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ணங்கநமம்ம்

குனந்வட பனயழத உகப் ளற்ழமரிம்
ளடய்பத்டயன் குல் ( ம ன் கம ம் மகம்)
ணங்கநமம்ம் - ளரித இத்டப் ிள்வந`
குனந்வட பனயழத உகப் ளற்ழமரிம்
என சயன்க் குனந்வடதமமல் கூ, அட ளமம்றம்
ளரித ணடேஷ்தமள் பிட்டுக் குனந்வடதமதினந்ட பிட்மல்
அடிம் ல்ழமனம் அன்ன கமட்டிக் ளகமஞ்சுபமர்கள்.
அடற்குப் தப்க்கூச் ளசய்பமர்கள். வனத மநில்
'மமப்தல்'ன்று

அன்ழமடும் தத்ழடமடும்

ளசமன்மர்கள் . அப்னம் 'களக்ர் அகத்டப்
ிள்வநதமக்கும்'ன்று ளசமல்ய பந்டமர்கள். இப்ழமட
'ணந்டயரி-ம்.

ல். . பட்டுப்
ீ
ிள்வந'ன்று

ளசமல்கயமர்கழநம ன்ழபம? ளரித ணடேஷ்தமள் குனந்வட
ன்மல் அட டமபட சண்டித்டம் ண்ஞிமல்கூ,
ணற் குனந்வடகவந அடட்டுகய ணமடயரி அடட்மணல் அட
ழகட்வடக் ளகமடுத்ட பிடுபமர்கள். ன் ன்மல், இந்டக்
குனந்வட ழமய், ளமம்றம் ளசல்பமக்குள்ந அடன்
டகப்மரிம் எனத்டவப் ற்ய டமபட னகமர்

ண்ஞிபிட்மல், அவ்பநறடமன், அந்ட ஆசமணயக்கு இந்டத்
டகப்ர்கமரிணயனந்ட ளரித உத்பங்கள் பந்ட
ழசனம் பனம் டங்கவநழத டயட்டிமல் கூப்
ளமறுத்டக் ளகமள்ந கூடும் ழமமல் ழமகயளடன்று

பிட்டுபிமம். ஆமல், கமக்வகக்கும் டன் குஞ்சு ளமன்
குஞ்சு ன்கயமர்கழந, அப்டி ளமம்றம் அனவணதமக

இனக்கப்ட் டங்கள் குனந்வடவத தமமபட டமபட
ளசமல்யபிட்மர்கநமமல் ழகமம் ளமத்டக்ளகமண்டு
பந்டபிடும். இப்டி என ளரித ணடேஷ்தர்
ழகமித்டக்ளகமண்டு கயநம்ிமல் ளமம் ஆத்ட
அல்பம?
அடமல்டமன் " இட ளரித இத்டப் ிள்வந அப்ம
இடிம் பம்னக்குப் ழமகப்மட" ன்று ளசமல்பட.
இடற்கு ழர் டயமக, என குனந்வடவத ளணச்சய பிட்மல்
அடன் டகப்மனக்கு அபவழத ளணச்சுபவடபி

ந்ழடமணமய்பிடும் உச்சய குநிர்ந்டபிடும். இப்டி என
ளரித ணடேஷ்தவ ப்ரீடய ளசய்ட பிட்மல் றணமக
அபரிணயனந்ட ளரித ளரித மங்கவநப்

ளற்றுபிமம். ளரிதபர்கவந ழமக த்னப்டய ளசய்பட
கஷ்ம். குனந்வடகவநழதம ளமம்றம் நிடயல் த்னப்டய
டுத்டய பிமம். ஏன சயன்ச் ளசமப்வழதம
சமக்ழட்வழதம கமட்டிபிட்மல் ழமடம்.

இல்மபிட்மல் ழடம ளகமஞ்சம் ழகமஞங்கய
பிவநதமட்டுக் கமட்டிமல் அடயழழத என குனந்வடக்குக்
குய ிந்டபிடும். அந்டக் குனந்வடதின் ந்ழடமத்டயல்
அடன் அப்மறக்கும் க ந்ழடமம் உண்மகயபிடும்.
டன் குனந்வடவத ந்ழடமப்டுத்டயபனக்குத்

டன்ம ல்ம ன்வணனேம் ண்ஞிபிடுபமர்.
அடமபட, றத்டயல் டயனப்டயப்டுத்ட னடிதமட ஏன
ளரிதபமல் ணக்கு ஏன கமரிதம் ஆகழபண்டுணமமல்
அடற்கு பனய ஈயதமக த்னப்டயதமகயபிடும். அபனவத
குனந்வடவத ந்ழடமப்டுத்டபடடமன்.

இடமல் ன் ற்டுகயட? ணக்கு ல்மபிடணம
ன்வணகவநனேம் என்றுகூப் மக்கயதில்மணல்

ளசய்படற்கு சக்டய வத்ட ளரித ணடேஷ்தமக எனத்டர்
இனந்ட, அபனக்கு என குனந்வடனேம் இனந்ட
பிட்டமல் ழமடம், ணக்கு என கஷ்ழண இல்வ.
அந்ட குனந்வடவதப் ிடித்ட மம் றத்டயழ

குயப்டுத்டய பிட்மழ ழமடம், அந்ட ணம ளரித
ணடேஷ்தரிணயனந்ட மம் ளகமஞ்சங்கூ

ச்ணழணதில்மணல் ளரித ளரித மங்கவநப்
ளற்றுபிமளணன்று ற்டுகயட.
இப்டிதினக்கூடித ணம ளரித இத்டப் ிள்வநதமர்
ன்று மர்த்டக் ளகமண்ழ ழமமல் ஊர்ப் ளரித

ணடேஷ்தனக்கு ழணழ யல்மபின் ளரித ணடேஷ்தர்,

அபனக்கு ழணழ ணமகமஞத்டயன் (ணமயத்டயன்) ளரித
ணடேஷ்தர் ன்று ழமய்க் ளகமண்ழதினக்கும். னடிபமக
ணஸ்ட ழமகத்டக்கும் பன் மமழபம அந்டப்

ழணச்பிம் ழமய் யற்கும். மமழச்பரி ன்ழ
ளதரினக்கய அம்மள் - ஈஸ்பன் ன் டம்டயடமன்
ல்மனக்கும் உச்சயதில் இனப்மர்கள். அப்ழமட மம்
னடிபமக யற்கும் " ளரித இத்டப் ிள்வந " தமர்
ன்று மர்த்டமல், ிள்வநதமர்டமன் ன்று ளடரினேம்.
தத்ழடமடு, ப்ரிதத்ழடமடு
ளடய்பத்டயன் குல் ( ம ன் கம ம் மகம்)
ணங்கநமம்ம் - ளரித இத்டப் ிள்வந
தத்ழடமடு, ப்ரிதத்ழடமடு

மமக்கள் ப்யளன்ட்கள் ல்ழமனக்கும் ழணழ

த்ரிழமகங்கறக்கும் மமபமக இனக்கப்ட் ஈசனுவத
குனந்வட அபர். னெத்ட குனந்வட. னெத்டட மட ன்று
பசம். அடமல் இபவ த்னப்டய ளசய்பட ளமம்றம்
றம். அடற்கமக இஷ்ப்டி இனந்டபி னடிதமட.
ணக்கு ளமம்றம் இம் ளகமடுத்டப் ழமய்பிப்
ழமகயழடளதன்றுடமன் கம்ிணம தமவ
ஸ்பனணமதினக்கயர் அடமல் ளகமஞ்சம்

மக்கயவடதமகறந்டமன் இனக்க ழபண்டும்.
இல்மபிட்மல் பிக்ங்கள் ண்டபமர் இபனவத
ணம ளரித டகப்மர், டமதமர் ளசமன்ழழ,

அபர்கறக்ழக பிக்ம் ண்ஞி, "உம் மக்வட" ன்று
அடன் னெம் ணக்கும் 'பமர்ன்' ண்டகயர்.
'சயன்

சணமன்' ன்று ப்னதத்ழடமழழத ளகமஞ்சம்

தனம் ழசர்த்ட
இபவப் னவ ண்ஞிபிட்மல் அப்டிழத ப்ரீடயதமகய
பிடுபமர். அடயழழத மர்படய ழணச்பமறம் உச்சய

குநிர்ந்ட பிடுபமர்கள். இபனவத ணமடம ிடமக்கநம
அந்ட அம்ிவகனேம் ஈச்பனுந்டமழ இத்டவ

ழமகங்கவநனேம் , அபற்யல் உள்ந ம் ழமன்
ணஸ்ட ப்மஞிகவநனேம் ஸ்னஷ்டித்ட, க்ஷயத்ட பனகய
ர்ப சக்டர்கள்? அபர்கறவத அடேக்த்வடப் ளற்று

பிட்மல் மம் இம் ம் இண்டிறம் ந்ட ன்வணனேம்
ளற்றுபிமமம். ஆமல் அழக யதணங்கள் உண்டு.
அவடளதல்மம் மம் க்ணணமக அடேரிப்ட

ச்ணம்.'ஆசுழடமய' , ' க்ஷப் ப்மடயி ன்ளல்மம்

('நிடயல் த்னப்டயதமகய அடேக்யக்கயபர்கள்' ன்று
அர்த்டம் ளகமடுக்கும்) ளதர்கள் அபர்கறக்கு

இனக்கயளடன்மறம் சயபன் ழகமதில், அம்மள் ழகமதில்
ன்று ழமமல், இங்ழகடமன் யற்கடம், இங்ழகடமன்
ணஸ்கமம் ண்ஞடம், இன் னஷ்ம், இன்

வழபத்தம்டமன் அர்ப்ஞம் ண்ஞடம் ன்ளல்மம்
த்டவ கட்டுப்மடு இனக்கயட? றோ சக் னவதில்
ளகமஞ்சம் டப்ன ற்ட்டுபிட்மல்கூ ன்ளன்ழபம

(ளகடுடல்) ற்ட்டுபிடுகயட ன்கயமர்கள் சயப ளமத்ட
கு மசம் ன்கய ணமடயரி பசங்கவந ழகட்மழ
தணமதினக்கயட.

நிடயல் கயவப்பர்
ளடய்பத்டயன் குல் ( ம ன் கம ம் மகம்)
ணங்கநமம்ம் - ளரித இத்டப் ிள்வந
நிடயல் கயவப்பர்
இப்டிளதல்மம் தணமக, கஷ்ணமக இனப்வபகவந
நிடமக ஆக்கயத் டனபடற்குத்டமன் ணக்குப் ிள்வநதமர்
இனக்கழப இனக்கயமர். ங்ழக மர்த்டமறம் ர்ந்ட
கயக்கும் அனகம்னல்வப் ிய்த்டப் அபர்ழணழ
ழமட்டுபிட்மல் ழமடம். அடயழழத த்னப்டயதமகய

பிடுபமர். ணடேஷ்தர்கள் பனம் வபத்டக் ளகமள்நமட ன,
அடமல் கவதில் பிவக்கு பமட ன, ளசடிதிழ
தழடஷ்ணமகப் னத்டக் கயக்கய அந்ட னக்கம்னபில்
மற, வகக்கமசுக்குச் ளசபில்மணல் யத்ட பந்ட

ிள்வநதமர் மடத்டயல் ழமட்டுபிட்மல் அப்டிழத ண

ந்ழடமம் அவந்ட பிடுபமர். ழடம ிப்ம் னழணம,
ளகமய்தமப் னழணம, ண வனக்குக்கூ கயவக்கக்
கூடிதட, அவடக் கண்ஞில் கமட்டிமல் குநிர்ந்ட
ழமய்பிடுபமர். இன்னும் ளகமஞ்சம் பசடய இனந்டமல் என
ழடங்கமய் அர்ப்ஞம் ண்ஞமம். அவடக்கூ ணந்த்ம்,
கயந்த்ம் ளசமல்ய வழபத்தளணன்று ண்ஞ

ழபண்டுளணன்டயல்வ. "சயடறு கமய்" ன்று அபனக்கு
னன்மல் ழமட்டு உவத்டமழ ழமடம். அந்டக்
டண்த்வட மற வன குனந்வடகள் ளமறுக்கயத்
டயன்றுபிட்மல் அந்டக் குனந்வடகநின்
ந்ழடமத்டயழழத மக்ஷ£த் ஈசின் னெத்ட

குனந்வடனேம் ணமந்டம் அவந்டபிடும். இவட பிறம்
ளசௌகர்தம் இனந்டமல் இந்டக் குனந்வடக்குச்
சமக்ழட்டுக்குப் டயல் ழணமடகம் யழபடம் ளசய்தமம்.
இவடனேம் அபர் கண்ஞில் கமட்டிபிட்டு, ணற்

குனந்வடகறக்குத் டந்ட மனம் சமப்ிட்ழ அபவ
ந்ழடமப்டுத்டயபிமம். 'ழணமடகம்' ன்மல் ஆந்டம்
ன்று அர்த்டம். ளமங்கும் ஆந்டழண உனபம

ஆவக்குட்டிதமக அபர் இனப்டமல் அபவப் னடயடமக
மம் ந்ழடமப்டுத்டபட ன்ட கூ இல்வ.
அபரிம் ழமய் யன்று பிட்மழ ழமடம்,
ப்ரீத்டயதவந்ட பிடுபமர். மனம் அபர் ப்ரீடயவத

ம்மடயத்டக் ளகமண்டு பிமம். டத் த்பமம (அடன்
பனயழத) ஈஸ்பன் அம்மள் ஆகயழதமரின் ப்ரிடயவதனேம்
ளற்றுபிமம்.
அபரிம் ழமய் யற்டயறம் கஷ்ணயல்வ. அபர்
ழகமதிறக்கு ன்று மம்

ச்ணப்ட்டுக்ளகமண்டு, ங்ழகழதம அவந்ட

டயரிந்டளகமண்டு ழமகடம் ன்ழட இல்வ. ந்ட சந்ட
ளமந்டப் க்கணமக, அசணப் க்கணமக மம் ழமமறம்
அவ வணறக்குள் மற ிள்வநதமர் ழகமபிமபட
கண்ஞில் ட்டுபிடும், ளகமடிக்கம்த்டக்கு அந்டண்வ
ணஸ்கமம்; கர்ப் க்னத்டக்குள்ழந ழமகப் மட;
ந்டயக்குக் குறுக்கமழ ழமகப்மட - இந்ட ணமடயரிக்
கட்டுப்மட்டுக்ளகல்மம் இணயல்வ. அபர் இனக்கயழட
எழ உள்டமன். அல்ட அடகூ இல்மணல், ஆகமசம்
மர்க்க அபர் மட்டுக்குக் கமற்ம ணத்டடிதில்
உட்கமர்ந்ட ளகமண்டினப்மர். டீண்மடமம, இட
ணடஸ்டர்கநம-மர்க்கமணம, கூமடம ன்

ழகள்பிக்ளகல்மம் இணயல்மணல் க ங்கநின்
கண்ஞிறம் டும்டி உட்கமர்ந்டயனப்மர்.
மட்மர் ளனவண
ளடய்பத்டயன் குல் ( ம ன் கம ம் மகம்)
ணங்கநமம்ம் - ளரித இத்டப் ிள்வந
மட்மர் ளனவண
என குனந்வடதிம் மம் ணரிதமவட கமட்டும்டி

இனக்குணமமல், "அட தமகத்டக் குனந்வட ளடரினேணம?
இன்ர் அடற்கு அப்ம, இன்மர் டமத்டம "ன்று'ப்பம்'
ளசமல்பமர்கள். இப்டிப் ிள்வநதமனக்கு ப்பம் ளசமல்ய
என ச்ழமகம் உண்டு.
ணமடண ணமவசம்

ணஸ்டத் அிடமணம்ணய
கமஞம் கடமம் பந்ழட
கண்மடரி பமஞம்ணயணய
ப்பத்டயல் ளகமள்றத்டமத்டம ழனம் ளசமல்டம். இங்ழக
அப்டி இல்வ.
டமத்டமழபமடு யன்றுபிடுகயட.
''பிஷ்ட

ஸ் மணம்'' னர்ப மகத்டயல் வ்தமவப்

ற்ய பனம் என ச்ழமகத்டயல் டமன் அபனவத

ளகமள்றத் டமத்டமபம பயஷ்ரில் ஆம்ித்ட, ிள்வந
சுகமசமர்தமள்பவதில் பரிவசதமய் ல்மர் ழனம்
ளசமல்யதினக்கயட. சுகர் ப்ம்ணசமரி. இல்மபிட்மல்
அபனவத ிள்வந, ழன் ன்ளல்மனம்
ளசமல்யக்ளகமண்ழ ழமதினக்குழணம ன்ழபம?
சுகரியனந்ட னத் ம்வதமதில்மணல், சயஷ்த
ம்வதமக, சுகனவத சயஷ்தர் ளகௌமடர்,
ளகௌமடரின் சயஷ்தர் ழகமபிந்ட கபத் மடர் ன்று
ழமய், அந்ட ழகமபிந்டரின் சயஷ்தமகத்டமன் ம்னவத
ஆசமர்தமநம சங்க கபத் மடமள் பந்டமர்.

ல்மபற்யற்கும் னடல், குன பஞக்கம் னடயல் னவ
ண்ஞ ழபண்டித பிக்ழச்பர் ணமசமத்டயல் குன

ம்வதின் ஸ்ணவஞ ழசர்ந்டட மக்கயதம். அடறம்
டபி பிக்ழச்பனக்கு வ்தம ம்ந்டனண்டு.
'வ்தம

கஞடய' ன்ழ அபனக்கு என ன ழடனண்டு.

வ்தமனக்கமக ணம மடம் றேடயபர் அபர்டமழ?

இடமறம் வ்தமர் ழச்சு பந்டடயல் ந்ழடமந்டமன்.

ிள்வநதமவப் ற்யத உறனவ ச்ழமகத்டயல்
அபனவத அம்ணம பனயணமத்டயம் ளசமல்பமர்கள்.

டர்ப்ஞத்டயல் ணட்டுந்டமன் அம்ணம பனயதிறம் னன்
னென்று டவனவகவநச் ளசமல்பமர்கள். ம்
ிள்வநதமனவத ிடமறக்ழகம ிடமழப கயவதமட.
சயபனுக்கு தமர் அப்ம?அபர் ஸ்பதம்ன. அம்ணமபம
மசக்டயனேம் அமடயதமபள் டமன் ஆமறம் டன்
குனந்வடகழநமடு குனந்வடகநமகத்டமனும் ழமக ங்கள்
ணமடயரி இனக்கழபண்டுளணன்று அபடமங்கறம்

அபற்யழ என்யன் டகப்மவப் ிள்வநதமரின்

டமத்டமபமகச் ளசமல்ய ச்ழமகத்வட ஆம்ித்டயனக்கயட.
ணமடமண ணமவசம்: ணம ளரித ர்படணம
யழணமத்கயரிவதத் டமதமர் பனயப் மட்மமகப்

ளற்பர், ணடமணர் ன்மல் அம்ணமபின் அப்ம.
ிடமணர் ன்மல் அப்மபின் அப்ம.
அம்மறக்கு பமஸ்டபத்டயல் ிப்ன கயவதமட. அப்ம
அம்ணம கயவதமட. அபள்டமன் ஆடயகமஞி, அகயமண்
ி. ஆமறம் ீ ம யணயத்டணமக டக்ஷன் குணமரி
டமக்ஷ£தஞி, யணபமன் குணமரி மர்படய, ணதத்ப
குணமரி ணீ மக்ஷய, கமத்தமதரின் குணமரி கமத்தமதி
ன்ட ழமல் னக்குப் ளண்ஞமகறம்
ழடமன்யதினக்கயமள்.
ணசயபன் ன் ணமத்டயத்டயல் மர்படய ன்றுடமன்

அபழமடு ழசர்த்டக் ளகமள்கயழமம். மர்படய ன்மல்
ர்படத்டயன் னத்ரி ன்று அர்த்டம். யணதர்படத்டக்கு

ளண்ஞமக அபள் அபடரித்ட, அப்னம் டயனந்ட,

கமணமரிதம ழணச்சுபன் ணவச இநக்கய அபவக்
கல்தமஞம் ண்ஞிக்ளகமண்டு க்னஸ்டமகும்டிப்
ண்ஞிதட மர்படயதமக பந்டழமடடமன். அந்டப்
மர்படயவத வபத்டத்டடமன் "ணமடமண ணமவசம்"
ன்று ளசமல்ப்டுகயட.
'ன்

அம்ணம பனயதில் ஆம்ிக்கயீர்கழந, இட

க்ணணயல்வழத, ிடம பனயவத ளசமல்றங்கள் 'ன்மல்
அடற்கு டயல் உழ பனகயட ணஸ் டத்
அனடமணம். இடயழ ணஸ் டத் ன்ட
ிள்வநதமவப் குயப்ட. ஜ்ழதமடயஸ்பனணமக

இனக்கப்ட் அபர் ன்று அர்த்டம் அிடமணம்
ன்மல் ிடம பனயதில் டமத்டமழப இல்மடபளன்று
அர்த்டம்.
"அட

த்டவ ளரித இத்டப் ிள்வந ளடரினேணம? இடன்

அம்ணம, அப்ம ளனவண ளடரித ழபண்டுணமமல் ழழ
அபர்கவநப் ற்யச் ளசமல் ழபண்டுளணன்டயல்வ.

அபர்கறவத ிடம தமர் தமளன்று மர்த்டமழ ழமடம்.
அம்ணமபின் டகப்மர்டமன் இந்ட ழமகத்டயழழத

ளரிசமக இனக்கப்ட் ணம ர்படணம யழணமத்கயரி.
அப்ழர்ப்ட் யணபமழ டஸ் இனந்ட ளண்ஞமகப்
ளற்பள் இபனவத டமதமர். ிடமபின் ிடம

தமளன்மல்'அப்டிதனத்டழ கயவதமட. டக்கு
டகப்மளன்று பனம் இல்மணல் டமழ ழடமன்யத
ளனவண இபனவத டகப்மனவதட ன்று

இடயயனந்ட ளடரிகயடல்பம?" ன்று ச்ழமகம்
ளசமல்மணல் ளசமல்கயட.

ணமடமண ணமவசம் ணமஸ்டடிடமணம்
இப்டி ச்ழமகத்டயன் னடல் மடயதில் ளசமல்யபிட்டு
இண்மம் மடயதில், 'இபர் ணமத்டயம் யணமகழப டமதமர்
டகப்மர் னெம் ிந்ட ிள்வநடமமக்கும் ன்று

யவக்க ழபண்மம். இபனம் ிப்ில்மட ப்ஹ்ண
ஸ்பனந்டமன். ழமகத்டக்ளகல்மம் கமஞப்ளமனள்
இபர்டமன்: கமஞம் கத்கமஞணம னெபஸ்டடமன்
சயப-சக்டய குணமமக பந்டட. அபவ ணஸ்கமம்
ண்டகயழன்:

பந்ழட, 'கமஞம் கடமம் பந்ழட' ளசமல்யதினக்கயட.
கத்கமஞப் ளமனள் மளணல்மம் மர்த்டப் மர்த்ட
ந்ழடமப் ழபண்டுளணன்டற்கமக, மகமணமக
ணட்டுணயன்ய, ணடேஷ்த சரீத்டயழழத கறேத்டக்கு ழணழ

தமவதமக னொம் ளகமண்டுடினக்கயட; டயனம்த் டயனம்
ஆமட ஆவசழதமடு மர்க்கச் ளசய்கய தமவ னகத்வட
வபத்டக் ளகமண்டு ழடமன்யதினக்கயட: கண்மடரி

பமஞம். 'கண்மத் உரி' ன்மல் 'கறேத்டக்கு ழணழ ';
பமஞம் ன்ட தமவ ன்று ளடரிந்டயனக்கும்.
ணமணம ணயவண

ளடய்பத்டயன் குல் ( ம ன் கம ம் மகம்)
ணங்கநமம்ம் - ளரித இத்டப் ிள்வந
ணமணம ணயவண

யழணமத்கயரிழத ணமடமணர் ன் ளனவண, ிடம ணர்
ன்ழ எனத்டரில்மட ளனவண இண்வனேம் ளற்
பிக்ழச்பனக்கு ணமணமவப வபத்டம் ளனவண
ளசமல்யதினக்கயட இன்ளமன ச்ழமகத்டயல்
றோகமந்ழடம ணமடழம தஸ்த ீ ர்பணங்கநம
க: சங்கழம ழடப: டம் பந்ழட குஞ்மந்டம்
பனக்கத்டக்கு பித்தமணமக னடயல் ளசமன்
ச்ழமகத்டயல் டமதமர்பனயத் டமத்டமபில்

ஆம்ித்டயனக்கயட ன்ழன். அடற்கும் ணமடம்

இனக்கயட. ளற்ழமவப் ிரித்டச் ளசமல்றம் ழமட
ணமடம-ிடம, டமய்-டந்வட ன்று அம்ணமவப னன்
வபத்ழட ளசமல்பட டமழ பனக்கணமதினக்கயட?
ழபடத்டயழழத 'ணமடமவப ளடய்பணமகக் ளகமள்ற' ன்
அப்னந்டமன், 'ிடமவப ளடய்பணமகக் ளகமள்ற' ன்று

பனகயட. அவ்வப பசனம் 'அன்வனேம் ிடமறம்
னன்ய ளடய்பம்' ன்டமக இந்ட இண்டு

ளடய்பங்கநில் னடயத்வட அன்வக்ழக டந்டயனக்கயட.
ஆடமல் இண்டு டமத்டமக்கவநச் ளசமல்றம் ழமட

னடயல் ணமடம ணவத்டமன் ளசமல்ழபண்டுளணன்று
யதமதம் ளசமல்மம்.
அவடனேம்பி பிழமடணமக, இந்ட இன்ழமன
ச்ழமகத்டயல் ளற்ழமனக்கும் னந்டய ணமணமக்கமவச்
ளசமல்யதினக்கயட. றோகமந்ழடம ணமடழம தஸ்த - "
பனக்கு ணமணம ணம பிஷ்டழபம." ணமடனக்கு
ப்ரிதணமபர்! றோகமந்டன் ன்மல் க்ஷ்ணயடயதமக

இனக்கப் ட் ணமபிஷ்ட. இந்டப் ழவச்

ளசமன்டமல் ச்ழமகத்வட ணங்கநணமக றோ ன்று
ஆம்ிப்ழடமடு, ணமணமவப ணட்டுணயல்மணல் ணமணயதம
ணமக்ஷ்ணயவதனேம் ளசமன்டமக ஆகயட.
ழமகங்கவநளதல்மம் ரிமயக்கய ணமபிஷ்ட,
ழமகம் ப்டற்கு னக்கயத

கமஞணமக இனக்கய ளசல்பத்டக்கு அடயழடபவடதம
ணமக்ஷ்ணய ஆகயதபர்கநின் ணனணமமக இனக்கும்
'ளரித

இத்டப் ிள்வந' இட ன்று கமட்டிதடமக

ஆகயட.
றப்ஹ்ணண்தனக்கு ணமணம உற மஸ்டயன்று
ளடரிந்டயனக்கமம்.'னனகன்' ன்றழழத'ணமல்ணனகன்'
ன்று ழசர்த்டச் ளசமல்கயழமம். த்டவழதம டயனப்னகழ்

மல்கநில் ' னனழகமழ - ணனழகமழ' ழசர்ந்ட ழசர்ந்ட
பனம் ணனகன் ன்ட ணனணகன். ிமம்ணஞர்கள்
ணமப்ிள்வந ன்று ளசமல்பவட ணற்பர்கள் ணனணகப்
ிள்வநளதன்றுடமன் ளசமல்பர்கள்.

ணமணமறக்கும்,அத்வடக்கும் எனபன் ஆக ழபண்டித
உறடமன் ணனணகன் ன்ட ;
'ணனணகன்' ன்று

(ிமம்ணஞர்கள்) ளசமல்பட. அழகணமக

டக்ஷயஞத்டயல் ணமணன் ளண்வஞழதம, அத்வட
ளண்வஞழதமடமன் 'னவப்ளண்' ன்று கல்தமஞம்
ளசய்டளகமள்படமதினப்டமல் ணனணமழ
ணமப்ிள்வநனேணமகயபிடுகயமன்.
டயனணமறம் அம்ிவகனேம்

ளடய்பத்டயன் குல் ( ம ன் கம ம் மகம்)
ணங்கநமம்ம் - ளரித இத்டப் ிள்வந
டயனணமறம் அம்ிவகனேம்
ணமபிஷ்ட அம்மறக்கு உன்ிப்ன. 'மமதஞ
ழமடரி' ன்ழ அம்மறக்குப் ளதர். டமக்ஷ£தஞி,
மர்படய, ணீ மக்ஷய ன் ணமடயரி அம்மள் அபடமம்
ளசய்டடயல் டயறம் ணமபிஷ்ட இப்டி

ழமடமகப் ிக்கபில்வ. க்னஷ்ஞமபடமத்டயன்
ழமட ணட்டுழண அபர்கள் ளகமஞ்சம் ழமட -

ழமடரிகள் ணமடயரிப் ிந்டட. அடமபட க்னஷ்ஞ
ணமத்ணம ழடபகர பற ழடபர்கறக்குப் னத்டயமக
அபடமம் ளசய்ட அழட சணதத்டயல், ிற்மடு

க்னஷ்ஞனக்கு பநர்ப்னப் ளற்ழமமகபினந்ட ந்டழகமர்
- தழசமடம டம்டயக்குப் னத்டயரிதமக அம்ிவக அபடமம்
ண்ஞிமள். "அபடரித்டறன் ழமகளணல்மம் ணதங்கயக்
கயந்டழமட பறழடபர் அபவத் டெக்கயக்

ளகமண்டுழமய், தழசமவட க்கத்டயல் பிட்டுபிட்டு
அபறக்குப் ிந்டயனந்ட அம்மநம குனந்வடவத

டுத்டக் ளகமண்டு பந்டபிட்மர். கபமன் உத்டயறப்டி
இப்டிச் ளசய்டமர். அப்னம் கம்ன் ந்டழகமர்

ளண்ஞம அந்ட அம்மநபடமத்வடழத டன்வக்
ளகமல்ப் ிந்ட பறழடபரின் குனந்வட ன்று

யவத்ட, படம் ளசய்தப் ழமமன். குனந்வடவத அபன்
கல் டவதில் அடிக்க எங்கயதழமட அட சக்ளகன்று
ஆகமசத்டயழ ழமய் அம்மநமய் யன்றுளகமண்டு, 'அ

னட்மழந! உன்வக் ளகமல் பந்டயனக்கயட ழபறு

ஆமணயம!' ன்று ளசமல்ய அந்டர் டமணமகயபிட்டமக
மகபடக் கவட ழமகயட.

இடற்ளகல்மம் னன்மயனந்ழட,
அபடமங்கறக்ளகல்மம் னெணமக இனக்கப்ட்
மமதஞன், மசக்டய இபர்கவநழத ழமடர்கநமகச்

ளசமல்கய பனக்கணயனந்டயனக்கயட. மமதஞனுக்கும் ரி,
மசக்டயக்கும் ரி ணமடம ிடமக்கள் கயவதமட. அபர்கள்
மக்ஷ£த் ப்ஹ்ண ஸ்பனழணடமன். ஆமல்
ளமடபிழ சயபன் ழமக பிதபமம் னடிந்டழம
சமந்ட யவக்கு னெர்த்டயதமக இனக்கயமளன்மல்
இபர்கழநம ழமக பிதபமத்வடத் டங்கறவத
ணமதம சக்டயதமல் த்டய ீ வதில் ணயப்பர்கநமக
இனக்கயமர்கள். இண்டுணயல்வ, னென்றுணயல்வ,

என்றுடமன். அவடழத வ்தமபமரிகம் (பிபகம யவ)
ளடமர்மக ணசமந்ட மபத்டயல் ளசமல்றம் ழமட சயபன்
ன்றும், வ்தபமக் கூத்டயழ ளகமண்மட்ம்

ழமடும்ழமட னன னொத்டயல் மபித்டமல் மதஞன்
ன்றும் vFK னொத்டயல் மபித்டமல் மசக்டய ன்றும்
ளசமல்கயழமம். எழ ணமடயரிதம கமர்தத்வடனேம், னொம்,
குஞம் னடமடகவநனேம் ளகமண்டினப்டமல்

பிஷ்டவபனேம் அம்மவநனேம் உன் ிந்டபர்கநமகச்
ளசமல்கயழமம். ழமடர்கள்டமழ என ணமடயரி
இனப்மர்கள்? அடமல்.
ணனணகழ ணமப்ிள்வநனேணமக, அடமபட எனத்டழ
இண்டு அர்த்டத்டயறம் "ணனணபப் ிள்வந"தமக

இனப்வடச் ளசமல்யக்ளகமண்டினந்ழடன். றப்ஹ்ணண்த

ஸ்பமணய ணமபிஷ்டறக்கு ழமடரிதின்
ிள்வநதமடமல்

ணனகமக இனப்ட ணட்டுணயல்வ; அபர் கல்தமஞம்
ண்ஞிக்ளகமண் பல்ீ ழடபழவகறம் னர்பத்டயல்
ணமபிஷ்டபின் னத்டயரிகநமக உத்றத்ட அப்னந்டமன்
எனத்டய ழபமமபினம் இன்ளமனத்டய

ழடபமமபினம் ழமய்ச் ழசர்ந்ட பநர்ந்டமர்களநன்று
கவட. அடமபட னனகன் ணமபிஷ்டக்கு இண்டு
அர்த்டத்டயறம் ணனணகன். அடமபட இபனக்கு அபர் ணமணம,
ணமணமர் இண்டுணமக ழபண்டும்.
டயனணமள் ளசய்ட ழகமஞங்கய
ளடய்பத்டயன் குல் ( ம ன்கமம் மகம்)
ணங்கநமம்ம் - ளரித இத்டப் ிள்வந
டயனணமல் ளசய்ட ழகமஞங்கய
இப்டி பிபம ம்ந்டணயல்மபிட்மறம்,
ிள்வநதமனக்கு ணமணம ணமபிஷ்டபிம் ளமம்
ளனக்கனண்டு. குனந்வடகறக்குக் ழகமஞங்கய கமட்டிமல்
ழமடம், அடிம் வடனேம் மடயத்டக்ளகமண்டு

பிமளணன்ழன் அல்பம? இப்டி ணமணமக்கமம

ணமபிஷ்ட ளசய்ட ழகமஞங்கயதமட்ம்டமன் இப்ழமட
பிக்ழச்ப பனய மட்டில் ளமம்றம்
னக்தணமதினக்கயட. ிள்வநதமளன்மல் உழ
ழடமப்னக்கஞத்வடத்டமன் யவத்டக்ளகமள்கயழமம். ணற்
ஸ்பமணயகள் ணமடயரி இபர் ளமம்ச்ணம் டனகய ஸ்பமணய
இல்வ ன்று ளசமன்ழன். ளனணமளநன்மல் அங்க

ப்டஷ்ஞம்; 'னனங்கமல் னயச்சமன்' ணவ யப்ழமகடம்;
அகு ளசடில் குத்டயக் ளகமள்பட ன்ளல்மம் கூ

உண்டு. ஈயபனுக்ழகம எழ சயனேம் ட்டிினேணமய்
உபமணயனக்க ழபண்டும். இப்டிளதல்மணயல்மணல்,
ஸ்பல் ,ச்ணழண டனகயபர் ிள்வநதமர்டமன்.

அடறங்கூ ழபடிக்வகதமக, குனந்வட பிவநதமட்டு
ணமடயரி, அல்ட குனந்வடக்கு பிவநதமட்டுக் கமட்டுகய
ணமடயரித்டமினக்கும். ளற்யதில் குட்டிக் ளகமள்பட,
ழடமப்னக் கஞம் ழமடுபட இண்வனேந்டமன்

ளசமல்கயழன். எனத்டர் ழடமப்னக்கஞம் ழமட்மல்
குனந்வடழத னடற்ளகமண்டு அவட ழபடிக்வகதமகப்

மர்த்டக் ளகமண்டு, டன் ஸ்பமபப்டி டமனும் அப்டி
'இணயழட்' ண்டம்.

இந்டத் ழடமப்னக்கஞத்வட ஆடயதில் உண்மக்கயதபர்
ணமபிஷ்டடமன். அபர் என ணதம்
ழமடரிவதப் மர்ப்டற்கமகறம், டணக்கு ளமம்றம்
ஆத்ணம ழணச்பழமடு ல்மிப்டற்கமகறம்,

ணனணமன் கழஞசவக் ளகமஞ்சய பிவநதமடுபடற்கமகறம்
வகமத்டக்கய பந்டயனந்டமர். அப்ழமட டம்னவத

சக்கத்வடச் சுட்டிக் குனந்வடக்கு ழபடிக்வக கமட்டிமர்.
உழ குனந்வட டம்ிக்வகவத ீட்டிச் சக்கத்வடப்
ிடிங்கயக்ளகமண்டு க்ளகன்று பமய்க்குள் ழமட்டு
ன்மக அக்கயக் ளகமண்டுபிட்ட. ணமபிஷ்ட
தணமகறம் தணமகறம் த்டவ ண்ஞினேம் அட
சக்கத்வட ளபநிழத ழமணமட்ழளன்று அம் ண்ஞி
பிவநதமடிற்று. அப்ழமட டமன் ணமபிஷ்ட னேக்டய
ண்ஞி, இப்டிக் கமவடப் ிடித்டக் ளகமண்டு ழடமப்னக்

கஞம் ழமட்மர். அவடப் மர்த்டடம், ப்ழமடழண சயரித்ட
னகணமதினக்கும். 'ப்ன்பட'க் குனந்வட பிறேந்ட

பிறேந்ட சயரிக்க ஆம்ிக்கயட. சயரிக்கயழமட பமதில்
அக்கயக் ளகமண் சக்னம் குனக்ளகன்று ளபநிதிழ
பந்ட பினந்டட. சக்ளகன்று அவட ணமபிஷ்ட
டுத்ட வபத்டக் ளகமண்டுபிட்மர்.

ணமபிஷ்ட வககநமல் கமவடப் ிடித்டக் ளகமண்ட
ம்ஸ்கயனடத்டயல் "ழடமர்ப்ி:" ன்மல் "வககநமல்."
"கர்ஞம்" ன்ட கமட ன்று ளடர்ந்டழட. வகதமல்
வகவடப் ிடித்டக் ளகமள்றம் 'ழடமர்ி (y) கர்ஞ'ழண
ழடமப்ிக்கஞம்,ன்ளல்மம் ஆகயபிட்ட.

குட்டிக்கஞம் ன்கய ணமடயரி இங்ழக கஞம் இல்வ
கர்ஞம் ன்று ளசமல்ழபண்டும்
னடயல் தமழம ணடேமள் இவட ஆம்ிக்கமணல்
ணமபிஷ்டழப ஆம்ித்டமர் ன்டற்கும் 'ழடமர்ி (y)
கர்ஞம்' ன் பமர்த்வடதிழழத 'பிளன்ஸ்' (சமறு)
இனக்கயட. அவடப் னரித வபப்டற்கு ளகமஞ்சம்
ஸ்ம்ஸ்க்னட இக்கஞம் ளசமல்யத் டடம்.
டணயழ், இங்கயீ ஷ் னடம மவகநில் எனவண,
ன்வண, யங்குர்-ப்றெல் ன்று இண்டுடமன்
இனக்கயன். என்றுக்கு ழணற்ட் ல்மம் ன்வண,
ப்றெல் ன்று வபத்டபிடுகயழமம். ஸ்ம்ஸ்க்னடத்டயல்
ணட்டும் கபசம், த்பி பசம், §பசம் ன்று
னென்று இனக்கயன். கபசம் ன்ட எனவண.

த்பிபசம் ன்ட டணயனயறம் இங்கயீ யறம் இல்மடட.
அவட 'இனவண'ன்று ழபண்டுணமமல் ளசமல்மம்.

இண்டு ழர் அல்ட இண்டு பஸ்டவப ணட்டும் அட
குயக்கும். இண்டுக்கு ழணழ ழமகய ல்மம் §

பசம். சயபம்-சக்டய, ணமத்ணம-ீபமத்ணம, கபமன்-க்டன்,
டய-டய, குன-சயஷ்தன் ன்யப்டினேம், என ணடேஷ்த
ீபவ டுத்டக்ளகமண்மல் அபனுக்கு இண்டு கண்,
இண்டு கமட, இண்டு வக, இண்டு கமல்

ன்ளல்மனம் இனப்டமழம ன்ழபம இண்டு
ன்டற்குத் டி ஸ்டமம் டந்ட 'த்பி பசம்' ன்
என்வ வபத்டயனக்கயட.

ணடேஷ்தர்கநமல் ழடமப்னக்கஞம்
ஆம்ிக்கப்ட்டினந்டமல்,'வககநமல் கமவடப் ிடிப்ட'

ன்டயல் 'வககநமல்'ன்டற்கு த்பி பச பமர்த்வடடமன்
இனக்கழபண்டும். ளன்மல் ணடேஷ்தனுக்கு இனப்ட
இண்டு வகடமழ? 'ழடமஸ்' ன்ட வக. னடல்

ழபற்றுவண எனவணதில் என வகவத 'ழடம' 
ழபண்டும். 'வககநமல் ' ன்ட னென்மம் ழபற்றுவண
'என

வகதமல்'ன்டற்கு ழடமம ன்று

ளசமல்ழபண்டும்.'இண்டு வககநமல்'ன்டற்க்கு
ழடமர்ப்தமம் . ணடேஷ்தர்கநம மம் 'இண்டு வககநமல்
ழமடும் ழடமப்னக்கஞத்வட 'ழடமர்ப்தமம் கர்ஞம்' ன்று
டமன் ளசமல் ழபண்டும். இட ழச்சு பனக்கயல்
டயரிந்டமல்கூ 'ழடமப்மங்கஞம்' ன்றுடமன்
ஆகயதினக்கமட. "ழடமர்ி:" ன்ழடம இண்டுக்கும்
ழணற்ட்  வககவநக் குயக்கும்
§பசணமதினக்கயட. ழடமம என வகதமல்;
ழடமர்ப்தமம் - இண்டு வககநமல்; ழடமர்ி (y) -இண்டு

ழணற்ட் வககநமல் பிஷ்டறக்கு த்டவ வக? மற

வக. இண்டுக்கு ழணற்ட் மற வககநமல் அபர்
கமவடப் ிடித்டக் ளகமண்டமல் டமன் ளடநிபமக

§பசத்டயல் "ழடமர்ி (y) - ன்று ளசமல்ய, அட
'ழடமப்ி' ன்று

ஆகயபிட்டினக்கயட.

ணமணம-ணனணமன் உவபச் ளசமல் பந்ழடன்.

ிள்வநதமனக்குப் ிடித்ட, ல்மப் ிள்வநகறக்குழண
ிடித்ட, ழடமப்ிக்கஞத்வட அபட ணமணம
ணமபிஷ்டடமன் 'இமகுழட்' ண்ஞிதினக்கயமர்!
சுக்மம்டம்
ளடய்பத்டயன் குல் ( ம ன்கமம் மகம்)
ணங்கநமம்ம் - ளரித இத்டப் ிள்வந
" சுக்மம்

டம் "

"சுக்மம்டம்"

ச்ழமகம் டற்கும் ஆம்த்டயல்

ளசமல்கயழமழண, அடயழ என ழபடிக்வக! ன்

ளபன்மல், அடயல் ிள்வநதமனவத ளதர் டறழண
பபில்வ! கஞடய, கழஞசர், பிமதகர், பிக்ழச்பர்
ன் ணமடரி அபனக்ழக ற்ட் ளதழம

ளற்ழமவவபத்ட ற்ட் சயபமத்ணன், ளகௌரீறடன்
ன் ணமடயரிப் ளதழம, அபனவத பமம், ஆனேடம்,
இஷ்ணம பஸ்ட ஆகயதவபகவந வபத்ட ற்ட்

னெயக பமர், மசஸ்டர், ழணமடக ப்ரிதர் னடம
டமபளடமன ளதழம, அபட னொ ஞங்கவநக்
குயக்கய ளதர்கநம கனகர், கடந்டர், ம்ழமடர்
(ளடமங்கும் ளடமந்டயக்கமர்) னடமடகநில்

டமபளடமன்ழம, அல்ட அபட ீ வகவந வபத்ட

ற்ட் மநணம ளதர்கநில் ட என்றுழணம ' சுக்மம்
ட' ச்ழமகத்டயல் பபில்வ.
ளசமல்யப்மனங்கள்.
சுக்மம்டம், பிஷ்டம், சசயபர்ஞம், சடர்னம் !
ப்ந் படம் த்தமழதத் ர்ப பிக்ழமசமந்சழத!!
"சுக்மம்ட":

ளபள்வந பஸ்த்டயம் கட்டிக்

ளகமண்டினப்பர். ஸ்படயனேம் ஈச்பனும்கூத்டமன்

ளபள்வந கட்டிக்ளகமள்பமர்கள். பித்தமணமக ணஞ்சள்,
சயபப்ன கட்டிக்ளகமள்கய ஸ்பமணயகவநப் ீடமம்டமரி,
க்டமம்டமரி ன்ளல்மம் ளசமன்மல் அட
அபர்கவநத்டமன் ஸ்ளமகக் குயக்கயட

ன்டழம, 'சுக்மம்டர்' ன்ட ிள்வநதமவ
ணமத்டயம் குயப்ிட்டுபிபில்வ.
அடுத்டடமக, "பிட." இடற்கமகத்டமன் மன் இந்ட
ச்ழமகத்வடச் ளசமல்பந்ழடன். ணமணம ழவழத
ணனணகனுக்குச் ளசமல்யதினக்கயட. அத்டவ
அந்யழதமந்யதம்! 'பிஷ்ட' ன்மல் ல்ம

இத்டயழனேம் பிதினப்பர், ர்ப வ்தமி ன்று

அர்த்டம். ிள்வநதமர் ங்ழகனேம் இனக்கயமளன்டமல்
'பிஷ்ட' ன்று

ளசமல்யதினந்டமறம்; அந்ட

பமர்த்வடவதக் ழகட்றழழத ணக்கு அபனவத
ணமணம யவறடமழ பனகயட?

"சசயபர்ஞ"

யம ணமடயரி யனவதபர். ஈச்பனும்,

ஸ்படயனேம்கூத்டமன் அப்டிப் மல்யம ணமடயரி

இனப்பர்கள்."சடர்ன": மற வக உள்நபர். அழகணமக
ல்ம ஸ்பமணயக்குழண மற வகடமினக்கயட. அடமல்
இடயறம் இபனக்ளகன்று ஸ்ளமக அவதமநம்
கயவத்டபிபில்வ.
"ப்ந்

பட": ல் ணர்ந்ட னகனள்நபர் ின்ழ,

ந்ட ஸ்பமணயதமபட அறேனெஞ்சயதமக இனக்குணம ன்?
கமநி, பத்ர்
ீ
, யம் னெர்த்டய ணமடயரி உக்ணமக
இனக்கப்ட் சய ஸ்பமணயகவநத் டபி ணற் ல்ம
ஸ்பமணயனேம் க்டர்கநிம் அடேக்த்ழடமடு ஆந்டம்

யவந்ட னகத்ழடமடு இனப்வடடமன் இத்டவ ஆதிம்
பிக்ங்கநிறம் மர்க்கயழமம். அபர்கவந ல்ம்பி
இன்ம் ஆந்டம் ளசமட்டிக் ளகமண்டினக்கும்டிதமகப்

ந்ட, பிசமணம ஆவனகத்ழடமடு இபர் இனக்கயமர்
ன்று ழபண்டுணமமல் ளசமல்மம்.
இப்டி சுக்மம்டம், பிஷ்டம், சசயபர்ஞம்,சடர்னம்,
ப்ந் படம்
ன்று பனகயன் ந்ட பமர்த்வடகநில் டறழண
ிள்வநதமளமனபவ ணட்டுந்டமன் குயக்கயட ன்று
ளசமல்படற்கு இணயல்மணயனக்கயட. (இந்ட ந்ட
பமர்த்வடகநில் எவ்ளபமன்றுக்கும் என குட்மக ந்ட
டம் ளற்யப் ளமட்டில் குட்டிக்ளகமள்ந ழபண்டும்)
அப்னம், 'த்தமழதத்' ன்டற்கு 'த்தமிக்க ழபண்டும்'ன்று
அர்த்டம்.

டற்கமக த்தமிக்க ழபண்டும்? "ர்ப பிக் உ
சமந்டழத"- ல்ம பிக்ங்கறம், டவகறம்

இவனைறுகறம் அங்கய ணவந்ட ழமபடற்கமகழப,
இங்ழக டமன், என மணமபமகசய ளசமல்மபிடிமறம்,
ிள்வநதமனக்ளகன்ழ ற்ட் பிழச க்ஷஞம்

ளடரிகயட. டுத்ட கமர்தம் பிக்ணயல்மணல் க்க
ழபண்டுளணன்மல் அடற்ளகன்று
ிமர்த்டயக்கப்ட்ழபண்டித ஸ்பமணய ிள்வநதமர்டமன்.
அடமல்டமன் ந்டக் கமர்தத்டயறம் ஆம்ிக்கயழமழட
அபனக்குப் னவ ண்ஞிபிடுபட; இந்ட என
ச்ழமகணமபட ளசமல்ய ளற்யதில் குட்டிக்
ளகமண்டுபிடுபட.

ச்ழமகம் ளசமல்யக் ளகமள்நக்கூடித பதறக்கு
னந்டயழத என சயன்க் குனந்வடதிம்கூ,
'அப்ம!ிள்வநதமவ

யவச்சுக்ழகம! அப்ழமடமன் ந்டக்

கஷ்னம் பமணயனக்கும்' ன்று ளசமல்யக்

ளகமடுத்டபிடுபமர்கள். அடமல், ச்ழமகம் கற்றுக்
ளகமள்கய பதற பந்டழமட, இப்டி 'ர்ப
பிக்ழமசமந்டழத'ன்று ளசமல்யக் ளகமடுத்டபிட்மழ
ழமடம், 'இவஞ்சல் பமணயனப்டற்கமக இந்ட

ஸ்பமணயக்கு ஸ்ழடமத்ம் ளசமல்டணம? அப்டிதமல்
அபர் ிள்வநதமகத் டமினப்மர்' ன்று அந்டக்
குனந்வடகூப் னரிந்டளகமண்டுபிடும்.
'பிஷ்ட' ன்ழ

இந்ட ச்ழமகத்டயல் இனப்டயயனந்ட

ிள்வநதமனவத உற னவகநில் ணமணமபின்

அனவண ளடரிகயட. அவட வபத்டத்டமன், சற்றுனன்

ளசமன் ச்ழமகத்டயல் "றோ கமந்ழடம ணமடழம தஸ்த"பனக்கு ணமணம க்ஷ்ணயடயதம ணமபிஷ்டழபம-

ன்று ஆம்ிக்கயட. (ணவதமநத்டயல் 'ணனணக்கத்டமதம்'
ன்று ணனணமன் பனயதமக ளமத்ட ழமகும் னவ
ஜமகம் பனகயட.)
ளற்ழமர் ளனவண
ளடய்பத்டயன் குல் ( ம ன்கமம் மகம்)
ணங்கநமம்ம் - ளரித இத்டப் ிள்வந
ளற்ழமர் ளனவண
ணமணமறக்கு னடல் இம் ளகமடுத்டச் ளசமல்யபிட்டு,
அபனவத ழமடரிதமக, இபனவத டமதமக
இனக்கப்ட் அம்மவநச் ளசமல்யதினக்கயட.
ீ ர்பணங்கநம (ிள்வநதமனவத ) அம்ணம, ி,
தமர்? ர்ப ணங்கநம. னொம், குஞம், கமர்தம் னடம

ர்பனம் ண ணங்கநணமக இனக்கப்ட் மசக்டயடமன்
இபனக்கு அம்ணம, அம்மவந ற்ய ல்ழமனக்கும்

ளடரிந்டயனக்கக்கூடித ச்ழமகம் அபவந ர்பணங்கநம
ன்று ளசமல்யத்டமன் ஆம்ிக்கயட.
ர்ப ணங்கந ணமங்கல்ழத சயழப ர்பமர்த்ட மடயழக!
சண்ழத த்ர்தம்ழக ளகௌரி மமதஞி ழணமஸ்ட ழட!!
ணமபிஷ்டபின் அழகம் ளதர்கநில் றோகமந்டன்
ன்டயல் 'றோ'

ன்டமல் க ளநமக்கயதங்கவநனேம்

ளசமன்டற்ழகற் அம்மநின்  ளதர்கநில் ர்ப
ணங்கநம ன்று ளசமல்யபிட்டு, அப்னம் அப்மவபப்
ற்யக் குயப்ிட்டினக்கயட. அன்வக்குப் ிழக ிடம
ன் யதமதப்டி, அம்மவந னடயல் ளசமன்ின்
"க:சங்கழம ழடப:"

ன்று இபனவத டகப்மர் தமளன்மல் ணசயபன்
ன்டமகச் ளசமல்யதினக்கயட.
ழணச்பனுக்கு த்டவழதம ளதர்கநினந்டம், ண

ணங்கநணமக 'றோகமந்டன்' ,ர்பணங்கநம' ன் ளதர்கவநச்
ளசமன்மற்ழம, இங்ழகனேம் 'சங்கன்' ன்று

ளசமல்யதினக்கயட.'சங்க' ன்மல் ல்வடழத

ளசய்கயபர், ண றகத்வட உண்மக்குபர் ன்று
அர்த்டம். றோ,ணங்கநம், றகம் ல்மம் டனபர்
பிக்ழச்பர் ன்று கமண்ிக்கும் பவகதில் அபனக்குள்ந
ணமணம, அம்ணம, அப்மபின் ' ளரித இத்ட' ம்ந்டத்வடச்
ளசமல்படமக ச்ழமகம் இனக்கயட.

றோ கமந்ழடம ணமடழம தஸ்த ீ ர்பணங்கநம !
ணக :சங்கழம ழடப : டம் பந்ழட குஞ்மம் !!
"டம்

குஞ்மண பந்ழட" - இப்டிப்ட் அந்ட தமவ

னகவ ணஸ்கரிக்கயழன்.
னனகனும் னெத்ழடமனும்
ளடய்பத்டயன் குல் ( ம ன்கமம் மகம்)
ணங்கநமம்ம் - ளரித இத்டப் ிள்வந

னனகனும் னெத்ழடமனும்
டமத்டம, அப்ம, அம்ணம, ணமணம ல்மனம் ளமம்றம்
ளரிதபர்கநமக இனக்கயமர்கள்.அட ணட்டுணயல்வ. கூப்
ிந்டபனம் ளமம் ணயவணனேள்நபர். கூப்

ிந்டபளன்மல் இபனக்கு அண்ஞம கயவதமட.
இபர்டமன் "னெத்ட ிள்வநதமர் னம்ணஞிக்ழகமவப"
ன்ழ இபர்ழணல் என ஸ்ழடமத்ம் இனக்கயட.

ப்ஞ்சத்டக்ழக னடல் குனந்வட அபர்."ழதஷ் மம"
ன்ட ழபடழண அபனக்குக் ளகமடுத்டயனக்கய ளதர்.
கஞடயடமன் ல்மனக்கும் அண்ஞம. அபனக்குத்
டம்ிடமன் உண்டு.

டவணதன் ளரித ஆமணயதமதினந்டமல் அபன் ளதவ
வபத்டக்ளகமண்ழ டம்ி டனல் ண்னுபடண்டு

இப்டிழத டம்ிக்கமன் ினகமதினந்டமறம், டக்கமக
ழதமக்தவடதில்மட அண்ஞன்கமன் அவடக்கமட்டி
அடயகமம் ண்ஞபடண்டு. இங்ழகழதம ஈச்ப னத்ர்கள்
இண்டு ழனழண சக்டய, மணர்த்தங்கநிறம்

அடேக்த்டயறம் ளமம்றம் உதர்ந்டபர்கநமக

இனக்கயமர்கள். அடமல் ிள்வநதமனக்கு உறகவநச்
ளசமல்யப் ளனவண கமட்டும்ழமட டம்ிவதனேம் ளசமல்
ழபண்டிதினக்கயட.
ிள்வநதமனக்கு பிழசணமகப் டயமறு ளதர்கள்
உண்டு. ழமச மணமக்கள் ன்று ளசமல்பமர்கள்.
(ழமசம் ன்மல் டயமறு) அஷ்ழமத்ட (சட) ம்

ளசமல்யப் னவ ண்ஞ னடிதமபிட்மறம் இந்டப்
டயமறு மணமக்கவநதமபட ளசமல் ழபண்டும்.
றனகச்ச கடந்டச்ச கிழம ககர்ணக :!
ம்ழமடச்ச பிகழம பிக்மழம பிமதக:!!
டெணழகடர் கஞமத்தழம மசந்த்ழம கம:!
பக்டண்: சூர்ப்கர்ழஞம ழம்: கந்டனர்ப:!!
கவசயப் ளதர் 'ஸ்கந்டனர்பர்'-அடமபட 'ஸ்கந்டனுக்கு
னன்மடிப் ிந்டபர்.' டம்ிவத வபத்டத்

டவணதமனக்குப் ளனவண ளகமடுக்கும் ளதர்!இப்டி
இபனவத  உறக்கமர்கவநப் மர்த்டமறம் இபர்
ளமம் ளரித இத்டப் ிள்வந ன்று ளடரினேம்.
அடமல் அந்டப் ிள்வநவத மம் ணங் குநிர்ந்டயனக்கும்
டிதமகப் ண்ஞழபண்டும். அடற்குக் ழகமம்
உண்மகும்டிதமக டறம் ண்ஞமணல்
மக்கயவடதமதினக்கழபண்டும். னெறகத்டயன் னெத்ட
குனந்வடனேவத ப்ரீடயவத மம் னக்தணமக
ம்மடயத்டபி ழபண்டும். ல் ணஸ், அனள் உள்நம்,
இக்க குஞம் உள்ந அபர் நிடயழ த்னப்டய

ளகமண்டுபிடுபமர். ப்ழமடழண ஆந்டணமதினக்கும்
அபவ மனம் ளகமஞ்சம் குயப்டுத்டய பிட்மல்,
அபனவத ணமடம ிடமக்கநம மர்படீ
ழணச்பர்கநின் ணவனேம் குநிப்ண்ஞி
அபர்கநிணயனந்ட க ன்கவநனேம்
ளற்றுபிமம்.

ி ளடய்பங்கறம் ழமற்றும் ிள்வநதமர்
ணரிதமவடக்குரித குனந்வட
ளரித இத்டப் ிள்வந ன்டமழழத, 'மம் ணக்ளகன்று
என ழதமக்தவடனேம் ம்மடயக்ளகமள்ந

ழபண்டிதடயல்வ. ம்னவத ளரித ம்ந்டத்வடக்
கமட்டிழத ஊவ ஆட்டி வபத்டக்ளகமண்டினக்கமம்' ன்று
இனப்பர்கள் உண்டு. அழகம் ளரித ணடேஷ்தகத்டப்
சங்கள் டறுடவகநமகழபம, அசட்டுப் ிசட்ளன்ழம
இனப்வடப் மர்க்கமம். ஆமல் இந்டப் ளரித

இங்கறக்ளகல்மம் உச்சயதிறள்ந ணம ளரித

இத்டப் ிள்வந, 'உச்சயப்ிள்வநதமர்' ன்கயழமழண, அபர்
ப்டிதினக்கயமர்? ழடணம, னத்டயக் கூர்வணதம, கமர்த
சக்டயதம, அன்னள்நணம ல்மபற்யறம் டணக்கு ழணல்
தமனணயல்வ ன்று இனக்கயமர். ளரித இத்டப்
ிள்வந ன்டமல் ணமத்டயம் அபனக்குப்
ளனவணதில்வ. அபனக்கமகழப அபனக்குப் ளனவண
ன்ட "ிநவந" க்கு "தமர்" ழமட்டு அபவப்
"ிநவநதமர்" ன்று ணயகறம் ணரிதமவடதமகச்
ளசமல்படயயனந்ழட ளடரினேம்.

ளமடபமகச் டமய், டகப்ன், மட்ன், மட்டி, டவணதன்,
டணக்வக ஆகயத ளரிதபர்கவநத்டமன் ணரிதமவடதமகத்
டமதமர், டகப்மர், மட்மர், மட்டிதமர், டவணதமர்,
டணக்வகதமர் ன்ளல்மம் ளசமல்பட பனக்கம்.
ிள்வநக்கு அப்டி ணரிதமவட பிகுடய ழசர்த்டச் ளசமல்கய

பனக்கம் ங்ழகனேம் கயவதமட. இடற்கு ணமறுடமக இபர்

எனபர் பிதத்டயல் ணட்டும் "ிள்வந" ன்கமணல்
"ிள்வநதமர்" ன்ழ ளசமல்கயழமம்
னறேனடற் கறநமக
ிள்வநதமர் ப்ரிடயவத மம் ளற்றுபிட்மல் அபரிம்
ணயகறம்
அன்னளகமண் மர்படய ழணச்பர்கநின்.
அடேக்த்வடப் ளற்று பிமளணன்ழன். மம்

ளமடபமக ஈச்பவனேம் அம்மவநனேம் னக்தணமகக்
ளகமண்டு பனயடுபர்கநமடமல், அபர்கறவத ளசல்ப்
ிள்வநவத மம் ந்ழடமப்டுத்டபடமழழத
அபர்கநிணயனந்ட ல்ம அடேக்னம்
ளற்பிமளணன்டற்கமச் ளசமன்ழன். இடமல்
அடேக் சக்டய அபர்கறக்குத்டமன் உண்டு,

ிள்வநதமனக்குக் கயவதமட ன்டமக ஆகமட.
அப்மறம் அம்ணமறந்டமன் அனள் ளசய்தழபண்டும்
ன்யல்மணல் அபழ வடனேம் அனள் பல்பர்டமன்.
ஈச்பனுக்கும் அம்மறக்கும் னத்ர் ன்டற்கமக
இல்மணல், அபழ னறேனடற் கறள் ன்று

உமயக்கயபர்கள் இம்வண ணறுவண ன்கள்
ல்மபற்வனேம் அபழ அடேக்யப்மளன்று

ளகமண்டினக்கயமர்கள். கஞடயழத ளடய்பம் ன்று
உமயக்கய இபர்கறக்கு 'கமஞத்தர்கள்' ன்று ளதர்.
டங்கறவத உமம னெர்த்டயதின் உத்கர்ம்
(உதர்ற) ற்ய அபர்கள் ி உமகர்கநிம் ளசமல்றம்
என்வ பனம் எப்னக் ளகமள்நத்டமன் ழபண்டும்.

"சயபவழதம, அம்மவநழதம, னனகவழதம,

பிஷ்டவபழதம ளடய்பணமகப் னயக்கய ீங்கறம்
உங்கள் ஸ்பமணயவதப் னவ ண்ஞ ஆம்ிக்கும்ழமட
னடயல் 'சுக்கமம்டம்' குட்டிக் ளகமஞடு, ணஞ்சள்
ிள்வநதமர் ிடித்ட வபத்ட
ங்கள் ஸ்பமணயவத ழபண்டிக் ளகமள்நத்டமழ
ழபண்டிதினக்கயட? ிள்வநதமவழத ணமத்ணமபமகப்
னவ ண்டம் மங்கள் உங்கள் ஸ்பமணயகநில்
பவனேம் இப்டி ழபண்டிக் ளகமள்படயல்வழத!" ன்று
அபர்கள் ளசமல்பமர்கள்.
பிஷ்பக்ழர், டம்ிக்வகதமழ்பமர் ன் ளதர்கநில்
வபஷ்ஞபர்கள் னடல் னவ ளசய்படம் பிக்ழச்பரின்
என அபத்டக்குத்டமன் (ழகமத்டக்குத்டமன்) ன்று
ளசமல்மம்.டமழண அக் (னடல்) னவ ளறுகய
உதர்ழபமடு பிநங்குபர் ிள்வநதமர். "இபவ ற்யத
ச்ழமகங்கநில் ஈச்பன், அம்மள், பிஷ்ட, னனகன்
னடயதபர்கவநப்ற்ய பனபடமல், அந்ட

ஸ்பமணயகநமழழத இபனக்குப் ளனவண ன்று

யவத்டமல் அட ரிழத இல்வ.அந்ட ஸ்பமணயகள்
ல்மனங்கூ டமபட என ந்டர்த்டயல் இபர்

டதவப மடித்டமன் கமர்த யத்டய அவந்டயனக்கயமர்கள்"
ன்று கஞடய உமகர்கள் னமஞங்கவநக்
கமட்டுபமர்கள்.
ளடய்பங்கநில் உசத்டய டமழ்த்டய இல்வ; இல்ழப
இல்வடமன். ஆமறம் எழ ணமத்ணம

ீ மந்டத்டக்கமகறம், ங்கநின் பிடபிடணம

ணப்ழமக்குகநில் எவ்ளபமறுக்கும் ிடித்ட ணமடயரினேம்,
 னொங்கநில் பனகயழமட, அபபனக்கும் டங்கள்
னெர்த்டயனேம் க்டய எனனகப்டுபடற்கமக எவ்ளபமன
னெர்த்டயனேம் ணற்பற்வச் சய ந்டர்ங்கநில்
தித்டடமகப் னமஞங்கநில் மர்க்கயழமம். எவ்ளபமன

னெர்த்டயனேம் இப்டி ணற்பற்வ தித்டட ன்டமழழத
எவ்ளபமன்றும் ணற்பற்யம் ழடமற்றும்டமன் இனக்க
ழபண்டுளணன்மகயடல்பம? இப்டி எவ்ளபமன
ளடய்பனம் சய ந்டர்த்டயல் தித்ட, சய

ந்டர்த்டயல் ழடமற்றுப் ழமபடயல் தித்டவபகவந
ணட்டுழண அந்டந்ட ளடய்பத்டயன் க்டர்கறம் டுத்டக்
ளகமண்டு அடிம் டங்கள் க்டயவத

பறபமக்கயக் ளகமள்கயமர்கள். இடயல் ிள்வநதமர்
ழடமற்றுப் ழமடமக ணட்டும் என

கவடனேம் ப்யத்டணமதினக்கபில்வ. ஆமல் ணற்
ஸ்பமணயகள் இபவப் னயத்டடற்கு யவதக் கவடகள்
இனக்கயன்.

டந்வட னயத்ட டதர்
டகப்மம ஈச்பவழத டுத்டக்ளகமள்நமம். அபர்
த்ன ம்மத்டக்கமகப் னப்டுகயழமட ிள்வநவத

- அபர் ணரிதமவட ளகமடுக்கப்ட் ழபண்டித ிள்வநதமர்
ன்வட ணந்ட - ஸ்ணரிக்கமணழ கயநம்ிமர்.
ிள்வநதமர் டணக்கு ழபண்டித due -வபப் ளமணல்
பிணமட்மர்! 'ிள்வநதமனக்கு னடல் னவ' ன்ட

ழடபவடகள் ல்ழமனணமகத் டீர்ணமித்டட.அப்டிதினக்க,

என ளளமல்னைன் கணடமகப் மஸ் ஆகயச்

சட்ணமய் பிட்ளடன்மல் அவடத் டகப்மமகத்டமன்
இனக்கட்டும், அந்டத் டகப்மர் ர்ப ஜ்கத்டக்கும்
ஈச்பமகத்டமன் இனக்கட்டும், ணீ யமல் குற்ம் டமழ?
டப்னச் ளசய்டபவப் ிநவநதமர் சும்ணம பிணமட்மர்.
ஆவகதமல் த்ரினமறர்கவந ழமக்கய ஈச்பின் டம்
ழமய்க்ளகமண்டினக்கும் பனயதில் அடன் அச்சு னயந்ட
ழமகும்டிதமகப் ிள்வநதமர் ண்ஞிபிட்மர். டம்
யன்றுழமய்பிட்ட. உழ ஈச்பனுக்குப்
னரிந்டபிட்ட. 'ளமம்றம் ளரிதபமவகதமல் ணக்குச்
சட்ம் இல்வ ன்று இனப்ட டப்ன. ளமம்ப்
ளரிதபமதினப்டமழழத மம் டமன்

ழமகத்டக்ளகல்மம் உடமஞணமக ந்ட கமட்
ழபண்டும். அடன் டி சட்த்டக்கு ளமம்றம்

அங்கயப்ழமக ழபண்டும். சட்ம் ன்று பனகயழமட
அப்ம ிள்வந னடம உறகறக்கு இணயல்வ,
ன்று ழணஸ்பன் யவத்டமர்.

உழ, ளகமஞ்சங்கூ ஸ்டமம் மர்க்கமணல்

ிள்வநதமனக்குப் னவ ண்ஞிமர். (இன்ளமன

ந்டர்ப்த்டயல் இவநத ிள்வநதினம் கர ழ்ப்டிந்ட
ப்ஞழபமழடசம் பமங்கயக் ளகமண்டினக்கயமர்!)

ிள்வநதமனம் அப்ம ளகமஞ்சம் யவத்டறழழத
எடிபந்ட பிக்த்வட அகற்யபிட்மர். அடற்கப்னம் டம்
எடி, னடிபில் 'த்ரினமந்டகர்' ன்று ளரித ளதர்
பமங்கும்டிதமக ஈச்பன் அந்ட அறர்கவந ஜ்தித்டமர்.
ளசங்கல்ட்டுக்கும் டயண்டிபத்டக்கும் டுபில்

"அச்சப்மக்கம்" ன்று இனக்கயழட, அந்ட ஊர்டமன்
ஈச்பனுவத டத்டயன் அச்சு இற்றுப்ழம
"அச்சயறுப்மக்கம்"ன்று ளசமல்பமர்கள்.
ணீ கம ம்பத்டயல் னமஞ யனஞம்
அப்டிச் ளசமல்பட யந்டமளன்று யனொப்ிக்கயடமக
ணீ த்டயல் என்று ந்டட. மழணச்பத்டயல் சங்க

ணண்ம் கட்டிக்ளகமண்டினந்ழடமம். அடயல் ப்டயஷ்வ
ளசய்தழபண்டித ஆசமர்தமள் ிம்த்வட மரிதில்
டுத்டக் ளகமண்டு ழமதிற்று. ளய்ப்னரியனந்ட

வபக்கல் டனபித்ட கமஞ்சயனத்டயல் ஆசமர்தமறக்கும்,
அபனவத மற சயஷ்தர்கறக்கும் ளரிசு ளரிசமக
ிம்ம் ண்ஞி அங்ழகதினந்ட மழணச்பத்டக்கு

மரிதில் டுத்டக் ளகமண்டு ழமதிற்று. அப்ழமட
பனயதில் ரிதமக இந்ட அச்சயறுப்மக்கத்டயழழத மரி
Break down ஆகய

யன்று பிட்ட! அப்னம் ிள்வநதமக்கு

டைற்யளதட்டுத் ழடங்கமய் உவத்ட பிட்ழ, மரிவதப்
றேடமர்த்டக் கயநப்ிற்று. அடற்குப் ிற்மடு ந்ட

பிக்னணயல்மணல் கும்மிழகம், ப்டயஷ்வ ல்மம்
மம்மளணன்று ந்டட. இந்ட பிக்னம்கூ

அடேக்ம் ன்று டமன் ழடமன்யற்று. டமம் வகம
சங்கழடமன் ன்று ணக்கு உறுடயப்டுத்டபடற்கமகழப
ம்னவத சங்ககபபத் மடமள் இங்ழக டம்னவத
பகம
ீ
ட அச்சம மரி ஆக்யவ
னயத்டக்ளகமண்டினக்கயளன்று ழடமன்யற்று.
அன்வக்கு உடபித ங்கன்

அம்மறம் பிக்ழச்பவ உத்பிக்கப்ண்ஞி அபர்
மதத்டயழ தம் ளற்மளநன்று

யழடமமக்தமத்டயல் பனகயட. யடமம்ிவக
ண்மறழமடு னேத்டம் ளசய்ட ழமட சக்டயழவ
ன்டமக னறேக்கறம் ழடபஸ்த்ரீகவநழத ளகமண்
வழதமடு ழமமள். ழமய்ப் வபமக
ீ
என

அக்ிக்ழகமட்வ கட்ப்ண்ஞி அடற்குள் ழம
றைத்ழடமடுகூ னகமம் ழமட்டினந்டமள். ண்ம

றனுக்கு ணந்த்ம் யவத உள்ந பிசுக்ன் ன்
என அயஸ்ன்ட் இனந்டமன். அபன் ன்
ண்ஞிமளன்மல் பிக் தந்த்ம் ன் என்வப்
ண்ஞி அவட அக்ிக் ழகமட்வக்குள்ழநழமய்

அம்மநின் கூமத்டயல் பிறேம் டிதமக MCP யந்டமன்.
அந்ட தந்டயத்டயன் டன்வண ன்ளபன்மல், இந்ட மநில்
Psychological warfare ன்கயமர்கழந, அப்டி

அட டயமநிவத

ளௌடயகணமகத் டமக்கமணல் அபர்கறவத ணவழத
சத்னக்ஷணமக ணமற்யபிடும், இப்ழமட propaganda பிமல்
(ிசமத்டயமல்) ளகமஞ்சம் ளகமஞ்சணமக ணவ
ணமற்றுகய ணமடயரிதில்மணல். ணந்டயசக்டய பமய்ந்ட
தந்த்ணமடமல் அட உழழத ண ணமறுடவ
உண்மக்கயபிடும்,
பிக் தந்த்ம் பந்ட பிறேந்டறன் அடன் ணதக்கும்
சக்டயதமல் சக்டயழவகநின் னத்டயழத
ணமயபிட்ட."டற்கமக அறர்கவந மம் ளகமல்டம்?
இட ீப யம்வடமழ? அம்மறக்கு அபர்கநிம்
பிழமடளணன்மல் ணக்ளகன் பந்டட? இன்ம் அடி

அஸ்டயபமத்டக்ழக ழமமல் டற்கமக இந்ட அம்மறக்கு

அங்கய மம் ழபவக்கமப் ிவனப்னப் ிவனக்கடம்?

ம்ணமல்டமன் அபறக்கு ம் ன்டமல்டமழ ம்வணச்
ழசர்த்டத் டயட்டிக் ளகமண்டு பந்டயனக்கயமள்? இத்டவ
மநமக மம் ன்ழபம னத்டயதில்மணல் அபள்டமன்
ணக்ளகல்மம் ழணழ, அபறக்ழக ம்வண அக்கய
ஆள்கய ம் இனக்கயட ன்ளல்மம்

யவத்டக்ளகமண்டு பல் ளசய்ட பிட்ழமம். இப்ழமட
மம் ன் ளசய்த ழபண்டுளணன்மல் ஆனேடங்கவநப்

ழமட்டு பிட்டு அப்டிழத ஸ்ட்வக் ண்ஞிபிழபண்டும்
தணமி-ஞிதமநி ன்கய கவட இிழண யக்கமட.
ல்மனம் ணம்டமன்" ன்ளல்மம் அந்ட ழவகள்
ட்ழட் னைஞிதிம், கம்னைிம் ல்மம் ழச
ஆம்ித்ட பிட்.
"ழபர்க்க

பினபினத்டக்ளகமண்டு, அடினேம் குத்டம் ட்டுக்

ளகமண்டு இிழணழ இபறக்கமக னேத்டம் ளசய்த
ழபண்டிதடயல்வ. மம் மட்டுக்கு யர்பிசமணமகத்
டெங்கமம். அக்ிக் ழகமட்வடமன் இனக்கழப
இனக்கயட. அவடத் டமண்டி தமனம் பந்ட ம்
டெக்கத்வடக் ளகடுக்க னடிதமட" ன்று
ளசமல்யக்ளகமண்டு ழம னெம்

னறேக்கப்டுத்டயக்ளகமண்டு 'ளகமர் ளகமர்' ன்று குட்வ
பி
ஆம்ித்டபிட். னத்டயவத னடயல் ணமமட்ணமகக்
கக்கயபிட்டு, அப்னம் அட ஸ்டம்ித்டச் ளசதயனந்ட
டெங்கும்டிச் ளசய்னேம் சக்டய பிக் தந்த்த்டக்கு

இனந்டமல் இப்டி ந்டட. ஜ்னம்ஞமஸ்த்ம் ன்று

என்று உண்டு. அவட ழமட்டுபிட்மல் அடற்கு
ஆநமகயபர்கள் ளகமட்மபி ளகமட்மபிதமக

பிட்டுக்ளகமண்டு அசந்ட பிறேந்டபிடுபமர்கள்.
'ஜ்னம்ஞம்' ன்மல் 'ளகமட்மபி

பிடுபட'

ப
ீ
கம ஆனேடங்கவநபி தங்கணம பிசயத்ணம
ஆனேடங்டவந ணந்த் சக்டயதமழழத ஆடயகமத்டயல்

ளசய்டயனக்கயமர்களநன்று னமஞத்டயறள்ந பிபங்கவநப்
மர்த்டமல் ளடரினேம். ப்ஹ்ணமஸ்த்ம், மதஞமஸ்த்ம்,
மசுடமஸ்த்ம் னடயதபற்யன் சக்டயவதப் ற்யப்
டிக்கும்ழமட ஆம் மம் (ப்) ,வட்ன் மம் (ப்)
ல்மம் என்றுழணதில்வ ன்று ழடமன்றும். இப்ழமட
இந்ட மம் (ப்) கநின் ழடிழதமல் கர்ப்ழசழசட

ழணற்டுகயட ன்கயமர்களநன்மல், அந்டக் கமத்டயல்

அச்பத்டமணம ழமட் அமண்பமஸ்த்ம் உத்டவதின்
கர்த்டயயனந்ட சயசுவபப் மடயத்டயனக்கயட! கயனஷ்ஞ
ணமத்ணமடமன் அவட க்ஷயத்டக் ளகமடுத்டமர். அம்மள்

டன்னுவத வகள் ஸ்ட்வக் ண்ஞிபிட்டு ஆமறம்
ல்ழபவநதமக sabbotage (மசழபவ) ளசய்தமணல்,
அணர்க்கநணமய் ளணமன்ட்ழன்கூச் ளசய்தமணல்

அடடகறம் ன்மகத் டெங்கயக்ளகமண்டு கயப்வடப்
மர்த்டமள். ஜமஸ்பனொிஞிதமக இனக்கப்ட்
அபறக்குத் ளடரிதமடடம? இளடல்மனம் அபள்
ீ வடமன்!
பிக்ழச்பரின் ப்மபம் ளபநிப்ழபண்டுளணன்றுடமன்
அபழந இப்டி என பிக்த்வட பிசுக்ன் ன்

வ்தமத்டயல் உண்மக்கயக் ளகமண்டினந்டமள். சயப -

சக்டயகநமக ப்ழமடம் இனப்பர்கநில் சக்டயழத
ண்மறவ பவடப்டற்கமக இப்ழமட

யடமம்ிவகதமக ஜமமக்ி குண்த்டயயனந்ட
ழடமன்யதினந்டமள். கல்தமஞணமகமடம கன்ிதமக இபள்
னேத்டத்டக்குப் ழமகக் கூமட ன்டமல் இபவந
பிபமம் ளசய்டளகமள்படற் கூமட ன்டமல்

இபவந பிபமம் ளசய்டளகமள்படற்கமக சயபனும்
கமழணச்பர் ன் னொத்டயல் பந்டமர். கல்தமஞம்
ஆதிற்று. கமணச்ப - கமழணச்பரி ன்று அந்ட

டம்டயவதச் ளசமல்பட பனக்கம். அந்ட கமழணச்பரிடமன்
ம்னவத கமணமக்ஷயதமக இனப்ட. அபறவத
ஸ்டமம்டமன் கமணழகமடி ீம்.

கல்தமஞணமறன் ண்மற படத்டக்கமகப் னப்ட்
அம்மள் ஈச்பவக் கமழணச்பமக பபவனத்டட
ணட்டும் ழமடமட, டன்னுவத அனவணக் குனந்வட
கஞடயவதனேம் இந்ட யடமம்ிவக ஆபிர்மபத்டயல்
பபவனத்ட அபன் ளனவணவத ப்கப்டுத்ட

ழபண்டுளணன்று யவத்டமள். அடற்கு பமய்ப்மகழப
இப்ழமட சக்டய ழவ பிக் தந்த்த்டமல்

டெங்கயக்ளகமண்டு கயந்டட. உழ கமழணச்பன் ழணல்
டன் ப்ழண கமக்ஷத்வடச் ளசறத்டய ணந்டஸ்ணயடம்
(னன்வக) ளசய்டமள் அம்மள். அபர் னகத்டயறம்
ணந்டமம் ர்ந்டட. இப்டி ஆடய டம்டயதின் ஸ்
அன்ில் உண்ம சயரிப்ின் கமந்டயனெம் என்று
ழசர்ந்டழடம இல்வழதம, அடயயனந்ழட ணம கஞடய

உத்பித்டபிட்மர்! ஆந்ட ஸ்பனணமக, ப்ழமறேடம்

ப்ன் னகணமக, றனகமக இனக்கய அபர்
ளமம்றம் ளமனத்டணமக, மக்ஷ£த்

அம்மள் ஈச்பன் ஆகயதபர்கநின் னகத்டயயனந்ட
ளனகுகய சயரிப்ன என்று ழசர்ந்டடயயனட
உத்பித்டபிட்மர்.
ிள்வநதமரின்  ஆபிர்மபங்கநில் இட

யழடமமக்தமத்டயல் பனபட. யழடமமக்தமம்
ன்ட டயளட்டுப் னமஞங்கநில் என்ம
ப்ஹ்ணமண் னமஞத்டயல் பனகயட. ஈச்பின்

னகத்வடப் மர்த்டச் சயரித்ழட அம்மள் ிள்வநதமவ
அபடரிக்கச் ளசய்டவட யடம ஸ் மணத்டயல்

"கமழணச்ப னகமழமக கல்ிட றோ கழஞச்பம" ன்று
ளசமல்யதினக்கயடட. ந்ட ழடபபவடதமமறம்

சக்டயளதல்மம் பநனத்டயதின் அம்சழசம்டமழ

¢டன்

அப்ழர்ப்ட் மசக்டய, டமழ பிக் தந்டயத்வடச்
சக்டயதற்டமகச் ளசய்டயனக்கமணமதினும், பிக்
யபமஞத்டக்கமகழப என பிக்ழச்பவ
ற்டுத்டயதினக்கும்ழமட

¢பர்

மதத்டயமல்டமன்

இவடச் ளசய்டடமக இனக்கழபண்டுளணன்டத்கமக இப்டி
ீ வ ளசய்டமள். அபள் இப்டி என சட்த்டக்கு

அங்கயதினந்டடற்ழகற், அபறவத கமக்ஷத்டயயனந்ட
உண்ம பிக்ழச்பனம், 'மதத்வடத்டமழ

ஆமப்ட் மசக்டயனேம் மழபண்டிதினக்கயட?
ன்று கர்பப்மணல் அபவந ணஸ்கமம் ண்ஞிமர்.
ஞிழபமடு அபழநமடு ஆசயர்பமடத்வட பமங்கயக்ளகமண்ழ
பிக் தந்த்த்வட அனயப்டற்கமகப் னப்ட்மர். அக்ிக்

ழகமட்வதின் என னெவதில் தந்த்ம் னவடந்ட

கயந்டட. ிள்வநதமர் அவடக் கண்டுிடித்ட, டந்டத்டமல்
குத்டயத் டபிடு ளமடிதமக்கயமர். உழ ழடபி கஞங்கள்
டெக்கம் கவந்ட றேந்ட. அபற்றுக்கு ற்ட்டினந்ட
ணழம ழடனம் ணமய, அம்ிவகதிம் வனதடி க்டய
பிச்பமம் ளகமண். னன்வபி உத்மணமக
னேத்டம் ளசய்ட. னடிபில் ண்மறன் ழமமன்.
ி ளடய்பங்கறம் ழமற்றும் ிள்வநதமர்
ணரிதமவடக்குயத குனந்வட
ளடய்பத்டயன் குல் ( ம ன்கமம் மகம்)
ணங்கநமம்ம் - ி ளடய்பங்கறம் ழமற்றும்
ிள்வநதமர்

ணரிதமவடக்குரித குனந்வட
ளரித இத்டப் ிள்வந ன்டமழழத, 'மம் ணக்ளகன்று
என ழதமக்தவடனேம் ம்மடயக்ளகமள்ந

ழபண்டிதடயல்வ. ம்னவத ளரித ம்ந்டத்வடக்

கமட்டிழத ஊவ ஆட்டி வபத்டக்ளகமண்டினக்கமம்' ன்று
இனப்பர்கள் உண்டு. அழகம் ளரித ணடேஷ்தகத்டப்
சங்கள் டறுடவகநமகழபம, அசட்டுப் ிசட்ளன்ழம
இனப்வடப் மர்க்கமம். ஆமல் இந்டப் ளரித

இங்கறக்ளகல்மம் உச்சயதிறள்ந ணம ளரித
இத்டப் ிள்வந, 'உச்சயப்ிள்வநதமர்' ன்கயழமழண, அபர்
ப்டிதினக்கயமர்? ழடணம, னத்டயக் கூர்வணதம, கமர்த
சக்டயதம, அன்னள்நணம ல்மபற்யறம் டணக்கு ழணல்

தமனணயல்வ ன்று இனக்கயமர். ளரித இத்டப்
ிள்வந ன்டமல் ணமத்டயம் அபனக்குப்

ளனவணதில்வ. அபனக்கமகழப அபனக்குப் ளனவண
ன்ட "ிநவந" க்கு "தமர்" ழமட்டு அபவப்
"ிநவநதமர்" ன்று ணயகறம் ணரிதமவடதமகச்
ளசமல்படயயனந்ழட ளடரினேம்.

ளமடபமகச் டமய், டகப்ன், மட்ன், மட்டி, டவணதன்,
டணக்வக ஆகயத ளரிதபர்கவநத்டமன் ணரிதமவடதமகத்
டமதமர், டகப்மர், மட்மர், மட்டிதமர், டவணதமர்,
டணக்வகதமர் ன்ளல்மம் ளசமல்பட பனக்கம்.
ிள்வநக்கு அப்டி ணரிதமவட பிகுடய ழசர்த்டச் ளசமல்கய

பனக்கம் ங்ழகனேம் கயவதமட. இடற்கு ணமறுடமக இபர்
எனபர் பிதத்டயல் ணட்டும் "ிள்வந" ன்கமணல்
"ிள்வநதமர்" ன்ழ ளசமல்கயழமம்.
னறேனடற் கறநமக
ளடய்பத்டயன் குல் ( ம ன்கமம் மகம்)
ணங்கநமம்ம் - ி ளடய்பங்கறம் ழமற்றும்
ிள்வநதமர்
னறேனடற் கறநமக
ிள்வநதமர் ப்ரிடயவத மம் ளற்றுபிட்மல் அபரிம்
ணயகறம் அன்னளகமண் மர்படய ழணச்பர்கநின்.
அடேக்த்வடப் ளற்று பிமளணன்ழன். மம்
ளமடபமக ஈச்பவனேம் அம்மவநனேம் னக்தணமகக்

ளகமண்டு பனயடுபர்கநமடமல், அபர்கறவத ளசல்ப்
ிள்வநவத மம் ந்ழடமப்டுத்டபடமழழத

அபர்கநிணயனந்ட ல்ம அடேக்னம்

ளற்பிமளணன்டற்கமச் ளசமன்ழன். இடமல்
அடேக் சக்டய அபர்கறக்குத்டமன் உண்டு,
ிள்வநதமனக்குக் கயவதமட ன்டமக ஆகமட.
அப்மறம் அம்ணமறந்டமன் அனள் ளசய்தழபண்டும்

ன்யல்மணல் அபழ வடனேம் அனள் பல்பர்டமன்.
ஈச்பனுக்கும் அம்மறக்கும் னத்ர் ன்டற்கமக
இல்மணல், அபழ னறேனடற் கறள் ன்று
உமயக்கயபர்கள் இம்வண ணறுவண ன்கள்
ல்மபற்வனேம் அபழ அடேக்யப்மளன்று
ளகமண்டினக்கயமர்கள். கஞடயழத ளடய்பம் ன்று

உமயக்கய இபர்கறக்கு 'கமஞத்தர்கள்' ன்று ளதர்.
டங்கறவத உமம னெர்த்டயதின் உத்கர்ம்

(உதர்ற) ற்ய அபர்கள் ி உமகர்கநிம் ளசமல்றம்
என்வ பனம் எப்னக் ளகமள்நத்டமன் ழபண்டும்.
"சயபவழதம, அம்மவநழதம, னனகவழதம,

பிஷ்டவபழதம ளடய்பணமகப் னயக்கய ீங்கறம்
உங்கள் ஸ்பமணயவதப் னவ ண்ஞ ஆம்ிக்கும்ழமட
னடயல் 'சுக்கமம்டம்' குட்டிக் ளகமஞடு, ணஞ்சள்
ிள்வநதமர் ிடித்ட வபத்ட

ங்கள் ஸ்பமணயவத ழபண்டிக் ளகமள்நத்டமழ

ழபண்டிதினக்கயட? ிள்வநதமவழத ணமத்ணமபமகப்
னவ ண்டம் மங்கள் உங்கள் ஸ்பமணயகநில்
பவனேம் இப்டி ழபண்டிக் ளகமள்படயல்வழத!" ன்று
அபர்கள் ளசமல்பமர்கள்.

பிஷ்பக்ழர், டம்ிக்வகதமழ்பமர் ன் ளதர்கநில்

வபஷ்ஞபர்கள் னடல் னவ ளசய்படம் பிக்ழச்பரின்
என அபத்டக்குத்டமன் (ழகமத்டக்குத்டமன்) ன்று
ளசமல்மம்.டமழண அக் (னடல்) னவ ளறுகய
உதர்ழபமடு பிநங்குபர் ிள்வநதமர். "இபவ ற்யத
ச்ழமகங்கநில் ஈச்பன், அம்மள், பிஷ்ட, னனகன்
னடயதபர்கவநப்ற்ய பனபடமல், அந்ட
ஸ்பமணயகநமழழத இபனக்குப் ளனவண ன்று

யவத்டமல் அட ரிழத இல்வ.அந்ட ஸ்பமணயகள்
ல்மனங்கூ டமபட என ந்டர்த்டயல் இபர்
டதவப மடித்டமன் கமர்த யத்டய அவந்டயனக்கயமர்கள்"
ன்று கஞடய உமகர்கள் னமஞங்கவநக்
கமட்டுபமர்கள்.
ளடய்பங்கநில் உசத்டய டமழ்த்டய இல்வ; இல்ழப
இல்வடமன். ஆமறம் எழ ணமத்ணம
ீ மந்டத்டக்கமகறம், ங்கநின் பிடபிடணம

ணப்ழமக்குகநில் எவ்ளபமறுக்கும் ிடித்ட ணமடயரினேம்,
 னொங்கநில் பனகயழமட, அபபனக்கும் டங்கள்
னெர்த்டயனேம் க்டய எனனகப்டுபடற்கமக எவ்ளபமன
னெர்த்டயனேம் ணற்பற்வச் சய ந்டர்ங்கநில்

தித்டடமகப் னமஞங்கநில் மர்க்கயழமம். எவ்ளபமன
னெர்த்டயனேம் இப்டி ணற்பற்வ தித்டட ன்டமழழத
எவ்ளபமன்றும் ணற்பற்யம் ழடமற்றும்டமன் இனக்க
ழபண்டுளணன்மகயடல்பம? இப்டி எவ்ளபமன
ளடய்பனம் சய ந்டர்த்டயல் தித்ட, சய
ந்டர்த்டயல் ழடமற்றுப் ழமபடயல் தித்டவபகவந

ணட்டுழண அந்டந்ட ளடய்பத்டயன் க்டர்கறம் டுத்டக்
ளகமண்டு அடிம் டங்கள் க்டயவத

பறபமக்கயக் ளகமள்கயமர்கள். இடயல் ிள்வநதமர்
ழடமற்றுப் ழமடமக ணட்டும் என கவடனேம்
ப்யத்டணமதினக்கபில்வ. ஆமல் ணற் ஸ்பமணயகள்

இபவப் னயத்டடற்கு யவதக் கவடகள் இனக்கயன்.
டந்வட னயத்ட டதர்
ளடய்பத்டயன் குல் ( ம ன்கமம் மகம்)
ணங்கநமம்ம் - ி ளடய்பங்கறம் ழமற்றும்
ிள்வநதமர்

டந்வட னயத்ட டதர்
டகப்மம ஈச்பவழத டுத்டக்ளகமள்நமம். அபர்
த்ன ம்மத்டக்கமகப் னப்டுகயழமட ிள்வநவத
- அபர் ணரிதமவட ளகமடுக்கப்ட் ழபண்டித ிள்வநதமர்
ன்வட ணந்ட - ஸ்ணரிக்கமணழ கயநம்ிமர்.
ிள்வநதமர் டணக்கு ழபண்டித due -வபப் ளமணல்
பிணமட்மர்! 'ிள்வநதமனக்கு னடல் னவ' ன்ட

ழடபவடகள் ல்ழமனணமகத் டீர்ணமித்டட.அப்டிதினக்க,
என ளளமல்னைன் கணடமகப் மஸ் ஆகயச்

சட்ணமய் பிட்ளடன்மல் அவடத் டகப்மமகத்டமன்
இனக்கட்டும், அந்டத் டகப்மர் ர்ப ஜ்கத்டக்கும்
ஈச்பமகத்டமன் இனக்கட்டும், ணீ யமல் குற்ம் டமழ?
டப்னச் ளசய்டபவப் ிநவநதமர் சும்ணம பிணமட்மர்.

ஆவகதமல் த்ரினமறர்கவந ழமக்கய ஈச்பின் டம்
ழமய்க்ளகமண்டினக்கும் பனயதில் அடன் அச்சு னயந்ட
ழமகும்டிதமகப் ிள்வநதமர் ண்ஞிபிட்மர். டம்
யன்றுழமய்பிட்ட. உழ ஈச்பனுக்குப்
னரிந்டபிட்ட. 'ளமம்றம் ளரிதபமவகதமல் ணக்குச்
சட்ம் இல்வ ன்று இனப்ட டப்ன. ளமம்ப்
ளரிதபமதினப்டமழழத மம் டமன்
ழமகத்டக்ளகல்மம் உடமஞணமக ந்ட கமட்
ழபண்டும். அடன் டி சட்த்டக்கு ளமம்றம்

அங்கயப்ழமக ழபண்டும். சட்ம் ன்று பனகயழமட
அப்ம ிள்வந னடம உறகறக்கு இணயல்வ,
ன்று ழணஸ்பன் யவத்டமர்.

உழ, ளகமஞ்சங்கூ ஸ்டமம் மர்க்கமணல்

ிள்வநதமனக்குப் னவ ண்ஞிமர். (இன்ளமன
ந்டர்ப்த்டயல் இவநத ிள்வநதினம் கர ழ்ப்டிந்ட
ப்ஞழபமழடசம் பமங்கயக் ளகமண்டினக்கயமர்!)

ிள்வநதமனம் அப்ம ளகமஞ்சம் யவத்டறழழத
எடிபந்ட பிக்த்வட அகற்யபிட்மர். அடற்கப்னம் டம்
எடி, னடிபில் 'த்ரினமந்டகர்' ன்று ளரித ளதர்

பமங்கும்டிதமக ஈச்பன் அந்ட அறர்கவந ஜ்தித்டமர்.
ளசங்கல்ட்டுக்கும் டயண்டிபத்டக்கும் டுபில்
"அச்சப்மக்கம்" ன்று இனக்கயழட, அந்ட ஊர்டமன்
ஈச்பனுவத டத்டயன் அச்சு இற்றுப்ழம
"அச்சயறுப்மக்கம்"ன்று ளசமல்பமர்கள்.
ணீ கம சம்பத்டயல் னமஞ யனொஞம்
ளடய்பத்டயன் குல் ( ம ன்கமம் மகம்)

ணங்கநமம்ம் - ி ளடய்பங்கறம் ழமற்றும்
ிள்வநதமர்

ணீ கம ம்பத்டயல் னமஞ யனஞம்
அப்டிச் ளசமல்பட யந்டமளன்று யனொப்ிக்கயடமக
ணீ த்டயல் என்று ந்டட. மழணச்பத்டயல் சங்க
ணண்ம் கட்டிக்ளகமண்டினந்ழடமம். அடயல் ப்டயஷ்வ
ளசய்தழபண்டித ஆசமர்தமள் ிம்த்வட மரிதில்
டுத்டக் ளகமண்டு ழமதிற்று. ளய்ப்னரியனந்ட
வபக்கல் டனபித்ட கமஞ்சயனத்டயல் ஆசமர்தமறக்கும்,
அபனவத மற சயஷ்தர்கறக்கும் ளரிசு ளரிசமக
ிம்ம் ண்ஞி அங்ழகதினந்ட மழணச்பத்டக்கு

மரிதில் டுத்டக் ளகமண்டு ழமதிற்று. அப்ழமட

பனயதில் ரிதமக இந்ட அச்சயறுப்மக்கத்டயழழத மரி
Break down ஆகய

யன்று பிட்ட! அப்னம் ிள்வநதமக்கு

டைற்யளதட்டுத் ழடங்கமய் உவத்ட பிட்ழ, மரிவதப்
றேடமர்த்டக் கயநப்ிற்று. அடற்குப் ிற்மடு ந்ட
பிக்னணயல்மணல் கும்மிழகம், ப்டயஷ்வ ல்மம்
மம்மளணன்று ந்டட. இந்ட பிக்னம்கூ

அடேக்ம் ன்று டமன் ழடமன்யற்று. டமம் வகம
சங்கழடமன் ன்று ணக்கு உறுடயப்டுத்டபடற்கமகழப
ம்னவத சங்ககபபத் மடமள் இங்ழக டம்னவத
பகம
ீ
ட அச்சம மரி ஆக்யவ
னயத்டக்ளகமண்டினக்கயளன்று ழடமன்யற்று.
அன்வக்கு உடபித ங்கன்
ளடய்பத்டயன் குல் ( ம ன்கமம் மகம்)

ணங்கநமம்ம் - ி ளடய்பங்கறம் ழமற்றும்
ிள்வநதமர்

அன்வக்கு உடபித ங்கன்
அம்மறம் பிக்ழச்பவ உத்பிக்கப்ண்ஞி அபர்
மதத்டயழ தம் ளற்மளநன்று
யழடமமக்தமத்டயல் பனகயட. யடமம்ிவக

ண்மறழமடு னேத்டம் ளசய்ட ழமட சக்டயழவ
ன்டமக னறேக்கறம் ழடபஸ்த்ரீகவநழத ளகமண்
வழதமடு ழமமள். ழமய்ப் வபமக
ீ
என

அக்ிக்ழகமட்வ கட்ப்ண்ஞி அடற்குள் ழம

றைத்ழடமடுகூ னகமம் ழமட்டினந்டமள். ண்ம
றனுக்கு ணந்த்ம் யவத உள்ந பிசுக்ன் ன்
என அயஸ்ன்ட் இனந்டமன். அபன் ன்

ண்ஞிமளன்மல் பிக் தந்த்ம் ன் என்வப்
ண்ஞி அவட அக்ிக் ழகமட்வக்குள்ழநழமய்
அம்மநின் கூமத்டயல் பிறேம் டிதமக MCP யந்டமன்.

அந்ட தந்டயத்டயன் டன்வண ன்ளபன்மல், இந்ட மநில்
Psychological warfare

ன்கயமர்கழந, அப்டி அட டயமநிவத

ளௌடயகணமகத் டமக்கமணல் அபர்கறவத ணவழத

சத்னக்ஷணமக ணமற்யபிடும், இப்ழமட propaganda பிமல்
(ிசமத்டயமல்) ளகமஞ்சம் ளகமஞ்சணமக ணவ
ணமற்றுகய ணமடயரிதில்மணல். ணந்டயசக்டய பமய்ந்ட
தந்த்ணமடமல் அட உழழத ண ணமறுடவ
உண்மக்கயபிடும்,
பிக் தந்த்ம் பந்ட பிறேந்டறன் அடன் ணதக்கும்
சக்டயதமல் சக்டயழவகநின் னத்டயழத

ணமயபிட்ட."டற்கமக அறர்கவந மம் ளகமல்டம்?
இட ீப யம்வடமழ? அம்மறக்கு அபர்கநிம்
பிழமடளணன்மல் ணக்ளகன் பந்டட? இன்ம் அடி
அஸ்டயபமத்டக்ழக ழமமல் டற்கமக இந்ட அம்மறக்கு
அங்கய மம் ழபவக்கமப் ிவனப்னப் ிவனக்கடம்?

ம்ணமல்டமன் அபறக்கு ம் ன்டமல்டமழ ம்வணச்
ழசர்த்டத் டயட்டிக் ளகமண்டு பந்டயனக்கயமள்? இத்டவ
மநமக மம் ன்ழபம னத்டயதில்மணல் அபள்டமன்
ணக்ளகல்மம் ழணழ, அபறக்ழக ம்வண அக்கய
ஆள்கய ம் இனக்கயட ன்ளல்மம்
யவத்டக்ளகமண்டு பல் ளசய்ட பிட்ழமம். இப்ழமட
மம் ன் ளசய்த ழபண்டுளணன்மல் ஆனேடங்கவநப்

ழமட்டு பிட்டு அப்டிழத ஸ்ட்வக் ண்ஞிபிழபண்டும்
தணமி-ஞிதமநி ன்கய கவட இிழண யக்கமட.

ல்மனம் ணம்டமன்" ன்ளல்மம் அந்ட ழவகள்
ட்ழட் னைஞிதிம், கம்னைிம் ல்மம் ழச
ஆம்ித்ட பிட்.
"ழபர்க்க

பினபினத்டக்ளகமண்டு, அடினேம் குத்டம் ட்டுக்

ளகமண்டு இிழணழ இபறக்கமக னேத்டம் ளசய்த

ழபண்டிதடயல்வ. மம் மட்டுக்கு யர்பிசமணமகத்
டெங்கமம். அக்ிக் ழகமட்வடமன் இனக்கழப
இனக்கயட. அவடத் டமண்டி தமனம் பந்ட ம்
டெக்கத்வடக் ளகடுக்க னடிதமட" ன்று
ளசமல்யக்ளகமண்டு ழம னெம்
னறேக்கப்டுத்டயக்ளகமண்டு 'ளகமர் ளகமர்' ன்று குட்வ
பி

ஆம்ித்டபிட். னத்டயவத னடயல் ணமமட்ணமகக்
கக்கயபிட்டு, அப்னம் அட ஸ்டம்ித்டச் ளசதயனந்ட
டெங்கும்டிச் ளசய்னேம் சக்டய பிக் தந்த்த்டக்கு
இனந்டமல் இப்டி ந்டட. ஜ்னம்ஞமஸ்த்ம் ன்று
என்று உண்டு. அவட ழமட்டுபிட்மல் அடற்கு
ஆநமகயபர்கள் ளகமட்மபி ளகமட்மபிதமக

பிட்டுக்ளகமண்டு அசந்ட பிறேந்டபிடுபமர்கள்.
'ஜ்னம்ஞம்' ன்மல் 'ளகமட்மபி

பிடுபட'

ப
ீ
கம ஆனேடங்கவநபி தங்கணம பிசயத்ணம
ஆனேடங்டவந ணந்த் சக்டயதமழழத ஆடயகமத்டயல்
ளசய்டயனக்கயமர்களநன்று னமஞத்டயறள்ந பிபங்கவநப்
மர்த்டமல் ளடரினேம். ப்ஹ்ணமஸ்த்ம், மதஞமஸ்த்ம்,
மசுடமஸ்த்ம் னடயதபற்யன் சக்டயவதப் ற்யப்

டிக்கும்ழமட ஆம் மம் (ப்) ,வட்ன் மம் (ப்)
ல்மம் என்றுழணதில்வ ன்று ழடமன்றும். இப்ழமட
இந்ட மம் (ப்) கநின் ழடிழதமல் கர்ப்ழசழசட

ழணற்டுகயட ன்கயமர்களநன்மல், அந்டக் கமத்டயல்
அச்பத்டமணம ழமட் அமண்பமஸ்த்ம் உத்டவதின்
கர்த்டயயனந்ட சயசுவபப் மடயத்டயனக்கயட! கயனஷ்ஞ
ணமத்ணமடமன் அவட க்ஷயத்டக் ளகமடுத்டமர். அம்மள்

டன்னுவத வகள் ஸ்ட்வக் ண்ஞிபிட்டு ஆமறம்
ல்ழபவநதமக sabbotage (மசழபவ) ளசய்தமணல்,
அணர்க்கநணமய் ளணமன்ட்ழன்கூச் ளசய்தமணல்
அடடகறம் ன்மகத் டெங்கயக்ளகமண்டு கயப்வடப்
மர்த்டமள். ஜமஸ்பனொிஞிதமக இனக்கப்ட்
அபறக்குத் ளடரிதமடடம? இளடல்மனம் அபள்
ீ வடமன்!

பிக்ழச்பரின் ப்மபம் ளபநிப்ழபண்டுளணன்றுடமன்
அபழந இப்டி என பிக்த்வட பிசுக்ன் ன்

வ்தமத்டயல் உண்மக்கயக் ளகமண்டினந்டமள். சயப சக்டயகநமக ப்ழமடம் இனப்பர்கநில் சக்டயழத
ண்மறவ பவடப்டற்கமக இப்ழமட

யடமம்ிவகதமக ஜமமக்ி குண்த்டயயனந்ட
ழடமன்யதினந்டமள். கல்தமஞணமகமடம கன்ிதமக இபள்
னேத்டத்டக்குப் ழமகக் கூமட ன்டமல் இபவந
பிபமம் ளசய்டளகமள்படற் கூமட ன்டமல்
இபவந பிபமம் ளசய்டளகமள்படற்கமக சயபனும்
கமழணச்பர் ன் னொத்டயல் பந்டமர். கல்தமஞம்
ஆதிற்று. கமணச்ப - கமழணச்பரி ன்று அந்ட

டம்டயவதச் ளசமல்பட பனக்கம். அந்ட கமழணச்பரிடமன்
ம்னவத கமணமக்ஷயதமக இனப்ட. அபறவத
ஸ்டமம்டமன் கமணழகமடி ீம்.
கல்தமஞணமறன் ண்மற படத்டக்கமகப் னப்ட்
அம்மள் ஈச்பவக் கமழணச்பமக பபவனத்டட
ணட்டும் ழமடமட, டன்னுவத அனவணக் குனந்வட

கஞடயவதனேம் இந்ட யடமம்ிவக ஆபிர்மபத்டயல்
பபவனத்ட அபன் ளனவணவத ப்கப்டுத்ட

ழபண்டுளணன்று யவத்டமள். அடற்கு பமய்ப்மகழப
இப்ழமட சக்டய ழவ பிக் தந்த்த்டமல்

டெங்கயக்ளகமண்டு கயந்டட. உழ கமழணச்பன் ழணல்
டன் ப்ழண கமக்ஷத்வடச் ளசறத்டய ணந்டஸ்ணயடம்
(னன்வக) ளசய்டமள் அம்மள். அபர் னகத்டயறம்

ணந்டமம் ர்ந்டட. இப்டி ஆடய டம்டயதின் ஸ்
அன்ில் உண்ம சயரிப்ின் கமந்டயனெம் என்று

ழசர்ந்டழடம இல்வழதம, அடயயனந்ழட ணம கஞடய
உத்பித்டபிட்மர்! ஆந்ட ஸ்பனணமக, ப்ழமறேடம்
ப்ன் னகணமக, றனகமக இனக்கய அபர்
ளமம்றம் ளமனத்டணமக, மக்ஷ£த்

அம்மள் ஈச்பன் ஆகயதபர்கநின் னகத்டயயனந்ட
ளனகுகய சயரிப்ன என்று ழசர்ந்டடயயனட
உத்பித்டபிட்மர்.
ிள்வநதமரின்  ஆபிர்மபங்கநில் இட

யழடமமக்தமத்டயல் பனபட. யழடமமக்தமம்
ன்ட டயளட்டுப் னமஞங்கநில் என்ம

ப்ஹ்ணமண் னமஞத்டயல் பனகயட. ஈச்பின்
னகத்வடப் மர்த்டச் சயரித்ழட அம்மள் ிள்வநதமவ
அபடரிக்கச் ளசய்டவட யடம ஸ் மணத்டயல்
"கமழணச்ப னகமழமக கல்ிட றோ கழஞச்பம" ன்று
ளசமல்யதினக்கயடட. ந்ட ழடபபவடதமமறம்

¢டன்

சக்டயளதல்மம் பநனத்டயதின் அம்சழசம்டமழ

அப்ழர்ப்ட் மசக்டய, டமழ பிக் தந்டயத்வடச்
சக்டயதற்டமகச் ளசய்டயனக்கமணமதினும், பிக்
யபமஞத்டக்கமகழப என பிக்ழச்பவ
ற்டுத்டயதினக்கும்ழமட

¢பர்

மதத்டயமல்டமன்

இவடச் ளசய்டடமக இனக்கழபண்டுளணன்டத்கமக இப்டி
ீ வ ளசய்டமள். அபள் இப்டி என சட்த்டக்கு
அங்கயதினந்டடற்ழகற், அபறவத கமக்ஷத்டயயனந்ட
உண்ம பிக்ழச்பனம், 'மதத்வடத்டமழ

ஆமப்ட் மசக்டயனேம் மழபண்டிதினக்கயட?

ன்று கர்பப்மணல் அபவந ணஸ்கமம் ண்ஞிமர்.
ஞிழபமடு அபழநமடு ஆசயர்பமடத்வட பமங்கயக்ளகமண்ழ
பிக் தந்த்த்வட அனயப்டற்கமகப் னப்ட்மர். அக்ிக்
ழகமட்வதின் என னெவதில் தந்த்ம் னவடந்ட

கயந்டட. ிள்வநதமர் அவடக் கண்டுிடித்ட, டந்டத்டமல்
குத்டயத் டபிடு ளமடிதமக்கயமர். உழ ழடபி கஞங்கள்
டெக்கம் கவந்ட றேந்ட. அபற்றுக்கு ற்ட்டினந்ட

ணழம ழடனம் ணமய, அம்ிவகதிம் வனதடி க்டய
பிச்பமம் ளகமண். னன்வபி உத்மணமக
னேத்டம் ளசய்ட. னடிபில் ண்மறன் ழமமன்.
னனகனுக்குடபித னன்பன்
ளடய்பத்டயன் குல் ( மன்கமம் மகம்)
ி ளடய்பங்கறம் ழமற்றும் ிள்வநதமர்
னனகனுக்குடபித னன்பன்
டமதமர், டகப்மழ இப்டித் டங்கள் ளபற்யக்கம
'க்ழடிட்'வப்

ிள்வநதமனக்குக் ளகமடுத்டயனக்கயமர்கள்.

அப்டிதினக்கத் டம்ிக்கு ணட்டும் இபர்

மதணயல்மணல் க்குணம? ஆமல் இட சத்ன தம்
அல். ன ¢ஹ்ணண்த ஸ்பமணய டன்னுவத ச்னங்கம
தத்டக்கமகழப அண்ஞமபின் மதத்வட ம
ழபண்டிதினந்டட.
குனந்வடதமதினந்டழமட அபர் ந்யதமயதமடற்கு,
டண்மனேடமஞி ன்று ஆண்டிப்ண்மணமகப்

ழமடற்கும் இழட அண்ஞமடமன் கமஞம். னத்டக்கமக
உகத்வட ப்டக்ஷயஞம் ண்ஞழபண்டும் ன்று

அண்ஞம - டம்ி ஏட்ப் ந்டதம் ழமட ளடரிந்ட
கவடடமழ? அப்ழமட ஆண்டிதமகப்ழம
றப்ஹ்ணண்தவ அப்னம் ஈச்பம் அம்மறம்

ல்பமர்த்வட ளசமல்ய அவனத்டக் ளகமண்டு பந்டமர்கள்.
டற்கமக அபனவத அபடமம் ற்ட்ழடம அந்ட சூ
ம்மனம் அப்னம் ண்ஞிமர். அடற்கப்னம்

இபனக்கமகழப உனகயக்ளகமண்டினந்ட பள்நிதிம் ணமறு
ழபத்டயல் ழபமக, பினத்டமகப் ழமய்
பிவநதமட்டுப் ண்ஞிமர். அபள் இபர் தமர் ன்று

னரிந்ட ளகமள்நமணல் உடமீம் ளசய்டமள். அப்ழமட
அபர் றப்ஹ்ணண்தமகக் கமட்சய ளகமடுத்டயனந்டமழ
ழமடம், அபள் உழ அபரிம் ப்ழவண

ளகமண்டினப்மள். ஆமல் அபர் அப்டிப் ண்ஞமணல்
டவணதின் ளனவணவத உகத்டக்குத் ளடரிபிக்கப்
ண்ஞ இட என ல் ந்டர்ப்ம் ன்று யவத்டமர்.
டுத்ட

கமரிதத்டக்கு இவஞ்சல் ற்ட்மல் ிள்வநதமவப்

னயத்ழட அவட யவ்னத்டய ளசய்டளகமள்நழபண்டும் ன்று
ங்கள் உஞனம்டிப் ண்ஞழபண்டுளணன்று
யவத்டமர். அடமல் உழ ணம கஞடயவத
த்தமம் ண்ஞிமர்.
டம்ி கூப்ிட்றழ டவணதமர் ளரித ணடதமவ
னொத்டயல் ஏடி பந்ட பள்நிவதத் டத்ட டத்ட ன்று
டத்டயமர். டயக்குத் டயவச னரிதமணல் "னனகம னனகம"

ன்று ஏடி பள்நி பினத்ட னொத்டயல் டயர்ப்ட் அந்ட
னனகவழத - னனகன் ன்று

ளடரிந்டளகமள்நமபிட்மறம் - தத்டயமல் என குனந்வட
அடன் டமத்டமவபக் கட்டிக் ளகமள்கயணமடயரி, அப்டிழத
இறுகப்ிடித்டக் ளகமண்டு பிட்மள். 'இடற்கு ழணறம்
பிவநதமப்மட, பிமதக ப்மபத்வட

ளபநிப்டுத்டயதமச்சு' ன்று றப்ஹ்ணண்தனம் அப்ழமட
டம்னவத ஸ்பத னொத்வட டுத்டக் ளகமண்டு
பள்நிவத ந்ழடமத்டயல் ஆழ்த்டயமர்.

அப்னம் பள்நி கல்தமஞம் ந்டட. கட்வப்
ிம்ணசமரிதம கழஞச னெர்த்டயழத டம்ிதின் கமடல்
கல்தமஞத்டக்கு உடபி ண்ஞிதினக்கயமர்.

அனஞகயரிமடர் டயனப்னகனயல் மடிதினக்கய பிக்ழச்ப
ஸ்டடயதில் ஈச்பின் த்ரின ம்மம்,
றப்ஹ்ணண்தரின் பள்நித் டயனணஞம் இண்டிறம்
ணமகஞடயக்கு உள்ந ங்வகச் ளசமல்யதினக்கயமர்.
னப்ன ளணரிளசய்ட அச்சயப னுவடம்
அச்சட ளமடிளசய்ட அடயடீம
அத்டத டளகமடு சுப்ி ணஞிடும்
அப்ன ணடிவ திணமகய
அக்கு ணகற ச்சயறு னனகவ
அக்கஞ ணஞணனள் ளனணமழந

மணிமனும் பிமதகனம்
ளடய்பத்டயன் குல் ( மன்கமம் மகம்)
ி ளடய்பங்கறம் ழமற்றும் ிள்வநதமர்
மணிமனும் பிமதகனம்
ணமணமக்கமர் ணமபிஷ்ட ணனணமனுக்கு ணரிதமவட

ண்ஞி அபர் ணயவண ளடரினேம்டிதமகச் ளசய்டவடச்
ளசமல்ழபண்டும்.
ணமபிஷ்ட ன் னெனத்டயல் அபர் இபரிணயனந்ட
சக்த்வட பமங்க னடிதமணல் ழடமப்ிக்கஞம் ழமட்ட
ணட்டுணயல்வ மண க்னஷ்ஞமடய அபடமங்கநிறம்
ிள்வநதமனக்கு சமஸ்த்ழமக்டணமகப் னவ
ண்ஞிதினக்கயமர்.
மணமபடமத்டயல் மபஞ ம்மம் ஆ ிற்மடு அபர்
மணயங்க ப்டயஷ்வ ளசய்ட சயபமமடம் ண்ஞிதட

ல்மனக்கும் ளடரிந்டயனக்கும். மபஞ ம்மத்டக்கு
னன்மடி, கயஷ்கயந்வடதியனந்ட ழமகய ழமழட ழட

ந்டம் யர்பிக்ணமக க்க ழபண்டுளணன்டற்கமக அபர்
மணமடனம் னத்க்கவதில் ப மமஞம் ன்
இத்டயல் பக் ப்டயஷ்வ ளசய்ட னவ

ண்ஞிமளன்டம் சய ழனக்கமபட ளடரிந்டயனக்கும்.
ழடபி ட்ஞம் ன்ட அந்ட பமமஞந்டமன்.
இப்ழமடம் மழணச்ப தத்டயவ ழமகயபர்கள்,
சுற்றுப்ட் ழக்ஷத்ங்கள் பற்றுக்குப் ழமகும்ழமட

ப மமஞத்டக்கு யச்சதணமகப் ழமகயமர்கள். ணயகறம்

க்ணணமக இந்ட தமத்டயவ ண்ஞிமல் னடயல் ழமக
ழபண்டித ஊர் என்று இனக்கயட. பிதம்
ளடரிந்டபர்கள் ழட தமத்ம ன்மல்
அங்ழகதினந்டடமன் ஆம்ிப்மர்கள்.
ஆம் ஸ்பமணயதம பிக்ழச்பவ மணசந்த்னெர்த்டய
னவ ண்ஞித ஊர்டமன் அட. உப்னர் ன்று ளதர்.
மணர் ணமடயரி பக்ழகதினந்ட பந்டமல்
பமமஞத்டக்கு னன்மல் அட பந்டபிடும்.
அடடமழ ளமனத்டம்? பக்ங்கவநப் னயப்டற்கும்
னடயல் 'சுக்மம்டம்'
குட்டிக்ளகமண்டுடமழஆகழபண்டும்?ல்மம் ணடேஷ்த
ரீடயதில் சமஸ்த்ழமக்டணமக, ம்ப்டமத னர்பணமகப்

ண்ஞி பனயகமட்டிதபர் மணர். அபர் ழடந்டத்டெககு

னன் பக்ங்கவந ப்ரீடய ளசய்டமளன்மல், அடற்கும்
னந்டய ர்ப பிக் ர்த்டமபம ிள்வநதமவனேம்
னவ ண்ஞித்டமினப்மர். அப்டி அபமல்

னயக்கப்ட்பர்டமன் பமமஞத்டக்குப் க்கத்டய
இனக்கும் உப்னர்ப் ிள்வநதமர். பப்மடய ன்று அந்ட
பட்மத்டயறள்நபர்களநல்மம் ளகமண்மடும் னெர்த்டய.
ணற்பர்கறக்கு பம் ளகமடுப்மழ டபி டணக்கு என

கூவகூ இல்மடபர். டணக்கு ழணழ பிணமம் கட்
அபர் பிடுபழடதில்வ. வடதமபட பிக்த்வட
உண்டுண்ஞி அவட டடுத்டபிட்டு, நிதபர்கநில்
நிதபமக, ளபய்தில் ணவன ல்மம் டம்ழணழழத
பிறேம்டி உட்கமர்ந்டயனக்கயமர். "ளபதிறகந்ட
பிமதகர்"ன்ழ அபனக்குப் ளதர்.

ளடமந்டய கஞடயக்கு "டுண்டி" ன்று ம்ஸ்க்னடத்டய
என ளதனண்டு. டூண்டிம கஞடய கமசயதில்

ிக்தமடயழதமடு இனக்கயமர். அடன் ம்ந்டணமகத்
டமினக்க ழபண்டும், டணயழ் ழடசத்டயறம் "ளடமண்டி"
ன்று பிமதக ழக்ஷத்ம் இனக்கயட. இடறம் மணர்
னயத்ட ழக்ஷத்ணமகத்டமன் ளசமல்ப்டுகயட.

ழபடமண்தத்டயயனந்ட னத்க்கவ ஏணமகழப
ளடற்கமக பந்டமல், க்குவத ழபடமண்தத்டக்கும்

உப்னனக்கும் டுமடயதில் ளடமண்டி இனக்கயட. னடயல்
மணல் இங்ழகதினந்டடமன் ங்வகக்கு அவஞகட்
யவத்டமமம். இங்ழக அடற்கமக அபர் ிள்வநதமர்
னவ ண்ஞப் ிள்வநதமனம் ப்ன்ணமமர்.

மணனக்கு ளபற்ய யச்சதம் ன்று பம் ளகமடுத்டபிட்டு,
ஆமல் 'இங்ழகதினந்ட அவஞகட்மணல் இன்ம்
ளடற்கமகப் ழமய்க் கட்டிமல் ழபவ குவனேம்.

டள்நிப்ழமய்க் கட்டிமல்டமன் சுற்ய பவநக்கமணல்
ங்வகக் ழகமட்வதின் பமசல் க்கத்டக்ழக

ழமய்பிமம்' ன்று ிள்வநதமர் ழதமசவ
ளசமன்மமம்.
இந்டத் ளடமண்டி பிமதகனம் டணக்கு ழணழ
பிணமணயல்மணல்டமன் உட்கமர்ந்ட ளகமண்டினக்கயமர்.
ணமணமக்கமர் ணவனதிறம் ளபய்திறம் அவந்ட
ளகமண்டு ங்வகக்கு அவஞகட்டிக்ளகமண்டு
ளகமண்மட்ம் அடிக்கக் கூமளடன்றுடமன் இப்டி
இண்டு இத்டயறழண இனக்கயமர் ழமயனக்கயட.
ஆசமர்தமள் "கழஞச ஞ்சத்" ஸ்ழடமத்ம் ளசய்டயனப்ட
ளடமண்டி கஞடய ழணல்டமன்.

ஈச்பறடவ றோமணர் ஆமடவ ண்ஞி அடேக்ம்

ளற் ன்டமன், கவசயதில் அபர் மபஞ ம்மம்
ண்ஞி பித மகபமக, அழடமடுகூ இப்ழமட ய
ளகமடுத்டயனந்ட த்ிவதத் டயனம்றம் ளற் ீடம
மணமகத் டயனம்ிபந்ட அந்ட ஈச்பவழத
மணயங்கணமக ப்டயஷ்வ ளசய்டட.

ஆசமர்தமள் ிம்ம் மரிதில் மழணச்பத்டக்குப்
ழமதிற்று ன்று ளசமன்ழழ, அப்ழமட
அச்சப்மக்கத்டயல் ளசய்ட ணமடயரிழத உப்னரிறம்

டைற்யளதட்டுத் ழடங்கமய் உவத்டட. ஈச்பக்குப்

ிள்வநதமர் இவஞ்சவப் ழமக்கயட னடல் ஊரில்
ன்மல், ின் ஊரில் அபவ மணல் னயத்ட
பிழசம்டமழ, ஈச்பின் ஜ்ழதமடயர்யங்க

ணமழக்ஷத்ணம மழணச்பம் மக்ஷ£த் றோமண
ப்மடணமக ணக்கு கயவத்டயனப்ட. மணர், ஈச்பன்
இண்டு ழனனும் இப்டித் டம் ம்ந்டத்வட

மழணச்பத்டக்கு ழம ஆசமர்தமள் கமட்டிக்ளகமண்டு
பிட்மர்.க்னஷ்ஞமபடமத்டயல் ணமபிஷ்ட

ணனணமவப் னயத்டட ஸ்பமஸ்தணம ளரித கவட.
கண்ஞன் னயத்ட கஞமடன்
ஸ்தணந்டகத்டயன் கவட

ளடய்பத்டயன் குல் ( மன்கமம் மகம்)
கண்ஞன் னயத்ட கஞமடன்
ஸ்தணந்டகத்டயன் கவட

' ஸ்தணந்டகணஞி

மக்தமம்' ன்று மகபடத்டயல் என

கவட இனப்டமகத் ளடரிந்டயனக்கமம். அந்டக் கவட
ன் ன்று ளடரிதமபிட்மறம், 'ஸ்தணந்டகணஞி

உமக்தமம்' ன் ளதவதமபட ழகட்டினக்கமம்.
ஆக்தமம் ன்மல் கவட ன்று அர்த்டம். உஆக்தமம்
- உமக்தமம் ன்மல் கயவநக்கவட. ளரிசமக என
கவடவத என இடயமசழணம, னமஞழணம ளசமல்யக்

ளகமண்டு ழமகும்ழமட அடயல் கயவநக்கவடதமக பனபழட
உமக்தமம். 'ளணதின்' கவடதின் மத்ங்கள்

ம்ந்டப்மணல் னறேக்க ழபறு மத்ங்கவநப் ற்யழத
உமக்தமங்கள் பனபடனண்டு. ணமமடத்டயல்
இப்டித்டமன் ஞ்சமண்பர் ம்ந்டழணதில்ட
ழநமமக்தமம் னடம  கயவநக்கவடகள்

பனகயன். இப்டிதில்மணல் 'ளணதின்' கவடதின்
மத்ங்கறவத ம்ந்டனவதடமக ளணதின்
கவடதியனந்ட டுக்கனடிதமட அடன் என ிரிபமகழப,
அங்கணமகழப, ஆமறம் என டிக் கடமம்சனள்நடமக,
அடமபட கனயத்டக் கட்னடிதமட கயவநகநமக உள்ந
உமக்தமங்கறம் உண்டு.

ஸ்தணந்டகணஞி உமக்தமம் மகபடத்டயல் இப்டித்டமன்
மர்ட் ணற்றும் மர்சல் - ஆக இனக்கயட. ஸ்தணந்டகம்
ன் ளடய்பகணம
ீ
ணஞிவத வணதணமக வபத்ட
மக்ஷ£த் றோ க்னஷ்ஞ ணமத்ணமறக்ழக ற்ட் ளரித
அபமடம், அவடப் ழமக்கயக்ளகமள்ந அபர் மடுட்ட
இபற்வ இந்டக் கவட ளசமல்கயட.

இழட கவட பிஷ்ட னமஞத்டயறம் பனகயட. ளகமஞ்சம்
ணமறுடழமடு ஸ்கமந்டத்டயறம் பனகயட. அடயல்

ந்டயழகச்பனக்கும் த்குணமனக்கும் ந்ட ம்பமட
னொணமக (ம்மவஞ உனபில்) பனகயட. இந்ட
ஸ்கமந்டக் கவடதில்டமன் பிக்ழச்பர் ணமசமம்

பனகயட. மன் ளசமல்ப் ழமபட த்கணமனக்கு
ந்டயழகச்பர் ளசமன் இந்டக் கவடடமன். அங்கங்ழக
மகபடம், பிஷ்ட னமஞம் ஆகயதபற்யன் Version

கவநனேம் ளகமஞ்சம் அபிதல் ண்ஞிக் ளக £ள்ழபன்.
றர்தனும் பிமதகனம்
ளடய்பத்டயன் குல் ( மன்கமம் மகம்)
கண்ஞன் னயத்ட கஞமடன்
றர்தனும் பிமதகனம்
னக்ணயஞி கல்தமஞம் ஆகய கபமன் த்பமவகதில்
பமம் ண்ஞிக்ளகமண்டினந்ட ணதம். த்பமவகதில்
தமடப குத்டயன் னக்த னனர்கநில் இனபமக
த்மயத்,
ப்ழன் ன்று என அண்ஞன் - டம்ி இனந்டர்.
அண்ஞமபம த்மயத்டக்கு றர்த கபமிம் க்டய.
டற்கமத்டயல் றர்தவப் ரிபம ளடய்பங்கநில்
என்மக ணட்டும் வபத்ட, ழடம சயயட றர்த
ணஸ்கமம் ண்டபட, ஆடயத்த ஹ்னடதம் ளசமல்பட
ன்ழடமடு ணமடிணமனள்நபர்கள்கூ

யன்றுபிட்மறம் னர்பத்டயல் றர்த கபமவழத னறே

னடற் ளடய்பணமக உமயத்டபர்கள் யவத

இனந்டயனக்கயமர்கள். ம்னவத ணடத்டயல் ஆறு ிரிறகள்
- ஆறு உமம னெர்த்டயகவநக் குயத்டடமக ண்ணடம்
ன்று உண்டு. ிள்வநதமர், றப்ஹ்ணண்தர், அம்மள்,
ஈச்பன், ணமபிஷ்ட ன்று இப்ழமடம்

றப்யத்டணமக இனக்கய ந்ட னெர்த்டயகழநமடு
ஆமபடமக றர்த கபமம் இபர்கநில் இனக்கயமர்.
அபவழத ணமத்ண ஸ்பனொணமக பனயடும்
ணடப்ிரிறக்கு 'ளம்' ன்று ளதர்.

ளபநிமட்டுக்கமர்கள் கூப் மர்த்டப் ிணயப்டமக
ழகமமர்க்கயல் உள்ந ஆதம் றர்த

கபமனுக்கமடடமன். ழகமஞ- அர்க்கம் டமன் ழகமமர்க்.
'றர்தவத

குடய' ன்று அடற்க அர்த்டம். 'அர்க்கன்'

ன்மல் றர்தன். அர்க்கனுக்கம ழகமஞம் 'ழகமமர்க்'
'அர்க்கன்' ன்டம்

என்று ஜமகம் பனகயட.

ிள்வநதமர் ளடமர்மகத்டமன். ழசயக்ளகமண்ழ
ழமபடயல் இப்டித்டமன், ழகட்பர்கறக்கு

ப்ழதமணயனக்கயழடம இல்வழதம, அபர்கறக்கு
ஸ்பமஸ்தணமதினக்கயழடம இல்வழதம, என்யயனந்ட
என்மகப்  ப்ளக்ட்கறக்கு ழமகும்ழமட

ழசுபனக்ழக னடயடமகச் சய 'யங்க்'கள் அகப்ட்டு ஆத்ண
த்னப்டயனேம், டைடணமக என பித ஜமனம்
உண்மகயன். ண்ணடம் ன்று ளசமல்ய அடயல்
றப்யத்டணமனேள்ந ந்ட னெர்த்டயகள் ன்று
ளசமல்றம்ழமழட, 'இந்ட ந்டயழ ிள்வநதமர் ழமக,
மக்கயனேள்ந ஈச்பன். அம்மள், றப்ஹ்ணண்தர், பிஷ்ட
ஆகயத மற ழனக்கும் ிள்வநதமர் ம்ந்டம்

கமட்டிபிட்ழமம். ஆமபடமக இனக்கய றர்தனுக்கும்
அபனக்கும் ம்ந்டம் உண்ம?' ன்று உள்ணஸ்
ழதமசயக்க ஆம்ித்டட. ழடம டற்ளசதமய் ழச்சு
ழகமமர்க், அர்க்கன் ன்று ழமறன், 'ழடபவழத
ம்ந்டம் கயவத்ட பிட்ழட' ¢று க்ழக என
ந்ழடமம், த்னப்டய ற்ட்டினக்கயட.
'அர்க்க' ம்ந்டம்

ிள்வநதமனக்கு இனக்கயட. அபனக்கு

அர்ச்சவ ளசய்த, மம் சமர்த்டய அங்கரித்ட அனகு
மர்க்க ந்டப் னஷ்ம் ளமம்றம் உகந்டட? னக்கம்
னடமழ? னக்கம்னறக்கு அர்க்க னஷ்ம் ன்ழ ளதர்.
'அர்க்க'டமன் 'னக்கு' ன்மகயதினக்கயட.

றர்தன், னக்கு

இண்டுழண அர்க்க மணனவதவபதமதினக்கயன்.

றர்தமர் ழகமதியல் னக்குடமன் ஸ்டபினக்ஷம்.

மத்ரிதில் ணனம் சய னக்கவநத் டபி மக்கய ல்மப்
னஷ்ங்கவநனேம் ணர்த்டபிக்கய றர்தழடமன்
னக்கம்னபில் பிழச மந்யதத்ழடமடு இனந்ட

ளகமண்டு. க்டர்கள் ிள்வநதமனக்கு அந்டப் னபமல்
ண்டம் எவ்ளபமன அர்ச்சவதிறம் அபர் மடத்டயல்
ழமய் பிறேந்ட ணஸ்கமம் ண்டகயமளன்று வபத்டக்
ளகமள்நமம்.

இடமல் ண்ணட ளடய்பங்கநில் ிள்வநதமர் ீங்கமக
உள்ந ந்ட ழனழண அபனவத உத்கர்த்வட எப்னக்
ளகமண்டமக ற்ட்டு பிடுகயட. இந்ட பிதம்
இனக்கட்டும்.
டபத்டமல் ளற் டயவ்தணஞி
ளடய்பத்டயன் குல் ( மன்கமம் மகம்)

கண்ஞன் னயத்ட கஞமடன்
டபத்டமல் ளற் டயவ்தணஞி
த்மயத் றர்த கபமிம் க்டயனேள்நபளன்று

ளசமல்யக் ளகமண்னந்ழடன். அபன் னத்க் கவதில்
டன் இஷ்னெர்த்டயவதக் குயத்டக் கடுவணதம டஸ்
ண்ஞிமன். றர்த கபமன் ப்ன்ணமமர். "ன்
பம் ழபண்டும்?" ன்று ழகட்மர்.
அபர் கறேத்டயல் நநளபன்று என ணஞி ழமட்டுக்
ளகமண்டினந்டமர். அடற்குத்டமன் 'ஸ்தணந்டகம்' ன்று

ளதர். அட மர்க்க எழ ஜ்பயப்மதினப்ழடமடு, ண
ச்ழதஸ்கணமட. ச்பர்த ப்டணமட (ச்பர்தத்வடக்
ளகமடுக்கபல்ட) ன்று த்மயத்டக்குத் ளடரினேம்.
அடமல், ன் பம் ழபடம் ன்று ழகட்றன்
அபன், "ீங்கள் ழமட்டுக்ளகமண்டினக்கய ஸ்தணந்டக
ணஞிவத க்கு அடேக்யக்கம்" ன்று ப்மர்த்டயத்டக்
ளகமண்மன்.
ளடய்பங்கள் 'பம் டனகயழன்' ன்று ளசமல்யபிட்மல்,
அப்னம் க்டன் வடக் ழகட்மறம், 'ஆம' ன்று
ளகமடுத்டபிடும். றர்த கபமன் டன் கறேத்டயயனந்ட
ஸ்தணந்டக ணஞிவத உழ கனற்யத் டமழண
த்மயத்டயன் கறேத்டயல் ழமட்டுபிட்மர்.
"ன்னுவத

இன்ளமன ம் ணமடயரிழத

ப்கமசணமதினக்கும் இந்ட ணஞி இனக்கய இத்டயல்
வ்தமடய, வ்தம் டறம் இனக்கமட. அழடமடு, இட

இனக்கும் க்னத்டயல் ட்டு மம் ஸ்பர்ஞம்

உண்மகும். ஆமல் இத்டவ ம்த்டக்கவநப்
ளறுபடற்குப் மத்மக இவட டரித்டக்
ளகமண்டினப்பன் உள்றம் னனம் ரிசுத்டணமதினக்க
ழபண்டும். ஆளசசம் (ணடித்டடிப்ன) ற் பிக்கூமட.
சுத்டம் டப்ிமல் ளரித மி உண்மகும்" ன்று
ச்சரிக்வக ளசய்டபிட்டு, ணவந்டழமய் பிட்மர்.
நநளபன்று ஜ்பயக்கய ஸ்தணந்டக ணஞிவதப்
ழமட்டுக்ளகமண்டு த்மயத் ஊனக்குத் டயனம்ி பந்டமன்.
த்பமவக ங்கநக்கு அடனுவத ளரித Glare -ல்
அவடப் ழமட்டுக்ளகமண்டினக்கய ஆசமணயழத கண்டக்குத்

ளடரிதபில்வ. ஜ்ழதமடய ப்கமசம் ணட்டுந்டமன் ளடரிந்டட.
ளடனழபமடு இப்டி என ஜ்ழதமடயஸ் ழமகயவட

ஆச்சர்தத்டன் மர்த்ட, றர்த ப்மடணமக அபனுக்கு
ஸ்தணந்டக ணஞி கயவத்டயனப்வடத் ளடரிந்ட
ளகமண்மர்கள்.
க்னஷ்ஞர் யகமடமல் அந்ட ணஞிதின் அனவக
ளமம்றம் ச்மகயத்டமர். அபர் னகழ்ந்டவடக் ழகட்

த்மயத்டக்கு, அந்ட ணஞி டக்ழக ழபண்டுளணன்று

கபமக்கு ஆவச பந்டபிட்ட ன்று ழடமன்யபிட்ட.
கண்ஞின் வபமக்தம்
ளடய்பத்டயன் குல் ( மன்கமம் மகம்)
கண்ஞன் னயத்ட கஞமடன்
கண்ஞின் வபமக்தம்

ளபநிதிழ த்டவ கூத்டடித்டமறம், ம ழசம

சயகமணஞி ன்னும்டிதமக ளபண்ளஞவதத் டயனடுபட,
ழகமஸ்த்ரீகழநமடு மீ வ ண்டபட,
டயமமதிம் த்ிகழநமடு குடும்ம் த்டபட
ன்ளல்மம் ண்ஞிமறம், உள்ற என்யறம்

எட்மணல், ஆசமமசழணதில்மணயனந்ட ணஜமி,
ப்ஹ்ண பஸ்ட கயனஷ்ஞ ணமத்ணம, கம்வ படம்
ண்ஞிறன் அபர் டணக்ழக மஜ்த ட்மிழகம்
ளசய்ட ளகமண்டினக்க ல்ம யதமதனம் உண்டு.

அபரிம் அப்டிழத ழணமயத்டப் ழமதினந்ட ணடம
ங்கநம் அபர் டங்கறக்கு மமபமகயமளன்மல்
ளமம் ஆந்டப்ட்டுத் டமினப்மர்கள். ஆமறம்

மஜ்தமடயகமத்டயல் ஆவசதில்மட அபர் கம்ின்
டகப்மம உக்ழவத்டமன் மமபமகக்கயமர்.

உக்ழன் இபனக்கும் டமய்பனயப் மட்மர். ளசமந்டப்
மட்மர் இல்வ. அம்ணம ழடபகயக்குச் சயற்ப்ம.
கம்படம் ஆ அப்னம் கபமன் ணடமவப

பிட்டுபந்ட சயன் மஜ்தணமக த்பமகம யர்ணமஞம்
ண்ஞிக்ளகமண்டு 'த்பமகமடீசன்' ன்ம் டிதமக

பமழ்ந்டழமடம்ங்கூ, டம்வண அடற்கு 'மபரின்' ன்னும்
டி மமபமக ப்கம் ண்ஞிக்ளகமள்நபில்வ.
அண்ஞம மணனக்கு த்பமவகதில் உதர்ந்ட ஸ்டமம்
ளகமடுத்டத் டமம் இண்மபடமகழப இம் டுத்டக்
ளகமண்மர். னர்ஞமபடமணமதினந்டம் இப்டி
அக்கணமகறம், ளமனநமவசதற் வபமக்தத்டம்
க்னஷ்ஞர் பமழ்ந்ட கமட்டிமர்.

அம்னடம் கவந்ட ணமக்ஷ்ணய உத்பித்ட

ணமபிஷ்டவபப் டயதமக பரித்ட இத்டயழழத
இப்டித்டமன் (மகபடத்டயல்) ணமபிஷ்டவபப் ற்யச்
ளசமல்யதினக்கயட. அபர் ணண்ஞமவச ளமண்ஞமவச
ணமடயரிழத ளண்ஞமவசனேம் ளகமஞ்சங்கூ இல்மடபர்.

மக்கய ல்ம ழடபர்கறம் க்ஷ்ணய டக்கு ணமவழம
ணமட்மநம, டக்கு ணமவ ழமணமட்மநம ன்று
டபித்டக் ளகமண்டினந்டழமட ணமபிஷ்ட ணட்டும்

ண வபமக்தணமக அபர் மட்டுக்கு எடங்கய உட்கமர்ந்ட
ளகமண்டினந்டமமம். அடமழழத 'இத்டவ த்னணஸ்
உள்நபவப் டயதமய் அவந்ட அபனவத

ப்ழவணவதனேம் ளறும்டிதமக மம் பமழ்ந்ட
கமட்டிமல்டமழ ணக்குப் ளனவண? ன்று க்ஷ்ணய
யவத்ட அபனக்ழக ணமவ ழமட்மநமம். அபனக்கு
த்டவக்ளகத்டவ வபமக்தனண்ழம

அத்டவக்கத்டவ கனவஞனேம் உண்மடமல் உழ
அபவநத் டெக்கய ணமர்ிழழத வபத்டக்
ளகமண்டுபிட்மர்.

க்னஷ்ஞர் ஆவசழததில்மடபளன்று ளசமல்பந்ழடன்.
டமமகழப அபவத் ழடடிக்ளகமண்டு ல்ம

ச்பர்தங்கறம் பந்ட. ணமபிஷ்டபின் சங்கு சக்ம்
கனன் ல்மம்கூ அபரிம் அவ்பப்ழமட பந்டடமகப்
மர்க்கயழமம். மணர்கயட்ழ இப்டி டமபட பந்டழடம?
இழடழம ணமபிஷ்ட டரித்டக் ளகமண்டினக்கும்
ளகஸ்ட ணஞினேம் க்னஷ்ஞர்கயட்ழடமன் பந்டட.
'கஸ்டெரி

டயகம் ம ழக பக்ஷஸ்டழ

ளகஸ்டம்' ன்று மடுகயழமம். அப்ழர்ப்ட் டயவ்த

ளகஸ்டத்வடப் ழமட்டுக் ளகமண்டினப்பனக்கு
ஸ்தணந்டகத்டயம் டற்கு ஆவச பப்ழமகயட?

ஸ்தணந்டகத்வட த்மயத் டந்டமல் டட்டுழண ன்று
த்பிக்கும்டிதமக அபர் ளகமஞ்சம் ழசயதினந்டமல் கூ,
உக்ழ ணமமமறக்கு அவட அபன் டமழண

ன் அிப்மதத்டயல்டமன் ளசமன்மழ டபி, டணக்கமகச்
ளசமல்யக் ளகமள்நபில்வ. அடறங்கூ ழடசம்
னறேபடன் ழக்ஷணத்வட உத்ழடசயத்டத்டமன் இப்டி Hint
ண்ஞிஞமழ டபி, மட்மரிணயனந்ட ப்ரிதத்டக்கமக
அல். த்மயத் என டி ப்வ. ஆடிதமல்,
ஸ்தணந்டகம் அபிணயனந்டமல் அட அநிக்கக்கூடித
ணங்கநங்கள், ஆழமக்தம், ட்டு மம் டங்கம்

னடமடகள் - அபன் குடும்த்டக்கு ணட்டுந்டமன்

ழமகும். அடழப மமபிணயனந்டமல் இந்ட ன்வணகள்
ழடசம் னமறக்கும் ழசனழண ன்டமல்டமன் ளசமன்மர்.
அர்த்ட சமஸ்த்டி, என டி ஆமணயதிம் மமறக்கு
இல்மட என ளரித ளமத்ட இனந்டமல் அபன்
மமறக்கு ழணற்ட்பன் ன்கய ண்ஞத்வட

ங்கறக்குக் ளகமடுத்ட அபர்கவந அமகத்டயல்

டெண்க்கூடுளணன்டமல் இவட அடேணடயக்கபில்வ.
பிவணடயப்ி னடிதமட த்ங்கள் மமவப

ழசர்ந்டவபடமன் ன்ட அர்த்டசமஸ்த்த்டயன் னடிற.
"மம த்மரி" ன்று பசம்.
இந்ட அிப்மதத்டயல் கபமன் ழடம றசவதமகச்
ளசமல்ப் ழமகத்டமன் த்மயத், "மமறணமச்சு,

ணந்த்ரினேணமச்சு? இபன் மர்த்ட வபத்ட மமடமழ? டமத்டம

ழபழ அபன் ழவச் ளசமல்ய இபழ டட்டிக்

ளகமண்டுழமகப் மர்க்கயமன் ன்று யவத்டபிட்மன்.
ளமனநமவச ப்டிளதல்மம் னத்டயவத ழடகணமக
யவக்க வபக்கும் ன்டடமன் இந்ட உமக்தமத்டயன்
'ணமல்' (cF)

க்னஷ்ஞவத் டப்மக யவத்டழடமடு ணட்டுணயல்மணல்
அபரிம் த்மயத் தப்றம் ளசய்டமன்.
'ணமணல்ர்கநம

சமடன், னஷ்டிகன்

னடமபர்கவந மல்தத்டயழழத ளகமன்பன்,
கம்வ த்பம்ம் ண்ஞிபன்,

ணமமக்ணசமயதம மசந்டவ டயழறே டவப
அடித்டத் டத்டயதபன். அழடமடு ல்மக் கனம்

ளசய்தக்கூடித ணமதமபி. இப்டிப்ட்பின் பிழமடத்வட
ம்மடயத்டக்ளகமண்மல் ப்டி ஈடுளகமடுக்க னடினேம்?"
ன்று தப்ட்மன்.
ஸ்தணந்டகத்வட பிறம் ணயல்மணல், வபத்டக்
ளகமள்நறம் வடர்தணயல்மணல் அபஸ்வடப்ட்மன்.
ளமனள் ன் மடுடுத்டம் ன்று ணக்ளகல்மம்
கமட்டும் கவட.
அப்ழமவடக்கு ணஞிவதத் டம்ி ப்ழிம்
ளகமடுத்ட வபத்டக் ளகமஞ்சம் யம்ணடயப்டுத்டயக்
ளகமண்மன். அபன் இபவபி னத்டயசமய,
யஷ்னுங்கூ, அடமல் உத்பத்வட அபிந்டமன்
ளகமஞ்சம் டள்நி பிடுழபமழண ன்று டள்நிபிட்மன்.

டம்ி ப்ழன் ந்ழடம'ணமக அந்ட ஸ்தணந்டகத்வடப்
ழமட்டு ளகமண்டு ழபட்வக்குப் னப்ட்மன்.

(க்னஷ்ஞழமழழதடமன் அபன் ழபட்வக்குப்
ழமமளன்று ஸ்கமந்டக் கவட. இங்ழக ளசமல்பட
மகபடத்வடனேம், பிஷ்ட னமஞத்வடனேம் அடேரித்டட.)
ஸ்தணந்டகத்வடப் ழமட்டுக் ளகமண்டினப்பன் உள்றம்
னனம் சுத்டணமதினக்கழபண்டுளணன்று யந்டவ
அல்பம? ஆமல் இபன் கமட்டுக்குப் « ம இத்டயல்
என அசுசய ற்ட்ட. அப்னம், க்கத்டயல் ங்ழகனேம்
மசதம் இல்மடடமல், இபன் வக, கமல்
அம்ிக்ளகமள்ந னடிதபில்வ. இப்டி சரீ ரிசுத்டய

ளகட்டுப்ழமதினந்ட ணதம் மர்த்ட என சயங்கம் பந்ட
அபவ அடித்டப் ழமட்டுத் டயன்று பிட்ட. குட்டி

றர்தவப்ழம இனந்ட ஸ்தணந்டகம் சயங்கத்வடனேம்
பசரகப்டுத்டயதட.
இனட்டு னெடி கமட்வப் ட்ப் கமக்குகய அந்ட
த்த்வட கவ்பிக்ளகமண்டு சயங்கம் ழமய்க்
ளகமண்டினந்டட.
மம்பமன்
ளடய்பத்டயன் குல் ( மன்கமம் மகம்)
கண்ஞன் னயத்ட கஞமடன்
மம்பமன்

அந்டக் கமட்டிறள்ந என ணவக்குவகதில் மம்பமன்
பமம் ண்ஞிக் ளகமண்டினந்டமர். மணமபடமத்டயன்

ழமட மபஞ னேத்டத்டய பம ழவழதமடுகூ
மணனக்கு மதணமதினந்ட கடித் டவபம அழட
மம்பமன்டமன்.
கவசயதில் மணர் னேபில் டம் சரீத்வட பிட்டு
வபகுண்த்டக்கு ஆழமஞம் ளசய்டழமட, அத்டவ
ழவனேம் டம்ழணமடு ணடத்டக்கு அவனத்டக்ளகமண்
ழமமளன்மறம் ஆஞ்ழதர், மம்பமன் ஆகயத
இண்டு ழவ ணட்டும் பிட்டுபிட்டுப் ழமய்பிட்மர். மண
ஸ்ணஞம் ணமத்டயம் எனபனுக்கு டமறம் இனந்ட

பிட்மல் அபனுக்கு இந்ட மணதணம, டக்கணதணம
னழமகழண ணடணமக டமினக்கும் ன்று னொித்டக்
கமட்க்கூடித ழதமக்தவட இபர்கறக்கு இனந்டட.
ஆவகதமல், இந்ட உண்வணவத உகத்டக்குக்
கமட்டுபடற்கமக இபர்கள் இங்ழகழத சயஞ்ீபிதமக

இனந்ட ளகமண்டினக்கட்டும்' ன்று யவத்டமர் . அடமல்
அபர்கவந னழமகத்டயழழத இனக்கும்டிதமக
ஆக்ஜமித்ட பிட்டுப் ழமய்பிட்மர். இழட ணமடயரி

பிீஞவனேம் ங்வகதில் சயஞ்சரபிதமக இனந்ட
ளகமண்னக்கும்டிப் ண்ஞிபிட்மர்.
ணடேஷ்த மடயவத ளமம்றம் உதர்பமகச் ளசமல்யக்
ளகமள்கயழமம். ஆமல் மணசந்த்னெர்த்டய ணடேஷ்த
மடயவதச் ழசர்ந்ட பனக்கும் இப்டிச் சயஞ்ீபித்பம்
பயக்கும்டிதம ழதமக்தடமம்சம் (ழதமகதடமம்சம்
ன்மல் ழபளன்? டம ர்படம அபவழத

ஸ்ணரித்டக் ளகமண்டினக்கும் த்ன க்டயடமன்.
அப்டிப்ட் ழதமக்தடமம்சம்) இனப்டமக

யவக்கபில்வ. அற ன்ணம, எனத்டன் குங்கு
என்று, கடி என்று ன்று னென்று ழவத்டமன் டம்
க்டயக்கு சமச்படச் சயன்ங்கநமக பிட்டுப் ழமதினக்கயமர்.
அச்பத்டமணம யர் வ்தமழம டைணமம்ச்ச பிீஞ 1
க்ன சுமணச்ச ப்வடழட சயீபி 11
ன்று றே சயஞ்ீபிகள் இனப்டமக ச்ழமகம்.
அச்பத்டமணன், ணமய, வ்தமர், டேணமர், பிீஞன்,
க்னர், சுமணர் ன் இந்ட றே ழரில் மம்பமன்
இல்மபிட்மல் அபனம் சயஞ்ீபிதமக இனந்ட
ளகமண்டினப்பர்டமன். ந்ட ஃீல்டிறழண (டவதிறழண)
னம் டயன்று ளகமட்வ ழமட்பர்கவந
"மம்பமமச்ழச" ன்கயழமணல்பம?

அகஸ்த்தர், ன்றும் டயமமதினக்கும் ணமர்க்கண்ழதர்
ஆகயதபர்கறம் (ழணழ ளசமன் ச்ழமகத்டயல்

குயப்ிப்மபிட்மறம்) சயஞ்ீபிகள்டமன்.த்ழடம

னேகத்ட மணர் கமத்டயயனந்ட, த்பம னடிபில் இந்டக்
கவட க்கும்ழமடம் இனந்ட மம்பமன் ணஞிவதக்
கவ்பிக்ளகமண்டு பனம் சயங்கத்வடப் மர்த்டமர். அபனக்கு
அப்ழமட றகுணமன் ன்று ளதர் ளகமண் என

ிள்வந குனந்வட இனந்டட. அத்டவ பதறகக்கம
ன்மல் கடி, அடயறம் சயஞ்ீபி - அவடப் ற்ய ட,
ப்டிளதன்று ணக்ளகன் ளடரினேம்? ஜ்பயத்டக்

ளகமண்டினக்கும் ணஞி டம் குனந்வடக்கு ல்

பிவநதமட்டுப் ளமனநமதினக்கும் ன்று யவத்டமர்.
உழ ணம சமயதம அபர் சயங்கத்ழடமடு சண்வ
ழமட்டு அவடக் ளகமன்று பிட்மர். ணஞிவத
டுத்டக்ளகமண்டு ழமய்க் குனந்வடதின் ளடமட்டிறக்கு
ழணழ ளமம்வணனேம் கயநிச்சட்னம் கட்டித்

ளடமங்கபிடுகயட ழம ஸ்தணந்டகத்வடக் கட்டி
வபத்டமர். (பமய டன் ிள்வந அங்கடவத
ளடமட்டிறக்கு ழணழ மபஞவழத 'த்ட டவப் னச்சய'
ன்று ளசமல்ய கட்டி வபத்டமமம்.)
கண்வஞப் யக்கய ஸ்தணந்டகத்டயன் ளமயப்னம்
கடிக்குழ்வடதமடமல் அடற்கு கூசபில்வ. ம்ணகத்டக்
குனந்வடக்கு மர்ச்வட் அடித்டக் கமட்டிமல்

ழபடிக்வகதமதினக்கய ணமடயரித்டமன் கடிக் குனந்வடக்கு
ணஞி இனந்டட ழமயனக்கயட.
கண்ஞன் கண் மமம் ிவ
(ிள்வநதமர்

ணமசமம் ஸ்தணந்டக உமக்தத்டயல்

ழசர்கய) ஸ்கமந்டக் கவடதில் இங்ழக என னட பிதம்
பனகயட. இந்ட 'ளபர்ன்'டி ப்ழன், க்னஷ்ஞன்

இண்டு ழனம் ழசர்ந்ட ழபட்வக்குப் ழமமர்கள் ன்று
னன்ழழத ளசமன்ழன்.
அப்னம் ப்ழன் டிதமக ங்ழகழதம ிரிந்ட ழமய்
சயங்கத்டயமல் அவதப்ட்டுச் ளசத்டப் ழமமன். ணஞி
மம்பமிம் னடிபமகப் ழமய்ச் ழசர்ந்டட.

ப்ழவக் கமழஞமழண, கமழஞமழண ன்று கபமன்

ளமம் மனய ழடடிப் மர்த்டமர். றர்தமஸ்டணம் ஆட
கூத் ளடரிதமணல் ழடடிக்ளகமண்ழதினந்டமர்.
அஸ்டணத்டக்குக் ளகமஞ்ச மனய கனயத்ட, அகஸ்ணமத்டமக
அபர் ஆகமசத்வடப் மர்த்ட ழமட அங்ழக நிச்ளசன்று
மமம் ிவச் சந்டயன் ளடரிந்டட.

அணமபமஸ்வதக்கு அப்னம் குயப்மகப் நிச்ளசன்று
ளடரிபட மமம் ிவடமன். னென்மம் ிவ ன்ட
கமவ சுணமர் ட்டு ணஞிக்கு உடயத்ட மத்டயரி ட்டு
ணஞிக்குள் அஸ்டணயத்டபிடும். மதங்கமம் ஆறு ணஞி
றணமனக்கு றர்தமஸ்டணம் ற்டும்பவ, றர்த

ளபநிச்சத்டயழ ிவ ளடரிதழப ளடரிதமட. ந்த்தம
பர்ஞமம் அங்கும் ஆவ றே ணஞி றணமனக்கு

னென்மம் ிவ ழணற்ழக ளமம்றம் கர ழன சமய்ந்டயனக்கும்.
அடமல் கபணமகப் மர்த்டமழ ளடரினேம். மமம்
ிவ இப்டிதில்வ. அட கமர்டடமழ என்ட ணஞி
றணமனக்கு உடயத்ட மத்ரி என்டக்கு அஸ்டணயப்ட.
அடமல் மத்ரி றே, னவ ணஞிக்குத் டவவத
'மச்சுமக' என 30,40

டிகயரி உசத்டயப் மர்க்கயழமட அட

க்ளகன்று கண்ஞில் ட்டுபிடும். இப்டித்டமன்
க்னஷ்ஞர் மர்த்டமர்.

உழ, "ரி, இனட்டி பிட்ழட இன்ம் கமட்டிழ
ழடடிக்ளகமண்டினக்க ழபண்மம்" ன்று யவத்ட, கூ
பந்டபர்கழநமடு த்பமவகக்குத் டயனம்ி பிட்மர்.
தத்டக்கு ஆநம தன்
ளடய்பத்டயன் குல் ( மன்கமம் மகம்)

கண்ஞன் னயத்ட கஞமடன்
தத்டக்கு ஆநம தன்
ப்ழன் ழபட்வதியனந்ட டயனம்ி பமடவடப்
மர்த்டறன் த்மயத்டக்கு க்னஷ்ஞரிம்டமன்
ந்ழடம் உண்மதிற்று. ந்ழடளணன்று
ளசமன்மல் ழமடமட. ன்மக கன்மர்ம் ஆகழப,
'க்னஷ்ஞன்டமன்

கமட்டிழ டம்ிவத ணக்கயக் ளகமன்று

ழமட்டினக்கயமன்' ன்று ழடமன்யபிட்ட.

மகபடத்டயன்டி, க்னஷ்ஞன் ப்ழழமடு

ழமகமபிட்மறம் ஆவநபிட்டு அபவக் ளகமன்டமக
யவத்டமன். 'ற்கழப ஸ்தணந்டகத்டயன் ழணழ என
கண் வபத்டயனந்டமன் ப்ழன் அவடப் ழமட்டுக்
ளகமண்டு கமட்டுக்கு ழமட ல் பமய்ப்னக்

ளகமடுத்டபிட்ட. ழபட்வக்குப் ழமபன் டயனம்ி
பமபிட்மல் ழடம டஷ் ணயனகம் அடித்டப் ழமட்டு
பிட்ட ன்று ஊமர் யவத்டக் ளகமள்பட

ம்டமழ? அப்டி இவடனேம் யவத்டக் ளகமண்
ழமகட்டுளணன்று க்னஷ்ஞழடமன் ஆட்கவந அப்ி
அபவத் டீர்த்டக் கட்டிபிட்டு, ணஞிவதத் டன்ிம்

அபர்கள் ழசர்ப்ிக்கும்டி ற்மடு ண்ஞிதினக்கயமன்'
ன்று னடிற ளசய்டபிட்மன்.
மமத் ணமத்ணமழப மகமணமக அபடமம்
ண்ஞிமல் ணடேஷ்தர்கறக்கு ற்டுகய ல்மக்
கஷ்ங்கறம் அபனக்கும் பனகயன். அபமடம்கூ
பனகயட. ணடேஷ்தர்கழநமடு ணடேஷ்தமகக்

கஷ்ங்கறக்கு ஆநமகய ணமடயரி இனந்ட ளகமண்ழ
அடன்னெம் அபர்கறக்கு அழக மங்கவந

ழமடயக்கழபண்டுளணன்டடமன் அபடம ஸ்தம்.
"க்னஷ்ஞன்

ப்ழவக் ளகமவ ண்ஞிதினக்கயமன்,

ணஞிவதத் டயனடிக்ளகமண்டு ங்ழகழதம எநித்ட

வபத்டயனக்கயமன்" ன்று யமடயதம கபமன் ழணல்
த்மயத் இண்டு க்ரிணயல் குற்ங்கவநச் சுணத்டயமன்.
ங்ழக மர்த்டமறம் இந்ட ணயத்தமபடமத்வட (ளமய்தம
யந்வடவத) ப் ப்ிமன்.
ஊர்பமய் ளமல்மடட. ங்கள் ணஸ் சமஞ்சல்தம்

(சஞ்சத்டன்வண) பமய்ந்டட. எனமள் 'ம§ ன்று
டவக்கு ழணழ டெக்கய வபத்டக் ளகமண்டு

ளகமண்மடுகய டவபர்கவந இன்ளமன மள்
சரந்டமணழ டெக்கய யபவட ப்க்னடத்டயழ
(வனவதில்) மர்க்கயழமணல்பம? ன்வக்குழண
ளகமஞ்சம் இப்டித்டமன் இனந்டயனக்கயட. ந்ட

க்னஷ்ஞமல்டமன் கம்மடயகநின் ளகமடுவணதியனந்ட
டப்ி தடகும் க ந்டஷ்டினேம் ச்பர்தனம்

அவந்டழடம, பனுவத கனவஞடமன் ந்ட ஆத்டயறம்
அபர்கவந க்ஷயத்டழடம, அந்ட க்னஷ்ஞவழத,

அபனுவத அந்ட ளமந்ட ங்கநிழழத  ழர்
இப்ழமட த்மயத்ழடமடு ழசர்ந்ட ளகமண்டு

அமண்ணமகப் ழச ஆம்ித்டமர்கள். "குனந்வட
மநிழழத ளபண்ளஞய் டயனடிபன்டமழ? டயனடும்,
கடும் அபன் ழடத்ழடமடு ிந்டவப. இடறம்

ண்ஞிதினப்மன், இன்னம் ண்ஞிதினப்மன்" ன்று

பமய்கூசமணல் யந்டயத்டமர்கள். கமநிங்கிணயனந்ட

கமப்மற்யதட, ழகமபர்டத்வடத் டெக்கயப் ிடித்ட ப்நத
பர்த்வடத் டடுத்டட ல்மம் ணந்ழட ழமய்பிட்ட.
டமன் ணமறம் யவக்கமட குற்த்வடத் டன்ழணல்
டன்வச் ழசர்ந்டபர்கழந சுணத்டகயமர்கழந ன்று

கபமன் ணக்ழசம் அவந்டமர் - அடமபட அப்டி
டித்டம. ணடேஷ்தவப் ழம ணக்ழசம்
அவந்டடற்குப் ளமனத்டணமக, டணட ச்பர்தணம
(ஈச்பத் டன்வணக்குரித) ர்பஜ்ஜத்வடனேம் பிட்ணமடயரி
டித்டமர். (வடனேம் டன்மல் அயனேம்)
ர்பஜ்ஜத்பத்வடக் கமட்மணல் ணடேஷ்தர்கள் ணமடயரிழத
'இன்ளபஸ்டிழகட்' ளசய்ட

ப்ழன் ப்டிச் ளசத்டப்

ழமமன் ன்று ல்மனக்கும் 'ப்னவ்' ண்ஞிக்
கமட்டுபட ன்று னடிற ளசய்டமர்.
ணஞினேம் ளண்ணஞினேம்
ளடய்பத்டயன் குல் ( மன்கமம் மகம்)
கண்ஞன் னயத்ட கஞமடன்
ணஞினேம் ளண்ணஞினேம்
அந்ட ளண் தமளன்மல் மம்பமனுவத னத்ரிடமன்.
அப்மபின் ளதவதட்டி அபறக்கு மம்டய ன்று
ளதர். 'தமனழண பனடிதமடடமக அப்ம அவணந்டயனக்கய
குவ பட்டுக்குள்
ீ
இந்ட மபண்தனெர்த்டய பந்ட

பிட்மழ. அப்ம ழகமித்டக்ளகமண்டு இபவ ன்
ண்ஞிபிடுபமழம?' ன்று தப்ட்மள்.

அந்ட ணதத்டயல் மம்பமன் ன்மகத் டெங்கயக்

ளகமண்டினந்டமர். அடமல் மம்டய ஸ்தக் குயல்
க்னஷ்ஞரிம், அபர் தமர், ன் கமர்தணமக
பந்டயனக்கயமளன்று சுனக்கணமகப் டயல் ளசமல்றம்டிக்
ழகட்மள்.
கபமன் அப்டிழத ளசமன்மர்.
உழ அபள், "இங்ழக ீங்கள் பந்டடற்ழக ன் ிடம

ழகமப்டுபமர். ஸ்தணந்டகத்வட ழபழ ீங்கள் தமழம
எனத்டனக்கமக டுத்டக் ளகமண்டுழமக

யவக்கயீர்களநன்று அபனக்குத் ளடரிந்டமல் ரிகய
ளகமள்நிதில் ண்ளஞய் பிட் ணமடயரி ஆகும். அடமல்
இப்ழமழட ீங்கள் சத்டம் ளசய்தமணல் அவடக் கனற்ய
டுத்டக் ளகமண்டு ஏடிப்ழமய்பிடுங்கள்" ன்மள்.
அபவப் ழமகச் ளசமல்படற்கு அபறக்கு ணஸ்
இல்வடமன். இனந்டமறம் அப்மபமல் அபனக்கு மி
உண்மகயபிப்ழமகயழட ன்டமல், அபரிம் ளகமண்

ப்ழவணதமழழத உண்ம த்தமக ண்ஞத்டயல் இப்டிச்
ளசமன்மள்.

கபமிம் ப்ழவண ளகமண் என ளண் - னக்ணயஞி டன்வழத அபர் டுத்டக் ளகமண்டு ஏடிப்ழமய்பி

ழபண்டுளணன்று டெட அனுப்ிமள். இந்டப் ளண்ழஞம
ஸ்டயரீகறக்கு இனக்கய வக ஆவசவதக்கூ பிட்டு,
ழசயழ கயவக்கமட டயவ்தணஞிவத அபர்

டுத்டக்ளகமண்டு எடிபி ழபண்டுளணன்று ப்மர்த்டயத்டக்
ளகமண்மள்.

கபமமமல் ஸ்தத்வடக் கமப்மற்மணல்

ககளபன்று சயரித்டமர். "ழமடம் ழமடம், க்கு
ற்கழப ற்ட்டினக்கய டயனட்டுப் ட்ங்கள்.
த்மயத்டயன் பமதியனந்ட டப் பனயகயவத்டழட ன்று
மன் இப்ழமட டமன் ந்ழடமப்ட்ழன். ீ தமமல்
உன் அப்மபின் பமதில் பினச் ளசமல்கயமய். என்று

அபழ ஸ்தணந்டகத்வட இஷ்ப்ட்டுத் டட்டும். அல்ட
அபனன் ழழ னேடடம் ண்ஞி தித்ட அவட
டுத்டக்ளகமண்டு ழமகயழன் ன்மர்.
"அப்ம

குஞம் க்குத் ளடரினேம். 'கடிப்ிடி' ன்று அபர்

டணக்குக் கயவத்ட ண்த்வடக் ளகமடுக்கழப ணமட்மர்.
அடறம் பதறக்கமத்டயல் ிந்ட ளசல்க்

குனந்வடக்கமக அபர் ம்மடயத்ட பந்டயனக்கும்
அனர்பணம ணஞிவத எனமறம் இஷ்ப்ட்டுக்
ளகமடுக்க ணமட்மர். ஆடயமல், ீங்கள் ழர்பனயதில்டமன்
பமங்கயக் ளகமள்பர்களநன்மல்
ீ
, அபனக்கு னன்மல்
வகீட்டி தமசயத்டத் ழடமற்றுப்ழமக ழபண்மம்.

னேத்டத்டயழழத ஆம்ினேங்கள்" ன்மள் மம்படய.
அபனவத ணமபணமங்கநில் டக்கும் ங்கு

இனப்டமக யவக்கய அநறக்கு அபரிம் சுத்டணம
ப்ழவண உண்மகயதினந்டட.
உழ இடபவதில் இந்டக் கவடதில் ஊர்
அபமடத்வட பமங்கயக் கட்டிக்ளகமண்டு ழசமப்நமங்கய
ணமடயரிதினந்ட ணமத்ணம ணம கம்ீணமகச்

சங்வகளதடுத்ட 'னம் னம்' ன்று ழகமம் ண்ஞிமர்.

சண்வதில் ஸ்ரிச இன்ம்
ளடய்பத்டயன் குல் ( மன்கமம் மகம்)
கண்ஞன் னயத்ட கஞமடன்
சண்வதில் ஸ்ரிச இன்ம்
மம்பமன் பினயத்டக் ளகமண்மர். க்னஷ்ஞரின்

உத்ழடசத்வடத் ளடரிந்ட ளகமண்றன், "அப்டிதம
ணமசமம்? ன்வ ன்ழபம, 'கயனட்டுக் கடி,
றணமய் தித்ட பிமம்' ன்று யவத்டச்

சண்வக்கம அவனக்கயமய்? மர் இந்டக் கயனட்டுக் கடிதின்
மக்ணத்வட" ன்று ழடமவநத் டட்டிக்ளகமண்டு
மய்ந்டமர்.
பமஸ்டபணமகழப ளமம்றம் பறபமகத்டமன் அபர்
கபமவத் டமக்கயமர். கபமன் அவட அமதணமகப்
ளமறுத்டக் ளகமண்டு டயடி ளகமடுத்டமர். மம்பமின்
பனம்
ீ
னம் ழமகத்டக்ளகல்மம்
ளடரிதழபண்டுளணன் கனவஞதில் கபமன் டம்னவத
னர்ஞசக்டயவத ளபநிப்டுத்டமணழ அபவத் டமக்கய, அபர்
டயர்டமக்குடல் ண்ஞவபத்டமர்.

டம்னவத ஆமடஞம னெர்த்டயதம மணசந்த்

னெர்த்டயழதடமன் டயழ யற்பளன்று ளடரிதமணல்
மம்பமன் ம னேத்டம் ளசய்கயமர். பிதம்
ன்மகத் ளடரிந்டம் அபவ ணயஞ்சமணல் அபனக்கு
ணத்டயழழத டம்வணக் கட்டுப்டுத்டயக்ளகமண்டு

கபமம் னேத்ட பிவநதமட்டு பிவநதமடுகயமர். இபர்

னேபமகறம் அபர் கயனபமகறணயனந்டமறம், 'ம்

குனந்வடதின் சூத்டம் ப்டிப்ட்ட ன்று மழண அடி
பமங்கயக் ளகமண்டு அடேப ஜமத்ழடமடு யக்கமழண'
ன்று யவக்கய டகப்மமக பிவநதமடுகயமர்.
வககந்டம், கட்டிப் னண்டும் சண்வ ழமட்மர்கள்.

இப்டித் டம்னவத டயவ்த சரீ ஸ்ர்சம் அந்டப் ண
க்டனக்குக் கயவக்கும்டிதமகப் ண்ண்
ழபண்டுளணன்டடமன் கபமின் உத்ழடசழண மணமபடம
கமத்டயல் மம்பமக்கு ளமம் ஆவச, கபமவ
ஆயங்கம் ண்ஞிக்ளகமள்ந ழபண்டுளணன்று. ஆமல்
அவட ளபநிழத ளசமல்யக் ளகமள்நக் கூச்சம்.

மணனவத சரீம் ப்டிதினக்கும்? யல்க்குக்கு ழணழ
ம்னடபமதினக்கும். ண ம்னடபம அபனவத
கனவ உள்நழணடமன் அப்டி ச்வச ளபல்ளபட்

ணமடயரிதம சரீணமக ஆகயதினந்டட. 'அப்டிப்ட்
உம்வ இந்டக் கடி உம்வ வபத்டக்
ளகமண்டினந்டமர். அப்டிழத இபர்

ஆவசப்ட்டினந்டமல்கூ மணர், த்டவடமன்
கனஞமனெர்த்டய ன்மறம் அடற்கு எப்னக்

ளகமண்டினக்கணமட்மர். ளன்மல் டம் சரீத்வட

ணமத்டயம் அபர் ீவட எனத்டயக்ழக ளமத்ட ன்று
ளகமடுத்ட பிட்பர். அபவப் ழம கத்ி
வ்டமடேஷ்மத்டயல் டீபிணமதினந்டபர் தமனணயல்வ.
மம்பம ணட்டுந்டமளன்யல்வ, ல்ம
ஆவசகவநனேம் பிட் டண்கமண்த ரியகநக்ழக
மணனவத டயவ்த ணங்கந னெர்த்டயவதப் மர்த்டறன்
அப்டிழத ழசர்த்டப்ிடித்ட - 'சயக்ளகன்ப் ிடித்ழடன்'

ன்கயடழம - கட்டிக் ளகமள்நடம் ழமத்டமன்
இனந்டடமம். அபர்கள் ல்

ழதமக்தவடனேள்நபர்கநமடமல், மம்பமன் ணமடயரி
டதங்கமணல், மணரிழண ழமய்த் டங்கறவத ஆவசவத
பிஞ்ஜமித்டக் ளகமண்மர்கநமம். அப்ழமட மணர், "இந்ட

அபடமத்டயழ இந்ட சரீத்டயல் ீவட எனத்டயக்குத்டமன்
மத்தவட. அடமல் அடுத்ட அபடமத்டயழ உங்கள்
ஆவசவதத் டீர்த்ட வபக்கயழன்" ன்று
ளசமல்யபிட்மமம். அந்ட ரியகள்டமன்

க்னஷ்ஞமபடமத்டயல் ழகமிகம ஸ்த்கர நமகப் ிந்டமர்கள்
ன்று ளசமல்படண்டு.
ரியகள் ணமசமம் இட. கடி ணமசமம் ன் ஆபட?
கடிவதத்டமன் மணர் சயஞ்ீபிதமக்கயபிட்மழ. அட
ப்டி ரியகள் ணமடயரி இன்ளமன ன்ணம டுத்ட

க்னஷ்ஞமபடமத்டயல் டன் ஆவசவதப் னர்த்டய ண்ஞிக்
ளகமள்ந னடினேம்? இப்ழமடம் அட, மணர்டமன்
க்னஷ்ஞமக பந்டயனப்ட ன்று ளடரிந்ட
ளகமண்மல்கூ, 'இந்டக் கம்நி உம்வ
வபத்டக்ளகமண்டு அந்டப் னஷ் சரீத்வட ஆயங்கன்ண

ளசய்டளகமள்படமபட?' ன்று ஆவசவத அனக்கயத்டமழ
வபத்டக்ளகமள்றம்? அடமல் அடன் இஷ் னர்த்டயக்கு
எழ பனய சண்வதில் கட்டிக்ளகமண்டு னறம்டிப்
ண்டபடடமன் ன்று கபமன் 'ப்நமன்' ண்ஞி
வபத்டயனந்டமர். ணடேஷ்த ீ வக்குள்ழநழத இப்டி
ஸ்தணமக அழக டயவ்த உத்ழடசங்கள்.

இப்டிழதடமன் அர்றன் உமயத்ட பந்ட

ழணச்பனும் கயமட (ழப) ழபத்டயல் அபழமடு
கட்டிப்னண்டு சண்வ ிடிக்கும் பிதமத்டயல்
அங்கங்க மக்தத்வடக் ளகமடுத்டமர்.
மள் மட்டுக்கு என்று, இண்டு ன்று

ஏடிக்ளகமண்டினந்டட. ளபற்ய ழடமல்பி இல்மணல்
க்னஷ்ஞனம் மம்பமம் னேத்டம்
ளசய்டளகமண்டினந்டமர்கள்.ளசமஞ்சமள் பவதில்
ளபநிதில் கமத்டக்ளகமண்டினந்ட தமடப ங்கள்,
'இன்ம்

த்டவ மள் படு
ீ பமசவ பிட்டுபிட்டுக்

கமட்டிழ கமத்டக்ளகமண்டு கயப்ட. உள்ழந ழம

க்னஷ்ஞன் கவட னடிந்ட ழமதினக்கும். மம் ஆத்டயல்
சயக்கயக் ளகமள்நழபண்மம்' ன்று த்பமவகக்குத்

டயனம்ிபிட்மர்கள். ணடேஷ்த மடயதின் ன்ய பிச்பமம்
அவ்பநறடமன்.
குவகக்குள்ழந இனத்ழடமன மள் த்பந்த்ப னேத்டம்

ந்டட. அத்டவ மநக்குள்ழநழத மம்பமக்கு
அசக்டம் பந்டடமன் பிட்ளடன்மறம், அந்ட ீழணக

ச்தமணந கமத்ம் டம்ழணல் டுபடயல் டணக்ழக கமஞம்
ளடரிதமட என ளரித ளநக்தத்வட அபர்

அடேபித்டடமல்டமன் எனணமடயரி ஈடுளகமடுத்ட பந்டமர்.
இப்ழமட, னறேசமக னென்று பமம் ஆ ிகு
மம்பமல் அடற்கு ழணல் டமக்குப் ிடிக்க
னடிதபில்வ. மணசந்த் னெர்த்டயதின் அடேக் ழண
டம் ம் ன்று ன்மகத் ளடரிந்ட ளகமண்பர் அபர்.

'மணம, மணம' ன்று

ளசமல்யக் ளகமண்ழடமன் அபனுவத

அடுத்ட அபடமத்வட அடித்டக் ளகமண்டினந்டமர்.
'அந்ட

அடேக் த்வடனேம், மணமபின் சக்டயவதனேம்

ணயஞ்சயத் டம்னவத பறவப டயழதினக்கய ஆமணய
குன் வபக்கயமளன்மல், அபன் தமர்? தமமதினக்க
னடினேம்? அபனுவத ஸ்ர்சம் ன் இத்டவ

இன்ணமதினக்கயட?' ன்று ளகமஞ்சம் ழதமசயத்டமர்.
நிச்ளசன்று னரிந்டபிட்ட.
'இந்ட

பிவநதமட்வழத இன்ம் இத்டவ மள்

பிவநதமடுபட? இன்ம் த்டவழதம

பிவநதமட்ளல்மம் பிவநதமடிதமகடழண' ன்று
கபமழடமன் மம்பமனுக்கு உண்வணவதப்
னரிதவபத்டமளன்று ளசமல்மம்.
'அமம

ன் அசமம் ண்ஞிபிட்ழமம்?

ழடடிக்ளகமண்டு இந்டக் கமட்டுக்குவக்கு பந்டயனக்கய
ம்னவத உமம னெர்த்டயவதழத இப்டி

அயதமதணமக அடித்டப் னவத்டபிட்ழமழண' ¢று

ளமம்றம் ச்சமடமத்டயல் ணஸ் உனகயமர் மம்பமன்.
கபமின் கமயல் பிறேந்ட ணன்ிப்னக்
ழகட்டுக்ளகமண்மர்.
அடிப்வட 'னவச ளகமடுப்ட' ன்கய பனக்கணயனக்கயட.
தமவப் னயக்கழபண்டுளணன்று மம்பமன்
யவத்டக்ளகமண்டினந்டமழம அபவழத சமத்ட சமத்ட
ன்று சமத்டயதடயல்டமன் இந்ட பசம் ிந்டழடம
ன்ழபம?

கமயல் பிறேந்ட க்டவ கபமன் டட்டிக்ளகமடுத்ட
அன்ழமடு க்ஷணயத்ட ஆச்பமம் ண்ஞிமர்.
ணஞிதில் பிவநந்ட டயனணஞங்கள்
ளடய்பத்டயன் குல் ( மன்கமம் மகம்)
கண்ஞன் னயத்ட கஞமடன்
ணஞிதில் பிவநந்ட டயனணஞங்கள்
மம்பமன் அபரிம், "மழ உங்கள் உவவணடமன்.
ஆடமல், உங்கநக்கயல்மணல் க்ளகன்று ந்ட
உவவணனேம் கயவதமட. உங்கறவதழடதம
ஸ்தணந்டக ணஞிவத உங்கறக்ழக டயனம்றம் அர்ப்ஞம்
ண்டகயழன். அழடமடு கன்தமணஞிதம இந்ட
மம்படயவதனேம் டமங்கள் அங்கர கமம்

ளசய்டளசமள்நழபடம்" ன்று பிஞ்ஜமித்டக்
ளகமண்மர்.
ளண்ணஞி, மரீணஞி ன்டமக ஸ்டயரீகவந த்த்ழடமடு
வபத்ட உதர்த்டயச் ளசமல்கய பனக்கணயனக்கயடல்பம?
மம்படயதின் அிமவனேம் னர்த்டயதமதிற்று. கபமன்
ஸ்தணந்டகத்ழடம?, அபவநனேம் ப்ரீடயனேன் த்ிதமக
ற்மர்.

த்பமவகக்குப் னட த்ிழதமடும், டம் ணீ டம னய

டீனம்டி ஸ்தணந்டகத்ழடமடும் டயனம்ி பந்டமர் கபமன்.

னடல் கமர்தணமக அந்ட ணஞிவத த்மயத்டயம்
ழசர்ப்ித்டபிட்மர்.

ப்ழம் சயங்கத்டயம் டன் உதிழமடு ழசர்த்டப் ய
ளகமடுத்ட ணஞிவத, அப்னம் அந்ட சயங்கத்டயணயனந்ட
இன்ளமனபர் அவத, அந்ட எனபவ இபர் னேத்டத்டயல்
தித்ழட ணஞிவதப் ளற்டமல் சட்ப்டி அவட இபழ
வபத்டக் ளகமள்ந யதமதணயனந்டட. ஆமல் ளமனள்
ற்று கபமக்கு ள்நநறம் இல்மடடமல், டமம்
குற்பமநி அல் ன் ணஸ்ட ங்கறக்கும்
இப்ழமட யனொித்டக் கமட்டிதழடமடு த்னப்டயதவந்ட
பிட்மர். உடமணழமடு ணஞிவத த்மயத்டக்ழக
ளகமடுத்டபிட்மர். அபன்டமழ அவட ளமம்றம்
ளரிசமக ண்ஞித் டயயனந்ட அவந்டபன்?
இப்ழமட கபமன் வகதியனந்ட அவடப் ளற்றுக்
ளகமண் ிழகம அபனுக்கு அட அனர்ப பஸ்டபமக
ஆந்டம் ளகமடுக்கபில்வ. அபன் ணவ அட
உறுத்டடமடமன் ளசய்டட. 'என மனணயதமட

க்னஷ்ஞவப் ற்ய ணயத்தமபமடம் ளசய்ட ழடமத்டக்கு
ஆநமகயபிட்ழமழண' ¢று ளமம்றம் வ்தமகுப்ட்மன்.
ன் ப்மதசயத்டம் ண்ஞமம் ன்று ழதமசயத்டமன்.
மம்பமன் ளசய்டவடழத டமனும் ளசய்படடமன்
ப்மதச்சயத்டம் ன்று னடிற ளசய்ட. டன்னுவத
குணமரிதம த்தமணமவப கபமனுக்குக் கன்தமடமம்
ண்ஞிக் ளகமடுத்டமன். மம்பமக்குப் ிள்வநக்

குனந்வடனேம் இனந்டட. த்மயத்டக்ழகம த்தமணம

கனத்ரி. அபள் னழடபிதின் அபடமம். னக்ணயஞிடமன்
றோழடபி.

ஸ்தணந்டகத்டயமல் னடயல் கபமனுக்குப் னய
கயவத்டட. அப்னம் எட்டிக்கு இட்டிதமகப் த்ிகள்
கயவத்டமர்கள்.
மம்பமவப் ழமழப த்மயத்டம்

கன்தமத்த்ழடமடு ஸ்தணந்டக த்த்வடனேம் கபமக்கு
- 'ழகமம த்ம்' ப்டுபனக்கு - அர்ப்ஞம்
ளசய்டமன். ஆமல் அபர் மணமவப ணட்டும் அங்கர கமம்
ண்ஞிக்ளகமண்டு, ிடிபமடணமக ஸ்தணந்டகத்வட,

த்மயத்டயழண டயனப்ிபிட்மர். "உங்கநிணயனந்டமறம்
ன்ிம் இனக்கய ணமடயரிடமழ?" ன்று அனகமகச்

ளசமல்யச் சணமநித்ட பிட்மர். அபனுக்கு இனந்டட எழ
ளண்ஞமடமல் அபன் ளமத்ட னமறம் அப்னம் இந்ட
டம்டயக்குத்டமழ பழபண்டுளணன்டமல் அபனும்
அடற்குழணல் 'ப்ளஸ்' ண்ஞமணல் ஸ்தணந்டகத்வடத்
டமழ வபத்டக்ளகமண்மன்.

கவட னடிதபில்வ. இன்னும் ிள்வநதமர்
ப்ஸ்டமபழண பபில்வழத

த்மயத் யவத்டட டன் ஆனேஸ் னறேக்க ணஞி

டன்ிணயனந்ட பிட்டு அப்னம் ளண் - ணமப்ிள்வநவத
அவனேம் ன்று. ஆமல் அந்ட ணஞிழதம அபனுவத
ஆனேவழத குடித்டபிட்டு இன்ம் த்டவழதம
கஷ்ங்கவநனேம் உண்மக்கபினந்டட.

ளண்ஞமல் பிவநந்ட வகவண
ளடய்பத்டயன் குல் ( மன்கமம் மகம்)
கண்ஞன் னயத்ட கஞமடன்
ளண்ஞமல் பிவநந்ட வகவண
மணம ரிஞதணமகயக் ளகமஞ்ச மறக்கு அப்னம் க்னஷ்ஞ
ணமத்ணமபின் அத்வடதம குந்டயனேம், ஞ்ச

மண்பர்கறம் அக்கு ணமநிவகதில் ரிந்டழமய்
பிட்டமக ணமசமம் பந்டட. அபர்கள் ரிந்ட

ழமகமணல் ணவபமக பயத்ட பனகயமர்களநன்ட

கபமனுக்குத் ளடரிந்டமறம் ளடரிதமடடழம அந்டக்
குடும்த்ட னெத்டபம த்னடமஷ்ட்வ டக்கம்

பிசமரித்டபிட்டு பனபடற்கமக ஸ்டயமனத்டக்குப்
ழமமர். அபடமனர் இப்டி ல்மம் ணடேரீடயதில்
ண்ஞிக்கமட்டிமர். அப்டி அபர் டக்கம் ழகட்கப்
ழமடமழழத த்பமவகதில் அபனவத னடயத த்ி
மணமறக்குப் ளரித டக்கம் ம்பித்டட.

சடடன்பம ன்று தமடபர்கநில் என னட்டுப் ழர்பனய.
க்னடபர்ணம, அக்னொர் ன்றும் அபர்கநில் இண்டு

னக்தனனர்கள் உண்டு. இந்ட இனபர் கயனஷ்ஞனக்கு
ளமம்றம் க்ஷணமக இனக்கப்ட்பர்கள். அடயறம்

அக்னொர் ண மகபடர். க்னஷ்ஞவனேம் மணவனேம்
ப்னந்டமபத்டயயனந்ட ணடமறக்கு அவனத்டக்ளகமண்டு
ழமபர் அபர்டமன். இந்ட னென்று ழனழண (சடடன்பம,

க்னடபர்ணம, அக்னொர் ஆகயத னெபனழண) த்தமணமவபக்
கல்தமஞம் ண்ஞிக்ளகமள்ந ஆவசப்ட்டு

த்மயத்டயம் ளண் ழகட்டினந்டபர்கள். இபர்கநில்
தமனக்குக் ளகமடுப்ட ன்று ளடரிதமட த்மயத்

எவ்ளபமனபரினம். 'உங்கநக்ழக ளகமடுக்கயழன், ளகமஞ்ச
மள் ழமகட்டும்' ன்று டள்நிப்ழமட்டுக் ளகமண்ழ
ழமமன். அடற்குள் ஸ்தணந்டக ணஞி என னடக்

கவடவத உண்மக்க, னடிபில் ளண்வஞ கபமனுக்குக்
ளகமடுத்டபிட்மன்.
இடமல் பிசயத்டயணம பிவநறகள் ற்ட். இங்ழக
ணடேஷ்த ணயன் க்னத்ரிணங்கவநப் னமஞம் ன்மகப்
ம் ிடித்டக் கமட்டுகயட. ன் ஆச்சு மர்க்கமம்.
ளண்வஞக் ளகமடுக்கமணல் ன்ழபம மல்மப்ன
ளசமல்யக்ளகமண்ழ ழமகயமழ ன்று அந்ட னென்று
ழனக்கும் த்மயத்டயன்ழணல் ளபறுப்னத்டட்

ஆம்ித்டட. இந்ட ணதத்டயல்டமன் க்னஷ்ஞர்ணீ ட அபன்
ந்ழடப்ட்டு அபமடம் ளசமல் ஆம்ித்டட.
அபரிம் ப்ரிதம் ளகமண் அக்னொனம் க்னடபர்ணமறம்

அப்ழமட த்மயத்டயம் ளபநிப்வதமகழப த்ழபம்
கமட்டி, க்னஷ்ஞன் க்ஷத்டயல் ழசயமர்கள். கவசயதில்,
க்னஷ்ஞழ இபர்கள் ஆவசப்ட் ளண்வஞத் டட்டிக்
ளகமண்டுழமய்பிட்மர். த்மயத் அபனக்கு
ணமணமமகயபிட்மன். அபக்ழக அபர்

ஸ்தணந்டகத்வடனேம் ளகமடுத்டபிட்மர். ன்று ஆடம்
ல் அக்னொக்கும், க்னடபர்ணமறக்குழண னத்டய
ணமயபிட்ட. க்னஷ்ஞரிம் க்டய ழமய்பிட்ட.
ளண்ஞமவச, த்ழபம், (இளடல்மபற்றுக்கும் னெல்ணமகத்)
டமன் யவத்ட ணமடயரி க்கமணல் ழமபடம ன்

அங்கமம் னடமடகள் பந்ட பிட்மல் த்டவ

க்டயவதனேம் அடித்டக்ளகமண்டு ழமய்பிடும் ன்று ணக்கு
ச்சரிக்கயட கவட.
இப்ழமட க்னஷ்ஞர் ஸ்டயமனம் ழமட
அபர்கறக்கு சடய ளசய்த பமய்ப்னக் ளகமடுத்டபிட்ட.
ளண்டமன் கயவக்கபில்வ, ணஞிவததமபட

அரித்டமளன், அந்ட ணஞிதின் ளசமந்டக்கமவ
எனயத்டபிட்மளன் ன்று ழடமன்யதட. ஆமறம்
இபர்கறக்குத் டமங்கழந அப்டிச் ளசய்த
வடர்தணயல்மடடமல் ழமக்கயரிதம சடடன்பமபிம்
ழமமர்கள்.
எழ ளண்டக்கமகப் ழமட்டி ழமட்பர்களநன்

னவதில் இந்ட னென்று ழனம் ஸ்ம் பிழமடம்
மமட்டிக் ளகமள்நழபண்டிதபர்கள். ஆமறம்
'ிணய'தின் 'ிணய' எனத்டனுக்கு 'ஃப்ளண்ம'கய

பிடுபமளன்று ழபடிக்வகதமகச் ளசமல்படழம,
த்மயத்டயம் னென்று ழனழண த்ழபம்

ளகமண்டினந்டடமல் இப்ழமட டங்கறக்குள் எத்டப்ழமய்
என்று ழசர்ந்டமர்கள்.
"க்னஷ்ஞின்

க்கம் இப்ழமட த்மயத்டக்கு

இல்வ. ஆவகதமல் இப்ழமழட ழமய் அபவத்
டீர்த்டக் கட்டிபிட்டு ஸ்தணந்டக ணஞிவத
டுத்டக்ளகமண்டு பந்டபிடு" ன்று க்னடபர்ணமறம்
அக்னொனம் சடடன்பமறக்கு ழதமசவ
ளசமல்யக்ளகமடுத்டமர்கள்.

அந்ட டஷ்னும் அப்டிழத ழமய் த்மயத்வட
அக்ணணமகக் ளகமவளசய்டபிட்டு, ணஞிவத

அரித்டக் ளகமண்டு பந்டமன். த்மயத்ழடமடு அபன்
ழமக னேத்டம் ண்ஞி தித்ட அவடக் கபபில்வ.
ீசத்டணமகக் ளகமவ ண்ஞிபிட்டு
அரித்டக்ளகமண்மன்.

த்தமணம எழடிதமக ப்மித்டக்ளகமண், 'ப்ழமட
டய ஸ்டயமனத்டயயனந்ட டயனம்னபமர்? அபரிண
ளசமல்யப் மி சடடன்பமவப டண்டிக்கமம்? ன்று
கமத்டக் ளகமண்டினந்டமள்.
ஸ்தணந்டகம் இனக்குணயத்டயல் பிதமடய பமட, ழபடவ
இனக்கமட. டயனம் றமக குபினேளணன்று

ளசமல்ப்ட்மறம் மம் மர்க்கயழடம அடமல்
அஞர்த்டத்டக்கு ழணல் அர்த்டணமக பந்டயனக்கயட
ன்வடத்டமன். டற்கும் உரித கூய ளகமடுக்கழபண்டும்.
பிடப்ட் ன்வணகள் ளசய்தக்கூடித

டயவ்தணஞிதிணயனந்ட தன்ள ழபண்டுணமமல்,
அடற்குக் கூயதமக அகச் சுத்டயவதனேம் க்ஷயத்டக்ளகமள்ந

ழபண்டுளணன்று னடயழழத றர்த கபமன் ளசமன்ட
இடமல்டமன். ஆமல் த்மயத்டக்ழகம மக்ஷ£த்

ணமத்ணம உள் தமவ மர்த்டமறம் அந்ட ணஞிதின்
யணயத்டணமகழப டப்ளண்ஞம்டம உண்மதிற்று.

ஹ்னடதத்டக்குள்ழந இப்டித் டப்ளண்ஞஞனம்
ந்ழடனம் இனப்ழட என ணடேஷ்தக்குப் ளரித
அசுசயடமழ? சரீ அசுத்டத்டக்கமக ப்ழன் உழ

உதிவபி ழபண்டிதினந்டளடன்மல் ீண்கமம் ண

அசுத்டத்வட பநர்த்டக்ளகமண்டுபிட் த்மயத்டம்

கவசயதில் அடற்கமக ப்மஞவஞழத ளகமடுத்டப் டயல்
ளசமல்றம்டிதமதிற்று.
டஷ் ணயனகத்வடக் ளகமன்று ணஞிவத டுத்டக் ளகமண்
சயஞ்ீபிதம மம்பமிங்கூ அட சயஞ்சரபிதமக
யவத்ட இனக்கபில்வடமன்.

இப்டிளதல்மணயனக்க க்னொ ஸ்பமபனள்நபம்,
ீபத்டய னெம் அவட அரித்டபனுணம
சடடன்தமபிம் ணட்டும் அட ீடித்ட யற்குணம? அபன்
உதிவத்டமன் அட ீடித்ட பிட்டு வபக்குணம?
ணீ ண்டும் ளபற்ய, ணீ ண்டும் னய

ளடய்பத்டயன் குல் ( மன்கமம் மகம்)
கண்ஞன் னயத்ட கஞமடன்
ணீ ண்டும் ளபற்ய, ணீ ண்டும் னய
க்னஷ்ஞர் த்பமவகக்கு பந்டறழ ப்ரிதத்ி மணம
னம்ிமள். ணமணமவக் ளகமன்பவப் னய

டீர்த்டக்ளகமள்ந கபமம் ங்கல்ித்டபிட்மர்.
க்னஷ்ஞனக்குக் ழகமம் உண்மகயபிட்ளடன்று
ளடரிந்டறழழத சடடன்பம டுங்க ஆம்ித்டபிட்மன்.
ணீ த்டயல்டமழ அடய யஷ்ம மம்பமவழத
அபர் ழடமற்கடித்டயனந்டமர்? அப்டிப்ட் ணம
மக்ணசமய டன்ிம் ழகமத்வடத்

டயனப்ிதினக்கயமளன்று ளடரிந்டம் சடடன்பமபின்

சூத்டளணல்மம் ஏட்ம் ிடித்டபிட்ட. அபன்
த்பமவகவத பிட்டு ஏட்ம் ிடித்டமன்.

ஏட்ம் ிடிப்டற்கு னந்டய ன் ண்ஞிமளன்மல்
ஸ்தணந்டகத்வட அக்னொரிம் ழமட்டு பிட்மன். அடற்குப்
டயல் கபமிழண ழமட்டுபிட்டு அபர் கமயழ
பிறேந்ட ணிப்னக் ழகட்டுக் ளகமண்டு ிவனத்டப்

ழமதினக்கமழணளதன்மல் இடடமன் டர்னத்டயதின்
ழசஷ்வ டமன் எடிப்ழமபடமல் க்னஷ்ஞனக்கு ற்டும்
ளபற்யப்ளனவண ழமடளடன்று, ஸ்தணந்டகனம் அபவ
அவகயடம ன் ளகட் ண்ஞம்டமன். சடடன்பமழப
அவட வபத்டக் ளகமண்டினக்கமழணளதன்மல், 'அட
னன்ழ அவட வபத்டக் ளகமண்டினந்டபர்கறக்குப்
ண்ஞிடழம ன் அர்த்டத்வடத் டக்கும்
ண்ஞிபிடுழணம? அந்ட அர்த்டம் அக்னொவத்டமன்
அவதட்டுழண' ன்ட என கமஞம். இன்ளமன
கமஞம், 'க்னஷ்ஞன் என ழபவந டன்வத்

டத்டயக்ளகமண்டு பந்ட ிடித்டபிட்மல் அப்ழமட அவட
டுத்டக்ளகமண்டு பிடுபமழ. இந்ட ளபற்யவத ணட்டும்
அபனுக்குத் டழப கூமட, டன் உதிவ டுத்டமறம்
டுக்கட்டும், ஆமல் ஸ்தணந்டகத்வட அபன்

டுத்டக்ளகமள்ந பிப்மட' ன் டர் ண்ஞம்.
டஷ்ர்கறக்கு பம்னம்
ீ
பிழமடனம் கவசயபவ
ழமகமட. அடமல், அஞர்த்டம் டக்கூடித ணஞிவத
பிழமடயதம க்னஷ்ஞனக்குச் ழசபிமணல், டன்ிம்
ஸ்ழயடணமக பந்ட அக்னொரிழண ழசர்ப்ித்டமன்.
அக்னொர் ல் க்டர், பிழபகய ன்று

ளதளடுத்டயனந்டடமல் அபரிம் ணஞி இனந்டமல்டமன்

க்னஷ்ஞர் அடற்கமக சண்வக்குப்

ழமகமணயனப்மளன்றும் யவத்ட இப்டிச் ளசய்டமன்
ழமயனக்கயட.
சடடன்பம ஊவபிட்டு ஏடுகயமளன்று ஸ்பமணயக்குத்
ளடரிந்டட. பமஸ்டபத்டயல் அபனக்குக் ழகமனணயல்வ,

என்றுணயல்வ. ழகம க்னத்தம் ண்ஞித சடடபமவபத்
டண்டிக்க ழபண்டிதட டர்ண ணஸ்டமத்டக்கமக
பந்டள்ந டம்னவத கவண ன்டமல் ழகமம் பந்ட
ணமடயரி கமட்டிக்ளகமண்மர்.இப்ழமட அபன் அடயழபகணமக
எடுகய குடயவதிழயத் டப்ிழதமப்
மர்க்கயமளன்டம், கபமன் மணவனேம்

அவனத்டக்ளகமண்டு டமனொமக அபவப் ிடிக்கப்
னப்ட்மர்.
ழடர்க்குடயவகள் கமற்மகப் ந்ட. கண்டக்ளகட்டித
டெத்டயல் அடயழபகணமக ஏடும் சடடன்பமபின் குடயவனேம்
ளடரிந்டட. மபம், அந்டக் குடயவதமல் அடற்கு ழணல்
எடினடிதபில்வ. கவநத்டப்ழமய் ழணழ ஏ

னடிதமணல் அப்டிழத பிறேந்ட டேவ டள்நிபிட்டுச்
ளசத்டப் ழமதிற்று.

சடடன்பம கமல்வதமக ஏ ஆம்ித்டமன். அபன்
கமமல் ஏடும்ழமட டமம் டத்டயல் ழமய் அபவப்
ிடிப்ட டர்ணனேத்டணயல்வ ன்று ஸ்பமணயனேம்
டத்டயயனந்ட குடயத்டத் டமனம் கமமல் ஏடிழத அபவ
டத்டயமர்.

மணர் ழடரிழழத உட்கமர்ந்டயனந்டமர் - கவநத்டப்
ழமய்பிட் என எற்வ டயமநிவத இண்டு ழர்
டமக்குபட டர்ணணயல்வ ன் ண்ஞத்டயல்.
கபமன் சடடன்பமவபப் ிடித்ட பிட்மர். அப்னம்
இண்டு ழனக்கும் னேத்டம் ந்டட. கபமவ தமர்
டயர்த்ட யற்க னடினேம்? சடடன்பம அபர் வகதமல்
ம்ரிக்கப்ட்மன். அடமல் ணமமிதம
அபனுக்கும் னண்தழமகம் கயட்ச் ளசய்தடளணன்றுடமன்
அபர் இப்டித் ழடமழனேம் கமமழனேம் ஏடி ஏடி
பந்டட.
மம்பமிம்ழமழப சடடன்பமபினம் கபமக்கு
தசமய ன் ளனவண ஸ்தணந்டகத்டயமல் ற்ட்ட.

ஆமல் அட டுமணல் ணறுடி னயனேம் பந்டட. ளசத்டப்
ழமபிம் ஸ்தணந்டகம் இனக்கயடம ன்று ழடடிப்
மர்த்டமர். கயவக்கபில்வ. அபன்டமன் அக்னொரிம்
அவடப் ழமட்டுபிட்மழ
கர வடதில் கபமன் டம்வணப் ற்ய
ழபடமம் ணீ டமய பர்த்டணமமய சமர்ற
பிஷ்தமஞி ச னடமய ணமம் ட ழபட  கச்ச
ன்று ளசமல்யக்ளகமள்கயமர். அடமபட, "அர்றம இந்ட
கமம், யகழ்கமல்ம், டயர்கமம் ல்மபற்யறம் க்கும்
ணமசமங்கள் க்குத் ளடரினேம், ஆமல் ன்வத்டமன்
பமறம் ளடரிந்டளகமள்ந னடிதமட" ன்று ளசமல்யக்
ளகமள்கயமர். அப்டிப்ட் ர்பஜ்ஜர் டமன்

சடடன்பமபிம் ணஞி இனப்டமக யவத்டத் டத்டயத
ணமடயரிழத ஆட்ம் ழமட்டினக்கயமர். அண்ஞமவபனேம்

இந்ட அிப்மதத்வடச் ளசமல்யத்டமன் அவனத்ட பந்டமர்.
இன்ளமன அபடமணம அபனம் டம்ிக்கு ற்கழப
டணக்கும் ஜமத்னஷ்டிதில்மட ணமடயரி கமட்டிக் ளகமண்டு
அத்டவ டெம் கூபந்டமர்.

ஊமரிம் ணயத்தமபமடப்ட்ட ழமடமட, ளமந்டத்
டவணதமரினம் அபமடப்ட்டு, ணடேஷ்த பமழ்க்வகதின்
அடி உவடகவந ன்மக பமங்கயக்ளகமள்ந
ழபண்டுளணன்ழ ஸ்பமணய ணமத பிவநதமட்டுப்
ண்ஞிமற் ழம இனக்கயட.
சடடன்பமவப படம் ளசய்டபிட்டு டத்டக்குத்

டயனம்ிதபர். "அண்ஞம அபவக் ளகமன்றுபிட்ழன்.
ஆமல் ணஞிவத அபிம் கமஞபில்வ"
ன்மர்.இபனவத ணமதம மகத்டக்குத் டமனம்
அடேவஞதமகப் ழமக ழபண்டுளணன்டமழழத

மணர் இபரிம் பிழமடணமக க்க ழபண்டிதினந்டட.
அடமர், க்னஷ்ஞர் இப்டிச் ளசமன்மழம இல்வழதம,
மணனக்கு ளௌத்ழகமம் உண்மக்கயபிட்ட. "ழய்
க்னஷ்ஞம c ப்ழமடழண கடிதமகத்டமன்

இனந்டயனக்கயமய். இப்ழமடம் ணஞிவத மன் ங்ழக

ழகட்டு பிடுழபழம ன்றுடமன் கம் ண்டகயமய்.
அவட ங்ழகழதம எநித்ட வபத்டக்ளகமண்ழ c கவட
அநக்கயமய் ன்டயல் க்குக் ளகமஞ்சங்ப
ம்சதணயல்வ. உன்வ ந்ட ன்று ளசமல்யக்

ளகமண்டு பமம் ண்டபழட ழதமக்தர்கறக்கு

னடிதமட கமர்தம்" ன்ளல்மம் பமதில் பந்டடித் டயட்
ஆம்ித்டபிட்மர்.

னர்ஞபடமணமக பந்ட ணனனன் ளமந்ட ப்மடமபிம்
இப்டிப்ட் யந்டவவத பமங்கயக் ளகமண்டும்
ளமறுவண இனக்கமணல், ஞிற குவதமணல், "அண்ஞம

ீங்கள் ன்வ இப்டி ந்ழடயக்கக் கூமட. மன்
ளசமல்பட த்தம். ழபண்டுணமமல் ீங்கழந ன்வ
ழசமடயத்டப் மர்த்டக் ளகமள்றங்கள்" ன்று டவனந்ட
ழகட்டுக்ளகமண்மர்.
மணனக்ழகம ழகமம் பந்டபிட்மர் ழசயல் டஞிதமட.
டயர்பமடழண அபனவத ணயல் அப்ழமட மட.
ஆடிதமல் க்னஷ்ஞர் த்டவ ளசமல்யனேம் அபர்
'கன்பின்ஸ்' ஆகபில்வ.

"உன்வ ழசமடவ ழமட்டு

ன் ப்ழதமம்? c ந்ட இந்த்மனம்
ளசய்தக்கூடிதபன். டயஸ்கரிஞி (கண்கட்டு)
பித்வடதமல் ணஞிவத ணவத்ட பிடுபமய். ழமம ழம
இிழணல் உன் னெஞ்சயதில் மன் னனயக்கணமட்ழன்"

ன்று சத்டம் ழமட்டுபிட்டு, க்னஷ்ஞழமடு த்பமவகக்கு
டயனம்மணல் அங்கயனந்ழட பிழட மஜ்தத்டடக்குப்
ழமய்பிட்மர்.

க்னஷ்ஞர் எழ பிசமணமக த்பமவகக்குத் டயனம்ரிர்.
ட்ளடல்மம் ழமடமட ன்று ணறுடி ஊர் ங்கநின்
ளணமத்டப் ழச்சுக்கு ஆநமமர். "ணஞிதிம் ழமவசதமல்
டவணதவனேம் வகத்டக்ளகமண்டு ஊவ பிட்ழ

பிட்டி பிட்மழ" ன்று ங்கள் னய ளசமல்பவடக்
ழகட்டு ணஸ் ளமந்ட கஷ்ப்ட்மர்.

மடமஞணமகழப ங்கநின் குஞம், எனத்டரினள்ந

ல்டற்கமகக் ளகமண்மபடுபவடபி, அபர் ன் டப்ன
ண்ஞிதினக்கயமர், ண்ஞிதினக்கக்கூடும் ன்று மர்த்ட
அடற்கமகக் கண்ம் ண்டபடடமன். ம்ணயழ ழப்ர்
டிக்கயபர்கள், ளமட பிதம் ழசுபர்கள்கூ
அபபனவத அிணமத் டவபர்கவநப்

னகழ்பவடபி, ிடிக்கமட ணற் கட்சயக்கமர்கவநக்
கமமணமக பிணர்சயப்டயல்டமழ அடயக னசய
கமட்டுகயழமம்? டயட்டிப் ழசுபடயல் இன்வத
ங்கறக்குள்ந ஈடுமடு ன்வக்குழண இனந்டயனக்கயட
ன்று இந்டப் னமஞக் கவடதியனந்ட ளடரிகயட.
அக்னொம் ணஞினேம்

ளடய்பத்டயன் குல் ( மன்கமம் மகம்)
கண்ஞன் னயத்ட கஞமடன்
அக்னொம் ணஞினேம்
க்னஷ்ஞர் த்பமவகக்கு பந்ட பிட்மளன்டம்
ஸ்தணந்டகத்வட பத்டக்ளகமண்டினந்ட அக்னொனக்கு தம்
ிடித்டக் ளகமண்ட. 'அதம் டனகயபன் இபன்டமன்'
ன்று இந்ட க்னஷ்ஞரின் மணீ ப்தத்டக்கு

(அடக்கத்டக்கு) இத்டவ மநமக ஆவசப்ட்டுக்
ளகமண்டினந்டமழம, அபரிழண இப்ழமட தப்ட்டுக்
ளகமண்டு, அபர் க்கத்டயழழத இனக்கழபண்மளணன்று
அக்னொர் யவத்டமர். த்பமவகவத பிட்டு ளபநிழதய
பிட்மர். 'அர்த்டம் அர்த்டம்' ன் ஆசமர்தமள்
ளசமன்மற் ழம, ளமனள் டுத்டம் மடு.

க்னஷ்ஞர் பிதத்டயல் அக்னொனக்கு ழடம இப்டி

அசட்டுத்டணம தனம் ம்சதனம் ற்ட்மறம்
ணற்டி அபனவத ஸ்பமமபிகணம ஈச்ப க்டய,
ல் ண்ஞங்கள் ல்மம் ழமய்பிபில்வ.
ஆடிதமல் த்பமவகவத பிட்டுப் னப்ட்பர்

ங்ழகழதம ஊர் சுற்மணல் ழக்ஷத்மம் ண்ஞிக்
ளகமண்ழ ழமய்க் கமசயவத அவந்டமர்.
அங்ழக ழமின் அபர் ணஸ் ந்டக் ளகடுடறம்
இல்மணல் டெய்வணதமக ஆதிற்று. ணஞிதிமல்

ஸ்பதமம் அவத ழபண்டுளணன் ண்ஞனம்

அபனக்கு இல்வ. ஆடமல் ஸ்தணந்டகம் டயனம்
ட்டு மத் டங்கம் ளகமடுக்க ஆம்ித்டபிட்ட. அக்னொர்
அவடக் ளகமண்டு டக்ழகம டன் குடும்த்டக்ழகம டறம்
ண்ஞிக் ளகமள்றம் ண்ஞணயல்மணல் கமசயதில் அழக
ழடபமதங்கவந யர்ணமஞித்டத் டயனப்ஞிகள் ண்ஞி
இவ ளடமண்டு ளசய்ட ளகமண்டினந்டமர்.
டயவ்தணஞி அபவ மஹ்தமந்ட ளசௌசனள்நபமகழப
(உள்றம் னனம் சுத்டணமபமகழப) கனடய டயனம்
ஸ்பர்ஞ மம் ளகமடுத்டழடமடு, அபர் இனக்கய

இத்வடச் சுற்ய ழமகம், டக்கம், அடயவ்னஷ்டி (ழய்
ணவன) அமவ்னஷ்டி (பட்சய) னடம ஈடயமவடகள்
இல்மணல் ல் றிக்ஷத்வட உண்மக்கய பந்டட.
அபமடத்டக்குக் கமஞம்
ளடய்பத்டயன் குல் ( மன்கமம் மகம்)
கண்ஞன் னயத்ட கஞமடன்

அபமடத்டக்குக் கமஞம்
இங்ழக த்பமவகதில் கபமன்  டயமக ண்ஞி
டக்கப்ட்டுக் ளகமண்டினந்டமர். "இந்ட ஸ்தணந்டகத்டமல்

த்டவ கஷ்ம் பந்டபிட்ட? ப்ழன், த்மயத்,
சடடன்பம ன்று னென்று ழவ அட ய பமங்கயபிட்ட.
னடயல் அட த்மயத்டயணயனந்ட ணக்கு அபமடம்
பமங்கய வபத்டட, இப்ழமட அண்ஞமழப ம்வண

பிகல்ணமக டுத்டக்ளகமண்டு ழடசமந்டம் ழமகும்டிச்
ளசய்டயனக்கயட. அக்னொர் ஊரியல்வ ளதன்டமல்
அபர்டமன் அழடமடு ழமய்பிட்மளன்று

ஊயக்கழபண்டிதினக்கயட. அடமபட த்டம அந்ட
ஆத்ணமவப இங்ழகதில்மடடி ண்ஞிதினப்டம்
ஸ்தணந்டகம்டமன். த்தமணமறக்ழகம ிடமபின்

ணஞத்டயமல் அட ளரித ழசமகத்வட இவனத்டயனக்கயட.
ஊழ ம்வண ந்ழடப்டுகயட. டமல் இப்டிப் 
கஷ்ங்கள்? டமல் இப்டி ணறுடி ணறுடி

ணயத்தமபடமத்டக்கு ஆநமகயழமம்?" ன்று ழதமசயத்டக்
ளகமண்டினந்டமர்.
அப்ழமட மட ணர்ய பந்டமர். ப்ழமட படம்,
ப்ழமட பந்டமல் கவடதில் ஸ்பமஸ்தணம டயனப்ம்
உண்மக்கனடினேம் ன்று அபனக்குத் ளடரினேம்.
"ஸ்பமணீ

டமங்கள் ழடம பிசமத்டயல் ஆழ்ந்டயனப்டமகத்

ளடரிகயழட, ன் கமஞம்?" ன்று கபமவக் ழகட்மர்.
கபமன் ஸ்தணந்டகத்டயமல் உண்ம அர்த்ட
ம்வவத அபனக்குச் ளசமன்மர். "க்கு ன் இப்டி

ணயத்தமபமடம் டயனம் டயனம் ற்டுகயட?

ழடபர்யதம டங்கறக்குத் ளடரிதமடடயல்வ, டமங்கள்
டமன் கமஞம் ளசமல்ழபண்டும்" ன்று மக்ஷ£த்
ணமத்ணம டம்வணக் குவத்டக்ளகமண்டு பிதத்ழடமடு
ழகட்மர்.
"ஏ

அடபம? இழடம ளசமல்கயழன். ீங்கள் என மத்ட

சுக் சடர்த்டயதின் ழமட சந்த்வப் மர்த்ட பிட்டீர்கள்.
அடமல்டமன் பிக்ழச்ப சமத்டயமல் பண்
ீ
அபமடத்டக்குப் மத்ணமகயபிட்டீர்கள்" ன்று மடர்
ளசமன்மர். "ிள்வநதமளன்று ஆம்ித்டபிட்டு
ன்ழபம க்னஷ்ஞர் கவடழத ளசமல்யக்ளகமண்டு

ழமகயமழ" ன்று யவத்டபர்கறக்கு இப்ழமடடமன்
பிதம் ப ஆம்ித்டயனக்கயட.
மத்டம் ஞ்சமங்க பித்தமம்
ளடய்பத்டயன் குல் ( மன்கமம் மகம்)
கண்ஞன் னயத்ட கஞமடன்
மத்டம் ஞ்சமங்க பித்தமம்
மத்டம் ன்ட என இட்வ த்ம். னர்ப
மத்டம், உத்ட மத்டம் ன்று அந்ட இண்டு
த்ங்கநக்கும் ழமர். ப்ழமஷ் டம் ன்றும்
ளசமல்பமர்கள். ளமடபமக, ணமத்வடக் குயக்கும் ழமட அடமபடட இந்ட ட்சத்டயங்கநில் என்யல் ளௌர்ஞணய
பனகய ணமத்வடக் குயப்ிடும்ழமட -

மத்டளணன்றும், ட்சத்டயத்வடழத குயப்ிடும்ழமட -

மத்டளணன்றும், ட்சத்டயத்வடழத குயப்ிடும்ழமட
ப்ழமஷ்டம் ன்றும் ளசமல்பட பனக்கம். னர்ப

ப்ழமஷ்டீ. உத்ட ப்ழமஷ்டீ ன்று இனப்வடத்டமன்
டயரித்டப் னட்மடய, உத்டயட்மடய ன்கயழமம்.
ளர்ஞணயதன்று ப்ழமஷ்டய ட்சத்டயத்வடக் ளகமண்
ணமணமகயத ப்ழமஷ்டயவதத் டமன் இன்ளமன
பிடத்டயல் டயரித்டப் னட்மசய ன்கயழமம்.
ஆமல் ம்னவத னட்மசயனேம் ரி, இழட ணமடயரி
ட்சத்டயங்கநின் ழர்கவநனேவத ணற்ப் டயளமன
ணமங்கறம் ரி, களக்மக அந்டப் ளர்ஞணயதில்
அந்ட ட்சத்டயம் பனபடமகத்டமினக்க

ழபண்டுளணன்யல்மணல் என ணமம் னன் ின்
டள்நினேம் ழமய்பிடுபடண்டு, கமஞம், மம் ணமப்
ழவ ளௌர்ஞணய ட்சத்டயத்வடக் ளகமண்டு சயத்ம,

பிசமகம், கமர்த்டயகம் ன்கயடழம ட்சத்டயத்டயன் ழரில்
வபத்டக்ளகமண்மறம், பமஸ்டபத்டயல் இடற்கு

ம்ந்டணயல்மணல் ணமப் ிப்வ றர்தன்
ன்ிண்டு மசயகநில் எவ்ளபமன்மகப் ிழபசயக்கும்
டயணமகத்டமன் வபத்டக் ளகமண்டினக்கயழமம்.

டணயழ்ழடசத்டயறள்ந மம் ின்ற்றும் இந்ட பிடணம
ணமத்டக்கு 'ளநணமம்' ன்று ழர்.
ளடறங்கர், கன்ஸ்டர் னடமபர்கறம்,
பக்கத்டயதர்கநில் ளனம்மமனம் அடேரிக்கும்
'சமந்த்ணமம்' ன்

ஞ்சமங்கத்டயன்டி

அணமபமஸ்வதவத அடுத்ட பனம் பநர்ிவப்

ிடவணதில் எவ்ளபமன ணமனம் ிக்கும். அந்ட

பிடணம ணமத்டயல்டமன் அந்ட ணமத்டயன் ளதர் ந்ட
ட்சத்டயத்வட வபத்ட இனக்கயழடம அடறம்,

பமஸ்டபணமகழப அந்டப் ளௌர்ஞணயதில் அல்ட
ளௌர்ஞணயக்கு ளனக்கணம டயடயதில் பனகய ட்சத்டயம்
டழபம அடறம் னன்ழ ின்ழ டள்நிப்ழமகமணல்
களக்மக எத்டப் ழமகும்.

ண்டிவககளநல்மம் இந்ட சமந்டணம ணமப்டிழத
யர்ஞதணமவப. ஆவகதமல் ிள்வநதமர் சடர்த்டய
மத்ட ணமத்டயல் சுக் ட்சச் சடர்த்டயதன்று ன்மல்,
அட ப்ழமடம் ளடறங்கர், கன்ஸ்டர் ஆகயதபர்கறக்கு
அபர்கறவத மத்ட ணமத்டயழழதடமன் பனம்
ணக்கு (ளநணமத்வடப் ின்ற்றும் டணயழ்

ழடசத்டபர்கறக்கு) இப்டிதில்மணல், ிள்வநதமர்
சடர்த்டய னட்மசயதமகறணயனக்கமம், அல்ட

ஆபஞிதிழழத பந்டமறம் பந்டபிமம். கமஞம்
ன்ளபன்மல் ம்னவத ங்குி அணமபமஸ்வத
ஆ ணறுடயழண

அபர்கறவத சயத்டயவ ிந்ட, இழடழம எவ்ளபமன
ணமத்டயறம் ந்ட, ம்னவத ஆபஞி

அணமபமஸ்வததம ணறுடயழண அபர்கறவத னட்மசய
(அடமபட மத்ட ணமம்) ிந்டபிடுனெ. அடயழ மற
மநக்கப்னம் சடர்த்டய பனகய ழமட றர்தன் கன்தம

ப்ழபசத்டன்றுடமன் ம் னட்மசய ிப்டமல், இம் ணமடயரி
பனங்கநில் ணக்கு ஆபஞிதிழழத ிள்வநதமர்
சடர்த்டய பந்டபிடுகயட.

இழட ணமடயரிடமன் றோமண பணய ன்மல், அட ப்ழமடம்
சமந்த்ணமக்கமர்கறக்கு சயத்டயவ ணம பணயதமகழப
இனக்க, ணக்ழகம சய ணதம் ங்குி, சய ணதம்
சயத்டயவ ன்று இனக்கயட. இப்டிழத ழகமகமஷ்ணய,
பமத்டயரி னடம ல்மப் ண்டிவக இனக்கமம்,

னட்மசயதமகழபம ப்சயதமகழபம இனக்கமளணன்யனக்க,
அபர்கறக்கு ழகமகுமஷ்ணய ன்மல் ச்மபஞ
(அபர்கறவத ஆபஞி) க்னஷ்ஞ ட்ச அஷ்ணயடமன்,

பமத்டயரி மல் ஆச்பி (ப்சய) சுக்ட்த்டயன்
னடல் என்ட டயங்கள்டமன் ன்று டீர்ணமணமக
இனக்கயட.
சமந்த்ணம மத்ட ணமத்டயல் அடமபட ம்னவத
ஆபஞி அல்ட னட்மசய ணமத்டயல் பனம் பநர்

ிவச் சடர்த்டயமன் மட கபமன் குயப்ிட் 'மத்ட
சுக் சடர்த்டய' ன்று ளசமல் பந்ழடன்.
அடடமன் ிள்வநதமர் சடர்த்டய டயம்.
அப்டிப்ட் என டயத்டயல் க்னஷ்ஞர் ஆகமசத்டயல்
ளடரினேம் சந்த்வப் மர்த்டபிட்மர். அட ந்ட டயம்

ன்று உங்கறக்கு யவபினக்கமம். ப்ழழமடு
ழபட்வக்குப் ழமய், அங்ழக அபன் ிரிந்டழமய், கபமன்
ளமம் மனய கமத்டயனந்ட, அப்னம் ஆகமசத்வடப் மர்த்ட,
'அழழ, மமம்

ிவகூ உடயத்ட பிட்ட' ன்று

ஊனக்குத் டயனம்ிமழ, அந்ட டயம்டமன்.
இப்டிச் சடர்த்டயச் சந்டவ அபர் மர்த்டமல்டமன்
அபர்ணீ ட பிக்ழச்பரின் சமம் யத்டத் டப்

அபமடம் ற்ட்டுபிட்ட ன்று மத்ர் ளடரிபித்டமர்.
அபர் இப்டி ளசமன்றன் கபமன், "சுக்ட்ச

சடர்த்டயதில் சந்த்வப் மர்ப்டமல் இப்டி ழடமம்
ம்பிக்கழபண்டுளணன்று பிக்ழச்பர் ன் சித்டமர்?"
ன்று ழகட்மர்.
மடர் அபனக்கு பிஸ்டமணமகக் கவட ளசமல்
ஆம்ித்டமர்.
ழகள்பி டயல், கவடக்குள் கவட
னமஞங்கநில் இப்டித்டமன் எனத்டர் ழகள்பிழகட்டு

இன்ளமனத்டர் டயல் ளசமல்படமகழப வ்னத்டமந்டங்கள்
பனம். ல்மப் னமஞங்கறழண ளமக
வணீ சமண்த னிபர்கநின் ழகள்பிகறக்கு றடர்
டயமகச் ளசமன்வபடமன். அட டபி எவ்ளபமன

னமஞனம் 'ர்ட்டிகுமக' எனத்டர் ழகள்பிக்கு டயமக
இன்ளமனத்டர் ளசமன்டமகும். த்னஷ்மந்டணம,
மகபடனம் றடர் வணயச ரியகறக்க உழடசயத்டட
டமளன்மறம், அவடக் குயப்மக ரீத்டக்கு
உழடசயத்ட சுகமசமர்தமநின் பமக்கயழழத மம்

ளற்யனக்கயழமம். இடயமங்கநம மணமதஞ,
ணமமடங்வகநப் மர்த்டமல் - பமல்ணீ கய ணர்ய.
'க

உத்டண குஞங்கறம் யவந்ட இனக்கயபன் தமர்?'

ன்று ழகட்க, அடற்குப் டயமக மடர் மணசரித்த்வடச்
ளசமன்டமகறம், அப்னம் அவட பமல்ணீ கய றோணத்
மணமதஞ கமவ்தணமக்கய ப குசர்கநக்குக்

கற்க்ளகமடுத்டடி அந்ட இண்டு குனந்வடகறம்

மணனக்கு னன்ழழத அச்பழணட ணம ணண்த்டயல்
மடிடமகறம் இனக்கயட. மடனம் வணயச

ரியகறக்கு றடர் ளசமன்டடமன். ஆடய கமவ்தம்
ன்கப்ட் மணமதஞத்டக்கு ணட்டும் றடர் வணயசமண்த ரியகள் ம்ந்டணயல்வ. ர்ட்டிகுமக
மடக் கவடவதப் மண்பர்கறவத ளகள்நப்
ழம ழணதனுக்கு வபசம்மதர்
ளசமன்டமகறம், இவடழத வ்தமர் கமவ்தணமக்கயச்

ளசமல் பிக்ழச்பர் றேடயவபத்டமகறம் கவட. இப்டி
எனத்டர் இன்ளமனத்டனக்குச் ளசமல்றம் எவ்ளபமன
னமஞ - இடயமசத்டயன் டுடுபிழனேம் கடமமத்ங்கள்
ழகள்பி ழகட்க, மடர், அகஸ்த்தர், ணமர்க்கண்ழதர்
னடம ரியகள் டயறக்கு உமக்தமங்கள்
ளசமன்டமக பனம். மணமதஞத்டயன் உத்டகமண்த்டய
மபஞமடயதர் சரித்ளணல்மம் அகஸ்த்தர் மணனக்குச்

ளசமன்டமகழப பனகயட. இந்ட அகஸ்த்தழ ழகள்பி
ழகட்க அபனக்கு தக்ரீபர் ளசமன்டடமன்

ப்ஹ்ணமண் னமஞத்டயல் பனம் யழடமமக்தமம்.
ணமமடத்டய இப்டி அழக ரியகள் அழக

உமக்தமங்கவநப் மண்பர்கறக்குச் ளசமன்டமக குயப்மக அபர்கறவத பபம கமத்டயல்
ளசமன்டமக - பனகயட. அப்டித்டமன் இங்ழக

ஸ்கமத்த்டயல் க்னஷ்ஞ ணமத்ணம 'பநர்ிவதில்
சடர்த்டயச் சந்த்வ ன் மர்க்கக்கூமட?' ன்று ழகள்பி
ழகட்டற்கு மடர் டயமகச் ளசமன் கவட பனகயட.
அப்னம் இப்டி க்னஷ்ஞர் மடவக் ழகட்

பிபத்வடனேம் ழசர்த்ட இந்டக் கவடவத ந்டயழகச்பர்

த்குணமனக்குச் ளசமன் வல் ழப்ி-ல்
ளகமடுத்டயனக்கயட

சந்டயின் கர்ப ங்கம்
ளடய்பத்டயன் குல் ( மன்கமம் மகம்)
கண்ஞன் னயத்ட கஞமடன்
சந்டயின் கர்ப ங்கம்
ணம கஞடய னெயகத்டயன் ழணல் யக்ளகமண்டு ர்ப
ழமகங்கநிறம் ஆந்டணமக ஞ்சமம் ளசய்ட

ளகமண்டினப்மர். இப்டி ஞ்சமம் ளசய்னேம்ழமட என
ணதம் சந்த்ழமகத்டக்குப் ழமமர். 'சசயபர்ஞர்'
ப்டுபர் சசயதின் உகத்டக்குப் ழமமர்.
குனந்வடக்கு அம்னய ிடிக்குணல்பம?

சந்த்னுக்குத் டன்னுவத அனவகப் ற்ய ளமம் கர்பம்.
கபிகள் கபமவ பர்ஞிப்ட மல்கூ 'னர்ஞ சந்த்ன்
ணமடயரி னகனள்நபர்' ¢ன்று டமழ ளசமல்கயமர்கள்?
இடமல் அபக்கு கர்பம் டவக்ழகய பிட்ட.
டன்வத்டமழ ளணச்சயக்ளகமள்ந ஆம்ித்டபிட்மல்

அப்னம் ளணச்சத் டகுந்டடமக இனக்கய ணற்ளடல்மம்
ணட்ணமகத்டமன் ளடரினேம். இப்டித்டமன் ிள்வநதமரின்
அனகு ளசமட்டுகய குனந்வட னொத்வடப் மர்த்டடம்
சந்த்னுக்கு இநக்கமணமகத் ழடமன்யதட.
சமந்டனம் அன்னம் ஜமனம் டடம்னம் அபனவத
ஆவனகம். MCP ணமடயரி ஆடிக்ளகமண்டினக்கும்

அபனவத பிஸ்டமணம கமட, ல் த்னப்டயவதனேம்

குனந்வடதின் ளகமறே ளகமறேப்வனேம் கமட்டும் அபனவத
ளடமப்வ, குட்டிக்கமல் ன்று வடப் மர்த்டமறம் ணக்கு,
"இப்டினேம்

என அனகு உண்ம, உண்ம?" ன்று

ளடபிட்மட ஆந்டணமக இனக்க, சந்த்னுக்ழகம, "இளடன்,
அசயங்கணமகத் டம்ிச்சுக்வகனேம், னம் ணமடயரிக் கமடம்,
மவதமட்ம் பதிறும், கூவனக்கமறம்?" ன்று

ரிமணமக இனந்டட. க்டயனேள்நபர்கறக்கு
ளடல்மம் ளமம்றம் ளகமண்மத் டக்கடமக
இனக்குழணம அடழப க்டயதில்மடபர்கறக்கு

யக்னஷ்ணமக (டமழ்பமடமக) , ழகயதமக இனக்கும்.
ிள்வநதமவப் மர்த்டடம் சந்த்ன் ழகயதமகச்
சயரித்டமன்.

உழ அபனக்குக் ழகமம் பந்டபிட்ட.
டஷ்த்டத்வடச் சயயத்டத் டயனத்ட ழபண்டிதட
ளடய்பங்கநின் ளமறுப்மடமல் ழகமம் பந்டட, டன்வ
அபணடயத்ட பிட்மழ ன்டற்கமக அல்.
சந்த்ிம் ிள்வநதமர் ணமழகமணமகப் ழச
ஆம்ித்டமர்.
"அழய், சந்த்ம c ளபள்வந

ளபளநளன்று கண்டக்குக்

குநிர்ச்சயதம தினக்கயமய், உன்வக் கபிகளநல்மம்

ஸ்ழடமத்ம் ண்டகயமர்கள் ன்டயல்டமழ உக்கு
கர்பம் டவக்ழகயதினக்கயட? c ளபறகப்மதினந்டமறம்
அந்ட ளபநிச்சம் உன் ளமந்டச் சக்கம ன்? றர்த
ளபநிச்சத்வட இபல் பமங்கயக்ளகமண் அந்டக் கன்
சக்கயல் அல்பம c நநக்கயமய்? அந்ட ளபநிச்சம்

மட உன்னுவத அங்கங்கள் சந்த் ணண்த்டயழழத
அசயங்கணமக, டயட்டுடயட்மகக் கழளன்றுடமன்

இனக்கயன் ன்வட ணந்டபிட்மய் ழமயனக்கயட.
"அடடமன்

ழமகட்டும், னொத்வடபி குஞம்டமன்

னக்தளணர்ல், அடயறம் உன் ட்சஞம் ன்?
னொத்டயறள்ந கநங்கம் ழமழப குஞத்டயறம்

உக்குள்ந கநங்கத்டயமல்டமன் த்ிகறக்குள்ழநழத
மட்சம் ண்ஞி, ணமணமர் சமத்வட பமங்கயக்
கட்டிக்ளகமண்டு டயம் ளகமஞ்சணமகத் ழடத ஆம்ித்டமய்.
(இனத்டயழதறே ட்சத்டய கன்ிகவநனேம் கல்தமஞம்
ளசய்டளகமண்டினந்ட சந்டயன் ழமயஞி எனத்டயதிம்
ணட்டும் ப்ரிதம் கமட்டி ணற் த்ிகவந உடமீம்

ளசய்டமன். இடமல் அபர்கறவத டகப்மம டட்சன்
அபவச் சித்டபிட்மர்.) அப்னம் ன் டகப்மர்டமன்,
ழடய்ஞ்சு ணமய்ஞ்சு கயந்ட உன்வ அந்ட னென்மம்ிவ
னொத்டயழழத டெக்கயத் டன் டவழணழ

வபத்டக்ளகமண்டு உக்கு ணறுடி அந்டஸ்ட ற்டுத்டயக்
ளகமடுத்டமர். அழடமடு c எழதடிதமகத் ழடய்ந்ட ணவந்ட
ழமய்பிமணல் உன்வக் ளகமஞ்ச ளகமஞ்சணமக

பநனணமறு ண்ஞிமர். ஆமல் அப்ழமடகூ
உன்வழத ளடய்பணமக ம்ிபந்ட த்ிகறக்கு c ளசய்ட
த்ழமத்வட னறேக்க ணன்ிக்கக்கூமட. c இப்ழர்ட்
டப்ன ண்ஞிபளன்று ழமகம் ணந்ட ழமகக் கூமட
ன்றுடமன், c னர்ஞணமக பநர்ந்டறழழத ணறுடி ழடத
ஆம்ிக்கழபண்டும், ணமயணமய அபனவத
கனவஞவதக் கமட்டுபடற்கமக பநர்படமகறம்

உன்னுவத குஞீத்வடக் கமட்டுபடகர்கத்

ழடய்படமகறணயனக்க ழபண்டுளணன்று ற்டுத்டயபிட்மர்.
இவடழதம, குன த்ிதிழண c டப்மக

ந்டளகமண்வடழதம பனம் ணந்டபிபில்வ.
குஞ ம்த்டக்கமக உன்வ தமனம் மர்க்கபில்வ.
கண்டக்குக் குறத்டயதமக ளபள்வந னசயக்

ளகமண்டினக்கயமழத ன்றுடமன் மர்க்கயமர்கள்.
"இிழணல்

உன் னொ ம்த்டக்கமகறம் உன்வ தமனம்

மர்க்க ணமட்மர்கள். அப்டி மன் சமம் ளகமடுக்கயழன்.
இிழணல் பளமனத்டர் உன்வப் மர்த்டமறம்,
கநங்கனள்ந உன்வப் மர்த்டற்குப் மக,
அபர்கறக்கும் ழமகத்டயல் கநங்கம் கற்ிக்கப் ட்டும்,

உன்வப் மர்க்கயபர் ணயத்தமபமடத்டக்கு ஆநமகட்டும்"
ன்று சித்டபிட்மர்.
சமத்டயன் உட்கயவ
ளடய்பத்டயன் குல் ( மன்கமம் மகம்)
கண்ஞன் னயத்ட கஞமடன்
சமத்டயன் உட்கயவ
'ளமம்றம்

அனகமக இனக்கயழமம், ப்ணமடணமக

அங்கமம் ண்ஞிக்ளகமண்டினக்கயழமம்' ன்று
அம்மபப்டுபர்கறக்குப் ளரித 'ிஷ்ளணன்ட்'
அபர்கவந தமனம் ளடுத்டம் மர்க்கமணல்
அட்சயதப்டுத்டபடடமன். அடமல்டமன் ிள்வநதமர்

இப்டிச் சமம் ளகமடுத்டமர். சந்டயனுக்ழக ழழ மி
உண்மகும்டிதமக, "உன் கண் அபிதடம்", "c கல்மகப்

ழமகடம்" ன் ணமடயரிச் சமம் டமணல் அபவப்
மர்க்கயபர்கறக்கு அபமடம் உண்மகும்டிதமகச்

சித்டமர். இபர் அபவ சிக்கமபிட்மறம், அபவப்
மர்த்டபிட்டு அபமடப்டும் அத்டவழனம், "இந்ட
மனமய்ப் ழமகய சந்டயவ மர்த்டத்டமன் ணக்கு இந்டக்

கஷ்ம் பந்டட" ன்று பதிளரிந்ட சிப்மர்கநல்பம?
இன்ளமன்றுகூச் ளசமல்மம். எனத்டன் த்டவடமன்
குஞீமக இனந்டமறம், அபனுக்கு அனழகம,
அடயகமழணம இனந்டபிட்மல் அபவ ளணச்சய மம்
ழமடும் ழமக பனக்கத்வடக் கண்டிக்கறம் ிள்வநதமர்
இப்டிச் ளசய்டயனக்கமம்.
னொத்டயமல் கர்பப்டுபனக்குத் டமன் 'இக்ழமர்'

ளசய்தப்டுபடடமன் ரிதம டண்வ. குஞத்வடப்
மர்க்கமணல் எனத்டனுவத னொத்வட ணமத்டயம் மர்த்ட
ஸ்ழடமத்ம் ளசய்பர்கறக்கு, அபர்கறவத
குஞத்டக்ழக ழடமம் கற்ித்ட உண்மக்கும்
அபமடம்டமன் ரிதம டண்வ.

டன்வ இிழணல் தமனம் ளடுத்டப்

மர்க்கணமட்மர்கழந ன்டயல் அபணமம், டப்ித் டபயப்
மர்த்ட பிட்மல் அப்னம் அபமடத்டக்கு ஆநமகயக்
கரித்ட ளகமட்டுபமர்கழந ன்டயல் தம்-இண்டும் ழச
சந்த்ன் டமன் உடயத்ட னத்த்டக்குள்ழநழத ழமய்
எநிந்ட ளகமண்டுபிட்மன்.
சம பிழணமசம்
ளடய்பத்டயன் குல் ( மன்கமம் மகம்)

கண்ஞன் னயத்ட கஞமடன்
சம பிழணமசம்
மழபவநகநில் சந்த்ில்மணல் ழமகம் பிடணமகக்
கஷ்ப்ட்ட. ஏடயகள் (னெயவககள்)

சந்த்ரிவகதமழழத பநர்ப்வபதமடமல், இப்ழமட யம
இல்மணல் அவப பமடிப்ழமடயல் ங்ழக மர்டடமறம்
பிதமடயகள் உண்மதி. த்டவ மர்த்டமறம்

ழமடளணன் த்னப்டயவதத் டமட மல் யற இல்மணல்
யகங்கள் பனத்டப்ட்மர்கள்.
அடமல் ழடபர்கள், ரியகள் ல்ழமனம் ழமகத்டயம்
ரிற ளகமண்டு ப்ம்ணமபிம் ழமய் னவதிட்மர்கள்.
ப்ழமடழண னம்னெர்த்டயகநில் னடல்பம
ப்ம்ணமபிம்டமன் னடயல் ழமய்
ழபண்டிக்ளகமள்பமர்கள். அப்ழமட சய ணதங்கநில்
அபழ குவ டீர்த்டவபப்மர், சய சணதங்கநில், ளமம்ப்
ளரித அடேக்ணமகச் ளசய்த ழபண்டிதினந்டமல்

அப்ழமட, டம்ணயம் ிமர்த்டயப்பர்கவந பிஷ்டபிழணம

ஈச்பிழணம அம்மநிழணம அவனத்டக்ளகமண்டு ழமய்,
டமனம் ழசர்ந்ட னவதிடுபமர். இப்டித்டமன்
னமஞங்கநில் இனக்கயட.
சந்த்வ ணறுடி ஆகமசத்டயல் ஞ்மம் ண்டம்டிச்
ளசய்தழபண்டுளணன்று ழடப, ரியகள் ப்ம்ணமபிம்
ிமர்த்டயத்டடம் அபர், "ணம ஞடய ளகமடுத்ட

சமத்டக்கு மன் ப்டி பிழணமசம் ளசமல்பட?
ழணச்பமறம் னடிதமடடமச்ழச அட ஆடிதமல்

சமம் ளகமடுத்டபவழத உமயனேங்கள். அபர்

கமயழழத பிறேந்ட ிமர்த்டவ ளசய்னேங்கள். அபனக்கு
உகந்ட டயடயதம சடர்த்டயதில் க்ட வ்டணயனந்ட, பிழச
னவ ண்டங்கள். ழணமடகம், அப்ம், னம், ழடங்கமய்
ல்மம் யவத யழபடம் ண்ஞி, ணஸ் உனக
ழபண்டிக்ளகமண்டு அபர் ணவனேம் உனக்கய

அடேக்த்வட ம்மடயத்டக் ளகமள்றங்கள்" ன்று
ளசமல்யபிட்மர்.
ளமடபமக வ்டளணன்மல் கயல் ணட்டும் ழமம்
ண்ஞிபிட்டு, மத்டய உபமணயனப்ட
பனக்களணன்மறம் சய வ்டங்கறக்கு கயல்

உபமணயனந்டபிட்டு மத்ரி ழமம் ண்ஞழபண்டும்.
இப்டி ணத்தமன்ளணல்மம் உபமம், னவ,

மமதஞம் ன்று இனந்டபிட்டு மத்ரி ஆமம்
ண்டபடடமன் க்ட வ்டம் ன்ட. க்டம் ன்மல்
மத்ரி ன்று ளசமல்பட இடயயனந்ட டமன்.
எவ்ளபமன ளடய்பத்டக்கு எவ்ளபமன்று னக்தம்.
சயபனுக்கு அிழகம். பிஷ்டறக்கு அங்கமம்,

ிள்வநதமனக்கு வழபத்தம். என குனந்வடளதன்மல்
அட ப்ழமட மர்த்டமறம் "மற மற" ன்று

வடதமபட டயன்த்டமன் க்கும். கத்டயதம,கமபம,

பமதில் ளகமள்றணம ளகமள்நமடம ன்யல்மணல் வடப்
மர்த்டமறம் பமதிழ அவத்டக் ளகமள்நத்டமன்
குனந்வட ற்க்கும். அட ன் பிணம் ண்ஞிமறம்,
"அப்ச்சய

டழன்" ன்று டமன் ணமடமம்

டுத்டகயழமம். குனந்வடஸ்பமணயதமன் ிள்வநதமனக்குக்

குவபில்மணல் ளகமறேக்கட்வ, அப்ம், ளமங்கல்,
ழடங்கமய், ன பவககளநல்மம் வழபத்தம்

ண்ஞழபண்டும். அவ்வபதமனம் அபவ ஸ்டடயக்க
ஆம்ிக்கும்ழமழட "மறம் ளடநிழடனும் மகும்
னப்னம்" ன்று சமப்மட்டில்டமன் ஆம்ிக்கயமள்

இப்டிழத, டயனப்னகனயறம் டுத்ட டுப்ில் "வகத்டம்
யவகி அப்ளணம (டு) அபல் ளமரி" ன்று
சமப்மட்டு டயனுறகவநத்டமன் அடுக்கயதினக்கயட.
ழடபர்களநல்ழமனம் ப்ம்ணம ளசமன்டிழத
ிள்வநதமவ ணழம பமக் கமதங்கள் என்றுட்டுப் னவ
ண்ஞி பந்டமர்கள். னத்த்டக்குள்ழந ழமய்

சந்டயவக் கண்டு ிடித்ட, "மங்கள் ழபண்டிக்ளகமள்பட
ளரிசயல்வ. c டப்வ உஞர்ந்ட க்ஷணமம் (ணன்ிப்ன)
ழகட்டுக் ளகமள்படடமன் னக்தம். பிக்ழச்பனம்

அப்ழமட சக்ளகன்று ணஸ் இங்கய அடேக்ம்
ளசய்டபிடுபமர்" ன்மர்கள்.
அபணமம், கஷ்ண ஆகயதவப பந்டமல் அவபழத
அம்மபம் ிடித்டபர்கறக்குக் ளகமஞ்சம் ல்

னத்டயவத உண்மக்கயபிடுபட பனக்கம். சந்த்னுக்கும்

இப்டி ளகமஞ்சம் ல்யற உண்மதினந்டட. ழடபர்கள்
ளசமன்டி அபர்கழநமடு ழசர்ந்ட பிக்ழச்பவப்
ஞிழபமடு பனயடிஆம்ித்டமன்.

கனஞமனெர்த்டயதம கழஞஞசர் ப்ன்ணமமர்.
ப்மர்த்டவக்குச் ளசபி சமய்த்டமர் - ளரித ளசபி. 'சூர்ப்
கர்ஞம்' ன்று ளசமல்ப்டுபட. (சூர்ப்ம் ன்மல்

னம்.) சந்த்ன் ச்சமடத்ழடமடு ணன்ிக்கச் ளசமல்ய

ப்மர்த்டயத்டமன். ளரித ணழமடு ிள்வநதமனம்
ணன்ித்டமர்.

சந்த்வப் மர்க்கயபர் அபமடத்டக்கு ஆநமக
ழபண்டுளணன் சமத்வட த்ட ண்ஞிமர் - என சயன்
கண்டிழமடு. "ன் அப்டிழத த்ட ண்ஞமணல் என

கண்டின் ழமடுகயழளன்மல், ன் பமதியனந்ட என
டம் பந்டபிட் பமர்த்வட டறம் அடிழதமடு பஞமகப்
ீ
ழமகப்மட. அழடமடுகூ, ந்டக் கமஞத்டக்கமகறம்
கர்பப்க்கூமட. இபன் அனகுக்கு கர்பப்ட்மற்ழமல்
பித்வத, ளசல்பம், அடயகமம் னடம டற்கு
கர்பப்ட்மறம் உகம் ளடுத்ழட மர்க்கமட

அபணமயவக்குத்டமன் ஆநமக ழபண்டிபனம் ன்று
ங்கறக்கு ன்ளன்வக்கும் ஜமகம் இனப்டற்கமக
இபனுக்கு 'டநிப்ழம'பமபட டண்வ இனக்கத்டமன்

ழபண்டும். ஆவகதிமல் ன் ஆபிர்மப டயணம சுக்
க்ஷச் சடர்த்டயகநில் ணட்டும் பனம் சந்த்வப்

மர்க்கக் கூமட ன்றும், ணீ யமல் ணயத்தமபமடத்டக்கு
ஆநமக ழபண்டுளணன்றும் ஆக்வஜ ளசய்கயழன்" ன்மர்.
ப்ழமடழண சந்த்வப் மர்க்கப்மளடன்வடப் ண
க்னவழதமடு ணமற்ய ணமத்டயல் எனமள் ணமத்டயம்

மர்க்கப்மட ன்று ளசய்டமர். அவட சுக் சடர்த்டயதமக
வபத்டமல் டம்னவத ம்ந்டம் யவற
பனம்டிதமகப் ண்ஞிமர்.
ம சந்த்ன்
ளடய்பத்டயன் குல் ( மன்கமம் மகம்)

கண்ஞன் னயத்ட கஞமடன்
"ம

சந்த்ன்"

'ிஷ்ளணன்வ' இவ்பநற 'கண்ழமன்' ண்ஞிட

(குவத்டட) ழமடமளடன்று, ணயகறம் அனள் ளஞ்ழசமடு
சந்த்னுக்குச் சய 'ப்ரிபிழஜ்'கறம் ளகமடுத்டமர். ளரித
'ப்ரிபிழஜ்' ன்ளபன்மல்

ிவச் சந்டயவத் டெக்கயப்

ிள்வநதமர் டம் கயரீத்டயழழத சூட்டிக்ளகமண்டடமன்

ழணச்பவப் ழமழப, அம்மள் பிக்ழச்பர் ஆகயத
இண்டு ழனக்கும் டவதில் சந்த்கவ உண்டு.
இடமல் ிள்வநதமனக்கு "மசந்த்ன்" ன்ழ என
ளதரினக்கயட. அபனவத ழமச மணமக்கநிழழத

இட என ளதர். Baala-Chandran, அடமபட 'குனந்வட சந்த்ன்'
ன்று ளமம்ப் ழர் இவடத் டப்மக யவத்டக்
ளகமண்டினக்கயமர்கள். Baa இல்வ. அட டப்ன Bhaa ன்ழட
ரி. pa, pha, ba, bha ன்று ம்ஸ்க்னடத்டயல் மற

இனப்டயல் மமபடம dha - கமம் ழமட்டு Bhaala - Chandran
ன்று ளசமல் ழபண்டும். Bhaalam ன்மல் ளற்ய
அல்ட

னன்டவ. னன்ந்டவதில் பர் சந்த்வ டரித்டக்
ளகமண்டினக்கயமழம அபர் Bhaalachandran. அல்ட

இண்மபட '' -பமக Phaa ீஞன்று
ீ
ளசமல்மம். அப்டிச்
ளசமன்மல் ழகசத்டயல் இண்டு க்கங்கநில் என்று.
ஈச்பன்

மமத்டயல் ழமகச் சந்த்வ வபத்டக் ளகமள்நமணல்
இட க்கணமகச் சமய்த்ட வபத்டக் ளகமண்டினப்டமக

அழக சயல் சயத்ங்கநில் மர்க்கயழமணல்மப? அங்ழக
ணசயபன் Phaala Chandran -மகழப இனக்கயமர். ஆமல்
மசந்த்ன் ன் ழர் னக்தணமகப்
ிள்வநதமனவதடடமன்.

ளன்மல் ழணச்பன் சந்த்ன் ண்ஞி டப்வ
ணயத்டட ளரிசயல்வ. சந்த்ன் ஈச்பிழண ழமகத்
டப்னப் ண்ஞபில்வ. த்ிகறக்குத்டமன் டப்னப்
ண்ஞிமன். அபர் டண்டித்டமர். அபன் ணன்ிப்னக்
ழகட்டுக்ளகமண்மன். அபனம் ணன்ித்டபிட்மர்.
ிள்வநதமரிழணம சந்த்ன் ழமகழப அசமப்ட்டு
பிட்மன். அபவழத டமன் அபன் ரிமம்
ண்ஞிட. அப்டிப் ண்ஞிபவ அபர்
ணயத்டடடமன் ளரிசு.
எனத்டவ ளமம்றம் ஸ்ழடமத்டயரித்டமல், "ன்

டவக்கு ழணழ டெக்கய ளபச்சுண்டு கூத்டமழ?" ன்று
ழகட்கய பனக்கணயனக்கயட. டன்வப் ரிமசம் ளசய்ட

சந்த்ிம் ரிற ளகமண் கஞடய அபவ யணமகழப
டெக்கயத் டவ ழணல் வபத்டக்ளகமண்டு ஆந்டணமகக்
கூத்டமடிமர். 'ந்னத்ட கஞடய', 'கூத்டமடும் ிள்வநதமர்'
ன்று அபனக்குப் ளதர்.
'த்டவ

மர்த்டமறம் ளடபிட்மடட' ன் ளனவண

தமவ, சந்த்ன் இண்டுக்கும் உண்டு. இப்ழமட

இபற்யல் என்று ணற்ளமன்யன் டவதில் ழமய்

உட்கமர்ந்டபிட்ட, ஸ்ம் அனகுக்கு அனகு
ளசய்டளகமள்கய ணமடயரி.
ங்க சடர்த்டய
ளடய்பத்டயன் குல் ( மன்கமம் மகம்)
கண்ஞன் னயத்ட கஞமடன்
ங்க சடர்த்டய
சந்த்னுக்கு இன்ளமன ளனவணனேம் ளகமடுத்டமர்
ிள்வநதமர்.
மடமஞணமக எவ்ளபமன ளடய்பத்டக்கும் என
குயப்ிட் FF பிழசணமடமகும். அட பநர்ிவ,
ழடய்ிவ ன்கய இண்டில் ழடம என்யல் பனபடமகத்
டமினக்கும். னனகனுக்கு ஷ்டி ன்மல் அட சுக்
ஷ்டிடமன், க்னஷ்ஞ ட்சச் ஷ்டிதில்வ.

ழணச்பக்குச் சடர்டசய ன்மல் அட க்னஷ்ஞ ட்சச்
சடர்டசயடமன். அடற்கு ணம சயபமத்ரி ன்று ளதர்.
மணனக்கு பணீ னவ ன்மல் சுக் பணயடமன்.

க்னஷ்ஞனக்கு அஷ்ணீ வ ன்மல் க்னஷ்ஞ ட்ச
அஷ்ணயடமன். (கறுப்ன் க்னஷ்ஞன், ளபள்வந சயபன்
இண்டு ழனக்கும் க்னஷ்ஞ ட்சம்) அம்மறக்குப்
ளௌர்ஞணய - அட சுக்ட்சத்டயல் ணட்டுந்டமன் உண்டு.
ஆமல் ிள்வநதமனக்கு ணட்டும் சடர்த்டய
பிழசளணன்மல், சுக்ட்ச சடர்த்டய, க்னஷ்ஞ ட்ச

சடர்த்டய இண்டுழண அத் பிழசத்டக்கு உரிதபமக
இனக்கயன்.

அபர் ஆபிர்பித்டட சுக் சடர்த்டயதில்டமன். அடமல்
அபனக்கு ளமம்ப் ளரித உத்பணம ிள்வநதமர்
சடர்த்டய சுக் ட்சத்டயல்டமினக்கயட.
அழட ணமடயரி ணமமணமனம் சுக் சடர்த்டயதில் வ்டம்
இனப்டண்டு. அழடமடுகூ 'ங்க சடர்த்டய வ்டம்'
ன்றும் இன்ளமன்று ழகள்பிப்ட்டினக்கமம்.

('ங்க' ன்மல் 'உத்பங்கவநப் ழமக்குகய'
ன்று அர்த்டம். ஆமல் '' ன் இந்ட னக்தணம
பமர்த்வடவத பிட்டுபிட்டு 'ங்க சடர்த்டய' ன்ழ
ளசமல்கயமர்கள்.) இடறம் பிக்ழச்பனக்கு

(ழபண்டுடமமக) இனக்கும் வ்டம்டமன். இட சுக்
சடர்த்டயதல் க்னஷ்ஞ ட்ச சடர்த்டயழததமகும்.
இந்ட ங்க  சடர்த்டயவதப் ிள்வநதமழடமன்
ற்டுத்டயளகமண்மர். அட இந்ட ணதத்டயல்டமன்.

டண்வவத ளமம்றம் குவத்ட, தமனம் சந்த்வ
சுக் சடர்த்டயதில் மர்க்கப்மட ன்று ளசமன்டகூ

அபனவத கனவஞனேள்நத்டக்குக் கஷ்ணமதினந்டட.
அடமல், அவடக் 'கமம்ன்ழட்' ளசய்கயமடமக, க்னஷ்ஞ
ட்ச சடர்த்டயதில் அபவ ல்ழமனம் ளகமஞ்சம்

ணரிிக்கும்டிப் ண்ஞ ழபண்டுளணன்று யவத்டச்
ளசமன்மர். "க்னஷ்ஞ ட்சச் சடர்த்டயதில் வ்டணயனந்ட
க்குப் னவ ண்ஞிமல் மன் பிழசணமக
ப்ரீடயதவந்ட ல்ம ங்கங்கவநனேம் ழமகக்டிப்ழன்.
இந்டப் னவ னடினேம் ழமட ழமயஞ ீ ழணடம
சந்த்வனேம் னவ ண்ஞ ழபண்டும்" ன்மர்.

சந்த்ன் ழமயஞிதிம் ணட்டும் அடீட ப்ரிதம்
வபத்டயனந்டவடக்கூ ணன்ிக்கய அநறக்குப்

ிள்வநதமரின் அனள் உள்நம் இநகயதினந்டயனக்கயட.
கண்ஞனும் சந்த்னும்
ளடய்பத்டயன் குல் ( மன்கமம் மகம்)
கண்ஞன் னயத்ட கஞமடன்
கண்ஞனும் சந்த்னும்
ழகமகுமஷ்ணயதில் க்னஷ்ஞ ணமத்ணமவபப் னயக்கும்
ழமடம் கவசயதில் சந்த்னுக்கு அர்க்தம்

ளகமடுக்கழபண்டுளணன்று இனக்கயட. ின்மழ ம்
கவடதின் ழமக்வகப் மர்த்டமல் பிக்ழச்பர் ணவ
அடேரித்ழட க்னஷ்ஞர் டம் னவதிறம் இப்டி

சந்த்வ §ணமிக்கும்டி ஆக்வஜ ளசய்டயனப்மழம
ன்று ழடமன்றுகயட.
இன்ளமன கவடகூச் ளசமல்படண்டு. மணர் றர்த
பம்சத்டயல் அபடமம் ண்ஞி பிகு டயகன், இகு
டயகன் ன்ளல்மம் ழர் பமங்கயவடப் மர்த்ட

சந்த்னுக்கு டக்கம் டக்கணமக பந்டடமம். அபர்கயட்ழ
ழமய், 'ன்வணட்டும் அட்சயதடுத்டயபிட்டீர்கழந' ன்று
அறேடமமம். உழ அபர், 'அனமழட உன் ழவ ன்

ழழமழழத ழசர்த்டக் ளகமண்டுபிடுகயழன். இி ழணழ
ன் ழர் மணசந்த்ன் டமளன்று ளகட்டிழழத ழமட்டு
பிடுகயழன். இடணட்டும் ழமடமட ன்மல் அடுத்ட

அபடமம் உன் பம்சத்டயழழத ண்டகயழன்' ன்று
பமக்குக் ளகமடுத்டமமம். அடமல்டமன் க்னஷ்ஞமபடமம்

சந்த்பம்சத்டயல் ண்ஞிமமம். அழடமடுகூ டணக்கு
ழமத்ப னவ ண்டம்ழமழட சந்த்வ

யவத்ட அர்க்தம் டழபண்டும் ன்று ஆக்வஜதிட்டு
பிட்மமம்.
அபமடம் ீங்க பம்
ளடய்பத்டயன் குல் ( மன்கமம் மகம்)
கண்ஞன் னயத்ட கஞமடன்
அபமடம் ீங்க பம்
ழடய்ிவச் சடர்த்டயதில் இப்டி சந்த்க்கு என
ளகௌபம் ழடடித் டந்டழடமடு, பநர்ிவதிழழத,

அபவப் மர்க்கப்மட ன்று ணட்ம் டட்டிவபத்ட

சடர்த்டயக்கு னந்டய என டயத்டயல் அபவப் மர்த்டமல்
ளமம் னஞய்ம் ற்டும் ன் உதர்வபனேம் ிள்வநதமர்
அடேக்யத்டமர். "அணமபமஸ்வதக்கு அப்னம் சந்த்ன்
ன்மகத் ளடரித ஆம்ிக்கய னடல் டயடயதில் அபவப்
மர்த்டமல் னண்தம் ற்டும், இடமல் சடர்த்டயதில்

அபவப் மர்க்கும் ழடமம்கூ யவ்னத்டயதமகயபிடும்"
ன்மர்.

அப்டித் ளடரிபடடமன் னென்மம் ிவ ன்ட.
அவடத்டமன் ஈச்பன், ிள்வநதமர், அம்மள்

னடமபர்கள் சயயல் டரித்டயனக்கயமர்கள்.
ப்டவணதில் சந்த்ன் ளடநிபமக அவதமநம் கண்டு
ளகமள்றம்டித் ளடரிதமட. த்பிடீவததில்டமன் ளடரினேம்.
அவடத்டமன் "ிவ மர்க்கயட" ன்று ளசமல்யப்
மர்ப்ட. அந்ட மவந 'சந்த் டர்சம்' ன்ழ

ஞ்சமங்கத்டயல் ழமட்டினக்கும். சடர்த்டயச் சந்டயவப்

மர்க்கப்மட ன்வடச் சடர்த்டயத் டயடயக்கு அழகணமக
என மள் னந்டய பனகய மமம் ிவதமகழப
அடேஷ்மத்டயல் வபத்டக் ளகமண்டினக்கயழமம். "மமம்
ிவ மர்த்டமல் மய் ட் மடு" ன்று பசழண
இனக்கயட. இப்டிப் ிள்வநதமர் சமபிழணமசம்

டந்டின் சந்த்ன் ணறுடி ஆகமசத்டயல் ஞ்சமம் ளசய்த
ஆம்ித்டமன். அபனுக்கும், கனக்குழண
ந்ழடமணமதிற்று.

சந்த்ன் பிக்ழச்பரிம் ரிபப்ட் கவடவத மடர்
க்னஷ்ஞனக்குச் ளசமல்யபிட்டு, "ீங்கள்

சடர்த்டயகநிழனேம் ளமம் பிழசனள்நடம மத்ட
சுக் சடர்த்டயதிழழத என டம் சந்த்வப்
மர்த்டபிட்டீர்கள். 'ழமகத்டயல் ணடேமறக்கு

ற்டுபளடல்மம் ணக்கும் ற்ட்டும்' ன்று ீங்கழந
ங்கல்ித்டக்ளகமண்டு இப்ழமட ீ வ

ளசய்டளகமண்டினப்டமல் பிக்ழச்ப சமம் உங்கவந
மடயத்டபிட்ட. அடடமன் இப்டி ஊர் பமதிளல்மம்
பிறேந்ட னப்ட்டுக்ளகமண்டினக்கயீர்கள். ரிமணமக
சடர்த்டய வ்டணயனந்ட ணமகஞடயவதப் னவ
ண்டங்கள்" ன்று ளசமன்மர்.
க்னஷ்ஞனம் ிள்வநதமர் டன்னுவத ணனணமன்டமழ
ன்று யவக்கமணல், அப்டிழத பிடயபத்டமகப் னவ
ண்ஞிமர். க்னஷ்ஞ ட்ச சடர்த்டய, சுக் ட்ச சடர்த்டய
இண்டிறழண ண்ஞிமளன்று வபத்டக்ளகமள்நமம்.

இல்மபிட்மல் இடயல் ட உசத்டய, ட டமழ்த்டய, என்வ

ணட்டும் வபத்டக் ளகமண்டு இன்ளமன்வ பிட்டு
பிமணம ன்ளல்மம் ழடமன்றும்.

க்னஷ்ஞ, சுக் ட்ச சடர்த்டயகநில் னயத்ட க்னஷ்ஞனக்கு
சுக்மம்டம பிக்ழச்பர் டரிசம் ளகமடுத்டமர்.
"ீங்கள் ணடேஷ்த னொத்டயல் பந்ட ணடேஷ்தர்கவநப்
ழமழப ந்டளகமண்டு அபர்கறக்கு பனய

கமட்டுகயீர்களநன்டமல்டமன் ன்னுவத சமம்
உங்கவநனேம் மடயக்கும்டிதமக ற்ட்ட. சரக்த்டயழழத
உங்கறக்கு ணயத்தமபமடம் ீங்கய, ழணகத்டயயனந்ட
ளபநிப்ட் சந்த்வப் ழம ப்கமசணமக
பிநங்குபர்கள்"
ீ
ன்று ணனணம ணமணமறக்கு பம்
ளகமடுத்டமர்.

ீ வதின் தன் ழமகக்ஷழணம்
ளடய்பத்டயன் குல் ( மன்கமம் மகம்)
கண்ஞன் னயத்ட கஞமடன்
ீ வதின் தன் ழமகக்ஷழணம்
உழ க்னஷ்ஞர் ிள்வநதமவ இன்ளமன்று ழகட்டுக்

ளகமண்மர். ழமகக்ஷழணந்டமன் க்னஷ்ஞனக்கு ப்ழமடம்
ணயல் இனப்ட. டுபமந்டத்டயல் ழடம ளகமஞ்சம்
என டயவ்த டீர்த்டத்வடப் மசய னெடுபடழம,

அபமடத்டமல் பந்ட ளமந்டக் கஷ்ம் அபனவத
உதர்ந்ட ணவ னெடுபடற்கு அபர் அடேணடயத்டமறம்
இப்ழமட அட டீர்ந்டறழழத அபனக்கு ழமகத்டயன்
யவப்னத்டமன் பந்டட. அடமல் பிக்ழச்பரிம்,
"ீங்கள்

ழழ பந்ட ன் க்ழசம் டீர்த்டட உங்கறவத

உடம ணவக் கமட்டுகயட. ஆமறம் ீங்கள்
பந்டயனப்ட ன் எழ எனத்டனுக்கு க்ஷழணம்

ளகமடுப்ழடமடு னடிந்டமல் ழமடமட. உங்கள் பிதத்டயல்
ங்கறக்ளகல்மம் ல்ட உண்மபடமக டமபட
ணங்கநணமகச் ளசமல்யபிட்டுப் ழமகழபண்டும்" ன்மர்.
ிள்வநதமனக்கு அடடமன் ிடித்டட. னன்ழ சந்த்வ
னன்ிட்டு ழமகத்டயறள்நபர்கவநளதல்மம்
சித்ழடமழண, அடற்கு டயர்ளபட்மக இப்ழமட
க்னஷ்ஞவ னன்ிட்டு ழமக ங்கறக்ளகல்மம்
என பம் ளகமடுக்க ழபண்டுளணன்றுடமன் அபனம்
யவத்டக் ளகமண்டினந்டமர்.
அடமல், "சுக் சடர்த்டயதன்று சந்த்வப் மர்த்டமல்

ணட்டும் அபமடம் பத்டமன் ளசய்னேளணன்று, க்குவத
என ணமத்டக்கு அப்னம் பனண ிவ
டர்ச்த்டமல்டமன் அட ீங்குளணன்றும் னன்ழ
ளசமல்யதினந்ழடல்பம. இப்ழமட அபவ்நற

இவளபநி இல்மணல் அபமடம் உழ ீங்க
இன்ளமன உமதம் ளசமல்கயழன். உங்கவந

(க்னஷ்ஞவ) ஜமகப்டுத்டயக் ளகமள்கயடமகறம்

இனக்கும் உமதம் ளசமல்கயழன். அடமபட ன்வ
ீங்கள் ளனவணப்டுத்டயதினக்கய இந்ட ஸ்தணந்டக ணஞி
வ்னத்டமந்டத்வடப் டித்டமழம, ழகட்மழம ழமடம்,
உழழத ணயத்தமபமடம் ழமய்பிடும். சடர்த்டயச்
சந்த்வப் மர்த்ட பிட்டு அப்ழமழட இப்டிப்
மமதஞழணம ச்பஞழணம ண்ஞிமல்கூ அந்ட

க்ஷஞழண ழடமம் யவ்னத்டயதமகயபிடும், அபமடம்

உண்மகமட. மக்ஷ£த் ன்னுவத ஆபிர்மப டயணம
(ிள்வநதமர் சடர்த்டயதம) மத்டத்டயல் பனம் ணம
சடர்த்டயதில் சந்த்வப் மர்த்டயனந்டமல்கூ ரி, அந்ட
ழடமத்வடனேம் இந்ட உமக்தமம் ழமக்கயபிடும். இட
ணட்டுணயல்வ. ளமடபமகழப ன் ணழம சஞ்சம்
ற்ட்மறம் இந்டக் கவடதின் ம் அல்ட

ச்பஞம் - அடமபட இவடப் டிப்ட, அல்ட ழகட்ட அவடப் ழமக்கய ல் சமந்டயவதனேம் ளடநிவபனேம்
ளகமடுத்டபிடும்" ன்று அடேக்யத்டமர்.

அபடம னனர்கறக்கு உண்மகும் கஷ்ங்கள்கூ
னடிபில் ழமழகமகமணமகழப ஆகும். அபடம ீ வ
டபமமறம் னடிபிழ ழமகழக்ஷணத்டக்ழக
கமஞணமகும்
என ச்ழமகம் ழமடம்
ணயத்தமபமடம் ழமகறம், மமம் ிவ மர்த்ட ழடமம்
ழமகறம் ஸ்தணந்டக ணஞி சரித்த்வட னறேக்கப்

மமதஞம் ண்ஞனடிதமபிட்மறம் அந்டக் கவடவத
ணயமபட யவத்டப் மர்க்கழபண்டும். அழடமடு

இடயழ என ச்ழமகத்வட ணட்டும் ளசமல்யபிழபண்டும்.
ஸ்தணந்டகம் ன் ஆச்சு ன்று ளடரிதமட ணமடயரி
ீ வதில் கபமன் டப்ன டக்கயக் ளகமண்டினந்டழமட
ந்டவடளதல்மம் அபனக்கு ளபட்
ளபநிச்சணமக்குபடமக மம்படய என ச்ழமகம்
மடிமழந, அந்ட Key ழமகத்வடத்டமன் ளசமல்ழபண்டும்.
யம் ப்ழம் அபடீத் யம்ழம மம்படம ட
1

றகுணமக ணம ழமடீ டப ஹ்ழத ஸ்தணந்டக 11
இந்ட என ச்ழமகத்வடச் ளசமல்றம்ழமழட டன்மல்
னன்னும் ின்னுணமக இந்ட உமக்தமம் னறேக்க

யவற பந்டபிடும். இண்மம் பரி ணக்ழக ளசமல்கய
ணமடயரி ஆறுடமக இனக்கயட. "றகுணமக ணம ழமடீ அனமழடம குனந்ழட "றகுணம" ன்று மம்பமின்
ிள்வநனேவத ழவச் ளசமல்யக் கூப்ிட்மறம்,
'றகுணமன்' ன்மல் 'ல்

ிள்வந' ன்று

அர்த்டணமடமல், அட ணக்கும் ளமனந்டம். டப ஹ்ழத
ஸ்தணந்டக - ணஞி உக்ழகடமன்" ிள்வநதமர் ன்கய

ணஞி, கண்ஞன் ன்கய ணஞி, இண்டு ணஞினேம் ணக்ழக
ணக்குத்டமன். அபர்கறவத அனள் இனக்கும்ழமட மம்
டற்கும் அனழபண்மம்.

னவதிழழத இந்ட ச்ழமகத்வடச் ளசமல்
ழபண்டுளணன்று வ்ட னவகவந பிபரிக்கும் "வ்ட
சூமணஞி கல்"த்டயல் ளசமல்யதினக்கயட.
அபமட ீக்கம்
ளடய்பத்டயன் குல் ( மன்கமம் மகம்)
கண்ஞன் னயத்ட கஞமடன்
அபமட ீக்கம்
ிள்வநதமர் பமழ்த்டய பம் ளகமடுத்டமற்ழமழப

க்னஷ்ஞ ணமத்ணமபின் ழணழ சுணத்டய அபமடம்

சயயட கமத்டயல் பிகயற்று. ப்டிளதன்மல் த்பமவகதில் டர்ிக்ஷம் உண்மதிற்று. அந்ட

ணதத்டயல் கமசயதிழ க றிக்ஷங்கறம் மறக்கு
மள் வ்னத்டயதமகயக் ளகமண்டு பனபடமக த்பமவகக்குத்
டகபல்கள் பந்ட. அங்ழகடமன் அக்னொர் இனக்கயமர்.
அரிணயடணமக ஆத வகங்கர்தங்கள் ண்ஞிக்

ளகமண்டினக்கயமளன்ம் ணமசமம் பந்டட. அடயயனந்ட
'இண்டும்

இண்டும் மற' ன்டழம பிதம்

னரிந்டபிட்ட. "அக்னொரிம்டமன் ஸ்தணந்டகம்

இனக்கழபண்டும். அடன் ப்மபந்டமன் இந்ட றிக்ஷம்'
ன்று னரிந்ட பிட்ட.
ர்பஜ்ஜம கபமனுக்கு ளபநிதியனந்ட என
ந்னைறம் பழபண்மம், 'மய்ட்ர்' ழபண்மம் 'ி.டி.'
ழபண்மம் ன்மறம் இப்ழமட ல்மம்

ீ வதமகத்டமழ ண்ஞிக்ளகமண்டினந்டமர்? அடமல்
இப்வ ந்னைஸ் பந்டடடமல்டமன் டணக்குத் ளடரிந்டடழம
அக்னொனக்கு ஆநப்ிமர்.

ஆள் னெம் ந்ழடசம் (ழசடய) அனுப்ிமர். "த்டம
டமங்கநில்மணல் த்பமவக த்பமவகதமக இல்வ.
அடமழ டமங்கள் உழழத டயனம்ி பந்ட
தடகுத்டக்குப் ளரிதபமக

இனந்டளகமண்டினக்கழபண்டும், ஸ்தணந்டகம் உங்கநிம்
இனந்டமல்கூப் பமதில்வ. த்மயத்ழடம
ழமய்பிட்மர். அபனக்கு ஆண் ந்டடயனேணயல்வ.
த்தமணமறக்குத் டகப்மர் ழமய்பிட்டயல்டமன்

டக்கழண டபி ஸ்தணந்டகம் இனப்டயழம ழமபடயழம

அபறக்குக் கனத்ட இல்வ. ழப, ழபறு தமரினம்
இனப்வடபி ல் அனுஷ்மனம், சரனம் உள்ந
உங்கநிம் அட இனப்ழட ல்ட. (டக்கு அவட
வபத்டக்ளகமள்ந க உரிவணனேம், ழதமக்தவடனேம்
இனந்டங்கூ கபமன் இவடக் ளகமஞ்சங்கூக் கமட்டிக்
ளகமள்நமணல் ந்ழடசம் அனுப்னகயமர்.) ஆமறம் ன்
டவணதமனக்கு ஸ்தணந்டகம் பிதணமக ன்ிம்
ந்ழடம் ற்ட்டினக்கயட. அபனக்ழக

ற்ட்டினக்கும் ழமட மவநக்கு மம்படயக்கும் கூ
இல்மட ளமல்மட ந்ழடங்கள் ற்மம்.
எனழபவந ணஞி ன்ிம் டமன் இனக்குழணம,

த்மயத்டத்டமன் அவடத் டயமல் னடயல்
ளற்பமவகதமல் அபனவத ளண்டக்குப் ிற்மடு
டந்ட ளகமள்நமளணன்று அவட எநித்ட வபத்டக்
ளகமண்டினக்கயழழம ன்று மம்படய

ந்ழடப்மம். சயங்கத்டன் சண்வ ழமட்டு படம்
ளசய்ட ணஞிவத அவந்ட மம்பமக்குத்டமன் அட

ளமந்டம் ன்று மன் யவத்ட, ிற்கமத்டயல் அபர்
ளண்ஞம மம்படயக்கு அவடக்

ளகமடுக்கழபண்டுளணன்ழ எநித்ட
வபத்டக்ளகமண்டினக்கயழழம ன்று மணம
யவக்கமம். அடமல் இபர்கள் ந்ழடனம்,

த்பமகம ங்கள் ல்ழமனவத ந்ழடனம்
டீர்கய னவதில் ீங்கள் ணஞி உங்கநிம்டமன்
இனக்கயட ன்று யங்கணமகக் கமட்டி, இங்ழக ம்
ஊரிழழத அவட வபத்டக்ளகமண்டு யம்ணடயதமக பமம்
ஞஞழபடம். அடமல், டற்ழமட டர்ிக்ஷம் கண்டுள்ந

ம் மஜ்தனம் றிக்ஷணவத உகமம்

ண்ஞழபடம்" ன்று ழசடய அனுப்ிமர்.
ழசடயதில் யணம அன்னம் அிணமனம்
இனக்கும்ழமழட 'டிப்நணய'னேம் இனக்கயட.
டுபிழ ழடம அக்னர் ணஸ் குனம்ிப்
ழமதினந்டமறம் உள்றெ அபர் ண கமபடமடிதமல்
இப்ழமட கபமழ டன்வக்

கூப்ிட்ப்னகயமளன்டம், வனத க்டய கவ
னண்டுப அப்டிழத த்பமவகக்கு எழமடி பந்டமர்.
கபமின் கமயல் பிறேந்டமர்.
"c ளபச்சுக்ழகம"

ன்று கபமன் ளசமல்யதினந்ட

ழமடயறம், 'க ளசல்பனம், அந்ட க்ஷ்ணீ டய
எனத்டவத்டமன் ழசர்ந்டட. இத்டவ மள் அபனுக்குத்
ளடரிதமணல் ணஞிவத மம் வபத்டயனந்ட

மஜ்தத்வடபிட்ழ கத்டயக் ளகமண்டு ழமட ணம
டப்ன. அசமம் ன்றுடமன் அக்னொர் யவத்டமர்.
அடமல் ஸ்தணந்டகத்வட கபமனுக்ழக அர்ப்ஞம்
ளசய்டமர்.

கபமன் அபவபிப் ிடிபமடணமக, "மழடமன் இவட
உங்கறக்குக் ளகமடுக்கயழளன்று வபத்டக்

ளகமள்றங்கள். மன் ப்ரிதணமகக் ளகமடுக்கய என்வ
ீங்கள் ழபண்மளணன்று ணறுக்கமணம? க்கு
ழபண்டிதளடல்மம் ன் ணீ டள்ந அபமடம்

ழமகழபண்டும், ணஞிதின் ணயயவணதமல் த்பமவக
டர்ிக்ஷம் ீங்கய றிக்ஷணமக இனக்க ழபண்டும்

ன்டடமன்" ன்று ளசமல்ய, ஸ்தணந்டகத்வட அக்னொழ
வபத்டக்ளகமள்றணமறு ளசய்டபிட்மர்.

த்பமவகவத யர்ணமஞித்டபர், உக்ழ மமவபழத
மமபமக்கயதபர், தடகுத்டயன் ச்ழஷ்ணம டவபர்
ன் னவகநில் கபமக்குப் ளமட பமழ்க்வகதின்

னக்தணம ஸ்டமணயனந்டட. இப்டிப்ட்பர்கள் ழடம
டங்கள் ளமந்ட ளகௌவடக்கமக ணட்டுணயன்ய, னெம்
இபர்கவநப் ற்யத பம்ன டம்னகநிமல்
ளகட்டுப்ழமகக்கூமட ன்வட உத்ழடசயத்டம்
ந்ழடத்டக்கு இணயல்மடபர்கநமக பமனழபண்டும்,
டமங்கள் அப்டி பமழ்கயழமளணன்று யனித்டம்

கமட்ழபண்டும். ளபள்வநக்கமர்கறங்கூ, "ீரின்
ளண்மட்டிதமமல் 'ஸ்ி'னுக்கு இம் டமணல்டமன்
இனக்கஞம்" ன்று ளசமல்கயமர்கள். இந்ட ரீடயதில்டமன்
கபமன் டம் ணீ டம ணயத்தமபமடத்வடப்
ழமக்கயக்ளகமள்நப் மடுட்ட பமஸ்டபணமகழப
டம்னவத ட்மணம மக த்ழடமடு

இனக்கழபண்டுளணன்ழ டமம் யணமக இடற்கமக
வ்தித்டடமக ழபம் ழமட்மர்.
இந்ட ட்மணமவபச் ழசர்ந்டடடமன் ணஞி ழமடமல்
த்பமவகதில் டர்ிக்ஷம்
ன்று கமட்டிதடம், இப்ழமட அட பந்ட றிக்ஷம்
ற் ழபண்டுளணன்டம், ணங்கநங்கறக்ளகல்மம்
யதணம கபமழ த்பமவகதில் இனக்கும்ழமட
ணஞிதமல்டமம அடற்கு ழணன்வணனேம் டமழ்வணனேம்
ற்ழபண்டும்? ழடம கர்ணமறக்கமக த்பமகம

ங்கறக்கு டர்ிக்ஷத்வடக் ளகமடுத்டமர். இப்ழமட
அடேக்யக்க ழபண்டுளணன்று ண்ஞம் ளகமண்மர்.
இவடழத ீ வதமக ஸ்தணந்டகத்ழடமடு
ளமனத்டயபிட்மர்.
அபர் ளசமன்டிழத அக்னொர் த்பமவகதில்
ஸ்தணந்டகத்ழடமடு டங்கயமர்.

ங்கறக்கு உண்வண ளடரிந்டட. கபமன்ழணல்
சுணத்டப்ட் அபமடம் ீங்கயற்று.
ணஞிவத க்னஷ்ஞர் அரிக்கபில்வ,
அக்னொரிம்டமன் அட இனக்கயட, அவட

வபத்டக்ளகமண்டு அபர் த்பமவகதிழழத இனக்கயமர்.
ஊனம் ளசனயப்மகயபிட்ட ன்று ளடரிந்டடம் மணர்
பிழட மஜ்தத்டயயனந்ட டயனம்ி பந்டபிட்மர்.
க்னஷ்ஞவ ந்ழடயத்டடற்கமக ளமம்றம்

ச்சமத்டமப்ட்டு பனத்டம் ளடரிபித்டக் ளகமண்மர்.
க்னஷ்ஞ ணமத்ணம, "இட உங்கள் தமனவத
டப்னணயல்வ. மன் சடர்த்டயச் சந்த்வப் மர்த்ட

டப்னத்டமன் ல்மபற்றுக்கும் கமஞம். னடிபில் ல்மம்
ல்டற்குத்டமன் - இட அத்டவனேம் பிக்ழச்பர்
ப்மபத்வடத் டமழ ளபநிப்டுத்டயதினக்கயட?" ன்மர்.
க்னஷ்ஞ ணமத்ணமறக்கும் பிக்ழச்பர் னயக்கப்டும்
ளடய்பணமக இனந்ட அடேக்ம் ளசய்ட கவட இடடமன்.
தந்டயகநின் பிழசம்
ளடய்பத்டயன் குல் ( மன்கமம் மகம்)

கண்ஞன் னயத்ட கஞமடன்
தந்டயகநின் பிழசம்
ளநணமப் ஞ்சமங்கத்வடப் ின்ற்றும் டணயழ்

ழடசத்டபர்கறக்கு என ளரித அடயர்ஷ்ம் ம்னவத
ஆபஞி ணமளணமன்யழழத ளனம்மறண இந்ட
இனபரின் அபடம டயங்கநம ழகமகுமஷ்ணயனேம்
ிள்வநதமர் சடர்த்டயனேம் பந்டபிடுகயன்.

ணற்பர்கநக்கு ழகமகுமஷ்ணய ச்மபஞ ணமத்டயல்,
பிமதக சடர்த்டய மத்ட ணமத்டயல் ன்று இனக்கயட.
ஆபஞி ணமத்டயல்டமன் ளபள்நரிக்கமய் தழடஷ்ணமகக்
கமய்ப்ட. ளபள்நரிக்கமதின் பிழசம் ன் ன்மல்
இட என்றுடமன் றேக்கமணல் கமதமய் இனக்கும் ழமழட
அப்டிழத சவணக்கமணல் னசயத்டச் சமப்ிக்கூத

மத்பிகணம ஸ்பழடசக் கமய்கய. ிஞ்சுப் ிமத
ீ வகநமழழத ணவக் ளகமள்வந ளகமள்றம்
க்னஷ்ஞர், ிள்வநதமர் இண்டு ழனக்கும்

ளமனத்டணமகப் ிஞ்சமகச் சமப்ிக்கூத ளபள்நரி
இபர்கறவத தந்டயதில் யவதக் கமய்க்கயட. மழணம
ணயல் றேத்டப் க்பணமகமட கமதமக இனப்பர்கள்.
ளபள்நரிக்கமய்கவந இபர்கறவத ழமத்ப
னவதில் அர்ப்ஞம் ண்ஞி ப்மடணமகச்
சமப்ிழபண்டும். "ீங்கள் கமதமக இனந்டமறம்
உங்கவநனேம் இந்ட ளபள்நரிப்ிஞ்சு ணமடயரி னசயதமக,
குநிர்ச்சயதமகச் ளசய்கயழமம்" ன்று அந்ட இண்டு ழனம்
அடேக்ம் ளசய்பமர்கள்.

னடிறவ
இப்டிதமகப் ிள்வநதமர் டமம் ளரித
இத்டப்ிள்வநதமக இனப்ட ணட்டுணயல்மணல், டம்
குடும்த்டப் ளரிதபர்கநம அப்ம, அம்ணம, ணமணம
ல்ழமனக்கும் எவ்ளபமன ந்டர்ப்த்டயல் டமழண
ளரிதபமக இனந்டயனக்கயமர்.

பிக்ங்கள் டீர்ந்ட ளபற்ய கயவப்டமற்கமகப்
ழணச்பன், யடமம்ிவக, மணர் ஆகயதபர்கறம்,
பிபமணமபடற்கமக றப்ஹ்ணண்தனம், ழமகமபமடம்
ீங்குபடற்கமக க்னஷ்ஞ ணமத்ணமறம் னவ ண்ஞி
அந்டப் ளரிதபவ - குனந்வடதிறம் குனந்வடதமக
இனந்ட ளகமண்ழ ளரித ளரித ளடய்பங்கறம்

ளரிதபமதினந்டபவ - மனம் ம்னவத பமழ்க்வகப்
ழமமட்த்டயல் ற்டும் அழக இவனைறுகள் ீங்கய
ளபற்ய கயவப்டற்கமகறம், குவகள் - ழடமங்கள் அக்தமடயகள் பிகுபடற்கமகறம் தக்டயழதமடு,
அன்ழமடு பனயடுழபமம்.
குன

குன, ஆசமர்தமர் பமத்டயதமர்
ளடய்பத்டயன் குல் ( மன்கமம் மகம்)
குன
குன, ஆசமர்தமர் பமத்டயதமர்
குன, ஆசமர்தமர் ன் பமர்த்வடகடிந உசந்ட

ணட்த்டயல்டமன் உழதமகயக்கயழமம். மடமஞ

ளபயல், என்வச் ளசமல்யக் ளகமடுக்கயபனக்கு

"பமத்டயதமர்" ன்ழ ளதர் ளசமல்கயழமம். ளரிடமக
டீவ ளகமடுத்ட ணந்த்ம், னவ டுத்ட வபப்பவனேம்,
தஜ்ஜம், ழமணம் பிஸ்டமணமக த்டயக்
ளகமடுப்பவனேம் ஆசமர்தமர் ன்கயழமம். சயன்டமக

டயபம், டயங்கள் ண்ஞி வபப்பவனேம், சடர்த்டய னவ,
த்பமடசய னவ த்டயத் டனபவனேம் பமத்டயதமர்
ன்கயழமம். டத்ப சமஸ்த்ழணம, ழபழ சமஸ்த்ழணம,
ங்கர டம் னடமழடம எனத்டவழத ஆச்தித்ட

அபரிம்  பனம் கற்றுக்ளகமண்மல், அபவ குன
ன்கயழமம். ஸ்கூயல், கமழயல்  ழரில்

எனத்டமகப் மம் ளசமல்யக் ளகமடுப்பவ பமத்டயதமர்
ன்று ளசமல்கயழமம். ள்நி 'ஆசயரிதர்', கல்றரி 'ஆசயரிதர்'
ன்டமக றேடம்ழமடம், ப்ங்கத்டயறம் ணட்டும்

ஆசயரிதர் ன்கயழமம். ழச்சு பனக்கயழ ஆசயரிதர் ன்று
ளசமல்படயல்வ, பமத்தமர்டமன். "ஆசமர்தமர்" ன்டடமன்
ஆசயரிதமதினக்கயட.
டணயழ் மட்டில் ணட்டும் ப்டிழதம றேத்டமநர்கவநனேம்
டிர்கவநனேம் கடமசயரிதர், த்ரிகமசயரிதர் ன்ளல்மம்
'ஆசயரிதர்' ழர்

ளகமடுத்டச் ளசமல்படமக ற்ட்டினக்கயட.

கல்பிச் சமவதில் றேத்டயபிப்பன் ஆசயரிதன்
ப்டுடயயனந்ழட றேத்வடத் ளடமனயமகக்ளகமண்
வட்ர்கள். டிர்கள் ஆகயதபர்கவநனேம் ஆசயரிதளன்று
ளசமல்றம் பனக்கம் பந்டபிட்ட ழமயனக்கயட.
அல்ட, வனவ ப்டி இனந்டமறம், கவட
றேடகயபர்கறம் த்ரிவக த்டகயபர்கறம் ஆசமர்த

ஸ்டமத்டயயனந்டளகமண்டு ல்யவப பநர்ப்பர்கநமக

இனக்க ழபண்டுளணன் அிப்மதத்டயல் அபர்கவந

ஆசயரிதர்கநமகச் ளசமல்றம் பனக்கம் உண்மதினக்கமம்.
ழச்சு பனக்கயல் ளசமல்றம்ழமட ணத
ம்ந்டணமமறம் ரி, ணற் கவகள் சமஸ்த்ங்கள்
ம்ந்டணமமறம் ரி, ணக்கு என்வச் ளசமல்யக்

ளகமடுப்பவ 'பமத்டயதமர்' ன்ழ ளசமல்கயழமம், ஆசயரிதர்,
ஆசமர்தர் ன்ளல்மம் அல்.
'உமத்தமதர்' ன்

ம்ஸ்க்னட பமர்த்வடடமன் பமத்தமர்

ன்மகயதினக்கயட.
உமத்தமதர் ன்மல் ன்?
உ அத்தமதர்டமன் உமத்தமதர்.
அத்தமதர் ன்றன் "அத்தமதம்" யவற பனம்.
ழபடத் ளடமர்ன
ளடய்பத்டயன் குல் ( மன்கமம் மகம்)
குன
ழபடத் ளடமர்ன
'அத்தமதம்' ன்மல்

ளடமர்கவடதில் எவ்ளபமன

பமனம் பனகய மகம் ன்று ளசமல்பிர்கள். இட
டற்கமத்டயல் ற்ட் ழர். என னஸ்டகத்டயன் என
ளக்ஷனுக்கு அத்தமதம்' ன் ழர் ிற்கமத்டயல்

பந்டட. ஆடயதில், றேடழப கூமட னஸ்டகணமக. கமடமல்

ழகட்டுக் ழகட்ழ மம் ண்ஞ ழபண்டித னஸ்டகணமக

உள்ந ழபடத்வடப் டிப்டற்குடர்ன் அத்ததம், அத்ததம்,
அத்தமதம் ன்ளல்மம் ழர் இனந்டட. ழபடத்வட
வபத்டத்டமன் ம் பமழ்க்வகதில் கனழண. ஆடமல்,
ிற்மடு கவட, கமவ்தம், ளக்னேர் தன்ஸ்,

ஆத்ணமர்த்டணம சமஸ்த்ம் டபமமறம் அடயல் டிக்க
ழபண்டிதபற்வப் குடய குடயதமக பவதவ
ளசய்டழமட அபற்றுக்கும் அத்தமதம் ன்று ளதர்

ளகமடுத்டமர்கள். னஸ்டகத்டயன் ளக் ன் (குடய) , ப்
ளக் னுக்கு (உட்ிரிற) அழகப் ளதர்கள் இனப்டயல்
அத்தமதம் ன்டம் என்மதிற்று. கமண்ம், கண்ம்,
ர்கம், ம், ர்பம், ரிச்ழசடம், உச்சபமம்,

உல்மம், அங்கம், ப்கஞம், ஸ்கந்டம் ன்யப்டி
அழகப் ளதர்கநில் என னஸ்டகத்டயன் குடயகவநச்

சயன்டம் ளரிசுணமகப் ிரிப்டண்டு. அபற்யழ ழபட
அடிப்வ ளகமண் பமர்த்வடதமக அத்தமதம் ன்ட
இனக்கயட.
ப்டி கத்டயறம் ழபட ம்ந்டணயனக்கயட
ன்டற்கு இன்ளமன்று ளசமல்கயழன். Lesson ன்வடப்
மம் ன்கயழமம். அட மக்ஃிதமமறம், "ழபடம்
ளமய்" ன்று ளசமல்கய ம்னவத
ஆமய்ச்சயதமநர்கநின் யஸ்ரிதமமறம், ந்ட
ளனும் 'மம்'டமன். இழட ழமப் ள்நிக்கூத்வடப்
'மசமவ' ன்கயழமடம்

அடயழ 'மம்' பந்ட

உட்கமர்ந்ட ளகமண்டினக்கயட. மஸ்டயகம் ளசமல்யக்
ளகமடுப்டற்ழக என ஸ்கூல் வபத்டமல் அடறம்

மசமவடமன். ஆமல் 'மம்' ன்டற்கு எரியல்

அர்த்டம் ன்ளபன்மல் ழபடம் எடபடடமன். யத்த
கர்ணமக்கநில் என்மக ப்ஹ்ண தஜ்ஜம் ன்று ழபட

அத்ததம் ளசய்படற்ழக மம் ன்று ளதர். "ம (tha) "
ன்று அறேத்டயச் ளசமல்ழபண்டும்.
ழபட பமக்தங்கவநக் கற்று எப்ிப்பன் 'மடி',

உடமஞணமக 'கம்' ன் னவதில் ழபடத்டயன்
டங்கவநக் ழகமத்ட பமங்கயச் ளசமல்படற்கு அயந்டபர்
கமடி. எனத்டழமடு ழசர்ந்ட ழபட அத்ததம்
ண்டகய ணமஞபவ ('ணமஞபன்' ன் பமர்த்வடக்கு
அப்னம் பனகயழன்) மடி ன்மர்கள்.
வனவதிழம, ழபடம்ந்டம்

இனக்கழபண்டுளணன்யல்மணல் ந்டத் டவதிறம்
ம்னன்கூ ழபவ ளசய்பவ 'சகமடி' ன்கயழமம்.
டணயழ் ழடசத்டயல் ழபட பனக்கு ப்டி ஆன

ஊயதினக்கயட ன்டற்கமகச் ளசமல்கயழன்.
உமத்தமதனம் ஆசமர்தனம்
ளடய்பத்டயன் குல் ( மன்கமம் மகம்)
குன
உமத்தமதனம் ஆசமர்தனம்
பமத்தமர் - உமத்தமதர் - அத்தமதம்
ன்டயயனந்டழடமம். அத்தமதம் ன்கய ழபடக்
கல்பிவதச் ளசமல்யக் ளகமடுப்பர் பழம அபர்
அத்தமகர். ழபடம் கற்றுக் ளகமடுப்டற்கு 'அத்தமம்'

ன்றும், கற்றுக்ளகமள்படற்கு 'அத்ததம்' ன்றும் ளதர்.

கற்றுக் ளகமடுப்பர் அத்தமகர். உ-அத்தமகர்டமன்

உமத்தமதர். உமத்தமகர் ன்யல்மணல் 'உமத்தமதர்'
ன்ழ இனக்கயட.
'உ' ன்று

என பமர்த்வடக்கு னன்ழ ழசர்க்கய Prefix -குப்

 அர்த்டங்கள். அடயல் ணக்கு குயப்மகத் ளடரிபட,
னெணமக னக்தணமக இனக்கப்ட் என்றுக்குக் கர ழன,
அடற்குத் டவஞதமக, அடன் கமர்தத்வடழத சயன்
அநபில் ளசய்படமக இனப்வட 'உ' ழமமணல் பனம்
னெத்டக்கு subordinate (கர ழ் ஸ்டமத்டயல் அங்கயதினப்ட) .
னக்தணமதினப்டற்கு இட கர ழ் ளபல். 'உ' ழமமடட
ீரிதர், 'உ' ழமட்ட இன்ஃீரிதர் ன்
அர்த்டத்டயழழத ளமடபமக பனகயட.
'உமத்தமதர்' ன்பர்

அத்தமகனக்கு உடபிதமக

டவஞதமக, அபனக்கு அடுத்ட ஸ்டமத்டயல் இனப்பர்
அத்தமகனக்கு உள்ந ளனவண இபனக்கு இல்மணல்
ளகமஞ்சம் இன்ஃீரிதமக யவக்கும்டினேம் சமஸ்த்த்டயல்
ளசமல்யதினக்கயட. அட ன்ளபன்று ளசமல்கயழன்.
ழபடம் கற்றுக் ளகமடுப்பம அத்தமகர் ன்பரில்

இண்டு டயனுற உண்டு, என்று ஆசமர்தர், இன்ளமன்று
உமத்தமதர் ன்று ஸ்ம்னடயகநில் ளசமல்யதினக்கயட.
ஆசமர்தனக்கும் உமத்தமதனக்கும் ன்
பித்தமளணன்று ஸ்ம்னடயகநில் ளமம்றம் சயப்மகக்
கனடப்டும் ணடேஸ்ம்னடயதியனந்ட ளடரிகயட.
ஆசமர்தளன்பர் பதிற்றுப் ிவனப்னக்கமகப் மம்

ளசமல்யக் ளகமடுப்பல். ிமம்ணஞின் கவண

டக்குத் ளடரிந்ட பித்வத டன்ழமடு அனயதமணல் ன்றும்
ப்கமசயத்டக் ளகமண்டினக்கும்டிச் ளசய்பட ன்று

என்றுக்கமகழப அபர் குனகும் அவணத்டப் மம்
ளசமல்யத் டனபமர். ழசர்கய சர (சயஷ்த) ப்
ிள்வநகநிம் அபர் ஃீஸ் (டக்ஷயவஞ) ழசயக்ளகமள்ந
ணமட்மர். மளணல்மம் கற்றுக் ளகமடுத்ட னடித்ட
ிகுடமன் - மடமஞணமக இடற்குப் ன்ிண்டு
பனங்கள் ஆகும் - சயஷ்தழ பிஞ்ஜமித்டக்

ளகமண்டன் ழணல் அபர் டமபட டக்ஷயவஞ ழகட்மர்.
ளமன்வ வபக்கய இத்டயல் னவப வபத்டமறம்
த்னப்டயதமதினந்ட பிடுபமர். த்பித்வத த்மத்த்டயல்
ழமய்ச் ழசழபண்டுளணன் என்றுக்கமகழப ளடமண்வ
டண்ஞி பற்ப் மம் ளசமல்யக் ளகமடுத்ட அழடமடு
'ஸ்கூல்

ீரிதட் னடிந்டின் ணமஞபன்

ளடமல்வதில்வ' ன்யல்மணல் அபவத்
டன்னுழழத பனக்கஞக்கயல் ழசர்ந்ட
பயக்கும்டிதமக குனகும் உனபமபடற்கும் ளமறுப்ன
டுத்டக்ளகமள்பழ ஆசமர்தமர்.

இப்டி அழக குனகுங்கள் அங்கங்ழகனேம் இனந்ட ழடசம்
இட ன்று யவத்டமழ ளனவணதமதினக்கயட.

சயத்டபன் னங்கஞக்குப் மர்ப்டமக இட னடிந்ட ழமகக்
கூமட ன்டற்கமகத்டமன் இவடளதல்மம் 'ஆசமர்த'ப்
ளதர் ழமட்டுக் ளகமண்டினக்கும் மங்கள்
ளடமண்வடண்ஞி பற்ச் ளசமல்யக் ளகமண்டினப்ட.
ழமடவ ீபழமமதணமக

ளடய்பத்டயன் குல் ( மன்கமம் மகம்)
குன
ழமடவ ீபழமமதணமக
இம்ணமடயரி, பனங்கமத்டயல் பித்வத பமன ழபண்டுளணன்
உதர்ந்ட ழமக்கத்டக்கமக இல்மணல் பதிற்றுப்
ிவனப்னக்கமகப் மம் ளசமல்யத் டனபர்டமன்
உமத்தமதர் ன்று அபவ 'ஆசமர்த'ரியனந்ட

பித்தமப்டுத்டய ணடேஸ்ம்னடய ளசமல்யதினக்கயட. ழபட
பித்வததில் டமபட என குடயவத ணட்டும் ழமடயத்ட
அடற்கமக இபர் சம்நம் ளறுபமர். ("கழடசம் ட

ழபடஸ்த ழபடமங்கமந்திபம ன ழதம (அ) த்தமதடய
வ்னத்தர்த்டம் உமத்தமத  உச்தழட")
வனத மட்கநில் இப்டி வ்னத்தர்த்டம்
(ீபழமமதத்டக்கமகளபன்ழ) , பதிற்றுப்
ிவனப்னக்ளகன்ழ மம் ளசமல்யக் ளகமடுத்டபர்கள்
ணயகறம் குவற. குனகுங்கள் இந்டக் ளகமடுக்கல்

பமங்கல் அசுத்டய டிதமணல் ல் ஆசமர்தர்கநமழழத
த்டப்ட்டு பந்ட. ஆமறம் இப்டிக் கூயக்கமக
ழபவ ளசய்கயபர்கறம் சய ழர் அப்ழமழட
இனந்டயனப்டமல்டமன் டர்ண சமஸ்த்ங்கநிழழத

இபர்கவநப் ற்யத ப்ஸ்டமபம் பந்டயனக்கயட.
குன - ஆசமர்த எற்றுவண - ழபற்றுவண
ளடய்பத்டயன் குல் ( மன்கமம் மகம்)

குன
குன - ஆசமர்த எற்றுவண - ழபற்றுவண
குன தமர், ஆசமர்தர் தமர், உமத்தமதர் தமர் ன்ளல்மம்
டர்ண சமஸ்டயங்கநில் இக்கஞம் ளசமடுத்டயனக்கயட.
உதத்டயல் ப்ஹ்ழணமழடசத்டயல் (கமதத்ரிவத
உழடசயப்டயல்) ஆம்ித்ட னடிபம ழபடமந்ட டர்சம்
பவதில் பர் கற்ிக்கயமழம அபழ குன ன்றும்,
ப்ஹ்ழணமழடசத்டயல் சமஸ்த்ங்கவந ணட்டும்

ல்மபற்யறழணம, அல்ட சயபற்வழதம ழமடயப்பர்
ஆசமர்தர் ன்றும் என மகுமடு உண்டு.

த்னஷ்மந்டணமக, க்னஷ்ஞனக்கு உதஞம் ண்ஞிதபர்
கர்கமசமர்தர், பித்தமப்தமம் ளகமடுத்டபர் மந்டீி
ன் ழபளமனபர்.
ளமடபமக 'குன' ன் டம் ம்ப்டமதக் கட்டில் அடயகம்
பமணல் அனநிமல் பனக்கும் வடனேம் ளசமல்யக்
ளகமடுப்பவக் குயப்டமகறம், 'ஆசமர்த' டம்

குயப்ிட்பர்கறக்கு ணட்டும் கட்டுத்டயட்னள்நடம
ழமடவவத பித்பத்டயமல் ளகமடுப்பவக்

குயப்டமகறம் யவக்கும் பனக்கணயனொக்கயட. இடற்குப்
ளமனந்டபடமக, டர்ணசமஸ்த்ங்கநிழழத என்யல், ந்ட

மவதில் ழபண்டுணமமறம் உழடசம் டனபர் குன
ன்றும், ழபட அத்தமம் ணட்டும் ண்ஞிவபப்பர்
ஆசமர்கதர் ன்றும் ளசமல்யதினப்டமக
ஜமகம்

குன ன்பர் டத்டமத்ழதவப் ழம, ந்டக்

கட்டுப்மம ம்ப்டமதத்டயறம் பமணல் அனள்
சக்டயதமழழத ஆத்ணமிவ்னத்டய அநிப்பளன்றும்,
ஆசமர்தர் ன்பர் கட்டுப்மம என ம்ப்டமதப்டி
பவதறுக்கப்ட் யத்டமந்டத்வட பிஸ்டமணமக, ம்

கபத்மடமவநப்ழம ழமடயப்பளன்றும் ளமடபமய்
ளசமல்கயழமம். இடமல்டமன் டத்டகுன ன்கயழமழண
டபி டத்டமசமர்தர் ன்டயல்வ. அயற பனயதில்
யஸ்ணமடிக்கமக உழடசயத்ட கபர்மடமள்

ழமன்பர்கறக்கு அனள் சக்டயனேம் இனந்டழமட
சங்கமசமர்தர், சங்க குன ன்று இனபிடணமகறம்

ளசமல்படமக ற்ட்ட. ஆமல் ழணழ கமட்டிமற்ழமல்,
சமஸ்த்ங்கவநப் மர்த்டமல் defenition -கள் ழபறு பிடணமய்
இனக்கயன். டர்ண ப்ணமஞங்கநில் ல்ழமனம்

குயப்ிட்டுச் ளசமல்றம் ணடே ஸ்ம்னடயதில் ழணழ
குனறக்குச் ளசமன் இக்கஞத்வடழதடமன்
ஆசமர்தனுக்கும் ளசமல்யதினக்கயட. அடமபட, அபன்

சயஷ்தனுக்குப் னடல் ழமட்டு கமதத்ரி உழடசயப்டயல்
ஆம்ித்ட ழபட சமஸ்த்ங்கள் னடித கனம்
மக்கயதில்மணல் கற்ிக்கடம் ன்று
ளசமல்யதினக்கயட.
உீத ட த சயஷ்தம் ழபடம் அத்தமழதத் த்பி 1
கல்ம் ஸ்தம் ச டம் ஆசமர்த ப்சக்ஷழட 11
'குன' ன்டற்கு

ளமம்றம் ளடய்பத்டன்வண ளகமடுத்ட

இன்ளமன அர்த்டம் ளசமல்படண்டு. ப்ஹ்ணம் ன்ட
குஞனம் னொனம் இல்மட பஸ்ட. அப்டிப்ட்

என்வ ப்டி மம் குஞ -னொங்கவநழத அயதக்கூடித
ணயல்

ளகமண்டு பனபடற்கமகத்டமன், 'ப்ஹ்ழண கனவஞழதமடு
குஞத்வடனேம் னொத்வடனேம் டரித்டக் ளகமண்டு ணடேஷ்தர்
ணமடயரி பனகயட. அபவத்டமன் குஞத்வடக் குயப்ிடும்
'கு', னொத்வடக்

குயப்ிடும் 'ன' ஆகயத இண்வனேம்

ழசர்ந்ட 'குன' ன்று ளசமல்பட' ன்டமக அர்த்டம்
ளசமல்படண்டு.
ளமம்றம் னர்பத்டயழ எவ்ளபமன

டகப்மர்கமனழணடமன் டன் ிள்வநக்கு

ப்ஹ்ழணமழடசம் ளசய்ட வபத்டத் டக்குத் ளடரிந்ட
பித்வதகள் ளமம்றம் குவச்சல். எவ்ளபமன

குடும்த்டயறம் என பித்வத குடம் ணமடயரிப்
மம்ர்தணமகப் ழமதிற்று. அப்ழமட அப்மழபடமன் குன.
மணமதஞம் ணமடயரிதம ளமம்ப் வனத னஸ்டகங்கநில்
குன ன்று டகப்மவத்டமன் ளசமல்யதினக்கும்.
ிற்கமத்டயறம் கமவ்தங்கநில் அப்டிச்
ளசமல்யதினப்வடப் மர்க்கயழமம்.
அப்னம் பித்வதகள் அடயகணமகய, 'ிப்டி எவ்ளபமன
பித்வத எவ்ளபமன குடும்த்ழடமடு ழமகழபண்டும்,
கந்ட ரிபர்த்டவ ண்ஞிக்ளகமள்ழபமழண' ன்
அிப்மதம் பநர்ந்டின், இட பித்வதகவநக்
கற்றுக்ளகமள்படற்கமக அப்மவப பிட்டுப் ிள்வந ழபழ
ளரிதபர்கநிம் ழமகும் னக்கம் ற்ட்ட. என

பித்வத ணமத்ணயன்ய அழக பித்வதகநிறம் டுபம
(ழடர்ச்சய ளற்) ர் உண்மமர்கள். அப்ழமட என

பித்வத அல்ட என சய பித்வத ணட்டும் ளடரிந்ட
டகப்மரிம் டிப்வடபி, னடயயனந்ழட இப்டி

அழக பித்வதகறம் ளடரிந்டபர்கநிம் வதவப்
டிக்க பிடுபட ல்ட ன்று ளடரிந்டட.
அப்டிப்ட்பர்கநிழண வதவப் டிக்க பிடுபட
ல்ட ன்று ளடரிந்டட. அப்டிப்ட்பர்கநிழண
வதன் ப்ஹ்ழணமழடசம் ளற்று அப்னம்
அபர்கறவத ஆச்ணத்டக்ழக ழமய் குனகு னவதில்
டிப்டமக ற்ட்ட.

பட்டில்
ீ
இல்மட குனகுச் சயப்ம்சம்
ளடய்பத்டயன் குல் ( மன்கமம் மகம்)
குன
பட்டில்
ீ
இல்மட குனகுச் சயப்ம்சம்
ிகு டகப்மழ ணம பித்பமமக இனக்கும்ழமட
கூ இன்ளமன பித்பமிம் வதவ சய¬க்ஷக்கு
பிடுபடடமன் அபவச் ளசல்ம் ளகமடுத்டக்

ளகடுக்கமணல், ல் எறேக்கங்கழநமடு பநனம்டிதமகக்

கண்டிப்னச் ளசய்கயட ன்று ளடரிந்டடமல், தமமமறம்
குன ன்று பித்தமப்தமத்டக்ழக எனத்டவ பரித்ட
அபரிம் ழமய் குனகுபமம் ளசய்ட கல்பி கற்ட,

அப்ழமட ி¬க்ஷ டுத்ட நிவணவதனேம் பிதத்வடனேம்
வகக்ளகமள்பட ன் பனக்கம் ற்ட்ட. இந்ட பனக்கம்
பந்டழமடடமன் அடிதியனந்ட டேிபவ ளசமல்யக்
ளகமடுக்கும் குனழப வதனுக்கு ப்ஹ்ழணமழடசனம்
ண்ஞி வபப்ட ன்று பந்டட.

பட்டிழ
ீ
டிக்கும்ழமட ஸ்பமடீம், உறப் மசம்

ஆகயத கல்பி கற்ட, எறேக்கத்டன் உனபமகபட
ஆகயத இண்டுக்கும் ஊறு உண்மக்கக்கூடும். ஆகழப
குனகு பமம்டமன் பித்வடதின் பநர்ச்சய,
பித்தமர்த்டயதின் பநர்ச்சய ஆகயத இண்டுக்கும் ளமம்
உகந்டட ன்று னரிந்டளகமண்டு அவடழத
வனவதமக்கயமர்கள்.
ஆமறம் ணமன்கநம ிடமணமர்கள் குனகும்
த்டயதழமட அபர்கறவத னத்ர்கறம் அடயல்
டித்டடமகறம் த்னஷ்மந்டங்கள் அங்கங்ழக மர்க்கயழமம்
இப்டிப்ட் என ிடம டமனம் கற்றுக் ளகமடுத்ட, ணற்
குனணமர்கநிம் னத்ன் கற்று பனபடற்கமக

அனுப்ிவபப்வடனேம் உயத்டக்கநில் மர்க்கயழமம்.
டங்கள் ந்டடயதின் அயற வ்னத்டயதமபடயறம், ஆத்ணம
சுத்ணமபடயறம் அபர்கறக்கு த்டவ
அக்கவதினந்டயனக்கயட ன்வட யவத்டமல்
ஆச்சர்தணமதினக்கயட.

இப்ழமட ளனம்மம டகப்மர்கறக்கு இந்ட

இண்வப் ற்யனேம் கபவழத இல்வ. ப்டிழதம
ஏப்டிிள்வந ர்ஸ் யவதக் கத்வட
ளகமண்டுபந்டபிட்மல் ழமடளணன்

ண்ஞந்டமினக்கயட. ந்ட ழடசத்டக்குப் ழமய் ப்டிக்
குட்டிச்சுபமமறம் பமதில்வ, ந்டப் டிப்னப்
டித்டமறம், ந்டத் ளடமனயல் ளசய்டமறம் பமதில்வ
ன்று அனுப்ிபிடுகயமர்கள். அல்ட அபர்கள்

அனுப்ழபண்டும் ன்யல்மணல் ிள்வநழத கத்டரித்டக்

ளகமண்டு ழமய்பிடுகயமன், ர்யல் ழசனம் கத்வடதிறம்
என ழமட்டுகூ அப்ிம் கமட்மணல் அபழ
வபத்டக் ளகமள்கயமன்.
ஆடயதிழம ணகன் சமன்ழமன் ன்று னகழ்ளற்றுக்
ழகட்கழபண்டும் ன்று, சயன்க் குனந்வடவத த்தமகணமக
ப்ஹ்ழணமழடசத்டயன்ழமழட குனபிம் அர்ப்ஞம்
ளசய்டமர்கள்.
ிற்கமத்டயல் ப்டிழதம ணறுடினேம் டகப்மழ
ப்ஹ்ழணமழடசம் ளசய்படமய் பந்ட, டற்ழமட வனத
பித்தமப்தமம் ளசய்படமய் பந்ட, டற்ழமட வனத

பித்தமப்தமம் அடிழதமடு ழமய்பிட்மறம், னடல்
ழமடுபட ன்று ழடம என மங்கயதம் "ழனக்கு"

க்கய ழமட அப்மழப ப்ஹ்ழணமழடசம் ளசய்படமக
வனவதில் இனக்கயட.
னர்ப கமத்டயல் டன்னுவத டகப்மவனேம்
பட்வனேம்
ீ
பிட்டுபிட்டு குனகுபமம் ன்று

இன்ளமன ளரிதபரிம் ழமய்ப் டிப்ட வதவ
ல்னவதில் உனபமக்குபடற்கு ளமம்றம்
ப்ழதமப்டுகயளடன்று ளடரிந்ட ழமட,

த்பித்பமமக இனக்கப்ட் ிடமணமர்கள்கூத்
டங்கறவத டந்வடனேரிவண, பித்பத்டயல் ழதமக்தவட
இண்வனேம் த்தமகம் ளசய்ட இன்ளமன பித்பத்
ச்ழஷ்வக் ளகமண்டு ிள்வநக்கு ப்ஹ்ழணமழடசம்
ளசய்பித்ட அபரிட்ழண பித்தமப்தமத்டக்கு பி
ஆம்ித்டமர்கள். இடமல்டமன் ப்ஹ்ழணமழடசச்

சங்குக்ழக 'உதம்' ன் ழர் ற்ட்ட. 'உதம்'

ன்மல் 'ணீ த்டயல் ளகமண்டுழமய்ச் ழசர்ப்ட' ன்று

அர்த்டம். இந்டச் சங்கமட என வதவ குனகும்
த்டம் ஆசமர்தரிம் ளகமண்டு ழசர்த்டட ன்டமழழத
இப்டிப் ளதர். அகத்டயல் அப்மபிழண மம்
ளசமல்யக்ளகமள்படற்குக் ளகமண்டு ழமய்ச் ழசர்ப்ட'
ன்று ளசமல் ழபண்டிதடயல்வதல்பம?
(னடயல்

வதவ அபனுவத ிடம ஆசமர்தரின்

ணீ த்டயல் ளகமண்டுழமய்ச் ழசர்க்கயமன். அப்னம்
ஆசமர்தர் அபவ ஈச்பின் ணீ த்டயல் ளகமண்டு
ழசர்க்கயமர். அட இண்மபட 'உதம்' ன்று
ளசமல்மம். ழமக இப்டி டத்ப ணீ த்டக்ழக

ளகமண்டு ழசர்ப்ட கவசய ஆச்ணத்டயல் ந்யதமம்
டனம் குன அந்ட 'உத'த்டயன்ழமட னடல்

உதத்டயல் ழமட் னடல் ழமய்பிடுகயட.)
கர்ப்மடமம் ளசய்ட என ீபவ உண்டுண்ஞி, அட
ிந்ட ின் மடகர்ணம், மணகர்ணம், ளசௌநம் (குடுணய
வபப்ட) னடம ம்ஸ்கமங்கவநச் ளசய்னேம்

ிடமழப குன, உதம் ளசய்ட அப்னம் அத்தமம்
ளசய்பிக்கயபன் ஆசமர்தன் ன்டமக ணடேஸ்ம்னடய,
தமஜ்ஜபல்க்த ஸ்ம்னடய ஆகயதபற்யல்

ளசமல்யதினக்கயட. அடமபட இங்ழக "குன" ன்ழடமடு
யன்று, "ஆசமர்த" மகமட அப்மறக்கு உழடசம், பித்தம
ழமடவ ன்பற்யன் ம்ந்டழணதில்வ. அபர்
இக்கமத்ட "ளபறும் அப்ம" ழமழப இனக்கயமர்,
இப்டிச் ளசமல்படகூ ரிதில்வ இக்கம அப்மக்கள்
ம்ஸ்கமனர்பணம கர்ப்மடமத்டயயனந்ட ளசௌநம்

பவதிம ம்ஸ்கமங்கவநனேம் னத்னக்குப்
ண்டபடமகக் கமழஞமழண.

என குனந்வடவதப் னடல் ழமட்டு ஆசமர்தழமடு
அனுப்னம்ழமட அடற்கு ங்ழகழதம, தமர் அகத்டக்ழகம
ழமகயழமளணன் டக்கம் ற்க்கூடுணல்பம? இப்டிக்
கூமட ன்ழ ஆசமர்தவ, "இபனம் உன் அப்மடமன்"

ன்று யவக்கும்டிதமக அபனக்கும் ிடமறக்குள்நடம
குன ன் ளதவழத ளகமடுத்ட, அபனவத
ஆச்ணத்டக்கும் குன கும் ன்று ளதர் ளசமல்படமக
ற்ட்டினக்கமழணம ன்ழபம?
டமய் - டந்வடதர் ளனவண
ளடய்பத்டயன் குல் ( மன்கமம் மகம்)
குன
டமய் - டந்வடதர் ளனவண
பித்தமப்தமம் ளகமடுக்கமபிட்மறம்கூ ிடம
ன்கயபன் ஆசமர்தனுக்கு ழணழ ன்று

ணடேஸ்ம்னடயதில் உதர்ந்ட ஸ்டமம் ளகமடுத்டயனக்கயட.
(சம்நத்டக்குச் ளசமல்யக் ளகமடுக்கும்) த்ட
உமத்தமதர்கவநக் கமட்டிறம் ஆசமர்தர் உதர்ந்டபர், டைறு
ஆசமர்தர்கவநக் கமட்டிறம் ிடம உதர்ந்டபர் ன்று
ளசமல்யதினக்கயட. இந்ட இத்டயழழத
ல்மவபிறம் உதர்ந்ட சயப்ித்வட அம்ணமறக்குக்
ளகமடுத்ட, "ஆதிம் ிடமக்கவநக் கமட்டிறம் ணமடம
உதர்ந்டபள்" ன்று ளசமல்யதினக்கயட.

தமஜ்ஜபல்க்தர் கமத்டயல் ிடமழபம, அபவ பிட்மல்
அடுத்டடிதமகத் டவணதமழமடமன் உதம்
ளசய்பிப்டமகறம், இபர்கள் இனபனம்
இல்மபிட்மல்டமன் ளபநி ணடேஷ்தர்
ளசய்பித்டயனக்கயமளன்றும் ளடரிகயட. 'இல்மபிட்மல்'
ன்மல், 'உதிழமடு இல்மபிட்மல்' ணட்டுணயல்வ,

ழதமக்தவட இல்மபிட்மறம் இபர்கள் உதம்
ளசய்பிக்கப்மட ன்று ளசமல்யதினக்கயட. ன்
ழதமக்தவட? அபன் டக்கம ழபட சமவகவதப்
னர்ஞணமய் அத்ததம் ளசய்டயனக்கழபண்டும், அழடமடு,
ணற்பர்கறக்கு அவடச் (ளசமல்ய ளகமடுத்ட)

அத்தமனம் ளசய்பமதினக்க ழபண்டும்,
ப்மம்ணஞனுக்குத் டகமட ந்டத் ளடமனயம் ளசய்பமக

இனக்கப்மட. (இந்ட 'ஸ்மன்ர்ட்'டி டற்கமத்டயல் ந்ட
அப்ன்கமக்கமபட ிள்வநக்குப் னடல் ழம
'க்பமயஃிழகன்' இனக்குணம

ன்ட ந்ழடந்டமன்)

சய ஸ்ம்னடயகநில் 'குன' ன்ட 'ளரிதபர்கள்' ன்று
இனக் ல்ழமனக்கும் ளகமடுக்கப்ட் ளமடப்

ளதமகத் ளடரிகயட. அப்ம, அண்ஞம, டமத்டமகக்ள், அப்ம
- அம்ணமறன் ிந்டபர்கள், ணமணமர், ழடசத்டக்கு மம
தமழம அபர், க த் ப்மம்ணஞர்கள் - இபர்கள்

ணமத்ணயல்மணல், அம்ணம, மட்டிகள், ஆசமர்த த்ி, அத்வட,
சயத்டய, ளரிதம்ணம, ணமணயதமர், அக்கம, த் ீ ணமடம
(ணமற்மந் டமய்) ஆகயத ஸ்டயரீகவநனேம்கூ குனக்கள்
ன்ழ அபற்யல் ளசமல்யதினக்கயட.

இப்டிப்  குனணமர்கவநச் ளசமன்மறம், ன்ணமவபக்
ளகமடுத்ட ிள்வநவத பநர்த்ட ஆநமக்கயபிடும்

ிடமவபழத குயப்மக "குன" சப்டத்டமல் ளசமல்கயன் ணடே,
ஆசமர்தனும் அயவபத் டந்ட ிடமறக்கு ணவடதம
ஸ்டமம் ளறுபடமல் குன ன்று ளகௌபிக்கப்
ழபண்டிதபமகயமன் ன்கயமர். ('ளகௌபம்' ன்

பமர்த்வடக்ழக 'குனறக்கு உரிதட' ன்றுடமன் அர்த்டம்.)
டர்ண சமஸ்த்ங்கவநழதம, அத்தமத்ண

சமஸ்த்ங்கவநழதமடமன் ன்யல்மணல் அயறக்கு ந்ட
என பித்வதவதக் ளகமடுத்ட உகரிப்பவனேழண குன
ன்று ளசமல் ழபண்டுளணன்று ளசமல்றம் ணடே, இப்டிச்
ளசய்கயபர்கறக்குள்ழந த்பித்வதவத

ம்னர்த்டயதமகக் கற்றுக்ளகமடுக்கும் ஆசமர்தன்
ளனவணவத ன் ளசமல்பட ன்று பிதந்ட ழகட்கயமர்.
பதடயல் சயயத குன
ளடய்பத்டயன் குல் ( மன்கமம் மகம்)
குன
பதடயல் சயயத குன
பதயல் சயயதபமதினந்டமறம் டக்குக்

கற்ிப்பவப் ளரிதபமக ணடயக்க ழபண்டும் ன்
கனத்டயயனந்ழட ஆசயரிதவ (ளரிதபர் ன்று
ளமனள்டும்) 'குன' ன்று ளசமல்படமக ற்ட்ட ன்று
டர்ண சமஸ்த்ங்கநியனந்ட ளடரிகயட. இடயயனந்ட
டன்வபி பதயல் சயயதபரினம் ழமடவ

ளமளணன்று ளடரிகயட. அயவபனேம்,

ஆத்ணமிவ்னத்டயக்கமவடனேம் ளறுபடயல் பதயல்
ளரிதபர் சயன்பர் மர்க்கப்மட ன் உசந்ட
ளகமள்வக ளபநிப்டுகயட.இடற்கு ணடே என கவடழத
ளசமல்யதினக்கயமர்.
அங்கயஸ் ணர்யதின் னத்ன் அபனவத
(அங்கயறவத) ழமடர்கறக்ழக பித்ழதமழடசம்
ளசய்டமர், அப்ழமட அபர்கவந அபர், "ிள்வநகழந"
ன்று கூப்ிட்மமம். உழ அபர்கறக்குக் ழகமம்
பந்ட பிட்டமம். ழடபர்கநிம் ழமய் 'கம்ப்ளநய்ண்ட்'
ளகமடுத்டமர்கநமம். ழடபர்கள், "ீங்கள் கம்ப்ளநய்ன்ட்

ண்டபட ரிதில்வ. உங்கறக்கு என பித்வத
ளடரிதபில்வ. அவட உங்கறக்குப் ிள்வந

னவதமகயபிம் ளசமல்யக் ளகமள்கயீர்கள் ன்மல்,
அப்ழமட ீங்கள்டமன் மர், அபர் வ்னத்டமர். பதற
யவத ஆச்சு, டவ வத்டப்ழமச்சு ன்டமல்
வ்னத்டமகயபி னடிதமட. ன்மக ழபடத்வட

அப்தமம் ண்ஞிதினப்பழ ணக்கு 'வ்னத்டன்' ன்று
ளசமல்ய அனுப்ிபிட்மர்கநமம்.
றம்ழமடு சவட எட்டிப்ழம ணம கயனங்கநம
ழதமகய ச்ழஷ்ர்கள் யத்த னேபமபம ஆடயகுன

டக்ஷயஞமனர்த்டயதிம் ளணப் மம் ழகட்கயமர்கள்
"ஆணத்டயன் அடிதிழ ஆச்சர்தத்வடப் மனங்கள்
சயஷ்தர்கள் கயனபர்கள், குனழபம னேபம. அந்ட பமய
ப்ளமஃர் ப்டி ளக்சர் ளகமடுக்கயமளன்மல், ளண
மவதிமக்கும் அப்டிதினந்டம் அந்ட

சயஷ்தர்கறவத ந்ழடங்களநல்மம் ளமடிதமகயத்

டீர்ந்ட ழமய்பிடுகயன்" ன்று ச்ழமகழண இனக்கயட.
சயத்ம் படழமர் னெழ வ்னத்டம சயஷ்தம குனொர்னேபம 1
குழமஸ்ட ளணௌம் வ்தமக்தமம் சயஷ்தமஸ்ட சயந்
ம்சதம 11
எனபவப் ளரிதபமக யவப்டயல் ந்ட பிடம்
இனக்கயட. டத்வட வபத்டப் ளரிதபமகச் சயவ
ணடயக்கயழமம். ளரித ப்ன ன்மல் உழ என

ணரிதமவட ழடமன்யபிடுகயடல்பம? இட என்று.

பதயல் சயன்பர்கநமதினந்டமறம் ணடி, ணமணம னவ,
சயத்டப்ம னவ ஆகயபர்களநன்று ந்டத்பத்டயல் உள்ந
ஸ்டமத்டயமல் சயவப் ளரிதபர்கநமக ணடயப்ட

இண்டு. ளமம் பதமபளன்மல் தமமதினந்டமறம்
ளரிதபர் ன்று ணரிதமவட ண்டபட னென்று.
மமபடமக, ணம தஜ்ஜங்கவநச் ளசய்டபர், ளரித

அடேஷ்மடம ன்மல் பதவப் மர்க்கமணழ ளனவணப்
டுத்டபட. ந்டமபடமக பித்வததிழ சயந்ட ணம

பித்பமன் ன்டமல் ணரிதமவட ளசய்பட. இவட டர்ண
சமஸ்த்த்டயல் ளசமல்ய இப்டி என்று, இண்டு, னென்று
ழமட்டயல் னடயல் பனபவடபி அடுத்ட பனபழட

உசந்டட ன்று கூயதினக்கயட. அடமபட ந்டமபடமக
பித்வதவத வபத்ட எனத்டவப் ளரித பமகக் கனடய
ளகௌபிப்டடமன் ல்மபற்யறம் உத்டணணமட ன்று
ளசமல்யதினக்கயட.

அன்வ டந்வட ஆசமன்
ளடய்பத்டயன் குல் ( மன்கமம் மகம்)
குன
அன்வ டந்வட ஆசமன்
ஆசமர்தமன், (குன ன்கய) ிடம, ணமடம ன்று

இபர்கறக்குள்ழநழத னந்டயதபவபிப் ிந்டயதபர்
உசத்டய ன்று சய இங்கநில் ளசமல்யதினந்டமறம்,
ளமடபம கனத்ட ன் ன்மல், இந்ட னென்று
ழவனேழண ஈச்பமம்சணமக மபித்ட ணரிதமவட
ளசய்தழபண்டுளணன்டடமன். இடயழ ணமடம

ிடமக்கவநபி ஆசமர்தவ உசத்டயச் ளசமல்பவடனேம்
சய டர்ண சமஸ்த் னஸ்டகங்கநில் மர்க்கயழமம்.
ணடேழபகூ, "எனத்டன் ணமத்ன க்டயதமல் இந்ட
ழமகத்வடனேம், ித்ன க்டயதமல் அந்டரி
ழமகத்வடனேம், ஆசமர்த க்டயதமல் ப்ஹ்ண ழமகத்டனேம்

அவகயமன்" ன்று ளசமல்றம்ழமட ஆசமர்தவத்டமன்
ளமம்றம் சயப்ித்டயனக்கயமர்.
இபர்கறக்கு சுச்னொவ ளசய்னேம் வ இப்டி
உதர்த்டச் ளசமல்யதினப்ட ழமழப, இபர்கறக்குக்

ளகமஞ்சம் த்ழமம் ளசய்டபிட்மறங்கூ ணமமம்
ம்பிக்குளணன்று ச்சரித்டயனக்கயட.
அத்தமகர்

ளசமல்யக் ளகமடுத்டத் டயனத்டபட, அனள் சக்டயதமல்
டயனத்டபட, ணந்த் சக்டயதமல் சயஷ்தவ

ழபடம்ஸ்கமம் ளகமண்டு சுத்டய ளசய்ட டத் -த்பமம
(அடன் பனயழத) டயனத்டபட ன்று னென்று டயனுற.
அனள் சக்டயவத சமஸ்த்த்டக்குள் ளகமண்டுப
னடிதமடமடமல் ஸ்ம்னடயகநில் அவடப்ற்யத
ப்ஸ்டமபம் இல்வ. ணற் இண்வ
டுத்டக்ளகமண்மல், 'ணந்த்ழமழடசத்டமல் ம்ஸ்கம
னர்பணமக (ழபடச் சங்கயமல்) சயஷ்தவப் ரிசுத்டய
ண்ஞி அப்னம் ரினர்ஞணமக பித்வதனேம்
ழமடயக்கயபழ குன, ம்ஸ்கம க்ரிவத இல்மணல்
னறேக்கழபம, என குடயழதம பித்வத ணமத்டயம்

ழமடயப்பர் ஆசமர்தர்' ன்ட என அிப்மதம்.

இன்ளமன அிப்மதம் ஆசமர்தழ ணந்த் னர்ப
ம்ஸ்கமத்டயயனந்ட ழபடமந்ட ழமடவ னடித
ல்மம் ளசய்பர் ன்ட. இந்ட இண்டு பிட

ஆசமர்தனக்கும் "அத்தமகர்" ன் ளதர் உண்டு.
இபரில் கர ழ்ப்ட்பழ சம்நத்டக்கு ழமடயக்கும்
உமத்தமதர்.

உமத்தமதர் ளற் உதர்ற
ளடய்பத்டயன் குல் ( மன்கமம் மகம்)
குன
"உமத்தமதர்"

ளற் உதர்ற

ளமம்றம் ளமனத்டணமக, ழபட ம்ந்டத்டயல் உண்ம
உமத்தமதர் (பமத்தமர்) ன் ளதவழத ிற்கம

டீச்சர்கறக்கு வபத்டபிட்மர்கள். இந்ட டீச்சர்கள்

சம்நத்டக்குச் ளசமல்யக் ளகமடுக்கயபர்கள்டமழ?
ீபழமமதத்டக்கமக ழமடயக்கமணல், "ழமடயப்டடமன் ம்
ீபமடர்ணம்" ன்று இனந்ட யணம ஆசமர்தர்கள்
குவந்ட குவந்ட, உமத்தமதர்கள் பந பந,

உமத்தமதர் (பமத்தமர்) ன் ளதர் இன்ஃீரிதமரிடிவதக்
குயப்டமக இல்மணல் ணடயப்னள்நடமகழப ஆகய பிட்ட.
'எரியல்

ணீ ிங்' ழமய், பித்வத ழமடயக்கும் பனம்

உமத்தமதர் ன்மகயபிட்ட. ஆசமர்தமக
இனப்பவக்கூ
உமத்தமதர் ன்று குயப்ிடுபடமக ஆகயபிட்ட.
இடமல்டமன் ழபட ழமடவழத ம்வதமகச்

ளசய்டபந்ட  பக்கத்டயக்கமர்கள் 'இன் ¢ஃீரிதமரிடி
டறணயல்மணல் டங்கள் ழழமழழத 'உமத்தமதம' ன்று
ழசர்த்டப் ழமட்டுக்ளகமள்கயமர்கள்.பங்கமநத்டயல் னகர்ய,
சட்ர்ய, மர்ய ன்று ர் இனக்கயமர்கநல்பம?

இவடழத இன்னும் பிரித்ட சுத்டணமக னழகமமத்தமதம,
சடழமமத்தமதம, பந்த்ழதம மத்தமதம ன்று

ழமட்டுக்ளகமள்கயபர்கறம் இனக்கயமர்கள். 'னக

உமத்தமதம' ன்டயல் 'னகம்' ன்மழ ழபடம். னகம்
ன்மல் ம்ஸ்க்னடத்டயல் பமவதனேம் குயக்குளணன்று
ளடரிபித்டயனக்ளகல்மம். பமய் ன்ட பமர்த்வடவதக்

குயப்ட. பமர்த்வடளதன்மழ ழபட பமக்குத்டமன் ன்று
கனடய ழபடத்டக்கும் 'னகம்' ன்று ளதர்
வபத்டயனக்கயட. ழபடத்வடக் கற்ிக்கும் உமத்தமதழ
னக உமத்தமதமபம னகர்ய. சடழமமத்தமதம

ன்டயல் பனம் 'சடர்' - சட்ர்யதில் 'சட்ர்'

ன்மகயதினக்கும்' 'சடர்' - சடர்ழபடங்கவநக் குயப்டடமன்.
மணக்னஷ்ஞ ணம்ம என சட்ழமமத்தமதம
குடும்த்டயல் ிந்டபர்டமன். அபனவத த்ி,
"ழமயணடர்"

ன்கயமர்கழந. அந்ட அம்ணமறவத

ிந்டகத்டயர் னழகமமத்தமதர்கள். பந்த்த உமத்தமதம
ன்மல் பஞக்கத்டக்குரித பமத்தமளன்று அர்த்டம்.
'பந்த்த' ன்ட 'ந்த்த' ன்று

ளங்கமய பனக்கப்டி ஆகய,

அடறம் ணமய ணமய, கவசயதில் 'T' ழமட்டுக் ளகமண்டு
மர்ய ஆகயதினக்கயட.

ஆக உமத்தமதர் ன்ட 'ளஸ்க்ிள்' (ணடயப்னக்குரித)
பமர்த்வடதமகய பிட்ட. ிற்கமத்டயல் ிரிட்டிஷ்
மஜ்தத்டயல்கூ ணமண்டிடர்கநக்கு
'ணமணழமமத்தமத' ன்று

ளரித ளகபணமகப்

ட்ம் ளகமடுத்டமர்கநல்பம? இந்டப் ட்ம்
பமங்கயபர்கநில் ழர் ணயக உதர்ந்ட ஆசமர்த

ட்சஞத்ழடமடு, பனணமத்வடப் ற்யத ண்ஞழண
இல்மணல், டங்கள் வகக்கமவசனேம் ளமத்வடனேழண
ளசபனயத்டங்கூ குனகும் த்டயதபர்கள்.
ஈச்ப ஆமடவதமக

ளடய்பத்டயன் குல் ( மன்கமம் மகம்)
குன
ஈச்ப ஆமடவதமக
த்டவழதம ளடமனயல்கள் இனக்கயன். ங்கள்
அபற்யல் வடழதம என்வ ழணற்ளகமண்டு ஊனயதம்

ளசய்பட ஊடயதத்டக்கமகத்டமன். இடயல் டப்மகழபம,

ளகௌபக் குவச்சமகழபம டறம் இனப்டமக தமனம்
யவக்கபில்வ. ஆமறம் கமசுக்கமக ஈச்ப னவ
ண்டபவடனேம், கல்பி ழமடயப்வடனேம் ணமத்டயம்
வனத கமத்டயல் ளமம்றம் யக்னஷ்ணமக

(டமழ்பமடமக) யவத்டயனக்கயமர்கள். ஆத்ண
யவவபழத டக்கூதபற்வக் ழகபம் பதிற்வ
யப்ிக் ளகமள்பழடமடு ம்ந்டப்டுத்டபட டகமட ன்
ண்ஞழண கமஞம் இடயயனந்ட பித்ழதமமவவஞ
ஈச்ப ஆமடவக்கு ணணமக
யவத்டயனக்கயமர்களநன்று ளடரிகயட.
அபபனம் டணட மடயக்கம ளடமனயவச் ளசய்ட
ம்மடயக்க ழபண்டுளணன்ட சமஸ்த்ம். ிமம்ணஞின்
ளடமனயளன் ன்மல், னந்டணயழ் டைல்கவநப் மர்த்ட

பிட்மல் ளடரினேம். அபர்கறக்கு 'அறுளடமனயழமர்' ன்று
ளதர். அந்டஞர்கள் ஆறு ளடமனயல்கள் ளசய்தழபண்டும்.
அபர்கவந 'ட்கர்ண யடர்' ன்மர்கள். ன்ளன்?
என்று, அத்ததம் - அபன் ழபடங்கவநக் கற்க
ழபண்டும். இடயல் ம்மடத்டக்கு இணயல்வ.
இண்டு, அத்தமம் - ினக்கு இபன் கற்ிக்க
ழபண்டும். ழபடங்கவந ணட்டுணயல்வ, ல்மத்
ளடமனயல்கவநனேம் இபன் ளடரிந்ட ளகமண்டு அடடற்கு
ற்ட் மடயதமனககுக் கற்றுக் ளகமடுக்க ழபண்டும்.
இப்டிச் ளசமன்டமல் எவ்ளபமன ப்மம்ணஞடம்
அத்டவ ளடமனயவனேம்

கற்யந்டயனக்க ழபண்டும் ன்று யவக்கக்கூமட. அட
மத்தணயல்வ. இபமல் ழமக ழணத்டக்கமக
க்கழபண்டித ழபட ழமடவக்கும்
கர்ணமடேஷ்மத்டக்கும் குந்டகணன்ிதில், அவப ழமக
ணயச்சனள்ந ழத்டயல் இபன் ழபறு என்யண்டு
ளடமனயல்கவநப் ற்யனேம் அயந்டளகமண்டு

அத்ளடமனயறக்குரிதபர்கறக்குச் ளசமல்யத்ட
ழபண்டுளணன்ழ அர்த்டம். இப்டித்டமன் ஆனேர்ழபடம்,
அர்த்ட சமஸ்த்ம், மட்டித சமஸ்த்ம், டடேர்ழபடம்
ழமன்பற்யல் எவ்ளபமன்யறம் என சய
ப்மம்ணஞர்கள் 'ஸ்ளவஸ்' ண்ஞி அபற்வ உரித
பகுப்மனக்கு ழமடயத்டடமகப் னமஞ

இடயமங்கநியனந்ட ளடரிதபனகயட. ணற்
பகுப்ினக்கம ளடமனயல்கவந ப்மம்ணஞன்

அபர்கறக்கு ழமடயக்க ணட்டுந்டமன் ழபண்டும், அந்டத்
ளடமனயல் த்டவ ம்மத்தத்வடத்
டனபடமதினந்டமறம், ீபழமமதணமகத் டமழ அவடச்

ளசய்ட ளடமனயல் த்டயபிக்கூமட. கற்றுக்ளகமள்பர்கள்
இஷ்ப்ட்டுத் டனம் டட்சயவதிழழத இபன்
த்னப்டமதினக்கழபண்டும். அடமபட ணற்த்

ளடமனயமர்கள் டத்டம் ளடமனயவச் ளசய்ட ன்மய்
ம்மடயக்க உடறபமக ணட்டும் இனந்டளகமண்டு,
அந்டத் ளடமனயவத் டமன் "னெட்வ கட்"

ப்ழதமப்டுத்டயக் ளகமள்நமணயனக்கழபண்டும். இட
ணமத்டயணயல்வ - இபனுக்ழக குத்ளடமனயமக உள்ந
இந்ட 'டீச்சயங்,வகனேங்கூ இபன் ம்மத்த
ழமக்கணயல்மணல், பித்வதவதப் ப்சமம்

ளசய்தழபண்டுளணன்ழட ழமக்கணமகக் ளகமண்டுடமன்

ஈச்ப ப்ரீடயதமகச் ளசய்தழபண்டுளணன்று
பிடயத்டயனக்கயட.

இவடளதல்மம் கபிக்கமட குவடமன், ப்மம்ணஞன்
டன்ணமக சமஸ்த்ங்கவந றேடய
வபத்டக்ளகமண்டினப்டமகக் குவ ளசமல்பட. டயந்ட
ணழமடு மர்த்டமல் ப்மம்ணஞன் ளமந்ட
னுக்கமகத் டக்கு சறவக டறம்
வபத்டக்ளகமள்நபில்வ அட ணட்டுணயல்மணல் டக்ழக
அழக ப்டயகூங்கவநனேம் வபத்டக்ளகமண்டு
ஆத்ணமிவ்னத்டயக்கமகறம் ழமக ழக்ஷணமர்த்டணமகறம்
டன்வ உக பமழ்க்வகதில் ளமம்றம் பமப்ழமட்டு
பனத்டயக்ளகமண்மளன்று ளடரினேம்.
ற்ட இகழ்ச்சய
ளடய்பத்டயன் குல் ( மன்கமம் மகம்)
குன
"ற்ட

இகழ்ச்சய"

அறுளடமனயயல் அத்ததனம் அத்தமனம் ழமக மக்கய
மற தம் (இபன்) ளமந்டணமக தமகம் ளசய்பட,

தமம் (ித்டயதமனக்கு தமகம் ண்ஞி வபப்ட) ,
டமம் (டமம் ளகமடுப்ட) , ப்டயக்ம் (டமம்
பமங்கயக்ளகமள்பட) . தத்டயறம் டமத்டயறம்
ளசறடமழ டபி ம்மத்தணயல்வ. ினக்கு தமகம்
ண்ஞிவபப்டயல் டட்சயவஞ கயவக்கும்,

ப்டயக்த்டயறம் ணமன்தங்கள் ளமம். ஆமறம்,

இங்ழகனேம் என னக்தணம பிதம் கபிக்க
ழபண்டும். ளமடபமக "ற்ட இகழ்ச்சய" ன்று
வபத்டழடமடு, டமம் பமங்கும்ழமட
ளகமடுக்கயபனுவத மனம் பமங்குகயபனுக்கு பந்ட
பிடும் ன்று ம்தனறுத்டய வபத்டயனக்கயட. இன்

டமம் இன்மிம் பமங்கயமல் இன் ப்தமச்சயத்டம்
ண்ஞிக் ளகமள்ந ழபண்டுளணன்றும் ளரித யஸ்ட்
ளகமடுத்ட தனறுத்டயதினக்கயட. ழபழ தமழம
தனறுத்டபில்வ. ப்மம்ணஞழடமன்

டன்வத்டமழ தனறுத்டயக்ளகமண்டு சமஸ்த்த்டயல்
றேடய வபத்டயனக்கயமன். ளரித ச்ளௌடயகநமக

இனப்பர்கள் டமங்கழந தமகம் ளசய்னேம் தணமமக
இனந்ட தஜ்ஜ வத் டமன் ள

பினம்னபமர்கழநதன்ய, இன்ளமனத்டனக்குப்
ண்ஞிவபத்ட இந்டப் வ பி ணயகக் குவந்டடம
டட்சயவஞ ன்வடப் ள பினம் ணமட்மர்கள்.
'தமம்' ிமம்ணஞின்

கவணதமச்ழச ன்டற்கமகழப

ண்ஞிவபத்ட, அடயல் கயவக்கும் டட்சயவஞவத டமபட
னண்தத்டக்குச் ளசபனயத்டபிடுபமர்கள்.

ஆக ஆறு ளடமனயளன்று ளசமன்மறம் ம்மத்தத்வடப்
மர்த்ழடமணமமல் அத்ததம், தம், டமம் ன்
னென்யறம் பறக்கு இழணதில்வ. தமத்டயறம்,
ப்டயக்த்டயறம் ம்மடயப்டற்கும் கப்ட்
கட்டுப்மடு. மக்கயனேள்ந என்ழ என்ம டீச்சயங்
(அத்தமம்) யதமதணம பனணமம் யவதக்
ளகமடுக்கக் கூடிதளடன்மறம் அவடனேம்

பித்தமடமணமகத்டமன் ளசய்ட அடன் ளடய்பமம்சத்வட
க்ஷயக்கழபண்டுழணதன்ய அவட பனணமக்

கண்ழஞமட்த்ழடமடு ழணற்ளகமள்நக்கூமட ன்று
வபத்டக் ளகமண்டுபிட்மர்கள்.
ழகட்கமணழ சயஷ்தமகக் ளகமடுக்கயழமட, அவட

ஆசூர்தர் ற்றுக்ளகமண்மறம், இங்ழகனேங்கூ உசந்ட
ஆசமர்தர்கள், 'கற்றுக் ளகமண்மச்சு' ன்று சயஷ்தன்
த்னப்டயப்ட்டு டட்சயவஞ ளகமடுப்வட பிதணமக
யவக்கமணல், 'கற்றுக் ளகமடுத்டமச்சு' ன்று டமங்கழந
த்னப்டய அவந்டமல்டமன் டட்சயவஞவத
ற்றுக்ளகமண்டினக்கயமர்கள். "ப்னடமண்தக" (உய)
த்டயல் (மமபட அத்தமதம், னடல் ப்மஹ்ணஞத்டயல்)
பனகயட. தமஜ்ஜபல்க்தர் எவ்ளபமன உழடசணமகப்

ண்ஞப் ண்ஞ, கர் எவ்ளபமன டனம் அபனக்கு
ம்மபவ ண்ஞ ஆம்ிக்கயமர், ஆமல்
தமஜ்ஜபல்க்தழம, "னர்ஞணமக உழடசம் ண்ஞமணல்
டட்சயவஞ பமங்கயக் ளகமள்நக்கூமட ன்ட ன்

ிடமபின் அிப்மதம்" ன்று ளசமல்ய, டயனம்த் டயனம்
டட்சயவஞவத ற்க ணறுக்கயமர்.
ி மடுகநில் இல்மட சயப்ன
ளடய்பத்டயன் குல் (மன்கமம் குடய)
குன
ி மடுகநில் இல்மட சயப்ன

இடமழடமன் ணற் ந்ட ழடசத்டயறம் 'டீச்சர்'

ன்டற்கும், ம் ழடசத்டயல் , 'குன', 'ஆசமர்தர்' ன்று
ளசமல்படற்கும் ணடயப்ன ணரிதமவடகநிழ அகமந்டணமக
இனக்கயட. 'டீச்சர்' ன்பன் ஈஸ்பழ, அல்ட
அபனுவத ிடயயடய, அபிம் ணமஞபன் ர்பங்க
ரித்தமகம் ளசய்டபி ழபண்டும் ன் அிப்மதங்கள்

ணற் ழடசத்டக்கமர்கறக்கு அடிழதமடு ளடரிதமட. ழடம
'அபன்

ளமம்க் ளகட்டிக்கமன். அழக பிதங்கள்

ளடரிந்ட ளகமண்டினக்கயமன், ளடரிந்டளகமண்ழடமடு
அவடப் ினக்கும் அனகமகச் ளசமல்யக்ளகமடுக்கத்
டயவண ளற்யனக்கயமன்' ன்ழடமடு

யறுத்டயக்ளகமண்மர்கள். டீச்சமக இனக்கப்ட்பனும்
டன்வ அப்டித்டமன் யவத்டக்ளகமண்டு அந்ட ணமடயரி
டன்வ பநர்த்டக் ளகமள்பழடமடு யன்றுபிட்மன்.
ம் ழடசத்டயழம ளமனறக்கமக பித்ழதமழடசணயல்வ
ன்டயயனந்ட, ஆசமர்தமகப்ட்பன் ளமம்றம் டெத
பமழ்ற பமழ்ந்ட ஆத்ணமடேபிதமகழப

இனக்கழபண்டும்ளணன் அநறக்கு அபனுவத
ழதமக்தடமம்சம் ளமம்றம் உச்சத்டக்குப் ழமய்பிட்ட.
னத்டயசமயத்டம், யவத பிதம்

ளடரிந்டளகமண்டினப்ட, அவட டுத்டச்ளசமல்யப்
னரிதவபக்கய மணர்த்தம் ல்மம் னெவநதின்
கமர்தங்கள். ணற் ழடசங்கவநப் ழம இந்ட னெவநச்
சயப்ழமடு ணட்டும் ம் ழடச ஆசமர்தன்
யன்றுபிபில்வ. அபன் பமழ்க்வகதில்
ரிசுத்டமதினக்கழபண்டும்; ழபடம் ளசமல்யக்

ளகமடுக்கயமழ, அடன்டி பறேபமணல் கர்ணமடேஷ்மம்
ளசய்பமதினக்க ழபண்டும் ன்றும் வபத்டமர்கள்.
னென்று க்ஷஞம் உள்நபர்டமன் 'ஆசமர்தர்' ன்று
வபத்டமர்கள். என்று, சமஸ்டய யத்டமந்டத்வட ன்மகத்
ளடரிந்டளகமண்டினக்கழபண்டும் ("ஆசயழமடய ய

சமஸ்டயமர்த்டம்'); இண்டு, ளடரிந்டவட பமழ்க்வகதில்
த்டயக்கமட்டும் ஆசம ம்ந்டமக இனக்கழபண்டும்
("ஸ்பதம் ஆசமழட"); னென்று, இப்டித் டக்குத் ளடரிந்ட,
அடேஷ்டிக்கும் சமஸ்டயத்வடப் ினக்கும்
(கற்றுக்ளகமடுத்ட) அபர்கவநனேம் ஆசம பமழ்க்வகதில்
யவமட்ழபண்டும் ("ஆசமழ ஸ்டமதத்தி").

ளடரிந்டளகமண்டு ணட்டுணயனப்பர் 'பித்பமன்' - அபனக்கு
'ஆசமர்தர்' ன்

ற்ம் கயவதமட. கற்றுக்ளகமடுக்கமணல்

டமன் ணட்டும் சமஸ்டயழமத்டணமய், அடன் டத்டபத்வட

உஞர்ந்ட பமழ்பவ 'அனுஷ்மடம' ன்றும், இன்ம்
உதர்ந்டமல் 'அனுபி' ன்றும்டமன் ளசமல்பமர்கழந டபி
'ஆசமர்தர்' ன்று

சயப்ிக்க ணமட்மர்கள். பமழ்க்வகதில்

த்டயக் கமட்மணல், ளடரிந்டவடப் ினக்குச்
ளசமல்யளகமடுப்பவ 'ிசமகர்' ன்டற்கு ழணல்

ளசமல்படற்கயல்வ. னென்றும் ழசர்ந்டமழ 'ஆசமர்த'
ட்ம்.
கசக் கற்ின் அடற்குத் டக்கடி எனத்டன் பமழ்க்வக
த்டழபண்டும்--'யற்க அடற்குத் டக'-- ன்று
டயனபள்றபர் ளசமன்மர். இப்டி, டமன் கற்று கற்பனய
யற்ழடமடு ினக்கும் கற்ித்ட கற்ிப்ழடமடு பிமணல்
அபர்கறம் கற்பனய யற்க 'ட்ளதின்' ளசய்கயபன்டமன்

ஆசமர்தன். அப்டி அழகர் இனந்ட பந்டயனப்டடமன்
ணக்குப் ளனவணதிளல்மம் ளரித ளனவண.

ளமனநில்மர்க்கு இவ்றகம் இல்வ ன்று ளமம்றம்
ளரிதபம அந்ட பள்றபழ ளசமல்ய பிட்மர்.
அப்டிப்ட் ளமனவநப் ளமனட்மக யவக்கமணல்,
'பித்வத

பநனும் ன்டற்கமகழப மம் ளசமல்யக்

ளகமடு' ன்று இபனுக்கு பிடய ளசய்ட இபவ த்தமக
சயந்வடதில் ன்மக ஊப் ழமட்மர்கள். த்தமக சயந்வட
பந்ட ழமழகமமகமணமகழப யஷ்கமம்த கர்ண எனத்டன்
ண்ஞ ஆம்ித்டபிட்மல் அப்னம் அபிம் ல்ம
ஆத்ணம ம்த்டகறம் என்று மக்கயதில்மணல்
பந்டபிடும். "த்தமகத்டயமழழத ழர்

அம்னடத்டபத்வட அவந்டயனக்கயமர்கள்" ன்று ச்னடயழத
ளசமல்கயட. 1

யம்க் கர்ணமடேஷ்மங்கவநப் ண்ஞி அடமல்
ற்டும் சயத்ட சுத்டயழதமடுகூ ளமனள்ற்று இல்மணல்
யஸ்ப்னமக எனத்டன் ஊமன் பட்டுப்
ீ
சங்கவநத்
டமன் ர்ஞசமவதிழழத வபத்டக்ளகமண்டு டம

ர்படம பித்தமடமம் ண்ஞி பந்டடமல்டமன் அபன்
உதர்ந்ட ஆத்ணம ம்த்டக்கவநப் ளற்றுத் டமமகழப
யம் ளஸ்ளக்ட் கம்ணமண்ட் ண்ஞ னடிந்டட.

பிதம் ன்மகத் ளடரிந்ட னத்டயணமன் ன்டற்கமக
ணமத்டயம் எனத்டவ 'ளடய்பணமய் யவ, அபிழண
ர்ப ங்க ரித்தமகம் ண்ட' ன்மல் தமர்
ழகட்மர்கள்? அபிம் டெய்வணதம பமழ்க்வக, த்தமக
னத்டய, ஊமன் பட்டுக்
ீ
குனந்வடகவநத் டமன் பதிற்யல்

ிந்ட குனந்வடகநமக யவத்டப் மணரிக்கய
அனநிதல்ன னடமடகறம் ம் ழடசத்டயல்

இனந்டடமல்டமன் சயஷ்தர்கள் அபவ ஈச்பமக
யவத்ட சஞமகடய ளசய்த னடிந்டட. இப்டி ழபளந்ட
மட்டிறம் மர்க்க னடிதமட.
1

வடத்ரீழதமயத்- மமதஞபல்ீ -டபித்வத

உகயதல் டிப்ிறம் உத்டண ஆசமர்தர்கள்
ளடய்பத்டயன் குல் ( மன்கமம் மகம்)
குன
உகயதல் டிப்ிறம் உத்டண ஆசமர்தர்கள்
ழபடம் ளசமல்க்ளகமடுத்டபர்டமளன்யல்வ, ணற்
ளக்னேர் ப்ளக்ட்கள் (உகயதல் டிப்னகள்)
ளசமல்யக் ளகமடுத்டபர்கள்கூ இப்டிப்ட் உத்டணணம
ழதமக்தடமம்சங்கவநப் ளற்பர்கநமக
இனந்டயனக்கயமர்கள். ஆத்ணமடேபம், டயவ்தமடேபங்கள்
ழபண்டுணமமல் அபர்கநிம் இல்மடயனந்டயனக்கமம்.
ஆமல் ணயகறம் உதர்ந்டடம ணடேஷ்த குஞங்கள்
அபர்கறக்கு இனந்டயனக்கயன் ளமடபமக

இப்டிதினந்டமல்டமன் அபர்கநிழழத ழகமிஷ்மக,

ட்சமடனள்பமகச் சய ஆசமர்தர்கள் பந்டழமடங்கூ
இபர்கநினம் சஞமகடய ண்ஞிபிட்டு க்டய
பிச்பம¨டழடமடு இபர்கறக்கு ழபகம் ளசய்னேம்
சயஷ்தர்கள் ழசர்ந்டயனக்கயமர்கள். இல்மபிட்மல் சண்வ
ழமச் ளசமல்யக் ளகமடுக்கும் டடேர்ழபட ஆசமர்தமகழப
இனந்ட த்ழமஞரிம் கல்வ்தன் (கவபன்) ப்டி

சஞமகடய ண்ஞிதினப்மன்? சுமணனக்கு ப்டிக்

கர்ஞன் அடிவண ணமடயரிப் ஞிபிவ ண்ஞிதினப்மன்?
மன்ஸ் கற்றுக் ளகமடுப்பக்குக்கூ 'ஆசமர்த' ட்ம்
ளகமடுத்ட "ந்னத்தமசமர்தன்" ன்னும்டிதமக, ம் ழடசத்ட
டீச்சர்கள் டங்கறவத பித்வடதில் ழடர்ச்சய

ளற்யனந்டட ணட்டுணல்மணல் எப்ற் எறேக்கணம
பமழ்க்வக பமழ்ந்டயனக்கயமர்கள். ங்கர டத்டயழ ளரித
யம்ம், டமன் ழன் ன் உஸ்டமத் அக்ர் வதில்
இனந்டயனக்கயமன். அபனுவத ங்கர ட ஆசமர்தர்
ரிடமவப் ற்யப் டிக்கும்ழமட அபர் KS ணமடயரிதம
ணமமக இனந்டயனக்கயமளன்று ளடரிகயட. ரிடமஸ்
ஸ்பமணய ன்ழ ளசமல்கயமர்கள்.

