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ஏம் 

டயனபமசகம் சய சயந்டனகள் 

தன்னகம் 

னசபத் டயனனனகள் ன்ிண்டு ன்ர். அபற்றுள் 

டயனபமசகனம் டயனக்ககமனபதமனம் ட்மந் டயனனனயதன்று 

னசபப் யனணக்கள் கூயபனகயன்ர். ணயகப் ிற்கமத்டயல் 

டயனனனகண் னமஞம் ன் யதரில் தமகம எனபர்  

னண்மடுகளுன் என தன ளடயமர். டம்னனத யதன 

யபநிதிமணல், ‘உணமடய சயபம் அனநிதது‘ ன்று கூயபிட் 

கமஞத்டமல் அந்டப் னமஞத்னட னளபடமக ம்ித னசபப் 

யனணக்கள் ர் உண்டு. பமற்று அடிப்னதில் மர்த்டமல் னெபர் 

னடயகள் அனநிச்யசய்ட ள டயனனனகளும், ல்பர் 

கமத்டயககத டயனக்ககமதில்கநில் மப்ட்டுபந்ட ன்னட அயத 

னடினேம். இமசமச கசமனனுக்கு ண்து ஆண்டுகளுக்கு னற்ட்பன் 

னபகணகப் ல்பன். இபன் கமத்டயககத, இன்று மல்குடி ன்று 

பனங்கப்யறும் டயனத்டபத்துனக் கல்யபட்டில் டணயனகத்டயன் 

டயனக்ககமதில்கநில் கடபமம் மடி பந்டபர்கள் ட்டிதல் என்று 

யகமடுக்கப்ட்டுள்நது. இடமல் இமசமசன் கடபமத்னடக் 

கண்டுிடித்டமன் ன்று டயனனனகண் னமஞம் கூறுகயன் கனட 

பமற்று அயள இல்மட எனபமல் ளடப்ட்து ன்து 
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யடநிபமகும். உண்னணதிககத இமசமசன் இனடச் யசய்டயனந்டமல் 

கசமனர்கள்ற்ய ணயக உதர்ந்ட ண்ஞம் யகமண்டினந்ட கசக்கயனமர் 

யனணமன்டம் யரிதனமஞத்டயல் இடனக் குயப்ிமணல் பிட்டினக்க 

ணமட்மர். 

கப, அந்டப் னங்கனடனத பிட்டுபிட்டு பமற்று 

அடிப்னதில் ஆமய்வ்து ம். ள டயனனனகள் கடமன்யத ிகு 

என தற்மண்டு கனயந்ட யனதில் ணஞிபமசகப்யனணமன் 

அபடயர்க்கயன்மர். அபர் மடிதது டயனபமசகனம், டயனக்ககமனபதமனம் 

ன்று கூறுகயமர்கள். டயனக்ககமனபதமர், டயனபமசகம் மடித ிகு 

மப்யற்து ன் யசபிபனயக் கனட என்று பனங்குகயது. ‘மனப 

மடித பமதம என ககமனபப் மடுபமதமக‘ ன்று மசப் 

யனணமக ஞித்டடமக அந்டக் கனட கூயச் யசல்கயது. 

இனதனுபப் ினயதமகயத டயனபமசகத்னடப் மடித ிற்மடு 

ணஞிபமசகர் டயனக்ககமனபதமனப் மடிதினத்டல் இதமட கமரிதம். 

கசக்கயனமர் கமத்டயல் கடமன்யத டயனபினசப்ம, டயனப்ல்மண்டு 

ஆகயதபற்ன என்டமந் டயனனனதமக கசர்க்க னற்ட்கமது, 

கடபமம் கமன் க்டய இக்கயதணமகத் டயனபமசகத்னட ட்மந் 

டயனனன ன்று பகுத்டர்கமலும். அக்கமத்டயல் 

டயனக்ககமனபதமனனேம் டயனபமசகத்டயன்ின் கசர்த்துள்நர். இந்டப் 

ிரிபினப் ற்ய ஆமத இது இம் இல்ன. 
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 னெபர் னடயகள் அனநிச்யசய்ட கடபமத்டயற்கும், ணஞிபமசகப் 

யனணமன் அனநித டயனபமசகத்டயற்கும் கபறுமடுகள் யம் உண்டு. 

இபர்கள்  அனபனகண யணய்தடிதமர்கள், இனதனுபத்டயல் 

கடமய்ந்டபர்கள் ன்டயல் வ்பிட தனம் இல்ன. இபர்களுக்குள் 

டமடம்ணயதம் கற்ிப்து ணமயனம் டபமகும். அந்ட அடிப்னதில் 

இல்மணல், தல்கனந ணட்டும் டுத்துக் யகமண்டு சயந்டயத்டமல், சய 

உண்னணகள் பிநங்கமணற் கமகமது. னெபர் னடயகள் அனநிச்யசய்ட 

கடபமம், இனபனப் னகழ்படற்கு அக்கமத்டயல் பிதினந்ட 

அபன் அனட்யசதல்கனந ஆடமணமகக் யகமண்து. ல்மப் 

மல்கநிலும் யனம்குடய இனபன பனஞிப்டயலும், 

அபனுனத பீச்யசதல்கனந பிபரிப்டயலும் யசபிப்ட்து. 

 டயனஜமசம்ந்டனப் யமறுத்டணட்டில் எவ்யபமன த்துப் 

மல்கனநனேம் அடுத்துப் டயகமமபது மட்டில் இப்மல்கனநப் 

மடுபர் ‘இன் தனப் யறுபர்‘ ன்று கூறுபனடக் கமஞமம். 

னசப சணதக் குபர்கள் மல்பர், ன்ிண்டு ஆழ்பமர்கள் ஆகயத 

அனபரிலும் டயனஜமசம்ந்டனம், ம்ணமழ்பமனம் ணட்டுகண, 

‘ஸ்னடய‘ ன்று யசமல்ப்ம் டயகமமபது மயல், கணக உள்ந 

த்துப் மல்கனநப் மடுபர் இன் தனப் யறுபர் ன்று 

கூயச்யசன்றுள்நர். இடயயனந்து என்னத் யடரிந்துயகமள்நமம். 

இபர்கள் இனபனம் னென்று பதடயல் மத் யடமங்கயதபர்கள். 

இபர்கள் பதனட கமக்கும்யமளது, இபர்கள் டம் 
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அயபமற்னணட்டும் யகமண்டு மடிமர்கள் ன்று 

யசமல்படயற்கயல்ன. இனதனள் னஞணமக இனபனனேம் 

ஆட்யகமண் கமஞத்டமல், இபர்கள் பமதியனந்து பனம் யசமற்கள் 

இனபன் யசமற்ககந ஆகும் ன்று இனபனம் கூயனேள்நர். டயன 

இம்னதங்ககமட்டூர்த் கடபமத்டயல், 

 து உன டது உனதமக 

        (டயனனன  1- 76 – 3) 

ன்று டயனஜமசம்ந்டர் கூறுகயமர். இகடகம ம்ணமழ்பமனம், 

 ன்னத் டன்மக்கய ன்மல் டன்ன  

 இன்டணயழ் மடித ஈசன     (மம / 2832) 

ன்றும்,  

 ன்யஞ்சத்து உள்நினந்து இங்கு இனந்டணயழ்தல் 

 இனப யணமனயந்து       (மம / 3132) 

ன்றும், களனநக் கூயதினப்து சயந்டயப்டற்குரிதடமகும். 

கணகனேள்நமல்கள், இபர்களுனத மல்கநல் இனபன் 

உனககநமதமகும் ன் கனத்னட பயனேறுத்டக் கமஞமம்.  

  ஜமசம்ந்டனபிட்டு அப்ர், சுந்டர்ர் ஆகயத இனபனனேம் 

மர்ப்கமணமமல், இபர்கள் மல்கள் இனபன் னகழ்மடுபடமக 
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அனணந்துள்நகப டபிப் னடயத பனயதில் யசல்பில்ன. இந்டக் 

கனத்னட ணத்டயல் டயத்துக்யகமண்டு ட்மந் டயனனன ன்று 

யசமல்ப்டும் டயனபமசகத்டயல் தனனகபமகணதமமல், அடயலுள்ந 

அறுதற்றுச் யசமச்சம் மல்களும் கடபமங்கநின் கமக்கயயனந்து 

னற்யலும் கபறுட்டுச் யசல்பனடக் கமஞமம். னெபர் னடயகள் 

இன அனுபத்டயல் கடமய்ந்டபர்கள் ன்மலும், அந்ட அனுபம் 

ப்டி இனந்த்யடன்னடத் யடரிபிக்கபில்ன. க்டய உஞர்ள, 

இனபின் அநப்னம் யனனண, டங்களுனத சயறுனண, இனபன் 

டங்கள்ணமட்டுக் கமட்டித கனனஞ ன்னப ல்மம் கடபமங்கநில் 

இம் யற்றுள்ந ன்டயல் தணயல்ன. 

 ணிடர்களுனத பமழ்ளனனதில் அயள, உஞர்ள ன் 

இண்டும் யசதற்டுபனடக் கமஞமம். அயள 

னதற்சயதின்மற்ட்து. யமனனநப் குத்து உஞர்ந்து ஆய்ள 

யசய்னேம் இதல்னனதது அயள. ஆமல், உஞர்ள அப்டி அன்று. 

அங்கு ஆய்ளக்கு இகண இல்ன. கமடல், இன்ம் னடயத 

உஞர்ளகளுக்குக் கமஞ கமர்ரிதம் இல்ன. ன்மலும், கமடயல் 

ற்டும் அனுபங்கனநக் கூ இன்யமனபனக்கு இன்பிடணமக 

இனந்டது ன்று டுத்துச் யசமல் னடிதமது ன்று ம்ணபர் கூயர். 

ஆமல், என்றுணட்டும் உறுடய. உண்னணக் கமடலுஞர்பில் மன் ன்து 

அகப அனயந்துபிடுகயது. ‘ஈனல் ஏனதிர்‘ ன்று யசமல்கய ணன 

இதுற்ய பந்டகடதமகும். அகடகமத்டமன் க்டய உஞர்பிலும் ‘மன்‘ 
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கனந்து பிடுகயது. இந்டப் க்டய உஞர்ளக்குக் கல்பி, ககள்பி, அயள 

ஆகயதனப இனக்க கபண்டித யதடய இல்ன. இனப இல்மணலும் 

க்டய உஞர்ள னளபதுணம எனபன ஆட்யகமள்ந னடினேம் 

ன்னட னடன் னடயல் கண்பர்கள் டணயனர்கள், கண்ஞப் 

மதமர் பமற்யல், 

 டன்ரிசும் பினஇண்டும் சமனம்ணம் னென்றும்அ 

 அன்னினம்ன ஆய்த்டயரிபமர்    (ய.ன. கண் /154) 

ன்று கண்ஞப்னச் கசக்கயனமர் கூறுகயமர்.  

அன்ன ன்டற்கு, என னள இக்கஞணமக பிநங்குபர்டமன் 
கண்ஞப்ர். ஆமல், டமன் யற் அனுபத்னட டுத்துப் ினக்குச் 
யசமல்லும் பமய்ப்கம, அடற்ககற் ஆற்கம டயண்ஞமனக்கு 
இல்ன. அபனப் யமறுத்டணட்டில் ஆறு மநில் னளனணதமக 
டயண்ஞமர் கண்ஞப்மக ணமய, இனபன் க்கத்டயல் யற்கயன் 
கற்னப் யற்மர். அபனனத யசதல்கனந ணனந்து 
யன்றுயகமண்டினந்ட சயபககமசரிதமர் எனபர்டமன் மர்க்க னடிந்டது. 
அபர்கூக் கண்னஞ டுத்து அப்ிதனடக் கண்மக டபி, டயண்ஞன் 
ன் கபன் கண்ஞப்மக ப்டி ணமயமன் ன்னட அயத 
பமய்ப்ன இல்ன. 

டயண்ஞமர் பமழ்ந்ட ஆறு, ள தற்மண்டுகளுக்குப் ின்ர் 

டயண்ஞனுக்குக் கயனத்ட அனுபத்னட அபர் மமகப் 

மடிதினந்டமல் னகதமனக்கும் அது தன்டுகண ன்று 
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கமநத்டயமடன் கனடயமன்கமலும்; அடற்கமககப டயனபமடளெனப் 

னத்டமன். 

குனந்னடகள் அன்னப் யற்யனக்கயன். ஆமல், அடன 

டுத்துச்யசமல்லும் சக்டய அபற்யம் இல்ன. அந்டச் சக்டய 

அயபின்மற்ட்டமகும். சயந்ட கல்பி அயள, அனுப அயகபமடு 

டயனபமடளெர் இனக்கயமர். அனணச்சமக இனந்ட கமஞத்டமல் 

ந்துட் உகயதல் அயளம் அபனக்குக் கயனக்கயது. மடுகயன் 

ஆற்லும் அபர்ணமட்டு இனந்டயனக்க கபண்டும். அந்ட ஆற்ன 

யபநிக்யகமஞ அனணச்சமக இனந்டகமகட டயனக்ககமனபதமர் 

மடுணமறு இனபன்  உள்கநதினந்து தூண்டிதினக்க கபண்டும். 

கடர்ந்ட கல்பி அயள, உகயதல் அயள, சயந்ட கபினட இதற்றும் 

ஆற்ல் ஆகயத அனத்தும் யம்ித அனணச்சமகத் டயனபமடளெர் 

இனந்து பனகயமர். இந்யனதில் ஆபமதின் அபிர்சனக் களள் 

டயனபமடளெனத் டயனசடயனப்ி ஆட்யகமண்டு உகத்டயற்குப் 

தன்டனம் டயனபமசகத்னட அபர் னெம் யபநிப்டுத்ட னடிள 

யசய்டமன். அடன் தமக, டயனப்யனந்துனதில் குனந்ட ணத்டடிதில் 

ணிட படிளன் குனபமக அணர்ந்டயனக்கயமன். அனணச்சர் 

கடமனஞனேன் பனகயன் டயனபமடளெனக்கு இந்டக் குனபின் கமட்சய 

எக பிமடிதில் னள ணமற்த்னடத் டந்து பிடுகயது. இது யகந்ட 

பித்த்னட அடிகநமர், 

 கனனஞதின் யனனண கண்கன் கமண்க 
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 னபிதில் கசபடி டீண்டிகன் கமண்க 

 சயபன் ன் தமனும் கடயன்ன் கமண்க  (டயனஅண் / 60-63)   

ன்று கசுகயமர். 

இனபன் கற்னக்கு ட்மடபன், ங்ககம 

ளந்டனநிதினக்கயமன் ன்று கல்பி அயபின் னெம் கனடயதினந்ட 

டயனபமடளெனக்கு, ‘னபிதில் கசபடி டீண்டின்‘ ன்று 

யசமல்லும்கமது, அபர் இதுபனதில் யகமண்டினந்ட கற்ன டகர்ந்து 

பிடுகயது. கடபர்ககநகூ னணயதில் கசபடி டீண்மடபர்கள் ன்று 

யகமண்டினந்ட கற்ன அடிடுகயது. அடமல்டமன் யனபிதப்கமடு 

அந்டக் குனபின் டயனபடி இந்ட ணண்ஞின்ணீது ட்டினப்னடக் கண்டு 

பிதக்கயமர். இபர் ணிடர்கநில் எனபகம ன் தம் னடல் 

பிமடிதில் டயனபமடளெர் உள்நத்டயல் கடமன்யதினக்க கபண்டும். 

ஆமல், ணிடர்கமல் இனக்கய அந்டக் குனபித்டயயனந்து னப்ட் 

அடயர்ளகள் (vibrations) டம்னண னளபதுணமக ஆட்யகமள்ளுபனட 

உஞர்கயன்மர் டயனபமடளெர். ணிடர்களுள் தமகம எனபர் ன் 

ண்ஞம் ணனதத் யடமங்கயபிடுகயது. ந்ட ணிடனுக்கும் இத்டன 

அடயர்ளகனந உண்மகும் ஆற்ல் இல்ன. கபடமன், ‘சயபன்  

தமனும் கடயன் கமண்க‘ ன்று கசுகயமர். ஆக, அந்டப் யனணமன் 

அனகயல் யசன்று அபர் அனனநப் யறுபடற்கு னன்ககூ, 

டயனபமடளெரின் ஆழ்ணம் அபர் தமர் ன்னட உஞர்ந்து 

யகமள்கயது. இங்கக டர்க்க ஆமய்ச்சயக்கு இகண இல்ன.  இந்ட 
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ணயனதிற்மன் அந்டக் குனபின் டயக யசல்கயமர்; அபர் 

உகடசம் யசய்கயமர். அந்ட உகடசச் யசமற்கள் இபன னளபதுணமக 

ணமற்யபிட். ‘ன மன் ன்து அயகதன், கல், இபமபதும் 

அயகதன்‘ (டயனபமச 34-3), ன்று ின்ர் அந்ட னடல் அனுபத்னடப் 

யனணமன் மடுகயமர். னெழ்கடித்து அடனுள்கநகத இனக்குணமறு 

யசய்கயது. இப்கமது டயகனேள்ந குன, அபனனத சரர்கள், 

டயனப்யனந்துன ன் துளம் அபனனத னக்கண்களுக்குப் 

னமகபில்ன. கடில் பிளந்ட ஈனதப்கம அந்ட அனுபத்டயல் 

ஆனந்துபிடுகயமர். வ்பநள கமம் அபர் அப்டி இனந்டமர் ன்று 

அபனம் யசமல்பில்ன; மனம் அயகதமம். அந்ட அனுபத்டயல் 

இனந்து ணீண்யமளது டயக குனளம் இல்ன; சரர்களும் இல்ன. 

கண்து ககபம ன்று அஞ்சுகயமர் யனணமன். ஆமல், கள 

இத்டனகத அனநனுபத்னட டனடல் இதமட கமரிதம். கப 

அனுபம் உண்னணடமன்; குன இனந்தும் உண்னணடமன்; அபர் 

அனளுகடசம் யசய்டதும் உண்னணடமன்; இப்கமது அபர் ணனந்டதும் 

உண்னணடமன்; அப்டிதமமல் அபர் ணனளக்குக் கமஞம் ன் 

ன் ஆமய்ச்சயதில் னகுந்டமர் யனணம. டம் டகுடய இன்னணதமல் 

இனபன் டம்னண இங்கககத பிட்டுபிட்டுச் யசன்றுபிட்மன் ன்று 

னம்னகயமர். அந்ட அனுபம் னகபிட்டுப் கமளன், இி இந்ட 

உகயல் பமழ்ந்து தில்ன ன்யல்மம் யமந்துயகமள்கயமல். 

இந்ட பனத்டம், ச்சமடமம் வ்பநள கமம் ீடித்டது ன்று 

யடரிதபில்ன. கனஞமனெர்த்டயதமகயத இனபன் உள்யன்று உஞர்த்டய 
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இனக்க கபண்டும். ஆககபடமன், உதினத் துக்க யனக்கமணல் இந்ட 

அனுத்னட யனந்து யனந்து மகபண்டுயணன்று யனக்கயமர். 

சுணமடு சுப்ன பிகபண்டுணமமல் கன்றுக் குட்டினத 

அபிழ்த்துபிகபண்டும். அது ஊட்த் யடமங்கயதளன் மல் 

சுக்கயது. அந்டச் சுப்மல் கயனக்கும் மன மம் ய 

கபண்டுணமமல், கனனஞ கமட்மது, கன்றுக் குட்டினத இளத்துத் 

தூத்டயல் கட்த்டமன் கபண்டும். அதுகமத் டயனபமடளெனக்கு 

அனளுனுத்னடத் டந்ட இனபன், அடயககத அபர் 

னெழ்கயபிமணயனக்க, அந்ட அனுபத்னட யடமமணல் டடுத்துபிட்மர். 

கமஞம் டயனபமசகம் ஆகயத மல் ணிட குத்டயற்கு கபண்டும். 

இந்ட யனள பந்டிகு டயனபமடளெர் மடும் ஞினதகத 

ஞிதமய்க் யகமண்மர். சய மனயனக கயனத்ட அந்ட அனுபத்னட 

யனந்து யனந்து மர்க்க, அடனப் மமக்கயபி கபண்டுயணன் 

ண்ஞம் இனதனநமல் அபர் உள்நத்டயல் கடமன்றுகயது. 

அனணச்சமக இனந்ட பமடளெர் ல்மபற்னனேம் உடய பிட்டு, 

இனத்து மன்கு ணஞி கனம் அந்ட அனுபத்னடகத யனந்து 

யனந்து மடிக்யகமண்டு ஊர் ஊமகச் யசல்கயன்மர். சய சணதங்கநில் 

எக கனத்துப்  மல்கநில் பனணமறு மடுகயமர். அது ‘ீத்டல் 

பிண்ஞப்ம்‘ கமன் குடயகநமகும். ‘கமடயக்கு, கமக்குப ல்மம் 

அனபகத கமல்‘ (யடமல் – யமன-கந – 9). அதுகமக் குனந்னடகள் 

பினநதமடுகயன் அம்ணமன, ஊசல் ஆகயத பினநதமட்டுகநிற்கூ, 
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இனபன் னகனனப் ப்னகயன், அனுபத்னடக் கூறுகயன் மல்கள் 

அனணதக் கமண்கயகமம். 

டயனபமசகத்டயன் னற்குடயதில் சயபனமஞம், கரர்த்டயத் டயனஅகபல், 

டயன அண்ப்குடய, கமற்யத் டயனஅகபல் ஆகயத மன்கு அகபல்கள் 

இம் யற்றுள்ந. சயபனமஞம் அனுபப் ினயள ன்று 

யசமல்மம். கரர்த்டயத் டயனஅகபல் னங்கமத்டயல் பனங்கய, இன்று 

ணனந்துகம  யசபிபனயக் கனடகனந டுத்துச் யசமல்கயன் 

குடயதமகும். இனபன் டயனபினநதமல் கநில்  இப்குடயதில் 

இம் யற்றுள்ந. டயன தற்மண்டில் கண் பிஞ்ஜமப் 

னதுனணகனநப் கமகய கமக்கயல் யசமல்யச் யசல்கயமல். இனடபிச் 

சயப்ன ன்யபன்மல், இவ்பிஞ்ஜமப் னதுனணகனந இனபன் 

டயனபனகநமடு கசர்த்துக் கூயதடமகும். கடபமத்னடப் கமன்று த்துப் 

மல்கள்யகமண் டயகம் ன் அநபில் இனப அங்கபில்ன. 

எவ்யபமன டனப்ிலும் அபனனத அனுபம் பிரிகயன் 

யனனதப் யமறுத்து த்து மல்கநமககபம, அடயகணமககபம, 

குனந்கடம அனணந்துள்நனடக் கமஞ னடிகயன்து. 

ன் கமஞத்டயமகம டயனபமசகத்டயற்கு உன ளடக்கூமது 

ன் ண்ஞம் இனடமம் தற்மண்டின் யடமக்கம்பன இனந்து 

பந்துள்நது. டணயழ்த் டமத்டம மக்ர் உ.கப.சமணயமனடதரின் ண்மக 

இனந்ட னபமளூர் டயதமகமதச் யசட்டிதமர் டயனபமசகத்டயற்கு உன 

ளதுபனடபி கமகபரிதில் பழீ்ந்து இப்கட கணல் ன் 
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கனத்டயனக் யகமண்டினந்டமர் ன்டனப் மர்க்கும்கமது, கணக 

கூயத கனத்து பலுப்டுகயது. ன்மலும், ஆழ்ந்து கமக்கயமல் டயன, 

யசட்டிதமர் அபர்கள் கூற்று வ்பநள ஆனனனதது ன்னட அயத 

னடினேம். னகதமர் மல்கனநப்கமப் டளன, யமனயப்னன, 

கடணமங்கமய், னநிணமங்கமய் ன்று யசமல்லும் குடயகள் அனத்தும் 

டயனபமசகத்டயற்கு உண்டு. ன்மலும், அடயல் கபம் யசலுத்டயமல் 

‘டயனபமசகம் அனுபப் ினயள‘ ன்னட ணந்துபி கரிடும். 

டளன, யமனயப்னன கமன்னப அயபின் துனஞக்யகமண்டு 

யசய்தப்யறும் யசதல்கநமகும். அயனப னெட்ன கட்டி னபத்துபிட்டு 

ணத்டயல் கடமன்றும் உஞர்ளகளுக்கக னளபதுணமக இம் யகமடுத்து, 

டயனபமசகத்டயல் னகுந்டமல் அந்ட அனுபத்டயல் சயறு துநிகதனும் 

யனடினேம். இந்ட ஆழ்ந்ட கனத்டயல்டமன் யசட்டிதமர் அபர்கள் 

அப்டிக் கூயதினக்க கபண்டும். 

ம்னண அஞ்ஜமிகள் ன்று அனனத்துக்யகமண்டு, டம் சணதத்னடப் 

ப் கணல்மட்டியனந்து பந்ட ய.னே.கமப், ‘இது (டயனபமசகம்) கமன் 

என தன உகயல் ந்ட யணமனயதிலும் இதுபன கண்து இல்ன‘ 

ன்று கூறுபமகதமமல், அது டயனபமசகத்டயன் உண்னண 

அனுபத்னட அபர் யற்டன் தகதமகும்.  

பள்நமர், சயபப்ிகமசர் கமன்பர்கள் இந்ட அனுபத்டயல் 

என்றுகசர்ந்து ணமஞிக்கபமசகர்ற்யனேம், டயனபமசகம்ற்யனேம் 

மடினேள்நமர்கள். ஆமல் ல்கமனம் டயனபமசகத்னடப் டித்து 
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அனுபத்னடப் ய னடினேம் ன்று கூயபி னடிதமது. இந்ட 

அனுபத்னடப் யகபண்டுணமமல் அடற்கு எக என பனயடமன் 

உண்டு. இனட பள்நற் யனணமன் ன்கு டுத்துக்கமட்டுகயமர். 

மடுகயன் மம், மப்டுகயன் டயனபமசகம், மடுபடமகயத யசதல் 

ஆகயத னென்றும், என்மக ப்கமது ஆகயகடம அப்கமதுடமன் அந்ட 

அனுபத்னடப் ய னடினேம். இந்டக் கனத்னடத்டமன் 

பள்நற்யனணமன்,  

 பமன்கந்ட ணமஞிக்கபமசக யன் பமசகத்னட     

 மன்கந்து மடுங்கமல்  

       (டயனஅனட்ம 5-12-7)   

ன்று கூயமர். அந்ட ‘மன்‘ டயனபமசகத்டயல் கனந்து பிட்மல் அது 

யபறும் மல்கநமக இல்மணல், 

 ............................ ற்கனப்ஞ் சமற்யிக 

 கடன்கந்து, மல்கந்து, யசளங்கித் டீஞ்சுனபகந்து 

 ஊன் கந்து, உதிர்கந்து, உபட்மணல் இிப்துகப 

       (டயனஅனட்ம 5-12-7) 

ன்று பள்நமர் கூறுபது வ்பநள உண்னண ன்து யடரிதபனம். 

டயனபமசகத்டயன் யமனள் ன்யபன்று தமகம எனபர் 

பமடளெனக் ககட்டமகளம், அடன் ‘யமனள் இபன்டமன்‘ ன்று 
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டயல்னக் கூத்டனக் கமட்பிட்டுச் கசமடயதில் ணனந்டடமகளம் 

ம்னக் கனட கூறும். ஆககப, டயனபமசகம் உஞர்பில் ன் 

ணமற்த்னடச் யசய்கயது ன்னடத் டயனபமசகத்டயல் ஈடுட்டு அபபர் 

அயந்துயகமள்ந கபண்டும். இனபனத் துனஞக் யகமண்டு, 

இன்றுபன ணிட சனடமதம் யற்றுள்ந அத்டன பநர்ச்சயனதனேம், 

ட்மம் தற்மண்டில் பமழ்ந்ட ணஞிபமசகப் யனணமன் வ்பமறு 

யற்றுள்நமர் ன்னட ஆமய்ந்து டுத்துக்கமட்கப இந்டச்சயறு தல் 

ளடப்யற்றுள்நது. 

இனதனள் கயனத்துபிட்மல் அயபின் துனஞக் யகமண்டு 

யகபண்டிதது அனத்தும் டமகணபந்துபிடும் ன்னடச் கசக்கயனமர் 

யனணமன் டயனஜமசம்ந்டர் னமஞத்டயல் அற்னடணமக டுத்துக் 

கமட்டினேள்நமர். 

 உபனணதிமக் கனஜமம் உஞர்பரித யணய்ஞ்ஜமம்  

 டபனடல்பர் சம்ந்டர் டமம் உஞர்ந்டமர் அந்யனதில்   

         (ய.ன. டயனஜம–70) 

ன்று கூறுகயமர். டயனபனள் கூடிபிட்மல் உஞர்பரித 

யணய்ஞ்ஜமம், உபனணதிமக் கனஜமம் கயட்டும் ன்டற்குத் 

டயனஜமசம்ந்டனக்குப் ிகு இண்டு தற்மண்டுகள் கனயத்துத் 

டயனபமடளெர் சமன்மக உள்நமர். 
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டயனபமசகத்டயற்கு இதுபன  உனகள் பந்துள்ந. அனப 

அனத்துகண டளன, யமனயப்னன ன்னப ஆகும். கணலும், னசப 

சயத்டமந்டச் சட்கத்துக்குள் டயனபமசகப் மல்கனநப் னகுத்தும் 

னதற்சயனேம் னயற்றுள்நது. ட்மம் டயனனன ன்று கூப்ட் 

கமஞத்டமல் இந்ட னதற்சயதில் டபறு கூறுடற்கயல்ன. 

இடினகத ‘டயனபமசகம் – சய சயந்டனகள்‘ ன் இந்ட தல், 

என னடயத பனயதில் யசல்லும் னதற்சயதமகும். என மனப் 

டித்டளன் அடயலுள்ந யசமற்களுக்கு கரினதமகப் யமனள் 

கமண்து எனபனக. இடன ‘ல்மச் யசமல்லும் யமனள் 

குயத்டகப‘ (யடமல் – யசமல் – யதர் – 1) ன் யடமல்கமப்ித 

இக்கஞத்னட அடியதமற்யச் யசல்லும் னனயதன்று கூமம். 

இவ்பமறு யமனள் கூறும்கமது, மயல் கமஞப்டும் யசமற்களுக்கு 

ணனற்யனேம் பமமதணமகப் யமனள் கமடம் னனப்ற்யனேம் 

யமனள் கமண்கயகமம். இப்டி அல்மணல் ணற்யமன பனயனேனண்டு 

ன்து  கமணமககப ம்ணமல் ணக்கப்ட்டுபிட்து. 

யடமல்கமப்ிதர் கமத்டயல் யமனநடயகமத்டயல் ந்டமபடமக உள்ந 

யமனநிதல் பனம் 33, 34 ஆகயத தற்மக்கள் யசய்னேளுக்குப் 

யமனள்கமடம் னனதில் னடயதயடமன பனயனதக் கூயச்யசல்கயன். 

அடமபது, மன அல்து அடயலுள்ந என குடயனதப் டித்டளன் 

ணத்டயல் அடயமடு யடமர்னனத  ண்ஞங்கள் கடமன்றுபனட 

‘இனச்சயப் யமனள்‘ ன்று யடமல்கமப்ிதம் குயக்கயன்து. 
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‘இனச்சயடமக யமனள் னத்டதுகப‘ ன்து 33ஆபது தற்மமகும். 

அடமபது, யசமல்ப்ட் யசமற்கநின் கடிப் யமனள்கனந 

அல்மணல் அடகமடு யடமர்னனத ி ண்ஞங்கனநத் 

கடமற்றுபிப்து இனச்சயப் யமனள் ன்று யசமல்ப்டும். இடன 

அடுத்துபனம் தற்ம ‘இனச்சயதில் ிக்கும் யமனளுணமனநகப, 

டயத்டயதல் ணனங்கயல் யடரினேகணமர்க்கக‘ ன்டமகும். 

‘யடரிதமகணமர்க்கக‘ ன்று கூயதடமல், ஆழ்ந்து ஆமய்பனக்கு 

இனச்சய னெம் கயனக்கயன் யமனளும் உண்டு ன்று 

யடமல்கமப்ிதர் கூயச் யசல்கயமர். 

யடமல்கமப்ிதர் கமத்டயல் மலுக்கு இனச்சயப் யமனள் கமடம் 

னக்கம் இனந்டது ன்னட இந்தற்மக்கள் அயபித்டமலும், 

யடமல்கமப்ித உனதமசயரிதர்கள் இடன ன்கு னரிந்துயகமண்டமகத் 

யடரிதபில்ன. உபண இதயல்‘ கூப்யற் உள்ளுன உபணத்கடமடு 

இந்தற்மனபனேம் கசர்த்துக் குனப்ிக் யகமண்டு உன கண்ர் ர். 

உள்ளுன உபணத்டயல் மயலுள்ந எவ்யபமன யசமல்லுக்கும் 

உபணம் கமஞகபண்டும். ஆமல், இனச்சயதில் அவ்பமயல்ன. 

மயலுள்ந ல்மச் யசமற்களும் என்றுகசர்ந்து அப்மயலுள்ந 

யசமற்கள் குயக்கமட என யமனனந, என சயந்டனனதத் 

கடமற்றுபித்டமல் அதுகப இனச்சய ப்டும். 

கணனமட்டுத் டயமய்பமநர் இடனக் குயப்னப் யமனள் 

(Suggestion) ன்று கூறுபர். 20ஆம் தற்மண்டில் பமழ்ந்ட T.S.யதட் 
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ன் கபிஜர் அப்யக்டிவ் (Objective) கமரிகட்டிவ் (Correlative) ன்று 

இடனக் கூறுகயன்ர். 20 ஆம் தற்மண்டில் கணனமட்டுத் 

டயமய்பமநர் கூயத இக் கனத்னட 2500 ஆண்டுகநின் னன்ர்த் 

யடமல்கமப்ிதிமர் கூயனேள்நனண ம்னண பிதப்ில் ஆழ்த்துகயது.  

இந்ட அடிப்னதில் டயனபமசகத்னடப் டிக்கும் யமளது 

அடயல்பனம் யசமற்கள் டனம் கடிப் யமனள் எனனணயனக்க, ன் 

இனச்சயப் யமனனந, இந்ட ஆசயரிதன் ணத்டயல் கடமற்றுபித்டது 

ன்கட இந்தயன் கனபமகும். இவ்பமறு கூறுபனட தமபனம் ற்றுக் 

யகமள்பமர்கள் ன்கம, ற்றுக்யகமள்ந கபண்டும் ன்கம இந்ட 

ஆசயரிதன் டயர்மர்க்கபில்ன. இப்டினேம் யமனள் கூ இனண்டு 

ன் னனதிககத இந்தல் யசல்கயன்து. இது டபமக இனப்ின் 

ணஞிபமசகப் யனணமன் ன்ன ணன்ிப்மமக.  

         அ.ச. ஜமசம்ந்டன் 

யசன்ன – 83 

ணமர்ச் – 99 
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உ 

டயனச்சயற்ம்ம் 

டயனபமசகம் 

1. சயபனமஞம் 

ணச்சயபமத பமஅழ்க! மடன்டமள் பமழ்க!       

இனணப்யமளதும் ந்யஞ்சயல் ீங்கமடமன் டமள்பமழ்க 

ககமகனய தமண் குனணிடன் டமள்பமழ்க  

ஆகண ணமகயயன் ண்ஞிப்ம டமள்பமழ்க 

கன் அககன் இனப டிபமழ்க     5 

 

கபகங் யகடுத்டமண் கபந்டடி யபல்க   

ிப்றுக்கும் ிஞ்ஜகன்ன் யய்கனல்கள் யபல்க 

னத்டமர்க்குச் கசமகதமன்ன் னங்கனல்கள் யபல்க 

கங்குபிபமர் உள்ணகயளங் ககமன்கனல்கள் யபல்க 

சயங்குபிபமர் ஏங்குபிக்குஞ் சரகமன் கனல் யபல்க  10 
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ஈச டிகமற்ய ந்னட தடிகமற்ய 

கடச டிகமற்ய சயபன்கச படிகமற்ய 

கதத்கட யன் யண டிகமற்ய 

ணமதப் ிப்னறுக்கும் ணன் டிகமற்ய 

சரமர் யனந்துனம் கடப டிகமற்ய    15 

ஆமட இன்ம் அனளுணன கமற்ய 

சயபபன்ன் சயந்னடனேள் யன் அடமல் 

அபன நமக அபன்டமள் பஞங்கயச் 

சயந்னட ணகயனச் சயபனம ஞந்டன்ன 

னந்னட பினனளதும் ஏத உனப்ன்தமன்   20 

 

கண்டடமன் டன்கனனஞக் கண்கமட் பந்யடய்டய 

ண்டடற் யகட்ம னயமர் கனல்இனஞ்சய 

பிண்யனந்து ணண்யனந்து ணயக்கமய் பிநங்யகமநிதமய் 

ண்ஞிந் யடல்ன இமடமக யன்யனஞ்சரர் 

யமல்ம பினகதன் னகளணம யமன்யகதன்  25 
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னல்மகயப் னமய் ளபமய் ணணமகயப் 

ல்பினகணமகயப் னபதமய்ப் மம்மகயக் 
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ல்மப் ிப்னம் ிந்டயனநத்கடன் ம்யனணமன் 

யணய்கதஉன் யமன்டிகள் கண்டின்று படீுற்கன் 

உய்தன் உள்நத்துள் ஏங்கம ணமய்யன் 

யணய்தம பிணம பினப்மகம கபடங்கள் 

தம ஏங்கய ஆழ்ந்டகன் தண்ஞிதக   35 

 

யபய்தமய் டஞிதமய் இதணம மம்பிணம 
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ஆக்கம் அநபிறுடய தில்மய் அனத்துகம் 
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மற்த்டயன் கரிதமய் கசதமய் ஞிதமக 

ணமற்ம் ணங்கனயத யன் ணனகதமக   45 

கந்டமல் கன்யமடு யய்கந்டமற் கமச் 
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ணனந்டய னெடித ணமத இனனந 

அம்மப யணன்னும் அனங்கதிற்மல் கட்டிப் 

னந்கடமல்கமர்த் யடங்கும் னளபளக்கு னெடி 

ணஞ்கசமனம் என்து பமதிற் குடின 

ணங்கப் னனந்தும் பஞ்சனனதச் யசய்த   55 
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யந்டன்கணல் பந்டனநி ீள்கனல்கள் கமஅட்டி 
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ஆம அனகட அநபிமப் யம்ணமக 

ஏமடமர் உள்நத் யடமநிக்கும் எநிதமக 

ீமய் உனக்கயயதன் ஆனதிமய் யன்மக 

இன்னம் துன்னம் இல்மக உள்நமக     70 
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ணீட்டிங்கு பந்து பினப்ிபி சமமகண 
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யசல்பர் சயபனத்டய னுள்நமர் சயபடிக்கரழ்ப்  
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டயனச்சயற்ம்ம் 
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1.1 சயபனமஞம் சயந்டனகள் 

ணச்சயபமத பமஅழ்க மடன் டமள் பமழ்க 

இனணப்யமளதும் ன்யஞ்சயல் ீங்கமடமன் டமள் பமழ்க 

டயனபமசகத்டயலுள்ந னத குடயகளுக்கு இன்று கமஞப்யறும் 

டனப்னகனந ணஞிபமசக அடிகநமக டந்டமம ன்து 

சயந்டனக்குரிதது. ஆமல், சயபனமஞம் ன் டனப்னன் 

கமஞப்யறும் னடல் அகபற்மளக்கு அடிகநமக அத்டனப்னத் 

டந்துள்நமர் ன்று யனக்க கபண்டினேள்நது. இந்ட அகபயன் இனப் 

குடயதில், 

 சயந்னட ணகயனச் சயபனமஞம் டன்ன      

 னந்னட பின னளதும் ஏத, உனப்ன் தமன்   (19-20) 

ன்று மடிதினத்டயன் அடிகநமக இத்டனப்னத் டந்டயனக்க 

கபண்டுயணன்று யனப்டயல் டபறு இல்ன. 

 னமஞம் ன் பயசமல் னனத யகழ்ச்சயகனநக் குயக்கும். 

கடமற்ம், இறுடய இல்மடபன் ஆகயத யனணமனுக்குப் னனண, னதுனண 

ன் கபறுமடு இல்னதமதினும், இன்று அபனப்ற்யப் மத் 

யடமங்குகயன் அடிகநமனக்கு னன் யகழ்ந்டனப னனண ன்க 

கடமன்றுகயது. ஆககப ‘சயபனமஞம்‘ ன்கய கமது சயபது 

அமடயதம னனண கூறும் குடய ன்று யமனள் யகமள்படயல் டபறு 
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இல்ன. சயபனமஞம் யடமங்குகயன் னடல் இண்டு அடிகள் ஆழ்ந்து 

சயந்டயக்க கபண்டிதனபதமகும். 

 மண, னொம் கந்ட ம்யமனளுக்கு இன அனுபத்னட 

னளபதுணமகப் யற் அனநமநர்கள் மண னொம் கற்ித்துள்நர். 

ல்கபறு அடிதமர்கள் ல்கபறு கமங்கநில் பமழ்ந்டனணதின் 

ல்கபறு படிபங்கனந அபபர்களுனத இனதனுபத்டயற்ககற்ப் 

னத்து இனப்டயல் டபறு என்றும் இல்ன. ல்மப் 

யமனள்கநிலும், ல்ம இத்டயலும் ீக்கணற் யனகயன் யமனள் 

இனபன் ஆடயன் ந்ட படிபத்னடப் னத்டமலும், அந்ட 

படிபத்டயலும் அபன் இம் யகமண்டு இனப்மன் ன்டயல் கனத்து 

கபற்றுனணக்கு இணயல்ன. இந்ட அடிப்னதில் சயபனமஞத்டயன் 

னடல் அடினத டுத்துக் யகமள்கபமகணதமமல், இண்டு குடயகனநக் 

கமண்கயகமம். ‘ணச்சயபமத பமழ்க‘ ன்து என குடய. ‘மடன் 

டமள்பமழ்க‘ ன்து ணற்யமன குடயதமகும்.  

 ‘ணச்சயபமத ன் யசமல் ந்யடளத்டமகயத ணந்டயம் ன்று 

யசமல்ப்யறுபடமகும். ‘ணச்சயபமத பமழ்க‘ ன்று கூறும்கமது ‘இந்ட 

ணந்டயம் பமழ்க‘ ன்று அடிகநமர் குயப்ிடுகயமம ன்று சயந்டயத்டமல், 

ஏர் உண்னண ன்கு னப்டும். இந்டச் யசமல்யமல் அடிகநமர் 

ணந்டயத்னடக் குயப்ிபில்ன, இனபனகத குயப்ிடுகயமர் 

ன்து யடநிபமகும். அப்டிதமமல் ‘ணச்சயபமத‘ ன்து 

இனபனுனத யதர் ன்று கனத்டயல் கூயதினக்கயமம ன்மல், 



27 
 

அதுளம் இல்னயதன்று கடமன்றுகயது. ஆழ்ந்து சயந்டயத்டமல் 

‘ணச்சயபமத‘ ன்று கூறும்கமது அந்ட எய படிபத்னடணட்டும் 

அடிகநமர் குயப்ிடுகயன்மர் ன்து ன்கு யடநிதப்டும்.  

 இந்யனதில் ணந்டயனம் எயபடிளடமக அப்டி இனக்க 

ணந்டயத்னடக் குயப்ிபில்னயதன்று கூயதது சரிதம ன்று 

பிமத்கடமன்றும். ணந்டயனம் எய படிளடமன். ஆமல் ணந்டயத்னட 

ணந்டயணமகணட்டும் யசிக்கும்யமளது இனபனுனத எயபடிள 

அங்கக கடமன்றுபடயல்ன. எயபடிபமக யனந்து டயதமிக்கும் 

யமளது ணந்டயம் அங்கக கடமன்றுபடயல்ன. ‘ணத்னட ணனத்டது 

ணமணட தமன, ணத்டயல் ணனந்டது ணமணட தமன‘ (டயனணந்டயம் : 

2264) ன் னெரின் பமக்கு இக்கனத்னட ன்கு பிநக்கும். 

‘ணச்சயபமத‘ ணந்டயத்னடச் யசிப்பர்கள் டயனம்த்டயனம் அனடச் 

யசமல்லும் யமளது அந்ட எய அடயர்ளகள் எயதமககப யன்றுபிடும். 

யகமஞ்சம் யகமஞ்சணமகத் டயதமத்டயல் ஆழ்ந்துயசன்று எயபடிபம 

இனபன ஆழ்ணத்டயற் யகமண்டுபனம் யமளது இந்டணந்டயம் 

அங்கக ணனந்துபிடும். 

   இனபன் எய படிபின் ன்து டணயன மட்மர் ணயகப் 

னங்கமந்யடமட்டு அயந்டயனந்ட உண்னணதமகும். இங்கு எய ன்று 

மம் குயப்ிடுபது, ‘அசுத்ட ணமதம கமரிதம்‘ ஆகயத இந்ட உகயல் 

கடமன்றும் எயதன்று. அசுத்ட ணமனதனதக் கந்து, சுத்ட ணமனதனதக் 

கந்ட சயடமகமசத்டயல் பிநங்கும் ம்யமனள் எயபடிபின் ன்னட 
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அயளறுத்டகப ‘ணச்சயபமத பமழ்க‘ ன்று யடமங்கயனேள்நமர். இந்டச் 

யசமல்யன் எய படிபமக இனபன் உள்நன் ன்னட 

அயளறுத்துகயமர். 

 இனபன் யசமல் படிபமக, எய படிபமக உள்நபன் ன்து 

ணயகப் னங்கமந்யடமட்டு னசபம், னபஞபம், சமக்டம், கமஞமத்தம் 

உள்நிட் ல்மச் சணதங்களும் ற்றுக்யகமண் கனத்டமகும். 

அம்ினகனத பனயடுபர்கள் அபனந, னெணந்டய னொணம 

ளேல்யடம டயரிசடயதில் ‘கமர்னத ண‘ ன்று பனயடுபமர்கள். இந்ட 

மம்ம் அபள் ிஞபத்னட படிபணமகக் யகமண்பள் ன்னட ன்கு 

அயபிக்கும். கமநிடமச ணகமகபினேம் டமம் இதற்யத குபம்சத்டயன் 

களள் பமழ்த்டமக அனணத்துள்ந னடல் மட்ன ‘பமக்கமர்த்ட‘ ன்று 

யடமங்குகயமர். இடன் யமனள் ‘யசமல்லும் யமனளுணமய் யன் உணம 

கமந்டன பஞங்குகயன்கன்‘ ன்டமகும். டணயழ் மட்னப் 

யமறுத்டனப,  

ஏனச எய ல்மம் அமய் ீகத   (டயனனன : 6-38-1) 

ன்று மளக்கசர் யனணமன் மடுபதும் இக்கனத்னட பயனேறுத்தும். 

 இந்ட ஏனச ன்து உள்நடீு அற் சப்டத்னடனேம், எய ன்து 

யசமல் படினபனேம் குயப்டமகும். கமநிடமசன் கனத்னட 

பமங்கயக்யகமண் ஞ்கசமடயதமர் டமம் மடித டயனபினநதமற் 

னமஞம். இனக்கமன் ிஞக்குத் டீர்த்ட த்டயல், 
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 ன்ன இகழ்ந்டகம யசமல்படிபமய்யன் 

  இம்ிரிதம இனணதப் மனப 

 டன்னனேம் யசமற்யமனநம உன்னனேகண 

  இகழ்ந்டன் ன்டக்கு தமது   (டயனபினந : 56-10) 

ன்று கூறுகயமர். மல் குற்ம் உனதது ன்று மண்டிதன் 

கூயதடமல் டக்கு என்றும் அபணமம் இல்ன ன்றும், 

‘யனணமக, மண்டிதன் ன்ன இகனபில்ன; மன இகழ்ந்டமன் 

ன்மல் என்று யசமற்குற்ம் கண்டினக்க கபண்டும், அல்து யமனட் 

குற்ம் ன்று கண்டினக்க கபண்டும். யசமல்யற் குற்ம் இனந்டமல் 

யசமல் படிபணமக உன்ிம் ிரிதமணல் உனனேம் இனபினத 

இகழ்ந்டமன் ன்று கனடல் கபண்டும். யமனநிற்குற்ம் 

கூயதினப்ின் யசமற்யமனநமக இனக்கயன் உன்ன இகழ்ந்டமன் 

ன்று கனடல் கபண்டும். ன்ன ங்கக இகழ்ந்டமன்‘ ன்று 

யசமல்யபிட்டு கபகணமகச் யசன்றுபிட்மர். ஞ்கசமடயனத அடுத்து 

அிமணயட்ர் டமம் மடித அிமணய அந்டமடயதில், 

 யசமல்லும் யமனளும் ம் ஆடும் துனஞபனன்   

 னல்லும் ரிணநப் னங்யகமடிகத    (அி.அந் ; 28) 

ன்று கூயச்யசல்பதும் சயந்டயப்டற்குரிதது.  
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 னசபர்கனநப் யமறுத்டணட்டில் இனபன், இனபி ன் 

இனபனம் உனப அநபில் இனபக டபிப் யமனள் என்க ன்று 

கனடயர். எக யமனள் யடமனயற்டும் கமது சக்டய ன்றும்,. 

யடமனயற்மணல் அனணடயதமக இனக்கும்கமது சயபம் ன்றும் 

கூப்ட்து. யடமனயற்டும் ஆற்ல் (சக்டய) சயபத்துள் அங்கய 

இனப்டமகும். 

 இன்று ல்மப் யமனநிலும் இண்டு பனக ஆற்ல்கள் உண்டு 

ன்று பிஞ்ஜமம் ற்றுக் யகமள்கயது. யடமனயற்மது இனக்கும்கமது 

அடனுள் அங்கயதினக்கும் ஆற்ல் அங்கு ஆற்ல் (potential energy) 

ன்றும், அது யடமனயற்டும்கமது யபநிப்டுபது இதங்கு ஆற்ல் 

(ணகபஉ ந்கச) ன்றும் யசமல்ப்யறும். இப்கனண்னணனதப் 

ல்மதிம் ஆண்டுகளுக்கு னன்க கண் டணயனர் சயபசக்டய 

யசமனொணமக இனபனக் கனடயர். னபஞபர்களும்கூ யனணமள் 

ணமர்ில் யனணமட்டி உனகயன்மள் ன்று கூறுபடன் னெம் 

இக்கனத்னடக் கூயர். 

 ணச்சயபமத ன் யசமல்யன் எய படிபம், ஆற்யன் 

கசர்க்னகதமகும். , ண ன்று எவ்யபமன ளத்னடனேம் 

உச்சரிக்கும்கமது எவ்கபமர் ளத்துக்குனரித அடயர்ளகள் (Vibrations) 

யபநிப்டுகயன். ‘‘ ளக்குள்ந அடயர்ளம், ‘ண‘ ளக்குள்ந அடயர்ளம், 

அப்டிகத சய, பம, த ன் ளத்துக்கநின் அடயர்ளகளும் 

என்றுகசனம்கமது என னடயத அடயர்ள கடமன்றுகயது. அந்ட அடயர்பின் 
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படிபகண இன படிபணமகும். ஆக, ‘ணச்சயபமத பமழ்க‘ ன்று 

அடிகநமர் கூறும்கமது இனபனுனத எய படிபம யசமனொத்னடக் 

கூறுகயமர் ன்று ற்றுக்யகமள்நமம்.  

 ல்மபற்னனேம் னத்து, கமத்து, அனயத்து, அனநி, 

ணனக்கயன்ந ம்யமனள் கடமற்ம், இறுடய இல்மடது ன்து 

சணதங்கள் அனத்தும் ற்றுக்யகமண் உண்னண ஆகும். அப்டிப்ட் 

என யமனனந ‘பமழ்க‘ ன்று கூறுபது யமனத்டம் உனதடம ன்று 

யனத்துப் மர்த்டமல் அடிகநமக அடற்கு பின யசமல்ய பிடுகயமர். 

 பமழ்த்துபதும் பமபர்கள் டமம் பமழ்பமன் (டயனபமச : 5-16) 

ன்று அடிகநமர் கூறுபடன் னெம் உதிர்கள் இனபன 

பமழ்த்துபடமல் இனபனுக்கு வ்பிட ன்னணகதம, டீகதம இல்ன; 

பமழ்த்துகயன் உதிர்கள் டமம் பமன பனயயசததுயகமள்கயன் என 

பனயகத இனபன பமழ்த்துபடமகும் ன்து அயதப்டுகயது. 

ல்மப் னப்னம் எயதில் இனந்கட னக்கப் டுகயது ன்து 

னசபர்கள் யகமள்னக. கூத்டப் யனணமன் இக்னகதில் னபத்டயனக்கும் 

ணனகம் ன்று அனனக்கப் யறும் உடுக்னக, எயதியனந்து னப்ன 

னயறுகயது ன்னடக் குயப்டமகும் ன் கனத்னட,  

 கடமற்ம் துடி (உடுக்னக) அடில்  

        (உண்னண பிநக்கம் – 36) 
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ன்று னசப சயத்டமந்டம் கூறுகயன்து. கப, சுத்ட ணமனதனதக் 

கந்து யற்கயன் ம்யமனள் ஆடய மட யசமனொணமய் (primordial sound) 

அனணந்துள்நமன். ிஞ்னசப் னப்னனேம் எயதியனந்கட 

னக்கயன்மன் ன்னடனேம் இத்டணயனர் ன்கம கண்டு கூயர். 

இன்னத பிஞ்ஜமம் அண்த்டயன் கடமற்த்னட ஆமனேம்கமது 

கமயமயதில் இனந்து இவ்பண்ம் கடமன்யதினக்க கபண்டுயணன் 

என டத்துபத்னட ‘யனம்கயமயத் கடமற்ம்‘ (Big-Bang) ன் 

யகமள்னகதமல் பயனேறுத்துகயது. கப, ணச்சயபமத பமழ்க ன்று 

அடிகநமர் கூயதது இனபனுனத ஆடய மட யசமனொத்னடகததமகும்.   

இனதனுபத்னட னளபதுணமகப் யற்ற் அடிகநமர் அந்ட 

அனுபத்டயன் ல்னதில் யன்று மட யசமனொணமக உள்ந 

யனணமன அகணத்டயன் ஆனத்டயல் கண்டு யகமண்னணதின், 

‘ணச்சயபமத பமழ்க‘ ன்று யடமங்கயபிட்மர். 

இவ்பமறு கூறுபடமல் சமடமஞ அயளனத ணக்கள் அடனப் 

னரிந்துயகமள்ந னடிதமது. ‘ஆடய மடயசமனொம்‘ டமன் உண்னணதமது 

ன்மல், த்டனகர் அடன ணத்டயல் பமஙகயக்யகமள்ந னடினேம்? 

உண்னண ன்து கனத்டநபில் யகமள்நக்கூடித என்க டபி, 

ணத்டநபில் அடன ற்ல் கடிம். ணம் என்னப் 

ற்கபண்டுணமமல் னப்யமனநமக இனந்டமயடமயமனயத சமடமஞ 

ணக்கள் அடன ற்து கடிம். ஆடமல்,. ண கனனஞ 

உனதபமகயத அடிகநமர் டம்யனதில் இனதனுபத்டயல் 
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னெழ்கயயன்று ‘ணச்சயபமத பமழ்க‘ ன்று யசமல்யபிட்மலும், அடுத்ட 

பிமடிகத ம் கமன்பர்கனந ணத்டயல் யகமண்டு அந்ட தண் 

யமனளுக்கு என படினபக் கற்ிக்கயன்மர். அந்ட படிள துபமக 

கபண்டுணமமலும் இனக்கமம். ந்ட படினபச் சயந்டயத்டமலும் அந்ட 

படிளக்கு இன டயனபடி இனந்துடமக டீ கபண்டும். அந்டத் 

டயனபடினத ம் ணத்டயல் டயப்டற்கமக ‘மடன் டமள் பமழ்க‘ ன்று 

கூயமர்.  

மடன் ன்மல் தமபனக்கும் டனபன் ன்று யமனள் டனம். 

டமள் ன்து னப்யமனநமக கமக்கும் இத்துத் டயனபடினதனேம், 

தண்யமனநமக கமக்குணயத்து இனபன் டயனபனனநனேம் குயக்கும். 

உகத்டயல் ல்கபறு சணதங்கள் உண்டு. யௌத்டம், னசம் டபி 

னகதமர் அனபனம் களனந ம்ி அப்யமனள்ற்யப் கசுகயன் 

இதல்ன உனதபர்கள் ஆபர். இந்டப் னணயனத ஆகமதத்டயலுள்ந 

இனபன் டன் கமனப் டயப்டற்கு உரித இம் ன்று பிபியதம் 

கசுகயன்து. டணயழ்மட்டில் கடமன்யத அனநமநர்கள் த்டனகதம 

பிடணமக இனந படினபப் மடிமலும் டயனபடினதத்டமக மடி 

உள்நர். னத சணதங்கள் உதிர்கனந உய்பிக்கும் யடமனயனச் 

யசய்கயன்பமகக் கூயகப டபி அபன் டயனபடிக்கு 

னக்கயதத்துபம் டபில்ன. ன் கமஞத்டயமகம னசபர், 

னபஞபர் ஆகயத இனபனம் டயனபடிப் யனனணனதப் கசயர். 

ந்டங்கநியனந்து பிடுட் ஆன்ணம இறுடயதமகச் யசன்று கசனம் 
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இம் அபன் டயனபடி ீனக ன்று னசபம். னபஞபம் ஆகயத இன 

சணதங்களும் கூயபந்துள்ந. மளக்கசர் யனணமன் இனது 

மல்கநில், ‘தமன் அடித்டகண‘ (டயனனன: 4-92-1-20) ன் 

னத்டயனனேன் மடிச் யசல்கயமர். னபஞபப் யரிதமமகயத 

ம்ணமழ்பமனம் டயனபமய்யணமனய னடற் மட்டிககத  

 துதறு சுடி யடமளயடயனன் ணக 

(மமதி – டயனபமய் -1) 

ன்று மடினேள்நமர். ணயகப் னங்கமத்டயககத னசப, னபஞபர்கள் 

டயனபடிப் யனனணனதக் கூயத கமஞத்டயமல் டணயனயல் கடமன்யத 

ி சணத இக்கயதங்களும் டயனபடிப் யனனணனதப்  கசமதி. 

யௌத்ட சணத அடிப்னதில் கடமன்யத ணஞிகணகன, 

 ணமன யபல்லும் பீ யன் அடி      

 டீயயக் கடும்னக கடிந்கடமய் யன் அடி      

         (ணஞி : 11 -61-62) 

ன்று யடமங்கயப் த்து அடிகநில் டயனபடிப் யனனணனதக் கூய 

இறுடயதமக, 

பஞங்குடல் அல்து பமழ்த்டல் ன் மபிற்கு                  

அங்ஙகமது        (ணஞி : 11 -71) 
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ன்று னடிகயன்து. சமத்டமல் டணயனர் ஆடயன் னங்கமத் டணயனர் 

கண் டயனபடிப் யனனணனதப் னத்டனுக்கக ற்யனேள்நமர். 

ிற்கமத்டயல் கடமன்யத பஞந்டய னிபர் சணஞ சணதத்னடச் 

கசர்ந்டபர் ன்மலும், அனககடபனக் குயப்ிடும்கமது, டமம் 

இதற்யத ன்னூயல் ின்பனணமறு மடுகயமர்;  

 னச்சக் யனற்றும் னளணடய னக்குன      

 அச்சுடன் அடியடமளது அனகுபன் யசமல்க  

         (ன்னூல் : ட – 1)  

னசப, னபஞபர்கள் கூயத டயனபடிப் யனனண யௌத்டர், னசர் 

ஆகயத இனபனனேம்கூ ஈர்த்துள்நது ன்து யடநிபமகும். 

இபற்னயதல்மம் ணத்டயல் யகமண்மல் ணஞிபமசகப் யனந்டனக 

‘மடன் டமள் பமழ்க‘ ன்று கூயத யசமல் யமனத்டனனதகட ன்து 

னப்டும்.  

ணித் ணத்டயற்கு என டி இதல்ன உண்டு. ணக்கு உடபி 

யசய்டபர் எபனப் னகளம்கமது, அபன பிட்டுபிட்டு அங்ஙம் 

யசய்டபர் ந்ட உறுப்ின் னெம் உடபினதச் யசய்டமகம அந்ட 

உறுப்னப் னகழ்பகட இதல்ன. ணனத்துபனப் னகழ்ந்து கூறும்கமது 

‘னகமசயக்கமர்ர்‘ ன்றும், யகமனதமநினதப் னகளம் கமது ‘யமடுத்துச் 

சயபந்ட னக‘ ன்றும் கூறுபனடக் கமஞமம். னக, டமக 

யடமனயற்டுபது இல்ன. அந்டக் னகனத உனதபர்டமன் இடனச் 
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யசய்டமர் ன்மலும், டன்ன பமனனபத்டது அந்டக் னகடமன் ன் 

யனபில் னகனத ணட்டும் னகழ்கயகமம். அகடகம இனபனுக்கு 

படிபத்னடக் கற்ித்ட டணயனர்கள் அபனுக்கு அத கம் என்று உண்டு 

ன்றும், பட கம் என்று உண்டு ன்றும் ல்கபறு பனகதில் 

கூயனேள்நர். ிபிக் கயல் ட்டு அளந்தும் உதிர்கனந அஞ்ச 

கபண்மம் ன்று அத கம் னடரிதம் யசமல்கயது. இவ்பமறுடமன் 

உகயல் இனக்க கபண்டுயணன்று பினம்ி கபண்டுகபமனக்கு பட 

கம் அள்நித் டனகயது. அபன் கனக்கண் மர்னப உள்நத்டயல் 

உனம் ற்றுகயது. ஆமல், இந்ட உறுப்னகள் துளம் ிபிப் 

யனங்கன ீந்ட உடபபில்ன. டயனபடி என்றுடமன் அந்ட 

அனங்கமரிதத்னடச் யசய்கயது. ஆடமல், டணயனர்கள் டயனபடிப் 

யனனணனதப் கசயர். அந்டத் டயனபடினத ணக்கள் ணத்டயல் 

டயக்ககபண்டுயணன் கனத்டயல்டமன் அடிகநமர், ‘மடன் டமள் பமழ்க‘ 

ன்று கூயமர்.  

 இண்மபடமக உள்ந அடி, ‘இனணப்யமளதும் ன் யஞ்சயல் 

ீங்கமடமன் டமள் பமழ்க‘ ன்டமகும். 

 னக்கப்ட் உதிர்கள் அனத்டயலும் இனபன் 

உனகயன்மன் ன் உண்னணனத, இத்டணயனர் ன்கம 

கண்டுயகமண்ர். அங்ஙம் உனகயன் இனபன் ஆயள 

னத்ட ணிடின் உள்நத்டயல் இல்மணல் இனப்மம? உறுடயதமக 

இனப்மன் ன்டயல் தணயல்ன. அக்கனத்னடக் கூறுபந்ட அடிகநமர், 
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இந்ட அடிதின்னெம் சய தண்ஞித கனத்துக்கனநப் ய 

னபக்கயன்மர்.  

 எனபன் ஏரித்டயல் டங்கயனேள்நமன் ன்மல் என பிமடிகூ 

அந்ட இனட பிட்டுப்கமபடயல்ன ன்து யமனள் அன்று. என 

படீ்டில் மம் குடி இனக்கயகமம் ன்மல் இனத்துமன்கு ணஞி 

கனம் அந்ட படீ்டில்டமன் இனக்கயகமம் ன்து யமனள் அன்று. 

 மட்கள் யபநினைர் யசன்று ணீண்மலும் அந்ட படீ்டில் மம் 

இனப்டமககப கனதுகயன்கமம். ஆககப, இனபன் உள்நத்டயல் 

உனகயன்மன் ன்று ணட்டும் கூயமல் ம்னனத பமழ்பின் 

அடிப்னதில் இனபன் எகபனய யபநிகத யசன்று ணீண்டும் பந்து 

உள்நத்டயல் குடிதினக்கயமன் ன் டபம யமனனநக் யகமள்ந 

கரிடும். அந்டப் ினன கமணல் இனப்டற்கமகத்டமன் அடிகநமர் 

ின்பனணமறு கசுகயமர். என பிமடிகூ அபன் ன் 

உள்நத்டயயனந்து ீங்கயது இல்ன ன் கனத்னடத் 

யடநிளடுத்துபடற்கமக ‘இனணப்யமளதும்‘ ன் யசமல்னனேம், 

‘ீங்கமடமன் ன் யசமல்னனேம் தன்டுத்துகயமர்.  

 யஞ்சயல் ீங்கமடமன் ன் யசமற்கள் சயந்டயப்டற்கு உரித. 

ணம், அகணம், உள்நம், யஞ்சு ன் யசமற்கள் இன்று எனயமனள் 

குயத்ட ன் யணமனயதமக ம்ணமல் ய்டுத்டப்டுகயன். னனத 

இக்கயதங்கநிலும் எகமபனய இவ்பமறு தன்டுத்டப் யற்றுள்நது 

ன்து உண்னணடமன். இங்கக அடிகநமர் ‘யஞ்சு‘ ன்று கூறுபது 
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சயத்டத்டயன் ஆனத்டயல் உள்ந குடயனதகத ஆகும். ஆங்கயத்டயல் ‘டீப்ர் 

கமன்யதன்ஸ்‘ (deeper conscience) ன் யசமல்யன் னெம் ந்டப் 

குடயனதச் சுட்டுகயகமகணம, அகட குடயனதத்டமன் யஞ்சு ன் 

யசமல்மல் அடிகநமர் கூறுகயன்ர். இக்கனத்னடத் டயனஜமசம்ந்டப் 

யனணமனும்,  

உனகசனம் ண்த்து மன்குதறு 

 ஆதிணமம் கதமிகடம் 

யனகசப் னத்துஅபற்யன் உதிர்க்குதிமய் 

 அங்கங்கக யன்மன்     (டயனனன : 1-132-4) 

ன்று மடிச்யசல்கயமர். கப இனபன் உனகயன் இம் யஞ்சு 

ன்று அடிகநமனம், அது உதினக்கு உதிமகளள்ந இம் ன்று 

ிள்னநதமனம் கூயச் யசல்பனடக் கமஞமம்.  

