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இந்டயதம எண 

ழடமணம பனய டயமபயக் 

கயயஸ்டப மழ 

ன் டணண ணொடயத ஆய்வுக் கண்டுயடிப்வ 

இந்ண ணடத் டவபர்கள் ணற்ணம் 

இந்ண ணட அயஜர்கநயவழத 

யவ மட்டிதவடக் கமட்டும் 

வீடிழதம 

ழமசயமயதர் மக்ர் ணௌ. ளடய்பமதகம் அபர்கநயன்  

‘பயபயணதம் டயணக்குள் வசப சயத்டமந்டம் எப்மய்வு’ ணேம் மக்ர் ட் ஆமய்ச்சய ணெணன் ணரண, 

டணவண ஆடரம், அவத்ணகச் வசப சயத்டமந்ட ஆமய்ச்சய யணபத்டயல், இந்ண சணத 

ணமடயடயகள் ணற்ணம் ல்கவக் கனகங்கநயன் வசப சயத்டமந்டத் ணவ அயஜர்கள் என்ணகூடி, 

பயபமடம் த்டயர். கமஞ்ளசன் டபத்டயண குன்க்குடி அடிகநமர் டவவணதயல், 1986 டிசம்ர் 

6,7 ழடடயகநயல் மக்ர் ளடய்பமதகம் அபர்கவந அவனத்ண, அவத்ணகச் வசப சயத்டமந்ட 

ஆமய்ச்சய யணபத்டயல் பயபமடம் த்டயர்.  பயபமடத்டயல் மக்ர் ளடய்பமதகம் அபர்கள், 

டயமபய பனயமட்வ அடிப்வதமகக் ளகமண் வயவந வணதணமகக் ளகமண்டு ணந்டழட 

டயணக்குள். டயணக்குவந அடிப்வதமகக் ளகமண்டு ணந்டழட வசபம், வபஞபம் ன்ணேம் 

க்டய இதக்கம்.  ழப வசபம், வபஞபம் ப்டும் ‘இந்ண ணடம்’ ன்ண, ழடமணம பனய 

டயமபயக் கயயஸ்டபக் கயவநகழந ன்பற்வ யவ மட்டிமர். 

டணவண ஆடரத்டயல் வளற் ஆய்பங்க யகழ்ச்சயகள் வீடிழதம ளசய்தப்ட்டுள்ந.  

பயணம்ணொகயன்பர்கள் அடற்கம ளடமவகவத ளசணௗத்டய, ளற்ணக் ளகமள்நமம். 
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ணௌன்ணேவ  

இ பயடுடவணம் ஆன்ணரக பயடுடவணம் 

கவுநயன் ளபநயப்மடும் கட்வநணம் 

ளணம்மன்வணதயம இந்டயதமயன் ணடம் ‘இந்ண ணடம்’ ணேம்ழமண, இந்டயதமவப, “ழடமணம பனய 

டயமபயக் கயயஸ்டப மடு” ன்ண பமற்யல் ப்டி ளமணந்ணம்? 

இடற்கு பயவ கமஞ ழபண்டுளணயல் ‘இந்ண ணடம்’ ன்மல் ன் ன்வடப் ணொமயந்ண ளகமள்பண 

ணயகவும் அடிப்வதம என்மகும்.   

ளமணபமக, 

‘இந்ண ’ 

‘இந்டயத ணடங்கள் ’ 

‘இந்ணத்ணபம் ’ 

‘இந்ண ணடம் ’ 

ன்ளல்மம் ளசமல்ப்டுகயன்ழப, இவப அவத்ணம் என்ம?  ழபண ழபமவபதம?  

ன்வடப் ணொமயந்ண ளகமள்ணம்ழமணடமன், உண்வணதம இந்டயத சணத பமற்வ அயத 

ணௌடிணம். 

இண எணணொணயணக்க, 

இந்டயதமபயல் “கயயஸ்டபம்” ன்ண ளசமன்மழ, அண  

‘சரமயதக் கயயஸ்டபத்வடணம்’  

‘ழமப்யத பனய இந்டயதக் கயயஸ்டபத்வடணம்டமம்’  

குயக்கும் ன்ண ளமணபம யவ. 
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ஆமல், “ணொயட ழடமணம பனய டயமபயக் கயயஸ்டபம்” ன்மல் ன் ன்வட அயதமட 

யவதயல், இந்டயதமபயன் சணத பமற்வணம் டயமபயமயன் ஆன்ணரக பமற்வணம் ணொமயந்ண 

ளகமள்பண ணயகணயகக் கடிம். 

ணொமயந்ண ளகமள்படயல் சயக்கல் ற்டும்ழமண, ணயட உவுகநயணௗம் சயக்கல் ற்டுபண இதல்ழ.   

‘கவுள் அவபணக்கும் உமயதபர்’ 

ன்ண உண்வணதமக இணந்டழமடயணௗம், ணடங்கநயன் ளதமல் ணயடவப் யநவுடுத்டய, 

அடிவணப்டுத்ணபண கமந்ழடமணம் வளணம் யகழ்ச்சயதமய் இணக்கயண.  ழப, ணயடவ 

ணடத்டயன் ளதமல் அடிவணப்டுத்ணம் சக்டயகநயணயணந்ணம் யநவுடுத்ணம் சக்டயகநயணயணந்ணம் 

சணௌடமதத்வட ணரட்க ழபண்டிதண உண்வணதம இவ ஞயதமநர்கநயன் கவணதமகும். 

ளணய்ப்ளமணள் என்ழ : 

எழ கவுவநழத ளபவ்ழபண ளணமனயகநயல் ளபவ்ழபண ளதர்கநயல் ணயடர் கண்டு 

ழமற்யணள்நடமல் சணதங்கள் பமக இணந்டயடிணேம் உண்வணதயல் அவப கூணம் ளணய்ப்ளமணள் 

என்ழ ன்வட அண்வணக்கம ஆமய்ச்சயகள் ளடநயவுடுத்ணகயன். 

டயணக்குவநணம், பயபயணதத்வடணம், வசபசயத்டமந்டத்வடணம் எப்யட்டு ஆமய்ச்சய ளசய்ட மக்ர் 

ணௌ. ளடய்பமதகம் அபர்கள், அடிப்வதயல் அவப எழ கவுவந ளபவ்ழபண ளதர்கநயல் 

பயநக்கயணள்நவணவத இக்கயத, டத்ணப, பமற்ண ஆடமங்கணன் டுத்ணக்கமட்டுகயமர். 

டயமபய பனயமட்வ அடிப்வதமகக் ளகமண் பயபயணதத்வட வணதணமகக் ளகமண்டு 

ணந்டழட டயணக்குள் ன்ணம் டயணக்குவந அடிப்வதமகக் ளகமண்டு பநர்ந்டழட வசபம், 

வபஞபம் ன்ணேம்  ‘இந்ண ணடம்’ ன்ண ஆமய்ச்சய அடிப்வதயல் யவமட்டிணள்நமர். 

ஆமல், யற்கமத்டயல் இச்சணதங்கள் ஆமயதமயன் சமடய ற்த்டமழ்வுக் ளகமள்வகக்கு 

அடிவணப்டுத்டப்ட்டமல் இந்டயதணம் அடிவணத்டவநக்கு உட்டுத்டப்ட்டுள்நர். ழப 

இன்வத இந்ண ணடணௌம்,  இந்டயதணம் அடிவணத்டவநதயணணந்ண பயடுபயக்கப்  ழபண்டிதண 

கமத்டயன் கட்மதணமக உள்நண. இந்டயதமயன் ஆன்ணரக பயடுடவக்குப் மடு ழபண்டிதண 

இவ ஞயதமநமயன் இன்யதவணதமட கவணதமக இணக்கயன்ண. 

பயடுடவப் ஞய 
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இவ ஞயதமநர்கணக்குக் கவுநமல் ளகமடுக்கப்டும் கட்வநகணம் ஞயகணம் ளபவ்ழபண 

ழகமஞங்கநயல் அவணபண இதல்ழ. 

அவ்பவகதயல் மக்ர் ணௌ. ளடய்பமதகம் அபர்கணக்குக் கவுள் ளகமடுத்ட கட்வந, இ 

பயடுடவழதமடு கூடித ஆன்ணரக பயடுடவப் ஞய ஆகும். 

1979இல்,  

“டணயழ் இம் அல்ண டயமபய இத்டயற்குப்  ணொத்ணதயர் ளகமடுக்கப் ழமகயன்ழன்.  இவடக் கூய 

அயபயக்கும் கணபயதமக ர தன்டுபமய், உழ இவட ணடய வபத்ணக்ளகமள்”  

ன்ண மக்ர் ளடய்பமதகத்டயம் கவுள் ளடநயபமகழப டம் டயட்த்வட ளபநயப்டுத்டயணள்நமர்.  

கவுநயன் ளபநயப்மட்வணம் டமயசத்வடணம் அப்டிழத அபர் ணடய வபத்ணள்நடமல் 

இன்வக்கும் அபற்வ ணத்ணணபயல் கமஞமம். 

டயமபய இ பயடுடவ ன்ண மக்ர் ளடய்பமதகம் அபர்கணக்கு அநயக்கப்ட் கவுநயன் 

டயட்பட்ணம ளபநயப்மடு ன்டமல், டயமபயர்கநயன் ஆன்ணரக பயடுடவப் ஞயதயல்  அபர் 

ளடமர்ந்ண ஈடுட்டு பணகயன்மர்.  டயமபயர்கநயன் உதமயத ஆன்ணரகச் சயந்டவகவநத் டன்மல் 

இதன் அநவு உகுக்கு ளபநயக்கமட்டி பணகயன்மர்.  

டயமபயமயன் ழணம சயந்டவகவநத் ளடள்நத் ளடநயபமகக் கமட்டும் னவணதம டணயழ் 

ணெல்கணள் என்ண டயணக்குள்.  இண டயமபயச் சயந்டவகநயன் அடிப்வதயல் ணந்ட ழடமணம 

பனய டயமபயக் கயயஸ்டப ணெழ ன்வட, ணௌடன் ணௌடல் ஆமய்ச்சய அடிப்வதயல் பயநக்கயக் 

கமட்டிணள்நமர் மக்ர் ளடய்பமதகம் ன்வட ஆமய்ச்சய உகம் அயணம்.  

டயணக்குள் ஆமய்ச்சய 

இந்ட ஆமய்ச்சயதயன் ளடமக்கக் கமங்கநயல், ‘டயணபள்ணபவப் ழமய் கயயஸ்டபர்’ ன்ண 

ளசமல்ணௗகயமழ, ன்ண கூய, எண வத்டயதக்கமவப் மர்ப்ண ழமல் அபவப் மர்த்ட 

மர்வபகள் , .....  

ஆமல், கவுணக்கமக- உண்வணக்கமகப் ழமமடும் அபர், இவதணநமல் ழணணௗம் ழணணௗம்  

ணெல்கவந ணடய இன்வக்கு, ‘டயணக்குள் எண ழடமணம பனய டயமபயக் கயயஸ்டப ணெழ’ 

ன்வடப் ல்கவக் கனக  ஆமய்ச்சயதமநர்கழந ற்ணக் ளகமள்ணம் யவக்கு, கவுள் அபவ 

பனய த்டய பணகயன்மர். 
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இவட, டயணக்குள் ணரண மக்ர் ட்த்டயற்கம ஆய்வு ளசய்ட டய.சு. சத்டயதம் ன்பர், டணண 

யச்.டி. ஆய்ழபட்டில் ளடநயபமகக் குயப்யடுகயமர்.  அண யன்பணணமண : 

‘கயயத்டப சணத ஆய்பயல் ணௌ. ளடய்பமதகம் ணயகுடயதம ஆய்வு ணெல்கவநப் வத்டபமகக் 

கமஞப்டுகயன்மர்.  இபர்,  டம் சணதணம கயயத்ணப சணதத்டயன் பயபயணதக் ழகமட்மடுகழந 

டயணக்குணக்கு உட்கயக்வக ன்ணேம் கணத்வட யவயணத்ணபமர் ழமன்ண,  டம் ஆய்வப 

அவணத்ணக் ளகமண்டு உள்நமர்.  இந்ணெற்மண்டின் ளடமக்கத்டயல் டயணக்குநயன் உட்கயக்வக 

வசபசயத்டமந்டழண ன்ண ணந்ட ஆய்வுப்ழமக்கு, இன்வத கமகட்த்டயல் கயயத்டபழண குநயன் 

உட்கயக்வக ன் கணத்ணப் ழமக்வகப் ளற்ண ணௌடிந்ணள்நண’. 

( டய.சு. சத்டயதம்,  இணடமம் ணெற்மண்டில் டயணக்குள் ஆமய்ச்சயதயன் பநர்ச்சய,  1979, க். 192-

193 ) 

இந்ண ணடம் - ஆமய்ச்சய: 

இவ்பமழ, இந்ண ணடம் ன்ண ஆமயதர்கணக்கு உமயதண அன்ண; அண ஆமயதச் சயந்டவதயன் 

உணபமக்கம் அல், டயமபய பனயமட்வ அடிப்வதமகக் ளகமண் வயவந 

அடிப்வதமகக் ளகமண்ழட வசபம், வபஞபம் ன்ணேம்  ‘இந்ண ணடம்’.  ஆமயதமயன் சமடய 

ற்த்டமழ்வுக் ளகமள்வகக்கும் ‘இந்ண ணடம்’ ப்டும் உண்வணதம வசப, வபஞபக் 

ளகமள்வகக்கும் ந்டத் ளடமர்ணொம் இல்வ. இந்ண ணடம் ன்ழட ழடமணம பனய டயமபயக் 

கயயஸ்டபழண ன்வட, ஆமய்ச்சய அடிப்வதயல் ணௌடன் ணௌடல் டுத்ணக் கமட்டிதபர் மக்ர் ணௌ. 

ளடய்பமதகம்.  

இந்ட ஆய்வுகவநக் குயத்ண ஆசயதபயதல் இதக்கும மக்ர் ய. மன் சமணௌழபல் 

யன்பணணமண கூணகயமர் :  

’இவ்பமழ  வசப  சணதத்டயற்குள்  ணொகுந்ட  ணற்ளமண கயயத்ணபக் ழகமட்மமக ‘டயமயத்ணபக் 

ழகமட்மட்வ’க் ( ழ்ண்ய்ண்ற்ஹ் ) குயப்யமம். கயயத்டபம் எழ கவுவந ண்ன்ண 

ழகமஞத்டயல் டயமயழதக ண்ர்த்டயதமகக் கண்ண.  டந்வட, ணகன், ணத  ஆபய  ன்  ண்ன்ண  

யவகநமகத் டயமயத்ணபக் ழகமட்மடு அவணந்ணள்நண.  இந்டச் சயந்டவ கய.ய. இண்மம் 

ணெற்மண்டிற்குப் யன் வசபத்டயல் ஆனணமக ழபணன்த் ளடமங்கயதண. 

டந்வடபனயச் சணௌடமதணம ணௐடச்  சணௌடமதத்டயணணந்ண கயயத்டபம் ழடமன்யதடமல் ளடமக்க  

யவதயல்  டமய்த்ளடய்ப  பனயமட்டிற்கு அங்கு  அடயக  இணயல்மணல் இணந்டண.  டயமயத்ணபக் 

ழகமட்மட்டில் டந்வடணம், ணகணேம் ஆண்கநமகழப   அவணந்டர்.  ணத ஆபய ஆஞம, ளண்ஞம 
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ன்ண ளடநயபமக அங்கு பவதணக்கப்பயல்வ. கய.ய. 2-ஆம் ணெற்மண்டிற்குப் யன்ர் 

டயமயத்ணபக் ழகமட்மடு வசபத்டயல் ணொகுந்டழமண சயபளணணமன் டந்வடதமகவும், ணௌணகப் ளணணமன் 

வணந்டமகவும் கணடப்டும் யவ ழடமன்யதண.  

கயயத்டபத் டயமயத்ணபக் ழகமட்மட்டின் ளபநயப்மழ இந்ட ழசமணமஸ்கந்ட படிபங்கணம், 

அம்வணதப்ன் குணன் ழகமட்மடு ன்ணம் ளடள்நத் ளடநயவு. ளடமக்கக் கமத்டயல் ணௌணகக் 

கவுணக்குத் டந்வட இல்வ ன்ணம் இங்கு சுட்த்டக்கண.  டயமயத்ணபக் ழகமட்மடு வசப 

சணதத்டயல் ற்டுத்டயணள்ந மடயப்ணொகள் குயத்ண ணௌடன்ணௌடமக பயமயபமக ஆய்வு ளசய்ட ளணவண 

ணௌவபர் ணௌ.ளடய்பமதகம், ணௌவபர் ழடபகம ஆகயழதமவச் சமணம்’. 

- ( மக்ர் ய. மன் சமணௌழபல், டணயனகம் பந்ட ணொயட ழடமணம,  க்.58-60) . 

ணத்டயல் யவமட்டிதவண : 

டயணக்குள் எண ழடமணம பனய டயமபயக் கயயஸ்டப ணெல் ன்ணன்,  வசபம்,  வபஞபம்  

ப்டும்  இந்ண  ணடழண ழடமணம பனய டயமபயக் கயயஸ்டபக் கயவநகழந ன்ண மக்ர் 

அபர்கள், டணண யச்.டி. ஆய்பயல் யவமட்டிதடமல் டணயனகத்டயல் ளணம் ப்ணொ ற்ட்ண.  