இங்ழகழத டயனவபதமற்யழ டைறு பனத்டக்குள்ழந
ணம வபத்தமட சயபன் ன்று ங்கர ட பித்பமன்
இனந்டயனக்கயமர். ளதவழத ளசமல்மணல் 'சயபன்பமள்'
ன்ழ ளசமல்றம்டிதமக அத்டவ உதர்ந்ட பமழ்க்வக
த்டயதினக்கயமர். எனமள் சயறனவ டப்ிட

கயவதமட, எனழபவந ந்த்தமபந்டம் டப்ிட

கயவதமட. ளபநினைர்கநில் கச்ழசரிக்குப் ழமகயழமட
னவப் ளட்டி பந்டழசமபிட்மல் அன்வக்குப்
ட்டிிடமன். னதம் ந்த்ழதமமவக்குக்

குந்டகணயல்மணல் கச்ழசரிவத னென்று ணஞிக்ழக
ஆம்ித்ட ஆறு ணஞிக்குள்ழந னடித்ட பிடுபமமம்.
அப்டிச் ளசய்த னடிதமபிட்மல் ந்த்தமபந்டம்
ஆபிட்டு ஆவ ணஞிக்கு ழணழடமன் கச்ழசரி

ஆம்ிப்மமம். யர்ந்டணமக ங்ழகதமபட மற ணஞி,

அஞ்சு ணஞிக்கு ஆம்ிக்க ழர்ந்டமறம் ரிதமக

ந்த்தம கமத்டயழ கச்ழசரிவத யறுத்டயபிட்டுப் ழமய்
ந்த்தமபந்டம் ண்ஞிபிட்டுத் டயனம்ிபந்டடமன்
கச்ழசரிவத பிட் இத்டயல் ஆம்ிப்ட ன்று வபத்டக்
ளகமண்டினந்டமமம்.
ஞம், கமசு, பனக்கு ல்மம் னறேக்க அபனவத
அண்ஞம மணஸ்பமணய சயபன்டமன் கபித்டக்
ளகமண்டினக்கயமர். அபனம் ல் க்டய, மயத்த
வ்னேடத்டய ல்மம் உள்நபர். அறுத்டய னென்று

மதன்ணமர்கவநப் ற்யப் ளரித னமஞக் கர ர்த்டவகள்
ன்று ண்ஞிதினக்கயமர். அபர் ளமறுப்ிழழத

ல்மம் பிட்டுபிட்டுத் டம்ி ங்கர டம், சயபனவ,

கமதத்ரி இடழப பமழ்க்வக ன்று இனந்டயனக்கயமர்.
சயஷ்த ம்வ உண்மக்கயக் ளகமள்ந ழபண்டுளணன்
ண்ஞம்கூ அபனக்கு இல்வ. ஆமறம் அபனவத
சரத்டயமல் அபவ ளடய்பணமக ணடயத்டத் டமங்கநமகழப
என இனட னப்ட சயஷ்தர்கள் ப்ழமட மர்த்டமறம்
அபனவத க்னத்டயழ இனந்ட ளகமண்டு, அபர்

இபர்கவந உட்கமர்த்டய வபத்ட சயட்வ ன்று ளசமல்யக்
ளகமடுக்கமபிட்மறம்கூ இபர் மட்டுக்கு

ஆத்ணமர்த்டணமகப் மடிக்ளகமண்டினப்வடக் ழகட்டுக்

ழகட்ழ மம் ண்ஞிபிடுபமர்கநமம். அந்ட இனட
னப்ட ழனக்கும் இபழ சமப்மடு ழமட்டினக்கயமர், குன
டட்சயவஞ ன்று டறம் பமங்கயக் ளகமள்நமணழ.
ஆல் மல் கற்றுக் ளகமடுத்டபர்கள், கத்டயவதச் சுனற்ய
னேத்டம் ழமச் ளசமல்யக்ளகமடுத்டபர்கள்

ஆகயதபர்கள்கூ 'ஆசமர்தன்' ன் ணரிதமவடக்குகந்ட
ளதவப் ளறும் ழதமக்தவட ம்மடயக்டக்

ளகமண்டினந்டமர்களநன்மல், ழபட சமஸ்த்ம் ளசமல்யக்
ளகமடுக்கயபர்கள், 'இபழ ஈச்பன்' ன்று சயஷ்தர்கள்
சஞமகடய ண்ஞக் கூடிதபர்கநமகத்டமன்

இனந்டயனப்மர்கள் ன்டயல் ந்ழடளணன்?
குடய
ளடய்பத்டயன் குல் ( மன்கமம் மகம்)
குன
"குடய"

அனர்பணமகச் சய இங்கநில் சடர்டச பித்வதகநிறம்
உள்ந க சமஸ்த்ங்கவநனேம் மங்ழகமமங்கணமக

ஆமய்ந்ட கற்றுக்ளகமடுப்டற்கம  ஆசயரிதர்கவநத் டம்
கர ழன வபத்டக்ளகமண்டும், ீிதர் ஸ்டூன்ட்கவநக்
ளகமண்டு றிதர்கறக்குக் கற்றுக் ளகமடுத்டம்

மநணம ணமஞபர்கறக்குக் கல்பி அநித்ட குனணமர்கள்
இனந்டயனக்கயமர்கள். இபர்கறக்குத்டமன் "குடய" ன்று
ளதர். குடய னன்ய ன்கயழமம். ளணட்மசயல் குடய
(மக்னஷ்ஞ) ழமய ன்று இனக்கயமர். இண்டு
ழனம் குமத்கமர்கள். இனபர் ழனம் 'ய'தில்

னடிகயட. ஆமல் இபர்கள் மன் இப்ழமட ளசமன்
எரியல் அர்த்டப்டி 'குடய'கள் இல்வ.
கமப்ழமக்கயல், கல்பி ப்சமத்டயல் ணயகறம் சயப்மக்த்
ளடமண்டு ளசய்னேம் என ளரிதபவக் 'குடய' ன்று

ளசமல்படமக ற்ட்டயழழத இபர்கவநக் குடய
ன்கயழமம். னன்ய அழக பித்தமசமவகறம்,

ம்னவத கமசம ப்சமத்டக்கமக பித்தமபனம்
வபத்டபர். ழமய அழக பனங்கள் உசந்ட
னவதில் ளமம்றம் ல் ளதனன் டயதமயகல்
வஸ்கூயல் ஆசயரிதமக இனந்டபர். அடமல்

இபர்கவநக் 'குடய' ன்று சயப்ித்டச் ளசமல்கயழமம்.
பயஷ்ர் ணமடயரி ணம ளரிதபமக என குன

இனக்கயழமட அபரிம் மற பமர்த்வடதமபட ழழ
கற்றுக்ளகமண்டு "பயஷ் சயஷ்தன்" ன்று ளதர்
பமங்க ழபண்டுளணன்று மநணமபர்கறக்கு ஆவசதமய்
இனந்டயனக்கணல்பம? இபர்கறவத ஆவசவதப் னர்த்டய
ளசய்படற்கமக அந்ட ணம ளரிதபர்கறம் ஆவசழதமடு
பனகய அத்டவ பித்தமர்த்டயகவநனேம் குனகுத்டயல்

ழசர்த்டக் ளகமண்டு, யவத ஆசயரிதர்கவநத் டங்கறக்குக்
கர ழன அணர்த்டயக் ளகமண்டு இபர்கள் னெம் அபர்கறக்குப்
மம் ளசமல்யத் டனபட, ஆம் கட்ங்கநில் ழடம

என்யண்டு பிதங்கள் ணட்டும் டமங்கழந ளசமல்யக்
ளகமடுத்ட, "அட்பமன்ஸ்ட்" கட்ம் பனம்ழமட பிஸ்
டமணமக க்நமஸ் டுப்ட ன்று வபத்டக்

ளகமண்டினந்டயனக்கயமர்கள்.ழம (த்ளடமன்டமம்)
டைற்மண்டில் ணன்மர்குடி மற சமஸ்த்ரிகள் ன்று
பித்தம மங்கடமக எனபர் இனந்டமர். மங்கடர்

ன்மல் கவ கந்டபர். 'மம்' (paaram) ன்மல் அக்கவ.
அபனவத சயஷ்தர்கள் ன்று ளமம்ப் ழர் அடுத்ட
டவனவதில் பந்டமர்கள் அபவ்நற ழனம் னறே

பித்தமப்தமனம் அபரிம் மம் ழகட்ட. அடற்கு

னன் அழகணமக ீிதர் ணமஞபர்கநிம்டமன் இபர்கள்
டித்டளடல்மம்.
"குபம்ச"த்டயல்

(னடல் ர்க னடிபில்) பயஷ்வக்

"குடய" ன்று ளசமல்யதினக்கயட. "சமகுந்ட"த்டயல்
கண்ப ணர்யவதக் குடய ன்று ளசமல்யதினக்கயட.
சயயட கமம் கனயத்ட மநணமக சமஸ்த்ங்கறம்
கமவ்தங்கறம் இம்ணமடயரி குனகுறம்
த்டகயபனக்குத்டமன் "குடய" ன் ளதர்
ளகமடுக்கப்ட்ட. த்டமதிம் ன்ட அடயசழதமக்டயதமய்
(ணயவகக் கூமய்) இனக்கமம் ன்கயமர்கள்.
ப்டிதமமறம் டைற்றுக் கஞக்கயமபட ணமஞபர்கள்

இபற்யல் இனந்டயனக்கக்டமன் ழபண்டும். இடயல் கபிக்க
ழபண்டிதட ன் ன்மல் இத்டவ ணமஞபர்கள்
இனந்டழமடயறம் குனபமபர், அடமபட அந்டக்

குடயதமபர், ஃீவழதம டட்சயவஞவதழதம
யவக்கமணல், அவ்பநற ணமஞபர்கறக்கும்

ஆசயரிதர்கறக்கும் டமழண சமப்மடு ழமட்டு ட்சயக்கும் ய
ஆசமர்தமக இனந்டயனக்கயமர். 'ழதம அன் டமமடய
ழமஞமத் அத்தம தடய' - 'பன் சமடம் ழமட்டுப் மம்

ளசமல்யத் டனகயமழம' அபழ குடய ன்று ட்சஞம்
ளசமல்யதினக்கயட. 'ல் கமர்தம் ளசய்கயமர். டன்
மஜ்தத்டயல் யவத பித்பமன்கவந உனபமக்குகயமர்'
ன்று மம மட்டுக்கு இபனக்கு ம்மபவ ண்ஞிக்
ளகமண்டினப்மன். இபனம் மநணம
சரப்ிள்வநகவநக் கல்பிணமன்கநமக்குபமர்.
"வ்னத்தர்த்டம்" (ஞத்டக்கமக) ன் பமவழத இமட.

ஆமறம் ளணமத்டத்டயல் மர்த்டமல் ளரித

பித்தமசமவகள் த்டயத குடயகள் அனர்பணமகத்டமன்
இனந்டமர்கள். டிதமக என ஆசமர்தன் சயயடமக
குனகும் த்டபழட ளமட பிடயதமக இனந்டட.
னர்பகம ழமடவதவணப்ின் பநர்ச்சய
ளடய்பத்டயன் குல் ( மன்கமம் மகம்)
குன
னர்பகம ழமடவதவணப்ின் பநர்ச்சய
ழபடகமம் ன்கய ஆடய கமத்டயல் ம்னவத
ழடசத்டயல் (ம்னவத ழடசத்டயல் ணமத்டயணயல்வ,
உகத்டயழழத) னடல் னடயல் கல்பி ழமடயப்ட
ப்டி ஆம்ித்டட ன்மல்.

எவ்ளபமன ரியனேம் அபனக்கு ஈச்பமடேக்த்டயல்
ஸ்னரித்ட (அடமபட, reveal ஆ) ணந்த்ங்கவநனேம்
பித்வதகவநனேம் டன்னுவத னத்ன், னத்ன் ணமடயரிதமக
இனக்கப்ட் ளனக்கணம ந்டணயத்ர்கநின் குனந்வடகள்
ஆகயதபர்கறக்குச் ளசமல்யக் ளகமடுப்டயல்டமன் ஆடய
'ஸ்கூல்' ிந்டட.

பித்வதகள் ன்று இங்ழக ளசமன்ட,

ிற்கமத்டயல் அந்ட பமர்த்வடதில் உள்நங்கய
'ஆர்ட்'கவநனேம்

(கவகவநனேம்) தங்ஸ்கவநனேம்

அந்ட ஆம்கமத்டயல் அவ்பநபமகக் குயக்கபில்வ.
அக்கமத்டயல் எவ்ளபமன உமமணமர்க்கனம் ணட்டுழண
என பித்வத ப்ட்ட.

ல் த்தம தத்டயழ என ரியதின் அந்டஃகஞம்

ணமத்ணமபிம் ளசமனகயக்ளகமண்டு கயக்கும்ழமட அந்டப்
ணமத்ண ஸ்பனொணம ஆகமசத்டயழதினந்ட
அபர்கறக்குள் ணந்த்ங்கள் ஸ்னரிக்கும், அந்டப்
ணமத்ணமபின் அடேக்த்டயல் அவட அவபடற்கு

உமதணம டமபளடமன உமம ணமர்க்கனம் டமமக
'ரிபல்
ீ ' ஆகும்

(ளபநிப்டும்) . தணடர்ண மம

சயழகடறக்கு உழடசயத்டணமடயரி, த்குணமர் மடனக்கு
உழடசயத்ட ணமடயரி என ழடபவட அல்ட

ளடய்பத்டன்வண அவந்ட என ணம னனர் என
ரியக்கு, அல்ட ழபளமன த்மத்த்டக்கு

இப்டிப்ட் பித்வதவத உழடசயப்மர். ஸ்பர்க்க ழமக
ம்ந்டனள்ந அக்ி பித்வதவத சயழகடறக்கு
தணடர்ணமம உழடசயத்டமர். அந்ட பித்வத அடற்கப்னம்
அவடப் ளற் சயஷ்தம சயழகடயன் ளதரிழழத
பனங்கப்ட்டுளணன்றும் பம் ளகமடுத்டமர்.
இழட ழமத்டமன் இன்ம் சய பித்வதகறம் அபற்யல்
உழடசம் ளற் சயஷ்தர் ளதரில் இனக்கயன்.
உழகம பித்தம, த்தகமண பித்தம, வணத்ழதி

பித்தம ன்று உயத்டயல் பனகயவப, அவப தமவக்
குயத்ட உழடசயக்கப்ட்ழபம அபர்கள் ளதவ
வபத்டத்டமன். உழடசயக்கய குனபின் ழரிழம, அல்ட
உமம னெர்த்டய அல்ட டத்பத்டயன் ழரிழம
இல்மணல் இப்டிச் சய பித்வதகள் சயஷ்தர்
ழரியனப்டயயனந்ட, ச்த்டமக்டயகறன் பித்வதவதக்
கற்யத பினம்னகய ணமஞபனுக்கு ஆடயதில் வ்பநற

சயப்னக் ளகமடுத்டயனக்கயமர்களநன்று ளடரிகயட. இட என

க்கம் இனக்கட்டும்.ஆடயக்கும் ஆடயகம ஸ்கூல் ற்யச்

ளசமல்யக்ளகமண்னடிந்ழடன். பித்வதகள் ன்ட ற்யப்
ழச்சு பந்டட.
"ப்ஹ்ணபித்தம"

ன்று ல்ம பித்வதகறக்கும்

னடிபம த்த டத்பத்வடச் ளசமல்றம் ழபடமந்டணம
உயத்டக்கவந என ளணமத்டணமகச் ழசர்த்டக்
குயப்ிடுபட பனக்கம். "ன், ளரித ப்ம்ண
பித்வடழதம?" ன்று இவடத்டமன் ழச்சு பனக்கயல்
ளசமல்பட. இந்ட ப்ஹ்ணபித்வததம உயத்டக்கநில்
அழக பித்வதகள் - ஞ்சமக்ி பித்தம, டபித்தம,
அந்டர்தமணய பித்தம ன்ளல்மம் குயப்ிப்டுகயவப பனகயன். Ritual (சங்கு) யவத இனக்கப்ட்
பித்வதகள், அப்டிதில்மணல் த்தமமடய

அப்தமங்கநமல் க்ரியக்கக்கூடித டத்ப னொணம
பித்வதகள் ஆகயத ல்மம் யவத இனந்டயனக்கயன்.
இபற்வ னடயல் ஈச்ப ப்மடத்டமல் ளற்

ரியகறம், இழட ணமடயரி ணந்த்ங்கவநனேம்,  ணந்த்ங்கள்
அக்கயத றக்டங்கவநனேம் ஆகமசத்டயயனந்ட
அளௌனழதணமகப் ளற் ரியகறம் இபற்வத்

டங்கள் டங்கள் பமரிசுகறக்கும், ளமம்னறம் ளனக்கணமக
இனக்கப்ட் ணற் சங்கறக்கும் டங்கள் டங்கள்
அகத்டயழழத ளசமல்யக் ளகமடுக்க ஆம்ித்டடயல்டமன்
ஆடயகம ஸ்கூல் உண்மதிற்று. ரியகநின்
ர்ஞசமவகவநப் ளமடபமக ஆச்ணம் ன்மர்கள்.
அபற்யல் இந்டணமடயரி ழமடவ வளற்
ஆச்ணங்கவந 'ரியகும்டமன் ம்னவத, அல்ட
ணிட குத்டவத, னடல் ள்நிக்கூம்.

இப்டி ளமம்றம் ஆம்த்டயல் என குடும்ப்

மம்ர்தணமகழபடமன் பித்வதகறம், பித்தமசமவகறம்
இனந்டயனக்கயன். அப்னம் இந்ட ரியகுக்கமர்கநில்
எனபனக்ளகமனபர் ளடமர்ன, ரிபர்த்டவ ற்ட்டு,
கல்பினவ வ்னத்டயதமகய அபபனம் டங்கள் டங்கள்

குடும் பித்வதவத ணட்டுணயன்ய ணற் பித்வதகவநனேம்
ணந்த் றக்ங்கவநனேம் ணற் ரியகுங்கறக்குப்
ழமய்க் கற்றுக் ளகமள்ந ஆம்ித்டமர்கள்.
ளணமனய, எய எறேங்கு
ளடய்பத்டயன் குல் ( மன்கமம் மகம்)
குன
ளணமனய, எய எறேங்கு
கற்றுக் ளகமடுப்டயல் மவடமழ னக்தணமக
உகஞம்? உகத்டயன் ஆடய டைமகயத ரிக்ழபடத்டயழழத
மம னொத்வட யர்ஞதிப்டம வ்தமகஞம்
(இக்கஞம்) வ்பநற ன்மக பவதவ

ளசய்தப்ட்டினந்டயனக்கயட ன்வடப் மர்த்ட
ழணல்மட்டுக்கமர்கள் ஆச்சர்தப்டுகயமர்கள். வ்தமகஞ
பிடயகள் ன்று ணற் ல்ம மவகறக்கும்
இனப்பற்ழமடு ணட்டுணயல்மணல், ஸ்பங்கள் ன்டமக
ணந்த்ங்கநின் எவ்ளபமன அக்ஷத்வடனேம் ப்டி
ற்யழதம, இக்கயழதம, ணணமகழபம உச்சரிக்க

ழபண்டுளணன்வடனேம் கற்றுக் ளகமடுத்டமர்கள். ஆடயதில்
அந்ட ணந்த் சப்டங்கள் ரியகறக்கு ப்டி

அடேக்ணமதிற்ழம அழட னொத்டயல் ளசமல்யக்

ளகமடுத்டமர்கள். கம பவதவ ளசய்தனடிதமட அந்ட
ஆடய ஸ்கூயயனந்ட ஆம்ித்ட த்டவழதம
னேகங்கறக்கு அப்னம் இன்வக்கு என கமடிகள் என
சயஷ்தனுக்குச் ளசமல்யக் ளகமடுப்ட பவதில், இந்ட

ழடசம் னமறம் ளகமஞ்சங்கூ பித்தமணயல்மணல் அழட
ஸ்பங்கநில்டமன் ழபடங்கநின் அப்தமம் இனந்ட
பந்டயனக்கயட.

றேத்டயல்மட ழமடவ
ளடய்பத்டயன் குல் ( மன்கமம் மகம்)
குன
றேத்டயல்மட ழமடவ
இப்டிச் ளசமல்யக் ளகமடுத்டட றேத்டயன் னெம் இல்வ.
றேத்டக்கு னக்தத்பம் பந்டட ளமம்க் கமத்டக்குப்
ிற்மடுடமன். இப்ழமட ள்நிக்கூம் ன்றன்

யவக்கப்டுகய கனம்வக, சமக்ீஸ், ஸ்ழட், ப்ம்,
ழமட்டு, ளன்யல், ழம ன்கய டறம், னஸ்டகம் சுபடி
னடம டறழண இல்மடட ஆடயகம ஸ்கூல். 'டிப்ன'
ன்று கல்பிவதச் ளசமல்பழட னஸ்டகத்வடப் மர்த்டப்
டிப்டயயனந்ட ற்ட்டடமன். அட்சமப்தமம் ன்று
பித்தமம்த்வடச் ளசமல்படயறம் 'அட்சம்' ன்ட

றேத்வடச் ளசமல்படமகழப இப்ழமட  கமணமக
வபத்டக்ளகமண்டு, குனந்வடக்கு அன்று 'ஆம' றேடச்
ளசமல்யக் ளகமடுக்கயழமம். இண்மதிம் பனத்டக்கு
னந்டயழத டிப்ில் றேத்ட ிடமணமக பந்டபிட்ட

ன்ட டயனபள்றபர், எ£வப னடமபர்கள் ண்,
றேத்ட ன் இண்வனேம் இண்டு கண்கநமகச்
ளசமல்படயயனந்ட ளடரிகயட.
ஆமல் மன் ளசமல்றம் ணயகப் னவணதம
ழபடகமத்டயல் ஆம்ித்ட, அப்னம் ளபகுகமம்
பவதில் கூ றேத்ட, டிப்ட ன்ட அடயகம்

இல்மணல்டமன் பிஸ்டமணம பித்தமப்தமம் னமறம்
ந்டயனக்கயட. ன் ளசய்டமர்களநன்மல்,
பமய்ளணமனயதமகழப ளசமல்யக்ளகமடுத்ட அவட ணமஞபன்
கமடமல் ழகட்டு ணறுடி பமதமல் எப்ிக்கும்டிச் ளசய்ழட
மம் த்டயமர்கள். ழபடணந்த்ங்கவந றேடய வபக்க
கூமட ன்று ண்ஞிதினந்டமர்கள். ளன்மல்

ளடய்பிகணம அந்ட ணந்த் சப்டங்கள் ன்வக்கும்
ழமகத்டயல் இனந்டளகமண்டு, அடன்னெம் ழமக

ழக்ஷணத்வட உண்மக்க ழபண்டுளணன்டற்கமகத்டமன்.
இடற்கும் றேடய வபக்கமணயனப்டற்கும் ன்
ம்ந்டம்?

ழமகத்டயல் ணந்த் சப்டங்கவநப்

ப்ிக்ளகமண்டினக்கும்டிதமக ங்கநில் என ிரிவப

உறுடயதமக ற்டுத்டயத் டழபண்டுணமமல் அடற்கு ன்
பனய? அபர்கள் ப்ழமட மர்த்டமறம் இவடச்
ளசமல்யக்ளகமண்டினக்கப் ண்ஞி, அப்டிப்

ண்ஞிமல்டமன் அபர்கறக்குப் ிவனப்ன உண்டு.
டக்ஷயவஞழதம ணமன்தழணம கயவக்கும் ன்று வபத்ட,
ழபழ ந்டத் ளடமனயறக்கும் அபர்கள் ழமகப்மட
ன்று பிடய ளசய்டபிடுபடடமன். இடற்கு அபர்கள்

ழபடத்வட ழடம அவ்பப்ழமட னஸ்டகங்கநில் மர்த்டப்

டிப்ட ன்று இனந்டமல் ரிப்ட்டு பமட. ழபடத்டயல்
பனம் அழக சப்டங்கவந றேத்டயல் ளகமண்டுப
னடிதமட. அடன் ற்ல் -இக்கல் ஸ்பங்கவநனேம்
றேடயக் கமட் னடிதமட. டமபட ங்க்சுழபன் ணமர்க்

ழமமழண ன்மல், அச்சுப்ிவன றேத்டப்ிவன ணமடயரி
ற்ட்டுபிட்மர் ணந்த் னொம் ணமயப்ழமய் அடன் ழ
பிரீடணமகயபி இனண்டு. இளடல்மபற்ழமடுங் கூ

ளமம் னக்தணம கமஞம், ழடம அவ்பப்ழமட டிப்ட
ன்டமக எனத்டனுவத ணயன் ளபநி ளபழமடு
ணந்த்ங்கவந யறுத்டய பிட்மல் அபற்யன் னர்ஞ

ப்ழதமம் உண்மகழப உண்மகமட. ணந்த்ங்கள்
எனபனுவத ணஸ் னமவபனேம் வ்தமித்ட
அபவத உதிரிழழத இங்கய ஊயதினக்க ழபண்டும்.
அப்ழமடடமன் அபன் ளசமல்றம் ணந்த்ம் னர்ஞணமக
பர்தபத்டமக
ீ
இனக்கும். 'றேடயவபத்டப் டிக்கமம்' ன்று
இனந்டபிட்மல் எனபன், அவட ணப்மம்

ளசய்டளகமள்நமணழ, 'அடடமன் சுபடி இனக்ழக ணதம்
ழனம்ழமட மர்த்டண்ம ழமச்சு' ன்று

இனந்டபிக்கூம். அடமபட ணந்த்ம் இபனுக்குள்ழந,
அல்ட இபன் ணந்த்த்டக்குள்ழந ஊமணல்
ழணளறேந்டபமரிதமக னடிந்டபிடும். இப்டி பிக்கூமட
ன்றுடமன் றேத்டயல்மணல் பமய்ளணமனயதமழழத
ஆடயகம ஸ்கூயல் மம் த்டய ல்மபற்வனேம்
ணப்மணமகப் ண்ஞிக்ளகமள்ந வபத்டட.

ணந்த்ம் ணமஞபனுக்குள் ஊறுபடற்கமகத்டமன் அபவ
னத்டயசமயதமக ணட்டுணயல்மணல் குஞசமயதமகறம்
இனக்கப் ண்ஞிமர்கள். ளன்மல் சுத்டணம
ீபக்குள்டமன் ழபட ணந்த்ம் இங்கய ப்கமசயக்கும்,
அபவனேம் ப்கமசயக்க வபக்கும். இடமழழத

பித்தமர்த்டயக்கு - ஸ்டூன்டுக்கு - ப்ம்ணசர்த யதணத்வட
வபத்டமர்கள். 'டஸ்' ன்ழ சய¬க்ஷ னவவத
வபத்டமர்கள். பித்தமப்தமம் ன்ட என வ்டணமக
ஆம்த்டயழ டீ¬க்ஷனேன் ந்டட.

ிக்கும்ழமட ப்மம்ணஞனும் மமம் பர்ஞத்டபன்டமன்.
உத ம்ஸ்கமத்டமல்டமன் அபன் 'த்பின்' ன்னும்
இனிற்ப்நமகயமன், அப்னம் பித்தமப்தமத்டமல்
அபனுக்கு 'பிப்ன்' ன் ளதர் உண்மகயட. இந்ட

னென்றும் ழசர்ந்ட எனத்டவ 'ச்ழமத்ரிதன்' ஆக்குகயட.
இப்டி சமஸ்த்த்டயல் இனக்கயட.
ஜ்ந்ழணம மதழட சூத்
ம்ஸ்கமழர் - த்பி உச்தழட
பித்ததம தமடய பிப்த்பம்
த்ரிி ச்ழமத்ரித உச்தழட
இபன் 'ப்ஹ்ண' ப்டும் ழபடத்டயல் ஊய, அழட ப்ஹ்ண
டத்டமல் குயப்ிப்டும் ணமத்ணமவபப் ற்யத
ஜமத்டயல் யத்டய அவனேம்ழமழட 'ப்மஹ்ணஞன்'
ஆகயமன்.

அடமபட, கல்பி ன்ட ம்மடயப்டற்கு மடம்
ன்று மம் வபத்டள்ந யவக்கு ளமம் ளமம்
உச்சத்டயல் அட எனபனுக்கு அயவபனேம், ஆத்ண
ஜமத்வடனேம் ளகமடுத்ட அபனுவத ன்ணமவபழத
கவத்ழடற்ய வபப்டற்கமகழப ற்ட்ட ன் உதர்ந்ட
க்ஷயதத்வட ம்னவத ஆடய னெடமவடதர்
ளகமண்டினந்டமர்கள்.
பமதமல் ளசமல்ய ணமஞபவத் டயனம் எப்ிக்க
வபப்டயல் பமத்தமர் எவ்ளபமன ணந்த்த்வடனேம் ந்ட
டவப டயனம்த் டயனம்ச் ளசமல்பமர். அபர் என டவப
ளசமன்டழண அவடப் ிடித்டக்ளகமண்டு எப்ித்டபிடும்

னத்டயசமயப் வதவத்டமன் "க ந்ட க்மய" ன்ட.
.

கும், சமவக, சமத்ன், சஞம் னடயத
ளடய்பத்டயன் குல் ( மன்கமம் மகம்)
குன
கும், சமவக, சமத்ன், சஞம் னடயத
"கும், ழகமத்ம்

மர்க்கடம்" ன் என பமக்தம்

ம்ணயவழத அடிடுகயட. (இந்டக் ளகமள்வகவதழத
அடித்டப் ழமட்டுபி ழபண்டுளணன்டடமன் ம்னவத
ப
ீ
மகரிக்கமர்கநின் அிப்மதம்.) எழ ரியதின்
பம்சத்டயனுவத  கயவநப் ம்வகவநச் ழசர்ந்ட
ல்ழமனம் என 'ழகமத்ம்'. 'கும்' ன்மல் இப்டி எழ
ழகமத்ணமக இனக்கயபர்கநில் கயட்டி உபமக என்று
ழசர்ந்டயனக்கயபர்கள். இந்டக் 'கு'த்டயல்டமன் ஆடயகம

ஸ்கூல் ற்ட்டமக மன் ளசமன்ட. அப்ழமட
'குனகும்' ன்

ளதவபி 'ரியகும்' ன்

ளதரிழழத அட அடயகம் ழசப்ட்ட. குன - சயஷ்தன்
ன்கய ழமட க்டமந்டவ்தம் (த்ட உற) அடயல்
ளடரிதமணல், உறக்கமமக இல்மட இனபர்கநில்

எனபர் ளசமல்யக்ளகமடுப்டமகறம், இன்ளமனபர் கற்றுக்
ளகமள்படமகறந்டமன் ழடமன்றுகயட. ஆம்கம
ஸ்கூழம க்டமந்டவ்தனள்நபர்கநி« வழத அவணந்ட
என்மக இனந்டட. ஆடயதில் ிடமடமன் குன ன்று

ளசமன்ழல்பம? டங்கள் னெடமவடதம என ரிய
கண்டுிடித்ட - அல்ட கண்டு ளகமண் என
பித்வதவதத் டங்கறக்குள் அபர்கள் ப்ிக்

ளகமண்டமல் அட ரியகும் ன்று ழர் ளற்ட.
அப்னம் இப்டி அழக ரியகள் கண்டு ளகமண்
பித்வதகவநனேம் ணந்த்ங்கவநனேம் ரியகுங்கள் 
என்ளமளமன்று ளடமர்ன ளகமண்டு ஸ்ம்

ரிணமயக்ளகமள்றம் கமம் பந்டட. இப்டிக் கூட்டுச்
ழசர்ந்ட அழக கு ழகமத்ர்கள் எழ பிடணம
ஆசவஞகவந ழணற்ளகமண்ர். அங்கங்ழகனேம் இப்டி

ழபறு ழபமகப்  ழபறு ரியகறவத ணந்த்ங்கவந
என்மகத் டயட்டி எவ்ளபமன ிரிபிர் அவட
அத்ததம் ளசய்படமக ற்ட்ட. இப்டிக் ளகமஞ்சம்
ளகமஞ்சம் பித்தமத்டன் எழ ழபடத்டயல் ற்ட்
ிரிறகவநத்டமன் சமவக (கயவந) ன்ட. சரித் ரீடயதமக
பித்தமசமவ ன்ட பநர்ச்சய கண்வடப்
மர்க்கும்ழமட, ரியகுங்கறக்கு அப்னம் பனபட
எவ்ளபமன சமவகவதச் ளசமல்யக் ளகமடுத்ட

குனகுங்கழநதமகும். இங்ழக க்ட ந்டக்கநிணயனந்ட
கல்பி ப்சமம் பிரிபவந்ட, எழ ழபடப் ிரிவபச்

ழசர்ந்ட, எழ ஆசவஞகவநக் ளகமண் ல்மரினம்
பமதிற்று. அப்னந்டமன் என ழபடத்டயன் என சமவக
ணமத்டயணயல்மணல்  ழபடங்கள், ணற்றும் 

பித்வதகள் ஆகயதபற்வனேம் கற்றுக்ளகமடுப்டமக
குனகும் பிரிற ளற்ட.
ணமஞபன், பித்தமர்த்டய, சயஷ்தன் ன்ளல்மம் மம்
ளசமல்றம் வதனுக்கு 'சமத்ன்' ன்று அக் கமத்டயல் ழர்
இனந்டயனப்டமகப் மஞிிதின் வ்தமகஞத்டயயனந்ட
ளடரிகயட. 'சத்ம்' ன்மல் 'குவ' ன்று
ளடரிந்டயனக்கமம்.

என குவ எனத்டன் டவக்கு ழணழ கபிந்டளகமண்டு
அபவ ளபதில், ணவனகநியனந்ட கமப்மற்றுகயணமடயரி,
குன ன்பமல் ன்மக அபவஞக்கப்ட்டுக்
ளகடுடல்கநியனந்ட கமப்மற்ப்டுபடமழழத

சயஷ்தக்கு 'சமத்ன்' ன் ளதர் ற்ட்டினக்கயட.
இடயயனந்ட குனறவத உத்டணணம குஞனம்

அபனவத அன்னப் ஞினேம் ளடரிகயன். அடமபட
கல்பி ன்ட அயற ம்ந்டப்ட்டமக ணட்டும்
இன்வக்குப் ழமயல்மணல், ல் குஞத்டயன்

ம்ந்டனள்நடமகறம் இனந்டட ன்டகமகச்
ளசமல்கயழன்.
பித்தமசமவக்கு அப்ழமட சஞம் ன் ழர்

இனந்டடமகறம் மஞி ீதத்டயயனந்ட ளடரிகயட. 'சஞம்'
ன்மல் கமல். மடம், டம் ன்று கமவச் ளசமல்கயழமம்.

'ணடம்' ன்று

ணயகறம் உதர்ந்ட ஸ்டமத்வடச்

ளசமல்றம்ழமடம் 'டம்' ன் பமர்த்வட பனகயட. கமல்
ம் உம்வத் டமங்கய யற்கச் ளசய்படழம, ம்
உதிவத் டமங்கய யவத்ட யற்கும்டி ளசய்னேம் ளரித
'ப்ழமர்ட்'டமன்

டம். 'சஞம்' ¢ன்று இழட

அர்த்டத்டயல்டமன் குனகுத்டக்குப் ளதர்
ளகமடுத்டயனக்கயட.

அத்தமகர் ன்று ளமடபமகச் ளசமல்ப்ட் டீச்சர் ழபட
அத்டதத அத்தமங்கநில், அடமபட ழபட text -கவநச்

ளசமல்படயறம் ளசமல்யக் ளகமடுப்டயறம் 'கம்' ன்னும்
னடிற பவ ழமபமக இனந்டமல் அபவ

"ச்ழமத்ரிதர்" ன்டமகறம் இப்டி னெடைம text - இல்
ழடர்ச்சய ளற்யனப்ட ணட்டுணயல்மணல் அடன்
அர்த்டங்கள், டமத்ர்தங்கள் ஆகயதபற்வ ன்மக
பிநங்ககயக் கூறம் பல்பமதினந்டமல் 'ப்பக்டம'

ன்டமகறம் குயப்ிட்டமகத் ளடரிகயட. 'ப்பசம்'
ண்டபர் தமழம அபர் 'ப்பக்டர்'
ளகமஞ்ச கமத்டக்குப் ிற்மடு னடயழ ளசமன்
ஆசமர்தர், உமத்தமதர் ன் இண்டு பிடணம டீச்சர்கள்
உண்மமர்கள்.
எழ குனகுத்டயல் டிப்பர்கவந "ப்ஹ்ணசமரிகள்"
ன்றும் "டீர்த்தர்கள்" ன்றும் மஞிி
ளசமல்யதினக்கயமர். இழட ழர்கள் ிற்கமத்டயறம்

ீடித்ட இங்கயீ யல் class - mates ன்கயழமம். பக்ழக
"குனமதிக்கள்" ன்கயமர்கள்.
குனடக்ஷயவ
ளடய்பத்டயன் குல் ( மன்கமம் மகம்)
குன
குனடக்ஷயவ
டிப்ன னடிந்ட சயஷ்தன் டனகய டக்ஷயவ ன்ளபன்று
ணடே ளசமல்யதினக்கயமர். சு, னணய, ஸ்பர்ஞம், பஸ்த்ம்,

டமன்தம், கமய்கய, குவ, மட¬க்ஷ னடயதபற்யல் என
சயஷ்தமல் ட னடினேழணம அவடத் டமம் ன்கயமர்.
னடயழழத ழசயக்ளகமண்டு ளகமடுக்கல் - பமங்கல்
ியமக ணமஞபன் இண்டு ழவனேழண ச்மத்டம்
னடம கர்ணமக்கநில் ப்மஹ்ணஞர்கநமக
பரிக்கக்கூமட ன்ழ ணடே டீர்ப்னக் ளகமடுத்டயனக்கயமர்.
இப்டிக் கற்றுக் ளகமடுப்பர்டமன் "உமத்தமதர்" ன்று
ஜமகணயனக்கமம்.
க்ட ந்டக்கள் ணட்டுழணதம என குத்டயயனந்ட
ழபடத்டயல் அடயகமனள்ந ல்மனக்கும் ளமடபம
சமவகக்கு கல்பி ழமடவ பநர்ச்சய கண்ழமட

ப்மம்ணஞர்கழநமடு க்ஷத்ரித, வபச்தர்கறக்கும் ழசர்த்ட
ழமடயக்கும் ளரித குனகுங்கள் ற்மதி ன்று
ளடரிகயட.

னர்பகமக் கவகறம் தன்ஸ்கறம்
ளடய்பத்டயன் குல் ( மன்கமம் மகம்)
குன
னர்பகமக் கவகறம் தன்ஸ்கறம்
இப்டிப் ழமகப் ழமக, உமம ணமர்க்கம்டமன் பித்வத
ன்டம் பிரிபவந்ட, இப்ழமட மம் ளசமல்கய

அர்த்டத்டயல் அழக 'ஆர்'கறம் தன்ஸ்கறம் ற்ட்டு,
இவபனேம் பித்வத ன்று ளதர் ளற்று குனகுங்கநில்
கற்ிக்கப்மதி. சமந்ழடமக்த உயஷ்டயழழத
இப்டிப்ட் பித்வதகறக்கு என ளரித யஸ்ட்

ளகமடுத்டயனப்வடப் மர்க்கும்ழமட, 'த்டவ கமத்டக்கு
னன்ழழத ம் னர்பிகர்கள் இத்டவ டவகநில்

ழடர்ச்சய கண்டு, அபற்வ னவதமகக் கற்றுக் ளகமடுத்டம்
பந்டயனக்கயமர்கள்.' ன்டமக ணக்கு ஆச்சர்தழண
உண்மகயட.
அழக பித்வதகவநக் கற்றும் ஆத்ண ஜமத்டக்கு
அப்தமம் ண்ஞமடடமல் யவற கமஞமணல் ழடம என
க்கம் ிடித்ட க்ழசப்ட்டுக் ளகமண்டினந்ட மடம், டமம்
டித்ட பித்வதகநின் ழர்கவந த்குணமரிம்
ளசமல்படமக அந்ட உயத்டயல் பனகயட. மற
ழபடங்கள், ந்டமபட ழபடணமக
மடங் ளசமல்கய இடயம னமஞங்கள்
ஆகயதபற்ழமடு "ழபடங்கநின் ழபடம்" ன்று அபர்
குயப்ிடும் வ்தமகஞம், "ித்ர்தம்" ன்டம ித்ன

கர்ணமக்கவநப் ற்யத கல்ம், "மசய" ன்டம கஞிட

சமஸ்த்ம், "வடபம்" ன்னும் சகு சமஸ்த்ம், "GF" ன்கய
ளமனநமடம சமஸ்த்ம் ¢, "பமழகம பமக்தம்" ன்கய
டர்க்க சமஸ்த்ம், "கமதம்" ன்கய மீடய, "ழடப
பித்தம" ன்டம யனக்டம் (அடமபட ழபடத்டயன்

அக்ஷங்கறக்கு அர்த்டம் ளசமல்கய Etumology) , "ப்ஹ்ண
பித்தம" (ழபடமந்டம் னமறக்கும் ற்ட்டுள்ந ப்ஹ்ண
பித்தம ன் ழர் இந்ட இத்டயல் ழபடணந்த்

சப்டங்கவந பறேப யர்ஞதித்டத் டனம் சயக்ஷ£ சமஸ்த்ம்
ன் phonetics - ணட்டும் குயக்கும்) "னடபித்தம" ன்னும்
ீபந்டக்கவநப் ற்யதடம Biology "க்ஷத்பித்தம
ன்டம க்ஷத்ரிதர்கறக்குரித னேத்ட சமஸ்த்ம்,

அஸ்மணய அஸ்ட்மீ ஆகயத இண்டும் ழசர்ந்ட
"க்ஷத் பித்தம", பிங்கவந னயக்க பனய

ளசமல்யத்டனம் "ர்ப் பித்தம", "ழடப பித்தம"
(அடமபட உச்சமஞி ழடபர்கறக்கும் ம்வணப் ழமன்
ணடேஷ்த மடயக்கும் இவதிழனேள்ந 'ழடப"ங்கநம
கந்டர்பர்கறக்குரித ங்கர ட மட்த மக சயல் சயத்க்
கவகள்) ன்யப்டி அழக "ழகமர்ஸ்"கள் டித்டடமக
மடர் ளசமல்கயமர்.

மடர் ணமழணவட ளமனந்டயதபர். அடமல் அபமல்
இத்டவ டிக்க னடிந்டட. அழடமடு இத்டவ
டிப்மறம் ஆத்ணமந்ட யவவபப் ள னடிதபில்வ
ன்று ளடரிந்டளகமள்கய பிழபக பிதங்கறம் அபனக்கு
இனந்டட. அடமல்டமன் த்குணமவ ஆச்தித்ட
அபரிணயனந்ட ஆத்ண பித்ழதமழடசம் ளற்யனக்கயமர்.
ஈச்ப டத்பத்வடக் கமட்டிக் ளகமடுக்கழப கல்பி

ப்ழதமப்ழபண்டும் ன்டம் இடயழழத ளடரிகயட.
அட இனக்கட்டும். 'மன்' ளசமல் பந்டட - இத்டவ
ழகமர்ஸ்கள், இத்டவ ப்ளக்ட்கள்
ற்ட்டுபிட்ளபன்மல் அப்ழமட குனகுனம்
பிஸ்டமணமகயக் ளகமண்ழ ழமய்  டீச்சர்கள்

இனந்டயனக்க ழபண்டும். மடவப் ழம இல்மணல்
இபற்யழ என சய ப்ளக்ட்கவந ணட்டும் டிக்கும்
ணமஞபர்கவநக் ளகமண் டித்டிதம  க்நமஸ்கள்
அவணந்ட ளரித பித்தமசமவகள்

உண்மதினக்கழபண்டும். கமட்டிழ ரியகள் த்டயத
இப்டிப்ட் Forest University - கநின் அடிப்வதிழடமன்

மகூர் சமந்டய யழகடம் அவணத்டட மடனக்கு ற்ட்
குவ ளமடபமக அந்டக் கம பித்தமர்த்டயகள்
ல்ழமனக்கும் ற்ட்டினக்கமட. ஈச்ப ம்ந்டம், ஆத்ண
ம்ந்டம் உள்நடமகழப அந்மள் கல்பி இனந்டமறம்

என மணமன்த ீபவ பித்தமப்தம கமத்டயழழத
எழடிதமக அபனுக்கு ட்மட ஜமணமர்க்கத்டயல்

ிடித்டத் டள்நிபிபில்வ. அயற ரீடயதில் ப்ம்ண
பித்வதவதனேம் ளசமல்யக்ளகமடுத்டமறம் அவட
அப்ளமறேழட அபன் அடேபத்டக்குக்

ளகமண்டுபழபண்டும் ன்று யர்ந்டப் டுத்டபில்வ.
டிப்ன னடிந்ட ிகு அபன் கல்தமஞம் கமர்த்டயவக

ண்ஞிக்ளகமண்டு குனந்வட குட்டிகவநப் ளற்று இல்
பமழ்க்வகவத ன்மய் த்டயப் வனத கர்ணமக்கவநத்
டீர்த்டக்ளகமண்டும் டக்கம கர்ணமவபப் ண்ஞினேம்
சயத்ட ரிமகம் (ரிக்குபம்) அவந்ட, அப்னம்டமன்
ந்யதமய ஆகய ஆத்ணபிசமம் ளசய்த

ழபண்டுளணன்ழட ழபட சமஸ்த் பனய. இடற்கு அடேகூம்
ண்டம்டிதமகழப கல்பினவ இனந்டட.
டர்ணம் - ப்ஹ்ணம்
ளடய்பத்டயன் குல் ( மன்கமம் மகம்)
குன
டர்ணம் - ப்ஹ்ணம்
டர்ணம், ப்ஹ்ணம் ன்று இண்டு. டர்ணம் இழமகத்டயல்
எறேங்கமக பமனப்ண்டபட. ப்ஹ்ணம் ழமக

பிதம். டர்ணத்டயன் பனயதமக, டர்ணத்டக்கம டர்ணத்டயன்
பனயதமகத்டமன் என மணமன்த ீபன்
ப்ஹ்ணபிசமத்டக்கும் ழமகனடினேம். டர்ணம் ன் ன்று
பிசமரித்ட, அயந்ட, அடேஷ்டிக்கழப னர்ப
ணீ ணமம்வதமகய டர்ணணமர்க்க சமஸ்த்னம், ப்ம்ணத்வடப்
ற்ய பிசமரித்டயந்ட அடேபிக்கழப உத்ட
ணீ ணமம்வதமகய ழபடமந்டனம் உள்ந. அக்கம
பித்தமசமவகநில் ழபடமந்டம் யவதச் ளசமல்யக்
ளகமடுப்டமகழப ளனம்மமனக்கு வபக்கப்ட்ட.

அடயழழத அப்ழமழட ஈடுட்டுபி ழபண்டுளணன்று
வபக்கபில்வ. இழமக பமழ்க்வகவத ன்மக

த்டய - அடமபட டர்ணத்டயன் பனயதிழ த்டய - உரித
க்குபம் ளற்ின்ழ எனத்டன் னர்பத்டயல் அயற
ரீடயதில் ளடரிந்டளகமண் ஆத்ண சமஸ்த்த்டயல் னர்ஞணமக
ப்ழபசயக்கும்டிதமகத்டமன் ப்ஹ்ணசர்த ஆச்ணத்டயன்
பித்தமப்தமனம், ிகு க்னஸ்டமச்ணத்டயன்
பமழ்க்வக க்ணனம் உனபமக்கப்ட். மடர்

மணமன்த ீபமக இல்மணல் அமடமஞணர்க
இனந்டபமடமல் அபனக்கு டமர்ணயகணம

பமழ்க்வகழதமடு யன்றுபிடுபடயல் பித்தமப்தமம்
னடித்டழமழட குவ ற்ட்டு, ப்ஹ்ணஜமத்டக்கம
க்கம் உண்மதிற்று. க்னொஸ்டமச்ணத்டக்குப்

ழமகமணல் ப்ஹ்ணசர்தத்டயயனந்ழட ப்ஹ்ணஜம
யவக்குப் ழமய்பிட்மர்.
மடர் கவட இனக்கட்டும். மடமஞணம என
ணடேஷ்தவ அடர்ணத்டயல் ழமக பிமணல் பிதங்கநில்
அடிப்வதமக என ற்றும் ளகமள்றம்டி
ஆடயகமக்கல்பி னவ அவணக்கப்ட்ட. அட ப்டி
கமக்ணத்டயல் பிஸ்டமணமக பநர்ந்டட ன்று
ளசமன்ழன்.

வபடயகணமகழப க பித்வதகறம்
ளடய்பத்டயன் குல் ( மன்கமம் மகம்)
குன
வபடயகணமகழப க பித்வதகறம்
இன்ளமன னக்தணம பிதம் ளசமல் ழபண்டும்.
பித்வத ன்மல் வபடயகணம பித்வததமகழப இனந்ட
கமம் அட. அடமல் ந்ட ஆர்ட், தன்மமறம்
அடறம் கூ ழபட அத்ததத்ழடமடும், ழபட
பித்வதகநம டயமழமடும் ழசர்த்டத்டமன் வபடயகணம
பமழ்னவக்குப் தன்டுபடமகழப ழமடயக்கப்டும்.

இடயழ ழபடிக்வக ன்ளபன்மல் ழபடம்

னறேபவடனேம் எப்னக்ளகமள்நமணல் அடயல் என குடயவத
ணட்டும் எப்னக் ளகமள்றம் னர்ப ணீ ணமம்வ னடம
பித்வதகவநனேம், அடிழதமடு ழபடத்வடழத
எப்னக்ளகமள்நமட சமர்பமகம் னடயத பித்வதகவநனேம்,
ழபடத்வட ஆடரிப்டமகறம் ளசமல்னடிதமணல்

ஆழக்ஷிப்டமகறம் ளசமல்னடிதமணல் அடற்கு ழர்
ம்ந்டணயல்மணல் இன்டிளன்ளன்ட் - ஆக ற்ட்
மங்க்தம், ழதமகம் னடம பித்வதகவநனேங்கூ
ழபட அத்ததத்ழடமடு ழசர்த்ழடடமன் ளசமல்யக்
ளகமடுத்டமர்கள். ிற்மடு ழபட ப்மணமண்தத்வட

ஆழக்ஷித்ட அவபடயகணம ளௌத்ட ணடம் ழடமன்ய,
ளத்டர்கள் னேிபர்யடிகள் த்டயதழமடகூ
அபற்யழ சடர்டச (டயமன்கு) ழபடபித்வதகவநனேம்
ளசமல்யக் ளகமடுத்டமர்கள்.
ல்ம மடயதமனம்
ளடய்பத்டயன் குல் ( மன்கமம் மகம்)
குன
ல்ம மடயதமனம்
 ளடமனயல்கறக்கம  பித்வதகள் ற்ட் ழமட
ழபட அத்ததத்டக்குத் டகுடய ளற்

த்வபர்ஞிகள்கறம் (ப்மஹ்ணஞ, க்ஷத்ரித,
வபச்தர்கநம னென்று பர்ஞத்டயனம்) குனகுங்கநில்
ழசர்ந்ட டித்டமர்கள். மன்கமம் பர்ஞத்டபர்கள்

குனகுத்டயன் ஆசமர்தணமர்கள் ழமம் னடித்டின்

அபர்கநிம் பந்ட டங்கறவத ளடமனயறக்கம
சமஸ்த்ங்கவநத் ளடரிந்டளகமண்டு ழமபமர்கள்.

எவ்ளபமன பர்ஞத்டமனக்கும் குனகுத்டயன் னெணமக
ந்ளடந்ட அநறக்கு கல்பி ளழபண்டித
அபசயதணயனந்டட ன்வட அப்னம் ளசமல்கயழன்.

அப்ழமட இந்ட னவதில் மக்ஷம் டறணயல்வ
ன்ட னரினேம்.
ளணமத்டத்டயல் குனகுபமணமகழப குனழபமடுகூ
இனந்ட டித்ட த்வபர்ஞிகர்கறம்கூ எழ ணமடயரிதம
ழகமர்ஸ் டிக்கபில்வ. குனகுபமம் த்டவ
பனம் ன்டயறம்கூ அபர்கறக்குள்

பித்தமணயனந்டட. னென்று பர்ஞத்டயனம் ளபவ்ழபறு
பதறகநில்டமன் உத ம்ஸ்கமம் ளற்று
குனகுத்டக்கு அனுப்ட்மர்கள்.
கட்மத கல்பி
ளடய்பத்டயன் குல் ( மன்கமம் மகம்)
குன
கட்மத கல்பி
இந்ட பித்தமங்கள் இனக்கட்டும். மன் ளசமல் பந்ட
னக்தணம பிதம் ன்ளபன்மல்,
பித்தமப்தமத்டக்கு அர்வட உள்ந னென்று
பர்ஞத்டமரில் கனம் கட்மதணமக ப்ஹ்ழணமழடசம்
ளற்று, குனபிம் கல்பி கற்ழ ஆகழபண்டுளணன்று
சமஸ்த்ங்கநில் பிடயத்டயனக்கயட. இஷ்ணயனந்டமல்

டிக்கமம், இல்மபிட்மல் ழமகட்டும் ன்று பிமணல்

கம்ல்ரி றழகமக த்டயதினக்கயமர்கள். இப்டிச்
ளசய்தமபிட்மல் கடுவணதம டண்வ
பிடயத்டயனக்கயட. அக் கமத்டயல் தமனம் ளமம்ப் ளரித
டண்வதமக யவத்ட அபணமப்ட்ட

மடயப்ஷ்ம்டமன். பித்தமப்தமத்டெககு பமட ப்ஹ்ண,
க்ஷத், வபச்தர்கவந இப்டி மடய ப்ஷ்ம்
ளசய்னேம்டிதமகழப சமஸ்த்ம் ளசமல்கயட.

இபர்கறவத ந்டடயவதனேம் 'வ்மத்தர்கள்' ன்டமக
னெத்டயயனந்ட எடக்கயவபத்டபி ழபண்டுளணன்று
ளசமல்யதினக்கயட. ழபட ஜமனம் கல்பிதயறம்

அபற்றுக்குத் டகுடயளற் ல்மரினம் றபவட
கனடய பயனேறுத்டயதினக்கயமர்கள்.

மத்டயணயந்ட
ளடய்பத்டயன் குல் ( மன்கமம் மகம்)
குன
மத்டயணயந்ட
கட்மத மம் ன்டமல், ழடம அவ ணமக பந்ட,
கற்றுக்ளகமண்டமகப் ழர் ண்ஞிபிட்டுப்
ழமய்பினடிதமட. னறேணறன் னறே 'ழகமர்வ'னேம்
ல் ப்ஹ்ணசர்த யதணங்கழநமடு டிக்கக்கூடித
த்மத்த்டக்ழக கற்றுக்ளகமடுக்க ழபண்டுளணன்று டர்ண
சமஸ்த்ங்கள் கூறுகயன்.

சுத்டமகறம், க்ஞ - டமஞ சக்டயனேள்நபமகறம்
பித்தமர்த்டய இனக்க ழபண்டுளணன்கயன்.

ளசமல்யக்ளகமடுப்வட ன்மக க்யத்டக் ளகமள்பழட
ச்ஞ சக்டய. அப்னம் அவட ணக்கமணல் னத்டயதில்
இனத்டயக் ளகமள்பட டமஞசக்டய.
கம்ல்ரி ன்றும் வபத்டபிட்டு, இப்டித் டகுடயனேம்
வபத்டமல் ன் அர்த்டம்? இதற்வகதமகழப க்ஞ டமஞ சக்டய ழமடமடபன் ன் ண்டபட?
இடற்கமகத்டமன் னடயல் ப்ஹ்ழணமழடசம் ன்று
கமதத்ரிவத உழடசயத்ட, அப்னம் பித்தமப்தமத்டயல்
பிடுபட ன்று வபத்டமர்கள். கமதத்ரிவத எறேங்கமக

ித்ட பந்டமல் பனுக்கும் க்ஞ - டமஞ சக்டயகள்
உண்மகயபிடும்.
னவதமக கமதத்ரீ அடேந்டமம் ளசய்தமடடமல்
க்ஞ - டமஞ சக்டயகவநப் ளமடபன், அத்டமக
இனக்கயபன் ஆகயழதமனக்கு பித்வதவதக்

ளகமடுக்கக்கூமட ன்றும், அப்டிப்ட்பர்கவந
னெத்டயயனந்ட எடக்கயபி ழபண்டுளணன்றும்
வபத்டமர்கள்.

ல் பிவடதமமறம் ஊ னணயதில் (உபர் யத்டயல்
பிவடத்டமல் பஞமகப்
ீ
ழமபடழமல் த்பித்வதனேம்
அத்டக்கு உழடசயக்கப்ட்மல் பஞமகும்
ீ
ன்று
சமஸ்த்ம் ச்சரிக்கயட.
இப்டிச் ளசமல்யதினக்கயட. ழதமக்தவடனேள்ந சயஷ்தன்

கயவக்கழபதில்வ ன்மறம்கூ என பித்பமன் டன்

பித்வதழதமழழத ளசத்டமறம் சமகட்டும், ஆமல் ன்
ஆத்ட பந்டமறம் அமத்த்டக்கு ணட்டும் அவடக்

(கற்றுக்) ளகமடுத்டபிக்கூமட. என கவட ணமடயரிக்பச்
ளசமல்யதினக்கயட. பித்தம ழடபவட என
ப்மம்ணஞிம், ப்டி கபணமகக் கமப்மற்ய, கனத்டமகச்
ளசபனயத்ட, டக்கமனக்ழக பியழதமகம் ண்டபமழதம

அப்டித்டமன் ன்வனேம் c ண்ஞ ழபண்டும். சுத்டமய்,
யழடந்த்ரிதமய், ச்த்வடழதமடு பித்தமப்தமம்

ளசய்கயபமய், 'இவட யடயதமக ம்க்ஷயக்க ழபண்டும்'
ன்று யவக்கயபமய் உள்நபனுக்குத்டமன் ன்வ c
உழடசயக்க ழபண்டும்" ன்று ளசமல்படமக (டர்ண
சமஸ்த்ம்) ளடரிபிக்கயட.

அக்கவழதமடும், க்டயழதமடும் ழகட்கமடபனுக்கும், டர்ண
பிழமடணமக பித்வதவத ப்ழதமப்டுத்டக்

கூடிதபனுக்கும் ளசமல்யக் ளகமடுக்கழபகூமட ன்று
ணடே டர்ண சமஸ்த்த்டயல் இனக்கயட.
ல்ம டர்ண சமஸ்த் க்ந்டங்கறழண மத்ம் மர்க்கமணல்
ஞத்டக்ககமக பித்வதவதக் கற்றுக் ளகமடுப்பன்
கத்டக்குப் ழமபமன் ன்று ளமம்றம்

தப்டும்டிதமகச் ளசமல்யதினக்கயன்.

ிற்கம ணமறுடறம் டற்கம பிரீடனம்
ளடய்பத்டயன் குல் ( மன்கமம் மகம்)

குன
ிற்கம ணமறுடறம் டற்கம பிரீடனம்
அயற குஞம் இஞமறம் பித்தமர்த்டய

ழதமக்தடமம்சனள்நபமக இனக்கழபண்டுளணன்ட
னர்பிகர் ற்மடு. ிற்மடு ஸ்கூல் ன்று
வபத்டபிட்ின், 'க்நமயல் ளமம் ளௌடித்டம்
ண்ஞமணயனக்கயமம?' ன்று மர்ப்டற்கு ழணல்

குஞத்வடப் ற்யப் மர்க்க ழபண்டிதடயல்வளதன்றும்,
அயறக்குவவப வபத்ழட ஃளதில் ண்டபளடன்றும்
அல்ட னடயழழத அட்ணயன்

ளகமடுக்கமணயனப்ளடன்றும் ஆதிற்று. அடறம்
டற்கமத்டயல் ணமயப்ழமய் ளௌடித்டம்

ண்டகயபின் இஷ்ப்டிழத அபனுக்கு ணமர்க்
ழமட்டு பிடுபட ன்று தப்டுகய ஸ்டயடயக்கு
பந்டயனக்கயட.
குஞத்வடனேம் மர்க்கழபண்மம், அயவபனேம் மர்க்க

ழபண்மம், ளக்க்ஷில் ழபமட் பமங்க தமனவத
ஆடற ழடவபதமதினக்கயழடம அந்ட பர்க்கத்வடச்
ழசர்ந்ட சங்கநமதினந்டபிட்மல் ழமடம், அட

என்றுடமன் ழதமக்தடமம்சம் ன்று ஆகயதினக்கயட.
ஆமல் அப்டிச் ளசமல்யக்ளகமள்நமணல், 'ிற்ட்பவ
னன்னுக்கு ளகமண்டுபனகயழமம், டமழ்த்டப்ட்பவ
உசத்டகயழமம்' ன்று ளசமல்யக் ளகமள்கயமர்கள்.
(இவப)

அபச்தம் ளசய்தழபண்டித கமர்தங்கள்டமன்.

ஆமல் வடனேழண அநபயந்டம் னவனேனும் ளசய்த

ழபண்டும். ளமட ழக்ஷணத்வடனேம், க ங்கறக்கும்
கயவக்கழபண்டித cF ந்தமதத்வடனேம் கபிக்கமணல்
ளசய்டமல் அர்த்டம்டமன் ற்டும்.
இன்வக்கு உள்ந சய னெங்கவநச் ழசர்ந்ட
சங்கநின் டமத்டமறம் ளகமள்றத்டமத்டமறம் ஆடயகமப்
னர்பிகர்கறம் யவதக் கல்பி கற்ழமட, ழபறு சய
னெத்டயர் அப்டிச் ளசய்தபில்வ அல்ட
ளசய்தனடிதபில்வ ன்டற்கமக, "ன்வக்ழகம உங்கள்
டமத்டமறம், அபனக்குத் டமத்டமறவத டமத்டமறம்
டிப்ிழ ளகமடிகட்டிப் ந்ட பிட்மர்கழநமல்யழதம?
அடமழ இன்வக்கு ீங்கள் த்டவ

னத்டயசமயகநமதினந்டமறம் உங்கவந இண்மம்
க்ஷணமகத்டமன் கனடயக் கமசமவகநில் இம்
ளகமடுப்ழமம். உங்கவநபித் டகுடயதிழ

குவந்டயனந்டமறம் தமனவத டமத்டம, னத்டமத்டம
டிக்கபில்வழதம அபர்கறக்குத்டமன் இம் ரிர்வ்
ண்ஞி வபப்ழமம்" ன்கயமர்கள்.

இப்டிச் ளசமல்பட ழபறு டற்குப் ளமனந்டயமறம்
ளமனந்டம் - ஆமல் குத்டயறக்கு ப்டிப்

ளமனந்டகயட ன்ட னரிதபில்வ. ஆமறம்
டங்கவநப் குத்டயபமநிகநமகச் ளசமல்யக்

ளகமள்கயபர்கள்டமன் இப்டிச் ளசய்ட பனகயமர்கள்.
ஆடயதிழ யணமகழப னெம் ளடமனயல்கநமல்
மடயதமகப் ிரிந்டயனந்டழமட, அந்டப் ிரிபவக்கு
எத்டமவசதமகழப ளசய்டயனந்ட கல்பி னவதின்

ற்மட்டி மடயக் ளகமடுவண ன்கயமர்கள். இன்வக்குத்

டமங்கள் அயறத் டகுடயவதபி மடயடமன் னக்தம் ன்று
கத்டமமக ரிர்வ் ளசய்பட அவடபி

மடயக்ளகமடுவணதமக இனந்டழபமடயறம் இவட
னற்ழமக்கு, ணீடய, குத்டயபமநர் ளகமள்வக
ன்ளல்மம் ளசமல்பட ஆச்சர்தணமதினக்கயட.
ின்மயனப்பவ னன்மல் ளகமண்டு ழமபவட
தமனம் ஆழக்ஷிக்கபில்வ. அடற்கமக னன்மல்
இனப்பர்கநில் டமங்கநமகழப னன்ழக்
கூடிதபர்கவநனேம் ின்மழ டள்நிவபப்ழமம்
ன்டற்குத்டமன் ஆழக்ஷம், சயக்கயபக்குச் சமடம்
ழமட்டும். அடற்கமக, சமப்ிட்டுக் ளகமண்டினக்கயபின்
பதிற்யடிக்க ழபண்டிதடயல்வ.

ண டர்ணம், அழடம் ன் ண உத்டணணம டத்பங்கள்
இப்ழமட பிரீடணமக வனவக்கு பந்ட
ளகமண்டினப்டயல் என அம்சம்டமன் இடறம். மடயகள்
ழமகழபண்டுளணன்பர்கழந டங்கறவத கல்பி
உத்ழதமகக் ளகமள்வககநமல் மடயகவந ஆனணமக,
அறேத்டணமக னத்வ ழமட்டுக் ளகட்டிப்ட
இந்ட பரீடத்டயல்
ீ
ளரித பிசயத்ம்.

தமமர் பமய் ழகட்ினும்
ளடய்பத்டயன் குல் ( மன்கமம் மகம்)

குன
"தமமர்

பமய் ழகட்ினும்"

ஆடய கமத்டயல் ப்டிப் டிப்வ மடய

ம்ந்டணயல்மணல் வபத்டயனக்கயமர்கள் ன்ட என
ளகமள்வகதியனந்ட ளடரிகயட. கல்பிவத, அடமபட
பித ஜமம் ளறுபவட அந்டப் னர்ப கமத்டயல்
வ்பநற ளரிடமக ணடயத்டயனக்கயமர்களநன்டம்
இடயயனந்ட ளடரிகயட. அடமபட என மடயதமர்
டங்கநிம் இல்மட, அல்ட னற்கமத்டயல் இனந்ட
ிகு ஷ்ப்ட்டுப் ழம பித்வதகவந ந்ட

மடயதமரிணயனந்டம் கற்றுக் ளகமள்நமளணன்று டர்ண
சமஸ்த்ங்கள் டமமநணமக அடேணடயத்டயனக்கயன்.
ல் பித்வத என்வழதம, அல்ட உதர்ந்ட டர்ணப்
ண்ன என்வழதம, அல்ட ளமம்றம் உத்டணணம

கன்ிவக எனத்டயவதழதம ந்ட மடயதமரிணயனந்டம்
ளற்றுக் ளகமள்நமளணன்று ணடேழப ளசமல்யதினக்கயமர்.
ஆமல் இடயல் கன்ிவக பிதம் ணமத்டயம் இந்த்ரித
ம்ந்டணமகக் கமடல் கர டல் ன்று ழமய், அப்னம்
அடற்குச் சப்வக் கட்டு கட்படற்கமக அந்டக்

கன்ிவகக்கு உத்டணணம ம்த்வடக் கல்ித்ட
க்னத்ரிணங்கள் ளசய்த இங்ளகமடுத்ட பிடுளணன்டமல்
ிற்மடு டர்ண சமஸ்த்த்டயல் இவ்பிதத்டயல் பர்ஞ
டர்ணத்டக்கு பிழமடணமகப் ழமகழப கூமட ன்று
வபத்டபிட்மர்கள். ஆமல், டர்ணம், பித்வத - அடமபட
அம், அயற - இண்வனேம் ப்மம்ணஞன்கூ

அப்மம்ணஞரிணயனந்ட ழகட்டுப் ளற்றுக்

ளகமள்நமளணன்று ளசமல்யதினக்கயமர்கள்.
அனம் அயற டைமல் பனபழட, அயற டையன் தனும்
அத்டக்கு உடப ழபண்டுபழட. ஆவகதமல் இபற்வப்
ிரித்டெககூச் ளசமல்க்கூமட. அந்யத ழடசத்டயழம,
கமட்டுணயமண்கழநம என ிழடசத்டயறள்ந ப்மம்ணஞ
பித்பமன்கவநளதல்மம் எனயத்டபிட்மல், அல்ட
ழபழ ழடம கமஞத்டமல் என ப்ழடசத்டயல்
ப்மம்ணஞர்கறவத ழபடமப்தமம் யன்று
ழமய்பிட்ளடன்மல், இப்டிப்ட் ஆத்டக்கமத்டயல்
ப்மம்ணஞமகப் ிந்டபன் அங்ழகனேள்ந
க்ஷத்ரிதர்கநிழணம வபச்தர்கநிழணம

ழபடத்வடழதக்கூக் கற்றுக் ளகமள்நமம் ன்கய
அநறக்கு ணடே ழமதினக்கயமர்.

ப்ளமனள் தமர்தமர்பமய்க் ழகட்ினும் அப்ளமனள்
ளணய்ப்ளமனள் கமண் (ட) அயற.
ன்று டயனக்குநில் ளசமல்யதினக்கயட.
ந்ட பிதணமகட்டும், அவட தமர்டமன் டுத்டச்
ளசமல்ட்டும், அடன் ரிதம டமத்ர்தம் ன்ளபன்று
மர்த்ட ற்றுக்ளகமள்பழட னத்டயசமயத்டம் ன்று

அர்த்டம். இப்டிச் ளசமன்டமல் னடயழழத ந்ட என
பித்வதனேம் டப்ன ன்று எடக்கய வபத்டபிமணல்
அடயறம் டமபட உசந்ட கனத்ட இனக்குழணம ன்று

ஆழமசயக்க ழபண்டுளணன்று ற்டுகயட. அழடழம,
"ழமனேம்

ழமனேம் இபர்கநிணம கற்றுக்ளகமள்பட?

இபர்கள் ளசமல்யதம ழகட்டுக் ளகமள்பட" ன்ளல்மம்
யவக்கமணல், "ளசமல்படயல் டமத்ர்தம் இனந்டமல்

டுத்டக் ளகமள்ழபமம்" ன்று யவக்க ழபண்டுளணன்றும்
ற்டுகயட. இந்ட இண்டு ண்னகவநனேம் டர்ண
சமஸ்த்ங்கநில் ளபகுபமக ஆடரித்ட
பற்னறுத்டயதினக்கயட.
"பிதணயனக்கயடம

ன்று மர்க்கயழன்" ன்று ளமய்

ணமடமம் ளசமல்யக்ளகமண்டு, கன்மின்ம
ணமசமங்கவநக்கூ எனத்டன் டிக்கமம். அடமபட
"ப்ளமனவந"னேம் டிக்கமம். ஆமல் உசத்டய டமழ்த்டய
மர்க்கமணல் "தமமர் பமய் ழகட்ட" ழசயல் னடிதமட.

அடமல் இந்ட அம்சத்வட சமஸ்த்ம் ன்மக அறேத்டம்
ளகமடுத்ட டுத்டச் ளசமல்யதினக்கயட.
ழகமத்டயழ ளகமக்வக ரித்ட ளகமங்கஞ KS என
ஸ்த்ரீதிணயனந்ட அழக டர்ணங்கவநத் ளடரிந்டளகமண்டு,
அப்னம் அபள் பமர்த்வடப்டி மக்கயதினந்ட டர்ணங்கவந
என கசமப்னக் கவக்கமிம் ழகட்யந்டடமக ணம
மடத்டயல் இனக்கயட. அந்டக் கவடவதபி ம்

னர்பிகர்கள் அயறக்கமக "தமமர் பமய் ழகட்க"றம்
டதமமதினந்டடற்குப் ளரித சமன்று ழபண்மம்.

இன்ளமர் உண்வண

ளடய்பத்டயன் குல் ( மன்கமம் மகம்)
குன
இன்ளமர் உண்வண
இவ்பமறு ப்மம்ணஞர்கறக்கும் ழமடயக்கக் கூடித
அநறக்கு பிதணயந்ட மமம் பர்ஞத்டயர்
இனந்டயனக்கயமர்கள், "அபர்கநிம் ழமய் ீங்கள் கற்றுக்
ளகமள்நமம்" ன்று டர்ண சமஸ்த்ங்கழந குயப்ிட்டுச்

ளசமல்கய அநறக்கு இனந்டயனக்கயமர்கள் ன்டயயனந்ட
இன்ளமன உண்வணனேம் ளடரிகயட. டற்கமத்டயல்

யவப்டழம ப்மம்ணஞர்கள் அபர்கவந எழதடிதமக
அயபில் இனட்டு யவதிழழத எடக்கய
வபத்டயனக்கபில்வ ன்று ளடரிகயட. ழமக
அபர்கறக்கு ழபட மம் ளசமல்யத் டமபிட்மறம்,
அபர்கள் டங்கள் ளடமனயயய சமஸ்டக் கல்பி

ளறுபடற்கமக பனம்ழமட, அபர்கறக்கு ப்மம்ணஞர்கள்
ளடமனயற்கல்பிழதமடு யவத டர்ழணமழடசனம்,

ஜமழமழடசனம் ª சய்டயனக்கயமர்கள். னக்தணமகப்
னமஞங்கநின் னெழண இந்ட உழடசங்கவநச்

ளசய்டயனக்கயமர்கள். இப்டிதமக அபர்கநில் ல்
டமர்ணயக, ஆத்ணயக பித்தம ம்த்வடப் ளற்றுக்
ளகமண்பர்கநமகப்  ழர் ற்ட்டமல்டமன், அப்னம்
ப்மம்ணஞர்கநிழழத அவ்பநற அயற ளமடபர்கள்
அபர்கநிம் ழமய்க் ழகட்டுக்ளகமள்ந
இழணற்ட்டினக்கயட

இடயழ ளமம்றம் ஆச்சர்தப்த்டக்க த்னஷ்மந்டம்

னடல் னடயல் அந்டப் னமஞங்கள் உழடசணமகய ப்சமம்
ளசய்தப்ட்டயழழத இனக்கயட. ழபடங்கவந ப்மம்ணஞ
சயஷ்தர்கள் னெம் ப்சமம் ளசய்ட வ்தம கபமன்
னமஞங்கவநச் ளசய்ட அப்மம்ணஞமகயத ழமணர்ஞ
றடர் ன்பனக்ழக அபற்வ உழடசயத்ட ப்சமம்
ண்ஞ அனுப்ிமர். த்ிமணஞர்கநமகயத
வணயசமண்தத்ட ரியகள் அந்ட றடனக்கு ளமம்றம்
ணரிதமவட ளசய்ட, அபவப் ீம்ழமட்டு உட்கமர்த்டய
வபத்ட, அபரிம் னமஞங்கவநக் ழகட்டுக்
ளகமண்மர்கள்.

பித்தமடமத்டயன் உதர்ற
ளடய்பத்டயன் குல் ( மன்கமம் மகம்)
குன
பித்தமடமத்டயன் உதர்ற
ழமழகமகமணமகச் ளசய்தக்கூடித அழகப் ஞிகநில்
த்மத்டக்கு பித்வதவத ழமடயப்டற்கு ணணமக
வடனேம் ளசமல் னடிதமட ன்று ம் னன்ழமர்

அிப்மதப்ட்ர். 'பித்தமடமம்', 'பித்தமடமம்' ன்று
இவட ணயகறம் பிழசயத்டச் ளசமல்யதினக்கயட. 'டமம்'

ன் டத்வடப் ழமட்டமழழத, கற்றுக் ளகமடுக்கய

ஆசமர்தர் பித்தமர்த்டயதிணயனந்ட ந்ட த்வ்த மனம்
டயர்மர்க்கக்கூமட ன்று ற்டுகயட.
ணடேஸ்ம்னடயதில் இவடப் ற்யச் ளசமல்றம்ழமட,
"டமங்கநிழழத

சயப்ன பமய்ந்டபற்றுக்கு அடயடமம்

ன்று ழர். ழகமடமம், னடமம், பித்தமடமம் ஆகயத

னென்றும் அடயடமங்கள். அன்டமனம் உதர்பமட.
பதிற்றுக்கு அன்ம் ழமடுபவடபி அயறக்கு
அன்ணமக பித்தமடமம் ளசய்பட சயப்னவதட.
பித்வதகநில்  இனக்கயன். இபற்யல் வட டமம்
ளசய்படழண பிழசந்டமளன்மறம்,

பித்வதகறக்குள்ழநழத டவ சயந்டடமக உள்ந ஆத்ண
பித்வததம ப்ஹ்ண பித்வதவத பித்தமடமம்

ளசய்பனுக்கு ழடபழமகணம ஸ்பர்க்கம் ணட்டுணயன்ய,
ம்ம ந்டழண டீர்ந்ட ணமத்ணமழபமடு
க்தப்ட்டினப்டம ழணமக்ஷனம் கயட்டிபிடுகயட"
ன்ளல்மம் னகழ்ந்ட ளசமல்யதினக்கயட.

கல்பித் டயட்த்டயல் கம அநவபகள்
ளடய்பத்டயன் குல் ( மன்கமம் மகம்)

குன
கல்பித் டயட்த்டயல் கம அநவபகள்
டற்கமத்டயல் ழபட மசமவகநில் ன்ிண்டு பன
ழகமர்ஸ் வபப்ட பனக்கணமதினந்டட. மஷ்தங்கவநனேம்
ன்மகப் டித்ட ல் அர்த்ட ஜமம் ளறுபடற்கு
இடற்கப்னம் ட்டு பனம் டிக்கழபண்டிதினக்கயட.
னர்பகமத்டயல் ணமஞபின் னத்டயவதப் ளமறுத்டடம்,

அபன் ந்ட பித்வதகவந வ்பநற டெம் அப்தயக்க
பினம்னகயமன் ன்வடப் ளமறுத்டம் பித்தமப்தம

கமம் யர்ஞதிக்கப்ட்டினந்டட. ன்ிண்டு பனழண
ளமடபமக ற்ட்ட. அடண க்ஷம் என்ட பனம்.

டயளட்டு பன, னப்த்டமறு பனக் ழகமர்ஸ்கறம்
இனந்டயனக்கயன். பமழ்மள் னறேடம் ன்மக
ஸ்ளவஸ் ண்ஞிக்ளகமண்ழ ழமபடற்கு
படயதமக, 'இத்டவ பனம்' ன்று கட்டுப்டுத்டமணல்
ழகமர்ஸ்கறம் இனந்டயனக்கயன். பமழ்மள் னறேடம்

ன்மக ஸ்ளவஸ் ண்ஞிக்ளகமண்ழ ழமபடற்கு
படயதமக, 'இத்டவ பனம்' ன்று கட்டுப்டுத்டமணல்

ழகமர்ஸ்கள் வபத்டயனந்டடமகக்கூ ணடேஸ்ம்னடயதியனந்ட
ளடரிகயட. அயறக்ழக டன்வ அர்ஞித்டக் ளகமண்டு,
கல்தமஞம் க்னஸ்டமச்ணம் இல்மணல்

கல்பிதிழழத எனபள் ப்ஹ்ணசமரிதமக பமழ்மள்
னறேடம் ஈடுட்டினக்க டர்ண சமஸ்த்ம் அடேணடய டனகயட.
சுத்ட ப்ஹ்ணசமரிதமக இனக்கக்கூடிதபன், பிழசணம
னத்டய ப்கமசனள்நபன் ன்டமக குன ன்மகப்

ரீக்ஷயத்ட யச்சதப்டுத்டயக் ளகமள்நக்கூடிதபனுக்கு

ணமத்டயழண இப்டி ஆச்ண பிடயகநியனந்ட பிக்கு

டந்டயனக்கயட. அபவத்டமன் வஷ்டிகன், வஷ்டிக
ப்ம்ணசமரி ன்ட.
கல்பித் டயட்த்டயல் எவ்ளபமன பனத்வடனேம் இண்டு
ளர்ம்கநமகப் ிரித்டயனந்டமர்கள். னடல் ளர்ம் சுணமர்

ந்ட ணமம் ளகமண்ட. இண்மபட ளர்ம் சுணமர் றே
ணம கமம். னடல் ளர்னக்கு 'உமகர்ணம்' ன்றும்
இண்மபட ளர்னக்கு 'உத்ர்ம்' அல்ட
'உத்மகம்' ன்றும்

ளதர்.

உமகர்ணம் ன்றன் சய ழனக்கமபட
'ஆபஞிதமபட்ம்' - அடபமட

பனம பனம்

னடப்னடல் ழமட்டுக் ளகமள்றம் மள் - ன்று
யவறக்கு பமம்.

இட ரிக் ழபடயகறக்கு ச்மபஞ ணமத்டயல் ச்பஞ
க்ஷத்ம் பனம் மள். ச்மபஞ ணமம் ன்ட ஆடி
அணமபமஸ்வததியனந்ட ஆபஞி அணமபமஸ்வத
பவனேள்ந கமம். ச்மபஞி ன்டன் டயரினடமன்
ஆபஞி.
தறர் ழபடயகறக்கு உமகர்ணம் ன்ட ச்மபஞ ணமப்
ளௌர்ஞணயதன்மகும்
ரிக் ழபடயகள் ச்பஞ க்ஷத்த்வட வபத்ட மவந
யர்ஞதிக்கயமர்கள். தறர் ழபடயகள் ளௌர்ஞணயத் டயடயவத
வபத்ட யர்ஞதம் ளசய்கயமர்கள்.

ணயகறம் னர்ப கமத்டயல் ச்மபஞ ணமப் னர்ஞிவண
டப்மணல் ச்பஞ க்ஷத்த்டன்ழடமன் பந்ட

ளகமண்டினந்டட, அடமல்டமன் அந்ட ணமத்டக்ழக
அப்டிப் ழர். டப்மணல் ச்பஞ க்ஷத்னம்
ளௌர்ஞணயனேம் என்மகழப இனந்ட கமத்டயல் அந்ட
மநில்டமன் ரிக் ழபடயகள் தறர்ழபடயகள் ஆகயத

இனபனம் உமகர்ண ளர்வண ஆம்ித்டமர்கள். அப்னம்
க்க் ழகமநமயல் அம்ணமப் ளௌர்ஞணயதன்று ச்பஞ

க்ஷத்த்டக்கு அடுத்டடம அபிட்ம் பந்டழமடம் தறர்
ழபடயகள் ளர்ஞணயத் டயடயதிழழத உமகர்ணமவப
வபத்டக் ளகமண்மர்கள். டர்ண சமஸ்த்ங்கநில் குயப்மக
'ச்மபஞ

னர்ஞிவணதில் உமகர்ணம் ளசய்தழபண்டும்'

ன்ழ ளசமல்யதினப்டமல் (னர்ஞிவணத்) டயடயவத தறர்
ழபடயகள் னக்தணமக டுத்டக் ளகமண்டினப்டமகத்

ளடரிகயட. அடமல் அபிட்த்டயல் அந்டப் னர்ஞிவண
பந்டமறம் அன்வக்ழக உமகர்ணம ளசய்டமர்கள்.
இடடமன் "ஆபஞி அபிட்ம்" - அடமபட
"ஆபஞிதமபட்ம்" ன்று மம் ளசமல்பட.
ரிக்ழபடயகள் இப்ழமடம் டயடயவதப் மர்க்கமணல் சபஞ

க்ஷத்டயத்டயழழத உமகர்ணமவப "ச்மபஞம்" ன்ழ
ளசமல்பட இடமல்டமன். இப்டிதமக, ரிக்ழபடயகறவத

உமகர்ணமறக்கு அபிட் ம்ந்டழணதில்வ. ஆமறம்
டக்ஷயஞத்டயல் தறர்ழபடயகழந ளனம்மமமதினப்டமல்
அபர்கள் ளகமடுத்ட "ஆபஞிதமபட்"ப் ளதவழத ரிக்
ழபடயகறம் டங்கறவத உமகர்ணமறக்கும்
ளசமல்கயமர்கள்.

இப்ழமடம் சய பனங்கநில் ச்மபஞ ணமப்

ளௌர்ஞணய ச்பஞ க்ஷத்த்டயழழத பனகயட.
அப்ழமட ரிக் ழபடயகள் தறர்ழபடயகள் ஆகயத இண்டு
ழனக்கும் எழ மநில் உமகர்ணம பனகயட.
மணழபடயகள் இடற்கு என ணமம் டள்நி (ஆபஞி
அணமபமஸ்வததியனந்ட னட்மசய அணமபமஸ்வத

பவனேள்ந என ணமட கமணமகயத) மத்ட ணமத்டயல்
ஸ்ட க்ஷத்த்டயல் உமகர்ணம ளசய்கயமர்கள்.
அழகணமக அட ிள்வநதமர் சடர்டடயதமகழபம அல்ட
அடற்கு என மள் னன்ழ ின்ழழதம இனக்கும்.
ஸ்டனம் ஞ்சணயனேம் என்று ழசர்ந்டயனந்டமல்

பிழசளணன்று சமஸ்த்ங்கநியனந்ட ளடரிகயட.
ச்மபஞ ணமஸ்ப்னர்ஞிவணனேம் ச்பஞனம் டப்மணல்

ழசர்ந்ழட பந்ட அக்கமத்ட மத்டணமத்டயல் ஸ்டம்
ஞ்ணயதிழழத பந்டயனப்டமகத் ழடமன்றுகயட. டற்ழமட
அட அழகணமகப் ிள்வநதமர் சடர்த்டயதன்ழம, அல்ட
அடற்கு னடல் டயணம த்ரிடீவததமகழபம பனகயட.

உமகர்ணம் ன்ழட இப்ழமட  ழனக்குத் ளடரிதமட

பமர்த்வட. (டமங்கள் ன் ழபடம் ன்டகூ அழகம்
ழனக்குத் ளடரிதமணயனக்கமம்) ளடரிந்டபர்கநில்

ளனம்மமனம் அட வனத னடல் சயக்குப்ிடித்ட
அறேக்கமபி பிட்ழட ன்று னடம் னடல் ணமற்யக்
ளகமள்கய என மள் ன்றுடமன் யவக்கயமர்கள்.
உண்வணதில் னடல் ணமற்யக்ளகமள்பளடன்ட
உமகர்ணமபிழ என சயன் அங்கம்டமன்.

உமகர்ணம ன்ட அந்ட என மழநமடு ழமகமணல் அடுத்ட
ந்டமறு ணமங்கநம என ளர்னக்கு ஆம் மநமக
இனப்டமகும்.
இந்ட னடல் ளர்ணயல் னெணம ழபடத்வட ணட்டுண
ஆசமர்தர் கற்றுக் ளகமடுத்டச் சயஷ்தர்கள் ளசமல்யக்
ளகமள்பமர்கள். அடமபட 'ச்னடய' ன்ழ

ளசமல்ப்டுபபம ழடபடம்யவட, ப்மஹ்ணஞம்,
ஆண்தகம், உயத்டக்கள் ஆகயதபற்யல் மம்
க்குனெ. னஷ்தணமம் ன்கய ம் வட
ிக்கும்பவதில் இந்டப் மம் ளடமனம்.
(னஷ்தத்டக்குத் 'வடம்' ன்றும் ளதர் உண்டு.
'வடம்'டமன் 'வட' ஆதிற்று.)

அப்ழமட 'உத்ர்ம்' ன்கய கர்ணமவபச் ளசய்ட ச்னடய
மத்வட னடிப்மர்கள். னஷ்தணமம்
னர்ஞிவணதிமபட அடற்கு னன்பனம்
ழமயஞிதிமபட உத்ர்கர்ணம ளசய்தழபண்டும்.

மணகர்கள் (அடமபட மணழபடயகள்) னட்மசயதில்டமன்
உமகர்ணம் ளசய்படமல், அத்தத ளர்ம் ந்ட ணமழணம
அல்ட குவந்ட க்ஷம் மவ ணமழணம

இனக்கழபண்டும் ன் பிடயப்டி, அபர்கள் ணமக
னர்ஞிவணதில் உத்ர்ம் ளசய்தழபண்டும். வட

அணமபமஸ்வதக்குப் டயவந்ட மட்கள் கனயத்டபனம்
ளௌர்ஞணயழத ணமக னர்ஞிவண.
உத்ர்ம் ன்மறம் பிர்ம் ன்றுடமன்

அர்த்டம் - அடமபட "பிட்டு பிடுபட". ழபட அத்தத அத்தமங்கவந என கட்த்டயல் பிட்டுபிடுபடற்கமகச்

ளசய்னேம் வபடயக கர்ணம உத்ர்ம். ணறுடி றே

ணமம் கனயத்ட அடுத்ட "ஆபஞிதமட்"த்டயல், பிட்
கட்த்டயயனந்ட ழபட மத்வடத் ளடமங்கழபண்டும்.
'உக்ணஞம், ன்மல்

ளடமங்குபட ன்று அர்த்டம்,

அடமல்டமன் அன்று ளசய்கய கர்ணமறக்கு 'உமகர்ணம'
ன்று ளதர்.

ழபடத்டயல் னடப்மங்கள் இல்மட இந்ட றே
ணமந்டமன் இண்மபட "ளர்ம்". இடயல் ழபடமங்கம்
ப்டும் ழபடத்டயன் ஆறு அங்கங்கநமன் சய¬க்ஷ,
வ்தமகஞம், சந்டஸ், யனக்டம், ஜ்ழதமடயம், கல்ம்
ஆகயதபற்யல் மம் த்டபமர்கள். வத ல்ம

பித்வதகவநக் கற்றுக் ளகமடுப்டம் இந்ட ளர்ணயல்டமன்.
உமகர்ணமறக்கம மள் பந்டறன் இவட யறுத்டயபிட்டு,
ழபட மங்கறக்குப் ழமபமர்கள். அவட உத்ர்ம்
ண்ஞிறன் ணறுடி இந்ட ழபடமங்கங்கநிறம்
கமவ்தம் னடம இட பித்வதகநிறம் பிட்

இத்டயயனந்ட ஆம்ிப்மர்கள், இந்ட உத்ர்ம்டமன்
பக்ழக "ஸ்படய னம" ன்று ளசமல்றம் பந்ட
ஞ்சணய.
டற்ழமட "ஆபஞிதமபட்ம்" ன்று ண்டபடயல்
ழமநினேம் பவனேம்டமன் னக்தணமதினக்கயன். என
ளர்ம் னறேடம் கற்க ழபண்டித ழபட மங்கநில்

ஆம் ¨க்டத்வட ணட்டும் உமகர்ணமபன்று பமத்தமர்
ளசமல், ணற்பர்கள்
டப்னம் டபறுணமகத் டயனப்ிச் ளசமல்ய பிடுகயமர்கள்.
அடணட்டுணயல்வ. 'பிட்டு பிடும்' உத்ர்

கர்ணமவபனேம் அன்ழ ண்ஞி (இப்டி என்று பமத்தமர்

ண்ஞி வபப்டமகக்கூப்  ழனக்குத் ளடரிபடயல்வ)
, ழபடமங்கங்கநிறம்

எவ்ளபமன்யல் எவ்ளபமன

¨த்த்வட ணமத்ம், பமத்தமர் ளசமல்பவடத் டயனம்றம்
உநயக் ளகமட்டிபிட்டு னடிப்டமக ற்ட்டினக்கயட.

எழதடிதமக இந்ட ஆபஞிதமபட்த்டக்ழக 'உத்ர்ம்'
ளசய்தமணல் டமழம பிட்டு வபத்டயனக்கயமர்கள்.
பவ, ழமநிக்கமக இனக்கமம் இப்டி மழண ம்வணப்
ரியத்டக் ளகமள்றம்டிதம டர்த்டயவசதில்
இனக்கயழமம்.
பித்தமப்தம கமத்டயல் என ப்ஹ்ணசமரிதமபன்

இப்டி ணமய ணமய ழபடம், ழபடமங்கமடய இட பித்வதகள்
ன்று இண்டு ளர்ம்கநில் டித்டப் ன்ிண்டு

பனங்கநில் னர்த்டய ண்ஞழபண்டும். டன் ழபட
சமவகவதனேம் டன் ழபடத்வடனேம் ணட்டுணயன்ய ணற்
ழபடங்கவநனேம் டிப்ட, இண்டு ழபடம் ளடரிந்ட

த்பிழபடய, னென்று ழபடம் ளடரிந்ட த்ரிழபடய, மறழபடம்
ளடரிந்ட சடர்ழபடய ன்ளல்மம் ஆபட. ழபடமந்கம்
ணட்டுணயல்மணல் ணற் பித்வதகவநனேம் டிப்ட, இட
மடயதமனக்கம பித்வதகவநனேம் கற்ட.
ஸ்ளவஸ் ளசய்பட ன்ளல்மம்
ழமகும்ழமடடமன் டயளட்டு பனம், னப்த்டமறு
பனம்கூ குனகுபமம் ளசய்பமர்கள்.

க்னஸ்டர்கறக்கு ன்?
ளடய்பத்டயன் குல் ( மன்கமம் மகம்)
குன
க்னஸ்டர்கறக்கு ன்?
உமகர்ணமறம் உத்ர்னம் கல்பி ம்ந்டணமவப
ன்மல், இவப பித்தமப்தமம் ளசய்னேம் ப்ஹ்ணசமரிக்கு
ணமத்டயம்டமழ இனக்கழபண்டும். இவட ப்டி

க்னஸ்டர்கறக்கும் சமஸ்த்த்டயல் ளசமல்யதினக்கயட?
(இக்ழகள்பிக்குப்

டயல்) ப்மம்ணஞனுக்கு சமஸ்த்டிதம

கவண அத்ததம் ளசய்டின் (டமன் டித்டின்)
அத்தமம் ளசய்படமகும் (டமன் டித்டவடப்
ித்டயதமனக்குச் ளசமல்யக் ளகமடுப்டமகும்) . எவ்ளபமன
ப்மம்ணஞனும் இப்டி என சயஷ்தனுக்கமபட ளசமல்க்

ளகமடுக்கும்ழமட, எவ்ளபமன ளர்வணனேம் ழபழடமக்டணம
உக்ணஞ, உத்ர் கர்ணமக்கழநமடு ளசய்ட ரிசுத்டய
ளசய்தழபண்டிதடமகயட. க்னஸ்டம ின் இபன்

தமனக்கும் அத்தமம் ண்ஞபில்வ ன்மறங்கூ
இபனுக்ழக டித்டட ணந்டபிமணல் கமப்மற்யக்

ளகமள்ந ழபண்டுணல்பம? அடற்கமக அபற்வ இப்டி
இண்டு ளர்ணமகப் ிரித்ட ஆடயதில் கற்றுக்ளகமண்ட
ழமழப ணறுடி ணறுடி ளட்டுன ழமட்டுக்

ளகமண்டினக்கழபண்டும். இடற்கமகறம் உமகர்ணமறம்

உத்ர்னம் என க்னஸ்டன் ண்ஞ
ழபண்டிதடடமன்.

டர்ண சமஸ்த்ங்கநில் க்னஸ்ட டர்ணங்கவந
பிபரிக்கய குடயதில்டமன் உமகர்ணம (உத்ர்ம்
ஆகயதவப) ற்யச் ளசமல்யதினக்கயட ப்ஹ்ணசர்த
டர்ணங்கவநப் ற்யத குடயதில் அல்.

கல்பி ன்வட ஈச்ப ப்ரீடயதம என டமகழப
யவத்ட கமணமடமல் - ப்ஹ்ழணமழடசத்டன்
ஆம்ித்ட, அழக வ்டங்கவந அவ்பப்ழமட

அடேஷ்டித்ழட அவடப் னர்த்டய ளசய்டமர்கள். னர்த்டய

ளசய்படற்கு ணமபர்த்டம் ன்று என சங்கு உண்டு.
அட ஆின்டமன் ப்ஹ்ணசமரி கல்தமஞம்
ளசய்டளகமண்டு க்னஸ்டமச்ணம் ற்ட.

"உமகர்ணமவப ணமபர்த்டணமபன் இன்
னவதில் ளசய்தடம், ஆகமடபன் இன் னவதில்
ளசய்தடம்" ன்று சய ஸ்ம்னடயகநில் ிரித்டச்

ளசமல்படமழழத இட ணமபர்த்டம் ளசய்டபிட்
க்னஸ்டனுக்கும் உரிதட ன்று ளடரிகயட. கற்றுக்
ளகமண்ட ணந்ட ழமகமணயனப்டகர்க - இவட

"டமஞம்" ன்று ளசமல்யதினக்கயட -க்னஸ்டனும்
என ஸ்டூன்மகழப அத்ததமடயகவநப் ண்ஞிக்
ளகமண்ழதினக்கழபண்டும் ன்று (ஸ்ம்னடயகவந
இதற்யனேள்ந) ரியகநில் சயர் ஸ்ஷ்ணமகச்
ளசமல்யதினக்கயமர்கள்.

பிடுனவ மட்கள்
ளடய்பத்டயன் குல் ( மன்கமம் மகம்)
குன
பிடுனவ மட்கள்
இப்டி வபடயக பித்வடதின் "அகமளணயக் இதரி"ல்
இண்டு ளர்ம்கள். ீ றமழந கயவதமடம ன்மல்,
உண்டு. குனந்வடகவந ப்ழமட மர்த்டமறம் டிப்ன
ன்று ளகடுிடி ண்ஞமணல் ளஸ்ட் ளகமடுக்கும் அனள்
உள்நம் ம் னர்பிகர்கறக்கு இல்மணயல்வ.
அத்ததணயல்மட இந்ட ீ றமட்கறக்கு அத்தத
டயங்களநன்று ளதர். எவ்ளபமன ணமனம்
அணமபமஸ்வத, ளௌர்ஞணய, இண்டு ட்ச அஷ்ணய சடர்டடசயகள் ன்று ஆறு மள் அத்ததம். இட டபி
எவ்ளபமன ழகமர்றம் னடிந்டின் னென்று னென்று

மட்கள் அத்ததம். இழடமடு 'சமடர்ணமீ ன்றும்
பனத்டயல் மற மள் ீ வ்.
இளடல்மம் ஞ்சமங்கக் கஞக்குப்டி பனம் டபமணல்
பனம் ீ ற மட்கள். அடமல் இபற்றுக்கு "யத்த"

அத்ததம் ன்று ளதர். இட டபி மம் கஞிக்க
னடிதமணல் ப்ழமட ழபண்டுணமமறம் என

"யணயத்ட"ணமக ீ வ் பிழபண்டித "வணயத்டயக"

அத்ததங்கறம் உண்டு. ணவன அடிக்கயட, னதல்
அடிக்கயட ன்மல், கமட்டிழ ளனப்னப் ிடித்டக்
ளகமண்டுபிட்ட ன்மல், மட்டுக்குத் டவ ணவபமக
எநிந்டளகமண் ளகமள்வநக் கூட்த்டக்கமர்கள் இங்ழக
கமட்டிழனேம் குனகுங்கவந யம்யக்க பனகயமர்கள்
ன்மல் - அப்ழமளடல்மம் ீ வ் பிட்டுபிடுபமர்கள்.
இச்சணதங்கநில் மத்வட யறுத்டயபி ழபண்டுளணன்று

ணடேடர்ண சமஸ்த்த்டயல் ணடேஷ்த ணவ அடேடமத்ழடமடு
அயந்டளகமண்டு ளசமல்யதினக்கயட க்ஞம் ன்டம்
பனத்டயல் என குயப்ிட் மநில் பனபடயல்வ.
அடறம் "வணயத்டயக" ீ வ் மநமகக் கனடப்ட்ட.

(க்ஞத்டயல் மம் ளசமல்யக் ளகமடுக்கப்மழட டபி
ற்கழப மம் ண்ஞித ணந்த்ங்கவந

ிக்கழபண்டும். ணற் கமத்டயல் ளசய்னேம் த்வடபிட்
க்ஞ கமத்டயல் ளசய்னேம் த்டக்கு பர்தம்
ீ
ளமம்றம் அடயகணமகும்.)

ணமஞபவ அடிக்கமணம?
ளடய்பத்டயன் குல் ( மன்கமம் மகம்)

குன
ணமஞபவ அடிக்கமணம?
ளமம்றம் ளரிப்ன இல்மணயனப்டற்ழக அவ்பப்ழமட

அத்ததம் ன்று ீ வ் ளகமத்டவடச் ளசமல்றம்ழமட,
பித்தமர்த்டயதிம் ளமடபமக ஆசமர்தர் ப்டி
க்கழபண்டுளணன்ட ற்யத டர்ணசமஸ்த்க்
கனத்டகவநனேம் ளடரிபிக்கத் ழடமன்றுகயட.

ப்ரிதம் ன்று ளசமல்யக்ளகமண்டு ளமம்றம் ளசல்ம்
ளகமடுத்டக் குட்டிச் சுபமக்கயபிக்கூமட ன்டடமன்
ளமடக் ளகமள்வக. அடற்கமகத்டமன் பட்டிழழத
ீ

டிப்ளடன்யல்மணல் குனகுத்டயல் ழசர்த்டழட. சயஷ்தன்
ஸ்பழதச்வசப்டிப் ழமகபிமணல் அபவ ஆசமர்தரின்
பமர்த்வடப்டிழத க்குணமறுடமன் சமஸ்த்ம்

கட்டுப்டுத்டகயட. இடமல் ஆசமர்தர் ப்ழமடம்
உர்ளன்று ணயட்டி உனட்டிக் ளகமண்டினக்கழபண்டுளணன்று
என இத்டயல்கூச் ளசமல்பில்வ. ப்ரிதத்ழடமடு

த்டம் ழமழட வதன் ஸ்பமடீணமகப் ழமகமடடினேம்
அபவ எறேங்குடுத்டழபண்டுளணன்ழட சமஸ்த்க்
கனத்ட. உயத்டக்கநில் ஆம்ித்டப் னமஞ இடயமங்கவநப் மர்த்டமல் குன - சயஷ்தமள்
ஸ்ம் ஆழ்ந்ட ப்ரிதத்டயழழத கட்டுப்ட்டினந்டடற்கு
யவத த்னஷ்மந்டம் கயவக்கும்.
ணடணமகப் ழசயனேம், ப்ரிதணமக த்டயனேழண சயஷ்தவ
னன்ழற்ப் மர்ப்டடமன் பனய ன்று

ளசமல்யதினக்கயட. "ளநம்தம" ன்று சயஷ்தவக்

குநிக் குநிக் கூப்ிடுபடயயனந்ட இந்ட ணமடர்தம்
ளடரிகயட.

சயஷ்தவ அடிக்கமணழ சய¬க்ஷ ளசமல்யத்ட ழபண்டும்
ன்று ளகௌடண ஸ்ம்னடயதில் இனக்கயட. சய¬க்ஷ டனபட
ன்மழ டண்வ டனபட ன்று ிற்ட்டு அர்த்டம்
ற்ட்டினந்டமறம், ஆடயதில் ழமட் 'னொல்' இப்டித்டமன்
இனக்கயட.
ஆமறம் டபிர்க்கனடிதமணல் சய ணதங்கநில்
அடிக்கறம் ழபண்டிதினக்கமம். அடமல்டமன் "அடிதமட
ணமடு டிதமட", "அடி உடறகய ணமடடயரி அண்ஞன் டம்ி
உடறகயடயல்வ" ன்ளல்மம் பசம் இனக்கயட.
"Spare the rod and spoil the child" ('ிப்ம்னம்' ழமமபிட்மல்

ிள்வந குட்டிச் சுபர்டமன்) ன்று ளபள்வநககர்ர்கறம்
ளசமல்கயமர்கள்.
இம்ணமடயரி, அடிக்கும்டிதமக யர்ந்டம் ற்ட்மல் கூ,
சயன்டமக என கதிறு அல்ட னெங்கயல் சயம்மல்

டட்மழணதனயத, சறக்கு, னநிதங்க ளகமட்னகநமல் பறுபட
ீ
ன்ட கூமட ன்று ணடேஸ்ம்னடய ளசமல்கயட. னடகயல்
ணட்டும்டமன் அடிக்கமம், ழபழ ங்ழகனேம்
அடிக்கப்மட, டவதில் எனகமறம்
அடிக்கப்மட ன்று கட்டுப்மடு ளசய்டயனக்கயட.
டவதில் அடித்டமல் ளமய கங்கயபிக் கூடுணல்பம?
இப்டி எவ்ளபமன சயன் பிதத்வடனேம் சமஸ்த்ங்கள்
கூர்வணதமக கபித்டப் தனுள்ந உழடசங்கவநத்
டந்டயனக்கயன்.

ளணமத்டத்டயல் ணமஞபன் அந்டப் னபத்டயல் கட்டுப்

மட்டின் கர ழ்டமன் இனக்கழபண்டும். இடயல் அபழ
இந்த்ரிதத்வடக் கட்டிக்ளகமள்பட னக்தம்.

ணமஞபன் ட்சஞம்
ளடய்பத்டயன் குல் ( மன்கமம் மகம்)
குன
ணமஞபன் ட்சஞம்
ணமஞபனுக்கு ப்ஹ்ணசர்த யதணத்வட ணடே பிழசயத்டச்
ளசமல்யதினக்கயமர். "இந்த்ரித ம்தணம்" (அடமபட
னக்கம்) ன்ட அபர் ளசமல்றம் இன்ளமன ழர்.
இந்ட யதணம் டற்கமகளபன்று கமஞம் ளசமல்றம்ழமட,
கல்பிதின் ழமக்கம் அயவபப் ளறுபடம "ழபட

க்ஞம்" ணமத்டயணயல்வ, ஆத்ணமிவ்னத்டயதமகயத
"வ்டம ழடசழண" டிப்ின் க்ஷ்தம் ன்கயமர்.
இடமல்டமன் பித்தமப்தமத்வட வ்டணமனேம் டமனேம்
ளசமல்யதினப்ட.

ணமஞபின் அன்மக் கவணகடிநனேம் ணடே ளடநிபமகச்
ளசமல்யதினக்கயமர். ந்த்தம பந்டம், அக்ிழமத்ம்
(அடமபட ப்ஹ்ணசமரிக்கம ணயடம டமம்) , டக்கம
மத்வட னவப்டி கற்று ணப்மம் ளசய்படம
"ஸ்பமத்தமதம்", ி¬க்ஷ டுப்ட (ிக்ஷ£சர்தம்) ,
ஆசமர்தனுக்கமக ம் ளகமண்டுபனபட, பிகு

ளபட்டிக்ளகமண்டு பனபட, சுத்டயக்கம ம்னத்டயவக
(குவனணண்) ளகமண்டுபனபட, அபனவத னவக்குப்

னஷ்ம் ளகமண்டுபனபட னடம டுிடிப் ஞிகள்,
மத்வட ன்மக பிநக்கய "ப்பசம்" ண்டம்டி
ஆசமர்தவ ப்மர்டடயத்டக் ளகமண்டு ளசவ்பழ
ழகட்யடல் - ன்யப்டி சயஷ்த டர்ணத்வடச்

ளசமல்யதினக்கயட. "ஸ்பமத்தமதம், ப்பசம் ஆகயத
இண்வனேம் ளகமஞ்சங்கூ பிட்டுபிப் மட" ன்று
வடத்டயரீத (உய) த்டயறம் ளசமல்யதினக்கயட.

ஆழமக்த பநர்ச்சயக்கும் உடபி
ளடய்பத்டயன் குல் ( மன்கமம் மகம்)
குன

ஆழமக்த பநர்ச்சயக்கும் உடபி
இடயழ அயற பநர்ச்சய, குஞ பநர்ச்சய ணமத்டயணயல்மணல்
ழடமழமக்த அிவ்னத்டயனேம் கந்டயனப்வட

கபிக்கழபண்டும். கமங்கமர்டமழ றேந்ட குநிர்ந்ட
ீரில் ஸ்மம் ளசய்ட, ப்மஞமதமணம், றர்த ணஸ்கமம்
ண்டபடயல் னத்டய சுத்டயனேம் வ்னத்டயதமபழடமடு ழட

ஆழமக்தனம் ல் பநர்ச்சய ளறும். குனறக்கமக பிகு
ளபட்டிக்ளகமண்டு பனபட ழமன் ழபவகநில்
இழடழம, என க்கம் ணயல் நிவண

உண்மபழடமடு ணறுக்கம் சரீத்டயறம் பயற ற்டும்.
என ணனுஷ்த ீபளன்மல் அபனுக்கு ழடம், னத்டய,
ஆத்ணம ன்று னென்று இனக்கயட. னென்வனேம் ல்
னவதில் பநர்ப்டமகப் னங்கமக் கல்பி னவ
இனந்டயனக்கயட.

ணயகறம் னர்பகமத்டயல் ம்ணயம் இனந்ட 'றழகன்

யஸ்ம்' ற்ய இவ்பநறம் ளசமன்ழன். இன்ம் அழக
பிதங்கறம் இனக்கயன். க்ழக ளடரிதமணல்
வ்பநழபம இனக்கும்.

டிணிடவழத வணதணமக
இடற்கப்னம்டமன் ளௌத்ட - வர்கள் ஆடபில்,
இடற்கு னன்ினந்டவட பி அடயகணமகறம் ளரித
அநபிறம் பித்தமசமவகள் ற் ஆம்ித்டட. அடற்கு
னந்டயனேம், சமந்ழடமக்த உயத்டிழத,  பித்வதகள்
இனந்ட, அடமல் ளரித பித்தமசமவகறம்

ற்ட்டினந்ட ன்மறம், என 'ளன்ட்ல்

கபர்ன்ளணன்ட்' கர ழனழத என்ளமன்றும் யவத
ஸ்படந்த்னள்நடமக அழக 'ஸ்ழட் கபர்ன்ளணன்ட்கள்'
உள்ந "ஃளல் ளட்-அப்' ணமடயரி, டித்டி
பமத்தமர்கள் எவ்ளபமன க்னப் ணமஞபர்கறக்குப்

ளமறுப்ழற்றுக்ளகமண்டு, அபர்கள் பமழ்க்வகவதத் டங்கள்
பமழ்க்வகழதமடு ழகமத்டக்ளகமண்டு, அபர்கறக்கு
'இன்டிபிறபல்

அட்ளன்ன்' ளகமடுத்ட, அபர்கறவத

அயழபமடு குஞத்வடனேம் வ்னத்டய ளசய்படமகழப

ம்னவத பித்தமப்தம அவணப்ன இனந்டட. அந்ட
பமத்தமர்கள் ல்ழமனம், ணமஞமக்கமர்கள் ல்ழமனம்

குடயக்குக் கட்டுப் ட்டினந்டமர்கள். அந்டக் குடயதின்
ணயகறம் உதர்ந்ட சரங்கள் டன்மல் இந்ட ல்ழமவனேம்
கட்டுப்டுத்டய ன்ளயப்டுத்டயதட. அபனவத

மந்யத்த ணமத்த்டயன் சக்டயதிமல் ணட்டுணயன்ய, அபர்
வனவதிறம் 'றர்வபஸ்' ளசய்ட கண்கமஞித்டக்
ளகமண்டினந்டடமல் கல்பி ன்ட அயற, ம்மத்தம்
ன்பற்ழமடு யற்கமணல் என ீபின் ஆத்ணம

னர்ஞத்பம் ளறுபடற்கு பனய ழமட்டுக் ளகமடுப்டமகழப
அவணந்டட.

குடய ன் டி ஆமணய உச்சயதிழ இனப்ட,
அப்னம் அபர் கர ழன எவ்ளபமன பமத்தமனம் எவ்ளபமன
batch -க்கு

டி ஆமணயதமக யன்று ளமறுப்ழற்றுப் மம்

ளசமல்யக் ளகமடுப்ளடன்ட ளரித குனகுங்கநில்
(ந்ட ணமசமம்) . ளமடபமகத் டித்டி
ஆசமர்தர்கழந த்டயத சயயத குனகுங்கள்டமன் அடயக
அநபில் இனந்ட. 'இன்ஸ்டிட்னைன்' ழமடவ

குவபமகறம், 'இன்டிபிறபல்' ழமடயப்ட அடயகணமகறம்
இனந்டட.

எவ்ளபமன இன்டிபிறபமகப் ழரிம் ழமய்ப் 
குனகுங்கநில் டித்ட பித்வதவத அிபினத்டய ளசய்ட
ளகமள்பளடன்ட ஆடயதியனந்ட ணமக

இனந்டயனக்கயட. ணீ  கமத்டயனங்கூ ணீ ணமம்வ
எனபரிம், ந்தமதம் இன்ளமனபரிம், ழபடமந்டம்
இன்ளமனபரிம் ன்று ழரிம் குனகு பமம்
ளசய்டபர்கள் இனந்டயனக்கயமர்கள், இன்வக்கும்கூ
இப்டிச் சயமபட இல்மணயல்வ. எழ
சமஸ்த்த்டயழழத என கட்ம் பவ என குனபிம்,
அப்னம் இன்ளமனபரிம் ன்று சய¬க்ஷ
ளறுபடனண்டு.
இடயழ கபிக்க ழபண்டித அம்சம், எழ குனகுத்டயல்
இத்டவ ஆசமர்தர்கறம் ழசர்ந்ட இனந்ட
கற்றுக்ளகமடுக்கபில்வ, எவ்ளபமனபடம் டிதமகத்

டன்னுவத குனகுத்டயழழத ளசமல்யக்ளகமடுக்கயமர்
ன்டடமன். அடமபட இன்ஸ்டிட்னைன் ன் என்று
உதினள்ந  குனணமர்கவநத் டன் அங்கணமக

ஆக்கயக்ளகமண்டு ழமடயக்கும் னவதல் இட டி
குனணமர்கள் எவ்ளபமனபனம் இன்டிபிறபமகத்
டங்கறத பித்தம த்வடனேம், அடேஷ்ம

சக்டயவதனேம், குஞத்வடனேம் ஆடமணமகக் ளகமண்டு
கற்றுக்ளகமடுக்கும் ழமடயப்ன னவழத இட.

டிப்ட் ஆசமன் ளனவண
ளடய்பத்டயன் குல் ( மன்கமம் மகம்)
குன
டிப்ட் ஆசமன் ளனவண
இப்டி இன்டிபிறபமக யற்கும்ழமடடமன் எனத்டன்
சயஷ்தர்கவந ஆகர்யப்டற்கு யச்சதணமக சுத்டமக

இனந்டமக ழபண்டும். சுத்டணம சரித்னம், ல் கிந்ட
ணறம் இல்மட எனபிம் அபன் ன்டமன்
ணம பித்பமளன்மறம், ந்டத் டகப்மமபட டன்
சயன்ப் ிள்வநவத, அந்டப் ிள்வந ழடரீடயதிறம்
னத்டயதிறம் ணயறம் ல்மபற்யறழண பமழ்க்வக
னறேபடற்கும் அஸ்டயபமணம ல் பநர்ச்சயவதப் ள
ழபண்டித ணதத்டயல் த்டப் ன்ிண்டு பனம்
குனகுபமம் ளசய்னேம்டிதமக அனுப்ிவபப்மம?

ஸ்டமத்டயன் குவமடு
ளடய்பத்டயன் குல் ( மன்கமம் மகம்)
குன
ஸ்டமத்டயன் குவமடு
இன்ஸ்டிட்னைன் (ஸ்டமம்) ன்று ழர் ழசர்கய
ழமட அட கந்டமங்கட்டிதமகத் டமினக்கும்,
அப்டிதினந்டமறம் அட இன்டிபிறபயம் (டி
ணிடிம்) ளடரிபடழம ழடமணமகத் ளடரிதமட.

டிதமக டமபட என னவப ணட்டும் வபத்ட ணமவ
கட்டிமல் அடயழ டுபிழ ங்ழகதமபட என டவன,
அல்ட டர்மற்ளணடுக்கும் டனக்க மணந்டயப் ன ணமடயரி
என்ழ என்று ழசர்ந்டயனந்டமல்கூ உழ கமட்டிக்

ளகமடுத்ட பிடும். அவடத் டெக்கயப் ழமட்டுபிடுழபமம்.
இடழப பிட னஷ்ங்கறம் ழசர்ந்ட கடம் ணமவதமக
இனந்டமல் அடயழ இந்ட பமவப் னஷ்ங்கறக்கு

ணணமகத் டவனனேம் டனக்க மணந்டயனேம் இனந்டமறம்
ளடரிதமட. கத்டயரிக்கமய் எழ பிவடதமதினக்கயட.
அபவக்கமய் எழ னற்மதினக்கயட ன்மல்,
"டிதமகச்

சவணக்க ழபண்மம், அபிதயழ

ழமட்டுபிடுங்கள்" ன்மர்கள். டிதமக என

ண்ணயனந்ட அட ளகமஞ்சம் னெநிதமகயபிட்மர்கூ
ப்ழதமணயல்வளதன்று டெக்கயப்ழமட்டு பிடுகயழமம்.

ஆமல் இந்டணமடயரி எட்வ உவசல், கண்ஞமடிச்

சயல்றகள், பஞமய்ழம
ீ
ப்நமஸ்டிக் டண்டுகள் டஞிக்
கயனயசல்கள் னடயதபற்வ வபத்ழட கண்வஞக்
கபனகயணமடயரி டிவன்கள், ளமம்வணத்ழடமர்
னடமடகள் கூப் ண்டபடமக அவ்பப்ழமட
ழப்ரில் மர்க்கயழமணல்பம?

இப்டித்டமன் ம்ணயறம் ஆகமடட ழமகமடடகவந
ல்மம் வபத்ழட ஆர்கவழன், இன்ஸ்டிட்னைன்
ன்று ற்டுத்டய ப்ணயக்கப் ண்ஞிபிமம். மன்
அடயகம் ளசமல் ழபண்டிதடயல்வ - உங்கறக்ழக
ளடரினேம், இப்ழமட ப்ணமடணமக த்டவழதம ங்கங்கள்
இனக்கயன்ழப, அபற்யழ டிதமக ஆள் ஆநமக்
டுத்டப் மர்த்டமல் த்டவ ழவ சுத்டம் ன்று

ளசமல்னடினேம் ன்ட ந்ழடந்டமன். ழமர்
ழசர்ந்ட இனக்கும் ழமட ழடமங்கவநப் னசய ளணறேகயபி
னடினேம்.
சங்கறக்கு னத்டய ணட்டும் பந ழபண்டுளணன்யல்மணல்
கமழக்னம் (குஞனும்) பநடம் ன்மல் அட
சுத்டணம இன்டிபிறபல் குனணமர்கநமல் க்கய

அநறக்கு இன்ஸ்டிட்னைில் எனமறம் னடிதமட.
இன்ஸ்டிட்னைில் அயவபத்டமன் ரீக்ஷயத்ட பநர்க்க
னடினேம். குஞத்வட னடிதமட. சயஷ்தவக் கூழப
வபத்டக் ளகமண்டு, அபவப் ஞிபிவ ளசய்த
வபத்ட, அபனுக்கு ஆமம் ழமட்டு
பநர்க்கும்ழமடடமன், கூழப குஞத்வடனேம் பநர்க்க
னடினேம்.

ஸ்கூயல் அட்ணயன்ழமட னடிபட ளபறுழண னத்டயவதப்
ரீக்ஷயத்ட, அவட ப்டி அிவ்னத்டய ண்ஞடம் ன்று
மர்க்கறம், டயனத்ட னடிதமட சக்கு ன்மல் மம்
கயவதமட ன்று டள்நிபிறம் இடயல் இணயல்வ. ம்
ண்வத னவதிழம குஞத்ழடமடு ழசமட கல்பி

கல்பிழத இல்வ. கர வடவத னடிக்கும்ழமட கபமன், "
அடஸ்கமத,  அக்டமத,  அசுச்னொழப" ன்டமக,
அடமபட டீபி டமணயல்மடபனுக்கும், க்டய

இல்மடபனுக்கும், ஞிபிவ ளசய்தமடபனுக்கும்
ழமடயக்கழப கூமட ன்கயமர். என பனணமபட கூ
வபத்டக்ளகமண்டு பம1ம் ண்ஞி சயஷ்தன் குஞத்வடப்

ற்ய த்னப்டய அவந்டமளமனயத ளரித பிதங்கவநக்
கற்ிக்கக்கூமளடன்று சமஸ்த்ம் ("மம் பத்
பமயழ ப்ப்னொதமத்") . இடகறக்ளகல்மம் ஸ்கூயல்
இணயல்வ. அடமழடமன் அயவப ணட்டும்

பநர்ப்டமகறம், னத்டய மணமர்த்டயதத்வட ணமத்டயம்
ளகமண்டு ல்டற்கயல்மடவபகவநழத டயந்டயம்
வ்னத்டய ளசய்ட ழமகத்வடக் ளகடுப்டமகறம்
ற்ட்டினக்கயட.
(என

பனம் ளஸ்ட் ண்ஞிபிட்டுப் மம்

ஆம்ிக்கடளணன்று ளசமன்டயல் இன்ளமன்று ஜமகம்
பனகயட. என பனம் ஆிற்மடு வதவத்
டயனப்ினேம் அனுப்மணல், பித்தமப்தமனம்
ஆம்ிக்கமணல், "டிப்னக்கு ழதமக்தவடதில்மபிட்மறம்
ன்மக ணமடு ணமடயரி உவனக்கயமன். அடமல் ழபவ

பமங்கமம்" ன்ழ என ஆசமரிதன் டன்கூ வபத்டக்

ளகமள்நமணல்பம? இப்டி பித்தமடமத்டக்கமக

இல்மணல், ஸ்பத கமரிதத்டக்கமகழபம அல்ட ழபறு
ழடனும் கமஞத்வட உத்ழடசயத்ழடம எனபர் டன்ிம்
டிக்கபந்ட வதனுக்கு என பனணமகயனேம்
பித்ழதமழடசம் ண்ஞமணயனந்டமல் அந்டப் வதின்
மளணல்மம் இபவச் ழசர்ந்டபிடும் ன்று

சமஸ்த்த்டயல் இனக்கயட. சயஷ்தமக ஆ ிற்மடு
எனபன் ண்டம் மம் (அபவ ல்பனயப்டுத்டத்
டபயத) குனவபச் ழசனம் ன்று ளசமல்யதினப்ட

ணட்டுணயன்ய, இப்டிச் சய ந்டர்ப்ங்கநில் எனத்டவ
சயஷ்தமக டுத்டக்ளகமள்நமணயனப்டமழனேம் அந்டப்

மம் ம்பிக்கும் ன்று ளசமல்யதினக்கயட. குனபமக
இனப்டயல் இத்டவ ளமறுப்னக்கள்.
சய ளரித ரியகள் ளமம்றம் உத்டணணம ணமஞபின்
க்டயவத ளபநிப்டுத்டபடற்கமகழப  பனங்கள்
ழமடயக்கமணயனந்டடமகறம் அனர்பணமகச் சய கவடகள்
இனக்கயன்.)

இன்ஸ்டிட்னைமக இல்மணல் இன்டிபிறபல்

ளபயழழத பித்தமப்தமம் ப்ளடன்டடமன்

ணமஞபனுக்கு ணட்டுணயல்மணல் பமத்தமனக்கும் ல்ட.
அபர் டிதமக யன்ழ ழசமிக்க ழபண்டுளணன்னும்
ழமடடமன் அன்வ அப்றேக்கற்பமக்கயக்

ளகமள்நழபண்டுளணன்ட அத்தமபச்தணமய்பிடுகயட.

உள்நம் டயந்ட குன - சயஷ்தர்கள் உயட
உடமஞங்கள்
ளடய்பத்டயன் குல் ( மன்கமம் மகம்)
குன
உள்நம் டயந்ட குன - சயஷ்தர்கள் உயட
உடமஞங்கள்
ம்னவத ண்வத டைல்கவநப் மர்த்டமல் இப்டி
குனகும் த்டயத குனணமர்கள் த்டவ உசந்ட
குஞபமன்கநமக, அன்னள்நம் ளகமண்பர்கநமக
இனந்டயனக்கயமர்களநன்று ளடரிகயட.
என மத்வடனேம் டயர்மர்க்கமணல், ழபட பித்வத டயர்
கமத்டக்குப் ழமய் ழமகம் ழக்ஷணணவத
ழபண்டுளணன்டற்கமகழப, தமழம ஊமன் பட்டுப்
ீ
ிள்வநவதத் டன்ழமடு பனக்கஞக்கமக
வபத்டக்ளகமண்டு, அபிம் ளடமண்வ டண்ஞி பற்
"ணமடித்ட" குனணமர்கள் இப்டி பம்ச ம்வதமக ம்
ழடசத்டயயனந்ட பந்டயனப்டடமன் ணக்குள்ந
த்டவழதம ளனவணகநில் சயகணமகறள்ந
ளனவணதமக ளடரிகயட.

டக்கு ன் மம் கயவக்கும் ன்

ண்ஞழணதில்மணல், "மன் டங்கள் சயஷ்தமக
பந்டபிட்ழன்" ன்று ணம எனத்டன்
பந்டபிட்மல் அபனுக்குத் டமங்கள் கற்யந்ட
கத்வடனேம் கற்ித்டயனக்கயமர்கள். ப்னடமண்தக

(உய) த்டயழ (6-2) ளகௌடணனக்கு ப்பமஞன் ன்
மம உழடசம் ளசய்னேணயத்டயல் இந்ட பிதம்
ளசமல்ப்ட்டினக்கயட.
இழட ணமடயரி சயஷ்தனும், 'பித்வதடமன் ழபண்டும், அடற்குப்
டயல் த்டவ ளமனள் ளகமடுத்டமறம் ழபண்மம்' ன்று
உடயத் டள்நிதவடனேம் இழட கவடதின் இன்ளமன version
பனம் சமந்ழடமக்த (உய) த்டயல் (5-3) மர்க்கயழமம்.
"ளகௌடண கபமழ னழமகச் ளசல்பம் வ்பநற

ழபண்டுணமமறம் ழகறங்கள், டனகயழன்" ன்கயமன்
மம ர்பமஞன். "அளடமன்றும் க்கு ழபண்மம்.
க்குத் ளடரிதமடடமக உக்குத் ளடரிந்டள்ந

பித்வதடமன் ழபண்டும்" ன்கயமர் ளகௌடண KS. 'கபமன்'
ன்ழ அவனக்கப்ட் என KS, பர்ஞத்டயல் டக்குப்
ின்ழ பனகய என க்ஷத்ரிதிம் பித்வத

ழபண்டுகயமளன்டயயனந்ட உண்வணவத அயபடயல்
அக்கம ப்மம்ணஞர்கள் ப்டி அங்கமணயல்மணல்,
அக்கத்ழடமடு ஆர்பணமதினந்டமர்களநன்டம் ளடரிகயட.
"யவகும்

டறம்மட" ன்ட இங்ழக இன்ளமன

பிடத்டயறம் ளடரிகயட.
ளகௌடணனவத ிள்வந ச்ழபடழகட ளகமஞ்சம்
டவகம் உள்நபன். டவகத்டப் ழமமல் உள்ழந

ப்டி பித்வத இங்கும்? இபனுவத அயதமவணவத
இபழ உஞர்கய ணமடயரி டகப்மமகப்ட்பர்

இபவக் ழகள்பி ழகட்டுப் ரீக்ஷயத்ட, இபனுவத
அங்கமம் அடிட்டுப் ழம ின், இன்வக்கும்
ழமகம் னம ளகமண்மடும் ீப ப்ம்ண அழடத்வடச்
ளசமல்படம ணமபமக்தத்வட இபனுக்கு

உழடசயக்கயமர். இட ின்மடி பனம் கவட. இடற்கு
னன்மடி இபன்டமன் னடயல் ப்பமஞிம்

ழமகயமன். அந்ட மம ழகட் ழகள்பிகறக்குப் டயல்
ளடரிதமணல் ழமறன் இபனுக்கு ழமம்
ளமத்டக்ளகமண்டு பனகயட. டகப்மரிம் பந்ட,
"பழம

க்ஷத்ரிதன் ன்று டன்வச் ளசமல்யக்

ளகமள்கய ீசன் ன்வ இப்டிளதல்மம் ழகள்பி
ழகட்டுபிட்மன்" ன்று க்கயமன். இடடமன்
குவகுத்டயன் க்ஷஞம் - "ளமம் க்ஷஞம்"

ன்கயழமழண அப்டிப்ட் "க்ஷஞம்" இவடக் ழகட்
யவகுணம டகப்மழம, "அம, இந்ட பிதங்கவந
மண ளடரிஞ்சுக்கடழண" ன் ஆர்பத்ழடமடும்,

அக்கத்ழடமடும் ழமய் மமபிம் உழடசம் ழகட்கயமர்.
இழட ளகௌடணரிம் இன்ளமன ந்டர்த்டயல் ந்ட
ளரித வபடயக அடேஷ்ம சரர்கள் "வபச்பம ஆத்ணம"
ன்ட ற்யக் ழகட்டுக் ளகமள்படற்கமக பனகயமர்கள்.
(இடயயனந்ட ளரித ளரித ச்ளௌடயகறம் ப்டி
பித்வதக்கமகத் ழடடித்ழடமடிப் ழமமர்கள் ன்ட
ளடரிகயட.) அப்ழமட அபர், "இபர்கள் ழகட்ட ணக்குத்
ளடரிந்ட ணமடயரி வடதமபட கவடக்கப்மட" ன்று

டீர்ணமம் ண்ஞிக்ளகமண்டு, டயந்ட ளபள்வந ணழமடு

டணக்குத் ளடரிதமட ன்று ளசமல்யபிட்டு, ழககத
மமபம அச்படயதிம் அபர்கவந அனுப்ி

வபக்கயமர். இப்ழமட ம் மநிழம ழபடிக்வகதமகச்
ளசமல்கயமர்கள் - "ப்ளமஃர் ன்மழ, பமஸ்டபத்டயல்
'ப்ளக்ட்' ளடரிந்டபல், அப்டி 'ப்ளமஃஸ்' ண்ஞிக்

ளகமள்பர், அடமபட ளடரிந்டடமகச் ளசமல்யக்

ளகமள்கயபர்டமன்", ன்று இன்ளமன உயத்டயறம்,
இப்டிழத பனகயட. அழடமடு ழபறு  உசந்ட

உண்வணகறம் ளடரிதபனகயட. ¨ழகசர், த்தகமணர்
னடம ந்ட ளரிதபர்கள் இனக்கயமர்கள். இபர்கள்
ப்ம்ணத்வடழத ழடடித்ழடடி அடயழழத ஊயபிடுகய
"ப்ஹ்ண ர்கள், ப்ஹ்ண யஷ்ர்கள்" ன்று

ளசமல்யதினக்கயட. இந்ட ணம ளரிதபர்கறம் சய
டத்பங்கவநத் ளடரிந்டளகமள்ந ழபண்டுளணன் யணம
பித்தமிணமத்ழடமடு, ளமம்றம் ஞிபமக

ணயத்டக்கவந டுத்டக்ளகமண்டு ிப்மடர் ன்கய
ணமிம் பந்ட, அந்ட உமத்வட (ணயத்ட

ன்னும் வகனேவவத) ணர்ப்ஞம் ண்ஞி, டங்கறக்கு
உழடசயக்கும்டிதமக பிஞ்ஜமித்டக் ளகமள்கயமர்கள்.

இப்ழர்ப்ட்பர்கவநனேங்கூ இன்னும் ரிழசமடயத்டப்
மர்க்கஞம், அடமல் ல்ம ங்கறக்கும் மம்
னகட்டம் (ழபட பித்தம மம் எனக்கம் இனக்கட்டும்,

அழடமடு பமழ்க்வகனேடமஞப் மனம் னகட்டம்) ன்று
ிப்மடர் யவக்கயமர். "இன்னம் என பனம் சுத்ட
ப்ஹ்ணசர்தத்ழடமடு டஸ் ண்ஞிபிட்டு ல்
ச்த்வடழதமடு டயனம்ி பமனங்கள். ீங்கள் ழகட்டற்கு
டயல் ளசமல்கயழன். டதங்கமணல் ன் ழகள்பி

ழபடணமமறம் ழகறங்கள் ("தடம கமணம்" "இஷ்ப்டி

ன் ழபண்டுணமமறம்" ன்று உயத்டயயனக்கயட)
. க்குத் ளடரிந்டபவ டயல் ளசமல்கயழன்" ன்கயமர்.
இட இபனவத பிதம்.
னடயல் என பன டஸ் பிடயத்டட அபர்கறவத
பிதத்டக்கு ளஸ்ட்.
குன ன்று எனபரிம் ழமமல் அபர் ட

ளசமன்மறம் ல்டடமன், சரிடமன் ன்று ம்ி அப்டி
ளசய்தழபண்டும் இந்ட ம்ிக்வகக்குத்டமன் ச்த்வட
ன்று ளதர்.

ச்த்வட; ரிப்ச்ம்
ளடய்பத்டயன் குல் ( மன்கமம் மகம்)
குன
ச்த்வட; ரிப்ச்ம்
கர வடதிறம் கபமன், டத்படர்சயகநம ஜமிகநிம்

உழடசம் ள ழபண்டுளணன்று ளசமல்யபிட்டு (4-34) ,

மவந்ட ச்ழமகங்கறக்கு அப்னம் (4-39) "ச்த்டமபமந்
ழட ஜ்ஜமம்" - "ச்த்வட யம்ிதபனுக்குத்டமன்

ஜமம் ிக்கும்" ன்கயமர். அங்ழக அபனம், சயஷ்தன்
குனவப ன்மகத் ழடமண்டித் ழடமண்டித் ழகள்பி ழகட்க
ழபண்டுளணன்கயமர். "ரிப்ச்ம்" ன் பமர்த்வடவதப்

ழமட்டினக்கயமர். "ப்ச்ம்" ன்று ணமத்டயம் ளசமன்மல்,
ழகள்பி ழகட்யபட ன்று அர்த்டம். "ரி" ன்று இடற்கு
அவளணமனய ழமட்டமல் ன்மகக் குவந்ட ழகட்கடம்
ன்மகயட. இட இந்ட மநில், "பமத்டயதமனக்குத்
ளடரிகயடம?" ன்று அபவக் குவந்ட மர்த்ட
அபணமப்டுத்ட ஆவசப்டுபடழமல் அல்.

பிதத்வடக் குவந்ட ரினர்ஞணமக அவடத் ளடரிந்ட
ளகமள்ந ழபண்டுளணன்ழட டமர்ர்தம். அடமல்டமன்
இந்டக் கம ணமஞபரின் ழமக்குக்கு ணமம இண்டு

பமர்த்வடகள் "ரிப்ச்ம்" ன்வட இண்டு க்கனம்
அவஞத்டக்ளகமண்டு பனம்டிதமக கபமன் டப்ழதமகம்
ளசய்டயனக்கயமர். "ப்ஞிமடம்" ன்வட இண்டு

க்கனம் அவஞத்டக்ளகமண்டு பனம்டிதமக கபமன்
டப்ழதமகம் ளசய்டயனக்கயமர். "ப்ஞிமடம்" ன்ட

"ப்ரிப்ச்"த்டக்குப் ிந்டய "ழபம" ன் பமர்த்வடவதப்
ழமட்டினக்கயமர். அடமபட சயஷ்தன் குனறக்குப்
ஞிபிவ னரிதஞம். னடயல் ஞிதழபண்டும்.
அப்னம் அபனக்கு ல்மப் ஞிபிவனேம்

ளசய்தழபண்டும். இளடல்மபற்றுக்கும் "ழயக்"கமக
(அடிப்வதமக) குன பமர்த்வட, குன உத்டற, குன
உழடசம் டபமமறம் அட ல்டடமன் ன்
அவசக்கனடிதமட ச்த்வட இனக்க ழபண்டும்.

இபற்ழமடு கூடித சயஷ்தவத்டமன் குனபிம் ன்மக

ஆழ்ந்ட ழகள்பிகள் ழகட்டுத் ளடரிந்டளகமள்நச்
ளசமல்யதினக்கயட.

இப்டிப்ட் ம்ிக்வகக்கு உரிதபமக எனத்டர்
பமஸ்டபணமகழப இனந்டமகழபண்டும் ன்ட டி
ணடேஷ்தர் குனகும் த்டம்ழமடடமன் தடமர்த்டத்டயல்
க்கும். அபழமழழத டம ர்பகமனம்

இனந்டமல்டமழ அபனக்கு பமஸ்டபணமக உள்ந அயற
ன், அபனவத குஞம் ன் ன்ட ளடரினேம்?
ஸ்டம ரீடயதில் டிக்கும்ழமட இளடல்மம் ப்டி
மத்தம்? ழடம ளகமஞ் ழம்டமன் ஸ்கூல் அல்ட
கமழஜ், அடயழனேம் ளபவ்ழபழ ப்ளக்டுக்கு

ளபவ்ழபழ பமத்டயதமர் ன்யக்கய டற்கம அவணப்ில்
பமத்டயதமர் ழடம ளகமஞ்சம் ழமட்வ உனப்

ழமட்டுபிட்டு பந்ட எப்ித்ழட ளமம்றம் பிதஜ்ஜர்
ணமடயரிக் கமட்டிக்ளகமண்டு பிடுபடற்கு இம் ளகமடுத்டப்
ழமகயட. "ளடரிந்டணட்டும் டயல் ளசமல்கயழன்" ன்று

உயத் KS ளசமன்மழ, அந்ட உண்வண உள்நம், அழடமடு
குன ஸ்டமத்டயயனந்ட ழமடயறம் அபனக்கு இனந்ட
humility (பித

ம்த்) இந்ட மநில் மர்க்க னடினேணம?

சயஷ்தன் ன்மழ பிீடன், அபன் பிதனொணமக

இனக்கழபண்டும் ன்ழடமடு யற்கமணல் இப்டி குனறம்
பிதணமதினந்டயனக்கயமர்.
இப்டிளதல்மம் குன, சயஷ்தன் இனபனழண
உண்வணழதமடு நிவணழதமடு எறேகயதடற்குக் கமஞம்,
குனகும் ன்று என்று ழசர்ந்ட என அகத்ட

ணடேஷ்தர்கநமக குன - சயஷ்தமள் ஹ்னடதம் எட்டி

உழபமடு பயத்டடடமன். ஸ்ம் எநிற

ணவபில்மணல் இனந்டயனக்கயமர்கள். அந்ட ஹ்னடத
எட்டுற என ஸ்டமத்டயல் ப்டி பனம்? இந்ட
மந்டவ்தத்டமழழத குன ணவத் டயந்ட கமட்டிமர்.
டன் னத்டயவதனேம் டயந்ட, மத்ர்கநம சயஷ்தர்கநிம்
டக்குத் ளடரிந்ட கத்வடனேம் ளகமட்டிமர்.

"ளடரிந்டபவ ளசமல்கயழன்" ன்று ளசமன் அழட
பமழதமடு ிப்மடர், "ளடரிந்டடயல் ர்பத்வடனேம்

ளசமல்கயழன்" ன்று ரினர்ஞணமக பித்தமடமம் ளசய்த
னன் பனகயமர். சயஷ்தன் டன்வ ணயஞ்சய பிடுபமழம
ன்று தப்டுபட, சயஷ்தன் றேடயதவடழத டன் "bRv"
ன்று ளபநிதிடுபட - இப்டிளதல்மம் டற்கமம்

ழகட்கயழமம். இளடல்மபற்றுக்கும் ழணழ குனகுத்டயன்
மந்டவ்தத்டயல் குன சயஷ்திம் கமட்டித அன்னம்,

கரிசனம் இன்ஸ்டிட்னைில் உண்மகழப னடிதமட.

ழசமடயத்டத் டக்குபட
ளடய்பத்டயன் குல் ( மன்கமம் மகம்)

குன
ழசமடயத்டத் டக்குபட
ிகமசம் மஸ்டயதமபடற்ழக என ணஞிவதக் கவசல்

ிடிக்கய ணமடயரி, ணமஞமக்கன் ழசமிக்கழபண்டுளணன்ழ
அந்மள் குன அபவ வ்பநழபம ழசமடயத்டமர். மழண
ளசமல்யத் டமணல் ீண்கமம் ழபவ ணட்டும் பமங்கய
அபவப் ஞிபில் னம் ழமட் ரியகறம் உண்டு.
உடமஞணமக உழகமன் ன்று என சயஷ்தன்.
குனபின் ழர் மம த்தகமணர். இபர் அந்டக்கம
'யயஸ்', 'கர்ரிகும்' இடகநின்டி

ன்ிண்டு

பனங்கநில் அழக சயஷ்தர்கறக்கு ழபட சமஸ்த்
சயவ ளகமடுத்டமர். ஆமல் இந்ட உழகமன் ன்கய
வதவ ணட்டும் மம் ழகட்க அடேணடயக்கபில்வ.
ன்ிண்டு பனனம் டம்னவத அக்ிகவநக்
கபித்டக் ளகமள்கய ளமறுப்ிழழத அபவ
ஈடுடுத்டயதினந்டமர். அந்டப் ிள்வநனேம்

னஞனஞக்கபில்வ. குனகுத்டயல் ன்ிண்டு
பனம் பயத்டம் என மம்கூக் ழகட்கமணல், அபர்
ளசமன் கமர்தத்வடழத ண்ஞிக் ளகமண்டினந்டட.

அத்ததம் னர்த்டயதமறன் ணமபர்த்டம் ன்று

ிம்ணசமரிக்கு (சயஷ்தனுக்கு) என ம்ஸ்கமம் ண்ஞி
குனகுத்டயயனந்ட அகத்டக்குத் டயனப்ி
அனுப்னபமர்களநன்றும் அடற்கப்னம் அபன் கல்தமஞம்
ளசய்ட ளகமய்டு க்னஸ் டமச்ணம் ற்க

ழபண்டுளணன்றும் ளசமன்ழல்பம? இந்ட ணமடயரி

ணற்ப் சங்கறக்கு த்தகமணர் ணமபர்த்டனம்

ண்ஞிபிட்மர். உழகமவ ணட்டும் அப்டிழத ignore
(அக்ஷ்தம்)

ண்ஞிபிட்டு - அல்ட ண்ஞி ணமடயரி.

அப்ழமடம் அந்டப் ிள்வந மட்டுக்குப் ளமறுவணதமகழப
இனந்டட.

குன த்ி
ளடய்பத்டயன் குல் ( மன்கமம் மகம்)
குன
குன த்ி
ஆமல் த்தமகணனவத த்ிக்குத்டமன் அடற்கு ழணல்
ளமறுக்கனடிதபில்வ. அபள் அபரிம் ழமய், "இந்டப்
ிள்வந ல் ப்ம்ணசமர்தத்ழடமடு, டஸ்ழமடு
இத்டவ பனம் உம்னவத அக்ிகவநப் ழமயத்ட
பந்டயனக்கயமன். ீமமல் அபனுக்குப் மழண ளசமல்யத்
டக் கமழஞமம். இந்ட அக்ிகள் உம்வண சிக்கமணயனக்க

ழபண்டுணமமல் இந்ட மடப் ிள்வநக்கு

இப்ழமடயயனந்டமபட மம் ஆம்ினேம்" ன்று
சண்வக்கு பந்டபிட்மள்.
சண்வ ன்மறம் அடயழனேம் ம் இனக்கயட. அபள்
ளசமன்டயயனந்ட அழக ணம பிதங்கவநத்

ளடரிந்ட ளகமள்கயழமம். னடயல், குன த்ி ன்பள்
ப்டி குனவபபிறம் சரஷ்தப்ிள்வநகநிம்
பமஞ்வசழதமடு இனந்டமள், அகத்வடபிட்டு பந்ட
குனந்வடகறக்கு ப்டி அம்ணமபமக இனந்டமள் ன்று
ளடரிகயட.
டர்ண த்ிகநில் உள்ந இண்டு டயனுயல் என்றும்
இங்ழக ளடரிகயட. த்ிதின் டர்ணம் னனன் ளசமல்பட
டர்ணணம அடர்ணணம ன்ழ மர்க்கமணல் அடன்டி ளசய்த
ழபண்டுளணன்று கனடம் டயவ்வடகள் என டயனுற.
நமதிி இப்டித்டமன் அறேகயச் ளசமட்டும் னனவ
அபனுவத இச்சம னர்த்டயக்கமகத் டகமட இத்டக்குத்
டெக்கயக்ளகமண்டு ழமமள். இன்ளமன டயனுற,

டயதமபள் டர்ணத்டயயனந்ட டப்ிபிக்கூமழட ன்
பிசமத்டயல் அபனுக்ழக டர்ணங்கவந

யவப்னட்டுபடடமன் த்ிதின் கவண ன்று கனடம்
டயவ்வகள். இப்டித்டமன் ீவட மணரிம், அபர்

அபவந பிட்டுக் கமட்டுக்குப் னப் யவத்டழமட,
"ந்டக்

கஷ் ஷ்த்டயறம் டயவத பிட்டுப்

ிரிதமணயனப்டடமழ ஸ்த்ரீ டர்ணம்? இந்ட டர்ணத்வட
உங்கறவத டமதமனக்கு டுத்டக் கமட்டித்டமழ அபர்
உங்கழநமடு கமட்டுக்கு பமணல் உங்கள் அப்மபின்

க்கத்டயல் இனக்கும்டிப் ண்ஞிதினக்கயீர்கள்?

அப்டிதினக்க க்கு ணட்டும் அந்ட டர்ணம் இல்வதம
ன்? ன்வக் கமட்டுக்கு பமணல் இங்ழகழத இனக்க
ழபண்டுளணன்று ீங்கள் ளசமல்பட ப்டி யதமதம்?" ன்று
யம் பமடம் ண்ஞினடிபில் மணவனேம் ம்ணடயக்கச்
ளசய்டமள்.
"அக்ி

ழகமித்டக் ளகமண்டுபிடும்" ன்று த்தமகமண

ரியதின் த்ி அபரிம் ளசமன்ட, "உம்ணமச்சய
கண்வஞக் குத்டயபிடும்" ன்று குனந்வடகவந மம்
தனறுத்டகய ணமடயரி இல்வ. பமஸ்டபணமகழப
ரியகநின் க்னங்கநில் டயவ்த சக்டயகள் உதினள்ந
பமந்யத்தத்ழடமடு இனந்டடமல் அபர்கள் டர்ண

பினத்டணமகப் ழமமல் அவப அபர்கநிம் ழகமம்

ளகமள்நத்டமன் ளசய்ய்ம். 'உழகமன் உழடசணமகமணல்
இப்டிப்  பனங்கநமக இனக்கயமழ' ன்று
அபனுக்கமகக் கபவப்ட்மற்ழமழப, 'இப்டிப் டய
உழடசயக்கமணயனக்கயமழ இபவ அந்டப் ிள்வந
கமத்ட பநர்க்கய இபனவத அக்ிழத
சித்டபிமணயனக்க ழபண்டுழண' ன்றும்
பமஸ்டபணமகழப அந்ட அம்ணமள்
கபவப்ட்டினக்கயமள்.
அக்ிகள் அந்ட ஆச்ணத்டயல் ளமம்றம் ீபசக்டயழதமடு
மந்யத்தணமகத்டமன் இனந்ட ன்டம் ழணழ ழமகய
கவடதில் ளடரிகயட.

அபள் அப்டிச் ளசமல்யனேம் KS மட்டுக்கு, இன்னும்

ழசமடயத்டப் மர்ப்ழமளணன்கயமர்ழமல், ளபநிழத ழமய்
பிட்மர்.
'குன

த்ி ளசமல்யனேம் குன ழகட்கபில்வழத இப்டி

ம் யணயத்டணமக அபர்கறக்குள் அிப்மத ழடம் ழபழ
ற்ட்டுபிட்ழட' ன்ளல்மம் உழகமனுக்கு
ழபடவதமகயபிட்ட. அபனுக்குச் சமப்மழ
இங்கபில்வ.
"ண்ம

ளகமனந்ழட, சமப்ிமணயனக்ழக?" ன்று குனத்ி

"ணழம

வ்தமடயடமன். சமப்மடு ழகட்கணமட்ழன் ன்கயட"

பிசமணமகக் ழகட்மள்.

ன்மன் வதன்.

ளடய்பசக்டயகள் ழமடயத்டமறம் குனக்டய குவதமடட
ளடய்பத்டயன் குல் ( மன்கமம் மகம்)
குன

ளடய்பசக்டயகள் ழமடயத்டமறம் குனக்டய குவதமடட
அப்ழமடடமன், அபன் மர்த்டப் மர்த்டப்
ழமயத்டக்ளகமண்டு பந்ட னென்று அக்ிகள் டங்கள்
மந்யத்தத்வட ளபநிக் கமட்டி. "மபம், ணக்கு

இத்டவ ண்ஞி ிள்வந சமப்மடு ளகமள்நமட
அநறக்கு ழபடவப் டுகயமழ. இினேம் கமஞம்
ண்ஞமணல் மழண இபனுக்கு உழடசம்

ண்ஞிபிடுழபமம்" ன்று அடகள் டங்கறக்குள்ழந
னடிற ளசய்ட. அந்டப்டிழத அபனுக்கு உழடசனம்
ண்ஞிபிட். னடயல் அவப னென்றும் ழசர்ந்டம்,
அப்னம் எவ்ளபமன்றும் டித்டிதமனேம் அக்ி

பித்வதவதனேம் ஆத்ணபித்வதவதனேம் உழடசயத்ட.
ஆமறம் அபனுக்கு குனபின் ழடவபதில்மணல்

டமங்கழந ல்ம உழடசனம் ளகமடுத்டபிட்மல் அபர்
ணரிதமவடவதக் குவத்டடமகயபிடும் ன்டமல்
அக்ிபித்வத ஆத்ண பித்வத இபற்யன் (philosophy -)
டத்பத்வட ணட்டும் ளசமல்யக் ளகமடுத்டபிட்டு,
"ளநம்தம, இிழணல்

ஆசமர்தர்டமன் உக்கு இந்ட

டத்பங்கவந அடேபணமக்கயக் ளகமள்படற்குச்

ளசய்தழபண்டித கமர்த க்ணங்கவந ( procedure -) , (technique
-னேம்)

ளசமல்யக் ளகமடுக்கடம்" ன்று னடித்டபிட்.

ஆசமர்தமர் டயனம்ிபந்டமர். "உழகமம" ன்று
அபவக் கூப்ிட்டு ளகமண்ழடமன் உள்ழந டேவனந்டமர்.
"கபமழ"

ன்று குல் ளகமடுத்டக்ளகமண்டு அபனும்

அபர் னன்ழ ழமய் யன்மன்.

அபர் என க்கம் ழசமடவ ண்ஞிமறம், இபன் என
க்கம் ழபடவப்ட்மறம் ஸ்ம் அன்ன ணட்டும்
ழமய் பிபில்வ ன்று இங்ழக உயத்
¨க்ஷ்ணணமகக் கமட்டுகயட.
ிள்வநதமண்மவப் மர்த்டமர். அபன் னகம் எழ
ழடமகப் ிகமசயத்டட. 'எழம, இப்டிதம ணமசமம்'
ன்று ஊயத்டபிட்மர். "ளநௌம்தம, தமர் உக்கு

உழடசம் ண்ஞிமர்கள்?" ன்று அபவழத ழகட்மர்.
வதவ தம் ிடித்டக் ளகமண்ட. அபன்ிதில்

அபனவத குனகுறத்டயயனந்டளகமண்ழ உழடசம்
பமங்கயக்ளகமண்ட டப்ழம ன்று தம். கனவஞழதமடு
உழடசயத்ட அக்ிகவநக் கமட்டிக் ளகமடுப்டம ன்
டதக்கம் ழபழ குனபிம் எநிக்கறம் கூமட, ந்டவட
அப்ட்ணமகப் ழமட்டு உவக்கறம் கூமட ன்று

யவத்டமன். மவ ணமவதமய்ப் னரித வபத்டபி
ண்ஞி, "ழபழ தமர் உழடசயப்மர்கள் ஸ்பமணய? இந்ட

அக்ிகள்டமன் இப்ழமட இனக்கய ணமடயரி இல்மணல்
ளகமஞ்சம் ழபழ ணமடயரிதமக இனந்ட" ன்மன்.
அபர் வபத்ட கவசய ளஸ்டிறம் அபன் தித்ட
பிட்மன். 'இினேம் டமங்கமணல் அக்ிகள் உழடசம்

ண்ஞிபிடும்' ன்று அபர் ணறக்ழக ளடரிந்ட என
ஸ்ழயல்டமன் அபர் ழபண்டுளணன்ழ அகத்வட பிட்டுப்
ழமமர். ளன்மல் அபர் பமழ்க்வகதிழழத
னர்பத்டயல் இப்டி ந்டயனக்கயட.

மரித்னண ளகௌடண KS ன்பர் னர்பத்டயல் இந்ட

த்தகமணனக்கு உதம் ளசய்டவபத்டமனூறு
ழசமிப் சுக்கவந அபரிம் ழணய்த்டபச் ளசமன்மர்.
அந்ட ழசமிப் சுக்கவந ன்மகப் ழமயத்டப் னஷ்டி
ண்ஞி, கன்று ழமவபத்ட, மனூவ ஆதிணமக

வ்னத்டய ண்ஞிக் ளகமண்டுடமன் குனபிம் டயனம்ி பந்ட
உழடசம் பமங்கயக் ளகமள்பட ன்று த்ணகமணர்
டீர்ணமம் ளசய்ட ளகமண்டு கயநம்ிமர். அந்டத் டீர்ணமம்
கமர்தணமக யவழபறுபடற்கு அழக பனங்கள்

ிடித்ட. சுணந்வடவத ஆதிணமக்கய த்தகமணப்
ிம்ணசமரி குனகுத்டக்குத் டயனம்ி பனகய

பனயதிழழத அடயயனந்ட என ரிம் அபனக்கு என
உழடசம் ண்ஞிற்று. அடற்கடுத்ட இண்டு மட்கநில்
என ம் க்ஷயனேம், ணத்கு ன்கய என (ீர்பமழ்)
க்ஷயனேம் உழடசம் ண்ஞி. இப்ழமட

உழகமனுக்கு உழடசம் ழகட்டமல் ழடஸ்
உண்மமற்ழமழப அப்ழமட த்தகமணனக்கும்
உண்மதிற்று. இப்ழமட இபர் உழகமவக்

ழகட்மற் ழமழப அப்ழமட மரித்னணர் இபரிம்,
"உக்கு

தமர் உழடசயத்டட" ன்று ழகட்மர். இப்ழமட

உழகமன் மசூக்கமக டயல் ளசமன்டழமழப
அப்ழமட அபர், "ணடேஷ்தமள் தமனம் உழடசயகக்பில்வ"
ன்று ளசமன்மல். அழடம?, டம்வணப் ளமறுத்டணட்டில்

மரித்னணழடமன் டம்னவத உழடச குனபமக இனக்க
ழபண்டுளணன்று டணக்கு ஆவச ன்றும்
பிஜ்ஜமித்டக்ளகமண்மர்.

இந்ட இத்டயழ அபர் ஆசமரிதன் அத்தமபச்தம் ன்கய
கனத்வடனேம் ளபநிதிட்டினக்கயமர். 'ஆசமர்த னகணமகக்
கற்கயன் பித்வதடமன் உத்டணணம ன் டனம்' ன்று
அபர் ளசமல்படமக இனக்கயட. சயஷ்தமக உள்ந டமம்
இப்டி னடிற ண்ஞி அிப்மதம் ளசமல்படகூ அடயக
ப்ங்கயத்டம் ன்று யவத்ட அபர், "டங்கவந

ழமன் ளரிதபர்கள் ளசமல்ய மன் ழகட்டினப்ட
ன்ளபில், ஆசமர்தனகணமக அயகய பித்வதடமன்
உத்டண ன் டனம் ன்ட" ன்கயமர்.
இப்டி எவ்ளபமன றேத்டயறம் குன - சயஷ்த மபங்கள்
ப்டிதினக்க ழபண்டுளணன்வட உயத்டக்கள்
டேட்ணமகக் கமட்டுகயன்.
த்தகமணர் சயஷ்தமதினந்ட கவடதியனந்ட
ஆசமர்தமகயதினக்கய கவடக்கு பமம்.

உழகமனுக்குத் டமம் உழடசயக்கமபிட்மறம் டயவ்த
சக்டயகள் டன் னெணமகபமபட உழடசம் ண்டம்

ன்று ளமந்ட அடேபத்டயயனந்ழட அபனக்குத் ளடரினேம்.
"இம்ணமடயரி உழடசம் பமங்கயக்ளகமண் ிகு வதன்
ப்டி ஆபமன்? 'இிழணழ இந்ட குனபின்

உடமீத்வடப் ளமறுத்டக்ளகமள்ந ழபண்டிதடயல்வ.
இழட ழம டயவ்த சக்டயகநிணயனந்ழட ல்ம
உழடசங்கறம் பமங்கயக்கமம்' ன்று
அம்பமபப்டுகயமம ன்று மர்க்கமம்.
அப்டிதில்மணல் ம்ணயழண னர்த்டயதமக அத்ததம்
ண்டபளடன்று இபன் இங்ழகழத இனந்டமல்,
(அக்ிகநிம்)

உழடசம் பமங்கயக்ளகமண்வடத் டயணயமகச்

ளசமல்மணல் தத்ழடமடு ளடரிபிக்கயமழம, மர்ப்ழமம்"

ன்ளல்மம் அபர் ளஸ்ட் ண்ஞ உத்ழடசயத்டயனந்டமர்.
அடயழ அபன் ளமம் ன்மகப் மஸ் ண்ஞிடயல்
அபனக்குப் ண த்னப்டய ற்ட்டுபிட்ட.
"அக்ிகள்

ன் உழடசம் ண்ஞி?" ன்று ழகட்மர்.

ளசமன்மன்.
"அவகுவதமக

அடகள் ளசமன்வட இழடம மன்

னஷ்கநணமக உழடசயக்கயழன்" ன்று ளசமல்ய இத்டவ
கமம் ணமற்யதடற்கும் ழசர்த்ட அடேக்ம் ண்ஞி
உழடசம் ளகமடுத்டமர் த்தகமணர்.

ரீவ ளசய்ட டிப்டிதமக உழடசம்
ளடய்பத்டயன் குல் ( மன்கமம் மகம்)
குன

ரீவ ளசய்ட, டிப்டிதமக உழடசம்
ணமஞபின் ஸ்பத சயந்டவக்கு ஊக்கம்
குன ன்பர் டமம் மட்டுக்குக் கவண ன்று ழடம
ளக்சர்கள் ளகமடுத்ட 'ழமர்ன் ல்மம் கபர்

ண்ஞிதமச்சு' ன்று யம்ணடயதமகப் ழமய்பிமணல்,
ணமஞபவ ழசமடயத்டச் ழசமடயத்டச் சுத்டம் ளசய்ட

குஞபமமக்கய அடன் ின்ழ பித்வதவதக் கற்றுக்
ளகமடுத்ட அபவ னத்டயணமமக ஆக்கயமர்.
குஞணயல்மட னத்டயசமயத்டத்வடபிப் ளரித ஆத்ட
டறணயல்வ.

ந்டப் க்ப ஸ்டயடயதில் இனப்பனுக்கு ன் உழடசம்
டழபண்டும், அபவ அடுத்ட ஸ்ழறக்கு ப்டி
உதர்த்டய இடற்கு ழணம டத்பங்கவந உழடசயக்க

ழபண்டும் ன்ளல்மம் ன்மக ழதமசயத்டத் டீர்ணமம்
ண்ஞிக் ளகமண்டு டிப்டிதமக அபவ ளபப்
ண்ஞிக் ளகமண்ழ ழமய் ழணறம் ழணறம் உதர்ந்ட

பித்தவகவநக் கற்ித்டக்ளகமண்டு ழமதினக்கயமர்கள்.
ப்னகு டம்னவத ிடமபம பனஞரிழணடமன் சய¬க்ஷ
ளற்மர். ஆமறம் னடயல் அபர் இனந்ட அடயகப்
க்பணயல்மட யவதில் ிடமபமபர் அன்ணத
ழகமசணம இந்ட உம்ழ த்தம் ன் ழயயல்
(அடிப்வதில்) டமன் ஆம்ித்டமர். அப்னம் அபவத்
டஸ் ண்ஞ வபத்ட, அபமகழப உம்ின்
அத்தத்பத்வட (ளணய்தின் ளணய்தின்வணவத)
உஞனம்டிதமகப் ண்ஞி,

அடன்ின் ப்மஞணத ழகமசம்டமன் த்தம் ன்று

யவக்கும்டி உதர்த்டயபிட்மர். இப்டிழத ணறுடி
ணறுடி டஸ் ண்ஞவபத்ட, அடமபட ழணறம் ழணறம்
ப்னகுவபப் க்பப்டுத்டயக் ளகமண்ழ ழமய்,
"ப்மஞனுணயல்வ, ணஸ்டமன்

த்தம், ணறம்

இல்வ, பிஞ்ஜமம்டமன் (அயற ன்று

வபத்டக்ளகமள்நமம்) த்தம், இல்வ, இளடல்மம்
கந்டம் இடற்ளகல்மம் அடிப்வதமய், டன்ிதல்ம
ஆந்ட ஸ்பனொணமய் இனக்கும் ஆத்ணமடமன் த்தம்"
ன்று கவசயதில் ளடரிதவபத்டமர்.
இப்டிளதல்மம் என பித்தமர்த்டயவத (ணமஞபவ) ப்

டிப்டிதமகப் க்குபப்டுத்டய அந்டந்ட ஸ்ழலக்கு உரித
பித்வதவதப் னகட்டுபளடன்ட இன்ஸ்டிட்னைில் ந்ட
அநறக்கு மத்தம்?

இடயழ இன்ளமன னக்தணம அம்சனம் இனக்கயட.
"குனந்வடகவந அபர்கழந அழக பிதங்கவநக்

கமர்தத்டயல் ளசய்ட மர்க்குணமறு பிழபண்டும். இழட
ணமடயரி, பிதங்கவந அபர்கழந ழதமசயத்டப் மர்த்டத்
ளடரிந்ட ளகமள்றம்டினேம் பிழபண்டும்.

ல்மபற்வனேம் னஸ்டகத்டயழ ழமட்டு, பமத்டயதமர்
அவடப் மர்த்ட எப்ித்ட அப்னம் ணமஞபனும் ளமட்வ
ளட்னப் ழமடும்டிதமக பிப்மட" ன்று

ணமன்டிழமரி னடமபர்கள் ளசமல்கயமர்கள்.
டம்னவத தஜ்ஜமடேஷ்மத்டக்கம சுற்றுக்
கமர்தங்கவந ஆசமரிதமபர் சயஷ்திம் பிடும்ழமட
அபனுக்குத் டமழ என்வச் ளசய்ட மர்த்ட

ளடரிந்டளகமள்ந இழணற்டுகயட. இட மடயதமரின்
குனந்வடகள் டங்கறவத ளடமனயவழத னக்தணமக

அப்ன், மட்ன் ளசய்பவடப் மர்த்டத் ளடரிந்டளகமண்டு
டமங்கறம் அம்ணமடயரிக் கமர்தத்டயல் ளசய்ழட அபற்யல்
அயவபப் ளனக்கயக் ளகமள்றம்டிடமன் ம்னவத

சமஸ்த்ரீதக் கல்பி னவதில் இம் அநித்டயனக்கயட.
இவ்பமறு ணமஞபர்கவந ழமகக் கமர்தத்டயல் பிட்டு
அடன் னெம் "ப்மக்டிகல் மளட்ஜ்" (வனவ அயற)
ள பனய பகுத்டயனப்ட ழமழப அபர்கவந

ளமந்டணமகச் சயந்டயக்கபிட்டு உண்வணகவநப் ற்யத
அயவபப் ளறம் அக்கமக் கல்பி னவதில் இம்
ளகமடுத்டற்கு ப்னகு கவட சமன்று. ழதமசயத்ட, ழதமசயத்ட
ப்னகுழப ப்னகு கவட சமன்று. ழதமசயத்ட, ழதமசயத்ட
ப்னகுழப த்தத்வடப்ற்ய அயனேம்டி அபனக்குப்
ிடமறம் ஆசமர்தனணமக இனந்ட பனஞன் ஊக்கம்
டந்டயனக்கயமர்.
இன்னும் அழக கவடகநிறம், "குன உழடசம் ளசய்டமர்.
அப்னம் 'இவடப்ற்ய என பனம் டஸ் ண்ஞிபிட்டு
(அடமபட ஆனச் சயந்டயத்டபிட்டு) டயனம்ி பந்ட ன்
ளடரிந்ட ளகமண்மளதன்று ளசமல்ற' ன்று ளசமன்மர்
ன்று பனகயட.
இன்ளமன உயத் கவடதில் பனகயட சரீம்டமன்
த்தம் ன்டற்கு ழணழ ழமகனடிதமடபமக
அறம பிழமசன் இனக்கயமன். ஆமல்
அபவனேம்கூ. இப்ழமட ம்ணயல் ளனம்மழமர்

இனக்கயடழம ந்ட பித்த் டத்ப சயந்டவனேணயல்மணல் ,

ளபறும் அட்வதிறம் ழசமம்ழயத்டத்டயறம்

ளமறேவடப் ழமக்கும் வ்னடம ஆமணயதமக இல்மணல்,
ட த்தம் ன்று ளகமஞ்சணமபட ஆமய்ந்ட, அட
சரீம்டமன் ன்று டப்மகபமபட என ளகமள்வகக்கு
பனபடற்கு குனபம ப்மடய உடபி ளசய்டயனக்கயமர்.
வடனேழண

கனயத்டக்கட்டிபிமணல் ளசமஞ்சணமபட அிபினத்டய ளசய்ட
மர்க்கமம் ன் ழமக்கத்டயழழத அக்கம குனணமர்கள்
சயஷ்தர்கவந ற்றுக் ளகமண்டற்கு இட proof .
சயஷ்தன் ன்று பனம்ழமட ளமம்றம் உடபமக்கவ
கூ ழதமக்தவட ம்மடயத்டக் ளகமள்படற்கமக

அந்மநில் ரிச்ணப்ட்டினக்கயமளன்டம் இங்ழக

ளடரிகயட - அறன் பிழமசனும் கூ ப்மடயதின்
பமர்த்வடக்குக் கட்டுப்ட்டு, டத்பத்வட ஆமய்படற்கம
ழதமக்தவடவத ம்மடயத்டக் ளகமள்படற்கமக
னப்த்டயண்டு பனம் ப்ம்ணசர்தம் அடேஷ்டித்டமன்
ன்று உயத் ளசமல்கயட.

ழடபமன் இந்த்னும் டத்பம் ளடரிந்டளகமள்படற்கமக
பிழமசனுழழத ப்மடயதிம் ழமபன்டமன்
.ஆமல் பிழமசன் ணமடயரி சரீத்ழடமடு இபன்
யன்றுபிமணல், ப்னகு கவடதில் மர்த்ழடமழண, அப்டி சரீ
ளநக்தத்ழடமடு யவற ளற்றுபி னடிதமணல் ணறுடி
ப்மடயதிம் பனகயமன். இடற்கு ழணற்ட்
உண்வணக்கு அடன் அர்மபடற்கமக

(டகுடயனேள்நபமபடற்கமக) அபர் அபவ ணறுடி
னப்த்டயண்டு பனம் அபழமழழத பயத்ட

ப்ம்ணசர்தம் கமக்கச் ளசமல்கயமர். ணம ளரித ழடப
மமபமமறம் ரி, இப்டி கடுவணதமக பிடயக்கு

உட்டுத்டய, அடமழழத ளக்கூடித ரிசுத்டயவத
சயஷ்தன் ளறுணமறு ண்ஞி அப்னம்டமன் உசந்ட
டத்பங்கவந உழடசயப்மர்கள். இந்ட ணமடயரி ளணமத்டம்

டைற்யதன பனம் இந்த்ன் இந்த்ரிதக் கட்டுப்மட்ழமடு
இனந்ட ிற்மடுடமன் ப்மடய அபனுக்கு னடிபம
ஆத்ண டத்பத்வட ழமடயக்கயமர்.
டகுடய மர்க்கமணல் பித்வதவதக் ளகமடுப்டமல்டமன்
தன்டிஸ்ட்கள் ஆத்ண மிக்கம டைட டைடக்
கண்டுிடிப்னகவநப் ண்டபட, மக்ர்கள் ண= £

மங்கறக்கு ஆடற டந்ட ஊக்குபடம சயகயத்வகள்
டனபட ன்ளடல்மம் ணமகய பனகயன்.
இடற்கம அழக கமஞங்கநில் என்று, ஸ்டம

ரீடயதில்  ணமஞபர்கநக்குக் கல்பி னகட்டும்ழமட,
எவ்ளபமனத்டனக்கும் டிப்ட் கபம் (Individual attention )
ளசறத்ட னடிதமணயனப்டணமகும்.

இப்டிக் கண்குத்டயப் மம்மகக் கபிப்ட த்டவழதம
ச்ணம். இடயல் த்டவழதம ளமறுப்ன. "இபன் தமனம
ஏதமணல் ம்வணப் ரீவ ண்ஞி யம்சயத்டக்

ளகமண்டினக்கயமன்." ன்று சயஷ்தின் ரிச்சவ ழபறு
பமங்கயக்ளகமள்நழபண்டும். ந்ட பிடணம

ப்டயப்ழதமத்வடனேம் கனடமணழ, 'பித்வத ப
ழபண்டும், ப ழபண்டுளணன்மறம் (இப்ழமட
ல்பற்வனேம் ல்மனக்குனெ அபிழ்த்டக்ளகமட்டி
ணடயப்வக் குவப்ட ழமறம் இல்மணல்)

டக்கபர்கறக்குத்டமன் பித்வதவதத் டழபண்டும்.

அடற்கமக, யர்டமக்ஷயண்தணமகத் டகுடயவதச் ழசமடயத்டப்
மர்க்கழபண்டும். அந்டத் டகுடய ன்ட னத்டயவதக்
குயத்டடமக ணட்டுணயல்மணல், ணமஞபின் கமளக்வ,
குஞத்வடக் குயத்டடமகறணயனக்கழபண்ம். னடிந்ட

ணட்டும் டகுடயவதப் டிப்டிதமக அிவ்னத்டய ண்ஞ
ப்தமவப் ழபண்டும்' ன்று ஆடயகம குனணமர்கள்
இனந்டயனக்கயமர்கள்.
இந்டக் கண்டிப்னக்கு ணம ளரித ழடபமனும்
உன்ட்மன், ன்,அற மன் பிழமசன்கூ
உன்ட்மன் ன்ட இக் கமத்டயல் ணமஞபர்கறக்கு

பித்வததில் இனந்ட ஆர்பத்வடக் கமட்டுகயட. அழடமடு
யற்கபில்வ. 'இவ்பநற கண்டிப்னச் ளசய்த இபர்
ழதமக்தடமம்சனள்நபர்டமன். இத்டவ

ழதமக்தடமம்சனள்நபனக்கு மம் கர ழ்ப்டிந்ட ழமபடயல்
ணக்கு ச்ழதஸ்டமழ டபி குவற இல்வ' ன்று
சரர்கள் யவக்கும்டிதம உத்டண னனர்கநமக

ஆசமர்தர்கள் இனந்டடம் இடயயனந்ட ளடரிகயட. இடயழ
இன்ளமன னக்தணம அம்சனம் இனக்கயட. 'உத்டம்
னனர்' ன்மல் அப்றேக்கயல்மட சுத்ட பமழ்க்வக,

ழர்வண, டஸ், வபமக்தம் ஆகயதவப ணட்டும் இனந்டமல்
ழமடணம ன்? இவப ித்டயதமரிம் ணரிதமவடவதனேம்
க்டயவதனேம் டமன் டெண்டும், ஆமல் அபழமழழத கூ
இனந்ட பமழ்ந்ட ளகமண்டினக்க ழபண்டும் ன்று
ணமஞபன் பினம்னம்டிதமக இவப ணமத்டயம் அபவ
அபரிம் ஆகர்யத்டபிடுணம ன்? டஸ்பி,

ணமனத்டயணம, கடும் ழர்வணதமநர் ன்மர் டெ

இனந்ட ணஸ்கமம் ண்ஞத் ழடமன்றுழண எனயத, கூ
இனந்ட பமம் ண்டகய ஆவச ற்மழட. இந்ட
பினப்த்வட உண்மக்குபடற்கு குனபமபர் ணற்
ல்ம ழதமக்தடமம்சங்கறக்கும் ழணமக அன்ன
உள்நத்டபமக, அனள் ஸ்பமபனள்நபமக இனந்டமக
ழபண்டும். உத்டண னன க்ஷஞங்கநில் னடமக

பனபட இந்ட அன்னடமன், அனள்டமன். அன்ழடமன் டயவ்த
சக்டயவதப் ளற்றுப் ிவ க்ஷயக்க பயவண ளறுகய
ழமட அவட அனள் ன்றும் அடேக்ம் ன்றும்
ளசமல்கயழமம்.

கண்ஞன் கவடதில் ஆசமின் அன்னவவண
ளடய்பத்டயன் குல் ( மன்கமம் மகம்)
குன
கண்ஞன் கவடதில் ஆசமின் அன்னவவண

ம்னவத சமஸ்த், னமஞங்கநியனந்ட இந்ட
அன்னவவணதில், அனறவவணதில் அந்மள்

ஆசமர்தர்கள் ஆடர்ச னனர்கநமக இனந்டயனப்ட
ளடரிகயட. குன சயஷ்தர்கநக்கயவதிழ ஸ் ப்ரிதம்
ழமகழப கூமட ன்றுடமன் மம் ஆம்ிக்கும்ழமழட

ணந்த் னர்பணமக ழபண்டிக்ளகமண்டினக்கயமர்கள். " (குன சயஷ்தர்கநம) மங்கள் எனத்டனக்ளகமனத்டர் வகத்டக்
ளகமள்நமணல் இனக்கழபண்டும்" ன்ட ம

ஆம்த்டயறம், னடிபிறம் பனகய உயத்
ிமர்த்டவ.
"அடிக்கய

வகடமன் அவஞக்கும்" ன்டற்கு அப்டிழத

னொகணமக அந்ட ஆசமர்தர்கள் இனந்டயனக்கயமர்கள்.
கண்டிப்னச் ளசய்த ழபண்டித இத்டயல் ப்டி

யர்டமக்ஷயண்தணமகக் கண்டித்டமர்கழநம அப்டிழத
அன்வக் ளகமட் ழபண்டித ணதத்டயல் ளகமட்டிமர்கள்.
மகபடத்வடப் மர்த்டமல் ழமடம் - இண்டும் ளடரினேம்.
கபமழ குழசரிம் டமங்கநினபனம் ழசர்ந்ட
குனகுபமம் ளசய்ட மட்கவநப்ற்ய
ஜமகப்டுத்டகயமர்.
கம்படணம ின் கபமனுக்கும் மணனக்கும்
உதணமகய அபர்கள் மந்டீி ன் ிமம்ணஞரிம்
குனகுபமம் ளசய்கயமர்கள். ர்ப பித்வதகறம்
அபிணயனந்டடமன் ன்மறம் ழமகத்டக்கு குன
க்டயவத உடமஞம் கமட்ழப கபமனும் இப்டி என
ஆசமர்திம் ழமய்ப் டித்டமன் ன்று மகபடம்

ளசமல்கயட. ஆமறம் கபமனுக்கு அபடம கமர்தங்கள்

யவதக் கமத்டக் ளகமண்டினந்டடமல் ன்ிண்டு
பனம் பித்தமப்தமம் ளசய்பட ன்று

வபத்டக்ளகமள்நமணல், டன் டயவ்த சக்டயவதனேம் ளகமஞ்சம்
வகக்ளகமண்டு, என மறக்கு டயவ்த சக்டயவதனேம்
ளகமஞ்சம் வகக்ளகமண்டு, என மறக்கு என சமஸ்த்ம்
படம்
ீ
அறுத்டமழ மநில் அத்டவ சமஸ்த்னம்

கற்றுக்ளகமஞட்டு பிடுகயமர். (மணனம்டமன். அபனம்
அபடமம்டமழ?) இடயயனந்ழட க்னஷ்ஞனவத ளடய்பிக
ப்மபத்வட குன மந்டீி ளடரிந்டளகமண்டு

பிடுகயமர். அடமல் ிற்மடு சய¬க்ஷ னர்த்டயதமகய, "ன்
டக்ஷயவஞ டடம்?" ன்று கபமன் ழகட்ழமட, ளமம்
மள் னந்டய னத்ம் அடித்டக்ளகமண்டு ழமய்பிட்
டன்னுவத ிள்வநவத அபர் தணமதத்டயயனந்ட
ணீ ட்டுக்ளகமண்டு பந்ட டழபண்டும், அடடமன்

டணக்குழபண்டித டக்ஷயவஞ ன்கயமர். கபமனும்
அப்டிழத ண்டகயமர். அட இப்ழமட ணக்கு
பிதணயல்வ.
ின்ழ ட பிதம் ன்மல், இப்டி ளடய்பசக்டய
ளமனந்டயதபமக க்னஷ்ஞவ அபனவத ஆசமர்தர்
ளடரிந்டளகமண்டினந்டழமடயறம், 'சரப்ிள்வந ன்று

பந்ட எனத்டவ ஆசமர்தர் ன்மக ழபவ பமங்கய,
ஞிதிமறம் ஞிபிமறம் கட்டுப்டுத்டய சுத்டய
ளசய்பமர்' ன்று ழமகத்டக்குக் கமட்ழப அபர் இந்ட
சயஷ்த ழபம் ழமட்டுக்ளகமண்டினக்கயமர் ன்றும்
ளடரிந்ட ளகமண்மர். ழப ழபவ பமங்குபவட இபர்
பிதத்டயறம் பிட்டு பிக் கூமட ன்று
இனந்டயனக்கயமர்.

அனவணதிறம் அனவணதம குனந்வட க்னஷ்ஞன், அழட

ணதத்டயல் அயடற்கரிதபமக இனந்ட கபமன், குனபின்
ஆக்வஜப்டி கமட்டுக்குப் ழமய் பிகு ளபட்டிக் ளகமண்டு
பந்டகூக் வகங்கர்தம் ண்ஞிதினக்கயமர். அந்ட
மட்கநில் என்வப் ற்யத்டமன் அப்ழமட டம்
'க்நமஸ்ழணட்'மக

இனந்ட குழசரிம் ீண்

கமத்டக்குப் ின்மல் கபமன் யவற டுத்டகயமர்.
க்னஷ்ஞனம் குழசனம் எனமள் இப்டி பிகுக்கமக
அர்ந்ட கமட்டுக்குப் ழமழமட இனட்டிபிட்ட.

அழடமடு ழய் ணவனனேம் ிடித்டக்ளகமண்டுபிட்ட. ழணடு
ள்நம் ளடரிதமணல் எழ ப்நதணமதிற்று. டயக்கு டயவச

னரிதமணல் கும்ணயனட்டு ழபழ. ீ வதிழ கபமன்
யணமகழப டணக்குத் டயக்கு டயவச னரிதமட ணமடயரிடமன்

டித்டமர். "மனும் ீங்கறம் தந்டண்டு, டக்கப்ட்டுண்டு
எத்டர் வகவத எத்டர் ழகமத்டண்டு த்ரிளதல்மம் சுத்டய
சுத்டய பந்ழடமழண ஜமகணயனக்ழகமல்யழதம?" ன்று அபழ
குழசவக் ழகட்கயமர். குனபின் ழபவ பமங்கும்
கண்டிப்மல் பந்டட இட.
இிழணல் குனபின் அன்வனேம் மசத்வடனேம் கபமன்
பமய் பமர்த்வடதமகத் ளடரிந்ட ளகமள்கயழமம்.
"குனந்வடகவநக் கமழஞமழண - ன்னு அங்கமச்சுண்டு
குனமடனம் ம்வணத் ழடடிண்டு பந்ட, ¨ர்ழதமடத
ணதத்டயல் கண்டு ிடிச்சமழ 'ழதம மபம் க்கமக
த்டவ கஷ்ப்ட்டுட்ழள்?' ன்று ம்ணயம் ப்டி

உனகயப் ழமதிட்மர்? அடற்குப் ரிமணமக ணக்கு ப்டி
ணன அடேக்ம் ண்ஞி, 'உங்கறவத ல்

யவப்ளல்மம் னர்த்டயதமகட்டும். ீங்க டிச்ச ழபடம்
ந்மறம் னர்ஞசக்டயழதமடு உங்கவந க்ஷயச்சுண்டு

இனக்கட்டும்' ன்ளல்மம் பம் ளகமடுத்டமழ' ன்று
ஜமகப்டுத்டகயமர்.
ளணமத்டத்டயல் குன ன்பர் பித்தமம்த்ட

ணட்டுணயல்மணல் குஞ ம்த்ட, அடேஷ்ம ம்த்ட,
ஆத்ண ம்த்ட ல்மம் எனங்ழக கூடிதபமக
இனந்டமர்.
இப்டி அபர் இனக்கும்டிதமகச் ளசய்டட அந்டப் வனத

மநின் குனகு னவழதடமன். சய சயஷ்தர்கள் ணட்டும்
என குனபின் ஆடபில் அபனவத க்னத்டயழழத

இனந்ட டிப்ட ன் கல்பி னவதில் குன சயஷ்தன்
ஆகயத இனபனழண சுத்டர்கநமகத்டமன் இனந்டமக

ழபண்டுளணன்யனந்டட. அந்ட னவழத அபர்கவந
அப்டி சுத்டர்கநமக உனபமக்கறம் ளசய்டட.
சயஷ்தர்கள் கூழப பயத்டம் அன்ன, ணரிதமவடகள்
ளசறத்ட ழபண்டுளணன்மல் குன

ல்ளமறேக்கனள்நபமகறம், அடேக் சக்டய

ளற்பமகறம் இனந்டமல்டமழ னடினேம்? அழடழமல்
னத்டய ணட்த்டயறம்கூ சயஷ்தன் கூழப இனந்ட,
'ரிப்ச்ம்' ன்று

கபமன் ளசமன்டி அபவக் குவந்ட

குவந்ட ழகள்பி ழகட்கயமளன்மல் அப்ழமட அபர்
டமம் ழமடயக்கய சமஸ்த்த்டயல் ல் ஆழ்ந்ட அயவப
உண்மக்கயக் ளகமண்ழதமக ழபண்டிதினந்டயனக்கயட.
ழகள்பி ழகட்டுக் கற்ட

"ரிப்ச்ம்"

ன்டமக இப்டிக் ழகள்பி ழகட்டு ழகட்டுக்

கற்றுக்ளகமள்படயல் என பிழசம் இனக்கயட.

உயத்டயல் இப்டித்டமன் ழகள்பி ழகட்டுக்ழகட்டு
ணமசமங்கவநக் கந்ட ளகமள்படமகப்  இங்கநில்
பனகயட. கர வடதில் அர்றன் குறுக்ழக குறுக்ழக

த்டவ 'ளகமஸ்ச்சயன்' ண்டகயமன்? சயஷ்தன் கபணமக
குன உழடசத்வடக் ழகட்டுக் ளகமண்டினக்கயமன்
ன்டற்கு இந்டக் குறுக்குக் ழகள்பி ளரித மக்ஷய.
'ளக்சர்' ன்று

னறேக்க 'ப்ரிழர்' ண்ஞிக்ளகமண்டு ழமய்

அவட எப்ித்டபிட்டு பந்டபிமம் ன்று என

ப்ளமஃர் இனக்கயபவதில் அபர் ப்ளக்வ
மங்ழகமமங்கணமகப் மர்க்க ழபண்டித கட்மதணயல்வ.
டம்னவத அனர்ஞ ஜமத்வடக் ளகமண்ழ ல்மம்
ளடரிந்ட ணமடயரி ளக்சர் கட்டி ணமற்யபி னடினேம்.
ரிப்ச்ம் ன்று டுடுழப ழடமண்டித் ழடமண்டிக் ழகள்பி
ழகட்குணமறு ணமஞபவ பிடும்ழமடடமன் ளக்சனம்
ப்ளக்வப் னர்ஞணமகப் மர்த்டப் னரிந்டளகமள்ந
ழபண்டிதடமகும். அபர் 'Iv' ண்ஞிபிட் பிதம்

டமபட இனந்டமல் அட சயஷ்தின் ரிப்ச்த்டயல்

ளபநிப்ட்டுபிடும். அபர் அடற்கு ழணழ அடற்கம
னஸ்டகங்கவநப் மர்க்க இழணற்டும்.
குன - சயஷ்தமள் இண்டு ழனழண பிதங்கவந
ன்மகத் ளடரிந்டளகமள்ந 'ரிப்ச்ம்' ளரித
டெண்டுழகமல். பமத்தமர் ஸ்டூன்வக்

ழகட்கயமற்ழமழப இபனும் அபவக் ழகட்கடம்.
இடயழடமன் னடசு னடசமக, இன்ளஸ்டிங்கமக

பிதங்கள் பனம். (ழ.) க்னஷ்ஞனெர்த்டய இப்டித்டமன்

ழகள்பி ழகட்டு டயல் ளசமல்கய ளன்ஸ் த்டகயமர்,
ஸ்பமஸ்தணமதினக்கயட ன்கயமர்கள். மங்கறம்
மஷ்த மம், பமக்தமர்த்டம் ன்று த்டம் ழமட,
ழகட்கயபர்கள் னத்டயசமயத்டணமகக் ழகள்பி

ழகட்கயழமடடமன் னெ கூடுகயட. 'அம, இட
ணக்குத் ளடரிதவழத இப்டி ணக்குத் ழடமஞவழத
இடக்கு டயல் ளடரிஞ்சுக்கடம்' ன் ஆர்பம் ிக்கயட.
ஆசமர்தமழந இந்ட பிதத்வடச் ளசமல்யதினக்கயமர்.
ந்ட என ணமசமத்வட ஆசமர்தமள் ளசமல்றம்ழமடம்
அடற்கு கப்ட் டயர்க் ழகள்பி, குறுக்குக் ழகள்பிகவந
டமழண ழமட்டுக்ளகமண்டு எவ்ளபமன்றுக்கும்

ஆஞித்டணமகப் டயல் ளகமடுத்டக்ளகமண்டு ழமபட
அபனவத மஷ்தங்கநில் மம் மர்க்கும் ணயகறம்
ணம என அம்சம். "னர்பக்ஷம்" ன்டமக
டயர்க்ழகள்பி ழமட்டுபிட்டு, அப்னழண "யத்டமந்டம்"
ன்டம டம்னவத னடிவபச் ளசமல்பமர்.

ப்னடமண்தக மஷ்தத்டயல், அடன் இண்மம் அத்தமத
உக்ணத்டயல் (உக்ணம் ன்டம் உழமத்கமடத்வடப்
ழம இன்ட்ளமக்ஷன்டமன்) இவ்பமறு ளசய்படன்

சயப்வ டுத்டக்கமட்டிதினக்கயமர். "டயர்க் ழகள்பினேம்
டயறணமக பிதத்வடச் ளசமன்மல் டமன்
ழகட்கயபனவத சயத்டத்வட அட பசரகஞம் ளசய்கயட,
இப்டிதில்மணல் டர்க்க சமஸ்த்த்வடப்ழம சுனக்கணம
பமக்தங்கநில் ளமம் அர்த்டனஷ்டிதமகச் ளசமன்மல்
¨க்ஷ்ணணம உண்வணகவநப் னரிந்டளகமள்பட ச்ணணமக
இனக்கும்" ன்கயமர்.

இன்ளமன்றுகூ. சய ழனக்கு ளமம் பிதம்

ளடரிந்டயனக்கும். ஆமல் ளக்சர் ணமடயரி னொம் டந்ட
அந்ட பிதங்கவந டுத்டச் ளசமல் பமட.
ழகள்பிதமகக் ழகட்டுக் ளகமண்டுழமமல் ன்மகப் டயல்
ளசமல்யக்ளகமண்டு ழமபமர்கள். இப்டிழத னறே

ணமசமத்வடனேம் அபரிணயனந்ட கந்டளகமண்டு
பிமம்.
ணமவகண்மன் ழமணறந்ட ஆச்சமரி ன்று என
ஸ்டடய. அபனக்கு றேடப் டிக்கழபம ப்ங்கம்

ண்ஞழபம ளடரிதமட. ஆமல் ட யர்ணமஞத்டயல் (ழடர்
கட்டுபடயல்) க பிதனம் ளடரிந்டபர். ளடரிந்டபர்
ணட்டுணயல்வ, அபழ இனட இனத்வடந்ட

ழக்ஷத்ங்கநில் டங்கள் யர்ணமஞித்டக் ளகமடுத்டப் ளதர்
பமங்கயதபர். ஆமறம் ழச பமட. இவநதமத்டங்குடி
டறக்கு அபர் பந்டயனந்டமர். 'இபரிம் ளமம்
பிதம் இனந்டம் டறக்கு அவட ப்ழதமப்டுத்ட
னடிதமடபமதினக்கயமழ' ன்று அந்ட டயல்

ற்மடுகவநக் கபித்டக் ளகமண் (சம.) கழஞசன்

ளமம்றம் பனத்டப்ட்டுக் ளகமண்மர். அப்ழமட இந்டப்
ப்ச் னேக்டயடமன் க்குப் நிச்ளசன்று ழடமன்யற்று.
"உக்குத்டமன் ட அவணப்ன என ணமடயரி ளமகத்
ளடரினேழண. அவட வபத்டக்ளகமண்டு ழகள்பி

ழகட்டுக்ளகமண்ழ ழம. ல்ம பிதனம் பந்ட பிடும்"
ன்ழன். அழட ணமடயரி அபனம் ளமம்
னத்டயசமயத்டணமகக் ழகள்பி ழகட்டுக் ளகமண்ழ
ழமமர். ஆச்சமரினேம் ளமம் ன்மக ஆன்ர்

ண்ஞிக்ளகமண்டு பந்டமர். என அனகம டம்

யர்ணமஞணமகய ணமடயரிழத அடன் யர்ணமஞத்வடப் ற்யத
பிதங்கறம் யர்ணமஞணமதிற்று. டயழழத ளமம்
பிதனள்நடமகறம், ணமகறம் இனந்ட
அதிட்ங்கநில் அட என்று ன்று ல்மனம்

ளகமண்மடிச் ளசமன்மர்கள். ஆச்சமரிக்குத் டங்கத்ழடமம
ழமட்டு "ட சக்பர்த்டய" ன்ழ ட்ம் ளகமடுத்டட.
டத்டக்கு சக்ம் உண்ழ.
"ரிப்ச்"த்டக்கமகச்

ளசமன்ழன்.

குனக்ஷஞம் குனவப சயஷ்தன் உன ளசய்பட
ளடய்பத்டயன் குல் ( மன்கமம் மகம்)
குன
குனக்ஷஞம் குனவப சயஷ்தன் உன ளசய்பட

உயத்டயல் ணமத்ண டத்பத்வட அயபடற்கமக

"குனவபழத டஞ்சணமக அவதழபண்டும்" ன்று
ளசமல்கய இத்டயல் அபனக்கு இண்டு க்ஷஞங்கள்
ளசமல்யதினக்கயன். என்று, அபர் "ச்ழமத்ரிதமக"
இனக்கழபண்டுளணன்ட. ச்ழமத்ரிதர் ன்மல் ழபடத்வட
கவத்டக் குடித்டயனக்க ழபண்டும். இட அபனவத

கல்பிச் சயப்வ, அடமபட அயறச் சயப்வக்கமட்டுபட.
இன்ளமன க்ஷஞம் அபர் "ப்ஹ்ண யஷ்மக"

இனக்கழபண்டுளணன்ட. அடமபட ணமத்ணமவபப் ற்ய
அயபிமல் டித்டக் கவ கண்வட அடேபணமக,
ஸ்பமடேனடயதமகத் டம்னவத ஹ்னடதத்டயல் உஞர்ந்ட
அடயல் யவத்ட யற்பமதினக்க ழபண்டும். அன்ன,
த்தமகம், ழமகமம், த்தசரம் னடம உத்டண
குஞங்கவநப் ளற்யனந்டமளமனயத இந்ட ஸ்பமடேனடய
கயட்மட. அடமபட, உயத் கமட்டுகய ஆசமர்தன்
டற்கம ப்ளமஃர்கவநப் ழம
அயபமநிதமதினந்டமல் ணட்டும் ழமடமட.

ஆத்ணமடேபத்டயழழத ளகமண்டு ழசர்க்கய அநறக்கு
உசந்டகுஞ ம்த் பமய்ந்டபமகறம் இனக்கழபண்டும்.
Qualities of head and heart

ன்று ளசமல்கயமர்கழந அப்டி னெவந,

ஹ்னடதம் இண்டிறம் ளரிதபமக இனக்க ழபண்டும்.
சயஷ்தன் கூழப பயப்டம குனகு னவழத

அபவ இப்டி ஆக்குபடற்கு மடகணமக இனந்டட.
அடமபட சயஷ்தவ குன உனபமக்குகய ணமடயரிழத
சயஷ்தர்கறம்டமன் குனவப உனபமக்குகயமர்கள்.

குன ீத்டக்கும் ளமனந்டம்
ளடய்பத்டயன் குல் ( மன்கமம் மகம்)
குன
குன ீத்டக்கும் ளமனந்டம்
இப்டிச் ளசமல்றம்ழமட மம் ளசமல்யக் ளகமடுக்கய
குனவப ணட்டும் யவத்டக்ளகமண்டு மன்

ளசமல்பில்வ. ங்கறக்ளகல்மம் ல்ட
ளசய்படற்கமக, ல் பனயவதக் கமட்டிக் ளகமடுப்டற்கமக,
இந்ட ம்மபமந்டத்டயயனந்ட மக்ஷ£த்
ஈச்பிழண ளகமண்டு ழசர்க்கும் பனயவதக்
கமட்படற்கமக ற்டுத்டய பனயபனயதமக பந்டள்ந குன
ீங்கநில் உட்கமர்ந்டளகமண்டு, குன ட்ம்

கட்டிக்ளகமண்டினக்கய ன் ணமடயரிதமபர்கவநனேம்
யவத்ழட ளசமல்கயழன்.
சயஷ்தர்கள் ல் சயஷ்ர்கநமக, அடமபட அபர்கறக்கு
ற்ட் சமஸ்த்க் கட்டுப்மடுகவந பறேபமணல்
ின்ற்றுபர்கநமக இனந்டமல்டமன் மங்கறம்

அபர்கறவத ஆடவபனேம் ணரிதமவடவதனேம் ளறும்
பிடத்டயல் ங்கறக்கமக ற்ட், அவடபிக் கடுவணதம
சமஸ்த்க் கட்டுப்மடுகவநப் னர்ஞணமக அடேரித்ட
ல் எறேக்கத்ழடமடும் ஆசம அடேஷ்மத்டனும்
இனப்ழமம். அப்டிதில்மணல், சயஷ்தர்கள் அபர்கறக்கம
யதணங்கநின்டி இல்மணல் டற்ழமடள்ந ணமடயரி
இனந்டமல் ன் ஆகயட? இந்ட சயஷ்தர்கள்

சந்யதமயதம என குன அபனுக்ளகன்று ழமட்டினக்கய
னொல்கவநப் ின்ற் னதல்பவடழத ளரிசமகப்

னகழ்கயமர்கள். ஆமம், பம ஸ்டமம், பஸ்த்ம்
னடமடகநில் தடயதம என குன ண
நிவணதமபற்வத்டமன் வகக்ளகமள்ந ழபண்டும். அட
அபனுக்கம Imperative (கண்டிப்ம பிடய) . ளகமஞ்சம்
பிறேப்னப் ட்மர்கூ அபன் ஸ்மம் ண்ஞடம்,
உபமம் இனக்கடம். யம்த் டஸ்

ண்ஞிக்ளகமண்டு, ளகமஞ்சம்கூப் ினமணல் ஆசம
யதணங்கவந
அடேஷ்டித்டக்ளகமண்டு அபன் இனந்டமல்டமன் அபன்
டன்நபில் யணம தடயதமக ஆகய யத்டய ள

னடினேம், ினக்கும் யணமகழப குனபமகய அபர்கவந
ம்மத்டயயனந்ட ர்ழபச்பிம் ளகமண்டு
ழசர்க்கும் மவடதில் அவனத்டப் ழமக னடினேம்.
அடசக்டய யவதத்டயல் ழபவ ளசய்பர்கள் ப்டி
'ழடிழத'மல்

'ப்ரிகமன்'கவந

மடயக்கப்மணயனப்டற்கமக அழக

கபணமக ழணற்ளகமண்டு, இன் ணமடயரி

ட்ஸ், இந்ட (உ) ழமம்டமன் கயட்ழ பமம்

ன்வடளதல்மம் டேடக்கணமகப் ின்ற்றுகயமர்கழநம
அப்டிழதடமன் மங்கறம் அமசம ழடிழதவக்
குயத்ட மக்வடதமக ந்ட ளகமள்நழபண்டும்.
அமணயக் ரிதமக்ரில் ழபவ ளசய்கயபன் அந்ட
னொல்கநின்டிச் ளசய்தமபிட்மல் ளகடுடல் - அபனுக்கும்
ளகடுடல், ரிதமக்னக்கும் மி ற்ட்டு 'ளிஃீயதரி'
(ரிதமக்மல்

தன்ள ழபண்டிதபர்) கறம்

தன்ளமணல் ழமபமர்கள். அடமல் அபன் னொல்டிச்
ளசய்தமபிட்மல்டமன் அபன் ழணல் ஆக்ஷன் டுத்டத்

டண்டிப்மர்கழந எனயத, னொல்டிப் ண்ஞிமல் அடற்கமக
தமனம் ளணச்சயப் மமட்டு பினம த்டபடயல்வ.
இப்டிழத மங்கள் ங்கறக்கம தடய டர்ணங்கவநக்

ளகமஞ்சம்பிட்மல்கூ அடற்கமக ங்கவநக் கண்டிக்க
ழபண்டுழண டபி, ின்ற்யமல் அடற்கமக ஸ்ழடமத்ம்
ளசய்த ழபண்டிதடயல்வ. னர்ஞணமகப் ின்ற்றுகயழமணம,
ின்ற்னடினேணம ன்ழ கபவதமகத்டமன் இனக்கயட.
இந்ட க்ஷஞத்டயழழத, "ழதம, த்டவ வ்டம்?
வ்பநற யதணம்? ப்டி ணக்கமகத் டம்வணழத

டண்டித்டக் ளகமள்கயமர்? ன் டயதமகம்?" ன்ளல்மம்
ஸ்ழடமத்ம் ளசய்டீர்கநமமல், மநமபட்த்டயல் அட
ணண்வக்குள் ஊய, இப்ழமட அவகுவதமகப்
ின்ற்றும் யதணங்கவநனேம் ழணறம் ளகமஞ்சம்

ளகமஞ்சணமக பிட்டுக்ளகமண்டு ழமமல் ன் ன்று
ழடமன் ஆம்ித்ட பிமம். அழடமடு ணனம் ழமச்சு,
அடமல் ழமகம் ளழபண்டித அத்டவ ல்டம்
ழமச்சு ன்மகயபிடும்.
சயஷ்தர்கறம் அபர்கறக்கம வ்ட உபமங்கள், ணற்
ஆசம ளயகள், அடேஷ்மங்கள் ஆகயதபற்வப்
ின்ற்றுபர்கநமக இனந்டமல் ஆசமர்தன் அபனுக்கம
பிடயகவநக் கண்டிப்னன் அடேரிப்வட இப்டி 'ஏழம'
ன்று னகன ணமட்மர்கள். அடமல் அபனுக்குத்
டவக்கம் றுபட, அல்ட அபன் யதணங்கவநக்
குவத்டெக ளகமள்பட ழமன் ஆத்டக்கறக்கும் சய
சயஷ்தர்கநமபட ணக்குக் கயவக்கு ழபண்ம். மழண

யதண ழமணமக (குவபமக) டமபட ண்ஞிமல்கூ
ம்வணழத, 'ன் ஸ்பமணயகழந, இப்டிப் ண்ஞமணம?'

ன்று டட்டிக் ழகட்டு ரிப்டுத்ட ழபண்டும் ன்டடமன்
ன் ஆவச.

டித்டபினேம், ீகுனறம்
ளடய்பத்டயன் குல் ( மன்கமம் மகம்)
குன
டித்டபினேம், ீகுனறம்
டிப்ன பிதத்டயறம் இட - அடமபட சயஷ்தர்கநின்
டழண குனபின் டத்வடனேம் யர்ஞதிக்கயட ன்
உண்வண - குன ீங்கறக்கும் ளமனந்டத்டமன்
ளசய்கயட. ளபறுழண என ந்யதமய இனந்டமல்

அபனுக்கு அபனுவத ணதடத்ப ம்ப்டமதத்வடப்
ற்யத அயற ணட்டும் இனந்டமல் ழமடம். அப்னம்
இவடனேம் கந்ட அபன் ஆத்ணமழப ஆத்ணம ன்று
ஜமிதமகழபம, ஈச்பன் பிட் பனய ன்று
க்டயணமமகழபம ஆகயபிழபண்டும். ஆமல் குனீம்,

ணமதம் ன்டயல் உட்கமர்ந்டயனக்கும் ந்யதமயதின்
பிதம் இப்டி இல்வ. சமஸ்த் பிதணமக
அபர்கவநக் ழகள்பி ழகட்கய சயஷ்தர்கறக்கு டயல்

ளசமல்ய பிநக்க ழபண்டித கவண, பித்பஸ் டஸ்கள்

த்டயச் சயக்கம சமஸ்த் ணமசமங்கறக்கு டீர்ற
கமஞழபண்டித கவண ஆகயத ணமதத்

டவபர்கறக்கு இனக்கயட. ஆடிதமல் இபர்கழந
சமஸ்த்ங்கநில் ஆழ்ந்ட கல்பி ளற்பநமதினக்க
ழபண்டும்.
சமஸ்த் பிதணமக ஆழமசவனேம் னத்டயணடயனேம்
ழகட்கய சயஷ்தர்கள் யவத இனக்கயழமடடமன் இப்டிப்
ட் ணமடயடயகறக்கு, 'மம் ல் சர்ஸ்த் ஜமம்
ம்மடயத்டக் ளகமள்நழபண்டும். ண்டிட டஸ்கள்
த்டய சமஸ்த்ங்கவந அசய னடிறகள் கமஞழபண்டும்'
ன் ஆர்பணயனக்கும். இப்டி ஆழமசவ ழகட்டற்கு
சயஷ்தர்கறக்கும் சமஸ்த்க் கல்பி இனந்டமல்டமன்

னடினேம் சமஸ்த் அயற இல்மட சயஷ்தர்கறக்கு அடயல்

ளடநிற டூடடயக்ளகமள்ந ழபண்டிதடம ந்ழடங்கழந
ற்டுபடற்கயல்வழத இப்டி ந்ழடம்
ற்டும்ழமடடமழ சயஷ்தர்கள் டங்கள் குனபமக

இனக்கய ணமதத் டவபரிம் ழதமசவ ழகட்கப்
ழமபட. பப சயஷ்தர்கநிம், அடமபட ளமடபமகழப
ணட யந்ட  னெத்டயம் சமஸ்த் ஜமம்

குவந்ட ளகமண்ழ பனகயட. ணக்கள் வ்பநறக்கு
பித்வததில் ஜமனள்நபர்கநமக இனக்கயமர்கழநம
அந்ட அநறக்ழக குனீங்கறம் ஜமனள்நடமதினக்கும்.
இவட யவக்க ளமம் பனத்டணமதினக்கயட, டற்ழமட
ணக்கள் சமஸ்த்ரிதப் டிப்ில் குவந்டளகமண்ழ
பனபடமல் அத் யவக்கு குனீங்கறம்

இங்கயபிடுகய ஆத்டம ஸ்டயடயதில் இனக்கயழமம்.

டற்கமத்டக்கும் டயர்கமத்டக்கும் சமஸ்த்ங்கவநக்

கமப்மற்யத் ட ழபண்டித குனீங்கழந அடயல் டம்
குவந்டழமகுணமமல் அவடபி ம் ணடத்டக்குப் ளரித
ஆத்ட ன்? அடமல் உங்கறகுக்கமகழப ீங்கள்
சமஸ்த் அயற ள ழபண்டுளணன்ழடமடு, ங்கவந
மங்கள் பமஸ்டபணமக இனக்க ழபண்டிதடி

உனபமக்குபடற்கமகறம், ீங்கள் னடிந்ட ணட்டும்
சமஸ்டயங்கவந அப்தமம் ளசய்த ழபண்டும். அடமபட,
'குன

ீங்கநிறள்ந குனணமர்கவந சமஸ்த் க்ஷஞத்டயல்

ஊக்கனள்நபர்கநமக பிநங்கச் ளசய்பட ம் ளமறுப்ன'
ன் உஞர்ழபமடு, அவட னன்ிட்டும் ீங்கள் உங்கள்

சமஸ்த் ஜமத்வட வ்னத்டய ளசய்டளகமள்ந ழபண்டும்.
இப்டி இல்மடழமட ன் ஆகயட? "ஆவ இல்மட
ஊனக்கு இறப்ப்ன சர்க்கவ" ன்கயமற்ழம மன்

ழடம இண்டு பிதம் ளசமல்யபிட்மல் ன்வத்
டவக்குழணல் டெக்கய வபத்டக் ளகமள்கயீர்கள். என

ன்ய ீதனக்கு ளடரிந்டயனக்க ழபண்டும், என மக்னக்கு
வபத்த சமஸ்த்ம் ளடரிந்டயனக்கழபண்டும் ன்கய ணமடயரி
என குனீத் டவபனக்கு சமஸ்த்ங்கள் ளடரிந்டடமன்

இனக்கழபண்டும். ளடரிதமபிட்மல்டமன் ழடமம். ழடம
ளகமஞ்சம் ளடரிந்டடற்கமகத் டவக்குழணல் டெக்கயவபத்டக்
ளகமள்நழபண்டித அபசயதம் இல்வ.
வனத சமஸ்த் பிதங்கழநமடு  னட தன்ஸ்
பிதங்கள், யஸ்ரி, கல்ளபட்டு, மம சமஸ்த்ம்
ன்று சயடம் ளசமல்கயழன். ன்ிம் இந்ட ல்மத்
டவகவநச் ழசர்ந்டபர்கறம் பனகயமர்கநல்பம?

அபர்கள் ழடம டங்கள் குவகவநச் ளசமல்யக்ளகமள்ந
பனகயமர்கள். அப்ழமட டுபிழ அபர்கள் பமவதக்

கயநய அபர்கறக்கு யவபமகத் ளடரிந்ட அபர்கறவத
ப்ளக்ட்கவநப் ற்யக் ளகமஞ்சம் ழகட்டுத் ளடரிந்ட
ளகமள்கயழன். இப்டிதமக அழக ப்ளக்ட்கநில் A,B,C
ளடரிந்ட வபத்டக் ளகமண்டுடமன் ளக்சர் அடிக்கயழன்.
இவடழத மர்த்ட ப்ணயத்ட "ஜம த்னஷ்டி",
"ர்பஜ்ஜவட", "கவக்கநஞ்சயதம்"

ஸ்ழடமத்ம் ளசய்படமக இனக்கயட.

ன்ளல்மம்

சயஷ்தர் கூட்ம் சயந்ட அநிபமநிகநமதினந்டமல்டமன்
அடற்குத் டகுந்டமற்ழமல் குனறம் டன் பித்தம

வ்னேத்த்டயவத (கல்பித் ழடர்ச்சயவத) உதர்த்டயக் ளகமள்ந
ழபண்டித யர்ந்டனண்டு ன்று கமட் பந்ழடன்.
சயன் ஸ்ழகயல் என குனகுணமக ஆசமர்தனும்
ணமஞமக்கர்கறம் ணஸ் எட்டி பமழ்கயழமடடமன் சயந்ட
ஆசமர்தர்கள், சயந்ட ணமஞமக்கர்கள் இனபனழண
ழடமன்றுபடற்கு அடயக இனண்டு ன்டடமன்
ளணமத்டத்டயல் மன் கமட் பந்ட பிதம்.

ஸ்டமம் "அபச்தத் டீவண"க்கு ஆசமர்தமள் ஞி
ளடய்பத்டயன் குல் ( மன்கமம் மகம்)
ஸ்டமம்

"அபச்தத்

டீவண"க்கு ஆசமர்தமள் ஞி

என இன்ஸ்டிட்னைனுக்குத் டவபன் ன் ளதவ
வபத்டக்ளகமண்டு, ஆசமர்தன் ன் ட்த்வடனேம்
சூட்டிக்ளகமண்டினக்கய மழடமன் ளசமல்கயழன்.

இன்ஸ்டிட்னைன் ணயல்மணல் இன்டிபிறபமக
யற்கயழமடடமன் எனத்டன் சுத்டமக இனப்டற்கும்,

ஆபடற்கும் அடயக அபச்தனம் ழடறம் உள்ந. றோ
ஆடய சங்க கபத் மடர்கள்டமன் ம் ணடத்டயதிழழத
இன்ஸ்டிட்னைன் ன்வட பறபமக ற்டுத்டய, ஸ்டம
ரீடயதில் ம் ணடஸ்டர்கள் என கட்டுக்ழகமப்ில் பந்ட
அடமல் ணடம் ந்மறம் ீபசக்டய குன்மணயனக்க
பனயளசய்டமளன்று ஸ்ழடமத்ம் ளசய்னேம் மழடமன்
இவடனேம் ளசமல்கயழன்.

ஸ்ழடமத்னம் யதமதம்டமன். ளன்மல்
இன்டிபிறபயன் ஆச்ணம், அபற்யல் வகதக்கணம
சயஷ்தர்கள் ன்று சயர் ணமத்டயம் ண சுத்டர்கநமக

இனந்டபிட்மல் மக்கய மநணம னெம் ன்
ஆபட.
ங்கயவத குவச்சமக இனந்ட, அபபனம் டங்கள்
சமஸ்த் பனயகவநப் ின்ற்யக்ளகமண்டு, அந்டச் சய

சுத்டர்கவந டிதமகக்ளகமண்டு அக்கத்டன் பமழ்ந்ட
ணட்டும் ல்மம் ரிதமகழப இனந்டட. ஆமல்
கமக்ணத்டயல் ங்கயவத மஸ்டயதமக ஆக,
'க்பமன்டிடி' அடயகணமமல் 'க்பமயடி' குவத

ழபண்டிதடடமன் ன் னவப்டி 'டிதமக'

இனக்கழபண்டித பகுப்மரின் டம் ீர்த்டப்ழமக
ஆம்ித்டட.

இவடப் தன்டுத்டயக்ளகமண்டு னச் சணதங்கநம
ளௌத்ட - வ ணடங்கள் னெத்டயல் என
பிரிசவழத ற்டுத்டய. டங்கள்

ஆர்ககவழமக (ஸ்டம ரீடயதில்) ன்மகக்
கட்டுக்ழகமப்ன ண்ஞிக் ளகமண்மல்டமன் டங்கறவத
டயர்ப்னக் கமர்தம், பநர்ச்சய இண்வனேழண சக்டயகணமக
மடயத்டக் ளகமள்ந னடினேம் ன்று னரிந்ட ளகமண்டு,
அப்டிழத க்ரிதமம்வசதிறம் அந்ட ணடஸ்டர்கள் கமட்
ஆம்ித்டர். மமக்கள் ஆடவபனேம் ளற்று அந்ட
ணடங்கள் வ்னத்டய அவந்ட.

அப்டிப்ட் கமத்டயல் - இந்டப் ழமக்வக டயர்த்டச்
சணமநிப்டற்கமக ம் ணடத்டயல் இனந்டபர்கவந
ளல்யக்கமத னெட்வதமகச் சயடயப் ழமகமணல்
னநிப்மவதமக ன்மகக் கயட்டித்ட, எட்டிக்ளகமண்டு
இனக்குணமறு ளசய்ழடதமக ழபண்டிதினந்டட.

இடற்கமகத்டமன் அபர்கந ஸ்டம ரீடயதில் என
கட்டுக்ழகமப்ில் ளகமண்டுபனம் மடயப்வ ம்

ஆசமர்தமள் ழணற்ளகமள்ந ழபண்டிதினந்டட. அவட
இன்வக்கும் ழமகழண ஆச்சர்தப்டுணமறு ழடசம்

னமறக்குணம அடிப்வதில் ண்ஞிமர். அடமல்
த்டவ ஸ்ழடமத்ம் ண்ஞிமறம் ந்தமதந்டமன்.
ஆமல் இடறம் "necessary evil" ன் பவகவதச்

ழசர்ந்டடடமன் - அடமபட என ளரித டீவணவத
பிக்குபடற்கு அத்தமபச்தணமகச் ளசய்த

ழபண்டிதினக்கய சயன் டீவண ன்றுடமன்

ளசமல்ழபண்டும். ஸ்டம ம் இனக்கயட ன்மல்
மசமவதமகத் டமினக்கட்டும், ணமதணமகத்
டமினக்கட்டும், அடயழ ஆசமர்த னனமக இனப்பன்
டன்னுவத ஆத்ணம் ன்மக உறுடய பமய்ந்டடமக
இனக்க ழபண்டுளணன்டயல் அவ்பநற பினயப்மக

இல்மணல் ஊக்கம் குன்யப்ழமக இனண்டு. ஆள்ம்,
ஞம், யவத ளமத்ட ம் ல்மழண

ஆத்ணத்வட வ்னத்டய ளசய்ட ளகமள்படற்கு disincentive
கள்டமன் (ஊக்கக்குவற ளசய்வபடமன்) . இடமல்டமன்
ஆடயதில் டித்டிதமக இனந்ட ளகமண்டு ஆசமர்தர்கள்
குனகும் த்டய பந்டமர்கள்.

ளௌத்ட - வர்கள் ழடமன்யத ிகுடமன்

பித்தமசமவ ன்டமகப்  ஆசயரிதர்கள் ழசர்ந்ட எழ
ஸ்டமத்டயல் இனந்டளகமண்டு டப்ட்
ணமஞபர்கறக்கும் மம் ளசமல்யத் டனபட ன்

பனக்கம் பிழசணமக, பிஸ்டமணமக ற்ட்ட. மந்டம,
டக்ஷசயம னேிபர்யடிகள் அப்ழமட ற்ட்வபடமன்.

னங்கமக் கல்பிப் ளனயவதங்கள்
ளடய்பத்டயன் குல் ( மன்கமம் மகம்)
ஸ்டமம்

"னங்கமக்

கல்பிப் ளனயவதங்கள் "

டக்ஷசயம ஞ்சமில் இனப்ட. னத்டர் கமத்டக்கு
ணயகறம் னந்டய உயட மட்கநியனந்ழட னகழ்ளற்

ழக்ஷத்ணமக அட இனந்டயனக்கயட. அக்கமத்டயல் அந்ட
ப்ழடசத்டக்கு கமந்டம ழடசம் ன்று ளதர். கமந்டமரி
அந்ட மட்டு மகுணமரிதமகப் ிந்டபள். மண்பர்கநின்
ளகமள்றப் ழம ழணதன்

ர்ப்தமகம் ண்ஞிடம், அபனுக்கு னன்மல்
ணமமடம் னடல் னடமக "அங்ழகற்"ணமடம்
இங்ழகடமன். இட அந்ட ஊனக்கு உள்ந ணமமட

ம்ந்டம். மணமதஞ ம்ந்டம் இவடபி அடயகணமக
அடற்கு உண்டு. டின் ிள்வநதமக டக்ஷன் ஸ்டமித்ட
ஊமடமடமல்டமன் அடற்குத் டக்ஷசயம் ன் ளதழ

ற்ட்ட. இப்டி வபடயக ணட ம்ந்டனள்நடமதினந்ட
அந்ட ஊர், A.H. ந்டமம் டைற்மண்டில் ஃமயதன்
இந்டயதமபிழ சுற்றுப் ிதமஞம் ளசய்ட குயப்னகள்
றேடயதழமட ளௌத்டர்கநின் வசத்த, பிமங்கள்

யவந்ட இணமக இனந்டயனக்கயட. அப்னம் §ஞர்
ன் அந்யத மட்டு ம்ழச்சர்கள் அந்ட

ஊவச் சூவதமடிச் சயவடத்ட பிட்ர். ஃமயதனுக்கு

இனடைறு பனத்டக்கு அப்னம் §பமன் த்மங் பந்ட
சுற்றுப்ிதமஞம் ளசய்டழமட டக்ஷசயம் எழ
'னொதின்ஸ்' (இடிமடுகள்)

வபத்டயனக்கயமர்.

ணதணமதினந்டடமக றேடய

ளௌத்டர்கநின் ளரித பித்தம ஸ்டமணமக அட

இனந்டழமட எழ ர்பகமசமவதின் கர ழ் 
டவகநமக ணமஞபர்கறக்குப் மம் ளசமல்யக்
ளகமடுக்கும் 'ளட்அப்'ில் இல்வ ன்றும், அழகச்
சயன்ச் சயன் பித்தமசமவகள் எழ இத்டயல்
ழசர்ந்டயனந்டடமக ணட்டுழண இனந்டட ன்று
ளடரிதபனகயட.
என ளன்ட்ல் 'ளட்அப்'ில் இல்மபிட்மறம்
இங்ழக ழபடபித்வத உள்ப் டயமறு சப்ளக்ட்கநில்
மம் த்டயதினக்கயமர்கள். சமஞக்தர் ழமற்பர்கள்
கூ அங்ழக பித்தமப்தமம் ளசய்டடமகச்
ளசமல்ப்டுகயட.

டற்கம னேிபர்யடி ளட்-அப்ிழழத இனந்டட
மந்டம பித்தமசமவடமன். அங்ழகடமன் 'னொதின்'வப்
மர்க்கும்ழமட ளரித ளரித ளக்சர் மல்கள்,
மஸ்ல்கள் ஆகயத இனந்டட ளடரிதபனகயட. இட

வனத கமத்டயல் ணகடம் ப்ட் இன்வத ீமரில்
இனக்கயட. னத்ட பிமங்கள் யவத ற்ட்ட ணகட
ழடசத்டயல்டமன். பிமம், பிமர் ன்ழட ிமர்

ன்மதிற்று. அவடத் டப்மக ீமர் ன்கயழமம். ட்ம
ன்கய மயனத்த்டக்கு ணீ த்டயல் னத்டர்

பமழ்க்வகழதமடு ம்ந்டப்ட் மக்னம் (மஜ்கயர்)
இனக்கயட, அடற்குப் க்கத்டயல் மந்டம இனக்கயட.
ளௌத்ட டத்படர்சயகநில் னக்தம் பமய்ந்ட எனபம
மகமர்றர் இந்ட இத்வட ர்பகமசமவ, அல்ட

பிச்ப பித்தமதம், அல்ட டணயனயல் ல்கவக் கனகம்

ன்கய ரீடயதில் ளரித கல்பிச்சமவ அவணக்கத்

ழடர்ந்ளடடுத்டமர். A.H. ந்டமம் டைற்மண்டில் ஆட்சய ளசய்ட
யம் மமடயத்தரின் கமத்டயல் மந்டம பிச்ப
பித்தமதம் னர்ஞ பநர்ச்சயவதப் ளற்டமகத் ளடரிகயட.
ளௌத்ட சமஸ்த்ங்கள் ணட்டுணயன்ய, எநற ழபட
பித்வதனேம் ணற்றும் பிஸ்டமணமகழப கஞிடம்,

ஜ்ழதமடயம், டர்க்கம், ங்கர டம், வபத்தமசமஸ்த்ம்
ஆகயதறம் இங்ழக ளசமல்யக்

ளகமடுக்கப்ட்டினக்கயன். இங்ழக த்டமதிம் ழர்
ளயளன்யதமகத் டங்கயப் டித்டமர்களநன்று
ளடரிகயட. ஆசயதமபிறள்ந ளபநி ழடசங்கநியனந்டம்

ழமப்மபியனந்டம் கூ ல் அயறள்ந ணமஞபர்கள்
கல்பி கற்டற்கமக இங்ழக பந்டமர்கள் ன்று ளடரிந்ட
ளகமள்ந ணக்கு ணயகறம் ளனவணதமதினக்கயட.
ஆமறம், டக்ஷசயத்டயல் அக்கம இன்ீ ீதரிங்

னடம ளக்ிகல் ப்ளக்ட்கவந ழமடயத்டடழம
இங்ழக ளசய்தபில்வ ன்று ளசமல்கயமர்கள்.

ல்ழமனக்கும் அட்ணயன் இனந்டமறம், குயப்மக
ிக்ஷணமர்கவந உண்மக்குபழட மந்டம கமசமவதின்
ழமக்கணமதினந்டடமல் கமரித ரீடயதில் ணயகறம் ளௌகர க

ம்ந்டனண்மகக் §படம ளக்ிகல் ப்ளக்ட்கவந
இங்ழக மடயட்த்டயல் ழசர்க்கபில்வ ன்று
ஊகயக்கப்டுகயட. ஆமல் ஜ்ழதமடயம் என

ப்ளக்மக இனந்டடமல் இங்ழக பம ணண்த்வட
டீர்க்க த்னஷ்டிக் கனபிகநமல் ஆமய்படற்ழக என சயந்ட
'ஆப்ர்ழபரி' இனந்டயனக்கயட.

என்ட ணமடிகறள்ந

என ளரித வப்ரினேம் இனந்டயனக்கயட.

கி னணட, ழகமரி னணட னடமபர்கள்

வளதடுத்ட ம் கமசமத்டக்குப் ளரித மி
உண்மக்கய, அப்னம் டனக்கர்கநின் Slave Dynesty
(அடிவணபம்ச)

ஆட்சய டயன்னெர்ம் டைற்மண்டீன்

ஆம்த்டயல் ற்ட்ழமட மந்டம னேிபர்சயடி,

அடற்குழணல் டமக்குப் ிடிக்க னடிதமணல் சயத்டப்
ழமய்பிட்ட. ட்டு டைற்மண்டுகள் இப்டி என
னேிபர்யடி வளற்ளடன்ழட ணயகறம்

ளனவணக்குகந்ட பிதம். மந்டம னேிபர்யடி
னர்ஞனொம் ளற் ந்டமம் டைற்மண்டுக்கு னன்னூறு
பனங்கள் அப்னம், பங்கமநத்டயல் ம பம்சத்டபர்
ஆட்சயதில் ற்ட்ட பிக்ணசயம். கங்வகக்கவதில்

என குன்யன்ழணல் டர்ணமன் ன் அசயன் ளௌத்ட
ணமதனம் அவடச் ழசர்ந்டடமக இந்ட பித்தமசமவனேம்
ஸ்டமித்டமன் .டயளத்டயயனந்ழட ிக்ஷ§க்கள் யவத
பந்ட இங்ழக கல்பி கற்யனக்கயமர்கள். இங்கயனந்ட
ிக்ஷ§க்கள் டயளத்டக்குப் ழமனேம் ளௌத்டணடப் ிசமம்
ளசய்டயனக்கயமர்கள். அழக ளௌத்ட டைல்கள், குயப்மக
டமந்த்ரிகணமவப (டந்த் சமஸ்த்த்வடக் குயத்டவப)
ிற்கமத்டயல் இந்டயதமபில் கயவக்கமணல்

டயளத்டயயனந்ழட மம் ளறும்டிதமக இனந்டட.
இப்ழமடங்கூ இப்டிப்  வனத னஸ்டகங்கள் டயளத்
ணமதங்கநிழழத கண்டுிடிக்கப்டுகயன். இவப
அங்ழக ழமய்ச் ழசர்ந்டடற்கு மந்டம - பிக்ணசயம
னேிபர்யடிகநமல் ற்ட் ரிபர்த்டவடமன் கமஞம்.
யந்ட சமஸ்த்ங்கநிறம், யந்ட ணடப் னர்பிகர்கநின்
இட கவகள் தன்ஸ்கள் ஆகயதபற்யறம்

பிஸ்டமணமக ழமடவ டனம் இங்கநமகறம்  ஆடய
கமத்டயயனந்ட இனந்டயனக்கயன். இபற்யல் பக்ழக
கமசயனேம், ளடற்ழக கமஞ்சயனேம் னக்தணமவப. ழணற்ழக
கமந்டய ிந்ட கத்டயதபமரில் பீ சயந்ட பித்தம
னணயதமக இனந்டயனக்கயட. பிக்ணமடயத்தின் உஜ்திி
ணத்த மடத்டயழ ளரித centre of learning -ஆக

இனந்டயனக்கயட. பக்கு, ளடற்கு, ழணற்கு, ணத்டயதம்
ளசமன்ழன். கயனக்கு, மக்கய. அங்ழக யந்ட டர்சங்கள்
ல்மழண அங்ழக கற்ிக்கப்ட்டினக்கயன். அப்னம்

டயன்னென்மம் டைற்மண்டு ஆம்த்டயல் டனக்கர் ளசய்ட
உத்மடத்டயல் மந்டமவபனேம் பிக்ண சயமவபனேம்

ழம பத்பனம்
ீ
சயத்டளடன்மறம், ணறுடினேம் அட
டயவந்டமம் டைற்மண்டின் டவடெக்கயற்று. ஆமல்
னர்பத்டயல் க பித்வதகறக்கும் அட

இனப்ிணமதினந்டயனக்க, ணறுடி அட னத்டதிர்
ளற்ழமட டர்க்க சமஸ்த்த்டக்கு ணமத்டயழண ப்யத்டய
அவந்டட.
ஆமல் வபடயகத்ழடமடு ழசர்த்ட பித்வத ளசமல்யக்
ளகமடுத்ட இந்ட ல்ம இங்கநிறழண னேிபர்யடி

அவணப்ில் இந்ட ல்ம இங்கநிறழண னேிபர்யடி
அவணப்ில் கல்பி அநிக்கமணல் அழக டித்ி
குனகுங்கள் என இத்டயல் ழசர்ந்ட
கற்றுக்ளகமடுப்டமகத்டமன் இனந்டட.
இப்டிச் ளசமல்படமல், இந்ட அவணப்ன யந்ட ணடத்ழடமடு
ழசர்ந்ட கல்பிதில் அடிழதமடு இனந்டடயல்வ ன்று

அர்த்டணமகமட. ளௌத்ட - வ ணடங்கள் ற்டுபடற்கு

னன்னுங்கூ அங்கங்ழக சய ளரித குனகுங்கள்
இனந்டயனக்கத்டமன் ளசய்ட. ழபடணட ஆடமணம

டயமற பித்வதகநில் னடப்னட வ்தமக்தம டைல்கள்,
ஆமய்ச்சய டைல்கள் எவ்ளபமன டவனவதிறம்
ழசர்ந்டளகமண்ழ ழமதினந்டயனக்கும், கமவ்த

மகமடயகறம் மநணமக பினத்டயதமகயக் ளகமண்ழ
இனந்டயனக்கும், னடப்னட சமஸ்த்ங்கள், தன்ஸ்கள்,
அளக்மண்ர் வளதடுப்ியனந்ட அந்யத ழடசஸ்டர்
ளடமர்மல் னடயசு னடயசமகத் ளடரித பந்ட பிதங்கள்

ல்மனம் ளழக்கு ளழன் அடயகணமகயக்
ளகமண்ழடமன் ழமதினக்கும். ழப எழ குன, அல்ட
எரிண்டு அயஸ்ளன்ட்கள் ணட்டும் வபத்டக்

ளகமண்டினக்கும் குன ழமடமணல், இந்மநில் உள்ந
னேிபர்யடி ணமடயரிதம ளரித அவணப்ில் அழக

குனக்கள் அழக சயஷ்தர்கறக்கு எழ இத்டயல் ழசர்ந்ட
ளசமல்யக் ளகமடுப்ளடன்ட ளௌத்ட, வ
ணடஸ்டர்கநிம் ணட்டுணயன்ய வபடயக

பனயதியனந்டபர்கநினம் ளகமஞ்சம் இனந்டடடமன்.
ப்ளக்ட்கள் பிரிபவந்டழமட ல்மபற்வனேம் எழ
ணமஞபன் டிப்ளடன்டம் மத்தணயல்மடடமல்
'ழயக்'கமக

(அடிப்வதமகச்) சயட ணட்டும் ல்ம

ணமஞபர்கறக்கும் றம், மக்கயதில்

எவ்ளபமனத்டனுக்கு எவ்ளபமன்று இஷ்மம்
(ஆப்ல்) ன்றும் னர்பத்டயழழத ளகமஞ்சம்
ஆகயதினக்க ழபண்டும். இப்டித்டமன் சயடம்த்டயல்
டஞ்ய ணர்யதிம் மம் ழகட்க ஆதிம் ழர்

பந்ட,  டயனுறப் மங்கவநக் ழகட்ழமட, அபர்
ஆடயழச அபடமணமடமல், என டயவவதப் ழமட்டுக்

ளகமண்டு அடன் ின்மடி ழசஸ்பனொத்டயல் ஆதிம்
ணமஞபக்கும் எவ்ளபமன பமதமல் மம் ளசமல்யக்
ளகமடுத்டமளன்று கவட இனக்கயட.

னட ணடங்கறம் ளரித கல்பி யவதங்கறம்
ளடய்பத்டயன் குல் ( மன்கமம் மகம்)
ஸ்டமம்
னட ணடங்கறம் ளரித கல்பி யவதங்கறம்
ஆமறம் னத்ட, ய ணடங்கள் பந்டடயயனந்டடமன் னட
யத்டமந்ட ப்சமம் ணமத்டயணயன்ய ணற் ல்மக்
கவகறம் பிஞ்ஜமங்கறம் மஸ்டயதமடமல் ளரித
ஸ்ழகயல் பித்தமசமவகள் த்டபட ளமம்றம்
குயப்ிடும் அநறக்கு வ்னத்டயதமட. அடற்கு னந்டய, ணயகப்
ளனம்மறம் டி ணடேஷ்தமக உள்ந குனபிம் எனசய
பித்தமர்த்டயகழந சய¬க்ஷளறும் குனகுபம னவடமன்.
னட ணடங்கழநமடு ளரித ஸ்ழகல் பித்தமசமவ

பந்டடற்கு இன்ளமன னக்தணம கமஞனம் உண்டு.
இந்டப் னட ணடங்கறக்கு யந்டக்கவநத்
டயனப்ிதபர்கறக்கு யணமகழப ல்ம ங்கறக்கும்
அயவப வ்னத்டய ளசய்த ழபண்டுளணன் ண்ஞம்

இனந்டயனக்கமம். இனந்டமறம் கன்பர்ன் (ணடணமற்ம்)
ன்று பனம்ழமட ழபறு உள்ழமக்கனம்

இனந்டயனக்கக்கூடும் ன்ட ம்னவத ணீ கம
சரித்த்வடப் மர்க்கும்ழமட ளடரிகயட.
ணீ  கமத்டயல் ன் மர்த்ழடமம்? இபசணமகப் டிப்னச்
ளசமல்யத் டனபடற்கமக ங்ழக மர்த்டமறம் ஸ்கூல்
வபத்ட, வமக அடன் னெழண ணடப் ிசமம்,
ணடணமற்ம் ல்மம் ண்டபவட யவதப்
மர்த்டயனக்கயழமணல்பம? அடமல் ஆடயதில் இந்ட
ழடசத்டயழழத அவபடயகணம னட ணடங்கள்
உண்மழமடம் ஆள் ிடிப்டற்கு உமதணமக
பித்தமசமவகள் ளரித அநபில்

ற்டுத்டயதினகக்மளணன்று ழடமன்றுகயட. இவடக் கமட்டி
ளமடங்கவந பசரகரிப்டற்கு ம்னவத ப்த்தழகச்
சூழ்யவ ல் பமய்ப்ன டனபடமக இனந்டவடனேம்
ளசமல்ழபண்டும்.

ப்த்ழதகச் சூழ்யவ
ளடய்பத்டயன் குல் ( மன்கமம் மகம்)
ஸ்டமம்

" ப்த்ழதகச்
"அளடன்

சூழ்யவ "

ப்த்ழதகச் சூழ்யவ?" ன்மல்,

ப்மம்ணஞன்டமன் ல்ம மடயதமனக்கும் அபபனக்கம
ளடமனயவக் கற்ிக்க ழபண்டிதபன் ன்ட ம்

னர்பிகர்கறவத ற்மடு. ளடமரில் ணமத்டயணயன்ய டர்ணம்,
ஆத்ண ழக்ஷணத்டக்கம பிதம் னடயதபற்வனேம்
ப்மம்ணஞர்கள் ினக்கு ழமடயப்மர்கள். ஆமறம்

இப்டி ழமடயக்கும்ழமட மமம் பர்ஞத்டமமகயத 
னெத்டக்கு ழபடத்வட ணட்டும் ழமக ளசமல்யக்
ளகமடுக்க ணமட்மர்கள். ங்கநிவழத ழபறு

ளடமனயல்கவநனேம் மம்ர்தணமகப் ங்கர டு ளசய்ட வபத்ட
ம்னவதபர்ஞ டர்ணத்டயன்டி ழபடக் கல்பினேம்
அடன்டித அடேஷ்மங்கறம் ப்மம்ணஞன்

எனத்டனுக்குத்டமன் ஆனேள் கமத் ளடமனயல் ன்று ங்கர டு
ண்ஞி வபத்ட பிட்டமல் இபற்வ எழமர் அநறக்கு
ணமத்டயம் க்ஷத்ரிதர்கறக்கும் வபச்தர்கறக்கும்

ளசமல்யக்ளகமடுப்ட, மமம் பர்ஞத்டக்குச் ளசமல்யக்
ளகமடுப்டயல்வ ன்று வபத்டக் ளகமண்டினந்டமர்கள்.
ழமக ழபடத்வடச் ளசமல்யக் ளகமடுக்கமபிட்மறம்

அடன் அிப்மதங்கவநனேம், டத்பமர்த்டங்கவநனேம் னமஞ
இடயமங்கநமகறம் cF டைல்கநமகறம் ல்மனக்கும்
ளசமல்யக் ளகமடுத்டமர்கள்.

ஆமறம் இந்ட ஆத்ணமர்த்டணம ழமடவ ன்ட
ளமட க்ஙறக்கு குன - சயஷ்தளன்று க்நமயல்
மம் த்டபடழம அடயகம் க்கபில்வ.

குனகுத்டயல் னக்தணமக ழபட அத்தமழண ந்டட.

அத்தமம் னடித்ட, ஆசமர்தர்கள் ழமம் ண்ஞிபந்ட
ிற்மழ ணற்பர்கள் பந்ட அபர்கநிம் ழமடவ
ளறுபடமக இனந்டட. இத் ஆசமர்தர்கவந பிப்
ளௌமஞிகர்கள், உந்தமகர்கள் ஆகயதபர்கள்டமன்
னமஞ இடயமம், cF டைல்கள் ஆகயதபற்வப் ளமட
ங்கறக்கு அடயகணமக ப்சமம் ளசய்ட டத்- த்பமம
அபர்கறக்கு ஆத்ண னன்ழற்த்டக்கம
பிதங்கவநப் ப்ிமர்கள்.
இடர்கள் (மமம் பர்ஞத்டமர்) அபர்கறவத மடயத்
ளடமனயல்கவந ளபகு ன்மகச் ளசய்ட
ளகமண்டினக்கும்ழமட அவட பிட்டுபிட்டுத் ளடமனயல்

கற்றுக்ளகமள்படற்கமக ங்ழகம எடக்குப்னத்டயயனந்ட
குனகுத்டக்கு அபர்கறவத குனந்வடகள்

ழமகழபண்டித அபச்தணயனக்கபில்வ. பழ
ீ
அபர்கறக்குப் ள்நிக்கூணமகறம் இனந்டட.
ழபடத்வடத்டமன் ப்மம்ணஞிணயனந்ழட கற்க
ழபண்டுளணன்றும், ணற் ளடமனயல்கறக்கம

சமஸ்த்ங்கவந அந்டந்ட மடயதமழ டங்கறக்குள் கற்றுக்
ளகமடுத்டக் ளகமள்நமம் ன்றும் ஸ்ம்னடயகள்

அடேணடயக்கயன். வனவ ளநகர்தத்வட
உத்ழடசயத்ழட இவ்பமறு அடேணடயத்டயனப்ட. ளடமனயமநி

னெப் சங்கள் என கமத்டயல் டித்டபிட்டு, அப்னம்
ிற்கமத்டயல் அவட 'அப்வந' ண்ஞித் ளடமனயல் ளசய்ட,
அப்ழமழட கற்றுக் ளகமள்நறம் ளசய்டமர்கள். டமபட
ந்ழடம் பந்டமழம, ழடம என டேடக்கம்

ளடரிதழபண்டுளணன்மழம ணட்டுழண அந்டத் ளடமனயவப்

ற்யத சமஸ்த் அிப்மதம் ளடரிபடற்கமக ப்மம்ணஞ

ஆசமர்திம் ழமய்க் ழகட்டுக்ளகமண்மல் ழமடம் ன்று
இனந்டட. இப்டிப்ட் டேடக்கங்கள் ளடரிந்ட
அடேபஸ்டர்கறங்கூ இந்ட மடயகநிழழத இனந்டடமல்
இடற்குங்ப "அய்த"ரிந்டமன் ழமகடளணன்று

கட்மதம் இனக்கபில்வ. டட்மகவந, சயல்ிகவந,
டச்சர்கவநளதல்மங்ப "ஆச்சமரி" ன்று
ளசமல்படயயனந்ட அந்டந்ட மடயதிறம் அபர்கவநச்
ழசர்ந்டபர்கழந யம் பிதஜ்ஜர்கநமகய

ஆசமர்தஸ்டமத்டயல் இனந்டளகமண்டு கற்றுக்
ளகமடுத்டயனக்கயமர்களநன்று ளடரிகயட.
ழபட பித்வததில் அடயகமம் ளற் னென்று
பர்ஞத்டமனக்கும் னங்கம பித்தமசமவகநில் ழசத்
டகுடயதினந்டமறம் உத ம்ஸ்கமத்வட இந்ட
பர்ஞத்டயர்கறக்கு ழபறு ழபறு பதயல்
வபத்டயனப்வட இங்ழக குயப்ிழபண்டும்.

உதத்டக்கு னந்டயழத அக்ஷமதமம் ன்று என்று
பந்டட ிற்கமத்டயல்டமன். மற்ட ம்ஸ்கமங்கநில்
அக்ஷமப்தமம் இல்வ. அக்ஷமப்தமத்டயல்

குனந்வடதின் வகவதப் ிடித்ட றேடபிப்டடமன்
னக்தணமதினக்கயட. ஆடய ஸ்கூயழம றேடபட, றேத்ட
ன்வபழத அடயகம் கயவதமட, கமடமல் ழகட்டுத்டமன்
மம் ண்ஞடம் ன்று ளசமன்ழழ. அப்ழமட
உதழணடமன் பித்தமப்தமத்டக்கு ஆம்ணமக
இனந்டட. உதத்டயல் ளசய்னேம் கமதத்ரி
ணமணந்த்ழமழடசம்டமன் ழபடத்வடக் கமடமல் ழகட்டுப்

மம் ண்டபடற்கு அங்குமர்ப்ஞம். உதம்
ண்ஞி குனகுத்டயல் பிடுபழட பனக்கம்.

இப்டிப் ண்டபடயல் ப்மம்ணஞப் ிள்வநதமமல் ட்டு
பதறக்ழக னடல் ழமட்டு குனபிம் அனுப்னபட
ன்றும், க்ஷத்ரிதப் ிள்வநக்குப் டயழமன பதயறம்

வபச்தப் ிள்வநக்குப் ன்ிண்டு பதயறம் இப்டிச்
ளசய்பளடறும் இனந்டயனக்கயட.
ப்மம்ணஞப் ிள்வநவதப் டயமறு பதறக்கு ழணல்
னடல் ழமமணல் வபக்கப்மட. இழடணமடயரி

க்ஷத்ரிதனுக்கு 'அப்ர் யணயட்' இனத்டயண்டு பதற.
வபச்தனுக்கு இனத்டயமற.

ளமம் சூட்டிவகதமதினந்டமல் ப்மம்ணஞப் ிள்வநக்கு
ந்ட பதயறம், க்ஷத்ரிதப் ிள்வநக்கு ஆறு

பதயறம், வபச்தப் ிள்வநக்கு ட்டு பதயறம்
னடல் ழமட்டு பித்தமப்தமம் ஆம்ிக்கமம்.
ன் இப்டி ப்மம்ணஞவபி ணற் மடயதமனக்கு
பித்தமப்தமத்வட பித்தமப்டுத்டயதினக்கயட, டள்நிப்
ழமட்டினக்கயட ன்மல்... ந்டக் குனந்வடதமமறம்
அடற்கு அடனுவத இதற்வகதம பட்டுச்
ீ
சூழ்யவதில், அடற்கம பமழ்க்வகத் ளடமனயயல்

இதல்ம னசய ற்டும் ன்டடமன் கமஞம். இணயழட்
ண்டபட குனந்வடதின் குஞம். ப்மம்ணஞவத் டபி
ணற்பர்கள் உம்மழ யவதத் ளடமனயல் ளசய்பர்கள்.
எனத்டன் கத்டய சுனற்றுபமன். இன்ளமனத்டன் உறேபமன்.
இன்ளமனத்டன் ளசற ளசய்பமன் இப்டிப் . அந்ட

மடயத் ளடமனயல்கவந ஸ்படர்ணணமகக் ளகமண்

குனந்வடகள் குனகுத்டயழ அந்டத் ளடமனயல்கநில்
டறழண ப்வடப் மர்க்கனடிதமட. ளடமனயல் ளசய்கய
இணயல்வ குனகும். ளடமனயல்னவவத அயகய,
அயவபப் ப்னகய இம்டமன் அட. இப்ழமட

ணமண்டிழமரி னடமபர்கள், ளசய்ட ளடரிந்டளகமள்ந
ழபண்டிதபற்வப் மணமகச் ளசமல்யக் ளகமடுப்ட
னவதில்வ, இப்டிச் ளசய்பட என குனந்வடவத
ரிதமக உனபமக்கமட, அந்டக் கமர்தனம் இடமல்
ரிதமக உனபமகமட ன்று அிப்மதப்ட்டு னட
டயனும கல்பினவ ளகமண்டுபந்டயனக்கயமர்கள்

அல்பம? இட னட டயனுழ இல்வ. ம் ஆடயகம
னெடமவதர் இந்ட பனயவதத்டமன் ின்ற்யர்.
அடமல்டமன் அயவப பநர்ப்வடழத ஆனேஸ்கமத்
ளடமனயமகக் ளகமண் ப்மம்ணஞ மடயதில் ிந்ட
குனந்வடகவநத் டபி ணற் மடயக் குனந்வடகவந

ளமம்றம் சயன் பதயல் குனகுத்டயல் அவக்க
ழபண்மம், அந்டக் குனந்வடகள் அகத்டயழழத அப்ன்
மட்ழமடு ந்ழடமணமக பயத்டக்ளகமண்டும்,
அபர்கழநமழழத ஆனேடசமவக்ழகம கவக்ழகம

யத்டக்ழகம ட்வக்ழகம ழமனேம் அபர்கள் ளசய்னேம்
ளடமனயவப் மர்த்டத் ளடரிந்டளகமண்டு, 'இணயழன்'
ளசய்கய 'இன்ஸ்டிங்க்டி'ல் அழட ணமடயரி
ளசய்டளகமள்நட்டும் ன்று பிட்மர்கள். இப்டி
ழபவதில் குனந்வட எத்டமவச ளசய்பட அந்ட
மடயதமனக்கு ழபவவதனேம் குவத்ட பனணம
மத்வடனேம் உண்மக்கயற்று.

இன்ளமன அம்சத்வடனேம் கபிக்கழபண்டும். ணந்த்

சக்டயவத உண்மக்கயக்ளகமள்ந ழபண்டிதவட னன்ிட்டு
ஆமம் னடமபற்யல் ப்மம்ணஞக் குனந்வடக்கு
இனக்கய கட்டுப்மடு ணற் மடயக் குனந்வடகறக்கு
இல்வ. ப்மணணஞன் த்டம் குனகுத்டயல் அந்ட

ணற்க் குனந்வடகறக்குப் னக்கணம, அபர்கறக்குத்
ழடவபதம ஆமமடயகவந ப்டிச் ழசர்க்கனடினேம்?
இத்தமடய கமஞங்கநமல் அந்டக் குனந்வடகள் ளகமஞ்சம்
மக்வகக் கட்க்கூடித னபத்டயல் குனகுத்டக்கு

பந்டமல் ழமடம் ன்று உத பதவ உதர்த்டய
யர்ஞதித்டமர்கள்.

டங்கள் டங்கள் ளடமனயவ ணட்டும் கற்றுக்
ளகமள்படமமல் ணற் மடயக் குனந்வடகள் டங்கறத
குடும்த்டயயனந்டளகமண்ழ அவடப் ளரித அநறக்குச்
ளசய்ட பிமம். ழப அபர்கள் குனகுத்டக்கு
பந்டழட னக்தணமக ழபட சமஸ்த்

அப்தமத்டக்கமகத்டமன். இடயல் அபர்கள் ப்மம்ணஞப்
சங்கவநப் ழம ழடர்ச்சய ள ழபண்டித

அபச்தணயல்வ. அப்டிச் ளசய்டமல் அப்னம் அபர்கள்
ளசய்தழபண்டித ஸ்படர்ணத் ளடமனயழ
மடயக்கப்ட்டுபிடும். ழப எநற ழபட சமஸ்த்
ஜமம் அபர்கறக்குப் ழமடணமடமதினந்டட. இவடப்
ளறுபடற்கமக அபர்கள் ப்மம்ணஞப் சங்கள் ணமடயரி
ீண்கமப் பித்தமப்தமம் ளசய்த
ழபண்டிதினக்கபில்வ.

மடயட்த்டயல் ழபறுமடுகள்
ளடய்பத்டயன் குல் ( மன்கமம் மகம்)
ஸ்டமம்
மடயட்த்டயல் ழபறுமடுகள்
ஆடிதமல் குனகும், பித்தமப்தமம் னடம
ணமசமங்கழந ழமகப் ழமக ப்மம்ணஞர்கவந
னக்தணமக ளகமண் பிதங்கள் ணமடயரிதமகயபிட்.
க்ஷத்ரிதர்கநிறம் மகுணமர்கள், ம குடும்
னக்தஸ்டர்கநின் ிள்வநகள் ஆகயழதமர் ீண் கமம்
குனகுபமம் ளசய்ட யம்றம் பித்தமப்தமம்
ளசய்ட ழடர்ச்சய ளற்மர்கள்.
ஆமல் ப்மம்ணஞப் சங்கநின் மடயட்த்டயல் சடர்ச
பித்வதகறக்கு ப்மடமன்தம் ளகமடுத்ட, டடேர் ழபடம்,
அர்த்ட சமஸ்த்ம் னடமபற்வ
'யளணன்ரி'தமகத்டமன்

ளசமல்யக் ளகமடுத்டயனப்மர்கள்.

வத மடயதினக்கும் அபர்கறவத ளடமனயவ
ழமடயக்க ப்மம்ணஞன் டகுடய

ளற்யனக்கழபண்டுணமடமல், ப்மம்ணஞப் சங்கநிழழத
ன்ிண்டு

பனத்டக்குழணல் குனகுபமம் ளசய்கயபர்கநில்
சயனக்கு டடேர்ழபடம், சயனக்கு அர்த்ட சமஸ்த்ம்,
சயனக்குச் சயல்ம், சயனக்கு ங்கர டம் ன்யப்டிப்

ிரித்ட, ணற்பர்கறக்கம ளடமனயவக் குயத்ட கல்பினேம்
னகட்டிமர்கள். ஆக, இட ல்ம ப்மம்ணஞர்கறக்குணம
ளமடப் மடயட்ணயல்வ.
க்ஷத்ரிதப் சங்கநிழம அத்டவ ழனக்குழண

டடேர்ழபடப்டி யவத அஸ்த் சய¬க்ஷ டழபண்டும்.
மீடய, அர்த்ட சமஸ்த்ங்கவநனேம் இபர்கறக்கு

ளதர்க்கமஞம்
ளடய்பத்டயன் குல் ( மன்கமம் மகம்)
ஸ்டமம்
ளதர்க்கமஞம்
இவடபி க்கு ளமம் குடெம் (அடமபட curiosity)
ற்டுத்டய ஆமய்ச்சயதில் இக்கயபிட் பிதம்

ன்ளபன்மல் "கடிவக" ன்று ன் ழர் பந்டட
ன்ட டமன்.
"கடிவக"

ன்மல் சயன்டம மவ ன்று என

அர்த்டம். கம் : ளரித மவ. கடிவக - அவடபிச்
சயன் மவ. கடிவக ன்மல் என மனயவகப் ளமறேட
ன்று இன்ளமன அர்த்டம். அந்ட பமர்த்வட ந்ட

அர்த்டத்டயல், அல்ட ந்ட பிடத்டயல் பித்தமசமவக்குப்
ளதமக இப்ட்ட ன்று கண்டுிடிக்க ழபண்டும்
ன்று ஆர்பம் உண்மதிற்று. மன் ழகட்டுப் மர்த்ட
தமனக்கும் ளசமல்த் ளடரிதபில்வ. கவசயதில்
த்டவழதம ழடமண்டித் டனபிதடயல் ன்னுவத

ரிர்ச்சயல் மஸ் ண்ஞிபிட்ழன். அந்டப் ளனவண
அடித்டக் ளகமள்நத்டமன் இப்ழமட கவடதநந்ட
ளகமண்டினக்கயழன்.

ளணட்மயல் இனக்கய ஏரிதண்ல் ணமனுஸ்க்ரிப்ட்
வப்ரிக்கமர்கள் டங்கநினள்ந சுபடிகநில்

பற்வ அச்சுப்ழமட்டு பனகயமர்கள். ணீ த்டயல்
அபர்கள் ழமட்டினந்ட "ஆழமகம்" ன் னஸ்டகத்வடப்

டித்டப் மர்த்டக் ளகமண்டினந்ழடன். இட ன் னஸ்டகம்

ன்று ளசமல்ழபண்டுணமமல் இடற்கு அப்மப் னஸ்டகம்,
டமத்டமப் னஸ்டகம், ளகமள்றத் டமத்டம னஸ்டகம்

னடயதபற்வப் ற்யச் ளசமல்யதமக ழபண்டும்.
இவபளதல்மம் அத்வபட சமஸ்த்ங்கநமடிதமல்
உங்கறக்கும் ளகமஞ்சம் ளடரிந்டயனப்ட ல்டடமன்.
ளசமல்கயழன்.

வ்தமர் 'ப்ஹ்ண றத்ம்' ளசய்டயனக்கயமர். அடற்கு
ஆசமர்தமள் மஷ்தம் ண்ஞிதினக்கயமர். அந்ட

மஷ்தத்டக்கு மஷ்தம் ணமடயரி பிநக்கறவ பமசஸ்டய
ணயச்ர் ளசய்டயனக்கயமர். இடற்கு 'மணடய' ன்று ளதர்.
பமசஸ்டய ணயச்னவத த்ிதின் ளதர் மணடய. அந்டப்
ளதவழத னஸ்டகத்டக்கு வபத்டமர். மஷ்தத்டயன்

மஷ்தணம இடற்கும் மஷ்தம் ணமடயரி அணமந்டர்
ன்பர் 'கல்டன' ன்று றேடயதினக்கயமர். அந்டக்
'கல்டன'றக்கும்

பிநக்கறவதமக க்ஷ்ணயந்னயம்ர்

ன்பர் றேடயதடடமன் 'ஆழமகம்'. அடமபட 'ப்ஹ்ண
றத்'த்டயன் குனந்வட அடற்கு ஆசமர்தமள் ளசய்ட

மஷ்தளணன்மல், ழக் குனந்வடக்குப் ழக் குனந்வட
'ஆழமகம்'!

அந்டப் னஸ்டகத்வடப் மர்த்டடயயனந்ட, என
ளஃன்றக்கமக அடன் அப்மப் னஸ்டகணம
"கல்டன"வபப் மர்க்கழபண்டி பந்டட. அடயழ

ஏரித்டயழ கடிகம ஸ்டமத்வடப் ற்ய பனகயட.
ந்ட இத்டயழ ன்மல், ப்ஹ்ண றத்த்டயன் னென்மம்
அத்தமதம், மமம் மடம், இனடமம் றத்த்வட

பிநக்கும் இத்டயழ. ந்யதம ஆச்ணம் ன்ட
உண்டு ன்று றத்கமர் (வ்தமர்) அிப்மதப்டுகய
இம். 'க்னஸ்டன் ண்டம் வபடயக

கர்ணமபிமழழத அபனுக்கு ழமக ழணமக்ஷம். வபடயக
கர்ணமவபபிட் ந்யதமம் கூமட' ன்கய
வணயிதின் னர்ப ணீ ணமம்வக் ளகமள்வகவத

ஆழக்ஷித்ட இங்ழக வ்தமமசமர்தமள் டரீதமச்ணத்வட

(மமபட ஆச்ணணம டபத்வட)
ஸ்டமித்டயனக்கயமர்.

ந்யதமயதின் க்ஷஞம் ன் ன்று இங்ழக
'கல்டன'பில்

அணமந்டர் ளகமடுத்டயனக்கயமர்.

ந்யதமய ன்பன் சயவகவத டுத்டபிட்டு

னண்ம் ண்ஞிக் ளகமள்நழபண்டும் (ளணமட்வ
அடித்டக்ளகமள்நழபண்டும்) , னடவ அறுத்டப்
ழமட்டுபி ழபண்டும் ன்றுடமன் ளமடபிழ
வபத்டக்ளகமண்டினக்கயழமம். ஆமல் சயவகவதனேம்
னடவனேம் கத்டரிக்கமணழ ந்யதமய
இனக்கமளணன் பனக்கத்வடச் சயர் வபத்டக்

ளகமண்டினக்கயமர்கள் - ிற்கமத்டயல் பந்ட மணமடே
யத்டமந்டத்டயல் இந்ட பனக்கம்டமன். இடயல் ட ரி
ன்று இங்ழக 'கல்டன'க்கமர் டம் அிப்மதத்வடச்
ளசமல்கயமர்.
"ழதட

சயகம தஜ்ழஜமபட
ீ த்தமக னொ மண

ம்ஸ்த வ்னத்டயம்  ணந்தந்ழட ழட  ச்தந்டய
ப்த்தக்ஷ கடிகமஸ்டமழற ட்தணம ஆடர்
பஞ ீம் ச்னடயம் - சயகம் பம் க்னத்பம யஸ்
றத்ம் த்ழதத் னட:" ன்கயமர்.
"ந்யதமயகநில்

உச்சணம ணம் னவக்குப்

ழமகயபன் டவவதப் 'ண்ஞிக்' ளகமள்ந

ழபண்மளணன்றும், னடவக் கத்டயரித்டப்ழம
ழபண்மளணன்றும் ளசமல்கயபர்கள், 'ந்யதமச்ணம்

டுத்டக் ளகமள்றம் னத்டயணமன் சயவகவத டுத்டபிட்டு,
னடவனேம் டந்டபிழபண்டும்' ன்று

கடிகமஸ்டமத்டயழ அத்ததம் ளசய்பர்கள் ளசமல்றம்
அடர்ப ழபட பமக்வகக் ழகட்டயல்வ ழமயனக்கயழட!"
ன்று அர்த்டம்.
இடயயனந்ட ளடரிகய இன்ளமன னக்தணம பிதம்,
ிற்கமத்டயல் அடர்ப ழபட அத்ததம் அடிழதமடு
ணங்கயப் ழமய்பிட்மறம் அக்கமத்டயல் அந்ட ழபடனம்
ழமடயக்கப்ட்டினக்கயட ன்டமகும். அடயனக்கட்டும்.
இடயழ கடிகமஸ்டமம் ன்ட குயப்ிப்ட்டினக்கயட.
ப்மசரணம (ளடமன்வண பமய்ந்ட) அத்வபட ப்ணமஞ

டைல்கநிளமன்யழழத 'கடிகம ஸ்டமத்டப் சங்கநின்
அத்ததத்வட இபர்கள் ழகட்டயல்வதம ன்?' ன்று
பனபடமல், கடிகமஸ்டமங்கள் பித்பத் ங்கநமல்
ணயகறம் ணடயக்கப்ட்ட ன்மகத் ளடரிகயட.
'கல்டன' றேடயத

அணமந்டர் அடன் னடிபில்

ளசமல்யக்ளகமள்படயயனந்ட அபர் ழடபகயரிதில்

க்னஷ்ஞன், ணமழடபன் ன் தமடப பம்சத்ட

ழமடர்கநின் ஆட்சயக் கமத்டயயனந்டபளன்று
ளடரிகயட. இட கய.ி. டயன்னென்மம் டைற்மண்டு

ணத்டயதமகும். (அடமபட மணமடேனக்கு டைறு, டைற்வம்ட
பனம் அப்னம்.) இடற்கு னன்மடினேம் ின்மடினேம்
ப்ழமடயயனந்ட டபவ கடிகமஸ்டமத்வடப் ற்ய
ஆடமனர்பணம சமங்கநில் ிஸ்டமித்டயனக்கயட
ன்று ழடடிப்மர்த்ழடன். ஆமய்ச்சய அணமந்டர்

கமத்டக்குக் கயட்த்டட் ஆதிம் பனத்டக்கு
னன்மல் ளகமண்டுபிட்ட!
கடிவகதின் ளடமன்வண
ளடய்பத்டயன் குல் (மன்கமம் மகம்)
ஸ்டமம்
கடிவகதின் ளடமன்வண
கய.ி. மமம் டைற்மண்டு ஆம்கமத்டயழழத என
மம டன்னுவத பித்தம குனழபமடுகூ என

கடிகமஸ்டமத்டயல் பித்தமப்தமம் ளசய்டயனக்கயமன்.
அந்ட மம கர்மக ழடசத்டயல் யழணமகமப் குடயவதச்
ழசர்ந்டபன். அபன் டித்ட கடிகமஸ்டமம் இனந்டழடம
கமஞ்சரனத்டயல்!என மமழப த்டவழதம டைறு வணல்
கந்ட பந்ட ழசர்ந்ட டிக்கும்டிதமக அத்டவ
உதர்றன் கமஞ்சரனத்டயல் கல்பி பிமம்
இனந்டயனக்கயட!அபனுவத குனறம் அபழமடு
பந்டமளன்டமல் ணயகறம் உதர்ந்ட, லக்ஷ்ணணம
சமஸ்டயங்கள் இந்ட கடிகமஸ்டமத்டயல்
ழமடயக்கப்ட்டமக ஊயக்கமம்.

திறம் ழமடும் இல்மட ஆடய மநியனந்ழட
பித்வதக்கமக ம் ழடசத்டபர்கள் ஆதிம்,

ஆதித்வடந்டைறு வணல் டமண்டிப் ழமதினக்கயமர்கள்.
கமஞ்சயதியனந்ட கமசயக்கு மயனத்டக்கு ன்ளல்மம்
ழமதினக்கயமர்கள். சயடம்த்டயல் டஞ்ய மம்

ளசமல்யக்ளகமடுத்டடமகச் ளசமன்ழழ, அடற்கு ளகௌ

ழடசம் ன்கய பங்கமநத்டயயனந்டகூ சயஷ்தர்

பந்டயனக்கயமர். ளகௌர் ன்ழ அபவச் ளசமல்பட.
அபனவத சயஷ்தனக்கு சயஷ்தர்டமன் ஆசமர்தமள்.
ஆசமர்தமள் கமசயதில் ழபடமந்டம் ழமடயத்ட ழமட
கற்றுக்ளகமள்படற்கமக ழசமனழடசத்டயயனந்ட ந்டர்
ன்பர் அங்ழக ழமதினக்கயமர். இபர்டமன் ிற்மடு
த்ணமடர் ன்று ளதர் ளற்பர்.
இம்ணமடயரி யழணமகமபியனந்ட கமஞ்சரனத்டயற்கு பந்ட
மமபின் ளதர் ணனைபர்ணம. அபனுவத குனபின்
ளதர் பசர்ணம.
ீ
(சர்ணம

- ிமம்ணஞன், பர்ணம - க்ஷத்ரிதன், குப்டம -

வபச்தன், டமன் - மமம் பர்ஞம்.)
சக சமஸ்டயங்கவநனேம் ('ப்பசம் யகயம்' ன்று

சமத்டயல் கண்டினக்கயட) மங்ழகமமங்கணமகப்
டிப்டற்கமக இந்ட இண்டு ழனொம் ழமமர்கள் ன்று
ணனைபர்ணமறக்கு இண்டு ட்ம் டள்நி ஆட்சய ளசய்ட
கமகுத்பர்ணம ன்பன் யழணமகம யல்மபிறள்ந

டகுண்மபில் றோ ப்ஞழபச்பஸ்பமணய ழகமதில் டெண்
என்யல் ளமயத்டயனக்கும் கல்ளபட்டில் ளசமல்கயமன்.
'ிக்மஃிகம

இன்டிகம' ட்மம் பமல்னைணயல் சம

பமசகம் இனக்கயட:
"த

: ப்தமத ல்ழபந்த்னரீம்"

ன்டமகக் கமஞ்சயவதப் 'ல்ழபந்த்னரி' ன்று ளசமல்ய
'கடிகமம்

பிழபச' - கடிவகதில் ழசர்ந்டமன் - ன்று

னடித்டயனக்கயட.

ற்கழப குனபிம் டித்டனடித்டபிட் மம, அல்ட
மகுணமன், அந்ட குனவபனேம் அவனத்டக் ளகமண்டு

க சமஸ்டயத்வடனேம் மங்ழகமமங்கணமகக் கற்க ம்
கமஞ்சரனத்டக்கு பனம்டிதம ளனவண அங்ழகதினந்ட
கடிவகக்கு இனந்டயனக்கயட ன்டயயனந்ட, மந்டம,
டக்ஷசயம னைிபர்யடிகவநப் ழம ம் டணயழ்

மட்டிறம் இனந்டயனப்ட ளடரிகயழடமல்யழதம?
ணனைபர்ணமபின் கமணம அந்ட மமம் டைற்மண்டு
ஆம்த்டயல் கமஞ்சயனத்டயயனந்ட ளகமண்டு

ஸ்கந்டசயஷ்தன் ன் ல்பமம ஆண்டினக்கயமன்.
இபன் த்தழன் ன் இன்ளமன

மமபிணயனந்ட என கடிவகவத தித்டப் ளற்மன்
ன்று ழபறர்மவநதத்டயறள்ந னென்மபட பித
ந்டயபர்ணமபின் சமளணமன்யயனந்ட ளடரிகயட.
ழபறர்மவநதம்
ன்ட அக்ழகமஞத்டக்கு பழணற்ழக றே வணயல்
இனக்கய ஊர். இந்ட சமம் 'ளநத் இண்டிதன்

இன்ஸ்க்ரிப்க்ஷன்', இண்மம் பமல்னைம், ந்டமம் மர்ட்டில்
ிசுணமதினக்கயட:
"ஸ்கந்ட

சயஷ்தஸ் டழடம அபத் - த்பிமமம் கடிகமம்

மஜ்ஜ த்தழமத் ம த:"
'த்பிமமம்

கடிகமம்' அடமபட, 'ப்மணஞர்கறவத

கடிவகவத' ன்று அர்த்டம். இடயயனந்ட ழபட சமஸ்டய

அடிப்வதில் ற்ட் கல்பிசமவழத கடிவக ன்று

ளடரிகயட. 'கல்டன' ழணற்ழகமநியனந்டம் அங்ழக
டற்ழமட பனக்ளகமனயந்டபிட் அடர்பழபட

அத்ததங்கூ ந்டயனப்டமகத் ளடரிந்டடல்பம?
டயரிதசிணயனந்ட கடிவகவதக் வகப்ற்யதவட
னக்தணமகச் ளசமல்யதினப்டயயனந்ட அட னைிபர்யடி
ழமப் ளரித ஸ்டமணமக இனந்டயனக்க
ழபண்டுளணன்று ளடரிகயட.
கடிவககநில் ழபடபித்வத ணட்டுணயன்ய, ழபடத்டயல்
அடயகமனள்ந ப்ம்ண - க்ஷத்ரித - வபச்தர்கறக்கம
ல்ம பித்வதகறழண ளசமல்யக்

ளகமடுக்கப்ட்டினக்கமளணன்றும், இபற்யல்,
க்ஷத்ரிதர்கறக்கம டடேர்ழபட சயவக்ஷதிமல்
டயர்கமத்டக்கம பர்கள்
ீ

உனபமக்கப்ட்மர்களநன்டமல்டமன் குயப்மக சத்ன
மமபிணயனந்ட கடிவகவதக் வகப்ற்யதினக்கக்
கூடுளணன்றும் என அடேணமம். அல்ட அயறக்ழகமட்வ
ன் கமஞத்டக்கமகழப அயவப ணடயத்ட அக்கமத்டயல்

என மம இன்ளமன மமபின் பித்தமசமவவதத் டன்
பசப்டுத்டயக் ளகமண்டினக்கமம்.
'த்பிர்' ன்டன்

ழர் ளணமனயளதர்ப்ன, 'இனிப்மநர்'

ன்ட. உத ம்ஸ்கமத்டயமல் இண்மபட
ிப்ன டுப்டமகக் கனடப்டும் னடல் னென்று
பர்ஞத்டமனழண த்பிர்கள்டமன். அடமல்
'த்பிர்கறவதவப' ப்டும்

கடிவககநில்

க்ஷத்ரிதர்கறம் டித்டயனக்க இனண்டு. ணனைபர்ணம

ன்று சற்றுனன் ளசமல்ப்ட்பன் க்ஷத்ரிதன் டமழ?
'த்த

ழன்' ன் சத்ன மமபின் ழரியனந்ட

அபன் அழசமக சமம் ளசமல்றம் 'த்த னத்ட'
('னத்'டமன் 'னத்ட' ன்மதினக்கயட)

. அசர்கநில்

எனபன், இந்ட த்தனத்ர்கள்டமன் ளடமண்வ

ணண்மடயடயகள் ன்ளல்மனம் ளகமஞ்சம் ரிர்ச்
ண்ஞிப் மர்த்டயனக்கயழன்.
ழபறர்மவநத சமம் இன்ளமன்யயனந்ட
யம்பர்ணம கமஞ்சரனத்டயல் வகமமடர்
ஆதத்வடக் கட்டிதழடமடு ப்மணஞர்கறக்ளக
(இங்ழகனேம் 'த்பிமமம்' ன்று இனக்கயட)

கடிகமஸ்டமனம் ணறுடி கட்டிக்ளகமடுத்டமளன்று
ளடரிகயட. 'னர் வ்தடமத் - ணறுடி கட்டிக்ளகமடுத்டமன்'ன்று இனப்டமல் இபக்கு ளமம் கமம் னன்ழ
கடிவக இனந்ட அட இபன் மநில்

சயடயணமதினக்கழபண்டும், அவட இபன் அடன்
னக்தத்பம் உஞர்ந்ட னர் யர்ணமஞம் ளசய்டயனக்க
ழபண்டும் ன்று ளடரிகயட. அனகம ச்ழமகணமக
இனக்கயட சமம்:

டத் னத் ற : யம்பர்ணம
னர்வ்தடமத் ழதம கடிகமம் த்பிமமம்
சயமணதம் ழபச்ண சசமங்களணநழந :
வகம கல்ம் ச ணழந்த்கல்ம்.

கற்ழகமதியன் ழடமற்ம்
ளடய்பத்டயன் குல் (மன்கமம் மகம்)
ஸ்டமம்
கற்ழகமதியன் ழடமற்ம்
'சயமணதம்

ழபச்ணம்' ன்மல் கனங்கல்மல் ஆ

க்னம்; கற்ழகமதில். இப்ழமட ழகமபிளன்மல்

கனங்கல்வ அடுக்கயக் கட்டிதடடமன் ன்மகய பிட்டமல்
இவட பிழசணமகக் குயப்ிடுபமழன் ன்று

ழடமன்மம். ஆமல் கமஞத்ழடமடுடமன் இங்ழக
இப்டிச் ளசமல்யதினக்கயட.

னமம் டைற்மண்டின் ஆம்த்டயல் இனந்ட ணழந்த்
பர்ணப் ல்பனுக்கு னன்ளல்மம் ளசங்கல், ணம்
னடயதபற்மல்டமன் ழகமதில் கட்டிமர்கள்.
ணழந்த்பர்ணம டமன் னடன்னடயல் கற்ழகமபில்
கட்டிபன். 'கட்டிபன்' ன்ட டப்ன;ழகமபில் 'டுத்டபன்'
ன்ழ அபவச் ளசமல்ழபண்டும். ளன்மல் இபன்
கமத்டயல்கூ, ணவகநியனந்ட மவகவந ளபட்டி
slabகநமக

(டண்கநமக) ச் ளசடக்கயக் ளகமண்டு பந்ட

அபற்வ அடுக்கயக் ழகமபில் கட்டுபட ன் பனக்கம்
ற்பில்வ. ின்ழ ப்டி கற்ழகமபில்

டுத்டமளன்மல், குன்மகப் ளரித மவகநினக்கும்
இத்டக்குப் ழமய்,
அங்ழக அந்டக் குன்வழத குவந்ட, ளசடக்கய

அப்டிதப்டிழத ழகமபிமக ஆக்கும்டிச் ளசய்டமன்.

ளசங்கல்மழம ணத்டமழம ஆடயதில் ழகமதில்

அவணத்டடயயனந்ட இட னடல் ளபப்ளணன்ட் (பநர்ச்சய)
இண்மபட ளபப்ளணண்ட் ணழந்த்பர்ணமறக்கு
டைறு பனம் ிற்மடு பந்ட இந்ட இண்மபட
யம்பர்ணமபம மயம் ல்பின்

கமத்டயல் ற்ட்ட. அடமபட, இபன்டமன் ளரித ளரித
மவகவநக் டண்கநமக ளபட்டிச் ளசடக்கய ங்ழக
ழபண்டுணமமறம் டுத்டக் ளகமண்டு பந்ட அபற்வ
அடுக்கய யணமகழப ழகமதில் கட் ஆம்ித்டமன். அந்ட
னடல் ழகமபில்டமன் கமஞ்சய வகமமடர்
ஆதம்;அவடத்டமன் குயப்மக 'சயமணதம் ழபச்ணம்' ன்று
ளசமல்யதினக்கயட.

குன்றுகவநக் குவந்ட ழகமபிமக்கயழமட
("குவபவக் ழகமபில்") ன்ட இவடத்டமன்) மம் கல்
இனக்கய இத்டக்குப் ழமகழபண்டும். அடமபட
ஸ்பமணயவதத் ழடடிக் ளகமண்டு மம் ழமகழபண்டும். கல்
ம்வணத் ழடடி பனம்டிதமக அவடச் ளசடக்கயக்ளகமண்டு
பந்ட ளசங்கல்வப் ழமழப இவசத்டக் கட்டி

ஸ்பமணயழத ம்ணயம் றேந்டனறம்டிதமகச் ளசய்ட

னடல் கற்ழகமபில் வகம மடனவதட. இவடக்
"கட்டிக் ழகமதில்" ன்மர்கள். பிதம் ளடரிந்டபர்கள்
"கற்நி" ன்மர்கள். 'கல் டநி' டமன் 'கற்நி'. டநி
ன்மல் ழகமபில்.
னழமக வகமணமக இந்டக் ழகமபிவக்
கட்டிதவடத்டமன் 'வகம கல்ம்' ன்று

ளசமல்யதினக்கயட. ணழந்த்பர்ணம அடேரித்ட

யர்ணமஞ னவதின் பனயதிழழத இவட யம்
பர்ணம ளசய்டமன் ன்வட 'ணழந்த் கல்:' ன்று
சுனக்கணமகக் குயப்ிட்டினக்கயட.
அப்ர் ஸ்பமணயகநமல் சணஞத்டயயனந்ட வபடயக
ணடத்டக்குத் டயனப்ப்ட் ணழந்த் பர்ணம ணமணண்டூர்,
ணண்கப்ட்டு, ல்மபம் (ல்பர்னம்) , டயனச்சய
ணவக்ழகமட்வக் ழகமபிறக்குக் கர ழன ல்மம்
குவககநில் குவபவக் ழகமபில்கள் கட்டிபன். அபன்
னமம் டைற்மண்டு ஆம்த்டயல் இனந்டபன். அபனுவத
ிள்வநனேம் என யம் பர்ணமடமன். பமடமிபவ
ழமய் ளதித்ட ணமணல்ன் அபன்டமன். ஆமல்

வகமமடர்ழகமதில் கட்டிபன் அபில்வ. அபன்
னடமபட யம்ன். இபன் அபனுவத

ளகமள்றப்ழம இண்மபட யம்ன். னடல்
யம்ழமடு இபவக் குனப்ிக்
ளகமள்நமணயனப்டற்கமகப் ளமடபமக இபவ
இபனுவத

ட்ப்ளதம மயம்ன் ன் ளதரில்

குயப்ிடுபழட பனக்கம். னகழ்ளற் டன் னெடமவடதம

ணழந்த்பர்ணமபின் பனயதில் டமனும் ழகமபிளடுத்டமல்
'ணழந்த்
"சசமங்க

கல்:' ன்று ளசமல்யக் ளகமண்டினக்கயமன்.

ளணௌநி" ன்ட சந்த் ழசகமக இனக்கப்ட்

ழணச்பவக் குயக்கும் ளதர்.
"சயமணதம்

ழபச்ண சசமங்களணௌழந" ன்று 'ச'கமம்

ழணமவதமக பனபட கமடக்கு ணடணமதினக்கயட.

ழகமதிறம் கடிவகனேம்
ளடய்பத்டயன் குல் (மன்கமம் மகம்)
ஸ்டமம்
ழகமதிறம் கடிவகனேம்
ழபட சமஸ்டயி்மப்தமத்டக்கு கடிவக,
ழடபடமமடத்டக்குக் ழகமபில் ன்று இண்வனேம்
யம்பர்ணம யர்ணமஞித்டடயல் ளமம்றம்
ளமனத்டனம் ளமனறம் இனக்கயன். ழபட

ணந்த்ங்கவநக் ளகமண்டு ளசய்னேம் ப்மஞ ப்டயஷ்வனேம்,
கும்மிழகனம், னவகறந்டமன் ளடய்ப
மந்யத்தத்வட ஆதங்கநில் உண்மக்குவப. ழபடம்
ன் ழபரிழ ஊன்ய யற்கும் ம்னவத மட
டர்ணளணன்னும் வ்னக்ஷத்டயல் னணமகத் ளடமங்குபழட
ஆதம். ல்மனம் அடேபிப்டற்கமக ளபநிழத
ளடமங்குகய இந்ட ஆதப் னம் உண்மகக் கமஞணம
ழபர் ணவபமக, ணவதமக இனப்ழட!
யம்பர்ணம னடம மமக்கநின்
பனயதிழழதடமன், மமக்கள் டுட்டுப் ழமின்
ம்னவத ணடத்டக்கு யம்ப் ழமவஞ டந்டள்ந

ளசட்டிப் ிள்வநகறம் (கத்டமனம்) என ழகமதிவ
ீர்ழஞமத்டமஞம் ண்ஞிமல் என மசமவ
ற்டுத்டபட ன்று வபத்டக்ளகமண்டினந்டமர்கள்.

'மசமவதில்

கற்டமல் ஆத தன் இடடமன்' ன்று

பமயபன் ற்மவந கமட்டிக் ளகமடுக்கும்டிதமக

ஆதங்கவந றேப்னபட னர்பிகர் பனக்கணமதினந்டட.
கல்பி கற்வடச் ளசமல்றம் இத்டயல் ஈச்பனுக்கு
"பமயபன்" ன் ளதவத் டயனபள்றபர்

ளகமடுத்டயனப்ட அர்த்டனஷ்டி பமய்ந்டட. ல்மம் அயந்ட
ர்பஜ்ஜழ "பமயபன்". த்டவ கற்மறம்
அடமல் அங்கரிக்கமணல் அபனுவத
ர்பஜ்ஜத்பத்டயல் அட டநிணமத்டயழண ன்
அக்கத்ழடமடு அபனுவத ற்மள் ளடமன
ழபண்டுளணன்றுடமன் இந்ட பமர்த்வடவதப்
ழமட்டினக்கயமர்.

ட்மம் டைற்மண்டில்
ளடய்பத்டயன் குல் (மன்கமம் மகம்)
ஸ்டமம்
ட்மம் டைற்மண்டில்
கடிகம ஸ்டமம் ற்ய உள்ந இன்ளமன கல்ளபட்டு

ட்மம் டைற்மண்டிறம் அட சரர்சயப்னன் இனந்டவடக்
கமட்டுகயட. 'ளநத் இண்டிதன் இன்ஸ்க்ரிப்ன்ஸ்'

மமபட பமல்னைணயல் ப்சுணமனேள்ந கல்ளபட்டு.) இந்டக்
கல்ளபட்டு கமஞ்சரனம் வபகுண்ப் ளனணமள் ழகமதியல்
இனப்ட.
என ணதம் ல்பர்கநில் யம்மம் யத
ணத்தப் ிரிபிரின் பம்சம் ந்டடய இல்மணல்

னடிந்டழமய்பிட்ட. கமஞ்சரனத்டயல் மம இல்மணல்
அமகம் ற்ட்டுபி இனந்டட. அப்ழமட கயவந

பம்சத்டயல் யண்தபர்ணம ன்று என குறுய ணன்ன்
இனந்டமன். கமஞ்சரனத்டயன் ப்னகர்கள் என்று ழசர்ந்ட
அபிம் ழமய் அபனுவத ிள்வந ழணச்ப

பர்ணமவபக் கமஞ்சயதில் ட்மிழகம் ளசய்டளகமண்டு
மமபமக இனப்டற்கு அனுப்ிவபக்க ழபண்டுளணன்று
பிஞ்ஜமித்டக் ளகமண்மர்கள். அபன் அப்டிழத

அனுப்ிவபத்டமன். அப்னம் வபடயக ச்ழஷ்ர்கள்
கமஞ்சரனத்டயல் ழணச்பபர்ணமறக்கு மஜ்தமிழகம்
ளசய்டவபத்ட ந்டயபர்ணப் ல்பன் ன் ட்த்வடக்
ளகமடுத்டமர்கள். இவடச் ளசமல்றம் அந்டக் கல்ளபட்டு,
னடயல் யண்தபர்ணமபிம் டெடழம ப்னகர்
ழகமஷ்டி, ிற்மடு ழணச்ப பர்ணமறக்குப் ட்மிழகம்
ளசய்ட ழபட ப்மணஞ ழகமஷ்டி ஆகயத இண்டிறழண

கமஞ்சயதியனந்ட கடிவகதின் ஆசயரிதர்கள் இனந்டடமகச்
ளசமல்கயட.
இடயயனந்ட கடிகமஸ்டமத்டயன் உசந்ட ஸ்டமனம்
அடன் அத்தமர்கறக்கு இனந்ட ணடயப்னம் ளடரிகயட.
'பிக்ணமடயத்தன்', 'த்தமச்தன்' ன்

ட்ப் ளதர்கவந

மடமணய (பமடமி) தியனந்ட ஆட்சய ளசய்ட

சமறக்கயதர்கள் வபத்டக்ளகமள்பமர்கள். இபர்கறக்கும்
ல்பர்கறக்கும் னேத்டங்கள் ந்டடண்டு.
தமதங்கள் ணமய ணமய பனம். பிக்ணமடயத்த
த்தமச்தன் ன் ளதனவத எனபன் ண்ஞித

டர்ணத்வடப் ற்யத கல்ளபட்டு கமஞ்சய வகமமடர்

ழகமதில் ணம ணண்த்டக்கு ழணற்ழக உள்ந டெண்

பரிவசகநில் பக்ழகனேள்ந ஸ்டம்த்டயல் இனக்கயட.
அடயழ கமஞ்சரனத்ட கடிவகதில் இனப்பர்கவந
"ணம" ங்கள் ன்று ணரிதமவடதமகச் ளசமல்ய, "இந்ட
டர்ணத்டக்கு மி ளசய்கயபர்கள் கடிவக ணம

ங்கவந த்டய ளசய்னேம் மத்டக்கு ஆநமபமர்கள்"
ன்று (ம்ஸ்க்னடத்டயல்) ளசமல்யதினக்கயட.
சமத்டயன் அவணப்ன
ளடய்பத்டயன் குல் (மன்கமம் மகம்)
ஸ்டமம்
சமத்டயன் அவணப்ன
ளமடபமக என மசமணயனந்டமல் அடயழ னென்று
குடயகள் இனக்கும். னடல் குடயக்கு 'ப்சஸ்டய' ன்று ழர்.
னகழ்ளணமனய ன்று அர்த்டம். சமத்டயன் னெம் ழடம
என டமம் ளசய்ட, அட யந்டணமக இனக்கச் ளசய்கய

மமறவத னெடமவடதர்கநின் ளனவண, அபனுவத
ளமந்டப் ளனவண னடமடகள் ப்சஸ்டயதில்

கூப்ட்டினக்கும். அடுத்டடம ணத்தப் குடயடமன் டம
பிபத்வடச் ளசமல்பட. இன்மனக்கு, இன் ணதத்டயல்,
இன்டமம் ளசய்தப்டுகயட ன்று அடயல்

பிபரித்டயனக்கும். கவசயதில் 'வ்தம கர ட ச்ழமகங்கள்'
ன் குடய. அடயழ டற்ழமட ற்டுத்டய வபத்ட இந்ட
ன்ழமளணண்வ ந்மறம் டர்ணகர்த்டமக்கள்
ழர்வணதமக த்டய வபக்கழபண்டும் ன்று
உஞர்த்டபடற்கமக, 'இந்ட சம ப்மகமம்

த்டயவபப்பர்கள் இப்டிதிப்டிதம னண்தங்கவந
அவபமர்கள் ன்றும், அடற்குக் குந்டகம் ளசய்பர்

இப்டிதிப்டிதம மங்கறக்கு ஆநமபமர்கள்' ன்றும்
ளசமல்யதினக்கும். ளமடபமக, "கங்வகக் கவதில்
கமமம்சுவபக் ளகமன் மபம் ம்பிக்கும்" ன்று -

இடடமன் மங்கறக்ளகல்மம் உச்சம் ன்கய கனத்டயல்
- ளசமல்யதினக்கும். அடற்குப் டயமக கடிவக
ணமங்கவநக் ளகமவ ளசய்பவடச்

ளசமல்யதினப்டயயனந்ழட அபர்கறக்கு இனந்ட ணம
ணடயப்ன ணரிதமவடகள் ளடரிகயன்.
னமதிம் ணமஞபர்கள்
ளடய்பத்டயன் குல் (மன்கமம் மகம்)
ஸ்டமம்
னமதிம் ணமஞபர்கள்
இன்ளமன கல்ளபட்டியனந்ட என கடிவக த்டமம்
ளரிசமக,என ஊர் ணமடயரி, இனந்டயனக்கயட ன்று

ளடரிகயட. ஆச்சரிதணமகக்கூ இனக்கயட. னமதிம் ழர்
எழ கடிவகதில் டித்டயனக்கயமர்கள்! பமர்க்கமடு

குடிதமத்டத்டக்கு அனகயல் டயனபல்ம் கயமணத்டயல் ீபம
ன் ஆற்யன் ணத்டயதிறள்ந மவதில் இந்டக்

கல்ளபட்டு இனக்கயட. அட ட்மம் டைற்மண்டின்
னன்மடயவதச் ழசர்ந்டளடன்று கண்டுிடித்டயனக்கயமர்கள்.
'ளநத்

இண்டிதன் இன்ஸ்க்ரிப்ன்ஸ்', னடல் பமல்னைம்,

னடல் மர்ட்டில் இட ப்சுணமதினக்கயட. அழகணமகக்
கல்ளபட்டுக்கள் ல்மழண எனத்டன் ளசய்ட டம

டர்ணத்வடத்டமன் ளசமல்படற்கயஞங்க இடறம் என
டர்ணத்வடச் ளசமல்ய, "இந்ட டர்ணத்டக்கு மி

உண்மக்குபன் கடிவகதிறள்ந னமதிம் ழவனேம்
ளகமன் மத்டக்கு ஆநமபமன்" ன்கயட.
ியத்டய உவதவபதமக ந்டயபர்ண ல்பின்

"கமசமகுடிச் ளசப்ழடுகள்" ன்று உண்டு. மன் னன்ழ
ளசமன் னஸ்டகத்டயன் இண்மபட பமல்னைம், னென்மம்
மர்ட்டில் ழமட்டினக்கய இந்ட சமங்கநில்
என்யயனந்ட 'னழடபர்'கள் ப்டும் ிமணஞர்கநிம்
த்டவ க்டய பிச்பமத்டன் 'க்ஷத்
சூமணஞி'கநமதினந்ட மமக்கள் கடிவககவநக்

கட்டிக்ளகமடுத்டயனக்கயமர்களநன்று ளடரிகயட. கடிகம
ஸ்டம ஆசமர்தர்கள் டிதமக குனகும்

த்டமபிட்மறம், சடர்ழபட ண்டிடர்கநமகறம், டர்ண
கர்ணங்கநில் சயந்டபர்கநமகறம்,-'ழடப த்பி' ன்று
ளடய்பத்ழடமடு ழசர்த்டச் ளசமல்ய த்கமம்

ளசய்தத்டக்கபர்கநமகறம் இனந்டயனக்கயமர்களநன்று
இடயயனந்ட ளடரிகயட.
னமதிம் ணமடயரிழத, னெபமதிம் ழர், ஏமதிம் ழர்
டித்ட கடிவககவநப் ற்யனேம் ளடரிதபனகயட.

பமர்க்கமடு ளசய்தமறு டமறகமபில் ப்ம்ணழடசம் ன்
கயமணணயனக்கயட. ப்ம்ணழடதம்' ன்மழ

ிமம்ணஞனுக்கு டமம் டந்டட ன்றுடமன் அர்த்டம்.
அந்ட கயமணத்டயல் சந்த் ளணந ீச்பர் ஆதம்
இனக்கயட. அடன் கர்ப்க்ன பபண்வச் சுபரில்

உள்ந கல்ளபட்டில் "த்வமஜ்த பபண்வச் சுபரில்

உள்ந கல்ளபட்டில், "த்வமஜ்த கடிகமணத்தஸ்ட

னெபமதிபர்" ன்று பனகயட. "னெபமதிபர்" ன்
டணயழ் பமர்த்வட, அந்ட கடிவகதில் ளடமர்ச்சயதமக
னெபமதிம் ழர் டித்ட, இவ்பிதம் ர்பங்கநின்
கபத்வடனேம் ளகபத்வடனேம் கமட்டுகயட. இழடழமல்
இன்ளமன சமத்டயல் "கடிவக னமதிபர்" ன்ம்

டணயனயல் பனகயட. ஆதிம் ழர் டித்ட என கடிவகவத
"கடிகம ஸ்ம்" ன்று என இத்டயல்
குயப்ிட்டினக்கயட.

னமதிம், னெபமதிம் ன்ளடல்மம் ளகமஞ்சம்
ணயவகக் கூயதட ன்றும் சயர்

அிப்மதப்டுகயமர்கள். அப்டிழத வபத்டக்ளகமண்மறம்
இடயல் மடயதமபட இனந்டயனந்டமல்டமழ இந்ட அநறக்கு
ணயவகப்த்டயதினக்கனடினேம்? இப்டி யச்சதணமக ஆதிம்
ழனக்கு ழணல் எழ இத்டயல் ழசர்ந்ட னக்தணமக ழபட
சமஸ்டயங்கவநப் டித்டமர்களநன்மழ பிதம்டமழ?
ஆந்டய, கர்மகங்கநில்

ளடய்பத்டயன் குல் (மன்கமம் மகம்)
ஸ்டமம்
ஆந்டய, கர்மகங்கநில்
கமஞ்சரனத்டயல்டமன் னக்தணமக கடிவக ளமம்றம்
உன்டனவதில் ழமயத்ட பநர்க்கப்ட்டினக்கயட
ன்மறம், (கய.ி.) ஆமம் டைற்மண்டிழழத பக்ழக,
ளடறங்கு ழடசத்டயல் ழகமடமபரி ப்மந்டயதங்கநிறம்

மமக்கள் கடிவககள் ஸ்டமித்டடமகத் ளடரிகயட. அங்ழக

டஞி (Tuni) டமறகமபில் சயக்குள்ந அக்மம் ன்
இத்டயல் என குநம் ளபட்டுகயழமட என

டமம்சமம் (ளசப்ழடு ன்ட) அகப்ட்ட. அட
பிஷ்ட குண்டி பம்சத்வடச் ழசர்ந்ட இண்மபட
பிக்ழணந்த் பர்ணமபினுவதட, அபன் 'னவப்டி

கடிவக ஸ்டமித்ட னண்தக் குபிதவ ம்மடயத்டக்
ளகமண்மன்' ன்று அடயல் இனக்கயட. தடமபிடய
பியர்ணமிட கடிகமபமப்ட னண்த ஞ்சதஸ்த."
கர்மக ழடசத்டயல் டயளமன்மம் ன்ிண்மம்
டைற்மண்டுக் கல்ளபட்டுக்கநிழ 'கடிவக' ன் ளதவச்
ளசமல்ய, அந்டப் ளதனள்ந கல்பிசமவகள்

அங்ழகதினந்டவடக் கூயதினக்கயட. 'ிக்மஃிகம
கர்மகம' பமல்னைம்கவநப் மர்த்டமல் ளடரினேம்.
ன்ிண்மம் டைற்மண்டின் ின்மடயதில் ஆட்சய
த்டயத த்ரினப ணல்யழடப ழசமந ணமமன்
ன்பனுவத கல்ளபட்டு டம்கூர் யல்மபிறள்ந
கமணளகமண் ள்நிதில் ழணபடய ளடமட்ப்ம

ஆதத்டயல் இனக்கயட. இடயல் ளஞ்சமப்ட்ஞம்
ன் இத்டயயனந்ட கடிகம ஸ்டமத்டயல்

ப்டயஷ்வதமகயதினந்ட ளமஞம்ழச்ப ஸ்பமணய
ந்யடமத்டயல் என கயமணடமம் ந்டடமகக் கன்
மவதில் ளசமல்யதினக்கயட. "றோணீ ட

ளஞ்மப்ட்ஞட ணம கடிகமஸ்டம றோ
ளமஞம்ழச்ப ழடப ந்யடமடல்ய" ன்று
ளசமல்யக்ளகமண்டு ழமதினக்கயட.

வணறரில் ணண்தம் ன்கயழமழண, அந்டப் குடயதில்
ழநளகள ன் இத்டயல் சயபணமணன் ன்று
ளதனவத என ப்னத்பி ளகமங்கஞி பம்ச
ணமமமபின் சமம் கயவத்டயனக்கயட. அட, என
யடமத்வடப் ற்யச் ளசமல்றகயட. அடயல் (டமம்

தமவக் குயத்டச் ளசய்தப்டுகயழடம அந்ட) doneeதின்
ளதர் ணமடவ் சர்ணன் ன்றும், அபன் ரிட
ழகமத்த்வடச் ழசர்ந்டபன் ன்றும் ளசமல்ய, இபற்வச்

ளசமல்படற்கு னன்மகழப அபவப் ளனவணப்டுத்டம்
பிடத்டயல் அபன் "கடிவகவதச் ழசர்ந்ட ஆதிம் ழரில்
எனத்டன்" ன்று குயப்ிட்டினக்கயட. கடிகம

ஸ்மத ரிட ழகமத்மத ணமடப சர்ணழஞ" (Ep.
Kar-Mandya Taluk/ vol 111, p. 108)

ளசன்மத ட்ஞத்வடச் ழசர்ந்ட 1442-பட பனத்டயத
கல்ளபட்டு என்று, அடமபட டயவந்டமம் டைற்மண்டின்
ணத்டயக்கு பந்டபிட்ழமம். கய.ி. மமம் டைற்மண்டின்
ஆம்த்டயல் கர்மகத்டயயனந்ட கமஞ்சரனம் கடிவகக்கு
பந்ட ணனைபர்ணமபின் கமத்டயயனந்ட ஆதித்ட டைறு
பனம் டள்நி பந்டபிட்ழமம். இப்ழமட

கர்மகத்டயழழத அழக கடிவககள் ற்ட்டுபிட்.
அபற்யளமன்று, இந்ட சயமசமத்டயன் கமத்வட
எட்டித என டந்டி பன மத்ட ணமத்டயல்
ஸ்டமிக்கப்ட்வட அட ளடரிபிக்கயட. "கடிகம

ஸ்டமம்" ன்வடபி இன்னும் க்டய ணரிதமவடகறக்கு
உகந்டடமக "கடிகம (ஆ) ச்ணம்" ன்று ளசமல்கயட.
அடமபட, என குன ணட்டும் டன் ஆச்ணத்டயல் ளமம்றம்
டெய்வணனேன் குனகும் த்டயத ணமடயரிழத இங்ழக

ழர் என இத்டயல் ழசர்ந்ட

டைற்றுக்கஞக்கமபர்கறக்கு சயவக்ஷதநித்டழமடம்
அவட ஆச்ணணமகப் ரிசுத்டத்ழடமடு த்டயதினக்கயமர்கள்
ன்று ளடரிகயட.
ழசமனமட்டிறம்
ளடய்பத்டயன் குல் (மன்கமம் மகம்)
ஸ்டமம்
ணமமஷ்டித்டயறம் ளனவண
கடிவகவதப்ற்ய ஆம்ித்ழமட மன் ளசமன்

அணமந்டர் ழடபகயரிதில் இனந்டபர். ளடநடமமத்
ன்று பனங்குகய அந்ட ஊர் ணமமஷ்டித்டயல்

இனப்ட. அபர் கடிவகவதப் ற்யச் ளசமல்படமல்
அங்ழகனேம் இந்டப் ளதரில் ர்பகமசமவகள்
இனந்டடமகச் ளசமல்மம். அல்ட அபர் கமணம
டயன்னென்மம் டைற்மண்டு ணத்டயதில்கூ கமஞ்சயக்
கடிவகத ழடபகயரி பவ ட்டும் க்தமடயனேள்நடமக
இனந்டயனக்கமம். இந்ட கடிவகக்கு ழடசத்டயன்

மமக்கங்கநியனந்டம் மம ம்ப்டமதஸ்டர்கறம்
பந்டடமல்டமன் அபர் இங்ழக அடர்ப ழபடப் சங்கள்
ந்யதமயவதப் ற்யச் ளசமல்றம் ணந்த்ம்

இன்மனக்குத் ளடரிதமடம ன்று ழகட்கயமர் - ன்றும்
வபத்டக் ளகமள்நமம்.
ணமமஷ்டித்டயறம் ளனவண
ளடய்பத்டயன் குல் (மன்கமம் மகம்)

ஸ்டமம்
ணமமஷ்டித்டயறம் ளனவண
கடிவகவதப் ற்ய ஆம்ித்டழமட மன் ளசமன்

அணமந்டர் ழடபகயரிதில் இனந்டபர். ளடநடமமத்
ன்று பனங்குகய அந்ட ஊர் ணமமஷ்ட்த்டயல்
இனப்ட. அபர் கடிவகவதப் ற்யச் ளசமல்படமல்
அங்ழகனேம் இந்டப் ளதரில் ர்பகமசமவகள்

இனந்டடமகச் ளசமல்மம். அல்ட அபர் கமணம
டயன்னென்மம் டைற்மண்டு ணத்டயதில்கூ கமஞ்சயக்

கடிவகழத ழடபகயரி பவ ட்டும் க்தமடயனேள்நடமக
இனந்டயனக்கமம். இந்ட கடிவகக்கு ழடசத்டயன்

மமக்கங்கநியனந்டம் மம ம்ப்டமதஸ்டர்கறம்
பந்டடமல்டமன் அபர் இங்ழக அடர்ப ழபடப் சங்கள்
ந்யதமயவதப் ற்யச் ளசமல்றம் ணந்த்ம்
இன்மனக்குத் ளடரிதமடம ன்று ழகட்கயமர் - ன்றும்
வபத்டக் ளகமள்நமம்.

கடிவகக்கு கடிகமத் ளடமர்னண்ம?
ளடய்பத்டயன் குல் (மன்கமம் மகம்)
ஸ்டமம்
கடிவகக்குக் கடிகமத் ளடமர்னண்ம?
கடிவகதின் க்தமடய, ப்க்தமடயகள் ளடரிகயட. ஆமல்
கடிவக ன்று ன் ளதர் பந்டட? இடற்குப் டயல்
ளசமல்மணல் "மன் இத்டவ சமங்கவநப்
மர்த்டயனக்கயழமக்கும்" ன்று ளனவணப்

ட்டுக்ளகமண்ழ ழமகயழழ!இவட (ளதர் பந்ட
கமஞத்வட) த் ளடரிந்டளகமண் ளனவணவதச்

ளசமல்யக் ளகமள்ந ழபண்மணம? இந்டப் த்வட
ஆம்ிக்கயழன்.
கம் ன்மல் மவ ன்று ல்மனக்கும்
ளடரிந்டயனக்கும். அடயழழத ளமம்ப்

ளரிசமதில்மணயனப்ட கடிவக ன்ழன். டம டயகம, த் - த்ரிகம ன்ட ழம க- கடிகம. ஆமல்
மவக்கும் ள்நிக்கூத்டக்கும் ன் ம்ந்டம்?
'கடிவக' ன்மல் 'மனயவக' ன்றும்
'அம்னட

அர்த்டம் ளசமன்ழன்.

கடிவக' ன்ட ழமன் பமர்த்வடகநில் இந்ட

அர்த்டத்டயல்டமன் அந்ட பமர்த்வட பனகயட. என

கத்டயயனந்ட ளசமட்டுச் ளசமட்மக ம் பிறேபவடக்
ளகமண்ழ அந்டக் கமத்டயல் ழத்வடக் கஞக்கயட்டமல்
மனயவகக்கு கத்டயன் ளதவ வபத்ட 'கடிகம' ன்ழ
இன்ளமன ளதர் ளசமன்மர்கள். அடடமன் இப்ழமட
'கடிகமம்' ன்டயல்
'ரி, கமழஜ்

பந்டயனக்கயட.

ணமடயரி இனந்ட பித்தமசமவக்கு ன்

கடிகம ன்று ழர்? ப்ழமட க்நமஸ் னடினேம் ன்று
கடிகமவபப் மர்த்டக் ளகமண்ழதினந்டயனப்மர்கநம?
அடமல் இந்டப் ழம?' ன்று ழபடிக்வகதமகத்

ழடமன்றுகயட. ஆமல் ளமம்றம் ீரிதம
அகமளணய பிதத்டயல் - ழபட சமஸ்த் ம்ந்டணம
பிதத்டயல் - இப்டிக் குறும்னப் ழர் ளகமடுப்ட
ளமனந்டமட.

கடிகமசம், மன்ணஞிக்கடிவக

ளடய்பத்டயன் குல் (மன்கமம் மகம்)
ஸ்டமம்
கடிகமசம், மன்ணஞிக்கடிவக
ழசமநிங்கர் ன்று என ழக்ஷத்ம் இனக்கயழட அடற்கு
ழசமநயம்னம் ன்று னர்பத்டயல் ளதர்.

(ழசமநயங்கனம் ன்றும் ளசமல்றபமர்கள்.) அடடமன்
ழசமநிங்கமகயபிட்ட. இடற்ழக கடிகமசம் ன்று
இன்ளமன ளதர். 'கடிவக ணவ' ன்று அர்த்டம். இந்ட
இத்டயல் கடிவக ன்மல் ன் அர்த்டம் ன்று

பிசமரித்டப் மர்த்ழடன். இந்ட ணவதில் என கடிவக அடமபட என மனயவக - டங்கயமறம் ழமடம், அங்ழக
ழகமதில் ளகமண்டினக்கும் யம் னெர்த்டயதின்
சக்டயதிமல் ல்மத் டீவணகறம்,
ஆபிக்ழகமநமறுகறங்கூ ந்ட ழமய்பிடுளணன்டமல்
இப்டிப் ளதர் ன்று ளசமன்மர்கள். ன் "ரிர்ச்"சுக்கு
அட ப்ழதமப் பில்வ.
"மன்ணஞிக்கடிவக"

ன்று டணயனயல் என டைல்

ளசமல்கயமர்கழந, அடயல் "கடிவக" ன்ட ன்ளபன்று
ழகட்டுப்மர்த்ழடன். கடிவக ன்மல் சயன் 'ீஸ்' (டண்டு)
ன்றும், டண்டு டண்மக உள்ந மற மற ணஞிதம
உழடசங்கவநக் ழகமத்ட இடயல் எவ்ளபமன
ளசய்னேவநனேம் ளசய்டயனப்டமல் டைறக்கு இப்டிப் ளதர்
ன்றும் ளடரிந்டட. இடறம் என பித்தமஸ்டமத்டக்கு
ன் கடிவக ன்று ழர் பழபண்டும் ன்வடப்
னரிதவபக்கபில்வ.

ன் கயவத்ட !
ளமம்றம் ழடடிப் மர்த்ழடன். ழதமசயத்டப் மர்த்ழடன்.
பிதம் ளடரிந்டபர்கவநக் ழகட்டுப் மர்த்ழடன்.

னரிமணழ யன்ட. அடமழழத னரிந்டளகமள்நத்டமன்
ழபண்டும் ன் ஆர்பனம் மஸ்டயதமதிற்று. கவசயதில்
ன் கயவத்டட.
ப்டிக் கடிவகவதப் ற்ய உத்ட ணீ ணமம்ம

சமஸ்டயங்கநில் என்மகக் ளகமள்நத்டக்க 'கல்டன'பில்
குயப்னக் கயவத்டழடம, அப்டிழத அந்ட மணகஞத்வடப்
ற்யத பிநக்கம் னர்ப ணீ ணமம்ம சமஸ்டயங்கநில்
என்யயனந்ட கயவத்டட! இப்டி பித்தமசமவ
ம்ந்டணம அயற ம்னவத சடர்டச பித்தம
ஸ்டமங்கநில் என்ம ணீ ணமம்வசதியனந்ழட
கயவப்ட ற்ய ந்ழடமணமக இனக்கயட.

கய.ன. ந்டமம் டைற்மண்டிழழத : ப்தமவகதிறம்
ளடய்பத்டயன் குல் (மன்கமம் மகம்)
ஸ்டமம்
கய.ன. ந்டமம் டைற்மண்டிழழத; ப்தமவகதிறம் !
னர்ப ணீ ணமம்கர்கநில் என னக்த னனம
குணமரிட்ர் "டந்த் பமர்த்டயகம்" ன்று என க்ந்டம்
ளசய்டயனக்கயமர். அடயல் "கல்லத்மடயகஞம்" ன்
குடயதில் என ச்ழமகம் பனகயட (1-3-6) . ச்ழமகத்டயன்

பிதம் ணக்கு அபச்தணயல்வ. அடயழ கடிகம ணமர்க்க

வ்னத்டயற ன் பமர்த்வட பனபடடமன் ணக்கு
னக்தம்.

கய.ி. மமம் டைற்மண்டியனந்ட அடற்கப்னம் ஆதிம்
பனத்டக்கு ழணமக கடிவககள் இனந்டயனப்டற்கு
'பிளன்ஸ்' (சமன்று)

இனக்கயட ன்று ளனவணதமக

ம சமங்கவந மக்ஷய கமட்டிழன் அல்பம?

இப்ழமழடம ஆசமர்தமறக்கு ணகமத்டபம குணமரி
ட்ழ ம சமத்டக்கு ழணமக, டம்னவத
சமஸ்டய பமசகணமக, கடிவகவதச் ளசமல்கயமளன்டமல்
கய.ி. மமம் டைற்மண்டுக்கும் கயட்த்டட் ஆதிம்
பனத்டக்கு னந்டயத கய.ன. ந்டமம் டைற்மண்டிழழத
இப்டிப்ட் கமசமவகள் இனந்டடமகயட.

அடமபட, இண்மதிம் பனகமம் 'கடிவக' ன்
ளதரில் பித்தமசமவகள் ளகமடிகட்டிப்
ந்டயனக்கயன். யந்ட ணடத்டயல் ஆசமர்தமள்டமன்
னடயல் இன்ஸ்டிட்னைன் ற்டுத்டயமளன்மறம்,
ணடச்சமர்னள்ந அடன் கல்பி னவதில் அபர்

கமத்டயழழத இன்ஸ்டிட்னைவஸ் ளசய்ட

கடிவககள் இனந்டயனக்கயன்ளபன்று இடயயனந்ட

ளடரிகயட. ளநத்டர்கள் னத்டயணமன்கநிம் ளசல்பமக்குப்
ளத் ளடமங்கயதவட டயர்த்டத் டமர்க்கயகர்கறம்

ணீ ணமம்கர்கறம் கண்ம் ஆம்ித்டறழழத
வபடயக பித்வதகநில் ிடிப்னள்நபர்கள் ண்டிடர்கவந
என்றுடயட்டி இப்டி கடிவககவந ஆம்ித்டயனக்க
ழபண்டுளணன்று ழடமன்றுகயட. அப்டி ஆம்ித்டடடமன்
ழமகப் ழமக ன்மக அிவ்னத்டயதமகயதினக்கயட.

கமத்டயல் இத்டவ னற்ட்டினந்டழடமடு, குணமரி ட்ர்
ளசமல்படமல் கடிகமஸ்டமத்டயன் ல்வ டபவ
ழமதினந்டளடன்றும் ளடரிகயட. அபர் டற்ழமட
அமமமத் ன்று ளசமல்றம் ப்தமவகதில் இனந்டபர்.
அபர் கல்பிணமன்கறக்ளகல்மம் ணமகத் ளடரிந்ட

என்மக, "கடிகம ணமர்க்க வ்னத்டயற" ன்டமல் பக்ழக
அமமமத்டயயனந்ட ளடற்ழக ழசமஞமட்டு ழபப்த்டெர்
பவ "கடிகம ஸ்டமம்" ன் ளதரிம
பித்தமசமவகள் இனந்டடமக ஆகயட.
'ஆரியன்' (ழடமற்றுபமய்) , கம

ணமசமம், ல்வ

ல்மணயனக்கட்டும். மணகஞத்டக்குக் கமஞளணன்
ன்ல்பம குவந்ட ளகமண்டினந்ழடமம்?
ளதர் பிநக்கம்
ளடய்பத்டயன் குல் (மன்கமம் மகம்)
ஸ்டமம்
ளதர் பிநக்கம்
குணமரி ட்ரின் டந்த் பமர்த்டயகத்டக்கு

ட்ழமழணச்பர் ன்பர் ளசய்டயனக்கும்
மஷ்தத்டயல்டமன் இந்டக் கமஞம் னரிந்டட. அவடத்டமன்
ளசமல் பந்ழடன்.
'கடிகம

ஸ்டமம்' ன்வட அபர் (ட் ழமழணச்பர்)

இப்டி 'க்ஸ்ப்ளநதின்' ண்ஞிதினக்கயமர்.
"ழபட

ளகௌச யஜ்ஜமமர்த்டம் டத்டத்

ழபடமக சயஹ் ழகதமய கடிகமதமம் கும்மக்
தமதமம் யக்ஷயப்த, டத்டத் ழபடமக ரீக்ஷமகமழ
டமன்-தமக்னஷ்த,ஆக்னஷ் ழக்த சயஹ்யடம்
ழபடம்  இத்-தத்ழதடம: அடேனேஜ்தந்ழட:இடய
கடிகம ணமர்க்க பர்த்டயழம அடேழதமக:" ன்கயமர்.
'அடேழதமழகற

கடிகம ணமர்க்க வ்னத்டயற ன்று

குணமரிட்ரின் 'டந்த்பமர்த்டயக' னெ ச்ழமகத்டயல்
பனகயட. அட வடக் குயக்கயட ன்று இங்ழக

மஷ்தம் ளசய்டபர் பிபரித்டபிட்டு, இடடமன் 'கடிகம
ணமர்க்கபர்த்டயழம அடேழதமக:' ன்று னெ பமசகத்வடக்
கமட்டி னடிக்கயமர்.
'கடிகம

ணமர்க்க வ்னத்டய' ன்ட கடிவகதின் கல்பினவப்

ழமக்கு. அவடப் ின்ற்றுபர்கள் கடிகம
ணமர்க்கபர்த்டயகள். 'அடேழதமகம்' ன்மல் அபர்கள்

பிதங்கவந பிசமவஞ ளசய்பட :ரீவக்ஷ த்டபட.
கடிகம ஸ்டமங்கநில் பித்தமர்த்டயகறக்கு ப்டிப்

ரீவக்ஷ வபக்கயமர்களநன்வட இங்ழக ழமழணச்பர்
பிநக்குபடயல் கடிவக ன் ளதர் பந்ட கமஞனம்
னரிந்டபிடுகயட.
"கடிகமதமம்

கும்மக்தமதமம்" ன்கயமர். கும்ம் ன்மல்

கும், மவ ன்று ளடரிந்டயனக்கும். கடிவக ன்ட
கும்ணமகயத மவ ம்ந்டனள்ந ளதர்டமன் ன்று
பிபரிக்கயமர்.

கடிவககநில் மவவத வபத்ட ந்ட ரீவக்ஷ

னவதியனந்ழட அடற்கு அந்டப் ளதர் ற்ட்டினக்கயட
ன்று ளடநிறடுத்டகயமர்.
ன் ரீவக்ஷ னவ? அடயழ மவ டற்கு பந்டட?
பட்டு ளட்டுனப் ழமட்டுப் ரீவக்ஷ றேடபவட 'கம்
அடித்டமன்' ன்கயமர்கழந, அடயயனந்டடமன் கடிவகதம?

இல்வ. ரிமப் ளதர் ணடயப்னக்குரித ழபட பித்தம
ஸ்டமத்டக்கு ற்ட்டினக்க னடிதமட ன்று னன்ழழத
ளசமன்ழழ!
ழபடத்டயல் ந்ட ணந்த்த்வடக் ழகட்மறம் அவட
பித்தமர்த்டய எப்ிக்கழபண்டும். அபன் 'டழம'பமக
அத்ததம் ளசய்டயனக்கயமளன்று அப்ழமடடமன்
ற்டும். இடற்கமகழப ரீவக்ஷ ப்டி
த்டயமர்களநன்மல் :
'அப்ஸ்ட்மட்' - ஆகச்

ளசமல்மணல் உடமஞம் கமட்டிச்

ளசமன்மல்டமன் னரினேம்.
உடமஞணமக :

ரிக்ழபடத்டயல் டமபட என ணந்த்ம் வதனுக்குத்
ளடரிகயடம ன்று மர்க்கழபண்டுளணன்று வபத்டக்

ளகமள்றங்கள். அடன் னடல் பமர்த்வடவதக்கூ டுத்டக்
ளகமடுக்கமணல் அபவச் ளசமல்ப் ண்ஞழபண்டும்.
அத்ததம் ன்ட ளட்டுனப் ழமடுபழட ஆவகதமல்
னடல் பமர்த்வடவதச் ளசமல்யபிட்மல் அபன் கயடுகயடு
ன்று ளசமல்யக்ளகமண்டு ழமய்பிடுபமன். அடமல்,

அவடக்கூச் ளசமல்மணல் இன் ணந்த்ம் ன்று என
ங்ழகடம் - ம்ர் - ளகமடுத்ழட அபவ எப்ிக்கப்
ண்ஞழபண்டும்.
இந்ட ம்வ ப்டிக் ளகமடுத்டமர்கள்?
ரிக்ழபடத்டயல் டயமதித்டக்கு ழணல் ணந்த்ம்
இனக்கயட. இபற்றுக்கு என்யயனந்ட டயமதிம் பவ
ம்ர் ளகமடுப்ட ன்ட ளரித டவபயதமதினக்கும்.
ஆமல் ல்ழபவநதமக அந்ட ழபடத்வடப் 
மகணமக்கய, எவ்ளபமன மகத்வடனேம்  ிரிறகநமக்கய,

எவ்ளபமன ிரிபிறம் என றக்டம், அந்ட லக்டத்டயல்
இத்டவ ரிக்குகள் ன்று ிரித்டக் ளகமடுத்டயனக்கயட.
ரிக் ன்ட ச்ழமகம் ணமடயரி. எவ்ளபமன ரிக்கும் என
ணந்த்ம்.

இப்டிப் ிரித்டயனப்டயல் இண்டு பிடம். த்ட
ணண்ங்கள், எவ்ளபமன ணண்த்டயறம் அடேபமகம்
ன் ிரிறகள், எவ்ளபமன அடேபமகத்டயறம் றக்டம்

ன் உட்ிரிறகள் - ன்ட எனபிடணம ிரிபிவ.
இன்ளமன்று ட்டு அஷ்கம் ன்று னடயல் ிரித்ட

எவ்ளபமன அஷ்கத்டயறம் அத்தமதம் ன் உட்ிரிற,
அடயழ லி்க்டம் ன்று ழணறம் உட்ிரிற ன்ட.
இப்ழமட வதனுக்கு ங்ழகடணமக ம்ர் ளகமடுத்டப்
ரீக்ஷயப்ட றணமகய பிடுகயட. அடமபட 2-4-3-5 ன்று
ழடம என ம்வ ரீக்ஷமடயகமரி ளகமடுக்கயமளன்று
வபத்டக் ளகமள்றங்கள். அந்ட கடிவகதில் ணண்ப்

ிரிபிவவதப் ின்ற்றுபர்கநமமல், உழ வதன்

இண்மபட ணண்த்டயல் மமபட அடேபமகத்டயல்
பனம் னென்மபட லக்டத்டயன் ந்டமம் ரிக்வக
'க்'ளகன்று

ளசமல்ழபண்டும். அஷ்கப் ரிபிவவத

அடேரிப்பர்கநமமல், இப்டிழத இண்மபட
அஷ்கம், மமபட அத்தமதத்டயல் பனம் னென்மம்
லக்டத்டயன் ந்டமபட ரிக்வக எப்ிக்க ழபண்டும்.
இடற்கும் கத்டக்கும் ன் ம்ந்டம்?
ரீக்ஷமடயகமரி பமதிமல் இப்டி 2-4-3-5 ன்று
ம்ர்கவநச் ளசமல்பவடபி றேத்டயழ ளகமடுப்டடமன்
ணமஞபனுக்குத் ளடநிபமகப் னரினேம். மற ம்ர்கவநச்

ழசர்ந்டமற்ழமல் பமதிமல் ளசமல்யக்ளகமண்டு ழமமல்
ந்ழடம் பந்டபிமம். ழப இம்ணமடயரி ங்ழகட
ம்ர்கள் பற்வ ஏவ றுக்கயல் றேடய என

கத்டயல் ழமட்டு வபத்டமர்கள். இடயல் இன்ளமன
ன்வண - பமதமல் ளசமன்மல் அட அப்ழமழட
கமற்ழமடு ழமய்பிடும். றேத்டயல் இனந்டமல் த்டவ
ரீவக்ஷகறக்கு ழபண்டுணமமறம் டயனம்த் டயனம்

உழதமகயத்டக் ளகமள்நமழண!அடமல் ஏவ றுக்கயல்

றேடய கத்டயல் ழமட்டு வபத்டமர்கள். அழடமடு றேத்டயல்
றேடயமல் அட மக்ஷய ப்ணமஞனள்ந மகுளணண்டும்
ஆகயபிடுகயட!.
ரீவக்ஷ ணதத்டயல் வதன் கத்டயல் வகவத பிட்டு
ந்ட றுக்கு வகதில் பனகயழடம அடயயனக்கய
ங்ழகட ம்னக்கம ரிக்வகச் ளசமல் ழபண்டும். டி
ரிக்கமக இல்மணல் அபற்வபிப் ளரித றக்டம்,

தறர் ழபடணமமல் ஞ்சமடய ன்றும் இப்டிழத ம்ர்

ளகமடுத்ட, கத்டயயனந்ட ஏவ றுக்கு டுத்டப்

மர்த்டச் ளசமல் வபத்டப் ரீவக்ஷ த்டயமர்கள்.
இவடப் ின்ற்யத்டமன் ிற்கமத் டணயனசர்கள்
குழபமவத் ழடர்டல் னவ ன்று கமட்சய
னவதில் அணமக்கயதனக்கயமர்கள். குழபமவத்

ழடர்டயல் என்றும் ளடரிதமட என குனந்வட ஏவவத
டுத்டடமகச் ளசமல்யதினக்கயட. கடிவகப் ரீவக்ஷதில்
ணமஞபழ டுத்டயனக்கமம், அல்ட ஆசயரிதர்
டுத்டயனக்கமம். இனபனணயல்மணல் பழனும்
ணத்தஸ்டர் டுத்டமறம் டுத்டயனக்கக்கூடும். ளசமல்யக்
ளகமடுத்டபவ ரீக்ஷமடயகமரிதமகப் ழமமணல் ழபறு

னென்மம் ணனுவப் ழமட்டு அபவ பிட்ழ (ஏவ
றுக்வக) டுக்கச் ளசய்டணயனக்கமம்.
ளசமல்யக்ளகமடுத்ட பமத்தமமமறம் ரி, அசமர் ன்று
யவக்கும் ணத்தஸ்டமமறம் ரி பனழண என
ணமஞபனுக்கு னன்கூட்டிழத ழகள்பிவதச் ளசமல்யக்

ளகமடுப்ட னடம எறேங்குத் டப்னக்குக் ளகமஞ்சங்கூ
இம் ளகமடுக்கப்மளடன்றுடமன் இப்டி கப்ட்
ழகள்பிகவந (ஏவ றுக்கயல் உள்ந ம்ர்

எவ்ளபமன்றும் என ழகள்பி ணமடயரிடமழ?) என
கத்டயழ ழமட்டு வபத்ட, அடயழ டற்ளசதமக ளடட
பனகயழடம அடடகறக்கு 'ஆன்ர்'

ண்ஞழபண்டுளணன்று ளகமஞ்சனம் சங்வகக்கு
இணயல்மட னவதில் ரீவக்ஷ த்டயதினக்கயமர்கள்.
அந்ட கத்வட வபத்டத்டமன் பித்தமசமவக்ழக "கடிவக"
ன்று ளதர் பந்டளடன்று ட் ழமழணச்பரின்

'க்ஸ்ப்நழ'ியனந்ட

ளடரிந்டட. ளதர்

னரிதபந்டடயல் என னவடதல் கயவத்ட ந்ழடமம்!
சயயட ம்ஸ்க்னட மம்
ளடய்பத்டயன் குல் (மன்கமம் மகம்)
ஸ்டமம்
சயயட ம்ஸ்க்னட மம்
மம் ளசமல்யக் ளகமடுப்வடப் ற்யழத யவதச்
ளசமல்யக்ளகமண்டு பந்டயனக்கயழமடமல் உங்கறக்கும்
ளகமஞ்சம் ம்ஸ்க்னட மம் ளசமல்யத் டனகயழன் ட்ழமழணச்பரின் னஸ்டகத்டயயனந்ட 'ழகமட்'

ளசய்ழடழ அடற்கு அர்த்டம் ளசமல்யத் டனகயழன்.
"ழபட

ளகௌச யஜ்மமர்த்டம்" - ழபடத்டயல்

வ்பநற ழடர்ச்சயதினக்கயளடன்று அயபடற்கமக;"டத்டத்
ழபடமக" - அந்டந்ட ழபட மகங்கநின் "சயஹ்
ழகதமய" - ங்ழகடக் குயப்னத் டண்டுகவந;"கடிகமதமம்
கும்(ஆ)க்தமதமம்" - கும்ங்கள் ன்று ளசமல்றம்
கடிவககநில்;"யக்ஷயப்த" - ழமட்டு "டத்டத் ழபட மக
ரீம கமழ" - அந்டந்ட ழபட மகத்டயல் ரீவக்ஷ

க்கும்ழமட "டமய ஆக்னஷ்த" - அபற்வ (அந்ட slipகவந) டுத்ட; 'ஆக்னஷ் ழக்த சயஹ்யடம்" -

டுத்டடயல் றேடயதினக்கும் ங்ழகடப்டி;"ழபடம் 
இடய" "ழபடம் ஏட" ன்று "அத்ழதடம:" அத்தமகர்கள்;"அடேனேஜ்தந்ழட" ரீவக்ஷ த்டகயமர்கள்.
கும்த்டயன் ளமனத்டம்

ளடய்பத்டயன் குல் (மன்கமம் மகம்)
ஸ்டமம்
கும்த்டயன் ளமனத்டம்
ழபட பித்வதக்கு இப்டிக் கும்த்வட
ம்ந்டப்டுத்டயதினப்வடப் மர்க்கும்ழமட என
ளமனத்டம் ளடரிகயட. சற்றுனன் ளசமன்மற்ழம ழபட
டர்ணம் ன்ட என ணம வ்னக்ஷம். அடற்கு ழபர்டமன்

ழபட அத்ததம். இந்ட வ்னக்ஷத்டயன் னடிபம மக
- "ம்" ன்மல் "னம்" டமன், ளடரினேழணமல்யழதம? ழபட டர்ணத்டயன் யவபமகப் றேக்கும் னணமக

இனப்டடமன் ம்னவத ழடபமதங்கள். ழபட
ணந்த்ங்கவநழதடமன் அந்ட ஆதங்கநில்
ழகமனங்கநிறம், பிணமங்கநிறம், ளடய்ப

னெர்த்டயகநிறம், அப்டிழத இக்கய யப்ி வபத்ட
ழமகத்டக்ளகல்மம் ழக்ஷணத்வட "ழடிழதட்"
ண்டம்டிச் ளசய்டயனக்கயட. அப்டி ணந்த் சக்டயவத
அபற்றுக்குள் ளசறத்டறம் கும்ழணடமன் பனகயட.

கும்ம் ன் கத்டக்குள் உள்ந ணந்த் டீர்த்டத்வடக்

கும்மிழகத்டயல் ழகமன பிணம கசங்கநின் ழணறம்
(இந்டக் கசங்கறம் கும்ங்கள்டமன்) ) , ளடய்ப
பிக்ங்கநின் ழணறம் ளகமட்டித்டமன் ழகமதிவக்
ழகமதிமக்குகயழமம். ழபடப் னணம ஆதத்டயல் பனம்
கும்ழணடமன் ழபமக அத்ததம் ளசமல்யத்டனம்
பித்தமசமவதில் ரீவக்ஷ கணமக பந்ட உட்கமர்ந்ட
ளகமண்டினக்கயட!

கடிகமஸ்டமம் ன் ளதர் இப்டித்டமன் உண்மதிற்று

ன்று ளடரிந்ட ளகமண்ழமட ளமம்றம் ந்ழடமனம்
த்னப்டயனேம் ற்ட்ட. ரிர்ச்சயல் மஸ்
ண்ஞிபிட்ழமளணன் த்னப்டய.
டணயனகத்டயன் ழபடக் கமசமவகள்
ளடய்பத்டயன் குல் (மன்கமம் மகம்)
ஸ்டமம்
டணயனகத்டயன் ழபடக் கமசமவகள்
இந்ட ஆமய்ச்சய ளசய்டடயல், ளடமண்வ ணண்த்டயல்

"கடிவக" ன் ளதரில் இனந்ட ளரித பித்தமசமவகள்
ழமழப டணயழ்மட்டில் ணற் இங்கநிறம் அந்டப்
ளதரில்மணழ இனந்டள்ந ளரித ழபட

மசமவகவநப் ற்யனேம் ளடரிந்டளகமள்ந னடிந்டட.
இப்ழமட ணக்கு அிப்மதம் ழசமனமடு, மண்டித மடு,
ளடமண்வ மடு ஆகயதபற்வப்ழமத் ளடன்மர்க்கமடு பமர்க்கமடு - ளசங்கல்ட்டுப் குடயகள் ளகமண் டுமடு
பித்வததில் அவ்பநற ழசமித்டயனக்கமட ன்று.

சமங்கவநப் மர்த்டமல் இந்ட அிப்மதம் வ்பநற
டப்ன ன்று ளடரினேம்! 'கடிகம ஸ்டமம்' ன்று ழரில்மட
ழபறு ளரித பித்தமசமவகள் இந்டப் குடயதில்

இனந்டயனக்கயன். கறனக்கும் மண்டிச்ழசரிக்கும்
டுழபனேள்ந மலர் ன் இத்டயல் ந்ட
ளசப்ழடுகநில் ளடமர்ச்சயதமக என சமம் அகப்ட்டு
ப்யத்டய ளற்யனக்கயட. அடயழ இந்ட மலரில்
சடர்டச பித்வதகள் டயமறக்கும் டயமற

டிமர்ட்ளணண்ட்கழநமடு என ளரித பித்தம ஸ்டமம்
இனந்டடமகறம், அடன் அிவ்னத்டயக்கமக என்டமம்

டைற்மண்டின் ின்மடயதில் பிதந்னடங்கன் ன்னும்
அசின் ணந்த்ரி னென்று கயமணங்கவந டமம்
ண்ஞிடமகறம் ளசமல்யதினக்கயட.
மறனக்குப் க்கத்டயழழத டயரினபம் ன் ஊர்
இனக்கயட. (டஞ்சமறொர் யல்ம டயரினபம் அல்.)
அங்ழகனேள்ந படமப் ளனணமள் ழகமபியன் கயனக்கு,
ழணற்கு, பக்குச் சுபர்கநில் மமடயமன் கமத்டயத
கல்ளபட்டுக்கள் இனக்கயன். 1048ல் ளமயத்ட
கல்ளபட்டுக்கள். இடயயனந்ட டயரினபத்டயல் றணமமகப்
ளரிசம பித்தமஸ்டமம் இனந்டடமகறம் அடயல் 190

சங்கறம் 12 பமத்தமர்கறம் இனந்டடமகறம் ளடரிகயட.
அறுட சங்கள் ரிக்ழபடனம், இன்ளமன அறுட
சங்கள் தறர் ழபடனம், இனட சங்கள்
மணழபடனம், மக்கய ம்ட சங்கள் இட

சமஸ்த்ங்கறம் டித்டயனக்கயமர்கள். இபர்கநில்
றேடழர் ழபடமந்டத்டயறம், 'னொமபடமம்' ன்
அனர்பணம வ்தமகஞ சமஸ்த்த்டயறம் ஸ்ளவஸ்
ண்ஞிதடமகத் ளடரிகயட. இவப டபி மணமதஞ,
ணமமடங்கறம், ணடே டர்ண சமஸ்த்னம்
கற்ிக்கப்ட்டினக்கயன்.
வபகமம் ன்று என வபஷ்ஞப ஆகணம். றோ
வபஷ்ஞபர்கறக்கு ிடமணமக இனக்கப்ட் றோங்கம்,
டயனப்டய, கமஞ்சரனம், ழணல்ழகமட்வ ன் மற

ழக்ஷத்ங்கநில் டயனப்டயதில் ணட்டும் வபகம

ஆகணப்டி னவ க்கயட. ணற் னென்றும் மஞ்சமத்
ஆகணத்வட அடேஷ்டிப்வப. டயரினபம் மசமவதில்
இந்ட வபகமனம் என ப்ளக்ட்.
இந்டக் கல்ளபட்டில் குயப்ிட்டுச் ளசமல்ழபண்டித என
அம்சம், பமத்தமர்கள் சங்கள் ஆகயத இண்டு
ிரிபினழண கல்பிவதத் டபி ழபளந்டக்

கமரிதத்டயறம் ப்ழபசயக்கக்கூமட ன்று யந்டவ
பிடயக்கப்ட்டினக்கயட.
பிறேப்னத்டக்கும் டயண்டிபத்டக்கும் டுபில்

ண்ஞமதிம் ன்று என ஊர். மம சடர்ழபடய
ணங்கம் ன்று அடற்கு இன்ளமன ளதர்
இனப்டயயனந்ழட மறழபடனம் அயந்ட

ப்மம்ணஞர்கறக்கு அந்ட ஊர் மமமல் டமணமகக்
ளகமடுக்கப்ட்டினந்டட ன்று ளடரிந்டளகமள்நமம்.
னடமம் மழந்த் ழசமனின் சமம் என்று
இனக்கயட. டயழமமம் டைற்மண்டுச் சமம்.
அடயயனந்ட இந்ட ண்ஞமதிம் கயமணத்டயல் 340

சங்கறம் 14 பமத்தமர்கறம் ளகமண் என ளரித

பித்தமஸ்டமம் இனந்டடமகத் ளடரிகயட. இவட இண்டு

மகணமகப் ரித்ட, 270 சங்கள் கர ழ் பகுப்னக்கள் ன்றும் 70
ழர் ழணல்டிப்னப் டிப்பர்கள் ன்றும்

வபத்டயனக்கயமர்கள். அந்ட 270 ழரில் 75 ழர்
தறர்பழடம்;75 ழர் ரிக்ழபடம்;20 ழர் அழட
மணழபடத்டயல் சமந்ழடமக்த சமவக;20 ழர் அழட
மணழபடத்டயல் டபகம சமவக;

20

ழர் பமழதம் ன்னும் சுக் தறர்ழபடம்

(னடயல் தறர்ழபடத்டயல் 75 ழர் ன்று ளசமன்ட
டணயழ்ழடசத்டயல் இன்நறம் ணயக அடயகம் ழர் ின்ற்றும்
க்னஷ்ஞ தறஸ்மக இனக்க ழபண்டும்.தலர்
ழபடத்டயல் சுக்,கயனஷ்ஞ ன்று இண்டு உண்டு); அடர்ப
ழபடம் டித்டபர்கள் 10 ழர். ழபட அங்கங்கநில்
என்ம ழமடமத க்னஹ்த கல்ம் 10 ழர்
டித்டயனக்கயமர்கள். னன்ழழத ளசமன் னொமபடமம் 40
ழர்.

அடர்பழபடனம் அடேஷ்மத்டயல்
ளடய்பத்டயன் குல் (மன்கமம் மகம்)
ஸ்டமம்
அடர்ப ழபடனம் அடேஷ்மத்டயல்
டற்கமத்டயல், ன்  டவனவகறக்கு னன்ினந்ழட,
அடேஷ்மம் அற்றுப் ழமய்பிட் அடர்பழபடத்வடப்
டயழமமம் டைற்மண்டில் இந்டத் டணயழ்மட்டுப்
மசமவதில் த்டப் ழமி் அத்ததம்

ளசய்டயனக்கயமர்கள். கடிவகக் கவடவத மன்
ஆம்ித்டழமழட 'கல்டன'பில் அடர்பழபட
பித்தமர்த்டயகவநப் ற்யதினப்வடத்டமழ ளசமன்ழன்?

இப்டிழதடமன் மறரிறம்கூ அடர்ப ழபட அத்ததம்
ந்டயனக்கழபண்டும். ளன்மல், ணட ணடத்டக்கு
ஆடமணம டயமற பித்தமஸ்டமங்கநில்
எவ்ளபமன்றுக்கும் என டிமர்ட்ளணண்ட் அந்ட

பித்தமசமவதில் இனந்டளடன்டமல் இந்டப் டயமயல்

என்ம அடர்ப ழபடனம் அங்ழக ழமடயக்கப்ட்டுத்டமன்
இனக்கழபண்டும். கமசமகுடி சமத்டயயனந்டம் அடர்ப
ழபட அத்ததம் அங்ழக இனந்டபந்டடமகத் ளடரிகயட.
டமழம ிற்கமத்டயல் அந்ட ழபடக்கமர்கறம். அவடப்
டிப்பர்கறம் ணவந்டழமதினக்கயமர்கள்.
 சமஸ்த்ங்கறக்கு ஆடற

ளடய்பத்டயன் குல் (மன்கமம் மகம்)
ஸ்டமம்
 சமஸ்த்ங்கறக்கு ஆடற
ழணல் க்நமயல் இனந்ட 70 ழரில் 25 ழர் வ்தமகஞனம்,
35

ழர் னர்ப ணீ ணமம்வதிழழத குணமரி ட்ரின்

யத்டமந்டத்டக்குச் சற்று பித்தமணம உள்ந

ப்மகரின் ப்மமக யத்டமந்டனம், 10 ழர் உத்ட
ணீ ணமம்வ ப்டும் ழபடமந்டனம் டித்டயனக்கயமர்கள்.
(கும்ழகமஞம்

மழகச்ப ஸ்பமணய ழகமபியல்கூ

ப்மமக ணீ ணமம்வக்கு ணமன்தம் பிட்வடச் ளசமல்றம்
ஆடயத்த கரிகமின் கல்ளபட்டு இனப்ட ஜமகம்
பனகயட.)

இன்ளமன சமத்டயன்டி, இழட ண்ஞமதித்டயல்
ண்டிடர்கறக்கும், அப்டிதில்மடபர்கநம

ப்மணஞர்கறக்கும் றோ வபஷ்ஞபர்கறக்கும் ல்
ழமம் ண்டபிக்க ணமன்தம் பிட்டினந்டடமகத்
ளடரிகயட. இப்டி டயனம் 506 ப்மணஞர்கறக்கு
ந்டர்ப்வஞ ளசய்தப்ட்டினக்கயட.

கமஞ்சரனத்டக்குப் ன்ிண்டு வணயல் வனதசரபம்
ன் ஊர் இனக்கயட. அடற்குக் கயட்ழ

மமற்ங்கவதில் டயனனக்கூல் ன் இத்டயல்
உள்ந ளனணமள் ழகமதியல் பமழந்டய
ீ
ழடபின் 1067
ஆம் பனத்டயத சமம் இனக்கயட. அடயயனந்ட
ன் ளடரிகயளடன்மல் இந்டக் ழகமதியன்

பனணமத்டயயனந்ட என பித்தமசமவனேம் என
வபத்தசமவனேம் த்டப்ட்டினக்கயன். இந்ட

பித்தமசமவதில் 10 ழர் ரிக்ழபடம், 10 ழர் தலர்
ழபடம், 20 ழர் வ்தமகஞம், 10 ழர் மஞ்சமத்ம்
டித்டயனக்கயமர்கள். வபகமத்வடபிப் பமக
இனக்கும் றோ வபஷ்ஞப ஆகணம்டமன் மஞ்சமத்ம்

ன்று ளசமன்ட யவபினக்கயடம? அந்ட வபகம
ப்மணஞர்கநில் ந்ட ழர், இழடழமல் சயபன் ழகமபியல்
னவ ளசய்பர்கநம (சயப ழதமகயகள் ன்றும்

இபர்கவநச் சய இங்கநில் ளசமல்யதினக்கயட) சயப
ப்மணஞர்கள் னென்று ழர் ஆகயழதமனம் இந்ட
பித்தமசமவதில் இனந்டயனக்கயமர்கள்.
ழபட - ஆகணங்கள்
ளடய்பத்டயன் குல் (மன்கமம் மகம்)
ஸ்டமம்
ழபட - ஆகணங்கள்
இடயழ கபிக்கழபண்டித என பிக்ஷதம்
ன்ளபன்மல், இந்ட சமங்கநில் ப்மணஞர்கள்
ன்று டிதமக ணற் ழபட சமஸ்டயக்கமர்கவநச்

ளசமல்யபிட்டு, ஆத னவதில் ம்ந்டப்ட்

மஞ்சமத்ரிகள், வபகமர்கள், சயபமகணக்கமர்கள்
ஆகயழதமவ அபர்கழநமடு ழசர்க்கமணல் ிரித்டச்
ளசமல்யதினப்டமகும். ழபடங்கவந ணமத்டயம்
அடேரிப்பர்கள், அபற்ழமடு னக்தணமக பனயமட்டு

னவகநம ஆகண டந்த்ங்கவநனேம் அடேரிப்பர்கள்
ன்பர்கவந இப்டி எனத்டனக்ளகமனத்டர்
பித்தமப்டுத்டயதினக்கயட. எழதடிதமக

பித்தமப்டுத்டயப் ிரித்ட வபக்கறணயல்வ - எழ
பித்தசமவதிழழத ழபடத்வடனேம் ளசமல்யக்ளகமடுத்ட,
ஆகணத்வடனேம் ளசமல்யக்ளகமடுத்டயனக்கயமர்கழந! எழ
மட டர்ணத்டயன் இண்டு கயவநகநமகழப ழபட -

ஆகணங்கவந ணடயத்ட பநர்த்ட பந்டயனக்கயமர்களநன்று
ளடரிகயட.
ண்ஞமதித்டக்குக் கயட்த்டயழழத உள்ந வஞதபம்
ன் இத்வடச் ழசர்ந்ட என கல்ளபட்டியனந்டம்
இப்டிழத ப்மணஞர், சயபழதமகய ன்டமக

வபடயகர்கவநனேம் ஆகண ணமர்க்கக்கமர்கவந
பித்தமப்டுத்டய, னன்பர்கநில் ம்ட ழனக்கும்

ின்பரில் த்டப் ழனக்கும் அங்ழக யத்தடி ன்மக
ழமம் ண்டபித்டட ளடரிகயட. (ணவதமந
ழடசத்டயல் இன்வக்கும் உத்ப கமங்கநில் 'அக்ம்'
ன் ழரில் ல்ம ப்மணஞர்கறக்கும் ழமம்
ண்டபிப்டழமல் அப்ழமட டணயழ்மட்டிறம்
ந்டயனக்க ழபண்டும் ன்று க்கு என ஊம்.)
ணச அம்சம்

ளடய்பத்டயன் குல் (மன்கமம் மகம்)
ஸ்டமம்
ணச அம்சம்
ழடத்டயழழத எற்றுவண((Unity in diversity)டமன் ம் ணடத்டயன்
னக்த அம்சம் ன்ட அழக சமங்கநியனந்ட
ளடரிகயட. னன்ழழத கமட்டிணமடயரி எழ கூவதின்
கர ழனழதடமன் இப்டி ழபடம், ஆகணம் இண்டும்

அப்தயக்கப்ட்டினக்கயன். அடணமத்டயணயல்வ,
வபஷ்ஞபத்டயல் மஞ்சமத்ம், வபகமம் ன்று உள்ந
இண்டு ஆகணங்கநில் வபகம ஆகணத்வடப் 
இங்கநில் மஞ்சமத்க் ழகமதில்கநிழழத
ழமடயத்டயனக்கயமர்கள். இவடனேம்பி
ந்ழடமப்டும்டிதமக, சய ளனணமள் ழகமதில்கநில்
வசப ஆகண ழமடவ ந்டயனக்கயட.
ஆதனம் பித்வதனேம்
ளடய்பத்டயன் குல் (மன்கமம் மகம்)
ஸ்டமம்
ஆதனம் பித்வதனேம்
ழகமதில்கநில் ழமடவ ன்று ளசமன்ழன். இவடக்
ளகமஞ்சும் க்ஸ்ப்ளநய்ன் ண்ஞழபண்டும்!
க்குவத ஆதிம் பனத்டக்கு னந்டய ல்ப
மண்டிதர்கறக்கு ழணமகப் ிற்கமச் ழசமனர்கள்

ப்டுபர்கநின் ஆடயக்கம் பிற்று. பிதமதன்

ன்பன் இப்டி ணறுடி ழசமனர்கறக்குப் னட றேச்சய

டந்ட ிற்மடுடமன் மந்டகன், மமன், மழந்டயன்
னடமழமர் அபன் பம்சத்டயழ பந்ட ழசமன
மம்மஜ்தத்வடப் ப்ிமர்கள். மம்மஜ்தம் ன்று
ீந அகங்கநில் அட ளனகயதவடபி அடயழ

கமசமம் அடய உன்டணமகப் பிதடடமன் அடயகப்
ளனவண. ல்பர் கமத்டயல் சயயத அநபிறம், டுத்ட
அநபிறம் ணட்டுழண கட்ப்ட் ஆதங்கள் ளரித

அநபில் பிஸ்டமணமக்கப்ட்ட இந்டப் ீரிதடில்டமன்.
இழட ணதத்டயல் கல்பி - ழகள்பி, மயத்தம்,
ங்கர டம், ர்த்டம் ல்மனம் வ்னத்டயதமதி. இடயழ

அனகு ன்ளபன்மல் ஆதம் மட்டுக்கு என க்கத்டயல்
வ்னத்டயதமச்சு, கமசமம் இன்ளமன க்கத்டயல்
அடமட்டுக்கு வ்னத்டயதமச்சு ன்யல்மணல் ஆண்பவ
வணதணமக வபத்ழட - ஸ்டெணமக ஆதத்வடக்
ழகந்டயணமக வபத்ழட - கல்பி, கமசமங்கறம்
பநர்ந்ட.
ழமகக் ழகமதிறக்குள்ழநழத கல்பிக்கூம் அவணப்ட
ன்று இப்ழமட ற்ட்ட. "பிதமகஞடம ணண்ம்"
ன்று அழக சயபமதங்கநில் இனப்வப இக்கஞ
பகுப்ன த்டபடற்கமக ற்ட்வபடமன். இப்ழமட
ழகமதில் ளரித ப்நபில் கட்ப்ட்டமல்
அடற்குள்ழநழத கமழஜ் ஸ்டமத்டயயனந்ட உதர்கல்பி
யவதங்கவந அவணக்க பசடய ற்ட்ட. சயடம்ம்,
டஞ்சமறொர் னடம ழகமதில்கநில் இப்ழமட
மர்த்டமறம் ளடரினேம் - அபற்வ ளபநி ணடயவ

எட்டிமற்ழம ழகமதிறக்கு உட்னணமகழப இட்வ

ணமடிக் கட்டுணமங்கள் யவத இனக்கும். இவப த்டமம்

டைற்மண்டியனந்ட ண்ஞிண்மம் டைற்மண்டுபவதில்
ழசமன மமக்கள் "டயனச்சுற்று ணமநிவக" ன் ளதரில்
யர்ணமஞித்டவப. இடயழடமன் பித்தமசமவகள் ந்ட.
அழடமடு வப்ரி ணமடயரிதம "ஸ்படய மண்மம்"
ன்வபனேம் டயனச்சுற்று ணமநிவகதில் இம் ளற்.

அபற்யல் டைல் சுபடிகவந ல்மம் ழசகரித்ட, ப்டயகள்
டுத்ட, த்ணமகப் மடகமத்ட, பித்தமர்த்டயகறக்கும்

ஆசயரிதர்கறக்கும் ளகமடுத்ட உகரித்ட பந்டமர்கள்.
மண்மம் ன்மல் 'ஸ்ழமர்' ன்டழமல்
ண்ங்கவநச் ழசர்த்ட வபக்கய இம். ட மண்மம்,
டமன்த மண்மம் ன்ழ அக்கம மமங்கத்டயல்

டபிகள் உண்டு. கமமறக்குப் ளமறுப்மபர் ட
மண்மம்.
உஞறப் ண்ப்வநக்கு (இக்கமம் ணமடயரி டயம் என
னகமர் ளகமடுக்க ழபண்டிதில்மணல் ந்ட ப்வந)
ளமறுப்ழற்பர் டமன்த மண்மம். மக்ஷமத்

பித்வதக்கு அடயழடபவடதம ஸ்படயக்கு உரித
ண்ங்கள் யவந்ட ஸ்ழமர் என்று உண்டு ன்மல்,
அட டைல் யவதணமக இன்ய ழபளன்பமக

இனக்கனடினேம்? அடமல்டமன் "ஸ்படய மண்மம்"
ன் அனகம, ளடய்ப ம்ந்டனள்ந ளதர்!
ழகமதிறக்குள் ந்ட பித்தமசமவகள் ன்டமல்
அபற்யல் ணதக் கல்பி ணட்டும்டமன்
ழமடயக்கப்ட்டமக யவக்கழபண்மம். 'க்மணன'க்கு
ன்ழ டி ணண்ம் ழகமதியல் இனந்டட ன்று

சற்றுனன் ளசமன்ழழ!ளக்னேர் (உகயதல்

சமஸ்த்ங்கள் குயத்ட) டிப்ன ன்மறம் அவடனேம்கூ
ஈச்பவனேம் ணதமசமங்கவநனேம் ணந்ட ப்ழதமப்
டுத்டபடற்கயல்வதற்பம? இந்ட ப்க்வஜவத ன்மக
உண்மக்குகய ரீடயதில்டமன் 'ளல் றழக'னுக்கு
(ளமடக் கல்பிக்கு) ற்ட் கமசமவகள் ஆத
ல்வக்குள்ழநழத த்டப்ட். அபற்யல்
ஆனேர்ழபடம் னடமவபனேம் கற்ிக்கப்ட்டற்குச்

சமன்றுகள் இனக்கயன் - அக்கம ளணடிகல் கமழஜ்!
ளனவணனேம் சயறுவணனேம்
ளடய்பத்டயன் குல் (மன்கமம் மகம்)
ஸ்டமம்
ளனவணனேம் சயறுவணனேம்
இத்டவ கவடனேம் ம் னர்பிகர்கநின் ணயக உதர்ந்ட
கல்பிப் ளனவணவதக் கமட்டுகயட. இந்டக் கவடதில்

த்டவழதம பிதங்கள் மன் ழடடிப் மர்த்ட, ஆமய்ச்சய
ளசய்ட, என்றுக்ளகமன்று இவசத்ட னடிறகறக்கு

பனடிந்டயனக்கயட. னஸ்டகம் டித்டம், சமங்கள்
மர்த்டம், ழபறு டயனுயழனேம் ணமசமங்கள் ளடரிந்ட.
'ணக்கம

ளடரிந்டட?' ன்று க்ழக ணவப்னத் டட்டுகய

அவ்பநற ணமசமங்கள்!

ல்ழமமபில் ளரித குன்றுகவந அப்டிழத ழமட்டுக்
குவந்ட ஆச்சர்தப்டும்டி சயற் ழபவப்மடுகழநமடு
ழகமபில்கள் கட்டிதினப்ட சயற் ழபவப்மடுகழநமடு
ழகமபில்கள் கட்டிதினப்ட ல்மனக்கும்

ளடரிந்டயனக்கும். அபற்றுக்குள்றம் ளமம்றம் சயப்ன

பமய்ந்டட வகமமடர் ஆதம். "ன்ணமக இப்டிக்
கட்டிதினக்கயமர்கள்?" ன்று மர்க்கயபர்கள்
ப்ணயக்கயமர்கள். மர்க்கயபர் ணட்டுணயல்வ. இத்டவ
ழபவக்கும் என டவவணச் சயற்ி இனந்டயனக்கயமழ,
அபனுக்ழக இந்டக் வகமக் ழகமதிவக் கட்டி
ிற்மடு அழடணமடயரி இன்னும் ழகமதில்கள்
கட்ழபண்டுளணன்று ஆம்ித்டப் ிதமவப்ட்ழமட
இப்டி ப்ணயப்னத் டட்டிற்று. த்டவ ப்தமவ டுத்டக்

ளகமண்டு இந்டத் டத்டக்கு ஈமக அபமல் இன்ளமன்று
கட் னடிதபில்வ. அப்ழமடடமன் அபனுக்ழக

சட்ளன்று என ப்ணயப்ன ற்ட்டு "ன் ஆச்சர்தம்
இப்டி எண்ட ன்மழ ப்டிப் ண்ஞ னடிஞ்சுட?
மன்டமன் ண்ஞிழம, க்குள்ழந டழபம னந்டண்டு
ண்டபிச்சுடம?" ன்று ளசமன்மமம்.

இப்டி அந்டக் வகமமடர் ழகமதில் சயற்ி அழட

ணமடயரி இன்ளமன்று யர்ணமஞிக்க னடிதமணல் ழமய்
அப்னம், அவட ணட்டும் டமம ண்ஞிழமளணன்று
ஆச்சரிதப்ட் பிதம் ச்ழமக னொத்டயழழத என

ளசப்ழட்டில் இனக்கயட.(கய.ி.) ட்மம் டைற்மண்டில்
அந்டக் ழகமதிவக் கட்டித மஷ்ட்கூ அசம
க்னஷ்ஞ மவப் ற்யனேள்ந "ழமம கமப்ர்
ிழநட்"கநிளமன்யல் அந்ட ச்ழமகம் இனக்கயட.
னதஸ் - டடமபிட - க்னளடௌ வ்தபமத மழ:
டந் - ணதம கடம் அழம க்னடம் இத் - தகஸ்ணமத்

கர்த்டமணய தஸ்த கற பிஸ்ணதம் ஆ சயல்ீ
அந்ட சயல்ி ணமடயரிடமன் க்கும் மம்டமம இத்டவ
ஆமய்ச்சய ண்ஞி கடிகம ஸ்டம ணமசமங்கள் கண்டு
ிடித்டட ன்று இனக்கயட.
இப்டி மன் ளனவண அடித்டக்ளகமள்படயழழத
சயறுவணனேம் ளடரிகயட. ம் ழடசத்டயல் கய.ன. ந்டமம்
டைற்மண்டியனந்ட கய.ி. டயவந்டமம் டைற்மண்டு

பவதில்கூ - அடமபட இண்மதி பன கமம் பிஸ்டமணமக இனந்ட பந்டயனக்கய ழபட பித்தம

ஸ்டமங்கள் ற்ய இந்ட ணடத்டக்கு குன ன்யனக்கய
க்கு இத்டவ பனம் ளடரிதமட

சயறுவணடமன்!அடணட்டுணயல்மணல் பித்பத் னெத்டயல்

மன் இவடப் ற்யக் ழகட்டு தமனக்கும் டறம் ளசமல்த்
ளடரிதமடட ணக்கு ம்னவத னமட கமசம
பிதத்டயல் உள்ந ஜமக் குவவபனேம்
அச்த்வடவதனேம் கமட்டுகயட. அந்ட அநறக்கு
ம்னவத ஸ்பழடச சமஸ்டயக் கல்பி கர ழன

ழமதினக்கயட! டயவந்டமம் டைற்மண்டு பவ
ளகமடிகட்டிப் ந்ட கடிகமஸ்டமங்கறம் அந்டப்

ளதரில்மணழ ந்டபந்ட ழபட சமஸ்த் பித்தம
ஸ்டமங்கறம் அடற்கு அப்னம் இந்ட ந்ட

டைற்மண்டுகநில் இனந்ட இம் ளடரிதமணல் ளதழ
ணந்ட, அர்த்டம் னரிந்ட ளகமள்ந னடிதமட அநறக்கு
சயத்டப் ழமதினக்கயன் ன்மல் இட ணக்கு
ளமம்றம் குவற.

ழமக்குபத்ட பசடய இல்மட கமத்டயல் ஆதிம்

இண்மதிம் வணல் ப்தமஞம் ண்ஞி ழடசத்டயன் மம
மக பித்தமர்த்டயகறம் ஆதிம் இண்மதிம் ழர்கூடி
இண்மதி பன கமம் பநர்த்ட பந்டயனக்கய பித்தம
ஸ்டமங்கவநப்ழம, த்டவழதம பசடய வத்ட ம்
கமத்டயல் - ழபண்மடடற்ளகல்மம் ளபநிமட்டு ட்ரிப்,
ட்ளய்ிங் ன்று ழமய்க்ளகமண்டினக்கய இந்டக்
கமத்டயல் - என்றுகூ இல்வ ன்மல்

டவகுிபமகத்டமினக்கயட. ளடமண்டறு
ளடமண்டற்வந்ட ழர் ழபண்டுணமமறம் ப
ீ
தன்ஸ்கள், ியளஸ் ழகமர்ஸ்கள் ன்யப்டிப்

ழமமறம் ழமகட்டும், ந்ட ளர்ளண்மபட ணக்கு
ன்ழ ற்ட் த்டவழதம ஸ்பழடச சமஸ்த்ங்கள்
ஆத்ணயகணமகறம், ணத யத்டமந்டணமகறம்,

வ்தமகஞணமகறம்(grammar),டர்க்கணமகறம்(logic), வபத்த
பிதணமகறம், இன்னும் இப்ழமடள்ந ஃியக்ஸ்,
ளகணயஸ்ட்ரி, தமய, அஸ்ட்மணய, ஞ்ய ீதரிங்

ம்ந்டணமகறம்கூ இனக்கயன்ழப, இபற்யல்
வடதமபட கற்யந்ட ஆமய்படயல் ஈடுக் கூமடம
ன்று இனக்கயட.

ஸ்பழடச பித்வதகறக்கு "டயட்ம்"
ளடய்பத்டயன் குல் (மன்கமம் மகம்)
ஸ்டமம்
ஸ்பழடச பித்வதகறக்கு "டயட்ம்"

டயட்ம் டயட்ம் ன்று ளமனநமடமத்டக்ழக ழமட்டு

ஆதிம் ழகமடிக் கஞக்கயல் ளசபனயக்கய அசமங்கம்
கமசமம், கமசமம் ன்று ளசமல்பழடமடு யற்கமணல்
அடயல் டைற்யல் என ங்கு இடற்கமகத் டயட்ம் ழமட்மல்
கூப் ழமடம், இம்ணமடயரி ஸ்பழடசயத னர்ப

சமஸ்டடயங்கறக்கமக, ஸ்கமர்யப் ஸ்வளன்ட்
ல்மம் ளகமடுத்ட டிப்ன னடிந்ட ின்னும்,
ரிர்ச்சுக்கமகறம், ஆனேஸ் ர்தந்டம் இந்டப்

டிப்மநிகறக்கு 'க்மன்ட்' ஆகறம் ளமனறடபி ளசய்ட
ந்ணனவத ளரித டிளடிவப் ழமயத்டபி
னடினேம்.
ஆமல் இட சமஸ்த்ழமக்டணமக ந்டமழ உண்வணதம
ப்ழதமத்வடக் ளகமடுக்கும் ன்வடப் மர்க்கும் ழமட
மமங்கம் இந்டப் ளமறுப்வ டுத்டக்

ளகமள்நமணயனப்ழட என பிடத்டயல் ழடபவ ன்று
யவக்கும்டிதமகறம் இனக்கயட. "சரர்டயனத்டக்

ளகமள்வக" ன்று ளசமல்ப்டுபவடழத ல்ம அசயதல்
கட்சயகறம் ின்ற்றுகய சூழ்யவதில்
சமஸ்த்ழமக்டணம பிடய யழடங்கநின்டி மமங்க
ஆடபில் டபமபட க்க னடினேணம ன்ழ
இனக்கயட. ஆடிதமல் மமங்கத்வட
டயர்மர்த்டக்ளகமண்ழம, குவ ளசமல்யக்ளகமண்ழம
இல்மணல், சமஸ்த்மிணமனள்ந ளமடங்கழநடமன்
ஆவடச் ளசய்படயல் ன்மக ஈடுழபண்டும்.
அடற்குரித னவப்டி
ளடய்பத்டயன் குல் (மன்கமம் மகம்)

ஸ்டமம்
அடற்குரித னவப்டி
ளன்மல், ம்னவத ண்வத கவகறக்கும்
சமஸ்டயங்கறக்கும் னடயடமக பித்தமசமவகள்

அவணப்டயல் ீபமடிதம அம்சழண. இவப ணற் மகரிக
ஸ்கூல், கமழஜ் ணமடயரிதில்மணல், அபற்றுக்ழக உரித
வனத னவப்டி கற்றுக்ளகமடுக்கப்

ழபண்டுளணன்டடமன். ப்ளக்ட் வனத
சமஸ்டயளணன்மல், அவடப் டிப்ிக்கும் னவனேம்
னசமகழபடமன் இனக்கழபண்டும். ம்னவத

ழகமபிறக்ழகம, ணத்டக்ழகம பனபளடன்மல் ளபள்வநக்
கமரிகூப் னவப கட்டிக்ளகமண்டு பனகயமழநம

இல்வழதம? அப்டி அடற்கும் ற்ட் பனயகவநனேம்
பனக்கங்கவநனேம் ின்ற்யமல்டமன் அடடற்கு
உதிர்க்கவந இனக்கும். அளணரிக்கமபில் கட்டி ழகமதில்
ன்மல்கூ அங்ழக ிஸ்ளகட் வழபத்தம் ளசய்தமணல்
னநிழதமடவவதத்டமழ ளகமண்டுப

ழபண்டிதினக்கயட? டமட்தம் ஆடுகயளடன்மல்

அடற்குக் ழகமபில் சயற்த்டயல் ஆதிம் பனம் னன்ன
கமட்டிதினக்கய ட்ளஸ்வப் மர்த்டத்டமழ

இன்வக்கும் அடேரிக்கயமர்கள்? அழட ழம யந்ட
பித்தம - சமஸ்டயங்கறக்ளகன்று பித்தமசமவ

வபத்டமல் அவட இப்ழமடள்ந னைிபர்யடிகள் ணமடயரிப்
ளரித ளரித கட்டிங்கநில் இங்கயீ ஷ் ட்ளஸ்
ழமட்டுக் ளகமண்டு கற்றுக்ளகமடுப்ளடன்யல்மணல்,

வனத ரீடயதிழழத னடிந்டணட்டும் ளசய்தழபண்டும்.

ஆடயதில் குனகுங்கள் பத்டயழ ரியகநின்

ர்ஞசமவகநில் இனந்டமற்ழமல் இப்ழமட கமட்டுக்குள்
கமசமவ வபப்ளடன்மல் னடிதமடடமன். அப்னம்
கங்கநிழழத ளரித கடிகமஸ்டமங்கள் ற்ட்.
ஆமல் இப்டி றன்கநில் ட்டுபில் டற்ழமடமன்
ளசமல்கய பித்தமசமவகவந வபப்டற்கயல்வ.
ளன்மல், கடிகம ஸ்டமங்கள் ந்ட அந்ட
இவக்கமத்டயல்கூ றன்-வஃப் ன்ட

இப்ழமடழமல் இத்டவ அமசமனம், ளௌகயகனம்
டவபிரித்டமடுபடமக இல்வ.
'வபர்'னுக்கு

இழணதில்மணல், ரினர்ஞ ப்ம்ணசர்த

அடேஷ்மத்டக்கு டயம சங்கள் ளகமஞ்சனம்

இல்மணல் டிப்ழ குய ன்று எனனகப்டுத்டயத்டமன்
ண்வத குனகுங்கள் பங்கநிழழத ந்ட.

(அப்ழமட மடு கம் குவச்சல், கமடுடமன் அடயகம்
ன்வடனேம் ளசமல் ழபண்டும்) கட்டித்டக்குள்ழந
கட்டிப்ழமட்டினக்கமணல் இப்டி இதற்வகழதமடு

இதற்வகதமகப் ச்வச ணங்கறம் ஆற்றுப் ிபமனம்
சூழ்ந்ட இங்கநில் ணமன்கழநமடு பிவநதமடிக்ளகமண்டு,
ணமடு ழணய்த்டக்ளகமண்டு அந்டப் சங்கள் பமழ்ந்டடம்,

ந்ட ஆகமசழண கூவதமக உட்கமர்ந்டளகமண்டு கமதத்ரி
அடேந்டமம் ண்ஞிடழண அபர்கவந இப்ழமடழமல்
ளசதற்வகதம, 'ளணகமிக'ம ழமக்குகநில்
ழமகபிமணல் ல் ீபசக்டயனேன் எவ்ளபமன
யணயத்வடனேம் யணமக பமழ்ந்ட ந்ழடமயக்கும்டிச்
ளசய்டட. இவட ளமம்றம் ச்மகயத்ழட மகூர் எழ

ழடமப்னம் டறணம இத்டயல் Forest University ன்டமகத்

டம்னவத பிச்பமடய ர்பகமசமவவத

அவணத்டமர் ன்று ளசமன்ட யவபினக்கமம்
'னைிபர்யடி' ன்று

ளசமல்த்டக்க பிடத்டயல் எழ ளரித

பித்தமசமவ அடயகம் ற்மட ஆடயகமத்டயல்கூ 
ரியகள் ர்ஞசமவகள் அவணத்டக் ளகமண்டினந்ட

பப்ிழடசங்கநில் எவ்ளபமன ர்ஞசமவனேம் என
குனகுணமக இனந்டடமல் இதற்வக அனகு யவந்ட
பிஸ்டமணம குடயகள் அப்டிழத எட்டுளணமத்டணமக
பித்தமனணயதமக பிநங்கய.

டற்ழமட றன் - வஃப் இனக்கும் சரர்ழகம
ஸ்டயடயதில் வ்பநறக்ளகவ்பநற ஊனக்கு ளபநிழத

இனக்க னடினேழணம அப்டி, கூடிதணட்டும் இதற்வகதம
சூழ்யவ மடயக்கப்மட பிடத்டயல், ளரித கட்டுணமம்,
மகரிக உடுப்ன ஆகயத இல்மணல் ம் ஸ்பழடசயத

சமஸ்டயங்கறக்கும்,கவகறக்கும் பித்தமசமவகள்
எனசயழபனும் அவணக்கழபண்டும்.
கயமணப் னள்நிபிபங்கள்

ளடய்பத்டயன் குல் (மன்கமம் மகம்)
ஸ்டமம்
கயமணப் னள்நிபிபங்கள்
மன் ஊர் ஊமகச் சுற்யக்ளகமண்டினப்டயல் ஞ்சமதத்ட
ழமர்டு (இப்ழமட ன்ழபம டணயழ்ப் ளதர்
ளசமல்கயமர்கள்) உள்ந கயமணங்கநின் ல்வதில் என
ழமர்ட் ழமட்டு வபத்டயனப்வடப் மர்த்டயனக்கயழன்

(ஞ்சமதத்ட "ழமர்ட்" இல்வ!) அடயல் இந்ட கயமணத்டயல்

இவ்பநற 'மனழன்', இத்டவ ப்ன, இன் திர்
பிவநகயட ன்ட னடம பிபங்கள்

ழமட்டினக்கயட. அடயழ டித்டபர் வ்பநற,
டிக்கமடபர் வ்பநற ன் பிபனம் இனக்கயட. அட
ணமத்டயணயல்வ. இங்கயமண்ட், அளணரிக்கம, ப்மன்

னடயத மடுகநில் டிப்மநிகள் த்டவ சடபிகயடம்
ன்வடக் கமட்டி, ம் டிப்மநிகள் த்டவ சடபிகயடம்
ன்வடக் கமட்டி, ம் மட்டில் அவடளதல்மம்பி
வ்பநற குவச்சல் சடபிகயடழண டிப்மநிகள்
இனக்கயமர்கள் ன்ம் ழமட்டினக்கயட. அந்ட
ழடசங்கவநப்ழம ம் ழடசத்வடனேம் டிப்ிழ
னன்னுக்கு ளகமண்டுப ழபண்டும் ன்று

ஆட்சயதியனப்பர்கறக்கு ண்ஞணயனப்டமழழத, "இப்டி
றேடய வபத்டமமபட ங்கள் ணயல் வடத்ட,

அபர்கள் சங்கவந ஸ்கூறக்கு அனுப்மடபர்கநிம்
டுத்டச் ளசமல்ய ப்சமம் ண்ஞிக் கல்பிவதப்
ப்ட்டும்" ன் உத்ழடசத்டயல்டமன் இடழமச்
ளசய்டயனக்கயமர்கள்.