 அப்டிதமமல் மம் ன் அடன அயத னடிதபில்ன? 

அன்ம அனுத்டயற்கூ இனடப் னரிந்து யகமள்ந னடினேம். பின 

உதர்ந்ட யமனள் என்னக் னகத்டபறுடமக னபத்துபிட்டு, 

அடன்கணல் குப்ன கூநங்கனநப் கமட்டுபிட்மல் ினக்கும் சரி, 

ணக்கும் சரி அந்டக் குப்ன கூநங்களுக்கு அடிதில் அந்ட பின 

உதர்ந்ட யமனள் இனப்கட யடரிதமணல் கமய் பிடுகயது. குப்ன 

கூநங்கள் கணக இனக்கயன் கமஞத்டமல் அடன் அடிதில் 

பினனேதர்ந்ட யமனள் இல்னயதன்று கூ னடினேணம? அகடகம 
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உதினக்கு உதிமனேள்ந, யஞ்சயல் யற்கயன், ம்யமனனந மம் 

அயபடயல்ன. ம்னனத ன ணத்டயன் யடமனயற்மம அறுபனகக் 

குற்ங்களும், இபற்றுக்யகல்மம் னெகமஞணமகளள்ந ஆஞபனம் 

குப்னதமக யஞ்னசனேம், அடன் உள்கநதினக்கயன் ம்யமனனநனேம் 

னெடிதினக்கயன் கமஞத்டமல், யஞ்சுள்கந இனபன் இனப்னடத் 

யடரித னடித பில்ன. அப்டிகத அபன் இனப்னட அயந்து 

யகமண்மலும் அபன அங்கககத டங்கனபப்டற்குரித ண்மகம, 

யசதகம ம்ணமட்டு இல்ன. ணிடனுக்கு உள்ந ணயகப் யரித 

குனமமகும் இது. உறுடயப் மட்கமடு, எனனகம் யகமண் 

ணத்கடமடு ீண் கம் இனப்து இதமட கமரிதம். இது 

அனநமநர்களுக்கு ணட்டுகண னகபந்ட கன. ம் கமன்பர்களுக்கு 

இதமட என்மகும். அப்டிதமமல் என பிமத் கடமன்றும். 

அபன ம் யஞ்சுள்கந இனத்டயக்யகமள்ளும் ஆற்ல் ம்ணமட்டு 

இல்னதம ன்கட அவ்பிம, அறுபனகக் குற்ம் னடயத 

குப்னகனந யஞ்சயனுள் கமட்டு யப்ினேள்கநமம். அபன் வ்பமறு 

ம்னள்கந யனதமக இனக்க னடினேம்? பிமளக்கு பின 

கூறுபதுகம ணஞபிசகப் யனந்டனக என அற்னடணம யசமல்னக் 

னகதமள்கயமர். ‘ீங்கமடமன்‘ ன் டயர்ணன பினதமனஞனேம் 

யதன இனபனுக்குச் சூட்டுகயமர். ீங்குடலும், ீங்கமனணனேம் 

அபனுனத பினப்த்டயன்டி னயறுகயன் என்மகும். அபனக் 

கட்டுப்டுத்தும் ஆற்ல் ணக்கயல்ன ன்மல், ‘க்ககமபது யகட்டு 

எனயந்துகம‘ ன்று கூயபிட்டுப் யனணமன் யஞ்சயல் இனந்து 
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ீங்கயபிடுபமகம? ன்று னேறுபமர்க்கு பின கூறுபதுகம 

‘ீங்கமடமன்‘ ன் யசமல்னப் தன்டுத்துகயமர்.  

 யஞ்சயயனந்து ீங்கமனணடமன் அபனுக்குரித இதல்ன. இன்னும் 

கபறுபனகதில் கூகபண்டுணமமல் அபன ீக்கயபிட்டு அடயலும் 

குப்னனதப் கம கபண்டுயணன்று மம் கனடயமற்கூ அபன் ீங்க 

ணமட்மன் ன் கனத்தும் அடனுள் னனடந்து உள்நது. இது ன் 

யகழ்கயது ன்மல், அபனுனத ண கனனஞகத அடற்குக் 

கமஞணமகும். இகட கனத்னட ணஞிபமகனக்கு இனதறு ஆண்டுகட்கு 

னன்ர் பமழ்ந்ட மளக்கசர் யனணமன் கபறுபனகதில் கூறுகயமர்.  

 னளபமய்ப் ிக்கயனும் னண்ஞிதம உன்டி ன் ணத்கட  

 பளபம டயனக்க பந்ட கபண்டும்   (டயனனன : 4-94-8)   

ன் மயல் ணிட ணத்டயன் இதல்ன ன்கு அயந்ட மளக்கசர் 

ீங்கமணல் இனக்ககபண்டித யமறுப்ன இனபிகண 

பிட்டுபிடுகயமர். மன் னளபமகப் ிந்டமலும் உன் டயனபடி ன் 

ணத்னடபிட்டு ீங்கமணல் இனக்க ீ மர்த்துக்யகமள்ந கபண்டும் 

ன்று கூறும் கமது, ம் குனமட்ன ன்கு அயந்து மளக்கசர் 

கசுபனட அயத னடிகயது.  

 இி, இங்கு ணிபமசகப் யனணமன் ‘இனணப்யமளதும்‘ ன்று 

யடமங்குபடன் கமக்கம் என்று உண்டு. அது பனணமறு: வ்பநகபம 

ல் கமரிதங்கனநச் யசய்தகபண்டுயணன்று யனப்பர்கள்கூ 
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மனந மர்த்துக் யகமள்நமம் ன்று டள்நினபப்து உக இதற்னக. 

கப, இனபன் உள்நத்டயல் இனத்ட கபண்டும் ன் யனள 

கடமன்யதகமது, அந்ட யனள உண்னணதமக இனக்குணமமல், 

யச்சதணமக அபன் உள்நத்டயல் கடமன்றுபமன். ஆமல், அந்ட யனள 

யனத்டயனப்டயல்னகத! கப, யஞ்சத்டயல் பந்டணர்ந்டளன், 

யஞ்சயல் இனத்தும் யனள ணமய பிட்மல், அபன் 

கமய்பிடுபமகம ன் தம் ணத்டயல் கடமன்றுபது இதற்னக. 

அந்ட தத்னடப் கமக்குபடற்கக ம் கமன் ணக்கனநப் மர்த்து, 

‘ீபரீ் அஞ்ச கபண்ம, இனணப்கமதும் அபன் ீங்கணமட்மன்‘ ன்று 

உறுடய கூறுபமர் கம இந்டச் யசமல்னப் தன்டுத்துகயமர். 

இனணப்யமளதும் ீங்கமடமன் ன் ண்ஞம் எவ்யபமனபர் 

ணத்டயலும் இனக்குணமதின், டபறுயசய்தத் யடமங்கமர். 

 ஏரித்னடபிட்டு எனபன் ீங்ககபண்டுணமமல் அபன் 

னககநமகம, டனதமகம யசல் னடிதமது. அபனுனத 

கமல்கநிமற்மன் ீங்ககபண்டும். இனபன் டயனபடி எகமபனய 

ீங்கயச் யசன்று ணீளுகணம ன்று அஞ்சயமல், அந்டச் சந்கடகத்னடப் 

கமக்குபமர் கம அந்டத் டயனபடினத பமழ்த்துகயன்மர். அபன் 

யஞ்சத்டயல் யனயறுபடற்குக் கமஞணமக இனப்து டயனபடி 

அல்பம? ஆககப ீங்கமடமன பமழ்த்துபனட பி அபன் டமனந 

(டயனபடினத) பமழ்த்துகயன்மர். 
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 இப்டி பிரிபமகப் கசும்கமது சயர் ணத்டயல் சய தங்கள் 

கடமன்மம். இந்ட இண்டு அடிகநில் இவ்பநள கனத்னடனேம் 

யனத்து அடிகநமர் மடி இனப்மம? மணமக ம்னனத கனத்னட 

அந்ட அடிகநில் ற்றுகயகமணம ன் தம் கடமன்யமல் அது 

யதமதணமகட ஆகும். இவ்பநள கனத்துக்களுக்கும் இந்டனகயன் 

சயந்ட யசமற்கள் அனணதப்மடுபகட அனநமநர்கநின் 

மல்களுக்குரித டிச் சயப்மகும். 

 இந்ட இனடமம் தற்மண்டில் ணட்டுணல், ஆதிம் ஆண்டுகள் 

கனயத்து பிஞ்ஜமப் னதுனணகநிககத ணிட பமழ்க்னக னயறும் 

கமம் பந்டமலும், அன்றும் டயனபமசகம் ணிட பமழ்பிற்கு 

பனயகமட்டும் கங்கன பிநக்கணமகத் டயகளம். அயள பநர்ச்சயதமல் 

யறுப பிஞ்ஜமப் தன்கள். ணிடன் அயபமல்ணட்டும் பமழ்ந்து 

பி னடிதமது. அபனுனத பமழ்பில் யனம் குடய உஞர்பின் 

அடிப்னதில் னயறுகயன்து. அந்ட உஞர்ளக்கு பனயகமட்டிதமக 

இனப்துடமன் டயனபமசகம். 

 ணஞிபமசகனப் யமறுத்டணட்டில் என டிச் சயப்ன உண்டு. 

இனதனுபத்டயல் டயனநக்கும் க்டமகணட்டும் இல்ன. யனம் 

கல்பிணமமக, டயனக்ககமனபதமனப் மடுகயன் அநளக்குப் யனம் 

கபிஜமக அபர் பமழ்ந்டமர். கணலும் 19ஆம், 20 ஆம் தற்மண்டுகநில் 

அயள பநர்ச்சயதின் தமய் ணிட சனடமதம் யற் பிஞ்ஜமக் 

கனத்துக்கனநப் கமகயகமக்கயல் யசமல்யச் யசல்லும் 
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கமற்லுனதபர் அடிகநமர் ன்னடப் ின்ர் பனம் குடயகநில் 

மம் பிரிபமகக் கமஞமம்.  

 ககமகனய ஆண் குனணஞிடன் டமள் பமழ்க ன்று னென்மபது 

அடிதில் டயனப்யனந்துனதில் டம்னண ஆண்டுயகமண் குனனப 

பமழ்த்துகயமர். 

 ஆகணம் ஆகயயன்று அண்ஞிப்மன் டமள் பமழ்க     

 கன் அககன் இனபன்அடி பமழ்க      (4-5) 

கடபம கமத்டயல் ஆகணம் ற்யத குயப்னகள் அடயகம் 

கமஞப்பில்ன.  

 ஆகணம் யசமல்லும் டன் மங்கயக்கக       

         (டயனன  : 5-12-4)   

ன்று மளக்கசர் யனணமனும்,       

 அண்ர் டணக்கு ஆகணதல் யணமனயனேம் ஆடயனத     

         (டயனன  : 7-84-8)   

 

 

ன்று சுந்டனம் கூறுகயன்ர். ஆமல் ணஞிபமசகப் யனணமன் 

கமத்டயல் ஆகணம் ற்யத யசய்டயகள் டணயனகத்டயல் யம்ப் 

பிதினக்க கபண்டும். கப, ‘ஆகம்ம் ஆகயயன்று அண்ஞிப்மன் 
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டமள் பமழ்க‘ ன்று மடுகயமர். இவ்பமறு கூறுபடயலும் என 

னதுனணனதப் னகுத்துகயமர் அடிகநமர். சயபயனணமன் அனநிதனப 

ஆகணங்கள் ன் ம்ிக்னக டணயனகத்டயல் பநர்ந்து இனந்டது  ன்து 

உண்னணடமன். ன்மலும் ‘ஆகணம் ஆகய யன்று‘ ன்று யசமல்பது 

சற்றுப் னதுனணதமகட. 

 யமதுபமகச் னசப ஆகணங்கள், டயனக்ககமதில் அனணப்ன, 

ககமதில்கள் கட்ப் கபண்டித னன, னெர்த்டயகள் னபக்கப்ய 

கபண்டித இம் ஆகயதனப ற்யப் கசுபதுன் பனயமட்டு னன 

ற்யனேம் கசுப ஆகும். அப்டிதினக்க ஆகணம் ஆகய யன்மன், 

ஆகண படிபமககப இனபன் உள்நமன் ன்று கூறுபது, கபறு 

ங்கும் கமஞப்மட னதுனணதமகும். டயனக்ககமதில்கநில் 

ககமனத்டயயனந்து, சுற்றுணடயல்பன ல்மம் சயபபடிபம் ன் 

கனத்துத் கடமன்றுபடற்கு அடிகநமரின் ‘ஆகணம் ஆகய யன்று‘ ன் 

யடமர் இம் டந்டது கமலும். ஆமல், இகட ணஞிபமசகர்,  

 ணன்னும் ணம ணன ணககந்டயம் அடில்      

 யசமன் ஆகம்ம் கடமற்றுபித்து அனநினேம்     

       (கரர்த்டயத் டயனஅகபல் – 9 – 10)    

ன்றும் மடுகயமர். ஆக, ஆகணத்னட அனநிச் யசய்டமன் ன்றும் 

கூறுபடமல், ஆகண படிபின்ன் இனபன், ஆகணத்னட அனநிச் 

யசய்டபனும் இனபன் ன் கனத்னட பயனேறுத்துகயமர் ன்க 

யகமள்நமம். 
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 ‘கன் அககன் இனபன் அடி பமழ்க‘ ன் அடுத்துள்ந அடி 

கனத்து னண்மட்ன என்மகக் கமடம் டணயனர்களுனத டிச் 

சயப்னக் கமட்டும் அடிதமகும். உகயல் த்டனகதம சணதங்கள் 

உண்டு. அச்சணதங்கள் கூறும் இனபன் ல்ம ங்களுக்கும் 

உதிபமகப் கசப்டுகயமன். டீனணகள் உகயனகத 

இனக்கயன்கப, இபற்ன தமர் னத்டமர்கள் ன் பிமனப 

டயர்யகமள்ளும் அபர்கள் அடற்யக என டித் யடய்பத்னடச் 

‘சமத்டமன்‘ ன் யதனன் கூயர். அப்டிதமமல் இண்டு 

டனபர்கள் ன் சூழ்யன ற்டும்கமது சமத்டமன் என 

களள்கமத் கடமற்ணநிக்கயன் என சூழ்யனனேம் உனபமகயதது. 

 இந்ட இக்கட்டியனந்து ணயகப் னங்கமத்டயககத டணயனர்கள் 

பிடுட்டு, ல்மபற்றுக்கும் னெம் இனபக ன்று கூயமர். 

இட்னகள் ன்று கூப்டும் ன்னண – டீனண, எநி – இனள் 

ன்னப கமன்பற்ன ன்கு அயந்டயனந்ட இத்டணயனர், டீனணக்கும், 

இனளுக்கும் டித் டனபனச் சயந்டயக்கபில்ன. அடற்குப் டயமக 

ன்னண – டீனண னடயத இட்னகநில் இண்டுகண இனபனுனத 

னப்னத்டமன் ன்று கூயமர். இக் கனத்து ணயகப் 

னங்கமத்டயயனந்கட னசப, னபஞப இக்கயதங்கநில் 

தின்றுபனபனடக் கமஞமம். னமம் தற்மண்னச் கசர்ந்ட கமனயப் 

ிள்னநதமர், 
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 குற்ம் குஞங்கள்ீ கூல்ஆ பமதிமய்      

         (டயனனன : 3-52-3) 

ன்று கசுபது சயந்டயக்கத்டக்கது. இமண கமனடனதப் மடித 

கம்மன், இமணன கமக்கய பமய கூறுபடமக, 

 மபம் ீ டனம்ம் ீ னகனேம் ீ உளம் ீ      

       (கம்ன் : பமயபனட – 129)    

ன்று கூறுபதும் சயந்டயக்கத்டக்கது. இந்ட அடிப்னனத ணத்டயல் 

பமங்கயக்யகமண்மல் ணமறுமடுகள், னண்மடுகள், இட்னகள் ன்று 

யசமல்கயன் கனத்னட இந்மட்பர் ற்கபில்ன ன்து ன்கு 

னமகும். அனட ன்கு பிநக்குபடற்கு ன்ககமலும், ‘கன் 

அககன் இனபன்‘ ன்று மடுகயமர் அடிகநமர். ‘கன் அககன் 

ன்மல்  அல்து ர் ன்று யமள்டும். இனப இண்டும் 

என்றுக்யகமன்று னண்ட்னப. பமய் இனப்னட என்று ன்று 

அனனப்கடம, என்மய் இனப்னடப்  ன்று கூறுபகடம சரி 

இல்ன. அயபின் அடிப்னதில் யன்று, ஆனேம்கமது இவ்கபறுமடு 

யதமதணமகட. இபற்ன ல்மம் கந்து யன்று கமடம்கமது 

கணமய் யற்பனும், அககமய் யற்பனும் எனபக ன்து 

யடநிபமகும். கணலும், ‘அககன்‘  ன் இண்டுகண பயசமற்கள்டமம். 

ஆமல், அந்ட இண்டு யசமற்களுக்கும் ‘‘க ஆஈற்னத் டனபடன் 



47 
 

னெம் அடிகநமர் அபற்னத் டணயழ்ச் யசமற்கநமக ணமற்றுகயமர். 

அடயலும் என சயக்கல் ற்டுகயது. ‘‘க ஈறு எனனணக்குரிதது. 

கப, கன் ன் யசமல் யமனத்டணமதுடமன். ஆமல், அககன் 

ன் யசமல் ‘‘க ஈறு யறுபது பிதப்னக்குரிதது.  + த்னபடம் = 

அத்னபடம் ன்று பனபதுகபம,  + கன் = அககன் ;  

பயணமனயதில் ‘‘ கத்டயன் டயரிமக உள்ந ‘அ‘கம் டயர் ணனப் 

யமனனந உஞர்த்தும் ளத்டமகும். அடமபது கம் அல்மடது 

அககம் ன் யமனனநத் டனபடமகும் இச்யசமல். 

 அப்டிதமமல் அககம் ன்கம, அககர் ன்கம  டமன் 

பகபண்டுகண டபி அககன் ன் ‘‘க ஈறு கமட்டு பனபது 

சயந்டயப்டற்குரிதது. இந்டச் சயக்கனத் டமண்டுபடற்கு இந்டச் 

யசமல்லுக்கு கபறுயமனள் கமண்பர்களும் உண்டு. ஆழ்ந்து 

சயந்டயத்டமல், ணமயனம் அயஜனம், கனஜனம் ஆகயத ணஞிபமசகர் 

‘‘க ஈற்னப் யய்படன் னெம் ஏர் உண்னணனதப் யனபக்கயமர். 

உதிர்கள் ன் னனதிலும், உனனணகள் ன் னனதிலும், 

படிபங்கள் ன் னனதிலும் பமகக் கமஞப்டும். இப்ிஞ்சம் 

னற்யலும் ‘இன‘ யசமனொம் ன்னட அயபிப்டற்கமக அககன் 

ன் யசமல்னப் தன்டுத்துகயமர். 

 கமக இனக்கும்கமது என யதனக்கு உரிபமக அபன் 

உள்நமன். அககமக ஆகும்கமது ப்டி அபன் என யதனக்கு 

உரிதபன் ஆக இனத்டல் கூடும்? எவ்யபமன யமனளுக்கும் என 
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டிப் யதர் உண்ல்பம? அப்டி இனக்க எக யதமல் 

னனப்டி இப்யமனள்கனந ல்மம் குயக்க னடினேணம ன் 

பிமத் கடமன்றும். யசமற்கள் பமதினும், யமனள்கள், படிபங்கள் 

பமதினும் அபற்யன் உள்கந இனப்பன் எனபக ஆடல் 

டயண்ஞம். ஆககபடமன் அநனப ணமத்டயனதில் பமக உள்ந 

யமனள்கள் உண்னணதில் என்க ன் கனத்துப் யப்டுகயது.  

 மர்க்கயன் ணனொடு ீக இனத்டய       

         (டமனே : கனஞ – 6) 

ன்று டமனேணமபப் யனந்டனக மடும்கமது இனதடிதமரின் என 

ணயனனத அது அயபிக்கயன்து. சமடமஞ யனதில் ணர் கபறு; 

அடனப் யத்து இனபனுக்குச் சமத்தும் ஞி கபறு; ணன ற்றுக் 

யகமள்ளும் இனபடிபம் கபறு ன்று னென்று யமனள்கநமக 

இனப்னட அயத னடினேம். ஆமல், ணர் யத்து இடும் னப்னனச, 

அகப்னனசதமக பநர்ந்துபிட் யனதில் என ணனப் 

மர்க்கும்கமது அடனுனத அகபிடழ், னபிடழ், ணகந்டம், ணஞம், 

படிபம் ன்பற்னயதல்மம் டமண்டி, அடன் உள்கந குடி 

யகமண்டினக்கும் இனபனக் கமஞ னடிகயன்து. அடமல்டமன் 

டமனேணமப்யனந்டனக ணரில் ீ இனத்டய ன்று மமணல் ‘ணர் ஊடு 

ீகத இனத்டய‘ ன்று மடுகயமர். இனட பிநங்கயக்யகமண்டு மர்க்க, 

கன் ஆகளம், அககன் ஆகளம் இனக்கும் இனத் டன்னணனத 

எனபமறு பிநங்கயக் யகமள்ந னடினேம்.  
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 யமனள்கனநப் யதரிட்டு அனனப்து இதல்ன ஆடமல் அககன் 

ன்கயகமது ன் யதரிடுபது ன் தம் கடமன்றுகண! அடன 

ணத்துள் யகமண்டு கமலும், கமக இனப்பனும் இனபன்டமன்; 

அககமக இனப்பனும் இனபன்டமன் ன்று ம்னணத் 

யடநிதனபக்கும் னனதில் ‘இனபன்‘ ன் யசமல்னப் 

தன்டுத்துகயமர். ஆண்பனக் குயக்க த்டனகதம யசமற்கள் 

இனக்க இனபன் ன் யசமல்ன அடிகநமர் தன்டுத்துபது என 

கமஞம் குயத்டமகும். இனபன் ன் யசமல்யன் குடய ‘இன‘ 

ன்டமகும். இன ன் யசமல்லுக்கு இறுத்டல் ன்து யமனள் 

ஆகும். அடமபது டங்குடல் ன் யமனள் யறும். இச்யசமல் ல்மப் 

யமனநிலும் டங்கயதினப்பன் ன் யமனனநனேம், டனபன் ன் 

யமனனநனேம் டனடல் அயதப் கபண்டும்.  

அடுத்துள்ந அடி, 

கபகம் யகடுத்து ஆண் கபந்டன் அடி யபல்க    (6) 

ன்டமகும். கபகம் ன் யசமல் னடன்னடமக ணஞிபமசகமல் 

தன்டுத்டப்டுகயது. அயள. ணம் இண்டும் ணயக கபகணமக 

யடமனயற்க்கூடித இண்டு கனபிகள் ஆகும். யமய, னன்கள் 

ன்னப அயள, ணம் இபற்யன் துனஞ யகமண் ஞினரிகயன். 

யமய னன்களுக்கு உடளகயன் அகட கத்டயல் அயள டமனும் 

பிநக்கம் யற்றுக்யகமள்கயது. கற்கம ணிடனபி இன்று மம் 

ல்ன கமஞ னடிதமட அநளக்கு பிஞ்ஜமத்டயல் பநர்ந்துள்கநமம். 
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ஆமல், ணத்டமல் பநமட கமஞத்டமல் எனபனயதமனபர் 

யபட்டிச் சமய்த்துக்யகமள்கயகமம். ணம் அங்குபடற்கு ணத்டயன் 

கபககண கடித் டனதமக உள்நது. ணத்னட அக்கனதன்று என 

பிமடி கம் டயதமத்டயல் அணர்ந்டமல் உண்னண பிநங்கும். அந்ட 

என பிமடிதில் ஆதிக் கஞக்கம ண்ஞங்கள் உள்கந 

கடமன்றுபனடக் கமஞமம். னன்கள்பனய ணப் ிபர்த்டய  

டயனசகநிலும் கபகணமகச் யசல்பனட அக்கயமயமனயத ண 

எனனணப்மடு ன்து கயனத்டற்கு அரிதடமகும்.  

 னங்கமத்டயல் இந்டப் யமயகனநனேம், ணத்னடனேம் 

அக்குபடற்குச் சமடணமக என சயர் கஞ்சம னடயதபற்னப் 

தன்டுத்டயர். இந்ட தற்மண்டில் கமனட ணனந்துக்கு 

அடினணதமகயபர்களும் இகட கனத்துன்டமன் அடினணதமகயன்ர். 

கமனட ணனந்னட உட்யகமண் ின்ன யமய, னன்களும் ணனம் 

யசதயனக்க, எனபனகதம யசதற்னக அனணடய அபர்கட்குத் 

கடமன்றுகயது. அந்ட அனணடயடமன் டமங்கள் ய கபண்டித கறு 

ன்று யனத்துக்யகமண்டு இபர்கள் ணமறுகயன்ர். இபற்ன 

அல்மணல் திற்சயனெம் னன்கனந அக்கய ணத்னட எனனகப் 

டுத்தும் பனயனதனேம் ர் னகதமண்ர். ந்ட பனயதமக இனப்ினும் 

இடயலுள்ந குனனத தமனம் அயந்டடமகத் யடரிதபில்ன. இபற்ன 

அக்கயமல்ணட்டும் வ்பிடப் தனும் பினநபடயல்ன. ணதக்க 

னற்பர்கள், ககமணமபில் (coma) இனப்பர்கள் ஆகயதபர்களுக்கும் 
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ணம் யசதயனந்து யற்கயது. கடம யமய, னன்கனந 

அக்கயபிட்கமம் ன்று யனப்டமல் தில்ன. இம்னதற்சய 

இன்று கற்று அல்மணல் இண்மதிம் ஆண்டுகளுக்கு னன்க 

கூ இனந்டது ன்னட அயத னடிகயது. இனடத்டமன் பள்ளுபப் 

கமசமன் 

 னேஞர்ள ய்டயதக் கண்டம் தணயன்க     

 யணய்னேஞர்ள இல்ம டபர்க்கு     (குள் – 354) 

ன்று கூயச்யசல்கயமர். ணம் எனனணப்டுடல் னேஞர்ள 

யறுபடற்குரித பனயகத டபி, யணய்னேஞர்ள இல்மணல் ணத்னட 

எனனணப்டுத்துபது வ்பிடப் தனனேம் டமது ன்து குநின் 

கனத்டமகும். இபற்னயதல்மம் ணத்டயற்யகமண்டு ணஞிபமசகப் 

யனந்டனக கபகம் யகடுத்டமண்மன் ன்று கூறுகயமர். இனபன 

கபண்டி, அபன் அனள்பனய யன்று ணத்னட அக்குடல் 

யணய்னேஞர்ளக்கு பனயதமகும். அனடகத குயப்மகச் யசமல்லும் 

னனதில் ‘கபகம் யகடுத்து ஆண்‘ ன்மர். இனபன அனத 

கபண்டுணமமல் அடற்கு கபகம் யகட்டு ணம் எனனணப் 

கபண்டும். அபன் ம்னண ஆநகபண்டும். அபன் 

ஆட்யகமண்டுபிட்மன் ன்து ப்டித் யடரினேம்? உள்கந கடமன்றும் 

யணய்னேஞர்ள, ண அனணடய, அடமல் ற்ட் ஆந்டம் இபற்னக் 

யகமண்டுடமன் அபன் ஆட்யகமண்டுபிட்மன் ன்னட அயத னடினேம். 

இந்ட யன பனம்கமது அறுபனகக் குற்ம் னடயத உள்கந னக 
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இகணதில்ன. பினப்ன யபறுப்னகள் ணமய்ந்துபிடுகயன். அந்ட 

அனுபத்னடப் ற்ய அிமணயட்ர் இகம மடுகயமர்; 

 பனந்டமபனக ன்ணத்டமணனதில் பந்துனகுந்து    

 இனந்டமள் னனத இனப்ிணமக; இி க்குப்    

 யமந்டமட என யமனள் இல்ன       

         (அி.அந் – 90) 

கப. இனபன் ஆட்யகமண் ிகு ந்ட என யமனநின்கணலும் 

பினப்கம யபறுப்கம ற்டுபடயல்ன. அத்டனகத என ணயன 

கயட்டிபிட்மல் டயனபனள் னககூடிபிட்து ன்று 

உஞர்ந்துயகமள்நமம். இடனக் கூபந்ட அடிகநமர் ‘கபந்டன்‘ ன் 

யசமல்ன ன் தன்டுத்ட கபண்டும்? அடயலும் என குயப்ன உள்நது 

ன்க யனக்கத் கடமன்றுகயது. உக பமழ்க்னகதில், கபந்டன் 

ஆனஞனத, யன்று ககநமணல் கரழ்ப்டிபகட னன ன்று 

யசமல்ப்டுகயது. இந் மட்பகதல்மணல் ந்மட்பனம் ற்றுக் 

யகமள்ளும் பிடயதமகும் இது. இடன ஆங்கயத்டயல் 

Yours is to do and die         

 And not to question why   

ன்று யசமல்கயமர்கள். சமடமஞ அடயகமத்டயல் இனப்பர்களுனத 

ஆனஞனதகத யன்று ககநமணல் கரழ்ப் டித கபண்டுயணன்து 

உக யதடய. டம்னத அயபிமல் ஆமய்படற்ககம, ன் இவ்பமறு 
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யசய்த கபண்டுயணன்று யனப்டற்ககம இணயல்ன ன்னட 

அயபிக்ககப கபந்டன் ன் யசமல்னப் தன் டுத்துகயமர். 

 ம்னனத ணத்டயன் கபகத்னடக் யகடுப்டமல் அபனுக்கு 

என்றும் இமம் இல்ன. ணனத்துபர் அறுனப ணனத்துபம் 

யசய்னேம்கமது அடமல் தன்யறுபன் கமதமநிகதடபி 

ணனத்துபன் அல்ன். அதுகமல் ம்னத கபகத்னடக் 

யகடுக்கயமன் ன்று யனந்து ண உனநச்சற்மணல் அபன்பனய 

யற்கமணமமல் கயனக்கும் கறு அநபிற்கரிதடமகும். டயனபனள் 

த்னடப் யகபண்டுணமமல் ம்னனத அற் அயனபக் 

யகமண்டு பிமக்கனந ளப்ிக்யகமண்டு அபடயப்டுபது 

தற்டமகும். அபன் கபந்டன் ன் கனத்துன் கரழ்ப்டிடக 

சயப்னனதடமகும். இத்டன கனத்னடனேம் உள்நக்க்க்கூடிதடமக 

‘ஆண் கபந்டன்‘ ன்று உனக்கயமர். 

 ிப்ன அறுக்கும் ிஞ்ஜகன்டமன் யய்கனல்கள் யபல்க (7) 

 ிஞ்ஜகன் ன் யசமல்லுக்குப் ‘ிஞ்சம்‘ ன் என பனகச் 

சனனத உனதபன் ன்து யமனநமகும். இனபனுனத 

சமமம் ‘ிஞ்சம்‘ ன் யதனனத யகமண்னதமக உள்நது. 

ஆடமல், அபன் அந்டப் யதனப் யறுகயமன். ிப்ன அறுப்பன் 

அபக ஆபமன். ‘அறுக்கும்‘ ன் பினச்யசமல்லுக்கு பின 

னடமக இனப்பன் ிஞ்ஜகன் ன்றுடமன் சமடமஞணமகப் யமனள் 

யகமள்பமர்கள். ஆமல், ஆழ்ந்து கமக்கயமல், இன்னும் எனடி 
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கணக யசல்கயமர் அடிகநமர் ன்து யடநிபமகும். ிஞ்ஜகன் 

படிபத்டயல் டன னடல்  உறுப்னகள் இனப்ினும் 

அனபயதல்மம் ிப்ன அறுக்க உடளபடயல்ன. அத கம் 

‘அஞ்கசல்‘ ன்று ணத்டயல் டயத்னடத் டமம்; பட கம் கபண்டித 

யமனனந அள்நித் டமம்; கனனஞ யனந்ட அபனுனத கண்கள் 

ண அனணடயனதத் டமம்; ஊன்யத டயனபடிகூ உதிர்கநின் 

ஆஞபணத்னட அக்க உடபமம். ஆமல், ிப்ன அறுக்க 

இவ்ளறுப்னகள் உடளபடயல்ன. அபனுனத தூக்கயத டயனபடிடமன் 

ிப்ன அறுக்கப் தன்டும் ன்று மச படிபத்டயற்குப் யமனள் 

கமண்பர்கள் கூறுபமர்கள். கப, ‘அறுக்கும் ிஞ்ஜகன்‘ ன்று 

கூறுபனடபி, ிப்ன அறுப்து யய் கனல்கள், ன்று 

யமனள்யகமள்பது யமனத்டணமக இனக்கும். 

 னத்டமர்க்குச் கசமகதமன்டன் னங்கனல்கள் யபல்க (8) 

 னத்டமர் ன்டற்கு இனபன் டயனபனநில் ஈடுமணல், 

டயனபடிக்கு ஆநமகமணல் இனப்பர்கள் ன்து யமனநமகும். 

கசகதமன் ன் யசமல்லுக்கு ணயக ீண் தூத்டயல் இனப்பன் ன்து 

யமனநமகும். இனபன் ல்ம உதிரினும் ஊடுனபி யற்கயன்மன் 

ன்று இதுபன கூயபந்ட அடிகநமர் இப்கமது அபன் ‘கசகதமன்‘ 

ன்று கூறுபடன் கமக்கம் ன்? ஆழ்ந்து கமக்கயமல், ல்ம 

உதிர்கநிலும் அந்டர்தமணயதமய் அபன் இனக்கயமன் ன்து உண்னண. 

ஆமல், அடன அயதமட இந்ட ஆன்ணம அபனுக்கும் டக்கும் 
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இனகத உள்ந தூத்னட னம்ணங்கள் கமஞணமக 

அடயகப்டுத்துகயது. ஆககப, ‘கசகதமன்‘ ன்று யசமல்படன் உள் 

தடக்கம் அபன் கசகதமமகப் கமய்பிபில்ன; மம்டமன் னத்கட 

கமய்பிட்கமம் ன்னட பிநங்குபடமகும். உக 

இதனப்ற்யக்யகமண்டு உனலும் ணிட பர்க்கத்டயற்கு என 

ச்சரிக்னக பிடுக்கயமர் அடிகநமர். அபகமடு யனங்கயதினப்டற்குத் 

டனதமக உள்நனப ந்து யமயகநின் பினநதமல்கள்டமன் இந்ட 

ம்யமயககந அபகமடு என்யபிமணற் யசய்கயன் ன்னடத் 

டயனஜமசம்ந்டப் யனணமன் டயனபயபப் டயகத்டயல்,  

 ஆதணமத கமய்ந்டன்னுள் பர் யன்று என்ல் எட்மர்  

 ணமதகணயதன்று அஞ்சுகயன்கன் பயபம் கணதபக   

         (டயனனன : 1-50-7) 

ன்று கூறுகயன்மர். ‘என்ல் எட்மர்‘ ன் யடமனச் சயந்டயக்க 

கபண்டும். என்யதகமது டயனபடி ீனயல் டங்கும் சயப்னம், 

என்மடகமது னத்கட கமய்பிடும் யகமடுனணனேம் இப்யமயகநமல் 

யகழ்கயன். இடனகத அடிகநமர் ‘னத்டமர்‘ ன்று கூறுகயமர். 

 கம் குபிபமர் உள் ணகயளம் ககமன் கனல்கள் யபல் (9) 

இண்டு கங்கனநனேம் என்மகச் கசர்த்து யஞ்சுக்கு கக னபத்து 

பஞங்குபதும், டனக்குகணக தூக்கய பஞங்குபதும் ணயகப் 

னங்கமந்யடமட்க டணயனரினகத இனந்துபனம் னக்கணமகும். 
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இடனகத ம்னனத கனத்துப்டி கூகபண்டுணமமல் ‘கம் 

குபிப்மர்‘ ன்று யசமல்யதினக்க கபண்டும். குபிடமகயத யசதனச் 

யசய்கயன் பினனடல் மம்டமக. அவ்பமறு யசமல்மணல் ‘கம் 

குபிபமர்‘ ன்று அடிகநமர் கூறுபடன் கமக்கம் ன்? இர்க் 

கயின்று ீங்கயக் கனகத கபண்டுயணன் யனள பந்டளன் 

கனகதற்க்கூடித எனபனுனத யனள கடமன்றும். அந்ட யனள 

கடமன்யதளன் அபனச் சஞணமக அனபடற்குரித எக பனய ண 

எனனணப்மட்கமடு கங்கனநக் குபிப்டமகும். இந்ட யனள 

ஆனணமகப் டயதப்டயதக் குபிப்டமகும். இந்ட யனள ஆனணமகப் 

டயதப்டயதக் கங்கனநக் குபிக்க கபண்டுயணன் ண்ஞகணம, 

னதற்சயகதம இல்மணல் கங்கள் டமணமககப குபிந்துபிடுகய. 

அடிதமர்கனநப் யமறுத்டணட்டில் அபர்கள் கங்கள் டமகண 

குபிபதுற்யப்  இங்கநில் யசமல்ப் யற்றுள்நது. 

யணய்ப்யமனள் மதமரின் அண்ணனக் கமபர்கள் 

சயவ்கபந்டமங்கயத னத்டடனக் கண்ளன் ன் யகழ்ந்டது 

ன்னடச் கசக்கயனமர் யனணமன் இகடம கூறுகயமர்: 

 கனனேனக் கமபமநர் னகயடமளது  யன்க    

        (ய.ன. யணய்ப்யமனள் – 7) 

‘உள் ணகயளம்‘  ன் இண்டு யசமற்களும் ஆழ்ந்து சயந்டயப்டற்குரித. 

கம் குபிப்பர்கநின் சயத்டத்டயன் உள்கந யன்று, ‘கம் குபிப்னடக் 

கண்டு ணகயழ்கயன் இனபன்‘ ன்று யமனள் கூறுபர்களும் உண்டு. 
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அவ்பமறு யகமள்நமணல் இந்ட ணகயழ்ச்சயனதக் கம் குபிப்மனக்கக 

ற்யமல் ன் ன்று சயந்டயக்கத் கடமன்றுகயது. ணத்டயல் ணகயழ்ச்சய 

கடமன் கபண்டுணமமல் அடற்குக் கமஞம் னத்கட இனக்கக் கூடித 

யமனநமகளம் இனக்கமம்; அகத்டயலும் அக்கமஞம் இனக்கமம். 

உள்ணகயழ்டல் ன்று கூறுபடன் கமஞம் ன்? அப்டிதமமல் யபநி 

ணகயழ்ச்சய ன்று கடனும் உண்ம? உண்டு ன்று யனப்டயல் டபறு 

இல்ன. ணம் னணம், அகணம், ஆழ்ணம், ன்று னென்று 

யனதில் இதங்குகயது. இந்ட ஆழ்ணம் சயத்டத்டயன் யசதற்மமகும். 

சமடமஞ யனதில் ஆழ்ணத்டயல் த்டனகத என யகழ்ச்சயனேம் 

நிடயல் கடமன்றுபது இல்ன. உகயனக் கயனக்கும் ணகயழ்ச்சய 

னணத்டயல் கடமன்றும் ணகயழ்ச்சயதமகும். அது ணயகச் சமடமஞணமமது: 

யன தில்மடது. இங்கு அடிகநமர் தன்டுத்தும் ‘ணகயளம்‘ ன் 

யசமல்லுக்கு உண்னணதம யமனள் ஆந்டம் ன்டமகும். கம் 

குபிந்டளன் உள்கந ஆந்டம் ற்டுகயது. இந்ட ஆந்டம் 

னப்யமனள்கநமகம அல்து ம்னனத கற்னதிமகம 

அல்து யமயனன்கநின் பனயதிகம கயனப்து அன்று. 

ஆககபடமன், ‘உள் ணகயளம்‘ ன்று கூயமர். கம் குபிபமர் உள் 

ணகயழ்ச்சய ன்மல் கம் குபிடமகயத யசதல், உள்கந ஆந்டத்னட 

உண்மக்குகயன்து. இவ்பமறு யமனள் கூறுபது ஏநள இக்கஞ 

பம்னக் கந்து இனப்டமதினும் இப்யமனள் கூறுபடமல் டபறு 

இல்னயதன்க கடமன்றுகயது. 
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 இவ்படிதில் என டிச்சயப்னக் கமஞப்டுகயது. உக 

பமழ்க்னகதில் யனம்மம னச்யசதல்கள் அகத்டயல் (ஆழ் 

ணத்டயல்) வ்பிட ணமறுமட்னனேம் உண்மக்குபடயல்ன. கமஞம், 

னச்யசதல்கள் வ்பிட உள்நடீுணயன்ய பமமதணமக னக்கம் 

கமஞணமக னயறுபடமல் ணத்டயல் வ்பிட ணமற்த்னடனேம் 

உண்மக்குபடயல்ன. ஆமல், இங்கு ஆழ்ணத்டயல் ஆந்டம் 

ண்மகயது ன்மல் கம் குபிடலுக்கும் இடற்குனள்ந யடமர்ன 

அயதகபண்டும். ஆன்ணமக்கநின் உள்கநயன்று இனபன் ணகயழ்கயமன் 

ன் யமனள் ற்னனதடமக இல்ன. ல்மபற்னனேம் கந்து 

யற்கயன் எனபன் ணகயழ்கயமன் ன்று யசமல்பதும் யமனந்துணமறு 

இல்ன. கபடமன், கணக கூயத னனதில் இங்கு யமனள் 

யகமள்நப்டுகயது. 

 சயம் குபிபமர் ஏங்குபிக்கும் சரகமன் கனல் யபல்க (10) 

 கம் குபிடல் யமதுபமக யஞ்சுக்கு கக குபிடமகும். சயம் 

குபிபமர் ன்று கூயதடன் பிநக்கம், யஞ்சுக்கு கக குபிடனகதம, 

யற்யக்கு கக குபிடனகதம அல்மணல் டனக்கு கணக 

குபிடனக் குயப்டமகும். 

 இடனுனத அடிப்னனத சற்றுச் சயந்டயக்க கபண்டும். 

யஞ்சுக்கு கக னககனநக் குபித்டலும், யற்யக்கு கக – ஆக்ஜம 

சக்கத்டயற்கு கக – குபித்டலும், டனக்குகணக குபித்டலும் ஆகயத 

னென்று னனகள் உண்டு. உக இதயல் மம் எனபன எனபர் 
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பஞங்கும்கமது யஞ்சுக்கு கக னகனதக் குபித்து பஞங்குகயகமம். 

யரிதபர்கள், ஜமிகள் ஆகயதபர்கனநக் கமடம்கமது னனப 

ணத்டயதில் னககனநக் குபித்து பஞங்குடல் என னனதமகும். 

டனக்கு கணக னககனநக் குபித்து பஞங்குடல் இனபனப் 

கமற்ணட்டுகண உரிதடமகும். உகயதல் னனதிற் மர்த்டமலும் 

டனக்கு கணக னககனநத் தூக்குகயன்பன் டன்மல் என்றும் 

னடிதமது ன்னட அயபிப்டற்கு இடனப் தன்டுத்துகயன்மன். 

ீரில் னெழ்குபன் னககனந கணக தூக்குபடன் கமஞம், டன்மல் 

இி ணீந னடிதமது ன்னட உஞர்ந்டகட தமகும். ஆககப, ிர் 

உடபினத மடும்கமது னகனத கணக தூக்குடனகத இன்றும் 

கமண்கயன்கமம். ந்டங்கநியனந்து ணீந னடிதமது ன்னட உஞர்ந்ட 

ஆன்ணம இனபிம் சஞமகடய அனந்து, அந்டச் சஞமகடய 

அனந்த்டனட ணத்டமல் ணட்டுணயன்ய, உமலும் கமட்டுபடற்குரித 

அயகுயடமன் னககனந கணக தூக்குபடமகும். இந்ட யனதில்டமன் 

இனபன் ஆட்யகமள்ந ஏகமடி பனகயமன் ன்னட ணகமமட 

யகழ்ச்சய என்மல் அயந்துயகமள்ந னடினேம். துச்சமடன் துகயல் 

உரிதத் யடமங்கயதகமது, யண்களுக்குரித இதற்னககதமடு 

டயயமநடய டன் இனதிலுள்ந உனனதத் டன் னககநமல் இறுக்கயப் 

ிடித்துக்யகமள்ந னதல்கயமள். அந்டப் கமமட்ம் 

யகழ்கயன்பனதில் கண்ஞன் கடமன்பில்ன. டன் னதற்சய 

யக்கமது ன்று கண் மஞ்சமய டன் இண்டு னககனநனேம் கணக 

தூக்கய ‘ககமபிந்டம‘ ன்ளன் கண்ஞிமின் கனனஞ, யபள்நணமக 
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அபள்ணமட்டுப் மய்கயன்து. துச்சமடன் உரிதஉரித தற்றுக்கஞக்கம 

னனபகள் கடமன்ய. இனபிம் உண்னணதமகச் சண் 

அனந்டபர்கள் இண்டு னககனநனேம் சயத்டயன்கணல் தூக்கயக் குபித்டல் 

என்றுடமன் சரிதம பனயதமகும். இடனக் கூபந்ட அடிகநமர் ‘சயம் 

குபிப்மர்‘ ன்று யசமல்மணல் ‘குபிபமர்‘ ன்க யசமல்பது 

சயந்டயப்டற்குரிதது. ணத்டயல் யனந்து; ின்ன னககனநக் குபிப்து, 

னளபதும் க்குபம் அனதமட உதிர்கநின் யசதமகும். டற்கமடம், 

டன்னுனத னதற்சய ன் இண்டிமல் பினநபது குபிப்டமகும். 

டற்கமடம் இனந்து, ‘டமன்‘ ன் யனள இன்ய, டன்னதற்சய 

இல்மடகமது னககள் டமகண என்று குபிபது க்குபம் அனந்ட 

ஆன்ணமக்கநின் இதல்மகும். அடனக் குயப்மல் உஞர்த்டக ‘சயம் 

குபிபமர்‘ ன்று யசமல்கயமர் அடிகநமர். 

 இந்ட அடிதில் உள்ந ‘ஏங்குபிக்கும்‘ ன் யசமல் ஆனணம 

யமனளுனதடமகும். ீனக்குள் னெழ்குபன் இித் டன் னதற்சயதமல் 

கணக தூக்கயதளன், கனதில் யற்பர்கள் அந்டக் னககனநப் 

ிடித்து அபனக் கனகதற்றுகயமர்கள். அகடகமப் ிபிப் 

யனங்கயல் அணயழ்ந்துயகமண்டினப்பன், கபறு பனயகத இல்ன 

ன்னட உஞர்ந்து, ‘உன் டயனபடிககந சஞம்‘ ன்று ண, யணமனய, 

யணய்கநமல் துடயத்ட அந்ட பிமடிகத சயத்டயன் கணக னககள் குபித, 

அபர்கனநப் ிபிக் கயயனந்து தூக்கயபிடுகயமன் இனபன், 
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ிபி னும் ஆழ்கயயனந்து டன்டயனபடிக்கு இனபன் ற்றுபனட 

‘ஏங்குபிக்கும்‘ ன் யசமல்மற் குயப்ிடுகயமர். 

 ஈசன் அடிகமற்ய ந்னட அடி கமற்ய     

 கடசன் அடிகமற்ய சயபன் கசபடி கமற்ய     

 கதத்கட யன் யணன் அடி கமற்ய      

 ணமதப் ிப்ன அறுக்கும் ணன்ன் அடி கமற்ய     

 சரர் ஆர் யனந்துன ம் கடபன் அடி கமற்ய    (11-15) 

 ன்டமக ‘மடன் டமள் பமழ்க‘ த் யடமங்கய, ‘கடபன் அடி 

கமற்ய‘ ன்று னடிகய பன டயனந்து அடிகநில் டயனபடினதகத 

குயக்கயன்மர் அடிகநமர்.  

 மம், னொம் கந்து யற்கயன் ம்யமனனநத் டயதமித்டல் 

ல்கமனக்கும் னடிதமனணதமல், அபபர்கள் ணயனக்ககற் கடம 

ஏர் உனபத்னட அந்டப் ம்யமனளுக்குத் டந்து டம் ணத்டயல் 

இனத்டயக் யகமள்கயன்ர். ணிடர்கள் ம்யமனளுக்கு ணிட 

படிபம்டமன் டனடினேம் ன்று பிகபகமந்டனம் கூயச் யசல்கயமர். 

இந்து ணடம் ன் யமதுப் யதரில் அங்கும் னசப, னபஞப, 

யகௌணம, சமக்ட, கமஞம த்தம் னடயத சணதப் ிரிளகளுள் 

இனபனுக்குப் ல்கபறு படிபங்கள் டந்துள்நர். கணற்கண் 

ிரிளகநில் எக ிரிபிர்கூ அபர்கநது சணத னெர்த்டயக்குப் 

கபறு படிபங்கனந அனணத்துள்நர். டங்க ஆஞங்கள் 

ல்கபறு பனகதமகக் கமட்சய அநித்டமலும், அபற்யன் 
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னெப்யமனநமகத் டங்கம் என்று ணட்டுகண இனப்துகம, கபறு 

படிபங்கநில் கமஞப்டினும் னெப்யமனநமக இனப்பன் இனபன் 

எனபக ஆபமன். இனட ன்கு அயந்ட ம் னன்கமர் இந்ட ல்ம 

படிபங்களுக்கும் டயனபடிகனந அனணத்டர். அனணத்த்கடமடுணட்டும் 

அல்மணல் ல்ம உதிர்களுக்கும் ற்றுக்ககமமக அனக்கம் 

டக்கூடிதது இத் டயனபடிககந ன்றும் கூயர். கபறுபனகதமகக் 

கூ கபண்டுணமமல், டயனபனளுக்குத் டயனபடி ன்து 

ரிதமதச்யசமல்மக (என யமனள் குயத்ட இன யசமல்மக) 

பனங்கப்யற்து ன்று யனப்டயல் டபறு இல்ன.  

 எவ்யபமனபனனத பமழ்க்னகதிலும் த்டனகதம 

சந்டர்ப்ங்கநில் இனபன் துனஞனத மடுகயன்கமம். அவ்பப்கமது 

அந்டத் டயனபனள் துனஞதமக பந்து துதத்னடப் கமக்குபதுன் 

ணகயழ்ச்சயனதனேம் டனகயன்து. கப, எனபனனத பமழ்மள் 

னளபடயலும் துதத்னடப் கமக்குபடற்கும், அனணடயனதத் 

டனபடற்கும், இறுடயதமக படீுகற்ன ல்குபடற்கும் கமஞணமக 

இனப்து டயனபனள் என்கதமகும். ன்ய உனதபர்கள், எக என 

உகமம் யசய்டபர்கனநக்கூ, பமழ்மள் உள்நபன ணக்கக் கூமது 

ன்று குள் கட்னந இடுகயது. யசய்ந்ன்ய ணத்டல் ணமயனம் 

மடகம் ன்றும் குள் கூறுகயது. அப்டிதமமல், ிபிகடமறும் 

பனம் துன்ங்கனந ீக்கய, இந்ட ஆன்ணமனப கணலும் கணலும் 

உதர்த்டயச் யசன்று, இறுடயதமக படீுகற்ன ல்கும் டயனபனனந என 
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னனக்குப் டயமகப் டயனந்து னன அந்டத் டயனபடி பமழ்க, 

யபல்க ன்று கூறுபடயல் பிதப்ன என்றும் இல்ன.  

 ஆமட இன்ம் அனளும் ணன கமற்ய   (16) 

 இன்ம், துன்ம் இண்டுக்குகண ஏர் இதல்ன உண்டு. என 

குயப்ிட் அநளக்குப் ிகு இன்னம் சயத்துபிடும். அணயழ்டணமக 

இனப்ினும் அது யடபிட்த் யடமங்கயபிடும். ஆமல், இனபன் 

டனகயன் இன்ம் – ஆந்டம் – யடபிட்மடடமய். குனதமடடமய். 

ன்றும் உள்நடமய் இனத்டமக ‘ஆமட இன்ம்‘ ன்மர். ஆமட 

ன்று யடமங்கயதடமல் னென்மபது சரரில் கணமனதமக அனளும் 

ன்மகம ன்று இடனப் மமட்டுபர்களும் உண்டு. 

டயனபமசகத்னடப் யமறுத்டணட்டில், அது இந்ட இக்கஞத்டயற்கு 

அப்மற்ட்து ன்னட ணந்துபிமகமது. ‘அனளும்‘ ன் 

யசமல்யமல் என யனம் கனத்னட பிநக்குகயமர் அடிகநமர். 

அன்னக்கு கணற்ட்து அனள் ன்னட மம் அனபனம் அயகபமம். 

 சணதங்கநில் அன்ன கடமன்க் கமஞம் இத்ட மசம் அல்து 

அபர்கள் யசய்ட ன்கள் ன்னப ஆகும். ஆமல், அனனநப் 

யமறுத்டணட்டில் வ்பிடத் யடமர்னம் இல்மடபர்கள் ணமட்டும், 

டகுடயற்ய ஆமதமணற் சுப்கட அனநமகும். இந்ட உதிர்கள் ல்மம் 

இனபமல் இந்ட உகத்டயல் னக்கப்ட்னப ஆகும். அபன் டத் 

டனு, கஞ, னப, கமகங்கனந அனுபிக்கயன். இந்டப் 

யமனள்கள் அபன் டந்டனப ன் யனள என சயயதுணயன்ய ர் 



64 
 

பமழ்கயன்ர். கடம இபற்ன ல்மம் டமகண டணது னதற்சயதமல், 

அயபின் டயத்டமல் னத்துக் யகமண்டமக யனக்கயபர்களும் 

உண்டு. ஆழ்ந்து சயந்டயக்கயன்பர்கள் ஆழ்ந்து சயந்டயக்கயன்பர்கள் 

ணட்டுகண என்ன பிநங்கயக் யகமள்ந னடினேம். இவ்பநள யமனள்கள் 

யனந்டயனந்தும் இபற்யயனந்து இன்ம் யறுபயடன்து 

ல்கமனக்கும் இதமட கமரிதம். ககமடிக்கஞக்கம யமனனநப் 

யற்பர்களும் தூங்கக்கூ னடிதமணற் தூக்க ணமத்டயனதின் 

துனஞனத மடுபது கண்கூடு. இது குயத்கட பள்ளுபப் கமசமன்,  

 பகுத்டமன் பகுத்ட பனகதல்மல் ககமடி     

 யடமகுத்டமர்க்கும் துய்த்டல் அரிது       

          (குள் – 377)      

ன்று கூயப்கமமர். யமனள்கனநப் யற்றுபிட்மல் ணட்டும் இன்ம் 

கயனத்துபிமது. அடிகநமர் இத்டன கனத்துகனநனேம் உள்நக்கய, 

‘ஆமட இன்ம்‘ ன்றும், ம்னனத டகுடயனதகூப் மமணல் 

இனபன் ‘அனள்கயன்மன் ன்றும் கூயமர். உகயல் பமளம் ணக்கு 

ணக்குன என்றுண்டு. மம் என்ன அனுபத்துக் யகமண்டு 

இனக்கும்கமகடகூ ‘இந்ட இன்ம் யடமர்ந்து கயனக்குணம?, 

ணறுடினேம் கயனக்குணம?‘ ன் தப் டுபர்கனநப் மர்த்து, அனணடய 

டனம் னனதில் இனபன் ‘ணன‘ ன்கயமர். ணனதில் 

கமஞப்டும் குடய கமற்ங்கும், கமஞமணல் ணண்டள் அளந்டயத குடய 

னக்கமற்ங்கும் இனப்துகமல் இனபன் இப்கமடனநித இன்ம் 
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கமற்ங்கு, இி அனநப்கமபது னக்கமற்ங்கு ன்று 

யனக்கும்கமது அந்ட தம் ீங்கயபிடுகயது. 

 சயபன் அபன் ன் சயந்னடனேள் யன் அடமல்    

 அபன் அனநமக அபன் டமள் பஞங்கய 

 சயந்னட ணகயனச் சயபனமஞம் டன்ன      

 னந்னட பின னளதும் ஏத, உனப்ன் தமன்   (17-20) 

 சயபன் அபன் ன் சயந்னடனேள் யன்மன் ன்து னக்கயதணம 

குடயதமகும். சமடமஞ ணக்களுக்குக்கூ பமழ்க்னகதில் கமஞ 

கமரிதம் யசமல் னடிதமடடி டயடீயன்று ணத்டயல் ல்னதற் 

ணகயழ்ச்சய கடமன்றுபதும் உண்டு; ல்னதற் துதம் ற்டுபதும் 

உண்டு. கக்ஸ்ிதரின் ‘யபிஸ் க பர்த்டகன்‘ (Merchant of Venice) 

ன் மகத்டயன் யடமக்ககண இந்ட உண்னணனத பிநக்கும். 

இவ்பமறு கடமன்றுகய கமஞத்டமல் ீண்டு யனய னடிதமணல் 

பினபில் ணனந்துபிடும். ணத்டயல் கடமன்றும் இபற்ன ணகயழ்ச்சய 

ன்கம துதம் ன்கம கூறுகயகமம். இடன் டயமக ணத்னடக் 

கந்துயற்கும் சயத்டத்டயல் கடமன்றுபனட இச்யசமற்கநமல் 

குயப்டயல்ன. அடன ஆந்டம் அல்து கரின்ம் ன்க 

குயக்கயகமம். கடமன்யத ஆந்டம் அல்து கரின்ம் யனதமக 

சயத்டத்டயன் ஆனத்டயல் யற்டமல் சற்று யன்று யடமிக்க கபண்டும். 

அடி ணத்டயன் ஆனத்டயல் இனப்து சயத்டம். அந்டச் சயத்டத்டயன் 

ஆனத்டயல் கரின்ம் கடமன் கபண்டுணமமல் அனடத் 
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கடமற்றுபிக்கும் ஆற்ல் ம்ணயத்டயல் இல்ன. அகணத்டயற்கு 

அப்மல் யசல்பது இதமட கமரிதம். ணகமக்ள், கதமகயகள், ஜமிகள் 

ஆகயதபர்கள்ணட்டுகண சயத்டத்னட ஆளும் ஆற்ல் யற்பர்கள். அந்ட 

ஆனணம சயத்டத்டயன் அடிப்குடயதில் யனத்ட கரின்ம் இனப்டமகப் 

கசுகயமர் அடிகநமர். ‘சயபன் அபன் ன் சயந்னடனேள் யன் அடமல்‘ 

ன்று யசமல்கயமக அடன வ்பமறு கண்மர்? 

டயனப்யனந்துனதில் குனந்ட ணத்டடிதில், இனபன் 

ஜமமசயரிதமகத் கடமன்ய த, ஸ்ரிச, டயனபடி டீட்னசகள் 

டந்டிகு ணமயனம் அயஜமகயத அடிகநமர் டம்னனத னனத ண 

யனக்கும், னடயத ணயனக்கும் உள்ந கபறுமட்ன உஞர்கயமர். 

னன்ன ணத்டயன் ணீது கூ ட்சய யசலுத்துபது கடிணமக இனந்டது. 

இப்கமகட னணன்ம் (External Mind), அகணம் (Internal mind), சயத்டத்டயன் 

கணற்குடய (Deeper Conscious mind) ன் மன்னகனேம் ஆந னடிகயது. 

டமல் இது னடிகயது ன்று சயந்டயக்க யடமங்கயத என 

பிமடிதிககத உஞர்ந்துபிடுகயமர் அடிகநமர். குனந்ட ணத்டடிதில் 

குனமக பந்டபன் இன்மர் ன்னட னரிந்துயகமள்ந னடிகயது. 

அபனுனத டயனபடியதமன்று னணயதில் டயந்டயனக்கயது. 

அப்டிதமமல் ணிடன் ன்றுடமக யனத்டயனக்க கபண்டும். இந்ட 

ணிட உகமடு இனப்பன் இனபன் ன்னட அடிகநமர் 

யடரிந்துயகமண்மர். இவ்பமறு ணிட உகமடு அபன் பந்டது டன் 

டகுடய கமக்கய அன்று; இனபின் கனநமல் னயற்து ன் 

ண்ஞம் பந்டளன் யணய் பிடயர்த்துப் கமகயமர் இடன,  
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 கபிலும் கடபர்க்கு அரிதமய் கமற்ய     

 பிலும் மகதற்கு அனநின கமற்ய     

        (டயனபமச : 4-143 – 144) 

ன்று உள்ளுனகயப் மடுகயன்மர். இதல்மககப ணயக உதர்ந்டபமகயத 

யனணமனனேம், ல்ன ணீயத் டமழ்ந்துள்ந டம் இதல்னனேம் 

சயந்டயக்கயமர். அந்ட இன்ம் டணக்கு ப்டி பந்டது ன்று யனக்கயமர். 

அந்ட பிமடிகத என்று உறுடயதமகயது. இதுபனதில் டம்னனத 

அடயகம ல்னக்கு உட்ட்டினந்ட னணம், அகணம், சயத்டம் 

ஆகயதனப இப்கமது இனபின் அடயகம ல்னக்குள் 

யசன்றுபிட் ன்னட உஞர்ந்து, ‘சயபன் அபன் ன் சயந்னடனேள் 

யன் அடமல்‘ ன்மர். ‘யன்‘ ன் யசமல்ன ணயக ஆழ்ந்து 

ண்ஞில் கபண்டும்.  சணதங்கநில் னனத அனுபத்டயல் 

இனதனுபம் என சய பிமடிகள் பந்து கமபது உண்டு. அபன் 

உள்கந பந்டகமது ற்ட் அனணடய, ஆந்டம் பினபிககத 

இனக்கப்டுபடமல் அபன் ம்னணபிட்டு ீங்கயபிட்மன் ன்னட 

அயந்துயகமள்ந னடிகயது. அபன் ப்கமது பனபமன். ப்டி 

பனபமன் ன்யல்மம் அயபது இதமட கமரிதம். இக்கனத்னடக் 

கம்மர்,  

 பமமகட பபல்மய், பந்டமய்கம பமமடமய்     

        (கம்ன் : ஆண் – 1-54) 
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ன்றும் கூறுகயமர். இனட ணத்டயல் யகமண்மல், சயபன் அபன் ன் 

சயந்னடனேள் யன், ன்னக்குகண ீங்கமது யன், கமஞத்டமல் 

சயபனமஞத்னடச் யசமல்ப் கமகயகன் ன்று யடமங்குகயமர். அபன் 

சயந்னடனேள் யன் கமஞத்டயமல் அபனுனத யனனணனத உனக்க 

னடிந்டது ன்கயமர். ‘சயபன் அபன் ன் சயந்னடனேள் யன் அடமல் 

அபன் அனநமக அபன் டமள்பஞங்கயச் சயந்னட ணகயழ்ச் சயபனமஞம் 

டன்ன னந்னட பின னளதும் ஏத உனப்ன் தமன்‘ ன் 

குடயதில் சயபனமஞத்னடச் யசமல்ப்கமகயகன் ன்கயமர். அடயல் 

சயந்னட ணகயழ்ச்சய ன்? ன்றும் உள்நபமகயத இனபனுனத 

யனனணனத ஆமய்ந்து, சயந்டயத்து, அயபது என னன, அயள, 

ஆமய்ச்சய ன்பற்ன னெட்னகட்டி னபத்துபிட்டு அனுப ரீடயதமக 

அனுபிப்து ணற்யமன னன, இந்ட அனுபத்டயற்குக் கமஞ 

கமரிதகணம பிநக்ககணம கூ னடிதமது. 

 என்ன உனத்டமல் யசபிபனயப் னகுந்து, அது னணத்னட 

ணகயழ்ச்சயக்கு உள்நமக்கமம். அடற்கப்மல் கமபது கடிம். கமடல் 

என்யல்ணட்டும் ம்னனுக்கும் இன்ம் உண்டு ன்கயமர் பள்ளுபப் 

கமசமன். அங்ககனேம் கூ யமயகநின் உடபிதிமல் ற்டும் 

இன்த்னடப்ற்யப் கசயமகடபி அகணத்டயன் ஆனத்டயல் கடமன்றும் 

உஞர்ச்சயனதப் ற்யப் கசபில்ன. அது கயனக்கக்கூடித எக இம் 

இனதனுபம்டமன். ஆக, சயபனமஞத்னட உனக்க கபண்டுயணன்று 

கனடயகன்; உனக்கத் யடமங்கயகன்; ன் அடயசதம்! உனக்க 
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உனக்க ன் னணம் ணகயழ்ந்டது; அகணம் ணகயழ்ந்டது; சயத்டத்டயன் 

கணற்குடய ணகயழ்ந்டது; சயத்டத்டயன் அடிப்குடயனேம் ணகயழ்ந்டது. அந்ட 

அனுபம் ப்டி பந்டது ன்று ககட்மனக்கு பின கூறுபர்கம, 

‘அபன் ன் சயந்னடனேள் யன் அடமல்‘ ன்று கூறுபடமல் 

சயந்னடக்குத் டயனபடி சம்ந்டம் ற்டுகயது. கப, சயபனமஞத்னட 

உனக்க னடிகயன்து. அப்டிச் யசமல்லும்கமது சயந்னடதின் ஆனத்டயல் 

இன்னம் ற்டுகயது ன் டம் அனுபத்னடப் டிப்டிதமகச் 

யசமல்கயமர். 

 இி, சயபனமஞத்னட உனப்டமல் உடிப் மக, 

சயந்னடதில் ஆந்டம் உண்மகயது. இனட அல்மணல் ீண் கமப் 

ன் என்றும் பினநகயது. அது ன் தன் யடரினேணம? னந்னட 

பின னளபதும் ஏய்ந்டடமம்.  