ழப, கமஞ்ளசன் டபத்டயண. குன்க்குடி அடிகநமர் டவவணதயல், இந்ண சணத ணமடயடயகள் 

ணற்ணம் ல்கவக் கனகங்கநயன் வசப சயத்டமந்டத் ணவ அயஜர்கள் என்ணகூடி மக்ர் 

ளடய்பமதகம் அபர்கவந அவனத்ண, தமபயன் ணெணன் ணரண பயபமடம் த்டயர்.  பயபமடத்டயல் 

மக்ர் ணௌ. ளடய்பமதகம் அபர்கள், டயமபய பனயமட்வ அடிப்வதமகக் ளகமண் 

வயவந அடிப்வதமகக் ளகமண்டு ணந்டழட டயணக்குள்.  டயணக்குவந அடிப்வதமகக் 

ளகமண்டு ணந்டழட வசபம், வபஞபம் ப்டும் க்டய இதக்கம்.  ழப வசபம், வபஞபம் 

ன்ணேம் ‘இந்ண ணடம்’ ன்ண ழடமணம பனய டயமபயக் கயயஸ்டபழண ன்பற்வ யவ 

மட்டிமர். 

டணவண ஆடரத்டயல் வளற் ஆய்பங்க யகழ்ச்சயகள் வீடிழதம ளசய்தப்ட்டுள்ந.  

ழபண்டுழபமர் அபற்யற்கம ளடமவகவதச் ளசணௗத்டயப் ளற்ணக் ளகமள்நமம். 

 இந்டயதமபயல் கய.ய. ணௌடல் ணெற்மண்டிணணந்ண பநர்ந்ட ழடமணம பனய டயமபயக் கயயஸ்டபம் கய.ய. 

9ஆம் ணெற்மண்டிணணந்ண ஆமயதமல் அடிவணப்டுத்டப்ட்டு 
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உள்நவட அபர் டம் ஆய்பயல் கண்மர்.  இந்டயதர்கணம், ழடமணம பனய டயமபயக் கயயஸ்டபணமகயத 

இந்ண ணடணௌம் இன்ண பவ அடிவணத்டவநதயணணப்டமல், ம் இந்டயதர்கள் ஆன்ணரக பயடுடவ 

ள, மக்ர் அபர்கள் ழமம ழபண்டிதடமதயற்ண.  தமணன்?....... 

டயமபயர்கணக்கு டயம - ழடமணம பனய டயமபயக் கயயஸ்டபத்டயற்கு  டயம  சங்கணத்ழடமடு  

ளடமர்ந்ண   பனயகநயல் ழமமட்ம் த்டயமர்.   

இவடப் ற்யத பயபங்கள்  

‘சங்கமச்சமமயதமணக்கு எண சபமல்’  

ணேம் ணெணல் உள்நண.   

பயவநவு.......... 

கயயஸ்ணபயற்கு டயம சயந்டவதமநர்கநயன் சடயதமல் ளசன்வ உதர்ரடயணன்த்டயல் 

பனக்கயஜமக இணந்ட டன் அன்யற்குமயத இவநத ணகவ இனந்டமர்.........  

இணப்யணேம் ழசமர்பவதமணல், ளடமர்ந்ண ல்ளடமண ழமமட்த்வட இவதணநமல் 

ழமமடிக் ளகமண்ழ பணகயமர்.  வ்பநழபம யந்வடகள்,  இனயச்ளசமற்கள், ம்யக்வக 

ணழமகங்கள்,   மடுகள்  ணத்டயதயணௗம்  இந்ட இவ ஞயவதத் ளடமர்ந்ண பல்வணதமகச் ளசய்த 

கவுள் அணள்ணொமயந்ண  பணகயமர். 

டயமபய இ பயடுடவ ன்ண கவுநயன் ளபநயப்மமகவும் கட்வநதமகவும் இணப்டமல், 

ஆன்ணரக பயடுடவக்கு பனய பகுக்கும் ழமக்குன் தயற்சய பகுப்ணொகணம் கணத்டங்குகணம் இந்ண 

சணத, கயயஸ்டப சணத அன்ர்கணக்குத் ளடமர்ந்ண த்டய பணகயன்மர். டயமபய இ பயடுடவ 

ன்ண கவுநயன் கட்வநதமக இணப்டமல், டயமபய இம் ஆன்ணரக பயடுடவ அவதப் 

ழமபண உணடயழத.  

சங்க ணத்ணப் யமணஞர் ணம் டயணந்டவும், இந்டயதமபயணணந்ண சமடய ற்த் டமழ்வுக் ளகமள்வக 

ரங்கவும் எவ்ளபமண ணமடணௌம் இண்மம் ளபள்நயக்கயனவண  

இவு 10.00 ணஞயணௌடல் கமவ 5.00 ணஞயபவ ணௌண இவு யமர்த்டவ மக்ர் அபர்கநமல் 

த்டப்ட்ண. ணௌண இவு யமர்த்டவதயன் தவ 24.05.’04 இல் ந்ட யவவு பயனமபயல் 

கமஞ ணௌடிந்டவட, யன்யவஞப்ணொ I I I பயநக்குகயண. 
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இவ்பமய்வப அடிப்வதமகக் ளகமண்டு ற்ளசய்டயப் ஞய ளசய்படற்கு ற்பமண, “ழடமணம பனய 

டயமபயக் கயயஸ்டபம்” ன் டவப்யல் ஆண ணமட டிப்நழணம தயற்சய பகுப்ணொகவந மக்ர் ணௌ. 

ளடய்பமதகம் த்டயமர். 

தயற்சய பகுப்ணொகநயல் தயணௗம் ணமஞபர்கள் “ழடமணம பனய டயமபயக் கயயஸ்டபம்” ற்யத கணத்ணச் 

சுணக்கம் ழடவப ன்ண  ழகட்டுக் ளகமண்ர்.  

இப்தயற்சய பகுப்யல் டித்ண பணம் ணமஞபர்கநயல் எணபம டயண. சந்டயழசகர் ன்பர்,  மம்   

( மக்ர் ணௌ. ளடய்பமகதம்,  மக்ர் ளட. ழடபகம) ணடயத “Hindu Religion is the offshoot of   St. 

Thomas Dravidian Christianity” ணேம் ணெணன் கணத்ணச் சுணக்கத்வட ஆர்பத்ணன் 

ளணமனயளதர்த்ணள்நமர். அபணவத சுணக்க ளணமனயளதர்ப்ணொம், மக்ர் ணௌ. ளடய்பமதகம் 

அபர்கணவத பகுப்யல் டயண. சந்டயழசகர் டுத்ட குயப்ணொகநயன் குடயகணம் டயணத்டம் 

ளசய்தப்ட்டு, ழபண்டித ணமற்ங்கணன் இந்ணெணல் இம் ளற்ணள்ந.  அபணக்கு 

ங்கணவத  ன்யவதத் ளடமயபயப்டயல் ணயகவும் ணகயழ்ச்சய அவகயன்ழமம்.  

 இந்ணெணல் மக்ர் ளடய்பமதகம் அபர்கநயன் மக்ர் ட் ஆய்ழபட்டின்  சுணக்கம்,  

அபர் தயற்சய பகுப்யல் த்டயத மங்கநயன் சுணக்கம், அபண ய ஆய்வுகநயன் சுணக்கம் 

ஆகயதபற்ழமடு ண மக்ர் ட் ஆய்ழபட்டின்  சுணக்கணௌம் இம் ளற்ணள்ந.  

தயற்சய பகுப்ணொ ணமஞபர்கள் ழகட்டுக் ளகமண்டற்கு இஞங்க, தயற்சய பகுப்ணொகநயல் ங்கு ளணம் 

இவ ஞயதமநணக்குப் தன்டும் ழமக்கயல் கயயஸ்டப ஊனயதணக்கம சுணக்கக் வகழதமக 

இந்ணெல் ளபநயதயப்ட்டுள்நண.    

- மக்ர் ளட. ழடபகம.  
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சணஸ்கயணடம் : 

 சணஸ்கயணடம் ஆமயத ளணமனய ன்ணம், உகயன் ணௌடல்ளணமனய ன்ணம் ப்யதபர்கள் 18, 

19ஆம் ணெற்மண்டுகவநச் சமர்ந்ட சர்.பயல்ணதம் ழமன்ஸ் ணற்ணம் ணமக்ஸ்ணௌல்ர் ஆபர். 

 சணஸ்கயணடம் ன்ண ஆமயதர்கநயன் ளணமனய அன்ண. 

 கய.ய. 150இல் டமன் ணௌடல் சணஸ்கயணடக் கல்ளபட்டு கமஞப்டுகயண. 

  கய.ய. இண்மம் ணெற்மண்டிற்கு ணௌன் இந்டயதமபயணௗள்ந கல்ளபட்டுகநயல் டணயழ், மண, 

அர்த்டணமகடய, கயழக்கம், அழணதம் ழமன் ளணமனயகள் கமஞப்டுகயன்ழப டபய, 

சணஸ்கயணடம் கமஞப்பயல்வ. 

 இந்டயதமபயல் னவணதம இடயகமசங்கநம இமணமதஞத்வடணம், ணமமடத்வடணம் 

ணடயழதமர் டயமபயழ. ணற்ணம் யண சூத்டயம், கபத்கரவட ணௌடணதபற்வ 

இதற்யதபணம் உயடங்கவநத் ளடமகுத்டபணணம ழபடபயதமசர் டயமபயழ.  ழப, 

ழடமணம பனய டயமபயக் கயயஸ்டபர்கநமல் கயயஸ்டபக் கணத்ணகவந இந்டயதம ணௌணபணம் 

கூ, தன்டுத்டப்ட் கணபயழத சணஸ்கயணடம் ன்ண பமண கமட்டும் உண்வண 

ஆகும். 

ஆய்வபப் ணொமயந்ண ளகமள்ந அடிப்வதம சய குயப்ணொகள் 

குயப்ணொ - ii 

இந்ண  -  இந்டயத ணடங்கள்  -  இந்ணத்ணபம்  - இந்ணணடம் 

இந்ண : 

  ‘சயந்ண’டய மணம் குடயதயணௗள்ழநமர் ணேம் யவதயல். ‘சயந்ண’ ன் ளசமல்வப் மசரகர் 

‘இந்ண’ ன்ண உச்சமயத்டர். சயந்ண டயவதச் சுற்யணௗம் பமழ்ந்ட டயமபய ணக்கவந 

அச்ளசமல் குயத்டண,  இந்ண ன் ளசமல் ணடத்ணன் ளடமர்ணொவதடன்ண. 

இந்டயத ணடங்கள் : 

 இந்டயதமபயல் ழடமன்யத ணடங்கள் அவத்ணம் இந்டயத ணடங்கள் ஆகும். அவப 

சணஞம்,ளௌத்டம்,வசபம், வபஞபம், சரக்கயதம் ஆகும். 
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இந்ணத்ணபம் ( இந்ணதயம் ) : 

 “இந்ணத்ணபம்” - ன்ண எண ணடம் இல்வ.  இண ஆமயத பமழ்க்வக ணௌவவதக் குயப்ண.  

அடமபண, ஆமயத பமழ்க்வக ணௌவதமகயத சமடய ற்த்டமழ்வுக் ளகமள்வகழத ‘இந்ணத்ணபம்’ 

அல்ண ‘இந்ணத்ணபம’ ஆகும். 

இந்ணணடம் : 

இந்ணணடம் ன்ண வசபம், வபஞபம் ன் இண்வ ணட்டுழண  குயக்கயன்ண. "இந்ணணடம்' 

ப்டும் வசப, வபஞப சணதங்கணக்கம அடிப்வக் ழகமட்மடுகள் : 

1. ண்ளபமணவணக் ழகமட்மடு 

2. அபடமக் ழகமட்மடு 

3. ணயவழபற்க் ழகமட்மடு 

4. மப ணன்யப்ணொக் ழகமட்மடு 

5. பயசுபமசத்டயமல் ணரட்ணொக் ழகமட்மடு 

ழணற்கண் ந்ண ழகமட்மடுகணம் கயயஸ்ணபயற்கு ணௌற்ட் பனயமடுகநம  

1. சயந்ணளபநய பனயமடு 

2. னந்டயமபயம் 

3. ஆமயத பனயமடு 

இபற்யல் கமஞப்பயல்வ. கயயஸ்ணபயற்கு ணௌற்ட்  சணதங்கநம  

1. சணஞம் 

2. ளௌத்டம்  

ஆகயதபற்யணௗம் இக் ழகமட்மடுகள் கமஞப்பயல்வ. 

இந்ட ந்ண ழகமட்மடுகணம் கயயஸ்டபத்டயற்ழகணமயத  ழகமட்மடுகநமடமல், கயயஸ்ணபயற்குப் 

யற்ட்  ணெற்மண்டுகவநச் சமர்ந்ட சணதங்கநம - ணொயட ழடமணம பனய டயமபயக் 

கயயஸ்டபத்டயன் கயவநச் சணதங்கநம வசப, வபஞப இக்கயதங்கநயன் அடிப்வக் 

ழகமட்மடுகநமகக் கமஞப்டுகயன்.  
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ழப, ழடமணம பனய டயமபயக் கயயஸ்டபர்கநமல் கயயஸ்டபக் கணத்ணகவந இந்டயதம ணௌணபணம் 

கூ, தன்டுத்டப்ட் கணபயழத சணஸ்கயணடம் ன்ண பமண கமட்டும் உண்வண ஆகும். 

 

ஆய்வபப் ணொமயந்ண ளகமள்ந அடிப்வதம சய குயப்ணொகள்  

குயப்ணொ - iv 

ழடமணம பனய டயமபயக் கயயஸ்டபம் : 

 ழடமணம பனய டயமபயக் கயயஸ்டபம் ழபண; ழமப்யத பனய   இந்டயதக் கயயஸ்டபம் 

ழபண. 

 ‘ழடமணம பனய டணயழ்க் கயயஸ்டபர்’ ன்மல் அண டணயழ்மட்டில்   உள்ந ழடமணம 

பனய கயயஸ்டபர்கவநக் குயக்கும். ஆமல், 

 ‘ழடமணம பனய டயமபயக் கயயஸ்டபர்’ ன்மல் அண இந்டயதம   ணௌணபணம் உள்ந 

ழடமணம பனய  கயயஸ்டபர்கவநக் குயக்கும். 

பயபயணத ழமக்கயல் ழடமணம பனய டயமபயக் கயயஸ்டபம்: 

ளமணபமக, ழடமணம பனய டயமபயக் கயயஸ்டபத்வடப் ணொமயந்ண ளகமள்ணபடயல் ழமப்யத பனய 

இந்டயதக் கயயஸ்டபர்கணக்குச் சயக்கல் உள்நண.  ளன்மல், ழமப்யத பனய இந்டயதக் 

கயயஸ்டபர்,  பயபயணத ழமக்கயல் ணொமயத ணௌதற்சயக்கமணல் ழமப்யத ழமக்கயல் ழடமணம பனய 

டயமபயக் கயயஸ்டபத்வடப் மர்ப்டமல் ழடமணம பனய டயமபயக் கயயஸ்டபத்வடப் ணொமயந்ண 

ளகமள்ணபண கடிணமக உள்நண. 

ணௐடணேக்கு ணௐடன், கயழக்கணேக்கு கயழக்கன்: 

ழபடமன், ணௐடணேக்கு ணௐடன், கயழக்கணேக்கு கயழக்கன் ன் ணௌவதயல் இந்டயதணக்கு 

இந்டயதமக, டயமபயணக்கு டயமபயமக ற்ளசய்டய ளசமல்ணௗம் பயபயணத ணௌவவத ழமப்யதக் 

கயயஸ்டபர்கநமல் ணொமயந்ண ளகமள்ந ணௌடிபடயல்வ.    

 ழடமணம பனய டயமபயக் கயயஸ்டபத்வட, பயபயணத அடிப்வதயல், கயயஸ்ணபயன் எநயதயல், 

மர்க்கும்ழமண, ழடமணம பனய டயமபயக் கயயஸ்டபத்டயன் ஆனத்வடப் ணொமயந்ணக் ளகமள்ந ணௌடிணம். 

 



ணௌடல் டயப்ணொ: ஆகஸ்டு.2004 

இவஞதத்டநம்: www.tamilarsamayam.com 

ஆய்வபப் ணொமயந்ண ளகமள்ந அடிப்வதம சய குயப்ணொகள் குயப்ணொ - v 

ந்ண ழகமஞங்கநயல் ழடமணம பனய டயமபயக் கயயஸ்டபம் : 

டித்டபர்கள், ளமணணக்கள் அவபணக்கும் ற்ளசய்டயவதக் கூணபடற்கமக, ழடமணம பனய 

டயமபயக் கயயஸ்டபம் ளபவ்ழபண ழகமஞங்கநயல் (Aspects) பயநக்கப்ட்டுள்நண. 

 

1. ணொமஞ ழமக்கு   (Mythical aspect)  

2. இக்கயத ழமக்கு   (Literary aspect) 

3. இவதயதல், /  டத்ணப ழமக்கு  (Theological /Philosophical aspect)  

4. சயற்பயதல் ழமக்கு  (Iconographic aspect) 

5. பமற்ண ழமக்கு (Historical aspect)  

கவுள்  ளதர்கநயல் கூப்ட்மணௗம் கவுள் எணபழ ன்வட, ழடமணம பனய டயமபயக் 

கயயஸ்டப இக்கயதங்கணம், டத்ணபங்கணம் ளடநயபமக பயநக்குகயன்.  ளமணபமக, 

ளதர்கவந இண்மகப் யமயக்கமம். 