ழடவபப்டும் என னள்நிபிபம்
ளடய்பத்டயன் குல் (மன்கமம் மகம்)
ஸ்டமம்
ழடவபப்டும் என னள்நிபிபம்
க்குத் ழடமன்றுகயட - ழதமக்தர்கநமக த்டவ
சடபிகயடம் இனக்கயமர்கள், அப்டிதில்மணல் த்டவ

இனக்கயமர்கள் ன்று ப்டிதமபட கண்டுிடித்ட அவட

ழமர்டில் ழமட்மல் ப்டிதினக்கும் ன்று எவ்ளபமன
ஊரிறம் ழடசத்டயறம் டித்டபர் ளர்ளன்ழவனேம்,
ழமட்டு இப்டி அடற்கு ழழழத ழதமக்தர்கள்
ளர்ளன்ழவனேம், ழமட்மல் ன் ளடரினேம்?
டித்டபர்கள் யவத இனக்கய இத்டயல்டமன்

ழதமக்தர்கள் யவத இனக்கயமர்களநன்று ழமர்ட்
கமட்டுணம?
"ழதமக்தர்கள்

ன்று கண்டுிடிப்ட ப்டி மத்தம்? இட

ன் வனவக்கு பனடிதமட ழதமசவ?" ன்று
ழகட்மல் அட ந்தமதம்டமன்.
அடுத்ட க்ஷணமக என்று ழடமன்றுகயட. ழதமக்தர் அழதமக்தர் தமர் தமர் ன்று யஸ்ட் டுக்க னடிதம
பிட்மறம் இன்ளமன யஸ்ட் றணமகத்

டதமரிக்கமம். ழமீ ஸ் டிமர்ட்ளணண்ட்கமர்கறம்
யபில் ழகமர்ட்கமர்கறம் எவ்ளபமன ஊரிறம் இத்டவ
ழடிக்கமர்கள் இனக்கயமர்கள், பரி டமணல் இத்டவ

ழர், ளமத்டக்கவந ழணமசம் ளசய்டபர் இத்டவ ழர்,
ளரித டயனட்டுக்கநில் ணமற்றுப் னட்டுக்கநில்

இத்வழர் ிடிட்டினக்கயமர்கள், இன்னும் வ்தசமம்,
ளகமவ னடம குற்ங்கள் ளசய்டபர்கள்,

அப்ட்ணமகழப ழமய்த் டப்மக்கயவதக் கமட்டிக்

ளகமள்வநதடிப்பர்கள் ஆகயழதமர் இவ்பநற ழர்
இனக்கயமர்கள் ன்ளல்மம் னள்நி பிபம்
வபத்டயனப்மர்கள். ஆள் இத்டவ ழர் ன்று
கமட்னடிதமபிட்மறம், இந்ட இங்கநில் இத்டவ

ழகஸ்கள் இனக்கயன் ன்று கமட் னடினேம்.ஆகழப,

இந்ட ழமர்ட்கநில் டித்டபர் இத்டவ ழர் ன்டற்கு
ழழழத குற்பமநிகள் இத்டவ ழர் ன்று - அட

னடிதமடடமல் குற்ங்கள் இத்டவ ந்டயனக்கயன்
ன்று - ழமட்டு வபத்டமல் ணக்கு ப்ழதமணம
உண்வணகள் ளடரினேளணன்று யவக்கயழன்.
டிப்னம் குற்னம்

ளடய்பத்டயன் குல் (மன்கமம் மகம்)
ஸ்டமம்
டிப்னம் குற்னம்
அடமபட ன் ளடரினேளணன்மல், டற்ழமட ளமடபமக
ழமகம் னறைக்கப் டிப்னனவ இனக்கும் யவதில்
ங்ழக டிப்ன மஸ்டயழதம அந்ட ஊரில், அந்ட

மட்டில்டமன் குற்னம் மஸ்டய க்கயளடன்று ளடரினேம்.
வஸ்கூல், டிகயரி டனண கமழஜ், மக்ழட் டனகய
உதர்ந்ட ளன்ர்கள் ன்று என்றுக்குழணல் என்மக

பநர்ந்டளகமண்டினக்கய மடுகநில்டமன் குற்ங்கறம்
பநர்ந்டளகமண்டினப்ட ளடரினேம். றேத்டயபில்மட
கமட்டுக்குடிகறம் ணவபமயகறம் உள்ந

இங்கநில்டமன் ழமீ றக்கு ளமம்றம் ழபவ
குவச்சல், பக்கர ல்கறக்குத் ழடவப இல்வ ன்று
ளடரினேம்.

டிப்ன மஸ்டயதமக ஆக டைட டைடணமக ணமற்று
பித்வடகள் ளசய்கய மணர்த்தங்கறம் பநர்கயன்.
ளடமனயல்கள் த்டகயபர்கறம் அசயதல்பமடயகறம்
ளசய்கய ழற்று ணமற்று, ங்ழக ழமமறம்

ஸ்தத்டயல் க்கும் ஞ்சம் னடம அழகக்
குற்ங்கள் இந்ட மணர்த்டயதத்டயல் ழகமர்ட்பவ

பமணழ ழமகயன். அடமல் ழமர்ட் ழமட்மறம்கூ
அடயல் கமல்பமசயக் குற்ங்கவநத்டமன்
கமட்னடினேம்!னக்கமல்பமசயக் குற்ங்கள் ீடய

ஸ்டத்டக்கும், ழமீ றக்கும் பமணழ ழமதினக்கும்!
டிப்ிமல் னத்டய மணர்த்தம் அடயகரிப்டயல் யபில்
குற்ங்கள் ணமத்ம்டமன் அடயகரித்டயனக்கயன்

ன்யல்வ. ளரிடம மங்குக்ளகமள்வந, எ ணந்த்ரி
வவதழத சுட்டுக் ளகமன்றுபிடுபட, ழகமஷ்டி
ழகமஷ்டிதமகத் டகமட கமர்தத்டக்கமகப் ளண்கவநக்
கத்டயப்ழமபட ணமடயரி க்ரிணயல் குற்ங்கறம்,

மமங்கத்வடழத ளபறும்ளௌடயக த்டமல் னட்டிபிடும்
"கூ" (coup) னடயதறம், டிப்ன மணர்த்டதத்டமழழத

ன்மக ழமடித்டத் டயட்ம் ழமட்டு த்டப்டுகயன்.
இளடல்மம் ழமக ழமகழப அடிடடி, ிஸ்வக்
கமட்டுபட, சுடுபட னடமவபனேம் டிப்மநிகள் உள்ந
மடுகநில் யக்ளகமண்ழ ழமகயன். னைிபர்யடி

ளக்சர்கள்கூ ளட்டில் க்கும் ணீ ட்டிங்குகநில்

கல்ளயபட, மற்கமயகவநத் டெக்கய அடித்டக்ளகமள்பட
ன்று ழமகய அநறக்கு யவவண னற்யதினக்கயட.
டிக்கத் ளடரிதமட ஆடயபமயகள் குடும்ச் சண்வ,
ழகமஷ்டிச் சண்வ ன்று ப்ழமடமபட எனத்டர்
டவவத எனத்டர் சரபிக்ளகமள்படமதினக்கமம்.
அட ழடம ஆத்டய, க்ஷமத்டயத்டயல் என ழபகம் பந்ட
ணதத்டயல் ளசய்படமகத் டமன் இனக்கும்.ணற்டி

இத்டவ டயனுற டயனும குற்ங்கள் அபர்கறக்குத்
ளடரிதமட. ஃழமர்ரிதில் ஆம்ித்ட ப்நமன் ழமட்டு
ளசய்தப்டும் ணமற்றுக் குற்ங்கறம், Organised -ஆகச்
ளசய்தப்டும் டயனட்டுப் னட்டுக்கறம் டிக்கத் ளடரிதமட
னங்குடி ணக்கறக்குத் ளடரிதமட.
னண்மடு டமல்?

ளடய்பத்டயன் குல் (மன்கமம் மகம்)
ஸ்டமம்
னண்மடு டமல்?
அப்டிதமமல் கல்பி ழபண்மணம? ளமம்ப் ளரிதபர்கள்
கல்பி ளமம் அபசயதம், 'ண்டம் றேத்டம் கண்ளஞத்
டகும்' ன்று ளசமல்யதிக்கயமர்கழந? எநவப
இன்ளமன்றுகூச் ளசமல்யதினக்கயமழந? கவபதமகயக் ளகமம்மகயக் கமட்கத்ழட யற்கும்
அவபதல் ல் ணங்கள் - சவபடுழப
ீட்ழமவ பமசயதம யன்மன், குயப்யத
ணமட்ம டபன்ன் ணம்.
ன்டமக றேத்டயபற்பவ ணத்டக்கு ணமம்
ன்கயமழந! ர்த்னரிழதம அபன் ணயனகத்டக்கு
ணமம் - "பித்தமபிீ:சு:" - ன்கயமழ!
டித்டபர் க்ஷஞம் மம் ப்த்தக்ஷணமகப் மர்ப்ட என
பிடணமதினக்கயட. ழர் ணமமக ளமம்ப் ளரிதபர்கழநம

கல்பிவத கணமக ச்மகயக்கயமர்கள். ன் இப்டி
னண்மமக இனக்கயட?

ஆழ்ந்ட அசயப் மர்த்டமல் னண் டறம் இல்வ ன்று
ளடரினேம். அந்டப் ளரிதபர்கள் ளசமன் கல்பி
ழபமகறம், இன்று அணமகய கல்பி ழபமகறம்

இனக்கயன். இடடமன் னண்மட்டுக்குக் கமஞம்.
அபர்கள் ளசமன்டி கல்பி இனந்டமல் குற்ம் பநமட,
குவந்ட ணவந்ழட ழமய்பிடும்.
ன் ளசமன்மர்கள்? அபர்கள் னத்டய பநர்ச்சய டனகய
கல்பிவத ணட்டும் ளசமல்பில்வ. க்டய பநர்ச்சய

அநிப்டமகறம் உள்ந கல்பிவதழத ளசமன்மர்கள்.
கற்டமல் ஆததன் ன்ளகமல்? பமயபன்
ற்மள் ளடமனம (அர்) ின்
ன்று டயனபள்றபர் ளசமன்டடமன், அபர்கள்
ல்மனவத அிப்மதனம்.
ளடய்ப ம்டணயல்மணல் அடமபட ளடய்பத்டயம்

தப்ழபண்டும் ன்று ண்ஞமணல் டிப்வ ணட்டும்
ளகமடுப்டமல்டமன் பரிடணமகப்
ீ
ழமதினக்கயட.
ளபள்வநதர் மடுகறம் இஸ்மணயதர் மடுகறம்
ளடய்பத்டயன் குல் (மன்கமம் மகம்)
ஸ்டமம்
ளபள்வநதர் மடுகறம் இஸ்மணயதர் மடுகறம்

'அழக

ழடசங்கநில் ணதக் கல்பி இனக்கத்டமன்

ளசய்கயட. அங்ழகனேம் ீங்கள் ளசமன் எறேங்கர ம்
இனக்கயழட!"ன்று ழகட்கமம்.
ழணல் மடுகநில் சும்ணம ழடம 'ப்ழதர்', விள் கற்றுக்
ளகமடுப்ட ன்று வபத்டக்ளகமண்டினப்ட

ழமடபில்வடமன் - எப்னக்ளகமள்கயழன். இடற்குக்
கமஞம், அடேஷ்ம னவ ன்று என்றுக்குக் கட்டுப்
ஆம்ித்டமழ, ணம்ழமடி ளசய்பட குவகயட.
ணவ அட ழமடி பிடுபடமல்டமழ 
டயனும சங்கவந ணத அடேஷ்மம் ன்று
கண்டிப்மக எறேங்குனவகநில் கட்டுப்டுத்டபடயல்வ.

அழடமடு தன்றக்கு அப்னம்டமன் ணதம் ன்று என
இண்டுங்ளகட்மன் யவதில்டமன் அங்ழக உள்ந
அயஜர்கறக்கு (ன், பதற பந்டபர்கநில்

ளனம்மழமனக்குழண) ணடமிணமணயனக்கயட. அடழப,
டனஷ்க ணடனள்ந ழடசங்கவநப் மனங்கள். மன்
ளசமன் குற்ங்கள் இங்ழகளதல்மம் அவ்பநற
பறக்கபில்வ மமங்க ரீடயதில் ிமடுகவந
டமக்ம் ளசய்பட, "கூ" (COUP) ளசய்பட

ன்யனந்டமறம், உள் மட்டிழ அபர்கநில்
டிணிடர்கள் அவ்பநபமக னவளகட்டுப்
ண்டபடயல்வ. சுற்யறம் ணற் ழடசத்டக்கமர்கள்
எழ டப்ன டண்மபில் ழமகும் ழமட இபர்கறம் அந்ட
பனயக்கு இறேக்கப்த்டமன் ளசய்கயமர்கள். ஆமறம்
ணற்பர்கள் ழமகய அநறக்கு இபர்கள் ழமபடயல்வ.
கமஞம், ணதமடேஷ்மக் கட்டுப்மடு அந்மடுகநில்
ணமதினப்டடமன். அழடமடு ம்னவத ணத

சமஸ்த்ங்கவநச் ழசர்ந்ட டர்ண டைல்கநிழழத இன்
குற்த்டக்கு (மத்டக்கு) இன் டண்வ ன்று
இனப்ட ழமழப அபர்கறக்கும் ணட டைமகழப
'மரிதத்

ன் சட் னஸ்டகங்கள் இனக்கயன்.

டனஷ்க மடுகள் பற்யன் மமங்கங்கள் னடயடமக
Jurisprudence(சட்

டைல்) ளசய்டளகமள்நமணல்

மரிதத்வடத்டமன் சட்ணமகப் ின்ற்றுகயன். ழணல்
மட்டிவப் ழம இல்மணல் டனஷ்கர்கறக்கு

இன்நறம் ளமடபமகத் டங்கள் ணடத்டயல் ஆனணம
அிணமம் இனக்கயட. ஆடமல், சட்பிழமடணமகப்
ழமக ணற்பர்கள் டஞிந்ட ணமடயரி, அல்ட அந்ட
அநறக்கு, இபர்கள் ணட பிழமடணமகப்

ழமகத்டஞிதமடடமல் குற்ங்கறம் சற்றுக் குவபமகழப
உள்ந. டயம் என ஃமன் ன்று

ழணல்மட்டுக்கமர்கள் கன்மின்ம ன்று ழமகய
ணமடயரி இல்மணல் டனஷ்கர்கள் டங்கள் வனத வ
உவ மபவகவநழத அடயகம் அடேரிப்வடப்
மர்க்கயழமணல்பம? ளணமத்டத்டயல், என எறேங்குக்

கட்டுப்மட்டின் கர ழ் பந்டபர்கநமதினந்டமல் குற்த்டயல்
ஈடு ணமட்மர்கள். யந்ட ணடத்டக்கு மிதமக

த்டவழதம ளசய்டபர்கநமமறம் அபர்கறவத
ணடமிணமக் கட்டுப்மட்வச் ளசமல்மணயனப்டயல்வ.
கம்னைிஸ்ட் மடுகநில்

ளடய்பத்டயன் குல் (மன்கமம் மகம்)
ஸ்டமம்
கம்னைிஸ்ட் மடுகநில்

இப்டிழதடமன் ணட உஞர்ச்சய ன்டற்ழக மி

ளசய்னேம் கம்னைிஸ்ட் மடுகநிறம் மர்க்கயழமம். ணத
ம்ந்டழண ப்வகறக்குக் கூமட ன்று வபத்டக்
ளகமண்டினக்கய கம்னைி மடுகநம ஷ்தமபிறம்
வசமபிறம் குற்ங்கள் குவபமக இனக்கயன்.
கம்னைித்வட ஆஸ்டயகர்கநம மம் எப்னக்

ளகமள்படற்கயல்வடமன். அடற்கமக, கம்னைி
அசமங்கங்கள் ளசய்னேம் ளகடுிடிக் கண்டிப்ில் அபற்யன்
ளமடணக்கள் அடயகணமகக் குற்ங்கறம், ணம் ழமடிப்
ண்டம் அழக எறேங்கர ங்கறம் ளசய்தமணயனப்வட
எப்னக் ளகமள்நமணயனப்டற்கயல்வ. "ணதக்

கட்டுப்மட்டியனந்ட அபிழ்த்ட உங்கள் ல்ழமவனேம்
ணணமக, 'கமம்ழட்'கநமக ஆக்குகயழமம்" ன்று
ளசமல்யத்டமன் கம்னைி ஆட்சயவதக்

ளகமண்டுபந்டமர்கள். ஆமல் அப்ழமழட, அந்டக் ழகமட்மடு
ழமய்பிட்மல் ங்கவந எறேங்கயல் வபத்டயனக்க

னடிதமட ன்வடனேம் ளடரிந்ட ளகமண்டு, அவடபிக்
கடுவணதம மமங்கக் கட்டுப்மட்டில் ணக்கவநக் கட்டிப்
ழமட்டுபிட்மர்கள்!
ஆமறம் இப்டி ணடேஷ்தனுக்கும், ணடேஷ்தன் ழமட்
சட்த்டக்கும், அபன் ளகமடுக்கும் டண்வக்கும் தந்ழட
என னெம் கூடிதணட்டும்

எறேங்கமதினக்கயளடன்மல் அட ளனவண இல்வ.
ஈசனுக்கு, ஈசன் சட்த்டக்கு தந்ட
எறேங்கமதினப்டடமன் அனகு. அவட பிறம் அனகு,

ளனவண ல்மம் அபிம் ப்ரிதத்டமழழத ம் ணஸ்

டன்மல் ப்ரிதப்ட்டு அபனுவத ஸ்பனொணம

டர்ணத்டயன் பனயதியனந்ட ளகமஞ்சங்கூ பிகமணல்
எட்டிக்ளகமண்டினப்டடமன்.
ஆமறம் அந்ட அநறக்கு ல்மனம் பணமட்மர்கள்
ன்டமல் ளடய்பத்டமல், அபன் ழமட் சமஸ்த்

சட்த்டமல் இநம் டவனவவதக் கட்டுப்டுத்டய, இந்ட
சட்த்வட அணல்டுத்டம் ழமயஸ்கமர்கநமக
(ளகடுிடிழதமடு அனறம் யம்ித ழமீ ஸ்கமர்கநமக)
குனணமர்கள் பித்தமசமவகள் த்டயமர்கள். சங்கவந
ல்பனயதில் ளகமண்டுபந்டமர்கள். இப்டிச் ளசய்ட கல்பி
ன்ட ளகடுடயல் டெண்டிபிமணல் த்குஞ

அிவ்னத்டயக்கு உடறபழட ன்று கமட்டிமர்கள்.
ணதத்வடழத பமழ்க்வக வணதணமகக் ளகமண்டுள்ந ம்
ழடசத்டயறம் ணத பிழமடயகநம கம்னைிஸ்ட்கவநப்
ழமழப, 'குடிதசு' ர்க்கமர் ணடச் சமர்ில்மட
கல்பிடமன் டனபட ன்று வபத்டக்ளகமண்டினப்ட
ம்னவத ணத்டம டத்னஷ்ணமதினக்கயட.
கம்னைிஸ்ட் மடுகநில் உள்ந மமங்கக்

கண்டிப்னணயல்மணல் ல்மவனேம் அபிழ்த்டபிட்டு
இப்டிச் ளசய்டயனப்ட..... பனத்டம் டமன் டம்.
பிதத்ழடமடு இவஞந்ட பித்வத
ளடய்பத்டயன் குல் (மன்கமம் மகம்)
ஸ்டமம்
பிதத்ழடமடு இவஞந்ட பித்வத

கல்பிவத உண்வணதம கல்பிதமக்கும் ஈச்ப க்டயதில்

என அங்கம்டமன் குனபிம் க்டயதில் பிதணமதினப்ட.
பிதப் த்டயதம் இல்மபிட்மல் பித்வத ணனந்ட
யக்கழப யக்கமட ன்டமல்டமன் க்னஷ்ஞ
ணமத்ணமபியனந்ட ஆம்ித்ட ல்ழமனம் "பித்தம
பிதம்ன்" ன்று இண்வனேம் ின்ி

வபத்டமர்கள். சம்நத்வட யவக்கமணல் சயஷ்தனுக்கு
பமத்தமர் ழசமறு ழமட்டுத் டன் பட்டில்
ீ
வபத்ட

க்ஷயக்கய குனகுத்டயல்டமன் இப்டிப்ட் பிதம்
உண்மகும். இந்ட பிதம் னர்த்டயதமபடற்ழக னறேச்
ழசமறும் அபழ ழமமணல் சயஷ்தவ ளபநி படுகநில்
ீ
ழமய் ிவ பமங்கய பச் ளசமல்பட -

ிச்வசக்கமமகப் ழமய் யன்மல் டன்மல் ளசனக்கு
அறுட்டுப் ஞிற உண்மகயபிடும்.
ஈச்ப க்டயதமகட்டும், குனபிம் பிதணமகட்டும் இவப
டற்கு ன்மல் டிக்கயபின் அங்கமத்வட

அக்குபடற்குத்டமன். அங்கமம் ழமகமட ளபறும்
டிப்ன ஆத்வடத்டமன் உண்மக்கும். ணடமடேஷ்மம்,
ஈச்ப க்டய, குனழவப ஆகயதபற்றுன் கூடித

ரிதம கல்பி எனத்டனுக்கு இதற்வகதமக உள்ந
அங்கமத்வட ழடய்த்ட அகற்ய சுத்டப்டுத்டம். ணமமக
இவப இல்மபிட்மழம அழட கல்பி, "மன் வ்பநற
டிச்சயனக்ழகன் மர்த்டயதம?" ன்று அங்கமத்வடத்
டவக்ழகற்ய பிடுகயட. பித்தமகர்பம் ன்ழ
ளசமல்பமர்கள்.

ளபநிப்மர்வபக்கு அடேஷ்மம், க்டய, குனழவப
ன்மதினந்டமல் ழமடமட. "க்டயணமமக,

அடேஷ்மடமபமக இனந்டம், 'டமன் பித்பமன்' ன்கய
டமட்னட் இனக்கயழட" ன்று ிர் ளசமல்றம்டி
இனப்பர்கறண்டு. அழக ண்டிடர்கள் இப்டித்டமன்
ஆஸ்டயகமகப் மர்வபக்கு இனந்டளகமண்டும், டமன்
அயபமநி, டிப்மநி ன்டயல்
அங்கரித்டபர்கநமதினக்கயமர்கள். இபர்கள் யவதில்
டம்வண வபத்டக்ளகமண்டுடமன் டமனேணம ஸ்பமணயகள்.
கல்மட ழர்கழந ல்பர்கள் ல்பர்கள்
ன்று என டத்டக்கு இண்டு டணமகச் ளசமல்ய,
கற்றும் அயபில்மட ன் கன்ணத்வட ன் ளசமல்ழகன்?
ன்று னம்ி வபத்டபிட்டுப் ழமதினக்கயமர். ளபநி

ணட்த்டயல் ணட்டுணயல்மணல் உண்வணதம உள்றெயத
க்டயழதமடு, ணத ஆசவஞழதமடு, குன
பிச்பமத்ழடமடு கல்பி தின்மல் இப்டி இனக்கமட.
கல்மடழர் ளமடபமக எநறக்கு

ல்பர்கநமதினக்கயமர்களநன்மல், இப்டி

உண்வணதம அர்த்டத்டயல் கற்பர்கழநம ணம
உத்டணர்கநமகழப இனப்மர்கள்.
கல்மட கமட்டுபமயவதபிப் டித்டபர் அடயகம் டப்ில்
ழமபடற்குக் கமஞம் டிப்னனவ அங்கமத்வட
அடயகணமக்குபடமதினப்டடமன்.
அம் அடிழப குனகும்
ளடய்பத்டயன் குல் (மன்கமம் மகம்)

ஸ்டமம்
அம் அடிழப குனகும்
இந்ட அங்கம மசத்டக்கு ளமம்றம்

உடபிதமதினப்ட குனகுபமம்டமன். "ங்ழகழதம
இனக்கய ஈச்பிம் க்டய ண்ஞி, ப்ழமழடம
றேடயவபத்ட சமஸ்டய எறேக்கத்டக்குக் கட்டுப்ட்டு
பிதணமகப் ழம" ன்மல் இவப உள்றெ மணல்
ழணல்ணட்த்ழடமடு யற்டமகறம், ழப 'டமன்'

ழமகமடடமகறழண இனக்கும். அடமல்டமன் ப்த்தக்ஷணமக
என ளரிதபவ குன ன்று கமட்டி, அபன் கயட்ழ
பயக்கும்டிதமகக் ளகமண்டு பிட்டு பிதத்வட
பநர்க்கழபண்டுளணன்ட. கண்டக்கு னன்மல் அந்ட
குன ளசய்கய சுத்டணம ஈச்ப க்டயனேம், அபர்

அடேரிக்கய டர்ண கர்ண அடேஷ்மங்கறம் டன்மல்
சயஷ்தனுக்குள் னகுந்டபிடும்.
ன் சமத்தணயல்வ?
ளடய்பத்டயன் குல் (மன்கமம் மகம்)
ஸ்டமம்
ன் சமத்தணயல்வ?
இத்டவ தனுள்நடம குனகுபமத்வட 'இந்ட
மநில் மத்தணயல்வ' ன்று சக்ளகன்று ளசமல்யத்
டெக்கய யந்டபிக்கூமட. ன் மத்தணயல்மணல்? ழம
டவனவ, ன் இந்டத் டவனவதின் ஆம்ம்

பவனேம் கூ சய சமஸ்டயங்கறம் கவகநம் குனகு

பமத்டமழழத பநர்ந்ட பந்டயனக்கயன். அந்ட

பித்வதகநின் அப்தமம் க்கழபண்டித அநறக்கு
ளமம் குவச்சமகழப ந்டமறம், ந்ட அநறக்கு
ந்டயனக்கயழடம அட குனகுக் கல்பிதமகத்டமன்
இனந்டயனக்கயட.
ட சமஸ்த்ம், சயப்டயகமம் னடம டைல்கநில்
ளசமன் னமடணம ம் ங்கர ட ணில் டனஷ்க
ஆட்சயழதமடு பந்ட அபர்கறவத ங்கர ட னவகறம்
ழசர்ந்ட பக்ழக யந்டஸ்டமி ங்கர டம் ன்றும்,
ளடற்ழக ம்னவதடம னர்பக
ீ த்டடயழத
ழபறுபிடத்டயல் ளணனழகயக் கர்மக ங்கர டம் ன்றும்
ஆகயதினக்கயன். மனூறு டைறு பனங்கநமக இந்ட
இண்டு த்டடயகறழண ன்மக அிவ்னத்டய அவந்ட
இன்வக்கு ணக்கு ழமகம் னமறம் ணடயப்னத் டனம்

கமசமச் ளசல்பங்கநமகயதினக்கயன். டவனவக்குத்
டவனவ இண்டு த்டடடயதிறம் கப்ட்

ணமபித்பமன்கள், உஸ்டமத்கள் பந்டயனக்கயமர்கள்.
இத்டவனேம் ஸ்கூல் ன்று, கமழஜ் ன்று ளரிசமக
த்டமணல் குனகுக் கல்பிதமகழப இனந்ட ற்ட்
அிவ்னத்டயடமழ? ங்கர டத்டக்கு கமழஜ் ன்ட

மற்ட, ம்ட பனத்டக்குட்ட் ணமசமம் டமழ?
டஞ்சமறொர்ப் ம், றேக்கம ழபவ, ளட்டிழபவ,
த்டணவப் மய் ன்ளல்மம், இங்கயமண்டில் க்கய
மகுடும்க் கல்தமஞம், ட்மிழகம் ஆகயதபற்யல்
னடற்ளகமண்டு ம்னவத ரிசமகப் ளனவணனேன்

ளகமடுக்கயழமழண, இளடல்மம் ந்ட ஸ்கூயல் கமழயல்

கற்றுக்ளகமடுத்ட இந்டத் டவனவ பவக்கும்

பந்டயனக்கயன்? இன்டிபிறபல் கவஜர்கள் டங்கள்
பட்ழமடு
ீ
வபத்டக்ளகமண் சரப் ிள்வநகறக்கு
(ளசமந்டப் ிள்வநகவநழத சரப்ிள்வநனேம்
ஆக்கயக்ளகமண்) கற்றுக் ளகமடுத்டத்டமழ இவப
ணவதமணல் பந்டயனக்கயன்?
ளமடணக்கநின் ளமறுப்ன
ளடய்பத்டயன் குல் (மன்கமம் மகம்)
ஸ்டமம்
ளமடணக்கநின் ளமறுப்ன
அடமல் ழடம ளகமஞ்சத்டயல் ளகமஞ்சணமபட இப்ழமடம்
குனகுபமக் கல்பி னவவத உதிர்ப்ித்டத்

டழபண்டும். ணற் பிதங்கவநபி ழபட பித்வதக்கு
இம்னவவத அபசயதம் ற்டுத்டயத் டழபண்டும்.
னர்ஞணம ஆசமர்த க்ஷஞப்டி, சயஷ்தனுக்கமக ல்மப்
ளமறுப்னம் ற்றுக்ளகமண்டு, அபிணயனந்ட ளகமஞ்சம்
கூ த்வ்த மம் டயர்மர்க்கமணல், அபவனேம்
க்ஷயத்டத் டன் குடும்த்வடனேம் த்டயக்ளகமள்ந
பசடயளற் வபடயக குனணமர் இக்கமத்டயல்
கயவப்டயல்வ. னன் கமத்டயல் மணமன்தம்

தழடஷ்ணமக பிப்ட்டமல் இப்டிப்ட் குனணமர்
இனக்க னடிந்டட. அடற்கு டயமக இப்ழமட மம்,
அடமபட மதகத்டயல் மமக்கநமக உள்ந
ளமடணக்கநம ீங்கள் ல்ழமனணமகச் ழசர்ந்டடமன்
னெடம் வபத்ட இந்ட அபச்தணம னவ

வனவதியனந்ட ணவந்ட ழமகமணல்
ளசய்தழபண்டும்.

ழபடபித்வத பந
ளடய்பத்டயன் குல் (மன்கமம் மகம்)
ஸ்டமம்
ழபடபித்வத பந
உடயரி உடயரிதமக இப்டி அங்கங்ழக சய ழர் ழசர்ந்ட
ளசய்கயட டுமணல், சமச்படணமய் யற்கமணல் உடயர்ந்ட

ழமய்பிக்கூடித ஆத்ட இனக்கயட. அடமல் ல்மர்
உகரிக்கக்கூடிதவடனேம் 'ளன்ட்வஸ்' ளசய்ட

(வணதப்டுத்டய) யர்பமம் ண்ஞழபண்டித அபச்தம்

உண்மகயட. இடற்கமகத்டமன் ணத்டயன் ஆடபிழழத
ழபட க்ஷஞத்டக்கமகப் பிட டயட்ங்கள் ழமட்டு
ட்ஸ்ட்கள் வபத்டயனக்கயன். ழபடக்ஷஞ
யடயக்கமர்கவநக் ழகட்மல் பிபங்கள் டனபமர்கள்.
அபற்றுக்கு த்வ்த உகமம் ளசய்ட ழபட சமஸ்த்

பித்வத பந, அடறம் ப்மசர னவதிழழத பநச்
ளசய்பட உங்கள் கவண. இந்ட ழடசத்டயல்

ிந்டபிட்டீர்கழநமல்யழதம! ிடித்டமறம்.
ிடிக்கமபிட்மறம் இடன் சரழடமஷ்ஞமடயகநமல் என
ணதம் டுங்கய பிவத்டக்ளகமண்டும் இன்ளமன
ணதம் பிதர்த்டக் ளகமட்டிக்ளகமண்டும்
அபடயப்டுகயீர்கழநமல்யழதம? அப்டி என அபடயதமக
யவத்டக்ளகமண்மபட இவடனேம் டுங்கள். ன்வ

குன ன்று ளசமன்மல் ன் ணயட்ல் உனட்வக்
ழகட்டுத்டமன் ஆகடம். (ளரிடமகச் சயரிக்கயமர்.)

இந்ட 'ஸ்கர ம்'கநின் ளமடபம ழமக்கம், பமத்தமர்கள்
பதிற்றுப்மட்வப் ற்ய யர்பிசமணமக இனக்கும்டி
அபர்கறக்கு ன்மக ம்மபவ ளசய்பட. 'ன்மக'
ன்மல் அபர்கள் கமர் வபத்டக்ளகமண்டு ங்கநம
பமம் ளசய்த ழபண்டுளணன்று அர்த்டணயல்வ.
ஆமறம் அடற்கமக சுஷ்கம் ண்ஞக்கூமட. இப்ழமட
யந்ட அம்சணமகழப ஆகயபிட் 'இன்ஃப்ழந'ில்,
ப்னைன்கூ (அந்டப் ழவச் ளசமன்மழ ழகமித்டக்
ளகமள்பமர்கழநம, ன்ழபம? க்கு ழபழ ழர்
ளடரிதபில்வ) மனூறு டைறு ன்று சம்நம்
பமங்குகய கமத்டயல் ழபட ண்டிடர்கள்

மம்ீகணயல்மபிட்மறம் ளகௌபணமக பமழ்க்வக
த்டம்டி ம்மபவ ண்ஞழபண்டும். இண்டு
ணஞி மடிபிட்டுப் ழமகயபவக் கவஜர் ன்று
ளகமண்மடி டைறு, ஆதிம் ளகமடுக்கயீர்கழநம
இல்யழதம?
சயஷ்தர்கள் இல்மணல் பமத்தமர் ட? ஆடமல், ணட

ழபடம், சமஸ்டயம், கமசமம் ன்மல் அபற்யன் க்கழண
ப தப்டும் இன்வத ீஸ்டயடயதில், இபற்றுக்கும்
சங்கவந இறேக்கும்டிதமக அபர்கள் டிக்க

ஆம்ிப்டயயனந்ழட அபர்கநக்கு attractive-ஆ கஞிசணம
ஸ்வளன்ட்கள் டழபண்டும். டிப்ன னடிந்ட ழமகய
ழமடம், ஆனேஸ் னமறம் என கஞ்சய கமய்ச்சயக்

குடிப்டற்கமபட ழடவபப்ட் என ளடமவகவத அபன்

ழரில் "ஃிக்'டில் ழமட்டுபி ழபண்டும். னெத்வட

அபன் வகதமண்டு அறேம் மறேம் ளசய்த இம் டமணல்,
பட்டி ணமத்டயழண அபனுக்குக் கயவத்டபனம்டிச் ளசய்த
ழபண்டும். இப்டிளதல்மம் இப்ழமழட ளகமஞ்சம் த்டய
பனகயழமம். அபனுவத கமத்டக்கு அப்னனம்

ளடமவக ட்ஸ்வச் ழசர்பட ன்யல்மணல் அபன்
டவனவக்கு இந்ட பட்டி ழசனணமறு ற்மடு
ண்ஞிதினக்கயட. அப்ழமடடமன், இப்டி என

ிடமர்யடம் கயவப்டயல் பனங்கமத் டவனவகவந
ணஸ்மக்ஷய ளகமஞ்சம் கயநயபிட்டு, "மனம் அப்ம,
டமத்டம பனயதிழழத பித்வதக்கு பமழ்க்வகவத

அர்ப்ஞம் ண்டழபமம்" ன்று யவக்கப்ண்டம்.
டயர்கமத்டயறம் ழபட சமஸ்த்க் கல்பி அடற்குரித
னவதில் ளடமர்ந்ட க்கக் ளகமஞ்சணமபட
இழணற்டும்.
பித்வதனேம் பித்டனம்
ளடய்பத்டயன் குல் (மன்கமம் மகம்)
ஸ்டமம்
பித்வதனேம் பித்டனம்
பித்வதக்கமகழப பித்வத ன்று குனணமர்கள் கற்றுக்
ளகமடுப்டம், சயஷ்தர்கள் கற்றுக்ளகமள்படம்டமன் உத்டணம்.
பித்டத்டக்கமகறம் (ஞத்டக்கமகறம்) பித்வத ன்ட
ணத்தணம். பித்டத்டக்கமகழப பித்வத ன்மல் அட
அடணம். பித்வதழத இல்மணல் பித்டம் ணட்டும்

குயக்ழகமள் ன்று டற்ழமட அடணமடணணமக உகம்

னறேடம் என 'அறட் - றக்' உண்மகயதினக்கயட.
இந்யவதில் மம் ளமம்றம் டிதயம்

வபத்டக்ளகமண்மல் ப்ழதமப்மட. அடமல்டமன்
ஏநற கஞிசணம த்பித மதம் குன சயஷ்தர்கறக்குச் ளசய்ழட பித்வதவத பநச்
ளசய்தழபண்டுளணன்கயழன்.

அழட ணதத்டயல், ங்ழகதமபட எனசய இங்கநிமபட
ஞ ம்ந்டழணதில்மட, க்ஷ்த யவவத
இன்வக்கும் த்டயக் கமட்டுபடம குனகுனம் ற்
ழபண்டுளணன்று ளசமல்யக்ளகமண்டினக்கயழன்.
ிக்ஷ£சமர்தம்
ளடய்பத்டயன் குல் (மன்கமம் மகம்)
ஸ்டமம்
ிமசமி்தம்
ளமம்றம் உசந்ட னவ ஞ ண்ஞழண இல்மணல்
க்கய குனகுக் கல்பிடமன். ண த்தமகயகநமக,
பதிற்வக் கட்டி பமவதக் கட்டி பமனத் டதமமக, பித்வத
ப்சமம் ஆகழபண்டும் ன் எழ ழமக்கத்டன்

ழமடயக்கயபர்கள் த்டம் குனகுத்டக்கு டறம்

ஈமகமட. இப்டிப்ட்பரின் அயற பிழசத்டன்
ணஸ் பிழசனம் ழசர்படமல் அப்ழமடடமன்
சயஷ்தர்கறக்கு ணயகறம் உதர்ந்ட பித்தமபிமம்
உண்மகும். ஆமல், இபன் பதிற்வக்

கட்டிக்ளகமண்மறம் சயஷ்தமக இனக்கய இந
பதசுக்கமின் பதிறு பமப்மழட அத்டததம் ளசய்ட

ப்மம்ணஞன் ன்மல் யச்சதணமக அபனுக்கு ணமன்தணமக
ளமத்ட இனக்கும் ன் னங்கம யவ இப்ழமட

இல்வழத! டக்ழக 'டடயங்கயஞழடமம்' ழமடுகய ழபட
ண்டிடர் சயஷ்தவ ழபறு ப்டிப் மணரிப்மர்?
இங்ழகடமன் சயஷ்தின் ிமசமி்தம் வகளகமடுக்கயட.
அபன் ிவக்ஷ டுத்ழட டன்னுவத மட்வக்

கபித்டக் ளகமண்டுபிழபண்டும். அடணட்டுணயல்வ.
டக்கமக மற பட்டுக்குப்ழமய்
ீ
ிவக்ஷ ழகட்க

ழபண்டுளணன்மல், பமத்தமனக்கமக இன்ம் மற
பட்டுக்குப்
ீ
ழமகழபண்டும். னன்ழழத ளசமன்ணமடயரி
அபனக்குப் க்பணம (சவணத்ட) ஆமம்

ிவக்ஷதமகக்கயவக்கக் கூமடமவகதமல், அபனக்கமவட
அரிசய, னப்ன, கமய்கய ன்று பமங்கய பழபண்டும்.
கல்பி அநிப்ட என்ழ ழமக்கணமதினக்கய த்தமகய
பமத்தமவப்ழம, கல்பி ளறுபட என்ழ
ழமக்கணமதினக்கய த்தமகய ணமஞபன்டமன் இப்டி
ிமசமி்தம் ளசய்ட குனகுபமம் ளசய்பமன்.
பமச் சமப்மடு
ளடய்பத்டயன் குல் (மன்கமம் மகம்)
ஸ்டமம்
பமச் சமப்மடு
எவ்ளபமன மறம்  க்னங்கறக்குப் ழமய் ிவக்ஷ
ழகட்ட ன்யல்மணல் "பமம்" ன் னவப்டிதமபட
ளசய்தமம். அடமபட, பித்தமர்த்டய பமத்டயறள்ந றே

மட்கநில் எவ்ளபமன மள் எவ்ளபமன அகத்டயல் ிவக்ஷ

பமங்குபட ன்று வபத்டக் ளகமள்நமம். அப்ழமட,
ழமடுகயபர்கறக்கு 'டயந்டயம் பனகயமழ' ன்று

இல்மணயனக்கும். ஆமல் குனறக்கும் ழசர்த்ட பமங்க
ழபண்டுளணன்று இனந்டமல் அப்ழமட  படுகநில்
ீ
ளகமஞ்சம் ளகமஞ்சம் பமங்கயமல்டமன் னடினேம்.

இளடல்மம் அந்டந்ட குனகும் உள்ந யவவண,
ஊர்க்கமர் ணப்மன்வண, ணற் ந்டர்ப்ங்கவநப்
ளமறுத்ட னடிற ண்ஞழபண்டித பிதம்.

ளணமத்டத்டயல் ிக்ஷமசர்தனள்ந குனகுபமத்வட
உதிர்ப்ிப்ட ளமம்றம் ச்ழஷ்ம்.
ஏரினபர் ழமடம்!
இப்டி என குன, என சயஷ்தன் கயவத்டமறம் ழமடம்.
அந்ட குனபின் அத்ணசக்டய ழமகத்டயன் கண்டக்குத்
ளடரிதமணழ அடற்கு ல் ண்ஞங்கவநக்
ளகமடுக்கத்டமன் ளசய்னேம். அந்ட சயஷ்தனுக்கு குஞனம்
ஆசமனம் ணந்த் சக்டயனேம் ப்ம்ண ழடறம் னர்ஞணமய்
உண்மகய பனங்கமத்டயல் அபனும் அந்ட
குனவபப்ழமல் ஆகயபிடுபமன்.

அபர்கள் டயதமகனம் ணட டயதமகனம்
ளடய்பத்டயன் குல் (மன்கமம் மகம்)
ஸ்டமம்
அபர்கள் டயதமகனம் ணட டயதமகனம்
இப்டிப்ட் த்தமகத்டக்கு மம் ளசய்தக் கூடிதட

டறணயல்வ. மம் டமபட ளசய்டபிட்மல், அடமபட

குன சயஷ்தர்கள் மம் ளசய்கய உகமம் வடழதம

ற்றுக் ளகமண்டுபிட்மல் அப்னம் அபர்கள் ப்டி
த்தமகயகநமக னடினேம்? ஆகழப இப்டிப்ட் டிதவ
மழம ீங்கழநம ளசமல்யச் ளசமல்ய என ஊக்கம்
உண்மக்குபவடத் டபி இடயல் மம் ளசய்படற்கு
என்றுணயல்வ.

அடுத்டப்டிதமகத்டமன் மன் ளசமன் 'ஸ்கர ம்'கள், அடமபட
னெடம் வபத்ட ம்மபவ, ஸ்கமர்யப்
னடமடகள் ளகமடுத்ட ழமயப்ட. இங்ழகடமன் மம்
ழடம ளகமஞ்சம் த்தமகம் ளசய்த இழணற்டுகயட.
த்வ்த னொத்டயல் (ளமனறனபில்) த்தமகம், ம்னவத

ழத்வட த்தமகம் ளசய்ட இவடப் ற்யச் சயந்டயப்ட, கமர்த
னொ த்தமகம் ஆகயதவப ளகமஞ்சணமபட ளசய்ட, ழபடம்
ணங்கயப் ழமகமணல் க்ஷயத்ட, ஈச்பமடேக்த்வடப்
ளறுபடற்கம 'ஸ்கர ம்'கள்.
ிக்ஷமசமர்தம் என வதனுக்கு அநிக்கய ஞிவபனேம்,
அந்டப் ஞிபின் பனயதமய் அபனுக்கு ற்டும் ணற்
ண்னகவநனேம் மன் ளமம்றம் னக்தணமய்

யவப்டமல், இந்ட ஸ்கர ம்கநிழழத 'யதணமத்ததத்

டயட்ம்' (ண்வத ப்ம்ணசர்த, ிக்ஷமசர்த யதணங்கழநமடு
ணமஞபன் கல்பி கற்கய டயட்ம்) ன்ட ழமறம்

சயட வபத்ட, இவ்பனயதில் டிக்கயபனுக்கு அடயகப்டி
ம்மபவகள் ளசய்கயழமம்.
ழடம என டயனுயமபட "குனகுபமம்" ன்
ளதனம், அடன் உசந்ட க்ஷ்தனம் எட்டிக்

ளகமண்டினக்கும் டிதமக என இன்டிபிறபல்

குனறழழத த்டப் சங்கள் ழசர்ந்ட பமறேம்டிதமகத்

டயட்ங்கழந ழமட்டு த்டய பனகயழமம். "ழமம்" ன்று
உங்கநிணயனந்ட ிரிந்ட மங்கள் தமழம
இனக்கயமற்ழமச் ளசமன்ட ரிதில்வ. ீங்கள்
ல்மனம் த்டய வபக்கழபண்டித உங்கள் டயட்ம்டமன்
இவபளதல்மம். ளமம்றம் 'ஏழம' ன்று அடற
கயவக்கமபிட்மறம், ழபடமப்தமம் ழபர் ிடித்டக்
ளகமள்றம் ன்று ம்ிக்வக டனகய அநறக்கமபட
'ளஸ்மன்ஸ்' கயவத்டயனக்கயட.

இவட 'ஏழம' ன்ழ

ளசய்தழபண்டிதட உங்கள் ளமறுப்ன. இவடபி ன்ணம
டுத்டடற்கு ப்ழதமணமக ீங்கள் ளசய்தக்கூடித
ளடமண்டு இல்வ.

இப்ழமட அத்ததம் ளசய்ட ப்மம்ணஞர்கள் ங்ழகழதம
சய இங்கநில்டமன் இனக்கயமர்கள். அபர்கநிம்,
"தமனக்கமபட

ீங்கள் ளசமல்யவபக்கக்கூமடம?" ன்மல்,

"தமனக்கமபட

ன்மல் தமர் பனகயமர்கள்? 'டட்டு

டெக்கயமறம் டெக்குழபமம், இடற்கு பணமட்ழமம். இடயல்
கமல் பதிற்றுக் கூறேக்குக்கூ பனயதில்வ ன்று
ன்மகத் ளடரிந்டளகமண்டுள்ந ீங்கழந ங்கவநக்
கூப்ிடுகயீர்கழந!' ன்று ழகட்கயமர்கள். இிழணல்

தமமபட பந்டமல் ளசமல்யக் ளகமடுப்டற்கு ங்கறக்ழக
ஜமகணயனக்குணம ன்று ந்ழடம்" ன்று டயல்
ளசமல்கயமர்கள்! இபர்கள் டங்கள் பித்வதவத
அிவ்னத்டய ளசய்டளகமள்ந பசடய ளசய்ட டமணல்,
பமஸ்டபணமகழப அடிழதமடு ணந்ட ழமகமபிட்மல்
அவடக்கமட்டிறம் ணக்கு அகர ர்த்டய இல்வ.
ழபட மஷ்தம், ழபடமங்கம் ழபடமந்டம்

ளடய்பத்டயன் குல் (மன்கமம் மகம்)
ஸ்டமம்
ழபட மஷ்தம், ழபடமங்கம் ழபடமந்டம்
த்டவ பித்வதகள் இனந்டமறம் னடிபமக ப்ஹ்ண
பித்வததில்டமன் ழசர்க்க ழபண்டும். கபமன், "மன்
ழபடத்டயல் மணம், ணவகநில் ழணன, ணங்கநில்

அசணம், ணயனகங்கநில் சயங்கம், க்ஷயகநில் கனன்.
ணமடங்கநில் ணமர்கனய" ன்ளல்மம் கர வடதின்

பினடயழதமகத்டயல் ளசமல்யக்ளகமண்டு ழமகும்ழமட,
"பித்வதகநில்

மன் ஆத்ண பித்வததம ப்ஹ்ண

பித்வத" ன்று ளசமல்யதினக்கயமர்.
"அத்தமத்ண

பித்தம பித்தமமம்".

ணம் ற்ட்டினப்டம் னடிபமக அடற்குத்டமன். அடமல்
ழபட அத்ததம் ணட்டுணயல்மணல், அடன் அர்த்டத்வட

அயபடம ழபட மஷ்தம், அடற்கு அபதபணமகச் ழசர்ந்ட
பனம் ழபடமங்கங்கள், னடிபம ஆத்ணபித்வதழததம
உயத்டக்கள் (அடமபட ழபடமந்டம்) ஆகயதபற்யன்
ப்சமத்டயழழத ணம் குயப்மக அக்கவ டுத்டக்
ளகமண்டினக்கயட. இன்னம் யவத டுத்டக் ளகமள்ந
ழபண்டும். இப்ழமட ளசய்டயனப்ட ழமடழப ழமடமட.

க்கு ஆவச, இப்ழமட மசமவகள் ன்டமக ழபட
அத்ததத்டக்கு ன்று ற்ட்டினக்கும்

ல்மபற்யறணமபட ழபடம் ம்ந்டப்ட் ணற்
பித்வதகவநனேம் சமஸ்டயங்கவநனேம் ளசமல்யக்ளகமடுத்ட

ப்சமம் ளசய்த ழபண்டும் ன்ட. இப்டி ழணறம் அழக
மசமவகறம் னடயடமக வபக்க ழபண்டும்.

ளசன் சய டவனவகநில் ழபடபித்வத னறேடழண
ணங்கயக்ளகமண்டு பந்டயனப்டயல் ளமம்றம் ணங்கயப் ழமய்
பிட் என ிரிற உண்டு. அடமபட ழபடத்டயல்
அத்ததம் ளசமல்யவபக்கபமபட (ழபட

ம்யவடகநின் ளக்ஸ்ட்வ ணமத்டயம் உனப்ழமட்டு
ணப்மம் ண்ஞிவபக்கபமபட) ழடம சய
மசமவகள் இனக்கயன், ஆமல் அபற்யன்
அர்த்டத்வடச் ளசமல்யக்ளகமடுக்கும் மசமவகள் ணயகணயக
அனர்பணமகயபிட். கமடிகநிழழத னக்குக்கூ
ழபடத்வடச் ளசமல்த்டமன் ளடரிகயழட எனயத, அடற்கு

அர்த்டம் ளசமல்த் ளடரிதமணயனக்கயட. இடற்கமகத்டமன்
ழபடம் டித்டின் ழபடமஷ்தனம் டித்டப் ரீவக்ஷ
ளகமடுக்க ற்மடுகள் ளசய்டபனகயட. இடயல்
ல்மனவத எத்டவனப்னம் ழடவப.
இட ழமக ழபடத்வடப் ற்யதட. ழபட அங்கங்கவநனேம்
ணறுடி ல் ப்சமத்டக்குக் ளகமண்டுப னத

ழபண்டும். குயப்மக ழபடமங்கங்கநில் வ்தமகஞம்,
ழபடமங்க ஜ்ழதமடயத்டயன் பநர்ச்சயதமகப் ிற்மடு

அிபினத்டய கண் பம சமஸ்டய, கஞிட சமஸ்டயங்கள்
ஆகயதபற்வ இப்டி ப்கமசப்டுத்டழபண்டும்.

ழபட உமங்கங்கநம மயல் ணீ ணமம்வ ன்டயல்
உத்டமகணமக "ழபடமந்டம்" ன்ட பந்டபிடுகயட.
சங்க ணடம், மணமடே ணடம், ணத்ப ணடம் ல்மழண
ழபடமந்டத்டயன்கர ழ் பனவபடமன். இந்ட ணத்வடப்

ளமனத்டணட்டில் அத்வபட ழபடமந்டத்வடப் ழமயப்ட
னக்த கமர்தணமக இனப்டமல் அடற்ளகன்று டஸ்கள்

த்டகயழமம். ளசன் டைற்மண்டுக் கவசயதியனந்ழட
அத்வபட ம ன்ட ணத்டமல் த்டப்ட்டு
பனகயட. இந்ட ம்ப்டமதத்டக்கம னஸ்டகங்கள்

ழமடுபடற்கும் ஆடற டனகயழமம். இப்டிழத மணமடே,
ணத்ப ணத்டயர் பிசயஷ்மத்வபட, த்வபட
ழபடமந்டங்கவந க்ஷயத்ட ப்சமம் ளசய்டபனகயமர்கள்.
(மன் உண்வணவதச் ளசமல்ழபண்டுணமமல்

ஸ்ணமர்த்டர்கறக்கு அத்வபட ம்டமதத்டயறம்
அவடளதமட்டினேள்ந ணதமசமத்டயறம் இனப்வடபி
ணமத்ப, வபஷ்ஞபர்கறக்கு அபர்கறவதடயல்
ிடிணமம் ணயகறம் அடயகம்.)
ழபடமந்டம் - யத்டமந்டம் ன்று ிரித்டச் ளசமல்பட
பனக்கணமமறம் வசபயத்டமந்டனம் வபடயக ணடணமக,
ழபடமந்ட அடிப்வதின் ழணல் உனபமடடமன். அவட
ஆடீகர்த்டர்கள் ழமயத்ட பனகயமர்கள். இன்ம்
இப்டிழத வசடன்தர், யம்மர்க்கர், பல்ர்
னடமபர்கநின் ம்டமதங்கறம் அபற்யன்
ணமதங்கநமல் க்ஷயக்கப்ட்டு பனகயன்.

னைிபர்யடிகநில் "ஃிமி" ன்று இனப்ட
னக்கயதணமக ழபடமந்ட ம்ப்டமதங்கவநப்
ற்யதடடமன். ழமகம் னறேடயறழண, ணத
ஆசவஞவதபி டத்ப பிசமம் னக்தனள்நடமல்
ழபடமந்டம்டமன் மறக்கு மள் ிணவந்ட

பனகயன்ட. ழபடமந்ட ம்ப்டமதங்கநிறங்கூ

'டீதிம்' (ளடய்பக்

ளகமள்வக, பனயமட்டு னவ)

னடயதவப இல்மட சுத்ட டத்ப பிசமணமனேள்ந
அத்வபடந்டமன் அகய உக ரீடயதில்
ப்யத்டணமதினக்கயட. இப்டி ழபடமந்டம் ன்மழ
அத்வபடம்டமன் ன்று யவக்கப்டுகயழட ன்று ணற்

ம்ப்டமதக்கமர்கள் பனத்டம், ழகமங்கூ, டுகயமர்கள்.
அட என க்கம் இனக்கட்டும். னைிபர்யடிகநின்
னண்தத்டயல் ணற் சமஸ்டயங்கவநபி ழபடமந்டம் சற்று
ீபசக்டயழதமடு இனக்கயட ன்று ளசமல் பந்ழடன்.
ஆமல் இடயறம்கூ ஆசம அடேஷ்மத்டக்கு
இழணதில்மணறம், ரிர்ச் ன் ளதரில்

னர்பிகர்கநின் அிப்மதத்டக்கும் ம்ிக்வகக்கும் ணமம
அழக அிப்மதங்கவநச் ளசமல்படமகறம், டயந்ட
ணழமடு தின்டிஃிக்கமக ஆமய்படமகச்

ளசமன்மறம், இந்ட ரிர்ச்கமர்கநிறம் சயர் bissed ஆகத்டமன் டங்கள் டயதரிகவந உனபமக்குபடமகறம்
இனப்டமல் னைிபர்யடிகள் ளசய்கய ழபடமந்ட

ப்சமத்டயல் னர்ஞ த்னப்டயப்டுபடற்கயல்மணயனக்கயட.
அத்வபடத்டயறம்கூ pure metaphysics - (சுத்ட டத்பத்வட)

ணற் ழடசத்டக்கமர்கள் ளணச்சய, டங்கநமல் னடிந்டபவ
அப்தயத்டப் மர்க்கட்டும். இடயழ ன்ணமந்ட

பிழசனள்ந அனர்பணம சயர் ழபண்டுணமமல்
யத்டயனேம் ளக்கூடும். ளன்மல் ழடம ன்ணமந்ட
பிழசந்டமழ அந்ட பிழடசயகவந இடயழ
இறேத்டயனக்கயட? ஆமல் ம்ணபவப் ளமறுத்டணட்டில்
வபடயக ஆசமணயல்மணல், கர்ணமடேஷ்மணயல்மணல்

'அத்வபடம', 'அத்வபடம' ன்று

ரிர்ச்சமகறம்,

ளக்சமகறம், னஸ்டக ளணறேடபடமகறம் த்டவடமன்
ண்ஞிமறம் பமஸ்டபத்டயல் அந்ட அடேபத்டயன்
கயட்ழழத ழமகமணல் அயறணட்த்டயல் அசயதடமக
ணமத்டயந்டமன் பிதம் னடினேம். அத்வபடத்வட
ஸ்டமித்ட ஆசமர்தமள் கர்ணமடேஷ்மத்டமறம்,

ஈச்பழமமவதமறம் (இன் னெர்த்டயடமன் ன்று
ணற் ம்ப்டமதஸ்டர்கவநப் ழம என்வ ணட்டும்

ளகமள்நமணல், ல்மபற்றுக்கும் னெணம ணமத்ணமவப
ழடம என னொத்டயல் ளசய்கய உமவதமறம்) டமன்
எனத்டன் சத்டயதமகய டத்ப பிசமத்டக்கு பழபண்டும்
ன்று டீர்ணமணமக பிடயத்டயனக்கயமர். இபற்றுக்கு

னைிபர்யடிப் டிப்ில் ங்ழக இம்? ஆடிதமல்
ழபடமந்ட சமஸ்டயங்கநிறம் ம்ப்டமத பித்பமன்கவந
ஆடரித்ட, அபர்கநிணயனந்ட ம்ப்டமத னர்பணமக

சயஷ்தர்கள் சயவக்ஷ ள ற்மடு ளசய்தழபண்டும்.
 யத்டமந்ட எப்னறவண
ளடய்பத்டயன் குல் (மன்கமம் மகம்)
ஸ்டமம்
 யத்டமந்ட எப்னறவண
இடயழ என்றுணட்டும் ளகமஞ்சம் னடயடமக அிவ்னத்டய
ளசய்டளகமள்ந ழபண்டும். 'கம்ழடிவ் ஸ்டீஸ்' ன்டமக
னைிபர்யடிகநில் என ஃிமி யஸ்த்வட
ணட்டுணயல்மணல் பற்வப் டித்ட என்றுக்ளகமன்று
ப்டி ணமறுட்டுப் ழமகயட, ப்டி த்டவழதம

இங்கநில் அவப எப்னடமகறம் ழமகயன் ன்று
அமய்கயமர்கள். இட ச்மகயக்க ழபண்டித ஆமய்ச்சய.
ம்ப்டமத னவதிறம் இட ம்ப்டமத
அிப்மதங்கவநத் ளடரிந்ட ளகமள்ந ழபண்டித்டமன்
இனக்கயட. ளன்மல் ந்ட ம்ப்டமதத்வடச் ழசர்ந்ட
ந்ட சமஸ்டயத்வட டுத்டமறம் அடயழ ணற்பர்கநின்
ளகமள்வககவநச் ளசமல்ய அபற்வக் கண்டித்டத்டமன்
ஸ்பக்ஷத்வட (டன் கட்சயவத) யர்த்டமஞம்

ளசய்டயனக்கும். னர்பக்ஷத்டயல் (டயமநிதின் கட்சயதில்)
ஆம்ித்ட அபர்கள் கனத்வட ளபப் ளசய்டின்டமன்
ஸ்பக்ஷத்வட மட்ழபண்டுளணன்ழட ம்

சமஸ்டயக்கமகர்கள், னக்தணமக கபத்மடமள்,
வகக்ளகமண் னவ. ஆமல் டற்ழமட
ம்ப்டமதப்டிப் டிப்பர்கள், ற்கழப

சமஸ்டயக்கமர்கள் ணற் யத்டமந்டங்கநில் ன் Quote
ளசய்கயமர்கழநம அடற்கு ழணல் டமங்கநமக அந்ட
சமஸ்டயங்கவநப் மர்ப்டயல்வ. அபற்வ இன்னம்

ஊன்யப் மர்க்கழபண்டும். ி யத்டமந்டங்கவந இன்ம்
ன்மக அயத ழபண்டும்.ளகமஞ்சங்கூ ளமந்ட

அிப்மதங்கநிமறம் அிணமங்கநிமறம் ஆகமணல்
த்த டத்பத்வட அயபடற்கு இட உடறம்.
அபபனவத க்ப ஸ்டயடயவதப் ளமனத்டத்டமன் அயற
பமடனம்கூ எவ்ளபமனபனக்கு எவ்ளபமன னடிவபக்
கமட்டும், அயபமல் என பிடணம னடிறக்கு
பந்டமறங்கூ அபபனக்கும் இடற்கு
ம்ந்டணயல்மணல்கூ ட ணறக்குள்ழந ன்மகத்
வடக்கயழடம அவடத்டமன் எனத்டர் ின்ற்றுபமர்,

கவசயதில் மர்த்டமல் ஆத்ணத்தம் ன்ட அயற

பமடங்கறக்கு அப்மற்ட்ட - ன்ளடல்மம்

யந்டமன். ஆமறங்கூ சமஸ்டயப் டிப்ன ன்று
என்வ ழணற்ளகமள்கயழமட அடயல் ல் ழடர்ச்சயவத
ம்மடயத்டக் ளகமள்படற்கு மன் ளசமன்டி அபபனம்
டங்கறக்குப் ிடித்ட ம்ப்டமதத்வடத் "டழம"பமகத்

ளடரிந்ட ளகமள்பழடமடு, ணற்பற்வனேம் அந்ட அநறக்கு
இல்மபிட்மறம் எநற ன்மகழப ளடரிந்டளகமள்ந
ழபண்டும். அப்ழமடடமன் மம் னடிபமக எப்னக்ளகமள்ந

னடிதமட யத்டமந்டங்கநிறம் அயபிழ ளரிதபர்கநமக
பந்டயனப்பர்கநின் ளனவணவதத் ளடரிந்டளகமள்ந
னடினேம். "ம்னவதடடமன் அப்டிழத உசத்டய, ணற்ட
என்றும் இல்மடட" ன் குறுகல் மர்வப

அயறகத்டயல் கூமடமவகதமல் ளசமல்கயழன்.
வனத னவதில் அவணக்கய கமசமவகநில், ல்
இங்கயீ ஷ் ஜமனள்ந சயர் ம் ழடச ஃிமஃிகவந
ணட்டுணயல்மணல், ணற் ழடச ஃிமஃிகவநனேம்கூ
இப்டிச் ழசர்த்டப் டித்ட ஆமய்ச்சய ளசய்ட, னஸ்டகம்

ழமட்டு, அபற்யன் மத்வடதமபட இக் கமசமவ
பித்தமர்த்டயகறக்கு ளடரிபிக்கும்டினேம் ளசய்தமம்.
னமஞம்

ளடய்பத்டயன் குல் (மன்கமம் மகம்)
ஸ்டமம்
னமஞம்
ழபட உமங்கங்கநில் னமஞம் ன்ட டற்கமத்டயல்
உந்யதமங்கள், ப்பசங்கள், ரிகவடகள் ஆகயத

பிதினப்டமல் ஏநற ன்மக ப்மகமசயப்டமகத்
ழடமன்றுகயட. ஆமறம் இங்ழகனேம்கூ ஆழ்ந்ட

மர்த்டமல், டயளட்டுப் னமஞங்கநில்  ளகமஞ்சங்கூ
ப்சமத்டக்கு பபில்வ ன்டம், உ னமஞங்கறம்
ஸ்ட னமஞங்கறம் ளமம்றம் ணங்கயக்ளகமண்ழ
பனகயன் ன்டம் ளடரினேம். இபற்யறம்

இனக்கப்ட் ஏரின ண்டிடர்கவந ஆடரித்ட, அபர்கள்
னடயடமகப் ண்டிடர்கவந உண்மக்கும்டிதமக

சயஷ்தர்கவந ற்டுத்டயக் ளகமடுத்ட, அடற்கம
மதங்கவநச் ளசய்தழபண்டும்.
(னர்ப)

ணீ ணமம்வ, டர்க்கம் (ந்தமதசமஸ்த்ம்) , டர்ண

சமஸ்த்ம் னடம ணற் உமங்கங்கறக்கும் இப்டிழத
ற்மடு ண்ஞனும். இபற்யல் ம் ஆசம

அடேஷ்மங்கவநச் ளசமல்யக் ளகமடுக்கும் டர்ண
சமஸ்த்ம் ம்னவத பமழ்க்வகவத யணம மடப்
ண்மட்டின்டி பமறேம் பமழ்வகதமக ஆக்குபடற்கு

ளமம்றம் னக்கயதம். ஆமல் அயற ரீடயதில், பித்வத
ன்று மர்க்கும்ழமட ணீ ணமம்ம சமஸ்த்த்வடனேம், டர்க்க
சமஸ்த்த்வடனேம் ப்சமப் டுத்டபட னக்தணமகயட.
ஆகண சமஸ்த்ம்

ளடய்பத்டயன் குல் (மன்கமம் மகம்)
ஸ்டமம்
ஆகண சமஸ்டயம்
இளடல்மம் ழமக, ணந்த் சமஸ்த்ம் ன்ட அடமட்டுக்கு
என னத்ணமக பிரிந்ட கயக்கயட. (அடயல் 'ணந்த்

ணழமடடய' ன்ழ என னஸ்டகத்டக்குப் ளதர்.
ணழமடடய ன்மல் ணம னத்ம்.)

ணந்த் சமஸ்டயத்ழடமழழத ஆகண சமஸ்டயம் பனகயட.
ணந்த் னர்பணமக ளடய்ப மந்யத்தத்வட உண்மக்கயத்
டழப ற்ட் ஆதங்கவநப் ற்யத பிதங்கள்
ஆகண சமஸ்த்த்டயயனப்வபடமன். ஆதம் ப்டிக்

கட்டுபட, னெர்த்டயகவந ப்டி ப்டயஷ்வ ளசய்பட, னவ
ப்டி, ந்ளடந்ட னெர்த்டயக்கு ப்டிளதப்டி பனயமடு
ன்ளல்மம் யவய்...த ணமசமங்கள் மநணம
ஆகணங்கநில் ளசமல்ப்ட்டினக்கயன். அத்டவ
ளமடங்கவநனேம் ணமத்ணமழபமடு ழசர்த்ட வபப்ட
ஆதம்டமன். அடமழழத இந்ட சமஸ்த்த்வட

பிழசணமக பிநங்கச் ளசய்தழபண்டுளணன்டயல் க்கு
ளமம்றம் அக்கவனேம் கபவனேம் இனக்கயன்.

அடமல்டமன் டற்ழமட இனக்கப்ட் பிதஜ்ஜர்கநம
சயபமசமர்தமர்கள், ட்ர்கள் ஆகயதபர்கவநத் டனபித்ட

ஆகணத்டக்கு ப்மடமன்தம் ளகமடுத்டச் சய பனங்கநமக
ளரித ஸ்டங்கள் த்டபட. அசமங்கத்டயறம் ஆகணக்
கமசமவகள் வபத்ட ஊக்கம் டந்டயனக்கயமர்கள்.

ஆமல் சமஸ்டயப்டிப் ழமக ழபண்டுளணன்வடபி,
டற்ழமட ம்ந்டம ம்ந்டமணயல்மணல்
வடளதடுத்டமறம் அடயல் மடய ணத்பத்வடனேம் டமய்
மவவதனேம் யவமட்ழபண்டுளணன்ழட
அசயதல்கமர்கறக்கு னக்தணமதினப்டமல் இட ந்ட
அநறக்கு, த்டவ கமம் சமஸ்டயழமக்டணமக
க்குளணன்று ளசமல்னடிதபில்வ. இந்ட

சமஸ்டயங்கநிறம் குனகு னவதில் என ட்ரிழணம,

சயபமசமரிதமரிழணம மற சங்கள் டிக்கும் ரீடயதில்
ற்மடு ளசய்டமல் ஆகும் சமஸ்த்ங்கள் அபற்யன்

எரியல் ஸ்ிரிட்ழமடு) (அடடமன் அபற்யன் ய
ஸ்ிரிட்டும்!) ப்கமசயக்கும்.
பமஸ்ட சமஸ்த்ம்
ளடய்பத்டயன் குல் (மன்கமம் மகம்)
ஸ்டமம்
பமஸ்ட சமஸ்டயம்
ஆகணத்டயல் ழகமதில் கட்டுபட ற்ய பந்டமறம்,
ழகமதிவ ஊரிழ ங்ழக அவணப்ட, அந்ட ஊவழத
ப்டி அவணப்ட, அடயல் படுகவந
ீ
ப்டி அவணப்ட,
அந்ட படு
ீ எவ்ளபமன்வனேம் ப்டி அவணப்ட
ன்வடளதல்மம் ளசமல் ப்மசரணமக பமஸ்ட
சமஸ்டயம் ன்று என்று டிதமக இனக்கயட. கமற்றும்
ளபநிச்சனம் இனக்கய பிடத்டயல், குடிடண்ஞ ீர் கயவக்கும்
பிடத்டயல், கனயற ீர் ஏடுகய பிடத்டயல் பட்வனேம்
ீ
ஊவனேம் யர்ணமஞம் ளசய்டமல் ணட்டும் ழமடமட. இவட
ணட்டுழணடமன் இன்று கபிக்கயமர்கள் - அல்ட

கபிப்டமகப் ழர். இபற்வனேம் ளசமல்ய, இவடபி
னக்தணமக, ப்டி யர்ணமஞித்டமல் உத்டணணம டயவ்த
சக்டயகநின் ழடிழதன் ஊனக்கும் பட்டுக்கும்
ீ
கயவக்குழணம, ப்டி யர்ணமஞம் ண்டம்ழமடடமன் ம்
கர்ணமடேஷ்மங்கறக்கு ளநகர்தணமதினக்குழணம

அப்டிச் ளசய்படற்கு பமஸ்ட சமஸ்டயம் பனய கூறுகயட.
கூம், டமழ்பமம், னற்ம் னடயதவப கூமட ன்று

னொம் னொணமகக் கட்டிமல் ஏநமப் னவக ப்டி

ளபநிழத ழமகும்? அடேஷ்மத்டக்கு ற்டமக பட்டு
ீ
அவணப்ன இனக்கழபண்டுணமமல் பமஸ்ட
சமஸ்டயப்டிடமன் ளசய்தழபண்டும்.
சயல் சமஸ்த்ம்
ளடய்பத்டயன் குல் (மன்கமம் மகம்)
ஸ்டமம்
சயல் சமஸ்டயம்
ஆத யர்ணமஞம் ன்றழழத சயல் சமஸ்டயனம்

பந்டபிடுகயட. ழமகழண ப்ணயக்கும் சயல்ங்கள் ண்ஞி
னடிதமணல் ளகமட்டிக் கயக்கய ழடசம் இட.

சயத்டபிகமத்வட உண்டுண்டபடற்கயல்மணல், சயத்டத்வட
சுத்டம் ளசய்படற்கமக ளடய்ப ம்ந்டணமக்கப்ட்
சயல்ங்கள். (Cultural heritage ண்மட்டுப் ிடமர்யடம்) ன்று
இபற்வப் னகழ்ந்டபிட்மல் ழமடமட. சயல்ிக்கறக்கும்
ஸ்டடயகறக்கும் ஊக்க உத்மகங்கவநத் டந்ட

ளகௌபப்டுத்டய, அபர்கநிம் ழர் ழமய் கற்றுக்

ளகமள்நத் டெண்டுடல் டழபண்டும். இவடத் ளடரிபிக்கழப
ஆகண டயல் இபர்கவநனேம் பபவனத்ட னக்தத்பம்
டனகயழமம். மங்கள் ஆம்ித்டின் ஈச்பனும்

கண்வஞத் டயந்ட மர்த்டடயல் (மங்கள் ஆம்ித்டடம்
அபனுவத அடேக் த்டயல்டமன்!) யவத
ீர்ழதமத்டமஞப் ஞிகள் ந்ட, னடப்னடக்
ழகமபில்கறம் டயம்டயம் உண்மகயக் ளகமண்டினப்டமல்

சயல் சமஸ்டயத்டக்கும், அட ளடரிந்ட சயல்ிகறக்கும், சயல்

சமஸ்டய ழமடவக்கும் ளகமஞ்சம் ல் டவச ற்ட்டுக்
ளகமண்டினக்கயட.

இடற்கும் கபர்ண்ளணன்டில் ள்நிக்கூம், திற்சயசமவ
வபத்டயனக்கயமர்கள். ல்ழபவநதமக இந்ட சமஸ்டயம்
ஆடயதிழழத ப்மணஞர்கநமல் கற்ிக்கப்ட்டு, டற்ித்டச்
ளசய்தப்ட் ழபறு என மடயதமரிம் குத்ளடமனயல்
னவதமகப் ழமய்பிட்டமல் இடயழ இப்ழமட
அடயகணமக சமஸ்டய பிழமடணம அமசமங்கவநக்
கக்க இணயல்வ. என டெஞில் ழபவப்மடு
ளசய்பட, என னெர்த்டய அடிப்ட ன்மல் மள்கஞக்கயல்,
எவ்ளபமன மறம் ணஞிக்கஞக்கமக உவனத்டமல்டமழ
னடினேம்? இடயல் ப்மணஞன் உட்கமர்ந்டமல் அபன்

கனவத ழக்ஷணத்டக்கமகறம் ண்ஞழபண்டித

தக்ஜ கர்ணமடேஷ்மங்கள் ன் ஆபட? அடமல்டமன்,
வ்தமகஞம், டர்க்கம், ணீ ணமம்வ னடமடழமல்
டயனம் ளகமஞ்ச ழம் பமதமல் ளசமல்யக் கமடமல்
ழகட்டு ணயல் யறுத்டயக்ளகமள்படமக இல்மணல்,

மள்னம உம்மல் ளசய்தழபண்டித கமர்தத்டயழழத
டன்னுவத ழமக்கத்வடனேம் ப்ழதமத்வடனேம்

உவதடம சயல் சமஸ்டயத்வடத் டிதமய் என
பகுப்னக்கு பிழபண்டிதடமதிற்று.
இப்டிழதடமன் வபத்தம் னடமபற்வனேம்
ிமணஞமபன் 'டயதரி'வத ணட்டும் ழமடயத்டக் குத்
ளடமனயமக இன்ளமன பகுப்மனக்குத் டந்டட. அவடப்
ளற்றுக்ளகமண்பர்கறக்கும் அடமல் ீபழமமதம்
கயவத்டட. இட என்ழ ளடமனயல் ன்டமல் அபர்கள்

ல் எனனவப்மட்ழமடு அடயழ ஈடுட்டு, சயந்ட

ளசய்ழர்த்டயவதப் ளற்மர்கள். அடேப ளணனகு  
'டயதரி' ன்று

ளடரிதமணழகூ டங்கள் ிள்வநகறக்கும்,

சயஷ்தப் ிள்வநகறக்கும் என னக்க
மணர்த்தத்டமழழத சயல்ம் ழமன் கவகவநச்
ளசமல்யக்ளகமடுக்க னடிந்டட.

ஆமல் ளடரிதழபண்டித அநறக்குத் 'டயதரி'னேம்
ளடரிந்டளகமண்டு, ப்டி சமஸ்டய பிழமடம் ளகமஞ்சனம்
இல்மணல் னெர்த்டயகவநப் ண்ஞழபண்டும், ப்டி
ணண்ம் பிணமம் னடமவப றேப்ழபண்டும்
ன்டற்ளகல்மம் சயல் சமஸ்டயங்கவந எப்ிக்கய
ஜமனம் இபர்கறக்கு இனந்டட. (இப்ழமடம்

இனந்டபனகயட.) ளடரிதமட பிதத்டயல் ந்ழடம்
பனகய பிதத்டயல் ணமத்டயம் ப்மணஞ குனவபக்

ழகட்டுக்ளகமண்மல் ழமடம் ன் அநறக்கு பிச்பகர்ண
பகுப்ன ப்டும் இபர்கழந இந்டக் கவதில்

பித்தமப்தமம் ட பல்பர்கநமகயபிட்மர்கள்.
ணீ  கமம் பவதில் ல் டமசமத்டன் குடுணய,
கச்ச ழபஷ்டினேன்டமன் இபர்கள் இனந்ட

பந்டயனக்கயமர்கள். இப்ழமவடத அபயவதிறம்கூ
இபர்கநில் ளமம்ப்ழர் இப்டி இனக்கயவடப் மமட்டிச்
ளசமல் ழபண்டும். இபர்கறக்குப் னடல் உண்டு.
வசபழமம் டமன் ண்டபமர்கள். ம்ஸ்க்னட
த்ழபனம் ப்ம்ணத்ழபனம் இல்மணல் சயல்
சமஸ்டய ப்கமம் ளடமனயவப் ண்டபமர்கள். அவட
ன்மகப் டித்ட பிநக்கம் ளசமல்றம்

ஜமனள்நபர்கறம் இபர்கநில் உண்டு. இப்ழமட
"ணடர்ணம்" ன்று டழபம என்று ளசமல்யக்
ளகமண்டினக்கயமர்கழநம அந்ட டிதமயப்டி
சயல்த்டக்கு கபர்ன்ளணன்ட் ஸ்கூல் அல்ட கமழஜ்
ன்மல் இடளபல்மம் ஷ்ணமக ழனம்டமழ
ன்மல், "ஆணமம்" ன்றுடமன் பனத்டத்ழடமடு

டயல்ளசமல் ழபண்டிதடமகயட. "ின்ழ, 'இடயல்
அமசமம் அடயகணமக பமட' ன்ீர்கழந!" ன்மல்,

அடயகணமக பமட ன்ழழளதமனயத பழப பமட ன்று
ளசமல்பில்வழத! கமஞம், ழபட
சமஸ்டயமப்தமத்டக்கு உள்நட ழமல் அவ்பநற

கடுவணதம ளயகள் இவடக் கற்றுக் ளகமள்ழபமனக்கு
இல்வ. ளய கடுவணதமய் இனக்க இனக்கத்டமன்,
ழடமம் ற்றம் அடயக சமன்ஸ் உண்டு. ழணறம்

ஆசமத்டயழ ளகமஞ்சம் னன்ழ ின்ழ இனப்பர்கள்
சயற்க்கவ கற்றுக்ளகமண்டு னெர்த்டயகள் அடித்டக்
ழகமதில்கள் கட்டிமறம்கூ அந்டக் ழகமபில்கறக்குக்
கும்மிழகம் ண்ஞி, னெர்த்டயகவந ிடயஷ்வ

ளசய்னேம்ழமட க அமசமங்கறம் ணந்த் னர்பணமக
யவ்னத்டய ளசய்தப்டுபடமல், டுபில் ற்ட்

ழடமங்கறம் ழமய்பிடுபடமக த்னப்டயப் மம்.
கயமணக் கவகள்
ளடய்பத்டயன் குல் (மன்கமம் மகம்)
ஸ்டமம்
கயமணக் கவகள்

பம்ச பமரிதமகப் னசமரி உடுக்கடித்ட மடம்

ளசமல்யக்ளகமண்டு பனகயமம? அப்டிதமமல் அடறம்
என கவ. அடறம் என சமஸ்த்ம். அட இந்டத்
டவனவழதமடு ழமகமணல் ிள்வநக்ழகம,
இன்ளமனத்டனுக்ழகம அபன் ளசமல்யத் டனபடற்கு
சமச்படணமக டயபித உடபி ற்மடு ண்டங்கள்
ன்கயழன் இப்டிழத ககம், ளமம்ணமட்ம்
டபமமறம் ழகமபில், ளடய்பம், னமஞம்

ம்ந்டப்ட்டமக இனக்கய அந்ட கயமணக்கவ (ம்
ழடசத்டயல் கயமணக்கவ, கக்கவ டபமமறம்
ஈச்பவ வணதணமகக் ளகமண்டடமன்) ம் கமத்ழடமடு
சயக்கமணல் அடுத்ட டவனவக்குப் ழமகும்டிதமகச்
ளசய்னேங்கள் ன்று ளசமல்யபனகயழன்.
ஆசயரிதர்கவநனேம் உண்மக்கழபண்டும்
ளடய்பத்டயன் குல் (மன்கமம் மகம்)
ஸ்டமம்
ஆசயரிதர்கவநனேம் உண்மக்க ழபண்டும்
இன்ம் த்டவழதம சமஸ்டயங்கநினக்கயன்.
இப்ழமவடத ஃியக்ஸ், ளகணயஸ்ட்ரி, றபமய, யதமய,
ன்ய ீதரிங் னடயதபற்றுக்கு ம் ழடசத்டயழழத னெ
சமஸ்டயங்கள் இனக்கயன். பமணயயரின்
"ப்னத்ம்யவட"வதனேம், ழமமின்
"ணமங்கஞ லத்டமத்வடனேம் மர்த்டமல்
இபற்வப்ற்ய அயதமம். ஆமல் இபற்யல்

ழணல்மட்டு தன்ஸ்கழந இங்ழகனேம் ப்சமணமின்

ம் ஸ்பழடச பிஞ்ஜம சமஸ்டயம் ளடரிந்டபர்கழந
இல்மணல் ழமய்பிட்மர்கள். அடமல் இபற்யல்
பமத்தமர்கள் கயவப்ழட மத்தணயல்மடடமகத்
ழடமன்றுகயட.
ஆமல் அயபமநிகநமக, ஆமய்ச்சயத் டயன்

உள்நபர்கநமக இனப்பர்கள் வனத னஸ்டகங்கவநப்
மர்த்டம், ழணறம்  வனத சுபடிகவநத் ழடடிக்
கண்டுிடித்டம் வனத பனயனவகவநனேம் அயத
னடினேம்.
அயந்டபர்கள் அப்னம் பமத்தமமகய சயஷ்தர்கவநத்
டதமரிக்கழபண்டும்.

இப்டிதமகச் சய பித்வதகவந இன்று கற்றுக் ளகமள்நச்
சயஷ்தர்கள் ணட்டுந்டமன் இல்வ ன்யல்மணல்,
அபற்வக் கற்றுக் ளகமடுக்க ஆசயரிதர்கறம்

இல்மணயனக்கயட. இப்டிப்ட்பற்யல், ல் னத்டய
பன்வண உள்நபர்கறக்குப் வனத டைல்கவநத் ழடடி

டுத்டக்ளகமடுத்ட, அல்ட அபர்கழந ழடடிப் ளறுபடற்கு
ல்ம பசடயனேம் ளசய்டளகமடுத்ட, அபற்வ அபர்கள்
டித்ட ஆமய்ந்ட அயதச் ளசய்தழபண்டும். இப்டி

ஆசயரிதவ னடயல் ஸ்னஷ்டி ளசய்டபிட்டு,அப்னம்
இபரிம் ணமஞபர்கள் ழசர்ந்ட இபர் னடயடமகத் ளடரிந்ட
ளகமண் வனத பித்வதவதக் கற்றுக்ளகமள்படற்கு
ற்மடு ளசய்ட டழபண்டும்.
இதற்வக பிடயகறக்குப் ிடிமட பித்வதகள்
ளடய்பத்டயன் குல் (மன்கமம் மகம்)

ஸ்டமம்
இதற்வக பிடயகறக்குப் ிடிமட பித்வதகள்
ணக்குத் ளடரிகய natural forces- (இதற்வக சக்டயகவந)க்

ளகமண்ழ ற்ட் சமஸ்டயங்கவநத் டபி மம் அயந்ட
natural laws-ல்

(இதற்வக பிடயகநில்) ிடிமட 

சமஸ்டயங்கறம் இனந்டயனக்கயன். அளடல்மம்
'ம்க்' ன்று

இப்ழமட எடக்குகயமர்கள். அப்டிப்

ண்ஞமணல் அபற்வனேம் டித்ட, ப்மக்டிக்கமகப்
ண்ஞிப் மர்த்ட, 'ம்க்'கம இல்வதம ன்று

னொிக்கழபண்டும். ன் அிப்மதம், இந்ட சமஸ்டயங்கவந
ப்மக்டீஸ் ளசய்னேம் ணடேஷ்தர்கநில் ம்க்குகள்

இனக்கமழணளதமனயத, சமஸ்டயழண ம்க் இல்வ
ன்டடமன். மடி சமஸ்டயம், ப்ச்ம் ன்று

ழகட்கயமர்கழந அந்ட சமஸ்டயம், சமதமனன சமஸ்டயம்
ன்று யனவ வபத்ட னடிறகள் ளசய்த ற்ட்
சமஸ்டயம் னடமவப இப்டிப்ட்ழப.
னட தன்ஸ் ம் வனத தன்வ அடிழதமடு
அடித்டக்ளகமண்டு ழமய்பிட்டழமல் இல்மணல்,
"unscientific" ன்று
sciences ஆக

டற்ழமட ரியக்கய, ஆமல் super-

(தன்றக்கு ழணற்ட்பமக)

இனக்கக்கூடித இந்ட மடி சமஸ்டயம் னடமபற்வப்
மம்ர்தணமக அயந்ட ப்மக்டிஸ் ளசய்பர்கள் ழடம
சயர் இன்வக்கும் இனக்கயமர்கள். இபர்கவநனேம்
ஆடரித்ட, இபர்கறக்கு சயஷ்தப் ிள்வநகள் ழசர்த்டக்

ளகமடுத்ட பித்தமக்ஷஞம் ளசய்தழபண்டும். பமட
சமஸ்டயம் ஜ்ழதமடயம் ஆகயத தன்ஸ், தன்யல்

பமடவப ஆகயத இண்டும் கந்டபமக "ளணய-

தன்ஸ்" ன்னும்டி இனக்கயன். இபற்வனேம்
இடபவ ளசமன்மற்ழமல் வ்னத்டய ண்ஞழபண்டும்.
டிதமகப்  ழமஸ்தர்கள் இப்ழமடம் ல் ளசல்பம்
ளசல்பமக்ழகமடு இனப்ட ழபறு பிதம். மன்
ளசமல்பட ஜ்ழதமடய பித்வததின் க்ஷஞம்.
வபத்த சமஸ்த்ம்
ளடய்பத்டயன் குல் (மன்கமம் மகம்)
ஸ்டமம்
வபத்த சமஸ்டயம்
இப்டிழத ஆனேர்ழபட வபத்தர்கள், மட்டு

வபத்தர்கள்,யத்ட வபத்தர்கள் அங்கங்ழக
இனந்டளகமண்டு அபர்கநில் சயழர் ல்
ப்மல்தத்ழடமடு இனப்டமல் இபற்றுக்கம
சமஸ்டயங்கள் அபர்கள்மடு ன்று பிட்டுபிக்கூமட.
ம்னவத இந்டப் னமட பித்வதகவந ன்மகக்
கமப்மற்ய, ளகட்டிப்டுத்டய, பநர்த்டக் ளகமடுப்ட ம்

ல்ழமனவத ளமறுப்னணமகும் ன் உஞர்ழபமடு னட
சயஷ்தர்கள் வனத டிப்ன னவதில் உனபமபடற்கம
கமர்தங்கவநச் ளசய்தழபண்டும்.
ழதமக சமஸ்டயம்
ழதமக சமஸ்டயத்வட பிட்டுபிட்ழழ! "ழதமக
சமஸ்டயம்" ன்று ணமத்ம் ளசமன்மல் டஞ்ய

ளசய்டள்ந அஷ்மங்க ழதமகம் ன்றுடமன் ளமடபில்

அர்த்டணமகும். அடன் கயவநகநமகறம்,

ளபப்ளணன்ட்கநமகறம் அடயல் பமடடமகறம் இன்னும்
அழக ழதமகங்கநம் இனக்கயன். குண்யீ ழதமகம்,
 ழதமகம், க்ரிதம ழதமகம் ன்று த்டவழதம
இனக்கயன்.
இவப ளமம்றம் மக்வடதமக, ணயகறம்
க்பப்ட்பர்கழந அப்தயக்க ழபண்டித பித்வதகள்.
மடமஞணமக, ணற ளகமஞ்சம் ளடநிந்ட சயயட ளடய்ப
சயந்டவ ளசய்படற்கும் த்தமிப்டற்குங்கூ சய
யணயம் ப்மஞமதமணம் (னெச்சுக்கல்) ளசய்னேம்டி
சமஸ்டயம் ளசமல்கயட. இட ழதமகத்டயன் அங்கம்டமன்.

ஆமல் இடற்கும் ழணழ இடயல் டீவ்ணமக ஈடுடும்ழமட
மக்வட ழடவப. னவப்டிப் ண்ஞமபிட்மல், அல்ட
மடகன் இனக்கய ஸ்டயடயக்கு 'ஏபமகப் ழமய்பிட்மல்
னெவநக்ளகமடயப்ன, ன், னெவநக் கக்கங்கூ
உண்மய்பிடும், ழடத்வடனேம் ணவனேம்

ஆழமக்தணமகறம், சுத்டணமகறம் ஆக்கயக் ளகமள்நழப
ற்ட் அப்தமத்டமல் இண்டுக்கும் மிழத
உண்மய்பிடும். யத்டய, கயத்டய ன்று ழமய் அடீட

சக்டயகவந ம்மடயத்டக் ளகமள்பட, அவடக் ளகமண்டு
ளதர் - னகழ் டுக்கப் மர்ப்ட, எனத்டவ பசயதம்
ண்டபட, பசயதத்டக்கு ணசயதமபிட்மல் ழதமக
சக்டயதமல் யம்யப்ட ன்று என அர்த்ட
ம்வக்ழக இணநிப்டமகறம் ஆகயபிடும் - ழதமக
சமஸ்டய சயவக்ஷ க்பணம மத்த்டக்குப் ழமய்
ழசமடழமட.

ழடமழமக்தத்டக்ழகதம அழக ழதமகமங்கள்
இனக்கயன். இபற்யறம் ளகமஞ்சம் மக்வட

ழடவபடமளன்மறம் ணற் ழதமகமடவகவநப்ழம
இடயல் கஷ்ழணம, ஆத்டக்கம ழடழபம அவ்பநற
அடயகணமக இல்வ. சயகமணமக ஸ்கூல்கநிழழத

இபற்வச் ளசமல்யக் ளகமடுக்கழபண்டும் ன்றும் என
ழச்சு அடிடுகயட. வகவத கமவ உம்வ டேட்ணமக
பவநந்டப் ண்ஞழபண்டித அப்தமத்வட அத்டவ

குனந்வடகறக்கும் கபணமகச் ளசமல்யக் ளகமடுப்டற்குப்
ழமடயத ஆசயரிதர்கள் இனக்கழபண்டும். அடறணயல்மணல்
ழதமகமம் ழமடுபடற்ளகன்று என கமல் உண்டு.

அப்ழமட பதிற்யழ ஆமம் இனக்கப்மட ன்று
பிடய. இபற்வ ணீ யமல் ஆழமக்தத்டக்குப் டயல்
அமழமக்தந்டமன் பனம். ஆவகதமல் அடற்கம

கட்டுடயட்ம் குவதமணல் கற்றுக் ளகமடுக்க னடினேணம
ன்று யச்சதப்டுத்டயக் ளகமண்டு 'ணமஸ் - ஸ்ழகய'ல்
ஸ்கூல்கநில் ளசமல்யக் ளகமடுக்கமம். ம்னவத
குனந்வடகள் ல் ழடடயத்டினப்டற்கமக

ப்டினேம் ழதமகமத்வட வ்னத்டய ளசய்தத்டமன்
ழபண்டும்.

இவடபி ணற் ழதமகமடவகநின் பிதத்டயல்
ணங்கு மக்வட ழடவப.
அவப உத்டணணம ழதமகயகழந த்மத்ணம
சயஷ்தர்கறக்குக் கற்ித்டப் திற்சய டழபண்டிதவபதமக
இனக்கயன். அப்டிப்ட் ழதமகச்ழஷ்ர்கவந மழம
ீங்கழநம ழமய், "இங்ழக ங்கள் குனகுத்டயல் குனபமக

பமனங்கழநன்" ன்று கூப்ிட்டு உட்கமர்த்டய

வபக்கனடினேணம ன்ட ந்ழடந்டமன். அபர்கறக்கு
சயஷ்தர்கறம் மம் ிடித்டக் ளகமடுப்ட அவ்பநபமக
மத்தணயல்வ. ங்ழக, ப்டி, பனக்கு சயவக்ஷ டனபட
ன்று அபர்கழந னடிறண்டபமர்கள், அபர்கறவத
ஆத்ணசக்டயதமழ த்டயக் ளகமள்நறம் ளசய்பமர்கள்.
இப்ழமடங்கூ இப்டி அழக ழதமகமச்ணங்கள்
இனக்கயன். ளகமஞ்சம் மஸ்டயதமகழப இனப்டடமன்
கபவதமதினக்கயட! "Yoga Yoga" ன் ழச்சு

கூடுடமகழப இனக்கயட. அடமல் க்கு ன்
ழடமன்றுகயளடன்மல், மன் ளசமன் ரீடயதில் ழதமக
அப்தமத்டக்கமக (அடமபட அவட ப்மக்டிஸ்

ளசய்படற்கமக) இல்மணல், அடன் 'டயதரி'வத ணட்டும்
அயபடற்கமக குனகும் வபக்கமம் அப்ழமட, யணமக
'இடடமன்

ழதமக சமஸ்டயக் கனத்ட, அட ளசமல்றம்

னவ' ன்று ளடரிந்டபர்கள் உனபமபமர்கள். இப்டி
இபர்கள் உண்மபடமழழத, ழதமகம் ன் ளதரில்
வட ழபண்டுணமமறம் ளசமல்ய ங்கவநக்

கபனகயபர்கறக்கு என தம் உண்மக இழணற்டும்.
உண்வணதம ழதமகமச்ணங்கள் ணட்டுழண உண்மகும்.
'டயதரி' ணட்டும், ப்மக்டிஸ்' இல்வ

ளடய்பத்டயன் குல் (மன்கமம் மகம்)
ஸ்டமம்
'டயதரி' ணட்டும், ப்மக்டிஸ்' இல்வ

மன் பமட சமஸ்டயம் ற்யச் ளசமன்வடக்கூ
இப்டித்டமன் டுத்டக்ளகமண்டு த்டழபண்டும்.

இல்மபிட்மல் அவடப் டிக்கய ர் ித்டவநவத
டங்கணமக்குகயழன் ன்று னப்ட்டு அழக
ித்டமட்ங்கறக்கு இம் ளகமடுத்டப்ழமகும்.

('ித்டமட்ம்' ன் பமர்த்வடழத பமட ணமற்யல்
உண்மடடமன். 'ித்ட'றம் 'மக'னம் ழசர்ந்ட
'ித்டமட்ம்' .ித்டம்

டமன் ித்டவந. மகம்

ன்மல் டங்கம்.) "இடறம் மத்தம், இடற்கு மயியடி
இனக்கயட" ன்று அயற ணட்த்டயல் இம்ணமடயரி
சமஸ்டயங்கவநப் ழமடயத்ட, ஈச்பின் ளரித

பப்மடணம ணடேஷ்த அயபின் ஆற்ல்கவநத்
ளடரிந்டளகமள்நப் ண்டபழடமடு யறுத்ட ழபண்டுழண
டபி, இந்ட பித்தமசமவகநில் ப்மக்டிகல் க்நமஸ் ன்று
வபக்கக்கூமட. சமஸ்டயம் யம்டமன் ன்று

கமட்டுபடற்கமகக் ளகமஞ்சம் ளணமன்ஸ்ட்ழன்
ழபண்டுணமமல் குன ளசய்ட கமட்மம். ஆகக்கூடி

மக்வடனேன் வகதமநழபண்டித பிதம். அடற்கமக,
'அனயந்டழமகட்டும்' ன்று

பிக்கூமட பித்வத.

ழபடமந்ட பிதத்டயறம் இப்டிழத

ளடய்பத்டயன் குல் (மன்கமம் மகம்)
ஸ்டமம்
ழபடமந்ட பிதத்டயறம் இப்டிழத
ழதமக சமஸ்டயம் ற்ய மன் ளசமன் என அம்சம்
ழபடமந்டத்டக்கும் ளமனந்டபடடமன். ப்டி என

ழதமகயவத மம் குனபமக உட்கமர்த்டயவபத்ட, சயஷ்தன்
ிடித்டக்ளகமடுக்க னடிதமழடம அப்டிழதடமன்

ழபடமந்டத்வட அப்தயத்ட யத்டய ளற் ஜமி
பிதனம். க்டயச்சமர்னள்ந ழபடமந்ட
ம்ப்டமதணமமல் அடயழ யத்டயளற் ண

க்டவனேம் இப்டி மம் குனகுத்டயல் ளகமண்டுப
னடிதமட. இங்ழகனேம் அயற ரீடயதில் ழபடமந்ட சமஸ்டய
ஜமம் டத்டமன் மம் குனகும் வபக்கழபண்டிதழட
டபி, அவட அங்ழகழத அடேபணமகப் ண்ஞித்

டனபடற்கு அல். னர்பகம பித்தமப்தமத்டயறம்
இப்டித்டமன் ழபடமந்ட சயவக்ஷ ந்டளடன்று

ளசமன்ழல்பம? டற்ழமட பித்தமசமவதில்
கற்வடக் ளகமண்டு பித்தமர்த்டய ிற்மடு என
உத்டணணம ஜமகுனவப, அல்ட க்ட ச்ழஷ்வ,
அல்ட ழதமகர ச்பவ அவந்ட மடவக்குப்
ழமய்க்ளகமள்பமன். ஆமல் அயற ரீடயதில்
சமஸ்டயங்கவநக் கற்றுக் ளகமள்றம்ழமடகூ அவட
குஞத்ழடமடும் ஆசமத்ழடமடும் ம்ந்டப்டுத்டமணல்
இப்ழமட பிட்டினப்டழமல் இனக்கக்கூமட. ல்

எறேக்கக் கட்டுப்மட்டுனும்,க்டய பிச்பமம் னடம
ண்னகறன் கற்றுக்ளகமண்மல்டமன் ணமஞபன் ன்மக
உனபமபமன், கல்பினேம் ிற்கமத்டயல் ளகமஞ்சங்கூ டப்ன
பனயதில் ப்ழதமணமகமணல் ல்டற்ழக ஆகும்
ன்வடத் டமன் டயனம்ச் டயனம்ச் ளசமல்ய
பந்டயனக்கயழன்.
இப்டி ம் ழடசத்டவதடமக பந்டள்ந க
கவகறக்கும் சமஸ்டயங்கறக்கும் ம் ழடச

னவப்டிழத ளடமர்ந்ட பித்தமப்தமம் க்க

மளணல்மனம் னவந்ட ற்மடுகள் ளசய்தழபண்டும்.
னடிந்டணட்டும் குனகு அம்சங்கள் இனக்கும்டிதமக
இந்ட பித்தமப்தமத்வட அவணக்கழபண்டும்.
அப்ழமடடமன் ஆசமனம் குஞனம் பித்வதழதமடு
வகழகமத்டக் ளகமண்டு ழமகும். ஆசமம், குஞம்

இல்மபிட்மல் ழபடழண ழபடணயல்வ ன்று பசம்
ஏடபவடபி (அடமபட கற்வடபி) எறேக்கம்டமன்
ப்மணஞனுக்கு னக்தம் ன்று பள்றபழ டீர்ப்னச்
ளசமல்யதினக்கயமழ!
ளசய்தழபண்டித ஞிகள்
ளடய்பத்டயன் குல் (மன்கமம் மகம்)
ஸ்டமம்
ளசய்தழபண்டித ஞிகள்
இந்டப் ளரித ஞிதில் னடல் ஸ்ளப்மகச்
ளசய்தழபண்டிதட டற்ழமட ணயஞ்சயனேள்ந

சமஸ்டயக்ஜர்கவநளதல்மம் குனகுழணம, மசமவழதம
டபம என்யல் ிடித்டப்ழமட்டு ழமடயப்டற்கு ஊக்கம்
டழபண்டும். அங்ழக வனத சமஸ்டயங்கநின்
ம்ந்டணம டைல்கவந, சுபடிகவநளதல்மம்

னடிந்டணட்டும் ழசகரித்ட வபக்கழபண்டும். இபற்யல்
ரிர்ச்சுக்கும் டெண்டுடல் அநிக்க ழபண்டும். னக்தணம
டைல்கவநதமபட அச்சுப் ழமடுபடற்கு மதம்
ளசய்தழபண்டும்.

கற்பமக கற்ிப்பமக ழபண்டும்

ளடய்பத்டயன் குல் (மன்கமம் மகம்)
ஸ்டமம்
கற்பன் கற்ிப்பமக ழபண்டும்
ன்மகப் டித்டயந்ட எனத்டர் மற ழனக்கமபட
அவடப் டிப்ிக்கமணல் ழமமர் ன்று ற்ழப கூமட.
ன்மகக் கற்று பித்பமமகய பனும் அப்னம்டமன்
கற்வட ணற்பர்கறக்கும் கற்றுக்ளகமடுத்ட ப்சமம்

ளசய்ழடதமக ழபண்டுளணன்ட ஆன்ழமர் பிடயத்ட பிடய.
டன்ணட்டில் கற்பமதினந்ட தில்வ.

கற்ிப்பமதினந்ட கல்பிதின் தன் பனங்கம
னடமதத்டக்கும் ழமகும்டிச் ளசய்தழபண்டும்.
ணடேஷ்தனுவத பமழ்க்வகதில் ப்ஹ்ணசர்தம்,
கமர்ஸ்த்தம், பமப்ஸ்டம், ந்ந்தமம் ன்று மற
ஆச்ணம் உள்நட ன்மல், கல்பி கற்ிப்டயறம், மற
ஸ்ழஜ்கள் உண்டு. அடீடய, ழமடம், ஆசவஞ, ப்சமவஞ
ன்று இந்ட மறக்குப் ழர். அடீடய ன்மல் டிப்ட.

னடயல் ன்மகப் டிக்கழபண்டும். அப்னம் ழமடம்,

அடமபட டித்டவட ன்மகப் னரிந்டளகமண்டு அடயழ
ழணறம் னட அயற ளறுபட. னென்மபடமக ஆசவஞ.
னடயண்டும் இப்ழமடங்கூப்  ப்ளக்ட்கநில்
ந்டபிடுகயன். ஆமல் இந்ட னென்மபட

பிதத்டயல் டமன் ழகமநமமக இனக்கயட. அட ன்?
ஆசவஞ ன்மல் அயபிழ இக்கயக் ளகமண்வட
ம்னவத பமழ்க்வகதிழ இவனத்ட, வனவதில்

த்டயக் கமட்டுபட ன்று அர்த்டம். கற்ின் அடற்குத்
டக யற்ட ஆசவஞ.

இந்ட னென்ழமடு ணட்டும் பித்பமின் க்ஷஞத்வட
னடிக்கமணல், னடிபமக 'ப்சமவஞ' ன்றும் என
மமபட க்ஷஞம் ளசமல்யதினக்கயட. இடடமன் டமன்
கற் கல்பி டன்ழமடு ழமகமணல் அவட மறழனக்குக்
கற்றுக் ளகமடுப்ட. ப்சமம் ளசய்பட ப்சமவஞ.
றோ ர்ர் இந்ட பிதத்வடக் கபி சமடர்தத்ழடமடு
ளசமல்யதினக்கயமர். நனுவத கவடவத "வடம்"
ன் ளதரில் றேடயதினப்பர் அபர். நன்

யடழடசத்ட மமபமடமல் னஸ்டகத்டக்கு "வடம்"
ன்று ளதர் வபத்டமர். பித்பமன்கள் பினம்னம்டிதம

கமவ்தம் அட. "வடம் பித்பத் எநடம்" - வட
கமவ்தணமட பித்பமன்கறக்கு ழஹ்தம் ணமடயரி ன்று ளசமல்பமர்கள். அடயழ அபர் நன் சடர்டச
பித்வதகவநக் கற்றுத் ழடர்ந்டமன் ன்று ளசமல்றம்ழமட
இந்ட ணமசமம் ளசமல்யதினக்கயமர். 'சடர்டச' ன்

பமர்த்வடதில் சயழவ ளசய்ட ளசமல்யதினக்கயமர்.
'சடர்டச' ன்

பமர்த்வட இண்டுபிடணமக அர்த்டம்

ளகமடுக்கும். டயமற ன்ட என அர்த்டம். டசம் - த்ட,
சடர்டசம் - மற ப்நஸ் த்ட, அடமபட டயமற மற
ழபடம், அடன் ஆறு அங்கம், மற உமங்கம் ன்வப
ழசர்ந்ட டயமறு பித்வதகள்.
'சடர்டச' ன்டற்கு

இன்ளமன அர்த்டம் மற டவச, மற

பிடணம ஸ்ழஜ்கள் ன்ட.

சடர்டச பித்வதகவநக் கற்று, அபற்றுக்கு அடீடம், ழமடம்,
ஆசவஞ, ப்சமவஞ ன்று சடர்டவசகவந நன்
ளகமடுத்டமன் ன்று (கபி றோர்ர்) பமர்த்வட
பிவநதமட்டுப் ண்ஞிதினக்கயமர்.
அடீடழமட ஆசஞ ப்சமவஞ:
டசமச் - சடஸ்: ப்ஞதந் டேமடயி:|
சடர்டசஸ்த்பம் க்னடபமந் குடஸ்பதம்
ழபத்ணய பித்தமற சடர்டசஸ்பதம் ||
ிசமப் னநி
ப்சமவஞ ன்ட இந்ட மநில் டுத்டடற்ளகல்மம்
ஆர்ப்மட்ணமக ப்சமம், propaganda ன்று ளசய்கய

ணமடயரிதமடல். இப்ழமட ழடம 'ஸ்மடிஸ்டிக்ஸ்'கவந
(னள்நி பிபங்கவந)க் கமட்டி என பிதத்வட 'ஏழம'
ன்று யவக்கும்டிதமகழப 'ப்மகமண்ம' இனக்கயட.
இத்டவ ம்ப்ளட் ழமட்ழமம், இத்டவ ஊரில்

ளக்ட்ரிக் வட் ழமட்ழமம், டயட்த்டயல் இடடற்கு
இத்டவ ழகமடி ளசபனயத்ழடமம் ன்கயமற் ழம
'ப்மகமண்ம' ன்ட

க்கயட. பமஸ்டபத்டயல்

(இபற்மல் ங்கறக்கு) ற்ட் ப்ழதமம்
குயப்ிடும்டிதமக இனந்டடம ன்று ழகள்பி

றேந்டமறங்கூ ஸ்மடிஸ்டிக்வப் மர்த்ட ப்ணயத்டப்
மமட்டிபித் ழடமன்யபிடுகயட.
ணடத்டயல் கன்பர்ன் (ணடணமற்ம்) ளசய்கயபர்கள்டமன்
இப்டி ப்மகமண்ம ளசய்படயல் ணம

ளகட்டிக்கமர்கநமதினக்கயமர்கள். ஞத்வட, கமவசக்

ளகமடுத்ட, இல்மபிட்மல் ழபழ ழடம மணர்த்தம்
ளசய்ட பவநத்ட, என்றுணயதமட மண ங்கவந
அப்டிழத ழசரி ழசரிதமகத் டங்கள் ணடத்டக்குத்
டள்நிக்ளகமண்டு பிடுபமர்கள். அப்னம் அபர்கவநக்

கஞக்ளகடுத்ட (அழடமடு ளகமஞ்சம் ழசர்த்டக்ளகமண்மறம்
ழசர்த்டக்ளகமண்டு!) "மர்த்டீர்கநம, இத்டவ ழர் யந்ட
ணடம் உழதமகணயல்வ ன்று ங்கள் ணடத்டயல்

பிச்பமம் வபத்டச் ழசர்ந்டபிட்மர்கள்" ன்று
ஸ்மடிஸ்டிக்ஸ் கமட்டி ப்சமம் ளசய்பமர்கள்.
அங்ழக அப்னம் ம்ணபர்கள் ழமய் கன்பர்ட்

ஆபர்கவந ப்டிதமபட ிடித்ட, "ம் ணடத்டயழ
உங்கறக்கு ன் ிடிக்கபில்வ? அந்ட ணடத்டயழ

ன் ிடித்ட அடயழ ழசர்ந்டீர்கள்?" ன்று ழகட்மல்
அபர்கள் னனயனனய ன்று னனயப்மர்கள். ளமம்றம்
ழகட்மல், "ங்கறக்கு யந்ட ணடத்டயல் டறம்

ிடிக்கமணயல்வ. அப்டிழத இடயல் ிடிக்கமடடமக
டமபட இனந்டமறங்கூ, அந்ட ணடத்டயல் இவடபிப்
ிடித்டடமக டறணயல்வ. யத்வடச் ளசமல்ப்ழமமல்
ங்கறக்கு இந்ட ணடத்வடப் ற்ய என்றுழண ளடரிதமட.

இடயழ ங்கறக்கு அிணமழணம, ளமடபமக ணடபிதம்
ன்டயழழத ங்கறக்கு அக்கவழதம இல்வ.
அபர்கள் ங்கறக்கு இட இடகவநக் ளகமடுத்டமர்கள்.
இன்ம் ன்ளன்ழபம ளசய்படமக பமக்குறுடய
ளகமடுத்டயனக்கயமர்கள், ங்கறக்கு ழடழடம 'வட்'கள்
பமங்கயத் டனபடமகச் ளசமல்யதினக்கயமர்கள்.

இடற்கமகளபல்மந்டமன் அபர்கறவத ணடத்டக்குப்

ழமழமழண டபி, அந்ட ணடக் ளகமள்வக னரிந்ழடம,

ிடித்ழடம ழமகபில்வ" ன்று உண்வணவதப் ழமட்டு
உவத்டபிடுபமர்கள்.
"ப்சமவஞ"

ன் பமர்த்வடவதப் மர்த்டத் டற்கம

ப்சமம் ணமடயரிதமக்கும் அட ன்று ீங்கள்

யவத்டபிப் மழட ன்டற்கமகச் ளசமல்கயழன்.
ப்சமம் ன்மழ னநி ப்சமம்டமன் ன்று டுத்டக்
ளகமண்டுபிக்கூமட ன்டற்கமகச் ளசமல்கயழன்.
ம்வக் கமட்டி ப்ணயக்க வபத்ட ப்சமம் ளசய்பட
ம்னவத ழடசமசமத்டயல் கயவதழப கயவதமட.

இத்டவ ழர் டிக்கயமர்கள் ன்று ஸ்மடிஸ்டிக்ஸ்
கமட்டுபடற்கமக பித்தம ப்சமம் ண்டம்டிதமக ம்
சமஸ்டயங்கள் ளசமல்ழபதில்வ. மத்ம் மர்த்ட,
யணமகழப க்யக்க கூடிதபர்கறக்குத்டமன்
பித்வதவத ப்சமம் ளசய்தழபண்டுளணன்று
பிடயத்டயனப்வட னடயழழத ளசமன்ழன்.
இப்டித்டமன் ப்மகமண்ம ண்ஞமணழ எவ்ளபமன
பித்தமர்த்டயனேம் னடயல் டமன் பித்பமமகய, அப்னம்
குனபமக ஆகயத் டமனும் சய பித்தமர்த்டயகறக்கு

யணமகழப ழமடயத்ட அபர்கவந யணம பித்பமமக்க
ழபண்டும் ன்று வபத்டயனந்டமர்கள். சயஷ்தன் குனபமகய
பமவனதடி பமவனதமக ழணறம் சயஷ்தர்கவந திறபிக்க
ழபண்டுளணன்ட ம்னவத ணன.
எனத்டன் டமன் ம்மடயத்ட ளமத்வட தமனக்கும்

ப்ழதமப்மணல் னவடத்ட வபத்டபிட்டுச் ளசத்டப்

ழமமல் த்டவ ழடமழணம, அவடபி ழடமம், டமன்

கற் பித்வதவத மற ழனக்குக் ளகமடுக்கமணல் ளசத்டப்
ழமபட ன்ட ம் னன்ழமர்கநின் கனத்டமக
இனந்டயனக்கயட.
டயபித உடபினேம் னெ ளகபனம்
ளடய்பத்டயன் குல் (மன்கமம் மகம்)
ஸ்டமம்
டயபித உடபினேம் னெ ளகௌபனம்
ழப டற்ழமட பித்பமமக இனந்டளகமண்டும்

சயஷ்தர்கள் கயவக்கமணயனப்பர்கவந னடயல் ிடித்ட
அபர்கநிம் சய ழமபட ழசர்ந்ட டிக்கும்டி பசடய
ளசய்டட ழபண்டும்.
Chair ன்று

னைிபர்யடிகநில் வபப்டழமல் இந்ட

பித்பமன்கவந வபத்ட அழட ழமன்று ன்ணமம்
கயவக்கச் ளசய்தழபண்டும். ன்ணமம் ன்ட
டமம்மநத்டயல் வபத்ட ீட்டுபட ணட்டுணல்,
னெத்டயல் ளகௌபத்வட உண்மக்குபடம்டமன்.
மமவபபிப் ண்டிடன் ழணல்-இபக்குத்டமன்

"ளசன்பிளணல்மம் சயப்ன" ன்று ழமற்யத ம்
ழடசப்ண்ன ணவத பிக்கூமட.

அனர்பணம வனத சமஸ்டயி்ங்கநில் ண்டிடர்கநமகக்
கயவக்கக் கூடிதபர்கவநளதல்மம் ம் ணத்டயழழத
ழசர்த்ட யந்டணமகப் மணரிக்க ழபண்டும் ன்றும்,

அபர்கவநக் ளகமண்டு சயஷ்த ம்வகள் உற்த்டய

ண்ஞழபண்டுளணன்றும் க்குப் ழமவச. அம்மள்
ங்கல்ம் ப்டிழதம?

பமபட என ணமஞபன் வனத சமஸ்டயி்ங்கநில்
என்வப் ற்யக் ழகள்பிப்ட்டு, யணம ஆர்பத்டன்
அவடக் கற்றுக்ளகமள்ந ழபண்டுளணன்று யவத்டமல்,
'உக்கு

பமத்தமரில்வ, ீழத டமபட னஸ்டகம்,

சுபடிவதத் ழடடி னட்டிக்ளகமள்' ன்று ளசமல்மணல்,
'பமப்ம, உக்கமகத்டமன்

இழடம பமத்தமர் ழடடிப் ிடித்ட

வபத்டயனக்கயழமம்; ீ பனபமதம பனபமதம ன்றுடமன்
அபர் டயர்மர்த்டக் ளகமண்டினக்கயமர் ன்று மம்
ளசமல்றம்டிதமக ற்மடுகள் ளசய்ட ணக்குப் ளனவண
ழடடிக்ளகமள்ந ழபண்டும்.

கற்றுக்ளகமடுக்கத் ளடரிதமட, அல்ட இஷ்ப்மட
ண்டிடர்கவநனேம் ிமர்த்டயத்டக் ளகமண்டு,"ணசயத்ட", அந்ட
சமஸ்டயி்ம் அபழமடு ழமகமணல் மற சயஷ்தர்கநிம்
ழசனணமறு ளசய்தழபண்டும். அபர் இந்ட பனயக்கு

பனடிதமடபர் ன்ழ ற்ட்மறம், அல்ட அபரிம்
டிக்க பனுழண பபில்வ ன்று ற்ட்மறம்கூ,

அபனக்குப் மணரிப்ன டத்டமன் ழபண்டும். ன்வக்ழகம
உப்னக் கமய்ச்சயப் த்டமள் ளதிறக்குப் ழமபர்கவந
த்தமகய ன்று ளகௌபப்டுத்டய ஆனேஸ் னம ளன்ன்,
அபர்கள் "ழமதினந்டமல்கூ" அபர்கறவத

குடும்த்டக்குப் ளன்ன் ன்று ளகமடுக்கபில்வதம?
அம்ணமடயரி அயறக்ழக டங்கவநத் டந்டளகமண்டு ந்ட
சமஸ்டயணமமறம் ரி, கவதமமறம் ரி, அவட
மங்ழகமமங்கணமகத்

ளடரிந்டளகமண்டினக்கயபர்கறக்கும் மம் பமழ்க்வக
பசடயகள் ளகமடுத்ட, ணரிதமவட ண்ஞி வபத்டக்

ளகமள்நத்டமன் ழபண்டும். அபர்கள் சயஷ்தர் ன்று
வபத்டக்ளகமண்டு மம் ளசமல்யத் டமபிட்மல்கூ
அபர்கவந அிணமித்ட, உத்மப்டுத்டய வபத்டக்

ளகமண்மல் ப்டிழதம என பிடத்டயல் அபர்கறவத
சக்கு ளபநிதிழ ழமகமட. டஸ்கநில் அபர்கவநப்
ழசப் ண்ஞி ழமட்ஸ் டுத்டக்ளகமள்நமம்.

அயஜர்கநமக உள்நபர்கள் அபர்கநிம் ழகள்பிகள்
ழகட்டு ("ரிப்ச்ம்" ண்ஞி) பிதங்கவநக் கந்ட
ளகமள்நமம். அபனவத சமஸ்டயி்த்டயல் குயப்மக topicகவநச் ளசமல்ய வ்தமம் (thesis) ணமடயரி றேடப்
ண்ஞமம், அல்ட அபனவத
மதத்டன்அயபமநிகழந றேடமம். ஆக, ம்
சமஸ்டயி்ங்கவநக் கமக்க ம்ணமல் ன் ண்ஞ
னடினேழணம அவ்பநறம் ளசய்தழபண்டும்.
எவ்ளபமனபனம் பித்பமமக ழபண்டும்
ளடய்பத்டயன் குல் (மன்கமம் மகம்)
ஸ்டமம்
எவ்ளபமனபனம் பித்பமமக ழபண்டும்
என பமத்தமர் பழம என சயஷ்தனக்குப் மம்
ளசமல்யக்ளகமடுக்க ற்மடு ண்ஞித் டனபட
ணட்டுணயல்மணல் - இட ளமம்றம் அத்தமபச்தணம
கமர்தம்டமன், இடற்கு ீங்கள் வகளகமடுக்கத்டமன்

ழபண்டும், ழடமள் ளகமடுக்கத்டமன் ழபண்டும், ஆமல்

இப்டி இன்ளமனத்டன் டிப்டற்கு பசடய

ண்ஞித்டனபழடமடு ணமத்டயம் யன்று பிமணல் உங்கநில் எவ்ளபமனபனழண ம்னவத இத்டவ
சமஸ்டயி்ங்கநில், பித்வதவகநில், கவகநில் டமபட
என்யமபட ழடர்ச்சயள ழபண்டும். 'ஆீறக்குப்
ழமழன், ம்மடயச்ழசன், குடும்ம் த்டயழன்'
ன்ழடமடு யன்றுபிமணல், டைற்றுக்கஞக்கமக
இனக்கப்ட் ம்னவத பித்வதகநில் டமபட
என்யமபட எவ்ளபமனத்டனம் ல் ஜமம்

ம்மடயத்டக் ளகமள்ந ழபண்டும். ம் பித்வதகள் பந
ஆசமர்தர்கறம் சயஷ்தர்கறம் உண்மக்கயத் டனபழடமடு

யற்கமணல் ீங்கள் எவ்ளபமனபனம் சயஷ்தமகய டமபட
என பித்வதவத அப்தயத்ட அடயல் ீங்கழந
ஆசமர்தமகய இன்ளமனத்டனக்குச்

ளசமல்யக்ளகமடுக்கக்கூடித அநறக்குத் டயவண ள
ழபண்டும்.
மம சமஸ்டயி்த்டயல் இன்ளஸ்ட் இனந்டமல்
வ்தமகஞம், யனக்டம் இப்டி டமபட ன்மகக்
கற்கமம். அயற பமடத்டயல் இன்ட்ளஸ்ட் இனந்டமல்
டர்க்கம் டிக்கமம். ங்கர டத்டயல் இன்ட்ளஸ்ட்

இனக்கயடம? பவஞ
ீ
, ம்னடங்கம், டங்கம், பமய்ப்மட்டு
டமபட கற்றுக் ளகமள்நமம். இல்மபிட்மல் என
உநிவத வபத்டக் ளகமண்டு என சயல்ம் ண்ஞக்
கற்றுக்ளகமள்நமம். இப்டிப் ழர்  உநிகவந
வபத்டக்ளகமண்டு டட்டிதடடமன் இன்வக்கும், 'இந்டயத
மகரிகம் ன்று என்று பமநமப இனக்கயட' ன்று

உகத்டக்ளகல்மம் கமட்டும் பமநமறம் ழகமனங்கநமக
உதர்ந்ட யற்கயட.

அம் குவத "அபவ"த் ளடமர்னறுத்டக!
ளடய்பத்டயன் குல் (மன்கமம் மகம்)
ஸ்டமம்
அம் குவத "அபவ"த் ளடமர்னறுத்டக!
இங்ழக அந்ட உநி ப்டி ஈச்ப ம்ந்டம் ளற்ழடம,
சயல்ி ப்டி டன் கவத்டயவணவத ஈச்பமர்ப்ஞம்

ண்ஞிமழம அப்டிழதடமன் ந்டக் கவதமமறம்
சமஸ்டயி்ணமமறம் தன்மமறம் அவட

ஈச்பமர்ப்ஞம் ண்ஞழபண்டும். இல்மபிட்மல்
'இடயழ

மம் ளகட்டிக்கமன்' ன் அங்கமம்டமன்

உண்மகும். ஆச்திப்பர்கநின் அங்கமத்வடக்
குவக்கத்டமன் ணடீங்கள் இனக்கயன். அடயல்
என்யல் உட்கமர்ந்ட ளகமண்டினக்கயழன். ம்னவத

ளரித ண்மட்டுப் மம்ர்தம் பஞமகப்
ீ
ழமகப்மட
ன்டயல் க்கு இனக்கய ஆவசதிமல் அவபனம்

ம்னவத பித்வதகநில் என்வழதனும் ன்கு கற்
அயபமநிகநமக ஆகழபண்டும், அல்ட
கவஜர்கநமகழபண்டுளணன்று ளசமல்ய உங்கவநத்

டெண்டிக்ளகமண்டினப்டயல், ீத்டயன் னக்த உத்ழடசணம
அங்கமக் குவப்னக்கு ழர் டயமகப் ண்ஞிபிக்
கூமடல்பம? அடமழ ளசமல்கயழன் - அவபனம்
அயபமநிகநமக ழபண்டிதடடமன். டமபட என

கவதில் ழடர்ச்சயள ழபண்டிதடடமன். ஆமல் அழட

ணதத்டயல் அவபனக்கும் ல் க்டயனேம்

இனக்கழபண்டும். 'கற்ளடல்மம் அபன் அனநமல்,
கவகளநல்மம் அபன் ப்மடம்' ன் ண்ஞத்ழடமடு
கற்கழபண்டும். அப்னம் அவட ப்ழதமப்டுத்டபடம்
னடிபமக அபவ யவறப்டுத்டகய பிடத்டயழழத
இனக்கழபண்டும்.

மம சமஸ்டயி்த்டயல் ழமமறம் சப்ட ப்ஹ்ணத்வடக்
கமட்டிக் ளகமடுக்கழபண்டும். ங்கர டத்டயல் ழமமல் மட
ப்ஹ்ணத்டயல் னடிக்கழபண்டும். பமடம், அயபமமய்ச்சய
ன்று ழமமறம் இபற்மல் ந்ட அநறக்குப் ணமத்ண
டத்பத்வடக் கமட்டிக் ளகமடுக்க னடினேழணம அந்ட அநறக்கு
அவடச் ளசய்தழபண்டும். கஞிடனம் ங்க்வத

(ண்ஞிக்வக) தில் அநபினடிதமட ஆத்ண டத்பத்வட
யவப்னட் னடினேம் - மஸ்க மதர், ஆர்தட்ர்
னடயதவபகறவத கஞிட டைல்கநின் ணங்கந
ச்ழமகங்கவநப் மர்த்டமல் ளடரினேம், அபர்கள் ப்டி

இவடனேம் ஈச்ப ம்ந்டணமக்கயமர்களநன்று. டமப
சமஸ்டயி்ணம, biology -தம உதிரிதல் சமஸ்டயணம,
டபமமறம் ஸ்னஷ்டிகர்த்டமபின் பிசயத் பிசயத்ணம
கல்ம சக்டயவத யக்கவபப்டயல் னடிதனடினேம்.
மகஃி அபன் ப்டி கத்ஸ்பனொணமக ணவகள்,
ீனணயகள், டயகள், மவபங்கள், க்வநழணட்டுகநமக
பிடபிட ழபடிக்வக ண்டகயமன் ன்வடக்
கமட்டும்டிச் ளசய்தனடினேம். 'அஸ்ட்மணய' அபன்
அந்டத்டயல் ழகமமடே ழகமடி ழமகங்கவந அடயசத
கடயகநில் ஆட்டி வபப்வடத் ளடரிந்டளகமள்ந உடபி
னரித னடினேம். ஃியக்யமழ அபன் ப்னக்னடய

(இதற்வக) னொத்டயல் ழமட்டினக்கய சட்டயட்

எறேங்குகவநப் மர்த்ட ம்வணனேம் ணடேஷ்தடர்ண
எறேங்கயழ ளகமண்டுபந்ட ளகமள்றணமறு
அயறளனடினேம். இப்டி ந்ட என பித்வதவதத்
ளடரிந்டளகமண்மறம் அடன் னெம் டமனும் ணமத்ண
டத்பத்டயழ என அம்சத்வடப் னரிந்டளகமண்டு,

ணற்பர்கறக்கும் னரிதப்ண்ஞழபண்டும். இட ளமம்
னக்தம். இல்மபிட்மல் ல்ம

அங்கமங்கவநனேம்பி ழணமசணம "பித்தம
கர்ப"த்டயல் ீங்கள் அறேந்டயப்ழமபடற்கு மன் பனய
ளசமன்டமக ஆகயபிடும்.

பஞமகும்
ீ
ழம் பித்வதக்கு ஆகட்டும்
ளடய்பத்டயன் குல் (மன்கமம் மகம்)
ஸ்டமம்
பஞமகும்
ீ
ழம் பித்வதக்கு ஆகட்டும்
"த்டவழதம

பமழ்க்வக ப்ச்வ ங்கறக்கு. ஆிஸ்

கமர்தம், பட்டுக்
ீ
கமர்தம் ன்று அவகயழமம்,

அபடயப்டுகயழமம். அட ளடரிதமணல், ங்ழகழதம ணத்டயல்
உட்கமர்ந்ட ளகமண்டு, 'அடக் கத்டக்ழகம, இவடக் கத்டக்ழகம'
ன்று ீங்கள் உழடசம் ண்ஞிமல் ப்டி?" ன்று

ழகட்கமம். ணயனந்டமல் வடனேம் ளசய்டபிமம்.
இத்டவ பமழ்க்வக ப்ச்வ இனந்டமறம் த்டவ
ளமறேட அட்வ, ந்னைஸ் ழப்ர், யிணம, சரட்டுக்கட்டு
இத்தமடயதிழ ழமகயட? இப்டி பஞமகப்ழமகய
ீ

கமத்டயல் மடய ளமடப் ஞிகறக்கு ன்றும், மடய

டமபட பித்தமப்மத்டக்கு ன்றும் வபத்டபிட்மல்
ழமடம் - னெப்ஞிகறம் ந்டபிடும், ம்னவத
பித்வதகறம் ப்கமசம் ளற்றுபிடும், மனம் ப்கமசம்
ளற்றுபிடுழபமம்.
ழபவ - ளபட்டி, குடும்த்ளடமல்வ ன்று

ணன்மடுபர்கறக்கு 'வபர்ன்' ழபண்மணம ன்று
ழகட்கமம். ஆவசழதமடு ணஸ் ஈடுட்டு டமபட என
பித்வத அப்தயக்க ஆம்ித்டீர்கநமமல் உங்கறக்ழக
ளடரினேம்,
இந்ட அப்தமத்வடபிப் ளரித 'வபர்ன்' டறம்

இல்வளதன்று. கவநத்டப்ழம ணறக்கு ழபண்டித
உத்மத்வட இவபழத (பித்வதகழந) ஊட்டிபிடும்.
அப்டினேம் எழதடிதமக ீங்கள் 'வபர்ன்' ன்வட

பிட்டுபிடும்டிச் ளசமல்பில்வ. அடறம் ளகமஞ்சம்
வபத்டக் ளகமள்றங்கள். ஆமல் ீங்கழந ஆழமசயத்டப்
மர்த்ட, "இப்டிப் ளமறேவட ழபஸ்ட் ண்டகயழமழண"

ன்று யவக்கக் கூடிதவபகவந பிட்டுபிட்டு - இப்டி
யவத அகப்டும் - அந்டப் ளமறேவட இப்டிளதமன pursuit
-ல்

(ழடட்த்டயல்) ளசபிட்மல் ழமடம், டமபளடமன

ஸ்பழடச பித்வததில் ஈடுட்டுத் ழடர்ச்சய

ளற்றுபிமம். ம் னன்ழமர்கள் ழம பனய அடடமன்.
ணடேஷ்தப் ிபி கயவத்டம் அடன் அயபமழ ளக்
கூடிதபற்வப் ளற்று அடன் னெம் ணடேஷ்தத்பத்டக்கு
ழணழ ழமக னதற்சய ண்ஞமணல் மம் ளசத்டப்ழமமல்
அட ஆடு ணமடு ன்ணமறக்கு ணமந்டமன். என ஆடு
ஆமகழபம, ணமடு ணமமகழபம இனந்ட ணடிபடயல்

அபற்றுக்குக் குவற இல்வ. ப்க்னடயதில் ஈச்பன்

அபற்றுக்கு ற்டுத்டயத டர்ணப்டி இனந்டடமகழப ஆகும்.
ஆமல் ணிடப் ிபி டுத்டபர்கள் இடற்கு அபன்
அடேக்யத்டள்ந உரி அயபின் டர்ணப்டி அவட என
பித்வததமல் ழசமித்டக் ளகமள்நச் ளசய்தமணல்

பிட்டுபிட்மல் அட ளமம்றம் டர்மக்தம். அயறக்கு
ழணழ உள்ந ஆண்பனுக்கமக, ஆத்ணமறக்கமகத்டமன்
அயவப பிட்டுபிட்டு, 'இளடல்மம் டற்கு?' ன்று க
சமஸ்த்ங்கவநனேம் பித்வதகவநனேம் டள்நமழண டபி,
ம் யவதில் அப்டிக் ழகட்டு பிட்டுபிடுபட டகமட.
இட என்றுக்கும் உடபமட ழசமம்ழயதின் பமய்
ழபடமந்டந்டமன்.

அவபனம் பித்பமமதினந்ட கமம்
ளடய்பத்டயன் குல் (மன்கமம் மகம்)
ஸ்டமம்
அவபனம் பித்பமமதினந்ட கமம்
வனத கமத்வடச் ழசர்ந்ட க்மண ணமவகநின்

சமங்கள் இனக்கயன் அல்பம? அபற்யழ என
க்மணத்வடச் ளசமல்றம்ழமட "அழச பித்பத் ங்கள்"
அல்ட "அழச பித்பத் ணமங்கள்" ன்று

குயப்ிட்டினக்கும். ம்னவத ணத்ட றோனகங்கநிறம்
இந்ட ளசமற்ளமர் இனக்கயட. "ழசம்" ன்மல் "ணீ டய"
ன்று ளடரிந்டயனக்கும். "அழச" ன்மல்
"ணீ டயதில்மணல்" ன்று அர்த்டம். என க்மணத்டயழ
உள்ந ளமடணக்கநில் ணயச்சம் ணீ டய இல்மணல்

அவபனம் பித்பமன்கநமக இனந்டமர்களநன்வடழத

"அழச ங்கள்" ன்ட ளடரிபிக்கயட. அக்கமத்டயல்
கனக்கும் பித்பத் - அடமபட டமபளடமன
பித்வததில் மண்டித்தம் - இனந்டட ன்வட இட
ளடரிபிக்கயட. இவட அப்டிதன்றும் ணயவகப்டுத்டயச்

ளசமன்டமகக் ளகமள்படற்கயல்வ. ளன்மல் ப்மணஞ
இடர்கள் ள்நிக்கூம் ழமகமபிட்மறம் டங்கள் டங்கள்
ளடமனயயல், அடற்கம பித்வததில், பித்பமன்கநமகழப
இனந்டமர்கள். ப்மணஞர்கவந டுத்டக்ளகமண்மல்

இண்டு ழபடம், இண்டு சமஸ்டயத்டக்குக் குவதமணல்
வ்னேத்த்டய (சயப்ம ழடர்ச்சய) உள்நபர்கநமக எவ்ளபமன
க்மணத்டயறம் ழர் இனந்டயனப்டமகத் ளடரிகயட.

அடற்ழகற்மற்ழமல் அக் கமத்டயல் குன ீங்கநிறம்
ம்னவத ஆசமர்தமள், பித்தமண்தமள் ழமன் ண்டிட
யம்ங்கள் இனந்டயனக்கயமர்கள். இந்டக் கமத்டயல்

ண்டிடர் ன்று இனப்பவழத, "ழபடத்டயல் என டம்
னரிதபில்வ, அர்த்டம் ளசமல்றங்கள்" ன்று ழகட்மல்,
"மஷ்தத்வடப்

மர்த்டக்ளகமண்டு பந்ட டயல்

ளசமல்கயழன்" ன்கயமர்! கமத்டக்ழகற் குன ீத்டயல்
மன் இனக்கயழன்.

அடமல் - என பிடத்டயல் self-interest (ஸ்பத அக்கவ)
ன்று ழபண்டுணமமறம் வபத்டக்ளகமள்றங்கள் - குன
ீங்கள் ல் யவவணதில் க சமஸ்த்ங்கநிறம்
ல் ஜமத்டன் பிநங்கழபண்டுளணன்டற்கமகபமபட
க ங்கறம் ல் பித்பத் உள்நபர்கநமக
ஆகழபண்டுளணன்கயழன். னன்ழழத ளசமன்மற்ழம,
சயஷ்தர்கநின் டத்வடப் ளமறுத்டத்டமன் குன

உனபமகயமர். சயந்ட அயபமநிகநமக சயஷ்தர் கூட்ம்

இனந்டபிட்மல் அடற்குத் டகுந்டமற்ழமல் குனறம் டம்
யவவத உதர்த்டயக் ளகமள்நழபண்டுளணன்று
யர்ந்டணமகபமபட ற்ட்டுபிடுகயட. அபர்கள் என்வக்
ழகட்டு இபர் னனயக்கப்மடல்பம? அடமல்!

ஆடிதமல் குன ீங்கநிறள்ந குனணமர்கள் ன்மக
சமஸ்டயமர்த்டம் அயந்டபர்கநமய்
இனக்கழபண்டுளணன்மல் ளமறுப்ன சயஷ்தர்கநடடமன்.
பமழ்க்வக னவனேம் பதடம் டவதமகம
ளடய்பத்டயன் குல் (மன்கமம் மகம்)
ஸ்டமம்
பமழ்க்வக னவனேம் பதடம் டவதமகம
"இத்டவ

மள் டமபளடமன டயனுயழழத பமழ்க்வக

த்டயபிட்ழமம். இப்ழமட டயடீளன்று டமபட
சமஸ்டயமப்தமம் ளசய்பட, கவவதக் கற்ட ன்மல்
ப்டி னடினேம்? அடற்கு என பதஸ் இல்வதம? ந்டயல்
பவநதமடட (ம்டயல் பவநதமட) ன்று னளணமனய
இல்வதம?" ன்று ழகட்கமம். அடடற்கம

பதயல்டமன் அடடறம் றணமக பனம் ன்டம்,
பித்தமப்தமத்டக்கு ற் என னபம் உண்டு ன்டம்
பமஸ்டபந்டமன். ஆமறம், 'இந்ட ழடசத்டயழ

ிந்டபிட்டு இடன் மநணம சமஸ்டயங்கநில்
என்றுகூத் ளடரிதமணயனக்கயழமழண!' ன் feeling
இனந்டமல் ந்ட பதயறம் பித்வத பனம். ஆர்பழண
இநபதயன் டடிப்வனேம், க்மஹ்த சக்டயவதனேம்

(கல்பிவதக் க்யத்டக் ளகமள்றம் சக்டயவதனேம்)
உண்மக்கயபிடும்.

இடபவ டமபளடமன பமழ்க்வக னவதில் ழமய்
பிட்ழமளணன்மல் அட ந்தமதணமக மம்
ழமதினக்கப்மட "டமபளடமன" னவடமன்.

ஆவகதமல், "ந்ட என னவ"தில்டமன் மம் ழமதினக்க
ழபண்டுழணம அடயழ இிதமபட ழமபட ன்
உறுடயனேம் ஆர்பனம் இனந்டமல் ஈயதமக அப்டி
ணமற்யக்ளகமள்நமம்.
ம்டயல் பவநனேணம ன்று ழகட்வடழத 'சமஞ்ம'க
டுத்டக்ளகமண்டு, 'ஏ பவநனேம்' ன்று கமட் னத
ழபண்டும். உரித பதயழ என்வக் ழகமட்வ
பிட்பர்கள் இப்டி 'சமன்ஜ்' ண்ஞி தித்டக்

கமட்ழபடமன் அந்டப் னளணமனய ற்ட்டினக்கயட ன்று
யவக்க ழபண்டும். ப்த்தக்ஷத்டயழழத இப்டிப் ர்
இனந்டயனக்கயமர்கள்.
த்னஷ்மந்டணமக ணீ  கமத்டயல் ப்ளமஃர்
றந்டமவணதர் ன்பர் இனந்டமர். (அபர்) ம்ட
பதறக்கு ழணல்டமன் சமஸ்டயம் டித்டமர். அப்னம்

(கும்ழகமஞத்டயல் றோண ம்ந்டனள்நடமக உள்ந)
அத்வபட வ ணமடயரிதம ளரித பித்பத்
டஸ்கநில் கூ, இபற்யழழத னம் டயன்று ளகமட்வ
ழமட் ளரித ண்டிடர்கறக்கும் னரிமட டத்ப
டேட்ங்கவந அபர்கழந ஆச்சர்தப்டும்டிதமக டுத்ட
பிநக்கயதினக்கயமர். ஆகழப னடயத இவநஜர்

டவனவதில் சயஷ்த ம்வ உனபமக்குபழடமடு,

பதடமபர்கறம் இட னடல் ம் சமஸ்டயங்கநிழம

கவகநிழம, டமபட என்று அப்தமம் ளசய்ட அடன்
பனயதமய் ப்ஹ்தபித்வதக்குப் ழமகும் மக்தத்வடப் ள
னதழபண்டும்.
அசமங்கணல் ணக்கறம் சரர்கறழண ளமறுப்ன
ளடய்பத்டயன் குல் (மன்கமம் மகம்)
ஸ்டமம்
அசமங்கணல் ; ணக்கறம் சரர்கறழண ளமறுப்ன
னற்கமத்டயல் அசர்கறம் ணமபித்பமன்கநமக

இனப்மர்கள். ம டஸ்கள் அயபமநிகள் யவந்டடமக
இனக்கும். ன்மக பித்பத் ம்மபவகள் ளசய்டம்
மணமன்தங்கள் பிட்டும் பித்பமன்கவநனேம், அடன்
பனயதமக பித்வதகவநனேம் வ்னத்டய ளசய்டமர்கள்.
இப்ழமட... மன் ளசமல்ழபண்மம் - லழகன்
ணயிஸ்ட்ரி, கல்ச்சுல் அஃழர்ஸ் ணயிஸ்ட்ரி ன்று

இனந்டமறம், ளகமஞ்சத்டயல் ளகமஞ்சணமபட கமசம
அிவ்னத்டயக்கு அபர்கள் ளசய்பவட மம் மமட்த்டமன்
ழபண்டுளணன்மறம், ழடம குடிதசு மநில் இத்டமம்
ழகமடி ங்கள் உள்ந ழடசத்டயல் என த்டப்
ண்டிடனக்கு ளகௌபம் ண்டபட ; 'மன்ஸ்க்ரிட்

ப்ழணமன்' ன்று டமபட இண்டு வனத ஏரிதண்ல்
ஸ்கூல்கறக்கு 'க்மன்ட்' ளகமடுப்ட; இண்டு
னைிபர்யடிதில் 'ழசர்' வபப்ட; என சய ழனக்கு
ஸ்கமர்யப் டனபட; க்மணக் கவ உத்பம் ன்று
டமபட மவந்ட மள் ண்டபட - ன்டமகச்

ளசய்பளடல்மபற்வனேம் கூட்டிக் கஞக்ளகடுத்டமறம்

ளமனநமடமம், மடபம், ீர்ப்மசம் னடயதபற்றுக்குச்
ளசபனயப்டயல் டையல் என ங்கமபட
பித்தமிவ்னத்டயக்குப் ழமகும் ன்று ழடமன்பில்வ.
அபற்யழ கமட்டுகய இன்ட்ளஸ்ட் இடயல் தமனக்கும்
இல்வ - ந்டக் கட்சயக்குழண இல்வ. ஆமறம்

ளபநிழடசங்கறம் ம் இழணவ ப்ளமளக்ட், ண்ஞிக்
கமட்டுபடற்கமக ணட்டும், ம்னவத பித்தவகவநனேம்
கவகவநனேம் ற்ய யவதப் ழசுபடமக

ற்ட்டினக்கயட. இபற்றுக்கமகச் ளசய்கய ழடம
ளகமஞ்சனம் ஈச்ப ம்ந்டணயல்மணறம் சமஸ்டயரித
பனயதில் இல்மணறம் ளசய்தப்டுபடமல் அவபனேம்

உரிதடி ப்ழதமப்மணல் ழமகயன். இன்வத
மமங்க ரீடயதில் இடற்கு ழணல் என்றும்

டயர்ப்மர்ப்டற்கயல்வ. அபர்கவநக் குவகூச்
ளசமல்ழபண்மம்.
ஆகழப ளமடபமக பித்வதகள் ன்று
டுத்டக்ளகமண்மல் ளமடங்கறம், சமஸ்டயங்கவந
பநர்க்க ழபண்டித குனீங்கள் ன்று

டுத்டக்ளகமண்மல் சயஷ்த பர்க்கனம்டமன் இப்ழமட
பினயப்னஞர்ச்சய ளற்றுப் ளமறுப்ன டுத்டக்ளகமண்டு
ளசய்த ழபண்டிதவடச் ளசய்தடம். என பிடத்டயல்
மமங்க ரீடயதில் க்கமடட கூ ல்டற்குத்டமன்
ன்ழன். ளன்மல், அப்டி ந்டமல் ங்கள்
இவ்பிதத்டயல் அசட்வதமக இனந்டபி னடினேம்.
அப்டி இல்மட ழமடடமன் க ங்கறம், "இவப

ம்னவத ணத்டம மம்ர்த ளமத்ட. இபற்வ

மம் க்ஷயக்க ழபண்டும்" ன்று ளமந்ட அக்கவனேம்

பிசமனம் கமட்டி ஹ்னடத னர்பணமக ஈடு அடயக இம்
உண்மகயட.
அவகுவ ஜமத்டக்ழக ஆடற
ளடய்பத்டயன் குல் (மன்கமம் மகம்)
ஸ்டமம்
அவகுவ ஜமத்டக்ழக ஆடற
பமஸ்டப யவ ப்டி இனக்கயளடன்று மர்த்டமல்

வ்தம்டமன் ணயஞ்சுகயட. ப ப ப பித்வததின்
டம் குவந்டளகமண்ழ பனகயட. எவ்ளபமன

சமஸ்டயணமக ணவந்டளகமண்ழ பனகயட. த்டவழதம
கவகள் இனந்ட இம் ளடரிதமணல்

ழமய்க்ளகமண்டினக்கயன். எழ இனட்டிழ சயன்
ணயன்ணயிப் னச்சய ளபநிச்சம்கூப் ளரிசமகத்
ளடரிகயமர்ழம, குனீங்கநிழ ஸ்பல்பித்பத்ழடமடு
எனத்டர் இனந்டபிட்மல்கூ அபவ சயஷ்தழமகம்

"ர்பஜ்ஜர்" ன்று னகழ்ந்ட அபனம் டமம் அடற்குழணல்

ளடரிந்டளகமள்ந ழபண்மளணன்று யவக்கய அநறக்குக்
ளகமண்டு பிட்டுபிடுகயட.
ணயன்ணயிப் னச்சயவதச் ளசமல்றம்ழமட என கவட
யவற பனகயட. கவட ன்மல் யணமகழப ந்ட
கவட. ீகண் டீக்ஷயடனம், னணமர்ழரி ணமழடப
சமஸ்டயகள் ன்பனம் ம்ந்டப்ட் கவட. ீகண்
டீக்ஷயடர் ணடவதில் னகழ்பமய்ந்டடமக உள்ந டயனணவ
மதகர் ணமவனேம் னட ணண்த்வடனேம் கட்டித

மதக ணன்னக்கு ணந்த்ரிதமக இனந்டபர். ணமக்டர்.
இபற்ழமடு ணமபித்பமனுணமபமர். னணமர்ழரி

சமஸ்த்ரிகள் இபர் ணமடயரி ப்யத்டய ளமடபர். ஆமறம்
டீக்ஷயடனம் அபரிம் ப்டித் ழடமற்றுப் ழமணமடயரி
ஆமர் ன்று அந்டக் கவட ளடரிபிக்கயட. ஜமசூன்த

உகத்டயழ ப்டி ணயன்ணயிப் னச்சய ணமடயரி டநிப்ழம
ஜமத்வடப் கட்மகக் கமட்டிக்ளகமள்பர்கள் டங்கவந
ப்ணமடப் டுத்டயக்ளகமள்ந னடிகயட ன்று ணமழடப
சமஸ்டயரி இடித்டக் கமட்டி ச்ழமகம் இதற்யச்

ளசமன்டயல்டமன் டீக்ஷயடனக்கு அபரிம் ளமம்றம்
ணரிதமவட ற்ட்ட ன்று கவட.
ளபறும் அட்வ ஆமணயகறம் ணயன்ணயி
அயபிமழழத ப்கமசயக்கய இனட்டுச்

சூழ்யவதில்டமன் இப்ழமட இனக்கயழமம். இந்ட
ணயன்ணயி எநிவத ணங்கச்ளசய்னேம் க்ஷத்க்
கூட்ங்கநின் ப்கமசம், க்ஷத்ங்கநின் எநிவதனேம்
ணறேங்கப் ண்டம் சந்த்ழமடதம், அந்ட சந்த்னும்
இனக்கய இம் ளடரிதமணல் அனங்கயப்ழமகும்
லர்ழதமடதம் ன்னும்டிதமக ழணறம் ழணறம் மட்டில்
பித்தம ப்கமசம் ஏங்கும்டிதமகச் ளசய்தழபண்டும்.
இப்ழமட னர்ஞ ழதமக்தவட உள்ந பித்பமன்கள்,
சமஸ்டயஜ்ஜர்கள், வனத கவகள் ளடரிந்டபர்கள்.
ஆனேர்ழபட வபத்தர்கள், சயல்ிகள், டகமர்கள், ட
சமஸ்டய யனஞர்கள் ன்று ழடம ளகமஞ்சணமபட
இல்மணல் ழமகபில்வ. ஆமறம் அட்வக்குத்டமன்
ணடயப்னத் டனபட. டனமறக்குத் டமன் ணரிதமவட

ளசய்பட ன்று ழமகம் இனப்டயல், - கட்சயதிணமம்

மடயதிணமம் னடயத இடயறம்

டவடெக்கயதினப்டயல் - மடக்கநமக அங்கயதினந்ட
ளகமண்டினக்கய, யணம ழதமக்தவடனேள்ந இந்டச் சய
பித்பமன்கறக்கு ஆடற கயவப்ட ச்ணணமதினக்கயட.
சபமல்கமர்கள் ஆர்ப்மட்ணமகத் டங்கறவத

அவகுவ ஜமத்டயல் ழபடமந்ட சமஸ்டயம் பவதில்
ம்னவத பித்வதகவநப் ற்ய றேடபட இன்று கத்
ப்யத்டய ளறுகயட. ல் ஜமனள்ந பிதஜ்ர்கள்
ளமம்றம் ரிச்ணப்ட்டு ஆமய்ச்சய ளசய்ட டுத்டச்

ளசமல்கய பிதங்கவந ப்சமம் ளசய்படற்கு, ப்சும்
ளசய்படற்கு பனம் னன்பனபடயல்வ. இன்வத

யவதில் டனல்டமன் ழபண்டும், னர்ஞ ழதமக்தவட
அபச்தணயல்மட பிதம் ன்கயடழம ஆகயக்ளகமண்டு
பனகயட. இடற்குக் கமஞம், ளமடபமக பித்தம

ஜமத்டயன், சமஸ்டய அயபின் ளபல் ளமம்றம்
இங்கயதினப்டடமன். ழணற்கத்டயதப் டிப்ிழ
ழடர்ந்டபர்கள் டற்ழமட யவத இனந்டமறம் ஸ்பழடச

பித்தவகநில் ரிசதம் ங்கறக்கு இல்மடடமல்டமன்,
இடயழ பமஸ்டபணம ஜமத்வட வழம

னடிதமணல், மழமணம அவகுவ ஜமத்வட
ஆடரிப்டமக இனக்கயட. இட ரிழத இல்வ.
ஆடரிப்பர்கள் இல்மபிட்மல் ல் பித்பத்
உள்நபர்கறக்கு ணற டநர்ந்ட ழமய் அபர்கள் டங்கள்
பித்பத்வடத் டங்கறவத ந்டடயக்ழகம,
சயஷ்தர்கறக்ழகம கற்றுக்ளகமடுக்கமணழ
ழமய்பிடுபமர்கள். ணக்கு பித்வதகள்

ஷ்ணமகயப்ழமகும். இப்டித்டமன் டற்ழமழட

ழர்ந்டயனக்கயட. இட ழணறம் இப்டிழத

ழமய்க்ளகமண்டினப்டற்கு பிப்மட ன்டற்கமகத்டமன்
இவ்பநற ளசமல்படம்.
ழரில் கண் ஆடர்ச பித்பமன்கள்
ளடய்பத்டயன் குல் (மன்கமம் மகம்)
ஸ்டமம்
ழரில் கண் ஆடர்ச பித்பமன்கள்
இம்ணமடயரி, ழர், னகழ், ஞம், ஆடற வடனேம்

டயர்மர்க்கமணல் அழக குடும்ங்கநில் பித்வதகறக்ழக

டங்கவந அர்ப்ஞித்டக்ளகமண்டு பனபர்கவநனேம் மன்
என்று, இண்டு இத்டயல் மர்த்டயனக்கயழன். மன்

த்டவழதம ஊர் சுற்ய வ்பநழபம மர்த்டயனப்டயல்
இப்டினேம் மர்த்டட க்குச் ளசமல்ய னடிதமட
ந்ழடமணமதினந்டட.
இபற்யல் என்று ங்ழக ப்ழமட ன்மல் 1927-28
பனங்கநில் ணவதமந ழடசத்டயல் சுற்யக்
ளகமண்டினந்ழடன். அங்ழக டயனபஞ்சயக்கநம் ன்று என

ஸ்டம். (டயன அஞ்வசக்கநம் ன்ழட ரிதம ளதர்.)
வனத கமத்டயல் அடடமன் ணவதமந ழடசத்டக்குத்
டவகணமதினந்டட. ன்ிண்டு ஆழ்பமர்கநில்

எனபம குழசகப் ளனணமள், அறுத்டய னென்று
மதன்ணமர்கநில் எனபம ழசணமன் ளனணமள் (இண்டு
ழரிறம் 'ளனணமள்' இனக்கயட.) ஆகயத ம - க்டர்கள்
இனபனம் டயனபஞ்சயக்கநத்டயயனந்டடமன் ஆட்சய

த்டயதினக்கயமர்கள். ழடபமத்டமல் ழமற்ப்ட்டுப்

'மல்

ளற் ஸ்டம்' ன்று கூப்டுகய

ழக்ஷத்ங்கநில் "எண்ழஞ எண்ட கண்ழஞ கண்ட"
ன்டமக ணவதமநத்டயயனக்கும் ழக்ஷத்ம் இடடமன்.
இழட ணவதமந ழடசத்டயல் (ஆழ்பமர்கநின்
மசுங்கவநப் ளற்வபதம) டைற்யளதட்டு டயவ்த
ழடசங்கநில் டயன்னென்று இனக்கயன்.

டயனபஞ்சயக்கநத்டக்குப் க்கத்டயல் ப்யத்டணம கபடய
ழக்ஷத்ம் என்று இனக்கயட. ளகமடுங்கறர் ன்று ளதர்.
ளபள்வநக்கமர்கள் அவடத்டமன் 'ழமங்கனூர்' ன்று

ஆக்கயதினக்கயமர்கள் அந்ட ஊரிறம் அவடச் சுற்யனேள்ந
சய ஊர்கநிறந்டமன் மன் ளசமன்டி அழக

பித்பமன்கள் ளபநினேகத்டயன் ஆடவபப்ற்ய
யவக்கமணல் அழக சமஸ்டயங்கவந அப்தயத்டக்
ளகமண்டினப்ட.
ளகமடுங்கறரிறம், இந்டச் சுற்றுப்ன ஊர்கள்
எவ்ளபமன்யறம் மம ன்று எனத்டர் இனக்கயமர்.
ணவதமநத்டயழழத ளமடபமக மமக்கள் அடயகம்.
அங்ழக ளனம்மறம் "ணனணக்கத் டமதனவ" ன்
னவப்டிழத மஜ்தழணம, ணற் ளமத்ழடம அடுத்ட

டவனவக்குப் ழமய்க் ளகமண்டினந்டட. அடமபட
அப்ம - ிள்வந ன்று ிடமர்யடணமக ணற்

இங்கநிளல்மம் ளமத்ட, மஜ்தம் ஆகயதவப
ழமகயன்ளபன்மல், ணவதமநத்டயல் ணட்டும் அம்ணம
பனயதில் ணமடமர்யடணமகப் ழமபடமகறம் இனந்ட.
ஆமறம் அம்ணம ன்மல் அபள் ஸ்த்ரீ. அபள் ப்டி

ளமத்டப் ரிமம் ளசய்பமள்? அடமல் அபறவத

அண்ஞம - டம்ிக்கு ளமத்டப் ழமகும். ஆமல் இந்ட

அண்ஞமழபம டம்ிழதம கண்வஞ னெடுகயழமட டங்கள்
ிள்வநக்கு (ளமத்வட) றேடயவபக்க னடிதமட. அந்ட
ழமடரிதின் ளண்டக்குத்டமன் ளமத்டப் ழமகும்.
னன்ழ ளசமன் ணமடயரிழத அவட இந்டப் ளண்டவத
ழமடன்டமன் ரிமம் ளசய்பமன். இபன் இடற்கு
னன் ளமத்வட யர்பயத்டபனுக்கு ணனணமன்
(ணனணகன்) டமழ? இப்டி ணமணம - ணனணகன் ன்று

ளமத்ட யர்பமம் ழமபடமழழத இடற்கு "ணனணக்கத்
டமதனவ" ன்று ளதர். "டமத" ன்மல் டமதமர்
ம்ந்டப்ட்ட ன்று அர்த்டணயல்வ. Taaya இல்வ,
Daaya 'டமதம்' ன்ட
'ளமத்டயன்

ம்ஸ்க்னட பமர்த்வட. அடற்கு

மகம்' ன்று அர்த்டம். இப்டி

ிடமர்யடத்டயல் ங்கு உவதபர்கறக்குத்டமன்
"டமதமடய" ன்று ழர்.

ளகமடுங்கறர்ப் குடயதில் இனந்ட அழக மமக்கள்
இவ்பமறு ணனணக்கத் டமதனவதில் மமபமக

இனந்டபர்கள். ழர்டமன் மம. மம் 'ணயடில் - க்நமஸ்'
(ணத்தட

பகுப்ிர்) ன்று ளசமல்பர்கவநபிறம்

அந்ட மமக்கநின் பனணமம் ஸ்பல்ணமகழப இனக்கும்.
ம் ஊரில் ண வனக்குத்டமன் கஞ்சய ஆமளணன்மல்,
அங்ழக இந்ட மமக்கநின் னக்த ஆமழண கஞ்சயடமன்!
ம் ஊரில் கஞ்சய சமப்ிடுகய கதம், கப்வ ன்று வன
ணண்ஞிழம, சுவக் குக்வகதிழம என்று வபத்டக்
ளகமண்டினக்கயமளன்மல், அந்ட மமக்கழநம இந்டக்
கதம் - கப்வகூ வபத்டக்ளகமள்படயல்வ. அந்ட

ப்ழடசங்கநில் மணம் ளசனயப்மக பநனம். அந்டப் ம

இவகள்டமன் இந்ட மமக்கறக்குப் மத்டயம்

ளமனநமடம சூழ்யவ இப்டிதினந்டமறம் பித்பத்டயழ
அபர்கள் அத்டவ ழனம், அபர்கவநச் ழசர்ந்டபர்கறங்
கூ, ஆச்சர்தப்டும்டிதம ழடர்ச்சய ளற்யனந்டமர்கள்.
னனமள் ணட்டுணயன்ய ஸ்த்ரீகறம் இப்டிழத

டமபளடமன சமஸ்டயத்டயல் ல் ழதமக்தவட
ம்மடயத்டக்ளகமண்டினப்வடப் மர்த்ழடன். இபர்கநமக
ளபநிதிழ ப்மல்தத்டக்கு ப்தமவப் மபிட்மறம்,
டமமகழப இபர்கநில் ளமம்றம் ழடர்ச்சய

ளற்பர்கநில் சயர் ளதர் ளபநிதில் பிதினக்கயட.
இப்டி என மம ணமணழம மத்தமதம ட்ம்கூ
ளபள்வநக்கம மமங்கத்டயணயனந்ட ளற்யனக்கயமர்.

ளதநபில் மமக்கநமக இனந்டளகமண்டு கஞ்சயவதக்
குடித்டக் கமங்கனயப்பர்கநமக ம்னவத ழபட

சமஸ்டயங்கவநனேம் ணற் னர்பிகக் கவகவநனேம்
வ்னத்டய ண்ஞிக்ளகமண்டு பந்ட இபர்கவந பித்பத்
னெம் னறேடம் 'டிதமக'க் ளகமள்நழபண்டும்.
ணவதமநத்டயல் மன் பித்பத் - ஊவப் மர்த்டட
(ஆதித்டத் ளடமள்நமதித்ட) னப்டக்கு னந்டய. இழட
ணமடயரி இன்ளமன்று மன் மர்த்ட அப்டினேம்

க்குவத மற்ட பனத்டக்கு அப்னம். அட
ணவதமநத்டயல் இட ளடறங்கு ழடசத்டயல் அப்ழமட
மர்த்டட பித்பத் - ஊர். இப்ழமட மர்த்டட அப்டிழத
என ஊர் னறேக்க இல்வ, இட பித்பத் - குடும்ம்டமன்.
ஆமறம் அந்டக் குடும்ழண ளமம்ப் ளரிசமக
இனந்டடமல், "சமஸ்டயங்கநிழழத அத்டவ ழனம்
ஈடுட்டினப்டமக இப்டினேம் என குடும்ணம?" ன்று

ஆச்சர்தப்டும்டிதமகறம், ந்ழடமப்டும்டிதமகறம்
இனந்டட.
"ரி

ழமடனற" ன்று அபர்கவநச் ளசமல்றகயமர்கள்.

ளடமய கயட்ழனேள்ந ஈப்னவச் ழசர்ந்ட அண்ஞம
டம்ிகள் ந்ட ழர். மன் அபர்கவநப் மர்த்டட

ளபமம (பிதபமம) பில் அபர்கறக்கு உள்ந
பட்டில்.
ீ
ளரிதபர் ளதர் ரி ழபங்கலப்வதம.
அபனக்கு மற டம்ிகள். அஞ்சு ழனம் ப்மசரணம
னவதில் எவ்ளபமன சமஸ்டயம் டித்ட ல்
பித்பத்ழடமடு இனக்கயமர்கள். ழபடம், ழபடமஷ்தம்,
ஸ்ம்னடயகள், னமஞம் ன்று எவ்ளபமன்யல் எனத்டர்

ஸ்ளவஸ் ண்ஞிதினக்கயமர். இளடல்மபற்வனேம்
என்றுக்ளகமன்று ழசர்த்டத் ளடமகுத்டப் னஸ்டகம்

ழமட்டினக்கயமர்கள். அடகூப் ளரிசயல்வ. டங்கறக்கு
அடுத்ட டவனவதிறம் இந்ட பித்தம ம்த்
பஞமகயபிமணல்
ீ
டங்கறவத சங்கறக்கும் ன்மக

சமஸ்டயமப்தமம் ளகமடுத்டயனக்கயமர்கள். அவடத்டமன்
மன் ளரிசமக யவக்கயழன். டங்கநகத்டக்
குனந்வடகறக்கு அஞ்சு பதற ஆச்ழசம இல்யழதம

ம்ஸ்க்னட மம் ஆம்ித்டபிடுகயமர்கள். மம்
ன்று னஸ்டகத்ழடமடு கட்டிப்ழமமணல் நணமக
ம்ஸ்க்னடத்டயழழத ழசுபடற்குக் கற்றுக்
ளகமடுத்டயனக்கயமர்கள். ளனட்டு பதற பமண்டுகள்
நிச்சுப் நிச்ளசன்று ம்ஸ்க்னடத்டயல் டயல்
ளசமல்பவடக் ழகட்க ஆந்டணமதினந்டட.

னர்பகமத்டயல் 'அழச பித்பத்ங்கள்' ன்னும்டிதமக
ஊர் னமறம், ளண்டுகள்கூ மண்டித்தத்ழடமடு

இனந்டமர்கள். சமஞி ளடநிக்கயபள் ம்ஸ்க்னடத்டயல்
ழமடு ழமடு ன்று ழமடுபவடக் ழகட்ழ, பமடத்டயற்கு
பந்ட ளபநினைர் பித்பமன் கம்ி ீட்டிபிட்மர்,

கயநிப்ிள்வநகள் கூ டங்கறக்குள் ளரித டர்க்க
சமஸ்டயபமடங்கள் ண்ஞிக்ளகமண்டினந்ட ன்ளல்மம் கவடகநில் மர்க்கயழமம்,

ழகள்பிப்டுகயழமம். அடற்கு ம் கமத்டயறம் ழடம
என்யண்டு இங்கநில் டநிதமபட 'மம்ிள்' ணமடயரிப்
மர்க்க னடிந்டட.
பித்பமன்கள் பித்வதவத ஈச்பழமமவதமக,
அடமபட ழபறு ப்டயப்ழதமம் டயர்மமணல், ழஞி
பநர்த்டக்ளகமள்ந ப்தத்ம் ட்மல் ப்டிதமபட

அவப உதிவப் ிடித்டக்ளகமண்டு வ்னத்டயதமகயபிடும்.
அபர்கறம் உதிவப் ிடித்டக்ளகமண்டு கமம் டள்ந
ஈச்பன் வககமட்மணல் ழமகணமட்மன்.

இப்டி ர் இனந்டணயனக்கயமர்கள். ணக்டம

த்தமவகதர்பமள் ழமன்பர்கள்டமன் ம ம்மபவ,

ழர், னகழ் னடயத ழபண்மம் ன்று எடங்கய, எடங்கய
அபர்கள் மட்டுக்கு இனந்டமர்களநன்யல்வ.

ணமபித்பமன்கநிறங்கூப் ஞபசடய, மமட்டு,
ப்மல்தம் ழபண்மம் ன்ழ இனந்டபர்கறண்டு.
பித்பமமக இனக்கயபர் ஞத்வடத் டள்றபவடபிப்
மமட்வத் டள்றபட ச்ணம். டக்கு ல்னத்டய

இனக்கயட, யவதத் ளடரிந்ட ளகமண்டினக்கயழமம்,

ஆமய்ச்சய ளசய்ட ளரிசமக றேடயதினக்கயழமளணன்மல்
உழ இவட ழமகம் ளகக்வஸ்' ளசய்தழபண்டும்,

டன்வப் னகனழபண்டும், ணரிதமவட ண்ஞ ழபண்டும்
ன் ண்ஞங்கறம் ற்ட்டுபிடுகயன். எழதடிதமக
பித்தம கர்பம் ய, 'இந்ட உகத்டக்கு ம்வணப் னரிந்ட
ளகமள்ந சக்டய உண்ம? ம்வணப் மமட் அடற்கு

ழதமக்தவட உண்ம?' ன்று யவக்கய அநறக்கும் சய
பித்பமன்கள் ழமய்பிடுகயமர்கள். ஆடமல் அபர்கள்

பித்பத்டக்கமகப் மடுடுகயட ழமழப, அல்ட அவட
பிறம் பித ம்ன்ர்கநமபடற்கும் மடு
ழபண்டும்.

பனங்கமத்டக்கமக
ளடய்பத்டயன் குல் (மன்கமம் மகம்)
ஸ்டமம்
பனங்கமத்டக்கமக
பித்பமன்கள் ஞத்டக்கமகப் க்கப்மட,
ப்மல்தத்டக்கமகப் க்கப்மட ன்று மன்

ளசமன்டமல் அபர்கவநக் கமதக் கமதப் ழமழபண்டும்,
ந்ட ளகக்ினும் இல்மணல் னெவதில் டள்நி
வபக்க ழபண்டுளணன்று ணற் ங்கள் அர்த்டம்

ண்ஞிக்ளகமண்பிக் கூமட. ண த்தமகயகநமக
இனந்டமபட பித்தவகவநப் ழஞ ழபண்டுளணன்ட
அபர்கறவத க்ஷ்தணமக இனக்கழபண்டுளணன்ட
ழமழப, அபபனம் ழடம ளகமஞ்சணமபட ஞம்,

ளமறேட னடயதபற்வ த்தமகம் ளசய்ட ம்னவத

ழடசத்டயன் இந்ட அயறப் ிடமர்யடம் சயத்டப்ழமகமணல்
கமப்மற் ழபண்டுளணன்ட ணற்பர்கறவத

க்ஷ்தணமதினக்க ழபண்டும். அடமபட, இப்ழமடள்ந
பித்பமன்கவநனேம் ணற் ண்வத கவகவந
அயந்டபர்கவநனேம் ழடடிக் கண்டுிடித்ட ளமனநமடம

ரீடயதிறம், னெ ளகௌபத்டயறம் அபர்கறக்கு உதர்ற
டந்ட, அபர்கறக்கு சயஷ்த ம்வ உண்மகய இந்ட
பித்வதகள் பனங்கமத்டக்கும் ழமகும்டிதமகப்
ண்ஞழபண்டும்.

உதிழமடு எட்டிவபக்க ழபண்டும்
ளடய்பத்டயன் குல் (மன்கமம் மகம்)
ஸ்டமம்
உதிழமடு எட்டிவபக்க ழபண்டும்
இப்ழமடம் ம் ண்வத சமஸ்டயங்கநில் ரிர்ச்
ன்ட ளகமஞ்சம் க்கத்டமன் க்கயட. ஆமல் அட
'அகமளணயக்'கமக, னெ

பமழ்க்வகழதமடு எட்மணல்

க்கயட. 'ழப்ர்' டிப்ட, 'டீயஸ்' றேடபட, 'ளணயமர்'
'யம்ழமயதம்' ன்று

த்டபட, ஸ்கமர்கள் ன்று

ளமறுக்கய டுத்ட சயழர் ணட்டும் 'டிஸ்கஸ்' ண்டபட.
அப்னம் டைறு இனடைறு ன்று பிவ வபத்டப்

னஸ்டகணமகப் ழமட்டு வப்ரிகநில் வபத்ட அந்டப்
னஸ்டகங்கநில் சயந்டய கூடுகூட்டுபட, னஸ்டகம் ரிீ ஸ்
ஆகயழமட பினம த்டய ணந்த்ரிகறம் ட்ஜ்கறம்
ம்னவத கல்ச்சவப் ற்ய ளக்சர் ளசய்பட,

த்ரிவககநில் ளரிசமக னஸ்டக பிணர்சம் ளசய்பட,

அப்னம் ளகமஞ்சம் கமத்டயல் ழசயதபர்கறம்

றேடயதபர்கறழண அடிழதமடு ணந்டழமய் பிடுபட ன்டமகத்டமன் இப்ழமட ந்டபனகயட. இப்ழமவடத
'ளட்-அப்'ில்

ம்னவத ண்வத

பித்வதகறக்கமகறம் ச்ணம் டுத்டக்ளகமண்டு இப்டி
ஆமய்ச்சய, பிபமட ணமமடு, டைல் ளபநிதீடு

ன்ளல்மம் த்டகயமர்கழந ன்று அபர்கவநப்
மமட் ழபண்டுளணன்மறம் (அபர்கள்) ளசய்பட

"யக்கமணல்", னெத்டயல் ழபர் ிடிக்கமணல் ளகமஞ்ச
கமத்டயழழத டுட்டுப் ழமய்பிடுபவடச்
ளசமல்மணயனக்க னடிதபில்வ. இப்டிதில்மணல்
இபற்வ னெத்டயன் உதிழமடு எட்டி

வபக்கழபண்டும். அடற்கு இபற்யழழத டங்கறவத
உதினம் பமழ்க்வகனேம் கந்ட ழமய்பிடும்டிதமகப்
ண்ஞிக்ளகமள்றம் குன - சயஷ்த ம்வ
ற்ட்மல்டமன் னடினேம்.
ம்னவத சமஸ்டயங்கவந யணமகழப கமப்மற்
ழபண்டுளணன்மல் அபற்யறள்ந பிதங்கவந
ணமத்டயம் னஸ்டகம் ழமட்டு வப்ரிதில் வபப்டயல்

ப்ழதமணயல்வ. அப்டிழத இந்டப் னஸ்டகங்கவந
தமமபட டித்டத் ளடரிந்டளகமண்டு, இப்ழமட க்கய
ரீடயதிழழத ழணறம் ரிர்ச் ண்ஞி, ழணறம்
னஸ்டகங்கள் ழமடுபடமக வபத்டக் ளகமண்மறம்
அடமல் யவத்ட யற்கயடமகப் தன் டறம்
பிவநதமட. னஸ்டகப் டிப்மல் ளறுகய ளபறும்
பிதஜமளணன்ட த்டவழதம டப்னக்கறக்கும்,

பிரீடத்டக்குழணகூ இம் டமம். அல்ட பஞமகப்
ீ

ழமய்பிமம். ம் ழடசமசமப்டி உனபம

இவ்பிதங்கவந ம்னவத ழடசமத்டயன்டிழத
ற்ட்டுள்ந சமஸ்டயரித னவப்டி, ணமஞபனுக்கு
பிதம், னக்கம், ணற் எறேக்கங்கள், உதர்குஞங்கள்,
ஈச்பக்டய னடயதபற்ழமடு கந்ட ளகமடுத்டமல்டமன்
அபனுக்கும் ச்ழதஸ் ற்ட்டு, அபமல் உகுக்கும்
ழக்ஷணம் உண்மகும்.
ல்மத் டவதிறம் குனகு பமம்
ளடய்பத்டயன் குல் (மன்கமம் மகம்)
ஸ்டமம்
ல்மத் டவதிறம் குனகு பமம்
இடற்கு ளமம்றம் டவசயந்ட பனய குனகுக் கல்பி.
உண்வணதம குனகு னவவதக் கவப்ிடித்ட,
குனறவத அயழபமடு அனவநனேம் ழசர்த்ட பமங்கயக்
ளகமண்டு பித்தமப்தமம் ளற்மல் ல்மக்

குவமடுகறம் ழமய்பிடும். ளக்னேர் றழகன்
(ளௌகயகக் கல்பி) கூடு இம்ணமடயரி ரிதம

ஆசயரிதர்கநிணயனந்டம், ப்ளமஃர்கநிணயனந்டம்
அபர்கழநமழழத பயத்ட அபர்கறக்குத் ளடமண்டு
ளசய்டளகமண்ழ கற்று, ப்வழபட்மகப் ரீவக்ஷ றேட

இணயனந்டமல் அப்டிச் ளசய்பட ளமம்றம் ச்மக்தம்.
'ிள்வநதமண்மன்

என பனம் 'ழகமட்'

அடித்டபிட்டமக யவத்டக் ளகமண்டு என
பனணமபட உங்கள் குனந்வடகவந குனகுபமம்
ளசய்தபிட்டு, அடற்கம உடபிவத குனறக்குப்

ண்டங்கள், அல்ட ழகமவ பிடுனவ இண்டு

ணமத்டயமபட இவட த்டயப் மர்க்க பனய ழடடுங்கள்,
ன்ளல்மம் அடிக்கடி மனும் சங்கு ஊடயக்ளகமண்ழ
இனக்கயழன். பிடிகய ழமட பிடிதட்டும்.
குனகுக் கல்பிக்கு அடுத்டடிதமக, next best ன்கயமர்கழந,
அப்டி பனபட சமஸ்டயழமக்டணம னவதில்,
குனணமர்கள் கட்டுப்மட்டின்கர ழ்  சங்கள்
ளயளன்யதமக (அங்ழகழத பயத்டக்ளகமண்டு)
டிக்கய பித்தமசமவகள்.
இண்டில் என்று ற்ட்டு வ்னத்டயதமபடற்கு உங்கவநத்
டெண்டி பிடுபடற்கமகத்டமன் இத்டவ ழம் குனகும்
ற்யனேம், கடிகமஸ்டமம் ற்யனேம் ளசமன்ழன்.
அம்மள் அனள்பமநமக

ளடய்பத்டயன் குல் (மன்கமம் மகம்)
ஸ்டமம்
அம்மள் அனள்பமநமக !
மன் த்டவ ளசமன்மறம், அடயல் ளகமஞ்சணமபட
உங்கள் ணயழ  அம்மள்டமன் அடேக்ம்
ளசய்தழபண்டும்.
ர்பஜ்ஜம ஈச்பழமடு கந்டயனக்கய அம்மள்டமன்
ழசமவகநிளல்மம் ண ழசமவழதமடு ப்கமசயப்டம
பித்வததின் ஸ்பனொம் ன்று ஆசமர்தமள் ழகழமயத்
மஷ்தத்டயல் ளசமல்கயமர். அபள்டமன் ம் ல்மர்

ணயறம் னகுந்ட ம்னவத னமட பித்வதகவந

க்ஷயப்டயல் ம்வணச் ளசறத்டழபண்டும். பித்டம்டமன்

(ஞம்டமன்) குய ன்று ம்னவத ணப்மன்வணவத
ணமற்ய பித்வதழத க்ஷ்தம் ன் ஈடுமட்வ
அபறவத அடேக்ம்டமன் உண்மக்கயத் டழபண்டும்.
இடபவ னேகமந்டணமக பித்தம ப்கமசம் பிநங்கய பந்ட
இந்ட ழடசத்டயல் இனள் னெடுணமறு பிப்மட.

பித்வதடமன் ளரித ப்கமசம் ன்று ளசமன் ஆசமர்தமள்,
'உணம

ழணச்பரி ணமத்ம்டமன் இப்டி பித்வததமல்

ஜ்பயத்டக்ளகமண்டு வணபடய ன்று ளதர் ளற்மள்
ன்று இல்வ, பன் பித்வதவதப் தின்று
பித்பமமறம் அந்ட பித்வதழத அபனுக்கு என ழடஸ்
ளணனவகக் ளகமடுத்டபிடும்' ன்று னடித்டயனக்கயமர்.
"வணபடய"

ன்று இந்ட இத்டயல் உயத்டயழ

அம்மறக்குப் ளதர் ளசமல்யதினப்டற்கு இண்டு

பிடணமக அர்த்டம் ண்ஞமம். என்று, 'யணம்' ன்ட
'ி' ஆடமல்

ி ணவதம 'யணபம'னுக்குப் ிந்ட

இபள் 'வணபடய' ன்ட. 'யண'த்வடக் குயத்டட
'வணம்'-'சயப'த்வடக்

குயத்டட 'வசபம்' ன்கயமற்ழம.

இங்ழக 'இ'கமம் ''கமணமகயட. இழட ணமடயரி

ம்ஸ்க்னட இக்கஞத்டயல் ''கமணமக ஆம்ிக்கும்
பமர்த்வடதியனந்ட உண்மகய deriative -கறம்
''ஆகயபிடும்.

"க"த்டயயனந்ட "க்தம்", "ழககதன்" ளண்

"வகழகதி". இந்ட னொல்டி 'யணம்' ழமழப 'ழணம்'
ன் ளசமல்யன் அடிதமகறம் 'வணபடய'ப் ளதர்
ற்டும். ழணம் ன்மல் டங்கம். டங்கணமக
ஜ்பயப்பள் வணபடய. 'றழசமவ உள்நபள்' ன்று
உயத்ழட இங்கு அம்மவநக் குயப்டமல் ஸ்பர்ஞ

கமந்டயதமய் ஜ்பயப்பள் ன்று ளமனள் ளகமள்படம்
ளமம்ப் ளமனத்டந்டமன். ஆசமர்தமள் இண்டு

அர்த்டங்கவநனேம் எப்னக்ளகமண்டு, இந்ட ழசமவக்கு,
ஜ்பயப்னக்கு அபள் பித்தம னொிஞிதமதினப்ழட கமஞம்
ன்கயமர். அப்னம் டம் பமக்த மஷ்தத்வட னடிக்கய
இத்டயல், "பித்தம பமமக (பித்பமமக) எனபன்
இனந்டமல், அபன் அங்கக்ஷஞப்டி
குனொிதமதினந்டமறம்கூ றழசமவனேழ

ப்கமசயக்கயமன் : பினொழம (அ)ி பித்தமபமந் ற
ழசமழட" ன்கயமர். டமசமத்ழடமடு டிப்மநிகநமக
இனக்கப்ட்பர்கவநப் மர்த்ட ணமத்டயத்டயல்,
"னகத்டயழழத

ன் அயறக் கவந, ன் ழடஸ்!"

ன்று ளசமல் னடிகயட. அழடழமல், "னெஞ்சயவதப்
மர்த்டமழ ழசமடமக் கவந" ன்றும் ளசமல்கயழமம்.

னன்ழ ளசமன் வகயள் ளல் உடமஞப்டி ம்
னர்பிகர்கநின் பித்தம ப்கமசத்டயன் த்டயல் இப்ழமடம்
ம்ணயல் சயர் னகத்டயமபட இந்டத் ழடஸ் இனக்கயட.
வகயள் யன்று ழமகமணல் அபள் க்னவடமன்
ஏட்டுபித்ட, ல்ழமர் னகத்டயறம் ழசமவவத

உண்மக்கய, ழடசம் னறேடயறம் அயளபமநி பச் ளசய்த
ழபண்டும்.
ளமட பமழ்க்வக

ழபடத்டயறம் மதக அம்சம்
ளடய்பத்டயன் குல் (மன்கமம் மகம்)
ளமட பமழ்க்வக
உத்டழணனொர் உத்டணத் ழடர்டல் னவ

ழபடத்டயறம் மதக அம்சம்
வனத கமத்ட ஆட்சய னவவதப் ற்யப் ளமடபமக
ணக்கு ன் அிப்மதளணன்மல், அடயழ ளமட

ங்கறக்குக் ளகமஞ்சங்கூப் ங்ழக இல்மணல்
மமறக்ழக ல்ம அடயகமத்வடனேம் பிட்டினந்டட
ன்டடமன். மம ன்மல் அந்ட என ஆவநணட்டும்
யவக்கமணல் அபனுவத டர்மரிறள்ந

ப்னகர்கவநனேம் குயப்மகக் ளகமள்கயழமம். மம
னக்தணமகறம் ணற்றும் அபனுவத குடும்த்வடச்
ழசர்ந்டபர்கறம், ணந்டயரி - ப்டமி ஆகயதபர்கறம்
னடிறகள் டுத்ட அடயகமரிகள் னெம் அபற்வ

அணல்டுத்டயதடடமன் னங்கம ஆட்சயனவ ன்று
யவக்கயழமம். ளபள்வநக்கம சரித் ஆசயரிதர்கள்

ஆமய்ச்சய ன் ளதரில் டந்த்ணமக ம்வண பவநத்டப்
னக்கப்டுத்டயதினப்டயல் சயழர் இன்ளமன்றும்
யவக்கயழமம். அடமபட இந்ட மமக்கவநப்

ிமம்ணஞர்கள் டங்கள் வகதில் ழமட்டுக்ளகமண்டு, டங்கள்
இஷ்ப்டி, அடமபட டமங்கழந உசத்டய ன்று ளகமட்ம்

அடித்டக்ளகமண்டு உட்கமர்ந்டயனக்க பசடயதமகழப ல்மம்
ளசய்டளகமண்மர்கள் ன்டமகறம் என ண்ஞம்
இனந்டபனகயட.
ளமடங்கறக்கும் ஆட்சயதிழ ங்கு டனகய 
மதகம் ன்ட ழணல்மட்டிர் ளசமல்யக்
ளகமடுத்டத்டமன் ணக்குத் ளடரிதபந்டளடன்று ளமட
அிப்மதம் இனக்கயட.

ஆமல் பமஸ்டபத்டயழம ழபடகமத்டயயனந்ழட க
ங்கநின் அிப்மதனம் ப்டயயப்டற்கு இம்

டந்டடமன் மஜ்த யர்பமம் ந்ட பந்டயனக்கயட.
ழபடத்டயழ "ம, "ணயடய", "பிடடம", ன்று இண்டு,
னென்று அவணப்னக்கவநப் ற்யச் ளசமல்யதினக்கயட.

இபற்யல் அயஜர்கநமக இனக்கப்ட் ங்கள் கூடி
ஆட்சய பிதங்கவநக் கந்டமழமசயத்ட னடிறகள்
டுத்டடமகறம் அபற்றுக்கு இஞங்கழப அசன்

ரிமம் ளசய்டடமகறம் ளடரிகயட. ளபள்வநக்கம
சரித்டய ஆசயரிதர்கள்கூ இவப ிமம்ணஞர்கநமல்
ணட்டுழணம, அல்ட ிமம்ணஞ - க்ஷத்ரிதர்கநமல்
ணட்டுழணம அவணந்டடமகச் ளசமல்மணல், க

னெங்கறக்கும் ப்டயயடயத்பம் டனகய ரீடயதில்டமன்
அவணக்கப்ட்டமகத் ளடரிகயட ன்று ளசமல்கயமர்கள்.
'ழணம

ண' ன்று டயனம்த் டயனம் பனபடமக "னத்ம்"

ன்று அிழக கமத்டயல் என ஸ்ழடமத்ம்

ளசமல்ப்டுகயழட, அட ழபடத்டயழழத பனபட -தறர்
ழபடத்டயன் வடத்டயரீத ம்யவடதில் பனபட. அடயழ
இந்ட ழமகத்டயயனக்கப்ட் ல்ம ழசட,

அழசடங்கவநனேம் ளசமல்ய, அவப எவ்ளபமன்றுக்கும்
'ழணம

ண' ன்று ணஸ்கமம் ண்ஞப்டுகயட.

டமளன்மல் அட எவ்ளபமன்யறம்
பிச்பவ்தமிதம ணமத்ணம யவந்டயனப்டமல். ல்ம
சயபஸ்பனொம் ன்று இப்டிச் ளசமல்யக்ளகமண்ழ
ழமகயழமட, "வகறக்ளகல்மம் ணஸ்கமம்,

மடயகறக்ளகல்மம் ணஸ்கமம்" ன்று "ழணம ண"

ளசமல்யதினக்கயட. மமங்க கமர்தங்கறக்கமக ற்ட்
ணக்கறவத வனேம், அடற்கு அக்மமக இனந்ட
மடயனேந்டமன் இங்ழக குயப்ிப்டுபட.
ம் கமத்டயல் அழக பிடணம வகவநச்
ளசமல்கயழமம் - அபற்யல் ங்கர ட வ

னக்தணமதினக்கயட. "மறக்குப் ழமழன்" ன்மல்
கச்ழசரிக்குப் ழமகயமன் ன்ழ அர்த்டம் ளசய்ட
ளகமள்கயழமம். ஆமல் ழபட கமத்டயல் அவளணமனய
ளகமடுக்கமணல் ளபறுழண வ ன்று ளசமன்மல், அட
இந்டக் கமத்டயல் மம் "சட் வ" ன்று அவளணமனய
ளகமடுத்டச் ளசமல்கயழமழண, அந்ட ணமடயரிதம என

அவணப்னத்டமன். 'வ' ன்ட டணயனயல் 'அவப' ன்று
ஆதிற்று.
ங்கறக்கு ல்ட ண்டபடற்கமகப்  அயஜர்கள்
என்றுகூடி என வ ற்டுத்டயமல் அட ஈச்ப
ஸ்பனொழண ன்று ணடயத்ட "னத்"த்டயல் அடற்கு
ணஸ்கமம் ளடரிபித்டயனக்கயட.

ழணச்பன் அர்சசமனொத்டயல் (பிக் உனபில்)

ரினர்ஞணமக பிநங்கயக் ளகமண்டினக்கய சயடம்த்டயல்
அபனவத ந்யடயக்கு "வ" ன்றுடமன் ளதர். அட
"கக வ". அட டபி, டமம் ஆடிக்ளகமண்ழ
ழமகங்கவநளதல்மம் ஆட்டி வபத்டக்ளகமண்டு ஆட்சய
த்டகய அத் த்ரினப சக்பர்த்டயக்கு இன்னும் மற
வ - ட வ ன்று ளபள்நிதில் என்று,
ணடவதில் இனப்ட, த் வ ன்று

டயனபமங்கமட்டில் இனப்ட, டமம் வ ன்று

டயனளல்ழபயதில் இனப்ட, சயத் வ ன்று
சயற்ங்கழந இல்மணல் சயத்ங்கள் ணட்டும்

யவந்டயனப்டமகத் டயனக்குற்மத்டயல் இனப்ட ன்யப்டி ளணமத்டம் ஞ்ச வகள். இந்ட வகறக்கு
preside ண்டம் 'ஸ்ீக்க'மக, மடயதமக

அபர்

இனக்கயமர்! இல்வ, ஸ்ீக்கர் (ழசுபர்) இல்வ,
மன்ர் (ஆடுபர்) ! அபவ மம் 'மம' ன்ழ
ளமடபில் ளசமல்கயழமணமமறம், டீக்ஷயடர்கள் சயடம்
ஆதத்வடக் குயப்ிட்டு றேடம்ழமட "மமதகர்
ழகமதில்" ன்றுடமன் ழமடுபட பனக்கம். ஈச்பன்
மமதகர் அல்ட மடய ணட்டுணயல்வ, வனேழண
அபன்டமன் ன்று ணக்குக் கமண்ித்டக் ளகமடுக்கழப
ழபட ஸ்டடயதம "றோ னத்"த்டயல் வக்கும்
ணஸ்கமம் ளசமல்யதினக்கயட. Will of the people is the will of God",
"ணக்கள்

டீர்ப்ன ணழசன் டீர்ப்ழ" ன்ளடல்மம்

ம்ணயம் னடசமக பந்ட ழசர்ந்டயனக்கும் ளகமள்வககள்
இல்வ, ஆடயக்கு ஆடயதம ழபட கமத்டயயனந்ட இந்ட
அிப்மதம் இனந்ட பந்டயனக்கயட ன்டற்கு இட
சமன்று.
மீத வ்தபமங்கவந ஆழமசயத்ட பிபமடயக்கும்
வ அங்கத்டயர்கறக்கு ல் அயற, அவடப்ழமழப
உதர்ந்ட சரணம த்வட, 'மதின்ட்'கவந ன்மக
டுத்டச் ளசமல்படற்கு அபசயதணம பமக்கு பன்வண
ஆகயத னென்றும் இனக்கழபண்டும் ன்வட
ழபடத்டயயனந்ட ளடரிந்டளகமள்கயழமம். இந்ட
னென்வனேம் ழபண்டும் ப்மர்த்டம னொணம அழக
ணந்த்ங்கள் ழபடத்டயல் இனக்கயன். ரியகள்

னத்டயதிறம் ளரிதபர்கள், எறேக்கத்டயறம்

ளரிதபர்களநன்று ணக்குத் ளடரினேம். இபற்ழமடு
ல்பமக்கயச் சக்டயனேம் ளற்றுத் டமங்கள் வகநில்
அங்கம் பகயக்கழபண்டும், அடன் பனயதமக அசமட்சயக்கும்
ணக்கள் னுக்கும் உடபழபண்டும் ன்று அபர்கநில்
சயர் பினம்ிதினக்கயமர்கள். " (பிடடம ன்கய)

வதில் பன்வணதமகப் ழசும் சக்டய ங்கறக்கு
ழபண்டும்" ன்று ரியகள் ப்மர்த்டயக்கும் ணந்த்ங்கள்
இனக்கயன்.
"னத்ம்"

ன்று ப்யத்டணமகச் ளசமல்ப்டும் ஸ்டடய -

வவதனேம் மடயவதனேம் ற்யச் ளசமல்பட தறர் ழபடத்டயல் பனகயட. ரிக்ழபடத்டயயனந்டம்
ஈச்பணம ந்ட லக்டங்கவநச் ழசர்த்டப்

"ஞ்சனத்ம்" ன்று ளசமல்பமர்கள். அடயழகூ என
இத்டயல் இந்ட ப்மர்த்டவ பனகயட. இப்டி னத்டய,
குஞம், பமக்கு னென்யறம் உதர்ந்டபமக

இனக்கப்ட்பவழத "ழதன்" அடமபட வதில்
ளணம்ர்யப் பயக்கத் டகுடய உள்நபன் ன்று
ளசமல்யதினக்கயட. "ழதன்" ன்று எனத்டவச்
ளசமல்யபிட்மல் ழமடம், அபன் குஞம்த்ட,

னத்டயம், பமக்சக்டய னென்றுழண உள்நபன் ன்று
ஆகயபிடும். ிப்மல் எனபன் மமபமகயபிட்மல்
ழமடமட, அபன் ழதமக இனக்கழபண்டும் ன்று
கமட்டும் ணந்த்ங்கள் இனக்கயன்.
ணக்கறவத வ ஆமய்ந்ட, பிபமடயத்ட னடிறகள்
டுக்கழபண்டித வவதச் ழசர்ந்டபர்கள் ப்டி

என்றுட்டு ளசதமற்ழபண்டும் ன்வட

"ழதர்"கறக்கு உழடசயக்கும் என ழபட லக்டம் ரிக்
ழபடத்டயன் னடிபிழ, னர்த்டயதமகும் இத்டயல் இனக்கயட.
"உகத்டக்ழக னடல் டைமக இனக்கப்ட் ழபடத்டயல்
இத்டவ அனகமகச் ளசமல்யதினக்கயழட! இவடழத
ய.னய.-க்கு (.ம.வக்கு) motto -பமக (க்ஷ்த

பமசகணமக) வபத்டபிமம்" ன்று அயஜர்கள்
னகழ்கயமர்கள். "என்று கூடுங்கள். எனபனக்ளகமனபர்

டயந்ட ழசய பிபமடயத்டக் ளகமள்றங்கள். ழமக ழக்ஷணம்,
ணக்கள் ன் என்ழ க்ஷ்தம் ன்டயல் உங்கள்
ல்மனவத ணறம் எத்டப் ழமகட்டும். எழ

க்ஷ்தத்டக்கமக க ணமகப் மடுட்டுப் ஸ்ம்
ஹ்னடதம் கந்ட என்மகுங்கள் கணத்தத்டமல் (ண
எற்றுவணதமல்) ல்ழமனம் இன்னற்யனக்க பனய

கமடங்கள்" ன்று அந்ட லக்டத்டயல் உழடசயக்கயட.
 னெத்டயனம் இம்ணமடய வகநில்

ப்டயயடயத்பம் பயத்டத்டமன் மட்டு யர்பமம்
ந்டயனக்கயட. ப்மம்ணஞப் னழமயடன் வபத்டழட
சட்ணமதினந்டட ன்ட ளகமஞ்சங்கூ ரிதில்வ.

னழமயடவப் ழமழப க்மணஞி, ழமி னடம
வனேம் அசமங்க கமர்தங்கநில் னக்தணமபர்கநமகச்
ளசமல்யதினக்கயட. க்மணஞி ன்பன் க்மண
பமழ்வகவதனேம், அடமபட யபில்
வ்தபமங்கவநனேம், ழமி ன்பன் ணயயரி
வ்தபமங்கவநனேம் கபித்ட பந்டயனக்கய
அடயகமரிகநமகத் ளடரிகயட. ழமி யச்சதணமக

ிமம்ணஞில்வ, க்ஷத்ரிதன்டமன். 'க்மணஞி' ன்று

இப்ழமடம் உள்ந னெனம் அப்மம்ணஞ
மடயதமகத்டமன் இனக்கயட.

ஆடயதிழழத இப்டி இனப்டற்கு இம் இல்மபிட்மல்
ிற்மடு அப்டி ஆகய இனக்க னடிதமட.
('க்மணஞி' ன்டயயனந்டடமன் 'க்மண

ணஞிதம்' ன்ட

பந்ட, அப்னம் ணஞிதக்கமன் ன்ழ பமர்த்வட

ற்ட்டினக்குழணம ன்ழபம?) ம ட்மிழகத்வடப்
ற்யத ழபட ணந்த்ங்கவநப் மர்த்டமல் 
னெத்டயன் எவ்ளபமன ிரிபினம் அபவத் டங்கள்
அசமக ற்று ப்கம் ளசய்டயனக்கயமர்களநன்று

ளடரிகயட. இடயல் னடிதழசமடு குடிதசும் எனபிடத்டயல்
வகழகமத்டக் ளகமண்டு ழமகயளடன்று ளசமல்மம்.
மடய மட்மண்வண

ளடய்பத்டயன் குல் (மன்கமம் மகம்)
ளமட பமழ்க்வக
மடய மட்மண்வண
மதகத்டயன் அம்சணமக மம் ஆடயகமத்டயயனந்ழட
மர்க்கய இன்ளமன்று, க னெத்டயனம் ழசர்ந்ட
ளரித அநபில் மஜ்தம் னறேடற்குணம கமர்தங்கவந

கபித்டழடமடு ணட்டுணயல்மணல், அந்டந்ட மடயதினம்
ஸ்படந்த்ணமகத் டங்கறவத கூட்டு பமழ்க்வகவத
மட்மண்வணகள் னெம் யர்பயத்டக் ளகமண்டமகும்.
'கும்' ன்ட

என குடும்த்வடக் குயத்ட ற்மடு,

மஷ்ட்ம், டம் ன்கயவப என மஜ்தம் (டம்

ன்மல் றமக இல்மட 'கன்ட்ரி' - க்மணப்னம் -

ன்றும் ளசமல்கயமர்கள்) , இந்ட இண்டுக்கும் டுழப
'ச்ழஞி' ன்று

என்று. அட எவ்ளபமன ளடமனயல்கமர்கள்

என்மகச்ழசர்ந்ட அவணப்ன. 'ழசஞிதர்' ன்று இப்ழமட
ளசறத் ளடமனயயல் உள்நபர்கவநச் ளசமல்பட
'ச்ழஞிதர்' ன்டயயனந்ட

பந்டடடமன். அபபர்

ளடமனயவ வபத்ட guild -கள் ன்டழமல் ற்ட்
ச்ழஞிகநில் ளசறத் ளடமனயற்கமர்கள் ன்மகக்

கட்டுக்ழகமப்னன் டங்கவநனேம் என னெணமக
ளய்டளகமண்டு அடமல் ச்ழஞிதர், ழசஞிதர் ன்ழ
சயப்மகப் ளதர் ளற்யனக்கயமர்கள் ழமயனக்கயட.
ளமம்றம் னர்பகமத்டயல், அடமபட இன்வக்கு மகரிக
உச்சயதிறள்ந ழணல்மட்டுக்கமர்கறக்கு மகரிகம்
ன்மல் ன் ன்று ளடரிதமட கமத்டயழழத,

ம்னவத ழடசத்டயல் ணக்கள் பிடங்கநில் குடிதசு,
மதகம், self government (ஸ்பத ஆட்சய) னடமபற்யன்
அம்சங்கவநப் ளற்யனந்டயனக்கயமர்களநன்று

கமட்டுபடற்கமக ழடம ளகமஞ்சம் ளசமன்ழன்.
அந்ட மநியனந்ழட ம் மட்டில் ப்வ ன்பன்

ஆநப்டுபமக ணட்டுணயல்மணல் ஆட்சயதிறம் டமழ
என ங்கு ளற்யனந்டமளன்று ளடரிபிக்க யவத்ழடன்.
டகுடய ழடவப

ளடய்பத்டயன் குல் (மன்கமம் மகம்)
ளமட பமழ்க்வக
டகுடய ழடவப

ஆமறம் மஜ்த யர்பமம் ன்ட ளமம்றம் ளரித
பிதம், சயக்கம பிதம். என மஜ்தத்வடக் கட்டி
ஆறபட, என ளரித னெத்டக்குக்
கமப்னத்டனபட, அபர்கறக்கமகச் சட்ம் ண்டபட,
அந்டச் சட்ங்கவந அபர்கள் ின்ற்றும்டிதமகப்

ண்டபட ன்டற்ளகல்மம் யவதப் டிப்யற,
குத்டயற, கமர்த மணர்த்தம், உக அடேபம் ஆகயதவப
இனந்டமல்டமன் னடினேம். பட்வ
ீ
எறேங்கமக
த்டபளடன்ழட கஷ்ணமதினக்கயட. என மஜ்தத்வட
த்டபளடன்மல் சும்ணமபம? ஆடமல், பட்வ
ீ
த்டழப மணர்த்தம் ழமடமடபர்கநமகத்டமன்

ங்கநில் ளமம்ப் ழர் இனக்கும்ழமட, மட்டு
யர்பமத்டயறம் அபர்கறக்கு ழமகப் ளமறுப்னத்
டந்டமல்டமன் ன் ஆகும்?

அடமல் ல்மனம் ழமக மஜ்தப்மம் ண்டபட
ன்று இனக்க னடிதமட. அடற்கம டகுடயகள் வத்ட
சயவக் ளகமண்டுடமன் ஆட்சய க்கழபண்டும்.
ழடசத் டவவணக்கு அசன்
ளடய்பத்டயன் குல் (மன்கமம் மகம்)
ளமட பமழ்க்வக
ழடசத் டவவணக்கு அசன்
ஆட்சய த்டபர்கநிம் என கட்டுப்மடு இனக்க
ழபண்டும். ழப கட்டுப்டுத்ட என டவபன்

ழபண்டும். ஆநப்டுகயபர்கறக்கும், டங்கறவத மடு

ன்ட ணண்டம் ணவனேம் டயனேணமக னடிந்டழமகமணல்,
அடிம் அன்ன, க்டய, பிச்பமம் ல்மம்

உண்மக்குபடமக அடன் னொகணம (உனபகணம) என
உதினள்ந ிடிப்னழபண்டும். இந்ட இண்டு
உத்ழடசங்கறக்கமகறம் ஆட்சயதின் டவபமக, ழடசத்டயன்
டவபமக எனத்டர் இனக்க ழபண்டிதடமகயட. மம
ன்று எனத்டவ அப்டி வபத்டக் ளகமண்மர்கள்.
மம்ர்தணமக இப்டிப்ட் மமவப

வபத்டக்ளகமண்மல்டமன், குனந்வடதமக அபன்
ிந்டடயயனந்ழட அந்டத் டவவணப் ீத்டக்கு
ழபண்டித ல்ம ழதமக்தடமம்சனம் அபனுக்கு

இனக்குணமறு திற்சய ளகமடுக்க னடினேம் ன்டமல்
மடபிவத hereditary -தமக வபத்டக் ளகமண்மர்கள்.
கற்றுக் ளகமடுத்டப் திற்சய ண்டபட ணட்டுணயல்மணல்,
டன்னுவத background (பமழ்க்வகப் ின்ஞி) , சூழ்யவ,
த்டத்ழடமடு பந்ட குஞம் னடயதபற்யயனந்ழட
மமறக்கு இனக்கழபண்டித அழக அம்சங்கவநனேம்
ழடமவஞகவநனேம் எனபன் ளறுபடம் மம்ர்த
னவதில்டமன் மத்தணமகயட.
அபன் ணம்ழமடிச் ளசய்தபிமணல், டர்ண சமஸ்த்ம்,
அர்த்ட சமஸ்த்ம், cF சமஸ்த்ம் ன்று ற்கழப
இனக்கப்ட்வபகவந அடேரித்ட, அபற்றுக்குக்
கட்டுப்ட்ழ ஆட்சய ண்ஞ ழபண்டுளணன்று
வபத்டமர்கள். மகுன, ணந்த்ரிகள், னத்டயணமன்கள்
ஆகயழதமவக் ளகமண் அழக பிடணம ஆழமசவ
வகநின் அிப்மதங்கவநக் ழகட்டு, அடன்டிழத மம
ஆட்சய த்ட ழபண்டுளணன்று வபத்டமர்கள்.

ஊர்த் டவவண
ளடய்பத்டயன் குல் (மன்கமம் மகம்)
ளமட பமழ்க்வக
ஊர்த் டவவண
இட என மஜ்தம் னமறக்குணமகச் ளசய்ட ற்மடு,
அப்னம் எவ்ளபமன ஊரிறம் ஊர்க்கமர்கறக்கு

ழபண்டித பசடயகவந கபித்டச் ளசய்ட டனபடற்கமக
ஸ்ட யர்பமம் ன்று டிதமய் ற்மடு ளசய்டமர்கள்.
ஊனக்கு ஊர் மம வபத்டமல் மடு ன்று ல்மனம்
க்தப்ட்டுப் ளமடபமகச் ழசர்படம், அடற்கம ஆட்சய

ீத்டக்கு உரித ணடயப்னத் டனபடம் குவந்ட ழமகும்.
அங்கங்ழக டங்கள் கமர்தங்கவநத் டமங்கழந

யர்பயத்டக் ளகமள்ந ங்கறக்கு ஸ்படந்த்ம் இனக்க
ழபண்டுணமமறம், என ஊர்க்கமர்கள் ளசய்பட
இன்ளமன ஊர்க்கமர்கவந மடயக்கமடடி ழணற்மர்வப
ளசய்ட ஊர் வகவந எற்றுவணதமக

எத்டப்ழமகும்டிச்ளசய்தறம், ழடசம் னமறக்குணம

கமர்தங்கவந கபிப்டற்கும், மடபத்வடக் ளகமண்டு
சத்னக்கநிணயனந்ட வக்ஷ டனபடற்கும்,
central authority (ணத்த

அடயகம ீம்) இனக்கத்டமன் ழபண்டும்.

மம ன் அடன் டவபனும் இனக்கத்டமன் ழபண்டும்.
இடற்குக் குந்டகம் ண்டபடற்கு இம் ளகமடுப்டமக
ஊனக்கு ஊர் மம வபத்டக்ளகமள்நக்கூமட. மமவபக்
கமட்டிழத ழடசமிணமம்

உண்மக்கழபண்டிதினப்டழம ஊர் பிதத்டயல்

இல்வ. ளன்மல் மட்வபி ஊனொ ன்ட

ங்கறக்கு ளனக்கணமக இனப்ட. 'டங்கள் மடு' ன்று
இனப்வடபித் 'டங்கள் ஊர்' ன்டயல் அடயக அிணமம்
இதற்வகதமகழப இனக்கும்.
னடயல் டமன், அனம் டன் குடும்ம், அடற்கப்னம் டன்
ஊர், ிற்மடுடமன் டன்மடு ன்று இனக்கயட. 'டன்

உகம்' ன்ழ ணஸ் பிஸ்டமணமக ழபண்டுளணன்று
ளரிதபர்கள் ளசமல்கயமர்கள். அடயனக்கட்டும்.
வனவதில் ஊனக்கு அப்னம்டமன் மடு ன்று
இனக்கயட. அடடமன் ணடே இதற்வக. டயனம் மர்த்டப்
னகுகய ஆறு, குநம், ழகமபில், பதல், கவபடய
ீ ,

அன்ன்றும் னகுகய ங்கள் ஆகயதபர்கவநக்
ளகமண்டினப்டமல், ளசமந்ட ஊர் ன் மசம் ற்டுகயட.
மர்க்கமட இங்கள், மர்க்கமட ணடேஷ்தர்கள் உள்ந

பிஸ்டமணம ப்ன - அடமபட ழடசம் - ன்மல்
அடிம் இத்டவ ிடிப்ன ற் னடிபடயல்வ.

டற்குச் ளசமல்கயழளன்மல், ழடசம் ன் என்யம்
னடசமகப் ிடிணமத்வட ற்டுத்டயத் டனபடற்கமக அடற்கு
'யம்'மக

உதினள்ந எனத்டவ மம ன்று வபக்க

ழபண்டிதினப்ட ழம, இதற்வகதமகழப ங்கறக்குப்
ிடிணமனள்ந ஊரில், அடமபட ஸ்ட ஆட்சயதில்
எனத்டவ வபக்க ழபண்டித அபச்தணயனக்கபில்வ.
மமக்கள் ன்று ழவ அந்டந்ட ஊர் ங்கநின்
பிழச ணரிதமவட - பிச்பமங்கவநப் ளறும்டி
வபத்டபிட்மழ ழடசம் னமறக்கும் இனப்பின்
அடயகம ஸ்டமத்வடனேம் 'இழணவ'னேம் அட
'பக்
ீ 'கமக்கயபிடும்.

(ீப்டுத்டயபிடும்) .

ஆமறம் ந்ட யர்பமணமமறம் அடயழ என

டவபன் இனக்கழபண்டும். இப்டி ஊர் வக்கும்
இனக்கத்டமன் ழபண்டும். ஆமறம் இபனுக்கு
பிழசணமக என 'இழணஜ்' இனக்கழபண்டிதடயல்வ. ணத்த
ீ மமறக்குள்நட ழமன் ளரித ளமறுப்னகறம்
இபனுக்கு இல்வ. ஊர்த்டவவண ன்ட

மஜ்தமடயகமத்வடப் ழமப் ிடடயயனந்ட
னக்கயமல்டமன் உரித ழதமக்தடமம்சங்கவநப்
ளனடினேம் ன்கய அநறக்கு டேட்ணம ளமறுப்ன
பமய்ந்ட என்யல்வ. ழடசத்டயன் மமறக்கு அங்கய,
அபன் அடயகமத்டக்கும் ழணற்மர்வபக்கும் கட்டுப்ட்டு
ஊர்த் டவபன் உள்றெர் ணமசமங்கவந ணட்டும்

கபிக்க ழபண்டிதபன்டமன். ஆவகதமல் இடற்குப்

மம்ர்த வட் அபச்தணயல்வ. மர்க்கப்ழமமல்,
இப்டிச் சயன் அநபில் அடயகமணயனக்கும்ழமட அவடப்
மம்ர்தணமக்குபழட டமன் ழதமக்தடமம்சம்

இல்மடபர்கநிம் ளமறுப்ன ழமபடற்கு பனய
ண்ஞிபிடும். 'டக்குப் ளரித ளமறுப்ன இனக்கயட, என
ளரித யப்ப்வனேம், ளரித  னெத்வடனேம்

டமன் ஆண்டு யர்பமம் ளசய்ட ணடயப்னக்குப் மத்ணமக
ழபண்டும், சத்னக்கள் பந்டமல் ணமநிக்க ழபண்டும்'
ன்கயழமட என மகுணமன் ளமம்றம் கபத்ழடமடு,
கபவழதமடு ழதமக்தவட ம்மடயத்டக் ளகமள்நப்
மடுடுபமன். "ல்மம் ம் ணடேர்கள்டமன் - ணக்குத்
ளடரிந்ட ழசன் சுப்ன்டமன்" ன்று இனக்கும் ழமட,
ளமறுப்னம் குவபமக இனந்ட, "இட ப்டினேம்

ளரிடிரி, ழபழ தமனம் ழமட்டிக்கு ப னடிதமட"

ன்றும் இனந்டபிட்மல் எனத்டன் ழதமக்தவட

ம்மடயத்டக்ளகமள்நப் மடுழபண்டிதடயல்வடமழ
இம்ணமடயரிதம  கமஞங்கநிமல் ஊர்
யர்பமத்வடப் மம்ர்தணமக வபக்கமணல் பிட்மர்கள்.
மமமல் மம ன்கயபன் ஆழமசவ வகநின்

டவஞனேன் யர்பமம் ளசய்தழபண்டும், ஊமமல் என
யர்பம வ டக்குத் டவபமக எனத்டவ
வபத்டக் ளகமண்டு கமர்தங்கவநச் ளசய்தழபண்டும்
ன்று வபத்டமர்கள். இண்டுக்கும் இனக்கய
பித்தமத்வட கபிக்க ழபண்டும். மட்டில் மம
ன்கயபன்டமன் னடிபம யர்பம அடயகமம்
உள்நபன். அபனுக்கு வகள் ஆழமசவ

ளசமல்கயன். ஆழமசவடமன். னடிற அபன்டமன்
டுப்மன். ஊரிழ இப்டிதில்வ. வழதடமன்
ஆழமசவ ளசமல்பழடமடு யற்கமணல் ழமக
யர்பயப்ட, னடிற டுப்ட. டவபன் ன்று எனத்டன்
இல்மணல்  ழர் உடயரிதமக இனப்ட ரிதமய்

பமட, ழவ என கட்டுக்ழகமப்ில் வபப்டற்கமகத்
டவபன் இனக்கத்டமன் ழபண்டும் ன்டற்கமக வ
என டவபவ வபத்டக் ளகமள்கயட.
ழடர்டல் னெம் ஊர் வதில் அங்கம்
ளடய்பத்டயன் குல் (மன்கமம் மகம்)
ளமட பமழ்க்வக
ழடர்டல் னெம் ஊர் வதில் அங்கம்

மம, அபனுக்கு ஆழமசவ ளசமல்கயபர்கள், ஊர்
வக்கமர்கள் ஆகயதபர்கநமல் ளணமத்டத்டயல்
யர்பமம் ந்டட.
தமர் ழபண்டுணமமறம் மமபமக பனடிதமட. அட
ளரிடிரி. ணற் ஸ்டமங்கறக்கு அடமபட

அபனுவத ஆழமசவ வ, ஊமட்சய வ,
னடயதபற்யல் தமர் ழபண்டுணமமறம் இம்
ளமணம? 'கூமட. ஊர் யர்பமம், மட்டு யர்பமம்
ஆகயத சயக்கம பிதம். மட்டு யர்பமத்வடபி
ஊர் யர்பமம் சயக்கல் குவந்டட, ளமறுப்ன உண்டு.
ழ உரித டகுடய ளற்யனப்பர்கநிம்டமன் ளமறுப்னக்
ளகமடுத்ட ழணழ ளசமன் வகநில் அணர்த்டமம்'
ன்று ற்மடு ளசய்டமர்கள்.
இப்டி அணர்த்டபடயழடமன் ங்கள் டங்கறக்கும் ங்கு
இனக்கயளடன்று ந்ழடமப்டும்டிதமக என ழடர்டல்
னவவத ஊர் பிதத்டயல் வகதமண்மர்கள்.
இப்ழமட இப்டி உங்கவநளதல்மம் ளணக்ளகடுத்டய
உட்கமவபத்ட னக்தணமகச் ளசமல் யவத்ட,

ழசமனர்கநின் ஆட்சயக் கமத்டயல் டற்ழமட மதகத்டயன்
னெச்சமக யவக்கப்டும் "ழடர்டல்" ன் ற்மடுகூ
இனந்டட ன்வடப் ற்யத்டமன். ழடர்டல் இனந்டமறம்
இப்ழமடள்ந ழடர்டல் னவக்கு ப்டி அந்டக்கம
னவ பித்தமணமதினந்டட ன்வடச் ளசமல்ய,
இப்ழமடயனப்வடபி அந்ட னவ ப்டி ச்மக்தணமட
ன்று ளகமஞ்சம் கமட் ஆவச. 'மஜ்தத்வடழதம,
ஊவழதம யர்பமம் ளசய்பர்கறக்குத் டகுடய

இனக்கழபண்டும், ல்மவனேம் அடயல்பி னடிதமட'

ன்மல், அப்ழமட, இப்டிப்ட் டகுடயகள் அபர்கறக்கு
இனக்கயடம ன்வட ஆமய்ந்ட மர்த்டத் டமன்
அபர்கறக்கு ஸ்டமம் டழபண்டும் ன்றும்
ஆகயபிடுகயட. மஜ்தத்வடப் ளமறுத்டணட்டில் என

மகுணமன் ட்த்டக்கு பனம்ழமட, அபனுவத
டகப்மனக்குத் டவஞதமதினந்ட டஸ் ளரிதபர்கழந
இபக்கும் ஆழமசவ ளசமல்ய ல் பனயதிழ

ழமகப் ண்டபமர்கள். அப்னம் அபர்கள் பழதமடயகத்டயல்
டபிவத பிட்டு பிட்டுப் ழமமழம, அல்ட கமணமய்
பிட்மழம, அந்ட மமழப அடற்குள் ல் ஆட்சய

அடேபனம், பிழபகனம் ளற்யனப்மமடமல் டக்கு
ஆழமசவ ளசமல்க்கூடிதபர் தமர் ன்று மர்த்ட
அப்டிப்ட்பர்கவந யதணம் ளசய்டளகமண்டுபிடுபமன்.
இங்ழக மமழபடமன் 'அப்மதின்டிங் அடமரிடி'.

ஊர் பிதத்வடப் மர்க்கமம். ஊர் யர்பமத்வட ற்று
த்டம் வதினக்கும் டகுடயகள் இனக்கழபண்டும்.

வதினக்கும் டகுடயகள் இனக்கழபண்டும். ஆமறம்
மம அல்ட மனங்க அடயகமரிதமல் அபர்கள்
யதணயக்கப்ட்டமக இல்மணல், 'டங்கள் ஊவ

யர்பயப்பர்கநின் யதணம் டங்கள் ஊமமழழத
னடிபமதிற்று' ன்று ங்கறக்கு என த்னப்டய
இனக்கும்டிச் ளசய்டமல் ன்மய் இனக்கும். ந்ட
ஊரிழம இனந்ட ளகமண்டு, தமழம உத்டற ழமட்டு
ம்னவத இந்ட ளமந்ட ஊவ யர்பயக்க
ஆமணயகள் பழபண்டுணம ன்று அபர்கள்

யவக்கமணல், டங்கறக்ழக இடயல் ங்கு இனக்கயட,

'மர்ட்டியழன்' இனக்கயட

ன்று ளனவணனேன்

யவக்கப் ண்ஞழபண்டும். இடற்கம என ழடர்டல்
னவவதத்டமன் ழசமனர் ஆட்சயதில் மர்க்கயழமம்.
ரி, அப்டிதமமல் ளமட ங்கவநழத, "உங்கள்
ப்டயயடயகநமக வக்கமர்கவந 'ளக்ட்' ளசய்னேங்கள்"
ன்று பிட்டுபிட்மர்கநம?
குடிதசு, மதகம்
ளடய்பத்டயன் குல் (மன்கமம் மகம்)
ளமட பமழ்க்வக
குடிதசு, மதகம்
டற்ழமட (1949) இப்டித்டமன் க்கழபண்டுளணன்று
ற்மமகய பனகயட. ஊர் ணட்டுணயல்வ, ணமகமஞம்,
ழடசம் னமறக்குழண இப்டி த்டபடடமன்
உத்ழடசணமதினக்கயட. குடிதசமக ழடசம் ஆகயழமட
ங்கள் ல்மனம் ழபமட்டுப் ழமட்டுப்
மர்யளணன்டுக்கும், அளம்ப்நிக்கும் ப்டயயடயகவநத்
ழடர்ந்ளடடுத்ட ஆட்சய த்டப் ண்ஞழபண்டும் ன்டற்கு
ற்மமகய பனகயட.

இப்ழமட னடிதசு மத்தணயல்வ. ஈஸ்ட் இன்டிதம
கம்ளி ளகமஞ்சம் ளகமஞ்சணமகப் ிடித்ட அப்னம்
ப்ரிட்டிஷ் மமங்கத்டக்கு ழடசம் வக ணமய
கமங்கநில் இந்டத் ழடசம் னறேபடற்கும் என மம
இனக்கபில்வ. ிற்மடு ஸ்பழடச ம்ஸ்டமங்கள்

ன்று ளதர் ளற் மநணம மஜ்தங்கழந அப்ழமட

இனந்ட. ணக்கு ஸ்படந்த்ம் பந்டழமட இபற்யல்

ழடம ளகமஞ்சம் ஸ்பதமடயக்தம் ளற்யனந்டபற்வத்டமன்
ஸ்பழடச ம்ஸ்டமம் ன்று
ளசமல்யக்ளகமண்டினக்கயழமம். ன்மர்கள். Native state இப்டி
டைற்றுக்கு ழணல் இனக்கயன்ளபன்மல், இம்ணமடயரி
ளகமஞ்சம் மஜ்தமடயகமம் கூக்ளகமடுக்கமணல்

ப்ரிட்டிஷ்கமர்கள் னறேங்கயழதபிட் சயன்ச் சயன்
மஜ்தங்கள் த்டவழதம இனந்டயனக்கும். கப்ட்
மமக்கநின் ஆறவகதில் இனந்ட ழடசம் அப்னம்
ளபள்வநக்கம, 'கயங் ம்'ரிம் ழமதிற்று.
அடயகமணயல்மணல் figure-head ன்று மமபமக இனப்பர்
அபர். அந்ட யஸ்ரி இப்ழமட ழபண்மம். ளசமல்
பந்டட, இப்ழமட அந்ட எழ மமபிணயனந்ட ழடசம்
ணக்கு டயனம்ி பனகயழமட இட னறேவடனேம்
எப்ிப்டற்கு மம்ர்த வட் உள்நபமக என

மகுடும் பமரிசும் இல்வ. ஆடிதமல், ணற்
கமஞங்கள் என க்கம் இனக்க, இப்ழமட ழடசம்
னமவபனேம் ழடம என ம பம்சம் பமங்கயக்
ளகமள்படற்கயல்மணல் ங்கள்டமன்

பமங்கயக்ளகமள்நழபண்டும். குடிதசுடமன் இங்ழக
பனடினேம். ளபள்வநக்கமர்கழநமடு மம தமனம்
சண்வ ழமட்டு ழடசத்வடத் டயனம்றம் திக்கபில்வ.
ங்கழந டமன் கூடிதணட்டும் அயம்வ ணமர்க்கம்
ன்று ளசமல்க்கூடித னவதில் ஏநற மத்பிக
னேத்டம் ளசய்ட மஜ்தத்வடத் டயனம்ப் ளற்யனக்கயமர்கள்.
அடமல் ங்கழந இவட ஆண்டுக்ளகமள்ந உரிவண

ளற்பர்கநமக இனக்கயமர்கள். இவடத்டமன் குடிதசு
ன்ட.

குடிதசு ன்மறம் அத்டவ ங்கறக்கும் ஆட்சயதில்
ழர்ப்ளமறுப்னம் டபினேம் ளகமடுக்க னடிதமட. அடமல்
அபர்கறக்கு ப்டயயடயகநமக சயழர்டமன் மமங்கத்வட
அவணத்ட த்டழபண்டும். இடயழ ளமடங்கறக்கு
இம் டமணல், ப்னக்கநமக இனக்கப்ட்பர்கழந ழசர்ந்ட
அட்சய த்டபடம 'அரிஸ்மக்ய', ணடத்டவபர்கள்
த்டபடம 'டயதமக்ய' - ன்ட ழமப் 
இனக்கயன். எனபழ ல்ம அடயகமத்வடனேம் டன்
பசணமக்கயக்ளகமண்டு, ர்பமடயகமரி ன்ழ ளதர்
வபத்டக்ளகமண்டு, ர்பமடயகமரி ன்ழ ளதர்
வபத்டக்ளகமண்டு ஆள்பவட 'ஆமக்ய' ன்கயமர்கள்.

இம்ணமடயரினேள்ந  ஆட்சய னவகநில், ங்கநில் என
குயப்ிட் பர்க்கத்வட ணட்டும் ழசர்ந்டபர்கநமதில்மணல்
க ங்கறக்கும் ப்டயயடயகநமக

இனக்கப்ட்பர்கநிம் ஆட்சயவதக் ளகமடுப்டற்கு
'ளணமக்ய' ன்று

ளதர். மதகம் ன்று மம்

ளசமல்கயழமம். இப்டிப் ளமடபம னெம்
னமறக்குணம ப்டயயடயகவநக் ளகமண்ழ ம்னவத
குடிதசயல் மதகணமக ஆட்சயவத ற்டுத்ட

உத்ழடசயக்கப் ட்டினக்கயட. இட இப்டித்டமன் இனக்க
னடினேம். கம ழடச பர்த்டணமத்டயல் இவடத் டபி ழபறு
பிடணமக ற்மடு ளசய்படற்கயல்வ மம்.
அிப்மத ழடம்
ளடய்பத்டயன் குல் (மன்கமம் மகம்)
ளமட பமழ்க்வக

அிப்மத ழடம்
ல்ம பர்க்கத்டயனக்கும் இம் டனம்டிதமக மமங்கம்
அவணதட்டும். ஆமல் இப்டிப்ட் ப்டயயடயகவந
பதற பந்ட ல்ம ங்கறழண ழடர்ந்ளடடுக்கும்
னவடமன் ரிதம பனயதம ன்டயல்டமன் ளகமஞ்சம்

அிப்மதழடம் இனக்கயட. ளகமஞ்சம் அிப்மத ழடம்
ன்று ளசமல்பட அவ்பநற ரிதில்வ,
யவதழபடமன் அிப்மத ழடம். ஆமல் இப்டி
ளமம்றம் ளகமஞ்சம் ழனக்ழக இனக்கயட. இப்டி
இனப்டமல், ழடசத்டயல் ளமடபமனேள்ந அிப்மதத்வடக்
கபிக்கும்ழமட இந்ட அிப்மதழடம் ளகமஞ்சணமகழப
ளடரிகயட.

இம்ணமடயரி பித்தமணமக யவப்பர்கள் ன்
ளசமல்கயமர்களநன்மல் யர்பமம் ண்டபடற்கு என
டகுடய ழபண்டுளணன்ட ழமழப, எனத்டர் அப்டிப்ட்
டகுடய உள்நபர்டமம ன்று வ ழமட்டுப் மர்த்ட

அபவத் ழடர்ந்ளடடுப்டற்கும் என டகுடய ழபண்டும். என
அழக்ஷகர் (ழபட்மநர்) ன்மல் அபர் ழடம என

கட்சயதில் இனப்மர். அடற்ளகன்று ளகமள்வககள் இனக்கும்.
ஸ்பழதச்வச அழக்ஷகர் ன்மல் அபனக்கும் ழடம
ளகமள்வககள் இனக்கத்டமன் ழபண்டும்.

ழடர்ந்ளடடுக்கயபர்கள் இந்டக் ளகமள்வககவநப்
னரிந்டளகமள்நக் கூடிதபர்கநமக இனக்கழபண்டும். 'ம்
ழடசத்டயல், டற்ழமடள்ந யபங்கநில் இந்டக்
ளகமள்வககநின் அடிப்வதில் யர்பமம் ளசய்பட

ல்டம?' ன்று சரர்டெக்கய னடிற ண்ஞக்கூடிதபர்கநமக

ழபமட்ர்கள் இனக்கழபண்டும். 'அவடச் ளசய்கயழன்,
இவடச் ளசய்கயழன்" ன்று வடதமபட

ளசமல்யக்ளகமண்டு ழபமட்டு ழகட்மல், "அட
மத்தந்டமம? மத்தணமமறம் அப்டிச் ளசய்தமணம?"
ன்று ழதமசயத்டப் மர்த்ட, ழச்சயல் ணமந்ட ழமகமணல்
ழபமட்டுப் ழமக்கூடிதபர்கநமக இனக்கழபண்டும்.

ளணமத்டத்டயல், குடிதசு ல்மனக்குணமமறம், அடயழ
மமங்கம் அவணப்பர்கள் ல்ம பர்க்கத்டயனக்கும்
ப்டயயடயகநமதினக்க ழபண்டிதபர்கநமமறம்,

அபர்கறக்கு யர்பமத்டக்கம ழதமக்தடமம்சம் இனக்க
ழபண்டிதினக்கயட, அப்டிப்ட் ழதமக்தடமம்சம்

அபர்கறக்கு இனக்கயடம ன்று ரிசரவ ண்ஞி
அபர்கவநத் ழடர்ந்ளடடுப்டற்கும் என ழதமக்தடமம்சம்
ழபண்டிதினக்கயட. அடமபட அழக்ஷகர், ழபமட்
ழமடுபர் இனபனக்கும் ழதமக்தடமம்சம்
ழபண்டிதினக்கயட.
என ழபவ ளகமடுக்கும்ழமட, ணனுப் ழமட் ழரிழ
தமனக்குக் ளகமடுக்கமம் ன்று ளக்ட்
ளசய்தழபண்டிதினக்கயட. ளமம்றம் பிதம்

ளடரிந்டபர்கவநத் டமன் ளக்க்ஷன் கணயட்டிதில்
ழமட்டு அபர்கள் னெம், ணனுப் ழமட்  ழரில்
எனத்டனக்கு ழபவ ளகமடுக்கயமர்கள். அடமபட
ழபவக்கு வபக்கயபின் ழதமக்தடமம்சத்வடப்
ரீக்ஷயத்ட அபவ ளக்ட் ளசய்படற்கு அபவ பி
ழதமக்தடமம்சம் பமய்ந்டபவ ம ழபண்டிதினக்கயட.
குடிதசுத் ழடர்டயல் அந்ட அநறக்கு இல்மபிட்மறம்,
இன்மனக்கு இன் ழதமக்தடமம்சம் ன்று சரர் டெக்கயப்

மர்க்கழபண்டிதபர்கநம ழபமட்ர்கறக்கும் ஏநறக்கு
ழதமக்தவட ழபண்டித்டமன் இனக்கும் ழடச யர்பமம்,
அசயதல் ளகமள்வககள் னடயதபற்வப் ற்ய
ஏநழபனும் பிதஜமனள்நபர்கள் ஆழமசவ
ளசய்ட ழபமட் ளகமடுத்டமல்டமன் ஆட்சய

ரிதமபர்கநிம் ழமகும். பிதம் ளடரிதமடபர்கள்
ளக்ட் ளசய்னேம்டிபிட்மல் டப்மபர்கள்
அடயகமத்டக்கு பந்டபிக் கூடுழண, அடமல் ளமம்றம்

அர்த்டணமகய பிடுழண- ன்ளடல்மந்டமன் மன் ளசமன்
"ளகமஞ்சம் ழரின்" கபவ, ஆழக்ஷவ ல்மம்.
பிதம் ளடரிந்டபர்கறம்

ஸ்பதக்கமர்கநமதினக்கயமர்கள், ழடச வக்
கனடமணல் டங்கள் ளமந்ட அிணமங்கநின் ணீ ட ழபமட்
ழமடுபர்கள் அபர்கநிறந்டமன் இனக்கயமர்கள் ன்வட எப்னக்ளகமள்ந ழபண்டிதடடமன்.
ஆமறம் இனப்டற்குள் ல்டமக, safe ஆக மமங்கம்

அவணதழபண்டுணமமல் அடற்கு, என்றும் ளடரிதமட மண
ங்கநிம் ழடர்ந்ளடடுக்கும் ளமறுப்வத்

டனபவடபித் ளடரிந்டபர்கநிம் டனபடடமன்

உசயடணமட. இனப்டற்குள் இப்டிச் ளசய்டமல்டமன்
குவச்சல் அர்த்டம் ன்று வபத்டக்ளகமள்நமம்.
ஆடயமல், டிப்ன, ளமத்ட இம்ணமடயரி ழடம என்யமல்
மீத பிதங்கநில் ஏநற ஜமனம்
ளமறுப்னஞர்ச்சயனேம் ளற்யனப்பர்கள் ணட்டுழண

ழபமட்டுரிவண ளற்றுத் ழடர்ந்ளடடுக்கும் னவவதப்
ின்ற்றுபடடடமன் ரி ன்று இந்டக் "ளகமஞ்சம்

ழன"க்குத் ழடமன்றுகயட. மடய, ணடம், ளமனநமடம

பர்க்கம் னடமபற்யல் குயப்ிட் ழடம என்வ
ணட்டும் ழசர்ந்டபர்கநமதில்மணல் ல்மபற்வனேம்
ழசர்ந்டபர்கநம இப்டிப் ட் பிதணயந்ட
ல்மனக்கும் ழபமட்டுரிவண டழபண்டும்,

அப்டிச்ளசய்படமல் இட குயப்ிட் என ிரிபின்
ஆட்சயதம ணற் 'க்ய'கநில் என்மக இல்மணல்
'ளணமக்ய' ன்ழ

ணடயக்கப்ழபண்டிதடமகும் -

ன்கயமர்கள். ளக்ட் ஆகய அழக்ஷகனம் இப்டிழத
ழடம என பர்க்கணமகத்டமன் இனக்க ழபண்டுளணன்று
வபக்கமடடமல் ளணமக்யக் ளகமள்வக இன்ம்

ப்டுகயட. இடற்கு ழணல் Adult Franchise (பதட பந்ழடமர்
தமபனம் ழபமட்நிக்கும் னவ) ன்று ழமமல்,
பிதம் ளடரிதமட மநணம மண ங்கவநக்

ளகமண் ம் ழடசத்டயல் ரிதமபர்கநிம் யர்பமம்
ழமகமணல் கஷ்ப் ழபண்டி பப் ழமகயழட ன்று
மன் ளசமன் "ளகமஞ்சம் ழர்" யவக்கயமர்கள். ப
ீ

னன்ழற்ப்ழமக்கு இல்மடபர்கள், னம் ளனச்சமநிகள்
ன்று னன்ழற்த் டவபர்கள் பர்ஞிக்கய "ளகமஞ்சம்
ழர்!" யவக்கயமர்கள். ப
ீ
னன்ழற்ப்ழமக்கு

இல்மடபர்கள், னம் ளனச்சமநிகள் ன்று னன்ழற்த்
டவபர்கள் பர்ஞிக்கய "ளகமஞ்சம் ழர்!"
இந்டத் டவபர்கள் ங்கள் அத்டவ ழவனேம்
ஸ்படந்த்ப் ழமமட்த்டயல் டெண்டிபிட்டுத்டமன்
ளபள்வநக்கமவப் ழமகப் ண்ஞிதினக்கயமர்கள்.
அடமல் இப்ழமட அத்டவ ழனம் ழடச ஆட்சயக்கு
உதிர் மடிதமனேள்ந ளக்க்ஷில் கந்ட

ளகமள்றம்டிச் ளசய்தமணல், ழபமட்ர்கறக்கு

ழதமக்தடமம்சம் யர்ஞதித்டமல், ங்கள் டங்கவந ன்
ண்டபமர்கழநம ன் ண்ஞனம் இனக்கமம்.
'ளபள்வநக்கமர்கவந

டயர்த்ட ன்ளன்

ண்டபடற்கு ங்கறக்குக் கற்றுக் ளகமடுத்ழடமழணம
அவடத் டங்கநிழண அபர்கள் டயனப்ிக் ளகமண்மல்

ன் ண்டபட?' ன்றும் இனக்கமம். இப்டி பழம
அந்தினுக்குப் ண்ஞ ழபண்டிதினந்டவட ம் ழடசத்டயன்
டவவணதில் இனக்கும் ம்ணபர்கறக்ழக ண்ஞமணம

ன்று ழதமசயக்கமணல் ளசய்தக் கூடிபதபர்கள் ன்மழ
பிதம் ளடரிதமடபர்கள், அசயதல் அயற ழமடமடபர்கள்
ன்டற்கமக எனத்டனக்கு என உரிவண

ளகமடுக்கப்ட்மல் அப்டிப்ட்பர்கள் அந்ட உரிவணவதத்
டப்மகத்டமன் ப்ழதமகயப்மர்கள்.

பிசயத் அம்சம் ளகமண் ழடர்டல் னவ
ளடய்பத்டயன் குல் (மன்கமம் மகம்)
ளமட பமழ்க்வக
பிசயத் அம்சம் ளகமண் ழடர்டல் னவ
இம்ணமடயரி ணமசங்கவநளதல்மம் ம்னவத வனத
கம ளரிதபர்கள் - ழசமனர் கமம் ன்று ளசமன்ழழ,
அப்ழமடயனந்ட ளரிதபர்கள் - ழதமசயத்டப்

மர்த்டயனக்கயமர்கள். ஆடயமல், ஊர் வக்கமர்கள்
மமங்க அடயகமத்டயன் கர ழ் யதணணமகமணல்,
ழடர்ந்ளடடுக்கப்ட்டுப் டபி பயக்கும்டி ற்மடு

ளசய்த ண்ஞிதழமழட, அட ர்ப ழபமட்ளடுப்மக

இனந்டமல் ரிப்ட்டு பமட ன்வடனேம்

கபித்டயனக்கயமர்கள். டகுடய யர்ஞதம் ண்ஞிச் சய
ழனக்கு ணட்டும் ழபமட்டுரிவண டமணம ன்மல்,
இடமழ ஊர் ங்கநிம் உதர்ற - டமழ்ற
ண்ஞங்கள் ற்ட்டு னெத்டயல் பிரிசல் கண்டுபிப்
ழமகயழட ன்று யவத்டயனக்கயமர்கள் ழமயனக்கயட.
ஆவகதமல், மன் ளசமல்ப்ழமபட பிசயத்ணமக
இனக்கமம், மமங்க யதணணமனேணயல்மணல், ங்கநில்
ல்ழமனழணம சயழம ழபமட்
ழமடுபடமகறணயல்மணறள்ந என ழடர்டல் னவவத
ற்டுத்டயமர்கள். பிசயத்ம் ன்று ளசமன்டமல் அவடத்
ளடரிந்டளகமள்படயல் ஆர்பம் உண்மதினக்கும்.

உழழத பிசயத்த்வடச் ளசமல்ய ஆர்பத்வடத்

டஞித்டபிடுபடயல் ஸ்பமஸ்தணயல்வ. ஆவகதமல் இட
ம்ந்டணம ணற் பிதங்கவநச் ளசமல்யபிட்டு
அப்னம் இடற்கு பனகயழன்.
ழசமன பம்சம்

ளடய்பத்டயன் குல் (மன்கமம் மகம்)
ளமட பமழ்க்வக
ழசமன பம்சம்
டணயழ்மட்டின் சரித்ம் இக்கம ஆமய்ச்சயதமநர்கள்
எப்னக்ளகமள்றம்டிதமக ஆம்ிக்கும் கய.ன. னென்மம்
மன்கமம் டைற்மண்டுகநிழழத னெழபந்டர்கள் ன்று

ழச, ழசமன, மண்டித பம்சங்கள் இனந்டயனக்கயன். சங்க
இக்கயதத்டயழழத  ழசமன மமக்கவநச் சயப்ித்டச்

ளசமல்யதினக்கயட. னமஞ ரீடயதமக ப்யத்டய

ளற்பர்கள் டயனபமனொரியனந்டளகமண்டு ஆட்சய ளசய்ட
னசுகுந்ட சக்பர்த்டய, ணடேீடயச் ழசமனன் னடம
மமக்கள், சரித் னர்பணமக எப்னக்ளகமள்றம் வனத
ழசமன அசர்கநில் கரிகமச் ழசமனன், ழகமச்ளசங்கட்
ழசமனன் னடமழமர் ப்யத்டய ளற்பர்கள்.

அபர்கறவத கமத்டயல் ளகமடிகட்டிப் ந்ட ழசமன அசு
அப்னம் ளமடித்டப் ழமய், கய.ி.ந்டமம்

டைற்மண்டியனந்ட ல்ப மம்மஜ்தம் பிஸ்டரிப்னப்
ளற்றுப் ளனவண கண்ட. ணறுடினேம் என்டமம்
டைற்மண்டு ணத்டயதில் பிதமத ழசமனன் கமத்டயல்

ழசமன பம்சம் டவடெக்கய, டவனவக்குத் டவனவ
வ்னத்டயதமகய, மமன், மழந்டயன் னடயதபர்கள்
ஆட்சயதில் ல்மத் டவகநிறம் ணயகறம்

அிபினத்டயதவந்ட ணமமம்மஜ்தணமக ஆதிற்று.
இப்டி சுணமர் மனூறு பனங்கள் இந்டப் ிற்கமச்
ழசமன பம்சம் னகழனமடு பிநங்கயற்று.
ழடர்டல் குயத்ட கல்ளபட்டு
ளடய்பத்டயன் குல் (மன்கமம் மகம்)
ளமட பமழ்க்வக
ழடர்டல் குயத்ட கல்ளபட்டு
இபர்கநில் பிதமதனுக்குப் ின்மல் இண்மம்
ட்ணமக ஆட்சய த்டயத மந்டக ழசமனன் கமத்டயல்

மன் ளசமன்டி ந்ட ழடர்டவப் ற்யத பிபங்கள்

ளடரிதபந்டயனக்கயன். ஆதிம் பனத்டக்கு னந்டயத
(A.H.920-ம் பனத்டயத) என கல்ளபட்டில் இவடப்ற்ய
பிரிபமகறம், ஸ்பமஸ்தணமகறம் பிநக்கணமகச்
ளசமல்யதினக்கயட. அந்டக் கல்ளபட்டு கமஞ்சரனத்டக்கு
அனழக உள்ந உத்டழணனொரில் இனக்கயட. ழனொர்

ன்றும் அந்ட ஊனக்கு ழர்பனங்கய பந்டயனக்கயட.
மர்யளணன்ட், ஸ்ழட் அளம்ப்நிகள் ணமடயரி என
மஜ்தம் னறேபடற்குழணம, அல்ட அடன் ளரித ிரிபம
ணம ணண்ம் என்றுக்ழகம சட்ம் ழமட்டு டயட்ம்
ழமட்டு த்டபடற்கமக ப்டயயடயகவநப் ளமறுக்கய
டுப்டற்கமக ந்ட ழடர்டல் அல், இந்ட சமத்டயல்
ளசமல்ப்டும் பிதம்.  டைற்மண்டுகறக்கு னன்
ழசமன மமக்கநின் ஆட்சயதில் அந்டந்ட ஊர்க்

கமர்தங்கவநக் கபிப்டற்கமக, இந்ட மநில் ஸ்ட
ஸ்டமம் (Local Body) ன்று க வகறம்
ஞ்சமதத்டக்கறம் உள்ந ணமடயரி வகள்

இனந்டயனக்கயன். இபற்யன் ப்டயயடயகறக்கம
ழடர்டல்டமன் இந்ட சம பிதம்.
மஜ்தப் ிரிறகள்
ழசமன மஜ்தத்வடப்  யர்பமப் ிரிறகநமகப்
ிரித்டயனந்டமர்கள் டற்ழமவடத யல்ம, டமறகம, ஃிர்க்கம
னடமபற்வப் ழமல். இப்ழமடள்ந ிரிபிவகநின்
ளதர்கநியனந்ழட இவப டனக்கர் ஆட்சயதில்
ற்ட்வப ன்று ளடரிகயட. அப்னம் இவப டனக்கர்
ஆட்சயதில் ற்ட்வப ன்று ளடரிகயட. அப்னம்

ளபள்வநக்கமர் ஆட்சயதில் இவப ழணறம் டயட்ணமக

பவதறுக்கப்ட். ஆமல் இடற்ளகல்மம் ளமம்
னந்டயனேம் ம் மட்டில் இப்டி மஜ்தத்வடப் 

ிரிறகநமகப் ிரித்டயனக்கயமர்கள். அடயல் ழசமனமட்சயதில்
மட்டின் ணயகப் ளரித ிரிற 'ணண்ம்' ப்டும்.
அப்னம் என ணண்த்டக்குள் எவ்ளபமன்றும்

டயளட்டு ஊர் ளகமண்டமக 'பதமடுகள்' ன்
ிரிபிவ பநமட்டுக்குள்ழந கூற்ம், ழகமட்ட்ண ன்று
ழமய் னடிபிழ ஊர். ஊர் ன்ட ளனம்மறம்

க்மணழண. பர்த்டகத்வடபி வ்தபமதழண (பிபசமதழண)
அடயகம் ந்ட அக்கமத்டயல் கங்கள் ன்னும்
றன்கள் குவச்சல். அபற்வபி க்மணங்கழந

சயப்மக பிநங்கய. உத்டழணனொர்கூ அப்டிப்ட்
க்மணம்டமன். க்மணம் ன்மல் ளமம் சயன்ட ன்று
யவக்க ழபண்மம். இப்ழமட மட்ண என வத்
ழடர்டயல் 'பமர்ட்' ன்று ளசமல்கய ிரிறழமல்

னப்த்டயண்டு ளகமண் அநறக்கு உத்டழணனொர்
பிஸ்டமணமக இனந்டயனப்டமக சயம சமத்டயயனந்ட
ளடரிகயட. இப்டிப்ட் என ஊர் அல்ட க்மணத்டயல்

னன்ழ ளசமன் ழபடகமச் ச்ழஞிதின் அடிப்வதில்
எவ்ளபமன மடயக்கும், அடமபட ளடமனயற்ிரிறக்கும், என

மட்மண்வ இனந்டட. இபற்யழ வ்தமமரிகறவத
வ்தபமங்கவந அபர்கழந கபித்டக்ளகமண்

அவணப்னக்குத்டமன் டணயழ்மட்வப் ளமறுத்டணட்டில்
"கம்" ன்று ளதர். அடமல்டமன் மணமடன
யல்மபில் வ்தமம வபச்த னெழண
னன்ஞிதில் இனப்டம மட்டுக்ழகமட்வப்

குடயதிமல் அபர்கறக்கு "கத்டமர்" ன்று ளதர்
ற்ட்டினக்கயட. இழடழம "வ" ன்று ளபறுழண

ளசமன்மல் அட டணயழ் ழடசத்டயல் ப்மம்ணஞர்கள் டங்கள்
ணமசமங்கவந பிபமடயத்ட னடிறளசய்ட ளகமண்
வடமன். இப்டித் டிப்ட் என மடயக்கமக
இல்மணல் ஊர்னறேபடன் ளமட பிதங்கவநனேம்
கபித்ட, அடன் வ்தபமதம், ீர்ப்மசம்

னடயதபற்வ யர்பயத்ட ஸ்டஸ்டமத்டக்ழக
"ஊர்" ன்று ளதர் இனந்டட. இடயல் ல்ம
மடயதினம் அங்கம் பயப்மர்கள். இவட ஊர்ச்சவ,
க்மணவ, க்மணணமவ ன்ளல்மனம்
ளசமல்படண்டு. அப்டிப்ட் உத்டழணனொர் க்மண
ணமசவக்கு ப்டித் ழடர்டல் ந்டட ன்வடத்டமன்
இண்டு சயம சமங்கள் ளடரிபிக்கயன்.
க்மண வதின் அவணப்ன
ளடய்பத்டயன் குல் (மன்கமம் மகம்)
ளமட பமழ்க்வக
க்மண வதின் அவணப்ன
இந்ட மநில் ஊவ 'பமர்ட்' ன்று  ிரிறகநமகப்

ிரித்டயனக்கயணமடயரி அப்ழமட எவ்ளபமன ஊவனேம்
(கயமணத்வடனேம்)  'குடும்ன'கநமகப் ிரித்டயனக்கயமர்கள்.
உத்டழணனொர் கல்ளபட்டுக்குச் சுணமர் ம்ட பனம்

னந்டயதடம், ளசந்டவ ன்கய சந்த்ழகம சடர்ழபடய
ணங்கம் ன் ஊரியனள்நடணம னடமம் ஆடயத்த
ழசமனின் கல்ளபட்டிழழத அந்ட ஊவக் 'குடும்ன'கள்
ன் பமர்டுகநமகப் ிரித்டயனந்டவடக்

குயப்ிட்டினக்கயட. எவ்ளபமன குடும்னக்கும் என

ப்டயயடய ளகமண்டமக க்மண ணமவ

அவணக்கப்ட்டினந்டட. ழணற்டி ப்டயயடயகள், அடமபட
ஊர்ச்சவதின் அங்கத்டயர்கள்டமன் மமபமழம,
அல்ட மமங்க அடயகமரிதமழம அல்ட அடயகமக்
குறேபமழம யதணயக்கப்மணல், ழடர்டல் னெணமகப்

ளமறுக்கய டுக்கப்ட்டுப்டபிக்கு பந்டர். அடமபட இடடமன் னக்தணம அம்சம் - ஊமட்சய வதின்
ளணம்ர்யப் மம்ர்தணமகழபம, அல்ட மமங்க
யதணணமகழபம (கபர்ன்ளணன்ட்

அப்மதின்ட்ளணன்மகழபம) இல்வ. ணஞிதம் ணமடயரி
அப்ம - ிள்வந ன்று டவனவ டத்டபணமக

இல்வ. Hereditary appointment இல்வ, nominated appointment -ம்
இல்வ, Elected appointment . இவட என பிடத்டயல் ங்கழந
ளக்ட் ளசய்படமக இனந்டட ன்றுடமன்

ளசமல்ழபண்டும். ழபமட்டுச் சரட்டு ணமடயரிழத என்வ
அடேரித்ட இந்டத் ழடர்டல் ந்டட ன்ட இடயல்
இன்ளமன மணம அம்சம். ஆமறம் ழபமட்ர்கள்

ன்று  ழர் டவக்கு என ழபமட்டுப் ழமட்டு ந்ட
ழடர்டல் அல். ின்ழ அட ன், ப்டி ந்டட ன்று
ின்மல் ளசமல்கயழன். கமக்க வபத்டச் ளசமல்படயல்டமன்
னசய அடயகம்.
கல்ளபட்வப் ற்யத பிபம்
ளடய்பத்டயன் குல் (மன்கமம் மகம்)
ளமட பமழ்க்வக
கல்ளபட்வப் ற்யத பிபம்

இப்டி ஊர் வதின் அங்கத்டயர்கவந ப்டித்
ழடர்ந்ளடடுத்டமர்கள் ன்வடக் கமஞ்சரனத்டத்ட

அனகயறள்ந உத்டழணனொரில் உள்ந சமத்டமல்
ணட்டுணயன்ய, ளடற்கு யல்மகநிறள்ந ழபழ 
ளசப்ழடுகநியனந்டம் கல்ளபட்டுக்கநியனந்டம் ளடரிந்ட
ளகமள்கயழமம்.

ணமதபம் டமறகமபின் டவஜமதிறு ன்று (க்மணம்)
இனக்கயட. அங்ழக "குற்ம் ளமறுத்டீச்பர்" ன்
கனவஞ ளதர் ளகமண் சயபன் ழகமதில் இனக்கயட.
டிபமழ்க்வகதில் டி ணடேன் குற்த்வடத்டமன்
ளமறுக்கும்டி கபமிம் ழபண்மம்.

ளமடபமழ்க்வகதில் குற்ணயல்மணல் அப்றேக்கமகத்டமன்
எறேகடம்' ன்று கமட்டுகய ணமடயரி இந்டக்

ழகமபியழழத ஊமட்சய ற்ய என ழசமனர் கமக்
கல்ளபட்டு இனக்கயட. இத்டவ பதறக்கு ழணழ
ஆபர்கள், இடற்கு னந்டய இத்டவ பனகமம்

ஊர்வதில் அங்கம் பகயக்கமடபர்கள், ழபழ டன்
உறக்கமர்கள் தமனம் ஊர்வதில் இத்டவ
பனத்டக்கு னந்டயபவ ளணம்மதில்மடபர்கள்

ஆகயதபர்கவநத்டமன் 'ளக்ட்' ளசய்தமளணன்று இந்டக்
கல்ளபட்டியனப்ட, க்குவத உத்டழணனொர்
"மஞிதிழழத இனக்கயட.
சயமசமனம் (கல்ளபட்டும்) , டமம் சமனணமக
(ளசப்ழடுணமக) உத்டண ழசமனன், றந்ட ழசமனன், னடமம்
மமன், னடமம் மழந்த்ன், னடமம்

குழமத்டங்கன் ன்று  ழர் கமத்டயதடமக ஊமட்சய

பிதங்கவநச் ளசமல்வப  இனக்கயன். "அன்ில்
plates", "Leyden plates" ன்று

இபற்யல் இனப்டயறம் இந்ட

பிதங்கள் பனகயன். ஆமறம் னக்தணமக, exhaustive
ஆக (னறே பிபனம் டனபடமக) இனப்ட உத்டழணனொர்
சமந்டமன்.
ரிதமகச் ளசமன்மல் உத்டழணனொரிழழத இண்டு
சமங்கள் இனக்கயன். னடயல் என்றும், அப்னம்
இண்டு பனங்கறக்குப் ின்மல் இன்ளமன்றுணமக
இண்டு கல்ளபட்டுக்கள் அங்குக் கமஞப்டுகயன்.
னடல் கல்ளபட்டு சுனக்கணமக இனக்கயட.
ிந்வடதடடமன் பிபணமக இனப்ட. அடடமன் அடயக
ப்யத்டய அவந்டட. மன் அடயறள்ந

பிதங்கவநத்டமன் இப்ழமட ளசமல் இனக்கயழன்.

வத கல்ளபட்டுக்கநில் ளகமஞ்சம் ளகமஞ்சம் ளடரிகய
பிதங்கவநப் னர்த்டயதமகக் ளகமடுப்ட மந்டக ழசமனன்
கமத்டயத இண்மம் கல்ளபட்டுத்டமன். (கய.ி.920-ம்
பனத்டயதட.)

ஏர் ஊரில் ளமடக் கமர்தங்கநில் டமபட குவ

ற்ட்டினந்டமல், னவதின்வண ந்டயனப்டமகத்

ளடரிந்டமல், அவட பிசமரித்ட யவ்னத்டய ளசய்படற்கமகச்
ழசமனமம (ந்ட அசனுழண) டகுந்ட அடயகமரிகவந

அனுப்ி வபப்மன். இப்டி ஆதிம் பனத்டக்கு னந்டய
'மந்டகன்' ன்று

மம் சுனக்கணமக ளசமல்றம் பீ

மமதஞ மந்டக ழடப ழகரி பர்ண ழசமன
ணமமம, டத்டனூர் னெழபந்ட ழபநமண் ன்னும்
அடயகமரிவத என டவபனேம், அடற்கு இண்டு

பனங்கறக்கு அப்னம் றோ பங்ககர் ழமணமசய

க்ணபித்டட்ன் ன்னும் அடயகமரிவத இன்ளமன
டவபனேம் உத்டழணனொனக்கு அனுப்ித் ழடர்டல்
னவகவநச் சரர்ப்டுத்டயதினக்கயமன். இந்ட இனபனம்
ழணற்மர்த்டச் ளசய்ட ற்மடுகவநத்டமன் னவழத அந்ட
இண்டு உத்டழணனொர் சமங்கள் ளடரிபிக்கயன்.
அந்ட ஊர்ப் ரிம வதமர் கூடி பகுத்டக்
ளகமண்ழ ழடர்டல் பிடயகவந இந்ட அடயகமரிகள்
னர்வபஸ் ளசய்ட அடயகம னர்பணமக

அங்கர கரித்டயனக்கயமர்களநன்று ளடரிகயட.
அந்டஞ - ழபநமந அடயகமரிகள்
ளடய்பத்டயன் குல் (மன்கமம் மகம்)
ளமட பமழ்க்வக
அந்டஞ - ழபநமந அடயகமரிகள்
இந்ட இண்டு அடயகமரிகநில் ழபநமன் ன்பன்

ழபநமநர் மடய ன்று ளசமல்மணழ னரினேம். 'ழமணமசய',
'க்ணபித்டன்', 'ட்ன்' ன்கய

னென்று பமர்த்வடனேழண

ப்மம்ணஞ மடயவதக் குயப்ிடுவபடமன். ழமணமசய
ன்மல் க்ஷஞம் இல்வ. ழமணதமகம் ளசய்ட
ழமணதமய'டமன் டணயனயல் 'ழமணமசய' ஆட றந்ட

னெர்த்டய மதமர் சரித்த்டயல் 'ழசமணமசய ணம மதமர்'
ன்று எனத்டர் பனகயமர். அறுத்டனெபரில் எனத்டர்
அபர்.
க்ணபித்டன் ன்மல் ன்? றேடய வபக்கமணழ கமடமல்
ழகட்டுப் மம் ண்ஞழபண்டிதடம ழபடத்டயன்

பமசகங்கநில் ளகமஞ்சங்கூத் டப்ன பப்மட. அப்டி
பந்டமல் ணந்த் சக்டயழத மடயக்கப்டும் ன்டமல்

அபற்யன் டங்கவநப் பிடங்கநில் என்ழமடு என்று
கூட்டினேம், னன்ின்மக ணமற்யனேம் ளசமல்யக் ளகமடுத்ட,
'இடடமன்

னெனொம்' ன்று ஆஞி அடித்டடழமல்

யர்ஞதம் ளசய்படற்கம ற்மடுகவந ரியகள் ளசய்ட
ளகமடுத்டயனக்கயமர்கள். இப்டி ழபட அக்ஷங்கவநப் 
டயனுசமக ணமற்யச் ளசமல்படயல் பர்ஞம், க்ணம், வ,

கம் ன்று னவகள் உண்டு. 'கஞம்' டமன் கவசய
ளமம் டேடக்கணமகப் டங்கவநக் ழகமத்ட பமங்கயட.
'கமடி' ன்று

ழகள்பிப்டுகயழமழண, 'கம்' பவதில்

மம் ளடரிந்டபர்டமன் கமடி. 'மபல்ர்' ன்மல்
'வ'தில்

ழடர்ச்சய ளற்பர். இப்டிழத க்ணம்பவ

அத்ததம் ண்ஞிபன் 'க்ணபித்' டணயனயல் க்ணபித்டன்',
னெழபந்டர்கநின் அழகக் கல்ளபட்டுக்கநில் 

க்ணபித்டர்'கநின் ளதர் கமஞப்டுபடயயனந்ட டணயழ்
மட்டில் அப்ழமட மநணமக ழபட அத்ததம் ண்ஞி
ப்மம்ஞர்கள் இனந்டடமகத் ளடரிகயட.

'ட்ர்' ன்டம் 'அய்தர்', 'சமஸ்த்ரி', 'சர்ணம' ன்

ணமடயரி

அக்கமத்டயல் ப்மம்ணஞன் 'சர்ணம' ன்றும், க்ஷத்ரிதன்
'பர்ணம' ன்றும், வபச்தன் 'குப்டம' ன்றும், மமம்

பர்ஞத்டபன் 'டம' ன்றும் ழமட்டுக் ளகமள்நழபண்டும்.
ஆமறம் னர்பகமத்டயல் ப்மம்ணஞவ 'ட்ன்' ன்று
குயப்ிடுபழட அடயகம் பனக்கத்டயயனந்டயனக்கயட.
ணமமஷ்ட் ட்ழமய, ணங்கறெர் ட், ளங்கமய
ட்மசமர்தம ல்மனம் ட்ர்கநம ப்மம்ணஞர்கள்டமம்.

மமம் பர்ஞத்வடச் ழசர்ந்ட ழபநமன், னடல்

பர்ஞத்வடச் ழசர்ந்ட ட்ன் இனபனம் னக்த
அடயகமரிகநமக இனந்டயனக்கயமர்கள் ன்வடக் கபித்டக்
ளகமள்நழபண்டும்.
ழபட்மநரின் ழதமக்தமடமம்சங்கள்
ளடய்பத்டயன் குல் (மன்கமம் மகம்)
ளமட பமழ்க்வக
ழபட்மநரின் ழதமக்தமடமம்சங்கள்
உத்டழணனொர் கல்ளபட்டுக்கநியனந்ட, ஊர் வக்குத்
ழடர்ந்ளடடுக்கப்டும் அழக்ஷகனக்கு அழக

ழதமக்தடமம்சங்கள் யர்ஞதிக்கப் ட்டினப்வடத்
ளடரிந்டளகமள்கயழமம். அழக்ஷகரின்
'க்பமயஃிழக'னுக்கு

என யஸ்ழ ளகமடுத்டயனக்கயட.

அந்மநில் ஊர் வ அங்கத்டயனக்குத் ழடவபப்ட்
அந்டத் டகுடயகள் ன்ளபன்மல் 1. அபன்

டீர்வப ளசறத்டம் கமல் ழபய யணமபட

உவதபமக இனக்க ழபண்டும். ("கமித்டக்கு ழணல்
இவ யனவதமன்" ன்ட சம பமசகம். இவ
ன்டடமன் பரி, அடமபட யத்டக்குத் டனம் டீர்வப.)
2. டன்னுவத

ளமந்ட ணவதில் படு
ீ கட்டிக்

ளகமண்பமதினக்க ழபண்டும். ("டன் ணவதிழ
அகளணடுத்டக் ளகமண்டினப்மன்.")
3. அறுட

பதறக்கு அடயகணமபமகறம், னப்ட

பதறக்கு குவந்டபமகறம் இனக்கப்மட ன்று

னடல் கல்ளபட்டு ளசமல்கயட. இண்டு பனம் கனயத்ட
அவட 'ரிவபஸ்' ளசய்ட இண்மம் கல்ளபட்டு, அறுட

ன்வட றேட ன்றும், னப்ட ன்வட னப்த்வடந்ட
ன்றும் உதர்த்டய யர்ஞதம் ளசய்டயனக்கயட. "அறுட
ிமதத்டக் கர ழ் னப்ட ிமதத்டக்கு ழணற்ட்மர்" ன்று
னடயல் இனந்டவட "றேட ிமதத்டயன் கர ழ்

னப்த்வடந்ட ிமதத்டயன் ழணற்ட்மர்" ன்று ணமற்ய
பதற யர்ஞதம் ளசய்டயனக்கயட.
இடயயனந்ட ளடரிகய இன்ளமன பிதம், ழடம என
னொல் ழமட்டுபிட்மல் அவடழதடமன் னமழமசவ
ளசய்ட அவட இன்னும் சரர்டுத்டனடினேளணன்று

ளடரிகயழமட 'அளணன்ட்ளணன்ட்'டும் (சட்த் டயனத்டனம்)
ளகமண்டு பந்டயனக்கயமர்கள் ன்ட.

டயனத்டக் கூடித பிடயகறம்-டயனத்டக் கூமட பிடயகறம்
ளடய்பத்டயன் குல் (மன்கமம் மகம்)
ளமட பமழ்க்வக
டயனத்டக் கூடித பிடயகறம்
டயனத்டக் கூமட பிடயகறம்
அளணன்ட்ளணன்வப் ற்யச் ளசமல்றம்ழமட

இன்ளமன்று கபிக்கழபண்டிதினக்கயட. என
கமத்டயல் ல்பர்கநமக, ஸ்பத ம் அல்ட ஸ்பத
மடய அல்ட ஸ்பத கட்சய ணயல்மணல் ழடச
வழத கனடபர்கநமக இனக்கப்ட்பர்கள் ழமடும்
னொல் (பிடய) கவநனேம் 'ம'க்கவநனேம் (சட்ங்கவநனேம்)

ிற்மடு அப்டிதில்மடபர்கள் ஸ்பத னுக்கமக
ணமற்ய அளணன்ட் ளசய்கய ஆத்டம் இனக்கயட.

இவ்பிதணமகப் வனத கமத்டயல் இனந்ட உத்டணணம
அம்சம் ன் ன்மல், அடிப்வதமக ம்னவத
மஜ்தங்கள் ல்மபற்றுக்குழண டர்ண சமஸ்த்ம்டமன்

கமன்ஸ்டிட்னைன் (அசயதல் யர்ஞதச் சட்ம்) ணமடயரி
இனந்டடமகும். இனக்கப்ட் அழக டர்ண சமஸ்த்ங்கநில்
ல்ம பிதங்கவநனேம் ணயகறம் ளடநிபமகறம்

அனகமகறம் பிபரிக்கும் ணடேடர்ண சமஸ்டயத்வடத்டமன்
ந்ட அசனும் ின்ற்யதடமக அபவப் ற்யத
ப்சஸ்டயகநிறம் (சம பமதிமக) , ணற் இக்கயதம்,
கமபிதம் னடமபற்யறம் கமஞப்டுகயட. "ணடேீடய

பறேபமட" ன்று ந்ட அசின் ஆட்சயவதனேம் ற்யச்
ளசமல்ப்டுபடமல், ளகமஞ்சங் கூ ஸ்பதச் சமர்ழ
இல்மணல் ரியகள் பகுத்ட டர்ண சமஸ்த்ங்கநின்

மணமக ணடே ளகமடுத்ட அந்ட ப்ணமஞ டையல் கமண்கய
பிடயனவகள் ின்மல் பந்ட அசர்கநமல்

ணமற்ப்ழபதில்வ ன்று ளடரிகயட. இந்ட
அடிப்வச் சட்த்டக்கு 'அளணன்ளணன்ட்' ன்ட
கயவதமட. அடன் பிடயகள் அபற்யன் னொம்
சயவடதமணழ கமக்கப்ட்டு பந்ட.
டர்ண ளயகவநக் குயத்டடமகறம், அபற்வ
அடேரிப்டற்கு ற்பவகதில் னெத்வடப் 
ிரிறகநமக்கய அவப என்றுக்ளகமன் இவசந்ட
ளசதல்டும்டிதமகறம் பிடயகவநத் டழப ற்ட்ட ணடே
டர்ண சமஸ்த்ம். அடற்குப் ழழ டர்ண சமஸ்த்ழண எனயத
மீத (அசயதல்) சமஸ்த்ணல். ழடசத்டயல் எட்டு

ளணமத்டணமகறம், ழடச ப்வகநில் எவ்ளபமனபரின்

பமழ்கவகதில் டித்டிதமகறம் டர்ணம் யவமட்ப்
ழபண்டுளணன்ளடற்ழக ற்ட்ட அந்ட டைல். அந்ட டைல்
என மமபின், மமங்கத்டயன் கவணழத இப்டிப்ட்
டர்ண ஸ்டமம்டமன் ன்று உஞர்த்டபடமகும். அசயதல்
ன்ட டர்ணத்வட யவமட்டுபடன் என

அங்கணமகத்டமன் னர்பிகர்கநமல் கனடப்ட்ட.
அர்த்ட சமஸ்த்ம், சுக்ீடய னடம டைல்கள் ிற்மடு
அசயதவழத ப்மடமணமக வபத்டச் ளசய்தப்ட்
ளபன்மறம், அவபனேம் டர்ண சமஸ்த்த்வட
அடேரித்ழடடமன் ளனம்மறம் ளசய்தப்ட். தடமர்த்ட
ளநகர்தங்கவநனேம், ழடவபகவநனேம் னன்ிட்டு டர்ண
சமஸ்த் பிடயகவந அப்டிழத ின்ற்மணல் சயற்சய

பிதங்கநில், ளகமஞ்சம் ணமற்யச் ளசய்தறம் மீடய
சமஸ்த்ங்கள் இம்
டத்டமன் ளசய்கயன். ஆமறம், இங்ழகனேங்கூ

அசயதல் சமத்டயன் அடிப்வ அவணப்ன - basic structure
ன்கயமர்கழந, - அட ழமன் டர்ண சமஸ்த்

அஸ்டயபமத்டக்கு மி உண்மக்கமணழ

ளசய்ழபண்டுளணன்டடமன் ளகமள்வகதமதினந்டயனக்கயட.
அப்டி ங்ழகதமபட அர்த்ட சமஸ்த்ம்

டர்ணசமஸ்த்த்டக்கு பித்தமணமகப் ழமமறம் சடர்டச
பித்வதகநிறள்ந மற சமஸ்த்ங்கநில் என்மய் உள்ந
டர்ண சமஸ்த்த்வடத் டமன் ப்ணமஞணமக டுத்டக்
ளகமள்நழபண்டுளணன்றும், அந்ட பித்வதகறக்குப்

ிற்ட்ழ ஸ்டமம் ளறுகய மற உழபடங்கநில்

என்று ணட்டுழணதம அர்த்ட சமஸ்த்ம் னடம
அசயதல் டைல்கநின் அிப்மதத்வடத்

டள்நிபிழபண்டுளணன்றும் ஆன்ழமர்
கனடயதினக்கயமர்கள். அந்ட உத்டணக் ளகமள்வகவதக்
கவப் ிடித்டத்டமன் டணயழ் மட்டு அசர்கள் டங்கவந
ணடே டைல் பனய ப்பர்கநமகழப ளசமல்யக்

ளகமண்மர்கள். அர்த்ட சமஸ்த் பனய ப்பர்கநமக
அல்.
டற்குச் ளசமல்பந்ழடன் ன்மல், டணயழ் ழபந்டர்கநின்
ஆட்சயக்கமத்டயல் சட்த்டயனத்டம் ண்ஞ இழண
இல்மணறம் இல்வ, ஆமல், அழட ணதத்டயல் சட்த்
டயனத்டம் ன் ளதரில் அவ்பப்ழமட

ஆட்சயதியனப்பர்கநின் இஷ்ப்டினேம்

ளநகர்தப்டினேம் ந்ட பிடயவத ழபண்டுணமமறம்
ணமற்மம் ன்றும் இல்மணல், டர்ண சமஸ்த் அடிப்வ
பிடயகவந, intact -ஆக (கட்டுக் குவதமணல்) க்ஷயக்கத்டமன்

ழபண்டும் ன்றும் இனந்டட. டர்ண சமஸ்த்த்வட ழபமகக்
ளகமண்டு மமங்க வ்னக்ஷம் க்ஷயக்கப்ட்ழமட அந்ட
ழபவக் ளகமஞ்சம்கூ மடயக்கமணழ, தடமர்த்ட

வனவகவந தட்டிக் கயவநகள் ணமடயரித்டமன் னடச்
சட்ங்கள் ழமட்ட. அபச்தழணற்டும்ழமட
கயவநகவநக் ளகமஞ்சம் ளபட்டி பிடுகயமற்ழம,
என்யண்வக் கனயத்டக் கட்டினேம் பிடுகயமற்ழம
இந்டப் னடச் சட்ங்கவந 'அளணன்ட்' ண்ஞறம்
ளசய்டமர்கள்.

ழசமனமட்சயதில் க்மண ணம வ அங்கத்டயனக்கம
க்பமயஃிழகன்கநில் னென்மபடம பதற ற்யத
பிடயவத இப்டித்டமன் ரிவபஸ் ண்ஞிட.
சமஸ்டய அயறம், கமரிதத்டயனும்
ளடய்பத்டயன் குல் (மன்கமம் மகம்)
ளமட பமழ்க்வக
சமஸ்டய அயறம், கமரிதத்டயனும்
மமபட ழதமக்தடமம்சம், அழக்ஷகர்கள் வபடயக டர்ணம்
இன் ன்று ளடரிந்டபர்கநமக இனக்கழபண்டும்.
ம்னவத சமஸ்த்க் ளகமள்வககவந ன்மக

அயந்டபர்கநமதினக்கழபண்டும். ல் டிப்யற
உள்நபர்கநமதினக்க ழபண்டும்.

இவடச் ளசமன் வகழதமழழத இந்ட
ழதமக்தடமம்சத்டன் ழசர்த்ழட இன்ளமன்வனேம்
பயனேறுத்டயதினக்கயட. சமஸ்த்க்ஜர்கநமகறம்
டிப்மநிகநமகறம் இனக்கப்ட்  ழனக்குக் கமர்தத்
டயவண இல்மணயனப்வடப் மர்க்கயழமணல்பம? ஊர்
யர்பமத்டயல் ளமறுப்ன ற்பர்கள் இப்டி

இனக்கப்மட. அபர்கள் பித்பமன்கநமக இனப்ட

ணட்டுணயல்மணல் ளசதல்டயவணனேள்நபர்கநமனேம் இனக்க
ழபண்டும் ன்று பிடய ளசய்டயனக்கயட. "ழபடத்டயறம்,
சமஸ்டயத்டயறம் கமரிதத்டயறம் யனஞர்
ன்ப்ட்டினப்பர்" ன்று சம பமசகம் கூறுகயட.
அர்த்ட சுத்டனம் ஆத்ண சுத்டனம்

ளடய்பத்டயன் குல் (மன்கமம் மகம்)
ீபமமணம டகுடய
அர்த்ட சுத்டனம் ஆத்ண சுத்டனம்
இபர்கள் ளமத்ட உள்நபர்கநமதினக்கழபண்டும்
ன்வட னடல் இண்டு பிடயகநமறம் ளடரிந்ட
ளகமண்ழமம். இப்ழமட அட டப்ன பனயதில்
ம்மடயத்டடமக இனக்கப்மட, வ ளணம்ர் ஆ

ிற்மடும் இபர்கள் டப்ன பனயதிழ ழமய் ம்மடயக்கக்
கூமட ன்று டர்ணத்டமல் அர்த்டத்டக்கு - அத்டயமல்

ளமனறக்கு - ழபய ழமட்டுக் ளகமடுப்டமக என த்ட
பனகயட. ளமத்ட பிதம் ணட்டுணயல்வ, ல்ம
பிதத்டயறழண சயந்ட எறேக்கம் உள்நபர்கநமனேம் ஆத்ண
ம்த்வட வ்னத்டயளசய்ட ளகமண்பர்கநமனேம்
அழக்ஷகர் இனக்க ழபண்டும். அழக்ஷகர்

ழடர்ந்ளடடுக்கப்ட்டு வதின் அங்கத்டயர் ஆ
ிற்மடும் இவடக் கமப்மற்யக் ளகமள்ந ழபண்டும்.

யதமதணம னவதில் அவந்ட ளமத்டக்கவநனேம்,
ரிசுத்டணம த்வடனேம் உள்நபர்கள்டமன் னடயல்

அழக்ஷகமக இனக்கனடினேம், ிற்மடு அங்கத்டயமக
ீடிக்கறம் னடினேம். "அர்த்ட சுத்டனம் ஆத்ணசுத்டனம்
உவதமர்" ன்று சமம் ளசமல்றம். இந்ட
பமசகந்டமன் ஊரின் யர்பமஸ்டர்கறக்கம
ழதமக்தடமம்சங்கள் அத்டவக்கும் ீபமம்.
ளடமர்ந்ட அங்கம் பகயக்கமகமட
ளடய்பத்டயன் குல் (மன்கமம் மகம்)

ீபமமணம டகுடய
ளடமர்ந்ட அங்கம் பகயக்கமகமட
இந்டத் ழடர்டல் பனமபனம் ப்டமகும். இந்ட
பனளணம்ர் அடுத்ட பனத் ழடர்டயறம்
'கமன்டிழட்'மக

(ழபட்மநமக) இனக்க னடிதமட.

இப்டி, என பன 'ளர்ன'க்குப் ிகு பனகய னென்று
பனங்கறக்கு அங்கம் பயக்க னடிதமட. னென்று
பனடக்கு அப்னம் ழபண்டுணமமல் ணறுடினேம்
வதில் 'ளணம்ர்யப்' பயக்கமம். இவட

"னெபமண்டிிப்னம் பமரிதம் ளசய்டயமடமர்" ன்று

சமம் கூறுகயட. அடமபட, என ழடர்டல் ப்டற்கு
னந்வடத னென்று ஆண்டுகறக்குள் அழக்ஷகர் வ
ளணம்மக இனந்டயனக்கப்மட.

எனத்டர் அங்கத்டயம ிற்மடு அடயக மள் டபி
பயப்டமழழத இடற்கு னந்டயத பிடயதில் ளசமன்
அர்த்ட சுத்டனம் ஆத்ண சுத்டனம் ளகட்டுப்ழமக ழட

ற்ட்டுபிப் ழமகயழட ன்று மக்வட ளசய்படமகத்
டமன் இந்ட பிடய ற்ட்டினக்கயட.
"னெபமண்டின்

இப்னம்" ன்வட, னடயல், "னெபமண்டின்

அப்னம்" ன்று டித்டபிட்டு, ளடமர்ச்சயதமக னென்று

பனங்கள் ளணம்மக இனந்ட பனம் அடற்குப்னம்
ழடர்டறக்குத் டகுடயள ணமட்மர்களநன்று அர்த்டம்
ண்ஞிக் ளகமண்டுபிட்ழன். அப்னம்டமன் "இப்னம்"
ன்வட ரிதமகத் ளடரிந்ட ளகமண்டு, அடற்கு

"னந்வடத னென்மண்டுகறக்குள்" ன்று ளமனள் ன்று

னரிந்டளகமண்ழன். அடமபட என பன 'ளர்ம்'

பயத்டின் னென்று பன gap (இவளபநி) ளகமடுத்ட
த்டவ டவப ழபடணமமறம் எனத்டர்
ழடர்ந்ளடடுக்கப்மம். ஆமறம் என பன டபி
பயத்டமல் அப்னத் அவடப் ழம னென்று ணங்கு
கமம் டபி இல்வ ன்டமல் பனம் டப்ம

னவதில் டங்கறவத இன்ஃப்றளதன்வ பநர்த்டக்
ளகமள்நனடிதமடடி ளசய்டயனக்கயமர்கள்.
உபிர் உடபமட

ளடய்பத்டயன் குல் (மன்கமம் மகம்)
ீபமமணம டகுடய
உபிர் உடபமட
கவசயதமய் பனம் னமபட த்டம் இந்ட ந்டமம்,
ஆமம் த்டக்கவந எட்டி அபற்வக் 'கமம்ப்நிளணன்ட்'
ண்டபடமகழப (இட்டு யப்னபடமகழப) இனக்கயட.
அட ன் ளசமல்கயளடன்மல் னடயடமக அங்கத்டயர்
ஆகயபர்கள் ற்ளகழப அங்கத்டயர்கநமக

இனந்டபர்கநின் ளனங்கயத ந்டக்கநமக இனக்கப்மட
ன்கயட. "பமரிதம் ளசய்ளடமனயத்ட ளனணக்கறக்கு ஆத்ண
ந்டக்கநல்மடமர்" ன்ட சம பமக்கு.
ளமத்ட குயத்ட யந்டவ
இத் க்பமயஃிழகன்கவந எவ்ளபமன்மகப்
மர்ப்ழமம். னடயல் அழக்ஷகனக்கு கமல் ழபயதமபட
யம் ளமந்டணமக இனக்கழபண்டுளணன்றும்,

ளமந்டணவதில் படு
ீ இனக்க ழபண்டுளணன்றும்

ளசமல்யதினக்கயட. அழடமடு யத்டக்கு அபன் டீர்வப
கட்ழபண்டுளணன்றும் இனக்கயட. யம் இனந்டமல் பரி
(டீர்வப) கட்த்டமழ ழபண்டும் ன்று ழகட்கமம்.
அப்டிதில்வ. மணமன்தணமக ப்மம்ணஞ

ச்ளௌடயதியனந்ட கமய ணமடயரிதம ளடமனயமநி
பவதிறம் ஸ்பமடயத் ளடமனயல் ளசய்கய ல்மனக்கும்
யம் ளகமடுக்கப்ட்டினந்டட. இடற்குத் டீர்வப
கயவதமட. "இவதிய" ன்ழ இபற்வ

ளசமல்யதினக்கும். இப்டி டமணமகப் ளமணல் எனபன்
டமழ உவனத்ழடம, அல்ட டன் ித்னக்கள் உவனத்டப்
ளற்றுப் ிடமர்யடணமகழபம அந்டக் கமல்ழபய யம்
வத்டபமக இனக்கழபண்டும் ன்ழட பிடய.
க்ஷ்த டர்ணனம், வனவ மத்தனம்
'ளமத்ட

இனக்க ழபண்டும், பரிகட் ழபண்டும் ன்று

ன் வபத்டயனக்கயட? வனக்கு ப்டயயடயத்பம் பயக்க
வட் இல்வதம?' ன்று அழடபமடம் ழசமம்.

டிதயத்டக்கு (ஆடர்ச பமடத்டக்கு) இந்ட பமடம்

ரிதமதினக்கமழண டபி, மடமஞ ங்கநின் ணப்
ழமக்குகவந வபத்ட அன்மம் க்கய ப்மக்டிகம
(தடமர்த்ட) மீத கமர்தங்கறக்கு ரிப்ட்டு பமட
ன்று ம்னவத னெடமவடதர் கண்டினக்கயமர்கள்.

டிதல் யவவத டுத்டச் ளசமன் டர்ணசமஸ்த்ங்கழந,
ப்த்தட்ச வனவ னறேக்கறம் அந்டப்டிடமன்
இனக்கழபண்டும் ன்று கண்டிப்னப் ண்ஞிமல்

யச்சதணமக அப்டிப் ண்ஞ ர்பங்கநமறம்

னடிதமணல் ழமய், ளபறும் ழபணமகறம்

யமக்ரியதமகறம்டமன் ஆகும் ன்வடக் கனத்டயல்
ளகமண்டு பர்ஞம், ஆச்ணம் ன்ளல்மம் ிரித்டக்
ளகமடுத்ட தமர் தமனக்கு ந்ளடந்ட ஸ்ழயல் ந்ளடந்ட
அநறக்கு அந்ட டிதவழத இநக்கயனேம் இறுக்கயனேம்

ளகமடுக்கழபண்டுளணன்று ன்மக பவக ளடமவக ளசய்ட
டந்டயனக்கயழன். "டிதவ இநக்கய" ன்மல்
அடர்ணத்வட பிடயத்டடமக அர்த்டணயல்வ. ஆமல் டர்ண
பிடயவத என யவபவதில் ளமம்க் கண்டிப்ன

ளசய்தமணல், அழட ணதத்டயல் ளமம்றம் கண்டிப்ம
அந்ட டிதல் யவக்கு ளகமஞ்சம் ளகமஞ்சணமக

எனத்டவக் ளகமண்டு ழசர்க்கும்டிதமகப் மகுமடு
ளசய்டட ன்ழ அர்த்டம். பமழ்க்வகதின் 
டவகநிறம் இப்டி ன்மறம் ளரித 

னெத்டயன் அன்ம உகதில் யபத்வடக்
குயத்டடம மயடிக்யல் ணற்த் டவகவநபிறம்
தடமர்த்டத்டக்கும் வகமயக்கும் அடயக இம்

டழபண்டுளணன்வடக் கனத்டயல் ளகமண்ழ அர்த்ட
சமஸ்த்ம் உண்ம மநியனந்ட ழசமனர்கமம்

பவக்கும் சட் டயட்ங்கள் ளசய்டடமகப் மர்க்கயழமம்.
இப்டிச் ளசமன்டமல் டற்கமத்டயல் டர்ண ம்ந்டழண
இல்மணல், ளடய்ப ம்ந்டழண இல்மணல் மயடிக்ஸ்
த்டகய ணமடயரி அப்ழமட இனந்டடமக அர்த்டம்
இல்வ. டர்ணம், ளடய்பம் ன்று மன் இண்மகப்
ிரித்டச் ளசமல்படகூத் டப்னத்டமன். ம் அத்டவ
ழவனேம் ஆட்டிப் வத்ட ஆட்சய ண்ஞிக்
ளகமண்டினக்கும் ஈச்பிம் தக்டயதிழ

கட்டுப்மணல் டிதமக டர்ணம் ன்னும் ன்ளயக்
ளகமள்வககறக்கு ணட்டும் கட்டுப்ட்டு அபற்வக்
கவிடிப்ட ன்ட ளபறும் சறமல்டமன்.
ளடய்பம், ளடய்ப ங்கல்த்வடப் னரிந்டளகமண் ரியகள்
ளசய்ட டர்ண சமஸ்த்ம் ஆகயதபற்வ

"ம்ந்டணயல்மடவப" ன்று டள்நிபிட்டு டிதமக
அசயதல் ளகமள்வக, அசமங்கத் டயட்ம் ன்ளல்மம்
ழமமல் அட ங்கநின் ஆத்ணமிதில்டமன்
னடினேம். ளபள்வநக்கமர்கள் ளகமண்டுபந்ட அசயதல்
டிதமயகநியனந்டடமன் இப்டி ளடய்ப
ம்ந்டத்வடனேம், சமஸ்த் ம்ணடத்வடனேம்

எடக்கயபிட்டு மஜ்த யர்பமம் ளசய்படம், அசயதல்
ன்று டிதமக என்வப் ளரிசு டுத்டபடம்
பனக்கணமதினக்கயட.

டனக்கர், ளபள்வநதர் ஆட்சயகநில்
ளடய்பத்டயன் குல் (மன்கமம் மகம்)
ீபமமணம டகுடய
டனக்கர், ளபள்வநதர் ஆட்சயகநில்
ளபள்வநக்கமர் ஆட்சயக்கு னன் வளற் டனக்கர்

ஆட்சய ணமசமம் ன்ளபன்மல், னகமதர்கறம், ணற்
அழக றல்டமன்கறம் அபர்கவநப் ளமறுத்டணட்டில்
அபர்கறவத ணடத்டயல் யம்ப் ற்றுக்
ளகமண்டினந்டபர்கள். ம்வணப்ழமழப அபர்கறக்கும்
சட்ப் னஸ்டகழண ணட ப்ணமஞனள்நடடமன். மரிதத்

ன்று அடற்குப் ழர். அடன்டிடமன் அபர்கள் டீர்ப்னப்
ண்ஞிதட.

ஆமறம் அட ம்னவத டர்ணசமஸ்த்
ம்ந்டணயல்மடட. ம்னவத டர்ண ஆசவஞகவநனேம்
அடேஷ்மங்கவநனேம் னடிந்டணட்டும் அனயப்டடமன்

அபர்கறவத ண்ஞணமதினந்டடமல் ளனம்மம
யந்ட னெத்வடப் ளமறுத்டணட்டில் மமங்க
யர்பமம் அவபடயகணமகத்டமன் ந்டட.
இவடச் ளசமல்றம்ழமழட இன்னும் இண்டு

பிதங்கவநச் ளசமல்ழபண்டும். ழபட பிழமடணம
னவ ளமம்றம் கமணமகப் ழமய்பிமணல் இண்டு

ஸ்னன் ளய்பிட்ட ழமன் இண்டு பிதங்கள், என்று
- மத்கம ணடணமற்ம் க்கத்டமன் ளசய்டட
ன்மறம், ணடம் ணமமணல் இனந்ட யந்ட
னெணமட ளனம்மம ிச்வகவநத் டங்கள்
மடய மட்மண்வணகநின் னெழண டீர்த்டக்ளகமள்றம்டி
அப்ழமடம் பிட்டினந்டமர்கள்.

இந்ட அநறக்கு ம்னவத னர்பிகர்கநின் னவழத

ளடமர்ந்ட அடேரிக்கப்ட்ட. அக் கமங்கநில் அந்டந்ட
னெ மட்மண்வணழத அந்டந்ட ங்கநின்
ிச்வகவநனேம் பனக்குகவநனேம் பிசமரித்ட னடிறகள்
டுப்டடமன் அடயகம். ம னெத்டயன்
பிசமவஞக்குனெ மமங்க ீடயஸ்டங்கறக்கும் ழம
ழகஸ்கள் குவச்சல். இந்ட மட்மண்வண டுமணல்

வனதடி ந்டபவக்கும் அந்ட அநறக்கு டர்ணசமஸ்த்

பிடயகநில் மமங்கச் சட் டயட்ங்கநின் குறுக்கர டு
குவக்கப்ட்டினந்டட. இன்ளமன்று -

பிக்ங்கவந உவப்ட, ழகமபிவ அனயப்ட
ன்ளல்மம் அபர்கள் ண்ஞிமறம்கூ, யந்ட
னெத்டக்கமக சட்ம் ழமடும்ழமட யங்கணமக
ம்னவத சமஸ்த்ரித பமழ்னவவத

மடயக்கும்டிதமகழபம, டர்ண சமஸ்த் பிடயகறக்கு
பினத்டணமகழபம ழமட்டயல்வ. மத்கமணமகப்
வத் டங்கள் ணடத்டக்ழக ணமற்யக் ளகமண்டு அப்டி
ணமயதபர்கள் டங்கறவத ணடக் ளகமள்வகப்டிழத
க்கழபண்டுளணன்று யர்ந்டயத்டமறம், இப்டி ணமற்மணல்
பிட்டு வபத்டயனந்ட னெம் அடன் டர்ணப்டிழத

ப்வட ஆழக்ஷிக்கபில்வ, அடன் டர்ண பிடயகவந

அசமங்கச் சட்த்டமல் ணமற்றணயல்வ. (உடமஞணமக
யந்ட ஸ்த்ரீகள் பிபமத்ட ளசய்டபிட்டு இண்மம்
கல்தமஞம் ளசய்ட ளகமள்நமம், யந்ட ஸ்த்ரீகறக்கு

ளமத்டயல் ங்கு டழபண்டும் ன்ளல்மம் அபர்கள்
சட்ம் ளகமண்டுபபில்வ.)
அபர்கறவத உள்ளநண்ஞம் டபமதினந்டமறம், ணயகப்
ளரித ளணமரிட்டிதம ப்வகநின் அத்னப்டயவதனேம்
பிழமடத்வடனேம் ம்மடயத்டக்ளகமண்டு ஆட்சய த்ட
னடிதமட ன்வட உத்ழடசயத்டமபட அபர்கள் இந்ட

இண்டு அம்சங்கவந அடேரிக்க ழபண்டிதடமதினந்டட.
ளபள்வநக்கமர் ஆட்சயதிறம் இந்ட இண்டும்

ளடமர்ந்டட. ஆமல் னன்மழ இனந்டபர்கள் அடி, ிடி
ன்று மத்கமணமகழப ழமபட அடயகணமகறம்

டந்த்ணமக ணமற்யச் ளசய்பட குவபமகறம் இனந்டட

ன்மல், இபர்கழநம அவடத் டயனப்ி வபத்ட ளபநிதிழ
மத்கமம் அடயகம் ளடரிதமணழ தபஞ்சகணமகப்
ண்ஞி யந்ட டர்ணத்வட உள்றெ உறத்டப்ழமகச்
ளசய்டமர்கள். ஆவகதமல் பிக்ழமரிதம ப்ழபசயக்கமடட
ழமத்டமன் சட்ங்கள் ளசய்டமர்களநன்மறம், ழர்

அடிவதபிப் ணமக உள்ழந ழமய்த் டமக்குகய டந்த்
அடிதமகத் டங்கள் உத்ழதமகங்கவநக் கமட்டி, அடற்குத்

ழடர்ச்சய ளறுபடற்கமக என கல்பினவவதனேம் கமட்டி,
அந்டக் கல்பி னவதமல் யந்டக்கழந யந்ட டர்ண
சமஸ்த்பிடயகநில் ம்ிக்வக இனந்டபிடும்டிதமகப்

ண்ஞிமர்கள். னடயத அசயதல் ளகமள்வககள், னெக்
ளகமள்வககள், சரித் ஆமய்ச்சய, மவ ஆமய்ச்சய, சமஸ்த்
ஆமய்ச்சய ன்ளல்மம் ளமம் 'இம்மர்யத'மகச்

ளசய்கயமற்ழமழப பற்வக் ளகமஞ்சங் ளகமஞ்சணமக
ம்னவத னெ அவணப்ன, சமஸ்த்மிணமம்
ல்மம் ககத்டக்ளகமண்ழ பனம் டிதமகக்
'வகங்கர்தம்' ண்ஞிமர்கள்.

யந்ட ன்பன்

இன்ளமன ணடத்டக்கு ணமழபண்டுளணன்டயல்வ,

யந்டபமக இனப்ட ழம இனந்டளகமண்ழ அந்ட ணட
சமஸ்த்ங்கநில் அடிழதமடு ம்ிக்வகதில்மடபமக,
அடிழதமடு, அவபடயகணமக ஆகும்டி ண்ஞிகமட்

னடினேளணன்று யனொித்டபிட்மர்கள். ங்கநில் என
குடயவத ழமக அபர்கறவத ணடத்டக்குள்றம்
இறேத்டக் ளகமண்மர்கள்.
இடயழ என ழபடிக்வக! அபர்கறவத ழடசங்கநில்

ணடீத்டக்கும் மீத்டக்கும் ஏதமணல் ப் ரீவக்ஷ

ந்ட, னடிபில் இண்வனேம் டித்டிதமக ல்வ
பகுத்டப் ிரித்ட, மமங்கச் சட்னவவதப்

ளனம்மறம் ணட ம்ந்டணயல்மடடமகத்டமன் ளசய்ட
ளகமண்டினக்கயமர்கள். ழமணன் கமடயக் ணடம்,
றடிம் ன்கய ணமடயரி என்வ State Religion ன்று
அழக

ழமப்ித மடுகநில் வபத்டக்ளகமண்டினந்ட ழமடயறம்
இப்டி இனக்கயட. ிப்னகநிழழத என ிரிவப
இங்க்மண்டில் மம யதணயப்ட, அபர்கறக்கும் House of
Lords -ல்

(ப்னக்கள் வதில், ம்ழடச 'ழணல் வ'

ணமடயரிதமடயல்) ஸ்டமம் டனபட, ஆர்ச்ிப் ஆஃப்
கமண்ரிரிடமன் மமறக்கு 'கமழஞன்'
(ட்மிழகம்)

ண்டபட - ன்ளல்மணயனந்டமறம்,

ழமக ணத பிதணமதில்மட னெச் சட்ம்
ல்மழண அசயதல் கனத்டக்கநின் ழணழழத
ண்டபடமகத்டமன் இனக்கயட. மரிதத் ணமடயரி
கயயஸ்டப ணடச் சட் னஸ்டகம் ன் என்று
ப்ழமடழண இனந்டடயல்வ. கயயஸ்டறக்கு
னன்மயனந்ட ீப்னக்கறக்கு ம் டர்ண

சமஸ்த்ங்கவநப் ழமறம் மரிதத் ழமறம் ணட
ப்ணமஞனள்ந சட்னவ இனந்டமறம் ிற்மடு ீப்ன
னெணமட கயயஸ்டபம், னைட ணடம் ன்று
உவந்டழமட கயயஸ்ட டம்வண அடேரிப்பர்கறக்கு
அழக எறேக்கங்கவநனேம், பமழ்னவ யதணங்கவநனேம்
உழடசயத்டமளன்மறம், சட் சமஸ்த்ம் ன்று
ளசமல்றனெடிதமக codify ளசய்ட என்றும்

ளகமடுக்கபில்வ. அடமல் அப்னம் ழமப்னகறக்கும்

மமங்கங்கறக்கும் யத்த னேத்டணமக இனந்ட, னடிபில்
ணட ீம் மமங்க ீம் இண்டும் டித்டி
அவணப்னக்கநமக ஆகய, மமங்கங்கநமல்
'லரிஸ்ப்னொன்ஸ்' (cF சமஸ்த்ம்)

ற்டுத்டப்ட்ழமட

அபற்யல் ணட ப்மணமஞத்டக்கு அடயகணமக இழண
இல்மணல் 'ளக்னேர்' ன்று ளசமல்றம்டிடமன்

அவணந்டட. தன்றம் இந்ட ழமப்ித மடுகநில்டமன்
ழடமன்ய அிவ்னத்டய கண்ட. அடயழ கண்

உண்வணகள் அபர்கறவத ணடக் ளகமள்வககறக்கு
ளமம்றம் பித்தமணமகதினந்டபபமடமல்
அபர்கறக்கு ணடமிணமம், ணடமடேஷ்மம் ஆகயத
டனக்கர்கழநமடு எப்ிட்டுப்மர்க்கும்ழமட ளமம்க்
குவபமக ஆதி.
மன் ழபடிக்வக ன்று ளசமல் பந்டட வடளதன்மல்,
இப்டி அபர்கழந ஸ்பணட அிணமம் குன்ய,
தன்யறம் மகரிக இந்த்ரித றகத்டயறம் அடயகணமக
பிறேந்ட ழமடயறம்கூ, 'ம்னவத ஆட்சயக்குக் கர ழன
பந்டபிட் இந்ட இந்டயதம ழடசத்டக்கு இப்டி
ணழமந்டணமக யந்டணடம் ன்று என்று இனப்டம?'
ன்று ணட்டும் கரிந்டயனக்கயட அடமல் இங்ழக

அபர்கறவத ணடத்வட ழபர் ிடிக்கப் ண்ஞறம்,
ம்னவத ணடத்டயன் ழபவ அரிக்கப் ண்ஞறம்
ன்ளபல்மம் டந்த்ணமகச் ளசய்தமழணம அத்டவனேம்
ளசய்டமர்கள். இனந்டமறம் சட்ம் ன்று ளசய்னேம் ழமட
ம்னவத ணட சமஸ்த் பிடயகவந ழமக
மடயக்கும்டிதமத் டஞிந்ட டறம் ளசய்தமணழடமன்
இனந்டமர்கள்.

ளமந்ட ர்க்கமரின் அத்டணீ ல்!
ளடய்பத்டயன் குல் (மன்கமம் மகம்)
ீபமமணம டகுடய
"ளமந்ட"

ர்க்கமரின் அத்டணீ ல்!

ஆக, டனக்க - ளபள்வநக்கம ஆட்சயகநில்கூ ம்
சமஸ்த்ட ம்ணடணமகழபம, சமஸ்த்

ம்ந்டனள்நடமகழபம யர்பமம் க்கமபிட்மறம்
அவட அப்ட்ணமக ணீ றும்டி யந்ட னெத்வடக்
கட்மதப் டுத்டய மமங்கச் சட்ம் ளசய்பளடன்ட

இல்வ. இந்ட ணம ளரித அத்டணீ ல் டம்னவத
'ளமந்ட'ணம

ஸ்படந்த் ர்க்கமமல்டமன் ளசய்தப்ட்டு

பனகயட! ழடச ஸ்படந்த்ம் ன்று ளசமல்யக்ளகமண்ழ

டங்கறவத ளமந்ட பமழ்க்வகனவ, ண்ஞப் ழமக்கு
ல்மபற்வனேம் ளபள்வநக்கம பனயக்குப்
டந்த்ணமக்கயபிட்பர்கள் த்டம் குடிதசயன் னொம்
இப்டிதினக்கயட.

ணட ம்ந்டணயல்மட ளக்னேர் மமங்கம் ன்று ழர்.

ஆமறம் கயயஸ்டப ணடம், டனக்க ணடம் ஆகயதபற்வச்
ழசர்ந்டபர்கள் அபர்கறவத ணட

ம்ப்டமதங்கநின்டிழத ளசய்தப் னர்ஞ ஸ்படந்டயம்
டந்டயனக்கயழட டபி யந்டக்கள் ன்று பனம்ழமட
ணட்டும் அபர்கறவத ணடக் ளகமள்வககவந
மடயக்கும்டிதமக ன் ழபண்டுணமமறம் ளசய்தமம்
ன்ழ சட்ங்கள் பகுத்ட பனகயமர்கள். இப்ழமட
க்குனெ 'ளக்னைரிம்' ன்ட யந்ட

சமஸ்த்ங்கவந ணீ றுபட, அபற்யல் ணரிதமவடவதக்
ளகமடுப்ட ன்டடமன். னக்தணமக,

சமஸ்த்கமகர்கறக்குத் ளடரிதமட, அல்ட ிடிக்கமட
ணத்பம் டங்கறக்குத்டமன் ளடரினேம், அபர்கள்
மக்ஷணமகப் ண்ஞிதவடளதல்மம் டமங்கள்

சரர்டுத்டழபண்டும்' ன் அிப்மதத்டயல் கமர்தங்கள்
ளசய்டபனகயமர்கள்.
ழகமித்டக்ளகமண்டு ப்ழதமணயல்வ. சமந்டணமக.
மத்பிகணமக டுத்டச் ளசமல்படடமன் ம் கவண.
ஈச்பவ ம்ி, அபவ ப்மர்த்டயத்டக்ளகமண்டு,
'ம்னவத

ளரித ணவனேம் மகரிகத்வடனேம்

சரர்டயனத்டம் ன் ளதரில் சயவடத்டபிட்மல், அப்னம்
ழமகம் னமறக்கும் பனயகமட்டிதமக இனந்ட

அடணமடயரிதம என்வ ணறுடி உண்மக்கழப னடிதமட'
ன்வடப் னடயடமக யர்பமத்டக்கு பந்டயனப்பர்கறக்கு
ன்மக பிநக்கயச் ளசமல்ழபண்டும். ல் பனயக்கு

பனபமர்கள் ன்று ம்ி, ழகமடமணயல்மணல், ஈச்ப
ஸ்ணவஞழதமடு ளசமன்மல் யணமகழப பனயக்கு
பனபமர்கள். னட யர்பமம் சயன்க்

குனந்வடதமதினக்கயட. என குனந்வட ப்டி பட்டுப்
ீ
ளரிதபரிம், அபர் ஊனக்ழக ணடயப்ன பமய்ந்ட ச்ளௌடயகள்
ன்மல்கூ, ஸ்பமடீணமகப் ழமய் அபனவத
சயவகவதப் ிய்த்ட, குண்த்வட இறேத்ட, அபர்
ழணழழத அசயங்கம் ண்ஞிக்கூ பிவநதமடுழணம
அப்டித்டமன் ளமந்ட ஸ்பமடீத்டயன் ழணல் ம்னவத
குனந்வட யர்பமஸ்டர்கள் மட டர்ணத்வடப்

ண்ஞிக்ளகமண்டினக்கயமர்களநன்றும், அஞ்சு பதமகய

ஸ்கூயல் ழமட்மல் குனந்வட அங்கய, பிதங்கவநப்
னரிந்டளகமள்கயட ழமல், இன்னும் ளகமஞ்ச கமம்

ழமமல், மனம் பிமணல் "பமத்தமர்" ண்ஞிக்ளகமண்டு
டர்ண ந்தமதங்கவநச் ளசமல்யக்ளகமண்ழதினந்டமல்
ரிதமகய பிடுபமர்களநன்றும் ம்னழபமம்.
ஆமறம் டற்ழமட அபர்கள் ண்டபட டப்ம
சமஸ்த்ம் அல்ட ம்டமதத்வட ரி
ளசய்படமகயவத்டக்ளகமண்டு ளசய்கய டப்னடமன்.
ளமத்டத் டகுடய ற்ய
ளடய்பத்டயன் குல் (மன்கமம் மகம்)
ீபமமணம டகுடய
ளமத்டத் டகுடய ற்ய
இடயல் என அம்சணமகத்டமன், ளமத்ட இனக்கயபனுக்கு
ணட்டும்டமன் சட்வ, கவ ஆகயதபற்யல் அங்கம்
பயக்கத் டகுடய உண்டு ன்மல் அட என Vested Interest
(என

குயப்ிட் கும்யன் வ ணட்டும்

யவப்டுத்டம் ட்சமட அக்கவ) ன்று கண்ம்
ளசய்ட, க ங்கறக்கும் டகுடய உண்டு ன்று
ண்ஞிதினப்ட.
ஆமறம் இப்ழமடம் அழக்ஷகர் ளமயட் ளடமவக
ன்று என்று கட்ழபண்டும் ன்று வபத்டயனக்கயமர்கள்.
ளமறேட ழமகமணல் பன் ழபடணமமறம் ழடர்டறக்கு
யன்றுபிப் மழட ன்டற்கமக இப்டி

வபத்டயனப்டமகச் ளசமல்மணமதினும், வன

இந்டயதமபில் ளமயட் ளடமவகக்குக்கூ பக்கயல்மணல்
த்டவழதம ழர் இனப்மர்கள் ன்வடப்

மர்க்கும்ழமட இட இபர்கள் ளரிடமகச் ளசமல்கய
ணத்பத்டக்கு பிழமடணமடடமன். ளமனநில்மட என
அழக்ஷகன் ளமயட்டுக்கமகழப எனபன் டதவப

மழபண்டிதடமகும். இடழப 'கப்'னுக்கும், ட்சமடச்
சறவகக்கும் பனய டயப்டமக ஆகமம். பரி கட்டும் டன்
ளமந்ட யம், ளமந்ட ணவக்கட்டில் படு
ீ னடயத

ழபய அழக்ஷகனக்கு இனக்க ழபண்டும் ன்று பிடய
ளசய்டழமட இந்ட ஊனம்சத்டக்கு இணயல்வ.
குவபம ஞ்ச ழட
ளடய்பத்டயன் குல் (மன்கமம் மகம்)
ீபமமணம டகுடய
குவபம ஞ்ச ழட
ணடேஷ்த ஸ்பமபத்வடப் மர்த்டமல் ளமத்ட,

ஸ்படந்த்ம் உள்நபன்டமன் ஞ்சம் பமங்குகய பமய்ப்ன
குவச்சல். இப்டி மன் ளசமன்மல் ீங்கள்

எப்னக்ளகமள்நமணல் சண்வக்கு பமம். ழர் ழமக
ஆமணயகவநக் கமட்டி, 'க்ஷம், த்ட க்ஷம் ன்று
ழசர்ந்ட ிற்மடும் இபர்களநல்மம் இண்டு வகதமறம்
பமங்கயக்ளகமண்ழ இனக்கயமர்கழந!' ன்று ழகட்கமம்.
ஆமறம் இப்டி பமழ்க்வகழத ஞம்டமன் ன்று
ஞத்டக்கமகப் க்கய ழமக்கு ம்ணயவழத ற்ட்ட
ணீ  கமத்டயல்டமன். ஆத்ண ம்த்ட

ழடய்ந்டளகமண்ழ பந்ட, அழட ணதத்டயல் டைட

டைடணமக ழமக்தப் ளமனள்கள் கவக்கு பனபடமகறம்,
ழப்ர் னொமளதன்றும், அவட க்ஷம்,ழகமடி ன்று மங்க்
ன்டமக என்யல் வ்பநற ழபண்டுணமமல் ழமட்டு
வபக்கமம் ன்றும் ற்ட் ிற்மடுடமன் ம்
ங்கறக்குப் ஞழண குய, ஞம் ழசர்ப்ழட பமழ்க்வக
க்ஷ்தம் ன்று ஆட. இடற்கு னந்டய, ழமக்த

பஸ்த்டக்கறக்கு ஏர் அநற இனந்டபவதில், இனந்ட
பஸ்டக்கநின் அடேழமகத்வடனேம் கட்டுப்டுத்டம்
சமஸ்த்ங்கநில் ளமடபமக ங்கறக்கு தம்

இனந்டபவதில், மங்கயல் ர்ப மக்வடதமக த்டவ
ழபண்டுணமமல் ழமட்டு வபத்டக்ளகமள்ந இம்

இல்மட பவதில், ம்னவத ணக்கறக்குப் ஞத்டயல்
இத்டவ ஆவச இனக்கபில்வ. அடமல்
ஞக்கமர்கள் ஞ்சம் பமங்கும் பமய்ப்ன அப்ழமட

ளமம்க் குவறடமன். இப்ழமடங்கூ, 'கம்ழடிவ்'பமக
(என்றுக்ளகமன்று எப்ிட்டு) ப் மர்த்டமல், ஞழண
இல்மடபன் டபிக்கு பந்டமல் 'கண்ட கமஞமடட
ணமடயரி' ன்கயடி, பசடய வத்டபவபி

மஸ்டயதமகத்டமன் ஞத்டமவச ிடித்டக் வக ீட்மம்.
ணத்பம் ன்று ளசமல்யக்ளகமண்டு இம்ணமடயரிதம

வனவ உண்வணகவந ணந்ட டர்ணத்டக்கும் ீடயக்கும்
மி ளசய்பட உசயடணல்.
ம்னவத ணத்ப னவதிழழத கமயதர்
ணமடயரிதம ழபவகறக்கு ளக்னைரிடி
கட்ழபண்டுளணன்று வபத்டத்டமழ இனக்கயமர்கள்?
அப்ழமட அந்ட 'ழமஸ்ட்'டுக்கு வன 'டிஸ்க்பமயஃவ'
டமழ ஆகயமன்? இட ப்டி ணத்பம்? ஞத்டயழ

னனங்குகயபன் அபற்வக் வகதமக்கூடும் ன்
வனவ இதற்வகவத இங்ழக கனத்டயல்

ளகமண்டுடமன், ளமடப்ஞம் வகதமப்க்கூமழட
ன்டற்கமக இங்ழக ணட்டும் ணத்பத்வட
பிட்டுக்ளகமடுத்ட, வகதமல் ழர்ந்டமறம் ஈடு

கட்டும்டிதமக ளக்னைரிடி ளமயட் ன்று என்வ
வபத்ட எறேங்கு ளசய்டயனக்கயமர்கள். ஞத்டயல்
னனங்குகயபன் வகதமல் ளசய்தக்கூடும் ன்கய
ணமடயரிதம இன்ளமன தடமர்த்ட இதற்வகடமன்,

ங்கழநமடு னனங்குகய என ஊர் வக்கமன்
அபர்கநிம் ஞ்சம் பமங்கயக்ளகமண்டு அபர்கறவத

ஸ்பத த்வடப் ழடம்டிதம ளநகர்தம் டமபட
ளசய்ட ளகமடுக்கக்கூடும் ன்டம்.
வகனைட்டு
ளடய்பத்டயன் குல் (மன்கமம் மகம்)
ீபமமணம டகுடய
வகனைட்டு
ஞ்சத்வடச் ழசமன சமத்டயல் "வகனைட்டு" ன்று
ளசமல்யதினக்கயட. னொமதிழ வக ளகமங்சம் ட்ரிக்
ண்ஞி ட்மணம ஆடுபவட, பிவநதமடுபவடக் "வக

ஆல்", வகதமல் ன்கயழமம். வகதில் ஊட்டிபிடுகய
ணமடயரி ஸ்தணமகப் ஞத்வட வபத்ட ஞ்சம்
ளகமடுப்வடக் "வக ஊட்டு" ன்று அக்கமத்டயல் ளசமல்ய
பந்டயனக்கயமர்கள். பமதில் சமடத்வட ஊட்டும்ழமட அட
ன் சமடம், அடற்குள்ழந ன் "ளடமட்டுக்ளகமள்ந"

எநித்ட வபத்டயனக்கயட ன்ட டறம் ளபநிதில்

ளடரிதமட. டட்டிழம, வகதிழம ழமட்டு அவட எனபர்
பமதிழ ழமட்டுக்ளகமள்றம்ழமட ழனக்குத்
ளடரிபடழம இல்மணல், தமனக்கும் ளடரிதமணல்
ஊட்டிபிட்டுப் ழமய்பிமம். இழடழம தமனக்கும்
ளடரிதமணல், ந்டக் கஞக்கு பனக்கயறம் பமணல்

ஞத்வடக் வகதிழ ஊட்டுகய ணமடயரி அறேத்டயபிட்டுப்
ழமபட வகனைட்டு! சமடத்வட பமய் னறேங்குகய ணமடயரி
ஞத்வடக் வக னறேங்கயபிடும்!

வகதமல் கூமட ன்டற்கமக ளக்னைரிடி ழகட்ட
ழமத்டமன், வகனைட்டுப் ளறும் பமய்ப்வக்

குவப்டற்கமகழப ஊர்வக்கமமகயபனுக்கு ழடம
ளகமஞ்சம் ன vFF, படு
ீ ன்ளல்மம்

இனக்கழபண்டுளணன்று பிடய ளசய்டயனப்ட. ஆகழப இட
ரிதமமல் அடறம் ரிடமன். இங்ழக ணத்பம் அல்
த்டயக் கமட் ழபண்டித பிதம் - டெய்வணதம
யர்பமழண பிதம். வக்கமன் ளமடப்ஞ

யர்பமத்டயழ டப்ன ளசய்டபிட்மளன்மல் அடமல்
ற்டும் ஷ்த்டக்கு அபனுவத ளமத்டயயனந்ட
'அட்மச்' ளசய்டபிழபண்டும்

ன்டமக வபத்ட, இடற்கு

ளக்னைரிடி ணமடயரிடமன் ளமத்டத் டகுடய
ற்டுத்டயதினக்கயமர்கள். இங்ழக டி ஆநின் ளகௌப
அளகௌபங்கவநக் குயத்ட ணத்ப பமடத்டக்கு
இணயல்வ, ஏன ஊரின், என னெத்டயன்
ளமத்ட ந்தமதணமகப் ரிமயக்கப்ழபண்டும் ன்
டர்ண யதமதணம டத்பம்டமன் இங்ழக கபித்டப்

ழஞப்ழபண்டித பிதம் ன்வடக் கனத்டயல்
ளகமண்டு அப்டிழத ளசய்டயனக்கயமர்கள்.

அழடமடுகூ என ஊரிழ யனன், படு
ீ பமசல்
உள்நபன் ன்மல் அபன் ளமறுப்ில்மணல்
அவடபிட்டு ஏ ணமட்மன். ஆடிதமல்

இப்டிப்ட்பன் ஊழமடு இனந்ட, ஊரின் கஷ்
ஷ்ங்கவந ப்ழமடம் ளடரிந்ட ளகமள்றம்டிதினக்கும்.
உவனத்டப் ஞம் ழமட்டு என உவவணவதப்
ளற்பன் அடிம் வபத்டள்ந ற்வப்ழம,

அக்கவவதப்ழம, மணமன்த யம் ளற்பனுக்கு
அடிம் இனக்கமட. ிடமர்யடணமக என யழணம,
பழம
ீ
, பந்டமல் அடினம் என டயனும

பமஞ்வசழத இனக்குனெ. அம்ணமடயரி grant -ஆக, gift -ஆகப்
ளற்டயல் இமட. டக்கமக்கும் §ணமணமய் பந்டட
ன்டயல் டற்கமயகணமக என ழணமம் இனந்டமறம் அட
மள்ட்டு உறுடயதம ிடிப்மக யற்கமட. ளபறும்
மணமன்த யத்டயழழத கமம் கனயக்கயபன்

அவடபிட்டு ஏறம் இம் ற்டும். இடமல்டமன்

ளமந்ட அல்ட ிடமர்யட யத்வட உவவணதமகப்
ளற்யனந்ட அடற்கு பரி கட்டுகயபமக

இனக்கழபண்டும் ன் பிடய ளசய்டயனக்கயட.
ழபட பித்வததில் சயப்னப் ளற்பர்கநமகறம், ழபட
மஷ்தம் ழமடயக்கயபர்கநமகறம் இனக்கப்ட்பர்கள்
ணற்பர்கவநபிறம் த்வ்த சத்டக்கு ஆநமகமணல்,

ழமடளணன் ணழமடு நிவணதமக பமழ்ந்டபனபவட
அந்மநில் கண்கூமகப் மர்த்டயனக்கயமர்கள். அடமல்

அபர்கறவத த்வட சுத்டத்டயல் ளகமண் அடயகப்டி
ம்ிக்வகதின் ழரில் இப்டிப்ட்பர்கறக்கு ணட்டும்
ணயகக் குவச்சம யனன் இனந்டமறம் ழமடம்
ன்று பிடயவத 'ரிமக்ஸ்' ளசய்ட, யந்டவவதத்
டநர்த்டயக் ளகமடுத்டயனக்கயட. ளமடபமகக் "கமித்டக்கு
ழணல் யனவதமன்" ன்று ழதமக்தடமம்சம்

யர்ஞதித்டடற்கு ஆக (உத்டமக) , அடயல் மடயதம
"அவக்கமிழண உவதமமதினும் என ழபடம்
பல்மமய், மற மஷ்தத்டயறம் என மஷ்தம்

பக்கமஞித்டயபமன்" ழடர்ந்ளடடுக்கப்மம். ன்று
ழசர்த்டயனக்கயட.
இனந்டமறம் இபனுக்கும் கூ ரிமக்ழன்டமன்.
க்ளம்ப்ன் இல்வ. இபனுக்கும் ளமத்ட
ளகமஞ்சணமபட இனந்டமக ழபண்டுளணன்ழ
வபத்டயனக்கயமர்கள்.
ளமத்டப் ரிம அடேபம் அபசயதம்
ளடய்பத்டயன் குல் (மன்கமம் மகம்)
ீபமமணம டகுடய
ளமத்டப் ரிம அடேபம் அபசயதம்
இப்டி ஊர் யர்பம வக்கமர்கறக்கு ளமத்டயமல்
டகுடய ற்டுத்டயதினப்டற்கு இன்ளமன கமஞம்
இனக்கயட. இபர்கள் ளமடச்ளசமத்டக்கவநப்
மணரிக்கறம், பவகதயந்ட ளசபனயக்கறம், னவப்டி
கஞக்கு வபத்டக்ளகமள்நறம் அயந்டயனக்க

ழபண்டுணல்பம? ழபடமன் ளமந்டச் ளசமத்டயன்

ரிமத்டயல் இபர்கறக்கு அடேபம் இனந்டமல் ல்ட
ன்று இப்டி த்ட ளசய்டயனக்கயமர்கள். டயடீளன்று

ளமந்டணமக என ளமத்டப் ளற்பன் அவட 'டமம் டெம்'
ன்று ளசற ளசய்னேம் பமய்ப்ன ப்டி அடயகழணம,
அப்டிழத ளமத்டயல்மடபிம் ஊர்ப் ளமடச்

ளசமத்டயன் யர்பமத்டத் டந்டமறம் 'க்ஸ்ட்ரீ'ணமக
ளமம்றம் ழதமசவ ண்ஞிப் ண்ஞி ளமம்றம்
சுஷ்கணமகழப ட்டுபமம ண்ஞி, 'ப்நிக் ளபல்ஃழர்'
(ளமட

ப்ஞி) அடற்குரித னொனன் க்கபிமணல்

ளசய்ட பிடுபமன். இடமளல்மந்டமன் ளமத்டவண
என க்பமயஃிழகமக வபக்கப்ட்ட.
டன் ணவ ன்டன் கமஞம்

ளடய்பத்டயன் குல் (மன்கமம் மகம்)
ீபமமணம டகுடய
"டன்

ணவ" ன்டன் கமஞம்

'பரி

கட்டும் ளமத்டயன் ரிமத்டயல் எனத்டனுக்கு

உள்ந அக்கவ, அிணமம், சயக்கம் னடயத பரி

கட்மட ளமத்ட பிதணமக இனக்கமட, ழப இப்டிப்
ட்பிம் ஊர்ளமத்வட எப்வக்கப்மட' ன்ட
ழமழப இன்ளமன்று. ளமந்ட னணயதிழ படு
ீ கட்டிக்
ளகமள்நமணல் ழடம னம்ழமக்வக பவநத்டப் ழமட்டு

டன்னுவதடமய் ீர்ஞம் ளசய்டளகமண்டு அடயழ படு
ீ
கட்டிக்ளகமண்பளன்மல், இப்டி பவநத்டப் ழமட்டு
ப்ம் பிடுகய ணமசமத்வட மவநக்கு வதின்

வ்தபமத்டயறம் அபன் ழணற்ளகமள்நக்கூடும். அடமல்

டமன் க்மண வக்கு ளணம்மகயபன் "டன்ணவதிழ
அகளணடுத்டக் ளகமண்டினப்ப"மக இனக்க

ழபண்டுளணன்று பிடய ளசய்டயனக்கயமர்கள். ளமட
வ்தபமத்டயன் சுத்டயக்கமக இப்டிளதல்மம் டர்ணழபய
ழமட்டினப்வட மதகம் ன் ணதக்கத்டயல்
கண்ம்ளசய்படம், அபிழ்த்ட பிடுபடம் 

னெத்டக்குச் ளசய்கய அகமணமகழப னடினேம்.
பதடத் டகுடய
ளடய்பத்டயன் குல் (மன்கமம் மகம்)
ீபமமணம டகுடய
பதடத் டகுடய
அடுத்டடிதமக பதறத் டகுடய. ழமமல் ழமகயளடன்
இடற்குணட்டும் ம் மதகக் குடிதசயறம் என கர ழ்
பம்ன, இனத்வடந்ழடம னப்ழடம டழபம என்று
வபத்டபிட்டு ழணல் பம்ன இல்மணல்

பிட்டினக்கயமர்கள். "இநம் டவனவ", "பனங்கம
பமரிசு" ன்ளல்மம் ளதவக் ளகமடுத்ட

அடேபணயல்மட சயறுபர்கவநனேம் டங்கள் டங்கள்
கட்சயகறக்குள் இறேத்டக்ளகமள்றம் ழமக்கு டற்ழமட
உண்மகய இனக்கயட. இபர்கறவத ஆடவபப்
ளறுபடற்கமகக் கர ழ் பம்வ இன்ம் கர ழன
ளகமண்டுழமமறம் ழமகமம்.
ழடர்ந்ளடடுக்கப்டுபர்கவநப் ழமழப
ழடர்ந்ளடடுப்பர்கநம எழ டகுடய கர ழ்பம்ன

பதறடமன். இனத்ளடமன்யல் 'ழணர்' ன்வடப்

டயளட்மக ணமற்ய, அப்ழமழட ழபமட்டுரிவண டந்ட

ழபமட்ர் ஆக்கயபி ழபண்டுளணன்று இப்ழமட என
ழச்சு இனப்டமகத் ளடரிகயட.
டற்கமக் 'கண்ழட கமட்சய'க் ழகமத்டயல், பமழ்க்வகதில்
அடிட்டு, கஷ் றகங்கவந அசயப் மர்த்டப்

னரிந்டளகமள்றம் அடேப ஜமம் ளசன்றுழம
டவனவதிவனேம்பி னடத் டவனவதினக்கு
'ழட்'மகத்டமன்

உண்மபடமகத் ளடரிகயட.

"ணத்டக்குள்ழந

னட்மக்குப் ழமட்டு உட்கமர்த்டய

வபத்டயனக்கய உக்கு அவடப்ற்ய ன் ளடரினேம்?
அந்ட தன்ஸ், இந்ட தன்ஸ், னடப்னட யர்பம

னவகள், பிதமம னவகள், ளக்மயகள், கவ

ஆமய்ச்சயகள் ன்று மறக்கு மள் மங்கள் ன் ழமடு
ழமடுகயழமம் ளடரினேணம? இடமல் ளல் மளட்ஜ்
ளபழ (ளமட அயற ணட்ழண) ளமம்றம்
உசந்டபிட்ட. ஸ்கூல் சங்கள்கூ னைிதன்,

மர்யளணன்ட் ல்மம் வபத்டக்ளகமள்கய அநறக்கு
ல்மனக்கும் அயற ளபநிச்சம்

ளகமடுத்டபிட்ழமணமக்கும்" ன்று ளசமல்மம்.
இளடல்மம் உண்வணதமக இனக்கமம். ஆமல் இட
அவ்பநறழண னெவநனேம், டமற்கமயக இந்த்ரிதறகனம்
ம்ந்டப்ட் பிதம்டமன். "பமழ்க்வக ன்? டமல்
அட மப்டும்?" ன்வடப் னரிந்டளகமள்ந வபக்க
இவப என்றும் உடபபில்வ. அழடமடு இல்வ.

ழர்ணமமக, இந்டக் கண்டுிடிப்னக்கநின் ஜ்பயப்ில்
உண்ம glare -மல் (கண் கூசயமல்) பமழ்க்வகவத

உள்நடிப் னரிந்டளகமள்படயல் ங்கள் னன்வபி
ின்ழடமன் ழமய், அடேபத்டயல் குவந்டபர்கநமக

ஆகயபனகயமர்கள். ன்வ ணத்டக்குள்ழந னட்மக்குப்
ழமட்டு உட்கமர்த்டய வபத்டயனந்டமறம் டப்ட்
ங்கறம் இங்ழக பந்ட குவகவநச் ளசமல்யக்

ளகமள்கயமர்கள் அல்பம? இபர்கறவத பிடணம
ப்மர்த்டவகவநக் ழகட்கயழமட, ப்ச்வகள் ன்று
யவத்டக் ளகமண்டு இபர்கள் எப்ித்டபிட்டுப்
ழமகயபற்வப் மர்க்கயழமட, ழம

டவனவவதபி இப்ழமட ப்டி ங்கள்
உகத்வடப் னரிந்டளகமள்றம் அடேப ஜமத்டயல்

ின்ழ ழமய்க் ளகமண்டினக்கயமர்களநன்று ன்மகத்
ளடரிகயட. அழக ந்டர்ப்ங்கநில், "ன் இத்டவ
பதமபர் இப்டி உகத்வட, பமழ்க்வகவதப்

னரிந்டளகமள்நமடபமக இந்ட ணமடயரி ழகட்கயமழ? மற்ட
பனம் னந்டய மம் ட்த்டக்கு பந்ட மநமக
ப்மர்த்டவகள் - ளௌகயக பிதணமகறந்டமன் -

யவதக் ழகட்ழ பந்டயனக்கயழமம். ஆமறம் அந்டக்
கமத்டயல் இந்ட ணமடயரி இந்ட பதறக்

கட்த்டயயனந்டபர்கள் ழகட்டினப்மர்கநம?" ன்று
யவத்டப் மர்க்கயழன். இந்ட யவதில் ழபமட்ர்கள்,
அழக்ஷகர்கள் ஆகயழதமனவத ஜ்- யணயட்வ ழணறம்
குவப்ட தடமர்த்டத்டக்குப் ளமனந்டமடடமகழப
டுகயட.
ளமட பிதங்கநில் ஆழமசவ ளசய்ட னடிற டுக்க
ழபண்டுணமமல் அடற்கு உக ஜமனம்

பமழ்க்வகதடேபனம் இனக்கழபண்டும். ன்மக

அடிட்டு இபற்வ அயபடற்கு என குயப்ிட் அநற
பதற னடயர்ச்சய ழடவபப்டுகயட. இவ்பிதத்வட

டீர்க்கணமக அசயப் மர்த்டத்டமன் அக்கமத்டயல் ஆதிம்
பனத்டக்கு னந்டய, னடல் கல்ளபட்டுப்டி
அழக்ஷகனக்கு னப்ட பதற ன்று கர ழ் பம்ன
கட்டிபர்கள் அப்னம் இண்டு பனம் ழணறம்

வனவகவநப் மர்த்டப் னமழமசவ ளசய்டடயல்
அடகூப் ழமடமட ன்று இண்மம் கல்ளபட்டுப்டி

னப்த்வடந்ட ன்று உதர்த்டயதினக்கயமர்கள். இப்ழமட
ச்வசக் குனந்வடகவநக்கூத் டங்கள் டங்கறக்கு
மடகணமகப் மயட்டிக்யல் இறேத்டக்ளகமள்ந

ழபண்டுளணன்ழட எவ்ளபமன கட்சயதின் டவபர்கள்
ன்கப்ட்பர்கறக்கும் அடிப்வ ண்ஞணமக
இனப்டமல் டற்ழமட ளசய்கய னமழமசவகழநம
பதவக் குவப்டயல்டமன் ழமக்கணமதினக்கயன்.

டற்ழமட பதறக்கு ழணல்பம்ழ இல்வ. ஆமறம்

அப்ழமழடம இதற்வகவத கபித்ட இவ்பிதணமகறம்
பிடய ளசய்டயனக்கயமர்கள். குயப்ிட் என
பதறக்குழணல் ழமய்பிட்மல் வ்னத்டமப்தத்டயல்
ஏய்ச்சல் பந்டபிடுகயட.

ஜமக ணடய ற்டுகயட. இணணமடயரித் டநர்ந்ட

உம்ிறம் உள்நத்டயறம் ஆடிப்ழமபவட "ளியடி"
ன்கயமர்கள். பிதமடயகறம் அப்ழமட அடயகம் ிடுங்கய
டுக்கயன். இபற்ழமடு னங்கமத்டயல் அந்ட பதயல்
ஆம்மநியனந்ட ின்ற்ய பந்ட சமஸ்த்

அப்தமங்கநிமல் பிழபக வபமக்தமடயகநில் னத்டய

அடயகம் ழமகத்ளடமங்கயதினக்கும். அடமல் டயறம்

ளமம்ப் ட்டுக்ளகமள்நமணல், டப்னத் டண்ம ந்டமல்கூ,
'ன்ழணம

ல்மம் ஈச்ப ீ வ' ன்று பிட்டுபிடும்

ணழமமபம் ழடமன்யதினக்கும். ளமட யர்பமத்டயல்
இப்டிப்ட் ணப்மன்வண கூமடமதிற்ழ ல்

உஞர்ச்சய ழபகனம் கண்டிப்னம் கமர்தச் சுனசுனப்னம்
இனக்கழபண்டுழண அடமல்டமன் பதறக்கு 'ழமதர்
யணயட்'ழமடு 'அப்ர் யணயட்'டும் பிடயத்டயனக்கயட.
னடயல் அறுட ன்று யர்ஞதித்டயனக்கயமர்கள்.
அப்னம் இன்ம் ஆனணமகச் சயந்டவவதச் ளசறத்டய,
இண்டு பனம் வனவவதனேம் மர்த்டடயல் றேட

ன்று உதர்த்டயதினக்கயமர்கள். அறுடக்கு ழணழ ளமம்
ஏடி ஆ னடிதமழட ன்று னடயல் அப்டி

யர்ஞதித்டயனப்மர்கள் ழமயனக்கயட. அப் §ம்
மர்த்டடயல், ஏடி ஆ னடிதமபிட்மறம் பதற  
றேடபவகூ அடேப னடயர்ச்சய ன்மக பநர்ந்ட

ளமட பிதங்கநில் னத்டயணடய ளசமல்றம், டயட்ங்கள்
சட்ங்கள் பகுக்கறம் டயவண மஸ்டயதமகயட ன்று
கண்டினக்கயமர்கள். அறுட பதற ஆகய ஷ்ட்தப்ட
னர்த்டய ண்டகயமர்கழந அழடமடு அழகணமக ஏடி
ஆடுபட குவத ஆட்ணிக்கயட. அடமல்டமன்
னடயல் அப்ழமட 'ரிதர்ளணன்ட் ஜ்' பந்டபிடுகயட
ன்று பட்ணன வபத்டயனக்கயமர்கள். ஆமல் இப்டி ஏடி
ஏடி உம்மல் ழபவ ளசய்பட குவந்ட ிற்மடுடமன்,
எனழபவந இடமழழத 'கன்ர்வ்' ளசய்தப்டுட்ண
ர்ய (ழசணயக்கப்டும் சக்டய) தமழம ன்ழபம, அயற
ல் னடயர்ச்சயனேன் ஆற்ழமடு ளசதல்டுகயட.

இப்டி என த்ட பனம் இனந்டின் ளியடி -

"பதம ழடமம்" ன்கயமர்கழந, அட - உண்மகயட,
அல்ட னத்டய ஜம வபமக்தத்டயழ ழமய்பிடுகயட.
அறுட பதற ன்று யர்ஞதம் ளசய்டின், வதில்
அங்கத்டயர்கநமக இல்மணல் அந்ட பதறக்கு

ழணழழம ஊர்ப் ளரிதபர்கள், வ னெணமக
இல்மபிட்மறம் டிப் ஊர் னுக்கம ல்
ழதமசவகள் டனடிபவட கபித்டயனப்மர்கள்

ழமயனக்கயட. அடமல், "அடயகம் ஏடிதமடிச் ளசய்த
ழபண்டிதவடச் ளசய்த னடிதமபிட்மறம் பமதில்வ,
executive wing -ன்

அடயகமரிகள், சயப்ந்டயகள் அடற்ளகன்று

இனக்கயமர்கள். வக்கமர்கள் உட்கமர்ந்ட இத்டயழழத
ஆ அண ('அண' ன்மழ 'உட்கமர்ந்ட' டமழ?)
ழதமசயத்டச் சட் டயட்ங்கள் ழமடுபர்கநமகறம்,

அவ்பப்ழமட ணட்டும் ஊவச் சுற்யக் கமர்தங்கவந
இன்ஸ்ளக்ட் ண்ஞச் சக்டயனேவதபர்கநமகறம்
இனந்டமல் ழமடம்" ன்று னமழமசவ ளசய்ட,

இண்டு பனத்டக்கு அப்னம் அறுவட றேட ன்று
'அளணன்ட்' ளசய்டயனக்கயமர்கள்

ழமயனக்கயட.

டர்ண எறேங்கயன் த்த அடிப்வ

ளடய்பத்டயன் குல் (மன்கமம் குடய)
ளமட பமழ்க்வக
டர்ண எறேங்கய த்த அடிப்வ
வனவதில் ளசய்டகமட்டுபடமல் ல்வட

பிவநபிக்கும் எறேங்குனவடமன் டர்ணம் ன்ட. இந்ட
வனவக்கு ஆடம டத்பணமக என அடிப்வ இனக்க

ழபண்டும். என எறேங்கு ன்மல் அட அப்டிப்ட்

எறேங்கயழஇனக்கயட ன்வட உஞர்த்டபடமக என
அடிப்வ உண்வண இனக்கழபண்டும். டீமங்கமம்
ளசய்னேம்ழமட பட்ணமக, சடணமக, ழகமஞணமகப் 
பரிவசகநில் டீங்கவந வபத்டமல் அந்ட எறேங்கயழ
ணறக்கு என யவற ளடரிகயட. ழடம என
எறேங்கயழ பவநத்டம் ீட்டினேம் ழகமம்
ழமட்டினந்டமல் அவடப் மர்க்கயழமட என ந்ழடமம்,
டழபம என்று ளமம் ரிதமதினக்கயட ன் யப்ன
உண்மகயட. பட்ழணம, சடழணம, பவநழபம, ழகமஞழணம
ளகமஞ்சம் ழகமஞமக இனந்டமல் ணறக்கு

ன்ழணமழமல் இனக்கயட. டமளன்மல் இந்ட
ளபநி எறேங்குகறக்கு ஆடமணமக ழடம என
உள்ளநமறேங்கம டத்பம் இனக்கயட. கண்டக்கு

ளபநிளதமறேங்கு ளடரிகய ணமடயரி ம் உள்றக்குள்ழந,
உள்நத்டக்குள்ழந அந்ட டத்பத்வடப் ற்ய ணக்குத்
ளடரிதமணல் என ஜமம் இனக்கயட. ழப, அடற்கு

இட - ளபநிதிழ எறேங்கு ளசய்டயனப்ட- எத்டப்ழமகய
ளமட ணயல் யவற உண்மகயட.
இழட ணமடயரி சுத்டணம அந்டஃகஞனள்ந ரியகள்
னடம ணமன்கறக்கு உள்றக்குள்ழந ஸ்பச்சணமகத்
ளடரிந்ட என அடிப்வக்கு எத்டப்ழமபடமக ளபநிதிழ
ின்ற்ழபண்டித அழக எறேங்குகவநத்டமன் எறேக்கம்
ன்று வபத்ட டர்ண பமழ்க்வகவத அவணத்டயனக்கயட.
இடற்கு அடிப்வதமய் உள்ழந என டத்பம் இனக்கயட
ன்ழழ, அட ன்ளபன்மல், அடடமன் 'த்தம்'

ன்ட. ம்னவத ளபநி அயறக்கும் னரிகயணமடயரி

இந்ட த்தத்வட டுத்டச் ளசமல்வபழத ழபட,

உயட, சமஸ்டயங்கள். எறேங்கு ணமடயரி, டர்ணம் ணமடயரி
ளபநிதிழ த்டவ ளசத்டமறம் அந்ட த்தத்டக்கு
இட எத்டப்ழமகமபிட்மல் இட ணயவவபத் டமட;
பமழ்க்வக யவவபத் டமட; அடமபட பமழ்க்வக
யவந்ட ஈச்ப சஞம பிந்டத்டயல் ம்வணக்
ளகமண்டுபிட்டு னடிபடமக ஆகமட.
  டர்ழணம தத்  த்தணஸ்டய
'டயல்

த்தணயல்வழதம அட டர்ணணமகமட' (மவப

'ம' - 'அபள்' ன்று

ளண்மயல் ளசமன்டழமல்,

டர்ணத்வட ':'- 'அபன்' ன்று ஆண்மயல்
ளசமல்யதினக்கயட.)

டர்ணம் ளடரிந்ட ளரிதபர்கள் அடற்கு ஆடமணம

த்தத்வடனேம் அயந்ட அடன்டிழத டமர்கயகணம
யர்பம க்ணங்கவநனேம், சட்பிடயகவநனேம்
எறேங்குடுத்டயத் டழபண்டுளணன்று ற்டுகயட.
ரி, த்தத்டயன்மற்ட் டர்ணத்வட அயந்ட

பதடமபர்கள்-உயத் ஜமத்டமல் த்தத்வடனேம்,
டர்ண சமஸ்டய ஜமத்டமல் டர்ணத்வடனேம் அயந்ட
வ்னத்டர்கள் என்று கூடி னடிற ளசய்கயமர்களநன்மல்

அந்ட இம் வதமகயபிடுணம ? அபப்ட்டு அப்டித்
டீர்ணமித்டபி ழபண்மம். டர்ணம் ளடரிந்ட ளரிதபர்கள்,
த்தம் அயந்ட வ்னத்டர்கள் ன்று ளசமன்ழமழண,
இப்டித் ளடரிந்ட ளகமள்பட, அயந்டளகமள்பட ன்மல்
ன் ? சமஸ்டயங்கவந யவதப் டித்ட இடடமன்

டர்ணம், இடடமன் த்தம் ன்று ன்மகத்

ளடரிந்டளகமண்டினப்டம் அவடத் டயவணழதமடு ினக்கு
டுத்டச் ளசமல்படம் எனத்டவ ழதம
வ்னத்டமக்கய பிடுணம? ஆக்கமட. டமங்கள் கற்றும் ழகட்டும்
ளடரிந்டளகமண் த்த டர்ணங்கவந பமழ்க்வகதில்
த்டயக் கமட்டுபர்கநமகறம்

இனந்டமல்டமன்உண்வணதம வ்னத்டர்கநமபமர்கள்.
கசக் கற்ின் அடற்கு டக யற்கழபண்டும் ன்று
டயனபள்றபர் ளசமன்மற்ழமல், டர்ணமடமணம

த்தத்வட ற்ய னத்டயதமல் அயந்டழடமடு யற்கமணல்,
அவட அடேபித்டபர்கநமகறம், அடன் ளபநி எறேங்கம
டர்ணத்வட பமழ்க்வகதில் அடேஷ்டிப்பர்கநமகறம்
இனக்கழபண்டும். இப்டிப்ட்பர்கள் டுத்டச்
ளசமன்மல்டமன் அந்ட த்தம் ீபசக்டயழதமடு ிர்

ணயல் மய்ந்ட ழபவ ளசய்னேம். இல்மபிட்மல்
'ிணமடணம

ழச்சு' ன் னகழ்ணமவழதமடு, அந்டப்

ழச்வசப் ழமழப கமற்ழமடு ழமய்பிடும். 'ணயத்தமசமம்'
ன்று (கர வடதில்) கபமனும், ளமய்ளதமறேக்கம் ன்று

டணயழ் டைல்கறம் ளசமல்றம் 'யமக்ரிய'தமக எனபன்
ளரிசமக பமய்ப்ந்டல் ழமட்டு பிட்டு

பமழ்க்வகதில்ழபறுபிடணமக இனந்டமமமல், அபன்
த்டவ அனகமகத்டமன் த்தத்வட டுத்டச்

ளசமன்மறம் அடற்குப் ித்டயதமவ 'இன்ஸ்தர்'
ண்டம் சக்டய இனக்கமடமடமல் அட த்தத்ழடமடு
ழசழப ழசமட. உதிரில்மட ளபற்றுப் ழச்சம த்தம்
த்தழணதில்வ.
 டத் த்தம் தத்-சழமடேபித்டம்

'சழ

அடேபித்டம்'. 'சன்' ன்மல் யமக்ரிட்.

'அடேபித்டம்' ன்மல் 'ம்ந்டப்ட்'. யமக்ரிட்டின்

ம்ந்டனவத, அடமபட யமக்ரிட்டிமல் டுத்டச்
ளசமல்ப்ட் ட என்றும் த்தணமகமட. ' டத்
த்தம்'- அட த்தணமகமட.
'வ்னத்டரில்மடட

வதமகமட; டர்ணம் ளசமல்மடபர்

வ்னத்டமமக ணமட்மர்கள்; த்தணயல்மடட டர்ணணமகமட;
ளமய்ளதமறேக்கக்கமரின் ம்ந்டனள்நட த்தணமகமட'இப்டி அந்ட ச்ழமகம் ளசமல்கயட. இடறம் சட் வ,
மர்யளணண்ட், .ம. வ ஆகயதபற்றுக்கு 'ணமட்ழம'
பமக வபக்கக்கூடித ச்ழமகம்டமன்.
'ஜமசர

பழதம வ்னத்டர்' ன்று ளசமல்பட பனக்கம்.

பதயமல் கயனபமகயபர் 'பழதம' வ்னத்டர் ணட்டும்டமன்.
அழடமடு அயபிமழனேம் றேத்டமல் 'ஜம' ன்று
இன்ளமன அவளணமனய ழசனம். அயந்டடி டெத
எறேக்கத்ழடமடு பமழ்கயழமடடமன் 'சர' ன்

அவளணமனயனேம் ழசர்ந்ட எனத்டர் 'ஜம சர பழதம
வ்னத்ட'மபட. இப்டிப்ட் வ்னத்டர்கள்டமன் ழதர்கள்
ன்று அந்ட ச்ழமகம் கமட்டுகயட.

ழசமனர்கம சமத்டயறம் அத்வடப் ற்யத அயற,

அந்ட அயவப பமழ்க்வகதில் ற்ய எறேகய கமட்டும் டெத
த்வட இண்வனேம் வ அங்கத்டயர்கறக்குத்
ழடவபதம டகுடயகநமக பிடயத்டயனக்கயட. இழடமடுகூ
கமர்த மணர்த்டயதனம் ளமடப்ஞிதியனப்பர்கநம
அபர்கறக்கு இனக்கழபண்டுளணன்று ளமனத்டணமக

த்ட ளசய்டயனக்கயட. 'ழபடத்டயறம் சமஸ்டயத்டயறம்

கமரிதத்டயறம் யனஞர்' , 'அர்த்ட சுத்டனம் ஆத்ணசுத்டனம்
உவதமர்' ன்று மமபட ந்டமபட பிடயகநில்
ளசமல்யதினப்டயல் இந்ட ல்ம 'ஆஸ்ளக்ட்'கறம் 'கபர்'
ஆகயபிடுகயன்.
பதவசக் குயத்ட னென்மபட பிடயவதப் ற்யத்டமன்
ளசமல்யளகமண்டினந்ழடன். அடயழழத டுபில் அடுத்ட
பிடயகறம் பந்டபிட்! டற்கமத்டயல் இல்மடடமக
பதறக்கு 'அப்ர்' யணயட்' கட்டிதினப்ட இடயல்
குயப்ிழபண்டித அம்சம். னடயல் (அவட) அறுட
ன்று வபத்ட அப்னம் றேடமக உதர்த்டயதினக்கயட.
பிடயபிக்கம பழதமடயகர்கள்

ளடய்பத்டயன் குல் (மன்கமம் குடய)
ளமட பமழ்க்வக
பிடயபிக்கம பழதமடயகர்கள்
ரியகள் ணயமல் த்டயல் இனந்டளகமண்ழ
ளபநிப்மர்வபக்கு இத்டயறம் ஈடுட்டு

டமர்பகமம் ழமக ணங்கநத்டக்கமகக் கமர்தம்
ளசய்டளகமண்டினந்டபர்கள். த்டவழதம ஆதிம்

பனங்கள் உதிழமடு இனந்டமறம், ழட-னத்டய சக்டயகள்
குவதமணல், 'ளசியடி' பமணல் இனந்டபர்கள். ஜம
வபமக்தளணன்டற்கமக ழமக கல்தமஞத்வட பிட்டு
பிட்டு ஏ ழபண்டுளணன்யல்மணல், அடயல் ஊன்ய யன்
அழட ணதத்டயழழத இடயறம் ஈடுட்பர்கநமக

இனந்டயனக்கயமர்கள். பயஷ்ர் ணமடயரிதமபர்கள்

த்டவழதம டவனவகறக்குப் னழமயடர்கநமக

இனந்ட ல்வட டுத்டச் ளசமல்ய பந்டயனக்கயமர்கள்.
அப்ழமட 'அப்ர் யணயட்' ழடவபப்பில்வ. ஆமல்,
அட ளமம் வனத கவட. 'த்ழடமனேகத்டச் ணமசமம்'
ன்கயழமழண, பமஸ்டபணமகழப அந்டக் கமத்வடச்

ழசர்ந்ட கவட. அப்னம் ல்மழண பப க்ஷீஞித்ட
பந்டயனப்டயல், கயனேகத்டயல் ளமம்ப் ளரிதபர்கள்கூ
ல் வ்னத்டமப்தம் றேட பதறக்கு ழணல் ற்ட்டு,

ழட சக்டய, னத்டய சக்டய இண்டும் யபடமகத்டமன் ஆகய
பந்டயனக்கயட. ஆதிம் பனம் னந்டய யச்சதம் இப்டி
ஆகயத்டமினக்க ழபண்டுளணன்று உத்டழணனொர்
சமத்டயயனந்ட ளடரிகயட.

அனர்பணமக பிடயபிக்கம வ்னத்டர்கள்

இனக்கயமர்கள்.ளர்மட்ம இனக்கயமர்1. சர்ச்சயல்
ளகமஞ்சங்கூக் கயனம் டட்மணல் அபனவத
ழடசத்வடழத ஆழபசத்டயல் கயநம்ி உக ணமனேத்டம்
த்டயதினக்கயமர். கமந்டய த்டவழதம பனணமகப்

னஞ்வசதமகத்டமினந்டமறம், ணழமத்டமறம் மண மண
சக்டயதமறம் கவசயபவ டீக்ஷஞ னத்டயனேனும்

ஆழமக்தத்டனும் இனந்டயனக்கயமர். பிச்ழபச்பய்தம
இனக்கயமர். Grand Old Man ன்கயமர்கள். இப்டிப்ட்பர்கள்
க்கமத்டயறம் ந்ட இத்டயறம் இனக்கக்கூடுணமமறம்,
என ஊர் ஆட்சயவதழதம மஜ்த யர்பமத்வடழதம ற்று
த்டக்கூடித ளமறுப்வ ப்டிப்ட்பரிம்
ளகமடுக்கமம் ன்று பிடய ளசய்னேம்ழமட, ங்கநின்
ளளல் ளபவப் மர்த்டத்டமன் ளசய்தனடினேழண
டபி, பிடயபிக்கமக இனப்பர்கறக்கு

இணநிக்கும்டிதம ரீடயதில் ளசய்த இதமட. என
கமன்ஸ்ிள் ழபவ ன்மல் ளமடபமகப் மர்த்ட

இன் உதம், னணன், 'ளபய்ட்' உள்நபன்டமன் ளசய்த
னடினேம் ன்று வபக்கயமர்கள். அடற்கு பிக்கமகச் சற்று
குட்வதமக, எல்யதமக உள்ந எனபன் த்டவடமன்
சூத்டம் கமட்டிப் ழர் ளற்பமதினந்டமறம்,

கமன்ஸ்ிள் ழபவக்கு ணனுப்ழமட்மல், 'ல்மம்
ரிடமம்ம; ஆமல் ப்ரிஸ்க்வப் ண்ஞி உசம்,
னணன் இல்வழத!' ன்று ளசமல்யக் வகவத
பிரிக்கத்டமன் ளசய்பமர்கள்.
1

அடமபட உவ ஆற்ப்ட் கமத்டயல்

அறபக ழபவனேம் ளமடச்சவப் ஞினேம்
ளடய்பத்டயன் குல் (மன்கமம் குடய)
ளமட பமழ்க்வக
அறபக ழபவனேம் ளமடச்சவ ஞினேம்
ழபளங்ழகழதம ழமபமழன் ? சர்க்கமர் சயப்ந்டயகவநழத
டுத்டக் ளகமண்மல் ம்த்வடந்ட, உசந்டமல் (ட்ஜ்
ணமடயரிதமபர்கறக்கு) அறுட ன்று ழடம என
பதயல் 'கம்ல்ரி' தமக 'ரிதர்' ளசய்டடமழ

பிடுகயமர்கள் ? உத்ழதமகங்கள் ல்மபற்றுக்குழண
பதயல் ழமதர் யணயட், அப்ர் யணயட் இண்டும்
வபத்டயனக்கயமர்கள்.
டயந்டயனம் ஆீறக்குப் ழமய் அடிதியனந்ட டேி

பவ ஃவல் மர்ப்ட, றேடபட, வப் அடிப்ட, அல்ட

இன்ஸ்ளன் ண்டபட, அல்ட டிமதிங் ழமடுபட,
டூர் ழமபட ன்ட ழமயல்மணல் ஊமட்சய, மட்டு

ஆட்சய ஆகயதபற்யன் வக்கமர்கள் அவ்பப்ழமட
ணட்டும் கூடி, ழச்சு ழபவழத னக்தணமய் த்டய ழணல்
ணட்ங்கநில் ணட்டுழண றர்வபஸ் ளசய்கயட

ழமத்டமன் ஞி ளசய்கயமர்களநன்ட பமஸ்டபம்.
அடமல் ணற் சயப்ந்டயகவநப்ழம இபர்கவந
டயசர்வததமல் ம்த்வடந்ட அறுட பதசயழழத
ஆட்ங் கண்டு ழமகக் கூடிதபர்களநன்று வபத்ட
ரிவதர் ளசய்தழபண்டிதடயல்வடமன். ஆமறம்
'ளய்ய

னடீன்' (டயசரி அறபல்) ப்டிதினந்டமறம்,

அகத்ழடமடு இனந்ட ஏய்ளபடுத்டக்

ளகமள்பமமறங்கூ, றேட பதறக்கு ழணல்
பினத்டமப்தக் ழகமநமறுகள் எனபனக்கு

டவடெக்குபடடமன் ளமட இதல்ன ன்வடக்
கபித்டமல், சட் வ, ணற் ழமட
வகநிறள்நபர்கறக்குக்கூ பதறக்கு ழணல் பம்ன
வபக்க யதமதனண்டுடமன்.

னெடயஜர்கநின் ஆழமசவக் குறே

ளடய்பத்டயன் குல் (மன்கமம் குடய)
ளமட பமழ்க்வக
னெடயஜர்கநின் ஆழமசவக் குறே
ல் பினத்டமப்தத்டயறம் னத்டய டீக்ஷ்ஞம் குவதமணல்
ழதமசவகள் ளசமல்க்கூடிதபர்கள்

இனக்கயமர்களநன்மல், அபர்கநட னத்டய ழடசத்டக்கு

ப்ழதமப்டும்டிதமக என அட்வபரி கறன்யல்
(ஆழமசவ வ) அவணத்டக் ளகமள்நமம்.

கறன்யல் ன்டமல் அபர்கள் ல்மனம் எழ
வணதத்டயல் என இத்டயல் கூடி ளசன்ஸ் த்டய
பிபமடயக்க ழபண்டுளணன்டகூ இல்வ. இந்டப் ளரித
ழடசத்டயல் என னெவதியனந்ட இன்ளமன்றுக்குப்

ழமய் இம்ணமடயரிக் கூட்ங்கநில் கந்டளகமள்நக்கூ
அபர்கறக்கு அசக்டணமதினக்கமம். சட்வக்கமர்கள்
எவ்ளபமன ளசிறம் கூடிப்  மள் பிபமடயக்க
ழபண்டும் ன்யனப்வடப் ழமறம் இல்மணல்,
ப்ழமட அந்டப் ளரிபர்கநின் ழதமசவ ழடவப ன்று
ழடமன்றுகயழடம அப்ழமட மமங்கழண அபர்கறக்கு
றேடயக் ழகட்ழம, ஆநனுப்ிழதம அபர்கறவத
ஆழமசவகவநப் ளற்றுப் ரிசரயக்கமம்- கணயன்,
ளயழகன் ன்று ழமட்டுப் வ பிசமரித்ட
அிப்மதங்கள் ளறுபடழமல். கபர்ளணண்ட்
ழகட்மல்டமன் அபர்கள் ழதமசவ

ளடரிபிக்கமளணன்யல்மணல் அபர்கறக்கமகழப
ப்ழமட வடப் ற்ய டமபட ழதமசவ

ளடரிபிக்கமளணன்று ழடமன்யமறம் அவடத்
ளடரிபித்டக்ளகமள்ந இம் ளகமடுத்ட, அந்ட
ழதமசவவதப் ரிசரவ ளசய்தமம்.
இப்டிப்ட் ல் வ்னத்டர்கநம ளரிதபர்கள் 
கட்சயகநிறம் இனப்மர்கள்; என கட்சயதிறம்
ழசமடபர்கநமகறம் இனப்மர்கள். கட்சயகவந வபத்ழட
ஆட்சய னவவத யர்ஞதிப்டமக இனக்கும் ம்னவத
குடிதசு பந்டின் 1 இம்ணமடயரி ழடசம் னறேடம் உள்ந

ல் அடேபஸ்டர்கநம னெடயஜர்கவந - 'னெடயஜர்'
ன்டடமன் இப்டிப்ட்பர்கவநக் குயக்கும் அனகம
பமர்த்வட- னெடயஜர்கவந ளகமண் கறன்யவ டு
யவவணனேன், ப்ளலடிஸ்கள் இல்மணல் அவணத்ட
த்டபட ந்ட அநறக்கு மத்தளணன்று
ளடரிதபில்வ.

டற்ழமவடக்கு அசயதல் கட்சயக் கண்ழஞமட்ணயல்மணல்
யடய பிதம் ன்மகத் ளடரிந்டபர்கள், சட் பிதம்
ன்மகத் ளடரிந்டபர்கள் ஆகயழதமவ ணந்த்ரி வதில்
வபத்டக்ளகமள்ந ழனறக்கு அிப்மதணயனந்டமறம்
ழமகப் ழமக ப்டிதமகுழணம ? கட்சயகநின் ளதரில் என
ழக்ஷன் ந்டபிட்மல், அடறம் இப்ழமட

உத்ழடசயத்டள்நடி பதற பந்ட அத்டவ ழனக்கும்
பதற பனபவடத் டபி ழபளந்ட டகுடயனேம்

ழபண்டிதடயல்வ ன்று வபத்ட ழபமட்டுரிவண
ளகமடுத்ட மர்ட்டி அடிப்வதில் என ழக்ஷன்
த்டயபிட்மல் அப்னம் கட்சய ழபற்றுவணகவநப்
மமட்மணறம், ந்டக் கட்சயதிறம்
ழசமணல்உள்நபர்கவந ணடயத்டம், ல் னெடயஜர்கநமக
உள்ந பனக்கும் மமங்கத்டயல் இம் டனபட

வனவக்கு பனணம ன்று ளகமஞ்சம் ழதமசயக்க
ழபண்டிதடமக இனக்கயட.
பதறக்கு ழணல் பம்ன ற்ய ஆம்ித்ட
பம்ில்மணல் ங்ளகங்ழகழதம ழமய்க்
ளகமண்டினக்கயமற் ழமயனக்கயட!

1

இப்குடய 1950 பரி 26-ல் குடிதசு ப்கணமகு

னன்ழ அனநப்ட்ட.

ஆடயக்கத்வட யந்டணமக்கயக் ளகமள்நமடயனக்க
ளடய்பத்டயன் குல் (மன்கமம் குடய)
ளமட பமழ்க்வக
ஆடயக்கத்வட யந்டணமக்கயக் ளகமள்நமடயனக்க
உத்டழணனொர் சமப்டி ழணல் பம்ன வபத்டடயல்

இன்ளமன மணம அம்சனம் இனக்கயட. எனத்டர்
ஆம்கமத்டயல் ழடம த்தமகம் கர டம் ளசய்ழடம, அல்ட
ணயக உதர்ந்டடம என டயட்த்வடப் ழமட்ழம,

இதக்கத்வட த்டயழதம ங்கநிம் ப்மல்தம்
ளற்றுபிட்மல் அப்னம் மணமன்த ணக்கறக்கு
அபர்கநிம் ற்ட்டு பிடுகய ற்யமல்- இவட க்டய

அல்ட ழணமம் ன்ழ ளசமல்யபிமம்; இப்டிப்ட்
ழணமத்டயமல்- ிற்மடு அபர்கள் ன் ளசய்டமறம்
அட ரி ன்ழ 'ஆணமம் னசமரி' ழம ஆம்ித்ட

பிடுகயமர்கள். டவபர்கள் டப்மகப் ழமமறம் அவடப்
மர்க்கமணழ இனக்கயமர்கள். பிதம் ளடரிந்டபர்கள்

டப்வ டுத்டக் கமட்டிக் கண்டித்டமறம் ளமடங்கள்
ஆடரிக்கமணல் டங்கள் டவபர் வபத்டழட சட்ம் ன்று
கூத்டமடுகயமர்கள். அந்டத் டவபர்கறம் டங்கவந
பறபமக ஸ்டமித்டக் ளகமள்படற்கமகச் ளசல்பமக்குப்
ளற் ழவ பவநத்டப் ழமட்டுக்ளகமண்டு 'க்னொப்'கள்
உண்மக்கயக் ளகமள்கயமர்கள். இந்டத் டவபர்கள்
உச்சயதில் இனக்கும்பவ டங்கள் அழக
ளௌகர்தங்கவநனேம் சறவககவநனேம்

ளமளணன்டமல் 'க்னொப்' ிறள்ந உடவபர்கறம்
அந்டத் டவவண டநமணயனப்டற்கமக ன்

ழபண்டுணமமறம் ளசய்த னற்டுகயமர்கள். இப்டிப்ட்
என டவபர் அடயகமர் ஸ்டமத்வடப் ிடித்ட
பிட்மளன்மல் அப்னம் அபவ இக்குபட ன்ட

னடிதமணழ ழமகும். அபர்கநமக பிட்மல்டமன் உண்டு,
இல்மபிட்மல் உதிவ பிட்மல்டமன் உண்டு
ன்னும்டிதமக ண்ட, ளடமண்டறு

பதறபவக்கூத் டங்கநட ஆடயக்த சக்டயதமல் அடயகம
ஸ்டமங்கவநப் ிடித்ட வபத்டக்ளகமண்டு டங்கள் ணம்
ழமடி ளசய்ட டவபர்கள் ல்ம ழடசங்கநிறம்

உண்டு. இப்டி ழமணல் டடுக்க உத்டழணனொர் சமம்
இண்டு பிடத்டயல் பனய பகுத்டயனக்கயட.
என்று, பனம பனம் இம்ணமடயரி வ
ளணம்ர்கவநத் ழடர்ந்ளடடுப்ளடன்று வபத்ட, என
பனம் ழடர்ந்ளடடுக்கப்ட்பர் அடுத்ட னென்று

பனங்கள் ழடர்டறக்கு யற்க னடிதமட ன்று பிடய
ளசய்டயனப்ட.
வதின் அழக கமர்தங்கவநக் கபிக்கும் அழக

கணயட்டிகநில் என்யல் எவ்ளபமன வ ளணம்னக்கும்
ளமறுப்ன ளகமடுத்டயனக்கும். வதில் ழசய பிபமடயப்ட
டபி ளணம்னக்கு டபி அல்ட உத்டயழதமகம் ணமடயரி
இனப்ட இந்ட கணயட்டிப் ளமறுப்ன.(இவடப் ற்ய ழபறு
சய பிதங்கள் அப்னம் ளசமல்கயழன். இங்ழக
பளமனபனம் டன்வத் டவபளன்று அவசக்க
னடிதமணல் யவ மட்டிக் ளகமள்கய ளமட

பிழமடணம ழமக்வகப் ற்ய ணட்டுழண ளசமல்

பந்ழடன்.) 'இந்டப் டபி அல்ட அடயகம ஸ்டமத்டயல்
எனபனம் என பனத்டக்கு ழணழ எட்டிக்ளகமண்டு
ழபர் பி னடிதமட; என பனம் டபி பயத்டமல்
அப்னம் னென்று ணங்கு கமம் அடயயனந்ட பிகய

இனக்கழபண்டும்' ன்று வபக்கயழமட எனபனக்கு
ப்மல்தத்டமல் ங்கநிவழத ற்டுகய ஆகர்ஞ
ழணமனம், ஆடயக்த சக்டயதமல் டன்வ ழணறம் ழணறம்
ஆனணமக யவமட்டிக் ளகமள்கய பமய்ப்னம் ளபகுபமகக்
குவட்டுபிடுகயன்.
டிணிடரின் டவவண சமச்படணமகய பிமணல்
டடுப்டற்குச் ளசய்ட இண்மபட ற்மடுடமன்,

த்டவளரிதபமமறம் றேட பதறக்குழணல்
பனம் வ ளணம்மக இனப்டற்கயல்வ ன்று
வபத்டட.
'வனத

கனயடறம், னடயத னகுடறம்' ன்டி என

கட்த்டயல் னன்டவனவதிர் ின்

டவனவதினக்கு இந்ட பனய ளசய்பட பதறக்கு
ழணல் யணயட் வபத்டயனப்டடமன். கர ழ் யணயட்

டற்ளகன்மல் அடேபழண இல்மட ளமம்றம்
இநந்டவனவ ழமட யர்பமத்டயல் னகுந்ட அபக்
ழகமணமய் வடனேம் ளசய்டபிக்கூழட ன்டற்கமக
கல்பித் டகுடய
ளடய்பத்டயன் குல் (மன்கமம் குடய)
ளமட பமழ்க்வக

கல்பித் டகுடய
பதற யர்ஞதம் சமத்டயன் வ அங்கத்டயனக்கு
பிடயத்ட னென்மபட ழதமக்தடமம்சம். மமபட
ழதமக்தடமம்சம் கல்பி ற்யதட. வ அங்கத்டயமகத்
ழடர்ந்ளடடுக்கப்டுபர் ல் டிப்மநிதமக

இனக்கழபண்டும் ன்று பிடய ளசய்டயனக்கயட. அந்டக்
கமத்டயல் டிப்ன ன்மல் னக்தணமக சமஸ்த்ப்
டிப்னடமன்.
ல்மம் சமஸ்டயந்டமன்-- மன்வச ட சமஸ்டயம்
ன்கயழமம், தன்வச பிஞ்ஜம சமஸ்டயம்

ன்கயமர்கள். ஆமறம் வனதமள் கல்பித் டயட்த்டயல்
சமஸ்டயம் ன்மல் னடயல் ஆத்ணமவபப் ற்யத,

ணமத்ணமவபப் ற்யத வபடயகணம சமஸ்டயங்கள்டமன்;
அப்னம் அடற்குள்ழநழத றசவதமக பனகய
ன்ளய, ல்பனயக்ழகமட்மடுகவந பிபரித்ட
பிஸ்டமணமக பிடயகள் பகுத்ட றேடயத டர்ண சமஸ்டயம் ,
ீடய சமஸ்டயம் னடயத; அடற்கப்னம் கமவ்தம்,

மகஃி, யஸ்ரி, கஞிடம், மத சமஸ்டயம் (ன்கய
ளகணயஸ்ட்ரி) ளௌடயக சமஸ்டயம் (ன்கய ஃியக்ஸ்)

இத்தமடயகள் - அறுத்டமற கவகள் ன்டயல் ல்ம
தன்ஸ், ஆர்ட்ஸ் பிதங்கறம் பந்டபிடும்.
அத்டவதிறம் னக்கயதம் வபடயக பமழ்க்வக

னவவதனேம் ஆசம அடேஷ்மத்வடனேம் ளசமல்றம்
சமஸ்டயம். த்டவ சமஸ்டயங்கநினந்டமறம்
'சமஸ்டயரிகள்' ன்று

அந்ட என சமஸ்டயம்

அயந்டபவடமன் ளசமல்கயழமம் ? இப்ழமட கல்பி

னவக்கு அடிழதமடு ம்ந்டணயல்மடடமக, ளமட

ங்கவந 'னன்ழற்றும்' கல்பிக்கு னட்டுக்கட்வதமக
இனப்ளடன்ழ பிழமட மபத்டன் கனடப்டுபடமக
இனக்கயன் ழபட டர்ண ணதமச்சமந்டமன் அன்வத
கல்பி னவக்கு அச்சமக, ஆஞிழபமக இனந்டட.