னந்னட பின னளதும் ன்று கூறுபடமல் சஞ்சயடம், 

ிமத்துபம் ஆகயத இண்னனேம் கூயமமதிற்று. ஆககப, 

இண்னனேம் கூயமமதிற்று. ஆககப, இனபனுனத 

யனனணனதக் கூத் யடமங்கயமல் சயந்னட ணகயழ்ள ன் உடிப் 

தனும், பினக்கனயள ன் ீண் கமப் தனும் ற்டுபனட 

அடிகநமர் பயனேறுத்துகயன்மர். இனட பிநங்கயக்யகமள்பது நிது. 

கடன உண்டம்கமது அடன் சுனப கமஞணமக ணத்டயல் ணகயழ்ச்சய 

ற்டுகயது; அகட கடன் ின்ர் ணனந்டமகளம் இனந்து கமனதக் 
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குஞப்டுத்துகயது. கடன் கமல் இனப்து இனபன் யனனண. அனட 

உண்து இனபன் யனனணனதப் கசுபது கமன்டமகும். 

அயள பநர்ந்துபிட் இக்கமத்டயல் ம்னனத 

னதற்சயதமககத னடனேம் சமடயத்துபிமம் ன்று யனக்கயன் 

ர் உண்டு. அனகுனதம பிஞ்ஜமிகளும் இக்கனத்துக்கு 

உன்மதிர். ஆமல், ன்ஸ்டின் கமன் பிஞ்ஜம 

கணனடகளும், அடிகநமர் கமன் அனநமநர்களும் ணிட அயபின் 

ல்ன, ணிட ணத்டயன் ல்ன ன் இண்னனேம் ன்கு 

அயந்டயனந்டமர்கள். அபர்கள் ல்மபற்னனேம் மகண யசய்து பி 

னடினேம் ன்று கனடயததும் இல்ன;  யசமல்யததும் இல்ன.    

ந்டப் யமனனந அறுபன யசய்த கபண்டுகணம அகட 

யமனனந பினடக்க கபண்டும். அது யல்மக இனப்ினும் அல்து 

கபறு ந்டத் டமிதணமக இனப்ினும் என சயயடநள பதயல் 

பினடத்துத் டண்ஞரீ் மய்ச்சயக் யகமண்டு ப கபண்டும். அத் டமிதம், 

திமக னனநத்து,  கடயர்கள் பிட்டு, எவ்யபமன்யலும் தற்றுக் 

கஞக்கம டமிதங்கள் டனபனட மம் அனுபத்டயல் அயகபமம். 

இந்டச யசதயற் கூ ம்னனத அயபிற்கும், அனுபத்டயற்கும் 

அப்மற்ட்  யகழ்ச்சயகள் னகுந்துபிடுகயன். சரிதம யனம், 

சரிதம பினடனேம், டண்ஞரீ் மய்ச்சுடல் கமன் அனத்தும் சரிதமக 

இனப்ினும் பினநச்சல் டமகப் (சமபிதமகப்) கமபதும் உண்டு. இது 

இன்னம் பினநச்சல் டமகப் (சமபிதமகப்) கமபதும் உண்டு. இது 
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இன்னம் னயறுகயன் என்மகும். ஆமல், யல் கபண்டுகபமர் 

யல் பினடனதப் னணயதில் பினடக்ககபண்டும் ன்னட 

ணறுத்டமகமது. அகடகம அபன் டயனபடிகனந பஞங்குடல் ஆகயத 

தனப் யகபண்டுணமமற்கூ அடற்கும் அபன் அனள் கபண்டும். 

அபன் அனள் இல்மணல் மம் பஞங்க னடிதமடம? னடினேம். 

பஞங்குடல் ஆகயத யசதலுக்குக் கர்த்டம மம் டமக? ஆககப 

உறுடயப்மட்கமடு பஞங்கத் யடமங்கயமல் பஞங்கமம். ஆமல், 

அடமல் கயனக்கும் தன் இமபஞன் னடயகதமர் யற் 

தகதமகும். அந்டப் தன் ன்னண பினநப்து இல்ன. ஆககப 

பஞங்குடல் ஆகயத யசதலுக்கு மகண கர்த்டமபமக இனப்ினும், 

யடமங்கும்யமளகட டயனபடிகனநச் சஞம் னகுந்துபிட்மர் வ்பிடச் 

சயக்கலுணயன்யத் டயனபனனநப் யனடினேம். கப, பஞங்குடல் 

ஆகயத  யசதலுக்குக்கூ அபன் அனள் கபண்டும் ன்கயமர். அபன் 

அனநமல் பஞங்குடல் ஆகயத யசதல் னககூடுணமமல் சயந்னட 

ணகயழ்டல் ஆகயத அண்னணப் தனனேம், பின கனயடமகயத ீண் 

கமப் தனனேம் டபமது அநிக்கும் ன்னடக் குயப்மல் உஞர்த்ட 

பந்ட அடிகநமர், ‘அபன் அனநமக அபன் டமள் பஞங்கய‘ ன்மர். 

சயந்னட ணகயனச் சயபனமஞம் டன்ன      

 னந்னட பின னளபதும் ஏத உனப்ன் தமன் 

ன் அடிகநில் பனம் ‘உனப்ன் தமன்‘ ன் இண்டு யசமற்கனந 

ஆழ்ந்து கமண்ல் கபண்டும். தமன் ன் டன்னண எனனணப் யதனம் 
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‘உனப்ன்‘ ன் டன்னண எனனண பினனற்றும் இன்னும் 

னனக்கத்டயலுள்ந யசமற்கள் ஆகும். இன்று தமமபது எனபர் இவ்பமறு 

யசமன்மல் யரிதபர்கள் கடிந்துயகமள்பமர்கள். ‘தமன் யசமல்கயகன்‘ 

ன்து அகங்கமத்டயன் யபநிப்மடு அல்பம?  

 ணமயனம் கல்பிதமநமகளம், கபிஜமகளம், 

னடனணச்சமகளம் இனந்ட டயனபமடளெர், அனணச்சமக 

இனந்டயமளது ‘தமன் யசமல்கயகன், இடன்டி யசய்க‘ ன்று  

சணதங்கநில் ஆனஞதிட்டினப்மர். அங்கக தமன் ன்து டயனபமடளெர் 

ன் ணிடனக் குயக்கபில்ன. அபர் கணற்யகமண் டபினதக் 

குயத்ட டமகும். ஆக, ணந்ட ணடயகள் ஆகயத எனசயனத் டபி 

னகதமனப் யமறுத்டணட்டில் டபிதில் இனப்பர்கள் தமன் ன்று 

யசமல்படற்கும், டயனண துளகண இல்மடபர்கள் டம்னணப் யரிடமக 

ணடயத்துக் யகமண்டு தமன் ன்று யசமல்படற்குனள்ந கபறுமட்ன 

அயத னடினேம். அனணச்சமக இனந்டகமது ‘தமன் உனக்கயகன்‘ 

ன்று அடிகநமர் கூயதினந்டமல் அது அபனனத டபிதின் 

அடிப்னதமக பந்ட கூற்மகும். இப்கமது ‘உனப்ன் தமன்‘ ன்று 

சயந்டயப்டயல் டபறு இல்ன. ணக்கு என குனப்ம் பமணல் இனக்க 

அடிகநமக அடற்கு பிநக்கம் டனகயமர். சயபன் டமக பந்து ன் 

உள்நத்துள் னகுந்து இங்கககத டங்கயபிட் கமஞத்டமல் ன்னுனத 

யமய, னன்கள், ன்னுனத யசமற்கள் ஆகயத அனத்தும் னனத 

டயனபமடளெனுனத உனதல். சயபன் சயந்னடனேள் யன் அடமல் 
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‘உனப்ன் தமன்‘ ன்கயகமது இபர் சயபனுனத கனபிதமக யன்று 

கூறுகயமர் ன்னட உஞ னடிகயது. இனபன் யனனணனதச் 

சமடமஞ ணிடர்கள் அயதகபம, கூகபம இதமது. அபனுனத 

அனனநப் யற்பர்ககந அடனச் யசய்த னடினேம். சஞ்சயடம், 

ிமத்துபம் ஆகயத இனபினகனநனேம் கமக்கக் கூடிதபன் 

இனபன் எனபக ஆபமன். தமன் சயபனமஞத்னட உனப்டமல் 

ன்னுனத னந்னட பினகள் னளபதுணமக அற்றுபிட் ன்று 

அடிகநமர் கூறுபடமல் டம் உள்நத்துள்கந இனப்பன் இனபன்டமன் 

ன்னட உறுடயடுத்துகயமர்.  

 ஏத உனப்ன் தமன்‘ ன் யடமரில் ஏத ன் பினயதச்சம் 

உனப்ன் ன் பினயகமண்டு னடிகயது. அப்டிதமமல், ஏத 

ன்று யசமல்லுக்கு ‘எனயனேம்டி‘  ன்று யமனள் யகமண்மல், 

பினகள் இி ஏய்படற்கமகச் சயபனமஞத்னட உனப்ன் ன்று 

னடினேம். இவ்பமறு யமனள் யகமண்மல் உனத்டன் தமககப 

பின ஏய்ந்டது ன்று யமனள் யகமள்ந கரிடும். அப்டிதமமல், 

பின ஏய்ந்டனணதமல் சயபனமஞம் உனக்கப்ட்டம? அல்து 

சயபனமஞத்னட உனத்டடமல் பின ஏய்ந்டடம? ன் 

பினக்களுக்கு பினகமஞ னற்ட்மல் ஏர் அற்னடணம யமனள் 

கயனக்கயன்து. ‘ஏத‘ ன் பினயதச்சத்டயற்கு ஏய்ந்த்டமல் ன்றும், 

ஏய்பமன்கபண்டி ன்றும் யமனள் யகமள்நமம். சயபனமஞத்னட 

னடன்னடமக உனத்டபர் அடிகநமர்; அபனக்குப் ின்ர் 
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ல்மதிபர் அடன உனக்கயன்ர். னடயல் உனத்டபர், ின்ர் 

அடன உனப்பர்கள் ஆகயத இனசமனக்கும் யமனந்ட ‘ஏத‘ ன் 

யசமல் தன்டுத்டப் யற்றுள்நது. அடிகநமனப் யமறுத்ட ணட்டில் 

குனபின் டயனபடி ட்டு, னந்னட பின னளதும் ‘ஏய்ந்த்டமல்‘ 

சயபனமஞத்னட உனப்ன் ன்மர். னகதமனப் யமறுத்டணட்டில் 

னந்னட பின னளதும் ‘ஏய்பமன்கபண்டி‘ சயபனமஞத்னட உனப்ர் 

ன்மர். 

 கண் தடமன் டன் கனனஞக்கண் கமட் பந்து ய்டய   

 ண்டடற்கு ட்ம னயல் ஆர் கனல் இனஞ்சய    

 பிண் யனந்து ணண் யனந்து ணயக்கமய் பிநங்கு எநிதமய்  

 ண் இந்து ல்ன இதமடமக யன் யனம் சரர்   

 யமல்ம பினகதன் னகளம் ஆறு என்று அயகதன்   (21-25) 

 இந்ட ந்து அடிகளும் னன்மல் உள்ந மன்கு அடிகநிலும் 

ணமறுட்னப. அங்கக அபன் சயந்னடனேள் யன் கமஞத்டமல் 

உனப்ன் தமன் ன்று கூயத அனுபயனகபறு. இந்ட அடிகநில் 

யசமல்ப்ட் அனுபயன கபறு. னனத அனுபத்டயல் சயபன் 

சயந்னடனேள் யற்னட அடிகநமரின் ந்து னன்களும், ன ணனம், அக 

ணனம் உஞர்கயன். ஆககப, ல்னதற் ஆந்டம் னளபதும் 

பி யற்கயன்து. ஆமல் ன் கமஞத்டயமகம இனபன் இந்ட 

அனுபத்னட அடிகநமரிணயனந்து ிரித்துபிடுகயமன். இடற்குரித 

கமஞம் அந்ட அனுபம் டம்னண பிட்டு ீங்கயதனட அடிகநமர் 
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உஞர்கயன்மர். ணயக பினப்ணம இிப்னக் னகதில் னபத்து, இது 

னளபதும் டணக்கக உரிதது ன் ம்ிக்னகனேன் பமதியட்டு 

சப்னகயன் குனந்னடகநிம் இனந்து, அந்ட இிப்ன தமமபது 

ிடுங்கயபிட்மல் குனந்னட ன் மடுடுகணம அகட யனடமன் 

அடிகநமனக்கு ற்டுகயது. 

 அனுப யனதில் இனந்டகமது அந்ட அனுபத்னட 

டந்டபனுனத, கற்னக்கும் ட்மட யனனணனத, சயப்ன உஞ 

னடிதபில்ன; அது யனபில் கடமதளம் இல்ன, அனுபம் 

என்யககத னெழ்கயக் கயத்டயன், ‘டமன்‘, ‘அபன்‘, ன் கபறு 

மட்டிற்ககம, டக்கு அந்ட அனுபத்னடத் டந்டபன் தமர் ன் 

ஆமய்ச்சயக்ககம அங்கு இகண இல்ன. அந்ட அனுபம் 

ீங்கயப்கமளன் அதுற்ய யனந்து மர்க்கயமர் அடிகநமர். 

சங்ககமச் சமன்கமர்கள் கரின் அனுபத்னட ணட்டுணல்மணல் 

சயற்யன் அனுபத்னடனேம்கூ ன்கு ஆமய்ந்டயனந்டமர்கள். 

டனபனும் டனபினேம் கசர்ந்டயனந்து அனுபிக்கும் இன் 

பமழ்க்னகனதக் ‘குயஞ்சயத்டயனஞ‘ ன்று கூயர். ிரிந்டகமது, 

கசர்ந்டயனந்டனட யனந்து யனந்து, அப்கமது கயனத்ட இன்த்னடப் 

கமம் ன்ிப் ன்ிப் கசுபது ‘மனத்டயனஞ‘ ப்டும். 

குயஞ்சயனதபிப்  ணங்கு அடயகணம மல்கள் 

மனத்டயனஞக்கு உண்டு. ிரிந்டயனக்கும்கமதுடமன் அனுபத்டயன் 

னயனதில் யன்று அந்ட அனுபத்னட ஆமத னடினேம்.  
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 அகயனதில் (Subjective) ற்டுபது அனுபம். அந்ட 

அனுபத்டயயனந்து யபநிகதபந்து, னயனதில் (Objective) இனந்து 

னனத அனுபத்னட யனந்து மர்க்கும் (remembering in tranquility) அந்ட 

யனடமன் இப்கமது அடிகநமனக்கு ற்டுகயது. டயடீயன்று அந்ட 

அனுபம் அபனபிட்டுப் கமய்பிட்து. ண்டடற்கு ட்ம னயமர் 

கனன, கற்னக்கும் ட்மத் டயனபடினதத் டயனப்யனந்துனதில் 

கரிற் கண்டு பஞங்கய, டம்னண ணந்து டம் மணம் யகட்மர் 

அடிகநமர். இப்கமது அது இல்ன. அபனனத ணம் சயந்டயக்கத் 

யடமங்குகயது. ந்டத் டகுடயற்ய அந்டத் டயனபடிகள் டணக்குக் கமட்சய 

டந்ட? கமட்சய டந்டதுணட்டுணல்;  அடனத் யடமட்டு இனஞ்சும் 

பமய்ப்னம் கயனத்டகட! இடற்கு ன் டகுடய டம்மல் இனந்டது ன்று 

சயந்டயக்கயமர். யனக்கயனக்க டம்னனத சயறுனணனேம், அந்டத் 

டயனபடிதின் யனனணனேம் ணத்டயல் பனகயன். இறுடயதமக பின 

கமண்கயன்மர் அடிகநமர். ‘கண் தடமன் டன்கனனஞக் கண்கமட் 

பந்து ய்டய ண்டடற்கு ட்ம னயமர் கனல் இனஞ்சய‘ ஆகயத இன 

அடிகனநனேம் ின்பனணமறு யகமண்டு கூட்டுச் யசய்பது ம். கண் 

தடமன் (குனபமக இபண்) பந்து ய்டய, டன் கனனஞக்கண் 

(யகமண்டு), ண்டடற்கு ட்ம னயமர் கனனக் கமட் (மன்) 

இனஞ்சய, அடமபது, டயனபடி டணக்குக் கமட்சயடந்து டம் டகுடயகமக்கய 

அன்று, கண்டடமன் டன் அநப்னங் கனனஞ கமஞணமககப 

ண்டடற்கு ட்மட டயனபடிகனநத் டயனப்யனந்துனதில் குனபமக 
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பந்து கமட்டிமன், அடன மன் இனஞ்சும் கறு யற்கன் 

ன்மபறு.  

 ‘கண்டடமன் டன்கனனஞக் கண்கமட் ன் அடிதில் பனம் 

கண் ன் யசமல்னக் கனனஞகதமடு கசர்த்துக் ‘கனனஞக்கண்‘ 

ன் னனதில் கணக யமனள் கமஞப்யற்து. இவ்பமறு 

யசய்தமணல் கண் ன் யசமல்ன கனனஞ ன் யசமல்யயனந்து 

ிரித்துக் கமட் ன் யசமல்கமடு கசர்த்டமல் கபயபமன 

பனகதம யமனள் கயனக்கயன்து. கண்டடமனுனத கனனஞ 

கமஞணமக குனபமக இங்குபந்து ய்டய, னயமர் கனன ன் 

கண்டக்குக் கமட்டி, அத்டயனபடிகனந இனஞ்சுணமறு யசய்டமன், 

உனபம் அற் யமனநமக இனபன் இனக்கும்கமது அடிகநமரின் 

கண்கள் அத்டயனபடிகனநக் கமடணமறு இல்ன. மண, னொம் கந்ட 

அபன் குனபமக ணமனுட் படிபில் டயனப்யனந்துனதில் பந்து 

ய்டயதடற்கு னக்கயதணம கமஞம், ண்டடற்கு ட்மட 

அபனுனத னயமர் கனன அடிகநமரின் ஊக் கண்களுக்குக் 

கமட்கப ன்றும் யமனள் யகமள்நமம். 

 இப்கமது அபனுனத யனனணனதனேம், டம்னனத 

சயறுனணனதனேம் எப்ன கமக்கயப் மர்க்கயன்மர். ‘பிண் யனந்து ணண் 

யனந்து ணயக்கமய் பிநங்யகமநிதமய்‘ ன்று அபன் யனனணகசய 

அனணதமணல், ‘ண் இந்து, ல்ன இமடமக‘ ன் இண்டு 

யடமர்கனநனேம் தன்டுத்துகயமர். ண் ன்து யடமகுத்து பிரிபமக 
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ண்டம் அநனபதமகும். என்று, இண்டு ......... ........... ஆதிம் ன்று 

ண்ஞிக் யகமண்க யசன்மல் இன்னத பிஞ்ஜமம் ண்ஞிய 

(Infinity) ன்று கூறும் என யசமல்னத் டனம். இந்ட அற்னடச் 

யசமல்னத்டமன் அடிகநமர் ‘ண் இந்து‘ ன்று யசமல்கயமர். அடுத்து 

யற்து ‘ல்ன இமடமக‘ ன்டமகும். ல்ன பகுத்டல் (Space) 

ன்து ப்நனபக் குயக்கும் யசமல்மகும். இன்று மம் இவ்பநள 

சதுக் கயகம ணீட்ர் ன்று கூறுகயகமம் அல்பம? அந்டப் 

ப்நனபக் கந்டபன் ன் கனத்டயல்டமன் ‘ல்ன இமடமக‘ 

ன்கயமர். யனணமின் சயப்ன ண், ல்ன ன் இண்மலும் 

இவ்பநளடமன் ன்று யசமல்லுடல் இதமட கமரிதம் ன்னடக் 

குயக்ககப, ‘ண் இந்து, ல்ன இமடமக‘ ன்று மடுகயமர். 

 ‘னல் ஆகயப் னடு ஆய்ப் னள ணம் ஆகய      

 ல் பினகம் ஆகயப் னப ஆய்ப் மம்ன ஆகயக்    

 கல் ஆய் ணிடர் ஆய்ப் கய் ஆய்க் கஞங்கள் ஆய்   

 பல் அசுர்ர் ஆகய னிபர் ஆய்த் கடபர் ஆய்ச்    

 யசல்மஅ யன் இத் டமப சங்கணத்துள்     

 ல்மப் ிப்னம் ிந்து இனநத்கடன் ம்யனணமன்    

           (26-31)  

 இந்மட்னத்டபி னத மடுகநில் பமழ்ந்ட யனணக்கள் 

னம் உகயனக் கமஞப்டும் ல்கபறு பிங்குகள், னபகள், 

னல், னடு ஆகயதனபதினகத ஏர் உளனன இனப்டமக 
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யனக்ககபதில்ன. அன்யனேம் சய சணதத்டமர் ணிடனப் னத்ட 

ஆண்பன், ணிடனுனத அனுபத்டயற்கமக னதபற்னப் 

னத்டமன் ன்று கூயர். த்யடமன்டமம் தற்மண்டில், 

பிஞ்ஜமம் பநர்ந்துபிட் கமத்டயல் கபறுட் இவ்ளதிர் 

இங்கநினகத கடனும் உள னன இனக்குகணம ன் தம் 

கடமன், அடன ஆமத னற்ட்பர் உகப் னகழ்யற் மர்பின் 

ன் பிஞ்ஜமி ஆபமர். ல்மண்டுக்ந னதன்று இவ் 

உதிரிங்கனந ஆய்ந்ட யனணகமர் ‘கூர்டல் அம்‘ (Theory of Evolution) 

ன் சயத்டமந்த்த்னட யறுபிமர். ஏர் இம் ன்கு பநர்ச்சய அனந்ட 

யனதில் டயடீயன்று அந்ட இகண அனயந்துகமய் ணற்கமர் இம் 

கடமன்றுகயது. உற்கூறு அனணப்ில் ணீன், ஆனண, மம்ன 

னடயதபற்ன பரினசப்டுத்டய இந்ட இங்கள் கமந்டத்டயல் ப்டி 

என்யயனந்யடமன்று கடமன்ய ன்னட ஆய்ந்டமர். அபனனத 

கமத்டயன் ிற்குடயதிககூ அடற்கு டயர்ப்னம் ணறுப்னம் 

கடமன்மதி. மர்பின் யகமள்னகதில் ல்கபறு உதிரிங்கநின் 

உற்கூறுணட்டும் ஆதப்ட்கட டபி அவ்ளயனுள் உனனேம் 

உதிர்ற்யத சயந்டன அந்ட பிஞ்ஜமிக்கு ற்கப இல்ன.  

 ஆமல், டணயனகத்னடப் யமறுத்டபன ணயகப் 

னங்கமந்யடமட்கஇந்ட ணமறுட் உதிரிங்கநினகத இனக்கும் 

உளனன டணயனர்கநமல் கண்யதப் ட்டினந்டது.அனயபில்மட 

உதிர் ‘கூர்டல் னனதில்‘ எவ்யபமன உம்ினுள்ள்ளும் னகுந்து, 
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கடமன்ய, பநர்ந்து, அனயந்து ணற்கமர் உயல் னகமதிற்று ன் 

கனத்து. இந்டயதம னளபதும் பிதினந்ட ணயகப் னனத கனத்டமகும். 

இந்ட உதிரிங்களுக்குள் அந்டர்தமணயதமய் இனபன் உனகயன்மன் 

ன் கனத்னடச் னசப, னபஞபச் சமன்கமர்கள் ன்கம கண்டு 

கூயர். டயனஜமசம்ந்டர், 

 உனகசனம் ண்த்து மன்கு தமதிணமம் கதமிகடம்  

 யனகசப் னத்து அபற்யன் உதிர்க்குதிமய் அங்கங்கக   

        யன்மன் ககமதில்   

        (டயனனன : 1-132-4)  

ன்று பனம் மயல் இவ்ளதிர் 84 ட்சம் கபறுட் உல்ககநமடு 

பமழ்ந்துபனகயது ன்னடனேம், இவ்பனத்னடனேம் னத்து அந்டந்ட 

உம்ினுள் உனனேம் உதிர்கநினுள்கந உதிமய் இனப்பன் 

இனபக ன்றும் கூறுகயமர். ஆடயன், இக்கனத்து இந்மட்டில் 

னனணதமது ன்து அயத னடினேம். 

 டயனஜமசம்ந்டர் கமத்டயற்குப்  தற்மண்டு களுக்கு 

னன்க கடமன்யத னமஞங்கநில் டயனணமல் டுத்ட  

அபடமங்கள் கசப்ட்டினப்னடப் மர்க்கயகமம். அனப ணீன், ஆனண, 

பமகம், சயம்ம்ம், பமணன் ன் னனதில் கசப்டுபனடக் 

கமஞமம். இந்ட அபடமங்கநின் பரினசக்கயணத்னடச் சயந்டயத்டமல் 

‘கூர்டல் அத்னட‘ இந்மட்பர் ன்கம கண்டு கூயர் ன்று அயத 

னடினேம்.  
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 இதங்கும் உதிர்கநின் கடமற்த்னட அனணக்கும் னனதில் 

ீரில்ணட்டும் பமனக்கூடித ணீன னடமபது ஆகளம், ீரிலும், 

யத்டயலும் பமனக்கூடித ஆனணனத இண்மபடமகளம், 

யத்டயல்ணட்டும் பமனக்கூடிததும், மன்கு கமல்களும், னதுயகலும்னம் 

யற்று பமழ்பதுணமகதி பமகத்னட னென்மபடமகளம், ணிட 

உலுன் பிங்குத்டன யற் சயம்ணத்னட மன்கமபடமகளம், 

பநர்ச்சய அனதத் யடமங்கயத ணிட படிபின் யடமக்கணம 

பமணன ந்டமபடமகளம் அனணத்ட னன கடம யௌமஞிகர்கள் 

கூற்று ன்று எதுக்கயபிடுபடற்கயல்ன. த்யடமன்டமம் தற்மண்டின் 

பிஞ்ஜம அயள உதிர் இங்கநின் பநர்ச்சய னனதில் குயத்டனட, 

ல்மதிம் ஆண்டுகளுக்கு னன்க இந்மட்பர் களள் டுத்ட 

அபடமங்கநமகக் கூயர்.  

 ட்மம் தற்மண்டில் கடமன்யத ணமஞிக்கபமசகர் என 

ணமயனம் பிஞ்ஜமி ன்னட னடன் னடமக அயந்துயகமள்கய 

இம் சயபனமஞத்டயல் கமஞப்யறும் 26-31 ஆம் அடிகநமகும். இது 

கபினட ஆடயன் ஆசயரிதப்ம அனணப்னனனக்ககற், ஏனச தத்னட 

யதமட்டி பரினசப்டுத்டயனேள்ந அனணப்னனனனதப் ின் பனணமறு 

ணமற்யக்யகமண்மல் ‘கூர்டல் அத்னட‘ அடிகநமர் வ்பமறு கசுகயமர் 

ன்று அயதமம்;   கல்மய், னல், னடு, ணணமய், னள, மம்மய், 

னபதமய் ல்கபறு பனகப்ட் ணயனகணமய், ணிடமய் ன்டமக 

உதிர் பநர்ச்சயனனனத பரினசப்டுத்டயக் கமஞ கபண்டும். ஆழ்ந்து 
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சயந்டயத்டமல், இது இன்று பிஞ்ஜமம் ற்றுக் யகமள்கய னபப்னனன 

ன்னட அயத னடினேம்.  

 இி ணிடக் குங்கயல் யடமங்கய ணிடகமடு இந்ட 

பநர்ச்சயனன னடிந்துபிட்டமக கணல்மட்மர் கனடயர். ினும், 

அடிகநமரின் பிஞ்ஜமப் மர்னபதில், ஏர் ஆன்ணமளக்கு 

ணிடப்ிபிக்கு அடுத்துள்ந சய ிபிகளும் உண்டு ன்னடக் 

கமஞனடிகயது. சமசரி ணிட உம்கமடு கடமன்றுகய ர் பல் 

அசுமக பமழ்கயமர்கள் ன்னட இன்றும் கமண்கயகமம். ணமயனம் 

பன்னணனதத் டப த்டமல் யற்றும், னக்கம் இல்மட 

கமஞத்டமல் அனயந்ட இமபஞனப் கமன்பர்கள் இன்றும் உண்டு. 

னம்ணங்கநில் னக்கயதணமடமகயத ஆஞபணம் பிஸ்பனொம் 

டுப்டமல் இஞிதன் ஆகளம், சூன்ணமகளம் பமளகயன் 

ணிடர்கனநனேம் கமஞனடிகயது. இபர்கனநயதல்மம் உள்நக்கய 

பல்அசுர்கநமய்க் கண்மர் அடிகநமர். அகடகம ணிடர்கநமகப் 

ிந்ட சயர் னக்க்த்கடமடும் சரகமனண்த உஞர்கபமடும் 

ணிடமிணம உஞர்கபமடும் னிபர்கனநப்கம பமழ்பனட 

இன்றும் கமண்கயகமம். யமயனன்கண் அக்கய, ணத்னட 

எனனகப்டுத்டய உதரித டயதமத்டயல் ஈடுடும் எனபனுக்கு அட்ணம 

சயத்டயகளும் சயத்டயக்கயன். இத்டன ஆற்ல்கனநப் யற்யனந்தும் 

இந்ட ணமனிபர்கள் சமடமஞ ணக்கனநப் கம ணக்கநினகத 

உபி பனபனட இன்றும் கமஞமம். இனட உஞர்த்ட அடிகநமர் 
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ணிடமய் ன்பர் பல் அசுமகய ன்றும் னிபமய் ன்றும் 

கூயமர். இந்டப் னட உயன் உள்கந பமளம் உதிர்க்குச் சூக்குண 

உல் ன் என்றும் உண்டு. ணிட படிள இனப்ினும் அசு குஞம் 

னத்டபர்கநின் உல் அனயகயகமது, டயனம் அந்ட உதிர் ணற்யமன 

ிப்ன டுக்கும்பன இனக்கமத்டயல் கதமய்க் கஞங்கநமய்ச் 

சூக்குண உகமடு அனகயது. யமயனன்கனந அக்கய 

னிபர்கநமகப் ரிஞணயக்கயன்பர்கள் உற்கூட்னத் துந்து, 

டயனம்ப் ிப்ன டுக்கும்பன இனக்கமத்டயல் கடபர்கநமய்ச் 

சூக்குண உகமடு பமழ்கயமர்கள். கடபர்கநமக பமழ்ந்டமலும்கூ 

ணறுடினேம் ிக்க கபண்டித கப்மடு உனதபர்கள் ன்னட 

இந்மட்டுச் சணதங்கள் கூறுகயன். இபற்ன ல்மம் உள்நக்கய, 

‘ணிடமய்ப் கதமய்க் கஞங்கநமய் பல் அசுமகய, னிபமய்த் 

கடபமய்‘ ன்மர் அடிகநமர். 

 இதுபன யசமல்யதபற்னபி ணயகளம் சயப்ம டமகயத என 

கனத்னட அடுத்டடிதமக அடிகநமர் கசுகயமர். யசல்அ யன்இத் 

டமப சங்கணத்துள் ல்மப் ிப்னம் ிந்து இனநத்கடன், 

ம்யனணமன்‘ ன்று கூறுகயமர். இவ்பமறு கூறுபடமல் கல், ணண், 

ணம் கமற் யனதிதற்யமனள்கனநனேம் (டமப), னளபமய், 

மம்மய், ணிடமய் உள்ந இதங்குயனப் யமனள்கனநனேம் (ங்கண) 

என்மகக்கண்டு எக ஆன்ணம னல்யல் யடமங்கய, ணிடன் ஈமக 

பனகயன்து ன்னடக் கூபந்ட அடிகநமர் ‘ல்மப் ிப்னம் ிந்து 
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இனநத்கடன்‘, ன்று கூறுகயமர். இந்ட ணயகப் யரித டத்துபத்னட ணயக 

நினணதமகளம், அனகமகளம் பிநக்கயதனண கமற்றுடலுக்கு 

உரிதடமகும்.  

 அடிகநமனக்கு இண்மதிம் ஆண்டுகளுக்கு னற்ட் 

கமத்டயககத டணயனர்கள் இந்ட உதிர் பர்க்கத்னடனேம், அபற்யன் 

இதல்னனேம் கண்டு, ஏர் அயளனத உதிர், ஈர் அயளனத உதிர் 

ப் ிரித்து அயந்டயனந்டனணனத யடமல்கமப்ிதத்டயன் என்று 

அயபதுகப உற்யபதுகப‘ (யடமல் : யமனந – 9 – 27) ன் 

யடமங்கும் சூத்டயத்டயல் கமஞமம். இந்டச் சூத்டயத்டயன் 

அடிப்னதில் மர்த்டமல் னல் னடயதபற்றுக்கு உதிர் இன்று 

யணய்தமகக் கண்கன் ன்று கூறுகயமர். இந்டக் கமட்சய கயனத்டிகு 

அனதகபண்டிதது துளம் இல்ன ன்னடக் குயப்மகத் 

யடரிபிப்மர் கம ‘படீு உற்கன்‘ ன்கயமர். இன்று கண்டு படீு 

உற்கன் ன்டயல் ஊக் கண்கநமல் னத்கட உள்ந குனனப – 

இனபனக் – கண் கமட்சயனதப் கசுகயன்மர். இந்டக் கமட்சய எக 

பிமடிதில் னணம், அகணம் ன்பற்னக் கந்து, சயத்டடயன் 

கணற்குடயனதக் கந்து, சயத்டத்டயன் உள்கந (deeper consciousness) கமய்த் 

டங்கயபிடுகயது. இந்ட அடிதில் பனம் ‘யணய்கத‘ ன் யசமல்னச் 

‘சத்டயத யசமனொக‘ ன் யமனநில் பிநிதமகளம் யகமள்நமம். 

அடுத்ட னென்மபது அடிதிலும் ‘யணய்தம‘ ன்று இனபன 

பிநக்கயன்மர். 
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 னக் கண்கநமல் கமஞப்யற் கமட்சய குனபின் ணமி படிபின் 

கமட்சயதமகும். ஆமல், அந்டக் கமட்சய சயத்டத்டயனுள் யசன்று 

டங்கும்கமது ணமி படிபத்துன் டங்கபில்ன. ஏங்கம படிபமய் 

யன்து ன்கயமர் அடிகநமர். ‘உய்த, ன் உள்நத்துள் ஏங்கமம் ஆய் 

யன் யணய்தம‘ ஏங்கமம் ன்று யசமன்ளன் டணயனயகம, 

பயணமனயதிகம ‘ஏம்‘ ன் எயதின் பரிபடிபத்னட 

ளடயக்யகமண்டு, அது ப்டி பனநந்டயனக்கும், சுனயத்து இனக்கும் 

ன்யல்மம் கபனப் கபண்டித கடனப இல்ன. இங்குக் 

குயப்ிட்து பரிபடிபத்னட அன்று. ஏங்கமணமய் ன்றும் பிணன் 

ன்றும் கூறுபடமல் எய படினபகத கூறுகயமர் ன்னடப் னரிந்து 

யகமள்ந னடினேம். ஏம் ன் மடம் ஆடய மடம் (pri-mordial sound) 

அடமபது, ல்ம எயக்கும் னெணமய் அனணந்துள்ந ஆடய மடம். இது 

னன்ர் பிநக்கப்யற்து. 

 சமடமஞ எயக்கும், இங்கக யசமல்ப்ட் எயக்கும் என 

கபறுமடு உண்டு. அசுத்ட ணமதம கமரிதம் ஆகயத இப்ிஞ்சத்டயல் 

கடமன்றும் ந்ட எயனேம் கடமன்ய ணனனேம் இதல்னனதது. ஆமல், 

ஆடய மடம் ன்னக்குகண உள்நது. அடற்குத் கடமற்னம் இல்ன; 

ணனளம் இல்ன ன்னடக் குயப்டற்கமக ‘யன்‘ ன் யசமல்ன 

அடிகநமர் தன்டுத்துகயமர். 

 ஆடய மட படிபம் யனத்டயனப்து சயத்டத்டயன் அடித்டநத்டயல், 

ி னன்கநமகம, அல்து அபற்ன உஞர்கயன் ணத்டமகம 
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இடன அயபது இதமட கமரிதம். சயத்டத்டயன் ஆழ்ந்ட குடயதில் 

உஞ கபண்டித என்க டபி கபறு பனயதில் அடனக் கமஞகபம, 

அனுபிக்ககபம னடிதமது. அது ன்றும் யன யற்றுள்நது 

ன்னடனேம், டம்னனத கற்னதில் அல்து ண ணதக்கத்டயல் 

கடமன்யதது அன்று ன்னடனேம் ககமடிட்டுக் கமட் பினம்னபர்கம 

ஏங்கமணமய் யன்பன், சத்டயத படிபின், அனயள இல்மட உண்னண 

படிபின் ன்று கூறுகயமர். யணய்தம, பிணம, பினப்மகம 

கபடங்கள் தம  ஏங்கய ஆழ்ந்ட அகன் தண்ஞிதக ன் 

அடிகநில் பனம் பினப்மகன் ன்து மண, னொம் கந்ட ம் 

யமனளுக்குச் னசப சணதத்டமர் கற்ித்துக்யகமண் படிபம் ஆகும். 

அடிகநமர் டம்னனத உள்நத்டயல் ஏங்கம படிபமய் 

யன்பனப்ற்ய அக யனதில் இனந்து கபறுட்டு, ன யனதில் 

யன்று சயந்டயக்கயமர். ‘அயௌர்கதம்‘ ன்று யசமல்ப்டுகயன் கபடம் 

இனபனப்ற்யக் கூத்யடமங்கய ‘இது அன்று இது அன்று‘ ( + 

இடய = கடய) ன்று டயர்ணனனகத்டமல் கூயதகடதன்ய உன்மட்டு 

னகத்டமல் ‘இதுடமன்‘ ன்று சுட்டிக் கூனடிதபில்ன ன்து 

அடிகநமர் யனபிற்கு பனகயது. கபடம், டன் அநபில் கட்டுப்மட 

கமஞத்டமல் கடமன்யத பிதப்ன அடிப்னதில் ‘தம‘ ன்று 

அனனக்கயன்து ன்று கூறுகயமர். 

 அப்டி கபடங்கநமல் கமஞ னடிதமட, அயத னடிதமட 

அப்யமனனந கபறு பனகதில் பிநக்க னடிதமடம ன்று சயந்டயக்கயமர் 
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அடிகநமர். பிஞ்ஜமி ஆடமல், ணிட ணத்டயன் ல்னக்குள் 

அகப்டுகயன் மன்கு ரிணமஞங்கனநனேம் எனகசப் கசுகயமர். 

ஏங்கய, ஆழ்ந்து, அகன்று ன்று கூறும்கமது னப்ரிணமஞங்கள் (three 

dimensions) யபநிப்டுகயன். அடுத்து பனகயன் ‘தண்ஞிதக‘ ன் 

யசமல் இங்கக னனணக்கு டயர்ச் யசமல்மக தன்பில்ன. 

தண்ஞிதக ன்று அடிகநமர் கூறுபது இந்ட னென்று 

ரிணமஞங்களும் கடமன்ய ணனபடற்குக் கமஞணமனேள்ந மன்கமபது 

ரிணமஞணமகயத கமத் டத்துபத்னடகததமகும். இதுற்யப் ின்ர் 

சற்று பிரிபமகக் கமஞமம்.  

 யபய்தமய் டஞிதமய் இதணமன் ஆம் பிணம (36) 

 யபய்தமய் ன்தும் டஞிதமய் ன்தும் எக யமனநின் 

இண்டு ணமறுட் இதல்னகனநக் குயப்பமகும். 

உகயதல்னனதிற் கமண்பர்கள் இபற்ன என்றுக்யகமன்று 

ணமறுட் னண்மட்டு யன ன்று கூறுபர். இந்ட னண்மட்டு 

யன இனஞபடயல்ன ன்து உகயதற் கனத்து. 

 யபம்னண கபறு; அடன் ணறுடனதமத டண்னண கபறு; என்று 

கடமன்றுணயத்து ணற்யமன்று ணனந்துபிடும். எநி கடமன்யதகமது 

இனள் ணனந்துபிடுபதுகம யபம்னண கடமன்யதளன் டண்னண 

ணனந்துபிடும். யௌடயக உகத்டயல் இதுடமன் இதற்னக. ணிட 

பமழ்க்னகதில் எநி, இனள் கமன் னப் யமனள்கநிகதன்ய 

அகப்யமனள்கநிலும் இகட கனத்னடக் யகமண்டுயசல்கயன்ர். அயள 
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பநர்ச்சய அனனேம்கமது அயதமனண ீங்குகயது ன்று கூறுபர். 

இவ்பமறு னண்மடுகனந டுத்துக் கூறும்கமது என சயக்கல் 

கடமன்த்டமன் யசய்னேம். இட்னகள் (த்னபடம்) என்றுக்யகமன்று 

னண்ட்னப ன்றும் மம் அயகபமம். இனபன் எநி படிபின் 

ன்மல் இனள் தமனனத படிபம்? இனபன் டண்னணதமபன் 

தமனனத படிபம்? இனபன் டண்னணதமபன் ன்மல் யபம்னண 

தமனச் கசர்ந்டது? இந்டப் ிச்சயனகளுக்கு உகத்டயல் ி 

சணதத்டபமல் பின கூ னடிதபில்ன. னன்ர்க் கூப்ட்டி 

இனப இண்டுகண இனபன்டமன் ன்று யசமல்யத யனனண னசபம், 

னபஞபம் ஆகயத இண்டுக்கும் ணட்டுகண உரிதது. அந்ட 

அடிப்னதில்டமன் அடிகநமர் இனபன ‘யபய்தமய் – டஞிதமய்‘ 

ன்று யசமல்லுகயமர். 

 ‘இதணமன்‘ ன்து அட் னெர்த்டங்கநில் ட்மபடமகக் 

யகமள்நப்டும் இனபனுக்குரித யதர் ஆகும். யபம்னண டண்னண 

னடமதி, ண்னககந டபித் டணக்யகத் டித்டன்னண உனத 

அல். டமபது என யமனனநப் ற்யயற்கும்கமது யபம்னணனேம், 

டண்னணனேம் யபநிப்டுகயன். உகயன உள்ந ல்மப் ண்னகளும் 

என யமனனநப் ற்யயன்றுடமன் யபநிப் னடினேம். யனப்னக்குச் 

சூடு குஞணமக அனணபனடக் ‘குஞம – குஞி மபம்‘ ன்று கூறுபர் 

டர்க்க தமர். ல்மபற்றுக்கும் ணமமய்த் 

டனனணகதற்யனக்கும் ம்யமனளுக்கு ன் குஞம் கற்ிப்து? 
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ல்மக் குஞங்கனநனேம் கந்டபன் ன்னட ன்கம கண் 

டணயனர்கள் அப்யமனளுக்குக் ‘களள்‘ ன்று யதரிட்ர். இந்டச் 

யசமல்லுக்கு ஈம கபறு என யசமல்ன ந்ட யணமனயதிலும் கமஞ 

னடிதமது. களள் ன் யசமல்க னண்மடுனத இண்டு 

யசமற்கநின் கூட்மகும். ‘க‘ ன்மல் ம்னனத மர்னப. யசமல், 

கற்ன ல்மபற்னனேம் கந்து யற்து ன்து யமனநமகும். ‘உள்‘ 

ன்மல் னன்டற்கு கர்னஞமக கற்ன, யசமல், மர்னப, 

ண்ஞம் ஆகயத அனத்டயற்கும் உள்கந ஊடுனபி யற்து ன்து 

யமனநமகும். உகயதயல் பமளம் மம் ந்ட என்றும் 

ல்மபற்னனேம் கந்து யற்க கபண்டும்; அல்து ல்மபற்யலும் 

ஊடுனபி யற்க கபண்டும் ன் யனபிலுள்கநமம். இனபனப் 

யமறுத்டணட்டில் கற்ன கந்டபனும் அபன்டமன்; உள்நத்துள் 

ஏங்கமணமய் யற்பனும் அபன்டமன் ன்னடக் கூபந்ட ம் 

னன்கமர் னண்மட்டிினகத கூடித, களள் ன் யசமல்னகத 

அப்யமனளுக்குப் யதமக னபத்டர். இதணமமய் யற்கயன் 

அப்யமனள் யபம்னண, டண்னண ன்பற்னக் கந்து யற்து 

ன்மலும், அடன அனஞபர் ணயனக்ககற் யபம்னணனதனேம், 

டண்னணனதனேம் டனகயன்து. 

 டண்னண ன்று யசமல்பது சரி. யபம்னணனத தமகனும் கபண்டி 

யற்மர்கநம ன்று ககட்கத் யடமங்கயமல், அது டபமகும். யனம் 

குநிரில் பமடி யற்பன் யபம்னணனத பினம்ி யற்துகமப்  
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சணதங்கநில் உதிர்கள் யபம்னணனத அபமபி யற்கயன். எனபனக்கு 

அறுனப சயகயச்னச னயறுகயது; யசத அநபில் அது 

யகமடுனணதமதுடமன். ஆமலும், ின்ர் ம் தக்கயன் 

கமஞத்டமல் அது ற்றுக் யகமள்நப்டுகயது. கபடமன் யபம்னண, 

டண்னண ன் னண்ட் யசமற்கள் னெம் இதணமன பிநக்கத் 

யடமங்குகயமர் அடிகநமர். 

 யமய் ஆதிஞ ல்மம் கமய் அக் பந்து அனநி (37) 

 இனபன் டம் உள்நத்துள் பந்து டங்க கபண்டும் ன்று 

ணமயனம் டபங்கள் யசய்கயன்பர்களும், மள் னளதும் அபன 

யனந்து மமட்டுகயன்பர்களும் உகயல் உள்நர். இனபன் 

டன்னுள் பந்து டங்க கபண்டுயணன்று இபர்கள் கபண்டுகயமர்ககந, 

அப்டி ஆமல் இனபன் இபர்கனந பிட்டுபிட்டு கபறு ங்ககம 

இனக்கயமகம? ‘பந்து அனநி‘ ன்று யசமன்மல் ங்ககம னத்கட 

இனந்து அகத்டயற்கு பனகயமன் ன் யமனனந அல்பம அது 

டனகயது ன்று யனந்து தமனம் கபனப்த் கடனபதில்ன. 

உள்நத்டயன் ஆனத்டயல் ல்ம உதிர்கநிலும் இனபன் உனகயன்மன் 

ன்து உண்னணடமன். ன்மலும், ணத்டயன் அறுபனகக் 

குற்ங்களும், னத உகபிதல் யர்ப்ந்டங்களும் இனபன் 

உள்கந உனபனட னெடி ணனத்து யற்கயன். இனபன் இந்ட 

ணனபியனந்து யபநிப் கபண்டுயணன்று கனதுகயபர்களுண, 

கணக உள்ந குப்னகனந அகற் கபண்டுயணன்று அடற்குரித 
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னதற்சயகனந கணற்யகமள்ளும் கமது உள்கநனேள்ந இனபன் 

யபநிப்டுகயமன். ‘பந்டனநி‘ ன் யசமல்யன் யமனநமம் இது. 

னத்கடதினந்து பனபது ன்ல்மணல் அக ணத்டயன் 

ஆனத்டயயனந்து யபநிப்டுபனட இச்யசமல் குயக்கும். 

 இி, ‘யமய் ஆதி ல்மம் கமய் அக‘ ன் யடமனச் 

சயந்டயப்கமம். ‘அக‘ ன் பினயதச்சம், ‘பந்து அனநி‘ ன் 

பின யகமண்டு னடிகயது. இம் னனதில் பனபனடக் ‘கமஞ 

கமரித ச்சம்‘ ன்று இக்கஞ தமர் கூறுபர். ‘ணனன யய்தக் குநம் 

யனந்டது‘ ற் யடமரில் யய்த‘ ன் பினயதச்சம் ‘யனந்டது‘ 

ன் பினயகமண்டு னடிபனடக் கமஞமம். யய்டல் ஆகயத 

கமஞத்டமல் யனடல் ஆகயத கமரிதம் யகழ்ந்டதுகம, ‘பந்து அனநி‘ 

ன் யடமரில் பந்டனளுடமகயத கமஞத்டமல் பின அகமகயத 

கமரிதம் யகழ்ந்டது று யமனள்யகமள்ந கபண்டும். அபன் பந்து 

அனநிமன், அடன் தமய் உள்நத்துள் யன்று யமய் அகன்து 

ன்து என யமனநமகும்.  

 உள்நத்துள் உள்ந யமய்னதப் கமக்குடல் ணிட னதற்சயக்கு 

அப்மற்ட் யசதமகும். அது கமக கபண்டுணமமல் இனதனள் 

என்யமல்டமன் அடனச் யசய்த னடினேம். ஆககபடமன், அபன் 

பந்து அனநிமன் ன் கமஞத்டமல் கமய் அகலுடல் ஆகயத 

கமரிதம் யகழ்ந்டது ன்று கூயமர் அடிகநமர். 
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 ‘யமய்தமதி கமய் அக‘ ன்று கூயதினந்டமல் கமதுகண, 

யமய் ஆதி ல்மம்‘ ன்று கூறுபடன் கமஞம் ன்? 

சயபற்ன மகண யமய் ன்று அயகபமம். சயபற்யன் உண்னண 

இதல்ன அயதமணல் அடன யணய் ன்று கனதுகபமம். ணக்கு இந்ட 

கத்டயல் ணகயழ்ச்சய டனகயன் கமஞத்டமல் இதுகப யணய் ன்றும்; 

இதுகப சத்டயதம் ன்றும் கனதுகயகமம். வ்பநள டுத்துச் 

யசமல்யனேம் அது யமய் ன் யனள கடமன்றுபகட இல்ன. 

இனபது டயனபடிசம்ந்டம் யறும்கமதுடமன் அந்டப் யமய்கள் 

அனத்தும் ம்னணபிட்டு ீங்குகயன். இடனச் சுட்கப ‘யமய் 

ஆதி‘ ன்கடமடு யறுத்டமணல் ‘யமய்தமதி ல்மம்‘ ன்மர். 

 யமய், யணய் ன்று ஆமய்ந்து கமடம் அயளம்கூ இனதனள் 

கயனக்கும்கமது அனயந்துபிடுகயது. யமய், யணய் ன் ஆமய்ச்சயதில் 

ஈடுடும் அயள ‘மன்‘ (அகங்கமம்) ‘து‘ (ணணகமம்) ன்னப 

இனக்கயன் பனதில் ஞி னரிந்துடமன் டீனம். இந்ட மனும், அது 

கடமன்றுகயன் ணனம், ‘மி‘ல் கடமன்றுகயன் அயளம், இண்டும் 

ஆகயத அனத்தும் எனகச, எட்டுயணமத்டணமகத் தூக்கய 

யதப்டுடயன் ‘ஆதி ல்மம்‘ ன்மர் அடிகநமர்.  

 அனடபிச் சயப்ன, ‘கமய் அக‘ ன் யசமற்ககந தமகும். 

இனபன் உள்நத்டயல் பந்து னகுந்டளககத இனப டமணமகப் 

கமய்பிடுகயன்பமம். இபற்ன பிட் அபனும் னதற்சய டுத்துக் 

யகமள்படயல்ன; மனம் னதற்சய டுத்துக்யகமள்நத் கடனபதில்ன. 
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எநி கண் இத்டயல் இனள் டமக ஏடுபதுகம இனபன் டயனபடி 

சம்ந்டம் கயனத்டளன் ‘யமய் ஆதி ல்மம்‘ யசமல்யக் 

யகமள்நமணல் டமகண கமய் பிடுகயன்.  

 யணய்ஞ்ஜமம் ஆகய ணயநிர்கயன் யணய்ச் சுக    (38)  

  பனபது சயந்டயக்கத்டக்கது. ‘பந்து அனநி‘ ன் யசதலுக்கு 

பினனடல் தமர்? அது பந்டளன் யமய் அனத்தும் கமதின் 

ன்து உண்னணடமன். ஆமல் பந்டது தமர் ன்று அயந்துயகமள்ந 

கபண்டுகண. அடற்கமகத் டம்னனத கனனஞ கமஞணமக அடிகநமர் 

கணலும் பிநக்குகயமர். பந்ட யமனள் து? ‘யணய்ச்சுர்‘ ன்டமல் 

உநி படிள உனதது ன்து யப்டுகயது. ‘ணயநிர்கயன்‘ ன் 

யதயச்சம் ‘சுர்‘ ன் யதர்யகமண்டு னடிகயது. சுனக்கு 

‘ணயநிர்கயன்‘ ன்கயன் அன ன் யகமடுக்கப்யற்து? ல்மச் 

சுனம் டயரி னடயத டமபயடமன்னப் ற்யத்டமன் யற்குகண டபி 

டிகத யற்கும் இதல்னனதடன்று. டயரினதப் ற்யயற்கும் சுர் 

ரினேம்கமது டயரி கறுப்மய் இனத்டல் கண்கூடு. இடன ‘னணயமடய 

பிநக்கு‘ (ய.ன. : யணய் – 7) ன்மர் கசக்கயனமர். இனபனச் சுர் 

ன்மல் அபனும் கடம என்னப் ற்யத்டமன் யற்ககபண்டுகணம 

ன் தம் கடமன்றுகயது. ற்றுக்ககமடு இல்மடபன் ன்துடமக 

அபனுனத இக்கஞம்; அவ்பமயனக்க, இந்டச் சுர் ன் உனபகம் 

யமனந்துணம ன் பிம எனகபனந கடமன்றுணன்கம. அடனப் 
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கமக்குபடற்கக ‘யணய்‘ ன் அனயணமனயனேம், ‘ணயநிர்கயன்‘ ன் 

அனயணமனயனேம் அடிகநமல் சுனக்குத் டப்டுகயன்.  

 சமடமஞச் சுரில் டயரி கபறு சுர் கபமய் இனப்துகமன்ய 

இனபன் ற்றுக்ககமடில்மட சுர் ஆக, யணய்ஞ்ஜமச் சுமக, 

ணயநிர்கயன் சுமக, யணய்ஞ்ஜமச் யசமனொணம சுமக உள்நமன் 

ன்னட அயபிக்ககப இத்டன யசமற்கனநப் தன்டுத்துகயமர் 

அடிகநமர்.  

 ஞ்ஜமம் இல்மகடன் இன்ப்ப் யனணமக (39) 

 ணிட ணத்டயன் இதல்ன இண்டு பனகப்டும். குனந்னட 

சர்க்கனதமல்  யசய்ட யமனனந பமதியட்டுச் சப்ிச் சுனபக்கயன்து. 

அடயல் இன்ம் அனகயன்து. ஆமல், இந்டச் சுனபனதத் டனபது 

து, டமல் இன்ம் பனகயது ன் பிதங்கள் குனந்னடக்குத் 

யடரிதமது. ன்மலும், அனடச் சுனபப்டயகம, இன்ம் அனபடயகம 

வ்பிட தப்மடும் இல்ன. பநர்ச்சய அனந்து ல் அயள யற் 

எனபன் சர்க்கனனதச் சப்ிச் சுனபக்கயன்கமது குனனடனதப் 

கமகப சுனபக்கயமன். இன்ம் அனகயமன். ஆமல், அபனப் 

யமறுத்டணட்டில் சுனபனதத் டனபது து, ன் கமஞத்டமல் அது 

சுனபனதத் டனகயது, அதுளம் அந்டப் யமனள் மக்கு திப் 

குடயதில் டும்கமதுடமன் சுனப யகமடுக்குகண டபி, அடி மக்குக்குச் 

யசன்றுபிட்மல் வ்பிடச் சுனபனதனேம் டமது ன்னடயதல்மம் 

அயபின் துனஞக்யகமண்டு அயந்துயகமள்கயமன். இந்ட இண்டு 
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இங்கநிலும் சர்க்கன இன்ம் டனபது ன்கணம உண்னண. 

இனதனனந அனுபப்டற்கு, இனபனுனத இதல்ன ன், 

அபன் தமர், அபனுக்கும் ணக்குனள்ந யடமர்ன ன், அபன் தமர், 

அபனுக்கும் ணக்குனள்ந யடமர்ன ன், அபன யனக்கும் 

கமகடம, ணத்டயல் இனத்தும்கமகடம ன் இன்ம் ற்டுகயது, ன் 

ஆமய்ச்சயதில் ஈடுடுகயபர்கள் அயபின் ல்னதில் யற்கயன் 

ஜமிகள், அபர்களுக்கு ணட்டும் இனபன் இன்ம் டனபடயல்ன. 

வ்பிட ஜமனம் இல்மணல் இனபன் யதனச் யசமல்யச் 

யசமல்ய அடயககத இன்ம் அனகயபர்களும் உண்டு. அந்ட ஜமி 

யறுகயன் இன்த்னட இபனும் யறுகயமன்.  

 இந்ட மட்னப் யமறுத்டபன ஜமத்டமல்டமன் இனபன 

அனத னடினேம், உஞ னடினேம் ன் யகமள்னக பலுப்யபில்ன. 

அயபில் னடயர்ந்ட யனதமகயத ஜமத்டயன்னெம் இனபன 

அயபனடபி, ணத்டயன் உஞர்னபகத துனஞதமகக் யகமண்டு 

அபன அனுபிப்து ணயகச் சயந்டடமகும் ன் யகமள்னக 

உனதபர்கள் னந்டணயனர்கள். இனட ணத்டயல் யகமண்டுடமன் ஆமம் 

தற்மண்டின் இனப்குடயதில் பமழ்ந்ட மளக்கசர் யனணமன்  

 ஜமத்டமல் யடமளபமர் சய ஜமிகள்     

 ஜமத்டமல் யடமளகபன்உன மகன்     

         (டயனனன : 5-92-3)  
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ன்று கூயதினப்து சயந்டனக்குரிதது. இடனகத ட்மம் 

தற்மண்டில் பமழ்ந்ட அடிகநமர் இன்னும் சற்று பிரிபமக ‘ஞ்ஜமம் 

இல்மகடன் இன்ப் யனணமக‘ ன்மர். வ்பனக ஜமனம் 

இல்மட க்கும் யனம் இன்த்னடத் டனம் யனணமக ன்கயமர். 

 அஞ்ஜமம் டன்ன அகல்பிக்கும் ல் அயகப    

 ஆக்கம் அநள இறுடய இல்மய்   (40-41) 

 ன்று அடுத்துப் கசுபது சயந்டனக்குரிதது. ஜமம் 

இல்மபிடினும் இனதனுபணமகயத இன்த்னட அனுபித்டிகு 

என னதுனண யகழ்கயது. அதுபன சூழ்ந்டயனந்ட அஞ்ஜமம் இந்ட 

அனுபத்டயன் பினநபமக அகன்று பிடுகயது. அஞ்ஜமத்னட து 

கமக்கும்? அயளடமன் கமக்கும். அயள ன்னட னென்று பிடணமகக் 

கூறுபர்: கல்பிதயள, ககள்பி அயள, ட்யள (அனுப அயள). 

கல்பி கற்று, ககள்பி னெம் யடநிள அனந்து, அடன் ிகு அனுப 

அயனபப் யற்று இனபின் இக்கஞங்கனந அயந்து 

அபித்டயல் ஈடுடுபது டணக்குக் கனண ன்னட உஞர்ந்து 

இனதனுபத்டயல் னெழ்குடல் எனபனக. இவ்பனய ணயக ீண்தும், 

இனனைறுகள் யனந்டதும் ஆகும். இனபன அயபடற்கு ந்டக் 

கல்பினதத் துனஞக்யகமண்கமகணம அந்டக் கல்பிகத  

சணதங்கநில் ணது அகங்கமத்னட பநர்த்து, ம்னண அஞ்ஜமத்டயல் 

அணயழ்த்துபிடுகயது. இது கனடயடகத கமலும் ‘கற்மன தமன் 

கபண்கன் கற்ளம் இி அனணனேம்‘ (டயனபமச டயனப்னம் – 3) 
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ன்று அடிகநமனம், ‘கல்மட கர்ககந ல்பர்கள் ல்பர்கள்‘ 

(டமனே சயத்ட – 10) ன்று டமனேணமபப் யனந்டனகனேம் கூயச் 

யசன்ர். ஆக அயள, ஜமம் ன்பற்ன னதன்று யற்று, அடன் 

ிகு இனதனுபம் யறுபடயலுள்ந இனனைறுகனந ஆமய்ந்ட ம் 

னன்கமர்கள் ணற்யமன சுணம பனயனதக் கண்ர். 

அஞ்ஜமிதமககப இனந்டமலும் ஆழ்ந்ட உஞர்கபமடு இனதித்டயல் 

ஈடுடும் கடி அனுபம் கயனத்டளன் அஞ்ஜமம் ீங்கப்யறுபது 

ணயக நிடம கமரிதணமகும். இனதனுபம் கயனத்டளன் ல்யள 

டமமககப பந்து கசனம். இந்ட அயளம் அடன் னடிபம ஜமம் 

ன்தும் ‘ஜமம்‘, ‘அஜமம்‘ ன்று இனபனகப்டும். 

அஜமம் ன்து உகயதல் அயபமகும். ‘ஜமம்‘ ன்து கந்து 

யற்கயன் இனபனப்ற்ய அயந்து யகமள்கய அயபமகும்.  

 சயபககமசரிதமர் சமத்டயங்கனந ணயகுடயதமகக் கற்று அடன்பனய 

யற்கும் அஜமம் உனதபர். த்டனகதம ஆண்டுகள் 

கமநத்டயமடன னன டபமணல் னசயத்தும் கூ, கண்ஞப்னக்குக் 

கமட்சய அநிக்கும்பன அபனக் கண்மர் இல்ன. ன்? அபனனத 

அஜமம் அடற்கு இனனைமக யன்து. ல்மபற்னனேம் கந்து 

யற்கயன் எனபன இந்ட அயள, கல்பி னடயதபற்மல் 

கமஞனடிதமது. ஆமல் டயண்ஞமனப் (கண்ஞப்ன) 

யமறுத்டணட்டில் அஜமகண இல்மணல், ஆறு மநில் ஜமப் 

தன் னளதும் யம்ப் யற்மர். அடமல்,  
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 டன்ரிசும் பினஇண்ம் சமனண னென்றும் அ   

 அன்ன ினம்மய்த் டயரிபமர்        

        (ய.ன. கண்ஞப்ப்ர் – 154) 

ன்று கசக்கயனமர் கூறுகயமர். கப அயள பனயனதக் கமட்டிலும் 

இனபனக் கமஞ, அனத அன்ன பனயகத சயந்டது ன்று 

இந்மட்மர் கனடயர் ன்னட அயகயகமம். இந்ட அடிப்னனதப் 

னரிந்துயகமண் ிகு அடிகநமரின், ‘ஞ்ஜமம் இல்மகடன் இன்ப் 

யனணமக, அஞ்ஜமம் டன்ன அகல்பிக்கும் ல் அயகப‘ ன் 

இண்டு அடிகனநனேம் டுத்துப்மர்த்டமல் உண்னண பிநங்கும். 

‘ஞ்ஜமம் இல்மகடன்‘ ன்டன் யமனள், ந்டபிடணம ஜமனம் 

இல்மடபன் ன்டமகும். ந்டபிடணம ன்மல் ிஞ்சம் ற்யத 

அஜமம், இனபன் ற்யத ஜமம் ஆகயத இண்டுகண 

இல்மடபன் ன்று டம்னணச் யசமல்யக் யகமள்கயமர். அப்டி 

இனந்தும் அபனக்குப் யனணமன் இன்டி படிபிமய் உள்நமன் 

ன்மல் இனதனுபம் யறுபடற்கு அஜமகணம, ஜம 

பனயகதம கடனப இல்ன ன்து யடநிபமகும். இவ்பிண்டு 

ஜமனம் இல்மட டயண்ஞமர்க்கு, கண் பிமடிகத குடுணயத்கடபர் 

இன்ப் யமனநமமர் ன்து கணக கூயதடற்குரித சயந்ட 

டுத்துக்கமட்மகும். இவ் இண்னனேம் ணனக்கும் அஞ்ஜமம் 

ணிடர்களுக்கு இதல்மக அனணந்ட என்மகும். எநினதக் 

கண்ளன் இனள் ணனபதுகம அயளபிநக்கம் யற்ளன் 
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அஞ்ஜமம் ணனகயது. ‘அகல்பிக்கும் ல்யகப‘ ன்று 

கூயதனணதின் இனபனகத தூத அயள படிபணமபன் ன்று 

அடிகநமர் குயப்ிடுகயமர். 

 ‘அகல்பிக்கும் ல்யகப‘ ன் யடமனக்கு ணற்யமன 

பிடணமகளம் யமனள் கூமம். கல்பினதக் கற்டமல்ணட்டும் 

அஞ்ஜமம் அகல்படயல்ன. கல்பினதக் கற்டமல் அஞ்ஜமம் 

அகல்பது உண்னணதமமல் இந்மநில், இப்ந்ட உகயல் ணமயனம் 

கல்பிணமன்கநமகத் டயகழ்பர் னம் அஞ்ஜமம் அகன்பர்கநமக 

இனந்டயனத்டல் கபண்டும். ஆமல், இது னனனதில் இல்ன. 

கப அடிகநமர் கூறுபடற்கு கபறுயமனள் கமண்ல் கபண்டும். 

அஞ்ஜமம் அககபண்டுணமதின் இனதனள் கசர்ந்டளன் 

அஞ்ஜமம் டமக கனன்றுபிடுகயது. அது கனன் யனதில் 

இனபன் அயகப படிபமய், ஜம யசமனொிதமய் பிநங்குபனடக் 

கமஞ னடினேம். 

 இனபன அனுபிக்கக் கூடித கமத்டயல் அடனுனத 

ரிணமஞம் யபநிப்டுபது இல்ன. சனத்டயத்துள் னெழ்கயபிட் 

யனதில் அடன் ரிணமஞம் யடரிபடயல்ன. ின்ர், னத்கட பந்து 

மர்க்கும்கமது அடன் ரிணமஞம் யடரிகயது. இன்ப் யமனநமகளம், 

யணய்ச்சுமகளம் இனக்கயன்கமது அடிகநமர் டம்னண ணந்து, 

அபனனேம் ணந்து, அந்ட இன்த்டயல் னெழ்கய பிட்மர். 