   

1. இடுகுயப் ளதர் (Arbitrary Name) 

2. கமஞப் ளதர் (Logical Name)  

 

ளமணபமக, இடுகுயப் ளதர் ளணமனய ளதர்க்கப்மண. கமஞப் ளதர் ளணமனய ளதர்க்கப்டும். 

ணயடமக பந்ட கவுவநணம் யடமபமகயத கவுவநணம் ணத ஆபயதமகயத கவுவநணம் ல்ழபண 

ழகமஞங்கநயல் ல்ழபண ளதர்கநயல் ளணமனய ளதர்த்ணள்நவணவதணம், 

பயநக்கயணள்நவணவதணம்,  ழடமணம பனய டயமபயக் கயயஸ்டபப் ணொமஞங்கணம் இக்கயதங்கணம் 

கமட்டுபவட ணெணல் கமஞமம். 
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டயமபயர் : 

இந்டயதமபயன் ணண்ஞயன் வணந்டர்கள் - ணோர்வீகக் குடிகள்; 

ஆமயதர் : 

1. மசரகர்கள்  

2. கயழக்கர்   

3. சகர்  

4. ழமணர்      

5. குமர்  

6. றர்  

இந்டயதமபயன் ணரண ளபவ்ழபண கமங்கநயல் வளதடுத்ணபந்ட ளபநயமட்பர்கநம 

இபர்கணக்குக் (பஞயகத்டயன் ளமணட்டு பந்ட ழமணர் உட்) ளகமடுக்கப்ட் ளமணபம 

ளதர்டமன் ஆமயதர் ன்டமகும்.  

சமடய ற்த்டமழ்வுக் ளகமள்வக - ணணேணெல் - ணணேடர்ணசமஸ்டயம் : 

இந்டயதமபயல் கய.ய.7 ஆம் ணெற்மண்டிற்கு ணௌன் சமடய ற்த்டமழ்வு  கமஞப்பயல்வ.  

1. மசரகர்கள் 2. கயழக்கர்  3. சகர் 4. ழமணர் 5. குமர் 6. றர்  

ஆகயத இபர்கள் ஆமயதர் ன் ளதமயல் என்யவஞந்ண, கய.ய. னமம் ணெற்மண்டில் டயமபய 

அசமகயத ர்வ சூழ்ச்சயதமகக் ளகமன்ண, ஆட்சயவதப் யடித்டர். ஆமயதபர்த்டம் 

அவணத்டர். 

“ஆமயதபர்த்டம்”- ன்வட உணபமக்கயத யகு, சட்ப் ணொத்டகணமகயத ணணேணெவ 

உணபமக்கயமர்கள்.  இந்ட ணணேணெணௗக்கு, கய.ய. 9ஆம் ணெற்மண்டில், ஆடயசங்கமல் ழமண 
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ஆன்ணரக பயநக்கம் கற்யக்கப்ட்டு, ணணேடர்ண சமஸ்டயம் ஆக்கப்ட்ண.  இந்ட ணணேடர்ண 

சமஸ்டயழண சமடய ற்த்டமழ்வுக் ளகமள்வகக்கு அடிப்வதம ணெமகும். 
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கவுநயன் ளதர் ன்? 

ளமணபமக, ளதர்கவந இண்மகப் யமயக்கமம். 

 1. இடுகுயப் ளதர்  (ARBITRARY NAME) 

2. கமஞப் ளதர்   (LOGICAL NAME)  

இடுகுயப் ளதர் : 

  ந்டபயடக் கமஞணௌம் இன்ய இடுகயன் ளதர்  

கமஞப் ளதர் :  

 டமபண எண கமஞம் கணடய வபக்கப்ட் ளதர்  

எணத் டயமயணொ : 

எண ணமற்ணவந்ண கமஞப்டுபண  ‘எணத் டயமயணொ’ 

இந்ட ண்ன்ண பவகப் ளதர்கநயல், கவுநயன் ளதர்கவந டுத்ணக் ளகமள்ழபமணமமல், அவப 

ளணம்மணௗம் ‘கமஞப் ளதர்’கநமகழப இணப்வடக் கமஞமம்.  ‘கமஞப் ளதர்’கள் பமக 

இணப்ழடமடு அவப ளணமனய ளதர்க்கப்டும். சய ளதர்கள் ‘எணத் டயமயமய்’க் 

கமஞப்டுபணணௌண்டு.  

ளணமனய ளதர்ப்ணொ 

யழதம்  - ழணசயதம;  கயழக்கம் - கயயஸ்மஸ்; டணயழ் - இவபன் 

இவ்பமண‘ழணசயதம’ ன்ணேம் கமஞப் ளதர், ‘கயயஸ்மஸ்’ ன்ணம், ‘இவபன்’ ன்ணம் ளணமனய 

ளதர்க்கப்ட்டுள்ந. 
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எணத் டயமயணொ : 
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++++++++++++++++++++++++++++++++யழதத்டயல் - ழமசுபம; கயழக்கத்டயல் - ஈசுஸ்; 

ஆங்கயத்டயல் - ரசஸ்;      அயதயல் - ஈசம  

டணயனயல் - ஈசன்         

 எண ணமற்ம் ளற்ணள்நண. ழப, கவுநயன் ளதர்கவந ழமக்கும்ளமணண அவப, 

பமக இணப்வட அயந்ண, அவப ளணமனய ளதர்ப்ம, எணத் டயமயம ன்வடக் கண்யணம் 

ழமணடமன், அப்ளதர்கநயன் ளமணநயன் ஆனத்வட உஞ ணௌடிணம். 

1. இந்ணணடம் ன்ண ன்? 

இந்ண, இந்டயத ணடங்கள்,  இந்ணத்ணபம் (இந்ணதயம்), இந்ணணடம் இவப அவத்ணம் 

என்ழமளமன்ண யன்யப்யவஞந்ணள்ந ழமல் கமஞப்டுகயன்.  ஆமல் கபணமய் 

ஆமய்ந்ண மர்த்டமல் இவப எவ்ளபமன்ணம் என்யணணந்ண ணற்ளமன்ணழபணட்ண ன்வட 

அயதமம்.  ( ழமசயமயதர் மக்ர் ணௌ. ளடய்பமதகம், இந்ணத்ணபமபயன் யடிதயணணந்ண இந்ண 

ணடத்வட பயடுபயப்ண வ்பமண? பமய 2004,   ளசன்வ-23.) 

இந்ண : 

‘இந்ண’ ன் ளசமல்வ ஆமய்ந்ண மர்த்டமல், ‘சயந்ண’ ன் ளசமல்வப் மசரகர் ‘இந்ண’ ன்ண 

உச்சமயத்டர்  அயதமம்.  சயந்ண டயவதச் சுற்யணௗம் பமழ்ந்ட டயமபய ணக்கவந அச்ளசமல் 

குயத்டண.  இந்ண ன் ளசமல் ணடத்ணன் ளடமர்ணொவதடன்ண. 

இந்டயத ணடங்கள் : 

இந்டயதமபயல் ழடமன்யத ணடங்கள் அவத்ணம் இந்டயத ணடங்கள் ஆகும்.  
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1. ளௌத்டம் 

2. சணஞம் 

3. வசபம் 

4. வபஞபம் 

5. சரக்கயதம் 

ஆகயத. இவப அவத்ணழண டயமபயர்கநமல் உணபமக்கப்ட்வப ஆகும்.  

இந்ணத்ணபம் (‘இந்ணதயம்’) : 

“இந்ணத்ணபம்” - ன்ண எண ணடம் இல்வ.  இண எண பமழ்க்வக ணௌவ.  கவுள் ளகமள்வகக்கும் 

இடற்கும் ந்டத் ளடமர்ணொம் கயவதமண” ன்ண ணௌன்மள் இந்டயதப் யடணர் பமஜ்மய் 

ளடநயபமகக் கூயணள்நமர். இந்டயதமபயன் உச்சரடயணன்ணௌம் இவட உணடயப்டுத்டயணள்நண. 

அப்டிதமமல் ‘பமழ்க்வக ணௌவ’ - ன்மல் ன்? 

‘ஆமயதர் யப்மல் உதர்ந்டபர், டயமபயர் யப்மல் டமழ்ந்டபர்’ ன்வட ற்ணக்ளகமண்டு 

பமணம் ஆமயத பமழ்க்வக ணௌவதமகயத சமடய ற்த்டமழ்வுக் ளகமள்வகழத ‘இந்ணத்ணபம்’ அல்ண 

‘இந்ணத்ணபம’ ன்ண குயக்கப்டுகயண. 

‘இந்ணத்ணபம’ ன்ண ஆமயதர்கநமல் உணபமக்கப்ட் ணணேணெல் அடிப்வதயம சமடய 

ற்த்டமழ்வுக் ளகமள்வக. 

இந்டயதமபயன் ணரண வளதடுத்ண, 

1. கய.ணௌ. 6ஆம் ணெற்மண்டில் பந்ட மசரகர்   

2. கய.ணௌ. 4ஆம் ணெற்மண்டில் பந்ட  கயழக்கர்   

3. கய.ணௌ. 2ஆம் ணெற்மண்டில் பந்ட சகர்    

4. கய.ய. ணௌடமம் ணெற்மண்டில் பந்ட குமர்    
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5. கய.ய. 4ஆம் ணெற்மண்டில் பந்ட றர்  ணற்ணம்      

 பஞயகத்டயற்கமக  

6. கய.ணௌ. 4ஆம் ணெற்மண்டில் பந்ட  ழமணர்   

ஆகயத இபர்கள் ‘ஆமயதர்’  ன்ணேம் ளமணப் ளதமயல் குயக்கப்ட்ர். இபர்கள்    

டங்கணக்ளகன்ண எண ணடம் இல்மடபர்கள்.  ல்ழபண கம கட்ங்கநயல் இந்டயதமபயற்கு 

பந்டபர்கள். ஆமயதர் ன்ண ந்ட ஏர் இத்டயன் ளதணம் அல்.  இபர்கள் கய.ய. 7ஆம் 

ணெற்மண்டில் ப இந்டயதமபயல் ‘ணவுண்ட் அணொ’ பயல் என்யவஞந்ண, டயமபய அசமகயத 

ர்பர்த்டவக் ளகமன்ண, டயமபயமயன் ஆட்சயவதக் வகப்ற்யர். கய.ய. 7 ஆம் ணெற்மண்டு 

ணௌடல் கய.ய. 12 ஆம் ணெற்மண்டு பவ, ப இந்டயதமபயன் ணம்குடயவதப் யடித்ண ஆட்சய 

ளசய்டர். அபர்கள் வகப்ற்யத குடய “ஆமயதபர்த்டம்” அல்ண “ஆமயதமடு” ன்ண 

குயப்யப்டுகயண.   

இந்ட ளபநயமட்டுப் வ டுப்மநர்கவந என்ணழசர்த்ட ளமணபம கமஞங்கள் : 

1. அபர்கள் அவபணம் ளபள்வந யத்டபர். 

2.  அவபணம் ளபநயமட்டிர் ஆபர். 

3. டங்கநமல் வ டுக்கப்ட் ணக்கவநத் டங்கள் கட்டுப்மட்டிற்குள்ழநழத வபத்டயணக்க 

ழபண்டித யர்ப்ந்டம் ஆகயதவபகழந.  

இவ்பமண இபர்கள் “ஆமயதபர்த்டம்” ன்வட உணபமக்கயத யகு, சட்ப் ணொத்டகணமகயத 

ணணேணெவ உணபமக்கயமர்கள்.  இந்ட ணணேணெணௗக்கு, கய.ய. 9ஆம் ணெற்மண்டில், ஆடயசங்கமல் 

ழமண ஆன்ணரக பயநக்கம் கற்யக்கப்ட்டு, ணணேடர்ண சமஸ்டயம் ஆக்கப்ட்ண.  இந்ட ணணேடர்ண 

சமஸ்டயழண சமடய ற்த்டமழ்வுக் ளகமள்வகக்கு அடிப்வதம ணெமகும். 

கய.ய. 1750க்குப் யன்ர் ஆங்கயழதர் இந்டயதமபயன் சய குடயகவநப் யடித்ண ஆநத் 

ளடமங்கயர்.  அப்ழமண ஆங்கயழதர்கநயன் யடிதயல் இணந்ட இந்டயதப் குடயகணக்குத் 

டவகமக கல்கத்டம பயநங்கயதண. 

ஆங்கயழதமயன் ஆட்சயக்கு உட்ட் இந்டயதப் குடயதயல் பமழ்ந்ட ணக்கணக்கு, ரடய பனங்க 

ழபண்டித கவண ஆங்கயழதர்கணக்கு ற்ட்ண.  அடமல் ரடயணன்ங்கவந அவணத்டமர்கள்.  

ரடயணன்ங்கநயல் ரடய பனங்க சட்ம் ழடவபப்ட்ண. 
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ஆங்கயழதர் ஆட்சய ளசய்ட குடயதயல் பமழ்ந்ட இந்டயதர்கநயல், கயயஸ்டபர்கணக்கு ரடய பனங்க 

‘வயள்’ அடிப்வதயம கயயஸ்டபச் சட்ம் ( இட்ழ்ண்ள்ற்ண்ய் கஜ் ) இணந்டண. 

இஸ்மணயதர்கணக்கு ரடய பனங்க, ‘குமன்’ அடிப்வதயம இஸ்மணயதச் சட்ம் ( 

ள்ப்ம்ண்ஸ்ரீ கஜ் ) இணந்டண. 

ஆமல் இந்டயத ணக்கநயல் கயயஸ்டபர், இஸ்மணயதர் அல்மட இந்டயத ணக்கணக்கு ரடய பனங்க, 

சட்ப் ணொத்டகம் ணவும் இல்வ.  இடமல் ரடய பனங்குபடயல்  இவணௐணகள் ற்ட். 

இந்ட யவதயல் கல்கத்டமபயன் உச்சரடயணன்த்டயற்கு ரடயடயதமக, ஆங்கயழதம சர் பயல்ணதம் 

ழமன்ஸ் யதணயக்கப்ட்மர். 

கல்கத்டமபயணணந்ட யமணஞர்கள், டந்டயணமக, ணணேணெவ, ழமன்வம் ளகமடுத்ண, அணழப 

இந்டயத ணக்கநயன் சட்ணெல்  அபவ ணமற்ய ம் வபத்டமர்கள். 

அபர், சணஸ்கயணடத்டயணணந்ட ணணேணெவ ஆங்கயத்டயல் ளணமனய ளதர்த்டமர்.  ணணேணெணன் 

அடிப்வதயல், கயயஸ்டபர், இஸ்மணயதர் அல்மட இந்டயத ணக்கணக்கம சட்த்வட உணபமக்கய, 

அடற்கு, ‘ண்ய்க்ன் கஜ்’ (‘இந்ணச் சட்ம்’) ப் ளதமயட்மர். 

இந்ணச் சட்ம் டதமமயப்டற்கு உடபயத ணணேணெணன் ளகமள்வககணக்கு ‘ண்ய்க்ன்ண்ள்ம்’  ன் 

ளதவக் ளகமடுத்டமர்.  ணணேணெணன் அடிப்வக் ளகமள்வக சமடய ற்த்டமழ்வு ஆகும்.  சமடய 

ற்த்டமழ்வுக் ளகமள்வகக்கு, ழமன்ஸ் ளகமடுத்ட ளதழ ‘ண்ய்க்ன்ண்ள்ம்’ ன்ண. 

‘ண்ய்க்ன்ண்ள்ம்’ ன்ழட ‘இந்ணத்ணபம்’ அல்ண ‘இந்ணத்ணபம’ ன்ண அவனக்கப்டுகயண.  

‘ண்ய்க்ன்ண்ள்ம்’ அல்ண ‘இந்ணத்ணபம்’ அல்ண ‘இந்ணத்ணபம’ ன்ண எண ணடம் அல்.  இண 

எண பமழ்க்வக ணௌவ.  ஆமயத பமழ்க்வக ணௌவ. 

1.  ஆமயதர் யப்மல் உதர்ந்டபர். 

2.  ஆணவக ளசய்படற்ளகன்ழ யந்டபர் ஆமயதர். 

3. ஆமயதர்கணக்குச் ழசவப ளசய்பவடழத டங்கள் யபயக் கவணதமகக் ளகமண்பர் 

டயமபயர். 

4.  ஆமயதர்கவந டயர்க்கும் டயமபயர்கள் ஆமயதமயன் டயமயகள் அல்ண டரண்த்டகமடபர்கள்  
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ன்பற்வ ற்ணக் ளகமள்ணம் பமழ்க்வக ணௌவவத யவ மட்டுபடற்ளகன்ழ 

ஆங்கயழதர்கநமல் உணபமக்கப்ட் ளதர்டமன் ‘இந்ணதயம்’. 

இந்ணணடம் : 

இந்ணணடம் ன் ளதர் ல்ம இந்டயத ணடங்கவநணம் குயக்க ழபண்டும். 