இப்டிப்ட் கல்பிதில் ழடர்ச்சய ளற்பழ ஊர் வத்
ழடர்டறக்கு அழக்ஷகமக இனக்கனடினேம் ன்று பிடய
ளசய்டயனக்கயட.
ப்மம்ணஞவ ணட்டும் குயப்டமகமட
உதிர்யவ
ர்ப அசுக்டயக்கு ழட
ஆத்ண சுத்டம்

ிற்மடும் அசுத்டய ற்மடயனக்க
னட த்டம் ிடிக்க

டமர்ணயக யர்பமத்டயன் னடளகறம்ன
மீ பிதனம் ஊர்ச்சவ பிதனம்
டபிீக்கனம் யந்டத் டவனேம்

ளடய்பத்டயன் குல் (மன்கமம் மகம்)
ீபமமணம டகுடய
டபிீக்கனம் யந்டத் டவனேம்
இந்ட பனம் அங்கம் பயக்கும் எனபன் னென்று
பனத்டக்கு அப்னம் ளக்ட் ளசய்தப்டுபடற்குங்கூடு
இன்ளமன கட்டுப்மடு இனக்கயட. இப்ழமட

டபிக்கமத்டயல் னவடப்ிந்ட பனும் னென்று
பனத்டக்கு அப்னனம்கூ அழக்ஷகமக னடிதமணல்

அட டடுத்ட debar ளசய்கயட. இபனுவத டப்ன

கண்டுிடிக்கப்ட்றழழத இபன் டபிதியனந்ட
பிக்கய வபக்கப்டுபமன். அப்னனம் ளக்க்ஷனுக்கு
யந்டணமக debar ஆகயபிடுபமன். ழடம என பனத்டயல்
ளணம்மதினப்பன் ரிபக் கஞக்குக்

கமட்டிதிமபிட்மழம, டப்னக் வகளதறேத்டப்
ழமட்டினந்டமழம, ழபழ குற்ம் ளசய்டயனந்டமழம
உழ டிஸ்ணயல் ஆகய, அப்னனம் ளக்க்ஷனுக்கு

டிஸ்க்பமயஃவ ஆகயபிடுபமன் (அழக்ஷகமகும் டகுடய
இனந்டபிடுபமன்) .
டகுடய இனக்கும் உபிர்கள்
ளடய்பத்டயன் குல் (மன்கமம் மகம்)
ீபமமணம டகுடய
டகுடய இனக்கும் உபிர்கள்
ளமட யர்பமத்டயல் இப்டிப்ட் டப்னக்கள்
ற்ழபகூமட ன்டயல் வ்பநற

கனத்டமதினந்டயனக்கயமர்களநன்ட, டப்னச் ளசய்ட அபவ
ணட்டுணயன்ய, அபனுவத கர ழ்க்கண் உபிர்கள்
அத்டவ ழவனேம் டிஸ்க்பமயஃவ
ளசய்டயனப்டயயனந்ட ளடரிகயட. டகப்மர், ிள்வந,
ழமடர், ணமணமர், வணத்டர், ழமடரிதின்

னனன், டகப்மனவத ழமடரிகநின் ிள்வநகள்,
ணமப்ிள்வந, டகப்மனவத ழமடர்கள்,
அபர்கறவத ிள்வநகள், அத்வட ிள்வந, ணமணம, ணமணம

ிள்வந, டமதமனவத ழமடரி ிள்வந - ன்யப்டி,

என ளணம்ர் ளசய்ட குற்த்டக்கமக அபனுவத ந்ட
பர்க்கம் னனபவடனேழண வ ளணம்ர்யப்

ளனடிதமடடி அடிழதமடு எடக்கயபிடுபளடன்மல்,
அப்னம் யர்பமத்டயல் டபறு ப்டி க்கும்? இந்ட
உறனவக்கமர்கள் ல்ழமவனேழண "ஆத்ணந்டக்கள்"
ன்று சமம் பிநக்கயதினக்கயட.

குற்ம் ண்ஞிமல் அட னடறக்ழக அழவக்ஷ ள
னடிதமடடி எனபவ டிஸ்க்பமயஃவ ளசய்டழடமடு
யற்கபில்வ, னடயல் க்பமயஃிழகன்
ளற்யனந்டமறம் டபிக்கு பந்டிற்மடு குற்ம்
ண்ஞிமல் அட அபவ ந்ட பர்க்கத்ழடமடு ழசர்த்ட
டிஸ்க்பமயஃவ ளசய்ட பிட்ட ன்கய அம்சத்வட
ன்மக கபித்டக்ளகமள்ந ழபண்டும்.
ஞ்சணமமடகம்

ளடய்பத்டயன் குல் (மன்கமம் மகம்)
ீபமமணம டகுடய
ஞ்சணமமடகம்
'அர்த்ட

சுத்டம்', 'ஆத்ண சுத்டம்' ன்று ளசமன்ழடமடு

சமத்டயன் இன்ழமரித்டயல் ஞ்சணமமடகம் ன்கய

ந்ட ளனங்குற்ங்கநில் வடச் ளசய்டயனப்பவனேம்
அபனுவத ந்டக்கழநமடு ழசர்த்ட டிஸ்க்பமயஃவ
ளசய்டயனக்கயட. ப்ம்ணத்டய, றமமம் ன் கள்குடி,
ஸ்பர்ஞஸ்ழடதம் ன்டம ளமன்வத் டயனடுபட, குன
டல் கணம் ன்டமக குன த்ிதிம் டப்ம உற
ளகமள்பட - ஆகயத இந்ட மற ளனங் குற்ங்கறம்,

இந்டக் குற்ங்கநில் என்வச் ளசய்டபழமடு ளனங்கயத
ளடமர்னளகமண்டினப்டம ந்டமபட குற்னம் ழசர்ந்ட

ஞ்ச ணம மடகம்' ப்டும். 'ப்ஹ்ணத்டய ன்டமக
ப்மம்ணஞவக் ளகமல்பட ணட்டுழண இங்ழக
ளசமல்ப்ட்மறம், ந்டக் ளகமவனேழண என

ணமமடகணமகத்டமன் கனடப்ட்டு அவடச் ளசய்டபவ
னெம் எடக்கயவபத்டட. அழடழம, ஸ்பர்ஞத்வடத்
டயனடுபட ணமத்டயணயல்மணல் ல்மபிடத் டயனட்டும், குன
த்ிதிம் ணமத்டயணயன்ய ந்ட ஸ்த்ரீதினழண டப்மக

ப்டம் ணமமடகங்கநமகக் கனடப்ட். ளகமவ,
டயனட்டு, வ்தசமம் ஆகயதபற்யழழத ளமம்றம்
ழகபணமப வப ன்வடக் கமட்த்டமன்,

த்டமபனும் டன்வக் கமப்மற்யக்ளகமள்படயல் கூ
சக்டயழதம ணழம இல்மணயனப்பனுணம என

ப்மம்ணஞவக் ளகமல்பட, க்ஷ்ணயதின் மந்யத்தம்
உள்நடம ஸ்பர்ஞத்வடத் டயனடுபட, டமதமனக்கு
ணணம குன த்ிதிம் ணழமபிகமம் ளகமள்பட
இபற்வக் குயப்மகச் ளசமன்ட. இபற்றுக்குழணல்
ளகமடூணம - heinous ன்கய - குற்ணயல்வ ன்று
அர்த்டம்.

ஞ்சணமமடகவப் ழமழப 'ஆடடமதி' ன்றும் என்று
உண்டு. அர்றன் (கர வடதின் ஆம்த்டயல்)
ளகௌபர்கவந 'ஆடடமதி'க்கள் ன்று ளசமல்ய ணம
க்னணம அந்ட ஆடடமதிக்கவநக் ளகமல்படமல்கூத்
டக்குப் மழண பந்டழசனம் ன்று தப்ட்டுச்
ளசமல்யதினக்கயமன். த்ப்மம்ணஞவ

ணட்டுணயல்மணல் ணம மிவதனேங்கூக் ளகமவ
ளசய்பட மம்டமன் ன்று இங்ழக ளடரிகயட.
இப்டிப்ட் மடகங்கவநச் ளசய்டபர்கறம்,
அபர்கறவத ந்டக்கள் ல்ழமனம் ஊர் வ
அங்கத்டயமபடற்கு அனவட இனந்டபிடுபமர்கள்.
சமஸ்த்னம் சட்னம்

ளடய்பத்டயன் குல் (மன்கமம் மகம்)
ீபமமணம டகுடய
சமஸ்த்னம் சட்னம்
அந்டக் கமத்டயல் சமஸ்த்ப்டி ந்ட ழடமங்கள்
'மங்கள்' ன்று

ளசமல்ப்ட்ழபம அவபழதடமன்

மமங்கத்டயன் சட்ப்டி 'குற்ங்கள்' ன்று
டீர்ணமிக்கப்ட். டற்ழமட சமஸ்த்ம் ளசமல்றம்
ழடமங்கள் 'ம'பில் குற்ணமக பபில்வ. இன்ம்
ளசமல்ப்ழமமல், சமஸ்த்த்டயல் ழடமம், மம் ன்று
டகவநப் ண்ஞக்கூமட ன்று
ளசமல்யதினக்கயன்ழபம அபற்வப் ண்டபடடமன்
னன்ழற்த்டக்கு அயகுய ன்றும், சமஸ்த்ப்டி
ளசய்பழடடமன் 'ம'ப்டி குற்ம் ன்றுங்கூ

ளசய்டபனகயமர்கள். இடயல் ளரித high jump/long jump
ளசய்டகமட்டிப் ளனணப்டுபடற்ழக ஸ்படந்த்ம்
ற்ட்ின் மக்ஷமத் ம்ணபர்கநமல் குடிதசுக்கம
அசயதல் யர்ஞதச் சட்ம் "னன்ழற்", "னற்ழமக்கு"

ழமக்கயல் ளசய்தப்ட்டுபனகயட மடயவ்தத்டக்கு (கற்ன
ழமன்னக்கு) மிதமக பிபமத்ட, படெ (ணஞப்ளண்)

ரிசுத்டத்டக்கு மிதமக பதறபந்ட அப்னம்டமன்
கல்தமஞம், அபிக்ட குடும் (கூட்டுக்குடும்) த்டக்கு

மிதமகப் ளண்டக்கு ளமத்டரிவண, வபடயக ஆசம
ம்க்ஷஞத்டக்கு மிதமகக் கப்ன ழமம், கப்ன
ணஞம் - ன்ளல்மம் சமஸ்த்ப்டி ணம

மணமபற்வளதல்மம் னன்ழற்ம், னற்ழமக்கு
ன் ளதர்கநில் பிழசணமக ஆடரித்ட வ்னத்டய
ளசய்தத் டஞிந்டயனக்கயமர்கள்.
வனத மநில் ரியகள் டந்ட டர்ண சமஸ்த்னம்,
மமக்கநின் சட்னவனேம் என்மகழப இனந்ட.
"சட்ப்டினேம், சமஸ்த்ப்டினேம்" ன்று இப்ழமட

இண்மகப் ிரித்ட, "உம்" ழமட்டுச் ளசமல்கயணமடயரிச்
ளசமல் அப்ழமட அபச்தணயல்மணயனந்டட.

சமஸ்த்பிடயழத சட் பிடயதமதினந்டட. சமஸ்த்ம் வட
ழடமளணன்று ளசமல்கயழடம அட சட்ப்டி குற்ம். என
ழடமத்வடப் ழமக்கயக்ளகமள்ந சமஸ்த்த்டயல்

ப்மதச்சயத்டம் ளசமல்யதினந்டமல் அங்ழக அப்டி
ப்மதச்சயத்டம் ளசய்ட ளகமண்பவப் ளனம்மறம்
மமங்க cF ஸ்டனம் குற்பமநி அல் ன்ழ

கனடயற்று. ப்மதச்சயத்டம் ளசய்டளகமண்டயல் மம்
ழமதிற்று ன்வடச் சட்னம்
எப்னக்ளகமண்ளடன்மறம், சய மங்கவந, அடமபட
குற்ங்கவந, ளசய்டபன் அந்டப் னக்கத்டயல் ணறுடி அழட
ணமடயரி ண்ஞிபிக்கூடும் ன்வடனேம் சட்ம்
கபித்டட. சமஸ்த்த்டயறங்கூ ப்மதசயத்டணமட
எனபன் இடற்குனன் ளசய்ட மத்வட கறேறபடமகத்டமன்
ளசமல்ய அபத் டடுப்டமகச் ளசமல்பில்வ.

ஆவகதமல், ணறுடி ந்டணமடயரிக் குற்ங்கவநச்

ளசய்னேம்டிபிட்மல் ளமம்றம் னெ பிழமடணமக,
னெத்டக்கு அமதணமக ஆகுழணம, அப்டிப்ட்
மங்கவநப் ண்ஞிபன் சமஸ்த் ரீடயதமய்
ப்மதச்சயத்டம் ண்ஞிக்ளகமண்டினந்டமல்கூ னெ

யவவத னன்ிட்டு அபவச் சட்ப்டி டண்டித்ட,
ணறுடி அபன் அப்டிச் ளசய்தமடடி
கட்டுப்டுத்டழபண்டுளணன்று கனடப்ட்ட.
இந்ட னவதில்டமன் அந்ட ழசமனர்கம சமத்டயறம்,
ப்மதச்சயத்டம் ளசய்டளகமண்மல் சய குற்ங்கநியனந்ட
பிடுட்டமகக் கனடய ளணம்ர்யப் டமளணன்றும், ழபறு

சய குற்ங்கறக்ழகம ப்மதச்சயத்டம் ளசய்டளகமண்மறம்
ணன்ித்டபிமணல், ஆனேஸ் னமறம் அப்டிப்ட்பர்கவந
வதியனந்ட யஷ்கமம் ளசய்தழபண்டுளணன்றும்
என மகுமடு ளசய்டயனக்கயட. இப்டி ப்மதச்சயத்டம்
ண்ஞிக்ளகமண்மறம் வதில் ஸ்டமத்டக்கு

அனவடப் ளமடபர் தமர் தமளன்மல், ணமம்ம்
சமப்ிட் ப்மணஞர்கள், ழணழ ளசமன்
ணமமடகங்கவநப் ண்ஞிபர்கள் - குயப்மக,
பிதசம ழடமனள்நபர்கள், கயமண பிழமடயதமக
இனக்கயபர்கள்.
ளமய்க் கஞக்குக் கமட்டிபர்கறம் ளமய் மக்ஷய
ளசமன்பர்கறம் அபர்கறவத ந்டக்கள் யடம்
'டிஸ்க்பமயஃவ

ஆகயபிடுபமர்கள். ந்ட பிடத்டயல்

டப்ம ஞ ஆடமதம் ளற்யனந்டமறம் இழட கடயடமன்.
டப்ம னவதில் ப்டி ளமத்ட ழசர்த்டயனந்டமறம்

அட ஞ்சணமகழப கனடப்ட்ட. "ப்ழர்ப்ட்

வகனைட்டும் ளகமண்மன்" ன்று ஞ வ்தபமத்டயல்
சுத்டணயல்மடபவ அந்டக் கல்ளபட்டில்
ளசமல்யதினக்கயட.
டகுடயத் டவகள் சய
ளடய்பத்டயன் குல் (மன்கமம் மகம்)
ீபமமணம டகுடய
டகுடயத் டவகள் சய
அந்டக் கமத்டயல் ளமம்றம் ீசத்டணம என

கமர்தத்வடப் ண்ஞிபவக் கனம்னள்நி ளசம்னள்நி
குத்டயக் கறேவடழணல் ற்ய ஊர்பம் பிடுபட பனக்கம்.
டமங்கனடிதமட அபணமத்டயல் டப்ன ன்மக
ணயல்ட்டு ணடி அம்ணமடயரி அபன்
ண்ஞமணயனப்டற்குத்டமன் இப்டிச் ளசய்டமர்கள்.
குற்பமநிகவநனேம் ளகௌபணமக த்டழபண்டும்,
ளதிவ 'ட்மபர்'ஸ் 'ங்கநம' ணமடயரி ளநக்தணமக்கயத்
டழபண்டும் ன்று ஆம்ித்டமல் இந்ட அன் -

ம்ப்நமய்ளணன்ட் னேகத்டயல் பனக்கும் அங்ழகடமன் ழமய்
றகபமம் ண்ஞமழண ன்று டெண்டிபிடுகயணமடயரி
ஆகயட! ணடேஷ்தமிணமம் ன்ட டப்னப் ண்டபன்
ல் ணடேஷ்தமக னன்ழறுபவடக் ளகடுப்டற்ழக
டெண்டு ழகமமகயபிக்கூமட, டயறம் மத்ணயந்ட
ளசய்த ழபண்டும் ன்டற்கமகச் ளசமல்கயழன்.

வனத மநில் கறேவடழணல் யபக்கும், ஃழமர்ரி
ண்ஞிபனுக்கும் வதில் இணயல்வ. இவட,
"கறேவடழதயமவனேம்

கூழவக ளசய்டமவனேம்

குழபமவ றேடயப் னக இம் ளமடடமகறம்" ன்று
சமத்டயல் ளசமல்யதினக்கயட. "கூழவக" ன்மல்
ளமய்க் வகளதறேத்ட. "ழவக" ன்மல் றேடப்டுபட.

"கூம்" ன்மல் ளமய், ழணமசடி; fraud ன்ட. கூழவக
ன்ட ஃழமர்ரி.

ழபட்மநர் இல்மட-பமக்கமநர் இல்மட ழடர்டல்
ளடய்பத்டயன் குல் (மன்கமம் மகம்)
ீபமமணம டகுடய
ழபட்மநர் இல்மட-பமக்கமநர் இல்மட ழடர்டல்
இபர்கள் "வத் ழடர்டறக்குத் டகுடய ளமடபர்கள்"
ன்வடத்டமன் "குழபமவ றேடயப் னக இம்
ளமட"பர்கள் ன்று ளசமல்யதினக்க ழபண்டுளணன்று
பனம் ஊயத்டபிமம். ஆமல் ழடர்டவ ன்

"குழபமவ றேடயப் னகுபட" ன்று ளசமல்யதினக்கயட
ன்ட ணட்டும் ஊயக்க னடிதமடடமக இனக்கயட.

"குழபமவ" ன், அட "றேடயப் னகுபட" ன் ன்று
னரிதபில்வ.
னரிதமட இவடனேம் இண்மபட சயம சமம்
ளடநிபமகப் னரிதவபக்கயட. இப்ழமடடமன் அந்ட மள்
ளக்க்ஷில் இனந்ட ளமம்ப் னடவணதம (அடமபட
ணக்குப் னடவணதமகத் ழடமன்றுபடம) , னக்தணம

பிதத்வடப் ற்யச் ளசமல்ப்ழமகயழன். இடபவ

ழடர்டல் பிடயகவநப் ற்யச் ளசமன்ழன். இிழணல்டமன்
அந்டத் ழடர்டல் ப்டி ந்டட ன்று அடன்
'ப்ளமீவ'ச்

ளசமல்ப்ழமகயழன். இடயல் டைடணம

பிதணயனக்கயட! அழக்ஷகர்கள் ன்டமகச் சய ழர்
ழமட்டிழமட்டுக்ளகமண்டு ழடர்டறக்கு யன்று ழபமட்

ழகட்ளடன்ழட அப்ழமட கயவதமட ழபமட்ர்கள் ன்று
தமனம் ழமய் ழபமட்ழமட்மறம் கயவதமட! "இளடன்
இப்டி ளசமல்கயமழ! இத்டவ மனய னடிதசுக்
கமத்டயழழத மதகத் ழடர்டல், ளணம்ரின்

ழதமக்தடமம்சம் ன்ளல்மம் ீட்டி னனக்கயபிட்டுக்
கவசயதில் கமன்டிழட் (அழக்ஷகர்) ன்று தமனம்

கன்ளஸ்ழ ண்ஞபில்வ (ழமட்டிதிழபதில்வ)
ன்கயமழ! ழபமட்டிங் ன்ழ என்று க்கபில்வ
ன்கயமழ!" ன்று ழடமன்மம். "கத்டயதில்மணல்
த்டணயல்மணல் னேத்டம் ன்கயணமடயரி அழக்ஷகர்,

ழபமட்ர் இல்மட ழடர்டம?" ன்று ஆச்சர்தப்மம்.
மம்ர்த னவதில்மணல் மதக னவதில் டகுடய
ளற் பமமறம் ழடர்ந்ளடடுக்கப்டும் பவகதில்
ழடர்டல் ந்டட பமஸ்டபம்; னெ த்டயல்

கண்குத்டயப் மம்மக இனந்ட அழக்ஷகர்கறக்கு கப்ட்
ழதமக்தடமம்சங்கள் யர்ஞதித்டயனந்டடம் பமஸ்டபம்.
ஆமறம் "மன் யற்கயழன்" ன்று அழக்ஷ£ப் த்டயம்
டமக்கல் ளசய்ட பளமனத்டனம் அழக்ஷகமகப்
ழமட்டிதிடுபடம், ப்சமம் ண்டபடம் கயவதமட.
அழக்ஷகர் ன் எனபர் ழபமட் ழகட்டம் கயவதமட.
அழட ணமடயரி ழபமட்ர் ன் எனபர் ழபமட் ழமட்டம்
கயவதமட.

ின்ழ ப்டித் ழடர்டல் ந்டளடன்மல், ளசமல்கயழன்.
சமத்டயழழத உள்நவடத்டமன் ளசமல்கயழன்.
அழக்ஷகர் தமர்?
ளடய்பத்டயன் குல் (மன்கமம் மகம்)
ீபமமணம டகுடய
அழக்ஷகர் தமர்?
ணடே - ணமந்டமடமபின் கமத்டயயனந்ட பந்டயனக்கய டர்ண
சமஸ்த்த்வட அடேரித்ட ழதமக்தவடகவநழத ணடேீடயச்
ழசமனின் ம்வதினம் ஊர் யர்பம

அங்கத்டயர்கறக்கு உரிதபமக வபத்டபிட்மர்கள்.
இபற்வத்டமன் ழணழ அதிட்ம் அதிட்ணமகப்
மர்த்ழடமம். இந்டத் டகுடயகள் ல்மம் உள்ந
பமமறம் அபன் யர்பமத்டக்கு பந்டமல்
ரிதமகத்டமன் ப்மன். என க்மணத்டயறள்ந
ங்கநிம், "மன் இப்டிதமகப்ட் ழதமக்தடமம்சங்கள்
உள்நபன்" ன்று என டர்ணயஷ்ன் ளசமல்யக் ளகமண்டு
'கன்ளஸ்ட்' ண்ஞமபிட்மறம்

(ழடர்டயல்

ழமட்டிதிமபிட்மறம்) அபர்கறக்ழக டங்கறக்கு
ணத்டயதில் இப்ழர்ப்ட்பர்கள் தமர் தமர் பிழசணமக

இனக்கயமர்கள் ன்று ளடரினேணல்பம? "இன்மர் ல்
ழதமக்தவட உள்நபர், ழதமக்தர், டிப்மநி, குஞத்டயறம்
ல்பர், னத்டயசமயத்டம் உள்நபர், கமர்த மணர்த்தனம்
உள்நபர், இபரிம் யர்பமப் ளமறுப்ன டமம்" ன்று
க்மணத்டயன் எவ்ளபமன குடயதிறம் ங்கள் சய

ழவப் ற்ய பிழசணமக யவப்மர்கள் அல்பம?

இம்ணமடயரிப் குடயகவநத் டற்ழமட 'பமர்ட்' ன்கயழமம்.
அக் கமத்டயல் 'குடும்ன' ன்று ளசமல்யதினக்கயமர்கள்.

டற்ழமட ஊர் வகநில் என பமர்டுக்கு என ளணம்ர்
ன்று ழடர்ந்ளடடுப்வடப் ழமழப அப்ழமடம்
குடும்னக்கு எனபர் ன்று ழடர்ந்ளடடுத்டயனக்கயமர்கள்.

க்மணத்வட இப்டிப்ட் னப்ட குடும்னகநமகப் ிரித்ட
னப்ட ளணம்ர்கள் ளகமண் வவத
அவணத்டயனக்கயமர்கள்.
ழணழ ளசமன்பமறு ங்கள் ம்ணடத்வடப் ளற்
பமமறம் அபர்கவநத் ழடர்ந்ளடடுக்க பவக

ளசய்டமர்கள். இட மதக அம்சம்டமழ? மடயவத
வபத்ழடம, மம்ர்தணமகழபம இல்மணல், அசன் அல்ட
என அடயகம மணயழன் ன்றும் இல்மணல் ஊர்

வ ளணம்ர்கள் ழடர்ந்ளடடுக்கப்ட்பர்களநன்மல் அட
மதக டத்பத்வடச் ழசர்ந்டடடமன்.
ப்டித் ழடர்ந்ளடடுத்டமர்கள் ன் 'வபம'

பிதத்வட இப்ழமட மர்த்டபிமம். 'மமங்க
யதணனம் இல்வ, ங்கநில் அவபனழணம டகுடய
ளற் சய ழழம ழபமட் ழமட்டுத் ழடர்ந்ளடடுக்கும்

னவனேம் இல்வ' ன்று ணட்டும் ளசமல்ய ளமம் ழம்
உங்கவநக் கமக்க வபத்டபிட்ழன்.
அப்டிதமமல் அட ன் னவ?
ழணழ ளசமன்டி எவ்ளபமன குடும்ிறம் ங்கள்
ணடயப்ன வபத்டயனக்கய ளரித ணிடர்கள் தமளன்ட
ல்ழமனக்கும் ளடரிந்டடமழ இனக்கும்? இபர்கள்

சமத்டயல் ளசமன்டி ல்ம ழதமக்தடமம்சங்கறம்
ளற்யனக்கயமர்கநம, அடயல் டிஸ்க்பமயஃவ

ண்டபடமக உள்ந ந்ட அம்சனம் இல்மடபர்கநமக
இனக்கயமர்கநம ன்று ரிசரயத்டப் மர்த்ட, இந்டத்
டகுடயகள் ளற்யனக்கய ல்மவனேம் அழக்ஷகர்கள்
ன்று வபத்டபிடுபமர்கள். இப்டிப்ட்

அழக்ஷகர்கறக்குள்டமன் எவ்ளபமன குடும்னக்கும் என
ப்டயயடயவதத் ழடர்ந்ளடடுக்கச் ளசய்டமர்கள்.

ளக்க்ஷன், ளக்க்ஷன் ளமறுப்மநர்கள்
ளடய்பத்டயன் குல் (மன்கமம் மகம்)
ீபமமணம டகுடய
ளக்க்ஷன், ளக்க்ஷன் ளமறுப்மநர்கள்
"வபத்டமர்கள்", "ளசய்டமர்கள்," ன்மல், அப்டிப்

ண்ஞிதட

தமர்? 'க்மண ணமவ ப்ழமடம் ந்ட
ளகமண்டுடமழ இனக்கும்? அடடமன் இப்டி ழதமக்தவட

ளற் அழக்ஷகர்கவநளதல்மம் ளமறுக்கயளதடுத்டத்
ழடர்டல் த்டயதினக்கும். அடமபட ப்ன வ அடுத்ட
வத் ழடர்டறக்கு அழக்ஷகர்கவந ளசக்ட்
ளசய்டயனக்கும்' ன்று யவக்கமம். ஆமல்
உண்வணதில் இப்டி டிக்கபில்வ. ப்ன வ

அடுத்ட வக்கம ழடர்டவ த்டபட ன்டயழழத
 ஊனல்கள் க்க இனண்டு. அக்கமத் ழடர்டல்
பிடயப்டி ப்ன ளணம்ர்கள் அடுத்ட வக்கு ளணம்மக
னடிதமட, அபர்கறவத ந்டக்கறம் ளணம்மக

னடிதமட ன்ட பமஸ்டபந்டமமமறம் டங்கறக்கு

ழபண்ப்ட் ஸ்ழயடர்கள், வ்தப்ட்பர்கள்
ஆகயழதமவ அடுத்ட வதில் அங்கத்டயமகக்

ளகமண்டுபந்ட ஸ்பத மம் ளக்கூடுணல்பம?
இவடனேம் டடுக்கழபண்டுளணன்டயல் ம் னன்ழமர்
னன்ளச்சரிக்வகதமக இனந்டயனக்கயமர்கள். அடமல்
அடுத்ட ழடர்டயல் இப்ழமடள்ந வதிரின்

ம்ந்டம் இல்மடடி என ற்மடு ளசய்டயனக்கயமர்கள்.
டற்ழமட ம் குடிதசயல் த்டபினக்கும் னவதில்
என ந்ழடம் பமம் - அடமபட என ழடர்டல்
க்கும் ழமட அடயகமத்டயறள்ந மமங்கத்டயர் அந்டத்
ழடர்டவ த்டபடயழழத, ணற் கட்சயகறக்கு
இல்மணல் டங்கறக்கு மடகணமக ழடனும்

ண்ஞிக்ளகமண்டுபி னடினேழணம ன்று ழடமன்

இணயனக்கயட. கட்சய ஆட்சய ன்று ற்ட்டு, ழடம என
கட்சயதின் யர்பமத்டயல் அடுத்ட ழடர்டல்
க்கயளடன்மல், ளகமஞ்சம் ந்ழடமஸ்டணமக

டமபட ழடமன் இனண்டுடமழ? (ழடர்டறக்குச் சய
ணமடம் னன்ழ ஆறம் கட்சய டபிதியனந்ட பிகய,
ஆழமசவக் குறேவபக் ளகமண்டு மஷ்டயழத ஆட்சய
த்டய, அடன் கர ழ் ழடர்டல் ந்டமல்டமன்

டெய்வணதமதினக்கும் ன் என கனத்ட குடிதசு ிந்ட,
ல்மண்டுகறக்குப் ின்ர் றேந்டட. ஆமல் றோ
சஞர்கழநம குடிதசு ிப்டற்கு ஏமண்டு னன்ழ
இத்டயவசதில் ம் சயந்டவவதச் ளசறத்டம் னவதில்
கனத்ட ளடரிபித்டயனக்கயமர்கள்.) .

இடற்கு இழண இல்மடடி, ப்ன வ

ளணம்மதினந்ட, 'பமரிதம்' ன்  கணயட்டிகநில்
டமபளடமன்யல் டபி பயப்பர்கநம இந்ட னப்ட
ழனழண டபி பிகயபிடும் அடற்கப்னம் "டர்ண க்னத்த
வகள்" ப்டுபபற்யன் ளமறுப்ின் கர ழனழத,
ணத்தஸ்டர்கவநக் ளகமண்டு ழடர்டல் த்டழபண்டும்
ன்று சமம் பிடயக்கயட.
இந்ட டர்ண க்னடத வகள் ன்வப ன்ளபன்மல்
- க்மண ணமவ டபி, அடன் னப்ட குடும்ப்
ிரிபிவ டபி, அபபவ ஸ்படர்ணப்டி கர்ணம
ளசய்பிக்கய ன்ிண்டு மட்மண்வணகநின் கர ழ்

க்மணத்வட ன்ிண்டு ழசரிகநமகப் ிரித்டயனந்டட. ழசரி
ன்மல் ன்ழபம, ழடம ன்று யவக்கழபண்மம்.
அக்மனம் என ழசரிடமன். இபற்றுக்கம

ன்ிண்டு மட்மண்வணக்கமர்கள்டமன் டர்ம் க்னத்த
வகள் ன்று ஊம் ளசய்ட ளசமல்கயமர்கள். இவப
என்றுழசர்ந்ழட ழடர்டல் த்டயதட. "ன்ிண்டு

ழசரிதிறட்ண டர்ணம் கயனத்டயதங் கவகமடம் பமரிதழ
ணத்டயதஸ்டவக் ளகமண்டு குயகூட்டிக் குடுப்மமகறம்"
ன்று சமத்டயல் இனக்கயட.

க்மண ணமவதிர் ல்மனம் என பன ளர்ம்
னடிந்டடம் ளபநிழதயபிடுபமர்கள். அப்னம்
ணத்தஸ்டர்கள் உடபிழதமடு அபசயதணம
கமரிதங்கறக்கமக 'இன்ரீம் அட்ணயிஸ்ட்ழன்'
(இவக்கம

யர்பமம்) டர்ண க்னத்த

வக்கமர்கநமழழத த்டப்டும். அடுத்ட

வக்கம அழக்ஷகர்கநின் ளக்க்ஷன், அப்னம்
அடற்கம ளக்க்ஷன் ஆகயத இபர்கள்
ளமறுப்ிழழத க்கும்.
எழ என ஊர் வ்தமபமம்டமமடமல் இந்ட
'இன்ரீம்

ீரிதட்' என சய மட்கநமகத்டமன் இனக்கும்.

அடற்குள் ளக்க்ஷன், ளக்க்ஷன்ல்மம்
ந்டபிடும்.

ஊர் வ ன் எழ -ன் (அவணப்ின்) கர ழ்
என்மகக்கூடிப் ஞி ளசய்ட னப்ட ழர் அடுத்ட பன

வக்கம அழக்ஷகர்கள் ளக்ட் ளசய்டமல், இபர்கள்
டங்கறக்குள் கந்டளகமண்டு டங்கறக்கு ஆடமதம்
கயவக்குணமறும், இப்ழமட டமங்கள் ளசய்ட டப்ன

டண்மக்கள் அடுத்ட வதிழ ளபநிபமடபமறும்
ளக்க்ஷவப் ண்ஞிபிமம். டித்டிதமய்
ளபவ்ழபறு மடயகறக்ளகன்று அவணந்ட, எவ்ளபமன்றும்
ஸ்ழபதச்வசதமய் கமர்தம் ளசய்டளகமண்டினக்கும்

ன்ிண்டு டர்ண க்னத்த வகவநச் ழசர்ந்டபர்கவநக்
ளகமண்டு ளக்க்ஷன் ளசய்னேம்ழமட அபர்கள்

டங்கறக்குள் டகயடுடத்டம் டறம் ண்டபடற்கயல்வ.
எவ்ளபமன மடயக்கும் டன்வப் ற்யதினந்ட டன்ணம
உஞர்ச்சயதிமல், 'மம் டமபட னவ ிசகயப்

ண்ஞிமல் ணற் மடயகநின் மட்மண்வணகள் ம்வணப்
ற்ய ன் யவக்கும்?' ன் ண்ஞம் இந்ட
மட்மண்வண எவ்ளபமன்றுக்கும் இனக்கும். ஆடமல்
அவப ந்ழடமஸ்டணம ந்ட ழதமசவனேம்
ளடரிபிக்கழப னன் பமட.

இடயழ இனக்கும் இன்ளமன மதக அம்சம், ழடம
என மடயதமரின் ளக்க்ஷமதில்மணல் க
மடயகறக்கும் 'டர்ண க்னத்தம்' கமடம் ன்ிண்டு
ழசரிகவநனேம் ளகமண்டு ளக்ட் ண்ஞ வபத்டடமகும்.
அந்ட மட்மண்வணகறம்கூத் டமங்கநமகழப ல்மம்
ளசய்பட ன்யல்மணல் ணத்தஸ்டர்கவநக் ளகமண்டு

ண்ஞிதட கபிக்கழபண்டித அம்சம். இடற்ளகல்மம்
ழணல் மமங்க அடயகமரிகள் கண்கமஞிப்னச்
ளசய்டயனக்கயமர்களநன்ட ழபநமவனேம் ட்வனேம்
ற்ய னடயல் ளசமன்டயயனந்ட ளடரினேம். இத்டவ
டயனுறகநில் ழடர்டல் டெய்வணவத உறுடயப்டுத்டயத்
டந்டயனக்கயமர்கள் இப்ழமட ளனம்மறம் பழம

எனத்டர் அழக்ஷகமக யற்க ஆவசப்ட்டுபிட்டு, அப்னம்
ழனக்கு தமவழதம பிட்டு 'மணயழட்' ண்ஞச்

ளசமல்பட, 'ளகண்ட்' ண்ஞச் ளசமல்பட ன்கயட
ழமயல்மணல், பளமனத்டனம் டமமக

அழக்ஷயக்கமணழ க்மணத்டயன் டர்ணவகறவத
யர்பமயகள் ங்கநின் அிப்மதத்வட அடேரித்ட
அழக்ஷகர்கவந ளக்ட் ளசய்டமர்கள்.
இப்ழமடங்கூ ணற் ழவகறக்கு அழக்ஷகழ ணனுப்
ழமடுபட ழமயல்மணல் ளக்க்ஷில் ணட்டும்

அழக்ஷகர் ழவ ழபழ எனத்டர் ிழவஞ ண்ஞ
ழபண்டும், அவட இன்ளமனத்டர் ஆழணமடயக்க
ழபண்டுளணன்று இனப்ட, ளமடப்ஞிக்கு பனபன்
டமழ னந்டயரிக்ளகமட்வ ணமடயரி டன்வ ப்கம்
ண்ஞிக்ளகமள்பட அத்டவ அனகல், ணற்பர்கள்

அபவ யற்க வபப்டடமன் ளகௌபம் ன்

ண்ஞத்டயல்டமன். னர்பத்டயல் யணமகழப இப்டி ந்ட
ர்டுடமன் இப்ழமட எப்னக்கமகபமபட இப்டிதன
வனவ ற்ட்டினப்டற்குக் கமஞணமக
இனக்கழபண்டும்.

ழடர்டல் ந்ட பிடம்
ளடய்பத்டயன் குல் (மன்கமம் மகம்)
ீபமமணம டகுடய
ழடர்டல் ந்ட பிடம்
னப்ட குடும்னகநில் எவ்ளபமன்யறம் ங்கநின்
ளமடபம ணடயப்ீட்டின்டி டகுடயளற் அழக்ஷகர்கவந
டர்ண க்னத்த வதமர் ணத்தஸ்டர்கவநக் ளகமண்டு
ளமறுக்கய டுத்டின் அபர்கநில் எவ்ளபமனத்டர்
ழவனேம் என டி ஏவதில் றேடயக்ளகமள்பமர்கள்.
எவ்ளபமன குடும்ிறம் ளமறுக்கய டுக்கப்ட்
அத்டவ அழக்ஷகர்கநின் ழர்கவநக் ளகமண்

டித்டி ஏவகறம் என கட்மகக் கட்ப்டும்.
அடமபட என குடும்ின் அழக்ஷகர்கள்

ல்மனக்குணமகச் ழசர்த்ட என கட்டு ஏவ. இப்டி
னப்ட கட்டுகள் கட்டி பந்டழசர்ந்ட ின் க்மணத்ட ணம
வ கூட்ப்டும்.

அப்னம்டமன் "குழபமவ றேடயப் னகுபட" ன்டம
ழடர்டல் க்கும். அழக்ஷகர்கள் ன்று  கட்சயகநின்
ழரிறம், ஸ்பழதச்வசதமகறம் ழர் யன்று,

எனத்டனக்ளகமனத்டர் த்ட ழமட்டி ழமட்டுக்ளகமண்டு,

ப்சமம் ண்ஞிக் ளகமண்டு (ப்சமம் ன்று பனம்ழமட
அடயழ யழண டமன் இனக்கனடினேம் ன்று டயர்மர்க்க
னடிதமட, த்டவழதம இல்மடட ளமல்மடடகவந
ழமடிக்கும்டிதமகறம் இனக்கும் - இப்டி ப்சமம்
ண்ஞி ஊவ இண்டு டுத்டயக்ளகமண்டு) பமய்ச்சண்வ,
அட பறத்ட வகச்சண்வ, இபற்வபி மிகணம
ஞ்ச ஊனல் ன்ளல்மம் ற்மணல், ளமடபமகப்
ளமட ணடயப்வப் ளற் பனம் ளக்ட் ஆக

பசடயதமக அவணந்டட இந்டக் "குழபமவ" னவ.
"ஏவ"

ன் ன்று மர்த்ழடமம் - அடடமன்

அழக்ஷகரின் ழர் றேடயத அந்டக்கம சயட்டு, அழக்ஷ£

த்டயம் ணமடயரி ன்று ளடரிகயட. அடழபடமன் ழபமட்டுச்
சரட்டு ணமடயரினேம் ன்ட இிழணல் அந்டக் "கும்"
ன்ளபன்று மம் மர்க்கயழமட ளடரிதபனம்.
கும் ன்ளபன்று மர்ப்ழமம்.
ழடர்டறக்கமக ஊர் வ கூட்ப்டுளணன்று

ளசமன்ழல்பம? ங்ழக கூடுளணன்மல் ஈச்ப
மக்ஷயதமக, கபமனுக்கு தந்ட, ழடபமதங்கநின்

ளபநிணண்த்டயல் டமன்கூடும். அங்ழக ல்ழமனம்
மர்க்க ப்நிக்கமகத் ழடர்டல் க்கும். குனந்வடதியனந்ட
கயனபர்பவ ல்ழமனம் அடற்கு பனபமர்கள். "ம
பினத்டம்" ன்று இவட சமத்டயல்
ளசமல்யதினக்கயட. இடறம் யச்சதணமக என மதக
அம்சம்டமழ? ஊர் யர்பமத்டயல் ஊமர் ல்மனக்கும்
"ம்னவதட" ன் ளமந்ட உஞர்ச்சய, ஈடுமடு
உண்மகறம், இட பனய ளசய்டட.

வ கூட்ப்டும் இத்டக்குக் குடும்னக்கு என
கட்டுபடணம
ீ
அந்ட னப்ட ஏவக்கட்டுக்கறம்

ளகமண்டுபப்டும். அங்ழக ழணவ ணத்டயதிழ குடும்னக்கு
என கும் படம்
ீ
னப்ட கும் வபத்டயனக்கும்.
இங்ழகடமன் "குழபமவ"தின் "கும்" பனகயட.
இடடமன் ழபமட்டுப் ளட்டி ணமடயரி.

அக்கமத்டயல் ழகமபியல் னவ ளசய்னேம் அர்ச்சகர்கள்
க பிடத்டயறம் ளமம் ழதமக்தவட பமய்ந்டபர்கநமக
இனந்டமர்கள். இபர்கவந "ம்ிணமர்" ன்று

ளசமல்யதினக்கயட. ஊர் ங்கள், ஊர்ப்ளரிதபர்கள்

ல்மனம் கூடித ணண்த்டயல் இந்ட ம்ிணமர்கறக்கு
னக்தணம இம் ளகமடுத்ட ழணவதில் உட்கமர்த்டய
வபத்டயனக்கும்.  ப்டயயடயகவந ளக்ட்

ளசய்னேணயத்டக்கு ஈசன் ப்டயயடயகநம ம்ிணமர்
ல்ழமனம் டபமணல் பந்ட ழணற்மர்வபதிழபண்டும்.
அடமபட அசயதல், னெம் னடம ல்மபற்யன்
கமர்தங்கவநனேம் ஈச்பனுக்குப் ளமடபமக த்டயர்.
ளமம்றம் ழர்வணனேம் கண்டிப்னம் உள்நபர்கநமக
க்மணத்டயல் ளதர் டுத்டபர்கவந ணத்தஸ்டர்கநமக
வபத்டத் ழடர்டல் க்கும்.
என்யயனந்ட னப்டபவ பரிவசதமக எவ்ளபமன
குடும்னக்குணம அங்கத்டயனக்குத் ழடர்டல் க்கும்.
னடயல் னடல் குடும்ின் அழக்ஷகர்கநின் ழர்கவநக்
ளகமண் ஏவக்கவ அப்டிழத கட்டுப்ிரிக்கமணல்
ம்ிணமர்கறக்குள் பதயழ ளரிதபர் அந்டக்

குடும்னக்கம குத்டக்குள் ழமடுபமர். இடடமன் அன்று

ந்ட "ழபமட்டிங்". அடமபட ங்கள் எவ்ளபமனபனம்
தமழம என னக்கு ழபமட் ழமபில்வ. ஆமல்
ம்ணடணம னவத ழனம் ளகமண் கட்வ
ளமம்றம் ீிதம அர்ச்சகர் ன்மகத்

டெக்கயக்கமட்டிக் குத்டயழ ழமடுபமர் க ங்கறம்
கமடணமற்ல்" ன்று ளசமல்யதினக்கயட. இடமல்
யஸ்ந்ழடணம cF, மதகக் ளகமள்வக இண்டும்
கமப்மற்ப்டுகயட.

அப்னம் அங்ழக "ம பினத்டம்" ன்டி
கூடிதினக்கும் கணற் குனந்வடகநில் என சயன்க்
குனந்வடவதக் கூப்ிட்டு, ழணவக்கு பச்ளசய்ட,

குத்டக்குள்ழந வகவதபிட்டு ஏவக்கட்டியனந்ட
டமபளடமன ஏவவத டுத்ட ணத்தஸ்டரிம்

ளகமடுக்கும்டிச் ளசமல்பமர். குனந்வட அப்டிழத ண்டம்.
இடடமன் 'ழடர்டல்' ன் னக்த கமர்தம். குனந்வட

டுத்டக்ளகமடுத்ட ஏவதிறள்ந ழனக்குவதபன்
ழடர்ந்ளடடுக்கப்ட்டுபிடுபமன்.
அசயதல், னெம் டறம் ளடரிதமட, அடமழழத
இபற்யல் ன்ளன் கம் ண்ஞமம், டந்த்ம்
ண்ஞமம் ன்றும் ளடரிதமட குனந்வடடமன்

ணமவ ப்டயயடயவதத் ழடர்ந்ளடடுத்டட! ந்டத்
டப்ிறம் ழசமட அந்டக் குனந்வடதின்னெம்
ஆண்பின் சயத்டழண ளபநிதமகய, அபமழழத
எனபன் வ ளணம்மக யதணம் ளறுகயமன் ன்
உசந்ட ண்ஞத்டயல் இப்டிச் ளசய்டமர்கள்.

எநிற ணவறக்கு இணயல்வ
ளடய்பத்டயன் குல் (மன்கமம் மகம்)
ீபமமணம டகுடய
எநிற ணவறக்கு இணயல்வ
குனந்வட டற்ளசதமக - அடமபட டற்ளசதல் ன்று

ணக்குத் ழடமன்றுகய ளடய்பச்ளசதமக - குத்டயயனந்ட
டுக்கய ஏவவத ணத்தஸ்டரிம் ளகமடுக்கும். அவட
அபர் பிரிக்கப்ட் பில்கறன் கூடி வகதமல்
பமங்கய அடயறள்ந ழவ பமசயப்மர். "அக் குடுத்ட

ழபமவ ணத்டயதஸ்டன் பமங்கும்ழமட அஞ்சுபிறம்
அக வபத்ட உள்நங்வகதிழ ற்றுக்ளகமள்பமமகறம்,
அவ்ழபற்றுபமங்கய ழபமவ பமசயப்மமகறம்" ன்று
யஸ்ந்ழடணம ந்தமத பனயவத சமம்
உறுடயப்டுத்டயத் டனகயட. அபர் ற்ளகழப என
ஏவவத எநித்டக்ளகமண்டு, 'ட்ரிக்'கமக அவட இப்ழமட
வகதில் 'ஸ்யப்' ண்ஞிக் ளகமள்நமணயனக்கழப
இப்டிளதல்மம் மக்வட ளசய்டயனக்கயட.
இம்ணமடயரி ணத்தஸ்டர் 'ளக்ட்' ஆகயபரின்
ழவப்டித்டறன், 'அபர் ஏவதில் உள்ந ழவத்டமன்
டிக்கயமர், டமணமக ழடம எனத்டர் ழவ அடயயனப்ட
ழமப் டித்டபிபில்வ' ன்வட ந்ழடண
உறுடய ளசய்னேம் ளமனட்டு அங்ழக இனக்கும் ம்ிணமர்கள்
ல்ழமனம் அந்ட ஏவவத எவ்ளபமனபமக பமங்கயப்
மர்த்ட அந்டப் ழவ ப்கம் ளசய்பமர்கள். அப்னம்
அட அஃீயதமக றேத்டயல் டயப்ிக்கப்ட்டு, அன்மர்

வதின் அங்கத்டயமகயபிடுபமர். இடடமன் ழசமனர்
கம க்மண வ அங்கத்டயரின் ழடர்ற னவ.

ந்டத் டிணிடர்கள், அல்ட கட்சயதின் ஆடறம்
சமய்கமறம் இல்மணல் ஊனக்குப் ளமடபமக, ஈசனுக்குப்
ளமடபமக ல்பர்கள், ழதமக்தர்கள் ழடர்ந்ளடடுக்கப்ட்
னவ.

டிணிட கபர்ச்சய அம்சழண இல்வ
ளடய்பத்டயன் குல் (மன்கமம் மகம்)
ீபமமணம டகுடய
டிணிட கபர்ச்சய அம்சழண இல்வ
னடிதசு ழமய்க் குடிதசு பனம்ழமழட ணிடவப்
மர்க்கமணல் ளகமள்வககவநப் மர்ப்டமகப் ளரிசமகப்
வ சமற்ப்டுகயட. மடய, ஸ்டமம் னடயத வடனேம்
மர்க்கமணல் டிதமயதின் ழரிழழத னெ
கமர்தங்கள் ப்ட இப்ழமடடமன் ன்று ளனவண
ழசயக்ளகமள்கயமர்கள். ஆமல் பமஸ்டபத்டயழம
இப்ழமடடமன் டர்ணம், ீடய cF, ழர்வணதம யர்பமம்,
டயவணதம னெ அவணப்ன ன்டம

உண்வணகவநப் மர்க்கமணல், டி ணடேஷ்தர்கவநனேம்

கட்சயகவநனேழண மர்த்ட, "கமந்டய ளசமன்மம, அடடமன்
ழபடம். அடற்குக் ளகமங்சம் ழபழதமக அபனக்கு
ழற்றுபவ ளனக்கணமக இனந்ட மழகமமமச்சமரி
அிப்மதப்ட்மல்கூ இபர் ழடச பிழமடணமபர் ன்று
அர்த்டம்" இல்மபிட்மல் ழபறு என அம்ழத்கமழம,

மங்ழகழதம ழடம ளசமல்யபிட்மல் அடடமன் த்தம்

ன்கய ரீடயதில் ங்கள் ளகமள்வககவந பிட்டு (டி)
ணடேஷ்தர்கவநழத ிடித்டக்ளகமண்டு யற்ட

மஸ்டயதமகயபனகயட. னடயல் டி ணடேஷ்தரிம்
ழணமம் ணமடயரிதம ிடிணமம். அடற்கு அப்னம் ழடம
என மர்ட்டி - வ்னை (கட்சயக் கண்ழஞமட்ம்) - இட

இண்டுக்கும் ணயஞ்சய உண்வணகவந ணஸ் டயந்ட
உள்நடி மர்ப்ட ன்ழட அனர்பணமகய பனகயட.
ப்டிப்ட் டி ணடேஷ்தர்கநின் ின்ழ ங்கள்
ழமகயமர்களநன்று மர்த்டமல் தமனக்குக் கபர்ச்சயச் சக்டய
இனக்கயழடம, அபனக்குப் ின்ழடமன்.
எனபனக்கு ல் அசயதல் ஜமம் இனக்கமம், ழடச
றனுக்கம ளகமள்வககவந பகுத்ட அபற்வத்

டயம் த்டயவபக்கய சக்டய இனக்கமம், ழர்வணதம
த்வட இனக்கமம், இளடல்மம் அபரிம் இனந்டமறம்
இபற்யல் டறழண இல்மட இன்ளமனபனக்கு ன்மக
ழமடித்டழணவதிழ ழச னடிகயட, பசரகணம
ளர்மயடிதினக்கயட ன்மல் இபற்யன்

கபர்ச்சயதிழழத இபர் பிதம் ளடரிந்ட அந்ட

இன்ளமனபவபி ங்கநின் ளரித ஆடவபப்

ளற்று பிடுகயமர். இந்ட டர்டவசதில்டமன் இப்ழமட
ழடசணயனப்டமகத் ளடரிகயட. னெத்டயன் ல்ம

யவகநில் உள்நபர்கறழண இப்டிப்ட் கபர்ச்சயதில்
ணதங்கத்டமன் ளசய்கயமர்களநன்மறம், இடயழனேம்
பிதம் ளடரிதமட மண ங்கவநத்டமன் பிழசணமக
பவநத்டபி னடிகயட. இவட யவக்கும்ழமட,

கபர்ச்சயதம்சத்வட உத்ழடசயத்ழடடமன் ழபமட்ர்கறக்கு

ழபறு டகுடயழத வபக்கமணல் பதற

பந்ழடமனக்ளகல்மம் பமக்குரிவண ன்று ளசய்பழடம
ன்று கூத் ழடமன் ஆம்ித்டபிடுகயட.
ழசமனர் கமத்டயல் உச்சயதில் னடிதசு இனந்டழமடம, கர ழன
ழடர்டயல் ளர்மயடி ன்ழட இல்வ, கட்சய

ன்டம் இல்ழப இல்வ. டர்ணம், டகுடய ன்பற்யன்
ழணம அடிப்வதிழழத னறேக்க னறேக்கத் ழடர்டல்
ந்டயனக்கயட. கமன்டிழன் ன்பன் ளர்மக
தமர், அபன் ன் மர்ட்டி ன் ழச்சுக்ழக இணயல்வ.
அபன் டர்ணயஷ்ன், டகுடய பமய்ந்டபன் ன்டடமன்
கபத்டக்கு பந்டயனக்கயட. இப்டிப்ட்பர்கள்டமன்
டங்கறவத ளமந்டக் கபர்ச்சயதிமல் இல்மணல்,
ழதமக்தடமம்சங்கறக்கமக ணமத்டயம்
ழடர்ந்ளடடுக்கப்ட்மர்கள்.

அப்னம் என பனம் அபனக்குப் டபிக் கமம். ணறு
பனம் ணறுடினேம் இழட ணமடயரித் ழடர்டல். ஆமல்

இழட ர் அந்டத் ழடர்டயழம அடற்கப்னம் இண்டு
பனங்கநில் க்கும் ழடர்டயழம ளக்ட்
ஆகனடிதமட. னன்ழழத ளசமன் பிதம்.
ளனன்மன்வண அடிப்வ இல்வ

ளடய்பத்டயன் குல் (மன்கமம் மகம்)
ீபமமணம டகுடய
ளனன்மன்வண அடிப்வ இல்வ

இந்டத் ழடர்டயல் கமடம் அழக னக்தணம

அம்சங்கநில் இன்ளமன்று, என குடும்த்டயழ
எனபனக்கு த்டவ ழபமட்டுக்கள் ன்று ண்ஞி
ளணமரிட்டி ழயயல் (ளனம்மன்வணனேன்
அடிப்வதில்) எனத்டர் தித்டடமக யர்ஞதம்

ண்ஞமடடமகும். எனத்டன் ளணமரிட்டி அடிப்வதில்
திக்கயமன் ன்மல், உழ அபனுக்கும் அபவ
ஆடரிப்ர்கறக்கும் டங்கறவத டயமநிகநம

வணமரிட்டி தமர் தமர் ன்டயழழத னத்டய ழமக
இழணற்டுகயட. ளடமர்ந்ட, அபர்கவந ப்டிளதல்மம்
யம்யக்கமம், 'பிக்டிவணஸ்' ண்ஞமம் ன்டயல்

கபம் ழமகமம். வணமரிட்டிதின் ம் ந்தமதணம
ழகமரிக்வககவநக்கூ ளணமரிட்டி த்டயமல்
டயஸ்கமம் ண்ஞி பிடுபட ன்று இக்கமத்டயல்

ற்ட்டினக்கய ணமடயரி கூமட ன்று ம் ழசமனகமப்
னர்பிகர்கள் ண்ஞிதினக்கயமர்கள்.
னடயல் என அழக்ஷகர் ளக்ட் ஆபடயல்
ழபமட்ர்கவந வபத்ட ளணமரிட்டி - வணமரிட்டி,
அப்னம் இடயல் தித்ட அழட்சர்கள் ல்மவனேம்

ழசர்த்ட வகவந அவணத்ட அசமங்க அடயகமத்வடக்
ளகமடுப்டயறம் கட்சயகவந வபத்ட ளணமரிட்டி வணமரிடி ன் அடிப்வகநில் னடிற ளசய்னேம்ழமட
 னெத்வடழத இந்ட அடிப்வதில் இண்மகப்
ிநந்டபிட்ட ழமக்கூ ஆகயட, அடமபட இண்டு
ிரிறக்கமர்கறம் ழடம எவ்ளபமன பிடணம
ழகமட்மடுகறக்கும், டயட்த்டக்குழண டங்கள் னத்டயவதக்
குறுக்கயக்ளகமண்டு, அந்ட closed mind - ஏடு இன்ளமன

டப்வ. அட டயர்த்ப்ன, டயரித்டப்ன, ன்ழ வபத்டப்
மர்க்க ஆம்ிக்கயமர்கள், இபர்கறம் அபர்கறவத
ஆட்சயதில் ன் ல்ட ந்டயனந்டமறம் அவட
எப்னக்ளகமள்ந ணறுத்ட. ப்ழமட மர்த்டமறம் குற்ம்
கண்டுிடிப்டம் குவ ளசமல்படமகறழண இனக்கயமர்கள்,
அடமல்டமன் அந்டச் ழசமனர்கமத்டயல்

ழதமக்தடமம்சங்கவநத் டயட்பட்ணமக, டீர்ணமணமக
வபத்டபிட்ின், அப்டிப்ட்பன் ளணமரிட்டி

ளற்மம, வணமரிட்டி ளற்மம ன் பண்
ீ
சண்வகள் கயநம் இணயல்மணல் குழபமவ
னவதில் ழடர்ந்ளடடுக்கப் ண்ஞிமர்கள்.
அப்னம் ளக்ட் ஆகய பமபட டப்மக ந்டமறம்
அபனுவத அடயக்ணம் ஆன ஊன் னடிதமடடி டபிக்
கமம் எழ பனம்டமன் ன்று வபத்டமர்கள். இந்ட

என பனத்டக்குள்ழநனேங்கூ, என ளணம்ர் குற்ம்
ண்ஞிதடமகத் ளடரிந்டமல் உழ அபனுக்குப் டபி
ீக்கந்டமன், "பமரிதஞ் ளசய்தம யன்மவ அமடங்
கண்ழமட அபவ தனயத்டபடமகறம்" ன்று
கல்ளபட்டு ளசமல்கயட.

சந்டய ¨ரிதர் உள்நபவ
ளடய்பத்டயன் குல் (மன்கமம் மகம்)
ீபமமணம டகுடய
"சந்டய

றரிதர் உள்நபவ"

டங்கள் ஊர் யர்பமத்டயல் டப்மபர்கநின் ஆடயக்தம்
ழமய் ல்பர்கள் பநனபடற்கமக, ழணற்டிசமம்

உனபம பனத்டயயனந்ட சந்த் றர்தர்கள் உள்ந
அநறம் இம்ணமடயரி குழபமவ அவணப்ழமம் ன்
சமம் னடிகயட, "இப்ரிழச இவ்பமண்டுனடல்
சந்டயமடயத்டபத்ளடன் ம்கயமணத்டக்கு அப்ினேடணமக
'அப்னேடதம்' ன்மல்

ழக்ஷணமிவ்னத்டய) டஷ்ர் ளகட்டு

பிசயஷ்ர் பர்த்டயப்டமக (அடமபட உதர் ணக்கள்

பநனபடற்கமக) பிதபஸ்வட ளசய்ழடமம் - உத்டழணனொர்
சடர்ழபடய ணங்கத்ட சவழதமம்" ன்று னடிகயட.
டத்னஷ்பசணமக இம்ணமடயரி குழபமவத்ழடர்டல்
னவ அபர்கள் ஆவசப்ட் ணமடயரி சமச்படணமக
ீடிக்கமணல் ழமய்பிட்ட.
'சவழதமம்' ன்மல் 'வழதமம

மங்கள்' ன்று

அர்த்டம் - அடமபட ழணற்டி சம பிடயகவந ஃப்ழம்
ளசய்டபர்கள் னடிபில் வகளதறேத்டப் ழமடுபட ழமல்
டங்கவநத் ளடரிபித்டக் ளகமண்டினக்கயமர்கள்.
யர்பமப் ிரிறகள்
ளடய்பத்டயன் குல் (மன்கமம் மகம்)
ீபமமணம டகுடய
யர்பமப் ிரிறகள்
ஊர்வ யர்பமம்  இமகமக்கநமக - 'பமரிதம்'
ன் கணயட்டி அல்ட ழமர்ட்கநமக ிரிக்கப்ட்டினந்ட. ழடர்ந்ளடடுக்கப்ட் னப்ட
அங்கத்டயர்கள் இந்ட பமரிதங்கநில் ளமறுப்மநர்கநமகப்
ழமப்ட்ர். எவ்ளபமன அங்கத்டயனக்கும் என

பமரிதத்டயல் ஸ்டமணயனக்கும் அடமபட இந்ட

பமரிதங்கநின் ளணமத்ட ஸ்டமங்கறம் ரிதமக
னப்ழட. இடயல் ன்ிண்டு ஸ்டமங்கள் ல்மக்
கமரிதங்கவநனேம் ழணற்மர்த்ட யர்பயத் ளல்
அட்ணயிஸ்ட்ழம 'ம்பத்பமரித'த்டக்குப்

ழமதிற்று. 'ழடமட் பமரிதம்' ன்டமக யனன், ழடமப்ன
டறகவந கபிப்டற்குப் ன்ிண்டு ஸ்டமம். 'ரி
பமரிதம்' ன்டமக ஊரின் ீர்ப்மசத்வட கபிக்கும்
கணயட்டிதில் ஆறு ஸ்டமங்கள்.

னப்ட ளணம்ர்கநில் பதற, அடேபம், டிப்ன
ல்மபற்யறம் னடயர்ச்சய கண் ன்ிண்டு ழர்

த்பத் பமரிதத்டயல் ஸ்டமம் ளகமடுக்கப்டுபமர்கள்.
உம்மல் ஏடி ஆக்கூடித ணத்தண பதயர் ணற்
இண்டு பமரிதங்கநில் இம்ளறுபமர்கள்.

இடடபி ளமன்பமரிதம், ங்சபம பமரிதம் ன்று
டவக்கு ஆறு ளணம்ர்கவநக் ளகமண் இண்டு
கணயட்டிகள் இனந்டயனக்கயன். இபற்றுக்கம

ளணம்ர்கறம் னன்ழ ளசமன்டழமழப னப்ட

குடும்னகறக்கும் குழபமவத் ழடர்டல் த்டயத்டமன்
ளக்ட் ளசய்தப்ட்மர்கள். னடயல் னப்ட ழவ

ளக்ட் ளசய்டின் அந்ட னப்டயயனந்ட இந்ட இண்டு
பமரிதங்கறக்குணம ன்ிண்டு ழர் ளக்ட்
ளசய்தப்ட்ர்.
னற்கம ற்மட்டில் ண்வஞக்கமன் டன் ங்கயல்

ந்டயல் என ங்வக மமங்கத்டக்கு பரிதமய்க் ளகமடுக்க

ழபண்டும். ஞணமக இல்மணல் டமன்தணமகத்டமன்.

அடமல் land revenue -றக்கு ஞ்சபமம் ன்று ளதர்.
ழடமட்பமரிதம் ன்ட பிவநச்சல், பிவட ப்வந
னடம பிதங்கவந - அடமபட ழழ டமன்த
உற்த்டயக்கு ம்ந்டப்ட் பிதங்கவந கபித்டக்ளகமள்ந, அடன் ஞ்சபம பசூல்
குயத்டபற்வப் ஞ்சபம பமரிதம்
கபித்டக்ளகமண்ட. ய பரி, பிதமம பரி, சுங்கம்
னடமபற்யன் பசூல் மமங்க அடயகமரிகநின்
ளமறுப்ியனந்டமறம். அட பிதணமக ங்கநின்
அிப்மதம். குற்ங்குவகவந டுத்டச் ளசமல்றம், இட
ழமன் ணற் ணமசமங்கவந கபிக்கறழண க்மண
ணமவனேம் ஞ்சபம, ளமன் பமரிதம்

வபத்டயனந்டட இளடல்மம் ம்னவத ஊத்டயல்
ளடரிபட. சமத்டயல் உவத்டச் ளசமல்யதடல்.
னடக்கவடனேம் னங்கவடனேம்
ளடய்பத்டயன் குல் (மன்கமம் மகம்)
ீபமமணம டகுடய
னடக்கவடனேம் னங்கவடனேம்
இந்டப் வனத கவடளதல்மம் இப்ழமட டற்கு ன்மல்
னடக்கவடக்குப் வனத கவடழத னத்டதிர் டந்ட சரர்ப்டுத்ட
னடினேம் ன்டமல்டமன். வனத கவடகநம
மணமதஞனம் மடனம் ணற் னமஞங்கறந்டமழ
அடற்கப்னம் பந்டயனக்கய த்டவழதம

டவனவகநின் கவடகவந ல்பனயதில்

ளகமண்டுழமதினக்கயன்? இக்கம மபல்கள்.
யிணமக்கள் பற்றுக்கூ அவபடமழ
னெணமதினக்கயன்?
மதகம், மதகம் ன்று ழணல்மடுகநில்
னனங்குபட ம் மட்டிறம் ற்ட்டுபிடுகயட. க்மண
ஞ்சமதத்ட ழமர்டு னடல் டில்ய மர்யளணன்ட்

பவதில் ளமட ழபமட்டில் ளக்ட் ஆகும்
ர்கவநக் ளகமண்டு உனபமக்கய, க்மண கமர்தம், யல்ம
கமர்தம், ணமகமஞக் கமர்தம், மட ழடசம் னமறக்குணம
கமர்தம் ஆகயதபற்வ த்ட ற்மமகயபனகயட. ளமட
ங்கறக்கு ற்குஞங்கள் அடயகரிக்கழபம, அபர்கள் டர்ண
ணமர்க்கணம னண்த ணமர்க்கத்டயல் ழமய் ஈசனவந
அவதழபம இட உடறகயழடம, யணமகழப ழடச

ழக்ஷணத்டக்கும் னெ னுக்கும் உடறகயடம,
அல்ட ங்கவநக் ளகடுத்ட சயனவத வ
ணட்டும் ழடபடற்கு மதம் ளசய்கயடம

ன்வடத்டமன் கபிக்க ழபண்டுழண டபி, இட ளமம்
ணமர்ன் ஆட, இடய ஈக்பமயடி (ணத்பம்) இனக்கயட
ன் கமஞங்கறக்கமக ணமத்டயம் இம் னவவத

ற்ட ரிதல். ின்ழ ளசமன்வப (அடமபட
பக்
ீ
ளகமள்வக ன்டம் ணத்பம் ன்டம்)
ழடசத்டயன் அல்ட க்மணத்டயன் டெய்வணதம,
டமர்ணயகணம யர்பமம் ன் னக்த ழமக்கத்டக்கு ழர்
ளடமர்ில்மட னக் கமஞங்கள்டமன். இபற்வப்
ளரிசுப்டுத்டய னடயம் டனபடமல் னக்த
ப்ழதமத்டக்கு மி உண்மகுளணில் அட
ளகமஞ்சனம் னத்டயசமயத்டணமகமட.

கபவக்குரித அம்சங்கள்
ளடய்பத்டயன் குல் (மன்கமம் மகம்)
ீபமமணம டகுடய
கபவக்குரித அம்சங்கள்
னடயத னவதில், ணக்குத் ளடரிதபனம் அழக அம்சங்கள்
கபவ உண்மக்குபபமகழப உள்ந. ணக்கநமல்

ணக்கவநக்ளகமண்டு ணக்கறக்கமக அவணக்கப்ட் ணக்கள்
ர்க்கமர் of the people, by the people, for the people- ன்ளல்மம்
ன்ளன்ழபம ளசமல்கயமர்கழந - அளடல்மம்

பிதம் ளடரிதமட ணக்கநமல். பிதம் ளடரிதமட
(ஆமல் ஸ்பத ன் ளடரிந்ட) ணக்கவநக் ளகமண்டு,
அபர்கவநச் ழசர்ந்ட சய ணக்கறக்கமகழப அவணத்ட
ர்க்கமர் ன்டமக னடிந்டபிடுழணம ன்றுகூ
தப்டும்டி இனக்கயட.
னடயடமக ஸ்படந்த்ம் பந்டள்நழமடடமன் கட்டுப்மடு
ளமம்றம் அபச்தம். அந்ட ணதம் மர்த்ட இப்டிக்
கட்பிழ்த்ட பிடுகயமர்கழந, ன்ளன் பிரீடம்

பனழணம ன்யனக்கயட. வ்தமடய குஞணம ிற்மடு
ஏய்ற டுத்டக்ளகமண்டு ளகமஞ்சம் ளகமஞ்சணமகப் னட

த்டம் ிடித்டத் ழடழபண்டித (convalescence) ீரிதடில்டமன்
ளமம்றம் மக்வடதமனேம், கடும் த்டயதணமனேம் இனக்க
ழபண்டும். அப்டி, ிரிட்டிஷ் ஆட்சய ன் வ்தமடய ழமய்
ஸ்படந்த் சக்டயதில் ஆழமக்தம் ளறுபடற்கு

னற்ட்டம டுக்கட்த்டயல் இனக்கயழமம். இப்ழமட
ளகமஞ்சம் றுணமமக ணக்கநின் னத்டயழதம ணக்கந

ப்டயயடயகநின் னத்டயழதம ழமக இங்ளகமடுத்டமறம்,
றேத்டநபில் கயவத்ட ஸ்படந்த்ம் பமஸ்டபணமக
ம்வண பநர்க்கய ீபசக்டயனேள்ந ஸ்படந்த்ணமக
ஆகமணல் ழமய்பிடும். இப்ழமழடம "ளகமஞ்சம் றுணமறு"
ன், "ளமம்த் டமறுணமமகழப" ழமகக் கூடுழணம ன்று
தப்டும்டிதமக, யர்பமத்டயல் ளமறுப்னத் டந்ட

அடயகம ஸ்டமத்டயல் உட்கமர்த்டய வபத்ட பிமம்,
டிப்ன - ளமத்ட - அடேபம் - த்வட னடம
ந்டத் டகுடயக்கும் அபச்தணயல்வ ன்று
ண்ஞிபனகயமர்கள்.
இடயல் ப்த்தக்ஷணமகத் ளடரிகய என டீவண இப் னட

மதகத் ழடர்டல்கள் ற்டுபடற்கு னன், மட்டில் சய
உத்ழதமகஸ்டர்கநிம் ணமத்டயம் ஞ்சம் பமங்கும்
னக்கனம், ளமய் பமக்குறுடய ளகமடுத்ட ணமற்றும்
பனக்கனம் இனந்ட. ழபமட்டும் ளக்க்ஷனும்
ஆம்ித்ட ிற்மழம, ஞ்சளணன்வடழத

ழகள்பிப்ட்டிமட ட்டிக்கமட்டில் கூ ர்ப ங்கறம்
ஞ்சம் பமங்குபடற்கு இம் ற்டுத்டயக்
ளகமடுத்டயனக்கயட. பிதம் ளடரிந்ட டிப்மநிகவந
ணமற்றுபவடபிப் டிப்யதம மண ங்கவந

ணமற்றுபட றம். அபர்கநிம்டமன் கமசமகழப
டஞிந்ட ஞ்சம் ளகமடுக்கறம் அடயக இனண்டு.
ஆடமல் அழக்ஷகர்கறம் அசயதல் கட்சயகறம் ளசய்னேம்
ணமற்றும் ளமய்னேம் அடயகணமகும். இட என க்கம்
இனக்க, அந்டப் ளமட ங்கறழண
அழக்ஷகர்கநிணயனந்டம் அசயதல் கட்சயகநிணயனந்டம்
பிடணம ஆடமதங்கவநப் ளறுபடற்கமக

ணமற்றுபடற்கும் ளமய் ளசமல்படற்கும் ஊக்கம்

ளற்றுபிடுபமர்கள். இப்டிப்ட் மதகத்டமல் ணக்கு
ழக்ஷணணம, க்ஷ£ணணம? "ந்டத் டகுடயனேம் வபக்கமடடமல்
இடழப யணமக ர்ப ங்கவநனேம் (ழடர்டயல்)
யத்டயவபக்க உடறம் உண்வணதம மதக னவ"

ன்கயமர்கள். ஆமல் இடயல் இப்டி கத்டமமகப் ஞம்
ளசபனயக்கும்டிப் ண்ஞிதினப்டமல், வனவதில்
ஞம் ளகமறேத்டபர்கவநத்டமன் அடயகம் யறுத்டய

வபப்டமக ஆகுளணன்று ழடமன்றுகயட. எவ்ளபமன
ஊரிறம், எவ்ளபமன கட்சயதிறம் த்தமகம், டயவண,
டெய்வண யவந்டபர்கள் இனந்டமறங்கூ, அபர்கவந

பிட்டுபிட்டு, ஞம் வத்டபவத்டமன் யறுத்டபட
ன்று ஆமல் அப்னம் மதக டத்பம், ல்
யர்பமம் இண்டுழண ன் ஆபட?
இப்டி பமரி பிட்டுச் ளசபனயத்டபன் அப்னம் ளக்ட்
ஆின், அவட ஈடுகட்டிக்ளகமள்படற்கும், ணறுடி

ளக்க்ஷன் பனம்ழமட அடயல் இழட ணமடயரி ளசற
ளசய்படற்கும் "பனய" ண்ஞிக்ளகமள்நப் மர்ப்டம்
இதற்வகடமழ? பிஸ்டமணம் ண்ஞிக்ளகமண்டு ழமகழப
ழபடவதமதினக்கயட. பமஸ்டபத்டயல் பப்ழமபட

 மதகழணம, "டமதக"ணம ன்று தணமதினக்கயட.
இளடல்மம் ழமகட்டும். ளக்க்ஷனுக்கு அப்னம்
ற்டும் மமங்கம் யணமகழப ணக்கவநக் ளகமண்டு
ணக்கநமல் ஆ மதக அவணப்னத்டமம? 
அழக்ஷகர்கநின் ழமட்டிதிழ ழபமட்டுகள்

சயடயப்ழமபடமல் ளணமத்டத்டயல் இனத்வடந்ட னப்ட

சடபிடழண ழபமட்டுப் ளற்பனங்கூ ளணம்மகத் ழடர்ற
ளற்று பிமம். அழட ழமல் ளணமத்டம் என வதின்

ளணம்ர்யப் டைறு ன்மல்,  கட்சயகநில் அந்ட டைறு
ஸ்டமங்கள் ங்கர மபடயல் மடயக்கு ளமம்க் குவபமக
டைற்வம்ட, இனடைறு ீட்டுக்குள்ழந ளற்

கட்சயனேங்கூ "இனப்டற்குள் ளரித கட்சய" ன்
னவதில் ர்க்கமர் அவணக்கக்கூடித சமன்ஸ்
இனக்கயட. ர்க்கமர் அவணக்கும் கட்சயக்கு டைறு

ீட்டில் இனடைறு ீட்டமன், சமசரிதில் எவ்ளபமன
ீட்டிறம் ளணமத்ட ழபமட்டில் அடளற்ட மற்ட

சடபிடம்டமன் ன்று வபத்டக்ளகமண்மல் மற்ட ழகமடி
ழர் உள்ந ம் ழடசத்டயல் ழடம த்ட ழகமடி ழரின்
ஆடவப ணட்டுழண ளற்மறம் ழமடம், அத்டவ
ங்கநமறம் ழடர்ந்ளடடுக்கப்ட் ர்க்கமவப்ழமல்
அட டன்வக் கமட்டிக் ளகமண்டுபி னடினேளணன்று

ளடரிகயட. அடமபட மன் ரிதமகக் கஞக்குப் ழமட்டுச்
ளசமல்மபிட்மறம் த்ளடமவகதில் ழபமட்டுப்

ழமமணழ இனப்பர்கள் ழமக, ழமட்பர்கநிறம்
அவபமசயக்கு ளமம்க் குவபம ஆடவப ணட்டுழண
ளற் கட்சயகூ அடயகமத்வடப் ளற்றுபினடினேம்.
ழடசம் அல்ட ணமகமஞம் னறேவடனேம்
டுத்டக்ளகமண்மல் அபற்யழ எவ்ளபமன கட்சயக்கும்

உள்ந ஆடறக்கும், ணத்த - ணமகமஞ சட் வகநில்
அந்ட கட்சய எவ்ளபமன்றும் திக்கய ீட்டுக்கும்
"ப்ழமர்ன்" (பிகயடமசமம்) எத்டப்ழமகமணழ
இனப்டற்கு இணயனக்கயட. இட ப்டி மதகம்?

இந்ட அம்சத்வடக் கபித்டத்டமன் என ழபமட்ர் டன்
ஆடவபப் ளற் எழ என அழக்ஷகனக்கு ணட்டும்

ழபமட் ழமடுபட ன்யல்மணல், ளமம்றம் ஆடற

ளற்பரின் ளதரில் ஆம்ித்ட ணற்பர்கள் ழவனேம்
டன் preference -டி பரிவச க்ணணமகக் குயப்ிமளணன்றும்,
அடயல் னடல் preference -க்கு இத்டவ ணமர்க்
அடுத்டடகறக்கு இத்டவதித்டவ ன்றும் வபத்டத்
ழடர்ந்ளடடுக்கய என னவனேம் இனக்கயட. இவட
Proportional Representation -"பிகயடமசம

ப்டயயடயத்பம்" -

ன்கயமர்கள். ஆமல் இட 'ளகௌன்யல்"கள் (ழணல்

வகள்) ணமடயரி சயன் அநபில்டமன் னடினேம், ஊர்
வ, ணமகமஞ - ணத்த சட்வகநின் ளல்
ளக்க்ஷில் னடிதமட ன்று ளசமல்கயமர்கள்.

வனவக்கு ச்ணணமட ன்கயமர்கள். அபர்கள்
ளசமல்பட பமஸ்டபணமனேம் இனக்கமம்.
ர்ப ங்கறம் கந்டளகமள்நச் ளசய்னேம் ழடர்டல்
ன் என கமஞத்டமல் ணட்டும் என மட்டில்
உண்வணதம மதகம் ற்ட்டுபிட்ட ன்று

ளசமல்யபினடிதமட ன்டற்கமகத்டமன் இந்ட படமசமக்
ீ
கஞக்ளகல்மம் ளசமல்கயழன். உண்வண மதகணமக
இன்ய, ழமய மதகம் கட்டுச் ளசய்டளகமண்டு

உண்வண ழமத் ழடமன்றம் இடயழ இணயனக்கயட
ன்று கமட் பந்ழடன்.
க்குபம் ளசய்டின் ளமறுப்னத் டனக !
ளடய்பத்டயன் குல் (மன்கமம் மகம்)
ீபமமணம டகுடய
க்குபம் ளசய்டின் ளமறுப்னத் டனக !

ந்டக் கக்ஷயதின் வகதில் அடயகப் ஞம் இனக்கயழடம,
ளமய்வதழதம ளணய்வதழதம ளரிசுடுத்டய ப்சமம்

ளசய்ட ங்கநின் ணவ பசயதப்டுத்டம் ப்ப்
த்டயரிவககள் இனக்கயன்ழபம, 'ழச்சமநர்'கள்
ன்கப்ட்பர்கள் இனக்கயமர்கழநம, ந்டக் கக்ஷயதிம்
குனந்வடப் ிமதத்டயழழத ணயல் கல்பி ன்
அம்னடத்டக்குப் டயல் அசயதல் பிதத்வட
ற்யபிடுகய பித்தம சமவகநில் அடயக ஆடயக்தம்

இனக்கயழடம, அடழப க்ணணற் பனயகநமல் டன்வப்
ளரித கக்ஷயதமக ணமற்யக் ளகமள்கய யவத இம்
இனக்கும்ழமட மதகம் ன்ட ளபறும்
ழமயதமகழப ஆகயபிறம் கூடும். அந்ட

ஸ்டயடயக்கூடடமன் மம் ழமகயழமழணம, அந்ட ஸ்டயடயக்குத்
டமன் ம்ணபழ ம்வணக் ளகமண்டுபந்ட

பிட்டுக்ளகமண்டினக்கயமர்கழநம ன்று ழடமன்றுகயட.
ல் ண்ஞத்டயல்டமன் இப்டிச் ளசய்த

னவந்டயனக்கயமர்கள் ன்ழ வபத்டக் ளகமள்ழபமம்.
ஆமல் ல் ண்ஞம் ன்ட னேக்டணம
வனவக்கு எத்டபமட ன்மல் அடமல் ன்

ப்ழதமம்? ல் ண்ஞம் ளகமண்பர்கநமமறம்,
அபர்கறக்கமகழப டமங்கள் ளசய்படன் பிவநறகள்
னரிதமணல் ழமமறம், இப்ழமட  அயபமநிகள் அசயதல் யர்ஞத வ அக்மனம் கூ வனவதில் இட இப்டிதிப்டிதம டபம
பிவநறகவந ற்டுத்டக்கூடும் ன்று டுத்டக்கமட்டித
ிகும் கமடயல் ழமட்டுக்ளகமள்ந ணமட்ழமளணன்மல்
ன் ண்டபட?

என வ்தமடயக்கமவ ன்மகத் ழடற்யபிட்டு

அப்னந்டமன் அபிம் பட்டுப்
ீ
ளமறுப்வத் டமம்.
என குனந்வடவத அயற, ணஸ், ழடம்
ல்மபற்யறம் ன்மக பநர்த்ட அப்னந்டமன்
அடிம் ளமறுப்னத் டமம். ப்ரிதம் இனக்கயட

ன்டற்கமக என ழமதமநிதிழணம, குனந்வடதிழணம
பட்டுப்
ீ
ளமறுப்னக்கவநக் ளகமடுப்மர்கநம? சமப்மட்டு
பிதங்கூ இப்டித்டமன். ழமதமநிதிம் ப்ரிதம்,
குனந்வடதிம் ப்ரிதம் ன்டற்கமக அவ, ழடமவச,
க்ஷஞம் ன்று டயஞிப்மர்கநம? ம்னவத
ளமடங்கநில் ளனபமரிதமபர்கள் அசயதல்

ஜமத்டயல் குனந்வடகநின் ஸ்டமத்டயயனப்பர்கள்.
ளபள்வநக்கம ஆட்சய அயற ரீடயதில் அபர்கவந
ீர்கநமக, ழமதமநிகள் ணமடயரி ஆக்கய

வபத்டயனக்கயட. இந்ட ஸ்டயடயதில் அபர்கறக்கு ழடச
யர்பமத்டயல் ளமறுப்னத் டனழபமம், மதக

பினந்வட பமதமறம் னெக்கமறம் டயஞிப்ழமம் ன்மல்
ன் ண்டபட?
குனந்வடடம் பிகய க்ப vFF ளற்பர்கநமகறம்
உனபமக்க ழபண்டிதழட ஸ்படந்த் இந்டயதமபின்

டவபர்கறவத ஞி, கவண. சய ஆண்டுகநில்

இம்ணமடயரி ம் ணக்கநின் அயறயவவத ழணம்டுத்டயத
ின்ர்டமன் இப்ழமட பகுக்கப்டுபட ழமன் ர்ப
 ழபமட்ளடுப்ன னவவதப் ற்யச் சயந்டவ
ளசய்தமம் ன்ழ ழடமன்றுகயட.

ஆமல் எழ ிடிபமடணமக இனப்பர்கநிம்

இவடளதல்மம் ளசமல்ய ப்டி டுச் ளசய்பட ன்று
னரித பில்வ. அபர்கள் ழமகய ழமக்வகப் மர்த்டமல்
இப்ழமட மம் இனக்கய ஸ்டயடயதியனந்ட
ணீ நப்ழமகயழமணம ன்று இனக்கயட. ணீ ள்படம, இன்ம்

ழணமசணமக ணமட்டிக்ளகமண்டு, ஞ்சனம் ளமய்னேம் கட்சயப்
ிடய கட்சயகறம் பநர்ந்ட ழடசம் பஞமகப்
ீ
ழமகயடம
ன்று தப்டும்டி றசவகள் கமஞப்டுகயன்.
எனக்கம் மடய ணடணயல்மட ணடர்ண னடமதம்

ன்று ளசமன்மறம், வனவதில் ழமகயழமக்வகப்
மர்த்டமல் மடயக் கக்ஷய, ஊர்க் கக்ஷய, ளடனக்க்ஷய, எவ்ளபமன
கக்ஷயக்குள்ழநனேம் உள்கக்ஷயகள் ன்ளல்மம் ற்ட்டு,
ஞத்டமறம் ழணமச ப்சமத்டமறம் ங்கள்
கக்ஷயக்கமர்கழந என்யயனந்ட இன்ளமன்றுக்குத்

டமறபடமகறம் - இப்டி ளதல்மம் ந்ட க்ஷ்தனம்
இல்மணல் ஸ்பத னுக்கமகழப அழகம்
ண்டபடற்கு இப்ழமட பிவட பிவடத்டமச்ழசம ன்ழ
ழடமன்றுகயட.
"ஸ்ட

ஸ்டமத் ழடர்டல்கநில் ணட்டும் கட்சய

அடிப்வ கூமட. ழடம என ஊனக்கம

ளநகர்தங்கவந கபித்டப் ண்ஞித் டனபடயல் கட்சய
அசயதறக்கு இணயல்மடடமல் இவடக் கட்சய
ம்ந்டணயல்மணழ ளசய்த ழபண்டும்" ன்று ளசமல்ய,
அப்டிழத ளசய்கய ணமடயரி ளபநிதிழ கமட்டிமறம்கூ,
இடயறம் மர்ட்டி-மயடிக்ஸ் ன்மகப்
னவழதமடித்டமினக்கயட ன்கயமர்கள். "கவ,

க்மணப் ஞ்சமதத்ட ன்? பட்டுக்குள்ழநழத
ீ
கட்சயகள்

பந்டபிட்ட" ன்று எனத்டர் வ்தத்வடழத கட்சயகள்
பந்டபிட்ட" ன்று எனத்டர் வ்தத்வடழத

ழபடிக்வக ணமடயரிச் ளசமல்யதினக்கயமர். ழடசயத, ணமகமஞ
அடிப்வகநில் கட்சய அசயதவப் ளரிசமக டெம்
ழமட்டுக் கயநப்ிபிட்டு, அப்னம் அந்டப் னவக உள்றெர்
யர்பமத்டயல் பமட ன்மல் ப்டி னடினேம்?
வனத ழடர்டல் டனம் ழடறுடல்
ளடய்பத்டயன் குல் (மன்கமம் மகம்)
ீபமமணம டகுடய
வனத ழடர்டல் டனம் ழடறுடல்
இந்ட ணதத்டயல் வனத மநில் 

ழதமக்தடமம்சங்கவந - னக்தணமக டமர்ணயகணம ழமக்வக,
அர்த்ட சுத்டத்வட, ணத் டெய்வணவத வபத்ட ந்ட
ழடர்டவப் ற்ய யவப்ழட ளகமஞ்சம் ழடறுடமக
இனக்கயட. குயப்மக கட்சயகள் டயனுயல் ஞம்

ண்ஞி அந்ட த்டயல் அழக்ஷகவ யறுத்டய வபப்ட,
அபர் கட்சயதிம் பமங்கயக் ளகமண் ஞத்டயழழத ப்ம்
பிடுபட, அல்ட ப்டினேம் தித்டமக ழபண்டும்
ன்டயல் அடற்குழணல் டமனும் ளமந்டச் ளசற
கத்டமமகச் ளசய்பட (கட்சயக்ழக ஞம் ளகமடுத்டத்
டங்கவந யறுத்டச்ளசய்பர்கறம் இனப்மர்கள்) ,
ஞத்வட ரிதம பனயதிறம் டப்ன பனயதிறம்
ளசபனயத்ட ழபமட்டுப் ிடிப்ட, அப்னண டமன்
ளசபனயத்டடற்கு பட்டினேம் னடறணமகத் டன்னுவத

டபிக் கமத்டக்குள் ம்மடயப்ட, இப்டி டமன் ளகட்ட

ழமடமளடன்று ங்கவநனேம் ஊவனேம் ஞ்சத்டமல்
ளகடுப்ட, ஊனக்கு ஊர் ப்ழமட மர்த்டமறம் கட்சய
அசயதயல் சக்டய பிதணமபட - ன்கய
அடர்ணப்ட்மநத்டயல் டறம் இல்மட என னவ
அப்ழமட அடேரிக்கப்ட்ட ன்வட அயத ஆறுடமக
இனக்கயட. கட்சய, ளர்மயடி ன் பமவகழந

இல்மணல், இந்டக் குறுகயத ல்வகறக்கு அப்மற்ட்
டர்ணம். ீடய cF, டயவண, டெய்வண ன்கய ளரித

டத்பங்கவந வணதணமகக் ளகமண்ழ என ழடர்டல்னவ
ம்ணயம் இனந்டயனக்கயட ன்று யவக்கழப
ளனவணதமதினக்கயட.
ளர்மயடி ன்று பந்டபிட்மல் அப்னம்
அபபனுக்கும் பினப்ன - ளபறுப்ன ன்று பத்டமன்

ளசய்னேம். கமஞம் ளடரிந்டடம், கமஞம் ளடரிதமடடணமக
அழக ஸ்பத அிணமங்கள், த்ழபங்கள், bias -கள்
ற்த்டமன் ளசய்னேம். சயம சமத் ழடர்டல்

னவதில் இந்ட ளர்மயடிக்ழக இணயல்மடட
ளமம்றம் பிழசம். அழக்ஷகன் ன் அக்ஷவட
ழமட்டுக்ளகமண்டு யற்கயபனும் இல்வ. அழட ழம
ழபமட்டுப் ழமடுகயபன் ன்றும் பனும் இல்வ.

இப்டிதினக்கும் ழமடடமன் ளகமஞ்சங்கூ டுயவவண
டபமட யதமத
பனயதில் என ழடர்டல் னடிற அவணத னடினேம். அபவ
இபன் பமல் ிடிப்ட, இபனுக்கு அபன் 'இவடச்
ளசய்கயழன், அவடச் ளசய்கயழன்' ன்று ஆவச கமட்டி,

ஞத்வடக் கமட்டி ழபமட் ிடிப்ட ஆகயதபற்றுக்கு
இழண இல்வதல்பம?

குவனேம், குவக்கு ணமடமனம்
ளடய்பத்டயன் குல் (மன்கமம் மகம்)
ீபமமணம டகுடய
குவனேம், குவக்கு ணமடமனம்
இந்ட ற்மட்டிழ என குவ ழடமன்மம். ல்ம
அழக்ஷகனம்  ஆடற ளற்பர்கள்டமன் ன்மறம்
இப்டிப்ட்  அழக்ஷகர்கநில் ணற்பர்கவநபி

அடயக ஆடற ளற்பழ ளக்ட் ஆகழபண்டுளணன்று
இல்மணல் அபவபிக் குவச்சல் ஆடற ளற்பன்
ளக்ட் ஆகறம் இம் இனந்டயனக்கயழட ன் குவ
ழடமன்மம். குனந்வட ஏவவத ளதடுப்டயல் இப்டி
க்க இனண்டுடமன். ஆமல் டற்ழமடங்கூ
ளணமரிட்டி ழபமட்ர்கநின் ஆடபப் ளமணல், னப்ட

னப்த்வடந்ட ளர்ளன்ட் ழபமட் பமங்கயபன் ழடர்டல்
ள இணயனக்கத்டமழ ளசய்கயட? டயறழண இப்டி
டமபட 'பக்
ீ மஞின்ட்' இமணல் ழமகமட. ஆமல்

இப்ழமட ளக்ட் ஆகயபர்கநில் ளணமரிட்டி ளற்ழ
தித்டபர்கூ உத்டணமகத்டமன் இனக்கழபண்டும்

ன்டற்குத் ழடர்டல் பிடயகநில் ந்ட உத்டபமடனம்
இல்மணயனக்க, அப்ழமழடம ஏவகநில் ளதர்
ழமப்ட் ல்ழமனம் உத்டணர்கநமகத்டமன்
இனக்கழபண்டும் ன்று டீர்ணமணமக பிடயதினந்டவட

கபிக்கழபண்டும். ழப மனமரிடிதில் ளகமஞ்சம்

னன்ழ ின்ழ இனந்டமறம், இந்ட அழக்ஷகனழண

யர்பமத் டயவணனேம் டமய்வணனேம் உள்ந உத்டணணம
ர்டமன் ன்டமல் இந்ட அம்சம் என ளரித குவதமக
யவக்கப்டுபடற்கயல்வ.
ணத்தஸ்டர்கவநனேம் ம்ிணமர்கவநனேம் ளகமண்டு என

குடும்ின் ழதமக்தடமம்சம் ளற் அழக்ஷகர்கறக்குள்
தமர் மனமரிடிதில் னடல்பர் ன்று அயந்ட,
அப்டிப்ட்பவத் ழடர்ந்ளடடுப்டற்கு டமமநணமக
பசடய இனந்டம், ழபண்டுளணன்ழடமன் அப்டிச்
ளசய்தபில்வழதம ன்றுகூத் ழடமன்றுகயட. இந்ட
னவதில் பிவநபம ளணமரிட்டி - வணமரிடி

ணழமழடனம் த்ழபனம் ற் இம் ளகமமணல்,
ல்ழமனக்கும் ளமடபமக ழகமித்ட உஞர்ச்சயழதமடு
கமர்தங்கள் க்கழபண்டுளணன் உசந்ட

அிப்மய்டடயல்டமன்  ஆடபின் ற் இக்கங்கவந
கஞிக்கமணல் குனந்வடவத பிட்டு "ழபமட்ளடுப்ன"
த்டயதினப்மர்கழநம ன்று ழடமன்றுகயட.

ப
ீ
கஞிட சமஸ்த்த்டயறம் டயட்பட்ணமக இல்மணல்
என உத்ழடசத்டயல் ளசய்பழட ரிதமடமகறம்

அவணந்டபிடுபடமக என்று ளசமல்கயமர்கள். இவட
Probability test -ழஸ்த

ரீவக்ஷ ன்கயமர்கள். கபமின்

உத்ழடசந்டமன் குனந்வட னெம் பனகயட ன்று

ணம ம்ி என ழடர்டவ த்டகயழமட, அடயல்
ழடர்ந்ளடடுக்கப்ட்பர்டமன் அடயகணம ய ஆடற
ளற்பமதினப்மர் ன் probability (மத்தக்கூறு)
ணமகழப இனப்டமக ளகமள்நமம்.

த்டவ ல் ற்மமமறம் டயழனேம் டமபட
குவ இல்மணயனக்கமட. இளடல்மழண னடிபிழ
ணமதம ப்ப்ஞ்ச ணமசமங்கள் டமழ?
அடமழ, ங்ழகதமபட ளகமஞ்சம் அனர்ஞணமக.
னெநிதமக, 'என்று இனந்டமல் இன்ளமன்று இல்வ'
ன்னும்டிதமகத்டமன் இந்ட ழமக ப்ன டறழண
இனக்கும். அப்டி இந்ட (உத்டழணனொர்) ழடர்டல்
னவதிறம் சய இனக்கமம்.
உடமஞணமக றேட ண்ட (பதற) க்கு ழணழ
ழமனேம் ல் கூயழபமடு ஆழமசவ ளசமல்க்
கூடித சயவ மம் டற்ழமட மர்க்கயழமழண,

இப்டிப்ட்பர்கவந ஜ் - யணயட் பிடதிமல் எடக்கய
வபப்ட ரிதம ன்று ழகட்கமம்.

இழட ணமடயரி என ளணம்ரின் ஆத்ண ந்டக்கறக்கு
இணயல்வ ன்வடப் மர்க்கும்ழமட, "யம்
ழதமக்தடமம்சங்கழநமடு ழணமடயமல் ழன (றம்)

பமர்மல் ழன (றம்) இனந்டயனக்கயமர்கழந அப்ம ிள்வந ன் எழ கமஞத்டக்கமக இபர்கள் எழ
ணதத்டயழம அடுத்டடுத்ழடம வதில் அங்கம்
பயக்கப் மட ன்று ண்ஞமணம?" ன்று
ழடமன்மம். இப்டிழத பிட்ல்மய் ழல், பல்மய்
ழல் (ன் ழமடர்கள்) இனந்டயனக்கயமர்கள்.
இப்ழமட "னடயதமர் ப்டர்ஸ்" (. மணஸ்பமணய
னடயதமனம், க்ஷ்ணஞஸ்பமணய னடயதமனம்)

இனக்கயமர்கள். இபர்களநல்மம் உறனவ ளகமண்டு,
ழடச னுக்கு ணமமக ஸ்பதணமக டறம்

ண்ஞிக்ளகமள்பமர்கள் ன்று யவப்ட
ரிதில்வடமன்.

ஆமறம் உள்றெர் வக்கும், ணத்த - ணமகமஞ சட்
வகறக்கும் உள்ந பித்தமத்வடனேம் மம்
ணப்டற்கயல்வ. உள்றெரில் ளணம்ர்கள் ல்மனம்

ன்மகத் ளடரிந்டபர்கநமதினப்டமறம், அட 'ஸ்ணமல் ஸ்ழகல்' (சயயத அநற) யர்பமணமடமறம்
ல்மவனேம் ரிகட்டி அபர்கள் பமவதனேம் கட்டி,
அழக டப்ன டண்மக்கவந னெடி ணவத்டபி னடினேம்.
ளரித ப்நவபப் ளமனத்டடமகறம், குற்ம் கண்டு
ிடிப்டற்ழக கண்குத்டயப் மம்மகக்

கமத்டக்ளகமண்டினக்கும் அழக டயர்க்கட்சயக்கமர்கவநக்
ளகமண்டமகறம் உள்ந சட் வகநில் இத்டவ

றணமகத் டப்னப் ண்ஞிபிட்டு அவட ணமநித்ட
பினடினேம் ன்று ளசமல்னடிதமட. அடமழடமன்
உள்றெர் யர்பமத்டக்கு பிடயகள் ண்டம்ழமட

ளகமஞ்சம் over carefull ஆகழப (ணயவகதம உமழமழழத)
ண்ஞிதினக்கயமர்கள் ன்று னரிந்டளகமண்டு, அவடப்
மமட்த்டமன் ழபண்டும். "சய ல்டகள் க்க

னடிதமணல் ழமமறம் ழமகட்டும், ஆமல் என டப்னகூ
ப்டற்கு இம் டந்டபிப்மட" ன்டமக யர்பமத்
டெய்வணதில் அப்டிதன பிழச ஈடுமடு கமட்டி,
அடற்கமக ல்ட சயவட த்தமகனம் ண்ஞிமர்கள்
ன்டடமன் மம் கபிக்க ழபண்டிதட.
குடும் உற ழடச ழக்ஷணத்டக்கு ணமமகறம் எனத்டவச்
ளசய்தத் டெண்க்கூடும் ன்ட டையல், ஆதித்டயல்

எனத்டவத் டபி ணற்பர்கறக்குப் ளமனந்டக்கூடிதழட.
இவடக் கபித்டமல் ழணற்ளசமன் த்ட ழர்வணதம
ஆட்சயக்கு னடளகறம்ன ழம ளடரிகயட. ஆமறம்
பிடயபிக்கம ளரித ழதமக்தசமயகறம்
இனக்கயமர்கழந ன்றும் ளடரிகயட.
என்று ழபண்டுணமமல் ழதமசயத்டப் மர்க்கமம்.
றேவடத் டமண்டிதபர்கவநக் ளகமண்டு அட்வபரி
ளகௌன்யல் அவணக்கமளணன்மர்ழம, ளணமத்ட
யர்பமத்டக்குழண இன்ளமன்று அவணக்கமம். ழமக
ணந்த்ரி டபி, அடயகமரிகள் ழணல் கட்டுப்மடு, டன் டவ
ம்ந்டப்ட் ங்கறன் ழர் ளடமர்ன - ன்று

இல்மணல், ஆமறம் மமங்கம் ளமம்றம் ணடயப்னத்
டந்ட கபித்ட, அணல் த்டகய அநறக்குச் சக்டயனேள்ந
ஆழமசவகள் டனம் என சக்டய பமய்ந்ட ளகௌன்யல்
அவணக்கமம். ழடர்ந்ளடடுக்கப்டுபர்கநில் அப்ம ிள்வந, அண்ஞம - டம்ி, அகனவதமன் - ளண்மட்டி
ன்று உறக்கமர்கள் இனந்டமல் இபர்கநில் எனத்டர்
ணட்டுழண ழமக அடயகம அடமரிடி ஸ்டமத்டக்கு
பமளணன்றும், ணற்பர் ஆழமசவ ளகௌன்யயல்
இம் ளமளணன்றும் ற்மடு ண்ஞமம்.

ழடம, இப்ழமட ன் ணயழ ழடமன்றுபவடச்

ளசமன்ழன். ல் அசயதல் அயற உள்நபர்கள் ஆ
அண ழதமசயத்ட னடிற கமஞழபண்டித பிதம்.
ழசமனர்கமத்டயல், உறப் மசம் ஊர்வ மடயக்க
பிப்மட ன்வட கபித்டழட ணக்கு னக்தம்.

இப்டி அபர்கறவத உசந்ட உத்ழடசத்வட வபத்ட

பிடயகவநப் மர்த்டமல் குவகள் ளடரிதமட. அபற்வ
மம் இப்ழமட அப்டிழத adopt ண்ஞி (டுத்டக்ளகமண்டு)
க்கத்டமன் ழபண்டும் ன்று ளசமல்பில்வ.
ஆமறம் அபற்யயனக்கய அடிப்வ உண்வணகவந
மம் யச்சதம் கபித்ட, அபற்வ ணத

ந்டர்ப்ங்கவநப் ளமனந்டம், ழடச - கம
பர்த்டணமங்கவந எட்டினேம் ப்டிக் ளகமஞ்சம் ணமற்ய
adapt ண்ஞிக்

ளகமள்நமழணம அப்டிப் ண்ஞிமழ

மட்டுக்கு ல்ட ன்று கமட்த்டமன் இத்டவ
ளசமல்படம்.
அப்டிழத ங்ழகதமபட டமபட ளகமஞ்சம் குவ
இனந்டமறம் ளணமத்டத்டயல் உத்டழணனொர் சமத்வட

யவக்கயழமட, அந்டத் ழடர்டல் னவதமல் ழடசத்டக்கு
த்டவ ஞ்சனம் ளமய்னேம் கக்ஷயபமடனம் கக்ஷயப்
த்டயரிவககநின் மங்கறம் - னடிபிழ

ணமற்னம் யம்வனேம் - ணயச்சம் ன்வட ண்ஞி
த்னப்டயழத ற்டுகயட.
மணமஜ்தம்
ளடய்பத்டயன் குல் (மன்கமம் மகம்)
ீபமமணம டகுடய
மணமஜ்தம்
மணமஜ்தம் ற்ழபண்டுளணன்று

ளசமல்யக்ளகமண்டினந்டபரின் பமர்றகள் இப்ழமட
மதகம் ஸ்னஷ்டி ளசய்டளகமண்டினக்கயமர்கள். மணர்

னடசமக மீடய டறம் ளசய்ட மஜ்த மம்

த்டபில்வ. டன் அிப்மதம், டன் கமர்தம் ன்று
ளமந்டணமக டறம் இல்மணல் னறேக்க னறேக்க
சமஸ்த்த்வடப் மர்த்ட, னர்பிகர்கநின் பனயவதப் மர்த்ட
அந்டப்டிழத ண்ஞிபர் எனபனண்டு ன்மல் அட
மணசந்த் னெர்த்டயடமன் ணடே ணமந்டமடம கமம் னடமக

டசட சக்பர்த்டயபவ ந்ட டர்ணசமஸ்த் ஆட்சய னவ
ந்டழடம அவடழதடமன் மணனம் ின்ற்ய,
த்டயக்கமட்டிமர்.

டசடர் அபனக்குப் ட்மிழகப் ளசய்த உத்ழடசயத்ட
ழமட டன் குணமன் ர்ப அிணமத்வடனேம்
ரினர்ஞணமகப் ளற்பன், க

ழதமக்தடமம்சங்கவநனேம் ம்னர்த்டயதமகப் ளற்பன்

ன்று ளடரிந்டயனந்ட ழமடயறம், வ கூட்டி ங்கநின்
 டப்னக்கவநச் ழசர்ந்ட ல்ம ப்டயயடயகநின்
அிப்மதத்வடனேம் ழகட்மர் ன்று ளசமல்யதினக்கயட.
அடயழ வபடயக டர்ணத்டக்கு ழபமக இனந்ட

ம்ழச்சர்கறவத ப்டயயடயகவநக்கூ பபவனத்ட
ஆழமசவ ழகட்மளன்று இனக்கயட. அடடமன்

யணம மதகம். அடமபட அிப்மதங்கவநக்
ழகட்டயல் அபர் இபர் ன் ழடணயல்மணல்,
ழதமக்தடமம்சம் மர்க்கமணல் ல்மனவத
ப்டயயடயகவநனேம் கந்ட ளகமள்நத்டமன் ழபண்டும்.
இங்ழகனேம்கூ referendum ன்டமக அத்டவ
ங்கவநனேம் அிப்மதம் ழகட்ட ன்யல்மணல்
அபர்கறவத  ப்டயயடயகவநத்டமன்

ழகட்டினக்கயமளன்ட கபத்டக்கு உரிதட. மநணம

மண ங்கவந ழமக மீத பிதங்கநில் ளகமண்டு
பனபடயல் அழக டப்ன டண்மக்கள், ணமற்று ழணமசடிகள்

ந்டபிமம் ன்வட அக்ஷ்தம் ளசய்படற்கயல்வ.
இப்டி க  ப்டயயடயகநினம் அிப்மதம் ழகட்
ின், டசடர், மணர் னடம அசர்கள் ப்டி னடிற

டுத்டமர்கள் ன்று மர்க்கழபண்டும். Policy making (ளகமள்வக
பகுப்ட) , அழக டயட்ங்கவநப் ழமடுபட ன்டமக
னடிறகள் ளசய்னேம்ழமட அங்ழக மதக
ணத்பத்டக்கு இம் டபில்வ. ஜம, சர,
பழதமவ்னத்டர் ன்று ளசமன்ழழ அப்டிப்ட் அழக
ழதமக்தடமம்சங்கவநப் ளற் ண டர்ணயஷ்ர்கநம
ணந்த்ரிகவநழத னெஸ்டம்ணமகக் ளகமண்டுடமன்
டசடனம், அபனக்கு னன்மயனந்ட குபம்ச

மமக்கறம், ின்மல் பந்ட குமணனும் னடிறகள்
டுத்டயனக்கயமர்கள்.
பவக ங்கநின் பிட அிப்மதங்கவநனேம்,
அபர்கநில் தமர் பமவதனேம் அவக்கமணல் உள்நட

உள்நடி ழகட்டுத் ளடரிந்டளகமள்நத்டமன் ழபண்டும்.

ளமட  அிப்மதத்வட மணர் ப்டி ளபகு னக்தணம
பிதணமகக் ழகட்யந்ட பச் ளசய்டமர், அடற்கமக
ப்டித் டன்னுவத ப்ரித த்ிவதழத த்தமகம்

ளசய்டமளன்ட ணக்குத் ளடரிந்டடடமழ? இப்ழமடள்ந
மதகபமடயகநில் தமமபட அப்டி 
அிப்மதத்டக்கு ணடயப்னத் டனபமர்கநம ன்று
ளடரிதபில்வ. இடயயனந்ட அக்கமத்டயல் ங்கறக்கு

மம - மஞிவதப் ற்யக்கூ வ்பநற ஸ்படந்த்ணமக

பமய்பிட்டு அிப்மதம் ளசமல் உரிவண இனந்டயனக்கயட
ன்டம் ளடரிகயட. அடடமன் உண்வண மதகம்.

என மய்கூ மணரிம் ந்தமதம் ழகட்க ழமகத் டமழ
பனக்குக் ளகமடுத்டயனப்டமக உத்ட கமண்த்டயல்
பனகயட. ணடே டர்ணப்டி ரிமம் ளசய்ட ணடேீடயச்

ழசமனன் டயனபமனொரியனந்ட ளகமண்டு ஆட்சய த்டயத
ழமட என ணமடு ஆமய்ச்சய ணஞிவத இறேத்டத் டன்
கஷ்த்வட பிண்ஞப்ித்டக் ளகமண்ட ன்று
ழகட்டினக்கயழமம். இப்டித் டங்கள் ணயயனப்வட
பனம் மமங்கத்டயன் உச்சஸ்டமத்டக்குத் ளடரிபிக்க
இம் டனபடடமன் மதகம்.
ஆமல் இந்ட அிப்மத ஸ்படந்த்த்டக்கும், அவடச்
ளசமல்யக்ளகமள்றம் ஸ்படந்த்த்டக்கும் அடயகணமக
ங்கறக்கு உரிவண ளகமடுப்ட ழடசணல்
ஆடிதமல் யணம மதகனம் அல்.
ங்கறக்கு பித்தமம் மர்க்கமணல் ல்ட

ளசய்படற்குத்டமன் மதகம், னெம் னறேடம்
ழசர்ந்ழட அவணந்ட ழடசத்டக்கு ன்வண ளசய்படடமன்
மதகம் ன்மல், அபர்கள் அிப்மதத்வட

அயபழடமடு யற்கமணல், அந்ட அிப்மதங்கநின் ழணல்
னடிற டுக்கய டகமட மத்வடனேம் பிதம் ளடரிதமட
அபர்கள் ழணழம அல்ட அபர்கநமல்

ழடர்ந்ளடடுக்கப்டும் பிதம் ளடரிதமட ப்டயயடயகநின்
ழணழம ழமடுபட மதகழண ஆகமட. இடமல்டமன்
க ங்கநின் அிப்மதங்கவநனேம் எனொ ஈற

ணவபில்மணல் ளடரிந்டளகமண்ின், னடிற டுப்ட

ன்டற்கு யம்த் டகுடய பமய்ந்டபர்கவந ணட்டுழண

மணமஜ்தத்டக்கு, டர்ண மஜ்தத்டக்கு அடிழகமயதபர்கள்
டவஞ ளகமண்மர்கள்.
னடிளபடுக்கும் யர்பமயகள் உள் பனக்கும்
டகுடயழத யர்ஞதிக்கமணல் அசயதல் யர்ஞதச் சட்ம்
ன்று என்வச் ளசய்ட அடயல் எவ்ளபமன பிடயதமக
கமன்ஸ்டிட்னேளபன்ட் அளம்ப்நிதில் மஸ்
ளசய்டளகமண்டினக்கய இப்ழமட மன் ளசய்தக்கூடிதட
வனத னவவத டுத்டக்கமட்டுபடடமன். 'மணமதணம?
அந்ட த்ழடமனேகத்ட ணமசமம் இப்ழமட ரிப்மட'
ன்று எடக்கய பிட்டுப் ழமகமணயனக்கத்டமன், 'இட த்ழடம
னேக ணமசமம் ணட்டுணயல்வ. ஆதிம் பனம்

னந்டயகூ சரித் ஆசயரிதர்களநல்மம் மமட்டும்டி
சயந்ட அசயதயறன் ஆட்சய த்டயத ழசமனர்

கமத்டயறம் அந்ட ணமடயரிழத மதக டத்பம்,
டயவணதம டெய்வணதம யர்பமம் ன்
இண்வனேம் ந்ட அநபில், ந்ட பிடத்டயல்

இவஞக்கமழணம அப்டிச் ளசய்டயனக்கயமர்கள்' ன்று
கமட் ஆவசப்ட்ழன். ளபள்வநகமர்கள் டங்கறவத
றேடப்மட சட் சமத்வட (unwritten constitution) ப் ற்ய
ளனவணப்டுகயமர்களநன்மல், இந்டத் டணயழ் ழடசத்டயல்
ிந்ட ணக்ழகம ஆதிம் பனத்டக்கு னன்ழ
உனபம றேடப்ட் சட் சமம்) (written constitution)
இனக்கயட, ன்மகக் கல்யழழத ளமயக்கப்ட் சயம
சமணமக இனக்கயட ன்று அவடபிப்
ளனவணதமகக் கமட்னடினேம் ன்டற்கமகக் கவட
ளசமன்ழன்.

அட னம் ளனவணதமக ணட்டும் யன்றுபிமணல், ஆதி
பனத்டக்கு னந்டயத சமழண இன்வத சம
கர்த்டர்கறக்கும் பனயகமட்டிதமபடற்கு றோ மணசந்த்
னெர்த்டய க்னவ ளசய்பமமக!
அத்வபடம்

ழடபமறர் தமர்?
ளடய்பத்டயன் குல் (மன்கமம் மகம்)
"என

கமத்டயல் ழடபர்கறம் அறர்கறம்

எனத்டழமளமனத்டர் சண்வ ழமட்டுக்ளகமண்மர்கள்"

ன்று சமந்ழடமக்த உயத்டயல் என கவட பனகயட. *
இடற்கு ம்னவத ஆசமர்தமள் மஷ்தம் ண்டம்ழமட
„இங்ழக

ழடபர்கள் ன்று ளசமல்யதினப்ட

கர்ணமடேஷ்மத்டமல் ரிசுத்டய ளசய்தப்ட் இந்த்ரித
வ்னத்டயகவந (னன்கநின் ஏட்ங்கவந) த்டமன்.
அப்டிழத அறர்கள் ன்ட ளபறும் பித
ழமகங்கறன் (சயற்யன்ங்கறன்) ம்ந்டப்ட்

இந்த்ரித வ்னத்டயகவநத்டமன்‟ ன்று ளசமல்கயமர். அப்னம்
இன்னும் ஸ்ஷ்ணமகழப, "இங்ழக கூப்டும் ழடபமற
னேத்டம் அமடயகமணமக ணஸ்ட ப்மஞிகநில் என
ீபன் பிமணல் ல்மனக்குள்ழநனேம்
ந்டளகமண்டினக்கய ழமமட்ம்டமன் (ர்ப ப்மஞிற
ப்டயழடம் ழடபமற ங்க்மழணம (அ) மடயகம
ப்வ்னத்ட:)” ன்கயமர். அடமபட ீபனுவத
இந்த்ரிதங்கவந ளபநி பிதங்கநில் இறேத்டக் ளகமண்டு
ழமகய ழமக்குகழந அறர்கள் ன்றும் அபற்வ
உள்னகப்டுத்டம் ழமக்குகள் ழடபர்கள் ன்றும்,

எவ்ளபமன ீபனுக்குள்றம் இந்ட இண்டுக்குணயவழத

உண்மகும் ழமமட்ம்டமன் இங்ழக உயத் ளசமல்கய
ழடபமறப் ழமர் ன்றும் ஆசமர்தமள் டுத்டக்
கமட்டிதினக்கயமர்.
இப்டிச் ளசமன்டமல் அபர் இந்டக் கமத்டயல், 'னமஞம்
டறம் யணமய் க்கபில்வ. அவபளதல்மம்

உனபகக் கவடகள்டமன், Symbolical டமன், allegorical stories டமன்'
ன்று ளசமல்றம் ழகமஷ்டிவதச் ழசர்ந்டபளன்று
யவத்டபிக் கூமட. உயத்டக்கநிழழத இன்னும்
 இங்கநில் ழடபமறர்கவநப் ற்ய பனகயட.
உடமஞணமக, ழகழமயத்டயல்** ணமத்ணம

ழடபர்கறக்கமக தித்டக் ளகமடுத்டடமக பனகயட.
அங்ழகளதல்மம் ஆசமர்தமள் ழடபர்கவந ளபறும்

உனபகணமகச் ளசமல்பில்வ. ப்ஹ்ணறத்த்டயல்
"ழடபமடய கஞம்" ன்டற்கு மஷ்தம் ண்டம்ழமட,
'னழமகத்டயல்

மம் இனக்கய ணமடயரி ழடபழமகத்டயல்

ழடபர்கள் இனக்கயமர்கள். இந்த்ரித றகபமயகநம
அபர்கறக்கும் அதம், அடமல் கஷ்ம், அறவத
னடயத இனக்கயன். ஆடிதமல் அபர்கறம்

ம்ணயல் சயர் ணமடயரி வபமக்தணவந்ட அடன்ின் ப்ம்ண
பிசமம் ளசய்ட ஜமத்டயமல் அத்வபட னக்டயள
இனண்டு' ன்று யத்டமந்டம் ளசய்டயனக்கயமர்.
ஆமல் ழபட, உயத்டக்கநில் சய இத்டயல் என
டத்பத்வடச் ளசமல்றம் ழடபர், அறர் ன்று
உனபகணமகக் கவட கட்டுபட உண்டு. இவட
'அர்த்டபமடம்' ன்மர்கள்.

அடமபட கவடக்கமகக் கவட

அல். டத்பமர்த்டத்வடச் ளசமல்ழப கவட உமதணமக்கயக்
ளகமள்நப்டுகயட. ழணழ ளசமன் சமந்ழடமக்த கவட

இந்ட பவகவதச் ழசர்ந்டடடமன் ன்ட கபத்மடமள்
அிப்மதம். இங்ழக 'ழடபர்' ன்ட இந்டயரித
றகபமயகநம என ீப இத்வடக் குயக்கமணல்,

இந்த்ரித றகத்வட பிட்டு யத்த றகத்டக்கு ீபவத்
டயனப்ிபிடும் ல் சக்டயகவநக் குயக்கயட; personify
ளசய்கயட. கர வடதிழ "வடபமற ம்த் பிமக

ழதமகம்" ன்று என அத்தமதம் இனக்கயட. அடயழ
கபமன், க்னஷ்ஞ ணமத்ணம, ளடய்பிக குஞங்கள்
ன்ளன், ஆற குஞங்கள் ன்ளன்ளபன்று
மிடம ழமட் ணமடயரிக் ழகம (ர்) வபதமகக்

ளகமடுத்டயனக்கயமர். தணற் குஞம், சுத்டணம மத்பிக
ண்ஞம் ன்று ஆம்ித்ட டமம், டஸ், ழர்வண,

அயம்வ, த்தம், த்தமகம், சமந்டம், ித்டயதமரிம்
ளகமஞ்சனம் க்ழமடம் ளமமவண த்ழம சயந்டவ
இல்மணல் அபர்கள் ன் டப்னப் ண்ஞிமறம்

க்ஷணயத்டக் ளகமண்டு ர்ப னடங்கநினம் டவதழதமடு
இனப்ட - ன்யப்டிதமபற்வளதல்மம் வடப ீ

ம்த் ன்கயமர். வடப ீ ம்த் ன்மல் ளடய்பகணம
ீ
குஞச் ளசல்பம். இந்ட குஞங்கவநத்டமன் சய
சணதங்கநில் ழடபகஞம் ன்று ளசமல்ய அற

கஞங்கழநமடு சண்வ ழமடுபடமக „allegory‟ (னொகம்,
அடமபட உனபகம்) ளசய்பட. அற கஞம் ன்ட
இழட ணமடயரி ந்ட ஆற குஞங்கறக்கு
னொகணமதினக்கயன் ன்வடனேம் ளசமல்கயமர். 'ம்ம்,
கர்பம், க்ழமடம், சுடுளசமல், அஞ்ஜமம் ஆகயதவப

அறத்டன்வணனேள்நவப. சமஸ்த்ங்கநில் „இப்டிப்

ண்ட‟ „இப்டிப் ண்ஞமழட‟ ன்று ளசமன் ப்வ்னத்டய,

யவ்னத்டயகறக்கு ழர்ணமமகப் ண்டபட; அமசமணமக,
அத்தணமக, ம்னக ப்மதணமக இனப்ட' - ன்யப்டி
அற குஞங்கறக்கு மிடம ளகமடுத்டக்ளகமண்டு
ழமகயமர். ம்மக் கட்டியனந்ட பிடுபித்ட

ழணமக்ஷத்டக்குச் ழசர்க்க உடறகய ல்மம் வடப ீ
ம்த் ன்றும், இன்னும் ளகட்டிதமகக் கட்டிப்
ழமடுபளடல்மம் அற ம்த் ன்றும் ளடநிபமக

பிநக்கயபிட்டு, „அப்ம அர்றம 'இடயழ மம் டழபம?
டயழ ழமய் பிறேழபமழணம?' ன்று
கபவப்மழடதப்ம! வடபி ம்த்டக்குப்

மத்மகத்டமன் ீ ிந்டயனக்கயமய்‟ ன்று ளமம்க்
கனவஞழதமடு வடர்தம் ளசமல்கயமர். இடயயனந்ட என
ீபவ ஆச்தித்டயனப்வபடமன் ழடபமற
சக்டயகளநன்று ளடரிகயட.

ணக்ழக இந்ட ழடபமற னேத்டம் - அடமபட ணக்குள்ழந

க்கய ழமமட்ம் - ன்மகத் ளடரிதத்டமன் ளசய்கயட.
என க்கம் தமழம, "ல் கமர்தம் ண்ட, கமணயதமய்த்
டயரிதமழட, ழகமபிச்சுக்கமழட, அறவதப் மழட,

ழகமபிறக்குப் ழம, த்தமம் ண்ட, ளடமண்டு ண்ட"
ன்று ளசமல்றகய ணமடயரி இனக்கயட. இன்ளமன க்கம்
இடற்ளகல்மம் ழர் பித்தமணமக தமழம ம்வணத்
டெண்டுகயட ழம இனக்கயட. டத்னஷ்பசணமகப்
ின்மழ ளசமன்பர் டெண்டிபிடுகய பனயதில்டமன்
மம் னக்கமழ னெட பசம்
ீ
ழமகயழமம். அப்னம்
அறேகயழமம். அபணமப்டுகயழமம்.

ச்சமத்டமப்டுகயழமம். அந்டணமடயரி ணதங்கநில்

னடயல் ளசமன் குயன்டி டநி க்கப் மர்க்கயழமம்.
ணறுடி இண்மபட குல் ளரிசமகக் ழகட்கயட. சறுக்கய
பிறேகயழமம். ணறுடி அப்ழமவடக்கு என த்
ங்கல்ம் ண்ஞிக் ளகமண்டு சறுக்கு ணத்டயல் ப்
மர்க்கயழமம். எழ பனபனப்ம சறுக்கு ணத்டயல்

றுகயபனும் ண்ளஞவதப் னசயக் ளகமண்டு, ப்மர்க்கய
ணமடயரிடமன் ம் சு தத்ம் இனக்கயட. ஆமல்
ங்ழகழதம டநி அட இல்மணயல்வ. "தத்ம்" ன்று
ளசதல் னதற்சயதமக அட பமடழமடகூ "இப்டி

தத்ம் ண்ட, இடற்கு ழபழதம பனயதில் ீ ழமட
ரிதில்வ" ன்று உள்ழந தமழம ளசமல்பட ணட்டும்
க்கயட. ணமய ணமய ம்வணத் டப்னக்கநிழ டெண்டி
பிடுகய சக்டயனேம் இடறணமகக் குஸ்டய ழமட்டுக்
ளகமண்டினக்கயன். அடமபட, ளகட் வ்னத்டயகறக்கும்
ல் வ்னத்டயகறக்கும் ம் ணயல் யத்தம் சண்வ
க்கயட.
வ்னத்டய (vritti) ன்மல் ழமக்கு, ஏட்ம். 'சயத்ட வ்னத்டய'
ன்மல் ம் ண்ஞங்கநின் ஏட்ம். எவ்ளபமன
டயனும ஏட்னம் என வ்னத்டய. இப்டி க்ஷஞத்டக்கு

டைறு வ்னத்டய ம் சயத்டத்டயல்! அடயல் ளடமண்டறு ளகட்
வ்னத்டய, த்ட ல்டமக இனக்கமம். ல் வ்னத்டயடமன்
ழடபர்கள். ளகட் வ்னத்டயகள் அறர்கள்.
* னடல்

அத்தமதம், இண்மம் கண்ம்

** னென்மம்

கண்ம்

அறப்ழமக்கு ழடமன்றுபட ன்?
ளடய்பத்டயன் குல் (மன்கமம் மகம்)

அத்வபடம்
ழமர் டீர்ந்ட அவணடய கமஞ
அறப்ழமக்கு ழடமன்றுபட ன்?
ளடமண்டற்ளமன்ட ளர்ளன்ட் திப்ட
அறர்கள்டமன். என ளர்ளன்ட் ழடபர்கள்
திக்கயழமட ண ஆந்டணமதினக்கயட; ழடம என
யவற ளடரிகயட; ஹ்னடதம் அப்ழமடடமன்

ப்ன்ணமக (ளடநிபமக) இனக்கயட. ணறுடி இனட்டு
பந்ட னெடுகயட. அறர்கள் திக்கட்டும் ன்று

ழடமன்றுகயட. அபர்கறம் தத்டக்கு ழணல் தம்
ளற்றுக்ளகமண்ழ ழமகயமர்கள். ளகமஞ்சம் ழதமசயத்டப்
மர்த்டமல், இத்டவ தத்டயறம் உள்ணற யவதழப
இல்வ, ளடநிதழப இல்வ, ழணறம் கங்கயக் குனம்ி
கும்ிதமகத்டமன் ழமதினக்கயட ன்று ளடரிகயட.
டக்கம் டக்கணமக பனகயட. "இப்டி னத்டய
மனமப்ழமச்ழச" ன்று அறேகயழமம். "இிழணழ இப்டிப்
ண்டபடயல்வ" ன்று டீர்ணமம் ளசய்ட

ளகமள்கயழமம். டீர்ணமம் ளமம் ணமக இனக்கய
ணதத்டயல் ணட்டும் அடுத்ட டவப அந்ட ணமடயரி

உஞர்ச்சயகள் ற்ட்மல் அடன் ழபகத்வட ணட்டுப்
டுத்டயத் டட்டிபிடுகயழமம். ஆமறம் இப்டி என
டவப, இண்டு டவப டட்டிபிட்மறம் அப்னம்
ணக்ழக ளடரிதமணல் அந்ட ழபகம் - அட கமணழணம,
க்ழமடழணம, ளமமவணழதம, ளமனநமவசழதம டழபம
என்று - அட ம்வண அடித்டக்ளகமண்டு

ழமகபிட்டுபிடுகயழமம். இப்டி ஆற சக்டயகநின்

ஆழபசத்டயல் ளசய்கய ல்மம் மங்கநமக ம்னவத
கர்ணமக் கஞக்குப் னஸ்டகத்டயல் யபிடுகயன்.
"தமழம

ம்னவத ிரிவதப் ிடித்டத் டள்றகய

ணமடயரி மம் இப்டிப் மத்வடப் ண்டகயழமழண! இட
டமல்?" ன்று இவடப்ற்யத்டமன் அர்றன்

(கர வடதில்) கபமவக் ழகட்கயமன் (அத்தமதம் 3,
ச்ழமகம் 36) :
அட ழக ப்னேக்ழடம (அ) தம் மம் சடய னன : |
அயச்சி பமர்ஷ்ழஞத மடயப யழதமயட : ||
வ்னஷ்ஞி ன்பர் க்னஷ்ஞரின் னெடமவடதரில் எனபர்.
வ்னஷ்ஞிதின் குத்ழடமன்மடமல் அபவ
"பமர்ஷ்ழஞத" ன்று கூப்ிட்டு அர்றன் ழகட்கயமன்.
குந்டய ிள்வந ன்டமல் இபவ அபர், "ளகநந்ழடத",
"ளகநந்ழடத"

ன்று கூப்ிட்டு உழடசம் ண்டகயணமடயரி

இபன் அபவ, "பமர்ஷ்ழஞத" ன்று கூப்ிட்டுக் ழகள்பி
ழகட்கயமன்.

தத்டக்கு இம் டனம் த்வபடம்
ளடய்பத்டயன் குல் (மன்கமம் மகம்)
அத்வபடம்
ழமர் டீர்ந்ட அவணடய கமஞ
தத்டக்கு இம் டனம் த்வபடம்
இடற்குனன் அபர் அபிம், "எவ்ளபமனத்டனும், அபன்
ஜமபமமதினந்டமறங்கூ, டன் இதற்வகப்டிடமன்

ப்மன். ப்க்னடய ன்கய இதற்வகதிழடமன் ீபன்

ழடமன்யதினக்க, ப்க்னடய ழபகத்வட எனத்டன் யக்ம்
ண்டபளடன்ட (அக்குபட) ப்டி னடினேம்? அடமல்
அபபர் இதற்வகவத அடேரித்டப்ழமழத மசூக்கமக,
க்மறபமக (எவ்ளபமன டிதமக) அவட சரர்டயனத்டய

உதர்த்டபடற்கமக அபபர் இதற்வகக்கு ற்டி 
ளடமனயல்கவநனேம், அடற்குரித பமழ்னவகவநனேம் பர்ஞ
பிமகம் ளசய்ட 'ஸ்படர்ணம்' ன்று ளகமடுத்டயனக்கயட.
இடயழ எனத்டின் ஸ்படர்ணம்

இன்ளமனத்டனுவதவட பி ச்ழஷ்ணமகத்
ழடமன்மம். ஆமறம் அட ன்மதினக்கயழட ன்று
இபன் டன்னுவத ஸ்படர்ணத்வடபிட்டு

அடற்குழமமல் இபனுவத ப்க்னடய அடயழ இபன்
எறேங்கமகச் ளசதமற் பிமட. பிவநபமக அந்டத்
ளடமனயறம் அந்ட பமழ்னவனேம் ளகட்டு, இபன் டன்

ஸ்படர்ணப்டி ளசய்டயனக்க ழபண்டித ளடமனயயன் னும்
னெத்டக்கு ஷ்ணமகய எழ குனறுடிதமகயபிடும்.
ஆடயமழ, டக்கமக ற்ட் டர்ணம் அவ்பநற
சயந்டடமகத் ழடமன்மபிட்மறங்கூ, சயந்டடம

இன்ளமன்றுக்குப் ழமபவடபி இவடழத அடேஷ்மம்
ண்டபடடமன் ச்ழதஸ்" ன்ளல்மம் ளசமல்ய,
னடிபமக என்று ளமம் அறேத்டணமகச் ளசமன்மர்.

க்ஷத்ரித டர்ணத்வட பிட்டுபிட்டு, „னேத்டம் ழபண்மம்; இந்ட
ீபயம்வவத பிப் ிச்வச பமங்கயச் சமப்ிடுபழட
ழணல்‟ ன்று ப்மம்ணஞ ந்யதமயதின் டர்ணத்டக்குப்
ழமக யவத்ட அர்றனுக்கு ன்மக உவக்கய

ணமடயரி, „ஸ்படர்ணத்வடப் ண்ஞிச் ளசத்டமறம் அடழப

ச்ழதஸ். ினுவத டர்ணத்டயல் ழமபட ளரித
தத்டயல் ளகமண்டுபிடும்‟ ன்று னடித்டமர்.

தம் ன்மல் ன்? 'ணக்கு ன் ஆதிடுழணம?
டமதிடுழணம?' ன்று யம்ணடயதில்மணல் டபிப்டடமன்
தம். 'ம்வண டறம் ன்றம் ண்ஞனடிதமட,

அவசக்க னடிதமட', ன்று ஸ்டயணமக என ஸ்டமத்டயல்
ம்வண அணர்த்டயக் ளகமள்கயபவதில் தம் இனந்ட
ளகமண்ழ இனக்கும். அப்டி ீபவ ஆட்ணயல்மட
யம்ணடயதம என ஸ்டமத்டயல் சமச்படணமக இனக்கச்
ளசய்படடமன் ழணமக்ஷயவ ன்ட. ணக்கு அந்யதணமக
டழபம என்று இனக்கயபவக்கும், 'அட ம்வண ன்
ண்ஞிபிடுழணம? மம் யம்ணடயதின் ளநக்தத்டயழழத
ஸ்டயணமக இனக்கனடிதமடடி அடிணயனந்ட ன்
ளகடுடல் பனழணம?' ன் ண்ஞம், அடமபட தம்,
இனந்டளகமண்ழடமன் இனக்கும்.
'மம்

என்று, ணக்கு இண்மபடமக இன்ளமன அந்யத

பஸ்ட, அழக அந்யத பஸ்டக்கள், உள்ந' ன்

ழபறுமட்டுக்குத்டமன் "த்வபடம்" ன்று ளதர். 'த்பி' (dvi)
ன்மல் இண்டு. “Two” ன்ட அடயயனந்ட பந்டடடமன்.
உச்சரிப்ன 'டூ' ன்று இனப்டமல், இந்ட ம்ந்டம்

நிச்ளசன்று னரிதமணயனக்கமம்; ஸ்ளல்யங்வகப்
மர்த்டமல் னரிந்டபிடும். „T-W-O ன்ட d-v-I

ம்ந்டனவதடமகத் ளடரிகயடல்பம?
த்வபடணயனந்டமல் அப்ழமட என்றுக்குத் டன்வபி

ழபமக உள்ந இன்ளமன்மல் தம் ற் இனண்டு.
ப்ழமட த்வபடம் ழமய், டக்கு ழபமக டறழண

இல்வ ன்று ளடரிந்ட ளகமள்கயழமழணம, ழபயல்மட
டமமகயத ஆத்ணமபில் ஆஞி அடித்டமற்ழமல் ம்வண
ஸ்டயணமக அணர்த்டயக் ளகமள்கயழமழணம, அப்ழமடடமன்
தம் ழமகும். இப்டி த்வபடணயல்மணல் ஆபடடமன்
அத்வபடம்.
ழபடம் ளசமல்கய ழணமக்ஷம் அந்ட அத்வபட
அடேபந்டமன் ன்று ம்னவத ஆசமர்தமள் ப்ஹ்ண
றத்ம், உயத்டக்கள், கர வட ஆகயதபற்றுக்குப் மஷ்தம்
ளசய்ட யவமட்டிதினக்கயமர். அத்வபடம்டமன்
ழணமக்ஷம். அட தணயல்மட அதயவ.
அத்வபடழண அதம்
ளடய்பத்டயன் குல் (மன்கமம் மகம்)
அத்வபடம்
ழமர் டீர்ந்ட அவணடய கமஞ
அத்வபடழண அதம்
இந்ட பிதத்வட உயத்டக்கநில்

ளசமல்யதினக்கயட. என்ழதம த்தபஸ்டபில் ளணய்ளமனள், ஆத்ணம, ப்ஹ்ணம் ன்ளல்மம் ளசமல்பட
அவடத்டமன்; அந்ட த்த பஸ்டபில் - ப்ழமட

எனபன் அடற்கு அந்யதணமக இன்ளமன்வ ழடம்
ளசய்ட மர்க்கயமழம அப்ழமழட அபனுக்குப் தம்
ற்ட்டுபிடுகயட ன்று வடத்டயரீத (உய) த்டயல்
ளசமல்யதினக்கயட1. ப்னடமண்தகத்டயறம் என

இத்டயல் 2 ப்மடயதமபர், "க்கு அந்யதணமக டறம்

இல்மடழமட க்கு வடக் குயத்ட தம் ற்டும்?"
ன்று ழகட்டமகச் ளசமல்யபிட்டு, "இன்ளமன்று

இனந்டமல்டமன் த்பிடீதணம அடிணயனந்ட தம்
உண்மகயட" ன்று னடித்டயனக்கயட.
இப்டிச் ளசமன்டமல் அத்வபடணமகப் ழமய்பிட்மல்
தழண இல்வ ன்று ஆகயபிடுகயட. இப்டி

என்யயனந்ட inference -ஆக (அடேணமணமக) அந்ட னடிவப
draw ண்ஞிக்ளகமள்றம்டி

ம்வண பிடுபழடமடு

யற்கமணல், வக்மகழப அத்வபடம்டமன் அதயவ
ன்றும் உயத்டக்கள்  இங்கநில்
உழடசயக்கயன். வடத்டயரீதத்டயழழத சற்று னன்மடி
ளசமன்டற்கு இண்டு னென்று ணந்டயம் னந்டய*, ணழம
பமக்குகநமல் ட்னடிதமடடம அத்வபடணம
ப்ஹ்ணமந்ட யவவதச் ளசமல்யபிட்டு, அவட

அவந்டபன் எனழமடம் தப்ணமட்மன் ன்
ழடிதமகக் கூயதினக்கயட. அப்னம், 'ஆந்டபல்ய'

ன் அந்டப் குடயவத னடிக்கய இத்டயல் ணறுடினேம்,
ணழமபமக்குகநமல் ட்னடிதமட ப்ஹ்ணமந்ட
அத்வபட யவவத அவந்டபன் என இத்டயறம்

தப்ணமட்மளன்று ளசமல்யதினக்கயட. னடயல்,
கமத்டயல் எனழமடம் ("கடமச") தப்ணமட்மன்
ன்றும், அப்னம், என இத்டயறம் ('குடச்ச')
தப்ணமட்மன் ன்றும் ளசமன்டமல், இப்ழமட
தன்யல் க டத்பங்கவநனேம் அக்கயக்ளகமண்டு
பிடும் இண்டு ஆடம பஸ்டக்கள் ன்று ளசமல்றம் Time,
Space இண்வனேம்

ளசமன்டமகயபிடுகயட. இழட ழம

ப்னடமண்தகத்டயறம் (மன்கமம் அத்தமதத்டயன்

மன்கமம் ிரிபம) சமரீக ப்மஹ்ணஞம் னும்

ளக்க்ஷின் கவசய ணந்த்ங்கநில் ஆத்ண ஜமிவத
பர்ஞித்டபிட்டு னடிபமக, ப்ஹ்ணழணதம ஆத்ணம
அணமட (னெப்ில்மடட) , அணணமட, அம்னடணமட
ன்று அடுக்கு ளணமனயதில் ளசமல்ய, இபற்ழமடு அட
அதணமட ன்றும் கூயதினக்கயட. ணறுடினேம்

டிதமக டுத்ட, "ஆணமம், ப்ஹ்ணம் ன்மல் அதம்டமன்.
டன் ஆத்ணமவப ப்ஹ்ணணமகத் ளடரிந்டளகமண்பன்
தழணதில்மடபமகயமன்" ன்று னத்டமய்ப்ன
வபத்டயனக்கயட.
1

வடத்டயரீத உயத்டயன் ஆந்டபல்ய னும்

குடயதில் னமபட ணந்த்ம்
2

னடல் அத்தமதம் மமம் ப்மஹ்ணஞம், இண்மபட

ணந்த்ம்

* ஆந்டபல்ய

மன்கமம் ணந்த்ம்

அதம் - ழணமக்ஷம் ; தம் - ம்மம்
ளடய்பத்டயன் குல் (மன்கமம் மகம்)
அத்வபடம்
ழமர் டீர்ந்ட அவணடய கமஞ
அதம் - ழணமக்ஷம் ; தம் - ம்மம்
ழணமக்ஷ ஸ்டமம் அதம் ன்டமல் தம் ன்ட ந்ட
ஸ்டமத்வடக் குயக்கும் ன்று கண்டுிடித்டபிமம்.
தனம் அதனம் என்றுக்ளகமன்று 'ஆப்ழமயட்'.
அடமல், தத்டயன் ஸ்டமம் ழணமக்ஷத்டக்கு
'ஆப்ழமயட்'மக

இனக்கழபண்டும். ழணமக்ஷம் ன்மல்

'பிடுட்

யவ'. அடற்கு ஆப்ழமயட் 'கட்டுட் யவ'.

இவட 'ந்த்ம்' ன்மர்கள். ந்ட - ழணமக்ஷம் ன்று
ளசமல்பட பனக்கம். ழமக பமழ்க்வகதம

ம்மம்டமன் ந்டம். ம்ம ந்டம் ன்று ழசர்த்ழட
ளசமல்கயழமணல்பம? அடமல் தம் ன்ட

ம்மத்வடக் குயத்டத்டமன். இந்டத் டவப ன்ணம
பந்டபிட்ட. இந்ட ன்ணம னடிந்ட சரீம் ழமய்பிட்
ிகமபட இன்ளமன ன்ணம, ணறுடினேம் சரீம் ன்று
பமணயனக்க ழபண்டும். அடமபட ணறுடி ம்ம
ந்டத்டயல் சயக்கயக் ளகமள்நமணல் பிடுட்டு ழணமக்ஷ
ஸ்டமம் ழசழபண்டும். ளசத்டின் "னி ம்"
பந்டபிடுழணம ன்டடமன் ளரித தத்டக்குரித

பிதம். "ளரித தம்" ன்று மன் ளசமன்வடழத
கபமன் "ணத் தம்" ன்று என இத்டயல்

ளசமல்யதினக்கயமர்*. கர்ணழதமகம் ன்டமகப் ில்
ஆவசதில்மணல் சமஸ்டம் பிடயத்ட கர்ணமக்கவந
பறேபப் ண்ஞழபண்டும் ன் உழடசயக்க பந்ட

கபமன் இந்ட யஷ்கமம்த கர்ண ழதமகத்வடக் ளகமஞ்சம்
ின்ற் ஆம்ித்டமறம் ழமடம், அட ளரித

தத்டயயனந்ட ("ணழடம தமத்") கமப்மற்யபிடும்
ன்கயமர்:
ஸ்பல்ணப்தஸ்த டர்ணஸ்த த்மதழட ணழடம தமத்
கமம்த கர்ணணமக ஸ்பத ஆவசதின்ணீ ழட ண்டம்
கர்ணமடமன் ீபவ ம்மத்டயல் கட்டிப்ழமடுபட.
யஷ்கமம்த கர்ணழணம இந்டக் கட்வ அபிழ்த்டக்ளகமள்ந

உடபி ண்டபட. ஆவகதிமல் ணம தத்டயயனந்ட

அட கமப்மற்றும் ன்று கபமன் ளசமல்றம் இத்டயல்
'ணம

தம்' ன்ட ம்ம தம்டமளன்று

ஆசமர்தமள் மஷ்தம் ண்ஞிதினக்கயமர்.
* கர வட 2.40

க தம்
ளடய்பத்டயன் குல் (மன்கமம் மகம்)
அத்வபடம்
ழமர் டீர்ந்ட அவணடய கமஞ
க தம்
கட்பிழ்த்ட பிட்மல் ழணமக்ஷம். கட்டிழழத இனக்கப்
ண்டபட ன்மல் ணறுடி ன்ணம டுத்ட
ம்மத்டயல் உனறேம்டிச் ளசய்பட. ளசத்ட அப்னம்
இப்டி இன்ளமன உம்ிழ ழமட்டுக் கட்டிபிடுபமழம
ன் தம். இடயழழத கயவந பிடுபடமக இன்ளமன
தம், ளசத்டடற்கு அப்னம் கத்டயழ ழமய் ணம
கஷ்ப் ழபண்டிதினக்குழணம ன்ட. கர்ணம னெட்வ
மடமஞத் டப்னகள் உள்நடமதினந்டமல் இந்ட

னழமகத்டயல் ணறு ன்ணம டுப்ழடமடு ழமகும். இடழப
ளரித கஷ்ந்டமன், ம்ம ந்டந்டமன். ஆடமல்
தத்டக்குக் கமஞணமகயட. ஆமல் மடமஞத்

டப்ழமடு ழமகமணல் ணம மங்கவநச் ளசய்ட மம்
னெட்வ கட்டிக்ளகமண்டினந்டமழம, ளசத்டபிட்டு, ணறுடி
இந்ட ழமகத்டயழழத இன்ளமன உம்ன டுப்டற்கு
னந்டய, இவடபி ளமம் ளமம்க் கஷ்ம் டனபடம

க ழமகத்டப் ழமய், ளசமல் னடிதமட சயத்பவடகள்

ழபண்டும். ணடே உம்மல் டமங்கனடிதமட

சயத்பவடகவநத் டமங்கய அபடயப்டுபடற்கமகழப தமடம
சரீம் ன் என்வ டுத்டக் ளகமண்டு கத்டயழ
ழமய் மடமடு ழபண்டும்.
ஆவகதமல் ழணமக்ஷத்டக்கு 'ஆப்ழமயட்' ம்மம்

ன்மல், அடயறம் ளமம் 'ஆப்ழமயட்'மக இனப்ட
கம். ஆவகதிமல் னர்பசமஸ்த்ங்கநில்,
"தங்கணமட", "கஷ்ணமட"

ன்று பனகய

இங்கநில் கத்டயழ டள்றபவடழத இவப குயப்மக
ஆசமர்தமள் மஷ்தம் ண்டபடண்டு.
ணழண ந்ட கமஞம்
ளடய்பத்டயன் குல் (மன்கமம் மகம்)
அத்வபடம்
ழமர் டீர்ந்ட அவணடய கமஞ
ணழண ந்ட கமஞம்
க த்தணமக ஆகமணல் த்வபடணமக இனக்கயபவதில்
இன்ளமன்மல் தம் ற்டுகயட ன்று மர்த்ழடமம்.
க த்தணமக ஆபடடமன் ழணமக்ஷம் - ரினர்ஞணமக
பிடுட் யவ - படு
ீ பிடுடவ ன்ட.
"டயயனந்ட

பிடுடவ, ஸ்பமணயகழந?"

ம்மத்டயயனந்ட.
"இந்ட

ம்மத்டயல் டமல் கட்டுப்ட்ழமம்?"

கர்ணமபிமல்! இட ளடரிதபில்வதம அப்ம?
"டமல்

கர்ணம ண்ஞிழமம்?"

ஆவசகவநப் னர்த்டய ண்ஞிக் ளகமள்படற்கமகத்டமன்.
"ஆவச

டமல் உண்மதிற்று?"

ணஸ் ன்று என்று இனப்டமல். ணஸ்டமன்
இந்த்ரிதங்கநின் பனயதமகத் டன் ஆவசப் னர்த்டயக்கம
அடேபங்கவந அழக கமர்தங்கநின் னெம் ளறுகயட.
யிணம மர்ப்ட, பம்ன ழசுபட, கண் பஸ்டக்கவநத்
டயன்னுபட ன்று அழக கமர்தங்கள்.
"அப்டிதமமல்

ம்மத்டயயனந்ட பிடுடவ ன்மல்

ணயயனந்ழட பிடு ழபண்டும் ன்றுடமழ ஆகும்?"
ஆணமம், அப்டித்டமன்.

ணணமற் ஆத்ணமபின் ஆந்டம்
ளடய்பத்டயன் குல் (மன்கமம் மகம்)
அத்வபடம்
ழமர் டீர்ந்ட அவணடய கமஞ
ணணற் ஆத்ணமபின் ஆந்டம்
"ஆமல், ணஸ்

ழமய்பிட்மல் ணக்கு என்றுழண

ளடரிதமழட! அட ழமமல் மழண ழமய்பிட்

ணமடயரிடமழ? அப்னம் ழணமக்ஷ ஆந்டம் ன்று என்வ
தமர் அடேபிப்ட? இல்மபிட்மல், ழணமக்ஷம் ன்ட

டெக்கம், னெர்ச்வச ணமடயரி டறம் ளடரிதமணல் ம்
ணமடயரி ஆகய பிடுபடடமம?"

இல்வ, இல்வ. அடழப யணம ஆந்டம்;
சமச்படணம, ணமமட ஆந்டம். ப்ஹ்ணமந்டம்,
ஆத்ணமந்டம் ன்ழ ளசமல்ப்டும் ழரின்ம்.

ப்க்னடத்டயல் (வ னவதில்) கூ, மம் ளமம்றம்
இன்ணம என அடேபம் ளற்மல்,
"ப்ஹ்ணமந்டணமதினந்டட"

ன்றுடமழ ளசமல்கயழமம்?

ப்ஹ்ணம் இப்டிப்ட்டம, இப்டிப் ட்டம ன்று டஸ்
ண்ஞிப் ண்ஞிப் மர்த்ட, எவ்ளபமன யவதில்
எவ்ளபமன்வ ப்ஹ்ணம் ன்று யவத்ட ப்னகு னடிந்ட
னடிபம யவதில் ஆந்டம்டமன் ப்ஹ்ணம் ன்று
ளடரிந்ட ளகமண்மர் ன்று வடத்டயரீதம் ளசமல்கயட.

அடமல் இந்ட பிதத்வடச் ளசமல்றம் ளக்க்ஷனுக்ழக
"ஆந்டபல்ய" ன்று ளதர்.
"ல்மம்

ரி, அடேபிப்டற்கு ணஸ் ன்று என்று

இல்மபிட்மல் ஆந்டம் ப்டித் ளடரினேம்,
ஸ்பமணயகழந?"

இங்ழகடமப்ம த்வபட - அத்வபட ணமசமம்
பனகயட. ணறக்கு இன்ளமன்வத்டமன் ளடரினேம்.
டன்வத் ளடரிதமட. ணம மணர்த்தத்ழடமடு
ளடவடழதம ளடரிந்டளகமள்கய அட டன்வழத ளடரிந்ட
ளகமள்ந னடிதமட ணம அசமக இனக்கயட! ீழத
ஆழமசயத்டப் மப்ம, னரினேம். ணயமல் அடற்குப்
னம்ம பிதங்கவநத்டமன் யவக்கறம், னரிந்ட

ளகமள்நறம், அடேபிக்கறம் னடிகயட. ீ த்டவழதம

யவக்கயமய், றேடகயமய், ளடரிந்டளகமள்கயமய்,

க்ஸ்ீரிதன்ஸ் ண்டகயமய், ஆமல் இவட ல்மம்
ளசய்னேம் உன் ணஸ் ன்ளபன்று உக்குப்
னப்டுகயழடம? அவட யறுத்டயவபத்ட இன்ளபன்று
டன்வத்டமழ மர்த்ட அயந்டளகமள்றம்டிப்

ண்ஞபிடுகயழடம? இந்ட யணயம் ல்டமய்த் ளடரிகய
ணஸ் அடுத்ட யணயம் ணம ளகட்டமய் பிடுகயட.
இந்ட ளகன்ட் ந்ழடமணமதினக்கும் ணஸ் அடுத்ட

ளகன்ட் டக்கம் ளகமண்மடுகயட. இந்ட க்ஷஞம் ழடம
ளகமஞ்சம் சமந்டணமதினக்கய ணமடயரித் ழடமன்றுகய இந்ட
ணற அடுத்ட க்ஷஞம் அப்டிதினக்குணம ன்று

ளடரிதபில்வ. இந்ட ணஸ் ன்ட ன்? னரிதழப
இல்வ. 'இடமல்டமன் ீபனுக்கு ல்ம அடேபனம்
ற்டுகயன். இட ழபவ ளசய்தமணல்

டெங்கயப்ழமமல், அல்ட னெர்ச்வச ழமட்டு
பிறேந்டபிட்மல் ந்ட அடேபனழணதில்வ' ன்டமல்
இடழபடமன் மம் ன்று ழடமன்றுகயட. அப்டித் டமன்
யவத்ட ீ ழகள்பி ழகட்மய்.
"ஆணமம்

அப்டித்டமன் யவத்ழடன். அப்டி இல்வ

ன்று ீங்கள் இன்னம் கமட்பில்வ."
ணணற் யவதிறம் "மம்"
ளடய்பத்டயன் குல் (மன்கமம் மகம்)
அத்வபடம்
ழமர் டீர்ந்ட அவணடய கமஞ
ணணற் யவதிறம் "மம்"

ரி; டெக்கத்டயன்ழமட னெர்ச்வசதின்ழமட உக்கு ந்ட
அடேபனம் இல்வ ன்ட ரி. மணயனக்கயழமம்
ன்ட உக்குத் ளடரிதத்டமன் இல்வ. ஆமல், ீ
அப்ழமட யணமகழப இல்மணல் ழமய்பிட்மதம, ன்?
அப்டிதமமல், டெக்கத்டக்கு அப்னம் ப்டி னனயத்டக்
ளகமண்மய்? டெக்கம் கவந்ட றேந்ட அப்னம் அப்டி

ணமகக் கயந்டடற்கும் ழசர்த்ட வபத்ட ப்டிக் கமரிதம்
ளசய்த ஆம்ித்டமய்? னெர்ச்வசவதப் ற்யனேம் இப்டிழத
ழதமசயத்டப்மர். டெக்கத்டக்கும், னெர்ச்வச ழமடுபடற்கும்
னந்டய ீதமக இனந்ட ஆமணயழதடமன் டெக்கம் கவந்ட
ிற்மடும், னெர்ச்வச ளடநிந்ட ிற்மடும் ீதமக இனொப்ட
ன்டம் ளடரிகயழடமல்யழதம? அப்ழமட உக்கயனந்ட
அிப்மதங்கள், அடேபங்கள் உறனவகள் ல்மம்
இப்ழமடம் ளடமர்ந்ட பனகயன் அல்பம? அந்ட

உம்ழடமழ இப்ழமடம் உன் உம்மதினக்கயட?
இளடல்மபற்றுக்கும் ழணமகத் டெங்குகயழமடம்,
னெர்ச்வச ழமட்டுக் கயந்டழமடம் உன் உதிர்

இனக்கத்டமழ ளசய்டட? த்ட ஏட்ம், ழடத்டயல்
உஷ்ஞம், ச்பமம் ல்மம் இனக்கத்டமழ ளசய்ட?
அடமல் ணஸ் இல்மடழமட ீ இனக்கத்டமன்

இனந்டமய். அடமபட "மன் மன்" ன்று ணஸ் உள்ந
ழமடடமன் மம் இனப்வட ம்ணமல் ளடரிந்ட ளசமல்யக்
ளகமள்ந னடிகயளடன்மறம், ணஸ் இல்மட
ழமடம்கூ மம் இனந்ட ளகமண்டுடமினக்கயழமம்.
ய "மம்"
ளடய்பத்டயன் குல் (மன்கமம் மகம்)

அத்வபடம்
ழமர் டீர்ந்ட அவணடய கமஞ
ய "மம்"
ணவ வபத்டத்டமன் க ண்ஞனம், உஞர்ச்சயனேம்,
இவப இல்மடழமட ீபன் த்டக்கு ணமம் டமன்
ன்டமல் ணவத்டமன் 'மம்' ன்று
யவக்கத்ழடமன்றுகயட. ஆமல், இட இல்மணறம்
ம்வண ணமகழபம, கயணமகழபம டழபம என்மக
உதிழமடு இனக்கப் ண்டபடமக இன்ளமன்று

இனக்கயட ன்னும் ழமட அடடமன் ம்னவத
யணம 'மம்' ன்று ஆகயட. ப்டிளதன்மல், ணஸ்
இல்மடழமடம் அட இனக்கயட; ஆமல், அட
இல்மணல் ழமமல் ணறம் இல்மணல்

ழமய்பிடுகயட. சரீத்வட பிட்டு உதிர்டத்பம்
ழமய்பிட் ிகு அந்ட சரீத்டக்கு உஞர்ச்சயனேம்
ழமய்த்டமழ பிடுகயட? ிஞத்டக்கு ணஸ் உண்ம?
ரி, சரீத்வட பிட்டுப்ழம உதிர்த் டத்பம் இந்ட

சரீத்டயல் இல்மணல் ழமமறம், டமழ அடிழதமடு

இல்மணல் ழமய்பிடுகயடம ன்மல் இல்வ. அடடமன்
உதிமதிற்ழ, அப்டிதினக்க அடழப ப்டிச்
சமகனடினேம்? இழட ணமடயரி, சரீம் சமபழடமடு ணறம்
ளசத்ட பிடுபடயல்வ. கர்ணமக்கவந அடேபிப்டற்கமக
ீபன் இன்ளமன ிப்ன டுக்கும்ழமட, னடப்ிபிதில்
உண்மகயட ன்னும் ழமழட உதிர்த்டத்பம் ணறுடி என
உம்ில் ழபவ ளசய்த ஆம்ித்ட பிடுகயட ன்று

ற்ட்டு பிடுகயட. என உம்வ பிட்டுப்ழம உதிர்

இன்ளமன உம்வ டுத்டக் ளகமள்கயட. ணறம்

இப்டிப் ண்டகயட. அந்ட ணவனேம் இந்ட உதிர்
டத்பந்டமன் டன்ழமடு ழசர்த்ட டுத்டக்ளகமண்டு ழமய்
இன்ளமன உம்ியனந்ட ழபவ ளசய்த வபக்கயட.
ணஸ் ழபவ ளசய்தமட யத்வ, னெர்ச்வச னடம
ணதங்கநிறம் உதிர் இனக்கயட, ஆமல் உதிர்

இல்மட சரீத்டயல் ணஸ் ழபவ ளசய்த னடிதழப
இல்வ; அப்ழமட உம்னம் அறேகய, ளகட்டு,
பஞமய்பிடுகயட
ீ
ன்டயயனந்ட உதிவ
எட்டிக்ளகமண்டுடமன் ணஸ் பமன னடினேம், உம்னம்
பமனனடினேம், டிதமக அபற்மல் ீபிக்க னடிதமட

ன்று ளடரிகயட. உம்வ மசம் ண்ஞிபிட்டு உதிர்
இன்ழமர் உம்ில் ிழபசயத்ட ிற்மடு, ஆமல்

ிற்மடுடமன், ணஸ் அந்டப் னடயத உம்ிழ ழபவ
ளடமங்குகயட ன்டயயனந்டம் உதிர்டமன் ணறம்
டக்கு அடிப்வதமகப் ற்ய பமறேம் டத்பளணன்ட
'கன்ஃர்ம்' ஆகயட.

ணக் கப்ில்மட உதிர் உஞர்ற
ளடய்பத்டயன் குல் (மன்கமம் மகம்)
அத்வபடம்
ழமர் டீர்ந்ட அவணடய கமஞ
ணக் கப்ில்மட உதிர் உஞர்ற
அந்ட உதிர் ணயன் கப்ன இல்மணல், ணயன்

ண்ஞங்கள், இந்ட ண்ஞங்கநின் பிவநபமக ற்டும்

கர்ணம ஆகயதபற்யன் ந்டம் இல்மணல் டிதமக

இனப்வட உஞர்படடமன் அத்வபட ழணமக்ஷம். அட 
ஸ்டயடய அல்ழப அல். 'ீபன்' ன்ழட 'உதிர்'
ன்டமதினக்க, அந்ட உதிர் டத்பம், ப்டி ீபில்மட
ணமக இனக்க னடினேம்?
"ின்ழ

ணயன் கப்ன இல்மணல் அட ணமத்ம்

இனந்ட ஸ்டயடயகநம யத்வதிறம், னெர்ச்வசதிறம்
ளகமஞ்சங்கூ உஞர்ச்சயழத இல்மணல் ம்
ணமடயரித்டமழ கயந்ழடமம்?"
உஞர்ச்சய இல்மணல் ம் ணமடயரிக் கயந்டளடன்ட

பமஸ்டபம் அப்ம. ஆமல், இப்டி இனந்டட ணஸ்டமன்;
உதிர் இல்வ. ணயன் கப்ில்மட ஸ்டயடய ன்று
ீழத ளசமன்டி, ணஸ் அப்ழமட உதிவபிட்டுப்

ிரிந்டயனந்டட. அடமல், உதிரின் ீபசக்டய ணயல்
இல்மணயனந்டட. இக் கமஞத்டமழழத ணஸ்டமன்
ணமதிற்று. உதிர் அப்ழமடம் ீபசக்டயழதமடு

இனக்கத்டமன் ளசய்டயனக்கயட. அடமல்டமன் ஹ்னடதம்,
ச்பம ழகமசம் னடமபற்வ அட ழபவ ளசய்த
வபத்டயனக்கயட. இப்ழமட கபமன் ளசய்கய ளரித
ணமவததிழ ம் ல்ழமனக்கும் ணயன்

உஞர்ச்சயவதழத னரிந்டளகமள்ந னடிகயட; ணமல்

வட உஞனடினேழணம அவடழத ணடமக க்யத்டக்
ளகமள்ந னடிகயட. அடமல்டமன் ணஸ்
யன்றுழமின் உதிர் ப்டி இனக்கயட ன்வடப்
னரிந்டளகமள்ந னடிதபில்வ. ணக்கு ட னரிபிக்கும்

கனபிதமதினக்கயழடம, அட ழபவ ளசய்தமணல் யன்று

ழம பிட்டு வட ப்டிப் னரிந்டளகமள்பட? மம்

கண்வஞ னெடிக்ளகமண்றன் ழமகம் ளடரிதமணல்
ழமகயமற்ழம, ம் ணஸ் ழபவ யறுத்டயதறன்
ம்ணமல் ந்ட அடேபனம் ள னடிதபில்வ. அடமல்
ணமய்பிட்டமக யவக்கயழமம். ஆமல், மம்

கண்வஞ னெடிக்ளகமண்றன் யணமகழப ழமகம்
இல்மணல் ழமய்பிட்டம ன்? கடிகமம் யன்று
ழமய்பிட்மல் ணக்கு 'வம்' ளடரிதபில்வ. அடமல்
கமழண யன்று ழமடமகுணம ன்?

ணஸ் ழமின் உள்ந உதிர்டத்பத்டக்கும் உஞர்ச்சய
இனக்கயட. அடடமன் த்தணம, சமச்படணம உஞர்ழப!
"ழர் உஞர்ற" ன்று அவடத்டமன் ளசமல்கயமர்கள்.

வசடன்தம், ஜமம் ன்ட அவடத்டமன். அடற்கு ஜமம்
இனக்கயட ன்டகூ ரிதில்வ. அடழப ஜமம்,
வசடன்தம், சயத் ஸ்பனொம், சயன்ணமத்ம் ன்றும்
ளசமல்பமர்கள். இங்கயீ யறம் அனகமகச் ளசமல்கயமர்கள்:

ணஸ் அழக பிதங்கவந உஞனபவட, 'அட conscious ஆக இனக்கயட' ன்று சயன் 'c' ழமட்டுச் ளசமல்கயமர்கள்
ீபனுவத ீபம ய டத்பம் டமழ உஞர்பமக

இனப்வட கமில் C ழமட்டு Consciousness ன்கயமர்கள்.
'ணயல்மடழமடம், அடற்கும்

ழணம ம்னவத

உதிர் டத்பணமதினப்டடமன் யத்டயல் மணமக இனக்க
ழபண்டும். அவட அண்டிழத டக்கு ீபகவவதப்
ளறுகய ணஸ் ய மணமக இனக்கனடிதமட. (உம்னம்
இப்டிழத யமணமக இனக்க னடிதமட.) ணஸ்

இல்மணல் மம் இனக்கய ீவ உண்டு அமல் உதிர்

இல்மணல் இனக்கழப னடிதமட ன்டமழழத

உதிர்டமன் மம் ன்மகயட. ளன்மல், ணஸ்
மளணன்மல், டெக்கத்டயல் அட இல்மடடடமல் மழண
இல்வ ன்று ஆகயபி ழபண்டுழண!அப்டி
ஆகபில்வழத!

ஆத்ண உஞர்றம், ணழம பமழ்க்வகனேம்
ளடய்பத்டயன் குல் (மன்கமம் மகம்)
அத்வபடம்
ழமர் டீர்ந்ட அவணடய கமஞ
ஆத்ண உஞர்றம், ணழம பமழ்க்வகனேம்
இப்டிதமக ழபழ என ய மன் இனக்கயட. அட ப்டி
ஜமணதணமய், ஆந்டப் ழனஞர்பமதினக்கயட ன்று
ணக்குத் ளடரிதமடடி ணமவததமட ணயன் டயவவதப்
ழமட்டு, ணயன் அடேபங்கவந ணட்டுழண ீபன்
டடமக யவத்ட, ளற்று, அடேபிக்கும்டிதமக
வபத்டயனக்கயட.
ய மணமக இனந்ட அடன் உஞர்வப அயதழபண்டும்,
அடபமகழப ஆகழபண்டும் ன்று மம் டம
ர்பகமனம் பினம்ி, டபித்ட, மடுட்டு மடவ,

ஆத்ண பிசமம் ண்ஞிக்ளகமண்டு, ணமவதத் டயவவதப்
ழமட்டினக்கும். கபமிம் அவட பிக்கும்டி
ப்மர்த்டவ ளசய்டளகமண்ழதினந்டமல் யணமகழப
ணஸ் உனகயக் கவந்ட ழமய்பிடும்; ட ம்னவத
யஸ்பனொழணம அந்ட ஆத்ணம ப்மகமசயக்க

ஆம்ித்டபிடும். டெக்கத்வடனேம் னெர்ச்வசவதனேம்

ழமயல்மணல், 'ணஸ் ழமடமல் அயத னடிதபில்வ,
உஞ னடிதபில்வ' ன்று இல்மணல் அப்ழமடடமன்
இடற்கு ழணம்ட்டமகத் டன்வத்டமழ அயனேம்
அயபமகறம், டன்வத்டமழ உஞனம் ஆந்ட

ஸ்பமடேனடயதமகறம் இனக்கமம். டன்வ உஞர்ந்ட
அயபழட அங்ழக ஆந்டம்;டமழ ஆந்டம்!
இப்ழமட மம் ழடமடு ம்வணழத டின்டிஃவ
ண்ஞிக்ளகமண்டினக்கயழமழணம (அடழபடமன் மணமக்கும்
ன்று யவத்டக் ளகமண்டினக்கயழமழணம) அந்ட
ணறக்குத் டன்வத் ளடரிதழப ளடரிதமட.

ிபற்வத்டமன் ளடரிந்ட ளகமள்நனடினேம் ன்டற்குக்
'கமன்பர்ம'க

(டயர்ளபட்மக), ம்னவத ய

ஸ்பனொணம ஆத்ணமபமக உள்நழமட டன்வ
ணட்டுந்டமன் ளடரினேம்; ி பஸ்ட டறழண ளடரிதமட.
ளடரிதமடட ணட்டுணயல்வ; ஆத்ணமறக்கு ழபம ி
பஸ்ட ன்று என்று இல்ழப இல்வ ன்ட

ஜமபிசமம் ளசய்டமல் ளடரினேம். ஆத்ணமடேப யவதில்
ழபளமன பஸ்ட ளடரிதபில்வ ன்மல், அட எனபன்
கண்வஞ னெடிக்ளகமள்றம்ழமட ழமகம் ளபநிதில்
இனந்ட ளகமண்டினந்டமறம் அபனுக்கு ணட்டும்

ளடரிதமணற் ழமபடழம ணட்டுணயல்வ. த்தணமகழப
ஆத்ணமறக்கு ழபமக டறம் இல்வ. அடயயனந்ழட
ணமவததமல் ீபணஸ், அடற்கு ளசதற் கநணமனேள்ந கத்
னடயதவப கற்ிக்கப்ட்டினக்கயன்*.

கற்ிக்கப்ட்வப ன்டமல் அவப அடிப்வதில்
டமழண த்தணமவப அல் ன்மகயபிடுகயட.

ம்ணயணயனந்ட என ணமதத்ழடமற்ம் உண்மமல் அந்டத்
ழடமற்ம் மணயல்வடமழ? அடமபட ம்வணழத ழபழ
தமழம ன்று ண்ஞிக் ளகமள்றம்டிதமக ம்ணயம் என
ழபம் கற்ிக்கப்ட்மல் அந்ட ழபம் யணம

மணல். அல்பம? ஆமறம் மம் இல்மணல் அந்ட
ழபம் உண்மக னடிதமட. அவடக் கல்ிக்க என
அடிப்வ இனந்டமல்டமன் இடன் ழணல் அவட

ற்யக்கமட்னடினேம். ஆசமர்தமள் இவட "அத்தமம்"
ன்று ளசமல்பமர். Super - imposition ன்கயமர்கள். Substratum
ன்கய அடிப்வ "அடயஷ்மம்." அடன்ழணழ

அத்தமணமக இன்ளமன்று ற்யக்கமட்ப்டுகயட.
ழபம் ழம என ஆமணய இல்மபிட்மல்

ழபழணதில்வ ன்கயடழம அடயஷ்ம ஆத்ணம
இல்மணல் அடன் ழணல் அத்தமணமக ஆழமஞம்
ளசய்தப்டுகய (ற்றுபிக்கப்டுகய, ழடமற்றுபிக்கப்டுகய)
ணமத ணறம், ணமதணம கத்டம் இல்வ. ஆமல்,

ஆத்ணம அபற்யல் இல்ழப இல்வ. ழபத்டக்குள் ய
ஆசமணய ளகமஞ்சணமபட இனக்கயமம? ழபத்வடக்

கவத்டின் அந்டக் கடமமத்த்டக்கு இனந்ட ழர், அடன்
கவட டறழண டநிக்கூ இபனுவதடமக இல்மணல்

ழமய்த்டமழ பிடுகயன்? அப்ழமடம் இபன்மட்டுக்குச்
ளகமஞ்சங் கூ மடயக்கப்மணல்டமன் இனந்டடிழதடமழ
இனக்கயமன்? ழபத்டயழழத ய ஆமணய
ளகமஞ்சணமபட இனந்டமல், ழபம் ழம ிற்மடு அந்டக்
ளகமஞ்சம் ழமய் இபன் னெநிதமகய இனக்கழபண்டுழண!
அப்டிக் கமழஞமழண!

இழட ணமடயரித்டமன் ஆத்ணமபில் ணமதம கல்ிடணமக,

அடமபட ழபணமக ற்ட் ீப கத்டக்கள் ஆத்ணம
இன்ய இனக்கழபனடிதமட ன்மறம் ஆத்ணம
இபற்யழ இல்வ. இவடத்டமன் கபமன்.
ணத் - ஸ்டமய ர்ப னடமய  ச (அ) ம் ழட§ (அ)
பஸ்டயட

அடமபட, "ர்ப னடங்கறம் ன்ிழண இனப்ன
உவத; ஆமல் மன் அபற்யல் இல்வ" ன்கயமர்**.
"மன்

அபற்யல் இல்வ" ன்மல் ஆத்ணம

ீபகத்டக்கநில் இல்வ ன்று அர்த்டம். 'ஆத்ணம
ீபில் இல்வ ன்மல் ன் அர்த்டம்?' ன்மல்,
ீபின் ய ஸ்பனொணம ஆத்ணம ணமதம கல்ிடத்டமல்
அந்ட ஆத்ணமவப அயதமட டிதம ீபத்பம்

ன்ழடமடு, இன்டிபிறபமயடிழதமடு இனக்கும் ஸ்டயடய
யம் இல்வ ன்று அர்த்டம். கல்வ ன்மழ
யணயல்வ ன்றுடமழ அர்த்டம்? ரி, இந்ட ீபத்பம்

(இன்டிபிறபமயடி) ன்வட (ஆத்ணமவப அயதமட) மம்
ன்பமக யவத்ட 'டின்டிஃவ'

ளசய்டளகமண்டினக்கயழமம்? ணமகத்டமன். இப்ழமட
ன்ழபம மம் ழடமண்டித் டனபிப் மர்த்ட ணறக்கு
ழணழ உதிர் டத்பணமக என்று இனக்கயட ன்று
கண்டுிடித்டமறம், இட ம்னவத பமழ்க்வக
வனவதில் உண்வணதமக யவக்கபில்வ. மம்
ன்ட ம் ணஸ்டமன் ன் ண்ஞத்டயழழதடமன்
ம்னவத பமழ்க்வக க்கயட.

பமழ்க்வக ன்று வடச் ளசமல்கயழமம்? சமப்ிடுபட,

கல்தமஞம் ண்ஞிக்ளகமள்பட, குனந்வட குட்டி ளறுபட,
டிப்ட, ம்மடயப்ட, ஊர் ஊமய் ஏடுபட, மட்டு
ழகட்ட, யிணம மர்ப்ட, மபல் டிப்ட ன்று இப்டி
அழக கமர்தங்கவநப் ண்டபவடத்டமன் பமழ்க்வக
ன்றும் ீபம் ன்றும் ளசமல்கயழமம். இந்டக்
கமர்தங்கநில் ம்வணச் ளசறத்டபடமக அழக
ண்ஞங்கள் இனக்கயன். இந்ட ண்ஞங்கவந

ளதல்மம் ிப்ிப்ட ணஸ். கமர்தங்கநில் ம்
இந்த்ரிதங்கவந றபடம் அடடமன். ஆவகதமல் டி
ீபன் ன்கயபின் மணமகத் ழடமன்றுகய ீபம்
ன்ழட ணவ ளன்மக வபத்ட

த்டப்டுபடடமன். ண்ஞத்டயமறம் கமர்தத்டயமறம்
உனபமகய ீபம் ன்ட ண்ஞனம் கமர்தனணயல்மட
ஆத்ணமவபக் குயத்டடமக இனக்க னடிதமடடமழ? ஆக,
ன் னடிறக்கு பனகயழமளணன்மல், ஃிமி
னடிபில் மம் ந்ட னடிறக்கு பந்டமறம் ரி,

ழமகத்டயழ ீபம், ீபத்பம் ன்மல் அவப
ணவ வபத்டத்டமன்!ஆவகதமல் "மன் ீப கத்டயல்
இல்வ" ன்று கபமன் அடித்டச் ளசமல்கயடி ஆத்ணம
ீப மபத்டயல் இல்வ ன்மல், அட ணயழ
இல்வ ன்ழ அர்த்டம்.
* இவ்பிதம்

இவ்றவதின் ிற்ிரிறகள் சயபற்யல்

பிபரிக்களனம்.
**கர வட 9.4 „ளடய்பத்டயன்

குல்‟ னடற்குடயதில் „கண்ஞன்

ளசமன்மன்; கம்னும் ளசமன்மன்‟ ன் பிவனேம்
மர்க்க.

ஆத்ணமறக்கு த்பிடீதணம ணம்
ளடய்பத்டயன் குல் (மன்கமம் மகம்)
அத்வபடம்
ழமர் டீர்ந்ட அவணடய கமஞ
ஆத்ணமறக்கு த்பிடீதணம ணம்
ஆத்ணம ணயழ இல்வ ன்மல் ஆத்ணம ழபழ,
ணஸ் ழபழ. ஆத்ணமறக்கு ழபமக ணஸ் இனக்க
ழபண்டும். ஆத்ணமறக்கு அந்யதணமக, இண்மபடமக,
த்பிடீதணமக இனப்ழட ணஸ் ன்மகயட.
"ஆத்ணமறக்கு

அந்யதணமக இன்ளமன்றுடமன் கயவதமட

ன்கயீர்கழந! இட ப்டி அப்டி இனக்கனடினேம்?"
இந்டக் ழகள்பிக்குப் டயல் ளசமல்யதமதிற்று. அப்ம!

ணறுடி ளசமல்கயழன். ய ஆமணய எனத்டன், அபன்
கல்வதமகப் ழமட்டுக்ளகமள்கய ழபம் என்று.
இப்ழமட ஆமணயனேம் ழபனம் என்ழதம, ழபறுழபம
ன்மல் என்றும்டமன், ழபறு ழபறுடமன். பிசயத்ணமக,

இப்டி னஞம இண்மகறம் இனக்கயட! பழம
என மணஸ்பமணய மமர்ட்
ழமட்டுக்ளகமள்கயமளன்மல், அபன்டமன் அந்ட மம
ழபம். அபில்மணல் ழபம் இல்வ.
அபவதன்ய ழபமக ழப மம டித்ட இனக்க
னடிதமட. இடடமன் அத்வபடம். அப்டிதமமல்

மணஸ்பமணயடமன் மமபம ன்மல் அப்டி இல்வ.
அந்ட மமபின் மஜ்தம் இபனுக்கு ளமந்டணம? இல்வ.

அபனுவத த்ி, னத்ர்கள் இபனுக்கு ளமந்டணம?
இல்வ. மம ன்ளபல்மணம கஷ்ப்ட்மழ,
றகப்ட்மழ! ழபட்வதமடிமன்; சூடமடிமன்;
ழடமற்றுப்ழமமன்; அப்னம் னேத்டத்டயல் தித்டமன்; என
ணதம் டக்கத்டயல் டவணதிவப் ிய்த்டக்ளகமண்மன்;
இன்ளமன ணதத்டயல் ஆந்டத்டயல் மகணமயவக
மடிமன் - இந்ட அடேபம் டபமபட ய
மணஸ்பமணயனேவதவப ஆகுழணம? இடயழ மமறக்கு
ற்ட் ம ஷ்ம் டமபட மணஸ்பமணயக்கு
உண்மடமகுணம? ழபத்வடக்கவத்டழமட
மணஸ்பமணய ளகமஞ்சணமபட குவந்ட ழமகமணல் வனத
மணஸ்பமணயதமக அப்டிழதடமழ இனந்டமன்? அப்ழமட,
ய ஆமணயக்கு ழபம் னற்யறம் ழபம த்பிடீதணம - பிதணமகத்டமழ ஆகயட?

இப்டித்டமன் ஆத்ணமறக்கு ணற ழபமபடம்.
இன்ளமன உணமம் ளசமல்கயழன் - அத்வபட

சமஸ்த்ங்கநில் அடிக்கடிச் ளசமல்பட. அந்டய ணதக்கத்டயல்
என கதிறு மம்மகத் ளடரிகயட. ணமதம ணதக்கத்டயல்
ஆத்ணமபமட டி ீபமகத் ளடரிகயட - அடமபட
ீபன் "மன்" ன்று டின்டிஃவ ளசய்டளகமள்றம்
ணமகத் ளடரிகயட. கதிறு ன் என்று
இல்மபிட்மல் மம்ன ன் ழடமற்ம் உண்மதினக்க
னடிதமட. கதிற்யழ ¨ப்ர் - இம்ழமஸ் ண்ஞித்டமன்
மம்ன கல்ிக்கப்ட்டினக்கயட. அட இன்ய இட இல்வ
ன்கயழமட அத்வபடம். ஆமல், கதிறு மம்ம ன்மல்
இல்வடமழ? மம்னத் ழடமற்த்டக்கும் கதிற்றுக்கும்
கதிற்யன் யவதியனந்ட மர்த்டமல் ளகமஞ்சணமபட

ம்ந்டனண்ம? மம்ன ன்று யவத்ட உநய

அடித்டக்ளகமண்ழமழண, இப்டி தனறுத்டயதடயல்
கதிற்றுக்கு டமபட ங்கு உண்ம? டன்ிழ என
மம்னத் ழடமற்ம் ற்ட்டினக்கயட ன்டமல் அடற்கு
அந்ட மம்ின் வ கூடிற்ம? அப்னம் ளபநிச்சத்டயல்

மர்த்டழமட மம்ன இல்வ, கதிறுடமன் ன்று ளடரிந்டழட
(ணமவத ணதக்வகப் ழமக்கும் ஜம ப்கமசத்டயல்
மர்க்கும்ழமட ணஸ் ணவந்ட ஆத்ணம ணட்டும் ளடரிகய
ஸ்டயடயடமன் இட.) டன்ிணயனந்ட மம்னத் ழடமற்ம்
டுடுகயட ன்டமல் கதிற்யன் வ டமபட
குவந்டடம? இப்டிளதல்மம் ஆழமசயக்கும் ழமட

மம்ிழ கதிற்யன் ணமசமம் ளகமஞ்சம்கூ இல்வ,
அட ழபழ, இட ழபழ ன்றுடமழ யற்கயட?
இப்டித்டமன் ஆத்ணமறக்கு ழபழதமக ணஸ் இனப்ட.
ஆவகதமல் சற்றுனன் மன் ணமட டன்வத் டபி
இன்ளமன்வத்டமன் கமட்டிக்ளகமடுக்கும் ன்று

ளசமன்ழடமடு பிதம் யற்கபில்வ. 'இன்ளமன்று
இனந்டமல் அப்ழமட தத்டக்கு இழணற்ட்டுபிடும்,
ணமட இப்டி தத்வட உண்மக்கும் ழட

உள்நடம த்வபடத்வட உண்மக்குபட' ன்று னடயல்
ளசமன்ழன். அப்டிச் ளசமன்ட ரிடமன். அடற்குக்

கூடுடமக இப்ழமட ளசமல்பட: இப்டி ணஸ் டன்வத்
டபி இன்ளமன்வ ணட்டுழண கமட்டிக் ளகமடுப்ட
ணட்டுணயல்வ;. அடழப ஆத்ணமபின் யணம டமமக
இல்மணல் - ஆத்ணம ன்கய யணம டமமக

இல்மணல் - த்பிடீதணமக இனப்டடமன். கல்ிடம்,

ழபம், அத்தமம், அத்தமழமம் ன்று ப்டிச்

ளசமன்மறம் ளசமல்யபிட்டுப் ழமங்கள்; ணவ
ளன்மக வபத்ட அடழப யம் ன்று கமர்தம்
ண்டம்பவதில் ணஸ் ன் என்று ஆத்ணமறக்கு
ழபமக இனந்டளகமண்டு இனக்கயட ன்ழ
வபத்டக்ளகமள்ந ழபண்டிதடமகயட.

இன்ளமன்று இனந்டமல் தம் பந்டபிடும். ணறக்கு
ப்ழமடம் இன்ளமன்வத்டமன் ளடரினேணமடமல்
ணக்குத் ளடரிந்ட த்வபட ப்ஞ்சம் யத்த தணமடடமன்.
இப்ழமட ழடம ந்ழடமணமக அட்வதிழழத
ழபடமந்ட அட்வதமக அடித்டக்ளகமண்டினக்கயழமம்.

அடுத்ட க்ஷஞழண னணய ளகமஞ்சம் ஆடிமல், னகம்ளணன்று
பந்டமல்? அட பனபட இனக்கட்டும். இப்ழமட மன்

இப்டிச் ளசமன்றழழத தம் கவ்பிக்ளகமள்கயட.
இடடமன் ணயனுவத த்பிடீத ழமகத்டயன் டன்வண.
இன்ளமன்வழத ளடரிபிக்கும் இந்ட ணஸ் ன்ழட

ஆத்ணமறக்கு இன்ளமன்மக இனப்டடமன் ணற் ல்ம
பிடணம தங்கறக்கும் கமஞணம, னெணம தம்.
ஆத்ணமபியனந்ட ணஸ் னப்பிடுபடடமன் னடல்

த்வபடம், னடல் தம். அப்னம் ணயமல் உண்மகும்
அழக இட்வகள், அழக பிடணம தங்கள், த்வபட
ழமகணமகய ம்ம தம், கதம் ல்மம்.
ஆத்ணமடேபழண அத ழணமக்ஷம்
ளடய்பத்டயன் குல் (மன்கமம் மகம்)
அத்வபடம்

ழமர் டீர்ந்ட அவணடய கமஞ
ஆத்ணமடேபழண அத ழணமக்ஷம்
ஆவகதமல் ணஸ் ழமபடடமன் யணம ழணமக்ஷம்.

ணயயனந்ட பிடுட்டு ஆத்ணம டமமக இனப்டடமன்
அதணம அத்வபட ஆந்ட ழணமக்ஷ ஸ்டமம்.
ீபத்பம் ன்வட மம் ணயனுவதடமகழப
கனடயமறம், இந்ட ழப ீபத்பம் ன்

"அத்ழதமழமிட"க் கல்வக்கு ஆடமணம
"அடயஷ்ம" த்தணமகயத ஆத்ணமடமன் ீபனுவத
உண்வண யவதம னர்ஞ பஸ்ட. அவட

மக்ஷமத்கமம் ளசய்பட - அடமபட அந்ட ஆத்ணமவப
அயந்ட அடயழழத யவப்ளடன்ட - ணம
ஸ்டயடயதமதில்மணல் ழனதிமய், ழயபமய்,

ழனஞர்பமய், ழமந்டணமய் இனப்டமகழப இனக்கும்.
ணஸ் இன்ளமன்வ அயந்டம் உஞர்ந்டம் றக
டக்கங்கவந அடேபிப்ட ழமன்ய, ஆத்ணம டன்வத்
டன்மழழத உஞர்ந்டயனேம் அந்யவ யத்த

றகணமகழப இனக்கும். இன்ளமன்யயனந்ட

அவ்பப்ழமட றகம் பந்டமறம், றகம் பனகய

ணமடயரிழத, அந்ட றகத்வடபி ணயக அடயகணமக டக்கனம்
பனகயட. ஆத்ணமபிழ இப்டி இனக்கமட. தத்வட,
டக்கத்வடக் ளகமடுக்கக்கூடிதடம இன்ளமன்று

இல்மடடமல், ஆத்ணமபினுவத கட்ற் யவதின்
டன்ிதல்ம றகம் டக்கங்கநமல் டண்டித்டத்
டண்டித்டப் ழமகமணல் சமச்படணமடமக இனக்கும்.

தம் இல்மணல் ஆகழபண்டுணமமல் அடற்கு பனயத
ழடபம இன்ளமன்று இல்மட ஆத்ணமபமக

ஆபடடமன். அட ழணமக்ஷம் ன் பிடுட் யவ.
ணவ வபத்டக்ளகமண்டு ீபமக இனப்ட
கட்டுப்ட் யவ. கட்டு ன்ட ழமக ணயன்
ண்ஞங்கநமல் ற்டுபழடமடு ணட்டுணயல்மணல்,
அபற்வப் னர்த்டய ளசய்ட ளகமள்படற்கமக சரீ
இந்த்ரிதமடயகவநக் ளகமண்டு ளசய்னேம் கமர்தங்கநமகறம்
இனக்கயன். இந்டக் கர்ண ந்டத்வட டர்ண

கர்ணங்கநமழழத டநர்த்டயக் ளகமள்நழபண்டும்.
கர்ணத்டயன் டநர்த்டம் டர்ணம்
ளடய்பத்டயன் குல் (மன்கமம் மகம்)
அத்வபடம்
ழமர் டீர்ந்ட அவணடய கமஞ
கர்ணத்டவந டநர்த்டம் டர்ணம்
என பிகுக் கட்டு இனந்ட, அவடச் சுற்யப் ழமட்
கதிற்றுக்கட்டு னடிச்சு அபிழ்க்க னடிதமணல் ஆமல்

ன் ளசய்பமர்கள் ளடரினேணம? கட்டு டநர்படற்கு னடயல்
கட்டித கதிற்வபி இறுக்கணமக அவட இன்ளமன
கட்டுப் ழமட் ணமடயரி சுற்ய ளனக்கயப் ிடித்டக்

ளகமள்பமர்கள். 'கட்டுப் ழமட் ணமடயரி' டமழ எனயத
னடிச்சுப் ழமட்டுக் கட்டிழத பிணமட்மர்கள். இந்ட
இறுக்கத்டயல் னடயல் னடிச்சு ழமட்டுக் கட்டி கட்டு
றமகயபிடும். அவட டுத்டப் ழமட்டுபிமம்.

அப்னம், கட்டிணமடயரி, ஆமல் கட்டிழத பிமணல்

சுற்யதினக்கய இன்ளமன கதிற்வனேம் டுத்டபிட்மல்
பிகுகள் கட்ற்று பிடுட்டுபிடும். இழட ணமடயரி

ணயன் க்னத்ரிணத்டயல்  டயனும கமர்தங்கநமல்
ணஞினடிச்சமகக் கட்டுப்ழமட்டுக்ளகமண்டு ம்ம
ந்டத்டயல் கயக்கய மனம் அடயயனந்ட பிடு, "சமஸ்த்
கர்ணம" ன்று கட்டு ணமடயரி உள்நவடப் ழமட்டுக்ளகமள்ந
ழபண்டும். கன்மின்ம கட்மக இல்மணல் சமஸ்த்
னெணமக ரியகள் எவ்ளபமனபனக்கும் ஸ்படர்ணனொணம
அழக கமர்தங்கவந ளகமடுத்டயனக்கயமர்கள். ரியகநின்

னெணமக ஈச்பழ ழமட் னொல்கள் இவப. ம் ஸ்பந்ட
ஆவசதின்ழணழ கன்மின்ம ன்று கமரிதங்கள்

ண்ஞிப் ண்ஞி னடிச்சமகப் ழமட்டுக் ளகமண்டினக்கய
கட்டு டநர்படற்கு இந்ட ஸ்படர்ண கர்ணக் கட்டுடமன்
உடபி னரிபட. இட அசல் கட்டு அல். கட்டு ணமடயரி

ளரிக்கும். ஆமறம் இடயழ ளரிடுபட ம்னவத
டப்ம ஆவசகள்டமன். ம்வண ல்டயல் பிடுபிப்டற்ழக
இந்ட ளரிப்ன. இவடப் னரிந்டளகமண்மல் சமஸ்த்
கர்ணமக்கவந னொல்கள் ளகமஞ்சங்கூத் டப்மணல்
ந்ழடமணமகச் ளசய்ட ளகமண்ழ ழமகமம்.
இஷ்ணமதினக்கயட ன்று கண்வடத் டயன்னுகயழமம்.
வ்தமடய பனகயளடன்மல் அப்ழமட எட் எட்க் கயந்ட
கசப்ன ணனந்ட சமப்ித்டமழ ழபண்டும்? இட
கஷ்ணமதினந்டமறங்கூ, உம்ன ரிதமகடம்
ன்டமல் மழண மக்ரிம் ழமய் இந்டக் கஷ்த்வட
ழகட்டு பமங்கயக் ளகமள்நத்டமழ ளசய்கயழமம்?
ப்ழதஸ், ச்ழதஸ்

ளடய்பத்டயன் குல் (மன்கமம் மகம்)
அத்வபடம்
ழமர் டீர்ந்ட அவணடய கமஞ
ப்ழதஸ், ச்ழதஸ்
இஷ்த்வடத் டனபட என்மகறம், ல்வடச் ளசய்பட
ழபளமன்மனேம் இனக்கயன். (னவழத) ப்ழதஸ்,
ச்ழதஸ் ன்று இபற்வ உயத்டயல்
ளசமல்யதினக்கயட*. இஷ்ணமக இனப்ட டழபம
அடழப ணக்கு ப்ரிதணமக இனக்கயட. அவடத்டமன்
'ப்ழதஸ்' ன்ட.

இந்ட பமர்த்வட வனவதில்

அடயகம் இல்வ. 'ச்ழதஸ்' ன் பமர்த்வட அடிக்கடி
ழகள்பிப்டுகயழமம். "உசந்ட ன்வணகள்

உண்மகழபண்டும்" ன்று ஆசரர்பமடம் ளசய்னேம்ழமட
"ல்ம ச்ழதறம் உண்மகட்டும்" ன்கயழமம். ட
உண்வணதில் என உதினக்கு ல்வடத் டனபழடம

அடழப ச்ழதஸ். 'ப்ரிதம்' ன்டயயனந்ட 'ப்ழதஸ்'.
'ச்ரிதம்' ன்டயயனந்ட 'ச்ழதஸ்'. „றோ‟ ன்டயயனந்ட

"ச்ரிதம்" றோ ன்மல் க்ஷ்ணய, ளசல்பத்டயன் ழடபவட,
ணங்கநழடபவட ன்ட ல்மனக்கும் ளடரினேம்.
ஆத்ணமறக்கு ல்ட ளசய்கயவபடமன் யணம
ளசல்பனம், ணங்கநனம், யத்த றோனேம்.
(இப்ழமட 'றோ' ழபண்மம், 'டயன'டமன்

ழபண்டும்

ன்கயமர்கள். டப்ம மமிணமத்டயமழ அப்டிச்
ளசமல்கயமர்கள். சய சப்டங்கறக்ழக ல்ட ளசய்னேம்

சக்டய உண்டு, அடமபட 'ச்ழதஸ்' உண்டு. மண மணமவப

"கத் ப்டண ணங்கநம்" ன்று கமநிடமன்

ளகமண்மடுகயமன். ம-ண ன்கய சப்டம் அவ்பநற
ச்ழதஸ்கணமட. 'மண ம் ண்ஞணமட்ழன்.
"மண"வபத் டணயழ்ப்டுத்டய "இன்ணமபன்",
"இன்ணமபன்"

ன்று டமன் ம் ண்டழபன்' ன்மல்

ணந்த் சப்ட சக்டய இடயழ பனணம? "சயப" சப்டனம்

அப்டித்டமன். அடற்கும் ணங்கநம் ன்ழ அர்த்டம். அந்ட
சப்டழண ணங்கநத்வட உண்மக்கக் கூடிதட. அங்கமம்
ிடித்ட டக்ஷன் சயப சப்டத்வட த்ழபயத்டமன். "ீ

ணங்கநணம சயபவ த்ழபயக்கயமளதன்மல் 'சயப
இடன்' ஆகயமய்; சயபனுக்கு இடணம அசயபணமக,

அடமபட அணங்கநணமக ஆகயமய்" ன்று அபனுவத
ளண்ஞமக அபடமம் ண்ஞி அம்மள்
ளசமன்மளநன்று மகபடத்டயல் பனகயட.** இப்ழமட

இங்ழக ணங்கநணம "றோ" சய ழனக்குப் ிடிக்கமடடமக
இனக்கயட! இட இனக்கட்டும்.)
ச்ழதவ பிட்டு ப்ழதவப் ிடித்டக்ளகமள்கயழமம்.
இஷ்ம் ன்று என்யல் ழமய் பிறேகயழமம். அப்னம்
அடமல் கஷ்ம் ன்று ளடரிகயட. அந்ட யவதில்
இஷ்ப்  னடிதமட என்றுடமன் - கசப்ன ணனந்ட,

ங்கம் (ட்டிி) ழமன் என்றுடமன் - கஷ்த்வடப்
ழமக்கய ல்வடச் ளசய்த னடினேம் ன்று ளடரிகயட.
இஷ்ப் னடிதமட அந்ட என்வ ற்ட இப்ழமட
கஷ்ணமதினக்கமம். ஆமறம் இட சமச்படக் கஷ்ணமக
யன்றுபிமட. இஷ்ப்டித் டயன்னுபட ன்வட
சமச்படணமகப் ண்ஞிக்ளகமண்ழ ழமக மம் டதமர்.

ழதரிதம, டிளன்ட்ரி பந்டயனக்கமபிட்மல் அப்டித்டமன்

ண்ஞிக்ளகமண்ழ ழமதினப்ழமம். ஆமல் இஷ்ம்
இப்ழமட இந்டக் கஷ்த்டயல் ளகமண்டுபிட்டுபிட்ட.
இப்ழமட ணனந்ட சமப்ிடுபடம், ங்கணயனப்டம்
இஷ்ப்ட்டுச் ளசய்தக்கூடிதவபதல்டமன். அவப
கஷ்ணமகத்டமன் இனக்கயன். இனந்டமறம் ணனந்டம்,
ங்கனம் சமச்படணமய் யவத்ட பிடுகயவப

அல்ழப! அடமல் ணனந்ட சமப்ிடுகயழமம், ட்டிி
கயக்கயழமம், த்தணமகச் சமப்ிடுகயழமம். உம்ன

ரிதமகயப்ழமகயட. அப்னம், னன் ணமடயரிழத ணறுடி
இஷ்ப்டி டயன்மல் உம்னக்கு பத்டமன் பனம் ன்று
மக்வடதமய் இனக்கயழமம். கண்டி டயன்மணல்
கட்டுப்டுத்டயக் ளகமள்கயழமம். மம் இப்டிச்

ளசய்கயழமழணம இல்வழதம னத்டயசமயகநமக இனந்டமல்
இப்டித்டமன் ளசய்தழபண்டும்.
* கழமயத் 2:2
** றோணத்

மகபடம் 4:4:14

கர்ண ழமய்க்கு டர்ண ணனந்ட
ளடய்பத்டயன் குல் (மன்கமம் மகம்)
அத்வபடம்
ழமர் டீர்ந்ட அவணடய கமஞ
கர்ண ழமய்க்கு டர்ண ணனந்ட
இஷ்ப்டி ணவ ஏபிட்டு, அடன் பிவநபமகக்
கண்டி கமர்தம் ளசய்ட ன்மகக் கர்ண ந்டத்டயல்

கட்டுண்டு கயக்கயழமட, கட்வத் டநர்த்டபடற்கமகழப
னடயல் அடயகம் ளரிக்கயன் டர்ண சமஸ்த் கர்ணக்

கட்வ ழமட்டுக் ளகமள்நழபண்டும். அடயழ

ழமட்டினக்கய னொல்கள் ணறக்கு இஷ்ணமடமக
இனக்கத்டமன் இனக்கமட. ழமட்டு ளரிக்கய ணமடயரிடமன்
இனக்கும். ஆமறம் இட சமச்படக்கட்டு இல்வ. கட்டு
ணமடயரி ளனக்கயப் ிடித்டக் ளகமண்டினப்டடமழழதமனயத
னடிச்சமய் பிறேந்ட கட்டு இல்வ. க்பணமகயக் கர்ண

ந்டம் னறேக்கப் ழமகயழமட, சமஸ்த் னொல் மர்த்டப்
ண்ஞழபண்டுளணன்கய கட்டுப்மடும் இல்மணல்

ழமய்பிடுகயட. ஆத்ண ஜமிக்கு ந்டக் கட்டுப்மடும்
இல்வ, ந்ட னொறம் இல்வ. பர்ஞம், ஆச்ணம்
ன்பற்வ வபத்ட உண்ம க சமஸ்த்
னொல்கறம் ழமய்பிட்பன் அபன். இபற்வக்

கந்டபிட்டமல் அபனுக்கு "அடயபர்ஞமச்ணய" ன்ழ
ளதர்.
ஆமல், சற்று னன்மல் ளசமன் வ்தமடய - ணனந்ட
உணமம் இந்ட பிதத்டயல் னறேக்க அப்டிழத

ளமனந்டய பிடுகயளடன்று ளசமல்னடிதமட. ளகமஞ்சம்
பித்தமம் இனக்கத்டமன் ளசய்கயட. ளகமஞ்ச மள்
அல்ட இண்டு னென்று ழபவந ணனந்ட சமப்ிட்மல்
ீர்ஞக் ழகமநமறு (பதிற்றுப் ழமக்கும் த்டக் கடுப்னம்)

ரிதமகயப் ழமய்பிடுகயமற்ழம அவ்பநற சரக்த்டயல்
கர்ணம ன் வ்தமடய டீர்கயடயல்வ. ழடபமகு
ன்டமல் சய ழனக்கு ப்ழமடழண பதிற்யழ ஆயட்
அடயகம் சுக்கயட. அப்ழமட ணனந்டம் யறுத்டமணல்
சமப்ிட்டுக்ளகமண்ழ இனக்க ழபண்டிதினக்கயட. ப்ர்,
தமடீஸ், மர்ட் ன்று  ழர் யத்தனம் ணனந்ட
சமப்ிட்டுக் ளகமண்ழ இனக்கயமர்கள். யவதத்

டப்னக்கநில் ணஸ் ழமய் ம்மடயத்டக்ளகமண்ழ கர்ணம
வ்தமடயவதனேம் ீண் கமம் ஸ்படர்ண ணனந்ட

சமப்ிட்டுத்டமன் ஸ்பஸ்டம் ளசய்ட ளகமள்ந னடிகயட.
உங்கறக்கு உத்மம் டனபடற்கமக மன் ளமய்க்கமக,
"சமஸ்த்ங்கவநப்

மர்த்ட அடன் ல்ம னொல்கநின்

டினேம் க்கழபண்டிதட ளகமஞ்ச கமத்டக்குத்டமன்,
ளகமஞ்ச கமணமறழழத அந்டக் கட்டுப்மடும்
ழமய்பிடும்" ன்று ளசமல்யபிக்கூமட. அடமழழத
இவடச் ளசமல்கயழன். றகமம் சமஸ்த்ப்டி

ஸ்படர்ணமசவஞ ண்ஞத்டமன் ழபண்டிதினக்கும்.
ஆமல், இடயல் உத்மம் ஊட்டுபடமக என அம்சனம்
இனக்கயட. அவட உங்கறக்குச் ளசமல் மன் ணந்ட
பிறம் கூமட. கசப்ன ணனந்ட இஷ்ப்ட்டுச்

சமப்ிக்கூடித என்மக என ழமடழண ஆபடயல்வ.
சமப்ிட்டுத்டமன் ஆக ழபண்டும் ன்டமல்
யத்டக்ளகமண்டு சமப்ி ழபண்டிதடமகழப

சமப்ிட்டுத் ளடமவக்க ழபண்டிதடமகழப - அட
ப்ழமடம் இனக்கும். னகயப்ழமமறங் கூ னடயல்
இனந்ட ளபறுப்ன, ஏக்கமநிப்ன ழபண்டுணமமல் இல்மணல்
ழமகுழண டபி, கசப்ன ணனந்வடப் "ிடித்ட"ச் சமப்ிடுபட
ன்ட என மறம் இல்வ. சமஸ்த் னொல்கள் இப்டி
இல்வ. ளகமஞ்சகமம் அபற்வப் ின்ற்யச்
ளசய்ழடமணமமல் அப்னம் அபற்யழழத என ிடிப்ன,
என ிடித்டம் ற்ட்டுபிடும். பிடயழத ன்று அந்ட
பிடயகவந அடேஷ்டிக்கமணல், "ரிதம என்வக்
ளசய்கயழமம்" ன் ந்டஷ்டி ணக்ழக ற்ட்டு,

ப்ரிதத்ழடமடு அப்டிப் ண்ஞ ஆம்ிப்ழமம். ண

அமசமணமக க்நப், குடி, ழஸ் ன்று இஷ்ப்டிப்
ழமபர்கள் அப்னம் ஆசமணமக ணமறுகயழமட

த்டவ இஷ்த்ழடமடு ஸ்மம், ணடி, உபமம் ன்று
அடேஷ்டிக்கயமர்கள் ன்வட அங்கங்ழக இன்வக்கும்
மர்த்டக் ளகமண்டுடமன் இனக்கயழமம். ளமம்றம்

அமசமணமக இனந்டபர்கள்டன் அவடபிட் ிற்மடு,
ணற்பர்கவநபிறம் ளமம் யதணணமக க்க
ஆம்ிக்கயமர்கள். ழடம என 'கம்ல்ி'ல், ளரிப்ில்
இப்டிச் ளசய்தமணல் ஸ்ழபச்வசழதமடு ந்ழடமணமக
இப்டி பினம்ிச் ளசய்கயமர்கள். சமஸ்த் னொல்கறக்கு
உள்ந ளனவண இட. அட கசப்ன ணனந்ட இல்வ.

கூஷ்ணமண் ழஹ்தம், னேமி ணனந்டகள் ணமடயரி
டயத்டயப்மக இனப்ட. ித்ட சரீனள்நபர்கறக்கும்,
பிக்கடிட்பர்கறக்கும் அந்ட ழடமங்கநிமல் ல்
னசயனேள்ந டமர்த்டங்கறம் கசக்கயமற்ழம, ம்னவத

ணயன் ழடமத்டயமழழதடமன் டர்ண சமஸ்த் ணனந்ட
கசக்கயட. இடற்கு இன்ளமன ழகமடிதில் ல் மம்ின்
பிம் யபனுக்குச் சரதக்கமய் டயத்டயக்கும் ன்று
ளசமல்பமர்கள். இப்டிழத பிதறக பித்டயல்

ஈடுட்பனுக்கு, பமஸ்டபத்டயல் பிணம டஷ்கர்ணமழப
ணடணமக இனக்கயட. ப்டிப்ட்பமமறம்
"டயனந்டடம்" ன் யணம கபவ இனந்டமல்

சமஸ்த் ணனந்ட ிடிக்க ஆம்ித்டபிடும். இண்டு
அர்த்டத்டயறம் "ிடிக்க" ஆம்ித்டபிடும். அடமபட அட
ன் டறம் ஆம்ிக்கும்; ணறக்குப் ிடித்டடமகறம்
ஆகயபிடும். ட்ரீட்ளணன்ட் றகமம் க்கழபண்டிதழட
ன்மறம், டயத்டயப்ன ணனந்டமக இனப்டமல், அவட
இஷ்ப்ட்டுச் சமப்ிடுபட ன்று ற்டுபடமல்,

சயத்டக்ளகமள்நமணல் அத்டவ கமனம் "ட்ரீட்ளணன்ட்"
டுத்டக்ளகமள்நமம்.

டமர்ணயக கர்ணம ழம ழணமக்ஷ உமதணல்
ளடய்பத்டயன் குல் (மன்கமம் மகம்)
அத்வபடம்
டமர்ணயக கர்ணம ழம ழணமக்ஷ உமதணல்
ஆமறம், இன்ளமன்வ இங்ழகழத ளசமல்ய பிடம்.
ஸ்படர்ண கர்ணம ணட்டும் ஆத்ணமவப ணயன்

கட்டியனந்ட பிடுபித்ட பிமட. அடமபட, யஷ்கமம்த
கர்ண ழதமகம் ன்ழட ழமக ழணமக்ஷத்வட
அநித்டபிமட.
ணழ அற்றுப்ழம யவ அல்பம ழணமக்ஷம்?
அப்ழமட ண்ஞம் ன்ட இல்வ. ண்ஞழண இல்மட
ழமட கமர்தம் யச்சதணமக இல்வ. ழப,
கமர்தனொணம என ழதமகம் அவட
அவபிப்டற்கயல்வ.
ணத்டயன் யவறக்கும் டர்ண கர்ணம ழமடமட
ணடேஷ்தனுக்கு னடல் கட்டு கமர்தம். அடுத்ட கட்டு
ண்ஞம். கமர்தக்கட்வத் டநர்த்டழபடமன் கர்ண ழதமகம்
ளனம்மறம் ப்ழதமப்டுகயட. தில்
ற்யல்மணல் ளசய்பட ன் ணழமமபத்டழழத
இந்ட ழதமகம் அடேஷ்டிக்கப்டுபடமல், இந்ட ழதமகத்டக்கு
ஆடமழண அந்ட ணழமமபணமக இனப்டமல் அந்ட

அநறக்கு ணவ, அடமபட ண்ஞத்வடப் ரிசுத்டய

ளசய்கயட. ஆமல் இப்டி ரிசுத்டய ளசய்பட அறேக்வகத்
டவக்கயழடமடு ரி; அங்கமம் ண்ஞி

அனகுடுத்டபடமகமட. பட்வத்
ீ
டவத்ட ழகமணதம்
ளடநித்ட பிட்மல் (இந்ட மநில் 'ளட்மல்'
ழமடுபமர்கள்!) ழமடணம? அடயழ ணவஞ, பிரிப்ன- sofa
ன்ழ வபத்டக் ளகமள்றங்கள் -ழமழபண்டும்.
ஊடபர்த்டய ற்ய வபக்கழபண்டும். ழகமம்
ழமழபண்டும், இழட ணமடயரி ணவ அறேக்குப் ழமக
ளபறுழண டவத்டபிட்மல் ழமடமட. அவட ல்

ண்ஞங்கநமல் யப்ி அனகு ளசய்த ழபண்டும். இப்டி
அனகுடுத்டக் கர்ணமபமல் ஆகமட.
கவசயதில் ணழ ழமமல்டமன் ஆத்ணமடேபம்
ற்டும் ன்டமல் இப்ழமழட ணவ ளபறுணழ

ரிசுத்டய ண்ஞி ளபயச்ளசன்று பிட்டுபிட்மல் ழமடம்
ன்று யவத்டபிக்கூமட. ளகட் கர்ணமவப ல்
படர்ண கர்ணமபமல் ழமக்கயக் ளகமள்நழபண்டுளணன்ட
ழமழப, இடபவ ன்ணமந்டணமக வ்பநழபம

ளகட்பற்வ ண்ஞிபிட்ழமழண, அபற்வ ல்
ண்ஞத்டமல்டமழ ழமக்கயக்ளகமள்ந ழபண்டும்?
தன்ஸ் சட்ப்டிழத ஆக்க்ஷனுக்கு ணணமய்

ரிதமக்க்ஷன் இனந்டமகடழண! (ளசதறக்கு ணணமக
டயர்ச்ளசதல் ண்ஞிதமக ழபண்டுழண!) இல்மபிட்மல்
பிவநற டீமழட! இம்ணமடயரி ளகட் ண்ஞங்கவநப்
ழமக்குபடற்கம ல் ண்ஞங்கவந உண்மக்குபடற்கு
கர்ணம (கர்ணழதமகம்) ழமடமட. இப்ழமட அடணவ
ளபயச்ளசன்று ண்டபழடமடு பிட்டுபிட்மல், ிஞ்வசழத
றேக்கவபக்கப் மர்த்ட அட ளபம்ிப் ழமகும்டிச்

ளசய்பட ழமத்டமன் ஆகும். ிஞ்வசக் கமதமக, னணமக

ணடணம ண்ஞ த்டமல் னடயவபத்ட அப்னம்டமன்
உடய பிழபண்டும்.
கர்ணழதமகம் ன்று சமஸ்த்ம் அவணத்டத் டந்டள்ந
ஸ்படர்ணமடேஷ்ணமட என ீபணஸ்
இந்த்ரிதங்கவநக் ளகமண்டு டன்னுவத

இஷ்னர்த்டயக்கமக ளசய்ட ளகமண்பற்யன்
பிவநறகவநத் ழடய்த்ட அனயப்டற்கு ணட்டுழண
னக்தணமக உடறம். இஷ்ப்ட் அந்ட ணவழத
யவற ண்ஞ அட ழமடமட. ணயன் டப்ம
ண்ஞங்கவநத் டயனத்ட, அடமபட ணஸ் டப்மக

ண்டபவடத் டயனத்ட, சமஸ்த் கர்ணம வக்மக
உகமம் ண்ஞமட; ண்ஞ அடமல் இதமட. அடன்

ழச்சழ அப்டி. கர்ணம கர்ணமழபமடு டமன் ம்ந்டப்
னடினேம். கமர்த னொத்டயல் இஷ்ப்டி ளசய்டவட,
சமஸ்த்த்டயன் னொல்டி கமர்தனொணமகச் ளசய்பட
ரிப்டுத்ட இதறம். ணயல் யவப்வனேம்
யவக்கய ணவனேம் கமர்தம் ப்டி ரி
ளசய்தனடினேம்?
அன்ன, க்டய

ளடய்பத்டயன் குல் (மன்கமம் மகம்)
அத்வபடம்
அன்ன, க்டய
டஷ்கமர்தத்வட த்கமர்தத்டமல் ரி ளசய்கயமற்ழம,
ளகட் யவப்வ ல் யவப்மல்டமன் ரிளசய்த

னடினேம். இங்ழகடமன் அன்ன பனகயட. ல்

ண்ஞங்கநிளல்மம் டவசயந்டட அன்னடமன். அந்ட
அன்வ ணஸ்ட ீபமசயகநினம் ளசறத்டழபண்டும்.
அத்டவ ீபமசயக்கும் னெமடமணம ணமத்ணமபிம்
ளசறத்டய க்டய ளசய்தழபண்டும். னெத்டயம் அன்ன

(க்டய) ளசய்தமணல் அடயயனந்ட பந்டபற்யம் ணட்டும்
ளசய்தப் மர்த்டமல் அட ரிதமய் பமட. அடமல்
ஈச்பக்டய அத்தமபச்தம். ணஸ் ீபனுக்குப் ழமடுகய

டப்ம ண்ஞக்கட்வ டுத்டப் ழமடுபடற்கு இடடமன்
பனய ளசய்னேம்.
அடமபட ணஸ், டமன் ின்ழ யன்றுளகமண்டு, சரீத்வட
னன்ழபிட்டுச் ளசய்பிக்கய கர்ண ந்டம் ணட்டுழண

த்கர்ணமபிமல் ழமகும். ணயன் ழர் ந்டணம

ண்ஞத்டயன் ந்டம் க்டயதிமல்டமன் ழமகும். க்டயனேம்
ண்ஞம்டமன், ணவ வபத்டக்ளகமண்டு அடமல்
ண்டபடடமளன்மறம், ப்டி சமஸ்த் கர்ணம வனத
கர்ணக்கட்வ அபிழ்க்கய கட்மதினந்டழடம, அப்டிழத
இடறம் ண்ஞத்டயன் பிதத்டயல் ளசய்னேம். க்டய
ளசறத்டயக்ளகமண்ழ ழமமல் அட னற்யப்

னர்ஞணமகும்ழமட, 'ணஸ் ன்று டிதமக என்வ
வபத்டக்ளகமண்டு இபன் ழபமக க்டன் ன்று இனக்க
ழபண்மம்' ன்று கபமழ யவப்மர் - இபவ
ணயயனந்ழட அபிழ்த்ட பிடுடவ ண்ஞித்
டன்னுவத ஆத்ண ஸ்பனொத்டயல் என்மக்கயக்
ளகமண்டுபிடுபமர்.

ிடிமணல் டயணயயக்ளகமண்டு மமக்கனம் ஏடுபவடழத
இதற்வகதமகக் ளகமண் ணவ அடன் ழர்

டிமர்ட்ளணன்ம ண்ஞத்டயல் என ல்வக்குள்
கட்டுப்டுத்டய அன்ன னடம த்சயந்டவகநில்
ணமத்டயம் ழமகப்ண்டபட றணம கமர்தணல்.
அடமல்டமன் னடயல் கர்ண ணமர்க்கத்டக்ழக

சமஸ்த்ங்கநில் ப்மடமன்தம் டப்ட்டினக்கயட.
சமஸ்த் கர்ணமறக்குப் ின்ஞிதம த்சயந்டவ
ளடய்பத்டயன் குல் (மன்கமம் மகம்)
அத்வபடம்
சமஸ்த் கர்ணமறக்குப் ின்ஞிதம த்சயந்டவ
இப்டிச் ளசமன்மல் கர்ணம ன்ட கமர்தத்ழடமழழத
எழதடிதமய் னடிந்டபிடுகயட ன்று அர்த்டணயல்வ.
ணயன்ணீ டம் அடன் மடயப்ன - ளகட்டம மடயப்ன,
ல்டம மடயப்ன இண்டும் இனக்கத்டமன் ளசய்கயன்.
ளன்மல் ணயடமகயத ண்ஞங்கள் கக்கமணல்

ணம ளணயன் ணமடயரி மம் கமர்தம் ண்டபடயல்வ.
கமர்தம் 'ப்மணயன்'மக னன்னுக்குத் ளடரிந்டமறம், அந்டக்
கமர்தத்டக்குப் ின்ழ என ண்ஞனண்டு. ளமடபமகச்
ளசமன்மல் மம் ணஸ் ழமடி கமர்தம்

ண்டபளடல்மம் ழமக இன்ங்கநிறள்ந ஆவச
ண்ஞத்டயன் ழணழடமன். 'இப்டிப் ண்ஞிப் ண்ஞி
அறேக்ழகயப் ழம ம்வண சுத்டய ளசய்டளகமண்டு ஜம
பிசமமடயகள் ளசய்படற்குரித மத்ணமக

ஆக்கயக்ளகமள்நழபண்டும்' ன் ண்ஞனம்,

'னெத்டக்கம

டப்ட் கமர்தங்கநில்

குனப்ழணற்மணல் அவப எறேங்கமகப் ிரிபிவ
ளசய்தப்ட்டு க்ணப்டி ஆற்ப்ழபண்டும்; இடமல்
ழமழகக்ஷணம் உண்மக ழபண்டும்' ன்
அன்ளண்ஞனம் என்றுகந்ழட சமஸ்த்ம் பிடயத்ட
ஸ்படர்ண கர்ணமக்கறக்குப் ின்ழ அடிப்வதமக
இனக்கயன்.
த்கர்ணமபில் சயத்டச் சயடல் குவபட
அழடமடுகூ ந்டக் கமர்தத்டயறம், இப்டிப் ளமடபமடமக
இல்மணல், அவடக் குயத்ழட ற்ட் அழக ண்ஞங்கள்
கந்டயனக்கயன். னவ ன் கமர்தம்

ளசய்கயமளன்மல், 'இப்ழமட டநய அர்ச்சவ

ண்ஞடம்', 'இப்ழமட ில்பமர்ச்சவ ண்ஞடம்' ,
டீத்வடத் டெண்டிபிழபண்டும்', னம மத்ங்கநில்
இயக் ளகமள்நமணல் ப்டக்ஷயஞம் ண்ஞடம்' ன்யப்டி
அழக ண்ஞங்கள் ழடமன்ய, அடன்டிழத கமர்தம்
ளசய்கயமன். 'க்டய' ன் ளமடபம, னக்தணம

ண்ஞத்ழடமடு இப்டிப்  ண்ஞங்கள் உள்ந.
இப்டிழத எவ்ளபமன கமர்தத்டயறம்.

இடயழ கபிக்கழபண்டித பிதம் ன்ளபன்மல்,
கர்ணம இப்டிச் சய ண்ஞங்கழநமடு ழசர்ந்டடமக
இனப்டமல் இடற்கு ம்ந்டணயல்மட ழபறு
ண்ஞங்கநில் அப்ழமட ணமல் ழமகனடிபடயல்வ.
டிதமக ணவ பிட்மல் அட ம்ந்டம

ம்ந்டணயல்மணல் ல்மப் க்கனம் சயடய
ஏடிக்ளகமண்டினப்ட ழமயல்மணல், கமர்தம்

ளசய்கயழமட அந்டக் கமர்தம் ம்ந்டப்ட் சய

ண்ஞங்கநில் ணட்டும்டமன் ணஸ் ளசல்றகயட. இந்ட
அநறக்குக் கமர்தத்டயமழழத ணறக்கும் என
கட்டுப்மடு பனகயட. னர்ஞக்
கட்டுப்மமதில்மபிட்மறம், ழடம என பனயதில்

ணட்டுழண ணஸ் ழமபட ன் அநறக்குக் கட்டுப்மடு
ற்டுகயட.
ழபவ டறம் ளசய்தமணல் ளபறுணழ உட்கமர்ந்ட
ளகமண்ழம டுத்டக்ளகமண்ழம இனக்கும்ழமட
வடதமபட என்வழத யவப்ட, அல்ட அவடக்
குயத்ட சயபற்வ ணட்டும் யவப்ட ன்மல்

னடிபடயல்வ. ளடமர்ில்மட ணமசமங்கநிளல்மம்
ணஸ் ிய்த்டக் ளகமண்டு கயநம்னகயட. ஆமல் என
ழபவதில் ஈடுட்டு பிட்மல் அட ம்ந்டப்ட்

ண்ஞங்கறன் ணட்டும் ணஸ் யன்றுபிடுகயட. 'ஈச்ப
த்தமம் ளசய்தமம்' ன்று கமர்தணயல்மணல்

உட்கமர்கயழமட, ழமகப்மட ண்ஞத்டயளல்மம்
ணஸ் மய்கயட. இப்டிப் ழர் பந்ட
ளசமல்யக்ளகமண்டு அறேகயமர்கள். அடழப ஈச்பவப்
னவ ண்டகயழன் ன்று ஆம்ித்ட, அடற்கம

கமர்தங்கவநச் ளசய்டளகமண்டு ழமகும்ழமட, அப்ழமடம்
 ண்ஞங்கள் உண்மமறம், ம்ந்டழணதில்மட
ண்ஞங்கள்கூக் ளகமஞ்சம் பந்டமறம், பவக ளடமவகழத
இல்மணல் சயத்ட வ்னத்டய சயடறுபட ன்று இல்மணல்,
அடற்கு ஏநபில் கட்டுப்மடு ற்டுகயட.

னவடமன் ன்யல்வ; எனத்டன் சரட்மடுகயமளன்மல்
அப்ழமட அவடக் குயத்ட ண்ஞங்கநில்டமன்

அபனுவத ணஸ் கமன்ளன்ட்ழட் ஆகயட.
ளமம்றம் ச சயத்டனள்ந என குனந்வட கயட்டிப்னள்
பிவநதமடும்ழமட அடனுவத சயத்டம் அடயழழதடமன்
இனக்கயட. "க்ஷஞம் டனகயழன் பம" ன்று

டமதமர்க்கமரி கூப்ிட்மல்கூ, "ழபண்மம் ழம" ன்று
ளசமல்யபிட்டு, மக்வகத் டனத்டயக்ளகமண்டு

பிவநதமட்டிழழத னம்னணமகப் ழமகயட.
சமஸ்த் கர்ணம ன்று ணமன்கள் பகுத்டக்
ளகமடுத்டயனப்வப இண்டு பிடத்டயல் ல்ட

ண்டகயன். ணற் கமரிதங்கள் அபசயதணற்டயழம,
டப்மடயழமகூ ணவ யறுத்டயகயன்ளபன்மல்,
சமஸ்த் கர்ணமக்கள் ண்ஞங்கநில்

ல்வபதமபற்யழழத ணஸ் ழமகும் டிச்
ளசய்கயன். இட என்று. ளகட்வபதம

ல்மபற்யயனந்டம் அவப ணவத் டயனப்ி
பிடுகயன். இட இண்மபட ன்வண.
கமர்தத்டயழழத கண் ன்கயழமட ணஸ் இண்மம்
க்ஷணமகயட. ஆமறம் ணறக்கும் இப்டிக்

கமர்தத்டயமல் ன்வண உண்மகயட. ம்ணநபிழ

ணக்கு ன் ளடரிகயளடன்மல், என த்கமர்தத்டயழ
மம் ஈடுட்டினக்கயழமட அட ந்ட அநறக்கு ம்வண
த்சயந்டவதில் ளசறத்டயமறம் ரி, அல்ட
ளசறத்டமணழ ழமமறம் ரி, யச்சதணமக ம்வணக்
ளகட் யவப்ன யவக்க ளபமட்மணறம், அவடபி

ர்ப யச்சதணமக, ளகட் கமர்தம் ளசய்த ளபமட்மணறம்
டடுத்டப் ளரித உகமம் ண்டகயன்.
கமர்தனம் த்தமனம்
ளடய்பத்டயன் குல் (மன்கமம் குடய)
குன
ழசமன மட்டிறம்
ழசமன மமக்கறம் டங்கள் மஜ்தத்வட ழபட
சமஸ்டயங்கள் ன்மகப் ிகமசயத்ட பித்தம

னணயதமகத்டமன் பநர்த்ட பந்டமர்களநன்மறம்

ழசமனழடசப் மசமவகவந 'கடிவக' ன் ளதரில்
குயப்ிக் கமழஞமம். ஆமறம் டஞ்சமறொர் யல்ம
ழபப்த்டெரில் ('ழபம்ற்றூர்' ன்ட அடன் ரிதம
ளதர்) ணமண்டிடர்கள் கல்பி ழமடயத்ட, 'கடிவக'

ன்ழ ளதர் ளற்யனந்ட என கமசமவ இனந்டடமகத்
ளடரிகயட. டயனக்கனயத்டயட்வ ழபடனரீச்பர் ஆத
கர்ப்க்னத்டயன் பபண்வச் சுபரிறள்ந னடமம்

மழந்டய ழசமனின் கல்ளபட்டியனந்ட இட ளடரிகயட.
இட 'கடிவக' ன் ளதனக்குத் ளடற்கு ல்வ.
<

கர்ணழதமகனம் ற்யன்வணனேம்
ளடய்பத்டயன் குல் (மன்கமம் மகம்)
அத்வபடம்
கர்ணழதமகனம் ற்யன்வணனேம்

இம்ணமடயரி சயத்ட சுத்டயக்கு உடபி ளசய்படமல்டமன் ஸ்பத

மம், ற்று இல்மணல் கமர்தம் ண்டபடற்கு 'ழதமகம்'
ன்று ளரித ளதர் ளகமடுத்ட, 'கர்ண ழதமகம், ன்ட.
ணயன் இஷ்ப்டி ழமய்ச் ளசய்கயளடல்மம் ன்ண
ன்ணமபமக ம்வணப் னயபமங்குபடற்ளகன்று ழசர்ந்ட
பிடுகயட. டமபட கஷ்ம் ற்ட்மல், ிடிக்கமடட
என்று ழரிட்மல் "கர்ணம" ன்று டவதில்
அடித்டக்ளகமள்பட இவடக் குயப்ிட்டுத்டமன். ணவ
சுத்டப்டுத்டய ஆத்ணமபிம் கவபடற்கு னடல்டி

ழமட்டுக் ளகமடுப்ட டளபன்மல், அடறம் கர்ணமடமன்.
'Path of Karma' ன்று

இப்ழமட யவதப் ழர் ளக்சர்

ளசய்கயடம், இங்க்மண்டிறம் அளணரிக்கமபிறனள்ந
ப்நிர்கவந ளகமண்டு னஸ்டகம் ழமடுபடம்
இவடக்குயத்டத்டமன். கர்ண ணமர்க்கம், க்டய ணமர்க்கம், ஜம
ணமர்க்கம் ன் னென்று ழணமக்ஷ மடங்கநில் என்மக
(ழர் மடணம, உமடணம ன் பிபமடம் இங்ழக
ழபண்மம்) இனப்ட இந்ட Path of Action. இட ம்

இஷ்ப்டி, ணம் ழமடி கமர்தம் ளசய்கயடல்.
இஷ்ழணம, இஷ்ணயல்வழதம, சமஸ்த்ம் ளசமல்யபிட்ட
ன்டமல் ளசய்ழடதமக ழபண்டித கர்ணமக்கவந இங்ழக
ளசய்கயழமம். ணயன் ற்று, மசங்கறக்கு இங்ழக
இணயல்வ. இட ளமந்ட மம், தம் கயவக்குணம
ன்று வப் மர்த்டச் ளசய்கய கமர்தணயல்வ.
'Disinterested Action' ன்கயமர்கள். 'Uninterested' இல்வ-

அப்டிச்ளசமன்மல் அக்கவதில்மணல் கமர்தம்
ண்டபட ன்று அர்த்டணமகயபிடும். 'Disinterested' ன்மல்
"ஸ்பதஉஞர்ச்சயகநமழ, டன்னுவத ளமந்ட பினப்ன
ளபறுப்னக்கநமழ மடயக்கப்மணல்" ன்று அர்த்டம்.

"டன்னுவத ளமந்ட மம மங்கவநக் கனடமணல்"
ன்று அர்த்டம். "யஷ்கமம்தம்" ன்ட இவடத்டமன்.

இடயழனேம் என பினப்ன இனக்கத்டமன் ளசய்கயட! 'ஆத்ண
கமணம்' ன்று உயத்ழட ளசமல்றகயடி டன் ய
ஸ்பனொணம ஆத்ணமவப அவத ழபண்டுளணன்

பினப்ம்.* உழழத அந்ட யவவத 'அகமணம்' ன்றும்
உயத் ளசமல்கயட. அடமபட ஆத்ணமபில் க்தப்
ழபண்டுளணன் ஆவச ஆவசழததில்மட அகமண யவ
ன்கயட. ணஸ் டன் மத்டக்கமக ஆவசப்டுபடடமன்
டப்ன. ளன்மல் இட ளக்கூடித மளணல்மம்
இந்த்ரிதச் சயற்யன்ங்கள்டமன். இங்ழகழதம

ஆத்ணமபமபடற்கு அட ஆவசப்டும்ழமட டன்
மத்டக்கமக இல்மணல், டமன் அப்டிழத ஷ்ப்ட்டுப்
ழமபடற்கு ஆவசப்டுகயட; டமன் கர்ப்னம் ரிந்ட

ழமகயமற்ப்ழமச் சுபழதில்மணல் அனயந்டழமய்,
ஆத்ணமவப ணமத்டயம் ப்கமசயக்க பிழபண்டுளணன்று
பினம்னகயட. இந்ட பினப்ம் டப்ில்வடமன். இட

இனந்டமல்டமன் மம் ம்ம பமழ்க்வகவத பிட்டு
த்த டத்பத்டயன் க்கழண டயனம்னழபமம்.
ளமந்ட மத்வடக் கனடமட இடயல்டமன் ணம ளரித
மணயனக்கயட. 'தம் ப்த்பம ச (அ) ம் மம்

ணந்தழட  (அ) டயகம் டட:', அடமபட, 'வட அவந்டின்
அவடபிப் ளரித மணமக ழபளவடனேம் ணடயக்க
னடிதமடழடம அப்டிப்ட் மம்' ன்று கபமன்
ளசமல்கய** ஆத்ண மந்டமன். னன்ழ ளசமன்மற்ழமல்
ணவ அழப ஷ்ப்டுத்டயக்ளகமண்டு ளறுகய

மணமக இட இனப்டமல் இட ழமற்றுடற்குரிதழட. ணற்
ம ண்ஞத்ழடமடு இவடச் ழசர்த்டபிக் கூமட.
ணறக்கு இஷ்ணமக, ந்ழடமணமக இனக்கயட
ன்டற்கமக இல்மணல், ணவ சுத்டயளசய்ட
ஆத்ணமபில் ழசர்ப்ிப்டற்கு உடறகயட ன்ழ
சமஸ்த்ரீத பிடயனவகநின்டி கமர்தங்கவநச்

ளசய்படடமன் கர்ண ணமர்க்கம், அல்ட கர்ண ழதமகம் ன்று
ளசமல்ப்டுபட. 'கர்ணம' ன்று டவதில்
அடித்டக்ளகமள்கயடன் 'ஃளக்ட்'வத் டஞித்ட அட
ழமடுகய ந்டத்வடத் டநர்த்டயபிடுபழட கர்ணழதமகம்
ளசமல்றம் ஸ்படர்ண கர்ணமடேஷ்மம்; அடமபட
அபபனும் டக்கு சமஸ்த்ம் பிடயத்டயனக்கய

கவணகவநக் ளகமஞ்சங்கூ பறேபமணல் ின்ற்றுபட.
கர்ணம ளசய்பட ப்டி ணவனேம் ல்டமகழபம
ளகட்டமகழபம மடயக்கயட ன்று மர்த்ழடமம். கர்ண
ந்டம் ன்று ளசமல்படயறம் இப்டிழத ம்னவத

ணயன் ன்ணமந்ட ண்ஞங்கள், ழமக்குகள், அடேப
ளடிகள் (இபற்வ 'பமவ' ன்ழ ளசமல்யதினக்கும்)
ல்மம் கந்டடமினக்கயன். மம் ளசய்னேம் ல்,
ளகட் கமர்தங்கறக்கம ன்கள் ஸ்ழமமகயன்.
இப்டிச் ழசர்ந்ட கர்ணமவப அடேபிக்ழப ன்ணமக்கள்

ற்டுகயன் ன்று ளசமல்றம்ழமட, இப்டிச் ழசனம்
கர்ணம ன்ட வகவத, கமவ ஆட்டிச்ளசய்பட
ணட்டுணயல்வ. ந்ளடந்ட ணழமமபத்டன் இபற்வச்
ளசய்ழடமழணம அடறம்டமன் ஸ்ழமமகயட. ம்னவத
ல், ளகட் குஞங்கள், ண்ஞங்கள்

எவ்ளபமன்றுக்குணம வ மம் ன்ணமக்கள் டுத்ட
அடேபிக்கத்டமன் ழபண்டும். இந்ட ன்ணமபில் சய
பஸ்டக்கநில் வபக்கும் டீபிணம ஆவச, ழபறு
சயபற்யல் வபக்கும் டீபிணம த்ழபம் ல்மனம்
ஸ்ழமமகயன். அடுத்ட ன்ணமபில் இவப ணறுடி
ம்வணப் ிடித்டக்ளகமள்கயன். பமவ, னர்ப
பமவ ன்ணமந்ட பமவ ன்ளல்மம்
ளசமல்பட இடடமன். ளனங்கமதம், னண்டு

னடமபற்யன் ளடி ழசயல் ழமகமடட ழம இவப
உம்ன ழமிற்மடும் ¨க்ஷ்ண சரீத்வடப்
ிடித்டக்ளகமண்டு, அப்னம் ணறுடி ஸ்டெணமகப்

ிக்கும்ழமட ணறக்குள்நினந்ட டன் ளடிவத
பசபிடுபடமல்
ீ
பமவ ன்று ளதர். பித
பமவ ன்றும் ளசமல்பமர்கள். இந்த்ரித

டேகர்ச்சயகறக்கு பிதணமக இனப்பற்றுக்குத்டமன்
குயப்மக 'பிதம்' ன்று ளதர். னன்கநின் 
டயனும இன்ங்கவநச் சுற்யழதடமன் ணஸ் ர்ந்ட,
அடற்கம கமரிதங்கநில் ீபவ றபடமல் பித
பமவடமன் கர்ணம னெட்வவதப் ளரிசமக்குபட.

ழடம என னின் இன்த்வட அவதழபண்டும் ன்
வ டயர் மர்க்கமணல், யஷ்கமம்த கர்ணம்
ளசய்னேம்ழமட, அடமபட கர்ணத்வடழத ழதமகணமகச்

ளசய்னேம்ழமட, னெட்வ குவகயட. னெட்வ ன்டற்கு
டயல் கட்டு ன்று ளசமன்மல், அடன் இறுக்கம்
டநர்கயட. யணம கர்ண ழதமகத்டயல் டன்னுவத
னின்ப் வ ணட்டுணயன்ய, உத்டண ழமக்கத்டயல்
உடயத்ட ழமக ழக்ஷணம் ன் வக்கூக்
கனடக்கூமட.

இவடக் ளகமஞ்சம் னரிதவபக்கப் மர்க்கயழன்:

ஆத்ணமவபக் கவத்ழடற்யக் ளகமள்றம்ழமழட ழமக
ழக்ஷணத்வடனேம் உத்ழடசயத்டடமகத்டமன் சமஸ்த்ங்கள்
டமர்ணயக கர்ணமக்கவந பகுத்டக் ளகமடுத்டயனக்கயன்.
இவடப்ற்ய ந்ழடழணதில்வ. டக்கமகப்

ண்டபட ழமய் உகுக்கமகப் ண்டபட ன்று இபன்
ஆம்ித்டமல்டமன் உகங்கள், உதிர்கள் ல்மபற்றுக்கும்
னெணம, டமனேம் டந்வடனேணமக உள்ந ஈச்பின் அனள்
இபனுக்குக் கயட்டி பிடுடும் பனயக்கு இபன்
ழமகனடினேம். ஆமறம் எனபன் இப்டி
ஸ்படர்ணமடேஷ்மம் ண்டம் ழமட, 'மன் இப்டிப்

ண்ஞிடமல் உகத்டக்கு இந்ட ல்ட ற்ட்டம?'
ன்று வ மர்த்டக் கஞக்குப் ழமட்டுளகமண்ழ
இனகப்னமட. ழமக ழக்ஷணத்டக் ளகன்ழ சமஸ்டய

கர்ணமக்கவநப் ண்ஞிமறம், ந்ட ன்வணதம வ
உத்ழடசயத்ட அந்டக் கர்ணமவப சமஸ்த்ம்

ளகமடுத்டயனக்கயழடம அட ஈழமணறம் ழமகமம்.
உத்டண க்ஷ்தங்கறக்கமகப்  ழர் உதிர்டயதமகம்
ண்ஞினேங்கூ அவப யவழபமணல் ழமபவடனேம்

மம் அபவ்ப்ழமட மர்க்கயழமம். அடமல் சமஸ்த்ம்
ழமகழக்ஷண வ உத்ழடசயத்ட கர்ணமவபச்
ளசமன்மறம் மம் அந்ட உத்ழடசத்வடழத ப்ழமட
மர்த்டமறம் யவத்டக் கஞக்குப் ழமமணல்
ளசய்டமல்டமன், இம்ணமடயரிதம ந்டர்ப்ங்கநில்,
"ல்வடச்

ளசய்ட ன் கண்ழமம்? இட கய,

ளகட்டற்ழக கமம். ல்ட இந்ட ழமகத்டயல் டுப்
ழமபடயல்வ. மம் மட்டுக்குச் சும்ணமக் கயப்ழமம்"

ன்கய ஆதமம், ணக்கசப்ன, ழடமல்பி ணப்மன்வண

னடமவப ற்மணயனக்கும். ஆவகதிமல் இந்டப்
வக்கூ டயர்ப்மர்க்கமணல் ளபற்யழதம, ழடமல்பிழதம
மம் மட்டுக்கு, "சமஸ்த்ம் ளசமல்யற்ம? ளசய்ழபமம்"
ன்று, அடன்டி ளசய்டளகமண்ழ ழமக ழபண்டும்.
* ப்னடமன்தகம் 4.3.21
** கர வட 6.22

த்கர்ணம யக்கமடழடன்?
ளடய்பத்டயன் குல் (மன்கமம் மகம்)
அத்வபடம்
த்கர்ணம யக்கமடழடன்?
'அப்டிதமமல்

சமஸ்த்ம் ளமய்தம?

ழமகழக்ஷணத்டக்கமக ன்று அட பிடயத்ட ஸ்படர்ண
கர்ணமக்கநமல் ப்டி அந்ட தன் ற்மணல் ழமகமம்?'
ன்று ழகட்கமம்.
அப்டி அர்த்டணயல்வ. டி ணடேஷ்தன் ண்டகய
டப்னக்கறக்கு அபன் அடேபித்டக் கஷ்ப்த்டமன்

ழபண்டும் ன்று இனக்கயணமடயரிழத னெம் னமறம்
டப்ன பனயதில் ழமகயழமட அடறம் ழக்ஷணத்வட

அவதமணல் கஷ்த்வடத்டமன் அவதழபண்டுளணன்று
எவ்ளபமன 'ீரிதட்'கநில் ற்டுபடமக
வபத்டக்ளகமள்நமம். அம்ணமடயரி ணதங்கநில் மம்
அடன் ல்டற்கமகப் ண்டபட யக்கமட ணமடயரி
ஆகயட. 'ணமடயரி'டமன்! யக்கழபதில்வ ன்று

ளசமல்னடிதமட. ழக்ஷணமிவ்னத்டய ம் கண்டக்கு

னன்ழ ளடரிதமடழமடகூ னெத்டயன் கூட்டுப்
மம் மம் ளசய்கய த்கர்ணமக்கநமல் குவதத்டமன்
ளசய்னேம். ளமந்ட பமழ்க்வக ழமழப
னெத்டயன் பமழ்க்வகதிறம், ற்ளகழப
ண்ஞிடற்கு அடேபித்டமகடம்; அவடப் னடயசமகப்

ண்டபடமல் என்று குவத்டக்ளகமள்நமம், அல்ட
ளனக்கயக்ளகமள்நமம் ன்று இனக்கயட ன்வடப்
னரிந்ட ளகமண்மல் 'சமஸ்த்ம் ளமய்தம? ன் ன்
கயவக்கபில்வ?' ன் ழகள்பி பமட.

மம் ளசய்ட வனத மம் ன்,  னெம்
னறேடம் ழசர்ந்ட ண்ஞி னர்ப மம் ன், டற்ழமட
மம் சமஸ்த்ப்டி ண்டம் த்கமர்தங்கறக்குப் னண்த
'பமல்னை' ன், இட

வனத னெட்வதின் மத்வட

வ்பநற குவக்கயட ன்ளடல்மம் டறம் ளடரிதமட
டிழத ஈச்பன் ம்வண வபத்டயனக்கயமன். ஆடிதமல்,
ன் ன்று வடழதம டயர்ப்மர்த்டக்ளகமண்டு, அட

கயவக்கபில்வழத ன்டயல் ஆடங்கப்மணல் மம்
மட்டுக்கு, "இந்டக் கஞக்ளகல்மம் ஸ்தணமகப் மர்த்ட
பன் டீர்த்டக் ளகமண்டினக்கயமழம, அபன் டீர்க்கயழமட
டீர்க்கட்டும். மம் என்றும் ழகள்பிழகட்கமணல், என்வனேம்

டயர்ப் மர்க்கமணல் ணக்கம கமர்தத்வடச் ளசய்டளகமண்டு
ழமழபமம்" ன்று ளசய்ட ளகமண்ழதினக்கழபண்டும்.
இப்டிப் வ னக்தணமக யவத்டச்
ளசய்தமணயனக்கும்ழமடடமன் னறேக்க னறேக்க சமஸ்த்ம்
ளசமல்றம் டர்ண பனயதிழழத ழமகனடினேம். வப்
மர்க்க ஆம்ித்டபிட்ழமணமமல், 'இப்டி டர்ணணமகப்
ழமய் ன் அவதனடிதபில்வதம? ரி,

அப்டிதமமல் ழபறு குறுக்கு பனய, டப்னபனய, அடர்ண

பனயதிழ ழமய்டமன் அவதப் மர்ப்ழமழண' ன்று
ழடமன்றும். டர்ண பனயதிழழத ளசல்படற்கு யஷ்கமம்த
கர்ணம் னும் disinterested action டமன் உடறம்.
த பமய்ப்னக் குவடல்
ளடய்பத்டயன் குல் (மன்கமம் மகம்)
அத்வபடம்
த பமய்ப்னக் குவடல்
கட்பிழ்த்டபிடுபடயல் இடழப ஆம்ம். (சற்றுனன்)
ளசமன்ணமடயரி, இட ணவ ஏநறக்கு ல்டயல்

ழமகப் ண்ஞி, ளரித அநறக்குக் ளகட்டயல் ழமகமணல்
டடுக்கயட. இடயழ ன்மகப் னகயப் னகயச் சயத்ட சுத்டய
ற், ற் கமர்தணயல்மணல் டிதமக ணவ
ணட்டும் வபத்டக்ளகமண்டு த்தமம் ன்று ளசய்த
ஆம்ிக்கும்ழமட அட சயடய ஏமணல் கட்டுப்ட்டு யற்க
ஆம்ிக்கயட. இப்டிக் கட்டுப்ட்டு அட ஈச்பிம்

வ்பநறக்ளகவ்பநற யற்கயழடம அபவ்நறக்கவ்பநற
ம்மக் கட்டு அபின ஆம்ிக்கயட. அப்னம்டமன்

ணஸ் ன்டமக ஆத்ணமவபக் குறுக்கயக் கட்டுப்டுத்டம்
கட்ழ ஈச்பமடேக்த்டயமல் அபிழ்ந்ட, கர்ணம

ளசய்படற்கு என டி ீபன் ன்ழட இல்மணமகய,
ழப ம்மக் கட்வ அடிழதமடு அறுத்டக்ளகமண்டு
அத்பிடீதணம ஆத்ணமபமக ீபன் டன்வ அயந்ட
அடயழழத யவப்டம னக்டய கயட்டுகயட.

தத்டக்குக் கமஞணம த்வபடம் ழமபட

அப்ழமடடமன். கர்ணம ளசய்னேம்ழமடம், த்தமம்
ளசய்னேம்ழமடம் த்வபடம் டபிர்க்கழப னடிதமடட.
ஆமறம் ணம் ழமடி யவப்டயறம், ணம்
ழமடி கமர்தம் ளசய்படயறம் த்வபடம் ம்வண
தனறுத்டயத ணமடயரி, ஈச்பவழதம ணமத்ண

டத்பத்வடழதம யவப்டம த்தமத்டயறம், டர்ணணம
கர்ண ணமர்க்கத்டயறம் தனறுத்டபடயல்வ. மம்

ஈச்பவ யவக்கயழமம், அல்ட ஈச்பன் ன்று என
னொணமக இல்மணல் ணமத்ண டத்பம் ன்று அபனுவத
மத்வட யவக்கயழமளணன்மல் அப்ழமட அந்ட

ஈச்பன் அல்ட டத்பம் யவப்பனுக்கு ழபம
த்பிடீத பஸ்டபமகத்டமன் இனக்கயமன், இனக்கயட.
ஆமறம் ணற் யவப்னகறக்கு க்ஷ்தணமகும் இந்த்ரித
பிதங்கவநப் ழமழபம, உக பஸ்டக்கவநப்

ழமழபம ஈச்பன் அல்ட ஈச்ப டத்பம் ம்வணக்
குனயதில் டள்நிபிக்கூடுளணன் தத்டக்கு
இழணதில்வ.

ஆமறம் ணஸ் இந்ட உத்டண யவப்ிழ

எனனகணமக ஆகய, அற்ழ ழமய்பிடுகயபவ ழபழ
எனபிடத்டயல் ஏநறக்கு தம் இனக்கும்டமன்.
ஈச்பனுழண ளபநிதிழ ழபறு
பஸ்டபமதினக்கயபவதில், 'ன் ணமதம் ளசய்பழம?
ணம ளரித க்டர்கறக்கும் ிடிமணல் அவ்பப்ழமட
ஏடிப்ழமய் ணவந்டளகமண்டு கடக்கட பிட்டு
ழபடிக்வக மர்த்டபமதிற்ழ! ழடம இப்ழமட ளகமஞ்சம்
ணறக்குப் ிடிட் ணமடயரி இனந்டமறம் ப்ழமட

றேபி ஏடுபமழம? இந்டப் மறேம் ணறம் ன்ளன்
குப்வத் ளடமட்டிகறக்கு ஏடுணம?' ன்கய தம்

இனக்கத்டமன் ளசய்னேம். ந்டபிடணம தணமமறம் தம்
தம்டமழ? ஆடயமல், ணஸ் உள்ந த்வபட யவதில்
த்டவ உச்சயக்குப் ழமமறம் அட ரினர்ஞ அத
யவதமய் இனக்க னடிதமட. ஆமறம் ணவ

இஷ்ப்டி பிடும்ழமட அட ளமம்றம் தத்டக்கு
ழடபமக இனக்கயமற்ழம இல்மணல், க்டய

ணமர்க்கத்டயல் ழமகும்ழமட தம் ன்டற்கு ளமம்றம்
குவபமகழப இம் ற்டுகயட.
டர்ண கர்ணமறம் இப்டித்டமன். கட்வ அபிழ்க்க ழபண்டித
அடழப கட்வப் ழமட்டுபிப் ழமகயழட ன்றுகூச்
சய ணதங்கநில் தப்ழபண்டிதடமகயட. கர்ணம
ன்று பனம்ழமட, அட த்டவ த்கர்ணமபமக
இனந்டமறங்கூ, த்டவ ளபநி பஸ்டக்கவந,
ணடேஷ்தர்கவந டயர்மர்க்க ழபண்டிதினக்கயட? அபற்வ,
அபர்கவந deal ண்டபடயல் ழகமம், ரிச்சல், ணமற்ம்

(ணமறுபட, ணமற்றுபட இண்டும்டமன்) - த்டவழதம
ற் இணயனக்கயட. அப்ழமட, கட்டு டநனணம ன்று
இனக்கயட. ஆமறம் வ டயர்மர்ப்டயல்வ

ன்டயல் டீவ்ணமதினந்டபிட்மல், "மம் யன்யதமக
ம்ணமல் னடிந்ட ணட்டும் ப்தமவ ண்டகயழமம்.
அப்டினேம் இந்ட ளபநி பஸ்டக்கள் ரிதமதில்வதம?
ழடம ளசமத்வட ளசமள்வநடமன் கயவக்கயடம?
ணடேஷ்தர்கள் மடகணமக இல்மணல் குந்டகம்
ண்டகயமர்கநம? ல்மம் அப்டிழத இனந்டபிட்டுப்
ழமகட்டும். இனப்வடக் ளகமண்டு ம்ணமல் ன்

ண்ஞனடினேழணம ண்ஞமம்" ன்டமகக் ழகமம்
னடம டப்னஞர்ச்சயகறக்கு இம்
ளகமடுக்கமணயனக்கமம்.
த்டவ ளசமன்மறம், த்வபடத்வடச் ழசர்ந்டழடதம
கர்ணமபிறம் க்டயதிறம் ரினர்ஞ அதயவ

வககூமட. ஆமறம் க்ஷஞத்டக்கு க்ஷஞம் தத்டக்கு
இம் ளகமடுப்டமக இனக்கய ம்மத்டயயனந்ட அத
டணம அத்வபடத்டக்குப் ழமகழபண்டுளணன்மல்
அடற்குக் கர்ணமறம் க்டயனேம்டமன் ஆம் மடங்கள்.
'ப்ழமடம்

தம்' ன்கய ம்னவத யகழ்கம யவ,

இபற்யழ "ப்ழமடமபட தம்" ன்று ஆகயட.

அப்னம் "என ழமடம் தணயல்வ" ன்கய யவ.
அந்ட யவ ப ஆம்த்டயல் உடபி ளசய்பட ஸ்படர்ண
கர்ணமடேஷ்மந்டமன். அடமல்டமன், கர வடதிழ கபமன்,
"ஸ்படர்ணத்வடப்

ண்ஞி அடயழழத ளசத்டமறம் அடழப

ச்ழதஸ். (ச்ழதஸ், ப்ழதஸ் ன்று இண்டு

ளசமன்ழழ, யவபினக்கயழடமல்யழதம?) ின்
டர்ணத்வட டுத்டக் ளகமண்மழதம அட தத்வடத்டமன்
ளகமண்டுபிடும்" ன்டமக 'தம்' ன் பமர்த்வடவதப்
ழமட்மர். தம் ன்மல் ம்ம தம்டமன்.
ஸ்படர்ழண யடம் ச்ழத: டர்ழணம தமப:
ன்மர். 'யடம்' ன்மல் சமற. டன் டர்ணத்வடழத
ண்ஞிக் ளகமண்டு ளசத்டமறம் அடழப ச்ழதஸ்.
உக மகனம் ப்நதங்கறம்
ளடய்பத்டயன் குல் (மன்கமம் மகம்)

அத்வபடம்
உக மகனம் ப்நதங்கறம்
ல்மனம் ழணமக்ஷத்டக்கு னதற்சய ண்ஞி,

ம்மத்வடக் கனயத்டக்ளகமண்டு ழமக பமழ்க்வக
ன் என்ழ இல்மணல் ழமபளடன்ட மத்தணயல்வ.
பிட ண்ஞனள்ந ங்கவநப் வத்ட ஆபிட்டு,
எபிட்டு, ஸ்ம் ழணமடயக்ளகமள்நபிட்டு இடயழ

பிசயத் பிசயத்ணமகப்  ங்கள் ற்டும்டிதமக
ழமக மகத்வட ஈச்பன் த்டயபனகயமன். இப்டி

மகம் மர்த்ட யப்டற்குத்டமன் அபன் ழமக ீ வ
ளசய்பழட. ல்மனம் ஜமிகநமகய ண க்டர்கநமகய
அபன் பிட் பனய ன்று இனந்டமல், ப்ழண ம் ன்
என்வழத ளனக்கயக் ளகமண்டினந்டமல், அல்ட அடறம்
இல்மட ண சமந்டயதில் னறேகயபிட்மல் ஈச்பனுக்கு
ப்டி ட்மணமபின் ழடங்கள் கயவக்கும்?
அழட ணதம் அபன் கனவஞ பள்நறம்டமன். அடமல்
ழபடிக்வகளதல்மம் மர்த்டமறம் அழக னேகங்கள், கல்
கமம் ஆகயழமட, "ழதம மபம் இப்டி ஆட்ணமக
ஆடிபிட்டகழந!" ன்று ண கனவஞழதமடுடமழ
அபர்கவந ல்மம் டன்ிம் எடுக்கயக்ளகமண்டு
பிடுகயமன்; அபர்கநமக மடவ ண்ஞி
எடுங்குபடயல்வ; ஈச்பழ எடுக்கயக்
ளகமண்டுபிடுகயமன்.
உகழணதில்மட ணம ப்நதம் ன்ட அடடமன்.

யத்த ப்நதம் ன்டமக டயம் டெக்கத்டயல் ஈச்பிம்
தித்டயனப்ட; ளசத்டின் ஸ்பர்க்க - க - னர்
ன்ணமடயகறக்கு னன் ளகமஞ்சகமம் அபிம்
தித்டயனப்ட; சுணமர் றேட சடர்னேக கமம் ளகமண்
எவ்ளபமன ணன்பந்டத்டக்குப் ிகும் சயயட கமம்

ஸ்னஷ்டி னறேக்க ஈச்பிம் தித்டயனப்டம என
"ப்நதம்"; இப்டிப் டயமற ணன்பந்டங்கள் அங்கயத
ப்ம்ணமபின் என கல் ழபவநதம ஆதிம்

சடர்னேகங்கள்* ளகமண் அபனவத மத்ரி ழபவந
னமறம் ஸ்னஷ்டித் ளடமனயயல்மடடமல் ீபர்களநல்மம்
ஈச்பிம் தித்டயனப்டம "வணயத்டயக ப்நதம்",
(ழணழ

ளசமன்டழம) இண்மதிம் னேகங்கவந என

டயணமகக் ளகமண் ிம்ணம இம்ணமடயரி டைறு பதற
பமழ்ந்டபிட்டு ணமத்ணமழபமடு க்தணம ின்,

இழடணமடயரி டைறு ப்ம்ண பனத்டக்குப்னம் அடுத்ட
ப்ம்ணமவபக் ளகமண்டு அடுத்ட ஸ்னஷ்டிவதப் ணமத்ணம
ஆம்ிக்கும்பவதில் என ப்நதம்

("ப்மக்னடயகப்நதம்"),னடிழப இல்மட "ஆத்தந்டயக
ப்நதம்" ன்று பிடணம ப்நதங்கவந னமஞங்கள்
ளசமல்கயன்.

இப்டி த்டவ னேகனேகம் அபிம் தித்டயனந்டமறம்,
அடறம் அபழமழழத யந்டணமக, சமச்படணமகச்
ழசர்ந்ட அபவ அயந்ட க்தப்ட் அத்வபட
ழணமக்ஷணயல்வ. ப்நதத்டயல் தித்ட ீபர்கள் அத்டவ
னேகனேகங்கறக்கு அப்னம் ணறுடி ஸ்னஷ்டி
ற்டும்ழமட தம் ீங்கய அபனுக்கு ளபநிதிழ பந்ட
ணறுடி ிக்கத்டமன் ழபண்டும். அபனுக்கு ட்மணம

மர்த்டத்டமன் ஆகடம். தத்டயல் அபவ அயனேம்
அடேபனம் இல்வ.

க்தம் ன்று அப்டிழத அபழதம அயபமகய கணமக
ஆகயபிடுபடடமன் சமச்பட பிடுடவ. தம் ன்ட
க்தணயல்வ. என பஸ்ட இன்ளமன்யழ என்மக

இவனந்டயனக்கும் யவடமன் தழண டபி, அடபமகழப
ஆகயபிடுபடல். அடமல்டமன் ப்நதத்டயல்
தித்டபர்கவந அபன் ணறுடி ம்மத்டயல்
அபிழ்த்டபினடிகயட. யத்தப்நதணம டெக்கழண
டுத்டக்கமட்டு.
சமஸ்த்ங்கள், இம்ணமடயரி ீபனெம் னறேடம் டன்
னதற்சயனேம் மடவனேம் இல்மணல் அபனுவத

க்னவதமழழத அபிம் தித்டயனப்வடனேம் ணறுடி
அடுத்ட ஸ்னஷ்டிதில் உத்பிப்வடனேம்டமன்
ளசமல்கயன்ழப எனயத, ழமகம் னமறம் ஜமம் ளற்று
அயபம, ஆந்டணம ழணமக்ஷம் அவபடமகச்
ளசமல்பில்வ.

அடமபட, 'ழமகம் ன்று என்று இனந்டமல் அடயழ
ழணமக்க்ஷமடயகமரிகநமக ஆகமட ழர்

இனந்டளகமண்டுடமினப்மர்கள்; பிழசணமக க்டய,
ஜமங்கள் இல்மடபர்கநமகழப ர்
இனந்டளகமண்டினப்மர்கள். இப்டிப்ட்பர்கறக்கும்
டன்ிம் எடுங்கயதினப்டம சமந்ட யவவதத்
டழபண்டுளணன்று ஈச்பன் யவக்கும்ழமட ழமகழண

இல்மணல் ண்ஞித்டமன் ப்நதத்டயல் ல்மபற்வனேம்
டக்குள் இறேத்டக்ளகமள்பமன்; ழமகம் ன்று என்று

இனந்ட அடயல் க்டய, ம், ஜமத்டயன் சமந்டய ன்
இண்டு ணட்டுழண இனப்டமக பிணமட்மன்' ன்ழ
சமஸ்த்ங்கநியனந்ட ற்டுகயன்.
ஜமத்டயன் உண்வணதம சமந்டயயவக்கு ழமகம்
இனந்டம் என்றுடமன், இல்மபிட்மறம் என்றுடமன்.
ப்ழண த்டக்கும், அட என்ழ ளனகுபடற்ளகன்று
வபகுண், வகமமடய ழமகங்கள் இனக்கயன்.
ஆவகதமல் ப மகணமகத்டமன் இந்ட ீபழமகம்
இனக்கழபண்டும்.
* கல்

கமம் ன்ட ப்ஹ்ணின் என கம ஆதிம்

சடர்னேகங்கள்டமன்.

உக பமழ்பின் உதர் ன்கறக்கமக
ளடய்பத்டயன் குல் (மன்கமம் மகம்)
அத்வபடம்
உக பமழ்பின் உதர் ன்கறக்கமக
ணம ப்நதம் ன்று அபழ ப்ழமட
ல்மபற்வனேம் உள்ழந இறேத்டக் ளகமள்கயமழம
அப்ழமடடமன் மகம் னடினேழண டபி, மக

மத்ணமனேள்ந இந்ட ழகமடி ழகமடி ங்கறம் டமங்கநமக
மடவ ண்ஞி னக்டய ணமர்க்கத்டயல் னறேக்கப்ழமபட

ன்ட க்கமட. ஏநற க்டய ணமர்க்கத்டயல் ழமபமர்கள்,
அவடனேம் பிக்குவபமக அத்வபடணம னக்டயவதத்
டனம் ஜமத்டயல் ழமபமர்கள்.

ஆமறம் இப்டி ழடம ஏநறக்கமபட அபர்கவநப்
ழமகப்ண்ஞத்டமன் ழபண்டும், அடழப ம்ம

டமத்டக்கு வ்பநழபம ஆறுடல். "ஏநற" ன்டடமன்
அநற ளகமஞ்சம் ளகமஞ்சணமய் மஸ்டயதமகய த்டவழதம
ன்ணமறக்கு அப்னணமபட னர்ஞ ஈடுமமக ஆக
ழபண்டும்.

அப்டி அபர்கவநப் ழமகப் ண்டபடற்கு, னக்டயக்கு
னதல்பர்கள் சயத்ட சுத்டயக்கமகச் ளசய்த ழபண்டித
டங்கறவத கர்ணமக்கவந 'னேடிவஸ்'
ளசய்டளகமள்நமம். கமர்தணயல்மட க்டய னடயல்
மத்தணயல்வ, கமர்தத்ழடமடு ழசர்ந்ட க்டயடமன் மத்தம்
ன்று மர்த்ழடமணல்பம? அம்ணமடயரி இபர்கவந என

த்ங்கணமகச் ழசர்ப்ட, கூட்ணமக ஆத பனயமடு

ண்ஞவபப்ட, வ ளசய்த வபப்ட, இபர்கறக்கு
டழடசங்கவந டுத்டச் ளசமல்பட - ன்று அழக
கமர்தங்கவநச் ளசய்த இபர்கவநபி எனடி ழணழ

ழமபர்கள் ழடவபப்டுகயமர்கள். ம்ம பமழ்க்வக
ன்மக அவணபடற்கமகழப ஈச்பவ க்டய ளசய்பட
ன் அநழபமடு யன்றுபிடுகய இபர்கவநபி

ம்மத்டயயனந்ட பிடு பினம்ி, அடற்கம
சயத்டசுத்டய ளழப கர்ணமபில் ஈடுடி
ழபண்டிதினப்பர்கள் எனடி ழணழ ழமபர்கள்
அல்பம? அடமல் அபர்கள் இபர்கவந க்டயதில்
ஈடுடுத்டபடற்கமக ழணழ ளசமன் கமர்தங்கவநப்
ண்ஞமம். இட அபர்கறவத ஸ்பதசயத்டசுத்டயக்கு
உடறபழடமடு ல்மனக்கும் க்டயவதப் ப்னபடம
ழமழகமகமத்வடனேம் ண்டபடமகயட.

உக பமழ்பிழழத எறேங்கு ற்
ந்ட ளகமண்ழதினக்கழபண்டித ழமக மகத்டயல்
ல்மனம் றேத்ட க்டயணமன்கநமபமர்கநம ன்மல்

அப்டி ஆகமட. அப்டிப்றேத்ட க்டயதியனந்ட னக்டயக்குப்
ழமக பினம்னபர்கநமக அனர்பணமகச் சயர்டமன்
இனப்மர்கள். ணீ டய ழர் இன்ம் வ்பநழபம ஆட்ம்
ஆடித்டமன் ளகமஞ்சம் ளகமஞ்சணமக ழணழ ழமபடமக

இனக்கும். ஆடமல் க்டயவதப் ப்னபழடமடு, இந்ட ழமக
பமழ்க்வக க்கும்ழமழட அடயழ எறேங்கு

இனக்கும்டிதமகறம், அட எழ அடர்ண ப்பமத்டயல்

அடித்டக் ளகமண்டுழமகமணல் டர்ணத்டயன் பனயதில் ழமய்
இந்ட எறேங்வகப் ளறும்டிதமகறம், அப்னம்

ழமகத்டயயனந்ட ழமகத்டயன் கமஞ பஸ்டபில்
சயத்டத்வடத் டயனப்னம்டிதமகறம் ளசய்தழபண்டும்.
வனவதில் உள்ந ழமக பமழ்க்வகவதழத
டமறுணமமகப் ழமகமணல் த்தம், ழர்வண, அன்ன, டமம்,
ளடமண்டு னடயதபற்மல் சரர் ண்ஞித்

டழபண்டிதடடமன் னடல் ழடவப. இப்டிச்

ளசய்படடமன் டர்ணம் ன்ட. டர்ணம் ன்டற்கு
த்டவழதம அர்த்டணயனந்டமறம், ணடம் ன்
அர்த்டத்வடக்கூ அட ளகமடுக்குளணன்மறம், ளமடபமக
டர்ணளணன்மல் ழமக பமழ்க்வகவத ர்ப ங்கநின்
ஸ் மதனம் ண இவசறம் ளகமண் என்மக
ஆக்கய, இந்ட பமழ்க்வகவதழத அன்மகறம் த்த
சரனள்நடமகறம் ஆத்தமத்ணயகத்டயன் க்கம்

டயனப்ிபிடுபடமகறம் எறேங்கு ளயப்டுத்டயக்

ளகமடுப்டடமன். கர்ணமக்கநில் ின்ிப் ின்ிழத இந்ட
டர்ணத்வட த்டழபண்டிதடமகயட. அடமல்டமன்

கர்ணமறக்கு ப்மடமன்தம் ளகமடுக்கும் னர்பணீ ணமம்ம
சமஸ்டயம்* "அடமழடம டர்ண யஜ்ஜமம" - அடமபட,
"டர்ணத்வடக்

குயத்ட பிசமவஞ ளசய்ழபமணமக" ன்று

ஆம்ிக்கயட. டர்ணத்டயழ ழடய சமஸ்த் கர்ணமபமல்
னர்ப கர்ணமவபத் டீர்த்டக்ளகமண்டு, யஷ்கமம்த

கர்ணமபிமல் இப்ழமட ளசய்படம் இி ன் டமடடி
ளசய்டளகமண்டு, ல் சயத்டசுத்டய ளறும்ழமட ழமகம்,
டர்ணம், சயத்டம் ல்மபற்வனேழண பிட்டுபிட்டு
ஆத்ணமவபச் ழசர்படயல் ஆர்பனண்மகயட. அப்ழமட
ணக்கு உடறகய உத்டணீ ணமம்வதமகய ஜம

சமஸ்த்ணம ப்ஹ்ண¨த்ம், "அடமழடம ப்ஹ்ண
யஜ்ஜமம - ப்ஹ்ணத்வடப் ற்ய பிசமரிப்ழமணமக"
ன்று ஆம்ிக்கயட. ழமக பமழ்க்வகதின் ஏறேங்கு
டர்ணத்டயறம் கர்ணத்டயறழண இனக்கயட ன்று
கமட்பந்ழடன்.
தமகம் ண்ஞி அடன்னெம் டயவ்த சக்டயகநின்
அடேக்ம் உகத்டக்கு கயட்டுணமறு ளசய்ட ல் ணவன,
பிவநச்சல் னடயதபற்மல் னெம்

ந்ழடமப்டும் டிச்ளசய்பட; டயவ்த சக்டயகநமல்
னெத்டயன் சயத்டத்டயறம் ல் டன்வணகவந
ற்டுத்டபட; னேத்டம் ளசய்ட ங்கவந
சத்னக்கநிணயனந்ட க்ஷயப்ட, ங்கள் தன் ளறுணமறு
மம சரவணகநில் உற்த்டயதமகும் ண்ங்கவந என
இத்டயல் ழசர்த்ட பிதமமம் ளசய்பட, உறேபட,
உம்மல் னெத்டக்குத் ழடவபப்டும் இட

ஊனயதங்கவநச் ளசய்பட - ன்யப்டிப் 

கமர்தங்கவநச் ளசய்டடமன் ழமக பமழ்க்வக ன்மக
இனக்குணமறு ளசய்தனடினேம். இந்டக் கமர்தங்கள் தமறம்
குனறுடி இல்மணல் ந்ட னெ பமழ்ற
எட்டுளணமத்டணமகச் சரனன் இனக்கும்டிப்

ண்ஞழபண்டும். இவடளதல்மம் கனத்டயல் ளகமண்ழ
பர்ஞங்கள், ஆச்ணங்கள், இட எவ்ளபமன்றுக்கும்
எவ்ளபமன பிடணமட்னைடிகள், அந்ட ட்னைடிகறக்கு

அடேகூணம ஆமங்கள், ஆசமங்கள் ன்ளல்மம்
சமஸ்த்ங்கள் அனகமக பவதவ ளசய்ட அவணத்டக்
ளகமடுக்கயன். இவ்பமறு எவ்ளபமனபனக்கும்

பிடயக்கப்ட்டினப்டற்குத்டமன் ஸ்படர்ணம் ன்று ளதர்.
சுனக்கணமகச் ளசமன்மல்: க னெனம்

ளகமஞ்சம் ளகமஞ்சணமக ழபடம் மணமர்த்டயகணமகப்
ழமகும்டிப் ண்ஞழபண்டும். ளமம்றம் 'ஸ்ழம'பமகத்
டமன் இட க்க னடினேம். ஈச்பனுவத ழமக மகம்
மட்டுக்கு ந்ட ளகமண்ழதினக்குணமடமல் ழடம
ளகமஞ்சம்ழர்டமன் டவனவக்குத் டவனவ
அடயயனந்ட டப்னபட ன்ட க்கும். ஆமறம்

ணற்பர்கவநனேம் எழ இந்த்ரித ளபயதில் கமரிதம்
ளசய்பர்கநமக பிட்டு கணமகப் ம னெட்வவத, கர்ண
னெட்வவதச் ழசர்த்டக் ளகமண்டு ம்மத்டயல் ஆனப்
னவடந்ட ழமகபிமணல், ழடம ளகமஞ்சணமபட
ன்ளயப்டுத்டய உதர்த்ட ழபண்டும். இடற்கு ஆம்ம் 'ம்மத்வடபிட்டு

ளபநிதிழ பம' ன்று அபர்கவந

இறேப்டயல்வ. இறேத்டமறம் அபர்கள் இனக்கும்
ஸ்டீடயதில் ளபநிதில் பனடிதமட, இறேத்ட

அபர்கறவத வகவதப் ிய்ப்டமகத்டமன் ற்டும்.

அல்ட இறேக்கயபனும் அபழமடு னவடந்ட ழமபடமக
ஆகும். 'ப்க்னடயவத, அடன் ழபகங்கவந எனத்டன்
யக்ம் ளசய்பளடன்ட ழசயல் மத்தணயல்வ' ன்று
கபமழ ளசமன்டமகச் ளசமன்ழல்பம? அடமல்,
இடயல் இனந்டளகமண்ழ, இவடழத என எறேங்குக்குக்

ளகமண்டு பனபட டமன் னடயல் ளசய்தழபண்டிதட.
அப்னந்டமன் இவட பிட்டுப் ழமபடற்கம க்பம்

பனபட. இப்டி ழமக பமழ்க்வகவதத் டமறுணமமய்ப்
ழமகமணல் எறேங்கு னவதில் ளகமண்டுபனபடடமன்
டர்ணம்.
இப்ழமட ழசரி ணமடயரி என இத்டயல் இனக்கயழமம்.
ங்கநமறக்குப் ழமய் பமம் ண்ஞ ஆவச!ஆவச
இனந்டமறம் அடற்குரித ழதமக்தவட, பனணமம்

னடயதவப இப்ழமட இல்வழத! னதற்சய ண்ஞி
அபற்வ ம்மடயத்டக் ளகமள்நழபண்டும். அப்டிச்

ளசய்னேம் பவதில், (மம் டற்ழமட) இனக்கும் ழசரிவத
எழ அசுத்டணமக, சமஞினேம் சகடயனேணமக வபத்டயனக்கமணல்
சுத்டப்டுத்டய வபத்டக் ளகமண்மல்டமழ

ரிதமதினக்கும்? அப்னம் ப்ழமழடம இவடபிட்டுப்
ழமகழபண்டுளணன்டமல் அப்டிப் ழமபடற்கம
ழதமக்தவட பனகய ணட்டும் இட ப்டி ழபண்டுணமமல்
இனக்கட்டுளணன்று பிட்டுவபத்டமல், அசுத்டத்டயழ ணக்கு
வ்தமடய பக்வககள் ற்ட்டு, அவட பிட்டுக்
கயநம்னபடற்கம ழதமக்தவடழத கயவக்கமணல்
டயண்மடுபடமகத் டமழ ஆகும்? னடயல் மம் இனக்கய

இத்வட சுத்டம் ளசய்டளகமள்நழபண்டும். இப்டி ழமக

பமழ்க்வகவத ரிளசய்ட டனபடடமன் டர்ணம். டர்ணத்வட
எட்டி ற்ட் ஸ்படர்ண கர்ணமக்கள்.

ளமடங்கள் இபற்வப் ண்டபடற்கு பனயகமட்டிதமக
இனக்கழபண்டிதபர்கள் தமர் ன்மல், இவடபிட்டுக்
கயநம்ழபண்டுளணன்டயல் அபர்கவநபி ஆர்பணமக
இனப்பர்கள்டமன். இன்ளமன பிதம் இங்ழக

ளசமல்ழபண்டும். அடமபட, இட ங்கறக்கு ணயகச்
சயந்ட டிதமக ஸ்படர்ணமடேஷ்மம் ளசய்பர்கள்
தமளன்மல், அட இந்ட ழமக பமழ்க்வகவத பிட்டுப்
மணமர்த்டயகத்டயழழத ன்மக ஊன்யபிட்
ஜமிகள்டமன். இளடன் இப்டிச் ளசமல்கயழழ ன்று
னரிதமணல் இனக்கமம். ஜமிகள் ஈச்பின்

கனபிதமகழப ஆகயபிடுபடமல் அபன் அபர்கவநழத

டிதல் ணடேஷ்தர்கநமக பமழ்ந்ட கமட்ப் ண்டகயமன்.
அபர்கள் ணமடயரி அத்டவ உத்டணணம உடமஞ
னனர்கநமக இல்மபிட்மறம், மணமர்டயகத்டக்கமக
ப்தமவப்டும் ல்ழமனழண அந்ட ப்தமவகூ
இல்மட ணற்பர்கறக்கு பனயகமட்டிதமகத் டங்கள்
ஸ்படர்ண கர்ணமடேஷ்மத்வட ளசவ்பழ
ளசய்தழபண்டும்.

இபர்கவநப் ளமறுத்டணட்டும் அந்டக் கர்ணங்கநின்

ில் இபர்கறக்குக் கனத்டயல்வ ன்மறம், கர்ணம
ளசய்பட ன்டயழழத இபர்கறக்குக் கனத்டயல்வ
ன்மறம், இபர்கறவத கனத்ளடல்மம் கர்ணமறம்
சயந்டவனேம் ழம ஆத்ணமபில்

ழசர்படயல்டமளன்மறம், அடற்கு ழதமக்தவட

ளறுபடற்கமகழப இபர்கறம் கர்ண ழதமகம்

ளசய்தழபண்டி ற்டுகயட. அப்ழமட அந்டக் கர்ணமபின்
ழர் ன் ழமக ழக்ஷணத்வட பிவநபிப்டமக
இனக்குணமறு ளரிதபர்கள் அவணத்டக்
ளகமடுத்டயனக்கயமர்கள்.
கர்ணமடேஷ்மத்டமல் ல் சயத்டசுத்டய, க்டயதமல் ல்
சயத்ட கமக்ரிதம் ற்ட்ின், டமழ கர்ணம யன்றுபிடும்.
அப்டி அடழப யற்கும் யவதில் ந்யதமம் பமங்கயக்
ளகமள்நழபண்டும். டமமக யறுத்டப்மட. கர்ணழதமகம்
டமன் ண்ஞடம்.
* வணயிதின் „னர்ப

ணீ ணமம்ம றத்டய‟த் ளடமக்கம்.

டர்ணம் ன் கூமட?

ளடய்பத்டயன் குல் (மன்கமம் மகம்)
அத்வபடம்
டர்ணம் ன் கூமட?
இடயழ, 'மம்ர்தணமக இன்ின் ண்ஞிக்ளகமண்டு
ழம' ன்று இனப்வட ணமற்ய, இந்ட (ம்வ) த்

ளடமனயவபி இன்ளமன்று உத்டணணமதினக்கயளடன்று
யவத்ட அடற்குப் ழமகமழட ன்று கபமன்

ளசமல்கயமர். ஸ்படர்ணழண ண்ட, ின் டர்ணத்டக்குப்
ழமகமழட ன்று அபர் இவடத்டமன் ளசமல்கயமர்.
ஸ்படர்ணத்டயழ இனந்டமல்டமன், இந்டமறங்கூத்டமன்
அடழப ச்ழதஸ்; டர்ணம் தத்வட - அடமபட
ம்மத்வட - உண்டுண்டம் ன்கயமர்.

ன் இவடபி ல்ட ன்று இன்ளமன்றுக்குப்

ழமகப்மட ன்மல், ிப்னப்டி டக்கு பமய்த்ட
கர்ணத்வட பிட்டு இன்ளமன்வ இபன் ழடர்ந்டடுக்கயமன்
ன்னும் ழமழட இபனுக்கு ன்று ளமந்ட அிப்மதம்,
ஸ்பழதச்வசப்டி ளசய்பட ன்வப ற்டுகயன்
ன்று அர்த்டம். இப்டிச் ளசமன்மல் டி ணயன்

ஆவச பந்டபிட்டமகத் டமழ ஆகயட? பமய்த்டவடச்
ளசய்பட ன்று டன்ிச்வச இல்மணல் ளசய்பட ழமய்,

இபமக என்வ பினம்ித் ழடர்ந்ளடடுக்கயமளன்மல்,
choice பந்டபிட்ட, option பந்டபிட்ட

ன்மல், கூழப

கூமட ன்று எனயத்டக் கட்ழபண்டிதடம ஆவசக்கு
இம் ளகமடுக்கயமளன்றுடமன் அர்த்டம். கர்ணமவபத்
ழடர்ந்ளடடுப்டயழழத இஷ்ம், ஆவச ன்ட
பந்டபிட்ழமட அட கமம்த கர்ணணமகயபிடுகயட.

அப்னம் அடன் வ த்தமகம் ளசய்படமல் ணட்டும்
அவட யஷ்கமம்த கர்ணணமக்கயக் ளகமண்டுபி னடிதமட.
ப்ழமட ம்னவதவடபி ல்ட ன்று என்வ

பினம்ித் ழடர்ந்ளடடுத்டமழம அப்ழமட அடன் ில்
என ந்டஷ்டிவத ணஸ் ழடடிப் ளத்டமன் ளசய்னேம்.

கர்ணமபமல் ணமட டன்வதயதமணழ சுத்டயதமபட
ன்ட டபி ழபறு ந்ட ந்டஷ்டிவதத் ழடடி அயந்ட
ளறுபடம் அவட அசுத்டய ளசய்படடமன்.
ின் டர்ணத்டக்குப் ழமகப்மட ன்டற்கு மடகவ
வபத்டக் கமட்டுகய கமஞம் இட. ழமகத்வட, 
னெத்வட வபத்டம் என கமஞம் உண்டு. ல்
அறேத்டணம கமஞம். ழமக ழக்ஷணத்டக்கமகப்

பிடணம கமர்தங்கள் ளசய்தழபண்டிதினக்கயட.

னத்டயதமல் மம் னகட்டுபடயயனந்ட உம்மல்
உவனத்டக்ளகமட்டுபட பவ அழகம்

ளசய்தழபண்டிதினக்கயட. சுத்டணம ளய்வத
ணங்கநணம ணந்த்ங்கவநச் ளசமல்யக் ளகமண்டு
ளமம்றம் பித்ணமக ஜ்பயத்டக் ளகமண்டினக்கும்
அக்ிதில் ஆறடய ளசய்படயயனந்ட, 'ிடி!பிமழட!
ளபட்டு!குத்ட!' ன்று கத்டயவத வபத்டக்ளகமண்டு
சத்னழபமடு னேத்டம் ளசய்பட, அல்ட டயனவப் ிடித்ட
த்டக் கமதப்டுத்டபடபவ பிடணம ளடமனயல்கள்

ளசய்தழபண்டிதினக்கயட. இப்டிதினக்கும்ழமட, இந்ட
ல்ம ளடமனயல்கறம் சரமக ப்டற்கமகத்டமன்

மம்ர்தணமக கர்ணமக்கவநக் ளகமடுத்ட ளபவ்ழபறு
ஸ்படர்ணங்கவந வபத்டயனக்கயட. இந்டக் கமர்தங்கவநப்
மர்க்கும்ழமட என்று உசத்டய, என்று டமழ்த்டய ன்று

ழடமன்யமறம், னெ வ பிவநபிப்ட ன்
வப் மர்த்ழடமணமமல் ல்மழண ணம்டமன்.
உசத்டயனேணயல் டமழ்த்டயனேணயல்வ ன்று ளடரினேம். ந்ட
மடயக்ககமின் ளடமனயல் யன்று ழமமறம் 

னெத்டயன் ல்பமழ்ற மடயக்கப்த்டமன் ளசய்னேம்.
அட ரிப ப்டற்கு, டமழ்த்டயதமகத் ழடமன்றுகய

கமர்தங்கறம் ந்ழட டீழபண்டும். எட்ன் ஸ்ட்வக்
ளசய்டமல் ஊழ மயப் ழமகயட, கமமறம் வபசூரினேம்
றகயன். இடகநியனந்ட னெத்வடக் கமத்ட

க்ஷயக்கும் கமர்தத்வட அபன் ளசய்கயமளன்னும்ழமட
அபனுவத அந்ட ஸ்படர்ணம் ப்டித் டமழ்ந்டடமக
இனக்கனடினேம்? அடமல் பமய்த்டவடச் ளசய்பட

ன்யல்மணல் உசத்டய டமழ்த்டய கல்ிப்ழட ிசகு.

இப்டி ளமந்ட choice -ன்டி (டமணமகத் ழடர்ந்ளடடுத்ட)

ளடமனயல்கவநச் ளசய்பட ன்மல், ல்மத் ளடமனயயறம்
இப்ழமட மம்ர்த னவதிமல் அடடற்குத்
ழடவபப்டும் பிகயடமசமப்டி ங்கள் 'டிஸ்ட்ரிப்னைட்'
(ங்கர டு)

ஆகயனேள்நட ழம இனக்கமட. ழடம என

ளடமனயறக்கு மஸ்டயப்ழர் ழமபமர்கள். இன்ளமன்வ
தமனம் சரந்டமணல் பிடுபமர்கள். அல்ட டற்கும்
உழதமக ணற்பர்கவந அடயல் ழமடுழபமம். அந்டக்
கமர்தங்கள் ன்மய் க்கமணல் னெம்

மடயக்கப்டும். மம்ர்தணமக பனம் குஞம், குடும்ச்
சூழ்யவ னடயதவப ஸ்படர்ண அடேஷ்மத்டக்குப்
'ளர்ஃளக்க்ஷன்' டனபடழம

அப்ழமட இனக்கமட.

னடயடமக ங்கள் இஷ்ப்டி டுத்டக்ளகமண்
ளடமனயல்கள் ளர்ஃளக்மக க்கமணல் ழமகமம்.
அழடமடு ளடமனயல்கநில் ங்கள் ங்கர மகும்

ப்ழமர்ன் றுணமமக ஆகய, ழமட்டி, ளமமவண,
ணமற்ம் ல்மம் ற்டும். ளணமத்டத்டயல் னெ
னுக்கமகக் கமர்தங்கள் ப்டி க்க ழபண்டுழணம
அப்டி க்கமணல் ழமக ழக்ஷணழண மடயக்கப்டும்.
இப்டிதமகத் டன் ளமந்ட இஷ்ம் ன்று என்யன் ழணல்
ஸ்படர்ணத்வட பிடுகய ழடமம், அப்டி பிட்டமல்
ழமக ழக்ஷணம் மடயக்கப்டுபடற்கு இழணற்டுத்டகய
ழடமம் ன் இண்டு ளரித டப்னக்கள் டர்ணத்டக்குப்
ழமகயபவச் ழசர்கயன். இப்டி ழடமத்வடச்
ழசர்த்டக் ளகமண்ின் இபன் ப்டி சுத்டயதமகய ம்ம
யவ்னத்டய ளறுபட? அடயழழத (ம்மத்டயழழத)

ழணறம் ஆனணமகப் னவடத ழபண்டிதடமகத்டமன் ஆகும்.

அடமல்டமன் (க்னஷ்ஞ ணமத்ணம) "டர்ணம் தத்வடத்
டனபட" ன்மர்.

இடற்கப்னம்டமன் ழடபமற னேத்டம் ன்று
ஆம்ித்ழடழ, அந்ட ணமசமம் பனகயட.
கபமன் இப்டி, 'ளசத்டமறம் ஸ்படர்ணத்வடப் ண்ட;
அடடமன் ச்ழதஸ், அடமபட ம்ம யவ்னத்டயக்கு
மதம் ளசய்பட, டர்ணம் ம்ம தத்வட

மஸ்டயதமக்குபழட' ன்று ளசமன்றன் அர்றன்
ழதமசயத்டப் மர்த்டமன்.

மத்டயல் டள்றம் சக்டய ட?
ளடய்பத்டயன் குல் (மன்கமம் மகம்)
அத்வபடம்
மத்டயல் டள்றம் சக்டய ட?
"ஆமல்

இப்டி, 'ணக்ளகன்று என இஷ்னம் ழபண்மம்.

ந்டக் குத்டயல் ிந்ழடமழணம அடற்கம பர்ஞ

டர்ணத்வட, ந்ளடந்ட பதறக் கட்த்டயல் ன்ளன்
ளசய்தழபண்டுழணம அந்ட ஆச்ண டர்ணத்வட மம்

மட்டுக்குக் ழகள்பி ழகட்கமணல் ண்ஞிக்ளகமண்டு
ழமழபமம்' ன்று இனக்களபமட்மணல் டழபம என்று

ளணன்ிவதப் ிடித்டத் டள்றகயமற்ழம இனக்கயழட!
இப்டி ரிதம பனயதமகப் ழமகபிமணல் ழபறு
பனயதில் ழமக வபத்ட ணடேஷ்தவ மத்டயல் ிடித்டத்
டள்றகயழட! இபனுவத அயறக்குப் னரிந்ட, அயற

அங்கர கமம் ளகமடுத்ட இப்டிப் ண்டபடமதில்மணல் ,

ழபறு ழடம என சக்டய மத்கமம் ளசய்டல்பம

இபவ இப்டித் டள்றபடமக ளடரிகயட? அட ன்?"
ன்று அபனுக்கு ழதமசவ பனகயட. இட ழபண்மம்,
இன்ளமன்று ழபண்டும் ன்று இபன் யவக்கும்டிதமக
இபவ பந்டப்டுத்டய ழபண்மடவட

ழபண்ப்ண்ஞிப் மத்டக்கு ஆநமக்கும் force டழபம
இனப்ட அபனுக்குத் ளடரிகயட; அட ன்ளபன்று
ணட்டும் ளடரிதபில்வ. 'டழபம' ன்று பிபம்

னரிதமடடமகத் ளடரிகயழட டபி, 'இன்ட' ன்று அந்ட
ஃழமர்வத் டயட்பட்ணமகத் ளடரிந்ட ளகமள்ந
னடிதபில்வ.
அட ன்ளபன்று ளடரிபிக்கும்டிதமக கபமிம்
ழகட்கயமன்:

அட ழக ப்னேக்ழடமதம் மம் சடய னன:|
அயச்சந்ி பமர்ஷ்ழஞத மடயப யழதமயட: ||
"பமர்ஷ்ழஞத"

ன்று வ்னஷ்ஞி குத்ழடமன்ம

கபமவக் கூப்ிட்மன் ன்று ளசமன்ழன். ழணழ
(இந்ட ச்ழமகத்டக்கு) அர்த்டம் ளசமல்த்டமன்

யவத்ழடன். ஆமல், இடற்கு னன்மடி கர வடதில் ன்
இனக்கயட, ந்ட context -ல் அர்றன் இப்டி ழகட்மன்
ன்று சுனக்கணமகச் ளசமல் யவத்ட ஆம்ித்டட

பநர்ந்டளகமண்ழ ழமய்பிட்ட! அப்னம் ளபப்
ண்ஞமம் ன்று மன் யவத்டயனந்ட சக்கயல் அழகம்
இப்ழமழட பந்டபிட்ட. ஆகக்கூடி, ம்ந்டணயல்மட
பிதணயல்வ.

"அட"

- ஆமறம். அடமபட ீ ளசமல்கயடி, ணயன்

இஷ்ம் ன்று என்று இல்மணல் ட் கட்வ ணமடயரி
ஆக்கயக்ளகமண்டு சமஸ்த்ப்டி பமய்த்ட ஸ்படர்ணமவப
ண்ஞமளணன்று என ீபன் யவத்டமமமறம்,
"அதம்

னன:" - இந்ட ீபமபன். 'னனன்' ன்ழட

னனன்' ன்றும் ீறம். 'பினய', 'யனல்' னடம
பமர்த்வடகள் 'பனய
ீ ', 'ீனல்' ன்று ீள்கய ணமடயரி.
ஆமறம் இந்ட ீபமபன் "அயச்சந்ி"

- னத்டய னர்பணமக அப்டி

ஆவசப்மபிட்மறம்: ன்மக ஆமசயத்டப் மர்த்ட,
ழபண்டும் ழபண்மம் ன்று என்வ பிட்டு என்வ
டுத்டக் ளகமள்நமபிட்மறம், 'இன்பமன்ரி'தமகழப;
"ழக"

- தமமல்,

"ப்னேக்ட:"

- ன்மக பப்ட்டு,

ிரிவதப் ிடித்டத் டள்றகயமற்ழம தமழம இபவ
ழபண்டும் ழபண்மம் ன்கயபற்யல் டள்றபட
ளடரிகயட. அட தமர் ன்று ளடரிதபில்வ.
['ழக' – தமமல்
"ப்னேக்ட:"
"மத்"

- பன்வணதமக பப்ட்டு.]

- மத்கமணமக,

"யழதமயட

இப" - உந்டயத் டள்நிமற்ழம, 'னேஜ்' - 'ழதமஜ்'

ன்ட ழபர்ச்ளசமல். இன்ளமன்ழமடு ழசர்ப்ட,

ிவஞத்டப் னட்டுபடடமன் 'னேஜ்'. 'னேஜ்' ன்டன் அடிதமக
'னேக்டம்' ன்று

ளசமல்கயழமம். 'ழதமஜ்' ன்டன் அடிதமகழப

'ழதமகம்' ன்கயழமம்.

சயத்டம் சயடபிமணல் ழசர்த்டப்

னட்டிப் ிவஞப்டமல் அட ழதமகம். ணமட்வப் னட்டிப்
ிவஞக்கய ர்க்கமவ 'yoke' ன்று ளசமல்பட இந்ட

டமடபியனந்டடமன். 'ழதமஜ்' ன்டயயனந்ட 'ழதமயட'.
னட்டிப் ிவஞப்ட ழடம என்யழ
ளசறத்டபடற்கமகத்டமன். ணமட்வ ர்க்கமயல்

ிவஞப்ட அவட பதயல் ளசறத்டத்டமன். சயத்டத்வடச்
ழசர்த்டப் ிடிப்ட அவடப் ணமத்ண டத்பத்டயல்
ளசறத்டத்டமன். அடமல் 'ழசர்ப்டம' ழதமகத்டயழழத
'ளசறத்டபடம' சக்டயனேம், propelling force -ம்

ளடமக்கய யற்கயட.

"ழதமயட". ன்ட ளசறத்டப்டுகய யவவதத்
ளடரிபிக்கயட. என பமர்த்வடக்கு னன்மல் 'ய' ன்று
ழமட்மல் அட இண்டுனென்று டயனும னட

அர்த்டத்வடக் ளகமடுக்கும். அபற்யல் என்று, அர்த்டத்டக்கு
மஸ்டீ அறேத்டம் ளகமடுப்டமகும். மடம் (paatam) - பிறேபட,
யமடம் (nipattam) - ன்மக பிறேபட. டர்சம் ளடரிபட,

யடர்சம்- ன்மகத் ளடரிபட. 'ழதமயட'றக்கு 'ய' ழசர்த்ட
'யழதமயட' ன்மல் 'ன்மகச்

ளசறத்டப்ட்டு', 'உந்டயத்

டள்றபட ணமடயரிளசறத்டப்ட்டு' - ன்று அர்த்டம்.
என ீபமபன் தமமல் மத்கமணமகச்
ளசறத்டப்ட்டு 'மம்

சடய?' - மத்டயல் ழமகயமன்? மத்டயல் னகுகயமன்?

அடமபட, மம் ண்டகயமன்?

'டமழ

ணமத் ளடரிந்ட இஷ்ப்ட்டுச் ளசய்தமணல்,

ழபறு தமழம பந்டணமகப் ிடித்டத் டள்நி ணமடயரி

ணடேஷ்தர்கள் மத்டயல் ழமய் பிறேகயமர்கழந இப்டிப்
ிடித்டத் டள்றம் அந்ட ஆசமணய தமர்?' கபமவ
அர்றன் ழகட்கயமன்.
ம்மம் ன்ட த்வபடம், அடமல் தம் ன்று
ளசமன்ழமம். தத்வடத் டனபட டழபம அட மம்.
ஆவகதமல் டர்ணத்டயல் ழமபட கபமன் ளசமன்டி
'தமப:' ன்மல்

அட மத்வட உண்மக்குபடமகழப

இனக்கும். இடமல்டமன் அர்றன் மத்வடக்
குயப்ிடுகயமன்.
ஸ்படர்ணத்வடபிட்டுப் டர்ணம் ழணற்ளகமள்படமம்.
இட ணட்டுணயல்வ. இன்ம் அழக மங்கள். க

ழமகங்கநின் பர்ஞவவதப் மர்த்டமல் ளடரினேம்,
'த்டவ

ஆதிம் மங்கள் இனக்கயன்? அட

எவ்ளபமன்றுக்கும் ன் டண்வ?' ன்று, இந்டப்

மங்கள் ல்மபற்வனேம் குயத்டத்டமன் அர்றன்
ழகட்கயமன். ணடேஷ்தர்கள் அழக மங்கவநப்

ண்ஞிபிடுகயமர்கள். ல்மழண ழதமசயத்ட, டயட்ம்
ழமட்டு, அபர்கள் ண்ஞிமர்கள் ன்று இல்வ.
டங்கவநனேம் ணீ யப் ண்ஞிபிடுகய ணமடயரிடமன்

இனக்கயட. "அயச்சன்" ன்று இவடத்டமன் அர்றன்
ளசமன்ட. இப்டி இபவப்ண்ஞவபப்ட தமர் ன்று
ழகட்கயமன்.
இங்ழக அர்றன் ீபர்கள் மம் ண்டபடற்கு ந்ட
சக்டய கமஞம் ன்றுடமன் ழகட்கயமன். மத்டயயனந்ட

ீபன் பிடு பனய ன் ன்று ழகட்கபில்வ. அப்டிக்
ழகட்டினந்டமல், 'த்டவ சறுக்கய பிறேந்டமறம் அத்டவ
மத்டக்கு இவதிழனேம் பிமணல் ஸ்படர்ணத்வடழத
ின்ற்யக் ளகமண்டு ழமமல் அடழப மத்டயல்
இறேத்டபிடும் அற வ்னத்டயகநியனந்ட ளகமஞ்சங்
ளகமஞ்சணமக ீபவ பிடுபிக்கும்' ன்று

ளசமல்யதினப்மர். ற்ளகழப இவட அபர் அபனுக்குச்
ளசமல்ய ஆதிற்று. ஸ்படர்ணப்டி யஷ்கமம்த கர்ணழதமகம்
ளசய்பவடக் குயத்ட, "இந்ட டர்ணத்வட ஸ்பல்ம்

அடேஷ்டிக்க ஆம்ித்ட பிட்மதமமறம் ணம தணம
ம்மத்டயயனந்ட க்ஷயத்டபிடும்" ன்று ற்ளகழப
ளசமல்யபிட்மர்.

தம், மம், ந்டம், ம்மம் ன் ல்மம் எழ
பிதத்வடச் ளசமல்கயவபடமன். ஆவகதமல்

தத்டயயனந்ட க்ஷயப்ட ன்மல் மத்டயயனந்ட ணீ ட்ட
ன்ழ அர்த்டம்.
இப்ழமட அர்றன் ம பிழணமசத்டக்கு பனய
ழகட்கபில்வ. ற்ளகழப அபர் ளசமல்யபிட்மர்
ன்டமல் இனக்கமம். ின்ழன்

ழகட்கயமளன்மல், 'ழடப - அற குஞங்கநின்
சண்வதில் அறர்கநம ம வ்னத்டயகவந

உண்மக்கய, அபற்யல் ீபவத் டெண்டிபிடுகய சக்டய
ன்? என ணடேஷ்தவ மத்டயழ கட்மதப்டுத்டய
னகுத்டகய ஆமணய தமர்?' ன்ழ ழகட்கயமன்.
கமண - க்ழமடம்
ளடய்பத்டயன் குல் (மன்கமம் மகம்)

அத்வபடம்
கமண - க்ழமடம்
„அடபம, இண்டு

சக்டயகள் கமஞம்‟ ன்று கபமன் டயல்

ளசமல்கயமர். அவப ன்ளன் ன்று ழவச்
ளசமல்றகயமர்.
கமண  க்ழமட  ழமகுஞ னத்ப: |

ணமசழம ணம மப்ணம பித்த்ழத - ணய வபரிஞம்
||

„‟ – இட:

ட கமஞம் ன்று ழகட்மழத, அட

ன்ளபன்மல்,
„கமண:‟ - கமணம்.

அடமபட ஆவசடமன் ணிடவப் மத்டயல்

டள்றபடம ல்ம ளகட் வ்னத்டயகவநனேம்
டெண்டிபிடும் னெ கமஞம்.
அட ணட்டும்டமம? இன்ளமன்றும் இனக்கயட.
„:க்ழமட:‟ - அந்ட
„க்ழமடம்‟;அடமபட

இன்ளமன்று ன்ளபன்மல்
ழகமம்.

இந்ட இண்டும்,
„ழமகுஞ

னத்ப‟ ணமவப - அடமபட ணடே

ணற சமந்டணமகய மத்பிகணமகறணயல்மணல், எய்ந்ட
ணந்டயத்டப் ழமய்த் டமணணமகறணயல்மணல்,
ழபகப்ட்டுக்ளகமண்டு ளகமந்டநிப்ிழ இனக்கய என

யவ உண்ழ, அந்ட யவக்கு ஆடமணமனேள்ந குஞணம
மத்டயல் உண்மவப;"ழமகுஞ னத்ப:"
'உண்மவப' ன்று

மன் ளசமன்மறம் கபமன்

எனவணதில் "உண்மட" ன்றுடமன் ளசமல்கயமர் 'னத்ப:' ன்ட

எனவணடமன். கமணம் என கமஞம்,

இன்ளமன்று க்ழமடம் ன்டமக இண்வ

ளசமல்யபிட்டு, „அவப ழமகுஞத்டயல் உண்மவப'
ன்கமணல், 'அட ழமகுஞத்டயல் உண்மட' ன்று
ளசமன்மல் இட ளசமற்குற்ம்டமழ ன்மல், குற்ம்
கபமன் ழணயல்வ. ன் குற்ம்டமன். கமணம் டபி
இன்ளமன்று க்ழமடம் ன்று மன்டமன் ளசமன்ழன்.
கபமன் அப்டி ளசமல்பில்வ.
"ட

ீபவப் மத்டயழ ிடித்டத் டள்றகயட' ன்று

அர்றன் ழகட்டற்கு, „டபம? அடடமன் கமணம், அடடமன்
க்ழமடம், அட ழமகுஞத்டயல் உண்மட: கமண 
க்ழமட  ழமகுஞ னத்ப:" ன்ழ ளசமல்கயமர்.

அடமபட, கமணணமக இனக்கய அடழபடமன் க்ழமடணமகறம்
இனக்கயட ன்று அர்த்டம் ண்ஞிக் ளகமள்றம்டிச்

ளசமல்யதினக்கயமர். கமணத்டக்கு இன்ளமன்று க்ழமடம்
ன்று கமட் இங்ழக பமர்த்வட இல்வ. „கமணனம்
க்ழமடனணமகயத என ளகட் சக்டய‟ ன்று

வபத்டக்ளகமள்நமம். ஆமறம் கமண – க்ழமடம்,
அடமபட பினப்ன - ளபறுப்ன ன்று இட்வதமக மம்
ப்ழமடம் ளசமல்படமழழத அந்ட னக்கத்டயல் மன்
டமன் என்று, இன்ளமன்று ன்று ளசமல்யபிட்ழன்.

அப்டிதமமல் கமணனம் க்ழமடனம் என்ம ன்?

கமணம் ஆவசப்டுகய உண்ர்ச்சய, பினப்னஞர்ச்சய. க்ழமடம்
ன்ழடம த்ழப உஞர்ச்சயதில் உண்மபட. ழர்ணமம
பினப்னம் ளபறுப்னம் ப்டி என்று? ஸ்படர்ணம்
ழபண்மம் ன்று பிடுபட ளபறுப்ிழ. டர்ணம்

ழபண்டும் ன்று டுத்டக்ளகமள்பட பினப்த்டயழ. இந்ட
இண்டும் ப்டி என்று?
என்றுடமன். ழதமசயத்டப் மர்த்டமல் னரினேம். கமணழண
யவழபமடழமட க்ழமடம் ன் னொத்வட டுத்டக்
ளகமள்கயட ன்று னரினேம். ணக்கு என்யழ ஆவச
இனந்ட அட கயவக்கமபிட்மல்டமன் ழகமம்
உண்மகயட. ணக்கு எனத்டரிம் ளபறுப்ன

ற்டுகயளடன்மல் அட ணக்கு ட பினப்ழணம அடற்கு
ணமமக அபர் க்கயமர் ன்டமல்டமன். ம் பினப்னப்

னர்த்டயக்குத் டவ ற்ட்மல் அடழப ளபறுப்மகயட.
ம் ஆவசதின் யவழபற்த்டக்கு டழபம குறுக்ழக

பந்டமல் அடிம் ழகமம் உண்மகயட. டர்ணத்டயழ
ற்டுகய ஆவச அல்ட பினப்த்டக்கு டவதமக
இனக்கயட ன்டமல்டமன் ஸ்படர்ணம் ழபண்மம் ன்று
அவட ளபறுத்ட பிட்டுபித் ழடமன்றுகயட. எவ்ழபமர்
ஆவசக்கும் இப்டிழத. ஆவசதமழழத த்ழபம்
ற்டுகயட. ந்வட யகயழமம் - இடழப ம் ஆவசதின்
ஏட்ம் ன்று வபத்டக் ளகமள்றங்கள். அப்ழமட
குறுக்ழக டவதமக சுபர்ணமடயரி டழபம பனகயட.
உழ ந்ட ம்ணயழண டயனம்னகயடல்பம? அப்டித்
டயனம்னம் ழபகம்டமன் க்ழமடம்.

ஆசமர்த மஷ்தம் இப்டித்டமன் கமணம் க்ழமடம் ன்

இண்வனேம் என்மகழப ளசமல்கயட. "கமணழண டமன்
ப்டயடணமகயழமட க்ழமடணமகப் ரிஞணயக்கயட" ன்று
ஆசமர்தமள் ளசமல்கயமர். "ப்டயடம்" ன்மல் என்யழ
ழமய் ழணமடயக்ளகமண்டு டயனம்னபட ன்று அர்த்டம்.
ஆமல், வனவதில் பினப்ன, ளபறுப்ன ன்கயவப
டயளடயர் உஞர்ச்சயகநமகத் ளடரிபடமல் இண்மகச்
ளசமல்ழமம்.
கபமழ இன்ழமரித்டயல் (2-62) ளசமல்யதினக்கயமர்.
கமணமத் க்ழமழடம (அ) ிமதழட |
(ஆவசதியனந்ட

ழகமம் ிக்கயட)

ழணழ அர்றன் ழகள்பிக்கு டயல் ளசமன்ழமட கமண
- க்ழமடம் ன் இண்டு ணமடயரி ளசமல்ய, இண்டு
இல்வ ன்றும் ளடரிபிக்கய பிடத்டயல் அப்னம்
எனவணதில் ளசமன்மளன்று மர்த்ழடமம்.
இன்ழமரித்டயல் (16-21) என்யல்வ, இண்டில்வ,
னென்று பிதங்கவநச் ளசமல்கயமர். மத்டயல்
டெண்டுபட கமண - க்ழமடம் ன்று ழணழ
ளசமன்மழமல்யழதம? அந்டப் மத்டயமல் ணக்கு

ம்பிப்ட ன்? ம்மம். ம்மத்டயறம்
ளமம் ழகமணம அடேபம் கபமம். கத்வடப்
ற்யத்டமன் னென்று பிதங்கவநச் ளசமல்கய இத்டயல்
குயப்ிடுகயமர்:
த்ரிபிடம் கஸ்ழதடம் த்பமம் மச - ணமத்ண: |

"ஆத்ண

மசம் ன் கத்டக்கு பனய டயந்டபிடுகய

பமசல்கள் னென்று பிடணமவப."
ன்ளன்?
கமண : க்ழமடஸ் - டடம ழம:
"கமணம், க்ழமடம், ழமம்
'ழமம்' ன்மல்

ன்கயவப."

ன்? கமணத்டயழழத என அம்சம்டமன்

அட. னனனுக்கு ஸ்த்ரீதிம், ஸ்த்ரீக்குப் னனிம்
உண்மகும் ஆவசதியனந்ட, ீச்சுக்குப் ழமக ழபண்டும்,

அங்ழக சுண்ல் பமங்கயச் சமப்ிழபண்டும் ன்யனக்கய
ஆவச பவ ழமகத்டயல் த்டவ ஆதிம் டயனுற
ஆவசதினக்குழணம அத்டவனேம் கமணம்டமன். ணம
ளரிதபர்கறக்குத் டன்வத்டமழ ளடரிந்டளகமண்டு
டமமக இனக்கழபண்டும் ன் உசந்ட மட்ணயனக்கயழட,
இவடக்கூ உயடத்டயல் 'ஆத்ண கமணம்' ன்றுடமன்
ளசமல்யதினக்கயட ன்ழழ! இத்டவ பிடணம
ஆவசகறக்குள்ழந ளமனநில், ளமத்டயல் இனக்கய
ஆவசக்கு ணமத்டயம் ழமம் ன்று ளதர். டன்

ளமனவந பிழப ணயல்மணல் இறுகப் ிடித்டக்
ளகமண்டினப்பவ ழமி ன்கயழமம்.
ஆக, ழமனம் கமணத்டயன் என 'மர்ட்'மகழப இனந்டம்
கபமழ இங்ழக, 'த்ரிபிடம் - னென்று டயனுற, என்று கமணம், இண்டு - க்ழமடம், னென்று - ழமம்' ன்கயமர்.
டீதவப அவத்டம் ஆவசதியனந்ழட
ளடய்பத்டயன் குல் (மன்கமம் மகம்)

அத்வபடம்
டீதவப அவத்டம் ஆவசதியனந்ழட
ட்ரினக்கள் ன்று ஆறு உட் வகபர்கவநச் ளசமல்படயல்
கமணம், க்ழமடம், ழமம் னடல் னென்று. ழணமம், ணடம்,
ணமத்ர்தம் ன்வப மக்கய னென்று. ழதமசயத்டப்
மர்த்டமல் இடகறம் கமணத்டயழ, ஆவசதிழ
ிந்டவபடமன். ழணமம் ன்ட ன்? என்யம்
ஆவசதிமழ அப்டிழத அயபினந்ட ணதங்கயக்

கயப்டடமன். ணடம் ன்டம் டம் ஆவசப்டிளதல்மம்
இனக்கமளணன் டயணயர்டமன்; அல்ட ம் ஆவசப்டி
ந்டபிட்ட ன் டயனப்டயதில் உண்மகும்
ளகமறேப்னத்டமன். ணமத்தர்தம் ன்டமக
இன்ளமனத்டிம் ளமவணப்டுபட டமல்?

ம்ணயம் இல்மட டழபம என்று அபிம் இனக்கயட;
ஞழணம, னத்டயழதம, ளசல்பமக்ழகம டழபம என்று அட
ம்ணயம் இல்வழத ன்டமல்டமன் ணமத்ர்தம்அடமபட அட ணக்கு ழபண்டும் ன் ஆவசடமன்
ணமத்ர்தத்வட உண்மக்குகயட. இவ்பமமக,

உட்வகபர் ன்கய ஆறு அறர்கறக்கும் கமணம்டமன்
னெம் ன்மதிற்று.
ஆவகதமல் டம ர்ப கமனம் ம்வணப்ிய்த்டப்
ிடுங்கயக்ளகமண்டினக்கய ழடபமற னேத்டம்
யற்கழபண்டுணமமல் னெ பிழமடயதமக இனக்கப்ட்
கமணம் ன்கய அறவ இல்மணல்

ண்ஞிபிழபண்டும். ீபன் சமந்ட யவ அவத எழ
பனய ஆசம மசம்டமன்.
'கமணம்

ன் ளனந்டீிக்கமம மிவத உன்னுவத

ண பிழமடய ன்று னரிந்டளகமண்டு சண்வ ழமடு:
ணமசழம ணம மப்ணம பித்த்ழதணய வபரிஞம்.'
கமணத்வட அட இட ன்று அஃயவதமகச் ளசமல்மணல்
அபன், ளனந்டீிக்கமன் ன்று personify ளசய்ட

ளசமல்கயமர். ணமத்ண டத்பழண அபமக பந்டயனக்கயட.
ீபவத் டெக்கய பிடுபடற்கமகத் டத்பப்ளமனள் க்னஷ்ஞ
ணமத்ணமபமக கண், கமட, னெக்ழகமடு ஆகய பந்டயனக்கயட.
அப்டிப்ட் டமம், ீபவக் குனயதிழ டள்றம் டீத

சக்டயவதனேம் என ஆநமகத்டமன் ளசமல் ழபண்டுளணன்று,
இப்டிச் ளசமல்கயமர். இபர் ழடப சக்டய; அட அற சக்டய.
'ணமசன், ணமமப்ணம' ன்று

கமணத்வட, அல்ட

கமணவ (அபிழழத க்ழமடனும் அக்கம். அப்டிப்
ட் கமணவ) ச் ளசமல்கயமர்.
'ணமச:' - ளனந்டீிக்கமன். 'அசம்' ன்மல்
'அசன்' ன்மல்

சமப்ிடுகயபன். அக்ிக்கு

சமப்மடு.

"றடமசன்" ன்று ளதர். ஆறடயவதச்
சமப்ிடுபமடமல் இப்டிப் ழர். 'ணம அசன்' -

யவதச் சமப்ிடுகயபன். "ளகமண்ம,ளகமண்ம!" ன்று
பமங்கயச்சமப்ிடும் குண்ழமடன். பிதமடேழமகங்கவந
இப்டித்டமன் இந்த்ரிதங்கள் னெம் பமங்கய பமங்கயத்
டயன்று ளகமண்ழ இனக்கயமன் கமணன்.

இபன் "ணம மப்ணம". "மப்ணம" ன்மல் மம்டமன்.

உயத்டயல் ஆத்ணம மணற்ட ன்று ளசமல்றணயத்டயல்
"அட மப்ணம" ன்று இனக்கயட. கமணத்வடக் கமணன்
ன்கய ணமடயரி அபவழத மி, மமத்ணம ன்
அர்த்டத்டயல் 'மப்ணம' ன்கயமர். மடமஞ மி இல்வ,
"ணம

மப்ணம", அடமபட, ளனம்மபி. ீபர்கவநப்

மத்டயல் னகுத்டபட தமர் ன்று அர்றன் ழகட்மழ,
அட இபன்டமன். அடமல் இபன் ணமமத்டயன்
படிபணமகழப இனக்கழபண்டும்.
"இபவழத

ம்மத்டயல் ளரித சத்னபமக ீ அயத

ழபண்டும்" ன்கயமர் கபமன். 'பித்த்ழதம் இ
வபஞிம்.'

'இ' - 'இ

' ன்டயல் 'இ' ணம ம்மத்டயல்,

'ம்' - இபவழத, கமணத்வடழத,
'வபரிஞம்' – சத்னபமக; அடமபட

ழடபமறப் ழமரில்

அற மமபம னடல் பிழமடயதமக,
'பித்டய' – அயபமதமக!
'இப்ழமட

ளகௌப ழவழதமடு ீ ழம ழபண்டித

னேத்டம் ழமகத்டக்கமக. உக்கமக ீ ழமட்டுக்ளகமள்ந

ழபண்டிதட டரிழதமடன் ஸ்டமத்டயல் ஆவசதறன்
டவவண பயக்கய டர்வ்னத்டய ழவழதமடுடமன்'
ன்கயமர் கபமன்.
ரி, ஆவசதமல்டமன் அத்டவ கஷ்னம் ன்று
ளடரிந்டபிட்ட. ஆவச ன்ட ணறக்கு ளமம்றம்

ளசௌக்தத்வடத் டனகய ணமடயரித் ழடமன்யமறம்,

ளசௌக்தத்வட அவதழப மம் ணக்கு ற்டுகய
ஆவசகவந யவழபற்யக்ளகமள்ந னதல்கயழமணமதினும்,
கஷ் ம்வ அத்டவக்கும் அடடமன் கமஞம் ன்று
ளடரிகயட. ஆசமர்தமள் டம்னவத மஷ்தத்டயல், இடன்
யணயத்டணமகத்டமன் ப்மஞிகறக்கு ர்ப அர்த்ட

ப்மப்டயனேம் ன்கயமர். யவழபமபிட்மல் ழகமம்,
அடேடமம் டவத னடம குஞங்கவந

அனயத்டக்ளகமண்டு என டமணம, டர்ணணம, உகமணம
ண்ஞமணல் ம்ணயம் உள்நவடப் ழமவசழதமடு
ிடித்டக்ளகமண்டினக்கய ழமம்; இப்டி ிடித்டக்

ளகமண்னக்கய பஸ்டபிழழத னத்டயவத இனப்டம
ழணமம்; ஆவச யவழபயபிட்மழம அந்டத் டயணயரிழ
ணடம்; இன்ளமனத்டிம் இனப்டயல் ணக்குள்ழந
ஆவசதமல் அபிம் உண்மகும் ணமத்ர்தம்

ன்யப்டி மத்டக்கு ழணல் மணமக ம்வண அறர்கள்
கத்டக்கு இறேப்ளடல்மம் ஆவசவத னெணமக
வபத்டத்டமழ?

ஆவச ன்ட ப்டிப் மர்த்டமறம் ளமல்மடடமக
இனக்கயட - யவழபயமறம் ணடத்வட

உண்மக்குகயட, ஆவச டன்னுவத யவழபற்த்டமல்
கயட்டித ளமனநிம் ழணமத்வடனேம், அவடக்
ளகமஞ்சங்கூ ணற்பர்கறக்கு
ப்ழதமப்டுத்டக்கூமட ன் ழம குஞத்வடனேம்
ற்டுத்டகயட. யவழபமபிட்மழம க்ழமடம்,
ணமத்ர்தம் இபற்வ ற்டுத்டகயட.

இட ளடரிந்டபிட்ட. அடமபட அத்டவ கஷ்னம்

கமணம் என்மல்டமன். ல்மக் கஷ்த்டக்கும் னெணம
அறன் இடடமன் ன்று ளடரிந்டபிட்ட.
ளசௌக்தத்டக்கமக ஆவசப்ட்டுப் ண அளசௌக்தத்டயல்,
கஷ்த்டயல் ழமய் ணமட்டிக் ளகமள்கயழமம்.
ந்ழடமத்டயமழழத கஷ்ம்

ளடய்பத்டயன் குல் (மன்கமம் மகம்)
அத்வபடம்
ந்ழடமத்டயமழழத கஷ்ம்
ளநக்தம் ன்று ழமய்க் கஷ்த்டயல் பிறேகயழமம்.
ந்ழடமம் டனபட ன்று யவத்ட ஆவசவத
பநர்த்டக் ளகமண்டு அடமழழத டக்கத்வட
அவகயழமம். இங்ழகனேம் ஆவச
யவழபமபிட்மல்டமன் டக்கம் ன்யல்வ. ஆவசதின்
யவழபற்த்டமழனேம் டக்கம்டமன். ப்டிளதன்மல்
ஆவச யவழபற்த்டமல் வடப் ளற்ழமழணம அட

வகவத பிட்டுப் ழமய்பிப் ழமகயழழட ன்று டக்கம்.
அழடமடு தம். இந்ட தம் யணமனேம் ஆகயபிடுகயட.
ணக்குக் கயட்டித ஆவச பஸ்ட ம்வண பிட்டுப்
ழமய்பிடுகயட. ப்ரிதணமபர் ளசத்டப்ழமகயமர்,

ஞத்வடத் டயனன் ளகமண்டுழமகயமன், அல்ட மங்கு
னறேகயப் ழமகயட, அல்ட ணக்குத் டயனட்டு ழமடமக
ழழ ளடரிதமபிட்மறம் ஞ பக்கத்டயல்
ீ
அடன் ணடயப்னக்
குவந்ட, 'ழதம! படு
ீ பமங்கமம், கல்தமஞம்

ண்ஞமளணன்று பதிற்வக் கட்டி பமவதக்கட்டி

ணீ த்டயழமம், இப்ழமட மர்த்டமல் இந்ட ழபிங்ஸ்
க்றண்ட் பமங்கக்கூப்ழமடபில்வழத,

படக்ஷயவஞக்குக்கூப் ழமடபில்வழத' ன்று
டக்கயக்கும்டி ற்டுகயட.
ந்ழடமம் டனம் ன்றுடமன் என்றுக்கு

ஆவசப்டுகயழமளணன்மறம் அவட அவபடற்ழக ழபறு
த்டவழதம கஷ்ப் ழபண்டிதடமகயட. யிணம
மர்த்ட ந்ழடமப் ழபண்டுணமமறம் த்டவழதம
மனய 'க்னை' பில் கமல் பயக்க யற்கழபண்டிதினக்கயட.
அப்னம் எழ னறேக்கத்டயல் கண்வஞ ரிதவபக்கய
ளபநிச்சத்ழடமடு, கமவடத் டவநக்கய சப்டத்ழடமடு ஏடுகய
யிணமவபப் மர்க்க ழபண்டிதினக்கயட. அடமல்

டவபயனேம் கண் ரிச்சறம் உண்மகயன். கயரிக்ளகட்
மர்த்ட ந்ழடமப் ழபண்டுணமமல் னடல் மள்
மத்ரிழத அங்ழக ழமய்ப்ஞிதில் டுத்டக்ளகமண்டு,
ட்டிி கயட்டிி மர்க்கமணல் அபடயப்ட்டுக் ளகமண்டுடமன்
இம் ிடிக்க ழபண்டிதினக்கயட ன்கயமர்கள்.
இப்டித்டமன் டற்கு ஆவசப்ட்மறம் அட
கயவப்டற்குக் கூயதமகக் கஷ்ம் டமபட டும்டிழத
இனக்கயட. ல்டற்கு ஆவசப்ட்மறங்கூத்டமன்.

றோங்கத்டயல் வபகுண் கமடசய, சயடம்த்டயல் ஆர்த்ம
டரிசம் மர்க்கடம் ன்று ல்டமக ஆவசப்ட்மறம்
த்டவழதம இடி ளணமத்டப்ட்டுக் ளகமண்டு, ிதிழ
குநிரிழ மளபல்மம் பிவத்ட க்னைபில் கமல் கடுத்டக்
கஷ்ப்த்டமன் ழபண்டிதினக்கயட. னவ மர்க்க
ழபண்டும், டீர்த்டம் பமங்கயக் ளகமள்நழபண்டும் ன்கய
ஆவசதில் (ல் ஆவசடமன், அடயல்) ீங்கள் (இந்ட

ணத்டக்கு) பந்டமல் மன் ணத்தமம் இண்டு ணஞி,
னென்று ணஞிபவ உங்கவநப் ட்டிி ழமட்டுக்

கஷ்ப்டுத்டகயழன்! ல் க்ஷ்தத்டக்கு ஆவசப்ட்டு
ழதமகம், மடவ ன் ட ளசய்படமமறம் அடயழ
த்டவழதம கஷ்ம். த்ணமம் ழமட்டுக்

ளகமள்பளடன்மல் கமவ னயத்ட பிடுகய ணமடயரி
பயக்கயட! னவ ன்மல் இந்ட னஷ்ம் த்ம் இந்ட
ஸ்பமணயக்கு, இன்ளமன னஷ்ம் த்ம் இன்ளமன

ஸ்பமணயக்கு, இடற்கு இந்ட வழபத்தம், அடற்கு அந்ட
வழபத்தம் ன்ளல்மம் வபத்ட
கஷ்ப்டுத்டயதினக்கயட. இன்ம் ற கஷ்ணமக

உபமம் இனப்ட. அங்க ப்டக்ஷயஞம் ண்டபட,
ளசடில் குத்டயக்ளகமள்பட ன்ளல்மம் ழபறு!
'அப்டிதமமல்

மடவ ழபண்மணம, உத்பங்கள்

மர்ப்டம் ழக்ஷத்மம் ண்டபடம் கூமடம, னவ
ண்ஞ ழபண்டிதடயல்வதம?' ன்மல், இந்ட
பிதத்டக்கு - அடமபட ல்டமக ஆவசப்ட்டு

அடற்கமகக் கஷ்ப்டுபட ன் ணமசத்டக்கு அப்னம்
பனகயழன். இங்ழக ளசமல் பந்டட ப்டிப் ட்

ஆவசதமதினந்டமறம், 'ஆவச ப ப ஆய்பனம் டன்ம்'
ன்டடமன்.
ஆந்டனம் த்னப்டயனேம்
ளடய்பத்டயன் குல் (மன்கமம் மகம்)
அத்வபடம்
ஆந்டனம் த்னப்டயனேம்

ந்ட ஆவசனேம் உண்மபடற்குக் கமஞம் ன்? மம்

ந்ழடமத்வடத் ழடடுபடடமன். ந்ழடமம் ன்வட
பி ஆந்டம் ன்டடமன் ரிதம பமர்த்வட.
ளன்மல் மம், 'ந்ழடமம்' ன்டடமன் ஆந்டம்,
இன்ம், happiness (happiness -கு ழணழ bliss, அடற்கு ழணழ joy)
ன்று யவத்டக்ளகமண்டினந்டமறம் அப்டிதில்வ.
'ந்ழடமம்' ன்ட

"த்னப்டய" ன்ழ ளமனள்டுபட.

ழடமம் (tosham) ன்மல் த்னப்டய. ல் ஆழ்ந்ட த்னப்டய
ந்ழடமம். ஆந்டப்டுபடம், த்னப்டய ளகமள்படம்

ளனக்கணமகத் ளடமர்ன ளகமண்வபடமன் ன்மறம்
இண்டும் என்று ன்று ளசமல்னடிதமட. அடற்கப்னம்
அத்னப்டயப் டறழண உண்மக னடிதமட ன்று

யவந்ட யவபமக, னடிந்ட னடிபமக த்னப்டயப்டும்
ஆத்ணமந்டம் என்யல்டமன் இண்டும் என்ழ ஆகய
பிடுகயன். ணற் பிதங்கநில் ஆந்டத்டக்கும்
த்னப்டயக்கும் ளகமஞ்சம் பித்தமணயனப்டமகத்டமன்
மர்க்கயழமம். ணந்ட ணமனடம் பசயமல்
ீ

ஆந்டணமதினக்கயட ன்ழமழண எனயத,
த்னப்டயதமதினக்கயட ன்று ளசமல்ணமட்ழமணல்பம?

டயர்மர்க்கய ஆவசப் னர்த்டயக்கு ணட்டுழண 'த்னப்டய' ன்ட
ளமனந்டகயட. டயர்மமணல் கயவப்வட 'த்னப்டய'
ன்கமணல் 'ஆந்டம்' ன்று ணட்டுழண ளசமல்கயழமம்.
ஆவசனேம் இன்டன்ங்கறம்
ஆந்டம் டனகயட ன்டற்கமகத்டமன் என்யல் ஆவச
வபக்கயழமளணன்று ளசமல்பந்ழடன். ஆமல் அந்ட
ஆவச என்று, ஆந்டத்வடழத டமணல் டக்கத்வடக்

ளகமடுக்கயட; அல்ட ளகமஞ்சம் ஆந்டத்வடனேம் யவத
டக்கத்வடனேம் ளகமடுக்கயட, இல்மபிட்மல் ணணமகக்
ளகமடுக்கயட. இப்டிளதல்மணயன்ய மம் பிழசணமக
ஆவசமணல் டமமகழப என ஆந்டம் பனகயட. அட
டக்கக் கப்ழ இல்மட ஆந்டணமதினக்கயட
ன்மறம் அந்ட ஆந்டம் சமச்படணமதினக்க

ணமட்ழளன்கயட. ளகமஞ்ச கமத்டக்கு அப்னம் அட
ங்ழகழதம ஏடிப்ழமய் ணறுடி ம்னவத அறேவககள்
ம்வணப் ிடித்டக்ளகமண்டு டக்கப்டுத்டகயன். இந்ட

ஆந்டம் ணக்குத் ளடரிதமணழ இனந்டயனந்டமல்கூ மம்
மட்டுக்கு இனந்டயனப்ழமம். டுபமந்டத்டயல் அட பந்ட

அப்னம் ஏடிபிட்டமழழத, ணறுடி அந்டணமடயரி பனணம,
பனணம ன்று க்கனண்மகயட.
ஞத்டமல் ஆந்டம் பனம் ன்று ஆவசப்ட்டு
ழறக்குப் ழமகயமன். இனப்வடனேம் ழகமட்வ பிட்டு
பிட்டு 'ழம'ளபன்று அறேகயமன். இட ஆந்டழண

டமணல் டக்கம் ணட்டும் டனகய ஆவச. கண்ஞமல், கமடமல்
ஆந்டம் பனம் ன்று ஆவசப்ட்டு யிணமறக்கு,
(ங்கர ட)

மறக்குப்ழமகயமன். யிணம ளகமஞ்சம்கூ

ன்மதில்வ, எழ ழனேம் ளகமவனேணமக பந்ட

குவடுங்குகயட. 'ஆந்டம் ன்று பந்ட பிவ
ளகமடுத்ட இவட பமங்கயக்ளகமண்ழமழண; ளமறேடம்
ழபஸ்ட் ஆச்ழச' ன்று ரிச்சறம் டக்கனம் பனகயன்.
பித்பமனுக்குத் ளடமண்வக் கட்டு, எழ அஸ்பம்
ன்மல், ஆந்டத்டக்கமக மறக்குப் ழமபனுக்கு
ப்டி இனக்கும்? ளபங்கமத மம்மழமடு ழடமவச

டயன்மளணன்று மக்கமறம், னெக்கமறம் (மக்கு னசயவதப்

ழமழப னெக்கு 'கணகணம பிமறந்டமன் டீி, ஆவச)
அந்டம் அவத ஆவசப்ட்டுக்ளகமண்டு க்நப்னக்கு

(ழமட்றக்கு) ழமகயமன். அங்ழக ஆயப்ழமடமய்,
ஊசயப் ழமடமய், சுட் ண்ளஞதில் ண்ஞிவட
(ர்பர்) ளகமண்டு பந்ட வபக்கயமன். பமதில் வபக்க
பனங்கபில்வ. பந்ட பிட்ழமழண, ஆர்ர் ண்ஞி
பிட்ழமழண ன்று னறேங்கயவபக்கயமன். கஷ்ம்
அழடமடு ழமகபில்வ. டவவதச் சுற்றுகயட. பமந்டய

ண்டகயட. ஸ்ர்ச உஞர்ச்சயதில் சரீத்டக்கு ஆந்டம்
ற்டும் ன்று ஆவசப்ட்டுக்ளகமண்டு யற யற ன்று
'பர்மத்'டயல்

ழமய் யற்கயமன். அட எழ சயல்யப்மக

ளகமட்டி பிவக்க வபக்கயட. ழடமனம்
ணண்வதிடினேம் பனகயன்.

இளடல்மம் ஆந்டம் ன்று ழடடிப்ழமய் ஆந்டக்
கப்ழ இல்மணல் டக்கத்வட ணட்டும்
ளற்றுக்ளகமள்படற்கு த்னஷ்மந்டம். சப்ட, ஸ்ர்ச, னொ,
, கந்டம் ன்று ஞ்ழசந்த்ரிதங்கநமல்

ஆவசப்டுகயபற்றுக்கு த்னஷ்மந்டம் ளகமடுத்ழடன்.
கச்ழசரிதில் சப்டம், யிணமபில் சப்டம், னொம் இண்டும்.
னம் கந்டனம் ழமட்யல். ஸ்ர்ச்ம் 'பர் மத்'.
ம்னமறம் அனயபவனேம் ணமனுன்
ளடய்பத்டயன் குல் (மன்கமம் மகம்)
அத்வபடம்
ம்னமறம் அனயபவனேம் ணமனுன்

'பிழபக

சூமணஞி' ன்று என உத்டணணம ஜம டைல்.

ம்னவத ஆசமர்தமள் ண்ஞிட. அடயழ என

ச்ழமகத்டயல் இந்டப் ஞ்ழசந்த்ரித ணமசமம் பனகயட.
எவ்ளபமன ப்மஞி, இந்ட ந்ட இந்த்ரிதங்கநில்
எவ்ளபமன்யமல் ணட்டும் ஆவச பமய்ப்ட்டு மசத்வட
அவபவடச் ளசமல்ய, ணனுஷ்த ப்மஞி ணட்டும் ந்ட

இந்த்ரிதங்கநில் எவ்ளபமன்மறழண, அடமபட ந்டமறழண
ழணமயக்கப்ட்டு அனயபவடச் ளசமல்ய ச்சரிக்கயமர்,
டக்கப்டுகயமர்

ணமன் சப்டத்டயமல் மசணவபட. ழபன் ளகமம்ன
ஊடபமன். அவடக் ழகட்கய ஆவசதமல் ணமன் ணதங்கய
யற்கும்ழமழட மஞம் ழமட்டு அடித்டபிடுபமன்.

தமவ ஸ்ர்சத்டமல் மசத்வடத் ழடடிக் ளகமள்கயட.
'ளகட்ம' (Khedda) ன்று

வணறர்க் கமடுகநில்

ண்டகயமர்கள் - தமவழத ளகமள்றம்டிதம ளரித
ள்நம் ழடமண்டி, ழணழ அட ள்நம் ன்று ளடரிதமடடி
ளசத்வட ளசடி ளகமடிகவநப் ப்ி வபத்டயனப்மர்கள்.
ிடிக்க ழபண்டித ஆண் தமவ ள்நத்டக்கு என

டயக்கயல் இனக்கயட ன்மல், அடற்கு டயர் டயக்கயல்

ள்நத்டக்கு அந்டண்வ ற்ளகழப ிடித்டப் னக்கப்
டுத்டயத என ளண் தமவவதக் கட்டி

வபத்டயனப்மர்கள். அவட ஸ்ர்சயத்ட ணயக்கழபண்டும்
ன்று ஆண் தமவக்கு ஆவச உண்மகும். அந்ட
ழணமத்டயல் அட குறுக்ழக இனக்கய ள்நத்வடப்
ள்நளணன்ழ ளடரிந்டளகமள்நமணல், ளசத்வட

ளசடிளசமடிதின் ழணமக ஏடும். அபற்மல் இடன்

'ளபய்ட்'வத்டமங்கனடினேணம? அப்டிழத

எடிந்ட அடகள்

பின, தமவனேம் ள்நத்டயல் ளடமனகடீர் ன்று
பிறேந்டபிடும். ிடித்ட பிடுபமர்கள்.

னொத்டமல் மசணவனேம் ந்ட பிட்டில் னச்சய - டீத்டயன்
ந ீர் னொத்டயல் ஆவசப்ட்டுத் டமழ பந்ட அடயல்

பிறேந்ட ணடிகயட? 'ம்' ன்டமக பமய்க்கு ஆவச
கமட்டும் ஆமத்டமல் ணீ ன் உதிவ பிடுகயட டெண்டியல் உள்ந னறேவபத் டயன் ஆவசப்ட்டுச்
சமகயட. பண்டு கந்டத்டயமல் ணஞத்வடத் ழடடிக்
ளகமள்கயட. ளரிசு ளரிசமகச் சம்கப் னக்கள் உண்டு.
அடன் பமவதில் ணக்ழக னெக்கயல் த்டம் ளகமட்
அம்ித்டபிடும் - அத்டவ டீக்ஷ்ஞணம றகந்டம்!
இப்டிப் ட் னஷ்ங்கறக்குள்ழந ழமய் பண்டு
உட்கமர்ந்ட ளகமண்டு அப்டிழத டன் ணடய இனந்ட

ளசமக்கயப்ழமய்பிடும். அப்ழமட னஷ்த்டயன் இடழ்
எவ்ளபமன்மக னெடிக் ளகமண்டு, ணந்டயனந்ட னஷ்ம்
ன்மகக் கூம்ிபிடும். அடற்குள் ணமட்டிக்ளகமண்

பண்டுக்கு அழடமடு ஆனேஸ் டீர்ந்டழமகும். இப்டி "ஞ்ச"
இந்த்ரிதங்கநில் எவ்ளபமன்மல் எவ்ளபமன ப்மஞி

"ஞ்சத்பம்" (ணஞம்) அவகயட ன்று ஆசமர்தமள்
சயழவ ளசய்கயமர். ணடேஷ்தன் ந்டமறழண
அனயகயழமழ ன்று ரிடமப்டுகயமர்:
சப்டமடய ஞ்சிழப ஞ்ச ங்சத்பம் - ஆன:ஸ்பகுழஞ
த்டம: |
குங்க - ணமடங்க - டங்க - ணீ  - ப்னங்கம :
ஞ்சிஞ்சயட: கயம் ||

'குங்க' ன்மல்

ணமன் குங்கயல்வ. 'ணமடங்கம்' ன்மல்

தமவ. 'டங்கம்' பிட்டில். ணீ ம்டமன் ணீ ன். ப்னங்கம்
ன்மல் பண்டு.
':' - ணடேஷ்தமபன்; 'ஞ்சி:' - ந்டமறம்

(ம்னமறம்); 'அஞ்சயட:' - கபப்ட்டினக்கயமன்.
'ஞ்சி:அஞ்சயட:' ன்ட

ந்டயதில் 'ஞ்சிஞ்சயட:'

ன்மதினக்கயட. 'கயம்' ன்று னடித்டயனக்கயமர். 'கயம்'
ன்மல் 'ன்'. ழதம, இப்டி ணடேஷ்த ீபமட
ஞ்ழசந்த்ரிதத்டமறம் கபர்ந்டயறேக்கப்டுகயழட, ன்
ண்ஞமம்?' ன்று ண கனவஞழதமடு, 'கயம்'
ழமட்டினக்கயமர்.
ஆவச, ஆந்டம் ன்று ழமய் அடிழதமடு ணமந்ட

மசணவபவடப்ற்யச் ளசமல்யக்ளகமண்டினந்ழடன்.
சமச்பட இன்ம் ஆவசதமல் பிவநதமட
ளடய்பத்டயன் குல் (மன்கமம் மகம்)
அத்வபடம்
சமச்பட இன்ம் ஆவசதமல் பிவநதமட
ஆமல், ப்ழமடம் இந்ட ணமடயரி அடிழதமடு
ளகடுடமகத்டமன் க்கயட ன்று
'ளஸ்யணயஸ்டிக்கமக'ச்

ளசமல்க்கூமட. இப்டினேம்

அழக ணதங்கநில் க்கயளடன்ழ கமட்பந்ழடன்.
ளகமஞ்சணமபட ஆந்டம், அழடமடு டக்கம் கந்ட பனபட
ன்டமகத்டமன் ளனம்மறம் மர்க்கயழமம். னத்டயவதனேம்
ளகடுத்ட, உம்வனேம் ளகடுத்ட, குடும் பமழ்க்வகவதனேம்

ளகடுப்டம ணடமத்டயல் எனத்டன் ழமமல்கூ,

குடிக்கய அந்ட என யணயம் அபனுக்கு என ஆந்டம்
இனக்கக்கூடும். ழமட்யல் ழமடுபடயல் ப்ழமடழண
சுட் ண்ளஞனேம், ஊசறம்டமன் ன்யல்மணல் பமய்க்கு
னசயதமகறம், அடமபட மக்குக்கு யணமகழப

ஆந்டணநிப்டமகறம் ழமமம்; அப்ழமடம்கூ
அடற்கம bill, இந்ட அமசமத் டீிதமல் ற்டும்
ஆத்ணமி ஆகயதபற்வப் மர்த்டமல்

ஆந்டப்டுபவடபி டக்கப் ழபண்டிதழட மஸ்டய
ன்று ளடரினேம். பித்பமனுக்கு ப்றம் ளடமண்வ
கட்டுபடயல்வ. சமரீம் பசடயதமதினந்ட, mood -ம்
ன்மதினந்ட அபர் மடிமல், "ளகமடுத்ட கமசு

பஞில்வ"
ீ
ன்று ழடமன்றுகயட. இங்ழக ஆந்டனம்
டக்கனம் ணம். வகக் கமசு ழமட்டு டிக்கட் பமங்கயதட
டக்கம்டமன், இப்ழமட அப்டித் ளடரிதமபிட்மறம்
பித்பமன் ன்மகப் மடிதிமபிட்மல் அப்ழமட
ளடரிந்டயனக்கும்.
'இன்னும்

த்டவ ழபண்டுணமமறம் ளகமடுக்கமம்'

ன்று யவக்கும்டிதமக பித்பமன் மடிதினந்டமல்

அப்ழமட டக்கத்வடபி ஆந்டம் மஸ்டய. Free pass
இபசச்சரட்டு கயவத்ட மறக்குப் ழமய், பித்பமனும்
ளபறத்ட பமங்கயபிட்மல் அப்ழமட (ளசற ன்டமல்
ற்டும்) டக்கணயல்மட ஆந்டம்!
பமஸ்டபம். ஆமல் இந்ட ஆந்டனம் சமச்படணமய்
யன்டம? dull -ஆக depressed -ஆக, இந்ட அறேனெஞ்சய
ம்மத்வட யவத்டக் ளகமண்டினக்கமணல்

மறக்குப் ழமகமளணன்று யவத்டமன். "ஏய"

டிக்ளகட்டும் கயவத்டட. கச்ழசரினேம் ன்மதினந்டட.
ஆந்டணமகக் ழகட்மன். ஆமல் பட்டுக்குத்
ீ
டயனம்ி
பந்டழமட அந்ட ஆந்டம் அப்டிழத இனந்டடம? "கச்ழசரி
பிணரிவசவத அகத்டயழ ளகமஞ்சம் 'அநந்ட'

உத்மப்டுத்டயக் ளகமள்நமம்" ன்று இபன்
யவத்டக்ளகமண்டு பந்டமன். ஆமல் ஊர் சுற்யபிட்டு
மனய கனயத்டச் சமப்ி பந்டயனக்கயமழ, ழம (ரிணம)
ழபண்டுழண ன்று அகனவதமள் உர்ளன்று

இனக்கயமள்! இபனுவத ஆந்டம் ழமய் Dull அடித்ட,
ணறுடி depressed ஆகயபிடுகயட. டுக்கப்ழமய் கமற்யல்வ,
ளகமசு ிடுங்குகயட ன்மல் இப்ழமட அந்டக் கச்ழசரி
ஆந்டத்டயல் பழசணமபட ஆற்யக் ளகமடுக்க
பனகயழடம?
இப்டிழத ழறக்குப் ழமகயபர்கநில் திக்கயபர்கறம்
இனக்கயமர்கள். ஆமறம் அந்டப் ஞம் ளகமண்டு பந்ட
ஆந்டம் சமச்படணமதினக்கயடம? அடமழழத

த்டவழதம ளடமல்வ, ங்கம் பனகயட. ஞனம்
ளமத்டம்டமன் ணடேஷ்தன்  பிடக் ளகடுடல்கநில்
ழமய்க் கஷ்த்வட உண்மக்கயக் ளகமள்படற்குக்

கமஞணமதினக்கயட. இந்ட ழமகத்டயல் கஷ்ழண
மணல், றக ீபம் ளசய்ழட ளசத்டப்ழமகய
ஞக்கமர்கறம் இனக்கயமர்கள்; ஆமல் அபர்கறம்
ஞத்டக்கமக அல்ட ஞத்டயமல் ளசய்ட அழகக்
ளகடுடல்கறக்கமக - ளடமனயிபினத்டயக்கமக ஞ்சம்
ளகமடுத்டட, தமசகவ அடித்ட பிட்டிதட இப்டி
டமபட ளகடுடறக்கமக - ழமகத்டயல் டயல்

ளசமல்த்டமன் ழபண்டிதினக்கும்; அடமபட கஷ்ப்

ழபண்டித்டமினக்கும். ளகமஞ்சழணம ஞ்சழணம கஷ்த்வட
உண்மக்கமணல் ளமனநமவச எனத்டவ பிடுபளடன்ட
க்கமட கமர்தம்.
கஷ்ழண டமணல், டக்கழண ளகமடுக்கமணல் ஆந்டத்வடத்
டனம் ஆசமனர்த்டயனேம் (ஆவசதின் யவழபற்னம்)

அப்ழமவடக்கு ணட்டும் டமற்கமயக - ணமகத்டமன் அந்ட
ஆந்டத்வடத் டனழணதன்ய, சமச்பட ஆந்டம்
டனபடயல்வ. 'பர்' ளமம்றம் யடணமகழப
ளகமட்டிமறங் கூ அடயழழத சமச்படணமக யற்க
னடிதமட. உசந்டமல் அவ ணஞிக்கு ழணல் டமங்கமட.

பித்பமன் த்டவ ன்மகப் மடிமறம் அபர் ந்ட
ணஞி, ஆறு ணஞி மடிக்ளகமண்ழ ழமமல் 'ழமர்'

அடித்டபிடுகயட பட்டுக்குப்
ீ
ழமக ஸ் கயவக்குணம
ன்று பிசமம் ற்டுகயட!
மடமம்கர ர் ன்மதினக்கயட ன்மறம் த்டவ ம்நர்
சமப்ிடுபட? இண்டு னென்று ம்நர் சமப்ிட்மல் பதிறு
னட்டிப்ழமகயட. அடற்கு ழணழ உசரித்டமல், 'அய்ழதம,
டதற ளசஞ்சு பிட்டுப்ம' ன்று ளகஞ்சுகயழமம். இந்ட
இண்டு னென்று ம்நமபட ல்ட ண்டகயடம?
இல்வ. என்ழமடு யறுத்டயக் ளகமண்டினந்டமல்

உம்னக்குப் னஷ்டிவதத் டந்டயனக்கும். ஆவசதின் ழணழ
ழணறம் இண்டு ம்நர் சமப்ிட்டயல் பதிற்றுப் ழமக்கு,
பமதில் டுப்ன உண்மகயட. ஆந்டம் ம்மடயத்டக்
ளகமண்ட ன்மதினக்கயடல்பம?

ஆவச பஸ்டவப அநழபமடு யறுத்டயக்ளகமள்ந

னடிபடயல்வ. அடற்கு ழணல் ழபண்டிதினக்கயட.
அடற்கமக, "அவடழத சமச்படணமய் அடேபி, மள் னம
மட்டுக்ழகற, அண்ம மடமம் கர ர் சமப்ிடு" ன்மறம்
னடிபடயல்வ. னஸ்டகப் னறே ன்று மளநல்மம்

டிப்பர்கறக்குக்கூ என இத்டயல் அறப்னத் டட்டி
னஸ்டகத்வடத் டெக்கயப் ழமட்டுபிட்டு, ளகமஞ்சும் 'பமக்'
ண்ஞிபிட்டு பமம் ன்று னப்டுகயமர்கள்.

அறப்மபட சமச்படணமகத் டட்டிபிட்டம, அப்டிதமபட
இந்டப் மட்டு அவச, சமப்மட்டு ஆவச, டிக்கய ஆவச,
அல்ட ழபறு த்டவழதம ஆவசகநில் என்று
அடிழதமடு டீர்ந்டடம ன்மல் அடறம் இல்வ,

இன்வக்கு ழபண்மம் ன்று பிட் ஆவச மவநக்கு
ளமம்றம் ழபண்டிதடமக அரித்ளடடுக்க ஆம்ிக்கயட.
கம - ழடசமடயகநின் மடயப்ன

ளடய்பத்டயன் குல் (மன்கமம் மகம்)
அத்வபடம்
கம - ழடசமடயகநின் மடயப்ன
இன்ளமன பிசயத்ம் - ஆந்டத்வடத் டனபட ன்டமல்
என்யழ ஆவச ற்டுபடமகப் மர்த்ழடமம். ஆமல்

இந்ட ழமக்த பஸ்ட அடன் அடேழமகத்டயல் ழடம என
அநபில் அறத்டப் ழமபட ணட்டுணயல்மணல், கம ழடச
ந்டர்ப்மடயகநமறம் எவ்ளபமன ணதத்டயல்
ழபண்மடடமகய பிடுகயட. இப்ழமட ஆந்டம் டனகய
என்று ப்ழமடம் ஆந்டம் டனபடயல்வ. த்டவ

னசயதம ஆமணமமறம், ணக்கு ளமம்றம்

ிடித்டணம உஞற டமர்த்டணமமறம் ளகமஞ்சம் ஜ்பம்
பந்டபிட்மல் வபக்க பனங்குகயடம? ழபண்டும்,
ழபண்டும் ன்று ந்டப் டமர்த்டத்வடத் ழடடிப்ழமய்ச்
சமப்ிடுழபமழணம அவடழத இப்ழமட ழபண்ழப

ழபண்மம் ன்கயழமம். ழடடிப் ழடடிப் ழமய் ட
டகவந ர்ர்ழமழணம அபற்வழத கண்பய பந்டமல்
மர்க்கமணல் கண்வஞ னெடிக்ளகமள்கயழமம். உசந்ட

கமஷ்ணீ ர் சமல்வபடமன். 'த்டவ ீடணமய் இனக்கயட?'
ன்று ணமர்கனய ணமம் டுத்டம் ழமர்த்டயக் ளகமண்ழமம்.
சயத்டயவ ிக்கயட. அழட சமல்வபடமன். அட யடம்

டனகயடம? ழணழ ட்மழ 'ளனப்மட்ம்' இனக்கயட.
னடல் கமர்தணமகப் ளட்டிதிழ ழமட்டு னெடுகயழமம்.
ழபடிக்வகதமக என்று ளசமல்பமர்கள். ிரிட்டிஷ்
டவத்டத்டமர் கமத்டயல் கயஸ்டய ழமட்டீஸ்கள்
பனணமம், யச் ளசமந்டக்கமனுக்கு, 'இப்டித் டீட்டி

பிட்மழ!' ன்று ழகமம் ழகமணமக பனணமம். இந்டக்
கமத்டயல் 'என டயனுயல்' உத்ழதமகஸ்டர்கவந
(உத்ழதமகஸ்டர்கவந பி அசயதல்பமடயகவந) 'ரி
கட்டி' பரி, கயரி டபமமறம் மடகணமக ணமற்யக்

ளகமள்படமகச் ளசமல்கயமர்கள். அந்டக் கமத்டயல் இந்ட
'டயனுற' அவ்பநபமக

வனவதில் இல்வ.

அடிழதமடு இல்மணயல்வ. ஆமல் இப்ழமட
டமண்பம் ண்டகய அநறக்கு அப்ழமட இல்வ.
இப்ழமட ணமடயரி டுத்டடற்ளகல்மம் 'ரிட்'டும் அப்ழமட
ழமனடிதமட. ஆடமல் அந்ட யச்சுபமன்கள் னெக்கமல்
அறேடளகமண்ழ கயஸ்டயவதக் கட்டிபிடுபமர்கநமம்.

ணயழ ணட்டும், 'பரி ழமட் ஆீவ ப்டிதமபட
னய பமங்கழபண்டும்' ன்று கங்கஞம்
கட்டிக்ளகமள்பமர்கநமம்.
டடேர்ணம வ னடிந்ட மடம கல்தமஞம் க்கும்.
யக்கமர்கள் அடற்கு அந்ட உத்ழதமகஸ்டவ ணரிதமவட
ண்ஞிக் கூப்ிடுபமர்கள். அபனம் பனபமர். மடம

கல்தமஞ ன¨ர்த்டம் னடிந்ட ன்மக ழமனம்
ண்ஞி வபத்ட, சந்ட டமம்னம் ளகமடுத்ட
உத்ழதமகஸ்டவ ளமம்றம் ணரிதமவடனேன்
அனுப்ிவபக்கய கட்ம் பனம்.
'ன்ம

சந்டம் னசயக்ழகமங்ழகம, னசயக்ழகமங்ழகம' ன்று

அபரிம் ழகட்டுக்ளகமள்பமர்கள். ல் குநிர் ணமசம்.

அபர் வ்பநற னசயக்ளகமள்பமர்? ழடம வகதில், கறேத்டயல்
ளகமஞ்சம் டபிக் ளகமள்பமர்.
பரி கட்டிபிட்டு, ணறக்குள் க்ஷமத்ணமதினப்பர்கள்
னயபமங்குபடற்கு இடயழடமன் 'ஆனேட'த்வட எநித்ட

வபத்டக் ளகமண்டினப்மர்கள்! ளபநிதிழ ணரிதமவட
குவதமணல் ளமம்றம் அன்ன ஸ்பமடீணமக, தமர்ம
அங்ழக? மர் ர்ட்வக் கனட்டும, மடம க்னஷ்ஞ

ப்மடணம உம்ளல்மம் சந்டம் டபமம்" ன்று
ளசமல்ய, அப்டிழத அபர் உம்ளல்மம் ழம
சந்டத்வடனேம் ளகமட்டிச் ளசமட ளசமடளபன்று ழடய்த்ட
பிடுபமர்கநமம். க்கத்டக்கு எனத்டமகக் கூப்ிட்டு
யறுத்டயப் ளரித ளரித பிசயயகவந அபர்கநிம்
ளகமடுத்ட, "மனக்கு ன்ம பிசுறுங்ழகமம"
ன்மர்கநமம்.

இந்ட பந்ட உசமத்டயல் அடயகமரி உம்ளல்மம்

ளப ளப ன்று டுங்கயக்ளகமண்டு டபிதமய்த் டபித்ட
ஊவபிட்டு ணமற்ல் ழகட்டுக்ளகமண்டு
எடிப்ழமய்பிடுபமமம்! ஆனேடணமக யம்யத்ட இந்ட
சந்டனம் பிசயயனேம் சயத்டயவ வபகமசயதில்
'வசத்ழதமசமம்' ன்டமக

த்டவ ஆந்டம்

டந்டயனக்கயன்?
ஆவசவத பிறேங்கும் இன்ழமர் ஆவச
என ஆவசவத இன்ளமன ஆவச னறேங்கய,

ஆந்டத்வடப் யப்வடனேம் மர்க்கயழமம். ளமம்றம்
ிடித்ட மகரின் கச்ழசரி. ஃப்ரீ மறம் கயவக்கயட.
ஆமல், தமழம ளனங்கய ந்டறக்கு அன்று ஆழன்,
அல்ட "ன்ழபம"ழப ழர்ந்டபிட்ட, ன்மல்

கச்ழசரிக்குப் ழமகத் ழடமன்றுகயடம? இப்ழமட மட்டு
ஆவசனேம், ஆந்டனம் ன் ஆதி? என ஆவசவத
இன்ளமன ஆவச னறேங்கயபிடுகயட. மட்டு

ஆவசவதபி ந்டத்ப ஆவச ளரிசமதினக்கயட.
சமக்ழட்வ ீட்டிமல் வகதியனக்கய ளசமப்வ என
குனந்வட ழமட்டுபிட்டு இடற்கு ஏடிபனகய ணமடயரிடமன்
ளரிதபர்கள் ன்று ளசமல்யக்ளகமள்கய மனம்
இனக்கயழமம்!

ழடம ளகமஞ்சம் ஸ்பமணய ஆவசனேம் டுப்ன பந்ட
ழகமபிறக்குப் ழமகயமன். னப்மட்டுக்கு மனயதமகும்

ன்டமல் கமத்டக் ளகமண்டினக்கயமன். அன்ழமடு சயிணம
கவசய 'ழம' ன்று கமடயல் பிறேகயட. உழ

"னப்மட்வ" பிட்டுபிட்டு இபழ யிணம

ளகமட்மய்க்குப் னப்டுகயமன். அல்ட ணமற்யனேம்
ளசமல்மம். யிணமறக்கு கயநம்னகயமன், அன்வக்கு
ஸ்பமணய னப்மடு ன்று ழகள்பிப்டுகயமன், உழ,
யிணம கயக்கட்டும் ன்று ழகமபிறக்கு வவத

ணமற்யக்ளகமள்கயமன். டழபம என்று ளணமத்டத்டயல் என
ஆவசனேம் யந்டணமக இல்வ, இன்ளமன ஆவச
டன்வ னறேங்க பிட்டுபிடுகயட; எழடிதமனேம்
ீர்ஞணமகய பிடுபடயல்வ. ணறுடி வனத

த்ழடமழழத டயனம்ி பந்ட ம்வண ிடித்டக்
ளகமள்கயட.
ளமம் கஷ்ம் பனகய கமத்டயல் யிணமவப பிட்டு
பிட்டு பக்ம் சுற்றுபட, ிள்வநதமனக்குக்

குட்டிக்ளகமள்பட ன்யப்டி ஆவச, னமஞ ப்பசம்
ழகட்கப் ழமகமழண ன்று ழடமன்றுகயட. ளநக்தம்
பந்டமல் குய ிந்ட, அந்ட ஆவசகள் ழமய் யிணம
இல்மபிட்மல் ழபழ ழடம ழகநிக்வகதில் ஆவச
ிக்கயட.
டன் உம்ிழழத ஆவச பித்தமம்
ளடய்பத்டயன் குல் (மன்கமம் மகம்)
அத்வபடம்
டன் உம்ிழழத ஆவச பித்தமம்
ம்னவத சரீத்டயழழத என அங்கத்வடபி

இன்ளமன அங்கத்டயம் ஆவச மஸ்டயதமதினக்கயட.
மடமஞணமக ணற் ல்ம ளபநி பஸ்டக்கவநனேம்

பி ணக்கு ம்னவத சரீத்டயல்டமன் அடீட ப்ரிதம்.
'மம்' ன்ழட

ம்னவத சரீம் ன்றுடமழ

ஜமிகவநத் டபி ணற் ல்ழமனம் யவக்கயழமம்?
"மன்

சயபப்மக இனக்கயழன். அல்ட கறுப்மக

இனக்கயழன். மன் குட்வதமதினக்கயழன், அல்ட

ளட்வதமதினக்கயழன்" ன்ளல்மம் ளசமல்றம்ழமட
உம்வழத 'மமக' யவப்டடமழ ளடரிகயட? ணக்கு
ளமம் ப்ரிதணமபர்கள் கபக் குவபமல் ம்

கமல்பியல் என்வக் ளகமஞ்சம் ணயடயத்ட பிட்மல்கூ
அபர்கநினள்ந ப்ரிதம் ழமய்க்ழகமம் ளகமள்கயழமம்.
ளன்மல் உம்ிம் அத்டவ ஆவச. இந்த்ரித

ஆந்டங்கவநளதல்மம் அடடமன் டனகயட ன்டமல்
இப்டிதன ஆவச. ழமப் ளன்ட், யல்க் ல்மம்
ழமட்டு உம்வ ஆவசஆவசதமய் அங்கமம்
ண்ஞிக்ளகமள்கயழமம்.

பியழ னண், ன்மய் சரழ் வபத்டபிட்ட, அடமல்

ஜ்பம் ன்ி பந்டட ன்மல், 'ங்ழக வக னறேபடழண
னவ ஏடி அறேகயபிடுழணம?' ன் தத்டயல், பத்
ழணமடயம், வப ழணமடயம் ழமட்டு அங்கமம் ண்ஞிக்
ளகமண் அந்ட பிவ 'ஆம்ப்னேழட்' ளசய்தச்

ளசமல்கயழமம்,. ம்னவத உம்ிழழத என
அங்கத்வடபி இன்ளமன்யம் ஆவச மஸ்டய
ன்வடக் கமட் பந்ழடன். இன்ளமனத்டர் ம் கமல்
பிவக் ளகமஞ்சம் ணயடயத்டமல் அத்டவ ழகமம்
பனகயழட, ஆமல் ணக்கு சர்க்கவ பிதமடய பனகயட,
அடமல் கமயல் ழடம னண் ஆமணல் னவ ஏடிபிட்ட
ன்மல், பில் ணட்டுணயல்வ, "கமவழத ளபட்டிமறம்

பமதில்வ. உதிவக் கமப்மற்றுங்கள்" ன்று

மக்ரிம் ளசமல்ல்கயழமம். 'மர்ட்'டுக்கு ணனந்ட
சமப்ிட்மல் பதிற்றுக்கு இன்ின் ழமக்கூமட, fat
ழசர்க்கழப கூமட ன்று diet வபக்கயமர்கள். 'அப்டிழத
ண்டகயழன்' ன்று ழமதமநி ளசய்கயழமட

இபனுவத சரீத்டயழழத இபனுக்கு பதிற்வபி
ஹ்னடதத்டயம் ப்ரிதம் மஸ்டீ ன்றுடமழ அர்த்டம்? TB.க்கு

ழடம என ஊசய குத்டயமல், கமட அவத்ட ழமகும்

ன்று ளசமன்மல், "கமட ழமமல் ழமகட்டும், ங்வக்
கமப்மற்யக் ளகமடுங்கள்" ன்கயமன்.
ஆவசழபகம் என்யயனந்ட என்றுக்குத் டமறபடமகறம்
இனக்கயட.

என ணிடனக்குப் ஞத்டயழ ளமம்றம் ஆவச.
டன்னுவத க னத்ினம் அழட ணமடயரி ஆவச.
டிம் மஸ்டய ஆவச ன்று அபனக்ழக ளடரிதமட.
ிள்வநக்குப் 'ழமயழதம'ழபம டழபம என வ்தமடய

பந்டட. அடற்கமக ஊர் ஊமக, ழடசம் ழடசணமகப் ழமய்
வபத்தம் மர்த்டமர். அத்டவ ளமத்டம் கவந்ட

ழமதிற்று. மர்த்டப் மர்த்டச் ழசர்த்ட ளமத்வடபிப்
ிள்வநடமன் னக்தளணன்று ளடரிந்டட. அடமபட ஞ
ஆவசவத பிப் ிள்வந ஆவசடமன் ளரிசு ன்று
ளடரிந்டட.
'ஈஞம

த்தம்' - 'னெபமவச' ன்மர்கள் பித்ழடஞம,

னத்ழஞம, டமழஞம ன்று னென்று ஈவஞகள்.
'ஈவஞ'தியனந்டடமன்

ஈயக்ளகமள்பட ன்

பமர்த்வட பந்டயனக்கயட. அடமபட சவணத்ட டமர்த்டம்

'த்ட' (ற்று)

ன்று மத்டயத்டயல் எழ ளகட்டிதமய் எட்டிக்

ளகமள்பட ழம ற்டும் ஆவசடமன் ஈவஞ
இண்டும் ற்றுடமன். ற்யக் ளகமள்பட ஆவச.

பித்ழடஞம ன்மல் ஞத்டமவச, னத்ழஞமிள்வநப் மசம், டமழஞம- ளண்மட்டி ழணமம்.

ிள்வநதின் இநம்ிள்வந பமடத்டக்கமக இந்ட ணிடர்
ஆஸ்டயமஸ்டயவதக் கவத்டடயல் இபனக்கு
பித்ழடவஞவத பிப் னத்ழவஞ ணமளடன்று
ளடரிகயட.

அப்னம் அந்டப் ிள்வநக்கு உம்ன ஸ்பஸ்டணமதிற்று.
ஆமல் ளண்மட்டி "ழமய்" பிட்மள். இண்மம்
கல்தமஞம் ண்ஞிக்ளகமண்மர்.

ளகமஞ்ச கமம் கனயத்ட ன் ஆதிற்ளன்மல்
இவநதமள் பமர்த்வடவதக் ழகட்டுக்ளகமண்டு, ஆடயதில்
அத்டவ அனவணதமகக் கமப்மற்யத ிள்வநவத
அடித்ட பிட்டி பிட்மர். ணறுடினேம் என ஆவசவத
இன்ளமன்று னறேங்கயபிட்ட. னத்ழவஞவத
டமழவஞ ளரிசமகயபிட்ட.
அப்னம் அபனக்கு பதிற்யழ ன்ழணம உமடய பந்டட.
யம் சயகயத்வ ளகமடுத்ட ரிப் ண்ஞி, "ஆமறம்
இிழணல் ளமம்றம் ளகமஞ்சணமக, ஆமறம்
னஷ்டினேள்நடமக மடமம் ல்பம, மல்ழகமபம ணமடயரிடமன்
சமப்ிழபண்டும்" ன்று மக்ர்கள் ளசமல்யபிட்மர்கள்.
இப்ழமட ன் ண்ஞிமர் ன்மல், ற்களழப

ளமத்டம் ளமம்க் கவந்டபிட்டமல், பிவ உதர்ந்ட
இந்ட ஆமமடயகவந அந்ட ப்ரித த்ிதின்

கண்ஞில்கூக் கமட்மணல், டமன் ணட்டும் னெடினெடிச்
சமப்ி ஆம்ித்டமர். அடமல்

டமழவஞவதனேம்பித் டன்ிழண உள்ந ஆவசடமன்
ளரிசு ன்று ஆதிற்று.
அப்டித் "டமமக" யவத்டடயறம்  அம்சங்கள்

என்வபி என்று அடயக ஆவசக்குரிதடமக உள்ந
ன்ட இடற்கு அப்னம் ளடரிந்டட. அந்ட ணடேஷ்தனக்கு
மர்ட் அட்மக் பந்டட. அப்ழமட fat - ண்ங்கநம
ல்பமறம் ழகமபமறம் சமப்ிப்மட ன்று த்டயதம்
வபத்ட பிட்மர்கள். இபனம் உழ
அபற்வபிட்டுபிட்மர். 'டமன்'ன்று யவத்ட

உம்ிழழத ஹ்னடதத்டயனள்ந ஆவசதமல் பதிற்று
ஆவச ழமய்பிட்ட!
இப்டி ம் உம்ிழழத என அங்கத்வட பி
இன்ழமர் அங்கத்டயம் அடயக ப்ரிதம் இனக்கயட.
கமர்தங்கவநச் ளசய்னேம் வக,கமல் னடம அங்கங்கவந
பி மடேபத்வட, சுவப உஞர்ச்சயவதத் டனம் மக்கு,
கமட, னெக்கு, கண் னடயதபற்யம் அடயக ஆவச

மம். மன் ளசமன் ஆசமணயக்கு ('அபர் தமர்? அட்ஸ்
ளசமல்றங்கள்' ன்று ழகட்டுபிக்கூமட!) கண்ஞில்

ழகமநமறு பந்டட. அப்ழமட அடற்கு ணனந்ட ளகமடுத்டமல்,
உம்ன னம எழ ம்ன ணண்ணமடமல் கமயல் பய
பந்ட ணமக் கஷ்ம் ற்டும் ன்மர்கள்.
"பமதில்வ" ன்று ளசமல்யக் கண்வஞ
குஞப்டுத்டயக்ளகமண்டு, கமறக்குக் கஷ்த்வடத் ளடரிந்ழட
பபவனத்டக் ளகமண்மர். கர்ழணந்த்ரிதத்வடபி

ஜமழந்த்ரிதம் ஆடயக ஆவசக்குரித

டமதினக்கயளடன்டற்கு த்னஷ்மந்டம்.
இன்ளமன ணதத்டயல், அந்டக் கண்ழஞ
ணங்கயப்ழமமறம் பமதில்வ ன்று உதினக்கு
ஆத்ட ன்னும் ழமட ழடம ஊசயப் ழமட்டுக்
ளகமண்மர்.