அனுபிக்கப்டும் யமனள், அனுபம், அனுபிப்பன் ன் 
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னென்றும் ணமய அனுபம் என்க யன்றுபிட் யனதில் இனபன் 

அனுபனர்பணமகக் கமட்சய அநிக்கயமன். ணிட ணத்டயன் ஏர் இதல்ன 

ன்யபன்மல், ந்ட அனுபத்டயல் வ்பநள ஈடுட்மலும் எயமன 

சணதம் அடயயனந்து யபநிகத பந்துபிடுபடமகும். அனுபத்டயயனந்து 

யபநிப்ட் யனதில், அடமபது யணய்ச்சுனக்குப் னத்கட யன்று 

அடிகநமர் கமடகயன்மர். அந்ட அனுபம் கயனப்டற்கு னன்ர் 

இந்ட யணய்ச்சுன அடிகநமர் கண் யன கபறு; அனுபம் கயனத்து 

அடயயனந்து யபநிப்ட் யனதில் கமடகயன் கமட்சய கபறு. 

இக்கமட்சயதின் சயப்ன ன்யபன்மல், அஞ்ஜமம் அகன் கமட்சய 

ஆகும் இது. கபறு பனகதமகக் கூறுணயத்து டயனபமடளெர் ன்பர் 

சமடமஞ ணிட யனதில்,கடர்ந்ட டம் கல்பிதயபின் 

துனஞக்யகமண்டு யமனள்கனநப் மர்த்ட யன என்று. 

டயனப்யனந்துனதில் இனதனுபம் யற்ிகு அகட 

யமனள்கனநப் மர்க்கயன் மர்னப கபறு. 

 அஞ்ஜமம் ீங்கயத யணய்ஞ்ஜமக் கமட்சயதில் அயள 

யசமனொணமகளள்ந ம்யமனனநக் கமடம்கமது பிதப்னத் 

கடமன்றுகயது. ஆகம? வ்பநள யரித யமனள் இது? இது அநபி 

னடிதமடது. இது என மள் கடமன்ய, எனமள் ணனகயன் யமனள் 

அன்று. இந்ட யனள கடமன்கப, ’ஆக்கம் அநள இறுடய இல்மய்‘ 

ன்கயமர் அடிகநமர். இது அபனச் சுட்டிதடமகும். அப்டிச் 
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சுட்ப்ட் அயளப் ினம்மகயத ம்யமனள் ன் யடமனயனச் 

யசய்கயது ன்று யனக்கயமர் அடிகநமர்.  

 .............................. அனத்துகும்       

 ஆக்குபமய் கமப்மய், அனயப்மய் அனள்டனபமய்   (41-42) 

ன்று கூறுபடமல் இப்ிஞ்சம் னளபனடனேம் கடமற்றுபித்து, கமத்து, 

அனயக்கயன்டமகயத யடமனயன அப்ம்யமனள் யசய்கயது. 

கடமன்றுபித்து ன்று யசமல்லும் கமது ந்ட என னெப்யமனளும் 

இல்மணல் இந்டப் ிஞ்சத்னடத் கடமற்றுபித்டது ன் ண்ஞம் 

பந்துபிக் கூமது அல்பம? இந்மட்டுச் னசபர், னபஞபர் ஆகயத 

இனபனம் இந்டப் ிஞ்சம் ன்றும் உள்நது ன்று கூறுபர்கள் 

ஆபமர்கள். அகட கனத்னட உள்நது ன்று கூறுபர்கள் ஆபமர்கள். 

அகட கனத்னட அடியதமற்ய ‘ஆக்குபமய்‘ ன்மர் அடிகநமர். கசமறு 

ஆக்கயள் ன்மல் அரிசய ஆகயத னெப்யமனநியனந்து கசமறு 

ஆக்கப்ட்து ன்று யமனள்டும். அரிசயதின் படிள, இதல்ன 

ஆகயதபற்ன ணமற்யச் கசமறு னடயதடமகப் னக்கப்டுகயன்து. 

அதுகம, அடக்கள் படிபணமக இனக்கும் ிஞ்சத்டயன அண்ப் 

குடயகநமக, உண்னகநமகப் ம்யமனள் ஆக்குகயமன், ஆடமல் 

‘ஆக்குபமய்‘ ன்மர். 

 இப்டி ஆக்கப்ட் யமனள்கள் ல்னதற் யனயபநிதில் 

ஏதமது சுற்யக் யகமண்டினப்டமல் என்கமயமன்று னட்டி கணமடய 

அனயந்துபிமணல் அபற்னக் கமக்கயன்மன் அபன். அனப டணக்குள் 
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னட்டி கணமடய அனயதமணல் கமக்கயன்மக டபி, அபற்யன் கம 

யர்ஞதம் னடிந்டளன் அபக இப் ிஞ்சத்னட அனயத்துப் னடயத 

ிஞ்சத்னட உண்மக்குகயமன். ன் இடனச் யசய்த கபண்டும் 

அபன்? உதிர்கள்ணமட்டுக் யகமண் கனனஞதிமல் இடனச் 

யசய்கயன்மன் ன்னட அயளறுத்ட ‘ஆக்குபமய், கமப்மய், அனயப்மய்‘ 

ன்னட அடுத்து ‘அனள் டனபமய்‘ ன்கயமர் அடிகநமர். 

 கமக்குபமய் ன்னப் னகுபிப்மய் யன் யடமளம்ில்  (43)   

 இந்ட அடி அடிகநமரின் பமழ்க்னககதமடு, அந்ட பமழ்க்னகதில் 

யகழ்ந்ட யகழ்ச்சயகதமடு எனங்குனபத்துச் சயந்டயக்கப்ட் 

கபண்டிதடமகும். இண்டு ணமறுட் கனத்துகள் இந்ட எக அடிதில் 

இனக்கயன். ‘ன்னப் கமக்குபமய்‘ ன்து என்று. ‘ன்ன 

யன்யடமளம்ில் னகுபிப்மய்‘ ன்து ணற்யமன்று. 

 டயனப்யனந்துனதில் அடிதமர் கூட்த்டயன் டுகப அணர்ந்டயனந்ட 

குனமடர், அனணச்சர் ககமத்டயல் பந்ட டயனபமடளென அனனத்து 

கடம யசய்டமர். மண்டித ணன்ின் அனணச்சர் ன் கடமனஞனேம் 

டயனபமடளெர் ன் யதனம்கூக் கனந்துபிட். இடனகத 

‘கமக்குபமய்‘ ன்மர். அப்டிப் னப்யமனள் அனத்னடனேம் 

கமக்கயயன் டயனபமடளெர் அடிதமர் கூட்த்டயல் எனபமகக் 

குனமடமல் னகுத்டப்டுபனடகத யன்யடமளம்ில் னகுபிப்மய் 

ன்மர். அந்ட அடிதமர்கநின் (யடமளம்ின்) டனபமகயத குனமடர் 

டம்னனத மர்னப னெம் (தடீட்னச) என பிமடிதில் டயக 
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இனக்கயன் அடிதமர்ககநமடு சணத்துபணமகக் கந்துயகமள்நக்கூடித 

டகுடயனதனேம் டந்துபிட்மர் ன்னட அடிகநமர் யனந்து இறும்னது 

ய்துகயமர். ஆககப, அத்யடமளம்ில் டம்னணப் னகுபித்டபர் அபர்டமன் 

ன்னட அயகயன்மர். னககபண்டும் ன் ண்ஞம் ணக்கு இல்ன. 

டம்னண ற்றுக்யகமள்ந கபண்டும் ன் ண்ஞம் அந்ட 

அடிதமர்களுக்கு இனந்டயனக்க னடிதமது. அப்டி என கமஞம் 

குனமடர் ன்னட யனந்து யகயழ்ந்ட அடிகநமர், ‘னகுபிப்மய் யன் 

யடமளம்ில்‘ ன்று மடுகயன்மர். 

 இதுடமன் னடயல் யகழ்ந்ட யகழ்ச்சய, த்துனஞ கம் இது 

ீடித்டது ன்னட மம் அயகதமம். இந்ட உஞர்ள ீடித்டபன டம்னண 

ணந்து அந்ட இன் பமரிடயதில் டயனநத்ட அடிகநமர் டீடீயன்று 

யபறுனணனத அனுபிக்கயன்மர். இன்க் கபியனந்து பிடுட்பன் 

டயடீயன்று யபறுனணனத அனுபிப்து கம, அடிதமர்கள் 

கூட்த்டயனகத டமனம் எனபமக இனந்து, டம் குனமடர் 

டயனபடிகநில் டம்னண ணந்து ஈடுட்டினந்ட அடிகநமர் இப்கமது 

கஞப்யமளடயல் குனமடர் இல்ன. அபர் டயனபடினேம் இல்ன. 

அடிதமர் கூட்னம் இல்ன ன்னட அயகயமர். டயடுக்கயட் 

அடிகநமர் என பிமடி சயந்டயத்ட ிகு இதுளம் அபன் யசதக ன்று 

உஞர்கயன்ர். டம் யடமளம்ில் னகுபித்ட குனமடக 

அத்யடமளம்ியனந்து இப்கமது டம்னணப் னத்கட கமகபிட்மர் 

ன்னட உஞர்கயமர். யடமளம்ில் இனந்து டம்னணப் கமக்கயதது டம் 



104 
 

டகுடய இன்னண கமஞத்டமகம, அன்ய டமகம ன்று பனந்டயத 

அடிகநமர், ின்ர் யகமஞ்சம் யகமஞ்சணமக யனனணனத உஞத் 

யடமங்குகயமர். அதுற்ய ின்ர் ஆமதமம். 

 மற்த்டயன் கரிதமய் கசதமய் ஞிதமக     (44) 

 இதுளம் யடமளம்ியனந்து னத்கட பந்ட ிகு அடிகநமரின் 

ணத்டயல் கடமன்யத ண்ஞணமகும். னன்ர்க் கூயததுகம 

னண்மம யசமற்கனநக் யகமண்து இவ்படி மற்ம் ன்து 

றுணஞம் ன் யமனள் உனதது. இந்ட றுணஞம் படிகபம, 

உனகபம இல்மடயனப்ினும் என யமனனநப்ற்யத்டமன் யற்கும் 

ன்னட மம் அயகபமம். ணரின் ணஞம் ன்று யசமல்பது இந்ட 

அடிப்னதில்டமன். அப்டிதமமல் ணஞத்டயற்குத் டி இதக்கம் 

உண்ம? உண்டு ன்றுடமன் யசமல் கபண்டும். யணமக்கமக 

இனக்கும்கமது ணரில் ணஞம் இல்ன. னளபதும் பழீ்கயன் 

யனதில், ணர்ந்து பழீ்கயன் யனதில், ணனக்கு ப ீ ன் 

யதனம் உண்டு. இடழ் உடயனம்கமது அடற்கு ணஞம் இல்ன. ஆக, 

இனப் னபத்டயல் பந்துகமம் இம்ணஞம்  னபின் இதற்னக. 

உண்னணனதக் கூகபண்டுணமமல் ணஞத்டயற்குத் டி இனப்ன 

இல்ன. என குயப்ிட் னபத்டயற்கு னன்ர் அம்ணனள் 

ணனந்துயன்று, குயப்ிட் கமத்டயல் யபநிப்ட்டு, ின்ர் அம் 

ணகமடு ணனந்துபிடுகயன் இதல்னனதகட ணஞம். ‘மற்த்டயன் 

கரிதமய்‘ ன்று கூறும்கமது இக் கனத்னடத்டமன் இங்கக 
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குயப்ிட்மர். குனமடமக பந்டபர் அப்டி பனபடற்குனன் அபர் 

ங்கக இனந்டமர்? அபர் டணக்கு அனள் யசய்டிகு ணனந்துபிட்மர். 

இப்கமது அபர் ங்கக யசன்மர்? னகதமனப் கமத் கடமன்ய 

ணனனேம் இதல்ன குனமடமக பந்ட சயபத்துக்கு இல்ன. ன்றுனள்ந 

சயபம், கமட்சய, கற்ன ன்பற்யற்கு அப்மற்ட் சயபம், 

இப்யமளது குனமடமய் பந்டது. அது ணரில் யபநிப்டும் ணஞம் 

கம ஆகும். அடற்கு னன்ர் ணனள் ணனந்து யன் 

ணஞம்கமத் டம்னனத கமட்சயக்கு அப்மற்ட்டமக இனந்டது. 

இப்கமது ணனந்துபிட் யனதிலும் ணரில் ணனந்ட ணஞம்கம 

ங்ககம யசன்றுபிட்து. ன்றும் உள்நபமகயத அபன், ம்னனத 

அயளக்கும், அனுபத்டயற்கும், உஞர்பிற்கும், கற்னக்கும் 

அப்மற்ட் என யமனள் ஆபமன்! அப்டிப்ட்பன் சய மனயனக 

கம் கண்டக்கு பினந்டமய், கமட்சய சய மனயனக கம் கண்டக்கு 

பினந்டமய், கமட்சய அநிப்பமய், டயனபடிகனநத் யடமட்டு பஞங்கும் 

யனக்கு உரிதபமய் குனபடிபில் இனந்டனட யனக்கயன் 

அடிகநமனக்கு ணரில் ணஞம் யபநிப்டுகயன் யன யனளக்கு 

பனகயது. ஆககப, ‘மற்த்டயன் கரிதமய்‘ ன்மர். டமம் யடமட்டு 

அனுபிக்கயன் யனதியனந்து அபர் டயடீயன்று 

ணனந்துபிட்டமல், ‘தம ங்கக கமய்பிட்மய்?‘ ன்று யனத்து 

அளம் யனதில் ‘கசதமய்‘ ன்மர். அப்டி யனக்கும்கமகட னத்கட 

கமட்சய அநித்ட அந்டக் குனமடர், அகத்கட கமட்சய அநிக்கயமர். 

‘கசகதமய்‘  பிநத்டளக, ‘மன் ங்கும் கமகபில்ன. உன் 
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உள்நத்கடடமன் இனக்கயகன். டயனம்ிப் மர்‘ ன்று யசமல்பதுகம 

ஆழ் ணத்டயன் அடிதில் கமட்சய டனகயமர். அடமல்டமன் அடிகநமர் 

‘ஞிதமக‘ ன்மர்.  

 ணமற்ம் ணம் கனயத யன் ணனகதமக           (45) 

 அடிப்னதில் இனப்து ணம். அடயயனந்து கடமற்றுபது யசமல். 

யசமல்க ணமற்ம் ன்று கூப் ட்து. இனப இண்டுக்கும் ட்மட 

யமனள் யனம்மலும் இல்னயதன்று கூமம். ணத்டயன் பசீ்சுக்கு 

ல்ன இல்ன ன்னட அன்றும், இன்றும் அனபனம் அயந்து 

உள்நர். ஆமல், ணத்டயன் இந்ட அனபனம் அயந்து உள்நர். 

ஆமல், ணத்டயன் இந்ட பசீ்சு உகயதல் யனதில் யன்று 

மர்க்கும்கமது ல்ன அற்று இனப்டமக யனக்கயன்கமம். 

சமடமஞ உஞர்ச்சயகனநக்கூ யபநிப்டுத்ட னடிதமட இந்டச் 

யசமற்கனநக்யகமண்டு, கந்து யற்கும் யமனனந னளபதும் அயந்து 

கூயபிட்டமக யனப்து யனம் டபமகும். ஏர் அநகப 

யசல்க்கூடித யசமல், அடனனேம் கந்து ணயகப் யரித அநபில் 

யசல்க்கூடித ணம் ஆகயத இண்டுகண ம்யமனனந அயதகபம, 

யடரிதகபம, கூகபம தன்மயடன்னட அடிகநமர் இந்த்த் யடமரில் 

பிநக்குகயமர். ‘கனயத‘ ன்மல் யசமல்லும், ணனம் இவ் 

ஆமய்ச்சயதில் ஈடுட்டு வ்பநள உதச் யசன்மலும் அனப 

இண்டும் ிற்ட்டுக் கனயந்துகமகுணமறு கணல் கமக்கய யற்பன் 

இனபன் ன்து யமனநமகும். 
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 ‘ணனகதமன்‘ ன் யசமல்லுக்கு அந்டஞன் ன்தும், 

அயௌர்கதம் ன்று யசமல்ப்டும் கபத்த்னட அனநிதபன்‘ 

ன்தும் தமபனம் அயந்ட யமனநமகும். ஆமல், ணனகதமன் ன் 

யசமல்யன் னற்குடயதிலுள்ந ‘ணன‘ ன்து, ிர் அயத, யடரித 

னடிதமடடி ணனந்துபிடுடல் ன் யமனனநனேம் குயப்மல் 

டனபடமல் ணனகதமன் ன் யசமல்லுக்கு ணனந்து யற்பன் ன் 

குயப்னப் யமனனநனேம் யகமள்நமம். 

 இந்ட அடிதில் ணற்யமன சயப்னனேம் கமஞமம். ‘யன்‘ ன் 

யதயச்சம் ணனகதமன் ன் யதர் யகமண்டு னடிந்டமலும் அபன் 

ம்னணப் யமறுத்டபன‘ ணனந்துள்நமக டபி இல்மணற் 

கமய்பிபில்ன ன்னடனேம் குயப்மக உஞர்த்ட இப்யதயச்சம் 

தன்டுகயது. டயரிலுள்ந னப்யமனனநக் கமண்கடமடு அல்மணல், 

ணயக தண்னணதம யமனனநனேம் ஆமனேம் ஆற்லுனதது ணம். 

அப்டிப்ட் ணத்டமற்கூ டயக ணனந்துயற்கயன் இனபனக் 

கமஞகபம, யனக்ககபம, சயந்டயக்ககபம, யசமல்மல் பிநக்ககபம 

னடிதபில்ன ன் யமனளும் இந்ட அடிதில் கயனப்னடக் 

கமஞமம்.  

 கந்டமல் கன்யமடு யய் கந்டமல் கமச்    

 சயந்து, அடிதமர் சயந்டனனேள் கடன் ஊய யன்று    

 ிந்து ிப்ன அறுக்கும் ங்கள் யனணமன்     (46-48) 
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 இனப சற்றுக் கபத்துன் யமனள்யகமள்ந கபண்டித 

அடிகநமகும். இங்கக மம் கூப்கமகயன் யமனள் என்றுணட்டுகண 

சயந்ட யமனள் ன்று கூறுபடற்கயல்ன. இப்டினேம் யமனள் 

யகமள்நமம் ன் கனத்டயல் ளடப்டுபடமகும். இப்யமனள் 

அப்கமது கக்கப்ட் மல், இிப்னச் சுனபனதத் டனகயன் கன்ல், 

யய் ன் னென்றும் கசப்டுகயன். யய், மயனுள் இனக்கயன் 

யமனள் ஆகும். மயன் சுனபனத ணயகுடயப் டுத்டகபண்டுணமமல் 

கந்ட மகமடு கனப்ஞ்சமற்னனேம், யய்னதனேம் கந்டமல் அந்டச் 

சுனப ணயகுடயப்ட்டு தமபமலும் சுனபக்கப் யறுகயது. 

 இந்ட உபனணதின் னெம் ணற்யமன கனத்னடனேம் அடிகநமர் 

பிநக்கத் யடமங்குகயமர். ‘சயந்ட அடிதமர்‘ ன் இண்டு யசமற்கள் 

அடிதமர்கனந பனக ிரிக்கயன். இனனேஞர்ள யற்பர்கள் 

அனபனம் அடிதமர்ககந. உகயதல் பமழ்க்னகதில் ஈடுட்டுள்ந 

அகடகத்டயல் இனனேஞர்கபமடு பமழ்கயன் அடிதமர்கள் 

எனபனகதிர், ணற்யமன பனகதிர், ‘ன மன் ன்து 

அயகதன் கல் இள ஆபதும் அயகதன்‘ (டயனபமச – 34)  

அடிகநமக ின்ர்க் குயப்ிடுபது கம, ணிட உதிர்களுக்கு 

இதல்மக அனணந்ட னென்னனேம் அக்கய, அறுடய மனயனேம் 

இனனேஞர்பில் ஈடுட்டு டம்னணகத ணந்து யற்பர்கநமபர். 

இபர்கனநகத ‘சயந்ட அடிதமர்‘ ன்று ணமஞிக்கபமசகப் யனணமன் 

குயப்ிடுகயமர். இப்டிப்ட் அடிதமர்கள், ‘கசய்கமல் இனப்ர் கண்டீர் 
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சயபஜமிககந‘ ன்டற்கயஞங்க இனத்டயன், இபர்கனந இம் 

கண்டுயகமள்பது கடிம். மயலுள்ந சுனபனத பமதில் ஊற்தளன் 

னளபதுணமக அயந்து ல்கமனக்கும் இதன் என்று அன்று. 

அதுகமல் இந்டச் சயந்ட அடிதமர்கனந இம் கமண்து கடிம். 

சமடமஞ ணக்கள் மயன் சுனபனத உக அயபடற்கு உடளபது 

அடனுன் கக்கப்ட் கன்லும், யய்னேம்டமன். அகடகம, சயந்ட 

அடிதமர்கனந இம் கமடணமறு யசய்பது அபர்கள் சயந்டனனேள் 

கடமன்ய யன்று அபர்கள் னெம் டன்ன யபநிப்டுத்டயக் 

யகமள்ளுகயன் இனதனகந ஆகும். 

 ‘ிந்ட ிப்ன அறுக்கும் ங்கள் யனணமன்‘ ன் இந்ட அடிதில் 

‘ிந்ட ிப்ன‘ ன் யசமற்கள் தமனனத ிப்னக் குயக்கயன் 

ன்து சயந்டயக்கப் கபண்டும். சயந்ட அடிதமமக இனப்ினும் 

அபர்கள் இந்ட உகயல் பமழ்கயன்பர்கள் ன்னடப் ிந்ட ிப்ன 

ன் யசமற்கள் குயக்கயன். ஆககப, த்துனஞச் சயந்ட அடிதமமக 

இனப்ினும் இப்கமது அபர் என ிப்ன டுத்துள்நமர் ன்னட 

ணக்க னடிதமது. டமம் டுத்ட ிப்னப் கமக்கயக்யகமள்ந அந்ட 

அடிதமர்கள் ந்ட னதற்சயனதனேம் யசய்தபில்ன.  

 ‘கூடும் அன்ிில் கும்ிக அன்ய படீும் கபண்ம பியன் 

பிநங்கயமர் (ய.ன. : டயனக்கூட் – 8) ஆடயன் அபன பஞங்கும் 

பமய்ப்னப் யற் இப்ிபி கபண்த்டக்கதுடமன் ன்று 

யனப்பர்கள் இபர்கள். இடமல் டமம் டுத்ட ிப்னப் 
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கமக்கயக்யகமள்ந அபர்கள் னதல்படயல்ன. ஆமல், உதிர் 

பட்த்டயல் (Life – Cycle) இந்ட அடிதமர்கள் இி என ிப்ன டுத்து 

அனத கபண்டிதது துளம் இல்ன. கப, அபனனத கனசயப் 

ிப்ன இனபன் கமக்குகயமன் ன் கனத்டயல், சயந்ட அடிதமர் 

ிந்ட ிப்ன அறுக்கும் ங்கள் யனணமன் ன்கயமர்.  

 இது அல்மணல் ணற்யமன யமனனநனேம் சயந்டயக்க இந்ட அடிகள் 

இந்டனகயன். கணக கூப்யற் சயந்ட அடிதமர்கள் ிப்ன 

யபறுப்பர்கள் அல்ர் ன்னட னன்க கண்கமம். 

அப்டிதமமல், ‘ிப்றுக்கும்‘ ன்டற்கு தமனனத ிப்ன ன் 

பிமனப ளப்ி, பினகமண்ல் கபண்டும். ிந்ட ிப்ன ன்து 

யடமங்கய, அறுக்கும் பனதிலுள்ந யடமனக்கம கமயமனனந 

பிட்டுபிட்டு. அத்யடமர் அடிதமர்க்கு அடிதமர்கனநக் குயப்டமகளம் 

யகமள்நமம். சயந்ட அடிதமர்கநின் இடதகணத்டயல் இனபன் 

யற்கயன் கமஞத்டமல், இந்டச் சயந்ட அடிதமர்கனநகத இன 

யசமனொணமகப் மபித்து (யனணயனனக் குறும் மதமர் கம) 

யடமண்மற்ய யற்பர்ககந அடிதமர்க்கு அடிதமபமர். அபர்கள், டம் 

ிப்னப் கமக்கயக்யகமள்ந யனப்டயல் டபயல்ன. ஆககப, 

அபர்கள் பினப்னனேம் யனகபற்றும் பனகதில் இவ் அடிதமர்க்கு 

அடிதமரின் ிப்ன அறுக்கயமன் ன்றும் யமனள் யகமள்ந 

னடிகயது.  

 யங்கள் ஏர் ந்து உனதமய்  
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ன்து ிஞ்சத்டயல் கமஞப்டும் அடிப்னதம னபதமகயத சயபப்ன, 

ீம் உள்நிட் ந்து யங்கனநக் குயப்டமகும். இந்ட எவ்யபமன 

யத்டயற்கும் என டிப் ண்ன உண்டு ன்தும், ணக்கநித்து 

வ்பனக உஞர்ளகனநத் கடமற்றுபிக்கயன் ன்தும் ற்ய 

இன்னத பிஞ்ஜம உகம் பிரிபமகப் கசுகயன்து. இவ்னபந்து 

யங்கநில் சயபப்னம், ீனம் ணயக இன்யதனணதமடனப ஆகும். 

ஆடமல், இனபனச் ‘யசம்கணி அம்ணமன்‘ (டயனனன : 4-112-9) 

ன்றும் இனபினத ‘ீகணி பமயனன‘ (ங்குறுதறு களள் 

பமழ்த்து) ன்றும் ம் னன்கமர் கூயப்கமதிர். ஏர் ந்து 

உனதமய் ன்டயலுள்ந ‘ஏர்‘ ன் யசமல் கப்ம் இல்மட டித் 

டன்னண பமய்ந்டது ன் யமனனநத் டனபடமகும். 

 ........................................ பிண்கஞமர்கள் த்ட     

 ணனந்டயனந்டமய் ம்யனணமன்     (49 – 50) 

 னண்ஞிதம் யசய்ட தன ணறு உகயல் யசன்று 

அனுபிக்கயன்பர்கள் பிண்கஞமர் ப்டுபர். டணயனர் கனநப் 

யமறுத்டணட்டில் டம்னணபி உதர்பமக ன்றுகண அன்று 

பிண்கஞமனக் கனடயதடயல்ன. ‘கடபர் அனதர் கதபர்‘ (குள் – 

1073) ன்து பள்ளுபர் பமக்கு. இந்ட உகயல் பமழ்பர்கள் 

ன்யன் குன யனககநமடு இந்டப் னட உம்னன் 

பமழ்பர்ககந கடபர்கள். ஆககப அடிகநமர் பிண்கஞமர்கள் ன் 

கமஞத்டமல் கடம இனபன அயந்துபிட்பர்கள் ன்று 
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யனத்துபி கபண்மம் ன்னடக் குயப்டற்கமக ‘ணனந்டயனந்டமய்‘ 

ன்று கூறுகயமர்.  

 ................................. பல்பினகதன் டன்ன     

 ணனந்டிடய னெடித ணமத இனனந      

 அம், மபம் ன்னும் அனம் கதிற்மல் கட்டிப்     

 னம் கடமல் கமர்த்து, ங்கும் னள அளக்கு னெடி    

 ணம் கசமனம் என்து பமதில் குடின     

 ணங்கப் னன் ந்தும் பஞ்சனனதச் யசய்த    

 பிங்கு ணத்டமல் பிணம ......................   (50 – 56) 

 னத சணதங்கனநப் கம அல்மணல் இந் மட்டில் 

கடமன்யத சணதங்கள் ிபித் யடமன ம்னகயன். ஆடமல், 

இந்டப் ிப்ில் யசய்தப்யற் யசதல்கநின் தன்கள் இந்டப் 

ிப்ில் ணட்டும் அல்மணல் அடுத்ட ிப்ிலும் யடமனம் ன்து 

இந்ட மட்டுக் யகமள்னக. ஆன்ணமனபப் ற்யஇனப்னப ணங்கள் 

ன்று யசமல்ப்டும். இனப, ஆஞபம், கன்ம்ம், ணமனத ன்று 

யதர்யறும் ணிட ணத்டயகு என டி ஆற்ல் உண்டு. 

உண்னணதம யனனத ணந்து என கற்ன உகயல் 

சஞ்சரித்துக்யகமண்க, டமன் இன்னற்று இனப்டமக யனப்து 

ணத்துக்குரித இதல்ில் என்மகும். னம்ணங்கனநனேம் அனயத்டல் 

ன்து இதமட கமரிதம்; அபற்ன ணனணமற்ம் 

(transformation)யசய்தத்டமன் னடினேம் ன்று டணயழ் மட்மர் கனடயர். 
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அயதமனண கமஞணமகத் டன்ன னெடிதினப்து ணமனததமகயத இனள் 

ன்றும், அடயயனந்து பிடுடுபகட ிபிதின் கமக்கம் ன்றும் 

உதிர்கள் சயந்டயப்து இல்ன. டிதமக யற்கும் ஆன்ணமளக்குச் 

யசதல்கனநச் யசய்து அடன் னெம் னன்கறும் பமய்ப்ன 

இல்னதமடமல் கனனஞ உனதபமகயத இனபன் இந்ட 

உம்னத் டனகயமன். உம்ின் டன்னணனதத்டமன் அடிகநமர் இந்ட 

அடிகநில் கூறுகயமர். ‘ப துபமங்கள்‘ ன்று யசமல்ப்டும் என்து 

துபமங்களுனத இந்ட உம்ன லும்ன, சனட னடயதபற்மல் 

உள்கந யப்ப்ட்டு இனப்ினும் இனப யபநிகத யடரிதமட பண்ஞம் 

கடமமல் னெப்ட்டினக்கும் கூமகும். ‘னள அளக்கு னெடி‘ ன்று 

அடிகநமர் யசமல்பது இந்துட் உயயனந்து யபநிப்டும் 

னளனபப் ற்ய ணட்டும் அல். உதினள்ந உட்ம்ினுள்கநகூப் 

னளபின் படிபிலும், கயனணயகள் படிபிலும் ககமடிக்கஞக்கம உதிர்கள் 

இனக்கயன் ன் இன்னத பிஞ்ஜம உண்னணனத அன்க இபர் 

அயந்டயனந்டமர் ஆடயன் ‘னள அளக்கு னெடி‘ ன்மர். இடனகத 

‘கயனணயச் யசனபிில்‘ (டயனபம : 4-14) ன்றும் கூயனேள்நமர். 

 இந்ட உம்ின் துனஞக் யகமண்டு ஆன்ணம யசதயல் ஈடு 

கபண்டுகணதமமல் யமயனன்கநின் உடபி கடனபப்டும். இந்டப் 

யமயனன்கள் யசதற்ம இத்து வ்பநள பலுளனதடமக 

இனப்ினும் உம்ன னப்ிஞணமககப இனந்துபிடும். ஆக, உதிர்கள் 

யசதயல் ஈடு கபண்டுகணதமமல் உலுக்குப் யமய னன்கள் 
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கடனபப்டும். யமயனன்கள் சப்யமனள் ஆடமல், டனனேம் 

அனுபிக்கும் ஆற்ல் இல்மடனப. யமயனன்கள் அனுபத்டயல் 

ஈடு கபண்டுணமமல் ணத்டயன் உடபி கடனபப்டுகயது. ணம் 

ன் உயனுள் இனந்து யமயனன்கனந இதக்குபிக்கும் என 

குடயதமகும். ஆமல், உயனுள்கந இனப்ினும் இந்ட உனனேம், 

அடகமடு யடமர்னனத யமய னன்கனநனேம் ஆட்டிப்னத்து 

பல்யகமள்ளும் இதல்ன உனதது ணம். இவ்பநள சயப்ம 

உறுப்மதினும் இந்ட ணத்டயற்கு என குன உண்டு. ிற்கமத்டமல் 

இடனக் குங்கு ணம் ன்று கூயர். ந்ட என்னனேம் 

இதல்னனதடமடமல் ‘பிங்கு ணம்‘ ன்மர் அடிகநமர். ஆக, 

ன்னகடமல் கமர்த்ட உம்ன. அடனுள் என்து துபமங்கள், ந்து 

யமயகள், அந்டப் யமயகநின் பனயப்டும் ம்னன்கள், இனப 

அனத்னடனேம் ஆட்சய யசய்னேம் ணம் ன்னப பரினசப்டுத்டயக் 

கூப்யற்றுள்ந. யமயகநின் பனயப்ட்கம, அன்ய அபற்யன் 

உடபி இல்மணகம உஞர்பில் ஈடுக்கூடிதது ணம். ணயகச் சயந்ட 

உஞர்பமகயத அன்ன ன்துடமன் இனபனனேம், ம்னணனேம் 

என்மக்கும் இனஞப்மகும். இந்ட அன்ன, அயபின்மற்ட்டன்று. 

அன்ன யசய்டமல் இனபன அனதமம் ன் அநபில், அயள 

பனயகமட்டிச் யசல்லும். இது டபி இனபிம் ம்னணக் யகமண்டு 

யசல் அயள தன்டுபடயல்ன. ணம் டயலும் யனதில்மடடமக 

இனப்ினும், அடித்துப் ிக்கயன் அன்ன ன்னும் உஞர்னப 

னபத்துக் யகமண்டு இந்ட ஆன்ணம னன்க னடினேம். கப, 
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அடிகநமர் உம்ன, யமயகள், னன்கள், ணம் ன்பற்கமடு, 

அனுபத்னடனேம் குயப்ிட்டுபிட்டு இறுடயதமக 

 ................................................................... உக்குக்     

 கந்ட அன்ன ஆகயக் கசயந்து உள் உனகும்     

 ந்டமன் இமட சயயகதற்கு ல்கய      

 யம் டன்கணல் பந்து அனநி ீள்கனல்கள் கமஅட்டி   

 மதிற் கனதமய்க் கயந்ட அடிகதற்குத்     

 டமதிற் சயந்ட டதமஆ டத்துபக   (56 – 61) 

ன்று னடிக்கயன்மர்.  

 ஏநள உள் உனகுடல் ணத்டயன் யசதகதமகும். ணத்டயற்கு 

அந்ட ற்ல் வ்பமறு பந்டது? ந்து அயள உனத பிஙகுகள் 

யடமங்கய, ஆறு அயளனத ணிடன்பன உஞர்ளக்கு இணமக 

இனக்கயன் ணத்னட, ‘ல்கய‘ ன் யசமல் னெம், இனபனுனத 

யகமன ன்கயமர் அடிகநமர். கசயந்து உள்ளுனகும் அன்னக்கு இணம 

ணத்னடத் டந்ட அபனுனத டயனபனனந யனக்கயன்மர். இடன 

ீ யகமடுப்டற்கு மன் ன் டகுடய உனதபன் ன் பிம 

யசமல்க் கூடிதது என சயயதும் இல்மட டம்கமன் எனபனக்கு 

கணக கூயத அன்னக்கு இணமகளள்ந ணத்னட இனபன் டந்டமக 

ன்று யனத்து ன்ய மமட்டுகயமர்.  
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இந்ட உம்ன யகமடுக்கப்ட்டன் தன் அன்ன பநர்த்து 

இனதனளுக்கு ஆநமககபண்டும் ன்கட ஆகும். ஆமல், னன்கள் 

பஞ்சனனதச் யசய்ட கமஞத்டமல் ணனம் பிங்கு ணம் 

ஆகயபிட்து. இந்ட ணம் கயனத்டடன் ணனம் பிங்கு ணம் 

ஆகயபிட்து. இந்ட ணம் கயனத்டடன் தன என சயயதும் 

யமமனணதமல், ‘ந் டமன் இல்மட சயயகதற்கு ல்கய‘ ன்மர்.  

‘ல்கய‘ ன் யசமல்மல் என சயயதும் ம் இல்மட 

சயயகதனுக்கு ணத்னட அபன் யகமனதமகக் யகமடுத்டமன் ன்கயமர். 

ல்மப் ண்னகளும் யனந்து அன்க படிபணமகத் டயரிகயன் 

கண்ஞப்ர்கமன்பர் களுக்குக் கமட்டித டயனபடினதத் டக்கும் 

கமட்டிமன் ன்னட யனக்கும்கமது அடிகநமர் பிதப்ன ய்துகயமர். 

ிஞ்சம் னளபதும் யனந்து இனக்கயன் அபன அடபிலும், 

அண்த்டயலும் கண்டுயகமள்ளும் ஆற்ம் டம்மல் இல்னதமடமல் 

டம்னனத குனனத அயந்து இனபன் இக்கம் கமட்டிமன். 

அந்டக் கனனஞ கமஞணமக இந்ட ணண்ஞில் டன் டயனபடிகள் கடமத 

பந்டமன்; ீள் கனல்கள் கமட்டிமன்.  

 ‘ீள் கனல்கள்‘ ன்து பினத்யடமனக. இடன 

ீண்டயனபடிகள் ன்று இந்டகமப் யதயச்சணமக்கயப் னம் 

யமனள் கூயனேள்நர். அவ்பமறு யகமள்நமணல், னென்று கமத்துக்கும் 

உரித பினத்யடமனகதமகக் யகமள்படயல் என சயப்னக் 

கமஞனடிகயது. ீண் ீண் கனல்கள் ன்று இந்ட கமப் 
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யதகச்சணமகக் யகமள்ளும்கமது சயத்டப ணத்டயல் சுந்டனக்கமக, 

அபர் டனனபத்துப் டுத்ட ல்கபறு இங்கநிலும் அபர் 

டயனனடிகணல் டுணமறு அன்று ீண் கனல்கள் ன்று யமனள் 

யகமள்நமம். அன்யனேம் ‘இ ணர்கள் கமது அபிழ்ந்து ணதுபமய்ப் 

ில்கய, னத்டனத டயனபடி ன் டனகணல் னபத்டமர்‘ (டயனனன 

: 6-14-1) ன்று மபசர் மடும் இனம் இவ் இந்ட கமப் 

யதயச்சத்டயற்கு உடமஞம் ஆகும். இி, ீள்கயன் கனல்கள் ன்று 

யகழ்கமப் யதயச்சணமக்கயமல் கற்ன கந்ட எனபன் 

டம்யமனட்மகக் கனல்கனந ீட்டுகயமன் ன்று யமனள்யகமள்ந 

பமய்ப்மகும். அடுத்து, ீநப்கமகும் கனல்கள் ன்று டயர்கமப் 

யதகச்சம் ஆக்கயமல் இிபனம் அடிதமர்களுக்கமக ீநப்கமகும் 

கனல்கள் ன்றும் யமனள்யகமள்ந னடிகயது. 

 ‘ல்கய‘, ‘கமட்சய‘ ன் இண்டு ச்சங்களும் ‘ல்கயத‘, 

‘கமட்டித‘ ன் யதயச்சங்கநமக ணமய ‘டத்துபன்‘ ன் 

யதர்யகமண்டு னடிகயன். இவ்பமறு யசய்தமணல் ‘ல்கய‘, ‘கமட்டி‘ 

ன் இண்டு ச்சங்கனநனேம் பினயதச்சணமககப னபத்துக் 

யகமள்கபமகண தமமல் ‘யன்‘ ன் என யசமல்ன பனபித்து 

‘யன் டத்துபக‘ ன்று னடிக்கமம். இப்குடயகளுக்யகல்மம் னசப 

சயத்டமந்ட அடிப்னதில் யமனள் கூறுகபமனம் உண்டு. அடிகநமர் 

இனபன் டணக்குக் டயனபடிக் கமட்சய யகமடுத்டனட, 

 கமட்மட ல்மம் கமட்டிச் சயபம் கமட்டி 
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 டமள்டமணன கமட்டி, டன் கனனஞத் கடன் கமட்டி 

         (டயனபமச : 8-6) 

ன்று பிரிபமகப் ின்ர்ப் மடுகயமர். டயனபடிக் கமட்சய 

கயனத்டிகு, டம் சயறுனணனதனேம் அத்டயனபடிதின் யனனணனதனேம், 

டம்யமனட்மக அத்டயனபடிக்ண் ணண்ஞின இங்கய பந்டனடனேம் 

மர்க்கயமர். மல் யனந்து ஊட்டும் டமனதபி உதர்ந்து யற்கயன் 

இனபது கனனஞனத யனக்குந்கடமறும் அடிகநமர் பிதப்ன 

ய்துகயமர். 

டன் பமதின் பனயதமக, பதிற்யனுள் இனந்டபற்ன யபநிகத 

சுக்கயதனட டயனம் உண்டகயன் பிங்கு மய் என்றுடமன். உகயதற் 

யமனட்கனந ணீண்டும் ணீண்டும் அனுபிக்கயன் ணிடன 

மனதபிக் ககபணமபன் ன்று கூறுபது னனத ணன. அக் 

கனத்னடத்டமன் இங்கு அடிகநர் ‘மதின் கனதமய்க் கயந்ட 

அடிகதற்கு‘ ன்று கசுகயன்மர். அப்டிப்ட் எனபனுக்கு ணண் 

யனந்து, பிண் யனந்து யற்கயன் ம்யமனள் ன் டன் ீள் 

கனல்கள் கமட் கபண்டும்? அது டமதன்னபிச் சயந்டது ஆடயன் 

அடன பிதக்கும் னனதில் ‘டமதின் சயந்ட டதமபம டத்துபக‘ 

ன்று கூறுகயமர்.   

 ணமசற் கசமடய ணர்ந்ட ணர்ச்சுக     

  கடசக, கடன் ஆர் அனகட, சயபனக,    
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  மசம் ஆம் ற்று அறுத்துப் மரிக்கும் ஆரிதக,   

  கச அனள் னரிந்து யஞ்சயல் பஞ்சம் யகப்   

  கமது யன் யனம் கனனஞப் கர் ஆக   

  ஆம அனகட அநள இமப் யம்ணமக  (62-67) 

ன் குடய அடிகநமர் ஆற்மனண கமஞணமக இனபன் 

யனனணனத டிதமகக் கூயப் னகழ்ந்டடமகும்.   

 ஏமடமர் உள்நத்து எநிக்கும் எநிதமக      (68) 

ன் அடிதில் என தண்னணதம கனத்து அனணந்து இனத்டல் 

கமஞமம். ஏர்டல் – சயந்டயத்டல். யனம் மமபர்கள் ஆழ்ந்து 

சயந்டயக்கமட கமஞத்டமல் உள்கந இனக்கயன்பர்கனநக் கமஞ 

னடிபடயல்ன. அபர்கள் உள்நத்தும் எநித்து இனக்கயமன் ன்கயமர். 

அப்டிதமமல் கமஞகபண்டுயணன்று ஆழ்ந்து சயந்டயப்பர்கள் 

னதன்மல் கமஞ னடினேணம? னடினேம் ன்னட கடிதமகச் 

யசமல்மணல் கபறுபிடணமகக் கூறுகயமர் அடிகநமர். எநிக்கும் 

எநிதமக ன் னண்ட் யசமற்கனநப் தன்டுத்துபடன் னெம் 

அக்கனத்னட அயபிக்கயன்மர். எநி ப்டி எநிந்து யகமள்ந னடினேம் 

ன்மர், எநி எநிந்துயகமள்ந னடிதமது ன்து உண்னணடமன். 

ஆமல், எநி இனப்னட அயந்து இனபிமது சயந்டனனதச் 

யசலுத்டயமல் (ஏர்ந்டமல்) அவ்யபமநி டமக யபநிப்ட்டு யற்கும். 

உள்நத்டயன் உள்கந எநி படிபமய் யற்கயன்பன ‘எநிக்கும்‘ ன்து 
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ப்டிப் யமனந்தும் ன்மல் அது யற்கும் யனனத மம் அயந்து 

யகமள்ந னற்பில்ன ன்கட யமனநமகும். 

உள்நத்டயனுள்கந எநிபடிபமய் யற்கயன் அபன அயந்து 

யகமண்ளன் ன் தன் பினநகயது ன்னட அடுத்து பனகயன்  

அடிதில் கூறுகயன்மர். 

ீமய் உனக்கய ன் ஆனதிமய் யன்மக          (69)ங 

உனகும் டன்னண என சயயகட உள்ந ணம், டயடீயன்று உனகய 

ீர்த்டன்னண யற்றுபிடுகயது. இதுபனதில் இந்ட ணத்டயல் இல்மட 

அன்ன, அடமபது ீமய் உனகுகயன் அன்ன இப்கமது டயடீயன்று 

கயனத்டது டமல்? னன்ர் எநிதமய் யன்பன் ின்ர் 

ஆனதிமய் யன்மன் ன்று கசுகயன்மர். அடிகநமரின் ஆழ்ணத்டயல் 

(சயத்டத்டயல்) எநிபடிபமய்த் டித்து யன்பன் அடுத்து ஆனதிமக 

என்யபிடுகயமன். இந்ட யகழ்ச்சய வ்பமறு யகழ்ந்த்து? அபன் 

ஆனதிமய் பனபடற்கு கமஞணமனேள்நது ணத்டயலுள்ந அன்ன ீமய் 

உனகயதகட ஆகும். அப்டி அது ீமய் உனக தமர் கமஞம்? 

அடிகநமரின் னதற்சயதமல் அது ீமய் உனகபில்ன. இனபக 

ீமய் உனக்கய, டமன் பந்து டங்குபடற்குரித இணமகச் 

யசய்யகமண்மன். ணத்டயல், அன்ன ீமய் உனகயதடமல் அந்ட இம் 

டக்கு ற்து ன்று யனத்து எநிபடிபமகப் னத்கட யன்பன் 

இப்யமளது ஆனதிமய் பந்து என்யபிட்மன். ‘உனக்கய‘ ன்று 

அடிகநமர் யசமல்படயன் உட்கனத்து இதுபமகும். உள்நத்டயனுள் 
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இனக்கயன் எநினதக் கமடம் பமய்ப்னக் கயனத்டளன் ‘கமண்மன், 

கமட்சய, கமண்ப்ப்டுயமனள்‘ ஆகயதனப எநிதில் ணனந்து என்மகய 

பிடுகயன். இனதனுபனம் இப்டித்டமன். இனதனுபத்டயன் 

னடயர்ந்ட யனதில், டமனும், யறும் அனுபனம் இண்டும் என்மகய 

பிடுகயன். அடன இங்கக கபறு பிடணமகக் கூறுகயன்மர் 

அடிகநமர். உள்நத்துள் எநிதமய் யற்கயன் கமது யற்கயன் அபன் 

கபறு, கமண்மன் கபறு. உள்நம் ீமக உனகயத யனதில் கமண்மன் 

அனயந்து பிடுகயமன். கமஞப்டுயமனள் அடமபது அனுபம் ணட்டுகண 

ஞ்சய யற்கயன்து. அடனகத அடிகநமர், ‘ீமய் உனக்கய ன் ஆர் 

உதிர் ஆய் யன்மக‘ ன்று கூயமர். 

இன்னம் துன்னம் இல்மக உள்நமக    (70) 

 ின்ர் பனம் அடியதமன்யல் ‘கசமடயதக துன் இனகந‘ (72) 

ன்று னண்ட் இட்னகளும் இனபன்டமன் ன்று கூறும் 

அடிகநமர் இங்குச் சமசரி ணிடர்கநின் உக பமழ்பில் யன்று 

இன்ம், துன்ம் ஆகயத இட்னகள் ற்யப் கசுகயநமர். கசமடயதில்ட 

இம் துன் இனள் சூழ்ந்துபிடும். ஆமல் இன்ம் இல்மட இம் 

துன்ணமகய பிடுபடயல்ன. அகடகம துன்ம் இல்மட இம் 

இன்ணமகய பிடுபதும் இல்ன. இன்ம், துன்ம் ன் இண்டு 

யசமற்களும் கசமடய (எநி), இனள் கமற் டிப்ட் யமனள்கனநக் 

குயக்கபில்ன. ந்ட யமனள்களுக்கும் இன்ம், துன்ம் ன் 

ண்னகள் இல்ன. அதபிக்கயன்பனுனத ணயனக்கு ற் 
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என்ன இன்ம் ன்றும், ணற்று என்னத் துன்ம் ன்றும் 

யகமள்கயமன். அப்டி இனக்க ‘இன்னம் துன்னம் இல்மக 

உள்நமக‘ ன்று கூறுபடன் கமக்கயணன்? குஞங்குய கந்டபன் 

ஆடமல் டித்து யற்கும் அபனுக்கு இன்ம், துன்ம் ன் துளம் 

இல்ன. இடமல்டமன் இன்னம் துன்னம் இல்மக‘ ன்மர். 

ஆமல், அகட இனபன் உதினக்கு உதிமய் எவ்கபமர் 

உம்ினுள்ளும் கந்தும் யற்கயற்ன். உம்ின் என குடயதமகயத 

கமயல் அடிடும்யமளது அடகமடு கடித் யடமர்ில்மட 

கண்ஞில் கண்ஞரீ் பனபது கம உதிர்கள் டும் இன், 

துன்ங்கநில் உதிகமடு கந்துயற்கும் இனபனும் 

ங்குயகமள்கயமன் ன் கத்டயல் ‘இன்னம் துன்னம் உள்நமக‘ 

ன்மர். 

 அன்னக்கு அன்க தமனபனேம் ஆய் அல்னனேம் ஆம்  (71) 

 ‘அன்னக்கு அன்க‘ ன்று கூறுபடமல் இனபித்து அன்ன 

இல்மடபர்களுக்கு, இனபனப் ற்யச் சயந்டயக்கமடபர்களுக்கு, 

இனபக இல்னயதன்று யசமல்பர்களுக்கு இனபன் ம் 

யசய்தணமட்மம? டன்ித்து அன்ன யசய்பமர்களுக்கு ணட்டுந்டமன் 

அபன் அன்ம ன் பிமத் கடமன்றுபது இதல்ன. சற்று ஆழ்ந்து 

சயந்டயத்டமல் இந்ட இண்டு யசமற்கநின் ஆனத்னட னரிந்துயகமள்ந 

னடினேம். கணக கூயத அனபர்க்கும் இனபன் அன்மகத்டமன் 

இனக்கயன்மன். டன்ன இல்னயதன்று யசமல்பர்களுக்கும், 
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உகயன ணமக பமன அனள் யசய்துள்நமன். அப்டி இனக்க 

‘அன்னக்கு அன்க‘ ன்று யசமல்படன் யமனள் தமது? என 

யமனனந மம் சுனபக்ககபண்டுணமமல் சுனபக்கயன் உறுப்ன, 

சுனபக்கயன் யமனள் ன் இண்டும் இனத்டல் கபண்டும். 

மச்சுனநணட்டும் இனந்து தன் இல்ன. அடன 

அனுபிப்டற்குரித மக்கும் இனத்டல் கபண்டும். மக்கும், 

மச்சுனநனேம் இனஞனேம்கமது சுனப ிக்கயன்து. அடன ம 

ணட்டும்டமன் அனுபிக்கயன்கட டபி, மச்சுனநக்கு அடமல் 

வ்பிடப் தனும் இல்ன. ம அனுபித்டமலும், 

அனுபிக்கமபிட்மலும் மச் சுனநதின் இினண னடயத ண்னகள் 

அடிம் இனந்துயகமண்டுடமன் இனக்கயன். அடனுனத இதல்ன 

என சயயதும் ணமறுபது இல்ன. ஆமலும், ணஞ்சட் கமணமன 

உனதபன் மக்கு ந்டப் யமனனநனேம் சுனபக்க னடிதமது. கசப்ன 

என்றுடமன் அபிம் ணயஞ்சயதினக்கும். மச்சுனநனத பமதியட்டுக் 

கசக்கயற்து ன்று அபன் கூயமர் டயகனேள்ந மம் மச்சுனந 

கசக்கும் ன்று யனப்டயல்ன. அடன் ணறுடனதமக அடன 

அனுபிக்க னடிதமட யனதில் கமய்பமய்ப்ட்டுள்நமன் அபன் 

ன்று அயந்துயகமள்ந னடிகயது. அகடகம அன்க படிபமக உள்ந 

இனபன் தமபர்க்கும் யமதுபமக உள்நமன். அபனுனத அனனநச் 

சுனபப்டற்கு ம்னனத ணத்டயலும் அன்ன சுக்க கபண்டும். அன்ன 

யசய்பர்கள் ‘அன்ர்‘ ன்று அனனக்கப்டுகயன்ர். ணத்டயல் 

கடமன்றும் அன்னக்கும், அன்க படிபம இனபனுக்கும் உள்ந 
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யமதுத் டன்னணனத நிடயல் அயந்துயகமள்நமம். இண்டிலும் அன்ன 

இனக்கயன் கமஞத்டமல் அன்ர்கள் இனபன அனுபிக்கயன்ர். 

அனடத்டமன் அடிகநமர் ‘அன்னக்கு அன்க‘ ன்று குயக்கயமர். 

 கமய்பமய்ப்ட்பன் பமதியடும்கமதும் மச் சுனநதின் 

டன்னண ணமறுமடதுகம, இன உஞர்ள இல்மடபர்கள், 

இனபனப்ற்ய னடக் கூயமலும் அடமல் இனபனுனத 

டன்னண ணமறுடுபடயல்ன. அபர்களுக்கும் அன்க படிபமகத்டமன் 

கமட்சய டனகயமன். அனள் படிபம அபன அனுபிப்டற்குரித 

அன்ன அபரிம் இல்மட கமஞத்டமல் அபர்கநமல் அனுபிக்க 

னடிபடயல்ன. இத்டன கனத்னடனேம் ணத்டயல் யகமண்டுடமன் 

‘அன்னக்கு அன்க‘ ன்கயமர் அடிகநமர்.  

 இி, இந்ட அடிதில் அடுத்துள்நது தமனபனேம் ஆய் அல்னனேம் 

ஆம்‘ ன் யடமமகும். ல்மணமக இனப்பன் அபக, இனப 

ல்மம் அல்மணல் கபமக இனப்பனும் அபக ன்று 

யசமல்லும்கமது என குனப்ம் பத்டமன் யசய்கயது. இனக்கயன் 

ல்மப் யமனளும் ‘தமனபனேம் ஆய்‘ அபக உயடக் கன என்று 

ணக்கு ஏநள பிநக்கம் டனபடமக உள்நது. அக்கனட பனணமறு. 

சரன் எனபன் கமம் குனபிிம் கற்றும் யடநிள 

அனதமணடல், ‘ணயக சுனக்கணம பனயதில் ிம்ணத்னட அயத 

கபண்டும். அடற்குரித நித உமதத்னட உக யசமல்பரீ்கநமக‘ று 

எனமள் குனபித்துக் ககட்மன். குன சயரித்துக்யகமண்க ‘அன்ம் 
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ிம்ணம்‘ ன்று கூயமர். அனட னளபதுணமக ற்றுக்யகமண் சரன் 

அன்த்னட னசய மர்க்கத் யடமங்கயச் சய ணமடங்கநில் டன்னுனத 

உல் ன இண்டு ங்கு ஆகும்டி யசய்துபிட்மன். ணீண்டும் 

குனபிிம் பந்து ‘அன்த்டயனெம் ிம்ணத்னடக் கமஞ 

னடிதபில்னகத‘ ன்று யசமன்ளன் அபர்8 ‘ிமண்ன் ிம்ணம்‘ 

ன்று யசமல்யக் யகமடுத்டமர். குனனப பிட்டுச்யசன் சரன் 

ிமஞமதமம்ம் னடயதபற்னப் னயகயப்  மனயனககள் னெச்னச 

யறுத்தும் கமற்ற்னப் யற்றுபிட்மன். அப்கமதும் அபமல் 

ிம்ணத்னட அயத னடிதபில்ன. ணயக பனத்டத்துன் குனபிம் 

பந்டமன். குனனபப் மர்த்து, ‘தம உங்கநமல் ிம்ணத்னட கமட் 

னடிதபில்ன. இப்கமது மன் ககட்கயகன். ீங்கள் பின 

யசமல்லுங்கள்‘ ன்று யசமல்யபிட்டு, டயக உள்ந யமனனநக் கமட்டி, 

‘இது ிம்ணணம? ன்று ககட்மன். ஆம் ன்மர் குன. அடுத்டடுத்து 

டயக இனந்ட எவ்யபமன யமனனநனேம் கமட்டி, ‘இது ிம்ணணம?‘ ‘இது 

ிம்ணணம?‘ ன்று ககட்டுக்யகமண்க கமமன். சயரிப்ன ணமமட 

குனளம் ‘ஆம், ஆம்‘ ன்று யசமல்யக்யகமண்க பந்டமர். ககள்பி 

ககட்கும் கபகத்டயல் சரன் டன்னுனத பிமனபகத ணமற்ய 

பிட்மன். டமன் ககட்கும் பிம ணமயபிட்து அபனுக்கக யடரிதமது 

‘இது ிம்ணணம?   ‘இது ிம்ணணம?‘ ன்று ககட்டுக் யகமண்டு பந்ட 

அபன் டயடீயன்று டன்னனேம் அயதமணல், ‘ிம்ணம் இதுபம?‘ ன்று 

ககட்மன். என பிமடிகூத் டதங்கமணல் குனமடர் ‘இது அல்‘ – ( + 

இடய ‘ கடய) ன்று யசமன்மர். டன்னுனத ககள்பி ணமயதடமல் 
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குனபின் பின ணமயதது ன்னடப் னரிதமது சரன் பினயத்டமன். ‘இது 

ிம்ணணம?‘ ன்று ககட்டற்கும் ‘ிம்ணம் இதுபம ன்று ககட்டற்கும் 

ணன கமன் கபற்றுனண உண்டு. இண்மபது ககள்பி னடல் 

ககள்பிதியனந்து னற்யலும் ணமறுட்டமகும். ‘இது ிம்ணணம?‘, ‘இது 

ிம்ணணம?‘ ன்று சரன் ககட்டு பந்டகமது குன ‘ஆம், ஆம்‘ ன்று 

யசமல்யபந்டமக ன்மல், ல்மப் யமனளும் ிம்ணம் ன் 

டத்துபத்டயன் அடிப்னதில் குன ’ஆம்‘ ன்று யசமய பந்டது  

னற்யலும் சரிதமகடதமகும். ஆமல், ககள்பி ணமயதகமது இந்ட 

அடிப்ன ணமயபிடுகயது. ‘ிம்ணம் இதுபம? ன்று சரன் ககட்கத் 

யடமங்கயதகமது, குன, இது அல், இது அல்‘ ன்று யசமல்த் 

யடமங்கயமர். சரன் ககட் இந்ட இண்டு ககள்பிகளுக்கும் உள்ந 

கபறுமட்ன பிநங்கயக் யகமண்மல், ‘தமனபனேம் ஆய், அல்னனேம் 

ஆம்‘ ன்று அடிகநமர் கூயதடன் உட்யமனள் ன்கு பிநங்கும். 

தமனபனேம் ஆய் ன் னற்குடய, ‘இது சயப யசமனொணம? ‘இது சயப 

யசமனொணம? ன்று ககட்கப்டும் ககள்பிக்கு உரித டயமகும். ‘ஆம், 

ல்மம் சயப யசமனொம்டமன்‘ ன் பின கயனக்கும்; அதுடமன் 

‘தமனபனேம் ஆய்‘ ன்டயலுள்ந தடக்கம். இப்கமது, ககள்பினதச் 

சற்று ணமற்யச் ‘சயப யசமனொம் இதுபம?‘ ன்று ககட்மல், ‘இதுடமன்‘ 

ன்மல் ணற்னப இல்ன ன்று ஆகயபிடும். ஆககப, ‘இது அல்‘ 

ன் பினடமன் கயனக்கும். கப ‘அல்னனேம் ஆம்‘ ன்று 

அடிகநமர் யசமல்பது ணயக தடக்கணம கனத்னட பிநக்குகயன் 

குடயதமகும். 
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 கசமடயதக துன் இனகந கடமன்மப் யனனணதக  (72)  

 கசமடயதக, துன் இனகந ன்து னண்ட் இண்டு 

யசமற்கனநக் யகமண் குடயதமகும். இதுற்ய னன்க 

கூப்ட்டுள்நது. ‘ணச்சயபமத‘ ன்று னன்ன இனபன ‘எய‘ 

படிபிமகக் கூயத அடிகநமர், இங்கக ‘கசமடயதக‘ ன்டன்னெம் 

அபன் ‘எநி‘ படிபின் ன்று குயக்கயமர். இந்ட எநி பனயமடு 

சங்க்கமம் யடமட்க இக்கயதத்டயல் தின்று பனபனடக் 

கமண்கயன்கமம். 

 எநி இனபனகத் யடமனயனச் யசய்கயது. என்று டன்னகத 

அனதமநம் கமட்டுபது. இண்மபது டயகனேள்ந யமனள்கனந 

பிநக்குபது. சுர் படிபமக உள்ந இனபன் ஜமதிறு, டயங்கள், 

அக்கயி இபற்யன் னெம் ன உகயலுள்ந யமனட்கனந மம் 

கமடணமறு யசய்கயமன். சந்டயன், சூரிதன் ஆகயதபற்னன் கடயர் 

தனனந்து யசமல்னடிதமட இத்து இனனந பிக்க – அக்கயி – 

பிநக்குப் தன்டுகயது. இபற்யித்தும் இனட்குடய உண்டு. 

சந்டயன், சூரிதன் ஆகயதபற்யன் உள்கந இனண் குடய இனப்னட 

பிஞ்ஜமம் கமட்டிச் யசல்கயது. இனபனுக்கு அட் னெர்த்டங்கள் 

உண்டு ன்று கூயர் ம் னன்கமர். ஞ்சனத்த்னட அடுத்து 

சந்டயனனேம், சூரிதனனேம், ஆமபது னமபது னெர்த்டங்கநமகக் 

கமட்டிமர். பிநக்கயன ஆமய்ந்ட ம் னன்கமர், ி யமனட்கடிந 

இது பிநக்கயமலும், அடன்மல் டன்னத் டமக பிநக்கும் ஆற்ல் 
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இல்ன ன்னடக் கண்ர். கபடமன், இப்ிஞ்சம் னளபதும் 

இனபனுனத யசமனொகண ன்னட அயபிக்கபந்ட அடிகநமர் 

டித்ிகத இந்டச் சுர் கனநச் யசமல்மணல் ‘கசமடயதக‘ ன்று 

கூயமர். இவ்பமயல்மணல் சூரிதன், சந்டயன் ன்று குயப்ிட்டு 

இனந்டமல் அபற்யன்மல் உள்ந இனண் குடய இனபினம் 

உண்கம ன் தம் கடமன்றும். அந்ட தத்னட ீக்ககப 

‘கசமடயதக‘ ன்று கூயமர். 

 எநிக்கு டயர்ணனதமக உள்நது இனள். அதுளம் துன் இனள் 

ன்மல், ‘யசயந்து இனக்கயன் இனள்‘ ன்து யமனநமகும். இனள் 

ன் என்று, டித்து இல்ன. இந்டச் சுர்கள் இல்ன ன்மல் 

உகம் இனள் ணதணமகத்டமன் இனக்கும். து வ்பமமதினும் 

இனபன் எநி படிபின் ன்று கூயபிட்மல் அடன் ணறுடன 

தம இனள் தமது ன் பிம கடமன்றுணன்க? இனளும் 

அபனுனத என யசமனொம்டமன் ன்று கூறும் பனகதில் 

னண்மட்டிினகத னளனடனக் கமட் னதல்கயமர் அடிகநமர். 

 கடமன்மப் யனனணதக ன்து அடுத்துள்ந குடயதமகும். 

னப்யமனநமக உள்ந கடமற்ம் னக் கண்டக்குப் னமகும். 

கடமன்மப் யனனண ன்து கண்ஞமல் கண்டுயகமள்ந னடிதமட, 

ஆமல் ணயக நிடமக ணத்டயல் யனஙத்துபிக்கூடித யனனண 

ன் யமனள் டனம். இனபனுனத நிபந்ட டன்னண 

(யசௌப்ிதம்) கண்டு அபித்து ஆட்ட்பர்கள் ர் உண்டு. இந்ட 
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நிபந்ட டன்னணகத அபனுனத யனனணக்குக் கமஞம் ன்னட 

யனக்கயன்மர் அடிகநமர். அபனுனத யனனணனத ணத்டயமலும், 

கற்னதிமலும் அநபி னடிதமது ஆடமல், “கடமன்ம“ ன்று 

கூயமர். 

 ஆடயதக அந்டம் டு ஆகய அல்மக     (73) 

 உகயன மம் கமடகயன் அனத்துப் யமனள்களுக்கும் 

கடமற்ம், இனப்ன, அனயள ன் னென்று யன உண்டு. இன்று ம்ணமல் 

கமஞப்டுகயன் யனதில் இனப்னப ல்மம் ன்றுகண இனந்டனப 

அல்; ன்றுகண இனக்கப் கமகயன் யமனள்களும் அல். அனயளக்கு 

னற்ட்டு இனக்கயன் யன ‘டுபமகய‘ ன்று குயக்கப்ட்து. ‘அந்டம்‘ 

ன்து னடிள யன. டுள, அந்டம் ஆகயத இண்டு யனகநிலும் 

இல்மட யமனகந உகயல் இல்ன. ன்றும் உள்நடமகக் கூப்டும் 

இப் ிஞ்சம்கூ இந்ட படிபத்டயல்  ககமடி ஆண்டுகநமக இனந்து 

பனகயது. ின்ர் இவ்படிபம் ணமயத் துகள்கள் ஆகயச் யசன்று, 

ணறுடினேம் உற்த்டயக் கமத்டயல்  படிபங்கனநப் யறுகயன்து 

ன்னட மம் அயகபமம். இந்டத் கடமற்ம்,  இனப்ன அனயள ன் 

னென்று யனகளுக்கு அப்மற்ட் சப்யமனள் துளம் இல்ன. 