ளசய்டயத் டமள்கநயல்,  

‘இந்ண ணடத்டயர் ளௌத்ட ணடத்டயமக ணடம் ணமயமர்கள்’ 

ணேம் டவப்வப் மர்க்கயழமம்.  இடயல் இந்ணணடம் ன்டயல் ளௌத்டம் அக்கப்மவணவத 

உஞமம்.  அவ்பமழ,  

‘குமத்டயல் இந்ண ணடத்டயணக்கும் சணஞ ணடத்டயணக்கும்  சர்ச்வச’ 

‘ஞ்சமயல் இந்ண ணடத்டயணக்கும் சரக்கயத ணடத்டயணக்கும் சண்வ’ 

ணேம் டவப்ணொகவநப் மர்க்கயழமம். இவப, சணஞணௌம் சரக்கயதணௌம் இந்டயதமபயல் உணபமகயத 

இந்டயதச் சணதங்கநமக இணந்டழமடயணௗம் அவப ‘இந்ணணடம்’ ணேம் ளதமயல் 

குயக்கப்மவணவதத் ளடநயபமகக் கமட்டுகயன்.     

வசபம், வபஞபம் ன் இண்வ ணட்டுழண ‘இந்ணணடம்’ ன் ளதர் குயக்கயன்ண.  

‘இந்ணணடம்’ ப்டும் வசபம், வபஞபம் ன்வப டணயனர்கநயன் அல்ண டயமபயர்கநயன் 

ணடம் ன்வடணம், இவப ஆமயதர்கநயன் ணடம் அல் ன்வடணம் சணத பமண கமட்டுகயண. 

இந்ண ணடம் ன்ண டணயனர் ணடழண 

‘டணயனர்’ ன் டணயழ்ப் ளதவ, சணஸ்கயணடத்டயல் கூயமல், (டணயனர்-டயணயநர்-டயணயர்-டயபயர்-

டயமபயர்) ‘டயமபயர்’ ன்ண ஆகயண.  ‘டணயழ் ளணமனய’ ன்ண சணஸ்கயணடத்டயல் ‘டயமபய மம’ 

ன்ண குயக்கப்டுகயன்ண. 

வசப சணதத்வட உணபமக்கயத 63 மதன்ணமர்கணம், வபஞப சணதத்வட உணபமக்கயத 12 

ஆழ்பமர்கணம், டணயழ்மட்டில் ணட்டுழண யந்டபர்கள்.  வசப சணத இக்கயதங்கநம ன்யண 

டயணணௌவணம், வபஞப சணத இக்கயதங்கநம மமதய டயவ்பயதப் யந்டணௌம் டணயழ் 

ளணமனயதயல் ணட்டுழண இணக்கயன்.  இந்டயதமபயணௗள்ந னவணதம வசபக் ழகமபயல்கள் 270ல் 
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230 வசபக் ழகமபயல்கணம், னவணதம 108 வபஞபத் டயணப்டயகநயல் 96 டயணப்டயகணம் 

டணயழ்மட்டில் இணக்கயன். 

ஆகழப, வசபணௌம் வபஞபணௌம் டணயனர் சணதங்கள் அல்ண டயமபய சணதங்கள் ன்டயல் வ்பயட 

தத்டயற்கும் இம் இல்வ.  (மக்ர் ணௌ. ளடய்பமதகம், பயபயணதம் டயணக்குள் வசபசயத்டமந்டம் 

- எப்மய்வு,1975, .7) 

இன்வத இந்ண ணடம் ப்டும் வசப, வபஞபத்டயன் அடிப்வக் ழகமட்மடுகள் : 

கரழ்க்கமணும் ந்ண ழகமட்மடுகணம் கய.ய. 5ஆம் ணெற்மண்டிற்குப் யன் உணபம வசப, 

வபஞப இக்கயதங்கநயன் அடிப்வக் ழகமட்மடுகள் ஆகும். 

  1. ண்ளபமணவணக் ழகமட்மடு 

  2.  அபடமக் ழகமட்மடு 

  3.  ணயவழபற்க் ழகமட்மடு 

  4.  மப ணன்யப்ணொக் ழகமட்மடு 

  5. பயசுபமசத்டயமல் ணரட்ணொக் ழகமட்மடு 

‘இந்ணணடம்’ ன்ண அவனக்கப்டும் வசபம், வபஞபம் இண்டும் இக்ழகமட்மடுகவந 

அடிப்வதமகக் ளகமண்டு, பயநங்குகயன்.   

வசப, வபஞப சணத இக்கயதங்கணக்கு அடிப்வதமக உள்ந இக்ழகமட்மடுகவந, 

கயயஸ்டபத்டயற்கு ணௌன் இந்டயதமபயல் இணந்ட பனயமடுகள் ணற்ணம் சணதங்கநயல் கமஞ ணௌடிணணம? 

 

2. கயயஸ்ணபயற்கு ணௌற்ட் இந்டயத பனயமடுகணம் சணதங்கணம் 

கயயஸ்ணபயற்கு ணௌற்ட் பனயமடுகள் ணற்ணம் சணதங்கவநப் யன்பணணமண கமஞமம். 

 பனயமடுகள்   சணதங்கள் 

 1. சயந்ணளபநய பனயமடு 1. ளௌத்டம் 
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 2. னந்டயமபய பனயமடு    2. சணஞம் 

 3. ஆமயத பனயமடு 

இபற்வக் கரழ்க்கமணுணமண ணரண்டும் யமயக்கமம். 

1. ணக் ழகமட்மட்டு பனயமடுகள் 

  சயந்ணளபநய பனயமடு,  

  னந்டயமபய பனயமடு,  

  ஆமயத பனயமடு 

2. ண ணணப்ணொக் ழகமட்மட்டுச் சணதங்கள் 

  சணஞம்,  

  ளௌத்டம். 

1. சயந்ணளபநய பனயமடு : 

சயந்ணளபநய மகமயகத்டயல் ணக்கள் கரழ்க்கமணுணமண கவுவந பஞங்கயர். 

 1. அணவுணப யவதயணௗம் (யவவுக்கல் பனயமடு) 

 2. உணப யவதயணௗம் (ளண் ளடய்பம், ஆண் ளடய்பம், கப்ணொணபம்...) கவுவந  

 பனயட்ர்.  ணற்ணம் ‘சயன்ங்கள்’ கமஞப்டுகயன். 

‘சயபணங்கம்’ ப்டும் யவவுக்கற்கள், ஸ்பஸ்டயக் ழமன் சயன்ங்கள், பவநகற்கள் 

ழமன்வப ப்ம, ளணமஞ்சடமழமபயல் அகழ்ந்ளடடுக்கப்ட்டுள்ந.  டமய்த் ளடய்ப 

பனயமடு அல்ண ளண் ளடய்ப பனயமடு (ளடய்பங்கள் அவத்ணம் டமய்த் ளடய்பங்கழந ன்ண  

கூ இதம யவதயல், கன்ய ளடய்பங்கநமக உணபங்கள்  கமஞப்டுபணம் ழமக்கற்குமயதண.)  

சயந்ண சணளபநயதயல் எண ணௌக்கயத இத்வடப் ளற்யணந்டண.  ளண் ளடய்பங்கநயன் டவகநயல் 

ளகமம்ணொகள் கமஞப்டுகயன். ஆண் ளடய்பங்கள் சயபற்யன் டவகநயணௗம் ளகமம்ணொகள் 

கமஞப்டுகயன்.. சயந்ணளபநய பனயமட்டில் பயங்குகவநப் ணதயட்டுக் கவுவந பஞங்கயர்.  
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ணண, ணம் ழமன் ணௌத்டயவகள் கமஞப்டுகயன். (மக்ர் ளட. ழடபகம, ‘டணயழ் க்டய 

இதக்கத்டயன் ழடமற்ணௌம் பநர்ச்சயணம்’, க்.14-48.) 

2. னந்டயமபய பனயமடு : 

னந்டயமபயமயன் பனயமடு ணௌவ ற்ய சங்க இக்கயதங்கள் ளடநயபமகத் ளடமயபயக்கயன்.  

த்ணப்மட்டும் ட்டுத்ளடமவகணம் சங்க இக்கயதங்கள் ஆகும்.  

க்குவத கய.ணௌ. ண்ன்மம் ணெற்மண்டிற்கும், கய.ய. ண்ன்மம் ணெற்மண்டிற்கும் இவப்ட் 

கமத்வடச் சங்க இக்கயதக் கமம் ன்ண அவனக்கயன்ர்.  

சங்க இக்கயதங்கள் : 

ட்டுத்ளடமவக   த்ணப்மட்டு 

ற்யவஞ    டயணணௌணகமற்ணப்வ 

குணந்ளடமவக    ளமணமற்ணப்வ 

ங்குணணெண    சயணமஞமற்ணப்வ 

டயற்ணப்த்ண    ளணம்மஞமற்ணப்வ 

மயமல்    ணணவக்கமஞ்சய 

கணத்ளடமவக    ணௌல்வப்மட்டு  

அகமணைண    குயஞ்சயப்மட்டு  

ணொமணைண    ளடுல்பமவ 

    ணவடுகமம் 

    ட்டிப்மவ.  

சங்க இக்கயதம் ண்ம் அயதப்டும் னந்டணயனர் பனயமட்டில், யவவுக்கற்கள் ‘கந்ண’ 

ன்வனக்கப் டுகயன். (ட்டிப்மவ 246-249) ஆண், ளண் படிபயல் கவுவந 

பனயட்ர்.  பனயமட்டில் ண ளசணௗத்டய பந்டர்.  
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ளபற்யவதத் டணம் ளடய்பம் ப்டும் ளகமற்வப சங்க இக்கயதங்கநயல் ணௌக்கயத இத்வடப் 

ளற்ணள்நண.  ணக்கள் அடற்குப் ண ளகமடுத்டர். 

கமநயக்குப் ண ளகமடுப்ணம், பனயடுபணம் னந்டயமபய பனயமட்டில் குயப்யப்டுகயண.  

ணற்ணம் ழபன் பனயமடு ணௌக்கயத இம் ளற்ணள்நண.  

னந்டணயனர் இதற்வகழதமடு இவதந்ட பமழ்க்வக பமழ்ந்டர்.  கவுவந, எவ்ளபமண யத்டயணௗம் 

எவ்ளபமண ளதமயல் குயப்யட்டு பனயட்டுள்நர். 

மயப் யமயபயன் ளடய்பங்கள் 

“ணமழதமன் ழணத கமடுவ உகணௌம் 

ழசழதமன் ழணத வணபவ உகணௌம் 

ழபந்டன் ழணத டரம்ணொல் உகணௌம் 

பணஞன் ழணத ளணணஞல் உகணௌம் 

ணௌல்வ குயஞ்சய ணணடம் ளய்டளச் 

ளசமல்ணத ணௌவதமல் ளசமல்வும் டுழண.”  

(ளடமல்கமப்யதம், ளமணநடயகமம், அகம், 5) 

ணேம் ளடமல்கமப்யதச் சூத்டயம், எவ்ளபமண யத்டயணௗம் ளடய்பம் எவ்ளபமண ளதமயல் 

பனயப்ட்வடக் கமட்டுகயண. 

ஆடன் - அவ்வப பனயமடு : 

னந்டணயழ் இக்கயதங்கநயல் ஆடன் ன் ளதர்  இங்கநயல் கமஞப்டுகயண.  

னந்டணயழ் இக்கயதங்கநயல் (ளடமல்கமப்யதம் -349; ங்குணணெண 1 10-1; டயற்ணப்த்ண 4-1, 

63-21; ணொமணைண 29-2, 154-4, 389-13.) கமஞப்டும் அவ்வப ன் ளசமல் ண்த்ட டமவதக் 

குயக்கும். ஆடன், அவ்வப இணபணம் ணணேக்குத்டயன்  ளற்ழமர் ன்ண பனயபனயதமகக் 

கணடப்டுகயண. 
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கரழன ளசமல்ப்ட்டுள்ந ஆடன், அவ்வப ற்யத மம்மயத குயப்ணொகள் ஆழ்ந்ண ழமக்கத்டக்க. 

 1. இபன் ணௌடல் ணயடன் 

 2. ளற்ழமர்கநயத்டயல் யக்கமட “யபமதமக்வகப் ளமயழதமன்”. 

 3. இபண ஆவ பயங்கயன் ழடமமல் ஆண. 

 4. இபணேவத ண்ன்மம் கண் டயக்கப்ட்டுள்நண. 

 5. இபன் உணன் எண குடயழத அபன் ணவபய. 

 6. இபன் ணவபய “உகயன் டமய்” (ழமகணமடம) ன்ண ளசமல்ப்டுகயமள். 

 7. இபணேம் இபன் ணவபயணம் ‘அம்வணதப்ர்’ ப்டுகயன்ர். 

 8. இபன் குடும்த்டயன் குனப்த்டயற்கு ண் கமஞம் எண னழண ஆகும். 

 9. எண மம்ழமடு இபன் ளடமர்ணொடுத்டப்டுகயன்மன். 

 10. ல்மப் வப்ணொகணம் இபன் ஆணவகக்கு உட்ட்வபழத. 

 11. உகயல் உள்ந அவத்ண ன்வண டரவணகணக்கும் இபழ ண்கமஞன். 

12. இன்ணபவ இபண மடங்கவந இங்வகதயல் சயப்யக்கயன்ர். 

(ணௌ.ளடய்பமதகம், ‘சயந்டவக்கு பயணந்ண- 1’,  ‘பமதயல்’, றன் 1976.) 

இந்டக் குயப்ணொகவநக் கமணும் வசபர்கள் இபவச் ‘சயபன்’ ன்ணம், கயயஸ்டபர்கள் ‘ஆடமம்’ 

ன்ணம் கூணபர். 

கவுநமல் வக்கப்ட் ணௌடல் ஆவஞணம், ளண்வஞணம் டணயழ் ளணமனயதயல் ஆடன், அவ்வப 

ன்ண குயப்யடுகயன்ர்.  இங்ழக குயக்கப்ட்டுள்ந "சயபன்' ழபண; "‘ணசயபன்'  ழபண; இங்ழக 

கூப்ட்டுள்ந "சயபன்' கவுநமல் வக்கப்ட் ணௌடல் ணயடவக் குயக்கயன்ண. ஆமல், 

வசபத்டயல் கூப்டும் "சயபன்' ன்ழடம அன்ழ உணபம கவுநமகயத ம்ளமணவநக் 

குயக்கயன்ண.  
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ணௌடல் ணயடவ "ஆடய சயபன்' ன்ணம், அன்ழ உணபம கவுவந, "ணசயபன்' ன்ணம் 

கூணபண இங்கு குயப்யற்குமயதண. ம்ளமணவநக் குயக்கும் "சயபன்' ன்ணேம் ளதமல், 

கவுநமல் வக்கப்ட் ணௌடல் ணயடணேம் யன்ர் குயக்கப்டுபடமல், ளதர் எப்ணொவணவத 

ணட்டும் ழமக்கமணல், அப்ளதர் பயநக்கும் ளமணவநக் கமண்ண ணௌக்கயதணமண.. 

3. ஆமயத பனயமடு : 

ஆமயதர்கணக்ளகன்ண ணடம் ணவும் கயவதமண.  அபர்கணக்ளகன்ண பனயமடுடமன் உண்டு. 

அபர்கள் பயங்குகவந ணதயட்டு, அபற்யன் ணொமவ உண்டு, ழசமணமம் - சுமமம் 

ன்ணேம் ணணபவககவந உட்ளகமண்டு பந்டர்.  

ழபடங்கள் சணஸ்கயணடத்டயல் உள்ந.  ணௌடல் சணஸ்கயணடக் கல்ளபட்ழ கய.ய. இண்மம் 

ணெற்மண்டில் டமன் கமஞப்டுகயண. ழப, ழபடங்கநயன் கமம் கய.ய. இண்மம் 

ணெற்மண்டிற்குப் யற்ட் கமம். 

கயயஸ்ணபயற்குப் யற்ட் ணெற்மண்டுகநயல் டயமபயம ழபடபயதமசர் ஆமயதமயன் மழமடி 

பனயமட்டுப் மல்கணக்கு ணத்ண படிபம் ளகமடுத்ண, ளடமகுத்டமர்.  அபழ அபற்வத் 

ளடமகுத்ண, எணங்குடுத்டய, ழபடங்கநமகப் யமயத்டமர். 

ழபடங்கவநப் ளமணத்டபவ அவப ணயகப் னவணதமவப ன்ணம், வசபம், வபஞபம் 

உணபமபடற்கு அவபழத அடிப்வதமய் இணந்ட ன்ணம் ளமணபம எண கணத்ண யபய 

பணகயண.   

வசப, வபஞபத்டயன் அடிப்வக் ழகமட்மடுகள் ழபடங்கநயல் கமஞப்பயல்வ.  வசப 

சயத்டமந்டத்டயன்டி ணயடமக அபடமயத்ண, ணணேக்குத்வட ணரட்டற்கமகப் மடுட் ணௌண ணௌடற் 

அன்ணொக்கவுள் டமன் சயபன் ஆபமர். ஆமல் ழபடங்கநயல் கமஞப்டும் ணத்ன் 

சயணளடய்பங்கநயல் எணபணம், ணொதல்கமற்யன் ளடய்பணௌம் ஆபமர். ணொதல்    ளடய்பணம ணத்ணேக்கும் 

சயபணேக்கும் ந்டத் ளடமர்ணொம் இல்வ. 