ல்ம இந்த்ரிதங்கவநனேம்பி உதிர் ளரிசமதினக்கயட.
இடமல்டமன், என உஞர்ச்சயனேணயல்மணல்
'ழகமணம'பிழழத

ட்டு ணமம், த்ட ணமம் டன்வ

வபத்டயனக்க னடினேளணன்மறம் அடற்குப் ஞம் கட்டி
வபத்தம் மர்த்டக் ளகமள்கயழளன்கயமன்! ணதக்க
யவதிழனேம் கூ இனக்கய அந்ட உதிர்

இன்ளடன்ழ இபனுக்குத் ளடரிதமட யவதிழனேம்
இப்டி உதிமவச ன்று என்று இனக்கயட!
ணம் ஆத்ணமறக்கும் னனுக்கும் இவப்ட்ட
ளடய்பத்டயன் குல் (மன்கமம் மகம்)
அத்வபடம்
ணம் ஆத்ணமறக்கும் னனுக்கும் இவப்ட்ட
உதினக்கு னன்மகறம் கர்ழணந்த்ரித

ஜமழந்த்ரிதங்கறக்குப் ின்மகறம் பனகய என்வச்
ளசமல்ழபண்டும். ீபனுக்கு ளமம்றம் னக்தணம
என்று. அடடமன் ணஸ். இந்த்ரிதங்கநமல் ளறும்
அடேழமகங்கவநளதல்மம் உஞர்பட ணஸ்டமன்.

ஆமல், இந்த்ரித உகஞங்கள் இல்மணழனேம் அட

டமமக அடேபங்கவநப் ளறும்.  டயனுமக ண்ஞி
ண்ஞிக் கல்வகள் ளசய்படயழழத ந்ழடமம்,
தம், டக்கம் ல்மம் டுபட ின்ழ
ளசமன்பவகவதச் ழசர்ந்டடடமன். என
கல்தமஞளணன்மல் ந்ழடமப்டுபட, என சமற
ன்மல் டக்கப்டுபட, ஆபி ழசஷ்வ ன்று

ழகள்பிப்ட்மல் தப்டுபட, க்கத்ட பட்டுக்கமனுக்கு
ீ
மட்ரி பிறேந்டமல் ளமமவணப்டுபட ன்யப்டி 
உஞர்ச்சயகள் (ணற் இந்த்ரிதங்கநின் னெணமக இன்ய)
ணறக்ழக வக்மக உண்மகயவபடமன்.
உதிவப்ற்ய என ணடேஷ்தனுக்குத் ளடரிதமடட ழம
ணவப்ற்யத் ளடரிதமணயல்வ. கர்ழணந்த்ரித

ஆந்டத்வட பி ஜமழந்த்ரித ஆந்டத்வடப் ளரிசமக
யவக்கய ணடேஷ்தன், அந்ட ல்ம இந்த்ரிதங்கநின்

ஆந்டத்வடனேம்பி ணயன் டித்ட ஆந்டத்வடழத
ளரிசமக யவக்கயமன். குடி, கஞ்சம, drug ன்று
ழமகயமழ அட டற்கு? ழமவடதிழ கண் ளடரிதமணல்,
கமட ழகட்கமணல், பமனேம் குநயப்ழமய் - அடமபட
ஜமழந்த்ரிதங்கள் ல்மபற்வனேம் மி

ளசய்டளகமண்டு; டள்நமடித் டள்நமடி ந்டடி - அடமபட
கர்ழணந்த்ரிதத்வடனேம் மி ளசய்டளகமண்டு - ழடம
என சமக்கவதில் ழமய்ப் னறகயமழ; டன்வழத
'ழர்' 'ழர்' ன்று

அடித்டக்ளகமள்கயமழ டமல்?

டற்கமக? டக்கு ளமம்றம் ப்ரிதணம சரீத்வட
இத்டவ கஷ்ப்டுத்டயக் ளகமள்பட, அந்ட ழமவட
யவதில் ணயழ இபனுக்கு ழடம என ஆந்டம்
ளடரிகயழட, அடற்கமகத்டமன். கர்ழணந்த்ரித,

ஜமழந்த்ரிதங்கவந ணட்டுணயன்ய அயறக்ழக

இந்த்ரிதணம னெவநவதனேம் அந்ட யவதில்

யளகமடுத்ட பிட்டு இபன் ழடடிப்ழமகய டழபம என்று
ணயன் ஆந்டந்டமன் கபவகவந ணக்கடம், ணஸ்
ந்ழடமணமய் இனக்கடம் ன்றுடமன் ணற் இந்த்ரிதம்,
னெவந இபற்யறள்ந அடீடப் ற்வனேம் பிட்டு,

ஊபணமத்வடனேம் பமங்கயளகமள்நத் டதமமக ழமவட
பஸ்டபில் ழமய்பிறேகயமன்.
ரி, வனத ழகள்பிவத ணறுடி ழகட்கயழன்: அந்ட
ஆந்டம் அப்டிழத சமச்படணமகத் டங்கய யன்டம?
த்டவ ளணமந்வட ழமட்மறம் ப்ழமழடம என ழமட
ழமவட ளடநிதத்டமன் ளசய்கயட, ஆந்டம் ணமதணமகப்

ழமய்பிடுகயட. பதிறுளகட்டு, குடும்ம் ளகட்டு, இப்டிக்
ளகடுத்ட மளணல்மம் இபன் ழணல் னெட்வதமக

பிறேகயட. ஆந்டத்டக்கமக இபன் ளசய்ட கமரிதழண
இந்டப் ம னெட்வதின் பனயதமக இபனுக்கு ணம
கஷ்த்வடனேம், டதத்வடனேம் ளகமடுக்கயட. 'மம் சடய
னன:' டமன்!

ணத்டயன் இன்னம் யவத்டடல்
ளடய்பத்டயன் குல் (மன்கமம் மகம்)
அத்வபடம்
ணத்டயன் இன்னம் யவத்டடல்
ணடேஷ்தனுக்குத் டன்ிழழத ணற் அங்கங்கவந பி
அடயப்ரிதணமடமதினக்கய இந்ட ணயமல் ளறும்
ஆந்டங்கூ என அநறக்குப் ிகு அறத்டத்டமன்
ழமகயட. டித்ட மபல் ணறக்கு ளமம்ப்

ிடித்டயனந்டட. அடமல் டுத்ட ின்ழனேம் டெக்கம்

பமணல் யவற அவடழத சுற்யச் சுற்ய பனகயட.
இப்டிழத பித்பமன் மடி ழடமடி, இல்மபிட்மல்
தமழம பமணயகள் ண்ஞி னவ, ன்று இபன்
ஆழ்ந்ட அடேபித்ட ணகயழ்ந்ட டழபம என்று

மளபல்மனம் ணயல் சுற்யச் சுற்ய பனகயட. ணஸ்
ஆந்டயத்டடடமன். இடற்கமக என ளசறணயல்வ.
வகவத கமவ ஆட்டி ழபவ ளசய்னேம் ச்ணம் இல்வ,
ழபழ ந்ட பிடணம கஷ்னணயல்வ. ஆமல் அழட
யவற மத்ரி ன்ிண்டு (ணஞி) , என்று ன்று
ீடித்டக்ளகமண்டினந்டமல்? அட ிடிக்கபம ிடிக்கயட?
"டெக்கம்

பமணல் உத்பப் டுத்டகயழட" ன்று

ரிச்சமக பனகயட.
ணவத்டமன் 'ய மம்' ன்று யவத்டக்ளகமண்டு
அடற்கமக ணற் ல்மபற்வனேம் பிட்டுபித் டதமமக
இனக்கயழமம். ஆமல், இப்டிப்ட் ணயன்

ஆந்டனம் என ஸ்ழயல் ிடிக்கமணல், ளபறுணழ
ளசத்டப் ழமணமடயரி, என்றும் ளடரிதமணல் டெங்குபடயல்
ஆவச உண்மகயட!டெக்கத்டயழ உம்னக்ழகம,

ணறக்ழகம, னத்டயக்ழகம டமபட ளகமஞ்சணமபட
ஆந்டம் இனக்கயழடம? இல்வ அப்டிதினந்டம் அடயழ
ஆவச. மற மள் டெக்கம் இல்மபிட்மல், உம்ன,
ணஸ், னத்டய ல்மழண ீப்ட்டுப் ழமகயட.
மழமகணமக ீபிக்கயபன், சந்த்ரிவக டமபள்தணமய்க்
ளகமட்டும் வபக் கல் யம ணமத்டயல், ட்டு
ளணத்வடதில், சதித்டக்ளகமண்டினக்கயமன். ளடன்ல்
யற யற ளபன்று பசுகயட.
ீ
ப்ரித த்டயி

க்கத்டயழழத றமடணமக பஞமகமம்
ீ
ளசய்ட

ளகமண்டினக்கயமள். அத்டர் பமவ ணஞக்கயட.
ஆமறம் என ஸ்ழறக்கு அப்னம் இத்டவ றகனம்
ளடரித ழபண்மம் ன்று ணந்ட டெங்குபடற்கு
ஆவசப்டுகயமன்.
ணற் ஆவசகறம், ஆந்டங்கறம் அடேபிக்கும் ழமழட
என ஸ்ழறக்கு அப்னம் அறத்டப் ழமகயமற்ழமல்
டெக்கம் ணட்டும் டெங்குகயபனுக்கு அறத்டப்ழமபட
ன்யல்வ. அபன்டமன் உஞர்ச்சயழத இல்மணல்
டெங்குகயமழ, ப்டி அறப்ன ளடரினேம்? ஆமல்
னனயத்டக்ளகமண் ின் ணறுடி ளகமட்மபி பந்டமல், 'இட
ன் சிதன்!ணறுடி டெக்கம் பனகயட? டவதிழ
டண்ஞிவதக் ளகமட்டிக் ளகமண்மபட அவட அடித்ட
பிட்டுழபமம்' ன்று யவக்கயம. அடமபட டெக்க
ஆவச - ஆந்டனம் அறத்டத்டமன் ழமகயட.
அறத்டப் ழமமறம் அற்றுப் ழமபடயல்வ
எவ்ளபமன ஆவசனேம் எவ்ளபமன ணதத்டயல் அறத்டப்
ழமகயட. ஆமறம் ந்ட ஆவசனேழண என பனயதமக

அற்றுப்ழமனேம் பிமணல் ளகமஞ்ச ழத்டக்கு அப்னம்
'பிட்ழம

மர்' ன்று ணறுடி வளதடுக்கயட.

ஆவசவதப் னர்த்டய ண்டம் பஸ்டபின் அடேழமகம்
ீபனுக்குத் டயனம்த் டயனம் ழபண்டிதினக்கயட. அடற்கு
அபன் அடிவணதமகயபிடுகயமன், addict - ஆகயபிகயமன்.
அடிவணதமய் பிட்மல் அப்னம் டக்கப்
ழபண்டிதடடமன்.

'பர்மத்' டமன்

டக்கு 'மிட்' ன்மல் ல்ம

இத்டயறம் 'பர் மத் கயவக்குணம? ங்கர டத்டயல்
மயக்தம் இனக்கயபனுக்கு ப்ழமடம் உசந்ட
ங்கர டணமகக் கயவக்க னடினேணம? கபிவடதிழ ளமம்
யப்ன, இக்கயதத்டயழ ஈடுமடு இனக்கயபனுக்கு உசந்ட
பிதணமக ப்ழமழடமடமன் கயவக்கயட. கமணம ழசமணம,

கன்ம ின்ம ஆகயதவபடமன் யவதக் கயவக்கயன்.
இபனுக்ழகம டிக்கமணயனக்க னடிபடயல்வ. அப்டி

மிட் ஆகயபிட்ட. ஆமல் டிக்க டுக்கய னஸ்டகம்
டறம் த்னப்டய டணமட்ழன் ன்ட. அடற்கமகப்
டிக்கமணல் இனந்டமறம் dull -ஆக , depressed - ஆக

இனக்கயட. ஆவச உண்மக்குகய மிட் ன்கய னக்க
ழடமத்டயமல் இப்டிளதல்மம் டன்ம். ழஸ் ழகமர்ஸ்,
கள்றக்கவ சரட்மட்ம், கமஃி க்நப்டமன் ன்யல்வ;

டயழ ஆவச வபத்டமறம் அட எழ இறேப்மக இறேத்ட,
அடயழ ளமம் ஆந்டத்வடத் டந்ட அடேழமகத்டக்கமக
ணறுடி ணறுடி டமப் வபத்ட எனத்டவ பமட்டி
டுத்ட பிடுகயட. இபன் டயர்மர்ட - உசந்ட

ங்கர டம் ிடித்டபனுக்கு உசந்ட ங்கர டம், க்மம்தக்
கூச்சல் ிடித்டபனுக்கு அப்டிப்ட் கூச்சல், உசந்ட
யட்ழசர் ிடித்டபனுக்கு ணம இக்கயதம்,
ஆமக்கூத்ட ிடித்டபனுக்கு அந்ட ஆமம் இட்ய
மம்மர் ப்ரிதனுக்கு அந்ட ழமஜ்தம் -இப்டி

எவ்ளபமனத்டனும் டயர்மர்ப்ட அபன் ஆவசப்டும்
டத்டக்கு ப்ழமடம் கயவப்டயல்வ. அப்டிப்ட்
ணதங்கநில் ணமற்னம் டக்கனழண ற்டுகயட. அந்ட
ஆவச இல்மடயனந்டமல் இந்டத் டக்கனம் இல்வ.

குயப்மக என்யழ ளமம் ஆவச வபத்ட ஏழம
ன்று ந்ழடமயப்டமழழத, அட கயவக்கமட

ழமளடல்மம் எழதடிதமகக் குவப்ட்டுக்ளகமண்டு
டக்கம் ளகமண்மடுபடமக ஆகயட. அழட கத்வடச்
ழசர்ந்ட ழபறு ல் பிதங்கவநக்கூ உள்நடி

அடேபித்ட யக்க னடிபடயல்வ. இபனுக்கு டழபம
என மகம், டழபம என கர ர்த்டம் favourite (அமடயதமய்ப்
ிடித்டட ன்மல், என பித்பமன் ழபழ த்டவ மகம்,
த்டவ கர ர்த்டம் ழடபகமணமகப் மடி, வ னமறம்
ளகமண்மடிமறம், இபன் ணட்டும் டக்குப் ிடித்டவடப்
மபில்வழத ன்று னெக்கமல் அறேகயமன்! இப்டிழத
இபனுக்கு எனத்டர் favourite பித்பமளன்மல், ழபழ

த்டவ பித்பமன்கள் ன்மகப் மடிமறம், டக்குப்
ிடித்டபர் மபில்வழத ன்ழ குவப்டுகயமன்.
ஸ்பமணய, ஸ்பமணயதமர்கள் பிதத்டயல்கூ இப்டி உண்டு.
ழடம என ழக்ஷத் னெர்த்டயதிந்டமன் எனத்டனுக்கு

ளமம்ப் ிடித்டளணன்மல், ழபழ ந்டக் ழகமபிறக்குப்
ழமமறம், அங்ழக த்டவ ழர் க்டய பசணமக
டர்சம் ண்ஞிக்ளகமண்டினந்டமறம், இபன் ணட்டும், "அந்ட
ணமடயரி ஆகுணம?" ன்றுடமன் குவழதமடு

யவத்டக்ளகமள்கயமன். தமழம என ஸ்பமணயதமவப்
ளரிதபர் ன்று ிடித்டபிட்மல், அப்னம் ழபழ ந்ட
ணமவப் மர்த்டமறம், "உம், அபர் ணமடயரி ஆகமட"
ன்றுடமன் னகயக்ளகமள்கயமன்!
அப்னம் ணக்குப் ிடித்ட ஸ்பமணயக்ழக த்டவ ன்மய்
அங்கமம் ண்ஞிதினந்டமறம், ிக்ஷம அங்கமம்

ணமடயரி ஆகுணம ன்று குவப்டுபட; ணக்குப் ிடித்ட

ஸ்பமணயகழந கர வட உந்யதமம் வ்பநற உதர்பமகப்
ண்ஞிமறம், "பிழபக சூமணஞி" ண்ஞப்மழடம
ன்று குவப்டுபட - ன்ளல்மனம் என்யல் ஆவச,
சந்ழடமம் ன்டமழழத அழக ழபறு

ந்ழடமங்கவநப் யளகமடுப்டமக ஆகயட!
அடற்கமக, ணக்குப் ிடித்டவட யந்டணமகப் ிடித்ட
வபத்டக்ளகமள்ந னடிகயடம? இல்வ. அட ப்ழமடமபட
டமன் கயவத்டமல் கயவக்கயட. அப்டிக் கயவக்கமட
ழமட என்றும் ிடிக்க ணமட்ழளன்கயட. ளசமல்த்
ளடரிதமட ழபடவதமக இனக்கயட. சய ணதத்டயல்
ழகமணமகக்கூ பனகயட.

கஞ்சம, இந்ட மநில் 'drug' ன்று ழர் டந்டயனக்கும் ழமவட
பஸ்டக்கநில் ஆவச வபத்ட மிட் ஆக்கயக்

ளகமள்றம்ழமட, ஆவசப் னர்த்டயதமல் ழடம் ளகட்டு
னத்டய வபகல்தம் (டடுணமற்ம்) ற்டுகயளடன்மல்,

மிட்வ இபன் பிப்மர்த்டமழம, னடிதமணல், அட
அபவப் மட மடுடுத்டய ப்மஞத்டயகூப்
ண்ஞிக்ளகமள்நச் ளசய்கயட ன்கயமர்கள்.

அடமபட ஆவசதமல் ளகடுடல் ன்று ளடரிந்டமல்கூ
அவட பிட்டு பிடுபட ச்ணணமதினக்கயட.

மம் ளரிசமக ஆவசப்ட்டுத் ழடடிப் ழமகமணல்
அடபமகழப பந்ட கப்ில்மட ஆந்டம் டனபடமகறம்
சய பஸ்டக்கள் இனக்கயன். ளகமஞ்சம்

பிச்மந்டயதமதினக்கமளணன்று ீச்சயல் ழமய்

உட்கமனகயழமம்; அல்ட ளணமட்வணமடிதில் ழமய்
உட்கமனகயழமம். ணக்கு அன்று னர்ஞிவண ன்று
ளடரிதமட. ஆமல் டவவதத்டெக்கயப்மர்த்டமல்
னர்ஞசந்த்ன் ளபண்ளஞய்க்கட்டி ணமடயரி அனகமகத்
ளடரிகயட; குறகுற ன்று சந்த்ரிவகவதக் ளகமட்டுகயட.
மம் ஆவசப்மழணழ ஆந்டம் கயவக்கயட. இந்ட
ஆந்டத்டக்கமக மம் ந்டக் கஷ்னம் பில்வ.
இடற்கு அப்னனம் இந்ட அடேபத்டமல் என ளகடுடறம்

பப்ழமபடயல்வ. ல்மம் ரிடமன். ஆமறம் இந்ட
ஆந்டனம் த்டவ மனய சமச்படம்? அட உள்நநறம்
கூ அடமபட மத்ரி னம ம்ணமல் அவடப்

மர்த்டக்ளகமண்டினக்க னடிகயடம? உசந்டமல் என ணஞி
மர்க்கயழமம். அப்னம் அந்ட ஆந்டம் யற்கயடம?
ஆமறம் இன்வக்குப் மர்த்டடயல் 'மிட்' ணமடயரிக்
ளகமஞ்சம் ற்ட்டுபிட்ட. மவநக்கும் சந்த்வப்
மர்க்கயழமம். ஆமல் அட இன்று ணமடயரி இல்வ.
ளகமஞ்சம் னெநிதமகத் டமினக்கயட. இன்று னர்ஞணமகப்
மர்த்டபிட்டமழழத மவநக்கு னெநிதமகப்

மர்க்கும்ழமட ன்ழபம ழமல் இனக்கயட. 'ப்ழம
னர்ஞிவண பனம்? ப்ழமபனம்?' ன்று இன்னும் என

ணமத்டக்கு அப்னம் அழடமள் பனகய பவக்கும் என
ஆவச அடித்டக்ளகமண்ழதினக்கயட. அடமபட, னடயல்
னர்ஞிவணக்கமக ஆவசப்ம பிட்மறம்கூ, அவடப்
மர்த்ட ஆந்டப்ட்ின் ஆந்டழண ஆவசவத
உண்மக்கயபிடுகயட. இப்டி டயர்மமணல் டமமகழப
ளமம் ஆந்டணமகபனகயவபனேம், ிற்மடு அட பமடம,
பமடம ன்று டயர்மர்க்க வபக்கய ஆவசவத

ற்டுத்டயபிடுகயட. ந்ட ஆந்டணமமறம் அட

யந்டணமய் இனப்டயல்வதமடமல், அந்ட

ஆந்டத்டக்குக் கமஞணம பஸ்ட ழடம என
ணதத்டயல் ணட்டுழண ணக்குக் கயட்டுபடமய்
இனந்டளகமண்டு ணற் ணதங்கநிளல்மம் அடற்கமக
ம்வண டபிக்கப் ண்ஞிக்ளகமண்டினக்கயட.
ல்டயல்மடடகவநப் ழமழப ல்டயன்
பிதத்டயறம் இப்டிழத இனக்கயட. ஈச்ப டர்சம்
க்ஷஞகமம் கயவத்ட அபன் ணவந்டழமய்
பிமமமல் அப்னம் அந்ட டர்ச ஆவச க்டவப்
வத்டயதணமக, ளபயதமக ஆக்கயபிடுகயட. அவட என
உத்டணணம பி டமணமகச் ளசமல்கயமர்கள். அந்ட

மபத்டயழடமன் ணமஞிக்கபமசகர், றோ க்னஷ்ஞ வசடன்தர்
ல்மம் கடறு கடறு ன்று கடய னெர்ச்வசழமட்டு

பிறேந்டயனக்கயமர்கள். ளசன் டைற்மண்டில் இப்டிழத
(மணக்னஷ்ஞ) ணம்மவபச் ளசமல்கயமர்கள்.
அத்வபடம் டபி அவத்டயறம் டக்கம்
ளடய்பத்டயன் குல் (மன்கமம் மகம்)
அத்வபடம்
அத்வபடம் டபி அவத்டயறம் டக்கம்
ஸ்னஷ்டிதிழ ஈச்பன் சமச்பட ஆந்டம் டனபடமக
ளடமன்வனேழண வக்கபில்வ. அபழ டர்சம்
டந்டமல்கூ அட ர்ப கம ஆந்டணமக
இனப்டயல்வ. மணழடபவப் ழம, ந்டனெர்த்டய

ஸ்பமணயவகவநப் ழம டயந்டயம் அபவப் மர்த்டக்
ளகமட்ணடித்டபர்கவநகூ அவ்பப்ழமட பிட்டுப் ிரிந்ட

அன அனறந்டமன் வபத்டயனக்கயமன். க்னஷ்ஞனுக்கு

மவட உதிர் ன்கயமர்கள். அபவநனேம் பித்டயல்
அப்டிழத ழடழண சயடயப்ழமய் பிடுகயமற்ழமத்
டடிக்கத்டமன் பிட்டினக்கயமன். ஆவசப்ட்மல்
அறேடடமன் ஆகடம் ன்ழ இப்டிளதல்மம்

வபத்டயனக்கயமன். அபவ ளபநிதிழ ழபமக வபத்ட
ஆந்டப்டுகயபவ அடறம் சமச்பட றகணயல்வ,
அத்வபடம் டபி ல்மம் டக்கம்டமன் ன்று கமட்ழப
இப்டிப் ண்டகயமன் ழமயனக்கயட.

இக்கயதம், ங்கர டம், சயற்ம் னடமடகநில் ணவக்
ளகமடுத்டபர்கள் (அடமபட யம் ஆவச வபத்டபர்கள்)
உசந்டடமக அபற்யல் என்வப் மர்த்ட பிட்மல்

அடணமடயரி மர்ப்ழமணம மர்ப்ழமணம ன்று டமறம் என
டபிப்மகத் ழடடிக்ளகமண்ழ இனப்மர்கள். டபிப்ட,

ழடடித்ழடடி அவகயட ன்மல் அட அசமந்டயடமன்,
டக்கம்டமன்.
ளகட் அடேழமகங்கறம் இழட ணமடயரி எனடம் னசய
கண்டுபிட்பர்கறக்கு ஆவச ளபயவதத்

டெண்டிபிடுகயட. அப்னம் அபர்கழந ளகமஞ்சம் அயற

ளடநிந்ட யவதில், 'ழதம, இத்டவ கர ழ்த்டணமக இனந்ட
பிட்ழமழண' ன்று டக்குள்ழநழத குன்யப்ழமய் ணயகறம்
டக்கப்டும்டி இனக்கயட.
ிவ பனத்டயனேம்
ளடய்பத்டயன் குல் (மன்கமம் மகம்)
அத்வபடம்

ிவ பனத்டயனேம்
இடயழ இன்ளமன ளரித டப்ன ன் ன்மல், மம்
டழபம என்யல் ஆவசப்ட்டுபிட்மல், அடன்
அடேழமகத்டயல் ணக்குக் கயவக்கும் ஸ்பத த்னப்டயக்கமகப்
ித்டயதமர் ன் கஷ்ப்ட்மறம் பமதில்வ ன்
ண்ஞம் பந்டபிடுகயட. ணக்கு பமய்க்கு னசயதமக
என்று ழபண்டுளணன்டற்கமக பதம டமதமர்
கல்றவக் கட்டிக்ளகமண்டு ணன்மடிமறம்
பமதில்வ ன்று ழடமன்றுகயட. இப்டி த்டவழதம
கஷ்ங்கறக்கு, ளகமடுவணகறக்குப் ிவ ஆட்டுத்டய
ம் ஆவசவதப் னர்த்டய ளசய்ட ளகமள்ந யவக்கயழமம்.
இளடல்மம் ம் மக்கஞக்கயல் ய பனங்கமத்டயல்
ம்வண பட்டிழமட்டுத் டீட்டிபிடும்.
இந்ட பிதத்வட ஆழமசயத்டப் மர்க்கும்ழமட ிர்
கஷ்ப்ட்மபட மம் த்னப்டயப் யவக்கயழமம்
ன்ட ணக்ழக ளடரிதமட பிடத்டயல், ளமம்றம் ல்

உத்டழசங்கநில்கூ த்டவ சூடமக (இவடத்டமன் ணமவத
ன்ட) ழபவ ளசய்கயட ன்று ளடரிகயட. ளமட

ழவப, ழமகமம் ன்று ளசய்கயழமழண, டமத்ர்தம்
ன்? ம்வணக் கஷ்ப்டுத்டயக்ளகமண்மபட ினக்கு

ணகயழ்ச்சய உண்மக்கழபண்டும் ன்டடமன். ஆமல், இந்ட
ழவபதமறம் ித்டயதமனக்கு த்னப்டயவதத்
டனபவடபி ணக்ழக த்னப்டய உண்மக்கயக்
ளகமள்கயடடமன் உள்றெ, ம்வண அயதமணழ, ணக்கு
னக்தணமய்பிடுகயட. ப்ழமட மர்த்டமறம் மம்
பினம்னபட ழமன் ழமகமப் ஞி ணக்குக்

கயவக்கும் ன் ளசமல் னடிதமடல்பம? அப்டி
சரீத்டமழம, த்பய்டத்டமழம உகமம் ண்ஞ

னடிதமணயனக்கய மநில், ளடமண்டில் ளமம்றம்
ஈடுட்பர்கறக்கு, 'ழதம, இன்வக்கு டண்த்டக்கு என
ளடமண்டும், இல்மணயனக்கயழமழண' ன்று பனத்டணமய்

இனக்கயட. அந்ட ணமடயரி ணதத்டயல் பழம எனத்டன்,
'டரித்த்டயல்

டயண்மழன், அஞ்ச, த்ட உடபி

ண்டங்ழகம' ன்று பந்டமல் ழமகமரிக்கு
ந்ழடமணமதினக்கயட; 'தமழம கர ழன

பிறேந்டபிட்மர்கள். first-aid„ டழபண்டும், ஆஸ்த்டயரிக்குத்
டெக்கயக்ளகமண்டு ழமகழபண்டும்' ன்று ழவபக்கு

டிணமன்ட் பந்டமல் உழ ந்ழடமம் உண்மகயட.
அடமபட, என ழமகமரி பிண்டு மர்த்டக் ளகமண்மல்,
அபனுவத உள்ணறக்ழக அட ம்ணடணமகத்டமன்

இனக்கமட ன்மறம்கூ, அபனுக்கு ழவப ளசய்படயல்
உள்ந ஆவசதிமல், அபவனேம் அயதமணழ அந்ட

ஆவசப் னர்த்டயவத னன்ிட்டு ழபறு பழம எனத்டன்
டரித்டயத்டயழம ஆத்டயழம கஷ்ப்ட்மக
ழபண்டிதினக்கயட. அடபமட, டமன் இன்ளமனத்டன்

கஷ்த்வடத் டீர்க்கழபண்டும் ன் ஆவசப் னர்த்டயவத
னன்ிட்டு பமபட கஷ்ப்ழபண்டும் ன்று
டயர்மர்க்கயமன்!" டயர்ப்மர்கயமன்" ன்மல் ணஸ்
அயந்ட இல்வ. "க்குத் ளடமண்டு பமய்ப்ன
கயவப்டற்கமக தமமபட கஷ்ப்ழபண்டும்" ன்று
ணயந்ட என உகமரி யவக்கணமட்மன். ஆமறம்
ணறக்குள்ழந சூடமக இப்டினேம் என ண்ஞம் டங்கய
ளகமண்டு இனக்கயமற் ழமத்டமன் இனக்கயட.

ளபள்ந யபமஞம் ன்று ளரிடமக என ஞி ளசய்ட
னடித்டத் டயனம்னம்ழமட, 'மவநக்கு இப்டி ஏடி ஆடி

டைறு ங்கறக்குச் ளசய்படற்கயல்வழத' ன்று என
டமம் ிந்டமல், அப்ழமட டக்கு ழபம மக்தம்,
அடயழ கயவக்கும் ஆவசப்னர்த்டய, ஆத்ண த்னப்டய
ழமய்பிட்ழட ன் அிப்மதம் டநிதமபட

இனக்கத்டமன் ளசய்கயட. ழவப ணமடயரி உத்டண
பிதணமக இல்மணல் ளகடுடமபற்யல் ஆவச
உள்நழமட இந்ட அிப்மதழண ன்மக ணமக
ளபநிப்ட்டு, ிவ ணயந்ட கஷ்ப்டுத்டயதமபட
ஸ்பத ஆவசவதப் னர்த்டயப் ண்ஞிக் ளகமள்ந
வபக்கயட.

டழபம என்யல் மம் ஆவச வபத்டபிட்மல் அட ம்
வகவத பிட்டுப் ழமகயழமட, ணக்கு அந்ட என்யல்
ற்டும் ணத்னப்டயவதழத யவத்ட ித்டயதமர்
கஷ்ப்ட்மபட ணக்கு அட ணறுடி கயட்வபக்க
ழபண்டுளணன்று யவத்டபிடுகயழமம்.

இப்டி அழகத் டப்ன ண்ஞங்கவந ஆவச
உண்மக்குகயட.

இடபவ ஆவசப்டுகயபர் ஆநமகய கஷ்ம்,
டக்கங்கவநழத ற்ய யவதச் ளசமன்ழழ,

ஆவசப்டுகயபர்கநமல் ணற்பர்கறக்கு ற்டும் கஷ்
டக்கங்கவநப் மர்க்கும்ழமட இட ளமம் அல்ணமகய
பிடுகயட. ஆவசதிமல் த்டவ ளகமவகள்!

மம்மஜ்தத்வட பிஸ்டரிக்கழபண்டுளணன்று மமக்கள்,

மம ணமடயரிதம யட்ர், னழமயி ழமன்பற்கள்
ஆவசப்ட்மல் த்டவ க்ஷம் உதிர்கள்

சமகழபண்டிதினக்கயட? க்கயன் அத்டவ
ளகமவனேம், ளகமள்வநனேம், ஸ்த்ரீகவந மத்கமம்
டுத்டபடம், ணற் ழணமசடிகறம் ஆவசதிமல்டமழ?
டன்னுவத ஆவசதிமல் ணற்பனக்கு இவனக்கும்
இந்டத் டன்ங்கள் எனபவச் சும்ணம பிடுபடயல்வ.
அவப ல்மம் அபனுவத மக் கஞக்கயல் ய
எட்டிக்கு இட்டிதமக அபவ க ழமகத்டயறம் ணறு
ன்ணமக்கநிறம் னய பமங்கத்டமன் ளசய்னேம்.
உதர் ண்னகறக்கு ஊறு ளசய்னேம் ஆவச
ளடய்பத்டயன் குல் (மன்கமம் மகம்)
அத்வபடம்
உதர் ண்னகறக்கு ஊறு ளசய்னேம் ஆவச
இப்டிப் ம னொளணடுத்டப் னய பமங்குபடயல்
னக்தணமட ளமய். ஆவசடமன் இப்டிப் ளமய்கவந
அடுக்க வபக்கயட. ளமய்க்கும் பித்ட ஆவசடமன்.
ணடே னடம ணம ளரிதபர்கள் க ணக்கறக்கும்
அயம்வ, த்தம், டயனமவண, டெய்வண, னக்கம்
ன் ந்ட உதர்ந்ட ண்னகள் இனக்கழபண்டுளணன்று
ளசமல்யதினக்கயமர்கள். இந்ட ந்வடனேம் மசம்
ண்டபடமக ஆவச ன்ட இனக்கயட.
யம்வ ன் ளசய்கயழமம்? ணமம்த்டயல் உள்ந
ஆவசதிமல். இன்ளமனத்டினள்ந என ளமனநில்

ணக்கு ற்டும் ஆவசதமல் அபவ யம்யத்டமபட
அவடப் ளப் மர்க்கயழமம்.

த்தத்வட ன் பிடுகயழமம்? ஆவச வபத்ட வடழதம
த்தணம னவதில் ழமய் அவத னடிதமட
ன்டமல் டமன் இப்டிச் ளசய்கயழமம். ம்வணக்

கமப்மற்யக்ளகமள்ந ழபண்டும்; ம்னவத ளமத்ட,
ம்னவத அந்டஸ்ட, ணமம் ழமன் டழபம என்வக்
கமப்மற்யக் ளகமள்நழபண்டும் ன் ஆவசக்கமகத்டமன்
ழசுகய ளமய்ளதல்மம்; ண்டகய ழணமசடிளதல்மம்.
ளமனநித்டயறள்ந ஆவசதமல்டமன் டயனடுபட ன்வட
பிநக்கழபண்டித அபச்தணயல்வ.

ஆசம சுத்டயவதபிட்டு பிடுபட, 'ணஸ் ழமடி
ளசௌகர்தங்கவந அடேபிக்கழபண்டும்' ன்
ஆவசதிமல்டமன்.

னக்கம் ழமபட ஆவசதமல்டமன் ன்வடச்

ளசமல்ழப ழபண்மம். அடமபட ணடே ளசமன் ந்ட
ளரித டர்ணங்கவநனேம் ணீ ப் ண்டபட ஆவசடமன்.
அறுவகக்கு னெம், ந்ட டர்ணங்கவநனேம் யர்னெம்
ளசய்படற்கும் கமஞம் - ன்யப்டி க

ழடமங்கறக்கும் ிப்ிணமக இனப்ட ஆவசடமன்.
அகண் ஆந்டம் ணத்டக்கு இல்வ
ளடய்பத்டயன் குல் (மன்கமம் மகம்)
அத்வபடம்

அகண் ஆந்டம் ணத்டக்கு இல்வ
ஆக, ஆம்ித்ட இத்டக்ழக டயனம் பனகயழமம் ணக்குள்ழந டயந்டயனம் க்கய ழடபமற
னேத்டத்டயழ ல் வ்னத்டயகநம ழடபசக்டயகவந
டமடம் ண்டம் ளகட் வ்னத்டய ன்னும் அற
சக்டயகறக்ளகல்மம் உற்த்டய ஸ்டமணமக இனப்ட
ஆவசடமன்.
உதர்ந்ட ந்ழடமத்வடத் டனபடமக ணக்குத்
ழடமன்றுகய ல் ஆவசகள் கூ உண்வணதில் டன்ம்
டனவபடமன். ளன்மல், ப்ழர்ப்ட்

ஆவசதமதினந்டமறம் அட என பிட அரிப்னத்டமன் ஆவச,
ஆவச ன்ட. ணறக்கு டுக்கய டமம் டமன் ஆவச.
ஆவசதினக்கயளடன்மல் ணஸ் ன்று என்று
இனக்கயட ன்ழ அர்த்டம். ணஸ் ன்ட
இனந்டபிட்மல் உத்பம்டமன். ணஸ் அத்ணமறக்கு
த்பிடீதணம பஸ்ட; அடமல் ழடபமட ன்று
மர்த்ழடமழண! இந்ட ணஸ் ன்கய பஸ்டடமன்

அகண்மந்டணம ணமத்ணம சயறுத்டக் குறுகய ழமய்
ீபமத்ணம ன்று ழபம் ழமட்டுக்ளகமள்றம்ழமட

இப்டி அவடச் சயன்டமகக் குறுக்க வபத்டக் கட்டுபட.
டி ீபன்கள், Individual -கள் ன்று டங்கவந அபர்கள்
ளடரிந்டளகமள்பழட டித்டி ணஸ்கவநக்

ளகமண்டுடமன். ஆடமல் ணஸ் ன்ட ணமத்ணமறக்கு
ழபழதமகத்டமன் ப்ழமடம் இனக்கனடினேம். ளமம்
உதர்ந்ட யவதில்கூ அட ணமத்ணமவபத் ளடமட்டுக்
கபிந்ட ளகமண்ழம, அல்ட ணமத்ணமபின் சக்டய,

கனவஞ னடமபற்வ எநறக்குத் டக்குள்றம்

யம்ிக்ளகமண்ழமடமன் இனக்கனடினேழண டபி, அப்டிழத
அபனுவத அகண்மகம ஸ்பனொத்ழடமடு என்மகய,
அபனுவத அகண்மந்டத்வடத் டமனும் அடேபிக்க
னடிதமட. இந்ட ணவப் னமறம் அபிழண கவத்ட
இல்ளதன்மக்கயக் ளகமண்மல்டமன் சமச்படணம
அகண் ஆந்டம் கயவக்கும்.
வபகுண்த்டயழ, வகமத்டயழ ழமந்டம்
அடேபிப்டமகச் ளசமல்படம்கூ ணவ வபத்டக்
ளகமண்டு ளறும் அடேபம்டமன். த்வபட பிசயஷ்மத்வபட
யத்டமந்டயகள் இட டக்கக் கப்ழதில்மட சமச்பட

ஆந்டம் ன்று ளசமல்கயமர்கள். ஆமறம்கூ அங்ழக
அபர்கள் னக்டர்கநமகச் ளசமல்பர்கள் ணமத்ணமறக்கு

ழபழதமக இனந்டளகமண்டு, ழபறுட் ணமல்டமன்
அபவ அடேபிக்கயமர்கநமடமல், யவந்ட யவற
யவதிழழத யந்டணமக இல்மணல் குவறகறக்கும்,
டக்கங்கறக்கும் ப்ழமடமபட என ணதத்டயமபட

ஆநமகத்டமன் ளசய்கயமர்களநன்ழ னமஞங்கநியனந்ட
ளடரிகயட. மக்க்ஷமத் அம்மள், ணமக்ஷ்ணயதியனந்ட

மடர், கமடயகள், ப்னங்கய ணர்ய ணமடயரிதம ணம
ணம ளரிதபர்கறம்கூத் டிதம என ணழமடு
ணமத்ணமறக்கு ழபழ ணமடயரி மபத்டயல் இனக்குணழமட
டக்கத்டக்கும் ழகமத்டக்கும் ஆநமபட, சமத்டக்கு
ஆநமபட, ணமத்ணமவபப் ிரிந்ட ளமம்றம் டக்கயப்ட,
னழமகத்டயல் ிந்ட ச்சமடமப்ட்டு ணயகறம் உக்ணமகத்
டஸ் ளசய்ட டங்கவநழத பனத்டயக்ளகமள்பட

ன்ளல்மம் அபஸ்வடப்த்டமன் ழபண்டிதினக்கயட

ன்று னமஞக் கவடகநியனந்ட ளடரிகயட.

அடமழடமன், ணற்ப் ற்றுக்கள் (ஆவசகள்)
பிடுபடற்கமகப் ணமத்ணம எனபிம் ணமத்டயம் ற்று
(ஆவச) வபனேங்கள் ன்று,
ற்றுக ற்ற்மன் ற்யவ - அப்ற்வப்
ற்றுக ற்று பிற்கு

ன்று டயனபள்றபர் ளசமன்டற்கு ழணழனேம் ழமய்;
ஆவச அறுணயன்கள் ஆவச அறுணயன்கள்
ஈசழமமதினும் ஆவச அறுணயன்கள்.
ன்று டயனனெர் ளசமன்மர்.

னேத்டம் டீ ஆவசவத அனயக்க
ளடய்பத்டயன் குல் (மன்கமம் மகம்)
அத்வபடம்
னேத்டம் டீ ஆவசவத அனயக்க!
ணக்கு ந்ழடமம் டனபடமகத் ழடமன்யமறம்
உண்வணதில் கஷ்ம் பிவநபிப்டடமன் ன்டமகச் சய
ஆவசகவநப் ற்ய ணமத்டயம் ணக்ழக ளடரிகயட.

உடமஞணமக, அரிக்கயழமட ளசமயந்டளகமண்மல்
யடணமதினக்கயளடன்று அப்டிப் ண்ஞிமல் அப்னம்
னண் மஸ்டயதமபட ணக்கு ன்மகத் ளடரிகயட.
அடமல் ளசமயந்ட ளகமள்நமணல் கட்டுப்டுத்டயக்
ளகமள்நப் மர்க்கயழமம். ல்ம ஆவசனேழண அரிப்னத்டமன்.
ஆவச ன்ழட அரிப்னத் டமன். அடன் னர்த்டயக்கமகப்

ண்டபளடல்மழண ளசமயந்ட ளகமடுத்டப் னண்வஞ
'ளப்டிக்' ஆக்குபடடமன்.

இடமல் ன் ற்டுகயளடன்மல் ஆவசவத
அனயத்டமல்டமன் உள்ழந க்கும் ழடபமற னேத்டம்
டீனம், ணக்கு சமந்டய கயவக்கும்.
ப்டி அனயப்ட?
டைறு, ஆதிம், க்ஷணமக இத்டவ ஆவசகள்

இனக்கயன்ழப! என்வ அக்கயமல் இன்ளமன்று
டவடெக்குகயழட! அந்ட இன்ளமன்வ

அக்கப்ழமமல் னடல் ஆவசழத 'மன் ளசத்ழடம மர்!'
ன்று 'ளமனொம்' கமட்டுகயழட!
ணஞத்டமல் ஆவச அனயனேணம?
ளடய்பத்டயன் குல் (மன்கமம் மகம்)
அத்வபடம்
ணஞத்டமல் ஆவச அனயனேணம?
'ரி, இந்ட

உம்ன இனப்டமல்டமழ ஆவச ற்டுகயட?

ஆவசதமல் டன்ப்டுபட - டன்ப்டுத்டபட,

ஆவசதமல் தப்டுபட - தனறுத்டபட, ஆவசதமல்
அபணமத்டக்கு ஆநமபட - அபணமத்டக்கு
ஆநமக்குபட ல்மம் உம்ன உள்நபவடமழ?
ளசத்டப்ழமபர்கறக்கு டன்ம் உண்ம, தம் உண்ம,
அபணமனண்ம?' ன்று யவத்ட ணஞத்டக்கு

ழபண்டிக்ளகமள்நமணம? குநம் குட்வதில் பினமணம?
சமண் கதிற்வத் ழடமணம?

ஊம். இட ளமல்னைன் (டீர்ற) இல்வ.
ளசத்டப் ழமபர்கறக்கு ஆவசனேம் அடமல் ற்டும்
தம், அறேவக, அபணமம் னடமடம் இல்வ ன்று
னடிற ண்ஞிட டப்ன. ளசத்டப்ழமபர்கள்

எழதடிதமகப் ழமய்பிபில்வ. உதிழமடினந்டழமட
பிடணம ஆவசகறக்கு உட்ட்டு அபர்கள் ண்ஞித

மங்கவந உம்ன ழம ின்னும் கமடய ழமகங்கநில்
அடேபித்டபிட்டு மக்கயவத அடேபிக்க இந்ட
ழமகத்டக்ழக அபர்கள் பந்ட ளகமண்டுடமினக்கயமர்கள்.
அடமபட, அந்ட உம்னடமன் ழமச்சு. ழபழ உம்ன
பந்டபிட்ட. அட ணடே உம்மகழப இனந்ட ணறுடி
வனதடிழத ஆவசகள் ட்டு அபஸ்வடகவநத்
ழடடிக்ளகமள்நமம். அல்ட என ணமட்டின் உம்மகய
ர்க்கமயல் அபடயப்மம். குடயவதின் உம்மகய
பண்டிமத்வட இறேத்டக்ளகமண்டு ஏமம். ஆகஉம்ன, அடமல் பனகய டன்ம் இண்வனேம்
சமபிமல் ழமக்கயக்ளகமண்டுபி னடிதமட.

அடயறம் டற்ளகமவதமல் சமற ழடடிக்ளகமள்பட
ன்னும்ழமட, ப்மஞ த்டய ன்று இடழப ளரித
மணமகச் ழசர்ந்ட, இடற்கமக ழபறு ணம கஷ்ணம

டண்வகள் அடேபிக்க ழபண்டிபனம். டற்கமத்டயல்
சயர் ளரித டப்னக் கமர்தம் ண்ஞிப், 'ிடிட்டு
பிடுழபமம்' ன்கய ஸ்டயடய உண்மமழம, அல்ட
யக்க னடிதமட ளரித டக்கம் டபமபட

ற்ட்மழம ரிபமல்பவ டுத்டத் டங்கவநழத சுட்டுக்

ளகமண்டு பிடுகயமர்கள். ஆமல் ம்மத்டமல்
உண்மகும் டீவணகவநனேம் டக்கங்கவநனேம்

ழமக்கயக்ளகமள்ந இட என பனயதமகுணம ன்மல், ஆகமட.
ஸ்டெ சரீத்வட அனயத்டக்ளகமண்மறம் அப்னம்
¨க்ஷ்ணணமக ழடம என ணமடயரிதம ணற்ளமன சரீம்
இனந்டளகமண்டினக்கும். மம் ண்ஞி கமர்தம்,

ண்ஞி ண்ஞம் ல்மபற்றுக்கும் கமஞணமகறம்,
அபற்வ அடேபித்ட என்மகறம், சமறபவ

அடேபித்டம் டீர்க்கமணல் இன்னும் மக்கய யற்கும்
அடேபத்வட அவத ழபண்டிதடமகறம், ண்ஞி
ண்ஞங்கறவத ழமக்குகள் ணறுடினேம் அப்டிழத

ண்ஞ வபக்கய பிடத்டயல் ழபர் ளகமண்டு ஆஸ்டணமகப்
ற்யக் ளகமண்டினப்டமகறம் 'அந்டஃகஞம்' ன்டன்
னொணமக அந்ட ணற்ளமன சரீம் இனந்டளகமண்டினக்கும்.
டற்ளகமவதமல் ஸ்டெ சரீத்வடப் ழமக்கயக்ளகமண்
ிற்மடும் அந்ட சரீத்ழடமடு சுற்யக்ளகமண்டு
இனக்கழபண்டும்.
மணமக ¨திவட் ண்ஞிப் ழமக்கயக் ளகமள்நமணல்
டமமக உதிர் ழமமல், ீபின் ¨க்ஷ்ண சரீம் கம்
அல்ட ஸ்பர்க்கத்டயல் கர்ணவ ஏநறக்கு
அடேபித்டபிட்டு, மக்கயவத அடேபிக்க
னழமகத்டயழழத 'ண்த்டமறக்ஷம் ழதமி ழடம்'
ன்னும் உதிரிங்கநில் டழபம என்மகப் ிக்கயட.
¨திவட் ண்ஞிக்ளகமண்பின் ஆபிழதம
கத்டயறள்நவட பிக் கஷ்ணம அபஸ்வடகவந
ஆத்ணத்டயப் மத்டக்கமக இந்ட ழமகத்டயழழத
அவதமய் அவந்ட அடேபிக்கழபண்டும். கம்

அல்ட ஸ்பர்க்கம், அப்னம் ணறுடி னணய ன்டற்கு

னந்டய, 'ழதமய் அவபட' ன்ழ ளசமல்கயழமழண, அப்டி
எழ டபிப்னன் அவழதபண்டும். அந்ட னொத்டயல் சய
டமம் னடமபற்வப் னர்த்டய
ண்ஞிக்ளகமள்நனடிதமணல் பமபட எனத்டனவத
உம்வப் ிடித்ட ஆட்டிவபத்டக்ளகமண்டு, இந்டப்

மத்வடனேம் ழசர்த்டக்ளகமள்நழபண்டும். ழபப்ிவதமல்
பறுப
ீ
று
ீ ன்று அடிபமங்கழபண்டும். இழடமடு யற்கமட.

ணறுடி ன்ணம பனம். ந்டத் டப்ன ளபநிபந்டபிடுழணம
ன்று தந்ட டற்ளகமவ ளசய்டளகமண்மழம, அல்ட
ந்டத் ழடமல்பிவதத் டமங்கனடிதமணல்

சுட்டுக்ளகமண்மழம, அல்ட ந்ட வ்தமடயக் கஷ்ம்
டமங்கமணல் பித்வடச் சமப்ிட்மழம அந்டத் டப்ன
ணமடயரிழத என்று அடுத்ட ன்ணமபில் அம்ணமகய ணமம்
ழமகத்டமன் ழமகும்; அல்ட அழட ழமன் ழடமல்பி

அப்ழமட ற்த்டமன் ளசய்னேம்., அழட ணமடயரி வ்தமடய
உமவடப்த்டமன் ளசய்னேம். அடமல் டற்ளகமவ
னெம் டயயனந்ட எனத்டன் டப்னபடற்கு

யவக்கயமழம அடிணயனந்ட டப்னபளடன்ட

இல்ழப இல்வ. இழடமடுகூக் குட்டி ழமட்டுக்
ளகமண்டு டர்ளகமல்வக்குத் டண்வதமக ஆபி
னொத்டயல் அழக அபஸ்வடகள்!
இடமளல்மந்டமன் ஆத்ணத்டய ளரித மளணன்று
டர்ண சமஸ்த்ங்கள் னடிற ளசய்டயனக்கயன். இக்கமச்
சட்ப்டினேம்கூ அட குற்ம் ன்று
வபத்டயனக்கயமர்கள்.

ழபண்டித கஷ்ங்கழநமடுகூ ழபப்ிவ அடினேம்
பமங்குபடடமன் ணயச்சம்.
ிபித் டண்வ
ளடய்பத்டயன் குல் (மன்கமம் மகம்)
அத்வபடம்
ிபித் டண்வ
என பிடத்டயல் மர்த்டமல், இதற்வக ணஞத்டக்கு அப்னம்
னர்ன்ணம ற்ட்டு ணறு உம்ன பனபடங்கூ
அடிபமங்குபடற்குத்டமன். மத்பிக டண்வ

அடயகணமகயபிட் இக்கமச் சட்னவ அணறக்கு
பனபடற்கு னன்ளல்மம் குற்பமநிகறக்கு இத்டவ
கவசதடி ன்று டண்வ பிடயப்மர்க்ந. கட்டிவபத்ட
அடிப்மர்கள். ளரித குற்ங்கறக்குத் டனம் அத்டவ
கவசதடிவதனேம் குற்பமநிதமல் எழ ணதத்டயழ
டமங்கயக்ளகமள்நனடிதமட. டுபிழ னெர்ச்வச

ழமட்டுபிடும். அல்ட உதிழ ழமய்பிடும். 'இப்டி
ஆபடற்கு பிக்கூமட. எவ்ளபமன கவசதடிவதனேம்

அபன் அடேபித்டக் கஷ்ப்ழபண்டும். அப்ழமடடமன்
டண்வ ளற்டமகும்' ன் அிப்மதம் அப்ழமட
யதமத ரிமணமக யவக்கப்ட்ட. அடமல் ன்
ண்டபமர்களநர்ல், க்கத்டயல் என வபத்தவ
வபத்டக்ளகமண்ழ அடிக்க ஆம்ிப்மர்கள். அபர்
குற்பமநிவத அவ்பப்ழமட ரீக்ஷயத்டக்
ளகமண்ழதினப்மர். ழடம என கட்த்டயல் அடற்குழணல்

ஸ்ணவஞழதமடு பயவத அடேபிக்க னடிதமளடன்ழம,

ப்மஞன் ழமய்பிடுளணன்ழம அபனக்குத் ளடரிந்டமல்,
உழ 'இழடமடு இன்வக்குப் ழமடம். மவநக்கு,

அப்னனம் ணீ ந்டமல் அடன்ின் பனம் மட்கநில், மக்கய
அடிளகமடுக்கமம்' ன்று ளசமல்பமர். அப்டிழத
யறுத்டயபிடுபமர்கள். அப்னம் குற்பமநிக்கு ஆமம்
ழமடுபமர்கள். ல் ஆமணமகழபழமடுபமர்கள்.

அப்ழமடடமழ அடிபமங்க சக்டய இனக்கும்? அப்னம்
ன்மகத் டெங்கறம் ண்டபமர்கள். இந்ட
உசமளணல்மம் ணறுடி டண்வ

டனபடற்கமகழபடமன்! ணறுமள் ணறுடி 'னவச'
ஆம்ித்டபிடுபமர்கள்.
அந்ட ணமடயரிடமன் மம் ண்ஞி மங்கவந அடேபிக்க
உம்வக் ளகமடுத்ட, கஷ்ங்கள் ன்கய கவசதடிகவந
கபமன் ளகமடுக்கயமர். இந்ட உம்ன அடற்கு ழணழ

டமங்கமட ன்று அபர் யவக்கய கட்த்டயல் சமவப
அனுப்ிவபக்கயமர். அப்ழமவடக்குத் டெங்கப்

ண்ஞிபிடுகயமர். ளகமஞ்ச மனய அபரிம் திப்ன!
அப்னம் அழட உதிவப் ிப்ிக்கயமர். குனந்வடதமகப்
ிந்ட மல்தடவச னடிக்கயபவ அடற்குக் கஷ்ம்

அடயகம் ளடரிபடயல்வ. வ்தமடய பக்வக அவடப்ிடுங்கய
டுத்டமறம், அப்ம அம்ணம அடித்டமறம் அப்ழமவடக்கு
ழடம 'வ்மச்சு' 'வ்மச்சு' ன்று கத்டயத் டீர்க்கயழட டபி,
டக்கச் சுவண ன்று என்வத் ழடமநிழ ழமட்டுக்
ளகமண்டு ீடித்டத் டன்ப்ட்டுக் ளகமண்டினப்டயல்வ.
பதற பந்டின் மம் டுகய கஷ்த்டயல் கமல்பமசயடமன்
மம் வனவதில் ப்த்தக்ஷணமக அடேபிப்டமக

இனக்கும், மக்கய னக்கமல்பமசய அந்டக் கஷ்த்வடழத
ற்ய யவத்ட மம் ழடமநில் ழடமய்த்டப் ழமட்டுக்
ளகமள்படடமன். டக்கம் கமல்பமசய ன்மல் டக்கம்
ளகமண்மடுபட னக்கமல்பமசய! ற்ட்டுபிட் டக்கத்வட
யவத்டப் மர்ப்ட, இட ழமடமளடன்று இடயயனந்ட

இன்னும் ன்ளன் உண்மகுழணம ன்று இிழணல்
ற்க்கூடித டக்கங்கவநக் கல்ித்டக்
ளகமண்ழதினப்ட ஆகயதபற்யன் மம் ணக்கு மஸ்டய.
குனந்வடக்கு இந்ட ணச்சுவண இல்வ. வடனேம் ஆனப்
ழமட்டுக்ளகமண்டு மம் உனப்ிக்ளகமள்கயணமடயரி
இல்மணல் அட க்ஷஞத்டயல் ணந்டபிட்டு ழசமகயபிடும்.
ம்ணமடயரி அடற்கு பமழ்க்வக ப்ச்வகறம் இல்வ.
ளமடபமகக் குனந்வட ப்தமணமட பிவநதமட்டு,
சரமட்ல் ன்று ந்ழடமணமகழப ழமகயட.

குற்பமநிக்கு ஆமம் ழமட்டுப் ழமயப்னப்ண்ஞி,
ணறுடி டண்வ பமங்குபடற்குத் டயமஞி உண்மக்கயத
ணமடயரி ணக்கு மல்தத்வட வபத்டயனக்கயமர் கபமன்.

அப்னம் ணறுடி கஷ்க் கவசதடி ஆம்ித்ட பிடுகயட.
ழபப்ம்னத் டயத்டயப்ன
ளடய்பத்டயன் குல் (மன்கமம் மகம்)
அத்வபடம்
ழபப்ம்னத் டயத்டயப்ன
தமமதினந்டமறம் எழ ளகட்டமகப் ண்ஞமணல்
ங்ழகழதம ளகமஞ்சம் ல்டம் ண்டபடமல்

டுடுபிழ ளகமஞ்சம் ளகமஞ்சம் இன்ணமட க்கயட.

இந்ட ந்ழடமம் கவசதடிக்கு ஆதின்ட்ளணன்ட்
ழமடுகயட. ங்ழகதமபட தமனக்கமபட

னண்தசமயகறக்குக் கவசதடிதில்மணல்
சந்டப்னச்சமகழப க்கயட. அட ளமம்றம் அனர்பம்.
டைற்றுக்குத் ளடமண்டறு மம் மம்

ளசய்டபர்கழநதமடமல் ந்ழடமம் என ணங்கு
ன்மல் கஷ்ம் த்ட ணங்கு ன்ழ பனகயட. ளமம்
உசந்டமறம் பமழ்க்வகதில் மம் அடேிக்கய ஆந்டம்
ழபப்ம்னத்டயத்டயப்னத்டமன். ழபப்ங்கமவதபி
ழபப்ம்னத்டக்குத் டயத்டயப்ன உண்டு ன்ட
பமஸ்டபந்டமன். ஆமல் அட ணமம்னத்டயன் டயத்டயப்மக

னடினேணம? ளமம்க் கசப்ிழழத ளகமஞ்சம் டயத்டயப்னணமக,
அழக கஷ்ங்கறக்கு ணத்டயதிழ அல் ஆந்டம்
ணக்குக் கயவக்கயட. இவ்பநறக்குத்டமன் ணக்குத்

டகுடய. அல்ட இப்ழமழட ம் டகுடயவத ணீ ய கபமன்
ளகமஞ்சம் டவத டமக்ஷயண்தம் கமட்டுபடமல்டமன்
இவ்பநற கஷ்த்ழடமமபட யற்கயட ன்று
ளசமல்மம்.

ஆவசடமன் இடற்ளகல்மம் கமஞம் ன்மல், அந்ட
ஆவச உம்வ அனயப்டமறம் ழமகமட ன்மல்
ன்டமன் ண்டபட? ப்டித்டமன் டப்ித்டக்
ளகமள்பட?
பிமனதற்சய ழபண்டும்
ளடய்பத்டயன் குல் (மன்கமம் மகம்)
அத்வபடம்

பிமனதற்சய ழபண்டும்
ஆவச அங்கணமட்ழளன்மறம் டயனம்த் டயனம்
அக்கப் மர்த்டக் ளகமண்ழடமினக்கழபண்டும்.
வபமக்தம் ன்டம ஆவசதின்வணவத, ற்யன்வணவத
ம்மடயத்டக்ளகமள்ந பிமனதற்சய ண்ஞிக்ளகமண்ழ
இனக்கழபண்டும்.

ளன்மல் ஆவச ன் இந்ட எழ என சத்னவப
ப்டிழதம என டயனுயல் ப்மடுட்மபட மம்
எனயத்டக் கட்டிபிட்மல் ழமடம் - அப்னம் மம்

மமடமன். மம ன்மல் இந்ட உகத்ட மம இல்வ.
அபனுக்கு உள்ந ஆவசனேம் ளடமல்வனேம் ணக்கு
ழபண்ழப ழபண்மம். மன் ளசமல்பட ஆவச,

ளடமல்வகயட்ழழத பமட சமச்பட சமந்டத்வட உவத
மம.
 டைமதிம் ளகட் வ்னத்டயகவந எவ்ளபமன்மய்
அக்கப் மர்த்ட ப்ழதமணயல்வ. அட னடிதமட
கமரிதம். ஆவகதமல் அவப கயவநகள் ன்மல்

அபற்றுக்கு ழபமக உள்ந ஆவச ன் என்வ

ளபட்டிபிட்மல் ழமடம். ஆமல் ளபநிழத ீண்டினக்கும்
கயவநவத ளபட்டுபவடபி உள்ழந னவடந்டள்ந
ழபவத் ழடமண்டி அனயப்ட ளமம்றம் கஷ்ம் டமன்.
இனந்டமறம் இவட ளசய்தமபிட்மல் ளபட்டித கயவநகள்
ணறுடிணறுடி னவநத்டக்ளகமண்டு டமினக்கு
ளணன்டமல் ப்டிதமபட இவட மடயக்கத்டமன்
ழபண்டும்.

கவதம னற்று வபக்கயட. அவட உவக்கயழமம்.
அடுத்ட பமம் மர்த்டமல் அட ணறுடி

னவநத்டயனக்கயட. ணறுடி டட்டிபிடுகயழமம்.
அடற்கப்னம் சய மள் ழமமல் னற்று ணறுடினேம்
கயநம்ிடமினக்கயட. இடற்கு னடிற ப்டி? டமய்ப்னச்சய
இனக்கயபவக்கும் அட ளகமஞ்சங்கூ அறக்கமணல்
சயக்கமணல் இப்டிப்னற்று வபத்டக்ளகமண்ழடமன்
இனக்கும். அட ங்ழக ந்ட சந்டளமந்டயல் னெங்கயறக்குள்
எநிந்டளகமண்டினக்கயழடம அங்ழக ழடடித் ழடமண்டி

அவட டுத்ட 'ம்மம் ண்ஞிமல்டமன் அப்னம்
னற்று னப்மணயனக்கும். இப்டிழத க
கஷ்த்டக்கும், க டர்வ்னத்டயகறக்கும்

டமய்ப்னச்சயதமனேள்ந ஆவசவத அனயக்கமணல், அந்டக்
கஷ்ம் எவ்ளபமன்வனேம் யவ்னத்டய ளசய்டளகமள்நறம்,
எவ்ளபமன டர்வ்னத்டயதமகப் ழமக்கயக் ளகமள்நறம்

மடுட்மல் அவ்பநறம் யஷ்மகத்டமன் ஆகும். Cause
-

(கமஞத்வட) அனயக்கமணல் பிடும்பவ effects-

(பிவநறகவந) யந்டணமக அனயப்ட ன்ட க்கமட
கமரிதம்.
கபமன் கமண - க்ழமடம் ன்று ளசமல்ய, க்ழமடத்வடனேம்
கமணத்டயழழத அக்கய எனவணதமகப் ழசும்ழமட
இப்டித்டமன் உழடசம் ளசய்டயனக்கயமர்.
கமண  க்ழமட  ழமகுஞ - னத்ப: |
இடற்கு அர்த்டம் ளசமல்யபிட்ழன். ளடமர்ந்ட,
ணமசழம ணமமப்ணம பித்த்ழதம் இ வபரிஞம் |
ன்று ளசமன்டற்கும் ளகமஞ்சம் அர்த்டம் ளசமன்ழன்.

இந்டக் கமணணமட ளனந்டீி ழகட்ட: "ணமச:", என
டம் டயி ழமட்டுபிட்மல், அடமபட என ஆவசவத

என டம் னர்த்டய ண்ஞிக்ளகமண்டுபிட்மல், அழடமடு
அடன் சய டீர்ந்ட பிடுபடயல்வ. சமப்மட்டு பிதத்டயல்
ப்டி என ழபவந ழமம் ளசய்டமல் சமச்படணமய் ம்
பதிறு யம்னபளடன்யல்மணல் டயந்டயம்
னென்றுழபவந மற ழபவந
சமப்ிழபண்டிதினக்கயழடம, அப்டிழதடமன் ஆவசப்
சயனேம் த்டவ டவப டீர்த்டக் ளகமண்மறம் டீமணல்
ணறுடி றேம்னகயட. அப்னம் "ணமமப்ணம" ணமமபி ன்று ஆவசவத (கபமன்) டயட்டுகயமர்.

ம்னவத அத்டவ ம ட்மநத்டக்கும், அடமபட
ளகட் வ்னத்டயகநம அறப் வக்கும் இடடமழ
உற்த்டய ஸ்டமம்? ஆடமல் "ணமமப்ணம"-

பித்த்ழதம் இ வபரிஞம் - பித்டய ம் இ
வபரிஞம். ளமனயப்னவதமய் ளசமன்மல், 'இ ம்
வபரிஞம் பித்டய.' 'இ' - இந்ட உகத்டயழ,

ம்மத்டயழ, 'ம்' - இவட, இந்டக் கமணத்வட,
'வபரிஞம்' - பிழமடயதமக, 'பித்டய' - அயந்ட

ளகமள். 'இந்ட

ழமக பமழ்க்வகதில் கமணம்டமன் ளரித சத்ன ன்று
ளடரிந்ட ளகமள்நம அப்ம!' ன்கயமர்!.
ஆவசதின் ளசதறம் "அடயஷ்ம"னம்
ளடய்பத்டயன் குல் (மன்கமம் மகம்)
அத்வபடம்
ஆவசதின் ளசதறம் 'அடயஷ்ம'னம்

அப்னம் ளசமல்யக்ளகமண்டு ழமகயமர், அடன் க்னொ னொம்,
கமர்தம் னடமடகவந, அக்ிவத ப்டிப் னவக

ணவக்கயழடம, கண்ஞமடிவத ப்டி டெசய ணவக்கயழடம,
பதிற்யல் உள்ந சயசுவப ப்டி கர்ப்ப்வ
ணவக்கயழடம, 'அப்டி கமணம் ஜமத்வடச் சுற்யச்

சூழ்ந்டளகமண்டு ணவக்கயட,' ன்று ளசமல்யபிட்டு
ணறுடி, 'ஆணமண்ம அர்றம! ஜமிக்குப் ண சத்ன
இடடமன். னர்த்டயழத ண்ஞனடிதமணல்

ளகமறேந்டபிட்டுக்ளகமண்டினக்கும் ஆவசத் டீடமன்
ணடேஷ்தின் அயவப அப்டிழத சூழ்ந்ட
ளகமண்டினக்கயட' ன்கயமர்.
னடயல் அயறத் டீவத ணவக்கும் னவகதமய் ஆவச
இனக்கயட ன்மர். அப்னம், இடழப அக்ிழம

எனத்டவத் டிக்கச் ளசய்பவட யவத்ட, 'அயவப
ரிக்கய ளனப்னப்ழம ஆவச ிடித்டக்ளகமண்டினக்கயட'
ன்கயமர்.
இன்னம் ளசமல்கயமர்:
ந்ட பஸ்டபமமறம் அட ளடமனயல்

ண்ஞழபண்டுணமமல் ழடம என இத்டயல் ஊன்ய
யவப்ட்டு யன்று அங்ழகதினந்டடமன் வகபரிவசவதக்
கமட்ழபண்டும். இப்டி யற்கும் ஸ்டமத்டக்கு
"அடயஷ்மம்" ன்று ளதர்.
'அடயஷ்மம்' ன்றன்

ஸ்ந்யதமயகநின்

ணமடயகறக்கு அப்டிப் ழர் ளசமல்பட யவற

பமம். டமல் இந்டப் ழர் ன்ழ ழகள்பி னமம்.

சரீத்வடபிட்டு யத்டயதம ளரிதபர்கறவத

அடேக் சக்டயதில் என கவ ப்மஞபிழதமகணம
ிகும் அபர்கறவத சரீத்டயழ இனந்ட
ளகமண்டினக்கும். அந்டப் ளரிதபனவத ழடத்வடப்
னவடத்ட வபக்கய இத்டயல் இந்ட அடேக்

கவதமட ஊன்ய யன்று க்டர்கறக்குப் மனேம்டிதமக
ஸ்டமம் ற்டுத்டயத் டப்டுகயட. அடமல்டமன்
ணமடயவத 'அடயஷ்மம்' ன்ட.
பனக்கத்டயல் ப்டிதினக்கயளடன்மல், சய இங்கநில்
ணமடயதின் ழணழ டநய வபக்கயமர்கள், சய
இங்கநில் ணமடயக்கு ழணல் சயபயங்கம் ப்டயஷ்வ
ளசய்கயமர்கள். டநய வபக்கப்ட் ணமடயவத
ப்னந்டமபம் ன்றும் யங்கம் வபக்ககப்ட்

ணமடயவத அடயஷ்மம் ன்றும் ளசமல்படமக பனக்கு
ற்ட்டினக்கயட. ம் ணத்ட ஆசமர்தர்கநிழழத
கவபதில் யத்டயதம இண்டு ளரிதபர்கறக்கு

அங்ழக டநய வபத்ட ப்னந்டமபம் அவணந்டயனக்கயட,
இவநதமற்ங்குடிதில் யத்டயதமபனக்கு அங்ழக
சயபயங்க ப்டயஷ்வழதமடு அடயஷ்மம்
அவணந்டயனக்கயட.

ஆவச டன்வ ஊன் வபத்டக்ளகமண்டினக்கய

அடயஷ்மம் ன் ன்று கபமன் ளசமல்கயமர்.
என்யல்வ, னென்று அடயஷ்மங்கள். ீபவ 'உண்டு இல்வ' ன்று பவடப்டற்கமக அபனுவத இந்டயரிதம்,
ணஸ், னத்டய னென்வனேழண ஆவச ஆக்ணயத்டக்ளகமண்டு

டக்கு அடயஷ்மணமக்கயக் ளகமண்டினக்கயட; அபவ

ழணமத்டயழ டள்நி ஜமத்வட ணவக்கயட ன்கயமர்.
'அர்றம!

உன்வ ன்மக அக்கயக் கட்டுப்டுத்டயக்

ளகமண்டு இந்ட ஆவசப் மபிவத ("மப்ணம" ன்ழ
ணறுடி ளசமல்கயமர்) ளபல்ற, ளகமல்ற' ன்கயமர்.
ன்மக பர்ஞித்டச் ளசமல்யபிட்மல் ழமடணம? ளகமல்
னடிதபில்வழத வடப் ண்ஞழப மட ன்று
யவத்ட அடயல் ஆவசவத அக்குகயழமழணம
அடழபடமன் டயணயயக்ளகமண்டு கயநம்னகயட?
அர்றின் குவ

ளடய்பத்டயன் குல் (மன்கமம் மகம்)
அத்வபடம்
அர்றின் குவ
ஆவசவத அக்குபட ன்டம் ணவ அக்குபட

ன்டம் என்றுடமன். ளன்மல் ஆவசகள் னவநக்கய
ஆடம ஸ்டமம் ணஸ்டமன். அவட அக்கழப

னடிதமணல் அட பந்டணமய் ீபவ இறேத்டக்ளகமண்டு
ழமகயழட ன்று அர்றன் அறேகயமன்.*
சஞ்சம் ய ண:க்னஷ்ஞ ப்ணமடய பத் த்னம் |
டஸ்தமம் யக்ம் ணந்ழத பமழதமரிப றடஷ்கம் ||
'க்னஷ்ஞம!

இந்ட ணஸ் சஞ்ச ணதணமதினக்கயழட;

ீபவப் ழமட்டுக் கக்குகயழட! ('ணமடய' ன்மல்

கக்குபட, கவபட. 'அம்னட ணடம்' ன்டயல் பனம்

'ணட' மற்கவக்

கவந்டவடத்டமழ குயப்ிடுகயட?

'ப்ணமடய':ளமம்றம்

கக்குபட. ீபவப் ழமட்டுக்

கவந்ட கக்குகயட ணயன் ண்ஞங்கள்.) இட
ளமம் ணமகறம் உறுடயதமகறம் கக்குகயட. ப்டிக்
கமற்வப் ிடித்ட யறுத்டயவபக்க னடிதமழடம,

அப்டிழதடமன் இந்ட ணவனேம் ிடித்ட அக்கய
வபக்கனடிதமட ன்ழ க்குத் ழடமன்றுகயட'
ன்கயமன் அர்றன்.
'டஸ்த' - இந்ட

ணயனுவத; 'யக்ம்' – அக்கல்;

'பமழதமரிப' - கமற்வப்

ழம, அடமபட கமற்வ

அக்கயவபப்ட ழம; 'றடஷ்கம்' - மடயக்க னடிதமட
கமர்தம் ன்று, 'ணந்ழத' யவக்கயழன்.
* இிபனம்

உள்நவப.

கர வடகுடயகள் அடன் ஆமம் அத்தமதத்டயல்

கண்ஞன் ளசமல்றம் உமதம்
ளடய்பத்டயன் குல் (மன்கமம் மகம்)
அத்வபடம்
கண்ஞன் ளசமல்றம் உமதம்
அறேகய அர்றிம், 'ீ ளசமல்கயமற்ழம ணழம

யக்ம் கஷ்ணமடடமன். ஆமறம் இட மடயக்கழப
னடிதமடட இல்வதப்ம' ன்று கபமன்
உத்மப்டுத்டயச் ளசமல்கயமர். அபன் ளசமன்வட
எப்னக்ளகமள்கயமற் ழமழப 'யம்ளடடிக்'க்கமக

ஆம்ித்ட அப்னம் அபன் னடிதமடட ன்று வகபிப்

மர்க்கய மடவவத னடினேம்டிப் ண்ஞ பனய

ளசமல்யத் டனகயமர், 'ழமப்' ளகமடுத்டச் ளசமல்கயமர்.
அம்சதம் ணமமழம ணழம டர்யக்ம் சம் |
'சம்' ன்மல்

சஞ்சம்டமன்.

சஞ்சயத்டக்ளகமண்ழதினக்கும் ணவ அக்க
னடிதமடடமன். 'டர் யக்ம்' - யக்ம் ளசய்படற்கு
னடிதமட. 'அம்சதம்' - இடயழ ந்ழடணயல்வ.
'அர்றம

(அர்றவ 'ணமமற' ன்கயமர். ணம

பமடமல்
ீ
அபனுவத ழடமள் பயவதக் குயக்க
'ணமமற' ன்று

கூப்ிடுகயமர். ளபநி னேத்டத்டயல்

ழமழப உள் னேத்டத்டயறம் அபன் ணம பன்
ீ

ஆகடம் ன்று டமர்ர்தம்.) ந்ழடணயல்மணல் ீ
ளசமன்ணமடயரிடமன் ணஸ் சஞ்சயத்டக்

ளகமண்ழதினக்கயட. அவட யக்ம் ண்டபட
ழசயல்வடமன்' ன்று, அபன் ளசமன்டற்கு ஆணமம்
ழமட்டுபிட்டு, அடற்குப் ரிமனம் ளசமல்கயமர்.
ளமம்றம் னக்தணம பிதத்வடச் ளசமல்கயமர்:
"அப்தமம், வபமக்தம் ன் இண்டில்

டீபிணமதினந்டமதமமல் ணழம யக்ம் ண்ஞி
பிமம்" ன்கயமர்.
'த்டவ

டயணயயமறம், உன்வ டயவச டப்ி த்டவ

டம் இறேத்டக்ளகமண்டு ழமமறம் ரி, அடற்கமக
ணவக் கட்டுப்டுத்ட ப்தமவ டுக்கமணல் பிட்டு
பிமழட. ளபநிதிழ ஏடுகய அவட எவ்ளபமன டனம்

ணறுடி உன் பனயக்கு இறேத்டக்ளகமண்டு பப் மர். இப்டி

பிம னதற்சயனேன் டயத்டப்

ழமமடிக்ளகமண்ழதினந்டமல், அட எனமள் அங்கயப்
ஞிந்டழமக ஆம்ித்டபிடும். டயனம்
ஆவசவபக்கப்மட ன் வபமக்த சயந்வட, த்டவ
பறேக்கயபிட்மறம் ஊன்ய யற்கஅப்தமம் ளசய்ட

ளகமண்ழ இனப்ட - ஆகயத இந்ட இண்மல் னடிபிழ
என மள் தித்டபிமம்' - இப்டி கபமன் ஆறுடமக
டயல் ளசமல்கயமர்.

தழடம தழடம யச்சடய ணச் சஞ்சம் அஸ்டயம்|
டடஸ்டழடம யதம்வதடத் ஆத்ணந்ழதப பசம் ழதத்||
'தழடம

தழடம' - ட வட, அடமபட ந்ளடந்ட ஆவசவத,

னன்ிட்டு; 'சஞ்சம்' – சஞ்சயத்டக்ளகமண்ழதினப்டம்;
'அஸ்டயம்' - டயறம்

யவப்ட்டு யற்கமடடணம; 'ண:' -

ணமட, 'யச்சடய' - ளபநிதில்

ஏடிக்ளகமண்ழதினக்கயழடம, 'டடஸ்டட:' - அந்ட எவ்ளபமன
ஆவசதியனந்டம், 'டத்' - இந்ட ணவ, 'யதம்த' - இறேத்ட
அக்கய; 'ஆத்ணய ப' ('அத்ணந்ழதப') – ஆத்ணமபிழழத;
'பசம்

ழதத்' - பசப்டுத்டய வபக்கழபண்டும். த்டவ

டம் ன்ளன் ஆவசகவந னன்ிட்டு ணஸ்

ளபநிதில் டயனம்த் டயனம் ஏடிமறம் ரி, எவ்ளபமன
டனம் அந்ட ஆவச எவ்ளபமன்யயனந்டம் ணவத்
டயனப்ிக் கட்டுப்டுத்டய ஆத்ணமபிழழத அங்கயதினக்கச்
ளசய்தழபண்டும்.
ஆத்ணம - ணமறுமடு அற்ட
ளடய்பத்டயன் குல் (மன்கமம் மகம்)
அத்வபடம்

ஆத்ணம: ணமறுமடு அற்ட
ஆத்ணம ன்கய ீபனுவத ய ஸ்பனொத்டயல்
பிதத்வடக் ளகமண்டு பந்டபிட்மர்!
டி ீபன் ன்று குறுகய யற்கயழமட ணஸ்டமன் ீபன்
ன்று ழடமன்றுகயட. டக்ளகன்று டித்டிதமக
இன்ின் க்ஷஞம் இனக்கயட, அடமபட டமன் சயபப்ன,
டக்கு இன் ளதர், இன் ஊர், இன்மர் அப்ம -

அம்ணம, இன் டிப்ன, இன் ழபவ, இன்ின் குஞம்
(எனத்டன் னன்ழகமிதமதினக்கயமன்; இன்ளமனத்டன்
சமந்ட ஸ்பமபிதமதினக்கயமன்; எனத்டன்
குயதமதினக்கயமன்; இன்ளமனத்டன்
அறேனெஞ்சயதமதினக்கயமன். எனத்டன்
ளகட்டிக்கமமதினக்கயமன், இன்ளமனத்டன் அசமக
இனக்கயமன். இப்டித் டி ஆள் ன் யவதில்
எவ்ளபமனபனுக்கும் குயப்ிட் குஞங்கள்
இனக்கயன்ழப, அடயழ டக்கு இன்ின் குஞம்)
ன்டமகக் கட்டுப்டுத்டயக் கமட்டும் க்ஷஞங்கள்

ல்மம் ீபமபன் டன்வ ணழமடு identify

ண்ஞிக்ளகமள்படமல் ற்ட்வபடமன். அடமபட,
ீபன் டன்னுவத ணயன் ண்ஞங்கநமல் டன்வ
ப்டித் ளடரிந்ட ளகமள்கயமழம அடழப டன்னுவத
ய ஸ்பனொம் ன்று யவக்கயமன்.
அபழ டெங்குகயமன், அல்ட க்ழநமழமஃமர்ம் ளகமடுத்ட
ணதக்கத்டயயனக்கயமன், அல்ட ழதமக யஷ்வதில்

அப்டிழத ணமடயதில் ஆழ்ந்ட கயக்கயமளன்மல்

அப்ழமளடல்மம் ணஸ் ழபவ ளசய்தபில்வ.

அபனுக்கு ந்டபிடணம ண்ஞனம் இல்வ. டன்வக்
குயத்ட டித்டடமக ந்ட க்ஷஞனம் இனப்டமக
அபனுக்கு அப்ழமட ளடரிபழடதில்வ. இந்ட
யவகநில் க யபன்கறம் ணம்டமன் - அசன்

ஆண்டி இண்டு ழனம் என்றுடமன் டெங்குகய அல்ட
னெர்ச்சயத்டயனக்கய அல்ட ணமடய யவதிறள்ந
மமறக்குத் டன் மரீக ணயவண டறம் ளடரிதமட.
அப்ழமட ஆண்டிக்கும் டன் டரித்த் டயண்மட்ம்

ளடரிபடயல்வ. யஷ்ம என பஸ்டமத், ளமம்றம்
டர்ம என ழமஞ்சமன், A -தியனந்ட Z -பவ

டிகயரிகள் ழமட்டுக்ளகமள்றம் ணமழணடமபி, சுட்டுப்
ழமட்மறம் டிப்ன மட யக்ஷகுக்ஷய- இப்டி
பமமறம் டங்கள் டி குஞம், க்ஷஞம் டறம்

இல்மணல், அவபனம் எழ ஸ்டயடயதில் இனப்டமக
இந்ட ணற் யவ இனக்கயட. ணயன்
ழபவதில்மணல் டெங்குகயபனுக்குத் டன் ழர், ஊர்,
டக்கு ப்ரிதணமபர்கள், பிழமடமபர்கள் டமபட

ளடரினேணம? டமன் ஆஞம ளண்ஞம, கயனணம குனந்வடதம

ன்ளடல்மம் கூத் ளடரிபடயல்வ. ணஸ் ழபவ
ளசய்னேம்ழமட டித்டி க்ஷஞங்கழநமடு
எனத்டனக்ளகமனத்டர் டைமதிம் பித்தமத்ழடமடு

இனக்கய அத்டவ ழகமமனு ழகமடிப் ழர்கறம் அட
ழபவ ளசய்தமட ணதத்டயல் என பித்தமம்கூ
இல்மணல் என்மகழப இனக்கயமர்கள் -ஆமறம்
இனக்கயமர்கள்; க்ஷஞங்கள் ன் கட்டுப்மடுகள்
இல்மட யணம "மமக" இனக்கயமர்கள்.

இடடமன் னக்தணம பிதம். டெக்கம், னெர்ச்வச, ணமடய

ஆகயத யவகநில் எனத்டன் ளசத்டப் ழமய்பிபில்வ.
உதிழமடுடமன் இனக்கயமன். அப்ழமடம் இபனுக்குள்ழந
என்று இனந்ட ளகமண்டினக்கயழட, அடடமன் ஆத்ணம.
அடற்கு சமழப கயவதமட. அடற்கு ணமறுடறம் கயவதமட.
ணமறுடல் ன்டம் என டயனுயல் சமறடமன் -

ழதமசயத்டப்மர்த்டமல் னரினேம். "சமற" ன்ட "இல்மணல்
ழமபடடமழ?" "ளமய்தமய்ப் ழமபட" டமழ? ன கமதமய்
ணமறுகயட, கமய் னணமய் ணமறுகயட, னறே குநபிதமய்
ணமறுகயட ன்ளல்மம் ளசமல்றம்ழமட அந்டப் ன, கமய்,
னறே ல்மம் இல்மணல் ழமய்டமன் அபற்யன் இத்டயல்
கமனேம், னனம், குநபினேம் பந்டயனக்கயன். அடமபட,

பநர்ச்சய ன்று ளசமல்கய ணமறுடறக்குள்ழந என அனயற
அல்ட சமற இனக்கயட; என னொம் அனயந்டடமன்
இன்ளமன்மக பநர்ந்ட உனபமகயட.
ம் உம்ன ணமறுகயட. குனந்வடதமதினந்ட உம்ன
ழபழ; டுத்ட பதறக்கமின் உம்ன ழபழ.

த்டவழதம பிடத்டயல் ணமய, பநர்ந்ட குனந்வடதின்
உம்ன ணத்தண ிமதத்டயின் உம்மகயட.

அடற்கப்னம் வ (னெப்ன) பனகயட. இடபவ
பநர்ச்சயதமல் ணமயத உம்ன இிழணல் ழடய்பிமல்
ணம ஆம்ிக்கயட. ழடமல் ணமயச் சுனங்குகயட.
டவணதிர் ணமய வக்கயட. ணக்கு அப்டித்
ளடரிதமபிட்மறம், ப்டயக்ஷஞனம் உம்ன
ணமயக்ளகமண்ழடமினக்கயட ன்று மக்ர்கறம்,

ஃியதமயக்கமர்கறம் ளசமல்கயமர்கள். அடமபட-

உம்வ "மன்" ன்று யவக்கயழமணமதினும் அட

க்ஷஞத்டக்கு க்ஷஞம் ணமயக்ளகமண்டு, அடமபட ளசத்டப்
ழமய்க் ளகமண்டினக்கயட! அப்டிதமமல் ழம க்ஷஞம்
ளசத்டப்ழமய்பிட் உம்வ இந்ட க்ஷஞனம் "மன்"
ன்று யவத்டக் ளகமண்டினக்கயழமழண, இட ப்டி?

ழம க்ஷஞம் ன்? மற்ட, ம்ட பனம் னந்டய
க்கக்கூத் ளடரிதமணல் இனந்ட குனந்வடனேம்ியனந்ட
இன்வக்கு இனக்கய உம்னபவ ணமயணமய - அடமபட
ளசத்டச் ளசத்ட - உண்ம அத்டவ உம்னகவநனேம்
எழ "மனு"வதடமக யவக்கயழமழண இட ப்டி?
இப்டிழதடமன் ணவ டுத்டக்ளகமண்மறம், அட
ஏதமணல் சஞ்சரித்டக் ளகமண்ழதினப்வடத்டமன்
இத்டவ மனய ளசமன்ழன். அடமபட ஏதமணல்

ணமயக்ளகமண்டு, ளசத்டக்ளகமண்டு இனக்கயட. ழம
ளகன்ட் அடற்குத் டக்கம்; இந்ட ளகன்ட் ந்ழடமம்;
அடுத்ட ளகன்ட் ழகமம். ணயன் பநர்ச்சயனேம்

அயபின் பநர்ச்சயனேம் குனந்வடப் ிதமத்டயயனந்ட
த்டவ பித்தமணமக ணமய இனக்கயட? அப்னம்
ளமம் வ்னத்டமப்தத்டயல் இவபழத ழடய்ந்ட ஏய்ந்டம்

ழமய்பிடுகயன். அடமபட ணமறுடல் ன்கய அனயபின்
ஏட்ம் யற்ழட இல்வ. ணமறுமட்வ 'பிகமம்'
ன்மர்கள். பிகமம் ன்மல் ழகமம், குனொம் ன்று
டணயழ்ல் அர்த்டம் ண்ஞிக்ளகமள்கயழமம். கமஞம்,
ணமறுடுகயழமட அப்டி ணமறுமடு கமண்கய பஸ்டபின்
னொம் சயத்டப் ழமபடடமன்! என பஸ்ட மசணமகயக்
கயந்டமல் அட மர்ப்டற்கு ளமம்றம் பிகமம்டமழ?

ஆமறம் இங்ழக மன் ளசமன் க்மம்ிள்கநில்மம்

என பஸ்ட சயப்ழடமடு னடிதபில்வ,இன்ளமன்மக
அட ரிஞணயக்கறம் ளசய்கயட. ன சயத்டழடமடு

னடிதமணல் கமதமகயட கமய் சயத்டழடமடு னடிதமணல்
னணமக ஆகயட. னறே சயத்டழடமடு னடிதமணல்
குநபிதமகயட. உதிர்டத்பம், உதிர்டத்பம் ன்னும்

டழபம என்று னக்கும் அடிப்வதியனந்ட ளகமண்டு
அந்ட னொத்வட அனயதப்ண்ஞிழத கமதமக்கய, அந்டக்
கமய்க்கும் அடிப்வதமதினந்ட ளகமண்டு அவடப்

னணமக்குகயட. உதிழமடு ணத்டயழ அந்டப் ன என
அங்கணமய் எட்டிக்ளகமண்டினப்டமல் இப்டி க்கயட.
அடழப ணத்டயயனந்ட என னவப மம் யத்ட பிட்மல்
அட பமடிச் ளசத்டப் ழமபழடமழழத னடிந்ட ழமகயட.
அப்ழமட ன கமதமபடயல்வ. னறேபின் ஆடமணமக உள்ந
உதிர்டத்பம் அந்ட னறே னொத்வடக் ளகமன் ின்னும்

அழட உதிமடமணமக அடித்டயல் னடயடமக உண்மக்கயத
குநபிதிம் இனக்கயட. னறேவப மம் சுக்கயப்ழமட்மல்,
அல்ட என குனபி டுத்டத் டயன்றுபிட்மல் அட
குநபிதமகமணல் ஏழதடிதமய் அனயபவகயட.

இப்டிழத ம் உம்னம் ணறம் அனயந்ட அனயந்ட
னடப்னட னொம் டுத்டக்ளகமண்ழதினக்கும்ழமட
அத்டவக்கும் அடிப்வதமக இனக்கய உதிர்த்
டத்பம்டமன் ஆத்ணம. உதிர்த் டத்பம் ன்மல் னெச்சு
இல்வ. னெச்சு ழம ின்னும் ஆத்ணம அனயபடயல்வ.
னெச்வசக்ளகமண்டு உம்ன பமறேம்டிதமகச் ளசய்னேம்
உதினக்குதிம டத்பழண ஆத்ணம. அடடமன் "ய" மம்.
ழம யணயம் இனந்ட, இந்ட யணயம்

இல்மணமகயபிட் உம்ழம, ணழம ப்டி ய

மணமக இனக்கனடினேம்? அடடமன் க்ஷஞத்டக் க்ஷஞம்
ளமய்தமகய பிடுகயழட! இம்ணமடயரி ணமறுடல்கள்

இல்மணல், அடமபட யர்பிகமணமக, ப்ழமடம் எழ
ழமழப இனந்டளகமண்டினக்கும் ஆத்ணமடமன் ய
"மன்." உம்னம் ணறம்  டயனுமய் ணமயமறம்,
அத்டவ யவகநிறம் "மன்" ன்று இனக்கய மபம்
ணட்டும் ளகமஞ்சங்கூ ணமமணழ டமழ இனக்கயட?
அடமல் அந்ட யவகவந எடக்கயத் டள்நிபிட்டு இந்ட
"மன்" ன் அடிப்வதம ஆத்ணமவப ணட்டும்

ிரித்டப் மர்த்டமல் இடடமன் ணட ய ஸ்பனொம் ன்று
ஆகயபிடுகயட.
உம்வப் ற்யத ப்க்வஜ இல்மணல், ணயன்
ஏட்னம் இல்மணல் ஆழ்ந்ட டெங்கும்ழமட, னெர்ச்வச

ழமட்டுக் கயக்கும்ழமட, ணமடய யஷ்வ கூடிதினக்கும்
ழமட அப்டித்டமன் ஆத்ணம ணமத்டயம் இனக்கயட.
அட ணமறுமட பஸ்ட. குனந்வடதமதினந்டழமட இனந்ட
"மன்" ன் யவப்னக்கும் இப்ழமடள்ந "மன்" ன்
யவப்னக்கும் ளகமஞ்சணமபட பித்தமணயனக்கயடம?

இல்வழத! பிதம் ளடரிதமடழமட, பிதம் ளடரிந்ட

ிற்மடு, பிதமடயனேள்நழமட, ஆழமக்தணமதினக்கய ழமட,
டரித்ப்ட்ழமட, ஞம் பந்டடற்குப் ிற்மடு - இப்டி
சரீம், ணஸ் இவப பிடங்கநில் கஷ்

றகங்கள்டுகயழமடம் அந்ட இண்டின் யவகள்
டயனுமக ணமயக்ளகமண்ழ இனந்டமறம்,
அத்டவதிறம் "மன்" ன் மபம் ணமத்டயம் னறேக்க
எழ பிடணமகத்டமன் இனக்கயட. ணமயபிட்பற்வ,

இினேம் ணமயக்ளகமண்ழ இனக்கப் ழமகயபற்வ

"மன்" ன் ளசமல்படற்கயல்வ. அத்டவ யவக்கும்
ஆடமணமதினந்ட ளகமண்டு, "¨த்ழ ணஞிகஞம இப"
ன்று கபமன் (கர வட. 7-7) ளசமன்டி,  ணஞிகவநனேம்
எழ ணமவதமகக் ழகமத்டக் ளகமடுக்கய சடு ணமடயரி,
அத்டவ ணமறுட் யவகள் அடடறம் டிழத

சயடயப்ழமய் சயத்டபிமணல், ளடமர்னப்டுத்டய என
பமழ்க்வகதமகக் கமட்டிக்ளகமடுக்கய ஆத்ணமடமன் யத்டயல்
மம்.

ய ஆத்ணமறம் ளமய் ழப ணறம்
ளடய்பத்டயன் குல் (மன்கமம் மகம்)
அத்வபடம்
'ய' ஆத்ணமறம்

ளமய் ழப ணறம்

'யம்' ன்வட 'உண்வணதமட' ன்று

மம் அர்த்டம்

ண்ஞிக் ளகமள்கயழமம். 'யம்' ன்டற்கு யணம
அர்த்டம், 'டக்ழக உரித ஸ்பமபம்'.'டன் உண்வண

இதல்ன' ன்டமகும். இண்டு அர்த்டத்டயறம் ஆத்ணமடமன்
ய மம். அவட அயதமட மம் ணயன் ளமய்
ழபத்டயல் ம் ஸ்பமபத்வடத் ளடரிந்ட
ளகமள்நமணயனப்பர்கள்டமன். ணவ மணமகழப
யவத்டபிடுகய அநறக்கு அட ளரிழத ழபம்
ழமட்டு ணமற்யபிடுகயட.
என ழபணயல்வ, ணமயக்ளகமண்ழ இனக்கய 

ழபங்கள்! னயதில் (டண்மனேடமஞிக்கு) கயடுகயடு
ளபன்று என அிழகத்டக்கு ழணல் இன்ளமன

அிழகணமகப் ண்ஞித் டயவழமட்டு அங்கமம்

ண்ஞித் டயந்ட கமட்டுபமர்கள். என அங்கமத்டயழ
ஆண்டிப்ண்மணமக யற்மர்; ளகமஞ்ச ழத்டயல்
இன்ளமன அிழக, அங்கமணமகயத் டயவவத
பிக்கும்ழமட மர்த்டமல் மமபமகக் கமட்சய ளகமடுப்மர்;
அடற்கப்னம் இன்ளமன அங்கமத்டயல் ழபனொத்டயல்
டர்சம் டனபமர். அழட ணமடயரிடமன் ம் ழபனம்
ணமயக்ளகமண்ழ இனக்கயட. ிந்டடயயனந்ட (கனபமய்
உனபமடயயனந்ட, இன்னும் ின்ழ ழமமல்

த்டவழதம ன்ணத்டக்கு னன்மயனந்ட) ம் உம்னம்
ணறம் ணமயக்ளகமண்ழ இனக்கயளடன்மல்

எவ்ளபமன ணமற்னம் என ழபந்டமழ? இனந்டமறம்,
என டஞினேம் ழமட்டுக்ளகமள்நமணல், ண னெத்ங்கவந
அடித்டக்ளகமண்டு, ளசனப்ன, டவப்க்கட்வ

டபமமறம் 'மற மற' ன்று கடித்டக்ளகமண்டு
'ம, ¨' ன்று

பிவநதமடிக்ளகமண்டினந்ட அந்டக்

குனந்வடதழடமன் இன்வக்கு த்டவழதம மசூக்கு

மகரிகம் மர்க்கய மம் ன்டமக என "மன்-ண்ஞம்"
அன்யயனந்ட இன்றுபவ ஆமட, ணமமட

ளடமரிவனதமக இனந்டளகமண்ழதினக்கயட. இந்ட
ண்ஞத்த்டக்கு அடிதில் ணக்கு உதிமடமணமக
இனப்டடமன் ஆத்ணம. அன்வக்குக் குனந்வட ழபத்டயல்
இனந்டபனும் இன்வக்கு இப்ழமட மனள்ந இந்ட

ழபத்டயயனப்பனும் எழ ஆமணய ன்று ணக்குத்
ளடரிந்ட, ணற்பர்கறக்கும் ளடரிபட அத்டவ
ழபத்டக்கும் ஆடமணமக ணமமணறள்ந அந்ட
ஆத்ணமபிமல்டமன்.

யிணம, ட்மணமபிழ  ழபங்கநில் என டிகன்
பனகயமன். என்யல் அபன் மணமக பமம்.
இன்ளமன்யல் மபஞமக பமம். என்யல்
ஞக்கமமகறம் இன்ளமன்யல் டரித்மகறம்
பமம். இப்டி ழபம் ணமறுகயளடன்மறம் ழபம்
ழமட்டுக் ளகமண் ஆமணய எனத்டன்டமன். அப்டிழத
ம்னவத பமழ்க்வக மகத்டயல் மம்
ழமட்டுக்ளகமள்றம்  ழபங்கநில் என ழபணமக

இல்மணல், இத்டவ ழபனம் ழமட்டுக்ளகமள்கய அந்ட
என ய ஆமணயதமக இனப்ட ஆத்ணமடமன். ழபங்கள்
 இனக்கயன் ன்டமழழத, ழபணமதில்மட என
ய ஆமணயனேம் இனப்டமல்டமன் இந்ட ழபங்கள்
அபனுக்கு ற் னடிகயட ன்று ஆகயபிடுகயட.
ழபத்வடக் கவத்டபிட்டு, அந்ட ட்ளஸ், ழணக்கப்
ல்மபற்வனேம் டுத்டபிட்டு ஆமணய டன் பட்டில்
ீ
இனக்கயமற்ழமல், ஆத்ணமபமட ணஸ், உம்ன னடயத
உடுப்னம் ரிடமனம் இல்மணல் றறப்டயதிறம்

(டெக்கத்டயறம்) யஷ்வதிறம் இனக்கயட. அப்ழமட
உம்ழமடு, ணழமடு ட்டுக்ளகமள்நமணல்,

டிதமதினப்டமமல் எழ சமந்டணமய் இனக்கயட. என
கமர்தனம் ண்ஞனணயல்மணல், இபற்மல் ற்டும்
இறேயப் ழமமட்ம், அடமபட ழடபமற னேத்டம்
இல்மணல் ீபன் இனப்ட அப்ழமடடமன். ஆவசனேம்,
அடமல் ற்டும் அபஸ்வடனேணயல்மணல் ீபன்
இனப்ட ணயன் ஆட்ணயல்மணல் ஆத்ணம ணட்டும்
இனந்ட ளகமண்டினக்கும் யவதிழடமன். ப்சமந்ட யவ
ன்கய உசந்ட அவணடய யவ அடடமன்.

ஆத்ணமபிமழழத ணத்டயன் இதக்கம்
ளடய்பத்டயன் குல் (மன்கமம் மகம்)
அத்வபடம்
ஆத்ணமபிமழழத ணத்டயன் இதக்கம்
ஆமல், பிசயத்ம் ன்ளபன்மல், சமந்டணதணம இந்ட
ஆத்ணம இல்மணல், சமந்டயழத ளடரிதமட ணறக்கு

ழபவ ளசய்கய சக்டய இல்வ. ணயன் ழபவ
ன்ட ன்? வடதமபட யவப்ட, ஆவசப்டுபட.

யவப்னம் ஆவசனேம் இல்மடடமக ஆத்ணம இனந்டமறம்
அந்ட உதிர்த் டத்பம் இல்மணல் ணஸ் யவக்க
னடிதமட. ணயன் யவப்னக்கவந (குயப்மக

ஆவசகவந) எட்டித்டமன் சரீம் ழபவ ளசய்பட.
உம்வப்பிடணமய் ழபவ பமங்குபட ணஸ்டமன்.
ஆமல் அந்ட, ணறம் ழபவ ளசய்பட ஆத்ணமபின்
சக்டயதமல்டமன். ஆமல், ஆத்ணமழபம டிதமய்

உள்நழமட "சக்டய" ன்டற்கு இழண ளகமடுக்கமடடமக,
எழ சமந்ட ணதணமகத்டமன் இனக்கயட. "ஆத்ணசக்டய"
ன்று டற்கமத்டயல் த்டயரிவககநிறம்

ப்ங்கங்கநிறம் ளமம் அடிடுகய பமர்த்வடகூ
ழதமசயத்டப் மர்த்டமல் ரிதமடயல்வடமன்.

இன்ளமன்வ (ல்டமகழபம, ளகட்டமகழபம)
மடயப்டமக என்று உள்நழமடடமன் அடன் "சக்டய" ற்யத
ிஸ்டமபழண பனடினேம். டழமடும் ம்ந்டப்மணல்
டமன் மட்டுக்கு சமந்டணதணமய் இனக்கய ஆத்ணமபில்
"சக்டய"க்கு இணயல்வ.

"ம்ந்டப்பில்வ

ன்கயீர்கள், ீங்கள்டமழ

ளகமஞ்சம் னன்மடி ணஸ், உம்ன டபமமறம் அவப
ழபவ ளசய்த ஆத்ணமடமன் ஆடமம் ன்ீர்கள்?" ன்று
ழகட்கமம்.
ணமவத
பமஸ்டபம். ஆத்ணம இல்மணல் ந்ட இதக்கனம்
இல்வ. ஆமறம் ஆத்ணம டழமடும் ழமக

ம்ந்டப்பில்வ. இவடத்டமன் ணமவத ன்ட.
த்டவ ழதமசயத்டமறம் இட னரிமட. டயறம்

ம்ந்டப்மபிட்மறம் ம்ந்டப்ட்மற்ழம ணமதம
பிமத்டமல் ஆத்ணம இனந்ட ளகமண்டுடமன் இத்டவ
கூத்வடனேம் த்டகயட!
இவட ழடம ளகமஞ்சம் னரிதவபப்டற்கமக ஏரின
த்னஷ்மந்டம் ளசமல்பமர்கள். அடமபட, ¨ர்தன்
இனப்டமல்டமன் இத்டவ ளசடி ளகமடிறம்,
வ்னக்ஷங்கறம் பநர்ந்டளகமண்டும், னஷ்ித்டக்ளகமண்டும்,
றேத்டக்ளகமண்டும் இனப்ட. ¨ர்தன் இல்மபிட்மல்

இட டறழண க்கமட. அடற்கமக, ¨ர்தழடமன் டயட்ம்
ழமட்டு இபற்வ ல்மம் உண்மக்கய த்டபடமகச்
ளசமல்னடினேணம?
ளபநிச்சம் இல்மணல் எழ இனட்மதினந்டமல் ந்டக்
கமர்தனம் ளசய்த னடிபடயல்வ. பிநக்கு ற்ய
வபக்கயழமம். அடன் ளபநிச்சத்டயல் எனத்டன் னமஞம்
டிக்கயமன், இன்ளமனத்டன் ழடம ணவக் ளகடுக்கும்
மபல் டிக்கயமன். ளபநிச்சத்டயன் டவஞதிமல்

ழர் பிடணம ல்டம் ளகட்டணம

கமர்தங்கவநச் ளசய்கயமர்கள். அடமல் இத்டவக்கும்
பிநக்குடமன் பமப்டமரி ன்று ளசமல்படம? ஆமறம்
அந்ட டீம் இல்மபிட்மல் இந்டக் கமர்தம் டபம்
க்கனடிதமட. இப்டித்டமன் ஆத்ணமபின் ழர்

டெண்டுடல் அல்ட கர்த்னத்பம் இல்மணழ அடன்
மந்யத்த பிழசத்டமல் ணட்டும் ணஸ்
ழபவளசய்படம், சரீத்வட ழபவ பமங்குபட ன்று
உணமம் ளசமல்கயமர்கள்.

இனக்கும் யவனேம், ளசய்னேம் யவனேம்
ளடய்பத்டயன் குல் (மன்கமம் மகம்)
அத்வபடம்
இனக்கும் யவனேம், ளசய்னேம் யவனேம்
ணமட யவப்ன ன் ழபவதில்மணறம், சரீம்
ஏடிதமடிச் ளசய்னேம் ழபவதில்மணறம் டெங்குகயழமட
அல்ட ணமடய யவதியனக்கும்ழமட ீபன் அந்ட
ஆத்ணமபமகழப இனக்கயமன் ன்று ளசமன்ழன்.
அட இனக்கய யவ. ணறம் உம்னம் பந்டபிட்ழடம,
உழ அந்ட „இனக்கய‟ யவ ழமய், „ளசய்கய‟ யவ

பந்டபிடுகயட. இவப இல்மடழமட ஆத்ணம டமபட
ளசய்டடம? இல்வ. டறழண ளசய்தபில்வ. ளபறுணழ
இனந்டளகமண்டு ணட்டும் இனக்கயட. இவடத்டமன் „ழகப
ஸ்டயடய‟ ன்ட. "ழகபம்" ன்மல் ணட்ணமட ன்று
அர்த்டணயல்வ. டமழம இப்டி (அர்த்டம்) பந்ட
பிட்ட. அந்ட பமர்த்வடக்கு ரிதம அர்த்டம்,

இன்ளமன்யன் கப்ில்மணல், டன்ன்டிதமக

ஸ்பச்சணமக இனப்ட ன்ழட இப்டி "ழகப"ணமக
ஆத்ணமவபப் ிரித்ட அடயழ யவத்டயனக்கும்
அடேபம்டமன் "வகபல்தம்." வகபல்த டபி, வகபல்த
ழணமக்ஷம் ன்று ழகள்பிப்டிட்டினப்ீர்கள்.

அப்டிளதன்மல், ணயன் ந்டனம் அடமல் ற்டும்
ம்ம ந்டனம் இல்மணல் பிடுட்டுத் "டமன்"
ணட்டும் கப்ற்று யற்கய சமச்படமடேபம் ன்று
அர்த்டம்.

ழணமக்ஷம் ன்வட எவ்ளபமன யத்டமந்டம் எவ்ளபமன
ளதரில் ளசமல்யதினக்கும். அத்வபடயகள் அவட ஆத்ண
மக்க்ஷமத்கமம் அல்ட ப்ஹ்ண மக்க்ஷமத்கமம்
ன்கயழமம். வசபர்கறம், வபஷ்ஞபர்கறம் சயப

மனேஜ்தம், பிஷ்ட மனேஜ்தம் ன்மர்கள். னத்டர் என
டீம் அவஞந்ட ழமய்பிட்மற்ழம கனம் அனயந்ட
ழமய்பிட் "யர்பமஞம்" ன்கயமர். ந்தமத - வபழசயக
யத்டமந்டயகள் டக்கம் ன்ழட இல்மடடம

"அபர்க்கம்" ன்மர்கள். வ ணடத்டயறம், ழதமக
சமஸ்த்த்டயறம் "ழகப ஸ்டயடய", வகபல்தம்" ன்ழ
ழணமக்ஷத்வடச் ளசமல்யதினக்கயட.

இப்டி ளபறுணழ 'இனந்டளகமண்டு ணட்டும் இனக்கய

யவ' ழமய், ணஸ் னவநத்ட 'ளசய்கய யவ' ற்ட்டு
பிட்மல் உழ அர்த்ட ம்வ அத்டவனேம்
னற்ீசல் ணமடயரிப் னப்ட்டு பிடுகயன்.
ஆவசப் சயதின் பிவநறகள்
ளடய்பத்டயன் குல் (மன்கமம் மகம்)

அத்வபடம்
ஆவசப் சயதின் பிவநறகள்
ணஸ் பந்டபிட்மல் உழ அடற்கு ஆவசகள் ன்
ஆதிக்கஞக்கம சயகள் ற்ட்டு, அவடத் டீர்த்டக்

ளகமள்படயல் ழகமம், ழமம், ளமய், ளமவண, அறேவக,
தம், ல்மனம் ட்மநணமக பந்டபிடுகயன்.
அப்டிதமபட ஆவச டீர்ந்டடம ன்மல் அடடமன்

இல்வ. பிமணல் என்று ணமற்ய என்று ன்று ஆவசப்
னர்த்டயக்கம கமர்தங்கள் ம்வணப் ிடித்டக்ளகமண்டு ழய்
ணமடயரி ஆட்டி வபக்கயன். ஆந்டம் ழபண்டும்

ன்டற்கமகத்டமன் மம் ளசய்கய இத்டவ கமர்தங்கறம்
ன்மறம், இந்டக் கமர்தங்கநிமல் அடயகக்ஷணமக
அவதக்கூடித ந்ழடமங்கறங்கூத் டற்கமயகணமக
இனந்ட ணவந்டடமன் ழமகயன். டறழண
கப்ணயல்மட ந்ழடமணமக இல்மணல்
வகழதமழழத என டக்கத்வடனேம் அவனத்டக் ளகமண்டு
பனகயட.
"க்ஷஞம்

சமப்ிட்மல் ந்ழடமணமதினக்கயட,

பதிற்றுபயனேம் பனகயட" ன்ட பதிற்றுப் சய
பிதத்டயல் ணட்டும்டமன் ன்று இல்வ. கண்ஞின் சய,
கமடயன் சய, சரீப்சய, ண்ஞத்டயன் சய, ஞப்சய

ல்மபற்யறம் இழட டமன் க்கயட. குனந்வட
பிவநதமடிப் மர்த்டமல் ந்ழடமணமதினக்கயட. அடற்கு
என ஜ்பம் பந்டபிட்மல் இந்ட ஸ்ந்ழடமத்வடப்ழமல்
மற ணங்கு கபவ ற்டுகயட. யவதப் ஞம்

பந்டமல் ந்ழடமணமதினக்கயட, அழட ணதத்டயல்,
டயனட்டுப் ழமதிப் ழமழட! மக்வ உசத்டயபிப்

ழமமழ! பமபட ளமழன்' ழகட்டுண்டு பந்டப்
ழமமழ" ன்ளல்மம்  டயனும கபவனேம்
தனம் உண்மகயட. உத்ழதமகம் ண்டபட, குனந்வட
குட்டி ளற்றுக்ளகமள்பட, ஞம் ழசர்ப்ட, க்நப்னக்குப்

ழமபட யிணமறக்குப் ழமபட ன்யப்டி-இன்னும்
ன்ளன் ளசய்கயழமழணம அவப ல்மனம் ந்ழடமம் ழபண்டும், ஆந்டம் ழபண்டும்

ன்டற்கமகழப ஆமறம், எவ்ளபமன்மறம் உண்மகய
ந்ழடமத்ழடமடு கூ அவட பிறம் மஸ்டயதமக

டக்கம், பிசமம், தம், ஆத்டயம், அபணமம், ளமமவண,
அங்கமம் ல்மனம் உண்மகயன். அப்டிதமபட
இந்ட ஆந்டங்கநில் டமபட என்வதமபட

சமச்படணமகப் ிடித்ட வபத்டக்ளகமள்நனடிகயடம
ன்மல் அடறம் இல்வ.
ழடம என்யன் ழணல் ஆவச உண்மறன் அவட
ப்டி அவபட ன் கபவ ிக்கயட.
இன்ளமனத்டன் அவட அவத னதற்சய

ளசய்கயமளன்மல், ழமட்டி ழமடுகயமழ ன்று ழகமம்
பனகயட. அவட அபன் அவந்டபிட்மல் ளமமவண,
மம் அவந்ட பிட்மல் டயணயர் - அபவ
அபணமப்டுத்டத் ழடமன்றுபட - இப்டிதமக, ஆவசதின்
யக பிவநபமக, ழடம என ழடமத்வட ம்மடயத்டக்
ளகமள்கயழமம். ஆவசப்ட் பஸ்டவப அவந்டின்
அல் ந்ழடமம். அப்னம் அட ழடய்ந்ட ணவந்ட

ழமய் இன்ளமன பஸ்டறக்கமக இழட ணமடயரிப் ப்னம்
ழடமங்கவந ம்மடயத்டக்ளகமள்படம்.

ஆவச வபத்ட வடழதம என்வ அவபடற்கமகழப
க்ஷஞழம் சும்ணமதில்மணல் கமர்தம் ளசய்கயழமம்.
டெக்கத்டயயனந்ட னனயத்டக்ளகமண்டு ணஸ் னப்ட்ழடம
இல்வழதம இந்டக் கமர்தப் ிசமசு ிடித்டக்ளகமண்டு
சமந்டம் ன், யம்ணடய ன், யவற ன் ன்ழ
ளடரிதமடடி ஆட்டிவபக்க ஆம்ிக்கயட. டு டுபிழ
ழடம ளகமஞ்சம் ஆவச ஈழய, ிக்கய யம்ணடயனேம்
த்னப்டயனேம் ழம சுபடு ளடரிதமணல் அத்னப்டய
ப்பமத்டயல் ங்ழகழதம அடித்டக்ளகமண்டு
ழமய்பிடுகயட.

ளகமள்றபடம் டள்றபடம்
ளடய்பத்டயன் குல் (மன்கமம் மகம்)
அத்வபடம்
ளகமள்றபடம் டள்றபடம்
என்வக் ளகமள்றபடற்கமகச் ளசய்னேம் னதற்சயதில்
கஷ்ம்; அவட ணக்ளகன்று (வபத்டக்)

ளகமண்டினப்டயழழத த்டவழதம கஷ்ம்; அட

வகபிட்டுப் ழமமறம் கஷ்ம். ளகமள்றகயடமல்
ற்டும் இந்டக் கஷ்ங்கழநமழழத வகழகமத்டக்
ளகமண்டு, டள்றபடமல் ற்டும் அழக கஷ்ங்கறம்
ழசனகயன். ந்டக் கமர்தணமமறம் என்வக்

ளகமள்றபட (ம்மடயப்ட) , இன்ளமன்வத் டள்றபட
(பிக்குபட) இண்டும் ழசர்ந்ட ழசர்ந்ழட பனம்.

இல்மடவடக் ளகமண்டு பழபண்டும்;

ழபண்மளணன்வடத் டள்நழபண்டும். உம்ன
ன்மதினக்கச் சமப்ிறம் ழபண்டும். பிர்ம்
ண்ஞறம் ழபண்டும் ன்யனக்கயணமடயரிடமன். ழமக்கயரி
ழபவக்கமவத் டள்ந ழபண்டும், ல்

ழபவக்கமவக் ளகமண்டுபழபண்டும், சத்னக்கவநப்
ழமக்க ழபண்டும், ணயத்ர்கவந அவத ழபண்டும்.
ஞத்வடக் ளகமண்டுப ழபண்டுளணன்மல், அந்ட

னதற்சயக்கு இவனைமக பனகய ல்மபற்வனேம்
டள்நழபண்டும். ல்ம ஆவசக்கும் இப்டிழத.
இப்டிக் ளகமள்றபட, டள்றபட இண்மறம் உத்பம்.
(உட்) ளகமண் ஆமம் ளரிக்கமணல்

உத்பப்டுத்டகயட; அல்ட ணறுடி அழட ணமடயரி

ழபண்டும் ன் அரிப்வ ற்டுத்டகயட. பிர்ம்
ஆகமபிட்மல் பிதமடய உண்மக்குகயட; அல்ட
எழதடிதமகப் "ழமய்", கமல் வக ஏய்ந்ட டுக்கும்டிப்
ண்டகயட. டள்நி ழபவக்கமன் ம் வகவத
கமவ உவத்டப்ழம ழபண்டும் ன்று
கனபிக்ளகமண்டு ழமகயமன். அபிம் தப்டுகயழமம்.
'ளகமண்' ழபவக்கமன்

இன்க்ரிளணன்ட் ழகட்கயமன்;

ஸ்ட்வக் ளசய்ழபளன்று தனறுத்டகயமன். என
கமத்டயல் ளகமண்பவழத இன்ளமன கமத்டயல்
டள்நழபண்டிதடமகயட. னடல் மள் 'ளகமண்'
ஆமத்வடத்டமழ ணறுமள் பிர்ணமகத்
டள்றகயழமம்?

சத்னபிம் தப்டுபட ழமடமளடன்று ணயத்ர் ளமம்றம்
உற ளகமண்மடிக்ளகமண்டு பந்ட பிப்ழமகயமழ

ன்று அவடபி தப் ழபண்டிதினக்கயட. (ம்வணப்
ற்ய அபர்கறக்கும் இழட ணமடயரி இனக்கமம்!) ஆக,
ளகமண்வடழத டள்றம்டி ற்டுகயட.
இப்டிப் மர்த்டக்ளகமண்ழ ழமமல் கமர்தம் ளசய்பழட
வத்டயதக்கமத்டம் ன்று ழடமன்றுகயட.
கமர்தழண இல்மணல் ளபறும் ஆத்ணம ணட்டும்
இனக்கும்ழமட த்டவ ன்மதினக்கயட? ணக்கு

ணமடய யஷ்வ ற்யத் ளடரிதமபிட்மறம் யத்வ
ற்யத் ளடரினேம். அந்ட யத்வ த்டவ

ஆந்டணமதினந்டட? என கமர்தனம் இல்மணல், ணறம்
இல்மணல் த்டவ யம்ணடயதமதினந்டட? என மமகூ,
க ழமக்தங்கநிறம் அறத்டப்ழமய் டன் மரிகப்
ளனவண டறணயல்மட யத்வதில் பினழபண்டுளணன்று
டயனம் யவக்கத்டமழ ளசய்கயமன்? அட டமல்
ன்மல் ஆத்ணமபமக இனக்கும்ழமட ளகமள்றபட,
டள்றபட ன் இண்டும் இல்மடடமல்டமன்.

ஆத்ணமடமன் ய மம் ன்று மர்த்ழடமம். ம்வண மழண
ளகமள்றபட ன்ட ப்டி மத்தம்? இிழணல்டமன்

மம் ம்வணக் ளகமள்நழபண்டுளணன்மல் இப்ழமட மம்
தமமகழபமபம இனக்கயழமம்? மம் ப்டி மணமக
இல்மணயனக்கனடினேம்? மம் ப்டி தமழமபமக
இனக்கனடினேம்? - இந்ட இண்டுழண மத்தணயல்வ. அழட
ணமடயரி ம்வணழத மம் ப்டித் டள்நிக்ளகமள்நனடினேம்?
னடினேணமமல் டள்றபட தமர்? டள்நித ின்

ணயஞ்சக்கூடிதட தமர்? ம்வணத் டபி ம்ணயம் டறம்
இனக்கழப னடிதமடமடமல், ஆத்ணமவபத் டள்நழபம,

டள்நிதின் ணயஞ்சய யற்கழபம பனம் இனக்கனடிதமட.
ம்வண மழண டள்ந னடிதமட, ளகமண்டு பறம்னடிதமட.
மம் மணமக இனந்டளகமண்ழ இனக்கயழமணமடமல்,
னடயடமகக் ளகமண்டு பனடிதமட.

அம்மவந இப்டிப்ட் ஆத்ண ஸ்பனொணமக
வபத்டத்டமன் (யடம) ஸ்மணத்டயல் அபறக்கு
ழழதமம ழடத பர்யடம ன்று என ளதர்
ளசமல்யதினக்கயட. "ழதம்" ன்மல் டள்நப்டுபட.
"உமழடதம்" ன்மல் ளகமள்நப்டுபட, டள்நறம்

னடிதமடபநமக, ளகமள்நறம் னடிதமடபநமக இனப்பள்
"ழழதமமழடத பர்யடம." ம்வணத் டபி ழபமக

இனப்பற்வத்டமன் ளகமள்நறம், டள்நறம் ஏதமணல்
கமர்தம் ளசய்ட பஞமகயழமம்.
ீ
மணமகழப இனப்டற்குக்
கமர்தம் ழபண்மம். மணமகழப இனக்கும் ழமட
கமர்தத்டயன் ளடமல்வழத இல்வ.

அடமல்டமன் டெக்கத்டயழ அத்டவ ளநக்தம், சமந்டய.
ஆவசதின் ிடுங்கல், ணயன் அரிப்ன இல்மணல்,

ழடபமற னேத்டம் ன்ழழ, அட இல்மணல் மம்
யம்ணடயதமதினப்ட டெக்கத்டயல்டமன். ணக்குத் டகுடய

இல்மபிட்மறம் கபமன் ண கனவஞதமல் டயனம்
ளனட்டு ணஞி இந்ட சமந்ட யவவத அடேக்ம்
ண்டகயமர். எனகமல், ிரிம் கனவஞதமல் மம்
அபர்கறக்கு இந்ட ளனட்டு ணஞிதமபட உத்பம்

ண்ஞமடயனக்கழப ம்வணத் டெங்கப் ண்டபடமகறம்
இனக்கமம்!

டெக்கணல் பனய
ளடய்பத்டயன் குல் (மன்கமம் மகம்)
அத்வபடம்
டெக்கணல் பனய
அப்டிதமமல், ழடபமற னேத்டணயல்மணல், ணஸ்
இல்மணல், அடயயனந்ட னவநக்கும் ஆவச இல்மணல்
மம் சமந்டணமக இனக்க பனய டெங்கயக்

ளகமண்ழதினப்டடமம? யவதத் டெக்க ணமத்டயவ
பமங்கய வபத்டக்ளகமண்டு, னனயத்டக்ளகமள்றம்

ழமடல்மம் ழமட்டுக்ளகமண்டு ணறுடி டெங்கயபிமணம?
அட ரிதில்வ.
ல் டெக்கத்டயழ ணயன் க்னத்ரிணம் இல்வ, ஆத்ணம
ணட்டும் இனக்கயட ன்மறம், 'ஆத்ணமடேபம்' ன்கய
ஆந்டணம சமந்டணம யவதமக மம் அவடத் ளடரிந்ட
ளகமண்டு டெக்கத்டயன் ழமட அடேபிக்கயழமணம ன்?
இல்வ. னனயத்டக்ளகமண் ிற்மடு "றகணமகத்
டெங்கயழன்; யம்ணடயதமதினந்டட" ன்று ளசமல்த்
ளடரிகயழட எனயத, டெங்கும்ழமட அந்ட றகழணம,
யம்ணடயழதம ணக்குத் ளடரிதபில்வ. ழடம ணக்கட்வ
ணமடயரி கயக்கயழமம். இப்டி ளபறும்  யவக்கு
ம்வணத் டமழ்த்டயக் ளகமள்பட ம்வணழத மம்

அபணரிதமவட ண்ஞிக்ளகமள்படடமன். ழபறு தமமபட

ம்வண "ழண" ன்று கூப்ிட்மல் அபணமம், ழகமம்
டுகயழமழண, ம்வண மழண அப்டி

ண்ஞிக்ளகமள்நமணம? ஸ்னஷ்டி ன் ளரித
பிதத்வடழத நப்டுத்டபடமக என ணடேஷ்தன்
டன்வ ப்ழமட மர்த்டமறம் டெங்கயக் ளகமண்டினக்கும்
 ஸ்டயடயக்குத் டமழ்த்டயக் ளகமள்நக்கூமட.

 யவவணக்கு அப்னம் ஏயபியனந்ட ஆயற
ன்று ஸ்னஷ்டி க்ணம் உதர்ந்டளகமண்ழ ழமபடயல்
ணடேஷ்தன் உச்சமஞிதல் இனக்கயமன். இந்ட ஆயபமல்
இபனுக்கு கப்ட் உத்பங்கள், யம்வகள்
ற்டுபட பமஸ்டபந்டமன். ஆமல், அடற்கமகப் ழடி
ணமடயரி, எனபன் டன்வ னம்கமக்கயக் ளகமள்கய

ணமடயரி, இடகள் ல்மபற்வனேம் சக்டயதினக்கப் ண்ஞி

ணமக்குபட ளகமஞ்சங்கூ அனகயல்வ. ஆயறகநமல்
யம்வ, உத்பம் பந்டமறம் த்டவழதம ல்டம்
ண்ஞ னடிகயழடம இல்வழதம? உசந்ட டத்ப

பிசமவஞ, ங்கர டம், சயல்ம், ளமட  ழவப, அன்ன,
த்தமகம், இப்டி த்டவழதம ல்பற்யறம்
கர்ழணந்த்ரித ஜமழந்த்ரிதங்கவநனேம் ணவனேம்
ளசறத்ட னடிகயழடமல்யழதம? இப்டிச் ளசய்த

னதழபண்டும். அப்னம், ஆயறக்கு ழணழ எழ
அயபமக ஆக, ஜம பிசமம் ளசய்தழபண்டும்;
ஆயறக்குக் கர ழன யவக்குப் ழமகப்மட.
வபமக்தனம் அப்தமனம்
ளடய்பத்டயன் குல் (மன்கமம் மகம்)
அத்வபடம்

வபமக்தனம் அப்தமனம்
கபமன் ளசமன்மற்ழம வபமக்தத்டமறம்,
அப்தமத்டமறம் அற சக்டயகவநத் டயனம்த் டயனம்
அக்கய, ழடப சக்டயகவநத் சக்டயகணமகச் ளசதமற்
வபப்ழட இடற்ளகல்மம் ஆம்ம்.
என்வக் ளகமள்பட, என்வத் டள்றபட ன்டமல்
ற்டும் பினப்ன ளபறுப்னகநில் ிடித்ட ிடிதமதில்மணல்
பிகயதினக்கப் னகுபடடமன் வபமக்தம். ம்

ணறக்குப் ிடித்டட ிடிக்கமடட ன்று மர்க்கமணல்,
இபற்யல் வபமக்தத்வடக் ளகமள்ந னதற்சய

ண்ஞிக்ளகமண்ழ, டர்ணக்ஷவஞக்கமகறம் ம்னவத
ீபன் க்குபப்டுபடற்கமகறம் மம் ன்
ண்ஞழபண்டும் ன்று சமஸ்த்ங்கநில்

ளசமல்யதினக்கயழடம அபற்யன் ளமனட்ழ
இந்த்ரிதங்கவநனேம் ணவனேம் ஈடுடுத்டயக் கமர்தங்கள்
ண்ஞழபண்டும். இடயறம் ளகமள்றபட - டள்றபட,

மம் - ஷ்ம், தம் - அதம், ணமம் - அபணமம்
ல்மம் பத்டமன் பனம். இபற்வனேம்

ணசயத்டத்ழடமடு டுத்டக் ளகமள்நத்டமன் வபமக்தம்
ழடவப. இவடப் ளறுபடற்கு னதன்று ளகமண்ழ
ழமகழபண்டும்.
இந்ட பிமனதற்சய, அல்ட திற்சயடமன் „அப்தமம்‟
ன்று கபமன் ளசமன்ட. ழடமப்தமம் ன்கயழமம்.
த்டவ மள், எவ்ளபமன மறம் த்டவ டம்,

டண்மல், ஸ்கய ழமழபண்டிதினக்கயட? அந்டந்ட

ழதமகமத்டக்கு உரிதடி வகவத கமவ ீட்டி

ணக்குபடற்கு த்டவ மள் னதற்சயனேம், திற்சயனேம்
ண்ஞிக்ளகமண்ழதினக்க ழபண்டிதினக்கயட? அப்டிப்
ண்ஞிக்ளகமண்ழ ழமமல் கவசயதில் என மள்
ரிதமக பந்ட பிடுகயளடமல்யழதம? அப்டித்டமன்

அறப்ழமகயழ ஏடும் ணவச பிமனதற்சயதறம்
பிமட திற்சயதமறம் டயனம்த் டயனம் இறேத்ட ழடப
சக்டயகநம ல் பிதங்கநில் ளசறத்ட ழபண்டும்.
இப்டி  யவக்கு ழணற்ட் ஆயவப னடயல்
அடன் ணயனகத்டன்வணதியனந்ட ணடேத் டன்வணக்கும்
அப்னம் ழடபத் டன்வணக்கும் உசத்டயக் ளகமண்ழ ழமய்,
அப்னம் இபற்றுக்கும் உதர்பம க அயபம
ஆத்ணமபிழ கவத்டபிழபண்டும். னடிபில்

ஆயவபப் ழமக்கடித்டக் ளகமள்நத்டமன் ழபண்டும்.
ளன்மல் அடமல் சமச்பட ளசௌக்தம் இல்வ.
ஆமல் இப்டிப் ழமக்கடித்டக் ளகமள்பட ஆயறக்குக்
கர ழ்ப்ட்  யவதில் ஆத்ணமபின் றகமடேபம்
ணக்ழக ளடரிதமணல் டெங்குபடமக இனக்கக்கூமட;
இபற்றுக்கு ழணற்ட்டமய், இபற்றுக்கு ஆடமணமய், ட

இல்மணல் இவப இதங்க னடிதமழடம அடபமக உள்ந
ஆத்ணமவப ன்மக உஞர்ந்ட அயகய சமந்ட ணமடய
யஷ்வதமதினக்க ழபண்டும்.
உவனத்ட உவனத்டம் ழதமசயத்ட ழதமசயத்டம் கவநத்டப்
ழமகய உம்னக்கும் ணறக்கும் ஏய்ற டனபடற்கமக
வ்பநற டெங்க ழபண்டுழணம அவ்பநழப டெங்கடம்.
அவட சமந்ட ணமடய ன்று யவத்டபிக் கூமட.

ஆந்ட ஜம சமந்டம்
ளடய்பத்டயன் குல் (மன்கமம் மகம்)
அத்வபடம்
ஆந்ட ஜம சமந்டம்
ஆத்ணமபின் சமந்டம் சூன்தணமகச் சமபிறம் டெக்கத்டயறம்
இனக்கய ணமடயரிதம சமந்டம் அல். னத்டர் ளசமன்

யர்பமஞம் சூன்தத்டயன் சமந்டம்டமன். ஆமல், ம்னவத
சங்ககபத் மடர்கள் உயத்டக்கநின்

ஆடடமத்டயயனந்ட கமட்டிதட ன்ளபன்மல் ணமடய
யவதில் அவகய ஆத்ண சமந்டளணன்ட ஆந்ட
ணதணமட, ஜம ணதணமட ன்ழட. அட

னர்ஞமடேபம். சூன்தமடேபணயல்வ. ளசத்ட ின்னும்
அனயதமட உதிர்த் டத்பணமனேள்ந ஆத்ணம ஜமணதணமனேம்,
ஆந்ட ணதணமனேம் இல்மணல் ழபளப்டி
இனக்கனடினேம்?
ஆத்ணம ஜமணதம் ன்ட ப்டி ன்மல்:
உதினள்நடமக என்வச் ளசமல்பழட அட ளபறும்

ணமதில்மணல் அயறம் உஞர்ச்சயனேம் ளற்யனப்வடக்
ளகமண்டுடமன் அல்பம? ழப உதினக்குனதிமனேள்ந
ஆத்ணம ன்ட அயறம் உஞர்ச்சயனேம் என்மகயபிட்
வசடன்தணதணமதினப்டடமளன்ட யச்சதணமகயட.
இவடத்டமன் ஜமம் ன்டம்.
ஆத்ணம டழமடும் ழமக ம்ந்டப்மணயனப்ட
ன்றும் னன்ழழத ளசமன்ழன். ஆடிதமல் அட

அயபடற்கும், உஞர்படற்கும் ளபநி பஸ்ட

டறணயல்வ. ழப, அட வட அயனேம், உஞனம்
ன்மல் டன்வழத டமன் அயந்ட ளகமள்படமனேம்
உஞர்ந்டளகமள்படமனேணயனக்கும். ழபறு ணழம,
இந்த்ரிதழணம கயட்ழ ழமய் அயந்டளகமள்ந னடிதமட
ஆத்ணமவப அந்ட ஆத்ணம ணட்டும்டமன்

ளடரிந்டளகமண்டினக்கயட. ணமடயதில் ணஸ்
'ப்'ளன்று

யன்றுபிட்றன் இப்டித் டன்வத் டமழ

ளடரிந்டளகமள்றம் ஆத்ணமடேபம் உண்மகயட.
டெக்கத்டயல் ஆத்ணமடேபம் ளடரிபடயல்வ.
'ஆத்ணம

ஆந்ட ணதம் ன்ட ப்டி?' ன்மல்,

'ழபளப்டி

அட இனக்க னடினேம்?' ன்று டயனப்ிக்

ழகட்கத் ழடமன்றுகயட. கட்டுப்மழ இல்மணல் ண
ஸ்படந்டரிணமய் உள்ந என்று ஆந்டணமதில்மணல்

ழபறு ப்டி இனக்க னடினேம்? ஆவசகவநக் ளகமண்டு
ணஸ் ழமடும் கட்டு, இந்த்ரிதக் கட்டு, ணற் ணடேஷ்தர்கள்
- இம் - ளமனள் - பல் இபற்யன் கட்டு, கர்ணந்டம்,

ம்மந்டம் ஆகயதபற்மல்டமன் மம் டன்ப்டுபட
- இந்ட டறம் ஆத்ணமறக்கு இல்வ. அழட ணதத்டயல்
அட அயழபம உஞர்சசயழதம இல்மடடமனேணயல்மணல்

வசடன்தணதணமய், சயக்கணமய் இனக்கயட. ழப டட
கட்டுப்மற் யவவத அட உஞர்ந்ட அயதறம்
ளசய்னேம். இப்டிப்ட் ண ஸ்பமடந்த்ரித அடேபணமட
ழமந்டணமகத்டமழ இனக்கும்? கட்டுக்குள்ழநழத ணக்கு
அவ்பப்ழமட டமற்கமயகணமக ஆந்டம்
பனகயளடன்மல், கட்டுப்மழ இல்மணல்

சமச்படணமனேள்ந ஆத்ணமபின் இன்ழண ழமந்டம்.

ணக்கு இன்ளமனத்டரிணயனந்ட உண்மகய டக்கம், தம்,
ழகமம் டறம் டன்வதன்ய ழபளவடனேம் அயதமட
ஆத்ணமறக்கு இல்மடடமறம் அடற்கு ணமமட
டமந்டணமக, யத்தப் ழரின்ணமக இனக்கயட.
ணக்கு ழணழ அக்க தமமபட இனக்கயமர்கள்.

ல்மபற்றுக்கும் ழணழ இதற்வக ன்கய சக்டயதின்
ஆடயக்கத்டயல்டமன் ல்மனம் ணமட்டிக்
ளகமண்டினக்கயழமம். ம்வண ஆீர் அக்குகயமர்,
அபவனேம் அபர் ளண்மட்டி அக்குகயமள்!
ல்மவனேம், ல்மபற்வனேம், இதற்வகவதனேங்கூ
அக்கய ஆள்கயபமக ஈச்பன் இனக்கயமழ,

அபனுங்கூ இப்டி த்வபடணமக ஈச்பளன்றும் க்டன்
ன்றும் இனக்கும்ழமட, க்ட 'மடீன்' ன்டமக

க்டர்கநின் ஆடயக்கத்டயன்கர ழன இனக்கயமன்! த்வபடம்
இனந்டபிட்மல் ஸ்பமடீம் கயவதமட. மடீம்டமன்.
ஸ்பமடீம் ம்ணயல் தமனக்கும் இல்வ. அட

இனந்ளடமளமனயத னர்ஞமந்டம் ட? டன்வ அக்க
ந்ட ழணல் சக்டயனேம் இல்மணல் இனக்கும் அத்வபட
ஆத்ணமறக்ழக அகண்மந்டம் ன்ட இனக்கயட. அந்ட
ஆந்ட னத்த்டயல் என டநி, இண்ட டநிடமன்.
ணமவத தமட அந்ட ஆத்ணமபின் ஆடமத்டயல்
ீபமத்ணமபின் பமழ்க்வகவத த்டய வபக்கும்ழமட,
அடமபட இந்ட ணமதம மகத்வடப் ழமடும்ழமட,
ீபனுவத இந்த்ரிதங்கநமல் ளபநிப்ளமனட்கநின்
அடேழமகத்டயன் னெம் ளப்டுபட.

உண்வணதில் ளபநி பஸ்டபில் ஆந்டணயல்வ. உள்ழந
உள்ந ஆத்ண ஜ்ழதமடயவ ணமவததமட ீபின்

அந்டக்கஞத்டயல் ப்டயயத்ட இந்த்ரிதங்கள் பமதிமக
அடேழமகத்வடக் ளகமடுக்கும்ழமட அந்ட ப்டயியப்ின்
ச்ணயகள் (கயஞங்கள்) டமன் ளபநி பஸ்டபியனந்டபனம்
ஆந்டம் ழமணமயத் ளடரிகயட!

ஆத்ணமந்ட கயஞழண ளபநிதின்ம்
ளடய்பத்டயன் குல் (மன்கமம் மகம்)
அத்வபடம்
ஆத்ணமந்ட கயஞழண ளபநிதின்ம்
டக்ஷயஞமனெர்த்டய ஸ்ழடமத்த்டயல் என ச்ழமகத்டயல்*

இவ்பிதத்வட ம் ஆசமர்தமள் ளசமல்கயமர். யவத
சயன்ச்சயன் த்பமனள்ந என கத்டக்குள் என
டீணயனக்கயமற்ழமல் உம்னக்குள் ஆத்ணம அயற
ஜ்ழதமடயமக, ஆந்ட ஜ்ழதமடயமக இனக்கயட. அவட

ணமவத ப்டயயத்ட கண், கமட, னெக்கு னடயத இந்த்ரித
த்பமங்கநின் பனயதமக சயன்ச் சயன் ஜம, ஆந்ட
ச்ணயகநமக ளபநிழத அனுப்னகயட. இந்ட ச்ணயகள்
ந்டப்ளமனள்கநின் ழணல்டுகயன்ழபம
அப்ளமனள்கறம் ளகமஞ்சம் ப்கமசம் ளறுகயன்.
இந்த்ரித ச்ணயகள் இந்ட ப்கமசத்வடக் ளகமடுப்ட

டமங்கழந ன்வடனேம், டங்கறக்கும் னடிபமக ப்கமசம்
டனபட ஆத்ணமழப ன்வடனேம் அயதமணல், அந்ட
ளபநிப்ளமனள்கநிழழத இந்ட ப்கமசம் இதற்வகதமக
இனப்டமகறம் டமங்கள் அபற்வத் ளடமட்டு

அபற்யணயனந்ட அவடப் ளறுபடமகறம் யவத்ட
ந்ழடமயக்கயன். ஆத்ணமபின் அயற, ஆந்டம்
ஆகயதபற்யன் பழசத்வடழத ளபநிப்
ளமனள்கவநப்ற்யத் டங்கறக்கு ற்டும் அயபமகறம்,
ளபநிப்ளமனள்கள் டங்கறக்குத் டனம் ஆந்டணமகறம்
அசட்டு ீபன் ண்டகயமன்.

என ந்டம் ழமட்டினக்கயட. ¨ர்த ளபநிச்சம் கர ற்று
ஏட்வ பனயதமக உள்ழந பனகயட. இவட என குனந்வட
மர்த்டமல் அந்ட இத்டயல் ந்டழடமன் எநிவத
ஸ்னஷ்டித்ட அனுப்ிதினக்கயளடன்று யவக்கும்.
¨ர்தவப் ந்டல் ணவப்ட, அடன் இடுக்கு பனயதமய்
¨ர்த ளபநிச்சம் பனபட ல்மம் குனந்வடக்குத்

ளடரிதமட. மனம் அப்டித்டமன் இனக்கயமம். ஆத்ண
ஜ்ழதமடயவ ணவக்கய ம் சரீத்டயல் அடன்

பழசத்வடப் மதபிடுபடமக இந்த்ரிதமடேபங்கள்
இனக்கயன். மழணம இந்த்ரிதங்கறக்கு பிதணமகும்

பஸ்டகநியனந்ழட அடேபம் பனபடமக ணதங்குகயழமம்!
ஜ்ழதமடயவ ணவக்கய ந்டயயனந்ழட ளபநிச்சத்வட
உண்மக்கயக்ளகமள்ந னதற்சய ளசய்டமல் ப்டிதினக்கும்?
அப்டித்டமன் மம் ழடத்வடக் ளகமண்டு

யத்தமந்டத்வடப் ள யவப்ட. ந்டவப்
ிரித்டபிட்மல் ல்மம் ளபநிச்சணமய் பிடுபட ழமல்
ழட ப்க்வஜ ழமமல் ஆத்ணமறக்ழக உரிதடம
னர்ஞமந்ட ஸ்பனொணமகய பிமம்.
ளபநிப்ளமனள் அடபமகழப ஆந்டத்வடத் டபில்வ
ன்வடக் ளகமஞ்சம் ஆழமசயத்டமறம்

னரிந்டளகமண்டுபிமம். கமஷ்ணீ ர் சமல்வப அடழப

ஆந்டம் டனபட ன்மல் க்கமத்டயறம் எனத்டனுக்கு
யடணமகத் டமழ இனக்கழபண்டும்? ஆமல் அட
த்டவபிவ உதர்ந்டடமதினந்டமறம், த்டவ
ணனணனப்மதினந்டமறம் ல் ழகமவ கமத்டயல் ழணழ
ட்மழ டமங்கமணல் டெக்கய யகயழமழண! அடமல்
ஆந்டம் அடயழழத இல்வ ன்று னரிதத்டமழ
ளசய்கயட, ளமம்றம் அனகம என மகத்வட ல்
சமரீனம் ஜமனம் உள்ந மகர் ஆமவ

ளசய்கயமளன்டமல் அட ப்ழமடம் ஆந்டணநிப்டமக
உள்நடம ன்மல் - ணக்கு ளமம்ப் ிரிதணமபர்
"ழமய்" பிட்மர் ன்று ழசடய பனகயட, அப்ழமட
ழடிழதமபிழ அந்ட மகத்வட அந்ட பித்பமன்
ழடபகமணமகப் மடுகயளமளன்மல் ஆந்டணம
டனகயட? ழகட்கப் ிடிக்கமணல் யறுத்டயத்டமழ

பிடுகயழமம்? ஜ்பக்கமனுக்கு ல் க்ஷஞழணம,
ஸ்க்ரீழணம ஆந்டம் டனணம? ளசமல்யக்ளகமண்ழ

ழமகமம் - ஆந்டம் ளபநிபஸ்டபில் இல்வ ன்று
கமட்டுபடற்கு. ீபனுவத ணஸ் கப்டயல்டமன்
ஆந்டம் உண்மகயட. இபன் ணஸ் டயறம்
கக்கமணல் டெங்கயக்ளகமண்டினக்கும்ழமட ந்ட
பஸ்டபமபட ஆந்டம் டனகயடம? இந்ட ணயன்

ஆந்டழணம யவதமய் இனப்ழடதில்வ. இடற்கு
த்டவ ஆந்டழணம அவடப்ழம ஆதிம் ணங்கு
அறேவக ன்றுடமன் இத்டவ மனய மர்த்ழடமம்.
இடுக்குபனயதமக டநித்டநி ளபநிச்சத்வட உள்ழந பிட்டு,
மக்கய னறேக்க இனட்வழத டனகய ந்டல் ணமடயரி,

டநித்டநி ஆந்டத்ழடமடு மநணம டக்கத்வடழத

ணஸ் டனகயட. இடன் க்னத்ரிணம் இல்மணல் இடற்கு
ஆடமணம ஆத்ணமறக்குப் ழமமல்டமன் சமச்பட
ஆந்டளணன்ட.
ீபன் டமழ யத்த ஆந்ட ஸ்பனொம ஆத்ணமபமக
இனந்டளகமண்டு, டமற்கமயக ஆந்டங்கறக்கமக ளபநிழத
அவதமக அவகயமன். இவடத் டன்

பதிற்றுக்குள்நினந்ழட பமவ றேம்னகயட ன்று
ளடரிந்டளகமள்நமட என கஸ்டெரி ணமன் பமவ
உண்மகுணயத்வடத் ழடடித்ழடடித் டயரிபடற்கு உணயத்ட
அத்வபட சமஸ்த்ங்கநில் ளசமல்யதினக்கயட.
ணஸ் அடிட்டுப்ழம ணமடயதில் வசடன்த ணதணம
இந்ட ஆத்ணமந்டம் ன்மக அயதப்ட்டமகும்.

சமந்டணம அந்ட ஆந்டம் ப்டிதினக்கும் ன்று
ணக்குத் ளடரிதமட.
* „மம

சயத் கழமட ஸ்டயட‟ த் ளடமங்கும்

மன்கமபட ஸ்ழமகம்.

ணத்டக்குப் னரிதமட சமந்டமந்டம்
ளடய்பத்டயன் குல் (மன்கமம் மகம்)
அத்வபடம்
ணத்டக்குப் னரிதமட சமந்டமந்டம்
ஆத்ணம ளடரிதமணல் ணஸ் ணட்டுழண ளடரிபடம ம்
யவதில் ஆந்டம் ன்ட சக்டய யவந்ட உஞர்ச்சய
ன்றும், சமந்டம் ன்ட உஞர்ச்சய அங்கயப்ழம யவ
ன்றுத் ழடமன்றுகயட. ழப, உஞர்ற ன்ழட என

சக்டயதமனேள்நடமல் ஆத்ணமபின் சமந்டத்டயல் ப்டி

ஆந்டத்வட உஞனடினேம் ன்று ழடமன்மம். ஆமல்
ம் ணறக்குப் னரிபடமகறம், ம் ணறக்கு எத்ட
பிடத்டயறம் ஆத்ணமபின் சமந்டனம், ஆத்ணமபின்
ஆந்டனம் இனக்க ழபண்டும் ன்று ப்டி

டயர்மர்க்கமம்? ஆத்ணமடமன் ணக்கு அப்மற்ட்
ணழமடீட பஸ்டபமதிற்ழ! அடன் அயற, உஞர்ற,
ஆந்டம், சமந்டம் ல்மம் ப்டிதினக்கும் ன்று

அடற்குத்டமன் ளடரித னடினேழண டபி ண¨க்கு ப்டித்
ளடரிதனடினேம்? ம் உம்ிழழத கண்டக்கு
ஆந்டணம என கமட்சயவதக் கமட னரிந்டளகமண்டு
ந்ழடமயக்க னடிகயடம? கமடக்கு ஆந்டணம

கமத்வடக் கண்ஞமல் யக்க னடிகயடம? இப்டி
ழதமசயத்டக்ளகமண்டு ழமமல் மம் க

இந்த்ரிதங்கறக்குழண னரிதமட என ஆந்டனம்
இனக்கமம் ன்று ளடரினேம். ஆந்டணமனேள்நழமழட அட
சமந்டணமனேணயனக்கமம்.
சமந்டம் ன்ட ன்? சணயல்மணல் டக்குள்ழநழத
அங்கயதினப்டடமன். ணயன் ஆந்டம்

இன்ளமன்யன் அடேழமகத்டயழழத பிவநபடமல், அந்ட
இன்ளமன்வ ழமக்கய ணஸ் சயப்டமழழத
அடேழமகம் ற்டுபடமல், அப்ழமட 'சமந்டம்' ன்டமகத்
டக்குள்ழநழத அங்கயதினக்கும் யவ ற்
னடிதமணயனக்கயட. ஆத்ணறக்ழகம „இன்ளமன்று‟ ன்று
ளபநிழத டறழண ளடரிதமணல் டன்ிழழத அட
ஆந்டயப்டமல், அப்ழமட டக்குள்ழநழத

அங்கயதினப்டன் சமந்டனம் கயவக்கயட.

ணறக்கு அடீட சக்டயகள் உண்மகும்ழமட, அட

அணமடேஷ்த ஆற்ல்கவநப் ளறும்ழமட, ணடேஷ்த
சக்டயக்கு ழணற்ட் கந்டர்பர்கள், ித்னக்கள், ழடபர்கள்
ஆகயதபர்கறக்குப் டிப்டிதமக எனத்டவபி
இன்ளமனத்டனக்குப் ணங்கு ஆந்டம் யத்டயக்க
னடினேம் ன்று ளடரிகயட. இப்டி பரிவசதமக

என்றுக்குழணல் என்ம ஆந்டங்கவநத் வடத்டயரீத
(உய) த்டயல் "ஆந்டபல்ீ " ன்ழ ளதனள்ந
அத்தமதத்டயல் ளசமல்யதினக்கயட. அந்ட ஆந்டங்கள்
ன் ன்று ணடேஷ்தனுக்குப் னரிதமட. கமி
சமப்ிடுபடயறம், கச்ழசரி ழகட்டயறம் ணடேஷ்தனுக்கு

ன் ஆந்டம் ன்று என ணமட்டுக்குப் னரினேணம? அப்டித்
டமன் இடறம். இப்டிப்ட்  ஆந்டங்கநின் னடிந்ட
னடிபம உச்சஸ்டமம்டமன் ஆத்ணமந்டம்.
(ம)

சக்டயதின் ஆந்டனம் சமந்ட ஆத்ணமபிழழத

யடம ஸ்மணத்டயழ அம்மறக்கு என ளதர் ஸ்பமத்ணமந்ட - கர ¨ - னட ப்ஹ்ணமத்தமந்ட ந்டடய:
ன்று இனக்கயட. ப்ஹ்ணமடய ழடபவடகறவத
அத்டவ ஆந்ட பரிவசகவநனேம் டன்னுவத
ஆத்ணமந்டத்டயல் பழசணமக்கய பிடுபள் ன்று
அர்த்டம்.

ம்னவத ஆந்டம் ளமம்க் குவபமக இனப்டற்குக்
கமஞம் ணக்கு ழணழ ண்ஞினடிதமட ழடப - அற
சக்டயகறக்கு ஆடயக்தம் இனந்ட, மம் அபற்றுக்குக்

கட்டுப்ட்டு ஆழபண்டிதினப்டடமன். ம்வணபி சக்டய

> அடயகணம

ழடபவடகநில்  இங்கள். அபற்யல்

என்வபி என்றுக்கு சக்டய அடயகம். என்றுக்கு ந்ட
அநறக்குச் சக்டய அடயகழணம அந்ட அநறக்கு அட
அடற்குக்கர ழ்ப்ட் சக்டயகநின் ஆடயக்கக்கட்டுப்மட்டுக்கு
ஆநமகமணல் இனக்கயட. இந்ட 'ப்ழமர்'ின் டிழத
எவ்ளபமன இத்டக்கும் ஆந்டம் மஸ்டயதமக

இனக்கும். ழடப இங்கநின் னடிபிழ ப்ஹ்ணம
இனக்கயமர். அடமல் அபனக்கு "ஃப்ரீ"தமக இனப்டன்
ஆந்டம் ளமம்றம் அடயகம். அபனவத

ஆந்டனம்கூ கட்டுப்மழ அடிழதமடு இல்மட
ஆந்டணயல்வ. அபனம் டகப்மர்

ணமபிஷ்டறக்குக் கட்டுப்ட்பர். மசக்டயக்கு,
அபவநத் டபி ல்மனழண கட்டுப்ட்பர்கநமடமல்
இபறும் கட்டுப்ட்பர்டமன். அடமல்டமன் அடிழதமடு

கட்டுப்மடு இல்மணல் டன்வ அக்கய வபக்க தமனழண
இல்மணயனக்கய அம்மநின் ஆந்டணமட
ப்ஹ்ணமடயகநின் ஆந்டத்வடனேம் ழபசணமக்கய
பிடுகயளடன்று ளசமல்யதினக்கயட.

சக்டய மஸ்டயதமக ஆக ஆந்டம் மஸ்டய ன்டமல் அந்ட
சக்டயதிமழழத ஆந்டம் உண்மகயட ன்று
அர்த்டணயல்வ. சக்டயக்கும் ஆந்டத்டக்கும் ழர்
ம்ந்டணயல்வ. எனத்டனக்குத் டம்வணபிக் குவந்ட
சக்டயனேள்நபர்ணீ ட டம்னவத சக்டயதிமல் ஆடயக்கம்
ளசறத்ட னடிகயட, அபவக் கட்டுப்டுத்ட னடிகயட
ன்டயழ ற்டும் ஆந்டம் டப்ம அங்கமத்டயல்
ற்டுபட; அவட னவதம ஆந்டம் ன்று

ளசமல்னடிதமட. ின்ழ, சக்டய மஸ்டயதமமல்

ஆந்டம் ப்டி மஸ்டய ஆகயட ன்மல், அப்ழமட
ம்வணபிறம் அடயக சக்டயழதமடு இனந்டளகமண்டு

ம்வணக் கட்டுப்டுத்டபர்கள் குவச்சமகயக்ளகமண்டு
பனகயமர்கள். ஆவகதமல், மம் இன்ளமனத்டவ
ஆநனடிகயட ன்வடபி, ணக்கு ணற்பர்கறவத
ஆறவகதின் கட்டுப்மடு குவந்ட, ம்னவத

ஸ்படந்டயத்டயன் ல்வ மஸ்டயதமகயட ன்டமழழத
ஆந்டம் ற்டுகயட. என குணமத்ம

ஆீமகயமளன்மல், அபர் ல்பமதினந்டமல், டமம்
ித்டயதமர்ணீ ட 'டமட்னட்' ளசய்தனடினேளணன் ஆந்டம்
அபனக்கு ற்டுபடயல்வ. ஆமறம் டணக்கு இப்ழமட
ஆீரின் கட்டுப்மடு இல்வ, ஸ்படந்டணமகச் சய
கமர்தம் ளசய்தமம், னடிறகள் டுக்கமம் ன்டயல்
ஆந்டம் உண்மக்டடமன் ளசய்னேம்.
ஆீர் ணமடயரிதம ளரித ளமயில் சய ழர்
இனக்கயமர்கள். ஆமல் இபர்கறக்கு குணமஸ்டமக்கள்

கட்டுப்டினப்வடபி அடயகணமக இபர்கள் இபர்கறக்கும்
ழணடயகமரிகநிழணம, அல்ட ம்.ல்.
ழமன்பர்கநிழணம கட்டுப்ட்டு க்கழபண்டுளணன்று

இனக்கும்ழமட, 'ம்வணபி அந்ட குணமஸ்டம வ்பநழபம
ழடபவ; அபனுக்கு இனக்கய 'ஃீரிம்' ணக்கு இல்வ'
ன்று பனத்டப்டுகயமர்கள். ஆவகதமல் சக்டயவதபி
ஃிரீம்டமன் ஆந்டம் டனபட ன்று ளடரிகயட.
ளரித கம்ளிகநில் ணமழமகக் ளகமடி கட்டிப் ந்ட
சயழர் மயமணம ண்ஞிபிட்டு, அழடமடு 'கம்ழர்'
ண்ஞிப் மர்க்கும்ழமட ளமம்ச் சயன்டமக

ளமந்டத்டயல் கம்ளி ஆம்ிக்கயமர்கள். 'ன் இப்டி

பனணமம், பசடய ல்மபற்வனேம் குவத்டக்ளகமண்டு
ளமந்ட ியளஸ் ஆம்ித்டயனக்கயீர்கள்?" ன்று
ழகட்மல்,' அடபம? அங்ழக ன்டமன் ளரித
ளமறுப்னகள், ளரித பனணமம் னடமட இனந்டமறம்
ழணழ உள்ந வக்ர்கறக்கு ளமம்றம் 'obey'

ண்ஞிக்ளகமண்டினக்கழபண்திதினந்டட. அபர்கள்
'கன்ட்ழமல்' டமங்கமணல்டமன், மக்கய

ணமசமங்கநில்

ஷ்ழணற்ட்மறம் ஃப்ரீதமக இனக்கடளணன்று ளசமந்ட
ியளஸ் ஆம்ித்டட" ன்கயமர்கள்.
ஆவகதிமல் ஸ்பமடந்டடந்ரிதத்டமல்டமன் ந்ழடமழண
டபி சக்டயதிமல் இல்வ. சக்டய அடயகணமகும்ழமட

ந்ழடமம் அடயகணமமறம்கூ அட அப்ழமட டங்கள்
ணீ ட கட்டுப்மடு குவபடமல் ற்டுபடடமன்.

அடமல்டமன் இங்ழக மசக்டயதின் ணமந்டத்வடச்
ளசமல்றம்ழமடகூ அபறவத ணமசக்டயதமல்
ஆந்டம் உண்மகயட ன்கய அிப்மதத்வடக்
ளகமடுக்கமணல், "ஸ்பமத்ணமந்ட" ன்று

ளசமல்யதினக்கயட. அடமபட அபறக்குத் டன்னுவத
சக்டயவதக் குயத்ட ஆந்டம் ற்மணல், கட்டுப்மழ
இல்மணல் ண ஸ்பமடந்த்ரிதத்ழடமடு இனக்கும்

ஆத்ணமவப அடேபித்டக் ளகமண்டினப்டயழழத இப்டி
ணடமந்டம் ற்டுகயளடன்று கமட்டிதினக்கயட.
ஆத்ணமறக்கும் சக்டயக்கும் ம்ந்டணயல்வ. சக்டய ன்ட
ளபநிதிழ கமட்டி, இன்ளமன்வ ல்டமகழபம
ளகட்டமகழபம மடயப்டயழழத உள்ந பிதம்.

ஆத்ணமறக்கு ளபநி ன்று என்று இல்வ. அட வடனேம்
ந்ட பிடத்டயறம் மடயப்டணயல்வ. சக்டய த்வபடத்வடக்
குயத்டட. ஆத்ணம அத்வபடம். மக்ஷமத்
மமசத்டயக்கும்கூ, சக்டயதிமயல்மணல், சமந்டணமக
ஆத்ணமவப அடேபிப்டமழழத உத்க்னஷ்ணம
(ணயகறம் உதர்ந்டடம) ஆந்டம் ற்டுகயட.

சக்டய எழ குஞணதம், கமர்தணதம். ஆத்ணம யர்குஞ
யஷ்க்ரிதம். அவடத்டமன் சயபம் ன்ட. 'ஆத்ணமந்டம்'
ன்கயமற்ழம 'சயபமந்டம்' ன்றுடமன் பமர்த்வட
உண்ழ டபி 'சக்டயதமந்டம்' ன்று இல்வ.
மசக்டயக்கும் ஆந்டம் ஆத்ணமபில்டமன், சயபத்டயல்டமன்.
அபள் டக்ஷயஞமனெர்டயதமக இனந்டளகமண்டு ினக்கும்

ஜமணமகயத இந்ட சயபமந்டத்வடத் டனபடமக ஸ்
மணத்டயல் பனகயட.

டக்ஷயஞமனெர்த்டய னொிஞ ீ
கமடய ணமமத்தம
சயபஜம ப்டமதிீ

அந்ட ணம ளரிதபநம மசக்டயக்குக் கயவக்கும்

ஆத்ணமந்டம் ணக்கும் அடேனடய யவதில் ரினர்ஞணமக
உரிதழடதமகும். 'ஆத்ணம' ன்னும்ழமட அடயல் ணம
சக்டயதம அம்மநின் ஆத்ணம, அல் சக்டர்கநம
ம்னவத ஆத்ணம, ம்வண பிறம் அல் சக்டய
வத்டடம ளகமசுபின் ஆத்ணம ன்று
பித்தமணயல்வ. இனப்ட எழ அத்ணமடமன். அட

சக்டயதிழ அம்மநிம் னர்ஞணமகறம் ணற்பர்கநிம்
அந்ட சக்டயதின் ழகமமடேழகமடிதில் என ங்கமகறம்

ழபம் ழமட்டுக்ளகமண்டினந்டமறம், ழபணயல்மட
அடிப்வதிழ ல்மரினம் என்மகழபடமன்

இனக்கயட. அடமல், என 'ப்ம்ணமழப கூ த்வபட
யவதிறனக்கும்ழமட ளக்கூடித ஆந்டத்வட
பிறம் ழகமடிழகமடி ணங்கு ளரிடம ஆடத்வட மம்
அத்வபடணமக ஆத்ணமடேந்டமம் ண்டம்ழமட
அடேபிக்கமம்.
அந்ட ஆந்டம் ப்டிப்ட்ளடன்று இப்ழமட ணக்குப்
னரிதமட. இத்டவ ளசதல்கறக்கும் உஞர்ச்சயகறக்கும்
னெணம அம்மறம்கூ ளசதயல்மட, ளபநி
உஞர்ச்சயதில்மட அந்ட ஆத்ணமந்டத்டயல்டமன்

னறேகயதினக்கயமளநன்மல் அட ணக்குப் னரிதமட. னர்ஞ
அவணடயதிழழத னரித்ட ஆந்டணமனேம் இனக்கய யவ
அட. னர்ஞ அவணடயழத அவடத் ளடரிந்டளகமண்டு

அடேபிக்கும் னரித்ட உஞர்ற யவதமகறம் அப்ழமட
இனக்கயட.

யத்வ யவ
ளடய்பத்டயன் குல் (மன்கமம் மகம்)
அத்வபடம்
யத்வ யவ
ளடரிதமட ஆந்டம் ஆந்டழண இல்வ. இங்ழக உசந்ட
கபிவடப் னஸ்டகம் இனக்கயட; ஆமல் ணக்குக் கண்
ளடரிதபில்வ ன்மல் ன் ப்ழதமம்? ஆத்ணம

ணட்டுழண இனப்டன் ஆந்டத்வட அடேப னர்பணமகத்
ளடரிந்டளகமள்ந னடிதமட யத்வ இப்டிப்ட்டடமன்.

ஆவடத் "ளடரிந்ட ஆந்ட"ணமக உஞர்பழட ணமடய

யவ. த்டவழதம மடவ ளசய்ழட அவடப் ள
னடினேம். ளடரிதமட ஆந்டடத்டயல் டக்கனம்
ளடரிதமணயனப்டமக உள்ந யம்ணடயவதத்டமன் ழமமல்
ழமகயளடன்று கபமன் ல்மனக்கும் யத்வதில்
டந்டயனக்கயமன். டன் சமந்ட ளசௌக்தத்வட ீபன்
ளடரிந்டளகமண்டு ஆத்ணமபமக ப்கமசயத்டக்
ளகமண்டினப்டம ணமடய யவவத ல்மனக்கும்
டபில்வ. அபன் க்னவவத ந்ணி, அடற்கம
மடவவதச் ளசய்டபர்கறக்ழக டனபமன்.
சற்று னன்மடி என உணமம் ளசமன்ழன்.

குத்டக்குள்ழந இனக்கய டீத்டயன் எநி அடன்
ஏட்வகள் பனயதமக ளபநிழத டநித்டநி

ளடரிகயணமடயரிடமன் ஆத்ணமந்டத்டயல் டநித்டநி, இந்த்ரித
பித அடேபங்கநில் உண்மகயளடன்று ளசமன்ழன்.
இட மக்த் ஸ்டயடயதில் (பினயப்ன யவதில்) மம்

பிதங்கவந அடேபிக்கும்ழமட. றறப்டயதில்
(டெக்கத்டயல்) ப்டிதினக்கயளடன்மல் உணமத்வட
இன்னும் ளகமஞ்சம் பிஸ்டமம் ண்ஞ ழபண்டும். கும்
ன்டற்குப் டயல் கூவ ன்று வபத்டக்ளகமள்றங்கள்.
மடமஞணமக  த்பமங்கறள்ந கும்
இனப்டயல்வ; குத்டக்குள்ழந டீத்வட வபக்க
ப்ழணதனம் அடயகம் ற்டுபடயல்வ. ஆமல்,
கமற்டிக்கும்ழமட டீத்டயன் ழணழ என கூவவதப்
ழமட்டுக் கபிழ்த்ட பிடுபடண்டு. அப்ழமட கூவதில்
இடுக்குகள் பனயதமய் டீத்டயன் ச்ணயகள் ளகமஞ்சங்
ளகமஞ்சம் ளபநிதில் பனம். மக்த்டயல் இப்டி

இனக்கயளடன்று வபத்டக்ளகமண்மல் றறப்டயதில்
ப்டிதினப்டமக ளசமல்பட? கூவதின் பிநிம்வப்

ிம்னகவந என ணமடயரி னறுக்கயப் ண்ஞிதினக்கும்.
அடமல் அவடப் ழமட்டுக் கபிழ்க்கயழமட பிநிம்ன
னணயதிழ னறேக்கப் டயதமணல் அங்கங்ழக ளகமஞ்சம்
ளடமட்டும் ளடமமணறணமகத் டமினக்கும். இடமல்

ளரித கமற்மக அடிக்கயழமட, கூவக்குக் கர னமக கமற்று
ழமய்டீம் அவஞந்டபிப்ழமகயளடதன்று, என

கம்நிவதனேம் டுத்டக் கூவ ழணல் ழமட்டுபிட்மல்
ப்டிதினக்கும்? அடன் 'ளசபிழ ம் கண்டக்குத்
ளடரிதமட அடய ¨க்ஷ்ணணம இடுக்குகள்

இனக்குணமடமல், இப்ழமடம் டீம் ரிபடற்கம அநற
கமற்று உள்ழந ழமகத்டமன் ளசய்னேம். ஆமறம் ம்
மர்வபதிழம, கூவதின் இடுக்குகவந கம்நி ணவத்ட
பிடுபடமல் னன்ழ ளடரிந்ட டீ ச்ணயகள்இப்ழமட

அடிழதமடு ளடரிதமட. டெக்கத்டயல் இப்டித்டமன், உள்ழந
ஆத்ண ஜ்ழதமடய ஸ்பஸ்டணமக இனந்டளகமண்டினக்கும்
ழமடயறம், அடன் எநி பினயப்ன யவதில் ழடம

டநித்டநி பிதமடேபத்டயல் ளடரிகய ணமடயரி கூ

இல்மணல் ல்மம் எழ இனட்மகயபிடுகயட. பினயப்ன
யவதின் ிக்கல் ிடுங்கல் டெக்கத்டயயல்வடமன்
ன்மறம், அழட ணதத்டயல் பினயப்ிழ ழடம என
யனமட்ணமகபமபட ஆத்ணமந்டத்டயல் டநி

ளடரிபடங்கூத் டெக்கத்டயழ அடிழதமடு ளடரிதமணல்
ஆத்ணமடேபத்வடக் குயத்டணட்டில் எழ இனட்டில்
இனக்கயழமம். எழதடிதமக ஜ்ழதமடயயழழத இனக்கய,

ஜ்ழதமடயமகழப இனக்கய ணமடய யவக்கும் இடற்கும்
த்டவ பித்தமம்?

ம் னதற்சய இல்மணல், டெக்கம் ன்ட டமமக ம்வணக்
கவ்பிக் ளகமள்கயட. "டெக்கம் கண்வஞச் சுற்யக்

ளகமண்டு பனகயட" ன்னும்ழமட அட ம்வண ணீ யத
சக்டய ன்று ளடரிகயட. ழப அவட ணக்ளகன்று
ளகட்டிதமய்ப் ிடித்ட வபத்டக்ளகமள்படம் ம் வகதில்
இல்வ. 'ன்ழபம மடய மத்ரி னனயப்னக்

ளகமடுத்டபிட்ட. அப்னம் ன் ண்ஞினேம் டெக்கம்
பவ. உம்வ ன்ழபம ன்ட' ன்கயழமம்.
அடமபட டெக்கம் ன்ட டழபம என ளபநி இதற்வகக்
சக்டயதமக ம்வண இஷ்ப்டி ஆட்டிவபப்டடமன். டெக்க
ணமத்டயவ சமப்ிட்டு மழண அவட பபவனத்டக்

ளகமள்படமகத் ழடமன்றும்ழமடகூ இடடமன் உண்வண
யவ.

கற யவ
ளடய்பத்டயன் குல் (மன்கமம் மகம்)
அத்வபடம்
கற யவ
டெக்கம் ன்வட மணமக ணமத்டயவ, இல்மபிட்மல்
ழடம என வட ஸ்மத்டமல் பபவனத்டக்ளகமண்டு
பிமம். ஆமல் அந்டத் டெக்கம் யணமகழப ஆழ்ந்ட

டெக்கணமக இனக்கும்டிதமக ம்ணமல் ண்ஞிக்ளகமள்ந
னடிதமட. ல் ஆழ்ந்ட டெக்கத்டயல்டமன் ணஸ்
அங்கயதினப்ட. ஆமல், ப்ழமடம் அப்டிதில்மணல்
அவத்டெக்கம், கமல் டெக்கம், பசம்
ீ
டெக்கம், னக்கமல்
டெக்கம் ன்னும்டிதமகப்  யவகநில் மம்

யத்வதில் இறேத்டப்ழமகப் டுகயழமம். அப்ழமளடல்மம்
ணஸ் னடக் னடக்ளகன்ழம, அவடபிச் சற்று

அடயகப் ிகமசணமகழபம ழபவ ளசய்டளகமண்டுடமன்
இனக்கும். இந்ட யவகநில்டமன் ணமட
ஸ்பப்ங்கவந உண்மக்குகயட. மக்த்டயல் (பினயப்ன
யவதில்) மம் னத்டய னர்பணமகச் ளசதற்ட்டமல்

எநற அனக்கயவபத்டயனந்ட ளமம்றம் தனெட்டுபடம,
கமணபிகமம் ணயகுந்டடம, அனவபப்டம, அல்ட
ழத்டல் ன்று னத்டய எடக்கய வபத்டபிட்டம
டமறுணமம பிதங்கவந ல்மம் இப்ழமட
ம்னவத அந்ட னத்டயக் கட்டுப்மடு இல்மணல் ணஸ்
டன்ிஷ்ப்டி ளபநிழத பிட்டு ஸ்பப்ங்கவநப்

வக்கயட. அடமல் ளமம் தங்கணமய் டமபட
ஸ்பப்ம் கண்டு "ஊழ் ஊழ்" ன்று

ஊவநதிட்டுக்ளகமண்டு றேந்டயனக்கயழமம்.
இல்மபிட்மல் குய்ழதம னவழதம ன்று அறேகயழமம்.
'வத்டயதம்

ணமடயரி இப்டி கன்மின்ம ன்று

ம்ந்டணயல்மடவட ல்மம் அம்மபிடணமகச்
ழசர்த்டக் கமக் கண்டினக்கயழமழண' ன்று

யவக்கும்டிதமக அழக ஸ்பப்ங்கள் பனகயன்.
ளமம்றம் ணவ க்டய, ழதமகம் ன்று
ஈடுடுத்டயப்ரிசுத்டயக்கமக, ப்ம்ணசர்தத்டக்கமக ப்தத்ம்
ண்ஞிக் ளகமண்டினக்கும் மடகர்கள், "ங்கறக்கு

இப்டித் டகமடடமல் ஸ்பப்ம் பந்டபிட்ழட" ன்று
ங்கள் ணமடயரி இனக்கப்ட்பர்கநிம் அறேட, ரிமம்
ழகட்கயமர்கள்.

இடமளல்மம், ம் மடவதமல் இதற்வகக்கும்
ழணழ உள்ந ஈச்பின் ப்மடணமகப் ளப்ட்டு,

ம்ணமல் உறுடயப்டுத்டய வபத்டக்ளகமள்நக்கூடித ணமடய
யஷ்வதமக இல்மணல், டன்ிஷ்ப்டி ம்வணத்
டன்னுவத  ளபல்கநில் அடித்டக்ளகமண்டு ழமகய
டெக்கத்டமல் ழடபமறனேத்டத்டக்கு னடிறகமஞ
யவப்ட பனயழததில்வ ன்று ளடரிகயட.
டெக்கத்டயறம் ஸ்பப் னொத்டயல் அற கஞங்கள்
ப்ழமட ழபண்டுணமமல் வ டுக்கக்கூடும்.

ப்ழமடமபட ழபண்டுளணமமல் அம்மள் டர்சம், ஆத
டர்சம் ணமடயரி ல் ஸ்பப்ம் பமம். அடழப
அம்மபிடணமக ணமயனேம்பிமம். ணயன்

உனப்யசல், உள்ழந அக்கயவபத்ட ஆவசதின் இறேய
ல்மம் டெக்கத்டயறம் ிய்டடக்ளகமண்டு கயநம்

பனயதினப்டமல் டெங்கயக்ளகமண்ழதினந்டபிட்மல் சமந்டய
ன்ட இல்வ. டெக்க ணனந்டக்கும் ஸ்பப்மபஸ்வட
ற்மணல் டடுப்டற்கு சக்டயதில்மடடமல் அவடக்

ளகமண்டும் னஞ சமந்டணம யத்வ ளனடிதமட.
அப்டிழத சமந்டணமக ஆழ்ந்ட டெங்கயமறம் அட

த்டந்டமழ தன்யப் ழமந்டணயல்வ ன்று
னன்ழழத ளசமன்ழன்.
ஏதமணல் ளபநிதிழ ஏடிக்ளகமண்டினக்கும் ணவ
உள்ழந இறேத்ட, 'உள்றக்குள்ழந உக்கு அடி ஆடமணமக
என கமர்தனணயல்மணயனக்கும் ஆத்ணமவப யவ' ன்று
னக்கயக்ளகமண்ழதினந்டமல்டமன், அட அப்டிழத
யவத்ட யவத்ட, கவநத்ட பிறேந்டழமட, மக்ஷ£த்

அந்ட ஆத்ணம ணட்டுழண ிகமசயத்டக்ளகமண்டு பிநங்கும்.

சமச்பட சமந்ட ளசௌக்கயதத்வட அடேபிக்கமம். ழபழ
பனய கயவதமட.

தழடம தழடம யச்சடய ணச் - சஞ்ச - ணஸ்டயம் |
டடஸ்டழடம யதம்வதடத் ஆத்ணந்ழதப பசம் ழதத் ||
ன்கயமர் கபமன். "ஸ்டயணமக என்யல் யற்கமணல்
சஞ்சரித்டக்ளகமண்ழ இனக்கும் ணமட ளடவடப்

ற்ய ளபநிதிழ ஏடிமறம், அட எவ்ளபமன்யயனந்டம்
இந்ட ணவ இறேத்ட அக்கய ஆத்ணமபிழழண
பசப்டுத்டய வபக்கழபண்டும்" ன்கயமர்.
ளடய்பத்டயன் குல் (மன்கமம் மகம்)
அத்வபடம்
ணம் ஆத்ணமபிம் பசப்டுபட ப்டி?
'ஆத்ணம

ணறக்கு அப்மற்ட்ட, ணழமடு

ம்ந்டப்மணல் ளபறுழண டமமக

இனந்டளகமண்டினப்ட' ன்று ளசமல்யபிட்டு, 'ணவ
இறேத்ட அக்கய ஆத்ணமபிம் பசப்டுத்ட" ன்றும்

ளசமன்மல் ன் அர்த்டம்? ணழமடீடணம, யஷ்க்ரிதணம
(கமர்தம் ளசய்தமடடம) ஆத்ணம ணவ ப்டித் டன்
பசத்டயல் வபத்டக்ளகமள்றம்?
ரி, ணறக்கு ஆத்ணம அப்மற்ட்டடமன், அடற்குக்
கமர்தனம் இல்வடமன். ஆமறம் ம்ணமல்
னரிந்டளகமள்நழப னடிதமட ணமவததமல் இழட

ஆத்ணமடமன் ணறக்கும் ஆடமணமய் யற்கயட; அட
இல்மபிட்மல் ணமல் என கமர்தனம் ண்ஞ

னடிதமட ன்றும் மர்த்ழடமணல்பம? இப்டி ணமவததமல்
ஆத்ணமடமன் ணஸ் ன்று என்வ அபிழ்த்டபிட்டு, அட
ளபநிதிழ ஏடிக்ளகமண்டினப்டற்கும் சக்டய டனகயட
ன்மல், அபிழ்த்ட பிட்வடத் டக்குள்ழநழத
ப்டிழதம இறேத்டக் கவத்டக்ளகமண்டு பிடும்
ன்வடனேம் ற்க ழபண்டிதடடமழ?

ணமவத ன்ட ன்? அடடமன் ஈச்ப சக்டய. அம்மள்
ன்று அவடத்டமன் ளசமல்பட. உதினம், அயறம்,
உஞர்றணமக உள்ந ஆத்ண வசடன்தத்வட ணமவதடமன்
¨ர்த ளபநிச்சத்வட என கண்ஞமடி ப்டயிம்ிக்கயட
ழமப் ண்ஞி இந்டச் சயன் ப்டயயப்ின்

ப்கமசத்டயழ ீபின் அந்டஃகஞம்* உதிர், உஞர்ச்சய,
அயற ல்மபற்வனேம் ளறும்டிதமகச் ளசய்பட.
அல்ட இன்ளமன டயனுமகறம் ளசமல்பமர்கள்.
ங்ழகனேம் யவந்டயனக்கும்டிதம ஆகமசத்டயல்
(ளபட்ளபநிதில், space -ல்) என கும் இனக்கயளடன்மல்
அந்டக் குத்டக் குள்ழநனேம் அந்ட ளபட்ளபநி

இனக்கத்டமன் இனக்கயட. ங்கும் பினேள்நவட
ணமகமசம் ன்றும், குத்டக்குள் இனப்வட கமகமசம்
ன்றும் ளசமல்பமர்கள். இம்ணமடயரிழத ணமகமசம்

ழமறள்ந அகண் ஆத்ண வசடன்தத்வட ணமவத ன்ட
கமகமசம் ழமக் கண்ணமக்கய ீப வசடன்தணமகப்
ண்டகயட. இப்டிப் ண்டம் ணமதம சக்டய இவட
ீக்கறம் கூடும்டமழ? டமன் குறுக்ழக பந்ட
ப்டயயக்கமணல் பிகய ீபன் அப்டிழத ஆத்ண வசடன்த
ஜ்ழதமடயஸ்மக இனக்கும்டி அட பிக்கூடும்டமழ? க
னொத்டக்குள்ழந அகண்த்வடக் கண்ணமக்கயத அட அந்ட

னொத்வட அனயபித்ட ீபவ ஆத்ணமகமசணமகழப
ஆக்கறம் கூடும்டமழ?
"ணவ

அக்கய ஆத்ணமகயட்ழ பசப்டுத்ட" ன்றன்

ஆத்ணமபிழ ணஸ் ப்டி ம்ந்டப்டும் ன்று
ழகட்கயபர்கள், இன்ளமன்றும் ழதமசயத்டப் மர்கக்கடம்.
'ணவ

அக்கு', 'ணவ இறே' ன்ளல்மம் ளசமல்பட

ணட்டும் ப்டி மத்தம் ன்று ழதமசயத்டப் மர்க்கடம்.
அஞ்ஜம டவசதிறள்ந ீபக்குத்டமன் இந்ட
உழடசளணல்மம். ஜமவணவந்ட பிட்பனுக்கு
உழடசம் டற்கு? அஞ்ஜம டவசதில் உள்ந
ீபத்டன்வணக்ழக ணஸ்டமன் கமஞம். ணறக்கு

ழணற்ட்டமக அஞ்ஜம ீபிம் டறம் கயவதமட.
அப்டிதினக்கும்ழமட, "ணவ இறே, அக்கு" ன்மல்

வடக்ளகமண்டு ீபன் இவடப் ண்ஞனடினேம்? அபிம்
உள்ந ர்பனழண ணஸ்டமன் ன்யனக்க, அவட ழபறு
டமல் அபன் உள்ழந இறேக்கழபம அக்கழபம

னடினேம்? ணஸ்டமன் அபனுக்கமக ல்மம் ண்டபடம்.
அபவழத ஆட்டிப் வத்ட ல்மம் ளசய்தப்
ண்டபடம். அப்டிதினக்க அவட அக்குபட, இறேப்ட
ன்டமக ன்ளன்ழபம ண்டபட ன்மல் ப்டி
ட ண்டம்? ணழ டன்வ இறேத்டக்ளகமள்றணம,
அக்கயக் ளகமள்றணம? அங்கமணல் ஏடுபட டமழ அடன்
இதற்வகழத?
* ண்ஞங்கறக்கு

ஆடமணம சயத்டம், உஞர்ச்சயகவந

அனுபிக்கும் ணஸ், இபற்யன் டன்வணகவந ஆமனேம்
னத்டய, இடற்க்ளகல்மம் அடிப்வதம „மன்‟ னும் டி

ீப மபணம அங்கமம் ன் மன்கும்
அந்டஃகஞத்டயல் அங்கும்.
ஈச்ப க்னவதமல்
ளடய்பத்டயன் குல் (மன்கமம் மகம்)
அத்வபடம்
ஈச்ப க்னவதமல்
இங்ளகல்மம்டமன் ணமசக்டம ஈச்பன் ன்பின்
க்னவ பனகயட. ணமவததமல் இந்ட ீபவனேம்

ழகமத்வடனேம் ழடமற்றுபித்டபன் அபன்டமன். அந்ட
ணமதம ஸ்னஷ்டிகநில் என்ழதம ணஸ், டமன்
என்யழ இறேடம், அங்கடம் ன்று

ஆவசப்ழபண்டுணமல் னடினேழண டபி,
டன்வத்டமழ அப்டிப் ண்ஞிக்ளகமள்நனடிதமட.
அடன் ஸ்பமபழண சஞ்சம் ன்யனக்க, அட
ப்டித்டமழ அங்கனடினேம்? "சஞ்சம் ய ண:

க்னஷ்ஞ" - ன்று அர்றன் ளசமன்ழமட, "ஆணமம்,
ம்சதழண இல்மணல் அட (சஞ்) சணமடமகறம்,
அக்க னடிதமடடமகறம்டமன் இனக்கயட" ன்று

கபமனும் எப்னக்ளகமள்கயமழ: "அம்சதம் ணம
மழம ணழம டர்யக்ம் சம்". ஆவகதமல்

உழழத அபர் அப்தமத்டமறம், வபமக்தத்டமறம்
மநமபட்த்டயல் அவட அக்கமம் ன்று
ளசமன்ழமடயறம், இந்ட அப்தமத்வடப்
ண்டம்டிதமகறம் அந்ட ணஸ் ீபவ

பிட்மல்டமழ னடினேம்? சஞ்ச ஸ்பமனள்ந அட

அப்டி பிடுணம? அழட ணமடயரி வபமக்தத்வட இபன்
னக்கயக் ளகமள்படற்கும் ஆசமணதணம அட

அடேணடயக்குணம? இடற்ளகல்மம் எழ டயல்டமன் ஈச்ப
க்னவ. "ழதம, மபம்! இந்ட சஞ்ச ணவக்
ளகமண்டும் ீபன் இப்டிப்ட் மடவதில்

இங்கயதினக்கயமழ!" ன்று ஈச்பன்டமன் இங்கய
இபனுவத ணவ அங்கப் ண்ஞி, உள்ழந இறே
வபத்ட, அப்தம வபமக்தங்கநில் ீபன்
டீவ்ணமகும்டி அனள் ளசய்பட.

ீபன் ணமடயரிதில்மணல் ஈச்பன் ணறக்கு ழணற்ட்
சக்டய. அடமழ அபனுவத க்னவதில்டமன் ணஸ்
அங்கனடினேம். அட டன்வத்டமழ அக்கயக்

ளகமள்நபில்வ. ஈச்பன்டமன் ணமவதக் கப்ற்
டன்னுவத ஆத்ண ஸ்பனொத்டயழ ீபணவ

பசப்டுத்டய வபக்கயமன். ப்தமவ, ப்தத்ம்டமன்
ீபன் ளசய்தக் கூடிதட. அடற்கு ழணழ ணமதம

மகத்வடப் ண்ஞிபன்டமன் யத்டயவத அனந
ழபண்டிதபன். ஆடிதமல், ஏதமணல் ழபவ ண்ஞிக்
ளகமண்ழனேள்ந ணஸ் ப்டி ழபவழத ண்ஞமடடம்,

டக்கு அப்மற்ட் டமனேணயனக்கய ஆத்ணமபிழ கவந்ட
ழமக னடினேம் ன்று டர்க்க ரீடயதில் ழகட்டயல்
அர்த்டணயல்வ. அவடத்டமழ ணமவத
இடபமக்கயதினக்கயட? இழட ணமடயரி, டயனம் இட அடபமக
ஆகறம்,இம் ளகமடுத்ட, டமன் பிகயப்ழமய் பிடுகயட.
ணமல் ஆத்ணமவபப் ிடிக்க னடிதமட. ஆமல்
ணக்குத் ளடரிந்டட, ம்வண டம ர்ப கமனம்

இறுக்கயப் ிடித்டக் ளகமண்டினப்ட, இந்ட ணஸ்டமன்.

அடமல் இவட வபத்டக்ளகமண்டுடமன் மம் ப்தமவ,
ப்தத்ம், மடவ ளசய்டமக ழபண்டும். ணயமல்
னடிதக்கூடிதட, உத்பம் ிடித்ட டன்வ ப்டிதமபட
ளடமவத்டத் டவ னறேகயபிட்டு உத்பழண இல்மட
ஆத்ணமபமக ஆகயபிழபண்டுளணன்று யவப்டடமன்.
டன்மல் னடிந்ட இந்ட யவப்வ அடபிமணல்
வபமக்தத்ழடமடு அப்தயத்டக்

ளகமண்ழதினக்கழபண்டும். அப்னம் - க்னவ ன்று
என்று இனக்கயழடமல்யழதம? அட மக்கய ழபவவதப்
மர்த்டக்ளகமண்டுபிடும். ணவ இல்மணல் ண்ஞி
ஆத்ண மக்க்ஷமத்கமத்வட அட அடேக்ம்
ளசய்டபிடும். இவடத்டமன் கபமன்,
"டட

ப்மடமத் மம் சமந்டயம் ஸ்டமம் ப்மப்ஸ்தய

சமச்படம்
(கர வட18:62)
-ஈச்ப

க்னவதமல் உதர்ந்ட, சமச்படணம, சமந்ட

யவவத அவபமய்" ன்று ளசமன்மர்.
டர்க்கத்டக்கு அப்மற்ட்ட
ணமவததமல் ன் னடினேம், னடிதமட, க்னவதமல் ன்
னடினேம், னடிதமட ன்று மம் ப்டி யர்ஞதிப்ட?
ம்னவத டர்க்கனம் அந்ட ணமவததின்
ஸ்னஷ்டிதமகழப இனக்கும்ழமட, இடற்குப் னரிகய
னவதில்டமன் அட க்கழபண்டும் ன்மல்

அர்த்டணயல்வ. கமர்தணயல்மட சமந்ட ஆத்ணம டம ர்ப
கமனம் வடதமபட ண்ஞிக்ளகமண்டினக்கும் அசட்டு

மணமக ஆகயதினப்ட ப்த்தக்ஷணமகத் ளடரிகயட. இட
டர்க்கப்டி ரிதில்வ ன்று ளசமல்ய ன்

ப்ழதமம்? யடர்சணமகத் ளடரிகயழட! அடமல்,
இடற்குக் கமஞணம ஈச்ப சக்டய இவடழத டயனப்ி
வபத்ட அசட்டு மம் சணர்த்ட ஆத்ணம ஆகறம் ளசய்னேம்
ன்று எப்னக்ளகமள்நழபண்டிதடடமன்.
ப்த்தக்ஷச் சமன்றுகள்
ளடய்பத்டயன் குல் (மன்கமம் மகம்)
அத்வபடம்
ப்த்தக்ஷச் சமன்றுகள்
ணஸ் பிகய ஆத்ண மக்ஷமத்கமம் யத்டயப்வட

னத்டயதமறம் னஸ்டகத்டமறம் யனொிக்க னடிதமட. அடற்கு
யனஞம் ப்த்தக்ஷணமக இப்டி ணஸ் அடிட்டுப்ழமய்
ஆத்ணமந்டத்டயல் ஆழ்ந்டயனக்கும் ணமன்கள்டமன்.
(டமசயப)

ப்ம்ழணந்த்மள் அப்டிதினந்டமர். வகவத

ளபட்டிமல்கூத் ளடரிதமணல் அபர் மட்டுக்கு இனந்டமர்.
ளகமடுனடிதிழ அபர் யஷ்வகூடிக் கமழபரிக்கவதில்
உட்கமர்ந்டமர். ளபள்நம் னண்டுபந்ட அபவ

அடித்டக்ளகமண்டுழமய் அப்னம் அபர் ழணழழத

ணண்ழணடிட்டு பிட்ட. ற மள் கனயத்ட தமழம அவடக்
ளகமத்டயழமட உள்ழநதினந்ட அபனவத வகதிழ
அடிட்டு த்டம் ீய்ச்சய அடித்டட. "அமம, உள்ழந
தமழம ஆமணய இனக்கமப் இனக்ழக" ன்று அபர்கள்
இறேத்டப் ழமட்மர்கள். அபர் மட்டுக்கு ஆந்டணமகச்

சயரித்டக்ளகமண்டு றேந்டயனந்ட கமல் ழம ழமக்கயல்
ழமமர் ன்கயமர்கள்.
'அட

னந்டைறு பனத்டக்கு னந்டயத கவட. என ழபவந

கவட கட்டிடமகறம் இனக்கமம். ப்டி ம்னபட?' ன்று
ழகட்கமம். ணய கமத்டயல் ம்ணகத்டப் ளரிதபர்கழந
ழரில் மர்த்பர்கநமகறம் இப்டிப்ட் ணமன்கள்
இல்மணல் ழமகபில்வ.
கும்ழகமஞத்டயல் இனந்ட ளணௌ ஸ்பமணயகவந ழரில்
மர்த்டபர்கள் ஆச்சர்தணமகச் ளசமல்கயமர்கள். ழம்,
கமம் ளடரிதமணல் அபர் மட்டுக்கு அப்டிழத

யஷ்வதில் இனப்மமம். கண் டயந்ட யவதில்
ணமடயதில் ழமமமமல், த்டவ ணஞி, த்டவ

மள் அபர் ணமடய ஸ்டயடயதயனந்டமறம் டயந்ட கண்
ளகமட்ழப ளகமட்மணல் யவகுத்டயட்டி இனக்குணமம்.
பிவ னனயக்குள்ழந பிட்மல் கூடு, இவண னெமணல்
இனக்குணமம். பமதிழ சயயட ஆமத்வடப் க்டர்கள்
டயஞிப்மர்கள். அட ழடம ளகமஞ்சம் உள்ழந ழமமல்
உண்டு. இல்மபிட்மல் அட பமதில் அப்டிழத

அப்ிக்ளகமண்டு, றும்ளல்மம் ழமட்டுப் ிடுங்கய உடடு

பங்கர
ீ
த்ளடமங்கும். அடறம் ளடரிதமணல் அபர் யஷ்வதில்
இனப்மர். னகத்டயழ ஆத்ண ஜ்ழதமடயயன் ப்கமசம்
பசயக்ளகமண்டினக்கும்.
ீ

டெக்கத்டயறம் ணஸ் இல்வடமளன்மறம் அப்ழமட
ஆத்ண ஜமனணயல்மடடமல் ப்கமசத்டக்குப் டயல்
பனக்கணமனேள்ந ழசமவகூ இல்மணல்,
"ளசமல்க்கூமடட"

ணமடயரிக் கயக்கயழமம்!

ஆத்ணமந்டத்டயன் ப்டயயப்மக ணமடயதிறள்ந
ணமன்கறவத னகத்டயழம ப்கமசணம
ணந்டமம் டபழ்ந்ட ளகமண்டினக்கும்.
இண்டு னென்று மள் ஆமப் ற்றும் வசனேம் எட்டிக்
ளகமண்டினந்டம் ளணௌ ஸ்பமணய யஷ்வ கவதமணழ
இனந்டமல் ணற்பர்கள் அவட டுத்டப்ழமட்டு, பமவத
சுத்டய ண்ஞி, ழபறு ஆமத்வட வபத்டப்
மர்ப்மர்கநமம்.
ழபறு ழதமகய ச்ழஷ்ர்கவநப் ற்யனேம் இப்டிளதல்மம்
ளசமல்கயமர்கள். சர்க்கவவத அபர்கள் மக்கயல் வபத்ட
அறேத்டயமல் கூத் டநி ச்சயல் சுக்கமணல், த்டவ

மனயதமமறம் கவதமணல் அட அப்டிழத இனக்குணமம்.
ம்னவத இழமக ஆவசகறக்கும்

ஆந்டங்கறக்கும் ணத்டப்ழமய், ழமக்த பஸ்டக்கநின்
னசய இறேப்னக்குக் ளகமஞ்சங்கூ ஆநமகமணல்,
இடற்ளகல்மம் அப்மற்ட் ழமந்டத்வட னசயத்டக்
ளகமண்டு ீபன் அடயழழத என்மகயத் டயவநத்டயனக்க
னடினேம் ன்டற்கு இளடல்மம் அத்டமட்சய.
இழடழமக் கமசயதில் மஸ்கமந்டர் ன்பவ
டயந்டயம் ழரில் மர்த்ட  ழனம் மக்ஷய
ளசமல்கயமர்கள்.
ணக்ழக ன்மகத் ளடரினேம், ணஞ ஸ்பமணயகவந. னறேறம்
னச்சயனேம் ழமட்டுத் ளடமவ, ப்னஷ்மகங்கவநக்
குவந்டமறம் ளடரிதமணல் ஆத்ணமமணமக
உட்கமர்ந்டயனக்கயமர்.

இப்டிப்ட்பர்கநின் அடேபத்டக்குப் ளரித சமன்று

இபர்கறவத ந்யடய பிழசம்டமன். இன்வக்கு* ம்
ழடசத்டயன்  மகத்டயயனந்டம் ளபநி
ழடசங்கநியனந்டங்கூப் ழர் ணஞமச்ணத்டக்கு
பனகயமர்கள். "த்டவழதம ணச்சஞ்சங்கழநமடு

ழமமடிக்ளகமண்டு ழமழமம். அபர் னன்மடி ழமய்
உட்கமர்ந்டடம் அத்டவ சஞ்சனம் ங்ழக ழமச்சு
ன்று ளடரிதமணல் ணவந்ட எழ சமந்டணமய் பிட்ட"

ன்று ளசமல்கயமர்கள். இடயழ சயழர் அப்னம் ல்
மடகமகயமர்கள். அப்டி ஆகமணல் ம்ம
பமழ்க்வகக்ழக டயனம்னபர்கள் கூ, ஆச்ணத்டயல் ணட்டும்
டங்கள் ணஸ் ம்மத்டயல் எட்மணல் ளகமஞ்ச

மனயதமபட என அமடயதம அவணடயவத அடேபித்டட
ன்று ளசமல்கயமர்கள். இத்டவக்கும் அபர் ன் ணமடயரி
ளக்சர் அடிப்டயல்வ. டமபட ழகட்மல் ணட்டும்
ளசமல்கயமர். ஆமறம் அபர் டறம் ண்ஞமணல்
சும்ணமதினப்ழட ணற்பர்கறக்கு என சமந்டயவத

அநிக்கயட ன்கயமர்கள். டெங்குகயபவப் மர்த்டமல்
இப்டி ஆகயழடம? 'ல்'டமழ அடிக்கயட.
ீபனுள்நடமக என அடேக் சக்டய ஜமிகநிணயனந்ட
ணற்பர்கறக்குப் மய்படமழழத, இபர்களநல்மனம்
சூன்தணம என சமந்டத்டயல் இனப்பர்கநில்வ,
னர்ஞமந்டணம சமந்டத்டயழ இனப்பர்கள் ன்று
யனொஞணமகயட. அடேக்சக்டயதமழ அந்ட ணமடயரி
உதர்ந்ட யவ ணற்பர்கறக்கும் டமத்கமயகணமகபமபட
கயவக்கயட ன்றும் 'ப்னொவ்' ஆகயட. இவடழத

பிஸ்டமம் ளசய்ட மர்த்டமல், ஈச்ப க்னவதமல்

ீபனுக்கு சமச்படணமகழப ணஸ் பிகய ஆத்ணமடேபம்
உண்மக னடினேம் ன்வட எப்னக்ளகமள்ந னடிகயட.
குனந்வடழம என பஸ்டயணயல்மணல் அன்று சுக
ப்ஹ்ணனம், ணீ கமத்டயல் டமசயப ப்ஹ்ணனம்
ஆந்டணமக கமடு, ணவ, டய ன்று ஞ்சமம்

ண்ஞிக்ளகமண்டினந்டமர்களநன்று டிக்கயழமம்.
ஆத்ணமடேபிகள் அடித்ட சயவதமக யர்பிகல் ணமடய
யஷ்வதியனக்கும்ழமடகூ அபர்கள் உள்ழந
ஆந்டணதணமதினப்ட அபர்கறவத
ளபநித்ழடமற்த்டயயனந்ழட ளடரினேம்.
* உவதின்

இப்குடய றோணஞ ணர்யகள் ம்ணயவ

ஸ்டெணமக இனந்ட கமத்டயல் அனநப்ட்ட.
ீபன் னக்டர்கள்

ளடய்பத்டயன் குல் (மன்கமம் மகம்)
அத்வபடம்
ீபன் னக்டர்கள்
இந்ட யஷ்வ கவந்ட ிகும்கூ அபர்கநின்
உள்றக்குள்ழந அடேபம் ணமமட. 'யஷ்வ கவந்டட'
ன்ட ம் மர்வபதில்டமன், யஷ்வ கவந்ட அபர்கள்
ளபநி உஞர்ழபமடினப்டமக மம் யவக்கும்ழமடகூ
அபர்கள் ஆத்ணமபிழழதடமன் க்தணமதினப்மர்கள்.
ணயன் ந்டனம் ம்ம ந்டனம் கர்ணந்டனம்
டநிக்கூ இல்மணல் இங்ழகழத ழணமக்ஷம்

அவந்டபிட் ீபன் னக்டர்கள் ன்று அபர்கவநத்டமன்

ளசமல்பட. டெங்கயக்ளகமண்ழ என குனந்வட டமய்ப்மல்
சமப்ிடுகயடல்பம? இப்டி அபர்கள் உள்ழந ணமடய
யஷ்வதியனந்ட ளகமண்ழடமன் ணக்கு யர்
னகப்ட்டழம (னறஞர்பவந்டட ழமத்) ழடமன்ய
ளபநிழமகத்டயல் ஞ்சமம் ளசய்பட, ல்மம்

ளசய்பட ல்மனம். இந்ட ளபநி மகத்டயல் அபர்கள்
ழகமப்டுகயமற்ழம, டக்கப்டுகயமற்ழம இனக்கும்
ணதங்கநிறம்கூ அபர்கள் பமஸ்டபத்டயல்
டமந்டணம ஆத்ணமபிழழத என்று
ட்டினப்பர்கள்டமன்.
அந்ட உள்நடேபத்வட சூன்தம் ன்றும் மழ் ன்றும் ம்
மர்வபதியனந்ட அந்ட அடேபிகறம்கூ சய

ணதங்கநில் ளசமல்படண்டு. உண்வணதில் அட ஆந்ட
னரிடணம யவழத.

ஆத்ணமபிணயனந்ழட ஆந்டம்
ஆத்ணமடேபம் ன்ட என்றுணயல்மட என 'ளபயச்சு,
யவதமக இல்மணல் ஆந்ட னர்ஞணமதினக்கும்

ன்டற்கு மன் Proof -கள் ளகமடுக்கப் மர்ப்ட க்ழக
சயரிப்ன பனகயட. ஆந்டம், ஆந்டம் ன் மம்

ளசமல்பழட ஆத்ணமபின் ஸ்பனொ க்ஷஞந்டமன்.
னன்ழ மன் கமட்டி த்னஷ்மந்டத்டயழ, என
கத்டக்குள் இனக்கய டீத்டயன் ப்கமசத்வடத் டநித்டநி
அடயறள்ந சயன் த்பமங்கநின் னெம் கயஞணமகப்
ளற்று ,இந்டக் கயஞ ஸ்ர்சத்டயழழத பழசம் எநி
ளற் பஸ்டக்கள், "ஆந்ட டீத்டக்கு ப்கமசம் இனக்கம,
இல்யதம?" ன்று ழகட்மல் ப்டி இனக்கும்?

அப்டித்டமன் னன்கநமல் ழடம ளகமஞ்சம் ப்ழமழடம
ஆந்டம் கமண்கய மம் ஆத்ணமறக்குக் ழகப

ஸ்டயடயதில் ஆந்டம் உண்ம ன்று ழகட்டம்.
மய் ன் ண்டளணன்மல், அட என கமய்ந்டழம
றம்னத் டண்வப் மர்த்டமல் அடயழ ன்வக்ழகம
எட்டிக்ளகமண்டினந்ட ணமம் பமவ இனப்வட

னன்ிட்டு அவடப் ழமட்டுக் கடிக்க ஆம்ிக்கும். மய்
ஆமம் ண்டபடற்கு அந்ட றம்ியனந்ட என
த்டம் பமட; ஆமல், அட மதின் பமதில் குத்டய இந்ட
மதின் த்டழண ளபநிப ஆம்ிக்கும். அயபில்மணல்
அந்ட மய் றம்ியனந்ழட த்டம் பனபடமக யவத்ட
ந்ழடமப்ட்டுக்ளகமண்டு, அவட ழணறம் ழணறம்

கடித்டத் டன் பமவத ழணறம் ழணறம் வ்ஞணமக்கயக்

ளகமண்டு, அடயயனந்ட படிகய டன் த்டத்வடழத குடித்ட
ஆந்டப்டும். இப்டித்டமன் ளபநி பஸ்டக்கநின்
அடேழமகத்டயல் மம் ளறும் ஆந்டளணன்ட அந்ட ளபநி
பஸ்டக்கள் டனபடல். மதின் பமய் த்டம் ழம ம்
இந்த்ரிதங்கநிழழத உள்ந ஆந்டம்டமன் அட. அந்ட
த்டனம் ங்ழகதினந்ட பந்டட? மனேவத

உதிரியனந்டடமன். இம்ணமடயரி இந்த்ரித இன்ம் ன்டம்
ஆத்ணமபியனந்ழட பனபடடமன். ளபறுழண ஆத்ணமபமக
ணட்டும் இனந்டளகமண்டு அந்டப் னர்ஞமந்டத்டயல்
யவந்டயனக்கமணல், இந்த்ரிதத்டயமல் அடயழ டநி மகம்
ஆமப்ட்டு ("ஆமப்ட்டு" ன்மல்
"ப்டயயக்கப்ட்டு" ன்று அர்த்டம். "அறுபறுப்ம
னொணவந்ட" ன்று அர்த்டணயல்வ. இப்டி

ஆமப்ட்டு) ளபநிப்டுபவடழத மம் ஆந்டம் ன்

யவக்கயழமம், அடணட்டுணயல்மணல், இந்ட ஆந்டனம்

இந்த்ரிதங்கநின் அடேழமகத்டக்கம பிதங்கநியனந்ட
பனபடமக ழபறு யவக்கயழமம்! ( object -கநியனந்ட)
ஆந்டம் "டன்ட" டமன், subjective -டமன், ளபநி
பஸ்டபியனந்ட பனம் objective ணமசமம் அல்.

யணம 'டமனும்' ஆத்ணமடமழதன்ய அந்ட ஃகஞழணம,
இந்த்ரிதங்கழநம அல்.
உவத அல், உவதபழ !
ளடய்பத்டயன் குல் (மன்கமம் மகம்)
அத்வபடம்
'உவத' அல், உவதபழ!

இவடப் ப்க்னடத்டயல் (வனவதில்) ம்னவத
ழச்சு பனக்கயயனந்ழட ளடரிந்டளகமள்நமம். ன்னுவத
ன்று என்வச் ளசமன்மல் அப்ழமட அந்ட என்று
"மன்" அல் ன்று ஆகும். "இட ன் (னுவத)

டண்ம், இட ன் கணண்ம்" ன்று ளசமன்மல் இந்ட
டண்ழண மில்வ (மன் "டண்ணமக" இனந்டமறம்
அட ழபறு அர்த்டத்டயல்! இந்ட னெங்கயல் கனய

மில்வடமழ?), இந்டக் கணண்ழண மில்வ
ன்றும், இந்டத் டண், கணண்ங்கவநத்

டன்னுவதடமகக் ளகமண் ழபழ என ஆமணய
இனக்கயமளன்றும் ன்மகத் ளடரிகயடல்பம? 'உவத'
ழமடுகய 'உவதபர்' ழபறு, அப"னவத" பமகயத
உவவணகள் ழபறுடமன். "ன்னுவத படு"
ீ ,
"ன்னுவத

ிள்வந", "ன்னுவத மங்க் டிமயட்"

ன்ளல்மம் ளசமல்றம்ழமட அடகழந ீங்கள் அல்.
அவப உங்கள் "உவதவப" - அடமபட அவப

உவவண, ீங்கள் உவவணதமநர். இவட இங்கயீ யல்
Possesive case ன்கயமர்கள். Possession டமழ

உவவண?

இப்ழமட உம்ன (அடமபட (இந்த்ரிதங்கள்) மில்வ ,
ணஸ் னத்டய சயத்ட அங்கமம் னடமவப ழசர்ந்ட
அந்டஃகஞனம் மில்வ ன்ட ப்டி ன்று
கமட்டுகயழன். "ன்னுவத வக, ன்னுவத கமல்,
ன்னுவத உம்ன" ன்ளல்மம் அழக
ந்டர்ங்கநில் ளசமல்கயீர்கழநம இல்யழதம?
"ன்னுவத

கண் மர்வப குவந்ட ளகமண்ழ

பனகயட", "ன்னுவத கமட ஆழனுக்கு அப்னம்
ன்மய்க் ழகட்கயட" ன்ளல்மம் இந்த்ரிதங்கறக்கும்
"உவத" ழமடுகயழமணல்பம? "ன்னுவத ணஸ்
உக்குத் ளடரிதமட", "ன் (னுவத) னத்டயவத
'ழமட்'மல்

அடிச்சுக்கடம்" ன்ளல்மம்

அந்டஃகஞத்வடக் குயத்டம் "உவத" ழமட்டுச்
ளசமல்கயழமம். அப்டிதமமல் இந்ட
"உவவண"கறக்ளகல்மம் ளமந்டக்கமமக என
"உவதபர்" இனக்கத்டமழ ழபண்டும்? அந்ட

உவவணதமநன்டமன் "மன்!" "ன்னுவத மன்" ன்று
பமர்த்வட பனணம? பழப பமட. உவவணதமக
இல்மணல் உவவணதமநமகழப இனக்கய அசல்டமன்
ஆத்ணம.
"ன்னுவத

ஆத்ணம" ன்று மம் ழச்சயழ ப்ழமடமபட

ளசமன்மல் அட டப்ன. இழட ழம இன்ளமனத்டனவத

ஆத்ணமன்று ளசமன்மறம் டப்ன. 'ஆத்ணம' ன்மல்
ன்ளபன்று ளடரிதமடடமல் மம் ண்டம் டப்ன.
மடமஞணமக ஆத்ணமவபப்ற்ய ப்ழமட
ளசமல்கயழமம்? தமமபட ளமம்றம் கஷ்ப்ட்மல்,
"மபம், அந்ட

ஆத்ணம மடமடு டுகயட" ன்கயழமம்.

ஏதமணல் சஞ்சப்ட்டுக்ளகமண்ழ இனப்பவ,
'யம்ணடயதில்மட

ஆத்ணம' ன்கயழமம். 'கமணமமர்' ன்று

ழப்ரில் ழமடும்ழமட, அன்மனவத ஆத்ணம சமந்டய
அவதட்டும்" ன்று ழமடுகயமர்கள். இந்ட ல்ம

இத்டயறழண 'ஆத்ணம' ன் ட ப்ழதமகம் ரிதில்வ.
ஆத்ணம மடும் மட, யம்ணடய இல்மணறம் இனக்கமட,
அட னடயசமக சமந்டய ன் என்வ அவத

ழபண்டிதடணயல்வ. இங்ழகளதல்மம் ணமதம
ம்ந்டத்டமல் ீபமபம் ளற்றும் அந்டஃகஞத்டயமல்

ளசதல் னரிபடம ஆத்ணமமத்வடடமன், ஆத்ண வசடன்த
ணம ஜ்ழதமடயஸ்யன் என சயன்ப் ளமயதம
ீபத்பத்வடத்டமன், ஆத்ணம ன்று டபமகச்

ளசமல்கயழமம். Ego ன்று ளசமல்கயமர்கள். சயத்டம், னத்டய,
ணஸ், கர்ழணந்த்ரிதங்கள், ஜமழத்ரிதங்கள் இபற்மல்
கட்டுப்டுத்டப்ட் என ீபனுக்கு, இவபழத "டமன்"
ன்டமக என உஞர்ற இனக்கயட. இடற்குப் ழர்
"அங்கமம்". சயத்டம், னத்டய, ணஸ் ன்று னென்ழமடு

இந்ட அங்கமத்வடனேம் ழசர்த்ழட அந்டஃகஞம் ன்ட.
அகண்ணமட ஆத்ணம. அடன் கண்ணம ஆமழண
ீபமபம் அவந்ட டன்வழத "மன்" ன்று
யவப்டடமன் அங்கமம்; Ego ன்ட. இந்ட Ego-

வபத்டமன் மம் ளனம்மறம் ஆத்ணம ன் டப்மகச்
ளசமல்யபிடுகயழமம். னத்த்டயழ என ளசமம்வ

அனக்கய, அந்ட ளசமம்னக்குள் இனக்கய மற ஆனமக்கு

த்வட னத்ம் ன்கயட ழமத்டமன், மம் டி
ீப அங்கமத்வட ஆத்ணம ன்டம். ளசமம்ன ம்
னத்த்டவதட ன்ட ழம இடறம்
ஆத்ணமறவதடடமன். இடறம் "மி"ல் பமணல்,
"ன்னுவத"

ன்டயல்டமன் பனடினேம். ஆத்ணமறவத

ஆமத்டயல் பந்டடடமழ இட?
ஆமல் ஆத்ணமழபம "டன்னுவதட" ன்று வடப்
ற்யனேம் ண்டபடயல்வ. அடற்குத் "டமன்" என்வத்
டமன் ளடரினேழண டபி, டக்கு ளபநி பஸ்டபமக,
"டன்னுவத"

ன்று ளசமல்யக்ளகமள்றம்டிதமக

ளடமன்றும் இனப்டமகத் ளடரிதமட. அடிணயனந்ழட
ீபின் ர்பஸ்பனம் பந்டயனந்டமறம் அட
இபற்ழமடு ம்ந்டப்டுபடயல்வ.
ஆவசனேம் ஆத்ணமவபக் குயத்டழட
ளடய்பத்டயன் குல் (மன்கமம் மகம்)
அத்வபடம்
ஆவசனேம் ஆத்ணமவபக் குயத்டழட
மம் அயந்ட ஆந்டளணல்மம் சயன் ீப மம
அங்கமம் ன் Ego -றவதழட. இட

ஆவசப்னர்த்டயதமழழத ஆந்டணவபட. ஆத்ணமழபம
ஆவசழத இல்மடட. அன்தணம இன்ளமன்வக்
குயத்டத்டமழ ஆவச ற்னடினேம்? ஆத்ணமறக்கு அன்த
பஸ்ட டறம் ளடரிதமழட! ஆமறம், ப்டி சயன் ீப
மின் வசடன்தனம் ஆத்ண வசடன்தத்டயயனந்ட

பந்டடடமழம அப்டிழத இந்ட ஆவசனேம்கூ

ஆத்ணமபிம் இடற்குள்ந ஆவசதியனந்டடமன் பந்டட.
இப்டிச் ளசமன்மல் ஆச்சர்தணமக இனக்கும்.
டிளதமன்மக ணமத்டயழண இனப்ட ஆத்ணம. அடமபட,
ஆத்ணம அத்வபட பஸ்ட. இட ப்டி த்வபட ரீடயதில்
ணட்டுழண வபக்கக்கூடித ஆவச ன்டற்கு
ஆஸ்டணமதினக்க னடினேம் ன்று
ஆச்சரிதணமதினக்கமம். ஆத்ணமவபக் ளகமஞ்சம்கூ

அயந்ட ளகமள்நமட ீப ணஸ் அடிம் ப்டி ஆவச
வபக்க னடினேம் ன்றும் ழகட்கமம்.
ஆமறம் உயத்டயழ இப்டித்டமன்

ளசமல்யதினக்கயட. தமஜ்ஜபல்க்த ணர்ய
டம்னவத த்ி வணத்ழதிக்கு உழடசம்

ண்டணயத்டயல்* இவ்பிதம் ளசமல்கயமர். „ஆவச‟ ன்
பமர்த்வடவதச் ளசமல்மணல் „ப்ரிதம்‟ ன்று ளசமல்கயமர்.
இண்டும் என்றுக்ளகமன்று ளமம் ளனங்கயத
ம்ந்டனள்நவபடமன்; என்ழகூ ன்று
ளசமல்யபிமம். மம் ஆவசப்டுகய
பஸ்டக்கநிளணல்மம் ணக்கு ப்ரிதம் இனக்கயட.
ணக்கு அப்ரிதணமபற்யம் ஆவசதில்வ. அபர்
(தமஜ்ஜபல்க்தர்) ன்
ளசமல்கயமளன்மல்,‟ளண்மடிக்கு அகனவதமிம்
ப்ரிதம் இனக்கயளடன்மல் அபவ னன்ிட்ழ அபள்
ப்ரிதம் வபக்கயமள் ன்று அர்த்டணயல்வ. ஆத்ணமவப
(டன்வ) னன்ிட்ழ அபிம் இபள் ரிதம்
வபக்கயமள். இப்டிழதடமன் அபன் இபநிம் ஆவச
வபப்டம். னத்மசம் ன் ப்ரிதம் அந்டப்

ிள்வநகவநழத னன்ிட்டு அல், ஆத்ணமவப

னன்ிட்டுத்டமன். பித்டம் (ளமனள்) ப்ரிதணமதினப்டம்
இழட கமஞத்டக்கமகத்டமன்‟ ன்று ளசமல்யக்ளகமண்டு
ழமகயமர். மன் னன்ழ ளசமன்ட யவபினக்கமம்:
ளமனநமவச ளகமண் எனபர் ிள்வநக்கமகப் ளமனவந
பிட்மர், ளசபிட்மர், அப்னம் ிள்வநவத இண்மம்
ளண்மட்டிக்கமக பிட்மர்; டணக்கு உம்ன
ரிதில்மடழமட அபவநனேம் பிட்டு டமம் ணட்டும்
ழமமக்குப் ண்ஞிக் ளகமண்மர்; அப்னம் அந்ட

உம்ிழனேம் ஜமழந்த்ரிதத்டக்கமகக் கர்ழணந்த்ரிதத்வட
பிட்மர் (அடகவந ளபட்டி ஆழன் ண்ஞ

ம்ணடயத்டமர்) ன்று ளசமன்ழன். இடற்கு ழணழ
ணயன் ஆந்டத்டக்கமக ல்ம இந்டயரிதத்வடனேழண
பிட்டு பிட்டுக் குடித்டபிட்டுக் ளகமம்ணமநம் ழமட்மர்,
ணவனேம் பிட்டு பிட்டு அபனக்ழக இன்ளடன்று
இம் ளடரிதமட உதிரின் ஆந்டத்டக்கமக (உதிர்
ஆந்டப்டுணம, மழடம ன் கூ அபனக்கத் ளடரிதமட.
அட ன் ன்றும் ளடரிதமட. ஆமறம் அட இனந்டமல்
ழமடம் ன்டற்கமகழப) த்டவ பனணமமறம்

ணயன் பிதமமம் இல்மணல், அடமபட ணவனேம்
பிட்டுபிட்டு, 'ழகமணம'பில் டன்வ வபத்டயனக்கச்
ளசமன்மர் - ன்று கூட்யல் பமகன்கவநக்
ழகமத்டக்ளகமண்டு ழமபட ழம ீநணமகச்

ளசமல்யக்ளகமண்டு ழமழன். ஆழ்ந்ட உள்ழந ழமமல்
இந்ட ஆவசக்ளகல்மம் ஆஸ்டணமகும் உதிர்னெம்டமன்
ஆத்ணம ன்ட னரினேம். அடிம் ணக்கு (அடமபட

வசடன்தமம ீபனுக்கு) ப்ரிதம், ஆவச இனப்டம்
இடயயனந்ட ளடரினேம்.

ஞத்டயம் ஆவச ஞத்டக்கமகழப இனந்டமல் அந்டப்
ஞத்வடப் ிள்வநக்கமகச் ளசபனயக்கத் ழடமன்மட.
ிள்வநதமவசனேம் அபனுக்கமகழப இனந்டமல்
இவநதமறக்கமக அபவத் டயஸ்கரிக்கத் ழடமன்மட.
இப்டிழத இவநதமள் ஆவசனேம் அபள் ளமனட்ழ

இல்வ ன்று ளடரிகயட. என்வபி என்று அகயட
ஆவசதமக னடயல் ஞம், அப்னம் ிள்வந, ளண்மட்டி,
டன் கர்ழணந்த்ரித ஜமழந்த்ரிதங்கள் ன்று ழமய்
உதிர்னெணமனேள்ந டன்னுவத யத் "டமி"ம்டமன்
னடிந்ட னடிபம ஆவச ன்று ளடரிகயட. னடிற
ன்மறம் ஆம் ஆவசதியனந்ட ல்மழண அவட

வபத்டத்டமன். சயன் „மம‟ டன்னுவத ளமந்ட
ணயன் த்னப்டயக்கமகத்டமன் ஞம், ிள்வந, ளண்மட்டி,

சரிம் னடயதபற்யல் ஆவச. இவப எவ்ளபமன்யனம்
ணஸ் எழ ணமடயரி த்னப்டயப்மணல் என்வபி
இன்ளமன்யம் அடயக த்னப்டய கமண்டமல்டமன்

எவ்ளபமன்மக ஆவசவத பிட்டுக்ளகமண்ழ ழமதிற்று.
உம்னக்கு அப்னம் ணஸ் டன்ிழண ஆவசப்ட்ட;
அடற்கமக உம்வனேம்பித் டதமமதிற்று. ஆமல்
னடிபிழ ணஸ் டன்வனேம் பிக்கயக்ளகமண்டு

உதிவ ணமத்டயம் இனக்கபிடும்ழமட, அடற்ழக ரிதமக
பிநங்கமபிட்மறம் அட ஆத்ணமபிம் ளகமண்டுள்ந
ப்ரிதத்டமல்டமன் இப்டிச் ளசய்கயட ன்று ளடரிகயட.
இப்டி இம் ளடரிதமணல் இனக்கய ப்ரிதத்வட இம்
னரிபடமக ஆக்கயக்ளகமண்மல் இப்ழமழட ணவ

ஆத்ணமபிழ எடுக்கய இல்மணற் ண்ஞிக்ளகமண்டு

அத்ணமபமக ணட்டும் இனப்டற்கு ண்ஞம் பந்டபிடும்.
„டடஸ்டழடம

யதம்வதடத் ஆத்ணந்ழதப பசம் ழதத்‟

ன்று கபமன் உழடசம் ண்ஞிதடி ளசய்ட
மர்க்கத்ழடமன்றும்.
* ப்னடமண்தகம் 2.4,5

அறப் வ அனயற ஆத்ண தழண
ளடய்பத்டயன் குல் (மன்கமம் மகம்)
அத்வபடம்
அறப் வ அனயற ஆத்ண தழண
அபர் ளசமன் அந்ட ஆத்ணம ளபறுழண இனப்ட
ன்ழன். அப்னம் 'ளபறுழண' ன்மல் 'ளபயச்ளசன்று
சூன்தணமய்" ன்று இல்வ; அட வசடன்தணமய்,

ஆந்டணமய் இனப்ட ன்ழன். இனப்டடமன் த்;
ணமதிமணல் உதிமய், அயபமய், உஞர்பமனேள்ந
வசடன்தழண சயத்; அந்ட உஞர்ற ளபநிதிழ என்வ
அடேபிப்டமல் ற்டுபடமக இல்மணல் டட

ஸ்பமபத்டயழழத இனப்டமக அடேபிப்டடமன்
ஆந்டம். த்-சயத்-ஆந்டம் ன்ழ இடமல்

ஆத்ணமவபச் ளசமல்கயமர்கள். இட ளபநிதிறள்ந
என்வ அயபடமகறம், அவடக் குயத்ட

ஆந்டயப்டமகறம் இல்மணல் டன்யபமக
(ஸ்பழமடணமக), டன்னுஞர்பமக (ஸ்பமடேனடயதமக)
இனப்டமல்டமன் "ளபறுழண" ன்று ளசமல்ழர்ந்டட.
டக்கு அந்யதணமய் இன்ளமன்யல்மட „ளபறுழண‟;
ழகப யவதின் „ளபறுழண‟.

அந்ட யவக்குப் ழமய் ணஸ் இல்மணல், உம்ன
இல்மணல் (அடமபட, உம்வ மன் ன்று

யவக்கமணல்) ஆமல்டமன் கமணக்ழமடமடய அறப்வ
அனயந்ட ஆத்ண தம் ளனடினேம்.
சமபிமல் இப்ழமடள்ந உம்வ இல்மணல் ஆக்கயக்
ளகமள்ந னடினேழண டபி உம்ழ இல்மணல் ஆக்கயக்

ளகமள்நனடிதமட. ளசத்டமறம் ணறு ன்ணமபில் ணறுடி
என உம்ன, கத்டயல் தமடம சரீம், ¨திவடில்
ழனேம்ன ன்று உம்னகள் ற்த்டமன் ளசய்னேம்.
அடமல், "உம்ன மில்வ" ன்று ஜமம் டமன்
ளசமல்னேழ டபி, சமற அல்.
ளடமல்வதின் னெ கமஞம்
அத்டவ உத்பத்டக்கும் னெம் கமணக்ழமடம்டமன்
ன்று (கர வடதின்) இந்ட இத்டயல் கபமன் ளசமன்

ழமடயறம், "இந்ட கமணக்ழமடனங்கூ effect-டமன் (ழபழ
என்யயனந்ட பிவநந்டடடமன்). இடற்கும் cause(னெகமஞம்)

உண்டு. அட ணஸ்டமன் ணழமமசம்

ண்ஞி ஆத்ண தணவபடடமன் க்ஷ்தம்" ன்று ழபறு
இங்கநில் அபர் ளடநிற ளசய்டயனக்கயமர்.

ணக்குத் ளடரிதக்கூடித அநபில் ஆவசடமன்

அர்த்டத்டக்கு னெகமஞம். மம் இனக்கய யவதில்
ப்தத்டப்க்கூடிதட அவசவத அக்குபடற்குத்டமன்.
ணக்கு என கஷ்ம் பனகயளடன்மல் அடற்கு ழர்
கமஞணமக ணக்குக் கமட்க்கூடிதட ஆவசடமன்.
"ஆவசப்ட்மழதமல்யழதம? டு அபஸ்வட"

ன்கயழமழண, அப்டி! ஆடமல் ணக்குக் கயட்டிடமகக்

கமட்க் கூடித proximate-ஆக ஆவச இனப்டமல் அவடக்
கமஞம் ன்மர்.
ஆமல், இட னெ கமஞணயல்வ. ணறுடி ணறுடி னற்று
வபக்கய னெணம கவதமன் னச்சய ஆவசடமன் ன்று

ளசமன்ட னறேக்க ரிதில்வ; னறேக்கத் டப்னணயல்வ.
ஆவசக்குக் கமஞம் ணஸ். அடற்கும் கமஞணம
ணமவதடமன் த்வபட ப்ஞ்சத்டக்ழக னெகமஞம்.
அடடமன் டமய்ப்னச்சய. டமதமகச் ளசமல்படம் அந்ட ணம
ணமவதவதத்டமன்! அட இனக்கட்டும். ஆமல் ீபமக
இனப்பின் ந்டயவவத ணயன் னெணமகழப
ணமவத உண்மக்குபடமல் ணழமமசழண ீபன்
னதழபண்டிதட.
ஆவசக்கு ழர் கமஞம் ணயறம் குயப்மக ழம
குஞம் ன் டன்வணதமகும். ழமகுஞ னத்ப: "ழம குஞத்டயல் ிந்டட ஆவச" ன்ழ கபமன்

ளசமல்கயமமடமல் ழம குஞந்டமன் ஆவசக்கு ழர்
கமஞபஸ்ட ன்று ளடரிகயட.
த்ப - ழம - டழணம குஞங்கள் ன்கய னென்யல்
ணயவதில் ப்ன்ணமதினக்கும் (ளடநிந்டயனக்கும்)
த்பணமதில்மணல், டயறம் ஈடுமணல் ணந்டயத்டச்
ழசமம்ிக்ளகமண்டு கயக்கும் டணமகறணயல்மணல்,
டனடன ளபன்று டமபட ண்ஞிக்ளகமண்டினக்கத்
டெண்டுகய ழபகணமகயத யல் ணஸ் யவந்டயனக்கும்
ழமடடமன் ஆவச உண்மகயட. இப்டிச் ளசமன்டமல்
ணவ ஆச்தித்டத்டமன் ழம குஞம் (ந்டக்

குஞனழண) இனக்கயட ன்று ளடரிகயட. ஆவகதமல்
ழமகுஞனம் அர்த்டத்டயன் னெக் கமஞணயல்வ.
ணஸ்டமன் கமஞம் ன்று ளடரிகயட. கவசயதில்
னக்குஞங்கள், ணஸ் ல்மழண ணமவததின்
ழபவடமன். அடடமன் னெ கமஞளணன்று னடிகயட.
ஆமறம் ணமவத ன் அந்ட ணமசக்டயவத மம்
என்றும் ண்ஞ னடிதமட. அவட அக்க ம்ணமல்
ஆகமட. ம்ணமல் னடிதக்கூடிதட ம்ணயனள்ந ணவ
அக்குபடடமன். ணவன எழ சமமய் அடிக்கயட
ன்மல் அந்ட ணவனவத யறுத்ட ம்ணமல் ஆகுணம?
ம்ணகத்ட ன்ல் கடவபத்டமன் சமத்டயக்ளகமள்ந

னடினேம். அந்டச் சமழ மம் கடவப இறேத்டச் சமத்ட
ளபமட்மணறம் ளசய்னேம். ஆமல் கஷ்ப்ட்மல்
சமத்டயபிமம்.

ஆக, ம்வணப் ளமறுத்டணட்டில் அர்த்ட ம்வதின்
கமஞம் ணஸ்டமன். ஆவச அடயயனந்ழட ழடமன்றுகயட.
ணயன் டமம், அரிப்னடமன் ஆவச ன்று னன்ழழத
ளசமல்யதமதிற்று.
இங்ழக னடயல் அர்றிம் ளகட் டெண்டுடல்கறக்கு
proximate cause-ஆக

(உடிக் கமஞணமக) ஆவசவதச்

ளசமன்மறம், உழழத அந்ட ஆவசக்கு ஆடமம் ணஸ்
ன்று ழணழ ளகமண்டு ழமகயமர்.
கர வடதின் உழடச ஆம்த்டயழழத அர்த்ட
ம்வக்கு ஆடயனெத்டயயனந்ட னடிறபவ என
யஸ்ட் ளகமடுத்டயனக்கயமர். அங்ழக, "யவப்டமல்

ணடேஷ்தனுக்கு பிதங்கநில் (ழமக்த பஸ்டக்கநில்)
ளடமர்ன ற்டுகயட; அந்டத் ளடமர்ிமல் ஆவச
ிக்கயட. ("ங்கமத் ஞ்மதழட கமண:");
ஆவசதியனந்ட க்ழமடம் ிக்கயட, க்ழமடத்டயயனந்ட
ழணமம், ழணமத்டயயனந்ட னத்டயதின் கக்கம், னத்டயக்

கக்கத்டயயனந்ட னத்டயதின் அனயழப ற்டுகயட; அப்னம்
ஆமணயழத பஞமய்
ீ
, மனய்ப் ழமய்பிடுகயமன்"
ன்கயமர்.* கமணம் ஆடய கமஞணயல்வ. யவப்ன ன்ட
பிதங்கநில் ளடமர்ன ளகமள்படமல்டமன் கமணம்
உண்மகயட. யவப்னக்கு ஸ்டமம் ணஸ்
ணயயனந்டடமன் ண்ஞங்கள் உண்மகயன்.
ணவக் ளகமண்ழ ணமவத டி ீபத்பத்வட
ற்டுத்டபடமல் இண்வனேம் ழசர்த்ட „ணணமவத' ன்று
ளரிதபர்கள் ளசமல்யதினக்கயமர்கள். அடடமன் னெ
கமஞம் அட ழமமல்டமன் கமணக்ழமடமடய
இறேப்னக்கநியனந்ட பிடுட்டு சமந்டயனேம், சமச்பட
றகனம் ளனடினேம்.

மன் னடயல் ஆம்ித்ட இத்டயல் (கர வடதின் னென்மம்
அத்தமதத்டயல் கமணக்ழமடம் ற்யத குடயதில்) கபமன்
கமணக்ழமடம்டமன் மத்டயல் ீபவ றகயட ன்று

ளசமன்வடத் ளடமர்ந்ழட, இந்ட ஆவசத் டீக்கு இந்த்ரிதம்,
ணஸ், னத்டய ஆகயதவப அடயஷ்மம் ன்று

ளசமல்கயழமட இந்ட னென்யமல் ணமவத ஆத்ணமபிழ
உண்மக்குகய டி ீபத்ப மபம்டமன் ல்ம
அர்த்டத்டக்கும் னெகமஞம் ன்று ளடநிற

ளசய்டபிடுகயமர். இந்ட னென்வனேழண ழசர்த்டத்டமன்

ளமடபிழ ணணமவத ன்ட. இந்த்ரித த்பமம
(னன்கநின் பனயழத) கட்டுப்மணல் ஏடுபட

ணஸ்டமன். இந்த்ரிதங்கநின் ஆவசப் சயகறக்கும்
ஆட்ங்கறக்கும் ணஸ்டமன் கமஞம். இப்டி ஏமணல்
ணவக் கட்டுப்டுத்டபட னத்டய. ஆக அங்கமட ணஸ்
இந்த்ரிதணமகறம், அக்குகய ணஸ் னத்டயதமகறம்
இனக்கயளடன்று ளசமல்யபிமம்.
* கர வட 2.62-63

இந்த்ரிதத்டக்கும் உதர்றண்டு
ளடய்பத்டயன் குல் (மன்கமம் மகம்)
அத்வபடம்
இந்த்ரிதத்டக்கும் உதர்றண்டு
இந்ட னென்வப் ற்யனேம், இடயல் என்வபி என்று
உதர்ந்டட ன்று ழணழ ளசமல்யக்ளகமண்டு ழமகயமர்:
இந்த்ரிதமஞி மண்தமற:இந்த்ரிழதப்த:ம் ண:
ணஸ்ட ம னத்டய:ழதம னத்ழட:டஸ்ட : ||
(கர வட 3.42)

இந்த்ரிதங்கள் உஞர்றவதவப ன்று ஆம்ிக்கயமர்.
"மஞி" ன்மல் உதர்ற ளமனந்டயதவப. ம்வண அட
மடமநத்டக்கு இறேத்டபிடும் இந்த்ரிதங்கவநதம
உதர்ந்டவப ன்கயமழன்மல். ஆணமம், அப்டித்டமன்
ளசமல்கயமர். டமன் ளசமன்ட ணட்டுணயல்வ. இப்டித்டமன்
ளரிதபர்கள் ளசமல்கயமர் -களநன்று ழபறு ளசமல்கயமர்.
"ஆற:" ன்மல் "ளசமல்கயமர்கள்". "இந்த்ரிதமஞி

மஞி ஆற:" - இந்த்ரிதங்கள் உதர்ற ளமனந்டயதவப
ன்று ளசமல்கயமர்கள்." தமர் ளசமல்கயமர்களநன்மல்,
பிதம் ளடரிந்ட ளரிதபர்கள் ளசமல்கயமர்கள்.
"பிதம் ளடரிந்ட ளரிதபர்கள்" ன்று கபமன்
ளபநிப்ச் ளசமல்மபிட்மறம், இபர் என
அிப்மதத்வட எப்னக்ளகமண்டு ழணற்ழகமள்

கமட்டுகயமளன்மல் அவடச் ளசமன்பர்கள்
பிதக்ஜர்கநம ளரிதபர்கநமகத்டமன்
இனக்கழபண்டும்.

ம்வணக் கர ழன இறேத்டபிடும் இந்த்ரிதங்கவந ன்
உசந்டவபதமய் ளசமல்கயமளன்மல் அடடமன் க்னஷ்ஞ
ணமத்ணமபின் பனக்கம். டயறழண ல்ட ளமல்மடட

கந்டடமன் இனக்கும். பிம்கூ ணனந்டமக ப்ழதமப்
டுபடண்டு. அந்ட ணமடயரி டயழனேம் இனக்கய ல்வட
கபமன் ச்மகயக்க ழபண்டித இத்டயல், ச்மகயக்கக்கூடித
அநபில் ச்மகயத்டப் ழசுபழட அபர் பனக்கம். 'ளகட்ட
ண்ஞ ளமம் இம் ளகமடுப்டமக, ஆமறம்

டக்குள்ழந டநிப்ழம ல்டம் உள்நடமக என்று
இனக்கயட; அவட எனத்டன் அடிதமடு பிட்மல்டமன்

ல்ட' ன்று உள்நழமடகூ, இப்ழமட அபன் இனக்கய
அக்ப ஸ்டயடயதில் அப்டி அடிழதமடு பி அபமல்
னடினேணம ன்று கபமன் மர்ப்மர். அபர் "ஆற" ன்று
குயப்ிடுகய ளரிதபர்கநம ணட டர்ண
சமஸ்த்க்கமர்கறம் மர்ப்மர்கள். அப்டி அடிழதமடு
பிட்டுபி அபனுக்கு உறுடய ழமடமட ன்டமல்,
அபவக் ளகமஞ்சம் ளகமஞ்சணமக பிப் ண்டபடற்கு
பசடயதமக பனய ழமட்டுத் டனபமர்கள். அடயழ உள்ந

ல்வடக் கமட்டி, இப்டி அவடக் ளகமண்டு ண்ஞ

னடிந்ட ல்டகநில் அபவச் ளசறத்டபமர்கள் அடமபட அடிழதமடு பிமணல், ளகட்ட ண்ஞ
இணயனப்பற்வ ணட்டும் பிப் ண்டபமர்கள்.
இப்டிழத ழமமல்டமன் அப்னம் அடிழதமடு
என்வபிடுகய க்பம் ற்டும்.

ஞத்டக்கமக கபமவ ப்மர்த்டவ ண்டபட
டப்னடமன். கஷ்ம் ழமகடம், வ்தமடய டீடம் ன்று
ப்மர்த்டவ ண்டபடகூ அபிழபகம்டமன்.
கபமனுக்கமகழப கபமன் ன் ப்ழவணழதமடு ளசய்கய
க்டயடமன் யணம க்டய. ஆமல் கபமழம (கர வடதில்
இன்ழமரித்டயல்)* இப்டிப் ஞத்டக்கமகறம், கஷ்
யவ்னத்டயக்கமகறம் ப்மர்த்டயக்கயபர்கவநக்கூ

உதர்ந்டபர்கள் ("உடமம:") ன்கயமர். ன் அப்டிச்
ளசமல்கயமளன்மல், ப்மர்த்டவ ளசய்பட, டழபம
என்றுக்கமக கபமன் ன்று எனத்டவ யவப்ட,
ம்ணமல் னடிதமட என்வச் ளசதகய ணம சக்டன்
அபன் ன்டமல் அபிம் ழபண்டிக்ளகமள்பட
(இடயழழத ம் ழபண்டுடவ யவழபற்ய வபக்கும்
அனள் ணஸ் அபனுக்கு உண்டு ன் ம்ிக்வகனேம்
இனக்கயட) - இப்டி அழக ல் பிதங்கள்
ஞத்டக்கமகறம் கஷ் யவ்னத்டயக்கமகறம்
ப்மர்த்டயப்டயல்கூ இனக்கத்டமழ ளசய்கயன்?
அடமல்டமன் இப்டி ப்மர்த்டயப்பர்கவநனேம்
உசந்டபர்கநமகச் ளசமன்மர். "ழடம என டயனுயல்
ன்ிம் பந்டபிட்மல் ழமடம். அப்னம் ரிதம
டயனுயல் பனம்டிதம க்பத்வட அபனுக்குக்

ளகமஞ்சம்ளகமஞ்சணமகத் டந்டபிமம்" ன்று
யவத்டத்டமன் அப்டிச் ளசமன்மர்.

அன்ழமடு அபவ யவக்கடளணன்டகூ இல்வ.
கம்ன் ணமடயரி தத்ழடமடு, சயசுமன் ணமடயரி
க்ழமடத்ழடமடு யவத்டமல்கூ ரி, அபர்கறம்

யவத்டமர்கழநம இல்வழதம, அடமல் அபர்கறக்கும்
உதர்கடய ளகமடுப்ட ன்று டயறம் ல்வடப் மர்த்டபர்
அபர். அழகக் ளகட்டயல் டநி ல்ட இனந்டமறம்
ல்வட 'ன்கழஜ்' ண்ஞிக்ளகமண்ழ ழமய் அப்னம்
ல்ட ளகட்ட இண்வனேம் பிட்டுபிடும்டிப்
ண்டபமர். இடடமன் ம் ழபட டர்ணத்டயன் பனய.
இங்ழக ல்ட ளகட்ட இண்வனேம் னடிபிழ
டள்றபட ற்யக் குயப்ிட்ழன். ல்வட ன்

டள்நடம் ன் ழகள்பி னமம். அடற்கு அப்னம்
பனகயழன். அத்வபடம் ன்டன் டமத்ர்தழண இப்டி
இண்வனேம் டள்றபடயல்டமன் இனக்கயட.
ஞத்டமல் டம டர்ணனம் ண்ஞமழணமல்யழதம?
எனத்டனுக்கு வ்தமடய அல்ட ழபழ கஷ்ம்

டீர்ந்டமல்டமழ அபன் கபமவ யச்சயந்வடதமய்
த்தமிக்க னடினேம், னெத்டக்குத் ளடமண்டு ண்ஞ
னடினேம்? ஆடிதமல் இடகவநனேம்
ழபண்டுகயபர்கறக்குக் ளகமடுத்ட, அபர்கவந உடமர்கள்
யஸ்டில் ழசர்த்டக் ளகமள்பமர். னடிபிழ டமழணம,
டர்ணழணம, வ்தமடயழதம, கஷ்ழணம டறழண எனத்டனுக்கு
என ளமனட்மக இனக்கப்மடடமன். இளடல்மழண
ணமதம ப்ஞ்ச ணமசமம் ன்று அபன்

டள்நழபண்தடிடடமன். ஆமல், ஆம் டவசதில் இவட
எனத்டனுக்குச் ளசமன்மல் ரிப்மட. அபன் டமம்
ழபண்மம் ப்வடத் டபமகப் னரிந்டளகமண்டு டதம
டமக்ஷயண்தணயல்மட க்னொ சயத்டமக ஆபடற்கு
பிக்கூமட. 'வ்தமடய ணக்கயல்வ' ன்
வபமக்தத்வடப் ளமணழ அவட

குஞப்டுத்டயக்ளகமள்நமணல் பிட்மமமல் அப்னம்
அபன் இண்டு ணங்கு அனக்கூடுட்ண. கஷ் - றகத்வட
ணணமகப் மர்க்க அப்தயப்டற்கு னந்டயழத, 'கஷ்ம்

பந்டமல் பட்டும், அடற்கமக ப்மர்த்டயப்டயல்வ' ன்று
வபத்டக்ளகமண்மமமல் அப்னம் அந்டக் கஷ்த்வட
இன்ம் ளரிசமக பந பிட்டுபிட்டு, அடயயனந்ட

பிடுட்டு detached -ஆக யற்கத் ளடரிதமணல் ளமம்றம்
அபஸ்வடப் ழரிடும்.
ம்னவத சமஸ்த்ங்கவநக் ளகமடுத்ட ளரிதபர்கறம்,
ல்ம சமஸ்த்ங்கவநனேம் கவந்ளடடுத்ட (கர வடதமகக்)
ளகமடுத்டயனக்கய கபமனும், இப்டிப்  கமஞங்கவந
உத்ழடசயத்ட, குயப்மக என சமடமஞ ணடேஷ்தன்
இனக்கப்ட் ணயவவத கபத்டயல் ளகமண்டு,
அப்டிப் ட்பர்கவநக் கபனகய பிதங்கநில்

அங்கங்ழக ழடம ல்ட இனந்டமறம் அந்ட அநறக்கு
அடயழ அபன் ப்வ்னத்டயப்டற்கு (ஈடுடுபடற்கு)
அடேணடயத்ட, பனயப்டுத்டயத் டந்டயனக்கயமர்கள்.
இம்ணமடயரிடமன் இந்த்ரிதங்கவந 'மஞி' - 'உசந்டவப'
ன்று ளசமன்ட. த்டவழதம அனகம, ளடய்பிகணம,
ரிசுத்ட ஆந்டணம அடேழமகங்கவநனேம் இந்த்ரித

த்பமம ளனடிகயழடமல்யழதம? அம்மள் ந்யடயதில்
ளய்டீம் ழமட்மல் அந்ட டமவதின் பனயதமகழப
இந்ட னெக்கு மந்யத்தத்வடனேம் ணக்குள்ழந
அனுப்ிகயடல்பம? அபறக்குக் கண்குநி அங்கமம்
ளசய்ட டர்சம் ளசய்னேம்ழமட இந்ட ழத் இந்த்ரிதம்

னெம் ளடய்பிகத்வடப் மம் ண்டகயழமணல்பம?
த்தமவகதமர்பமள் க்னடய, டமனேணமபர் மல் தமமபட
ணஸ் உனகய றஸ்பணமகப் மடிக் ழகட்மல் அப்ழமட
ச்ழமத்ழந்த்ரிதத்டயன் பனயதமக ஈச்ப சயந்டவ

ணக்குள்ழந மதபில்வதம? இப்டி, இந்த்ரிதங்கள்
ளமடபமகக் ளகட்டயழழத ழமபடமதினந்டமறம்,

னடிபிழ அவப டள்ந ழபண்டிதவபதமதினந்டமறம்,
அப்டித் டள்ந னடிதமட ஆம் கமத்டயல் அபற்மறம்
ளசய்தக்கூடித ல்டகவநச் ளசய்தப் னகழபண்டும்.
னவ ண்டபட, ழக்ஷத்மஞம்-ஆத டர்சம்

ண்டபட, மண ங்கர ர்த்டம் ண்டபட, ழகமதில்
கட்டுபட, குநம் ளபட்டுபட, ழடனும் னெப்ஞி

ளசய்பட ன்யப்டிதமபற்யல் வக, கமல், கண், னெக்கு,
மக்கு னடமபற்வ ஈடுடுத்டழபண்டும்.
இப்டிப்ட் ல்பற்வச் ளசய்தத் டயன்

ளற்யனப்டமல் இந்த்ரிதங்கள் உசந்டவபடமன்.
எவ்ளபமன இந்த்ரிதத்வடனேம் டுத்டக்ளகமண்டு அட
மசக்டய ண்ஞி என ணயயன் - ஆமல் ணம
ணயயமக இல்மணல் ீபனுள்ந ணயயமக இனப்ட ன்று மர்த்டமல் அட ளமம்றம் உசந்டடமகத்டமன்
ளடரினேம். இத்டனூண்டு என கண் - இட என ளரித
ணவத்ளடமவழத மர்க்கயட, டயனுற டயனும

பர்ஞ ழடங்கவநப் னரிந்டளகமள்கயட. அப்டிழத கமட
ஆதிம் பவகப்ட் சப்ட ழடங்கவந, இட

இன்மனவதட, இட இந்ட ம்னக - க்ஷயனேவதட,
இன் பமத்தத்டவதட ன்ளல்மம்
ளடரிந்டளகமள்கயட. இழட ணமடயரிடமன் மக்கு மமதிம்
னசய ழடங்கவநத் ளடரிந்டளகமள்கயட. இப்டிழத

பமவ, மற்ம் ன்று எவ்ளபமன ண்த்டக்கும்
என்மக த்டவழதம, னெக்குக்கு பிதணமகயன்.
ஸ்ர்ச உஞர்ச்சயவத டுத்டக்ளகமண்மல் அட

ல்மபற்வனேம்பிப் ளரித ஆச்சர்தம்! றேடடி
ண்டடி ஆனக்கயஞறு. அடயழ த்ட இனடடி ஆனனள்ந
த்டக்கு அடிதிழ ழடம என ளமனள் ப்ழமழடம

பிறேந்டட அப்டிழத கயக்கயட. அவட மம் கண்ஞமல்
மர்க்க னடிதபில்வ. வகதமல் ஸ்ர்சயக்க னடிதழப
னடிதமட. ஆமறம் இத்டவ டெத்டக்கு

ளபநிதியனந்ட என ீநணம ழகமவ பிட்டு அவடத்
ளடமட்டுபிட்மல்கூப் ழமடம் - என ணமடயரி அடன்
'ழப்' ன், அட

ளகட்டிதமதினப்டம, ளணத்ளடன்யனப்டம

ன்ளல்மம் னரிந்டளகமண்டுபி னடிகயட. அடமல்

இந்டத் டயவணகவநப் ளற் இந்த்ரிதங்கவந உசந்டவப
ன்று ளசமல்படயல் டப்ில்வ அல்பம?
கவசயதில் ளரித பிழமடம் ன்ளபன்மல் இப்டிக்
கர்கள், சப்டங்கள், பமவகள் இத்தமடயகவந
பமஸ்டபத்டயல் ளடரிந்டளகமண்வப இந்டக் கண், கமட,
னெக்கு அல். இபற்யன் னெம் னெவநடமன்
ளடரிந்டளகமள்கயட. டேண்ஞிதடமக அந்ட னெவந

ளகமடுக்கும் களக்க்ஷன்கநில் டமன் வசடன்த கண்ட்

ஏடி இந்த்ரிதங்கறக்கு இந்ட சக்டயகவநக்

ளகமடுத்டயனக்கயட. இட அத்டவக்கும் ஆடமம் ணஸ்.
அடமல்டமன் இந்த்ரிதங்கள் உசந்டவப ன்று
ளசமன்டற்கப்னம் அபற்வபி ணஸ் உசந்டட
ன்கயமர்:'இந்த்ரிழதப்த ம் ண:' ணயன் கனபிகழந
இந்த்ரிதங்கநமடிதமல் இவ்வபி அட உசந்டட.
அப்னம் அந்ட ணவனேம்பி உசந்டட னத்டய:
'ணஸ்ட

ம னத்டய:' ணயல் உஞர்ச்சயகள் அவப

மட்டுக்குக் கயநம்ிபிடுகயன், இட ல்டம, ளகட்டம
ன்று மர்ப்டயல்வ. ணயல் ல்ட, ளகட்ட
ல்மழண என ழமத் ழடமன்யபிடுகயன். இபற்யழ
ட ல்ட ட ளகட்ட ன்று மர்த்ட, ளகட்வடத்

டள்நி ல்வட டுத்டக் ளகமள்றம்டிச் ளசய்படடமன்
"னத்டய" ணிழ யச்சதணயல்மணல் 

ழடமன்றும்ழமட, அடயழ இவடத்டமன் டுத்டக்
ளகமள்நழபண்டுளணன்று யச்சதப்டுத்டய உறுடய ளசய்ட
டனபட "னத்டய"டமன். ட ன்மதினக்கயட ன்று

அவடத் ழடடி ஏடுபழட ணயன் ழபவ. ஆமல்
ன்மதினப்ட ல்டமனேம் இனக்கும் ன்று ளசமல்

னடிதமட. ல்ட ட ன்று டீர்ணமம் ண்ஞி அடயல்
ணவப் ழமகச் ளசய்பட னத்டயதின் கமர்தம். ணம்
இந்ட யணயம் என்று ல்ளடன்று யவக்கும்; அடுத்ட
யணயம் இட ல்டயல்வ ன்று இன்ளமன்றுக்குப்
ழமகும். ம்சதித்டக் ளகமண்டும் சஞ்சயத்டக்
ளகமண்டுழண இனக்கும். னத்டய இப்டி இல்வ. "இட
ல்ட, இட ளகட்ட" ன்று அட உறுடயதமக
யர்ஞதித்டபிடும்.

ணஸ், னத்டய ன்கயபற்றுக்கு  இங்கநில் அந்ட
இத்வடப் ளமறுத்ட,  பிடணமக அர்த்டம்

ளகமடுக்கும்ழமட இங்ழக இப்டித்டமன் அர்த்டம்
ளசய்டளகமள்நழபண்டும். அந்டஃகஞம் ன்டயல் ணஸ்,
னத்டய, சயத்டம் அங்கமம் ன்று மன்கு இனப்டமகப்
மகுமடு ளசய்னேம்ழமட ஆசமர்தமள் இப்டித்டமன்

பிநக்கம் ளகமடுத்டயனக்கயமர். ஆமல் ளமடபமக ணஸ்
ன்ழட அந்டஃகஞம் ன் அர்த்டத்டயல்டமன்
உழதமகயக்கப்டுகயட. ளனம்மறம் மனும்
அப்டித்டமன் ளசமல்யக் ளகமண்டு ழமதினக்கயழன்.
அடமபட ணயழழத lower , higher ன்று (டமழ்ந்டடமகறம்
உதர்ந்டடமகறம் இண்டு குடயகள்) இனப்டமகறம்
இபற்யல் lower -டமன் ல்ட ளகட்கநில்
யச்சதணயல்மணல் ளபறுழண உஞர்ச்சயக்கு

ன்மதினப்டயல் ஏடுபடமக இனப்ட ன்றும், ல்வட
யர்ஞதித்ட "ட்ஜ்" ண்ஞிக்ளகமடுக்கும் higher mind அல்ட
ழணம ணஸ்டமன் னத்டய ன்றும் ளசமல்மம்.

ல்ட, ளகட்டயல் ல்வட யச்சதப்டுத்டயத் டனபழட
னத்டய ன்று மம் வனவதில் வபத்டக்

ளகமள்நபில்வ. ளகட்டற்கு மணர்த்தணமகத் டயட்ம்
ழமடுபவடக்கூ னத்டயதின் கமர்தணமகழப

யவக்கயழமம். ளகட்ழடம, ல்ழடம ணஸ் ணமடயரி
என்வப்ற்ய ளபறும் உஞர்ச்சய ழபகத்டயல் டமறுணமமக
மமக்கனம் ஏடிக்ளகமண்டிமணல், அவடப்ற்யத என
யச்சதணம அிப்மதத்ழடமடு டீர்ணமம் ண்ஞித் டயட்ம்
ழமட்டுத் டனபவடப் னத்டயதமக யவக்கயழமம். ஆக,

ப்டிப் மர்த்டமறம், ணஸ் – யச்சதணயல்மடட; னத்டய யச்சதனள்நட.

னடிபிழ ல்டணயல்வ, ளகட்டணயல்வ. இண்டும்
ணமவதடமன். ஆத்ணம டன்னுவத யஸ்டயடயதில்
அந்டஃகஞ ம்ந்டணயல்மணல், ணயன் சஞ்ச

ஏட்ணயல்மணல், சஞ்சத்வடப் ழமக்கய ஸ்டயப்டுத்டயத்
டனம் னத்டயதின் கமர்தனணயல்மணல் இனக்கயழமட
ப்டிதினக்கயட? அடமபட என ஜமிதின் ணமடய
யவதில் ப்டிதினக்கயட? அட ணக்குத் ளடரிதமட.
ஆமல், ணக்கும் எனபிடத்டயல் அட ணமடயரிதம டெக்க
யவவதப் ற்யத் ளடரினேம். ஸ்பப்ம் ன்டம
அந்டஃகஞ ஏட்ம்கூ இல்மட ஆழ்ந்ட டெக்க

யவவதச் ளசமல்கயழன். அங்ழக ல்ட ன்று டமபட
ளடரிந்டழடம, ளகட்ட ன்று டமபட இனந்டழடம? இந்ட
இண்டுழண ஆத்ணமறக்கு ம்ந்டணயல்மடவபடமன்.
ணமவததமல் அந்டஃகஞம் கல்ித்டக்ளகமள்கயவபடமன்.
ஆக, ல்ட, ளகட்வட யர்ஞதம் ண்ஞித் டனகய

உசந்ட கமர்தத்வடச் ளசய்னேம் னத்டயனேம்கூ னடிபம
உச்சயவ அல்.
கமணம் அடயஷ்மணமக ஊன்ய யற்கும் னென்று
ஆடமங்கநில் னத்டயனேம் என்று ன்று கபமழ

ளசமல்யதினப்வட னன்ழ மர்த்ழடமழண! கமணத்டக்கு
அடயஷ்மணமகறள்ந அட ப்டி னடிபம யவதமக
இனக்கனடினேம்? ல்ட ளமல்மடடகவந
டுத்டக்கமட்டுகய னத்டயனேம் ல்ழடமடு யன்றுடமன்
பிடும். அடமபட அடற்கு ல்டயழ கமணம் ன்று

வபத்டக்ளகமள்நமம். அடற்கு ழணழ ழமய்

ஆத்ணமவபக் கமட்டிக்ளகமடுக்க அட ப்ழதமப்மட.
டமமகத் டித்ட இனக்கய ஆத்ணமவப அடற்கு ழபம
ீபன் ணமடயரி ஆக்கயவபக்கய ணமவததின் ஸ்னஷ்டிடமன்
ல்ட ன்டம், அவட யச்சதப்டுத்டயத் டனகய

னத்டயனேங்கூ. ணமவதக்கு ழணழ ழமமல்டமன் ஆத்ணம
ிக்கும் ன்னும்ழமட னத்டயவதனேம் பிட்டுபிட்டு அற்கு
ழணழ ழமய்த்டமழ ஆகழபண்டும்? ஆடிதமல் னத்டய
னடிந்ட னடிபில்வ று ஆகயபிடுகயடல்பம?
* அத்தமதம் 7 ; ஸ்ழமகம் 18

த்டம ஆத்ணம
ளடய்பத்டயன் குல் (மன்கமம் மகம்)
அத்வபடம்
'த்'டம

ஆத்ணம

னத்டயக்கும் ஆடமணம ஆத்ணமடமன் உச்சய,

உசந்டபற்யளல்மம் உசந்டட. அவடத்டமன் 'டத்த்'
ன்டயல் 'டத்' ன்ட.
ட 'த்'? ன்வக்கும் ணமறுடல் ன்ழட இல்மணல்
உள்நடி இனப்டடமன்.
உள்நடி இனப்டடமன் உண்வண. அந்ட உண்வண,
த்தம், (அல்ட த் ன்மழ ழமடம்) அட
ஆத்ணமடமன்.
'டத்' ன்மல் 'அட'. ஆண்

ளண் ன்று அபமகழபம,

அபநமகழபம இல்மணல் 'அட'பமக இனப்ட ஆத்ணம.

அந்ட "அவட"ழதடமன் ஈச்பன் ன்று ளசமல்றம்ழமட
"அபன்" ன்கயழமம் - ஆண்மயல் ளசமல்கயழமம்.
ளமம்றம் அம்மள் க்டர்கநமக இனப்பர்கள்
ழபண்டுணமமல் 'அபள் ங்கல்ம் ப்டிழதம, அப்டி'
ன்று ளசமல்மழண டபி, ளமடபில் 'அபன்'

ன்டடமன் பனக்கம். 'அபன் அன்ய ஏர் அடறம்
அவசதமட' ன்ழ பசம். ஆழ்பமனம் (ம்ணமழ்பமனம்
டயனபமய்ளணமனயவத) ஆம்ிக்கும்ழமழட, 'உதர்ப
உதர்னவதபன் பன் அபன்' ன்றுடமன்
ளசமல்கயமர். இங்கயீ யறம் கமில் H ழமட்டு ீ
ன்று னனமகச் ளசமல்பட ணமத்ணமவபத்டமன்.

ம்ஸ்க்னடத்டயல் ':' ன்மல் 'அபன்'. ணமத்ணமவப
':' ன்ழ

குயப்ிடுபமர்கள். 'ழமம்' 'ழமம்'

ன்டமகப் ணமத்ணமறம் ீபமத்ணமறம் என்ழ ன்று
அத்வபட உமவ ளசய்படண்டு. ': அம்'
ன்டடமன் 'ழமம்' ன்மபட. 'அம்' ன்மல்
'மன்' - அடமபட

உமகம ீபமத்ணம. ':' ன்று

இங்ழக 'அப'மகக் குயப்ிப்டுபடடமன் ணமத்ணம. 'டத்'
ன்று அஃயவதில் ளசமல்கய அந்ட த்த பஸ்டவப
ஆண்மமக ':' ன்றும் குயப்ிடுபடண்டு

ன்டற்கமகச் ளசமன்ழன். "னன ¨க்டம்"
ன்கயழமழண அங்ழக 'னனன்' ன்று ஆஞமகச் ளசமல்பட
ணமத்ண பஸ்டவபத்டமன். மங்க்த சமஸ்த்த்டயல்
ஆத்ணம ன்வடழத 'னனன்' ன்று டமன்
ளசமல்யதினக்கயட. ணமவதவத ப்க்னடய ன்று அடயல்
ளசமல்பமர்கள். டயறம் ட்டுக்ளகமள்நமட ஆத்ணம னனன்.
அந்ட ஆத்ணமபியனந்ழட இந்ட கத், ீபன், ீபனுவத

இந்த்ரிதமடயகள் ல்மபற்வனேம் ளகமண்டு பனம்

சக்டயதம ணமவத அல்ட ப்க்னடய ன்ட ளண்மல்.
(னனன், ப்க்னடய ன்) இந்ட இண்வனேழண டமன்
சயபம், சக்டய ன்று ஆண் ளண்ஞமக ளசமல்படம்.
க்னஷ்ஞ ணமத்ணம னத்டயக்கும் ழணம ஆத்ணமவப ':'
ன்ழ "அப"மகச் ளசமல்கயமர், 'னத்ழட:டஸ்ட :' னத்டயக்கும் உசந்டபமதினப்பன் ஆத்ணம ன்கயமர்.
டிப்டிதமய் ஆத்ண யவக்கு
ளடய்பத்டயன் குல் (மன்கமம் மகம்)
அத்வபடம்
டிப்டிதமய் ஆத்ண யவக்கு
ஆத்ணமவபத் டபி ல்மம் ணமவத. அடமபட ளமய்.
ஆமறம் அப்டி ம்ணமல் யவக்கனடிதபில்வ.
ளன்மல் இத்டவ ளமய்திறம் ங்ழகழதம டநித்
டநி ஆத்ண வசடன்த ப்டயயப்ன இனக்கயட ன்று
ளசமன்ழழ, அடமல். ய "ளணய்"தம ஆத்ணமபின்
சமவததமல் இந்த்ரிதப் ளமய், ணஸ் ன்கய ளமய், னத்டய

ன்கய ளமய் இபற்யறம் ணக்கு ளணய்ம்வண ளடரிகயட.
இப்டி ணமதம சக்டய ளசய்கயட. அடமல்டமன் அவட

அப்ட்ப் ளமய்தம „அத்தந்ட அத்‟ அல், ப்டயயப்ன
ன் அநபிழ ளகமஞ்சம் ளணய்ம்வண உவத
'ப்மடயமயக

த்தம்' ன்று அத்வபட சமஸ்த்த்டயல்

ளசமல்யதினக்கயட.*

அந்ட ணமதம சக்டயதின் பச்சயழ
ீ
ம்வண இப்ழமழட

ல்ட ளகட்ட இல்மட யவக்கு உதர்த்டயக்ளகமள்பட
னடிதமட கமர்தணமக இனக்கயட. அடமல் ல்ட,
ளகட்ட இண்டுக்கும் அட அப்மற் ட்டமக இனந்ட
ழமடயறம் ல்பற்யன் னெணமகழப மம் ளகமஞ்சம்

ளகமஞ்சணமக அவட ழமக்கயப் ழமக ழபண்டிதபர்கமநக
இனக்கயழமம். அளடப்டி ன்மல் இடற்குத்டமன்
உடமஞம் ளசமல்கயமர்கள்: என னள்வந இன்ளமன
னள்நமழ குத்டய டுத்டபிட்டு, இண்டு

னள்றகவநனேழண டெக்கயப் ழமட்டு பிடுகய ணமடயரி
ல்டமல் ளகட்வடத் ழடமண்டி டுத்ட பிட்டு, அப்னம்
இண்வனேம் டெக்கயப் ழமட்டுபிட்டு ஆத்ண

ஸ்பனொணமதினக்க ழபண்டுளணன்று ளசமல்கயமர்கள்.
இப்ழமட அழகக் ளகட்டகநில் மம்

ணமட்டிக்ளகமண்டினக்கயழமம் ன்று ன்மகத் ளடரிகயட.
ஆவச, ழகமம், டக்கம், தம் ன்று பற்யல்
ணமட்டிக்ளகமண்டினப்ட ளடரிகயட. 'டயறம்

ம்ந்டப்மட ஆத்ணம ப்டி இப்டி ணமட்டிக்ளகமண்ட?
ணமட்டிக்ளகமண்மற் ழமன் என ப்வணதில், அடமபட
ணமவததில் ணமட்டிக்ளகமண்ட?' ன்று ழகட்டு
ப்ழதமணயல்வ. இவடப் ற்ய அத்வபட
சமஸ்த்த்டயல் ன்ளன்ழபம ளசமல்யபிட்டு னடிபமக
ணமவததின் டன்வணவதப் ற்ய டறழண

ளசமல்படற்கயல்வ. - அட "அயர்பசீதம்" ன்று
னடித்டயனக்கயட. ப்டி ணமட்டிக்ளகமண்ழமம் ன்று
ஆமய்ச்சய ண்ஞி ப்ழதமணயல்வ.

ணமட்டிக்ளகமண்டயயனந்ட ப்டி பிடுடுபட ன்டற்ழக
பனய ழடடிதமக ழபண்டும். மம்னக் கமவச்

சுற்யக்ளகமண்டினக்கயளடன்மல் ப்டிச் சுற்யக்

ளகமண்ட ன்வடக் கண்டுிடிக்கபம மடுடுழபமம்?
அவட ப்டி உடயக்ளகமண்டு பிடுடுபட ன்டயல்டமழ
குயதமதினப்ழமம்? அப்டித்டமன், ணமவததில்
ணமட்டிக்ளகமண்டு அபடயப்டுகய மம் அடயயனந்ட

பிடுடுபடற்கமஞ பனய ழட ழபண்டும். இப்டி பனய
ழடடி பிடுடவ கண் ளதரிபர்கள் ணக்கும் அந்ட
பனயவதச் ளசமல்யத் டந்டயனக்கயமர்கள். 'டநித்டநி
ளணய்தின் கப்னள்ந இந்த்ரித, ணழம, னத்டயப்

ளமய்கநியனந்ட டநிக்கூப் ளமய்க் கப்ழ இல்மட
ளணய்க்குப் ழமகழபண்டும். இபற்யழழத என்வபி
என்று உசந்டடமதினப்டமல் அடமபட என்வபி
என்யல் அடயகணமக ஆத்ணஜ்ழதமடயயன் ப்டயயப்ன
இனப்டமல், அடமபட ளணய்தின் 'ப்ழமர்ன்' (பிகயடம

சமம்) என்வபி என்யல் கூடுடமகப் ழமபடமல்,
ளகமஞ்சம் ளகமஞ்சணமக இந்த்ரிதமடேபத்டயயனந்ட
ணயன் அடேபங்கறக்கு ;, அப்னம் னத்டயதின்
அடேபத்டக்கு று; னடிபமக ஆத்ணமறக்கு

பந்டபிடுபமய்" ன்று ளசமல்யதினக்கயமர்கள்.
“இளடல்மம்

டறம் ஆத்ணம இல்வ. ஆமறம்

ஆத்ணமறக்குக்ளகமண்டு பிடும்" ன்கயமர்கள்.
இங்ழக (டயனப்டயதில்) எவ்ளபமன ணவதமக
றேணவகள் யப் ளனணமநிம் பந்டயனக்கயழமம்.**
அப்டி இந்த்ரிதம், ணஸ், னத்டய, இபற்வத் டமண்டி
ஆத்ணமவப அவதழபண்டும். ணவகள் ளனணமநம
ன்மல் இல்வடமன். னமபட ணவதின் கவசயப்டி

இனக்கயழட, அடகூப் ளனணமநம ன்மல் இல்வடமன்.

அவடனேம் டமண்டிப் ழமமல்டமன் "அப்மறக்கு அப்மல்"
ன்கயடி ளனணமள் இனக்கயமர். அப்டித்டமன்

இந்த்ரிதம், ணஸ், னத்டய ஆகயதவப ஆத்ணம இல்வ.
னத்டயதின் உச்சஸ்டமம் கூ ஆத்ணம இல்வ. ஆமறம்
அடபவக்கு யப்ழமமல்டமன் அப்னம் ஆத்ணடர்சம்
கயவக்கும். கர னத் டயனப்டயதிழழத இனந்டளகமண்டு

ளனணமள் டர்சம் ழபண்டுளணன்கய ணமடயரிடமன், மம்
இப்ழமட உள்ந யவதில் இனந்டளகமண்ழ ஆத்ண

மக்ஷமத்கமம் கயவக்க ழபண்டுளணன்று ளசமல்பட.
எவ்ளபமன ணவதமக யப்ழமகயபடழம கர்ணம,
உமவ, த்தமம், பிசமம் ன்று இந்த்ரிதங்கள்,

ணஸ், னத்டய இபற்மல் ண்ஞிக்ளகமண்டு ழமமல்டமன்
இவபனேம் ளமய்தமய்ப் ழமகய ஆத்ண மக்ஷமத்கமம்
னடிபில் கயவக்கும். னனங்கமல் னயச்சமியனந்ட
அத்டவ டி யப்ழம ிற்மடு னடிபில் மம்
என்றுழண ண்ஞபில்வ. ளபறுணழ யன்று
பிடுகயழமம். ளனணமள் டமணமகழப டர்சம் டந்ட

ளகமண்டு யற்கயமர். அப்டித்டமன் ணக்கு ீப மபத்வடத்
டனகய சரீம், ணஸ், னத்டய ல்மம் கவசயதில் என்றும்

ளசய்தமணல் ணமடய ன்று ளசதயனந்ட யற்கயட. ஆத்ணம
அடபமகழப ப்மகமசயக்கயட.
(டயனப்டய)

ணவ றும்ழமட அடற்ளகன்று உள்ந

பனயதில்டமன் ழமகழபண்டும். இப்டி ஆத்ண டர்சத்டக்கு
பனயதமதினப்வடத்டமன் "ல்ட" ன்று ளசமல்பட. பனய
டப்ிமல் கமட்டிழ, னடரிழ ழமய் ணமட்டிக்ளகமள்ந
ழனம். அந்டக் கமடும் னடனம்கூத் டயனப்டய ணவடமன்.

('டயனப்டய

ணவ' ன்று ளசமல்பட ரிதில்வ,

'டயனணவ' ன்ழ

ளசமல்ழபண்டும். டய ன்மல் ஊர்

ன்று என அர்த்டம். சம்மடய ன்று
கமபிரிப்னம்ட்டித்டக்கு என ழர்
ழகள்பிப்ட்டினக்கமம். டயனப்டய ன்ட ளனணமநின்
ஊர். அந்ட ஊர் ந்ட ணவதில் இனக்கயழடம அட
டயனணவ.)
டயனணவதிழழத ழடம என னவதம பனயதமகப்
ழமமல்டமன் ளனணமநிம் ழமய்ச் ழசமம், டப்ிமல்
கமட்டிழ ணமட்டிக்ளகமள்ழபமம். கமடும் டயனணவடமழ
ன்று ழகட்டு ப்ழதமணயல்வ. ல்வடப் ழமழப

ளகட்டம் ஆத்ணமபியனந்ழட பந்டடடமன் - "பியனந்ழட"
எனயத ஆத்ணம"ழப" அல்! இண்டும் எழ ணமடயரி

ணமவதடமன். இனந்டமறம் டயனணவதில் கமட்டிழ
ழமபமர்கநம? இப்டித்டமன் ஆத்ணமவப அவபடற்கு
சமஸ்த்ம் ளசமல்றம் ல் பனயவத பிட்டுக் ளகட்
பனயதில் ழமபட. ல்வடச் ளசய்த உடறம் அழட

ணழம இந்த்ரிதங்கள்டமன் இந்டக் ளகட்பற்றுக்கும்
கமஞம். ஆமறம் இபற்யழ ழமகக்கூமட. ளகட்ட,
ல்ட இண்டும் எழ ண ணமவததிமல்டமன்

ன்மறம், எழ டயனணவவதச் ழசர்ந்ட ப்ழடசத்டயழழத
சரிதம பனயவத பிட்டுத் டப்ன பனயதில் ழமகப்மட
ன்ட ழம, ல்ட - ளகட்ட ன்று இண்மக
இனப்பற்யல் ளகட்டயல் ழமகமணல் ல்டயல்டமன்
ழமகழபண்டும். அப்டிப் ழமபடற்குத்டமன் பிடணம
கர்ணமக்கள், க்டய பனயமடுகள், ழதமகம் னடயதவப.

இபற்யழனேம் குறுக்ழக சய ளகட்வப பத்டமன்

ளசய்னேம். ணவ றுகயழமட குறுக்ழக குங்குகள் பனம்,
டயனர்கள் பமம், கமவ வகவத பயக்கமம். இப்டி
த்டவழதம இவனைறுகள் மடவதிறம் பனம்.
பந்டமறம் த்னணம உறுடயழதமடு ல்மபற்வனேம்
தித்ட ழணழ ழமக ழபண்டும். அப்னம்
ந்யடமத்டயழ மம் ழமய் ளபறுணழ
யன்றுபிட்மழ அங்ழக ப்ழமடம்

இனந்டளகமண்டினக்கய ளனணமநின் டர்சம்
கயவக்கயமற்ழம, மடவ ல்மம் யன்றுழமய்,
ளகட்ட ல்ட ல்மம் ழமய், ஆத்ணம ஸ்பச்சணமய்
அடேபத்டக்கு பனம். றேணவ ய ன்ளன்ழபம

மடு மம் ட்ழமணமமறம் னடிபிழ டர்சம் ளசய்னேம்
ளனணமவந மணம ண்ஞிழமம்! அப்டித்டமன்

மடமந்டத்டயல் (மடவ னடிபில்) ளறுகய
ஆத்ணமவபனேம் மம் ண்ஞபில்வ. ப்ழமடம்
இனந்டளகமண்டினக்கய ஆத்ணமவபத் டமன் மம் இப்ழமட
னடசமக அவகயழமம்.

இவ்பநற ளசமன்டயல் இப்ழமட னடிபமட

ன்ளபன்மல், கஷ்ங்கறக்குக் கமஞம் கமணக்ழமடம்
- அல்ட க்ழமடத்டக்கும் கமஞணமனேள்ந கமணம்;
அடமல் கமணத்வட அக்கழபண்டும், ஆமல் இந்டக்
கமணனம் னெ கமஞணயல்வ; அட ணயழ உண்மகய
இந்த்ரித வ்தமமங்கநமல் யவபவடமக உள்நட;
ஆவகதிமல் ணழம - இந்த்ரிதங்கவந அக்கழபண்டும்;
அக்குபளடன்மல் ஏழதடிதமக னடிதமடமடமல்
னடயல் இபற்மம ல்ட ளகட்டகநில்

ளகட்டகவந ல்பற்மல் அக்க ழபண்டும்.
ளகட்டற்கு 'ஆப்ழமயட்' (டயமட) ல்ட -

இனட்டுக்கு ளபநிச்சம் ணமடயரி. இனட்வ அக்குபட
ன்மல் ன் ளசய்தழபண்டும்? ளபநிச்சத்வடத்டமழ
ளகமண்டு பழபண்டும்? அப்டிழத ளகட்வட

அக்குபடற்கமக ல்பற்வ ணழம, இந்த்ரிதங்கநமல்
ண்ஞ ழபண்டும்; னத்டயவதக் ளகமண்டு இப்டிப் ண்ஞ
ழபண்டும்; இடயழ ன்மக னன்ழயதின்; ல் க்பம்
ளற்ின் ஈச்ப ப்மடத்டயமல் அந்ட னத்டயனேம்

ஆத்ணமபிழ அங்கய, ல்ட ளகட்ட இண்டிறம்
ம்ந்டப் மணயனப்டம - கல்மர்க்கும்

ளமல்மர்க்கும் டு யன் டு" ன்டமக இண்டிறம்
ட்டுக்ளகமள்நமணல் 'ந்னைட்ம'க இனக்கயன் - ஆத்ண
ஸ்பனொணமகழப ஆகயபிடுழபமம். இப்டித்டமன் கபமன்
(கர வடதின் இவ்பித்டயல் அர்றின் ழகள்பிக்குப்
டயவ) னடிக்கயமர்:
பம் னத்ழட : ம் னத்த்பம ம்ஸ்டப்தமத்ணம –
ணமத்ணம|
ய சத்னம் ணமமழம கமணனொம் டமடம் (3-43) ||
* னடற்குடயதில் „ணமவத‟ ன்

உவனேம் இண்மம்

குடயதில் „உகம் ப்டிப் ளமய்?‟ ன் உவனேம் மர்க்க.
** டயனப்த்டயதில்

னகமணயட்டினக்வகதில் சய

க்டர்கழநமடு உவதமடும்ழமட அனநிதட இப்குடய.
ஆத்ணமவப ஆத்ணமபிமல் அக்குபட
ளடய்பத்டயன் குல் (மன்கமம் மகம்)

அத்வபடம்
'ஆத்ணமவப

ஆத்ணமபிமல் அக்குபட'

ணவ னத்டயதிமல் அக்குபட ன்டற்கு இங்ழக
கபமன் 'ம்ஸ்டப்தமத்ணம - ணமத்ணம' - ிரித்டச்

ளசமன்மல், 'ம்ஸ்டப்த ஆத்ணமம் ஆத்ணம' - ன்
பமர்த்வடகவநப் ழமட்டினக்கயமர். இடற்கு ழர் அர்த்டம்
ன்ளபன்மல் 'ஆத்ணமபிமல் ஆத்ணமவப ன்மக

அக்கய' ன்ழடதமகும். 'ம்ஸ்டப்த' ன்டயல் 'ஸ்டப்த'
ன்மல் அவசபில்மணல் யன்று ழமகும்டி ண்டபட.
இடமல் டமன் அவசதமணல் யற்கய டெடக்கு 'ஸ்டம்ம்'
ன்று ழர். 'ம்ஸ்டப்த ன்மல் இப்டி ன்மக

என்வ அவசத னடிதமணல் யறுத்டயபிடுபட. ஆத்ணமவப
ஆத்ணமபிழழத இப்டி யறுத்டய அக்கயப் ழமழபண்டும்
ன்று (கர வடதின் பமசகம்) இனக்கயட. ஆத்ணமறக்கு
கமர்தழண கயவதமட; அவட அக்குபடற்குணயல்வ.
ரினர்ஞணமக பிடுட் அவட அக்கழபண்டித அபச்தம்
ட?

ின்ழ ன் இப்டிச் ளசமல்யதினக்கயளடன்மல், மன்
ற்ளகழப ளசமன்மற்ழம, மம் டற்ழமடள்ந

யவதில் ணவத்டமழ ம்னவத யணம
ஸ்பனொணமகயத ஆத்ணமபமக யவத்டக்
ளகமண்டினக்கயழமம்? இந்ட ணயழழத கர னம lower
ணஸ்டமன் சமஞ்சல்தத்ழடமடு (சஞ்சத் டன்வணழதமடு)
கட்டுப்மடில்மணல் ஏடுபட ன்றும், ழணம higher

ணஸ் யச்சதத்ழடமடு அடற்கு ல்வட உறுடயப்டுத்டயக்
ளகமடுக்கும் னத்டய ன்றும் ளசமன்ழன். 'ஆத்ணமபிமல்

ஆத்ணமவப அவசதமணல் யறுத்டய அக்கழபண்டும்' ன்று
கபமன் ளசமல்றம்ழமட அக்கப்ழபண்டித ஆத்ணம
(அடமபட 'ஆத்ணமவப' - 'ஆத்ணமம்') ன்று அபர்
குயப்ிடுபட lower ணவத்டமன்; அவட அக்குகய
ஆத்ணம (அடமபட "ஆத்ணமபிமல்" - "ஆத்ணம") ன்று

அபர் ளசமல்பட higher ணம னத்டயழத ஆகும். இப்டி
அக்குகய "ஆத்ணம" ன்டற்கு ஆசமர்தமள்
"ம்ஸ்க்னழட ணம" ன்று மஷ்தம்

ளசய்டயனக்கயமர். "ரிசுத்டப் டுத்டப்ட் ணத்டயமல்"
ன்று ளமனள். அடடமன் னத்டய. சுத்டப்டுத்டப் ளமட
யவதில் ணஸ் ளகட்பற்யறம் ஏடுகயட ளகட்வப
டமன் அசுத்டய. ல்ழட ரிசுத்டய. ல்ட ளடரிந்ட
னத்டயதமல் ணவ அக்கய யறுத்ட ழபண்டும்.
ஆமல், அப்னம் னத்டயனேம் அங்கழபண்டுழண! அடறம்
ழமமல்டமழ ஆத்ணம ப்கமசயக்கும்? னத்டய
டன்வத்டமழ அக்கயக்ளகமள்றணம? இல்வ. சற்று

னன்மடி, 'ணஸ் டன்வழத ப்டி அக்கயக்ளகமள்றம்?
அங்கடம் அங்கடம் ன்று டபிக்கணட்டுந்டமன்
னடினேம். அந்டத் டபிப்னக்கு இங்கய ஈச்பன்டமன் அக்கய,
ஆத்ணமபில் கவக்கயமன்' ன்று ளசமன்வடத்டமன்
இப்ழமட டயனப்ிச் ளசமல் ழபண்டிதினக்கயட.
அப்ழமட, 'ணறக்கு ழணழ னத்டய, அந்ட னத்டயதமல்
ணவ அக்கழபண்டும்' ன்று ளசமல்பில்வ.
கமஞம், ணழமடு னத்டயவதனேம் ழசர்த்ட டன்னுவத
அங்கங்கநில் என்மகக் ளகமண்
அந்டஃகஞத்வடழதடமன் அந்ட இத்டயல் 'ணஸ்' ன்று
குயப்ிட்ழன்.

ஈச்ப க்னவவதக் குயப்ிமடழடன்?
ஈச்ப க்னவதமல்டமன் னத்டய அங்கய யன்று த்த
டத்பம் ப்கமசயக்கயட ன்று இந்ட இத்டயல் கபமன்
ளசமல்பில்வ. ஈச்பிம் சஞமகடய ளசய்டமல்

அபன் அடேக்த்டமல் க்ஷ்தத்டயல் ழசர்ந்டபிமம்
ன்று ழபறு இங்கநில் அபர் ளசமன்மறம் இங்ழக
அப்டிச் ளசமல்பில்வ. குஞணம ஈச்பவக்
ளகமண்டுபமணல் ஜமணமகழப ளசமல்யக்ளகமண்டு
ழமபடமல் இப்டி ன்று வபத்டக்ளகமள்நமம்.
'மம்

ஈச்ப க்னவவதப் ற்யச் ளசமன்மல் ன்,

ளசமல்மபிட்மல் ன்? அட ப்டினேம் டமன் ண்ஞ
ழபண்டிதவடப் ண்ஞிபிட்டுப் ழமகயட.
அடறணயல்மணல் ஈச்பன் க்னவ ண்டபடயல் ீபன்
ளசய்தழபண்டிதட ன் இனக்கயட? இபன்

ளசய்தழபண்டிதடம், ளசய்தக்கூடிதடம் அந்டஃகஞத்வட
அக்கய எடுக்க னதற்சய ண்டபடம், அடற்கமகத்

டமப்டுபடம்டமன். இடற்கமக இபன் ஈச்பவக்
கூப்ிடம் ன்று இல்வ. 'ஈச்பன்' ன் ழவச்
ளசமல்ய இபன் கூப்ிமபிட்மறம் இபனுக்குள்ழந

அபர் உட்கமர்ந்டளகமண்டுடமழ இனக்கயமர்? அடமல்
இபனுவத மடவவத - த்தத்வட அயபடயல்
இபனுக்குள்ந ஆர்பத்வட - ளணச்சய, அபர் னரித ழபண்டித
க்னவவத அபழ னரிந்டபிட்டுப் ழமகயமர். 'ீடமன் கடய'
ன்று சஞமகடய ளசய்ட ஈச்ப க்னவவதப்

ளமளணன்ட பமஸ்டபம்டமன். ஆமல் அடடமன் பனய
ன்று இல்வ. ஆத்ண பிசமம் ண்ஞிப் ண்ஞி, டன்

ஆவச அிமவகவந, ணவழத எனத்டன் ஜம

ணமர்க்கத்டயல் அனயத்டத் ழடய்த்டக்ளகமள்படம், அபனுவத
அங்கமத்வட அனயத்டக் ளகமள்படடமழ? சஞமகடய
ன்று க்டய ணமர்க்கத்டயல் ளசமல்படம் இப்டி
அங்கமத்வட அனயத்டக்ளகமண்டு கயப்டடமழ?

இன்ம் ளசமல்ப்ழமமல், 'அம்' ன்று ளசமல்கய டி
ீபத்டன்வணவத அடிழதமடு இனந்டபிடுகய அத்வபட
(ஜம) ணமர்க்கந்டமன், சஞமகடய ளசய்டழமடயறம் க்டய
ண்டபடற்கமகறம் ஈச்பக்குக் வகங்கர்தம்

ளசய்படற்கமகறம் டன்னுவத டித்டன்வணவதக்
ளகமஞ்சம் ிடித்ட வபத்டக்ளகமள்கய க்டய - ப்த்டய
(த்வபட) ணமர்க்கங்கவந பிறம் னர்ஞ அங்கம
மசத்டக்கு ஆட. இடற்கு ஆர்பத்ழடமடு
னதல்கயபனக்கு ஈச்பன் அடேக்ம்
ளசய்தமணயனப்மம?

'பமர்த்வடவதழதம, கமர்தத்வடழதம

மர்க்கமணல் ஹ்னடத

மபத்வடழத மர்க்கும் ணமத்ணம, இபன் (ஜம ணமர்க்க

மடகன்) அபனுக்கு ஈச்பன் ன்று ளதர் ளகமடுத்டக்
கூப்ிட்டு, 'சஞமகடய ளசய்கயழன்' ன்று

ளசமல்மபிட்மறம் இபன் ஹ்னடத னர்பணமக னதற்சய
ண்டபடமல் க்னவ ளசய்டபிடுகயமர்' - ன்யப்டி
யவத்ட இங்ழக ஜமணமர்க்கத்வடச் ளசமல்றம்ழமட
ஈச்ப க்னவவதச் ளசமல்மணல் பிட்டினப்மர்.
ீபன் ஆத்ணமறக்கு ழபமக இனப்டன் உச்சயவக்கு
ழணழ டமமகப் ழமகனடிதமட. ளன்மல்

ழபமதினப்டமழழதடமன் ீபமபத்டயல் 'டமன்' ன்று

யவக்கய அந்டஃகஞம் னவநக்கயட. அடயழடமன்
ணறம் னத்டயனேம் அங்கங்கள். அடமல் ணழம,

னத்டயழதம, அந்டஃகஞழணம, 'இப்டி மம் ஆத்ணமறக்கு
ழபமக இனக்கப்மட' ன்று ஆவசடமன்ட்டு, அழட
யவப்மகத் டபிக்க னடினேழண டபி, ழபற்றுவண ழம
யவவத பமஸ்டபத்டயல் அவதனடிதமட. ¨ர்தவ
இனட்டு ப்டிப் மர்க்க னடினேம்? ளபநிச்சத்டக்கு
பந்டறன்டமன் இனட்ழ அனயந்டழமய்பிடுழண! இங்ழக
இனட்டு டமமகத் டன்வ அனயத்டக்ளகமள்நறணயல்வ.
அப்டி, ஆத்ண ஜ்ழதமடயயல் ணமதம இனட்டு ணஸ்
அனயகயட. ணழமனத்டயகள் ட்க் கூடித ண

உச்சஸ்டமத்டக்கு ழணழ என ஈச்பன் இனந்ட
டெக்கயபிட்மல்டமன் அந்ட உச்சயக்கு ட்மட என்றுக்கு
ீபன் ழமகனடினேம் ன்டயல் ந்ழடணயல்வ.
அசய அசயப் மர்த்டப் னரிந்டளகமள்நழபண்டித
பிதம்.
அந்டஃகஞம் ன்ட அவதக்கூடித த்டவ உச்சணம
யவதிறங்கூ ஆத்ணமவபத் ளடமனடிதமட. இட

சயத்டமல்டமன் ஆத்ண மக்ஷமத்கமழண மத்தணமகும்.

டன்வத்டமழ அட ப்டி சயப்ித்டக்ளகமள்ந னடினேம்?
எனபன் ¨திவட் ளசய்டளகமள்கயமளன்மல்

அப்ழமட அபனுக்கு ழபழதமக ரிபமல்பர், என னனம்
கதிறு ன்று டழபம என்று இனக்கயட. கயஞற்யல்
பிறேகயமளன்மல் ம் ன்று என்று னெச்வச
அவக்கயட. டமழ னெக்வக பமவதப்

ளமத்டயக்ளகமண்ழம, அல்ட னெச்வசபிமணல்,

அவத்டக்ளகமண்ழம சமகயமளன்மல்கூ அப்ழமட

சமகய உம்னக்கு ழபமக 'சமகழபண்டும்' ன் ிடிபமட
ங்கல்ம் ன்று என்று இனக்கயட. உம்னக்கு ழபமக
யறுத்டணமறு னெச்சு ன்று என்று இனக்கயட. அமல்
ீபன் ீபளன்று உள்நபவதில் அபனுவத
அந்டஃகஞத்டக்கு ழபமக டறம் இல்வழத!
அபனுவத ர்பனம் அடபமகழப இனக்க,
அடமழழத அவட ப்டி ¨திவட் ளசய்டளகமள்ந
னடினேம்? ஆமறம் ணஸ் (அந்டஃகஞம்) சயத்ட

ணமடய யவதிழ ஆத்ணமவப அடேபிப்பர்கள்
இனக்கயமர்கழந இடப்டி க்கயட?

ஈசுபன் : த்வபட - அத்வபடப் மம்
ளடய்பத்டயன் குல் (மன்கமம் மகம்)
அத்வபடம்
ஈசுபன்: த்வபட - அத்வபடப் மம்
இடற்குப் டயல் ஈச்பன்டமன், ஈச்ப க்னவடமன்.
ீபத்பம் எழ த்வபடம். ஆத்ணம எழ அத்வபடம்.

அடமல் ீபத்பத்டக்குக் கமஞணம ணவனேம்,
ீபமபம் அற் ஆத்ணமவபனேம்
ம்ந்டப்டுத்டனடிதமணல், 'இட ப்டி மத்தம்?

அளடப்டி மத்தம்?' ன்று ழகள்பிகள் ழகட்கயழமம்.
இங்ழகடமன் ஈச்பன் பனகயமன்.
ஈச்பன் ப்டிதினக்கயமன்? த்வபடத்டக்கும்

அத்வபடத்டக்கும் என மம் ணமடயரி அபன்
இனக்கயமன். என்வதன்று ளடமட்டுக்ளகமள்ந னடிதமட

த்வபட - அத்வபட இக்கவ - அக்கவகவந

ம்ந்டப்டுத்டய வபக்கும் மணமக அபன் இனக்கயமன்.
உள்றக்குள்ழந அத்வபடணம ஆத்ண ஸ்பனொணம
இனக்கயமன். ளபநிதிழ த்வபடணம இத்டவ ப்ஞ்ச
மகக் கூத்டம் அடிக்கயமன். ம் ணவ அபன்

பிபிட் ணமவத கட்டிப்ழமட்டு என சயன்க் கட்டுக்குள்
வபத்டயனக்கயட. அபன் இம்ணமடயரி ணயமல்
கட்டுப்ட்பன் அல். 'ஆத்ணமபமட ணமவதழதமடு
ழசர்ந்டடமன் ஈச்பன், ீபன் இனபனழண

உண்மதினந்டமறம், ீபன்டமன் ணயம்
ணமட்டிக்ளகமண்டு னனயப்பன்; ஈச்பன் அப்டி

ணிமல் ந்டப்டுத்டப்ட்பன் அல்' ன்று
அத்வபட சமஸ்த்த்டயல் யவதச் ளசமல்யதினக்கயட.
ழமக வ்தமமளணல்மம் டயட்ம்ழமட்டுச் ளசய்னேம்
ணம ணஸ், Cosmic Mind ன்று ஈச்பவழத

ளசமல்மம்; ஆமல் அபனுக்குக் கட்டுப்டுத்டகய
உமடயதமக ணஸ் ன்ட இல்வ ன்வடப்

னரிந்டளகமள்நழபண்டும். அபன் ன்றம் ண்டபமன்.
ம் னத்டயக்குப் னரிதமடளடல்மம் அபனுக்கு மத்தம்.
'ீப

ணழம, னத்டயழதம அந்டஃகஞழணம ப்டி இவடப்

ண்ஞனடினேம், அவடப் ண்ஞனடினேம்?' ன்று ழகள்பி
ழகட்ட ழம,'ஈச்பன் ப்டி இன்ட ண்ஞனடினேம்?'
ன்று ழகட்க னடிதமட. ணயமல்

கட்டுப்மடபமடமல், டறம் ளசய்த அபமல்
னடினேம்.
ீபன் டன் அந்டஃகஞத்வடக் ளகமண்டு ன் ப்தத்ம்

ண்ஞனடினேழணம, அவ்பநறம் ண்ஞிின் அட அனயந்ட

மசணவபடற்கும், அடற்கு ட்மடவட (ஆத்ணமவப)
ீபன் ட்டுபடற்கும் அபன்டமன் பனய ளசய்கயமன்.

ீபமபத்டயன் உச்சயக்கு எனத்டன் ழமய், அங்ழகதினந்டம்
ஆத்ணமவபத் ளடமனடிதபில்வ ன்று கண்டுளகமண்டு
ஆத்ணமடேபத்டக்குத் டபிக்கும்ழமட, ீபமபத்வட

அனயத்ட, இந்த்ரித - ணழம - னத்டயகவந இல்மணல்
ண்ஞி, டன்னுவத உள் ஸ்னொணம ஆத்ணமபிழ
க்தப்டுத்டயக்ளகமள்கயமன்.
அத்வபட சமஸ்த்னம் ஈச்பமடேக்னம்
அத்வபட சமஸ்த்ங்கநில் இவ்பநற plain -ஆக

ஈச்பமடேக்த்டமல்டமன் ஜமம் ன்று ளசமன்டமகத்
ளடரிதபில்வழத ன்று ழகட்கமம். அத்வபட
சமஸ்த்ம் ளசமல்கய ஜமம் ன்ட அயபமல்

அயபவடக் குயக்கமட. ஆத்ணம டன்வழத அடேபத்டமல்
அயந்ட ளகமள்றம் அத்வபடணம மகக்ஷமத்கம
யவக்ழகடமன் ஜமம் ன்று ளதர். ஆவகதமல் ஜமம்
ளறுபட ன்மல் ழணமக்ஷத்வட அவபட ன்ழ

அர்த்டம். ஈச்பமடேக்த்டமல்டமன் இட யத்டயக்கயட
ன்று அத்வபட சமஸ்த்த்டயல் பயனேறுத்டய

ளபநிப்வதகமச் ளசமல்யதினக்கக் கமழஞமழண ன்று
ழகட்கமம். கபமனும் (அத்வபட) ஜமபனயதில் இங்ழக
ழசுபடமல்டமன் ஈச்ப க்னவவதச் ளசமல்பில்வ
ன்மல், ன் அந்ட பனயதில் இவடச் ளசமல்க்கூமட
ன்று ழகட்கமம்.
(பிவதமக)

என கமஞம் (ழடமன்றுகயட). அடமபட:

அத்வபட க்ஷ்தம் த்வபட ஜமத்வட (அல்ட

ரிதமய்ச் ளசமல் ழபண்டுணமமல், த்வபட

அஞ்ஜமத்வட) அழப ழமக்கடிப்டடமன். அத்வபட
மடவதின் கவசய கட்ணமக ணவ அக்கய
அனயக்கய ப்தத்த்டயன்ழமட ஈச்பவப் ற்யச்
ளசமன்மல் ன் ஆகும்? த்வபடத்வடக் ளகமண்டு
பிட்டமகத்டமன் ஆகும். ீபனுக்கு ழபமக

இனப்பன்டமன் ஈச்பன். 'அபன் இபனுக்கு க்னவ
ளசய்கயமன்' ன்டமழழத அபனும் இபனும்

ழபறுழபறுடமன் ன்மகயட. அழடமடுகூ அபனும்
(ஈச்பனும்) உள்றக்குள்ழந ண அத்வபட
ஸ்பனொிதமமறம், டன் க்னவக்குப் மத்மக எனத்டன்
இனக்கயமன் ன்று யவத்ட அப்டி க்னவ ளசய்கயமன்
ன்மல், யவப்னம் ளசய்வகனேம் உள்ந த்வபட
மபத்வடழத கமட்டுகயமளன்று ஆகயட. இப்டி

த்வபடத்டக்கு யவத இம் ளகமடுக்கக்கூடித என்வ
அத்வபட மடவதின் ணயக உதர்ந்ட ளபயல்
ளசமல்ய மடகவ த்வபட ணமகத் டயனப்க்கூடித
ழடறக்கு இம் டழபண்மளணன்ழ அத்வபட

சமஸ்த்ங்கநில் ஈச்ப க்னவதமழழத யத்டய ன்று
ளபநிப்ச் ளசமல்பில்வ ன்று

வபத்டக்ளகமள்நமம். 'மம் ளசமல்மடடமறம், மடகன்
இவடத் ளடரிந்ட ளகமள்நமடடமறம் அந்ட க்னமனெர்த்டய
டன்னுவத க்னவவத யறுத்டய வபத்டக்ளகமள்நப்
ழமபிடல்வ. ஆமல், மம் ஈச்பவப் ற்யச்
ளசமல்படமல், த்டவழதம ப்தமவப்ட்டு
அத்வபடத்டக்கு டன்வப் க்பப்டுத்டயக் ளகமண்டுள்ந
இந்ட ீபன் ணறுடி த்வபடணமக ஈச்ப க்டய ன்று
ழமக ழமம். த்வபடணமக அபிம் க்டய

ண்டபவடபி அத்வபடணமக அபிழழத
க்தணமகபடடமன் க்ஷ்தம். அந்ட ஈச்பழ

அவடத்டமன் பினம்னபமன். அடமல் ளசமல்ழபண்மம்'
ன்று (அத்வபட க்ந்ட கர்த்டர்கள்) பிட்டுபிட்டமக
வபத்டக்ளகமள்நமம்.
"வதழதம!

ஈச்ப க்டயவத பிட்டுபிட்டு என ஜமணம?

அப்டிதமமல் அட ழணமக்ஷழணதில்வ, ழணமந்டமன்
அடயழ ளகமண்டு ழமய் அபன் ன்வத்
டள்றகயமழ!" ன்று என ளரிதபர் அயக்ளகமண்டு
ளசய்டடமக என ச்ழமகழண இனக்கயட.* அபர் ணமடயரி
ஆகமணல், ஈச்ப க்டயவத ணட்டும் பிட்டு, ஈச்பவ

பிமணல் அபனுவத உள் ஸ்பனொணம அனொத்வடப்
ிடித்டக்ளகமண்டு அடயழ கவதபி

ழபண்டுளணன்றுடமன், த்வபடணமக இனக்கய ளபநி
ஸ்பனொத்வட உச்ச ளபயழ ளசமல்ழபண்மளணன்று
(அத்வபட க்ந்ட கர்த்டர்கள்) பிட்டினக்க ழபண்டும்.
னடயழ த்வபட ணதணம கர்ணமடேஷ்மத்வடனேம்,
த்வபடணமகழப ஈச்பவ உமயப்வடனேம் அத்வபட
சமஸ்த்த்டயல் ன்மக பிடயத்டத்டமன் இனக்கயட. அட
ணவ எனனகப் டுத்டபடற்கமகப் தில்பிக்கய
ளபயல், அங்ழக த்வபடம் இனக்கமம், இனக்க

ழபண்டிதழட. இல்மபிட்மல் (மடகனுக்கு) என்றும்
னரிதமணல் மமடயவசனேம் ணஸ் ஏடும்; அல்ட
ங்ழகழதம ளபயச்ளசன்று பிட்மற்ழம சூன்தணமக
இனக்கும். ஆமறம், அப்னம் அபன் ச்பஞ, ணங்கள்
ளசய்ட, த்தமத்டயல் டீவ்ணம யடயத்தமத்டக்குப்

ழமய்பிடும் ழமட த்வபடத்வடச் ளசமல்ய, ஆத்ணமபில்
எனனகப் ஆம்ித்டயனக்கய சயத்டத்வடக்
கவனேம்டிப் ண்ஞக்கூமடல்பம?
* இங்கு

குயப்ிப்டும் ச்ழமகம்:

ஸ்ழணமத்டெந த்ணஸ்ட பழட னத்மக்ஷணமழ சுழ

ம ழமம ம்ழ கயரிறடம கமந்டமதமங்க்னழட
|

அத்தமமட ழடமயழட பினம னேஷ்ணத் ர்தம-றகம
ழமழகமச்ழசடயய ழணமக்ஷ-மணய ணமழணமழ
யீ தமணழ ||
னடற்குடயதில் 'னக்டயக்கு னந்வடத யவதில் க்டய'
ன் உவதில் பிரிற கமண்க.
ப்ஹ்ணம் - ஆத்ணம - ஈச்பன்
ளடய்பத்டயன் குல் (மன்கமம் மகம்)
அத்வபடம்
ப்ஹ்ணம் - ஆத்ணம - ஈச்பன்
த்த டத்பத்வட ணவத்ட த்வபடக் கமட்கயகவநனேம்

அடேபங்கவநனேம் உண்மக்கும் சக்டயவதத்டமன் ணமவத
ன்ட. அந்ட த்தணம ஆத்ண டத்பத்டக்கு அந்த
பஸ்டழப கயவதமடமடமல் இந்டக் கமட்சயகள்,

அடேபங்கள் ஆகயதவபனேம் அடனுவத ழபங்கள்டமன்.
த்த டத்பத்வட ணவப்வட ஆபஞம் ன்றும், அந்ட
என்வழத  ழபங்கநில் கமண்ிப்வட பிழக்ஷம்
ன்றும் ளசமல்பமர்கள். ணமவதக்கு ஆபஞ - பிழக்ஷ

சக்டயகள் இனக்கயன் ன்று ளசமல்பமர்கள். இப்டி
ணமவததமல் ழபங்கள் ழமடுபன்டமன் ஈச்பன்.

அடமபட ப்ஹ்ணழண ணமவதழதமடு கூடி ஈச்பமகய
த்வபடங்கள் யவந்ட கத்வடத் டன்ிழழத
ழடமற்றுபித்டக் கூத்டடிக்கயட.
அளடன் ப்ஹ்ணம் ன்மல் அட ஆத்ணமடமன். சயன்
ீபனுக்கு னெம் ன் ன்று மர்க்கும்ழமட ஆத்ணம
ன்று ளசமல்கயழமம். ளரித கத்டக்கு னெம் ன்
ன்று மர்க்கும்ழமட ப்ஹ்ணம் ன்கயழமம். ீப
னெனம் கத் னெனம் என்றுடமன். என்யயனந்ழடடமன்
ீப - கத்டக்கள் ழடமன்யதினப்ட. ீப னெணம

ஆத்ணமறக்கு அந்தணமக டறணயல்வ ன்று ளசமன்ின்
ப்ஹ்ணம் ணட்டும் அடற்கு ழபமக இனக்கனடினேணம?

ஆத்ணமறம் ப்ஹ்ணனம் என்ழடமன். ஆமறம் அந்ட
எழ த்த பஸ்டவப ீபவ ணட்டும் குயத்டடமகச்
ளசமல்றம்ழமட ஆத்ணம ன்றும், த்டவழதம

க்ஷக்கஞக்கம ீபமசயகறம் ழகமமடே ழகமடி
பஸ்டக்கள் ளகமண்டம  ப்ஞ்சனம் அங்கயத
கத்வடக் குயத்டடமகச் ளசமல்றம் ழமட ப்ஹ்ணம்
ன்றும் ளசமல்படமதினக்கயட.
ீபன் ஈச்பிணயனந்ழட
ஆத்ணம ணமவதழதமடு கூடி ஈச்பமதினக்கயட.
ஆத்ணமழப ணமவததமல் ீபடவசவத அவந்டயனக்கயட
ன்டயல் அத்வபடயகறக்கு எழ அிப்மதம்டமன்.

ீபர்கறக்கு ழணழஇனந்டளகமண்டு ஈச்பன் கத்வட
ஆட்டிப் வப்வடனேம் ல்ம அத்வபடயகறம் எப்னக்

ளகமள்பமர்கள். ஆமல், ீபன் ஈச்பியனந்டடமன்
ழடமன்ய; ீபத்ழடமற்த்வட ஈச்பன்டமன்

ற்டுத்டகயமன் ன்று அபர்கநில் ல்ழமனம்
டீர்ணமணமக ளசமல்படயல்வ. அடமபட ப்ஹ்ணம்
னடயல் ணமவதழதமடு கூடி ஈச்பமகய, அப்னம் அந்ட

ஈச்பன் ீபவ உண்மக்குகயமன் ன்று ளசமல்மணல்,
'ஆத்ணமழப

ணமவததமல் ீபமதினக்கயட;

ஈச்பனுணமதினக்கயட' ன்று ணட்டும் ளசமல்ய
பிட்டுபிடுபடம் உண்டு.

ஆமல் கபமன் கர வடதில் னனழமத்டண ழதமகத்டயல்
ஸ்ஷ்ணமகழப இப்டிச் ளசமல்யதினக்கயமர்.

னனழமத்டணன் ன்று டன்வழதடமன் கமட்டிச்
ளசமல்கயமர். னனழமத்டணன் தமளன்மல் அபன்டமன்
ஈச்பன், ணமத்ணம ப்டுபன்; அடமபட

த்ரிழமகத்டக்குள்றம் னகுந்ட அவடத் டமங்கயக்
ளகமண்டினப்பன் ன்று ளசமல்யதினக்கயமர்.* ஆசமர்த

மஷ்தத்டயல் இங்ழக யர்குஞ ப்ஹ்ணத்வடச் ளசமல்மணல்
னனழமத்டணன்டமன் மமதஞன் ன்று ளதர் ளற்பன்
ன்ழ குஞணமகச் ளசமல்யதினக்கயட. இப்டிப்ட்
ஈச்பமக இனந்ட ளகமண்டு கபமன் ன்
ளசமல்கயமளன்மல்
ணவணபமம்ழசம ீப ழமழக ீப னட: மட: |
ண : ஷ்மீந்த்ரிதமஞி ப்க்னடயஸ்டமய கர்டய || (15.7)
"யத்தம

ன்னுவத அம்சழண ீப ழமகத்டயல்

ீபமகத் ழடமன்ய, ப்க்னடயதிழ இனப்ன ளகமண்

ணவனேம் ஞ்ழசந்த்ரிதங்கவநனேம் டடமக இறேத்ட
வபத்டக்ளகமண்டினக்கயட" ன்கயமர்.
(இங்ழக

ந்ட இந்த்ரிதங்கழநம ணவனேம் என

இந்த்ரிதணமகழப ழசர்த்ட ஆறு இந்த்ரிதங்கள் 'ஷ்மி

இந்த்ரிதமஞி' - ன்கயமர். இப்டிச் ளசமல்றம்

பனக்கனம் உண்டு. ஆசமர்தமள்கூ "ட்டீ" ன்று
ஸ்ழடமத்த்டயல் இந்ட அிப்மதத்வட ளபநிதிட்டுக்

ளகமஞ்சம் பமர்த்வட பிவநதமட்டு ண்ஞிதினக்கயமர்.**)
ஆகக்கூடி ஈச்பழடமன் டன்னுவத பழச
அம்சத்டயமல் ீபமகய இனக்கயமன். ீபன்

அபிணயனந்டடமன் பந்டயனக்கயமன். ப்க்னடய ன்கயட
ணமவதடமன். ணமவதவதத் டக்கு பிதணமகக் ளகமண்
ணமட இந்ட ஈச்பமம்சத்டயமல் இறேத்ட

வபத்டக்ளகமள்நப்டுகயட ன்மல் ன் அர்த்டம்?
ழபறு ன் அர்த்டம்? - அந்ட ஈச்பழடமன் இப்டி என
ணவ ீபனுக்குக் ளகமடுத்ட அட ணமவததிழ

ப்வ்னத்டயக்க ழபண்டுளணன்று வபத்டயனக்கயமளன்ழ
அர்த்டம்.
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** இப்குடயதிழ 'பண்டு

ஸ்ழடமத்ம்' ன் உவதின்

கவசயப் ிரிறகள் மர்க்க.
பிடுபிப்ன ஈசமழழத

ளடய்பத்டயன் குல் (மன்கமம் மகம்)
அத்வபடம்
பிடுபிப்ன ஈசமழழத

இடமழழத, இடயயனந்ட பிடுபிக்கக் கூடிதபனும்
அபன்டமன் ன்று ளடரிகயட. இபன்டமன் இறேத்டச்
ழசர்த்ட வபத்டபன் ன்மல், ிடுங்கயப்
ழமக்கூடிதபனும் இபன்டமழ?
ணமத ப்க்னடயதில் என ணடேஷ்தன் ப்டிப்ட்
டன்வணகள் ளகமண் ீபமக ஆக்கப்டுகயமழம அவட
அந்ட ீபனுவத ப்க்னடய ன்ழ ளசமல்பமர்கள்.

ப்க்னடய ன்மல் இங்ழக இதற்வக ன்று அர்த்டம்
ளகமடுக்கயட. ளபநி உகத்டயல் இதற்வகதன்வ

ன்ளடல்மனம் ப்க்னடயடமன். ல்மம் ணமவத ளசய்ட
ஸ்னஷ்டிடமழ?

ணமவதவத அக்குபட ஈசழ
இங்ழக இன்ளமன்றுகூ ளசமல்த் ழடமன்றுகயட:
ப்க்னடயதில் ீபவ ப்வ்னத்டயக்க பிட்பன் பழம
அந்ட ஈச்பின் க்னவதினந்டமல்டமன் அடயயனந்ட
'ரிீ ஸ்' ஆகய

ழணமக்ஷணவதமம் ன்ட ம்ந்டணம

பிதம்டமன்.
ஆம்த்டயழழத ளசமன்ழன்.
„ஜமபமமகதினந்டமல்கூ

ப்க்னடயவத ப்டி

யக்ம் ண்ஞ னடினேம்?‟ ன்று கபமழ ழகட்மர்
ன்று. ஆமல் ப்க்னடய ன்கய ணமவத
அங்கயமல்டமன் ழணமக்ஷம். ப்னக்னடய ன் ணமவத
உற்த்டய ளசய்ட சக்குடமன் ணஸ். ணஸ் அங்கயின்
ீபன் ழணமக்ஷம் ளறுகயமன் ன்று இத்டவ ழம்
ளசமன்ழழ டபி ணமவத அங்குபவடப் ற்யச்

ளசமல்பில்வ. அத்வபட சமஸ்த்ங்கநிறம் ணவ

அக்கச் ளசமல்யத்டமன் மடகனுக்கு உழடசழணழதமனயத
„ணமவதவத

அக்கு‟ ன்று ளசமல்படயல்வ.

ன்? ளன்மல் அட இபனுக்கு ழணற்ட் ணமசக்டய.
இபவழத உண்மக்கயத சக்டய அட. ஆவகதமல் இபன்
அவட அக்கனடிதமட. அடன் பசப்மணல் டன்

ணவ இறேக்க ப்தத்ப்டுபடடமன் இபமல்
னடிந்டட. இந்ட ப்தத்த்வடனேம் ணமக்குபட
(யடணமக்கயத் டனபட) ஈச்ப க்னவடமன். ீபனுவத
ணஸ் அங்கய ின் ணமதமசக்டய ணறுடி ணவ
னவநக்கப் ண்ஞமணயனக்க ழபண்டுழண

ணழதில்மணயனந்ட ஆத்ணமபில்டமழ னடயல்
ணமவதவத இனப்மகக் ளகமண் ணவ ஈச்பன்

இறேத்ட வபத்ட ீபமபம் உண்மதிற்று? இப்ழமடம்
ீபன் ணவ அற்றுப்ழமகப் ண்ஞி
ஆத்ணமபமகயழமட அப்டி இபன் ணறுடி ணமதம
ம்மத்டயல் பிறேம்டிதமக அந்ட ஈச்பன்

ண்ஞமழணம, இல்வழதம? அப்டி க்கமணல் ழர்
அத்வபட மகக்ஷமத்கமம் ளற்யனக்கயமர்களநன்டமல்,
ஈச்பழடமன் ணமதம சக்டயவத அக்கய, ீபனுக்கு ஆத்ண
யத்டய ிக்கச் ளசய்கயமளன்று ளடரிகயட.
அனர்பணமகழப இனந்டமறம், இப்டி அனர்பணமகறம்
ழர் ணழம யக்ம் ளசய்ட ஜமிதமகய, அப்னம்
டம ஆத்ண ஸ்பனொத்டயழழத
யவத்டயனக்கயமர்களநன்மல், ஈச்பன்டமன் அப்டிப் ண
க்னவதிமல் இபர்கவந யவத்டயனக்கும்டிதமக

பிட்டினக்கயமளன்று அர்த்டம். ஜமிதமழனேம் அக்க
னடிதமட ன்று அபழ ளசமன் ப்க்னடயவத

அபளமனத்டன்டமன் அக்க னடினேம். அப்டி அபன்
அக்குகய ண க்னவதமல்டமன் பனக்குழண
ழணமக்ஷயத்டய ன்ட மத்தணமகயட.
ீபன் ஈச்பியனந்ட ழடமன்யபம ன்
பிதத்டயல் இனந்ழடமம். கர வடதில் அப்டித்டமன்
இனக்கயட ன்று கமட்டிழன்.
ீப - ஈச்ப பித்தமம்
ளடய்பத்டயன் குல் (மன்கமம் மகம்)
அத்வபடம்
ீப - ஈச்ப பித்தமம்
ீபமபன் ணமவததின் ஆபஞ சக்டய, பிழக்ஷ சக்டய
இண்டுக்கும் ஆநமபன். ஆத்ணம இன்ளடன்று இபன்
ளடரிந்டளகமள்ந னடிதமடடி ஆபஞ சக்டய ணவக்கயட.
த்வபட ப்ஞ்ச வ்தமமத்டயழழத இபனுவத
ணறக்கும் இந்த்ரிதங்கறக்கும் பிதம் இனப்டமல்
பிழக்ஷ சக்டயனேம் இபவ ன்மக
ஆட்ளகமண்டினக்கயட.
ஈச்பன் பிதம் இப்டிதில்வ. அபன்
ப்டிதினக்கயமன்? ணமவதழதமடு கூடி ஆத்ணம அல்ட
ப்ஹ்ணம்டமன் ஈச்பன். ணமவத ம்ந்டப்மட
யவவதத்டமன் ஆத்ணம அல்ட ப்ஹ்ணம் ன்ழ

குயப்மகச் ளசமல்பட; ம்ந்டப் ட் யவதில் அட

டன்வக் கமட்டிக்ளகமண்றழ அவட ஈச்பன் ன்று
ளசமல் ஆம்ித்டபிடுகயழமம். டழமடும்

ம்ந்டப்மட ஆத்ணமவப ப்டி ணமவதழதமடு
ம்ந்டப்ட்டமகச் ளசமல்மளணன்மல், இடறம் அடன்
ணமவதடமன்!
ஈச்பன் ணமதம ம்ந்டனள்நபமமறம் ீபனுக்கும்
அபனுக்கும் ளமம் பித்தமனண்டு. ீபன்
ணமவதக்குக் கர ழ்ப்ட் சக்டய; ளமம்றம் கர ழ்ப்ட் சக்டய.
அடன் ஆடயக்கத்டயல் இனப்பன். இபனுவத
ீபத்பத்வட உண்மக்கயதினப்ழட ணமவதடமன்.
ஆத்ணமவப, ப்ஹ்ணத்வட ஈச்பன் ன்று ழபறுழமல்

ஆக்கயதினப்டம் ணமவதடமளன்மறம், இட அபழ
ளசய்டளகமண் பிவநதமட்டுடமன். ணமவதவத அபன்
அக்குபமன். ணமவத அபனுக்கு அடீணமட.

அபன்ழணல் அட ஆடயக்கம் ளசறத்டழப னடிதமட.
ப்ஹ்ணத்டயித்டயல், அவடக் ளகமண்ழ ணமதம சக்டயதமல்
கத் ழடமற்த்வட அபன் கல்ித்ட அடன் வ்தமமத்வட
த்டகயமளன் அநபில் அபவ ணமவததின்
பிழக்ஷ சக்டயக்குப் மத்மக ணட்டும் அத்வபட

சமஸ்த்ங்கள் ளசமல்றம்; ஆமறம் ப்ஹ்ணத்வட
அபிணயனந்ட ணமவததமறம் ணவக்க னடிதமடடமல்
அடன் ஆபஞ சக்டயக்கு அபன் ளகமஞ்சனம்
ஆநமபடயல்வ ன்று அபற்யல் ளசமல்யதினக்கயட.
ப்ஹ்ணத்வட அபிணயனந்ட ணவக்க னடிதமட
ன்டற்கு அர்த்டம், அபன் ப்ழமடம் உள்றக்குள்ழந
ப்ஹ்ணணமகழப இனக்கயமன் ன்டமகும். ளபநிதிழ

இத்டவக் கூத்ட இனந்டமறம் அபட ஆத்ண ஜம
யவ ளகமஞ்சங் கூ மடயக்கப்டுபடயல்வ.
த்வபடத்டயயனந்ட அத்வபடத்டக்கு
இப்டி அபன் த்வபட - அத்வபடங்கள் இண்டிறம்
இனப்டமல்டமன், ணயம் ம்ந்டழண டினடிதமணல்
எழ அத்வபடணமக உள்ந ஆத்ணமறக்கும், ஆத்ணமபிம்
ம்ந்டப்ழப னடிதமணல் எழ த்வபடணமக உள்ந
ீப ணறக்கும் மணமக இனக்க னடிகயட. டன்
பிதத்டயல் ஆத்ணமவப ணமவத ணவக்க னடிதமணல்

வபத்டக் ளகமண்டு, அழட ணதம் ணமத ப்ஞ்சத்வடனேம்
ஆண்டு ளகமண்டினக்கய அபன் ப்ஞ்சத்டயறள்ந
ீபினம் ம்ந்டம் வபத்டக்ளகமண்டு,

ணவபில்மட ளபட்ளபநிதம ஆத்ணமவபனேம்
அடேபித்டக் ளகமண்டினக்கயமன். இப்டி இண்டிறம்
ம்ந்டப்ட்டினப்டமல் அபன்டமன் அந்ட
ளபட்ளபநிக்குக் ளகமண்டு ழசர்க்கக் கூடித மணமக
இனக்கயமன். அபன் இப்டி இண்டுணமக இனப்ட

ணக்குப்னரிதமட. னரிதமட னடயமகழபடமன் ளகமஞ்சங்

ளகமஞ்சணமக த்வபட ணவனேம் அத்வபட ஆத்ணமபிழ
கவத்ட ீபவ அடபமகழப ஆக்கயபிடுகயமன்.

இவடக் ளகமஞ்சம் னரிதவபப்டற்கு என த்னஷ்மந்டம்
ழபண்டுணமமல் ளசமல்யப் மர்க்கமளணன்று
ழடமன்றுகயட. என இனம்னக் குண்டு இனக்கயட. அவட
பமனேபிழ கவப்ட ன்மல் ப்டி னடினேம்? அடபமகக்
கவத னடிதமட. ளரிசமக (furnace)-ல் ஊட உவதில்
இண்மதிம், னெபமதிம் டிகயரிக்கு ளனப்வ

உண்மக்குகயமர்கள். அந்ட ளனப்னம் பமனேடமன்.

ன்ழபம என gas ன்கயமர்கள்.* அந்ட (ரி)பமனேடமன்
இப்டி ளனப்மக ரிபட. பமனே ன்மறம் கண்டக்கு
ளடரிதமணயல்வ. ளரித ஜ்பமவதமக, கண்வஞழத
யக்கய ணமடயரித் ளடரிகயட. இப்டிப்ட் ஜ்பமவதில்
கமய்ச்சயமல், அத்டவ ளகட்டிதமக இனந்ட இனம்னக்
குண்டும் இநகய த்பணமகய, அப்னம் அந்ட த்பனம்
பமனேபமகய ணவந்ட ழமய்பிடுகயட.
இப்டித்டமன் ணமவததில் ழமட்டு ன்கு கயட்டித்ட
அந்டஃகஞனம் குண்டு ணமடயரி கயண்மக
ஆத்ணமகமசத்டயல்- 'ஆத்ணம ன் பமனேளபநிதில்' ன்று
வபத்டக்ளகமள்ழபமம்; அடயல்-கவத னடிதமணல்

டக்குத்டிதம ீபமபத்வடக் கற்ித்டக்ளகமண்டு
கயக்கயட. பமனேபமக இனந்டளகமண்டினந்டமறம்

ஜ்ழதமடயஸ் ன்று னொத்ழடமடு கூ இனம்வத் ளடமட்டு,
அடற்குள்ழந டன் சக்டயவத ளசறத்டய உனக்குகய
ஜ்பமவ ணமடயரி ஈச்பன் இனக்கயமன்.

ஆத்ணமவபப்ழம இல்மணல் இபன் ீபழமடு
ம்ந்டப் னடினேம். அபனுவத ணவ உனக்கய
இநக்க னடினேம். அப்னம் பமனே ணமடயரிப் பிப்
க்கவபக்கனடினேம். னொணற் பமனே ழமன்
டன்னுவத ஆத்ண ஸ்பனொத்டயழழத இந்ட ணறம்
இண்ச் ழசர்ந்ட ணவனேம் டிதமகறம் ண்ஞனடினேம்.
* றோசஞர்கள்

குயப்ிடுபட ஆயக்-அயடியன் கமமக

இனக்கமம்.
இவ யவகள்

ளடய்பத்டயன் குல் (மன்கமம் மகம்)
அத்வபடம்
இவ யவகள்
ளகட்டிதம த்ன டமர்த்டணம இனம்ன த்பணமக இநகய
உனகய, பமனேபமக னொத்வட இனப்டற்கயவழத
த்னனணயல்மணல் பமனேறணயல்மணல் த்டவழதம
யவகள் உண்டு. இப்டிழத ம்னவத த்வபட னத்டயக்கு
பமடடமகறம், ஆமல் அத்வபட ஸ்டயடயதிறம்

ழசமடடமகறம் ீபனுக்கு த்டவழதம (இவ)

யவகவந ஈச்பன் ளகமடுக்கயமன். இபற்வப்ற்ய
மம் "ப்டி னடினேம்?" ன்று ழகள்பி
ழகட்டுக்ளகமண்ழதினக்க ழபண்டிதடடமன். 'ஆன்ர்'
அந்ட யவகறக்கு மழண ழமமல்டமன் ளடரினேம்
ஆமல் அப்டித் ளடரிந்ட ளகமண்வட மம்

ணற்பர்கறக்குச் ளசமல் னடிதமட! ளன்மல்
ளடரிந்ட ளகமண்ட இந்ட ழமகத்டயன் த்வபடத்டக்கு

ழணழ ழமய்க் ளகமண்டினக்கயழமட அவடத் ளடரிபிக்க
ழபண்டிதழடம இந்ட த்வபட ழமகத்டயன் யவக்கு

பந்டழமட அந்ட அடேப யவகறக்கு ழமமல்டமன்
அட ளடரினேம். அயபமல், பமர்த்வடதமல் பிநக்கய வபக்க
னடிதமட. டயத்டயப்ன னடம னசயகவநழதம, சயபப்ன
னடம கர்கவநழதம பமர்த்வடதில் னத்டயதமல்
ளகமண்டுப னடினேணம? ழடம ழகமடி கமட்மம்.
அவ்பநறடமன் த்வபடத்டக்கு ழணற்ட்வப

அடேபனர்பணமகத் ளடரிந்டின், ணற் ீபர்கறள்ந
த்வபட ழமகத்டக்கு பனழபமணம ன்ழட ந்ழடம்.

ஆமல் த்டவழதம ஜமிகவந அபன் ழமகத்டயழ
வபத்ட உழடசம், அடேக்ம் ண்டம்டினேம்
ளசய்டயனக்கயமழ! அபர்கறம் இவட ன்
ளசமல்பில்வ ன்மல், ஊட்டிதில் அடேபித்ட குநிவ
ளணட்மயல் 110 டிகயரி ளபதில் அடிக்கும்ழமட

ளசமல்றங்கள் ன்மல் ப்டி னடினேம்? அந்ட ணமடயரி
உச்சணம அடேப யவதில் கண்வட கர னம
இன்ளமன்யல் ளகமண்டு ப னடிபடயல்வ.
த்பணமக இநகுகயட, உனகுகயட, அப்னம் பமனேபமகப்
க்கயட, றகயட ன்மல் ளகட்டிதமய் இனந்டட
ழணறம் ழணறம் ம்னடபமக, ழசமக ஆகயக் ளகமண்ழ
ழமகயட ன்று அர்த்டம். அப்னம் ளமம் ழசம
ழமட னொழண இல்மணல் ணவந்டழமய்பிடுகயட.

ளகட்டிதமக "மன்" ளகமண்மடிக் ளகமள்றம் அம்மப
ணஸ் இப்டித்டமன் யவத மடவ ண்ஞி ஈச்ப
க்னவவதப் ளற்ின் ழணறம் ழணறம் ம்னடபமகறம்
ழசமகறம் ஆகயட. ளகட்டி யவதில் வசடன்த ச்ணய
ழடம டநிடமன் ீப ணயல் ப்டயயக்கயட. அட
குவனந்ட ம்னடபமகய இநகயமல், த்ப டமர்த்டத்டக்குள்
¨ர்த ிம்ம் ன்மக ப்டயிம்ிப்ட ழமல் வசடன்த

எநி ன்மக உள்ழந னகுந்ட யப்னகயட. ஆமல் ிம்ம்
ழபழ, ப்டயிம்ம் ழபழடமன். த்பனம் அடற்கப்னம்
ளமம் ழசமகய பமனேபமகயழமடடமன் எநி
ணண்த்டயல் னொழண ளடரிதமணல் என்மகயபிடுகயட.
இடணமடயரி க்டய தம், ழதமக தம் னடம
இவயவகநில் ஈச்ப குஞங்கள், சக்டய இபற்யழ
ீபன் ன்மக ஊய, அப்னம் ஜம ப்மப்டயதில்

யர்குஞணமய் சமந்டணமய் இனக்கய அபனுவத ஆத்ண

ஸ்பனொத்டயல் பித்தமயணல்மணல் என்மகய பிடுகயமன்.
(ஆத்ண 'ஸ்பனொம்" ன்மறம் அட 'அனொம்'டமன்!)
த்வபடத்டக்கும் அத்வபடத்டக்கும் டுழப மத்டயல்
ழமகயழமட ீபணயன் ளகட்டினொம் ளகமங்சம்

ளகமஞ்சணமக ழசமடமக ணமயக்ளகமண்ழ பனகயட.
த்ன பஸ்ட ணமடயரி இல்மணல் த்ப பஸ்ட றம்
டன்வணனேள்நடமக இனக்கயட. பமனே டமர்த்டங்கழநம
த்பங்கவந பிறம் ழபகணமகத் ளடமவ டெங்கறக்கும்
பிபிடுகயன். இனம்ன குண்டு த்பணமகறம்,

பமனேபமகறம் ஆகயழமட அந்ட குண்டுடமம இட ன்று
ஆச்சர்தப்டும்டிதமக னொம் ணமறுகயட; அனொணமகத்

ழடய்கயட. இம்ணமடயரி ீப ணஸ் உனகய உனகயப் பப்
ப, அடமபட ளகட்டிப்ட்டுக் குறுகயதினந்ட டன் டன்வண
ழமய் ழணறம் ழணறம் பிஸ்டமணமகயழமட, அந்டப்
வனத ணஸ்டமம இட ன்னும்டிதமக

ணமயக்ளகமண்ழ ழமகயட. த்வபடத்டயல் எழதடிதமகக்
கட்டுட்டினந்டட ழமய் அத்வபடத்வட ழமக்கய

பிஸ்டரிப்னப் ளற்றுப் றகயட. இடமல்டமன்

மடமஞணமக ீபணறக்கு ற் னடிதமட
அடீந்த்ரித சக்டயகள் அடற்கு உண்மகயன். அடீந்த்ரித

அடேபங்கள் அடற்கு ற்டுகயன். ங்ழகழதம ப்ட
ளடரிகயட, பர் ணயழம இனப்ட ளடரிகயட, ந்டக்
கமத்டயழம ந்டடம் க்கப் ழமபடம் ளடரிகயட.
இடற்கு ன் அர்த்டம்? எழ த்வபடத்டயயனந்ட

யவவண ணமய த்வபட - அத்வபடணம ஈச்பில்

ளகமஞ்சங் கமணமக ஊய அபனுவத டன்வணகவந இட
டுத்டக் ளகமள்கயட ன் அர்த்டம். அபன் என்யழ

குறுகய இமணல் ல்ம இத்டயறம், ல்மர் உள்நத்டயறம்
ல்மக் கமத்டயறம் இனக்கய ர்ப வ்தமி அல்பம?
அத்டவதிறம் இனக்கய எனபன் ன்டமல்

அத்வபடம். 'அத்டவதிறம் ன்று பற்வக்
குயப்ிடும்டி இனப்டமல் த்வபடம். „கழணப
அத்பிடயதம்‟* ன்று என்ழதம அத்வபடப்

ளமனநமதில்மணல், பற்யனுள்ழந இனக்கய
என்ம டத்பம் இட. ீபன் னறே த்வபடத்டயயனந்ட,
இப்டி இண்டுணமனேள்ந ஈச்பில் ழடமய்ந்ட, ளகட்டி
ணஸ் ணமய, பிஸ்டமணமகய ழணறம் ழணறம்

அத்வபடத்வட ழமக்கய உதர்ந்ட அடேப யவகவநப்
ளறுகயமன். அப்னம்டமன் பமனேபில் இண்க் கவக்க
னடிதமணயனந்ட இனம்னக் குண்வக் கவசயதில்
பமனேபமகழப ஆக்கயபிடுபடழம ஈச்பன் டன்
உள்யவதம ரினர்ஞ அத்வபட ஸ்டயடயதில் ீபவ
அழடணமகக் கவத்ட ளகமண்டுபிடுபட.

எழ த்வபடணமக இப்ழமட மணயனக்கய யவனேம், எழ

அத்பவடணமக ப்ஹ்ணம் இனக்கய யவனேம் ந்டயத்டக்
ளகமள்நழப னடிதமட ன்று ணக்குத் ழடமன்யமறம்,
டுழப த்வபடம் ீர்த்ட ீர்த்ட அத்வபடம் இறுகயபனகய
உமம யவகறம் என கட்த்டக்கு அப்னம்
பனகயன். 'அத்வபடணமக ஆபடற்கு னற்ட்
ல்மழண உமயக்கயபன், உமம க்ஷ்தம் ன்
த்வபடனள்நடடமன்; அவபளதல்மம் உமவ

ன்ழடமடு ரி; ஜமணமகமட - அத்வபடந்டமன் ஜமம்'

ன்று ளசமல்றம் ஆசமர்தமழந இந்ட உமவகநிறம்
என்றுக்குழணல் என்மக அத்வபடத்டக்குத் டெக்கய

பிடுகயவபகள் இனக்கயன் ன்று ளசமல்யதினக்கயமர்.
அழகபிடணம உமவகவநச் ளசமல்றம்
சமந்ழடமக்ழதமயத்டக்கு "ம்ந்டமஷ்தம்" ன்டமகச்
ளசய்டள்ந உழமத்கமடத்டயல் (னன்னுவதில்) , "இந்ட

உயத்டயல் 'அப்னேடதம்' ன்டமக ளௌகயகணம உதர்ந்ட
ன்கவநத் டனம் கர்ண ம்ந்டணம உமவகள்,
வகபல்த ழணமக்ஷத்டக்குக் கயட்ழ ழசர்ப்டம

ன்கவநத் டனம் உமவக்ந ("வகபல்த
ந்யக்னஷ்மய") , அத்பவடடத்டயயனந்ட டநி
ணட்டுழண ணமறுட்டு ப்ஹ்ணத்வடக் குயத்டடம

உமவகள் ("அத்வபடமத் ஈத்பிக்னட ப்ஹ்ண
பிதமய") ன்று பிடணமபற்வச்
ளசமல்யதினக்கயட" ன்று ஆசமர்தமள்

ளசமல்யதினக்கயமர். இட பிதத்வட ன்மகத்
ளடநிறடுத்டகயட. அடமபட, அத்வபட ஜமணமக

இல்மணல் உமவதமதினப்டயழழத அடற்குக்
ளகமண்டு பிடுவபதமகப்  இனக்கயன் ன்கயமர்.
ஆமறம் 'யடயத்தமம் ன்டமகத் டீபி ஆத்ண
பிசமம் ண்டம்ழமட ஈச்பன் ீப ணவ டுத்டக்
ளகமண்டு, ணமற்ய ஆத்ணமபில் ழசர்க்கயமன்' ன்று
ஷ்ணமக அத்வபட டைல்கநில் ளசமல்த்டமில்வ.
ஆத்ண பிசமம் ண்ஞிக்ளகமண்ழ ழமமல் டமமக
என கட்த்டயழ அந்ட பிசமனம் யன்றுழமய் ஸ்பதம்
ப்கமசணம ஆத்ணம டமமகழப நிச்சயட்டுபிடும் ன்கய
ரீடயதில்டமன் ளசமல்யதினக்கயட. ீபனும் ப்ஹ்ணனம்

அழடம் ன்வட ளசமல்படம உயத் ணம

பமக்தங்கவந குனனகணமக உழடசம் ளற்று அவடழத
சயந்டவ ண்ஞிப் ண்ஞி ன்மக உறுடயப்
டுத்டயக்ளகமண்டு, உறுடயப் டுத்டயக்ளகமண்வட
உள்றக்குள்ழந ன்மக இக்கயபிடுகயன் த்தமணமக

யடயத்தமம் ளசய்ட ளகமண்ழ ழமமல், 'மண்' ன்று
என மள் ப்ஹ்ண ஜமம் ிந்டபிடும் ன்று
ளசமல்யதினக்கயட.

* சமந்ழடமக்ழதமயத் 6,2,1,2

அடயகமரிகவநதட்டி உழடச ணமறுமடு
ளடய்பத்டயன் குல் (மன்கமம் மகம்)
அத்வபடம்
அடயகமரிகவநதட்டி உழடச ணமறுமடு
இந்ட மநில் ல்மனக்கும் ல்மபற்வனேம்
ளசமல்கயட ழம அப்ழமட ண்ஞ ணமட்மர்கள்.

மத்ணயந்ட, ழதமக்தவட மர்த்ட, அடயகமம் உள்நபனக்ழக
ளசமல்பமர்கள். ரிதமகப் னரிந்ட ளகமள்ந

னடிதமடபர்கள், னரிந்டளகமண்மறம் அவட னவதமகப்
மடுட்டு அடேஷ்மத்டக்குக் ளகமண்ப
னடிதமடபர்கள், டப்மகப் னரிந்டளகமண்வட அடேஷ்மம்
ளசய்ட பிரீடத்வட உண்மக்கய ளகமள்நக்கூடிதபர்கள் ன்யப்டிளதல்மம் இனக்கக்கூடித சமசரி 
னெம் னறேடற்கும் என ளரித டத்பத்வட யம்றம் அப்தம, வபமக்த மடவ ழடவபப்டும்

யத்டமந்டத்வட- ளசமல் ணமட்மர்கள். 'ப்ரின்டிங் ப்ளஸ்'

பமடடமல் ளமம்க் குவச்சமகழப ப்டய டுக்கக்
கூடிதடமகச் சுபடிகநில் அபர்கள் சமஸ்த்ணமக

றேடயவபத்டட தமர்? ழதமக்தவடனேள்ந மத்ர்கநமக
இனந்டமர்கழநம, அடபமட 'அடயகமரி'களநன்று
கனடப்ட்பர்கநமதினந்டமர்கழநம அபர்கறக்குத் டமன்

ப்ழதமப்ட். தமர் ழபண்டுணமறம் பமங்கய என
ளமறேட ழமக்குக்கமக, அல்ட க்னைரிதமயடிக்கமகப்
டிக்கய பிடத்டயல் ளரித பிதங்கள் னஸ்டகங்கநில்
இவபில்வ.

மழ கூ கூட்த்டயல் ழசும்ழமட ங்கறக்கு
ட்மட டத்பங்கவந இப்ழமழட ல்மனம் அப்தயக்க

ழபண்டுளணன்கயமற்ழம பற்னறுத்டயச் ளசமல்யக்ளகமண்டு
ழமமல் அட டப்னத்டமன். டம ர்ப கமனம்
ணமவததிழழத உனன்று ளகமண்டினக்கய ர்ப

ங்கறம் இந்ட ணமவதக்கு அப்மற்ட்டமக ஆத்ணம
ன்று என்று இனப்வட டயனம் ளகமஞ்சம் யவத்டக்
ளகமள்நத்டமன் ழபண்டும். ல்மனம் அப்டிச் ளசய்த
ழபண்டுளணன்டற்குத்டமன் அத்வபடத்வடப் ற்ய
உந்தயப்ட. அந்டப் ண டத்பம் எனத்டனக்குகூ
ஷ்ப்ட்டுப் ழமகமணல் அவட ல்மனக்கும்

ளடரிபிக்கழபண்டித கவண ஆசமர்தமறவத
ணத்டயயனக்கய ங்கறக்கு இனக்கயட. ஆமறம்
டயனம் ளகமஞ்சம் அத்வபட யவப்ன
இனக்கடளணன்றுடமன் சமசரி ங்கறக்குச்
ளசமல்டழண டபி, இப்ழமழட ல்மனம்
ல்மபற்வனேம் பிட்டுபிட்டு ஆத்ண பிசமத்டயல்
உட்கமனங்கள் ன்று ளசமல்க்கூமட. அட

மத்தணயல்மடவடச் ளசமல்பழடதமகும்.

அடயகமரிகநமதில்மடபர்கள் அப்டிச் ளசய்தப் மர்த்டமல்
அழகத் கஷ்ங்கள், ளகடுடல்கள் ற்டும். ஆவகதமல்
த்வபடணம கர்ணம, க்டயகவநழத ளமடணக்கறக்கு
அடயகம் ளசமல்ய, அடயல் அபர்கள் ன்மக இங்கய

அப்தயக்கய அநறக்கு பற்னறுத்டயச் ளசமல்ய, அத்வபட
க்ஷ்தத்வட யவறொட்டுபழடமடு யறுத்டயக் ளகமள்ந
ழபண்டும்.
"கமர்தத்டயழழத

ற்று வபக்கக் கூடிதபர்கநமதினக்கய

மண ங்கறக்கு கமர்தணயல்மட ழபடமந்ட
த்தங்கவநச் ளசமல்ய னத்டயவதக் குனப்க்கூமட"

ன்ழ கர வடதில் கபமன் கட்வந ழமட்டினக்கயமர்.*
த்வபடத்டக்ழக அடயகமரிகநமகத் டற்ழமட
இனக்கயபர்கவநக் ளகமஞ்சம் ளகமஞ்சணமகப்
க்பப்டுத்டயடமன் அத்வபடத்வட மடவதமக
அப்தயப்டற்கம பிதங்கவநச் ளசமல்ழபண்டும்.
த்வபடணமகழப னடயல் யவத ஆம்ித்ட, ளகமஞ்சம்
ளகமஞ்சணமகக் குவத்டக் ளகமண்ழ ழமய் அப்னம்
அத்வபடத்வட யவதச் ளசமல்ழபண்டும்.

த்வபட - அத்வபட அடயகமரிகவநப் ளமறுத்ழட உழடசம்
பித்தமணமதினக்கழபண்டும். இடயல் னக்தணமக,
இப்ழமட மம் டுத்டக்ளகமண்டுள்ந பிதத்டயல்,
கபிக்க ழபண்டிதட ன்ளபன்மல், 'த்வபட
அடயகமரிகறக்கு ஆம்த்டயயனந்ழட அத்வபத் க்ஷ்தம்
ன் என்வத் டநி ளசமல்ழபண்டும். அப்னம்
க்பப்டுத்டயக் ளகமண்ழ ழமய் அத்வபடத்டக்கு

அடயகமரிதமக்க ழபண்டும்' ன்டமல் இபர்கறக்கு

னறேக்கறம் த்வபட உழடசத்ழடமழழத னடித்டபிக்
கூமட ன்மகயட. ஆமல், இபர்கள் அத்வபடத்டக்கு
அடயகமரிகநமபடற்குப் க்பப்ட் ிற்மழம இபர்கறக்கு
த்வபடத்வடப் ற்யக் ளகமஞ்சங்கூச் ளசமல்க்கூமட.

அங்ழக இங்ழக கூ த்வபடத்டயல் இபர்கறவத சயத்டம்
ழமகபிமணல் னறேக்க னறேக்க அத்வபடணமகழப
ளசமல்யக் ளகமண்டு ழமய் அடயழழதடமன் இபர்கவந
ஆஞி அடித்டமற்ழம யறுத்டழபண்டும்.

த்வபடயகள்டமன் த்வபடத்டக்கு ழணழ அபர்கள்
ழமகழபண்டிதடம யவகவநப்ற்யக் ளகமஞ்சம்

ளகமஞ்சணமகத் ளடரிந்டளகமள்நழபண்டுழண டபி, அத்வபட
மடகர்கள் அபர்கள் பிட்டு பிட்டு பந்ட த்வபட
ணமசமங்கவந ணறுடி யவத்டக்ளகமள்ந

ழபண்டிதடயல்வ. அபற்வ ணக்கத்டமன் ழபண்டும்.
அடமழடமன் அப்டிப்ட்பர்கறக்கம சமஸ்த்ங்கள்
ஈச்பன், ஈச்ப க்னவ உள் த்வபடணம,

த்வபடமத்வபடணம வடனேம் பிஸ்டரிப்டயல்வ.
ம்னவத ழடசத்டயல் டத்பங்கள் அயற ணட்த்ழடமடு
யற்கமணல், அபற்யன் அடேபத்வடப் ளறுபடற்கம
அடேஷ்மங்கவநனேம் பிஸ்டமணமகக் ளகமண்
ம்ப்டமதங்கநமக இனக்கயன். இபற்வ

அடேஷ்டிக்கக்கூடித அடயகமரிகநம ன்று மர்க்கமணல்
ளக்சர் ண்ஞிமல் அட ரிழததில்வ. அத்வபட
யத்டமந்டத்வடப் ழம ணமமபிகழந கடிணம
ீண் மடவக்கப்னணடமன் அடேபத்டக்குக்

ளகமண்டுபக் கூடிதடம டத்ப சமஸ்த்த்வட மதக
ரீடயதில் ப்சமம் ளசய்பட னேத்டணயல்வ.**

அத்வபட சமஸ்த்ங்கள் கர்ணமடேஷ்மம், உமவ
ஆகயதபற்யல் ன்மக னன்ழய, அபற்வனேம்
பிட்டுபிட்டு ந்யதமம் பமங்கயக்ளகமண்டு ணமபக்த
உழடசம் ளற் ஆத்ண பிசமம் ளசய்த ஆஸ்வட

உவதபர்கவநக் கனடயழத னக்தணமக றேடப்ட்வப.
னன்ழ ளசமன்மற் ழம, இபர்கவந இபர்கள்
னத்டயனர்பணமக மடவ ளசய்னேம் பவதில்
அத்வபடத்டயழழத ஆஞி அடித்டமற் ழம யவயறுத்ட
ழபண்டுளணன் அிப்மதத்டயல்டமன் த்வபடணம ஈச்ப

க்னவவதப் ற்யப் நிச்ளசன்று ளசமல்மணல் பிட்ட.
யடயத்தமத்டயல் ழணழ ழணழ உதர்ந்ட யவகள்
கயட்டி ணழம மசத்டயழழத னடிந்ட ஆத்ண

மக்ஷமத்கமம் ற்டுகயன்ளடன்று ளசமன்மறம் இப்டி
ழணறம் ழணறம் உதர் யவகவந அவபிப்ட ஈச்ப
க்னவடமன் ன்று ளசமல்ய, இபனுக்கு ழபம என
ஈச்பவ அந்ட இத்டயல் பயனேறுத்டபடயல்வ.
ஈச்பன் ணம ணமதமபி! அபன்ய அடறம்

அவசதமட ன்கயமர்கள். ஆமறம் அபன் ம்
ணயழ னகுந்ட ளகமண்டுடமன் ம்வண யவக்கப்
ண்டகயமன் ன்ட ளகமஞ்சம்கூப் னரிதமட

யவதிழழத ம்வண வபத்டயனக்கயமன். ம் யவப்ன
கன்மின்ம ன்று இனப்வடப் மர்க்கும்ழமட, 'இட
யச்சதணமக அபன் யவப்டமதினக்க னடிதமட;

இப்டிப்ட் யவப்னக்கள் அபனுக்கு ப்ரீடயதமக

இனக்கமட' ன்று ழடமன்றுகயட. ல் யவப்னகவநத்
டெண்டிபிடும்டி அபிழண ப்மர்த்டயக்கயழமம்.

கமதத்ரிக்ழக அடடமன் அர்த்டம். ஆடமல், ல்மம் ஈசன்
ளசதழ ன்று ளசமன்மறம், அபன் 'ம் ளசதல்' ன்று
மம் ழடம ளசய்ட மர்த்ட, னட்டி, ழணமடயக்ளகமண்டு,

அடமழழத அயற ளறுகயழமணம ன்று ரீக்ஷயக்கய
பிடத்டயல்டமன் ணக்குத் டி ணவக் ளகமடுத்ட
ழபடிக்வக மர்த்டக்ளகமண்டினப்டமகத் ளடரிகயட.

ல்மம் அபன் டயட்ம், ல்மம் அபன் ளசதல் ன்மல்
அப்னம் மம் ம்வணத் டயனத்டயக் கவத்ழடற்யக்
ளகமள்படற்கமக மடவ ன்று என்று
ளசய்தழபண்டிதழட இல்வழத!

ம் டி ணஸ் டன்ிஷ்ணமக என்யல் ழமபடற்கு
அபன் வ்பநற டெம் இம் ளகமடுப்மன்? ப்ழமட
ளகமஞ்சனம் இம் ளகமடுக்கமணல் டமழ னமறொம்
டுத்டக் ளகமள்பமன்? - (ன்று) தமனம் ளசமல் னடிதமட.
ஆவகதிமல், ஆத்ண பிசமத்டயல் மம் ப்ழபசயத்ட
அபமல் ளகமஞ்சம் ளகமஞ்சணமக உதர்த்டப்டுகய
ணவனேம் கூ அபன் னர்ஞணமக டுத்டக்

ளகமள்படற்கு னன் பிவநதமட்டுப் மர்க்கக் கூடும்.
அடமபட அப்ழமடகூ ீபணஸ் ஸ்படந்த்ணமக
யவத்ட னடிபனண்ஞ ஈச்பன் அடேணடயக்கக்கூடும்.
இம்ணமரிதம உச்ச கட்த்டயழ ீபமபன்,
'த்வபடணம

ஈச்ப க்னவ இத்டவ

ன்மதினக்கயழட! அடமல் இவடச் ளசய்கய
ஈச்பிம் த்வபடணமய் க்டய ண்ஞிக்ளகமண்ழ
அழடமடு யன்றுபிட்மளன்?' ன்று

யவக்கமணல்பம? அப்ழமட இழட ஈச்பின்

அனொணம, யர்குஞணம ம த்தத்டயல் ீபன்
என்மபட ப்டி "என ீபன் டமமக இஷ்ப்ட்டுக்
ழகட்கயவடக் ளகமடுப்ழமம்" ன்று ஈச்பன்
கவசயணட்டும் பிவநதமட்டுப்ண்டபமமகயல், இபனுக்கு
அத்வபட யத்டய ப்டிக் கயவக்கும்?
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னென்மம் குடயதில் „ஆசமம்‟ ன் உவதில்

„டவபர்

மர்க்க.

கவண: கர வட உழடசம்‟ னும் உட்ிரிற

** இவ்றவதின்

ளனம்மம குடயகள் ளமட

உந்தமங்கநில் கூப்மடவப; என சய மடகர்கள்
அல்ட ண்டிடர்கறக்கயவதில் றோசஞர்கள்

அனநிதவபனேம், ஏரின மடகர்கநின் ழகள்பிகறக்குத்
டந்ட டயறழண இடயல் னக்தணம ங்கமக அவணந்டள்நட.
இபற்வ இங்கு ளடமகுத்டநித்டப் னக்கும்
ளடரிபிப்டற்கு என ணமடமம் ிற்மடு
இவ்றவதிழ பனபடமகத் ளடமகுப்மசயரிதர் கனடயழத
இவ்பிடம் ளசய்டள்நமர். அடமபட, அத்வபட

மடவதில் கஞிசணமக னன்ழயதபர்கறக்கு

ணமத்ணயல்மணல், ளமடபமக ஆன்ணயக மட்ம் ளகமண்
ல்ழமனக்கும் கண்ஞன் கர ழடமழடசம் ளசய்டழமட,
அத்வபட சமஸ்டயத்டயல் ளபநிப்ச் ளசமல்மட 
கனத்டக்கவநனேம் ளபநிதிட்டினக்கயமளன்று

றோசஞர்கள் டுத்டக்கமட்டிதினக்கயமர்கள். அழடழம
என குயப்ிட் ணமர்க்கத்டயல் அடயகம் ளசல்மபிடினும்
ளமடபம ஆன்ணீ க மட்னள்நபர்கழந இந்டைவப்

டிப்பர்கநில் அடயகம் இனப்டமல் த்வபட – அத்வபட
ணமர்க்கங்கவந இவஞக்கும் பிதணமக றோசஞர்கள்

டயனபமய் ணர்ந்டபற்வச் ழசர்த்டயனக்கயட. கர்ணம,
க்டயகவந யவதக் கூயழத இபற்வனேம்

கூயதினக்கயழமளணன்ட கபத்டக்குரிதட.
ஈசன் ளசய்படற்கு சமஸ்த்ம் டற்கு?
ளடய்பத்டயன் குல் (மன்கமம் மகம்)
அத்வபடம்
ஈசன் ளசய்படற்கு சமஸ்த்ம் டற்கு?
ஈச்பழ டன் க்னவ ன்று கமட்டிக் ளகமள்நமணல்

இபவ மக்ஷமத்கமத்டயல் ழசர்த்டமறம் ழசர்க்கமம்.
இம்ணமடயரி யத்டய அவந்டபர்கள் ிற்மடு சமஸ்த்ம்
ளசய்டமல் அடயல் ஈச்ப க்னவவதக் ளசமல்படற்கு

இணயல்வ. அல்ட அபன் டன்வனேம், டன் க்னம
பிமத்வடனேம் மடகனுக்கு ன்மகத்
ளடரிபித்டமறங்கூ, அப்ழமட இபர்கள், 'அபன் ம்வணக்
ளகமஞ்சம் ளகமஞ்சணமக ஆட்ளகமண்டு ழணழ

அவனத்டக்ளகமண்டு ழமகயமன். அபன் இப்டிப் ண்ஞப்
ண்ஞ அந்ட அநறக்கு மம் னத்டய னர்பணமக மடவ
ண்டபடம் ழமய்பிடுகயட; ம்வண ணீ யத சக்டயழத
ழணழ ம்வண ழடம ண்டபிக்கயட' ன்றும்
ளடரிந்டளகமண்டு பிடுபமர்கள்.
னத்டய னர்பணமக மடவ ண்டபடற்குத்டமன்
சமஸ்த்த்டயல் பனய ளசமல்யக்ளகமடுக்க னடினேம். னத்டயவத
ஈச்பன் ளகமஞ்சம் ளகமஞ்சணமய் டுத்டக்ளகமண்டு

இபவக் கனபி ணமத்ணமகக் ளகமண்டு ண்டபிக்க
ஆம்ித்டின் சமஸ்த்ம் ப்டி பனய ளசமல்யத்ட

னடினேம்? மடகன் ண்ஞ ழபண்டிதடற்குத்டமன்

சமஸ்டழண டபி, ஈச்பன் ண்ஞ ழபண்டிதடற்கு
இல்வ. அடமழடமன், "ீபன் னத்டய னர்பணமக
யடயத்தமம் ண்டம்பவ ண்ஞட்டும். அப்னம்
அபவ ஈச்பன் டுத்டக்ளகமண்டு, டமழ

ண்ஞழபண்டிதவடப் ண்ஞ பிட்டுபிடுழபமம். அங்ழக
ழமய் மம் என்றும் என ழகமட்மட்வனேம்
ளசமல்யக்ளகமண்டு, ீபணஸ் அடயழ ழமகும்டி இம்
ண்ஞித்ட ழபண்மம். ஈச்பமல் 'ஏபர்பர்'
ளசய்தப்க்கூடிதபனுக்கு மம் டறம்
ளசமல்ழபண்மம். 'யடயத்தமம் ண்ஞிக்ளகமண்ழ ழம;
யத்டய டமழ பந்டபிடும்' ன்று ளசமல்ய, பிட்டு
பிட்மல் ழமடம்" ன்று யவத்ட (அத்வபட)
சமஸ்டங்வகள் ளகமடுத்டயனக்கயமர்கள். ணமவதத்

டயவவத ஈச்ப க்னவ கயனயக்கயட ன்று வ்தக்டணமகச்
ளசமல்மணல், யடயத்தமத்டயன் டீவ்த்டயழழத அட
கயனயந்ட பிடுகயட ன்கய ணமடயரிச் ளசமல்ய, னடித்ட
பிட்டினக்கயமர்கள்.

கர வடதில் ளபநிப்க் கூயத உண்வண
ஆமறம் கபமன் இந்ட (ஈச்ப க்னவதமல் அத்வபட
க்ஷ்தம் யத்டயக்கயட ன்) பிதத்வட ன்மக
ளபநிப்ழப (கர வடதில்)  இங்கநில்

ளசமல்யதினக்கயமர். அபனம் மத்ம் மர்க்கமணல்
உழடசம் ண்ஞபில்வ டமன். "டஸ்
இல்மடபனுக்கும், க்டய இல்மடபனுக்குண, ஞிபிவ
ளசய்தமடபனுக்கும் இந்ட கர டம சமஸ்த்த்வட

ளசமல்ப்மட" ன்று அபழ அவட னடிக்குணயத்டயல்

ளசமல்யதினக்கயமர். ஆமல், அபர் ளசமன் கர வட, ணற்
அத்வபட சமஸ்த்ங்கவநப் ழம அத்வபட
மடவக்கம 'அட்பமன்ஸ்ட் ஸ்ழற'க்குப்
ழமபர்கறக்கு ணட்டுணயல்வ. கபத்கர வட டயளட்டு
அத்தமதம் இனப்டயல் னடல் ஆவ கர்ண ட்கம்

ன்றும், டு ஆவ க்டய ட்கம் ன்றும் ளசமல்ய,
கவசய ஆவத்டமன் ஜம ட்கம் ன்று ளசமல்பட.
இப்டிச் ளசமன்டமல் இந்ட எவ்ளபமன ணமர்க்கத்வட
ணட்டும் டமன் எவ்ளபமன ஆறு அத்தமதத்டயறம்
ளசமல்யதினப்டமக அர்த்டணயல்வ. னத்டயக்குப் ணமக

ஆத்ணம ன்று ஜமணமர்க்கப்டி அபர் ளசமல்படகூ கர்ண
ட்கத்டயறள்ந (னென்மம்) அத்தமதத்டயல்டமன். ஆமறம்
ழணளறேந்டபமரிதமக இப்டி க்நமயஃவ

ளசய்னேம்டிதமகழப கர வட இனக்கயட. அத்வபடத்டக்ழக
ன்று ற்ட் க்ந்டங்கநில் கர்ணமவபப் ற்யனேம்
உமவ (க்டய) வதப் ற்யனேம் இவ்பநற

ளசமல்மணல் ளமம்றம் குவபமகழப இனக்கும். ஆம்
ஸ்ழயல் அவப அபச்தணமவப ன்று ளசமல்படற்கு
அடயகணமக அபற்வ பிஸ்டமம் ளசய்ட

ளசமல்யதினக்கமட. இப்டிதமக, மத்ம் மர்த்டத்டமன்
ளசமன்மளன்மறங்கூ, கபமன் ழமக ஆத்ண

பிசமத்டயல் ப்ழபசயக்கும் கட்த்டயல் இனக்கயபர்கறக்கு
ணட்டும் டமன் உழசயப்ட ன்யல்மணல், கர்ணம, க்டய,
ஜமம் ஆகயதபற்யல் டளபமன்மறம் ஆத்ணயக
பமழ்க்வகதின் னடல்டி  பினம்னகயபர்கநியனந்ட
ஆம்ித்ட ல்ழமவனேழண உத்ழடசயத்ட கர ழடமழடசம்
ளசய்டயனக்கயமர். அடமல் இடயழ த்வபடமக க்டய

ண்டபவடப் ற்யனேம் யவத பனகயட.

அத்வபடத்வடப் ற்யனேம் அப்டிழத பனகயட. இப்டி
இண்வப் ற்யனேழண கபமன் யவதச்
ளசமல்யபிட்டமல், "இட ன் த்வபடத்வடனேம்
(க்டயவதனேம்) ளசமல்கயமர்? அத்வபடத்வடனேம் '
(ஜமத்வடனேம்)

ளசமல்கயமர்? த்வபடத்டக்கு ஆப்ழமயட்

அல்பம அத்வபடம்?" ன்று ழகள்பி னக்கூடும். அப்டி
றேம்மணயனக்கத்டமன் இண்வனேம் 'யங்க்' ண்ஞினேம்
அழக பிதங்கள் ளசமல்கயமர். அடயழ

அத்வபடத்டக்கு ன்ழ ற்ட் சமஸ்த்ங்கநில் அடயகம்
ளசமல்ப்மடடம 'ஈச்பன் ீபவ த்வபடத்டயயனந்ட
அத்வபடத்டக்குத் டெக்கய பிடுகயமன்' ன்

பிதத்வடனேம் அபர் ளசமல் ழர்கயட. மடகின்
மடவதமல் ணமவத கயனயபில்வ, ஈச்ப

க்னவடமன் கயனயக்கயட ன்ட ழமன் பிதங்கவநத்
ளடநிபமக ளபநிதிட்டுச் ளசமல்கயமர்.
அர்றன் ந்யதமம் பமங்கயக்ளகமண்டு னர்ஞ
அத்வபடணமகப் ழமகக்கூடித "மங்க்த" (ஜம)
மடகன் இல்வ. அடமபட உத்டணமடயகமரி (உத்டண
அடயகமரி) இல்வ; ஸ்படர்ண கர்ணவபப் ிழ

கனத்வட வபக்கமணல் ஈச்ப ஆமடணமகப் ண்ஞிச்
சயத்ட சுத்டய ளக்கூடித "ழதமக" மடகன்டமன்; அடமபட
ணத்தணமடயகமரி (ணத்தண அடயகமரி) டமன் - ன்று
ஆசமர்தமள் (மஷ்தத்டயல்) ஸ்டமித்டயனக்கயமர். ணத்தணம்
ன்ட டு. அட உத்டணத்டக்கும் அடணத்டக்கும் 'யங்க்'ஆக (இவஞப்மக) னடினேம். அடமழழத அபனுக்கு
உழடசயக்கும்ழமட த்வபட - அத்வபட 'யங்க்' - ஆ

ஈச்பவ, அபனுவத க்னவவத, கபமன்

உத்டழணமத்டண ஸ்டயடயவதச் ளசமல்றம்ழமடம்
குயப்ிட்டினக்கயமர்.
என இத்டயல்* "த்ப - ழம - டழணம
குஞபடிபமனேள்ந ணமவத ன்னுவத சக்டயதமகும்.