அப்டிதமமல், இந்டப் யமனள்கநின் கடமற்த்டயற்கும், இனப்னக்கும், 

அனயபிற்கும் தமர் கமஞம்? சப்யமனநமகயத இப்ிஞ்சம் டமக 

கடமன்ய, இனந்து, அனயனேம் இதல்னப் யற்யனக்கபில்ன. கப, 

இந்டப் ிஞ்சம் கடமன்றுபடற்கு என கர்த்டம கபண்டும். அந்டக் 
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கர்த்டமகப இனபன் ன்று யசமல்ப்டுகயமன். இனபன் ன் 

யசமல்கூ இனந்டல் – டங்குடல், யன யறுடல் – ன் யமனநின் 

அடிப்னதில் ிந்ட யசமல்மகும். ஆககப இனப அனத்னடனேம் 

கடமற்று பித்து, கமத்து அனயக்கயன் எனபன ‘ஆடயதன்‘ ன்று 

குயப்ிடுபது சமப் யமனத்டனனதடமகும்.  

 ஆமல், ந்ட யணமனயதமதினும் யசமற்கள் ண்ஞத்னட 

னளபதுணமக யபநிப்டுத்துபடற்குரித சயந்ட கனபி அல். கப, 

ஆடயதன் ன்று கூயதளன் ல்மப் யமனளுக்கும் னன்க 

கடமன்யதபன் இபன் ன்று யமனள்யகமள்பது சரிதன்று. ‘டுள 

அந்டம் அல்மக‘ ன்று கூயதனணதமல் கடமற்னம் இல்ன 

ன்து னப்டும். இங்கு ‘ஆடயதன்‘ ன்று கூயதது, ன்றுனள்ந 

னனணதமபன் ன்னடக் குயக்ககப ஆகும். 

 ஈர்த்து ன்ன ஆட்யகமண் ந்னட யனணமக   (74) 

 இனபன ‘ந்னட‘ ன்றும், ‘யனணமக‘ ன்றும் அடிகநமர் 

இங்கக அனனப்து சயந்டயப்டற்குரித என்மகும். அனத்து உனகனேம் 

னத்டபன் ன் கனத்டயல் ‘ந்னட‘ ன்று கூறுபது 

யமனத்டணமதினும் அந்டச் யசமல்ன இங்கக தன்டுத்துபடற்கு 

கபறு கமஞனம் உண்டு. னன்ின் சயந்டயதமணல் டன் பனயகத 

யசல்லும் ணகனத் டடுத்து யறுத்டயத் டன்பனயப் டுத்துகயமன் டந்னட. 

அடிகநமனப் யமறுத்டணட்டில், ‘ஈர்த்து ன்ன ஆட்யகமண்மய்‘ 

ன்று யசமல்பது ணயக ஆனணம கனத்துனதடமகும். டயனபமடளெரில் 
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ிந்து, மண்டி ணன்னுக்கு டனனண அனணச்சுப் னண்டு, 

அம்னனதில் குடயன பமங்ககப யனம் யமனளுன் கமகயமர். 

உகயதல் பமழ்க்னகதில் யரிதும் ஈடுட்டு இனந்டமக டபி, 

பமழ்க்னகனதத் துந்து துபிதமக ணம யனத்டகடதில்ன.  

இனத்யடமர்ன யகமள்நகபண்டும் ன்று சயந்டயத்துத் துள 

யகமள்நளம் இல்ன. மண்டித ணன்ின் அனணச்சமகக் குடயன 

பமங்குபடற்குப் னப்ட்டுச் யசல்கயன் அபர் டயனப்யனந்துன 

ல்னனத அனகயன்பன அனணச்சமகத்டமன் இனந்டமர். 

அபனனத எக சயந்டன கற்கனப் ட்டிம் (யடமண்டி) யசன்று 

ல் குடயனகநமகப் மர்த்து பமங்க கபண்டும் ன்துடமன். 

டயனப்யனந்துன ல்னதில் எக பிமடிதில் அபர் 

ல்மபற்னனேம் துக்க கரிடுகயது. இது அபமக பினம்ி, ீண் 

மநமகச் சயந்டன யசய்து ற்றுக்யகமண் னடிம ன்மல், இல்ன 

ன்று உறுடயதமகக் கூமம். ஆககப, ணதுனதியனந்து துன 

னகப்ட்டிணமகயத யடமண்டி யசல்கயன் அனணச்சன பனயகத குனந்ட 

ணத்டடிதில் இனக்கயன் எனபர் ஈர்த்துக் யகமண்மர். னக டட்டிகதம, 

என ஞிதமனந அனுப்ிகதம அனனக்கபில்ன. இனப யசய்தப் 

யற்யனந்டமல் டயனபமடளெர் அனனக்கப்ட்மர் ன்று யசமல்மம். 

‘ஈர்த்டல்‘ ன்து இவ்பிண்டு யசதல்கநிலும் ணமறுட் என்மகும். 

கமந்டத்டயன் டயக னபக்கப்யற் இனம்ன யகமஞ்சம் யகமஞ்சணமக 

கர்கயது. கர்கயது ன் ண்ஞம் இனம்னக்கு இல்கப இல்ன. 

ஆமல், கமந்டம் வ்பிடப் னச்யசதலுணயன்ய இனப்ன இளக்கயன்து. 
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அந்ட இனம்னக்குத் டன்னத் டடுத்து யறுத்டயக்யகமள்ளும் ஆற்ல் 

இல்ன. கமந்டத்டயன் பலுளக் ககற் இனம்ன ணயக பினபமகச் யசன்று 

கமந்டத்துன் எட்டிக்யகமள்கயது. அகடகமத் டயனபமடளெனனத 

உள்நத்டயல் துளற்யத ந்ட ண்ஞனம் இல்மட யனதில் 

ங்ககம இனக்கயன் கு அபன ஈர்க்கயன்மர். கமந்டம் இளப்து 

இனம்னக்குத் யடரிதமடதுகம இங்ககனேம் டமம் இளக்கப்டுபனட 

அனணச்சமகயத பமடளெனம் னடயல் அயதபில்ன. ல்மம் 

னயற் ிகு யனத்துப் மர்க்கயன்மர். அனணடயதமக இனந்து 

யனக்கும்கமதுடமன் டம்னணனேம் அயதமணல் டமம் ஈர்க்கப்ட்து 

யனளக்கு பனகயன்து. ஆககப, ல்மதிக் கஞக்கமபர்கள் 

பமழ்கயன் இந்ட உகயல் டம் எனபன ணட்டும் ஈர்த்து அனள் யசய்ட 

எனபன ‘ந்னட‘ ன்று கூயதது ணயகளம் யமனத்டனனதடமகும். 

ஆமல், ந்னட ன்று யசமல்க்கூடித அந்ட உளனன கமஞணமக 

குனபின் யனனணனத உஞமடபமக அடிகநமர் ஆகயபிக்கூடும். 

அந்டத் டபறும் யகனமணல் இனப்டற்கமகத்டமன் ‘யனணமக‘ ன்மர். 

அபர் யசய்டது என டந்னட யசய்ட கமரிதம். கப, ந்னட ன்று 

அயபித்டமர். ஆமல், இனபன் உகயன அப்டிப் ட் டன்னண 

உனதபமக இனப்கடமடு ணட்டும் அல்மணல் கற்ன கந்து 

யற்கயன்பன் ஆடமக‘யனணமக‘ ன்று னடிக்கயன்மர்.  
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 கூர்த்ட யணய்ஞ்ஜமத்டமல் யகமண்டு உஞர்பமர் டம் கனத்டயன் 

 கமக்கு அரித கமக்கக தடக்கு அரித தண் உஞர்கப    

           (75-76)  

 ஜமம் இனபனகப்டும். என்று அ ஜமம். ணற்யமன்று 

ஜமம். ஜமம் இனபகமடு எட்டிதது. அஜமம் ன்து 

இப்ிஞ்சத்னடப் ற்யதது. ஜமத்னட யணய்ஞ்ஜமம் ன்று 

கூறும் னக்கம் உண்டு. கமஞம், இனபன் எனபக யணய்ப்யமனள். 

கப அபனப் ற்ய அயதக்கூடித ஜமம் யணய்ஞ்ஜமம் ன்று 

கூப்ட்து. இந்ட யணய்ஞ்ஜமம் டயடீயன்று பனபதும் உண்டு;  

கடமன்ய பநர்பதும் உண்டு. டயனஜமசம்ந்டர் கமன்பர்களுக்கு 

உள்ளுஞர்பமக எக பிமடிதில் யணய்ஞ்ஜமம் ிந்டது. 

அடிகநமனக்கும் குன டரிசம் கயனத்டளன் யணய்ஞ்ஜமம் 

கயனத்டது ன்து உண்னணடமன். அப்டிதமமல் ‘கூர்த்ட 

யணய்ஞ்ஜமம்’ ன்று யசமல் கபண்டித கமஞம் ன்? 

அஜமம்கூப் னப்யமனள்ற்ய அயபின் துனஞக்யகமண்டு 

ஏநள அயதளம், உஞர்பின் துனஞக்யகமண்டு ஏநள 

யடமக்கத்டயல் இம் டனகயது. ஆமல், இந்ட யனதில் அனுபம் 

ன்து ற்டுணம ன்து சயந்டனக்குரிதது. யணய்ஞ்ஜமம் கடமன்ய, 

பநர்ந்து னடயர்ந்ட யனதில் டமன் அனுபம் ற்டுகயது. ஆககப, 

கூர்த்ட யணய்ஞ்ஜமம் (கூர்னணப்ட் யணய்ஞ்ஜமம்) ன்னட 

அனுபம்பன பநர்ந்துபிட் ‘இன அயள‘ அல்து கடமன்றுகயது. 
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இங்கக கூயத னனதிற்மன் இன அனுபம் பந்டது ன்னட 

அயளறுத்ட, ின்கபனம் ‘உஞர்பமர்‘ ன் யசமல் உடபி 

யசய்கயன்து. ளத்ட அந்டச் சயபஜமம் னளபதுணமக அபன 

ஆட்யகமண்டு உஞர்ள படிபமக அபன ணமற்யபிடுகயது.  

 அவ்பமறு ணமயபிட் யனதில் இந்ட அனுபம், 

அனுபத்னடப் யறுகயன் ஆன்ணம, அனுபத்டயன் னடற் யமனநம 

இனபன் ன் னென்றும் ணனந்து அனுபம் என்றுணட்டுகண 

யன்றுபிடுகயது. கப, அடன அனுபிக்கயன் எனபன், 

அனுபத்டயல் னெழ்கயபிட் கமஞத்டமல், ‘டமன்‘ இல்மணற் கமய் 

பிடுகயமன். ஆககப, கர்த்டம ன்பன் ணஉறுடய யகமண்டு உஞத் 

யடமங்கய, அந்ட உஞர்கபணதணமக னெழ்கயபிடுகயமன். ின்ர், 

யகமஞ்சம் யகமஞ்சணமக அந்ட உஞர்ள யனதியனந்து 

யபநிபனகயமன். னளபதும் யபநிபந்ட யனதில் டன்னண 

னெழ்கடித்ட உஞர்னபத் டயனம்ிப் மர்த்து அடன பிபரிக்கத் 

யடமங்குகயமன். இவ்பமறு யசமல்படற்கு என கமஞம் உண்டு. ணிட 

ணபிதன ஆமய்ந்ட இன்னத ணபிதமர் ின் பனணமறு 

கூறுபர். ந்ட ஏர் உஞர்ளம், அது வ்பநள ஆனணமக இனப்ினும், 

எகதடிதமக இனத்துமன்கு ணஞி கனம் எனபனப் ற்யயற்ல் 

ன்து இதமட கமரிதம். ஆககப, ஏர் உஞர்ளக்குத் கடமற்ம், 

பநர்ந்ட யன, அங்கயபிடுகய யன ன் னென்று குடயகள் உண்டு. 

அடிகநமர் ‘கூர்த்ட யணய்ஞ்ஜமத்டமல் யகமண்டுஞர்பமர்‘ ன்று 
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கூறுகயகமது அந்ட னடயர்ந்ட, பநர்ந்டயன குயப்ிப்டுகயது. 

அந்ட அனுப யன இப்கமது ணறுடினேம் இங்கயகத ஆககபண்டும். 

அப்டி இங்கத் யடமங்கும்யமளது அனுபிப்பன் யகமஞ்சம் 

யகமஜசணமக அனுபத்டயயனந்து யபநிபனகயமன். ஆற்று ீனள் 

ப்ட்டு இனக்கயன் என கம்ின் கணற்குடய னடயல் யடரிகயது. 

யபள்நம் யனகும்கமது, அந்டக் கம்ன னெழ்கயப்கமகயது. கம்ன 

இனக்கயடம, இல்னதம ன்று யசமல் னடிதமடடி அது 

யபள்நத்துள் னெழ்கயனேள்நது. யபள்நம் படிதத் யடமங்கயதளன் கம்ன 

ணறுடினேம் டன ீட்டி யபநிகத பனபதுகம, இங்கக 

அனுபத்டயன் னடயர்ச்சயதில், ‘டமன்‘ ன் என்ன அகப 

இனந்துபிட் க்டனுக்கு, ிகு அந்ட அனுப உஞர்ள குனதக் 

குனத அபனுனத ‘டமன்‘ யபநிப்டுகயது. அப்டி யபநிப்டுகயன் 

யனதில்டமன் டற்கமடம் கடமன்றுகயடமடமனும், அது 

கடமன்யதின் அடற்யகமன கனத்துத்  கடமன்றுணமடமனும் இடனகத 

‘டம்கனத்டயன்‘ ன்று அடிகநமர் கூறுகயமர். அனுபம் யனந்து 

யற்கும்கமது ‘டம் கனத்து‘ ன் என்று இல்ன. அனுபம் படிதத் 

யடமங்கயதகமது ‘டமன்‘ ‘டன்னுனத கனத்து‘ ன் இண்டும், 

யபள்நம் படினேம் கமது யபநிப்டும் கம்னகம, யபநிப்டுகயது. 

இந்டக் கனத்து யபநிப்ட்ளன், அதுபன டன்ன னெழ்கடித்டயனந்ட 

அனுபத்னடப்ற்ய, இந்டக் கனத்கட ஆமதத் யடமங்குகயது. 

அனுபத்னட ஆமத னடினேணம ன்று ககட்டுப் தன் இல்ன. அது 

ப்டி இனந்டது ன்று யனத்துப் மர்க்கும் னதற்சயடமன் அது. 
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அடன அனணடய யனதில் னனனணனதச் சயந்டயத்டல் remembering in 

tranquility)  ன்று கணல்மட்மர் கூறுபர். அனுபத்டயல் இனந்து 

யபநிப்ட் கனத்து அந்ட அனுபத்னட னன்னும் ின்னும் ஆமதத் 

யடமங்குகயது. டன்னுனத யடமனகமக்கமல் இந்ட அனுபத்னட 

ஆமதந்து அடற்கு என படிள யகமடுக்க னதல்கயது.  

 அனுபத்னடப் யற்பன் அனுபத்டயயனந்து ணீண்டு, 

டன்னுனத அனுபத்னட ஆமதத் யடமங்கய, டன் யடமன கமக்குக் 

கமஞணமக அடனப் ிரித்து அயதத் யடமங்குகயமன். சற்று 

கத்டயல் இந்ட ஆமய்ச்சய தற்து ன்னட ணிடன் 

கண்டுயகமள்கயமன். ‘கமக்கு‘ ன்து கண்ஞமல் மர்ப்துணட்டும் 

அன்று. ணத்டநபிலும் சயந்டயப்னடகத ‘கமக்கு‘ ன்று இங்கக 

குயப்ிடுகயமர். ‘கமக்கரித கமக்கு‘ ன்று கூறுபடமல் இது 

கண்பனயப்ட் ஆமய்ச்சயக்கு அப்மற்ட்டு யற்கும் அனுபகண ன்து 

னமகயது. கனத்டநனபனதக் யகமண்டு இவ்பனுபத்னட ஆமதப் 

னகுந்டமல், அந்டக் கனத்துக்குரித யடமனகமக்குப் மர்னபகூப் 

தற்றுப் கமய்பிடுகயது ன்னட ‘கமக்கரித கமக்கக‘ ன்று 

கூயமர். 

 ‘தடக்கரித தண் உஞர்கப‘ ன்து அடுத்து யற்கும் 

யசமற்கநமகும். கனத்டநனப, யடமனகமக்கு ன் இண்டுகண 

யனம்குடய அயபின் துனஞயகமண்டு யசதல்டுபபமகும். அது 

னடிதமது ன்று கண்ளன், ணத்டயன் இந்ட ஆமய்ச்சயனத 
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பிட்டுபிட்டு டம்னனத சயற்றுஞர்பமல் அந்டப் கனஞர்னப 

குயப்கடமடுணட்டும் அல்மணல் ஏநள அடனுனத இதல்னனேம் 

ஆமத னற்டுகயமர். ணிட ணத்டயற்கு இதல்மக உள்நது உஞர்ள;  

அது பனகப்டும். ஏநள னரிந்துயகமள்நக் கூடித சய 

கமன்னபகமக, தண்னணதம கமடல் உஞர்ளம் இடன்மற்டும். 

கமடல் உஞர்ள தண்னண ஆது. ஆடமல் அதுற்யக் கூபந்ட ம் 

னன்கமர், இன்மனக்கு இன்பிடணமய் இனந்து ன்று உனக்கப் 

மடது கமம்ம் ன்று கூயப் கமதிர். அந்டச் சயப்னக் கூபந்ட 

பள்ளுபர், ‘ணரினும் யணல்யது கமணம்‘ (குள் : 1289) ன்று கூயப் 

கமதிமர். உஞர்ள ற்யத இந்ட அடிப்னனதத் யடரிந்துயகமண் 

ிகு இந்டச் சயற்றுஞர்னபக் யகமண்டு கனஞர்னப அயந்து யகமள்ந 

னடினேணம ன் பிமத் கடமன்றுகயது. ணிட ணத்டயல் கடமன்றும் 

உஞர்ளகனந அனுபிப்து சயற்றுஞர்கப. அந்ட ணம் 

அனுபிக்கயன் இன்ம் சயற்யன்ம்ன்க கூப்டும். சயற்றுஞர்னப 

அனுபித்துப் னகயத ணம் கனஞர்பமகயத இன அனுபத்டயல் 

னெழ்கும் யன கடமன்றும்கமதுகூத் டன்னுனத இதல்ன ணப்து 

இல்ன. சயற்யன்த்னடப் ற்ய அனணடய யனதில் ஆமய்பதுகமப் 

கரின்த்னடப் ற்ய ஆமத னற்டுகயது. அப்டிப்ட் யனனத 

டுத்துக் கூபந்ட அடிகநமர் இண்டு யசமற்கநின் னெம் இது 

பமட கமரிதம் ன்னடக் குயப்ிடுகயமர். உஞர்னப இண்மகப் 

ிரிக்கயன்மர். உகயதல்ற்யத் கடமன்றுகய உஞர்ளகள் சமடமஞ 

உஞர்ளகள். அனப தண்னணதமனப அல். ஆமல், இனனேஞர்ள 
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ணயகணயக தண்னணதம உஞர்பமகும். இனடபி தடக்கணமது கபறு 

என்றும் இல்ன ன்னடனேம் ‘தடக்கு அரித‘ ன் யசமல்மல் 

அடிகநமர் குயப்ிட்டுள்நமர். இனதனுபம் ணயக தண்னணதம 

உஞர்பமடமல் கனத்டநபில் அடனப் ற்ய அயதகபம, னசயக்ககபம, 

டுத்துக் கூகபம னடிதமது ன்னடனேம் ‘தண் உஞர்கப‘ ன் 

யசமற்கள் னெம் யடரிபித்துபிடுகயமர். 

 கமக்கும் பளம் னஞர்ளம் இமப் னண்ஞிதக   (77) 

ன்து அடுத்து யற்கும் அடிதமகும். இவ்பமறு இனபனக் 

குயப்டயல் என னக்கயதத்துபம் அனணந்து உள்நது ன்னட அயடல் 

கபண்டும். ஆறு அயள னத்ட ணிடன் டன் அயபின் னடயர்ச்சயதில் 

சய யணய்ம்னணகனநக் கமஞ னடிகயன்து. வ்பநள அயள 

பநர்ந்துபந்டமலும் சய அடிப்னகனந ணமற் னடிதமது. சூரிதின் 

கடமற்ம், ணனள; சந்டயின் பநர்ச்சய, கடய்ள ன் இபற்னத் 

யடமக்கத்டயல் உண்னண ன்க யனத்டமன். அயள பநர்ந்ட 

யனதில் சூரிதன் கயனக்கக கடமன்ய, கணற்கக ணனகயமன் ன் 

னனத அயள யமனநற்து ன்னட உஞர்கயமன். கயனக்கு ன்றும், 

கணற்கு ன்றும் இண்டு டயனசகள் இல்ன. சூரிதன் கடமன்றுபதும் 

இல்ன; ணனபதும் இல்ன. ணனபது கம என கடமற்ம் 

ற்டுகயது ன்னடப் னரிந்து யகமள்கயமன். ஆமல், வ்பநள 

அயபின் துனஞக்யகமண்டு இடன அயந்டமலும் சூரிதன் கடமன்ய 

ணனகயமன் ன் அந்ட அடிப்ன யனள ணமறுபது இல்ன. 
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அதுகம, ‘கமடல்‘ ன்மல் டமன் இனக்கும் இத்டயயனந்து என 

யமனள் ீங்கயத் தூத்கட யசல்லுடல் ன் யமனனநனேம், ‘பனடல்‘ 

ன்மல் தூத்கட இனக்கயன் யமனள் டன்ன கமக்கய பனடனனேம் 

இந்ட அடிப்ன அயள கற்ன யசய்து யகமள்கயது. தூத்கட 

இனக்கயன் பிண்ணீன்கள் ணயக ீண் தூத்டயல் இனக்கயன் 

கமஞத்டமல் ம்னனத கண்டக்குச் சயதபமகப் னப்டுகயன். 

ஆமல், அனப எவ்யபமன்றும் உண்னணதில் சூரித ணண்த்னட 

பிப்  ணங்கு யரிதனப. அகடகமப் கமடல், பனடல் 

ன்னப எப்னகமக்குச் யசமற்கள். உண்னணதில் கமடல், பனடல் 

ஆகயத இண்டு யசதல்களும் னயறுபடயல்ன ன்னட 

மநமபட்த்டயல் னரிந்து யகமள்ந னடினேம். ம் இநனணக் கமத்டயல், 

இனபன் ங்ககம இனக்கயமன்; மம் ல்பின யசய்து, படீு 

கற்ன அனதகபண்டுணமமல் அபன் இனக்கயன் கதினதம் 

கயரிக்கு இந்ட ிகு கமககபண்டும் ன்று ிர் யசமல்க் 

ககட்கயகமம். அகடகம அடிதமர்களுக்கு அனள்யசய்படற்கமக 

இனபன் கதினதியனந்து னப்ட்டு, ணமி உனத்டமங்கய 

பனகயமன் ன் னமஞக் கனடகள் யசமல்க் ககட்டமல், கமடல், 

பனடல் ன் இண்டுக்குகண அவ்பமக யமனள் கண்டு னகய 

பிட்கமம். கமடல், பனடல் ஆகயத இண்டு யடமனயலுக்கும் 

இத்யடமனயனச் யசய்கயன் கர்த்டம எனபன் கபண்டும். ணிடன் 

கர்த்டமகபமக இனக்கயன் பனதில் கமல்கநின் உடபி யகமண்டு 

ம்னணபிட்டு ீங்கும்கமது கமடல் ன்றும், அகட கமல்கநின் 
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உடபியகமண்டு ம்ணயம் பனடன பனடல் ன்றும் கூறுகயகமம். 

ஆமல், கள கமண்கயன் மம் சூட்சுண சரீத்துன் 

தற்றுக்கஞக்கம னணல்களுக்கு அப்மலுள்ந இத்டயற்கு என 

பிமடிதில் யசன்று பிடுகயகமம். ஆககப கமடல், பனடல் ன் 

யசமற்கள் எப்ன கமக்குச் யசமக்கந டபின உண்னணதமனப அல் 

ன்னட அயடல் கபண்டும். உகயதல்கூப் கமடலும், பனடலும் 

எப்னகமக்குச் யசமற்கள் ன்மல் ங்கும், வ்பினம் ல்மப் 

யமனநிலும் யக்கண யனந்ட ம்யமனள், கமதிற்று, பந்டது 

ன்று யசமல்பது யமனநற்டமகும். அடனக் கண்டித்துக் கூமணல் 

ணயக யணன்னணதமக ‘ கமக்கும் பளம் இமப் னண்ஞிதன்‘ ன்று 

அடிகநமர் இனபனக் குயப்ிடுகயன்மர்.  

 அடன அடுத்து யற்கயன் யடமர், ‘னஞர்ளம் இமப் 

னண்ஞிதக‘ ன்டமகும். னஞர்ள ன்து என்கமயமறு 

க்கயதணமடல், னத்கட கமஞப்டுகயன் யமனள் ம்னன் 

க்கயதணமகயபிடுடனப் னஞர்டல் ன்கயன்கமம். கபில் ம் 

உனபிட்டுச் யசல்லுகயன் சூக்குண உல் பினயப்ன யனதில் 

ம்னள் க்கயதணமகய பிடுகயது. அகடகம, அந்டர்தமணயதமக 

இனக்கயன் இனபன் ம்னள் னஞர்ந்து யற்கயன்மன். அப்டிதினக்க 

னஞர்பிமப் னண்ஞிதன் ன்று அடிகநமர் குயப்ிடுபது டன? 

னஞர்ள ன்று யசமல்லும்கமது இண்டு யமனள் இனத்டல் கபண்டும்; 

அனப என்ன என்று னஞ கபண்டும். இங்கக அவ்பமறு இல்ன. 
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ஆடமல், னஞர்டலும் இல்ன. இனணப் யமளதும் யஞ்சயல் இனந்து 

ீங்கமடமன ன்னுள் பந்து னகுந்டமன் அல்து னஞர்ந்டமன் ன்று 

யசமல்பது யமனத்டணயல்ன ஆடமல் ‘னஞர்ளம் இமப் னண்ஞிதன்‘ 

ன்மர்.  

 கமக்கும் ம் கமப கமண்ன அரித கயமநிகத    

 ஆற்று இன் யபள்நகண அத்டம ணயக்கமய் யன்    

 கடமற்ச் சுயமநிதமய் யசமல்மட தண் உஞர்பமய்   

          (76 – 80)  

 உகயன பமளம் உதிர்கள் அனத்தும் என சட் டயட்த்டயற்கு 

உட்ட்க பமழ்க்னக த்துகயன். இதற்னகதினுனத 

சட்டயட்ங்கனநப் தன்டுத்டயக் யகமண்மல் பமழ்க்னகதில் 

னன்க னடினேம். அபற்ன ணீயமகம அல்து அபற்றுக்குக் 

கட்டுப் ணறுத்டமகம பினநள அல்ல்டமன். கமபன் (அசன்) 

ன்பன் சய சட்டயட்ங்கனந ற்டுத்டய அபற்றுக்கு உட்ட்டு 

பமளணமறு ம்னணப் ஞிக்கயமன். மம் வ்பிட அல்லுணயன்ய 

பமழ்படற்கு இந்டச் சட்டயட்ங்கள் ற்டுத்டப்ட். ஆமல் 

கமபல் துனதிர் இல்மட இங்கநில், சமனதின் குறுக்கக 

யசல்க்கூமது ன் அயபிப்னப் னக உள்ந இத்டயற்குகூச் 

சமனனதக் கக்கயகமம். சயபப்ன பிநக்னகக்கூ ணடயக்கமது கமரில் 

கந்துபிடுகயகமம். அசயன் ஆனஞ ந்ட கத்டயலும், ல்ம 

இத்டயலும் யசல்லுடிதமகக் கூடிதது ன்னட மம் 
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ணந்துபிடுகயகமம். அசன் கடிதமக இனந்து ஆனஞ 

யசலுத்டகபண்டும் ன் இன்யதனணதமனண இல்ன. அனடக் 

கூபந்ட டயனத்டக்ககடபர் சயந்டமணஞிதில்,  

 உங்கு ணமதினும் ணன்பன்டன் எநி     

 கங்கு யடண்டயன னபதகங் கமக்குணமல்      

         (சயந்டம : 248)  

ன்று கூயமர். ம்னணப்கமன் ணிடமகயத அசனுக்குக்கூ 

இத்துனஞ அநள அடயகமம் உண்டு ன்மல் ிஞ்சம் 

னளபனடனேம், னத்து, கமத்து, அனயக்கயன் ம்யமனளுக்கு 

த்துனஞப் கடயகமனம், கமற்லும் இனக்கும்? ன்மல், அபன் 

எவ்யபமன பிமடினேம் ம்னணக் கமக்கயன்மன் ன்து பிநங்கும். 

கண்டக்குத் யடரிதமட கயனணயகள் ம்னண அனயப்டற்கு ன்க 

ம்னள்ளும், ம்னணச் சுற்யலும், டண்ஞடீிரிலும், கமற்யகூம் 

யனந்துள்ந. அபற்னனேம் ணீய மம் வ்பமறு பமன னடிகயது? 

இங்ககடமன் இனதனள் கடமன்மத் துனஞதமக இனந்து ணக்கு 

உடளகயது. கமபன மம் அயந்து யகமள்நமபிட்மலும் அபன் 

ம்னண பிடுபடயல்ன. கமத்டல் யடமனயனத் டன் கனனஞ கமஞணமக 

அபன் யசய்து யகமண்கதினக்கயமன் ன்னட அயபிப்மன் கபண்டி 

‘கமக்கும் ம் கமபக‘ ன்மர். 

 அடுத்து யற்து ‘கமண்ரித கயமநிகத‘ ன்து ஆகும். 

கமடடல் ன் யடமனயனக் கண்டம் யசய்கயது. ணனம் 
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யசய்கயது. ணத்டயன் உடபி யகமண்டுடமன் கண் யசய்கயது. ஆமல், 

கண்ஞின் உடபி இல்மணலும் ணம் யசய்னேம். எநி ன் என்று 

இனப்ின் அனட உஞர்த்துபது கண்டமன் ன்று மம் 

யனக்கயன்கமம். ஆமல், ஆழ்ந்து சயந்டயத்டமல் அது சரிதமடன்று 

ன்து பிநங்கும். கப கண்ஞமல் கமடகயன் எநி, ணத்டமல் 

கமடகயன் எநி ன் இண்ன மம் அயத  னடினேம். கண், ணம் 

ன் இண்னனேம் மம் அயத னடினேம். கண், ணம் ன் 

இண்னனேம் டமண்டி யற்கயன்பன் இனபன். ஆடமல், அபனக் 

கமண்ல், கடிம் ன்து பிநங்கும். ‘கமண்ரித‘ ன்டமல் 

எனகபனந அபன் இனள் படிபிகம ன்று னேறுபமனக்கு, 

அபர்கநது டபன டுத்துக்கூறுபதுகம அபன் கயமநி 

படிபின் ன்கயமர். கயமநி ன்மல் அது ப்டிக் கண்டக்கும், 

ணத்டயற்கும் னமகமணல் கமய்பிடும் ன் பிம கடமன்றுகயது 

அல்பம? சமடமஞ எநிக்கும் கயமநிக்குனள்ந கபறுமடு 

அதுடமன். சமடமஞ எநி – சூரித எநி கமன்னப – கண், ணம் 

ன் இண்டுக்கும் உட்ட்கடதமகும். ஆமல், கயமநி 

படிபிம இன யசமனொம் கண், ணம் இண்டுக்கும் 

அப்மற்ட்து ன்னடக் குயக்க ‘கமண்ரித‘ கயமநி ன்மர். 

 ‘ஆற்று இன் யபள்நகண‘ ன்டற்கு ஆற்யல் பனம் யபள்நம் 

கமன் இன்ம் ன்று யமனள்யகமள்பது ஏநள 

யமனத்டனனததுடமன். ஆற்று யபள்நம், இன்ம், துன்ம் 
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இண்னனேம் யசய்னேம். யபள்நத்டயன் தன உக 

கமஞமபிட்மலும், ீர்ப் யனக்குக் கமஞணமக கபநமண்னண 

யசனயத்டயன் யபள்நம் ல்து டமன். யபள்நம் பனம்கமது 

ணக்களுக்கும், திர்களுக்கும் அனயள ற்டுகயடமடமல் ஏநள 

டீனணனேம் அடன்மல் உள்நது. கப, ஆற்று யபள்நம் அந்ட 

கத்டயல் துன்ம் டந்து, ின்ர் ல் தன பினநக்கயன்து. 

ஆமல் இனதனுபம் அனுபிக்கயன் அந்ட கத்டயலும் 

இன்ணமகட. ின்னம் ற்தன் பினநத்டயன், ‘ஆற்று யபள்நம்‘ 

ன்டன் இனகத ‘இன்‘ ன் என யசமல்ன யய்படன் னெம் 

இக் கனத்னடப் ய னபக்கயமர் அடிகநமர். 

 ஆற்யல் டண்ஞரீ் ஏடும்கமது இன கனகளுக்கும் 

உட்ட்டுத்டமன் யசல்லும். யபள்நம் பனம்கமது கனகள் உனந்து 

கமகயன். அதுகம, யமய னன்கள் அனுபிக்கும் இன்ங்கள் 

ஏர் ல்னக்கு உட்ட்னப. அது ஆற்யல் ஏடும் சமடமஞ 

ீர்யனக்குப் கமன்து. இனதனுபம் ன்து ற்டும்கமது இந்ட 

ல்னகள் டகர்ந்து கமகயன். ணிட உல் அனணப்ன, ணத்டயன் 

ல்ன இபற்னயதல்மம் கந்து, னளபதுணமக அந்ட ணிடன 

ஆட்யகமண்டு இன்ம் டனபது ஆடமல், இன அனுபத்னட ‘இன் 

யபள்நகண‘ ன்மர். ‘அத்டம‘ (டந்னடகத) ன்து அபனுனத 

கனனஞப் யனக்னக யனத்டமல் உள்நத்டயல் கடமன்யத இன்த்டயன் 

பினநபமக யபநிப்ட் என யசமல்மகும். அத்டம ன் யசமல் 
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உரினணனதனேம், அண்னணனதனேம், நினணனதனேம் கூறுகயன் 

யசமல்மம். இப்கமது அனுபம் னகக்கு ட்டிதடமல் அடனத் 

டந்டபன அத்டம ன்று அனனத்துபிட்மர். அந்டச் யசமல்யன் னெம் 

டணக்கும். அபனுக்குனள்ந உனப, உரினணனதத் டம்னணனேம் 

அயதமணல் கூயபிடுகயமர். அப்டிக் கூயத உககத அபனனேம் 

அயதமணல் அபனனத உள்நத்டயல் என அச்சம் னகுந்துபிடுகயது. 

ற்ககப த்துனஞப் யரிதபன் அபன் ன்னட அயந்டயனந்தும் 

நினணதமக, உளயகமள்ந துஞிந்துபிட்கமகண ன் ண்ஞம் 

கடமன்யததுகமலும்! கப ‘ணயக்கமய் யன் கடமற்ச் சுயமநி‘ 

ன்று மடுகயமர். 

 ல்கபறு படிபமகத், கடமன்றுகயன் இப்ிஞ்சம் அட னடல் 

அண்ம் பன சயயததும், யரிததுணமகளம், கமற்ல் 

னத்டடமகளம், ஆச்சரிதத்கடமடு கூடித கடமற்த்னட ம் கமட்சயக்கு 

ல்குகயது. ணமறுட்டு யற்கயன் இப்யமனள்கநினகத 

சுயமநிதமய்க் கமட்சய டனபன் இனபன். கப, அபனுனத 

ட் னடிதமட யனனணனதக் கூறும்கமது ‘அத்டம‘ ன்று யசமல்யத 

உள னனதில் ற்டும் சயறு டபறு ீங்கய பிடுகயது. இவ்பமறு 

கூறுபடற்கு அடிகநமரின்  மல்கள் உடளகயன்.  

 ஈறுஇமடீ நினத ஆகயபந்து       

  எநியசய் ணமனும் ஆககமக்கயனேம்      

          (டயனபமச : 5-91)  
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ன்றும்,  

  பந்து னப் ஞியகமண்ின் ணனக்     

 னகதிங்கு யமற்கயண்ஞம் ன்றுஅமல்     

  அரினத ன்று உனக் கனதுகயன்யகன்    

         (டயனபமக : 5-92)  

ன்றும் ின்ர் மடுகயன்மர். ஆடமல் ‘ணயக்கமய் யன் கடமற்ச் 

சுயமநி‘ ன்டற்கு இவ்பமறு யமனள் யகமள்படயல் டபறு இல்ன 

ன்று கடமன்றுகயது. யசமல்யமல் படித்து இத்டனகதது ன்று கூ 

னடிதமட தண்னணதம உஞர்னபத் யடரிபிப்துடமன் ‘யசமல்மட 

தண் உஞர்பமய்‘ ன்டமகும். 

 ணமற்ம்ஆம் னபதகத்டயன் யபவ்கபக பந்து அயளஆம்  

 கடற்க கடற்த்யடநிகப ிசயந்னடனேள்     

 ஊற்று ஆ உண்ஞமர் அனகட உனதமக      (81-83) 

 கஞந்கடமறும் ணமறுடும் இதல்னனதது இந்ட னபதகம். இந்ட 

னபதகத்டயனுள்கந கடமன்றும் உதிர்கள், உதிர்கநின் அயள யன 

ன்னபனேம் ணமற்த்டயற்கு உட்ட்னபகத ஆகும். கற்று 

யணய்ம்னண ன்று கமஞப்ட் என்று இன்று யமய்ம்னண 

ஆகயபிடுகயது. அயள பநர்ச்சயதில் கமஞப்டும் பிஞ்ஜமப் 

னதுனணகள் இந்டச் சட்த்டயற்குப் னஞம்மனபதல். த்டனகதம 

பிஞ்ஜமப் னதுனணகள் அடுத்ட த்டமண்டுகநில் ணமற்ம் யற்று 
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பிடுபகடமடு அல்மணல் டபமனப ன் னடிளக்கும் யசலுத்டப் 

யற்றுள்ந. ஆககப, ணமறுமட்ன இதல்மகக் யகமண் இந்ட 

னபதகத்டயல் அயனபப் யமறுத்டணட்டிலும் இன்று யணய்ம்னண ன்று 

கூப்யற்பற்றுள்  சய, மனந ணறுப்னக்கு உட்டுகயன். கப 

னபதகம், அடயல் கடமன்ய பமனம் உதிர்கள், அந்ட உதிர்கநிம் 

பநனம் அயள ஆகயத அனத்தும் யனகறு இல்மடனப; 

ணமறுடும் இதல்னனத சயப்னப் யற்றுள்நனப ஆகும். இத்டன 

ணமறுமடுகநிலும், இத்டன ணமற்ங்கநிலும் ணமறுமணல் யடநிபம 

னடிள ன்று யசமல்க்கூடித என்று உண்ம ன்மல் உண்டு 

ன்கயமர் அடிகநமர். ிஞ்சனம், ணிடனும் ணமயக்யகமண்டுபனம் 

இதல்னப் யற்யனப்துகம, ணிடனத அயளம் ணமயக் யகமண்டு 

பனம் இதல்னனதது. இடன பிஞ்ஜம பநர்ச்சய கூறுகயது. இந்ட 

அயள பநர்ச்சயதில் னடிபம யமனள் இது ன்று கூப்ட் அட, 

அடுத்ட த்டமண்டுகநில் ல்கபறு சயறு துகள்கநமக உனக்கப்ட்து. 

ஆககப, அயள பநர்ச்சயதில் அட ன் யனனேம், அட 

ிநக்கப்ட் யனனேம் இதல்மனப ன்று ற்றுக் 

யகமள்நப்ட். அப்டிதமமல் இன்னும் தறு ஆண்டுகள் கனயத்து 

பநப்கமகும் அயள இன்று யணய்ம்னண ன்று 

யசமல்பற்னயதல்மம் ற்றுக் யகமள்ளுணம ன்மல் பின 

கூறுபது கடிம். னபதகனம், அயளம் ணமற்த்னட இதல்மகப் 

யற்று உள்ந. ன்மலும் இந்ட ணமறுமடுகளுக்கயனகத ணமறுமடு 

இல்மட என யமனள் உண்யன்மல் அதுடமன் இனப்யமனநமகும். 
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 அயபில் ிந்ட ‘யடநிபின்‘ தமகக் கமஞப்யற் இப் 

யமனளுக்கு, கபறு இக்கஞங்கனநனேம் அடிகநமர் 

அனநிச்யசய்கயமர். இப் யமனனந யபற்ற்யபின் துனஞக்யகமண்டு 

ஆமய்ந்து கமஞபில்ன ன்கயமர். யன்மல், ணமறுடும் அயபமல் 

கமஞப்டும் யமனள் ணமக்கூடுணன்க. கப, அடன ணறுத்து 

சயந்டனதின் – ஆழ்ணத்டயன் – அடித்டநத்டயல் ஊற்ம அனகட 

ன்கயமர். ‘ஊற்ம‘ ன்று கூறுபடன் கமக்கம் என்றுண்டு. னத்கட 

கமஞப்மட டண்ஞரீ், யத்னடத் கடமண்டிதளன் யபநிப்ட்டு 

பனடல்கம ஆழ்ணடயன் அடிகதனேள்ந அனடமகயத இடிபன் 

யபநிப்ட்டுத் கடமன்றுகயமன் ன்கயமர். சயந்னடனேள் ஊற்மய் 

எனபன் பனகயமன் ன்மல் னன்க அந்டச் சயந்டன 

அடித்டநத்டயல் அபன் இனந்டயனத்டல் கபண்டும். அப்டிப்ட் 

யமனனநத் யடபிட்மட அணயழ்து கமன்பன் ன்கயமர் அடிகநமர். 

 கபற்று பிகம பிக்கு உம்ின் உள் கயப்    

 ஆற்கன் ம் தம அகஏ ன்று ன்று  (84 – 85) 

 இதுபன அடிகநமர் உம்னற்யச் சயயதுகூக் 

கபனப்பில்ன; யபறுக்களம் இல்ன. கமஞம் இந்ட 

உம்கமடு இனந்ட அபனக்கு, குன டரிசம் கயனத்டது. அந்ட 

அனுபம், ிஞ்சம், ிஞ்ச உஞர்ள, ணம், அயள 

ன்பற்னயதல்மம் கந்து யன்து. அடிகநமனக்கு, இந்ட 

அனுபம், னளபதுணமகக் கயனத்டின்ர், டயல்னக்கூத்டன் இந்ட 
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அனுபத்னட அகற்யபிடுகயமன். டயடீயன்று சமசரி ணிட யனக்கு 

பந்துபிடுகயமரி அடிகநமர். அந்ட அனுபம் டம்னணபிட்டு 

கமடற்கு இந்ட உம்னடமன் கமஞம் ன்று யனக்கயன்மர். 

அனுபத்டயல் ஆழ்ந்து யன்கமது டயனபமடளெனக்குத் டம் 

யனகபம, டம் உம்னற்யத யனகபம இல்கப இல்ன. 

இடனகத அனஞகயரிமடப் யனணமன், ‘இந்கட பிட்து 

இவ்உம்க‘ (கந்டர் அங்கமம் – 19) ன்றும், ‘ன்ன இனந்ட ம் 

யசமல்மய்‘ (கந்டர் அனுனடய – 2) ன்றும் கூறுகயன்மர். சயபமனுப 

இன்ம் டம்னணபிட்டு ீங்கயடற்குக் கமஞம் உம்ன டமன் ன்று 

யனள பமடளெனக்கு பந்டளன் உம்ன இனயத்துப் கசும் யன 

கடமன்றுகயது. ல்கபறுபிடணம ிப்னக்கநில், ல்கபறு படிளன் 

கயனக்கும் இவ் உம்ன அனத்துகண கடமல், சனட, லும்ன, ணஜ்ன 

னடம கந்ட என்மகும். அணீம யடமங்கய, ஆயள 

ணிடன்பன ல்ம உல்களுக்கும், கபற்று, பிகம, பிக்கு 

அனணந்டயனத்டல் கண்கூடு. இந்ட யனள பந்டளன் ‘ஆற்கன், ம் 

தம, அக‘ ன்று கடறுகயமர். டம்னனத  அனுபத்டயற்குத் டன 

இந்ட டயனக்னக பனடித உம்மககப இனப்ினும், அது டன ன் 

யனள பந்டமல், ‘ஆற்கன், ம் தம ன்று அற்றுபடற்குக் 

கமஞம் ன் ன்னட அடுத்ட அடிகநில் கசுகயன்மர். 

 கமற்யப் னகழ்ந்டயனந்து யமய் யகட்டு யணய்தமமர்   

 ணீட்டு இங்கு பந்து பினப் ிபி சமமகண    
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 கள்நப் னக் கும்ன கட்டு அனயக்க பல்மக     

           (86 – 88) 

 யணய் ன் யதன னபத்துக் யகமண்டினக்கய இந்ட உம்ன 

உண்னணதில் யமய்தமதுடமக! யணய் ன்று யதர் னபத்டயனக்கும் 

இந்டப் யமய் உம்ன அனயந்டமல், யணய்தம அடனுள் இனக்கும் 

ஆன்ணம ணறுடினேம் இவ்ளகயனப் ிந்து ணற்யமன உம்னள் னகும் 

யனனதனேம் கமக்கய அனள் யசய்தக்கூடிதபன், எனபன்டமன். 

அபனப் கமற்யப் னகழ்படமல் இந்ட யன சயந்டயக்கும் ன்கயமர் 

அடிகநமர். அபன் த்டனகதபன்?  

 ள் இனநில் ட்ம் தின்று ஆடும் மடக  (89) 

 ள் இனநில் ட்ம் தின்மடும் மடமகக் கமட்சய டனகயன்மன் 

அபன். இனபன் கசமடய படிபின். அப்டி இனக்க, அபன் ட்ம் 

திலும் இத்டயல் இனள் ங்கயனந்து பந்டது? இங்கக இனள் ன்து 

ன இனனந அன்று; ணத்டயலுள்ந அபித்னடதமகயத அஞ்ஜம 

இனனநகததமகும். இந்ட அஞ்ஜமத்னடக் கமட்த்டமன் ஆழ்ணத்டயன் 

அடித்டநத்டயல் ஏதமது ம் ஆடிக் யகமண்டினக்கய யனணமனச் 

சயந்டனக்குக் யகமண்டு பனம்கமது, எநி படிபிமகயத அபனும், 

இந்ட அஞ்ஜமம் ஆகயத இனளும் யனள பகப, ‘ள் இனநில் 

ட்ம் தின்மடும் மடக‘ ன்மர். 
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 டயல்னனேள் கூத்டக யடன்மண்டி மட்மக    

 அல்ல் ிபி அறுப்மக ஏ ன்று   (90-91) 

 டயல்னதில் கூத்டமடும் யனணமகளம், ணதுனதில் அடிதமர்க்கு 

அனள் யசய்பமகளம், மண்டி மக னம்டயதமகக் 

யகமண்பமகளம் உள்ந யனணமனக் கூபி அனனக்கும்கமது 

அபன் டி இதல்ன அடிகநமர் இங்கக கூறுகயன்மர். அல்ற்ிபி 

அறுக்கயன்பன் அபன் எனபக டமன். இனபனயமடு 

யசய்பர்கநில் யனம் மன்னணதிர் ீண்டினப்தும், இனகத 

கடமன்யததும் ஆகயத டங்கள் துன்ங்கனநப் கமக்ககபண்டுயணன்று 

இனபிம் பிண்ஞப்ம் யசய்துயகமள்பது ணன. பிண்ஞப்ம் 

யசய்தப்யற் அல்ல்கள் இனதனள்  கமஞணமக எனகபனந 

டீர்ந்துபிட்மலும், அடுத்ட  அல்ல்கள் கமயதம இத்னட 

டமங்கள் பந்து யப்ிபிடும். ஆககப, டித்ிதமக அல்ல்கனநப் 

கமக்ககபண்டுயணன்று எவ்யபமனனனனேம் இனபன கபண்டுபது 

யரிகதமர்கள் யசதன்று. அல்ல்கள் அனத்னடனேம் எனகசப் 

கமக்ககபண்டுயணன்று யனப்பர்கள் னடயல் யசய்தகபண்டிதது 

என்றுஞடு. கமனதக் கண்ளன் கமய்னடல் மடுபதுகம, ம் 

அல்ல்களுக்குக் கமஞம் து ன்னட ஆமய்ந்டமல் ிபிகத 

ல்மத் துதங்களுக்கும் னெணமக உள்நது ன்னடக் கண்டு 

யகமள்நமம். கபடமன் டம்னனத அல்ல்கனந 

அறுக்ககபண்டுயணன்று கபண்மணல் அல்ல்களுக்கு ல்மம் 
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னெணமக உள்ந ிபிப்ிஞினதப் கமக்க கபண்டுயணன் கனத்டயல் 

‘அல்ற் ிபி அறுப்மக‘ ன்கயமர் அடிகநமர். அல்ற் ிபி 

ன்னட அல்ல் டனம் ிபி ன்று இண்மம் கபற்றுனணதமகளம், 

அல்லுக்கு இணம ிபி ன்று மன்கமம் கபற்றுனணதமகளம் 

பிரித்துப் யமனள் யகமள்நமணல் அல்மகயத ிபி ன்று 

அவ்பனயதமகப் யமனள் யகமள்பது சயப்னனதது.  

 யசமல்ற்கு அரிதமனச் யசமல்ய டயனபடிக் கரழ்ச்    

 யசமல்யத மட்டின் யமனள் உஞர்ந்து யசமல்லுபமர்    

 யசல்பர் சயபனத்டயன் உள்நமர் சயபன் அடிக் கரழ்ப்    

 ல்கமனம் த்டப் ஞிந்து.     (92-95) 

 இங்கக ‘மட்டின் யமனள்‘ ன்து டளன, யமனயப்னன அன்று. 

இடன அடிகநமர் ணத்டயல் யகமண்டினந்டமல் யசமல்யத மட்டின் 

யமனள் ‘அயந்து‘ ன்று கூயதினப்மர். அயடல் அயபின் யடமனயல்;  

டளன, யமனயப்னன னடயத கமண்து அயபின் யடமனயகதமகும். 

ஆமல், அடிகநமர் இங்கக தன்டுத்டயத யசமல், யசமல்யத மட்டின் 

யமனள் ‘உஞர்ந்து‘ ன்டமகும். மட்டின் யமனனந அயடல் கபறு, 

உஞர்டல் கபறு. உஞர்ந்து யசமல்லுடல் ன்து மடுபன், 

மடுடமகயத யசதல், மடும் மட்டு ஆகயத னென்றும் என்மக ஆகயன் 

யனனதக் குயப்டமகும். பள்நமர், ‘மன் கந்து மடுங்கமல்‘ ன்று 

கூயதனட னன்க குயத்துள்கநமம். ஆக, யசமல்யத மட்டின் 

யமனனந, அயந்து யடநிடல்ற்யப் கச்கச இல்ன. உஞர்ந்து 
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யசமல்லுடல் ன்து மடுகயபன் டன்ன ணந்து மடுடமகும். 

அடமபது மன் ன் உஞர்ள இனந்து, மல், அது டனம் அனுபம். 

அடன அனுபிக்கயன் டமன் ன் னென்று யனனதனேம் கந்து 

அனுபம் என்மககப யற்கக் கூடுணமமல், அப்டி யற்கயன்பர்கள் 

யசமல், டம் கந்து யற்கயன் யனணமன் டயனபக்கரழ்ச் யசல் 

னடினேம். ‘அபமீ ஆடும்கமது உன் அடிதின் கரழ் இனக்க‘ (ய,ன.கமன 

– 60) கபண்டும் ன்று கமனக்கமல் அம்னணதமர் கபண்டிக் 

யகமண்னட யனள கூர்பமர் கம டயனபடிக் கரழ் யசல்பர்‘ 

ன்கயமர் அடிகநமர்.   

 சயபனம் ன்து கபறு ங்ககம இனப்து அன்று. டயனபடிக்கரழ்ச் 

இனப்னடகத ‘சயபனத்டயன் உள்நமர்‘ ன்று குயப்ிடுகயமர். 

 கனசயதமக உள்ந அடி, ‘ல்கமனம் த்டப் ஞிந்து‘ 

ன்டமகும். இடன, யசல்பர் ன் யசமல்லுக்கு அனதமக்கய 

அதல்யன்மர் அனபனம் ஞிந்ட த்டச் சயபடிக் கரழ்ச் யசல்பர் 

ன்று யமனள் கூமம். இவ்பமறு யகமள்நமணல் ஞிந்து ன்னட 

யசல்பர்க்கு அனதமக்கய, யசமல்ப் யறும் மட்டின் யமனள் 

உஞர்ந்து யசமல்பமர். ல்கமனம் த்டச் சயபனம் ஞிந்து யசல்பர் 

ன்றும் யமனள் யகமள்நமம். 

 இந்டப் ‘ஞிந்து‘ ன் யசமல்ன யசல்பர் ன் யசமல்லுக்கு 

அனதமக்கக் கமஞம் என்று உண்டு. ணிட ணம் கனசயப் டிதில் 

யற்கும்கமதுகூ பளக்கய பிளகயன் இதல்னனதது. யசமல்யத 
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மட்டின் யமனனந உஞர்ந்து யசமல்பர்கள்கூ, அனுபத்டயல் 

இனந்து ணீண் ின்ன, டமன் ன் யனள டயனம்ித உன், 

ற்ககப க்கு இந்ட அனுபம் கயனத்டது ன்று யனத்துத் 

டம்னணனேம் அயதமணல் அகங்கமம் யகமள்ளுடலும் கூடும். அன்யனேம் 

இபர்களுனத பநர்ச்சயனதக் கண்டு னம் இபர் யரிதபர் ன்று 

கனடயப் னகழ்ந்து த்டத் யடமங்கயதளன் அந்ட அகங்கமம் கணலும் 

பநக்கூடும். இனப இண்டுயனகநிலும் அவ் அகங்கமத்னடப் 

கமக்கப் ஞிள கடனபதமடமல் ‘ஞிந்து யசல்பர்‘ ன்று கூயமர் 

ன்று யகமள்ளுடல் சயப்னனத்டமம்.  

2.கரர்த்டயத் டயனஅகபல் 

டயல்ன னெதூர் ஆடித டயனபடி       

 ல்லுதி யல்மம் தின் மகய      

 ண்ஞில் ல்குஞம் னயல்ய பிநங்கய     

 ணண்டம் பிண்டம் பமகமர் உகும்     

 துன்ித கல்பி கடமற்யனேம் அனயத்தும்    

ன்னுன இனனந த் துந்தும்       

 அடிதமர் உள்நத்டன்னணீ தூக்       

 குடிதமக் யகமண் யகமள்னகனேஞ் சயப்னம்     

 ணன்னு ணமணன ணககந்டய ணடிற்      

 யசமன் ஆகணம் கடமற்றுபித் டனநினேம்  
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கல்ம த்துக் கந்டயி அனநி       

 ல்ம கநமடு தப்ன யபய்டயனேம்      

 ஞ்சப் ள்நிதிற் மல்யணமனய டன்யமடும்     

 ஞ்சமது ஈண்டும் இன்னள் பினநத்தும்     

 கயமட கபயணமடு கயஞ்சுக பமதபள் 

பிமள யகமங்னக ற்ம் டிந்தும்      

 கககப மகயக் யகநிது டுத்தும்      

 ணமகபட் மகயத ஆகணம் பமங்கயனேம்      

 ணற்னப டம்னண ணககந்டய த்டயனந்து     

 உற்ம் னகங்க நமல்ஞித் டனநினேம் 

ந்டம் மடிதில் மன்ண கதமமய்       

 அந்டணயல் ஆரித மதணர்ந் டனநினேம்      

 கபறுகப றுனளம் கபறுகப யதற்னகனேம்     

 தறுத மதிம் இதல்ி டமகய       

 றுன ஈசுன்இப் னபினத உய்தக் 

 

 கூறுன ணங்னகனேம் டமனும்பந் டனநிக்        

  குடயனனதக் யகமண்டு கும டன்ணயனசக்    

  சதுர்ச் சமத்டமய்த் டமயளந் டனநினேம்    
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  கபம் னத்தூர் பிட்க னநிக்      

  ககமம் யமயள கமட்டித யகமள்னகனேம் 

டர்ப்ஞம் அடிற் சமந்டம் னத்தூர்       

 பிற்யமன கபற்கு ஈந்ட பினநளம்      

 யணமக்கஞி தனநித னளத்டனல் கணி     

 யசமக்க டகக் கமட்டித யடமன்னணனேம்      

 அரியதமடு ிணற்கு அநபய யதமண்ஞன் 

ரினதக் குடயன தமக்கயத ன்னணனேம்      

 ஆண்டுயகமண் னந அனகுறு டயனபடி     

  மண்டி தன்டக் குப்ரி ணமபிற்று     

  ஈண்டு கக ணயனசதப் யமஅது     

  ஆண்மன் ங்ககமன் அனள்பனய தினப்த் 

தூண்டு கசமடய கடமற்யத யடமன்னணனேம்      

 அந்டஞ மகய ஆண்டுயகமண் னநி      

 இந்டய ஜமங் கமடித இதல்னம்       

 ணதுனப் யனன் ணமகர் இனந்து      

 குடயனச் கசபகமகயத யகமள்னகனேம் 

ஆங்கது டன்ில் அடிதபட் கமகப்       

 மங்கமய் ணண்சுணந் டனநித ரிசும்      

 உத்ட ககமச ணங்னகனேள் இனந்து      
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 பித்டக கபம் கமட்டித இதல்னம்      

 னபஞ ணடிற் யமயந்டயனந் டனநித் 

தூபஞ கணி கமட்டித யடமன்னணனேம்      

 பமட ளெரிில் பந்டயி டனநிப்       

 மடச் சயம்யமய கமட்டித ண்னம்      

 டயனபமர் யனந்துனச் யசல்ப மகயக்     

 கனபமர் கசமடயதிற் கந்ட கள்நனம் 

னப ணடிற் யமயந்டயி டனநிப்       

 மப மசம் ஆக்கயத ரிசும்        

 டண்ஞரீ்ப் ந்டர் சதம்ய னபத்து      

 ன்ரீ்ச் கசபகன் ஆகயத ன்னணனேம்       

 பினந்டய மகய யபண்கம டிற்  

குனந்டயன் கரனன் யனந்ட யகமள்னகனேம்      

 ட் ணங்னகதிற் மங்கம தினந்டங்கு      

 அட்ணம சயத்டய அனநித அதுளம்      

 கபடுப மகய கபண்டுனக் யகமண்டு      

 கமமது டன்ிற் கந்ட கள்நனம்  

யணய்க்கமட் டிட்டு கபண்டுனக் யகமண்டு      

 டக்கம யமனபன் ஆகயத டன்னணனேம்      

 ஏரி னைரின் உகந்டயி டனநிப்        
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 மரினம் மகன் ஆகயத ரிசும்        

 மண்டூர் டன்ில் ஈண் இனந்தும்    70 

கடளெர்த் யடன்மல் டயகழ்டன டீபில்      

  ககமபமர் ககமங் யகமண் யகமள்னகனேம்     

  கடணர் கசமனத் டயனபம ளெரில்     

  ஜமந் டன்ன ல்கயத ன்னணனேம்     

  இனணனது அடில் ஈண் இனந்து    75 

டிணப் மடம் னபத்டஅப் ரிசும்       

 கம் த்டயன் இதல்ம தினந்து       

 மகம் யண்கஞம மதின் ரிசும்      

 டயனபமஞ் சயதத்டயற் சரர்ய இனந்து      

 ணனபமர் குனயயதமடு ணகயழ்ந்ட பண்ஞனம்   80 

கசபக மகயத் டயண்சயன கதந்டயப்        

 மபகம்  கமட்டித ரிசும்       

 கம்னர் டன்ில் இம்ய இனந்தும்     

 ஈங்ககமய் ணனதில் னயது கமட்டினேம்     

 தம டிற் னசப மகயனேம்     85 

துனத்டய டன்ில் அனத்டயகதம டினந்தும்      

 டயனப்ன னைரில் பினப் மகயனேம்      

 களண ணடிற் கமட்சய யகமடுத்தும்      
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 களக்குன் டில் பளக்கம டயனந்தும்      

 னம்த ணடில் அம் அனநினேம்    90 

குற்மத்துக் குயதம தினந்தும்       

 அந்டணயல் யனனண அனலுனக் கந்து      

 சுந்ட கபத் யடமனனடல் உனளயகமண்டு     

 இந்டய ஜமம் கமபந் டனநி       

 வ்யபபர் டன்னணனேம் டன்பதின் டுத்துத்   95 

டமக தமகயத டதமன் ம்ணயன       

 சந்டய டீத்துச் சமத்டய மகய       
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2.1 கரர்த்டய டயனஅகபல் சயந்டனகள் 

இன்று கமஞப்யறும் டயனபமசகப் ிடயகநில் சயபனமஞத்னட 

அடுத்துக் கமஞப்டுபது, கரர்த்டயத் டயனஅகபல் ஆகும். கரர்த்டய ன் 

பயசமல் னனத டணயனயக்கயதங்கநில் கமஞப்யபில்ன. கப, 

ட்மம் தற்மண்டில் பமழ்ந்ட அடிகநமர் இப்யதன இட்டினப்மம 

ன்து சயந்டனக்குரிதது. இன்று கமஞப் யறும் ிடயகநில் 

இப்யதன அடுத்து ‘சயபது டயனபனட்னகழ்ச்சய னனனண‘ ன் 

டனப்னம் கமஞப் யறுகயது.  

 இனபன் உதிர்கள் ணமட்டுக் யகமண் கனனஞ கமஞணமகப் 

ல்கபறு இங்கநில், ல்கபறு கமங்கநில், ல்கபறு படிபங்கநில் 

கடமன்யத் டயனபினநதமல் னரிந்துள்நமன். இனபன் டமககதம 

அன்யத் டன் டயனபனள் யற் அடிதமர்கள் னெணமககபம  

யசதல்கனநச் யசய்கயமன் ன்னட ல்மச் சணதங்களும் ற்றுக் 

யகமள்கயன். சயற்யளனத உதிர்கள் இனபன் டயனபனட் 

யசதல்கனநச் சயந்டயக்கத் யடமங்கயனேளன் பிதப்னகயன். 

அடுத்து, இத் டயனபினநதமல்கள் டம்யமனட்மககப யகழ்த்டப் 

யற் ன்னட உதிர்கள் அயகயன். இவ் பினநதமல்கனநச் 

யசய்படன்னெம் இனபன் வ்பிடப் தனனேம் அனதபில்ன. 

அடமற்மன் இச் யசதல்கனந பினநதமல்கள் ன்று 

குயப்ிடுகயகமம். இம்ணட்கமன்யப் னத்டல், கமத்டல், அனயத்டல் 
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ஆகயதனபகூ பினநதமட்கமகப யகழ்த்டப்யறுகயன் ன்து 

இந்மட்பரின் னடிபம யகமள்னக.   

 இபற்னயதல்மம் ணத்துட்யகமண்டு மர்த்டமல் கரர்த்டயத் டயன 

அகபயல் யசமல்ப்யற் அந்யகழ்ச்சயகள் அனத்தும் அபன் யசய்ட 

பினநதமல்ககந ன்து ன்கு பிநங்கும்.  

  டயல்னனெதூர் ஆடித டயனபடி      

  ல்லுதிர் ல்மம் தின்ன் ஆகய    (1-2) 

ணயகப் னனணதம டயல்ன னெதூரில் தமபனம் கமஞ 

ஆடிக்யகமண்டினக்கும் அத்டயனபடி, னக்கமத்தும் ல்மபித்தும் 

கடமன்யத, கடமன்றுகயன், கடமன்ப் கமகும் ல்ம உதிர்கநித்தும் 

யனங்கயத உள யகமண்டுள்நது. இனபன் டயனபடினதக் 

குயக்கபந்ட அடிகநமர் டயல்ன னெதூரில் ஆடித டயனபடி ன்று 

குயப்து ன் ன் பிமனப ளப்ிமல், ல் னனதில் பின 

கயனக்கும். உகயன பமளம் மல்பனகப்ட் உதிரிங்கள் 

ல்கபறு உம்னன் பமழ்கயன். ஊர்ப, ப், ீந்துப, 

ப் ஆகயத அபற்ன மம் னக்கண்கமநமககத கமஞனடினேம். 

ஆமல், அந்ட எவ்கபமர் உம்ினுள்ளும் உள்ந உதினக் கமடடல் 

இதமட கமரிதம். உதினகத கமஞ இதமயடன்மல் அவ்ளதிரினுள் 

உதிமய் உனனேம் இனபனக் கமண்ல் இதகப இதமயடன்து 

யப்டும். 
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 யமய, னன்களுக்கு ட்மட என்று உதிர்; அந்ட என்றுக்குள் 

என்மய் இனப்து இனபன் டயனபடி அப்டிதமமல் கனத்டநனப 

ணமத்டயத்டயல் இடனக் யகமள்நமகண டபி,  அப்டிப்ட் 

என்யிம் சமடமஞ ணிடணம் யசன்று ற்மது. கப, ம் 

கமன் ணந்டணடயகள்மல் யகமண் அன்ன கமஞணமக அந்டப் 

யமனனந மம் அயத ஏர் நிதபனய கூறுகயன்மர் அடிகநமர். 

உதிர்கநின் உள்கந கடடிக்கமஞ னடிதமட என்ன அயத 

கபண்டுணமமல் கட்னமல் கமஞக்கூடித னனதில் அடன 

யபநிக்யகமஞ கபண்டும். கப, இப்ிஞ்சத்டயலுள்ந ல்லுதிர் 

கநிலும் கந்து யற்கயன் யமனனநக் கட்னமல் கமஞகபண்டுணம? 

இகடம, டயல்ன னெதூரில் ஆடிக் யகமண்டினக்கும் டயனபடினதப் மர்; 

இதுடமன் ல்ம உதிர்கநிலும் உனகயன்து ன் கனத்னடத்டமன் 

னடல் இண்டு அடிகள் பிநக்குகயன். 