இவடப் ழமல் வபஞபத்டயல் கூப்டும் பயஷ்ணுபயற்கும் ழபடங்கநயல் கூப்டும் 

பயஷ்ணுபயற்கும் வ்பயடத் ளடமர்ணொம் இல்வ. ழபடத்டயணௗள்ந பயஷ்ணு ன்ண கவுநமல் 

வக்கப்ட் ளமணள்கநயல் என்ம சூமயதவக் குயக்கயண. ஆமல் வபஞபத்டயன் 

பயஷ்ணு ணௌண ணௌடற்கவுநமபமர்.  ணத்ன், பயஷ்ணு இணபணம் ழபடங்கநயல் கமஞப்டும் 

சயணளடய்பங்கú ந அன்ய, ணௌண ணௌடல் கவுநர் அல்ர். (மக்ர் ளட. ழடபகம, ‘டணயழ் க்டய 

இதக்கத்டயன் ழடமற்ணௌம் பநர்ச்சயணம்’,.129) 
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கயயஸ்ணபயற்கு ணௌற்ட் கமத்டயல் இந்டயதமபயல் இணந்ட பனயமட்டு படிபங்கநம சயந்ணளபநய 

பனயமடு, னந்டயமபய பனயமடு, ஆமயத பனயமடு ஆகயதபற்யல்  

1.  ண்ளபமணவணக் ழகமட்மடு 

2.  அபடமக் ழகமட்மடு 

3.  ணயவழபற்க் ழகமட்மடு 

4.  மப ணன்யப்ணொக் ழகமட்மடு 

5. பயசுபமசத்டயமல் ணரட்ணொக் ழகமட்மடு 

ணேம் ந்ண ழகமட்மடுகவநணம் கமஞணௌடிதமண. ளன்மல் அவப பனயமடுகழந அன்ய 

சணதங்கநமக பநர்ச்சய ளற்வப அன்ண.  

அடுத்டடமக, இம்ண்ன்ண பனயமடுகநயணௗம் ண உண்டு.  ஆமல் ழணற்குயப்யப்ட் ந்ண 

ழகமட்மடுகநயல் என்ண ண யவழபற்க் ழகமட்மடு. 

சணஞணௌம், ளௌத்டணௌம் (கய.ணௌ. ஆமம் ணெற்மண்டு) 

சணஞ, ளௌத்ட சணதங்கநயல் பயங்குகவநப் ணதயட்டு, கவுவந பனயடும் ணௌவவதக் கமஞ 

ணௌடிதமண.  ளயல் அபற்யல் கவுள் ழகமட்மடு கயவதமண.  அவப இண்டும் ண ணணப்ணொக் 

ழகமட்மட்டுச் சணதங்கள். 

சணஞத்டயணௗம், ளௌத்டத்டயணௗம் யவவுக்கல் பனயமடு ‘ஸ்ணய’ ன்வனக்கப்டுகயண.  ணொத்டர், 

ணகமவீர் ணற்ணம் ளௌத்ட, சணஞ குணணமர்கநயன் யவபமக, ஸ்ணயகவந யணபய, அபர்கள் 

பனயட்ர்.  

சணஞம், ளௌத்டம் இண்டிணௗம் ஸ்ணயகவநத் டபய, சக்கம், குவ, சங்கு, மட அவதமநம், 

ணரன்கள், ஸ்பஸ்டயக் ழமன்வப கமஞப்டுகயன். (மக்ர் ளட. ழடபகம, ‘டணயழ் க்டய 

இதக்கத்டயன் ழடமற்ணௌம் பநர்ச்சயணம்’, க்.88-94) 

கயயஸ்ணபயற்கு ணௌற்ட் கமங்கநயல், ளௌத்டத்டயல் ணொத்டமயன் உணபம் கமஞப்பயல்வ. 

சணஞத்டயணௗம் கயயஸ்ணபயற்கு ணௌற்ட் கமங்கநயல் டரர்த்டங்கர் உணபங்கள் கமஞப்பயல்வ.  
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சணஞத்டயல் கயயஸ்ணபயற்கு ணௌற்ட் கமங்கவநச் ழசர்ந்டடமகக் கணடப்டும் டரர்த்டங்கவப் 

ழமல் ழடமற்ணநயக்கும் சயவடந்ண ழம படிபம் என்ண ழமமயணோமயல் கமஞப்ட்மணௗம், 

சணஞ டரர்த்டங்கர்கள், ணொத்டமயன் உணபங்கள் கயயஸ்ணபயற்குப் யற்ட் ணெற்மண்டுகநயழழத 

அடயக ண்ஞயக்வகதயல் கமஞப்டுகயன்.  

கயயஸ்ணபயற்கு ணௌற்ட் ணெற்மண்டுகவநச் சமர்ந்ட  சணதங்கநம ளௌத்டம், சணஞத்டயணௗம் 

ழணற்கண் ந்ண ழகமட்மடுகவநக் கமஞ ணௌடிதமண.  கமஞம் அபற்யல் கவுள் ளகமள்வகழத 

கயவதமண. 

கயயஸ்ணபயற்கு ணௌற்ட் ணெற்மண்டுகவநச் சமர்ந்ட இண்டு சணதங்கள், ண்ன்ண பனயமடுகள் 

இபற்யல் இந்ட ந்ண ழகமட்மடுகணம் கமஞப்பயல்வ ன்மல், இவப ங்கயணந்ண 

பந்டயணக்கக் கூடும்?   

3. தபர் பனயத் டணயனகத்டயல் கயயஸ்டபம் 

ண்மட்டுத் ளடமர்ணொகநயன் ணௌன்ழமடி பமஞயம் : 

பஞயகத் ளடமர்ணொகள் சணத, ண்மட்டுத் ளடமர்ணொகள் ற் பனயபகுத்ணள்நவண இங்ழக சுட்டிக் 

கமட்ப் டுகயன்ண. (மக்ர் ணௌ. ளடய்பமதகம், பயபயணதம் டயணக்குள் வசபசயத்டமந்டம் - 

எப்மய்வு,1975, இதல் 3 இன் சுணக்கம் இங்ழக ளகமடுக்கப்ட்டுள்நண.)   

“எண மட்டிற்கும் இன்ளமண மட்டிற்கும் இவதயல் யகணம் பஞயகத் ளடமர்யமல், ண்மட்டு 

இக்கயதத் ளடமர்ணொகள் ற்டுகயன்.  இக்கயத ண்மட்டுத் ளடமர்ணொகநயன் ணௌன்ழமடி 

பமஞயத் ளடமர்மகும்.” (அந்டய மன், பள்ணபணம் பயபயணதணௌம்-ஏர் எப்மய்வு, ஆய்ழபடு, 

1979, க். 09.) 

சுழணமயதம, மயழமன், கயழக்கம், சயமயதம ழமன் மடுகணக்கும் இந்டயதமபயற்கும் இவழத 

உள்ந பஞயகத் ளடமர்யமல் சணத, ண்மட்டுப் ங்கநயப்ணொ உணபமண.  

தபர் :  

இந்டயதமவுன் பஞயகம் ளசய்ட ய மட்பம கயழக்கர், ழமணர், ணௐடர், சரமயதர் அவபணம் 

ளமணபமக “தபர்” ன்வனக்கப் ளற்ர். 
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“கயழக்க மட்பர் டம் ளணமனயவத ‘அழதபமழஸ்’ (Iaovanes) ன்ணடமன் குயத்டர்.  தபர் 

ன் ளதர் இடன் டயமயழ” ன்மர் பய. ககசவ. (பய. ககசவ, ஆதயத்ளடண்ணூண 

ஆண்டுகட்கு ணௌற்ட் டணயனகம், க். 69.) 

ணௐடர், உழமணர், கயழக்கர், சரமயதர் ஆகயத மன்கு யமயபயணக்கும் கயழக்க ளணமனய ளமண 

ளணமனயதமக பயநங்கயதயணக்கயண. 

“ஆடயதயல்  தபர்  ன்  ளசமல்  கயழக்கவழத சுட்டி யன்ண. யகு உழமணவணம் அடுத்ண 

அதல்மட்டிர் அவபவணழண அண குயப்யமதயற்ண” ன்மர் ழக.ழக.யள்வந.               

(ழக.ழக. யள்வந, டணயனக பமண - ணக்கணம் ண்மடும், ளசன்வ, 1972, க். 79.)  

“ழமணர்கள் ணட்டுணன்யக் கயழக்கணம் சரமயதணம் ணௐடணம், டணயனகத்ணன் பமஞயகத் ளடமர்வ 

பநர்த்ணக் ளகமள்நமமர்கள். டணயனகத்டயல் ழமணணொமய ணக்கள் குடிழதய பமழ்ந்ண பந்ட 

இங்கநயல் ல்மம், அபர்கணம் இவஞந்ண பமனமமர்கள். அபர்கணள் ர் 

டணயனகத்டயழழத ரண் கமம் டங்கயபயட்ர் ” ன்மர் ழக.ழக. யள்வந. (ழக.ழக. யள்வந, 

டணயனக பமண - ணக்கணம் ண்மடும், க். 53.) 

ழமண மஞதப் ணொவடதல்கணம் அச்சுச்சமவணம் : 

“இந்டயதமபயல் கயவத்ணள்ந உழமணமயதக் கமசுகநயன் ணொவடதல்கணள், 57 ணொவடதல்கள் பயந்டயத 

ணவக்குத் ளடற்ழக கயவத்ணள்ந. இவப    மன்கு ணௌடல் ணெண ஆதயம் கமசுகள் பவ ளகமண் 

டயத்டயதம ணொவடதல்கநமக அகப்ட்டுள்ந. இக் கமசுகநயல் ளணம்மன்வணதமவப 

உழமணமணொமயவத ஆண் அசர்கநம அகஸ்ஸ்  ( கய.ணௌ.29 - கய.ய.14 ) வணமயதஸ் ( கய.ய. 14-

37 ) ஆகயழதமர் கமத்டவப.”  (ழக.. டயணஜம சம்ந்டம், சங்ககமப் ண்ணமற்ண ளயணம் 

கமசுகநயன் ணொனக்கணௌம், 1980, க். 99.) 

“ணணவதயல் ழமண மஞத அச்சுசமவ என்ண வளற்யணக்க ழபண்டுளண ணௐகயக்க 

ழபண்டிணள்நண. அகஸ்ஸ் ழசயன் ழகமதயல் என்ண, பனயமட்டில் இணந்ண பந்டடமக 

யணௐட்டிங்கமயன் அட்பவஞகநயணணந்ண அயகயன்ழமம்.” (ழக.ழக. யள்வந, டணயனக பமண-

ணக்கணம் ண்மடும், க். 54.) 

“ ணணவதயல் வபவததமற்ணக் கவ குடயதயணௗம் ய இங்கநயணௗம் கஞக்கற் ழமணப் ளமன் - 

ளபள்நய - ளசப்ணொ மஞதங்கள் கயவத்ணள்ந.  இவப ணணவதயல் தபர் குடிதயணப்வ 

உஞர்த்ணகயன். இன்ணள்ந ணொணச்ழசமயக்கு அண்வணதயல் ழமணர் ளடமனயற்சமவ என்ண 

இணந்டவணக்குமயத சமன்ணகள் கயவத்ணள்ந.  ழசமட்டுக் கற்கவப் குடயதயல், தபர் 
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குடிதயணப்ணொம் அகஸ்ஸ் ழகமபயணௗம் இணந்டவணக் குமயத அவதமநங்கள் கண்யதப்ட்.                  

(ணம. இமசணமஞயக்கமர், டணயனக பமணம் டணயனர் ண்மடும்,1974, க். 43-44.) 

ண்வத் டணயழ் இக்கயதங்கநயல் தபர்  

தபர் ன்ண ணௌடணல் கயழக்கர்கவநணம், யன்ணொ உழமணர், ணௐடர், சரமயதர் ஆகயழதமவணம் 

குயத்டண ன்வடணம், தபர்கணவத குடிதயணப்ணொகள் மண்டித மட்டிணௗம் ழச மட்டிணௗம் 

மண்டிச்ழசமயதயணௗம் இணந்ட ன்வடணம், தபப் ழசன் அகஸ்சுக்குத் (அன்ஞ்ன்ள்ற்ன்ள்) 

டணயனகத்டயல் ழகமதயல்கள் இணந்டவணவதணம், தபக் கமசுகள் டணயனகத்டயல்  மநணமகக் 

கயவத்டவணவதணம் மர்த்ழடமம்.  

அகமணைண, ணொமணைண, ளடுல்பமவ, ணௌல்வப் மட்டு, ளணம்மஞமற்ணப்வ, 

சயப்டயகமம், ணஞயழணகவ ணௌடம ண்வத் டணயழ் இக்கயதங்கநயல், தபர்கவநப் ற்யத 

குயப்ணொகள் கமஞப்டுகயன். 

‘தபர் டந்ட பயவணமண்    

   ன்கம்.’ (அகம். 149) 

‘தபர், ன்கந் டந்ட டண்கணழ்   

   ழடல்.’ (ணொம். 56) 

‘தபர் இதற்யத பயவணமண்    

   மவப.’ (ளடுல்பமவ. 101) 

‘பணணொஞர் தமக்வக பன்கண்     

   தபர்.’ (ணௌல்வப்மட்டு. 61) 

‘தபர் ஏடயண பயநக்கு.’  (ளணம்மண். 316, 317) 

‘தபத் டச்சர்.’   (ணஞயழணகவ. 19:108) 

‘தபர் இணக்வக.’   (சயப்டயகமம் 5:10) 



ணௌடல் டயப்ணொ: ஆகஸ்டு.2004 

இவஞதத்டநம்: www.tamilarsamayam.com 

‘அல் பமள் தபர்.’  (சயப்டயகமம் 14:67) 

‘பன்ளசமல் தபர் ’  (சயப்டயகமம் 28:141, 29:25) 

தபர்கள் டணயனகத்டயல் எண குடயதயல் அசு அவணத்ண ஆண்டு பந்டர்.  தபர்கணக்குத் 

டயமடு இணந்டண ன்ணேம் குயப்ணொ, 

‘பன்ளசமல் தபர் பநம மண்டு ளமன்டு ளடுபவ ணொகுந்ழடம மதயணேம் ’               

(சயப்டயகமம், 28:141, 142.) 

‘பன்ளசமல் தபர் பநமடு பன்ளணங்கல்  

ளடன்குணமய தமண் ளசணபயல் கதல்ணொணதமன் ’ (சயப்டயகமம், 29:25-26.) 

ன்ணேம் சயப்டயகம அடிகநமல் பயநங்குகயன்ண.   

தபக் குடிதயணப்ணொகணம் தப மமக்கணம் 

ப இந்டயதமபயல் தபக் குடிதயணப்ணொகள் இணந்ட ன்ணம், ப இந்டயதமபயன் சய குடயகவந 

தப அசர்கள் ஆணவக ளசய்டடமகவும் அழசமகண கல்ளபட்டுகள் ளடமயபயக்கயன். (B.N. 

Mukherjee, Studies in the Aramaic Edicts of Asoka, P.47) பஇந்டயதமபயல் கண்ளடுக்கப்ட்டுள்ந 

கயழக்க, அழணதக் கல்ளபட்டுகள் அழசமகர் கமத்வடச் ழசர்ந்டவப ஆகும். 

தப அசர்கள் அழசமக ணன்மயன் கரழ் ஆணவக ளசய்டர். (B.N. Mukherjee, Studies in the Aramaic 

Edicts of Asoka, 1984, P.47) அழணத ளணமனய இழதசு கயயஸ்ணபமல் ழசப்ட் ளணமனய ன்ண 

கபத்டயல் ளகமள்ந ழபண்டிதடமகும்.   

சங்க இக்கயதத்டயல் தபர்கவநப் ற்யணம் மண்டிச்ழசமயதயல் தபக் குடிதயணப்ணொகள் (B.N. 

Mukherjee, Studies in the Aramaic Edicts of Asoka, 1984, P.47)  இணந்டண ற்யணம்  குயப்ணொகள் 

கமஞப்டுபணன் டணயழ்மடு ணற்ணம் ளடன்யந்டயதமபயன்  குடயகநயணௗம் தபர் கம 

மஞதங்கள் கண்ளடுக்கப்ட்டுள்நவண குயப்யப்ட்ண.  இந்டயதச் சயற்க்கவதயல் தபக் 

கவதயன் மடயப்ணொ இணக்கயண. இந்டத் ளடமர்மண ண்மட்டு, சணத உபயற்கு பனயபகுத்டண. 

இந்டயத ம்யக்வக, சணதச் சயந்டவகள் ஆகயதவப தப ம்யக்வக ணற்ணம் இக்கயதங்கநயணௗம் 

அபர்கணவதவப இந்டயதச் சயந்டவகள் ணற்ணம் இக்கயதங்கநயணௗம் கமஞப்டுகயன். 
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பஞயகத் ளடமர்யமல் உண்ம ண்மட்டு, சணத ளசல்பமக்குகள் :  

டணயனகத்டயழழத ரண் கமம் டங்கயத தபர் ண்ணமக அபர்கணவத மகமயகம் டணயனகத்டயல் 

பயதயணத்டல் இதல்ழ.  

இந்டயத ம்யக்வக, சணதச் சயந்டவகள் தப இக்கயதங்கநயணௗம், அபர்கணவதவப இந்டயதச் 

சயந்டவதயணௗம் கமஞப்டுகயன்வணக்கு ஏர் டுத்ணக்கமட்டு: 

யபயக் குணவக் கண் இழதசுபயன் சரர்கள்           

“இபன் குணமகப் யந்டண இபன் ளசய்ட மபணம? 