அடமழ அட ளடய்ப சக்டய ளற்ட. ணடேன் ப்டித்
டன் த்டமல் அவட டமண் னடினேம்? ன்ிம்
"ப்த்டய (சஞமகடய) ண்ஞிமல்டமன் ன் அனநமல்
டமண் னடினேம்" ன்கயமர்.
ர்பமபத்டமறம் ஈச்பிம் சஞமகடய ண்ஞிமல்
அபனுவத அடேக்த்டமல் சமச்பட சமந்ட டணம

அத்வபட ழணமக்ஷம் யத்டயக்கும் ன்று இன்ழமரித்டயல்
ளசமல்கயமர் (18 - 62)

த்வபடணமகத் டன்வ என ணமடயரி மபித்ட க்டய
ண்ஞிமறம் ளகமஞ்சம் ளகமஞ்சணமகத் டன் டத்ப
ஸ்பனொத்வடப் னரிந்டளகமண்டு (னரிபிப்டம் அபர்
க்னவடமன்)! அந்ட டத்பத்டக்குள்ழநழத ழமய்

அத்வபடணமக இனந்டபிமம் ன்றும் உழடசம்
ளசய்கயமர். (18 - 55) .
* கர வட 7-14

ஆடயசங்கனம் கூறும் ஈசட ஜமக் ளகமவ
ளடய்பத்டயன் குல் (மன்கமம் மகம்)
அத்வபடம்
ஆடயசங்கனம் கூறும் ஈசட ஜமக் ளகமவ

ம்னவத ஆசமர்தமறம் ஈச்ப க்னவதமழழத

னடிபம ஜமம் உண்மபவட அங்கங்ழக ளசமல்மணல்
ழமகபில்வ.
'ளநந்டர்த

ரி', 'சயபமந்ட ரி' னடம

அபனவத க்டய ஸ்ழடமத்ங்கநில் அபர் ணமவதவதப்
ழமக்கய ழணமக்ஷத்வடப் ணமத்ணமழப அனள்படமகச்

ளசமல்பட ணட்டுணயல்வ; டணட ஜம க்ந்டங்கநிறம்
அங்கங்ழக இப்டிச் ளசமல்மணல் பிட்டுபிபில்வ.
க்டய ஸ்ழடமத்த்டயல் இப்டிச் ளசமன்டயல்
பிழசணயல்வ. ஜம ணமர்க்க மடகர்கறக்கு
த்வபடணம ஈச்பமடேக்த்வடப் ற்யச் ளசமல்

ழபண்மளணன்று பிட்டுபிட்டமகச் ளசமன்ட ழமழப
இடற்கும் கமஞம் ளசமல்யபிமம். "க்டய பனயதிழ
ழமகயபர்கறக்கு ஜம பிசமணம

யடயத்தமத்டயமல்டமன் க்ஷ்தயத்டய ன்று
ளசமல்ழபண்மம். க்டய ண்ஞிக்ளகமண்ழ ழமமல்,
அடமல் எனனகப்ப் னகயபிட் ணஸ் அப்னம்

டமமகத் டன் ஆடமத்வடத் ழடடிக்ளகமண்டு ஜமணமகப்
ழமக ஆம்ித்ட, னடிபிழ, யத்டய பனம். டமமக

ப்ட ந்ழட டீனம். அவட மம் இப்ழமட ிடித்ழட
ளசமல்ழபண்மம். ஈச்ப க்டயக்கு ழணழ ஜமம்,
அத்வபடம் ன்று டற்ழகம ழமகழபண்டுணம ன்று க்டய
ணமர்க்கத்டயல் ழமகயபனக்குத் ழடமன்யபிமம். அல்ட
'ழணமக்ஷத்டக்கு

அடடமன் ழர்பனய ன்மல், இந்ட க்டய

டற்கு?' ன்று க்டய ண்டபவட பிட்டுபித்
ழடமன்மம். ஆமறம் ஜம பிசமம் ன்மல் அடற்கு
ழபண்டித சயத்ட கமக்ரிதம் இபர்கறக்கு இல்வழத;

அவட உண்மக்கத்டமழ னடயல் க்டயவதச்
ளசமல்யதினப்ட? இப்டிப்  டயனுமக

ஆழமசயத்டத்டமன் இப்ழமட இபர்கள் உள்ந யவதில்
என குனப்த்வட உண்மக்கமணல் இபர்கள் ணறக்கு
ற்கும்டிதமக ஈச்பமடேக்த்டமழழத ஜமம்,
ழணமக்ஷம், அத்வபடம் ல்மம் யத்டயப்டமக

ளசமல்யபிமம்" ன்று யவத்ட இம்ணமடயரிச்
ளசமன்டமக அர்த்டம் ளசய்டளகமள்ந இனண்டு.

ஆவகதமல் டம்னவத க்டய ஸ்ழடமத்ங்கநில்மணல்
ஜம டைல்கநம மஷ்த க்ந்டங்கள், ப்கஞ க்ந்டங்கள்
1

ஆகயதபற்யல் ஆசமர்தமள் இவ்பிதணமகச்

ளசமல்யதினந்டமல்டமன் இடற்கு "பமல்னை" அடயகம். இவட
அபர் அத்வபட டைல்கநில் பிரிபமகழபம
அறேத்டணமகழபம ளசமல் னடிதமட ன்டற்குக் கமஞம்

மர்த்ழடமம். ஆமறங்கூ இந்ட உண்வணவத அடிழதமடு
ளசமல்மணல் பிட்டுபிக்கூமட ன்டழம, சய
இங்கநிமபட அபர் ளசமல்யபிட்டும்டமன்
ழமதினக்கயமர்.2
'ஈச்பவழத

ர்பமபத்டயமறம் ீ சஞவ; அபன்

அடேக்த்டமல் சமச்படணம ண சமந்ட டம்
அவபமய்' ன்கய (கர டம பமசகம்) ணமடயரிதம

இங்கறக்கு மஷ்தம் ண்டம்ழமட ஆசமர்தமள் இவ்
பிதத்வடச் ளசமல்யதினந்டமல்கூ அட ளரிசயல்வ.
னெ க்ந்டத்டயல் ஈச்பமடேக்த்வடப் ற்யக் குயப்மக
இல்மட இங்கநிறம் கூ சய ணதங்கநில்
ஆசமர்தமள் டம்னவத மஷ்தங்கநில் அவடப் னகுத்டய

அடனுவத ளனவணவதச் ளசமல்யதினப்டடமன் ளரிசு.

உடமஞணமக, ர்ப மபத்டயமறம் சஞமகடய
ளசய்பவடப் ற்யச் ளசமல்படற்கு னந்டய, அந்ட

(டயளட்மம்) அத்தமதத்டயழழத கபமன், "எனத்டன்
டக்ளகன்று ற்ட் கர்ணத்வட பிழப மட.
ஸ்பகர்ண, ஸ்படர்ணங்கவநழத ஈச்ப ப்ரீடயதமக, ஈச்ப
ஆமடவதமகப் ண்ஞழபண்டும். அப்டிச் ளசய்டமல்
அபனுக்கு யத்டய கயவக்கயட. அடமபட (ஆசமர்த
மஷ்தப்டி) ஜம யஷ்வக்கம ழதமக்தவட

கயவக்கயட. அப்னம் அபன் ப்டி ஜமத்டயன்
உச்சணம யஷ்வதம ப்ஹ்ணத்வடழத ழசர்கயமழம
அவடச் ளசமல்கயழன் ழகள்". ன்கயமர்.3

ஈச்பமர்ப்ஞணமகத் டன் கர்ணமவபச் ளசய்பன் ஜம
பிசமத்டக்குப் க்குபணவபடமகறம், அப்னம் அபன்
ண்ஞழபண்டிதட இன்ளபன்றுந்டமன் இந்ட இத்டயல்
கபமன் ளசமல்கயமர். ஈச்பன்டமன் இந்டப் க்பத்வட

அடேக்யப்டமக இந்ட இத்டயல் அபர் ளசமல்பில்வ.
ஆமறம் ஆசமர்தமள், "ஸ்பகர்ணமபிமல் ஈச்பவ
ஆமடவ ண்ஞி, அபனுவத அடேக்த்டயமல்

ிந்ட ஜம யஷ்ம ழதமக்தவட னும் யத்டயவத
அவந்ட", "ன்று இங்ழக4 ஈச்ப க்னவவதக்

ளகமண்டுபனகயமர்! "டத்ப்மடமம்"" ன்டமக,
னெத்டயல் இந்ட இத்டயல் ளசமல்மட ஈச்ப

ப்மடத்வட ஆசமர்தமள் டம்னவத மஷ்தத்டயழ
குயப்ிட்டு, ஸ்பகர்ணமடேஷ்மம் அடபமகழப ஜம
பிசமத்டக்கம டகுடயவதத் டனபடயல்வ ன்றும்,
அடற்குப் மக ஈச்பன் அடேக்யத்ழட அந்டத் டகுடய
உண்மகயட ன்றும் ளடநிறடுத்டகயமர். னெத்டயல்

ளசமல்மட இத்டயறம் அபர் மஷ்தத்டயல்

ழசர்த்டயனப்டற்குத் டிதம பிழசம் உண்டு.
ஈச்பன்டமன் கர்ணமறக்குப் ன் டனபன், கர்ணம
டமமகழப வத் டனபடயல்வ ன்டடமன்
அத்வபடயகள் ளகமள்வக, 'கர்ணமழப வத் டனகயட;
ஈச்பன் ன்று எனத்டவக் ளகமண்டுபழபண்மம்'
ன்று அிப்மதம் ளகமண் னர்ப ணீ ணமம்கர்கவந
அத்வபடயகள் ன்மகக் கண்டித்ட, கத்டக்கும்
டமடம ழமக வ்தமமத்வடளதல்மம் த்டம்
ஈச்பன்டமன் ன்று கூயதினக்கயமர்கள். ஆமறம்
ணமவதக்கு உட்ட் கர்ண ழமகத்டயழடமன் அபவப்
டமடமபமகச் ளசமல்யதினக்கயமர்கழந டபி

ணமவததியனந்ட பிடுடும் ஜம மடவதிறம் அடன்
எவ்ளபமன ஸ்ழயறம் ன் டனகயபன் ஈச்பன் டமன்
ன்று அபர்கள் குயப்ிட்டுக் கமட்டுபடயல்வ. 'கர்ண
ழதமகத்டயமல் சயத்ட சுத்டய ற்டுகயட; சயத்டம் சுத்டணம
ின் ஜம பிசமம் ண்ஞ ீபன் க்பணமகயமன்' ன்று
ளசமல்பமர்கழந டபி, 'கர்ணழதமகத்டக்குப் மக
ஈச்பன் சயத்ட சுத்டய அடேக்யத்ட ஜம யஷ்வக்கு
என ீபவப் க்பப்டுத்டகயமன்' ன்று

ளசமல்படயல்வ. ஆமல் இங்ழக ஆசமர்தமள்
இவ்பிதத்வட ஸ்ஷ்ணமகழப ளடரிபிக்கயமர்.
கர்ணத்டயயனந்ட ஜமத்டக்குப் ழமக ஈச்ப க்னவ
ழபண்டுளணன்வடக் கர்ணம ல்மம் ழமய் ந்யதமம்
பமங்கயக் ளகமள்பவடழத னக்தணமக பிபரிக்கும்

(கர வடதின்) கவசய அத்தமதத்டயல் ஆசமர்தமள் ளசமன்மர்.

இடற்கு னடல்டி இண்மம் அத்தமதத்டயல்
ஆம்ிக்கயட. அங்ழக னடயல் ளமம்றம்

ஜமழபடமந்ட டத்பங்கவநச் ளசமல்யபிட்டு, "இடபவ
மங்க்தம் ளசமன்ழன். இிழணழ ழதமகம்
ளசமல்கயழன்" ன்று, கர்ண ழதமகத்வடப் ற்ய கபமன்
ஆம்ிக்கயமர்.5 மடமஞணமக மங்க்தம் ன்மல்
கிர் ளசமன் மங்க்த சமஸ்த்ளணன்றும், ழதமகம்
ன்மல் டஞ்ய ளசமன் மழதமகளணன்றும்

யவப்ழமம். இங்ழக கபமழம ஜம ணமர்க்கத்வடழத
மங்க்தளணன்றும், கர்ண ணமர்க்கத்வட ழதமகளணன்றும்
ளதர் ளகமடுத்டச் ளசமல்கயமர். இப்டி

ஸ்பகர்ணமடேஷ்மத்வடப் ற்யல்மணல் ளசய்னேம்
ழதமகத்வடப் ற்யப் ழச ஆம்ிக்கும் ழமழட, "இட கர்ணம
ளசய்கய ழதமகணமமறம் இடழபடமன் கர்ண ந்டத்வட
அறுக்கயட" ன்கயமர். ஆவசதின் ழணழ, வ

உத்ழடசயத்ட கர்ணம ண்ஞிமல் அட ம்ம ந்டத்வட
உண்டுண்டகயட. ஆவசவத பிட்டு, வ

உத்ழடசயக்கமணல், ழமக ழக்ஷணத்டக்கமகறம், சயத்ட
சுத்டயக்கமறம் சமஸ்த்ரீத கர்ணமவபச் ளசய்டமல் அட

ந்டத்வட அறுக்கயட. 'இம்ணமடயரி அறு அப்ம' ன்றுடமன்
அந்ட ச்ழமகத்டயல் கபமன் ளசமல்யதினக்கயமர், 'கர்ண
ந்டம் ப்மஸ்தய' - கர்ணக் கட்வ அறுத்டப்
ழமடுபமய்" ன்கயமர்.

இங்ழகனேம் அபர் ளசமல்மபிட்மறம் டமம்
ளசமல்மணயனக்கக் கூமட ன்று ஆசமர்தமள்
யவத்டத் டம்னவத மஷ்தத்டயல்,
'ஈச்பமடேக்த்வடக்

கமஞணமகக் ளகமண்டு ஜமத்வட

அவந்ட டர்ண அடர்ணங்கள் ப்டுகய கட்ம

கர்ணமக்கட்வ அறுப்மய்' ன்று பிநக்கயதினக்கயமர்.
அடமபட கர்ண ழதமகம் அடபமகழப ன் டமணல்
ஈச்பன்டமன் டமடமபமக இனப்வட
யச்சதப்டுத்டகயமர். இங்ழக இன்ளமன னக்தணம
பிதம். 'ஈச்ப ப்மட யணயத்ட' ன்டமக

ஈச்பமடேக்ம் ன் கமஞத்வடச் ளசமல்பழடமடு
ணட்டும் ஆசமர்தமள் யறுத்டபில்வ. ஸ்படர்ண

கர்ணமவபப் ண்ஞிபின் கர்ணமக்கட்வ (அடமபட
னர்ப பிவத்டவநவத) ஈச்பன் ளபட்டிபிடுபட
ப்டிளதன்மல், ீபனுக்கு ஜம ப்மப்டய

உண்மக்குபடமழழத இப்டி அபன் ளசய்கயமளன்று
ளடநிற ளசய்கயமர். "ஈச்ப ப்மட யணயத்ட ஜம
ப்மப்ழட:" ன்று மஷ்தத்டயல் இனக்கயட. கர்ணமழமபவட
பி ஜமம் பனபட னக்தம். ஜமத்வட அவபடற்கு

பனயதமகழப எனபன் கர்ணமவபப் ழமக்கயக் ளகமள்படற்கு
ஈச்பன் அடேக்யக்கயமன் ன் அிப்மதத்வட

ஆசமர்தமள் யஸ்ந்ழடணமக ளபநிதிட்டினக்கயமர்.
இப்டிதமக கர வடதில் கர்ண ழதமகத்டக்கு பிவட
பிவடக்கய ஆம்த்டயயனந்ட அட டமமகழப
ட்டுப்ழமய் யஷ்கர்ணத்டயழ ளகமண்டுபிடுகய
னடிறபவ ஈச்ப க்னவழத இந்ட ழதமகத்டயமல் கர்ண
மசத்வடப் ண்ஞி ீபவ ஜமத்டயல் ழசர்க்கயட
ன்று ஆசமர்தமள் கமட்டிதினக்கயமர். அப்டி னடிக்கய
இத்டயழ6 "னத்டயதமல் ப்டி ஆத்ணமவபப் ிடிக்க
னடினேம்?" ன்று ழகட்கயபர்கறக்கு டயமக, "குன
ப்மடத்வட அவந்ட டன்ிழழத ப்மடம்

ளறுகயபர்கறக்கு இட ப்டி ன்று ளடரினேம்"

ன்கயமர். "ப்ட குர்பமத்ண ப்மடமமம்" ன்கயமர்.
"குன ப்மடம்" ன்கய இத்டயல் ப்மடம் ன்மல்
'அடேக்ம்' ன்று

அர்த்டம். "ஆத்ண ப்மடம்" ன்கய

இத்டயல் ப்மடம் ன்மல் 'ளடநிந்ட யவ' ன்று

அர்த்டம். குனபின் அடேக்த்டமல் அந்டஃகஞம் ளடநிற
ளற்பர்கறக்கு ஆத்ணமவபப் ிடிக்க னடினேம் ன்ட
டமத்ர்தம் த்வபடணமய் இனந்ட, அந்டஃகஞம் (னத்டயனேம்
அடயல் ழசர்ந்டடடமன்) அத்வபடணமய் ணமயக்ளகமண்ழ

ழமய் அத்வபட ஆத்ணமபில் க்தப்டுபடமக னன்ழ
ளசமன்டற்கு ஆடபமக இப்டிச் ளசமல்யதினக்கயமர்.

இங்ழகனேம் ீபின் அந்டஃகஞத் ளடநிவப ணமத்டயம்
ளசமல்மணல், அபனுக்கு ழபறு ணமடயரினேள்ந குனபின்
அடேக் சக்டயவதனேம் ளசமல்யதினக்கயமர். னெத்டயல்

இவடப்ற்யக் குயப்ழ இல்மபிட்மறம், அடேக்த்டயன்
பிழசத்வடச் ளசமல்யழத ஆகழபண்டுளணன்டமல்
டம்னவத மஷ்தத்டயல் ளசமல்யதினக்கயமர்.
குன ன்பர் ஈச்பனுக்கு ப்டயயடயடமன். ல்ம
குனக்கறக்கும் னடல் குன. ஈச்பழடமன். "

னர்ழபமணி குன:" 7-ஈச்பழ ல்ம குனக்கறக்கும்
னந்வடத னடல் குன. ஈச்பழடமன் குனபமக பந்ட
ீபவ ல் பனயதில் ளகமண்டுழமகயமன் ன்ழட ம்
ணடத்டயன் ளகமள்வக. ஆடிதமல் இங்ழக ளசமன் குன
ப்மடம் ன்ட ஈச்ப ப்மடம்டமன்; ஈசன்
க்னவடமன்.

இடயயனந்ட இன்ளமன னக்தணம பிதனம்

ற்டுகயட. அத்வபட சமஸ்த்ங்கள் னறேபடழண
ஜமணமர்க்கத்டயல் ழமபடற்கு ஏநற
க்குபப்ட்பனக்குத்டமன். அடமல்டமன் அபற்யல்,
கர்ணமடேஷ்மனம் க்டயனேமவனேழண ஆம்

யவகள் ன்று ளசமல்யதினந்டமறங்கூ இபற்வக்
குயத்ட பிடயனவகவந பிபரிக்கமணல் டத்ப
ழசமடத்டக்ழக னக்தம் ளகமடுத்ட பிநக்கயதினப்ட.
அத்வபடணமகழப பமடத்வடக் ளகமண்டுழமக

ழபண்டுளணன்றுடமன் கவசய கட்த்டயல் கயட்டுகய
ஈச்பமடேக்த்வட அபற்யல் ளசமல்படயல்வ ன்று
மர்த்ழடமம். இப்டி ஆசமர்தமள் ளசய்டள்ந அத்வபட
க்ந்டங்கநிறம் கர வட, உயத், ப்ஹ்ண ¨த்ம்
ஆகயதபற்றுக்குச் ளசய்டள்ந மஷ்தங்கவநபி, அபழ
ளசய்டள்ந ப்கஞ க்ந்டங்கநம 'பிழபக சூமணஞி',
'உழடச

மறோ', 'அழமக்ஷமடேடய' னடயத டைல்கள்

'அத்வபடந்டமன்

ம்னவத க்ஷ்தம்' ன்று வபத்டக்

ளகமண்டினப்பர்கவநழத உத்ழடசயத்டவபதமகும். இழட
ணமடயரிடமன் ஆசமர்தமறக்குப் ிந்டய பந்டயனப்பர்கள்

ளசய்டள்ந டைல்கறம் அத்வபடத்டயல் ஏநற 'advanced
student' -கறக்ழக

உத்ழடசயக்கப்ட்வப மம்.

ஆவகதிமல் இபற்யல் த்வபடணம ஈச்பமடேக்
ணமசமம் ஸ்ஷ்ணமகச் ளசமல்ப்டுபடயல்வ.

ஆமறங்கூ இவடத்டமன் 'னக்தணம பிதம்' ன்று
ளசமன்ழன் - இந்டப் னஸ்டகங்கள் ல்மபற்யறங்கூ
டுத்டறன் ணங்கந ச்ழமகணமக ஈச்பனுக்ழகம

குனறக்ழகம பந்டம் ளசமல்யதினக்கும். அபனவத

அடேக்த்டமழழத ஜமம் உண்மபடமகறம் அடயல்
ஸ்ழடமத்டயரித்டயனக்கும்.
'பிழபக

சூமணஞி' ழமன் அழக அத்வபட

க்ந்டங்கநில் சயஷ்தன் குனறக்கு அப்டிழத சஞமகடய
ளசய்ட அபர்டமன் கடய ன்று கயப்டமக

ஆம்ித்டயனக்கும். கவசயதில் அபனவத
அடேக்த்டமழழத டக்கு ணயகறம் உதர்ந்டடம
அத்வபடமடேபம் ற்ட்டமக ளமம்றம் ன்யனேன்
ணஸ்கமம் ளடரிபித்டயனக்கும். இவப ல்மம்
ஈச்பமடேக்த்டமல் ஜம ப்மப்டய ன்வட அத்வபடம்
எப்னக்ளகமள்படற்கு ப்னொஃப்டமன்.
1

ணக்கு னன்ழண இனந்ட ப்ஹ்ண றத்ம், உயத்,

கர வட னடயதபற்றுக்கு ஆசமர்தர்கள் அநித்ட

பிரிறவகறக்கு மஷ்தம் ன்றும், அபழ ளசமந்டணமக
இதற்யதனநித ஜம டைல்கநம „பிழபக சூமணஞி‟,
„உழடச

மறோ‟, அழமக்ஷமடேனடய‟, னடயதபற்றுக்கு

ப்கஞ க்ந்டங்கள் ன்றும் ளதர்.
2

இவ்றவதின்  குடயகவநத் ளடரிபித்டபர், டற்ழமட

ணவந்டபிட் ஆஞ்சழத ஸ்பமணயகள் ன்னும் றோ
அந்டமந்ழடந்த் ஸ்படய ஸ்பமணயகள். ஈச்ப

க்னவதமல் ஜமம் கயவக்கயட ன் ப்ஸ்டமபம்
கபத் மடர்கநின் டைல்கநில் ங்ளகல்மம் பனகயட
ன்று என ணதம் றோசஞர்கள் ழடடிப் மர்த்டச்
ழசகரித்டடமகக் கூய இபற்யல் டணக்குக் குயப்மக

யவற பனம் சயபற்வனேம் ளடரிபித்டமர். அபற்யல்,
மம் டயமர்க்க னடிதமட சய இங்கநில்கூ

ஈசனநமழழத ம்ம ந்டம் பிநகுபடமக கபத்
மடர்கள் கூயதினப்டயல் ஏரிண்வ ணட்டும் இங்ழக
ளகமடுக்கயழமம்.
3

கர வட அத். 18, ச்ழம. 46,50

4

கர வட அத். 18 ச்ழம. 50

5

கர வட அத். 2, ச்ழம. 39

6

டயளட்மம் அத்டயதமதத்டயன் ம்டமபட ச்ழமகத்டயன்

மஷ்தத்டயல்.
7

ழதமக றத்ம் : 1:26

குன ன் த்வபடம் இறுபடயல்வ
ளடய்பத்டயன் குல் (மன்கமம் மகம்)
அத்வபடம்
குன ன் த்வபடம் இறுபடயல்வ
'ஈச்பன்' ன்று

கண்ஞிழ ளடரிதமட என டத்பத்வடச்

ளசமன்மல் அட அத்வபடணமகப் ழமக

ஆவசப்டுகயபனுக்கு அவ்பநபமக அபச்தணயல்மட என
த்வபடணமகத் ழடமன்றுகயட. ஆமறம் ப்த்தக்ஷத்டயல்
இபனுக்கும் என அடேபிதின் உழடசனம்

அடேக்னம் ழடவபப்டுகயட. ஆடிதமல் இப்டி
உகமம் ண்டபமக குன ன்று எனபவ
இபனுவத கண்டக்கு னன்மல் ணடேஷ்த னொத்டயல்
கமட்டுகயழமட அடன் த்வபடம் இபனுக்கு

இறுபடயல்வ; அட அத்வபடத்டக்கு மதணம
த்வபடணமகழப ளடரிகயட.

த்னஷ்மந்டம் கமட்டிமல் னரினேம்: ணஞ ரியதிம்
பனகயபர்கள், னக்தணமக ளபள்வநக்கமர்கள், ளமம்றம்
அத்வபட ஃிமஃிதிழழத ழமகத்டமன்

ஆவசப்டுகயமர்கள். ஈச்பவக் ளகமண்டுபனபட
அபர்கறவத Self enquiry-க்கு ஆத்ண பிசமத்டக்கு
எட்மணல்டமன் இனக்கும். ஆமறம் அபர்கறம்கூ
அபவ 'குன, "ணமஸ்ர்" ன்று ளசமல்ய ணரிதமவட
ளசய்ட, அபனவத அடேக்த்டமல் டங்கறக்கு
அடேபம் பந்டடமகத் ளடரிபிக்கயமர்கள். இத்டவக்கும்
அபர் டம்வண குன ன்றும் டம்ணயம் பனபர்கவந
சயஷ்தர்கள் ன்றும் ளசமல்யக் ளகமள்பழடதில்வ!

இவடபிறம் அடயசதணமக, "குனழப ழபண்டிதடயல்வ.
பவதறுத்ட இடடமன் யத்டமந்டம் ன்று வடனேம்
வபக்கப்மட" ன்று அிப்மதப்டுகய (ழ.)

க்னஷ்ஞனெர்த்டய ழமன் எனபரிம் ழமகயபர்கள் கூ
அபவ எனபிடத்டயல் குன ணமடயரிதமகழப
ணரிதமவடனேன் யவத்ட, அபனவத சக்டயதிமல்

டங்கறக்குத் ளடநிற உண்மபவடச் ளசமல்கயமர்கள்.
அடமல் ஈச்பமடேக்ம் ன்று ளசமல்யக் ளகமஞ்சம்
அறேத்டணமகழப த்வபட மபத்வடக்

ளகமண்டுபிமபிட்மறம் அவடழத குன ப்மடம்
ன்டமக அத்வபடயகறம் சயப்ித்டச் ளசமல்யத்டமன்
இனக்கயமர்கள். „குர்பட்கம்' னடம அழக டைல்கநில்
ம்னவத ஆசமர்தமள் இவ் பிதத்வட ளமம்றம்

க்டயழதமடும் ன்யழதமடும் ஸ்ஷ்ணமகறம்
அறேத்டணமகறம் ளபநிதிட்டினக்கயமர்.
ணமதமசக்டயழத ஜமனம் அநிப்ட
ளடய்பத்டயன் குல் (மன்கமம் மகம்)
அத்வபடம்
ணமதமசக்டயழத ஜமனம் அநிப்ட
ஈச்பன் ஜம ஸ்பனொி, அபழ ஜமம் டனபன்
ன்கய பிதத்வடச் 'ளசமல்மணல் ளசமல்றம்'

¨க்ஷ்ணணம னவதில் ஆசமர்தமள் ழகழமயத்

மஷ்தத்டயல் ளபநிதிட்டினப்டமகத் ழடமன்றுகயட. 'தமர்
ட ளசய்டமறம் அட டன்னுவத ளமந்ட சக்டயவதக்

ளகமண்டு அல்; ப்ஹ்ணத்டயன் சக்டயவதக் ளகமண்டுடமன்
பனம் வடனேம் ளசய்தனடிபட' ன்று அம்மள்,
இந்த்னுக்கு உழடசயத்டடமக அந்ட உயத்டயழ
இனக்கயட. னெத்டயழ அம்மவந 'ளமம்

ழசமவனேள்நபள், உணம ன்றும் வணபடய ன்றும்
ளதனள்நபள்' ன்று டமன் ளசமல்யதினக்கயட. ஆமல்
ஆசமர்தமழநம இடற்குப் டம் டணமகச் ளசய்ட மஷ்தம்,

பமக்தம் பமக்தணமகச் ளசய்ட மஷ்தம் ஆகயத இண்டிறம்
அம்மவநத் டயனொம்த் டயனம் "பித்தம" ன்று

ளசமல்கயமர். "பித்தம" ன்மல் ஜமம் ன்ழ அர்த்டம்.
ஜமம் ன்மல் அத்வபடத்டயல் ப்ஹ்ண ஜமம்டமன் அடமபட ீபன் டன்னுவத ஆத்ணமழப ப்ஹ்ணம் ன்று
உஞர்படம அத்வடப ஜமம்டமன். உயத்டயல்
பிடணம உமவகவநனேம் பித்தம ன்ழ

ளசமன்மறம் அபற்யளல்மம் அந்ட உமவழத
ம்ந்டப்டுத்டய அடற்கு "இன் பித்தம" ன்று

அவளணமனய ளகமடுத்டப் ளதர் ளசமல்யதினக்கும்.
இப்டிதில்மணல் ளபறுழண பித்தம ன்று ணட்டும்
ளசமன்மல் அட ப்ஹ்ண பித்தமடமன், அடமபட

ஆத்ணஜமம்டமன். "ழசமவனேள்நபற்யளல்மம் ண
ழசமவதமட பித்வதழத" ன்று அம்மவந
பித்தமபமகச் ளசமல்கய ஆசமர்தமள் மஷ்தம்
ண்ஞிதினப்டமல் அபர் அபவந ப்ஹ்ண

பித்தமஸ்பனொிஞிதமகழப ளசமல்கயமர் ன்று
யச்சதப்டுகயட.
அபித்தம ன்மல் அஞ்ஜமம். ணமவதவத ஆசமர்தமள்
அபித்தம ன்ழ ளசமல்பமர். (அப்னம் ணமவதக்கும்

அபித்வதக்கும் ளகமஞ்சம் பித்தமம் கமட்டினேம் என
அிப்மதம் அத்வபடயகறக்கயவழத றேந்டட. அபர்கள்
ணமவத ன்ட என்வ இன்ளமன்மகக் கமட்டும்
'ணமயக்' ணமடயரிதம

சக்டய ன்றும், அபித்தம ன்ட

த்தத்வடத் ளடரிந்டளகமள்நமட அஞ்ஜம யவ
ன்றும் என மகுமடு ளசய்கயமர்கள். ப்ஹ்ணம்

ணமவதழதமடு ழசர்ந்டள்நழமட ஈச்பமகயட ன்றும்,
அபித்வததில் கட்டுப்டும்ழமட ீபமகயட ன்றும்
அபர்கள் ளசமல்கயமர்கள். அட இனக்கட்டும்.) ணமதம
சக்டயழதமடு ழசர்ட ப்ஹ்ணம் ஈச்பமதினக்கய ழமடம்
அந்ட ஈச்பன் ஜம ஸ்பனொிதமகழப இனப்டமக
அத்வபடயகள் ளசமல்படயல் இன்ம் ழணழழமய்
ஆசமர்தமள் இங்ழக அம்மவந பித்தம ன்ழ

ளசமல்கயமர். அம்மவந ம மழச்பரிதமக ஆமடவ

ளசய்னேம் உமவக்ழக றோ பித்வத ன்று ளதர்

இனக்கயட. அந்ட ஆமடவவதனேம் ஆசமர்தமள் தந்த்
ப்டயஷ்வ, 'ளந்டர்தரி' ஸ்ழடமத்ம்
னடயதபற்மல் ழமயத்டயனக்கயமர். ணமவததமகழப
இனக்கய அபவந ணமதம யவ்னத்டயவதழத ழணமக்ஷணமகச்
ளசமன் ஆசமர்தமள் ஜமமம்ிவகதம பித்தமபமகச்

ளசமல்படமல் ணமவததமல் ழமகத்வட த்டம் சக்டயடமன்
அடயயனந்ட பிடுபிக்கறம் ளசய்கயட ன்று அபர்
கமட்டுபட ளடரிகயட.

கர்ண ந்டம் ஈசமல்-ஜம யத்டயனேம் அபமழழத !
ளடய்பத்டயன் குல் (மன்கமம் மகம்)
அத்வபடம்
கர்ண ந்டம் ஈசமல்;
ஜம யத்டயனேம் அபமழழத !
ப்ஹ்ண ¨த் மஷ்தத்வட டுத்டக்ளகமண்மறம்
இப்டிழத னெக்ந்டத்டயல் ஈச்பமடேக்த்வடச்
ளசமல்மட இத்டயறம்கூ ஆசமர்த மஷ்தத்டயல் அவட

ஜமத்டக்குக் கமஞணமகச் ளசமல்றம் த்னஷ்மந்டங்கள்
இனக்கயன். ¨த் னெத்டயழழத என இத்டயல்
'ீபமத்ணம – ணமத்ணம

அழட ஜமம் ீபிம் ணவந்ட

கயவக்கயட. ழணச்பவ த்தமிப்டமல் ணவந்டள்ந
ஜமம் ளபநிப்ட்டுபிடும். ளன்மல், அபிணயனந்ழட
டமன் ீபனுக்கு ந்டம் (கட்டு) , ழணமக்ஷம் (பிடுடவ)

இண்டும்' ன்று இனக்கயட.1 இம்ணமடயரிதம இங்கநில்
ஆசமர்தமள் ஈச்பமடேக்த்டமல் அத்வபட யத்டய

ற்டுபவடச் ளசமன்மல் அடயல் பிழசணயல்வ. இந்ட
ப்ஹ்ண ¨த்த்டயழழத இன்ளமரித்டயல்,2 ீபன்

கர்த்டமபம, இபன் கமர்தம் ளசய்கய கர்த்டம ன்மல்
கமர்தணயல்மட ணமடய இபனுக்கு ப்டி ற்டும்
ன்கய பிதங்கவந ஆமய்ந்ட, 'அபன் கர்த்டமறந்டமன்;
கமர்தணயல்மணல் ஆத்ணமபமக இனப்பனுன்டமன்" ன்று
னடிற ளடரிபித்டயனக்கயட. '(அளடப்டி இண்டும்
னடினேம்?"' ன்று ழகட்மல், 'டச்சன் ணமடயரி' ன்று டயல்

ளசமல்யதினக்கயட. டச்சு ழபவ ளசய்கயழமட ம்ம்,
இவனப்னநி னடம கனபிகவந ளகமண்டு ழபவ
ளசய்கய டச்சழ, அந்டக் கனபிகவநப் ழமட்டுபிட்டு
பட்டில்
ீ
பந்ட 'ளஸ்ட்' டுத்டக்ளகமள்றம்ழமட

ழபவதில்மணல் இனக்கயமழமல்யழதம? இப்டிழத
இந்த்ரிதக் கனபிகவநக் ளகமண்டு கர்த்டமபமனேள்ந ீபன்
ணமடயதில் அபற்வ பிட்டு பிட்டு அகர்த்டமபமக
இனக்கய ஆத்ணமபில் 'ளஸ்ட்' ண்ஞிக்
ளகமண்டினக்கயமன் ன்று ளசமல்யபிட்டு, இப்டி
ீபனுக்கு என கர்த்னத்பம் ற்ட்ட

ழணச்பிணயனந்ழடதமகும் ன்று கூயதினக்கயட.
ஈச்பமல் கர்த்னத்பம், அடமபட கமர்தனம் அடன்

ந்டனம் ீபனுக்கு ற்டுபவடப் ற்யத்டமன் இங்ழக
ளசமல்யதினக்கயட. இந்ட ந்டத்டயயனந்ட பிடுபிக்கய

ஜமத்வடப் ற்யழதம, அவட அவபிப்டயல் ஈச்பின்
ங்வகப் ற்யழதம என்றும் னெ டையல் இந்ட இத்டயல்
இல்வ. ஆமறம் ஆசமர்தமள் இங்ழக மஷ்தம்
ளசய்னேம் ழமட, கமர்தம் ளசய்ட அடேழமகங்கவநப் ளறும்
கர்த்னத்ப, ழமக்த்னத்பத்டயமல் ீபனுக்கு ம்ம
பமழ்ற ற்டுபட ஈச்பமக்வஜதிமழழத ன்று

ளசமல்பழடமடு யறுத்டமணல், இழட ீபன் உத்டண
ஜமத்டயமல் ழணமக்ஷ யத்டயக்கு அனகவட

ளறுபடற்கும் அழட ஈச்பின் அடேக்ம் டமன்
கமஞம் ன்கயமர். "ஈச்பமத் டத் அடேஜ்ஜதம கர்த்னத்ப
ழமக்த்னத்ப க்ஷஞஸ்த ம்ம யத்டய:"

ன்ழடமழழத யறுத்டயதினக்கமம். னெத்டயல் அடற்கு
ழணழ பிநக்க இல்வ. ஆமறம் ஆசமர்தமள்
ம்ம ந்டத்டக்கு ஈச்பன் கமஞம் ன்று ணட்டும்
குற்ம் ளசமல்கயடழம னடித்ட பிக்கூமட;

இடயயனந்ட யவ்னத்டயக்கும் அபன் அடேக்ம்டமன்
கமஞம் ன்று வகழதமழழத ளசமல்யபித்டமன்

ழபண்டுளணன்று யவத்ட, 'டத் அடேக் ழடழகவப
ச பிஜ்ஜமழ ழணமக்ஷ யத்டயர் படம் அர்டய' ன்று
ழசர்த்டயனக்கயமர். அடமபட, "ஈச்பனுவத அடேக்ம்
ன் கமஞத்வடக் ளகமண்ழ உதர்ந்ட ஜமத்டயன்
னெம் ழணமக்ஷ யத்டய அவதறம் ீபன் டகுடய
ளறுகயமன்" ன்று ளடநிபமகச் ளசமல்யதினக்கயமர்.
ஆமறம் இவட அத்வபட மடகர்கறக்ழக ற்ட்
சமஸ்த்ங்கநில் ளசமல்யத்டமமக ழபண்டுளணன்யல்வ;

ளசமல்மணல் பிடுபடற்கு யம் யதமதணயனக்கயட ன்று
மர்த்ழடமம். அடமல்டமன் ஈச்ப க்னம பிழசத்டமல்
ழணமக்ஷம் யத்டயனப்வட ன்மக ளபநிதிட்டுச்
ளசமல்றம் கர வடதிழழத கூ, ணயகறம் ஜமணமர்க்கணமக
உழடசயத்டக்ளகமண்டு ழமகும்ழமட கபமழ இவடச்
ளசமல்மணல் பிடுபடம் உண்டு. அப்டித்டமன்,
இந்த்ரிதத்டயயனந்ட ணஸ், னத்டய, ஆத்ணம ன்று

என்வபி என்று உதர்த்டயச் ளசமல்ய, "னத்டயக்கும்

டத்பத்வட அயந்ட, ணவ அக்கய, ஆவச ன்
டயரிவத அனய" ன்டமக, ீபன் டமமகழப

ல்மபற்வனேம் மடயத்டக் ளகமண்டு பிடுபவடப்
ழமச் ளசமல்ய (அந்ட னென்மம் அத்தமத்வட)
னடித்டபிடுகயமர்.
1

ப்ஹ்ண ¨த்ம் 3-2-5.

2 2-ம்

அத்தமதம் 3-ம் மடத்டயல்; குயப்மக 40.41

¨த்ங்கநில்.

ளணய்தயற ஆத்ண ஜமழண
ளடய்பத்டயன் குல் (மன்கமம் மகம்)
அத்வபடம்
ளணய்தயற ஆத்ண ஜமழண
இந்ட ஆந்டம் இனக்கயளடன்மல் அவட அடேபிக்கய
ஆமணயனேம் எனத்டன் இனந்டமக ழபண்டும். ஆமல்,
அபன் ஆந்டத்டக்கு ழபமக இனந்டளகமண்டு அவட

அடேபிப்பன் ன்மல், அப்ழமட த்வபடம் பந்டபிடும்.
த்வபடம் பந்டபிட்மல் தந்டமன். அப்னம் ஆந்டம்
ப்டி இனக்க னடினேம்? ஆடிதமல் அந்ட ஆமணய
டமழ ஆந்ட ஸ்பனொிதமய் இனக்கழபண்டும்.
அந்ட ஆமணயவதத்டமன் ஆத்ணம, ஆத்ணம ன்று
ளசமல்பட. ஆத்ணம ன்மல் "டமன்".
டமன் ன்று இடபவக்கும் ணவ யவத்டக்
ளகமண்டினந்டபிட்ழமம். இடன் அடேபங்கவநழத ணட
ளமந்ட அடேபணமக யவத்ழடமம். இடகவநப்

ளறுபடயல் டமன் குநிக்கப் ழமய்ச் ழசற்வப்

னசயக்ளகமள்கயமற்ப்ழமல் ஆந்டத்டக்குப் டயல் டக்க
ம்வவத ம்மடயத்டக்ளகமண்ழமம்.
இடயழ ளரித டக்கம் யத்வடத் ளடரிந்டளகமள்நமணல்
ளமய்வதழத யணமக யவத்டடடமன்.
ணவ "டமன்" ன்று, அடமபட அடடமன் ம் யணம
ஸ்பனொளணன்று யவத்டட டப்ன அல்பம?

ளமய்தல்பம? அந்ட ணஸ் அற்றுப்ழமய் பிடுபட
ன்றும் என யவ இனக்கயழட! டெக்கத்டயல்,

க்ழநமழமஃமத்டயல், ணமடய யவதில் ணஸ்

அற்றுத்டமழ ழமய்பிடுகயட? அப்ழமடம் மம், அடமபட,
"டமன்"

ன்னும் ஆத்ணம இனக்கயழட! ஆவகதமல்

ணவ மணமக யவத்ட டப்ன, அட ளமய் ன்று
யச்சதணமகத் ளடரிகயட. ஆத்ணமவப அயபட - அடமபட
ஆத்ண ஜமம் -- டமன் ளணய்வத அயபட. மம்
இடபவ "மணமக" யவத்ட ணஸ் ளமய்ளதன்று

ளடரிந்டின், ய "மணம" ஆத்ணமவபத் ளடரிந்டளகமள்ந
ழபண்டிதடடமழ மம் ளசய்தழபண்டிதட?
ழடழடம ளடரிந்ட ளகமள்கயழமம் - யஸ்ரி, மகஃி,
அமணயக் தன்ஸ், ளக்ட்மிக்ஸ் ன்று
ன்ளன்ழபம ளடரிந்டளகமள்கயழமம். பிடணம
உண்வணகவநத் ளடரிந்டளகமள்படடமன் ணடேஷ்தமகப்
ிந்டடற்குப் தன். இப்டி அழக கவகள்,
பிஞ்ஜமங்கள் ளடரிந்டளகமள்கயழமம். ணக்கு

இன்த்வடத் டனம் உகஞங்கவந உண்மக்கயக்
ளகமள்படற்கமகறம் இப்டி அயபிமல் "ர்ச்"

(ழடடுபட) , "ரிர்ச்" (ஆமய்ய்சய ளசய்பட) ல்மம்

ளசய்கயழமம். ஆமல் கவசயதில் மர்த்டமல், இபற்மல்
ம்வண ணம னத்டயசமயகநமக
யவத்டக்ளகமண்டினக்கய ணக்கு ளமம்றம்
அபணமணமக, ம் அத்டவ னத்டயசமயத்டத்வடனேம்

அசமக்குபடமக என்று ளடரிகயட. அடமபட உண்வண,
உண்வண ன்று யவத்ட மம் ழடடிப்ழம
ல்மபற்வனேம் ந்ட ணயமல் ழடடிழமழணம, ந்ட

ணயன் டயனப்டயக்கமகத் ழடடிழமழணம, ந்ட ணயமல்
உண்வணகள் ன்று அபற்வத் ளடரிந்டளகமண்ழமழணம
அந்ட ணழ உண்வணதில்வ, அட உண்வணதம
"மம்" இல்வ ன்று ளடரிகயட. (ணஸ் ன்வட

இங்ழக னத்டயவதனேம் உள்நக்கயதடம அந்டஃகஞம்
ன் அர்த்டத்டயழழத ளசமல்யக்ளகமண்டு ழமகயழன்.)

ம்னவத ப்ணமடணம ர்ச், ரிர்ச்சகள் ம்னவத
ந்ழடமத்டக்கம உகஞங்கவநப் ளனக்கய
ளகமள்படயழ னடிகயட ன்டம் இப்ழமட

அசட்டுத்டணமகயட. ளன்மல் இங்ழக மம் ளசமல்கய
ந்ழடமனம் ணயன் ந்ழடமம்டமழ? யணமக
மணமக இல்மட என்யன் ந்ழடமத்டக்கம

உகஞங்கவந உண்மக்கய ளகமள்படற்கமகழப மம்
இத்டவ மடுடுகயழமம் ன்மல் அட ளகமஞ்சங்கூ
னத்டயசமயத்டணமகமடடடமழ? ய ஆமணயவதத்

ளடரிந்டளகமள்நமணல், அபனுக்குச் ளசய்தழபண்டிதவடச்
ளசய்தமணல், ழபம் ழமட்டுக்ளகமண்டினக்கயபவ ய
ஆமணயதமக யவத்டக்ளகமண்டு அபனுவத

அடேழமகங்கறக்கமக மம் டம ர்படம வடதமபட
ண்ஞிக்ளகமண்டு உத்பப்டுகயழமளணன்மல் இட

ளமம்றம் டக்கப் ழபண்டித பிதம்டமழ?
ளமய்வதப் ழமயக்கபம இந்டப் மடு? இப்டி

ணமந்டல்பம ழமதினக்கயழமம்? இிழணமபட
ளணய்தயற ளழபண்மணம?
இவடத்டமன் மன், "ஆத்ணமவப டற்கமகத்ளடரிந்ட

ளகமள்ழபண்டும்?" ன்று ழகட் எனத்டனக்குப் டயமகச்
ளசமன்ழன். ம்னவத ழமக த்னஷ்டிதிழ மர்த்டமல்
அபவ 'அத்னஷ்சமய' ன்று ளசமல்ழபண்டும்.
றகீபி. ந்டப் ிக்கல் ிடுங்கறம் அபனக்கு இல்வ.
அடமல் "ீங்கள் ன்ழபம அத்வபடம், ஆத்ண சமந்டய
ன்று உந்தமம் ண்டகயீர்கள். 'அபற்வப்
ளற்மல்டமன் றகனண்டு, இல்மபிட்மல்

ப்ஞ்சத்டயன் டக்கத்டக்குத்டமன் ஆநமகழபண்டும்'

ன்கயீர்கள். க்ளகன்ழபம ப்ஞ்சம் அப்டிளதமன்றும்
டக்கணமகத் ளடரிதபில்வ. ீபம் ளநக்தணமகத்டமன்
ழமய்க்ளகமண்டினக்கயட. அப்டிதினக்கும்ழமட,

இப்டிழத இனந்டபிட்டுப் ழமகட்டும் ன்று இத்
பமழ்வகதிழழத இனந்டபிட்மளன்? டற்கமக
பமவதக் கட்டுகயழன், ணவக் கட்டுகயழன்
ன்ளல்மம் ழபண்மட ச்ணங்கவந

இறேத்டபிட்டுக்ளகமள்ந ளசமல்கயீர்கள்?" ன்று ழகட்மர்.
இவடழத என ணமடயரி ணவனகணமகக் ழகட்மர்.
அப்ழமட மன் அபரிம், "ீங்கள் பவழதம உசமம்
ண்ஞிப் ழமயத்ட வபத்டக்ளகமண்டினக்கயடமக
வபத்டக்ளகமள்ழபமம். அபமல் உங்கறக்கு ழடம
ந்ழடமங்கள் கயவக்கயளடன்டற்கமக இப்டிப்

ண்டகயீர்கள். ஆமல் அப்னம் ளடரிகயட, அபவ

ீங்கள் தமளன்று யவத்ட உசமம் ண்ஞி ீர்கழநம
அபரில்வ இந்ட ணடேஷ்தர், அபர் ணமடயரி ழபம்
ழமட் ழமய ஆமணய ன்று. அபர் டனகய
ந்ழடமனம் ீங்கள் யவக்கயணமடயரி ீடித்ட யற்கப்
ழமகயடயல்வ ன்றும் ளடரிகயட. அப்ழமட த்டவ
டக்கணமக இனக்கும்? அந்ட ணமடயரிடமன் ம்னவத
யஸ்பனொளணன்று ணமதமழப ணவ யவத்ட
அவடப் ழமயப்டம், அட டனகய ளநக்தத்வட

ஆத்ணமந்டளணன்று யவப்டம்" ன்று ளசமன்ழன்.
ண பமழ்க்வகதின் குவமடு
ளடய்பத்டயன் குல் (மன்கமம் மகம்)
அத்வபடம்
ண பமழ்க்வகதின் குவமடு
ந்ழடமணமக இனப்டமகச் ளசமல்பட ணயன்
அடேபங்கவந வபத்டத்டமன். ஆமல்

ந்ழடமமடேபம் ளறுகய அந்ட ணஸ்டமன் மணம
ன்வடத் ளடரிந்டளகமள்நழபண்மணம? ளடவடழதம

ளடரிந்ட ளகமள்படயறம் ளடவடழதம ஆமய்ச்சய ண்ஞி
உண்வணகவநக் கண்டுிடிப்டயறம்டமன் ணடேஷ்த
ீபின் ளனவணழத இனக்கயட ன்று

ளசமல்யக்ளகமள்கயழமம். அடபியனந்ட galaxy பவதிறம்
ல்மபற்வனேம் ஆமய்ந்ட அபற்யன் உண்வணகவந
டயந்டயனம் ளடரிந்ட ளகமண்டு கர்பப்டுகயழமம்.

இப்டித் ளடரிந்ட ளகமள்கய மம் பமஸ்டபத்டயல் தமர்

ன்று ஆமய்ச்சய ண்ஞித் ளடரிந்ட ளகமள்நழபண்மணம?
டன்னுவத த்தணம ஸ்டயடயவதழத

ளடரிந்டளகமள்நமணல் ணற்பற்வத் ளடரிந்டளகமண்டு,
"தன்மல்

த்தங்கவநத்

ளடரிந்டளகமள்கயழமணமக்கும்" ன்று ணமர்டட்டிக் ளகமள்பட
ரிமத்டக்கு இணமடல்பம? த்த

த்தணமவடத் ளடரிந்டக்ளகமள்ந ழபண்டும், அயகயன்
அயவப அயத ழபண்டும் ன்மல் ஆத்ண சமஸ்த்த்வட
அப்தயக்க ழபண்டும்.

ஆத்ண சமஸ்த்ங்கவந இப்ழமழட டீவ்ணமக
அப்தயப்டற்கயல்மட ளனம்மமனங்கூ, ளணய்தம
ஆத்ணமவப அடிழதமடு ணந்ட ளமய்தம

ணறக்கமகழப டமறம் மடுட்டுக் ளகமண்டினப்டமக
இனக்கப்மட. அப்டிதினந்டமல் மம் ணமநி ன்று

ஆகயபிடும். அடமல்டமன், ப்டிப்ட்பமதினந்டமறம்,
டயம் என அஞ்சு யணயம் த்ட யணயணமபட,
'ம்னவத

கமர்தம், ண்ஞம் ழமகம் னடம

கனம் ளமய்தமகப் ழமய்பிடும் என ளரித சமந்ட
டம் ஆத்ணம ஆத்ணம ன்று இனக்கயட' ன்டமக

யவப்னட்டிக்ளகமண்டு, அந்ட அஞ்சு த்ட யணயம்
சமந்டணமக உட்கமர்ந்டயனக்க ழபண்டும் ன்ட.
ணவக் ளகமண்டு அடேபங்கவநப் ளறுகய ழமக
பமழ்க்வக எனத்டனக்கு இன்றுபவ ளநக்தணமக
ந்ழடமணமக இனந்டபனகயட ன்டற்கமக அடழப
ழமடம் ன்று இனந்ட பிடுபடற்கயல்வ, மவநக்ழக
இந்ட ந்ழடமம் ழமய்பிமம். டமபட வ்தமடய

பக்வக பமம். ளமத்ட டயனட்டுப் ழமகமம்.

ப்ரிதணமபர்கள் ளசத்டப் ழமகமம். ணறக்கு ஆவச,
ளபய, ழகமம், தம் ,டக்கம் னடமவப ற்டுணமறு
ந்ட யணயத்டயல் ழபண்டுணமமறம் டமபட
ந்டபிமம்.

ழமகழபண்டிதட ழடணல் ணழண
ளடய்பத்டயன் குல் (மன்கமம் மகம்)
அத்வபடம்
ழமகழபண்டிதட ழடணல்; ணழண
இடமல் இப்டிளதல்மணயல்மணல், சமச்படணமய்
ளக்தத்டன் சமந்டத்டன் இனக்க ழபண்டுணமமல்

அடற்கு ணணமவத பிகய ஆத்ண த்தத்டயல் யவத்ட
யன்மல்டமன் னடினேம். அந்ட ய மவ அவந்டழமட
டமன் 'ழடம் மன்' ன் மபம் ழமகும். அப்ழமட
ழடத்டக்கு வ்தமடய பக்வக பந்டமறம் மடயப்ன
இனக்கமட.

'ழடத்டமல்டமழ

 டயனும கஷ்ங்கள்?

ழடத்வடப் ழமக்கயக்ளகமண்டு பிமம்' ன்று
'¨திவட்' ண்ஞிக்ளகமள்கயபர்கவந

னன்ழ

குயப்ிட்ழன். இந்ட ழடம் ழமமறம் உதிர்

ளபவ்ழபறு உம்னகவந, ழனேம்ன, அப்னம் ழடம என
ன்ணணமக ஸ்டெ உம்ன ன்று டுத்டக்ளகமண்ழடமன்
ழமகும். அந்ட உம்னகநமறம் கஷ்த்வட பிவக்கு
பமங்கயக் ளகமள்றம் ன்று ளசமன்ழன். ஆவகதமல்

கஷ்ம் ழமக சமற ளமல்னைன் இல்வ ன்ழன்.

ளமல்னைன் ன்ளன்மல் உம்ன ழமபடயல்வ;
உம்ில் 'மன்' ன்யனக்கய அிணமம்டமன்

ழமகழபண்டும்; உம்வ "மமக" யவக்கய
அஞ்ஜமம்டமன் ழமகழபண்டும் ன்ழன். அட ணட்டும்
ழமடமட. ணவ "மன்" ன்று யவப்டம்
ழமகழபண்டும். ழடத்வட "மன்" ன்று

யவப்டழமய், அப்டி யவக்கய ணஸ்டமன் "மன்"
ன்று யவத்டமல் அடறம் ளமய்வத ளணய்தமக

டுத்டக் ளகமண்டுபிடுபடடமன். "மன்" ன் யவப்ழ
ழமக ழபண்டும். யவப்ன இனந்டமல் யவக்கய ணஸ்,
யவக்கப்டும் "மன்" ன்று இண்டு இனப்டமக

அர்த்டம். இண்டு இனப்ட தழட. அடமல் யவப்ன
ழமய், யவக்கய ணஸ் ழமய், மமக ணட்டுழண
இனக்கழபண்டும். அடடமன் ஆத்ண மக்ஷமத்கமம்.
அடடமன் ம் ய யவ.

ிபி, னக்டய குயத்ட ளகமள்வககள்
ளடய்பத்டயன் குல் (மன்கமம் மகம்)
அத்வபடம்
ிபி, னக்டய குயத்ட ளகமள்வககள்
அந்ட யணம „மி‟ழ ீபமபம், டி ணஸ், உம்ன
னடயத ப்டி பந்ட ன்று ழகள்பி ழகட்கமம்.

ணமதமசக்டயவதக் ளகமண்டுடமன் ஆத்ணம (அடமபட, யணம
„மம்‟) இப்டி

ீபமக என ணழமடு, உம்ழமடு

ழடமன்றுகயட ன்று டயல் ளசமன்மல், டற்கமக ஆத்ணம
இப்டி ணமவதழதமடு ழசழபண்டுளணன்று ழகள்பி

ிக்கயட. இடற்கு 'கன்பின்யங்'கமக என்றும் டயல்
ளசமல்த் ளடரிதபில்வ. 'ஆந்ட னர்ஞணமக, டமன்

ணட்டுணமக இனந்ட ப்ஹ்ணம் டற்கமக ணமவத ண்ஞி
இப்டி அனர்ஞணமகழபண்டும்?' ன்று ழகட்மல்,
'ன்ழபம

ணக்குப் னரிதமட ீ வ' ன்றுடமன் டயல்

ளசமல்ழபண்டிதினக்கயட. அடற்கு ழணழ ளசமல்த்
ளடரிதபில்வ. னர்ஞணம டமழ அனர்ஞணமகக்
குவந்ட யவந்ட டன்வத் ழடடிப் ிடிப்டற்கமக்
கண்ஞமனெச்சய ஆடிக்ளகமள்கய பிவநதமட்டு இட.

டற்கமக ப்ஹ்ணம் இப்டி பிவநதமடம் ன்று
ழகட்மல் டயல் ளடரிதபில்வ.
"கமஞம்

இல்மடடடமழ பிவநதமட்டு? ரி, டப்ன,

டர்க்கம் ல்மம் பமடடடமழ பிவநதமட்டு? 'ழடம
பிவநதமட்டுக்குச் ளசமன்ழன்', 'இவடப் ளரிசம

யவக்கமண பிவநதமட்டுன்னு பிட்டுடு' ன்ளல்மம்
இந்ட அர்டத்டயல்டமழ ளசமல்கயழமம்? இப்டி

ப்ஹ்ணத்டயல் கமஞணயல்மணல் பிவநதமட்டு, ீ வ
ழடமன்றுகயட ன்மல், 'அடற்கு ன் கமஞம்?' ன்று
ழகட்டயல் அர்த்டழண இல்வழத!" ன்று எழ ழமமகப்
ழமட்டு ம்வணப் ழசபிமணல் ண்ஞிபிடுகயமர்கள்.
இந்ட ன்ணமபில் ற்ட்டினக்கய இத் உம்ன னர்ப
ன்ண கர்ணமபிமல் பந்டட ன்று டயல் ளசமல்ய

பிமம். ழம ன்ணம, அடற்கும் னந்டய ன்ணம,
இன்னும் இப்டிழத னர்பன்ணங்கள் ன்று ழமமல்
ஆடயதிழ ப்டி உம்ன பந்டட ன்மல், அப்ழமட

கர்ணமபிமல் பந்டயனக்க னடிதமட. அப்டிதினந்டமல்,

இம்ணமடயரி கர்ணம ளசய்படற்கு அடற்கும் னந்டய என னர்ப
ன்ணனம், உம்னம் இனந்டயனக்கழபண்டும். இப்டி
இனந்டமல், அட ஆடயன்ணமழப இல்வ.
ன்ணம உள்நட ீபன். ன்ணமழப இல்மட
யவதிழழத இனந்டயனந்டமல் எழ ஆத்ணமடமன்
இனந்டயனக்கும். ஆத்ணமறக்கு ன்ணம கயவதமட.
ஆமறம் அட ன்ணம டுக்கும் ீபமக
ஆகயதினக்கயட.
என்றுக்ளகமன்று னண் ணமடயரி, ப்ஹ்ண ¨த்த்டயன்
ஆம்த்டயல், 'ப்ஹ்ணத்டயணயனந்டடமன் ன்ணம்

ற்டுகயட' ன்றும்*, ிற்மடு „ன்ணம ன்கயட
சரீத்டமல் ற்ட் மபவடமழ டபி யணயல்வ;

ஆத்ணம ஸ்னஷ்டிக்கப்மணல் யத்தணமதினப்ட' ன்றும்**
இனக்கயட.  ீபமத்ணமக்கள் இனப்டமகச் ளசமல்கய
த்வபடயகள் இந்ட னஞர்ட்வ 'மல்வ்' ளசய்டளகமள்ந
னடிதமட. அபர்கள், 'ஆத்ணம ஸ்னஷ்டிதற் யத்தப்

ளமனள்' ன்ட ீபமத்ணமவபக் குயப்டமகச் ளகமண்மல்,
அத்ற்கு ப்ஹ்ணத்டயணயனந்ட ன்ணம ற்டுபவட

எப்னக்ளகமள்ந னடிதமட. யத்தணம, ஸ்னஷ்டிதில்மட
என்றுக்கு இன்ளமன்யணயனந்ட ப்டி ன்ணம
ற்னடினேம்? அத்வபடத்டயல், ழமக

வ்தமபமத்டக்கமகத்டமன் ீபமத்ணம' ன்று என்வச்
ளசமல்கயழமழண டபி, பமஸ்டபத்டயல் ீபமத்ணம
ணமத்ணம ன்று இண்டு ஆத்ணமக்கழநம, இப்டி அழகம்
ீபமத்ணமக்கழநம இனப்டமகக் ளகமள்படயல்வ. ம்
ளகமள்வக, இனப்ட எழ ஆத்ணம ன்டடமன்.

அவடழதடமன் ப்ஹ்ணம் ன்டம். அட ஸ்னஷ்டிதற்
யத்தபஸ்ட ன்று ப்ஹ்ண¨த்ம் ளசமல்பவட மம்

அப்டிழத எப்னக்ளகமள்கயழமம். இந்ட எழ ஆத்ணமபில்
 ீபர்கறவதறம் கத்டயனுவதறம் ழடமற்ம்
ற்ட்டினக்கயட. இப்டி ீபத்ழடமற்ம் அடயயனந்ட
ற்ட்டுள்நடமல் ப்ஹ்ணணமகயத ஆத்ணமபிணயனந்ழட
ன்ணம் ன்று ளசமல்யதனப்வடனேம் மம் ற்க
னடிகயட. „டற்கமக, ப்ழமட ன் இப்டி ற்ட்டு
அப்னம் கர்ணமபிமல் ன்ணமந்டங்கள் க்க

ழபண்டும்.?' ன்மல்டமன் னரிதணமட்ழளன்கயட.
இந்டப் னடயர்கவந ழதமசயத்டமல் டவ சுற்றுகயட.

ஆடயதிழ ன்ணம டுக்க ீபன் ன்று என்று இங்ழக
இனந்டட,அட ப்டி உண்மதிற்று ன்று ழகட்மல்,
ீபன் ப்டி உண்மதிற்று ன்று ழகட்கமழட. அட

உண்மபழடதில்வ. ணமத்ணம ன்கய அமடய டத்பழண
டமன் அட' ன்கயமர்கள். இன்ளமன பிடணமகச் ளசமல்றம்
ழமட ணமவததமட ஆத்ணமபிழ ீபன் ன்

மபத்வடத் ழடமற்றுபித்டயனக்கயட ன்கயமர்கள்.
'அப்டிதமமல்

இந்ட ணமவத ப்ழமட ழடமன்யற்று?"

ன்று ழகட்மல்' 'ப்ழமட' ன்று ணமவதவதப்ற்யக்

ழகட்ழட டப்ன 'ப்ழமட' ன்ட கமத்வடக் குயப்ட.
ணமவததமல்டமன் கமம் ன் என்ழ கமமடீடணம
ஆத்ணமபில் ற்ட்டினக்கயட. கமழண ணமவததமல்
உண்மக்கயனேள்நழமட, ணமவத ந்டக் கமத்டயல்
ழடமன்யட ன்று ழகட்மல் ன் அர்த்டம்?" ன்று
பமவத அவத்ட பிடுகயமர்கள்.

ஆறுடமகறம் என்று அபர்கள் ளசமல்படயல் ளடரிகயட.
ீபன்டமன் அமடயழதம, ணமவதடமன் அமடயழதம அட
ப்டிதமமறம் இந்ட இண்டுழண அமடயதமக
ழபண்டுணமமல் இனக்க னடினேழண டபி ஆந்டம்
இல்வ ன்று ளடரிகயட. அடமபட னடிபில்மடட

இல்வ. னடிறள்நடடமன் ன்று ளடரிகயட. ஆடய, அந்டம்
ன்று இண்டு. ஆடய ழடமற்ம், அந்டம் னடிற.
ஆடயதந்டணயல்மணல் அமடயதமய், அந்டணமதினப்ட

ணமத்ணம ணட்டுந்டமன். ணமவதக்கு அந்டம் உண்டு. ஜமம்
பந்டறன் அட இனந்ட இம் ளடரிதமணல் அனயந்டபிடும்.
அப்ழமட ீபமத்ணமறம் ணமத்ணமபில் அந்டம் அவந்ட
அடழப ஆகயபிடும். அப்னம் ன்ணம இல்வ, உம்ன

இல்வ; கஷ்ங்கள், த்வபடத்டமல் ற்டும் ஆவச, தம்
னடம டறம் இல்வ.
ீபமத்ணம ன்று டிதமய் என்று அமடயதமதினப்ட
ழமழப அந்டணமகறம் இனக்கயட ன்ட த்வபடயகள்
கட்சய. சமச்படணமக ீபமத்ணம ன்று என்மகழப ஈச்ப
ந்யடமத்டயல் ஆந்டணமதினப்டடமன் ழணமக்ஷணம
னடிற யவ;  - ணஞம், ணறுடி சரீம், ம்மம்
ன்டற்ளகல்மம் அடழப னடிற ன்கயமர்கள்.

அப்டிதினக்கும்ழமட அந்ட ஈச்பழ டங்கறக்குள்ழந
அந்டர்தமணயதமக இனப்வட ீபமத்ணமக்கள்
ளடரிந்டளகமண்டு அடமல் ீபனுக்குள்ந ிடுங்கல்
இல்மணல் ஈச்பின் ஜம, ஆந்டங்கவநத் டமங்கறம்
அடேபித்டக் ளகமண்டினப்மர்கள் ன்று த்வபடத்டயழழத
என 'ணமடிஃிழகன்' ளசய்ட பிசயஷ்மத்வபடம் ன்று
ளசமல்கயமர்கள். அந்டர்தமணய ன்ழடமடு யற்கமணல்

இடற்கு ழணழ இன்ம் ளகமஞ்சம் அத்பவடணமகறம்
சயர்*** அிப்மதப்டுகயமர்கள். (இபர்கள்) ன்
ளசமல்கயமர்களநன்மல், ¨ர்த ளபநிச்சத்டயல்
க்ஷத்டயங்கள் இனக்கயமற்ழம, ழணமட்சத்டயழ ஈச்ப
ந்யடமத்டயல் ீபமத்ணமக்கள் இனக்கயமர்கள்

ன்கயமர்கள். ¨ர்த ளபநிச்சத்டயல் க்ஷத்ம் இனப்ட
ளகமஞ்சணமபட ளடரிகயழடம? இல்வதல்பம?
அப்டிதமமல் ட்சத்ங்கள் அப்ழமட அனயந்டம

ழமய்பிட்? அப்டினேம் இல்வ. இழட ணமடயரிடமன்
ணமத்ண டத்பத்டயழ ீபமத்ண டத்பம் டன்னுவத
டித்டன்வண அப்டிழத ணங்கய அடன் ப்கமசத்டயழழத
னறேகயக் கயக்கயட ன்கயமர்கள். 'னக்டயதிறம்

னம்னடல் உண்டு' ன்டமக ழணமட்ச யவதிறம் சு
(ீபமத்ணம), டய (ணமத்ணம), மசம் (கத்) இனக்கயட

ன்பர்கழந அத்வபட slant(சமர்ன) ளகமடுத்டம் இப்டிச்
ளசமல்கயமர்கள். ழணமட்சத்டயழ ணமத்ணமழபமடு
ம்ந்டம் ப்டி இனந்டமறம் ரி, இவடப்ற்ய

யத்டமந்டங்கள் என்றுக்ளகமன்று த்டவணமறுட்மறம்
ரி, அந்ட ஸ்டீடயவத அவந்ட ிற்மடு ணறுடி

ம்மணயல்வ, ன்ணம இல்வ ன்வட ல்மனம்
எழ ணமடயரி ளசமல்கயமர்கள்.
இவடக் ளகமண்ழ மம் ஆறுடல் அவழபமம்,
த்னப்டயப்டுழபமம்.
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யத்டந்டங்கநில் சயபற்வப் ின்ற்றுழபமர்.

ழடவப பிடுடவக்கு னதற்சயழத !

ளடய்பத்டயன் குல் (மன்கமம் மகம்)
அத்வபடம்
ழடவப பிடுடவக்கு னதற்சயழத!
ஸ்படந்த் ஆத்ணமறக்கு ப்டி ம்ம ந்டம்
ற்ட்ட ன்று ந்ட யத்டமந்டத்டயறம் த்னப்டயகணமகச்
ளசமல்பில்வ ன்வட யவத்ட பனத்டப்
ழபண்மம். ம்மத்டக்கு கமஞம் ணமவத ன்று

ளசமல்றம் அத்வபடத்டயல் அந்ட ணமவததின் ஆறவகக்கு
ப்டி ஆத்ணம ஆட்ட்ட ன்று ளசமல்மடவடப்
ற்யனேம் மம் பனத்டப்ட்டு ழதமசயத்டக்
குனம்ழபண்டிதடயல்வ.
ளன்மல், ளடரிந்ட என ளமயதிழம பவதிழம
பிறேபளடன்டயல்வ. அப்டித்டமன் ணமதம ம
பவதில் ப்டிதம பிறேந்டபிட்ழமம். 'மம்'
ன்மழ பவ ன்று அர்த்டம். 'ணமயக்' ன்றும் என

அர்த்டம் - இவட வபத்டத்டமன் 'ணமயக்'வக மபித்வட
ன்கயழமம். ணமயக் ளமய்டமன். ஆமறம் யம் ணமடயரித்
ளடரிகயட. அடமல்டமன் 'ணமயக் ழம' த்டய மம்
ழமய்ப் மர்க்கயழமம் - கமவசக் ளகமடுத்டப் மர்த்ட
ந்ழடமப்டுகயழமம்!
ஆத்ணம ணமவததிழ கட்டுப்ட்டமக யவப்ழட ணமதம
ணமயக்டமன்! 'அட யணல், ஆத்ணம கட்டுப்ழப
னடிதமட' ன்று த்டவ ளசமன்மறம், ப்த்தக்ஷணமக
இத்டவ அபஸ்வடப்டுகயழமழண! ளகமஞ்ழச ழம்
மர்க்கய ணமயக் ந்ழடமம் டனகயளடன்மல், 

பமழ்க்வககநமக அடேபித்டபனம் இந்ட ணமயக் டக்கழண
டனகயட. அடமல், பிடு தத்ம்

ஆம்ிப்ளடமன்றுடமன் மம் ளசய்தழபண்டிதட.
ளமயதில் பிறேந்டமல், ப்டி பிறேந்ழடமளணன்ம
ஆமய்ச்சய ளசய்டளகமண்டினப்ழமம்? வ்றநற சரக்ம்
டப்னழபமம், ந்ட பிடத்டயல் டப்னழபமம் ன்றுடமழ

னதற்சய ளசய்ழபமம்? அப்டி, ணற் ஆமய்ச்சயகள் ண்ஞி,
'ப்டி

உம்ன பந்டட? ன்ணம பந்டட? ம்மம்

பந்டட? ணமதம ந்டம் பந்டட?' ன்று ணண்வவத

குவந்ட ளகமள்நமணல், இபற்யயனந்ட பிடுழப
னதற்சய ளடமங்கழபண்டும். இந்டக் ழகள்பிக்ளகல்மம்
'ஆன்ர்' கண்ழ

ிடித்ட பிடுகயழமளணன்மறம்

அடமல் ன் ப்ழதமம்?
னடிறள்நழட ம்மம் ; ழகமித்ட கனத்ட
ளடய்பத்டயன் குல் (மன்கமம் மகம்)
அத்வபடம்
னடிறள்நழட ம்மம் ; ழகமித்ட கனத்ட
ல்ம யத்டமந்டயகறழண ீபனுக்கு அந்டம் இனக்கயழடம
இல்வழதம, ம்மத்டக்கு அந்டம் இனக்கயட
ன்கயமர்கள். ணக்கு ழபண்டிதட இடடமன், ல்மக்
கஷ்ங்கறக்கும் கமஞணம ம்மம் ழமமல்

ழமடம் ன்யனக்கயட. அப்னனம் என்றும் ளடரிதமட
ணமய் ஆகயபிமணயனந்டமல் ழடபவ ன்று
இனக்கயட. என கட்சய ணமத்ணமபமக ஆகய த்டக்கு
ழர் ணறுழகமடிதம வசடன்த ஸ்பனொணமக ஆபவடச்

ளசமல்கயட. இன்ளமன்று அந்டப் ணமத்ணமபின்

ப்ழவணவத அடேபிக்கும் ஆந்டத்டயல் இனப்வடச்
ளசமல்படமல் இடறம்  ஸ்டயடய இல்வ, ன்மக
வசடன்த பிமனள்ந யவ ன்று ளடரிகயட.
இப்டிதழடமன் னென்மம் கட்சய ளசமல்கயடி வசடன்த
ப்கமசத்டயல் னறேகயக் கயப்டம்.

னடிற டபமமறம், ஆம்ம் ம்ம ந்டத்வடக்
கனயத்டக் ளகமள்படற்கமவட ண்ஞத் ளடமங்குபடஇடயழ ல்ம யத்டமந்டயகறம் எத்டப்ழமகயமர்கள்.
த்கர்ணம ண்ஞிப் மகர்ணமபிமல் ற்ட் ம்ம
ந்டத்வடப் ழமக்கயக்ளகமள்படம், கர்ணமவபத் டெண்டித
ம சயந்டவவத ஈச்ப க்டய ண்ஞிப் ழமக்கயக்
ளகமள்படம்டமன் ஆம்ம்.
அத்வபட மடவக்கும் இடடமன் ஆம்ம்.
த்வபட யவகவந எப்னக்ளகமள்றம் அத்வபடம்
ளடய்பத்டயன் குல் (மன்கமம் மகம்)
அத்வபடம்
த்வபட யவகவந எப்னக்ளகமள்றம் அத்வபடம்
இவடப் ற்யக் குனப்ழண ழபண்மம். "மம் அத்வபடயகள்
அல்பம? அந்ட ம்ப்டமதத்டயல்

பந்டயனப்பர்கநல்பம? அல்ட அடடமன் த்தணம
டத்பம் ன் ம்ிக்வக உவதபர்கநல்பம? அந்ட
அடேபம் யத்டயக்க ழபண்டுளணன்று

ஆவசப்டுகயபர்கநல்பம? மம் ழமய் எழ த்வபட

ணதணம கமர்தத்டயறம் (சமஸ்த்ரித

கர்ணமடேஷ்மங்கநிறம்), க்டய உமவதிறம்
ஈடுடுபடமபட?" ன்று ளகமஞ்சங்கூக்குனம்ழப
ழபண்மம். அத்வபட ப்டயஷ்மமசமர்தமநம
கபத்மழடமழந இப்டிப் ண்டம்டிடமன் ஆக்வஜ
ளசய்டயனக்கயமர். இத்டவ கமம்

த்வபடத்டயயனந்டளகமண்டு டப்னப் ண்ஞிபிட்டு
இப்ழமட டயடீளன்று அத்வபடம் பழபண்டுளணன்மல்
ப்டிபனம்? த்வபடத்டமல் ண்ஞி டப்வ

த்வபடத்டயமழழத ரி ண்ஞிக்ளகமண்மல்,
அப்னம்டமன் அத்வபடணமக மடவ ளசய்தனடினேம்.

ஆடிதமல் ஆசமர்தமள் இப்டிப்ட் யவதியனக்கய
ணக்கமக த்வபடத்வட இந்ட ணட்த்டயல் ன்மக
எப்னக்ளகமண்டு, ம்வணனேம் இவட ரிர்ழபன் இல்மல்
வடர்தணமக எப்னக்ளகமண்டு, அப்னம் க்பப்ப்
இவடபி டீத்ழடமடு இடனுன் ழமமடி தித்ட
அத்வபடத்டக்குப் ழமகும்டிதமகச் ளசமல்கயமர்.
ணற் யத்டமந்டயகள் அத்வபடத்வட அழப
எப்னக்ளகமள்நடமடடழம அத்வபடயகள் ணற்

யத்டமந்டங்கவந எப்னக்ளகமள்நமணல் ணப்டயல்வ.
அத்வடப யவவத அவபடற்கு னன்ழ த்வபடத்டயன்
 யவகறம் இனக்கழப ளசய்கயன் ன்வட
ஆசமர்தமள் ன்மக எப்னக்ளகமண்டினக்கயமர்.
'

ச த்வபடஸ்த அந்னடத்ப னத்டய: ப்டணழணப கஸ்த

சயத் ஸ்தமத்' - அடமபட, "ஆம்த்டயயனந்ழட த்வடப
ப்ஞ்சம் ளமய்தமட ன்று அயற தமனக்கும்

இனப்டற்கயல்வ" ன்று ப்னடமண்தகத்டயல் ண

அத்வபடணமக "அடறம் னர்ஞம், இடறம் னர்ஞம்" ன்று
பனம் ணந்த்த்டக்கு மஷ்தம் ளசய்னேணயத்டயழழத
ஆசமர்தமள் ளசமல்யதினக்கயமர்.*
ப்ஹ்ணத்டயயனந்ட கத்டயன் ழடமற்ம் ப்டி ன்வடப்
ற்யப்  ளகமள்வககவந ப்ஹ்ண ¨த்த்டயல்

இண்மம் அத்தமத னடல் மகத்டயல் ஆமய்ந்டயனக்கயட.
ப்ஹ்ணம்டமன் கத்டகமஞம் ன்மறம் ழபழ
பஸ்டக்கவந வபத்டக்ளகமண்டு அட கத்வடச்
ளசய்டடம, டமழ கத்டமகப் ரிஞணயத்டடம, அல்ட
ளபறுழண இப்டி கத் ணமடயரி ழடமன் ணட்டும்

ளசய்கயடம ன்று  அிப்மதங்கள் இனக்கயன்.
ழபறு பஸ்டக்கவநக் ளகமண்டு ளசய்டளடன்மல் அவப
ங்ழகதினந்ட பந்ட? ங்கயனந்ழடம பந்டளபன்மல்
அப்ழமட ப்ஹ்ணம்டமன் கத்கமஞம் ன்ழட
டப்மகயபிடுகயட. ப்ஹ்ணத்வடத் டபி ழபறு ஆடம

பஸ்ட இனந்டபிட்மல் ப்ஹ்ணளணன்ட ப்ஹ்ணழண
இல்வ! ப்ஹ்ணம் கத்டமகப் ரிஞணயத்டட, அடமபட
மல் டதிமகய ணமடயரி ணமயற்று ன்மறம் ரிதில்வ.
பிகமம் (ணமறுடல்) இல்மணல் ஸ்பனொத்டயழழத

இனப்டடமன் ப்ஹ்ண க்ஷஞம். இட இன்ளமன்மக
ணமயற்று ன்மல் ரிதில்வ. அழடமடுகூ, கத்டமக
இடழப ணமயபிட்ளடன்மல் அப்னம் ப்ஹ்ணம் ன்று
டிதமக இனக்க னடிதமட. கத் ழடமன்ய ிகு
ப்ஹ்ணம் இல்வ ன்று ஆகயபிடும். ஆமல், இந்ட
அிப்மதங்கள் டறம் ரிதில்வ. ப்ஹ்ணம் ளபறுழண
கத் ணமடயரித் ழடமன் ணட்டுந்டமன் ளசய்கயட; யணமக

ஸ்னஷ்டி ன்று ழடம ளபநி சக்வக வபத்டக்ளகமண்டு
ண்ஞறணயல்வ; அல்ட டமழ உனணமற்ம்
ளகமள்நறணயல்வ" ன்று ஆசமர்தமள்
ஸ்டமித்டயனக்கயமர். ரிஞமணம் ன்று ழபமக ஆபட
ழபறு, ஆசமர்தமள் ளசமன்டழம ழபமகத் ழடமன்றுபட
ழபறு. இடற்கு 'பிபர்த்டம்' ன்று ளதர். ரிஞமணம்
ன்மல் பமஸ்டபணமகழப னொம் ணமறுபட. னறே
பண்மகயட ரிஞமணம். அனம் அந்டப் னறே உண்ம?
இல்வ. ஆமல் அழட னறே ழடம ிய்ந்டழம ப்ர்
டடக்கு ணமடயரித் ளடரிகயளடன்மல் அப்ழமட
பமஸ்டபத்டயல் அடற்க்கு டமபட ணமறுடல் ற்ட்டம

ன்? அட னறேபமகழபடமன் இனந்டளகமண்டு இனக்கயட;
அழட ணதம் ப்ர் ிச்சமநம் ணமடயரித் ளடரிகயட.
இப்டி ப்ஹ்ணம் யர்பிகமணமகழபம, டன் ய

ஸ்பனொத்டயல் ந்டபிடச் சனணயல்மணழடமன்
இனக்கயட. அப்டிதினக்கும்ழமழட அடயல் ணமவததமட
கத் ழடமற்த்வடக் கல்ிக்கயட ன்று ஆசமர்தமள்

டுத்டச் ளசமல்யதினக்கயமர். ஜ்ற - ர்ப் ந்தமம்,
அடமபட கதிறு மம்மகத் ளடரிகய ணமடயரி ன்று
அத்வபட னஸ்டகங்கநில் அடிக்கடி பனம்.

அத்வபடத்டயன் அடிப்வதம இந்ட ளகமள்வகவத
"ப்ஹ்ண ¨த்"த்டயன் அந்ட மகத்டயல் „டடந்தத்ப ணமம்ஞ – சப்டமடயப்த‟ ன் (டயமமம்) ¨த்த்டயல்
யவமட்டி பிநக்கயக்ளகமண்டு ழமகயழமழட
ம்னவத ஆசமர்தமள் இடற்கு ணமற்று
அிப்மதனள்நபர்கவநனேம் ணடயக்கயணமடயரி

அத்வபடத்டக்கு னந்வடத யவதில் த்வபடக்

கனத்டக்கவந எப்னக்ளகமள்ந ழபண்டிதடடமன் ன்கயமர்.
ளமம்றம் ஸ்ஷ்ணமக, ஸ்பப் டவசதில் உள்நபவ
அந்ட ஸ்பப் வ்தபமங்கள் த்தணமகழப இனந்ட,
னனயத்டக்ளகமண் ிழக ளமய்ளதத் ளடரிபட ழம,
ணமத்ணமழப ீபமத்ணம ன் ஜம பினயப்ன

ற்டுபடற்கு னந்டய த்வபடணம ல்ம ம்ம
வ்தபமங்கறக்கும் த்தத்டன்வண
ளமனந்டபடமகழப ளகமள்ந ழபண்டும்': 'ர்ப

வ்தபமமஞமழணப ப்மக் ப்ஹ்ணமத் ணடம பிஜ்ஜமமத்
த்தத்ழபமத்ழட : ஸ்பப் வ்தபமஸ்த ப்மக்
ப்ழமடமத்' ன்று ளசமல்யதினக்கயமர்.
இப்டி உள்நவட உள்நடி எப்னக்ளகமண்டு, ஆசமர்தமழந
பிடயத்டள்நடி னஷ்கணமக (னர்ஞணமக) கர்ணமடேஷ்மம்,
க்டய உமவ ண்ஞி, அப்னந்டமன் ணஸ் ழமகப்
ண்ஞிக்ளகமள்படற்கம ஜம
பிசமத்டக்கும்ழமகழபண்டும். அப்ழமடடமன் உள்நட
உள்நடி ப்ழமடழண இனக்கும் என்ழ என்ம
டத்படவட அவத னடிதம். அத்வபடத்வட
எப்னக்ளகமள்பர்கநமச்ழச த்வபடணமகப் ண்ஞமணம?
'அத்வபடம்

ன்று ீட்டி னனக்கயபிட்டுக் கவசயதில்

மர்த்டமல் இபர்கறம் மன் ண்டம் கர்ணம க்டயகவநத்டமழ ண்டகயமர்கள்!' ன்று த்வபடடயகள்
ரிமம் ளசய்பர்கழந!" ன்ளல்மம் ழதமசயக்க
ழபண்டிதடயல்வ. த்தம்டமன் ழபண்டும் ன்மல்
ல்மபற்றுக்கும் டஞிந்டடமன் ஆகழபண்டும்.
எழதடிதமகப்ஞிபடற்கும் டஞிதழபண்டும்!

ளகமள்வகதிணமம் உள்டி ல்ம ணமமிணமனம்
ழமகடம். இடடமன் ஆசமர்தமள் பனய.

பட்டு யத்டமந்டப் ிடிணமம் ழமகடம். 'னட்டுப்
ிடிபமடம்' ன்கயழமழண, அட டன் பமடத்வடழத
னட்டுத்டணமகப் ிடித்டக் ளகமண்டினப்டடமன். இப்டி,
யத்டமந்ட பமடத்வடழத பமதநபில் ிடித்டக்ளகமண்டு,
பமழ்க்வக அடேஷ்மத்டமல் அந்ட யத்டமந்ட
மத்வடத் ளடரிந்டளகமள்படற்கு அடியவதினந்ட
னதற்சய ண்ஞ தப்ட்மல் உனப் னடிதமட.
ஆசமர்தமள் அபடமத்வட னடித்டக்ளகமண்டு பிழட

னக்டயதவத இனந்ட ணதத்டயல் க்டர்கள் அபரிம்
பந்ட, "டங்கறவத மநணம உழடசங்கநின்

மத்வட வபத்டச் சுனக்கணமகக் ளகமடுத்ட அடேக்ம்
ண்டங்கள்" ன்று ழகட்டுக்ளகமண்மர்கள், அப்ழமட
அபர் மடமஞணமக ம் ணமடயரிதமக உள்ந ீபன்
அடிணட்த்டயயனந்ட ப்டி ஆம்ித்டப் டிப்டிதமக

அத்தமத்ண மடவக்குப் ழமகழபண்டுளணன்வட ந்ட
ச்ழமகங்கநில் உழடசயத்டமர். ('உழடச ஞ்சகம்' ன்றும்
'ழமம

ஞ்சகம்' ன்று கூப்டும்) அடயழ,

"ழபடத்வடத்

டயனம் ஏடய, அடயல் ளசமன்

கர்ணமக்கவநளதல்மம் ன்மக அடேஷ்டினேங்கள்" ன்று
னடல் பரிதிழழத உழடசயத்டயனக்கயமர். ளமந்ட

ப்ரீடயக்கமக இல்மணல் ஈச்ப ப்ரீடயக்கமக இப்டிக் கர்ணம
ண்டங்கள் ன்கயமர். அப்னம், "கபழடம க்டயர்
த்னமடீதடமம்", அடமபட, "கபமவ த்னணம
க்டயழதமடு உமயனேங்கள்" ன்கயமர்.

மம் யணம ஆசமர்த சயஷ்தர்கநமமல் அபர்

டம்னவத ீபதமத்வவத னடித்டக்ளகமள்றம்ழமட
னடிபமக அடேக்யத்ட உழடசப்டிடமன் க்க
ழபண்டும். அடமபட கர்ணம, க்டயகள் ண்ஞி, 'ம் சயத்டம்
சுத்டயதமதிற்று, அடற்குச் சயடமணல் என்யழழத யற்கய

ஆற்ல் ற்ட்டுபிட்ட' ன்று ணக்கு யச்சதணம உறுடய
ற்ட்ழமடடமன் கர்ணமவபனேம் க்டயவதனேம்
யறுத்டயபிட்டு அத்வபட பிசமத்டயல் டீவ்ணமக

ஈடுமம். ஆம்த்டயயனந்ழட அத்வபட க்ஷ்தம்
ணக்கப்மடடமன். டயனம் ளகமஞ்சழம், 'இட
அத்டவனேம் ணமவதடமன், த்வபடந்டமன்; ஆத்ணம

என்றுடமன் த்தம், அட ந்டக் கமர்தனணயல்மணல் ண
சமந்டணமக இனப்டடமன் ன்று யவத்ட, 'மம்
அப்டித்டமினக்கயழமம்' ன்று மபவதமகபமபட
சற்று ழம் இனக்கத்டமன் ழபண்டும். ஆமல் அந்ட
மபவ பமஸ்டபணமகழபண்டுளணன்மல் அடற்குக்
கர்ணம, க்டயகள் ண்ஞிமல்டமன் னடினேம். மபவ
பறக்க பறக்க இவபடமழண பிட்டுப்ழமகும்.

னடயழழத பிப்மட. த்வபடத்வடக் ளகமண்ழ

அத்பவடத்டக்குப் ழமகழபண்டும். சரீத்டமல் ளசய்னேம்
கர்ணமடேஷ்மத்வடக் ளகமண்ழ கர்ண மசத்டக்கு பனய
ழடழபண்டும். ணவக் ளகமண்டு ளசய்னேம்

க்டயதமழழத ணழம மசத்டக்குப் க்பப்டுத்டயக்
ளகமள்ந ழபண்டும்.
ணற் யத்டமந்டயகள் அத்வபடத்வட
எப்னக்ளகமள்படயல்வ; ஆமல் அத்வபடயகள் அபர்கள்

ளசமல்கய த்வபடத்வடனேம் அத்வபடத்டக்கு ற்யபிடும்

டிகநமக எப்னக்ளகமள்கயழமளணன்டயல் ஆச்சர்தணயல்வ.
பட்டில்
ீ
கர ழன 'க்ளண்ட் ஃப்ழநமரி'ல் இனப்பர்கறக்கு
ழணழ ணமடிதினப்ட ளடரிதமணயனக்கமம். ஆமல்
ணமடிதிழ இனக்கயபனக்குக் கர ழன என டநம் இனப்ட
ளடரிதமணயனக்க னடிதமட. "இந்ட பட்டுக்கு
ீ
ணமடி

இனக்கம ன்?" ன்று கர ழன இனப்பர்கள் ழகட்கமம்.
ஆமல் ணமடிதில் இனப்பர், "இடற்குக் கர ழன என
ஃப்ழநமர் இனக்கம?" ன்று ந்ழடப்ட்டு

ழகட்கணமட்மர்! இங்ழகதினந்ட (கும்ழகமஞத்டயயனந்ட)
சயடம்த்டக்குப்ழமய் அங்ழகழத இங்கயபிடுபனக்கு
ளணட்மஸ் இனப்ட ளடரிதமட. ஆமல், ளணட்மஸ்

ழமகயபர் சயடம்ம் பனயதமய்த்டமன் ழமகழபண்டும்.
ணவ உச்சயக்குப்ழமகயபர் கர ழனதினந்டடமன்
ழமகழபண்டும்; அடழ கர ழன உள்ந ணவ
ப்ழடசங்கவநனேம் அபர் "இனக்கு" ன்று

எப்னக்ளகமள்பமர். ளகமஞ்ச டெம் ணட்டும்ழமய் அங்ழகழத
யன்றுபிடுகயபர்கறக்கு உச்சயவத ளடரிதமட. அபர்கள்
மர்வபதில் அந்ட உச்சய ணவந்டயனந்டமல். "இடற்கு
(அபர்கள் பந்டயனக்கும் இத்டக்கு) ழணழ உச்சய

இல்வ" ன்று கூ யவத்டபிமம்!. இந்ட ணமடயரி
உணமங்கள் கூச் ளசமல்ழபண்டிதடயல்வ.
ன்ழபம ளசமன்ழன். ணற் யத்டமந்டங்கவநனேம்
அபவஞத்டத் டறேபிக்ளகமண்டு ழமபழட

அத்வடபணமடமல் இப்டிளதல்மம் ளசமல்பட கூ
அடன் 'ஸ்ப்ரிட்'டுக்கு ற்கமடடடமன்.
* ப்னடண்தழகமத்-5-1-1

த்த, ந்ழடமங்கள் அத்வபடத்டயழழத

ளடய்பத்டயன் குல் (மன்கமம் மகம்)
அத்வபடம்
த்த, ந்ழடமங்கள் அத்வபடத்டயழழத
ளசய்தழபண்டிதட, கர்ணமறம் க்டயனேம். ஆமறம் ஆத்ண
சயந்வடனேம் ஆம்த்டயயனந்ட என இவன அறுமணல்
இனந்டளகமண்டு இனக்கழபண்டும். அத்வபட ணம
டத்பத்டயன் யவற ணக்கபிக்கூமட. 'அடற்கமகத்டமன்
(அத்வபட அவறக்கமகத்டமன்) கர்ணமறம், க்டயனேம்,

கர்ணமறக்கமகழப கர்ணம இல்வ, க்டயக்கமகழப க்டய

இல்வ. End (க்ஷ்தம்) அத்வபடந்டமன்; means (உமதம்)
டமன் த்வபடணமய் ளசய்னேம் இட ல்மம்' ன்று ப்க்வஜ
இனக்கழபண்டும். ணமமணயனக்கய த்தயவ
அத்வபடணமதினப்டடமன். மக்கயளதல்மம்

ணமறுடல்டமன். ணமறுகய ளடன்மல் த்தணம எழ
ஸ்டயடயதில் யவப்ட்டு இல்வ ன்ழ அர்த்டம்.
அடமல் த்வபடம் த்டவ ன்மதினந்டமறம், அடயழ
த்டவ ல்ட இனந்டமறம் த்தத்வடத்
ளடரிந்டளகமண்டு அந்ட த்தணமகழப

இனக்கழபண்டுளணன்மல் இவடபிட்டு அத்வபட
ஜமத்டக்குத்டமன் ழமகழபண்டும். த்தணம
யவதில் மணயல்வ ன்மல் அத்தணமக
இனக்கயழமளணன்றுடமழ அர்த்டம்? அப்டிதினக்கமணம?
இப்டிதமக த்தணமக இனப்ழடமடு, யணம
ந்ழடமணமக இனப்டம் அத்வபடத்டயல்டமன். „டற்கமக
அத்வபடம்?‟ ன்று ழகட் றக ீபிக்குச் ளசமன் டயல்

இடடமன்: னண்த கர்ண பசமத் இன்றுபவ றக ீபம்
கயவத்டமறம், ணறக்ழகதம இந்ட றகம் ந்ட

யணயனம் ஏடிப்ழமய்பிமம். ணமட உம்ன,
உவவண இபற்யழழத ற்றுக் ளகமண்டமதினப்டமல்
மவநக்ழக வககமல் உவந்டமல், அல்ட ழடள்

ளகமட்டிமல், மங்கயல் ழமட்டினந்டவட ஃழமர்ரி ண்ஞி
பழம அடித்டக்ளகமண்டு ழமய்பிட்மல், அல்ட
ளடற்கத்டயக்கமன் ம்னவத ப்ரிதணம ந்டணயத்ர்கநமல்
பவழதம ிடித்டக்ளகமண்டு ழமய்பிட்மல் அப்ழமட
ணயழ றகம் ழமய் அடம்வண எழதடிதமய்
டவதில் வக வபத்டக்ளகமண்டு உட்கமனம்டி

ளசய்டபிடும். அல்ட இப்டி ளபநிழததினந்ட டழபம
ணவ மடயக்க பமணல், அடழப டமறுணமமக
வடதமபட யவத்டபிட்டு அப்னம், „இப்டி
யவச்ழசமழண, யவச்ழசமழண‟ ன்று

கஷ்ப்டும்டிதமகழபம, ளபட்கப்டும்டிதமகழபம
க்கமம்; ந்ட யணயம் ழபண்டுணமமறம் க்கமம்.
அடமல் னடிந்ட னடிபமக, ப்ழமடமபட, ப்டிதமபட
அடற்கம ழதமக்தவடவத ம்மடயத்டக்ளகமண்டு,
ணவக் குயத்ட த்வபட றகமடேபம்

ல்மபற்வனேம் பிட்டுபிட்டு, ஆத்ணமவபக் குயத்டடமக
ணமத்ணயல்மணல் ஆத்ணமபமகழப இனக்கய அத்வபட
ளநக்தத்டயல் ழசர்படயல் கனத்ட வபக்கழபண்டும்.
ஆத்ணமவப அவந்ட ழமடடமன் யணம 'டமன்'
ளடரினேணமடமல், அடற்கப்னம் உம்ில் அிணமம்
ழமய், அடற்கு ற்டும் ளடமந்டறகள் ம்வண

மடயக்கமடடிளசய்டளகமள்நமம். அப்ழமட

ளமத்வடழதம ணடேஷ்தர்கவநழதம டன்னுவதவபதமக
யவக்கய ணதக்கம்ழமகும். அடமல் அப்ழமட
டயனட்டுப்ழமபட, ந்டணயத்ர்கநின் ழடபிழதமகம்
ஆகயதவபனேம் கஷ்த்வடக் ளகமடுக்கமட. ஆவச, ழகமம்,
தம், டக்கம் ன்று இன்ளமன பஸ்டவபக் குயத்ட

றேகய கனம் அட மடமநத்டக்கு அனங்கயப்ழமய்
ஆந்....டணமதினக்கமம்.

ஆவசதின் அர்த்டங்கநில் தனம் என்று
ளடய்பத்டயன் குல் (மன்கமம் மகம்)
அத்வபடம்
ஆவசதின் அர்த்டங்கநில் தனம் என்று
ம்னவத யஸ்பனொணம ஆத்ணமறக்கு
இன்ளமன்மக, அடற்கு ழபம இண்மபட
பஸ்டபமக டறழண இல்வ ன்டடமன் அத்வபடம்.
டெக்கத்டயழம ணதக்கத்டயழம ணக்கு ழபமக உகம்

இனந்டடம, உறக்கமர்கள் இனந்டமர்கநம, பிழமடயகள்டமன்
இனந்டமர்கநம, உவவண டபமபட இனந்டடம? டறம்
இல்வடமழ? இவப உள்நபவடமன் இபற்வக்
குயத்ட ஆவச; அந்ட ஆவசக்கு இவனைறு

ற்டுகயழமட ழகமம், அட யவழபமடழமட டக்கம்,
அவட ணக்குக்கயட்மணல் ண்ஞக்கூடிதபர்கநிம் தம்,
அவடப் ளற்பர்கநிம் ளமமவண ன்ளல்மம்
ற்டுகயன்.

„தத்வடனேம்

ஆவசதில் உண்மபடமகச் ளசமன்ட

ப்டி? ழய் ிசமசு ன்மல் தப்டுகயழமம், னதல் ணவன
ன்மல் தப்டுகயழமம், னிம் தப்டுகயழமம்,
ழணடயகமரிதிம் தப்டுகயழமம் ன்மல் இட
ணமடயரிதம தங்கறக்கு ஆவசதம கமஞம்?‟
ஆணமம், ஆவசடமன் கமஞம். உம்ிழ „மன்‟ ன்
ஆவச-அடற்கு மி பந்டபிப்ழமகயழட ன்று
னதறக்குப் தப்டுகயழமம். சயத்டத்டயழ „மன்‟ ன்
ஆவச-அடமல் அவடப் ிடித்ட ஆட்டுழண ன்று ழய்
ிசமசயம் தம். உம்வ அடித்டப் ழமடுபமழம,
அல்ட ளமய்தம „மி‟ன் உவவணகவநக்
ளகமள்வநதடிப்மழம ன்று உல்-

உவவணதமடயகநிம் உள்ந ஆவசதிழழத னிம்
தம். ணறக்கு 'ணமம்' ன்று என ளரித ணணகமம்
இனக்கயட; அடயழ உள்ந ஆவசதமல், ணமம் ழமகய
ணமடயரி ழணடயகமரி ழகள்பி ழகட்மழம, ஸ்ளன்ட்
ண்டபமழம ன்று அபரிம் தம். ஆக, மம்

ம்னவதட ன்று டப்மக யவத்ட ஆவசப்டும்
டழபம என்றுக்கு மி பந்டபிப்ழமகயழட

ன்டயழழத தம் ன்ட ற்டுகயட. னன்ழ
க்ழமடம்,ழமம், ழணமம், ணடம், ணமத்ர்தம்
ல்மபற்றுக்கும் கமணம் (ஆவச) டமன் னெம் ன்ழன்.
டக்கம், தம் இபற்றுக்கும் அடழபடமன் கமஞம் ன்று
இப்ழமட ளடரிகயட. ஆவசப்ட்ட கயவக்கமபிட்மல்,
அல்ட கயவத்டம் அப்னம் அவட இனந்டபிட்மல்
டக்கம்.

ணயல் ஆவச றேபட வடக் குயத்ட? அடற்கு

இன்ளமன்மக இனக்கய ழடம என்யம்டமன். அந்ட
ஆவசக்குக் குறுக்கமக டழபம ற்ட்டு க்ழமடணம,
ழசமகழணம, தழணம உண்மபடம் இன்ளமன்மல்டமன்.
பற்வக் குயக்கும் த்வபடம்
ளடய்பத்டயன் குல் (மன்கமம் மகம்)
அத்வபடம்
பற்வக் குயக்கும் த்வபடம்
இன்ளமன்று இல்மணல் என்று ணட்டுணமதினப்ட
அத்வபடம். என்று ணட்டுணயல்மணல் இன்னும் 

இனப்ட த்வபடம். ரிதமக பமர்த்வடக்கு அர்த்டம்
ளசமன்மல் „த்வபடம்‟ ன்மல் „இண்டு‟ „இனவண‟
ன்றுடமன் அர்த்டம். – „‟ ன்று அர்த்டணயல்வ.
'ணமத்ணம

ன்று என்று, ீபமத்ணம ன்று அடற்கு ழபமக

இன்ளமன்று. இப்டி இண்டு இனப்டடமன் த்தம்'
ன்ழட த்வபட யத்டமந்டம். இங்ழக னறேக்க
ீபமத்ணமவபப் ற்யழதடமன் மர்த்டக்

ளகமண்டினக்கயழமம். அபவப் ளமறுத்டணட்டில், ழடஇந்த்ரித-அந்டஃகஞங்கழந ீபமத்ணம ன்று
யவக்கயபவதில் அபனுக்கு ழபமக அபனுவத

அடேபத்டக்கு பனவபதமக அழக ளபநி பஸ்டக்கள்
இனக்கயன். இபளமன்று, ளபநிதிழ இன்ளமன்று
ன்யல்வ. இபளமன்று, ளபநிதிழ . இப்டி
இபனுக்கு ழபமக உள்ந ல்மபற்வனேழண 'த்வபட
ப்ஞ்சம்' ன்று ளசமல்யபிடுபட பனக்கம். அடயழ

இண்டுக்கு ழணற்ட்  ளமனட்கள், அழக ழசடம
ழசடங்கள் இனந்டமறம், 'ீபமத்ணம' ன்று எனத்டன்.
'அபனுக்கு

இண்மபடமக இந்ட இத்டவனேம்' ன்று

வபத்ட, த்வபட ப்ப்ஜசம் ன்று ளசமல்படமக பனக்கம்
ற்ட்டினக்கயட.

ணஸ் டிப்ட்டு இமட
ளடய்பத்டயன் குல் (மன்கமம் மகம்)
அத்வபடம்
ணஸ் டிப்ட்டு இமட
ழடழந்த்ரித அந்டஃகஞழண ீபமத்ணம, அடமபட
ளமடபமகச் ளசமல்கயடி, ணஸ்டமன் ணடேஷ்தன் ன்று
யவக்கயபவதில் இந்ட த்வபடத்டக்குத்

டப்ழபனடிதமட 'ணஸ்' ன்வட வபத்டத்டமன்
'ணடேஷ்தன்' ன்

பமர்த்வடவத உண்மதினப்ட. 'ணன்'

ன்மல் 'யவப்ட'. ீபந்டக்கநில் ணயக உதர்பம

சயந்டமசக்டய வத்டபமக இனப்டமழழத இபனுக்கு
ணடேஷ்தன் ன்று ளதர். ஆமறம் இடபவ மம்
மர்த்டடயயனந்ட இந்டச் சயந்டமசக்டயதிமல்டமன்

அத்டவ கஷ்னம், ன்ணனம், கர்ணனம், ம்மனம்
ன்று ளடரிந்டட. அழடமடு இந்டச் சயந்டமசக்டயக்கும்
அடிதிழ அடற்கும் ஆடமணமக, ஆமல் அடமல்

ட்டிப்ிடிக்க னடிதமடடமக, ண்ஞழண றேம்மட ஆத்ணம
ன்று என்று இனப்டமகறம் அடடமன் ீபனுக்கு
யணம ஸ்பனொளணன்றும் ளடரிந்டட.

ணஸ் இன்ளமன்யன் மதத்வட ழபண்மணல்

அடபமகழப சயந்டயக்கய சக்டய ளற்யனக்கயட ன்வட
ணட்டும் மர்க்கும்ழமட அடறம் ஆத்ணம ணமடயரி அத்வபட
ப்ஞ்சத்டயன் 'ச்' இல்மணல் ன் இனக்கப்மட ன்று
ழடமன்மம். ளபநிதியனந்ட பனகயபற்மல்டமழ
உத்பளணல்மம்? ளபநிதியனக்கய என்வ

ம்னவதடமக்கயக் ளகமள்படற்குத்டமன் மதமய், ழதமய்
டயரிந்ட ப்தமவப் ழபண்டிதினக்கயட. அப்னனம்

அந்ட ளபநி ணமசமம் டங்கய யற்குணம ன்று கபவ.
அடடமழ அனயதமம், அல்ட ழபறு தமமபட அவட
அரித்டபிமம். இவடளதல்மம் யவத்ழட

ழகமம், அறேவக, தம் ல்மம் உண்மகயன். ளபநி
ம்ந்டணயல்மணல் ணஸ்மட்டுக்குச் சயந்டவ ண்ஞிக்
ளகமண்டினந்டமல் இந்டக் கஷ்ளணல்மம் இமடல்பம?
ணறக்ழக வக்மக சயந்டம சக்டய இனப்டமல், அட
அர்த்ட ழடபம ழபறு வடனேம் சமமணல் டமன்
ணமத்டயணமக இனந்டளகமண்டு, டன் கமரிதத்வடப்
ண்ஞிக்ளகமண்டு ழமகட்டுழண ன்மல் -

இங்ழகடமன் ணமவததின் டயரிசணன் ல்மம் இனக்கயட.
அடமபட -

ணறக்குத் டமன் ணமத்டயணமகத் டித்ட இனக்கழப
ளடரிதமட. ப்ழமட அட டன்ிழழத யற்கயழடம

அப்ழமடடமழ இல்மணல் ஏடிப்ழமய்பிடும். ஆத்ணம
ணட்டுந்டமன் அடற்கப்னம் ப்கமசயக்கும். ழணச்ப ணமவத
இப்டித்டமன் அவட ளமம்றம் பிசயத்ணமகப்
ண்ஞிதினக்கயட.

ணஸ் அடழபடமன் சயந்டயக்கயட ன்மறம், ப்ழமடம்
அட இன்ளமன்வக் குயத்ழடடமன் இப்டிச்

சயந்டவகவநச் ளசய்தக் கூடிதடமக இனக்கயட!
ழபளமன்வனேம் குயக்கமணல் சயந்டயப்ட ன்ட
ணறக்குத் ளடரிதமட கமர்தம். ணமதம மகத்டயல் இட

அடமல் னடிதமட கமர்தம். ணயழடமன் பிடணம
ண்ஞங்கள் உண்மகயன். ஆமல் ழதமசயத்டப்
மர்த்டமல் உங்கறக்ழக ளடரினேம் - அட எவ்ளபமன்றும்

ழபழ வடழதம ற்யதடமகழபடமன் இனக்கும். அடற்கு
அந்தணம பிதங்கவநப் ற்யழத அடயல் ண்ஞங்கள்
உண்மகயன்.
ணஸ் think ண்டபட (யவப்ட) ணட்டுணயல்மணல் feel
ண்ஞறம் (உஞறம்) ளசய்கயட. இப்டி அட feel
ண்டகயன், அடமபட அடேபிக்கயன் ல்மனம்
அடற்கு அன்தணம பஸ்டக்கள்டமன். ழகமம்,
ந்ழடமம், தம், டக்கம் ன்று  உஞர்ச்சயகள்
ணயழடமன் றேகயன் ன்மறம் அவப

ளபநிதியனந்ட ளறும் அடேபங்கவநக் குயத்ழட
றேகயன். கண்டிதில் சமடம், ஸ்னமல் உறுகமய்,

உத்டரிஞிதமல் ஆழமச டீர்த்டம் ன்று மம் டுத்டப்
ழமட்டுக்ளகமள்கயமற்ழம ணமட கண், கமட, னெக்கு,
மக்கு, த்பக்கு (சர்ணம்) னடயதபற்மல் ளபநி
பிதங்கவந டுத்டப் ழமட்டுக் ளகமண்டு சமப்ிடுகயட.
அடேழமகம் ளசய்பட ணஸ்டமளன்மறம், அடற்குக்
கனபிதமக ணறக்கு இந்த்ரிதங்கள் ழபண்டிதினக்கயட.
அப்னம் அந்ட இந்த்ரிதங்கறக்கும், ழபமகக் கண்

மர்க்கய கமட்சய, கமட ழகட்கய மட்டு, னெக்கு ழணமந்ட

மர்க்கய ளன்ட், மக்கு சப்னக் ளகமட்டுகய ஊறுகமய்,
த்பக்கு னள்கய ளணத்வட ன்யப்டிப்  அந்தணம
பஸ்டக்கள் ழடவபப்டுகயன்.
இந்த்ரிதங்கவந பமணல் ணமக வடழதம யவத்ட
அடேபித்டக் ளகமண்டினக்கயட ன்னும்ழமடகூ அட
வடழதமடமன் யவக்க ழபண்டிதினக்கயழட டபி

டன்வழத யவத்ட அவட அடேபித்ட யவறள
னடினேபில்வ. ணஸ் கவட கல்ிக்கயட, கபிவட
னவகயட ன்மறம் அட ழபழ மத்ங்கள், இதற்வகக்
கமட்சயகள், ங்கள் ஆகயதபற்வக்
குயத்டபமகத்டமினக்கயன். ழபடிக்வக

ன்ளபன்மல், றகனம் டக்கனணம ழக்ஷமக்ஷம்
இந்த்ரிதமடேபங்கநிறம் அந்ட றக டக்கமடயகவந

உண்வணதமக அடேபிப்ட ணற டமளன்மறம்,
இடயல் என்வக்கூ அட டன்ிணயனந்ழட
ளனடிதமணல் ளபநி பஸ்டக்கவநக்
குயத்டபமகத்டமன் ளனடிகயட.

டிதமகத் டன்வ இன்ளபன்று மர்த்டக்ளகமள்ந

னதற்சய ண்ஞிமல் ணறக்குத் "டமன்" ன்ழ என்
இல்வ ன்றுடமன் ளடரினேம். டன்னுவத

ம்ந்டனவதடமக, டக்கு ந்ழடமம், டக்குத்

டக்கம், டன்ககுப் ிடித்டட, டக்குப் ிடிக்கமடட, டக்குத்
ழடமன்றுகய ண்ஞம், டக்குக் கயட்டுகய அடேபம்
ன்ளல்மம் அழகணயனப்ட ணட்டுழண ளடரிகயட.
அடமழழத இட டறம் அடன் டமம ய

ஸ்பனொணயல்வ ன்று ளடரிகயட. இவப ணறன்

ம்ந்டனவதவப. ம்ந்டனவதவப ணட்டுழண
ன்டமழழத இவபழத ணயல்வ

ன்மகயபிடுகயட. மணன் ன் எனத்டின் ம்ந்டம்
ளகமண்வபகநமக மணனுக்கு படு
ீ இனக்கயட.
மணனுக்கு யம் இனக்கயட, மணனுக்குப் த்ி னத்ர்

இனக்கயமர்கள். மணனுக்கு னத்டய இனக்கயட, மணனுக்குப்
டபி இனக்கயட ன்மல் அந்ட படு
ீ , யம், த்டயி,
னத்ர், னத்டய, டபி ல்மம் ழபறு, அபன் ழபறுடமழ?

இவபளதல்மம் இல்மணறம் மணன் ன்று எனத்டன்
இனக்கனடிகயடழம, ணஸ் டன்
ம்ந்டனணயல்மணல் இனக்க னடிகயடம ன்று

மர்த்டமல் அப்டி னடிதழபதில்வ. ணஸ் ன்மல்
அட வடதமபட யவக்கமணல், அடேபிக்கமணல் இனக்க
னடிபழடதில்வ. இந்ட யவப்னம், அடேபனம் அதன்

பஸ்டக்கவநக் குயத்டடமக அல்மணல் இனக்கனடிபடம்
இல்வ. அடமபட, ணஸ் ன்று பந்டபிட்மல் அட
த்வபடத்டயல்டமன் ப்வ்னத்டயக்கும் (ஈடுடும்) .
டித்ட யற்ட ஆத்ணமழப

ளடய்பத்டயன் குல் (மன்கமம் மகம்)
அத்வபடம்
டித்ட யற்ட ஆத்ணமழப
டிதமகத் டமமக அவடப் ிரித்டப் மர்க்கழப னடிதமட.
ஆவகதமல் ணவ எனனகப்டுத்டய டன்ிழழத
யறுத்டபட ன்ட பமஸ்டபத்டயல், டி ஸ்பனொழண

இல்மட ணயல் யறுத்டபடமக இல்மணல், ந்ட ளபநி

ம்ந்டனம் இல்மணல், இந்ட ணயன் ம்ந்டனம்
கூ இல்மணல் டன்ில் டமழதமய் யவந்டயனக்கும்
ய மணம ஆத்ணமபில் யற்டடமன்.ணழமடீடணம
ஆத்ணமவப ணமல் அடேபிக்க னடிதமட. ஆத்ணமவப
ஆத்ணமபமழழதடமன், ஆத்ணம என்மல் ணட்டுழணடமன்,

அடேபிக்க னடினேம். ணயன் ஸ்பமபனம் ஆத்ணமபின்
ஸ்பமபனம் என்றுக்ளகமன்று னறேக்க ஆப்ழமயட்மக
இனக்கயட. ண¨க்குத் டன்வத் ளடரிதமட; டக்கு
ழபம பஸ்டக்கள்டமன் அடற்குத் ளடரினேம். ஆத்ணம
டன்வ ணட்டுழண ளடரிந்டளகமண்டினப்ட; ழபறு
பஸ்டக்கழந அடற்குத் ளடரிதமட. ணஸ் த்வபடம்;
ஆத்ணம அத்வபடம்.

ஆமறம் ஆத்ணம இல்மணல் ணஸ் இல்வ.

ஆத்ணமழப எனத்டின் ய வ்னொணம „டமன்‟ ன்மல்,
அந்டத் „டமவ‟ ஆச்திக்கமணல் ீபிம் டபமபட
இனக்க னடினேணம ன்? டமழ இல்மட எனத்டிம்

ணஸ் ன்று என்று ப்டிதினக்க னடினேம்? ஆத்ணமடமன்
ணமவததமல் ணமகயதினக்கயட. அடமபட, ணவழத
'டமன்' ன்று

யவக்கய ீபமக ஆகயதினக்கயட ன்று

அத்வபட சமஸ்த்ம் ளசமல்கயட. இப்டி அழக

ீபர்கநமகறம் எழ ஆத்ணமடமன் ஆகயதினக்கயட ன்று
ளசமல்கயட.
ணயன்ம உணமம்
ளடய்பத்டயன் குல் (மன்கமம் மகம்)
அத்வபடம்

ணயன்ம உணமம்
இங்ழக அத்தமத்ண சமஸ்த்த்டக்கு தன்ஸ் உகமம்
ளசய்ட உணமம் ளகமடுக்கயட! அடிக்கடி ளசமல்றம்
உணமம்டமன். அடமபட; எழ ளக்ட்ரியடி ழபழ
ழபழ ல்னகநில் டைறு 'பமட்', அறுட'பமட்' ன்றும்
ச்வச, சயபப்ன னடம  யங்கநிறம்;

ழப்ரிகமர்ரில் சப்டணமகறம்; ர்-கண்டிரில்
யல்யப்மறம்; ீட்ரில் சூமகறம் - இப்டிப்
டயனுமக ளபநிப்டுகயட. ளக்டிரிசயடி இல்மணல்
இந்ட டறம் ழபவ ளசய்படயல்வ. ஆமறம் இவட
வபத்ட ளக்ட்ரியடி இத்டவ பமட், அட இன்

யம், அட இன் மட்டுப்மடுபட, அட இத்டவ சூமக
அல்ட குநிர்ச்சயதமக இனப்ட ன்று னடிற

ண்ஞமணம? இந்ட டறணமக இல்மணல், இந்ட
ல்மபற்வனேம் இப்டிதிப்டி ஆக்கயக் ளகமண்டு எழ
ணயன்ம சக்டய  னொங்கநில்  கமர்தங்கவந

ஆக்குபிப்ட ழமல்டமன் எழ அத்ணம பிடணம ீப
ந்டக்கநில் பிடணம ணப்ழமக்கு, சக்டய
னடயதபற்வ ற்டுத்டயப் பிடணம

கமர்தங்கவநனேம் ளசய்டளகமண்டினக்கயட. ஆமல், இந்ட
ணழமமபங்கள், சக்டய மணர்த்தங்கள், கமர்தங்கள்
டபமபட அடற்குரித க்ஷஞங்கநம ன்மல் அடடமன்
இல்வ. இபற்வ அடன் க்ஷஞணமகச் ளசமல்பட
ச்வச ல்வப் மர்த்டபிட்டு ளக்ட்ரியடி ச்வச
யணமட ன்று ளசமல்கய ணமடயரிடமன்! ழப்ரிகமர்ர்
ழகட்டுபிட்டு ளக்ட்ரியடிக்கு அஞ்சு கட்வச் ச்னடய
ன்கய ணமடயரிடமன்!

 ளக்ட்ரியடிகள் இல்வ. எழ ளக்ரியடிடமன்
அத்வபடம்! அடழப அழக பஸ்டக்கநில் அழக

கமர்தங்கவநச் ளசய்ட த்வபடங்கறக்குக் கமஞணமகயட.
இப்டி எழ ஆத்ணமடமன் ணமதமசக்டயதமல் க ீப  னெ வ்தமமங்கறக்கும், அடமபட ப்ஞ்ச
மகம் னறேபடற்கும் கமஞணமதினக்கயட.
ணமத்ண - ீபமத்ணமக்கள்
ளடய்பத்டயன் குல் (மன்கமம் மகம்)
அத்வபடம்
ணமத்ண - ீபமத்ணமக்கள்
எழ ஆத்ணமடமன் இப்டி ணமவததமல் ல்பமற்வனேம்
இனக்கய ணமடயரி கமட்டுபட ன்மல் அப்ழமட ீபமத்ணம,
ணமத்ணம ன்று ழபறு ழபமக இண்டும் இனக்க
னடிதமட ன்மகயபிடுகயட. ணற் ல்ம
ணமதத்ழடமற்ம் ணமடயரிதழடமன் ீபன் ன்கயபனும்
ஆத்ணமபிழ ழடமன்யத என்று.  ீபர்கள்
இனந்டமறம், எவ்ளபமனபனக்கும் ஆத்ணம ன்று டிதமக

என்று இல்மணல், க ஆத்ணமழபடமன் ல்மனக்கும் ய
ஸ்பனொணமதினக்கயட.
டி ீபன் ன்று டுத்டக் ளகமள்றம்ழமட அபனுக்குத்
டவதிறள்ந ணதிரியனந்ட ஆம்ித்ட கமல்கம் பவ
எவ்ளபமன்றும் எனபிடணம  அபதபங்கள்,
எவ்ளபமன்றும் எவ்ளபமன பிடணம கமர்தத்வடச்

ளசய்னேம் பம கர்ழணந்த்ரித ஜமழந்த்ரிதங்கள், சவட

- ளகமறேப்ன - றம்ன - த்டம் னடம ப்ட டமடக்கள்,
ங்ஸ் - மர்ட் - குல் னடமவப, சயத்டம் - னத்டய ணஸ் - அங்கமம் ன்று த்டவழதம இனந்டமறம்
இட அத்டவக்குணமக எழ உதிர்டமழ இனக்கயட?
அந்ட உதிர் ழமய்பிட்மல் இந்ட அத்வனேம்

ழய்பிடுகயன். மன் ழணழ ளசமன்பற்யல் சயத்டம் னத்டய - ணஸ் - அங்கமம் ஆகயதவப உதிர்
ழமறன் என உம்வ பிட்டு ணட்டும் ழமகயன்;
இன்ளமர் உம்வ அவகயன். ணற்வப, அடமபட
ழடணமகப்  கமர்தங்கவநச் ளசய்ட அத்டவ
அபதபங்கறம் உதிர்ழமிகு அனயந்ழட

ழமய்பிடுகயன். ழப, இத்டவ த்பவடங்கறெக்கும்
னெணமட அந்ட கணம உதிர் ன்று ளடரிகயட.
இப்டிழதடமன் அழகணம உதிர்கநமகத் ளடரினேம்
அத்டவ ீபர்கறக்கும் னெம் எழ ஆத்ணமடமன்.
ீபமத்ணம, ீபமத்ணம ன்று  ஆத்ணமக்கள் இல்வ.
ஆத்ணம என்றுடமன். ணமத்ணம ன்டம் அடடமன்.
ணமத்ணம - கத் கமஞன், அந்டர்தமணய
ளடய்பத்டயன் குல் (மன்கமம் மகம்)
அத்வபடம்
ணமத்ணம : கத் கமஞன், அந்டர்தமணய
ஆமறம் ளடுங்கமணமக வனவதில் ணமத்ணம,
ீபமத்ணம ன்று இண்டு பனங்கய பனகயட. வனவ
ழமக மகத்வட வபத்ட இப்டிப்ட் மகுமடு
ற்ட்டினக்கயட.

ழமகத்டயழ ன் மர்க்கயழமம்?  ழமகங்கறம்

ப்க்னடயனேம் பிடணமகத் ளடமனயல்டுகயட. ¨ர்தவச்
சுற்ய க்ங்கள் பனகயன். உகத்வடச் சுற்யச்
சந்த்ன் பனகயட. இடமல் கல் இற, அதங்கள்,
னபக் கமற்றுகள் னடயத உண்மகயன். ¨ர்த

சக்டயதில் திர் ச்வச பநர்கயன். இப்டிப்  ழசர்ந்ட
ணடேஷ்த ீபர்கநின் பமழ்க்வகக்கு ற்டமக உகத்வட
ஆக்கயத் டனகயன். ணடேஷ்தர்கநிறம் ணற் ீப
ந்டக்கநிறம் ஸ்த்ரீ-னனர்கள் ழசர்ந்ட இ வ்னத்டய
ளசய்டளகமள்கயமர்கள். இன்ம் னத்டய, ம்
னடயதபற்மல் ன்ளன்ழபம ளசய்கயமர்கள்.

எவ்ளபமனத்டர் எவ்ளபமனபிடணம னத்டய, ங்கவநப்
ளற்யனக்கயமர்கள். னர்பகர்ணம ன்று அபபர்

ண்ஞிதட அபர்கவந ன்ண ன்ணமபமகப் ிடித்டக்
ளகமண்டு வ அடேபிக்கும்டிப் ண்டகயட. இப்டி
த்டவழதம ணமசமங்கள் என ஆர்ரில் என்று

என்று ழசர்ந்டயனப்டயல்டமன் வனவ ழமகபமழ்க்வக
ன்ட ற்ட்டினப்ட ளடரிகயட. அடமல் இவட
ல்மம் வத்ட, இன்ின் ணமடயரி த்டய

வபத்டக்ளகமண்டினக்கய எனத்டன் இனக்கழபண்டும்
ன்று ளடரிகயட. அபவத்டமன் ணமத்ணம ன்ட. 'ம்'
ன்மல் உதர்ந்ட, ச்ழஷ்ணம ன்று அர்த்டம். க
கத் கமஞமகறம், அடன் கமர்தங்கறக்கு
அந்டர்தமணயதம கர்த்டமகறம் உள்ழந ழனதிமக
அபன் இனப்டமல் ணமத்ணம' ன்று ளசமல்கயமர்கள்.

அத்வடப சமஸ்த்ங்கவந அடேரித்டப் ழசயக்ளகமண்டு

ழமகயழமட, ீபின் சரீம், இந்த்ரிதம், அப்னம் ணஸ்
சயத்டம் னடயத அங்கயத அந்டஃகஞம், அடற்கும்
அப்னம் ணழம இந்த்ரித ழசஷ்வதில்மட
ளபற்றுளபநிதம ஆத்ணம ன்று ளசமல்யக்ளகமண்டு
ழமய்பிடும்டி ஆகயட.  ீபர்கறம் எழ

ணமடயரிதம அடேபங்கவநப் ளறும்டிதம கத் என்று
இனக்கயழட! அடன் ழடமற்ம் ப்டி ன்வடச் ளசமல்
இங்ழக இழணற்பில்வ. இடயல்

அத்வபடயகறக்கயவதிழழத டத்பங்கவந ளமம்றம்
பித்தமப்டுத்டயக்ளகமண்டு ழமகும்ழமட

பித்தமணம அிப்மதங்கள் இனக்கயன். (ழப
அத்வபடயகநின்) ளமடக்கனத்வட 'யம்ப்நிஃவ‟
ண்ஞிச் ளசமல்கயழன்.
ணஸ் இனப்டமல்டமன் ீபனுக்கு கத்டயன் அடேபம்
ற்டுகயட. ன்ணமக்கள், உத்பங்கள் ல்மம்
இடயயனந்ழட ற்டுகயன்பமடமல் ணவ

இல்மணல் ண்ஞிக்ளகமண்டு ஆத்ணமபமய் இனந்டடம்
ன்று ளசமன்ழன். என டி ீபனுக்கு கத்டயன்

அடேபம் ணயமல் ற்டுகயட. அடமல் ணவ
அக்கய அந்ட அடேபத்வடப் ழமக்கயக்ளகமண்டு
ஆத்ணமடேபம் அவதழபண்டும் ன்ட ரி. ஆமல்,
இபன் டி ணவ அக்கயறன் கடடேபம்
இபனுக்குப் ழமகயழட எனயத, அந்ட கத்ழட இல்மணல்
ழமய்பிடுகயடம ன்? ணற் ீபர்கள் அபர்கறவத
ணஸ்கநமல் அவட அடேபிக்கத்டமழ ளசய்கயமர்கள்?
க்டடயன் அனயற இபன் ணயமல் ற்பில்வ

ன்ட ழமழப, கத்டயன் ழடமற்னம் இபனுவத
டி ணயன் கல்வதில்வ ன்ட

ஸ்ஷ்ணமகயட. இபனுவத ணழம கல்வழத க்ட
ன்மல், ணற் ீபர்கறக்கும், க ீபர்கறக்கும் கத்
ன்ட எழ ணமடயரிதமக, objective reality ன் ளமடபம

ளபநிஉண்வண ணமடயரிதம என்மக இனக்கமட. க்
க்ஷத்மடயகநின் ஞ்சமத்டயயனந்ட அடக்குள்ழந
ளக்ட்மன் - ப்ழமமன் ஞ்சமம் பவதிமக

க்கய த்டவழதம பிசயத்ங்கவநளதல்மம் பிசயத்ம்
ன்மறம், எவ்ளபமன்றும் இஷ்ப்டி க்கமணல் அழக
பிடயகயநின்டிழத இவப ப்வடக் கபித்ழடமணமமல்
இவ்பநவபனேம் ழடம என டி ீப ணஸ்
ண்ஞிடமகச் ளசமல்படற்கயல்வ.
இந்ட ணயமல்டமன் என ீபன் கர்ணமக் கட்டில்
ணமட்டிக்ளகமண்டு அபஸ்வடப்டுகயமன் ன்வட
கபித்ழடமணமமல் ழமடம்! ல்மம் ணழம கல்வ

ன்மல் ங்ழகதமபட என ீபன் டமழ டக்கு இப்டி
அபஸ்வடவதக் கல்ித்டக்ளகமள்பமம? ல்மம் ணழம
கல்ிடணமதினந்ட, (இப்ழமட ணக்கு ன்மகத்

ளடரிகயடி) மங்கவநப் ண்டபடயழழத ணறக்கு
அடயகணம ப்வ்னத்டயனேம் இனக்கயளடன்மல், அப்ழமட
அந்ட ணழ இந்ட மக்தங்கறக்கமக அழக
டண்வகவந அடேபிக்க ழபண்டுளணன்று டன்வழத
கஷ்ப்டுத்டயக் ளகமள்றணம ன்?
இளடல்மபற்றுக்கும் ழணமக, என யபனுக்கு அந்தணமக
அழக ீபர்கள் அபனுக்குத் ளடரிகயமர்கழந,

அபர்கவநளதல்மம் இபன் ணம வத்டட? அப்டிப்
வத்டயனந்டமல் அடயல் தமர் ப்டிப்ட்பர் ன்று

இபனுக்குத் ளடரிதழபண்டுழண! ஆமல் வனவதில்
ளகமஞ்சங்கூ அப்டிக் கமழஞமழண! த்டவ
னகயமறம் எனத்டர் ப்டிப்ட்பர் ன்று டீர்ணமம்

ளசய்ட ளகமள்ந னடிதமணயனக்கயழட! ழதமக்தர் ன்று
யவத்ட ரிம் ணமந்ட ழமகயழமம். டப்மபர்
ன்று மம் யவத்ட எனபர் ழதமக்தர் ன்று அப்னம்
ளடரிந்ட ளகமள்கயழமம்.

இன்ளமன்று: உங்கள் ணயன் கல்வடமன் ணற்பர்
ன்று ீங்கள் யவத்டமல், அபர்கநில் எவ்ளபமனபனம்
அபனுவத ணழம ஸ்னஷ்டிடமன் ீங்கள் ன்று

யவக்கமம்! ல்ம ீபர்கறம் ழடம என ீபின்

ணழம கல்வ ன்மல், இந்ட என ீபன் டன்னுவத
ணவ அனயத்ட அத்ணமபமகய னக்டய அவந்டறன்,
ணற் அத்டவ ழனழண இல்மணல் அல்பம ழமய்

பிழபண்டும்? ஆமல் வனவதிழம த்டவழதம
ணமன்கள் ணழமமசம் ளசய்ட அத்வபட னக்டய
அவந்டயனக்கயமர்களநன்மறம், ீப ப்ஞ்சனம் 

ப்ஞ்சனம் இனந்டளகமண்டுடமழ இனக்கயன்?* இப்டி
ஆழமசயத்டக்ளகமண்டு ழமமல் ணற் ீப
கத்டக்கநமல் எனபன் ளனகய அடேபத்டக்குத்டமன்
அபனுவத ணஸ் கமஞழண டபி, அந்ட ீப கத்டக்கறக்ழக அட கமஞணயல்வ ன்று ளடரினேம்
.ஆமறம் இபற்றுக்ளகல்மம் என கமஞ பஸ்ட
இனந்டமளமனயத இவப ழடமன்யதினக்க னடிதமட.
இத்டவ சன் ின்யறம் அழக பிடயகவநத்

டநிக்கூ பறேபமணல் அடேரிப்டமகறம் கத்
வ்தமமம் இனக்க னடிதமட.
* இவ்பிதம்

இவ்றவதில் ணீ ண்டும்

டுத்டக்ளகமள்நப்டும்.
ஈச்பன் அல்ட குஞ ப்ஹ்ணம்
ளடய்பத்டயன் குல் (மன்கமம் மகம்)
அத்வபடம்
ஈச்பன் அல்ட குஞ ப்ஹ்ணம்
அந்டக் கமஞ பஸ்ட ன்? அடடமன் ணமதமசக்டய.
ப்ஹ்ணத்வட இப்டிப் பம ீபர்கநமகறம்
க்டமகறம் கமட்டிக்ளகமண்டினக்கும் சக்டய.
டக்கு அந்தணமக டறழண இல்மட, இனக்கனடிதமட
பஸ்டழப ப்ஹ்ணணமடமல், இந்ட ணமதம சக்டயனேம்
அடற்கு ழபமக இனக்க னடிதமடடமன்.
அப்டிதினந்டபிட்மல் ப்ஹ்ணழண ல்மபற்றுக்கும்
னெமடமம் ன்ட ளமய்தமகயபிடும்! இடயயனந்ட
ளடரிபட ன்ளபன்மல், ப்ஹ்ணழண டமன் ணட்டுணமக

ந்டத் ளடமர்னம் இல்மணயயனப்ழடமடுகூ, டன்னுவத
ணமதமசக்டய ன்டம என்யம் ளடமர்ன

ளகமண்மற்ழமறம் எனயவ இனக்கயட. டமன்
ணட்டுணமகத் டித்டயனப்ழட யர்குஞ ப்ஹ்ணம் ன்ட.
ணமவதழதமடு கூடிதினக்கும்ழமட அடழப குஞ
ப்ஹ்ணம் ப்டுகயட. குஞம் ன்மல் ப்த்ழதக
க்ஷஞம். டித்டன்வண ன்ட, ந்ட குஞனம்

இல்மடட யர்குஞம் குஞங்கறள்நட குஞம்.

ஈசவ்ன் ன்ட கத் வ்தமமம் ளசய்கய குஞ
ப்ஹ்ணத்வடத் டமன்.

எழ ஆத்ணமவபழத, கத்டயல் வக்கப்ட்டு ஆட்டி
வபக்கப்டுபமக இனக்கும்ழமட ீபமத்ணம ன்றும்,
அப்டிப் வத்ட ஆட்டிவபக்கய குஞ ப்ஹ்ணணம
ஈச்பமக இனக்கும்ழமட ணமத்ணம ன்று
ளசமல்கயழமம்.
ஈச்பமக ணமதமசக்டயனேன் கூடினேள்நழமட (யர்குஞ)
ப்ஹ்ணம் கத்வடக் கல்ிக்கயட ன்மல் அப்ழமட
இந்ட ஈச்பவ ணம ணஸ் ன்று ளசமல்மம்.

அல்ணம ீப ணஸ் இனக்கயமற்ழம, கமர்தங்கவந
த்டய வபக்கயமற்ழம, ஈசர்பம ணமத்ணமபின்
சயந்டவதிழழத கத் உண்மகயட. க்ட

வ்தமமத்வட அபழ த்டகயமளன்மல்
„ணமணஸ்‟ ன்று

ளசமல்மம்டமழ? ல்ம யப

ணஸ்கறக்கும் னெணம ணம ணஸ் ணமத்ணம
ன்று ளசமல்மம். Cosmic Mind ன்கயமர்கழந, அட!

இந்ட ணறக்கும் ம்னவத ீப ணறக்கும் உள்ந

ளரித பித்தமம் ம்னவத ண¨க்கு ஆத்ணமவபத்
ளடரித னடிதமட. ணஸ் அனயந்டமல்டமன் ஆத்ணம
பிநங்கும். ஆமல் ஈச்பழம ணமணமதினந்ட
ளகமண்ழ ஆத்ணஜம னொிதமகறம் இனப்பன்.
னன்ழழத மர்த்ட ம்சமம்.
ழபடமந்ட "ஈச்பன்" சயபல்
ளடய்பத்டயன் குல் (மன்கமம் மகம்)

அத்வபடம்
ழபடமந்ட 'ஈச்பன்' சயபல்
ஈச்பன் ன்றன் சயபன் ன்று அர்த்டம்

ண்ஞிக்ளகமண்டுபிக்கூமட. ளமடபிழ ஈச்ப சப்டம்
சயபனுக்குத்டமன் உரிதடமக இனக்கயட. ஈச்பன்
ழகமபில், ளனணமள் ழகமபில் ன்ழ சயப பிஷ்ட

ஆதங்கவந பித்தமப்டுத்டயச் ளசமல்படமதினக்கயட.
வபஷ்ஞபர்கள் ணமபிஷ்டவப 'ஈச்பன்' ன்று
ளசமல்மணல் 'கபமன்', 'ளனணமள்' ன்று ளசமல்கயமர்கள்.
('கபமன்' ன்டன் அடிதமகப் ிந்ட) கபமன் ன்மல்
பிஷ்ட க்டன் ன்ழ அர்த்டம் ற்ட்டினக்கயட.

ஆமல், வனத ழபடமந்ட சமஸ்த்த்டயல் - மணமடேரின்

பிசயஷ்மத்வபட ழபடமந்டம் உள்த்டமன் ளசமல்கயழன்
- இப்டி இல்வ. மணமடே ணடம் உள் ந்ட ழபடமந்ட
சமத்த்ணமமறம் அடயல் ீப  னெப்
ப்ஞ்சத்வட ல்மம் ஆக்கய அநித்ட அனயக்கய ணமத்ண

சக்டய டழபம அவட Cosmic Mind ன்ழழ, அவட, „ஈச்பன்‟
ன் ளதமல்டமன் குயப்ிடுபமர்கள். ணம

பிஷ்டடமன் இந்ட ணமசக்டய ன்று யத்டமந்டம்
ண்ஞிபர்கறம் அபவ "ஈச்பன்" ன்ழ
குயப்ிட்மர்கள்.
ிற்மடு வபஷ்ஞபர்கள் „ஈச்பன்‟ ன் ளதர்
வபத்டக்ளகமள்பவட யறுத்டயபிட்மறம், றோ வபஷ்ஞப
டர்சத்டயன் (யத்டமந்டத்டயன்) னடல் ப்பர்த்டகர்

(ஆசமர்தர்) ன்று கனடப்டும் மடனிகள் ன்பரின்
டகப்மர் ளதழ ஈச்ப ட்ர் ன்டடமன்.

மணமடேனக்கும் னந்டய அந்ட யத்டமந்டத்டயல் இண்டு

னர்பமசமர்தர்கவநச் ளசமல்பமர்கள். ஆநபடமர் ன்பர்
எனபர். அபனக்கும் னந்டய இனந்டபர் மடனிகள்.
மடனிகநின் ழர்டமன் ஆநபந்டமர். மடனிகநின்
டகப்மனவத ளதர் ஈச்ப ட்ர் ன்ட. ந்ட என
ளடய்பத்வடனேம் குயப்ிமணல் ளமடபில், 'கறள்',
'ஆண்பன்' ன்கயமற்ழம, ீபழமகத்வட

ஆட்டிவபத்டக்ளகமண்டினக்கும் சக்டயவதழத 'ஈச்பன்'
ன்ட.

ஈச்ப உமவ
ளடய்பத்டயன் குல் (மன்கமம் மகம்)
அத்வபடம்
ஈச்ப உமவ
ஆகழப ீபின் இந்த்ரிதம், ணஸ் ஆகயதபற்றுக்கு
அப்மல் ஆத்ணம ன்ழ அத்வபட டைல்கநில்

ளனம்மறம் ளசமல்யக்ளகமண்டு ழமமறம், ீப
ணறக்கு ழணழனேம், (கத் ன்ட அடிட்டுப்ழமய்
ந்டக் கமர்தனம் யவப்னம் இல்மணயனக்கய)
ஆத்ணமறக்கு கர ழனனேம் கத் கமஞணம, கத்
வ்தமமத்வட த்டபடம என ணமத்ண சக்டய

இனக்கயட. ீபனுக்குக் கர்ணமப்டி ன்ணமக்கவநத் டந்ட
ஆட்டி வபத்டக்ளகமண்டினப்ட அந்டப் ணமத்ண சக்டயழத.
ணமட அந்டப் ணமத்ணமபம ணம ணவ
உமவ ண்ஞி ின் டமன் கமக்ரிதம் அவந்ட
(எனனகப்ட்டு), அப்னம் அடற்கு ஆடமணமதினக்கும்

ஆத்ணமபிழ ழமதக் கவதனடினேம் .இப்டிடமன்
ஆசமர்தமள் மவட ழமட்டுக் ளகமடுத்டயனக்கயமர்.

ணஸ் சுத்டணமபடற்கமக சமஸ்டப்டிதம கர்ணமவபப்
ண்ஞழபண்ம்; பற்யழ சயடயக்ளகமண்டினக்கய
ணஸ் எனனகப்டுத்டபடற்கமகத் டன்வப் ண்ஞி
ணம ஈச்பவ உமயக்கழபண்டும்; இப்டிச்

சுத்டப்டுத்டய எனனகப்டுத்டயத ிகுடமன் அட டன்
ஸ்பனொத்வடழத ஆத்ணமபில் இனப்டற்குரித க்பத்வட
அவனேம்; அப்ழமடடமன் ஜம ணமர்க்கத்டயல் ஆத்ண
பிசமம் ளசய்தழபண்டும் ன்று ஆசமர்தமள்
வபத்டயனக்கயமர்.
சயன் ணஸ் அந்டப் ளரித ணவ யவத்ட,

அடிம் ஞிழபமடு க்டய ண்ஞிக்ளகமண்டுயன்மல்
அந்டப் ளரித ணஸ் இடற்கு அடேக்ம் ளசய்த
யவக்கயட. „இவட ணமவததியனந்ட பிடுபிக்கமம்‟
ன்று அனழநமடு யவத்ட, சயன் ணயம

பனுக்கு அத்வபடத்டயழ ஆவசவத, ிடிப்வ ற்டுத்டய
இபவ ஆத்ண ணமர்க்கத்டயல் ழமகப் ண்டகயட.

ஈச்பன் ன்கய அந்ட Cosmic Mind -ன் அடேக்த்டமல்டமன்
என ீபனுக்கு அத்வபடத்டயல் னசயழத ற்டுகயட
ன்று அத்வபட சமஸ்த்த்டயல் ளசமல்யதினக்கயட.
ஈச்பமனுக்மழடப னம்மம் அத்வபட பமம*
ஆடிதமல் ீபமத்ணமபின் ம னடணம அடிப்வ
உண்வண யவ ன் ன்று மர்த்டக்ளகமண்ழ

ழமகயழமட சரீ இந்த்ரிதங்கள், அப்னம் ணஸ்,

அப்னம் அடி ஆடமணமக ஆத்ணம ன்று

ளசமல்யபிட்மறம், ீபணறக்கு அப்னம் அழக
ீபர்கவநனேம் கத்டக்கவநனேம் கல்ிப்டம ஈச்பன்
ன் இன்ளமன ளரித ணஸ் பனகயட.
* டத்டமத்ழதரின் 'அபடெட

கர வட' னடல் ச்ழமகம்.

த்த ஆமய்ச்சய - ீப ழகமஞத்டயறம், கத்
ழகமஞத்டயறம்
ளடய்பத்டயன் குல் (மன்கமம் மகம்)
அத்வபடம்
த்த ஆமய்ச்சய - ீப ழகமஞத்டயறம், கத்
ழகமஞத்டயறம்

ஆமல் இவட பிட்டுபிட்மற்ழம, இந்த்ரிதம் - அடற்கு
ஆடமணம ணஸ் (ீபவ என டி ஆமணய ழமக்
குறுக்கய கமட்டுபழட இடடமன்) - அந்ட ணறக்கு
ஆடமணம ஆத்ணம ன்று ளசமல்யக்ளகமண்டு

ழமபடற்குக் கமஞம், ீபனுவத யவதியனந்ட
அபனுவத உள் ஆடமத்வடப் மர்த்டக்ளகமண்டு

ழமபடடமன். சரீம்டமன் னடயல் ளடரிகயட. இட
ீபனுவத டிப்ட் சரீம்டமன். அப்னம்
அடற்க்குள்ழந அவட ஆட்டிவபக்கும் இந்த்ரித னசயகள்
ளடரிகயன். இந்ட இந்டரித னசயகறம் என டி
ீபனுக்கு உரிதவபடமன். அப்னம் இடற்கும்
உள்ழநதினந்ட இந்ட னசயகவந உண்மக்கய
ஆட்டிவபப்டம ணஸ் ன்ட ளடரிகயட. இடறம்
டிப்ட் ீபவச் ழசர்ந்டடடமன், Individual mind -டமன்.

கவசயதிழ அவதப்ழமகய ஆத்ணமடமன் ீபனுவத
ம னடணம ஆடம த்தம். அடமழ, அவட,

ந்தமதணமகப் மர்த்டமல், டி ீபனுவதட ன்று
ளசமல்ழபகூமட ன்மறம் - டி ீபத்பம்
அடிட்டுப்ழமமல்டமன் அந்ட ஆத்ணமபின் அடேழபண

உண்மகும் ன்னும்ழமட அவட இபனுவதட ன்று
ளசமல்பட ந்தமதணயல்வ ன்மறம்-அடடமன்
டன்னுவத உண்வண யவ ன்று என 'உவத' ழமட்டு
ீபன் யவப்டமல், டற்குழண அட உவவணதமதினக்க
னடிதமடமதினும் அவடனேம் ம்னவத மபவவதக்
ளகமண்டு டி ீபவச் ழசர்ந்ட பிதணமகழப வபக்க
இழணற்டுகயட. இப்டிதமக என 'இன்டிபிறபல்'
(டிப்ட்)

ீபின் ளமந்டணம உள்டத்பம் ன்று

அபவ வணதப்டுத்டய உள்ழந உள்ழந ழமய்ப்

மர்க்கயழமட இந்த்ரிதங்கவநக் ளகமண் சரீம் இந்த்ரிதங்கவந ஆறம் ணஸ் (ணவ அங்கணமகக்
ளகமண் அந்டஃகஞம்) - அடற்கும் ஆடமணம ஆத்ணம
ன்ழ ழமய் னடிந்டபிடுகயட. இபளமனத்வழத

ஆமய்ந்டளகமண்டு ழமடமல், இபவ ணட்டுணயல்மணல்

ணற் ீப ப்ஞ்த்வடனேம்,  ப்ஞ்சத்வடனேம் கல்ித்ட
ஈச்பவ இங்ழக ணறக்கும் ஆத்ணமறக்கும் டுழப
ளகமண்டுபமணழ ளசமல்யக்ளகமண்டு ழமகும் டிதமக
ஆகயட.

ஆமல் த்த டத்பத்வட ீபனுவத யவதியனந்ட,
ீபனுவத Point of view -பியனந்ட மர்க்கமணல், ீப 
ப்ஞ்சணம கத்டயன் ழகமஞத்டயயனந்ட ஆமய்ந்ட

ளகமண்டு ழமமல் அப்ழமட ஈச்ப டத்பம் பந்டபிடும்.

கத்டக்கு ஆடம த்தம் ன்டமக ந்ட னெபஸ்ட

ஆமதப்டுகயழடம அடற்குத்டமன் „ப்ஹ்ணம்‟ ன்று ளதர்.
„ப்னஹ்‟ ன்மல் „ளரிதடமட‟. ளரிதடயளல்மம்

இடழப ளரிதட ன்டமல் „ப்ஹ்ணம்‟ ன்று ளதர்.
க ீப -  ழமகங்கறக்கும், அடமபட ழசடணம
ழகமமனு ழகமடிபிட ீப ந்டக்கறக்கும், த்டவ
பிஸ்டமம் ன்று கஞக்குப் ண்டபடற்ழக டவ
சுற்றுகய ணமடயரி ழகமடி ழகமடி ழகமடி வணல்கள்
பிதினக்கய ழகமமடேழகமடி க்ஷத்மடயகறக்கும் ட
கமஞழணம அடமன் ளரிசயல் ல்மம் ளரிசு? அடமல்
„ப்ஹ்ணம்‟ ன்று

ளதர். இப்டி அடழப ர்பகமஞம்,

ர்பமடமம், கத்டக்கும் னெம் ன்மல் அப்ழமட
ீபனுக்கும் அடழபடமழ ஆடமணம னெபஸ்டபமக
இனக்கழபண்டும்? இப்டி ீபனுக்கு

ஆடணமதினப்வடடமழ அபனுவத ய ஸ்பனொணம
ஆத்ணம ன்டமகச் ளசமன்ழமம்? அடமழ

ஆத்ணமழபடமன் ப்ஹ்ணம் ன்று ஆகயபிடுகயட.
ீபனுவத 'மதின்ட்'டியனந்ட அபனுக்கு
அடிப்வதம த்தம் ட ன்று மர்த்டக்ளகமண்ழ

ழமய் மம் னடிபமக அவந்ட ஆத்ணம டழபம அவடழத
டமன் கத்டயன் 'மதின்டி'யனந்ட அடற்கு ட அடிப்வ
ன்று மர்த்டக்ளகமண்டு ழமகும்ழமட 'ப்ஹ்ணம்'
ன்கயழமம் ன்று ளடரிகயட.
ஆத்ணமழப ப்ஹ்ணம் ன்று ளசமல்பவடபி ப்ஹ்ணழண
ஆத்ணம ன்டடமன் ளமனத்டணமட. ஆத்ணமறம்

ப்ஹ்ணனம் என்ழடமன் ன்மறம்கூ, என ீபவக்

குயத்டடமகழப யவக்கப்டும் ஆத்ணமவப ர்ப ீப  கமஞ பஸ்டபம ப்ஹ்ணம் ன்வடபி,
„ப்ஹ்ணழணடமன்

ஆத்ணம; அடமபட, க

ப்ஞ்சங்கநமகறம் ட ழடமன்றுகயழடம, அடழபடமப்ம
ீதமகறம், மமகறம், அபமகறம் இப்டி மம
ீபர்கநமகத் ழடமன்றுபட‟ ன்று ளசமல்படடமன்

ளமனத்டம். அடடமன் அனகு. ீபமகத் டன்வ
யவத்டக் ளகமண்டினப்பன் ப்ஹ்ணழணடமன்.

இபனுவத ஆத்ணமடமன் ர்பமத்ணம. ர்ப ஆத்ணம
ன்மல்  ஆத்ணம இல்வ. ஆத்ணம என்றுடமன்.
ர்பத்டக்கும் அந்ட என்ழ ஆத்ணம. ர்ப ீப

கத்டக்கநகமறம் அந்ட என்ழ ணமதம சக்டயதமழ
ழபம் ழமட்டுக்ளகமண்டு ழடமன்றுகயட. இப்டிச்
ளசமல்கயழமடடமன், அடமபட ீபின் 'மதின்ட்'டில்
ஆடமளணன் ன்று மர்க்கமணல், கத்டயன் 'மதின்ட்'

டியனந்ட ஆடமத்வட ஆமய்ச்சய ண்டம்ழமடடமன்,
ஆத்ணமறக்கு அடுத்டமற்ழமல், அட ணமவததமழ

ழமட்டுக்ளகமண்டுள்ந ஈச்பன் னொணம Cosmic Mind
பந்டபிடும். அப்னம்டமன் அட சயன் ணஸ்கநம ம்
ணஸ்கவந உண்டு ண்ஞி, ணக்குத் டி

அங்கமத்வடக் ளகமடுத்ட ீபர்கநமக ஆக்குபட. இந்ட
ஈச்பழடமன் இந்த்ரித னெணமக ீப ணஸ் பிட
அடேழமகங்கவந டயயனந்ட ளறுகயழடம அந்ட
கத்வடனேம் ழடமற்றுபிப்ட.
இன்ளமன டயனுமகச் ளசமல்கயழன்.
ீப ஆத்ணம, ஈச்ப ஆத்ணம
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News & Upcoming Events

Shrimatam Camp will be at Hindu Colony Chellamal Vidyalaya - Nanganallur in
Chennai from 13 to 17 May 2015. For more info., contact 9444129208
Shrimatam camp is in Puducherry
( Location - Sri Sankara Vidyalaya Higher Secondary School, ECR Road, Lawspet,
Puducherry). The camp will be in Puducherry till 12th May 2015.
Chidambaram Shri Nataraja Temple - Yagashala and Kumbhabhishekam in benign
presence of Their Holinesses
Shrimatam Camp arrives at Chidambaram - Photos
Shrimatam camp at Puducherry -Satabhishekam Celebrations - His Holiness' call for
helping earthquake affected
Sri Shankara Jayanthi celebrations at Srinagar, Jammu & Kashmir- 17-23 April 2015 Photos and report
Shankara Jayanti Celebrations - Report and Photos - 23 April 2015
Their Holiness' visit to Shankara Nethralaya, Chennai
Sri Shankara Jayanti Mahotsavam at Srimatam Camp in Chennai & Other Centres
Shankara Jayanthi Mahotsav at Srinagar, Jammu & Kashmir- 17-23 April 2015
Camp Chennai - New Year - Manmata Samvatsara - Their Holinesses bless devotees14 Apr.2015
Camp Chennai - Rig Veda Sammelan commences - 10 April to 16 April 2015

ளடய்பத்டயன் குல் (மன்கமம் மகம்)
அத்வபடம்
ீப ஆத்ணம, ஈச்ப ஆத்ணம
ீபனுக்கு ஆடமம் ன் ன்று மர்த்டமல் அபனுவத
ணஸ், அப்னம் ஆத்ணம ன்று ழமகய ணமடயரி, கத்டக்கு
ஆடமம் ன்ளபன்று மர்த்டமல் இவடளதல்மம்

ண்ஞி கத்டக்கு ஆடமம் ன்ளபன்று மர்த்டமல்
இவடளதல்மம் ண்ஞி, என்ழமளமன்று ின்ி
வபத்ட ஆட்டிக்ளகமண்டினக்கய ஈச்பன் ன்று
ளடரிகயட. அப்னம் ஆமசயத்டமல் அபனுக்கும் ஆடம
அடிப்வதமக என்றும் ண்ஞமணல் டமமக

இனந்டளகமண்டினக்கய என ஆடம த்தம் இனப்டமகத்
ளடரிதபனம். கத்வடப் ண்டகயபன் ஈச்பன்
ன்னும்ழமழட, அபன் அவடப் ண்ஞமணல் டமமக
இனக்கய யவ ன் ன்டமக அபனுவத ய

ஸ்பனொத்டக்கு என basis -த் ழடழபண்டிதடமகத்டமழ
இனக்கயட? ீப ணறக்கு இழட ணமடயரி ஆடமத்வடத்
ழடடிக்ளகமண்ழ ழமழமடடமன்." டமறம்

வடதமபட ண்ஞிக்ளகமண்ழனேள்ந இந்ட ணறக்கு
ஆடமணமக வடனேம் ண்ஞமணல் ளபறுழண

இனந்டளகமண்டு ணட்டும் உள்ந ஆத்ணம இனக்கயட. அடன்
இனப்ன டெக்கம், னெர்ச்வச னடயதபற்மல் 'ளகடிவ்'
ஆகறம், ணமடயதடேபத்டமல் 'மயடிவ்' ஆகறம்
ளடரிகயட" ன்று ளடரிந்ட ளகமண்ழமம். அந்ட

ஆடமத்டயமல்டமன் ணஸ் ழபவ ண்டபழட, அட
இல்மணற் ழமமல்

ணழ இல்வ ன்று ளடரிந்டளகமண்ழமம். இந்டத்
டி ீப ணறக்குச் ளசமன்ட ஈச்பன் ன் Cosmic
Mind -க்கும்

ளமனந்டத்டமன் ழபண்டும். ஈச்பனுக்கும்

ஆடம த்தணமக டறம் ண்ஞமணல் இனந்ட ளகமண்டு
ணட்டும் இனப்டம என்று இனந்டடமன் ஆக ழபண்டும்.
ீபனுக்கு என ஆத்ணம உள்ந ணமடயரி, ஈச்பனுக்கும் என

ஆத்ணம இனக்கழபண்டும். அடடமன் ணமத்ணம
ப்டுபட.
'இத்டவ

மண னொங்கறம் குஞங்கறம் கமர்தங்கறம்

ளகமண் கத்டக்கு ஆடமணம ஈச்பன் டன்ில்
டமமக ஆடம த்த யவதில் இனக்கும்ழமட

அபனுவத ய ஸ்பனொணம, அடமபட ஆத்ணமபமக
இனப்ட ப்டிதினக்கும்?' ன்று ஆழமசயத்ழடமணமமல்,
அட ந்ட மணணம், னொனம் குஞனம், கமர்தனம்
இல்மடடமகத் டமினக்குளணன்று ளடரினேம். "அளடப்டி?"
ன்மல், அடற்ளகன்று டிதமக என குஞம், னொம், கர்ணம்,
மணம் இனந்டபிட்மல் அட இடற்கு பித்தமணம
ணற் குஞ கர்ணங்கள் மண னொங்கள் ஆகயதபற்வ

ப்டி உண்மக்க னடினேம்?  கர்கள் ிக்கய னெம்
ட ன்று த்னஷ்மந்டத்வட வபத்ட இவடப்
னரிந்டளகமள்நமம். ஊடமபில் ஆம்ித்ட
சயபப்னபவதில் V- I - B - G - Y - O - R ன்று றே கர்கள்

ளசமல்கயமர்கள். இந்ட றேம் டயயனந்ட உண்மதி
ன்மல், ந்ட பர்ஞனழணதில்மட ளபநிச்சத்டயயனந்ட
colourless light -யனந்ட

பந்டட ன்கயமர்கள். இவட

பிஞ்ஜம னர்பணமகழப colour spectrum ன்று ணக்கு
யனித்டக் கமட்டுகயமர்கள். கழதில்மட ¨ர்த
ளபநிச்சத்டயயனந்ழட ழணக ணண்த்டயல் எ£ ¤ச் சயடல் (
refraction ) ற்ட்டு

றே கனம் உள்ந அனகம பமபில்

ழடமன்றுபவடப் மர்க்கயழமம். கரில்மட வபத்டயன்
ட்வகநில் ளபறும் ளபநிச்சம் ட்டு றே
பர்ஞங்கவநனேம் பமரிக் ளகமட்டும் பிழமடத்வடப்

மர்க்கயழமம். இடயயனந்ட,  பர்ஞங்கவநனேம் உற்த்டய

ளசய்தக்கூடிதட றே பர்ஞனழண இல்மடடமக இனக்க

ழபண்டுளணன்று ளடரிகயட- இப்டித்டமன் மம ழடங்கள்
ளகமண் குஞ கர்ண மண னொங்கவநக் ளகமண்
ப்ஞ்சத்டக்கு ஆடமமக உள்நபின் அடிப்வதம
ய ஸ்பனொம் ந்ட குஞனம் இமடடமக, ந்ட

கர்ணமறம் ளசய்தமடடமக, ந்ட மணனம் டரிக்கமடடமக, ந்ட
னொனம் ளகமள்நமடடமக இனக்கழபண்டும். அடடமன்
அத்வபடயகள் ளசமல்றம் யர்குஞ, யஷ்க்ரித, மண
னொயட ப்ஹ்ணம்.

ீபின் ய ஸ்பனொணம ஆத்ணம இப்டிப்ட்ழட
ன்று மர்த்ழடமம். இடயயனந்ட இன்ம் ஆழமசயத்டக்

ளகமண்டு ழமமல், ஈச்பின் யஸ்பனொணம ஆத்ணம
ீபின் ஆத்ணம ணமடயரிதம இன்ளமன்மக இனக்க
னடிதமடளடன்றும், இடறம் அடறம் என்மகழபடமன்
இனக்க ழபண்டும் ன்றும் ளடரினேம்.
ப்டி?
ீபின் ஆத்ணம ன்று வபத்டக்ளகமண்மறம் ரி,
அல்ட ஈச்பின் ஆத்ணம ன்று

வபத்டக்ளகமண்மறம் ரி. டபமமறம் அட குஞம்,
கமர்தம், ஊர், ழமர், உனபம், உவவண டறழண இல்மடட
ன்று மர்த்ழடமம். அட இப்டி இப்டி இல்மடட ("ழடடய"
ன்று இவட ழபடமந்டத்டயல் ளசமல்பமர்கள்) ,
டபமகறழண இல்மடட ன்று னடிறக்கு பனம்ழமட
அவட என வஃர் ன்றுடமன் கனடழபண்டிதினந்டட.
வஃர் ன்ட இல்மட பஸ்ட. ழப அடயழ

இண்டு வஃர், னென்று வஃர் ன்று இனக்க

னடிதமட. 'ம்ர்கநமக இனக்கயபற்யல்டமன் என்று,
இண்டு, னென்று ன்று பித்தமணமகப் 
இனக்கனடினேம். இல்மட வமகப்  இனக்க
னடிதமட. ஆவகதிமழ, ீபனுக்கு ஆத்ணமபமதினக்கய

என வஃர், ஈச்பனுக்கு ஆத்ணமபமக உள்ந இன்ளமன
வஃர் ன்று இனக்க னடிதமட. இண்டும் என்றுடமன்
ன்று ஆகயபிடுகயட.
ீப - கத்டயன் ழகமஞத்டயயனந்ட மர்க்கும்ழமட
இபற்வக் குயத்ட டபமகறம் அட இல்வ ன்டமல்
இப்டி வஃமகயன்ட, ஆமல் அட பமஸ்டத்படயல்
ப்டி வஃமக இனக்கனடினேம்? ர்பனம்

அடயயனந்ட டமன், அட இல்மணல் டறழண இல்வ,

அடடமன் ஆடமம், யஸ்பனொம் ன்று ளசமல்யபிட்டு
அட வஃர் ன்மல் ப்டி? ஆவகதிமல் ம்வண
ளன்மக வபக்கமணல், அவடழத ளன்மக வபத்டக்
மர்த்டமல் அட வஃர் இல்வ, அடழப னர்ஞம் ன்று
ளடரினேம். றே கரில் டபமகறம் இல்வ ன்டமல்
அபற்றுக்கு ஆடமணமக 'வட்' ன்ழ என்று இல்வ

ன்மல் அட ளகமஞ்சங் கூ ரிதில்வழத கர்கநமக
அட இல்வழத டபி எ£ ¤ ன் என்மக
இனக்கத்டமழ ளசய்கயட? அப்டிழத ீபின் ஆத்ணம
ன்ட அபனுவத இந்த்ரிதமடயகள், ணஸ், கமர்தங்கள்,
குஞங்கள் னடயத இல்மடடமதினந்டமறம் அடடமன்
த்தம் ன் இனப்மகழப இனப்ட. 'அட இல்மணல்
இட டறம் இல்வ. அளடல்மம் அடன்

டநிச்சமவதடமன். ழணகத்டயழம, 'ப்ரி'த்டயழம எ£ ¤ சயடய

பர்ஞனண்மகய ணமடயரி ணமவததிழ ஆத்ண எ£ ¤

சயடயத்டமன் யபனுவதடம அந்டகஞம் உண்மகய,
இந்டரிதமடயகள் பவ பிரிபவந் டயனக்கயட. ன்டமல்
அட னர்ஞ பஸ்டபமகழப இனக்கழபண்டுளணன்று
ற்டுகயட. அட னர்ஞம்டமன் ன்டற்கு proof

ணமன்கநின் ப்த்தக்ஷ அடேபத்டயல் இனக்கயட?
ஆத்ணமபிழ யவத்ட அபர்கள்டமன் ளகமஞ்சங்கூ
ந்டபிடணம குவறம், குவனேம் இல்மணல், யவந்ட

யவழபமடு இனக்கயமர்கள். அந்ட யவறக்கு அடயகணமக
வடனேம் கூட்னடிதமட. இப்டிக் கூட்டுபடற்கயல்மணல்
யவபமக இனப்டடமழ னர்ஞத்பம்? இப்டிழத,

இவடபி, ஸ்ஷ்ணமக, ளடரிபட - க கத்வடனேம்
உண்மக்கய, க ீபர்கவநனேம் ஆட்டிப் வக்கும்
ஈச்பனுக்கும் ஆடம த்தணமனேள்ந அபனுவத
ஆத்ணம யச்சதணமகம னர்ஞணமகத்டமினக்க

ழபண்டுளணன்ட. ீபன் ன்று டிதமக உள்நபவதில்
அந்டஃகஞம்டமன் ீபவ இப்டித் டிதமக

ஆக்கயதினக்கய ணமடயரிழத, ஈச்பன் ன்று எனபவ
ஆக்கயதினப்டம் ணமவதழத. ணமவதழதமடு ழசர்ந்ட

ிம்ணழண ஈச்பன். அப்னம் அபிணயனந்ட யப கத்டக்கள். அப்டிதமமல் ஈச்பின் ஆத்ணம
ப்டிதினக்கழபண்டும்? ல்மம் ீபர்கநின்

டித்டன்வண ளகமண் அந்டஃகஞங்கறக்கும்
கமஞணமய் இனக்கயன் ணமவததிழழத ழமக டன் எ£
¤ சயடய

ீப னெம் னறேவடனேம்

ண்ஞிதினக்கயழடம, அழடமடு ணம ப்ஞ்சத்வடனேம்

ண்ஞிதினக்கயழடம அட னர்ஞ பஸ்டபமகத்டமினக்க
ழபண்டும். "ர்ப ரினர்ஞ அகன் டத்பம்"

ன்று டமனேணமபர் ளசமல்கயடமகத் டமன் அட
இனக்கழபண்டும் ன்டயல் ளகமஞ்சங்கூ
ந்ழடணயல்வ.
ீபின் ஆத்ணம ரினர்ஞணமட. ஈச்பின் ஆத்ணமறம்
ரினர்ஞணமட ன்மல் அட என னர்ஞம், இட
இன்ளமன னர்ஞம் ன்று இனக்க னடிதமட. ப்டி

இண்டு வஃர் இனக்க னடிதமழடம, அப்டிழத இண்டு
னர்ஞனம் இனக்கனடிதமட. வஃர் என்றுடமன் ன்கய
அந்டனம் என்றுடமன். "இண்டும் என்று" ன்று

ளசமல்றம்ழமடகூ ம்ர் ளகமடுத்டபிடுகயழமம். ஆகழப
என்று ன்டகூத் டப்ன. இடமல்டமன் ஆசமர்தமள்
இண்டு இல்வ ன்று ளமனள்டும்டிதமக

"அத்வபடம்" ன்று ழர் வபத்டமழ டபி, என்று ன்று
அர்த்டம் ளகமடுக்கும்டி "கம்" ன்று வபக்கபில்வ.
ஆகக்கூடி, இண்டு னர்ஞம் யச்சதணமய் இனக்க னடிதமட.
னர்ஞம் ன்மழ அடற்குள் அங்கமடடமக

டறணயல்வ, அவடத்டபி டறணயல்வ ன்றுடமன்
அர்த்டம். அப்டிதினக்க என னர்ஞத்டக்கு அடயகணமக

இன்ளமன்று ப்டிதினக்க னடினேம்? என னர்ஞத்டக்குள்
இன்ளமன்வ அக்கயமல் அடன் அங்கணமகயபிட் இட
ப்டிப் னர்ஞம் ன் ளதனக்கு உரிதடமக னடினேம்?
ஆக, ீபின் ஆத்ணமறம் ஈச்பின் ஆத்ணமறம்
ம்னவத ணமதம ழமக மர்வபதில் ளடரிகயடி
வஃமதினந்டமறம் ரி, அல்ட பமஸ்டபணமய்
அபவந உள்நடி னர்ஞணமதினந்டமறம் ரி,

ப்டிதமமறம் அவப இண்டும் என்ழடமன், ழபறு

ழபறு இல்வ ன்று டீர்ணமணமகயட. "இவப",
"இண்டும்"

ன்று ிரித்டப் ன்வணதில் ளசமல்பழட டப்ன

எழ ஆத்ணம, அல்ட த்தம், அல்ட ஹ்ணம்டமன்
ஈச்பமகறம் ஆகயதினக்கயட. ீபமகறம்
ஆகயபிடுகயட. இனந்டமறம் வ்தபமத்டயல் ஈச்பன்,

ீபன் ன்கயவப ஆத்ணமறக்கு ழபறுணமடயரி ளடரிகயட.
இடமல்டமன் 'ீபமத்ணம', 'ணமத்ணம' ன் பமர்த்வடகள்
ற்ட்ட.
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த்வபட - பிசயஷ்மத்வபடங்கநில் ீபமத்ண ணமத்ணமக்கள்

ளடய்பத்டயன் குல் (மன்கமம் மகம்)
அத்வபடம்
த்வபட - பிசயஷ்மத்வபடங்கநில்
ீபமத்ண - ணமத்ணமக்கள்
த்வபடணமகழப யவக்கப் னக்கப்ட்டுபிட் ம்ணயல்
பனக்கும் ழடமன்க் கூடிதட ர்பசக்டனும்,

ர்பஜ்ஜனுணம ணமத்ணம ழபழடமன்; அல் சக்டனும்,
கயஞ்சயத்ஜ்ஜனுணம (சயற்யபினுணம) ீபமத்ணம

அபனுக்கு ழபழடமன் ன் ண்ஞழண. இபர்கவந

னவழத ழனதிர், சயற்றுதிர் ன்றும் ளசமல்படண்டு.
இப்டி எனபனக்ளகமனபர் ணவக்கும் ணடுறக்குணமக

பித்தமணமனேள்ந இண்டு ழர் யச்சதணமக இனழபறு
ஆமணயகநமகத் டமினக்கழபண்டுளணன்று ழடமன்றும்.
இடடமன் ணத்பமசமர்தமர் ப்சமம் ளசய்ட த்வபடம்.
ணமத்ணமறம் ீபமத்ணமறம் இன ழபறு வ்தக்டயகள் ன்
அிப்மதத்வடக் ளகமண்டமல் 'த்வபடம்' ப்டுகயட.

என குதபன் டக்கு னற்யறம் ழபமகப் மவ ன்று
என்வப் ண்ஞிப் ழமடுகய ணமடயரி ணமத்ணம
ீபமத்ணமவப அடிழதமடு ழபறு பஸ்டபமகப்

ண்ஞிபிபில்வ ன்றும், உம்வ உதிர் இதக்குகய
ணமடயரி ீபின் உதிவ அடற்கும் உதிமக
('உதிர்க்குதிமக' ன்கயழமழண, அப்டி) இதக்கும்
அந்டர்தமணயதமக அபன் இனக்கயமளன்றும் மணமடேர்

யத்டமந்டம் ளசய்டமர். இவடத்டமன் பிசயஷ்மத்வபடம்
ன்ட. அபனம் இந்ட ீபமத்ணமபமட ணமத்ணமவப

த்வபடணமகப் ிரிந்டயனந்ட க்டயடமன்

ண்ஞிக்ளகமண்டினக்க னடினேழண டபி, அந்டப் ணமத்ண
டத்பத்டயழழத ீபன் ியட அத்வபடணமக என்யபி
னடிதமட ன்றுடமன் ழணமக்ஷ யவவத த்வபடணமக
define ளசய்டயனக்கயமர்.

ரி, இங்ழகளதல்மம் ீபமத்ணம ன்று ளசமல்படயழ
ஆத்ணம ன்ட ன்? ீபின் யணம உள் உண்வணத்
டத்பம் டழபம அடடமன். இட ணஸ் இல்வ,
அந்டஃகஞம் இல்வ ன்வட த்வபடயகள் உள்
ல்ம யத்டமந்டயகறம் எப்னக்ளகமள்கயமர்கள். டயறம்
ட்டுக்ளகமள்நமட 'மக்ஷய' ன்று என்வச்

ளசமல்கயமர்கள். ஆமறம் ட்டுக்ளகமள்நமட மக்ஷயதின்
ஸ்பமடேபத்வடப் ற்ய என்றும் ளசமல்மணல்,

த்வபடணம ஈச்பமடேபத்வடத்டமன் ழணமக்ஷளணன்டம
ீபமத்ணமபின் ஸ்படந்த் ஸ்பமப அடேப யவதமகச்
ளசமல்ய னடித்டபிடுகயமர்கள்.
ீபின் ய ஸ்பனொனம் ஈச்ப ஸ்பனொனம்
சமச்படணமக ழபழடமன் ன்கய த்வபடயகள் பிதத்டயல்
ீபமத்ணம ணமத்ணம ன் இண்டு டயனுற
ஆத்ணமக்கவந ளசமல்படற்கு அடயக பிநக்கம்

அபச்தணயல்வ. ழணமக்ஷத்டயல் ஆத்ணமபின் ய

ஸ்பனொத்டயயனக்கும்ழமடம் அபர்கறவத ீபன்
அல் சக்டன் ன்ழ னடிந்டழமகயமன். இல்மபிட்மல்
இபன் டற்கமக ழணமக்ஷத்டயல் ஈச்பனுக்கு ழவப
ளசய்டளகமண்டினக்க ழபண்டும்? ஈச்பனும் ணமசக்டன்
ன்ழடமடு னடிந்டழமகயமன். அந்ட சக்டயக்கு

ஆடமணமகறம், ஆமறம் சக்டயவதக் கமட்டுபட ன்று
த்வபட கமர்தணயல்மடடமல் ளசதற் எழ

சமந்டணமகறம் உள்ந த்தம்டமன் அபனுவத ய
ஸ்பனொம் ன்கயபவக்கும் அபர்கள் ழமபடயல்வ.
இப்டி அழக அல் சக்டர்கள் அபர்கவந ஆள்பம
எழ என ணமசக்டன் ன்று இண்டு இனக்கும்ழமட
இபர்கவந ீபமத்ணமக்கள் ன்றும், இபர்கவநபி ணயக
உதர்பம ஈச்பவப் மணமத்ணம ன்றும் ளசமல்பட

ளமனத்டந்டமழ? க ஆடம, க கமஞ, யத்த, சுத்ட,
னக்ட, ச்சயடமந்ட ப்ஹ்ணம் ன்ழட அபர்கறக்கு
ஈச்பன்டமன். அபனும் ீபர்கறம் ன்வக்கும் ழபறு

ழபமக இனக்கழபண்டிதபர்கழந ன்ட அபர்கறக்கு
யத்டமந்டணமனேள்நழமட, ீபவ ீபமத்ணம ன்மல்,
'ணடம்' ன்றும் 'ம்

டமணம்' ன்றும் ளசமல்றம்

அபர்கறவத ழணமக்ஷ ழமகத்டயல் இனக்கய

ஈச்பவப் ணமத்ணம ன்றுடமழ ளசமல்ழபண்டும்?
எழ ஆத்ணம ன்று ணமர்த்ட த்த யவதில்
ளசமல்றம் அத்வபடயகள், வ்தபமத்டயன் மர்வபதில்
அட என க்கம் ீபமக அந்டஃகஞத்டமல்

கட்டுப்ட்டினப்வடனேம், இன்ளமன க்கம் இந்ட
ீபனுக்கு ணயகணயக உதர்ந்ட, ணம, அகண் சக்டயழதமடு
ணமவததமல் ஈச்பமக இனப்வடனேம் கனத்டயல்
ளகமண்டு ீபமத்ணம, ணமத்ணம ன்று ழடம்
கல்ித்டமற்ழமப் ழசுகயமர்கள். த்வபடயகழநம இட
வ்தபமத்வட வபத்ட ளபறுழண கல்ித்ட ழடம்டமன்
ன்று யவக்கமணல், „இடழபடமன் த்தம். கர ழ்ப்ட்
ீபமத்ணமபமக என்றும், ழணம்ட் ணமத்ணமபமக

இன்ளமன்றும் சமச்படணம ழடத்டழழத உள்ந‟
ன்று ளசமல்கயமர்கள்.

ீபமத்ணம, ணமத்ணம, ன் பமர்த்வடகவநப் ற்ய
இன்ம் ளகமஞ்சம் ஆழமசவ (ஆமவ) ண்ஞிப்
மர்க்கமம்:
த்வபடயகள் (பிசயஷ்மத்வபடயகவநனேம் த்வபடயகநில்
ழசர்த்ழட ளசமல்கயழன்) ீபின் ஆத்ணமவப

அத்வபடயகள் ளசமல்றம் யஷ்க்ரித, யர்குஞ பஸ்டபமகச்
ளசமல்படயல்வ - அடமபட கமர்தனம் குஞனம்

இல்மட ளமனநமகச் ளசமல்படயல்வ. ஆமறம்

அபர்கறம்கூ இந்த்ரித வ்தமமங்கநில் ழமய் ழமக
பிதமடேழமகங்கநில் ஈடுடுபடமகழப ீபனுக்குத்

டற்ழமடள்ந டன்வண அபட யணம டன்வண அல்
ன்றும், ப்க்னடய ழசஷ்டி டங்கநியனந்ட (இதற்வகதின்
ழசஷ்வகநியனந்ட) பிடுட்டு ப்க்னடயக்கு அப்மற்ட்
ஈச்பவ அன்ழமடு யவத்ட அபனுக்கு ஆமடவ
ண்ஞிக் ளகமண்டினப்டடமன் ீபின் ய

ஸ்பனொணம ஆத்ணமபின் ஸ்பமபம் ன்றும்

ளசமல்கயமர்கள். அந்ட யவ இப்ழமட ீபனுக்குத்

ளடரிதத்டமழ இல்வ? அடமல் டற்ழமட டப்மக உள்ந
ீபனுக்கு இபன் ரிதம யவதில் இனக்கழபண்டித
ஆத்ணமவபத் ளடரிபிப்டற்கமக இண்வனேம்

ழபறுடுத்டய, ீபன் ழபறு ஆத்ணம ழபறு ன்கய
ணமடயரிதமக „ீபமத்ணம‟ ன்று ளதர் ளகமடுத்டமர்கள்.
அத்வபடயகள் (ணமர்த் யவதில் ீபமத்ண ணமத்ண
ழடங்கவந எப்னக்ளகமள்நமணல் எழ ஆத்ணமவபத்டமன்

ளசமல்பர்கநமதினும்) வ்தபம உகத்வட எப்னக்

ளகமள்றம் கர ழ் யவதில் 'ீபமத்ணம' ன் 'கமன்ளப்வ'
ற்றுக்ளகமள்கயமர்கள். ஆத்ணம ன் யத் 'டமமக' ீபன்
டன்வத் ளடரிந்டளகமள்நமட வ்தபமத்டயறம் அபன்
வடழதம என்வத் 'டமமக' யவத்டக்ளகமண்டுடமழ
இனக்கயமன்? அவட ீபமத்ணம ன்று ளசமல்யபிட்டுப்
ழமபழபமளணன்று எப்னக்ளகமண்டினக்கயமர்கள்.
ளடமர்னளகமண் இண்டு பஸ்டக்கள்
ளடய்பத்டயன் குல் (மன்கமம் மகம்)
அத்வபடம்
ளடமர்னளகமண் இண்டு பஸ்டக்கள்
ீபனும் ஆத்ணமறம் என்று ன்மல், ீப மபத்டயல்
இனப்டம் ஆத்ணமபமக இனந்டளகமண்டினக்கும் யவனேம்
என்று ன்மல், அப்ழமட ீபன் ன்ழம ஆத்ணம
ன்ழம என்வ ணட்டும் ளசமன்மல் ழமடம்.
இண்வனேம் ழசர்த்ட ீபமத்ணம ன்று

ளசமல்ழபண்டிதடயல்வ. ழபடிக்வகதமகத் ழடமன்மம்,
ழசர்த்டச் ளசமன்டமழழத இண்வனேம் ிரித்டக்
கமட்டிடமக ஆகயட! 'மல் மதம்' ன்று
ளசமல்கயழமம். மழ மதணயல்வ. அடயழ மறக்கு
ழபமக ன்ழணம, சர்க்கவ கயக்கவ ழசர்த்ட, அடன்

இதற்வகதம டன்வணவத (ய ஸ்பனொத்வட) ழபழ
ணமடயரிணமற்ய, அடன் இதற்வக னசயவதக் கூட்டிப் மதம்
ன்று இன்ளமன்வப் ண்ஞிதினக்கயட. அடமல்
'மல்

மதம்' ன்று ளசமல்கயழமம்.

மறம், சர்க்கவனேம் ழம ழபமக இன்ய, மறம் milk-ம்

என்ழடமன். மறக்ழக 'க்ஷீம்' ன்றும் ளதர் இனக்கயட.
இப்டி எழ பஸ்டவப இண்டு பமர்த்வடகள்
குயக்கும்ழமட இண்வனேம் ழசர்த்டப் மல் - ணயல்க்,
மல் - க்ஷீம் ன்று ளசமல்படண்ம?
'ீபமத்ணம' (ன்

பமர்த்வட) ணமசமனம் இடயயனந்ட

னரிகயட. யபனும் ஆத்ணமறம் எழதடிதமக ம்ந்டழண
இல்மடவபதமதினந்டமறம், 'ீபமத்ணம' ன்று ழசர்த்டச்
ளசமல் னடிதமட. மழமடு
ம்ந்டப்டுகயபற்வத்டமன் மல் மதம், மல்
ழமநி, மல் சமடம் ன்று ளசமல் னடிகயழட டபி
அழடமடு ம்ந்டப் னடிதமட ம், ழணமர்

னடயதபற்ழமடு ழசர்த்டப் மல் ம், மல் ழணமர்
ன்று ளசமல் இணயனக்கயடம? என்மகழபனேம்

ஆகயபிமணல், எழதடிதமக ம்ந்டழட இல்மணல் ழபறு
ழபமனேம் இனந்டபிமணல், என்ழமளமன்று

ம்ந்டப்ட்டுக்ளகமண்டு ணட்டுணயனக்கும்ழமட டமன்
இண்டின் ழவனேம் ழசர்த்ட என பமர்த்வட உண்மபட.
ீபனுக்கு டப்ம ீபத்பத்ழடமடு இனக்கும் ஸ்டயடய, ய

ஸ்பனொத்வட அயந்ட ஆத்ணமபமதினக்கும் ஸ்டயடய ன்று
இண்டு இனப்டமறம், ஆமறம் அந்ட இண்டில்

ரிதமட டழபம அடழபடமன் டப்மகறம் ஆகய
இனக்கயட ன் ம்ந்டனம் அழட ணதத்டயல்
இனப்டமறம் 'ீபமத்ணம' ன் இண்வனேம் ழசர்த்டச்
ளசமல்கயழமம்.

ஈச்பமத்ணமறக்குப் டயல் ன் "ணமத்ணம"?

ளடய்பத்டயன் குல் (மன்கமம் மகம்)
அத்வபடம்
„ஈச்பமத்ணம‟றக்குப்

டயல் ன் „ணமத்ணம‟?

ரி, 'ீபமத்ணம' ன்டழம, 'ஈச்பமத்ணம' ன்று
ளசமல்மணல் ன் 'மணமத்ணம' ன்று ளசமல்ழபண்டும்?
ஈச்பமத்ணம ன்று ன் ளசமல்பில்வளதன்மல்
ஈச்பன் ஆத்ணமவப அயந்டளகமள்நமட யவ ன்று
என்று கயவதமட. ஈச்பனும் ஆத்ணமறம் இண்மகப்
ிரிந்ட ம்ந்டப் டுபர்கநல்மடடமல் 'ஈச்ப plus
ஆத்ணம = ஈச்பமத்ணம' ன்று plus ழமட்டு பமர்த்வட

ளகமடுக்க னடிதபில்வ. அபன் ப்ழமடம் ஆத்ண
ஜமனள்நபன். அபன் யஷ்க்ரித, யர்குஞமக

இல்மணல் ணமவததிமல் கமர்தம் ளசய்கயன், குஞ
(குஞங்கறள்ந) ஈச்பமதினக்கயளமன்று அத்வபட
சமஸ்த்ங்கநில் ளசமல்யதினப்வடப் மர்த்ட,

அப்டிதமமல் ணமதம ம்ந்டத்டமல் டன் ய
ஸ்பனொத்வட அபன் ணந்ட ழமய் ழபழ ணமடயரிடமன்
இனக்கயமமக்குளணன்று அர்த்டம் ண்ஞிக்ளகமண்டு
பிக்கூமட. ீபன் ஆத்ணம ஸ்பனொத்வட ணந்ட
ழமமற்ழமல், ஈச்பன் ணந்ட ழமதினப்டமக அவப
ளசமல்ழப ளசமல்மட.

அடமல், ஈச்பமத்ணம ன்கமணல், ீபமத்ணமறக்கு
உதர்ந்டட ன்று ணட்டும் „ம்‟ ழமட்டுக் கமட்டிப்
„ணமத்ணம‟ ன்ட.*

* இவ்பிதம்

சய க்கங்கறக்கு அப்மல் ணீ ண்டும்

பிநக்கப்டுகயட.

அத்வபடக் ளகமள்வககநில் சய
ளடய்பத்டயன் குல் (மன்கமம் மகம்)
அத்வபடம்
அத்வபடக் ளகமள்வககநில் சய
ஆடம த்தம் ப்டி ஈச்பன் ணமடயரித்ழடமன்றுகயட,
ப்டி ீபன் ணமடயரித் ழடமன்றுகயட ன்டயல்

அத்வபடயகறக்குள்ழநழத இண்டு னென்று 'டயதரி'கள்

இனக்கயன். ிம் ப்டயிம் பமடம், அபச்ழசட பமடம்,
ஆம பமடம் ன்று இபற்றுக்குப்ழர். அந்ட
பித்தமங்கள், கட்சய ப்டய கட்சயகவந அடயகம்

ளசமல்ப்ழமழமல் உங்கறக்குக் கண்வஞக் கட்டிக்
கமட்டில் பிட் ணமடயரி இனக்கும். இப்ழமட ணமவத ம்
கண்வஞக் கட்டி இந்ட ம்மக் கமட்டில்

பிட்டினப்வட ழடம ளகமஞ்சணமபட டநர்த்டயபிப்
மர்க்கமளணன்று உந்யதமம் ளசய்த ஆம்ித்டபிட்டு,
மழ ழர்ணமமகப் ண்ஞிபிக்கூமட. அடமல்

ளமம்றம் சயக்கம 'டயதரி'கநில் ஆனணமகப் ழமகமணல்
ழணளனயந்டபமரிதமகச் ளசமல்யக்ளகமண்டு ழமகயழன்.
டயதரிகறக்குப் ழமமல், „ீப ணஸ்‟, 'கமஸ்ணயக்' ணஸ்
ன்று இண்டு இல்வ‟ ன்று கூ என கட்சய ளசமல்றம்.
„அப்டிதமமல் 'கமஸ்ணமவப' (கத்வட)

ீப ணம

ண்ஞிற்று?‟ ன்று ழகட்மல், „ஆணமம், அப்டித்டமன்! உன்
மர்வபதில்டமன் கத் இனக்கயட. அடற்குத் டிதமக

இனப்ன இல்வ‟ ன்டமக த்னஷ்டி - ஸ்னஷ்டிபமடம்
ன்று என்வ ளசமல்பமர்கள். இவட „க ீபபமடம்‟
ன்றும் ளசமல்படண்டு. என ீபனுவத த்னஷ்டி
ன்கய மர்வபதில்டமன் (அடமபட என ீபனுவத
ணயன் ளபநிப்மட்டில்டமன்) கத் ஸ்னஷ்டிழத

இனக்கயட ன்மர்கள். கத்டயன் இன்ளமன ளதவக்
ளகமண்ழ இந்ட பமடத்டயறம் யதமதணயனப்டமகச்
ளசமல்பமர்கள். கத்டக்கு 'ழமகம்' ன்று ளதர்

இனக்கயட. 'ழமக்' ன்னும் டமடறக்குப் 'மர்ப்ட' ன்று
அர்த்டம். Look ன்ட இடயயனந்ட பந்டடடமன். 'ழமகம்'
ன்மல் மர்ப்ட. இப்டி ம்ணமல் மர்க்கப்டுபடமல்

ணட்டுழண இனப்ன உள்நடமக ட இனக்கயழடம அடடமன்
'ழமகம்'. Locality, locus ன்ளல்மம்

இம்

ம்ந்டணமபற்வச் ளசமல்படம் 'ழமக்'டமடவப

வபத்டத்டமன். டணயனயறம் மர்க்கப்டுபடமழழத இனப்ன
உள்நட ன்வடக் குயப்டமகப் „மர்‟ ன்ழ
உகத்டக்குப் ழர் இனக்கயட. த்வட ணவத்டட மர்
னடற் னடம் ன்று ண அத்வபடத்வடத் (டயனனெர்)
ளசமல்கயழமட 'மர்' ன்ழ கத்வடச்
ளசமல்யதினக்கயட.
„ீ

மர்ப்டமல் உக்கு ழமகம் ளடரிகயட.

மர்க்கமபிட்மல், அடமபட ணவ ளபநிதியனந்ட
உள்ழந டயனப்ிபிட்மல் உக்கு ழமகம் ணவந்ட
ழமகயட. இவட வபத்ழட ழமகம், location, மர் னடம
ழர்கள் கத்டக்கு பந்டயனக்கமம். இடற்குத் டப்ர்த்டம்
ண்ஞி ீபன் மர்ப்டமல்டமன் கத்டக்ழக இனப்ன

இனக்கயட. ீபன் மர்க்கமபிட்மல் அடறம் இல்வ

ன்று ளசமல்பட ன் யதமதம்? 'னவ கண்வஞ

னெடிண்ம உகம் அஸ்டணயச்சுப் ழமதிடுழணம?' ன்று
னளணமனயழத இனக்கயழட!‟ ன்று ழகட்கமம்.
த்னஷ்டி - ஸ்னஷ்டி பமடம் ளசமன்பர்கறம் ணம
ளரிதபர்கள்டமன். அபர்கள் இனந்ட என உசந்ட
யவதியனந்ட ளகமண்டு அபர்கள் ப்டிப்

மர்த்டமர்கழநம அவடழத ளசமன்மர்களநன்று
வபத்டக்ளகமள்நழபண்டுழண எனயத அவட ம்
ழகமஞத்டயயனந்ட 'க்ரிடிவஸ்' ண்டபட ரிதல்.
ீப ணவ ஈச்பன் ன்கய Cosmic Mind ணமவதக்கு
அந்டண்வ (அப்மல்) ழசர்க்கும்ழமட என கட்த்டயல்
அந்ட Cosmic Mind-ழழத ீபணஸ் அப்டிழத கந்ட

அடபமகழப ஆமற்ழமன் மபம் பனம். அடமபட,
டறம் ளசய்தமட யர்குஞ ஆத்ணமறக்குப் ழமபடற்கு
னந்டய, அடற்குப்ழமகும்டிப் ண்டகயமழ,
ல்மபற்வனேம் ளசய்கய குஞ ஈச்பன், அபழமடு

க்தணமகயபிட்ட ழமன் என ஸ்டயடய பனம். அப்ழமட
அந்டப் ளரித ணயன் ஸ்னஷ்டி, டன்னுவத கல்வ
ணமடயரிழத ழடமன்றும். ஆமல் பமஸ்டபத்டயல் ீபன்
ஈச்பன் ஆபடயல்வடமன்.
ீபன் ஈசமக னடிதமட
ளடய்பத்டயன் குல் (மன்கமம் மகம்)
அத்வபடம்
ீபன் ஈசமக னடிதமட

ல்மம் என்று ன்று அத்வபடம் ளசமன் ஆசமர்தமழந
யர்குஞ யவதிழ ப்ஹ்ணனம் ீபனும் என்று

ன்றுடமன் ளசமன்மழ டபி, குஞத்டயல் ீபனும்
ஈச்பனும் என்று ன்று ளசமல்ழபதில்வ. Cosmic Mindஇல் இபன் ன்மகத் ழடமய்ந்டயனக்கும்ழமட அந்ட Mindஆ ஈச்பின் அடயசத சக்டயகள்  இபனுக்கும்
பனளணன்ட பமஸ்படம்டமன்; ஆமறம் கத்
னறேவடனேம் யர்பயக்கும் சக்டய ன்டமக ஈச்பனுக்கு
உள்ந ச்பர்தம் இபனுக்கு பமட ன்று
ளசமல்யதினக்கயமர்.
„ப்ஹ்ண

¨த்"த்டயல் கவசய அத்தமதத்டயன் கவசய

மடத்டயல் னக்டவப் ற்ய - அடமபட சயற்யன்ங்கழந
ளடரிந்ட ணமகய கட்வ அறுத்டபிடுட்டு யத்தணம
ழரின்த்வட அவந்டபவப் ற்ய - ளசமல்றம்ழமட
இவ்பிதம் பனகயட. இந்ட ணஸ் ழமய் யர்குஞ
ப்ஹ்ணத்டயல் கவபடற்கு னந்டய, குஞ ஈச்பிம்
மனேஜ்தம் னும்டிதம ழசர்க்வகவதப் ளறுகய

கட்த்டயல் அபனுக்கு ல்ம ச்பர்தனம், அடமபட
ஈச்பனுவத க சக்டயகறம் பந்டபிடுணம ன்
ழகள்பி பனகயட. அடற்குப் டயமக „ப்ஹ்ண

¨த்"த்வடச் ளசய்ட மடமதஞர் (வ்தமர்), „ணற் சக்டய
ல்மம் பனம், ஆமல் கத் ஸ்னஷ்டி -ஸ்டயடய
ம்மமடய சக்டயகள் ீபனுக்கு பழப பமட‟ ன்று
டீர்ணமம் ண்ஞிச் ளசமல்யதினக்கயமர்.* இடற்கு
மஷ்தம் ண்டம்ழமட டமன் ம்னவத ஆசமர்தமள்,
„ிப்டி

ல்மம் எழ ப்ஹ்ணணமதினக்க, ீபனும்

ஜம ணமர்க்கத்டயல் ழமய் ப்ஹ்ணணமதினக்க, ீபனும்

ஜம ணமர்க்கத்டயல் ழமய் ப்ஹ்ணணமகழப

ஆகயபினடிகயளடன்கயழமட ஈச்பமக ணட்டும் ஆக
னடிதமட?‟ ன் ழகள்பிக்கு டயல் ளசமல்கயமர்.
ளசதயல்மட யவதில்டமன் இண்டு என்மக
னடினேழண டபி, ளசதல் இனக்கும்ழமட அப்டி ஆக
னடிதமட. ளன்மல் இண்டு பஸ்டக்கள் எழ

கமர்தத்வடப் ண்ஞ னடிதமட. மன் ழசுகயழன், ஊர்
சுற்றுகயழன், உங்கவந ல்மம் ணமற்றுகயழன் ன்மல்,
இடகவநப் ண்டபமக மன் எனத்டன்டமன் இனக்க
னடினேழண டபி இன்ளமனத்டனும் இவடழத க்தணமகயப்
ண்டபட ன்ட னடிதமட. கமர்தம் த்வபடம்.

இன்ளமன்வ வபத்டடமன் கமர்தளணன்று ற்டுகயட.
இன்ளமன்று இல்மணல் அத்வபடணமகத் டன்ில்
டமமய் உள்நழமட ணட்டும்டமன் கமர்தணயல்வ.

கமர்தனள்ந த்வபடத்டயல் ப்டி இண்டு கணமகப்
ழமபடம க்தம் ற் னடினேம்? யஷ்க்ரிதணம

(கமர்தணயல்மட) ப்ஹ்ணம் கத் கர்த்டமபமகய இனக்கய
யவக்குத்டமன் ஈசவ்ன் ன்று ளதமடமல் அபன்
த்வபடணமகத்டமன் இனந்டமக ழபண்டும். ீபனுக்குள்ழந

அபனுவத ய ஸ்பனொணமகக் கமர்தணயல்மணயனக்கய
அத்வபட ஆத்ணம இந்டக் கமர்தனள்ந ஈச்பழமடு
க்தணமகயட ன் ழச்சுக்ழக இணயல்வ. ஆத்ணம
அப்டிழதடமன் இனந்டளகமண்டினப்ட. அவட ீபமகக்
கமட்டுகய ணமத பிமத்வட ஈச்பன் பிக்கயபிட்மல்
ீபன் அடபமகழப ஆகயபிடுகயமன் ன்ழடமடு ரி.
அவட ஈச்பன் குஞ னொத்டயறள்ந டமமக க்தம்

ண்ஞிக்ளகமள்படற்கு இணயல்வ. அட க்கனடிதமட

ணமசமம். ஈச்பன் ன் த்வபட யவதிறள்ந
பஸ்டவபப் ிடிப்டம் அடேபிப்டம் த்வபட

யவதிறள்ந ீபனுவத ணஸ்டமன். இந்த்ரிதத்டயல்
இறேப்டு சயற்யன்த்டயல் ணமட்டிக்ளகமள்நமட ரிசுத்ட
ணமகத்டமன் இனக்கட்டும், ழபறு டபமகத்டமன்

இனக்கட்டும், அட த்வபட யவதிறள்ந ஈச்பன் ன்
இன்ளமன்வ அடேபிக்கயட ன்டமழழத டமனும்
த்வபட யவதில் குஞங்கழநமடும் கமர்தங்கழநமடும்
இனப்டமகத்டமன் இனந்டமக ழபண்டும்.

இந்ட ளபயல் ணட்டும் யன்று மர்க்கயழமட த்வபட பிசயஷ்மத்வபடயகநின் யத்டமந்டப்டி அபர்கள் வட
ழணமக்ஷம் ன்று ளசமல்றகயமர்கழநம அந்ட

ழணமக்ஷத்டயறம் என்மய்ப் ழமய்பிடுபளடன்ட இல்வ
ன்வட எப்னக்ளகமள்நத்டமன் ழபண்டும். அபர்கள்

ீபின் அடி ஆனணம கமர்தணற் ஆத்ணம பவக்கும்
ழமகமடபர்கள். ஈச்பிம் ப்ழண க்டய ண்டபட,

டமஸ்தம் (கபத் ழவப) ண்டபட இவபடமன் என
ீபனுக்கு ழணமக்ஷம் ன்கய சமச்பட ஆந்டத்வடக்
ளகமடுக்க கூடிதவப ன் கனத்டவதபர்கள் அபர்கள்.
இபர்கறவத ஈச்பனுக்கும் யர்குஞம் ன்ட ய
ஸ்பனொணயல்வ ன்கயமர்கள். குஞம்டமன்
அபர்கறவத னடிந்ட னடிற. அத்வபடயகநம
மம்டமன் எழ ஆத்ணமபிழழத ீபமத்ணம, ணமத்ணம
ன் இண்வச் ளசமல்கய ணமடயரி, எழ ப்ஹ்ணத்வடழத
கத் கமர்தணற் யஷ்ப்ஞ்ச „யர்குஞ ப்ஹ்ணம்‟ ன்றும்,
கத் பிதமமம் ளசய்னேம் ப்ப்ஜச „குஞ

ப்ஹ்ணம்‟ ன்றும் ீபனுவத யவதியனந்ட

பித்தமம் கல்ித்ட இண்டு ணமடயரிச் ளசமல்கயழமம்.
அபர்கறக்கு ப்ஹ்ணம் ன்மழ குஞ ப்ஹ்ண

ஈச்பன்டமன். யர்குஞம் கயவதமட. அபர்கறவத
அடிப்வ அிப்மதப்டிப் மர்த்டமல் அப்டித்டமன்
னடிற ண்ஞழபண்டிதடமகும். ீபமத்ணமறக்கு

சமச்படணம ழணமக்ஷ யவ டமஸ்தம் டமளன்மல்,
அப்ழமட ஈச்பனும் அந்ட க்டயப் ஞிவத சமச்படணமக
ற்றுக்ளகமள்கயபமக, ற்றுக்ளகமண்டு க்னவவத
பர்யக்கயபமகழப இனந்டமகழபண்டும். என்வ
டுத்டக்ளகமள்பட, க்னவ னரிபட ன்ளடல்மம்
கமர்தத்வடச் ழசர்ந்டவபழத; த்வபடத்வடச் ழசர்ந்டவபழத.
ழப இவட சமச்படணமகச் ளசய்ழபண்டிதபன் ஈச்பன்
ன்டமல் அபன் ப்ழமடம் ீபவ க்தம்
ளசய்டளகமள்நமடபமக ளபநிதிழடமன் பிட்டு

வபத்டயனக்கழபண்டும். அடமபட அபர்கள் ளசமல்கய
ழணமக்ஷப்டி ழடணமகழப வபத்டயனக்க ழபண்டும்.
டன்வ டமஸ்தம் ளறும் ணமசத்கமகறம் அபர்கவந
டமஸ்தம் ளசய்னேம் அல் சக்டர்கநமகறம்டமன்
வபத்டயனக்கழபண்டும். இபனுக்கும் கமர்தம்

ழமகபில்வ, அபர்கறக்கும் கமர்தம் ழமகபில்வ
ன்மல் இப்டி ழபமகத்டமன் இனக்க னடினேம்; க்தணமக
னடிதமட. கமர்தணயல்மணல் டெங்குகயழமட என

சக்பர்த்டயனேம் என ஆண்டிப் ழடசயனேம் எழபிடணம
சமந்டமடேபத்டயயனக்க னடினேம். கமர்தம் பந்ட அபன்
சக்பர்த்டயதமனேள்நழமட ஆண்டிப் ழடசய அபன் ணமடயரி
இனப்ட ப்டி னடினேம்?

„ரி, ஈச்பழமடு

கய்ணமகய அபழமதக ீபன் ஆக

னடிதமட ன்மறம் ண கனவஞதமல் அந்ட

ஈச்பனும், டமனும் ஈச்பமக இனந்டளகமண்டு
ீபனுக்கும் டன் ச்பர்த சக்டய னறேபவடனேம்
ளகமடுக்கமழண!‟ ன்று ழகட்மல், அப்டி ணட்டும் அபன்

ளசய்தழபணமட்மன். ளன்மல் அப்டிப் ண்ஞிமல்
இபளமனபிம் அபன் ண கனவ கமட்டுபழட
கத் னறேடற்கும் அபன் ணம கஷ்த்வடக்

ளகமடுப்டமக ஆகயபிமம். ப்டிளதன்மல்; அபன் கத்
யர்பமத்டயழ இப்டிதிப்டி இட இட இந்ட இந்ட
ணதத்டயல் ஸ்னஷ்டி ஆகழபண்டும், ம்மம்
ஆகழபண்டுளணன்ளல்மம் ங்கல்ித்ட

த்டயக்ளகமண்டினக்கயமன். எழ ஆமணயதின்
ங்கல்ணமக இட ப்டமல்டமன் கத் வ்தமமம்

சரமக, ஆர்ழமடு இனக்கயட. ீபனுக்கும் னம ஈச்ப
சக்டய ற்ட்ட ன்று வபத்டக்ளகமள்றங்கள். அப்ழமட
எரில் ஈச்பன் ஸ்னஷ்டி ளசய்த

ங்கல்ிக்கும்ழமட இபன் ம்மம் ண்ஞ
ங்கல்ிக்கமம்; அபன் என்வ ம்க்ஷமம்
ளசய்கயழமட இபன் அவட ஸ்னஷ்டி ளசய்த

ஆம்ிக்கமம். இப்டி எழ டமறுணமமகப் ழமய், ழமகம்
னமறம் chaos ன்கயடி எழ குனப்ணமய்பிடும். இந்டக்
கமஞத்வடக் கமட்டித்டமன் ஆசமர்தமள் ப்ஹ்ண¨த்

மய்த்டயழ ந்ட ீபனும் ப்ஹ்ணணமகயமழ டபி
ஈச்பமபடயல்வ ன்கயமர்.
ஈச்பமகழப, ஆகமணல், ஆமல் அபனுவத கத்

வ்தமம 'ஆீஸ்' டபி மக்கய சக்டயகவந ீபன் ள

னடினேம். அடீடணம ப்ழண க்டயதின் பச்டயல் அபழ
ஆகயபிட்ட ழமன் மபம்கூ ற்மம். மபம்
டமழ டபி இட யம் இல்வ. பச மபத்டயல்
உள்நழமட ணட்டும் அபனுவத சக்டய னறேவடனேழண
டமங்கள் ளற்டமக இபர்கள் அடேபிப்மர்கள். இட
ஈச்பமழபசம். அப்னம் அட ழமய்பிடும். இந்ட

ஸ்டயடயதில் இனக்கயழமடடமன் அழக ணமன்கள்
இந்டழமகம், னத்ங்கள், ணவகள், க்ஷத்ங்கள்

ல்மங்கூத் டங்கள் ஸ்னஷ்டிடமன் ன்டழமப் மடி
வபத்டயனக்கயமர்கள். அந்டப் பச யவதின்ழமட
யணமகழப அபர்கறக்கும் ஈச்பவப் ழமழப க

பிதனம் ளடரிந்டயனக்கும்; க ீபர்கறக்கு உள்றம்
னனம் இனப்ளடல்மம் அபர்கறக்குத் ளடரிந்டபிடும்.
அடமல், „உன் ஸ்னஷ்டி தமமல் இந்ட ீபர்கறவத

ணமசமத்வடளதல்மம் ளசமல்ழன்‟ ன்று அபர்கநிம்
ழகட்மல் ம் ணமடயரி னனயக்க ணமட்மர்கள். ர்பஜ்ஜவட
கூடித அபர்கறவத அந்ட யவதில் ல்மம்

ளசமல்யபிடுபமர்கள். த்ரிகம ஜமிகநமக பந்டட,
பப்ழமகயட ல்மபற்வனேழண ளசமல்பமர்கள்.
இம்ணமடயரி யவதிழழத த்னஷ்டி - ஸ்னஷ்டி

யத்டமந்டனம், இந்ட எனபன் னக்டமமல் அத்டவ
ழனம் சக்டய அவபடமகச் ளசமல்கய 'ர்பனக்டய'க்

ளகமள்வகனேம் ற்ட்டமகக் ளகமள்நழபண்டும், ஆமறம்
இந்ட ஆழபசம் சமச்படணல். ீபன் யணமக
ஈச்பமபடயல்வ.
* ப்ஹ்ண
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த்வபட ீபனுக்கு ஈசன் ளடமர்னண்டு

ளடய்பத்டயன் குல் (மன்கமம் மகம்)
அத்வபடம்
த்வபட ீபனுக்கு ஈசன் ளடமர்னண்டு
ஈச்பன் த்வபட யவதில் கமர்தம் ண்டம் குஞ
பஸ்டபமகழப இனந்டழமடயறம், ீபவப்ழமல்
த்வபடத்வட ணட்டும் ளடரிந்டளகமண்டு அத்வபடணம ய
ஸ்பனொத்வட அயதமடபமக இனக்கபில்வ.
'ளபநிதில்

த்வபடணமதினந்ட ளகமண்டு ஈச்பன் ன்

ளதரில் ளடரினேம்டமழ உள்ழந அத்வபட ஆத்ணமபமக,
யர்குஞ ப்ஹ்ணணமக இனக்கயழமம்' ன் ஜமம்

அபனுக்கு ப்ழமடம் உண்டு. டமன் ளபநிதில் ஈச்பன்;
உள்ழந ப்ஹ்ணம் ன்று ப்ழமடம் அபனுக்குத்
ளடரினேம். டன்ிம், அடமபட ளபநிதிழ ளடரிகய
டன்னுவத ஈச்ப ஸ்பனொத்டயம் க்டயழதமடு
பனபவத் டக்கு உள்ழந அனுப்ி வபத்ட
ப்ஹ்ணத்டயழழத க்தம் ளறும்டிதமகப் ண்ஞறம்
அபமல் னடினேம்.

அர்றிம் கபமன் இவடத்டமன் ிற்மடு
கர வடதிழழத னடிறக்குப் ழமகய ணதத்டயல்
ளசமன்மர். "க்டயழதமடு ன்கயட்ழ பந்டமதமமல்

அப்னம் ன் உள் னொம் ன் ன்று ளடரிந்டளகமள்ந
ஆம்ிப்மய். அப்னம் உள்ழநழத ழமய்பிடுபமய்"
ன்மர்.*
ீபமல் யவக்கமணயனக்க னடிதமளடன்றும்,
யவக்கய ணமழழத அபனுக்கு ீபத்ப identify

ன்றும் டயனம் டயனம்ச் ளசமல்யதமதிற்று. யவப்னக்கு
அடீடணம 'ஆத்ணமவப யவ' ன்மல் ீபமல்

னடிதமட. இந்ட இத்டயழடமன் 'ஈச்பவ யவ'
ன்ட. கத் வ்தமம கமர்தம் ண்டம் த்வபட
யவதிறள்ந ஈச்பவ ீபின் த்வபட ணமல்
யவக்க னடினேம். ஆத்ணமறன் ளடமர்னளகமள்ந

னடிதமட ீபன் ஈச்பழமடு ளடமர்ன ளகமள்ந னடினேம்.
கத் வ்தமம் ன்கயன் ணம ளரித
பிவநதமட்வனேம்,அவட பிவநதமடும் ணம ளரித
சக்டயவதனேம் னர்ஞணமகப்
னரிந்டளகமள்படம்,அயந்டளகமள்படம் ீபமல் னடிதமட

கமர்தம்டமன். அடமல் பமதில்வ. ஈச்பன், ீபிம்
ழகட்ட ன்ிம் அன்வத்டமன்; டன்வப் ற்யத

அயவப அபிம் டயர்மர்க்கபில்வ. ஆடிதமல்,
„உன்

அன்ிழ ீ ன்வ ந்ட னொத்டயல் மபித்டமறம்

மன் உக்கு அன்ழமடு அடேக்ம் ண்டகயழன்‟
ன்கயமர். ம் ணமல் வ்பநறடமன் ிடிக்க

னடினேழணம அந்ட அநறக்கு அபனுவத அகண்
சக்டயவதப் ிடித்டமறம் ழமடம், அனள் ளசய்கயழன்

ன்கயமர். ன் அனள் ன்மல் அபர் பமஸ்டபத்டயல்
ப்டிதினக்கயழமழம அவட மம் அயந்டளகமள்றம்டிச்
ளசய்னேம் அனள்டமன். ஜம ப்மடம்டமன் ஈசனுவத
ழனள்.
அந்ட பமஸ்டப னொளணன்ட அகண் சக்டமக
இனப்டகூ இல்வ; அந்ட சக்டயக்கும் ஆடமணம

அகண்ணம த்தணமக இனப்டடமளன்று கமட்டி

அப்டிப்ட் ப்ஹ்ணத்டயன் மக்ஷமத்கமத்வட டனகயமர்.
அகயமண் சக்டயதின் ஆடம த்தணமகச் ளசமல்ப்டும்
ழமட „ப்ஹ்ணம்‟ ன்ழடடமன் ீபின் ய
ஸ்பனொணமகச் ளசமல்ப்டும்ழமட „ஆத்ணம‟ ப்டுகயட
ன்வட னன்ழழத மர்த்ழடமம். அடமல்

கத்கர்த்டம ஈசவ்ின் பமஸ்டப ஸ்பனொணம
ப்ஹ்ணத்வட மக்ஷமத்கரிப்ளடன்ட ீபமபன்
டன்னுவத ய ஸ்பனொணம ஆத்ணமவப

மகக்ஷமத்கரிப்ழட ன்மகயட. ணமத்ணம, ீபமத்ணம
ன்று இண்டு இல்வ ன்று அப்ழமட ஆகயபிடும்.
ஆமறம் ீபனுக்கு ீபடவசதில் ஆத்ணமவபத்

ளடரிதபில்வ. இழட ஆத்ணமவப கத் வ்தமமம்
ளசய்னேம் ஈச்பமனேள்நழமட அந்ட ஈச்பன் டன்வ
ஆத்ணம ன்று ப்ழமடம் அயந்டபமக இனக்கயமன்.
ீபணறம் த்வபடத்டயன் அப்மற்ட்ட; ஈச்பனும்
த்வபட ப்ஞ்ச வ்தமமத்டயறனப்பழ ன்மறம்
இப்டி என ளரித பித்தமணயனக்கயட. ீபனுக்கு
ஆத்ண ஜமணயல்வ. அந்ட ஜமம் பந்டறழழத
இபனுவத ீபத்பம் ழமய்பிடுகயட. ஈச்பனுக்ழகம
ரினர்ஞ ஆத்ண ஜமம் டமறம் இனக்கயட. அட
இனப்டமல் த்வபடணம அபனுவத ஈச்பத்பம்
மடயக்கப்டுபடயல்வ. இப்டி என ளரித 'டிஃளன்ஸ்'.
* 18.55. இவ்பிதம்

இழட உவதில் சயயட டள்நினேம்

பிபரிக்கப்டுகயட.
ஈசன் -ீபன் அபித்வத - அந்டஃகஞம்
ளடய்பத்டயன் குல் (மன்கமம் மகம்)

அத்வபடம்
ஈசன் - ீபன்; அபித்வத - அந்டஃகஞம்
இவடத்டமன் அத்வபட சமஸ்த்த்டயல் ளசமல்கயழமட
ீபத்பம், ஈச்பத்பம் இண்டுழண த்த

ஸ்பனொணயல்வதமமறம், எழ த்தம் ணமதம
ம்ந்டத்டயமல்டமன் ஈச்பன், ீபன் ன்

இண்மகறம் ஆகயதினக்கயட ன்மறம் இண்டுக்கும்
என பித்தமம் கமட்டி define ளசய்டயனக்கயட (க்ஷஞம்
ளகமடுத்டயனக்கயட), அடமபட ப்ஹ்ணம் அபித்வதழதமடு
ழசர்ந்டயனக்கயழமட ஈச்பமகத் ளடரிகயளடன்றும்,
அந்டஃகஞத்ழடமடு ழசர்ந்டயனக்கும்ழமட ீபமகத்
ளடரிகயளடன்றும் ளசமல்யதினக்கயட. அபித்வத
ன்டடமன் ணமவத. அந்டஃகஞம் ன்ட மம்

ளமடபில் 'ணஸ்' ன்ட. அடன் அங்கங்கள் ணமடயரிதம
சயத்டம், னத்டய, அங்கமம் ஆகயதபற்ழமடுகூ இனப்ட.
(இந்ட பிதம் னன்ழழத மர்த்ழடமம்.) அடமபட
சயன்ச் சயன் ணஸ்கநில் கட்டுப்ட்டுக்

குறுகயக்கயப்பன் ீபன். இப்டி ஆத்ணமவப

குறுக்கயணமடயரி கமட்டும் ணமதமசக்டயழத ஈச்பன்.

இனக்கய எழ த்த பஸ்டபம ஆத்ணமவப ணவத்ட,
அடமபட இல்மட ணமடயரி ஆக்கய, னடிபிழ த்தத்பழண
இல்மட  ீபர்கவந இனக்கய ணமடயரிக் கமட்டும்

சக்டயதமடமல் அடற்கு ணமவத ன்று ழர். அவடழதடமன்
அஞ்ஜமம் ன்ட. அஞ்ஜமத்டக்ழக இன்ளமன
ழர்டமன் அபித்தம. (இபற்றுக்குள்ழநனேம் என்றுக்ளகமன்று
ளகமஞ்சம் பித்தமம் இனப்டமக என

அிப்மதணயனந்டமறம் இங்ழக மன் ளமடக் கனத்வடச்
ளசமல்கயழன்.) த்தத்வட அயபழட ஜமம் அல்ட
பித்தம. 'பித்' ன்மறம் ஜமம் ன்ட ழமழப
அயபடடமன். ளணய்தயழப பித்தம. த்த
ஜமணமதில்மணல், இனப்வட இல்மடடமகறம்,

இல்மடவட இனப்டமறம் டப்மக அயதப் ண்டபடமல்
ணமவதக்கு அபித்தம ன்று ழர். ஆமறம் இப்டி ணமதம
சக்டயனேன் ழசர்ந்டயனக்கய யவதிறள்ந ஈச்பன்

அபவப் ளமறுத்டணட்டில் அஞ்ஜமிதமக இல்வ.
„ஈசம:ர்ப

பித்தமமம்‟ ன்டமக அபவ

பித்வதகறக்ளகல்மனம் ஈச்பமக

ளசமல்யதினக்கயட. ம்வண ணமவததமல்
அஞ்ஜமிதமக்கயமறம் அபன் அப்டிதில்வ.
ணமவதவத அபன் வபத்டக் ளகமண்டினக்கயமமதினும்,
டமழ அடயல் கட்டுப்மணல் வபத்டக்

ளகமண்டினக்கயமன். ம்வண ணட்டும் அந்ட ணமதம
சக்டயதிமல் கண்ம் கண்ணமகக் குறுக்குகய அந்டக்

கஞத்ழடமடு ழசர்த்டக் கட்டிப்ழமட்டினக்கயமன். இடமல்
மம் என்று, இப்டிக் கட்ப்ட்டு ீபர்கநமக ணமத்டயம்
இனக்கயழமம்; அல்ட, அபன் கட்பிழ்த்ட பிட்டுத்
டக்கு உள்ழந அனுப்னம்ழமட அஞ்ஜமம் ழமய்
ஆத்ணமவப ணமத்டயம் இனக்கயழமம். அபழம த்வபட
ணமவததிழ கட்டுப்ட் ணமடயரி ஈச்பமக கத்
வ்தமமம் ளசய்னேம்ழமழட
ஆத்ணஜமிதமகறணயனக்கயமன். அபவ 'யணயட்'
ண்டகய ணமடயரி இனப்ட ணமவத ன்கய

அபித்வதடமன். ீபவ யணயட் ண்டபழடம அந்ட
ணமவததியனந்ட பிவநந்ட அந்டஃகஞம். இட

எவ்ளபமனத்டனக்கும் என டயனுமக, „டி ணஸ்‟
ன்டமக, ஆகய அபர்கவந ளம்றம் சயன்டமக

குறுக்கயபிடுகயட. ணமவத ன்ட ளல். இத்டவ
அந்டஃகஞத்டக்கும் ளமடபமட அட. த்த
ஸ்பனொத்வட அத்டவ ீபர்கறக்கும் ணவக்கும்
ளமடபம சக்டயதமதினப்ட ணமவத. இப்டி

ளணய்தயவப ணவப்டமல் இவட 'அபித்வத' ன்மறம்,
இவடக்ளகமண்டு கத் வ்தமமத்வட த்டம் ஈச்பழம
அபவப் ளமறுத்டணட்டில் இடமல் டன்னுவத
ளணய்தயவப இனக்கமணழ இனக்கயமன்.
இவடத்டமன் த்னஷ்மந்டம் கமட்டிப் னரிதவபக்கும் ழமட,
„மம்ின்

பமய்க்குள்ழநழத பிப்ல் இனந்டமறம்

பித்டமல் அட மடயக்கப்டுபடயல்வ. அடிம்

கடிடுபர்கவந ணட்டுழண பிம் டமக்குகயட. அழட
ணமடயரி, 'ணமதி'தம, ணமதமபிதம ஈச்பவ அபனுவத
ணமவத மடயக்கமணல், அபன் அவட தமவக் குயத்ட
ப்ழதமகயக்கயமழம அந்ட ீப ழமகத்வட ணட்டும்

மடயக்கயட‟ ன்று ளசமல்கயமர்கள். ணமயக் ண்டகயபன்,
டமன் ணமதம ஸ்னஷ்டிதமகப் ண்டம் கமட்சயகவந
ணற்பர்கள் யளணன்று ம்னம்டிதமக ணமற்ச்

ளசய்கயமழ டபி, டமழ அபற்வ யணமக யவத்ட
ணம ணமட்மமல்பம? இப்டித்டமன் ணமதம கத்
ஸ்னஷ்டிக்கமம ஈச்பனும் ன்கயமர்கள்.
„உமடய‟கள்

ன்டம யணயட் ண்டம் கண்டின்கள்

டமறம் மடயக்கப்மட ச்பர்தத்வட

உவதபனுக்குத்டமன் „ஈச்பன்‟ ன்று ழர் ன்ழ

ஆசமர்தமள் (பிஷ்ட) ஸ்மண மஷ்தத்டயல் „ஈச்ப‟
மணமறக்கு மஷ்தம் ண்டம்ழமட பிநக்கயதினக்கயமர்.
„ச்பர்தம்‟ ன்மல்

ஈச்பனுவத உவவண,

அபனுவத டன்வண ன்று அர்த்டம். ஆட்சய ளசய்கய
சக்டய உள்நபன்டமன் ஈச்பன். „ஈச்‟ ன் டமடறக்கு னொல்
ண்டபட, கபர்ன் ண்டபட, கணமன்ட் ண்டபட

ன்று அர்த்டம். இப்டி ணற்பற்வ அக்கய ஆள்பன்
ணமவத டன்வழத அக்கய ஆநபிட்டுபிடுபமக
இனப்மம? ணமவதழதமடு கூடிதினந்டமறம் அந்ட

ணமவதவதனேம் ஈச்பன் அக்கய ஆள்கயமன். ஆவகதமல்
அட டன்ிம் அடன் மணர்த்தத்வடக் கமட்டி என டப்ன
'மவ'த்
„ீபன்

ழடமன்றும்டிச் ளசய்த பிட்டுபி ணமட்மன்.

ஆத்ணமவபத் ளடரிந்டளகமள்நமணல் ீபமபம்

ழபமகறம் ஆத்ண ஸ்டயடய ழபமகறம் இனக்கயட; அழட
ணதம் அவப ம்ந்டழண இல்மடவபனேம் அல்.
ஆவகதமல்டமன் 'ீபமத்ணம' ன் பமர்த்வட ற்ட்ட‟
ன்று மர்த்ழடமம். ஆமல் ஈச்பன் ப்ழமடம்

ஆத்ணமவப அயந்டபமக ஜம ஸ்டயடயதிழழத
இனப்டமல் ஈச்ப மபம், ஆத்ணம ன்வட ம்ந்டம்
ணட்டுனவத ழபறு ழபம இண்டு அல் ன்று
ளடரிகயட. ஈச்பழடமன் ஆத்ணமறம், இண்வனேம்
ிரித்ட ம்ந்டப்டுத்டப்மட. அடமழழத
'ஈச்பமத்ணம' ன்று

ளசமல்படயல்வ. 'ணமத்ணம' ன்ழ

ளசமல்கயழமம் ன்றும் மர்த்ழடமம்.
„அப்ழமட 'ணமத்ணம' ன்று

ன் ளசமல்ழபண்டும்?

ளபறுணழ ஆத்ணம ன்மல் ழமடமடம?‟ ன்மல்,

ழமடமடடமன். ஆத்ணம ன்று ணமத்டயம் ளசமன்மல்

ீபர்கநம ம்னவத யவப்ில் அப்ழமட கத்டம்
கத் வ்தமமணம ஈச்பின் கமர்தனம் பமணல்
ழமய்பிடும். ஈச்பனும் அற்றுப்ழம யர்குஞ
டத்பத்வடழத ஆத்ணம ன்று யவப்ழமம். அடமல்
'ண' ன்று

அவளணமனய ழமட்ட.

„ண‟ அல்ட „‟ ன்று

ன் ஆத்ணமறக்கு னன்ழ

ழமட்ளடன்மல், ீபவபிப் ண ச்ழஷ்ணம
ஸ்டமத்டயல் ஈச்பன் இனப்டமல் அப்டிப்
ழமட்டினக்கயட. ஆத்ணமபமக ணமத்டயம் அபன் இல்வ
ன்டமல் அபவ ஆத்ணம ன்று ணட்டும்

ளசமல்னடிதமட. அபனுவத யவதியனந்ட ளகமண்டு
ஈச்பமகப் மர்க்கும் ழமட அபனுக்கு ஆத்ணம ழபமக
இல்மடடமல் ஈச்பமத்ணம ன்றும் ளசமல்னடிதமட.

ஆமல் ம்னவத யவதியனந்ட மர்க்கும்ழமட, க
ஆத்ணமழப ம்ணமடயரி அஞ்ஜமிதமகறம், அல்

சக்டமகறம் இல்மணல் ம்வண பி ணயக உதர்பம,
உத்டணணம ர்பஜ்ஜமகறம், ர்பசக்டமகறம் ஈச்ப
ழபம் ழமட்டுக்ளகமண்டினக்கும் ழமட

அப்டிதினப்பவ அபனுவத அந்ட உதர்ற
ழடமன்றும்டிதமகப் ணமத்ணம ன்று
ளசமல்ழபண்டிதடமகயட.
இட அத்வபடயகநின் ழமக்கயழ ளசமன்ட. எழ
ப்ஹ்ணம், எழ ஆத்ணம ன்பர்கள் ன் ணமத்ணம,
ீபமத்ணம ன்று இண்டு ளசமல்ழபண்டும் ன்டற்கு
இவ்பநற ளசமல்ழபண்டிதடமதிற்று. உச்சய

அத்வபடத்டயல் இல்மணற் ழமகும் அழக இட்வகவந
வ்தபம ழமக்கயல் (emperical existence ன்கயமர்கழந, அந்ட
வனவ ழமகத்டயன் ழகமஞத்டயயனந்ட) அத்வபடம்
எப்னக்ளகமள்கயழமட ளசமல்கய என இட்வடமன்
இப்டிப் ணமத்ணம, ீபமத்ணம ன்டம்.

த்வபட 'ழணமக்ஷ'னம் ப்க்னடய (ணமவத) னேம்
ளடய்பத்டயன் குல் (மன்கமம் மகம்)
அத்வபடம்
த்வபட 'ழணமக்ஷ'னம் ப்க்னடய(ணமவத)னேம்
ந்ட யத்டமந்டப்டினேம் ழணமக்ஷம் ன்ட கர்ணமபின்
கடயதியனந்டம், இந்த்ரித ணழம இறேப்னக்கநியனந்டம்
பிடுட்டு ம்ம சக்த்டயயனந்ட டப்ி சமச்பட

றகத்வட அடேபித்டக்ளகமண்டினப்டடமன். இப்டிப்ட்
சமச்பட ஆந்ட யவதம ழணமக்ஷம் ன்ட இந்ட
ழமகத்வடபிட்டு, னர்ன்ணம இல்மணல் ணமத்ணமபின்
ஸ்டமத்டக்குப் ழமய் அபழமழழத ன்ளன்வக்கும்
இனந்ட ளகமண்டினப்டடமன் ன்று ணற் யத்டமந்டயகள்
ளசமல்கயமர்கள். அபர்கள் ளகமள்வகப்டி, ணமத்ணம

ன்டமகத் டக்கு ழபமக உள்ந எனத்ழமடு இனப்ட,
க்டய ண்டபட, அபனுக்கு டமஸ்தம் (ஞிபிவ)

ளசய்பளடன்ளடல்மம் ழணமக்ஷ யவதில் டன்னுவத
யணம உள் ஸ்பனொணம ஆத்ணமபமக இனக்கயழமடம்
ீபனுக்கு இனக்கயட. அடமபட க்டய னடம
ண்ஞங்கறம் உஞர்ச்சயகறம், டமஸ்தம் னரிபட

னடம ளசதல்கறம் ீபமத்ணமறக்கு ப்ழமடம்

இனப்டமக இந்டக் ளகமள்வகதியனந்ட ற்டுகயட.
இப்டி யவக்க ணறம், கமர்தம் ளசய்த ழடனம்,
ளசய்கய இணமக என ழமகனம் (வபகுண்ழணம,
வகமழணம டழபம என ழமகம்) இனந்டமறம், 'இவப
ல்மழண அப்மக்னடம், அடமபட ப்க்னடய(ணமவத)தின்
ம்ந்டணயல்மடவப. அடமல் அங்ழக ம்னவத
ப்மக்னடணம ழமகத்டயல் ணமதம பசப்ட் ணமறம்
ழடத்டமறம் மம் உத்பம் பபவனத்டக் ளகமள்கயட
ழம இனக்கமட. ல்மழண ல்டமதினக்கும்'
ன்கயமர்கள்.
ல்டமதினக்கும் ன்மறம் அட

ஆத்ணமபமதினப்டற்கயல்வ ன்றுடமன் மம்
மர்க்கயழமம். டெக்கத்டயல், னெர்ச்வசதில், ணமடயதில்
ளகட்ழடமடு ல்டம் இல்மணழ அத்ணம இனப்ட
ளடரிகயட. 'ல்ட' ன்டம், இனக்கய ஆத்ணமபின்

ீபமமத்டயமல் அயதப்டுகய இன்ளமன்மகத்டமன்
இனக்கனடினேம். அடமபட, ீபமத்ணமபமல் அயந்ட

அடேபிக்கப் ழபண்டித அழக த்வபட பஸ்டக்கநில்
என்மகத்டமன் ல்ட ன்டம் இனக்கும்.

இன்ளமன்வ ீபமத்ணம அயந்டடேபிக்கும் யவதில்

இனந்டமல் அப்ழமட டன்வ அயந்டடேபித்டக் ளகமள்ந
னடிதமட. இண்டு பிதங்கவந ப்டி எழ
ணதத்டயல் அயதறம் அடேபிக்கறம் னடினேம்?
ம்னவத ணஸ் எனவணப்ட்டு, னத்டய 'ஸ்ளடி'தமக

இல்மடழமட  யவப்ன, பற்வ ழணல்பமரிதமக

அயபட, ஆனணமதில்மணல்  அடேபங்கவந

அடுத்டடுத்டப் ளறுபட - ன்ளல்மம் உள்நட. ணஸ்
என்யழழத குயதமகக் குபிந்ட பிட்மல் அந்ட
என்றுடமன் யவப்னக்கும் அயறக்கும் அடேபத்டக்கும்
பனம். அக்கம்க்கத்டயல் ன் ந்டமறம் ளடரிதமணல்

இப்டி என்யழழத ஈடுட்டினப்டடமன் அவடக் குயத்ட
னர்ஞணம, யணம அயறம் அடேபனம் ஆகும்.
அடமபட, எழ ணதத்டயல் என்றுக்கு ழணற்ட்
பஸ்டக்கவந அடேபிக்க னடிதமட. ழப

அப்மக்னடழண ஆமறம், வபகுண் வகமமடயகநில்
ீபமத்ணம ன்ட டக்கு இன்ளமன்ம ல்வட,
இன்ளமன்ம ஈச்பவ அயந்ட அடேபித்டக்

ளகமண்டினக்கயபவதில் டன்வ அயந்ட அடேபித்டக்
ளகமள்பில்வ ன்ழ அர்த்டம். டன்வழத

ளடரிந்டளகமள்நமட இப்டிப்ட் யவதமகபம ீபின்
த்த யவ இனக்கும்? அபனுவத த்த யவதில்
அபவச் ழசர்க்கமணயனக்கும் என ஸ்டமம்
ழணமக்ஷணமக இனக்கனடிதணம? ஆத்ண ஜமம்,

ஆத்ணமடேபம் (இண்டும் என்ழடமன்) இல்மட என
ஸ்டயடயவத ீபின் ய ஸ்டயடய ன்ழம,

ழணமளணன்ழம எப்னக்ளகமள்படக்கயல்வ, இப்டி
அத்வபடயகள் ளசமல்கயமர்கள்.
கமர்தம், யவப்ன ன்வப, இவப இல்மட ஆத்ணமபில்
அடற்கு அந்தணமக ற்ட்வபதம க்னத்தங்கள்டமன்,
'க்னடம்' ன்மல் „ளசய்தப்ட்ட'. 'ளசய்தப்ட்ட' ன்மல்

இதற்வகதமய் இல்மடடடமழ? இந்ட 'க்னட'த்வட

வபத்ழட ப்க்னடய ன் ளதர் ற்ட்டினக்கயட. „ப்‟

ன்ட அப்னம் பனகய „க்னடய‟ ன் பமர்த்வடக்கு

அறேத்டம் ளகமடுத்ட உறுடயப்டுத்டபழட. 'இதற்வக' ன்று
'ப்க்னடய'வதச்

ளசமன்மறம், ஸ்பமமபணமக உள்ந

குஞணற், ளசதற் ஆத்ண ஸ்டயடயதல் குஞங்கவநனேம்
ளசதல்கவநனேம் உண்மக்குபடமல் ளசதற்வகடமன்

ப்க்னடய. த்டவ உத்டணணம கமர்தம் ஆமறம்,
அடமபட கபமவழத த்தமித்ட க்டயண்டபடம,
அபனுக்ழக டமஸ்தம் ண்டபடம, ண உத்டணணம
கமர்தணமமறம் - அடறம் ஆத்ணமபின் ஸ்பமப

ஸ்டயடயக்கு அந்தணமக ற்ட்டடமன். அட ப்க்னடயக்கு
ழணற்ட் அப்மக்னடம் ன்று ளசமல்படயல் மணயல்வ.
கபமன் (கர வடதின் னமம் அத்தமதத்டயல்), கர ழ்ப்ட்

அப்ம ப்க்டயக்கு ழணற்ட்டமக ம ப்க்னடய ன்று
என்வச் ளசமல்கய ணமடயரி ழபண்டுணமமல், பித
றகத்டயல் இறேத்டபிடும் கர ழ்ப்ட்

ப்க்னடயதமதில்மணல், கபமிழண இறேத்ட ழசர்ப்ிக்கும்
ப்க்னடயதமக ழணமக்ஷத்டயல் இனக்கயட ன்று த்வபடயகள்
ளசமல்பிட்டுப் ழமகமம். கபமழ இப்டித்டமன் உசந்ட
ப்க்னடய ன் என்வச் ளசமல்ய, அப்னம் குஞனம்
கமர்தனணயல்மட ப்ஹ்ண யவவதச்

ளசமல்யதினக்கயமழ டபி, குஞங்கழநமழழத
கமர்தங்கழநமழழத இனக்கும்ழமடயறம் ப்க்னடய
ம்ந்டணயல்மணல் அப்மக்னடம் ன்று என்று
இனப்டமகச் ளசமல்பில்வ.
ழடம என ழமகத்டக்குப் ழமய் பயப்ட ன்று
பந்டபிட்மல் அட ப்க்னடய ம்ந்டணமடடமன்,

அடமபட ணமதம ம்ந்டணமடடமன். ணமவத உள்நபவ

ழணமக்ஷம் ப்டி மத்தம்? „இட ல்ழட ளசய்கய

ணமவததமடமல் மங்கள் இடயழழத இனந்டளகமண்டு
இனக்கயழமம். இவடழத ழணமக்ஷணமக
வபத்டக்ளகமள்கயழமம்‟ ன்று ழபண்டுணமமல்
ளசமல்யபிட்டுப் ழமகட்டும். „இடடமன் ழணமக்ஷம்‟ ன்று
ப்டிச் ளசமல்மம்? அத்வபடயகள் ளசமல்கயடி

ீபனும் ப்ஹ்ணனம் அழடணமகப் ழமய்பிடுகய என
ழணமக்ஷம் கயவதமட ன்று ப்டிச் ளசமல்மம்?
டணக்கு த்வபடந்டமன் ிடித்டயனந்டழமடயறம் அடழப
னடிபம ழணமக்ஷம் ன்று சமடயக்கடபர்கநமகறம் சய
ளரிதபர்கள் இனந்டயனக்கயமர்கள். அத்வபடம் டமன்

ழணமக்ஷம்; ஆமல் ஈச்பக்டய இல்மட அந்ட ழணமக்ஷம்
ங்கறக்கு ழபண்மளணன்று அபர்கள் ளசமல்பமர்கள்.
டயனபமனொரில் இனந்ட ண சமம்பர்கநம
'டயனக்கூட்டமர்' இப்டித்டமன்

இனந்டமர்கள் ன்று

ழசக்கயனமர் ளசமல்கயமர்:

கூடும் அன்ிில் கும்ி ழஅன்ய
படும்
ீ
ழபண்ம பயன்
ீ
பிநங்கயமர்
ன்கயமர். அடமபட, 'ப்ழவணதில் ஈச்பழமடு கந்ட
அபவ க்டய ண்ஞிக்ளகமண்ழதினக்க ழபண்டும்;
இவட பிட்டு பிட்டு 'படு
ீ ' ன்கய ழணமக்ஷத்டக்குப்
ழமகழபண்மம்' ன்று அத் சயபடிதமர்கள்

யவத்டமர்கநமம். இப்டிச் ளசமன்டமழழத வகமம்
ணமடயரிதம என ழமகத்டயல் ழமய் த்வபடணமக ப்ழண
க்டய ண்ஞிக்ளகமண்டினப்வட அபர்கள் (ழசக்கயனமனம்

கூத்டமன்) பமக
ீ
(ழணமக்ஷணமக) யவக்கபில்வ
ன்று ளடரிகயட.

இந்டப் மட்டின் னடல் இண்டு பரிகநியனந்ட
இன்ளமன ஸ்பமஸ்தணம ணமசமனம் ளடரிகயட.
அத்வபட ழணமக்ஷம் ழபண்மளணன்று இபர்கள்

ளசமல்பர்கநமதினந்டமறம், அபர்கவந அத்வபடணம
ணமபத்டயழழத ழமகத்டயல் ல்மபற்வனேம்
என்மகப் மர்த்டயனக்கயமர்கள்! ீப-ப்ஹ்ண க்தம்
டபி ணற்பற்யல் அத்வபடயகநம இனந்டயனக்கயமர்கள்.
ணண்ஞமங்கட்டினேம் டங்கனம் அபர்கறக்கு என்மக
இனந்டயனக்கயட:
ஏடும் ளசம்ளமனும் எக்கழப ழமக்குபமர்.
ஆக்கல், அனயத்டல் ன் பித்தமழண ளடரிதமட
க்ஷ்ணீ கணம ணழமமபத்டயல் அபர்கள்
இனந்டமர்கநமம்:
ழகடும் ஆக்கனம் ளகட் டயனபிமர்.
அனயற, ழகடு அபர்கவநத் ளடமமட. உசந்ட ம்த்டள்ந
பமழ்ற, ஆக்கனம் அபர்கவநத் ளடமமட. ணமபம்
ன் ணணங்கந பஸ்ட யவந்ட „டயனபிமர்‟.
ணங்கநந்டமன் க்ஷ்ணய, அடழப டயன.

த்வபட னசயக்குத் டன்ம் டபிர்க்களபமண்ஞமடட
ளடய்பத்டயன் குல் (மன்கமம் மகம்)
அத்வபடம்

த்வபட னசயக்குத் டன்ம் டபிர்க்களபமண்ஞமடட
அப்டிதமபட த்வபடயகள் ழணமக்ஷணமகச் ளசமல்றம்
வபகுண் வகமமடய ழமகத்டயழ அபர்கள்
ளசமல்கயடி சமச்படணமக ல்டமகழப இனக்கயடம
ன்று மர்த்டமல் அப்டினேம் கமழஞமம். மக்ஷமத்
ணமக்ஷ்ணய, கனமழ்பமர், ஆடயழசன், மடர்

ணமடயரிதமபர்கள்கூ டமபட ந்டர்ப்த்டயல் ழகமம்,
டக்கம், ழமட்டி ழமன் உஞர்ச்சயகறக்கு ஆநமபடமகப்
னமஞங்கநியனந்ட ளடரிகயட. இபர்கள் சமத்வடக்கூ
பமங்கயக் கட்டிக்ளகமள்பவடப் மர்க்கயழமம். ன்,
கபமனுக்குழண இப்டி ற்டுகயட! னடயழழத

ளசமன்ழன், கபமனுக்குழண தமவபி அடயக ப்ரிதம்
கயவதமட ன்கயமர்கழநம, அந்ட மவடவதக்கூ
பிம் ன்று கடக்கட அடிக்கயமளன்று.

இண்டு பஸ்ட இனந்டமல் இப்டி றகனம் டக்கனம்
ணமய ணமய பமணல் இனக்க னடிதமட. டயளடயர்
ழமடிகள் pairs of opposites- ன்ட- இல்மபிட்மல்

த்வபடம் னசயக்கழப னசயக்கமட. ப்ழமடம் மர்த்டமறம்
ந்ழடமணமகழப இனந்ட ளகமண்டினந்டமர்கள் ன்று

என கவட றேடயமல்கூ அறப்னத் டட்டிபிடும். கஷ்ம்
படம், டஷ்ன் படம், கடமமதகயவதத்

டெக்கயக்ளகமண்டுழமகடம்; கடமமதகனுக்குப்
ட்மிழக ணதத்டயல் பநமபட எனத்டய
வடதமபட கயநப்ிபிட்டு அவட யறுத்டடம்;
மணத்டயதிழ சத்னக்கநிம் ணத்டம ணமங்கப்
ட்டுக்ளகமண்டு யமடபமகக் கடமமதகய கடடம்;

அடிச்சுக்கடம், னவச்சுக்கடம் - இப்டி ந்டமல்டமன்
கவடகூ னசயக்கயட.

த்வபடத்டயழ ந்ழடம அடேபம் ழபளமன்வக்
குயத்ழட ற்டுபடமல் அட சமச்படணமகத்
டயகட்மணயனக்க னடிதமட. ஆவகதமல் டுப் டுப்
அட ணவந்ட ழமய் ணறுடி பந்டமல்டமன்

அறப்னத்டட்மணல் ந்ழடமமடேபம் ள னடினேம்.
ஷ்ணம என்வ ணறுடி ளறும்ழமடடமன்
அடேபமந்டம் த்வபடத்டயல் மஸ்டீதமகும்.
அடற்கமகத்டமன் கபமன் டக்குப் ண
ப்ரிதணமபர்கறம் அவ்பப்ழமட டன்வபிட்டுப்
ிரினேணமறு ண்டபட. த்பந்டங்கள், pairs of opposites,

த்வபடத்டயல் இனந்ழட ஆகடம். அப்ழமடடமன் அடற்கு
னசய. மத்டயரி – கல்; ஸ்மண்டு – மம; னய –
ணமன்குட்டி; டமனம்ன – கத்டமவன; ம் – ணஞம்;
கல்தமஞம் – இன்ளமன்று; சர்க்கவப் ளமங்கல் - அட
டயகட்மணயனப்டற்ழக டு டுழப ணயநகமய்த் ளடமக்கு;
னடிபமக ல்ட – ளகட்ட; இன்ம் - டன்ம்.
இம்ணமடயரி டுபிழ டுபிழ டன்ம் பனகயட

ன்மல் அட சமச்படணம இன்ணயல்வ. சமச்பட
இன்ணயல்மபிட்மல் அட ழணமக்ஷனணயல்வ.

டயகட்மணல் அப்டிழத சமச்பட இன்ணமக இனக்க
னடிபட அத்வபடணம ஆத்ணமவப
மக்ஷமத்கரிக்கும்ழமடடமன்.
- ன்யப்டி

அத்வபடயகள் ளசமல்கயழமம்.

வபகுண்ம், வகமம் ன்டமக என ழமகத்டக்குப்
ழமபட, அங்ழக னொத்ழடமடு இனக்கும் சயபழமடு,

பிஷ்டழபமடு பயப்ட ன்யல்மணல், ளமம்றம்
டத்ப ரீடதிழ ழமய் உசந்ட த்தமத்டயழ
தித்டயனப்வடச் ளசமல்றம் கமஷ்ணீ ரி வசபம்

ணமடயரிதம ம்ப்டமதங்கறம் இனக்கயன். ஆமல்
அபற்யறங்கூ க்தம் ஆபட ன்யல்மணல் த்தமம்
ண்டபட, தம் ளறுபட ன்று உள்நபவ த்தம
க்ஷ்தத்டயயனந்ட தம் சயடய பிகுபடற்கும்

இணயனக்கத்டமன் ளசய்கயட. னொனள்ந சயபன் இல்வ,
அனொ சயபம் ன்மறம், அடபமகழப ஆகமணல், அழடமடு
இவனகய த்தம திப்னடமன் ன்மல், என டைழமடு
இவனத்டபிட் இன்ளமன டேவ டயர்டயவசதில்
னறுக்கயப் ிரித்டபிடுகயமற்ழம, இங்ழகனேம் ிரிற
ற்த்டமன் ளசய்னேம். அடமபட த்தம றகனம்

சமச்படணயல்வ. அத்வபடளணமன்றுடமன் யத்த றகம்.
ரிசுத்டய ளசய்டளகமள்றம் ஞி
ளடய்பத்டயன் குல் (மன்கமம் மகம்)
அத்வபடம்
ரிசுத்டய ளசய்டளகமள்றம் ஞி
அட க்ஷ்தணம உச்ச ஸ்டமத்டயல், கர்ணம ல்மம்
ழமய் ணஸ் ரிசுத்டயதமகய எனனகப்ட்டு யன்
ிற்மடுடமன் அந்ட ஸ்டமத்டக்குப் ழமகனடினேம்.
அப்டிப் ழமகய ணட்டும் ன்மக த்வபட

மடவகவநத்டமன் ண்ஞழபண்டும் - ஆமறம்

அத்வபட யவப்வ என அடிதிவனதமக அமணல்
வபத்டக்ளகமண்ழ.

ரிசுத்டய ளசய்படற்கமக ஸ்படர்ணப்டி அபபனக்கு
பமய்த்ட கமர்தங்கவந ழபட சமஸ்த்ம் பிடயத்டடி
ண்ஞழபண்டும். கமண க்ழமடமடய அறேக்குப் ழமபடற்கமக
ணவ கபமிம் ப்ழவணதில் வத்டக்ளகமண்டு

க்டயதில் உனகழபண்டும். சும்ணமறக்கமக இப்ழமட மம்
இனக்கய ஸ்டயடயதிழழத, „மன் டறம் ற்மட ஆத்ணம‟
ன்று கவட ண்ஞிக்ளகமண்டினப்டயல்
ப்ழதமணயல்வ. அடயழ (ஆத்ணமபிழ) டமன், ன்
ணமவதழதம, இத்டவ அறேக்வக ன்ண ன்ணணமக ற்யக்
ளகமண்டினக்கயழமழண! னடக்ளகன்மல் த்டவ
ழகமம், தம் ல்மம் பந்ட பிடுகயட? த்டவ
ஆவசகள் இறே இறே ன்று இறேக்கயன்?

மவ ஆமய்ச்சய, அடயறம் ணமத்ண - ீபமத்ணம
ளடய்பத்டயன் குல் (மன்கமம் மகம்)
அத்வபடம்
மவ ஆமய்ச்சய : அடயறம் ணமத்ண - ீபமத்ணம
என ளசப்னச் ளசமம்ன இனக்கயட'ளசமம்ன' ன்ட 'ளசம்ன' ன்டன்

டயரின. ளசப்ன ன்டம்

ளசம்னடமன். டணயழ் மவதில் 'ம்ன' ன்ட 'ப்ன' ன்று
ஆகயடயழ என ழபடிக்வக - இடயல் என ளமட பிடயழத
இனக்கயட. ளரிசமக, னெணமக என்று இனக்கயழமட
அடன் ளதரில் 'ம்ன' பனம். அடயயனந்ழட சயன்டமக

இன்ளமன்று பனம்ழமட, அல்ட சயன்டமக என்வச்
ளசய்கயழமட அடன் ளதரில் 'ம்ன' ன்ட 'ப்ன' ன்று
ணமயபிடும். டமய்ச் சக்கு „ம்ன‟; அடயயனந்ட பந்ட
குனந்வடச் சக்குகள் „ப்ன‟ ன்று ளசமல்மம். இனம்ன
ன்ட னெப் ளமனள் - அட (உ) ழமத்டக்குப் ழர்.
ஆமல், அந்ட இனம்வக் ளகமண்டு தில்ழப வன்
ழமட்மல் இனப்னப்மவட‟ ன்கயழமம். இழட ணமடயரி,
இறப்ச் சட்டி ன்ட இனப்னச் சட்டிடமன். „பம்ன‟ ன்ட
ளமடப்வதம ல்வ. இவடழத குறுக்கய என

பதறக்கு ல்வ கட்டும்ழமட „பப்ன‟ ன்கயழமம்.
கனம்ன ளமடப்ழர். அவடச் சயன்டமக particularise

ண்டம்ழமட (குயப்ிட் என்மக ஆக்கும்ழமட)
கனப்ஞ்சமறு, கனப்ட்டி ன்ளல்மம் ஆகயட.
னபர்கநமக இனக்கப்ட்பர்கள் ணன்ணடன்

வகதியனக்கய டடேவக் „கனப்ன‟பில் ன்றுடமன்
ளசமல்பமர்கள். 'கம்ன' ன்ட கனயக்குப் ளமடப்ழர்.
இவடழத என ணத்ழடமடு ழசர்த்ட அடன் மகணமகச்
ளசமல்றம்ழமட „கப்னம் கயவநனேணமக‟ ன்கயழமம்.

„டயனம்னபட‟ ளமடக்கமர்தம்; டயனப்ம், டயனப்னனவ

அவட 'ர்ட்டிகு'மகப் ண்டகயழமம்.

ன்று

பிவச் ளசமல்யல் „ம்ன‟ ன்யனப்ட ளதர்ச் ளசமல்யல்
„ப்ன‟ ன்மகயடம்

உண்டு. பினம்ன - பிவச் ளசமல்,

பினப்ன - ளதர்ச்ளசமல். டயனம்ன - டயனப்ம்
ன்வடக்கூ இப்டிச் ளசமல்மம்.
„ம்ன‟, „ப்ன‟ இண்வனேம்

சய ணதம் எழ அர்த்டத்டயல்

ளசமல்பவடனேம் மர்க்கயழமம். ம்ஸ்க்னடத்டயழழத

த்டக்கு 'அம்ன', அப்ன' ன் இண்டு ழர்கறம்

இனக்கயன். 'டெசய டம்ன', 'டெசய டப்ன' ன்று இண்டு
டயனுமகறம் ளசமல்கயழமம்.
ளமடபமகச் ளசமன்மல், ளமடபமதினப்ட „ம்ன‟, அடயழ
குயப்மக என்மக ஆக்கயட „ப்ன‟.
ளசமம்ன, ளசமப்ன-றக்கு பனகயழன். னன்மநில்

குனந்வடகள் சவணதல் பிவநதமட்டு பிவநதமடுபடற்குச்
ளசம்ிமல் ஆ மத்ங்கள்டமன் சயன்ச் சயன்டமகப்
ண்ஞிக்ளகமடுத்டமர்கள். அடமல் அபற்றுக்குச் „ளசப்ன‟

ன்று ளதர். ளசப்னப் மத்டயம் ன்டமக த்டவழதம

இனந்டமறம், குயப்மக குனந்வடகறவத பிவநதமட்டு
மணமன்கறக்ழக 'ளசப்ன' ன்று ழர் பந்டபிட்ட.
'ளசமப்ன' ன்ட

அவடத்டமன். இப்டி ளசம்ிமல் ஆ

ளமம்றம் சயன் பஸ்டறக்குச் 'ளசப்ன' ன்று ழர்
ற்ட்ின், அழட ழமத்டயமம ளரித
மத்ங்கநில் அடயகம் உழதமகயக்கப்டுபடம டீர்த்ட

மத்டயத்டக்குச் 'ளசம்ன' (ளசமம்ன) ன்று ழர்வபக்கும்டி
ஆதிற்று. டமய்ச் சக்கயன் ழரில் „ம்ன‟ பனம், அடயல்
உண்மகும் குனந்வடச் சக்கயன் ழரில் அட „ப்ன‟

ன்மகயபிடுளணன்ழல்பம? குனந்வட வபத்டக்
ளகமண்டினப்ட „ளசமப்ன‟ ன்டமல், டமதமர்

வபத்டக்ளகமண்டினப்ட „ளசமம்ன‟ ஆகயபிடுகயட!
பமஸ்படத்டயல் அடறம் ளசப்னப் மத்டயம்டமன்.
ஆத்ண டத்பத்டயயனந்ட இப்டி மவ ஆமய்ச்சயக்கு

பந்டபிட்ழமழண ன்று மர்த்டமல் இடயறம் ழபடமந்ட
ணமசமம் பனபடமக ணமடமம்

ண்ஞிக்ளகமள்நமம். ப்டிளதன்மல், „ம்ன‟ ன்ட
னெணம ணமத்ணம ணமடயரி, 'ப்ன' அடயயனந்ட பந்ட
ீபமத்ணம ணமடயரி ன்று வபத்டக்ளகமள்நமம்!
மத்டயம் ழடய்ப்டழம
ளடய்பத்டயன் குல் (மன்கமம் மகம்)
அத்வபடம்
மத்டயம் ழடய்ப்டழம
மவ, ழச்சு, ணஸ் ல்மம் அடிட்டுப் ழமகும்
ணமசமம் ழசயக்ளகமண்டினந்ழடமம். அடயல்

உணமத்டக்குச் ளசப்னச் ளசமம்வக் ளகமண்டுபந்ழடன்.
அட த்டவழதம மநமகக் கும்ிதிழ னவடந்ட அறேக்கு
கமய்ந்ட கணமய்ப் ிடித்டக்ளகமண்டினக்கயடமக

வபத்டக்ளகமள்ழபமம். அத்டவ அறேக்குக்கும் உள்ழந
ளசமம்ன இனப்ட பமஸ்டபம். ஆமல், அடமல் ன்
ப்ழதமம்? அவட த்டவ மள், த்டவ னநி ழமட்டு,
உரிணட்வ. ணண் இடமளல்மம் ழடய்க்க

ழபண்டிதினக்கயட? கநிம்ன ழசயழ பிடுகயடம? அடயழ
ிடித்டயனக்கய ச்வச ல்மம் ழமய் அட நிச்ளசன்று
ஆபடற்குத்டமன் இத்டவ ழடய்ப்டமக மம்
ளசமல்கயழமம். ஆமல் பமஸ்டபத்டயல் ழடய்ப்ளடல்மம்
கநிம்ன ழமபடற்கு ணட்டுந்டமன். அறேக்கு ல்மம் ழம
ிற்மடு மத்ம் டமழ நிச்ளசன்று இனந்டபிடுகயட!
மம் ஆக்கபில்வ. மத்த்வட மம் னடசமகப்
ண்ஞபில்வ; அடனுவத ரிசுத்டத்வடனேம் மம்

ண்ஞபில்வ. டடிப்மக அவட னெடிதினந்ட
அசுத்டத்வடழத டுத்ழடமம். அவ்பநறடமன்.

இந்ட ளசப்னப் மத்ம் ணமடயரிடமன் ஆத்ணம இனக்கயட. அட
ளடரிதமடடி அடன்ழணழ க அறேக்வக அப்ிக்
ளகமண்டினக்கயழமம். ம் ணயமழ யவக்கய
ண்ஞங்கள், பமதமழ ளசமல்கய பமர்த்வடகள்,

உம்மழ ளசய்கய கமரிதங்கள் இபற்மல் ல்மம்
கும்ி ணண்வஞக் ளகமண்டுபந்ட கணமகப்
டிதபிட்டினக்கயழமண. அப்டிதினக்கும்ழமட
உள்றக்குள்ழந ஆத்ணம இனக்கயட ன்மறம் அவடத்
ளடரிந்டளகமள்படற்குப் ரிசுத்டய ண்ஞத்டமழ

ழபண்டும்? னடயல் ணழம, பமக், கமர்தங்கநமல் ண்ஞி
ளகட்வப ல்மம் ழமக அழட ணழம, பமக்,

கமதங்கநமழழத அழக ல்வடப் ண்ஞித் ழடய்த்டத்
ழடய்த்ட அம் ழபண்டும் - கும்ி ணண் ழமக, ழபழ
ணண், ணட்வ, னநி ழமட்டுத் ழடய்க்கய ணமடயரி. னடிந்ட

னடிபிழ மர்த்டமல் இந்ட ணண், ணட்வ, னநி ல்மனம்
அசுத்டம்டமன். (த்ப குஞ வ்னத்டயக்குப் னநி ஆகமட.
மடக்கள், ஸ்யதமயகள் னநிவதத் டள்நநித்டமன்

ஆமம் ண்ஞழபண்டும்) ஆமறம் ஆம்த்டயழ
இவபடமன் அசுத்டத்வடப் ழமக்குகயவப. கவசயதில்
சுத்ட த்வடபிட்டுப் மத்த்வட அம்னகயழமட,
ளகமஞ்சங்கூ ணட்வ, ணண், னநிக்ழகமட இல்மணல்
அம்னகயழமம். டமல் அசுத்டத்வடப் ழமக்கயழமழணம
அவடனேம் அசுத்டளணன்று சுத்ட த்வடக் ளகமட்டி
அகற்றுகயழமம். இழட ணமடயரி கவசயதில் ணழம -பமக் கமதம் ல்மபற்வனேழண ஆத்ணமவப அசுத்டய

ளசய்வபடமன் ன்று ஜம பிசம டீர்த்டத்டயன்

டமவதில் அம்ி அப்னப்டுத்டயபித்டமன் ழபண்டும்.
அடற்கமக, னடயழழத அறேக்குக் கப்ி கநிம்ன
ிடித்டயனக்கய மத்த்டயல் ளபறும் சுத்ட ம் பிட்டு
அம்ிமல் ழமடணம? இப்டித்டமன் ஆம்த்டயழழத
ஆத்ண பிசமம் ணட்டும் ழமடம் ன்று ண்டபட.

ஆம்த்டயல் ணயழ ப்ழவண, க்டய னடயத ல்
ண்ஞங்கழநமடு, கட்டுப்மடு, பிதம் னடம

குஞங்கழநமடு, சரீத்டமறம் பமக்கமறம் சமஸ்த்ம்
ளசமல்கய சங்குக் கர்ணமக்கள், ழமகமம் னடம
த்கர்ணமக்கள் ண்ஞி, ன்ணமந்டணமகத்

டடிப்ழற்யபிட் ளகட்பற்வளதல்மம் ழடய்த்ட
அப்னப்டுத்டழபண்டும். அப்னம்டமன் இந்ட ல்
ணமசமங்கநிறம்கூ ஆத்ணமடேபத்டயன் சமச்படணம
சமந்டனம் ஆந்டனம் இல்வ ன்டமமல்
இபற்வனேம் ஜம டீர்த்டத்டயழ அம்ி
அகற்ழபண்டும். த்தமம் ண்டபட ன்டமக என்று
ளசய்படம்கூ ஆத்ணமபமக இனப்டற்கு

அந்தணமடடமன். அவடனேம் யறுத்டயபிட்டு ளபறுழண
ஆத்ணமபமக இனப்ழட னடிற. ஆமல், அட

கவசயதில்டமன். அந்டக் கவசய கட்ம் ப்டி க்கயட
ன்வட னத்டயதமழம பமர்த்வடதமழம பிநக்கய வபக்க
னடிதமட. ளன்மல் னத்டய, ணஸ், பமக்கு

ல்மபற்றுக்கும் ழணம என யவ அட.
இப்ழமட அடிக்கடி ழகள்பிப்டுகய உயத்
"ளகமழன்" அப்டித்டமன் ளசமல்கயட.* இபற்றுக்கு
அகப்மட யவவத இபற்மல் ப்டி பிநக்குபட?

அங்ழக ழம அப்னம் ணறம், பமக்கும், சரீ

ப்க்வஜனேழண ழமய்பிடுபடமல் இபற்மழ ண்டம்
மம் ணட்டுணயல்மணல் னண்தனங்கூ இல்மணற்
ழமய்பிடுகயட. ணறக்கும் பமக்குக்கும் ட்மடவடப்
ிடித்டபிட்பன் அப்னம், „மன் ன் இன்ின் னண்தம்
ண்ஞபில்வ? மன் ன் இந்டந்ட மத்வடப்
ண்ஞிழன்?‟ ன்ளல்மம்
ழகட்டுக்ளகமண்டினப்டயல்வ ன்று அந்ட உயத்டயழ
ளசமல்யதினக்கயட. ளசதவப் னரிந்ட அடற்கம வ
அடேபிக்கய கர்த்டமபமக ஆத்ணம இல்வ, அப்டி
இல்மட அடழப „டமன்‟ ன்று இபக்குத்

ளடரினேணமடமல் இப்டிதினக்கயமன். ஆமல் „டமவ‟த்
ளடரிந்டளகமள்நமட மம் அபன் ணமடயரி சும்ணமதினக்க
னடினேணம?
ழடய்த்ட சுத்டம் ளசய்கய ணண், னநி னடம
மணமன்கவந சுத்ட த்டயமல் அம்ி

அப்னப்டுத்டயத ிகு, இந்ட சுத்ட னம்கூச் ளசப்னச்
ளசமம்ில் எட்டிக் ளகமண்டினக்க பிடுபடயல். அந்ட
ம் இனந்டமல்கூக் கநிம்ன ிடிக்கத்டமன் ளசய்னேம்.
அடமல் த்வடனேம் எட்த் டவத்ட பிட்ழ

வபக்கயழமம். அப்டித்டமன் ஆத்ண ஜம யத்டயவத
எனத்டன் ளற்றுபிட் ின் த்தமனம்
ஆத்ணபிசமனம்கூப் ழமய்பிடுகயன்.
ன்மகத் ழடய்த்ட, ஈம் ழமக எட்த் டவத்ட
வபத்டமல்கூ, மள்ட்மல் கமற்யழ கவந்டயனக்கய
பஸ்டக்கள் ட்டுப்ட்ழ ளசமம்ில் ச்வச யபிடும்.

அடமல் அடிக்கடித் ழடய்த்ட

வபத்டக்ளகமண்ழடமினக்க ழபண்டும். ஆத்ண யஷ்வ
பிதனம் இப்டித்டமன். த்டவழதம
ம்ஸ்கமமடயகநமல் சுத்டயண்ஞி ின்ன ஆத்ண அடேபம்
பனபடம் ஆம்த்டயல் ணயன்ல் ளபட்டுகய ணமடயரி

இனந்டபிட்டு ணவந்டடமன் ழமய் பிடும். „ணயன்றக்கும்
ணயன்ல், கண் ளகமட்டுகய ணமடயரி இனந்டழமய்பிடுபட‟
ன்று ழகழமயத்டயல் ளசமல்யதினக்கயட. உள்ழந
யத்த யந்ட ணயன்மக அட இனப்வட மமதஞ

றக்டத்டயல் பிரிபமக பர்ஞித்டயனந்டமறம் அடேபத்டயழ
மர்ழடமணமமல் அட த்டவழதம மடவகறக்குப்
ிகும் ணயன்ளபட்டு ணமடயரி ளபட்டிபிட்டுப்

ழமபடமகத்டமன் ீண்கமம் இனக்கயட. அப்டி
உள்நபவ, அந்ட ஆத்ணமடேப ணயன்ல் ணவந்ட ிற்மடு,
எனடம் ழடய்த்டப் நிச்ளசன்று வபத்ட ளசமம்வ

ணறுடி ழடய்க்கயட ழம அடேஷ்மங்கவநனேம் ணற்
த்கர்ண மடவகவநனேம் ளடமத்டமன் ழபண்டும்.
இப்டிச் ளசய்டளகமண்ழ ழமய், னண்க (உய)

த்டயழ ளசமல்யதினக்கயமற் ழமக் கர்ணம ல்மம்

மசணமகய, ஹ்னடதத்டயல் பமம னடிச்சு அவ்பநறம்
ளடயத்ட பிறேந்ட ிற்மடுடமன் ஆத்ண யத்டய
சமச்படணமகயட. அப்ழமட ளசமம்ன ளசம்மக இல்மணல்
டங்கணமக ஆகயபிடுகயட. அப்னம் கநிம்ன ிடிக்கமட.

டங்கம்கூ கமக்ணத்டயல் நநப்ன குவந்ட ளணனகு
ழமழபண்டிதடமகயட. ஆத்ணம அடற்கும் ழணழ!
ன்வக்கும் ஜ்பயப்ன குவதமட றர்தன் ணமடயரி!
* „வட

ட்னடிதமணல் பமக்கமட ணத்ழடமடு

டயனம்ிபிடுகயழடம‟ ன்று ஆத்ணமடேபம் வடத்த்ரித

உயத்டயல் குயப்ிப்டுகயட. அவ்றயத்டயன்

ஆந்டபல்ய னும் குடயதில் இண்டு இங்கநில்
இச்ளசமற்ளமர் கமஞப்டினும், இவடத் ளடமர்ந்ட
றோசஞர்கள் னண்த-மம், கர்த்னத்பம் னநிதபற்வப்
ற்யச் ளசமல்பட இண்டில் ின்டமக உள்ந
இத்டக்ழக ளமனந்டம்.

றோசஞர்கள் ழபட ணந்டய னெபமகங்கவநப்
ளனம்மறம் டம்னவத ளமட உந்தமங்கநில்

கூறுபடயல்வ. டிப்ட்பர்கழநமடு உவதமடுவகதில்
அபர் இபற்வ நணமக டுத்டமறபடண்ழினும்,
ணயகுந்ட ணரிதமவடனேன் ழமற்யக் கமக்கழபண்டித

இம்ணந்த் பமசகங்கவந அச்சயழ அடயகம் ளகமடுப்ட
அபனக்கு உபப்மக இமணயனக்கமளணன்
யவப்னழழத ம்னவத ளடமகுப்னகள்
உனபமக்கப்ட்டுள்ந.
'வப

ல்ம' உபவண

ளடய்பத்டயன் குல் (மன்கமம் மகம்)
அத்வபடம்
'வப

ல்ம' உபவண

டயனப்டயதில் „வப ல்மக் கட்வந‟ ன்று வனத

கம மமக்கள் என்று வபத்டயனந்டமர்கள். டற்கமத்டயல்
அத்டவ அசுத்டத்டக்கும் ழகமதில்டமன் இம் ன்று
ஆக்கயதினக்கயழமம்! ப்மகமத்டயன் க்கம்
ழமபளடன்மழ னெக்வகப் ிடித்டக்ளகமள்ந

ழபண்டிதினக்கயளடன்று ளசமல்கயமர்கள். மன்

பனகயழன், ணந்த்ரி, கணயர் பனகயமளன்மல் அப்ழமட
ப்ட ழபழ. ணற் மநில் ப்டிதினக்கயளடன்று
க்டர்கள் டக்கப்ட்டுக்ளகமண்டு ன்ிம்
ளசமல்கயமர்கள். ப்மகமத்டக்கு ளபநிதிழ
ணட்டுணயல்வ; ந்யடயகநிழழத ளகமஞ்சங்கூ

சுத்டணயல்வ. ஸ்பமணய ழணழ சமர்த்டகய பஸ்த்ழண
ிடித்டஞிக்கும் ழகபணமக அறேக்ழகயதினக்கயட ன்று
டக்கப்ட்டுக் ளகமண்டு ளசமல்கயமர்கள்.
இழட ழடசத்டயல் ம் னன்ழமர்கள் ணறக்குப் ரிசுத்டய
டழபண்டித ஆதம், னத்டயறம் ண சுத்டயதமதினக்க
ழபண்டுளணன்டயல் கண்டம் கனத்டணமதினந்ட
அப்டிழத த்டயக் ளகமடுத்டயனக்கயமர்கள்.

அப்ழமட டயனப்டயதில் வப ல்ம கட்வந ந்ட
பந்டட. வப ல்ம ன்மல் 'மக்கம ணஸ்யன்' ணமடயரி
ல் ளபள்வந ளபழநளன்றும், ளமம் ளணல்யசமகறம்
இனக்கய டஞி, ழணழ ழமட்டுக்ளகமண்மல் ழமட்டுக்
ளகமண்டினக்கயழணம ன்ழ ளடரிதமட, உம்ளல்மம்
ளடரினேம். ல் வமக, ளணல்யசமக ளசற

ண்ஞிதினந்டடமல் உம்ழம, டவழதம டயழ

ழமட்மறம் ன்மகப் டிந்டபிடும். டநி ஈக்கசயற
(உம்ிம டவதிழம) இனந்டமல்கூ அப்டிழத

எட்டிக்ளகமண்டுபிடும். இப்டி அடன் texture இனந்டடமல்
டயழ அட ளகமஞ்சம்ட்டுபிட்மறம் அந்ட அறேக்கு
இடயல் எட்டிக்ளகமண்டுபிடும். அழடமடு ணல்யவகப் ன
ணமடயரி ளபள்வந ளபழநர் ன்றுழபழ இனந்டடமல்

அறேக்கு பழசம் இனந்டமல்கூ அவடத் டெக்கயக்
கமட்டிபிடும்.

டயனப்டயதில் ளனணமள் ந்யடமத்டயல் கர ழன
ளகமஞ்சங்கூ அறேக்கயல்மணல் ண சுத்டணமக வபத்டக்
ளகமள்நழபண்டும் ன்று ளமம்றம் கபணமக

இனந்டமர்கள். அிழகணம இளணன்மல் அிழக
பஸ்டக்கள் டவதில் டிந்ட அறேக்கு ஆகத்டமழ
ளசய்னேம்? அழடமடு டீத்டயன் ண்ளஞய் ளசமட்டுபட
னடமபற்மல் ிசுக்கமகய, அர்ச்சகர்கள் அடயழழத
க்கயழமட ளசமட ளசமட ன்மகயத் டவ
அறேக்கமக்டமழ ஆகும்? அப்டிப்ட் னெஸ்டமத்

டவவத ன்மகத் ழடய்த்டத் ழடய்த்ட அம்ிபிட்டு,
டஞிகவநப் ழமட்டுப் ழமட்டுத் டவப்மர்கள். னடயல்

அப்டித் டவக்கய டஞிகழந ளகமஞ்சம் அறேக்கமகத்டமன்
இனக்கும்.
ம் படுகநில்
ீ
கூ அப்டித்டமன் - டவக்கய

டஞிவதப் „னசு‟, „சுனவஞ‟ ன்று ளசமல்ழபமம். அட
அறேக்கமகத்டமன் இனக்கும் மம் சுத்டணமதினக்கும் ழமட

அட ழணழ ட்மழ ிடிக்கமட – அப்டிதினக்கும்! எழ

அறேக்கமய் உள்ந இத்வட ல் டஞிதமல் டவத்டமல்
ல் டஞினேம் அறேக்கமகய பஞமய்பிடும்
ீ
ன்டமல்
அடற்ளகன்ழ என அறேக்குத் டஞி வபத்டக்

ளகமண்டினப்ழமம். மம் கமவ வபத்ட க்கும் டவ
ழமன்பற்வ இப்டி அறேக்குத் டஞிதமல்
டவப்ழடமடு யறுத்டயக்ளகமண்மறம், மம் உட்கமனகய

ணவஞப் வக னடமபற்வத் ழடய்த்ட அம்னகய

ழமட இப்டி ளமம் அறேக்கமதினக்கும் டஞிதமல்

டவக்கமணல், ளகமஞ்சம் சுத்டணமனேள்ந டஞிதமல்டமன்
டவப்ழமம். ஸ்பமணய பிக்த்டக்கு அிழகம்
ளசய்ட டவப்ளடன்மல் யச்சதணமகச் சுனவஞதமல்
ளசய்த ணமட்ழமம். னடயல் ஏநற சுத்ட பஸ்த்த்டமல்
டவத்டபிட்டு, அப்னம் ன்மகக் கமய்ந்ட இன்ளமன
சுத்ட பஸ்த்த்டமறண டவப்ழமம்.
டயனப்டயதில் பிக்த்வட ணட்டுணயல்மணல் ந்யடயத்
டவவதழத வ்பநற சுத்டணமக
வபத்டக்ளகமண்டினந்டமர்கள் ன்மல், ளனணமள்
ந்யடமத்டயல் னடயல் டடிணம வனத

பஸ்டங்கநில் ஆம்ித்ட, அவடபி ழணறம் ழணறம்
சுத்டணம ளணயசம டஞிகநமல் டவத்டக்ளகமண்ழ

ழமபமர்கள். கவசயதில் வப ல்மவபப் ழமட்டுத்
டவப்மர்கள். டநினைண்டு அறேக்ழகம ிசுக்ழகம
இனந்டமல் கூ அந்ட பஸ்த்ம் கமட்டிக் ளகமடுத்டபிடும்.
இன்ளமன வப ல்ம, அப்னம் என்று ன்று அந்ட
பஸ்த்த்டயறம் ளகமஞ்சம்கூ அறேக்குப் டிதமடபவ
டவத்டக்ளகமண்ழ ழமக ழபண்டும் ன்று மமக்கள்

கட்வந வபத்டயனந்டமர்க்ந. அடயல் டநிக்கூ அறேக்குப்
டிதமணயனக்கயடம ன்று ரீக்ஷீத்டப் மர்ப்டற்ளகன்ழ
என ணஞிதக்கமன் ழமட்டினந்டமர்கள். அவ்பநற
சுத்டணமக, னெபர் ிம்த்வட வபத்டக்ளகமள்கய
ணமடயரிழத அபர் இனக்கய கர்ப்க்த்வட
வபத்டக்ளகமண்டினந்டமர்கள்.

னடயழழத வப ல்மவபப் ழமட்டுத் டவத்டமல்
அடழப கயனயந்டழமய்பிடும். த்வட ல்மம்

ளனம்மறம் டடிணம சுனவஞகநமல் டவத்டபிட்டு,
குப்வ ழகமடகவநனேம் அபற்மல் னக்கமழ னெடபமசய
டவத்டபிட்டுத்டமன் வப ல்மறக்குப்
ழமகழபண்டும்.

அத்வபடணமக ஆத்ண டத்பத்வட யவத்ட த்தம
பிசமம் ண்ஞிக்ளகமண்டினப்ட ளபள்வந
ளபழநளன்று ளணல்யசு வப ல்ம ழமட்டு
ணவத் டவத்ட பிடுகய ணமடயரி! டற்ழமட எழ
ணயணமகறம், ஆவசப்வச இக்குப் ிசுக்கு ன்று

எட்டிக்ளகமண்டும், ழகமம் ழமம் னடயதபற்மல் கடு
னம கல்டவ ணமடயரினேம் உள்ந ம்னவத

ணயழ அந்ட த்தம ல்மவபப் ழமட்டுத்
டவத்டமல் இடறம் சுத்டணமகமட; அடறம்
கயனயந்டழமய்பிடும். டடிணம சுனவஞதில்டமன்

ஆம்ிக்க ழபண்டும். அடமல்டமன் இந்த்ரிதக்வந
வபத்டக்ளகமண்டு அபற்வக் ளகமண்ழ ளறுபடம
க்னஸ்டமச்ண அடேழமகங்கநில் ஆம்ித்டயனக்கயட.
ஆமறம் வனத அறேக்வக இந்டச் சுவஞனேம்

டவத்ளடடுக்கய ணமடயரி, வனத கர்ணமவபப் ழமக்கயக்
ளகமள்வந ரீடயதிழ சமஸ்த் பிடயகநின்டி இடயறம்
கட்டுப்மடுகவந ற்டுத்டயக் ளகமடுத்டயனக்கயட.
ணடம்ந்டணம அழக சங்குகநம கர்ணமகவநனேம்
ளகமடுத்டயனக்கயட. இப்டி அழக கர்ணமக்கவநப்
ண்ஞிப்ண்ஞி ன்ணமந்ட அறேக்குகவநதத் டவத்டக்
ளகமண் ின்டமன் த்தம பிசமத்டக்குப் ழமகனடினேம்.

ஆம்த்டயழழத அப்டிப் ண்டபட ம்வணழத
ணமற்யக்ளகமள்நபமகத்டமன் ஆகும்.

ஆமறம் ஆம்த்டயல் ளகட்டிச் சுனவஞவதப் ழமட்டுத்
டவக்கும்ழமழட, அப்டித் டவக்கயபன், „கவசயதிழ
ணஞிதக்கமன் வப ல்மப் ரீவக்ஷ த்டபமன்.
அடயல் திக்க ழபண்டுண‟ ன்வட ணக்கமணல், அந்ட

யவறழழதடமன் அறேந்ட அறேந்டத் டவப்மன்.
அடழம, கர்ண அறேக்குக் கனயபடற்கமகழப சமஸ்த்ங்கள்
பர்ஞம், ஆச்ணம் ன்று பகுத்ட எவ்ளபமன ஸ்ழயல்
ன்ளன் ளசய்தழபண்டுளணன்று ளசமல்கயழடம
அபற்வளதல்மம் மம் ணழம பமக்கமதங்கவநக்
ளகமண்டு ண்ஞிக் ளகமண்டினக்கும்ழமடம்,
'இடற்ளகல்மம்

னடிற ணழமடீடணம, பமக்குக்கு

அப்மற்ட்டம, கமர்த ப்ஞ்சத்டக்கு அப்மற்ட்
ஆத்ண மக்ஷமத் டமம்டமன், அவட ஜமபிசமத்டமல்
அவனேம் யவக்குக் ளகமண்டு பிடுபடற்குத்டமன்

இப்ழமட, மம் ளசய்னேம்டிதம ல்மனம்' ன்கயன்
என யவப்வ வபத்டக்ளகமண்ழ இனக்கழபண்டும்.
என மத்த்வட அம்னம்ழமட கவசயதிழ சுத்ட
த்வட ணட்டும்பிட்டு, னடயழ சுத்டயக்குப்

ிழதமணம னநி, ணண் னடமபற்யன் ழகமட, டெள்
னடயதவப இல்மணல்

அப்னப்டுத்டகயழமளணன்ழடமடு, னடயழ ணண்வஞனேம்
னநிவதனேம் ழமட்டுத் ழடய்க்கயழமடகூ அபற்ழமடு
சுத்ட த்வடக் ளகமஞ்சம் ழசர்த்டக் ளகட்டிதமகக்

கவத்டக்ளகமண்டுடமழ ழடய்க்கயழமம்? அந்ட ணமடயரி

ஆம்க் கமத்டயல் ணழம இந்த்ரிதமடயகநமல்

கர்ணமக்கவநச் ளசய்கய கமத்டயறங்கூ ஆத்ண
சயந்டவத் டீர்த்த்வடக் ளகமஞ்சம் இபற்யல் ளடநித்ட
ளகமள்நத்டமன் ழபண்டும். ஆம்த்டயயனந்ழட அழக
கர்ணமக்கறக்கயவதிறம் த்தமத்டக்ளகன்று, ஆத்ண
பிசமத்டக்ளகன்று ளகமஞ்ச கமம் எடக்கத்டமன்
ழபண்டும்.
ட என்வழதம மம் ழடய்த்ட சுத்டம் ளசய்கயழமம்
ன்மறம், இத்டவ கஷ்ப்ட்டு மம் ழடய்த்ட அம்ி
கவசயதிழ சுத்டணமக ஆகய அந்ட என்று - ளசமம்ழம,
டவழதம, பிக்ழணம டழபம என்று - இனக்கயழட

அந்ட என்வ மம் னடயடமகப் ண்ஞபில்வ. அவட மம்
டபமகழபம ணமற்யபிறம் இல்வ. அட இனக்கயடி

டமன் இனக்கயட. அடன் ழணழ ழசர்ந்ட, ஆமல் அழடமடு
ழசக்கூமடடம பஸ்டக்கவந மம்
ழமக்கயழமளணன்ட டமன் மம் ண்ஞி ளடல்மம்.
இப்டித்டமன் ஸ்பதம் யத்டணமக ப்ழமடம்

இனந்டளகமண்டினக்கய ஆத்ணம அடன் ஸ்பமபணம
ஸ்டயடயதில் ப்கமசயக்கும்டிச் ளசய்படற்ழக டமன் ளசய்கய
மடவளதல்மம். அடன்ழணல் டிந்ட அவட

ணவத்டக்ளகமண்டினக்கய ணமதம ஸ்னஷ்டிதம ணவசப்
ழமக்குபடற்குத்டமன் அழக கமர்தங்கவநச் ளசய்த
ழபண்டிதடமதினக்கயட. ணஸ் ன்கயழமட
அந்டஃகஞம், பமக், கமதம் ல்மபற்வனேந்டமன் அடயல்
ழசர்த்டபிடுகயழன். அழட ணமடயரி, கமர்தம் ன்னும்ழமட
ணயன் கமர்தணம ண்ஞங்கவநனேம் ழசர்த்டத்டமன்
ளசமல்கயழன்.

ல்டயல் ளகட்ட கக்கமணயனக்க
ளடய்பத்டயன் குல் (மன்கமம் மகம்)
அத்வபடம்
ல்டயல் ளகட்ட கக்கமணயனக்க
டப்னக் கமர்தம், டப்ன ண்ஞணம கமண க்ழமடம் ஆகயத
ழமபடற்ழக சமஸ்த் ரீடயதம த் கமர்தங்கவந

பர்ஞமச்ணப்டி ளசய்பட, அன்ன ழமகமம், க்டய, ஞிற
னடம ல் ண்ஞங்கவந பநர்த்டக் ளகமள்பட

இவப ல்மம். டப்னக் கமரிதங்கள், அத் வ்னத்டயகள்
ன்வபழத ஆம்த்டயல் ளசமன் ழடபமற

னேத்டத்டயல் அற கஞங்கள். ல் கமர்தங்கள், த்
வ்னத்டயகள் ழடப கஞங்கள். இந்டச் சண்வதில்

ழடபர்கறக்கும் ளகமஞ்சம் ளகமஞ்சம் அற குஞங்கள்
ற்டுபடண்டு! அறர்கநின்ணீ ட க்ழமடம் ற்டுபட,
அபர்கவந இபர்கள் சய ணதங்கநில் பஞ்சவதமக

ணமற்யக்கூ திப்ட, அம்னடம், க்ஷ்ணய ழமன் உத்டண
பஸ்டக்கவநப் ளறுபடயல் அறர்கறக்குப் ழமட்டிதமக
ழடபர்கறக்கும் ஆவச (கமணம்) உண்மபட- ன்யப்டி

ல்டயழழத ளகட்வபனேம் கப்வடப் னமஞங்கநில்
மர்க்கயழமம். ணமர்த்ட த்தம் ன்ட ல்ட
ன்டற்குங்கூ அப்மற்ட்ட ன்று கமட்ழப
இப்டிதினக்கயளடன்று ளசமல்மம்.
ழடபர்கறக்கு ற்டும் அறத்டங்கநில் ளமம்றம்
டஷ்த்டணம என்வ உயத்டயழழத

ளசமல்யதினக்கயட. அறர்கவந தித்ட னடித்டின்,

ழடபர்கள், 'ணக்குப் ணமத்ணம ளகமடுத்டயனக்கய சக்டயவதக்
ளகமண்டும், அபனுவத க்னவதமறம்டமன் மம்

தித்ழடமண' ன்று உஞமணல், 'ம் சக்டய ளகமண்ழ
தித்ட பிட்ழமணமக்கும்' ன்று கர்பப்ட்மர்கநமம்.
இப்டி என உயத்டயல்* கவட ளசமல்யதினக்கயட
இட ழம மம் ண்டம் த்கர்ணம, உமவ

னடயதபற்யறழணகூ ளகமஞ்சம் டப்னகறக்கும் இம்
ளகமடுத்டப் ழமகக்கூடும்டமன். னடிபிழ மம்

மடயக்கும் மடவக்கும் அபனழந கமஞம்
ன்வட ணந்ட, „மணமக்கும் மடயத்ழடமம்‟ ன்று
டற்ளனவண ற்மம். அடற்கமகத்டமன் இவப ல்மம்
பமணல் னடிந்டணட்டும் மடகமத்டக் ளகமள்படற்கமக
ஆம்டயயனந்ழட ளகட்ழடமடு ல்டற்கும்
அப்மற்ப்ட்டம அத்வடப யவதின் யவப்ன

ழபண்டும் ன்ட. 'மம் ண்டகய இந்ட டறழண
யணம ணக்கமக இல்வ; ழடம என ழபத்டயல்
ணமட்டிக்ளகமண்டு பிட்ழமம்; அட ம மர்ட்மகத்டமன்

இனக்கட்டும்; இல்மபிட்மல் ஆண்டிப் ழடசயதமகத்டமன்
இனக்கட்டும்; ம ழபணமமறம் அந்ட கர ரிம்,

குண்ம், ீடமம்ம் ல்மபற்வனேம் அபிழ்த்டப்
ழமத்டமன் ழபண்டும்; ஆண்டி ழபணமமறம்
ளமய்டடமடி, மமம் ல்மபற்வனேம் டுத்டப்
ழமத் டமன் ழபண்டும்' ன்று என
யவப்வக்ளகமஞ்சம் ளகமஞ்சம்
வபத்டக்ளகமண்ழதினக்க ழபண்டும். அப்ழமட இந்டப்
ளமய் ழபத்டக்குள்ழநழத மம் ல்பன் ழபம்
ழமடும்ழமட ளகட்வப பந்ட ழசர்ந்டபிமணல்

கமப்மற்யக் ளகமள்நமம். இளடல்மழண யவத்ட யற்கக்

கூமடவபடமன் ன் யவப்ன ற்டும்ழமட ல்
மக மத்ணமக, அடபட ழடபர்கள் ணமடயரி ழபம்

ழமடும்ழமடகூ, அவடழத ஸ்டயணமகக் கமப்மற்யக்
ளகமள்படற்கமக டறம் ளசய்தமணயனப்ழமம். டமங்கள்
ழடபர்கநமக இனக்கய யவதிழழத ஸ்டயணமக இனக்க
ழபண்டும் ன் அிணமப் ிடிப்ிமல்டமன்

னமஞங்கநில் பனம் ழடபர்கறம் அவ்பப்ழமட டப்ில்
ழமட. ல்மழண ளமய் ழபம், ய மம் இல்வ
ன்று மம் அயந்டமல் ழடபர்கறக்கு உண்ம

அம்மப கர்பம் ணக்கு உண்மபடற்கு இம்
இல்வ.
„அம்மபம்‟ ன்மல்

என அர்த்டம் „மன் ன்ட ன்

ன்று உஞர்பட‟. 'அட இப்ழமட ணக்குத்

ளடரிதழபதில்வ. ளடரிதபிமணல் ம்னவத கர்ணம
அறேக்கமகப் டிந்டயனக்கயட. அவடத் டவக்கழப
இத்டவ மடும் டுகயழமம்' ன் ண்ஞத்வட

அன்ன்றும் ளகமஞ்சம் பநர்த்டக்ளகமண்டு பிட்மல்,
அப்னம் அம்மபனம் கர்பனம் ப்டி உண்மகும்?
ணயமல் உண்மகும் அம்மபம் ழமகச்ளசய்கய
மடவதிழழத அம்மபப் மணயறனக்க ஆத்ண
சயந்டவ அபசயதம். ஆமல், அட ஆம்ப் டிகநில்
அடயகம் மத்தணயல்மடடமல் அம்மபம் ழமபடற்கும்,
த்குஞம் பநர்படற்கும், த் கர்ணம ண்டபடற்கும்
ஆடமணமக அப்ழமட இனக்கய ளரித டவஞ ஈச்ப
க்டயழத. ணவக் கண்டி அவதபிமணல்,
ீபனுக்குக் கர்ண ணமர்க்கணமட அழக த்

கமர்தங்கவநக் ளகமடுத்ட சுத்டய ண்ிமறம் அட (அந்ட

ணஸ்) அன்ிழ பநர்படற்கு ஈச்ப க்டயடமன்
ஆடமணமக இனக்கயட.
* ழகமழமயத்

அன்ின்  ளதர்கள்
ளடய்பத்டயன் குல் (மன்கமம் மகம்)
அத்வபடம்
அன்ின்  ளதர்கள்
க்டய ன்ட ஈசிம் வபக்கும் அன்னடமன்.
அன்னக்ழக அட தமவக் குயத்ட வபக்கப்டுகயட
ன்வடப் ளமறுத்ட ழபறுழபறு ழர்கள் உண்டு. ண
பதயரிம் வபக்கும் அன்னக்கு ஸ்ழயடம், ட்ன
ன்று ழர். ளரிதபர்கநிம் வபக்கய அன்ன ணரிதமவட. குனந்வடதிம் வபக்கும் அன்ன பமத்ல்தம். கடமமதகன் - மதகய அன்ன ளகமள்பட
ச்னங்கமம். ம்ணமடயரி மடமஞப்ட்பர்கள் ம்வணபி
டீர்கநினம் கஷ்ப்டுகயபர்கநினம் வபக்கும்
அன்னக்குப் ரிற ன்று ளதர். அடழப ம்வணபி

ணம ளரிதபர்கள் ம்ணயம் வபக்கும்ழமட அனள்,
க்னவ ன்ளல்மம் ழர் டுக்கயட. ளபறுழண ரிபமக
என ஆறுடல் டனபடமக ணட்டுணயன்ய டீ யவவத,

கஷ் ஸ்டயவதப் ழமக்கடிக்கும் சக்டயழத ணமன்கநின்
அனறக்கு இனக்கயட. அடன் உச்சயடமன் ஈச்பன்
ம்ணயம் வபக்கும் ரிபம அன்ன. ணகனவஞ,

அடேக்ம் ன்று அடற்குப் ழர் ளசமல்கயழமம். அந்ட

ஈச்பிம் மம் வபக்கய உசந்ட அன்னடமன் க்டய
ன்ட.

க்டய - அன்ின் க்ஷஞம்
ளடய்பத்டயன் குல் (மன்கமம் மகம்)
அத்வபடம்
க்டய - அன்ின் க்ஷஞம்
அன்ன ன்மல் ன்?
ம் ணஸ் இன்ளமன ணயல் அப்டிழத கந்ட
பிடுபட.

னடிறயவ ன்? ஆத்ணமபிழ ணஸ் கவந்டபி
ழபண்டும். அப்டி ஆத்ணமபிழ ணஸ் கவபடற்கும்,
இன்ளமன ணயழ அன்மழ கப்டற்கும் ன்
ம்ந்டம்?
கவபடற்கு னந்டயத ஸ்ழஜ் கப்ட. சர்க்கவவத
னடயல் மயல் ழமட்டுக் கக்கழபண்டும். அப்னந்டமன்
கவனேம். இண்டு பஸ்டக்கள் என்றுக்ளகமன்று அந்தணமக
இனக்கும்ழமட இண்டும் என்ழமளமன்று கக்கயன்.
அப்னம் என்யழ ணற்ட கவத ஆம்ித்ட னடிபமகக்
கவந்ட னடிந்டின் இண்டு இல்வ; என்றுடமன்
இனக்கயட. இட 'க்தம்' ஆகயபிடுபட ன்மர்கள். 'கம்'
ன் என்யன் டன்வணவத அவபழட 'க்தம்' மயல்
சர்க்கவவதக் கக்கும்ழமட மறம் சர்க்கவனேம்

ழபழதமகத்டமன் இனக்கும். 'கப்ன' ன்ட இன ழபறு
பஸ்டக்கள் உள்நழமடடமன் ற்னடினேம். அட

கணம, அத்வபடணம கவப்ில்டமன் னடிந்டமக

ழபண்டும் ன்யல்வ. த்வபடக் கப்ன அப்டிழத
யன்றுபிமம். அக்ஷவடவதனேம் ள்வநனேம் பமத்தமர்
கந்ட வபக்கயமர். அவப என்யல் இன்ளமன்று
கவந்ட க்தணமகய பிடுபடயல்வ.
ஆத்ணம ழபறு என்யன் கப்ழ இல்மணல் ஸ்பச்சணம
கணமக, டன்ில் டமமக, டிதமக இனப்ட ன்று
மர்த்ழடமம். அடமல் அடயழ ளகமண்டுழமய் ணவக்
கப்ட ன்மல் னடிதமட கமர்தம். ணஸ்டமன்
ஆத்ணமபின் கயட்ழழத ழமகனடிதமழட! இவட ப்டி
அடயல் ழமய்க் கக்கும்டிச் ளசய்பட? இந்ட

இத்டயல்டமன் இண்மக இனந்ட கக்கக்கூடிதடமக
அந்ட ஆத்ணமவபழத ஈச்பன் ன்று வபத்ட க்டய

ண்ஞ ழபண்டிதினப்ட. ணமத்ணம, ீபமத்ணம ன்று
த்வடபணமகப் ிரித்ட ளசமல்பட இங்ழகடமன். ீபமத்ணம
சயன் ணஸ், ணமத்ணம ணம ணஸ் ன்று

மர்த்ழடமம். சயன் ணஸ் ந்டத் ளடமர்னணயல்மட
ஆத்ணமழபமடு கக்க னடிதமட. ஆமல், அவடப் வத்ட
ணம ணழமடு கக்க னடினேம். இவட அடடமன்

வத்டட ன்டமழழத, டமதமரிம் குனந்வட அன்ழம
கக்கய ணமடயரி கக்க னடினேம். அந்டப் ணமத்ணமறம்
டமதமர் ணமடயரி அன்ழமடு ீபமத்ணமறன் கந்ட
அடேக்கம் ளசய்பமர், அல்ட ளசய்னேம். ீபமத்ணம
க்டமகயப் ணமத்ணம ன் ஈச்பிம் அன்ில்
கக்கயமன் இண்மகக் கந்டின் இண்க் கந்ட
கவகய யவவத ஈச்பழ அடேக்யக்கயமன்.

அப்னம் த்வடபணம ீபமத்ண - ணமத்ண ழடம்
இல்மணல் எழ ஆத்ணம ன்மகயபிடுகயட.
க்டயதமல் அத்வபட னக்டய
ளடய்பத்டயன் குல் (மன்கமம் மகம்)
அத்வபடம்
க்டயதமல் அத்வபட னக்டய
கர வடதில் கபமன் இப்டி ஸ்ஷ்ணமகச்
ளசமல்யதினக்கயமர்:
க்த்தம ணமம் அிமமடய தமபமந் தச்சமஸ்ணய டத்த்பட: |
டழடம ணமம் டத்த்பழடம ஜ்ஜமத்பம பிசழட டத் அந்டம்
||*

„க்டயதிமழழத

மன் ப்டிப்ட்பன், தமர் ன்று

எனத்டன் உண்வண யவவதத் ளடரிந்டளகமண்டு,

அடற்கப்னம் அந்ட உண்வண அயபிமல் க்குள்ழந
னகுந்ட பிடுகயமன்‟ ன்கயமர். „அந்டம் பிசழட‟
ன்கயமர். „பிசழட‟ ன்மல் „னகுகயமன்‟. „அந்டம்‟
ன்மல் „அந்டணயல்மணல்‟ ன்று அர்த்டம். „அந்டம்‟

ன்மல் இவளபநி. „அந்டத்டயல் ளடமங்குபட‟ ன்று
ளசமல்கயழமம் அல்பம? „அந்டம் பிசழட‟ ன்மல்
ணமத்ணமறக்கும் ீபமத்ணமறக்கும் இவளபநிழத
இல்மணல் இபன் அபிழழத என்யபிடுணமறு உள்ழந
ப்ழபசயக்கயமன் ன்று அர்த்டம்.
க்டயதிழழத எனத்டன் ஈச்பின் ய ஸ்பனொணம
ஆத்ணமறக்குள்ழந ழமய்பிபில்வ. க்டயதிமழ,

அடமபட அவட பனயதமகக் ளகமண்டு, அந்ட யவக்குப்

ழமகயமன். க்டய யவதில் ழபழதமக இனப்ழடமடு,
த்வடப ழணமக்ஷத்ழடமடு க்ஷ்தம் யத்டயக்கபில்வ.
அடற்கப்னம் – „டழடம‟ ன்மல் „அடற்கு அப்னம்‟ ன்று
அர்த்டம் - அத்வபடணமய் அபனுக்குள்ழநழத ழமய்பிடும்
னடிபம ழணமக்ஷம் யத்டயக்கயட.

இடற்கு ஆசமர்தமள் மஷ்தம் ண்டம்ழமட „தமபமந்‟ –
„கபமன்

ப்டிப் ட்பன்‟ ன்று க்டன்

ளடரிந்டளகமள்கயமன் ன்டற்கு அர்த்டம் ளசமல்றம்
ழமட, க்டயதிழ எனத்டன் னடயல் ணமத்ணமவப
கத்கமஞமகறம், கத்வட த்டபமகறம்டமன்

த்வபடணமகத் ளடரிந்டளகமள்கயமன் ன்கயமர். „உமடய
க்னட பிஸ்ட ழட‟ம அபவத் ளடரிந்ட

ளகமள்படமகச் ளசமல்கயமர். அடமபட, பிட குஞ, கர்ண
உமடயகநமல் குறுக்கப்ட் மமபிட ப்ஞ்சணமகறம்
அபன் பிரிந்ட பிடணமக ழடப்ட்டினப்வடழத
னடயல் ளடரிந்டளகமள்கயமன். அப்னம் இத்டவ

ழடத்டக்கும் எழ ழடணற், இண்ற் அயறடமன்
கமஞணமதினக்க ழபண்டுளணன்று, „அத்வபடம், வசடன்த

ணமத் க ‟ணமகத் ளடரிந்டளகமள்படமகச் ளசமல்கயமர்.
இப்டிச் ளசமன்டமல் ீபணஸ் ணம ணயம் ழட
மபத்டன் ழமய் ழடணமகழப மர்த்டமறம், அந்ட ணம
ணம ஈச்பன் இடன் ழட உஞர்ச்சயவதப்
ழமக்குகயமன் ன்று த்பிக்கயட.
„த்பி‟தமக

ணட்டும் இங்ழக இனப்வட அடுத்ட

ச்ழமகத்டயல் கபமன் ஸ்ஷ்ணமகத் ளடரிபிக்கயமர் –„ணத்

ப்மடமத் அபமப்ழமடய சமச்படம் டம் அவ்ததம்‟
„ன்னுவத

அடேக்த்டமல் எனபன் சமச்படணம,

ணமறுடயல்மட யவவண அவகயமன்‟ ன்கயமர். அந்ட
யவடமன் அத்வபட ழணமக்ஷம். குஞ ப்ஹ்ணத்டயம்
எனத்டன் க்டயனேன் ழமய் த்வபடணமக அன்ன ளசய்ட

ளகமண்டினந்டமல், அடன் அடேக்த்டமல் அபன் யர்குஞ
ப்ஹ்ணத்டயல் க்தம் ளற்று பிடுகயமளன்று
ளப்டுகயட. அட (குஞ ப்ஹ்ணணம ஈச்பன்)

டமழ இபவ ழபறுடுத்டயக் கமட்டித கமஞ பஸ்ட ?
அடமல் அடழப அந்ட ழபறுமட்வ அனயத்ட
என்மகறம் ஆக்கயபிடுகயட.
இங்ழக டன்வழத ணமத்ணமபமக ளபநிதிட்டுப் ழசயக்
ளகமண் கபமன், மவந்ட ச்ழமகம் டள்நி**, ர்ப
னடங்கநின் ஹ்னடதத்டயறம் இனந்டளகமண்டு

ளமம்ணமட்க்கமன் ணமடயரி அபற்வ ணமவததமல்
ஆட்டிக் ளகமண்டினக்கய ணமத்ண சத்டயவத „ஈச்பன்‟
ன்று ளசமல்யபிட்டு, அடுத்ட ச்ழமகத்டயல் அந்ட

ஈச்பின் அடேக்த்டமல், சமச்படணம ண சமந்டய
யவ யத்டயக்கும் ன்கயமர். அந்ட யவடமன் ழணமக்ஷம்.
ழணமக்ஷம் என்றுடமன் சமச்பட சமந்ட யவ. „ணழம

இந்த்ரிதங்கநமல் ற்டுகய ல்ம மபங்கவநனேம்
டயட்டி ஈச்பிம் சஞமகடய ளசய்டபிடு. அடமபட
சயன் ணவ அப்டிழத ணம ணயன் னன்மழ
ழமட்டு அர்ப்ஞம் ளசய்டபிடு. அபனுவத அடேக்
ப்மடணமக சமச்பட சமந்டணம ழணமக்ஷத்வட
அவந்டபிடுபமய்‟ ன்கயமர்.

டழணச சஞம் கச்ச ர்ப மழப மட |

டத் ப்மடமத் மம் சமந்டயம் ஸ்டமம் ப்மப்ஸ்தய
சமச்படம் ||***
ீப ணஸ் கர்ண ணமர்க்கத்டமல் சுத்டயதமகய, டக்குக்
கமஞணம ணம ணயம் க்டய ணமர்க்கத்டயல் ழமய்
ப்ழவண ண்ஞி, அடேக்த்டமல் ஜம ணமர்க்கத்டயல்
ப்ழபசயத்ட, அடற்கும் னெணம ஆத்ணமபின்
மக்க்ஷமத்கமம் ளறுகயட ன்று ற்டுகயட.
„ளறுகயட‟ ன்மறம்

அங்ழக ணஸ் ன்று என்று

ளற்றுக்ளகமள்கய பஸ்டபமகறம், ஆத்ணம ன் என்று
ளப்டும் பஸ்டபமகறம் இல்வ. ஆத்ண

அகண்த்வடத் டண்டித்டக்கண்ணம ீபமகக்குறுக்கயத
ணஸ் ழமழதழமய் பிடுகயட; அப்னம் அகண்ம்

டமமக இனப்வட உஞ னடிகயட. டண்த்வடழத
மம் ன்று யவப்ட ழமகழபண்டும். அடமபட, ணஸ்
டன்வழத இனப்டற்கு ளகமஞ்சம் ளகமஞ்சணமகச்
ளசமல்யக்ளகமடுக்க ழபண்டும்.
* அத் 8

ச்ழம 55

** அத் 18

*** அத் 18

ச்ழம 61

ச்ழம 62

க்டய - அன்ின் அபசயதம்
ளடய்பத்டயன் குல் (மன்கமம் மகம்)
அத்வபடம்
க்டய - அன்ின் அபசயதம்

டண்மகப் ிரிந்ட 'டமன் டமன்' ன்று இனந்ட ணஸ்
இன்ளமன்யல் கக்க ழபண்டுளணன்று

யவக்கயழமடடமன் டன்னுவத டி அங்கமத்வட
- individuality ன்வட இனக்க ஆம்ிக்கயட. இப்டி ணஸ்
கப்டடமழ அன்ன? ந்ட ப்மஞிதிம் அன்ன

வபத்டமறம் அப்ழமட ணஸ் டன்னுவத சயன்
டித்டன்வணவதழத ழமயத்டக்ளகமண்டு, டன்வழத
வணதணமக வபத்டக் ளகமண்டு கமர்தம் ளசய்பட ன்வட
ஏநறக்கு பிட்டு பிட்டு, அன்னக்கு உரிதமடமகய

ப்மஞிக்கமக என்வச் ளசய்த ஆம்ித்டயனக்கயட.
இடமல் ணறக்கு ஸ்பந்டணமக ந்டபிட மனம்

இனக்கப்மட ன்ட னக்தம். ஸ்பந்ட மம் பந்ட
பிட்மல் அட டன்வழத ழமயத்டக் ளகட்டிப்டுத்டயக்
ளகமள்கயளடன்றுடமன் அர்த்டம். இம்ணமடயரி

இன்ளமனபரிம் வபக்கய ப்ரிதம் அன்ழ இல்வ.
அட ஆவச அல்ட கமணம்.
ம் ணஸ் ழடம என ந்ழடம மத்வட அவந்ட
அந்ட அடேழமகத்டயல் இன்னும் ளகமறேத்டப் ழமபடற்கு

உடறம் ல்ம ப்ரிதங்கறம் கமணத்வடச் ழசர்ந்டவபழத
டபி அன்வச் ழசர்ந்டவபதல்.

ணயன் ளகமறேப்வ இநக்கய, அட ிற்மடு அப்டிழத
கவந்ட ழமய்பிடுபடற்கு படயதமக அவட ட
ம்னடபமக்கயத் டனகயழடம அடடமன் அன்ன.
என்று இல்மணல் ழமபடற்கு னன்மடி ளகமஞ்சம்

ளகமஞ்சணமக ழசமகயப், பிக்ளகமண்ழ ழமகழபண்டும்.

அடமபட டன் ஸ்பனொத்வட பிசமணமக்கயக் ளகமண்ழ

ழமகழபண்டும். அப்னம்டமன் அகண்த்டயல் அனொணமக
அப்டிழத கவந்ட ணவந்ட ழமபட. னன்ன இனம்னக்
குண்டு த்னஷ்மந்டம் ளசமன்ழன். இன்ளமன
த்னஷ்மந்டம் ம். அட ஆபிதமகய, ழசமகயப்

பிக்ளகமண்ழ ழமமல்டமன் இல்மணல் ழமகயட.
அப்டித்டமன் ணஸ் ழசமகயப் றபடற்கு அன்ன ன்று
ழர். கமணத்டயழ (ஆவசதிழ) ன் ஆகயளடன்மல்
ழசம ஆபிதமகயப் றபடற்குப் டயல் கணமகயக்

ளகட்டிப்ட்டு ஸ் கட்டி ணமடயரி ஆகயபிடுகயட. மபட
உனகுகய ஸ்பமபனள்நடமக இனக்கயட. ஆவச

பமய்ப்ட் ணழம உனகமட மக ஆகயபிடுகயட!
‟கல்கூ

உனகயமறம் உனகும், இட உனக

ணமட்ழளன்கயழட‟ ன்று ளரிதபர்கள்* மடி
வபத்டபிட்டுப் ழமதினப்ட இவடத்டமன்.

கவபடற்குரித ம்னடத்டன்வணவத, ழசமகயப் றம்
டன்வணவத ணறக்குத் டனம் இந்ட அன்ன அன்ன
ன்வட ணற் ப்மஞிகநிம் ளசறத்டபவடபி
ஈச்பிம் ளசறத்டபடடமன் பிழசம். அடடமன்

ளமம் அபச்தம். ளன்மல் ணற் ீப ந்டக்கழநம
அன்ிமல் னகும் ழமட அட ஆவசதமகயபிக்கூடித
ஆத்ட இனக்கயட. ம் ணமடயரிதமபர்கநிம்
னகும்ழமட ந்ட பிடத்டயமபட அபர்கநிணயனந்ட
ஸ்பத மணமக என ந்டஷ்டிவதப்
ளழபண்டுளணன்று ணறக்குத் ழடமன்
ஆணித்டபிடுகயட. அபர்கறக்கமக மம் த்தமகங்கள்

கூப் ண்ஞமம்; ஆமல் இடயல்கூ இந்ட த்தமகத்வட

அபர்கள் 'ளகக்வஸ்' ண்ஞழபண்டும் ன் ஆவச
உண்மகயபிடுகயட. அப்டிப் ண்ஞமணற்ழமமல்

ன்யதில்மடபர்கள் ன்று பனத்டம், ரிச்சல் பனகயட.
இளடல்மம் ணயன் ளகமறேப்வ பநர்த்டக்
ளகமள்கயவபடமன். இன்ளமன கஷ்ம்: மம்

னகுகயபர்கவந மம் உதர்த்டபடற்குப் டயல், அல்ட
அபர்கள் ம்வண உதர்த்டபடற்குப் டயல், அபர்கவந
மழணம, ம்வண அபர்கழநம டமழ்த்டபடமகறம்

ஆகயபிமம். னென்மபடமக என கஷ்ம்: ம் ணஸ்
டக்கமக ணட்டும் ளசய்டளகமள்பட ன் சயன்
ல்வவதத் டமண்டி இன்ளமனத்டரிம் ழமின்,
ழணறம் ழணறம் அடன் ல்வ பிஸ்டமணமகய

உதிர்க்கும் னறேவடனேம் டறேறபட ன்று ஆகமணல்,
அபழமழழத யன்று ழமகமம். 'டக்கமக ணட்டும்'
ன்ட 'அபனக்கமக ணட்டும்' ன்று அழட ணமடயரி
இன்ளமன சயன் ல்வக்குள் கட்டுப்ட்டு
ளகட்டிப்ட்டுப் ழமபழடமழழத னடிதமம். அப்ழமட
எனத்டரிம் அன்ிமல் அபனக்கு ல்ட

ளசய்ழபண்டும் ன்று யவப்ட னற்யப்ழமய்

அடற்கமகழப இன்ளமனத்டனக்குத் டீங்கு ண்ஞறம்
டஞிந்டபிடுகயழமம்! டகுடய ழமடமட எனபவ
அன்ிமல் உத்ழதமகத்டக்கு ளகணன்ட் ளசய்கயழமட,
டகுடயனேள்ந இன்ளமனத்டனக்கு அந்ட ழபவ

கயவக்கமணல் குந்டகம் உண்மக்கய பிடுகயழமம்! ணற்
ப்மஞிகநிம் அன்ன வபப்ட ன்டயல் இப்டி அழக
ழடமங்கள் ழசர்ந்டபி இழணற்டுகயட.

ஈச்பிம் அன்ன வபக்கயழமடடமன் ம் ணஸ்

கவந்ட ழமபடற்கு பனயதமக ப்டிக் கிந்ட, ழசமக,
ம்னடபமக, பிசமணமக ஆக ழபண்டுழணம அப்டி ஆக
னடிகயட. இடடமன் அபனுவத அடேக் பிழசம்!
„ணத்

ப்மடமத்‟, „டத் ப்மடமத்‟ ன்ளல்மம் கபமன்

ளசமல்றம் அனட் ப்மடணமட அபிம் அன்ன

வபத்ட என ணவ அடிழதமடு ழசமக்கய அபனுவத
யர்குஞ ஸ்பனொத்டயல் டன்வழத இனந்டளகமள்றணமறு
ளசய்டபிடுகயட. ணஸ் இனக்கப்டுபழடமடு சூன்தணமய்
னடிதமணல் ீபவ யர்குஞ ப்ஹ்ணணம னர்ஞணமக
இனக்கப் ண்டபழட அனட் ப்மடத்டயன் பிழசம்.
* டமனேணமபர்: „கல்ழனும்

த, என கமத்டயல் உனகும்;

ன் கல் ளஞ்சம் உனகபில்வழத!‟
அடேனடய ளற்ழமர் பிதம்
ளடய்பத்டயன் குல் (மன்கமம் மகம்)
அத்வபடம்
அடேனடய ளற்ழமர் பிதம்
டமன் அந்ட யவவத ளகமடுத்ட, ீபன் பமங்கயக்
ளகமள்கயமளன்று ஈச்பன் ளபநிப்க்
கமட்ழபண்டுளணன்டயல்வ. இப்டிக் கமட்மணழ,
ீபன் னடயர்ச்சய அவந்ட ிகு, கிந்ட அந்ட
ீபனுவத ணஸ் ஆத்ண பிசமத்டயழழத
ழடமய்ந்டயனக்கும்டிதமகப் ண்ஞி, னடிபிழ ந ீர் ன்று
ஆத்ணம ப்சமசயத்ட, ணயன்மட அவடப் மர்க்கய

கண்வஞப் யக்கயமர்ழமல் ணவ அப்டிழத யத்ட,

டமன் ணட்டுணமக பிநங்குபடமக கமட்டிமறம்
கமட்டுபமன்.

அத்வபடமடேபம் ளற் அழக ணமன்கள்
இப்டித்டமன் ஜம பிசமம் ண்டபட, ீப-ப்ஹ்ண
அழடத்வடச் ளசமல்றம் ணம பமக்தங்கள் கமட்டுகய
ண உத்டண யவகவநழத டமறம் அடேந்டமம்
ண்ஞிக் ளகமண்டினப்ட ன்யனந்ட அடயயனந்ழட
அப்டிழத ணழமடீடணம ப்ஹ்ணமடேபத்வடப்
ளற்யனக்கயமர்கள். ஈச்பன் கத்டயழடமன் எநிந்ட
பிவநதமடுகயமளன்யல்மணல் னக்டய டனபடயறம்
டன்வ எநித்டக்ளகமள்கயமன்!
„டன்வ

எநித்டக்ளகமள்கயமன்‟ ன்மல், மம் ஈச்பமக

வட யவக்கயழமழணம அந்ட குஞத்வடத்டமன்! அட
அபனுவத ய 'மன்' இல்வ ன்றும், அடற்கும்

அடிதில் அபன் யர்குஞ ஆத்ணமபமக இனக்கயமளன்றும்
மர்த்ழடமணல்பம? ஆடிதமல் ஆத்ணமடேபம் என

ீபவக் கபிந்ட ளகமண்ழ பந்ட அப்டிழத டக்குள்
அக்கய, க்தப்டுத்டயக் ளகமண்டுபிடுகயட ன்னும்ழமட

ஈச்பன் எநிந்ட ளகமள்கயமளன்ட கூ ரிதில்வ;
டன்னுவத ய ஸ்பனொத்டயல் அந்ட ீபவ அபன்
இறுக்கய இனக்கயப் னவடத்டக்ளகமள்கயமளன்றுடமன்
அர்த்டம்.

 டவப ளசமன்டழம த்வபட மபம் ஜம
ணமர்க்கத்டயழ ழபண்மளணன்டமல்டமன் ம்னவத

மர்வபதில் ஈச்ப ப்மடத்வட ணவத்டப் ண்டபட.

ீபனுவத ீபழபத்வடக் கவக்கயடழமழப,
டன்னுவத ஈச்ப ழபத்வடனேம் கவத்ழட

¨க்ஷ்ணணமக அடேக்யத்ட அத்பிடீதணம ப்ஹ்ணத்டயல்
இண்வனேம் என்மக்கய பிடுகயமன்.
இடமல்டமன் அடேனடயணமன்கநமக இனக்கப்ட்பர்கநில்
டங்கறக்கு ஜமயத்டய ப்டி ற்ட்ட ன்று

ளசமல்யதினக்கயபர்கநில் அழகம் ழர், „இப்டி இப்டி
ஜமணமர்க்கத்டயழழத மடவ ண்ஞிழமம்.
டயடீளன்று என மள் ணஸ் அப்டிழத யன்றுழமய், ஸ்ப
- ஸ்பனொமடேனடய ற்ட்டுபிட்ட‟ ன்கய ரீடயதில்
ளசமல்கயமர்கள்.
ீங்கள் ன்ிம், "ீங்கநமமல் 'ஈச்பன்டமன் ஜம
ணமர்க்கத்டயழ எனத்டவக் ளகமண்டுபிட்டு, அப்னம்
யத்டய டனகயமன்' ன்கயீர்கள். ஆமல் ஸ்பதணமக
அத்வபடமடேனடய ளற்று அவடச் ளசமல்யதினப்பர்கநம
இன்மர், இன்மளல்மம் இப்டிச் ளசமல்பில்வழத"
ன்று ழகட்டீர்கநமமல் அடற்கு இடடமன் டயல்.
ஈச்பன், 'மன்டமன் ஈச்பன்' ன்று குஞத்டயல்

கமட்டிக்ளகமண்டு 'இந்டம ஜமம்' ன்று வடழதம

ளமட்ம் கட்டிக் ளகமண்டு பந்ட ளகமடுப்டயல்வ. டன்
குஞ னொத்வட ணவத்ட ¨க்ஷ்ணணமகழப இந்ட
அடேக்த்வடச் ளசய்படமகழப அபன் அழகம்

ணமன்கநிம் ளசய்டயனக்கயமன். இன்ம் சய ழனக்கு
ன்மக ஜமழமழடச குனபமகழப பந்ட யன்றுளகமண்டு
அபர்கவந ஜமத்டயழ அவனத்டக்ளகமண்டு

ழமதினக்கயமன். எழ க்டயதமக அபவ ஆமடயத்டக்

ளகமண்டினப்பர்கறக்கு அபன்டமன் ண்டகயமளன்று
ன்மகத் ளடரினேம்டிதமகழப டயடிளன்று

அத்வடபமடேனடயவத பமரிக் ளகமடுத்டயனக்கயமன்.
அனஞகயரிமடனவத கந்டடேனடயதில் இம்ணமடயரி
பிதங்கள் ஸ்ஷ்ணமகத் ளடரிபிக்கப்ட்டினக்கயன்:
"அந்டத்

டயனன் 'சும்ணம இன' ன்மன். உழ அத்டவ

ளபநிபஸ்டறம் ணவந்ழட ழமய்பிட்ட!“ அம்ணமடி!
இளடன், ஆச்சர்தம்?
"'சும்ணம

தின ளசமல் அ' ன்றழண

அம்ணம! ளமனள் என்றும் அயந்டயழழ!"
ன்று என இத்டயல் ளசமல்கயமர். பள்நிவதத்
டயனடிக்ளகமண்டு ழம டயனன் இபனவத ீப ம
பத்வடனேம் 'அழஸ்' ண்ஞி த்வபடணம கத்வடனேம்
யத்ட அத்வபடமடேனடய டந்டவடத்டமன் இப்டிச்
ளசமல்கயமர். இவடபி, ல் ஸ்ஷ்ணமகழப
இன்ளமன இத்டயல்,
"தமன்

ஆகயத ன்வ பிறேங்கய, ளபறும்

டமமய் யவ யன்ட டற்ழண"
ன்றும் ளசமல்யதினக்கயமர்.

ணமஞிக்கபமசகர் ஈச்பழ டன்வனேம் அபனுவத
யர்குஞ சயப ஸ்பனொணமக்கயக் ளகமண்மளன்வட
"சயபணமக்கய

வதமண்"

ன்கயமர். „சயபமக்கய‟ இல்வ, „சயபணம க்கய‟! சயபன்

ன்பன் குஞ ஈச்பன். சயபம், யர்குஞ ப்ஹ்ணம்.
ஈச்பமக தமனம் ஆக னடிதமட; ப்ஹ்ணணமகத்டமன் ஆக
னடினேளணன்று மர்த்ழடமழண!
டயனபமசகத்டயல் இன்ளமன இத்டயல் (ணமஞிக்க பமசகர்)
ழணச்பவக் கூப்ிட்டு டயழ யறுத்டய

வபத்டக்ளகமண்டு, "ம் ளண்டு ழர்ழ தமர்
ளகட்டிக்கமம? ம்ண ஸ்ம் எனத்டவ
இன்ளமனத்டனக்கு பிக்தம் ண்ஞிக்கயடம ழம்
ழசயண்டு அப்டிழத ண்ஞிிடயழ தமர்
'ளகட்டிக்கமமன்னு

ளடரிதட? எண்டணயல்மட

அல்ணம ன்வ ீ டுத்டண்டு னடிழபதில்மட
ஆந்ட ஸ்பனொணம உன்வ க்குக்

ளகமடுத்டட்டீழத! தமர் ளகட்டிக்கமம ளசமல்ற" ன்கயமர்*.
ஈச்பழ அபனக்கு அகண்மடேனடய டந்டவடத்டமன்
ழபடிக்வகதமகச் ளசமல்கயமர். அனஞகயரிமடர் டயனன்
ன்மர். ணமஞிக்க பமசகர் அசடு, ணமந்ட ழசமஞகயரி
ன்கயமர்!
ம்ணமழ்பனம் இப்டிழத ணமத்ணம ீபமத்ணமபம

அப்னம், அந்ட ீபமத்ணமறக்குத் டன்வழத ளகமடுத்ட
டமமகழப ஆக்கயக் ளகமள்கயட ன்கயமர்:
"தமழ

ீதமகய ன்வ தநித்டமழ!"

ன்கயமர். 'டயனபமய்ளணமனய'வத னடிகயழமட எழ
அத்வபடணமகச் ளசமல்யக்ளகமண்டு ழமகயடயல், 'ளகமடயக்கக்
ளகமடயக்கக் கமய்ச்சயத இனம்ிழ என ளசமட்டு ம்

பிறேந்டமல் அட 'சுர்ர்'ளன்று அவட இறேத்டக் ளகமள்கய
ணமடயரி ன்வ ீ உக்குள்ழந உயஞ்சயக்ளகமண்டு
பிட்மழத' ன்கயமர்.1
(கமணமக்ஷயவதக்

குயத்ட 'ஞ்சசடீ' ளசய்ட) னெகனம்

இழடணமடயரிச் ளசமல்யதினக்கயமர். குனசஞத்டயல்
சஞமகடய ளசய்டபர்கறக்கு அம்மழந கனவஞழதமடு
குஞ உமவவத ணட்டுணயல்மணல் யர்குஞ

உமவவதனேம் டிபரிவச ழமட்டுக் ளகமடுத்ட
ழணமக்ஷம் ன்கய உப்ரிவகதில் ய யற்கச் ளசய்கயமர்
ன்கயமர்:

த்க்னட - ழடசயக – சஞம; ீ - ீர்ீ - ழதமக யச்ழண்தம |
அபர்க - ளட - பீம் ஆழமந்த் - தம்
ழக(அ)ி டப க்னதம ||

அபறவத கமக்ஷம் ளற்றுபிட்மல், ன் ஆச்சர்தம்,
அப்டிப்ளற்பர்கறக்கு படும்
ீ
கமடும் எண்ட, சத்னறம்
ணயத்னம் எண்ட, ஏட்மஞ்சல்யனேம் னேபடயனேவத

உடடும் எண்ட ன்கய ர்பம் அத்வபட யத்டய
ற்ட்டுபிடுகயட ன்று இன்ழமரித்டயல் ளசமல்கயமர்:
சயப சயப ச்தந்டய ணம் றோகமணமக்ஷய : னனம : |
பிிம் பம் அணயத்ம் ணயத்ம் ழமஷ்ம் ச னேபடய
ீம்ழமஷ்ம் ||
ழசக்கயனமனம் கூ இழட ணமடயரி ண மபம் பமய்ந்ட
சயபடிதமர்கவநப் ற்யச் ளசமன்வடப் மர்த்ழடமம்.

ஆமல், அபர்கள் அத்வபட ழணமக்ஷம் ழபண்மம் ன்று
க்டய ண்ஞிக் ளகமண்டினப்டயழழத யவற
கமண்பர்கள் ன்று மர்த்ழடமம்.2
அத்வபடழண ழணமக்ஷம் ன்று யத்டமந்டம் ளசய்ட
அப்வத டீக்ஷயடர் ழணச்பவ ஸ்ழடமத்ம்

ண்டம்ழமட, „ழடம ளண்டு னக்கம்ன, டம்வப்
னவபப் யச்சு உன் ழணழ ழமட்டுட்ம ழமறும்,
அடக்குப் ம ழணமக்ஷ மம்மஜ்தம் கயவச்சுட‟
ன்டமக க்டய ண்ஞிப் ண றத்டயல் ஈச்ப
ப்மடத்டமல் னக்டய அவந்டபி னடினேளணன்கயமர்.
றோ மணசந்த் னெர்த்டயழத அத்வபடமடேனடயவத அநித்ட
பிடுபடமக ணர்த்ட மணடமஸ் ஸ்பமணயகள் ளசமல்கயமர்.
இப்டி அத்வபடயகநில் எவ்ளபமன இஷ் ழடபவடவத
வபத்டக்ளகமண்டினந்டபர்கள் அந்ட ழடபவட அத்வபட

ஜம யத்டயவத அனள்படமகச் ளசமல்யதினக்கயமர்கள்.
அத்டவ ழடபவடகவநனேம் எழ அத்வபட
த்னஷ்டிழதமடு ஸ்ழடமத்ம் ளசய்ட ஆசமர்தமள், எவ்ளபமன

ழடபவடனேம் இப்டி அடேக்யப்வடப் ற்யத் டமம் அந்ட
ழடபவடவத குயத்டச் ளசய்டள்ந ஸ்ழடமத்த்டயல்
ங்ழகதமபட என இத்டயல் ளசமல்மணல்
பிட்டினக்கணமட்மர்.
"ரி, க்டய

உமவனேம் வபத்டக்ளகமண்டினந்ட

அத்வபடயகவநப் ற்யச் ளசமன் ீர்கள். தமமமறம் க்டய
ண்ஞி, கர்ணமறம்கூப் ண்ஞித்டமன், ஜம

ணமர்க்கத்டக்குப் ழமய் அத்வபட பிசமம் ண்ஞ

னடினேளணன்றும் யவதச் ளசமன் ீர்கள். ஆமல் அழக
ஜமிகநின் பமழ்க்வகவதப் மர்த்டமல் அபர்கள்

கர்ணமடேஷ்மழணம, க்டய பனயமழம எனழமடம்
ண்ஞமணல் ஆம்த்டயயனந்ழட ஜம மடவகள்டமன்
ண்ஞிதினப்டமகத் ளடரிகயட. இன்ம் சய ழர்

மடமஞணமக ல்மவனேம் ழம ளௌகயகத்டயழழத
இனந்ட ளகமண்டினக்கும்ழமட டயடிளன்று அபர்கறக்கு
அத்வபடத்டயழ ிடிப்ன உண்மகய ழமக ஜமபனயக்ழக
ழமதினக்கயமர்களநன்றும் ளடரிகயட. இடற்கு ன்
ளசமல்பட?" ன்று ழகட்கமம்.
இளடல்மம் „பிட் குவ ளடமட் குவ‟ ன்வடச்

ழசர்ந்டட. அடமபட, ன்ணமந்டத்டயல் பிட் இத்டயல்
இந்ட ன்ணத்டயன் அடேபங்கள் ஆம்ிக்கயன். அபர்கள்
னன் ிபிகநிழழத கர்ணம, க்டய யவதப் ண்ஞி

சயத்ட சுத்டயனேம் கமக்ரிதனம் ளற்யனப்மர்கள். இப்டிப்
ட்பர்கநில் சயனக்குங்கூ அப்ழமடயனந்ட ளகமஞ்சம்
ளகமஞ்சம் ளௌகயக ஆவசகள் ல்மம் என்று

டயண்டுடமன். இந்ட ன்ணமபில் என குயப்ிட் பதற
பவ அடற்குப் மக அபர்கள்

ளௌகயகமடேபங்கவநப் ளற்றுத் டீர்க்கும்டிதமக
இனந்டயனக்கும். அப்னம் ளகட் பமவ டீர்ந்டறன்
ழணகம் பிகய ¨ர்தன் ப்கமசயக்கயமர்ழம, சட்ளன்று
ஜம ப்கமசம் ற்ட்டினக்கும்.
யவத ஆத்ணயகணமக னன்ழயனேம்கூ ல்மக்
கர்ணமவபனேம் டீர்த்டக் ளகமள்நமணல் ளகமஞ்சம்

மக்கயதினக்கும் ழமழட ளசத்டப் ழமய்பிடுபர்கள்

உண்டு. அப்டிப்ட்பர்கவந கபமன் (கர வடதின் ஆமம்
அத்தமதத்டயல்) 'ழதமக ப்ஷ்ர்'கள் ன்கயமர். அபர்கள்
அடுத்ட ன்ணமபில், பிட் இத்டயயனந்ட ஆம்ித்ட
ணறுடி யத்டயக்கமக மடவ ளசய்கயமர்கள் ன்கயமர்.
இம்ணமடயரிப் ிப்பர்கநில்டமன் கர்ணம, க்டய ளசய்த

ழபண்டித அபச்தணயல்மணல் (அபற்வப் னர்பத்டயழழத
ண்ஞிபிட்மல் இப்ழமட அபச்தணயல்மணல்) ழழ
ஜமத்டக்குப் ழமகக் கூடிதபர்கநமக, அல்ட ழமக
ஜமத்டயன் ஆழபசத்டக்கு டயடீளன்று ஆநமகக்
கூடிதபர்கநமகச் சயர் இனந்டயனக்கயமர்கள்.
* டந்டட(உ)ன்

ன்வக் ளகமண்ளடன் ன்வ,

சங்கம, ஆர்ளகமழம சடர்?

அந்டளணமன் யல்ம ஆந்டம் ளற்ழன்.
தமடீ ளற்ளடமன் ளன்மல்?
1

டீ இனம்னண் ீடழம ன்ன்மனதிவ

ஆப்னக க் கமமபன டமமழத
2

இவ்றவதில் னற்ிரிறகநில் என்ம „த்வபட

„ழணமக்ஷ‟னம்

ப்க்னடய(ணமவத)னேம்‟ மர்க்க.

ணக்கம பனய
ளடய்பத்டயன் குல் (மன்கமம் மகம்)
அத்வபடம்
ணக்கம பனய
ம் ணமடயரிதம ளனபமரி மடமஞ ங்கறக்கு
யஷ்கமம்த கர்ணமறம், க்டயனேம்டமன் ஜம

ணமர்க்கத்டக்கம ழதமக்தவடவத ம்மடயத்டத்

டனவப. ஆமல் இப்டி த்கர்ணம ளசய்னேம்ழமடம்,
க்டய உமவ ளசய்னேம்ழமடங்கூ இபற்யழ
கயவக்கும் த்னப்டயக்கமக ணமத்டயம் இபற்வச்
ளசய்பளடன்யல்மணல், யத்த ளநக்தணம, சமச்பட
சமந்ட டணம, த்தங்கறக்ளகல்மம் ழணம எழ

த்தணமக உள்ந அத்வபட க்ஷ்தத்டக்குப் ழமகழப
இவப டிகள் ன் யவப்வ பிமணல்
ளசய்தழபண்டும்.
ழமக பமவகநில் ன்மகத் டடிப்ழற்யக்ளகமண்டு
எறேங்கு ளகட்டுப்ழம மண னடயல் ழமக
கமர்தங்கவந எறேங்கமகச் ளசய்ட அந்டத் டடிப்வத்
ழடய்த்டத் ழடய்த்டக் கவத்டபிட்டு அப்னந்டமன்
ழமகத்வடபிட் ஆத்ணமறக்குப் ழமகழபண்டும்.

அடமபட, னடயல் டர்ண ணமர்க்கத்டயல் ழமய், அப்னம்டமன்
ப்ஹ்ணத்டக்கு னதழபண்டும். டர்ணம் ன்ட
த்கர்ணம் பனயதமகழப ஆற்ப்டுபட. அடமல்டமன்
இன்மனக்கு இன் கர்ணம் ன்று க்பம் மர்த்ட,

அடயகம ழடம் மர்த்டப் ிரித்டக் ளகமடுத்டயனக்கும்ழமட
அப்டிப்ட் கர்ணத்வடழத அபபனக்கும் ஸ்பகர்ணம்

ன்று ளசமல்மணல் ஸ்படர்ணம் ன்று ளசமல்யதினப்ட.
வ்தமடய ழம ிற்மடுடமன் பினந்ட சமப்ினடினேம்.
ஆத்ணமந்டணமகயத அம்னட ழமம்

ண்ஞடளணன்மல் னடயல் கர்ண வ்தமடயகவநனேம்
ணழம வ்தமடயவதனேம் ழமக்கயக் ளகமள்நநழபண்டும்.
(ணழம வ்தமடய ன்மல் ணறக்கு ற்டும் க்ழசம்,

ப்ழவண ழமன் வ்தமடயவதச் ளசமல்பில்வ. ணழ

என வ்தமடயதமக ஆத்ணமபிழ ழடமன்யதினப்வடத்டமன்
ளசமல்கயழன்.)

ணயன் உதர்ந்ட ண்னகழநமடு கந்ட சரீத்டயன்
ழபவகவந அடயகணமகக் ளகமண்டினக்கும் டர்ண
கர்ணமக்கள் னெனம், சரீத்டயன் ழபவகள் குவபமகறம்
ணயன் உத்டண குஞங்கழந அடயகணமக இனக்கும் க்டய

உமவதிமறம் கர்ண வ்தமடய, ணழம வ்தமடயகவநப்
ழமக்கயக் ளகமள்நழபண்டும். ஆம்த்டயல் சரீ ப்ஜ்வஜ
ணயகறம் அடயகணமடமல் கர்ணமறக்கு னக்தத்பம். அப்னம்
க்டயக்கு னக்தத்பம். அப்னம்டமன் ஆத்ண பிசமழண
னக்தணமகய யவக்குப்ழமபட.

ி ணமர்க்கத் ளடமர்ன, வடனேம் கண்டிக்கமகமட
ளடய்பத்டயன் குல் (மன்கமம் மகம்)
அத்வபடம்
ி ணமர்க்கத் ளடமர்ன ; வடனேம் கண்டிக்கமகமட
ஆமறம் ஆம்த்டயல் கர்ணம் னக்தம் ன்மறம்
ணற்வபனேம் 'ப்யதரி'தமக (டவஞதம்சணமக) இனக்க
ழபண்டும் இபற்யழ க்டயக்கு அடயகணமக இம் ளகமடுக்க
ழபண்டும். ஆத்ணமவபப் ற்யத ஸ்ணவஞ,

அத்வபடத்வடக் குயத்ட சயந்டவ, ஜம டைல்கள் டிப்ட
ஆகயதறம் ளகமஞ்சம் இனக்கழபண்டும்.
அப்னம் க்டய அடயகணமக இனக்கும்ழமட கர்ணமவபப்
ற்ய பிழசணமக கபம் ளசறத்டய, இறேத்டப்ழமட்டுக்
ளகமண்டு ளசய்தழபண்டிதடயல்வ. கர்ணம

னக்தணமதினந்ட னடல் ஸ்ழயல் மணமக ணயந்ட,
பயந்டங்கூ, க்டய பனயமடும்

ண்ஞழபண்டுளணன்டழம இப்ழமட க்டய
னக்தணமய்பிட்ழமட கர்ணம ண்ஞத்டமன்
ழபண்டுளணன்யல்வ. சமஸ்த்ரீதணம னக்த கர்ணமவபப்

ண்ஞிமல் ழமடம். சரீ ப்ஜ்வஜதியனந்ட அவடபி
¨க்ஷ்ணணம ம்னவத ணவக் குயத்ழட ழமக
ப்ஜ்வஜ ற்ட் கட்த்டயல், இவடபி ஸ்டெணம
கர்ணமடேஷ்மத்டயல் னத்டயனர்பணமக பயந்ட ஈடு
ழபண்டிதடயல்வ. அடபமக பமய்த்ட கர்ணங்கவந,
டபிர்க்க னடிதமட கர்ணங்கவந ணட்டும் ன்மகப்
ண்ஞிமல் ழமடம்.

ஆமறம் இப்ழமடங்கூ „கர்ணமவப பிட்டு

பிட்ழமக்கும்‟ ன்று ப்கப்டுத்டயக் கமட்க்கூமட.
அப்டிக் கமட்டி, கர்ணம அபச்தணமதினக்கய னடல்
ஸ்ழஜ்-ணடேஷ்தர்கறக்கு ணக்குனப்ம் ற்டும்டிப்
ண்ஞிபிக்கூமட. கர்ணம, க்டய ல்மம் ழம

ஜமினேங்கூ இப்டிப் ண்ஞிபிப்மட ன்று
கபமன் (கர வட னென்மம் அத்தமதத்டயல்) டீர்ணமணமகக்
கூயதினப்வட ணக்கழப கூமட.

க்டயக்கும் அப்னம் ஜமத்டயழ ழமிகு கர்ணம, க்டய

இண்டுழண அபச்தணயல்வ. ஆமறம் இவப தமனக்கும்
அபச்தணயல்வன்கய ணமடயரிதமக இபற்வ ஜம
ணமர்க்கத்டயல் ழமகயபனுங்கூப் ளமடப்வதமகக்
கண்டித்டத் டள்நக்கூமட. அபனுக்கு கபமின்

உழடசம், „ீ இபற்வ பிட்டுக்ழகம; ஆமல் உன் ணமடயரி

க்பப்மடபமறம் பிட்டுபிட்டு இண்டுங்ளகட்மமகத்
டயண்மடும்டிதமகப் ண்ஞிபிமழட! உன்மல் 'ன்ிங்
ழஸ்' ஏ னடிகயட ன்டமல் குனந்வடகறக்கும்
வபண்டி ழபண்மம், கமல் ஊணமபனுக்கும் கக்க
டண்ம் ழபண்மம் ன்று யவக்கும்டிப்
ண்ஞிபிமழட!‟ ன்ழட.
(ஜம)

மடவதில் ழணழ ழமகப் ழமக, ீபனுவத

இஷ் - அயஷ்ங்கள் (பினப்ன- ளபறுப்னக்கள்) ழமய்,
ஈச்ப சக்டயழத அபவ த்டயக்ளகமண்டுழமகயழமட,
கர்ணமவபனேம், னவ னடம உமவகவநனேம்
பிட்டுபிட்ழ எனத்டன் ந்யதமய ஆமறம் ஆகமம்.
அல்ட மஜ்தமம் ண்ஞிக்ளகமண்ழ ஜமிதமய்
இனந்ட கவப் ழம, கர்ணம ல்மம் ண்ஞிக்

ளகமண்டும் இனக்கமம். அல்ட அத்வபடயகநமதினந்ட
அழகம் ளரிதபர்கவநப்ழமல் யம் ஈச்ப க்டய
ண்ஞிக்ளகமண்டும் இனக்கமம்.

டன்ிதல்ம மடவ னடயர்ற
ளடய்பத்டயன் குல் (மன்கமம் மகம்)
அத்வபடம்
டன்ிதல்ம மடவ னடயர்ற
„ப்ழமட

கர்ணமபியனந்ட க்டயக்கு னக்தத்பத்வட

ணமற்ழபண்டும்? ப்ழமட க்டயதியனந்ட ஜம
பிசமத்டக்குப் ழமகழபண்டும்? டபவ ணஞி அடித்டப்
னவ? ப்ழமட த்தமம்? டற்கப்னம் த்தமத்வடனேம்
பிடுபட?‟ ன்ளல்மம் ழகள்பிகள் ழகட்டுக்

ளகமண்டினக்கழபண்டிதடயல்வ. யவதக் கர்ணம, அழடமடு
அடற்கடுத்டடிதமக க்டயனேமவ, ளகமஞ்சம்

ஆத்ணமர்த்டணம சயந்டவ ன்று ிள்வநதமர்சுனய ழமட்டு
இப்ழமட ஆம்ித்ட பிட்மல் ழமடம். இப்டிப்
ண்ஞிக் ளகமண்டு ழமகய ழமழட கர்ணபமவ ழடதத்
ழடத, ணயன் ரிசுத்டய அடயகணமக ஆக, ந்டபிடணம

மடவகவநனேம் அப்தமங்கவநனேம் பிழபண்டுழணம
அபற்யல் ிடிப்ன டமமகழப ளகமஞ்சங் ளகமஞ்சணமக
பிட்டுப்ழமய், ந்ட பிடணம மடமப்தமங்கள்

கூழபண்டுழணம அபற்யழ டன்மல் என அினசய
ற்ட்டு அபற்யழ இதற்வகதமக மம் ஈடுட்டுப்
ின்ற் ஆம்ித்டபிடுழபமம்.

னடிந்ட னடிபம அடேபத்டக்கு னற்ட் யவதில்,
அடமபட, ஜம ணமர்க்கத்டயல் ப்ழபசயத்ட ிகு, ீப -

ப்ஹ்ண அழடம் ற்ய ச்னடய பமக்தங்கவந ச்பஞம்
ளசய்பட, அவடழத ணயழ உனட்டிக்ளகமண்டு

ணனம், த்தமனம் ளசய்பட ன்பற்வ ப்ழமட
யறுத்டய ஆத்ண டர்சம் ளறுபட ன்கய ழகள்பிக்கு
ஆசமர்தமந ளசமல்கய டயல்* அடியவதில்

கர்ணமடேஷ்மம் ஆம்ிப்டயயனந்ழட ளமனந்டம். ன்
ளசமல்கயமளன்மல், „ளல்ற குத்டபவட ப்ழமட
யறுத்ட ழபண்டுளணன்மல் ன் டயல் ளசமல்பட?
ப்ழமட உணய ன்மக உடயர்ந்ட ளல்யயனந்ட அரிசய
ளபநிபனகயழடம அடபவ குத்டத்டமன் ழபண்டும். அந்ட
ணமடயரி, ஆத்ண மக்ஷமத்கமம் ற்டும்பவ
ச்பஞமடயகவநப் ண்ஞிக்ளகமண்ழடமன்

இனக்கழபண்டும்‟ ன்கயமர். ந்ட அடேஷ்மத்வடனேழண

„ப்ழமட

யறுத்டபட‟ ன்று ழகட்கமணல் அடற்கு ழணம

* ப்ண

சூத்ம் 4-1-1 மஷ்தக் கனத்வடத் டறேபி

யவ பனம்பவ ளடமழபண்டும்.
றோசமஞர் ழசுகயமர்.
டர்ண ணனந்ட

ளடய்பத்டயன் குல் (மன்கமம் மகம்)
அத்வபடம்
டர்ண ணனந்ட
மம் னடயல் ளசய்தழபண்டிதட கர்ண வ்தமடயவதப்
ழமக்கயக் ளகமள்பட. வ்தமடய ப்டிப் ழமகும்?

வபத்தரிம் ழமய், ணனந்ட பமங்கயச் சமப்ிட்மல்

ழமகும். ற்ளகழப பந்டபிட் கர்ண வ்தமடய டீறம்,
ணறுடி அட பமணயனக்கறம் ணனந்ட ளசமல்றம்
வபத்தர் தமர்? ணடேடமன் அந்ட வபத்தர். ணடே ன்மல்
ணடே னடம தமர் தமர் டர்ண சமஸ்த்ங்கவநக்

ளகமடுத்டயனக்கயமர்கழநம அபர்கள் ல்ழமனம்*.
இடயயனந்ழட அபர்கள் ளகமடுக்கய ணனந்ட ன் ன்று
ஊகயத்டபிமம். ம்னவத கர்ணமக்கவந யர்ஞதம்

ளசய்ட ளகமடுக்கும் டர்ண சமஸ்த்ங்கழந டமன் ணனந்ட.
இட மன் ழடம அனகமக உணமம் கட்டிச்

ளசமல்படயல்வ. ழபடத்டயழழத, „ணடே ன்
ளசமன்மழம அடடமன் ழம்‟. ன்று „வடத்டயரீத
ம்யவட‟தில் ளசமல்யதினக்கயட, 'ழம்' ன்மல்
'ணனந்ட', („றோனத்ம்‟, „பிஷ்ட

ஸ்மணம்‟

ளடரித்பர்கநமமல், அர்த்டம் ளடரிதமபிட்மறம்
'ழம்' ன்

பமர்த்வடதமபட ளடரிந்டயனக்கும்.)

ணனந்ட ளகமடுத்டமல் த்தனம் வபப்மர்கள். இடயவடச்
சமப்ிப் மட, சமப்ிட்மறம் இவ்பநறடமன்
சமப்ிமம் ன்று கட்டுப்மடு ளசய்பமர்கள். அழட ழம
டர்ண சமஸ்த்ங்கநில் இன்ின் ண்ஞக்கூமட,
இன்ின் அடேழமகங்கள் இவ்பநறடமன்
வபத்டக்ளகமள்நமம் ன்ளல்மம் பிடயகள்,
யழடங்கள் இனக்கயன்.
ப்டினேம் ன்வக்ழகம என மள் அனயந்டழமகப் ழமகய
சரீ அிவ்னத்டயவத னன்ிட்ழ வபத்தர் டனம் கசப்ன
ணனந்ட, உவப்னக் கமதம் ல்மம் சமப்ிட்டு, அபர்
ளசமல்கய த்தங்கவந ற்று த்டம் மம்

ஆத்ணமிவ்னத்டயக்கமக ணனந்ட ளசமல்றம் ணம
ளரிதபர்கநம டர்ண சமஸ்த்கமர்கநின் ணனந்ட,
த்தங்கவந அவடபி ம்ிக்வகனேனும் க்டயனேனும்
ற்றுக்ளகமள்நழபண்டும்.

னன்ழழத ளசமன்ழன்: ழமகப் ழமக டர்ண

கர்ணமடேஷ்மளணன்ழட ணறக்குப் ிடித்ட
கூஷ்ணமண் ழஹ்தம் ணமடயரி, னேமி ணனந்ட ணமடயரித்
டயத்டயக்க ஆம்ித்டபிடுளணன்று.
* இண்மம்

குடயதில் 'டர்ண சமஸ்டயம்' ன் உவதின்

னடல் இன உட்ிரிறகள் மர்க்க.
டபம குற்ச்சமட்டு
ளடய்பத்டயன் குல் (மன்கமம் மகம்)

அத்வபடம்
டபம குற்ச்சமட்டு
அடர்ணம் ணமடயரிழத டர்ணனம் ணமவத ன்கயன்

அத்வபடத்டமல் இந்ட ழமக பமழ்க்வகதில் இனப்பர்கள்
அடர்ணணமகப் ழமபடற்கு இம் ளகமடுத்டபிடுகயட ன்று
தமமபட ளசமன்மல் அட அத்வபட சமஸ்த்ங்கவநக்
ளகமஞ்சங்கூப் னரிந்டளகமள்நமணல் ழத்டபடடமன்.

அப்டிழதடமன், 'ீபமத்ண - ணமத்ண ழடணயல்வ ன்று
ளசமல்யக்ளகமண்டு அத்வபடயகள் ஈச்பழமமவவத
பிச்ளசமல்படமல் க்டயக்கு மி ற்ட்டுப்

ளனபமரிதம ங்கறக்குப் ிடிப்ன இல்மணல்
கஷ்ப்டும்டி ஆகயட' ன்று க்ரிடிவஸ் ண்டபடம்
பிதம் ளடரிதமணல் ளசய்கய குற்ச்சமட்டுடமன்.
ஜம ணமர்க்கத்டக்கு அடயகமரிகநமகப்
க்பப்ட்பர்கறக்ளகன்று ண அத்வபடணமக

றேடப்ட்டுள்ந சமஸ்த் டைல்கநில் இப்டிப்ட்பர்கவந
னன்ிட்டு, அபர்கள் ளகமஞ்சங்கூ சயத்டம் சயடமணல்

அத்வபடத்டயழழத என னகப் ழபண்டுளணன்டற்கமக
கர்ணம - க்டயகநின் த்வபடம் அடிழதமடு டுட்டுப்
ழமகும் அடிப்வதிழழத பனயழமட்டுக்

ளகமடுத்டயனப்ட பமஸ்டபம். ஆமல் ண
அத்வபடயகறம் க ங்கவநனேம் னன்ிட்டுப்
னஸ்டகம் றேடம்ழமழடம, கமர்தம் ளசய்னேம்ழமழடம
அபர்கள் னஷ்கணமக ஸ்படர்ண கர்ணமடேஷ்மனம்,
குஞ உமவனேம் ண்டபடயல்டமன்

ஆம்ிக்கழபண்டுளணன்று டீர்ணமணமகக்
கமட்டிதினக்கயமர்கள்.

ஆசமர்த மஷ்தங்கநில் டயனம்த் டயனம்
உத்டணமடயகமரிகறக்ழக ஸ்பச்சணம ஜம ணமர்க்கம்
ணட்டுளணன்றும், ணத்தண- அடண அடயகமரிகள் எனகமறம்
கர்ணமடேஷ்மத்வடனேம், ஈச்ழபமமவவதனேம்
பிமணல் ின்ற்த்டமன் ழபண்டுளணன்றுழண
ளசமல்யதினக்கயட.
அத்வபடயகநம ணட¨ட மஸ்படயகள், அப்வத

டீக்ஷயடர் னடமபர்கள் மநணம க்டய டைல்கவந
உகரித்டயனக்கயமர்களநன்மல், ழகமபிந்ட

டீக்ஷயவடவப்ழமன்பர்கள் யவத தஜ்ஜ

கர்ணமடேஷ்மங்கறம், னெ னுக்கமக அழகப்
ழமகமப் ஞிகறம் ளசய்டயனக்கயமர்களநன்மல்
டமல்? கர்ணம, க்டயகவந மடமஞ டவசதிறள்ந
ங்களநல்மம் அடேஷ்மம் ளசய்த ழபண்டுளணன்று
பனயகமட்டிக் ளகமடுப்டற்குத்டமன்!

அத்வபடம் ன்மழ கரித்டக் ளகமட்டிக் கண்டிக்கய

த்வபடயகநின் பிடணம யத்டமந்டங்கறக்குங்கூ
எவ்ளபமன யவதில் யதமதனண்டு ன்று ணம
யவத்ட, அந்ட யவக்ழக க்பப்ட் ங்கவந
அபற்யழழத யவ யறுத்ட ழபண்டுளணன் உதர்ந்ட
'யம்டய'ழதமடு

(அடேடமத்ழடமடு) அந்ட யத்டமந்டங்கவந

டுத்டச் ளசமல்றம் னஸ்டகங்கவநனேம் றேடயத
அத்வபடப் ளரிதமர்கள் உண்டு.

மங்க்தம், னர்ப ணீ ணமம்வ, ந்தமத (டர்க்க) சமஸ்த்ம்
னடமவப அத்வபடத்டக்கு பித்தமணமவப.
ழதமக சமஸ்த்ம்கூ அத்வபடத்டக்கு அப்டிழத
எத்டப்ழமகமடடமன். ஆறம் அத்வபட சமஸ்த்
கர்த்டர்கநில் னக்த ஸ்டமம் பயக்கும் எனபம
பமசஸ்டய ணயச்ம ணற் இந்ட ல்ம சமஸ்த்ங்கவந
பிநக்கயனேம் னஸ்டகங்கள் றேடயதினக்கயமர்.
பித்தமண்தமள் (அத்வபட) ஆசமர்த ீத்டயழழத
இனந்டபர். அபர் „ர்ப டர்ச ங்க்ம்‟ ன்று என
டைல் றேடயதனக்கயமர். அடயழ ழமகமதடம் ன்கய
மஸ்டயகம் உள், ல்ம யத்டமந்டங்கநின்

கனத்டக்கறம் ளகமடுக்கப்ட்டினக்கயன். அவட ல்ம
பிடணம ஸ்ணப்டமதங்கறக்கும் digest ன்று
ளசமல்மம்.

இவடளதல்மம் பி ழபடிக்வக - பிழசம் ன்றும்
ளசமல்மம் - இப்ழமட ணத்பரின் த்வபட யத்டமந்டம்,
மணமடேரின் பிசயஷ்மத்வபடம், றோ கண்மசமர்தமரின்
வசப யத்டமந்டம் னடயதபற்வ அயத பினம்னம்

ம்ஸ்க்னட ஜமனள்நபர்கள் அபற்றுக்கமகக் டிக்கும்
டயட்பட்ணம டைல்கள் வப ன்மல் அத்வபடயதம

அப்வத டீக்ஷயடர் அவப எவ்ளபமன்வனேம் அடேரித்ட
ப்ஹ்ண ¨த்த்டக்கு றேடயனேள்ந மஷ்த டைல்கள்டமன்!
த்வபடத்டக்கு இவ்பநற இம் டந்ட "அகமணழட்"
ண்டம் அத்வபடயகள் எனழமடம் கர்ணமடேஷ்மம்,
க்டய ஆகயதவப ககத்டப் ழமகும்டிப் ண்ஞி
ழமகப்மதமணம ளனபமரி ங்கள் டர்ணத்டயல்

ிடிப்னபிடும்டிதமகழபம, அன்ன னடம

குஞமிவ்னத்டயதில் அக்கவ கமட்மடடிழதம ளசய்தழப
இல்வ.
ஆசமர்தமள் ளசய்டள்ந க்டய மஸ்டங்கள் த்டவ?
அபர் ழக்ஷத்மம் ளசய்ட ண்ஞினேள்ந ஆத

னனத்டமஞம், தந்த் ப்டயஷ்வ னடமபற்றுக்கு
கஞக்கு உண்ம? இன்வக்கும் அபர் ழரில் க்கய
ணங்கநில் வபடயக கர்ணமடேஷ்ம, ழபட
அத்ததமடயகறக்கும், க ங்கறம் சமஸ்த்
பனயப்டி டர்ணமசவஞ ண்ஞறம், னவ, ஆத
கும்மிழகம் னடயத க்கறந்டமழ பிழசணமக
ஊக்கம் ளகமடுத்டம், உழடசம் ளசய்டம் பனகயழமம்?

க்ஷ்தம் ணக்கப்மட ன் இப்ழமட ழடம அத்வபட
உந்யதமம் ண்டகயழழ டபி, ீங்கள் டிதமக
ன்ிம் பந்டமல், பந்ட ணமட்டிக்ளகமண்மல்,
„ந்த்தமபந்டம்

ண்டங்கள், எநமம்

ண்டங்கள், அம்மள் ந்யடயதில் ளய் டீம்
ழமடுங்கள், ப்கமத்டயல் னள்வந ிடுங்குங்கள், குநம்
ளபட்டுங்கள், ஆஸ்த்டயரிகநில் ப்மடம்

பியழதமகயனேங்கள், ிடி அரிசயத் டயட்த்வட ற்று
த்டங்கள்‟ ன்ளல்மம் ளசமல்யத் டமழ

கஷ்ப்டுத்டகயழன்? இப்டிளதல்மம் த்வபடணமகக்
கஷ்ப்டுத்டயழத, ற்ளழப ம்மடயத்டக் ளகமண்டுள்ந
த்வபடக் கஷ்த்வடப் ழமக்குபடற்கு ஆம்ிக்க
ழபண்டும் ன் ஆசமர்தமள் உத்டற ழமட்டு பிட்டுப்
ழமதினப்டமல்டமன் இந்ட ணமடயரி (ளசய்கயழன்) .

டர்ண - அடர்ணங்கறம் அத்வபடயனேம்
ளடய்பத்டயன் குல் (மன்கமம் மகம்)
அத்வபடம்
டர்ண - அடர்ணங்கறம் அத்வபடயனேம்
பிதம் ளடரிதமபடர்கள்டமன், 'ல்மம் ணமவத ன்ட

டர்ணம்கூப் ளமய்டமன் ன் அிப்மதத்வடக் ளகமடுத்ட,
ங்கவந ப்டி ழபண்டுணமமறம் க்கமம் ன்று
யவக்கச் ளசய்டபிடும்' ன்கயமர்கள். ளமட

ங்கறக்கு ணமவதக் ளகமள்வகவத 'ளணமக்வஸ்'

ண்டபடற்கு ஆசமர்தமநவத 'மங்க்க்ஷன்' கயவதழப
கயவதமட. ஆசமர்தமள் ணட்டுணயல்வ,அத்வபட

அடேபிகநமக பந்ட ந்ட ணமனுழண டர்ணத்வட பிட்டு
பிட்டு ங்கள் ப்டி ழபண்டுணமமறம் ண்ஞமம்
ன்று யவக்கும்டிதமக ணமவதக் ளகமள்வகவத
அபர்கநிம் ளசமன்டணயல்வ, ளசமல்ச்
ளசமன்டணயல்வ.

ணமவதடமன் ன்மறம் அட யணமகழப பிகும்ழமட
டமன் டர்ணமடர்ண ழடம், ல்ட - ளகட்ட ன்று

பித்தமம், னண்த - ம ழடம் அற்றுப்ழமகுழண டபி,
ணமவததியனந்ட பிடுமட யவதில் இந்ட ழடம்
இனக்கழப ளசய்கயட ன்றுடமன் அபர்கள்
பற்னறுத்டயதினக்கயமர்கள். 'ல்வடச் ளசய்; னண்தம் ளசய்;
டர்ணமடேஷ்மம் ண்ட' ன்ழ
பற்றுத்டயதினக்கயமர்கள்.

ழதமகத்டயல் ல் யத்டய அவந்ட உம்வ பஜ்ம்
ணமடயரி ஆக்கயக்ளகமஞமல் அப்ழமட கண்ஞமடிவத
ஆஞிவதத் டயன்றுபி, 'ஆயட்‟வக் குடித்டக்கூ
ீர்ஞம்ளசய்டளகமள்நமம். அடற்கமக என
ழமஞ்சமவழதம, மர்ணம

ழடமழமக்தனள்நபவழதம ஆஞிவதத் டயன்ச்
ளசமல்படண்ம? ணஸ் இப்ழமடள்ந
ீபஸ்டயடயதியனந்ட ழணழழமய் ஆத்ணமபிழழத
பஜ்ம் ணமடயரி ஊன்ய யக்கயழமட ன்

அடர்ணணமமறம், மணமமறம் ளரித்டப் ழமய்பிடும்.
ஆமல், அட ழமக ங்கறக்கமட அல். அப்டி
அத்வபட சமஸ்த்த்டயல் இல்ழப இல்வ. இபவ

டர்ண ணனந்ட சமப்ி ழபண்டித ழமதமநிதமகத்டமன் அட
வபத்டயனக்கயழடளதமனயத, ஆஞிவதத் டயன்கய
ழதமகயதமக அல்.

ஜமினேம் பிவப் தனும்
ளடய்பத்டயன் குல் (மன்கமம் மகம்)
அத்வபடம்
ஜமினேம் பிவப் தனும்
ஜமி அடர்ணம் - டர்ணம் இண்டுக்கும் ழணழ ழமபன்.
மம், ளகட்ட ல்மழண அடர்ணம்டமன். டர்ணம் ன்டயல்
னண்தம், ல்ட ன்கய ல்மனழண அங்கயபிடும்.
இவப ல்மபற்றுக்கும் ழணழ ழமபன் ஜமி.
ஆத்ணமபமகழப இனந்ட ளகமண்டினக்கும் யவக்குக்
கர ழ்ப்ட் த்வபடத்டயழடமன் இனட்டு - ளபநிச்சம்,

இன்ம் - டன்ம் ன்று த்பந்த்பங்கள்

இனக்கயமற்ழமழப ல்ட - ளகட்ட, னண்தம் மம், டர்ணம் - அடர்ணம் ன் இட்வகறம்
இனக்கயன். ணமதம ஸ்னஷ்டிதில் பனகயவபழததம
இவப டறழண ஆத்ணமவப மடயக்கமட; அடமபட
ஆத்ணமவப அயந்ட ஜமிவத மடயக்கமட.

இப்டிச் ளசமன்டமல் அபன் னத்டய னர்பணமக உத்ழடசயத்ட
அடர்ணணமமம் ண்ஞி எனத்டனக்கு என ளகடுடவ
பிவநபிக்கமளணன்ழம, அப்டி அபன்
பிவநபிப்மளன்ழம அர்த்டம் இல்வ. ஜமிக்கு னத்டய,
னர்பம் உத்ழடசம் ன்ளடல்மம் ட? "னத்ழட:டஸ்ட
:" ன்று னத்டயக்கும் ழணமக உள்ந ஆத்ணமபில்

டன்வ ஸ்டம்ம் ணமடயரி யவமட்டிக் ளகமண்பன்

அபளன்று கபமன் ளசமல்யதினக்கயமழ! ஆவகதமல்
அபன் ம்வணப் ழமல் னத்டய னர்பணமக ளடமன்றும்
உத்ழடசயத்டச் ளசய்தழப ணமட்மன். ங்கல்ம்
இனக்கும்ழமடடமன் உத்ழசம் றேம்னம். ணஸ்
அற்றுப்ழம ஜமி ங்கல் - பிகல்
யடல்பம? 'யர்பிகல்ம்' ன்ழட அபன் இனக்கும்
யவ.

வனத கர்ணமபில் இந்ட ன்ண அடேழமகத்டக்கு ன்று

எடக்கப்ட்டமக ப்மப்டம் ன்று இனப்டயல் இன்ம்
அடேிக்க ழபண்டினேள்ந மக்கயவதத் டீர்க்கழப அபனுக்கு
சரீம் இனக்கயட. „ஞ்சயடம்‟ ன்டமக னெட்வ கட்டித
ன்ணமந்ட கர்ணமக்கநிழ இிழணழ ன்ணங்கவநக்

ளகமடுக்கக் கூடிதடமனேள்ந வடனேம்பிட்டு வபக்கமணல்

அவட ஜமமக்ிதமல் ரித்டபிட்பன் அபன். இந்ட

ன்ணடத்டயழ ண்ஞி கர்ணம „ஆகமணய‟ ன் ளதரில்
என்றுழசர்ந்ட ணறுடி ன்ணம் டமடடினேம் அபன்
ஜமத் டீதிழ ஸ்ணம் ண்ஞிபிட்பன். ஆமறம்
இந்ட ன்ணமறக்ளகன்று ற்ட்டு, ன் ளகமடுக்கத்

ளடமங்கயபிட் ப்மப்டத்வட ணட்டும் அபமல் ரிக்க
னடிதமட. பில்யயனந்ட பிப்ட்டுபிட் அம்ன ணமடயரி
அட. அவட யறுத்ட னடிதமட. பில்யல் னட்டி ய்தமணல்
ற்களழப அம்மத்டெஞிதில் இனந்டளகமண்டினக்கய
அம்னகவந அப்டிழத ழடமநியனந்ட டுத்டப்ழமட்டு
பிமம். னடயசமக 'ஆர்ர்' ளகமடுத்ட அம்னகவந

பமங்கயக்ளகமள்நமணல் இனக்கமம். இப்டிடமன் ஞ்சயட,
ஆகமணயகவந ஜமி ழமக்கயக்ளகமள்பட. ஆமல், மவஞ
இறேத்டப் ப்ழதமகம் ண்ஞிபிட் அம்வ ப்டி

யறுத்டபட? அப்டித்டமன், ன் ட ஆம்ித்டபிட்
ப்மப்த்வட யறுத்ட னடிதமடடமல் அவட
அடேபிப்டற்கமகழப இன்னம் அபனுக்கு சரீம்

இனக்கயட. ற்ளகழப னத்டய னர்பணமக ங்கல்ித்டச்
ளசய்டடன் பிவநறகள் ணட்டும் இழமட ழனழண டபி,
னடயடமக அபன் வடனேம் யவத்ட, உத்ழடசயத்டப்
ண்டபடயல்வ.
ப்மப்ட பிவநறகறம்கூ ம் மர்வபதில்
ற்டுபடமகத் ளடரினேழண டபி அபன் அடமல்
மடயக்கப்ணமட்மன். உடமஞணமக, னர்ப ன்ண
கர்ணமறக்கமக அபனுக்கும் டமபட ளகமடூணம ழமகம்
உண்மகக் கூடும். அல்ட அபன் ளபறும் 'ம்க்'

ன்று ஊரில் கவட கட்டிபிட்டு அபடெறு ற்மம்.

ஆமறம் இந்ட ழமகத்வடழதம, அபடெற்வழதம அபன்

ளகமஞ்சங்கூப்ளமனட்டுத்டணமட்மன். „டுத்டணமட்மன்‟
ன்று 'ளயிழட்'மக அபன் ளசய்படழமச்
ளசமல்பட கூ ரிதில்வ. வ்தமடய, அபமடம்
னடமவப என ளமனநமக அபனுக்கு னடறக்ழக
ளடரிதமட.