 ஆடித டயனபடி ‘தின்‘ ஆகய ன்று கூறுபடற்குப் டயமக 

‘தின்ன்‘ ன்று உதர்டயனஞ பமய்ப் மட்மல் கூயதனணதின், 

டயனபடிகத இனயசமனொம் ன் கனத்னடப் யனபக்கயமர். 

டயனபடினத ஆகுயதர் ஆகக் யகமள்பனடக்கமட்டிலும் டயனபடிகத 

இனபன் ன்று யகமள்பது சயப்னனதடமகத்  கடமன்றுகயது. 

 ண்இல் ல்குஞம் னயல்ய பிநங்கய     

 ணண்டம் பிண்டம் பமகமர் உகும்     

 துன்ித கல்பி கடமற்யனேம் அனயத்தும்    (3-5) 
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னென்மம் அடிதிலுள்ந குஞம் ன்து ஆற்ல் ன் 

யமனனநனேனதது. குஞம் கந்டபன் இனபன் ன்று 

ணளனயதமகச் யசமல்யக்யகமள்படற்கு, இங்குள்ந குஞம் ன் யசமல் 

னண்டுகணயதன்று சயந்டயக்கத் கடனபதில்ன இங்குக் குஞம் ன்று 

கூப்யறுபது ஆற்னகத ஆகும். ‘கஞக்கயங்கமட ல்கபறு 

ஆற்ல்களும் இதல்மக பிநங்கயத் கடமன்ய‘ ன்து இவ்படிதின் 

யமனநமகும். இனபது ல்கபறு ஆற்ல்களும் அபிணயனந்து 

ிரிக்கனடிதமட டன்னணகள் ஆகும். கபறுபனகதமகக் 

கூகபண்டுணமமல், உகயன மம் கமண்துகம 

ஆற்னனேனதபன் (குஞி). அபிம் கமஞப்யறும் ஆற்ம் 

(குஞம்) ன்துகமன்று இங்குப் யமனள்கமஞ னடிதமது. கமஞம், 

இனபக ஆற்ல் படிபமக உள்நமன். னதபற்யற்குச் யசமல்லும் 

குஞம – குஞி மபம் இங்குப் யமனந்டமது ன்க. ல்குஞம் 

இதல்மககப பிநங்கய யற்கயன்து ன்டமல் அபிணயனந்து இந்ட 

ஆற்னப் ிரித்துக் கமண்து இதமது ன்க.  

 ணண், பிண், பமகமர் உகு ன்று கூயதடமல் பிண் ன்டற்கு 

பனக்கணமகக் யகமள்ளும் கடபனகம் ன்று யமனள்கூ னடிதமது. 

ணமயனம் பிஞ்ஜமிதமகயத அடிகநமர் ணண் ன்று மம் பமளம் 

பமகமர் உனகனேம் (கடபனனகனேம்) ஊயதின்ர், ‘பிண்‘ ன் 

என யசமல்னப் யய்கயன்மர். ல்ன கமஞ னடிதமடடமகயத 

இப்ிஞ்சத்டயல் ணண்டகு, பமகமர் உகுகமன்  உகுகள் 
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இனக்குணமடயன் அபற்னக் குயக்க பிண் ன் யசமல்னப் 

தன்டுத்துகயன்மர். 

 இவ்ளகங்கநில் பமளம் உதிர்கள் அனத்தும் கடம என 

பனகதில் டத்டம் கனத்னடப் ரிணமயக் யகமள்கயன்; கனத்னடப் 

ரிணமயக்யகமள்படற்கு (Communication) யனம்மலும் எயனதகத 

தன்டுத்துகயன். இவ்யபமய யசமல்படிள, யமனள்படிள ன் 

இன கூமக அனணந்துள்நது. இடனச் யசமற் ிஞ்சம், அர்த்டப் 

ிஞ்சம் ன்றும் கூறுபர். இங்கக கல்பி ன்று அடிகநமர் குயப்து 

இந்டச் யசமல், யமனள் ன் இண்டு ிஞ்சங்கனநனேகண ஆகும். 

 ணண், பிண் பமகமர் உகு ஆகயதபற்னனேம், அபற்றுள் 

பமளம் ண்ஞிந்ட உதிர்கனநனேம் னத்ட ம்யமனள், அனப 

பநர்ச்சய அனபடற்கும், கூடிபமழ்படற்கும் துபமகச் யசமற் 

ிஞ்சத்னடனேம், யமனட் ிஞ்சத்னடனேம் கடமற்றுபித்துப் ின்ர் 

அபற்ன அனயத்தும்பிடுகயன். னப்ில் உதிர்கள் 

கடமன்றுபிக்கப்ட் ின்ர்ச் யசமல், யமனள் ிஞ்சம் (கல்பி) 

கடமற்றுபிக்கப்யற்து. ிநத கமத்டயல் உதிர்கள் அனத்தும் 

அனயனேம்யமளது அவ்ளதிர்கநினகத இனந்ட துன்ித கல்பினேம் 

அனயனேணமறு யசய்கயமன் இனபன்.  

 ன்னுன இனனந த் துந்தும்      

 அடிதமர் உள்நத்து அன்ன ணீதூக்       

 குடிதமக் யகமண் யகமள்னகனேம் சயப்னம்   (6-8) 
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 னடல் ந்து அடிகநில் ணண், பிண், அபற்யன பமளம் 

உதிர்கள் ஆகயதபற்ன என்மகச் கசர்த்துப் யமதுபமகக் 

கூயக்யகமண்டுபந்ட அடிகநமர், டயடீயன்று ஆமபது அடிதில் கரகன 

இங்குகயன்மர். னடல் ந்து அடிகநில் கூப்யற் யமனனந எட்டு 

யணமத்டணமகச் சயந்டயத்டமல் என்ன பிநங்கயக்யகமள்ந னடினேம். ல்பறு 

உகங்கள், ல்கபறு கமங்கள், ல்கபறு உதிர்கள் ஆகயத 

அனத்னடனேம் னத்துக், கமத்து அனயக்கயன் ம் யமனள் ணயகப் 

யரித கமற்மய் ங்கும், ன்றும் யனந்துள்நது ன் கனத்து 

ம் ணத்டயல் கடமன்றுபது யதமதகண ஆகும். 

 இவ்பநள யரித யசதல்கனநச் யசய்னேம் கமற்ல் டிப்ட் 

ணிடர்கனநக் கண்டுயகமள்ந னடினேணம ன் தம் சயர் 

ணத்டயமபது கடமன்ல் இதல்க. அடனப் கமக்குடற்கு 

அபனுனத நிபந்ட டன்னணனதச் யசமல்த் யடமங்குகயன்மர். 

அப்டிச் யசமல்லும்கமதுகூத் டணக்கு ற்ட் அனுபத்னடக் 

கூறுபடன்னெம் அபனுனத நிபந்ட டன்னண உண்னண 

தமதுடமன் ன்று ம்னண ற்கச் யசய்கயன்மர். 

 இனனந த்துத்டல் ன்து டயனப்யனந்துனதில் கயனத்ட 

அனுபணமகும். சமடமஞணமக ஆஞபம் னடயத இனள் 

ீங்ககபண்டுகணதமமல் சரினத, கயரினத னடயத பனயகனநப் 

ின்ற்யப் ல்மண்டுகள் இன அனனந கபண்டி பனய கபண்டும். 

அப்டினேம் எக ிப்ில் இவ்பினள் னளனணதமகப் கமபடயல்ன. 
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சகர், ினநதமகர், பிஞ்ஜமகர் ன் னென்று யனகநில், 

னென்மபது யனனத அனந்டபர்கனநக்கூ இந்ட ஆஞப இனள் 

னற்யலுணமக பிடுபடயல்ன ன்று கூறுபர் சமத்டயக்கமர்கள். இந்டச் 

சமத்டயக்கமர் கூறும் சரினத, கயரினத, கதமகம், ஜமம் ன் மன்கு 

ணமர்க்கங்கநில். அனணச்சமக இனந்ட டயனபமடளெர் ன் என்னனேம் 

ின்ற்யதடமகத் யடரிதபில்ன. சமத்டயக்கமர்கநின் யகமள்னகக்கு 

ணமமகத் டயனப்யனந்துனதில் குனபமய் ளந்டனநி பந்டபன் 

டம்னனத இனனந எக கஞத்டயல் எகதடிதமகப் கமக்கயமன் 

ன்னடக் கூபந்ட அடிகநமர் ‘த்துந்தும்‘ ன்று கூறுகயன்மர். 

அடிகநமரின் யசமற்கநிலுள்ந தண்னணனதக் கபிக்கமணல் சமத்டயக் 

குப்ிக்குள் இபன அனப்து யமனந்துணம ன்னடச் 

சமத்டயக்கமர்கள் சயந்டயக்க கபண்டும். 

 டணக்கு ற்ட் அனுபத்னட ஆமபது அடிதில் கூபந்ட 

அடிகநமர் னடனந்து அடிகநில் அபனுனத யனனணனதக் 

கூகபண்டித கடனப ன்? எக ிப்ில், எக பிமடிதில் 

டம்னத இனனந த் துக்க னடினேணமமல் அது வ்பமறு 

னடிந்டது ன் பிமபிற்கு பின கூறுபமர்கமப் ல்லுதிர் 

ல்மம் னத்து அவ்ளதினள் உனனேம் இனபன் கனனஞ 

னபத்டமல் எக பிமடிதில் இனனந த்துக்க னடினேம் 

ன்னடனேம், கசமமனன கடனபதில்ன ன்னடனேம் டுத்து 

பிநக்கயபிட்மர்.  
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 அடுத்து உள் அடிதில் ம் உள்நத்டயல் இதல்மக பமளம் ஏர் 

தத்டயற்கு பினதநிக்கயமர். டயனபமடளெர் எனபனக்குத்டமன், எக 

ிப்ில் இனனந த்தூக் கயன் பமய்ப்னக் கயட்டிதகடடபி அது 

யமதுபம யதமதணன்று ன்று கூறும் ணக்கனந கமக்கய ல்ம 

அடிதமர் உள்நத்டயலும் இனபன் குடிதமக உள்நமன் ன்று 

கூறுனகணமக, அபர்கள் தத்னடப் கமக்கய பிடுகயமர். 

 இவ்பமறு கூயதளன் அடிதமர் தமர்? டயனீறும், அக்கணஞினேம் 

அஞிந்டபர்கள் அனபனம் அடிதமர்கள் டமகண; அபர்கள் உள்நத்டயல் 

ல்மம் இனபன் குடிதமய் உள்நமகம ன் தம் ளபது 

இதல்க. இந்டச் சங்கத்னடப் கமக்குபடற்கு ‘அன்ன ணீதூ ன் 

பினயதச்சம் யசய்னேள் கமக்கய பந்டடமடயன் அடனப் 

யதயச்சணமக ணமற்றுபடயல் டபயல்ன. அன்ன ணீதூனம் அடிதமர் 

உள்நத்னடக் குடிதமக் யகமண்மன் ன்கயமர் அடிகநமர். அன்ன 

ணீதூனம் அடிதமர் ன்மல் ன் யமனள்? இபனனத இன அன்ன 

பிமடிக்கு பிமடி பநனம் இதல்னனதது ன்கட யமனநமகும். 

இடனகத கசக்கயனமர், ‘கூடும் அன்ிிய கும்ிகதன்ய‘ (ய.ன. : 

டயனக்கூட்ச்சயப்ன – 8) ன்று கசுகயன்மர்.  

 இி, ணீதூ ன் பினயதச்சத்னடப் யதயச்சம் ஆக 

ணமற்மணல் அப்டிகத னபத்துக்யகமண்மலும் டபயல்ன. ‘அன்ன 

ணீதூக் குடிதமக் யகமண்மன்‘ ன்று பனம் யடமனக்குக் குடிதமக் 

யகமண் கமஞத்டமல் ணீதூர்டமகயத கமரிதம் யகழ்ந்டது ன்றும் 
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யமனள் யகமள்நமம். அடமபது, அன்ன ணீதூர்பமன் கபண்டிக் குடிதமக் 

யகமண்மன் ன்று யமனள் யகமள்நளம் இத் யடமர் இந்டனகயது. 

டயனீகண்ர் னமஞத்டயல் கசக்கயனமர் யனணமன், ‘இநனண ணீதூ 

இன்த் துனதிில் நிதமமர்‘ (ய.ன. டயனீகண்ர் – 3) ன்று 

மடினேள்நனடச் சயந்டயக்க கபண்டும். இங்குள்ந ணீதூ ன் 

பினயதச்சம் ணீதூர்டயமல் ன் யமனனநத் டந்து யற்கயன்து. 

இநனண ணீதூர்ந்டடயமல் நிதமமர் ன்று அத்யடமர் 

னடிபனகயன்து. இகட யமனநில் அடிகநமரின் யடமனனேம் 

டுத்துக் யகமள்நமம். அடமபது அடிதமர் அன்ன ணீதூர்டயமல் அபர் 

உள்நத்னடக் குடிதமக் யகமண்மன் ன்று யமனள் யகமள்பதும் 

எனபனக. 

 ம்ன்னு ணமணன ணககந்டயம் அடில்      

 யசமன் ஆகணம் கடமற்றுபித்து அனநினேம்     

 கல்மத்துக் கந்து இிது அநி      

 ல்மகநமடு தப்ன உள ய்டயனேம்   (9-12) 

 ணககந்டய ணனதில் ஆகணங்கனந அனநிச் யசய்தும், கல்மண 

ன் டத்டயல் உணமகடபிகதமடு இிடமக அணர்ந்தும் இனந்டன் 

ன்க. 

 ஞ்சப் ள்நிதில் மல்யணமனய டன்யமடும்     

 ஞ்சமது ஈண்டும் இன்னள் பினநத்தும்     

 கயமட கபயணமடு கயஞ்சுக பமதபள்      
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 பிமள யகமங்னக ல்டட்ம் டிந்தும்     

 கககபர் ஆகயக் யகநிது டுத்தும்      

 ணமகபட்டு ஆகயத ஆகணம் பமங்கயனேம்       

 ணற்னப டம்னண ணககந்டயத்து இனந்து     

 உற் ம்னகங்கநமல் ஞித்டனநினேம்      

 ந்டம் மடிதில் மன்ணன கதமமய்      

 அந்டணயல் ஆரிதமய் அணர்ந்து அனநினேம்   (13-22) 

 இங்குக் கூப்யற் அடிகநில் கமஞப்டும் கனடகள் அடிகநமர் 

கமத்டயல் யனபனக்கமய் இனந்டகமலும். இன்று இக்கனடகள் 

ன்கு அயதப்மனணதின் ர்  பிடணமகப் யமனள் கூறுபர். 

இப்குடயதில் ம் சயந்டனனதத் தூண்க் கூடித யசய்டய கமஞப் 

யமனணதமல் கணக யசமல்மம்.  

 கபறு கபறு உனளம் கபறு கபறு இதற்னகனேம்    

 தறு தமதிம் இதல்ிடமகய       

 றுனஈசன் இப்னபினத உய்தக்       

 கூறுன ணங்னகனேம் டமனும் பந்டனநிக்    (23-26) 

 இனபன் எனபக ினும், டமன் னத்ட உகயன் 

கடனபக்ககற் யபவ்கபறு உன டுத்து, இம் ணக்கநினத் கடமன்யப் 

 அற்னடச் யசதல்கனநச் யசய்கயமன் ன்னடச் யசமல்பந்ட 

அடிகநமர். ‘கூறுன ணங்கனேம் டமனும் பந்டனநி‘ ன்று யசமல்படன் 

கடமக்கம் தமது? மட்டின் கமக்கயல் இத்யடமர் கடனபனேணயல்ன; 
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அப்டிதினக்கக் ‘கூறுன ணங்னகனேம் டமனும் பந்து‘ ன்று 

கூயமயன்மல் அடயல் கடம என கனத்து இனத்டல் கபண்டும். 

 அடிகநமர் ட்மம் தற்மண்னச் கசர்ந்டபர். அபனனத 

கமத்டயல் னத்ட, சணஞ சணதங்கள் யசல்பமக்கயன்ய ஏநள 

டநர்ந்துபிட். 8ஆம் தற்மண்டின் யடமக்கத்டயல் கடமன்யத 

ஆடயசங்கர் கடமற்றுபித்ட ‘அத்னபட‘ சணதம் சூமபநிதமக இந்டயதம 

னளபதும் பமதிற்று. னத்ட, சணஞர்கள் களட் யமனனநகத 

ற்கமடபர்கள், அத்துன் சணஞ சணதத்டபர் யண்களுக்கு படீுகக 

இல்ன ன்று யசமல்லுணநபிற்குப் யண்கனநத் டமழ்த்டயக் கூயர். 

ஆடயசங்கர் டம்னனத யகமள்னகதில் ிணத்டயன் இக்கஞங்கனநக் 

கூறும்கமது, அப்ிணம்டபி னத அனத்தும் ‘ணயத்னட‘ (யமய்) 

ன்று கூயபிட்மர். கப, டணயழ் ணில் அன்னக்குக் 

யகமடுக்கப்யற் இம் கணக கூப்யற் னெபமலும் 

ற்கப்பில்ன. இபற்ன ல்மம் ணத்டயற்யகமண் அடிகநமர், 

டணயழ் மட்டில் பனங்கயத இப்னனத கனடகனந பரினசப் 

டுத்தும்யமளது ல்ம யனதிலும் உணமகடபி உினந்டமள் 

ன்று கூயமமதிற்று. 

 குடயனனதக் யகமண்டு குமடுஅடன் ணயனசச் 

 சதுர்ச் சமத்டமய்த் டமன் ளந்டனநினேம் 

கபம்னத்தூர் பிட்கறு அனநிக்    
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ககமம் யமயள கமட்டித யகமள்னகனேம்  

டர்ப்ஞம் அடில் சமந்டம் னத்தூர்  

பில்யமன கபற்கு ஈந்ட பினநளம்  

யணமக்கஞி அனநித னளத்டனல் கணி  

யசமக்கு அடமகக் கமட்டித யடமன்னணனேம்   (27-34) 

 பிற்கப்கபண்டித கமர்க்குடயனகனந டயனப்யனந்துனதில் 

யடமங்கய ணதுனபன யகமண்டு யசன்னண; கபம்னத்தூர் ன் 

இத்டயல் அடிதபன் எனபனுக்கு கபற்ன டந்டனண; சமந்டம்னத்தூரில் 

கண்ஞமடிதியனந்து பிற்னனத பபனனத்துக் யகமடுத்டனண; 

குடயனச் கசபகமக பந்டபனும் யசமக்கப் யனணமக ன்னட 

மண்டிதனுக்குக் கமட்டிதனண ஆகயத னங்கனடகள் இங்குப் 

கசப்யற்.  

 அரியதமடு ிணற்கு அநளஅய எண்ஞமன்     

 ரினதக் குடயன ஆக்கயத ன்னணனேம்      

 ஆண்டுயகமண்டு அனந அனகுறு டயனபடி     

 மண்டிதன் டக்குப் ரிணம பிற்று      

 ஈண்டு ககம் இனசதப் யம அது      

 ஆண்மன் ம்ககமன் அனள்பனய இனப்த்     

 தூண்டு கசமடய கடமற்யத யடமன்னணனேம்   (35-41) 
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 மன்னகன் (கல்பி), டயனணமல் (யசல்பம்) ஆகயதபனக்கு 

ட்மடபமகயத யசமக்கன், ரிகனநக் குடயனகநமக ஆக்கயதனண; 

குடயனகனநப் மண்டிதிம் யகமடுத்து பிட்டு அடற்குரித யமனனந 

ற்ககப டயனபமடளெர்ர் னெம் டமம் யற்றுக்யகமண்டமகச் 

யசமல்யப் மண்டிதனுக்கு டயனபடி டரிசம் கமட்டிதனண ஆகயத 

கனடகள் இங்கக கசப்யற்றுள்ந.  

 அந்டஞன் ஆகய ஆண்டுயகமண்டு அனநி     

 இந்டய ஜமம் கமட்டித இதல்னம்      

 ணதுனப் யனன் ணமகர் இனந்து      

 குடயனச் கசபகன் ஆகயத யகமள்னகனேம்     

 ஆங்கது டன்ில் அடிதபட் கமகப்      

 மங்கமய் ணண்சுணந்து அனநித ரிசும்   (42- 47) 

 அந்டஞகபம் யகமண்டு இந்டயமம் யசய்டனண; 

டயனக்ககமதியல் யசமக்கமக உள்நபக டயனபமடளெர் யமனட்டுக் 

குடயனச் கசபகன் ஆகயதனண; னபனத யபள்நத்னடத் டஞிக்க, 

பந்டயக்குக் கூயதமநமய் பந்டனண ஆகயத கனடகள் இங்குப் 

கசப்யற்றுள்ந. 

 உத்டககமசணங்னகனேள் இனந்து       

 பித்டக கபம் கமட்டித இதல்னம்      

 னபஞ ணடில் யமயந்டயனந்து அனநித்      

 தூபஞ கணி கமட்டித யடமன்னணனேம்      
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 பமடளெரிில் பந்டயிது அனநிப்      

 மடச் சயம்னஎய கமட்டித ண்னம்      

 டயனபமர் யனந்துனச் யசல்பன் ஆகயக்     

 கனபமர் கசமடயதில் கந்ட கள்நனம்      

 னபம் அடில் யமயந்து இிது அனநிப்    

 மபம் மசம் ஆக்கயத ரிசும்     (48-57) 

 டயன உத்டயககமச ணங்னகதில் அடிகநமர் பினம்ித ஜமமசயரிதக் 

ககமத்னடக் கமட்டுபித்டனண; டயனப்னபஞத்டயல் யமன்கணி 

கமட்டிதனண; டயனபமடளெரில் டயனப்மடச் சயம்ின் எயனதக் 

ககட்ித்டனண; டயனப் யனந்துனதில் டம்னண ஆட்யகமண் 

ஜமமசயரிதர் டம்னண பிட்டுபிட்டு னத அடிதமர்களுன் 

எநிப்ினம்ில் ணனந்டனண; டங்கள்கடமறும் யசன்று டரிசயத்துத் டம் 

மபத்னடப் கமக்கயக் யகமண்னண ஆகயத கனடகளும் யகழ்ச்சயகளும் 

இங்கக கசப்டுகயன். 

 டண்ஞரீ்ப் ந்டர் சணதம்ய னபத்து      

 ன்ரீ்ச் கசபகன் ஆகயத ன்னணனேம்      

 பினந்டயன் ஆகய யபண்கமடு அடில்     

 குனந்டயன் கரழ் அன்று இனந்ட யகமள்னகனேம்     

 ட்ணங்னகதில் மங்கமய் இனந்துஅங்கு     

 அட்ம சயத்டய அனநித அதுளம்       

 கபடுபன் ஆகய கபண்டும் உனக்யகமண்டு     
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 கமமது டன்ில் கந்ட கள்நனம்      

 யணய்க் கமட்டிட்டு கபண்டும் உனக்யகமண்டு     

 டக்கமன் எனபன் ஆகயத டன்னணனேம்       

 எநினைரில் உகந்டயிது அனநிப்        

 மர்இனம் மகன் ஆகயத ரிசும்      

 மண்டூர் டன்ில் ஈண் இனந்தும்      

 கடளெர்த் யடன்மல் டயகழ்டன டீபில்      

 ககமபமர் ககமம் யகமண் யகமள்னகனேம்   (58-72) 

டண்ஞரீ்ப் ந்டர் னபத்டனண; டயனயபண்கமட்டில் குனந்ட ணத்டடிதில் 

இனந்டனண; ட்ணங்னக ன் ஊரில் அட்ணமசயத்டய கமட்டிதனண 

ஆகயதபற்றுன் 64 – 67 ஆம் அடிபன கமஞப்யறும் 

டயனபினநதமல் னமஞக் கனடகளும் இங்குப் கசப் யறுகயன் 

பினத்ட, குணம, மன் ஆனண; இங்னகதில் அசமக இனந்ட 

அடிதபன் எனபனுக்குக் கமட்சய யகமடுத்டனண ஆகயத யசய்டயகளும் 

இங்குப் கசப் யற்றுள்ந.  

 கடன்அணர் கசமனத் டயனபமனொரில்       

 ஜமம் டன்ன ல்கயத ன்னணனேம்      

 இனணனது அடில் ஈண் இனந்து      

 டிணப் மடம் னபத்ட அப்ரிசும்     (73-76)  

இபற்யன் யமனள் பிநங்கபில்ன. 
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 கம்த்டயல் இதல்மய் இனந்து 

 மகம் யண்கஞமடு ஆதி ரிசும் 

 டயனபமஞ்சயதத்டயல் சரர்ய இனந்து 

 ணனபமர் குனயயதமடு ணகயழ்ந்ட பண்ஞனம் 

 கசபகன்ஆகயத் டயண்சயன ந்டயப் 

 மபகம்  கமட்டித ரிசும் 

கமஞ்சயதில் ணமணத்டயன் அடிதில் சுதம்னபமய் யன்று அம்னணதின் 

பனயமட்ன ற்றுக்யகமண்னண; டயனபமஞ்சயதத்டயல் அம்னணதில் 

பனயமட்ன ற்றுக் யகமண்னண; பில்பீமக யன்று தமன ய்டல் 

னடயதனப இங்குப் கசப்யற் கனடகநமகும். 

 கரர்த்டயத் டயனஅகபயல் த்டமன ளது அடிகள் 

இனபன்ற்யத  கனடகனநப் மடினேள்ந. இபற்றுள்சய, 

ணமறுமடுகளுன் டயனபினநதமல் னமஞத்டயல் இம்யற்றுள்ந.  

 கம்னர் டன்ில் இம்ய இனந்தும் 

 ஈங்ககமய் ணனதில் னயது கமட்டினேம் 

 தமறு அடில் னசபன் ஆகயனேம் 

 துனத்டய டன்ில் அனத்டயகதமடு இனந்தும் 

 டயனப்ன ஊரில் பினப்ன் ஆகயனேம்  
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களணம் அடில் கமட்சய யகமடுத்தும்  

களக்குன்று அடில் பளக்கமது இனந்தும் 

னம்தம் அடில் அம் அனநினேம்  

குற்மத்துக் குயதமய் இனந்தும்   (83-91) 

 கம்னர், டயனஈங்ககமய்ணன, டயனனபதமறு, டயனத்துனத்டய, 

டயனப்னனைர், களணம் (சரர்கமனய), டயனக்களக்குன்று, டயனப்னம்தம், 

குற்மம் ஆகயத சயபனுனனேம் டங்கனந யனபில் 

கடமன்யதபமறு அடிகநமர் பரினசப்டுத்டயக் கூயதடமகும் இப்குடய. 

 அந்டம்இல் யனனண அனல்உனக் கந்து     

 சுந்ட கபத்து எனனடல் உனளயகமண்டு     

 இந்டய ஜமம்கம பந்ட அனநி      

 வ்யபபர் டன்னணனேம் டன்பதின் டுத்துத்     

 டமக ஆகயத டதமன் ம்ணயன   (92-96) 

 இவ்படிகநில் ண்யமனகமத்டயல் கடபனகயல் யகழ்ந்ட 

யகழ்ச்சயயதமன்ன அடிகநமர் கூறுகயன்மர். அசுர்கனந யபன் 

கடபர்கள், அவ் யபற்யக்குக் கமஞணமபர் தமர் ன் பிமனப 

ளப்ிக்யகமண்டு டம்னள் சண்னதிட்டு யன்ர். இந்டயன் னடயத 

அட் டயக்குப் மர்களும், மன்னகன் உள்நிட் கடபர்கள் னம் 

இக் ககத்டயல் டனக்கய யன்று கமரித் யடமங்கயர். அந்யனதில் 

என னெனதில் அனகக படிபம தட்சன் எனபன் என துனம்ன 
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டுத்து ட்டுபிட்டு அடன் க்கத்டயல் ல்னதற் அட்சயத 

மபத்துன் அணர்ந்து, கடபர்கனநப் மர்த்துக் குறுனக 

யசய்துயகமண்டினந்டமன். அது கண் கடபர்கள் அந்ட தட்சன தமர் 

ன்று பிபிர். தட்சன் அபர்கள் பிமபிற்கு பின கூமணல் 

‘உங்கநில் தமர் இந்ட துனம்ன அனசக்கயமர்கள் ன்று 

மர்க்ககபண்டும்‘ ன்மன். பனஞன், அக்கயி னடயத கடபர்கள் 

ன் னதன்றும் துனம்ன அனசக்க னடிதமணல் யபட்கய யன்ர். 

தட்சன் ணனந்துபிட்மன். அவ்பித்து உனணதம்னண கடமன்ய, 

‘துனம்னக்கூ அனசக்க னடிதமட கடபர்ககந! ீங்கநம அசுர்கனந 

யபன்ரீ்கள்? அசுர்கனந ீங்கள் யபன்ரீ்ககநம இல்னகதம, உங்கள் 

ஆஞபம் உங்கனந யபன்று பிட்து. அசுன ீங்கள் 

யபன்னணக்குக் கமஞம், சயபயனணமக அன்ய ீங்கநில்ன 

ன்னடப் னரிந்துயகமள்ளுங்கள், இங்கு ‘தட்சமக பந்டபனும் 

சயபயனணமன்டமன்‘ ன்று கூய ணனந்டமள்.  

 சந்டய டீத்துச் சமத்டயன் ஆகய 

 அந்டத்து இனயந்து பந்து அனகுஅணர் மனனேள் 

 சுந்டத் டன்னணயதமடு துனடந்து இனந்டனநினேம்  (97 – 99) 

 சந்டயடீம் ன்னும் டத்டயல் சமத்டயங்கனந அனளும் 

ஆசமமகய யன்மன் ன்க. இனகள் இல்மது ட்டுப்கமய் யன் 
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மன ணத்டயன்கணல் ஆகமதத்டயல் இனந்து இங்கயபந்து 

அணர்ந்டனணதின் அம்ணனம் அனகுனதது ஆதிற்று ன்க. 

 ணந்டய ணமணன ணககந்டய யபற்ன் 

 அந்டம்இல் யனனண அனள்உன அண்ஞல் 

 ம்டனண ஆண் ரிசது கரின்      (100-102) 

 ல்னதற் யனனணனேனதபனும், ணககந்டய ணனக்கு 

உரினணனேனதபனும், ம்னண ஆண்டு யகமண்பனும் ஆகயத 

அண்ஞயன் யனனண ின் பனணமறு ன்று யடமங்கய அபனுனத 

டசமங்கம் கூறுகயன்ர். 

 ஆற்ல் அதுஉன அனகுஅணர் டயனஉன 

 ீற்றுக் ககமடி யணயர்ந்து கமட்டினேம் 

 ஊம் டன்ன எனங்குஉன் அறுக்கும் 

 ஆந் டம்கணம ஆம அனநினேம்    (103-106) 

 அனகக படிபம டன்கணி னளபதும் ீறு னசயத ககமங் 

கமட்டினேம் ன்க. ிபிதில் கடமன்றும் ஊத்னட எனங்கக அறுக்கும் 

கமந்டகண டணக்குரித ஆமகளம் (பனயதமகளம்ளே யகமண்மன் 

ன்க.  

 ணமடயல் கூறுன ணமப்யனம் கனனஞதன் 
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 மடப் யனம்ன பின்று கங்களம் 

 அளக்குஅனதமணல் ஆண்டுயகமண்டு அனள்பன் 

 களக்கன டன்னக் னகக்யகமண்டு அனநினேம்  (107-110) 

 இனபினத என கூமக உனத யனணமன் ஆடயமடணமகயத 

எயதில் அனத்னடனேம் கடமற்றுபிக்கயமன் ஆடயன் அடன மடப் 

யனம்ன ன்மர் ன்க. (இனபினதக் கூமக உனதன் 

ன்னணதின் யண்ஞின் யனனணனத அன்க கூயமர் ன்க). 

உதிர்கட்குப் ிபித்துன்ம் பமமணல் கமக்கக்கூடித யனணமன் 

களக்கன ப்டும் டயரிசூத்னட னகதிற் யகமண்டுள்நமன் ன்க.  

 னெம் ஆகயத னம்ணம் அறுக்கும் 

 தூத கணிச் சுர்பிடு கசமடய 

 கமடன் ஆகயக் களீர் ணமன 

 ல்உனத்து ஆக னயல்ய அஞிந்தும்   (111-114)     

 ிபிக்கு பித்டமக உள்ந னம்ணங்கனநனேம் அறுக்கயன்பனும் 

எநி யமனந்டயத படிபின உனதபனும் ஆகயத யனணமன் 

பினப்த்கடமடு அஞிந்டயனப்து யசங்களீர்ப் னக்கநமல் ஆகயத ணமன 

ன்க.  

 அரியதமடு ிணற்கு அநள அயதமடபன் 
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 ரிணமபின்ணயனசப் தின் பண்ஞனம்  (115-116) 

 இபனுனத ல்ன கமஞ னற்ட்டு அடினடி அயதனடிதமணல் 

மன்னகனும், டயனணமலும் டயனகத்ட யன்ர் ன்க. அந்ட அனகயத 

படிபின்ன் டன்படினபக் குறுக்கயக்யகமண்டு குடயனச் கசபகமக 

பந்டபண்ஞம் சயப்னனதது ன்க. 

 ணீண்டு பமமபனய அனள் னரிபன் 

 மண்டி மக னம்டய ஆகளம் 

 த்டயயசய் அடிதனப் ம்த்து உய்ப்பன் 

 உத்டககமச ணங்னக ஊர்ஆகளம் 

 ஆடய னெர்த்டயகட்கு அனள்னரிந்து அனநித  

 கடபகடபன் டயனப்யதர் ஆகளம் 

 இனள்கடிந்து அனநித இன் ஊர்டய  

 அனநித யனனண அனள்ணன ஆகளம்   (117-124) 

 டன்ிம் க்டய னண் அடிதபர்கனந படீுகற்யல் 

உய்ப்பனும்; டன் டயனபனனநப் யற்பர்கள் ணீண்டும் 

ிப்யடுக்கமணல் யசய்பனும் ஆகயத யனணமன் மண்டி மட்னப் 

னம்டயதமகக் யகமண்பன் ன்க.  அன்யனேம் 

டயனஉத்டககமசணங்னகனதத் டது ஊமகளம் யகமண்பன் ன்க. 
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னடல் கடபர்கள் ன்று கூப்டும் னம்னெர்த்டயகட்கும் 

அனள்னரிந்டபன் ஆகயத இப்யனணமன் ணகமகடபன் ன் யதன 

உனதபன் ன்க. உதிர்கநின் அஞ்ஜமம் ஆகயத இனனநக் கடினேம் 

அபனுனத கனனஞனதகத ஆமகளம். னகம்ணமறு கனடமணல் 

உதிர்கட்குச் யசய்கயன் அனனநகத ணனதமகளம் யகமண்ன் 

ன்க. இவ்பமறு கூயதடயல் யகமடி யடமக்கம் ணன ஈமகச் 

யசமல்ப்யற் த்தும் அபது டசமங்கம் ன்க.  

 ப்யனந் டன்னணனேம் வ்யபபர் டயனம் 

 அப்ரிசு அடமல் ஆண்டுயகமண்டு அனநி   (125-126) 

 இந்ட இண்டு அடிகட்கும் ணனபனயப் யமனள் கூறுபர் 

யபவ்கபறு பிடணமகக் கூறுபர். ஆழ்ந்து சயந்டயத்டமல் னப்ின் 

இகசயதத்னடனேம், ணமறுட் ல்கபறு பனயகநில் யசல்பர் 

ஏரித்டயல் கபனம் இதல்னனேம் அடிகநமர் இங்குக் குயப்ிடுகயன்மர் 

ன்று யனக்கத் கடமன்றுகயது. இனபனுனத னப்னகநில் 

ல்கபறு ண, அநிள பநர்ச்சய உனதபர்கள் எக சனடமதத்டயல், 

எக இத்டயல், எக கமத்டயல் கூடி பமனக் கமண்கயகமம். 

என்மககப பமழ்ந்டமலும் இபர்கள் எவ்யபமனபனனத டன்னணனேம், 

டயனம் யபவ்கபறு ஆனப. இபர்கள் அனபனம் எக 

யகமள்னகனதப் ின்ற்ய எக பனயதில் யசல்கபண்டுயணன்று 

டயர்மர்ப்து ணயகக் கடிணம கமரிதணமகும். அனபனம் எக 

பனயதில், எக னனதில், எக ம்ிக்னகனேட்ன் பமழ்ந்து னன்க 
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கபண்டுயணன்மல், இபர்கள் அனபனனேம் எக பனகதம 

அநளனத ணம், அயள ன்பற்றுன் இனபன் னத்டயனக்க 

கபண்டும். யசம்ணய ஆடுகனநப்கமன் இந்ட எக  ணமடயரிதம 

ணயன ணிடர்கநிம் இல்ன. இப்டிப்ட் யனதில் டங்கள் 

டன்னணனேம், டங்கள் டயனம்டமன் இனபமல் ற்றுக்யகமள்நப்டும் 

னகதமர் அனபனம் இந்யய யல்மனணதமல் அனயனப ய்துபர் 

ன்று கூறும் குறுகயத சணதபமடயகட்கு பின கூறுபதுகம இந்ட 

இண்டு அடிகளும் அனணந்துள்ந.    

 டண்னணனேம், டயனம் ணமறுட்டுள்நபர்கனந ப்டி 

ஆட்யகமள்கயமன் இனபன்? அப்ரிசடமல் ன்டமல் அபர்கள் 

டன்னணனதகதம, டயத்னடகதம ணமற்யக்யகமள்ந கபண்டுயணன்று 

இனபன் கட்னநதிடுபடயல்ன. அடன அப்டிகத ற்றுக்யகமண் 

(அப்ரிசு அடமல்) அபர்கள் பனயதிககத யசல்லுணமறு யசய்து 

இறுடயதமக அபர்கனந ஆட்யகமள்கயன்மன். உடமஞணமக என்னக் 

கமஞமம். டயண்ஞமர், டயனமனநப்கமபமர் (ந்டமர்) ஆகயத 

இனபனனத பமழ்க்னகனதனேம் டுத்துக் யகமண்டு மர்க்கமம். 

டம்னனத ிப்னத் டமழ்ந்ட இத்னடச் கசர்ந்டது, டணக்குக் 

கல்பிதயபில்ன, இனபனுனத சயப்ன அயந்துயகமள்ளும் 

னதற்சயனேணயல்ன ன் ந்டக் கபனனேம் மடபர் டயண்ஞமர். 

இனபன யர்க்குஞ, யமணத, யமதமக அபர் கமஞபில்ன. 

ணனதினத் டணக்கு பமய்த்ட உற் கடமனமககப குடுணயத்கடபனக் 
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கனதுகயமர். அடமற்மன் டன் பமதியனந்ட ீனத் கடபனக்கு 

அப்டிகத அிககம் யசய்தளம், டணது யசனப்னக் கமனத் கடபரின் 

னடிகணல் னபக்களம் அபர் டதங்கபில்ன. ஆக மநில் அபனக்கு 

படீுகற்னத் டந்ட குடுணயத்கடபர் டயண்ஞமரின் டன்னணனதனேம் 

டயத்னடனேம் ணமற்பில்ன; ணமற் பினம்ளணயல்ன. அப்ரிசு 

அடமககத அபன ஆண்டுயகமள்கயமர்.  

 இடற்கு ணறுடனதமகத் டயனமனநப்கமபமர் டம் ிப்ன 

இனயபமயடன்றும் இந்ட உம்னன் டயனக்ககமதிலுக்குள் 

யசல்க்கூமயடன்றும் டமகண னடிள யசய்து யகமண்மர். 

டயனப்னன்கூர்மடன் ந்டயனத பிகுணமறு யசய்தும்கூ ந்டமரின் 

உள்நத்டயல் டம் ிப்னப்ற்யத டமழ்ளஞர்ச்சய ீங்கயமடில்ன. 

சயடம்ம் யசன்றுங்கூக் ககமதிலுக்குள் யசல் னடிதமணல் 

‘இன்ல்டனம் இனயிபி இது டனதமம்‘ (ய.. 

டயனமனநகமபமர் – 27) ன் ண்ஞத்துககத துதில்கயன்மர். 

இந்ட யனதில் டயல்னக்கூத்டன் ‘ிப்ில் இனயள துளம் இல்ன, 

ீ உள்கந பமம்‘ ன்று ஆனஞதிட்டினக்கமம். ஆமல், அபன் 

அவ்பமறு யசய்தபில்ன. அடன் டயமக ந்டமர் கபினத் 

கடமன்ய ‘இப்ிபி கமய்ீங்க ரிதிின ீ னெழ்கய, னப்னரிதல் 

ணமர்னன் னன் அனஞபமய்‘ (ய.ன டயனமனநகமபமர் – 28) 

ன்றுடமன் கூறுகயமர். ஆக டம் யசதல்ற்யத தங்யகமள்நமட 

டயண்ஞமன அப்டிகத ற்றுக்யகமண் இனபன், ணத்டயல் 
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யரிதும் தம் யகமண்டு ிப்னத்டன ன்று யனக்கும் ந்ந்டமன 

அபர் பினப்ப்டிகத இப்ிப்னப் கமகுணமறு யசய்கயமர்.  

 இந்ட இண்டு யகழ்ச்சயகனநனேம் ஆழ்ந்து சயந்டயத்டமல் 

அடிகநமரின் இண்டு அடிகட்கு உண்னணதம யமனள் பிநங்கும். 

 மதிகன ம்ணய டயல்னனேள் 

 ககமம் ஆர்டன யமதுபிில் பனக 

  ன்ன ஈங்குஎனயத் டனநி 

 அன்றுஉன் யசன் அனள்யறும் அடிதபர் 

 என் என் உன்கந்து அனநினேம்   (127 – 131) 

கணக கமட்டித ந்து அடிகநல் டயனப்யனந்ட துனதில் 

யகழ்ந்டனட அடிகநமர் யனள கூர்கயன்மர். அனணச்சமக பந்ட 

டம்னண னற்யலுணமக ணமற்ய இனதனுபத்னடத் டந்ட குனமடர், 

டயல்னதில் பனக ன்று ஞிந்து ணனந்டமர். இந்ட உத்டள 

கயனத்ட ின்ன குனமடனம் சரர்களும் ணனந்துபிட்ர். அம் 

ணனபிமல் டயடுக்குற் அடிகநமர் டமம் ன் பிப் ட்கமம் ன்று 

பனந்துகயன் யனதில் ‘ககமம் ஆர்டன யமதுபிில் பனக‘ ன்று 

குனபிது ஆனஞ ணத்டயற்கு அனணடய டனகயன்து. கடம என 

கமஞத்டயற்கமகத்டமன் டம்னண இவ்ளகயன பிட்டு பிட்டுக் 

குனமடனம் சரர்களும் யசன்றுபிட்ர் ன் யடநிள ிக்கயன்து 
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அடிகநமனக்கு. ணந்டயரிதமகத் டயனப்யனந் துனதில் தனனந்ட டணக்கு 

எனசய ணஞித்துநிகநில் இத்டன அனுபம் கயனத்த்னட 

யனக்கயன்மர் அடிகநமர்.  ிப்னக்கள் டுத்துப்  னதற்சயகள் 

யசய்து யகபண்டித இவ்பனுபம் டயடீயன்று டணக்குக் 

கயனத்டளன், அடற்கு வ்பிடத் டகுடயனேம் டம்மயல்ன ன்னட 

யனக்கயமர். கப, ‘மதிகன‘ ன்று கூயக்யகமள்நத் 

யடமங்குகயமர். மய் ன்று டம்னணக் கூயக்யகமள்ந இங்கக 

யடமங்கயத அடிகநமர் டயனபமசகம் னளபடயலும் இக்கனத்னடப் ற் 

இங்கநில் கூயச் யசல்கயமர். 

 ‘ ன்ன ஈங்கு எனயத்து அனநிமன்‘ ன் அடிதில் 

பனம்  ன் யசமல்யற்குப் ி உனதமசயரிதர்கள் கூறுபதுகம 

‘பினக்கு ற்‘ ன்று யமனள்யகமள்பது யமனத்டணமகப் 

பில்ன. ‘‘ ன் யசமல்லுக்குப் யமனந்துணமறு ன்று யமனள் 

யகமள்பகட சரிதமது த் கடமன்றுகயது. யமனந்துணமறு ன்மல் 

டகமடு யமனந்துணமறு ன் பிமபிற்கு, இனபனுனத 

ண்ஞத்டயற்குப் யமனந்துணமறு ன்று யமனள்யகமள்பகட 

பினதமகும். அப்டிதமமல் அபனுனத ண்ஞம் ன்? அடிகநமர் 

னெம் டயனபமசகப் மல்கள் யபநிப கபண்டும் ன்கட 

அபனுனத டயனளநணமகும். இனபன் டயனளள்நம் அதுபமடமல் 

அடற்குப் யமனந்ட அடிகநமன ‘உனனத்துச் யசல்மணல்‘ 

இங்ககபிட்டுபிட்மன் ன்னட உஞர்கயன்மர். அனடக் கூ 
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கபண்டும் ‘எனயத்து‘ ன் யசமல்யன்டி ‘கபண்ம ன்று‘ பிட்டுச் 

யசன்மன் ன் யமனள் பந்துபிடும். ஆமல், இனபன் டம்னண 

இங்கு பிட்து அபது டயனளநப்மங்கயன் பண்ஞணமகும். அனடக் 

குயக்க ‘‘ (யமனந்துணமறு) ன் யசமல்னனேம் தன்டுத்டயமர். 

ஆமல், டம்னணப் யமறுத்டபனதில் அனுபம் டம்னண பிட்டுக் 

கனன்று கமதும், அடிதமர்கள் டம்னண பிட்டுப் ிரிந்துகமதும் 

யன ட்ம் ன்று அடிகநமர் கனதுகயன்மர். ஆககபடமன், ‘எனயத்து‘ 

ன் யசமல்னப் தன்டுத்டயமர். அவ்பமறு எனயத்டனணக்கு ல் 

கமஞத்னடப் ின்ர் உஞர்ந்டமர் ஆடயன், எனயத்து ன் 

யசமல்கமடு ‘அனநி‘ ன் யசமல்னனேம் தன்டுத்டயமர்.  

 குமடனம் அடிதமர்களும் டயடீயன்று டம்னணபிட்டு 

ணனத்னணதின் டம்ணயனள்ந கடம என குனகமஞணமகத்டமன் 

பிட்டுப் கமதிர் ன் ண்ஞத்டயல் அடிகநமர் யனந்துதயய்டயமர். 

ஆமல், அந்ட ண்ஞம் சயயது சயயடமக அபனபிட்டு ீங்கமதிற்று. 

னத்கட கமட்சய டந்ட குனமடர் இப்கமது அபது அகத்கட 

னகுந்துபிட்மர். ஆடமல், இதுபன அபர் சயந்டயக்கமட னடயத 

சயந்டனகள் அபர் உள்நத்டயல் கடமன்மதி. டமம்யற் 

இனதனுபத்னடப் மகபண்டும் ன்று அபர் இதுபன 

கனடயதடயல்ன. இப்யமளது டமம் இங்கக பிப்ட்னணக்கு கமஞம் 

அவ்பனுபத்னடப் மல்கநமக மகபண்டும் ன்துடமன் ன் 
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ண்ஞம் கடமன்மதிற்று. டமம் பிப்ட் யசதக அபனனத 

ண்ஞத்டயல் னடயத சயந்டனனதத் தூண்டிற்று.  

 இகடகமன் என யகழ்ச்சயனதச் சயப்டயகமத்டயலும் 

கமஞனடிகயது. யபட்டுண் கஞபன ணறுடினேம் னளபதுணமகக் 

கண்டு, அபன் பமதமற் கசுபனடக் ககட்கனடினேம் ன் 

உறுடயமட்கமடு கண்ஞகய, ககமபன் யபட்டுண் இத்டயற்குச் 

யசல்கயமள். அபள் யனத்டடிகத இந்ட கஞபன் ளந்டமன்; அபள் 

கண்ஞனீக் னகதமல் ணமற்யமன். ‘ளந்து னயல் ணர் உண்கண்!  

இனந்னடக்க... (சயம்ன ஊர்சூழ் – 67) ன்று யசமல்யபிட்டு 

பழீ்ந்துபிட்மன். மண்டிதனப் ற்யகதம, அபன் யசய்ட 

டபறுற்யகதம, கஞபன்கணல் னய சுணத்டப்யற்துற்யகதம 

இதுபனதில் கண்ஞகய சயந்டயக்கபில்ன. கற்னனத டன்ன 

உனனத்துச் யசல்மணல் ‘இங்கக இனப்மதமக‘ (இனந்னடக்க) ன்று 

ன் கூயமன்? இந்ட ண்ஞம் கண்ஞகயக்குத் கடமன்யதளன்டமன் 

மண்டிதிம் பனக்குனக்க கபண்டும் ன் னடயத சயந்டன 

ிந்த்து. 

 சணதங்கநில் ணயகப் யரித கமரிதங்கள் என சயறு 

யசமல்ல்கம அல்து யசதல்கம யகனக்கூடும். ன்டற்கு இனப 

இண்டும் உடமஞங்கள் ஆகும். அடிகநமன உனனத்துச் 

யசல்மணல் ‘ககமம் ஆர்டன யமதுபிில் பனக‘ ன்று 

ஆனஞதிட்டு ணனந்டது, டயனபமசகம் கடமன்க் கமஞணமதிற்று. 
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கண்ஞகயனத உனனத்துச் யசல்மணல் ‘இனந்னடக்க‘ ன்று 

ககமபன் யசமல்யச்யசன்து கண்ஞகய பனக்குனக்கக் 

கமஞணமதிற்று.  

 ‘‘ ன் யசமல்லுக்கு ‘ன் பினக்ககற் ன்ன 

இங்கக பிட்டுச் யசன்மன்‘ ன்று அயஜர் னம் யமனள் 

கூயனேள்நர். டயனப்யனந்துனதில் ‘னபிதிற் கசபடி டீண்டி 

இனந்டபன் சயபய அயந்கடன்‘ ன்று அடிகநமக கூறுகயன்மர். 

அந்டக் குனமடர் இபனத் யடமட்டுத் டயனபனள் யசய்டின்ன 

இனதனுபத்டயல் னெழ்குகயமர் அடிகநமர். அந்ட அனுபத்டயயனந்து 

யபநி பனம்கமது குனமடர் னடயகதமர் அங்கயல்ன  அயகயமர். 

ணமி உகமடு கூடித அடிகநமன இனபக யடமட்டுத் டீட்னச 

யசய்ட ின்னம் அபனனத பினகள் அபன பிட்டுப் 

கமகபில்ன ன்கம, அந்ட பினகளுக்கு ற்கப அபர் இங்குத் 

டங்குணமறு ஆகயபிட்து ன்கம யமனள் கூறுபது சற்றும் 

யமனத்டணமகப் பில்ன. கபடமன், ‘‘ ன் யசமல்லுக்கு 

கபறு யமனள் கூயனேள்கநமம்.  

குனமடரின் உினந்ட அடிதபர் கூட்ம் அபர் யசன் 

னனதில் டமங்களும் உன் யசன்றுபிட்ர். அங்ஙம் 

யசல்லுணமறு இனபக அனநிமன் ன்னட ‘அன்று உன் யசன் 

அனள் யனம் அடிதபர் என் என் உன் கந்து அனநினேம்‘ ன் 

இன அடிகநின் னெம் யனபக்கயமர். 
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 ய்ட பந்டயமடமர் ரிதில் மதளம் 

 ணமது ஆகய ணதக்கம் ய்டயனேம் 

 னடம் அடில் னண்டுபழீ்ந்து அயனேம் 

 கமல்பினசத்து ஏடிக் கல்னக ணண்டி 

 மட மட ன்றுஅளது அற்யப் 

 மடம் ய்டயர் மடம் ய்டளம் 

 டஞ்சயக்கு அனநித ணமக ன்று 

 இடம்சயப்ன ய்டயன்று ங்கயர் ங்களம்     (132-139) 

டயனப்யனந்துனதில் அடிகநமனக்கு இப்யனயகழ்ச்சய 

னயனகயன்யமளது தூத்கட யன்று ர் இப் னதுனணனதக் 

கண்டினத்டல் கூடும். அபனட் சயர் இந்யகழ்ச்சயதின் டத்துபத்னட 

அயந்டயனத்டலும் கூடும். ஆமல், அச்சம் கமஞணமக யனங்கய 

பமணல் தூத்டயல் யன்யனக்கக் கூடும். டயடீயன்று யனம்கசமடய 

கடமன்யததும், குனமடனம் அடிதபர்களுண அச்கசமடயதில் கந்டர் 

ன்று அபர்கனந கனடயர். கசமடயதின் கடமற்ற்த்டயன்ின் ஏடிபந்து 

அடனுள் னக னதன்று டம் ண்ஞம் னககூமனணதமல், யனப்ிில் 

பழீ்ந்டர் சயர்;  இம்னனதில் டம் உம்ன ீத்துத் டயல்னக் 

கூத்டன் மடம் ய்டயர். அங்ஙம் உதின பித் துஞிதமடமர் 
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‘டஞ்சயக்கு ட்ம் ஆடிக் கமட்டித யனணமக‘ ன்று கூயத் டம் 

ண்ஞம் யனகபமச் சயப்ன யபநிக் கமட்டிக் யகமண்ர் ன்க.  

 னயல்யறுண இணதத்து இதல்னஉன தம்யமன்   

  யமயடன னயனைர்ப் யமதுபிில் ம்பில்    

  கிடன யசவ்பமய் உனணயதமடு கமநிக்கு     

  அனநித டயனனகத்து அனகுறு சயறுனக    

  இனபன் ஈண்டித அடிதபகமடும்      

  யமயடன னரினைர்ப் னக்குஇிது அனநின்    

  எயடன கதின உதர் கயனகபமக.   (140-146) 

 கதின ணனதிலுள்ந யனணமன் இப்யமளது னயனைரிற் 

னகுந்டன். னயனைரிற் னகுந்டபனக் கூபந்ட அடிகநமர் அபனுனத 

னன்னகனத இண்டு பனகப்டுத்டயக் கமட்டுகயமர். உனணக்கும், 

கமநிக்கும் கமட்டித சயறுனக உனதபன் யனணமன் ன்கயமர். 

உனணனதனேம், கமனநனதனேம் எனகசக் கூகபண்டிதடன் கமஞம் 

ன்? ஆற்ல் (சக்டய), ஏர் அநளக்கு உட்ட்டுத் யடமனயற்டும்கமது 

ஆக்கப் ஞிகள் னயறுகயன். அடபினுள் இனக்கயன் ஆற்ல் 

அநளக்கு உட்ட்டுத் யடமனயற்டும்கமது னடயத யமனள்கள் 

கடமன்றுகயன்; யமனள்கநில் சய இதல்ம ணமற்ங்கள் 

ற்டுகயன். இனப ஆக்கச்சக்டய ன்று கூப்டும். இவ்பமயன்ய 

அடபினுள் இனக்கும் ஆற்ல் ல்னணீயத் யடமனயற்ட்மல் 

அனயக்கும் யடமனயனச் யசய்னேம் அடகுண்மக ணமயபிடுகயது. 
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இடன அயந்ட ம் னன்கமர் ஆக்கச்சக்டயக்கு உனண ன்றும், 

அனயளச் சக்டயக்கு கமநி ன்றும் யதரிட்ர். இண்னனேம் கந்து 

யற்கயன் ம்யமனள் ஆக்கச்சக்டய யடமனயற்டும்கமது அடனத் டன் 

னன்சயரிப்மல் ஆகணமடயக்கயன்மன். அனயளச்சக்டய யடமனயற்டும்கமது 

அகட னன்னறுபமல் அடன அக்கய பிடுகயமன். இடனகத 

அடிகநமர் 142. 143 ஆம் அடிகநிற் குயப்ிடுகயன்மர்.  

 கதினக் கயனகபமன் டயல்னனேட்னக்கு இனந்டன் ன் 

யடமரில் அடிகநமர், டயல்னதின் பமற்னக் குயப்மகப் 

கசுகயமகம! ன்று யனக்கத்கடமன்றுகயது. ந்டமம் 

தற்மண்டுபன டயல்ன இனந்டடமகத் யடரிதபில்ன. 

அதுபனதில் சயப்னற்று பிநங்கயத டம் டயனபமங்கமடு ஆகும். 

டயனபமங்கமட்டில் ‘ஏர்த்துப டமண்பம்‘ னரிகயன் யனணமன் 

குனந்னடதமக இனந்து டன்ன பனயட்டுக் யகமண்டினந்ட உணன்னே 

னிபின் கபண்டுடலுக்கு இஞங்கயத் டயல்ன யசன்று ‘ஆந்த்த் 

டமண்பம்‘ னரிந்து உதிர்களுக்கு அனள் யசய்கயமன் ன் யசய்டய 

டயனபமங்கமட்டுத் டனமஞத்டயல் கமஞப்டுபடமகும். இங்கு 

அடிகநமர், னயனைர்ப் னக்குப் டஞ்சயக கனநித ண மக‘ ன்று 

கூறுபடமல் இந்ட பமற்ன யனளகூர்ந்து கசுகயமகம ன்று 

சயந்டயக்கத் கடமன்றுகயது.  

 இந்டயத அசயன் உடபியற்று மனப் ற்ய ீண் 

ஆமய்ச்சயகள் யசய்து ‘மம‘ ன் யதரில் ணயகப் யரித ஆங்கய 
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தன யபநிதிட்டுள்நமர் மக்ர் சயபமம்னெர்த்டய. அந்தயன்டி 

மர்த்டமல் டயல்னற்ய ணயகப் னனணதம பயணமனயக் குயப்னகள் 

ட்மம் தற்மண்டு னடக உள்ந. ஆமல், மபசர் யனணமன் 

டயல்னனதப்ற்யப் மடினேள்நமர். ஆடமல் பயணமனய அல்மணல் 

டணயழ்யணமனயதில் ணயகப் னனணதம டயல்னற்யத குயப்ன மபசர் 

யனணமின் கடபமகணதமகும். 

 சயபனமஞத்டயன் னடல் டயனந்து அடிகநில் டயனபடிப் 

யனனணனதப் கசயத அடிகநமர் கரர்த்டயத் டயனஅகபயன் 

யடமக்கத்டயலும் அகட டயனபடிகளுன் யடமங்குகயமர். 

சயபனமஞத்டயல் டயனபடிக்கும் அடிகநமனக்கும் உள்ந யடமர்ின் 

அடிப்னதில் அந்டப் டயனந்து அடிகளும் கடமன்மதி. கரர்த்டயத் 

டயனஅகபயன் யடமக்கத்டயல் அடிகநமர், டம்னண பிட்டுபிட்டுத் 

டயனபடிகனநப் ற்ய ணட்டும் சயந்டயக்கயமர். டம்னணப் யமறுத்டபன 

ணயக நிடமகக் கமட்சய டந்ட அத்டயனபடிகள் த்துனஞப் யனனணனேம் 

சயப்னம் உனதனப ன்று யனந்து பிதக்கும்யமளது அத் 

டயனபடிகள் ங்கும் யனந்துள்நனணனத (சர்ப பிதமகம்) அபமல் 

அயத னடிகயன்து. ஊக் கண்ஞமற்கூக் கண்டு ணகயளம்டி டயல்ன 

னெதூரில் ஆடித டயனபடிகள் இப்ிஞ்சத்டயல் அன்றும், இன்றும், 

ன்றும் உள்ந உதிர்கள்கடமறும், அவ்ளதிர்களுக்கு உதிமய் உள்கந 

ணனந்து யற்னபதமம். இந்ட ண்ஞம் கடமன்யதளன் கரர்த்டயத் 

டயனஅகபயன் னடயண்டு அடிகள் யபநிப்டுகயன்.  
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 அப்யனணமின் பமழ்க்னகதில் யகழ்ந்ட ணமயனம் கமரிதம் 

டயனப்யனந்துனதில் யகழ்ந்ட யகழ்ச்சயதமகும். டம் சுத சரிடத்டயல் 

டயனப்யனந்துன யகச்சய டம் பமழ்க்னகனதகத ணனணமற்ம் 

யசய்துபிட்து ன்னட உஞர்ந்ட அடிகநமர் அந்யகழ்ச்சயனத ஆ 

அண இனந்து கதமசயக்கயன்மர். எக பிமடிதில் டம் பமழ்க்னகனத 

ணனணமற்ம் யசய்ட யனணமனப் ற்ய யனக்கும் யமளது 

இந்யகழ்ச்சயக்குனன்ர் அபன் யசய்ட ல்கபறு டயனபினநதமல்கள் 

யனளக்கு பனகயன். அவ் பினநதமல்கள் பற்யலும் 

யனணமன் டித்து யற்கமணல் உனணகதமடு கசர்ந்கட 

பினநதமல்கனந யகழ்த்டயமன் ன்னடத் ‘டயனபமஞ்சயதத்டயல் 

சரர்ய இனந்து ணனபமர் குயகதமடு ணகயழ்ந்ட பண்ஞனம்‘ (79, 80) 

கமன் அடிகநில் குயப்ிடுகயன்மர். 

 தற்று என்மம் அடிபன இனபன் யனனண கசயத அடிகநமர் 

அபன் டணக்கு அனள் யசய்டனட ‘ந்டனண ஆண் ரிசது கரின்‘ 

ன்று யடமங்குகயமர். டசமங்கம் ன் யதரில் அபனுனத 

சயப்னக்கனநப் கசயபிட்டு ‘டயல்னக்கு பனக‘ ன்று குனமடர் 

ஞித்த்னடப் கசுகயன்மர். அடுத்து, அபனனத பமழ்க்னகதில் 

டயனப்யனந்துனதில் யகழ்ந்ட ணயக னக்கயதணமயடமன யகழ்ச்சயனத 

132 – 137 ஆம் பரிகநில் குயப்ிடுகயன்மர். ‘ககமணமர்டன 

யமதுபிில் பனக‘ ப் ஞிக்கப் ட்னணதின் டயல்னக் கமட்சய 

யனளக்கு பனகயன்து. 
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 ஆக, கரர்த்டயத் டயனஅகபயல் யனம்குடய சுதசரிடக் 

குயப்னக்ககநமடு அனணந்டயனத்டன ஆழ்ந்து சயந்டயக்க கபண்டும். 

கசமம னனதில் அல்மணல் கண்ஞப்னப்கம அடிகநமனம் 

எக மநில் ணமர்க்கம் யறுகயமர். ணன றுபடற்கு னன்ர், 

டயண்ஞமமக பந்டபர் ணனகதயக் குடுணயத்கடபனக் 

கண்ின்ர்க் கண்ஞப்மக ணமயபிட்னடப்கம, அனணச்சமகப் 

ரிபமங்களுன் பந்ட எனபர், டயனப்யனந்துனதில் குனமடனக் 

கண் ிகு அடிகநமமக ணமயபிடுகயமர். கப, அடிகநமனனத 

ஆன்ண தமத்டயனதில் ணனணமற்ம் னயறுகயன் குடயனத 

ஏநள பிரித்துக் கூறுபது கரர்த்டயத் டயனஅகபல் ன்க.  

3. டயன அண்ப்குடய 

அண்ப் குடயதின் உண்னப் ிக்கம்     

 அநப்னந் டன்னண பநப்யனங் கமட்சய     

 என்னுக் யகமன்று யன்யனயல் கரின்     

 தற்யமன ககமடிதின் கணற்டி பிரிந்ட     

 இல்தனன கடயரின் துன்டப் னனதச்      5 

 சயயத பமகப் யரிகதம யடரிதின்      

 கபடயதன் யடமனகயதமடு ணமபன் ணயகுடயனேம்    

 கடமற்னஞ் சயப்னம் ஈற்யமடு னஞரித      
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 ணமப்க னொனயனேம் ீக்கன யனனேம்      

 சூக்கயணமடு தூத்துச் சூன ணமனடத்     10 

 யடயதது பநிதிற்          

 யகமட்கப் யதர்க்குங் குனகன் னளபதும்     

 னப்கமன் னக்கும் னனகதமன் னத்டனப   

 கமப்கமன் கமக்குங் களள் கமப்னப      

 கப்கமன் கப்னப கனடமக்      15 

 கனத்துனக் களள் டயனத்டகும்       

 அறுபனகச் சணதத்து அறுபனக கதமர்க்கும்     

 படீுக மய்யன் பிண்கஞமர் குடய      

 கரம் னனனேங் கயனகபமன் மயமறும்      

 அனக்கில் கசமடய அனணத்கடமன் டயனத்டகு    20 

 ணடயதில் டண்னண னபத்கடமன் டயண்டில்     

 டீதின் யபம்னண யசய்கடமன் யமய்டீர்      

 பமில் கப்ன னபத்கடமன் கணடகு       

 கமயன் ஊக்கங் கண்கமன் யனல்டயகழ்     

  ீரில் இன்சுனப யகழ்ந்கடமன் யபநிப்   

 25 

 ணண்ஞில் டயண்னண னபத்கடமன் ன்றுன்று    

 னப் ககமடி னப் ிளம்      
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 அனத்னத்து அவ்பதின் அனத்கடமன் அஃடமன்று    

 னன்கமன் கமண்க னளகடமன் கமண்க     

 டன்க ரில்கமன் டமக கமண்க     30 

 த் யடமல்யதிறு அஞிந்கடமன் கமண்க      

 கமப் னயனேறு அனகதமன் கமண்க      

 ீற்கமன் கமண்க யனயடமறும் யனயடமறும்     

 ஆற்கன் கமண்க அந்கடம யகடுகபன்      

 இன்ினச பனீஞதில் இனசந்கடமன் கமண்க  35 

அன்யடமன்று அவ்பதின் அயந்கடமன் கமண்க    

 ணன் கமண்க னனகதமன் கமண்க 

ிணன்ணமல் கமஞமப் யரிகதமன் கமண்க     

 அற்னடன் கமண்க அககன் கமண்க      

 யசமற்டங் கந்ட யடமல்கமன் கமண்க   40 

சயத்டனஞ் யசல்மச் கசட்சயதன் கமண்க     

 த்டய பனதில் டுகபமன் கமண்க      

 எனப யன்னும் எனபன் கமண்க      

  பிரியமனயல் னளடமய் பிரிந்கடமன் கமண்க    

 அடத்டனம் டன்னணதில் கதமன் கமண்க   45 

இனஞப்னம் யனனணதில் ஈசன் கமண்க     

 அரிதடயல் அரித அரிகதமன் கமண்க      
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 ணனபியதப் யமனளும் பநர்ப்கமன் கமண்க    

 தலுஞர் ளஞம தண்ஞிகதமன் கமண்க     

 கணகமடு கரனமய் பிரிந்கடமன் கமண்க    50 

அந்டனம் ஆடயனேண அகன்கமன் கமண்க     

 ந்டனம் படீும் னப்கமன் கமண்க      

 யற்துஞ் யசல்பதும் ஆகமன் கமண்க     

 கற்னம் இறுடயனேங் கண்கமன் கமண்க     

 தமபனம் யளறும் ஈசன் கமண்க    55 

கடப ணயதமச் சயபக கமண்க       

 யண்ஆண் அயயதனும் யற்யதன் கமண்க     

 கண்ஞமல் தமனுங் கண்கன் கமண்க      

 அனள்ய சுக்கும் அனகட கமண்க      

 கனனஞதின் யனனண கண்கன் கமண்க   60 

னிதிற் கசபடி டீண்டின் கமண்க      

 சயபய தமனுந் கடயன் கமண்க      

 அபன்ன ஆட்யகமண் னநின் கமண்க     
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டயனச்சயற்ம்ம் 
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3.1 டயன அண்ப்குடய சயந்டனகள் 

 டயனபமசகத்டயலுள்ந மன்கு அகபல்கநில் னென்மபடமக உள்நது 

இப்குடயதமகும். டயனஅண்ப் குடய ன் யதன ஆசயரிதக 

டந்டமம? அன்ய ிற்கமத்டபர்கள் டந்டமர்கநம? ன் ஆய்ள 

தன்டும் ன்று யடரிதபில்ன. என மயன் னடடினத அல்து 

அவ்படிதின் என குடயனத அத்யடமகுப்ன னளடபற்கும் யதமக 

னபக்கும் னக்கம் ண்டுயடமட்க இனந்து பந்டது. அந்ட னனற்ய 

ின்க பந்டபர்கள் இப்யதன இட்டினத்டல் கூடும். இத்டனப்ின் 

கரழ் ளடப் யற்றுள்ந ணற்யமன குயப் ‘சயபது தூ 

சூக்குணத்னட பிதந்டது‘ ன்டமகும். இக்குயப்ன ளடயதபர் இப் 

குடயதில் ணயகளம் கடமய்ந்துள்நமர் ன்று யனக்கத் கடமன்றுகயது. 