இபன் ளற்ழமர் ளசய்ட மபணம? ”(அணநப்ர் 9:1-2) 

ன்ண ழகட்கயன்ர்.  இண்மபண ழகள்பய அபர்கநண மம்மயத ம்யக்வகவதக் 

கமட்டுகயண.  ஆமல் ணௌடல் ழகள்பய ஆழ்ந்ட ஆமய்ச்சயக்குமயதண.  அபன் யபயக் குணமய் 

இணப்டயமல் “இண அபணேவத மபணம?” ன்மல், அபன் ணௌன் யபயதயல் ளசய்ட மபணம?  

ன்ணடமழ ளமணள் ஆகும்.  இண சணஞ, ளௌத்டத்டயன் கர்ணக் ளகமள்வக/ ணற்ணம் யபய 

சுனற்சயக் ளகமள்வகதயன் ளசல்பமக்வகக் கமட்டுகயன்ண.   

இந்டயதச் சணதச் சயந்டவகள் வ்பமண தபர்கநயவழத கமஞப்டுகயன்ழபம, அவ்பமழ 

தபச் சயந்டவகள் இந்டயத இக்கயதங்கநயல் கமஞப்டுகயன்வணவதச் சணத பமண 

கமட்டுகயண. 

டயமபயப் ண்மட்வணவத ஆயகமணயன் ணயல் ழடமன்யத ணௐடர் பனயதயல் யந்ட 

இழதசுபயன் ற்ளசய்டயவத, ழடமணமபமகயத ணௐடர் டணயனகத்டயற்குக் ளகமண்டு பந்டழமண, சங்க 

இக்கயதக் குயப்யன்டி ழடமணம எண தபமகவும், ழடமணமபயன் ற்ளசய்டய தப மகமயகத்டயல் 

ழடமன்யத ற்ளசய்டயதமகவும் டணயழ் ணக்கணக்குக் கமட்சயதநயத்டயணத்டல் இதல்ணொ. 

கவுள் ணயடமக உணளபடுத்ண, இவ்வுகயற்கு பந்ண, டன்வப் ணதமகக் ளகமடுத்டவண 

கயயஸ்டபத்டயற்ழக உமயத அடிப்வக் ழகமட்மடு ன்ணம் இக்ழகமட்மடு தபர்கநயன் 

பணவகதமல் அடயணௗம் குயப்மக ற்ளசய்டயப் ஞயதமற்ணபடற்கமகழப இந்டயதமபயற்கு பந்ட 

தபம ணொயட ழடமணமபயமல், கயயஸ்ணபயற்குப் யற்ட் ணெற்மண்டுகநயல் உணபம 

இந்டயதச் சணதங்கநயல் ணௌக்கயதணம இம் ளற்ணள்நண ன்ணம் சணத பமணகமட்டும் 

உண்வண ஆகும். 
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ழப, தபமகயத ணொயட ழடமணம பனய பயத டயமபயக் கயயஸ்டபத்வடப் ணொமயபடற்கு ணௌன் 

ழமப்யத பனய இந்டயதக் கயயஸ்டபத்டயற்கும் ழடமணம பனய டயமபயக் கயயஸ்டபத்டயற்கும் உள்ந 

ழபற்ணவணகவநப் ணொமயந்ண ளகமள்பண இன்யதவணதமடண. பணம் இதணல் இவடக் கமண்ழமம். 

4. ழமப்யத பனய இந்டயதக் கயயஸ்டபணௌம் ழடமணம பனய டயமபயக் கயயஸ்டபணௌம் 

இந்டயதமபயல் கயயஸ்டபத்வடப் யன்பணணமண பவகப்டுத்டமம். 

 1. ணொயட ழடமணம பனய டயமபயக் கயயஸ்டபம் 

 2. சரமயதக் கயயஸ்டபம். 

 3. ழமப்யத பனய இந்டயதக் கயயஸ்டபம். 

இந்டயதத் டயணச்சவ பமண சரமயதக் கயயஸ்டபம், ழமப்யத பனய இந்டயதக் கயயஸ்டபம் ற்யத் 

ளடமயபயக்கயன்ழட டபய, ழடமணம பனய டயமபயக் கயயஸ்டபம் ற்ய ணவும் ளடமயபயப்டயல்வ.  

பமற்மசயமயதர்கள் இண ற்ய அயதமடழட இடற்குக் கமஞணமகும். (மக்ர் ணௌ. ளடய்பமதகம் 

அபர்கள் தயற்சய பகுப்யல் டுத்ட மத்டயன் சுணக்கம் இங்ழக டப்ட்டுள்நண.)  

சரமயதர் : 

இபர்கள் அவக்கம் ழடடி இந்டயதமபயற்கு பந்டர்.  சுபயழச ஊனயதம் ளசய்படற்கமக 

பபயல்வ. அபர்கள் மட்டில் உண்ம ணன்த்டயணணந்ண பயடுட்டு, ழச மட்டில் டஞ்சணமகக் 

குடிழதயர்.  அண டணயழ்மட்டின் எண குடயதமக இணந்டண. இபர்கள் யவனப்யற்கமக இந்டயதம 

பந்டர். அபர்கள் ற்ளசய்டய ஊனயதம் ணவும்    ளசய்தபயல்வ. டயக் கூட்ணமக பமழ்ந்டர். 

இடன் கமஞணமக, யன்ணொ உணபம சமடய ற்த்டமழ்வு யமயபயல் இபர்கள் டய சமடயதமகக் 

கணடப்ட்ர்; ஆக்கப்ட்ர்.  இன்ணம் சரமயதக் கயயஸ்டபர் ன்ழமர் டய சமடயதமக, 

கூட்ணமக பமழ்கயன்ர்.  

இபர்கள் ளபநயமட்டிணணந்ண இந்டயதமபயற்கு பந்டடமல், உள்ணர் டயமபய இத்டபர்கணன் 

டங்கவந இவஞத்ணக் ளகமள்நமணல், டங்கவநப் ழமழப ளபநயமட்டிணணந்ண பந்ண, ஆமயதர் 

ன் ளதமயல் இணப்பர்கணன் டங்கவந இவஞத்ணக் ளகமண்ர்.  

ழப, ஆமயதர்கள் இபர்கவநத் டயமபயர்கவநபய ழணமபர்கநமகவும், டங்கவநபயக் 

கரனமபர்கநமகவும் ண்ணுகயன்ர்.   
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ழமப்யதர் : 

ழமப்யதர் பயதமமம் ளசய்தவும், மடுயடிக்கவும் பந்டர்; இந்டயதமவபச் சுணமர் 150 

ஆண்டுகள் ஆணவக ளசய்டர்.   

அபர்கநண ஆட்சயக் கமத்டயன்ழமண கய.ய. 1535 - 1540க்குள் சுணமர் 10,000 ழர் டயணச்சவதயல் 

இவஞக்கப் ட்ர்.  ணத்ணக்குடி ணௌடல் கன்யதமகுணமய பவ இண ந்டண.  ன் கமஞம்?  

இவ்பமண கயயஸ்டபமக ணமயதபர்கள் ணௌத்ணக் குநயப்பர்கள். மதக்கர் ணற்ணம் இஸ்மணயத 

ஆட்சயதமநர்கநமல் ளகமடுவணப்டுத்டப்ட்ர், சுண்ப்ட்ர்.  ழமர்ச்சுகரசயதர் 

இந்டயதமபயற்கு பந்டவுன், ணப்மக்கய, ணங்கயகவந அபர்கள் வபத்டயணப்வடப் மர்த்ண, 

டங்கவந மதக்கர், இஸ்மணயதமயணயணந்ண கமக்க ழபண்டிர்.  ஆமல் அபர்கழநம, டங்கள் 

குடிணக்கநமக (இண்ற்ண்க்ஷ்ங்ய்) ணமயமல் ணட்டுழண டங்கநமல் இபர்கணக்கு உடப ணௌடிணம் 

ன்ர்.  குடிணக்கநமக ணமணபடற்கு ணௌடணல் இபர்கள் கயயஸ்டபமக ணம ழபண்டும் ன்ர். 

ழப, இம்ணக்கள் கயயஸ்டபர்கநமமர்கள்.  ஜமஸ்மம் ன் ளதமல், பமநயதயல் 

டண்ஞரவ வபத்ணக்ளகமண்டு, எழ சணதத்டயல் அவபர் ழணணௗம் ளடநயத்ண, ளதர் ணமற்ம் 

ளசய்டர்.  

10,000 ழர் எழ ழத்டயல் ணட ணமற்ம் ளசய்தப்ட்ர்.  ஆமல் இபர்கணக்குச் சண உமயவண 

ளகமடுக்கப்பயல்வ; இழதசுழப இட்சகர் ன்ண ளணம்மன்வணழதமர் உஞபயல்வ.  

ஆமல் யன்ணொ பந்ட சழபமயதமர், கயயஸ்டபத்வடக் குயத்ண என்ணழண ளடமயதமடயணந்ட 

இபர்கணக்குப் ணண் ளத்வட ணட்டும் ளசமல்ணக் ளகமடுத்டமர்.  

இபர்கள் பனய பந்டபர்கள்  ழமப்யதக் கயயஸ்டபர்கள்.  இவ்பமண ணடம் ணமற்ப்ட் 

கயயஸ்டபர்கநயல் ணொக்கஞயக்கப் ட்பர்கள், எடுக்கப்ட்பர்கள், சுக்கப்ட்பர்கள், 

டமழ்த்டப்ட்பர்கள்டமன் அடயகம் இணக்கயன்ர்.  இடமல் இபர்கணக்குப்  டிப்ணொ பசடய, 

ணணத்ணப பசடய கயவத்ட. ஆமல் பயசுபமசக் கயயஸ்டபர்கள் உணபமகபயல்வ.   

அடிவணகநமகழப இணப்டயல் சுகம் கமணும் ணக்கநமக, ழணன்வண மமட்டும் ணக்கநமக 

இபர்கவந உணபமக்கயர்.  ழப, ணற் இந்டயதர்கள் இபர்கவந இந்டயதர் ன்ண ற்ணக் 

ளகமள்நமணல், ளபநயமட்பர் ன்ண கூணகயன்ர்.  
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ழமப்யதர் ண்ஞயக்வகதயல் கபம் வபத்டழ டபய, கயயஸ்டபர்கநமக   ணமய  

இந்டயதர்கணக்குச்  சண  உமயவண ளகமடுக்க ணணத்டர். இபர்கள் ழமக்களணல்மம் 

ண்ஞயக்வகழத டபய, ணணமற்ணல்.  

ழமப்யத பனய இந்டயதக் கயயஸ்டபம் :  

உகம் ணௌணபணம் ழமப்யத அசமட்சய வுபடற்கு, மயசுத்ட ழபடமகணம் தன்டுத்டப்ட்டு 

பணகயண.  சயணௗவப அடன் அவதமநணமதயற்ண. சயணௗவப அவதமநம் அழகவக் ளகமவ 

ளசய்தவும் தன்டுத்டப்ட்வட, கயயஸ்டபத் டயணச்சவ பமண கமட்டுகயண.  

 பண கன்த்டயல் அவந்டமல் இண கன்த்வடக் கமட்டுபண கயயஸ்டபம்.  

 இக்கயன் டணபமதயணௗம், யடமழப இபர்கணக்கு ணன்யணம்  ழபண்டுபண கயயஸ்டபம்.  

 சயக்கயபர்கவந ஆசயர்படயப்ண கயயஸ்டபம்.  

 யந்டயப்பர்கணக்கமக ளயப்ண கயயஸ்டபம்.  

ஆமல், கயயஸ்டபர்கள் ன் ளதமயல், சயணௗவபவத வபத்ணக் ளகமண்ழ, அடுத்டபர்கவநக் 

ளகமவ ளசய்தத் ணண்டிதபர் கமன்ஸ்ன்வன்.  சயணௗவபப் ழமமயல் மநணமழமவ 

ளபட்டிர்.  ணற்ணம் ஆசயத சணதணம கயயஸ்டபம், கமன்ஸ்ன்வன் கமம் ணௌடல் ழமப்யத 

அசமட்சய வுபடற்கு ற் ழமப்யதக் கயயஸ்டப ணடணமக ணமற்ப்ட்ண. 

 இழதசு கயயஸ்ண ஆசயதமபயல் யந்ட ஆசயதர் 

 இழதசு கயயஸ்ணபயன் ன்யளண்டு சரர்கணம் ஆசயதமபயல் யந்ட ஆசயதர்கழந 

 கயயஸ்ணபயன் ற்ளசய்டயவத ணத்ண படிபயல் பயநக்கும் மயசுத்ட ழபடமகணம் 

ஆசயதர்கநமழழத ணடப்ட்டமகும்.  

இழதசு கயயஸ்ணவபணம், இழதசு கயயஸ்ணபயன் சரர்கவநணம், இழதசு கயயஸ்ணபயன் 

அடிதபர்கவநணம் ளகமவ ளசய்டண ழமப்யத அசமகயத ழமணப் ழசு ஆகும். 

ஆசயதக் கயயஸ்டபம் கமன்ஸ்ன்வன் கம ணௌடல் ழமப்யதக் கயயஸ்டப ணடணமக 

ஆக்கப்ட்ணன் அடயல் ணொடயத ணமற்ங்கள் ளசய்தப்ட். 

 1. ணமயதமள் பஞக்கம்  

 2. டிசம்ர் 25ஆம் மவந, கயயஸ்ணஸ் மநமகச் சயப்யத்டல்  
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 3. சயவ பனயமடு  

 4. சயணௗவப சயப்யக்கப்டுடல் 

 5. அசர், யணொக்கள், ஞக்கமர் ஆசயர்படயக்கப் ட்பர் ன் ளகமள்வக 

ழமன்வப ணொகுத்டப்ட். 

இவடப் ழமன்ண கயயஸ்டபத் டயணச்சவவத த்டமன 300 ஆண்டுகள் ணன்ப்டுத்டயதண 

ழமப்யத ழமணப் ழழச ஆகும்.  ழமப்யதர்கள் டங்கவந ஆமயத இத்டபர் ன்ண உமயவண 

மமட்டுகயன்மர்கள்.  டங்கவந ஆமயத இத்டபர் ன்ண உமயவண மமட்டுகயன் ழமணப் 

ழசு, கய.ய. 4ஆம் ணெற்மண்டில் கயயஸ்டபத்வடத் டங்கள் ‘அசு சணதணமக’ அயபயத்டண.  அண 

ணௌடல் ஆசயதமபயல் உணபமகயத கயயஸ்டபம், ழமப்யத ஆமயதக் கயயஸ்டபணமக ணமற்ப் ட்ண 

ன்வட பமண கமட்டுகயன்ண.  

ணொயட ழடமணமவும் ழடமணம பனய டயமபயக் கயயஸ்டபணௌம் 

இழதசுகயயஸ்ணபயன் ன்யண அப்ழமஸ்டர்கநயல் எணபம ணொயட ழடமணம கய.ய. 52ஆம் 

ஆண்டு இந்டயதம பந்ண, கய.ய. 52 ணௌடல் கய.ய. 72 பவ சுணமர் 20 ஆண்டுகமம் இந்டயதமபயல் 

ஊனயதம் ளசய்டமர்.  குயப்மகத் டணயழ் மட்டில் ஊனயதம் ளசய்டமர்.  

  டய ணயடமகழப பந்டமர்.  

  கூட்ணமக பபயல்வ.  

  பயதமம ழமக்கயணௗம் பபயல்வ.   

மயசுத்ட ழடமணம இந்டயதம பந்ட ழமண, டட்சசர ணன்ன் ளகமண்ழமழமஸ் ‘Gondophorus -ச் 

சந்டயத்ண, அபவக் கயயஸ்டபத்டயற்கு பனய த்டயமர் ன்ண பனயபனயதமகக் கூப்டுகயன்ண. 

அண்வணக்கமம் பவ ளகமண்ழமழமஸ் எண கற்வ மத்டயம் ன்ண கணடப்ட்ண. 

ஆமல் அண்வணக்கமத்டயல் டட்சசரத்டயல் ந்ட அகழ்பமமய்ச்சயதயல் ளகமண்ழமழமஸ் 

மஞதங்கள்  கண்ளடுக்கப் ட்டுள்ந. (Jitendra Nath Banerjea, The Development of Hindu            

Iconography, 1974, P.118 ) ழப, ளகமண்ழமழமஸ் எண கற்வ மத்டயம் ன்ணம் இடமல் 

ழடமணமபயன் இந்டயத பணவக ன்ணம் கற்வழத ன்ணம் டபம கணத்ணகழந ன்வட 

அண்வணக்கம பமற்ணச் சமன்ணகள் ளடநயபமகக் கமட்டுகயன். 
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அண்வணக்கம ளடமல்ளமணள் ணவ அகழ்பமமய்ச்சய கணம், சணத சயற்ங்கநயன் பமற்ண 

ஆமய்ச்சயணம், ழடமணம பனய பயத டயமபயக் கயயத்டபத்டயன் பநர்ச்சயவதத் ளடநயபமகக் 

கமட்டுகயன். 

1. ‘ழடமணம பனயக் கயயஸ்டபம்’ ன்ண ளசமன்மல் அண சரமயதர்கவநக் குயப்டமகயபயடும். 