வ்தமடய, அபமடம் ஆகயதபற்றுக்குப் டயல் னர்ப
றக்னடம் கமஞணமக என ஜமிக்கு மன்ழம
ணமடயரிதம அழமக்தம், எழ கர ர்த்டய, சக்பர்த்டயக்குச்
ளசய்கயட ழம சயஷ்தர்கள் யம்மம் ழமட்டு
ீடமம்ம் ழமர்த்டய உட்கமர்த்டய வபப்ட ன்றும், ஆமல்
இவபனேம் அபவப் ளமறுத்டணட்டில் ளமனநமகத்
ளடரிதமட.
ஜமி டறழண ங்கல்ித்ட 'ளயிழட்'மகச்
ளசய்படயல்வ ன்று ளசமல்பந்ழடன். ப்மப்ட பசமத்
ன் க்கடழணம அட ந்டபிட்டுப் ழமகட்டும்
ன்று உம்வ எப்னபித்டபிட்டு, உள்ழந

ஆத்ணமபிழழத ணயத்டக் ளகமண்டினப்பன் அபன்.
ஜமதின் ப்மப்டம் ற்ய பித்தமணம இன்ளமன
அிப்மதனம் உண்டு.
„ஜமமக்ய

: ர்ப கர்ணமஞி ப்ணமத் குனழட‟ ன்று

கபமன்* ளசமல்கயடி ஜமத் டீ ர்ப கர்ணங்கவநனேம்
ஸ்ணணமக்கயபிடும் ன்டயல் ப்மப்ட கர்ணனம்டமன்
அக்கம்; ஜமளமடதத்டயல் ரினர்ஞ ணழம மச, கர்ண

மசம்டமழளதமனயத, ப்மப்டம் ன்று என்வ ணட்டும்

பிட்டு வபத்டயனப்டற்க்கயல்வ ன்று

அிப்மதப்டுகயபர்கள் உண்டு. „டீத்வட ற்ய
வபத்டமல் இனட்டு ஏடிப் ழமய்பிடுகயமற்ழம
ஜமழமடதத்டயன் ப்கமசத்டயல் ணமவததின் இனட்டு
ஏடிழத ழமய்பிடுகயட ன்டயல் ந்ழடணயல்வ.

அந்ட ணமவததின் என அங்கம், அல்ட ஸ்னஷ்டிடமழ
கர்ணமறம் கர்ண னும்? இப்டிதினக்கும்ழமட, „ணமவதழத
ழமகயட, ஆமல், கர்ணமபிழ ணட்டும் ப்மப்டம்,

ஞ்சயடம், ஆகமணய ன்று இனக்கய னென்று டயனுகநில்
இண்டு ணமத்டயம்ழமய், இன்ளமன்று இனக்கயட' ன்று
அர்த்டணமகபில்வழத!‟ ன்று இபர்கள் ழகட்கயமர்கள்.
„ழமட்

மஞத்வடக்கூ அட க்ஷ்தத்வட அடிக்கமணல்

ணந்த்சக்டயதமல் டயனம் பமங்கயக்ளகமள்ந னடிகயழட!
ணந்த் சக்டயக்ளகல்மம் ழணற்ட் ஆத்ண ஜமத்டமல்
ப்மப்ட மஞத்வடத் டயனம் பமங்கயக் ளகமள்ந
னடிதமடம?‟ ன்று ழகட்கமம்.
ஆசமர்தமள் கர டம மஷ்தத்டயழழத "ர்ப கர்ணங்கள்"
ன்று ளசமல்யதினப்ட ன் ளகமடுக்க

ஆம்ித்டபிட்டம ப்மப்டம் டபி வத ர்ப
கர்ணங்கவநனேம் குயப்ழட ன்று மஷ்தம்

ளசய்டயனக்கயமர். ஆமல் அபழ „பிழபக சூமணஞி‟தில்
த்டப் டயவந்ட ச்ழமகங்கநில்** இந்ட பிதத்வட
பிசமரித்ட பிணர்சயக்கும்ழமட ழபறு பிடணமக னடிற
ளசமல்கயமர். அங்ழக, ளசமஞ்சணமபட ழடத்டயழ ஆத்ண
னத்டய எட்டிக்ளகமண்டினக்கய பவதில் டமன்‟ ப்மப்டம்
உண்டு ன்றும், அடிழதமடு ழடமத்ண னத்டய

சயத்டப்ழமமல் அப்னம் ப்மப்டனம் இல்வ ன்றும்
டீர்ப்னக் ளகமடுத்டயனக்கயமர். „அப்டிப்ட் ஜமிக்கு

ன்ணம, கர்ணம ல்மழண ஸ்பப்ணமகயபிடுகயட. அபன்
ஜமத்டயழ பினயப்னப் ளற்பன். இப்டிப்ட்பனுக்கு
ப்மப்டம் உண்டு ன்ட, ஸ்பப்த்டயல் எனத்டன்

ம்மடயத்டடயல் என ங்கு ணமத்டயம் அபன் னனயத்டக்
ளகமண் ிற்மடு அபனுக்குச் ழசர்கயட ன்கய
ணமடயரிடமன் ன்று ரிமணமகக் கமட்டிதினக்கயமர்.
„ஜமி

ப்டி த்வபட ப்ஞ்சத்டயல் இனக்கனடினேம் ன்று

னரிதமட அஞ்ஜமிகறக்கு டமபட ணமடமம்
கமட்ழபண்டுளணன்ழ அபனுக்கும் ப்மப்டனண்டு ன்று
ளசமல்பட‟ ன்று ளசமல்ய னடிக்கயமர்.

ல்ம ணமர்க்கக்கமர்கறம் டிக்கும் கர வடதில் மசரி
ணடேஷ்தின் ளபயல் த்னப்டயதமக ழடனும்

ணமடமம் ளசமல் ழபண்டுளணன்டமல் ஜமி
பிதத்டயல் ப்மப்டத்வட எப்னக்ளகமண்மளன்றும்

ஜமத்டயழ பிழசப் ற்றுள்நபர்கறக்ழகதம 'பிழபக
சூமணஞி'தில் உள்நவட உள்நடிச் ளசமன்மளன்றும்
வபத்டக்ளகமள்நமம். அப்டி ற்றுள்நபர்கள்

அபர்கநமகழப ஜம பிசமத்டமல், „ஜமிக்கு ன் சரீ
தமத்வ இனக்கழபண்டும்? அட ப்மப்டணயல்வ ன்மல்
ழபறு ன் கமஞத்டக்கமக?‟ ன்று ளடரிந்ட
ளகமள்நட்டுளணன்று பிட்டுபிட்மளன்று ளசமல்மம்.
ஆமல், மன் இப்ழமட ல்ம ங்கறக்கும் இவடச்
ளசமல்யபிட்ழழ உங்கவநளதல்மம் „ீங்கழந

ஜமிதமகயத் ளடரிந்ட ளகமள்றங்கள்‟ ன்று ளசமன்மல்

டப்மகயபிடுழண! „யவதக் கர்ணம, க்டய ண்ஞி

அப்னழண ஜம பிசமடடக்குப் ழமங்கள்‟ ன்ல்பம
ல்பி மடிக்ளகமண்டினக்கயழன்?
ரி, உங்கறக்கு இன்ளமன பிடத்டயல் ணமடமம்
ளசமல்கயழன் - ஜமிக்கும் ஜமம் பந்டின் (அடமபட

அத்வபட யத்டய ற்ட்டுபிட்ின்) ன் சரீம் இனந்ட
ளகமண்டு இந்ட ழமகத்டயல் - ம் மர்வபதிமபட பமழ்க்வக ன்று என்று க்க ழபண்டுணன்டற்கு என
பிடணம ணமடமம் ளசமல்யப் மர்ககயழன்.
ஜமம் பந்டபிட்மல் அப்னம் ழமகத்டயல் ன் கஷ்
- றகம், ம - ஷ்ம் பந்டமறம் அளடமன்றுழண
ளகமஞ்சங்கூ எட்மணல் ஆத்ணமந்டத்டயல்

இனக்கமளணன்டடமழ சமஸ்த்ம்? இட யந்டமம
ன்று ளடரிதழபண்டுணமமல் அப்ழமட
ஜமணவந்டபன் இந்ட ழமகத்டயல் இனந்டளகமண்டு
இப்டிக் கமட்டிமல்டமழ யனொஞணமகும்?

அடற்கமகத்டமன் ஜமிவதனேம் ஈச்பன் ழமகத்டயல்
இனக்க வபத்டயனக்கயமன் ன்கமம். ம்வணத்

டவளடயக்கப்ண்டம் த்டவ னகழ் பந்டமறம்,

ம்வணத் டவ டெக்க ளபமட்மணல் ண்டம் த்டவ
இகழ் பந்டமறம், மம் ழடமவநத் டட்டிக் கமட்டும்டிதம
த்டவ ஆழமக்தணயனந்டமறம், அல்ட மம் தந்ட

இடிந்டழமய் பிறேம்டிதம த்டவழதம ழகமணம
வ்தமடய பந்டமறம் இன்னும்  டயனும இன்டன்ங்கநில் ட ழர்ந்டமறம்

ல்மபற்வனேம்ணணமக, சமந்டயனேன் யச்சணமக

ற்றுக்ளகமள்பழட ஆத்ண யவ ன்ட 'ப்னொவ்' ஆக
ழபண்டுணமமல் அடற்கு 'ப்னொப்' ஆக ஜமிகள்

ழமகத்டயல் இனந்ட கமட்டிமல்டமழ னடினேம்?
'அத்வபட

ழணமக்ஷம் இத்டயழழத ளக்கூடிதட;

அடற்கு இ  பித்தமணயல்வ' ன் ின், அவட ம்
மர்வபதில் இளணன்று ளடரிகய ழமகத்டயழழத
இனந்டளகமண்டு என ஜமி அடேபித்டக்
கமட்டிமல்டமழ ரிதமதினக்கும்? ஜமம் பந்டறன்
எனபனுவத சரீம் அற்றுப்ழமய் பிட்ளடன்மல்,
இத்டயழ ஜமத்ழடமடு இனக்கனடிதமட - அடமபட
ஜமத்டக்கு இம் ன்கய என பித்தமம் ளடரிகயட
- ன்ல்பம ஆகயபிடும்?

இன்ளமன கமஞனம் ளசமல்மம்.
ங்கறக்ளகல்மம் ல்ட ளசய்படற்கமகழப,
அபர்கறக்கு உத்டணணம பமழ்க்வகப் ண்னகவந
உடமஞ னனர்கநமக பமழ்ந்ட கமட்டுபடற்கமகழப

ஈச்பன்டமன் ஜமிகவந ழமகத்டயழ கனபி ணமத்ணமக
வபத்ட, அபர்கள் னெம் டன்னுவத இந்ட

ங்கல்த்வட யவழபற்யக் ளகமள்கயமளன்று
ளசமல்மம்.

„பந்டகமம்

ப்டி என ளமந்ட

உத்ழடசனணயல்மணல் ழமகத்டயல் சுவணவதனேம்
ளசனயப்வனேம் ற்டுத்டயக் ளகமண்டு ழமகயழடம அப்டி
ஜமினேம் ழமகத்டயல் யடத்வடத் டன்

உத்ழடசணயல்மணழ ற்டுத்டயக்ளகமண்டு ழமகயமன்,
டமன் ம்மத்வட டமண்டிழடமடு, ித்டயதமவனேம்

என ஸ்பத கமஞனம் இல்மணல்
டமண்டுபிக்கயமன்‟ ன்று ஆசமர்தர்

ளசமல்யதினக்கயமர்.*** இப்டிப் ிவ
உதர்த்டபடற்கமக என ஜமி இனப்ட அபனுவத
உத்ழடசத்டயமல் இவ்வ. ளன்மல், அபக்கு

ந்டபிடணம உத்ழடசனம் இல்வ. ின்ழ இடணமடயரி
ப்டி க்கயளடன்மல், அபன் அப்டிதினக்க
ழபண்டுளணன்று ஈச்பன் உத்ழடசம் ண்டபடமல்டமன்!
ம்மத்வடக் டமண்டுபடயல் னடல் அங்கணம டர்ண
பமழ்க்வகக்கு டிதமகக்கூ என ஜமிவத ஈச்பன்
இனக்கப் ண்டபடண்டு. கர் அப்டித்டமினந்டமர்.

ங்கறக்குப் னரிடுபடம டர்ணங்கவநழத ஜமினேம்
ளசய்ட கமட்டுகயமளன்று கபமனும்
ளசமல்யதினப்வடப் மர்த்ழடமம்.

ஆகக்கூடி, ஜமிக்கு ஸ்பத உத்ழடசம், உத்ழடசயக்கும்
ணஸ் டறம் இல்மடழமட, அபமக டர்ணம் அடர்ணம்
ன்று யவத்ட வடனேம் ண்டபடணயல்வ;

பிடுபடணயல்வ. அபவ ஈச்பழ கனபி ணமத்ணமகக்
கமர்தம் ண்ஞவபக்கும்ழமட ழமக யடத்டக்கமக,
ழமகத்டயன் ஜம உதர்றக்கமக, அல்ட (ளநகயக)
டர்ணத்டக்கும்கூ என டிதமகத்டமன் இனக்கச்

ளசய்கயமன். ஆவகதமல் ப்டிப் மர்த்டமறம் என ஜமி
அடர்ணத்வட, ளகட்வட மத்வடப் ண்ஞ இணயல்வ.
ஆடிதமல் டர்ணமடர்ணம், னண்த மம், ல்ட ளகட்ட

ஜமிக்கு இல்வ ன்ட என டத்பணமக இனப்டடமழ
எனயத, இடமல் வனவதில் என ஜமி டர்னம்,

மனம், ளகட்டம் ண்ஞ இம் ளகமடுடடப் ழமபட

ன்ழட இல்வ. அபனுக்குள்ழந இந்ட டறம் எட்மட
ன்டமல் அபன் இபற்யல் டப்மக இனக்கயபற்யன்டி
ளபநிதிழ க்கயமளன்று அர்த்டம் ஆகழப ஆகமட.
ழப, 'அத்வபட யத்டமந்டணமட அடர்ணம்

னடமபற்றுக்கு handle ளகமடுத்டபிடும். அடர்ணத்வட easy
-தமக

டுத்டக்ளகமள்நப் ண்ஞிபிடும்' ன்று குற்ம்

ளசமல்பட, யணம மடகர்கறக்கம னஸ்டகங்வந
அப்டிதில்மடபர்கள் டித்டத் டப்ர்த்டம் ளசய்ட
ளகமள்படன் பிவநறடமன்.
டர்ண ங்கணம சய ந்டர்ங்கள் ற்டுபடண்டு.
அப்ழமட ளமடபிழ என டர்ணத்வட, ல்வட

யவக்கப் ண்டபடற்கமகழப எனத்டர் அடர்ணணமக
என்று ளசய்த ழரிடும். அம்ணமடயரி ந்டர்ங்கநில்டமன்
அப்டிப்ட் அடர்ணங்கள் என ஜமிவதத் டமக்கமட
ன்டமல் அபவக் ளகமண்டு அவடச் ளசய்ட ளமட
ழக்ஷணத்வட உண்மக்குபடனண்டு. ணமமட

னேத்டத்டயல் ணம ஜமிதம க்னஷ்ஞ ணமத்ணம
இப்டித்டமன்  ளசய்ட, ளரித்டக் ளகமண்மர்.

ப்ழமடமபட இம்ணமடயரி ப்வட வபத்ட, இட
ஜமிகறக்கு ணட்டுணயல்மணல் அத்வடபடயல் ளகமஞ்சம்
பிசுபமனள்நபர்கறக்கும் ளல் னொமகயபிடும்
ன்று குவ ளசமல்பட ந்தமதழண இல்வ.
னடயழ அடர்ணத்வடப் ழமக்கயக்ளகமண்டு, அப்னம்

ளமம்ம்ம்....றம் அப்னந்டமன் டர்ணத்வடனேம் பிடும்டி
அத்வபட சமஸ்த்ங்கநில் ளசமல்யதினக்கயட.

„ர்ப

டர்ணமந் ரித்தஜ்த...‟ – „ல்ம டர்ணங்கவநனேம்

பிட்டு ன்வ சண் அவ‟ ன்று கபமன் ப்ழமட
ளசமன்மர்? கர வடதின் கவசயக் கவசயதிழடமன்.
ஆம்த்டயளல்மம் ன் ளசமன்மர்? இன்ளமன
ழகமடிதில் அம்ித்டத்டமன் ளசமன்மர்.

"ல்மபற்வனேம் பிட்டு பிட்டு ந்யதமயதமகப்
ழமகயழன்" ன் அர்றவ "ழடிப் தல் ணமடயரி"
ன்று ன்மகத் டயட்டி, "டர்ணத்வடப் ண்ட,
ஸ்படர்ணத்வடப் ண்ட" ன்றுடமன் ணறுடி ணறுடி
பற்னறுத்டயச் ளசமன்மர். அப்னம் டமன் ளகமஞ்சம்
ளகமஞ்சணமக என பிதம் மக்கயதில்மணல் கர்ணம க்டய - ஜமங்கநில் ல்ம உடசனம் ளகமடுத்ட,
டன்னுவத பிச்பனொ டர்சத்வடனேம் ளகமடுத்ட

அபனுவத ணவ ளமம் உதர்த்டய „யழபட்‟
ண்ஞி ,அந்ட யவதிழ „டர்ணத்வடளதல்மம் பிடு,
ன்ிழண சஞமகடய ன்று பிறே‟ ன்மர்.
இப்டித்டமன் அத்வபட சமஸ்த்ங்கநில் உத்டண
அடயகமரிதமக எனத்டவ ஆக்கயத ின்டமன் டர்ணத்வட
பிச் ளசமல்பட.

அடறங்கூ, ரிதமகப் னரிந்டளகமண்மல் கமர்தத்டயல்
டர்ணத்வட பிடும்டிச் ளசமல்படயல்வ; டர்ணமடர்ணங்கநின்
மவ யவத்டக்ளகமண்டு அபற்வச் ளசய்கய
ணழமமபத்வடடமன் பிச்ளசமல்பட.
உத்டணமடயகமரிதமபடற்கு னற்ட் யவகநிறள்ந
ணிடர்கறக்கு ணடே னடம டர்ண சமஸ்த்

மக்ர்கழநமடு கூ, ஆசமர்தமள் னடம ஆத்ண சமஸ்த்

மக்ர்கறம் டர்ண ணனந்டடமன் 'ப்ரிஸ்க்வப்'
ளசய்டயனக்கயமர்கள்.
„ர்ப

டர்ணமந் ரித்தஜ்த‟றக்கு மஷ்தம் ளசய்னேம் ழமட

ஆசமர்தமள் இவட ணந்ட, ணத்தண அடயகமரிகள் டப்மக
யவத்டபிக்கூமழட ன் கபவனேன்,

கனவஞனேன் ன்மகத் ளடநிறடுத்டய அர்த்டம்
ண்ஞிதினக்கயமர். „ல்மக் கமர்தத்வடனேம் பிட்டு
பிடும்டிச் ளசமல்படடமன் கபமன் இங்ழக உழடசயக்க
உத்ழடசயத்டட. ஆவகதமல் அபர் 'டர்ணம்' ன்று
ளசமல்யதினப்டயல் அடர்ணனம் அங்கயதினக்கயளடன்று
னரிந்ட ளகமள்ந ழபண்டும் ன்கயமர்.
இப்டிச் ளசமல்யபிட்டு ஆம் யவகநியனக்கும்

ளனபமரிதமபர்கள் அடர்ணத்வட பிடுபழட னக்தம்
ன்வட ச்னடய ப்ணமஞத்டமல் யவமட்டுகயமர்.
ஆசமர்தமள் ளசமன்மல் ழமடளணன்மறம் ழபடத்டயன்
'அடமரிடி'வதழத

கமட்டுபட அபச்தம் ன்று யவத்ட

„டர்த்வடவத

பிமடபன் ப்ஜ்ஜமம் ன்

கழமயத்வட ழணற்ழகமள் கமட்டுகயமர்.
உத்டணணம அயபிமல் ஆத்ணமவப
அவபளடன்டயல்வ‟ ன்று அடயல்

ளசமல்யதினப்வடக்# கமட்டி, அடர்ணத்வட பிடும்டிதமக

னடயல் உழடசயக்கயமர். இட ளமடபமக ல்மனக்கும்.
அப்னழண உத்டணமடயகமரி அடர்ணத்ழடமடு டர்ணத்வடனேங்கூ
பிட்டுபி ழபண்டும் (அடமபட டர்ண - அடர்ண பித்தம
சயந்வடவத பிட்டுபி ழபண்டும்) ன்டற்கு ணமமட
சமந்டய ர்பத்டயல் „த்த டர்ணம் அடர்ணம் ச‟ ன்று

ளசமல்யதினப்வட ப்ணமஞணமகக் கமட்டுகயமர்.

(ணமமடம் „ந்டமபட ழபடம்‟ ன்று உதர்த்டயச்
ளசமல்ப்ட்மறம் அட ச்னடய ப்ணமஞத்டக்கு
அப்னம்டமன்.)
„ ‟ர்ப

டர்ணமந் ரித்தஜ்த'ன்னு கபமன் ளசமல்யட்மழ,

ழடபவழத! ல் உழடசணமதினக்ழக! மம் மட்டுக்கு
டர்ணங்கவந பிட்டுமம்‟ ன்று தமனம் அர்த்டம்
ண்ஞிக்ளகமண்டு பிப்மட. (றோ சஞர்கள் சயரிக்க,

வனேம் சயரிக்க, சயயட ழம் சயரிப்ிழழத ளசல்கயட)
னடயழ அடர்ணத்வட பிட்டு பிட்டு அப்னம்டமன்
டர்ணத்வட பிடுகய ணமசமத்டக்குப் ழமகழபண்டும்.
னடயல் அடர்ணத்வட பிடுபட, அழடமடு கர்ண

ணீ ணமம்வதில் 'அடமழடம டர்ண யஜ்ஜமம' ன்று
ளசமன்டி டர்ணங்கவந அயந்ட அடேஷ்டிப்ட, அப்னம்
டர்ணம டர்ணங்கநின் மவ யவக்கமணயனப்ட,
அடற்கும் அப்னம் உத்ட ணீ ணமம்வதில் ளசமன்டி
ப்ஹ்ணத்வட அயபடயல் மட்ம் வபத்ட ப்ஹ்ண

யஜ்ஜமவதில் மடவ ளசய்பட, கமன்மக (னத்டய
னர்பணமக) 'டர்ணம் ண்டகயழமக்கும்' ன்று

ண்ஞமணல் அபன் மடத்டயல் டன் கமன்ன்வழத
ழமட்டுபிட்டு, அடன் அங்கணமக டர்ணம் ற்யத

யவப்வனேம் ழமட்டுபிடுபட, 'இடடமன்' ல்ம
டர்ணத்வடனேம் பிட்டுபிட்டு, ன்வ சஞவ' ன்று
கபமன் ளசமன்டன் டமத்ர்தம் ன்கமம்), னடிபமக
டர்ணம டர்ண பித்தமழண ளடரிதமட அத்பிடீதணம ண
த்னஷ்டிவதப் ளறுபட ன்று டிப்டிதமக

ழமகயபிதம் இட. (இவடப்) னரிந்டளகமள்நமட

குவடமன், அத்வபடத்டமல் டர்ணத்டக்கு மி பனம்
ன்று குவ ளசமல்பட.
னடயல் அடர்ணத்டயயனந்ட டர்ணத்டக்கு; அப்னந்டமன்
டர்ணத்டயயனந்ட ப்ஹ்ணத்டக்கு. இவடப்ற்ய
ந்ழடழண இல்வ.

ஜமிகவநப் மர்த்ட, அல்ட, „பிட்குவதில்‟
டுத்டறழழத ஜமணமர்க்த்டயல் ிடிப்னள்நபர்கவநப்
மர்த்ட, அப்டிப் ிடிப்ில்மட ணற்பர்கள், அல்ட ழடம
சய ந்டர்ப்ங்கநில் ணட்டும் ிடிப்ன ற்ட்டு அப்னம்
றேபி ங்ழகழதம ழமய்பிடுபடமக உள்நபர்கள்,

னடயயழழத டர்ணம டர்ணணணயல்மட ஆத்ண பிசமம்

ன்று உட்கமர்பட யஷ்மக ஆகும்; அல்ட பிரீட
மகக் கூ ஆகமம். ிக்கயழமழட க்கய
க்ஷயகள் இனப்வடப் மர்த்டபிட்டு என னறேறம் அந்ட
ணமடயரிப் ண்ஞ யவத்டமல் ப்டிதினக்கும்? அட

னறேபமக இனந்ட, அப்னம் கூட்டுப் னறேபமக ஆகய, அடற்கும்
அப்னம்டமழ ளகமசு, குநபி, பண்ஞமத்டயப் னச்சய

ணமடயரிதம என்மகயப் க்க னடினேம்? றத்டயல்

ணவ யறுத்ட ஸ்பமமபிகணமக, அல்ட ன்ணமந்த்
ணஸ்கமத்டயமல் ழதமக்தவட ளற்யனப்பர்கவநப்
மர்த்ட அபர்கறவத மடம ணமர்க்கத்வட மம்
அவபனம் டுத்டக் ளகமள்படற்கயல்வ.
இப்ழமட ளமம்றம் ழபடமந்டப் ழச்சு மஸ்டயதமகய,

கர்ணம - 'ரிசுபல்' ல்மம் ளமம்றம் 'அன்ளரி'
ன் ப்சமம் ண்டபடமக இனப்டமல் இந்ட

பிதத்வட மன் ளகமஞ்சம் 'ஏப'மகழப 'ஸ்ட்ளஸ்'
ண்ஞிச் ளசமல் ழபண்டிதடமகயட. இப்டிப்

ழசுபர்கநில் ழபடமந்டவடப் ற்யத ப்ங்கயகள்,
ப்ளமஃர்கள், மக்ர் ட்ம் பமங்கயபர்கள், சரவண
ப்ளஸ்யழ னஸ்டகம் ழமட்பர்கள் யவத

ற்ட்டினந்டமறம், ஜமி ன்று ளசமல்றம்டிதமக
தமபமட இனக்கயமர்கநம ன் ழடடிமல்...., ழடடிக்
ளகமண்ழ தினக்கும்டிதடமினக்கயட. இபர்கள்

ித்டயதமனக்கும் உழடசம் ண்ஞி, ற்ளகழப எறேங்கு
ளகட் இன்வத உகத்டயழ ழடம ளகமஞ்சம்
சமஸ்த்ம், ம்ப்டமதம், ஆசம அடேஷ்மத்டக்கு
பக்கூடிதபர்கவநனேம் „ழபடமந்டம‟றக்கு ழழ
இறேக்கயமர்கழந ன்று கபவதிமல்டமன்
ளசமல்கயழன். இப்ழமட டமர்ணயகத்டக்கும் ஆத்ணயகத்டக்கும்
மஸ்டயகத்டயமல் பந்டயனக்கய ஆத்ட ழமடமட ன்று
„ழபடமந்டம‟க்கமர்கநிணயனந்ட

ழபறு ஆத்ட

பந்டயனக்கயழட ன்று பிசமணமதினக்கயட. குற்ம்

ளசமல்படற்கமக (இவடளதல்மம்) ளசமல்பில்வ.
குற்ம் ற்மணல் டடுக்கனடினேணம ன்று
மர்ப்டற்கமகத்டமன் ளசமல்கயழன்.##

டர்ணம்,அழடமடு ழசர்ந்ட கர்ணம், க்டயனேமவ ல்மம்
ழசர்ந்டடமன் ம்வண த்தம யவக்கும், அப்னம் ஜம
யவக்கும் ளகமண்டு ழசர்க்கழபண்டும்.
* கர வட 4-37
** 445யனந்ட 463
*** பிழபக

னடித உள்ந ஸ்ழமகங்கள்

சூமணஞி-ச்ழமகம் 37. ளசமல்னகும் ணயக்கட:-

சமந்டம ணமந்ழடம யபமந்டய ந்ழடம பந்டபல்ழமகயடம் சந்ட : |

டீர்ஞம : ஸ்பதம் ீண-பமர்ஞபம் மந்
அழமடமந்தமி டமதந் : ||
#கழமயமத் 1-2-24
## இவ்பிதணமக

னென்மம் குடயதில் „ஆசமம்‟ ன்

உவதில் „ப
ீ
ழபடமந்டயகள்‟ ன் உட்ிரிறம் அவட
அடுத்ட இன உட்ிரிறகறம் மர்க்க.
டர்ணனம் அன்னம்
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News & Upcoming Events

Shrimatam Camp will be at Hindu Colony Chellamal Vidyalaya - Nanganallur in
Chennai from 13 to 17 May 2015. For more info., contact 9444129208
Shrimatam camp is in Puducherry
( Location - Sri Sankara Vidyalaya Higher Secondary School, ECR Road, Lawspet,
Puducherry). The camp will be in Puducherry till 12th May 2015.
Chidambaram Shri Nataraja Temple - Yagashala and Kumbhabhishekam in benign
presence of Their Holinesses
Shrimatam Camp arrives at Chidambaram - Photos
Shrimatam camp at Puducherry -Satabhishekam Celebrations - His Holiness' call for
helping earthquake affected
Sri Shankara Jayanthi celebrations at Srinagar, Jammu & Kashmir- 17-23 April 2015 Photos and report
Shankara Jayanti Celebrations - Report and Photos - 23 April 2015
Their Holiness' visit to Shankara Nethralaya, Chennai
Sri Shankara Jayanti Mahotsavam at Srimatam Camp in Chennai & Other Centres
Shankara Jayanthi Mahotsav at Srinagar, Jammu & Kashmir- 17-23 April 2015
Camp Chennai - New Year - Manmata Samvatsara - Their Holinesses bless devotees14 Apr.2015
Camp Chennai - Rig Veda Sammelan commences - 10 April to 16 April 2015

ளடய்பத்டயன் குல் (மன்கமம் மகம்)
அத்வபடம்
டர்ணனம் அன்னம்
டர்ணமடர்ணம் கந்டபர்கநமமறம் ஜமிகள்
டர்ணணமகழபடமன் டித்டயனக்கயமர்கழந டபி அடர்ணத்டயல்
ழமடமக மம் மர்ப்டயல்வ. அப்டிழத ல்ட.
ளகட்ட இண்வனேம் அபர்கள் டங்கநநபில்
டமண்டிதினந்டறம் ழமகத்டயன் த்னஷ்டிதில்,
'இபர்கவநபி

ல்பர்கநில்வ' ன்னும்டிதமகத்டமன்

ண கனவஞழதமடு, அடேடமத்ழடமடு, டமக்ஷயண்தத்ழடமடு

இனக்கயமர்கள். "ர்ப னட யழட டம:" - ல்ம ீப
ந்டக்கநின் ிறம் கநிப்பர்கள் ன்றும்,
"றஹ்னடம்

ர்பனடம மம் ஜ்ஜமத்பம ணமம்" - ீப

கும் னறேடயனம் ட்ன ளகமண் டன்வ அயந்டபர்கள்
ன்ம் கபமன் அபர்கவநச் ளசமல்கயமர்.
ல்டயளல்மம் ளரித ல்டம அன்ிழ
ஜமிகவந ணயஞ்சய தமனம் இனப்டமகத் ளடரிதபில்வ.
"அன்ன த்வபடந்டமன் - இன்ளமன்வ வபத்டச்
ளசய்படடமன். இந்ட ழமகழணம ணமவத. இடயல்

டர்ணணயனந்டமளன், அடர்ணணயனந்டமளன்? இடயயனக்கய
ங்கள் டர்ணம் ண்ஞிமளன்? ண்ஞமணல்
ளகட்டுப்ழமமளன்? அபர்கநிம் ணக்ளகன் அன்ன,
ரிடமம் ழபண்டிக்கயக்கயட? அபர்கறக்கமக மம் ன்
உகமம் ளசய்த இனக்கயட? உகமனம் ணமவதடமன்"
ன்று யவத்ட ஆசமர்தமள் ணமடயரிதமபர்கள் உக

உடமஞத்டக்கமக டறம் ண்ஞமணல் எடங்கயதினந்ட
டமங்கள் மட்டில் ஆத்ணமமணர்கநமக பமழ்க்வகவதக்
கனயத்டபிட்டுப் ழமதினக்கமழணமல்யழதம?
அப்டிதமமல் அபர்கள் ங்கறக்கமக உம்வச்
சக்வகதமகப் ினயந்ட த்டவ அவச்சல் அவந்ட,
த்டவ உழடசங்கள் பமதமல் ளசய்டம் வகதமல்
றேடயவபத்டம் ளடமண்டு ளசய்டயனக்கயமர்கள்?
இடயழழத இன்ளமன னநி அடிட்டுப்ழமகயட.
அத்வபடத்டமல் ழமகத்டயல் டர்ணத்டயம் ிடிப்ன
ழமய்பிடும், மதம் ழமய்பிடும் ன்டழம,
அத்வபடத்டயன் ணமதம - மக்ட்ரிமல் (ளகமள்வகதமல்)

டமன் இந்டயதர்கள் கமர்த சக்டயதில்மட ழசமப்நமங்கயகநமகய
பிட்மர்களநன்று என னநி உண்டு. கமர்த ழமகத்டயல்

ஆசமர்தமவநப் ழமன்பர்கநின் மடவ இட த்டவ
டப்ம பமடளணன்று யடர்சணமக்குகயட.
டர்ணத்டயறம் அன்ிறம் ன்மக ஊயழத டர்ணம

டர்ணங்கறக்கு அடீடணம, ப்ழண - த்ழபங்கறக்கு
அடீடணம ஆத்ண ஸ்டமத்டக்குப் ழமக னடினேம்,

அப்டிழத ழமக ழபண்டுளணன்டடமன் மமம்சம்.
என சக்கத்டக்கு இனம்ன ட்வ அடிப்ளடன்மல்
ணமற்ய ணமற்யக் கமய்ச்சயனேம் குநிர்ந்ட த்வடக்
ளகமட்டினேம், ணமற்ய ணமற்ய பிரிபவதறம் சுனங்கறம்
ண்டபட பனக்கம். அப்ழமடடமன் அட சக்கத்வட
ன்மகக் ளகட்டிதமகப் ிடித்டக்ளகமள்றம்.

இல்மபிட்மல் 'ளமளம' ன்று பிட்டுப்
ழமய்பிடும். கமய்ச்சய பிரிபமக்கடம், த்வடக்ளகமட்டி

சுனங்கறம் ண்ஞடம். இந்ட ணமடயரிடமன் என ீபன்
ஆத்ண ஸ்டமத்வடப் ழமய்க்ளகட்டிதமகப்

ிடித்டக்ளகமள்ந ழபண்டுளணன்மல் டர்ணத்டயன் 
ட்ப்மடுகநமல் அடன் கர னம குஞம்
குறுகும்டிதமகறண ண்டம், அன்ின் பிசமத்டயழ டன்
ழணம குஞம் பிரினேம்டினேம் ண்ஞழபண்டும்.

கமர்தழண இல்மணல் ஆகயடற்கமகழப த்டவழதம
பவக பவகதம கர்ணமக்கவந, சங்குகவந, ளமடத்
ளடமண்டுகவந யவதப் ண்ஞழபண்டும். டெக்கம்
பபில்வ ன்று ளசமல்கயபர்கநிம் ன்
ளசமல்கயழமம்? "ன்மக ஏடிதமடி, உவனத்ட ழபவ

ண்ட. டமழ அடிச்சுப் ழமட் ணமடயரி டெக்கம் பனம்"
ன்கயழமணல்பம? இட சரி 'ளஸ்ட்'டுக்கு ணட்டும்
ளசமன்ட. ஆத்ணமபில் 'ளஸ்ட்' ஆபடற்கும் கர்ணம
இப்டிழத உழதமகணமகயட.
இழட பிடத்டயல்டமன் ளபநி உஞர்ச்சயகள் என்றுழண

இல்மணல் ஆபடற்கமகழப ப்ழவணவத, அடன் னற்யத
ஸ்டமணமக க்டய ன் உஞர்ச்சயவத ன்மக பநர்த்டக்
ளகமண் அடயல் ஆழசபம், பசம் ன்கய ஸ்டயடயக்குப்
ழமகழபண்டும். இப்டிப் ண்ஞிமல்டமன் 'கப்

ழனஞர்ற ன்கயமர்கழந, அடயல் ளகமண்டுபிடும்.

இப்டிதில்மணல் னடயழழத ல்ம உஞர்ச்சயவதனேம்
ழமக்கயக் ளகமள்பட ன்மல் னடிதமட. அப்டி
னடிந்டமறம் அட ணத்டப்ழம ணமடயரி உதிரில்மட
என பட்டு யவதில் டமன் ழசர்க்குழண டபி கப்

ழனஞர்பிழ அல். பிடணம உஞர்ச்சயகள் ம்ிக்

ளகமண்ழதினக்கும்ழமட ல்மபற்வனேம் அடிழதமடு
இல்மணல் ண்ஞிக் ளகமள்பட மத்தணம?

இல்மபிட்மல் அபற்யழழத ளமம்றம் உத்டணணமக
இனக்கப்ட் ப்ழவண ன் என்வ ணட்டும் ளரிசமக
பநர்த்டக்ளகமண்டு ,அடயழ ணற் உஞர்ச்சயகள் அனங்கயப்
ழமகும்டி ளசய்பட மத்தணம?
ழர் ழசர்ந்ட சநசநளபன்று
ழசயக்ளகமண்டினக்கும்ழமட ல்மவனேம் வசன்மக
இனக்கச் ளசமன்மல் அபர்கநமல் இனக்கனடிகயடம?
னடிபடயல்வ. என யணயம், இண்டு யணயத்டக்கப்னம்
எனத்டர் இனண்டு ழர் ஸ்தம் ழசயக்ளகமள்ந

ஆம்ித்ட, அப்னம் ல்ழமனழண அப்டிப் ண்ஞி, என
த்ட யணயம் ழமமல், ஸ்தம் ன்டம் ல்
சத்டணமகழப ஆகயபிடுகயட ணயன் ல்ம

உஞர்ச்சயகவநனேம் எழ பச்சயல்
ீ
அக்கப் மர்ப்டம்
இப்டித்டமன் னடினேம். அடழப, "வன்ஸ் ப்ந ீஸ்"
ன்று டயனம்த் டயனம்ச் சத்டம்

ழமட்டுக்ளகமண்டினக்கமணல் - (சயரித்டபமறு) "வன்ஸ்
வன்ஸ்" ன்ழ சத்டம் ழமட்டுக் ளகமண்டினக்கமணல்
- "மண மணம", "சயப சயபம" ன்று ழடம என மணமவப
தமமபட எனத்டர் ளசமல் ஆம்ித்டமல், அடயழனேம்
மகம் டமநம் ல்மம் ழசர்த்ட ம் அடயகணமகும்டி
வதமக ஆம்ித்டமல் ல்மனம் அவடழத டயனப்ிச்
ளசமல்ய அத்டவ சத்டனம் இந்ட மண சப்டத்டயழழத
அங்கயப் ழமய்பிடுகயட. அவணஞி, என ணஞி கூ,
மத்ரிளதல்மம்கூப்  டயனுமகப் றக்கயப் றக்கய,

மக டமநங்கவந ணமற்ய, மணங்கவநனேம் ணமற்ய வ

ளசய்டமல் ல்மனம் ணற்ப் ழச்சுப் ழசமணல் அடயல்

கந்டளகமள்ந னடிகயட. இட ளணம் இல்வடமன்.
ஆமல் அடற்கு 'ளக்ஸ்ட் ளஸ்ட் ( (அடற்கடுத்டடிதம
உத்டண யவ) ன்று ளசமல்மம். இப்டி மணமபிழ
ழடமய்ந்ட ளசமக்கயப் ழமமல், டமழ ளணத்டயல்
ளகமண்டு பிட்டுபிடும். ளபறும் ழச்சு அப்டிப்
ண்டணம?
அப்டித்டமன், அழக உஞர்ச்சயகநில் அன்ன ன்ட
க்டயதின்   ழடங்கழநமடு ளபநிப்டுகயழமட,
 பிடத்டயல் ளபநிப்டும்ழமட அடயல்டமன் ணற்
உஞர்ச்சயகள் அனங்கய, அப்னம் இந்ட த்வபட அன்னம்

அந்ட  மபங்கநில் ழடம என்யழழத யன்று, ிகு
அத்வடப அவணடயதிழ ழசர்க்க னடினேழண டபி,

அப்டிழத ழழ ணயன் ல்ம உஞர்ச்சயவதனேம்
அவத்ட பிடுபளடன்மல் னடிதமட.
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ணம் ட்டுப்ழமக அன்ன ழடவப
ளடய்பத்டயன் குல் (மன்கமம் மகம்)
அத்வபடம்
ணம் ட்டுப்ழமக அன்ன ழடவப
ழதமக சமஸ்த்ம் ன்ட ல்ம ண ஏட்த்வடனேம்
யறுத்டய பிடுபடற்குத்டமன். ப்ஹ்ணமந்டம், ஆத்ணமந்டம்
ன்பற்வ இடன் னெம் அவபட ற்ய ழதமக

சமஸ்த்த்டயல் ளசமல்யதினக்கபில்வ - ஸ்ஷ்ணமகச்
ளசமல்யதினக்கபில்வ. „ணயன் ிக்கல் ிடுங்கல்

இல்மணல் இனந்டமல் ழமடம் - ஆமறம் அட ணம
டழணம யவதமக டக்கத்வடப்ழம இல்மணல் னனன்
(ன் ஆத்ணம) ணயன் ளடமர்ில்மணல்
டித்டயனக்கும் வகபல்த ணமடயதமதினக்கழபண்டும்'
ன்று ழதமக ணமர்க்கக்கமர்கள் என டயனுமக
ழணமக்ஷத்வடச் ளசமல்கயமர்கள். னத்டனவத சூன்தம்
ணமடயரி ன்று ளசமல்படற்கயல்வதமமறம், இபர்கறம்
அத்வபடத்டயன் ச்சயடமந்டணம னர்ஞ ஸ்டயடயவதச்
ளசமல்மணல், ணஸ் ட்டுப்ழம மனயழழத
இனப்டம என உரிதத் டத்பத்வடச் ளசமல்பர்கள்டமன்.

ஆடமல் ல்ம உஞர்ச்சயவதனேம் எழடிதமக

அக்குபடற்ழக னடயயனந்ட ப்தமவப்ட்டு, அடன்
னடிபில் ணஸ் ளபயச்ளசன் னடிபழடமடு யன்மல்,
அப்டிப்ட் யவகூ இபர்கறக்கு (ழதமக
ணமர்க்கத்டகமர்கறக்கு) ம்ணடணயல்மணயனக்க

னடிதமட. ஆமறம் ழதமக ¨த்கமம) டஞ்ய
இடழமக ழமக ல்ம உஞர்ச்சயவதனேம் அக்குபட
மத்தழண இல்வ ன்று ன்மகத் ளடரிந்ட

ளகமண்டினக்கயமர். அடமல்டமன் "ப்டயக்ஷ மபம"
ன்று என்வச் ளசமல்ய அன்ன ன்கய உஞர்ச்சயவத
பநர்த்டக்ளகமள்நச் ளசமல்கயமர்.
‟இப்டிதிப்டிப்

ண்ஞமழட‟ ன்டமக ணயன்

ஏட்த்வட அக்குபடற்கமகப்  தண - யதணங்கவந
ழதமக சமஸ்த்த்டயல் அபர் ளசமல்யதினக்கயமர். அபர்

ளசமன்மறம் அப்டி னதற்ச்சய ண்ஞிமறம் அடற்கு
ழர்ணமமகக் ளகட் சக்டயகள், ளகட் உஞர்ச்சயகள்

அபர்கவந இறேத்டக் ளகமண்ழதினப்வடனேம் அபர்
ளடரிந்ட ளகமண்டினந்டமர்.
அடமல்டமன் னடயல் ளகட் உஞர்ச்சயவதப் ழமக்கயக்

ளகமள்படற்கமக ல் உஞர்ச்சயகவந பநர்த்டக்ளகமண்டு,
அப்னழண உஞர்ச்சயதல்மட ணழம மசத்வட அவத
ழபண்டுளணன்ழ அபனம் வபக்கழபண்டிதடமதிற்று.
உஞர்ச்சயகநிழழத இனண்டு பிடணமவப
இனக்கயன்ளபன்றும், எனபிடணமட ழணறம் ழணறம்
இந்த்ரித றகத்டயல் இறேத்டபிடுபடமனேம், இன்ளமன்று
மணமர்த்டயகத்டக்குத் டெக்கய பிடுபடமனேம் உள்நட

ன்றும் அபர் ளசமல்கயமர். இந்டக் கர னம உஞர்ச்சயகவந
க்யஷ் வ்னத்டய ன்றும் ளசமல்கயமர். க்யஷ்ம்

ன்மல் க்ழசத்வட உண்மக்குபட. அக்யஷ்ம்
க்ழசணநிக்கமணல் ல்வடச் ளசய்பட.
க்யஷ்ணமவபதமக றேம்னம் கமணம், க்ழமடம் னடம
வ்னத்டயகவந அப்டிழத அக்கய சயப்ிக்க னடிதமட

ன்றும், அக்யஷ்ணம அன்ன, ஈவக, டெய்வண னடம
வ்னத்டயகநமழழத அபற்வப் ழமகப் ண்ஞ

னடினேளணன்றும் ளசமல்கயமர். அப்னம்டமன் இந்ட
வ்னத்டயகவநனேம்யறுத்டய ணமடய யவ அவபட.
அக்யஷ் வ்னத்டயகள் க்யஷ்ணமபற்வப் ழம
ீபவ எழ ிடிதமகப் ிடித்டக் ளகமள்படயல்வ

ன்றும், இவப ன்மக னடயர்ச்சய ளற்ின் வகபல்த
ணமடய யவக்கு இம் ளகமடுத்டபிட்டுத் டமங்கறம்
ழமய்பிடும் ன்றும் ளசமல்கயமர். இன்ின் ளகட்
(க்யஷ்) வ்னத்டய ற்ட்மல் அவட அடற்கு

ப்டயக்ஷணம - அடமபட டயர்ளபட்ம - இன்ின்
ல் (அக்ய) வ்னத்டயதமல் „மன்ஸ்‟ ண்ஞி,
சணம் ண்ஞி அக்க ழபண்டுளணன்று ளசமல்கயமர்.
இடயல் அன்வழத னக்தணமக வபத்ட அடயல் மற
ிரிறகவநச் ளசமல்கயமர்: வணத்ரீ, கனஞம, னடயடம,
உழக்ஷம ன்கய மன்கு. ந்ழடமணமக இனந்ட

ளகமண்டினப்பர்கநிம் கமட்டும் ஸ்ழயட மபம் வணத்ரீ. டன்ப்டுபர்கநிம் கமட்டுபட கனஞம
(கனவஞ). உத்டண குஞனள்நபர்கநிம் ணகயழ்ச்சய
ளமங்கயச் ளசய்னேம் அன்ன - னடயடம. அடண

குஞனள்நபர்கநிம், பிழசணமக அன்ன வபக்க

னடிதமபிட்மறம் ளகமஞ்சம்கூ த்ழபழணதில்மணல்,
அபர்கநிம் ட்டுக்ளகமள்நமணல் எடங்கயதினப்ட
உழக்ஷம (உழவக்ஷ).
உதர் க்ஷ்தணயல்மபிடில் உதர்யவ யத்டயப்டயல்வ
ளடய்பத்டயன் குல் (மன்கமம் மகம்)
அத்வபடம்
உதர் க்ஷ்தணயல்மபிடில்
உதர்யவ யத்டயப்டயல்வ
அக்யஷ் வ்னத்டயகள் க்யஷ் வ்னத்டயகவநப்ழம
எனத்டவத் டங்கநிழழத இறேத்டப் னவடத்டக்

ளகமள்படயல் ன்றும், டமங்கறம் அற்றுப்ழமகும் உசந்ட
யவக்குக்ளகமண்டுழமய் பிடுகயன் ன்றும்
மர்டழடமம். இப்டிழதடமன், ளமந்ட ஆவசதின்ழணல்
ளசய்னேம் கமர்தங்கள்டமன் னடிபில்மணல் டங்கநிழழத

என ீபன் ஏதமணல் ப்பர்த்டயக்கும்டிதமகக் குனயயத்டக்
ளகமண்டு ழமகயன். ற்யல்மணல் ளசய்படம

சமஸ்த்ரீத கர்ணமக்கள் இப்டிச் ளசய்தமணல் டங்கவந
பிட்டுபிட்டு ஜமத்டக்குப் க்குபப் ீபனுக்கு உடபி
ளசய்கயன். இழடழம, ஈச்பவ த்வபடணமக வபத்ட
க்டயதில் ளசய்னேம் குழஞமமவனேம் அவடக்கூ

பிட்டுபிட்டு யர்குஞத்டயல் அபமகழப க்தப்டுபடற்கு
அவனத்டக்ளகமண்டு ழமகயட.
இவடக் குயத்ட என உணமம் ளசமல்மம். ம்வண
பிமப்ிடிதமகப் ிடித்டக்ளகமள்றம் ளகட் சக்டயகவந,

ம்ணயணயனந்ட டங்கறக்கு டமபட ஸ்பத கமர்தம்
மடயத்டக்ளகமள்படற்கமகக் ளகட்டிதமகப் ிடித்டக்

ளகமள்றம் டஷ்ர்கநின் பமத்டக்கு எப்ிமம்.
அப்ழமட மம் ழமய் உடபி ழகமனம்
ழமயஸ்கமர்கவநப் ழமத்டமன் டர்ணணம கர்ணமக்கள்,
உத்டண குஞங்கள், குஞ உமவ னடமவப.
டஷ்ர்கநின் ளடமல்வ ணக்கயல்மணல்
ளசய்கயபவதில் ழமடிஸ்கமர்கள் ம்னன்

ம்ந்டம் வபத்டக் ளகமண்டினந்ட பிட்டு, அபர்கவநத்
டத்டயத ின், அல்ட அளஸ்ட் ண்ஞித ின்,
டமங்கறம் ழமய்பிடுகயமர்கநல்பம? இப்டித்டமன்

ழணழ ளசமன் ல் சக்டயகநமவப ளகட்பற்வ
அக்கயப் ழமட்ின் டமங்கறம் ழமய்பிடுகயன்.
ஆமல் இடயழ ம்னவத க்ஷ்தம் ன், மம் ந்ட
க்ஷ்தத்டக்கமகத் டமம் ளகமண்டு அடயழழத கனத்டமக
இனக்கயழமம் ன்வபனேம் னக்கயதம் ன்று ளடரிகயட.
மம் ணம ந்ட க்ஷ்தத்டக்கு ஆவசப்ட்டு

அடயழழத கபம் டப்மணயனக்கயழமழணம அவடத்டமன்
ஈச்பன் யவழபற்யத் டனகயமழ டபி, அபமக

அவடபி உதர்ந்ட க்ஷ்தத்டயல் ம்வணச் ழசர்ப்டயல்வ
ன்ழ ளனம்மறம் ழடமன்றுகயட. ன் இப்டிச்
ளசமல்கயழளன்மல், மம் ப்த்தக்ஷணமகப் ர்
பிதத்டயல் மர்ப்டயயனந்ட, டர்ணணம கர்ணங்கள், அன்ன,
க்டயழதமடு கூடித குஞ உமவ ஆகயதவப மம்
அபற்வழத க்ஷ்தம் ன்று யவக்கயபவதில்
டம்ணநழபமடு ணட்டும் யன்றுபிடுபடமகத்டமன் ளடரிகயட.
எனபனுக்கு அத்வடபம் க்ஷ்தணமதில்மபிட்மல்

இவப அபவத் டங்கறக்கு ழணழனேள்ந அந்ட

ஜமயவக்குத் டெக்கயபிமடடமகத்டமன் ளடரிகயடஅடயழழத ற்ழமடு தஜ்ஜ கர்ணமடேஷ்மம்
ண்டபர்கள் ீவ்த கமம் னறேடம், ண்ட
ளடமண்டறு பதற ஆமறங்கூ பமழதம்,

அடயமத்ம், அப்ழடமர்தமணம் ன்று டமபட தஜ்ஜழண
டமன் என்றுக்கப்னம் இன்ளமன்று ன்று ண்ஞிக்
ளகமண்டு ழமகயமர்கள்; க்டய ஜம மடவகறக்கு

பனபடயல்வ. ழமல் ர்பஸ்
ீ
ளசய்கயபர்கறம்
கமம் னறேடம் அங்ழக ஆஸ்த்ரி கட்மணம, இங்ழக
அமடமச்ணம் வபக்கமணம ன்ழடடமன், கமர்ஞணமக
இனக்கயமர்கள். ழக்ஷத்மம் ண்டபர்கறம்

இப்டித்டமன், 'இன்ம் மஸ்டமில் னஷ்கனக்குப்
ழமகபில்வழத; அஸ்மணயல் கமணமக்தமறக்குப்

ழமகபில்வழத' ன்று ங்ழகதமபட ழமய்க்ளகமண்ழ
இனக்கயமர்கள். மண ங்கர ர்த்டம் ண்டர்கள்
அவடழதடமன் கவசய னெச்சுபவ

ண்ஞிக்ளகமண்டினப்வடப் மர்க்கயழமம்.
ளமம் பதமகயத் டநர்ந்ட ஏய்ந்டழமய், இடகள்
டறழண ண்ஞனடிதமணல், பிறேந்டபிட்மல்கூ

அப்ழமடம், „ழதம, பமழதம் ண்ஞியழத‟, „அந்ட ஊரில்
'ஆர்ஃழஜ்' வபக்கயழத!‟, „ம்ன

வபஷ்ஞபி

மர்க்கமணழ டுக்வகதில் பிறேந்டட்ழமழண!‟, „பமதமல்
மற மணமவபக் கத்டக்கூ னடிதமணல் ஆதிட்ழமழண!‟
ன்றுடமன் பனத்டப்டுகயமர்கழந டபி, இிழணமபட
இனந்ட இத்ழடமடு, ளபநி கமர்தம், ளபநி உகஞம்
டறணயல்மணல் ளசய்தக்கூடித ஜம பிசமத்டயல்

இங்குழபமம் ன்று த்னப்டயதமகப்

ண்ஞக்கூடிதபர்கவநப் மர்ப்ட டர்ணமகழப
இனக்கயட.
„மடமஞணமக

என ீபனுக்கு யவதக் கர்ண ழசம்

இனப்டமல் அட என ன்ணமபில் னமபமகத்

டீர்க்கப்டுபடற்கயல்வ. அடமல்டமன் இபர்கள் என
பமழ்மள் னறேடம் டமங்கள் டுத்டக்ளகமண் ழடம என
த்வபட மடவ திழழத ழமகழபண்டிதினப்ட;
'ழதமக

ப்ஷ்ர்'கநின் கஞக்கயல் இபர்கள் அடுத்ட

ன்ணத்டயல், இப்ழமட பிட் இத்டயல் ளடமங்கய
அத்வபடத்டக்கு பனபமர்கள்‟ - ன்று இடற்கு என
கமஞம், அல்ட ணமடமம் ளசமல்மம்.

இன்ளமன்று, க்குத் ழடமன்யவடத்டமன் சற்றுனன்
ளசமன்ழன். அடமபட அத்வபடம்டமன் க்ஷ்தம் ன்று
வபத்டக்ளகமள்நமடபர் பிதத்டயறம், அல்ட அப்டி
னடயல் வபத்டக்ளகமண்மறம் அடற்கு ஆம்

கட்த்டயறள்ந த்வபடணம மடவகநிழழத என
ிடிப்ன ற்ட்டு அடமல் க்ஷ்தத்டயல் கபம் டப்ி
ழமபர் பிதத்டயறம் இந்ட மடவகள்
அத்வபடத்டக்கு உதர்த்டயபிமணல் டங்கள்

ணட்த்ழடமழழத யன்று பிடுகயன் ழமயனக்கயட
ன்று க்குத் ழடமன்யதவடச் ளசமன்ழன்.

த்வபட ழணமக்ஷத்வடச் ளசமன்  ணமன்கள்
அப்னனம் கூ ழபறு ணமன்கநமக அபடரித்டடமகச்
ளசமல்கயமர்கள். இபர்கள் த்டவ டவப
அபடரித்டமறம் அந்ட த்வபத்வடழதடமன்

ளசமல்யதினக்கயமர்கள். ன்? „அத்வபடம் ழபண்மம்;

த்வபடம்டமன் க்ஷ்தம்‟ ன்று அபர்கள் இனந்டடமழழத,
„உன்

இஷ்ப்டிழத உக்குக் ளகமடுக்கயழப்ம‟ ன்று

ஈச்பழ வபத்டயனக்கயமழம ன்று யவக்கத்
ழடமன்றுகயட.
டயனவப் ழமக்கயத ிற்மடு, அப்டிச் ழமக்கயமர்கழந
ன்டமல் ழமீ ஸ்கமர்கநிழண ப்ரிதம் ற்ட்டு
அபர்கநிம் உற ளகமண்மடிமல் ப்டி? இப்டித்டமன்,
ளமம்றம் ளகட் சக்டயகநியனந்ட பிடுடுபழட னடல்
ழடவபதமக இனப்பர்கள், னடிபமகச் ழசழபண்டித
க்ஷ்தத்வட பிட்டுபிட்டு, இவயவதில் ளகட்வடப்
ழமக்கயக் ளகமள்படற்கமகப் ின்ற்யத மடம
ணமர்க்கத்டயழண ற்று வபத்ட அவடழத

க்ஷ்தணமக்கயக்ளகமள்றம் ழமட ஆகயட.
ழடபமறப் ழமரில் னடயல் அறர்கள்டமன் ழமக
ழபண்டும். அவட ழடப சக்டயகநமழழத மடயத்டக்
ளகமள்நழபண்டும். அப்னம் ழடபர்கவநழத ிடித்ட
வபத்டக்ளகமண்மல், இபர்கறம் ணக்கு

ழபறுட்பர்கள்டமழ? ம்னவத ஆத்ணம இல்வழத!
ல் குஞங்கவநத்டமழ ழடப சக்டயகளநன்றும், ளகட்
குஞங்கவந அற சக்டயகளநன்றும் ளசமன்ழமம்? ந்ட
குஞணமமறம் அட யர்குஞ ஆத்ணமவபக்

ழசர்ந்டடமகமழட! குஞம் ணயன் ணமசமணல்பம?
இந்ட ணஸ் ன்ட ஆத்ணமறக்கு ழபமட,
அடமல்டமன் த்வபடத்டயன் அத்டவ கஷ்னம்

ன்றுடமழ பிஸ்டமணமகப் மர்த்ழடமம்? ஆவகதமல்

ல் குஞங்களநன்டம் ழமமல்டமன் ஆத்ணமடேபம்
ன் யத்தமந்டத்வடப் ளனடினேம். ழபடமற

னேத்டத்டயல் அறவப் ழமக்ககடித்டக் ளகமண்மல்
ணட்டும் ழமடமட. அப்னம் ழடபர்கறம் ஆத்ண சமந்டயக்கு
அன்தணமகழப இனப்மர்கள். 'அன்தம்' ன் பமர்த்வட
'சத்ன' ன்வடப்

ழமக் கடுவணதமதில்மபிட்மறம்

இண்டுக்கும் டமத்ர்தம் க்குவத என்ழடமன்.
ஆவகதமல் னடிபமக அன்த ஆமணயழத இனக்கப்மட.
னேத்டம் ளசய்தழப ளடரிதமட ஆத்ணம ணட்டுணமக இனக்க
பிட்மளமனயத னடிபம பிழணமசணயல்வ.
ீபனுக்குள்ழந ழடபமற னேத்டம் க்கயட ன்று

ளசமல்கயழமட ீபன் ன்கயட தமர்? ீபமபனள்ந
ணஸ்டமன்; ஆத்ணம இல்வ. ஆத்ணமவப ந்டப்
ழமமட்னம் மடயக்கனடிதமழட! னேத்டத்டக்கு
ஆச்தணமக, அடிப்வதமக இனக்கய ீபழ
ழமமல்டமன் ஆத்ணமபின் மக்ஷமத்கமம் ற்டும்.

தமழம என ஆமணயவத வபத்டத்டமன் என னேத்டம்
ன்மல் அந்ட ஆமணயழத ழமய்பிட்மல்டமழ
அப்னம் யச்சதணமக னேத்டம் க்கழப னடிதமட? ணஸ்
ன் ஆமணயழத ழமமல்டமன் ழடபமற னேத்டம்
டீனபட. னடயல் ளகட் சக்டயகநம கமண
க்ழமடமடயகவந திக்கச் ளசமன்மர் கபமன். அப்னம்,
ன்மக ஆகயபிட் ணவ, அடமபட ழடபசக்டயகள்
கூடிதடமக உள்ந ணவ வபத்டக்ளகமண்டு அப்டிழத
இனந்டபிடும்டிதமக அபர்கள் ளசமல்பில்வ. அந்ட
ணவனேம் அடற்குப் ணம ஆத்ண பஸ்டபில்

அக்கய, இல்மணல் ண்ஞிபிடு ன்றுடமன்
னடித்டயனக்கயமர்.

ழடபசக்டயகறம் ீடிப்டண்டு
ளடய்பத்டயன் குல் (மன்கமம் மகம்)
அத்வபடம்
ழடபசக்டயகறம் ீடிப்டண்டு
மழண ழடபசக்டயகவந, அல்ட இன்ளமன உணமம்
ளசமன்டி ழமீ ஸ்கமர்கவந பிணமட்ழன் ன்று

எட்டிக்ளகமள்பட என்று. இன்ளமன்று, அந்ட சக்டயகழந

அபற்வ மம் பிட்டுபிட்டு ழணழ ஆத்ணமறக்கு ழமக
னடிதமடடி ம்வணத் டடுத்டப் ிடித்ட வபத்டக்

ளகமள்படமகும். ணக்கும் அபற்யன் ிடிப்ன ிடித்ட
உன்ட்டு இனந்டபிமம். ணக்கு அவப டனம்
ந்ழடமம், சக்டய னடமபற்யல் ணதங்கய ணமந்ட
அபற்யன் ிடிப்வ யத்ட ற்றுக் ளகமண்டுபிமம்.
ழமீ ஸ் டிமர்ட்ளணன்டிழழத சய ழர் - இந்டக்
கமத்டயல் 'கப்ன்' இல்மட இழணதில்வ

ன்கயமர்கள் அடமல் ழமீ யல்கூ தமமபட சய
ழர் - டயனர் உத்பத்வடத் டமற்கமயகணமகப்

ழமக்கயபிட்டு, அப்டிச் ளசய்டடற்கமக ப்டய ப்ழதமம்
டயர்மர்த்டக்ளகமண்டு, இந்ட ணமடயரி ப்ழதமம்
பிமணல் கயவத்டக் ளகமண்ழ இனக்கடம்
ன்டற்கமகத் டமங்கழந கூத் டயனட்டுப் தத்வடப்
ப்ிக்ளகமண்டு ங்கழநமடு உற பிமணல்

ளசய்டளகமள்படமகக் ழகள்பிப்டுகயழமம். இவடப்

ழமத்டமன் ழடப சக்டயகநிழழத ளமம்றம்

உத்டணணமவபதமக இல்மணல் ணத்தணணமகறம்
ணத்தணத்வடபிக் கர னமகறம் இனக்கயவப எனத்டவத்
டங்கள் ஆறவகதியனந்ட ழமய்பிமணல் இனத்டயக்
ளகமள்நப் மர்ப்டம் உண்டு.
ணடே இதற்வக ன்டயல் அங்கயத அழக
குஞங்கறக்கு அற, ழடப னொங்கள் உண்டு. ளபநி
இதற்வக ன்டன் force-க்கும் 'சக்டயகறக்கும்' ழடபமற
னொங்கள் உண்டு. இபற்யழ ழடபத்டன்வண உவதவப
ன்று ளசமல்க்கூடிதபற்யல் சயறம்கூ என ீபவ
ல்மத் டன்வணகறக்கும் அப்மற்ட் (ஆத்ண)
ஸ்டமத்டக்குப் ழமகபிமணல், டங்கநிழண

கட்டுப்டுத்டயக்ளகமண்டு அபன் னெணமகத் டங்கள்
இச்வசகவநப் னர்த்டய ளசய்ட ளகமள்படண்டு.

மடகர்கறக்கு என கட்த்டயல் யத்டய, கயத்டய ன்று
ஆச்சர்தணம சக்டயகள் உண்மகய அபர்கள் அடயழழத
எழதடிதமக ஈடுட்டு ஆத்ணமவப ணந்டழமபட
இம்ணமடயரிதம சக்டயகநின் ஆடயக்கத்டயமல்டமன்.
இவப ல்மபற்றுக்கும் ழணழ உள்ந ஈச்பிம்
ணக்கு அவசதமட ிடிப்ன இனந்டபிட்மல் அப்ழமட
இபற்மல் ம்ணயம் பமமட் னடிதமட. ஈச்பன் ன்று
குஞணமகத்டமன் யவத்டப் ிடித்டக்ளகமள்ந
ழபண்டுளணன்டயல்வ. ஆத்ணம ன்று அந்ட ம் இறுடய
க்ஷ்தணம பஸ்டவப, அடடமன் ணக்கு க்ஷ்தம்
ன்று குய டப்மணல் கபத்டயல் வபத்டக்

ளகமண்டினந்டமறம் அடயழ ம்வண ழசப் ண்டம்

ஈச்பன், இவனைறு உண்மக்கப் மர்க்கும் அறர்கள்
ழடபவடகள் ஆகயதபர்கறவத ீடிப்ன ணக்கு

இல்மணல் மர்த்டக்ளகமள்பமன்; மர்த்டப் மர்த்ட
க்ஷயப்மன்.
ஈச்ப சக்டயவத யம்ப்ளற்று, டமங்கள் ப்ஹ்ண
பஸ்டழப ன் ப்ஜ்ஜம யவதில் ப்ழமடம்

உள்ற உள்ந உத்டண ழடபவடகள் ீபனுவத ஜம
க்ஷ்த யத்டயக்கு இவனைறு ளசய்தழப ளசய்தமட.
இப்டிப்ட் த் த்தணமக ஈச்பன், அம்மள்,
ணமபிஷ்ட னென்று ழனம் இனக்கயமர்களநன்று
அழக கமஞங்கள் கமட்டி அப்ய்த டீக்ஷயடர் ணக்கு

உறுடயப்டுத்டயக் ளகமடுத்டயனக்கயமர். இன்ம் ிள்வநதமர்,
றப்ஹ்ணண்த ஸ்பமணய க்ஷ்ணய, ஸ்படய

ழமன்பர்கறம், மண-க்னஷ்ஞமடய அபடமங்கறம்
இம்ணமடயரிதமவபழத.
குயவதப் ளமறுத்ழட இவபன் அனள்
ஆமல், இண்டு பிதத்வட ணக்கமணல் ஜமகத்டயல்
வபத்டக்ளகமள்ந ழபண்டும்.
என்று - இனநன், பன்
ீ
, கமட்ழரி ணமடயரிதம
ழடபவடகவநக்கூ அட ழடம எனபிடணம சக்டய

வத்ட என வ்தக்டயடமன் ன்று குறுக்கய யவக்கமணல்
அட ணமத்ணமழப, ஈச்பழ ன்று யவத்ட,
ணமத்ணமபின் என னொம் ன்ழ பனயட்மல்
பமஸ்டபணமகழப அபற்றுக்குள்ழநனேம் உள்ந ணமத்ணம

அடேக்ம் ளசய்பமன். இனநமக, கமட்ழரிதமக அவப

இனந்ட ண்ஞக்கூடித இவஞ்சவ அவப

ண்ஞனடிதமடடி மர்த்டக்ளகமள்பமன். உத்டணணம
ஜமத்வடக் ளகமடுப்மன்.
இண்டு - இப்ழமட ளசமன்டற்கு இட ணறுழகமடி.
மக்ஷமத் ஈச்பவ, ணமத்ணமவபக்கூ 'அபன் ணக்கு
ழபமகழப இனக்கயமன்; அப்டி ழபமகழப

இனந்டளகமண்டினக்கட்டும்; அந்ட யவதில் அபன் டனம்
ஆந்டழண ழமடம்; அத்வபடம் ழபண்மம்' ன்று
ிடிபமடணமக யவத்ட க்டய ண்ஞிமல் ஈச்பன்
ஜமத்வடக் ளகமடுக்கமணல் „உன் இஷ்ப்டிழத
த்வபடணமக இனந்டபிட்டுப் ழம‟ ன்று பிட்டு

பிடுபடமகத்டமன் ளனம்மம உடமஞங்கநியனந்ட
ழடமன்றுகயட.
இடயழ இன்ம் ளகமஞ்சம் குத்டச் ளசமல்
ழபண்டிதினக்கயட. யம் க்டயனேள்நபர்கநமக,
க்டயதிழழத த்னப்டயனேள்நபர்கநமகச் சயர் இனக்கமம்.
இபர்கள் அத்வபடத்வடப் ற்ய அயதமடபர்கநமகழபம,
அட ழபண்டுளணன்று குயப்மகக்

கபவப்மடபர்கநமகழபம இனக்கமம். ஆமறம்
டீர்ணமணமக, „அத்வபடணம? அட ணக்கு ழபண்ழப
ழபண்மம்‟ ன்று ிடிபமடத்டன்

யவக்கமடபர்கநமகறம் இனக்கமம். க்டயழத
த்னப்டயதமகத்டமினக்கயட ன்மறம், ஜமம் ன்று
அத்வபடணமக என்று பனளணன்மல் அட
ழபண்டிதடயல்வ ன்று எடக்கயபிமணல்

ற்றுக்ளகமள்நக்கூடிதபர்கநமக இபர்கள் இனக்கமம்.

இப்டி இனந்டமல்கூ ஈச்பழ இபர்கறக்கும் டன்

யர்குஞ யவவதத் ளடரிதப்டுத்டய, அடயல் இபர்கறக்கு
ஈடுமடு ற்டும்டி அடேக்யத்ட, னடிபில் ஜம
ழணமக்ஷம் டந்டபிடுபமன்.
கபமன், „ீ ன்வ ப்டி யவக்கயமழதம அப்டி க்டய
ண்ட, அப்டிப் ண்ஞிக் ளகமண்ழ ழமமல் மன்
பமஸ்டபத்டயல் உள்ழந ப்டிதினக்கயழழம அந்ட
ஸ்பனொத்வட ீ உள்நடி னரிந்டளகமண்டு க்குள்ழந
ப்ழபசயத்ட க்தப்டுணமறு ண்ஞிபிடுகயழன்‟ ன்று
ளசமன்டமகச் ளசமன்ழன். அட அத்வபடழண
க்ஷ்தணமமறம் யர்குஞணமக த்தமம் ண்ஞத்
ளடரிதபில்வ ன்டமல் ழடம என னொத்டயல்
பனயடுகயபர்கவநக் குயத்ட ணட்டும் கபமன்

ளசமன்டல்ளபன்றும், இப்ழமட ளசமன் ழகமஷ்டிவதப்
ழமல், அத்வபடத்வடப் ற்ய யவக்கமணல்
க்டயக்கமகழபடமன் க்டய ண்ஞிக் ளகமண்டினந்டமறம்,

அடன் னடயர்ச்சயதில் த்வபட ஜமம் ிக்குணமமல் 'அட
ழபண்மம்' ன்று டள்நமடபர்கவநனேம் குயப்ட ன்றும்
ளகமள்நமம்.

டயனனெர், டயனபள்றபர் அயறவ
ளடய்பத்டயன் குல் (மன்கமம் மகம்)
அத்வபடம்
டயனனெர், டயனபள்றபர் அயறவ
ளணமத்டத்டயல் பிதம் ன்ளபன்மல், அத்வபடந்டமன்
குய ன்ழம, அல்ட அத்வபடம் ழபண்ழப ழபண்மம்

ன்டமக த்வபடழண குயதமகழபம என ீபன் ப்டி
யவக்கயமழம அடற்ழகற்த்டமன் அபர்கறக்கு
அத்வபட அல்ட த்வபட யத்டயவத ஈச்பன்
அனறகயமன்
„ஆவச

அறுணயன்கள்! ஆவச அறுணயன்கள்!

ஈசழமமதினும் ஆவச அறுணயன்கள்!‟
ன்று டயனனெர் ளசமன்டம்,

ற்றுக ற்ற்மன் ற்யவ அப்ற்வப்
ற்றுக ற்று பிற்கு
ன்று டயனபள்றபர் ளசமன்டம் என்றுக்ளகமன்று
பித்தமணமதினப்டமகத் ழடமன்யமறம், இப்ழமட மம்
மர்த்டக்ளகமண்டு பந்ட இண்டு பிடணமபர்கநில்

எவ்ளபமனத்டவ உத்ழடசயத்டச் ளசமன்டடமன். இப்டிப்
னரிந்டளகமண்மல் இண்டு உழடசனழண
ரிதமடடமன் ன்று ளடரினேம்.
„த்த

டத்பம் பமஸ்டபத்டயல் ப்டிதினக்குழணம

அப்டிழத ணக்குத் ளடரிதட்டும். மம் அவட குஞணமக
யவத்ட த்வபடணமக க்டய ண்ஞிமறம் அட

யர்குஞணமக இனந்ட அத்வபடணம ஜமத்டயமல்டமன்
அவதத்டக்கடமக இனந்டமல் மம் அவட அப்டி

அவனேம்டிதமகழப அட ண்டணமமல் ண்ஞட்டும்‟
ன்று யவப்பர்கறக்கு அல் டயனனெரின் உழடசம்.
குஞணம ஈச்பிம்டமன் ற்று வபப்ட ன்டமக
(க்டய னும்) டங்கறவத மடம ணமர்க்கத்டயழழத
ிடிபமடணம ிடிணமம் உள்நபர்கவநப் மர்த்ழட

டயனனெர் உழடசம் ளசய்டயனக்கயமர். „இப்டிப்
ண்ஞமடீர்கள்! ஈச்பிழண தமமறம்கூ

குஞணமகத்டமன் அபன் ணக்கு ழபண்டும் ன்
ஆவசவத பநர்த்டக்ளகமண்டு பிமடீர்கள். 'அந்ட
ஈச்பனுக்கும் இன்ளமன ஸ்பனொம், இந்ட ஈச்ப
ஸ்பனொத்வடபிறம் த்தணம என

ஸ்பனொணயனக்குணமமல் அடன் அடேபம் ணக்குக்
கயவக்கட்டும்' ன்று டயந்ட ணழமடு இனங்கள்‟

ன்வடத்டமன் 'ஈசழமமதினும் ஆவச அறுணயன்கள்‟
ன்று அபர் ளசமல்யதினக்கயமர். ஆவசப்ட்
க்ஷ்தத்வடத்டமன் ஈச்பன் ளகமடுப்மன், அடற்கு ழணழ
ளகமடுக்க ணமட்மமடமல், அபமகயத குஞ

ஸ்பனொத்டயழ ஆவச வபத்டமல் அடற்குழணல் ள
னடிதமட ன் அிப்மதத்டயல் ளசமல்கயணமடயரி
இனக்கயட.

ல்மபிடணம ஆவசனேம் ழமகழபண்டும்; (ஆவச

ளதல்மம் ழமபளடன்மல் ணஸ் ழமமல்டமழ
னடினேம்?) - இப்டி ணஸ் அடிட்டுப் ழமய் ஜமயத்டய
ள ழபண்டுளணன்று க்ஷ்தம் வபத்டக்ளகமண்டினப் பர்கவநப் மர்த்ட ஆசமர்தமள் ஜமத்டக்கு

குழஞமமவவத உமதணமக வபத்டமர். அபர்கவந
உத்ழடசயத்ழடடமன், ஆசமர்தமவநப்ழமத் டயனபள்றபனம்
ஈச்பிம் ற்று வபக்கச் ளசமல்கயமர். இபர்
'அட்வபஸ்' ண்டகயபர்கறக்கு

ஈச்பிம் ற்று

இனந்டமறம் அடழப க்ஷ்தம் ன்று வபத்டக்ளகமண்டு
பிபில்வ. ல்மப் ற்றும் அற்றுப்ழம ஸ்டயடயடமன்
அபர்கறவத க்ஷ்தம். அழட ணமடயரி அப்ழமட அந்ட

ஈச்பனும் இபர்கவந த்வபடப் ற்றுன்

யறுத்டயபிடுபடயல்வ. த்வபடப் ற்ழமடு யன்று
ழமககயபர்கநிம் அபனும் அப்டி த்வபடணம
ற்றுள்நபமகத்டமன் டன்வனேம் யத்டயக்ளகமள்கயமன்.
ப்ழமடம் அபர்கறவத க்டயவத ற்ட, டமஸ்தத்வட
ற்ட, கனவஞ ளசய்பட ன்மல் அபனும்

த்வபடப்ற்றுறடமழ அபர்கநிம் வபத்டயனப்டமக
அர்த்டம்? ஆமல், அங்ழக டயனபள்றபழம அபவப்

ற்ற்மன்‟ ன்ழ ளசமல்கயமர். கறள் ன்ழம, கபமன்
ன்ழம, ஆண்பன் ன்ழம ந்ட பமர்த்வடதமறம்
ஈச்பவச் ளசமல்மணல் „ற்ற்மன்‟ ன்ழ இங்ழக
அத்பிடீத பஸ்டபமகப் ளதர் ளகமடுத்டயனக்கயமர். 'ீ
ஈச்பன் ன்று ற்யக்ளகமள்படன் பமஸ்டபத்டயல்
ற்ற் அத்வபட ஸ்பனொம். அடமல் ீ க்ஷ்தணமகக்
ளகமண்டினக்கய ற்ற் அத்வபட ஸ்டயடயதில் உன்வ
அபன் ழசர்த்டபிடுபமன். ற்று அறுக்க பிரிம்ினேம்
னதமடபர்கள் ஜமத்டக்ழக ழழ ப்தமவ ண்ஞ

ழபண்டிதடயல்வ. அபர்கறவத க்ஷ்தணம ற்ற்
ளமனள்டமன் ற்றும் டிதமக ஈச்பமக ஆகயதினப்ட.

இப்டி 'ஆகயதினப்டமக' இல்மணல் உள்நடி இனப்டம
யவதில் அந்ட ஈச்பழ 'ற்ற்மன்' ன்வட ணந்ட
ழமகமணல் அபவ க்டயதில் ற்யக்ளகமண்மல் அபழ
ற்றுபிட் ஜமத்டக்குத் டெக்கய பிடுபமன்‟ ன்று

இத்டவ அிப்மதத்வடனேம் உள்ழந அக்கயத்டமன்
த்ச் சுனக்கணமக இனண்டு பரி ண்ஞிபிட்மர்.
ஆவசதிழடமன் ஆம்ித்ழடமம். அர்த்ட ம்வ
அடயயனந்டடமன் ன்று ஆம்ித்ட

த்டவளதத்டவழதம டயனுமக ஆவசகவநப் ற்யப்
மர்த்ழடமம். ஆவசதின் அந்ட அற ம்வகவந

ழடப சக்டயகள் ன்று ளசமல்க் கூடித உதர்ந்ட ல்
குஞங்கநமல் தித்ட அக்க ழபண்டுளணன்று
மர்த்ழடமம். கவசயதில் மர்த்டமல் அந்ட ல்

குஞங்கநம ழடப கஞங்கறம்கூக் ளகடுடல்
ண்ஞிபினடினேம். ல்மபற்றுக்கும் ழணழ இனக்கய
ஈச்பிம்கூ ஆவச ன்று வபத்டபிட்மல் த்த
மக்ஷமத்கமம் கஷ்ம்டமன் ன்கய அநறக்குத்

ளடரிகயட. ம்னவத குய ஆடம த்தந்டமன் ன்று
டயர்ணமணமக வபத்டக் ளகமள்நமபிட்மல் ம்னவத
ணற் குயகவந மம் அவதப் ண்ஞிழத ஈச்பன்
ணமதம் ளசய்டபிடுகயமன் ன்று யவக்கும்டிதமக
இனக்கயட. இப்டிப் கமம் ண்ஞிமறம், அப்னம்
'ழதம, மபம்' ன்று

அபழ உண்வணதம, குயடப்மட

ஜமடமத்வடக் ளகமடுத்ட, அப்னம் அவடப் னர்த்டய
ளசய்பமளன்று வபத்டக்ளகமள்நமம்.
ன்மறம் அபன் ன்வக்ழகம அப்டிச் ளசய்கயடிச்
ளசய்தட்டுளணன்று இனந்டபிமணல் மனம் இவயவ
மடவகநில் அல்ட மடவகநின்

இவயவதில் ளற் அடேபங்கள் சக்டயகள்
னடயதபற்யழழத ஆவச ழணமம் ளகமள்நமணல்,
ஆவசக்ழக இம் டமடடம அத்வபட க்ஷ்தத்வட
அப்ழமடப்ழமடம் யவத்ட உறுடயப்டுத்டயக்
ளகமள்படடமன் ச்மக்தம். அடடமன் பிழபகம்.
ஆம்த்டயயனந்ழட அத்வபட யவப்ன

ளடய்பத்டயன் குல் (மன்கமம் மகம்)
அத்வபடம்
ஆம்த்டயயனந்ழட அத்வபட யவப்ன
னடிபம க்ஷ்தத்டயயனந்ட 'டீஸ்ட்மக்ட்' ஆகும் (சயத்டம்
பிகும்) ளகடுடறக்கு, கஷ்த்டக்கு ஆநமகமணல் ப்டித்
டப்னபட ன்று ழகட்மல், இடற்கமகத்டமன்
ஆம்த்டயயனந்ட ளகமஞ்சம் ளகமஞ்சம் மனயதமபட
டயனம் அத்வபடத்வடப் ற்யத யவப்வ

உண்மக்கயக் ளகமள்நழபண்டுளணன்ட. அந்டக் ளகமஞ்சம்
மனய, த்ட யணயழணம, அஞ்சு யணயழணம, அடேப

னர்பணமக பமபிட்மறங்கூ, பறக்கட்மதணமக இப்டி
யவக்கடம்: „த்டவ ல் கமர்தணமமறம்,
உத்டணணம னெ ழவபதமமறம், கபமழ
ப்த்தக்ஷணமகயக் கனவஞவதக்

ளகமட்டுகயமளன்றூறங்கூ, இளடல்மனம் ஆத்ணம
இல்வ; ஆத்ணமடேபம் இல்வ சமச்படணம

த்தணயல்வ, யந்டணம ளநக்தம் இல்வ.
இளடல்மனம் ணமவதடமன். இபற்யல் டயழ மம்
ஊயப்ழமய்பிட்மறம் த்தத்வட சமச்படணமக

அடேபித்டக்ளகமண்டு ஆந்டணமதினப்ளடன்டயல்வ.
இட டறழண ளடமமட அகண் சமந்டணமக ஆகமசம்
ணமடயரி உள்ந ஆத்ணமடமன் மம்‟ ன்று யவக்கழபண்டும்.
அஞ்சு யணயழணம, த்ட யணயழணம - அவ்பநற
னடிதமபிட்மல்கூ என யணயம், அவ யணயணமபட,
„மம்

டறம் ன்றம் ண்ஞமட பஸ்ட, ம்வண டறம்

ண்ஞறம் ண்ஞனடிதமட‟ ன்று மமபமக
உட்கமர்ந்டயனக்க ழபண்டும்.
'மம்

டறம் ண்ஞமட பஸ்ட' ன்று யவக்கயழமழட

ணயழ என னெவ வடதமபட
யவக்கப்ண்ஞிக்ளகமண்டுடமன் இனக்கும். 'ம்வண

டறம் ன்றம் ண்ஞனடிதமட' ன்கயழமழட என
ளகமசு கடித்டமல்கூ அவடத் டமங்கயக்ளகமள்ந
னடிதமணல்டமன் இனக்கும். ஆமல் இப்டி மம்
வடதமபட ண்ஞிக்ளகமண்டு, ம்வண ளபநி
பஸ்டக்கறம் டபமபட ண்ஞி மடயத்டக் ளகமண்டும்
இனந்டமல்கூ, 'ண்டகய, (மடயப்னப்) ண்ஞப்டுகய மம்'
ன்ட 'ய மம்' இல்ழபதில்வ, இட ணமவதடமன்
ன்று டயனம்த் டயனம் சய யணயங்கள் ணயழ
ன்மக ற்யக்ளகமள்நழபண்டும். 'ணயமழ

ஆத்ணமவபப் ற்ய யவப்ட' ன்கய இந்ட யவதிழ
ணஸ் இனக்கத்டமன் ளசய்கயட, யவக்கத்டமன்

ளசய்கயட; ஆத்ணமபமக இல்மணல் 'ஆத்ணமவபப் ற்ய'
ன்டமக த்வபடணமகத்டமன் ழபவ ளசய்கயட. ஆமல்
கூ இப்டி என ஆம்ம் ண்ஞிமல்டமன் இஞ்ச் இஞ்ச்
- ஆகபமபட அத்வபடத்டக்குப் ழமக னடினேம்.

ளமம்றம் த்வபடத்டயல் ஆழ்த்டகயவப, அத்வபடத்டக்கு
அவனத்டக் ளகமண்டு ழமகயவப ன்று த்வபடத்டயழழத
இண்டு பவகதமவப இனப்டயல் ஆத்ண சயந்டவ
ன்ட இண்மபட பவகதமகும். சயந்டவ இல்மணல்
ழமமல்டமன் ஆத்ணம ஆவகதமல் ஆத்ணசயந்டவ
ன்டம் த்வபடம்டமன், ணயமழ கட்டிடடமன்
ன்டயழ ந்ழடணயவ. ஆமறம் இட

ஆத்ணமறக்குக் ளகமண்டு ழமய்ச் ழசர்க்க உடறளணன்வடப்
ற்யக் ளகமஞ்சனம் ந்ழடணயல்வ.
கட்பிழ்க்கும் கஷ்ங்கள்
ளடய்பத்டயன் குல் (மன்கமம் மகம்)
அத்வபடம்
கட்பிழ்க்கும் கஷ்ங்கள்
இப்டி அஞ்சு த்ட யணயம் இனந்டபிட்டு அப்னம்
எவ்ளபமன ிடுங்கமக மம் ணமட்டிக்ளகமள்கயழமட
அடற்கமக பனத்டப்ழபண்மம். ணமவததிமல்
க்கச்சக்கணமக ற்ளகழப ழமட்டுக்ளகமண்

னடிச்ளசல்மம் அபிழ்க்கப்டும் பவதில் ிடுங்கல்
இனக்கத்டமன் ளசய்னேம் ன்று ணமடமம்

ண்ஞிக்ளகமண்டு அத்டவ னடிச்வசனேம் எவ்ளபமன்மக
அபிழ்ப்டற்கமக த்டவ டமர்ணயகணம கர்ணம
ளசய்தடழணம, வ்பநற னவ னஸ்கமம், ம்,

ழக்ஷத்மம் ளசய்தடழணம அவ்பநறம் ளசய்ட
ளகமண்ழ ழமழபமம். இடயழழத த்டவழதம

இவஞ்சல், கஷ்ம் பத்டமன் பனம். ளசமன்ழழ,
வபகுண் கமடசய, ஆர்த்ம டர்சம் ன்று றோங்கம்,
சயடம்த்டக்குப் ழமமல்கூ குநிரில் பிவத்ட,
கூட்த்டயல் ளணமத்டப்ட்டு அபஸ்வடப்த்டமன்
ழபண்டிதினக்கயட ன்று! ணவ றுபட, அங்க
ப்டக்ஷயஞம், இப்டி த்டவழதம ச்ணம் இனக்கத்டமன்
இனக்கும். ளமடப்ஞி ன்மறம் என ளபள்நக்

கமட்டிழ, ழசற்யழ, சடப்ிழ ழமய் ஆமம் டண்ஞி

ழபவநக்குக் கயவக்கமணல் த்டவழதம

அபஸ்வடப்ழபண்டித்டமினக்கும். ஆமல் இபற்வப்
ண்ஞமணல், 'ளபறுழண ஆத்ணமபமய் உட்கமர்ந்டயனக்கயழன்'
ன்று அஞ்சு, த்ட யணயத்டக்கு ழணல் 'ட்வ'
ண்ஞிமல், என்றும் னடிதமணல் எழ

கன்மின்மபில் ணஸ் ிய்த்டக்ளகமண்டு ழமகயழட!
'ச்ணப்மணல்

உம்வ வபத்டக்ளகமள்கயழன்' ன்று

சும்ணம இனக்கப் மர்த்டமல், சும்ணம ங்ழக இனக்க

னடிகயட? சரீம் ளகட் ளகட் அடேழமகங்கவநக்
ழகட்கயட. ஆக கர்ணம, க்டய ண்ஞமபிட்மல்
னடிச்சுக்கள் னன்ிறம் ணமகயக்ளகமண்ழ

ழமகயன். அடமழ, கர்ணமபிறம், க்டயதிறம்
த்டவ கஷ்ம், இவஞ்சல்கள் இனந்டமறம்
ட்டுத்டமன் ஆகழபண்டுளணன்று யவத்ட யவதக்

கர்ணமடேஷ்மம் ளசய்தறம், ஈச்ப க்டய ளசய்தறம்டமன்
ழபண்டும்.
இபற்றுக்கமகக் கஷ்ப்ட்மறம் இவப னடிபிழ
கஷ்த்வட டீர்க்கும் கஷ்ங்கநமக இனக்கயன். இவப
கர்ணமக் கட்வ அபிழ்ப்டற்கமகப் ழபண்டிதவப

வ்தமடயக் கஷ்த்வடத் டீர்த்டக் ளகமள்படற்கமகழப ஊசய
ழமட்டுக் ளகமள்பட, ஆழன் ளசய்டளகமள்பட
னடம கஷ்ங்கவநப் ழபண்டிதினக்கய
ணமடயரிடமன் இட. 'இவடப் ணமட்ழன்' ன்மல் அப்ழமட
சும்ணம அத்வபடணமகறம் இனக்கனடிதமணல், இடற்கும்
பமணயனப்டமல் ழபழ கமரிதம், ஈச்ப க்டயக்குப் டயல்
ழபழ பஸ்டக்கநிம் ற்று வபப்ட ன்றுடமன் ழமய்
அடயல் இவடபி மஸ்டயக் கஷ்ங்கவந

பபவனத்டக்ளகமண்டு, கர்ணம னெட்வவத ழணறம்
ளரிசமக்கயக் ளகமள்படமகழப ஆகும்.

ஆகழப, அத்வபடணமதினப்வடத் டபி ணக்கு
ழபளன் „கவண ளபச்சயனக்கு?' ன் ண்ஞத்வட
அடிதிழ எழ ஸ்பணமக ச்னடய ழசர்த்ட

வபத்டக்ளகமண்மறம், ழணழ  ஸ்பங்கநில்
மடுகயமப்ழம, அஸ்பம் டட்மணல் கபணமகப்
மடுகயமற்ழமல்,  பிடணம கவணகவநனேம்
கபணமக, யன்யதமக, ளர்ஃளக்ட் - ஆகப்
ண்ஞிக்ளகமண்ழடமன் ழமக ழபண்டும்.
இல்மபிட்மல் ச்னடயழதமழழத ழசமட அஸ்பக்
கநஞ்சயதணமக ழபழ டழபம ளசய்படமகத் டமன்

இனக்குழண டபி, சமந்டணமக ளணநணமக ஆகயபிமட.
சப்ட ப்ஹ்ணம், மட ப்ஹ்ணம் ன்று அடேந்டமம்
ண்ஞிக்ளகமண்டு ழமமல் அடழப ளணநத்டயல்
இவனத்ட பிடுகயமற்ழம, சமஸ்த்ரீத கமர்தங்கள்

கமர்தணயல்மட யவதிழ னடிபில் இவனத்ட பிடும்;
குழஞமமவ யர்குஞத்டயல் இவனத்டபிடும்.
ன் கமர்தம், கவண ண்ஞிமறம் மத்வட அபன்

டவதில் ழமட்டுபி ழபண்டும். ட்டுக்ளகமநள்நமணல்,
ஆமறம், ளர்ஃளக்மகப் ண்ஞழபண்டும். இட டமன்
யஷ்கமம்த கர்ணம. அபன் டவதில் ழமடுபட

ன்டடமன் க்டய. அப்னம் அபனுவத டவதிழ
ழம ந்ட மனம் இல்மணல் ீபனுவத கர்ணச்
சுவண னறேடம் டீர்ந்ட ழமய்பிடும். 'டமன் டறம்
ண்ஞமடபன், டன்வ டறம் ன்றம்

ண்ஞனடிதமட' ன் யவக்கு ீபன் பமஸ்டபணமகழப
ழமய்பிடுபமன்.

ல்டற்கும் ழணழ ளசல்க
ளடய்பத்டயன் குல் (மன்கமம் மகம்)
அத்வபடம்
ல்டற்கும் ழணழ ளசல்க!
ல்ட, டர்ணணமட ன்கய ழடப கஞங்கவநபிட்டு
வபத்டமல் இவபனேம் ஆத்ணமறக்கு அந்தணம ணயன்
மற்ட்வபழததமவகதமல், இபற்மறம் ளடமந்டற

பக்கூடும் ன் யவற ப்ழமடம் ணக்கு இனந்ட
ம்வண மக்வடப்டுத்ட ழபண்டும்.
World War-ல்

(உக னேத்டடயல்) Allies (ழசமடுகள்) ன்று

ப்ரிட்ன், அளணரிக்கம, ப்மன்ஸ், அப்னம் ஷ்தம
னடமவப எனக்கனம், யட்ர் (ளர்ணி),
னழமயி (இத்டமய), ப்மன் ஆகயதவப (அச்சு
மடுகள்) ன்று இன்ளமன க்கணமகச் சண்வ ழமட்
ழமட, இனப்டற்குள் ழசமகள்டமன் ல்வப, ஏநற

ழடபசக்டயழதமடு கூடிதவப ன்று ழடமன்யற்று. யட்ர்,
னழமயினேம், ப்மன்கமர்கறம் ண்ஞிவப

அறத்டணமகத் ளடரிந்ட. ல்ழபவநதமக ழச
மடுகள் தித்ட. ஆமல் அப்னம் ன் ஆச்சய?
அபர்கநிழழத இண்டுிரிபமகப் ிநந்ட
ழமதினக்கயமர்கள். எனத்டவளதமனத்டர்

டயர்த்டக்ளகமள்கயமர்கள். அல் னேத்டத்வடபி
ழணமசணமக டமறம் கயயதிறம் அபம்ிக்வகதிறம்

உகத்வடத் டபிக்கும்டிதமகக் „ழகமல்ட்பமர்‟
த்டயக்ளகமண்டினக்கயமர்கள்.

அவ்பநற டெம் ழமகழபண்மம். இங்ழக ம்ண
ணமசத்வட டுத்டக்ளகமண்மல், ம்னவத உசந்ட
மகரிகத்வடக் ளகடுத்டக்ளகமண்டினந்ட

ளபள்வநக்கமர்கவந டயத்ட ஸ்படந்த்ப் ழமமட்ம்
ஆம்ித்ட த்டயதழமட, அந்டப் ழமமட்த்வட த்டயத
டவபர்கநின் டன்வண, அபர்கறவத ளகமள்வக
னடயதவ்வப் மர்க்கும்ழமட ளணமத்டத்டயல் ல்டம
- அடமபட ழடபர்கநின் வதம - அம்சங்கழந
ம்னவத டப்மக இனக்கயளடன்றும், ளபள்வநக்கம
ஆட்சய த்டவ ல் ழபம் ழமட்மறம் அறக்

கட்சயவதப் ழத் டமளன்றும் ழடமன்யதட. அப்னம்,
அபர்கவநப் ழமகப் ண்ஞிபிட்டு, ஸ்படந்த் மமக

மம் இனக்கும்ழமட ன் மர்க்கயழமம்? ஸ்படந்த்ப்
ழமமட்த்வட தித்டக்ளகமடுத்ட, ல்டமகத் ளடரிந்ட

ழகமஷ்டிதிழழத இண்டு, னென்று, மற ன்று ிரிறகள்
ற்ட்டு எனத்டவளதமனத்டர் அறர்கநமக
பர்ஞித்டக்ளகமண்டு ஆனேடணயல்மபிட்மறம்

பமய்ச்சண்வ ழமட்டுக்ளகமண்டினப்வடடமன்
மர்க்கயழமம். இடயழ தமவக் கூடித ணட்டும்
ழடபக்டயகழநமடு ழசர்த்டச் ளசமல்மம் ன்ழ
ரிதமகத் ளடரிதமணல் ங்கறக்குள் அிப்மத
ழடங்கள் ற்ட்டுப் ிரிந்ட ிரிந்ட யற்கயமர்கள்.
டற்குச் ளசமல் பந்ழடளன்மல், ந்ட ல்டம்
அப்டிழத சமச்படணமதினந்டபிமணல் அடயறம்

ளகடுடல்கள் பத்டமன் ளசய்கயன். ஆவகதிமல்

ல்ட ன்று என்வப் ிடித்ட ிடிதமக வபத்டயனக்க
ழபண்டுளணன் ஆவசனேம் இல்மணல், ஆமறம்
இப்ழமட ம்வணப் ிடித்ட ிடிதமகப் ிடித்டமட்டுகய
ளகட்வடப் ழமக்கயக்ளகமள்ந ல்பற்வத்டமன் மம்

ின்ற் ழபண்டுளணன்று னரிந்டளகமண்டு யன்யதமகக்
கர்ணமடேஷ்மம், க்டயனேமவ ளசய்டளகமண்ழ
ழமகழபண்டும். கர்ண ழதமகம், அப்னம் க்டய ழதமம்

ன்று ளசமல்ய னடிபிழ கபமன் யவ மட்டி அந்ட
மங்க்த (ஜம) ழதமகத்வடழத, அபர் கர்ணழதமகத்வடச்
ளசமல்படற்கு னன்மறம் அஸ்டயபமம் ழமப்
ழமட்டுக்ளகமடுத்டவட ணக்கமணல் மம்

ஆம்த்டயயனந்ழட சயயழடனும் ஆத்ண த்தமம்
வபத்டக்ளகமள்நழபண்டும். அப்ழமடடமன் ழடபர்கறக்
கயவதிழழத அல்ட ழடபர்கநமழழத சண்வ

ன்டற்கும் இழணற்டுபடற் கயல்மணல், சண்வடிக்கு
ஆஸ்டணமக ீபமபத்டன் இனக்கய ஆமணயழத

டுட்டுப்ழமய் ஆத்ணம ணட்டும் இனப்டம, சண்வ
தயதமட சமச்படணம சமந்ட யவக்கு ன்வக்கமபட
என மள், இந்ட ன்ணமபில் இல்மபிட்மறம் ந்ட
ன்ணமபிமபட என மள்ழமய்ச் ழச ளகமஞ்சங்
ளகமஞ்சணமக பனய டயந்டபிடும்.

ஆத்ண சயந்டவ அவபர்க்கும் அபசயதம்
ளடய்பத்டயன் குல் (மன்கமம் மகம்)
அத்வபடம்
ஆத்ண சயந்டவ அவபர்க்கும் அபசயதம்

ஜம பமசல் கடற டயந்ட உண்வணவதக் கமண்ட
ணடேஷ்த ப்மஞி என்றுக்குத்டமன் உரிதட ன்று
ளரிதபர்கள் ளசமல்யதினக்கயமர்கள். ப்மஞி
பர்க்கங்கநில் ணடேஷ்தன் எனத்டன்டமன் டன்வழத
ப்ம்ணமகத் ளடரிந்டளகமள்கய ஜமத்டக்கு னத
னடினேளணன்டமல்டமன் „அரிட அரிட ணமனுமய்ப்
ித்டரிட‟ ன்று ளசமன்ட. இவடழதடமன்
ஆசமர்தமறம் „பிழபக சூமணஞி‟தில்„ந்டெமம் ந்ண
டர்ம்‟ ன்மர்.
இடமல், ணடேஷ்த ன்ணம டுத்ட ல்மனம் சற்ழனும்
ஆத்ண பிசமம் ளசய்ட ஜமத்வட அவபடற்கு
ப்தத்ம் ண்ஞழபண்டும்.
இடற்கு ளமறேட கயவக்கபில்வ ன்று ளசமல்பட

ளகமஞ்சங்கூ ரிதில்வ. „ளமம்றம் டமற்கமயகணம
ந்ழடமங்கவந உத்ழடசயத்ழட ளசய்கயன் க
கமர்தங்கவநனேம் ண்ஞப் ளமறேட இனக்கயட. ட
சமச்படணம ஆந்டழணம, ளநக்தழணம அடற்கு

ப்தத்ம் ண்ஞப் ளமறேட இல்வ‟ ன்று ளசமன்மல்
ம்வணப்ழம அசடு இல்வ ன்றுடமன் அர்த்டம்.

ணமவத, இதற்வக,nature, ணஸ் ன்று டயனுற டயனுமக
இத்டவவத வபத்ட கபமன் ீ வ ளசய்கயட

டற்கமக? இபற்வக் ளகமண்டு ளசய்கய கமர்தங்கவநக்
ளகமண்ழ இபற்றுக்கு அப்மற்ட் டமந்டத்டக்கு
மம் பனய ழடடிக் ளகமள்கயழமழணம ன்று ரீவக்ஷ
மர்க்கயடற்கமகத்டமன். ஆவகதமல் கர்ணம கனயகய

பவதிழ இந்ட ழமகத்டயழ மம் கவணகவந,

கர்ணமக்கவந அடேஷ்மம் ண்ஞிக் ளகமண்டினக்க
ழபண்டிதடடமன். இடயழ டமம்த்தம், சமப்ிடுகயட,
ளமறேடழமக்குகவந யக்கயட ல்மங்கூ
அக்கந்டமன். பம்ன ணீ மணய னக்கயபவ டறழண

அந்டடந்ட பதறக்கட்ம், பமழ்க்வக யவகநில் டள்ற
டிதில்வ. ல்மம் மம் க்பணமடபற்குப் டிப்டிதமக
உடபி ளசய்கயவபடமன்.
ஆமல் இடகழநமழழத யன்று பிட்டு ஆத்ண
சயந்டவக்குப் ளமறேழட இல்வ ன்மல் - மம்
த்டவ ீ.., ம்.., டித்டயனந்டமறம், மக்ர் ட்ம்
பமங்கயதினந்டமறம் - அசடு ன்றுடமன் அர்த்டம்.

ம்மடயப்ட, டிப்ட, குடும் பமழ்க்வக த்டபட

னடம ல்மபற்றுக்கும் 'தம்' இனக்கயட, யவந்ட
யவவபத் டணடிதமட இடற்ளகல்மம் யவவபத்
டனகய ஜமத்டக்கு னதற்சய ண்ஞ 'தம்' இல்வ

ன்ட, „குப்வ ளசத்வடவத ல்மம் ழசர்த்ட னெட்டி
ரிப்டற்கு 'தம்' இனந்டட, ஆமல் குநிர் கமத 'தம்'
இல்வ‟ ன்கய ணமடயரிடமன்! „ழபவ ளசய்தப்

ளமறேடயனந்டட, கூய பமங்கப் ளமறேடயல்வ‟ ன்று
ளசமல்பட ழமத்டமன் ணற் க கமர்தத்டக்கும்
னடிற, க்ஷ்தம் ஆத்ணமபில் ளகமண்டு ழசர்ப்டடமன்.
அப்டிப்ட் ஆத்ணமவபப் ற்ய மபவதமகபமபட
த்தமம் ளசய்பட, அஞ்சு த்ட யணயணமபட இப்டி
த்தமம் ளசய்பட ன்று வபத்டக் ளகமள்நமபிட்மல்
மம் ளசய்னேம் அத்டவ கமர்தனம் டங்கவநழத

னடிபமக்கயக்ளகமண்டு த்வபடத்டயன் அசமந்டயகவநழத

ளகமடுத்டக்ளகமண்டினக்குழணளதமனயத ஆத்ணமறக்கு

ற்யபிமட. அந்ட னக்கயதணம கமர்தத்வடக் ளகமஞ்சம்
'ட்வ' ண்ஞிப்

மர்ப்டற்கு 'தம்' இல்வ.

இல்மபிட்மல் ணஸ் க்பப்ட்டு பபில்வ ன்று
ளசமல்பளடல்மம் ளமண்டி மல்மப்னகள்டமன். னதற்சய
ண்ஞி ண்ஞித்டமன் ணவப் க்பப்டுத்ட

ழபண்டுழண டபி, க்பணயல்வ ன்டமல் னதற்சய
ண்டபடற்கயல்வ ன்ட டவகர ழ் பமடம்.
ங்கல் ம் இல்மடடமல் டமன் இப்டி பமடயப்ட
ம்வணப் ற்யழத ணக்குத் டன்ம்ிக்வகழதம,
ஈச்பமடேக்த்டயல் ம்ிக்வகழதம இல்மடடமல்டமன்
சமக்குச் ளசமல்த் ழடமன்றுகயட.
Where there is a will there is a way:

ணணயனந்டமல் பனயனேண்டு.

ளமய்தம ணவப் ழமக்கயக்ளகமண்டு ளணய்தம
ஆத்ண ஸ்பனொணமபடற்கு னதற்சய ண்ஞ
ழபண்டுளணன்று ணணயனந்டமல் ஜம பமசல் டயக்க
யச்சதம் பனய உண்டு.
Will -ங்கல்

உறுடய - ற்மடடற்கு ன் கமஞம்? பனய

டயந்ட ஜம னணயக்குப் ழமகடம் ன்டன் அபச்தம்
ணக்குத் ளடரிதமணயனப்டடமன். ளரித ணவனதிழ,
அல்ட ளகமறத்டகய ளபதியழ ட் டுத்
ளடனபிழ ணமட்டிக் ளகமண்ழமணமமல் ந்ட
பட்டிமபட
ீ
பமசல் கடற டயந்டயனக்கமடம ன்று

த்டவ டபிப்ழமடு ழடடுழபமம்? ங்ழகதமபட உள்ழந
ழமய் எடங்கயதமக ழபண்டுளணன்று அப்ழமட டீவ்ணமக
ண்ஞண, அடமபட ங்கல்ம் இனப்டமல், னெடினேள்ந

டமபளடமன கடவப இடித்டமபட டயக்கப் ண்ஞி பனய

ற்டுத்டயக் ளகமள்கயழமம். இம்ணமடயரி ஆத்ணமறக்குள்ழந
ழமய் ஸ்பஸ்டணமக ம்ம ளபய்தில், அல்ட
ம்ம ப்நதம் மடயக்கமணல் இம் ழடடிக்ளகமள்ந
ழபண்டுளணன் ண்ஞணயல்மடடமல்டமன்

பிணமசத்டக்கம ப்தமவ ண்ஞமணழ
இனக்கயழமம்.
இப்டிதினப்பர்கறக்கு ம்மத்டயயனக்கய
கஷ்த்வட, ளமய்வத டுத்டக்கமட்டி, பிடுடவக்கம
ஆர்பத்வட ங்கல்த்வட ற்டுத்டய, அப்னம்
ணமர்க்கத்வடனேம் ளசமல்யக் ளகமடுப்டற்குத்டமன்

ணமதங்கள் இனக்கயன். உங்கவந இவ் பிதணமகச்
சயந்டவவதத் டயனப்ச் ளசய்படடமன் ங்கள்
ணமடயரிதமபர்கநின் கவண.

ஆழமசயத்ட அயத ழபண்டிதவப
ளடய்பத்டயன் குல் (மன்கமம் மகம்)
அத்வபடம்
ஆழமசயத்ட அயத ழபண்டிதவப
அடமழ, ளகமஞ்சம் உங்கவநழத ஆழமசயத்டப்
மர்க்கும்டி ழகட்டுக் ளகமள்கயழன். இப்ழமட

பமழ்க்வகதில் உங்கறக்கு யம்ணடயதமதினக்கயடம? ழடம
அப்ப்ழம ளகமஞ்சம் ந்ழடமம், த்னப்டய ற்ட்மறம்,
என்று ணமற்ய என்று ழடம இறேயச் சக்டயகநிம்
ணமட்டிக் ளகமண்டு சமந்டயதில்மணல் ச்ணப்ட்டுக்

ளகமண்ழ இனக்கும்டிடமழ இனக்கயட? 'ஆம' ன்று,

'அக்கம' ன்று, „ணக்குக்

கபவழத இல்வ, தழண

பமட, டக்கழண பமட‟ ன்ளல்மம் ளசமல்றம்டிதம
உறுடயப்டுத்டயத சமந்டயதமதினக்கயடம?
இல்வழதமல்யழதம?
இல்வ ன்றுடமன் டயல் ளசமல்பர்கள்.
ீ
ரி, டமல் இத்டவ சம், ப்ன? இறேய, ச்ணம்
டமல்?

இவட ழதமசயத்டீர்கநமமல், தமமறம் க்ஷஞம்கூச்
சும்ணம இனக்கமணல் டமபட கமர்தம் ளசய்டளகமண்ழ

இனக்கத் ழடமன்றுபடமனேம், இந்டக் கமர்தங்கநிமல்டமன்
சமந்டயவதக் குவக்கய ல்மம் பந்ட ழசனபடமனேம்
ளடரிதம். கமர்தழணதில்மபிட்மல்டமன் சமந்டய ன்ட
இண்டும் இண்டும் மற ன்கய ணமடயரி பனக்கும்
ளடரினேம்.

'டற்கமகக்

கமர்தம்? ன்ட அடுத்ட ழகள்பி. இவட

ழதமசயத்டப் மனங்கள். மர்த்டமல் பிடணம
ஆவசகநில் டழபம என்யன் னர்த்டயவத

னன்ிட்டுத்டமன் எவ்ளபமன கமர்தனம் ன்று னரினேம்.
ழகமத்டயமழம ழணமத்டயமழ ழபளந்ட

உஞர்ச்சயதிமழம ளசய்கய க கமர்தங்கறங்கூ,
அந்ட உஞர்ச்சயகறக்ளகல்மம் அடிதிழ னெணமகப்
டங்கயதினக்கய என ஆவசதிமழடமன் ன்று
ளகமஞ்சம் டீர்க்கணமக ஆழமசயத்டப் மர்த்டமல்
னரிந்டபிடும்.

ரி, கமர்தத்வட யறுத்டயபிமணம ன்று

மர்த்டீர்கநமமல், அட ழசயல் மத்தணயல்வ ன்ட
ளடரினேம். ப்க்னடய (ழச்சர்) எனத்டவ டமபட
கமர்தத்டயல் பிக்ளகமண்ழடமினக்கயட ன்று ளடரினேம்.
அடமழடமன், சமஸ்த்ம் இந்ட ஸ்ழயல் ன்

ளசமல்கயளன்மல், 'கமர்தம் ளசய்டபிட்டுப் ழமங்கள்.
ஆமல் ஆவச பதப்ட்டுச் ளசய்பவடக் குவத்டக்
ளகமள்றங்கள். ஸ்பந்ட ஆவசக்கமகச் ளசய்பட
ன்யல்மணம் உக னுக்கமக கமர்தங்கவநப்
ண்ஞ ஆம்ினேங்கள்‟ ன்கயட. உகத்டயல் டப்ட்
கமர்தங்கள் க்கழபண்டிதினப்டமல், அபற்வ அனகமக
'ஸ்படர்ம்ண' ன்று

ிரித்ட எவ்ளபமனபனக்கும்

மம்ர்தணமக என்வக்ளகமடுத்டயனக்கயட.
அந்டப்டி ண்ஞ ஆம்ினேங்கள்.
அப்னம் ளடரிதம், ளமந்ட ஆவசக்கு இம்
ளகமடுக்கமணல்டமன் இனக்கத்டமன் கர்ணமடேஷ்மம்

மதம் ளசய்கயழட டபி, அந்ட ஆவச றேம்மணல்
அனயந்ட ழமபடற்கு ழமகப் ழமமடி தித்டத்

டபில்வ ன்று. ஸ்படர்ண கமர்தங்கநமவப ஸ்பத
ஆவசகள் னபடற்கு அபகமசம் டமணல் 'வபர்ட்'டமன்
ளசய்கயன்ழப டபி, அபற்வ அப்டிழத
அனயத்டபிடுபடற்குப் தன்டுபடயல்வ ன்று ளடரினேம்.
இந்ட பிதத்டயழ மதம் ளசய்தத்டமன்
சமஸ்த்ங்க்ள் க்டயவதச் ளசமல்யதினப்ட. ஆவச
உண்மபடற்கு உற்த்டய ஸ்டமம் ணஸ். அவட

இந்டரிதங்கநியனந்ட ஈச்பன்கயட்ழ டயனப்ிமல்டமன்
ழமக ஸ்பத ஆவசகவந யறுத்டனடினேம். ஆமறம்

னடயல் ஸ்டெ ழடத்டயல்டமன் ங்கறக்குத் 'டமன்'
ன் ண்ஞம் அடயகணயனப்டமல், ழடத்வடக் ளகமண்டு
ளசய்னேம் கமர்தத்வடத் டெய்வணப்டுத்டயத் டனபடற்ழக

னடயல் னக்தம் ளகமடுத்ட, அப்னம் டமன் ¨க்ஷ்ணணம
ணவ deal ண்டபடற்குப் ிமடமன்தம்
ளகமடுத்டயனக்கயட. இப்டி ளண்மபட கட்த்டயழ

ணயயனந்ட ஆவசகவந ல்மம் ீக்கய ஈச்ப க்டய
ண்ஞிபந்டமழ ம்ம இறேய ளனணநறக்குக்
குவந்ட, ரிசுத்டணம ஆந்டனம் சமந்டயனேம் என
கஞிசணம அநறக்கு உண்மகயபிடும்.

ஆமறம்கூ அடற்கும் ழணழ ஆழமசவ ண்ஞிப்
மர்த்டீர்கநமமல் இப்ழமடம் கூப் னர்ஞ

அவணடயதில்வ. சமச்படணம சமந்டயதில்வ ன்று
ளடரினேம். க்டய ண்டம் ழமடம் அடயழழத

த்டவழதம டமங்கள் இனப்ட ளடரினேம். ஈச்பன்
ன்று எனத்டவப் க்டய ண்டகயழமழண, அபவ
உள்றக்குள்ழந ஊய அடேபிக்கபில்வ ன்று ளடரினேம்.
அபனுவத யணம டன்வண ன் ன்று க்டயதிழ
ளடரிதபில்வ, மம் வட அபன் டன்வ ன்று
யவத்டமறம் அப்டி ணட்டும் பந்டடமன் அபன்
டன்வக் கமட்டிக் ளகமள்கயமளன்று ளடரினேம்.
அழடமடுகூ, இந்ட டயதில் அபனுவத உள் டன்வண
ன்ளபன்று ளடரிதமடட ழமழப ம்னவத
உள்டன்வண - ய ஸ்பமபம் - ன்ளபன்டம்

ளடரிந்டபிபில்வ ன்று ளடரினேம். க்டய ண்டம்

ணழமடு மம் னடிந்ட பிபில்வ ன்ட டன்வ
ணந்ட க்டய ஆழபசத்டயல் கயக்கய ணதங்கநில்

ளடரிந்டமறம், அப்ழமடம் ணறக்கு ழணம அந்ட மம்
ன் ன்ட அடேப னர்பணமகத் ளடரிதபில்வ ன்ழ
இனக்கும்.
இவடப் ற்ய ன்மக ஆழமசவ ண்டம்ழமட,
ஆவச ழமபட ணட்டும் ம்மப் ழமமட்ம்
டீர்படற்குப் ழமடமட ன்ட ளடரினேம். க்டய ண்டம்
ணறக்கும் குவ, டமம், கஷ்ம் இனப்ட ளடரிபடமல்
ணறம் ழமமல்டமன் னேத்டம் யற்கும்; சமச்படணம
சமந்டய உண்மக்கும் று ளடரினேம். ஜம டைல்கவந

ச்த்வடழதமடு அப்ழமட தின்மல், கணம ஆத்ணமவபப்
ற்யனேம், அடழப ஈச்பமகறம் ீபமகறம்

ஆகயதினப்வடப் ற்யனேம் ளடரிந்டளகமள்நமம்.
டற்ழமட ணயன் ழணல் ணட்த்டயல் ளடரிந்டளகமள்பட
ழமயல்மணல், அப்ழமட ரிசுத்டய ளற்றுபிட் அந்ட

ணயன் உள்ழநழத ஆனணமகப் டயனேம்டிதமக ழபடமந்ட
ஜம உண்வணகவநத் ளடரிந்டளகமள்நமம்.
இப்டிளதல்மம் னரிந்டளகமண்மல்,
ளபய்தியல், ளபள்நத்டயல் ணமட்டிக்ளகமண்மல் எடக்கயம்
ழபண்டிக் கடவபத் டட்டுபடழம, strong -ஆ will - ஏடு way
-வதத்

ழடடி, ஏடி, ழணமக்ஷ பமசல் கடவபத் டட்டுபடயல்

டீபிம் ிக்கும்.
அட ற்டுபடற்கமகத்டமன் ஆத்ண த்தமம் சயயட
னடயயனந்ழட ளசய்தச் ளசமல்பட.

ஆத்ணமவப த்தமிக்கறம் னடிதமடடடமன். த்தமம்
உள் டற்குழண பிதணமகமணல் டித்ட யற்ட

ஆத்ணம. ஆமல், அவட ம் ணறக்குக் ளகமஞ்சம் னரித
வபப்டழமல்க் ளகமஞ்சம் யவக்க
னடிகயழடமல்யழதம? „என மடயப்னம் இல்மணல்,

அவளதனமட ணம னத்ம் ழம அகண்ணமகக்
கயக்கும் ண சமந்டயவ‟ ன்கய ணமடயரி பர்ஞித்டப்
மர்க்கும்ழமழட, ம்மப் ழமமட்த்டயன் மடயப்ன
ம்வணத் ளடமமணல், மம் ஆத்ண ஆகமசணமய்
ஆந்டணமதினப்ட ழமன் எர் ண்ஞம்
ற்டுகயழடமல்யழதம? ளபறும் மபவ, ப்வண ன்று
ழபண்டுணமமறம் இனந்டபிட்டுப் ழமகட்டும்!

டபமமறம் ணக்கு ஆறுடவத் டந்ட ம்வணச் சற்று
சும்ணமதினக்கச் ளசய்கய ண்ஞணமக இட

இனக்கயபவதில் உசத்டயடமன். இந்த்ரிதத்டமறம்
ணமறம் ளகடுடல் ண்ஞிக்ளகமண்ழதினக்கும்
ம்வணக் ளகடுடல் ணமத்டயணயன்ய ல்ட கூப்

ஞஞமணல் உட்கமர்த்டய வபக்க பசடய ளசய்டடனம்.
இப்டிப்ட் ண்ஞத்டயல் சயயட ழணமபட

ழடமய்ந்டயனப்டடமன் ஆத்ண த்தமம் ன்ட. இப்டி
ழடம என மபவதில் ஆம்ித்டமழ, மபவ
பறத்ட னடயர்ந்ட டீபிணமகும்ழமட பமஸ்டப யவ

டன்வத்டமழ ளடரிதப்டுத்டயக்ளகமள்ந ஆம்ிக்கும்.
ஆக, ங்கள் டமங்கள் என ழமமட்த்டயழ
ணமட்டிக்ளகமண்டினக்கயழமம் ன்று ன்மக உஞர்ந்ட,
ழமரிழ ணமட்டிக்ளகமண்பர்கள் அவணடய ிக்கமடம

ன்று ப்டி ஆர்பணமதினப்மர்கழநம அப்டி அவணடயவத

ழபண்டிமல், யச்சதணமக ஆத்ண த்தமம் ளசய்ய்ம்ளமறேட
கயவக்கும். அடயழ ன்மக ணம் வபத்டின் பனயனேம்
ிக்கும்.
ணமதம ஸ்பனொிஞிதமக இனந்ட, டமழ இத்டவ
மணமகறம் ஆகயப் ழமமட்த்டக்கு ஆநமகய, அழட ணதம்
அந்டப் ழமமட்த்டயயனந்ட பிகயதினந்ட அவடப்

மர்த்ட ீ ம பிழமடம் ளகமள்கயபநமனேனள்ந அம்மள்
டன்னுவத ஜம ஸ்பனொத்வடக்ளகமண்டு,
அடற்குள்ழநழத ம் ல்ழமவனேம் அக்கயக்ளகமண்டு,
ணக்குப் ழமர் டீர்ந்ட ளரித அவணடயவத அநிப்டற்கு
ப்மர்த்டயப்ழமம். இடற்கு அபள் ங்கல்ிக்க ழபண்டும்,

ளரித ணஸ் ண்ஞழபண்டும். அபறக்கு Will -ம் Way -ம்
என்றுடமன். (ங்கல்னம், அடன் யவழபற்த்டக்கம

பனயனேம் என்றுடமன்.) அப்டிச் ளசமன்மல்கூப் ழமடமட.
அபறவத will - way -தின் னடிபம Goal –ம்கூத்டமன்!
(ங்கல்ழண ணமர்க்க னடிபம க்ஷ்த யத்டயனேணமகும்.)
ஆமறம், அபள் டன் ங்கல் ணமத்த்டமழழத

ல்மம் ண்ஞமணல், ம்வணனேம் கனபி ணமத்ணமக்கய,
மனம் ழடம ப்தமவகள், ப்தத்ங்கள்

ளசய்படழமக் கமட்டிக் கமட்டிழத ன் டனபடமக
ீ வ ளசய்பள், ஆடமல், ஆத்ணமந்டத்டக்கம
மடவ ணமர்க்கத்டயல் மம் ப்ழபசயப்டற்கும், அப்னம்
பிமணல் ப்தமஞத்வடத் ளடமர்படற்கும் ணக்ளகல்மம்
உத்மத்வட அனறணமறு அபநிம் ப்மர்த்டயக்கயழன்.
னடிபிழ, ஜம பமசவத் டயந்டபிட்டு அபறவத
த்த யவதிழ மம் இண்க் கவந்ட, ல்மப்
ழமமட்னம் டீர்ந்ட சமந்டமந்டணமக ஆபடற்கு

அபவநழத ல்மனம் ப்மர்த்டவ ளசய்டளகமள்ழபமம்.
அந்ட அம்ணம ணக்கு ஊட் ழபண்டித மல், ழம
ழபண்டித ிவக்ஷ இடடமன்.
ஜம வபமக்த யத்த்தர்த்டம்
ிக்ஷமம் ழடய ச மர்படய ||*

* ஆடயசங்கரின் „அன்னர்ஞம

ஸ்ழடமத்ம்'.

க்டய
அத்வபட டத்பனம் ப்ன யவனேம்
ளடய்பத்டயன் குல் (மன்கமம் மகம்)
க்டய
"பண்டு

ஸ்ழடமத்ம்"

அத்வபட டத்பனம் ப்ன யவனேம்
றோ ஆடயசங்க கபத்மடர்கள் உகத்டயறள்ந ழணவடகள்
ல்மனம் ஆசர்தப்டும்டிதமக அத்வபட மஷ்தங்கள்
ளசய்டயனக்கயமர். ற்ளகழபதினந்ட ப்ஹ்ண லத்ம்,
உயத்டக்கள், கபத்கர வட னடயதபற்வ பிநக்கய
அபர் றேடயதடற்கு 'மஷ்தண' ன்று ளதர். இட டபி
டமழண (எரியமக) "பிழபக சூமணஞி", "உழடச
மறோ" னடம  அத்வபட க்ந்டங்கவநச்
ளசய்டயனக்கயமர். மஷ்தத்டயயனந்ட பித்தமம்

ளடரிபடற்கமக, அபர் ளசமந்டணமகச் ளசய்ட இட ழமன்
டைல்கவந 'ப்கஞ க்ந்டங்கள்' ன்மர்கள்.
இபற்யளல்மம் ளசமல்ப்ட் அத்வபட டத்பம்
ன்ட ளமம்றம் ளரித பிதம். மம் த்தணமட

ன்று யவத்டக்ளகமண்டினக்கய இந்ட கத் என

ணமவத, ணமத்ணம என்டமன் த்த பஸ்ட, அடற்கு
ழபமக இனக்கய ீபமத்ணம ன்று டன்வ
யவத்டக்ளகமண்டினக்கய மனம் பமஸ்டபத்டயல் அந்ட
ணமத்ணம டபி ழபழ இல்வ, ீபழடமன் ப்ஹ்ணம் ன்டடமன் அத்வபடம். ச்னடய (ழபட) ப்ணமஞத்டமறம்,
அயபமறம், அடேபத்டமறம் ஆசமர்தமள் இந்ட
யத்டமந்டத்வட அசய அசய யச்சதப்டுடடய, மமங்கல்
ணமடயரி யவப்டுடடயக் ளகமடுத்டயனக்கயமர்.

ஆமறம் இந்ட ண த்தணம டத்பம் ம்ணயழ
ளனம்மமனக்கு ட்ழப ணமட்ழன் ன்கயட. அயற
னெம் இடடமன் உண்வண ன்று ஆசமர்தமநின்

பமடங்கவநப் டித்ட உறுடய ற்ட்மறம்கூ, அடேபம்
ன்று பனகயழமட அத்வபடம் ங்ழகழதம, மம்
ங்ழகழதம ன்றுடமன் அடற்கு ளமம் டெத்டயல்
யற்கயழமம். ீபனும் ப்ஹ்ணனம் என்று ன்று ளபறுழண
னத்டயதமல் ளடரிந்டளகமண்டு ன் ப்ழதமம்? என
ஆட்னம் இல்மணல் அப்டிழத ண சமந்டணமக
இனந்டளகமண்டினக்கய ப்ஹ்ணணமக ம்வண மம் ங்ழக
ளடரிந்டளகமள்நனடிகயட? ணக்கு எதமட எட்ம், ஏதமட
அவணடயதின்வணடமன். ணயன் ஏட்னம்,
ஏடிக்ளகமண்ழ இனக்கய இத் ப்ப்ஜசனம்டமன் ணக்குத்
ளடரிந்த் உண்வண. ணஸ் யன்றுபிட்மல் இந்ட ஏட்ம்
இல்வ. அப்ழமட கத் ணமவததமக ணவந்ட
ழமய்பிடும். மம் ப்ஹ்ணணமக இனந்டளகமண்டினப்ழமம்.
ஆமல் ணஸ் யற்கழப ணமட்ழன் ன்கயழட!அடமல்

அத்வடபடம் ன்ட ணக்குக் ளகமஞ்சம்கூ அடேபத்டயல்
ளடரிபடயல்வ.

ஆமறம் அந்ட அடேபத்டக்குப் ழமபடற்கு மம்
இங்கயனந்ழட ஆம்ித்டத்டமன் ஆகழபண்டும். மம்
இனக்கய யவதில் ணக்கு த்தணமகத்

ளடரிகயவபகவந வபத்டக்ளகமண்ழ அடேஷ்மங்கவந
ஆம்ிடடம் , டிப்டிதமக, ழணழ ழணழ ழமய்,
இளடல்மம் மத்தணயல்வ ன்று ளடரிந்ட ளகமண்டு
(ளடரிந்டளகமண்டு ன்மல் சும்ணம னத்டயதமல்
ளடரிந்டளகமள்படயல்வ, அடேபத்டயல் ளடரிந்டளகமள்ந
ழபண்டும்) , எழ த்தணம அத்வபட யத்டயவத
அவதழபண்டும்.

ப்ன யவதியனந்ட அத்வபடத்டக்கு
ளடய்பத்டயன் குல் (மன்கமம் மகம்)
க்டய
"பண்டு

ஸ்ழடமத்ம்"

ப்ன யவதியனந்ட அத்வபடத்டக்கு
ஆசமர்தமறக்கு ம் அப யவ ளடரிதமடடயல்வ. அபர்
ண கனஞமனெர்த்டய. அத்வபட மஷ்தனம், ப்கஞ

க்ந்டங்கறம் ணட்டும் ணக்கு ப்ழதமப்மட ன்று
ஆசமர்தமறக்குட ளடரினேம். ஆடயமல், அபர் அயபிறம்
அடேபத்டயறம் பளஸ்மக இனந்டமறம் அந்ட
உச்சயதியனந்ட ளமம்றம் இங்கய மம் இனக்கய
ளபறக்கு பந்ட ம்வணக் வகப்ிடிதமக

அவனத்டளகமகண்டு எவ்ளபமன டிதமக ழணழ
ழமகயமர்.

ணவ யற்கப் ண்டபடற்குப் னர்பமங்கணம, அவட
மம டயவசதிறம் ளபய மய் ணமடயரி
ஏடிக்ளகமண்டினக்கமணல் னடயல் கட்டுப்டுத்ட

ழபண்டும். இடற்கு அபபனம் ஸ்படர்ணப்டி கர்ணம
ளசய்டளகமண்ழ இனக்க ழபண்டும்.
ணக்ளகன்று ஆவச, த்ழபம் இல்மணல்,
ழமழகமகமணமக ணக்ளகன்று பமய்த்டயனக்கய கர்ணமவப
அபபனம் ண்ஞிக்ளகமண்டினப்ட சயத்ட சுடடயவதத்

டனம் ன்டமல் ஆசமர்தமள் கர்ணமடேஷ்மங்கவந ம்
ல்ழமனக்கும் பிடயத்டயனக்கயமர். 'கர்ணம' ன்ட
ஏநறக்கு ணவ ணந்ட ளசய்கய கமர்தம்

ழபவதிழழத ம் குய இனப்டமல் சயத்டம் டய ளகட்டு
ஏடிக்ளகமண்டினக்க பிமணல் ண்டகயழமம். இம்ணமடயரி
ணவ ணந்ட (ignore ண்ஞி) கமர்தம் ண்டபழடம?
அவட ல்டயழழத னக்கய, னறேக்கய, எனனகப்டுத்ட
ழபண்டும். ணறக்கு கமக்ரிதம் (எனனகப்டுடல்)

ற் ற்த்டமன் அட அங்கய, அப்டிழத ஆத்ணமபில்

கவந்டபி பனய உண்மகும். இடற்கமகத்டமன் அத்டவ
ல்டம் ழசர்ந்டடம, க கல்தமஞ குஞ

யதணம, குஞ னெர்த்டயதிம் க்டய உமவ
ளசய்த ழபண்டும். ணஸ் அப்டிழத ஆந்டத்டமல்
ளமம்ி அந்டனெர்த்டயதிம் எனனகப்ட்டு யன்றுபிட்மல்
அப்னம் கண் கண்டி ஏமட. அந்ட இஷ்னெர்த்டய
என்யழணடயந்ட யற்கும். ிகு அந்ட னெர்த்டயதின்

அடேக்த்டமல், இப்டிப் ிரிந்டயடயனந்ட அடன்

குஞங்கவந அடேபிப்ட ன்யல்மணல், அத்கும்
ழணழழமய், அடயழழத கவந்ட யர்குஞணம
ப்ஹ்ணணமக ஆகயபிமம்.
ஆடயசங்கரின் க்டயத் டடயகள்
ளடய்பத்டயன் குல் (மன்கமம் மகம்)
க்டய
"பண்டு

ஸ்ழடமத்ம்"

ஆடயசங்கரின் க்டயத் டடயகள்
இடற்கமகத்டமன் ஆசமர்தமள், கர்ணமடேஷ்மம் ணமடயரிழத
க்டய உமவவனேம் ம்ளணல்ழமனக்கும்
பிடயத்டயனக்கயமர். பிடயத்டட ணட்டுணயல்வ -ப்டி க்டய
ண்டபட, ப்டி ப்மர்த்டவ ண்டபட ன்ழ
ணக்குத் ளடரிதபில்வ அல்பம? இவட ணக்குச்
ளசமல்யக் ளகமடுக்கயணமடயரி அபழ க
ஸ்ழடமத்ங்கவநச் ளசய்ட ணக்கு அடேக்யத்டயனக்கயமர்.
அம்மள் ழணல் ஆசமர்தமள் ளசய்ட "ளந்டர்த ரி",
ஈச்பன் ழணல் ண்ஞி "சயபமந்ட ரி" இண்டும்
டைறு டைறு ச்ழமகம் ளகமண்ட, இவ்பநற ளரிடமக
இல்மணல் சயன்ச் சயன்டமகறம் என ளடய்பம்
ணயச்சணயல்மணல் - தமர் தமனக்கு ட இஷ்
ளடய்பணமமறம் அவட அபர்கள் ணஸ் உனகய
ஸ்ழடமத்ம் ண்ஞி அந்ட இஷ் னெர்த்டயதின்

அடேக்த்வடப் ளறுகய ணமடயரி - யவத
ஸ்ழடமத்ங்கள் ண்ஞிதினக்கயமர்.

இபற்யல் சயபமபட ம் ல்ழமனக்குனெ
ணப்மணமகத் ளடரிந்டயனகக்க ழபண்டும். ளமம்றம்
உசந்ட டத்பங்கவநனேம், உள்நத்வடத் ளடமடும்டிதம
ங்கவநனேங்கூப் ண யடணம, றணம
பமக்கயல் ளகமடுப்ழட ஆசமர்தமநின் ளனவண.
அயஜர்கறம் ன்மக ழதமசயத்ட ழதமசயத்ழட னரிந்ட
ளகமள்நக்கூடிதடம லக்ஷ்ணணம கனத்டக்கவநக்
ளகமடுத்ட அத்வபட மஷ்தம் ண்ஞிபழ சயன்க்
குனந்வடகூ னசயத்டச் ளசமல்ய ப்ழதமம்

அவனேம்டிதம ஸ்ழடமத்ங்கவநச் சயன்டம்
ளரிடணமக, மநணமக அடேக்ம் ளசய்டயனக்கயமர்.
ட்டீ ஸ்ழடமத்ம்

ளடய்பத்டயன் குல் (மன்கமம் மகம்)
க்டய
"பண்டு

ஸ்ழடமத்ம்"

ட்டீ ஸ்ழடமத்ம்
அடயழ மக்ஷமத் கத் ரிமகம ணம

பிஷ்டவபப் ற்ய ளமம்றம் உதர்ந்ட கனத்டக்கறம்,
ணவ உனக்கும் மபனம், பமய்க்கு அம்னடணமக
இனக்கய பமக்கும் ளகமண்டம 'ட்டீ ஸ்ழடமத்ம்'
ன்ட என்று. சயன் ஸ்ழடமத்ம்டமன். அவட ன்மக
ணயல் பமங்கயக்ளகமண்டு பிட்மல் மம்

ஆசமர்தமவநனேம் ளடரிந்டளகமண்டுபிமம்,

ணமபிஷ்டவபனேம் ளடரிந்ட ளகமண்டு பிமம்,
ம்வணனேம் ளடரிந்டளகமண்டுபிமம். ம்வணத்
ளடரிந்டளகமள்கயடி ளடரிந்ட ளகமள்படடமன் அத்வபடம்.
அந்ட உச்சமஞி பவக்கும் இந்ட ட்டீ ம்வண
அவனத்டக்ளகமண்டு ழமய்பிடும்.
டம் : ளசய்னேட் குடய
"ட்

- டீ" ன்மல் ஆறுகமல் ளகமண்ட" ன்று

அர்த்டம். "ட்" - ஆறு, "டம்" - கமல்.
அளடன், ஆறு கமல் ஸ்ழடமத்ம்?"
'டம்' ன்மல் 'கமல்' ன்ழடமடு

பமர்த்வட ன்றும்

அர்த்டம். ச்ழமகத்டயல் மயல் என குடயக்கும் டம்,
மடம் ன்று ளதர். ணிட சரீத்டயல் மயல் என
மகணமக, அடமபட கமல்குடயதமக இனப்ழட கமல் ன்று
அபதபம். இழட ழம, கமல் ன் ளமனவநத் டனம்
டம், மடம் ன்வப ச்ழமகத்டயறம் மயல் என
மகத்வடக் குயக்கயட.
இப்டி என எறேங்குப்டி மமகப் ிரிகயன் "டங்கவநக்
ளகமண்ட" ச்ழமகம் ன்டமழழத "ளமதட்ரி"க்கு

"த்தம்" ன்று ளதர் ற்ட்டினக்கயட 'டம்' ன்மல்
('பமர்த்வட' ன்று ணட்டும் அர்த்டம் ளசய்ட
ளகமள்படமமல் 'ப்ழமற'ம் டங்கநமம
த்தம்டமழ? ஆமல் அடற்கு அப்டி ('த்தம் ன்று)

ளதரில்மணல் 'கத்தம்' ன்ழ ளதர் ளகமடுத்டயனக்கயட.
'கத்

ன்மல் ழசுபட. அடமல் ழச்சு வ, பச

வ, இதல் ன்று ளசமல்றம் ப்ழமவ கத்தம் ன்ட.

இவச ன்னும் கபிவடக்குத்டமன் சரம குடய குடயதமகப்
ிரித்ட டங்கள் இனப்டமல், அடமபட, அட மற கமல்
குடயகநமழழத ஆடமக இனப்டமல்டமன், 'டம்' ன்மல்
கமல் குடய ன் ளமனவநதட்டி அட த்தம்

ப்டுகயட. மட்டும் கபிடம னொணமடமல்டமன்
கல்தமஞப் மட்டு னடமபற்வப் 'த்டயதம்' ன்று
டணயனயல் ளசமல்பட. Pattiyam ன்கயமர்கள். அட டப்ன.

ரிதம படிபம் padyam ன்ட. Gadyam- இதல். Padyam இவச.
ழமதமநி இன்டமன் சமப்ிமம் ன்று யர்ஞதிக்கய
'த்டயதம்' ழபழ.

ப்பித்டமல் 'த்டயதம்' ழமடுபட ன்

அவடத்டமன் ளசமல்பட. அட Pathyam. Padam ன்மல் கமல்,
அவட வபத்டப் ளமதட்ரி ன்ட Padyam . Patham ன்மல்
பனயனவ. அடமல் சமப்மட்வ என னவதிழ
பனயடுத்டய யர்ஞதிப்ட pathyam.
டம் ன்ட ச்ழமகத்டயன் கமற்குடய. உடமஞம்
ளசமல்கயழன் : மடமஞணமக ல்ழமனக்கும் ளடரிந்ட

(அல்ட ளடரிந்டடமக மன் யவத்டக் ளகமண்டினக்கய)
'சுக்மம்டம்' ச்ழமகத்வட

டுத்டக்ளகமள்ழபமம். அட

அடேஷ்டுப் சந்டயல் (சந்டத்டயல்) அவணந்டட. அடமபட
ளணமத்டம் னப்த்டயண்டு றேத்டக்கள் இனக்கும். இட

மற ட்ளறேத்டக்கநமக - அடமபட மற மடங்கநமக ப் ரிந்டயனக்கும்.
டணயழ் றேத்டயழ றேடய ண்ஞிமல் னப்த்டயண்டுக்கு
ழணல் இனக்கும். ன் ன்மல், 'சுக்மம்' ன்கயழமட

'க்மம்' ன்ழட

டணயனயல் னென்று றேத்டமகயபிடும். ஆமல்

கூட்ளறேத்ட இனக்கய ம்ஸ்க்னடத்டயல் 'க்மம்' எழ
றேத்டத்டமன். அடமல் றேத்ட ரீடயதில் யிவத

மர்த்டக் கஞக்குப் ண்ஞமணல் த்டவ Vowel Sound -கள்
(உதிளறேத்ட எயகள்) இனக்கயன் ன்று கஞக்குப்

ண்ஞிமல்டமன் ரிதமக பனம். அப்டிக் கஞக்குப்
ழமட்மல் 'க்மம்' ன்டயல் 'ஆ' ன் எழ ஏர்
உதிளறேத்டம், அழடமடு க்,ல்,ம் ன்

ளணய்ளதறேத்டக்கறம் ழசர்படமக ஆகும். அடமபட 'க்மம்.
ன்ட எழ அக்ஷம் ன்று ஆகும். இப்டிழதடமன்
ின்மடி 'பிஷ்டம்' ன்கயழமட 'ஷ்டம்' ன்று டணயனயல்
னென்று றேத்டமக றேடயமறம், அடயல் 'உ' ன் எழ

உதிளறேத்டக்கு னன்னும் ின்னுணமக ஷ்,ண்,ம் ன்
ளணய்ளதறேத்டக்கள் ழசர்படமக ற்டுபடமல், 'ஷ்டம்'
ன்ட எழ அக்ஷம்டமன்.

உதினம் ளணய்னேம் உதிர்ளணய்னேம்
ளடய்பத்டயன் குல் (மன்கமம் மகம்)
க்டய
"பண்டு

ஸ்ழடமத்ம்"

உதினம் ளணய்னேம் உதிர்ளணய்னேம்
உதிளறேத்ட, ளணய்ளதறேத்ட ன்று ளசமல்கயழமட வசப
யத்டமந்டயகள் ளசமல்கய என பிதம் யவறக்கு
பனகயட.

வபஷ்ஞபர்கள் ீபமத்ணமவபனேம் ணமத்ணமவபனேம் சரீ
- சரீரி ன்று ளசமல்கயணமடயரிழத (வசப)

யத்டமந்டயகறம் ளசமல்படண்டு. அடமபட ம்
சரீத்டக்குள் உதிர் ன்று என்று இனக்கயட,
அடழமய்பிட்மல் இந்ட சரீம் அடிழதமடு ப்ழதமம்
இல்மடடமகய பிடுகயட. இழட ணமடயரி க

ீபமத்ணமக்கறம் ழசர்ந்ட ணமத்ணமறக்கு சரீம், அடற்குள்
உதிமக இனப்பழ ணமத்ணம. உதினக்கு உதிமக
ன்டழமல், இத்டவ உதிர்கறக்கும் உதிமக,

ழனதிமக இனப்பழ ணமத்ணம ன்டடமன் சரீ சரீரி டத்பம்.
ணக்குத் ளடரிபட சரீம்டமன். உதிர் ளடரிதபில்வ.
அடமல்டமன் சரீத்டக்ழக "ளணய்" ன்று ழர்

வபத்டமர்கள். ஆமறம் ணக்குத் ளடரிதமணல் இனக்கய
உதிர் ழமய்பிட்டமமல், அப்னம் இந்ட 'ளணய்'
என்றுக்கும் ப்ழதமணயல்மட ளமய்தமகய பிடுகயட.
'ளணய்னேம்

ளமய்தமின்' ன்று கூப் மடுகயமர்கள்.

இப்டித்டமன் ீபழமகனம் உள்ழந அந்டர்தமணயதமக
இனக்கய ழனதிம கபமன் இல்மபிட்மல்
ளமய்தமகப் ழமய் பிடுகயட.
'ளமய்' ன்று

ளசமன்மறம், அத்வபடத்டயல் ஆசமர்தமள்

ண த்தணம என்வ (ப்ஹ்ணத்வட) த் டபி
இன்ளமன்று இனப்ழட ளமய், அட ளபறும்

ணமதத்ழடமற்ம்டமன் ன்று ளசமல்கய ரீடயதில் (வசப)
யத்டமந்டயகள் ளசமல்பில்வ. ஈச்பன் உள்ழந னகுந்ட
இதக்குகய இந்ட ீப ப்ஞ்சத்டக்கும் என

த்தத்பத்வட அபர்கள் ளசமல்பமர்கள். இடற்குத்டமன்

இந்ட உதிளறேத்ட, ளணய்ளதறேத்ட, உதிர் ளணய்ளதறேத்வட
த்னஷ்மந்டணமகச் ளசமல்பமர்கள். ளணய்ளதறேத்ட ன்ட
க்,ங்,ச்,ஞ் னடமவப. உதிளறேத்டக்கள்டமன் அ,ஆ,இ,ஈ
பரிவச. இண்டு ழசர்ந்ட க-கம-கய,கர , ங-ஙம-ஙி-ஙீ, ச-சம-சயசர, ஜ-ஜம-ஜி-ஜீ ணமடயரிதமவப டமன் உதிர்ளணய்

ன்வப. இங்ழக ளணய்ளதறேத்ட ழபழ, உதிளறேத்ட
ழபழ ன்று ிரித்டயனப்டமழழத, 'ளணய்' ன்று

ளசமல்ப்ட்மறம் அந்ட எயகறக்குத் டிதமக உதிர்
இல்வ ன்று ஆகயபிட்ட. சரீத்டக்கு ளணய் ன்று
ளதர் வபத்டமறம் உதிரில்மபிட்மல் அட டற்கும்

உடபமட ணமடயரிடமன் ளணய்ளதறேத்டம். க்,ங்,ச்,ஞ் னடம
எயகவநத் டிப் உச்சரிக்கழப னடிதமட. இக், இங்
இச், இஞ் ன்று னடயல் சயன்டம என 'இ' சப்டம்

ழசர்த்டமல்டமன் இந்ட எயகழந ளபநிதில் பனம், அல்ட
ின்மடி அ, ஆ னடம உதிளறேத்டக்கவநக் கூட்டி க,
கம ன் ணமடயரி எயவத ளபநிப்டுத்ட னடிகயட.

உதிளறேத்ட இல்மணல் இவப ப்ழதமணயல்வ.
ஆமல் அடற்கமக இந்ட ளணய்ளதறேத்டக்நள் (consonants)

அடிழதமடு இல்வ, எழ ளமய் ன்று ளசமல்மணம?
உதிளறேத்ட (vowel) ழசர்ந்டமல் இவப க,ங,ச,ஜ ன்று
ழபறு ழபறு னொத்வட, எயவதப் ளத்டமழ

ளசய்கயன்? அப்ழமட ல்மம் எழ சப்டணமக
இல்வழத அடமல் இந்ட ளணய்ளதறேத்டக்கறக்கும்,
உதிளறேத்டயல்மணழ டித் டிதமக என னொம்
இனக்க ழபண்டும், அடமல் என த்தத்பம் இனக்க
ழபண்டும் ன்றுடமழ அர்த்டம்? ன்ழப

ளணய்ளதறேத்டக்கள் டமணமகழப ளகமஞ்சம் ளணய்ணமடயரி

இனப்வபடமன். இழட ரீடயதில் ீபர்கறம் ழபறு ழபமக
இனக்கயமர்கள் ன்மல், அபர்கறக்கும் ளணய்ளதறேத்டக்கு
இனக்கய ணமடயரி ளகமஞ்சம் டிதம த்தத்பம்
இனக்கத்டமன் ழபண்டும். எழ ளமய் ன்று டள்நிபி
னடிதமட. ஆமறம் உதிர் ழமய்பிட்மல் ல்மனம்

எழ ணமடயரி சபணமகய பிடுகய ணமடயரி, 'சரப ப்ஞ்சனம்
சயபம் ன் ழனதீர் இல்மபிட்மல் சபம்டமன்' ன்யப்டி (வசப) யத்டமந்டயகள் ளசமல்பமர்க்ந.

அத்வபடணமக ல்மம் எழ ஆத்ணம ன்று ளசமல்மணல்
ளகமஞ்சம் ிரித்ட த்வபடணமக இனப்டற்கு இப்டி
த்னஷ்மந்டம் கமட்டுகயமர்கள். ீபமத்ணம ளணய்ளதறேத்ட,
ணமத்ணம உதிளறேத்ட ணமடயரி ன்கயமர்கள்.

பமஸ்டபத்டயல் றோ சங்க கபத் மடனம் ழமகம் ீபன் னறேப்ளமய் ன்று ளசமல்பில்வ.

த்தத்டயழழத அபர் யவகவந (ளபல்கவந)
ளசமல்யதினக்கயமர். ஆமல் இங்ழக மன் டத்பச்

சண்வ ழம பபில்வ. ஆசமர்தமழந இந்ட பமடம்,
சண்வ ல்மம் ழபண்மம், க்டயடமன் ழபண்டும் ன்று
ணக்குக் கற்றுக்ளகமடுக்க பந்ட ட் டீ

ஸ்ழடமத்த்வடத்டமன் ளசமல் ஆம்ித்ழடன். ஆறுகமல்
ன்வட பிநக்க ஆம்ித்டழமட ச்ழமகத்டயன்
மடங்கவநப் ற்யப் ழச்சுபந்ட, அட அக்ஷக் கஞக்கயல்
ளகமண்டுழமய், யத்டமந்டங்கநில் இறேத்டபிட்ட
ணறுடினேம் 'சுக்மம்டம்' குட்டிக்ளகமண்டு
ஆம்ிக்கமம்!
இனபவகச் சந்டங்கள்

ளடய்பத்டயன் குல் (மன்கமம் மகம்)
க்டய
"பண்டு

ஸ்ழடமத்ம்"

இனபவகச் சந்டங்கள்
"சுக்மம்டம்"

ச்ழமகத்வட டுத்டக்ளகமண்டு அடயல்

(உதிளறேத்ட ரீடயதில்) த்டவ அக்ஷம் இனக்கயட
ன்று மர்த்டமல் 32 அக்ஷம் கஞக்கு பனகயட. இட
சு-க்மம்---ட--ம் பி-ஷ்டம்
ச-சய-பர்-ஞம்-ச-டர்-ன--ம் 1
ப்-ன்--ப-ட-ம் த்தம-ழதத்
ர்-ப-பி-க்ழம--சம-ந்ட-ழத 11

ன்று ட்ளட்டு றேத்ட ளகமண் மற மடங்கநமகப்
ிரிந்டயனக்கயட. 'சுக்மம்டம் பிஷ்டம்' ன்ட னடல்
மடம். 'சசயபர்ஞம் சடர்னம்' இண்மம் மடம். 'ர்ப
பிக்ழமசமந்டழத' ன்ட மமபட மடம்.
ரி, அப்டிதமமல் 'ட்-டீ' ன்கய 'ஆறுகமல்
ஸ்ழடமத்'த்டயல் எவ்ளபமன ச்ழமகத்டயறம் இப்டி ஆறு
அடிகள் இனக்கயன்பம? இல்வ. எவ்ளபமன

ச்ழமகத்டயறம் மற மடங்கள்டமன் இனக்கயன்.
மடமஞணமக அப்டி இனப்டடமன் பனக்கம்.

இந்ட 'ட்டீ' ஸ்ழடமத்த்டயழ என ச்ழமகத்வட

டுத்டக்ளகமண்மல் அடற்குள்ழந பனகய மடங்கள்
'சுக்மம்ட'த்டயல்

இனக்கய ணமடயரி ணணம அக்ஷம்

ளகமண்டமக இல்வ.
'சந்டஸ்

சமஸ்த்ம்' ன்டமகக் கபிடம க்ஷ்ஞம் கூறும்

ம்ஸ்க்னட தமப்ிக்கஞத்டயழழத இந்ட பிடணம

அக்ஷக்கஞக்கயல் பமட சந்டங்கவந (ணீ ட்ர்'கவந) ப்
ற்யனேம் இனக்கயட. ணீ ட்ரில் இண்டு டயனுவ அட
ளசமல்கயட.
என்றுடமன் என உதிளறேத்டக்கு என அக்ஷம் ன்

கஞக்குப்டி இனக்கும் ணீ ட்ர். இடற்கு 'வ்னத்டம், ன்று
ழர். டணயனயல் 'பினத்டம் மடுபட' ன்று ளசமல்பட இடன்
ளடமர்னவதடமகத்டமன் பந்டயனக்கழபண்டும்.
இன்ளமன்று'மடய' ப்டும்.
மடயக்கும், வ்னத்டத்டக்கும் ன் பித்தமளணன்மல்,
வ்னத்டத்டயல் குயல், ளடில், கூட்ளறேத்ட

ல்மபற்றுக்கும் எழ 'பமல்னை'டமன். 'சுக்மம்' ன்டயல்
'சு' ன்ட

குயல், 'க்மம்' ளடில், அழடமடு கூ 'க்மம்'

ன்ட க்,ல்,ம், ன் னென்று சப்டங்கள் ளகமண்

கூட்ளறேத்டமக இனக்கயட. இப்டிதினந்டமறம், மம் ந்ட
அக்ஷணமமறம் அடற்கு பமல்னை என்று ன்று வபத்ட,
'' என

அக்ஷம், 'க்மம்' - உம் என அக்ஷம் ன்றுடமழ

கஞக்குப் ண்ஞிழமம்?
"மடய"தில்

என உதிளறேத்டக்ளகமண் அக்ஷம்

எவ்ளபமன்றுக்கும் எழ ணடயப்ன (value) ளகமடுப்டயல்வ.

'பமல்னை' ன்றும் 'ணடயப்ன' ன்றும்

ளசமல்படற்கு 'ணமத்ம'

ன்று ளதர். ணமத்டயவ ன்று டணயனயல் ஆகும்.

ன்டகூ 'ணமத்ம' பியனந்ட பந்டடடமன். குயல், ளடில்
ன்று இண்டு இனக்கயன் அல்பம?
குட்வதம அ,இ,உ, னடமவப குயல். ளட்வதம
ஆ,ஈ, னடமவப ளடில். இபற்வ னவழத
'ஸ்பம்' ன்றும் 'டீர்க்கம்' ன்றும்

ளசமல்பட பனக்கம்.

தமப்ிக்கஞத்டயழ குயம ஹ்ஸ்பத்வட 'கு'
ன்றும், ளடிம டீர்க்கத்வட 'குன' ன்றும்
ளசமல்யதினக்கயட. 'கு ன்மல் ழசமட, குன
ன்மல் கணமட.) மடய ப்டும் சந்ட பவகதில்
குபம அக்ஷத்டக்கு, அடமபட குயறக்கு, பமல்னை

என்று, குனபம ளடில் அக்ஷத்டக்கு பமல்னை இண்டு.

இப்டிப் ளமடபமகக் குயறக்கு எனணமத்டயவ ன்மறம்
சய றேத்டக்கழநமடு ழசர்ந்ட என குயல் பனம்ழமட,
அட இண்டு ணமத்டயவதமகயபிடும். அம், கம், சம்

ன்டழம என குயறன் 'அடேஸ்பமம்' ன்கய 'ம்'
ழசனம்ழமட அந்டக்குயறக்கு இண்டு ணமத்டயவ
ற்ட்டுபிடும். 'பிர்கம்' ன்டமக ''சப்டத்டன்
அழக ளசமற்கள் னடினேம். ":" ன்று இண்டு னள்நி
ழமட்டு பிர்கத்வடக் குயப்ிடுபமர்கள். "மண:"
ன்வட "மண" ன்று ளசமல்ழபண்டுண.
இப்டிப்ட் பிர்கம் என குயவ அடுத்ட பந்டமல்
அப்ழமடம் குயறக்கு இண்டு ணமத்டயவ, உடமஞணமக
"மண:"பில் பனம் "ண" இட்வ ணமத்டயவ
ளற்றுபிடுகயட. என குயவ அடுத்ட என்றுக்கு
ழணற்ட் ளணய்ளதறேத்டக்கநின் கூட்டு பந்டமறம்

அப்ழமட குயல் இண்டு ணமத்டயவ ளற்றுபிடும்.

உடமஞணமக, 'பிஷ்ட' ன் பமர்த்வடதில் 'ஷ்ட' ன்ட
'w, ண், உ' ன்டமக

இண்டு ளணய்ளதறேத்டக்கறம் என

உதிளறேத்டம் ழசர்ந்டசப்டம் 'M' ன் குயவ அடுத்ட
இங்ழக ஷ்,ண் ன் இண்டு ளணய்ளதறேத்டக்கள் பனம்.
அந்டக் குயல் இண்டு ணமத்டயவ ளற்று பனம்.

அக்ஷங்கவந வபத்ட 'வ்னத்டம்' ன் ணீ ட்ர் னவ
இனக்கயமற் ழமழப ணமத்டயவகவந இப்டிக் கஞக்குப்
ண்ஞி 'மடய' ன் 'ணீ ட்ர்' னவனேம் இனக்கயட.
இப்டி'மடய'தில்  சந்டஸ்கள் (சந்டங்கள்)
இனக்கயன். என ச்ழமகத்வடப் மடங்கள் ன் மன்கு
குடயகநமக (வ்னத்டத்டயல் ழமழப) இடயறம் ிரித்ட,

எவ்ளபமன மடத்டக்கும் இத்டவ ணமத்டயவகள் இனக்க
ழபண்டுளணன்று இந்ட னவதில் வபத்டயனக்கயட.
ஆமல் 'மடய'தில் என சுழமகத்டயன் ல்மப்
மடத்டக்கும் ணணம ணமத்டயவதமதில்மணல்,

எவ்ளபமன மடத்டக்கும் ளபவ்ழபமக இத்டவ
இத்டவ ணமத்டயவ ன்று வபத்டயனக்கும்.
'சுக்மம்

டம்' ச்ழமகத்டயல் 'சு'றம் என அக்ஷம்,

'க்மன'ம்

என அக்ஷம் ன்று வ்னத்ட னவதில்

கஞக்குப் ண்ஞிழமணல்பம? இவடழத மடய

னவப்டி ளசய்டமல் இந்ட இத்டயல் அந்ட அக்ஷம்
எவ்ளபமன்றும் இண்டு ணமத்டயவதமகபிடும். 'சு' ன்ட
குயமடமல் ளமடபமக அடற்கு என ணமத்டயவ
டமளன்மறம், இங்ழக அடுத்ட 'க்மணய'ல் க், ல் ன்
இண்டு ளணய்ளதறேத்டக்கள் ழசர்ந்டமற்ழமல்

பந்டபிடுகயன்பல்பம? அடமல் இங்ழக குயம
'சு'றக்ழக

இண்டு ணமத்டயவ. 'க்மம்' ன்டயல் 'ஆ' ன்கய

ளடில் (க்,ல்,ம் ன்பற்ழமடு) பனபடமல் அடற்கும்
இண்டு ணமத்டயவ.
ளமடபமக, மடய ன்வடனேம் வ்னத்டம் ன்ழ

ளசமல்யபிடுகயமர்க்ந. ணீ ட்ரில் இனப்ளடல்மம்
வ்னத்டம் ன் அிப்மதத்டயல் இப்டிச்
ளசமல்படமதினக்கயட. அடமல்டமன் 'மடய' பவகவதச்
ழசர்ந்ட 'ஆர்தம' னடம ணீ ட்ர்கவநக்கூ 'ஆர்தம
வ்னத்டம்' ன்று ளசமல்படமக ற்ட்டினக்கயட.
கமணமக்ஷய அம்மவநப் ற்யத ப்யத்ட ஸ்ழடமத்ணம
"னெக ஞ்ச சடய"தில் னடல் டைறு ச்ழமகங்கள் ஆர்தம
ன் மடயவதச் ழசர்ந்டவபழத. அந்டப் குடயக்கு
'ஆர்தமக

சடகம்' ன்ழ ளதர். ண உதர்ற

ளமனந்டயதபள் ன்டமல் அம்மறக்ழக 'ஆர்தம' ன்று
ளதனண்டு. ஆசமர்தமறவத அம்ணமபின் ளதர்

ஆர்தமம்மள் ன்டடமன். மப்டும் அம்மள், மல்
அவணந்ட ணீ ட்ர் இண்டுக்கும் ளமனந்டம்டி 'ஆர்தம
சடகம்' ன்று ச்ழ¬க்ஷதமகத் டவப்னக்
ளகமடுத்டயனக்கயட.

சற்றுனன் ளசமன்மற்ழமல் மடய சந்டஸ்கநில்
இன்ளமன பிழசம், மற மடங்கநில் எவ்ளபமன்றும்
எழ ண்ஞக்வகனேள்ந ணமத்டயவகள் ளகமண்டமக
இனப்டயல்வ.

வ்னத்டம் ன்று உதிளறேத்டக்கவநக் ளகமண்டு கஞக்கு
ண்டபடயறங்கூ மடத்டக்குப் மடம் அக்ஷ

பித்தமனள்நடமனேம் சய ணீ ட்ர்கள் உண்டுடமன்.
ல்மப் மடனம் எழ அநபம அக்ஷம் ளகமண்ட
ண வ்னத்டம். இப்டிதில்மணல் னடல் மடத்டயறம்

னென்மம் மடத்டயறம் எழ அநற அக்ஷங்கறம், அடற்கு
பித்தமணமக இண்மம் மடத்டயறம் மமம்
மடத்டயறம் எழ அநபம அக்ஷங்கறம் ளகமண்

ணீ ட்ர்கறம் உண்டு. இபற்வ அர்த்ட ணவ்னத்டம்
ன்று ளசமல்பமர்கள். ¢எபளபமன மடனழண ழபறு ழபறு
ண்ஞிக்வகதில் அக்ஷங்கள் ளகமண் ணீ ட்ர்கள்கூ
இனக்கயன். இவப 'பிண வ்னத்டம்' ப்டும்.
"அளடன் பிணம்?" ன்மல், பி-ணம் ன்ழட
பிணம். "ண'த்டக்கு டயமட 'பி-ணம்'. ல்மப்
மடனம் ணணம அக்ஷம் ளகமண்டமதில்மணல்

இனப்டமல் 'பிண வ்னத்டம்' ன்று ளதர். தமவப்
ற்யழதம பிணணமகப் மடுபட ன்று அர்த்டணயல்வ
பிணம் ன் பமர்த்வட 'ணயஸ்சரஃப்' ன்று அர்த்டம்
ளகமடுப்டற்குக் கமஞம்கூ, அட ணயவதில்

அடமபட டு யவதில் இனந்டளகமண்டு உள்நவட
உள்நடிச் ளசமல்மணல் ளபநிதிழ என அர்த்டனம்
உள்றக்குள்ழந டயரிசணமக இன்ளமன அர்த்டனம்

ளகமடுக்கும்டிதமகப் ழசுபட அல்ட கமர்தம் ளசய்பமக
இனப்டடமன். 'டயரிசணன்' ன்கயழமடம் அட ணணமக
இனப்வடத் டயரிப்ட ன்று ளமனள்டுபடமகழப
ழடமன்றுகயட.

இண்மல் பகுத்ட ண மடயகநமக ஈற ளகமடுக்கமட

எற்வப்வ ண்கவநளதல்மம் 'பிணம்' ன்மர்கள்.
ந்ட, னென்று ஆகயதவப எற்வப் வ ன்கள்டமழ?
ஆவகதமல் ந்ட னஷ் மஞங்கவந உவத
ணன்ணடவ "பிணசன்" ன்றும், னக்கண்ஞம

ழணச்பவ பிணழத்ன்' ன்றும் ளசமல்படண்டு.
இங்கயீ யல் odd, even ன்கயழமடம் even ன்ட இட்வப்
வவத ணட்டுணயல்மணல், even-mided ன்டயல்
ணயவதம ணவக் குயப்ிடுகயட. எற்வப்
வவதக் குயக்கும் ன்ட பிணம் (ணயஸ்சரஃப்) ன்று
அர்த்டம் டமபிட்மறம், அடற்குக் கயட்ழ உள்ந
'பிசயத்ணம', 'fanciful' ன்

அர்த்டங்கவநனேம் டனகயட -

ஆட் ிழபிதர்', 'ஆட் க்ஸ்ப்நழன்' ன்று
ளசமல்றம்ழமட!

வ்னத்டங்கள் ளனம்மறம் ணணமதினப்வபடமன்.
அர்த்ட ண, பிண வ்னத்டங்கள் அனர்பழண. ஆமல்
மடயகநிழம பரிக்குபரி (மடத்டக்கு மடம்)

ணமத்வகநின் ண்ஞிக்வக பித்தமணமதினப்ழட ளமட
பமக்கயதணமதினக்கயட. உடமஞணமக 'ஆர்தம'பில் னடல்
மடம், னென்மம் மடம் ஆகயத இண்டில் டவக்குப்

ன்ிண்டு ணமத்வகள் இனக்கழபண்டும். இண்மம்

மடத்டயல் டயளட்டு ணமத்வ இனக்கடம். கவசயதம
மமபடயல் டயவந்ட.
ம்னவத ட்டீ ஸ்ழடமத்த்டயன் ச்ழமகங்கள் ஆர்தம.
மடயதில் அவணந்டவபடமன்.

அடன் னடல் ச்ழமகத்வட டுத்டக்ளகமண்மல் னடல்
மடம் அல்ட பரி:அபித ணத பிஷ்ழஞம."

ணமத்டயவக் கஞக்குப் ண்ஞிமல் 'அ-பி--த-ண---த'
ன் ட்டும் அடேஸ்பமம், பிர்கம், அடுத்டமற்ழமல்
என்றுக்கு ழணற்ட் ளணய்ளதறேத்ட ன்கப்ட்

டறணயல்மணல் சுத்டணம குயல்கநமக இனக்கயன்.
அடமல் இந்ட ட்டுக்கும் ட்டு ணமத்டயவ. அப்னம்
'பிஷ்ழஞம' ன்று

பனபடயறள்ந 'பி'ணட்டும், அட குயமக

உள்ந ழமடயறம், அடன் ின்மல் ஷ்,ண் ன் இண்டு
ளணய்ளதறேத்ட பனபடமல், ளடிவப் ழம இண்டு
ணமத்டயவ ளற்பிடுகயட. னடயல் ளசமன் ட்டு
ணமத்டயவ ப்நஸ் இண்டு. அடமபட த்ட, 'ஷ்ழஞம'

ன்டயல் 'ஏ, ன் ளடில் பனகயட. அடற்கு இண்டு
ணமத்டயவ. ளணமத்டம், னடல் பரிதில் த்ட ப்நஸ்
இண்டு, அடமபட ன்ிண்டு ணமத்டயவ.
இண்மபட பரி, "டணத ண சணத பிதம்னகத்
னஷ்ஞமம்".

ட-ண-த-ண (ன்) எவ்ளபமன்றுக்கும் என ணமத்டயவ
படம்
ீ
ளணமத்டம் மற. அப்னம் ":" ன் குயதம
''க்குப்

ின்மல் பிர்கம் பனபடமல் இண்டு

ணமத்டயவ. மற ப்நஸ் இண்டு, அடமபட ஆறு. அப்னம்,
ச-ண-த-பி--த-ம்-ன-க ன் ட்டும் சுத்டணம
குயல்கள். 'ம்ன ன்டகூ, 'உ'கமத்வடத் டமழ்த்டயச்
ளசமல்றம் குற்யதறக பர்க்கத்வடச் ழசர்ந்டடமல்

ம்ஸ்கயனடத்டயல் எற்வ ளணய்ளதறேத்டக் குயல்டமன்.
அவட ம்,ர்,உ ன்டமக இட்வ ளணய்ளதறேத்டன்

ழசர்ந்ட உதிளறேத்டமகக் ளகமள்நக்கூமட. இழடமடு
இண்மம் பரிதில் ஆறு ப்நஸ் ட்டு, அடமபட

டயமன்கு ணமத்டயவ. அப்னம் 'த்னஷ்ஞமம்' ன்டயல்
பனம் 'த்ன'றம் சற்று னன் ளசமன் 'ம்ன' ணமடயரி
குற்யதகணமடமல் அடற்கும் எற்வ

ணமத்வடமளன்மறம், அவட அடுத்ட பனம் 'ஷ்ஞமம்'
ன்டயல் 'ஷ்,ண்' ன் இட்வ ளணய்ளதறேத்டக்கள்
பனபடமல் இங்ழக 'த்ன'றக்கு இண்டு ணமத்டயவ.

டயமன்கு ப்நஸ் இண்டு. னடிபில் பனம் ' (w) ஞம (ம்) '
ளடிமடமல் அடற்கும் இண்டு ணமத்டயவ. ஆக
ளணமத்டம், இண்மம் மடத்டயல் டயளட்மம் ணமத்டயவ.
னென்மபட மடம்: "னட டதமம் பிஸ்டமத."
"ன"

ளடிமடமல் இண்டு ணமத்டயவ. 'ட-ட'றக்கு

எவ்ளபமன ணமத்டயவ. 'தமம்) ' ளடில், இண்டு ணமத்டயவ
'பி'க்குச்

ழசர்ந்டமற்ழமல் 'ஸ்த்' ன்று இண்டு

ளணய்ளதறேத்ட பனபடமல் இட்வ ணமத்டயவ. 'டம'

ளடிமடமல் இண்டு '-த' எவ்ளபமன்றும் என்று.
ளணமத்டம் னென்மம் பரிதில், னடல்பரி ழமழப,
ன்ிண்டு ணமத்டயவகள்.

இந்ட னடல் ச்ழமகத்டயன் கவசய பரி:"டமத ம்ம
மகட:" "டம" இண்டு ணமத்டயவ. '-த' - டவக்கு
எவ்ளபமன ணமத்டயவ. 'ம்' ன்டயல் 'ம்' ன்கய
அடேஸ்பம் பனபடமல் இட்வ ணமத்டயவ. 'ம' இண்டு
ணமத்டயவ. ''- என்று. ணறுடினேம் ம - இண்டு 'க-

டவக்கு எவ்ளபமன ணமத்டயவ "ட" ன்று னடிபடயல்

பிர்கம் பனபடமல் இண்டு. ளணமத்டம் கவசயப்
மடத்டயல் டயவந்ட ணமத்டயவ.
"ஆர்தம"

ணீ ட்ரிழழத "WF" ன்றும் சற்று பித்தமணமக

என்று உண்டு. அடயழனேம் னடல், னென்மம்
மடங்கறக்குப் ன்ிண்டு ணமத்டயவடமன். ஆமல்,
இண்டு, மன்கு ஆகயத இன டங்கறக்கும் இடயழ
டயளட்டு ணமத்டயவகள். இண்டு மடங்கள் 12
ணமத்டயவனேம், இண்டு மடங்கள் 18 ணமத்டயவனேம்
ளகமண் இட அத்ட ண ணமத்ம மடயவதச்
ழசர்ந்டடமகும். "னெக ஞ்சசசடீ"தின் "ஆர்தம சடக"
ச்ழமகங்கள் இந்ட மடயதில் அவணந்டவபடமன். னடல்
ச்ழமகம்.

கமஞ  சயத்னொம
கமஞ்சரன ீம்ய கமண ீகடம 1
கமச பிடய கனஞம
கமச்ணீ  ஸ்டக ழகமணநமங்கடம 11
னடல் மடம் : கம (2)  (3) ஞ (4)  (5)  (6) C (8) (அடுத்ட
'த்னொ'பில்

இட்வ ளணய்ளதறேத்ட பனபடமல்) த்னொ

(10:ளடிமடமல்) ம (12) - ளணமத்டம் 12 ணமத்டயவ.
இண்மம் மடம் : கம (2) ஞ்சர (4) ன (5)  (6) n (8) ம்ய (9) கம
(11) ண (12) d (14)  (15) க (16) டம (18) - ளணமத்டம் 18 ணமத்டயவ
னென்மம் மடம் : கம (2) ச (3)  (4) M (5)  (6)  (7) F (8) க (9)
ஞம (12) - ளணமத்டம் 12 ணமத்வ.

மன்கமம் மடம் : கம (2) ச்ணீ (4)  (6) (அடுத்டமற்ழமல் 'ஸ்,த்'
ன் இண்டு ளணய்ளதறேத்ட பனபடமல் ஸ்ட (7)  (8) க
(9) ழகம (11) ண (12) நம (14) ங்க (15)  (16) டம (18) - ளணமத்டம்
டயளட்டு ணமத்டயவ.
ஆறு ச்ழமகத் டடய
ளடய்பத்டயன் குல் (மன்கமம் மகம்)
க்டய
"பண்டு

ஸ்ழடமத்ம்"

ஆறு ச்ழமகத் டடய
மடயச் சந்டஸ்கவநக் ளகமண்டுடமன் "ட்டீ"வத
ஆசமர்தமள் ளசய்டயனக்கயமர். அத்வபடய! ஆமல்

அபர்கமட்மட variety (ழபறுமட்டு பிசயத்ம்) இல்வ! இந்ட
ஸ்டயடயதிறள்ந ல்ம ச்ழமகங்கறழண ஆர்தம
வ்னத்டத்டயல் அவணந்டவப. அவப எவ்ளபமன்யறம்

னடல் பரிக்கும் னென்மம் பரிக்கும் 12 ணமத்டயவகள்,
இண்மம் பரிக்கு 18 ணமத்டயவ, மமம் பரிக்கு 15
ணமத்டயவ. மடம் மடணமகக் கஞக்குப் ண்ஞிப்
மர்த்டீர்கநமமல் ளமறேட ழமக்கமக இனக்கும்
உதிளறேத்டக்கவந ளகமண்டு ண்ஞமணல் கு, குன
ணமத்டயவ மர்த்ட ண்ஞிமல்டமன் இத்

ச்ழமகங்கநில் பிடயப்டி ற்ட் என க்ணம்
இனப்டமகத் ளடரினேம். இல்மபிட்மல் சரர் ரிதில்வ
ன்று ழடமன்யபிடும். ஆமறம் ஆசமர்தமநின்
பமக்பிழசம், 'வ்னத்ட'ங்கறக்ழக அடயகம் னகய

'மடயவகநப்

ட்டீ

னரிந்ட ளகமள்ந னடிதமட ணக்கும்கூ, இந்ட

ச்ழமகங்கவந மம் ளசமல்கயழமழட அபற்யல்
சரரில்வ ன்கய ணமடயரி ளகமஞ்சம்கூத் ழடமன்மட.
பமர்த்வடகறம், சப்டங்கறம் என்க்ளகமன்று ளமம்றம்
இவசந்ட, இந்ட இண்டும் அர்டத்ழடமழழத இவசந்ட
ளசல்படம அனகம ழமக்கயழழத ம் ஸ்ழடமத்ம்
அவணந்டயனக்கயட. குனந்வடகூ யவற
வபத்டக்ளகமள்றம்டிதமக அவ்பநற றணமக
இனக்கயட.
ச்னடய ணமடயரி இனக்கய கவசய ச்ழமகத்வட பிட்டு
பிட்மல் இடயழ ஆறு ச்ழமகங்கள் இனக்கயன். (

ச்னடயனேம் ழணழ ளசமன் அழட ணீ ட்ரில் இனப்டடமன்.)
ச்னடய "ணமடயரி"டமன், அசல் ச்னடீ இல்வ. அசல்
ச்னடய ன்மல், (இந்ட ச்ழமகத்வடச் ளசமல்பனக்கு
இன்ின் ன்கள் உண்மகும்' ன்று உவத்ட

வ்தக்டணமகச் ளசமல்யதினக்க ழபண்டும். இங்ழக கவசய
ச்ழமகத்டயல் அப்டிச் ளசமல்பில்வ. அவடப்ற்யப்

ிகு ளசமல்கயழன். கவசய ச்ழமகத்வடக் கவசயதி
டமழ ளசமல்ழபண்டும்? னடல் ச்ழமகத்டயயனந்ட
பரிவசதமகச் ளசமல்யக்ளகமண்டு ழமகயழன். னடல்
ச்ழமகத்வட ஆம்ிக்குனன் இப்ழமட வட்டில் 'ட்டீ'
ன்ட ன் ன்று ளசமல் ஆம்ித்ழடன்.
இடயழ ஆறு ச்ழமகங்கள், ச்னடய ீங்கமக உள்ந.
அடமல் 'ட்-டீ', அடமபட, 'ஆறு டங்கள் ளகமண்

டைல்' ன்று ஆசமர்தமள் வட்டில் ளகமடுக்கய ழமட, 'டம்'
ன்மல் ச்ழமகத்டயன் என மகம் ன்று அர்த்டம்

ளகமடுக்கமணல், என னறே ச்ழமகத்வடழத 'டம்' ன்று
குயப்ிடுபடமகத் ளடரிகயட. 'டம்' ன் பமர்த்வட 
அர்த்டத்டயல் ப்ழதமகணமகயட. ழபடத்டயல் 'டம்', 'க்ணம்'
ன்று ளசமல்யக்ளகமண்ழ ழமய் 'கம்' ன்டயல்

னடிப்மர்க்ந. ணந்த் அக்ஷங்கவநப்  டயனுயல்
ணமற்ய ணமற்யக் ழகமர்த்ட பமங்கயச் ளசமல்பட டமன் 'டம்',
'க்ணம்', 'கம்' ல்மம்.

கம் பவக்கும் ழடர்ச்சய

ளற்பவத்டமன் 'கமடி' ன்ட. இங்ழக 'டம்' ன்மல்
பமர்த்வட பமர்த்வடதமகப் ிரித்டச் ளசமல்பட.
கமற்குடயவத ணட்டுணயன்ய னறே ச்ழமகத்வடழத 'டம்'
ன்று குயப்ிடும் பனக்கனம் உண்டு. தழடபரின் "கர ட
ழகமபிந்ட"த்வட "அஷ்டய"கள் ன்கயழமழண, இங்ழக

டம் ன்மல் என னறே ளசய்னேள் - ன்ழ ஆகயட.
டணயனயல் கூ என டயகத்வடழதம மசுத்வடழதம

குயப்ிட்டு 'அடயல் த்டவ ளசய்னேள் இனக்கயட?' ன்று
ழகட்டற்குப் டயல், 'த்டவ அடி இனக்கயட?' ன்று
ழகட்கயழமம். இங்ழக 'அடி' ன்மல் ளசய்னேநின் என
மகம் ன்று அர்த்டணமகமணல் னறே ளசய்னேள் ன்ழ

ஆகயட. இப்டிழதடமன் என கர ர்த்டம் ன்று டுத்டக்
ளகமண்மறம், மவந்ட சஞம் இனந்டமல் 'த்டவ
அடிகள்?' ன்ழ ழகட்கயழமம். இடயழ இன்ளமன
ழபடிக்வககூ ழசமகணமக இனந்டமல், 'டம்', 'மடம்'
ன்கயழமம். மட்மக கர ர்த்டணமக இனந்டமல் 'சஞம்'
ன்கயழமம். 'மடம்' ன்ட ழமழப 'சஞம்' ன்மறம்
கமல்டமன் 'அடி' ன்டம் கமவக் குயப்டடமழ?

அடிழணல் அடிவபத்ட னன்ழ ழமப 'ழடழட, ன்று
ளசமல்பமர்கள், step by step ன்று அர்த்டம். இப்டிழத

க்டயதில் அடிழணல் அடிவபத்ட எவ்ளபமன ச்ழமகத்டயன்
பனயதமக னன்ழ பனய ளசமல்கயடமறம் இட 'ட்-டீ'
ன்று வபத்டக்ளகமள்நமம்.
சயழவ ணர்ணம்

ளடய்பத்டயன் குல் (மன்கமம் மகம்)
க்டய
"பண்டு

ஸ்ழடமத்ம்"

சயழவ ணர்ணம்
இடயழ என ச்ழவ (சயழவ) னேம் இனக்கயட. 'டம்'
ன்மல் 'கமல், அல்பம? ட்-டீ ன்மல்
'ஆறுகமல்ளகமண் 'ந்ட' ன்று

அர்த்டம்.

'ஆறுகமல்!ந்டமபட? பிசயத்ணமதினக்கயழட!' ன்று

ழடமன்றும்!ணடேஷ்தன் இண்டு கமல் ப்மஞி. ணயனகங்கள்
மற கமல் ப்மஞி. ட்டுக்கமல் னச்சய ன்று என்று
இனக்கயட. கமழ இல்மட மம்ன. ணபட்வக்கு

ண்ஞி னடிதமட கமல்கள். ஆறுகமல் ந்ட ன்?
அடடமன் பண்டு. பண்டுக்கு ஆறுகமல்டமன் இனக்கும்.
ட் - டம் ளகமண்ட அட. ஆவகதமல் ட்-டீ
ன்மல் பண்டு ன்று அர்த்டம். ட் - டீ சழடமத்ம்
ன்மல் பண்டு ச்ழடமத்ம்.

'ஆறு

டம் (ச்ழமகம்) உள்ந இந்ட ஸ்ழடமத்த்டக்கு ன்

பண்டு - ஸ்ழடமத்ம் ன்று ழர்? இந்ட ச்ழவ ன்?'
ன்று ஆசமர்தமள் கவசயதம னமபட
ச்ழமகத்டயல்டமன் னடயர் அபிழ்க்கயமர். என கவட
ளசமல்கயபர் அடயல் ணர்ணணமக என்வ ஆம்த்டயல்

ளசமல்ய பிட்டு, அவட உழழத அபிழ்த்ட பிமணல்
கவசயபவ னெடினெடி வபத்ட, ஆர்பத்வட
மஸ்டீதமக்கயக்ளகமண்ழ ழமய்க் கவசயதில்டமன்
அபிழ்ப்மர். அழட ணமடயரி 'ட் - டீ' ன்று

ஸ்ழடமத்த்டக்கு வட்டில் ளகமடுத்ட ஆசமர்தமறம்
ச்ழமகம் னடிகயழமடடமன் இடற்கு ன் 'ஆறுகமல்
ஸ்ழடமத்ம்', அடமபட 'பண்டுத் டடய' ன்று ழர்

ளகமடுத்டமர் ன்று பிண்டு ளசமல்கயமர். கமவ்தங்கநிறம்
க்டய க்ந்டங்கநிறம் ஈடுட்பர்கறக்கு, யகர்கறக்கு,

அபர் ளசமல்மபிட்மறம் ஆம்த்டயழழத னரிந்டபிடும்.
உங்கநில் ளகமஞ்சம் ழனக்கு இப்ழமழட ட்டீ (பண்டு)
ன்டயறள்ந ச்ழவ னரிந்டயனக்கமம்.

னரிதமடபர்கறக்கு மனும் ஆசமர்தமள் ணமடயரிழத
கவசயதில்டமன் னரித வபக்கப்ழமகயழன்.
இப்ழமட னடல் ச்ழமகத்டயயனந்ட ஆம்ிக்கமம்.
இந்ட னடல் ச்ழமகடடயல் வபளதபற்வ ழபண்டி

ப்மர்த்டவ ண்ஞ ழபண்டும் ன்று ணக்க ஆசமர்தமள்
ளசமல்யக் ளகமடுக்கயமர்.
டற்கு ழபண்டுபட?
ளடய்பத்டயன் குல் (மன்கமம் மகம்)

க்டய
"பண்டு

ஸ்ழடமத்ம்"

டற்கு ழபண்டுபட?
கபமவ டற்கமக மர்த்டவ ண்ஞழபண்டும்
ன்டயல் அிப்மத ழடங்கள் உண்டு.
இந்ட ழமக பமழ்க்வகதில் ணக்கு ண்ஞி னடிதமட
கஷ்ங்கள், ச்ணங்கள், க்ழசங்கள், டக்கங்கள்
ற்டுகயன். சரீக் கஷ்ம், ண ணஞ்சம், ஞ னவ,
தம், அபணமம் இப்டிதமகக் கஞக்ழகதில்மணல்

அபடயப்டுகயழமம். இவப டீனபடற்கு ழபறு ழபறு
பனயகவநத் ழடடுகயழமம். உம்ன ரிதில்வ ன்மல்
மக்ரிம் ழமகயழமம். ஞக்கஷ்ம் ன்மல் கன்
ளகமடுக்கக் கூடிதபர்கநிம் ழமகயழமம். ஆபிகள்
ழசஷ்வ ன்மல் ணமந்த்ரிகரிம் ழமகயழமம்.
பிடணம ப்ச்வகள் டீ மமங்க அடயகமரிகநிம்
ழமகயழமம். இப்டிப்  ழரிம் ழமமறம், இந்டக்
கஷ்ங்கள் டீ கபமவனேம் ப்மர்த்டவ

ண்ஞிக்ளகமள்கயமம். மம் கஷ்ம் டீ தமவத் ழடடிப்
ழமகயழமழணம அபர்கள் ணக்கு அடேகூணமக இனப்டற்கு
கபமவ ப்மர்த்டயக்கயழமம். மக்ர் ணனந்டடமன்

ளகமடுப்மர். அட ணக்குப் யக்க ழபண்டுழண! இடற்கமக
கபமவ ழபண்டிக்ளகமள்கயழமம். எனத்டர் மதம்
ளசய்பமர் ன்று அபரிம் ழமகயழமம். ஆமல் ழமகய
பனயதிழழத ணக்கு என பித்ட பந்டபிட்மல் ன்
ண்டபட? இடற்கமக ப்மர்த்டவ ண்டகயழமம்.

இந்ட ணமடயரிளதல்மம் ப்மர்த்டவ ண்டபட டப்ன

ன்று சயழனக்கு அிப்மதம். 'ம் கர்ணமறக்கமகத்டமன்
கஷ்ம் பனகயட. கபமழடமன் இந்டக் கஷ்ங்கவநக்
ளகமடுத்ட டண்டித்ட, கர்ணமவபத் டீர்க்கயமன். அடமல்
இந்ட ணமடயரி ளகயக பிதங்கறக்கு ப்மர்டடவ

ண்ஞழப கூமட. கபமனுக்ழக ணக்கு வட ப்ழமட
ப்டித் டழபண்டும் ன்று ளடரினேம். அடமல் அபவ
டறம் ப்மர்த்டயக்கழப கூமட. அபவ ஸ்ணரித்டமல்
அட ஆந்டணமக இனக்கயடல்பம? இந்ட ஆத்ம்
என்றுகமக ணட்டுழண ஸ்ணரிக்க ழபண்டும். க்டய
ண்டபடற்குப் ன் க்டயதில் கயவக்கய ண

யவழபடமன். இந்டப் ளரித யவவப பிட்டுபிட்டு,
க்டயவதச் சயன்ச் சயன் டமற்கமயக யவறகறக்கு
என உமதணமக வபத்டக்ளகமள்பட ளமம்றம் டப்ன.
ஆவகதமல், அட ழபண்டும், இட ழபண்டும் ன்று

ழபண்ழப கூமட. டற்கமகபமபட ப்மர்த்டவ
ண்ஞமணமமல் அட ம்னவத ஆத்ண ரிசுத்டய
என்றுகமகத்டமன்' ன்று இப்டிச் சயர்
அிப்மதப்டுகயமர்கள்.
கபமின் கனத்ட

ளடய்பத்டயன் குல் (மன்கமம் மகம்)
க்டய
"பண்டு

ஸ்ழடமத்ம்"

கபமின் கனத்ட

கபமழ ளசமல்கய பமக்குடமன் ணக்குப் ளரித

ப்ணமஞம். கர வடதில் இவ்பிதணமக ஸ்பமணய ன்
ளசமல்கயமர்?
கர வடதில் க்னஷ்ஞ ணமத்ணம இப்டிச் ளசமல்கயமர்
சடர்பிடம ந்ழட ணமம்
ம:றக்னடய:அர்ற 1
ஆர்த்ழடம யஜ்ஜமற:அர்த்டமர்த்டீ
ஜ்ஜமீ ச டர் 11
'ன்வ

மற டயனும (சடர்பிடணம) ங்கள்

னயக்கயமர்கள், அடமபட பனயடுகயமர்கள். தமர் தமர் இந்ட
மற பவகக்கமர்கள்? என்று ஆர்த்டன், இண்மபட
யஜ்ஜமற, னென்மபட அர்த்டமர்த்டய, மமபட ஜமி'
ன்கயமர்.

னடயல் ளசமன் 'ஆர்த்டன்' ன்டற்கு
'கஷ்ப்டுகயபன்', 'டக்கனற்பன்' ன்று

அத்டம். ணக்

கஷ்ம், சரீக் கஷ்ம் இபற்றுக்கு ஆநமபன் ஆர்த்டன்.
வ்தமடய, பய, டமரித்ரிதம் (பறுவண) , ணமநமட கஷ்ங்கள்,
ப்ச்வகள், ண க்ழசம் டனகய உத்பங்கள் இவப
ல்மம் ஆர்த்டயதல் அக்கம். இந்டக் கஷ்ம்

டீனபடற்கமக, டக்கமம், டதச் சுவண டீனபடற்கமக
இபர்கள் கபமவ பனயடுகயமர்கள். "அப்ம, இந்ட
மத்வட இக்கய வபதப்ம" ன்று ப்மர்த்டவ
ண்டகயமர்கள்.

க்டர்கநில் இண்மபட பவக தமர் ன்மல்,

யஜ்ஜமற, அடமபட ஜமம் அவத பினம்ி மடவ
ளசய்கய மடகன். கபமன்டமன் ஜம பிவட ழம
ழபண்டுணமடமல் ஜமமம்மள்டமன் ஜமப்மல்
ளகமடுப்மநமடமல், இபன் கபமவ பனயடுகயமன்.

ஆர்த்டன் ணமடயரி இபன் 'ஜமம்டம', 'ஜமம் டம' ன்று
ழபண்டி ப்மர்த்டவ ண்ஞிமறம் ண்டபமன்,
அல்ட இப்டிக் ழகட்கமணல், கபமின் டயவ்த
னொத்வடனேம், கல்தமஞ குஞத்வடனேம் ளபறுணழ
த்தமம் ண்ஞிக்ளகமண்ழதினப்மன். அடழப
ஆந்டணமக இனப்டழடமடு இபனுவத சயத்டம்

சயடயப்ழமகமணல் இறேத்டக்கட்டி எனனகப்டுத்டம்.
ஆசமர்தமறம் இந்ட சயத்ட கமக்ரிதத்டக்கமகத்டமன்

உமவவவதச் ளசமன்மர். இபன் 'ஜமம்டம' ன்று
ழகட்கழப ழபண்மம். கபமவ த்தமம்
ண்ஞிக்ளகமண்டு ந்ழடமணமக இனந்டமழ ழமடம்.
இபனுவத சயத்டம் எனனகப்ட்டு, டமழ அந்ட

கபமின் யர்குஞணம, அனொணம த்தயவதில்
இபவ இண்க் கவத்டபிடும். அப்டி, ீபமத்ணம

ன்று ளகமஞ்சம்கூத் டிதமகப் ிரிந்டயனக்கமணல் த்த
பஸ்டழபமடு க்தணமய் இனப்டடமன் ஜமம். அந்ட
யவதிழ னவனேம் இல்வ, த்தமனம் இல்வ.
அந்ட ஸ்ழறக்குப் ழமபடற்கமகழப னடயல் இந்ட
யஜ்ஜமற கபமவ யக்கயமன்.
னென்மபடமக அர்த்டமர்த்டய. னடயல் ளசமன்
'ஆர்த்டய'தில்

பனகய 'F' ழபழ, இங்ழக 'அர்த்டமர்த்டய'தில்

ளசமல்கய 'ட'னேம் 'டம'றம் ழபழ. ம்ஸ்க்னடத்டயல் 'க'
பர்க்கம். 'ச'பர்க்கம், ''பர்க்கம், 'ட'பர்க்கம், '' பர்க்கம்

ஆகயதபற்யல் எவ்ளபமன்யறம் மறபிடணம சப்டங்கள்
உண்டு. 'க'வப டுத்டக்ளகமண்மல் னடயல்ரிஞ,ீ
அப்னம் அவடழத அறேத்டய kha, னென்மபடமக Ga- கங்வக

ன்டயல் பனகய ணமடயரி, மமபடமக இவடனேம் அறேத்டய
Gha. இப்டிழத

ச,,ட,-பிறம் ன்மற உண்டு. 'ட'பில்

னடல் சப்டம் Ta டமன் 'ஆர்த்டய'தில் பந்டட. 'அர்த்டமர்த்டய'
ன்டயல் பனகய 'டம'றம் 'டய'னேம் இண்மபட 'ட' -Tha.
'அர்த்டமர்த்டய' ன்மல் 'ளமனவந

இச்சயக்கயபன்' ன்று

அர்த்டம், 'அர்த்டம்' ன்மல் ளமனள், அடமபட ஞம்
'அர்த்டய' ர்ல்

அவட ழபண்டுகயபன்.

னடயல் டன்னற்பவச் ளசமன்மழ, அடயழழத

ளமனள் இல்மணல் கஷ்ப்டுகயபனும் அக்கம்டமன்.
அடமல் இங்ழக ிரித்டச் ளசமல்யதினக்கய அர்த்டமர்த்டய
ன்பன் பறுவணதமல் கஷ்ப்டுகயபன் அல்,
பமழ்க்வக த்டழப னடிதமணல் இபன்

ச்ணப்பில்வ. ஆமறம் இட ழமடமட, இன்னும்
யவத றிக்ஷம் ழபண்டும் ன்று கபமவ
ப்மர்த்டவ ண்டகயமன். ம்ணயல்  ழர்

இப்டித்டமன் இனக்கயழமம். கமழக்ஷம் க்க ணக்கு
ச்ணணயல்வடமன். இனந்டமறம் இன்னும் யவத
ளகர்தம், படு
ீ ழபண்டும், கமர் ழபண்டும் ன்று ஆவச
இனக்கத்டமன் ளசய்கயட. ப் களக்ர் களக்மக
ப்ழணமன் கயவக்கழபண்டும் ன்று ப்மர்த்டவ
ண்டகயமர். களக்ர் ணமகமஞம் னமறக்கும் டமபட

எர் அடயகமரிதமக ழபண்டும் ன்று ழபண்டிக் ளகமள்கயமர்.

'அர்த்டம்' ன்டயல்

ஞம் ணட்டுணயல்மணல் டபி,

ளகபம், னகழ் ல்மபற்வனேழண ழசர்த்டக்
ளகமள்நமம்.

மமபடமக ஜமிவதச் ளசமன்மர். ஜமினேம் டன்வ
யப்டமக ("ந்ழட ணமம்" ன்று) ளசமல்கயமர். சற்று
னன்மடிடமன் ளசமன்ழன், ஜமிதமகய பிட்மல்

அப்னம் கபமன், க்டன் ன் பித்தமழணதில்மணல்
மணமர்த்ட த்தணம எழ கத்டயல் இபன் கவந்ட
அங்ழக னவ, த்தமம் ல்மம் யன்று ழமய் பிடுகயட
ன்று. இங்ழக இப்டி ஜமினேம் க்டய ண்டபடமக
கபமவ quote ண்டகயழமழ (ழணற்ழகமள்

கமட்டுகயழழ) ன்மல், ஜம ணமடய யவதில்

கபமனுக்கு ழபமக க்டன் இல்வடமன். ஆமல்
ஜமி ப்ழமடழண இப்டி ழமக ப்க்வஜ இல்மணல்
யர்பிகல் ணமடயதில் இனப்டயல்வ. அபனுக்கு ளபநி
உஞர்ற இனக்கய - அல்ட இனக்கய ணமடயரி ளபநி
உகத்டக்குத் ழடமன்றுகய - ணதங்கறம் உண்டு.

அப்டிப்ட் ணதங்கநில், ணமடய யவதில் ந்ட

யர்குஞ யமகம (குஞனம் உனபனம் இல்மட) த்த

பஸ்டழபமடு இண்க் கந்டயனந்டமழம, அழட பஸ்ட
ீ ம யணயத்டணமகப்  குஞங்கழநமடு, னொங்கழநமடு
ழமக யர்பமம் ண்டகயவட ஜமிதமபன்

யக்கயமன். 'பமறழடபஸ் ர்பணயடய' ன்று அந்ட
பமறழடபழ கர வடதில் ளசமன் ணமடயரி இந்ட ஜமி
ழமகத்டயல் வடப் மர்த்டமறம் அவடப்

ணமத்ணமபமகழப மர்த்ட, 'இடறம் அடன் இன்ளமன

ழபம், இன்ளமன பிடணம 'ீ வ' ன்று அவட

யக்கயமன். ஆசமர்தமள் " ழகமபிந்ட"த்டயல் 'ந்டடய
ந்டடய ந்டடய ப' ன்று னென்று டவப டயனம்த்
டயனம்ச் ளசமன்ட ணமடயரி டயறம் ப்ழமடம் ணமத்ண
த்வடழத னசயத்டக்ளகமண்டு ஆந்ட ணதணமக

இனக்கயமன். இந்ட ஜமி (ளபநி ப்க்வஜதற்)
யர்பிகல் ணமடயதில் இல்மணல் யர்னகணமக
(ளபநி ப்க்வஜனேன்) இனக்கயழமடகூ அபனுக்கு
ளபநி - உள் ல்மம் என்றுடமன். ழபடத்டயல்

ளசமன்டழமல் உள்ழந ளபநிழத ல்மம் அந்ட எழ
மமதஞன், பமறழடபன், ணமத்ணமடமன்

வ்தமித்டயனக்கயட ன் உள்றஞர்ற இனந்டளகமண்ழ
இனக்கும் ஜமி அவத ழபண்டிதட டறழண இல்வ.
ஆகழப, 'அவடத்டம, இவடத்டம' ன்று ப்மர்த்டயக்க
ழபண்டித அபச்தம் அபனுக்கு இல்வ. என

ப்மர்த்டவனேம், கமஞனம் இல்மணல், டன்மல்
அன்மகத்டமன் இனக்கனடிகயட ன்டமழழத

ணமத்ணமபிம் அன்மதினக்கயமழ, இட டமன் ண
ரிசுத்டணம க்டய. 'அவடகர க்டய' (ழட அல்ட
கமஞம் இல்மட க்டய) ன்று இவட ப்ஹ்ண

ஜமிதம சுகமசமர்தமள் மகபடத்டயல் ளசமல்கயமர்.
இபவ எனத்டர் கத்டயதமல் ளபட்டிமல்கூ

அடயயனந்ட கமப்மற்றும்டி இபன் ப்மர்த்டவ
ண்ஞணமட்மன். ளன்மல், டமன் சரிணயல்வ,
ஆத்ணமடமன் ன் உள் அடேபம் இபவ பிட்டு
அப்ழமடம் பிகயதினக்கமட. அந்ட யவதிறம்

மர்த்டவ ண்ஞமணழ கபமிம் க்டயதமக
அன்னணதணமக இனப்மன்.

'இப்ழர்ப்ட்

க்டய ங்ழக? கஷ்ம் டீனபடற்கமக

கபமவ ப்மர்த்டடயகக்ய ஆர்த்டின் ப்கடய ங்ழக? அவட
பிணட்ணமக, ழமடளணக்ய அநறக்கு ளகர்தம்
இனந்டம் இன்னும் ழபண்டும் ன்று ழக ¢கய
அர்த்டமர்த்டயதின் க்டயக்கு க்டய ன்று ழர் ளகமடுப்ழட
டப்ன ணமடயரி இனக்கயழட' ன்று ழடமன்மம்.

ஆமல் மக்ஷமத் கபமன் ஜமத்வட ழபண்டுகய
யஜ்ஜமறவபனேம், ஜமத்வட அவந்ழட பிட்
ஜமிவதனேம் ளசமன்மற்ழமழப இந்ட ஆர்த்டன்,
அர்த்டமர்த்டய இண்டு ழனம்கூத் டன்வ

யப்டமகத்டமன் ளசமல்கயமர். அட ணட்டுணயல்வ. இந்ட
மற டயனுமபவனேம் 'றக்னடய ம' அடமபட

றக்னடம் ண்ஞிபர்கள் - னண்தம் ண்ஞிபர்கள்
ன்று ச்மகயத்டச் ளசமல்கயமர். இண்டு
ச்ழமகங்கறக்குப் ிகு, ணறுடினேம் இந்ட மற
பவகதம க்டர்கறம் ச்ழஷ்ணமபர்கழந

(உடமணமபர்கழந) :உடமம:ர்ப வபழட ன்கயமர்.
ன் இப்டிச் ளசமன்மர்?
"ஜமிவதனேம், ஜமத்வடத்

ழடடுகயபவனேம்

ணட்டுணயல்மணல், ளகயக கஷ்ம் டீனபடற்கமகழப
ப்மர்த்டவ ண்டகயபவனேம், ஏநற

ளக்தணமதினந்டம்கூ இன்னும் மஸ்டய ளக்தம்
ழபண்டும் ன்று ப்மர்த்டயக்கயபவனேம்கூ ன்
கபமன் டன் க்டர்கள் ன்று ளசமல்யக் ளகமண்மர்? ன்

அபர்கவந 'றக்னத்', 'உடமர்கள்' ன்ளல்மம்
ச்மகயத்டமர்?" ன்ட ழகள்பி.

ளகயக ப்மர்த்டவக்கு ணமடமம்
ளடய்பத்டயன் குல் (மன்கமம் மகம்)
க்டய
"பண்டு

ஸ்ழடமத்ம்"

ளகயக ப்மர்த்டவக்கு ணமடமம்
ழமக பமழ்க்வகதில் ணக்கு அழக கஷ்ங்கள் பந்ட
ளகமண்ழ இனக்கயன். இத்டவ கஷ்ங்கவநனேம்

ளகமஞ்சம்கூப் ளமனட்டுத்டமணல், 'கபமன் பிட் பனய'
ன்று மம் கபமவ கபமனுக்கமகழப க்டய ண்ஞிக்
ளகமண்டினந்டபிட்மல் ளமம் உசத்டயடமன். இடற்கு
ஆழக்ஷவஞழத இல்வ. ஆமல் வனவதில்,
பமஸ்டபத்டயல் ம்ணயல் தமமல் அப்டி இனக்க
னடிகயட? ழடம என ணமவத ழமகம் னறேபவடனேம்
ிடித்ட ஆட்டுகயட. 'ணம ணமதம பிச்பம் ப்ணதய'
ன்று ஆசமர்தமள்கூச் ளசமன்மர். அடயழ மம் ணமட்டிக்

ளகமண்டினக்கயழமம். ழமகம்டமன் யம், ம் ழடம்டமன்
யம் ன்ழ மம் அத்டவழனம்

யவத்டக்ளகமண்டினக்கயழமம். ழமக பமழ்க்வக
த்டயக்ளகமண்டினக்கயழமம். இடயழ என ழடமல்பி,
ணமங்கம், வ்தமடய, பக்வக, கன், கஸ்டய பந்டமல்
கப்த்டமன் ளசய்கயழமம். இப்டிக்

கஷ்ப்மபிட்மல் உசத்டயடமன். ந்ழடழணதில்வ.
இன்வக்கு இல்மபிட்மறம் ன்வக்ழகம என

மநமபட மம் இம்ணமடயரிக் கஷ்ப்மணல், ணமவதவத
ணமவத ன்று னரிந்டளகமண்டு, ட்டுக்ளகமள்நமணல்

இனக்கத்டமன் ழபண்டும். இப்ழமடயயனந்ழட அடற்கம
ப்தத்ங்கவநப் ண்ஞிக்ளகமண்ழ இனக்க ழபண்டும்.
ஆமல் ன்வக்ழகம அப்டி மம் ஆபடம் ஆகமடடம்

எனக்கம் இனக்கட்டும். இன்வக்கு, இப்ழமட ணக்குக்
கஷ்ம் இனந்டமல் அட கஷ்ணமகத் ளடரிகயழடம?
இல்வழதம? னள் குத்டயமல் கமல் பயக்கயழடம
இல்யழதம? ஜ்பம் பந்டமல் "ம ம" ன்று

அத்டகயழமழணம இல்வழதம? பட்டிழ
ீ
என கஷ்ம்,
ஆஃீயல் சண்வ, ழடம என அபணமம் ன்மல்

உள்ழந அட ம்வணக் கனவஞக் கயனங்கு ணமடயரி அரித்டப்
ிடுங்கயக்ளகமண்ழ இனக்கயடம, இல்வதம? ம்
பிட்டுக்கமர்கறக்கு மம் ளசய்த ழபண்டிதவட
ளசய்தழபண்டும், ளண்டக்குக் கல்தமஞம்

ண்ஞழபண்டும், ிள்வநக்கு கமழயல் ீட்
ிடிக்கழபண்டும் ன்று இப்டி ம் கவணக்கமக,

ளமறுப்னக்கமக அவத ழபண்டிதினக்கயழடமல்யழதம?
இடயல், ழமகய இங்கநில் கமர்தம் திக்கமணல் ணமந்டம்
ழமகயழமணல்பம? இந்ட ணமடயரி ணதங்கநில் ன்
ண்டபட? ல்மம் கர்ணம ன்று ணவத்
ழடற்யக்ளகமண்டு, கர வடதில் ளசமன் ணமடயரி, ம்
கவணவத ணட்டும் ண்ஞிக்ளகமண்டு, வ
யவக்கமணல் ழசமக இனந்டபிமம் ன்மல், அட
னடிதமணல், உள்ழந அரித்டப் ிடிங்கயக்ளகமண்ழ
இனக்கயழட, இப்ழமட ன் ண்ஞமம்? கபமன் ன்று
எனத்டன் இனக்கயமன், அபன்டமன் ர்ப

ழமகங்கவநனேம் யர்பமம் ண்டகயமன், டர்ணம்

ன்கய சட்த்வட (law) வபடடக்ளகமண்டு அடன்டி அபன்
ஆட்சய ண்டகயமன் ன்று மம் ம்னகயழமம். டர்ண
'ம'டிடமன்

அபன் 'னொல்' ண்டகயமன் ன்மறம், அபன்

ண கனஞமயடய, த்டவ அமடங்கள் ண்ஞிமறம்
க்ஷணயக்கய அனள் பள்நல், க்னம னத்ம் ன்றும்

ணமன்கள் மடி வபத்டபிட்டுப் ழமதினக்கயமர்கள்
அடமல் ழமக பமழ்கவகதில் ணமட்டிக்ளகமண்டினக்கய
மம் - அபன்டமழ இப்டி ம் ழணழ ணமவதவதப்

ழமர்த்டய ணமட்டி வபத்டயனக்கயமன்? - அபிழண இந்ட
ழமகத்டக் கஷ்ங்கள் டீனபடற்குப் ப்ர்த்டவ

ண்டபடயல் ன் டப்ன? இப்டி எர் அிப்மதம்.
ட ழபண்டுணமறம் ப்டி ழபண்டுணமறம்

ழமகட்டும் ன்று டமணவ இவத் டண்ஞ ீர் ணமடயரி
இனக்கயபர்கள் (அல்ட அந்ட ணமடயரி ன்வக்கமக
ழபனும் மனம் ஆகழபண்டும் ன்று

டமப்டுகயபர்கள்கூ) ழமகத்டயல் அனர்ணபமகத்டமன்
இனப்மர்கள். இந்ட உக பமழ்க்வகதின் கஷ்
ஷ்ங்கவநப் ளமனட்டுத்டகயபர்கள், அட டீழபண்டும்
ன்று டபகயக்பர்கள்டமன் டைற்றுக்குத் ளடமண்டறு ழர்

இனப்மர்கள். இபர்கறவத கஷ்த்வடத் டீர்த்ட வபக்க
கபமனுக்கு சக்டயனேம் உண்டு, உரிவணனேம் உண்டு.
அடற்கம கனவஞனேம் அபனுக்கு யச்சதம் உண்டு.
அடமல் அபிம் கஷ்த்வடத் டீர்க்கச் ளசமல்ய
ப்மர்த்டவ ண்டபட ளமம் ரிதமடடமன் ன்று
அிப்மதப்டுகயபர்கள் உண்டு.

"கபமன்

உக்கு என சரீத்வடத் டந்டயனக்கயமன்.

குடும்த்வடத் டந்டயனக்கயமன். இபற்வ ன்மகப்
மர்டடக்ளகமள்நழபண்டித ளமறுப்ன உக்கு இனக்கயட,
கவண இனக்கயட. இடற்கமக மக்ர், ழணல் அடயகமரி,
கன் ளகமடுக்கயபன், அபன் இபன் ன்று தமர்தமரிழணம
ழமய் யற்கயமதம இல்வதம? ல்மனக்கும் ழணழ

இனக்கய கபமிம் ணட்டும் ழமய் யன்மல் ன்
டப்ன? ளபட்கப் அடயல் ன் இனக்கயட? ணடேஷ்த

னொத்டயல் உக்கு உடபி ளசய்கயபர்கள் (human agency) கூ
உக்கு மடகணமக இனக்கழபண்டும் ன்மல், இவட
மடயத்டத் டக்கூடிதபன் கமபன்டமழ? அடமல்

ணற்பன் கமயல் பிறேகயடற்கு னன்மடி அபன் கமயல்
பிறே. எனத்டன் கமயறம் பினமணயனக்கய க்பம்
உக்கு பந்டமல் அப்ழமட இந்ட ளகயக கஷ்
யவ்னத்டயக்கமக c கபமன் கமயறம் பினமணல்
இனக்கமம்" ன்று அபர்கள் ளசமல்பமர்கள்.
ம்ணமல் வடனேம் மடயத்டக் ளகமள்ந னடிதமட, ஈச்ப
சக்டயடமன் ல்மபற்றுக்கும் ழணல் ளரிடமட ன்று
ம்ித்டமழ ஏர் 'ஆர்த்டன்' (அடமபட கஷ்ப்டுகயபன்)
கபமவ ப்மர்த்டயக்கயமன்? இட ல்

ணழமமபம்டமழ? இடமல்டமன் இப்டிப்ட்
ணழமமபம் வத்டபர்கவநனேம் கபமன் 'றக்னடய:'
உடமம' ன்று ச்மகயத்டச் ளசமல்யதினக்கயமர் ன்று
வபத்டக்ளகமள்நமம்.
டற்கும் 'மன்', 'மன்' ன்று ணமவத்

டட்டிக்ளகமண்டினக்கய ணடேஷ்தன் ழடம ஏர் இத்டயல்,

டமன் அபன் க்னவ இல்மணல் டறம் ளசய்த
னடிதமட ன்று ம்ி, அங்கய, ஞிந்ட,

ழபண்டிக்ளகமள்கயமன் ன்மல் அட ந்ட அநறக்கு
உதர்ந்டடடமன். ளௌகயகணம ழடவபதின்
னர்த்டயக்கமகத்டமன் இனக்கட்டும், அல்ட ழபறு ந்டக்
கமஞத்டக்கமக ழபண்டுணமறம் இனக்கட்டும், ம்
ல்ழமவனேம்பி கபமன் ளரிதபன் ன்
ம்ிக்வகழதமடு ப்மர்த்வ ண்டபட ரிதமடடமன்
ன்ழ ளசமல்ழபண்டும். 'இந்ட பமழ்வகதிழழத

டர்ணத்டக்கு பிழமடணமக இல்மடபவதில் ங்கநின்
ந்தமதணம ஆவசகநமகக்கூ மழ இனக்கயழன்' ன்று
கபமழ கர வடதில் ளசமல்யதினக்கயமன் (7-11) டர்ணம

பினத்ழடம னழட§ கமழணமஸ்ணீ டர். அடர்ணணமக
ஆவசப்க்கூமட டமவச கூமட. டர்ணணம ஆவசகள்
இனந்டமல் அவட கபமனும் அந்ட ஸ்ழயல்
எத்டக்ளகமள்பமர்.
"ரி, அப்டிதமமல்

ழமடணம அநறக்கு (ளக்தம்)

இனந்டம்கூ, அடற்கும் ழணல் ழபண்டும்
ப்மர்த்டயத்டக்ளகமள்கய 'அர்த்டமர்த்டய'தின் ணமசமம்

ன்? அபவ ப்டி க்டர்கழநம ழசர்க்கமம்?" ன்
ழகள்பி றேம்னகயட.
ீபம் த்டபடற்கு ளடட அத்தமபச்தழணம அடற்கு
ழணல் என டனம்னகூ வபத்டக்ளகமள்நமணயனப்டடமன்
னவ. ளடட இல்மபிட்மல் ம்ணமல் ீபிக்கழப
னடிதமழடம, அபற்ழமடு ம் ழடவபகவந
யறுத்டயக்ளகமள்நழபண்டும் ன்டடமன்

டர்ணசமஸ்த்ங்கநில் ளசமல்யதினக்கய 'அரிக்ம்'
ன் உதர்ந்ட ளகமள்வக. ஆவகதமல், பமழ்க்வக

த்டபடற்குப் ழமடணம அர்த்டம் (ளமனள்) இனந்டம்
அடற்கு ழணல் எனத்டன் (அர்த்டமர்த்டய) கபமிம்
மர்த்டயக்கயமன் ன்மல் அட ழமவசடமன், ழப அட
டப்னடமன். ஆமல் இபவனேம் ன் க்னஞ ணமத்ணம
மறபிட க்டர்கநில் எனத்டமக ச்மகயத்டச்
ளசமல்கயமர்., ன்மல் அடற்கு என டயனும அர்த்டம்
ண்ஞிக்ளகமள்நமம் ன்று ழடமன்றுகயட.

அடமபட ழமகத்டயல் பிடணம டர்ணகமர்தங்கள்,
னெப் ஞிகள் ந்டமக ழபண்டிதினக்கயட. என
ழகமதிவப் னனத்டமஞம் ண்ஞிக் கும்மிழகம்
த்டழபண்டிதினக்கயட. ள்நிக்கூம், ஆஸ்த்டயரி

வபக்க ழபண்டிதினக்கயட .ழபட பித்டக்கவந க்ஷயக்க
ழபண்டிதினக்கயட. இப்டிப்  ளரித கமஞங்கள்
ந்டமக ழபண்டிதினக்கயட. இபற்றுக்ளகல்மம்
யவதப் ஞம் ழடவபப்டுகயட,. இந்டப் ஞம்

ங்கயனந்ட பனம்? டங்கள் ளசறக்குப் ழமக டர்ணம்
ளசய்தக்கூடித டிகர்கள் இனந்டமல்டமழ

அபர்கநிணயனந்ட ல் கமர்தங்கறக்கமக த்வ்தம்
கயவக்கனடினேம்? இந்ட ணமடயரி, டக்ளகன்று இல்மணல்
டன் ழடவபக்கு ழணற்ட்வட ழமழகமகமணமக டர்ணம்
ண்டபடற்ழக என அர்த்டமர்த்டய கபிம்
ப்மர்த்டவ ண்ஞிமல், அப்டிப்ட் ப்மர்த்டவவத
கபமன் எப்னக்ளகமள்கயமர் ன்று வபத்டக்ளகமள்நமம்.

பர்ஞமச்ண டர்ணங்கள் தழடமக்டணமக வனவதில்
அடேஷ்டிக்கப்ட் கமத்டயழழத, ப்மணஞனுக்கு

அரிக்ம், னத்த்வடத் டமண்டிப் ழமகக்கூமட
ன்ட ழமன் கட்டுப்மடுகவநப் ழமட் சமஸ்த்ம்,
வபஸ்தர்கறக்ழகம, 'டயவகல் ஏடினேம் டயபிதம் ழடடு'
ன்று உழடசம் ண்ஞிற்று. ன் கமஞம்? அப்டி
அபர்கள் த்பதிம் ழடடிமல்டமன் அழக டர்ண
கமர்தங்கள் க்க னடினேம். டுழப அபர்கள் ளகமஞ்சம்

அடயக ளகர்தம் (க்க்ஷரி ன்கய ழமக்ய் பமழ்க்வக)
ளற்மறம் ளற்றுபிட்டுப் ழமகட்டும், அபர்கள் ளசய்கய
டமத்டயமல் இந்ட ழடமம் யவ்னத்டயதமகயபிடும்.

ளகமடுக்கக் ளகமடுக்கத் டமமகமழப 'க்க்ஷரி' ிடிக்கமணல்
ழமய்பிடும். டக்கு பசடய ண்ஞிக்ளகமள்நமணல்
ினக்குக் ளகமடுக்க ழபண்டும் ன்டயழழத ஆஸ்வட
அடயகணமகும். அப்டிழத இபன் டக்கமக என ங்கநம

வபத்டக்ளகமண்மறம், அடயழ த்ட வனகறக்கு இம்
ளகமடுக்கத் ழடமன்றும், என கமர் வபத்டக்ளகமண்மல்

ித்டயதமர் மற ழனக்கு உடபிதமக அவடக் ளகமடுக்கத்
ழடமன்றும்.
ளணமத்டத்டயல் ஜமிதமகறம், ஜமத்வடத் ழடடும்
யஜ்ஜமறபமகறம்டமன் இனக்க ழபண்டுளணன்டயல்வஆர்த்டமகழபம, அர்த்டமர்த்டயதமகழபம இனந்டமல் கூப்
பமதில்வ, டமபட என பிடத்டயல் கபமன் ன்று
எனத்டவ ம்ி அபிம் ழமதபிட்மல் ழமடம்,
டற்கமக ப்மர்த்வ ண்ஞிமறம் ழமடம், ளகமஞ்சம்
ளகமஞ்சணமக இபவ ப்மர்த்வ ழணழ அவனத்டக்
ளகமண்டுழமகும். னடயல் யவதழப ளசல்பம்

ளசல்பமக்கு ழபண்டும் ன்று ப்மர்த்டயத்டமல்கூ

கமக்ணத்டயல் டமமக இந்ட ணமடயரி ஆவசகள் குவனேம்.
அப்னம் அடுத்ட ஸ்ழயல் என கஷ்ம், ச்ணம், வ்தமடய
ன்டற்கும் ப்மர்த்டயக்கமணல், ல் ஜம
வபமக்தமடயகறக்கமகழப ப்மர்த்டவ ண்ஞத்
ழடமன்றும். அடற்கப்னம் இந்ட ப்மர்த்டவகூ

யன்றுழமய், க்டயதில் உள்ந ஆந்டத்டக்கமகழப
க்டயதமக இனக்கய உதர்ந்ட யவக்குப் ழமய்ழசமம்.
இப்டி ழமகரீடயதம ப்மர்த்டவக்கும் ந்தமதம் கமட்,
ணமடமம் ளசமல் இணயனக்கயட.
ஆசமர்தமநின் 'ளந்டர்த ரி' னடிபில்
'ஸ்பத்தம

க்ஷ்ம்தம' ன்று என ச்ழமகம் பனகயட.

அந்ட ச்ழமகத்டயயனந்ட அம்மள் டிப்ன, ஞம்,

ணன்ணடமகணம சரீ ம்த் னடம 'யகணம
(இக உகத்ட) ளனவணகவநக் கூ ஆம்க் கமத்டயல்
டந்ட டிப்டிதமக சு - மசு ந்டத்வடக் கத்டயரித்டப்

மந்டத்வடத் டனகயமள் ன்று ளடரிகயட. ஆவகதமல்
என 'ஸ்ழஜ்' பவ ளகயகணமக ப்மர்த்டவ

ண்ஞிமல் அட டப்ில்வ ன்று ற்டுகயட.
ப்மத்த்டவ ண்டகய பனக்கம் ப்டிழதம என
பிடத்டயல் ற்ட்டு பிட்மல் டமமகழப அட
கமக்ணத்டயல் ஆத்ணமிவ்னத்டயக்கமக ணட்டும்
ப்மர்த்டயக்கய யவக்குக் ளகமண்டு பிட்டுபிடும்.
ப்மர்த்டவ ஈழமவணனேம் மஸ்டயகனம்
ளடய்பத்டயன் குல் (மன்கமம் மகம்)

க்டய
"பண்டு

ஸ்ழடமத்ம்"

ப்மர்த்டவ ஈழமவணனேம் மஸ்டயகனம்
யகணமக மம் ப்மர்த்டவ ண்டபளடல்மம்
ணக்குக் கயவத்ட பிடுகயடம ன்? இல்வ. சய
ப்மர்த்டவ யவழபறுகயட. சய யவழபமணல்
ழமகயட. ஆமல் யவழபபில்வ ன்டற்கமக மம்
கபமவ பிட்டுபிடுபடயல்வ க்டயவத

பிட்டுபிடுபடயல்வ. ழபழ னுக்கமக க்டய

ண்ஞிமறம், ழடம மம் ளசய்கய டநிடநி க்டயதிறம்
அடற்ளகன்ழ என றகம் ணக்குத் ளடரிபடமல், மம்
ழபண்டி ன் கயவக்கமபிட்மறம் க்டயவத
பிடுபடயல்வ.
ன்ிழண ளமம்ப் ழர் பனகயமர்கள்., ழடம என
கஷ்ம் டீழபண்டும், ளண்டக்குக் கல்தமஞம் ஆக
ழபண்டும். ிள்வநக்கு ழபவ கயவக்க ழபண்டும்,

வ்தமடய ழமகழபண்டும், ழகஸ் திக்க ழபண்டும் ன்று

இப்டிப்ட் ப்மர்த்வக்கம பனகயமர்கள். ல்மனக்கும்
ல்ம ப்மர்த்டவனேம் யவழபறுகயடம? இல்வ.
ஆமறம் அடற்கமக அபர்கறவத அிணமம்

ழமய்பிபில்வ. ளடமர்ந்ட பந்ட ளகமண்ழடமன்
இனக்கயமர்கள். மம் ர்ர்த்டயப்ளடல்மம் ணக்குக்
கயவத்டடத்டமமக ழபண்டும் ன்று டயர்மர்க்க ணக்கு
அனகவடதில்வ ன்று உள்றெ ணக்கு ழடம என

டயனுயல் ளடரிந்டயனக்கயட. அடமல் ம் ப்மர்த்வ
யவழபமபிட்மறம் கபமவ பிடுபடயல்வ.

ப்மர்த்டவ யவழபமடடற்கமக மஸ்டயகர்கநமகப்
ழமகயபர்கள் ளமம்க் குவச்சல்டமன். அழகணமக
ஸ்பமமபிகணமகழப (இதற்வகதமகழப) டமன்

மஸ்டயகர்கள் அப்டிதினக்கயமர்கழந டபி, க்டய
ண்ஞிடமல் டயர்மர்த்ட ன் கயவக்கபில்வ
ன்கய டமத்டமல் மஸ்டயகமபளடன்ட ளமம்றம்
அனர்பம்டமன் ளகயகணம வ உத்ழடசயத்ட ழடம
ளகமஞ்சம் க்டய ண்ஞ ஆம்ித்டபிட்மல்கூ ரி, அட
எனழமடம் அனயந்ட ழமய்பிடுபடயல்வ. பநமணல்,
க்பணமகமணல் ழபண்டுணமமல் ழமகமம், ஆமல்
அடிழதமடு இல்மணல் ழமய்பிடுபடயல்வ.
இடமல்டமன் க்னஷ்ஞ ணமத்ணம, "c ஜமிதமகழபம,
யஜ்ஜமறபமகழபம இல்மபிட்மறம் ரி,
ஆர்த்டமகழபம அர்த்டமர்த்டயதமகழபமடமன் ன்ிம்

பனகயமதம? அடறம் ரி, ழடம கமஞத்டக்கமக ன்வ
ம்ி பந்டபிட்மய் அல்பம? அடமல் ீனேம்
க்டன்டமப்ம?" ன்று ண கனவஞழதமடு

இபர்கவநனேம் க்டர்கழநமடு ழசர்த்டக்ளகமள்கயமர்.
ஆத்ண ச்ழதறக்கம ப்மர்த்டவ
ளடய்பத்டயன் குல் (மன்கமம் மகம்)
க்டய
"பண்டு

ஸ்ழடமத்ம்"

ஆத்ண ச்ழதறக்கம ப்மர்த்டவ
ளகயகத்டயல் ணக்கு ந்ட ப்மர்டடவ இனந்டமறம்
இல்மபிட்மறம், 'ணக்கு என குவனேணயல்வ,
என்றுக்கமகறம் மம் ப்மர்த்டயக்க ழபண்டிதடயல்வ' ன்
யவந்ட யவவத மம் யணமக அவகயபவ ஆத்ண
ச்ழதறக்கமபற்வ கபமிம் ப்மர்த்டயத்டக்

ளகமண்டினந்டமல் அப்டி ப்மர்த்டயப்ழட ணக்கு ஏநற
டம சமந்டயதமக இனக்கும். ம் ஆத்ணமிவ்னத்டயக்கு ளடட
ழடவப ன்று கபமனுக்ழக ளடரினேம், மம் ழகட்கமணழ
அபன் ளகமடுப்மன் ன்ளடல்மம்
பமஸ்டபணமமறம்கூ, ம் கவகவந அபிம் மழண
பமய்பிட்டுச் ளசமல்யளகமள்படயல் ணக்கு என ஆறுடல்
கயவக்கத்டமன் ளசய்கயட. இந்ட ரீடயதில் மம் ஆத்ண
ச்ழதறக்கமக ன்ளன்பற்வ ப்மர்த்டயக்க
ழபண்டும் ன்வட ஆசமர்தமள் "ட்டீ" னடல்
ச்ழமக்டயல் ளசமல்கயமர்.
"றப்ஹ்ணண்த

னங்க"த்டயல் ம் ஆசமர்தமள் ளசந்டயல்

மடனுவத த்பினடய ணயவணதில் க

வ்தமடயகறம் டீனபவடப்ற்யச் ளசமல்யதினக்கயமர்.
அங்ழக 'ஆர்த்டய'க்கமகக்கூ அபழ க்டய ண்ஞிக்
கமட்டுகயமர். "ககடமம ஸ்டப"த்வட

டுத்டக்ளகமண்மல் அங்ழக ஆசமர்தமள் 'அர்த்டமர்த்டயதின்
ழபண்டுடவக்கூ எப்னக்ளகமள்கய ணமடயரி
ணமக்ஷ்ணயதிம் டத்தமத் த்பிஞமம்னடமமம் "ழணகம்
ணவனவத பர்யக்கய ணமடயரி ளசல்ப டமவவதக்
ளகமட்டு" ன்று ப்மர்த்டயக்கயமர்.

ஆமல் இந்ட "ட்டீ ஸ்ழடமத்"த்டயல் ஆர்த்டமகறம்,
அர்த்டமரிதமகறம் இல்மணல் ஜமத்வட பினம்னகய
மடகம யஜ்ஜமற ப்டி ப்மர்த்டவ
ண்டபமழம அப்டிழத ண்ஞச் ளசமல்யக்
ளகமடுக்கயமர்.

ஜமத்டக்கும் பிஷ்ட
ளடய்பத்டயன் குல் (மன்கமம் மகம்)
க்டய
"பண்டு

ஸ்ழடமத்ம்"

ஜமத்டக்கும் பிஷ்ட
ணமபிஷ்டடமன் இந்ட ழமக வ்தமமத்வட யர்பம்
ண்டம் ரிம னெர்த்டய. அடமல் அபன் டமமகழப
டன் உத்டழதமகப்டி ஆர்த்டனுக்கும், அர்த்டமர்த்டயக்கும்
அடேக்ம் ண்ஞிபிட்டுப் ழமகயமன். ஆமல் அபன்
இடற்கு ழணல் ஜம வபமக்தமடயகவந அடேக்யக்க
சக்டய இல்மடபம ன்? இல்வ.
"மமதஞம்த்ணனபம்" ¢று ப்ஹ்ண பித்தம

ஆசமர்தர்கநிழழத அத்வபடயகள் அபவத்டமன்
னடமபடமக வபத்ட ணஸ்கமம் ண்டகயமர்கள்.
ழமகமகழடமன் ழமக வ்தபமளணல்மம்
னடிந்ட ழமகய டத்பத்டக்கு னடல் ஆசமர்தமக
இனக்கயமன். அடமல் அபிம் ஜம ப்மர்த்வனேம்
ண்ஞமம்.

'ஜமம், னக்டய

சயபன்டமன் டனபமன். இந்ட ழமக

வ்தபமத்டக்குத்டமன் பிஷ்டவபப் ிடிக்க

ழபண்டும்' ன்று டப்மக யவத்டக் ளகமண்டினக்கய
ங்கறக்கு இட என மணமக இனக்கட்டும் ன்று
கபத்மடமள் யவத்டமழம ன்ழணம? இப்டித்

ழடமன்றுகய ணமடயரி, ஜம உடதத்டக்குப் னர்பமங்கணம
சயத்ட சுத்டயக்கு ழபண்டித பிதங்கவநழத இந்ட
"ட்டீ" னடல் ச்ழமகத்டயல் ப்மர்த்டயக்கயமர். இம் ம், ழமகம் - ஜமம் ன்டயல் இண்வனேம்

ணமபிஷ்ட அடேக்ம் ளசய்பமளன்று கமட்டி,
குயப்மக இந்ட ஸ்டடயதில் இண்மபவடழத அபிம்
ழகட்கச் ளசமல்யக்ளகமடுக்கயமர்.

ட்டீ ணட்டுணயல்வ. இன்னும் அழக

ஸ்ழடமத்ங்கநிறம் ணமபிஷ்டவப ஆசமர்தமள் ஜம
டமடமபமக வபத்ழட ப்மர்டயக்கயமர். ஜம
வகங்கர்தங்கறக்குப் மடி " ழகமபிந்ட"த்டயல் அபர்
ளசமல்யதினப்ட ழகமபிந்டவத்டமழ? "ரிணீ ழ"

ஸ்ழடமத்ளணன்று அத்வபடணமகப் ண்ஞிதினக்கயமர்.
அடயழ எவ்ளபமன ச்ழமகத்டயறம் "ம்ம இனட்வ
அனயக்கும் ரிவத ஸ்ழடமத்டயரிக்கயழன் டம் ம்ம

த்பமந்ட பிமசம் ரிம் ஈழ" ன்று னடித்டயனக்கயமர்.
இப்டி அழகம்.
ணம் ரிதமக
ளடய்பத்டயன் குல் (மன்கமம் மகம்)
க்டய

"பண்டு

ஸ்ழடமத்ம்"

ணம் ரிதமக
ணவ ரிதமக ஆக்கயக்ளகமண்மளமனயத பனும்

ளௌக்தணமதினக்க னடிதமளடன்டமல் அப்டிப் ண்ஞிக்
ளகமள்படற்கம ப்மர்த்டவழதமடு ஆசமர்தமந "ட்டீ
ஸ்ழடமத்"த்வட ஆம்ிக்கயமர். ளபநி ளௌகர்தங்கள்
த்டவ இனந்டமறம் ணஸ் ல் டிதமக

இனந்டமல்டமன் ப்ழதமனண்டு. இல்மபிட்மல்
டக்கம்டமன், அறேவகடமன், தனம் சஞ்சனம்டமன். ளபநி
ளநகர்தங்கள் டறழண இல்மபிட்மறம் கூ, ணஸ்
ணட்டும் இனக்க ழபண்டிதணமடயரி இனந்டபிட்ழடம,

அப்ழமட என கஷ்னம் ளடரிதமட. "இன்ழண ந்மறம்
டன்ணயல்வ" ன்று அப்ர் ஸ்பமணயகள் ளசமன் ணமடயரி
டமந்டணமக இனந்ட ளகமண்டினக்க னடினேம்.
ணஸ் ல்டிதமக இனப்ட ன்மல் ன்? ப்ழமட
மர்த்டமறம், 'அட ழபண்டும், இட ழபண்டும், இப்ழமட

இனக்கய ளௌகர்தங்கள் ழமடமட, ளமனள், டபி, ழர்
ழபண்டும்' ன்று ஏதமணல் டற்கமபட ணஸ்

ஆவசப்ட்டுக் ளகமண்ழ இனக்கயட அடமபட ப்ழமடம்
அத்னப்டயதிழழத இனந்ட ளகமண்டினக்கயட. ழபண்டிதட
கயவத்டபிட்ட ன்மறம் த்னப்டயதமக யவந்டயனக்க
அடற்குத் ளடரிகயழடம? இல்வ. இன்ம் டமபட
ழடவபவத ஸ்னஷ்டி ண்ஞிக்ளகமண்டு அடற்கமக
அவதத்டமன் ளசய்கயட. இப்டிதில்மணல் ணஸ்

த்னப்டயதமக, யவந்ட இனந்டபிட்மல் அப்ழமடடமன்
ரிதமக இனக்கயட ன்று அர்த்டம். ஆவச, அடமல்

பனகய அத்னப்டய, த்ழபம் ழமட்டி, ளமவண, டக்கம்

இவப உள்நபவ த்டவ ழகமடீச்பமமறம், ணம
ண்டிடமமறம் எனத்டனுக்கு சமந்டயனேம் இல்வ
ளௌக்தனம் இல்வ. 'சமந்டன ழகு
ளௌக்தனழட' ன்று த்தமவகதர்பமறம், 'அசமந்டஸ்த
குட:றகம்' ன்று க்னஷ்ஞ ணமத்ணமறம் ளசமன்
ணமடயரிடமன்!க்னஷ்ஞர் ளசமன்வட யவத்டக்
ளகமண்ழடமன் த்தமவகதர்பமள் இப்டிப் மடிதினக்கயமர்
ன்று ழடமன்றுகயட. ண யவபிமல் ற்டும்

யம்ணடயதில்மணல் யணம ளௌக்தம் ன்ட
இல்ழப இல்வ ன்று அந்ட இண்டு ழனம்
ளசமல்கயமர்கள்.

ளபநிதிழ மர்ப்டற்கு என கும் அனகமக இனக்கயட.
ஆமறம் அடற்கு அடிதிழ மற சயன் ஏட்வ
இனந்டபிட்மல், உள்ழந அம்னடத்வடப்
ிடித்டவபத்டயனந்டமல்கூ ல்மம் எறேகயத்டமழ
ழமகும்? அந்ட ணமடயரிடமன், ளபநிப்மர்வபக்கு மம்

ளமம் ரிதமக இனக்கய ணமடயரி ழடமன்மம். ஞம்,
டிப்ன ணற் ளகயகணம ந்ழடமங்கள் ணக்கு

தழடஷ்ணமக இனக்கமம். ஆமறம் அத்னப்டய, ழகமம்,
ளமமவண, அறேவக ணமடயரிதம மற ளமத்டல் ணக்குள்
கண்டக்குத் ளடரிதமணல் இனந்டபிட்மல் ஆந்டம்
ன்கய அம்னடத்வட ணக்குள் ிடித்ட
வபத்டக்கமப்மற்யக்ளகமள்ந னடிதமட.
ஆவகதிமல்டமன் ஆசமர்தமள் "ட்டீ ஸ்ழடமத்ம்"
ஆம்கயக்கும்ழமழட ம் ணயயனந்ட ளகட்

உஞர்சசய ழபகங்கள், அசுத்டங்கள் ல்மம் ழமய், அட

சுத்டணமக ழபண்டுளணன்று டுத்டக் கமட்டிதினக்கயமர்.
அப்டி ஆபடற்கு கபமிம் ப்மர்த்டயத்டபிட்மல்
ழமடம், அபன் க்னவதமழ இவட
மடயத்டக்ளகமள்நமம் ன்று பனய கமட்டிதினக்கயமர்.
அபிதம் அத பிஷ்ழஞம
டணத ண :சணத பிஷ்த ம்னக - த்னஷ்ஞமம் 1
னட டதமம் பிஸ்டமத
டமதமத ம்ம மகட : 11
இட "ட்டய" னடல் ச்ழமகம்.
னடயல் 'அபிதம் அத ன்று ஆம்ிக்கயட. பிதம்
ன்று பமர்த்வட ல்ழமனக்கும் ளடரிந்டயனக்கும். அடற்கு
னன்மடி 'அ' ன்று ழசர்த்டமல் பிதத்டக்கு (டயர்ணவ)
ன்று அர்த்டம். பிதம் ன்மல் ஞிபமக, அக்கணமக,
இனப்ட. அபிதம் ன்ட டயணயமக,

ணரிதமவடதில்மணல் இனப்ட, 'அத' ன்மல்
'ழமக்குபமதமக' ன்று
'உதம்' ன்று

அர்த்டம்.

என பமர்த்வட ளசமல்கயழமம். உ -

அனகயல், தம் - ளகமண்டு பிடுபட. என வதனுக்குப்
னடல் ழமட்டு குனகுபமம் ண்டபடற்கமக
ஆசமர்தரின் "க்கத்டயல் ளகமண்டு பிடுபட" ன்று
அர்த்டம். என்யம், இன்ளமன்வக் ளகமண்டு ழசர்ப்ட
'உதம்' அடற்கு

(டயர்ணவ) டமன் அதம்' -

அடமபட என்யம் இனப்வட அடயயனந்ட ிரித்டத்

டள்நிபிடுபட 'அதம்'. ம்ணயம் இப்ழமட டயணயர்த்டம்,
ளகமறேப்ன, அங்கமவண (அபிதம்) இனக்கயட. இவட
ம்ணயணயனந்ட ிரித்டத் டள்றணமறு (அதம்
ளசய்னேணமறு) மக்ஷ£த் றோ ணம பிஷ்டபிம்
ஆசமர்தமள் ப்மர்த்டயக்கயமர். இடடமன் ட்டீ
ஸ்ழடமத்டயத்டயன் ஆம்ம்.

அபிதம் அத பிஷ்ழஞம 1
"பிஷ்ழஞம

- ழ பிஷ்டழப" ன்று ழழ கபமவ

யறுத்டய வபத்டக் கூப்ிடுகயணமடயரி கூப்ிட்டு

ப்மர்த்டயக்கயமர். "ங்கறக்கு இனக்கய ழடமங்கவநப்
ழமக்கடி" ன்று அபர் ங்கவநத் டம்ணயணயனந்ட
ழபழதமகப் ிரித்டவபத்ட, அபர்கறக்கமக

(அபர்கறவத behalf -ல்) ழபண்டிக் ளகமள்நபில்வ.
ம்னவத ழடமங்களநல்மம் டம்ணயழண இனக்கய
ணமடயரி மபித்ட, டம் ஈச்பத்பத்வடக் குவத்டக்ளகமண்டு,
டணக்கமகழப ழபண்டிக்ளகமள்கய ணமடயரி ப்மர்த்டயக்கயமர்.
டணக்கமக, உக ங்கறக்கமக ன்று ிரித்டக்கூக்
கமட்மணல் ல்ழமனக்கும் ளமடபமக

"பிதணயல்மவணவதப் ழமக்குபமதமக" ன்று
ஆம்ிக்கயமர்.
"அபயதத்வடப்

ழமக்கு" ன்று ஆசமர்தமள்

ப்மர்த்டயக்கயமர் ன்மல் "பிதத்வட உண்மக்கு"
ன்ழ அடற்கு அர்த்டம். இப்ழமட ம்ணயம் இனப்ட
அபிதம்டமழ? இல்மடட பிதம். அடமல்டமன்
"பிதத்வட உண்மக்கு" ன்டமக இல்மடவடக்

ளகமண்டுபச் ளசமல்மணல், (ம்ணயம்) இனந்டளகமண்டு
ளகடுடல் ண்டம் "அபிதத்வடப் ழமக்கு" ன்மர்.
னக்தப் ண்ன பிதழண
ளடய்பத்டயன் குல் (மன்கமம் மகம்)
க்டய
"பண்டு

ஸ்ழடமத்ம்"

னக்தப் ண்ன பிதழண
இப்ழமளடல்மம் ண்ன, மகரிகம், கமசமம், கல்ச்சர்

ன்கய பமர்த்வடகள் யவத அடிடுகயன். ஆமல்
இடகவநச் ளசமல்றம்ழமட பிதத்வட னக்தணம
அம்சணமக யவத்ட மம் ழசபில்வ. னன் கமத்டயல்
இப்டிதில்வ. அப்ழமட கல்ச்சர், கமசமம் ன்மழ
அடற்கு னடல் க்ஷஞணமக பிதத்வடத்டமன்
யவத்டமர்கள். கல்ச்சர், கமசமம் ன்
பமர்த்வடகறக்கும், கல்பி ன் பமர்த்வடக்கும்
ளமம்றம் ம்ந்டம் இனப்வடக் 'கல்'ன்ட இவப
ல்மபற்றுக்கும் ளமடபமக இனப்டயயனந்ழட

ளடரிந்டளகமள்நமம். கல்பி ளற்பர்கள்டமன் கல்சர்டுஆக, மகரிகனள்நபர்கநமக இனப்மர்கள். இங்ழக கல்பி
ன்கயழமட றேடப் டிக்கத் ளடரிபவடச் ளசமன்டமக

அர்த்டணயல்வ. ல் பித ஜமம்டமன் கல்பி. அவட
'பித்தம' ன்று

ளசமல்பமர்கள். அந்ட பித்வததின்

பமஸ்டபணம ப்ழதமம் ணக்கு பித ஜமம்
பந்டபிட்ட ன்று டயணயர்ிடித்ட அவதமணல்,
'இன்னம்

மம் ளடரிந்டளகமள்ந ழபண்டிதட

வ்பநழபம இனக்கயட' ன்று அங்கய, பிதணமக
இனப்டடமன்.

ஆடயகமத்டயல் சயஷ்தமபன் குனபினம், டமன் கற்கய
கல்பிதினம், கபமினம், க ழமகத்டயனழண
அங்கய பிதணமக இனந்டடமல்டமன் ஆத்ண பித்வதவத

தழடஷ்ணமக ம்மடயத்ட பந்டமன். ப்ம்ணசமரிதமபன்
குனகுபமம் ளசய்கய கமத்டயல் அபன் த்டவ
ளரித ணயமசுடமர் பட்டுப்
ீ
ிள்வநதமமறம் படுபிமகப்
ீ
ழமய் 'படய ிக்ஷமம் ழடய' ன்று ிச்வச டுத்ட
பழபண்டும் ன்று வபத்டமர்கழந, அட னக்தணமக இந்ட
அக்க குஞத்வட உண்மக்கத்டமன்.
அந்டக் கமத்டயல் குன, னடல் மணமக பிதத்வடத்டமன்
ளசமல்யக்ளகமடுத்டமர். ளபறுழண ளசமல்யக் ளகமடுத்டமல்

பனகய மணம அட? பமஸ்டபணமக அபழ, ணமஞபர்கள்
டமணமக அபனக்கு அங்கய ணரிதமவட ளசறத்டம்டிதம
ஆத்ண குஞங்கழநமடு இனந்ட பந்டமர், பமழ்ந்ட

கமட்டிமர். இப்ழமட டமம்னம் அறுடல், ழடமண்டினேம்
ளமத்டல் ன்கய ஸ்டயடயதமக இனக்கயட.
இப்டிழத என ழடசத்ட மமறம் ப்வகநின் ணற்
அிவ்னத்டயகவநப் ழமழப அபர்கவந
பிதனள்நபர்கநம இனக்கச் ளசய்பித்டல் பிழச
கபம் ளசறத்டய பந்டமன். சமஸ்த்த்டயல் மமபின்
கவணகவநச் ளசமல்கயழமட னடயல்
"பிதடம"த்வடச் ளசமல்யபிட்டு, அப்னம்டன்

"க்ஷஞம்", "ஞம்" ன்வடச் ளசமல்யதினக்கயட.
ங்கள் ல்ழமனம் அபபனக்கம ளடமனயயல்

ஈடுட்டு, ம்மடயத்ட, பமழ்க்வக பசடயகழநமடு

இனக்குணமறு மதம் ண்ஞி அபர்கவநத் டமங்குபட
"ஞம்". உள்மட்டுக் ககம், ளபநிமட்டு னேத்டம்
னடயதபற்யயனந்ட அபர்கவநக் கமப்ட "க்ஷஞம்".
டற்கமத்டயல் மமங்கக் கவணதமக க்ஷஞனம்

ஞனம் ணட்டுழண யவக்கப்ட்மறம் சமஸ்த்ப்டி
இடற்ளகல்மம் னந்டய பிதடமம்டமன் பனகயட.
அடமபட ங்கவநப் ஞிறப் ண்ழமடு

அங்கயதினக்கும்டிப் ண்ஞழபண்டும். ப்டிப்
ண்டபட ன்மல், னவதம கல்பிதிமல், த்
உழடசத்டயமல், ணடமடேஷ்மங்கநிமல், ளடய்ப
பிச்பமத்டயமல் ண்ஞழபண்டும்.

அக்கம், ஞிற, ம்னடபம படிக்வக, ('ளன்டில்ணமன்'
ன்கயமர்கழந அடயல் உள்ந 'ளன்டில்ளஸ்') ,

ித்டயதமனக்கு பிட்டுக் ளகமடுக்கய ஸ்பமபம்,
அங்கமழண இல்மணயனப்ட ல்மம் ழசர்ந்டடடமன்.
பிதம் ன்கய குஞம். யணம கல்பி இவட ஊட்ழப
ற்ட்ட.
இடமல்டமன் ணமஞமக்கன், சயஷ்தன் ன்பனுக்ழக
"பிழதன்" ன்று ழர். பன் பிதனள்நபழம

அபழ பிழதன்.' சரன் ன்டற்குப் டயல் 'பிழதன்'
ன்ழ ளசமல்பமர்கள்.

சங்கனம், சயஷ்தர்கறம், பிதனம்
ளடய்பத்டயன் குல் (மன்கமம் மகம்)
க்டய

"பண்டு

ஸ்ழடமத்ம்"

சங்கனம், சயஷ்தர்கறம், பிதனம்
ம் கபத்மடமவநப் ற்ய அபனவத சயஷ்தம

த்ணமடமசமர்தமள் என ச்ழமகம் ண்ஞிதினக்கயமர்.
"தத் பக்த் ணம " ன்று ஆம்ிக்கும்) . அடன்
னறே அர்த்டம் இங்ழக மன் ளசமல்பில். அடயழ
"பிீட பிழத ப்னங்கம" ன்று பனகயடடமன் ம்
பிதத்டக்கு ம்ந்டப்ட்ட.
ஆடயசங்க கபத் மடறவத ணஸ் ப்டி

இனக்கயட? இவட அந்ட ச்ழமகத்டயல் அபர் கூழப
பயத்ட த்ணமடமசமர்தமள் ளசமல்கயமர். கவ கமஞமட
பிசமணமக, எழ ளடநிபமக, யல்ளன்று இனக்கயடமம்.
ணம ஸ், ணமழமபர் ன்ளல்மம்
ளசமல்கயமர்கழந, யணமசத்டயல் இனக்கய ண
யர்ணணம பிஸ்டமணம ரிவத, அந்ட ணம

மக இனக்கயடமம் ஆசமர்தமநின் ணஸ். ணஸ்
ம் கண்டக்குத் ளடரிதமட. னகம்டமன் ளடரினேம்.

னகம்டமன் ணறக்குக் கண்ஞமடி, Face is the index of the mind
ன்கயமர்கள். மம் ழபண்டுணமமல் ணயனப்வட
னகத்டயல் கமட்மணல் ழபம் ழமமம். ஆசமர்தமள்
ணமடயரிதம ணம னனர்கறக்கு அகத்டயன் அறேகு
னகத்டயல் ளடரினேம்'. ஆவகதமல் றோ ச்ஙக கபத்
மடமநின் னகனம் அபர் ணஸ் ணமடயரிழத யர்ணணமக,
பிஸ்டமணமக ணம ழமபம் ழமழப இனக்கயட.
என டமகம் ன்மல் அடயல் டமணவப் ன

இனக்கழபண்டுழண ஆசமர்தமநின் னக டமகத்டயல் னக்கய
டமணவப் ன ட? ளமம்றம் உதர்ந்ட டத்பங்கவந

எதமணல் ளமனயந்ட ளகமண்டினப்டம், டமத்ழடமடு பனகய
ங்கறக்குப் ண கனவஞழதமடு ஆறுடல்
ளசமல்படணம அபனவத பமய்டமன் அந்டத் டமணவப்

ன. டமணவப் ன ன்மல் அடயயனந்ட ணகந்டம், அடமபட,
ழடன் ளனக ழபண்டுணல்பம? ஆசமர்தமநின் பமய்த்
டமணவதியனந்ட ளனகும் ழடன் ட? இட

ளடரிதபில்வதம? கத்வட உத்டமஞம் ண்டகய
அபனவத மஷ்தங்கழந டமணவப் னபியனந்ட
ணகந்டம் ளனகுகய ணமடயரி அபனத பமதியனந்ட

ளனகுகயட. னடயல் அபர் பமதமழடமன் மஷ்தத்வட
உழடசம் ளசய்டமர் - அபனவத கமத்டபர்கறக்கமக.
அப்னம்டமன் ம்ணமடயரி ிற்கமத்டபர்கறக்கமக

மஷ்தங்கவந றேடய வபத்டட. 'மஷ்' ன்மழ
ளசமல்படடமன், றேடபடல். 'ம்மவஞ' ன்று
எனத்டனக்ளகமனத்டர் ழசயக்ளகமள்பவடத்டமழ
ளசமல்கயழமம்?
"தத்

பக்த்" ன்று ச்ழமகம் ஆம்ிப்டயல் "பக்த்"

ன்மல் 'னகம்' ன்று அர்த்டம். னகம், ணமஸ்.

அடயறள்ந பமதியந்ட பனம் மஷ்தம், யறள்ந
டமணவப் னபியனந்ட ழபனம் ழடன். ஆமறம்
ச்ழமகத்டயல் னகணம ஸ், மஷ்தணம
டமணவத்ழடன் ("மஷ்தமபிந்ட ணகந்டம்") ன்று
னகத்வடனேம் மஷ்தத்வடதந்டமன் ழழ ணம
றக்கும் ழடனுக்கும் உபணயத்டச் ளசமல்யதினக்கயட.
பமய் யறள்ந டமவதமதினக்கயட ன்று

ளசமல்யதினக்கபில்வ. பமய் ன்டற்கு அடயல்

பமர்த்வட இல்வ. மஷ்தத்வட அபிந்ட ணகந்டம்
ன்று ளசமல்யதினப்டமல், இந்ட ணகந்டத்வடப்
ளனக்கும் அபிந்டணமக பமய் இனப்டமக மழண
ஊயத்டக் ளகமள்றம்டி பிட்டினக்கயட. இடற்கு என
கமஞம் ழடமன்றுகயட.

ம்ஸ்க்னடத்டயறம் டணயனயறம் என ழபடிக்வக,
ம்ஸ்க்னடத்டயல் 'பமய்' ன் அபதபத்டக்குத் டிதமக
என பமர்த்வட இல்வ. 'னகம்', 'பக்த்ம்', 'படம்', 'ஆம்',
'ஆஸ்தம்' ன்கய

ணமடயரி Face ன் அர்த்டத்டயல் உள்ந

பமர்த்வடக்ழகடமன் 'பமய்' ன்றும் அர்த்டம். டணயனயல்

மர்த்டமழம 'பமய்'க்குத்டமன் பமர்த்வட இனக்கயட.
'னகம்' ன்டற்கு

(Face) டணயழ் பமர்த்வட இல்வ. 'னகம்'

ன்ட ம்ஸ்க்னட பமர்த்வட. அட டணயழ் டமடபில்

பந்டடல். 'னெஞ்சய' ன்று ழச்சு பனக்கயல் ன்ழபம
ளசமல்கயழமம். ஆமல் அட இக்கயத ளணமனய (Literary
language) இல்வ.

ம்ஸ்க்னடத்டயல் பமய் இல்வ,

டணயனயல் னகம் இல்வ!
இடமல் னங்கமத்டயல் ம்ஸ்க்னட

கடிகமஸ்டமங்கநிறம், டணயழ்ப் ள்நிகநிறம் டிக்கய
பித்தமர்த்டயகள் ஸ்ம் ழகய ண்ஞிக்

ளகமநபமர்கநமம். (இப்ழமட ணமடயரி ம்ஸ்க்னடம், டணயழ்
ன்று கட்சய கட்டிக்ளகமண் குஸ்டய ழமமபிட்மறம்
அந்டக் கமத்டயறம் அசட்டுத்டம் ளகமஞ்சம் ளகமஞ்சம்
இனந்டயனக்கயட அல்ட ஸ்பமடீத்டயல் டணமமகக்

ழகய ளசய்ட ளகமண்டமக இனக்கமம்) டணயழ் ணமஞபன்

ம்ஸ்க்னடம் டிக்கயபவப் மர்த்ட, "பமதில்மடபன்"
ன்று ரிமம் ண்டபமமம், அபன் இபவத்

டயனப்ி, "னகணயல்மடபன்' ன்று ழகய ண்டபமமம்!
பக்த்ம் ன்மல் னகம், பமய் இண்டும். அடமல் டமன்
மம் 'னெஞ்சய' ன்கயவட 'பக்த்ம்' ன்று அந்ட

ச்ழமகத்டயல் ளசமன் ிகு, பமவதக் குயப்ிடுபடற்கமக
ந்ட பமர்த்வடவதய் ழமட்மறம் அவடனேம் னெஞ்சய
ன்ழ அர்த்டம் ண்ஞிக்ளகமள்ந இம் ற்ட்டு,
'டூப்நிழகட்' ளசய்ட

ணமடயரி ஆகயபிப் ழமகயயழட ன்று

யவத்டப் த்ணமடர் பமய்க்குத் டிதமய் பமர்த்வட
ழமமணல் ஊயத்டயனேணமறு பிட்டுபிட்மர்
ழமயனக்கயட.

கபிகள் னகம், கண், மடம், வக ஆகயத ல்மபற்வனேழண
டமணவக்கு எப்ிட்டு "ணகமம்ழமம்", "த கணம்",
"மட

த்ணம்", "க அபிந்டம்" ன்ளல்மம்

ளசமல்பமர்கள். டம் ளதரிழழத என த்ணத்வட

வபத்டக் ளகமண்டினக்கய த்ணமடமசமர்தமழநம இங்ழக
ஆசமர்தமநின் னகத்வடத் டமணவ ன்று ளசமல்மணல்
ணமஸ் ன்று ளசமல்ய, அபர் உழடசயக்கய

மஷ்தத்வடத் டமணவதின் ழடன் ன்கயமர். டமணவ
ன்ட பமய் ன்று குயப்ிட்டுச் ளசமல்பில்வ.

ஆமறம் அப்டி த்பிப்ளமனநமய் ளடரிபிக்கயமர்.
மஷ்தம் ன்மல் ஃிமஃி. அட ணண்வவத
உவக்கய மவ ணமடயரிடமன் ளமடபமக இனக்கும்.
ஆமல் இந்ட ஃிமஃிழத ம் ஆசமர்தமநின்

டமணவப் ன ணமடயரி ம்னடபம, அனகம பமதியனந்ட

பந்டயனப்டமல், றணமகப் னகக்கூடித ணடணம
ழடமகப் ளனகயதினக்கயட மஷ்தங்கின்

உட்ளமனநம அத்வபடம்டமன் ழடின் ம். அந்ட
த்வடப் னகுபடற்கமகக் கூட்ம் கூட்ணமக
சயஷ்தர்கநம பண்டுகள் பந்ட ளணமய்க்கயன்பமம்.

இங்ழக சயஷ்தர்கவநச் ளசமல்றம்ழமடடமன் 'சயஷ்த' ன்று
ளசமல்மணல் 'பிழத', அடமபட 'பிதனள்நபன்' ன்று
ளசமல்யதினக்கயட.
இந்ட ச்ழமகத்டயல் டமணவவதப் ற்யனேம் பண்வப்
ற்யனேம் பனகய ணமடயரிழத ஆசமர்தமவநப் ற்யத
இன்ளமன ச்ழமகத்டயறம் பனகயட. ண்டறு

பனங்கறக்கு னற்ட் என கல்ளபட்டில் இந்ட
ச்ழமகம் ளமயத்டயனக்கயட அந்டக் கல்ளபட்டு ங்ழக
கயவத்டட ன்று ளசமன்மல் உங்கறக்கு இன்ம்
ஆச்சர்தணமதினக்கும். அட கம்ழமடிதம ழடசத்டயல்
கயவத்ட கல்ளபட்டு அந்ட அன்த ழடசத்டயல் கயவத்ட
கல்ளபட்டிழ ஆசமர்தமவந "கபத் சங்கர்" ன்று

ளசமல்யதினக்கயட. ம் ழடசத்டயல் அபவ 'கபத் மடர்'
ன்றுடமன் ளசமல்கயழமம் ன்மல், கம்ழமடிதமக்கமர்கள்
இன்ம் என டி உதர்த்டய 'கபமன்' ன்ழ அபவச்

ளசமல்யதினக்கயமக்ள் அந்ட ச்ழமகத்டயழ ஆசமர்தமநின்
மடத்வடத் டமணவதமகச் ளசமல்யதினக்கயட. "அங்க்ரி
ங்கம்" ன்று ளசமல்யதினக்கயட. இந்டப் மட
டமணவவத பிட்டு அவசத ணமட்ழமம் ன்று ழமகத்டயல்
என பித்பமன்கூ மக்கயதில்மணல் ('யச் ழசணமக'
ன்று ச்ழமகத்டயல் இனக்கயட) டங்கள் டவகவந

அடயழழத டமழ்த்டயக் கயக்கயமர்கநமம். 'க பித்பத்

ங்கநின் சயஸ்கநமகயத பண்டுக்கநமல்

ளணமய்க்கப்ட் த்ண மடத்வட உவத கபமன் சங்கர்'
ன்று அந்டக் கல்ளபட்டில் இனக்கயட
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னடயல் மன் ளசன் ச்ழமகம் த்ணமடர் ம்

கபத்மடவப் ற்யப் ண்ஞிட. இங்ழக கபத்
மடமநின் மடத்வடழதம னகத்வடழதம த்ணணமகச்
ளசமல்மணல் மஷ்தத்வடப் த்ணத்டயன் ணகந்டளணன்று
ளசமல்யதினக்கயட. பமய்த் டமணவதியனந்ட ஊறும்
அத்வபடத் ழடவப் னகுகயமர்கநமம் அபனவத
சயஷ்தர்கநம பண்டுகள். இங்ழக 'சயஷ்தர்கள்' ன்று

ளசமல்படற்கு ச்ழமகத்டயல் 'பிீட பிழத ப்னங்கம' ன்று
பனகயட.
'பிீட' ன்மல்

ல்ளமறேக்கத்டயல் னக்கப்ட்பர்கள்

ன்று அர்த்டம். 'ப்னங்கம:' ன்மல் பண்டுக் கூட்ம்.
'சயஷ்தன்' ன்டற்கு 'பிழதன்' ன்று

ழமட்டினக்கயமர்.

கம்ழமடிதக் கல்ளபட்டில் "யச்ழச ¨ரி"கறம், அடமபட
ணயச்சம் ணீ டயதில்மணல் அத்டவ அயஜர்கறம்,
பண்டுக்கூட்ணமக ஆசமர்தமநின் மடத்ணத்டயல் டங்கள்
டவவதக் கயத்டய ணஸ்கரிப்டமகச்

ளசமல்யதினக்கயட. "னெர்த்டம" ன்மல் டவ.
"னெர்த்டமயணமம" னெர்த்டமக்கநமகயத "அயணமம".
"அயணமம" ன்மல் பண்டுக்கூட்ம். "அய" ன்மல்
பண்டு.

த்ணமடர் பமய்ப் த்ணத்வடச் ளசமல்மணல்

மஷ்தத்ழடவ ளசமல்மணல் பிட்டினக்கயட. ஆமல்
யச்ழச லரி ங்கறம், அடமபட க பித்பத்
னெனம். மடத்ணத்டயல் பண்டுக்கநமகத்
டவகவநக் கயத்டயதினப்டமகச் ளசமல்யதினப்டமல்,
அபர்கள் மணமன்த ணக்கள் னெத்வடப் ழம

க்டயதிமல் ணட்டும் மட பந்டம் ண்டபர்கநில்வ
ன்றும், மஷ்தத் ழடவ யத்டத்டமன் ஆசமர்தமநிம்
க்டய ண்டகயமர்களநன்றும் உள்நர்த்டம் ஆகயட

மம்:மடத்டயயனந்ட மஷ்தம் பந்டடமகச் ளசமல்பட
ளமனந்டமளடன்டமழழத. மட த்ணம் ன்று ணமத்டயம்
ளசமல்ய மஷ்த ணகந்டத்வடத் ஊயத்டக்
ளகமள்றம்டிதமய் பிட்டினக்கயட.
அப்ய்த டீக்ஷயடர் ஆசமர்தமநின் ழணல் ளசய்டள்ந
"அடயகடிடம னர்பசமர்தமன்" ன் ச்ழமகத்டயல்
அபனவத (ஆசமர்தமறவத) பமதம த்ணத்டயயனந்ட
ளபநிபனம் அத்வபட ல க்டயப் ளனக்கு ம்னவத
ிபிப் ிஞிவதப் ழமக்குகயட ன்று
ளசமல்யதினக்கயமர். 'லக்டய' ன்ட 'ற உக்டய' அடமபட
'உத்டணணம

பமக்கு'.

அடயகடிடம னர்பசமர்தமந் உழத்த ஸ் டம
ரிடயப ணீந்மகமந் ம்ப்மப்த ளசரி ழடமத்கடம 1
தடய கபத்மட றோணந் னகமம்ன யர்கடம
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இங்ழக பமய்த் டமணவவதனேம் அடயயனந்ட ளனகும்
மஷ்த உழடசப் ளனக்வகனேம் ளசமல்யதினக்கயட.

ஆமறம் இட ழடன் ளனக்கு ன்வடக் குயப்ிட்டுக்
கமட் இடயழ பமர்வடதில்வ. ஆமல், த்ணத்டயயனந்ட
ழடில்மணல் ழபளன் ளனகும்? இவட ஊயப்ட
ளகமஞ்சங்கூக் கஷ்ணயல்வழத!

இப்டிதமக என்யழ பமவதச் ளசமல்மணல் ழடன்,
இன்ளமன்யல் பமய், ழடன் இண்வனேம் ளசமல்மணல்
பண்டுக்கூட்ம், னென்மபடயல் பமவதச் ளசமல்ய,
ழடவச் ளசமல்யனேம் ளசமல்மணல் பிட்டினப்ட ன்று
மர்க்கயழமம். ஆமல் னென்யறழண ளசமல்மடவட

றணமய் ஊயக்கும்டி பிட்டினப்டயழழத ம்
இனக்கயட.
இபற்யல் த்ணமடர், சயஷ்தர்கவந பிழதகர்கள் ன்ட
டமன் ம் (ட்டீ) பிதத்டக்கு ம்ந்டணமட.
ம் ஆசமர்தமநிம் ஆச்சர்தம் ன்ளபன்மல்

அபனவத சயஷ்தர்கள் பிதனள்ந பிழதர்கநமக
இனந்டட ணட்டுணயல்வ. கத்குனபம அபழ

ல்ழமவனேம்பி பிதம் உள்நபமக இனந்டமர்.
ஆசமர்தமள் 'ளந்டர்த ரி' ன்று ளசய்டயனப்ட
ளடரிந்டயனக்கும். க்டய, கபித்பம், மவ, அனகு, டத்பச்

சயப்ன, ணந்த் சமஸ்த் பிதங்கள், உபவண னடம
அஞிகள் அத்டவனேம் ஈடிவஞ இல்மணல்
ழசர்ந்டயனக்கய ண உத்க்னஷ்ணம ஸ்ழடமத்ம் அட.
அழடமடுகூ அடற்ழக அமணம ணந்த் சக்டயனேம்

இனக்கயட. இப்ழர்ப்ட் என க்ந்டத்வடப்

ண்ஞிபனக்கு வ்பநற டற்ளனவண ற்ட்மறம்
அட ந்தமதம்டமன். ஆமல் ம் ஆசமர்தமறக்ழகம,
பழசணமபட இப்டிப்ட் டற்ளனவண - டமம்
ளரிதடமக என்வ மடயத்டபிட்ழமம் ன்று
அம்மபம் - இனந்டடம? இல்ழப இல்வ.

"ளநந்டர்த ரி" னடிபிழ அபர் பிதழண
படிபமக ணன்ிப்னக் ழகட்கய மபவதில் அம்மநிம்

ளசமல்கயமர்:"அம்ணம!சப்ட னத்ணமக, பமக் னத்ணமக
இனக்கப்ட் உன்வப்ற்ய ழடம இந்ட டைழடைறு
ச்ழமகம் ண்ஞி உன்வ பர்ஞிக்க மன் னதற்சய

ளசய்டயனக்கயழழ!இட ப்டித் ளடரினேணம இனக்கயட?
மழணச்பத்டயழ, ழட டீர்த்டத்டயழ க்டர்கள் னத்
னவ ண்டகயழமட அந்ட ணம

னத்டயத்டயயனந்ழட என வக த்வட அள்நி
அடற்ழக அிழகம் ளசய்படமக ஏர் உசமம்
ளசய்கயமர்கழந, அந்ட ணமடயரிடமன் இனக்கயட" ன்மர்.

இழட ழமல் ண வ்தணமக இன்னும் னென்று உடஞனம்
ளகமடுக்கயமர்.
இப்டிப் ழணச்பமபடமணமக இனந்ட ழமடயறம்
பிதழண படிபமக இனந்ட ஆசமர்தமள், என சக்டயனேம்
இல்மணழ, அக்கணயல்மணல் டயரிகய ம்ழணமடு ழசர்ந்ட
யன்றுளகமண்டு, ணக்கு ப்மர்த்டயக்க ளசமல்யக்
ளகமடுப்டற்கமகழப "அபிதம் அத" ("ன்
பிதணயன்வணவதப் ழமக்குபமதமக!") ன்று 'ட்டீ
ச்ழமக'த்வட ஆம்ிக்கயமர்.

அக்கம் என்று பந்டபிட்மல் ழமடம், மக்கய ல்ம

ல் குஞங்கறம் அடன் ின்ழ டமமக பந்டபிடும்.
"அக்கம் அணனள் உய்க்கும்" ன்று டயனபள்றபர்கூச்
ளசமல்யதினக்கயமர்.
ள்நிப் னபத்டயழழத பிதத்டயல் னக்கயபி

ழபண்டும். ந்டயல் பவநதமடட ம்டயல் பவநதமட.
பதஸ் யப்  பிதங்கவநத் ளடரிந்டளகமண்டு,
ளதபம், டபி, ஞம், ம் ன்று ழடடிக்
ளகமள்கயழமட, பிதம் பனபட ளமம்க் கஷ்ம்.
ஆடமல் சயன் பதயழழத இடயல்
னக்கயபிழபண்டும். ணமஞமக்கன் ன்று

ளசமல்ப்டுகயபனுக்கு 'பிழதம். ன்ழ ஆடயமநில்
ழர் வபத்டயனந்டட இந்ட டத்வ்த்வடத்டமன் கமட்டுகயட.
யக்கயதர் ணடத்டயல்

ளடய்பத்டயன் குல் (மன்கமம் மகம்)
க்டய
"பண்டு

ஸ்ழடமத்ம்"

யக்கயதர் ணடத்டயல்
ணமஞமக்கவ 'சயஷ்தன்' ¢றும் ளசமல்கயழமண. சயஷ்தன்
ன்மல் 'சயக்க்ஷ ளறுபன்' ன்று அர்த்டம்.

குனகுபமம் ளசய்ட குனபிணயனந்ட மத்டயல்
ணட்டுணயன்ய, த்வடதிறம் திற்சய ளறுகயபன்டமன்
சயஷ்தன். மம், த்வட இண்வனேம் ளசமல்யக்

ளகமடுப்டடமன் சயக்க்ஷ. இப்ழமட சயக்க்ஷ ன்மல் மட்டு

ளசமல்யக் ளகமள்பவடத் டமன் யவக்கயழமம். 'ங்கர ட
சயக்க்ஷ' ன்று ளசமல்கயழமம். அல்ட என ட்ஜ்

டண்வ பிடயத்டமல், 'ஆனேட்கம சயக்க்ஷ, டீபமந்ட
சயக்க்ஷ, ன் ணமடயரி சயக்க்ஷ பிடயத்டடமகச் ளசமல்கயழமம்.
மட்டு ளசமல்யக் ளகமள்பவடழதம டண்வவதழதம

டமன் 'சயக்க்ஷ' ன்கயழமம். சய ணதங்கநில் ங்கர ட
சயக்க்ஷ" ன்ழட ங்கர டத்டக்குத் டனகய டண்வ
ணமடயரி ஆகயட ன்கயமர்கள் - அட ழபறு பிதம் என
குனகுத்டயல் சயஷ்தமபன் ப்டி ஆசயதிரினக்கு

கட்டுப்ட்டு பிதணமக இனக்கயமழம அப்டிழதடமன்
என ணடத்வடச் ழசர்ந்டபன் அடன் ளகமள்வககறக்கும்,
அந்ட ணடமசமர்தனக்கும் கட்டுப்ட்டு

அங்கயதினக்கழபண்டும் ன் கனத்டயல் யக்கயத
ணடத்வட குனமக் ஸ்டமித்டமர். அடயழ யந்ட ணடம்.
இஸ்மம் இண்டின் அம்சங்கறம் இனக்கயன்.

இஸ்மம் ணடத்டயல் கட்டுப்மடு ளமம்றம் மஸ்டீ.
டங்கநவத ணடக்ழகமட்மடுகறக்கும்,

வ்டமடேஷ்மங்கற -க்கும் னஸ்ீ ம்கள் கட்டுப்ட்டு
இனக்கயணமடயரி ணற் ணடங்கநில் ளசமல் னடிதமட.

இப்டிப்ட் அக்கக் கட்டுப்மட்வ குனமக், டமம்
ஸ்டமித்ட யக்கயத ணத்தஸ்டர்கறக்கு னக்தணமக
வபத்டமர் .அந்ட ணடஸ்டர்கள் குனகுத்டயல் ணமஞபர்கள்
குனறக்குக் கட்டுப்டுகய ணமடயரி ணடத்டவபனக்கு

அங்கய க்க ழபண்டும் ன்று கனடயமர். அடமல்டர்ன்
அந்ட ணடத்டவபனக்கு 'குன' ன்ழ ளதர் வபத்டமர்.
'சயஷ்த' ன்டடமன் 'யக்' ன்மதினக்கயட.

ஞ்சமப்

க்கங்கநில் அடமபட யக்கயத ணடம் பினேள்ந

இங்கநில் ழபட அத்ததம் ளசய்கயழமட "" ¢

அக்ஷத்வட "க" ¢றுடமன் உச்சரிப்மர்கள் உடமஞணமக
"பிம" ன்று னனலக்டத்டயல் பனபவட
அபர்கள்"பிகம" ன்ழ ளசமல்பமர்கள். அழட
ந்தமதத்டயல் 'சயஷ்த'பிறம் ' ன்ட 'க'பமகய 'யக்'
ன்மகயதினக்கயட. இட ன் ஊம். 'சயக்ஷக' ¢ட
'யக்' ன்மகயதினப்டமகறம்

ஊயக்கமம். குனடமன்

சயக்ஷகர். ணற்பர் சயஷ்தர். 'ச' வப , ன்ளல்மம்
பக்ழக ணமற்யபிடுபமர்கள்!கவசய றேத்டக்கவந

னறேங்கயபிடுபமர்கள். ஆவகதமல் 'சயக்ஷக' ன்டம் 'யக்'
ஆகயபினடினேம்.
பிதம் ன்ட ணிடனுக்கு இனக்கழபண்டித னடல்
குஞம். அடமல்டமன் 'அபிதம் அத' ன்மர் ம்

ஆசமர்தமள். அபிதம் ழமமல் அக்கம் பந்டபிடும்.
இனபிட அக்கம்

ளடய்பத்டயன் குல் (மன்கமம் மகம்)
க்டய
"பண்டு

ஸ்ழடமத்ம்"

இனபிட அக்கம்
இந்ட அக்கத்டயழ இண்டு டயனுற உண்டு.
இண்டு பிடத்டயல் ணடேஷ்தனுக்கு அக்கம் ற்
ழபண்டும். என்று, இந்த்ரிதங்க்ள் அங்கயதினப்ட,
அடமபட கண் கண்வடப் மர்க்கக் கூமட, ணவ

பிகமப்டுத்டம் கமட்சயகவந அட மர்க்கக்கூமட. ஆத
டர்சம் ழம ல் கமட்சயழத ளழபண்டும். அழட

ணமடயரி கமட அஸ்பணம, மஸ்டயகணம சப்டங்கவநக்

ழகட்கக்கூமட. மண கயர்த்டம், ஸ்ழடமத்ம் ன்யப்டிழத
ழகட்கழபண்டும். பமய் சயத்ட சுத்டயக்கு மி
உண்மக்குகய ணட ணமம்மடயகள், ளபங்கமதம் ணமடயரி
டமர்த்டங்கவநத் டயன்க் கூமட. த்ப

அிவ்னத்டயக்கம ஆமம், வழபத்தணம ப்மடம்
ஆகயதபற்வழத சமப்ிழபண்டும். பமதமல் ளசய்கய
இன்ளமன கமர்தம் ழச்சு. அட வ்னடமபிறம் பம்ிறம்
சண்வதிறம் ளசபமகக்கூமட. கபந் மணமவபச்

ளசமல்படற்ழக பமக்கு ப்ழதமணமக ழபண்டும். சரீம்
ன்வடக் ளகமண்டு கர ழ்த்டணம சயற்யன்ங்கவந
ளமணல், அவடக் ளகமண்டு ழமகமழண

ண்ஞழபண்டும், னவனேம் ப்டக்ஷயஞனம் ணஸ்கமனம்
ண்ஞழபண்டும். இப்டி இந்த்ரிதங்கவநக் ளகட்
பனயதில் ழமகபிமணல் அக்கய ல்டயழழத

ளகமண்டுபனபட எனபிடணம அக்கம். இவட 'சணம்',
'டணம்' ன்று

ளசமல்பமர்கள். "டவழத ய பஞங்கமய்'

மயல் அப்ர் ஸ்பமணயகள் இப்டித்டமன் எவ்ளபமன
அபதபத்வடனேம் கபத்ணமக ஆக்குகயவடச்
ளசமல்யதினக்கயமர்.

'சண'த்ழடமடு 'டணம்' ன்வடச்

ழசர்த்ட 'சண டணமடய' ன்று

ளசமல்படண்டு. 'டணம்' ன்ட ணவ அக்குபட.
இண்டு பிடணம அக்கத்டயல் என்று ளபறுழண
இந்த்ரிதங்கவந ணட்டும் ளபநிதில் ளகட் கமர்தத்டயல்
ழமக பிமணல் டடுப்ட - இடடமன் சணம். அக்கத்டயல்
இண்மபட டயனும டணம் ன்ட ணவழத,
உள்ழந றேகய ண்ஞத்வடழத அக்கயபிடுபட.

கமர்தத்டயல் ளகடுடல் ளசய்தமணல் இந்த்ரிதங்கவந
அக்கயபிமம். ஆமறம் ணமட அந்டக்
ளகட்டகவநழத கல்ித்டக்ளகமண்டு, அடமபட
ணமயகணமக அந்டக் ளகடுடல்கவநச் ளசய்ட ளகமண்டு
அடயழ ந்ழடமப்ட்மல், ளபநி அக்கத்டமல் என

ப்ழதமனம் இல்வ. உள்நக்கம்டமன் 'டணம்', ன்ட.
ஆமல் இந்ட உள்நக்கம் யத்டயப்ட ளமம் ச்ணம்.
னடயல் ளபநி அக்கணம 'சண'த்வடப் னகயப் னகய
னன்ழயமல்டமன், ிகு 'டணம்' உண்மகும். கர வடதில்
கூ ஏரித்டயல் (2-59) கபமன் ளசமல்யதினக்கயமர்.
ஆமத்வட பிட்டுபிட் எனத்டனுக்கு (இங்ழக
'ஆமம்' ன்கயழமட

கபமன் பதிற்றுச் சமப்மட்வ

ணட்டுணயன்ய கண், கமட, னெக்கு, பமய், சரீம் ஆகயதவப
அடேபிக்கயன் ல்ம பித றகங்கவநனேழண
குயப்ிடுகயமர். இப்டி ஆமம் ண்டபவட
பிட்டுபிட்பனுக்கு) அடேழமக்தணம அந்ட பஸ்டக்கள்
பிட்டுழமழடமடு ரி. ஆமறம் அந்ட பஸ்டக்கவந
அடேழமகம் ண்டபடயல் இபன் அவந்ட னசயதின்
பமவ ணட்டும் ணயல் இனந்ட ளகமண்டுடமன்

இனக்கும். அந்ட னசயனேம் ழமய், ணஸ் ப்ழமட னர்ஞ
ரிசுத்டணமக ஆகும்? ணமத்ணமவபப் மர்த்டபிட்மல்
அப்னம்டமன் இபனுக்கு ளபநி பிதமடேழமகத்ழடமடு
(ளபநி டேகர்ச்சயழதமடு) உள்ழநனேம் மடேழமக இச்வச
ளடமவனேம் ன்கயமர்.
"அப்டிதமமல்

ணயயனந்ட பிதபமவ

ழமமல்டமன் ணமத்ண டர்சம் கயவக்கும் ன்ட

ரிதம? அல்ட இங்ழக கபமன், 'ணமத்ண டர்சம்

கயவத்டமல்டமன் ணயயனந்ழட பமவழமகும்'
ன்று ளசமல்பட ரிதம? இட ன், 'கல்தமஞணமமல்
வத்டயதம் ளடநினேம், வத்டயதம் ளடநிந்டமல்
கல்தமஞணமகுண' ன்கய ணமடயரி அல்பம இனக்கயட?"
னடயல் ணக்கு 'ணஸ் சுத்டணமக ழபண்டும்' ன் டமம்
இனக்கழபண்டும். 'ணயயனந்ட பமவகள், வனத
னசயகள் அடிழதமடு ழமகழபண்டும்' ன் டமனம்,
டபிப்னம் இனக்கழபண்டும். டபிப்ன இனந்டமறம் இட
ழசயழ யத்டயத்ட பிமட. அடற்கமக
ளபநிதிழதமபட இந்த்ரிதங்கநமல் றகங்கவந

அடேபிக்கமணல் 'சண'த்வட அப்தமம் ண்ஞ ழபண்டும்.
அடயழ னன்ழ ழமகப் ழமகத் டமமகழப ளகமஞ்சம்
ளகமஞ்சணமக 'டண'னம் வககூ ஆம்ிக்கும் -

ணயயனந்டம் பமவ ழபகம் குவந்டழமக
ஆம்ிக்கும். குவனேழண எனயத அட னர்ஞணமகத்

ளடமவந்ட ழமகமணல் அவ்பப்ழமட பறேக்கயபிட்டுக்
ளகமண்டுடமன் இனக்கும். உயதடி உத்த்படயல் பறேக்கு
ணத்டயல் றுகயபின் கவடதமக, த்டவ

பறேக்கயமறம் மம் பிமனதற்சயனேன் ழணழ
ப்மர்க்க ழபண்டும். இடயழ ம் அந்டங்க சுத்டத்வடத்,
ச்த்வடவதப் மர்த்டப் ணமத்ணமழப ணக்குக் கவசயதில்
டர்சம் டனபமர். அந்ட டர்சம், என்று, குஞணமக
அபனுவத கமனண்த, மபண்த
னெர்டயடயதனுவதடமதினக்கமம், அல்ட, அனொத்டயல்
யர்குஞணமக அபனுவத ஜமமந்டத்வட ம்

ஆத்ணமபில், ஆத்ண ஸ்பனொணமகழப அடேபிப்டமக

இனக்கமம். ப்டிதமமறம் ளகமஞ்சம் அவ்பப்ழமட
மவ ணமவதமக அந்ட டர்ச னசய

கயவத்டபிட்டமமல் ழமடம், அப்னம் இந்ட ணஸ்
என மறம் அவடபிட்டுபிட்டு? ணற் னசயகநில்,
பமவகநில் ஆன இங்கய னறேகயப்ழமகமட.
அடற்கப்னம் பனக்கல் இனக்கமட.

சணம், டணம் ன்பற்வ 'சணமடய ட்க ம்த்'
ன்டமக ஆத்ண மகடனுக்கு இனக்க ழபண்டித ஆறு
ம்த்டக்கநில் ம் ஆசமர்தமள் வபத்டயனக்கயமர்.
'சண'த்ழடமடு

ழசர்ந்ட யவடமன் 'சமந்டய' : 'டண'த்ழடமடு

ழசர்த் யவ 'டமந்டய ப்டும். இப்ழமட 'சமந்டய' ன்
பமர்த்ட ம் ல்ழமர்க்கும் ளடரிகயட. 'டமந்டய' ன்

பமர்த்வட அவ்பநபமகத் ளடரிதமட. ணத்ட ஸ்பஸ்டய
பசம் ளடரிந்டபர்கநமமல், அடயழ ஆசமர்தமவநச்
ளசமல்கயழமட 'சமந்டய டமந்டய னம்மம்' ன்று பனபவட
கபித்டயனப்ீர்கள். "ட்டீ" ஸ்ழடமத்த்டயல்

கபத்மடமள் கபமிம் சமந்டய, டமந்டய இண்வனேம்
ப்மர்த்டயக்கயமர்.
ண அக்கம், னன் அக்கம் இடகறக்கு னந்டய
நிவணழதமடு ஞிபமக இனக்கய அக்க குஞம்
இனக்கழபண்டும். சணம் ழபடம், டணம் ழபடம் ன்று
கபமிம் ழபண்டிக்ளகமள்நழப அக்க குஞணம
பித ணப்மன்வண இனந்டமல் டமழ னடினேம்? அடமல்
னடயல் 'அபயதம் அத' ன்று ஆம்ித்டமர். அப்னம்
'பிஷ்ழஞம!' ன்று

கூப்ிட்டு கபமவப் க்கத்டயல்

யறுத்டய வபத்டக்ளகமண்டு,

டணத ண :
சணத பித ம்னக த்னஷ்ஞமம்
ன்கயமர். "ணறக்கு 'டமந்டய', 'டணம்' ழபண்டும், அவடப்

ண்ட. ன் ணவ அக்கு. பித றகம் ன்கய
கமல் ீவத் ழடடி ஏடுகய இந்த்ரிதங்கறக்கு 'சமந்டய
ழபண்டும், அபற்வ அக்கய, 'சண'த்வட உண்டு ண்ட"
ன்கயமர்.
"டணத

ண:" ன்டம், "சணத பித" ன்டம் இத்டவ

ழம் மன் ளசமன்டயயனந்ட உங்கறக்குப்

னரிந்டயனக்கும். "ம்னக த்னஷ்ஞம" ன்று பனகயழட, அட
ன் ன்று ளசமல்கயழன்.
கமல் ீர்
ளடய்பத்டயன் குல் (மன்கமம் மகம்)
க்டய
"பண்டு

ஸ்ழடமத்ம்"

கமல் ீர்
"ம்னக

த்னஷ்ஞம" ன்மல் "கமல் ீர்" ன்று அர்த்டம்.

ன் அப்டி அர்த்டம்?

இடயழ 'ம்னகம்', 'த்னஷ்ஞம' ன்று இண்டு பமர்த்வடகள்
இனக்கயன். 'ம்னகம்' ன்மல் பிங்கு ன்ட ளமட
அர்த்டம். அழடமடுகூ ம்ஸ்க்னடத்டயல் 'ம்னகம்'

ன்மழ பிங்கயத்டயல் குயப்மக ணமன் ன் என
ப்மஞிவத பிழசணமகக் குயக்கும்.

ம்ஸ்க்னட பமர்த்வடகவநத் டணயனயல் பனங்குகயழமட
சயடயல் அர்த்டத்டயல் பித்தமம் ற்டுகயட. டணயனயல்
ணயனகம் ன்மல் ளமடபம பிங்கயம் ணட்டும்டமன்.
ஆடு, ணமடு, கறேவட, குடயவ, ணமன், னய, சயங்கம் ல்மழண
ணக்கு ணயனகம்டமன். ம்ஸ்க்னடத்டயல் இந்ட அர்த்டம்
இல்மணயல்வ. ஆமறம் ணமவ ணட்டும் குயப்மக
ம்னகம் ன்று ளசமல்பட ம்ஸ்க்னட பனக்கு.
"ம்னகமஞி", "ம்னகடன்" ன்ளல்மம் ணசயபனுக்கு
ன் ளதரினக்கயட ன்மல், அபர் வகதிழ என

ணமவப் ிடித்டக் ளகமண்டினப்டமல்டமன். இட ணமடயரி
இன்ளமன பமர்வட "சு" ன்ட. "சு" ன்மல் டணயனயல்
ணமடு, ஆிம் என்வத்டமன் யவப்ழமம். ஆமல்

ம்ஸ்க்னடத்டல் "சு" ன்மல் அட ஆடு, ணமடு, குடயவ,
கறேவட, னய, சயங்கம், ணமன் ஆகயத ல்ம பிங்கனேம்
குீக்கும். அடயழ குயப்மக தஜ்ஜத்டயல் யதமகும்

ம்னகத்வடப் சு ன்மர்கள். ஆடுடமன் ளனம்மறம்
யதமபடமல் தஜ்ஜ சு ன்மழ ஆடு ன்றுடமன்

அர்த்டணமகும். ணமட்டுக்கும் அந்டப் ளதர் உண்டு. மண
யவதிறள்ந ணடேஷ்தனும் கூப்
சுடமன்!கமவநணமட்வ பமணமக
வபத்டக்ளகமண்டினப்ழமடு, ீபமத்ணமறக்ளகல்மம்
ழணம ணமத்ணமபமகறம் இனப்டமல் ஈச்பவப்
"சுடய" ¢ன்கயழமம். அபர் ம்னகமஞி, சுடய
இண்மகறம் இனக்கயமர்.

ம்ஸ்க்னடத்டயல் ணமித்வட ணட்டும் பிழசணமகக்
குீப்ிடும்"ம்னக" ன் ளசமல்மல் மம் ல்ம

ப்மஞிகவநனேம் குயப்ிடுகயழமம் ன்மல், இடற்கு
ணமமக ல்ம ப்மஞிகவநனேம் குயப்ிடுகய "சு" ன்
ளசமல்மல் ணமடு என்வ ணட்டுழண குயப்ிடுகயழமம்.
இங்ழக "ம்னக த்னஷ்ஞம" ன்கயழமட 'ம்னகம்' ன்மல்
'ணமன்' ன்று

அர்த்டம். 'த்னஷ்ஞம' 'டமம்', 'ீர் ழபட்வக'

ன்று அர்த்டம். Thirst ன் பமர்த்வடனேம்
'த்னஷ்ஞம'பியனந்டடமன்

பந்டயனக்கும் ழமயனக்கயட.

"ம்னக த்னஷ்ஞம" ன்மல் "ணமின் டமம்" ன்று
அர்த்டம்.
ணமின் டமத்டக்கும் கமல் ீனக்கும் ன்
ம்ந்டம்?

மவபங்கநில் யவத ணமன் கூட்ங்கள் இனக்கும்.
அபற்றுக்கு ளபதில் கமத்டயல் "ம ம" ன்று
டமம் டுக்கும். ஆமல் மவபத்டயல் ம்

கயவக்குணம? கயவக்கமபிட்மல் ழமகயட. அங்ழக
ழண கயவக்கமட ன்டமபட ளடரிந்டபிட்மல் ணமன்
கூட்ம் மவ பத்வட பிட்டு ளபநிதிழ உள்ந ீர்
பநனள்ந மட்டுக்கு ஏடிபந்ட உதிவக் கமப்மற்யக்
ளகமள்ந னடினேம். ஆமல் இவடனேம் ளசய்த னடிதமணல்
ழண இல்மட மவபத்டயல் ம் இனக்கய
ணமடயரி என ணமற்று மம் க்கயட. அடடமன்
கமல்ீர் ன்ட. ப்டயிம்ம் (reflection) , எ£ ¤ச் சயடல் (
refraction ) 'டயதரி'கவநக்

ளகமண்டு தன்யல் இவட

பிநக்குகயமர்கள். ளணமத்டத்டயல் இட ன்ளபன்மல்,

மவபம் ணமடயரிதம என பிஸ்டமணம ளபநிதில்

ளமம்றம் உஷ்ஞம் யப்ழமய், கமற்று ப்ழடசம் ழசமகய
பிடுகயழமட, டெத்டயயனட மர்க்கயபர்கறக்கு
த்டயழ ப்டயிம்ம் ளடரிகயணமடயரி ணண்ஞிழழத
ளடரிகயட. டெத்டயயனந்ட மர்க்கயழமட ளபறும்
ணஞற்மங்கம னணயழத என டய ஏடுகய ணமடயரி

ளடரினேம். அவட ழமக்கயப் ழமகப் ழமக, அடறம் டள்நிப்
ழமய்க்ளகமண்ழதினக்கும்.
இப்டிப்ட் கமல் ீவப்மர்த்ட ணமன்கள்
பமஸ்டபணம ம் ன் யவத்ட அவடத் ழடடித்
ழடடி ஏடி கவசயதில் ஏனடிதமணல் கவநத்ட,

ளபதியன் உஷ்ஞம் டமங்கமணல், ளமம்றம் ரிடமணமக
ீபவ இனக்கும். ம்ஸ்க்னடத்டயல் 'ம்னக்' ன்மல்
'ழடடுபட' ன்று

அர்த்டம். ஏதமணல் வடதமபட ழடடி

ஏடிக்ளகமண்ழ இனப்டடமன் 'ம்னகம்'. கமல் ீவத்
ழடடி ஏடி ணடிபட ணமன் ன் ம்னகத்டயன் ரிடமணம
கமர்தணமக இனக்கயட!

ழமகளணல்மம் ணமவத ன்று அத்வபட சமஸ்த்த்டயல்
ளசமல்யதினக்கயட.
"அளடப்டி

ணமவத? ழமகம்டமன் கண்டக்குத்

ளடரிகயழட?" ன்று ழகட்மல், "கமல் ீர் கூத்டமன்
கண்டக்குத் ளடரிகயட. அடமல் அட யணமகய பிடுணம?
அப்டித்டமன் இந்ட ழமகனம் என கமல் ீர்" ன்று
அத்வபட க்ந்டங்கநில் ளசமல்யதினக்கயட.
மவப உபவணதின் ளமனத்டம்

ளடய்பத்டயன் குல் (மன்கமம் மகம்)
க்டய
"பண்டு

ஸ்ழடமத்ம்"

மவப உபவணதின் ளமனத்டம்
இந்டக் கமல் ீர் உணமம் ழமகத்வட என
ஸ்பப்ணமக உபணயப்வட பிப் ளமனத்டம்

பமய்ந்டடமகும். ஸ்பப்ம் கமண்கயபவதில் யம்
ணமடயரிழத இனக்கயட. பினயத்டக்ளகமண்ின் அட
அடிழதமடு ளமய்தமகப் ழமய் கற கண் எழ

ஆமணயதின் ண்ஞம்டமன் கபில் பந்ட அத்டவ
ஸ்னஷ்டினேம் ன்று ளடரிகயட. அந்ட ணமடயரிடமன் மம்
அஞ்ஜம டவசதில் இனக்கயணட்டும் ழமகழண யம்

ழம இனக்கயட. ஜமம் பந்டபிட்மல், 'இப்டி என்று
இல்ழப இல்வ, எழ என ணமத்ண த்தம்டமன்
இப்டிப் பவகதம உக ஸ்னஷ்டிதமகத்

ழடமன்யதினக்கயட ன்று ளடரினேம். இடமல் ணமவதவத
ஸ்பப்த்டக்கு எப்ிடுபடண்டு. "ரி, அப்டிதமமல்
பினயத்டக்ளகமண் ிற்மடு எனத்டனுக்கு ஸ்பப்ம்

ளடரிதமட ணமடயரி, ஜமிக்கு ழமகழண ளடரிதக்கூமட
.ஆமல் ண ஜமிகநம ஆசமர்தமள், சுக ப்ம்ணம்

ணமடயரிதமபர்கறம், ழமகம் ன் என்று இனக்கய
ணமடயரிதம மபவ ளகமஞ்சம் இனந்டமல்டமழ' ழமக
உடமஞத்டக்கமக உழடசங்கள் ண்ஞிமர்கள்? ழமகழண
ளடரிதமட யவதில் தமனக்கு தமர் உழடசம்

ண்டபட? ன் உழடசம் ண்டபட, இபர்கள்

உழடசம் ண்ஞிடமல் ழமகம் இபர்கறக்குத்
ளடரிந்டட ன்று டமழ அர்த்டம்? அப்டிதமமல்

இபர்கறக்கு ஜமம் பபில்வதம?" ன்று ழகட்கமம்.
இங்ழக ஸ்பப் உணமத்வடபி கமல் ீர்
உணமம்டமன் ளமனத்டணமக டயல் ளகமடுக்கயட.

எனத்டனுக்குக் கமல் ீர் யணம ம் இல்வ ன்று
ளடரிந்டபிடுகயட. ஆமல் அடற்கப்னனம் அபன்
கண்டக்கு ம் ஏடுகய ணமடயரிதம அந்ட ளமய்த்

ழடமற்ம் ன்மகத் ளடரிந்டளகமண்டுடமழ இனக்கயட?
இட, கமபயனந்ட பினயத்டக்ளகமண்ின் கஞம
அடிழதமடு ளடரிதமட ணமடயரி இல்வ. கமல் ீர் யணம
ீர் இல்வ ன்று ளடரிந்ட ின்னும் அட கண்டக்குத்
ளடரிதத்டமன் ளசய்கயட. இடமல் அபன் அவட ய
ம் ன் யவத்ட ஏடுகயபர்கநிம், "ஏமடீர்கள்.
ம் ணமடயரி கண்டக்குத் ளடரிந்டமறம் அடயல் ம்

இல்வ" று டுத்டச் ளசமல்யத் டடுக்க னடிகயட.
"ம்னக

த்னஷ்ஞம" - "ணமின் டமம்" - ன்

ளசமற்ளமர் அந்ட டமத்டயமல் ழடப்டும் கமல்
ீனக்ழக ளதமகயபிட்ட. இட இக்கயதத்டயல் அங்கம
சமஸ்த்த்டயல் ளசமல்யதினக்கய எர் அஞி (figure of speech )
தின்டி உண்ம ளதர்.
டயனனெர் ஞ்ச இந்த்ரிதங்கவந "மல் சு ந்ட" ¢று
ளசமன்மர். இங்ழக கபத் மடமள் இந்த்ரிதங்கவந
ணமன்கநமகச் ளசமல்கயமர். "கமல் ீவத் ழடடி ஏடி
ஏடிப்ழமய், மபம், கவசயதில் ளபதில் டமநமணல்

ப்மஞவ பிடுகய ணமன்கள் ணமடயரி, இந்த்ரிதக்ஙள்

எவ்ளபமன்றும் எவ்ளபமன பிடணம அல்றகத்வடத்
ழடடித் ழடடி ஏடி பஞமகப்
ீ
ழமகயழட!இந்டக் கஷ்ம்
ழபண்மணப்ம!னன்கநின் இந்ட ழபட்வகவத
அக்குபமய் - சணத பித ம்னக த்னஷ்ஞமம்" ன்று
ணம பிஷ்டபிம் ப்மர்த்டயக்கயமர்.

ழமக பமழ்க்வக என மவபம். இந்த்ரிதங்கறக்கு
றகம் ணமடயரி இடயழ ழடமன்றுகயளடல்மம் கமல் ீர்
டமன்.
என ப்ழடசம் மவபணமக ின் அடயழ ழண
இல்வ. ளமய் ம்டமன் கமல் ீமகத் ளடரிகயட.
ஆமல் அந்ட ப்ழடசம் மவபணமபடற்கு னன் ப்டி
இனந்டட ன்டற்கு யதமயதில் ளசமல்பவடக்

ழகட்மல் ஆச்சர்தணமக இனக்கும். ஆடயதிழ ளரித
மசதங்கநமக, ீர் யவகநமக, னத்ணமக இனந்ட
இங்கள்டமன் ிற்மடு  ணமறுடல்கநமல்

மவபங்கநமகயபிட் ன்று னடத்ப சமஸ்த்த்டயல்
ஆமய்ச்சய ளசய்ட பிநக்குகயமர்கள். னக்தணமக இப்ழமட
மவபணமக இனக்கய ப்ழடசங்கவநத் ழடமண்டிப்
மர்க்கயழமட, அபற்யல் னத்த்டயல் ணமடயரிழத
பமனக்கூடித டயணயங்கயங்கள், ணீ ன்கள் னடயதபற்யன்
றம்னகள், கயநிஞ்சல் சயப்ிகள் னடயத கயவக்கயன்.
இடமல் ஆடயகமத்டயல் ளரித ீர் யவகநமக
இனந்டவபடமன் இன்வத

மவபங்கநமகயதினக்கயன் ன்று ளடரிகயட.
எவ்ளபமன ணதங்கநில் ற்ட் னகம்ம் னடம

ளரிதசங்கநமல் னத்த்டயழ சய இங்கநில் அடி
னணய னற்யறம் ழணறக்கு பந்ட பவநத்டக்ளகமண்டு
அடற்கு டுழப land locked -ஆக னத் ம்
ழடங்கயதினக்கயட. அப்னம் லர்த உஷ்ஞத்டயமறம்,
இன்னும் ழபறு டயனுசம னப ணமறுமடுகநமறம் இந்ட
ம் பற்யப்ழம ிற்மடுடமன், என கமத்டயல்

ீர்யவதமக இனந்ட இங்கழந ிகு ளசமட்டு ம்கூ
இல்மட மவபங்கநமகயபிட் ன்கயமர்கள்.
னழமகம் ன் என்று ஸ்னஷ்டிதமகய ழமழட அடன்
னணயப்குடயதில் டமன் ணடேஷ்த இம் ீபிக்க ழபண்டும்
ன்றும் ங்கல்ணமகய, அடயழ ணடேஷ்தனுக்குத்

ழடவபதம டமன்தம் பிவநதறம், டயகள் ஏறம்
ற்மடுகள் ஆகயதினக்கயன். இந்ட ப்ஞ்ச

யர்ணமஞத்வடப் ற்யக்ளகமஞ்சம் யவத்டப் மர்த்டமழ
ளமம் பிசயத்ணமகறம், ப்ணயப்மகறம் இனக்கயட.
கவசயதில் இளடல்மம் ளமய், கமல் ீர், ம்னக

த்னஷ்ஞம ன்றுடமன் இத்டவ மனய ளக்சர் அடித்ழடன்.
ஆமல் என கமல் ீர்க்கூக் கண்டக்குத்
ளடரிகயபவதில் ணமபிசயத்ணமக இனப்டழமல், இந்ட
ழமகம ணமவதனேம் கபமன் ண பிசயத்ணமகத்டமன்
யர்ணமஞம் ண்ஞிதினக்கயமன். இடயல் இங்ழக என
ணவ இனக்கயட. அங்ழக என ள்நத்டமக்கு இனக்கயட.
இன்ழமரித்டயல் எனடய ஏடுகயட ன்மல், இவப
எவ்ளபமன்றுக்கும் என ப்ழதமம் இனக்கயட, அர்த்டம்
இனக்கயட. ளடயகணம ழமகத்டயல் ஆறு, ணவ,
ணளபநி ன்று  டயனுமக வபத்ட, ீப

வசடன்தனள்ந ப்மஞி பர்க்கத்டயறம், ணடேஷ்தன், ம்னகம்,

க்ஷய, ீர் பமழ்ப, யம் பமழ்ப ன்ளல்மம் 

டயனுமக வபத்ட, இபற்வளதல்மம் ஆடய பிசயத்ணமக
என்ழமளமன்று ளமனத்டய இதற்வக ன் ளதரில்
ணமத்ணம ீ வ ளசய்கயமர். அந்ட ீ வதில் சய
ணதங்கநில் ளமனத்டணயல்மணல் பிரீடணமகறம்
டநித்டநி ளசய்டபிடுகயமர். னறேக்கப்

ளமனந்டயதினந்டபிட்மல் இந்ட ழமகம் டமன் னறே
யம் ன்று ற்ட்டுபிடுழண!அப்டித் ழடமன்க்கூமட

ன்றுடமன் ழமயனக்கயட, இடயழ ளமனத்டணயல்மணல்
பிரீடணமகறம் டமபட அவ்பப்ழமட த்டயக்
கமட்டுகயமர். அடமல் டமன் என னகம்ம் பனகயட, என
ரிணவ ளபடிக்கயட. இம்ணமடயரி என்மக,

னத்த்டயழ சய மகம் யப் குடயழதமடு ழசர்ந்ட
மவபணமகயட.
ஆடயதிழழத ணடேஷ்தனுக்கு இனப்ிணமக
ங்கல்ணம னணயதில், அபனுவத பமழ்றக்கு
அபச்தணம ணவன, டய, திர் ச்வச ல்மம்

இனக்கயன். ஆமல் இப்ழமட பிரீடணமக னணயழதமடு
னத்ப்குடயனேம் பற்யச் ழசர்கயழமட, இப்டிப்ட்

மவப னணயதில் ணவனனேம் இல்வ, திர் ச்வசனேம்
இல்வ. ஆடயதில் ணமத்ணம, 'இட கல் ப்ழடசம்,
அடமல் இந்ட இத்டயல் த்டயன் உள்ழநமட்ம்
ழபண்மம்' ன்று வபத்ட பிட் இம்டமழ இப்ழமட
யப்குடயழதமடு ழசர்ந்ட பிட்ட, அப்டிச்
ழசர்ந்டபிட்ட ன்டற்கமக அபர் வனத இதற்வக
பிடயகவந ணமற்யபிடுபடயல்வ. இடமல்டமன் என

கமத்டயல்  ப்பமணமக இனந்ட இழண ிற்மடு
ளசமட்டு ம் இல்மட ளமட்மகய பிடுகயட!
மம - மகம்
ளடய்பத்டயன் குல் (மன்கமம் மகம்)
க்டய
"பண்டு

ஸ்ழடமத்ம்"

மம - மகம்
மவப பிதணமக ன் 'ரிர்ச் என்வச்

ளசமல்கயழன். இப்ழமட மம மவபணமக
இனப்ட என கமத்டயல் னத்ணமக இனந்ட இம்
ன்று யதமயக்கமர்கள் ளசமல்கயமர்கள். உங்கறக்கு
மணமதஞக் கவட ளடரிந்டயனக்கமம். கன் ன்
மமபின் ிள்வநகள் டமன் னணயவத ளபட்டிக்ளகமண்ழ
ழமய் னத்த்வட உண்மக்கயமர்கள் ன்று அடயல்
ளசமல்யதினக்கயட. க னத்ர்கள் ளபட்டிதடமழழத
னத்த்டக்கு "மகம்" ன் ளதர் ற்ட்டினக்கயட.
மகம் ன்டடமன் ணனபி 'மம'
ன்மதினக்கயளடன்று யவக்கயழன்.

இந்டயதமபில் மஸ்டமம் இப்டிப்ட் என

மவபணமகத்டமன் இனக்கயட மவபத்டக்கு
ம்ஸ்க்னடத்டயல் 'ணனபமடிகம' ன்று ளதர்.
இடமல்டமன் மஸ்டமன்கமர்கவந மம் 'ணமர்பமடி'
ன்று ளசமல்கயழமம்.

என கமத்டயல் உதிவனேம் ளசனயப்வனேம் ஊட்டுபடம
ம் னத்ணமக இனந்ட இழண இப்ழமட

மவபணமக இனக்கயட ன்கய ணமடயரி, இந்ட ழமக
பமழ்பம மவபனம் உதினக்கு மணம
ணமத்ணமபிணயனந்ட பந்டடடமன்!ஆமல் அடயழ

இப்ழமட ஆத்ணமவப பநர்க்கய மம் இல்வ. கமணம்,
க்ழமடம் னடம கமல் ீழமட்ம்டமன் ம்வண
இறேக்கடித்ட, அவதமக அவத வபத்ட, மசம்

ண்டகயட. இவடத்டமன் ஆசமர்தமள் "பித ம்னக
த்ஷ்ஞம" ன்மர்.
னடயல் பிதத்வட, நிவணவத ழபண்டிமர். ிகு

ண அக்கத்வட ப்மர்த்டயத்டமர். அப்னம் இந்த்ரிதங்கள்
பிடணம ஆவசக் கமல் ீவ ழமக்கய எமணல்

இனக்கும்டி அபற்யன் டமத்வட அக்கச் ளசமல்கயமர்.
ன் டமந்டயக்குப் ின் சமந்டய?
னடயல் ளபநிப்னக்கனம், அடற்கப் ிற்மழ உள்
பிதணம ண அக்கனம் யத்டயக்கும் ன்மறம்
இங்ழக ன் ணமறுடமக, னடயல் ண அக்கணம
டமந்டயவதனேம், ிகு னக்கணம சமந்டயவதனேம்

ளசமன்மர் ன்மல், இந்டப் னக்கனம் ண அக்கம்
ன் க்ஷ்தத்டக்கு மடம் ன்று
உஞர்த்டபடற்கமகத்டமன். ண அக்த்டக்கமக அல்மணல்,
ழபறு கமஞங்கறக்கமகறம் னவ அக்கமம்.
கண்ஞிழ ளகடுடல் ன்மல் யிணம மர்க்கமணல்

அந்டப் னவ அக்கச் ளசமல்கயமர்கள். குயல் னண்
ன்மல் ணட ணமம்மடயகவநச் சமப்ிக்கூமட

ன்கயமர்கள். இங்ளகல்மம் என னின் ஆவசவத
அக்குபவட ண அக்கத்டக்கு பனயதமகச்

ளசமல்பில்வ. இப்டிதில்மணல் ணஸ்
அங்குபடற்கு பனயதமகழப இந்த்ரித தம் ளசய்படடமன்
ஆத்ணமிபினத்டயக்கு ழபண்டிதட ன்டமல், அந்ட
க்ஷ்தத்வட ணக்கக்கூமட ன்ழ, னடயல்

க்ஷ்தணம ண அக்கத்வட ப்மர்த்டயத்டபிட்டு,
அடற்கப்னம் அடற்கு மடணமக னக்கத்வடச்
ளசமன் ணமடயரி ழடமன்றுகயட.
"ன்

அங்கமப்ிமரித்ட அபிதத்வடப் ழமக்கு.

ணவ அக்கு. பித றகணம கமல்ீவ ழமக்கய
ஏடுகய ன் இந்த்ரிதங்கவநக் கட்டிப்ழமடு" ன்று

இடபவ என க்டன் டன்நபில் ப்மர்த்டயத்டக் ளகமள்ந
ழபண்டிதவடளதல்மம் ளசமன்மர் றோ ஆசமர்தமள்.

எனத்டனுக்கு நிவண பந்ட, ணறம் இந்த்ரிதனம்
பசணமகய ஆவசப் னர்த்டயக்கமக அவதமக அவபடம்
னடிந்ட பிட்ளடன்மல், அப்னம் டன்நபில்
ழபளமன்றுழண ழபண்மம்..
டட உய்ழபமடு உகனம் உய்த
ளடய்பத்டயன் குல் (மன்கமம் மகம்)
க்டய
"பண்டு

ஸ்ழடமத்ம்"

டட உய்ழபமடு உகனம் உய்த

ஆமல் ஆசமர்தமள் இப்டித் டன்நபில்

ழணமக்ஷத்டக்கம உமதங்கவந மடயத்டக்
ளகமள்பழடமடு ப்மர்த்வவத யறுத்டபில்வ. அபர்
ழமகளணல்மம் ளமய், ணமவத ன்று என க்கம்
ளசமன்பர் ன்மல், இன்ளமன க்கம் ழமகம்

னறேடயனம் ண கனவஞ ளகமண்பர். ழமகம் ளமய்
ன்று அபர் ளசமன்ழமட இட ணடி ணகன் ணமடயரிழதம
னதல் ளகமம்ன ணமடயரிழதம னறேப்ளமய் ன்று

ளசமல்பில்வ. ழமகம் என ஸ்பம் ணமடயரி
ன்வடழத ணமவத, ளமய், ன்மர். ஸ்பப்ம் ன்ட
ணடிணகன் ணமடயரிழதம, னதல் ளகமம்ன ணமடயரிழதம என
கமறம் இல்மட ளமய் இல்வ. ஸ்பப்ம் கமடகய
பவக்கும் அட இனக்கத்டமன் ளசய்கயட. ளமம்றம்
யம் ணமடயரிழத இனக்கயட. ஆமறம் பினயத்டக்ளகமண்
ின் ளமய்தமகய பிடுகயட இப்டி அவ குவ

உண்வணதமக இனப்வடத்டமன் ணமவத, ணயத்வத,
ப்மடயமயக த்தம் ன்ளல்மம் ஆசமர்தமள்

ளசமல்யதினக்கயமர். ழமகத்வடழத னறே த்தம் ன்
யவத்ட மம் டடுணமயக்ளகமண்டினக்கயழமம். ம்வண
ஜமிகநமக பினயக்கப் ண்ஞி, இந்ட ஸ்பப்த்வடக்
கவத்டக்ளகமள்றம்டிதமகச் ளசய்தழபண்டும்
ன்கயவடழத என ன்ண வ்டம் ணமடயரி

வபத்டக்ளகமண்டு, ண கனவஞனேன் ணக்கமக ளமம்
இந பதயயனந்ழட அறக்கமணல் சயக்கமணல் னென்று
டவப இந்டழடசம் னறேபவடனேம் சுற்ய ஞ்சமம்
ளசய்டபர் ம் ஆசமர்தமள். டமம் டம கமனம் இனந்ட

ளகமண்டினந்ட ணஜம யவதிழழத ஆத்ணமமணமக
அபர் மட்டுக்கு உட்கமர்ந்ட ளகமண்டினக்கமம். ஆமல்

அபர் அப்டிச் ளசய்தமணல் க்ஷஞம்கூச் சும்ணமதிமணல்,

இத்டவ மஷ்தம் றேடயமர், ஸ்ழடமத்ம் றேடயமர், ஊர்
ஊமய்ப்ழமய் பமடம் ண்ஞிமர், ழக்ஷத்ம் ழக்ஷத்ணமகப்
ழமய் னெர்த்டய ப்டயஷ்வ, தந்த் ப்டயஷ்வ ன்யப்டிப்
ண்ஞிமர் ன்மல் இத்டவக்கும் கமஞம்
அபனவத அநபி னடிதமட கனவஞடமன்.

அடமல்டமன் இந்ட ட்டீ ஸ்ழடமத்த்டயல் ணம
பிஷ்டபிம் ப்மர்த்டவ ண்டம்ழமடம், அபிதம்
அத, டணத ண : சணத பித ம்னக த்னஷ்ஞமம்
ன்டமக என க்டன், டன் யவறக்கம கத்வடனேம்
ழபண்டிக் ளகமள்பழடமடு யறுத்டமணல், இவடத் ளடமர்ந்ட,
னட டதமம் பிஸ்டமத
ன்கயமர்.
"உதிர்க்கும்

னறேடயனம் ன் அன்வ, அனவந,

டவதவத பிஸ்டமணமக ஆக்கு அப்ம!" ன்று
ப்மர்த்டவ ண்டகயமர்.

இங்ழக 'னடம்' ன்மல் 'ப்மஞி பர்க்கம்', 'உதிர்க்கும்.'
டமன் உய்பழடமடு, டட அன்ிமழ உவகனேம் உய்தப்
ண்ஞழபண்டும் ன் யவத்டச் ளசமல்கயமர்.
த்டவ ஜமம் பந்டமறம் ழமடமட, ஹ்னடதடடயல்
டவதவத ளமப்ிக் ளகமண்டு ணஸ்ட ீபமசயகறக்கும்
ல்ட ண்ஞிக்ளகமண்ழ இனக்கழபண்டும். 'சங்கர்'

ன்மழ 'ல்ட ண்டகயபர்' ன்றுடமன் அர்த்டம் (
root - meaning) . சம்

- ல்ட, கர் ளசய்கயபர்.

ிள்வநதமவப் ற்ய கனக்கும் ளடரிகய
'சுக்மம்டம்' ச்ழமகம்

ணமடயரி, எவ்ளபமன ஸ்பமணய

ற்யனேம் மநணம ச்ழமகம் இனந்டமறம் டமபட
என்று ளமம் ப்யத்டணமக இனக்கும். றோ மணன்
ன்மல் 'ஆடமம் அர்டமம்' னக்கும்

ளடரிந்டயனக்கும். ஸ்படய ன்மல் 'தம குந்ழடந்ட'
அழகணமகப்  ழனக்குத் ளடரினேம். பிஷ்டறக்கு
'சமந்டமகமம்

னக சதம்' ச்ழமகம். அம்மறக்கு "ர்ப

ணங்கந ணமங்கல்ழத". இந்ட ணமடயரி ம் ஆசமர்தமவநப்
ற்ய ப்யத்டணமக இனக்கய ச்ழமகம்.
ச்னடய ம்னடய னமஞமமம் ஆதம் கனஞமதம்
ணமணய கபத்மட சங்கம் ழமக சங்கம்
இடயழ னடயல் அபர் ழபடம் (ச்னடய) , சமஸ்த்ம்
(ஸ்ம்னடய) , னமஞம் ல்மபற்றுக்கும் உவபிணம
(ஆதணம) ணம ளரித அயபமநி ன்று

ளசமல்யபபிட்டு, அப்னம் "கனஞமதம்", அபர்
கனவஞழத குடிளகமண் என ழகமதில் ன்ம்

ளசமல்யதினக்கயட. னடிக்கயழமடம், அபர் சங்கர்,
ழமகத்டக்ளகல்மம் சம் - கர், ல்வடச் ளசய்பர்
ன்ம் ளசமல்யதினக்கயட. க ீபர்கநினம்

கனவஞ, ர்பனட டவத ஆசமர்தமநின் குஞபிழசம்.
ஆசமர்தமள் ஜமத்டயறம் னத்ம், கனவஞதிறம்
னத்ம். அடமல்டமன் ணக்கும் ப்மர்த்டவ ண்ஞச்
ளசமல்யக்ளகமடுக்கும்ழமட ஆத்ணமிவ்னத்டயழதமடு

யறுத்டமணல், னட டவதவத ழபண்டிதக்ளகமள்நச்
ளசமல்கயமர்.

இங்ழக "னட டவதவத பிஸ்டமப்டுத்ட ன்று ணம
பிஷ்டபிம் ழபண்டிக் ளகமண்பர், 'சயப அமட
க்ஷணம ஸ்ழடமத்ம்' ன்டயல் ழணச்பவ
ப்மர்த்டயக்கும்ழமட.

ப்மஞிமம் யர்டதத்பண ணமனழடபம் ணண சுழட!ந்ண
ந்ணமந்டழம் ன்கயமர்.
("ளௌழமயத்தம்

ன்று ஆம்ிக்கும்) அந்ட

ச்ழமகத்டயல் 'க்கு இன்ின் ல்டகள் ழபண்டும்'
ன்று ளசமல்மணல், 'ன்ிம் இன்ின் ளகட்டகள்
ழசமணயனக்க ழபண்டும்' ன்று பற்வச் ளசமல்யக்
ளகமண்ழ ழமகயமர். அந்ட பரிவசதில்டமன், "க்கு
ப்மஞிகநிம் யர்டவத (டவததின்வண) ன்ண

ன்ணத்டயறம் ற்மணல் இனக்கட்டும்" ன்கயமர்.
ம்ம னெர்த்டயதம ஈச்பித்டயல்

டவததின்வணவத மசம் ளசய்னேம்டி 'ளகடிவ்' ஆக
ழபண்டிக்ளகமண்பர் இங்ழக கத் ரிம

னெர்த்டயதம ணம பிஷ்டபிம் 'மயடிவ்' ஆக,
னட டதமம் பிஸ்டமத
ன்று ப்மத்டவ ண்டகயமர்.
ரி, இன்ம் ன் ப்மர்த்டவ ண்ஞழபண்டும்?
அக்கவ அவபிப்மய் !
ளடய்பத்டயன் குல் (மன்கமம் மகம்)

க்டய
"பண்டு

ஸ்ழடமத்ம்"

"அக்கவ

அவபிப்மய் ! "

டமத ம்ம மகட:
ன்று னடல் ச்ழமகத்வட ஆசமர்தமர் னடிக்கயமர்.
"ம்ம மகத்டயயனந்ட கவழதற்று!" ன்று
அர்த்டம்.
டமகம் ன்மல் கத்டபிப்ட கயழ வபத்ட
ஏட்டிக்ளகமண்டு ழமய் அக்கவ ழசர்ப்ட ன்று அர்த்டம்.
ப்ஞபத்வடனேம், மண மணமவபனேம் டமக ணந்த்ம் ன்று
ளசமல்பட பனக்கம். "டமக மணம!" ன்று த்தமகமர்
கூ மணசந்த் னெர்த்டயவதத் டமத்ழடமடு கூப்ிட்டுப்
மடிதினக்கயமர். ம்மக் கயல் பிறேந்ட,
அபஸ்வடப் ட்டுக்ளகமண்டினக்கய ம்வணப் கயழ
டெக்கயப்ழமட்டுக்ளகமண்டு ணடணம அக்கவதில்
ளகமண்டு ழமய்ச் ழசர்ப்டடமன் டமக ணந்த்ம்.
இந்ட ச்ழமகத்டயல் ன்ளன்ழபம
ழபண்டிக்ளகமண்மழ அபிதம் ழமகழபண்டும், ணஸ்
அங்க ழபண்டும், இந்த்ரிதங்கநின் கமல் ீர் ழபட்வக
னடிதழபண்டும், ணஸ்ட ீப மசயகநிம் டவத ளனக
ழபண்டும் ன்ளல்மம் ழபண்டிக்ளகமண்மழ,
அத்டவக்கும் னடிந்ட னடிற ன் ன்மல்,

ம்மம் ன் இந்ட  - ணஞ சக்த்டயயனந்ட

டப்ி, ழணமக்ஷ ஸ்டமம் ன் யத்த றகணம

பிடுடவ யவதில் ழசழபண்டும் ன்டடமன்.
இப்ழமட மம் இந்ட ம்மத்டயல் சயக்கயக்ளகமண்டு
அபடயப்டுபட ன்மகத் ளடரிகயட. இடயயனந்ட ணீ ந
ழபண்டும். ணீ ட்கயபன் கபமன்டமன். அபிம், "அப்ம,
இந்ட பக் கயயனந்ட அக்கவக்குக் கத்டபி!"
டமத ம்ம மகட:
ன்று ப்மத்டவ ண்ஞழபண்டும்.
அபன் இந்ட ஸ்ம்மக் கயயனந்ட ம்வண

ணீ ட்மமமல் அப்னம் மம் இப்ழமட இந்ட ழமகத்டயல்
டுகய டக்கம், கஷ்ம் இமட. அந்ட ணட்டில்

இப்மவடக்குப்ழமடம். உங்கறக்கு மன் அத்வபட னக்டய,
த்வபட னக்டய, பிசயஷ்மத்வபடனக்டய
ன்ழடங்கவநளதல்மம் இங்ழக
ளசமல்ப்ழமபடயல்வ. ந்ட யத்டமந்டத்வடச்

ழசர்ந்டபர்கநமமறம் கபத்மடமள் இந்ட ச்ழமகத்டயல்
ளசமல்யதினக்கய ணமடயரி கபமிம் ப்மர்த்வ

ண்டழபமம். ப்மர்த்டவக்கு வத் டழபண்டித
டமடமபமக இக்கப்ட் கபமன் ந்ட டயனுயல்
ணக்கு இந்ட ம்மத்டயயனந் ணீ ட்சய ட
யவக்கயழமழம, அப்டித் டனபமன்.

இங்ழக "டமத ம்ம மகட:" ன்று ளசமன்
ணமடயரிழத, இவடபிக் கூ ணவ உனக்கும்டிதமக
'

ழகமபிந்ட'த்டயறம் ஆசமர்தமள்,

இ ம்மழ § டஸ்டமழ
க்னதம மழ மய னமழ
ன்று னவதிட்டினக்கயமர்.
டமம் - கப்ட, டஸ்டமம் - கக்க னடிதமடட., §
டஸ்டமம் - இந்ட ம்மம் அடிழதமடு கக்க
னடிதமடடடமன். அடமபட மணமக த்டவ னதற்சய
ண்ஞிமறம்னடிதமடட. ஆமல் கபமின் க்னவ
ளமங்கய பந்டபிட்மல் இந்ட ம்மம் ன்

ண்டம்? அபனுவத அனநமல் வடத்டமன் ளசய்த
னடிதமட? "அப்டிப்ட் உன் க்னவதமல் ன்வ

அக்கவ ழசப்ம, னமரிழத!" ன்று ப்மர்த்டயக்கயமர்.
மம் ன்மல் கவ. இங்ழக ம்மக் கயன்
அக்கவதில் ழசர்ககச் ளசமல்படமக அர்த்டம்.
னத்டயதிறம், ஜமத்டயறம், பமக் சக்டயதிறம் ழணன
ணமடயரிதம ம் ஆசமர்தமள், ண வ்தணமக அங்கய

யன்று, 'ம்ணமல் ஆபட டறணயல்வ, ஈச்ப க்னவடமன்,
டவதடமன் வடனேம் ளசய்னேம்' ன்கய பிதத்ழடமடுகூ
'க்னதம', 'டததம' ன்று

ளசமல்கய இங்கள் 'ளந்டர்த

ரி'திறம் உண்டு. "டகுடய மர்க்கமணல் ன்வனேம்
உன் கமக்ஷ டமவதமல் க்னவழதமடுகூ ஸ்மம்
ண்டபிப்மய் அம்ணம" ன்கய இத்டயல் "ஸ்த

க்னதம ணமம் அி சயழப" ன்கயமர். ணறுடினேம், "அம்ணம,
ன் டவதிறம் கூ உன் மடங்கவந டவதழதமடு
வபப்மய்" ன்கயழமட, "சயய டததம ழடய சளஞ
ன்கயமர்."

ட்டீ ஸ்ழடமத்த்டயல் 'க்னதம' ன்று ழமமபிட்மறம்
இந்ட ஸ்டடய னமறம் கபமின் க்னவவதனேம் ணற்
அந்டகல்தமஞ குஞங்கவநனேம் ண ணங்கந
ஸ்பனொத்வடனேம் யவத்டக்ளகமண்ழடமன்
ளசய்டயனக்கயமர். ணக்ழக அபிணயனந்டடமன் னட டவத
ழபண்டுகயழமம் ன்மல் அடன் டதமறபமக,
க்னமறபமகத்டமழ இனக்கழபண்டும்?
இித நித ச்ழமகம்
ளடய்பத்டயன் குல் (மன்கமம் மகம்)
க்டய
"பண்டு

ஸ்ழடமத்ம்"

இித நித ச்ழமகம்
அடுத்ட ச்ழமகத்டயல் கபமின் மடத்வட பர்ஞிக்கயமர்
ம் கபத்மடமர். "ட்டீ"தின் அடுத்ட டம் கபத்
மடம்!
டயவ்தடீ - ணகந்ழட
ரிணந ரிழமக ச்சயடமந்ழட!
றோடய டமபிந்ழட
ப த ழட ச்சயழட - பந்ழட!
டயனப்ித் டயனப்ி ளசமல்யக் ளகமண்ழதினக்கமம் ழமல்
ணடணம அக்ஷங்கழநமடு, நிடணம

டச்ழசர்க்வகழதமடு இனக்கயட ச்ழமகம். கபமின்
மட டமணவவத பர்ஞிக்கய ச்ழமகத்டயல்
பமர்த்வடகறம் னஷ்ம் ழமல் ம்னடபமக
அவணந்டயனக்கயன். 'ணகந்ழட', 'ஆந்ழட', 'அபிந்ழட',
'பந்ழட' ன்று

எவ்ளபமன மடனம் rhyme -ஆக

னடிபடயழழத என ஆந்டம் சுக்கயட.

ளசய்னேநின் எவ்ளபமன அடிதின் ஆம்னம் rhyme ஆபட
டணயனயல் பிழசணமக இனக்கயட. இடற்குத்டமன் 'டவக'
ன்று ளதர். ழடபமத்டயல், டயவ்த ப்ந்டத்டயல் ங்ழக
மர்த்டமறம் இப்டித்டமன் எவ்ளபமன அடிதின்
மறபரிதிறம் ஆம் அக்ஷம் எழ ளடமிதில்

ல்மம் ளடிமகழபம, குயமகழபம ஆம்ிக்கும், அந்ட
னடல் பமர்த்வடதின் இண்மம் றேத்ட மற அடிதிறம்
என்மகழப இனக்கும்.

கமட மகயக் கசயந்டகண் ஞிர்ணல்கய
ஏட பமர்டவண ன்ளயக் குய்ப்ட
ழபடம் மன்கயனும் ளணய்ப்ளமன நமபட
மடன் மணம் ணச்சய பமதழப
ன்கயழமட, னடளறேத்ட ல்மம் - கம, ஏ, ழப, ம
ன்கய - மறம் ளடிமக இனக்கயன். இண்மபட
றேத்ட மறபரிதிறம் 'ட'டமன் இட ஜம ம்ந்டர்
ழடபமம். இழட ணமடயரி அப்ர் ஸ்பமணயகள் ணசயபமத
ணயவணவதச் ளசமல்ய,

ளசமற்றுவஞ ழபடயதன் ழசமடய பமபன்
ளமற்றுவஞ டயனந்டடி ளமனந்டக் வகளடமனக்
கற்றுவஞப் னட்டிழதமர் கயற் மய்ச்சயனும்
ற்றுவஞ தமபட ணச்சய பமதழப
ன்று மடுகயழமட, னடல் பரிதின் னடல் றேத்ட 'ளசம'

ன்று குயமக இனப்டமல் ணற் பரிகநிறம் 'ளம', 'க', ''
ன்று குயழ ஆம்ணமதினக்கயட. இந்ட ழடபமத்டயல்
'ற்று' இண்மபட

றேத்டமக ணட்டுணயல்மணல், னென்மபட

றேத்டம'வஞ'னேம் ல்ம பரிதிறம் டயனம்னகயட.

என ளசய்னேநின் ஆம் பமர்த்வடகள் "வம்" ஆகய
டவகவத ஆம் ப்மம் ன்மர்கள். மடமஞணமக
ம்ஸ்க்னடத்டயல் இப்டி ஆம் பமர்த்வடகள் 'வம்'
ஆகமணல் எவ்ளபமன பரிதின் னடிபம
பமர்த்வடனேம்டமன் "வம்" ஆபட பனக்கம். அந்டயத
பமர்த்வட எழ ணமடயரி பனகய இந்ட அஞிவத அந்த்த
ப்மம் ன்மர்கள். உடமஞணமக இத் ணத்டப் னவ
னடிபில் எவ்ளபமன ழபவநனேம் ளசமல்கய
ணபித ழகமடீ மடகமந்ட டமடீ
ம்னடகுஞ கஞழடீ னக்த கமடம் பமடீ
னிடேட ரிமடீ ழணமயடமமண் ழகமடீ
ணசயப படெடி மடணமம் கமணழகமடீ

ன்கய ச்ழமகத்டயல் நிச்ளசன்று ளடரிகய ணமடயரி
எவ்ளபமன அடிதின் னடிபம் 'வம்' ஆகய அந்த்த

ப்மம் பனகயட. இட கன்ணமடமபம கமணமக்ஷயவதப்
ற்ய னெகர் ண்ஞி "ஞ்ச சடீ"தில் பனகய ச்ழமகம்.
டத்ப ரீடயதிறம், அடேபரீடயதிறம், கபித்ப ரீடயதிறம்

உதர்ந்டடம ஸ்டடயகநில் இம்ணமடயரிச் ளசமல்ஞிகறம்
ழசர்ந்ட அபற்யன் அனவகனேம் சயப்வனேம்
உதர்த்டபடண்டு, ட்டீ ஸ்டமத்த்டயறம் இப்டிப்ட்
ளசமல் மங்கள் (word-play) யவத உண்டு.
இவதி, ளணல்ய, றேத்டக்கநில் எழ

ணமடயரிதமவப டயனம்த் டயனம் பந்டமல் ளசமல்படற்ழக
ணடணமக இனக்கும். 'அபிதம் அத, டணத ண:சணத'

ன்கயழமட ,த,ண ன் அக்ஷங்கள் டயனம்த் டயனம்
பனகயன். ளசமல் அனகமக இனக்கயட. எழ ழமன்
சப்டங்கறள்ந பமர்த்வடகள் அடுக்கமக பனகயன்.
'பிஸ்டமத

- டமத' ன்றும் ழமட்டினக்கயமர். இவட

'தணகம்' ன்றும் 'ணக்கு' ன்றும்

ளசமல்பமர்கள்.

உச்சரிப்டற்கு அனகமக இனப்ழடமடு இப்டிப்ட்

ளசமல்ஞிகவநச் வகதமள்படமல் அவப ணயல்
ன்மப் டயந்ட ச்ழமகங்கவந யவற
வபத்டக்ளகமண்டு ணப்மம் ண்டபடம்
றணமகயட.
இண்மபட ச்ழமகம், சற்று னன் ளசமன்ழழ, அடயல்
'ணகந்ழட, ஆத்ழட, அபிந்ழட, பந்ழட

ன்று அந்த்த

ப்மம் வபத்டக் கபித்ப ரீடயதில் ச்ழமகத்வட

அங்கமம் ண்ஞிதினக்கய ஆசமர்தமள், அடமழழத
மம் சுணமக ளட்டுனப் ழமடுகய ணமடயரினேம்
அடேக்ம் ண்ஞிதினக்கயமர்.
டயனணகறம் டமணவனேம்
ளடய்பத்டயன் குல் (மன்கமம் மகம்)
க்டய
"பண்டு

ஸ்ழடமத்ம்"

டயனணகறம் டமணவனேம்
கபமன் பிஷ்டபின் மடங்கவநத் டமணவப் னறக்கு
எப்ிடுகயமர் ம் கபத்மடர்கள்.
றோடய டமபிந்ழட
'ட

அபிந்டம்' ன்மல் டயனபடித் டமணவ. றோ ன்மல்

ணமக்ஷ்ணய. றோடய - க்ஷ்ணய மமதஞன். றோ டயக்குத்
டமணவப் மடணயனப்ட ணயகறம் ளமனத்டம் ளன்மல்
க்ஷ்ணயக்கு டமணவப்ன ம்ந்டம் ளமம்றம் மஸ்டய.
த்ணப்ரிழத த்டயணி டம் ஸ்ழட
த்ணமழத த்ண டநமதடமக்ஷய
ன்று அபவந ஸ்ழடமத்ம் ளசய்பமர்கள். அபறக்கு
டமணவப் னபிம் ப்ரிதம் அடயகம். ஆவகதமல்
"த்ணப்ரிழத!" த்ணயி ன்மல் டமணவக்ளகமடி.

ணமக்ஷ்ணய இப்டித்டமன் ளகுணமர்தத்டமல்
டபண் ளகமடிதமக இனக்கயமர். ளண்கநில் உத்டணணம

க்ஷஞம் உவதபர்கவந 'த்ணயி மடய' ன்ழட

பனக்கம். 'த்ணயி' ன்மல் த்ணங்கவந உவதபள்
ன்று அர்த்டம் ளசய்டளகமள்நமம்.
க்ஷ்ணய யத்தபமம் ளசய்படமக ந்ட இங்கள்
உள்ந. டமணவப் னபின் ணத்டய, மவதின் ணஸ்டகம்

(டவ) , சுபின் ின்னம், பில்ப இவதின் ின்க்கம்,
றணங்கயகநின் ீணந்டம் (பகயடு) ன்வப இந்ட

ந்ட. இப்டி ந்ட இனந்டமறம் ல்மனக்கும் ளடரிந்டட
அபள் டமணவப்னபில் உட்கமர்ந்டயன க்கயமளநன்டடமன். ங்கநில் அப்டிழத
ழமட்டினக்கயட. சயல்ங்கறம் அப்டித்டமன்

இனக்கயன். அடமல்டமன் "த்ணமழத!" ன்ட.
அபறவத மன்கு வககநில் இண்டில் இண்டு
டமணவப்னவப வபத்டக்ளகமண்டினக்கயமள். ஆவகதமல்
"த்ணஸ்சழட" அபறவத கண்கள் பிரிந்ட டமணவ
இடழ்ழம இனக்கயன்பமடமல் "த்ணடநமதடமக்ஷய".
அபறவத னகனம் டமணவ ழமன்ட. இந்ட

ச்ழமகத்டயல் அவடச் ளசமல்மபிட்மறம் (க்ஷ்ணய)
அஷ்ழமத்த்டயல் "த்ண னகய" ன்று இனக்கயட.

த்ண ம்ந்டணமகழப அடயறம் அழகம் ளதர்கவநச்
ளசமல்யதினக்கயட. டமணவப் னபமழழத ணமவ
ழமட்டு ளகமண்டினக்கயமநமம். "த்ண ணமமடம".
அபறவத டயபய் ழடம் டமணவ ழமன் பமவ
பசுகயடமம்.
ீ
"த்ண கந்டயய". இபள் "த்ண ப்ரிதம"பமகத்
டமணவதிம் ப்ரிதம் வபத்டள்நடழம இபநிம்
ப்ரிதம் வபத்டயனப்ட தமளன்று மர்த்டமல் அட

மிதிழழத என டமணவவத

ணர்த்டயக்ளகமண்டினக்கயபமக இனக்கயட - "த்ணம
ப்ரிதம" ன்று அஷ்ழமத்ம் ளசமல்கயட.
'த்ணமபடய', 'கணம', 'அம்னம' (ங்கம)

ன்ளல்மம்

டமணவவத வபத்ழட க்ஷ்ணயக்குப் ளதர்கள்
இனக்கயன்.

இடற்ழகற்மற்ழமல் அபறவத டய, றோடயதின் டம்
டமணவதமக இனக்கயட. றோடய டமபிந்ழட.
அபிந்டமவதம க்ஷ்ணய க்ஷீமப்டயதில், ழச
ர்தங்கத்டயல் கபமின் மடமபிந்டத்வடத்டமன்
ிடித்டக்ளகமண்டினக்கயமள். அபவநனேம் இந்ட

ச்ழமகத்டயல் ளசமல்மணல் ளசமல்ய டம்டய ழணடமக
டர்சம் ண்ஞி வபக்கயமர்.
கங்வக சுக்கும் டயனபடி
ளடய்பத்டயன் குல் (மன்கமம் மகம்)
க்டய
"பண்டு

ஸ்ழடமத்ம்"

கங்வக சுக்கும் டயனபடி
டமணவ ன்மல் அடயயனந்ட ழடன் சுக்க ழபண்டும்.
கபமின் மட டமணவதியனந்ட ந்ட ழடன் சுக்கயட?
டயவ்தடீ ணகந்ழட

'ணகந்டம்' ன்மல்

ழடன்'. 'டீ' ன்மல் டய. 'டயவ்தடீ'

ன்மல் ழடப ழமகத்ட டய. கங்வகடமன் ஆகமசத்டயறம்
னணயதிறம் மடமநித்டயறம் னென்று ளதர்கநில் மய்கய
டய. ணமய சக்பர்த்டயதின் மய்கய கபமன் குட்வ
ப்ம்ணசமரிதமக பந்ட அப்னம் பிச்பமகமணமக

த்ரிபிக்ணமபடமம் ளசய்ட எழ கமமல் ழடபழமகம்
னறேவடனேம் அநந்டமர் அல்பம? அப்ழமட அந்டப் ளரித
மடம் ழடபழமகத்வட ட்டிதழமட ப்ம்ணம ஏழமடி

பந்ட அந்ட டயவ்த சஞத்டக்கு அிழகம் ண்ஞிமர்.
அப்டிப் ண்ஞித ழண ணந்டமகயி ன் ளதரில்
ஆகமச கங்வகதமகயபிட்ட. அடடமன் 'டயவ்த டீ'.
கபமின் ணம ளரித மட த்ணத்டயயனந்ட அிழக
ம் கங்வகதமகப் மய்பவடப் மர்க்கயழமட

ளபநிதியனந்ட ப்ம்ணம அடயல் த்வடக் ளகமண்டுபந்ட
பமர்த்ட. அந்ட ம் பனயகய ணமடயரி இல்வ. ளரித
டமணவப்ன ணமடயரி இனக்கயழட இந்டப் மடம், இந்டத்
டமணவழதடமன் அந்ட கங்வகதம ழடவத்

டன்ியனந்ழட ளமனயத பிடுபடழமல் இனக்கயட டயவ்த டீ ணகந்ழட.
கபமின் மட டமணவ றகந்டம் பசுகயட.
ீ
மளணல்மம் ளண்ட் ழமட்டுக்ளகமண்மல் டமன்
பமவ கபமன் ஸ்பமமபிகணமகழப

(இதற்வகதமகழப) டயவ்த 'கந்ட த்பமமம்' ன்ளல்மம்
ழபடத்டயழழத ளடய்ப னெர்டடயகவநச்
ளசமல்யதினக்கயட.

ம்மம் ீக்கய டமந்டம் அனறம் அடி

ளடய்பத்டயன் குல் (மன்கமம் மகம்)
க்டய
"பண்டு

ஸ்ழடமத்ம்"

ம்மம் ீக்கய டமந்டம் அனறம் அடி
ரிணந ரிழமக ச்சயடமந்ழட ன்று ஆசமர்தமள்
ளசமல்கயமர். ரிணநம் ன்மல் றகந்டம்.
ரிணநங்கமடர் ன்ழ ளசமல்படண்டு.
'ரிழமகம்' - றகயத்ட

அடேபிக்கக்கூடிதட. த்டவ

னசயத்டமறம் டயகட்மட ஆந்டம் டனபட. ப்டிப்ப்
ஆந்டம்? மடமஞ பினந்ட, யமச் சமப்மடு சமப்ிடுகய
ஆந்டணம? இல்வ. (வடத்டயரீத) உயத்டயல்
ஆந்டத்டக்கு ழணல் ஆந்டம் ன்று எவ்ளபமன
டயனும ஆந்டத்வடனேம் அக்கயக்ளகமண்ழ ழமய்
அடன் உச்சயதமகச் ளசமல்யதினக்கய ப்ம்ணமந்டத்வடழத
டனபட கபமின் மடம்.
ப்ம்ணத்வட த்-சயத்-ஆந்டம் ன்மர்கள். அட டமன்
அனயதமட உண்வணப் ளமனநம த். அடழப

அயதப்டுபடமகறம் அயகயபமகறம்கூ இனக்கய
அயற: சயத். அந்ட யவதில் டக்கு ழபமக டறழண
இல்மணயனப்டடமன் சமச்பட ஆந்டம்:

ச்சயடமந்டம். இந்ட ச்சயடமந்டவடழத ழடமகப்
ளமனயந்ட ளகமண்டும், றகந்டணமக ணஞம்
பிசயக்ளகமண்டும் இனப்ட றோ டயதின் மடமபிந்டம்:
டயவ்தடீ ணகந்ழட

ரிணந ரிழமக ச்சயடமந்ழட
றோடய டமபிந்ழட
அட ச்சயடமந்வடத்க் ளகமடுக்க ழபண்டும் ன்மல்

அடற்கு னன்மல் இந்ட ம்ம தத்வடக் ளகடுக்க
ழபண்டும்.
ப த ழகட - ச்சயழட பந்ழட
னடல் ச்ழமகத்டயல் டமத ம்ம மகட ன்று
ழபண்டிக்ளகமண்மர் அல்பம? அடயல் பந்ட ம்மழண
இடயல் 'ப த' ன்டயல் பனம் பம்.

'ம்மம்' ன்வட 'பம்', 'பம்' ன்றும்
'பபிவ' 'பமகம்' ன்ளல்மம்

ளசமல்பமர்கள்

மட்டுக்கநில்

பனம். பம் ன்மல் உண்மபட. சபஞத்டயல்

உண்மபன் சபஞபன். உத்பம் ன்கயழமழண, அட
'ப'த்டயன்

அடிதமகப் ிந்ட பமர்த்வடடமன். ம்ம

ன்மல் யவதில்மணல் ஏடிக் ளகமண்ழதினப்ட.
அட 'ப'ணமட. அடமபட அட "உண்ம பஸ்ட".
உண்மட ன்டமழழத இட அமடயதமக,

ஸ்பதம்னபமக இனப்டல் ன்றும், இன்ளமன்யயனந்ட
ிந்டழட ன்றும் ளடரிந்டபிடுகயட. இடற்கு ஆடயனேம்,

ிப்னம் இனப்டமழழத அந்டனம், அனயறம் இனந்டடமன்
ஆக ழபண்டும். இட டிணயனந்ட உண்மதிற்ழம
அந்ட ணமத்ண டத்பழண ஆடயதந்டணற் யத்தபஸ்ட.
பன் ன்று ழணச்பனுக்கும் ளதனண்டு. பன்,
சர்பன், னத்ன், சுடய, உக்ன் ணமழடபன், ீணன்,

ஈசமன் ன் ட்டுப் ளதர்கறம் ணசயபனுக்கு
ளமம்றம் பிழசணமவப. பின் த்ிடமன்
'பமி', சர்பின்

த்ி 'சர்பமஞி', னத் த்ி னத்மஞி,

இப்டிழத ஈசமன் - ஈசமபி. ல்பமற்வனேம்
உண்மக்குபடமல் அபன் 'பன்'. அனயப்டமல் 'சர்பன்'.
ஆக்குகயபழடமன் அனயப்பனும் "ப" ன்
பமர்த்வடவத வபத்ட னெகர் ("ஞ்ச சடீ"தில்)
ழபடிக்வகதமகச் ளசமல்பமர், "அம்ணம உன்னுவத மடம்
பனுக்கு (சயபனுக்கு) ளமம்றம் ஆந்டத்வட

உண்மக்கயக் ளகமண்ழ இன்ளமன க்கத்டயல் பத்வட
(ம்மத்வட) அனயக்கயழட" ன்று ளசமல்பமர்.
அம்மள் மத்வட னெகர் ளசமன்மர். அபறவத னன
ஸ்பனொழணதம ணமபிஷ்டபின் மடத்வடச்

ளசமல்றம்ழமட ஆசமர்தமள், "ம்ம தம் ன்
டன்த்வட ளபட்டி ரிகயட கபமின் மடம்"
ன்கயமர்.
பத ழகட ச்சயழட பந்ழட
க்டய - த்வபடம் கூறும் அத்வபட ஆசமர்தர்
அடுத்ட ச்ழமகத்டயல் - அடமபட 'ட்டீ'தன் னென்மபட
ச்ழமகத்டயல் - என ளரித டத்பத்வடச் ளசமல்கயமர் றோ
ஆசமர்தமள்.

த்தி ழடமகழண
மட டபமம்  ணமணகர ஸ்த்பம்
மனத்ழம U டங்க:

க்பச னத்ழம  டமங்க:
'ழட

அகழண' ன்ட ழசர்ந்ட பனம்ழமட 'ழடமகழண'

ன்மகயட. 'அகணம்' ன்மல் 'ழமய்பிடுபட', 'ீங்குபட'
ன்று அர்த்டம். கணம், கணம் ன்மல் பனபட, ழசர்பட.
இடற்கு டயர்ச் ளசமல் அகணம். 'ழட அகழண' ன்மல்
'ழடம்

ீங்கபிட் யவதிழ' ன்று அர்த்டம்.

ன் ழடம்? இப்ழமட ணமத்ணம ன்று என்று
இனக்கயட, அடற்கு ழபமக ீபமத்ணம ன்று
இன்ளமன்று இனக்கயட ன்றுடமழ மம்

யவத்டக்ளகமண்டினக்கயழமம்? இப்டி ணமத்ணமறம்
ீபமத்ணமறம் ழபறு ழபறு ன்று, அடமபட அவப
ழடணமவப ன்று யவத்டக்ளகமண்டினப்டமல்டமன்
ம்ம மகழண க்கயட. இண்டும் ழபறு இல்வ,
என்றுடமன், ளகமஞ்சம்கூ ழடழண இல்வ ன்று

ளசமல்படடமன் அத்வபடம். ஆசமர்தமள் யவமட்டி
யத்டமந்டம் அடடமன். 'ீப ப்ஹ்ண அழட ழதமகம்'
ன்ழ அவடச் ளசமல்பமர்கள்.

இந்ட ழடம் ழம யவவதத்டமன் 'ழடமழக' ன்மர்,
அடடமன் த்தணம, க்கமறம் ணமமட ஆந்டணம,
ழணமக்ஷம் ப்டுகய யவ. இடடமன் ண த்தம்
ன்மறம்கூ,..
த்தி
'அி ¢ மல் 'ன்மறம்கூ'. இப்டிதன clause

ழமட்டுபிட்மல், இடற்கு ணமமக, பித்தமணமக

இன்ழமர் அிப்மதம் பப்ழமகயட ன்று அர்த்டம்.
"கபமழ ீனேம் மனும் ழபமக இனக்கய ழடம்
ழமய்பிட்மறங்கூ" ன்று ஆம்ிக்கயமர்.
'அத்வபட

ப்டயஷ்ம ஆசமர்த' ன்ழ ஸ்ழடமத்ம்

ளசய்தப்டுகய கபத்மடமள் அழட அத்வபடத்டக்குத்
டநிக்கூ ணமமக, பித்தமணமக இன்ளமன்வச்
ளசமல்க் கூமழட, இங்ழக ன் இப்டி
'இனந்டமறங்கூ' ன்று 'அி' ழமடுகயமர்

ன்று

மர்த்டமல்:
இங்ழக அபர் க்டமகப் ழசுகயமர். ஜமிதமக

அத்வபடத்வடச் ளசமன்மர். ஜம ணமர்க்கத்டயல் ழமகக்
கூடிதபர்கறக்கு ப்டிச் ளசமல் ழபண்டுழணம அப்டித்
டணட மஷ்தங்கநிறம், ணற் ஜம க்ந்டங்கநிறம்

ளசமன்மர் டீர்ணமணமக, 'ீபமத்ணம மணமத்ணம ன்று
இண்டில்வ. ப்ஹ்ணம் என்றுடமன் த்தம். ீபனும்
அந்ட ப்ஹ்ணம்டமன். இந்ட ழமகளணல்மம் ளபறும்
ணமவதடமன்' ன்று டயனம் டயனம்ச் ளசமன்மர்.

ஆமல் இப்டி அபர் ளசமன்மர் ன்டமழழத,
ளசமல்கயபர், அவடக் ழகட்க ழபண்டிதபர்கள்

ன்ளல்மம் ழடம ழடணயனக்கய ணமடயரி இனக்கயட.
ல்மம் ப்ஹ்ணம், ழமகம், ணமவத ன்று பிட்மல்
தமனக்கு தமர், ன்த்வட உழடசயப்ட?
சங்க கபத் மடர்கறக்குத் ளடரிதமடட டறழண
இல்வ. கமர்தணயல்மணல் ல்மம் டமமக

அங்கயப்ழம யவதில் அத்வபடம் யத்டயக்கயட,

அங்ழக ீப ப்ஹ்ண ழடழண இல்வ. 'ழட அகணம்'
ற்டுகயட. ஆமல், அந்ட ப்ஹ்ணத்ழணடமன் ணமதம
சக்டயதமல் டன்வ இத்டவ ீப ந்டக்கவநப்
ழமறம் கத்வடப் ழமறம் கமட்டி, இந்டக் கமர்த
ப்ப்ஜசத்வட ற்டுத்டயதினக்கயட. கமர்த ப்ஞ்சனம்
இறுடயதம த்ணதம் இல்வ. அடற்கு ஆடமம்

கமர்தணயல்மட ப்ஹ்ணம்டமன். அந்ட ப்ஹ்ணத்ழடமடு
என்யபிடுபடடமன் யந்ட த்தணம யவ. ல்மம்

ரிடமன். ஆமல் யந்ட த்தணமக இல்மபிட்மறம்,
டமற்கமயகணமக இந்ட ழமகத்வட மம் யம் ன்று
யவக்கயபவதில் அடறம் ளமம் யம் ணமடயரி

டமழ இனந்ட ளகமண்டினக்கயட? ண த்தத்டயழ
கவந்ட என ஜமி யர்பகயல் ணமடயதில் ப்ஹ்ணணமக
இனந்டமறம் கூ, அந்ட ப்ஹ்ணழண இந்டக் கமர்த

ப்ஞ்சத்வட த்டபடற்கமக டுத்டக்ளகமண்டினக்கய
ஈச்ப யவதில் பந்ட அந்ட ஜமிதிவனேம்?"அப்ம,
உக்கு மத்டயல் ல்மம் என்மகத் ளடரிந்டமறம்,

வ்தபமத்டயல் ழபறு ழபறு ணமடயரி இனப்வடனேம் ய
ளகமஞ்சம் கபிக்கய ணமடயரி கபித்ட இந்ட

ழமகத்டக்கு ல்ட ண்ட, இடற்கு உழடசம் ண்ட"
ன்று ஜமிவதனேம், டன்ழண இல்மட ழமகம
கர்ணமபில் டள்நிக்ளகமண்டுடமழ இனக்கயட? இந்ட
யவதில் இனந்ட ளகமண்டுடமழ அத்வபட
ஸ்பனொணம ஆசமர்தமறம், உழடசத்வடக்
ழகட்டற்கமகத் டணக்கு அந்தணமக இன்ளமனத்டர்
இனப்ட ழமத் ழடமன்றும் வ்தபம டவசவத

எப்னக்ளகமண் ணமடயரி யவத றேடயனேம், ழசயனேம், பமடம்
ளசய்டம், ழடசளணல்மம் சுற்யனேம் உழடசம் ண்ஞிமர்.

கமர்தணயல்மட ப்ஹ்ணத்ழடமடு மக்ஷமத் ப்ஹ்ணணமகழப
அத்வபடணமக இனக்கயபர், கமர்தம் ன்று பந்டழமட,
ஈச்பன் ன் ணமசக்டயதின் பழசம்டமன் டமம்
ன்று அங்கயதினந்ட கமட்டிமர். கமர்தணற் யவதில்
பிவத் டமமகழப ஆக்கயக்ளகமள்கயபன்

கமர்தழமகத்டயல் டமன் ணட்டுழண ர்ப சக்டமக
இனந்டளகமண்டு அந்ட சக்டயதில் டநித் டநிடமன்
ீபர்கள் னெம் ளபநிப்டுத்டகயமன். இப்டித்டமன்
ஆசமர்தமள் அிப்மதப்ட்டினக்கயமர்.

அடமல்டமன் ப்ஹ்ணத்ழடமடு ப்ஹ்ணணமக இனந்டபழ,
கமஞம் ன்று பனகயழமட (உள்றெ கபத்மடமறக்கு
டமம் கமர்தணயல்மட பஸ்ட ன் அடேபம் டம

இனந்ட ளகமண்டினந்டமறம் இப்டி என ழபம் ழமட்டு
க்கய ழமட) ஈச்பிம் ளமம்றம் அங்கய, ண

பிதணமக இனந்ட கமண்ித்டமர். இந்ட ழகமஞத்டயயனந்ட
டமன் 'ட்டீ'தில் னென்மபட ச்ழமகத்வடப்
ண்ஞிதினக்கயமர்.

ீபன் - ப்ஹ்ணம் ன் ழடம் அடிட்டுப்ழம உதர்ந்ட
ஜம அடேப யவதிழ, இனப்ளடல்மம் எழ 'த்'

பஸ்டடமன் ன்மறம் ழமக டவசதில் இனக்கய பவ
ஜமமடேபம் பனகயபவ, ஆள்கயபம ணம
சக்டமக ஈச்பன் ன்று எனபனும், அபனுக்கு

ழபறுணமடயரி ஆநப்டுகயபர்கநம அல் சக்டர்கநம
அழக ீபர்கறம் ழடமன்த்டமன் ளசய்கயமர்கள். இழட
ஸ்டயதில் 'மனும் ஈச்பனும் என்று' ன்று இந்ட அல்

சக்டன் அந்ட ர்ப சக்டழமடு அழடம்
ளகமண்மடிக்ளகமண்மல் டப்ன.
'அப்டிதமமல்

அத்வபடம் டப்ம?' ன்மல்

அப்டினேணயல்வ. இளடன் குனப்ணமதினக்கயழட ன்று
மர்த்டமல் ஆசமர்தமள் ளமம் அனகமகத் ளடநிபடுத்டய
டயல் ளசமல்கயமர். னத்னம் அவகறம் என்ம,
ழபறு ழபம? ழணழ மர்த்டமல் ழபழடமன். உள்ழந
ழமமல் என்றுடமன். உள்றக்குள்ழந அவழத இல்வ.
அந்டணமடயரி உள்னகணமகப் ழமய்பிட்மல் ீபமத்ணமக்கள்
ன்  அவகழந இல்மணல் என்ழதம ணமத்ண
மக அடி ணட்ம் ணட்டும்டமன் அத்வபடணமக

இனக்கயட. அந்ட னத்ழணடமன் ழணல் ணட்டத்டயல்
 அவகநமகத் ளடரிகயட. க னத்த்டயல்

கமற்யமல் அழக அவகள் உண்மகய ணமடயரி,
ணமவததமல் ளபநினகப்டுகயழமட, எழ ணமத்ணமபில்
ற் ீபமத்ணமக்கள் உண்ம ணமடயரி இனக்கயட.
இந்ட ஸ்டயடயதில் எவ்ளபமன அவனேம், 'மழ னர்ஞ
னத்ம்' ன்று ளசமன்மல் டப்னடமழ? அவகநம

டமங்கள் அவபனம் எழ னத்த்வடச் ழசர்ந்ட அடன்
சயறுசயறு அம்சங்கள் ன்டடமழ ரி?

அடழம, அத்வபடமடேனடயதில் இனப்ட என்ழ
ன்மறம் -த்தி ழடமகழண - பிபகம டவசதில்
ீபர்கநம மங்கள் ல்ழமனம், ப்டி
னத்ணயல்மணல் அவகள் இல்வழதம அப்டி

உன்வதன்ய இனப்ன ன்ழட தில்மணல் னறேக்க
னறேக்க உன்வச் ழசர்ந்டபர்கழந"

மட டபமம்  ணமணகர ஸ் -த்பம்
மட - ங்கவந ஆள்கய ப்னழப!
டபமம் - டப, அம், அம் - மன், டப உன்னுவதபன். மன் உன் உவவண.
'

ணமணகர : த்பம்' ன்மல் த்பம் - ய , ணமணகர : -

ன்னுவதபன், - அல். ய ன்னுவவண அல்.
ப்னழப! மன் உன் உவவண. ய உவவணதமநன். ய
ன்வச் சமர்ந்ட, ன் உவவணதமக இனப்பில்வ.
அவதில்மணல் சமந்டணமக னத்ம் இனக்கமம்.

உள்ழந ப்ழமடம் அட அப்டிதினப்டடமன். அடழமல்
ீபர்கறம் ப்ப்ஞ்சனம் இல்மணல் ய இனக்கமம்.
ஆமல் னத்ணயல்மணல் அவ இனக்கனடிதமட. அட
ழமல், ய இல்மணல் மன் இல்ழப இல்வ.
ணமடய யவதில் மன் ய ழடணயல்மட கத்வட மன்

அடேபிக்கயழன் ன்டமல் வ்தபம டவசதில் ம்வண
இண்மகப் மர்க்கயழமட, ீடமன் ன் உவவண, ீடமன்
ன்வச் சமர்ந்டயனப்பன் ன்று யவத்டமல் அட

ப்ழர்ப்ட் அம்மபிடம் ளடரினேணம? னத்ம்டமன்
அவவதச் ழசர்ந்டட, அவ னத்த்வடச்

ழசர்ந்டடயல்வ ன்று யவக்கய ணமடயரிடமன்.
மனத்ழம U டங்க: க்பச னத்ழம  டமங்க:
டங்கம் ன்மல் அவ. (டங்கம் ன்கயழமம்.)
அவடமன் னத்த்டயன் உவவண. னத்ம்

அவதின் உவவண இல்வ - எனகமறம் இல்வ.
'க்பச' - எனகமறம்.

டப்ித் டபயக்கூ, ணமத்ணம

ீபமத்ணமவபச் சமர்ந்டயனப்டமக யவத்டபிப்மட
ன்டற்கமக, எனகமறம் இப்டிதில்வ" ன்று
அறேத்டணமக "க்பச" ழமட்டுக்கமட்டிதினக்கயமர்.

அத்வபடத்வட வ்தபம உகத்டயழ டப்மகப்
ழமட்டுக் குனப்ிக் ளகமள்நக்கூமட ன் அக்கவதமல்,
கபவதமல் இப்டி அறேத்டயச் ளசமல்யதினக்கயமர்.
"ல்மம் உன் உவவணழத" ன்று டமனேணமபர்
மடிமர். உவவணக்கு "ஸ்பம்" ன்று ளதர்.
ல்மபற்றுக்கும் - ஸ்பம் அவத்டக்கும் -

உவவணதமநன்டமன் "ஸ்பமணய." அடமல்டமன்
"உவதபர்" ன்று வபஷ்ஞபர்கள் ளசமல்கயமர்கள்.
ணற்பர்கள் கூ னன்கமத்டயல் கமீ ச்ப ஸ்பமணய.
மழகச்ப ஸ்பமணய ன்ட ழமன் ளதர்கவந

"கமீ ச்சுனவதமர்", "டயனமழகச்சுனவதமர்"
ன்டழம 'உவதமர்' சப்டத்டமல்டமன்
குயப்ிட்டினக்கயமர்கள்.

னடிபம அடேபம் ன்று பனகயழமட, அசமர்தமள்

வசப வபஷ்ஞப யத்டமந்டங்கறக்கு ணமமட ீபனும்
ப்ஹ்ணனம் என்ழ ன்று யத்டமந்டம் ளசய்டழமடயறம்,
தடமர்த்ட யவவத, வ்தபம டவசவதக் கனத்டயல்
ளகமண்டு, இந்ட ச்ழமகத்வடப் ண்டம்ழமட, வனவ
பமழ்க்வகதில், டமழ ஈச்பன் ன்று டப்மக பனும்
யவத்டபிமணல், அபட பழச அம்சழணடமன்
ன்று அங்கயப் ஞிந்ட இனக்கழபண்டும் ன்று

உழடசயக்கயமர். வசப - வபஷ்ஞப க்டயணமன்கறக்குக்

ளகமஞ்சனம் ின்பமங்கமணல் அபர்கவநப் ழமழப
வச்தணமக, நிவணதமக கபமவ ப்மர்த்டவ

ண்டகயமர். "ட்டீ" ஆம்த்டயல் அபர் ழபண்டித
பிதத்டக்கு அபழ பிக்ணமக இனந்டளகமண்டு
ப்மர்த்டவ ண்டகயமர்.
ஆசமர்தமள் ப்டிக் ளகமள்வகப்
ிடிபமடழணதில்மணயனந்டமர் ன்று இங்ழக ளடரிகயட.
அபட யத்டமந்டம், க்ஷ்தம் ன்ளபன்மல்
அத்வபடம். ஆமல் அந்ட யத்டயதின் அந்டத்டக்கு,
க்ஷ்த யவக்கு ழமகமணல், ஈச்பன் - ீபன் ன்று
த்வபடணமக இனக்கும் ழமட, ீபவப் மர்த்ட, 'அம,

அப்ம! அத்வபடத்வட இங்ழக ளகமண்டுபந்டபிமழட!"
ன்று அபழ டடுக்கயமர். த்வபடயகவநபி ஸ்ட்மங்கமக
அத்வபடத்வட அந்டண்வ ளகமண்டுழமகச் ளசமல்கயமர்!
ணமத்ணமபமகழப இனப்டயழ என ஆந்டளணன்மல்,
அபவ க்டய ண்ஞிக்ளகமண்டினப்டயறம் என

ஆந்டம் இனக்கயட. க்டய ண்டம்ழமட, 'அபழ
மடன், ம்வண உவவணதமகக் ளகமண்பன், அபிம்

டனம்மகப் ஞிந்ட கயக்க ழபண்டிதபர்கழந மம்' ன்று
னரிந்டளகமண்மல்டமன் அந்ட ஆந்டம் கயவக்கும்.
ஆவகதிமல்டமன் மணமடேனக்கும் ணத்பனக்கும்
ளகமஞ்சங் கூப் ின்ழ டங்கமணல் அத்வபட

ணமசமர்தமறம், "ய ணம னத்ளணன்மல்
மன்அடயழ என சயன் அவடமன். ீதன்ய மில்வ.
மன் உன் ளமத்டடமன்" ன்று எழ ஞிபமகச்
ளசமல்கயமர்.

த்தி ழடமகழண
மட டபமம்  ணமணகர ஸ் - த்பம் 1
மனத்ழம U டங்க:
க்பச னத்ழம  டமங்க:
அடயசத அந்டமடய
ளடய்பத்டயன் குல் (மன்கமம் மகம்)
க்டய
"பண்டு

ஸ்ழடமத்ம்"

அடயசத அந்டமடய
ட்டீ ஸ்ழடமத்த்டயல் எவ்ளபமன ச்ழமகத்டயறம் என
டயனும அனகு ளமம்ிக் கயக்கயட. மமபட
ச்ழமகத்டயல் ஆசமர்தமள் பமர்த்வடகவநப்
ின்ிதினக்கய அனகு ஈடிவஞதில்மணல் இனக்கயட.
மடமஞணமக, 'அந்டமடய' ன்று என கபிவட பவகவதக்
ளகமண்மடிச் ளசமல்கயழமம். 'ஸ்படய அந்டமடய',
'சழகமர்

அந்டமடய' ன்ளல்மம் கம்ர்

ண்ஞிதினக்கயமர். 'டயனபமய் ளணமனய' ப்டும்
ம்ணமழ்பமரின் ப்ந்டங்கநில் மசுங்கள் னறேக்க

னறேக்க அந்டமடய க்ணத்டயல்டமன் இனக்கும். 'மமதி
டயவ்த ப்ந்ட'த்டயல் னெடல் னென்று ஆழ்பமர்கறம் ழசர்ந்ட
கபத் டர்சம் ளற்றன் எனத்டனக்குப் ின்
எனத்டமக அந்டமடயடமன் மடிதினக்கயமர்கள்.