 டயனபண்ப் குடயதின் னடல் ஆறு அடிகனந ஆழ்ந்து னன 

சயந்டயத்டமல் னடயல் அது பிதப்னத் டனபது உண்னணடமன். 19ஆம் 

20 ஆம் தற்மண்டுகநில் பிரிபனந்ட பமிதல் அயள ந்ட 

அநபிற்கு இந்ட ஆறு அடிகநில் திப்ட்டுள்நது ன்னடக் கமடம் 

யமளது பிதப்ன கணயடுகயது. 

 பமிதமர் னைிபர்ஸ் (Universe) ன்று கூறுபனடத் டணயனர் 

அண்ம் ன் யசமல்மல் குயப்ிட்ர். 17ஆம் தற்மண்டின் 

யடமக்கத்டயல் ககமப்ர்யக்கஸ், கயயகதம ன்பர்கள் 

னடன்னடமக இந்டப் னணய உனண்னதமது ன்றும், சூரித 
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ணண்த்னட இது சுற்ய பனகயது ன்றும் கூயர். அன்னத, 

அந்மட்டுச் சணத உகம் இடன ற்றுக்யகமள்நமணல் அபர்களுக்குத் 

டண்ன பனங்கயதது.  

 மல்யபநிதிலுள்ந சூரித ணண்த்னடப்கம  

ஆதிக்கஞக்கம ணண்ங்கள் பமின இனக்கயன் ன்றுண 

இற்னமள் பிஞ்ஜமிகள் கண்யந்துள்நர். அம்ணட்கமடு 

இல்மணல் இம்ணண்ங்கள், குநத்டயல் கடமன்றும் அனகள் 

ல்மத்டயனசகநிலும் பிரிபனபது கம பிரிந்துயகமண்க 

யசல்கயன் ன்றும் அவ் பிரிபன்கபகம் எநி அனகனநபி 

அடயகணமது ன்றும் கண்ர். பிரிந்து யசல்லும் இந்ட அண்த்டயன் 

ரிடய பட்த்டயல் (circumference) ஏரித்டயயனந்து னப் ட் ஏர் 

எநிக்கற்ன அந்ட பிநிம்னச் சுற்யக்யகமண்டு ணறுடினேம் னப்ட் 

இத்டயற்கு பந்துகச னற்ட்மல் அது இதமது. சுற்யபனம் 

எநிதின் கபகம் என பிமடிக்கு 2.97.600 கயகமணீட்ர் கபகத்டயல் 

டமபிச் யசல்கயது. அப்டிதினந்தும் இந்ட எநி னப்ட் இத்னட 

அனத னடிதமணல் கமபடற்கு எகமயதமன கமஞந்டமன் உண்டு. 

இந்ட எநி யசல்லும் கபகத்னடபி அடயகணம கபகத்டயல் 

அண்த்டயன் பிநிம்ன பிரிபனகயது. இடன பிரிபனனேம் 

அண்ம் (Expanding Universe) ன்று பமிதமர் கூறுபர். 

 அண்த்டயன் பிரிந்துயசல்லும் இந்ட இதல்ன ணஞிபமசகப் 

யனணமன் ‘ிக்கம்‘ ன் யசமல்மலும் ‘பிரிந்ட‘ ன் 



208 
 

யசமல்மலும் கூறுகயன்ர். கணக கூயனேள்ந இந்ட 

பமிதற்கனத்னட ணத்துள் பமஙகயக் யகமண்டு டயன 

அண்ப்குடயதின் னடல் ஆறு அடிகனநனேம் கமஞமம்.  

 அண்ப் குடயதின் உண்னப் ிக்கம்     

 அநப்னந் டன்னண பநப்யனம் கமட்சய     

 என்னுக்கு என்று யன்று னயல் கரின்     

 தற்று என ககமடிதின் கணற்டி பிரிந்ட     

 இல் தனன கடயரின் துன்அடப் னனதச்     

 சயயதஆகப் யரிகதமன்....      (1-6) 

 ந்ட என யமனனநப் மர்க்கும் யமளதும் ணிடர்களுக்கு 

னடயல் கடமன்றுபது அடனுனத தூ படிபமகும். கண்டக்குரித 

ஞிகநில் னனணனத னடயல் மர்ப்தும் அடுத்து ணயக தண்ஞித  

யமனள்னகந கமக்குபதும் இதல்மகும். சமடமஞ அயள உனத 

பர்கள் இந்டப் ந்ட உகத்னடக்கண்டு அத்கடமடு யறுத்டயக் யகமள்பர். 

கூர்னணதம அயள உனதபர்கள் அப்ந்ட உனகனேம் அடனுள் 

கமஞப் யறுகயன் ல்கபறு யமனள்கனநனேம் கமண்கடமடு யறுத்டயக் 

யகமள்நமணல் இபற்யனகத கடனும் யடமர்ன இனக்குகணம? ன் 

ஆமய்ச்சயதில் யசல்கயன்ர். னப் யமனள்கள் டம்னள் ணமறுட் 

படிளனதனப. ஆதினும் இப் னப்யமனள்கநினகத என யடமர்ன 

இனப்னடக் கண்ர். இந்ட ஆமய்ச்சயதில் அயள யசல்ச்யசல் 

னப்யமனள்கநின் கடமற்த்னடச் சயந்டயக்கத் யடமங்கயர். 
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தண்யமனள்கள் கூடித்டமன் னப்யமனள் படிபம் யறுகயது 

ன்னடனேம் னனத ணிடர்கள் கண்ர். ணஞிபமசகப் யனணமன் 

டயனப்யனந்துனதில் டயனபனள் யறுகயன்பன யமயகள், 

னன்கள், கல்பி, அயள ன்பற்யன் உடபிதமல் இவ்ளனக 

னகதமர்கமகப கண்டு பந்துள்நமர். டயனபனள் கயனத்டின்ர் 

இகட கண்கநமல் யமனள்கனநக் கண்மலும் அபற்யல் கமஞப்யறும் 

கபற்றுனண ணனந்து அனத்தும் னெப் ம்யமனநின் ல்கபறு 

படிபங்ககந ன் உண்னண னப்மதிற்று. 

 சயயதது, யரிதது ன் யசமற்கள் டிப்ட் யமனனந 

உனத அல். இனப எப்னகமக்குச் யசமற்கள். டிதமக என 

யமனனந டுத்துனபத்துக் யகமண்டு இது சயயதது அல்து யரிதது 

ன்று கூறுடல் யமனத்டணற்து ஆகும். அடன் க்கத்டயல் ணற்யமன 

யமனனந யறுத்டய, அடகமடு இடன எப்னனண யசய்னேம்கமதுடமன் 

அடனபி இது சயயதது; இடன பி அது யரிதது ன்று 

யசமல்னடிகயது. இந்ட அடிப்னதில் ல்னகமஞ னடிதமடடமய் 

பிரிந்து யகமண்க இனக்கும் அண்த்னட ம் ணக்கண்னன் 

யறுத்டயத அடிகநமர், இத்துனஞப் யரித அண்னம் சயயது ன்று 

யசமல்லும் டிதமக, இடனபிப் யரிதபமக இனக்கயன்மன் 

இனபன் ன்று யசமல் பனகயன்ர். இடன அப்டிகத 

யசமல்யதினக்கமம். ஆமல் யரிதனட பிரிபமகப் கசயத அடிகநமர் 
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சயயதடற்கும் என படிள யகமடுக்கயன்மர். அதுகப ‘இல்தனன கடயரின் 

துன்டப் னனத‘ ன் அடிதமல் பிநக்கப் யறுகயது. 

 க பமழ்க்னகதில் ஈடுட்பர்கள் இந்ட அடிதின் யமனனநப் 

னரிந்துயகமள்பது கடிம். கயமணங்கநில் யடன்ங்கரற்று கபய்ந்ட 

கூனபடீுகநில் பமழ்கயன்பர்கள் அன்மம் கமடகயன் 

னதுனணதமகும் இது. சூரிதன் கணக பப கரற்யல் கமஞப்டும் 

துபமங்கள் பனயதமக, சூரிதஎநி படீ்டின் டனதில் டும். க்கத்டயல் 

இனந்து மர்த்டமல் என கரித குனமய்படிபில் அந்ட எநிக்கற்ன 

கமஞப்டும். கூர்ந்து கமக்கயமல், இவ்யபமநிக்கற்னனேள் ணயகணயகச் 

சயயத துகள்கள் கணலும்கரளம் க்கபமட்டிலும் ணயடப்து கண்டக்குப் 

னப்டும். இங்ஙம் ணயடக்கும் துகள்கள், சயயததும் யரிததுணமக 

இனப்னடனேம் கமஞமம். மண்டி மட்டின் டனனண அனணச்சர் 

கூனக் குடினசதில்ணட்டும் யடன்டும் இக்கமட்சயனத ங்கக 

கண்மகம யடரிதபில்ன; ஆமலும் அடன அனகமகப் 

ம்ிடித்துக் கமட்டுகயமர். ணயடக்கும் துகள்கநிககத ணயகணயகச் சயயத 

துகயநமன்னக் கமடணமறு ம்னணப் ஞிக்கயன்மர். இது ன் 

கபடிக்னக? 

 கட்னன், கற்ன ஆகயத இண்டுக்கும் அப்மற் ட்டு பிரிந்து 

யகமண்டினக்கும் அண்ம் னனணக்கு ல்னதமகக் கமட்ப்ட்து. 

எநிக்கற்னனேள் கடமன்றும் இச்சயறுதுகள் சயறுனணக்கு ல்னதமகப் 

க்கத்கடனபத்துப் கசப்டுகயது. இது ன் பிந்னட? டயனபமடளெர் 
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பிஞ்ஜமப் மம் யசமல்யத் டனகயமம? ின்ர் ன் இந்ட 

பிநக்கம்? 

 சற்று யன்று யடமித்டமற்மன் ‘சயயதபமகப் யரிகதமன்‘ ன் 

யடமரின் யமனனநப் னரிந்துயகமள்ந னடினேம். இப்யமளது னென்று 

யமனள்கள் கசப்யறுகயன். கூர்ந்து கபித்டமல்ணட்டும் 

கட்னமகும் சயறுதுகள் என்று; கற்னக்கு அங்கமணல் 

பிரிந்துயற்கும் கண்ம் இண்டு; யசமல், கண், ணம், கற்ன 

ஆகயத அனத்னடனேம் கந்து இப்கண்த்னட டன்னுள் என சயறு 

துகநமக னபத்துக் யகமண்டினக்கும் இனபடிபம் னென்று. இப்யமளது 

என்று, இண்டு, னென்று ன் பரினசதில் கண்மல் என்னபி 

என்று யரிதது ன்று யசமல்த் கடமன்றுகயது. அடுத்து, னென்று, 

இண்டு, என்று ன்றுமர்த்டமல் என்னபி என்று சயயதது ன்று 

யசமல்த் கடமன்றுகயது. இந்ட னென்னனேம் னபத்துக் யகமண்டு 

இனபின் னனணக்கு என னடயத பிநக்கம் டனகயமர் அடிகநமர். 

இனபன் வ்பநள யரிதபன் யடரினேணம? ந்டப் யண்த்னடக் 

கண்டு இடன்னனண அநபினடிதமடது ன்று கனதுகயகமகணம 

அந்டப் கண்ம் இனபகமடு எப்ிடும்யமளது ணயகச் 

சயயதடமகயபிடுகயது. வ்பநள சயயதது யடரினேணம? எநிக்கற்னதில் 

கமஞப்டும் ணயக தண்ஞித துகனநபி இப் கண்ம் சயறுத்து 

பிடுகயது. இடனப் னரிந்து யகமள்பது ஏநள கடியணன்டமல் 

ணற்கமர் உடமஞத்டயன் னெம் இடன பிநங்கயக் யகமள்நமம். மம் 
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தன்டுத்தும் கடுனகபி னசஞிக்கமய் யரிதது டமன். ஆமல் 

இணதணனகதமடு எப்ிடும்கமது இதுபன யரிது ன்று கனடயக் 

யகமண்டினந்ட னசஞிக் கமய் கடுனகபிச் சயறுத்துபிடுகயது. 

இனபகமடு எப்ிடும்யமளது இப்கண்னம் சயறுத்துத்டமன் 

கமய்பிடுகயது. ஆமல் வ்பநள சயறுத்டது ன்று எப்ிடுபடற்கு 

என்னச் யசமல்யகத ஆககபண்டும். அடற்கமககப அடிகநமர் துன் 

அடனபக் கூறுகயன்மர். இனபகமடு எப்ிடும்யமளது 

இப்கண்ம் ‘துன் அட‘ னபபிச் சயயதது ன்று யசமல்படன் 

னெம் இனபின் னனண கசப்டுகயது. 

 பமயபநிதில் ல்மதிங்ககமடி கயகமணீட்ர் களுக்கு 

அப்மலும் உள்ந ல்கபறு ககமள் ணண்ங்கள் அனத்னடனேம் 

கசர்த்து ‘அண்ப்குடய‘ ன்மர். ‘உண்னப் ிக்கம்‘ ன்று அடிகநமர் 

கூறுபது இன்றுள்ந மம் பிதந்து, னனபங்கனந கணலுதர்த்டய 

யணய்ணந்து யற்கச் யசய்னேம் யசமற்கநமகும். பிண்ஞில் கமஞப்டும் 

ககமள்கனந உண்ன (Sphere) ன் யசமல்யமல் ட்மம் 

தற்மண்டிககத குயப்ிட்து ம்னண கணலும் பிதக்கச் யசய்கயது. 

பிண்யபநிதில் கமஞப்யறும் இந்ட உண்னகள் பிரித்துக்யகமண்க 

யசல்கயன் ன் கனத்னட ‘ிக்கம்‘ ன் யசமல்மல் 

குயப்ிடுகயன்மர். ஆக, இந்ட உண்னகள் ஏதமது சயத்துக் 

யகமண்டினக்கயன் ன்தும் என்னபிட்டு என்று ல்கபறு 
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ககமஞங்கநில் ிரிந்து யசல்கயன் ன்தும் ிக்கம் ன் 

யசமல்மல் யனபக்கப்டுகயது. 

 இி, ‘என்னுக்கு என்று யன்று னயல் கரின்‘ ன்று 

யசமல்பதுன சயந்டயக்கத்டக்கது. பிரிந்து யசல்கயன் ன்று னன்க 

கூயதடமல் இந்ட உண்னகள் வ்பிடக் கட்டுப்மடும் சட்டயட்னம் 

இன்யத் டயயகட்டு ஏடுகயன் ன்று யமனள்யசய் துபமகப் 

ிக்கம் ன் யசமல் இனத்டயன், அடன ணறுத்து இவ் பிரிபிலும் 

என பன்னன உண்டு ன்கட இத்யடமரின் யமனள் ஆகும். 

என்னுக்யகமன்று ன்டமல் என உண்னனத அடுத்து அனடச் 

சுற்யனேள்ந கடம என ககமஞத்டயல் ணற்யமன உண்ன பிரிந்டமலும் 

இனப இண்டின் இனகத உள்ந ககமஞம் ணமமணல் இனக்கும் 

அனனக ‘யன்று னயல்‘ ன் யசமற்கநமல் குயக்கயன்மர்.  

 இனபின் யனனணனத அயபித்டற்கு அடிகநமர் இபற்னக் 

கூயமகனும், 19ஆம் தற்மண்டில் அயதப்ட்  பிஞ்ஜமப் 

னதுனணகள் இவ்படிகநில் இம் யற்றுள்ந. அண்ம், உண்ன, 

ிக்கம், பிரிந்ட, துன்அட ஆகயத யசமற்ககந இந்தற்மண்டின் 

பிஞ்ஜமக் கண்டுப்ிடிப்னக்கனந அயபிக்கும் யசமற்கள் ஆகும். 

அடிகநமர் கமத்டயல் அட ன் யசமல்  யமனள்கநில் பனங்கயத 

என யசமல்மகும். கட்னமகும் சயறு துகள், கனத்டமல்ணட்டும் 

கமஞக்கூடித தண்யமனள் ன்னபனேம் அட ன் யசமல்மககத 

அந்மநில் குயக்கப்யற். இடயல் பிதப்ன ன்யபன்மல் 19ஆம் 
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தற்மண்டு பிஞ்ஜமம் கூறும் அட (atom) ன் யசமல் ந்டப் 

யமனநில் பனங்குகயகடம அந்டப் யமனளும் அடிகநமர் கூறும் அட 

ன்யசமல்லுக்கு உண்டு. இன்றுகூ அடனப தமனம் கண்ஞமல் 

கண்டயல்ன. ணயகச் சக்டயபமய்ந்ட ணயன்ிதல் யனக்கமடி (Election 

Microscope) தின் னெம்கூ அடனபப் மர்க்க னடிதமது. 

அப்டிதமமல் சமடமஞ ணிடர்கள், அடபின் படினப வ்பமறு 

கனத்டயல் யகமள்நனடினேம். அடிகநமர் கமட்டித ‘துன்டப் னனத‘ 

ன் உபனண அடனபப்ற்ய அயந்து யகமள்நப் கனடபி 

னரிகயன்டன்கம!  

 ................................................................................. யடரிதின்       

 கபடயதன் யடமனகயதமடு ணமபன் ணயகுடயனேம்  

 கடமற்னஞ் சயப்னம் ஈற்யமடு னஞரித 

 ணமப்கர் ஊனயனேம் ீக்கனம் யனனேம் 

 சூக்கயணமடு தூத்துச் சூன ணமனடத் 

யடயதது பநிதிற்  

 யகமட்கம் யதர்க்குங் குனகன் ................................... (6-12)  

 உகயன பமளம் மம் பிண்ஞின அண்ஞமந்து மர்க்கும் 

யமளயடல்மம் உண்னகள் தற்யமன ககமடிதின் கணற்க் 

கமஞப்யற்று பிரிந்து யசல்கயன் ன்னட அயகயன்கமம். 
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ம்னணனேம் அயதமணல், இபற்னப் னத்டபர் தமர்? அந்டத்டயல் 

இபற்ன யறுபிதபர் தமர்? னேகங்கநமக இனப இனந்து 

பனகயன்கப இபற்னக் கமப்பர் தமர்? கமமந் டத்டயல் இனப 

அனயந்து பிடுகயன்கப இபற்ன அனயப்பர் தமர்? கமன் 

பிமக்கள் அபற்னக் கமடம் ம்ணத்ணடயனத் கடமன்றுபது 

இதல்க. இடற்கு பின கூறுபதுகமப் ின்பனம் யடமர்கள் 

அனணந்து உள்ந.  

 ணரினபமளம் மன்னகனும், டயனணமலும் னனகத 

இப்ிஞ்சத்னடப் னத்டனனேம், கமத்டனனேம் யசய்கயன் 

கர்த்டமக்கள் ஆபர். ிஞ்சத்டயல் கமஞப்டும் ல்கபறு 

உண்னகளும் இவ்ளகம்கமன் ல்கபறு உகங்கள் ஆகயன் 

அபற்னப் னத்டல், கமத்டமகயத இனயடமனயற்கும் மன்னகனும், 

டயனணமலும் கடனபப்ட்ர். ஊனய ன்று யசமல்ப்டுபது  என 

குயப்ிட் உண்ன ணனபடற்குரித கமணமகும். அந்ட உண்ணனதப்  

யமறுத்டணட்டில் அடயலுள்ந யனதிதல் யமனள்கள், இதங்கயதல் 

யமனள்கள், உதிர்கள் ஆகயதனப ணட்டும் அனயடன ஊனய (ிநதம்) 

ன்றும்; அபற்னப் னத்ட மன்னகன், கமத்ட டயனணமல் 

ஆகயகதமனம் கசர்ந்து அனயடன ‘ணமப்கனொனய‘ (ணகமப் ிநதம்) ன்றும் 

கூறுகயமர் அடிகநமர். எவ்கபமர் உண்னக்கும் என மன்னகனும், 

என டயனணமலும் உண்டு ன்து னசபர்கள் யகமள்னக. அந்ட 
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உண்னகதமடு அபர்களுண அனயடயன் அபற்னக் கூபந்ட 

டயனமளக்கசர். 

 தறு ககமடி ிணர்க்ள் யமந்டயமர்      

 ஆறு ககமடி மமதஞர் அங்ஙக      

 று கங்னக ணஞல் ண்ஞில் இந்டயர்     

 ஈறு இமடபன் ஈசன் எனபக       

        (டயனனன 5-100 – 3) 

ன்று மடிச் யசல்கயமர். 

 பிண்ஞிற்கமடம் உண்னகள், அபற்யனனேள்ந உதிர்கள், 

அபற்னப் னத்துக் கமக்கும் மன்னகன் மஞர் அனபனனேம் 

சூமபநிக் கமற்யல் யதப்டும் யமனள்கனநப்கம ணமப்கர் 

ஊனயதில் அனயக்கயன்பன் இனபன் எனபக ன்மர். 

 ....................................... னளபதும்       

 னப்கமன் னக்கும் னனகதமன் னத்டனப   

 கமப்கமன் கமக்குங் களள் கமப்னப      

 கப்கமன் கப்னப கனடமக்       

 கனத்துனக் களள் டயனத்டகும்       

 அறுபனகச் சணதத்து அறுபனககதமர்க்கும்     

 படீு கமய் யன் பிண்கஞமர் குடய      

 கரம் னனனேங் கயனகபமன் .............   (12-19) 
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 சம், அசம் ஆகயத அனத்னடனேம் னப்பன் மன்னகன்டமன் 

ன்மலும் ல்மதிக்கஞக்கம மன்னகபர்கனந 

ணமப்கனொனயகடமறும் னக்கயன்பன் சயபயனணமன் ஆடமல் 

னக்கயன் அபனப் னனகதமன் ன்மர். அகடகம 

ஆதிக்கஞக்கம மஞர்கனநனேம் னக்கும் களள் ன்மர். 

இவ்பமறு கூயதடமல் னம்னெர்த்டயகள் ன் ண்ஞம் கடமன்கப 

அனயக்குண யசதனச் யசய்கயன் உனத்டயன் ற்ய ன் கூறுகயமர் 

ன் சயந்டன ணத்டயல் கடமன்றுணன்கம? அவ்பிமபிற்கு பின 

கூறுபமர்கம உனத்டயன் ன் யடய்பத்னடக் கனடமணல், 

அனயக்கயன்பன் சயபயனணமன் எனபக ன் கனத்னடப் கசுகயமர்.  

‘கப்னப கனடமக் கனத்துனக் களள்‘ ன்னணதின் டக்கு 

ஆற்ல் இனக்கயன்து ன் கமஞத்டமல் டன் பினப்ம் கம 

அனயத்டல் யடமனயனச் யசய்தமணல், உதிர்கள் ஏய்ள யகபண்டித 

கமத்னட அயந்து அபற்ன அனயக்கயன்மன் ன்டமம். 

 ஆறுபனகச் சணதம் ன்று கசப்யறும் சணதங்கள், யபவ்கபறு 

யதர்கநில் டத்டம் யடய்பங்கனநக் கூயற்கனும் அப் யதர்கள் 

அனத்டயற்கும் இந்டந்து இறுடயதிலுள்ந பிண்கஞமர் குடய ன் 

யசமற்கனநக் ‘கரம் னனனேம்‘ ன்டகமடு கசர்க்ககபண்டும். அடமபது 

அறுபனகச் சணதத்கடமர்க்கும் டனபமக உள்ந இக்கயனகபமனுன் 

எப்ிடும்யமளது கடபர் உகத்டயல் உள்நபர்கள் (பிண்கஞமர்குடய) 

னளளக்கக எப்மர்கள் (கரம் னனனேம்) ன்கயமர் அடிகநமர்.  
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 ..................................... மள் யடமறும்       

 அனக்கில் கசமடய அனணத்கடமன் டயனத்டகு   

 ணடயதில் டண்னண னபத்கடமன் டயண்டயல்      

 டீதின் யபம்னண யசய்கடமன் யமய்டீர்      

 பமில் கப்ன னபத்கடமன் கணடகு     

 கமயன் ஊக்கங் கண்கமன் யனல்டயகழ்     

  ீரில் இன்சுனப யகழ்ந்கடமன் யபநிப்    

  ணண்ஞில் டயண்னண னபத்கடமன் ன்றுன்று   

  னப் ககமடி னப் ிளம்     

  அனத்துஅனத்து அவ்பதின் அனத்கடமன் ....  (19-28) 

 சூரிதித்து எநினத னபத்டபனும், அனகயத சந்டயித்துக் 

குநிர்ச்சயனத னபத்டபனும், பயனண யமனந்டயத அக்கயதிித்து 

யபம்னணனத னபத்டபனும் யனயற்றுள்ந ஆகமதத்டயித்து 

டம்னள் ணமறுடும் னத மன்கு னடங்களும் டங்குணமறு 

யசய்டபனும், சயப்னப் யமனந்டயத கமற்யித்து இதக்கத்னட 

னபத்டபனும், ீரிித்து இிதசுனபனத னபத்டபனும், 

னணயதிித்து யசயனப னபத்டபனும் ன்று கூறும் னனதில் 

எவ்யபமன யமனளும் எவ்கபமர் இதல்னப் யற்று பிநங்குணமறு 

யசய்டபன் சயபக ஆபமன். யமய, னன்கநமல் உஞத்டக்கனப 

மன்கு னடங்ககந ஆடமல் அவ்பமயல்மட ஆகமதம் ன் 

ந்டமபது னடம் இல்ன ன்மன ணறுப்துகம ‘யமய்டீர் பமம்‘ 



219 
 

ன்மர். டம்னள் ணமறுடும் டீ, ீர் னடயத மன்கு னடங்களும் 

டங்குணயம் ஆகமதகண ன் கனத்னடக் ‘கப்ன னபத்கடமன்‘ ன் 

யடமரில் குயத்டமர். அன்யனேம் ஊனயக்கமத்டயல் இந்மன்கு 

னடங்களும் டம்னனத டித் டன்னணனத இனந்து என்றுள் என்று 

கந்து ந்டமபது னடணமகயத ஆகமதத்டயிம் டங்கயபிடுகயன் 

ன்து இற்ன மநில் னம் ற்றுக்யகமண் யகமள்னகதமகும். 

‘பமில் கப்ன னபத்கடமன்‘ ன்டற்கு இத்டனகத யமனனநனேம் 

யகமள்நமம். 

 னமபது அடிதில் இனந்து இதுபன இனபனுனத ல்கபறு 

பிதத்டகு யசதல்கனந அடிகநமர் பிரிபமகப் கசுகயன்மர். 

ிஞ்சத்னடப் னப்பன், கமப்பன் ஆகயத இனபனனேம் 

யதணயத்து கனொனயதில் அபர்கனநனேம் கசர்த்து அனயத்துபிட்டு, டமன் 

எனபமய் யற்பன் சயபயனணமக ன் கனத்டயல் கசுகயமர். இி 

அட் னெர்த்ட படிபில் இனப்பன் அபக ன்து மபசர் 

கமத்டயற்கு னன்ினந்கட னசபர்கள் கூயபனம் கனத்து ஆகும். 

அக்கனத்டயயனந்து ஏநள ணமறுட்டு ‘அனக்கில் கசமடய 

அனணத்கடமன்‘ னடம யடமர்கநில் அடிகநமர் கசுகயமர். அட் 

னெர்த்டங்கநில் ஞ்ச னடங்களும், சூரித, சந்டயர்களும் ஆகயத ளம் 

இம் ணண்டகயல் கமஞப்டுகயன் அனுபிக்கப்டுகயன் 

யமனள்கநமகும். அன்யனேம், சந்டயன் கடய்பதும் பநர்பதுணமகளள்ந  

இதல்ன உனதவ். கடயபன் ணயகப் யரித எநிப்ினம்மதினும் 
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அபனுனத டுப் குடயதில் இனள் இனப்து கண்கூடு. கப இக் 

குனனேனத ள படிபங்கனநனேம் இனபக ன்று கூறுபனட 

அடிகநமர் பினம்பில்னப் கமலும். கப னனதகனத்டயயனந்து 

ஏநள ணமறுட்டு கடயபனுக்கும், சந்டயனுக்கும் எநினதத் டந்டபன் 

அபக ன்றும், ஞ்சனடங்கள் எவ்யபமன்யற்கும் எவ்யபமன சயப்ன 

இதல்னத் டந்டபன் அபக ன்றும் கூறுகயமர்.  

 அனணத்கடமன், யசய்கடமன், னபத்கடமன், கண்கமன் 

யகழ்ந்கடமன், அனத்கடமன் ன் யசமற்கனநப் தன்டுத்துபடன் 

னெம் இனபனுனத டனனணத் டன்னண (கர்த்டத்துபம்) 

கசப்டுடனக் கபித்டல் கபண்டும்.  

 .............................................. அஃடமன்று      

 னன்கமன் கமண்க னளகடமன் கமண்க     

 டன்கர் இல்கமன் டமக கமண்க      

 த் யடமல்திறு அஞிந்கடமன் கமண்க     

 கமப் னரினேரி அனகதமன் கமண்க      

 ீற்கமன் கமண்க யனயடமறும் யனயடமறும்    

 ஆற்கன் கமண்க அந்கடம யகடுகபன்    (28-34) 

 கணக கூயத யசதல்கனநச் யசய்டபன் தமயில் அபன் 

அனத்டயற்கும் னனனண ஆபன் ன்னட அயக. ணமறுட்டு 

யற்கும் யமனள்கநினகத அப் யமனள்கநின் னனபடிபமய் 

இனப்பன் அபக ன்னட அயக. டக்கு எப்மனம் ணயக்கமனம் 
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இல்மடபன் ன்து அயக. யபள்னநப் ன்யதின் யகமம்ன 

அஞிந்டபன் ன்க. னயதின் கடமன அனக்கு அஞிந்டபன் ன்க. 

னயதின் கடமன அனக்கு அஞிந்டபன் ன்டயக. னள ீறு 

னசயதபன் ன்டயக. இத்டனகத எனபன, யனக்குந்யடமறும் 

யனக்குந்யடமறும் ன் ஆற்மனண ணயகுடயப்டுடனக் கமண்க. இவ் 

ஆற்மனணதின் னடிபமக அபகமடு இண்க் கபமணல் 

டித்துயறு கபனனேறுடயன் ‘யகடுகபன்‘ ன்மர். 

 இன்ினச பனீஞதில் இனசந்கடமன் கமண்க    

 அன்து என்று அவ்பதின் அயந்கடமன் கமண்க    

           (35-36) 

 னப்யமனநமகயத பனீஞதித்து தண்னணதம இன்ினச 

ணனந்து யற்துகம உதிர்கநிித்து தண்னணதம படிளன் 

இனசந்துயற்பன் இனபக ஆபன். பனீஞதித்து ணனந்து 

யற்கும் இனசனத பனீஞ பமசயப்கமன் யபநிக்யகமஞர்பதுகம 

உதினக்கு உள்ந ஆற்ன அடனுள் ணனந்து யற்கும் இனபன் 

அவ்பப் யமளது யபநிக்யகமண்ர்கயமன் ன்க.  

 ணன் கமண்க னனகதமன் கமண்க      

 ிணன் ணமல் கமஞமப் யரிகதமன் கமண்க     

 அற்னடன் கமண்க அககன் கமண்க   (37 – 39) 
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 ல்மபற்னனேம் கந்து யற்பன்;  ல்மபற்யற்கும் னன்க 

உள்நபன்; மன்னகனும் (அயபமலும்) டயனணமலும் (யசல்பத்டமலும்) 

கமஞனடிதமடபன்; கற்ன கந்து யற்கயன் சயப்னனதபன்; 

ணமறுட், னண் மடுனத யமனள்கள் அனத்டயலும் யனந்து 

யற்பன். 

 யசமல்டங் கந்ட யடமல்கமன் கமண்க     

 சயத்டனஞ் யசல்மச் கசட்சயதன் கமண்க     

 த்டய பனதில் டுகபமன் கமண்க      

 எனபன் ன்னும் எனபன் கமண்க      

 பிரியமனயல் னளடமய் பிரிந்கடமன் கமண்க   (40-44) 

 யசமல்யமல் குயக்க னடிதமட இதல்னனேனத 

னனனணகதமன் ன்து எனயமனள். யசமல்லும் யமனளுணமக 

உள்நபன் உணமகமந்டன் ன்று கூப்டும் யனனத ணமற்ய, 

யசமல்படிபமக யற்கதன்ய அச்யசமல் கடமன்றுபடற்கும் 

னெகமஞமணமகளள்ந னனனணகதமன் ன் யமனனநனேம் 

யகமள்நமம். னணம், அகணம். கணல் யனச் சயத்டம் 

ன்னபகமக ஆழ்யனச் சயத்டத்டமலும்கூ ட் னடிதமடபன். 

சயத்டத்டமல் ட் னடிதமடபக ஆதினும் அன்ர்கநின் க்டய ன் 

பனதினுள் டமக பந்து அகப்டுபன். இவ்பின யடமர்கநிலும் 

கூப்ட் யமனனநச் சற்று யன்று யடமித்து சயந்டயத்டல் கபண்டும். 

‘யசல்மச் கசட்சயதன்‘ ன்தும் ‘பனதிற் டுகபமன்‘ ன்தும் 
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னண்ட் யமனனநத் டனபகமல் கடமன்யனும் யசமல் ஆட்சயனத 

ன்கு கபித்டமல் னண்மடில்ன ன்து ன்கு பிநங்கும். 

சயத்டனம் யசல்ம ன்டமல் கடடிச் யசல்லும் னதற்சய சயத்டத்னடப் 

யமறுத்டடமகய பிடுகயது. அடமபது அபனக் கமஞகபண்டும் ன் 

யன பினப்மல் உந்டப்யற்று ணத்னடக் கந்து யற்கயன் சயத்டத்டயன் 

ஆழ்யனப் குடயதின் உடபியகமண்டு டன்னதற்சயதம கடடிச் 

யசல்பனட சயத்டனம் ‘யசல்ம‘ ன் யடமர் குயக்கயன்து. 

இண்மபது யடமரில் பனதிற் டுகபமன் ன்து க்டனனத 

னதற்சயனதக் குயக்கபில்ன. இபனுனத க்டய பன பிரித பிரித 

கனனஞ கமஞணமகச் ‘கசட்சயதன்‘ டமக பந்து பனதிற் டுகயமன். 

இந்ட இண்டு யடமர்கள் னெம் கடடிச் யசல்படற்கும், அனணடயதமகப் 

க்டய பன பிரிப்டற்கும் உள்ந கபறுமட்ன அயபிக்கயன்ர். 

சயத்டம் கடடிச் யசல்லும்கமது யசல்கயகன் ன் டன் னனப்ன 

யபநிப்டுடனக் கமஞனடினேம். அம்னனப்ன இனத்டமல் அபன் 

கசட்சயதன் ஆகயபிட்மன். க்டய பன பிரிப்பன் டன்னனப்ன 

அகப துந்ட யனதில் உள்நபமடமல் இனபன் டமக பந்து 

அவ்பனதிற் டுகயமன் ன்கயமர். இக் கனத்னடகத ‘மககதம 

டபஞ்யசய்கடன்‘ (டயனபமச 38 – 10) ன் மயல் சயபயனணமன் 

டமக பந்து து உள்நம் னகுந்டனநி அடிகதற்கு அனள் யசய்டமன் 

ன்று அடிகநமர் கூயச் யசல்கயமர்.  
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 ஏனபன் ன் யசமல்லுக்கு, டித்து யற்கும் எனபன் ன் 

யமனளும், எப்னனண கமட் னடிதமட எனபன் ன் யமனளும் 

உண்டு. ணகமப்ிநத கமத்டயல் டமன் எனபமய் யற்கும் இபக 

ணறுடினேம் னப்னக் கமத்டயல் அகன்று பிரிந்து யற்கும் 

ிஞ்சணமய்த் கடமன்றுகயமன் ன்மர். இகட கனத்னட னன்னம் 

‘கன் அககன் இனபன்‘ (டயனபமக 1-5) ன்று கூயனேள்நமர். 

‘பிரிந்கடமன்‘ ன்று கூயதனணதின் அப்ிஞ்சம் னளபதும் அபன் 

படிபமககப உள்நது ன் கனத்னடனேம் யடரிபித்டமர். 

 அடத்டனம் டன்னணதில் கதமன் கமண்க        

 இனஞப்ன அனம் யனனணதில் ஈசன் கமண்க    

 அரிதடன் அரித அரிகதமன் கமண்க      

 ணனபி ப்யமனளும் பநர்ப்கமன் கமண்க     

 தலுஞர்ள உஞம தண்ஞிகதமன் கமண்க  (45-49) 

 அடனபபிச் சயயதபன்; டக்கு எப்னனண இல்மடபன்; ஈபன் 

ன்று கமற்ப் யறுபன்; அரிதனப ன்று யசமல்ப்டுனப 

அனத்டயற்கும் அரிதபமய் யற்பன்; ிஞ்சத்டயல் கடமன்ய 

ணனகயன் ல்மப் யமனள்கநித்தும் அந்டர்தமணயதமய் யன்று 

அபற்ன பநர்ப்பன். இக் கனத்னடகத ‘மர்க்கயன் ணர் ஏடு ீகத 

இனத்டய‘ ன்மர் டமனேணமபனம். ட்டுக் கல்பிதமல் 

அயதப்மடபன் இனபன். ‘தலுஞர்ள உஞம தண்ஞிகதமன்‘ 

ன் யடமரில் தல் உஞர்ள ன்று அடிகநமர் கூயமகனும் 
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தமல் யறும் அயனபகத குயக்கயன்மர். தயள, ட்யள ன் 

இண்டும் யமனனந பிநக்கப் தன்டும் ன்மலும் இனப் 

யமனனந உஞர்படற்குப் தன்ம. இந்ட அயள வ்பநள 

கூர்னணதமகப் ஞினரிந்டமலும் அடனுனத பசீ்சயனுள் அகப்மடபன் 

இனபன் ன்னடக் குயக்ககப ‘தண்ஞிகதமன் கமண்க‘ ன்மர். 

தயள ணயக்க சயபககமசரிதமனக்குப்  மள் னசன னரிந்தும் 

கமநத்டயமடன் கயட்பில்ன ன் டுத்துக்கமட்ன இங்குச் 

சயந்டயக்கமம்.  

 கணகமடு கரனமய் பிரிந்கடமன் கமண்க      

 அந்டனம் ஆடயனேம் அகன்கமன் கமண்க     

 ந்டனம் படீும் னப்கமன் கமண்க      

 யற்ஞ் யசல்பதும் ஆகமன் கமண்க      

 கற்னம் இறுடயனேங் கண்கமன் கமண்க   (50-54) 

 உதர்ள டமழ்ள ன்று யசமல்ப்டும் அனத்தும் அபக 

ஆபமன்; கடமற்ம் னடிபில்மடபனும் அபக ஆபமன். ‘அகன்கமன்‘ 

ன்னணதின் கடமற்ம் ன்டற்கும் னடிள ன்டற்கும் உள்ந 

ல்னனதக் கந்து அப்மலுள்நபன் ன் யமனனநனேம் 

பனபத்டமர். ந்டணமகயத ிப்னனேம், பிடுடன ன் 

படீுகற்னனேம் டனபன் அபக ஆபமன். ந்டத்டயலும் ணமறுட்டு 

யற்து படீு ன்மலும் இனப னெம் னண்ட் பற்னனேம் 

னக்கயன்பன் அபக ன்கயமர். யனதிதல் யமனள்கள், 
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இதங்கயதல் யமனள்கள் ஆகயத அனத்துணமகய இனப்பன் அபக 

ன்து எனயமனள். இனபன் ஆற்ல் படிபமபன் ன்து ன்கு 

அயதப்ட்டமதினும் ஆற்ன இனபனகதமகக் கமண்ர் பிஞ்ஜம 

தமர். உள்நங்கமற்ல் (Potential Energy) ன்றும், இதங்கமற்ல் (Kinetic 

Energy) ன்றும் அடனக் கூறுபர். இடனகத சயபம் ன்றும் சக்டய 

ன்றும் ம்ணபர் கூயர். யடமனயற்மனணதின் சயபத்னட 

உள்நங்கு ஆற்ல் ன்றும் யபநிப்ட்டுப் ஞினரினேம் இதல்னச் 

சக்டய ன்றும் கூறுபகனும் இனப இண்டும் எனபக ன் 

கனத்னட ‘யற்தும் யசல்பதும் ஆகமன்‘ ன்று கூறுபது ணற்யமன 

யமனநமகும். ல்கபறு ஊனயகனநத் கடமற்றுபிப்பன் அபக 

ஆடயன் அவ்ளெனயகளுள் டமனயதமது அனப பந்து கமபனடக் 

‘கண்கமன்‘ ன்மர். 

 தமபனம் யஉறும் ஈசன் கமண்க       

 கடபனம் அயதமச் சயபக கமண்க      

 யண்ஆண் அயயதனும் யற்யதன் கமண்க     

 கண்ஞமல் தமனும் கண்கன் கமண்க   (55-58) 

 ல்ம உதிர்களும் இறுடயதில் பந்துகசர்படற்குரித ஈசமபமன் 

இபன் ன்க. அனத்டயற்கும் னெப்யமனள் ஆடமல் இபனப் 

யண், ஆண், அயயதன்று மல் குத்து அயதனடிதமது ன்க. 

கடபனம் அயத னடிதமடபம அத்டனகத எனபன மன்கூ 

இவ்ளெக் கண்கநமல் கண்கன் ன்னடனேம் அயக.    
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 அனள் ிசுக்கும் அனகட கமண்க      

 கனனஞதின் யனனண கண்கன் கமண்க     

 னபிதில் கசபடி டீண்டின் கமண்க      

 சயபன்ன் தமனுந் கடயன் கமண்க      

 அபன்ன ஆட்யகமண்டு அனநின் கமண்க  (59-63) 

 உதிர்கள் இனபன் ணமட்டுச யசலுத்துபது அன்ன ப்டும். 

ஆமல் இனபன்  உதிர்கள்ணமட்டுச் யசலுத்துபனட அனள் ன்ர் 

யரிகதமர். அனள், கனனஞ ன் இண்டும் கமஞ கமரிதம் கனடமது, 

யறுகபமர்களுனத டகுடய மமது பனங்கப்டுபடமகும். அந்ட 

அனனநனேம் கூட். கபண்டும்கமது எகமபனய என சயயட 

ல்குபடற்குப் டயமக பமரி பனங்குகயன்மன் ன் யமனநின் 

‘யசுக்கயன்மன்‘ ன்கயமரி அடிகநமர். அந்ட அனள்டமனும் 

அனுபிக்குண யமளது யனம் சுனபனதத்டந்து ின்னம் 

யனம்தன் பினநத்டயன் ‘அனது‘ ன்மர்.  

 டயனப்யனந்துனதில் குனபடிபில் ளந்டனநினேள்ந 

யனணமனக் கண்ளன் ன் யகழ்ந்டது  ன்னட அடிகநமர் 

இண்டு அடிகநில் கசுகயமர் (61-62). குனபமக இனந்டபர் 

டட்சயஞமனெர்த்டய படிபில் என கமனணக்கய என கமனப் ணீயதில் 

ஊன்ய அணர்ந்து இனந்டமர் ன்கயமர் அடிகநமர். ‘கசபடி‘ ன்று 

எனனணதமகப் கசுடயன் என கமன ணக்கய இனந்டமர். ன்று 

யமனள் யகமள்படயல் டபயல்ன. அவ் படிபத்னடக் கண்ளன் 
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சயபக இங்ஙம் அணர்ந்து உள்நமன் ன்று அடிகநமர் ணத்டயல் 

உறுடயதம ண்ஞம் கடமன்யற்று.  

 இதுபன. டமம் கண்யதமட எனபர் எக பிமடிதில் 

அனணச்சர்க் ககமத்டயயனந்து அடிதமர் ககமத்டயற்கு டம்னண ணமற்ய 

ஆட்யகமண்மர் ன்று கூறுகயமர் அடிகநமர். இப்டி 

ஆட்யகமள்படற்குத் டம்மல் ன் டகுடய இனந்த்து ன்று சயந்டயத்ட 

அடிகநமர் என னடிபிற்கு பனகயன்மர். டம்மல் த்டகுடயனேம் 

இல்ன, இனந்டமலும் அபன் ஆட்யகமண்டற்கு எக கமஞம் 

அபனுனத கனனஞடமன் ன் ண்ஞம் கடமற்கப ‘கனனஞதின் 

யனனண கண்கன் கமண்க‘ ன் யடமன ‘ஆட்யகமண்னநின்ன்‘ 

ன்டற்கு இண்டி னன்க யசமல்யபிட்மர்.  

 னசபசணத குபர் மல்பர். அபர்களுள் ‘டனணகன் ஆகயயன் 

டணயழ்ஜம சம்ந்டர்‘ டிகத னபத்து ண்ஞப் கபண்டிதபர். 

ஞ்சயனேள்ந னெபனள் ம்ிதமனொர் கபடயதமக பந்து பனக்குனத்ட 

இனபன அனதமநம் கண்டுயகமள்நபில்ன. சயத்டப ணத்டயல் 

இனபன் ன்னன டயனபடி டீட்னச யசய்தும் அபன 

இங்கண்டுயகமள்நபில்ன. அடுத்து மளக்கசனம் டயனப்ஞ்ஜீயதில் 

டண்ஞரீ்ப் ந்டல் னபத்துக் கட்னது பனங்கயதபனத் யடரிந்து 

யகமள்நபில்ன. ‘பமய்னெனக்கு பம‘ ன் பனயகமட்டிதகமதும் 

அபனத் யடரிந்து யகமள்நபில்ன. அன்யனேம் டயனகபமட்ன 

னபத்துபிட்டு, டயனம்க் ககட்பர் தமயன்று கனசயபன 
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டயனீகண்ர் யடரிந்து யகமள்நபில்ன. இவ்பமறு கூறுபடமல் அ 

யனணக்கநிம் கடம குன இனந்டயடன்று என பிமடினேம் 

கனடயபிக்கூமது. ன் இவ்பமறு யகழ்ந்டது  ன்று சயந்டயத்டல் ம். 

இபர்கள் னெபனம் யடமக்கத்டயககத டயக உள்நபன தமர் ன்று 

யடரிந்துயகமண்டினந்டமல் அபர்கள் பமக ணமயதினக்கும். 

அடமற்மன் இனபன் அபர்கனந அயந்துயகமள்நச் யசய்தபில்ன.  

 ஆமல், டயனபமளெனப் யமறுத்டணட்டில் யனனண கபறு. 

யடமக்கத்டயககத அபர் டயகனேள்ந குனமடனச் சயபயத் 

கடயதிமபிட்மல் அபனனத அனணச்சு பமழ்க்னக ீண்டினக்கும்;  

உகத்டயற்கு டயனபமசகம் கயனத்டயமது. கப அப்ர். சுந்டர்ர். 

ீகண்ர் னடயகதமர்க்குத் டன்ன இன்மயன்று 

அயந்துயகமள்ளும் பமய்ப்னத்டமட யனணமன் டயனபமடளெனப் 

யமறுத்டணட்டில் உக அந்ட பமய்ப்னத் டந்துபிட்மன்.  

 அடுத்து. ‘சயபன்  தமனும் கடயன் கமண்க‘  ன் யடமர் 

அடிகநமரின் பமற்யல் என டயனப்னனணதணமக அனணந்துள்நது. 

யனம் கல்பிதமநனம் அனணச்சனணமக இனக்கயன் எனபர் 

டம்னணப்ப்ற்யத என உதர்பம கனத்துக் யகமண்டினத்டயல் டபறு 

என்றும் இல்ன. இந்த்த் டற்கமடம் அகப எனயதகபண்டித கமம் 

பந்துபிட்து. அது னற்யலும் எனயந்டமன்யத் டயனபமசகம் கடமன் 

பனயதில்ன. சுர்பிட்யரினேம் பிநக்கு அனஞய்ப்கமகயன் 

கத்டயல் டயடீயன்று அடயகப் ிகமசத்துன் ரிந்துபிட்டு 
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அனஞபதுகம அடிகநமரின் டற்கமடம் இறுடயதமகப் தன்ட் 

இம் இதுபமகும். ‘கனஞதின் யனனணனதக் கண்கன்‘ ன்றும். 

‘ஆட் யகமண்னநின்‘ ன்றுண கூறுகயன் அடிகநமர், 

இவ்பிண்டிற்கும் இனகத ‘சயபய தமனும் கடயன்‘ ன்று 

கூறுபது சற்றுப் னதுனணதமக உள்நது. ‘டம்னனத ஆமய்ச்சயதின் 

னடின‘ ன்று கூறுபதுகம ‘தமனும் கடயன்‘ ன் யசமற்கள் 

அனணந்துள்ந.  

 ‘அபனநமக அபன்டமள் பஞங்கய‘ ன்றும் ‘டமக பந்யடது 

உள்நம் னகுந்டனநி அடிகதற்கு அனள் யசய்டமன்‘ ன்றுண கசுகயன் 

எபர், இந்ட இத்டயல்  ‘சயபய தமனும் கடயன்‘ ன்று கசுபது 

சரிதம? ன் பிமனப ளப்ிக்யகமண்டு சயந்டயப்டயல் டபறு 

இல்ன. எக டன்னணனேனத பற்யினகத என்ன எனபர் 

கடர்ந்யடடுக்கும் கமதுடமன் ‘கடயன்‘ ன் யசமல் 

யமனத்டனனடமகும். அப்டிதமமல் அடிகநமர் இந்ட னடினக்கு 

பனபடற்கு கமஞம் தமது? னபிதில் கசபடி டீண்டித எனபன 

என ணிடன் ன்றும், துபியதன்றும், சரர்கநின் டனபன் ன்றும் 

னடிள யசய்பனட பிட்டுபிட்டுச் சயபன் ற் னடிளக்கு பந்த்து 

கடயன் ன் யசமல்யன் உண்னணப் யமனநமகும்.    

 டயகனேள்ந குனபின் கூர்னணதம மர்னப டம்கணல் ட்ளன் 

அனணச்சர். ல்மபற்னனேம் இனந்து அடிதமமக ணமப் கமகயமர். 

குனபினுனத மர்னப டுபடற்கு னன்னும் அனணச்சர் 
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குடயனதியனந்து குனனப கமக்னக பனபடற்கும் இனப்ட் 

எனசய பிமடிகநில் யகழ்ந்டனடத்டமன் ‘தமனும் கடயன்‘ ன் 

யடமர் அயளறுத்துகயது. குனபின் மர்னப ட்ளன் அனணச்சரின் 

‘தமன்‘ அனயதப்கமகயது. மர்னப டுபடற்கு சயபிமடிகநின் 

னன்ர்த் கடமன்யத யசமற்கள் இனப. இங்கு இறுடயதமக ‘தமனும் 

கடயன்‘ ன்டயலுள்ந ‘தமன்‘ அனஞதப்கமகும் பிநக்கு 

சுர்பிட்யரிகயன் டன்னணக்கு எப்ம டற்கமடம் ஆகும். 

 அப்டிதமமல் டயனபமசகத்டயல் தம ன்யசமல் 

பிங்கநில் பந்துள்நகட ன் தம் யதமதணமகட ஆகும். 

‘மககதம டபம் யசய்கடன்‘ (டயனபமச : 38 – 10). ‘மமர் ன் உள்நணமர்‘ 

(டயனபமச : 10 – 2) ன்கமன் இங்கநில் பனம் தமனுக்கும், தமன் 

கடயன் ன் இத்டயல்பனம் தமனுக்கும் உள்ந கபற்றுனண கல் 

கமன்டமகும். ‘தமனும் கடயன்‘ ன்டயலுள்ந ‘தமன்‘ டற்கமடத்டயல் 

பினநந்டடமகும். ின்ர்க் கமட்ப்ட்டுள்ந தமன் 

சுட்டுப்யமனநநபில் யன்து. இடன ணத்டயல் 

யகமண்டுடமன்கமலும் அடிகநமர் ‘மன் யகட் பமமடித் யடள்கநஞம் 

யகமட்மகணம‘ (டயனபமச : 11-18) ன்று ின்ர்ப் மடினேள்நமர்.   

 குபனநக் கண்ஞி கூன் கமண்க      

 அபளும் டமனும் உக கமண்க  (64 – 65) 

 டயனப்யனந்துனதில் அடிகநமர் கண்து துபிக் 

ககமத்டயயனந்ட என குனனபத்டமன். ஆமல் அபர் அனள் 
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யற்றுபிட் கமஞத்டமல் இத்துளக் ககமத்துள் ணனந்து 

இனக்கயன் இனபன் படினப அபமல் கமஞ னடிகயது. 

இல்மபிட்மல் என துபினதப் மர்த்து ‘குபனநக் கண்ஞி கூன்‘ 

ன்று யசமல்பது யமனத்டணற்டமகயபிடும். அனள்படிபம 

அன்னனேம் அத்டனும் ிரிதமணல் இனக்கயன் யனனத இந்ட 

இண்டு அடிகநில் கூயனேள்நமர். 

 ணஆந்டப் னங்கல் அதுகப      

  கன ணமனகயயன் கடமன்யத்       

  டயனத்டகு ணயன்எநி டயனசடயனச பிரித     

  ம்னப் ந்டன பமள்அள இரித     

  யபந்துதர்க் ககமன ணமத்டன கப்     

  ீடுனயல் கடமன்ய பமள்எநி ணயநி     

  ந்டம் ிபிதில் ககமம் ணயகுத்து     

  னசு யந்து ணமப்யனம் கனனஞதின் னனங்கயப்  

  னப்னன அஞ்சய கமந்டள் கமட்      

  ஞ்சம இன்னள் தண்துநி யகமள்நச்     

  யசஞ்சுர் யபள்நம் டயனசடயனச யடபிட், பன உக்  

  ககடக் குட்ம் னகத ஏங்கய       

  இனனச் சணதத்து எனகய்த் கடரின    

  ீர்னச டபன யடுங்கண் ணமன்கஞம்    

  டபப்யன பமதினப் னகயத் டநர்யபமடும்    
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  அபப்யனந்ட டமம் ீங்கமது அனசந்ட    

  ஆதின பமப் கரிதமற்று அகபதின்    

  மய்ந்துளந்து இன்ப் யனஞ்சுனய யகமனயத்துச்   

  சுனயத்து ம்ந்டம் ணமக்கனயமனது அனத்து இடித்து  

  ஊளழ் ஏங்கயத ங்கள்       

  இனபின ணமணம் கபர் யத்து ளந்து    

  உனப அனள்ீர் எட்ம அனபனச்      

  சந்டயன் பமன்சயன கட்டி ணட்டுஅபிழ்     

  யபயணர்க் குநபமய் ககமய யனஅகயல்    

  ணமப்னனகக்  கனகசர் பண்டுனக் குநத்டயன்   

  ணீக்யகமந கணன்கணல் ணகயழ்டயன் கமக்கய    

  அனச்சன பதலுள் அன்ன பித்டயட்டுத்    

  யடமண் உனபர் ஆத் டந்ட      

  அண்த்து அனம்யல் கணகன் பமழ்க   (69-95) 

 இந்ட அரிதமயல் 66ஆம் அடினடல் 95ஆம் அடினடித உள்ந 

குடய னற்று உனபகம் ன்று யசமல்ப்டும். 

 சமடமஞ உக இன்ங்கனநப்கமல் அல்மணல் இனபது 

அனள் ன்னும் கமந்டப் யனங்கக ீனண் கணகணமகய, 

ஜமமசயரித படிபயணடுத்துத் டயனப்யனந்துன ன்னும் ணனதில் 

டங்கயற்று. கணகம் இடி இடிப்துகமன் யனங்குமல் ம்னண பனக 

ன்று அனனத்டது. கணகம் ணனனத்துநினதப் யய்பது கம இந்ட 
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ஜமமசயரிதன் ஆகயத கணகம், ல்கபறு அனண் யணமனயகனநனேம், 

அனட்யசதல்கனநனேம் யபநிப்டுத்டயற்று. கணகம் சயடயத துநிகள் 

டயண்டு, யரித ஆமகப் யனகுபதுகம டயனப்யனந்துனதில் 

ஜம குனபின் அனண் யணமனயகள், அனட்யசதல்கள் ஜம ஆமகப் 

யனக்யகடுத்டது. ஆறு, கடமன்யத இத்டயல் அல்மணல் ீண் தூம் 

ஏடிச்யசன்று ல்கபறு குனயகனநனேம் ள்நங்கனநனேம் யப்னகயது. 

அகடகமன்று குனபிிம் இனந்து னப்ட் ஜம ஆறு, மம 

க்கங்கநிலுனள்ந அடிதபர்கநின் உள்நங்கநில் மய்ந்து அபர்கள் 

ணத்துள்நினக்கும் ஆறுபனகக் குற்ங்கள்ன்னும் குனயகனந 

யப்ிற்று. அறுபனகச் சணதத்கடமனம் அவ்பபர் சணதங்கநினூடு 

ஜமத்னடத் கடடி அனந்டர். அது கமல் ீமக னடிந்டனணதின் 

அச் சணதபமடயகள் ன்னும் ணமக்ஞம் யஞ்சம் ணறுகய யனகுனந்து 

யன்று பிட்து. ஜமப் கரிதமற்யல் தன் துய்த்ட யரிகதமர் 

அனந்ட கமந்டத்னடக் கண்டு அடிதபர்கள் பனயமடு ன் 

பதயல் அன்ன ன்னும் பினடனத பித்டய, அடயயனந்து சயபகமகம் 

ன்னும் தினப் யற்றுய்னேணமறு டயனப்யனந்துனதில் கடமன்யத 

குனபமகயத கணகம் அனள் சுந்டது ன்க.  

 டயனப்யனந்துனதில் ணமி படிபியனந்ட குனன் 

டயனபமடளெனக்கு அனள்யசய்து, ஜமமந்டப் யனங் கயல் 

னெழ்குணமறு யசய்டமன். அவ் ஆந்டப் யனங்கல், டயனபமடளெரின் 

உள்நத்னட யனத்து அபனத் டன்பதம் ஆக்கயக்யகமண்டு, அபது 
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டயனபமய் இடழ்கள் பனயதமக, டயனபமசகம் ன்னும் ஜமப் கமமகப் 

யனகயற்று. ங்ககம கடமன்யத ஆறு கமட தூத்டயற்கு அப்மலும் 

திர்கனந பினநபிப்துகம, ஆதிம் ஆண்டுகட்கு னன்ம் 

டயனபமடளெர் டயனபமய்பனயப் யனக்குற் டயனபமசகம் ன்னும் ஆறு, 

உகயன ஆன்ணயகப் திர் டனனக்க உடபிற்று; உடளகயது; உடளம்.   

 டிப்ட் எனபனனத பமழ்க்னகதில் ங்ககம யகழ்ந்ட என 

யகழ்ச்சயனத இத்துனஞ யரித உனபணமக்கய க்கமத்டயற்கும் 

எத்துபனம்டி மடித யனனண டயனபமடளெற்கக உரிதடமகும்.  

 கனப்ஞக் கச்னசக் களள் பமழ்க      

 அனந்டபர்க்கு அனளும் ஆடய பமழ்க      

 அச்சம் டபிர்த்ட கசபகன் பமழ்க       

 யச்சலும் ஈர்த்து ஆட்யகமள்கபமன் பமழ்க     

 சூழ்இனந் துன்ந் துனப்கமன் பமழ்க     

  ய்டயர்க்கு ஆர் அனது அநிப்கமன் பமழ்க   

  கூர்இனள் கூத்யடமடு குிப்கமன் பமழ்க    

  டயர்க்கு டயல்ம் இனபன் பமழ்க     

  கமடர்க்கு ய்ப்ிில் னபப்ன பமழ்க   (96-105) 

 மம்னண இனதில் சுற்யதபனும், ற்பம் யசய்கபமர்க்கு 

அனள் சுப்பனும், உதிர்கநின் அச்சத்னடப் கமக்குபனும், ல்மக் 

கமத்தும் உதிர்கனநத் டன்மல் ஈர்த்து ஆட்யகமள்பனும், 

ிப்யடுத்ட உதிர்கள் அனத்னடனேம் சூழ்ந்டயனக்கும் துன்ங்கனநத் 
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துனப்பனும், டன்ன த்டய ஆட்டுபர்களுக்கு அணயழ்டத்னடத் 

டனபனும், ள்நினநில் ட்ம் தில்பனும், உணமகடபிதின் 

கமடனும், அந்யதர்க்கு அந்யதணமய் இனப்பனும், டன்மல் பினம்ி 

அன்ன யசய்பமர்க்கு கசணயடயதமக உள்நபனும் ஆகயத யனணமன் 

பமழ்க. 

 துனஞதமக யற்பன் எனபீமக இனந்டக்கமல் ம்தக்கும் 

ன் கனத்னடச் ‘கசபகன்‘ ன் யசமல்மல் பிநக்கயமர். 

துன்த்னடப் கமக்குடல் கபறு, துனத்டல் கபறு. அறுடயதமக, 

ணீண்டும் துன்ம் கடமன்மணல் இனக்குணமறு யசய்பனடத் ‘துனத்டல்‘ 

ன் யசமல்மல் பிநக்கயமர். ின்னம் ‘யடமளடனக துன்ம் 

துனப்மய் கமற்ய‘ (டயனபமச 4-131) ன்று மடினேள்நமர். 

 ‘டயமர்க்கு டயல் ம் இனபன் பமழ்க‘ ன்னும் யடமர் 

சயந்டயக்கற்மது. டயர் ன்து டன்ன மமணல் எதுங்கய 

யற்பனக் குயக்கும். பின யகடுத்துப் ிப்ன அறுத்டனத் டன்ன 

மடி பந்கடமர்க்குச் யசய்னேம் இனபன், டன்ன யமதுணமகக் 

கனடய மமணல் எதுங்கய யற்கமர்க்குத் டமனும் யமதுணமக 

இனக்கயன்மன். இனபனப் யமறுத்டணட்டில் அபன் ணமட்டு 

அன்னயகமள்நமணல் டயமக பமழ்கயன்பர்களுக்கும் அபர்கள் 

பமழ்க்னகக்கு கபண்டிதபற்ன பீமம்சம்கம இனபன் 

டனகயமன். 
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 டம்னணப் ற்யயற்கும் பினத்யடமர்ன அறுத்து 

வ்பமற்மனும் படீுகற்ன அனதகபண்டும் ன்று 

யனக்கயன்பர்கள், இனபன் டயனபடிகனநச் சஞம் அனடல்டபி 

கபறு பனயகத இல்ன ன்து இபற்யயனந்து யப்ட்து.  

 ச்சுஅள ஆட்டித ம்ன் கமன்ய      

 ிச்சு னண யத யரிகதமன் கமற்ய     

 ீற்யமடு கடமற் பல்கமன் கமற்ய, மல்டயனச    

 ப் மஅய்க் கயப் கயமஅய்      

 யற் யஇீச்          

 யசமல்டங் கந்ட யடமல்கமன்    (106-111) 

 மம்னண அஞிந்டயனப்துன் னகதில் னபத்து ஆட்டுபக 

பஞக்கம். சமசரி ணிடனப்கமல் அல்மணல் அனணச்சுத் யடமனயல் 

னண்டினந்ட ன்ன எக பிமடிதில் யன்மல் கன்ன யகமண்டு 

அனத்னடனேம் துந்ட ித்டமக ஆக்கயதபக கமற்ய. 