ளன்மல் அபர்கள் டங்கவநத் ழடமணம பனயக் கயயஸ்டபர்கள்  உமயவண மமட்டுகயன்ர்.  

2. ‘ழடமணம பனயத் டணயழ்க் கயயஸ்டபம்’ ன்மல், டற்கமத்டயல் அப்ளதர் டணயழ்மட்டில் 

உள்நபர்கவந ணட்டுழண குயக்கும்.   

ஆமல் கயயஸ்டபழணம அக்கமத்டயல் இந்டயதம ணௌணபணம் பநர்ந்டயணந்டண.  ஆமல் டணயழ்க் 

கயயஸ்டபம் ன்மல் அண டணயழ்மட்டில் உள்நவட ணட்டுழண குயக்கும்.  டணயனயணணந்ண ளடணௗங்கு, 

கன்ம், ணவதமநம், ணண ன்ண சுணமர் 33 ளணமனயகணம், கயவந ளணமனயகணம் ழடமன்யணள்ந.  

டணயனன் ன்ண சணஸ்கயணடத்டயல் டயமபயன் ன்ண ணணபய பந்ணள்நண.  

டணயழ் ன்மல் அண டணயவன ணட்டுழண குயக்கும்.  ஆமல் டயமபயன் ன்ண ளமணப் ளதமய் 

உள்நண.  33 ளணமனய ழசுபர் அவபவணம் இண குயக்கும். இபர்கள் ளடன்யந்டயதமபயல் 

ளணம்மன்வணழதமமய் உள்நர்.  இந்டயதம ணௌணபணம் மர்த்டமல் சுணமர் 90%  ணக்கள் 

டயமபயமய் உள்நர்.  அடமபண சுணமர் 90 ழகமடி ணக்கள் டயமபயமபர்.  

இபர்கவந இண்டு யமயவுகநமகப் யமயக்கமம்.  

 1. டயமபய ளணமனய ழசும் டயமபய இ ணக்கள்  

 2. டயமபய ளணமனயகள் ழசமட, அல்ண ழச ணந்ட டயமபய இணக்கள்.  

ப இந்டயதமபயல் உள்ந டயமபய இத்டபர் - டயமபய ளணமனய ழசமணல், ணற் ளணமனயகள் 

ழசுகயன்ர்.   

க்குவத 120 ஆண்டுகணக்கு ணௌன்மல் ளடன்மப்யமயக்கமபயல் குடிழதயத டணயனர்கநயல் 

ணயகவும் பதண ணௌடயர்ந்டபர்கவநத் டபய, ணற்பர்கணக்குத் டணயழ் ளடமயபடயல்வ.  

அபர்கள் இத்டமல் டயமபயர்; ஆமல் டங்கள் டமய்ளணமனயவத ணந்ணபயட்டு, பட்ம 

ளணமனயகவநப் ழசுகயன்ர். ஆமல், டணயழ்ப் ளதர்கவந வபத்ணக் ளகமள்கயன்ர்.  ழடபமம், 

டயணபமசகம் ழமன் வசப  
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சணதப் மல்கவந ஆங்கயத்டயல் ணடய டணயனயல் அவகுவதமக உச்சமயக்கயன்ர்.  

டணயனர் டணயழ்மட்டில் ணட்டுழண உள்நர். ஆமல் டயமபயர் (டணயழ் இத் ழடமன்ல்) இந்டயதம 

ணௌணபணம் உள்நர். 

ழப,  

 > ‘ழடமணம பனயக் கயயஸ்டபர்’ ன்மல் அண சரமயதக் கயயஸ்டபர்கவநக் குயக்கும்.  

> ‘ழடமணம பனய டணயழ்க் கயயஸ்டபர்’ ன்மல் அண டணயழ்மட்டில் உள்ந கயயஸ்டபர்கவநக் 

குயக்கும். ஆமல், 

> ‘ழடமணம பனய டயமபயக் கயயஸ்டபர்’ ன்மல் அண இந்டயதம ணௌணபணம் உள்ந 

கயயஸ்டபர்கவநக் குயக்கும். 

சரமயதர்கள் டமங்கள் ளபள்வந யத்டபர் ன்டமல் டங்கவநத் டயமபயர்கழநமடு இவஞத்ணக் 

ளகமள்நமணல், டங்கவநப் ழமன் ளபள்வந யத்டபர்கநம ஆமயதர்கழநமடு டங்கவந 

இவஞத்ணக் ளகமள்பவடழத பயணம்ய, அப்டிழத ளசய்டர்.  

ழப, டயமபயப் ண்மட்டில் டயமபய இத்டயவழத பநர்ந்ட ழடமணம பனயக் கயயஸ்டபத்வட 

‘ழடமணம பனய டயமபயக் கயயஸ்டபம்’ ன்ண இத்டயன் ளதமல் குயப்யடுபண பமற்யல் 

ளமணத்டணமக உள்நண.  

இந்டயத ணண்ஞயணௗம், இந்டயத ளணமனயதயணௗம் டயமபயப் ண்மட்டு அடிப்வதயல் கய.ய. ணௌடல் 

ணெற்மண்டு ணௌடல் இந்டயதமபயல் பநர்ச்சயணற் கயயஸ்டபம்டமன் ணொயட ழடமணம பனய டயமபயக் 

கயயஸ்டபம் ஆகும். 

ழமண அசமட்சயதயல் உணபம ஆடய கயயஸ்டப இக்கயதங்கள் கயழக்க ளணமனயதயல் இணப்வடப் 

ழமன்ண, டணயழ்மட்டில் உணபம ழடமணம பனய டயமபயக் கயயஸ்டப இக்கயதங்கள் டணயழ் 

ளணமனயதயழழத இணக்கயன். 

ழமப்யதக் கயயஸ்டபத்டயல் கயழக்க ளணமனயக்குப் யன் இத்டரன் ளணமனய பந்டவடப் ழமன்ண, 

ழடமணம பனய டயமபயக் கயயஸ்டபத்டயல் டணயவனப் யன் ளடமர்ந்ண சணஸ்கயணட ளணமனய பந்டண. 
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தபம ணொயட ழடமணம டட்சசரத்டயணணந்ண ழகநம பனயதமக, டணயழ் ணண்ஞயற்கு பந்டமர் 

ன்ண மம்மயதம் ஆகும். அபர் டணயழ் ணண்ஞயல் ளகமவ ளசய்தப்ட்மர் ன்ணம், டணயழ் 

ணண்ஞயல் டயணணதயவதயல் அக்கம் ளசய்தப்ட்மர் ன்ணம் மம்மயதம் ஆகும். 

டணயழ் ணண்ஞயல் ணொயட ழடமணம அக்கம் ளசய்தப்ட் டயணணதயவதயல் இணந்ணடமன் ணௌடல் 

ழடமணம பனய டணயழ்க் கயயஸ்டப ணெம டயணக்குள் ணர்ந்டண.  அடன் யன்   ணொயட ழடமணம பனய 

டயமபயக் கயயஸ்டபம், ணொயட ழடமணம இவ ஞயதமற்ய, இன்ணேதயர் ஈந்ட அழட டணயழ் ணண்ஞயல் 

க்டய இதக்கணமகப் மயஞணயத்டண. கய.ய. ந்டமம் ணெற்மண்டிற்குப் யன் டணயழ் க்டய இதக்கம் 

வசப, வபஞபணமக பநர்ச்சயணற்ண.  ழப, ழடமணம பனய டணயழ்க் கயயஸ்டபம் ன்மணௗம் 

ழடமணம பனய டயமபயக் கயயஸ்டபம் ன்மணௗம் ளமணள் என்ழ. 

 க்குவத 47 உக ளணமனயகணக்கு ழணல் ளணமனயvளதர்க்கப்ட் னந்டணயழ் 

இக்கயதணம டயணக்குள் டணயழ் ளணமனயதயழழத உள்நண. 

 வசபத்டயன் 63 மதன்ணமர்கணம் டணயழ்மட்வழத சமர்ந்டபர்கள். 

 வபஞபத்டயன் 12 ஆழ்பமர்கணம் டணயழ்மட்வழத சமர்ந்டபர்கள். 

 டயமபய ழபடம் ன்வனக்கப்டும் வசபத்டயன் ன்யண டயணணௌவகணம் டணயழ் 

ளணமனயதயழழத உள்ந. 

 டயமபய ழபடம் ப்டும் வபஞபத்டயன் மமதயத் டயவ்பயதப் யந்டம் டணயழ் 

ளணமனயதயழழத உள்நண. 

 இந்டயதமபயன் 275 னவணதம சயபன் ழகமதயல்கநயல் 230 டணயழ்மட்டிழழத 

இணக்கயன். 

 இந்டயதமபயன் னவணதம 108 வபஞபத் டயணப்டயகநயல் 96 டணயழ்மட்டிழழத 

இணக்கயன். 

 வசபத்டயல் ழகமதயல் ன்ண ளசமன்மழ அண சயடம்த்வடழத குயக்கும்.  இண 

இணப்ண டணயழ்மழ. 

 வபஞபத்டயல் ழகமதயல் ன்மழ அண டயணபங்கத்வடக் குயக்கும். அணவும் 

டணயழ்மட்டிழழத உள்நண. 

ணொயட ழடமணம பனய டயமபயக் கயயஸ்டபத்டயன் இக்கயதங்கள் டணயனயழழத இணப்டயமல் கந்ட 

கமத்டயல் அபற்யற்கு உமயத ணௌக்கயதத்ணபம் ளகமடுக்கப்பயல்வ.   

ற்ளகழப கூயதடி, ழமண அசமட்சயதயல் உணபம ஆடய கயயஸ்டப இக்கயதங்கள் கயழக்க 

ளணமனயதயல் இணப்வடப் ழமன்ண, டணயழ்மட்டில் உணபம ஆடய இந்டயதக் கயயஸ்டப 

இக்கயதங்கள் டணயழ் ளணமனயதயழழத இணக்கயன். 
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ழமப்யதக் கயயஸ்டபத்டயல் கயழக்க ளணமனயக்குப் யன் இத்டரன் ளணமனய பந்டவடப் ழமன்ண, 

இந்டயதக் கயயஸ்டபத்டயல் டணயவனப் யன் ளடமர்ந்ண சணஸ்கயணட ளணமனய பந்டண.  இந்டயதமபயல் 

கயயஸ்டபம் ற்யத பமண ணணம் ஆசயமயதர்கள் ழடமணம பனய டயமபயக் கயயஸ்டபம் ற்ய 

அயந்ண ளகமள்ந இதமவணக்குக் கமஞம் னங்கம, இவக்கம ழடமணம பனய டயமபயக் 

கயயஸ்டப இக்கயதங்கள் டணயனயழழத இணந்டவண ஆகும்.  ழப, டணயழ் ளடமயதபயல்வ 

ன்மல் ழடமணம பனய டயமபயக் கயயஸ்டபத்வட அயத ணௌடிதமண. 

5. ழடமணம பனய டயமபயக் கயயஸ்டபத்வடப் ணொமயந்ண ளகமள்ணம் ணௌவ 

ளமணபமக, ழடமணம பனய டயமபயக் கயயஸ்டபத்வடப் ணொமயந்ண ளகமள்ணபடயல் ழமப்யதக் பனய 

இந்டயதக் கயயஸ்டபர் கணக்குச் சயக்கல் உள்நண. ளன்மல், ழமப்யத பனய இந்டயதக் 

கயயஸ்டபர், பயபயணத ழமக்கயல் ணொமயந்ணக் ளகமள்ந  ணௌதற்சயக்கமணல் ழமப்யத ழமக்கயல் ழடமணம 

பனய டயமபயக் கயயஸ்டபத்வடப் மர்ப்டமல் ழடமணம பனய டயமபயக் கயயஸ்டபத்வடப் ணொமயந்ண 

ளகமள்ணபண கடிணமக உள்நண.   

ற்ளசய்டயப்ஞய : 

ற்ளசய்டயப்ஞய ன்ண அப்ழமஸ்டர் 17:16ன் டி,  

ந்ட இத்டயல் ற்ளசய்டயப் ஞய ஆற்ணகயழமழணம, அந்ட இத்டயணௗள்ழநமமயன் ம்யக்வக, 

பனயமடு, ணடம், மகமயகம், ண்மடு ற்யத் ளடமயந்ண ளகமள்ந ழபண்டும் ன்ண வயள் கூணம் 

ணௌவ. 

அபர்கவநத் ழடடிச் ளசல் ழபண்டும்  

அபர்கநயன் ம்யக்வக அடிப்வதயல் ‘கயயஸ்ணபயற்குள் ணௐடளன்ணம் இல்வ; 

கயழக்களன்ணம் இல்வ’ ன் யவதயல் அபர்கணக்குச் சுபயழசம் ளசமல் ழபண்டும். 

அப்ழமஸ்டர் 10:13-15 

மயசுத்ட வுல், அத்ழடழ ட்ஞத்டயல் கமத்ணக் ளகமண்டிணந்டழமண, அந்டப் ட்ஞம் 

பயக்கயகங்கநமல்  யவந்டயணக்கயவடக் கண்டு, அபர்கவநத் டயட்மணல்,  அபர்கவந 

ளபணக்கமணல், ‘அத்ழடழ ரங்கள் ...ணயகுந்ட ழடபடம க்டயணள்நபர்களநன்ண கமண்கயழன் ’  

ன்ண அபர்கவநப் மமட்டி, ல்ளடமண உவப பநர்த்ணக் ளகமண்டு, அடன் யன் 

ற்ளசய்டயவதக் கூணகயமர்.(அப்ழமஸ்டர் 17:22) 
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அப்ழமஸ்டர் 17 ஆம் அடயகமத்டயன்டி, ய சணதத்டபர் பனயமடுகவந இனயவுடுத்டமணல், 

அபர்கவந ளபணக்கமணல், அபர்கவநக் கவுணக்குள் பனயத்ணம்டிதமக, அபர்கநயத்டயல் 

ல் ணௌவதயல் ழசய,  ற்ளசய்டயவதக் கூ ழபண்டும்.   

ய சணதத்டபர் ழகமபயணௗக்குள் ளசன்ண, ணத வுடிகள் ளசய்டண ழமல்,  அபர்கள் 

ஆமடவக்கு உமயதவபகவந உற்ண கபயக்க ழபண்டும்.(அப்ழமஸ்டர் 17 : 23) 

அபர்கள் ணெல்கவந, ணத வுடிகள் டித்ண ற்ளசய்டய கூயதண ழமல், ற்ளசய்டய ஞயணொமயழபமர் 

ய சணதத்டபர் ணெல்கவநப் டிக்க ழபண்டும்.(அப்ழமஸ்டர் 17 : 28) 

இவ்பமண, ணௐடணக்க ணௐடமக, கயழக்கணக்கு கயழக்கமக, அபபர் ண்மட்டு அடிப்வதயல் 

ற்ளசய்டய அயபயக்க ழபண்டும்.  ய சணதத்டமமயன் ழகமபயணௗக்குள் ளசன்ண, அபர்கள் பனயமட்டு 

ணௌவவதக் கண்டு...அபர்கள் இக்கயதங்கள், ணெல்கவநப் டித்ண,  ணற்பர்கநயன் பனயமடு, 

ம்யக்வக இபற்வப் ணொமயந்ண ளகமண்டு, ழமணர் 10 : 2 இல் கூயதபமண, அயவுக்ழகற் க்டய 

வபமக்கயதத்ழடமடு,  ற்ளசய்டய கூ ழபண்டும். இண ‘வயள்ணௌவ’.  

இடற்கு ணமம சுபயழச ணௌவ ழமப்யத ணௌவ.  

‘அண சமத்டமன், அவடத் ளடமமழட, அவடப் டிக்கமழட, அங்கு ளசல்மழட’ ன்ண ளசமல்ண,  

இந்டயதவத் டம்ணௌவத அடிவணகநமகழப வபத்ணக் ளகமண்ர். 

ழமப்யதர் ஆட்சயதயல் இணந்டடமல், அடயகம ணௌவழதமர் ஆசயர்படயக்கப்ட்ழமர் ன்ண 

கூணகயன்,  கயயஸ்ண பணபடற்கு ணௌற்ட் வனத ற்மட்டு குடயகணக்குச் சயப்ணொ ளகமடுத்டர்.  

ஆமல், கயயஸ்ணவுக்கமக ல்மபற்வணம் குப்வதமகத் டள்ணபழட ஆசயர்பமடம். 

எடுக்கப்ட்ழமணக்கமக, வன நயழதமணக்கமகத் டம்வண எடுக்கய பமணம் யவழத (ணக்கம 4 : 

18, 19) ஆசயர்பமடம் க் கூணம் கயயஸ்ண பந்டயன் உள்ந ணொடயத ற்மட்டுக்குச் சயப்ணொ 

ளகமடுக்கபயல்வ. 

அவ்பமழ, ற்ளசய்டயப் ஞய ணொமயணம் ணௌவதயணௗம் "வயணக்கு' ழபணப்ட் ணௌவவதழத 

ழமப்யதர் வகதமண்ர். 