டற்கமத்டயல் 'அிமணய அந்டமடய' ப்யத்டணமகயக் ளகமண்டு
பனகயட.

'அந்ட', ஆடய' ன்
'அந்டமடய

இண்டு பமர்த்வடகறம் ழசர்ந்ட

ன்மகயட. 'அந்டம்' ன்மல் னடிற, 'ஆடய'

ன்மல் ஆம்ம். ஆம்னம் னடிறம் இல்மட

ணமத்ணமவப' அத்தந்ட யடன்' ன்று ளசமல்பட
பனக்கம். 'ஆடயனேம் அந்டனம் இல்ம அனம்ளனம்
ழசமடயவத' ன்று ணமஞிக்கபமசக்ர் 'டயனளபம்மவப'வத
ஆம்ிக்கயமர்.
'அந்டமடய' ன்று

என கபிவட பவகக்கு ன் ளதர் பந்டட

ன்மல் இடயல் என ளசய்னேநின் அந்டணம (னடிகய)
பமர்வடழத அடுத்ட ளசய்னேநின் ஆடய (ஆம்)
பமர்த்வடதமக பனம்.

உடமஞணமக, ளனணமவநப் ம பந்ட ளமய்வகதமழ்பமர்
'னடல்

டயனபந்டமடய'தில் டக்ஷயஞமனெர்த்டய ஸ்பனொத்வட

ஸ்ழடமத்ம் ளசய்னேம்ழமட,
ஆணீனல் அறும் மல்பர்க் (கு) அன் (று) உவத்ட
ஆம் அணர் கண்த் (ட) அன்
ன்று என ளசய்னேநில் 'அன்' ன்வட 'அந்ட'ணம

பமர்த்வடதமக னடிக்கயமர். இடற்கடுத்ட ளசய்னேநில் ரி
-  அழடத்வடச் ளசமல்கயழமட, 'அன்' ன் இழட
பமர்த்வடவத 'ஆடய' பமர்த்வடதமக வபத்ட
ஆம்ிக்கயமர்.
அன் - மஞன் மணம் ஆன்பிவ - னள் ஊர்டய

ன்யப்டிச் ளசமல்யக்ளகமண்ழ ழமகயமர்.
இப்டி அந்டமடயதமக என ஸ்ழடமத்டடயல் ளசய்னேள்கவந
ணமவ ணமடயரி ழகமத்டக்ளகமண்ழ ழமபடயல் என ளரித
ளநகர்தம், மம் ழணழ ழணழ எவ்ளபமன ளசய்னேவந
யவற வபத்டக்ளகமண்டு ணப்மம் ண்ஞ
றணமகயட. "இந்டச் ளசய்னேள் 'அன்' ன்று

னடிகயடம? ரி, அப்டிதமமல் அடுத்ட ளசய்னேள் 'அன்'
ன்றுடமன் ஆம்ிக்கும்" ன்று யவற
வபத்டக்ளகமள்ந னடிகயட.
என ளசய்னேநின் அல்ட ச்ழமகத்டயன் னடிற, அடுத்டடன்
ஆம்ணமக வபத்ட அந்டமடய மடுபடற்கு யம்ப்
மண்டித்தம் இனக்கழபண்டும். ம் ஆசமர்தமழந
இவடபிப்  ணங்கு கஷ்ணம என மடவவத
'ட்டீ'தின்

மமபட ச்ழமகத்டயல் அமதமணமகப்

ண்ஞிதினக்கயமர். என ச்ழமகத்டக்கும் இன்ளமன
ச்ழமகத்டக்கும் அந்ட - ஆடயத் ளடமர்ன இனப்வடபி
த்டவழதம ணங்கு கடிணமடமக, எழ

ச்ழமகத்டக்குள்ழநழத என பமர்த்வடக்கும் அடுத்ட
பமர்த்வடக்கும் அந்ட - ஆடயத் ளடமர்ன இனக்கய
பிடத்டயல் இங்ழக டங்கவநக் ழகமத்டக்ளகமண்டு
ழமதினக்கயமர். அந்ட ஸ்ழமகத்வடச் ளசமல்கயழன்.
உத் - த்னட க - கிடடே - டடேகுமணயத் - ணயத்
சசய த்னஷ்ழ
த்னஷ்ழ படய

இடபவ டத்டக்குப் டம் அந்டமடய க்ணத்டயல்

பந்டயனக்கயட. ஆம்த்டயல் 'உத் - த்னட க'. இடயல்
னடிகய 'க'வபழத அடுத்ட டத்டக்கு ஆம்ணமக
வபத்ட 'கிடடே இடன் அந்த்தணம 'டடே'வப
ஆம்ணமக வபத்ட, இடற்கடுத்ட டணம 'டடே

குமணயத்'. இந்ட ரீடயதல் ளமம்றம் ஆச்சர்தணமக
ச்ழமகம் ழமகயட. என ளசமற்ளமர் னடிபில் பனம்
பமர்த்வட அடுத்ட ளசமற்ளமரின் ஆம்ணமகயட. என
ளசமற்ளமர் னடித்டபிடும் பமர்த்வடவதப்

ிடித்டக்ளகமண்டு அடுத்ட ளசமற்ளமர் ஆம்ிக்கயட.
இவட "னக்ட ட க்ஸ்டம்" ன்மர்கள். "னக்ட" - பிட்,
"க்ஸ்ட"

ிடித்டக்ளகமண்.

னடல் பரி னடித்டபிட் "த்னஷ்ழ"வபப்

ிடித்டக்ளகமண்டு இண்மபட பரிவத 'த்னஷ்ழ படய'
ன்று ஆம்ித்ட, அப்னம் இந்ட 'படய' ன்
அக்ஷங்கவநழத  டயனுயல் டயனம்ி,
த்னஷ்ழ படய ப்படய  படய கயம் படயஸ்கம :11
ன்று னடிக்கயமர். னறே ச்ழமகத்வடனேம் ழசர்த்டச்

ளசமன்மர் - என வடடமவ ிசயர் இல்மணல், னயற
மணல் பிறேகய ணமடயரி பமர்த்வடக்குப் ின் பமர்த்வட
தமகத் டமமகச் ழசர்ந்டளகமண்ழழமகும்.
உத் - த்னட க - கிடடே டடே குமணயத் ணயத் சசய
த்னஷ்ழ 1
த்னஷ்ழ படய ப்படய  படய கயம் படயஸ்கம 11

ச்ழமகத்டயன் உச்சமஞ அனகு ளகட்டுப்ழமகக்

கூமளடன்று இங்ழக சரர் ிரிக்கமணல், ந்டய ிரிக்கமணல்
ளசமன்ழன். ிரித்டச் ளசமன்மல் 'கிடடே' ன்ட
'கித்

அடே' ன்மகும், 'படயஸ்கம' ன்ட 'ப

டயஸ்கம:" ன்று இண்டு பமர்த்வடகநமகப் ிரினேம்.
பமர்த்வடகவந அனகமகக் ழகமத்டபிட்மல் ழமடணம?
இந்ட மநில் கூ ளமம்றம் அடுக்குச் ளசமல்
அங்கமம் பந்டபிட்ட ன்கயமர்கள். ளசமல் அடுக்கு
அனகமக இனந்டமல் ணட்டும் ப்ழதமம் இல்வ. அடன்
அர்த்டனம் அனகமக, ஆனணமடமக இனக்கழபண்டும். இந்ட
ச்ழமகத்டயல் ளசமல்னழகமடு ளமனநனகும்
ழசர்ந்டயனக்கயட.

கனத்டயறம் ளடமர்சசய கமட்டும் ச்ழமகம்
ளடய்பத்டயன் குல் (மன்கமம் மகம்)
க்டய
"பண்டு

ஸ்ழடமத்ம்"

கனத்டயறம் ளடமர்சசய கமட்டும் ச்ழமகம்
உத் - த்னக் க
'கம்' (nagam) ன்மல்

ணவ. 'கம்' (gam) ன்மல் ப்ட,

அவசபட, சயப்ட. அவசதமணல் சயக்கமணல்
இனப்டமல்டமன் ணவக்கு 'அசம், அகம்', 'கம்'
ன்ளல்மம் ளதர் ற்ட்டினக்கயட. ர்படம

குணமரிதமக இனக்கப்ட் அம்மவந 'கரிம' (AK ன்மறம்
ணவடமழ?) ன்கய ணமடயரிழத, 'அகம', 'கம'

ன்ளல்மனம் ளசமல்படண்டு. ிள்வநதமரின் ழணல்

ல்ழமனம் ளசமல்கய ஸ்ழடமத்ம் என்றுகூ 'அகம
த்ணமர்க்கம் கமம்' ன்று ஆம்ணமகயட. இபர் க
ஆர் அடமபட ஆவ னகர். 'கமத்'டக்கு
'ளசமல்யக்கஞப்டி' (opposite) 'அகமம்'. ஆமல்

பமர்வடதின் அர்த்டப்டி மர்த்டமழம, இந்ட கமர்,
அகமபம மர்படயதின் ஆ (னக) த்ணத்வட
ணர்பிக்கும் அர்க்க (றர்த) மக இனக்கயமர்!
அகம த்ணமர்க்கம் கமம்
அகம், கம் இண்டுக்கும் எழ அர்த்டம். ணவ ன்று
ளமனள். 'உத்-த்னட க' ன்மல் 'ணவவதத்

டெக்கயதபழ, ணவவதத் டமங்கயதபழ' ன்று அர்த்டம்.
'கயரிட

ழகமமன்' ன்று ணீ மமய் ப்ழமட மர்த்டமறம்

மடிக்ளகமண்டினந்டட இந்ட அபத்வடத்டமன்.
கபமன் இண்டு ந்டர்ப்ங்கநில் ணவவதத்
டெக்கயதினக்கயமன். அம்னடம் டுப்டற்கமக

க்ஷீமகத்டயல் ணந்ட ணவவத ணத்டமகப் ழமட்டு
பமறகயப் மம்வ மஞமகச் சுற்யக் கவந்டழமட,
ணம பிஷ்டழபடமன் அந்ட ணவ னத்த்டயல்

ஆமடடி அவட அடிதியனந்ட ஆவண னொத்டயல் டமங்கயக்
ளகமண்டினந்டமர். அப்னம், க்னஷ்ஞமக அபடமம்
ண்ஞிழமட, இந்த்ின் ழமகத்டயமல் ளரித ணவன
உத்மடம் ற்ட்ழமட, ழகமபர்த்கயரிவதக் குவதமகத்
டெக்கய ழகமகும் னறேபவடனேம் ணவனதியனந்ட

கமப்மற்யமர். அபர்டமன் கயரிட ழமமன். ம்னவத
கர்ண மம் என ணவ ணமடயரி. இவட கபமன்டமன்

சுண்டு பில் டேிதிழ மக்னஷ்ஞன் ழகமபர்ட

கயரிவதத் டமங்கய ணமடயரித் டமங்க பல்பன், "உத்-த்னட
க".
"கிடடே-":

கிட', 'அடே' ன் இண்டு பமர்த்வடகள்

ழசர்ந்ட 'கிடடே' ன்மகயட. 'கித்' ன்மல்
'ணவகவநப்

ிநந்டபன்' ன்று அர்த்டம். னர்பத்டயல்

ணவகறக்கு இனந்ட இக்வககவந ழடழபந்டயன்
பஜ்மனேடத்டமல் ளபட்டிமன் ன்று கவட. இந்ட
ழடழபந்த்னுக்கு 'அடேன்' ன்மல் 'உன் ிற்டபன்'
ன்று அர்த்டம். 'உன் ிற்டபன் 'ன்மல்
ணட்டும்ழமடமட. 'ின்மல் ிந்டபன்', அடமபட

டம்ிடமன் அடேன். னன்மல் ிந்ட அண்ஞம, ின்மல்
ிந்ட டம்ி இண்டுழனழண "உன் ிந்டபர்"டமன்.

இபர்கநில், னன்மல் ிந்ட அண்ஞமவபப் "னர்பன்"
ன்றும், ின்மல்ிந்ட டம்ிவத "அடேன்" ன்றும்
ளசமல்ழபண்டும்.
ழடழபந்த்னுக்குத் டம்ிதமகப் ிந்டபர் கபமன்.
மணமடேன் ன்மல் மண அடேன். அடமபட மணனுக்குத்
டம்ிதம க்ஷ்ணஞ ஸ்பமணய. க்ஷ்ணஞன் ஆடீழச
அபடமம். ழசமபடமணமகழப வபஷ்ஞபர்கள்

ளசமல்கய மணமடேமசமரிதமனக்கு க்ஷ்ணஞன் ன்ழ
னர்பமச்ணத்டயல் ளதர்.

பிஷ்ட ப்ழமட இந்த்னுக்குத் டம்ிதமகப் ிந்டமர்?
பமணமபடமத்டயன் ழமடடமன். இந்த்மடய ழடபர்கள்
தமபனம் கச்த ணர்யக்கும் அடயடய ன்கய

அபனவத த்ிக்கும் ிந்டபர்கள். ணமயவத

அக்குபடற்கமக கபமன் பமணமக அபடமம்

ளசய்டழமட, அடயடய - கச்த டம்டயக்குடமன் ிள்வநதமர்ப்
ிந்டமர். இடமல், இந்டனுக்கு அடேமகயபிட்மர்.
'உழந்த்ன்' ன்றுகூ

இடமல் அபனக்கு என ளதர்

உண்டு.
க்னஷ்ஞமபடம கமத்டயல் இந்த்ின் கர்பத்வட அக்கய
அபவ அடிஞித வபப்டற்கமகத்டமன் ழகமபர்ட
கயரிவதத் டெக்கய 'உத்-த்னட க'மக ஆமல் னர்பத்டயல்
பமணமபடமத்டயல் அழட இந்த்னுக்கு ழமடமக 'கிடடே'மக

- இனந்டயனக்கயமர்!அப்ழமட

ணமயவத அக்கய இந்த்னுக்கு ழடபழமக

ஆடயத்வதத்வடனேம் ணீ ட்டுக்ளகமடுத்டமர். கபமனுக்குத்
டிதமக என ணனுஷ்தர் ணீ ட ப்ரிதம், அப்ரிதம்

ன்டயல்வ. எனபர் அக்கத்டன் டர்ண பனயதிழ ப
யவத்டமல் ப்ரிதணமதினப்மர், அபழ
அங்கரித்டக்ளகமண்டு அடர்ணணமகப் ழமமல்

டண்டிப்மர். எனத்டர் ளசய்னேம் ல்ட - ளகட்டகவந
வபத்ழட அபட ப்ரிதமப்ரிதங்கள். எழ ஆமணயதின்
பிதணமக இப்டி அபர் ணமறுட்டுச் ளசய்டவட எழ
ச்மகத்டயல் அடுத்டடுத்ட ஆசமர்தமள் ழகமத்டக்
ளகமடுத்டயனக்கயமர்: "உத்-த்னடக, கிடடே".
"டடே

- குமணயத்":'டடேர்' ன்மல் அறர்கள். "டடே"

ன்பநின் ிள்வநகள்டமன் டடேர்கள். ழடபர்கறக்குப்
ிடமபம அழட கச்தரின் த்ிடமன் டடேறம். ழடபர்கள்,
அறர்கள் அவபனக்கும் அபழ ிடம. ணமடமக்கள்,
ழபறு ழபறு. அடயடயதின் ிள்வநகநம ழடபர்கவந

ஆடயத்தர் ன்கயமர்கள். 'FF' ன்றும் கச்தனக்கு என
ளண்மட்டி உண்டு. அபறவத ிள்வநகள்

வடத்தர்கள். இபர்கறம் அறர்கள்டமன். டடேபின்
ிள்வநகவந டடேர் ன்ட ழமழப டமபர் ன்றும்
ளசமல்படண்டு.
'கிடடே' ன்கயழமட

பந்ட 'டடே' ன்ட இண்டு

பமர்டவடகநின் ந்டயதில் ற்ட்ட. அவட 'கித்
அடே' ன்று ிரித்டமல்டமன் அர்த்டணமகும். 'கி', 'டடே'
ன்று ிரித்டமல் டப்ன. ின்மடி 'டடே குமணயத்' ன்று
பனபடற்கு அந்டமடய கர்ணத்டயல் டி ழமடுபடற்ழக, றோ
ஆசமர்தமள் 'கிடடே' ன்டயல் இண்டு பமர்த்வடகநின்
ந்டயதில் என 'டடே'வப னடிச்சுப் ழமட்டினக்கயமர்!
அழக ச்ழமகங்கநில் இப்டி ழபடிக்வகதமக பனம்.
'அகம

த்ணமர்க்கம்' ச்ழமகத்டயல்கூ 'அழக - டந்டம்

க்டமமம் க டந்டம் உமஸ்ணழ' ன்று பனகயட.
'இளடன்

ழபடிக்வக? எனத்டவழத க டந்டர், அழக

டந்டர் ன்மல் - அடமபட என டந்டம் உள்நபர், 

டந்டம் உள்நபர் ன்மல் - ப்டி ரிதமகும், ன்று

ழடமன்றுகயட. 'அழக - டந்டம்' ன்ட 'அழகடம்' ன்
பமர்வடதமகறம், அவட அடுத்ட பனம் 'டம்' ன்

பமர்த்வடதமகறம் ிரினேம். அழக - டம் - டம் ன்ட
'அழக

டந்டம்' ன்மகும். 'க்டமமம் அழகடம்' ன்மல்

ிள்வநதமர் அபனவத க்டர்கறக்கு அழக பிடணம
ன்கவந அனள்கயமர் ன் அர்த்டம். 'டம்
உமஸ்ணழ' ன்மல் 'அபவ உமயக்கயழன்' ன்று
அர்த்டம். அபனக்கு எழ என டந்டம்டமன் உண்டு

எற்வக் ளகமம்ர். க டந்டர். இந்ட 'க டந்டம்' ன்ழட
பமர்வட பிவநதமட்டில் இன்ளமன டம் பந்டமல்

கபிவடக்கு அனகு ளசய்கயட ன்டற்கமக 'அழக டந்டம்'
(அழகடம்

டம்) க்டமமம் கடந்டம் உமஸ்ணழ' ன்று

ச்ழமகத்டயல் வபத்டயனக்கயட. prose- order டி இனந்டமல்
"க்டமமம் அழகடம் கடந்டம் டம் உமஸ்ணழ"

(க்டர்கறக்குப் பற்வ, அழக ன்கவந டனம்
எற்வக் ளகமம்ம அபவ உமவவ
ளசய்கயழன்) ன்று இனக்கழபண்டும்.. ந்ட

மவதமமல், 'ளமதட்ரி'தில் பமர்த்வடகவந னன்
ின்மக வபக்கமம் ன் பிடயப்டி இங்ழக
ணமற்யதினக்கயட.
'டடே

குமணயத்' ன்மல் டடே குணம

அறர்கறக்குப் வகபர் (அணயத்) ன்று அர்த்டண.
இந்த்னுக்குத் டம்ிதமகக் கமச்த - அடயடய டம்டயக்கு
கபமன் அபடரித்டழமட, டடேர்கறம் அபனக்கு

ித்னக்ஷத்டயல் (அப்மவப வபத்டப் மர்த்டமல்)
அண்ஞமணமர்கள்டமன், டடேர்கள் அபனவத

ணமற்மந்டமதின் ிள்வநகள். ஆமல் உறனவ
மர்க்கமணல் டர்ணமடர்ணங்கவநழத கபமன்

மர்ப்பமடமல் அபர்கறக்கு அணயத்மக (வகபமக)
இனந்டமர்.

என ணதத்டயல் ல்பமகறம் என ணதத்டயல்
அப்டிதில்மணறம் இனக்கய இந்த்ிம் அபர்

அன்ழமடு டம்ிதமக இனந்ட ணமயதிணயனந்ட
அபனுவத மஜ்தத்வட க்யத்ட அபனுக்கு அவடத்

டயனம்க் ளகமடுத்டணயனக்கயமர். டண்டிப்பமக

ழகமபர்டத்வடத் டெக்கயப் ிடித்ட, அபர் சக்வகதமய்
ணவன ளய்ட அப்னந்டமழ சக்டயளதல்மம் இனந்ட
சக்வக ணமடயரி பந்ட கமயல் பிறேம்டினேம் ண்ஞிமர்.
ல்ம ணதங்கநிறழண ளகட்பர்கநமக இனக்கய
டடேர்கறம் ழமடர் னவதமக

ழபண்டிதபர்கநமமறம், அபர்கறக்கு 'ஆணயத்ர்' ன்ழ
ளசமல்றம்டிதமக ப்ழமடம் இனக்கயமர்.
என பமர்த்வடதின் னடிவப அடுத்ட பமர்வடதின்
ஆம்ணமக ழகமத்டக்ளகமண்டு ழமபடழமழப
கபமின் யகமடேக்ங்கள் (டண்டிப்டம்

அனள்படம்) ப்டி இனக்கயன் ன் 'டிதம'வபனேம்
ச்ழமகத்டயல் (ளபப்) ண்ஞிக் ழகமத்டக்

ளகமடுத்டமற்ழம இனக்கயட "ணயத் சசய த்னஷ்ழ":ணயத்
ன்மல் ண்ர் ன்று ல்மனக்கும் ளடரிந்டயனக்கும்.
'ந்ட

ணயத்ர்'கள் ன்று ளசமல்கயழமம். 'ணயத்'னுக்கு opposite

'அணயத்ன்'. இங்ழக, 'ணயத்

சசயத்னஷ்ழ' ன்னும்ழமட 'ணயத்'

ன்மல் 'றர்தன்' ன்று அர்த்டம். எழ பமர்த்வடவத
ளபவ்ழபறு அர்த்டத்டயல் ப்ழதமகயக்கய அங்கமத்வட
இங்ழக ஆசமர்தமள் வகதமண்டினக்கயமர்.

ழபடம் ளடுகயறம் றர்தவ ணயத்ன், ணயத்ன் ன்று
ளசமல்யதினக்கயட. அந்டக் கமத்டயல் வபடயகணம

¨ர்ழதமமவ ழமகம் னமபிறழண பிதினந்டட.
ழடசமந்டங்கநிறம் (அந்யத மடுகநிறம்) இந்ட "ணயத்"
ன் ழர் அப்டிழத பனக்கயல் இனந்டயனக்கயட. கயயஸ்ட

ிப்டற்கு ஆதித்ட னன்னூறு பனங்கறக்கு னன்ன
கயப்ட ழடசத்டயல் இண்டு மமகக்ள் ளசய்ட ளகமண்
உன்டிக்வக (Treaty of Rameses 11 With the Hittites) கூ 'ணயத்ம
பனஞ' மக்ஷயதமகச் ளசய்ட ளகமண்டமக இனக்கயட!
"ணயத்

- சசய - த்னஷ்ழ" ன்கய இத்டயல் 'ணயத்'

ன்மல் ¨ர்தன். 'சசய' ன்மல் சந்த்ன் ன்று

உங்கறக்குத் ளடரிந்டயனக்கும். ளபள்வந ளபழநர் ன்று
இனக்கய சந்த்னுக்குள்ழந யனல் ணமடயரி என்று
கறுப்மய்த் ளடரிகயடல்பம? உற்றுப் மர்டர்ல் இட என
னதல் ணமடயரி ழடமன்றும். னதவ ம்ஸ்க்னடத்டயல்
'சசம்' ன்மர்கள். 'னதவத்

டன்ித்டயல் ளகமண்ட'

ன்டமல் சந்த்னுக்கு சசமங்கன் ன்றும், சசய ன்றும்
ளதர்.

ணயத்வனேம் சசயவதனேம், அடமபட சந்த் லர்தர்கவந
இண்டு கண்கநமகக் ளகமண்பவத்டமன் 'ணயத் சசய
த்ஷ்ழ' ன்று ளசமல்கயமர். கபமின் பிச்ப னொத்டயல்,
பிமட் ஸ்பனொத்டயல், அபனுக்கு ¨ர்தன் பட கண்,
சந்த்ன் இட கண்.
இந்த்னுக்கு அடேன், டடேர்கறக்கு அணயத்ன்
ன்ளல்மம் பமணமப டமத்வட யவறொட்டிதடன்
ளடமர்ச்சயதமக பமண ப்ஹ்ணசமரி த்ரிபிக்ணமக

பிச்பனொம் டுத்ட சந்த் - லர்தர்கவநக் கண்கநமகக்
கமட்டிதவடனேம் இப்ழமட ஜமகப்டுத்டபடழமல்
இனக்கயட.

பிஷ்ட ஸ் மணத்டயன் னர்ப மகத்டயல் ளசமல்கய
"ன மடளந" ன்று ச்ழமகத்டயல் 'சந்த் ¨ர்தளந ச
ழத்ழ" ன்று பனகயட. இடழபடமன் "ணயத் சசய
த்னஷ்ழ".
டர்சத்டமல் ம்ம ீக்கம்
ளடய்பத்டயன் குல் (மன்கமம் மகம்)
க்டய
"பண்டு

ஸ்ழடமத்ம்"

டர்சத்டமல் ம்ம ீக்கம்
"த்னஷ்ழ

படய ப்படய  - படய கயம் படயஸ்கம:"

ன்டமக "படய" ன்கய சப்டத்வட மற னவ
அடுத்டடுத்ட ளபவ்ழபறு அர்த்டங்கநில் டயனப்ி இந்ட
ச்ழமகத்வடப் னர்த்டய ண்ஞிதினக்கயமர். ணம
கபிகநின் னவணளதல்மம் ழடமற்றுப்ழமகய ணமடயரி
பமக் மணர்த்தத்வட ஆசமர்தமள் கமட்டிதினக்கயமர்.
'த்னஷ்ழ

படய' ன்னும்ழமட 'பிட' ன்மல்

'டங்கநித்டயல்' ன்று

அர்த்டம். எனத்டரிம்

ணரிதமவடதமகத் 'டமங்கள்' ன்று ளசமல்ழபண்டுணமமல்,
'பமன்' ன்று

குயப்ிழபண்டும். இடற்கப் ளண்மல்

"படய" "படய ிக்ஷமம் ழடய" ன்கயழமட "படய"
ன்மல் என பட்டுக்கமரிவத
ீ
அம்ணஞி!" ன்று
ணரிதமவடதமக கூப்ிடுபடமக அர்த்டம். ஆண்மயல்
பனகய 'பத்' ன்ட னமம் ழபற்றுவண உனமடு
ழசனம்ழமடம் 'படய' ன்று ஆகும். அப்ழமட

"டங்கநித்டயல்" ன்று அர்த்டம் உண்மகும். இங்ழக
அப்டித்டமன் 'த்னஷ்ழ படய' ன்டயல் "படய"க்கு
அர்த்டம்.
"த்னஷ்ழ

படய" ன்மல், டங்கநித்டயல் (ங்கள்)

த்னஷ்டி ற்ட்டு பிட்மல்', அடமபட 'ங்கறக்கு உன்
டர்சம் கயவத்டபிட்மல்' ன்று அர்த்டம். அபன்

ப்டிப்ட்பன்? ல்மனக்கும் ப்னபமக, அகயமண்
மதகமக இனக்கயபன். 'ப்படய பிட டனஷ்ழ'
ன்மல் 'ப்னபம உன்ிம் (ங்கள்) மர்வப
உண்மகுணமமல்' ன்று அர்த்டம். கபத் டர்சம்
கயவத்டபிட்மல்.... அப்னம் ன் ஆகயட?
"

படய கயம் ப டயஸ்கம:"

'படயஸ்கம:' ன்வட 'படய, ஸ்கம' ன்று

ிரித்டமல்

டப்ன. 'சுக்கு - ணயநகு - டயப்ிய' ன்வட 'சுக்குணய-நகுடயிய' ன்று ிரித்டமன் ன்று கவட ளசமல்பமர்கழந, அப்டி
ஆகயபிடும். 'அழகடம் டம்' ன்வட 'அழக டந்டம்' ன்று
ிரிக்கய ணமடயரிதம டப்னத்டமன் இட. 'ப டயஸ்கம'

ன்டடமன் சரிதம ிரிபிவ. டயஸ்கமம் ன்ம
ணவப்ட. ணமந்த்ரீகத்டயல் ணவக்கய பித்வடவத
'டயஸ்கரிஞி' ன்மர்கள்.

பம் ன்மல் ம்மம்.

னன்ழ இந்ட 'ட்டீ'தில் 'ப த ழகடச்சயழட' ன்கய
இத்டயல் 'பம்'ன் பமர்வட பந்டயனக்கயட. ம்ம
ந்டத்வட ணவப்ட, அடமபட ம்ம பமழ்க்வக
ணவனேம்டிச் ளசய்பட, அல்ட ம்மத்வடப்
ழமக்கயக்ளகமள்படடமன் 'படயஸ்கமம்'.

'

படய கயம்' ன்கய இத்டயல் 'படய' ன்ட பிவச்

ளசமல். இங்ழக 'படய' ன்மல், உண்மகயட' ன்று

அர்த்டம். ' படய கயம்' ன்மல் 'உண்மகயடயல்வதம
ன்?' ன்று அர்த்டம். ட உண்மகயடயல்வதம?
ம்மத்டயன் ணவறடமன். 'உன் டர்சம் கயவத்ட

பிட்மல் அப்னம் ம்ம ீக்கம் உண்மகமகணறம்
இனக்குணம ன்?' ன்று ழகள்பி னொத்டயல் ழகட்கயமர்.
'உன்

டர்சம் கயவத்டின் ம்மம் பிகுகயட'

ன்று (ழர்) ஸ்ழட்ளணண்மகச் ளசமல்பவடபி, இப்டிக்
ழகள்பி னொத்டயல், 'ம்ம ீக்கம் ற்மடம ன்?
ற்மணறம் ழமகுணம ன்?' ன்று ளசமல்பட,
ளசமல்பந்ட பிதத்டக்கு ழணறம் அறேத்டம்
ளகமடுக்கயட.
கர வடதில் (2-59) , ணமத்ணமவப டர்சயத்டபிட்மல் அழடமடு
உள் ணியல் ழடங்கதினக்கும் பமவ னசய ல்மம்
ழமய்பிடும் ன்று ளசமல்யதினக்கயட. அழடமடு

ம்மனம் ழமய்பிழபண்டிதடடமன். அந்ட இத்டயல்
"ம் த்னஷ்ட்பம" ன்று கபமன் ளசமல்யதினக்கயட
ழமழப க ஆசமர்தமள் "த்னஷ்ழ படய" ன்கயமர்.
கபத் டர்சம் அத்வடப மக்ஷமத்கமத்டக்குத்டமன்
அவனத்டக்ளகமண்டு ழமகட்டும், அல்ட த்வபடணமக
அபவ டர்சயப்டகமழப டமன் இனக்கட்டும் ப்டிதினந்டமறம் அடற்கப்னம் இந்ட னழமகத்டயல்
 ணஞச் சுனயல் ணமட்டிக்ளகமள்பிடல்வ. "இப்டி
ற்ணல் கூப் ழமகனடினேணம ன் -  படய கயம்
ப டயஸ்கமம:?" ன்று ழகட்கயமர்.
டயனணமறக்கு ஈச்ப சப்டம்

ளடய்பத்டயன் குல் (மன்கமம் மகம்)
க்டய
"பண்டு

ஸ்ழடமத்ம்"

டயனணமறக்கு ஈச்ப சப்டம்
அடுத்ட ச்ழமகம், ட்டீதில் ந்டமபட ச்ழமகம்,
ணத்ஸ்தமடயி - படமவ
அபடமபடமபடம டம பறடமம்
ழணச்ப ரிமல்ழதம
படம படம ீழடமம்
இங்ழகனேம் கவசயதில் படம ன்று இண்டு டவப
டயனப்னகயமர். னடயல் 'படம'வபத்டி பமர்த்வடதமக
டுத்டக்ளகமள்நழபண்டும் 'டங்கநமல்' ன்று அர்த்டம்.
அடுத்ட பனபட 'ப டம ீழடமம் (ீட அம்) '

ன்று ிரினேம். 'ம்ம டமத்டயமல் ீடய அவந்டள்ந
மன்' ன்று இடற்குப் ளமனள்.
'ழணச்ப

ரிமல்ழத. படம படம ீழடமம்'

ன்டற்கு 'ம்ம டமத்டயமல் ீடய தம்)

அவந்டள்ந மன் ழணச்பம டங்கநமல்
ரிமயக்கப்ழபண்டிதபமக இனக்கயழன்' ன்று
அர்த்டம்.

ளமடபமக மம் ஈச்ப சப்டம், ழணச்ப சப்டம்

னடமவப சயப ளனணமவநக் குயப்ிடுபடமகழப
வபத்டக்ளகமண்டினக்கயழமம். ஆசமர்தமழநம
ல்மபற்யறம் அத்வபடய, அழட உஞர்ச்சயழத
ளகமண்பர். சயப பிஷ்ட அழடனம் இபற்யல் என்று.
'ப்ச்ழமத்ட

த் ணமயகம' ன்கய க்ந்டத்டயல் ஆசமர்தமள்

ழகள்பி - டயல் னொத்டயல்
உழடசயத்டக்ளகமண்ழழமகயழமட, 'கபமன் தமர்? (கச்ச
கபம?) ' ன்று எனழகள்பி ழகட்டுபிட்டு, அடற்கு

டயமக, "சங்கமகறம் மமதஞமகறம் இனக்கப்ட்
எழ ஆத்ணமபம ணழச்பன் டமன், ழணச்பன்டமன்.
அடமல், ணமபிஷ்டவபழத "ழணச்ப" ன்று

கூப்ிட்டு, "மன் உன்மல் க்ஷயக்கப்ழபண்டிதபன்"
(ரிமல்த:அம்) ன்று ப்மர்த்டயக்ககயமர்.
இட ச்ழமகத்டயன் ிந்டயத அடி. னந்டயத அடிதில் 'படம
படம' ன்று ன்ழபம டயனப்ித் டயனப்ிச் ளசமல்கயமழ.
அடற்கு ன் அர்த்டம்?
அபடமங்கள்
ளடய்பத்டயன் குல் (மன்கமம் மகம்)
க்டய
"பண்டு

ஸ்ழடமத்ம்"

அபடமங்கள்
"ணடஸ்தமடயிபடமவ"

ன்வட பமர்த்வட ிரித்டமல்

"ணத்ஸ்தமடயி:அபடமவ:". அப்டிளதன்மல், 'ணத்ஸ்தம்

னடம அபடமங்கநமல்' ன்று அர்த்டம். ழமக

க்ஷஞத்டக்கமக கபமன் டசமபடமம் டுத்டவடச்
ளசமல்கயமர்.
ழமக க்ஷஞம் ன்மல் ன்? ல்ம
ழடசங்கறக்குணமக ளரித கபர்ன்ளணன்ட், ளரித ழகமர்ட்,
ளரித வன்தம், ளரித ழமீ ஸ் டிமர்ட்ளணன்ட்

வபத்டக்ளகமண்டு ண்டகய கமர்தணம ன்? இல்வ.
ழபடத்வட க்ஷயத்டக்ளகமடுத்ட, அபபர்கறம்
ஸ்படர்ணத்வடப் ண்டம்டிதமக ஆக்கயபிட்மல்
அடடமன் ழமகக்ஷஞம். ழபடக்ஷஞம் டமன்
ழமகக்ஷஞம். ழபட ணந்த் சப்டங்கள் அட்ணமஸ்ஃிதரில்
குவதமணல் பிக்ளகமண், வபடயக தஜ்ஜங்கநமல்
க ழடபடம ப்ரீடய ற்ட்டு பிட்மல், டன்மல்

ழமகம் னறேடம் க்ஷயக்கப்ட்டமக ஆகயபிடும். அடமல்
ப்ழமளடல்மம் ழபட டர்ணத்டக்கு ீம் உண்மகய,
ழமகம் க்ஷீஞணமதிற்ழம அப்ழம ளடல்மம் ம

கர்த்டமபம ணமபிஷ்ட அபடமம் ண்ஞி ழபடத்வட
னனத்டமஞம் ளசய்பமர். இடமல் ழமகம் ழக்ஷணம்
அவந்டபிடும்.
ழமனகமறன், தக்ரீபன் ழமன் அறர்கள்
ழபடத்வடளதல்மம் க் கமட்டிழ எ£ ¤த்ட

வபத்டழமட கபமன் ணீ மகத் ழடமன்ய அவட ணீ ட்டு
பந்டடடமன் ணத்ஸ்தமபடமம். 'ப்நத ழதமடய ழ'
ன்று தழடபர் அஷ்டயதில் இவடச்
ளசமல்யதினக்கயட.

இட ணமடயரிதம த்ட அபடமங்கநில் கபமன்
டம்னவத உதர்ந்ட ஸ்டமத்வட பிட்டு இந்ட

னழமகத்டக்கு இங்கய பனகயமர். ணடம் ன்று
ளசமல்கய உத்டணணம வபகுண்த்டயயனந்ட இங்கய ம்
ழமகத்டக்கு பனகயமர். 'அபடமம்' ன்மழ 'இங்கய

பனபட' ன்டடமன் அர்த்டம். 'டம' ன்மல் உச்சய. டம
ஸ்டமதி ன்று ழணல் ஞ்சமத்வடச் ளசமல்கயழமம்
அல்பம? 'அப-டமம்' ன்மல் reverse order -ல்அந்ட

உச்சயதியனந்ட கர ழன பனபட. ண கனவஞதமல்
கபமன் இப்டி இங்கய பனகயமன். கர ழன இனக்கய
ம்வணக் வகவதப் ிடித்ட ழணழ அவனத்டக்ளகமண்டு
ழமகழபண்டும் ன்டற்கமக, உச்சத்டக்ளகல்மம்
உச்சத்டயறள்ந கபமன் ம் ளபறக்கு இங்கய
பனகயமன்.
'அபடமபடம' ன்று

ச்ழமகத்டயல் பனபடற்க்கு 'இங்கய

பந்டபமக ஆடமல்' ன்று அர்த்டம்.
"ணத்ஸ்தமி:அபடமவ:"

- ணத்ஸ்தம் னடம

அபடமங்கநமல்:"அபடமபடம" - கர ழன இங்கய
பந்டபமக ஆடமல்.

அபடமபடம + அபடம ன்ழட 'அபடமபடம படம' ன்று
அடுத்டடுத்ட னென்று 'படம'வபக் ளகமடுக்கயட. ின்ழ
ளசமன் 'அபடம' ன்டயல் 'அப' ன்ட க்ஷயப்வடக்
குயக்கும். 'ணமணப', 'ணமணப' ன்று அழக கர ர்த்டவகநில்
பனபட 'ணமம் + அப' ன்ழட. "ணமம் - ன்வ, அப கமப்மற்று' ன்ட அர்த்டம்.

'அபடம

டம பறடமம்' ன்று இங்ழக ச்ழமகத்டயல்

இனப்ட, ப்ளமறேடம் (டம) ழமகத்வட (பறடமம்)
கபமன் அபடமங்கநமல் அபம் (க்ஷவஞ)
ளசய்டளகமண்டினப்வடச் ளசமல்கயட.
பற ன்மல்  டயனும ளசல்பங்கவநதம் (natural
re source s) னணய

ளகமடுப்டமல் னணயக்கு 'பறடம ன்று ழர்.

'பறந்டம' ன்றும்

ளசமல்படண்டு. இப்டிச் ளசல்பம்

யம்ி னணயதமட ங்கநின் மத்டயமல் பற்ய
பமடிப் ழமகய ழமளடல்மம் அவட க்ஷயத்டப் வனதடி
ஆக்குபடற்கமக ஸ்பமணய அபடரிப்வட ஆசமர்தமள்
ளசமல்கயமர். ங்கள் ண்டம் க மத்வடனேம்
டமங்கயக்ளகமள்கய னணமழடபி என ஸ்ழறக்கு ழணல்

டமங்க னடிதமணல் கபமிம் ழமய் னவதிடுபமள்.

உழ அபர் அபடமம் ண்ஞிபிடுபமர். னணம ழடபி சு
னொத்டயல் ழமய் னவதிட்றன் கபமன்
க்னஷ்ஞமக அபடமம் ண்ஞிப் சு ணந்வடகவந
ழணய்த்டடமக மகபடத்டயல் இனக்கயட.
'இப்டி

ழமகத்வட ணத்ஸ்தம் னடம அபடமங்கநமல்

ப்ழமடம் க்ஷயக்கய ழணச்பம!ம்ம டமத்டயமல்
தந்டகயக்கய மனும் உன்மல் க்ஷயக்கப்

ழபண்டிதபன்' ன்ட இந்ட ச்ழமகத்டயன் அர்த்டம்.
ழமகக்ஷஞத்டக்கமக ண கனவஞழதமடு டயனம்த்
டயனம் கபமன் அபடரிப்வட பமக்கயன் ழமக்கயழழத
கமட்டி பிடுகயணமடயரி, "அபடமபடமபடம... படம படம"
ன்று எழ சப்டங்கவநத் டயனம்த் டயனம் அடுக்கய
வபத்டயனக்கயமர்!

'டயனப்ித்

டயனப்ி அபடமம் ண்டகய

பிஷ்டறக்குத்டமன் கர்ப்பமம் உண்டு. ங்கள்
ஈச்பனுக்குக் கயவதமட' ன்று வசபர்கள்
ளனவணதமகச் ளசமல்யக் ளகமள்படம், 'டமன் கர ழன இங்கய
பந்டமகயறம் ங்கவந உதர்த்ட ழபண்டும் ன்று
அபடமம் ண்டம் ண கமனண்தம் ங்கள்

ளனணமறக்குத்டமன் உண்டு, ஈச்பனுக்கு இல்வ' ன்று
வபஷ்ஞபர்கள் ளனவணப்ட்டுக்ளகமள்படணமக இனக்க,
ம் ஆசமர்தமழநம ளனணமவநழத, 'ழணச்பம!' ன்று
கூப்ிட்டு அபடமங்கவநனேம் ளசமல்ய
ணப்டுத்டயதினக்கயமர்.
'னனர்கறக்கு

உதர்ந்ட னனழமத்டணழ ரி,

ணழச்பன் ன்டமக ஈச்ப ட்ம் உவதபன்
த்தம்கம (னக்கண்ஞம) எனபழ அன்ய
ழபயல்வ' ன்று கமநிடமன்
ளசமல்யதினக்கயமன்:ரிர் தவடக:னனழமத்டண
ஸ்ம்னட:ணழச்பஸ் - த்தம்க ப ம:
'அணம்' ன்கய

ம்ஸ்க்னட டிக்க்ஷரிதிறம் ஈச்ப:சர்ப

ஈசம:ன்டமக 'ஈச்ப' ன்கய வட்டிவ சர்பனும்
ஈசமனுணம சயபனுக்ழக ளகமடுத்டயனக்கயட.
ஆமல் சயபனுக்கும் பிஷ்டறக்கும் இவதில்

ளகமஞ்சம் கூ பித்தமம் மமட்மட ம் ஆசமர்தமள்
இங்ழக "ழணச்ப" ன்று ணமபிஷ்டவபழத
கூப்ிடுகயமர். "ன்வ க்ஷயதப்ம" ன்று அபவ
ழபண்டிக் ளகமள்கயமர்.

ன்ின மணங்கள் : ளற்யக்கயடும் மணம்
ளடய்பத்டயன் குல் (மன்கமம் மகம்)
க்டய
"பண்டு

ஸ்ழடமத்ம்"

ன்ின மணங்கள் : ளற்யக்கயடும் மணம்
அடுத்ட ச்ழமகம்:
டமழணமட குஞணந்டய
றந்டபடமபிந்ட ழகமபிந்ட 1
படய ணட ணந்ட
ணந்டம் த த்பம் ழண 11
"ந்ட"

ன் சப்டம் டயனம்த் டயனம் பனகய ணமடயரி

ணடணம டங்கநிமல் ச்ழமகத்வடச் ளசய்டயனக்கயமர்
ம்னவத ஆசமர்தமள். எவ்ளபமன பரிதிறம் இந்ட
சப்டம் பழபண்டும் ன்டமல் மமபட பரிதில்
இண்டு டங்கநின் ந்டயதில் 'ணந்டம்' ன்று
வபத்டயனக்கயமர். ணம் - டம் ன் இண்டு
பமர்த்வடகள் ழசர்ந்ட 'ணந்டம்' ன்மகயதினக்கயட.
'அழகடம்

- டம்' ன்ட 'அழகடந்டம்' ன்ம ணமடயரி.

னடல் இண்டு பரிகநில் கபமவக் கூப்ிடுகயமர்.
"டமழணட, ழகமபிந்ட" ன் இண்டு ளதர்கவநச்
ளசமல்யக் கூப்ிடுகயமர். 'குஞணந்டய', 'றந்ட

படமபிந்ட' ன்ளடல்மனம் ஸ்பமணயவத

அவனப்டடமன். ஆமல் டமழணமடன், ழகமபிந்டன் ன்
கபமின் ப்யத்ட மணமக்கநமகழப இனப்வட.
ன்ிண்டு மணமக்கள் ணமபிஷ்டறக்கு னக்தம்.
ழணச்பக்கு (சயபளனணமனுக்கு) பன், சர்பன்,

ஈசமன், சுடய, உக்ன், னத்ன், ீணன், ணமழடபன் ன்
அஷ் மணமக்கள் னக்தணமதினப்ட ழமல் ணம
பிஷ்டறக்குப் ன்ிண்டு. ஸ் மணம், த்ரிசடய
(னந்டைறு மணம்) , அஷ்ழமத்ட சடம் (108 மணம்)
னடயத ளசமல்ய அர்ச்சவ ண்ஞிமறம் னடிபில்
இந்ட அஷ் மணமவபழதம, த்பமடச (ன்ிண்டு)
மணமவபழதம ளசமல்ய னவழத ஈச்பவனேம்,
ளனணமவநனேம் அர்ச்சவ ண்ஞழபண்டும்.

அஷ்ழமத்ட னடயத ண்ஞ னடிதமடழமட இந்ட
ட்டு அல்ட ன்ிண்டு மணமக்கவந ணட்டும்
ணமச் ளசமல்ய அர்ச்சவ ண்ஞிமல் ழமடம்

ன்று ளசமல்ய இனக்கயட. ிள்வநதமனக்கும் இப்டி
பிழசணம மணமக்கநமகப் டயமவச்
ளசமல்யதினக்கயட.
ணம பிஷ்டறக்கு த்பமடச மணமக்கள் னக்தணமவப.
வபஷ்ஞபர்கநமக இனக்கப்ட்பர் ளற்யதிழ

ழமட்டுக்ளகமள்பவட 'மணம்' ன்று ளசமல்கயழமம். இந்டப்
ழர் ப்டி பந்டட? வபஷ்ஞபர், வசபர், ஸ்ணமர்த்டர்,
ணமத்பர் தமபனம் ளற்யதி ணட்டுணயல்மணல் ணமர்ன,
பதிறு, னம், ணஞிக்கட்டு னடம இங்கநில் மணழணம,
பினடயழதம? ழகமி சந்டழணம இட்டுளகமள்ந ழபண்டும்.

ஆசம சரர்கள் இப்டிழத இன்வக்கும் மணம் ழமட்டுக்
ளகமள்நழபண்டும். 'த்பமடச மணம் ழமட்டுக்ளகமண்டு
பந்டமர்' ன்று ளசமல்கயழமம். ணம பிஷ்டறக்கு
ளமம்றம் ப்ரீடயதமக இனக்கப்ட் ன்ிண்டு
மணமக்கநில் எவ்ளபமன்றுக்கும் அவதமநணமக

சரீத்டயன் எவ்ளபமன இத்டயறம் உகநந்டபனும்,
உகழண உனபமபனுணம கபமன் யவப்ழமடு
டயனணண் இட்டுக்ளகமள்நழபண்டும் ன்ழட டமத்ர்தம்.

இப்டி கபமின் த்பமடச மணமக்கறக்கு அவதமநணமக
இனப்டமழழத இந்டப் ன்ிண்டு டயனணண்
சயன்ங்கறக்கும் த்பமடச மணம் ழமடுபட ன்று ழர்

பந்டட. அப்னம் டயனணண் சயன்த்டக்கு "மணண" ன்று
ழமகயபிட்ட.
இத்ப் ன்ிண்டு மணமக்கவநழத ஆசணம் ளசய்னேம்
ழமடம் மம் ளசமல்ய கன்ம், கண், னெக்கு, கமட, னம்,
ஹ்னடதம், டவ னடம அபதபங்கவநத் ளடமட்டு
ளகமள்கயழமம்.

ழகசப - மமதஞ - ணமடப - ழகமபிந்ட - பிஷ்ட -

ணட¨ட - த்ரிபிக்ண - பமண - றோட - ஹ்னீழகச
- த்ணம - டமழணமட ன்வபழத இந்டப் ன்ிண்டு
மணமக்கள்.
இடயழ ழபடிக்வகதமக , னக்தணமக அபடமங்கநம
க்னஷ்ஞ, மண ன் இண்டு ளதர்கறம் இல்வ.
ஆமறம் ழகசபன், ழகமபிந்டன், டமழணமடன்

னடமவப க்னஷ்ஞ ணமத்ணமபின் ளதர்கள்டமன்.

'ழகசய' ன்

அறவக் ளகமன்டமல் ழகசபன்,

ழகமக்கவந (சுக்கவந) க்ஷயத்டடமல் ழகமபிந்டன்.
டமழணமடன்
ளடய்பத்டயன் குல் (மன்கமம் மகம்)
க்டய
"பண்டு

ஸ்ழடமத்ம்"

டமழணமடன்
'டமழணமடன்' ன்மல், 'கதிற்மல்

கட்ப்ட் பதிற்வ

உவதபன்' ன்று அர்த்டம். டமணம் ன்மல் கதிறு.
'ழகஸ்

ளட்டி' , 'ழகட் பமசல்' ன்று எழ அர்த்டனள்ந

'டமணக்

கதிறு' ன்று ளசமல்ய ளசமல்யடமன் 'டமம்னக்

இண்டு பமர்த்வடகவநச் ழசர்த்டச் ளசமல்கயணமடயரி
கதிறு' ன்று பந்டபிட்ட டமணம் - கதிறு, உடம் பதிறு. கதிற்று பதிற்ழ டமழணமடன்.
"ளபண்ளஞய்

டயனடுகயமதம? உன்வக் கட்டிப்

ழமடுகயழமன், மர்" ன்று தழசமவட ம க்னஷ்ஞவப்
ிடித்டக் கதிற்மல் கட்டிப்ழமப் மர்த்டமள். அவ்ள்

த்டவ கதிறுகவநச் ழசர்த்ட எட்டுப்ழமட்டுக்ளகமண்ழ
ழம ழமடயறம் அடனுவத சயன் பதிற்வச் சுற்யக்
கட்டுபற்குப் ழமடமடடி ணமதமமம் ண்ஞிமர்
கபமன், அப்னம் அபள் ழபர்த்ட பினபினத்டப்
ழமவடப் மர்த்டப் ரிடமப்ட்டுத் டமணமகழப
கதிற்யழ கட்டுப்ட்மர், அந்ட அபத்டயழடமன்
'டமழணமடன்' ன்று

ழர் ற்ட்ட. "உழமடு ழசர்த்ட

தழசமவட கட்டிப்ழம, ணயனடபம உன் பதிற்வச்

கதிறு உறுத்டம் டி நிவணதமகக் கட்டுப்ட்மழத!"
ன்று ஆழ்பமமடயகள் இவட உனகய உனகயப் மடி
அடேபித்டயனக்கயமர்கள். "டமன் க்டர்கநின் அன்னக்குக்
க்டுப்டும் க்ட மடீன், ஆமறம் அபர்கள் 'ன்மல்
கட்டிபி னடினேணமக்கும்' ன்று அம்மபத்ழடமடு

யவக்கயபவதில் டன்வக் கட்னடிதமட, டமழ
கனவஞக்ளகமண்டு கட்டுப் ணஸ் வபத்டமல்டமன்

னடினேம் ன்று கமட்டுபன் டமழணமடன். ிற்மடு மட
னேத்டம் ற்டுபடற்கு னன், ஸ்பமடீ ப்ழவணதில்
மழடபன் 'உன்வக் கட்டிப்ழமடுகயழன் மர்' ன்று
பமல் பிட்ழமட, அபன் யணமகழப

கட்டிப்ழமடும்டிதமகறம் கபமன் யன்யனக்கயமன்.
டமழணமடமய் இனக்கும்ழமட, இந்ட ட்டீ ஸ்ழடமத்ம்
ஆம்த்டயயனந்ட பயனேறுத்டய பந்டள்ந பிதத்ழடமடு
கூடித க்டயவத டுத்டக் கமட்டிதினக்கயமன்.
"டமவதக்

குல் பிநக்கம் ளசய்ட டமழணமடவ" ன்று

ஆண்மள் ளசமல்யதினக்கயமள், டன்வ டரித்ட
டமதமம ழடபகயதின் குவத் டன்னுவத

கர்ப்பமத்டமல் ரிசுத்டய ண்ஞிபிட்மன் ன்ட
அபள் ளசமல்படற்கு அர்த்டம். பட குறக்கு
ளபநிதிழ ழணல் க்கம் டமம்னக்கதிற்வப் ழமட்டு
பநர்ப்னத் டமய் தழசமவட னண்ஞமக, அறேக்கமக ஆகும்டிச்
ளசய்டமழநம அபன் டன் க ணமடமபின்
(ளற்டமதமரின்) குவ டன்னுவத பமத்டமழழத
டெய்வண ளசய்டபமக்கும் ன்று கமட்டிதினக்கயமன்.

இட க்டய னர்பணமக ளசமல்கய அர்த்டம். டத்பரிடயதமய்
'டமண

உடன் ன்மல் 'ல்மபற்றுக்கும் இனப்ிணம

பதிற்வக்ளகமண்பன். அடமபட ல்பமற்வனேம்
டன்னுள் அக்கயக் ளகமண்டினப்பன்' ன்று அர்த்டம்
ண்டபமர்கள்.

டயனப்ளதர்கநின் ளமனள்
ளடய்பத்டயன் குல் (மன்கமம் மகம்)
க்டய
"பண்டு

ஸ்ழடமத்ம்"

டயனப்ளதர்கநின் ளமனள்
'ழகமபிந்டன்' ன்மல் 'இந்த்ரிதங்கவந

அக்கய

ஆறகயபன்' ன்றும் அர்த்டம் ளசமல்பமர்கள், இந்ட
இத்டயல் 'ழகம' ன்மல் இந்த்ரிதங்கள், 'மர்ப்மர் அகத்டப்
மற் சு ந்ட' ன்று டயனனெர் ளசமன் இந்த்ரிதப்
சுடமன் 'ழகம'. 'ழகசபன்' ன்டற்கும் இப்டிழத
டத்பமர்த்டணமக 'க + அ + ஈச + ப' ன்ழட ழகசபன்
ன்று வ்தமக்தமம் ளசய்பமர்கள். க ன்மல் ப்ம்ணம.
ழபடத்டயழழத அப்டிப் ளதர் ளசமல்யதினக்கயட, அ

ன்ட பிஷ்ட. 'அக னட றேத்ளடல்மம்' ன்டி

பிச்பத்டயன் னொணமக இனக்கய பிஷ்டடமன் அ, அ, உ,ண
ன் னென்றும் ழசர்ந்ட ப்ஞபபணம 'ஏம்' ன்டயல்கூ
அ ன்ட பிஷ்ட, உ ன்ட ஈச்பன், ண ன்ட ப்ம்ணம
ன் த்ரினெர்த்டய ஸ்பனொணமகத்டமன் ளசமல்யதினக்கயட.
அப்டிழத "ழகசப" மணமபிறம் க ன்ட ப்ம்ணம , அ

ன்ட பிஷ்ட. ஈச ன்ட ஈச்பன் (சயபன்) - இந்ட

னெபவனேம் டன் பசத்டயல் வபத்டக் ளகமண்டினக்கய

ணமத்ணமடமன் 'ழகசபன்' ன்று அர்த்டம் ண்டபடண்டு.
ணட ணமடயரி - ழடன் ணமடயரி - ணடணம னொத்ழடமடும்
ஸ்பமபத்ழடமடும் இனப்பன் ணமடபன். இடறம்
பிழசணமக க்னஷ்ஞன் ழமகழப இனக்கயட, ஆமல்

ணமபிஷ்டறக்ழக இந்ட ளதர் உண்டு. ணட - வகர்
ன் இண்டு அறர்கவந ணமபிஷ்ட ம்மம்
ண்ஞிமர். ணடவபக் ளகமன்டமல் ணமடபன் ன்
ளதர் பந்டட. இன்ளமன அர்த்டனம் உண்டு. 'ணம'
ன்மல் க்ஷ்ணய ன்று அர்த்டம் ண்டபடண்டு. 'சயப'
த்ி 'சயபம' ன்டழம, 'க ன் ப்ம்ணமபின்

த்ிதம ஸ்படயக்குக் 'கம' ன்று ளதர். 'கம'பம
ஸ்படயனேம் 'ணமபம க்ஷ்ணயனேம் பநக்கு இண்டு
அக்ஷங்கநமக (கண்கநமக) இனக்கயமர்கழநம, அபழந
'கமணமக்ஷய' டீக்ஷயடர்கூ 'ீமக்ஷய

கமணமக்ஷய' க்னடயதில்

க்ஷ்ணயனேம் ஸ்படயனேம் கமணமக்ஷயக்கு இண்டு

கண்கநமக இனப்வட, 'சமடம ணம தழ' ன்கயமர். 'ணம'
ன்ழ டணயனயறம் க்ஷ்ணயவதச் ளசமல்யதினக்கயட.
'டபன்' ன்மல்

னனஷ் 'கஞபன்'. டபன், அடமபட னனன்,

இல்மடபள் பிடபம. ல்க்ஷணய மதகமடமல் ணம

பிஷ்டறக்கு ணமடபன் . ணமடபன் ன் ழர். ணமணஞன்
ன்றும் என ழர்.
ன்ிண்டு மணமக்கநில் இன்ளமன்ம 'ணட¨ட'
ன்டம் ணட ன் அறவக் ளகமன்வவடத்டமன்
குயப்ிடுகயட. இட ணமபிஷ்ட ன்ஞி

கமர்தணமமறம் க்னஷ்ஞன் னர்ஞமபடமணமடிதமல்

ளமடபில் அபவழத ணடலடன் ன்று
ளசமல்கயழமம்.

இப்டிழத 'ஹ்னீழகசன்' ன் ளதவழத அழக
இங்கநில் க்னஷ்ஞனுக்குக் ளகமடுத்டயனக்கயட.
ன்ிண்டு மணமக்கநில் மமதஞன், பிஷ்ட, றோடன்,
த்ணமன் ன் மற ளதர்கள் ழமக ணம

பிஷ்டவபக் குயப்டமக இனக்கயன். த்ரிபிக்ண,
பமண ன் இண்டும் பமண ப்ம்ணச்சமரிதமகக்
குட்வதமக பந்ட அப்னம் த்ரிபிக்ணமமக பநர்ந்ட
உகநந்ட அபடமத்வடச் ளசமல்கயன். ழகசபன்,
ணமடபன், ழகமபிந்டன், ணடறடன், ஹ்னீழகசன்,

டமழணமடன் ன் மக்கயனேள்ந ஆறு ளதர்கறம் ழமக
பனக்கயல் க்னஷ்ஞ மணமக்கநமகழப கனடப்டுகயன்.
மணமபடமம், யம்ணமபடமம் னடயத ணற்
அபடமங்கறக்கு ற்ட் டிப் ளதர்கள் இந்டப்
ன்ிண்டில் இல்வ.
ழபட லக்டங்கநில் ணமபிஷ்ட த்ரிபிக்ணமக
பந்டவடழத பிழசணமய்ச் ளசமல்யதினக்கயட. ிற்மடு
னமஞங்கநிறம், வ, ங்கர ர்த்டம்

னடமவபகநிறம் க்னஷ்ஞவழத னர்ஞமபடமம்
ன் பிழசயத்டயனக்கயட. த்பமட ச மணமக்கநிறம்
இந்ட இண்டு அபடமப் ளதர்கழந இனக்கயன்.
இந்டப் ன்ிண்டு ளதர்கநில் டமழணமட, ழகமபிந்ட
ன் இண்வ "ட்டீ"தின் ஆமபட ச்ழமகத்டயல்

ஆசமர்தமள் ப்ழதமகயத்டயனக்கயமர். னடல் ச்ழமகத்டயல்

"அபிதம் அத பிஷ்ழஞம" ன்று பிஷ்டவப
அவனத்ட இந்ட ஸ்ழடமத்த்வட பிஷ்டணமகழப

ஆம்ித்டமறம், இங்ழக னர்ஞமபடமணம க்னஷ்ஞின்
இண்டு ளதர்கநமழ கூப்ிட்டு னடிக்கயமர்.
யர்குஞனம் குஞயவதனம்
ளடய்பத்டயன் குல் (மன்கமம் மகம்)
க்டய
"பண்டு

ஸ்ழடமத்ம்"

யர்குஞனம் குஞயவதனம்
"டமழணமட

குஞணந்டய!" ன்று ஆமபட ச்ழகமத்வட

ஆம்ிக்கயமர் றோ ஆசமர்தமள்.
'டமழணமட' சப்டத்டக்கு
'குஞ

னன்ழ அர்த்டம் ளசமன்ழன்.

ணந்டய' ன்மல் 'குஞங்கள் தமறம்

குடிளகமண்பழ' ன்று அர்த்டம். ணந்டயம் ன்மல்
குடிதினக்கும் இம். னக்தணமக, கபமன் அர்ச்சம
னொத்டயல் (பிக் படிபில்) குடிளகமள்றம் ழகமதிவ
ணந்டயம் ன்கயழமம். பக்ழக 'ணந்டயர்' ன்று

ளசமல்கயமர்கள். அந்ட கல்தமஞ குஞங்கறம் என
ழகமதிமகக் குடிளகமண்டினப்பழ 'குஞ ணந்டயன்'.
'குஞம்' ன்டற்குக்
'டமழணமட' ன்

கதிறு ன்று என அர்த்டம்.

ளதரில் 'டமண' ன்ட கதிற்வக்

குயப்ிடுபடமல், இந்ட ஸ்ழடமத்ம் னமறம்

ளசமற்கவநனேம் ளமனவநனேம் inter - link ed - ஆக

(என்றுக்ளகமன்று ளடமர்னள்நடமக) ப் ின்ிக்ளகமண்டு

ழமதினக்கும் ஆசமர்தமள் அடுத்டமக 'குஞ ணந்டய' ன்று
ழமட்டினப்டமகறம் வபத்டக்ளகமள்நமம்.
குஞணந்டயன் ன்மல் அந்ட கல்தமஞ குஞ யதன்.
அத்வபட சமஸ்த்ம் அபவ குவதமகத் ளடரிந்டபர்கள்,
'ம்

ஆசமர்தமள் இப்டி அந்ட கல்தமஞ குஞ யதமக

கபமவச் ளசமல்ய ஸ்ழடமத்ம் ளசய்தமணம?' ன்று
ழகட்கக்கூடும். ளன்மல் சங்க கபத்மடமள் னடிந்ட
னடிபமக ஸ்டமித்ட அத்வபட யத்டமந்டத்டயன்டி
ப்ஹ்ணம் அல்ட ம்ளமனள் ன்ட
யர்குஞணமடடமன் - அடமபட. அடற்கு ந்ட குஞனம்
கயவதமட. அடழபடமன் ீபமத்ணமறம். ீபமத்ணமறக்கு

ணஸ் ன்று என்று இனக்கயபவதில் டமன் குஞங்கள்,
கமர்தங்கள், மண - னொம் (ளதர் - படிபம்) ல்மம்
உண்டு. ஜம பிசமம் ண்ஞிப் ண்ஞி ணவத்
ளடமவத்டபிட்மல். அப்னம் யர்குஞணம, க

பஸ்டபம ப்ஹ்ணணமகழப ீபம் ஆகயபிடுகயமன்.
அடடமன் ழணமக்ஷம். இப்டிப்ட் யத்டமந்டத்வட
அபம்ித்டபர் (ிடிப்மகக் ளகமண்பர்) கபத்மடமள்.
மணமடேமசமர்தமர், ணத்பமசமர்தமர் ழமன்பர்கழந
ப்ஹ்ணத்வட அந்ட கல்தமஞ குஞம் ளகமண் றோ ணந்
மமதஞன் ன்று ளசமல்பர்கள். அந்ட கல்தம
குஞங்கவந அடேிபத்ட அந்டப் ட்டுக்
ளகமண்டினப்டடமன் அபர்கறவத யத்டமந்டப்டி
ழணமக்ஷம்.

அடமபட சங்கர் யர்குஞ ப்ஹ்ணத்வடனேம், ணத்ப

மணமடேர்கள் குஞ ப்ஹ்ணத்வடனேம் ளசமன்பர்கள்.
இப்ழமட ம் பிதத்டக்கு இவ்பநற ழமடம். "யர்குஞ
ப்ர்ஹ்ணத்வடழத ளசமன் கபத்மடமள் 'குஞ ணந்டய'
ன்று ளகமண்மடிச் ளசமல்மணம?" ன்ட ழகள்பி.
ளசமல்மம் ன்ட டயல். (சங்க) ஆசமர்த
மஷ்தங்கவநப் மர்த்டமல் ன் ளடரிகயட? னடிபிழ
ல்மம் யர்குஞணமகயடடமன் ழணமக்ஷம். அடடமன்
ீபமத்ணம ணமத்ணம இண்டும் என்மகயபிடுகய
ஸ்பஸ்பனொம் ன்மறம், இபர்கநிழ
ணமத்ணமபமபர் ணமதம சக்டயதிமல் ீப -

கத்டக்கவந உண்டு ண்ஞி, த்டகய ஈச்பமக
இனக்கயமர் ன்றும் ளசமல்கயமர். இந்ட ஈச்பன் டமன்
குஞ ப்ஹ்ணம் ன்ட.

ஈச்பவ ழபமக இனந்ட உமயத்டப் ளறுகய
ஆந்டங்கவநழத மணமடேனம் ணத்பனம் ளசமன்மர்கள்.
அந்ட உமவவதனேம், ஆந்டத்வடனேம் ம் (சங்க)
ஆசமர்தமறம் யவதச் ளசமல்யதினக்கயமளன்வட

இடபவ "ட்டீ"க்கு அர்த்டம் ழகட்டயழழத னரிந்ட
ளகமண்டினப்ீர்கள்.

ஆமல் இந்ட உமவவவத னடல் டிதமகக்
ளகமண்டு, இடயயனந்ட இண்மம் டிதமக உமகழ
உமஸ்தணமகறம் (உமயக்கப்டும் ளமனநமகறம்)
ஆகயபிடுகய யர்குஞ அத்வபடத்டக்குப் ழமகழபண்டும்
ன்மர்.

ரி, ஆமல் இப்டி அத்வபடமடேபம் ளற்றுபிட்

ஜமி ப்ழமடம் யர்குஞத்டயழழதடமன் இனக்கயமம?
அப்டிக் கமழஞமழண!ணமஜமிகறம் ளபநிழமகத்டயல்
யவதக் கமர்தங்கவந, அடேக்ங்கவநச் ளசய்ட
ளகமண்டுடமழ இனக்கயமர்கள்? சுக ப்ம்த்டயயனந்ட, ம்
ஆசமர்தமநியனந்ட, டமசயப ப்ம்ழணந்த்மள் பவ

இப்டித்டமழ இனந்டயனக்கயமர்கள்? அப்டிதமமல்
ணமடயதில் அபர்கள் ளற் யர்குஞ அடேபம்
இபர்கவந பிட்டுப் ழமய்பிட்டம?

இடற்கு டயல் ன்ளபன்மல் மம், 'ழமகம் ளடரிதமட
யவவணடமன்
ணமடய, ஜமி ழமக கமர்தம் ண்டம்ழமட
அபனுவத ணமடய கவந்டபிட்ட' ன்று

ளசமன்மறம், பமஸ்டபத்டயல் அந்ட ஜமி ழமகத்டயல்
கமர்தம் ண்டபடமக ணக்குத் ளடரிகயழமடம் கூ
ணமடய யவதிழதடமன் இனக்கயமன், ணக்கு அபன்
ழபவ ளசய்படமகத் ழடமன்யமறம் அபனுக்கு இந்ட
ண்ஞழணம, 'மம் ளசய்கயழமம்' ன்கய கர்த்னத்பழணம
இல்வ. அபனுவத வனத டி ணஸ் ழமட

ழமட டமன். அப்னம் அபன் னெம் ஈச்பழடமன்
கமர்தங்கவநப் ண்டகயமன்.
இப்டி இபவ ழமக ங்க்த்டக்கமக (உக
ன்வணக்கமக) ஈச்பழ  டயனுமக
இதக்கயவபக்கயழமட. இந்ட மண - னொ ப்ஞ்சத்வடப்
ண்ஞி, த்டயக் ளகமண்டினக்கய குஞ ப்ஹ்ணணமக

டன்வனேம் அபன் யத்ட, க்டய ண்டம்டிதமக என
பிவநதமட்டுப் ண்டகயமன்.

இப்டிப்ட் ஜமிக்கு குஞ - யர்குஞ ழடங்கழந
அடிட்டுப் ழமய் குஞ ப்ஹ்ண அடேத்டயழழத
யர்குஞ ப்ஹ்ணமடேப ஆந்டம் ளடரிகயட. இன்னும்

சய ணதங்கநில் இந்ட த்வபடனம் (பமக இனக்கய
variety -னேம்)

அந்ட அத்வபடத்டயன் ழபம்டமழ ன்

உஞர்ற அபனுக்கு ன்மக ஸ்டயப்ட்டு பிட்டமல்,
'யர்குஞணமக

இனக்கய க சமந்டத்வடபி இப்டி க

கல்தமஞ குஞணமக இனக்கய variety -த்டமன்
அடேபிக்கமழண' ன்றுகூத் ழடமன்யபிடுகயட.
க்னஷ்ஞ க்டர்கநம அத்வபடயகள்

ளடய்பத்டயன் குல் (மன்கமம் மகம்)
க்டய
"பண்டு

ஸ்ழடமத்ம்"

க்னஷ்ஞ க்டர்கநம அத்வபடயகள்
இந்டணமடயரி யவதில்டமன் ண அத்வபடயதம
(டமசயப) ப்ம்ழணந்த்மள் 'ப்ஹ்ணஞி ணம ஞ்ச
ழ' ('ழ ணழண, யர்குஞ ப்ஹ்ணத்டயழழத ஞ்சமம்
ண்ட') ன்று ளசமல்யபிட்டு உழ, ணதியவகத்
டவதில் ளசமனகயக் ளகமண்டினக்கய குஞணம
க்னஷ்ஞ ணமத்ணமவபப் பசணமக பர்ஞிக்க
ஆம்ித்ட பிடுகயமர்.

இப்டித்டமன் ஆசமர்தமறம் மநணம ஸ்ழடமத்ங்கவந
குஞ ப்ஹ்ணடயன்  னொங்கநமக இனக்கப்ட்

அழக னெர்த்டயகநின் ணீ டம் மடிதினக்கயமர். அபற்யல்
ழகசமடய மட பர்ஞவஞ, மடமடய ழகச பர்ஞவ ல்மம்
ண்ஞி, அந்டந்ட ளடய்பத்டயன் குஞகஞ

ணயவணகவநனேம் ீ வகவநனேம் உள்நனனகயக்
ளகமண்மடிதினக்கயமர்.
'குஞ

ணந்டயம்' ன்டமல் யர்குஞத்வட ணந்ட பிட்மர்,

அல்ட அவட ணறுத்ட னஞமகப் ழசுகயமர் ன்று
அர்த்டணயல்வ. ணமமக, குஞ ணந்டயம் ன்டமழழத
யர்குஞத்வடத்டமன் அபர் ளசமல்கயமர் ன்று க்குத்
ழடமன்றுகயட.
இட ப்டி?
VIBGYOR ன்று

றே கர்கவநச் ளசமல்கயழமம். இந்ட

வனனேம் என்மகச் ழசர்த்டபிட்மல் ன் ஆகயட? என
கனம் இல்மணல் ளபள்வந ளபழநர் ன்று
ஆகயபிடுகயடல்பம?

இழட ணமடயரி அத்டவ குஞங்கறம் அபிம் குடி
ளகமண்டினப்டமழழத அபன் என குஞனம் இல்மட
யர்குஞ பஸ்டபமக இனக்கயமன்.
என கனம் இல்மட லர்த ளபநிச்சம் refraction -ல் றே
கர்கறணமகப் ிரிகய ணமடயரி அந்ட யர்குஞம்டமன்
ணமவததில் ட்டு, அந்ட refraction -ல் இத்டவ

குஞங்கறணமகயட. 'மண - னொ யடணம ப்ஹ்ணம்
இத்டவ மண - னொ ீப கத்டக்கநமகயட.

'டமழணமட' ன்றன் 'குஞணந்டய' ன்று

ஆசமர்தமள்

ளசமல்படயல் என பமர்த்வட பிவநதமட்ழ இப்ழமட
ளடரிகயட. டமண - உடன் ன்மல் 'கதிற்மல்
கட்ப்ட் பதிற்வ உவதபன்'. 'குஞம்' ன்மறம்
கதிறு ன்று அர்த்டம் உண்டு ன்ழன். 'குஞ ணந்டய'

ன்ட குஞங்கநிழ கட்ப்ட் ணமடயரி யர்குஞ பஸ்ட
இனக்கயட ன்று ளசமல்படழமத் ழடமன்றுகயட.
பமஸ்டபத்டயல் குஞங்கநமல் கட்டுப்டுத்ட னடிதமடபன்.
ஆமறம் தழசமவட த்டவ கதிற்மறம்
கட்னடிதமட பதிற்வ கபமழ ிகு கட்டுக்கு
அகப்டுத்டயக் ளகமண்டழம ப்ஹ்ணனம் இப்டி

குஞம் ணமடயரிக் கட்டுப்ட்டு ழபம் ழமடுகயட.
"ன்

ஆச்சர்தம்! உயடங்கநின் அர்த்டணம யர்குஞ

ப்ஹ்ணம் இப்டி உயல் கட்டுப்ட்டினக்கயழட!" ன்று
'க்னஷ்ஞ

கர்ஞமம்னட'த்டயல் என ச்ழமகனண்டு. குஞ

ணந்டயணமக இனப்டம் இப்டிக் கட்டுப்ட்டினக்கும்
யவடமன் ன்கய ணமடயரி 'ட்டீ ஸ்டடய'தில்

அடுத்டடுத்ட "டமழணமட, குஞணந்டய" ன்று பனகயட!
இப்டி குஞத்ழடமடு னொத்ழடமடு அட பனகயழமட அவட
யத்ட ஆந்டப் டுகய யவதிழழத, அடுத்ட
"றந்ட படமபிந்ட" ன்கயமர்.
றந்ட - அனகம, பட - னக்தணமகயத, அபிந்ட டமணவ, "டமணவ ழம அனகம னகம் வத்டபன்"
ன்று கபமவ பர்ஞிக்கயமர்.

ண அத்வபடயகள், ழச்சயழ ணட்டுணயல்மணல்

அடேபிகநமக இனந்ட அத்வபடயகள், கபமின்
னொளநந்டர்தத்வட 'ஏழம' ன்று பர்ஞித்ட
ஆந்டயனத்டயனக்கயமர்கள், அத்வபடயகள்
க்டர்கமநமதினப்டயல் குயப்மக க்னஷ்ஞவ இஷ்
ளடய்பணமகக் ளகமண்பர்கநமகழப அடயகம்
இனந்டயனக்கயமர்கள்.
"க்னஷ்ஞ

கர்ஞமம்னடம்" ண்ஞித ீ மசுகர் அத்வபட

ம்ப்டமதத்வடச் ழசர்ந்டபர்டமன். ணவதமநத்வடச்
ழசர்ந்டபர் - அபர், அங்ழக அத்வபட ம்ப்டமதம்டமன்
உண்டு. அழடமடுகூ அபர் டங்கள் குடும்த்வடப் ற்யச்
ளசமல்யக்ளகமள்றம்ழமட டங்கறவத குளடய்பம்
சயபளனணமன் ன்றும், டமங்கள் சயப ஞ்சமக்ஷரி

த்வடழத உதர்கடயதமகக் ளகமண்பர்களநன்றும்
ளசமல்யக்ளகமள்கயமர். " கற பிசமஞ ீத:" - இவடப்
ற்யக் ளகமஞ்சம் கூ - ந்ழடணயல்வ - ன்று
உறுடயப்டுத்டயச் ளசமல்கயமர். அப்டிதினந்டம்

க்னஷ்ஞிழண உதிவ வபத்ட, ம்னவத ணவக்
ளகமள்வந ளகமள்கய னவதில் அபர் "கர்ஞமம்னடம்"
ளசய்டயனக்கயமர்.

மனூறு, மனூற்று ம்ட பனத்டக்கு னந்டய

ணடலட ஸ்படய ன்று என ளரிதபர் இனந்டமர்.
ளங்கமவ (பங்கமநத்வட) ழசர்ந்டபர் ன்ட ளமட
அிப்மதம். "அத்வபட யத்டய" ன்று என உத்டண
க்ந்டம் உகரித்டயனக்கயமர்.

அத்வபட ம்ப்டமதத்டக்கு ழபறு டைல்கறம்

உடபிதினக்கயமர். இபழ "க்டய மதம்" ன்றும்
என க்ந்டம் ளசய்டயனக்கயமர். யர்குஞ ப்ஹ்ண
அடேபணம ஜமத்டக்கும். குஞ ப்ஹ்ண
உமவத க்டயக்கும் Contradiction (னண்மடு) இல்வ
ன்று யவ மட்டுபடற்கமக இந்ட டைல் றேடயமர்.

ணடலட ஸ்படய க்னஷ்ஞ ணமத்ணமபின் ண
க்டர். 'சயப ணயம் ஸ்ழடமத்ம்' ன்று ளமம்றம்
உதர்ந்ட சயபணம ஸ்ழடமத்ம் என்று உண்டு. ணம
மஷ்ட்த்டயயனந்ட ஆம்ித்ட பக்ழக ழமகப்ழமக அட
க ங்கறக்கும் ளடரிந்டயனக்கும். இங்ழக உங்கநில்
 ழனக்கு அடன் ளதர்கூ மன் ளசமல்யத்டமன்
ளடரிதழபண்டிதினக்கயட!இந்ட 'சயப ணயம்

ஸ்ழடமத்ம்' க்னஷ்ஞவனேம் ஸ்ழடமத்ம் ண்டபடமக
அடன் பமர்த்வடகறக்கு அர்த்டம் ண்ஞி அபர்
(ணட¨டர்) என வ்தமக்தமம் றேடயதினக்கயமர்.

அடமபட அடற்கு சயபணமக அர்த்டம் ண்ஞிதழடமடு
பிஷ்டணமகறம் அர்த்டம் ண்ஞி றேடயதினக்கயமர்.
'அத்வபடயக்கு

க்டயழத இனக்கக்கூமட. அப்டி

இனந்டமறம் அட ஆசமர்தமறக்கு இனந்ட ணமடயரி க
ளடய்பங்கவதனேம் என்மகழப யவக்கய

க்டயதமகத்டமன் இனக்கழபண்டும்' ன்று னஸ்டகம் டித்ழட
அத்வபடத்வடப் ற்யத் ளடரிந்டளகமண்டுள்ந மம்
யவத்டமறம், அத்பவட அடேபிதம ணட¨ட
ஸ்படய க்னஷ்ஞ ணமத்ணம ன் னொத்டயழழத
பிழச க்டய வபத்டயனக்கயமர்.

உடுப்ிதில் க்னஷ்ஞவ ப்டயஷ்வ ண்ஞிபர்
ணத்பமசமர்தமள். அபனவத யத்டமந்டத்வட

பயனேறுத்டயச் ளசமல்ய, (சங்க) ஆசமர்தமநின்
அத்வபடத்வட பன்வணதமகக் கண்டித்டபர்கறள் வ்தம
டீர்த்டர் னக்கயதணமபர். வ்தமடீர்த்டனவத

ஆழக்ஷவகறக்கு டயமகப் 'மதின்ட்'கவந ளகமடுத்ழட
ணடலட ஸ்படய ண அத்வபடணம டைல்கவந
றேடயமர். இப்டி யர்குஞ ப்ஹ்ணமடேபத்வட
யவமட்டித இபழ, குனந்வடக் கண்ஞன்

பினயத்ளடறேந்டறன் ளகமட்மபி பிட்டுக்ளகமண்டு
ழசமம்ல் னயத்டவட ளஞ்சுனகயப் மடிதினக்கயமர்!
"ஆந்ட

ணந்டமகயய ஸ்ழடமத்ம்" ன்று க்னஷ்ஞன் ழணல்

டைற்றுக்கு ழணல் ச்ழமகம் ளசய்ட குஞமடேப
ஆந்டத்வடக் ளகமட்டினதினக்கயமர்.
'அத்வபட

டத்பணமபட, த்வபட டத்பணமபட?' ன்கய

ணமடயரி என இத்டயல், "க்கு க்னஷ்ஞவத் டபி
ழபறு என டத்பனம் ளடரிதபில்வ"

க்னஷ்ஞத் ம் கயனி டத்பம் அம்  மழ
ன்று அபர் ளசமல்யதினக்கயமர்.
'த்தமமப்தம' ன்று
'ழதமகயகள்

ஆம்ிக்கய என ச்ழமகத்டயல்.

ணவ அக்கய, உள்றக்குள்ழந யர்குஞணமக,

யஷ்க்ரிதணமக (கமர்தம் இல்மடடமக) உள்ந ழடம என
ஜ்ழதமடயவ (ழமடயவத) ப் மர்க்கயமர்களநன்மல்

ன்மகப் மர்த்டபிட்டுப் ழமகட்டும்!ம்ணமல் அப்டி
த்தம அப்தமம் ண்ஞி, ணவ அக்கய ஜ்ழதமடய

டர்சம் ளசய்த னடிதபில்வழத ன்று

அனழபண்மம்!அந்ட எநிதமக இந்ட தனம
டயக்கவதில் ஏடி பிவநதமடுகய டல்பம? (க்னஷ்ஞ
ணமத்ணமவபத்டமன் ளசமல்கயமர்.) இவடழத மம்
மர்த்டக்ளகமண்டினப்ழமம்!இட
ம் கண்கறக்கு ஆந்டனெட்டுபடமக, சயஞ்ீபிதமக
இனந்ட ளகமண்டினக்கட்டும்" ன்கயமர்.
ல்மபற்வனேம் பிட்டு பிட்டுப் ணமத்ணமவபப் ிடித்ட
ிகு, 'ல்மபற்யறம் அந்டப் ணமத்ணமடமன்

இனக்கயட. ல்மம் அந்டப் ணமத்ணமபில்டமன்

இனக்கயட. ல்மணமகறம் அந்டப் ணமத்ணமழப டமன்
இனக்கயட' ன்று அடேப னர்பணமகத் ளடரிந்டபிடுபடமல்
வடனேம் பிழபண்டித அபச்தம் இனப்ிடல்வ, இந்ட
யவதில்டமன் அத்வபடயகள் குஞ ப்ஹ்ணத்வட
ஸ்ழடமத்ம் ளசய்ட "பமஸ்டபத்டயல் ிரிற
இல்வழத!ிரிற ணமடயரி இனப்ட பிவநதமட்டுத்டமழ?
மனம்டமன் க்டமகப் ிரிந்டயனந்ட குஞத்வட
யக்கமழண! னத்னம் அவனேம் ணமடயரி

கத்டயழழத ிரிந்ட ணமடயரி இனக்கமழண!" ன்று
இனக்கயமர்கள்.

அப்டித்டமன் ஆசமர்தமறம் குஞ ணந்டய, றந்ட
படமபிந்ட" ன்று குஞ, னொங்கவந ஸ்டடயக்கயமர்.
ல்ம குஞனம் குடிளகமண்டினப்டமழழத, என
குஞனம் இல்மட யர்குஞ ப்ஹ்ணணமக கபமன்
இனக்கயமன் ன்டடமன் 'குஞ ணந்டய' ன்டற்கு

அர்த்டம். என குஞழணம, அல்ட சய குஞங்கழநம

ணட்டும் கபமனுக்கு இனப்டமகச் ளசமன்மல் அபன்
யர்குஞம் இல்வ. இந்ட எனசய குஞங்கறக்குள்ழநழத
கட்டுப்ட்டினக்கயமன் ன்று ஆகும். எனத்டன்
ளபறப்மதினக்கயமன் ன்று ளசமன்மல் அபன்

ளபள்வந கர் ணட்டும் உள்நபன் ன்று அர்த்டம்.
எனத்டன் ளபள்வநதமகறம் இனக்கயமன், கறுப்மனேம்
இனக்கயமன், ச்வசதமகறம் இனக்கயமன் ன்று சய

கர்கவந ணட்டும் ளசமல்ய யறுத்டயமறம் அபன் அந்டச்
சய கர்கள் ணட்டுழண ன்மகும். ஆமல் எனத்டன்
இன்ம் ணற் ல்மக் கர்கநமகறம் இனக்கயமன்

ன்மல் ன் ஆகும்? அபன் பமஸ்படத்டயல் இபற்ல்
ந்டக் கனழணதில்வ. என கனழண
இல்மணயனக்கயபன், எவ்ளபமன ணதத்டயல் இப்டி

எவ்ளபமன கமகத் ளடரிகயபன் - ன்றுடமழ ஆகும்?
இப்டிழதடமன் ல்ட - ளகட்ட, அனகமட அனகயல்மடட, னண்தம் - மம், டர்ணம் - அடர்ணம்

னடயத ல்மக் குஞங்கறணமக குஞணந்டயணமக
கபமன் இனக்கயமன் ன்டமழழத அபன்

பமஸ்டபத்டயல் இந்ட டறணயல்வ, அப்டிப்ட்
யர்குஞணமக இனந்ட ளகமண்ழ இப்டிப் 
குஞங்கறக்குள்நபமகத் ளடரிகயமன் ன்டடமன்
டமத்ர்தணமகும்.

ணக்குப் ிடித்ட ணமடயரி, மம் ப்ரீடயழதமடு க்டயழதமடு
யவத்ட உனகுகய ணமடயரி, அனொணம அபழ அனகம
னொத்ழடமடு பனகயமன். 'றந்ட படமபிந்ட' ன்று

ஆசமர்தமள், டமணவத் டயனனகத்ழடமடு கூடித இந்ட அனகு
னொத்வடச் ளசமல்கயமர்.

அனொத்டடக்கு னொம் பந்டறழழத, ளதரில்மட
அடற்குப் ளதனம் பந்டபிடுகயட, மண- னொம் ன்று
ழசர்த்டச் ளசமல்படழமல் உனறம் பந்டறன் ழனம்
ழபண்டும் '"ழகமபிந்டழகமபிந்ட" ன்று ழர் ளசமல்யக்
கூப்ிடுகயமர் ஆசமர்தமள்:
றந்ட - படமபிந்ட ழகம-பிந்ட
றந்ட - படமபிந்ட ழகம-பிந்டdifferent title
ளடய்பத்டயன் குல் (மன்கமம் மகம்)
க்டய
"பண்டு

ஸ்ழடமத்ம்"

றந்ட - படமபிந்ட ழகம-பிந்ட
ழகமபிந்ட -  மணச்சயப்ன
"ழகமபிந்ட"

ன்கய மணம் ளமம்றம் பிழசணமட.

ஈச்ப மணமக்கறக்குள் '' ன்டற்கும், பிஷ்டபின்

மணமக்கறக்குள் 'ழகமபிந்ட' ன்டற்கும் என டிச்சயப்ன
உண்டு.
த்ங்கத்டக்கமக, த்பிதத்டக்கமகப்  ழர்
கூடிமறம், ணடேஷ்த ஸ்பமபத்டயல், ளகமஞ்ச ழம்
ழமடம் கூட்த்டயல் ர்  பிதங்கவநச்

சநசநளபன்று ழச ஆம்ிக்கயமர்கள் அபர்கள் ழச்வச

யறுத்டய கபமிம் ணவத் டயனப்னபடற்கு ன்

ளசய்கயழமம்? தமமபட எனத்டர் "ண மர்படீ டழத"
ன்கயமர். உழ, ழசயக்ளகமண்டினந்ட ல்மனம் "
 ணம ழடப" ன்கயமர்கள். அடற்கப்னம் என
வழதம உந்தமழணம ஆம்ிக்கயட. இப்டிப் 

ழனவத ணவ ஈச்பிம் கமன் ழமட் ணமடயரி
இறேக்கய சக்டய மணத்டக்கு இனக்கயட அன் மணழண
சூழ்க, வபதகனம் டதர் டீர்கழப ன் ஜமம்ந்டக்

குனந்வட பமழ்த்டயத பிழசத்டயயழழத இப்டி ன்
மணத்டக்கு சயப்ன ற்ட்டினக்கயட!
"ண

:மர்படீ டழத" ணமடயரிழத இன்ளமன்றும் என

கூட்த்டயன் ணவ கபத் ணமகத் டயனப்ி

பிடுபடற்கமக ழகமயக்கப்டுகயட, அடடமன் "ர்பத்

ழகமபிந்ட மண ங்கர ர்த்டம்" ன்ட, இப்டி எனத்டர்
ளசமன்றன் கூட்ம் னறேபடம் "ழகமபிந்டம
ழகமபிந்டம" ன்கயட, "ழகமபிந்டம்" ன் ம்னவத
ஆசமர்தமள் குனந்வடதமதினந்டழமழட ளசமன்டன்
ணயவண!
"அண்ஞமணவக்கு

அழமம" ன்று ழக்ஷமக்ஷம்

க்டர்கள் ழசர்ந்டளமறேட ழகமயக்கயழமம், கமபடி

டுக்கயழமட றப்ணண்த ஸ்பமணயக்கும் அழமம'
ழமடுகயழமம், அ மணழண சூழ்கயட, இப்டிழத யத்த

உத்ப ணமக இனக்கய டயனப்டயதில் ழக்ஷ£க்ஷண
ங்கறம் 'ழகமபிந்டம' ழமட்டுக்ளகமண்ழ டமன்
ணவழதறுகயமர்கள்.
இண்டு ளடய்பக் குனந்வடகநின் பமக் பிழசம்

 மணத்வடபிக்கூ ழகமபிந்ட மணமறக்கு மஸ்டய
பிழசம் ழடமன்றுகயட, எனத்டர் 'மர்படீ டய'வதச்

ளசமன் ிகுடமன் ணற்பர்கள் ' ' ன்கயமர்கள்,
ஆமறண ழகமபிந்ட மண பிதணமகழபம, னடயல்
ளசமல்கய எனத்டனம் 'ர்பத் ழகமபிந்ட மண
ங்கர ர்த்டம்' ன்று இந்டப் ளதவழதடமன்

ழகமயக்கயமர், ணற்பர்கறம் அழட மணமவபத்
டயனப்னகயமர்கள்.
இன்ளமன்று கூ : டீபி வபஷ்ஞபர்கள் 

மணமவப ழகமயப்மர்கள் ன்று ளசமல்படற்கயல்வ,

ஆமல் ழகமபிந்ட மணமவப கனழண ளசமல்பமர்கள்,
அடமல்டமன் ழமயனக்கயட இடற்கு ணட்டும் 'ர்பத்'

ன்று, அடமபட ல்ம இத்டயறம், ல்மக் கமத்டயறம்
ன்று அவளணமனய ளகமடுத்டயனக்கயட. 'ர்பத்
ழகமபிந்ட மண ங்கர ர்த்டம்' அடமல், ன்வ
தமமபட யந்ட ணடத்டயல் ளமம் ளமம் பிழசணம
மணம ட ன்று ழகட்மல் 'ழகமபிந்டம' டமன் ன்று
ளசமல்ழபன்.
ர்பழமக சக்பர்த்டயதமக இனக்கப்ட் கபமன் ண
கனவஞழதமடு ண நிவணழதமடு பந்ட ணமடு ழணய்த்ட,
ழகமர்கவநனேம் (ஆதர்கவநனேம்) ழகமிக்கவநனேம்
அத்தந்ட ப்ழவணழதமடு அடேக்யத்ட அபத்டயழழத
அபனக்கு ழகமபிந்ட மணம ற்ட்ட. இந்ட மணம
ற்ட் வ்னத்டமந்டத்வட மகபடம் ளசமல்கயட,
"உத்த்னடக"

ச்ழமகத்டயல் refer ளசய்ட வ்னத்டமந்டம்.

'டமன்

ணவன ளதவ்டமல்டமழ ழமகம் உதிர் பமழ்கயட?'

ன் கர்பம் இந்த்னுக்கு ற்ட்ட. அப்ழமட

க்னஷ்ஞன் ழகமகுத்டயல் குனந்வடதமக இனந்ட ணதம்.
அபர் இந்த்னுக்கு னத்டய கற்ிக்க ண்ஞிமர், அடமல்
ழகமர்கநிம், அபர்கள் பனக்கணமகச் ளசய்னேம் இந்த்

னவவத யறுத்டயபிட்டு .அடற்கு டயமக ழகமபர்த்ட
கயரிக்குப் னவ ண்ஞச் ளசமன்மர், அழட ழமச்
ளசய்டறன் இந்த்னுக்கு எழ ஆத்டயணமக பந்டட. அந்ட
ஆத்டயத்டயழ ழகமகுத்வடழத அடித்டக்ளகமண்டு ழமய்
பிடுகயமற்ழமல் ளரித ணவனவதக் ளகமட்
ஆம்ித்டபிட்மன், அந்ட ணதத்டயல் டமன் கபமன்
கயரிட ழகமமமக ழகமபர்த்ட ணவவதத் டெக்கய,
ணவனவதத்டடுத்ட, டீ ங்கவநனேம் சு னடம
ப்மஞிகவநதம் க்ஷயத்டமர், ிகு ழடழபந்த்ழ ணவன
ளய்த னடிதமணல் கவநத்டப் ழமய் அபரிம் பந்ட
ணன்ிப்னக் ழகட்டுக் ளகமண்டு, க உதிர்கவநனேம்
('ழகம' ன்ட சுவப ணட்டும் குயக்கமணல் ல்ம

ீபமசயகவநனேம் குீப்டமகும் - சு ன்டம் ல்மப்
மஞிவதனேம் குயப்ட ழம!இப்டி ல்ம

உதிர்கவநனேம்) க்ஷயப்பர் அபர்டமன் ன்று அர்த்டம்
ளடமிக்கும்டிதமக "ழகமபிந்ட" ன்று அபனக்குப் ட்ம்
சூட்டி அிழகனம் ண்ஞிவபத்டமன். அடமல் இந்ட
கட்த்டயற்கு ழகமபிந்ட ட்மிழகம் ன்ழ ளதர்.
'ழகம'க்கறக்கு 'இந்த்ன்' ழகமபித்ன், 'பிந்ட' ன்மல்

என்வத் ழடடி, மடிப்ழமய் அவபட. சுக்கள் இப்டி
க்னஷ்ஞிழழண உதிமதினந்ட அபவத் ழடடி
அவந்டடமல் ழகமபிந்டன், 'ழகம' ன்ட சுவப

ணட்டுணயல்மணல் னணய, ஆகமசம், பமக்கு, இந்த்ரிதங்கள்

ஆகயதபற்வனேம் குயப்ட, இவபளதல்மம் ழடடிப்
ழமய் அவனேம் க்ஷ்தணம ணமத்ணம அபர்
ன்வடனேம் ழகமபயத் மணம் ளடரிபிக்கயட.
குவதன்றுணயல்மட ழகமபிந்டம
ளடய்பத்டயன் குல் (மன்கமம் மகம்)
க்டய
"பண்டு

ஸ்ழடமத்ம்"

"குவதன்றுணயல்மட

ழகமபிந்டம"

மணமதஞத்டயல் றோ மண ட்மிழகம் ணமடயரி,
மகபத்டயல் கபமனுக்குப் ட்மிழகணம
ந்டர்ப்த்டயல் சூட்ப்ட் ழர் "ழகமபிந்ட" ன்ழட,
மணர் ணமடயரி க்னஷ்ஞர் ளரித மஜ்தத்டக்கு மமபமகப்
ட்மிழகம் ண்ஞிக்ளகமள்நமபிட்மறம், ழடப
மமபமழழத ட்மிழகம் ளற்டமல் இடற்கு
ளமம் னக்தத்பனண்டு. "ழகமபிந்டமம" ன்று
க்னஷ்ஞனுவத  ளதர்கநில் இடற்கு ணட்டுந்டமன்
"மம" ழசர்க்கயழமம்!
க்கு என்று ழடமன்படண்டு. ஆண்மள்
டயனப்மவபதில் "குவதன்றுணயல்மட ழகமபிந்டம!"
ன்று கூப்ிடுகயமர் அல்பம? கபமனுக்குக் குவ

இனந்டட ன்று தமமபட யவப்டண்ம? மடமஞ
ணடேஷ்தன் குவப்ட்டுக்ளகமண்ழதினக்கும்
ஸ்பமபனள்நபபன், அடமல் அப்டிதில்மட

எனபவக் 'குவதமன்று ணயல்மட ணடேஷ்தர்' ன்று

பிழசயப்ட ளமனத்டம், கமபவ ன் இப்டிச்

ளசமல்ழபண்டும்? இப்டிச் ளசமல்படமழழத, 'அப்ன்
குடயனக்குள் இல்வ' ன்கய ணமடயரி, கபமனுக்குக்
குவதினந்டட ழமத்டமழ த்பிக்கயட!
ழதமசயத்டப் மர்த்டடயல், கபமனுக்கு பமஸ்டபணமகழப
னர்பத்டயல் என குவ இனந்டட, அட ழகமபிந்டமக
அபன் ஆழமடடமன் டீர்ந்டட ன்று ளடரிந்டட.
கபமனுக்கு ன் குவ இனந்டட? 'மண ட்மிழகம்'
ன்ழழ. அடயழழதடமன் குவ சக்பத்டயர்த்டயதமக
னடி சூடிதடயல் ன் குவ ன்மல், இவட பமல்ணீ கய
டம்னவத மணமதஞத்டயல் பர்ஞித்டயனக்கய
டயனுயழடமன் குவ ற்ட்டுபிட்ட.
'பயஷ்

பமண ழடபமடய ரியகள் ட்டுப்ழர் றோமண

சந்த்னெர்த்டயக்குப் ட்மிழகம் ண்ஞிமர்கள், அட
ப்டித் ளடரினேணம இனந்டட? அஷ் பறக்கள்
ழடழபந்த்னுக்குப் ட்மிழகம் ண்ஞி ணமடயரி

இனந்டட' ன்று பமல்ணீ கய பர்ஞித்டயனக்கயமர், "பழபம
பமபம்தடம" - "பமபன் ப்டும் இந்த்னுக்கு
பறக்கள் ண்ஞிதடழம" ன்று அர்த்டம். இந்ட
Comparison (எப்னபவண)

டமன் மணனக்குக் குவ

உண்மக்கயபிட்ட, ன்? இந்த்ன் சரனயந்ட கவடவத இழட
பமல்ணீ கய மகமண்த்டயல் ளசமன்மர். ளகௌடண

த்ிதமகயத - அடமபட டமய் ழமல் ணடயக்க ழபண்டித ரியத்ி அல்வததிம் டப்மக ந்ட ளகமண்டு,
ணமமபம் ண்ஞிபன் இந்த்ன். அடற்கமக சமத்வட
பமங்கயக் கட்டிக்ளகமண்டு அபணமப்ட்பன்.

டயவடதமகயபிட் அல்வதக்கு றோ மணசந்த் னெர்த்டய

னனத்டமஞம் டந்ட ளனவணடமன் இன்வக்கும் அபவ
"டயட மப ீடமமம்" ன்கயழமம்.

கவட இப்டிதினக்க, அந்ட இந்த்வழத டக்கு
உபவணதமக பமல்ணயகய ணர்ய ளசமல்யபிட்டயல்

மணனக்கு உள்றெக் குவ ற்ட்டுபிட்ட. கத் ீ
வ்டம டம்வண, டகமட மம் ண்ஞிபழமடு
எப்ிட்டுபிட்மழ ன்று என குவ.
ஆடயதிழ என ட்மிழகம் யச்சதணம ணதத்டயழ
அட யவழபமணழ மணர் பபமம் ண்டம்டி
ஆதிற்று. அப்னம் டயமற பனங்கள் க்ஙள்

டபிதமதத் டபித்டக் கமத்டயனந்ட ணறுடி ட்மிழகம்
க்கயட, அடமல் ட்மிமணன் ன்ழ கபமனுக்கு
என ழர் ற்ட்டினக்கயட, மணமதஞ மமதஞம்,
ப்பசம் டபமமறம் னர்த்டய ளசய்னேம் ணங்கநணம
கட்ம் அடடமன். அங்ழகழமய், ம கமண்டடயல் டன்
கமல் டெசயதிமழழத ரிசுத்டய ளற் எனத்டயவத

ஆடயதில் டெசுடுத்டயதபழமடு டன்வ ஏப்ிட்மல்

கபமமகத்டமினக்கட்டும், அபர் ணடேஷ்தம் ணமடயரிடமழ
ன்மக 'ஆக்ட்' ண்ஞிமர், அடமல், பனத்டம்
ற்த்டமழ ளசய்னேம்?
இன்ளமன குவ - இந்த்மடய ழடபர்கள் மபஞின்
யம்வவதத் டமங்கணமட்மணல் ப்மர்த்டவ ண்ஞிக்
ளகமண்டன் ழணல்டமன் ணமபிஷ்ட மணமபடமம்

ண்ஞிட. மபஞின் னத்ன் ழணகமடழ இந்த்வ
தித்ட "இந்த்யத்" ன்று ழர் ளற்யனந்டமன்.

அப்டிப்ட் மபஞவத் டமழண தித்டம்,

இந்த்யத்வடத் டமம் திக்கழபண்டுளணன்று இல்மணல்
டம்ி க்ஷ்ணஞவ பிட்ழ தித்டம்
பிதமகபமபர் மணர். இப்டி னெம் மக்ஷ
ம்மம் ண்ஞிபிட்டுப் ட்மிழகம்

ண்ஞிக்ளகமள்கயழமட, டம்ணயம் ழடமற்றும்
ழமபரிம் ழடமற்றுப்ழம இந்த்னுக்ழக டம்வண
'கம்ழர்' ண்ஞிமல்

குவதமகத்டமழ இனக்கும்?

பமல்ணீ கய மத்டயங்கநின் குஞத்வட Compare ண்ஞி
இப்டிச் ளசமல்பில்வ, ட்மிழக வபத்டயயனந்ட
ஆந்ட ழகமமகமத்வடப் மர்த்டடம் ழபடழமகத்டயல்
ந்ட இந்த் ட்மிழகத்டயன் பிணர்வசக்கு இவட
ஏப்ிமம் ன்று யவத்டமர், ட்டு பறகக்ள்

ணமடயரிழத இங்ழகனேம் ரிதமக ட்டு ரியகள் அிழகம்
ண்ஞிறன் , "பழபம பமபம் தடம" ன்று
உத்மத்டயல் றேடயபிட்மர் ".
இடமல் கபமனுக்கு உள்றக்குள்ழந ற்ட் குவ,
அப்னம் க்னஷ்ஞமபடமத்டயல் மக்ஷமத் அந்ட

இந்த்ழ, ழடமற்ழன்" ன்று இபர் கமயல் பந்ட

பிறேந்ட இபனக்கு 'ழகமபிந்ட' ட்ம் டந்டட அிழகம்
ண்ஞி ழமடடமன் டீர்ந்டட. மணட்மிழகத்டயல்

உண்ம குவ ழகமபிந்ட ட்மிழகத்டயமல்டமன்
டீர்ந்டட. இவடத்டமன் ஆண்மள் suggestive -ஆக (குயப்மல்
உஞர்த்டம் னகணமக) "குவளபமன்றுணயல்மட
ழகமபிந்டம" ன்று ளசமன்மள்.

'குவழபதில்மட' ன்மல்

ரினர்ஞ பஸ்ட ன்று

அர்த்டம். 'னர்ஞம் ப்ஹ்ண மடம்', 'னர்ஞமபடமம்'
ன்று க்னஷ்ஞ ணமத்ணமவபச் ளசமல்பட இடமல்டமன்.
குன - ளடய்ப "ழகமபிந்ட"
ளடய்பத்டயன் குல் (மன்கமம் மகம்)
க்டய
"பண்டு

ஸ்ழடமத்ம்"

குன - ளடய்ப "ழகமபிந்ட"
ழகமபிந்ட மணமறக்கு இனக்கப்ட் அழகச்
சயப்னக்கநில் இன்ளமன்று ம் ஆசமர்தமறக்கு அடடமன்
ளமம்றம் ிடித்டட -favourite- ன்ட!'
ழகமபிந்ட'த்டயயனந்ட இட ளடரிகயட, 'ழகமபிந்டம்'
ன்ட அபனவத 'சயபமந்டரி', 'ளநந்டர்த
ரி', அல்ட இந்ட 'ட்டீ' ஸ்ழடமத்ம் ழம என
ஸ்பமணயவத ஸ்ழடமத்டயரிக்கும் ப்மர்த்டவ இல்வ.
அடயழ ளமக என ணடேஷ்தம் இனக்கழபண்டித
பமழ்னவவதனேம், டத்ப உழடசங்கவநனேம், பிழபக
வபமக்தங்கவநனேம்டமன் ளசமல்யதினக்கயமர். அட
வபஷ்ஞபர், வசபர் ன் ழடணயல்மணல் க

ங்கறக்குணமட. இப்டிப்ட் க்ந்டத்டயல் ஆசமர்தமள்
'மணமத்ணமவப

யனேங்கள்' ன்று ளமடப்ளதவ

ளசமல்மணல் 'ழகமபிந்டவ யனேங்கள்' ன்று
ளசமல்கயமளன்மல், அந்டப்ளதரில் அபனக்கு ளமம்றம்
ிடித்டம் ன்று டமழ அர்த்டம் ளடரிகயட?

ழமகத்டயல் உள்ந உழடச க்ந்டங்கவநதல்மம்

உச்சயதில் உள்ந கர வடவத அர்றனுக்குச் ளசமன்டமல்
க்னஷ்ஞனக்கு "கத்குன" ன் ட்ம் உண்டு.
"க்னஷ்ஞம் பந்ழட கத்குனம்" ன்று ச்ழகமம்
ளசமல்கயழமம். அடற்கு அப்னம் ம்

கபத்மடமறக்குத்டமன் கத்குன ட்ம் ற்ட்ட.
கத்குனபமதினும் ஆசமர்தமறக்கு, சயஷ்தமபத்டயல்
இனந்டளகமண்டு டம்னவத குனவப ஸ்டடயப்டயழழத
ந்ழடமம் அபனவத குனபின் ழர் ன் ன்மல்
ழகமபிந்ட கபத் மடர் ன்ழட, ஆடமல் குன ளடய்பம் இண்டின் ளதமகறம் உள்ந 'ழகமபிந்ட'

ன்னும்ழமட க்னஷ்ஞ ணமத்ணமவப ணட்டுணயன்ய டம்
குனவபனேம் ஆசமர்தமள் யவத்டக்ளகமண்மர் ன்டற்கு
internal evidence (உட்சமன்று) , ஆக

ஆம் ச்ழமகத்டயல்.

"பிழபக சூமணஞி"தின்

ழகமபிந்டம் ணமந்டம் த்குனம் ப்ஞழடமஸ்ம்தம்
ன்று ளசமல்யதினக்கயமர்.
னென்யல் என்று
ழகமபிந்ட மணத்டக்கு இன்ளமன பிழசனம்
இனக்கயட. னன்ன ணமபிஷ்டறக்கு ப்ரீடயதம
மணமக்கள் ன்று ன்ிண்வச் ளசமன்ழன்
அல்பம!அபற்யல் 'ழகமபிந்ட' ன்ட என்மக பனகயட,
இட டபி னென்ழ னென்று மணமக்கள்
ணமபிஷ்டறக்கு ளமம்றம் பிழசணமவப ன்று
டுத்டயனக்கயமர்கள். இந்ட னென்று மணமக்கநில்

எவ்ளபமன்றுக்கும் என ஆசணம் ண்ஞிபிட்டு, அப்னம்

அந்டப் ன்ிண்டு மணமக்கவநச் ளசமசல்ய கன்ம்,
கண், னெக்கு, கமட , னம், ஹ்னடதம், சயஸ்

னடயதவபகவநத் ளடமட்மல் ழடசுத்டய உண்மகயட,
ந்டக் கர்ணமபமமறம் னடய இப்டிச் ளசய்ட
சரீத்வடத் டெய்வணப்டுத்டயக் ளகமள்நழபண்டும், னென்று
னவ ஆசணம் ளசய்கயழமட ளசமல்கய மணமக்கள்,
"அச்னேட.

அந்ட. ழகமபிந்ட" ன்கயவபழத.

இப்டிதமக, பிழசணம ன்ிண்டு மணமக்கள்,
அடிறம் பிழசணம னென்று மணமக்கள் இண்டிறம்
பனகய எழ என மணம் 'ழகமபிந்ட' ன்டடமன்.
ழகசப - மமதஞ - ணமடப- ழகமபிந்ட - பிஷ்ட - ணட
லட, த்ரிபிக்ண - பமண - றோட - ஹ்னீழகச த்ணம - டமழணமட.

அச்னேட - அந்ட - ழகமபிந்ட,
னென்யழ என மணமபமக இனக்கப்ட் "ழகமபிந்ட"

ன்வட "ழகமபிந்டம்,  ழகமபிந்டம்,  ழகமபிந்டம்"
ன்று னென்று டெம் ஆசமர்தமள் ளசமல்யச் ளசமல்ய

ந்ழடமப்ட்டினக்கயமர், என்வ த்த ப்ணமஞணமகச்
ளசமல் ழபண்டுணமமல் னென்று டம் டயனப்ிச்
ளசமல்பமர்கள்.
இப்டி ஆசமர்தமள் ளசமன்ட ணட்டுணயல்மணல்,
ஆண்மறம் னென்று இங்கநில் ழகமபிந்ட மணமவப
ப்மழதமகயத்டயனக்கயமள். அபறவத

"டயனப்மவப"திழ. "டயனப்மவப"தின் கவசயதம
னப்டமபட மட்டு அடற்கு ச்னடய.

அவடபிட்டுபிட்மல் அடற்கு னந்டயத னென்று

மட்டுக்கநிறம் "ழகமபிந்டம" ன்ழ கபமவக்
கூப்ிட்டினக்கயமள். இனத்ழடனமபட மட்டில் "கூமவ
ளபல்றம் சரர்க் ழகமபிந்டம!" ன்கயமர்.
இனத்ளடட்மபடயல்டமன் "குவளபமன்றுணயல்மட

ழகமபிந்டம" ன்ட. இனத்ளடமன்டமபட மட்டில்
"இற்வப் வளகமள்பமன் அன்று கமண் ழகமபிந்டம!"
ன்கயமள்.

பக்கல் கவனேம் கபத் ணத்ட
ளடய்பத்டயன் குல் (மன்கமம் மகம்)
க்டய
"பண்டு

ஸ்ழடமத்ம்"

பக்கல் கவனேம் கபத் ணத்ட
இப்டி அழகச் சயப்னகள் ளமனந்டயத ழகமபிந்ட
மணமவபச் ளசமல்ய கபமவ அவனத்ட, "ப டய
ணட ணந்த்" ¢கயமர் அசமர்தமள்.
'பம்' ன்மல்

ம்மம், 'டய' ன்மல் னத்ம்.

'படய' ன்மல்

ம்ம மகம். 'ணட' ன்மல்

கவபட. Mathana ன்று ளசமல்ழபண்டும். Madana ன்மல்
ணன்ணடனுக்குப் ழமகயபிடும். Madana ன்மல் ழமவட
உண்மக்குபட ன்று அர்த்டம். அப்டிப் ண்டம்
ணடழபள் ங்கநின் ணவ ணடம் (Mathanam)
ண்டகயமர் ழமல் கமணத்டயமல் கவந்ட

ளகமந்டநிக்கச் ளசய்படமல்டமன் ணன்ணடன் (Manmathan)

ன்றும் ளதர் ளற்யனக்கயமன். டதிவ ணட (tha)ம்
ண்டகயடிதமல்டமன், டதிர் சயறப்னம் குச்சயவத 'ணத்ட'
ன்கயழமம். 'ணந்த்' ன்ட ணந்த் ணவ' ன்று
ளமனள்டும். 'ப டய ணட ணந்த்' ன்மல்
'ம்ம

மகத்வடக் கவகய ணந்டணவதமக

இனக்கயபழ!' ன்று அர்த்டம்.
அம்னட ணடத்டக்கமகப் மற்கவ ழடபமறர்கள்
கவந்டழமட ணந்டணவவதத்டமழ ணத்டமகப்ழமட்டு
அடயழ பமறகயப் மம்வக் கதிமகச் சுற்யக்
கவந்டமர்கள்? அந்ட ணமடயரி இப்ழமட மம்

ணமட்டிக்ளகமண்டினக்கய இந்ட சமறக்கநணம ம்ம
மகத்டயயனந்டம் யத்தத்பனள்ந ழணமக்ஷணம

அம்னடத்வடப் ளறுபடற்கமக கபமழ ணந்ட ணவதமக
பழபண்டும் ன்று ப்மர்த்டயக்கயமர். மற்கவக்
கவந்டழமட ணந்த்ணவ அவகநில் யவ

டடுணமமடடி ணமபிஷ்ட டமன் ஆவண னொத்வட
டுத்டக்ளகமண்டு அவடத் டெக்கயக் டமங்கயக்ளகமண்மர்.
அடடமன் கூர்ணமபடமம். இந்ட ட்டீ

ஸ்ழடமத்த்டயழழத மமம் ச்ழமகத்டயல் "உத்த்னட க"
ன்ழமட இப்டி கபமன் ணவவதத் டமங்கயதவடச்
ளசமல்யதினக்கயட. (கூர்ணமபடமத்டயல் ணந்த்
ணவவதத் டமங்கயட, க்னஷ்ஞமபடமத்டயல்
ழகமபர்த்டகயரிவதத் டெக்கயட ன் இண்டு
ந்டர்ப்ங்கநில் கபமன் 'உத்த்னட க'மக
இனந்டயனக்கயமன்.

மற்கயல் ணந்த் ணவவதத் டமங்கயபவழத

இங்ழக, 'படய ணட ணந்ட, ன்னும்ழமட ம்ம
மகத்வடக் கவத உடறகய என ணந்த் ணவதமக
உனபகப்டுத்டகயமர், இங்ழக ணவவதத்
டமங்குகயபமக அன்ய ணவதமகழப பர்ஞிக்கயமர்.
இடற்கு அர்த்டம் ன்? ம்ம மகத்டயயனந்ட

கத்டபிக்கயமன் ன்று பனக்கணமய்ச் ளசமல்படழமல்
ளசமல்மணல், ம்ம மகத்வடக் கவகய ணத்டமக
இனக்கயமன் ன்று ன் ளசமல்ழபண்டும்?

மற்கவக் கவந்டழமட னடயல் பிம் பந்டட.
அப்னம்டமன் அம்னடம் பந்டட. கவந்ட கவந்ட
னடயல் அடயயனக்கய ளகட்வட ல்மம் பி

னொத்டயல் டயட்டி ளபநிப்டுத்டயத அப்னந்டமன், ல்டம
அம்னடம் - பந்டட. ம்னவத பமழ்க்வகனேம்,

ம்மத்வடனேம் இப்டிக் கவதழபண்டும். டன்மல்
அட அவ அடித்டக் ளகமண்டினப்டடமன். கமண,
க்ழமடமடயகநம  சங்கநமல் அட

அவபசயக்ளகமண்டினக்கயட.
ீ
ஆமல் அடற்குள்ழநழத
ஈச்ப டத்பனம் அம்னடம் ழமல் இனக்கத்டமன்

ளசய்கயட. இந்ட ம்மக் கவ ன்மக கவந்ட
கமண , க்ழமடமடயகள் பிதணமகத் டயண்டு ளபநிழத
ழமகும்டி ளசய்ட பிட்மல் அப்னம் டயவ்த அடேபம்,
ஈச்ப மக்ஷ£த்கமம் ன்கய அம்னடம் பந்டபிடும்.
னடயல் ளகட்வட ல்மம் டயட்ழபண்டும். டற்கமக
ன்மல் வபத்டக்ளகமண்டு அடேபிப்டற்கமக அல்.
ளபநிதிழ டத்டபடற்கமகத்டமன்!குப்வவத ல்மம்
என இணமக ளனக்கயத் டயட்டி ளபநிதிழ

ளகமட்டுபடழம!அப்டி ளபநிதிழ டத்டகயபவ

ளகட்டகள் இனக்கத்டமன் ளசய்னேம். அபற்வ கபமழ
ணத்டமக பந்ட என்மகச் ழசர்த்ட என இத்டயல் concentrate
ளசய்ட (டயட்டிக்) ளகமடுக்கயமன்.னவ, ழக்ஷத்மம்,
ஸ்ழடமத்ம் டிப்ட, ம், த்தமம் ன்கய
மடவளதல்மம் கபமின் அடேக்

ஸ்பனொம்டமன். இப்டிப்ட் மடவகநமல்
பமழ்க்வகக் கவ கந்ட னடயல் பித்வடத் டயட்

ழபண்டும். ிகு, அவட ளபநிழத அனுப்ிபிழபண்டும்.
அப்னம் அம்னடத்வட அவதழபண்டும்.
ஆகக்கூடி, டுத்டறன் அம்னடம் ழபண்டும் ன்மல்
னடிதமட. பித்வட அடேபித்ட டீர்த்டின் டமன்

அம்னடம் பனம். பமழ்க்வகதில் ளகட்ட, கஷ்ம், கமண,
க்ழமடம் ல்மம் இனந்டடமன் ஆகழபண்டும். ழமக

ழமக இவடளதல்மம் பிக்கயபிட்டு எழ ல்டமக,
ழரின்ணமக ஆகழபண்டும்.
ளகட்டகள் இனக்கயன்ழப ன்று மம் ஏதமணல்
அறேடளகமண்டும், தந்டளகமண்டும், ம்ிக்வக இனந்ட

ளகமண்டும் இனக்கழபண்மம் ன்று ஆறுடமகத் ளடம்ன
ஊட்டுகய பிடத்டயல் 'படய ணட ணந்ட' ன்று

ஆசமர்தமள் ளசமல்கயமர். ணத்ட ழமட்டுக் கவகயழமட
த்டவ ளகமந்டநிப்ன, த்டவ

மடுழபண்டிதினக்கயட? அம்ணமடயரி ம் னர்ப கர்ணம,
வனத பமவகள் டீனபடற்கும் பமழ்க்வகவதக்
கவகய கவதில் ளணமத்டப்ழபண்டும், இப்டிப் 
ழசமடவகநில் ரீவக்ஷகநில் ழடய ிகுடமன்

பிழணமசன்ம் கயவக்கும். அப்னம் பிழணமசம்

கயவப்டற்கமகழப, இப்ழமட மக்ஷமத் கபமன்டமன்
இத்டவ ளகமந்டநிப்வ உண்மக்குகயமன் ன்று
ளடரிந்டபிட்டமமல் ம்னவத தம், அறேவக,
ம்ிக்வகத் டநர்ச்சயளதல்மம் ழமய் பிடும்.
ணத்பமசமர்தமர் உடுப்ிதிழ ப்டயஷ்வ ண்ஞித
க்னஷ்ஞன் வகதில் ணத்ட இனக்கயட. கபமழ ணந்ட
ணவ ன் ணத்டமக பந்ட ம்ம மகத்வடக்
கவகயமன் ன்று சங்கமசமர்தமர் ளசமல்கயமர்!
ணத்வடக் கதிற்மல் சுற்றுகய ணமடயரி கபமவழத
சுற்யக் கட்டிப்ழமட்டினந்டழமடடமன் அபன்

டமழணமடமட. ணத்வடப்ழமட்டு தழசமவட டதிர்

கவந்டளகமண்டினந்டழமட அபநிம் மக்னஷ்ஞன்
மல் குடித்டக் ளகமண்டினந்டமன். அடுப்ிழ மல் ளமங்கய
பந்டட, அடமல் குனந்வடக்குப் மல் ளகமடுப்வட
பிட்டுபிட்டு அபள் றேந்டயனந்டமள். அடயழ ற்ட்

ஆத்டயத்டமல்டமன் ஸ்பமணய டதிர்ச்சட்டிவத உவத்ட,
உய ளபண்ளஞவத டுத்டக் குங்குகறக்கு உசமம்

ண்ஞி, னடிபிழ தழசமவட கட்டிப்ழம, டமழணமடமக
ஆட. "டமழணமட" ன்று ச்ழமகத்வட ஆம்ித்ட,
அப்னம் அபவழத ணத்டமகச் ளசமல்படயல், இந்ட
ஸ்ழடமத்ம் னமறம் என்யயனந்ட என்மக

அிப்தமங்கள் கயவநபிட்டுக்ளகமண்டு ழமகய அனகயல்
இன்ளமன்வப் மர்க்கயழமம்.
ம்ம மகத்வடக் கவனேம்ழமட னடயல் ன்
பிம் பழபண்டும், ழமக பமழ்க்வகதில் ன் கஷ்ம்

இனக்க ழபண்டும், ளகட்ட இனக்கழபண்டும் ன்மல்
அட டமன் கபமனுவத பிவநதமட்டு. இதற்வக

யதடயதிழழத இப்டித்டமன் வபத்டயனக்கயமர், கமய்
கசக்கத்டமன் ழபண்டும், அப்னம் கசப்னக் கமழத டபர்ப்மக
ழபண்டும், அடற்கப்னம் டபர்ப்ன னநிப்மக ழபண்டும்,
கவசயதில் டமன் னநிப்ன டயத்டயப்மகழபண்டும் ன்று

வபத்டயனக்கயமர். அப்டிழத ம்னவத கமணம், க்ழமடம்
னடயத கசப்ன ல்மம் டிப்டிதமகத்டமன் டபர்த்ட,

னநித்ட அப்னம் ப்சமந்ட ணடணமக ழபண்டும். ஆடமல்
ணக்கு இந்ட ழடமங்கள் இனக்கயழட ன்று
அனழபண்மம்.
கபமவ யவத்டக்ளகமண்டு, க்டயழதமடு
இனந்டளகமண்டு, கர்ணமடேஷ்மங்கவநப்

ண்ஞிக்ளகமண்டு, ங்கறக்கு ம்ணமம ளடமண்வச்
ளசய்டளகமண்டு இனந்டமல் டன்மல் கமக்ணத்டயல் இந்ட
ழடமம் ல்மம் ழமய்ப் றேத்ட னணமக, அன்ன ன்கய
எழ ணடணதணமக ஆகயபிடுழபமம். இம்ணமடயரி க்டய,
கர்ணமடேஷ்மம், ழவப, த்தமம் னடயதவப
இல்மபிட்மல் கசப்ன ணமழப ணமமட.
இப்ழமட இத்டவ ழடமங்கழநமடு இனக்கய ணமடயரிழத
ணம் ழமடி இனந்டளகமண்டு ப்ழமடம் கசப்மக

இனப்டம் ரிதில்வ. ழடமம் இனக்கயழட ன்று
ஏதமணல் அறேடளகமண்டினப்டம் ரீதில்வ. ளசய்த
ழபண்டித கர்ணமக்கவநப் ண்ஞிக்ளகமண்ழ
ழமழமணமமல் கசப்ன ல்மம் ணமழபண்டிதழமட
ணமறும், ணட ணதணமய்பிடும்.

சய உடமஞ னனர் ழமடம்
ளடய்பத்டயன் குல் (மன்கமம் மகம்)
க்டய
"பண்டு

ஸ்ழடமத்ம்"

சய உடமஞ னனர் ழமடம்
டிதமக என னத்வட டுத்டமல் இப்டி, னபியனந்ட
ளகமஞ்சம் ளகமஞ்சணமகப் றேக்க ழபண்டும் ன்ட டி
ணடேஷ்தன் பிதம். னெம் ன்று

டுத்டக்ளகமண்மல் அடயழ ங்ழகழதம அனர்பணமக
எனசய ணடேஷ்தர்கள் டமன் இப்டிப் றேக்கயமர்கள்.
இடற்கமகறம் குவப்ழபண்மம், னெத்வட என
ணம் ன்று வபத்டக் ளகமண்மல் என ணத்டயல்

த்டவ இவகள் இனக்கயன்? ீனுக்கு ீன்
த்டவ ஆதிம் இவனேம் னறம் உடயர்ந்ட
ளகமண்டினக்கயன்னு? பிறேகய னக்கழநமடு
எப்ிட்டுப்மர்த்டமல் ன பிறேந்ட ின் உண்மகய ிஞ்சுகள்
ளகமஞ்சந்டமன். அந்டப் ிஞ்சுகநிறம் ளபம்ி பிமணல்
கவசய ஸ்ழஜ்பவ க்பணமகயக்ளகமண்ழ ழமய்ப்
றேத்ட னணமகயவப ளமம்றம் ஸ்பல்ம்டமன்.
இதற்வகதில் இப்டித்டமன் இனக்கயட. ீப

ஸ்னஷ்டிதிறம் மநணமபர் இவதமனேம் னபமனேம்,
சனகமய், பமமகய கனகய பிறேந்ட, கமதிறம்
மநணமவப ளபம்ி பிறேந்டம், க்ஷயகறம்

குங்குகறம் கடித்ட பிறேந்டம், னடிபமக ணயஞ்சும்
ளகமஞ்சழண தமமறம் ழமடம், அடழப ஸ்னஷ்டிக்கு

ப்ழதமம் ன்றுடமன் கபமன் ீ வ ண்ஞிக்
ளகமண்டினக்கயன்மன்.

 னடமதத்டயல் அங்கயத ல்மனம் யவந்ட
யவபமக ஆகய னர்ஞத்பம் அவதமபிட்மல்
பமதில்வ. ணத்டக்குப் னம் ணமடயரி, த்ளடமவகதில்
பழம எனத்டர், ஆதித்டயல் க்ஷத்டயல் எனத்டர்

னர்ஞணமகய பிட்மல்கூழமடம், அப்டி என ஆத்ணம
யவகயடற்குத்டமன் இத்டவ ழர் ஸ்னஷ்டிதமகய,
இத்டவ கமண க்ழமடமடயகநில் ணமட்டிக்ளகமண்டு
டபிக்கயளடல்மம். அத்மம் ளரித னத்த்வடக்
கவந்ட என சயன்க் கசம் அம்னடம் டுத்டடழமல்
இவ்பநற ீப ழகமடிகறள் ம்மத்வட

கவபடயயனந்ட அம்னட த்பணமக ஆ உடமஞ
னனர்கள் ஸ்பல்ம் உண்மமறம் ழமடம்.

பக்கவக் கவந்ட அடன் மணமக ஸ்பல் அநற
அம்னடத்வட டுக்க உடறகய ணத்டமகத்டமன் ஆசமர்தமள்
இங்ழக கபமவ யவத்ட 'படய ணட ணந்ட,
ன்கயமர். அப்டிச் ளசமல்படமல், இந்ட
ம்மத்டக்குள்ழநழத பிம் ணட்டுணயல்மணல்
அம்னடனம் இனக்கயட ன்று ணக்கு ஆறுடல்

உண்மக்குகயமற் ழமயனக்கயட. ணத்வடப் ழமட்டுக்
கவந்ட உழ ளபண்ளஞய் பந்ட பிடுணம?
த்டவழதம மனய சயறப்ிமல்டமன் பனம். அடபவ
அபப்க்கூமட, ஆத்டயப்க்கூமட. ம்ிக்வக
இனக்கக்கூமட.

யடமணமக, டிப்டிதமக அிவ்னத்டய பனக்கும் உண்டு.
ஆகழப மம் ளசய்த ழபண்டிதளடல்மம், அந்ட ணத்ட
கதிற்யயனந்ட றேபி பிமணல் மர்த்டக்
ளகமள்நழபண்டிதடடமன். ன் கதிறு? க்டய ன்கய
கதிடமன் 'சயபமந்ட ரி'தில் ஆசமர்தமள்

ழணச்பிம், "க்டயக் கதிற்மல் ன் ணக்குங்வக
ன்மகக் கட்டிப்ழமடு" (த்னம் க்த்பம) ன்று
ளசமல்யதினக்கயமர். மம் க்டயக் கதிற்மல் கபமன்

ன் ணத்வடச் சுற்ய, ிடிப்வ றேப பிமணயனந்டமல்
அபர் இந்ட ம்ம மகத்வடக் கவந்ட னடயல்
பிங்கவநத் டயட்டி அப்னப் டுத்டயபிட்டுப் ிகு

ணக்கு அம்னடம் டுத்டக் ளகமடுத்டபிடுபமர். அடமபட
அண யவதம ழணமக்ஷத்வடக் ளகமடுத்டபிடுபமர்.
ிப்ன - இப்ன,  - ணஞம்டமன் ம்மம்.
அம்னடம் ன்மல் இப்ில்மடட. இப்ழதில்வ
ன்மல் அப்னம் ணறு ிப்ன இல்வ. அப்டிப்ட்
சமச்படணம ழணமக்ஷ£ந்டணம அம்னடத்வட இந்ட

ம்ம மகத்டயயனந்ழட க்டயதின் டவஞ ளகமண்டு
கபடடேக்த்டமல் ளழபண்டும் ன்ட டமத்ர்தம்.
ம்ம மகத்வட பிட்டுக்கத்டபிப்ட ன்மல்
ழமகத்வட அப்டிழத டந்டபிச் ளசய்பட.

ம்மத்வடக் கவந்ட அம்னடம் ளறுபட ன்மல்,
அவட பிட்டுப் ழமகமணல், ல்மபற்யறம் உள்ந
ல்மனணம ப்ஹ்ணம் ழமகத்டயறம் இனக்கயட ன்று
ளடரிந்ட ளகமண்டு இத்டயழழத த்வடப் ளறுபட -

ன்யப்டி அர்த்டம் ண்ஞிக்ளகமள்நமம். ஜமணமகழப

ழமமல், வபமக்தத்டயல் ம்மத்வடத் டந்ட
அவடக் கப்ட, க்டயதமகப் ழமமல், அபன்

க்னவதிறள்ந ம்ிக்வகதமல் ம்மத்வட பிட்டுப்
ழமகமணழ இடயழழத அபனுவத அம்னட டத்பத்வடக்
கவந்ட ளறுபட ன்று ழபண்டுணமமறம் அர்த்டம்
ளசய்ட ளகமள்நமம்.
"ட்டீ"வத
"டமத

ம்மத்டயயனந்ட கப்டயல் ஆம்ித்ட, -

ழம மகட:" ன்று னடல் ச்ழமகத்டயல்

ஆம்ித்ட கவபடயல் னடிக்கயடமல் வடனேழண
பிமணல், எடக்கமணல், டயறம் ஆத்ண டத்பத்வட அயகய
ளரித பிசமணம யவபில் னடிப்டமக ஆகயட.
டடயதின் மம் : ம்மத் டன் ீக்கம்
ளடய்பத்டயன் குல் (மன்கமம் மகம்)
க்டய
"பண்டு

ஸ்ழடமத்ம்"

டடயதின் மம் : ம்மத் டன் ீக்கம்
னடல் ச்ழமகத்டயல் "டமத ம்ம மகட:" ம்ம மகத்டயயனந்ட அக்கவ ழசன!" ன்று
ப்மர்த்டயத்டமர். அடுத்ட ச்ழமகத்டயல் "ம்ம

தத்வடனேம் ழபடவவதனேம் சயவடக்க பல்டம
மடமபிந்டத்வட ணஸ்கரிக்கயழன்" "பத ழகட ச்சயழட பந்ழட" ன்மர். னென்மபடயல் ம்மத்வடப்
ற்ய 'ளஃளன்ஸ்' இல்வ. ணமத்ண - ீபமத்ணமக்கள்
என்ழதமமறம் வ்தபமத்டயல் னத்னம்

அவனேம் ணமடயரி இனப்பர்கள் ன்று அடயல்

ளசமல்கயமர். ழதமசயத்டப் மர்த்டமல் இடயறம் ம்ம
ணமசமம் உட்கயவதமக இனக்கயட. வ்தபம யவ
ன்ட டமன்ம்மம். அவடழதடமன் ளமடபமக
னத்ம் ன்ட. (னடல் ச்ழமகத்டயல் பனம் மகம்',
ஆமபடயழ பனம் 'டய' ன்பற்றுக்கு னத்ம்
ன்ழ அர்த்டம்.) இந்ட ம்ம னத்த்டயழ
அடிட்டு, னறேகயப்ழமகமணயனக்க பனய, இப்டி இடயழ
த்வபடணமக உள்நழமடகூ, 'மம் இந்டனத்த்டயன்

அங்கணல். ணமத்ண னத்த்டயன் அங்கம்டமன், அடன்
அவடமன். அவ னத்த்டயல் எடுங்கய

என்மய்பிடுகயட ழம மம் ணடமத்ணமபிழழத
க்தணமகய பி ழபண்டித 'னத்ம் டமழ அவதமக
ஆகயதினப்ட? அப்டி ணமத்ணம அல்பம மணமக

ஆகயதினப்ட? அபன் யவழபமடு அபனுவத அவ
மம் ன் உறுடயழதமடு இனந்டமல் இந்ட ம்ம
னத்ம் ம்வண ன் ண்ஞனனேம்?' ன்று னென்மம்
ச்ழமகம் ண்ஞ வபக்கயட. அத்வபடப் மர்வபதில்
மர்த்டழமட அடயல் த்வபடத்டயன் வச்தம் (நிவண,
டமழ்வண) இனப்டமகச் ளசமன்ழன், த்வபடணம
ம்மத்டயன் ழகமஞத்டயல் மர்க்கும்ழமட
'னத்த்டக்கு

ழபமக இல்மட அவ ணமடயரி

ணமத்ணமறக்கு 'மம்' ன்கய கனத்ழட அத்வபடத்டயன்
கம்ீத்வட ணக்கு அறேனெஞ்சய ம்மத்டயறம்
ஊட்டுபடமகத் ளடரிகயட. மமம் ச்ழமகத்டயறம்
ம்மத்வடப்ற்ய பனகயட. "கபத் டர்சம்
கயட்டிபிட் ின் ம்மத்டயன் அனயற ப்டி

ற்மணயனக்கும்? -  படய கயம் ப டயஸ்கம:" ன்று

அட ழகட்கயட. அடுத்ட ச்ழமகத்டயல், ம்ம டமத்டயல்
ீடயனேற் டம்வண கபமன் ரிமயக்க

ழபண்டிக்ளகமண்மர். "படம ீழடமம்" ன்று அடயல்
பனகயட, கவசயதம ஆமபடயல் ம்ம
னத்த்டயயனந்ட அம்னடணம ஆத்ண டத்பத்வடக்

கவந்ட ளகமடுக்கும் ணத்டமக கபமவ பர்ஞிக்கயமர்.
ஆக ணத அடேஷ்மங்கள், ஆத்ணயகணம மடவகள்
ஆகயத ல்மபற்றுறுக்கும் எழ க்ஷ்தணம ம்ம
கஷ் யவ்னத்டயவத க்டயதில் ஆம்ித்ட ள

னதல்பழட "ட்டீ"தின் மடத்பம் ன்று ளடரிகயட.
ணம் டம் அத த்பம் ழண ன்று இந்ட ச்ழமகம்

னடிகயட. 'டம்' ன்மல் தம் ன்று அர்த்டம். ழண க்கு (அடமபட ன்னுவத) ணம் - ணயகுந்ட. டம் தத்வட த்பம் - c. அத - ழமக்குபமதமக!

உனப்டுழபமழணம ணமட்ழமழணம, கடயழணமக்ஷம்
கயவக்குழணம கயவக்கமழடம ன்கய தம், ணஞ தம்,
ணறுடினேம் ன்ணம பந்டபிடுழணம ன்கய தம், ம்
மங்கவந யவத்ட க தம் - இப்டிப் 

டயனுமகப் டுகய ளரித ம்ம தத்வடப் ழமக்க
கபமிம் ப்மர்த்டவ ளசய்கயமர்.
ஆடய பமர்த்வட அந்டத்டயறம்
ளடய்பத்டயன் குல் (மன்கமம் மகம்)
க்டய
"பண்டு

ஸ்ழடமத்ம்"

ஆடய பமர்த்வட அந்டத்டயறம்
'ட்டீ' ஆம்

ச்ழமகத்டயல் 'அபிதம் அத' ன்று

ளடமங்கயமர். ஆமபட ச்ழமகத்வட னடிக்கயழமடம்
'டம்

அத த்பம் ழண' ன்டமக அழட 'அத' ன்

பமர்த்வடவதப் ழமட்டினக்கயமர். ஆடய பமர்த்வடழத
அந்டத்டயல் பனபடமல் Circle complete (பட்ம்

னர்த்டயதமகயபிடுகயட) ஆகயபிடுகயட. இட
ஸ்ழடமத்டயத்டயன் னர்ஞத்பத்டக்கு அவதமநம்.
'அத' ன்டற்கு

அப்னம் 'த்பம்', 'ழண' ன் இண்டு

பமர்த்வடகள் பந்டமறம், ழணழ கமட்டிணமடயரி 'க்கு

ணமதத்வட ய ழமக்குபமதமக' ன்டற்கு ழர்பமக்தம்,
'ழண

ணம் டம் த்பம் அத' ன்று 'அத'வபக்

கவசய பமர்த்வடதமக வபத்ட னடிப்டமகத்டமினக்கும்.
பச வதில் அப்டித்டமன்இனக்கும். கபிவடதமடமல்
அடன் க்ஷஞங்கள் ளமனந்டபடற்கமக இப்டி
'அத'வப

ளகமஞ்சம் னன்ழ ளகமண்டு பந்ட 'ழண' ன்று

னடிக்கும்டி ஆதிற்று.

கபத் கர வடதில் இப்டிழதடமன் இனக்கயட. அடயழ
கபமின் உழடசம் இண்மம் அத்தமதத்டயல்
'அழசமச்தமந்

அந்பழசமசஸ்டபம்' ன்கய (11-பட)

ச்ழமகத்டயல் ஆம்ிக்கயட. கவசயதில் டயளட்மபட
அத்தமதத்டயல் 66-பட ச்ழமகத்டயல்,
ர்ப டர்ணமந் ரித்தத ணமம் கம் சஞம் வ் 1
அம் த்பம ர்ப மழப்ழதம ழணமக்ஷதிஷ்தமணய ணம
சுச : 11

ன்று உழடத்வட னடிக்கயமர்.
இந்ட இண்டிற்கும் னந்டயனேம் ிந்டயனேம் இனக்கய
ச்ழமகங்கள் preface (னன்னுவ) Epilogue (ின்னுவ) டமன்.
'சுச' - ழகமச்த' ¢ன்கய

பமர்த்வடகள் 'பனத்டப்டுபவட'க்

குயக்கும் னடயல், 'அழசமச்தமந் அந்ப ழசமசஸ் த்பம்'
ன்டற்கு 'பனத்டப் ழபண்மடபர் பிதத்டயல் ய
படக்கு
ீ
பனத்டப்டுகயமய்' ன்று அர்த்டம். 'ழதம,

இந்டக் ளகௌப ழவவத ப்டிக் ளகமல்ழபன்?' ன்று
பனத்டப்ட் அர்றிம், 'டர்ணத்வட உத்ழடசயத்ட இந்ட
னேத்டம் ந்டமக ழபண்டிதினக்கயட. னமம்

டீனபடற்கமக, இபர்கள் ல்மனம் ம்மம் ஆக
ழபண்டும் ன்று ற்ளகழப ஈச்ப
ங்கல்ணமகயபிட்ட. ஆவகதிமல் ய பனத்டப்

ழபண்மடபர்கறக்கமக அமபச்தணமக பனத்டப்டுகயமய்'
ன்று ளசமல் பந்ட கபமன், 'அழசமச்தமந்
அந்பழசமஸ்த்பம்' ன்று ஆம்ிக்கயமர். கவசயதில்

னடிக்கயழமட, "ல்மத் டர்ணங்கவநனேம் பிட்டுபிட்டு
(அடமபட, ல்ம டர்ணங்கறக்கும் ழணமக) ன்ிம்

சஞமகடய ண்ஞி, மன் பிட்பனய ன்று இனந்டபிடு.
மன் உன்வ க மங்கநியனந்டம்
பிடுபிக்கயழன். இட யச்சதம். ஆடமல் ளகமஞ்சங்கூ
பனத்டப்மழட" ன்று அர்றனுக்குத் டன்
பமக்குறுடயவதக் ளகமடுக்கயழமட ணம சுச:ன்கயமர். 'ணம
சுசு:' ன்மல் 'பனத்டப்மழட' ன்று அர்த்டம்.

ஆம்த்டயல் பந்ட 'அழசமச', னடிந்ட னடிபில் பனட்ண 'ணம

சுச' இண்டும் என்ழடமன். 'சுச்' ன்கய root (டமட)
இண்டிற்கும் ளமட.

கர வடதில் ழமழப ட்டீதிறம் னடல் ச்ழமக
ஆணத்டயல் பந்ட "அத" ஆமம் ச்ழமக னடிபிறம்
பனகயட. "பிதணயன்வணவதப் ழமக்கு" ன்று

ஆம்ித்டபர் "தத்வடப் ழமக்கு" ன்று னடிக்கயமர்.
ழமக ழபண்டிதவடப் ழமக்கயக் ளகமள்நழபண்டிதட,
பழபண்டிதவட பபவனத்டக் ளகமள்வபடபி னக்தம்.
னடயல் இவடச் ளசய்டளகமண்மல்டமன் அப்னம் அவடச்
ளசய்ட ளகமள்நனடினேம். ளசய்டளகமள்பட,
ழமக்கயக்ளகமள்பட ன்மறம் அட ம்ணமமகய

கமர்தணம? இல்வ. அபவத அனள்டமன் அப்டிப்
ழமக்க வபக்கழபண்டும். அடமல்டமன் ஆம்ம் னடிற
இண்டிறம், ழமகழபண்டித இண்வ - டயணயவனேம்
தத்வடனேம் - ழமக்கு, "அத", ன்று ழபண்டிக்
ளகமள்கயமர். தம் ன்ட டயணயனக்கு ழளடயர். னஞ்வச
ணவக் கமட்டுபட. உத்டணணமபனக்குத் டயணயனம்

இனக்கமட, னஞ்வசதம தங்கமநித்டனம் இனக்கமட.
ணக்கு இண்டும் இனக்கயட. சயபற்வக் குயத்டத்

டயணயர், சயபற்வக் குயத்ட தம் ன்று இனக்கயட. இட
இண்வனேம் ழமக்கயக்ளகமள்ந கபமவ ப்மர்த்டயக்கச்
ளசமல்யக் ளகமடுக்கயமர் ஆசமர்தமள்.
என ச்ழமகத்டயன் னடிற பமர்த்வட அடுத்டடன்
ஆம்ணமக இனப்வடத்டமன் அந்டமடய ன்ட. "உத்த்னட
க"பில் எழ ச்ழமகத்டக்குள்ழநழத ஆசமர்தமள்

அந்டமடய பிவநதமட்டுப் ண்ஞிதவடப் மர்த்ழடமம்.

இப்ழமட ஆறு ச்ழமகம் ளகமண் னறேச்

ஸ்ழடமத்த்டக்குணமகச் ழசர்ந்ட னடல் பமர்த்வடதம
'அத' ன்வடழத

கவசயதிறம் ழமட்டு என

பிழமடணம அந்டமடய ண்ஞிதினப்வடப் மர்க்கயழமம்.
னடல் பமர்த்வட, கவசய பமர்த்வட ன்டற்குப் டயல்
னடல் பிவச்ளசமல், கவசய பிவச்ளசமல் ன்று

வபத்டக்ளகமள்படடமன் இன்னும் ரிதமதினக்கும்.
னடல் பமர்த்வட 'அபயத' ன்ழட. அவடதடுத்ட னடல்
பிவச்ளசமல்மக 'அத' பனகயட கவசய

பமர்த்வடக்ள் 'அத த்பம் ழண'. 'அத'றக்கு அப்னம்
'த்பம்

ழண' இனக்கயட. ஆமல் பிவச்ளசமல்யன் ட

கவசய ன்று மர்த்டமல் 'அத'டமன்!
Verb ன்வடத்

டணயனயல் பிவச்ளசமல் ன்றும்,

ம்ஸ்க்னடத்டயல் க்ரிதம டம் ன்றும் ளசமல்கயழமம்.
இடயபியனந்ட, அட எ ழபவவதக் ளகமடுப்ட ன்று
ளடரிகயட. இப்டி. ம்வண பிமணல் என ழபவ

பமங்குபடற்ழக லக்ஷ்ணணமக இப்டி ட்டீ ஸ்ழடமத்ம்
னறேவடனேம் பிவச் ளசமல்மல் என அந்டமடயதமக
ஆசமர்தமள் ண்ஞிதினக்கயமர் ழமயனக்கயட!ஆம்
verb -

னடிபிழ ழமட்டமல், "ணறுடினேம் அபிதம்

அத' ன்று அந்டமடயக்ணத்டயழ ஆம்ி. அடமபட,
டயனம்த் டயனம் இந்ட ஸ்ழடமத்த்வட ம் ண்ட"
ன்று ழபவ ளகமடுக்கய ணமடயரி இனக்கயட!
ச்னடய ழமன் சஞமகடய பிண்ஞப்ம்
ளடய்பத்டயன் குல் (மன்கமம் மகம்)
க்டய

"பண்டு

ஸ்ழடமத்ம்"

ச்னடய ழமன் சஞமகடய பிண்ஞப்ம்
இடற்கு அடுத்டடமக பனம் னமபட ச்ழமகம் இந்ட

ஸ்ழடமத்த்டயன் சயப்வ, வச் ளசமல்கய ச்னடய
ணமடயரிதமட.
'ட்டீ' ன்மல்

ஆறு ளசய்னேள்கள் ன்று அர்த்டம்

ண்ஞிமல், அட
டமழணமட குஞணந்டய
றந்ட படமபிந்ட ழகமபிந்ட 1
டய ணட ணந்ட
ணம் டட்ண அத த்பம் ழண 11
ன்கய ச்ழமகத்த்ழடமடு னடிந்டபிடுகயட.
தழடபர் மடித 'கர ட ழகமபிந்ட'த்டயறள்ந மட்டுக்கவந
'அஷ்டய' ன்ட

டமல்? அந்டப் மட்டு

எவ்ளபமன்யறம் ட்டு அடிகள் இனப்டமல்டமழ?

இவ்பமறு டம் ன்ட பமர்த்வடவத ணட்டுணயன்ய என
னறேச் ளசய்னேவந, ச்ழமகத்வடக் குயப்ிடுபடமகும் ன்று
னன்ழழத ளசமன்ழன். 'அஷ்டய' ன்ட ட்டு

ச்ழமகளணன்டழமல், 'ட்டீ'னேம் ஆமம் ச்ழமகத்ழடமடு
னர்த்டயதமகயபிட்ட ன்று அர்த்டம்.

டைற்சயப்ன அல்ட தவ 'ச்னடய' ன்று ளசமல்கய
ணனப்டிழத, னமபடமக என ச்ழமகம் பனகயட.

கர வடதில் கபமன் ளசமன் ணமடயரிழத ஆசமர்தமறம்
ஆடயபமர்த்வடவத அந்டத்டயல் வபத்டயனக்கயமர் ன்று
ளசமன்ழல்பம? ஆசமர்தமள் கர வடதின் 'ணமவ' னத்டய
னர்பணமக யவத்ழட (கர வடவத இந்ட ஸ்ழடமத்
அவணப்னக்கு னன்ழமடி ன்று னத்டயனர்பணமக
ண்ஞிழத) இப்டிச் டப்ழதமகம் ண்ஞிதினப்மர்
ழமயனக்கயட ன்று னமம் ச்ழமகத்வடப் மர்த்டமல்
ழடமன்றுகயட. ளன்மல் இடயழ கர வடதின் கவசய
ச்ழமகத்டயல் ளசமல்ப்ட்டினக்கும் சஞமகடயவதத்டமன்
ஆசமர்தமறம் ளசமல்கயமர்.
மமதஞ, கனஞமணத.
சஞம் கபமஞி டமபளகௌ சளஞௌ 1
இடய ட்டீ ணடீழத
பட ழமழ டம பஸ்ட 11
ன்ட ட்டீக்கு ச்னடய ணமடயரி உள்ந னமபட
ச்ழமகம். 'ச்னடய ணமடயரி' ன்று ன் ளசமல்கயழன்
ன்மல், இடயழ ஆசமர்தமள் அசல் ச்னடயதமக, 'இந்ட
ஸ்டடயக்கு இன்ின் ன்' ன்று உவத்டச்

ளசமல்மணல், ணவனகணமக மம் ஊயத்டப் னரிந்ட
ளகமள்றம் பிடத்டயழழத வச்
ளசமல்யதினப்டமல்டமன் ளமம்றம் பித சரம ம்
ஆசமர்தமள் "சயபமந்ட ரி" னடயதவ்யன்

னடிபில்கூ, "இந்ட ஸ்ழடமத்த்வடச் ளசமன்மல்
¢இப்டிதமகப்ட்

ன்கள் பனம்" ன்று ச்னடய

ளசமல்பில்வ. ¨சவதமகழப ளடரிபித்டயனக்கயமர்.
"மமதஞ

- மமதஞழ கனஞமணத - கனவஞ

ணதணமழப டமபளகௌ சஞணமக, அவக்கணமகக்
ளகமள்கயழன். இடய - இப்டிப்ட், ட்டீ -

ட்டீதமட, ணடீழத - ன்னுவத, பட ழமழ பமய் ன்கய டமணவதில், டம- ப்ளமறேடம், பட பயக்கட்டும்.
ட்டீ ஸ்ழடமத்ம் டம்னவத பமக்கயல் டம

இனக்கட்டும் ன்று ஆசமர்தமள் ளசமல்படற்கு அர்த்டம்,
சற்று னன்மல் மன் ளசமன்மப்ழம அவட மம்
டயனம்த் டயனம் ித்டக்ளகமண்டினக்க
ழபண்டுளணன்ழட.
"டமபளகௌ

சளஞௌ" ன்கயழமட Charanam ன்று

ளசமல்ழபண்டும். "சஞம் கபமஞி" ன்னும்ழமட

சங்கன், சங்கு, சட்வ ன்டயல் ளசமல்கய 'ச'பமக ன்று
ளசமல்ழபண்டும். Charanam ன்மல் கமல், Saranam ன்மல்
அவக்கமம், னகயம்.

த்வபட, பிசயஷ்மத்வபட, அத்வபட பித்தமங்கவந

யவக்கமணல் க்டய பசத்டயல் ப்டிளதப்டி மபம்
பனகயழடம அப்டிளதல்மம் ஆசமர்தமள் இந்ட
ஸ்ழடமத்த்வடப் ண்ஞிக்ளகமண்டு ழமதினக்கயமர் ன்று
டுடுழப ளடரிந்டட அல்பம? ஸ்பச்சணம அத்வபடம்
ன்று மர்த்டமல் அடயழ ழசமட குஞ ப்ஹ்ண

பர்ஞவ, னத்த்டக்கு அவ அக்கணமழட ன்ட
ழம ஈச்பனுக்கு ீபன் அங்கயபன் ன்கய டத்பம்
ஆகயதபற்வ இந்ட ஸ்ழடமத்டயத்டயல் ஆசமர்தமள்
ளசமல்யதினப்வடப் மர்த்ழடமம். னடிக்கயழமடம்
அத்வபடத்டக்கு னக்தணம ஜம ணமர்க்கத்வடச்
ளசமல்மணல், க்டயக்கு ப்டமணமக இனக்கய
சஞமகடயவதத்டமன் ளசமல்யதினக்கயமர்.
சஞம் கபமஞி டமபளகௌ சளஞௌ
ப்ஹ்ண மபவனேம் சஞமகடயனேம் என்ழ
ிற்கமத்டயல் மணமடேர் இந்ட சஞமகடயவதத்டமன்
னக்தணம உமதணமக வபத்ட பிசயஷ்மத்வபட
ணடத்வட உனபமக்கயமர். றோ வபஷ்ஞபர்கறக்கு
னக்தணமவப அஷ்மக்ஷம், த்பதம் ன் இன

ணந்த்ங்கறம், கர வடதின் சண ச்ழமகணம 'ர்படர்ணமந்
ரித்தஜ்த' ச்ழமகனம், பீ
ீ ஞ சஞமகடயதின்ழமட றோ
மணசந்த் னெர்த்டய டம்னவத சஞமகட க்ஷக

வ்டத்வடச் ளசமல்கய மணமதஞ ச்ழமகனம் ஆகும்.
மணமடேனக்குப் ிற்மடு பகவ, ளடன்கவ ன்று
இண்மகப் ிரிந்டடம் இந்ட சஞகமடயக்குள்ழநழத
இனக்கய ணமறுமடுகவந வபத்டத்டமன். னவக் குட்டி
டக்ளகன்று என ப்தத்னம் இல்மணல்

கயக்கயடல்பம? அவடத் டமய்ப்னவ டமமகத் டமழ
பமதில் ளகௌபிக் ளகமண்டுழமகயட? இடணமடயரி மம்
ளனணமள் பிட் பனய ன்று கயப்டடமன் ய சஞமகடய
ன்ட ளடன்கவக்கமர்கநின் அிப்மதம். இடற்கு

'ணமர்ம

கயழசம ந்தமதம்' ன்று ழர். ணமர்மம் ன்மல்

னவ. கயழசமம் ன்மல் குட்டி. "னவக்குட்டி னவ"
டமன் ளடன்கவ. பகவக்கமர்கநின் அிப்தமம்
ன்ளபன்மல். 'குங்குட்ககுட்டி ன் ண்டகயட?
அடடமழ டமய்க் கங்கவந இறுகக்

கட்டிக்ளகமண்டினக்கயட? இந்ட ணமடயரி மழணடமன்
ப்தத்ம் ண்ஞி கபமவப்
ிடித்டக்ளகமள்நழபண்டும். இந்ட என தத்ம் டபி
மக்கய பிதங்கநில்டமன் அபன் பிட் பனய ன்று

இனக்க ழபண்டும்' ன்று ணர்க்க கயழசம ந்தமத'ணமக
இபர்கள் சஞமகடயவதச் ளசமல்கயமர்கள். 'ணர்க்கம்' -

குங்கு. 'ணர்க்க கயழசம ந்தமதம்' - குங்குக் குட்டி னவ.
இண்டிற்கும் அடிப்வதமக இனப்ட சஞமகடய.
'டமழ

ப்ஹ்ணம்' ன்கய ப்ஹ்ணமபவ ஜம

ணமர்க்த்டக்கு வணதணமக இனக்கய ணமடயரி, 'டமன் என்றுழண
இல்வ ன்று கபமிம் சஞமகடய ளசய்ட கயப்ட
க்டய ணமர்க்கத்டக்கு வணதணமக இனக்கயட. இந்ட
இண்டும் என்ழடமன்.
'அளடப்டி? என்றுக்ளகமன்று

ணவக்கும் ணடுறக்குணமக

அல்பம இனக்கயட?' ன்று ழணளறேந்டபமரிதமகப்
மர்க்கயழமட ழடமன்றும். ஆழ்ந்ட மர்த்டமல் இண்டும்
என்றுடமன். 'டமழ ப்ழஹ்ணம்' ன்கயழமட ளசமல்கய
'டமன்' ழபறு, 'டமன்
'டமன்' ழபறு.

என்றுழண இல்வ' ன்று ளசமல்கய

டமழ ப்ஹ்ணம் ன்று அத்வபடய

ளசமல்கயழமட டன்னுவத சரீம், இந்த்ரிதம், னத்டய
ணஸ் இந்ட டறம் யணமடமன் இல்வ ன்று

டள்நிபிட்டு, ணயஞ்சய யற்கய ஆத்ணமவபத்டமன் ப்ஹ்ணம்
ன்கயமன். 'மடமஞணமக ந்ட ீபமத்ணமறம்

அஞ்ஜமத்டயமல்"டமமக" யவக்கும் இந்ட சரீம்,
இந்த்ரிதம், னத்டய, ணஸ் இடகநியனந்ளடல்மம் மம்
பிடுழபண்டும். இவப இறேத்டக்ளகமண்டு ழமகயடி

ஏமணல் இபற்வ இவபின் ளமற்மட கணங்கநில்
என்றுழணதில்வ ன்கய ணமடயரி கயத்டயபி ழபண்டும்',
ன்கய அர்த்டத்டயல்டமன் 'டமன் என்றுழணதில்வ' ன்று

க்டய ணமர்க்கக்கமன் சஞமகடய ண்டகயமன். அத்வடப
"டமமகச" ளசமல்றம் ஆத்ணமறக்கு அந்டதணமக அபன்
டள்றபவடழதடமன் த்வபட, பிசயஷ்மத்வபடயகள்"டமன்"
ன்றுவபத்ட கபமின் மடத்டயல் டள்றகயமர்கள்

ஆவகதமல் இண்டும் என்றுடமன். அங்கமம் ( ego)
ழமகழபண்டும். ன்டடமன் இண்டு ணமர்க்கத்டக்கும்
ளமடபம க்ஷ்தம்.

அத்வபட மஷ்தங்கநிறம் ப்கஞ க்ந்டங்கநிறம்
ஜம ணமர்க்கத்வடச் ளசமன் ஆசமர்தமள். இங்ழக

க்டமக இனந்ட, அழட க்ஷ்தத்டக்கு சஞமகடயவத
பனயதமக ளசமல்யதினக்கயமர். "சஞம் கபமஞி டமபளகௌ
சளஞௌ - உன் இவஞதடிகநில் சஞமகடய ளசய்கயழன்"
ன்கயமர்.
"கனஞணமத"

ன்டமல் கனவஞக் கம கபமன்

சஞமகடவ யச்சதம் க்ஷயப்மன் ன்று உஞர்த்டகயமர்.
மமதஞ கனஞமணத

னடல் ச்ழமகத்டயல் 'பிஷ்ழஞம' ன்று அம்ித்ட பிட்டு,
ஆமபட ச்ழமகத்டயல் 'டமழணமட' ன்று

க்னஷ்ஞமபடமத்வடச் ளசமல்யஅவனத்டபர், இங்கு
மமதஞ ன்கயமர். ணடத்டயன் ளதவப் மர்க்கும்ழமட
'பிஷ்ட'பின்

ளதவ வபத்ட அட 'வபஞபம்'

ப்ட்மறம், அடற்கு னக்தணம அஷ்மக்ஷரீ

ணந்த்த்டயல் 'மமதஞ' மணம்டமன் பனகயட. "கண்டு
ளகமண்ழன் மமதஞ ன்னுண மணம்" ன்று

ஆழ்பமனம் மடிதினக்கயமர். ஆசமர்தமழந டணட
அத்வபட மஷ்தங்கநில் குஞ ப்ஹ்ணத்வடச்
ளசமல்றம்ழமட மமதஞன் ன்ழ குயப்ிட்டினக்கயமர்.
ந்தமயகறக்கு தமர் ணஸ்கமம் ண்ஞிமறம்
அபர்கள் "மமதஞ மமதஞ" ன்ழ
ஆசயர்படயக்கடளணன்று அபர் ற்மடு ண்ஞிதினக்கயமர்.
இங்ழக ஆசமர்தமள், 'மமதஞின் சஞத்வட மன் சண்
அவகயழன்' ன்கயமர் அல்பம? இழட அர்த்டத்டயல்
டமன், க்குவத இழட பமர்த்வடகநிழழத
வபஷ்ஞபர்கள் த்பத ணந்த்ம் இனக்கயட.
இந்ட ணமடயரி அத்வபட, பிசயஷ்மத்வபட எற்றுவணகவநப்
மர்க்கயழமட ளமம்றம் ந்ழடமணமதினக்கயட.
ஆறு ச்ழமகனம் ஆறு பமர்த்வடனேம்
ளடய்பத்டயன் குல் (மன்கமம் மகம்)
க்டய
"பண்டு

ஸ்ழடமத்ம்"

ஆறு ச்ழமகனம் ஆறு பமர்த்வடனேம்
'இடய

ட்டீ ணடீழத பட ழமழ டம பஸ்ட'

ன்டற்கு, "இந்ட ஆறு ச்ழமகங்கள் ளகமண் ட்டீ
ஸ்ழடமத்ம்  பமய் ன்கய டமணவதில் ப்ழமடம்
இனக்கட்டும்" ன்று அர்த்டம் ண்ஞிக்ளகமண்மல்
"ட்டீ' ன்ட 'ஆறு ச்ழமகம், ன் ளமனள்

ளகமடுக்கும். 'டம்' ன்மல் 'ச்ழமகம்' ன்று ளமனள்
ளகமள்நமணல் 'பமர்த்வட' ன்ழ அர்த்டம் ளசய்ட
ளகமண்மறம் ளமனத்டணமக அவணகயடி இங்ழக
ஆசமர்தமள் என பமர்த்வடகள் ன் பமய்த் டமணவதில்
ப்ழமடம் இனக்கட்டும்" ன்றும் என ளமனள் ளகமள்ந
இணயனக்கயட. அடறம் ளமனத்டணமழட!ப்டி? ந்ட
ஆறு பமர்த்வடகள்?
ச்ழமகத்டயன் னடல் மடயதில் பனகய ஆறு
பமர்த்வடகள்டமன்!'மமதஞ', 'கனஞமணத', 'சஞம்',
'கபமஞி', 'டமபளகௌ', 'சளஞௌ' ன்

ஆறு

பமர்த்வடகள்டமழ னடல் மடயதில் இனக்கயன்?
"கனஞமணதணம

மமதஞம!

உன் இவஞதடிதில் சண் னகுகயழன்" ன் இந்ட ஆறு
பமர்த்வடகள் டம ர்ப கமனம் டம் பமய்த்
டமணவதில் இனக்கழபண்டும் ன்று ளசமல்படமகறம்
அர்த்டம் ண்ஞிக் ளகமள்நமம்.
ட்டீதின் னடல் ஆறு ச்ழமகங்கவநழதம அல்ட
னமபட ச்ழமகத்டயன் னடல் மடயதம ஆறு
பமர்த்வடகவநழதம ப்ழமட மர்த்டமறம்

ளசமல்யக்ளகமண்ழதினந்டமல் கபத் அடேக்ம்

கயவத்டபிடும். 'பிதணயன்வண ழமகழபண்டும், ணயன்
ஏட்ம் யற்கழபண்டும், ீபடவத வ்னத்டயதமக ழபண்டும்,
ம்ம மகத்டயயனந்ட கத்டப் ழபண்டும்,
ம்ம மகத்வடக் கவகய ணத்டமக கபமழ

பந்ட அம்னடத்வட - அணத்டன்வணவத - அடேக்யக்க
ழபண்டும்' ன்ளல்மம் இந்ட ஸ்ழடமத்த்டயல் ஆசமர்தமள்
 ப்மர்த்டவகவநச் ளசமன்மல்பம? அந்ட

ப்மர்த்டவளதல்மம் இந்ட அறு ச்ழமகங்கவநனேம்,
அபற்றுக்குப் ிகு பனம் ஆறு பமர்த்வடகவநனேம், டம
ளசமல்யக்ளகமண்டினப்டமழழத யவழபயபிடும் ன்று
ளசமல்மணல் ளசமல்கய ச்னடயதமக னமபட ச்ழமகம்
இனக்கயட.
பண்டுப் னடயர் அபிழ்கயட
ளடய்பத்டயன் குல் (மன்கமம் மகம்)
க்டய
"பண்டு

ஸ்ழடமத்ம்"

"பண்டு"ப்
"ணடீழத

னடயர் அபிழ்கயட

பட ழமழ' - 'ன்னுவத பமதம

டமணவதில்' ன்று ன் ளசமன்மர்? 'ன் பமய்' ன்மழ
ழமடம். படம் ன்மழ ழமடம். பமய்த்டமணவ, பட
ழமம் ன்று அடற்கு ன் என அவளணமனய
ளகமடுத்டமர்? கபமவப் ற்ய த கணம்,
னகத்டமணவ, மடத்ணம் ன்று ளசமன்மல்

ரிதமகப்டுகயட. இந்ட ஸ்ழடமத்த்டயழ இப்டி

கபமனுவத மட கணத்வடனேம் (றோடய டமபிந்ழட)
னக கணத்வடனேம் (றந்டபடமபிந்ழட) னன்

ச்ழமகங்கநில் ளசமன்ட ரி. ஆமல் க்டம
டன்வச் ளசமல்யக்ளகமள்றம்ழமட ன் 'பட
ழமழ' ன்று டமணவழதமடு பமவத
எப்ிட்டுக்ளகமள்நழபண்டும்?

 ச்னடயவதக்கூ பிண்டு ளசமல்மட அநறக்கு பித
ம்த் வத்ட ஆசமர்தமள். 'அபிதத்வடப் ழமக்கு'
ன்ழ இந்ட ஸ்டடயவத ஆம்ிக்கய ஆசமர்தமள், இங்ழக
இப்டித் டம்னவத பமவத 'பட ழமழ' ன்று
அவளணமனய ளகமடுத்டச் சயப்ித்டச் ளசமல்படற்கு என
கமஞம் உண்டு.

இந்ட ஸ்ழடமத்த்வடச் ளசமல் ஆம்ிக்கும்ழமட
'ட்டீ', ன்மல் 'ஆறுகமல்

உவத பண்டு' ன்று

அர்த்டம் ளசமல்ய, இடயல் ஆறு ச்ழமகம் இனப்டமறம்,
பண்டு ம்ந்டம் இனப்டமறம்டமன் ஆசமர்தமள்
ச்ழவதமக 'ட்டீ ஸ்ழடமத்ம்' ன்று ளதர்

வபத்டமர் ன்று ளசமன்ழன் அல்பம? பண்டு ன்ட
ப்டிப் ளமனந்டம் ன்கய னடயர் இங்ழகடமன்
அபிழ்கயட.
'ஆறு

ச்ழமகம் - அழடமடு (னமபட ச்ழமகத்டயல் ஆறு

பமர்த்வடகள் - டம ன் பமக்கயல் இனக்கட்டும்' ன்று
ஆசமர்தமள் ளசமல்யபந்டமர். அப்டிச் ளசமல்கய ழமட
'ட்டீ' ன்மல்

பண்டுக்கும் ழர் அல்பம ன்று

ழடமன்ய பிட்ட. பண்டு ன்கய அர்த்டத்டயல் 'ட்டீ'
ன்கய பமர்வடவத ஆசமர்தமள் "றப்ஹ்ணண்த

னங்க"த்டயறம், "ளநந்டர்த ரிதிறம்
உழதமகயத்டயனக்கயமர்

டயனச்ளசந்டெர் னனகன் ணீ ட 'னங்கம்' மடி
ப்மர்த்டயக்கும்ழமட, "ழ ஸ்கந்டம!த்ணத்டயல் பண்டு
ளணமய்த்டக் ளகமள்கயட ழமல் ப பிவதமல் க்ழச
னற்றுக்ளகமடயக்கும் ன் ண பண்மட ன்

மடத்ணத்டயல் டம ணயத்டக்ளகமண்டினக்கட்டும்" ன்று
ளசமல்யதினக்கயமர். அங்ழக,
ண:ட்ழடம ழண ப க்ழச டப்ட:
டம ழணமடடமம் ஸ்கந்ட ழட மடத்ழண
ன்கயமர்.
பண்டுக்கு ப்னங்கம், ப்ணம், ணடகம் ன்ளல்மனம்
ளதர் இனக்க, அவட ணறக்கு எப்ிடும்ழமட ட்டப்
ளதவ ன் குயப்ிட்மர் ன்ட 'ளநந்டர்த
ரி'தில் ளபநிதமகயட. அடயல் 'ளநந்டர்த
ரிதில்) 'ஞ்ச இந்த்ரிதங்கள் ன்கய ந்ட
கமஞங்கழநமடும் ணஸ் ன்று ஆமபட

கஞத்ழடமடும் டழசர்த்டமல் ஆறுகமல் ளகமண் பண்டு
ழமயனக்கய ன் ீபமட உன் மட த்ணத்டயல்

னவடந்ட கயக்கட்டும்' ன்று அம்மநிம் ப்மர்த்டயக்கயமர்.
யணஜ்ன் ணஜ்ீப: கமஞ சஞ ட்சஞடமம்:1
டம், சஞம் இண்டும் கமவக் குயக்கும். 'ட்சஞ'
ன்மல் ட்டணம பண்டு ன்றுடமன் அர்த்டம்.

ணவ ந்ட இந்த்ரிதங்கழநம ஆமபடமகச்

ளசமன்மறம் ணற் ந்வடனேம்கூ ஆட்டிப் வபப்ட
அடடமன், அடமல் ணவழத அடறம், அடன் ந்ட
அங்கங்கநம ஞ்ழசந்டரிதங்கறம் ளகமண் ஆறுகமல்
பஸ்டபமகச் ளசமல்படண்டு. அடமல்டமன் "ண
:ட்ழடம" ன்மர்.

ஆவகதமல் இங்ழக, 'ஆறு ச்ழமக - ஆறு பமர்த்வட ட்டீ ன் பமதில் ப்ழமடம் இனக்கட்டும்' ன்று
ளசமல் பந்டழமட அபனக்கு பண்டு யவற பந்ட
பிட்ட. பண்டு டம இனக்கய இணமகத் டம் பமய்
இனக்கழபண்டுளணன்மல் அந்ட பமதமட டமணவப்

னபமக இனந்டமல்டமழ னடினேம்? பண்டு டமணவவதத்
டமழ டம ளணமய்க்கும்? அடமல்டமன் 'பட ழமழ'
ன்று ழமட்டுபிட்மர்!

றோடயதின் டமபிந்டத்வட, றந்ட படமபிந்டத்வடப்
ற்யச் ளசமல்யக் ளகமண்ழதினக்கய என க்டின்
பமனேம் அபிந்டணமக ஆகயபிடுணமடமல், 'ன்

பமய்த்டமணவ' ன்று ழமட்டயல் ந்ட அடேசயடனம்

இல்வ. அந்ட பட ழமத்டயல் உள்ந பண்டு ட
ன்மல் அடடமன் ட்டீ ஸ்ழடமத்ம்.

பண்டு ஸ்ழடமத்ம்" ன் மணகஞம் இப்ழமட
னரிந்டபிட்டல்பம? னடயர் அபிழ்ந்ட பிட்டல்பம?
பட ழமத்வட - னக கணத்வட - ளசமல்கய ழமட
ஆசமர்தமவநப் ற்ய அபட ழர் சயஷ்தம த்ண

மடமசமர்தமறம், ிற்மடு அப்வத டீக்ஷயடனம் ண்ஞி

ச்ழமகங்கள் ணறுடி யவற பனகயன். னன்ழ

ளசமன்ழன். ஆசமர்தமநின் னகணமகய ணம யழ
பமதமகய டமணவதில் மஷ்தம் ன்கய ழடன்
ளமனயகயட ன்றும் அவட சயஷ்த கஞங்கநம பண்டுக்
கூட்ம் னகுபடமகறம் ளசமன்ழன். அப்வத டீக்ஷடயர்

ச்ழமகத்டயல் பிஷ்டபின் மடகணத்டயயனந்ட கங்வக
ளனகயட ழம, ஆசமர்தமநின் னக கணத்டயயனந்ட
மஷ்தம் ளனகயற்று ன்கயமர். "கபத்மட றோணன்

னகமம்ன" ன்கயமர். னகமம்னம் (னக அம்னம்)
ன்டம் "ட்டீ" னடிபில் ளசமல்றம் 'படழமம்'
ன்டம் என்றுடமன். அந்ட கபத்மடமழந இந்ட
'ட்டய'தின்

இண்மபட ச்ழமகத்டயல் றோடயதின்

மடமபிந்டத்டயயனந்ட ழடபகங்வக ளமனயகயவடப்ற்யச்
ளசமல்யதினப்வடப் மர்த்ழடமம்.  ணஞணமகயத
பத ழகடங்கவந கபமின் மடம் ழமக்குகயட

ன்று இங்ழக ம் கபத் மடமள் ளசமல்கயமளன்மல்,
அப்வத டீக்ஷடயழம ஆசமர்த மஷ்தத்வடழதம '
ஞி' (ிபிவதப் ழமக்குபட) ன்கயமர்!

றப்ஹ்ணண்தர், அம்மள் னடயதபர்கநின் மட

கணத்டயல் டணட உள்நம் பண்மகப் டிதழபண்டும்
ன்று ஆசமர்தமள் ளசமல்கயமளன்மல், னங்கமத்டக்
கம்ழமடிதம ழடசக் கல்ளபட்டில், ம் ஆசமர்தமறவத
மட கணத்டயல் க ண்டிடர்கறவத டவகறம்
பண்டுக்கூட்ம் ணமடயரி ளணமய்த்டக் ளகமண்டினப்டமக
இனக்கயளடன்று னன்ழ ளசமன்ழன். இப்டிப்
டயனுயல் பண்டுப் ளமனத்டனள்ந ஆசமர்தமள் 'பண்டு

ஸ்ழடமத்ம்' ன்ழ என்று ண்ஞிதினப்ட ந்தமதம்
டமழ? இன்ளமன ளமனத்டம் ளசமல்கயழன்:

ம் ஆசமர்தமறக்கு அபனவத குனபம ழகமபிந்ட
கபத்மடர்கநிணயனந்ட க்டயவதப்ற்யச்
ளசமன்ழல்பம? இடற்ழகற்மற்ழமல், இங்ழக ணத்டயழ,
மமக்கறக்கு மக் ளசமல்கய ணமடயரி ம்

ஆசமர்தமறக்குச் ளசமல்றம்ழமட, "தழகமபிந்ட
கபத்மட மடமப் ட்ட" ன்று ஆட்ணிக்கயழமம்.
ழகமபிந்ட கபத்மடமநின் மடமபிந்டத்டயல் ம்
ஆசமர்தமள் ட்டணமக (பண்மக) இனந்டமர் ன்று
அர்த்டம். இப்டிதமக, டமணவ - பண்டு இபற்யன்
ம்ந்டம் ஆசமர்தமநின் குனபம ழகமபிந்ட

கபத்மடமள், ஆசமர்தமள். அபனவத சயஷ்தம

த்ணமடர் ன்று ளடமர்ந்ட பனகயட. கபமின் னக
கணம், மட கணம் இபற்ழமடு அந்ட கபமவ
ஸ்ழடமத்ரிக்கும் கபத்மடமநின் னக கணம், மடகணம்
இபற்வனேம் ஸ்ணரிக்கய மக்தம் ணக்கு ற்டுகயட.
"டமர்ப

கமனம் இந்ட ட்டீ ன்று பமக்கயல்

இனக்கட்டும்" ன்று ஆசமர்தமள் ப்மர்த்டயத்ட, ம்

ல்ழமர் ளமனட்டும் அபர் ளசய்ட ப்மர்த்டவதமகும்.
இந்ட 'பண்டு ஸ்ழடமத்ம்' ளணமய்க்கய டமணவகநமக ம்

ல்ழமனவத பமனேம் ஆகழபண்டும். அப்டிதினந்டமல்
ஞ்சழந்த்ரிதனம் ணறம் ழசர்ந்ட ட்டணமக
இனக்கய ம்னவத ீபமகய பண்டு ப்ழமடம்
கபமின் மட கணடடயல் டிந்டகயக்கும். ஆம்த்டயல் ,
"டணத

ண:சணத பித ம்னக த்ஷ்ஞமம்..... டமத

ம்ம மகட:" ன்கயழமட ஆசமர்தமள், ணறம்
இந்த்ரிதங்கறம் அங்கய ம்ம மகத்டயயனந்ட

கவத்ழடற்றுபிக்கப்ழபண்டும் ன்றுடமன் ப்மர்த்டவ
ளசய்டமர். கவசயதில் கபமின் மடங்கநில் ணஸ்,
இந்த்ரிதங்கள் ல்மபற்வனேம் சஞமகடய

ண்டபவடச் ளசமல்ய னடித்டயனக்கயமர். அனகமறம்,
அனநமறம் ம்வண பசரகரித்ட, டன்ிழ ம் உள்நத்வட
திக்கப் ண்ஞி, றணமக ம்வண

பமகத்டயனந்ட கவழசர்ப்ட கபமின் மட
கணம்டமன். அடடமன் "கபத்மடர்" ன்ழ
ளசமல்ப்டுகய ம் ஆசமர்தமள். அபழ கபமின்
மடகணம் ன்மல் அடயறம் அபட னகம் என

கணணமக இனக்கயட. அடயழ டமறம் இனக்கய
பண்டு ட்டீ ஸ்ழடமத்ம். அட ஆசமர்தமறவத
பமக்குத் ழடவனேம், அடன் பனயதமக கபமின்
அனள்ழடவனேம் ணக்குக் ளகமடுத்டக்
ளகமண்ழதினக்கட்டும்
அபித - ணத பிஷ்ழஞம
டணத ண:சணத பித ம்னக த்னஷ்ஞமம் 1
னட - டதமம் பிஸ்டமமத
டமத ம்ம - மகட: (1)
டயவ்த - டீ ணகந்ழட
ரிணந ரிழமக ச்சயடமந்ழட 1
றோடய டமபிந்ழட

ப - த - ழகட - ச்சயழட பந்ழட (2)
த்தி ழடமகழண
மட டபமம்  ணமணகர ஸ் - த்பம் 1
மனத்ழம  டங்க:
க்பச னத்ழம  டமங்க: (3)
உத்த்னட - க கிடடே
டடேகுமணயத் ணயத் - சசய - த்னஷ்ழ 1
த்னஷ்ழ படய ப்படய
 படய கயம் ப - டயஸ்கம: (4)
ணத்ஸ்தமடயி - படமவ படமபடம - படம டம பறடமம் 1
ழணச்ப ரிமல்ழதம
படம ப - டம - ீழடமம் (5)
டமழணமட குஞணந்டய
றந்ட - படமபிந்ட ழகமபிந்ட 1
ப - டய - ணட ணந்ட
ணம் - ட - ணத த்பம் ழண (6)

மமதஞ கனஞமணத சஞம் கபமஞி டமபளகௌ
சளஞௌ

இடய ட்டீ ணடீழத பட - ழமழ டம பட 11
ர்பத் ழகமபிந்ட மண ங்கர ர்த்டம்!
ழகமபிந்டம, ழகமபிந்டம!
ண்மடு
அசனக்கும் ழணழ
ளடய்பத்டயன் குல் (மன்கமம் மகம்)
கபிகநின் டன்ணம உஞர்ச்சய
அசனக்கும் ழணழ
ணன்ர்க்குத்
டன்ழடசம் அல்மல் சயப்ில்வ,
கற்ழமனக்குச்
ளசன்பி ளணல்மம் சயப்ன
-இப்டி

அவ்வபப் மட்டி ளசமல்யதினக்கயமர். அப்டிச்

ளசமல் அபறக்கு ளமம் உரிவண உண்டு. . அபறக்குச்
ளசன் இளணல்மம் எழ சயப்மக, ழமகய

இங்களநல்மம் எழ னகனமகத்டமன் இனந்டட.
ணன்ர்கறக்கு ழணழ அபள்டமன் ளகமடிகட்டிப் ந்டமள்.
ழச, ழசமன, மண்டித, ணன்ர்கள் னென்று ழனழண அபள்

என்று ளசமல்யபிட்மல் அவட ளமம்றம்
ணரிதமவடழதமடு ழகட்டுக்ளகமண்மர்கள்.

கபிகவந ளமம்றம் ஆடரித்ட மரி பள்நல் கமணமகய,
அபனுவத இண்டு ளண்கள் அமவடகதமக
யன்ழமட அவ்வபடமன் ணயகறம் ன்யதயடழமடு

அபர்கறக்கு பன் ழடடிக் கல்தமஞம் ண்ஞிவபத்டமள்.
அந்டக் கல்தமஞத்டக்கு அபள் அவனப்ழமவ
அனுப்ிமல் ன்டற்கமக னெழபந்டர்கறழண
பந்டபிட்மர்கள். ஸ்ம் குஸ்டய ழமட்டுக்
ளகமள்பர்கமநமறம் அவ்வபதின் அவனப்வத்
டட்ப்மட ன்ழ பந்ட அப்டி னென்று ழனம் என்று
ழசர்ந்டவடப் மர்த்டறன் அபள் ளமம்றம்

ந்ழடமணவந்டமள். "இன ிப்மநர்கநம

ப்மம்ஞர்கள் பநர்க்கய கமர்த்தம், ஆபீதம்,
டக்ஷயஞமக்ி ன் த்ழடமக்ி (னத்டீ) ணமடயரிதல்பம
ீங்கள் னெபனம் எழ இத்டயல் ழசர்ந்ட ஜ்பயக்கயீர்கள்"
ன்று மடிமநமம். னமனுற்யழ அந்டப் மட்டு
இனக்கயட.
ளமம்ணமட்டி, அடயறம் கயனபி, கூறேக்குப் மடுபட ன்று
அத்டவ நிவணதமக இனந்டபள் அவ்வப. ஆமறம்
மமக்கறம் அபள் ளசமல்பவட தக்டயழதம

ழகட்டுக்ளகமண்மர்களநன்மல் அடற்குக் கமஞம் அபள்
கற்பநமதினந்டடடமன்.
கபிகள். மபமஞர்கள் ன்பர்கள் ளமம்றம்

கற்யந்டபர்கநமக இனப்மர்கள். அடமல் அபர்கள்

மமறக்கு ழணழ, ளசன் இளணல்மம் சயப்னப்
ளற்யனந்டமர்கள்.

இப்டித் டங்கறக்கு இனக்கய சயப்வ அபர்கள்
ன்மகத் ளடரிந்ட ளகமண்டினந்டமர்கள். அடமழழத
என மமறக்குக் கூத் டமங்கள் மம் ழம

ழபண்டிதடயல்வ ன்டமக ளமம்றம் ணமம், ழமம்,
வடர்தம் உள்நபர்கநமக இனந்டமர்கள். இப்டி அபர்கள்
இனந்டடற்கு அந்டக் கயனப்மட்டி, ணன்ர்க்குத்
டன்ழடசம் அல்மல் சயப்ில்வ,
கற்ழமர்க்குச்
ளசன்பி ளணல்மம் சயப்ன
ன்று வடர்தணமகப் மடி ப்சமம் ண்ஞிதழட ளரித
சமன்று
ணமன் -கபி பித்தமம்
ளடய்பத்டயன் குல் (மன்கமம் மகம்)
ண்மடு
கபிகநின் டன்ணம உஞர்ச்சய
ணமன் -கபி பித்தமம்
ளமம்றம் ஜமிதமக, க்டயணமமக ஆகயழமட
ணமமபணமம், த்ழப - ழமங்கள் இனக்கமட,

இனக்கப்மட. ஆமறம் கபிகவந அப்டிப்ட்
ணமன்கள் ழகமஷ்டிதிழ வபப்டற்கயல்வ. மடமஞ

ங்கவந பிக் கபிகள் உதர்ந்ட யவதில்
இனப்பர்கள். அனகு - அடயகமம் - ளமத்ட

னடயதபற்மல் ளரிதபர்கநமதினப்பர்கவந
பிறங்கூத் கற்யந்ட கபிபமஞர்கள் உதர்ந்ட
யவதில் இனப்பர்கள்டமன். ன்மறம் ழமகம், ழமக
பமழ்க்வக ழபண்மளணன்று மணமர்த்டயகணமகப் ழமய்
பிட் க்டர்கழநமடு, ஜமிகழநமடு அபர்கவநச்
ளசமல்படற்கயல்வ.
ணம க்டயணமன்கநிறம் ண ஜமிகநிறங்கூ
உத்டணணம கபிகநமக ளமம்ப் ழர்
இனந்டயனக்கயமர்கள். ழபட ரியகநியந்ட ஆம்ித்ட
பமல்ணீ கய, வ்தமர், அப்னம் ம் ஆசமர்தமள்,

மதன்ணமர்கள், ஆழ்பமர்கள், ழபடமந்ட ழடசயகர், இன்னும்

ஜமழடபர், டநயடமஸ், னந்டடமர், ழமடம ன்று
ம் ழடசத்டயல் ஆத்ணயகணமக ணயகறம் உதர்வபப்
ளற்பர்கழந ணமகபிகநமகறம் இனந்டயனக்கயமர்கள்.
"மன் - KS. கமவ்தம் குர்பழட", அடமபட, ரியதமக

இனப்பவத் டபி இன்ளமனத்டமல் கமவ்தம்
ண்ஞனடிதமட ன்ழ பசம் இனக்கயட. ழபடத்டயல்
'கபி' ன்மழ 'KS' ன்றுடமன்

அர்த்டம். கபிக்கு

க்ஷஞம் ளசமல்றம்ழமட "க்மந்ட டர்சய" ன்று
ளசமல்யதினக்கயட. அடமபட, க த்தத்வடனேம்
ளடரிந்டளகமள்கய டயவண பமய்ந்டபழ கபி ன்று
அர்த்டம். அடற்ழகற் ம் ழடசத்ட
ணமன்கவநளதல்மம் கபிகநமக இனந்டயனக்கயமர்கள்.

மன் இங்ழக அபர்கவநச் ளசமல்பபில்வ. அந்ட
ஆடய ழபட இடயம கமத்டக்கப்னம் கமவ்தம்
இக்கயதம் வப்ழட பமழ்க்வகதமகக்
ளகமண்டினந்டபர்கவநத்டமன் ளசமல் பந்ழடன். கபி,
இக்கயத ஸ்னஷ்டி கர்த்டம ன்டமகழப னக்தணமக
யவக்கப்டுபர்கவநப் ற்யச் ளசமல்பந்ழடன்.

அக்கமங்கநில் மமடமன் கவகவந ளமம்றம்
ஆடரித்ட, கவகவந ம்ணமிக்கய patron -ஆக
இனந்டமன். அடமல் ம டயல் இம்
ளழபண்டும், மமபிணயனந்ட 'அக்ஷ க்ஷம்' ன்கய
ணமடயரிதமக தழடஷ்ணம ம்மபவ ளழபண்டும்
ன்கய ஆவசதில் மமவப ளமம்றம் ஸ்டடய மடித
கபிகறம் பித்பமன்கறம் இனக்கத்டமன் ளசய்டமர்கள்.
ஆமல் அப்டிதில்மணல், ஸ்பத ணரிதவடக்குக்
குவபமக இனக்கயட ன்னும்ழமட, 'மமறம்
ளகட்மன், ம டறம் ளகட்ட' ன்று உடயபிட்டுப்
ழம கபிகறம் இனந்டயனக்கயமர்கள். ம்ஸ்க்னட

கபிகநில் ப்டண ஸ்டமம் பயக்கும் கமநிடமன்,
டணயழ்க் கபிஜர்கநில் னடயம் ளற் கம்ர் ஆகயத

இண்டு ழர் பிதத்டயறழண இப்டி ந்டயனக்கயட.
ணன்வப் ளமனட்டுத்டமட ணமன்கள்
ளடய்பத்டயன் குல் (மன்கமம் மகம்)
ண்மடு
கபிகநின் டன்ணம உஞர்ச்சய
ணன்வப் ளமனட்டுத்டமட ணமன்கள்

ணமன்கள் ம டஸ் ழபண்மம் ன்று எடக்கயமல்
அடயல் ளமம் ஆச்சர்தப்டும்டிதமக டறணயல்வ.
'மமழப

கூப்ிடுகயமன். அடமழ த்டவழதம ழனம்

னகறேம் ளமம்' ன்னும்ழமட, அந்ட பச்தத்டக்கு
ஆட்மணல் அபர்கள் இனந்டடற்கு மம் ணடயப்னக்

ளகமடுக்கழபண்டும்டமன். இப்டி, த்தமவகதர்பமள் சழமய
மம கூப்ிட்ழமட, "மமறவத GF ளநக்தம்
டனணம? மணனுவத ந்யடய ளநக்தம் டனணம?" ன்று
மடிவட ல்மனம் ளகமண்மடிச் ளசமல்கயழமம்,
இப்டிழத இன்னும் அழக ணமன்கறம் ஈச்பவத்
டபி மம, கர ம தமவப் ற்யனேம் மடுபடயல்வ ன்
டங்கள் அிப்மதத்வட ளபநிதிட்டுச்
ளசமல்யதினக்கயமர்கள்.
"பமய்ளகமண்டு

ணமிம் ம பந்ட கபிழதன் அல்ழன்"

ன்று ம்ணமழ்பமர் ளசமல்யதினக்கயமர்.
னபர்கவநளதல்மம் மர்த்ட றந்டனெர்த்டய
ஸ்பமணயகள். "அபவனேம் இபவனேம் டற்கமகப்

மடுகயீர்கள்? சயபவழத மடுங்கள்" ன்று அயறறுத்டய
என னறேப் டயகழண மடிதினக்கயமர்.
"ளகமடுக்கயமடமவ" ன் மரிபள்நல் ன்று
னகனழபண்டும் ன்று ழகட்டினக்கயமர்.

வசபத்வட அப்ர் ஸ்பமணயகள் ப்னகயமழ ன்று
ழகமங்ளகமண்டு, அப்ழமட வ ணடத்டயயனந்ட

ணழந்த்பர்ணப் ல்பன் அபவத் டண்டிப்டற்கமக
ஆநனுப்ிதழமட அபர் "மணமர்க்கும் குடிதல்ழமம்"

மடிதவடபி ணமன்கநம கபிகநின் டீத்டக்கு
த்ஷ்மந்டம் இல்வ.

க்டய, ஜமங்கள் ழமழப மண்டித்தத்டயறம் சயந்ட
பிநங்கயத ழபழ  ணமன்கறம் மமபின்
ஆஸ்டம பித்பமமதினப்வட த்னஞ ணமத்ணமக
உடயதினக்கயமர்கள். ஆஸ்டம பித்பமமக

ணட்டுணயல்மணல் டயனணவ மதகனக்கு னக்த
ணந்த்ரிதமகழப இனந்டமர் ீகண் டீக்ஷயடர். அபர் என
ணதம் மதகரின் டகமட ந்ழடத்டக்கு
ஆநமடிதமல், அப்னம் அபர் (மதகர்) டப்வ உஞர்ந்ட
ணன்ிப்னக் ழகட்டு ளகமண்டுங்கூ, "ழமடம்

மழபகம்" ன்று ணந்த்ரி டபிவத மயமணம
ண்ஞிபிட்டுத் டமம் மட்டுக்கு எடக்குப்ன ணம என

க்மணத்டக்குப் ழமய்ப் ண வபடயகணமக பமழ்க்வக த்ட
ஆம்ித்டபிட்மர். இிழணல், டம்னவத
பம்சத்டயழழத பனம் ம ழபகத்டக்குப்

ழமகப்மட, ன்றும் அபர் ளசமல்யபிட்டமகச்
ளசமல்பமர்கள். னடிபிழ ந்யதமழண பமங்கயக்
ளகமண்மர்.
ழபடமந்ட ழடசயகவப் ற்யக்கூ இப்டிச் ளசமல்கயமர்கள்.
பித க மம்மஜ்தம் ஸ்டமிடணமடற்குக்

கமஞணமதினந்டபர் பித்தமண்த ஸ்பமணயகள், அபர்
ழரிழழத அபனவத சயஷ்தர்கநம ரி - னக்க
ழமடர்கள் "பித்தம கம்" ன்று ற்டுத்டயத
மம்மஜ்தந்டமன் "பித கம்" ன்று டயரிந்டபிட்ட.

அபர் ண அத்வபடய. (றோ சங்க ணத்டப்) ீத்டயழழத

இனந்ட அத்வபட ஆசமர்தர். அமடமஞணம

மண்டித்தம் ளற்பர். கற்மவக் கற்மழ கமனறுபர்
ன்டி அபர் ழடசயகரிம் ணடயப்னக் ளகமண்டினந்டமர்.
இத்டவக்கம் ழடசயகர் அத்வபடத்வடக் கமமணமகக்
கண்டித்ட வபஷ்ஞப ஆசமர்தனனர். தமமமறம்
அபர்கறவத னவணவதப் ழமற்ய ளகௌபிக்க

ழபண்டுளணன் ண்ஞம் ளகமண்பர் பித்தமண்தர்.
அபர் பிதக மஜ்தத்டக்கு மகுனபமக இனந்டடமல்,
அந்ட ஆஸ்டமத்டக்கு பந்ட அங்கரிக்கும்டிதமக
ழடசயகனக்கு அவனப்ன அனுப்ிமர். ஆமல் ழடசயகர்
டணக்ளகடற்கு ம டஸ் ன்று அவட

ணறுடயத்டபிட்மர். அப்டி அபர் அனுப்ித டயல்டமன்
'வபமக்த

ஞ்சகம்' ன்று ந்ட ச்ழமகங்கள் - ன்று

ளசமல்கயமர்கள்.

இப்டிப்ட் ளரிதபர்கள் - 'ணமன்கள்' ன்
கஞக்கயழ ழசர்க்கப் ழபண்டிதபர்கள் - ட்ம், டபி,
மமபின் §ணமம் ஆகயதபற்வ ழபண்மளணன்று
உடமீம் ளசய்டட ழமற்த்டக்கடடமன் ன்மறம்
இவட மம் பிழசணமக ஆச்சர்தப்ட்டுக்

ளகமண்மடுபடற்கயல்வ. கபிகள் ன்ழ ழமக
பமழ்க்வகவத யத்ட த்டயக்

ளகமண்டினந்டபர்கறங்கூ "ஆஸ்டம கபி" ன்
பினட ழபண்மம் ன்று எடக்கயதடமக உள்ந
டுத்டக்கமட்டுக்கள்டமன் மம் ஆச்சர்தப்ட்டுக்ளகமண்ம
ழபண்டிதவப.

வபமக்கயதனம் ணம உஞர்றம்

ளடய்பத்டயன் குல் (மன்கமம் மகம்)
ண்டு
கபிகநின் டன்ணம உஞர்ச்சய
வபமக்கயதனம் ணம உஞர்றம்
ணமன்கள் வபமக்தத்டயன் ழணல் ம ளகௌபத்வடப்
னக்கஞித்டமர்கள். கபிகநமகழப இனந்டபர்கள் ணம
உஞர்ச்சயதின்ழணல் இப்டிப் ண்ஞிதினக்கயமர்கள்.
ணமன்கள் ணம உஞர்ச்சயக்கு ழணழ ழமடமல்

ணமமிணமங்கவந பிட்டுபிட்பர்கள். ணமன்கநமக
இல்மட ணற் ங்கள் ணமத்வட பிட்டு ீணமகப்
ிவனப்வட அழடமடு ழசர்த்ட யவப்டற்கயல்வ. ன்
அபணமம் ழபண்டுணமமறம் ட்டுக்ளகமண்டு ஆஸ்டம
கபி ன்ளரித ளதரில் இனந்டபிட்மல் ழமடம்
ன்று னகழ், ன்ணமம் னடயதபற்றுக்கமக ணமத்வட
பிட்மல் அட ளமம்றம் குவற. அப்டிதில்மணல்
டீத்டன், டஞிச்சறன், 'இன்டிளன்ளன்மக
(ஸ்படந்த்ணமக) என கபி இனந்டமளன்மல் அவட
அபனுவத ஸ்ழவ வபத்டப் மர்க்கும்ழமட

பிழசணமகப் ழமற்யக் ளகமண்மத்டமன் ழபண்டும்.

மம் இனக்கய ஸ்ழயல் மனம் ஸ்பத மத்டக்கமக
ணமத்வட பிமணல் அபர்கவநப் ழமத்டமன்
இனக்கடம் ன்று மம் ளழபண்டும்.

இபர்கநில் கமநிடமன், கம்ன் ன் இண்டு ழவனேம்
ளசமல்யபிட்ழழ!அடமல் அபர்கள் கவடவதச்
ளசமல்யபிடுகயழன்.
கமநிடமனும் ழமமனும்
ளடய்பத்டயன் குல் (மன்கமம் குடய)
ளமட பமழ்க்வக
ஈஸ்ப சம்ணந்டணம ழடர்ற
'டயனறள்நச்சரட்டு' ன்று

என பமர்த்வட அடிடுகயழட, அட

சரட்டுப் ழமட்டு டுக்கய பிதம். கபத் ப்ரீடயதமக,

ஈஸ்ப ங்கல்ப்டி அவணந்டட ன் அர்த்டத்டயல்டமன்
ற்ட்டினக்கயட. இங்ழக ளசமல்றம் ழடர்டழம
ழகமபியழழத ழகமபில் னகழ ங்கு ளகமண்டு
ப்ழடமடு, கடு சூட ழணமசடிகள் ளடரிதமடடயல்

ளடய்பத்டக்கு ணமணம குனந்வடவதக் ளகமண்டு
சரட்டு டுப்டமக இனக்கயட. இந்ட 'ப்வசடிங் ஆீர்'
ளகமஞ்சங்கூ டுயவவண டப்ிப் ண்டபடற்கு

இல்வ! ரிதமகச் ளசமல்ப்ழமமல் ஆண்பழடமன்
இங்ழக 'ப்வசடிங் ஆீர்'. மல் குடிக்கய குனந்வடகநின்
பமய்பனயதமக ஈச்ப சக்டயழத பனகயட ன்

அர்த்டத்டயல் விநில் (பமசகம்) பனகயட. இங்ழக
குனந்வடதின் வகபனயதமக அபனுவத டயனறள்நம்
ளபநிபனபடமக யவத்டத் ழடர்டல் ற்ட்டினக்கயட.
டற்கமத்டயல் 'ணக்கள் டீர்ப்ன ணழசன் டீர்ப்ன' ன்று
ளசமல்கயமர்களநன்மல் அந்டக்கமத்டயல் ஆத

ணண்த்டயல் ணஸ்ட ங்கவநனேம் கூட்டி இப்டித்

ழடர்டல் த்டய இடழப ணழசன் டந்ட டீர்ப்ன ன்று

வபத்டக்ளகமண்டு, அந்ட ணழசன் டீர்ப்ழ ணக்கள் டீர்ப்ன
ன்று ந்ழடமப்ட்டினக்கயமர்கள்.
<

கமநிடமன் ணறுப்னம் அடன் சயப்னம்
ளடய்பத்டயன் குல் (மன்கமம் மகம்)
ண்மடு
கபிகநின் டன்ணம உஞர்ச்சய
கமநிடமன் ணறுப்னம் அடன் சயப்னம்
அடற்குக் கமநிடமன் எப்னக்ளகமள்நபில்வ.
தமமதினந்டமறம் உதிழமழ இனக்கயபவ, அடயறம்
மமவபப் ற்ய அபன் டயரிழழத சண ச்ழமகம்
மடுபடற்கு இஷ்ப்த்டமழ ணமட்மர்கள்?
ஆமல் இப்டி எப்னக்ளகமள்நமட ிகும் ழம மம

பிமப்ிடிதமக, "மன் மம. இட மமக்வஜ. இடற்கு ய
கர ழ்ப்டிதமபிட்மல் ன் மஜ்தத்டயழழத
இனக்கக்கூமளடன்று ழடசப்ஷ்ம் ண்ஞிபிடுழபன்"

ன்று ணயட்டி பற்னறுத்டயத ழமட, ணற் மடமஞப்ட்
கபிகநமதினந்டமல் எப்னக்ளகமண்டினக்கக்கூடும். "ணக்கு
ன்த்டக்கு மபிழமடம்? இபன் ழமகத்வட பிட்டுப்
ழமமளன்று மப்மட ன்டற்கமக மம் ன்
பட்வனேம்
ீ
பமசவனேம் ஊவனேம் பிட்டு ப்ஷ்ணமகப்
ழமய் அபடயப்டம்? சண ச்ழமகந்டமன் மடித்

டமம்மள் யவத ஸ்பஞனம் த்னணமக

பமங்கயக்ளகமள்நமழண" ன்று யவத்டயனக்கக்கூடும்.
ஆமல் கமநிடமன் அப்டி ம்ணடயக்கபில்வ.
'மமக்வஜவத eP மம்

ன் கஷ்த்டக்கு ஆநமக

ழபண்டும்?' ன்ழ ழகமவனத்டணம ண்ஞழணம, அபன்
ளசமல்கயடி டமன் மடி அக்ஷக்ஷணமகக்

குபித்டக்ளகமள்நமழண ன் டமழ்பம ஸ்பதம
ண்ஞழணம அபனுக்குத் டநிக்கூ இல்வ. ழமன்
ளசமன்வடக் ழகட்கமணல், டன்னுவத ஸ்பத
ணரிதமவடவத பிமணல் ஸ்பமடந்த்ரிதணமகக்
கவசயணட்டும் அபிழண 'ஸ்ட்மங்'கமக ணறுத்டப்
ழசயமன். "ப்ஷ்மகழப ழமகயழன்" ன்று

ளசமல்யபிட்டு டக்குப் ண ப்ரிதணம ழமன்,

அபனுவத மஜ்தம், டன் படு
ீ பமசல் ல்மபற்வனேம்
பிட்டுபிட்டுப் ழமய்பிட்மன்.
கபிபமஞர்கநின் டன்ணமத்வடப்ற்யச் ளசமல்பந்ழடன்.
ஆமல் கமநிடமன் பிதத்டயல் ணம உஞர்ச்சய

ணமத்ணயல்மணல் இன்னும் அபனுவத ழபறு  குஞ
பிழசங்கறம் இடயழ ளடரிகயன். அபனுவத

உண்வணதம ஸ்ழ ஹ்னடதம் இடயல் ளடரிகயட.
உதிழமழ இனக்கய டன்னுவத குனந்வட

ளசத்டப்ழமய்பிட்ளடன்று மழபண்டுளணன்மல், ப்டி
என டமதமனக்கு ணஸ் இம் ளகமடுக்கமழடம, அப்டி
ஸ்ழ டர்ணத்டயமழ கமநிடமனுக்கு ழமின்
ணஞத்வடக் கல்ித்டப் மர்த்டக் கபிவட கட் ணற
இங்ளகமடுக்கபில்வ.

இன்ளமன கமஞத்டமறம் அபன் கல்வதமகச்

சணகபி ம னடிதமணயனந்டட. ரியகவநப் ற்ய
பனடய "உத்டமண சரிட"த்டயல் றோ மண சந்த்
னெர்த்டயதின் பமதிமக என உண்வணவதச் ளசமல்கயமர்.
"வத ணக்கள் ன் க்கயழடம அவடச்

ளசமல்பமர்கள். ரியகழநம ன் ளசமல்கயமர்கழநம அட
ந்டபிடுகயட. என பிதத்வட ணற்பர்கள்
பமர்த்வடதமகச் ளசமல்கயமர்களநன்மல், ரியகவநப்
ளமறுத்டணட்டிழ அபர்கள் ளசமல்கய பமர்வடவத
பிதம் ஏடிப்ழமய்ப் ிடித்டக்ளகமண்டு
யணமகயபிடுகயட - பமசம் அர்த்ழடம (அ) டேடமபடய"

ன்று மணர் பயஷ்வக் குயத்டச் ளசமல்படமக பனடய
என General truth - (ளமட உண்வணவத)ச் ளசமல்கயமர்.
ரியனேம், ளடய்பமடேக்ம் ளற் அனட்கபினேட் என்று
ன்டற்ழகற், அம்மநின் ரினர்ஞ க்னவவதப்
ளற்யந்ட கமநிடமயின் பமக்குக்கும் இப்டிப்ட்

சக்டய இனந்டட. அடமபட அபன்பமக்கமல் ன் கபிவட
பந்டமறம் அட யணமகயபிடும். அபன் கல்வதமகச்
ளசமல்பழட த்தணமகயபிடும்.
ஆடிதமல், ழமமம ளசமன்டி அபன் கல்ித்டச்
சணகபி மடிமல்கூ ழமன் யணமகழப சணகபிக்குப்
மத்ணமகயபிடுபமன்

இவடனேம் கமநிடமன் ணவபிட்டு ழமனுக்கு
ளசமல்த்டமன் ளசய்டமன்.

அப்னடினேண அபனுக்கு வ்பநழபம உதர்ந்ட குஞங்கறள்
அந்ட ழமனுக்கு, 'மம் மம. ம் பமர்த்வடவத என

ப்வ ழகட்கமணயனப்டம? உதிழ ழமபடமமறம் ம்
பமர்வடவத மழண த்ட ண்ஞிபிட்டு என ப்வ
ளசமல்பவட எப்னக்ளகமள்படம?' ன் ண்ஞம் ற்ட்ட.
இடடமன் அடயகமம் ண்டகய ழகமநமறு!எழ
ிடிபமடணமதினந்டமன்.
கமநிடமனும் அடற்கு ழணழ ிடிபமடம் ிடித்ட
ஊவபிட்ழ ழமய்பிட்மன். அடயழ அபனுவத
த்தமக சயந்வடனேம், ணற் கபிகநிம் அபனுக்கு இனந்ட
ரிறம் கூத் ளடரிகயட.
ப்டிளதன்மல்,
ழமின் பற்னறுத்டல் டமங்கமணழம, அல்ட

உதிவழத ளகமடுத்டமபட என உத்டணம கபிவடவதப்
ள ழபண்டுளணன்று பினம்னம் அந்ட அடயசத யகின்
ஆவசவதப் னர்த்டய ளசய்டடமன் டன்னுவத கபி டர்ண

ளணன்று கனடயழதம கமநிடமன் சண ச்ழமகம் மடிமல்
ன் ஆகும்? ழமன் ழமய் பிடுபமன். ஆமல்

அடமல் கமநிடமனுவத கர ர்த்டய, ம்த், அந்டஸ்ட
னடமடகறக்கு என குவனேம் பந்டபிமட. 'மன்
னந்டய', 'ய னந்டய' ன்று ணற் மமக்கள் அபவக்
கூப்ிட்டு உசமம், ன்ணமம் யவதப் ண்ஞி
பிடுபமர்கள். ஆமறம் கமநிடமன் டன்வப் ற்ய
ணட்டும் யவக்கபில்வ. ணற் ல்மக் கபிகநின்
யவவணவதப் ற்ய யவத்டமன். அபனுக்கும்,

அபனுக்கு அடுத்டடி ளமம்றம் தசழமடு இனந்ட என

சய கபிகறக்கும், ந்ட மம இனந்டமறம் ழமமறம்
கபவதில்வ. அபர்கறக்கு மம் மளணன்று

ந்டபிடும், ஆமல் அள்பநற னகழ், அவ்நற ப்டயம
சக்டய இல்மட ணற் கபிகள் ழர் இனக்கயமர்கழந,
அபர்கநின் மடு, ழமன் ழமய் பிட்மல் ன் ஆகும்?
தமமதினந்டமறம் உடமணமக பமரிக்ளகமடுத்ட ழமன்

ழமய்பிட்மல் அப்னம் ழபழ ந்ட மம, அல்ட ப்ன
இந்டக் கபிகவந ஆடரிப்மன்? டமன் சண ச்ழமகம் மடி
ழமன் ணஞணவபடமல் ற்க்கூத த்டவழதம
கஷ்ங்கறக்கு ழணமகக் கமநிடமன் டன்னுவத
ழமட கபி குத்டயல் அவ்பநபமக சக்குப்

ழமகமடபர்கறக்கு ற்க்கூடித அமடவபடமன்
ளரிசமக யவத்டமன்.
அடமல் இப்ழம சண ச்ழமகத்டக்கு அட்ச
ட்சத்டக்குணமக இல்மணல் அட்ச ழகமடிதமகழப
அட்பமன்யல் ழமிணயனந்ட பமங்கயக்ளகமண்டு கபி
கட்டிபிமணமதினும், அந்ட ணமடயரிப்ண்ஞமணல், த்தமக

னத்டயனேன், அவ்பநபமக மணர்த்தம் ழமடமட lesser poets இம் உள்ந அன்னம் என கமஞணமகய, அடமல்
ப்ஷ்மபடற்கு ம்ணடயத்ட ஊவ பிட்ழ
ழமய்பிட்மன்.
ணமறு ழபம்
ளடய்பத்டயன் குல் (மன்கமம் மகம்)
ண்மடு
கபிகநின் டன்ணம உஞர்ச்சய

ணமறு ழபம்
டமம கம் ன்டடமன் அந்ட ஊர். டற்ழமட Dhar ன்று
பனங்குகயட. ணத்தப்ழடயல் இனக்கும் ஊர்.
பிக்ணமடயத்தின் டவகணமக பித்பத் னெனம்
கபி னெனம் உன்ட ஸ்டயடயதியனந்ட

உஜ்திிக்குத் ளடற்கயல் மற்ட ம்ட வணறக்குள்
"டமர்" இனக்கயட.
ழம மஜ்தத்வட பிட்டு ங்ழக ஏடிமறம்
கமநிடமவ ழமகம் அவதமநம் கண்டு ளகமண்ம
ஆம்ித்டபிடும். அப்டிக் ளகமண்ம ழபண்மம்

ன்ழ கமநிடமனுக்கு இனந்டட. ப்மஞ கமபமக
இனந்ட ழமன் டன்வத் டயஸ்கமம் ண்ஞி பிட்டு
ழமகத்டயல் ழபறு தமனம் டன்வ ஆடரிக்க ழபண்டித
டயல்வ, அப்டி ஆபடற்குத் டமன் பிட்மல் அட
அபிம் டக்குள் உத்டணணம ஸ்ழத்டக்ழக
த்ழமம் ளசய்கய ணமடயரி ன்று கமநிடமன்

யவத்டமன். அத்டவ உசந்ட ண்ஞம் அபனுக்கு
இனந்டட. அடமல் ஊவபிட்டு ஏடி அப்னம், டமன்

கமநிடமன் ன்ழ ளடரிதமணல் டமபட ணமறுழபம்

ழமட்டுக்ளகமண்டு சுற்றுபட ன்று னடிற ண்ஞிமன்.
ன்வக்கமபட என ல் கமம் ிந்ட ணறுடினேம்
டமன் ழமழமடு ழசனம்டிதமக

இனக்கமளணன்டற்கமக, இப்டி ணமறுழபத்டயல் உதிவ
வபத்டக்ளகமண்டினக்கமளணன்று யவத்டமன்.

ன் ணமடயரி ழபம் ழமட்டுக்ளகமண்மன். ன்று கவட!
அடமபட, வத்டயதக்கம சமணயதமர் ணமடயரி ழபம்
ழமட்டுக்ளகமண்மமம்!
அபன் ஊவ பிட்டுப் ழம ளகமஞ்ச மறக்கு அப்னம்,
ழமமமபிமல் அபில்மணல் டமங்க

னடிதபில்வ. அடமல் அபன் குடுகுடுப்மண்டி
ழபம் ழமட்டுக் ளகமண்டு கமநிடமவத்
ழடடிக்ளகமண்டு னப்ட்மன். பிழமடணம என
பிடத்டயல் அபவக் கண்டுிடித்டமன் ன்று கவட.
மன் ளசமல் பந்டட, எனத்டன் மம ன்டற்கமகக் கூ
அபன் ளசமல்படற்ளகல்மம் மம் ழமடுபட

ன்யல்மணல் டங்கள் டன்ணமப்டி ணஸ்மக்ஷயவத
கமப்மயக் ளகமண்பர்கநமக அழக கபிகள்

இனந்டயனக்கயமர்கள். அபர்கநில் கமநிடமனும் எனபன்
ன்டடமன்.
ணனபனயக் கவடகறம் ஆமய்ச்சயனேம்
ளடய்பத்டயன் குல் (மன்கமம் மகம்)
ண்மடு
கபிகநின் டன்ணம உஞர்ச்சய
ணனபனயக் கவடகறம் ஆமய்ச்சயனேம்
டமம, உஜ்திி ன்று இண்டு ஊர்ப்ளதர் ளசமன்ழன்.
டமமடமன் ழமன் ஆட்சய ளசய்ட ணமநப மஜ்தத்டக்குத்

டவகம், உஜ்திி அவட அடுத்ட ழணற்கயழ உள்ந
அபந்டய மஜ்தத்டக்குத் டவகர். க்னஷ்ஞம, ழகமடமபரி

டயகறக்கயவதில் ஆடயதில் பிஸ்டமணமதினந்ட,

இப்ழமட 'ழமர்' ன்கய குடயக்கு ணட்டும் ழமதினக்கய
'பிடர்'த்டக்கு

பக்கமக இனப்வட ணமநபனம்

அபந்டயனேம். டவகம உஜ்திிக்ழக அபந்டய ன்றும்
ளதர் உண்டு. அங்ழகதினந்ட ஆட்சய ண்ஞி
பிக்ணமத்டயதன்டமன் கமநிடமின் patron -ஆக

இனந்டபன், ழமன் இல்வ, ல்மநன் ன்கயபன்
ழடம கர்ஞ ம்வக் கட்டுக்கவடகவநத் டயட்டி "ழம
ப்ந்டம்" ன் றேடயதினப்டயல் ளசமல்ப்ட்டுள்ந

பிதங்கறக்கு உறுடய ளசய்னேம் த்தத்டன்வண இல்வ
ன்று ஆமய்ச்சய ளசய்கய 'ஸ்கமர்'கள் ளசமல்கயமர்கள்.
அப்னம், 'அந்ட பிக்ணமடயத்தன் தமர்? சகர்கவந தித்ட
பிக்ண சகமடம் ற்டுத்டயத உஜ்திி சக்கபர்த்டய

சந்த் குப்டம, மயனத்த்டயயனந்ட ஆட்சய ளசய்ட குப்ட
பம்சத்ட இண்மபட சந்த்குப்டம - ன்யப்டி, 
சந்த் குப்டர்கநில் பன்?' ன்டயறம்

அபர்கறக்குள்ழநழத அிப்மதழடங்கள் இனக்கயன்!
கமநிடமசன் ணட்டுணயல்வ, இன்னும் அழக கபிகவநப்
ற்ய - ம்ஸ்க்னட இக்கயதத்டயல் ணட்டுணயல்வ,

ல்ம மவதிறம் இனந்ட இக்கயத கர்த்டர்கவநப்
ற்ய - இப்டி அபர்கள் பமழ்ந்ட கமம், ழடசம்

ல்பமற்வனேம் ற்ய இட்டுக் கட்டி கவடகள் பி
பிட் ன்கயமர்கள். உடமஞணமக,
டணயனயழடுத்டக்ளகமண்மல், டயனபள்றபனம்
அவ்வபதமனம் சணகமத்டபர்கள், அபர்கள் அண்ஞம டங்வகதமக ழபண்டும் ன்று எனகவட, இன்ளமன

க்கம் அவ்வபதமர், கம்ர், எட்க்கூத்டர், னகழனந்டய

ல்மபற்வனேம் ண கமத்டபர்கநமக்கய பனங்குகய
அழக கவடகள். இவபளதல்மழண ளபறும் கவடடமன்.
'யஸ்மரி'கமக

ரிதமதில்வ ன்கயமர்கள்.

கவடதமகத்டமினக்கட்டும், fact -ஆகத் டமினக்கட்டும்,
டபமமறம் இபற்வ டுத்டக்ளகமண்டு யக்க

ழபண்டுளணன்றுடமன் க்குத் ழடமன்றுகயட. இந்டக்
கவடகள் ந்டக் கபிபமஞர்கவநக் குயத்டழபம
அபர்கள் கல்வதமகப்  மத்ங்கவந வபத்டக்
கமவ்த, மகங்கள் றேடயதினக்கயமர்கள். யணமக இனந்ட
மத்ங்கநின் ழணழகூத் டங்கள் கல்வவத ற்ய,
ம்பங்கவந ணமற்ய, இக்கயதச் சுவப

அடயகரிக்கும்டிதமக ளணனகு ழமட்டினக்கயமர்கள். எழ
மணமதஞத்வடழத பமல்ணீ கய எனபிடணமகச் ளசமன்மர்,
கம்ர் எனபிடணமக, டநயடமஸ் இன்மனபிடணமக,
க்னத்டயபமஸ் இட ல்மபற்வக்கும் பித்தமணமகச்
ளசமன்மர்கள் ன்மல் டமல்? அபபனம் டங்கள்
கல்ம சக்டய, அடேபம், 'ழஸ்ட்', டமங்கள்
டுத்டக்ளகமண்டுள்ந ழமக்கம் ஆகயதபற்வ

அடேரித்ட, யணமக ந்டவடழத ணமறுடல்கள் ளசய்ட
ளசமல்மம் ன்று யவத்டடமல்டமன். டயஞீ
ீ t-க்கு
(வனவ உண்வணக்கு) என த்தத்பம் உண்டு
ன்மல், என உத்டணணம கபிதின் கல்வ, ழமக்கம்
னடமடகறக்கும் என த்தத்பம் உண்டு ன்று
யவத்ட இப்டி ணமற்யதினக்கயட. மனம் அந்டக்
கமவ்த, மகங்கவந யத்டப்டித்டப் பிடத்டயல்
தவகயமம்.

அந்டக் கபிகள் ழபழ மத்ங்கவநப் ண்ஞிட
ழமழப, அபர்கவநழத மத்ங்கநமக்கய ணற்க்

கபிகறம், ங்கறம் கவடகள் ண்ஞிமல், இவடனேம்
மம் யத்ட இடயறம் ளபநிதமகய அழக
உண்வணகநமறம் ீடயகநமறம் தவத

ழபண்டிதடடமழ? கபி னெணமக இல்மட 
னெம் இப்டிக் கவட கட்டிற்று ன்மல்கூ, என
ளரித ண்மட்டின் கர ழன பனகய ம் ழடசத்டயல்
ம்வ ம்வதமக ணக்கள் ற்றுக்ளகமண்டு,
ந்ழடமப்ட்டுப் தன் ளற் ணனபரிக் கவடகள்
இவப ன்னும்ழமட அபற்றுக்கு என 'ளபய்ட்', அபற்வ
அப்டிழத டள்நிபி னடிதமடடம என ணடயப்ன,
ற்த்டமன் ளசய்கயட.
'ளனப்ில்மணல்

னவகதமட' ன் ணமடயரி என

ஆடமனம் இல்மட இந்ட ல்மக் கவடகறம்
ழடமன்யதினக்கமட. சயழடம, ழடம கூ,

ஆடமணயல்மணயனந்டமறம், ல்மழண அப்டி
இனந்டபிமட. ம்ந்டப்ட் ஊர்கள், ழர்கள், கமம்

னடம பிபங்கள் டப்மக இனக்கயழமட கூ இந்டக்
கவடகநில் பனகய ம்பத்டக்கும், அடயழ

ளபநிதமகய கபிதின் குஞப்மன்வணக்கும் ஆடமம்
இனக்கழப ளசய்னேம்.

இந்ட ணமடயரிக் கவடகநில் என்று ணட்டும் எப்னக்ளகமள்ந
னடிதமடடமக இனப்வடச் ளசமல்ழபண்டும்.

கம்மமறம், ரி, கமநிடமமறம், ரி, ந்டக்
கபிவதனேம் டமயகழநமடு ம்ந்டப்டுத்டய

உண்மதினக்கும் கவடகவநத்டமன் ளசமல்கயழன்.

த்டவழதம க்டயவத ஊட்டும் டிதமகறண, உசந்ட டத்ப
- ழபடமந்டக் கனத்டக்கள் ஜ்பயக்கும்டிதமகறம், 'கல்ச்சர்'
ன்று டுத்டக்ளகமண்மறம் அடயல் உச்சணம
அம்சங்கவந ப்டயயப்டமகறம் கமவ்த மகமடயகள்

ளசய்டள்ந ணமகபிகவந ளமந்ட பமழ்க்வகதில் ிசகய
ந்டபர்கநமகச் ளசமல்படயல் த்தம் இனப்டற்கயல்வ.
'ின்ழ

ன், ளனப்ில்மணல் இங்ழக ணட்டும்

னவகதடம்?' ன்று ழகட்மல், இந்டப் னவகக்கும்
ஆடமணமக என ளனப்வச் ளசமல்மம். ன்
ளபன்மல், கமவ்தங்கநின் க்ஷஞப்டி அபற்யழ

சயனங்கம ம் யவத இனக்கத்டமழ ளசய்னேம்? அட
டமன் னவகக்கு ளனப்ன இத்டவ ச்னங்கமணமகக் கபிவட
ண்ஞிபர்களநன்மல், அபர்கழந இடயழ ளமம்றம்
ஈடுட்பர்கநமகத்டமன் இனந்டயனக்கழபண்டும் ன்று
டப்மக யவத்டக் கவடகள் ளசய்டபிட்மர்கள்.
ிற்கமத்டயல் டிகர்கள், கபிகள் ஆகயதபர்கள் ளமம்றம்
உல்மப் ழர்பனயகநமக ஆகயபிட்வட வபத்ட,
னற்கமத்டயல் சமஸ்த்ழமக்டணமக ஆட்சய ந்டழமட
மடயழ த்பித்பமன்கறம் ளணச்சும்டிதமக

இனந்ட கபிகறம் இப்டிழத இனந்டயனப்மர்களநன்று
யவத்ட பிப்மட. எனத்டர், இண்டுழர் அப்டி
இனந்டம் இனக்கமம். ஆமல் ல்மவனேம் அப்டி
வபத்டபிடுபட ரீதில்வ.

இந்ட என அம்சத்வடத் டபி ணற்டி ளணமத்டத்டயல்

குவந்ட க்ஷம் கவடதமகழபதமபட ல்மபற்வனேம்
ற்று யக்க ழபண்டிதடடமன்.
கம்னம் குழமத்டங்கனும்
ளடய்பத்டயன் குல் (மன்கமம் மகம்)
ண்மடு
கபிகநின் டன்ணம உஞர்ச்சய
கம்னம் குழமத்டங்கனும்
கம்னக்கு பனகயழன்.
த்டமம் டைற்மண்டியனந்ட ன்ிண்மம் டைற்மண்டு
பவதில் அடபம, இடபம ன்று கம்னவத கமத்வடப்
ற்ய உள்ந ஆமய்ச்சயகள் இப்ழமட ணக்கு ழபண்மம்.
அபர் மநில் ஆட்சய ண்ஞிட பிக்ண ழசமனம,
குழமத்டங்கம. குழமத்டங்கன் ன்மல் த்டமபட
குழமத்டங்கன் ன் பிபமடம் ழபண்மம். கவடடமன்

ழபண்டும். கவடதமமறம் அடயழ அபனவத குஞப்

ண்னக்கு பிவட இனக்கயட ன்று ணடயத்டக் ழகட்டடமன்
ணக்கு ழபண்டிதட.
ழமனும், கமநிடமனும் ணமடயரிடமன் குழமத்டங்க
ழசமனனும், கம்னம் அத்தந்டணமதினந்டயனக்கயமர்கள்.
அடமழ கம்ர் அபிம் ளமம் ஸ்பமடீணமகப்
ழசுபமர்.

ளரித மஜ்தத்வடத் டன் ஆடீத்டயன் கர ழன

வபத்டயனக்கயழமம் ன்வட என மள் குழமத்டங்கன்
ளமம்ப் ளனவணதமகச் ளசமல்யக்ளகமண்மன்.
உழ கம்ர் ஸ்பமடீத்டயன் ழரில், "மஜ்தழண உன்
ஆடீத்டயயனக்கய ளடன்மறம், ய ன் ஆடீத்டயல்டமழ
இனக்கயமய்?" ன்று ழகட்டுபிட்மர். ப்ரிதத்டயன் ழரிழ,

ணயழ ந்ட அடயகம, அங்கமனம் இல்மணல்டமன்
இப்டிச் ளசமன்மர்.
ஈச்பவழத க்ட மடீன் ன்ட - "இவபழம

ளடமண்னள்நத் (ட) எடுக்கம்" ன்ட - ஈச்பனுக்குத்
டமழ ளனவண? அப்டி ளரித னபிதசனும்

கபிதசம டணக்கு அக்களணன்ட அபன் ளனவணவத
- கவவத ணடயக்கும் அபனுவத மயக்தப்

ளனவணவத - கமட்டுபட டமன் ன்று யவத்ட
ளபள்வநனேள்நத்ழடமடு கம்ர் ளசமன்மர்.
அடயகமத்டயறள்ந எனபர் ளமம்றம்

மக்வடதமகதினந்டமளமனயத அந்ட ஸ்டமத்டயன்
ழமவட ப்ழமடமபட என ழமட டவக்ழகத்டமன்

ளசய்னேம். இப்ழமட குழமத்டங்கனுக்கு அப்டித்டமன்
ஆதிற்று. 'மமபம டக்கு ழணழ ன்று இந்டப்
மட்டுக்கமன் ளசமல்யக் ளகமள்படம?' ன்று அமத்த
ழகமம் பந்டட.
அடயல் ஸ்ழம் டமன் ண பிழமடணமக ணமறுளணன்று
னன்ழழத ளசமன்ழல்பம? இந்டக் கவடதிறம்
அப்டி ஆதிற்று.

ட்ன வகதமபடன் டேட்ம்
ளடய்பத்டயன் குல் (மன்கமம் மகம்)
ண்மடு
கபிகநின் டன்ணம உஞர்ச்சய
ட்ன வகதமபடன் டேட்ம்
கமஞம் ன்ளபன்மல் - அவ்பநபமக ளனங்கயத
னக்கணயல்மடபர்கள் ணக்குப் ிடிக்கமடடமக டமபட
ளசய்டபிட்மழம, ளசமல்யபிட்மழம, 'ம் ணற

இபர்கறக்குப் னரித ழபண்டுளணன்டயல்வ. அடமழ
அடற்கு ப்டி யடணமக ந்டக்கடம் ன்று
ளடரிதமணல் இபர்கள் ழபறு டயனுமக
ந்டளகமள்கயமர்கள். இவடப் ளரித குற்ணமக
டுத்டக்ளகமள்படற்கயல்வ' ன்று ம் ணழ ளகமஞ்சம்
ணமடமம் ண்ஞிக்ளகமண்டுபிடும். ணக்குப்
ிடிக்கமடவடப் னக்கணயல்மடபர் ண்ஞிமறம்
குற்ணமகத்டமன் ளடரினேம், ழகமம்டமன் பனம். ஆமறம்
ளரித குற்ணமகத் ளடரிதமட, யக்கனடிதமட ழகமம்
பமட. ணக்கு ளமறம் னக்கணமபர் ிடிக்கமடவடப்
ண்டம்ழமடடமன், 'ம் ணஸ் ன்மகத் ளடரிந்டம்
அவட க்ழசப்டுத்டம்டிதமக இப்டிப்

ண்டகயமர்கழந!இபர்கள் ம் ண்ஞத்வட ணடயக்கமணல்
இந்ட ணமடயரி ளசய்படம, ளசய்படம?" ன்று ணம ழகமம்
பந்ட, அபர்கள் ணன்ிக்க னடிதமட குற்ம்
ண்ஞிடமகத் ழடமன்யபிடுகயட.

இப்டித்டமன் டன்வக் கம்ர் ணடயக்கபில்வ ன்று

ழசமன மமறக்கும், டன் ணவத்டமன் அபன் னரிந்ட
ளகமள்நபில்வ ன்று கம்னக்கும் டமங்கனடிதமட
ஆற்மவண உண்மகய, பமர்வட பறத்டட.
கமநிடமன் கவட ழமழப ழசமனமமறம் "ய ன்
மஜ்தத்வடபிட்டுப் ழம!" ன்று கம்ரிம்
ளசமல்யபிட்மன்.
கம்ரின் ழமனம் சடனம்
இப்டி என மமக்வஜ ன்மல் ணற்பர்கள் மமபின்
கமயழ பிறேந்ட ளகஞ்சயக் கூத்டமடி ணன்ிப்னக்

ழகட்டுக்ளகமண்டினப்மர்கள். ஆஸ்டம கபிதமக ழபழ
தமமபட இனந்டமல் மமபின் ழமடவப
இனக்கக்கூமட ன்று யவத்ட, 'ன் இனந்டமறம்
மமறம் ணன்வ ணக்கு அங்கயதபன் ன்ட
ரிதில்வடமன்' ன்று பமஸ் பமங்கயக்ளகமண்டு
ஸ்டமத்வடத் டக்க வபத்டக் ளகமண்டினக்கக்கூடும்.
ஆமல் கம்ர் ன் ண்ஞிமளன்மல்,,, அபனக்கு

எழதடிதமகத் டன்ணம உஞர்ச்சய ளமங்கய, ழமத்ழடமடு,
"ணன்பனும்

ீழதம? பநமடும் உன்ழடம?

உன்வதயந் ழடமடணயவன ஏடயழன்?"
ன்று குழமத்டங்கவத் டெக்கய யந்ட ழசயபிட்டு,
மஜ்தத்வட பிட்டுப் ழமழத ழமய்பிட்மர்?
ழமகயடக்கு னன்மடி இன்ளமன்றும் ளசமன்மர்.

இப்ழமட மன் ளசமன்ட அந்ட ந்டர்ப்டயல் கம்ர்

ளசமன் ளசய்னேநின் னடல் மடயடமன். 'ய கமப்மற்றுபமய்
ன்டற்கமகபம மன் டணயழ் டித்டடம் கபிவட
ளசய்படம்?' ன்று இங்ழக ழகட்பர், ின்மடயதில் ன்
ளசமன்மளன்மல், "ய இல்மபிட்மல் ன்? ன்வ,
'பம, பம' ன்று

கூப்ிட்டு ணரிதமவட ளசய்த ழபழ

ணன்ர்கள் இல்வதம ன்? ன்வ ஆஸ்டம
கபிதமக வபத்டக் ளகமள்ந ஆவசப்மட ழபந்டர்கூ
உண்ம?" ன்று பமல் பிடுகய ணமடயரிக் ழகட்மர்.
(பமல்

பிடுகய) ணமடயரி ணட்டுணயல்வ. ல்

பமமகழப, "னபிதசவக் கபிதசன் டக்கு
அக்கணமக்கயக்ளகமள்ந னடிதமட, இபன்டமன் அபனுக்கு
அங்கய க்க ழபண்டும் ன்மதல்பம? ீழத
மர்த்டக்ளகமள், இப்ழம ீழத தமவ யவத்டப்
தப்ட்டுக் ளகமண்டினக்கயமழதம அந்ட ழச ணம
மமவபழத க்கு அங்கயதினக்கும்

அவப்வக்கமமகப் ண்ஞி அவனத்டக் ளகமண்டு
பனகயழன்" ன்று சடம் கூயபிட்டுப் னப்ட்மர்.
அவப்வக்கமன் ன்மல், என ளரித ணடேரின்
கூழப அபனவத டமம்னப் ளமட்டிவதத் டெக்கயக்
ளகமண்டு பந்ட, அபர்கள் ழகட்கயழமட அபனக்கு
ளபற்யவ ணடித்டத் டனகய ஞிதமள். அவக்கமய்
ன்மல் மக்கு. அவட ளபற்யவழதமடு ழமட்டு
வபத்டயனக்கய வ, அல்ட ளட்டிவதக்கூ, அவப்வ
ன்று அப்ம் ன்றும் ளசமல்பமர்கள்.
கம்ர் - கமநிடமன் எப்ீடு

ளடய்பத்டயன் குல் (மன்கமம் மகம்)
ண்மடு
கபிகநின் டன்ணம உஞர்ச்சய
கம்ர் - கமநிடமன் எப்ீடு
அன்றுபவதில் ப்மஞ ஸ்ழயடணமதினந்ட ழமன்
ப்ஷ்ன் ண்ஞி ிகுகூ, உகத்டயன் கண்ஞில்
அபன் டப்வக் கமட்டிக் ளகமடுக்கய ணமடயரி டமன் ழபழ
ந்ட மமபினம் ழமபடயல்வ ன்று கமநிடமன்
ளரித ணழமடு இனந்டயனக்க, கம்ர் இந்ட ணமடயரி

பமல் பிட்டினக்கமழணம ன்மல், அபபர் இனந்ட
ந்டர்ப்த்டயல் கமநிடமன் அப்டிப் ண்ஞிதடம், கம்ர்
இப்டிப் ண்ஞிதடந்டமன் ரி. கமநிடமனுக்கு
ழமிம் அிப்தமத ழடம் உண்மட வட
வபத்ட? அபன் சண கபி ழகட்வட வபத்டத்டமன்.
அபன் ன் அப்டிக் ழகட்மன்? கமநிடமனுவத
பமக்பிழசத்டயல் ணயகுந்ட ற்று வபத்டயனந்டடடமல்டமன்
டமன் ழமின் கமநிடமன் ளசய்னேம் சண கபி

உள்நத்வட அப்டிழத உனக்குபடமக இனக்கும் ன்
உசந்ட ண்ஞத்டயமல் டமன், அப்டிப்ட் கபிவடவதத்

டமன் உதிழமடினக்கும்ழமழட ழகட்டுபி ழபண்டுளணன்று
பற்னறுத்டயமன். ஆக, அிப்மத ழடம் ற்ட்மறம்
அடற்கு அடிக்கமஞம் ழமன் கமநிடமின்
கபிவடதில் வபத்டயனந்ட ழணமந்டமன். அப்டி

டன்னுவத கபிவட ழகட்டற்கமகழப உகத்டயல் தமனம்
தப்டுகய அச்சமன்த ண்ஞம் இல்மணல் ழமன்

அபனுவத ணஞத்வடப் ற்யழத மடிக் ழகட்க

ழபண்டுளணன்ழமட, அப்டிப்ட் ணம யகவ
பிட்ின் இன்ளமனத்டன் ஆடவபப் ளக்
கமநிடமன் ணமடயரிதம என ளரிதபனக்கு ப்டி
ணஸ் பனம்? அடமல்டமன் ழமனுக்கு இல்மட டன்

கபிவடவத தமனக்கும் ழபண்மம் ன்று வத்டயதக்கம
ந்யதமய ழபம் ழமட்டுக்ளகமண்மன். அந்ட
யவதில் கம்ர் இனந்டமறம் அப்டித்டமன்
ண்ஞிதினப்மர்.

பமஸ்டபத்டயல் கம்ர் இனந்ட யவ ன்? இபர் ப்ரித
ஸ்பமடீத்டயன் ழரிழ ளசமன்வட ழசமனமம ல்
'ஸ்ிரிட்'டில்டமழ

டுத்டக்ளகமண்டினக்க ழபண்டும்?

அல்வட அவட ீரிதமக டுத்டக்ளகமள்நமணல்

பிவநதமட்மக பிட்டினக்கத்டமழ ழபண்டும்? அல்ட,
இன்ம் என டி கர ழன ழமமல்கூ, "ன் இனந்டமறம்
மன் மம. ஆடமல் ப்வகநின் கண்ஞில் ன்
ஸ்டமத்டயன் ளகடுிடிவதக் கட்டிக் கமப்மற்யக்

ளகமள்நழபண்டும். அடமல் ய ளமம் ஸ்பமடீம்
டுத்டக்ளகமண்மல், ழமகத்டயழ அட பி ம

ணரிதமவட ளகட்டுப்ழமகும்டி ஆகமம்" ன்று ழசமக
'பமர்ன்' ளசய்டமபட

பிட்டினக்கமம்.

இப்டிளதல்மணயல்மணல், "ம, ¨!தமர் தமனக்கு
அங்கயபம, மர்த்டமம்!.... மமக்வஜ" ன்று அபன்
கயயமல் அபனக்கும் ழகமம் பந்ட பமல்பித்
டமழ ழடமன்றும்? அந்ட யவதில் கமநிடமன்
இனந்டமறம் அப்டித்டமன் ண்ஞிதினப்மன்.

கம்னவத ளரித ண¨ம் ிற்மடு கவடதில்
ளடரிகயட.

ழசமட்டு பிதனம் ழசன் குஞனம்
ளசமன் ணமடயரிழத அபர் ழச மஜ்தத்டக்குப் ழமய்
அடன் மமவபத் டம்னவத கபிவடதிமல்
ஆகர்யத்டமர். அபனுவத அமணம ணடயப்ன
ணரிதமவடகவநப் ளற்றுபிட்மர்.

இங்ழக, அபவத் டத்டயபிட் ழசமன மமறக்கமமல்
இனப்மக இல்வ. யகன்டமன். உதர்ந்ட குஞங்கள்

உள்நபன்டமன். அடமல், டணயழ் மவதில் ழடமன்யத
கபிகறக்ளகல்மம் சக்பர்த்டய ப்ட்பர் டன்வனேம்
டன்னுவத டவனேம் பிட்டுப்ழமவட, மநமக ஆக
அபமல் டமங்கயக் ளகமள்ந னடிதபில்வ.
அபவப் ற்ய பிசமரித்ட, டயனம்றம் அவனத்டப
டெடர்கவந ல்ம டயவசதிறம் அனுப்ிமன்.

எற்ர்கவநனேம் அனுப்ிமன். ழசன் வதில் அபர்
இனப்டமகறம், ழச மம அபரிம் ணயகுந்ட க்டய
பிச்பமம் வபத்ட ஆடரிப்டமகறம் ளடரிந்டட.

அங்ழகனேம் ஆநனுப்ிமன். டமன் அபரிம் ந்ட

ளகமண்ட டப்ன ன்று பனத்டம் ளடரிபித்ட, ணறுடினேம்
ழசமஞமட்டுக்குத் டயனம்ி ஆஸ்டமத்வட அங்கரிக்க
ழபண்டுணன்று ழகட்டுக்ளகமண்டு ஏவ அனுப்ிமன்.
வனத பமஞ்வச கம்ர் ணவனேம் கவ்பிதட.

ழச மமபிம் ிரிதமபிவ ளற்றுக்ளகமண்டு ழசமன
ழடசத்டக்குப் னற்ட்மர். வனத கவடளதல்மம்
ழசனுக்குத் ளடரினேம். அடமல், "ீங்கள் ன்வ
அவப்வக்கமமக ஆக்கயக் ளகமண்ல்பம டயனம்ி
பனபடமகச் ழசமனிம் சடம் ண்ஞிதினந்டீர்கள்?

இப்ழமட ன்வ பிட்டுபிட்டுப் னப்டுகயீர்கழந இழடம
மனும் கமஞ்சயவத (டமம்னம் ட்வவத) த்
டெக்கயக்ளகமண்டு பனகயழன்" ன்மன்.
இங்ழக ழசின் குஞச் சயப்ன ளடரிகயட. டன்னுவத
ணடயப்வப் ளற் எனபனக்கமக ழமட்டிதசின்
னன்ழ அவப்வக்கமமகப் ழமகய அநறக்குத்
டன்வ அக்கயக்ளகமள்றம் பிதம் அபனுக்கும்

இனந்டயனக்கயட. என மமபின் அங்கமத்வடச்

ளசமன் கவடழத இன்ளமன மமபின் நிவணவதனேம்
ளசமல்கயட அடமல்டமன், கவடழததமமறங்கூ
இபற்வ டுத்டக் ளகமள்நழபண்டும் ன்ட.
ழச ம இப்டி ளசமன்றன் கம்ர் ளசமன் டயயல்
அபனவத உதர்ற ளடரிகயட. ன்

ளசமன்மளன்மல், "அப்ழமட அபன் ழகமத்டயல் ழடம
ளசமல், மனும் ழமத்டயல் டயறக்கு ழடம சடம்

ளசய்டபிட்டு பந்ழடன். அபன் ழகமத்வட ணந்ட, ணறுடி
ன்வக் கூப்ிட்னுப்ிதினக்கும் இப்ழமட, மனும்
வனத ழமத்வடனேம் சடத்வடனேம் ணந்ட
பிட்டுப்ழமபட டமன் அனகு. அடறணயல்மணல், ய
மமறம் ணன்ன். உன்னுவத ஞிபமறம்,

ப்ரிதத்டமறம் ய க்குப்ஞி ளசய்த னன்பந்டமறம்,

அத்தமபச்தம் ற்ட்மளமனயத மன் அவட

ற்றுக்ளகமள்பட ளகமஞ்சங்கூ உசயடணமகமட" ன்று
ளசமல்யபிட்டுப் னப்ட்மர்.
இவடபிறம் உதர்பமக அபனவத ண்ன
ப்கமசயத்டவடக் கவட னடிபிழ மர்ப்ழமம்.
ழசமன வதில் "அவப்வக்கம"ச் ழசன்
ளடய்பத்டயன் குல் (மன்கமம் மகம்)
ண்மடு
கபிகநின் டன்ணம உஞர்ச்சய
ழசமன வதில் "அவப்வக்கம"ச் ழசன்
மடு டயனம்ித கம்வக் குழமத்டங்க ழசமனன் ணயகறம்
ணரிதமவட ளசய்ட பழபற்மன். வனதடி கம்ர்

அபனுவத டயல் ஆஸ்டம கபிதமமர். கம்ர்,
டமம் ழசிம் ளசமன் 'அத்தமபச்தம்' பந்டபிட்ட

ன்று கனடயமர். ஸ்பத ணரிதமவடவதக் கமப்மற்யக்
ளகமள்நத்டமன் ழபண்டுளணன்று யவத்டமர்.
ழசனுக்கு ஏவ அனுப்ிமர்.
ழச ணமமமறம் உழ னப்ட்டு ழசமன

ணமமமபின் டறக்கு அவப்வக்கமக்
ழகமத்டயல் பந்டபிட்மன்.
அப்ழமட ழசமனனும் கம்னம் ம்மயத்டக்

ளகமண்டினந்டமர்கள். அவப்வக்கம ழபத்டயல்

ழசவப் மர்த்டடம் கம்னக்கு ணஸ் ழகட்கபில்வ.
ஆமறம், 'சடம் ண்ஞிதினக்கயழமண ழசமனன்

இன்ளமன டனம் அவட யவறப்டுத்டயக் குத்டயக்
கமட்டும்டி பிப்மட' ன்று யவத்டமர்.
அடமல் ழப - அவப்வக்கமவ க்ஷ்தம் ண்ஞி
பழபற்கக்கூ இல்வ.

ழசமனனுக்ழகம, அத்டவ ஞிறன் கமநமஞ்சயனேம்
வகனேணமக யற்கயபன் ழச ணமன் ன்று ளகமஞ்சங்
கூ ஊயக்க னடிதபில்வ. னடசமகச் ழச ழடசத்டயல்

கம்ர் ழபவக்குப் ழமட்டுக்ளகமண் பழம எனத்டன்
ன்ழ யவத்டபிட்மன்.

கம்ர் ன் ண்ஞிமளன்மல், ழசமனழமடு த்டயக்
ளகமண்டினந்ட ம்மவஞக்கு டுபிழழத

அக்ஷ்தணமகச் ழசன் க்கம் வகவத ீட்டிமர். உழ
அபன் அக்களபமடுக்கணமக ளபற்யவ ணடித்ட அபரிம்
ீட், அவட அபவத் டயனம்ிக்கூப் மர்ககமணல்

பமங்கய, இண்டு பிறக்கு டுபில் இடுக்கயக் ளகமஞமர்.
பமதில் ழமட்டுக் ளகமள்நபில்வ.
இப்டி ம்மவஞக்கு டுபிழழத இண்டு னென்று
டம் டமம்னச் சுனவந பமங்கயக்ளகமண்டு, அபற்வ
பில்கநிழழத இடுக்கயக்ளகமண்மர். அப்னம்,
"ழமகமம்"

ன்று அபர் ழசனுக்கு மவ ளசய்டமர்.

உழ அபன் னப்ட்டுபிட்மன்.

பமசறக்குப் ழமய் அபன் குடயவவதத் டட்டிபி, அட

கமற்மகப் ந்ட ழமய்பிட்ட. அப்ழமடடமன், பந்டட
ழசன் ன்று ழசமனனுக்குப் நிச்ளசன்று னரிந்டட.
அவதமநம் ளடரிபிப்டற்கமக ழசனும் ழமகய
ழமக்கயல் டன்னுவத னத்டயவ ழணமடயம் என்வப்
ழமட்டுபிட்டுப் ழமதினந்டமன்.
"கம்ழ!

ன் இப்டிப் ண்ஞிபிட்டீர்கள்? பந்டயனந்டட

ழச மம ன்று ளசமல்மணழ இனந்ட பிட்டீர்கழந!
அச்ப மத்தத்டயல் ளமம்றம் பல்பம அபவ
இிழணல் ிடிக்க னடிதமழட!" ன்மன் ழசமனன்.
கம்ரின் உதர் ண்ன

ளடய்பத்டயன் குல் (மன்கமம் மகம்)
ண்மடு
கபிகநின் டன்ணம உஞர்ச்சய
கம்ரின் உதர் ண்ன
அடக்குக் கம்ர் "அப்ம குழமத்டங்கம ழசன்

ன்னுவத அவனப்னக்கமகத்டமன் இங்ழக பந்டமழதனயத,
உன்னுவத அவனப்ன அபனுக்கு இல்வ.
ன்னுவதணமத்வடக் கமப்மற்றுபடற்கமக அபன்
அவனதம பட்டுக்கு
ீ
பந்டழமட, அபனுவத ணமத்வட
மன் கமப்மற் ழபண்டுணல்பம? அபன் ழசன் ன்று
ளடரிந்டமல் ய அபவ ந்ட டயனுயல்

பழபற்யனப்மழதம. க்கமக பந்டபன் ன்
கமரிதத்வட னடித்டத் டந்டபிட்டுப் ழமக பிழபண்டு

ளணன்றுடமன், உக்கு அபவ அயனகம் ண்ஞமணழ
பிட்ழன்" ன்மர்.

ணறுடினேம் கம்ரின் ண்ன ளடரிகயடல்பம?
"அப்டிதம? அட

ரி. ஆமல் அபன் ளகமடுத்ட

ளபற்யவச் சுனள்கவந ன் பமதில்
ழமட்டுக்ளகமள்நமணல் பியழழத இடுக்கயக்

ளகமண்டினக்கயீர்கள்?" ன்று குழமத்டங்கன் ழகட்மன்.
அடற்குக் கம்ர் ளசமன் டயயல்டமன் அபவத
உதர்ந்ட குஞத்டயன் உச்சயவதப் மர்க்கயழமம்.
"என

மமபமக இனக்கப்ட்பன் இன்ளமனத்டனுக்கு

'அவப்வ

டெக்குகயழன்' ன்மல் அட அபனுவத

பிதத்வடக் கமட்டுகயட. அப்ழமட, அபனுவத

ஞிவதப் ளனகயபன் ணட்டும் எழதடிதமக பிவத்டக்
ளகமள்படம? இபனும் பிதத்வடத்டமழ கமட்
ழபண்டும்? ன்ழபம ழபவந ளமல்மப்ன, ஆடயதில் ய
என்று ளசமல், மன் என்று ளசமல் இப்டிச் சடம்
ண்ஞி, அப்னம் ன் ஸ்பத ணரிதமவடக்கமக அவட

யவழபற்றும்டி ஆதிற்று. அடற்கமக, னெழபந்டர்கநில்
எனத்டமக இனக்கப்ட்பவ அவப்வக்கமமக
பபவனக்க ழபண்தடிடமதிற்று. ய அபவ

அவதமநம் கண்டு ளகமள்நக் கூமட ன்டற்கமகறம்,
மன் யணமகழப அபனுக்கு தணமவப் ழம
க்கழபண்டும் ன்டற்கமகறம் அக்ஷ்தணமகழப
அபிணயனந்ட டமம்னம் பமங்கயக்ளகமள்ந

ழபண்டிதடமகறம் ஆதிற்று. இளடல்மம் ழமடமட ன்று

அவட மன் பமதிழழத ழமட்டுக்ளகமண்டு

சமப்ிட்டினந்ழடமமல் அபிம் ன்மகழப ஊனயத
மம் ளற்று, ய தணமமகழப ன்வ
யவமட்டிக் ளகமண்டமக ஆகயதினக்கும்.
"ய

ண்ஞி சடம் ன்? ழச மமவப

அவப்வக்கமமக்கயக் ளகமண்டு பனகயழன்
ன்டடமன். அவப்வ டமங்குபடம், டமம்னம் டுத்டக்
ளகமடுப்டந்டமன் அபன் கமர்தம். அடற்கு ழணழ, அந்டத்
டமம்னத்வட பமங்கயக் ளகமண்பன் அவடச்
சமப்ிடும்டிப் ண்டபட அபன் கமர்தணல். அடமல்
ழச மமவப அவப்வக்கம ழபவ னறேசமகப்
ண்ஞவபத்ட ன் சடத்வட யவழபற்யக்
ளகமண்மறம் அவட மன் டயன்று க்கு

தணமத்பத்வட உண்மக்கயக் ளகமள்நபில்வ"
ன்மர்.
டன்ணமம் ஸ்பத ணரிதமவடவதக் கமப்மற்யக்

ளகமண்ட ணற்றுணயல்மணல் இப்டி ழசனுவத ணம,
ணரிதமவடகவநனேம் கம்ர் கமப்மற்யக் ளகமடுத்டமர்.
எட்க்கூத்டர், னகழனந்டயப் னபர் னடமபர்கள்
அசவபக் கபிஜர்கநமக இனந்டயனக்க, கம்ர் ணட்டும்
சவதப் பள்நல் ன் என ப்னவபழத டம்
ஆடபமநமகக் ளகமண்டினந்டடடயயனந்ட அபர்
ளமம்றம் ஸ்படந்த் உஞர்சசயனேள்நபமக
இனந்டயனப்மளன்று ஊயக்கமம்.
இண்டு "குட்டி"கள்

ளடய்பத்டயன் குல் (மன்கமம் மகம்)
ண்மடு
கபிகநின் டன்ணம உஞர்ச்சய
இண்டு "குட்டி"கள்
கம்ன், கமநிடமன் ழமல் கத் ப்யத்டணம கபிகள்
டமளன்யல்வ, இன்ம் அழக கபிஜர்கறம்
மமறக்குக்கூ தப்மட டீத்ழடமடு
இனந்டயனக்கயமர்கள். ணமகபிகள் இண்டு ழவச்

ளசமல்ய பிட்ழன். குட்டி கபி, குட்டி சமஸ்த்ரி ன்ழ
ழனள்ந இண்டு ழவப் ற்ய ளசமல்கயழன்.

இபர்கநில் னடமணபம குட்டி கபிதின் யப்ளதர் 'இதற்ளதர்' ன்ட

- பமஞ்ச்ழதச்பன் ன்டமகும்.

அபனவத னன்ழமர்கநின் ஊர் றோ பமஞ்சயத
ழக்ஷத்டயணம டிதமல் அந்ட ழக்ஷத் னெர்த்டயதின் ழவ
அபனக்கு வபத்டமர்கள். குனந்வடதிழ அபனக்குக்
கபிடம பிமம் ற்ட்டுபிட்டமல் 'குட்டி கபி' ன்று
ழர் ற்ட்ட.
மய ணன்ர்
17-பட

டைற்மண்டுக் கவசயதில் டஞ்சமறொர் மஜ்தம்

மதக்கர்கநிணயனந்ட சயபமய பம்சத்வடத் ழசர்ந்ட ணம
மஷ்ட்ர்கநிம் வக ணமயற்று. அந்ட பம்சத்டயல் பந்ட
னடல் மமக்கநில் எனபர் மய. அபர் க

கமபல்ர். பித்பமன்கவந யம்ப் ழமயத்டபர்.
சயபக்டயதில் சயந்ட அபழ, தழடபர் க்னஷ்ஞவ

வபத்டப் ண்ஞிமற்ழம, டயனபமனொர் த்தமகமமபின்
ழரில் இனத்ட மற அஷ்டயதில் ளசய்டயனக்கயமர்.

அபனக்குச் சயந்ட ண்டிடர்கவந ளகமண்டமகழப என
னறே ஊவ யர்ணமஞிக்க ழபண்டுளணன்று ஆவச
ற்ட்ட. ன் ண்ஞிமளன்மல் கமழபரிதின் ளடன்
கவதிறள்ந டயனபிவசல்றர் - ழடபமத்டயல்

டயனபிதறர் ப்டுபட - அந்ட ஊரில் ளரிசமக என
ர்பணமன்த அக்மம் யர்ணமஞம் ளசய்டமர். அடயழ
மம் குமத் ன்கய கூர்த்டயயனந்ட ஆம்ித்ட,
ணமமஷ்ம், ஆந்த்ழடசம், கர்மகம்
னடயதவ்யயனந்டம், ம்னவத த்மபி

ழசத்டயயனந்டம் உத்டண பித்பமன்கவந ப்மர்த்டவ
ண்ஞி பபவனத்டக் குடிழதற்யமர். அபர்கள்
எவ்ளபமனபனக்கும் னடமம், க்னடமம் ல்மம்

பனங்கயமர், அப்டிக் குடிழதயதபர்கநில் எனபர்டமன்
அந்ட சரவணதிழழத ன்ித்டயன் கயட்ழனேள்ந றோ
பமஞ்சயதத்டயயனந்ட பந்ட குட்டி கபிதின் அப்ம.
ம பமழ்க்வகனேம் ளமனட்டுத்டமட கபிகவநப் ற்ய
ஆம்ித்ழடன். இப்ழமட மய மமறக்குக் குனந்வட
ப்மதத்டயயனந்ட குட்டிகபி னகழ்ணமவ, மணமவ,
சூட்டிதவடக் ளகமஞ்சம் ளசமல்கயழன்.
அசவப் ழமற்றும் கபிவட
ளடய்பத்டயன் குல் (மன்கமம் மகம்)
ண்மடு
கபிகநின் டன்ணம உஞர்ச்சய

அசவப் ழமற்றும் கபிவட
'மமக்கள்

ல் யகர்கநமகறம் பள்நல்கநமகறம்

இனக்கும்ழமட அபர்கவந உத்மப்டுத்டய, அடன்
னெம் அபர்கள் கபிகவந ழணறம் ஆடரிக்கப்ண்ஞி,
இடமல் கபிகள் ளறுகய உத்மகத்டயல் ழணறம் ல்
ல் கமவ்தங்கள் உண்மக உடபழபண்டும்' - ன்

ண்ஞத்டயல் இப்டிப்ட் மமக்கநின் ழணல் கபிகள்
ஸ்ழடமத்ணமகக் கபிவடகள் மடுபடண்டு. Exaggeration
ஆகத்டமினக்கும். இக்கயதச் சுவபக்கமக அவடனேம்
"அடயசழதமக்டய", "ணயவகக்கூல்", "உதர்ற பிற்சய" ன்று
ளசமல்ய அங்கர கரித்டயனக்கயட. "சமடு" (Chattu) கபிவட
ன்று இபற்றுக்குப் ழர்.

மமவப உத்மப்டுத்ட ளமம்றம் சயந்ட பனய
அபவப் னகழ்பவடபி அபனுவத த்டயிவதப்
ழமற்றுபடடமன் ன்டமல் மஞிகவநனேம் உசத்டய
வபத்டப் மடுபடம் உண்டு.
என்று யவறக்கு பனகயட.
அப்ய்த டீக்ஷடயரின் டமத்டமறக்கு ஆச்சமன் டீக்ஷயடர்
ன்று ளதர். ஆசமர்த டீக்ஷயடர் ன் ளதர்டமன் அப்டி
ணமய இனந்டட. அபனக்ழக 'பக்ஷஸ்டமசமர்தமர்' ன்றும்

ளதர் ளசமல்பமர்கள். இப்டிப் ழர் பந்டடற்குக் கமஞழண
அபர் க்னஷ்ஞழடபமதரின் மஞிவதப் னகழ்ந்ட
கபிண்ஞிதடடமன்.
க்னஷ்ஞ ழடபமதர் கமஞ்சரனத்டயழ படமப்
ளனணமவ டர்சயப்டற்கமக பந்டயனந்டமர். அபனவத

டவச் ழசர்ந்ட ண்டிழடமத்டணம ஆச்சமன்
டீக்ஷயடனம் கூ பந்டமர்.

ட்ர் படமமறக்கு கர்ப்னமர்த்டய ன்மகத் டெக்கயக்
கமட்டி கயழன இக்கயக் ளகமண்ழ பனம்ழமட னக
ணண்த்டயல்  டயமக யனமடிதடயழம ன்ழபம,
மதனக்குப் ளனணமள் கண்வஞப் ளகமஞ்சம் டமழ்த்டயக்

குிந்ட மர்த்டக் ளகமள்கய ணமடயரி ழடமன்யற்று. அவட
ஆச்சமன் டீக்ஷயடரிம் ளசமல்ய "டீக்ஷயடர்பமள்! இடற்கு
டமபட கமஞம் - டீஹ்தம் (டீம்) - டங்கறக்குத்
ளடரிகயழடம?" ன்று ழகட்மர்.
மதர் ழகட்றழழத டீக்ஷயடர் நிச்ளசன்று என
ச்ழமகணமக டயல் ளசமல்யபிட்மர். "அடபம? ஸ்பர்ஞ

கமந்டயதமக ஜ்பயத்டக்ளகமண்டு உன் க்கத்டயழ யற்கய
மஞிவதப் மர்த்டடம் ளனணமறக்கு மக்ஷமத்
ணமக்ஷ்ணய ன்று ழடமன்யபிட்ட. 'அப்டிதமமல்
டன்னுவத பக்ஷஸ்டத்டயழ (டயனணமர்ிழ) அபள்
இல்மணல் இங்கயப் ழமய்பிட்மநம ன்?' ன்று

ம்சதம் ற்ட்டுத்டமன் கண்வஞத் டமழ்த்டய ணமர்வப்
மர்த்டக்ளகமள்கயமர்" ன்று அர்த்டம் ளகமடுக்கும்
ச்ழமகணமக டயல் ளசமல்யபிட்மர்!

கமஞ்சயத் கமஞ்ச ளகௌமங்கயம் பக்ஷ்த
ீ
மக்ஷ£டயப
ச்ரிதம் 1
பட ம்சதமந்ழம பக்ஷஸ்டம் அழபக்ஷழட 11
"பக்ஷஸ்டத்வடப்

மர்த்டக் ளகமள்கயமர்" ன்று

னடித்டடமழழத மதர் அபனக்கு "பக்ஷஸ்ட" ன்

ட்ம் டந்டமர். "ஆசமர்த" ன் அபனவத ழழமடு
ழசர்ந்ட, அடனடல் அபர் "பக்ஷஸ்டமசமர்தம"மகய
பிட்மர்.
இப்டி, ழமவக் கமநிடமசன் அடீட கல்வதமகப்
னகழ்ந்டயனப்டயல் ழபடிக்வகதமக என்று:
னழமகத்டயல் ழகமகுத்டயழ குனந்வடதமய் பநர்ந்ட
க்னஷ்ஞ மணமத்ணம அபடமத்வட னடித்ட ிகு

ஆகமசத்டயழ ழகமழமகம் ன்டயல் பமம் ண்ஞிக்
ளகமண்டினக்கயமளன்று ளசமல்பமர்கள்.
எனமள் அபர் அந்ட டயவ்தழமகத்வடபிட்டு ணறுடினேம்
னழமகத்டப் ழமதக்ளகமண்டினப்வட மடர்
மர்த்டமமம்.
"ழகமமம!உன்னுவத

ழமகத்வட பிட்டு ங்ழக,

டற்கமகப் ழமகயமய்?" ன்று ழகட்மமம்.
"ழடபர்ழ!

(ழடபரியழத) ழபழ என்றுணயல்வ. இங்ழக

னக்தணம சுபமனேள்ந மக்ஷமத் கமணழடனுழப
கன்றுக்கு ஊட்க்கூப் மயல்மணல் ணத்டப்

ழமய்பிட்ட. தமர் ட ழகட்மறம் ளகமடுக்கும்
கமணழடனுறக்கு ன் இப்டி ஆச்சு ன்மல்,

னழமகத்டயழ கபிபமஞர்கள் ழகட்கமணழ பமரிபமரிக்
ளகமடுக்கும் ழமவப் ற்ய அடற்குத் ளடரிந்டட.
'ம்வணனேம்

ணயஞ்சய எனத்டம?' ன்று ங்கய ங்கய

இவநத்ழட மல் ணத்டபிட்ட. அடமழ அடன்

கன்றுக்குப் னல் ிடுங்கயக்ளகமண்டு பத்டமன் அபனுவத

உகத்டக்கப் ழமகயமன்" ன்று கபமன் டயல்
ளசமன்மமம்.

அடற்கு மடர், "அமம ய ழமகய கமர்தம் க்கயடற்கு
இல்வழத! ளன்மல், ங்ழக மர்த்டமறம் ழமிம்
பத்டயழம
ீ
, ஈவகதிழம, அனகயழம, டிப்ிழம,

டயழனும் ழடமற்றுப்ழம மநணம டயரிகள்
ணண்வஞக் கவ்பிக் கவ்பி அங்ழக இப்ழமட னல் ன்ழட
னவநத்டயனக்க பில்வழத" ன்மமம்!
"ழமற்யனும்

ழமற்றுபர். டெற்யனும் டெற்றுபர்"

ன்கயடி, ஸ்டடயக்க ழபண்டித ணதத்டயல் இப்டி

னகழ்ந்ட அழட ழமவழதடமன், அபன் பக்கட்மதணமக
கபி ழகட்ழமட கமநிடமன் பிட்டுபிட்டுப்
ழமய்பிட்மன்.
"ணன்பனும்

ீழதம? பநமடும் உன்ழடம?" ன்று ழகட்

அழட கம்ர், குழமத்டங்கவப் மமட் ழபண்டித
ந்டர்ப்த்டயல்,
"டண்ஞனம்
ீ

கமபிரிழத, டமர்ழபந்டன் ழசமனழ,

ணண்ஞமப டம்ழசமன ணண் ழண"
ன்று ளகமண்டிதமடினேந்டமன் மடிதினக்கயமர்.
கமர்தத்வடப் மர்த்டத்டமன் டெற்றுபழடம, ழமற்றுபழடம
ளசய்டயனக்கயமர்க ழநதனயத, அல்த்டணமக இச்சகம்
மடிழதம த்ழபமழமம் ளசய்ழடம அல்.

ழமற்றுகயழமட, டங்கவந ஆடரித்டபர்கள் த்வ்தத்டயல்

வ்பநற எநடமர்தம் (உடமத்டன்வண) கமட்டிமர்கழநம
அவடபிறம் எநடமர்தணமக அபர்கள் ழணல்
னகழ்ளணமனயவதப் ளமனயந்டயனக்கயமர்கள்.
மணட்மிழகத்வடச் ளசமல்றம்ழமட கம்ர், டம்வண

ஆடரித்ட டயனளபண்ளஞய் ல்மர் சவதப் பள்நயன்
னன்ழமர் எனபனவத வகதியனந்டடமன் பயஷ்ர்
கர ரித்வட பமங்கய மணனக்குச் சூட்டிமளன்ழ
மடிதினக்கயமர்
ணன்னம் குனந்வடனேம் ஸ்ப் மமட்டு மய
ணீ மக்ஷயதம்ணவ டர்சயப்டற்கமக ணடவக்குப்

ழமதினந்டமர். கூழப பித்பமன்கநின் ரிபமத்வடனேம்
அபர் அவனத்டக் ளகமண்டு ழமடமல் குட்டி கபிதின்

அப்ம, குட்டிகபி, ஆகயத இண்டு ழனக்கும் கன்ணமடம
ணீ மம்ிவகதின் டர்ச ப்மப்டய கயட்டிற்று.
அம்மவநப் மர்த்ட ணமத்த்டயல் மயதின்

பமதியனந்ட ஆசுகபிதமக ச்ழமகம் பந்டட. பமர்த்வட
மனள்ந ச்ழமகணமக அட இனந்டட!
னரிணடம் கயரிணடம் கரிணடந்ட - யடம் - மமட்தம் 1
ஸ்டெ குசம் ீ கசம் மக ச்த்மங்கயடம் ழ ழட: 11
ன்ழட ச்ழமகம்.
னடயல் 'ணடம்', 'ணடம்' ன்று இண்டு னவ

பந்டடற்குப் ளமனந்ட, 'கரிண - டந்ட' ன்வடழத
"கரிணடந்ட" ன்று ப்மம் ழமட்டுச் ளசமன்ழன்.

அம்மள் பமம் ளசய்னேம் ஊரின் ளதழ இிவண ணடம் - ணடமனரி. "னரி ணடம்".

அம்மறவத பமக்கு-அல்ட அபறவத ழர் ன்றும்
வபத்டக் ளகமள்நமம் - அடறம் இிவண. "AK ணடம்."
அப்னம் அபறவத ணடணம னொத்வட பர்ஞித்ட
"ீகசம்" ன்று அபறவத கரித கூந்டவனேம்,
அடயழ அபள் டரித்டயனக்கய ிவ ணடயவதனேம் ளசமல்ய
("மக சந்த்மங்கயடம்" ன்று ளசமல்ய) , இப்ழர்ப்ட்
என ழடமக்கும் அம்மள் ன்று னடித்டயனக்கயட.
இந்ட ஆந்டணம கபிடம ப்பமத்வடக் கமடமப்
னகயற்று
க்கத்டயயனந்ட குனந்வடக் கபி. உழ அடறம்
ஆசுகபிதமகய மமவபழத மமட்டிப் மடிபிட்ட. மம
ண்ஞிதடற்கு ழணழ பமர்த்வட மண ண்ஞிப்
மடிபிட்ட.
கபிழமழக பிழமழக னபி ழமழகசஸ்த மழ
னொணமம் 1

ஹ்னடயடம (அ) பிடயடம - டடயடமயத்த - பம
- -ழண - கடய 11
னடல் மடயக்கு அர்த்டம், "உகத்வட ஆறபம
மயக்கு ('மய' ன்று ச்ழமகத்டயல் இனக்கயட)
உபணயக்கும்டிதமக னணயதில் கபிழமகம் னறேடயறம் மன்
பவனேம் மர்க்கபில்வ" ன்ட. இடயல் 'கபிழமழக'

றக்கு அப்னம் 'பிழமழக' ன்று இனப்ட ' பிழமழக'
ன்று ிரினேம். "ழமழகசமனேள்ந மயக்கு

உணமணமகயபவ னழமகத்டயழ 'கபி ழமழக
கபினேகயல், ' பிழமழக':மர்க்கபில்வ."
'னழமகத்டயழ

ழமழகசமனேள்ந' ன்கய இத்டயல் 'னபி

- ழமழகசஸ்' ன்று பனபடற்குள்றம் என 'பிழதமழக'
இனக்கயட.
இண்மம் மடயதில் னடல் பமர்வட 'ஹ்னடய - டம'
ன்று ிரினேம். அடுத்டட ' (அ) பிடய - டம' இல்வ.
அவட ' (அ) பிடயட - ம' ன்று ிரிக்க ழபண்டும். 'டத் இட - மயத்த' ன்டயழனேம் என 'டம' பந்ட
உட்கமர்ந்ட ளகமண்டினக்கயட!

னடல் மடயதில் னென்று 'பிழமழக'. இண்மம் மடயதில்
னென்று 'டம'.
இண்மபட பரிதில் குனந்வடக் கபி, "இப்டிப்ட்
மமறவத கபிடம பமக்வகத் டபி ழபளந்ட

மயத்த பமக்குகநிறம் இப்ழர்ப்ட் த்வடக்
கமஞனடிதமடடமல் அவப டறம் இடழமச்

சழளன்று ன் ஹ்னடதத்டயல் எட்டிக்ளகமள்நபில்வ"
ன்கயட.
மமறக்கு ர்ட்டிஃிழகட்' ளகமடுக்கும்ழமழட டக்கும்
ர்ட்டிஃிழகட் ளகமடுத்டக் ளகமண்டினக்கயட - டக்குக்
கபிடம ஜமம் ன்மக உண்டு ன்று ணற்
ல்மனவத கபிவடதிறம் கமஞ னடிதமட த்வடத்
டன்மல் மயதின் கபிவடதிழழத கமஞனடிகயட

ன்கயட. மயதின் பமக்ழக அடன் ஹ்னடதத்டயல்

சழளன்று எட்டிக்ளகமள்கயவடக் குயப்மல் ளசமல்கயட.
'டம' ன்மல் 'சழளன்று', மல்

ளசமல்கயட. 'டம (

ன்மல் 'சழளன்று'. 'கடய' எடிக்ளகமள்கயட.
மமவப உடமீணமகப் ழசுபடற்கு வடர்தம்

ழபண்டுளணன்மல், என குனந்வடதமகப்ட்ட அபனுக்கு
ர்ட்டிஃிழகட் ளகமடுப்டற்கு அவடபி வடர்தம்
ழபண்டும். அம்மள் ந்யடமத்டயழ அசன் டன்வ
ணந்ட கபிவட ண்ஞிழமட, ணற் ளரித
பித்பமன்கள்கூ அவடக் ழகட்டுக்ளகமண்டு
அக்கணமகத்டமன் இனந்டமர்கள். அந்ட ந்டர்ப்டயல்

குனந்வட இப்டி 'மன்' ன்று அபனுக்கு ஸ்மஷ் ழமட்டு
ச்ழமகம் ண்ஞிற்று ன்மல் இடறம் என கபிக்கு
அசனுக்கும் ழணம ஸ்டமம் உள்நவடத்டமன்
கமட்டுகயட.
இந்ட ணதத்டயல்டமன் மம குட்டிகபி ன்று

பஞ்ச்ழதச்பனுக்கு ட்ம் ளகமடுத்டமர் ன்று
ளசமல்படண்டு.
மம ல் கபிவட ண்ஞிழமட மஷ் ழமட்
அழட குட்டிகபி, மம டப்னப் ண்ஞிழமட அபவ
பமங்கு பமங்கு ன்று பமங்குபடற்கும் சவநக்கபில்வ.
ஆமல் டப்னப் ண்ஞி அந்ட மம மய இல்வ.
ணன்னம் குனந்வடனேம் ஸ்ப் மமட்டு
ளடய்பத்டயன் குல் (மன்கமம் மகம்)
ண்மடு

கபிகநின் டன்ணம உஞர்ச்சய
ணன்னம் குனந்வடனேம் ஸ்ப் மமட்டு
மய ணீ மக்ஷயதம்ணவ டர்சயப்டற்கமக ணடவக்குப்

ழமதினந்டமர். கூழப பித்பமன்கநின் ரிபமத்வடனேம்
அபர் அவனத்டக் ளகமண்டு ழமடமல் குட்டி கபிதின்
அப்ம, குட்டிகபி, ஆகயத இண்டு ழனக்கும் கன்ணமடம
ணீ மம்ிவகதின் டர்ச ப்மப்டய கயட்டிற்று.
அம்மவநப் மர்த்ட ணமத்த்டயல் மயதின்

பமதியனந்ட ஆசுகபிதமக ச்ழமகம் பந்டட. பமர்த்வட
மனள்ந ச்ழமகணமக அட இனந்டட!

னரிணடம் கயரிணடம் கரிணடந்ட - யடம் - மமட்தம் 1
ஸ்டெ குசம் ீ கசம் மக ச்த்மங்கயடம் ழ ழட: 11
ன்ழட ச்ழமகம்.
னடயல் 'ணடம்', 'ணடம்' ன்று இண்டு னவ
பந்டடற்குப் ளமனந்ட, 'கரிண - டந்ட' ன்வடழத
"கரிணடந்ட" ன்று ப்மம் ழமட்டுச் ளசமன்ழன்.
அம்மள் பமம் ளசய்னேம் ஊரின் ளதழ இிவண ணடம் - ணடமனரி. "னரி ணடம்".
அம்மறவத பமக்கு-அல்ட அபறவத ழர் ன்றும்
வபத்டக் ளகமள்நமம் - அடறம் இிவண. "AK ணடம்."

அப்னம் அபறவத ணடணம னொத்வட பர்ஞித்ட
"ீகசம்" ன்று அபறவத கரித கூந்டவனேம்,

அடயழ அபள் டரித்டயனக்கய ிவ ணடயவதனேம் ளசமல்ய
("மக சந்த்மங்கயடம்" ன்று ளசமல்ய) , இப்ழர்ப்ட்
என ழடமக்கும் அம்மள் ன்று னடித்டயனக்கயட.
இந்ட ஆந்டணம கபிடம ப்பமத்வடக் கமடமப்
னகயற்று க்கத்டயயனந்ட குனந்வடக் கபி. உழ
அடறம் ஆசுகபிதமகய மமவபழத மமட்டிப்
மடிபிட்ட. மம ண்ஞிதடற்கு ழணழ பமர்த்வட
மண ண்ஞிப் மடிபிட்ட.
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ஹ்னடயடம (அ) பிடயடம - டடயடமயத்த - பம
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னடல் மடயக்கு அர்த்டம், "உகத்வட ஆறபம

மயக்கு ('மய' ன்று ச்ழமகத்டயல் இனக்கயட)
உபணயக்கும்டிதமக னணயதில் கபிழமகம் னறேடயறம் மன்
பவனேம் மர்க்கபில்வ" ன்ட. இடயல் 'கபிழமழக'

றக்கு அப்னம் 'பிழமழக' ன்று இனப்ட ' பிழமழக'
ன்று ிரினேம். "ழமழகசமனேள்ந மயக்கு

உணமணமகயபவ னழமகத்டயழ 'கபி ழமழக
கபினேகயல், ' பிழமழக': மர்க்கபில்வ."
'னழமகத்டயழ

ழமழகசமனேள்ந' ன்கய இத்டயல் 'னபி

- ழமழகசஸ்' ன்று பனபடற்குள்றம் என 'பிழதமழக'
இனக்கயட.

இண்மம் மடயதில் னடல் பமர்வட 'ஹ்னடய - டம'
ன்று ிரினேம். அடுத்டட ' (அ) பிடய - டம' இல்வ.

அவட ' (அ) பிடயட - ம' ன்று ிரிக்க ழபண்டும். 'டத் இட - மயத்த' ன்டயழனேம் என 'டம' பந்ட
உட்கமர்ந்ட ளகமண்டினக்கயட!
னடல் மடயதில் னென்று 'பிழமழக'. இண்மம் மடயதில்
னென்று 'டம'.
இண்மபட பரிதில் குனந்வடக் கபி, "இப்டிப்ட்
மமறவத கபிடம பமக்வகத் டபி ழபளந்ட

மயத்த பமக்குகநிறம் இப்ழர்ப்ட் த்வடக்
கமஞனடிதமடடமல் அவப டறம் இடழமச்

சழளன்று ன் ஹ்னடதத்டயல் எட்டிக்ளகமள்நபில்வ"
ன்கயட.

மமறக்கு ர்ட்டிஃிழகட்' ளகமடுக்கும்ழமழட டக்கும்
ர்ட்டிஃிழகட் ளகமடுத்டக் ளகமண்டினக்கயட - டக்குக்
கபிடம ஜமம் ன்மக உண்டு ன்று ணற்

ல்மனவத கபிவடதிறம் கமஞ னடிதமட த்வடத்
டன்மல் மயதின் கபிவடதிழழத கமஞனடிகயட
ன்கயட. மயதின் பமக்ழக அடன் ஹ்னடதத்டயல்

சழளன்று எட்டிக்ளகமள்கயவடக் குயப்மல் ளசமல்கயட.
'டம' ன்மல் 'சழளன்று', மல்

ளசமல்கயட. 'டம (

ன்மல் 'சழளன்று'. 'கடய' எடிக்ளகமள்கயட.
மமவப உடமீணமகப் ழசுபடற்கு வடர்தம்
ழபண்டுளணன்மல், என குனந்வடதமகப்ட்ட அபனுக்கு
ர்ட்டிஃிழகட் ளகமடுப்டற்கு அவடபி வடர்தம்

ழபண்டும். அம்மள் ந்யடமத்டயழ அசன் டன்வ
ணந்ட கபிவட ண்ஞிழமட, ணற் ளரித
பித்பமன்கள்கூ அவடக் ழகட்டுக்ளகமண்டு
அக்கணமகத்டமன் இனந்டமர்கள். அந்ட ந்டர்ப்டயல்
குனந்வட இப்டி 'மன்' ன்று அபனுக்கு ஸ்மஷ் ழமட்டு
ச்ழமகம் ண்ஞிற்று ன்மல் இடறம் என கபிக்கு
அசனுக்கும் ழணம ஸ்டமம் உள்நவடத்டமன்
கமட்டுகயட.
இந்ட ணதத்டயல்டமன் மம குட்டிகபி ன்று
பஞ்ச்ழதச்பனுக்கு ட்ம் ளகமடுத்டமர் ன்று
ளசமல்படண்டு.
மம ல் கபிவட ண்ஞிழமட மஷ் ழமட்
அழட குட்டிகபி, மம டப்னப் ண்ஞிழமட அபவ

பமங்கு பமங்கு ன்று பமங்குபடற்கும் சவநக்கபில்வ.
ஆமல் டப்னப் ண்ஞி அந்ட மம மய இல்வ.
ப்டம யம்னும் குட்டிகபினேம்
ளடய்பத்டயன் குல் (மன்கமம் மகம்)
ண்மடு
கபிகநின் டன்ணம உஞர்ச்சய
ப்டம யம்னும் குட்டிகபினேம்
மயக்கு அப்னம் அபனவத ிள்வந ப்டம
யம்ன் மமபமமன். மஜ்த யர்பமத்வடத்

டயம் த்டய பந்ட னக்த அடயகமரிகநம மமய
ப்ன, சந்த் மனு, ஆந்டமதர் னடம ளரிதபர்கள்

கம க்ணத்டயல் கமணமகயபிட்மர்கள். டத்னஷ்பசணமக
ப்டம யம்ன் கல்பி ழகள்பிகள் இல்மட சய

சயல்வ ஆமணயகநின் பசப்ட்டுபிட்மன். அபர்கவந
ஆழமசகர்கநமக வபத்டக்ளகமண்டு யர்பமம்
ளசய்டடயல் ஆட்சய சரர்குவந்ட, ழகமஞமட்டு ணக்கள்

பிடத்டயல் கஷ்ப்டும்டி ஆதிற்று. னவதமக
அயந்ட பித்பமன்கள், கபிகள் ஆகயழதமனக்கும் ஆடற
இல்வ.
இப்ழமடடமன் மமவப வடர்தணமக இடித்டவக்க
ழபண்டுளணன்று குட்டி கபி என கமவ்தம் றேடப்
னப்ட்ட. இப்ழமட "குட்டி"தமக இல்மணல் ல்

பதற பந்டபமக அபர் ஆகயதினந்டமர். ளபறுணழ
ஆத்டயத்வடக் ளகமட்டித் டயட்டித் டீர்ப்டற்கமக அபர்

றேடபில்வ. டம்னவத றேத்டயன் னெம் ப்டம
யம்னுக்கு னத்டய னகட்டி ல்பனயப்த்டழபண்டுளணன்
ண்ஞத்டழழத றேடயமர். அபன் அபவப்

ளமறுத்டணட்டில் ல்பன் டமன். ஆமல் டுப்மர்
வகப்ிள்வநதமகத் டகமடபர்கநின் பவதில் பிறேந்ட
அபர்கறக்குத் டவதமட்டிக் ளகமண்டினந்டடமல்டமன்

ப்வகவநளதல்மம் கஷ்ப்டுத்டயக் ளகமண்டினந்டமன்.
இபவ ப்டிக் பனயக்குக் ளகமண்டுபனபட ன்று

ழதமசயத்ட குட்டிகபி, இக் கமத்டயல் satire ன்றும் irony
ன்றும் ளசமல்கயமர்கழந - ணவனகணமக, மஸ்த
த்ழடமடு குத்டயக்கமட்டி றேடகயமர்கழந - அப்டி என
கமவ்தம் றேடபட ன்று ஆம்ித்டமர். இப்டி

றேடபவடச் "சழமகத்டய" ன்மர்கள். ளபநிதிழ

என்வச் ளசமல்ய உள்ழந இன்ளமன்வ உஞர்த்டகய
னவவதனேம் வகதமண்மர். இந்ட அஞிக்கு
'அந்தமழடசம்' ன்று

ளதர். இக்கமத்டயழ கமர்ட்டூன்

ன்று ழமடுகயமர்கள். அடயல் ணடேர்கவநழத ம்னகங்கள்
ணமடயரி கூக் ழகயதமகக் சயத்ரிக்கயமர்கள். குட்டிகபி
பமர்வடதமழழத கமர்ட்டூன் ழமட்டுபிட்மர்!
னவணத்டடய
ளடய்பத்டயன் குல் (மன்கமம் மகம்)
ண்மடு
கபிகநின் டன்ணம உஞர்ச்சய
னவணத்டடய
அந்ட டைல் இப்ழமட இனக்கயட. டைறு ச்ழமகம்
ளகமண் அடற்கு "ணய சடகம்" ன்று ளதர்
னவணவத ஸ்ழடமத்ம் ண்டம் டைறு மட்டு ன்று
னரிகயழடமல்யழதம? டவப்ிழழத ரிமணமக
இடித்டச் ளசமல்றடல் "ணயய" ன்று மஞிக்குப் ளதர்
இனக்கயட. 'ட் ணயய' ன்கயழமம். ஆமல்

மமறக்கு 'ணயன்' ன்று ழரில்வ. 'ணய' ன்மல்
னணய ன்வட வபத்ட 'ணீசன்', 'ணயடய' ன்று டமன்
ளதர்கள் இனக்கயன்.

குட்டிகபி ணய சடகம் ண்ஞ ஆம்ித்டபிட்மர்.
அபர் 'சடகம்' ண்ஞத்டமன் யவத்டமழம அல்ட
'மறோ'தமக

ஆதிம் ச்ழமகம் ண்ஞ யவத்டமழம?

ளகமஞ்சம் ளகமஞ்சணமக ச்ழமகம் ண்ஞிப்ண்ஞி,
அபற்வ மமறக்ழக அனுப்ி பந்டமர்.

அடன் ப்ளக்வச் சுனக்கணமகச் ளசமன்மர்,
அத்டமபர்கவநத் டன் வதில் வபத்டக்ளகமண்டு
அபர்கறக்கு 'ஆணமம் னசமரி' ழமடுகய என மமறக்கு

ழபகம் ளசய்ட ிவனப்வடபி என னவணக்கமவப
வபத்டக்ளகமண்டு அடமல் "உறேடண்டு பமழ்பழட ழணல்"
ன்டடமன் உறேடண்டு பமழ்படற்கமக வட ரிழ
னட்டிப் ின் ளசல்கயழமழணம அந்ட னவணவத "ளடமறேட"
ஸ்டடயப்டமகத்டமன் ச்ழமகங்கள் ளசய்டமர்!
அடயழ இண்ழ இண்டின் டமத்ர்தத்வட ணட்டும்
ளசமல்கயழன்.
ணமண்டிடம றோடர் டம் பித்வடவதக் கமசுக்கு
பிற்கயமர். ட் - டர்சம் கற் அம்ன டீக்ஷயடர்

ழசமற்றுக்குத் டமநம் ழமடுகயமர். ட் - டர்சணமபட,
வச!க்தமடய பமய்ந்ட குட்டிக் கபினேங்கூ டஷ் டிகரின்
பமசயல் கமத்டக் கமத்ட ஏய்ந்ட ழமய்த் டெங்கய பிறேந்ட
பிட்மர். இத்டவனேம் டமல்? ணயழச்பம னவணக் கறநம - உன்வ அடேரித்ட

ஆச்திக்கமட டர்மக்கயதத்டயன் ன்டமன்!" ன்று என
ச்ழமகம்.
இளமன்யல், "னவணழத மப் கமக யத்வட உறேட
உறேட ன் கஷ்ப்டுகயமய்? இப்ழமட மவதில்
இனப்பர்கழநமடு ீனேம் ழசர்ந்ட றகீபம் ளமழண
'க்கு

அயபில்வழத, மணர்த்டயத ணயல்வழத'

ன்ளல்மம் படக்கு
ீ
அட்டிக்

ளகமள்நமழட!டற்ழமவடத மக்கமர்கழநமடு மர்த்டமல்
உன்வ ப்னஸ்டீ ன்ள ளசமல்டணமக்கும்"
ன்மர்.
மட்வக் கமத்ட கபி
ளடய்பத்டயன் குல் (மன்கமம் மகம்)
ண்மடு
கபிகநின் டன்ணம உஞர்ச்சய
மட்வக் கமத்ட கபி
மரீக ழமடமவபப் மர்க்கமணல் ப்டம யம்ன்
குட்டிகபிதிம் ழமய், டக்கு ல்யற
ிந்டபிட்டமகறம், ஜம சூன்தணம ஸ்பத 
ழகமஷ்டிவத ீக்கய பிட்டு, பிதணயந்ட த்டக்கவந
ஆழமசகர்கநமகப் ழமட்டுக்ளகமண்டு ஆட்சய
த்டபடமகறம் பமக்குக் ளகமடுத்டமன்.
ழடசத்டக்கு உகமணமகத் டமம் டுத்டக் ளகமண் கமர்தம்
யடணமடயல் குட்டிகபி ந்ழடமம் அவந்டமர்.
அழடமடு அபர் டமம் கபம் ளசய்டளகமண்டினந்ட
ரிம கமவ்தத்டக்கும் ரிம கமவ்தத்டக்கும்
'ஃனல்

ஸ்மப்' ழமட்டுபிட்மர். அடபவ ரிதமக டைறு

ச்ழமகங்கள் ஆகயதினந்டடமல் 'ணய சடகம்' ன்று
அடற்குப் ளதர் ளகமடுத்ட வபத்ட பிட்மர்.

'மமடமன்

டயனந்டயபிட்மழ, ன் அந்ட ச்ழமகங்கவநக்

கயனயத்டப் ழமட்டினக்கக் கூமட?' ன்மல்,
'மமவபனேங்கூ

என கபிதமபன் அக்கய ல்பனயக்குக்

ளகமண்டு பனடினேம். மட்வ அக்கய ஆள்கயபனுக்கும்
ழணம சக்டயவதக் கபி யணமகழப ளற்பன்'

ன்டற்கு ப்த்தட்ச யனொஞணமக இந்டக் கமவ்தம்
இனந்ட ளகமண்டினக்கட்டும் ன்ழ கயனயத்டப் ழமமணல்
வபத்டபிட்மர். பனங்கமத்டயல் ஆட்சயக்கு
பனபர்கறக்கும் மணமக, ச்சரிக்வகதமக
இனக்கட்டுளணன்று வபத்டபிட்மர்.
மமறம் அந்டச் சுபடிகவந confiscate ண்டபட, pro scribe

ண்டபட ன்று யனடல், டவ ளசய்தமடவட இங்ழக
ளசமல்ழபண்டும்.

பங்க பித்பமவ ளபன் பமயர்
ளடய்பத்டயன் குல் (மன்கமம் மகம்)
ண்மடு
கபிகநின் டன்ணம உஞர்ச்சய
பங்க பித்பமவ ளபன் பமயர்
குட்டிகபிதின் ளகமள்றப் ழனம் அபனவத இதற்

ளதவழத ளகமண் இன்ளமன பமஞ்ச்ழதச்பர்டமன்.
(டமத்டமழபடமன் ழமகப் ிக்கயமர் ன்று கனத்டயல்
அபர் ழவழத இபனுக்கு வபப்டமல்டமன் 'ழன்' ன்று
ளசமல்பட!) ளகமள்றப் ழவ பமஞ்ச்ழதச்ப தஜ்பம
ன்மர்கள். ழமண தமகம் ளசய்டபமமல் 'தஜ்பம'.

ளகமள்றத் டமத்டமவபப் ழமழப இபனம் மண்டித்தம்,
மயத்த ஆற்ல் ல்மம் உள்நபர். அபவப்
ழமழப ணம டீர் ன்டடமன் மம் டுத்டக்
ளகமண்டுள்ந பிதத்டக்கு னக்தணமட.
ப்ிடமணரின் அச்சமக இபர் இனந்டடமல் இபவக்
"குட்டி சமஸ்த்ரிதமர்" ன்ழ ளமடபில் ளசமல்
ஆம்ித்டமர்கள்.
இபர் டம்னவத வடர்தத்வட னடயல் கமட்டிதட
மமபிணல், ழபளமன ணமண்டிடரிழணதமம்.
அப்ழமட அபனக்கு பதற டயளட்டுடமன்.
ளங்கமயல் 'மடிதம' ன்கய பத்பத்டயல்
ீ
பிழசணமக
உனபமக்கப்ட் ப
ீ
டர்க்க சமஸ்த்த்டயல் கவ கண்

அந்ட ஊர் பித்பமன் எனபர் டயனபிவணனடெனக்கு பந்ட
அணயம் ணமமமபின் னன்மல் பமடம்
த்டயமர். அபனக்கு ஈடு ளகமடுக்கத் டஞ்வச சரவணதில்
தமனழண இல்மணல் டஸ் பிக்கயத்ட அபணமப்ட்டு

யன் ழமட னேபமபம குட்டி சமஸ்த்ரி டயல் ளகமடுத்ட
ன்ழபம னகயமர். சயறுிள்வந ன்று அக்ஷ்தணமக
ளங்கமல் ண்டிடர் வகதணர்த்ட, இபனக்கு ணமம்

ளமங்கயக்ளகமண்டு பந்டட. னகமக ஆம்ித்டபர்
கர்வதமகழப னறேங்க ஆம்ித்டமர். "கமடமடரி" ன்
டவ சயந்ட ப
ீ
டர்க்கப்னஸ்டகத்டயல் ளசமல்யனேள்ந
அறுத்டமற பமடங்கவநனேம் அசயமர். ளங்கமல்
ண்டிடவ னகக்கூ னடிதமணல் பமதவத்ட
உட்கமச் ளசய்டபிட்மர் இப்டித் டணயழ்மட்டின் பித்பத்
னெத்டவத ணமத்வடழத அபர்

கமப்மயதடயல்டமன் அபனவத வடர்தம்
அங்குமர்ப்ஞணமதிற்று.

சழமயக்கு ஞிதமட சமஸ்த்ரிதமர்
ளடய்பத்டயன் குல் (மன்கமம் மகம்)
ண்மடு
கபிகநின் டன்ணம உஞர்ச்சய
சழமயக்கு ஞிதமட சமஸ்த்ரிதமர்
மமபிம் அபர் ணமம் ணரிதமவடகவநத் டஞிந்ட
கமப்மற்யக் ளகமண் கவடக்கு பனகயழன்.
அபனக்கு பதமழமட சழமய ணமமம
டஞ்சமறொரியனந்ட ளகமண்டு ஆட்சய த்டயபந்டமர். அபர்
டயனம் க்கத்டயழ எத்டமட்டுக்குக் குடயவதின் ழணல்
ஆநனுப்ி, அங்ழக டமம் குடிழதற்யதினந்ட த்

ிமம்ணஞர்கள் அன்ன்றும் வபடயக கர்ணமக்கறம்
னவனேம் னடித்ட பிட்டுத் டனகய ணந்த்மட்சவடவதக்
'களக்ட்' ண்ஞிக்ளகமண்டு

பச் ளசய்ட, அவடத் டம்

சயயல் ழமட்டுக் ளகமண் ிழக ழமம் ளசய்பமர்.
இந்ட ப்மம்ணழஞமத்டணர்கநில் குட்டி சமஸ்த்ரிகறம்
எனபர்.

அபர் ளகமஞ்சங்கூ ழமணயல்மணல் டீர்கணமக
அடேஷ்மங்கள் ண்டகயபர். மமபின்

குடயவக்கமன் பந்டபிட்மழ ன்டற்கமக

"ஏட்"ணமட்மர். (குடயவவதச் ளசமல்பில்.

அடேஷ்மத்வட!) கபணமக, யறுத்டய யடமணமக
அடேஷ்மங்கவந னடித்ழட அக்ஷவட டனபமர். இடமல்
ணமமமபின் ழமம்  மட்கநில் 'டிழ'
ஆதிற்று.
என ணதம் சழமய அபவப் மர்த்டழமட,
"சமஸ்த்ரிகழந

அடேஷ்மம் ளமட் யடமணமக

க்கயமப்ழம இனக்ழக" ன்று ழகட்டுபிட்மர்.
சழமய ணடயப்னக்குரிதபர். கவகறக்கு அநபில்மட

ஞி ளசய்டயனக்கயபர். ஸ்படய ணமல் களக்க்ஷன்
என்று ழமடம் அபனவத உதர்ந்ட ஞிக்கு!ஆமறம்
மம ன்ட ங்ழகதமபட, ப்ழமடமபட டனத்டயக்
ளகமண்டு பனணமடமல் இப்டிச் ளசமன்மர்.

அவ்பநறடமன்! சமஸ்த்ரிதமனக்குத் டமநபில்வ. 'என
மமறக்கமக ப்மம்ணஞமபன் ழபட கமர்தத்வடனேம்
ழடப கமர்தத்வடனேம் அபற்றுக்கம பிடயனவகவந
'ரிமக்ஸ்' ளசய்ட

ண்டபடம? மமறக்ழக ஆசரர்பமடணமக

அக்ஷவட அனுப்ி வபக்கயபமக ளபநி மர்வபக்கு
வபத்டமறம் அபனுக்கு ஊனயதம் ளசய்கய ழபகன்
ன் யவதில்டமழ ம்வண உள்றக்குள்ழந
யவப்டமகத் ளடரிகயட?' ன்று குன்ய, ணம்
ளபடம்ிமர்.
அன்வக்ழக மழபமடு மபமக ஊவக் கமய ண்ஞிக்
ளகமண்டு ளண்மட்டினேன் கூக் கயநம்ிபிட்மர். ழழ
அர்த்ட மணத்டக்குத் டயனவபதமறு பந்ட ழசர்ந்டமர்.

அம்மள் டர்ணம்பர்த்டிதிம் ஏடிப்ழமய் அப்டிழத
அபள் சஞத்டயல் பிறேந்ட இப்டித் டம்னவத
ஸ்படர்ணத்டக்கு ங்கம் பனம் ழட
ழர்ந்டபிட்டற்கமகக் கடய னவதிட்மர். டயடயகள்
அழடமடு அப்டிழத கயநம்ி, யன் இத்டயல் யற்கமணல்
ணமமஷ்ட்மறக்குப் ழமய்ச் ழசர்ந்டமர்கள்.
ஸ்ழத்டயறம் சயந்ட சமஸ்த்ரிதமர்
ளடய்பத்டயன் குல் (மன்கமம் மகம்)
ண்மடு
கபிகநின் டன்ணம உஞர்ச்சய
ஸ்ழத்டயறம் சயந்ட சமஸ்த்ரிதமர்
குட்டி சமஸ்த்ரிகள் அங்ழக த்டவழதம
இவனைறுகறக்கு ஈடு ளகமடுத்ட, அப்னம் மயமவ்
றோணந்டன் ன் ழஷ்பமபின் மமங்க டயல்
பித்பமமமர்.
ணமமஷ்ட்மபில் னக்த ணந்த்ரிகமநக இனந்ட ழஷ்பம
ன்பர்கழந மமவபப் ழமன் ஆட்சயதடயகமம்

ளற்யனந்டமர்கள். "றோணந்ட" ன்ட அபர்கறவத"
வட்டில்."
ண்டிடர்கமந கபிஜர்கள் னவ டபய க்கய
அசவ பிட்டுபிடுபட ழமழப, பித்பமமகறம்
யகமகறம் உள்ந அசழமடு எட்டிக்ளகமண்டு உற

வபத்டக்ளகமள்பமர்கள். குட்டிகபி மயவதப் ழமற்ய
ஆச கபி ளசய்டடமகப் மர்த்ழடமணல்பம?

இம்ணமடயரி குட்டி சமஸ்த்ரிதமரிம் ல் பித ஜம
னள்நபம றோணந்டவப் ழமற்ய, அபரிம்

ளனக்கணம அன்ன மமட்டிமர். அபர் கமட்டித
டீத்வடப்ழமழப இந்ட அன்ன பிச்பமத்வடனேம்
ச்மகயத்டக் ளசமல்றம்டிதமக என்று ளசய்டமர்.
ளபள்வநக்கமர்கள் இங்ழக சண்வ ளசய்டம், ழபழ
க்னத்ரிணங்கள் ளசய்டம் மடு ிடிடடக்ளகமண்டினந்ட
கமம் அட. ணமமஷ்டித்டயன் சயன்ச்சயன்
மமக்கவநனேம் றோணந்டன் என்று டயட்டித் டவஞ

ழசர்த்டக்ளகமண்டு ளபள்வநக்கமப் மவளதடுப்வட
இண்டுனவ டயர்த்டமர்.

கவசயதில் 1818-ல் அபர் ழடமற்றுப்ழமகும்டி ஆதிற்று.
அழடமடு ழஷ்பம பம்சழண னடிந்ட ளபள்வநகமர்
ஆடயக்கம் ற்ட்டுபிட்ட.

ழடமற்றுப்ழமய் ழஷ்பம டபினேம் ழமறன்
தித்டபர்கள் "றோணந்ட" வட்டிவனேம்

ிடுங்கயக்ளகமண்டு, ழடமற்றுப் ழம ல்ம ஸ்பழடச
மமக்கறக்கும் "உப்னக்குச் சப்மஞி" ன்று

ளகமடுத்டயனந்ட "ணமமஜ்" ன் ளதவ மயமறக்கும்
ளகமடுத்டமர்கள். ளமம்றம் ளரித ண¨ ண்ஞிதட

ழம அபனக்கு என ளன்வக் ளகமடுத்ட, பக்ழக
¨டெத்டக்கு அந்டண்வ, கமன்னர் க்கத்டயல் உள்ந
ிடர் (Bithur) ன் ஊனக்கு அனுப்ிமர்கந, ளதியல்
வபப்வடழத டயரிசணமக ளரித ங்கநமபில்

வபக்கயடழமக்கமட்டிபி னடிற ண்ஞமர்கள்.

னெத்வட பிழமடயத்டக்ளகமண்மல் கஷ்ம்

ன்டற்கமகழபடமன் இப்டி, ழடமற்றுப் ழமபர்கவநக்
ளகமல்மணல், ளன்ன் டனபட, ஊவ ணட்டும் பிட்டுக்
ளகமண்டுழமய் ங்கநமபில் வபப்ட ன்ளல்மம்
கண்டவப்வட ளபள்வநக்கமர்கள் யவதப்
ண்ஞிதினக்கயமர்கள்.

ளபள்வநக்கமர்கள் அபவச் சயவப் ிடித்டபிட்மர்கள்,
கமன்னர் க்கத்டயல் ங்ழகழதம ளதில் ணமடயரி ளகமண்டு
ழமய் அவத்ட வபக்கப்ழமகயமர்கள் ன் ளசய்டய
குட்டி சமஸ்த்ரிகறக்குத் ளடரிந்டட.
உழ ஏடிமர். வகடயதமதினந்ட மயமழபமடு
ளபள்வநக்கம அடயகமரிகள் னப்டும் ணதம். "c

ன்மதினந்ட கமத்டயல் உன்ழமடு பமழ்ந்ழடன். இப்ழம
உன் கட்கமத்டயல் உன்வபிட்டுப் ிரிதணமட்ழன்,
மனும் கமன்னர் பனழபன்" ன்மர்.
மயமவ் வ்பநழபம டடுத்டப்மர்த்டம் அபர்

ழகட்கபில்வ. குட்டிசமஸ்த்ரிதமனம் அபர்கழநமழழத
ழமமர். பனயளதல்மம் ிச்வச டுத்டச் சமப்ிட்டுக்
ளகமண்ழ அத்மம் டெம் ழமமர்.

கங்வகக்கவதில் மயமவபக் கமபல் வபத்டயனந்ட

இத்டயழழத டமனம் டங்கயபிட்மர். அத்டவ அன்ன,
பிச்பமம், ன்ய!
அப்னம் என பனத்டக்குப்ிகு கமசயக்கு பந்டமர். அந்ட
ணதம் சழமயனேம் ஸ்படய ணமறக்கு யவத
அனர்பச் சுபடிகள் ழசர்டற்கமக கமசயக்கு பந்டயனந்டமர்.

குட்டி சமஸ்டீரிதமவப் மர்த்டடம், ழடம ழபவநக்

ழகமநமரிமல் ஆடயதிழ டமம் அபரிம் ளசமன்டற்கு
ளமம் பனத்டம் ளடரிபித்ட அபவ டஞ்சமறொனக்கும்
டயனம்ி பனணமறு ழகட்டுக் ளகமண்மர். மயமறம்
டம்ழணமடு ிவத்டக்ளகமண்டு சமஸ்த்ரிகள்

கஷ்ப்டுபவடப் ளமறுக்கமணல் அபவ ஊனக்குத்
டயனம்னம்டி பற்னறுத்டயமர். னடிபில் சமஸ்த்ரிதமர்
எப்னக்ளகமண்மர். ஊனக்குத் டயனம்னபடற்கு னந்டய

அப்ழமட கமசயதிழ பமம் ளசய்டளகமண்டினந்ட
அழமி ண்டிடர் ன் ணம ண்டிடரிம்
ழபடமந்ட சமஸ்த் அப்தமம் ண்ஞிமர்.
ிகு, ளமந்ட ஊனக்ழக னப்ட்மர். வனத
ஸ்ழயடர்கவநப் மர்க்க ண்ஞி ணமமஷ்ட்ம

பனயதமக பந்டமர். அப்னம் டணயழ் மட்டுக்கு பனபடற்கமக
கர்மகத்வட 'ச்' ண்ஞிழமட, அப்ழமட வணறர்
ணமமமபமதினந்ட என க்னஷ்ஞ ம உவதமர்

டம்னவத ஆஸ்டமத்வட சமஸ்த்ரிகள் அங்கரிக்க
ழபண்டுளணன்று ளமம்றம் ழகட்டுக்ளகமண்மர்.
ப்ரிதத்டயமழழத யர்ந்டப்டுத்டய அபவ அங்ழகழத
யறுத்டயக்ளகமண்டுபிட்மர்.

அடயயனந்ட சமஸ்த்ரிகறக்கு வணறர் மம

தழடஷ்ணமக ம்மபவகள் ளசய்டபந்டமர்.
அப்டிதினந்டம் அபரினம்கூ சமஸ்த்ரிகள்
டம்னவத 'இன்டிளன்ளன்ட்' ணப்மன்வணவத என
ணதம் யவமட்டிக் கமட்டிமர்.
வண¨ர் ணன்னக்கு ணறுடயப்ன

ளடய்பத்டயன் குல் (மன்கமம் மகம்)
ண்மடு
கபிகநின் டன்ணம உஞர்ச்சய
வணலர் ணன்னக்கு ணறுடயப்ன
வணறரியனந்டழமடடமன் குட்டி சமஸ்த்ரி ழமணதமகம்

ளசய்ட தஜ்பம ஆட. இவடதயந்ட உவதமர், "பமழத
தமகம் ளசய்கயபனக்கு மமழப
குவிடிக்கழபண்டுளணன்று இனக்கயட. க்கு அந்ட
மக்தத்வடத் டனபடற்கமக டமங்கள் என பமழதம்
ண்ஞழபண்டும் ன்று ழகட்டுக்ளகமண்மர்.

ஆமல் குட்டி சமஸ்த்ரிகள், "மசர்த்தமர்கள் (ழணல்
மடிர்) வகதில் ணமட்டிக்ளகமண்டு கமம் இனக்கய
இனப்ில் னவ டப்மணல் தமகம் ண்டபட ணயகறம்
ச்ணணமதினக்கயட. ப்மம்ணஞ டர்ணத்டடக்கு மன்
இவனத்டயனக்கக்கூடித டபறுகவந யவ்னத்டய
ளசய்டளகமள்படற்கமகழப பதிற்யல் ளனப்வக்
கட்டிக்ளகமண்டு இந்ட என தமகம் ண்ஞிழன்.

பமழதம் ண்ஞப்ழமய் ன் அசமத்டச் ளசய்னேம்டி
ஆகுழணம ன்று தப்டுகயழன். னெத்டயல் இவடப்

னரிஞ்சுக்கடம்" ன்று ணறுத்டபிட்மர். ணரிதமவடதமகழப
ஆமறம், டீர்ணமணமக ணறுத்டபிட்மர்.
மமபின் பமர்த்வடக்குக் கட்டுப் ழபண்டும் ன்
தனம் அபனக்கயல்வ, ளபண்ளகமற்க்குவ ழபந்டழ

டணக்குக் குவ ிடிக்கத் டமம் அபப்னட ஸ்மத்டக்கு
பி ளசல்மழண ன் ஆவச, சனம் இல்வ.
ம் ந்ட
ளடய்பத்டயன் குல் (மன்கமம் மகம்)
ண்மடு
கபிகநின் டன்ணம உஞர்ச்சய
"ம்

ந்ட"

குட்டி சமஸ்த்ரிகள் ணக்ளகல்மம் ந்டவபப் ழம.

ப்டிளதன்மல் அபர், அபனவத ிடம யம்
சமஸ்த்ரி, மட்மர் ணமடப சமஸ்த்ரி ஆகயத ல்ழமனம்
ம் றோ ணத்ட பித்பமன்கநமக இனந்டயனப்பர்கள்
பமழதத்டயல் மம ிடிக்கும் குவ ழபண்மணன்று
ளசமன் அபர் டணட ளகமவதமக ம் ணத்டக்கு
அனுப்ி வபத்ட அங்கமக் குவகள் யவத உண்டு
ஸ்பமடந்த்ரிதம், ஸ்பத ணரிதமவட இபற்ழமடு ிர்
ணரிதமவடவதப் ழடபட, ிர் வப் ழடபட,
அன்ன ஆகயத சயந்ட குஞப்ண்னகவநக் ளகமண்

கபிகநில் "ணம"ட்ம் ளற் இண்டு ழர் கவடனேம்
ழகட்டீர்கள். இன்ம் இப்டி அழகம் ழர் உண்டு.

த்தமவகதமர்பமள் ளசமன்மற்ழம, "அந்டரிகய பந்டன".
கபிஜர், அயஜரின் டற்ளனவண
அடறம் ஏர் அனகு
ளடய்பத்டயன் குல் (மன்கமம் மகம்)
ண்மடு

அடறம் ஏர் அனகு
ஸ்பத ணரிதமவட ன்ட ளகமஞ்சம் கபக் குவபமக
இனந்டபிட்மல் டற்ளனவணதமகய பிடும். அப்டிப்ட்
ணதங்கநில் ணற்பர்கவநத் டெக்கய யந்ட

ஆஞபணமகழப கூப் ழசயபிடுபடண்டு. அடமபட
ணற்பரின் ஸ்பத ணரிதமவடவத ங்கப்டுத்டபடண்டு.
ல் கபிஜர்கநமக, அயந்டபர்கநமக உள்நபர்கறம்

இப்டி எவ்ளபமன ந்டர்ப்த்டயல் ண்ஞிதினக்கயமர்கள்.
கமநிடமன், கம்ன் ஆகயதபர்கவநப் ற்யழத

இம்ணமடயரிதம கவடகறம் இனக்கயன். அடயறம் கடம
ம் இனப்டமல் ளசமல்கயழன்.
இந்ட பிதங்கவந '' deep -ஆக டுத்டக்ளகமண்டு
அபர்கவந வ ழமட்டுபிக்கூமட. அபர்கறவத
உதர்ந்ட குஞங்கறம் ண்னகறம் ளரித 'ரிர்பமதர்'
ணமடயரித் ழடங்கயதினந்டளடன்மல், அடயழ ழணல் ப்ிழ
ப்ழமழடம றேந்டயனந்ட அப்னம் அனங்கயப்

ழமய்பிடுகய அவகள் ணமடயரிடமன் இபற்வ

யவக்கழபண்டும். இப்டி அவ ளகமஞ்சம் பசுபழட
ீ
ரிர்பமதனக்கு அனகு. ம்ணயம் டற்ளனவண
அவதடித்டமல் அட ளசமம்ன ணமடயரி, ம்நர் ணமடயரி

இனக்கய த்டயல் அவ அடிப்டழமன் பிரீடணமக
ஆகும்!
டங்கறவத ழணடமபிமத்வடக் 'கமன்மக'த்

ளடரிந்டளகமண்டினந்ட கபிகறம் அயஜர்கறம் இப்டி
ணற் கபிகவநழதம, ண்டிடர்கவநழதம, ஆடபமநர்கநம

ப்னக்கவநழதம அக்ஷ்தணமகப் ழசய, மடிதினப்டமக
அழகத் டடக்குகள் இனக்கயன்.

மடமஞணமக ழமட்டி, ளமமவண இனப்ட டப்னடமன்.
ளமம்த் டப்னடமன் ஆமறம் பித்வத பந
ழபண்டுணமமல் அடற்கு இடறம் உடபி ண்டகயட,

ஸ்ர்டதம பர்டழட பித்தம ன்மர்கள். ன்ிங் ழயல்
கந்டளகமண்பன் ழமட்டி டப்ன ன்று ின்மடி யன்று
பிட்மல் ப்டிதினக்கும்? என ணமஞபன் ணற்பர்கள்
rank டுக்கட்டுளணன்று

ழமட்டிழமமணல் இனந்டமல்

ரிதம?
ளமமவணதில்மணல் ழமட்டி இனப்டடமன் உத்டணம்.
அடடமன் ரி. ஆமல் ளரித ண்டிடர்கள், கபிகள்
பிதத்டயல் இந்டப் ளமமவணகூ ணயஞ்சயப்

ழமகமடழமட அபர்கறவத குஞசயத்த்டக்கு என
'கமன்ட்மஸ்ட்' (ழபறுமட்டு

னசய) டனபடமகழப அனகு

ளசய்கயட. ணயஞ்சயப் ழமகும்ழமட அபர்கறக்கும் என
குட்டு பிறேந்ட மம் ளற்று அங்கயனேம்
ழமதினக்கயமர்கள்.
கமநிடமன் தமவ டுத்ளடயந்ட ழசயமளன்மல்,
டன்னுவத  கபிகவநழதம மமவபழதம அல்,
அடற்கும் ழணழ அம்மவந, மக்ஷமத் மசக்டயவதழத
அப்டிப் ழசயபிட்மன் அபறவத உச்சயஷ்
டமம்னம்டமன் அபனுக்கு கபித்ப சக்டயழத ளகமடுத்டட
"கமநி - டமன்" ன்டமக அபறவத அடிவண ன்ழ
ழர் வபத்டக் ளகமண்டினந்டமன். அம்மள் ஸ்ழடமத்ம்

ன்றன் தமனம் கற்றுக் ளகமண்டு ளசல்றம் "ச்தமணநம
டண்கம்" அபன் பமக்கயயனந்ட பந்டடடமன்.
ஆமறம் ன் ஆதிற்று ன்மல் :
ளடய்பத் டீர்ப்ன ழகமனபட
ளடய்பத்டயன் குல் (மன்கமம் மகம்)
ண்மடு
கபிஜர், அயஜரின் டற்ளனவண
ளடய்பத் டீர்ப்ன ழகமனபட
கபிகறக்குள்ழந ளமம் ழமட்டி னற்ய, பமடத்டயமழ
அபர்கநில் பனவத றீரிதமரிடிவதனேம் யச்சதிக்க
னடிதமணல் ழமமல், அப்ழமட மம ளடய்பத்டயன்

டீர்ப்னக்குத்டமன் பிதத்வட பிட்டு பிடுபமன். ல்மக்
கபிகவநனேம் பித்பமன்கவநனேம் ழகமபிறக்கு
அவனத்டக்ளகமண்டு ழமபமன். அங்ழக ன கட்டி வபத்ட
டுத்டப் மர்ப்மர்கள். அல்ட ழமட்டிக் கபிகநின்

கபிவடகவநக் ளகமண் சுபடிகவநத் டமசயழ யறுத்டயப்
மர்ப்மர்கள். மடமஞணமகப் மர்த்டமல் அந்டச் சுபடிக்

கட்டுகநில் டயல் மஸ்டய கபிவடகள், அடமபட ஏவகள்
இனக்கயழடம அடடமன் அடயக வதமக இனக்கும்.

ஆமறம் இப்டி ளடய்ப ந்யடமத்டயல், ளடய்பழண கடய
ன்று அபர்கள் அத்டவப் ழனம் ம்ி, மஸ்டயக
பமடனம் ரிமனணயல்மணல் னர்ஞணமக ம்ி,
யறுத்டப் மர்த்டழமட, ஏவ 'ளபய்ட்டி'தில் ளமம்
ழசமதினந்டமல்கூ, ட கபிவடதிழ உசந்ட

டணமழடம அவட வபத்ட டட்டுடமன் கர ழன இங்கும்.

டநினைண்டு டயனக்குவந சங்கப் வகதில் வபத்டடம்
மக்கய அத்டவ சங்கப் னபர்கறம் ளமற்மணவக்
குநத்டயல் பிறேந்டபிட்மர்கநல்பம? அந்ட
ணமடயரி!ஜமம்ந்டர் கவடதிழ பனபடழம

அல்பமடம், னல் பமடம் ன்று த்டயனேம் டயவ்த
சக்டயகநின் னடிறக்குப் ழமட்டிவத பிடுபடண்டு.
அல்ட ல்மனணமக ந்யடயக்குப் ழமய் அப்டிழத
ளணௌணமக ப்மர்த்டயத்ட த்தமம் ண்டபமர்கள்.

அர்ச்சகரின் ழணல் ஆபழசம் ற்ட்டு ஈச்ப சயத்டம்
ளடரினேம். அல்ட அசரீரி ழகட்கும்.
கமநிடமனும் அம்ிவகனேம்

ளடய்பத்டயன் குல் (மன்கமம் மகம்)
ண்மடு
கபிஜர், அயஜரின் டற்ளனவண
கமநிடமனும் அம்ிவகனேம்
கமநிடமன், பனடய, டண்டி இந்ட னென்று ழரில் தமர்
உசத்டய, அபர்கவந ப்டி ண்டபட ன்று பமடப்
ரீட்வசகள் னெம் னடிறகட் னடிதபில்வ. அடமல்
ழமன் ல்மவனேம் அம்மள் ந்யடமத்டக்கு
அவனத்டக்ளகமண்டு ழமமன்.
அம்மள் அசரீரிதமக னடிற ளசமசன்மள்.
"கபிர்

- டண்டி கபிர் - டண்டி

பனடயஸ்ட ண்டிட:1"
"டண்டிவதக்

கபி ன்று ளசமல்ழபண்டும். என

டத்டக்கு இண்டு டணமக யச்சதப்டுத்டய அப்டிச்

ளசமல்மம். பனடயழதம ன்மல் ண்டிடர் ன்க
ழபண்டும்" - ன்று அர்த்டம் ளகமடுக்கும்டிதமகச்
ளசமன்மள்.
மண்டித்தம் அடயகளணன்மல் அழக பிதங்கவநப்

ற்யத அயற, மவதின் இக்கஞத்டயல் ல் ஜமம்
இனப்ட ன்று அர்த்டம். ஆமல் இக்கஞம் ழபழ,

இக்கயதம் ழபழ!கபிக்கு ளமம்றம் பிதம் ளடரிந்ட ,
மம சமஸ்த் ஜமம் யவத இனக்கடளணன்
அபச்தணயல்வ. ஹ்னடதத்டயழ டயழம, என்யழ,
சயன் பிதணமமறம் அடயழ, அப்டிழத ஊய
த்வட அடேபித்ட, அவடப் ளரித grammar

இல்மபிட்மறம் ணடணம நிடணம பமக்கயழ
ணற்பர் ஹ்னடதத்டயறம் னகும் பிடத்டயல் தணமக

கமஸ் ளசய்ட ளசமல்கயபன்டமன் கபி. மண்டித்தம்
கபித்பம் இண்டு ணணமகச் ழசர்ந்டயனந்டமல் பிழசம்.
ஆமறம் அவப ளமடபமகக் 'கபி' ன்கப்ட்பர்கநில்
ளபவ்ழபறு 'ப்ழமர்ி'ல் (பிகயடத்டயல்) டமன்
ழசர்ந்டயனப்வடப் மர்க்கயழமம். சயவடத்டமன் poetic
ன்னும்டிதமகறம், சயவட Scholarly ன்னும்டிதமகறம்
இனக்கயட.
இடயழடமன் டண்டிதிம் மண்டிதத்த்வடபிக்

கபிடமம் அடயகம் ன்றும், பனடயதிம் கபிடம

த்வட பி அயபின் கம் அடயகம் ன்றும் ளமனள்
ற்டும்டிதமக அம்மள் த்ச் சுனக்கணமகத் டீர்ப்னக்
ளகமடுத்டமள். கமநிடமவப் ற்ய இடயல் டறம்
இல்வ.
'அப்டிதமமல், டன்வ

அபள் கபிஜன் ன்றும்

வபக்கமணல், அயஜன் ன்றும் வபக்கமணல் அடிழதமடு
கனயத்டக் கட்டிபிட்மநம?' ன்று அபனுக்குப்
ளமத்டக்ளகமகண்டு பந்டபிட்ட.
அப்ழமடடமன், கபித்ப சக்டயதம சயந்டவக்கும்

பமக்குக்குழண பள்டமன் னெழணம, பநமல்டமன்

கமநிடமன் ஆநமழடம அபவநழத டெக்கய யந்ட என
பமர்த்வட ளசமல்யபிட்மன். ம்வணத் டெக்கயபமரிப்
ழமடுகயணமடயரி பமர்த்வட ளசமல்யபிட்மன்.
"அப்டின்ம

மன் தமர்டீ....?" ன்று டயட்டி என பமர்த்வட

ழமட்டுபிட்மன். "ழகம (அ) ம்...." ன்று
ம்ஸ்க்னடத்டயழ ழகமணமகக் ழகட்டுபிட்மன்.
அபன் அபப்ட்டுபிட்மன்! டண்டிவதனேம், ப
னடயவதனேம் ற்யச் ளசமன்ழடமடு அம்மறவத
'ட்ஜ்ளணன்ட்' னடிந்டபிபில்வ.

அவடத் ளடமர்ந்ட

கமநிடமவப் ற்யனேம் அபள் ளசமல்படற்குத்டமன்
இனந்டமள். ஆமல் எனத்டர் கபிஜர், இன்ளமனத்டர்

அயஜர் ன்று அபள் ளசமன்பிட்டு, இிழணழ ளசமல்
டறணயல்வ ன்று கமநிடமன்
அபப்ட்டுபிட்மன். ழடபவடவத டச்சணமக
பமர்த்வட ளசமல்யபிட்மன்.

அடற்கமக அபள் ழகமம் ளகமள்நழபதில்வ. ம்

குனந்வடவத மம் ழடம அட்சயதப்டுத்டயபிடுகயழமம்,
ளமம்றம் கமர்தணமதினந்டடயல், அட ளசமல் பந்டவடக்
கமடயல் ழமட்டுக் ளகமள்நமணயனந்ட பிடுகயழமம்.
அடமழ அட ழகமித்டக்ளகமண்டுழமய் உம்ளணன்று

உட்கமர்ந்டபிடுகயட. அந்டக் குனந்வடக்கமக அடுப்ிழ
ட்சஞம் ண்ஞிக்ளகமண்டினந்டடமல்டமன் மம் அட
ளசமல் பந்டவட கபிக்கமடட. ட்சஞம்

ண்ஞிதமடம் டுத்டக்ளகமண்டுழமய், "உர்உர்" ன்று
உட்கமர்ந்டயனக்கய குனந்வடக்கு ளகமடுக்கயழமம்.
"ழபண்மம், ழம!" ன்று பமரி மம் னெஞ்சயதிழழத
அடிக்கயட. அடிம் ணக்குக் ழகமணம பனகயட?"

மமப் தழ!உக்கு இத்டவ ழமணம? உன்வக்
கபிக்கமட இந்ட அசட்டு அம்ணமவப ன்ம அடி!"
ன்று குிந்டகமட்த்டமழ ழடமன்றுகயட?

அம்மறக்கும் அபனுவத குனந்வடதம கமநிடமன்
சரயதடயல் ழகமழண பபில்வ, ளனவணடமன் ட்மள்!
"மன்

தமனடீ?....." ன்று அபன் ழகட்டற்கு டயமக,

"த்பழணபமம், த்பழணபமம்,

த்பழணபமம்  ம்சத:"
ன்மள்.
"ய

மழடமன், ய மழடமன், ய மழடமன். இடயல்

ந்ழடணயல்வ" ன்று என டத்டக்கு னென்று டணமக
ந்ழடத்டக்கயணயல்மணல் ளசமல்யபிட்மள். "ய

மழடமன்", அல்ட, "ீழதடமன் மன்" ன்று

ளசமல்ழபண்டும். (த்பம் ப - ீழதடமன், அம் மன்)
குறுக்ழக சரயக்ளகமண்டு இபன் ழகட்டினக்கமபிட்மல்
அபநமக ன் ளசமல்யதினப்மழநம? 'என கபி யணம
கபி, இன்ளமன கபி அயஜர்' ன்று ளசமன் அப்னம்,
இபன் (கமநிடமன்) இண்டும் னர்ஞணமகச் ழசர்ந்ட
ண்டிட கபி' ன்கய ணமடயரி டமபட 'ட்ரிப்னைட்' (மமட்டு)
ளகமடுப்ழடமடு யறுத்டயக் ளகமண்டினப்மழநம ன்ழபம?
அபன் ழகமத்டயல் இவ ணயத்டடமழழத அபவத்
டமழ" ன்று உச்சயக் ழகமடிக்கு உசத்டயச்
ளசமல்யபிட்மள்!

ண்டிடர்கறவத அயளபல்மம் அங்கயத ஜமம்
அபள்டமன். ஜ்ஜமடம, ஜ்ஜமபிக்ம (ஜமணநிப்பள்,
ஜமபடிபிள்) ன்று ஸ் மணத்டயல்
ளசமல்யதினக்கயட. கபிடம த்டக்கும் அபள்டமன்

னெம். வடத்டயரீதத்டயல் ணமத்ண டத்பணமகச் ளசமன்
ம் அபள்டமன். ஜ்ஜம, ழசபடய அடமபட,

ணயந்ட யவக, ம் யம்ித கநஞ்சயதம் - ன்று
ஸ் மணம் ளசமல்கயட. இப்டி இண்டும்

ழசர்ந்டயனப்டயல் டக்கு ணம், டமழ கூ, தமளன்மல்
கமநிடமன்டமன் ன்மநமம் 'டமன் இப்டிப் மமட்டிச்
ளசமன்டயல், ழடம என ணதம் டற்ளனவண
ன்யல்மணல் ப்ழமட மர்த்டமறம் ணண்வக்கம்
ிடித்டபமகச் கமநிடமன் ஆகயபிட்மல் ன்

ப்ஞடபட? அப்டிச் ஆகயபிக் கூமட ' ன்டமல்

இன்ளமன ந்டர்ப்டய அம்மள் அபவ என இக்கு
இக்கறம் ளசய்டமள்.

இப்ழமட பனடயக்கும் கமநிடமனுக்கும் ணட்டும்டமன்
ழமட்டி. இந்ட ணதத் டமசயழ இண்டு ழர்
கபிவடவதனேம் டயளடயர்த் டட்டுக்கநில் வபத்ட அம்மள்
ஆதத்டயல் வழமட்டுப் மர்க்கத் டயர்ணமணதிற்று.

ழடம என பிதணமக ழமன் இண்டு ழவனேம் கபி
ண்ஞச் ளசமன்டயல்டமன் ட உசத்டய ன்று அபமறம்
டமறம் சரர்டெக்கயச் ளசமல்த் ளடரிதமணல் அம்மள்
சயத்டத்டக்கு பிட்ட. ழமழ எழ அநபம ஏவ
றுக்குகநில் இண்டு ழர் கபிவடனேம் றேடய டயளடயர்த்
டட்டுகக்நில் வபத்டமன்.

அம்மள் டர்ண ந்தமதணமகக் கபிவடகநின் டத்டயல்
சயத்டத்வடச் ளசறத்டயதடயல் பனடயதின் டட்டு
ழணமகறம், கமநிடமனுவத டட்டு கர னமகறம் ழமக
ஆம்ித்டட. அடமபட கமநிடமனுக்ழக ளபய ழச
இனந்டட.

உழ அம்மள், கபிவடகவந ணட்டும் ந்தமதணமகச்

சரர்டெக்கயக் கமட்டிபிர்ல், கபிகவந அந்தமதணமகச் சரர்
ளகட்டுப்ழமகப் ண்டபடமகய பிடுளணன்று யவத்டமள்,
'இப்ழமடம்

கமநிடமழ தீத்டமல் அப்னம் ளமம்றம்

ணண்வக்கம் ய பஞமய்பிடுபமன்.
ீ
அழடழம,
ளமம்றம் 'சக்கு' உள்ந பனடயனேம் ற்ளகழப
ளகமஞ்சம் ணவனக இக்கமக 'ண்டிட'ப் ழர்
பமங்கயட ழமளடமளடன்று, இப்ழமட ழமகக்

கமநிடமனுக்குத் ழடமற்றுப் ழமமல் ணஸ் உவந்ட

சரர்குவனேம்டி ஆகும். இண்டு குனந்வடகவநனேழண
இப்டி ஆக பிப்மட' ன்று யவத்டமள்.

யணயகமம்டமன். அல்ட அவட பிறங்கூ குவற.
அம்மநமடமல் அடற்குள் இப்டி யவத்ட, டமசுத்
டட்டுகள் ய இங்குபவட ணமற்றுபடற்கும் அந்ட
கஞத்டக்குள்ழநழத என பனயவத யச்சதம்
ளசய்டளகமண்மள்.
அனகுக்கு அனகு ளசய்பநம ழடபவட ர்பமங்கம
னயவடதமக இனப்பள். அபள் டவதில் ழகசத்டயல்
ின்யன் உச்சயதில் னஷ்ம் வபத்டக் ளகமண்டினப்ட
ணட்டுணயல்வ, கமடயன் ழணழனேம் என னஷ்த்வடச்

ளசமனகயக் ளகமண்டினப்மள். (யடம) ஸ்மண
பர்ஞவதில் இப்டி இனக்கயட. ழகசத்டயல் சம்கம்,

ழசமகம், னன்மகம், ளநகந்டயகம் ஆகயத னஷ்ங்கவநச்
சூட்டிக் ளகமண்டினப்பள் ன்று னடயல் பனகயட.
சம்கமழசமக - னந்மக - ளநகந்டயக - த் - கசம.
அப்னம் ளமம்றம் ணவக் ளகமள்வந ளகமள்றம்
பிடத்டயல் ளசபிப்னபமகக் கடம் னஷ்க் ளகமத்வட
வபத்டக் ளகமண்டினக்கயபள் ன்று பனகயட. கடம் ணஞ்ரீ - க்றப்ட - கர்ஞன - ணழமம.

ம் கவட ந்டழமட இம் ணமடயரி கல்மம் ன்
குபவந ணவ அம்மள் கமடயன்ழணல்
அஞிந்டளகமண்டினந்டமள்.
பனடயதின் டட்டு ழணழ கயநம்ிதழமட, அந்டக் கமடப்
னவப ரிளசய்ட ளகமள்கயடழமல் பிமழ
ளணடபமக அறேத்டயக்ளகமண்மள். அப்டிப்

ண்டபடயழழத மணர்டதணமக அந்டப் னஷ்த்டயயனந்ட
ழடன் ளசமட்வச் சுண்டிபிட்டு அட ழமய் ழழ
பனடயனேவத ட்டின் ழணழ பிறேம்டிச்
ளசய்டபிட்மள்.
கபிடம "ம்" ன்று ழடவ யவத்டத்டமன்

ளசமல்கயழமம். ணட பனொிஞிதம அம்மறவத
ளசபிப்னபின் ழடன்ளசமட்டு பிறேந்ட கத்டயல்,
பனடயனேவத கபிவடதில் குவந்ட ம் 'ழணக் - அப்'
ஆகயபிட்ட. சட்ளன்று அபனுவத கபிவட (டட்டு)
கர ழன இங்கய, கமநிடமன் கபிவட உதழ ழமதிற்று.
கபிஜர்கவந டுத்டக்ளகமண்மழம இடற்கு ழர்ணமமக
பனடயக்கு உதர்ற கயவத்டட, கமநிடமவ என
இக்கு இக்கயடமதிற்று!
ஆமல் உழழத கமநிடமனுக்கு அம்மள் ளசய்ட
'ட்ரிக்' னரிந்டபிட்ட.
"மழடமன்

ப்டிப் னரிந்டட ன்மல் அபழந,

ய!" ன்று ளசமல்யதினந்டமழநம,

இல்வழதம? அபள் பமக்கு ளமய்க்குணம? அபநமகழப
இனந்ட அபறவத கமர்தத்வடப்
னரிந்டளகமண்டுபிட்மள்.!

உழ இவட ஆசு கபிவடதமகப் மடினேம் பிட்மன்.
ஆமல் னன்ழ அபப்ட்டுத் டயட்டிமழ, அப்டி
டயட்டிதம மடிமன்? இல்வ. உண்வணதில் றீரிதமக
இனந்ட அபனுவத கபிவடவத அபள் ணட்ப்
டுத்டயடற்கமக அபன் டயட்டிதினந்டமல்கூத் டப்ன ன்று
ளசமல் னடிதமட. ஆமல் இப்ழமட டயட்மணல்,

ளகமஞ்சங்கூக் மப்மணல், "அழம ழண

ளநமக்தம்", "ஆம ன்னுவத ண மக்தத்வட
ன் ளசமல்!" ன்ழ ஆம்ித்ட, அம்மறவத
கமடஞிதம கல்மத்டயன் ழடமல் அபள் பனடயதின்
கபிவடக்கு கம் ளகமடுத்டவடப் மடிமன்.
ல்யற உடயத்டடமழழத (அடறம் அபள் க்னவடமன்)
ணஸ் ணமய இப்டிப் மடிமன். "ீனேம் மனும் என்று"
ன்பள் இப்ழமட ட்சமடணமகப் ண்ஞிமளநன்மல்
ன்? அபவநத் டபித் டமன் ழபயல்வ ன்று
இல்மணல் டக்கு அங்கமம் டவ டெக்குகயழட,
அந்ட கத்வட இக்கத்டமன்
பனடயதின் மறக்கு கம் டந்டமள் ன்று

னரிந்டளகமண்மன். அடமழழத இவடத் டன் மக்தணமய்
யவத்டப் மடிமன்.
"அப்டிதம

பிதம்?" ன்று உழ பனடய

கமநிடமனுக்கு ணஸ்கமம் ளசய்த, கமநிடமன்

ழமிம் ளசமல்ய பனடயக்கு டைறு ணத்ட கங்கவந
ம்மபவ ளசய்தச் ளசய்டமமம்!
ழமட்டினேம் ளமவணனேணமய் இனந்ட இண்டு ணம
கபிகள் இப்டி எற்றுவணதமவடத் ளடரிந்ட ளகமள்ந ம்
ணறக்கு ணயகறம் ந்ழடமணமதினக்கயட.

அப்னம் கமநிடமனுக்கு ல் அக்கனண்மதிற்று.
அவபதக்கணமக அபன் ளசய்டள்ந ச்ழமகங்கவநப்
மர்த்டடமல் ளடரினேம். உடமஞணமக, "குபம்ச"த்டயன்

ஆம்த்டயல் இப்டி என கமவ்த னதற்சயதில் டமன்

இங்கய தினப்ட ழடம என சயன்ப் வகக் ளகமண்டு

கக்க னடிதமடடமக னத்த்வடக் கக்கப் னப்டுபட
ழமத்டமன். குபம்ச டயகின் கவடவத றேடயத
பமல்ணீ கய ழமன் உதர்ந்ட கபிகழந மடயக்கக்கூடித
இந்டக் கமர்தத்டயல் டமன் னதற்சயண்டபட ல்

ளட்வதமழபழ யக்கக்கூடித னத்டக்கு என
குள்நன் வக ீட்டிப் மர்ப்ட ழமத்டமன் ன்று
பிதணமகச் ளசமல்கயமன்.
கம்னம் அவ்வபனேம்

ளடய்பத்டயன் குல் (மன்கமம் மகம்)
ண்மடு
கபிஜர், அயஜரின் டற்ளனவண
கம்னம் அவ்வபனேம்
கம்னக்கும் இப்டிக் ளகமஞ்சம் "டமன்" மஸ்டயதம
ழமட, டணயழ் மட்வப் ளமனத்ட ணட்டில் ஸ்படய
அபடமம் த்டக்க அவ்வப அபனவத "டமவ"
இக்கயடமகக் ழகள்பிப்ட்டினப்ீர்கள்.
டண்டுக்கு ன்மற இவதமக னவநக்கய
ஆவக்கர வவதக் கம்ர் மர்த்டமமம். அடன் ழவச்

ளசமல்ணல் டயர் ழமட்டு அவ்வபக் கண்டு ிடிக்கயமநம
ன்று மர்க்க யவத்டமமம். "என கமயல் மயவப்
ந்டடீ" ன்று அபவந அடீ" ழமட்டுச் ளசமல்ய
பிட்மமம். டக்கு அபர் ளஸ்ட் வபத்டழட டப்ன,

அடயறம் "அடீ" ழமட்ட ணம டப்ன ன்று அந்டப்

மட்டிக்கு ழகமணம ழகமம் பந்ட, "ட்ழகம

ட்சஞழண!" ன்று ஆம்ித்ட கம்னக்கு எழ
"அர்ச்சவ" தமய்ப்ண்ஞி "ஆவ அம ளசமன்மய்
அட?" ன்று னடித்டமநமம். "அடீ ன்று ஆவ அம
ளசமன்மய்?" ன்று டயறக்கு 'ம' ழமட்டுப் னய

பமங்கயட ணட்டுணல்மணல், ஆவக் கர வவதனேம் டமன்
னரிந்ட ளகமண்வட "ஆவ, அடமபட, தமவ அம" ன்று
ழகட்டன் னெம் ளடரிபித்ட பிட்மநமம்!இப்டிக் கவட.
"ட்ழ

கமல் ட்சஞம்" ன், ப்? ளடரினேழணமல்யழதம?

அப்னம் அந்டக் கம்ர் த்டவ அக்கர் ஆமர்

ன்டற்கு அபனவத மணமதஞத்வடப் மர்த்டமல்
ழமடம். மணர் உள் அபர் அபடரித்ட கு பம்சத்டயழ
கவடவதத் டமன் ம னதல்பட ளரித னத்த்டயழ
குட்டிப் வக இக்குகயட ழம ன்று கமநிடமன்
ளசமன்மளன்மல், கம்ழம மண சரித்த்வட டமம் ம
யவப்ட க்ஷீமகத்வட என னவ க்கய க்கயக்
குடித்ழட டீர்த்டபி யவப்டழமத்டமன் ன்று

ளசமல்யதனக்கயமர். அவ்பநற அக்கம் பந்டபிட்ட.
ரி, அந்ட அவ்வபவத தமனக்கும் "டமன்"
னற்யபிப்மழட!அவட இக்கய கவடனேம்
ழகட்டீர்ீர்கள்.
றப்ஹ்ணண்த ஸ்பமணயடமன் அப்டி இக்கயதபர். அபள்
ழமகய பனயதில் ணமட்டுக்கமப் வதமக பந்ட என
மபல் ணத்டயன் ழணழ உட்கமர்ந்ட ளகமண்டினந்டமர்

னனகர். "மட்டி!சுட் னம் ழபடணம? சுமட னம்

ழபடணம? வடப் யச்சுப் ழமட்டும்? ன்று ழகட்மர்.
ணமழணவடதம அவ்வபக்ழக னம் ப்டிச் சுடுளணன்று
னரிதபில்வ. இனந்டமறம் சூமக இனக்கய னத்வடக்
ழகட்மழன் ன்று சுமட னம் ழகட்மள்.
றப்ஹ்ணண்தர் ன்மகக் கிந்ட னணமய்ப் மர்த்டப்
யத்டப் ழமட்மர். உள்ழந ளகமஞ்சம் 'ளகமந ளகமந'

ஆகயதினந்டடமல் அட னணயதிழ ன்மய்ப் டயந்ட ணண்
எட்டிக்ளகமண்ட.
அவ்வப ணண்ழமக அவட ஊடயமள். ஸ்பமணய
ககளபன்று சயரித்ட, "மட்டி!னம் சுட்டமல்டமழ
ஊடழ?" ன்று ழகட்மர்.
அவ்வபக்கு ஆச்சதர்ணமகறம் ளபட்கணமகறம் ஆகய
பிட்ட. 'ஆமப்ட் கம்ர் ணமடயரிதமபர்கவந என
வக மர்த்ட மம் என ணமட்டூக்கமப் வதிணல்பம
ழடமற்றுப் ழமய்பிட்ழமம்? ல் பஜ்ம் மய்ந்ட
கனங்கமய ணத்வடக்கூ எழ மமகப் ழமட்

ழகமமய, என பமவன ணத்வட ளபட்னடிதமணல்
ஆணமடயரி அல்பம இனக்கயட!
'கனங்கமயக்

கட்வக்கு மஞமக்ழகம மய

இனங்கடயத் டண்டுக்கு மடம்'
ன்று யவத்ட அடயயனந்ழட மம் ளற்று, இிழணழ

அங்கதினக்க ழபண்டுளணன்று டீர்ணமஞித்டமள். கிதமட

டன்வக் கிபித்டக் ளகமள்நழப இட மளணன்று
டுத்டக்ளகமண்மள்.

உழழத றப்ஹ்ணண்தர் யணம னொத்வட
டுத்டக்ளகமண்டு அபறக்கு யம் அடேக்ம் ளசய்ட,
ளடட ளகமடிதட, ளடட இிதட, ளடட ளரிதட, ளடட
அரிதட, ன்று எவ்ளபமன்வப் ற்யனேம் அபவநப்
மவபத்டக் ழகட்டுப் மமட்டிமர்.
பில்யப்னத்டெமனம் அனஞகயரிமடனம்
ளடய்பத்டயன் குல் (மன்கமம் மகம்)
ண்மடு
கபிஜர், அயஜரின் டற்ளனவண
பில்யப்னத்டெமனம் அனஞகயரிமடனம்
கபிவடப் னவணச் ளசனக்கயல் ளமம்றம் உக்ணமகப்
ழமவட பில்யப்னத்டெமர் கவடதில்

ழகள்பிப்டுகயழமம். னபர்கவநளதல்மம் பமடக்குக்
கூப்ிட்டு, அடயழ ழடமற்றுப் ழமபர்கநின் கமவடழத
அபர் ணயகறம் க்னொணமக அறுப்ட பனக்கம் ன்று
ளசமல்கயமர்கள். அனஞகயரிமடர்டமன் அபவக்
'கந்டந்டமடய' மடி

தித்டமர். தித்டடற்கமக, அபர்

ணற்பர்கவநப் ண்ஞி ணமடயரி இபர் அபவப்
ண்ஞமணல், அபனக்கு அக்கம் பனம்டிதமகழப
உழடசம் ண்ஞி, பிட்டுபிட்மர். அடமல்டமன்
"கனவஞக்கு அனஞகயரி" ன்று ளசமல்பட.
ீகண்னம் ணமழடபனம்

ளடய்பத்டயன் குல் (மன்கமம் மகம்)
ண்மடு
கபிஜர், அயஜரின் டற்ளனவண
ீகண்னம் ணமழடபனம்
ீகண் டீட்சயடர்  பிடத்டயல் ளரிதபர்.

குடிப்ளனவணவத டுத்டக் ளகமண்மல் ழணச்பின்
அம்ச னடம அப்வத டீட்சயடரின் டம்ிக்குப் ழர்.
டிப்ன, அடேஷ்மம் ல்பமற்யறம் சயந்டபர்.

ணமபித்பமன். ல் க்டர். டபிதிறம் ளரிதபர்.
ணமல். டமல் ன்று ணடவதிழ ளசமல்கய

ணமவனேம், ணீ மட்சய ழகமதில் னட ணண்த்வடனேம்
கட்டித டயனணவ மதகனக்கு ணந்த்ரிதமக, அபனக்கு

பட வக ணமடயரி பிநங்கயதபர். குஞம்த்டம் யம்ப்
ளற்பர். இப்டிப்ட்பனம் என ணதம் டன்
ஸ்டமம், ழதமக்தவட, கும் னடயதபற்யமழ உதர்ற
ணப்மன்வண அவந்ட பிட்டமக இனக்கயட.

டீட்சயடரின் கமத்டயல் - அடமபட 16-ம் டைற்மண்டின்

ின்மடய, 17-ம் டைற்மண்டின் னன் மடயதில் - டஞ்சமறொர்
யல்ம னணமர்ழரி க்மணத்டயல் ணமழடப சமஸ்த்ரி
ன் ணம ண்டிடர் இனந்டமர். மண்டித்தம்

குவபில்மணயனந்டம் டீட்சரடவப் ழம இபனக்கு
ல்ம ங்கநிவழதனேம் ப்க்தமடய இல்வ.
ண்டிடனகுக்கு இபனவத ளனவண ளடரினேம்.

னணமர்ழரிக்குப் க்கத்டயல் மபழடச்பர் ழகமதில்

இனக்கயட. அங்ழக அங்கமழச்பரி ன்று அம்மள்
இனக்கயமள். அந்ட அம்மவநத்டமன் ணமழடப சமஸ்த்ரி
ல் க்டயழதமடு பனயட்டுக் ளகமண்டினந்டமர்.
ப்மர்த்டவ அப்தமத்டயல் அபர் ன்மக ஊயப் ழமய்
மநமபட்த்டயல் அபனக்கு அங்கமழச்பரிதின்
உத்டறகள் கயவக்க ஆம்ித்ட.
னத் ந்டடய இல்வ ன் குவ அபனக்கு இனந்டட.
இடற்கமக ப்மர்த்டயத்ட ழமட ணடவக்குப் ழமய் அங்ழக
மசக்டயதின் ரினர்ஞ வசடன்த பிமத்ழடமடு
பிநங்கும் ணீ மட்சயதம்ணவ ஆமடவ ளசய்னேம்டி
அபனக்கு உத்டபமதிற்று.

அப்டிழத ணடவக்குப் ழமமர். ணீ மம்ிவகவதப்
மர்த்டடம் அபநிம் ஆன ஈடுட்டு ஆமடயத்டப
ஆம்ித்டபிட்மர். டீட்சரடர் ற்ளகழப அபவப் ற்யக்
ழகள்பிப்ட்டினந்டமர். இப்ழமட அபர் ணடவ

பந்டயனப்ட ளடரிந்டட. அபவ ந்டயப்டற்கு
ஆவசப்ட்மர். ஆமறம்...
ணம ளரிதபர்கநமமறம் டபி, ஸ்டமம் ன்வப
பவனேம் ப்ழமழடனுணமபட ளகமஞ்சம் "அசக்கய"
பிடும். ஆடமல் டீட்சரடனக்கு, ணந்த்ரி டபிதியனந்ட டமம்
டம்னவத அந்டஸ்டக்குக் குவபில்மணழ
சமஸ்த்ரிகவநப் மர்க்கடளணன் ண்ஞம் ற்ட்ட.
ணமழடப சமஸ்த்ரிகழந ழட்டிக்குக் ழகட்டு

அனுப்னபமம ன்று டயர்மர்த்டக் ளகமண்டினந்டமர்.
ஆமல் சமஸ்டயரி -கறக்கம, ணீ மட்சயவத டர்சம்

ண்ஞிடயயனந்ட அபறவத ஆமடவவதத் டபி
ந்டச் சயந்டவனேணயல்வ. 'அபமவநப் மர்ழமணம,

இபவநப் மர்ப்ழமணம?' ன் ஆவச ளகமஞ்சனணயல்வ.
ல்மம் அயந்ட அம்மழந - அபள் க பித்தம
ஸ்பனொிஞிதமடமல் - இந்ட இண்டு ணமபித்பத்

குனந்வடகறம் ந்டயப்டற்கு ங்கல்ம் ண்ஞிமள்.
இடமல், பித்பத்ழடமடு பிதனம் இனந்டமழ
எனபனக்கு அனகு ன்று டீட்சயடனம், அபர் னெணமக
ழமகனம் ளடரிந்டளகமள்நப் ண்ஞடளணன்று
யவத்ட, ம்பங்கவந உனபமக்கயமள்.
எனமள் படயதிழ
ீ
டீட்சயடர் ணந்த்ரி ர்டஸ்டக்குரித
ணரிதமவடகழநமடு ல்க்கயல் ழமய்க்ளகமண்டினந்டமர்.
ணமழடப சமஸ்த்ரிகள் மட்டுக்கு அழட ணதத்டயல்

அம்மவந டர்சம் ண்ஞிபிட்டு, அபறவத சஞம
பிந்டத்வட த்தமம் ளசய்டடி அந்ட பனயதமகத்
டம்னவத மவகக்குத் டயனம்ிக்ளகமண்டினந்டமர்.
ல்க்வக அபர் கபிக்கபில்வ.

படயதிழ
ீ
அத்டவழனம் ணந்த்ரிவத ணரிதமவட

ண்ஞஞிக்ளகமண்டின -க்கும்ழமட, அசட்டுப் ிச்சு ணமடயரி
இப்டி என ப்மம்ணஞன் அட்சயதணமக குறுக்ழக
ழமபவடப் மர்த்டமர் டீட்சயடர். 'அசட்டுப் ிச்சு ணமடயரி
இனந்டளகமண்டு இத்டவ அங்கமம் ழபழதம?' ன்று
டப்மக யவத்டபிட்மர்.
அடமல் அடட்மக, டம்னவத ரிபம ங்கவநப்
மர்த்ட, "ளடமங்கல் கமழடமடு குறுக்ழக பனம் இந்டப்

ழர்பனய தமர்? இபனக்கு 'அர்த்ட சந்த்' உசமம் ண்ஞி
அனுப்ி வபனேங்கள்" ன்மர்.

ணம மண்டித்தனம், ஜமனனள்நபமடமல்
ழகமத்டயல் உத்டற ழமடும் ழமடகூச் சணத்கம
மவதில் "அர்த்ட சந்த் உசமம்" ன்று ளசமன்மர்.
"கல்டம" ளகமடுப்டடமன் அர்த்ட சந்த் உசமம்
ன்ட!கல்டம ளகமடுக்கயழமட வகவத அர்த்ட
சந்த்வப் ழம அவபட்ணமக வபத்டக்
ளகமண்டுடமழ எனத்டர் கறேத்வடப் ிடித்டத் டள்றபட?
அடமல் இப்டிப் ளதர்.
ஆதமந்ட - ணத்பந் - தடய - டீர்க - கர்ஞம் னடம்
ணமழடப றமணழடதம் 1
பிழமக்த ணந்த்ரீ ணகய மர்ப ளௌண றோீகண் :
சயிகமடயனொ :

யஷ்கமவதம் த்படய - டீர்க - கர்ஞம் க்னத்பமர்ட சந்த்ம் த்னடணயத்னேபமச 1

சமஸ்த்ரீ டடமகர்ண்த ரித் - னேபமச டம் டீட்சயடம் ஜம
மபட்த னெம் 11

அத்பய - பனயதில், அடய டீர்க கர்ஞம் - டீர்க்கணம
ளடமங்கல் கமடன், ஆதமந்டம் - பனகய, னடம் -

அயபமநிதம, ணமழடப றமணழடதம் - ணமழடப
சமஸ்த்ரி ன் ல் ளதனள்நபவ:ணகய
மர்பளௌண:- டீட்சயழடந்த்னம், ணந்த்ரீ - ணந்த்ரினேம்,
சயிகமடயனொ - சயபிவகதில் பற்யனந்டபனணம
ீ
, றோ

ீகண், றோ ீகண் டீட்சயடர், பிழமக்த - மர்த்ட, அடய
டீர்க கர்ஞம் - ளடமங்கல் கமடக்கமம, ம் - இபவ,
த்னடம் - உழ, க்னத்பம அர்ட சந்த்ம் - 'அர்த்ட சந்த்
ணரிதமவட' ளசய்ட, யஷ்கமத - பிட்டுங்கள், இத்னேபமச
ன்று ளசமன்மர்.
ச்ழமகத்டயல் னடல் னென்று பரிதில் பனம் இந்டக்
கவடவதத்டமன் இடபவ ளசமன்ழன்.
மமம் பரிதில் ன் ளசமல்யதினக்கயளடன்மல்,
இப்டி டீட்சயடர் ளசமன்வடக் ழகட்டம் சமஸ்த்ரிகறம்
உழ நிச்ளசன்று டயல் ளகமடுத்டமர். "ணகய மர்ப
ளௌணர்", "ணந்த்ரி" ன்று ளதர் ளற்யனந்ட டீட்சயடர்
பழச ஜமத்டயமழ ஊடயப்ழமதினந்ட கற்ய

னெர்டமன் ன்று ணமழடப சமஸ்த்ரி சுச்சு டயல்
ளசமன்டமக அந்ட பரிதில் இனக்கயட.
டட - அவட (டீட்சயடர் ளசமன்வட) , ஆகர்ஞய் - ழகட்டு,
சமஸ்த்ரீ - ணமழடப சமஸ்த்ரிகள், ஜ்ஜமபமட்த
னெம் - பழச ஜமத்டமழ பங்கயப்
ீ
ழம

அயதமடமமகயத, டம் டீட்சயடம் - அந்ட டீட்சயடரிம்,
ரித்னேபமச - டிடயதில் டயல் ளசமன்மர்.
ன் டயல்?
'ளடனழபமடு, டமன்மட்டுக்கு

ழடபி சயந்டவழதமடு ழமகய

என அப்மபி -வதக் கறேத்வடப் ிடித்டத்டள்ற
ன்கயபர் ப்டிப்ட்பமதினப்மர்? மழமத்வடப்
மர்த்டமல் ளரித டபிக்கமளன்று ளடரிகயட.
'அர்த்டசந்த்

உசமம்' ன்கயடயயனந்ட டிப்னம் இனப்ட

ளடரிகயட. ஆமல் அட ளபறும் டிப்மதில்மணல்
யணம கல்பி தினந்டமல் இத்டவ ம்னம்

இறுணமப்னம் இனக்குணம? இந்டப் மண்டித ழடசத்டயல்
டற்ழமட யணம த்பித்பமன்கள் இல்மட
குவதிமழடமன் இந்ட அவகுவ ஆமணய ளரிசமக
ழசமித்டக்ளகமண்டு 'டமட்னட்' ண்ஞனடிகயட' ன்று

ணமழடப சமஸ்த்ரி யவத்டமர். டம்னவத இந்டக்
கனத்வடக் கபிதத்ழடமடு ளசமல்மணல் ளசமல்ய,

டீட்சயடவத் டவ குிதவபத்டப் மம் ளறும்டிச்
ளசய்தழபண்டும் ன்று யவத்டமர். ந ீளன்று ச்ழமக
னொத்டயழ டயல் ளகமடுத்டமர்.
"¨ர்தன்

அஸ்டணயத்டமச்சு. இன்னும் சந்த்னும்

உடயக்கபில்வ. ட்சத்டயங்கள் சயடடமன் ழடம

ளகமஞ்சம் னடக் னடக்ளகன்று ளடரிகய ணதம்.
இப்டி எழ இனட்மக இனக்கயழமட ணயன்ணயிப் னச்சய
மழமணமக ஜ்பயத்டக் கமட்டுபடயல் என்றும்

ஆச்சர்தணயல்வழத!" - இவ்பநறடமன் சமஸ்த்ரிகள்
ளசமன்மர்.
¨ர்த ப்ஷ்ழ சசயயஹ்தத்னஷ்ழ டமமற ணந்ட த்னேடய§ ப்கமசம் 1

ணமந்டகமழ (அ) டயபிமயழட U கத்ழதமடழகமப் - தல்
- னசயர் -  சயத்ம் 11
¨ர்த ப்ஷ்ழ - ¨ர்தன் ணவந்ட, சசயய U அத்னஷ்ழ
- சந்த்ன் மர்வபக்கு பமணல், டமமற - ட்சத்டயங்கள்,
ணந்ட த்னேடய§ப்கமசம் - எநிணங்கய இனக்கய,

ணமந்டகமழ - ல் கும்ணயனட்டின்ழமட, கத்ழதமடக,
அி - ணயன்ணயிப் னச்சயகூ ('க' ன்மல் ஆகமசம்,
'த்ழதமடகம்' ன்மல்

எநினேள்நட. பமத்டயல் எநிவதப்

ப்ிக் ளகமண்டு ழமபடமல் ணயன்ணயிப் னச்சயக்கு இப்டிப்
ளதர்) , அல் னசய - டன்னுவத ஸ்பல்

ப்கமசத்டமழழத, பிமழட - ளரிசமக ளமயப்னக்
கமட்டுகயட, (இடயழ)  சயத்ம் - ஆச்சர்தணயல்வ.
இப்டி அபர் மவதமகச் ளசமன்ழட டீட்சயடனக்குப்
ழமடணமடமக இனந்டட. ல் ணமட்டுக்கு என சூடு
ன்மர்கநல்பம? அழக பிடத்டயழ ழணன்வண
ளற்யனந்ட டீட்சயடர் உழ அம்மவந த்தமித்டப்

மர்த்டடயல் அபனக்கு ல்மம் ளடரிந்டபிட்ட. டமம்
ந்ட ணம ண்டிடவப் மர்க்க ஆவசப்ட்ழமழணம,

அபவழதடமன் 'ளடமங்கல் கமடர்' ன்று டுத்ளடயந்ட
ழசய பிட்ழமம், அபர் உமயக்கய அங்கமழச்பரிடமன்
அபவ இங்ழக டம்னவத இஷ்னெர்த்டயதமக உள்ந
ணீ மட்சயதிம் அனுப்ிதனக்கயமள் -ன்று ளடரிந்ட
பிட்ட.
ளரிதபர்கநமகப்ட்பர்கள் டமங்கள் ளசய்ட டப்வ
ணஸ்பிட்டு எப்னக்ளகமள்படயறம் ளதரிபர்கநமக

இனப்மர்கள். உழ டீட்சயடர் ல்க்கயயனந்ட குடயத்ட
ழழ ணமழடப சமஸ்த்ரிதிம் ழமய், அபனக்கு

சமஸ்டழமக்டணமக ளமம்றம் ணரிதமவடகள் ண்ஞி
"அங்கமரி அப்ி வபத்டத்டமழ ணீ மட்சயவத டர்சயக்க
பந்டயனக்கயீர்கள்?" ன்று ழகட்மர்.

இபர் இப்டிக் ழகட்டயழழத சமஸ்த்ரிகறக்கும்

இபனவத ளனவண ளடரிந்டட. அம்மறவத பித்பித்
- குனந்வடகள் இண்டும் அபள் ஆவசப்டிழத
எற்றுவணதமய்ச் ழசர்ந்டபிட்
யசம்த டத் - டஷ் -ணம ணகய ச டஸ்வண ர்தமம்
பிடயபத் சகம 1

பமந் அங்கமர்தி - ழசமடயட ந் ணீ மம்ிகமம்
ழபிடம் ஆகமண 11
ணகர ச - டீட்சயடனம், டத் - அவட (சமஸ்த்ரி சுச்சுச்

ளசமன் டயவ) , யசம்த -ழகட்டு, ட (tu) ஷ் ணம:ந்ழடமனற் ணத்டபமக...
ணக்கமதினந்டமல், 'ணந்த்ரிதமனேம் பித்பமமனேனள்ந
ம்வண டுபடயதிழ
ீ
பழம எனத்டன் ளபறும்
ணயன்ணயிப் கட்டுக்கமன் ன்று ளசமல்படம?' ன்று
ற்யக் கமண்டு பனம். உத்டண குஞனள்ந டீட்சயடரின்
ணழம, இப்டி அபர் டணக்குப் மம் னகட்டிதடயல்
ந்ழடமழண அவந்டட. பனடயதின் ஏவதில்

அம்மள் ழடவச் சுண்டிபிட்டு டன்வத் ழடமற்கப்
ண்ஞிவடழத கமநிடமன் "ழணளநமக்தம்" ன்
மடிமற்ழமத்டமன் (டீட்சயடர் சமஸ்த்ரிகநின் சூம

டயவக் ழகட்டு ந்ழடமம் அவந்டபமக) டஸ்வண அபனக்கு, ர்தம் - ணரிதமவடகவந, பிடயபத் பிடயப்டி, சகம - ளசய்டமர். பமந் - டமங்கள், அங்கமரி அிழசமடயட:ந் - அங்கமரிதமல் டெண்ப்ட்பமகய,
ணீ மம்ிகமம் - ணீ மம்ிவகவத, ழபிடம் -

ழபிப்டற்கு, ஆகமண - பந்டயனக்கயீர்கள். இல்வதம?
(ன்று

ழகட்மர்) .

டமம் மமபின் பட வகதமக, அல்ட மமறம்கூ
டம்னவத பமர்த்வடப்டி க்கயபமக, ந்டப்
ட்ஞத்டயல் ளரித ளகௌபம் ளற்யனந்டமழம,

அங்ழகழத ட் டுபடயதில்
ீ
சற்றுனன்டமன் டம்ணமல்
ளபகு அட்சயதணமகப் ரிமம் ளசய்தப்ட் என
ஊர்ழர் ளடரிதமடபரிம், அபர் டம்வண டயறக்கு எழ
ழமடு ழமட்ழமட, அக்கத்ழடமடு ழமய் த்கமம்
ளசய்ட டீட்சயடர் குசம் பிசமரித்டயனக்கயமர்.
இப்டிதமக, ளரித அயஜர்கறக்கும் கபிஜர்கறக்கும்
அங்கமம் றுபடகூ னடிபிழ அபர்கவந ழணறம்
உசத்டய, ணக்கும் மம் னகட்டுபடமகழப அவணகயட.
பிகமனம் ற்ம் ளறுகயட
ளடய்பத்டயன் குல் (மன்கமம் மகம்)
ண்மடு
கபிஜர், அயஜரின் டற்ளனவண
பிகமனம் ற்ம் ளறுகயட
னஷ் டந்டர் "சயப ணயம் ஸ்ழடமத்"த்டயழ என
இத்டயல், "பிகமழம அி ச்மக்த:' - "பிகமணமடங்கூ
ச்மகயக்கக் கூடிதடமகயட" ன்று ளசமல்கயமர்.
பித்வடப் ழணச்பன் மம் ண்ஞி, அட

அபனவத ளபள்வந ளபழநளன் சங்குக் கறேத்டயல்
ீணஞி ணமடயரி ப்கமசயப்வடப் மர்த்ட, "பிகமணமடகூ

ச்மகயக்க் கூடிதடமகயட" ன்கயமர். அப்டித்டமன் இந்டப்
ளரிதபர்கறக்கு உண்ம அங்கமங்கூ னடிபில்
அபர்கறவத
உட்சயப்வ ளபநிப்டுத்டய, ளணச்சுடறக்கு உரிதடமகயட.
"பிகமழமி ச்ழமக்த."