இக்கனத்னடப் ின்னம் ‘ிச்சன் ஆக்கயமய் யரித அன்னக்கு 

உரிதன் ஆக்கயமய்‘ (டயனபமச 5-96) ன்றும்; ‘யனந்துனதமன் 

ிச்கசற்ய பமம பனயதனநி‘ (டயனபமச 8-2) ன்றும்; ‘ித்யடன்ன 

ற்றும்‘ (டயனபமச 47-6) ன்றும்; ‘ித்டன் ன்யன உகபர் 

மடினேள்நனண அயதற்மடமம். இனதன்ன னடயர்ந்ட யனதில் 

கபறு டயலும் மட்ணயல்மணல் ந்கனம் அந்ட அனுபத்டயல் 

டயனநத்டயனத்டயன் உகபர் சயர் அபர்கனநக் களட் ித்து 
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யதபர் ன்று கூயர். அயபிற்குனந்ட சயர் இபர்கனநப் 

னத்டயதம் ன்று னயத்துனத்டர். அடிகநமர் கமது இவ்பமறு ர் 

கசயதனடப் ‘ித்டன் ன்யன உகபர் கர்பகடமர் கமஞம் 

இதுககநரீ்‘ (டயனபமக 26-4) ன்றும்; ‘மபர் ம்டம்னண ஆர்ப் ஆர்ப்‘ 

(டயனபமச 9-7ளே ன்றும் மடினேள்நனண கமஞமம். 

 டயனீற்றுக் ககமத்துன் குனபமக ளந்டனந பல்பக 

கமற்ய. 

 இப்ிஞ்சத்டயின இதங்கயதல் யமனட்கனநப் னத்து 

உளணமறு யசய்தும், யனதிதல் யமனட்கனநப் னத்து அனப 

உதினன் இனப்ினும் இதங்கமணல் எக இத்டயல் 

யனயறுணமறுனபத்தும், உதிற் சப்யமனள்கநமகயத ணண், கல் 

னடயதபற்னப் னத்தும் பனபன் சயபக ன்க. இபன் யசமல் 

ஆகளம், யமனநமகளம் இனப்ினும் அச்யசமல், அடமல் 

குயக்கப்டும் யமனள் ன் இண்னனேம் கந்ட 

னனணதமபமகளம் உள்நமன் ன்க.  

 உள்நத்து உஞர்ச்சயதில் யகமள்நளம் மஅன்    

 கண்னடல் னமல் கமட்சயனேம் இல்கமன்     

 பிண்னடல் னடம் யபநிப் பகுத்கடமன்.   (112-114) 

 ணிடனுக்கு அயள. உஞர்ள ன் இண்டு யனம் துனஞகள் 

உண்டு. அயள ன்து னெனநதின்மற் ட்து. உஞர்ள ன் 
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உள்நத்டயன்மற்ட்து. யமனநின் டன்னணகனந ஆமய்ந்து அடன் 

இதல்னக் கண்யபது அயபின் யசதமகும். ஆமல் யமனநின் 

இதல்ன ஆமத னற்மணல் அப்யமனநின்கண் ஈடுட்டு 

உஞர்பிமல் என்ய அடனத் டன்னுட் டுத்டயக் யகமள்பது 

உள்நத்டயன் யசதமகும். யமனக்குப் னத்கட யன்று யடமனயற்டுபது 

அயள. இவ் அயள ஆமய்ச்சயதில் ‘மன் ஆய்கயன்கன்‘ ன்து 

அடிப்னதில் யன்க டீனம். இடன் ணறுடனதமக உஞர்ச்சயப் 

யனக்கயல் மன் ன்து அனயந்கட பிடுகயது. இதுகனடயகத ம் 

னன்கமர் ‘இன அயள‘ ன்று கூமணல் ‘இன உஞர்ள‘ ன்க 

கூயர். அயபமய்பிற்கு அப்மற்ட்பன் இனபயன்து 

ம்னன்கமர்கள் துஞிமகும். 

 இக்கனத்னட ஏநள ற்றுக்யகமண் அடிகநமர், 

உஞர்பிமற்கூ இனபன னளபதுணமக உள்நத்துள் யகமண்டுப 

னடிதமது ன் கனத்னட ‘உஞர்ச்சயதில் யகமள்நளம் மஅன்‘ ன்று 

கூயனேள்நமர். 

 டணயழ் யணமனயதில் உஞர்ள, உஞர்ச்சய ன் இண்டு யசமற்கள் 

உள்ந. சய, டமகம், சயம் னடயதனப உஞர்ச்சயகள் ன்க 

யசமல்ப்டும். இனபன்ணமட்டுக் யகமண்டுள்ந க்டய, டனபன் 

அல்து டனபிணமட்டுக் யகமண்டுள்ந கமடல் ன் இண்டும் 

உஞர்ள ன்க யசமல்ப்டும். அடிகநமர் ‘உள்நத்து உஞர்ச்சயதில்‘ 

ன்று யசமல்லும்கமது உஞர்னபத் டபிர்த்து உஞர்ச்சயனதகத 
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குயப்ிடுகயமர் ன்னட அயடல் ம். உஞர்ச்சய ணத்டயன் உள்ளும், 

உஞர்ள சயத்டத்டயன் உள்ளும் கடமன்றும் ன்க. உள்நத்டயல் (சயத்டத்டயல்) 

இன உஞர்ள கடமன்யன் ‘க்கய பனதில் டுகபமன்‘ ஆகயத 

இனபன் அவ்ளஞர்பின் அகப்டுடல் எனடன. அடிகநமர் ‘உள்நத்து 

உஞர்ச்சயதில்‘ ன்று கூயமர் ன்மலும் அபர் உள்நம் ன் 

யசமல்மல் குயப்து ணத்னடகத ஆகும்.  

 இனபனப்ற்யக் கூறும்யமளது யமய, னன் களுக்கு 

அப்மற்ட்பன் ன்று கூறும் ணன ண்டுயடமட்க இந்மட்டில் 

இனந்துபனகயது. ‘கண்னடல் னமல்‘ ன்று அடிகநமர் கூயதது 

ம்யமயகனநனேம் குயப்கடனும் கண்னஞத் டிகத டுத்து பிடந்து 

கூயதனணக்கு என கமஞம் உண்டு. னத யமயகள் யன்று ற்றும் 

யமயகநமக இனக்க, கண்ணட்டும் யசன்று ற்றும் யமயதமகளள்நது. 

கண்ஞமகயத யமயக்குக் கமட்சயகத குஞணமகும். யசன்று ற்றும் 

யமயதமகக் கண்ஞினந்தும் அக்கமட்சயதில் னப்மடபன் இனபன் 

ன்மர். 

 கனொனயக் கமத்டயல் டயண்னணனேனத ணண்டம் அடுத்டடுத்து 

யணன்னணனேனத ீர், டீ, பநி ன் மன்கு னடங்களும் ஆகமதத்டயம் 

யசன்று அங்கயபிடுகயன். ணறுடினேம் னப்னக் கமத்டயல் அவ் 

ஆகமதத்டயல் இனந்கட னத மன்கு னடங்களும் யபநிப்ட்டுத் 

யடமனயற்டுகயன் இதல்ன ‘பிண்னடல் னடம் யபநிப் பகுத்கடமன்‘ 

ன்று கூயமர். 
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 னபில் மற்ம் கமன்று உதர்ந்து ங்கும்     

 எனயளஅ யனந்து கணபித யனனண     

  இன்றுக்கு நிபந்து அனநி      

  அனயடனம் ஆக்னக எனயதச்யசய்ட எண்யமனள்  (115-118) 

 டயனப்யனந்துனதில் குனந்டணத்டடிதில் குனபமய் 

ளந்டனநிதபர் த்டனகதபர்; அபர் ன் யசய்டமர்; ன்பற்ன 

இந்ட மன்கு அடிகநிலும் பிநக்குகயன்மர். ணர் ன் என்று என 

குயப்ிட் படிளன் ங்ககம ஏரித்டயல் ணர்ந்டயனந்டமலும் 

அடனுனத ணஞம் யடுந் தூத்டயற்கு அப்மலும் 

பசீயக்யகமண்டினக்கும். இந்ட மற்ம் ணரின் ப்குடயதியனந்து 

யபநிப்டுகயன்து ன்று யசமல் னடிதமது. அந்ட ணஞம் தூத்கட 

யற்பர்கனநனேம் டன்மல் ஈர்க்கச் யசய்பது கம,குனந்ட ணயனயல் 

இனந்ட குனபிிணயனந்து யபநிப்ட் அனகள் குடயனதின்கணல் 

பந்ட ஏர் அனணச்சன இளத்துக்யகமண்து. ணஞத்டமல் 

ஈர்க்கப்ட்பர்கள் ணரிம் யசல்பதுகம அனணச்சர் குனபிம் 

பந்டமர். இந்ட அநபில் என உபனண யன்றுபி, ணர் யசய்த 

னடிதமட என யசதனக் குன யசய்கயமர் ன்கயமர் அடிகநமர். 

ணரின் ணஞம் பனயப்கமக்கனுக்கு நிடமகக் கயனப்துகம 

குனபின் அனள் அனகள் டணக்கு நிடமகக் கயனத்டது ன்கயமர். 

ணஞத்னடப் ப்னம் ணர்கமல் அனனநப் ப்னம் குனபமபர் 

டம்மல் பந்ட அனணச்சரின் ணமி தமக்னகக்கு இதல்மக உள்ந 
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குற்ங்கனந எக பிமடிதில் கமக்கயமர் ன்கயமர். ‘எனயதச் யசய்ட 

எண்யமனள்‘ ன்று அஃயனஞ பமய்ப்மட்டில் கூயதனணதின், 

அடிகநமர் குனனபப்ற்ய இங்கக கசபில்ன; அபரிணயனந்து 

னப்ட் அனள் அனகனநகத ‘எண் யமனள்‘ ன்று 

குயப்ிடுகயன்மர். அந்ட எண் யமனநின் அனகக யசன்ளன் 

அடிகநமரின் தமக்னக ணமசுகள் அகப ீங்கய ன்கயமர். ‘தமக்னக 

எனயதச்யசய்ட‘ ன்று அடிகநமர் கூயதனணதின், அடற்கு னன்ர் சு 

கஞங்ககநமடு கூடிதினந்ட தமக்னக எனயந்து இப்யமளது டய 

கஞங்களுன் கூடித தமக்னகதமக ணமற்ப்ட்து ன்லுணமம்.  

 இன்று க்கு நிபந்து இனந்டன் கமற்ய    

 அநிடனம் ஆக்னக யசய்கடமன் கமற்ய     

 ஊற்றுஇனந்து உள்நம் கநிப்கமன் கமற்ய   (119-121) 

 ணரின் ணஞம் குயப்ிட் என ல்ன அநகப பி யற்கும். 

ஆமல் இக் குனபின் அனநனகள் ங்கும் எனயப யனந்துள்நது 

ன்கயமர். இவ் அனள் அனகனநத் டமங்கயத அந்டக் குனமடர் 

ஈடினஞதற்பர் ன்மலும், உஞர்ளகளுக்கு அப்மற்ட்பர் 

ன்மலும் இன்று ன் கண்யஞடயக நிடமக பந்துகடமன்ய அனள் 

யசய்டமர் ன்கயமர். அபனனத அனள் அனகள் ங்கும் 

பிதமித்துள்ந ன்னட ‘எனயளஅ யனந்ட எனப கமற்ய‘ 

(டயனபமச 4-215) ன்றுண கூயனேள்நமர். 
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 குனமடனக் கண்ளன் உள்நம் ணட்டுணன்ய உல் னளபதும் 

உனகயற்று ன்று கூறுகயமர். உலும் உனகயத சயப்ன டயனபமசகம் 

னளபடயலும் ப் இங்கநில் ணீண்டும் ணீண்டும் கூயனேள்நமர். 

இந்ட உம்ன ன்னகடமல் கமர்த்ட உம்மக அல்மணல் அன்க 

படிபமகச் யசய்துபிட்மர். அடமற்மன் உம்ன னளபடயலும் இந் 

யகயனச்சய கடமன்யற்று ன்று டம் அனுபத்னட டுத்து 

பிநக்குகயன்மர். 

 உள்நத்டயனுள்கந டங்கயதினக்குண குன, இனதனுபத்டமல் 

ற்டும் உள்நக்கநிப்ன (ஆந்ட ஆனுபம்) அனளுகயன்பர் 

ன்கயமர். 

 ஆற்ம இன்ம் அர்ந்துஅன யசய்தப்     

 கமற்ம ஆக்னகனதப் யமறுத்டல் னககன்    

 ணகடக் குபமஅல் ணமணஞிப் ிக்கம்      

 ணயன்எநி யகமண் யமன்எநி டயகனத்      

 டயனசனகன் யசன்று கடடிர்க்கு எநித்தும்  (122-126) 

 டயனப்யனந்துனதில் ஜமமசயரிதரின் டயனபனனநப் 

யற்ின்ர் கயனத்ட இன்த்னட ஆற்ம இன்ம் ன்மர். அடமபது 

டமம் ற்றுக் யகமள்ளுகயன் அநபிற்கு கணற்ட்டு அன அனதமய் 

பிரினேம் இன் பமரிடய ன்மர். ‘கமற்ம ஆக்னகனதப் யமறுத்டல் 

னககன்‘ ன்து ணயகளம் ஆழ்ந்து சயந்டயத்துப் யமனள்யகமள்ந 

கபண்டித குடயதமகும். கமற்ம ஆக்னக ன்து ‘அந்ட இன்த்னடத் 
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டமங்கனடிதமட உம்ன‘ ன்டமகும். கதமக யயதில் யசல்பர்களுக்கு 

இத்டனகத சூழ்யன ற்டுபதுண்டு. இடமககத குனபமக 

இனப்பர் சரின் ண, உல் க்குபம் கண்டு அடுத்ட டினதப் 

கமடயப்மர்.  சணதங்கநில் னனத ல்பின கமஞணமக ணப் 

க்குபம் ற்ட்டுபிட்மலும் உல் க்குபம் அடற்கு இனஞதமக 

அனணபடயல்ன. ணமி குனணமர்கள் சரின் உற்க்குபத்டயற்கு 

ற் அடுத்ட டினதக் கமட்டுபர். ஆமல் இங்கு குனபமக பந்டபர் 

இனபக ஆடயன் எக பிமடிதில் அனணச்சன அடிதமமக 

ணமற்யதகடமடு அல்மணல் ஆற்ம இன்த்னட அனநிமர். 

இப்யமளது அடிகநமரின் ணமி உல் இடனத் டமங்கமணல் 

எடிந்டயனக்ககபண்டும். அனநிதபர் இனபன் ஆடமல் உம்ன 

எடிதபில்ன. ஆமலும் உல் ற்றுக்யகமள்நக்கூடித அநபிலும் 

ணங்குக்கும் கணற்ட்டு அந்ட ஆந்டம் கயனத்டனணதின் 

இவ்ளம்ன வ்பமறு அடன ற்றுத் டமங்கய யற்கயயடன்னட 

ன்மல் யசமல் னடிதபில்ன ன்கயமர் அடிகநமர்.  

 ணகட ணஞினேண ணமஞிக்க ணஞினேம் இண்டு குபிதல்கநமக 

என்றுக்யகமன்று அஞித்கட இனப்துகம சுனண யனனத 

ிமட்டினேம் யசவ்யபமநி டயகளம் யனணமனும் உள்நர் ன்க. 

இபர்கநிம் கடமன்யத எநி ணயன்னப்கமன்று ந்து பிரிதளம் 

மன்கு னகங்களுனேனத டயனசனகன் கடடிச்யசன்மமக, அபனுக்குப் 

னப்மணல் எநித்துக் யகமண்மன் ன்க. இவ்படிதில் சயபப்னம், 
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ச்னசனேம் ஆகயத யங்கனநனேனத சயபசக்டயதின் எநி ல்மத் 

டயனசகநிலும் யசன்று பளம் ிணன் கமஞனடிதபில்ன ன்மர். 

ிணன உள்கநனேள்ந டிணங்கனந இனபமககப யனப்து 

கபறு: இனபின் அனதமநம் ன்று யனப்து கபறு. 

குடுணயத்கடபன (கமநத்டயமடன) ஆகணம் டிக்கமட டயண்ஞமர் 

கற்சயதமககபம, சயபயங்கணமககபம கமஞகபம, கனடகபம இல்ன. ன் 

னள அன்ிற்கும் மத்டயணம என யமனநமககப கனதுகயமர். 

ஆமல் ஆகண பல்லுமகயத சயபககமசரிதமர் 

சயபயங்கத்டயனகணினத இனபின் அனதமநம் ன்று 

கனதுகயமக டபி, டயண்ஞமனப்கமக் கனடபில்ன. 

சயபககமசரிதமனக்கும் அன்ன இனந்டகடனும் அது ஆகண பனயச் 

யசல்லும் அன்மகும். இனபக கபில் கூயனேம் ஆகணபனய யற்கும் 

சயபககமசரிதமர், டயண்ஞமர் யசய்டது டபறு ன்று கனடயமகடபி 

அடன ற்றுக யகமள்நபில்ன. ஆகண ரீடயதில் ககமதில்கட்டி 

குனளக்கயற்கு மள்குயத்ட ல்பணன்ின் ககமதியல் னகமணல், 

னசமர் அன்மல்கட்டித ணக்ககமதியல் குடினக னனந்டமன் 

இனபன் ன்தும் இனடகத கமட்டுகயது. இந்ட அடிகளுக்கு 

உனகூறுகபமர் னசப ஆகணங்கள் டபி னத மஞ்சமத்டயம், 

னபகமசம், தமணநம், பமணம் னடயத ஆகணங்கனந டுத்துக் 

கூறுபர். இவ்பனயச் யசல்கபமர் ஆண் படிபின் ன்றும், 

யண்படிபிள் ன்றுண கனடயக் கமண்கட அன்ய அபர்களும் 

இனபன அயதணமட்மர்கள். இவ்பமறு ஆகணங்கனநச் னசப 
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ஆகணங்கள், னத ஆகணங்கள் ன்று ிரிபின யசய்து உன 

பகுப்து னசபர்களுக்கு ணகயழ்ச்சய டமம்; ஆமல் ணஞிபமசகரின் 

கனத்துன் இது இனசனேணம ன்து சயந்டயக்கற்மது.  

 ‘னிளஅ கமக்கய‘ ன்று யடமங்கய ‘யண்யஞ எநித்தும்‘ 

ன்பனதிலுள்ந யடமர்களுக்குச் சரிதம யமனள் 

பிநங்கபில்ன. ஏநள உத்கடசணம யமனனநக் கரகன 

டந்துள்கநன்.  

 என்றுக்யகமன்று யரிதும் ணமறுமடுனத கபட பனயட் 

பனயமட்டு னனனதனேம், ஆகண பனயட் பனயமட்டு னனனதனேம் 

அடுத்டடுத்துக் கூறுகயமர் அடிகநமர். கபடபனய பனயமட்டில் 

டயனக்ககமதிகம, களட் டிணங்ககநம, அிகக ஆமடனககநம 

துளம் இல்ன. இனப்த்யடமனபனக தமகங்கள் கசப் ட் 

ன்மலும் அனப அனத்தும் அக்கயிதில் ஆகுடய யசமரிடனகத 

கசும். உயடங்களுக்கு பனம்யமளது அனப அனத்தும் 

அயளபனய யன்று ிணத்னட ஆமய்பனடகத கணற்யகமண். 

ஆகணபனய பனயமடு இடற்கு னற்யலும் ணமறுட்டு, டயனக்ககமதில், 

டிணங்கள் ஆகயதபற்ன அனணத்து அிககம் னடயத யசய்பனட 

பிரிபமகப் கசும். டிணங்கள் னபத்து பனயடுகபமர் னசப, னபஞப 

ஆகணங்கநின் அடிப்னதில் ஆடனனப னபத்து பனயடுபர். சமக்ட 

ஆகணங்கள்பனய பனயடுகபமர் யண்டனனப னபத்து பனயடுபர். 

இபற்ன பிரிபமகக் கூயத அடிகநமர் கபடபனயச் யசல்பர், 
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ஆகணபனயச் யசல்பர் ஆகயத அனபர்க்கும் இனபன் அப்மற்ட்டு 

யற்கயன்மன் ன்க கூறுகயன்மய யனக்கத் கடமன்றுகயது. 

 இப்ந்துட் இந்டயதமபின் யடன்ககமடிதிலுள்ந 

டணயனகத்டயககத ல்மதிம் ஆண்டுகட்கு னன்ர் 

சயபம்ந்டனனத னசபசணதம் கடமன்ய பநர்ந்டது ன்ர். அப் 

னங்கமத்டயககத இங்கு கடமன்ய னசபம், கமஷ்ணீம், கமநம் 

னடயத இங்கநில் பிதகடமடு இன்று ஈமக் ன்று 

அனனக்கப்டும் சுகணரிதமபிலும், யடன் அயணரிக்கமபிலும் ல்கபறு 

ணமறுமடுகளுன் பிற்று ன்றுண கூறுபர். இந்டயதமனபப் 

யமறுத்டணட்டில் அடிகநமர் இப்குடயதில் கூறுண ல்கபறு 

சணதப்ிரிளகள் இனந்துபந்ட. அனப னனகத னசபம், னபஞபம், 

னபடயகம், சமக்டம் னடயத யயகநமம். இந்யயகநிற் யசல்பர்கள் 

னளனடற் யமனனநப் ல்கபறு யதரிட்டுக் கூயனும் அபன 

அனபடற்குரித பனயகள் ன்று சயபற்னத் கடர்ந்து டுத்து 

னனப்டுத்டயக் கூயர். அபற்யல் கூப்யற் பனயதில் யசன்மல் 

டமம்கனதும் களட்யமனனநக் கமஞமம் ன்று ம்ிர்; கூயர். 

இவ்பனயகநில் யசல்கபமர் சய பனயனனகனநப் ின்ற்யச் சய 

கனணகனநச் யசய்துபிட்டு அதுகப கமதும் ன்று கனதுகயன்பர்கள். 

இவ்பனயகள் அனத்தும் உண்னணப் யமனனந அயத உடபணமட்ம 

ன்கயமர் அடிகநமர். இவ்பனயகள் அனத்டயலும் ‘அன்ன‘ ங்கும் 

இம்ய பில்ன. ின்ர் என மயல் அடிகநமக ‘அன்ிமல் 
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அடிகதன் ஆபிகதமடு ஆக்னக ஆந்டணமய்க்சயந்து உனக, ன்ம் 

அல்கம இன்னள் டந்டமய்‘ (டயனபமச 22-2) ன்று மடுகயமர். கணக 

கூப்ட் ணமர்க்கங்கநில் அன்னக்கு னடயம் டமனண அயதப்டும்; 

அடமககத இனபன் அபர்கநிம் இனந்து எநித்துக்யகமள்கயமன் 

ன்கயமர் அடிகநமர்.  

 ........................................ கசண்பதின்       

 ம்னன் யசபிடுத்து அனபன யடமறும்கமய்த்   

 துற்னப துந்ட யபற்றுஉதிர் ஆக்னக     

 அனம்டபர் கமட்சயனேள் டயனந்ட எநித்தும்     

 ண்க தில்யடமறும் இன்க தில்யடமறும்    

 எநிக்கும் கசமனக் கண்ம்    (135-141) 

 உம்கமடு ிந்டடமகயத ம்னன்கனநத் டம்னணபிட்டு 

யபகுதூம் யசல்லுணமறு அனுப்ிபிட்டு (அக்கய), யரித 

ணனதிித்துச் யசன்று உஞள னடயதபற்னத் துத்டமல் 

லும்னந்கடமலுணமகயத தமக்னககதமடு அனந்டபத்னட 

கணற்யகமள்ளுகயன்பர்கநின் ன, அகக்கமட்சயனேள் அகப்மமதிமன் 

ன்க. ந்ட என்னனேம் குத்துக் கமண்கட அயபின் யசதமகும். 

ஆடமல் ல்மபற்னனேம் கனடய, னேக்டய, அனுணமம் ன் 

அநனபகநமல் ஆமதப்னகுந்ட அயள, இனபன் இல்னயதன்று 

சயகமனம் ின்ர் பநர்ந்ட யனதில் உண்டு ன்றும் யசமல்த் 

யடமங்குகயது. இந்ட இண்டு யனதிலும் உள்ந அந்ட அயளக்கு 
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ட்மடபமய் எநித்து யன்மன் ன்க. இந்மட்பர், அயபின் 

துனஞயகமண்டு இனபன அயத னடிதமயடன்றும் ஏநள 

அபனுனத இதல்னகனந அயபிமல் ஆமய்ந்து யசமல்மகணனும் 

அபனக் கமஞகபம, அனுபிக்ககபம இதமது ன்றும் கூயர். 

அயபின் இந்டக் குனமட்ன அயந்ட ம்ணபர் அனட எதுக்கய பிட்டு 

உஞர்பின் னெகண அபன அனுபிக்க னடினேம் ன்றும் அந்ட 

உஞர்பிற்கு ஆடமணமதினப்து அன்ன ன்றும் கூயர். 

 கணக கூப்யற் ல்கபறு ணக்களுக்கும், ல்கபறு யனதில் 

உள்நபர்களுக்கும், ல்கபறு பமழ்க்னக னனனத 

கணற்யகமண்பர்களுக்கும் அகப்மணல் எநித்துயன் கள்பன 

இன்று டம்கண்யஞடயக கண்னடக் கூறுகயமர். ினனத 

பமழ்க்னகனனற்ய கணக கூயத அடிகநமர் இப்யமளது 

டம்னனத பமழ்க்னகனதத் டயனம்ிப் மர்க்கயமர். இதுபன 

இனபனக பமழ்க்னகதில் அபர் ஈடுட்டினந்டமர். ஆணமத்டயத குத்டயல் 

கடமன்யதபமகயத அபர், யனம் கல்பி ககள்பிகநில் 

சயடயனந்டகடமடு, டம் குத்டயற்கு ற் அனணச்சுப்டபிக்கு கபண்டித 

அயனபனேம் யற்று இனந்டமர். யடமக்கத்டயல் சரினத, கயரினத ன்று 

யசமல்ப்டும் ணமர்க்கங்கனநப் ின்ற்ய சயபனனச னடயத 

யசய்டயனத்டல் கபண்டும். அப்யமளது இனக் கமட்சய அபனக்குக் 

கயட்பில்ன. இடனகத ‘ண்க தில்யடமறும் எநிக்கும் கசமன்‘ 

ன்மர். அடுத்டடிதமக பமழ்க்னகதில் இண்மம் கட்த்டயல் 
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ணமயனம் க்டன் ஆகயத பகுஞ மண்டிதனுக்கு அனணச்சுத் யடமனயல் 

னண் கமத்டயல் ணக்கள் யடமண்டும் யசய்டமர். இனனேஞர்கபமடு இத் 

யடமண்டு யசய்ட கமத்டயலும் இனக்கமட்சய கயனக்கபில்ன 

ன்னட ‘இன்க தில்யடமறும் எநிக்கும் கசமன்‘ ன்மர்.  

 136ஆம் அடினடல் 140 ஆம் அடிபன யசமல்ப் யற்பர்கள் 

டம்னதற்சயதின் தனப் யற்யனப்ினும் இனக்கமட்சயனதப் 

யற்யனக்கபில்ன ன்கயமர். ஆமல் இத்துனஞப்கர்களுனத 

னதற்சயக்கும் அப்மற் ட்டு எநித்து யன் எனபனக இப்யமளது 

ஊக் கண்கநமககத மர்க்கும் கயனத்டற்கரித பமய்ப்னக் 

கயட்டிதடமகயன் ‘கண்ம்‘ ன்மர். 

 ‘கண்ம்‘ ன்து டன்னணப் ன்னண பின ஆகும். ‘சயபன்  

தமனும் கடயன்‘ (62) ன்று டன்னண எனனண பமய்ப்மட்மல் 

னன்ர்க் கூயதபர், இப்யமளது ‘கண்ம்‘ ன்று கூறுபடன் 

கமக்கம் ன்? அடிகநமர் குடயனதில் இனந்து இங்கய குனபின் 

அனகக யசல்லும் யமளது தற்றுக்கஞக்கமபர்கள் சற்றுத் தூத்டயல் 

இனந்து இக்கமட்சயனதக் கண்டுயகமண்டினத்டல் கபண்டும். அந்டக் குன 

ணிடபடிபில் இனந்டனணதின் அபர் இனபயன்று தமனம் 

கனடபில்ன. ஆமல் டயனபமடளெர் ணட்டும் அபர் இன்மர் 

ன்னட அயந்து யகமண்மர். ஆககப, ‘தமனும் கடயன்‘ ன்று 

டன்னண எனனண பமய்ப்மட்மல் கூயமர். இங்கக கடறுடல் ன்து 

ணத்துள் யகழ்கயன் யகழ்ச்சயதமகும். ஆமல் ‘கசமனக் கண்ம்‘ 
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ன்று கூறும்கமது னக் கண்கநமல் கண் கமட்சய ஆடயன் டம்னணப் 

கமகப சுற்ய யன்யனந்டபர்களும், அபனக் கண்மர்கள் ஆடயன் 

டன்னணப் ன்னண பமய்ப்மட்மல் ‘கண்ம்‘ ன்று கசுகயன்ர்.  

 ‘கசமன்‘ ன்று இனபனச் யசமல்யதது னற்யலும் 

யமனத்டணமகும். ினனத யமனனந அபர்கள் அயதமணல் 

யபௌபிக் யகமள்கபமனச் கசமன் ன்று யசமல்கயன்கமம். ல்ம 

உதிர்கனநனேம் னத்து, அந்ட உதிர்கநின் ஆழ்ணத்டயன் 

அடிப்குடயனத அபர்கள் அயதமணல் ற்யக்யகமண்மன் ஆடயன் 

அபன் கசமன் ப்ட்மன். கசமது இதல்ன எநிந்து யகமள்ளுடல் 

ஆகும். ஆமல் இந்டச் கசமன் னத கசமர்கனநப் கமல் 

யபநிதில் எநிந்து யகமள்நமணல் உதிர்கநின் அடிணத்டயன் ஆத்டயல் 

னகுந்து ணனந்து யகமண்மன் ஆடயன் ‘எநிக்கும் கசமன்‘ ன்மர். 

கணக கூப்யற்பர்கள் அனபனம் இந்டச் கசமன் உள்கந 

எநிந்து யகமண்டினப்மன் ன்னட அயதமணல் யபநிகத அபனத் 

கடடி அனந்டர். இங்கக, அங்கக ன்று கடடிதனந்டக அன்யத் 

டங்களுக்குள்கந கட ணந்டர். அடமல்டமன் அபன் 

அகப்பில்ன. 

 ஆழ்ணத்டயன் உள்கந எநிக்கும் கசமமதினும் டமன் 

யனத்டகமரிதத்னட னடிப்டற்கமக, டயனபமடளெர் குடயனபமங்கப் 

கமகும் பனயதில், னங் கமஞ யபநிப்ட்டுக் குனபடிளன் 

அணர்ந்து அபன ஆட்யகமண்டுடயனபமசகம் மனபத்டமன். குனபின் 
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குயக்ககமள் அதுபமக இனந்டனணதமல்டமன் அபனக் கண்ளன் 

டயனபமடளெர்க்கு ‘சயபன்  தமனும் கடயன் கமண்க‘ ன்று 

யசமல்னடிந்டது. அத் யடநிபின் கமஞணமககப ‘எநிக்கும் 

கசமனக் கண்ம்‘ ன்மர். 

 ஆர்ணயன் ஆர்ணயன் மள்ணர்ப் ினஞதயல்     

 டமள்டன இடுணயன்         

 கற்றுணயன் சூனணயன் யடமர்ணயன் பிகன்ணயன்    

  ற்றுணயன் ன்பர் ற்றுனற்று எநித்தும்  (142-145) 

 ஆர்ணயன் ன்துனடல் பிகன்ணயன் ன்துனடித உள்ந 

யசமற்கள் ஆனணமகச் சயந்டயக்கப் கபண்டிதனப. இனனுபம் 

னற்மக யனந்டயமளது டற்கமடம் ன்னட அகப இனந்ட 

ஆந்ட ணயகுடயதமல் யசமல்ப் ட் யசமற்கள் இனப. இடன 

கணனமட்டுச் சமன்கமர் இனதனுப னடயர்ச்சயதில் பினநனேம் 

ஆந்ட யபநிப்மடு (Divine Ecstasy) ன்று கூறுபர். னபஞபர் ‘ிகனண‘ 

ன்று கூறுபர். இவ் ஆந்ட கணலீட்டில் யபநிபனம் யசமற்கனந 

ம்னத யனதில்யன்று யமனள் கமண்ல் கடிம். கணக 

கூயத ல்ம யனதில் உள்நபர்களுக்கும் டட்டுப்மணல் எநிக்கும் 

கள்பன் கண்யஞடயக இங்கு அகப்ட்மன் ஆடயன், ல்னதற் 

ஆந்ட கணலீட்மல் ின்பனணமறு கசுகயமர். ணர் ணமனகள் 

யகமண்டு அபன் கமல்கனநப் ிஞினேங்கள்; அபன் ங்கும் 

ஏடிபிமணல் சுற்ய யன்று மதுகமபல் யசய்னேங்கள். இத்டன 
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னதற்சயகனநனேம் ணீ அபன் ளபிபிட்மல் அபனத் யடமர்ந்து 

யசன்று பிமணல் ிடினேங்கள் ன்கயமர் அடிகநமர். இங்ஙம் 

யடமர்ந்து யசல்பர்கனநனேம், டமள் டனநதிட்பர்கனநனேம், சுற்யச் 

சூழ்ந்து யன்பர்கனநனேம், எனபமறு அபனப் ற்யபிட்கமம் ன்று 

யனப்பர்கனநனேம் டயனகக்க னபத்துபிட்டு அபன் எநிந்து 

யகமண்மன் ன்க. ‘மங்கள்‘ அபனப் ற்யபிட்கமம் ன்று 

யனத்டளன் அபன் ணமதணமய் ணனந்து பிடுகயமன்.  

 டன்கர் இகமன் டமகஆ டன்னண      

 ன்கர் அனகதமர் ககட்கபந்து இதம்ி     

 அனகூபி ஆட்யகமண்டு அனநி       

 ணனகதமர் ககமம் கமட்டி அனநமலும்  (146-149) 

 டக்கு எப்னனண இல்மடபமகயத இனபன் ன்ன 

எத்டபர்கள் னம் ககட்கும்டி இதம்ிமன். டன? ‘உன் 

கண்ஞமல் கமஞப்யறுண மனும் இவ்படிதமர் கூட்னம் னகதமர் 

யனப்துகமல் ணமிக் கூட்ம் அல்கமம்; னக்கும் எநித்து 

யன்பன் மக. இன்று ீ கமஞளம், ககட்களம் உன்மல் பந்கடமம்‘ 

ன்று இதம்ிமர். இதுகப டமகதம டன்னண இதம்ி‘ ன் 

யடமரின் பிநக்கணமகும். 

 ‘அனகூபி‘ னடல் ‘அனநலும் பனனேள்ந குடய 

டயனப்யனந்துனதில் யகழ்ந்ட யகழ்ச்சயனதக் கூயதபமறு ஆதிற்று. 

குனபமக பந்டபர் ணனகதமர் ககமத்டயல் இனந்டமர் ன்து சர். 
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‘அனகூபி ஆட்யகமண்னநி‘ ன்டன் யமனள் ன்? என 

பிமடிதில் ஆட்யகமண்னநிதது உண்னண. ஆமல், ப்யமளது 

ஆட்யகமண்னநிததுஉண்னண. ஆமல், ப்யமளது அனகூபி 

அனனத்டமர்? னன்ின் மமடதும், னதுனண ஆதும் ஆகயத என 

கூட்த்னடனேம், குனனபனேம் அனணச்சர் எனபர் கமண்கயமர். ட்மம் 

தற்மண்டில் யனம் சயபக்டமகயத இண்மம் குஞன் ஆட்சயதில் 

அடிதமர் கூட்ங்கனந ஆங்கமங்கக கமண்து ணயகச் சமடமஞ 

யகழ்ச்சயதமகுண. கப, இந்டக் கமட்சயதில் அனணச்சனக்கு பிதப்ன 

என்றும் ற்பில்ன. அப்டிதினக்க இபர்கள் அணர்ந்டயனந்ட 

பனயனதபிட்டு எதுங்கய கணக டம்தஞத்னடத் யடம கபண்டும் 

ன்று அபர் யனத்டயனக்க கபண்டும். அந்ட பிமடிதில்டமன் 

உள்ணத்டயன் ஆனத்டயயனந்து என குல் னப்டுகயது.பமடளெக! 

இங்கக பம! ன்துகமன் யமனநில் அக்குல் உள்நினந்து 

ககட்டினக்க கபண்டும். ணிட ணத்டயல் எகமபனயத் கடமன்றும் ஏர் 

இதல்மகும் இது. அடற்குகணல் அபமல் தஞத்னடத் யடம 

னடிதபில்ன. ஆனஞகமன்று கடமன்யத இக்குல் டயகனேள்ந 

குனபின் அனகூபல் ன்க யனக்கயன்மர் அடிகநமர். 

உண்னணதில் அந்டக் குனமடர் பமய்பிட்டு இபன அனனக்கபில்ன. 

அப்டிதினந்தும் அபரிணயனந்து னப்ட் யடய்பகீ அனகள் 

டயனபமடளெனச் சுற்யபனநத்து, அனகூபன அபனக் 

ககட்குணமறு யசய்கயது. அடமல். அந்டக் குனமடர் டம்னண 

அனகூபி அனனத்டமர் ன்க அடிகநமர் கனதுகயன்மர். னன்ின் 
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யடரிதமட டம்னண, அனணச்சர் ககமத்டயல் யன் டம்னண. துபிகட்கு 

டுகப இனந்ட குனமடர் அனகூபி அனனத்து ஆட்யகமண்மர் ன்று 

யனத்டளன் இந்ட யகழ்ச்சய குனமடரின் ல்னதற் அனநமல் 

யகழ்ந்டது ன்று கனதுகயமர். கபடமன், அனகூபி ஆட்யகமண்டு 

‘அனநி‘ ன்று கூறுகயமர். 

 ‘ன்கர் அனகதமர் ககட்க பந்து இதம்ி‘ ன் யடமன 

அடுத்து ‘அனகூபி ஆட்யகமண்டு அனநி‘ ன் யடமனம் அடன 

அடுத்து ‘ணனகதமர் ககமம் கமட்டி‘ ன் யடமனம் பனகயன். 

யசய்னேள் ஆடயன் னன்ின்மக இனப கூப்டினும், 

இத்யடமர்கனநப் ின்பனம் னனதில் பரினசப் டுத்டகபண்டும். 

‘ணன கதமர் ககமங்கமட்டி‘, ‘அனகூபி ஆட்யகமண்டு அனநி‘, 

‘ன்கமர் அனகதமர் ககட்க இதம்ி‘ ன் னனதில் யடமர்கனந 

அனணக்க கபண்டும். ‘ககட்க‘ ன் யசமல்ன அடுத்துள்ந ‘பந்து‘ 

ன் யசமல் ‘ககமங் கமட்டி‘ ன் யடமரின் ின்ர் கசர்க்கப் 

கபண்டும். இவ்பமறு யமனள் யகமண்மல்டமன் டயனப்யனந்துன 

யகழ்ச்சயனத யசவ்பக அயந்து யகமள்ந னடினேம்.  

 உனநதம அன்ன ன்னஉனக ஏணயட்டு      

 அனகல் டயனதின் ஆர்த்துஆர்த்து ஏங்கயத்    

 டனடடு ணமம பழீ்ந்துனண்டு அயப்     

 ித்டரின் ணதங்கய ணத்டரின் ணடயத்து      

 மட்பர் ணனநளம் ககட்பர் பிதப்ளம்     
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 கனக்கநிறு ற்மத் டப்யனணடத்டயன்     

 ஆற்கன் ஆக அபதபம் சுனபடன      

 ககமல்கடன் யகமண்டு யசய்டன். 

 குனதமட அன்ன கமஞணமக ன்ன ரிதின்     

 பழீ்பித்து ஆங்கு அன்று         

 அனள்யனந் டீதின் அடிகதமம் அடிக்குடில்      

 எனத்டனம் பனமனண எடுக்கயன்      

 டம்னதின் யல்யக் கிக்கு கிக்கு ஆதின் (158-162)       

 இனபிம் கமன ற்றுக்யகமண்டு பந்டபர்கநின் 

னப்னத்னடனேம் டன் னன்னகதமல் ரி ஊட்டிதபனும், இங்கு 

கூடிதினந்ட  அடிதபர்கநின் உம்மகயத குடின அனயத்து எனபனம் 

டப்மணல் கசமடயதில் கக்குணறு யசய்டபனும் ஆகயத இனபன், 

இப்யமளது ன்னப் யமறுத்டபன டக்னகதின் 

யல்யக்கிதமதின் ன்கயமர் அடிகநமர்.  

 ‘டக்னகதில்‘, யல்யக்ிதமதின் ன்னட பமமதணமகக் 

கூறும் உபனணதமகக் யகமள்நமணல் அடிகநமரின் பமற்யற்ககற் 

யமனள் யகமள்ளுடல் ம். அடிகநமனக்கு டயனப்யனந்துனதில் 

அனள் யசய்டபர் ணமி உனளன் இனந்டபக ஆபமர். அபனக் 

கண்ளன் அபர் இனபக ன்னட டமம் யடநிந்து கடயதடமக 

னன்க அடிகள் கூயனேள்நமர். அப்டிதமமல் இந்ட ணமி உயன் 

உள்கந உள்ந யனணமன அபர் கண்டுயகமண்மர் ன்து 
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யடநிபமகயது. அங்னகதில் உள்ந யல்யக்கினத ஆழ்ந்து 

கமண்மர்க்குஇ அடனுனத னத்கடமற்ம்கமக, உள்கந உள்ந 

ம்னணண்ம் னடயதனப ன்கு யடரினேணமப்கமக, ணமி 

குனபின் உள்கந இனந்டபன அடிகநமர் அயந்துயகமண்மர். ஆகயன், 

‘னகதின் யல்யக்கியதக்கு ஆதின்‘ ன்மர்.  

 அங்னக யல்யக் கியதன்று அனபனம் கூறுபதுகமல் 

கூமணல் ‘டக்னக‘ யல்யக்கி ன்று அடிகநமர் கூறுபது என 

தண்ஞித கபறுமட்னக் யகமண்டமகும். யல்யக்கினத 

உள்நங்னகதில் யஞ்சுக்கு கக னபத்து கணயனந்து 

மர்க்கும்யமளது அடன் உள்கநனேள்ந ம்ன ணண்த்னட 

னளபதுணமகக் கமஞ னடிதமது. அகட கினத, ீட்டித னகதில் 

னபத்துக் கமடம்யமளது கமண்பனனத கமட்சயக் ககமஞம் (angle of 

vision) ணமறுடுபடமல் உள்கநனேள்ந ம்ன ணண்த்டயன் யனம் 

குடயனதத் யடநிபமகக் கமஞனடினேம். டயகனேள்ந குனபின் என சய 

அங்க அனதமநங்கனநணட்டும் கண்டுபிட்டு இபர் சயபன் ன்று 

அடிகநமர் கடபில்ன. ீட்டித னகதிலுள்ந கினத உள்ளும்னனம் 

கமடணமப்கம னபிதில் டீட்ஞப்யற் கசபடி யடமங்கய குனபின் 

டயனனடி னடிதத் யடநிபமக அபமல் மர்க்கனடிந்டது ன்க. 

அபனனத மர்னபக் ககமஞம் அடினடி னளபனடனேம் டன்னுள் 

அக்கயதடமடயன் சயபன்  அபமல் கட னடிந்த்டது. 
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 யசமல்லுபது அயகதன் பமனய னனகதம     

 டரிகதன் மகதன் டமன்னச் யசய்டது     

 யடரிகதன் ஆஆ யசத்கடன் அடிகதற்கு     

 அனநிதது அயகதன் னகயனேம் ஆகன்     

 பிளங்கயனேம் எல் கயல்கன்.    (163-167) 

 னன்ர் கூப்ட் இனதனுபப் கமந்டத்டயன் (divine ectasy) 

ணற்யமன குடயதமகும் இது. டணக்கு யகழ்ந்ட இன அனுபத்னட 

வ்பமறு யபநிதிடுபது ன்று யடரிதமணல் டயனகக்கயமர் அடிகநமர். 

‘ன்மல் டமங்க னடிதபில்னகத! இந்ட இன் அனுபத்னட 

னளபதுணமக பிளங்களம் னடிதமணல், பிளம் னடிதமணல் 

டத்டநிக்கயகன். அனணச்சமக பந்ட ன்ன ப்டி இவ்பமறு 

ணமற்யமர் ன்னட அயத னடிதபில்னகத‘ ன்று னம்னகயன் 

அடிகநமர் டம்னண, ‘மகதன்‘ ன்று கூயதடன் கமக்கம் இவ்பநள 

யரித ஆந்டத்னடப் யறுபடற்குத் டமம் த்துனஞத் டகுடயனேம் 

இல்மடபன் ன்னடக் குயப்டமதிற்று. 

 அயள யடமனயற்டுகயன் யனதில் ந்ட என யகழ்ச்சயனதனேம் 

ககமனபதமக டுத்துச் யசமல்னடினேம். அந்ட யகழ்ச்சயதின் மடயப்ன 

அயள அநபில் யல்மணல் அகணத்டயன் ஆனத்டயலுள்ந 

உஞர்ளயனனதத் யடமட்டு பிடுணமதின் இன்றுங்கூ அடன 

னளபதுணமக டுத்துக் கூறுடல் இதமட கமரிதம். அன்யனேம் 

யசமற்கனநஙப் ற்ய ஆய்ந்து கூயத கணல்மட்மர் ணிடர்கநின் 
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சமடமஞ ண்ஞங்கனந யபநிப்டுத்டக்கூ யசமற்கள் சயந்ட 

கனபிதன்று ன்று கூயர். அயபின் பதப்ட் சமடமஞ 

ண்ஞங்கனநக்கூ யபநிப்டுத்தும் ஆற்ல் இல்மட இச்யசமற்கள், 

அகணத்டயன் ஆனத்டயல் கடமன்றும் உஞர்ளகனந யபநிப்டுத்டத் 

டகுடயதற்னப ன்து உறுடய. யசமல்யன் கபந்டமகயத 

ணஞிபமசகர்கூ டம் அனுபத்னட யபநிதினடிதமணல் டம்னனத 

ஆற்மனணனத யபநிதிடுபமர்கம, ‘யசத்கடன்‘ ன்று கூறுகயன்மர். 

 யசளம்டன் மற்கல் டயனனனபித்து      

 உபமகக்கல் ள்ளுீர் உள்அகம் த்தும்     

 பமக்குஇந்ட அனடம் ணதிர்க்கமல் கடமறும்     

 கடக்கயச் யசய்டன் ...............     (168-171) 

ீர்க்கல் யௌர்ஞணய மநில் யமங்குணமப்கமக, மற்கல்கமன் 

இினணதம இன அனுப அனடம் ன்னுள் யமங்கய 

யம்ிபனயந்து ணதிர்க்கமல்கடமறும் யபநிப்ச் யசய்டன்.  

 இப்குடயதில் னளணடய (உபம) மநில் கல் யனகுபனட 

உபனணதமகக் கமட்டிதடயல் என சயப்ன உண்டு. ன்றுகண யம்ி 

அனனளும் கல் உபமமநன்று னன்ன கமஞமட பனகதில் 

அனகள் ணயக்குதர்ந்து னளுபது கண்கூடு. டயனபமடளெனப் 

யமறுத்டணட்டில் ல்கபறு அனுபங்கள் ணத்டயல் யனந்டயனப்ினும் 

யனம்க்டம பகுஞனுக்கு அனணச்சமக இனந்டனணதமலும், 

யசமக்கப் யனணமன அன்மம் பனயட்னணதமலும் இனதன்ன 
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ணத்டயல் அனணடயதமக யனந்து இனந்டது ன்து இதல்கதமகும். 

உபமமநில் ங்ககம னப்ட் சந்டயன் கரகனனேள்ந கயன்ீன 

ஈர்த்துப் யனக்கணனதச் யசய்பதுகமல் டயனபமடளெரின் 

ணத்டயலுள்ந அனணடயதம இனதன்ன, டயனப்யனந்துனதில் 

கடமன்யத குனமடர் ல்ன ணீயப் யனகச் யசய்து அபனகத 

அடனுள் அணயழ்ந்து பிடுணமறு யசய்துபிட்மர். யமங்கயயதளம் கல்ீர் 

னடயத இங்கனநனேம் யசன்று ஆக்கயணயத்டல்கம 

டயனப்யனந்துனதில் யமங்கயயதளந்ட இனதனுபம், ணம் 

ன்னும் இதல்ம டன் இத்னடபிட்டு உல் னளபதும் பி 

ணதிர்க்கமல் கடமறும் யபநிப்மதிற்று ன்க.  

 கமடல் அனுபத்னடக்கூ இன்பிடம் ன்று டுத்துச் 

யசமல்னடிதமடது ன்று கூயர் ம் னன்கமர். அதுகப 

அவ்பமமமல், அனடபிப் ன் ணங்கு கணம்ட் 

இனதனுபத்னட இன்பிடணமய் இனந்டது  டுத்துக்கூல் 

வ்பமறு னடினேம்? இடன யபநிப்டுத்டகப ‘பமக்கயந்ட‘ ன்மர் 

அடிகநமர்.  

 ....................... யகமடிகதன் ஊன்டனன      

 கும்ன கடமறும் மய்உல் அகத்கட      

 கும்னயகமண்டு இன்கடன் மய்த்டய யம்ித    

 அற்னடணம அனட டமனகள்       

 ற்னத் துனநயடமறும் ற்யன் .......   (171-175) 
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 மய்கமன் கனகதமகயத ன்னுனத சனடப் ற்று ணயகுந்ட 

இவ்ளனனேம், இன் அனுபத்கடனப் மய்ச்சய யப்னபடற்கு உரித 

யகமள்கமகக் யகமண்மன். அற்னடம் ன்று யசமல்த்டக்க அந்ட 

இன் அனுபத்னட உம்னனளதும் யனத்டகடமல்மணல் சயறு 

டமனகநமக்கய லும்ின் உள்கநனேம் யசன்று டங்குணமறு யசய்டமன்.   

 இந்ட ந்து அடிகநிலும் இண்டு யசமற்கள் ம் னனத 

கபத்னட ஈர்க்கயன். ‘யம்ித‘ ன் யசமல்லும் ‘ற்யன்‘ ன் 

யசமல்லுகண அனபகநமகும். ‘யப்ித‘ ன்று கூமணல் ‘யம்ித‘ ன்று 

கூயத அடிகநமர், ின்ர் அனது டமனகள் ற்னத் துனநயடமறும் 

‘ய‘ ன்று கூறுபடற்குப் டயமக ‘ற்யன்‘ ன்று ிபின 

பமய்ப்மட்மல் கூயதது ன்?  

 டயனப்யனந்துன யகழ்ச்சய இண்டு யனதில் 

அனணந்டயனத்டன இனப இண்டு யசமற்களும் அயபிக்கயன்கபம 

ன்று யனக்கத் கடமன்றுகயது. மய் உகத்கட இன் அனுபம் 

டமமக யம்ித யன என்று;  ற்னத் துனநகநில் ற்ப்ட் யன 

என்று. குடயனதினந்து இங்கயத பமடளெர் அந்ட இத்டயககத 

குனபிிணயனந்து னப்ட் யடய்பகீ அனகநமல் டமக்கப்யறுகயமர். 

அந்ட பிமடிகத அனணச்சர் ணனந்து, அடிகநமர் ிக்கயமர். இவ்பநப 

தூத்டயல் இனந்துங்கூ அந்ட அனகள் கடமகப் யனகய இபனனத 

உள்நத்டயலும் உயலும் யம்னகயன். இவ்பமறு யம்னபடற்கு, 

குனமடரிணயனந்து னப்ட் யடய்பகீ அனகள் கமஞகணடபிக் 
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குனமடர் கடிதமக இடனச் யசய்தபில்ன. இந்ட யனதில் 

அடிகநமர் ணயகுந்ட ஈடுமட்டுன் அடிகணல் அடினபத்துக் குனமடரிம் 

யசல்கயமர். அபர் டயனனன் யசன்று யற்கயன் அந்ட பிமடிபன இன் 

அனுபம் யனந்து யன்து. இந் யனள உயல் யனந்டயனந்டகட 

டபிக் கடிணம லும்ினுள் தனனனேணமறு இல்ன. இது னடல் 

யனதமகும்.  

 இண்மபது யகழ்ச்சய என கஞகத்டயல் யகழ்ந்து 

னடிந்டடமகும். குனமடர், னன்னறுபலுன் பமடளென பகபற்றுத் 

டம் டயனக்னகதமல் பனடிமர். ன் பிதப்ன! டயனக்னகதமல் 

பனடிததும் ற்னத்துனநயடமறுண கடம என்று னகுந்டனட உஞர்கயமர். 

அத்டனகத ஏர் உஞர்னப அந்ட பிமடிபன பமடளெர் அயந்டகடம, 

உஞர்ந்டகடம இல்ன. அது ன்யபன்று அயள ஆமதத் யடமங்கு 

னன்க, அதுபனத் டம்னள் யம்ிதினந்ட அனட டமனகள் 

இப்யமளது ற்னத்துனநயடமறும் ‘ற்ப்ட்னட‘ உஞர்கயமர். 

னன்ர் உம்ன னளபதும் அனட டமனகள் ‘யம்ி‘ ன்று 

கூயமர். இப்கமது அனட டமனகனந ‘ற்யன்‘ ன்று 

கூறுகயன்மர். குனமடரின் ஸ்ரிசம் டுபடற்குனன்ர் யகழ்ந்டது, 

உல்னளபதும் யம்ித யன; ஸ்ரிசம் ட்ின்ர் யகழ்ந்டது 

லும்ினுள் அனட டமனகள் ற்ப்ட்யன.  



263 
 

 .................................................................. உனகுபது     

 உள்நம் யகமண்டு ஏர் உனச்யசய்டமங்கு க்கு    

 அள்ளூறு ஆக்னக அனணத்டன் .......   (175-177) 

 ணம், சயத்டம், னத்டய, அகங்கமம் ஆகயத அந்டக்கஞங்கள் 

மன்கயலும் உனகுகயன் இதல்ன ணத்டயற்கும், சயத்டத்டயற்கும் உண்டு. 

இந்ட உனகுகயன் இதல்ன, ணத்னடப் யமறுத்டணட்டில் சயயடநகப 

ஆகும். ல்கபறு உஞர்ளகனநத் டன்மல் டமங்கயனேள்ந ணம் உனகத் 

யடமங்கயமலும் என சயயடநகப உனகும். அந்ட உனக்கந் டமனும், 

ீண்டு யனயற்று இனத்டல் இதமட கமரிதம். யனகமதும் 

ஆனணமதுணம உனக்கம், ணத்டயன் அடிதில் உள்ந சயத்டத்டயல் 

(உள்நத்டயல்) ணட்டுகண கடமன்றும். ணத்டயன் அடியனதில் உள்நதும், 

அடகமடு யடமர்னனததுணமகயத உள்நத்னடகத இங்கு அடிகநமர் 

குயப்ிடுகயமர். உனகுகயன் உள்நம், உயன் எகுடயதமக 

உயனுள்கந இனப்டமகும். அந்ட உள்நத்டமககத உல்னளபதும் 

யசய்தப்யற்மல் ப்டி உல் னளபதும் உனகுகணம அப்டிப்ட் 

ஏர் உனகும் ஆக்னகனத (உன) க்கு அனணத்டன் ன்கயமர்.   

 ஆக்னக அனணத்டன் ன்று அடிகநமர் கூறுபது சயந்டயக்க 

டக்கடமகும். அனணத்டல் ன் யசமல் ற்ககப உள்ந 

யமனனநக்யகமண்டு னடயத படிளன் என்னச் யசய்டனகத 

குயக்கும். னெங்கயனனேம் கரற்னனேம்யகமண்டு ந்டல் கமடுபனடப் 

‘ந்டல் அனணத்டமர்‘ ன்று கூறுபதுண்டு. அதுகமத் டயனபமடளெரின் 
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னனத உம்ில் இன அனுபம் ன் கடன் யம்னணமறு யசய்டமர் 

குனமடர். அடுத்து உல் னளதும் யம்ித கடன் ற்னத் 

துனயடமறும் ற்ப்யற்து. கப இந்ட உம்ன னனத 

டன்னணனத இனந்து னடயத டன்னணனதப் யற்து, னனத உம்ினுள் 

ங்ககம என னெனதில் இனந்ட உள்நம் எகமபனய உனகும் டன்னண 

யற்யனந்டது. குனமடர் கட்னமகட அவ் உள்நத்னட டுத்து 

அடனுள் கடன யப்ிமர். அம்ணட்கமடு யல்மணல் அவ் உள்நம் 

டங்கயனேள்ந உம்னத் டமங்கயயற்கும் லும்னகள் அனத்டயலும் இந்ட 

அனட டமனகனந ற்யமர். அடமல் உனகும்உள்நத்டயன் இதல்ன 

உல் னளபதும்ற்ய உனகுபடமதிற்று. கப, னனத உம்ன 

டுத்துச் சய ணமற்ங்கனநச் யசய்ட குனமடர் னளதும் உனகும் 

உம்மக அடன ணமற்யமர். இவ்பநள கனத்துக்கனநனேம் 

யனபக்க ‘ஆக்னக அனணத்டன்‘ ன் அற்னடணம 

யசமற்யமனப் தன்டுத்துகயமர் அடிகநமர். 

 த க்டய தல்கநில் அடயகம் கமஞப்யமட என கனத்டமகும் 

இது. உம்ன லும்ன, கடமல், டனச னடயத உனகும் 

இதல்னப்யமட உறுப்னகள்கூ உள்நத்டயன் டன்னணனதப் யற்று 

உல் னளபதுணமக அனபடிபமக, அன்னப் ினம்மக இடற்கு னன்ர் 

பமழ்ந்டபர் கண்ஞப்ர். உனக்கம் ன்மல் அபனப்கமன் 

உனக்கத்னட யகபண்டும் ன்து அடிகநமரின் பினப்ம். 

இடமககத ‘கண்ஞப்ர் எப்கடமர் அன்ின்னண கண்ின்‘ 
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(டயனபமக 10-4) ன்று ின்னம் மடுகயன்மர். டயனப்யனந்துனதில் 

குனமடரின் டயக இனக்கும்யமளது அடிகநமனக்கும் இந்ட யன 

ற்ட்து. அடனத்டமன், உனகுகயன் உள்நத்டமல் யசய்டதுகமன் 

ஏர் உம்ன இப்யமளது டந்டன் ன்று இங்கக குயப்ிடுகயமர். 

 குனமடர் டயக இனக்கும்யமளது ற்ட் அனுபத்னட 

இதுபன அடிகநமர் கூயமர். இி, அபர் ணனந்துபிட் ிகு 

டணக்கு ற்ட் அனுபத்னடப் ின்பனம் அடிகநில் கசுகயமர். 

 ................................... எள்நித        

 கன்ல் கிகடர் கநிறுக் கனனன     

 ன்னனேம் இனப்து ஆக்கயன், ன்ில்     

 கனனஞ பமன்கடன் கக்க       

 அனயநமடு மஅனது ஆக்கயன்      

 ிணன் ணமல்அயதமப் யற்ய கதமக. 

 கடித்து, சுனபத்து உண்ஞகபண்டித கனம்ினனேம் நிடமக 

உண்டகயன் னத்டயனனேம் எனகச உண்கயன் தமனகம 

ன்ன இங்கக இனத்டயமர். உன் இனந்டபர்கயநல்மம் 

அபகமடுயசல், கனசயதமக அபகமடு கசர்ந்ட ன்ன, 

கனணமஞமக்கமகக் கனடய இங்கககத இனக்குணமறு ஞித்துபிட்டு 

ணனந்டமர் ன்க. 
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 இனபன் கடன்கமன்டமகயத டது ணமப்யனங் கனனஞனத, 

கனதபமமக இனப்ினும், ன் னெம் யபநிப்டுணமறு யசய்டமன். 

அக்கனனஞ அபனத் துடயயசய்னேம் மல்கநமக (டயனபமசகணமக) ன் 

னெம் யபநிப்டுபடற்கமககப ன்ன இங்கக பிட்டுச் யசன்மன் 

கமலும். அங்ஙம் பிட்டுச் யசன்பன் தமர் ன்னடப் னரிந்து 

யகமண்கன். அபன் மன்னகனும் டயனணமலும் கமஞமட 

யற்யகதமமபமன். 

 இதுபன  இங்கநிலும் டம்னண மய் ன்க 

குயப்ிட்டுபந்ட அடிகநமர் இப்யமளது தமன ன்று கூறுபடன் 

கமக்கயணன்? பயத கனம்னனேம் யணன்னணதம கினதனேம் 

எனகச உண்கயன் தமன கம உகயதல் துன்ம், கனனஞதமகயத 

இன்ம் ன் இண்னனேம் சணடயனஷ்டினேன் ற்றுக்யகமள்ளும் 

இதல்னப் யற்றுபிட்மர் ஆடயன் தமன இங்கு உபனணதமதிற்று. 

 குனமடர் டம்னண பிட்டுச்யசன்து, கரினப்ன ன்று கனடயத் 

யடமக்கத்டயல் பனந்டயமலும் ன் கமஞத்டமல் பிட்டுச்யசன்மர் 

ன்னட உள்ளுஞர்ன யடநிபிக்க அடன இங்கக அடிகநமர் 

கூறுகயமர். ‘ன்ில் அனயநமடு கனனஞ பமன்கடன் கக்க மம 

அனது ஆக்கயன்‘ ன்று ணயக பிநக்கணமகளம், அற்னட ணமகளம் 

யசற்கனந அனணக்கயன்மர் அடிகநமர். டயனபமசகம்கமன் ஈடு 

இனஞதற் என ‘மஅனது‘ (இனபனப் ளபதும் அனடம் 

கமன்தும் ஆகயத டயனபமசகம்) கடமன்யற்று ன்மல் அடற்குத் டமம் 
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கமஞம் ன் யனள எனசயயதும் கடமன்மடயனக்க ‘அனயநமடு 

கனனஞ பமன்கடன் கக்க‘ ன்று கூயமர். அபனுனத அனள் 

அனத்துதிர்க்கும் யமதுபமடமகும். டயனபமசகத்னடத் கடமற்றுபித்து 

அடன்னெம் உதிர்கனந உய்பிக்க கபண்டும் ன்று இனபன் 

கனடயமன் ன்டமல் ‘அனயநமடு‘ ன்மர். அந்ட அற்னடம் ன் னெம் 

ன் கடமன்யற்று ன்மல் அது அபன் ன் ணமட்டுக் யகமண் 

கனனஞதிமல் ன்கயமர். 

 அடுத்து, ‘ிணன் ணமல் அயதமப் யற்யகதமன்‘ ன்து சயந்டயக்கத் 

டக்கடமகும். இனபனப்ற்ய த்டனகதம யனனணகனநக் 

கூமம் ினும், ிணன் ணமல் அயதம ன்று இங்குக் கூயதடற்கு 

என கமஞம் உண்டு. அயபமலும் யசல்பத்டமலும் அனத 

னடிதமடபன் ன்து உண்னண. அப்டி இனந்தும் டணக்கு நிடமக 

அபன் அனள் கயட்டிதது ன்கயமர். அவ்பமறு கயட்டிதடற்கு கமஞம் 

அபன் கனனஞகத அன்ய, டம்ணமட்டு இனந்ட அயகபம, யசல்பகணம, 

டகுடயகதம அல் ன்னட அயளறுத்டகப ‘ிணன் ணமல் அயதமப் 

யற்யகதமன்‘ ன்று கூய னடிக்கயமர் அடிகநமர். 

 கஞக்கயல் அங்கம கநளனத அண்த்டயன் படினப 

பிநக்கய, அடினும் யரிதபன் இனபன் ன்று யசமல்யக்யகமண்டு, 

டயன அண்ப்குடய யடமங்குகயது. கண்ஞிற்றும் கனத்டயற்கும் 

அப்மற்ட்டு பிரிந்து யகமண்க யசல்லும் கண்ம், இனபகமடு 

எப்ிடும்கமது அத்துனஞப் யரிதபன் இனபன் ன்கயமர்.  
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 ண்டுயடமட்க டயரினெர்த்டயக்ள் னத்டல் னடயத 

யடமனயல்கனநச் யசய்கயன்ர் ன் கனத்து இந்மட்டில் 

பிதினந்டது. இபர்கள் னெபனனேம் னத்து அபர்களுக்கு உரித 

ஞிகனநச் யசய்னேணமறு ஞிப்பன் சயபயனணமக ன் கனத்து 

அடுத்துப் கசப்டுகயது. 

 சரர்கள் னனசூன ணமிபடிபில் இனந்ட குனனபக் 

கண்ணமத்டயத்டயல் அவ்படிபில் இனப்பர் இனபக ன்று 

கண்டுயகமண்கன் ன்று அடிகநமர் அறுடயதிட்டுச் யசமல்கயன்குடய 

இந்ட அகபயல் இம் யற்றுள்நது. 

 குனபின் டயனபனள் பமடளெனள் மய்ந்ட ின்ர் அபனயப்ி, 

அபர் அனநமககத ‘டயனபமசகம் ன்னுண ணமயனம் ஆமக 

யபநிப்ட்து ன்னட அடிகநமக அடுத்துக் கூறுகயமர். 

 அற்னடணமதும், உக இக்கயதங்கநில் ஈடு இனஞ அற்றுக் 

கமஞப்டுபதுணமகயத என னற்றுனபகத்டயல் ஜம குனபமகயத 

கணகத்டமல் சயபகமகப்தின பினநக்கும் பனக இப்குடயதில் 

கசப்யறுகயது. 

 ணமி படிபியனந்ட குனபமபர் சயபம் யமனகந ன்னட 

உஞர்ந்டடமல் ‘பமழ்க‘ ன்றும், ‘கமற்ய‘ ன்றுண பனயடுபதும் 

இப்குடயதிமகும். 
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