ழபடமன், ணௐடணேக்கு ணௐடன், கயழக்கணேக்கு கயழக்கன் ன் ணௌவதயல் இந்டயதணக்கு 

இந்டயதமக, டயமபயணக்கு டயமபயமக ற்ளசய்டய ளசமல்ணௗம் பயபயணத ணௌவவத ழமப்யத 

பனய இந்டயதக் கயயஸ்டபர்கநமல் ணொமயந்ண ளகமள்ந ணௌடிபடயல்வ. 
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ழப, பயபயணத அடிப்வதயல் ழடமணம பனய டயமபயக் கயயஸ்டபத்வடப் ணொமயந்ண ளகமள்பண 

ணயகவும் அபசயதம்.   

பயபயணதத்டயல், கயயஸ்ண பணபடற்கு ணௌற்ட் யவக்கும் கயயஸ்ண பந்டயன் உள்ந யவக்கும் 

உள்ந ழபணமடுகவந உஞர்ந்ண ளகமள்ணம்ழமணடமன் கயயஸ்ணபயன் எநயதயல் ழடமணம பனய 

டயமபயக் கயயஸ்டபத்வடப் ணொமயந்ண ளகமள்ந ணௌடிணம்.  இந்ட ழபணமடுகவநப் யன்பணணமண 

கமஞமம்.   

 கயயஸ்ண பணபடற்கு     கயயஸ்ண பந்டயன் 

 ணௌற்ட் யவ     உள்ந யவ 

 (வனத ற்மடு)    (ணொடயத ற்மடு) 

1. பயணத்டழசடம் உண்டு.   பயணத்டழசடம் இல்வ.   

       ஆடய. 17 : 7-13 கம. 5 : 2-4 

2. ளண்கணக்கு  பயணத்டழசடம் இல்வ கயயஸ்ணவுக்குள் ஆண் ன்ணம்; ளண்  

       கயவதமண. அவபணக்கும்    

       ஜமஸ்மம். ழதம.3 : 5  

3. ண உண்டு.     ண யவழபயபயட்ண.   

       ஆடய.8 : 20, 21 ழ. 5 : 2 

4. ஏய்வுமநயல் ழபவ     ணயடணேக்கமகழப ஏய்வு    

ளசய்தக் கூமண;    மள்; ஏய்வுமணக்கமக ணயடன் அல்;      

உம. 5 : 15 ணமற். 2: 26, 27 

5. கண்ணுக்குக் கண்;    பண கன்த்டயல் அவந்  

 ல்ணௗக்குப் ல்.    -டமல் இண கன்த்வடக் கமட் ழபண்டும். 

       உம. 19 : 21  ணத். 5 : 39 

6. ஆசரர்பமடம் ன்ண ஞம்,   கயயஸ்ணவுக்கமக ல்ம    

ளசணவண, ரண் ஆணசு   -பற்வணம் குப்வதமகத் டள்ணபழட 

      ஆசரர்பமடம். உம. 28 : 2-14 யணப். 3 : 7-11 
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7. ணௐடர், ணொசமடய ணேம்    அவபணம் கயயஸ்ணவுக்  

 ற்த்டமழ்வு     -குள் எழ சமரத்டயன்    

       தமத். 12 : 17 அங்கங்கள். ழசய: 3:3  

8. அந்யத ளடய்பம்     அந்யத ளடய்பம் ன்    

உண்டு.                       -டற்ழக இணயல்வ.  எழ கவுள் – எழ 

      ணந்வட , எழ ழணய்ப்ன். சங்கர. 16 : 4 

      I ளகமமய. 8 : 4  

9. ணொசமடயதமர் ணௐடக்      அவபணக்கும் ழகமபய    

 ழகமபயணௗக்குள்     -ணல் இணௌண்டு.   

 பக் கூமண.     ழம. 3 : 29, 30  அப். 21 : 26 ணத். 11 : 28 

10. அந்யத ளடய்பத்டயன்     அந்யத ழகமபயல்கணக்குச்  

 ளதவக் கூச் ளசமல்க்   ளசன்ண, அபர்கள் பனய  

 கூமண.  அந்யத ளடய்பத்   -மட்டு ணௌவ, ம்யக்வக   

 -டயன் ழகமபயணௗக்குள்     -கவந அயந்ண, அபர்கண  

 ளசல்க் கூமண.    -வத ம்யக்வக, டத்ணப    

       அடிப்வதயல் ற்ளசய்டய கூணடல்,  

       ணௐடணேக்கு ணௐடன், கயழக்கணேக்கு கயழக்கன்.  

       சங்கர. 16 : 4 I ளகமமய. 9 : 20, 21 

ழப, கயயஸ்ண பணபடற்கு ணௌற்ட் யவக்கும் கயயஸ்ண பந்டயன் உள்ந யவக்கும் உள்ந 

ழபணமடுகவந உஞர்ந்ண,  கயயஸ்ணபயன் எநயதயல் ழடமணம பனய டயமபயக் கயயஸ்டபத்வடப் 

ணொமயந்ண ளகமள்ந ணௌதற்சயக்கும்ழமண  ழடமணம பனய டயமபயக் கயயஸ்டபத்வடப் ணொமயந்ண 

ளகமள்நமம்.   

ந்ண ழகமஞங்கநயல் ழடமணம பனய டயமபயக் கயயஸ்டபம் : 

கவுள்  ளதர்கநயல் கூப்ட்மணௗம் கவுள் எணபழ ன்வடத் ழடமணம பனய டயமபயக் 

கயயஸ்டப இக்கயதங்கணம், டத்ணபங்கணம் ளடநயபமக பயநக்குகயன்.   

டித்டபர்கள், ளமணணக்கள் அவபணக்கும் ற்ளசய்டயவதக் கூணபடற்கமக, ழடமணம பனய 

டயமபயக் கயயஸ்டபம் ளபவ்ழபண ழகமஞங்கநயல் (அள்ல்ங்ஸ்ரீற்ள்) பயநக்கப்ட்டுள்நண. 
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 1. ணொமஞ ழமக்கு   (Mythical Aspect) 

 2. இக்கயத ழமக்கு   (Literary Aspect) 

 3. இவதயதல், டத்ணப ழமக்கு (Theological / Philosophical Aspect) 

 4. சயற்பயதல் ழமக்கு   (conographic Aspect) 

 5. பமற்ணழமக்கு   (Historical Aspect) 

நயத ணக்கணக்கு ற்ளசய்டயவதப் ழமடயப்டற்குப் ணொமஞ ழமக்கு ணற்ணம் சயற்பயதல் ழமக்கு 

தன்ட்.  டித்ட ணக்கணக்கு  இக்கயத ழமக்கு ணற்ணம் டத்ணப / இவதயதல் ழமக்கு 

தன்ட்.  ழடமணம பனயக் கயயஸ்டபம் டணயழ் ழசும் டணயழ் ணக்கள் ணத்டயதயழ டணயனயணௗம் டணயழ் 

ழசமட ய ணக்கள் ணத்டயதயழ சணஸ்கயணடத்டயணௗம் பயதண. 

ழப, ழடமணம பனய டயமபயக் கயயஸ்டபத்வட, பயபயணத அடிப்வதயல், கயயஸ்ணபயன் 

எநயதயல், மர்க்கும்ழமண, ழடமணம பனய டயமபயக் கயயஸ்டபத்டயன் ஆனத்வடப் ணொமயந்ண ளகமள்ந 

ணௌடிணம்.  

6. கவுநயன் ளதர் ன்? 

ளமணபமக, ளதர்கவந இண்மகப் யமயக்கமம். 

  1. இடுகுயப் ளதர் (Arbitrary Name)  

  2. கமஞப் ளதர் (Logical Name)  

இடுகுயப் ளதர் : 

ளற்ழமர் யள்வநகணக்கு ந்டபயடக் கமஞணௌம் இன்ய இடுகயன் ளதர் இடுகுயப் ளதர்.  

வனப் ளற்ழமர் டம் யள்வநகணக்கு, ‘ழகமடீஸ்பன்’ ன்ண ளதர் வபக்கயன்ர்.  இடற்குச் 

சமயதம கமஞம் இல்வ.  இண இடுகுயப் ளதர். 

 ளமணபமக இடுகுயப் ளதர் ளணமனய ளதர்க்கப்மண. 

 ஆமல், கமஞப் ளதர் ளணமனய ளதர்க்கப்டும். 
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கமஞப் ளதர் :  

டமபண எண கமஞம் கணடய வபக்கப்ட் ளதர் கமஞப் ளதர். ழப, கவுணக்கு ணயடர் 

வபத்ட ளதர்கள் அவத்ணம் கமஞப் ளதர்கநமகழப உள்ந.  கவுநயன் ளதர்கள் பமக 

உள்ந. அவப ளமணபமக ளணமனய ளதர்க்கப்டும். 

எண டயமயணொ : 

இடுகுயப் ளதர், கமஞப் ளதர் டபய ண்ன்மபடமக, எண ணமற்ணவந்ண கமஞப்டும் ‘எண 

டயமயவ’க் ளகமள்நமம். 

இந்ட ண்ன்ண பவகப் ளதர்கநயல், கவுநயன் ளதர்கவந டுத்ணக் ளகமள்ழபமணமமல், அவப 

ளணம்மணௗம் ‘கமஞப் ளதர்’கநமகழப இணப்வடக் கமஞமம்.  ழப, கவுநயன் ளதர்  

ளணமனயகநயணௗம் ளணமனய ளதர்க்கப்ட்டு இணப்வடக் கமஞமம்.  சய ளதர்கள் ‘எண டயமயமய்’க் 

கமஞப்டுபணணௌண்டு. 

கவுநயன் ளதர் ன் ன்ண ழகட்மல், கயயஸ்டபர்கள், ளமணபமக ‘ழதழகமபம’ ன்ண 

கூணபமர்கள்.  ஆமல், ணொடயத ற்மட்டில் எண இத்டயல் கூ ‘ழதழகமபம’ ணேம் ளதமல் 

கவுள் ன் குயக்கப்பயல்வ ன்ண ஆழ்ந்ண ழமக்கற்குமயதண.  

‘ணௌற்யடமக்கள்’ ப்டும் ஆயகமம், ஈசமக்கு, தமக்ழகமணொ ஆகயழதமணக்கு ‘ழதழகமபம’ ணேம் 

ளதமல் கவுள் அயதப்பயல்வ ன்வட தமத் 6:3 ளடநயபமகக் கமட்டுகயண. 

‘அங்ழக கர்த்டணவத மணத்வடத் ளடமணண ளகமண்மன் ’  (ஆடய: 12.8) 

ணேம் பசத்டயல் பணம் ‘மணம்’ ன்ண குயப்யட் எண ளதவக் குயக்கமணல், ஆயகமம் 

கவுவநத் ளடமணண ளகமண்வடழத குயக்கயன்ண. இவ்பசத்டயல் இம் ளற்ணள்ந ‘மணம்’ 

ன்ண குயப்யட் ளதவக் குயத்டயணந்டடமமல், ஆயகமம், ஈசமக்கு, தமக்ழகமணொ 

ஆகயழதமணக்கு ‘ழதழகமபம’ ணேம் ளதமல் கவுள் அயதப்பயல்வ ன்ணேம் தமத் 6:3 

பசம் ளமணநற்டமகயபயடும். 

ணற்ணம்,  இவ்பசத்டயல் (ஆடய: 12.8) இம் ளற்ணள்ந ‘மணம்’ ன்ண குயப்யட் ளதவக் 

குயத்டயணந்டடமமல், ழணமழச, கவுவந ழமக்கய ‘உம் மணம் ன்ளபன்ண அபர்கள் ழகட்மல் 

ன்ளபன்ண அபர்கணக்குச் ளசமல் ழபண்டும்? ன்ண ழகட்டிணக்க ணமட்மர்.  ழப, 

ஆயகமம், கர்த்டமயன் மணத்வடத் ளடமணண ளகமண்மன் ன்ண இவ்பசத்டயல் கவுவநத் 
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ளடமணண ளகமள்பவடழத ளடநயபமகக் குயப்யடுகயழட டபய அபணவத ளதர் ன்ண 

குயப்யட் ந்ட எண ளதவணம் குயக்கபயல்வ. 

கயயஸ்ண பணபடற்கு ணௌற்ட் வனத ற்மட்டில் ‘ழதழகமபம’ ணேம் ளதர், ‘கவுள் குயப்யட் 

ஏர் இத்டயற்கு ணட்டுழண உமயதபர்’ (குளடய்பம்) ணேம் ளமணநயல் ஆநப்ட்டுள்நடமணௗம் 

அப்ளதர், ‘அவபணக்குழண கவுள் உமயதபர்’ ணேம் ளமணநயல் ஆநப்மடடமணௗம், கயயஸ்ண 

பந்ட யன் உள்ந ணொடயத ற்மட்டில் கவுணக்கு ‘ழதழகமபம’ ணேம் ளதவக் கமஞ 

ணௌடிதபயல்வ. 

கவுநயன் ளதர் ன்?  

ழணமழசதயம் கவுள் டன்ணேவத ளதர் தமண ன்ண கூணம்ழமண, ‘இணக்கயபமகழப 

இணக்கயழன்’ ன்ண கூணகயமர். 

‘இணக்கயபமகழப இணக்கயழன்’ ன்ண எண கமஞத்ழடமடு அவணந்ட கமஞப் ளதழ 

(Logical) டபய இதற்ளதர் கயவதமண ன்வட அப்ளதழ ளபநயப்டுத்ணகயன்ண. இடுகுயப் 

ளதர் ளணமனய ளதர்க்கப்மண. ஆமல், கமஞப் ளதர் ளணமனய ளதர்க்கப்டும் ன்ண 

ற்ளகழப குயப்யப்ட்ண. 

ளணமனய ளதர்க்கப்டும் கமஞப் ளதர்கள் : 

‘கயயஸ்ண’ ணேம் ளதர் எண கமஞப் ளதர்.  யழதத்டயல் ‘ழணசயதம’ ன்ண கயழக்கத்டயல் 

‘கயயஸ்மஸ்’ ன்ண ளணமனய ளதர்க்கப்ட்ண.  

இண கமஞப் ளதமய் இணப்டமல், ளணமனய ளதர்க்கப் ட்ண.  ‘ழணசயதம’ ன்டற்கு 

‘ண்ளஞய் ஊற்ப்ட்பர்’ ன்ண ளமணள். இக் கமஞப்ளதர் ளணமனய ளதர்க்கப் ட்வடப் 

யன்பணணமண கமஞமம். 

ளணமனய ளதர்ப்ணொ 

 யழதம் - ழணசயதம 

 கயழக்கம்  -   கயயஸ்மஸ் 

 டணயழ்   -   இவபன் 
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இவ்பமண, ‘ழணசயதம’ ன்ணேம் கமஞப் ளதர்,  ‘கயயஸ்மஸ்’ ன்ணம், ‘இவபன்’ ன்ணம் ளணமனய 

ளதர்க்கப்ட்டுள்ந. 

‘அபணவத மணழண அல்மணல் ’ 

ணேம் பசம் குயப்யடுகயன் ‘மணம்’ ண?  

டயணணவதயல், 

‘ஆளணன் ’ ன்பர் (ளபநய 3:14) 

‘இழதசு ’ (ணத் 1:21) 

‘இமமடய மம ’, ‘கர்த்டமடய கர்த்டம ’ (ளபநய 19:16) 

‘இம்ணமணேழபல் ’ (ணத் 1:23) 

‘கர்த்டர் ’ ( ஆடய 2:7)  ) 

‘அல்ம, ஏழணகம ’ ( ளபநய 22:13)     

ப்  ளதர்கநயல் கவுள் குயப்யப்டுகயமர்.  ழப, கவுநயன் மணம் அல்ண ளதர் 

ன்ண, குயப்யட் எண ளதவக் குயக்கபயல்வ ன்வட ழணற்குயக்கப்ட் ‘ளதர்கள்’  

கமட்டுகயன். 

இப் ளதர்கவந ஆழ்ந்ண ழமக்கயமல், அவப அவத்ணழண, கமஞத்ழடமடு  வபக்கப்ட் 

ளதர்கழந டபய அடமபண கமஞப் ளதர்கழந டபய இடுகுயப் ளதர்கள் அல். 

கமஞப் ளதர்கள் ளமணபமக ளணமனய ளதர்க்கப்டும்.  ழபடமன், யழதத்டயல் - ‘ழணசயதம’ 

ன்ண கயழக்கத்டயல் - ‘கயயஸ்மஸ்’ ன்மகய டணயனயல் - ‘இவபன்’ ன்ண ளணமனய 

ளதர்க்கப்ட்டுள்நண.  இண ளணமனய ளதர்ப்ணொ. 

எண டயமயணொ : 

ளதர்கள் ளணமனயக்கு ளணமனய எண ணமற்ம் அவபண இன்ளமண யவ. இண ‘எண டயமயணொ’ ஆகும். 
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‘இழதசு’ ன்ணேம் ளதவ டுத்ணக் ளகமண்ழமணமமல், இண ளணமனயக்கு ளணமனய எண ணமற்ப் 

ளற்ணள்நவடப் யன்பணணமண கமஞமம்.  

 யழதத்டயல் - ழமசுபம  

 கயழக்கத்டயல்  -   ஈசுஸ் 

 ஆங்கயத்டயல்  -   ரசஸ்  

 அயதயல் - ஈசம  

 டணயனயல்   - ஈசன்         

 எண ணமற்ம் ளற்ணள்நண. 

“ஈசன் பந்ண சயணௗவபதயல் ணமண்மன்    

ணந்ண உதயர்த்டன் மள் எண ண்ன்யல்    

ழசணம ணமயதம ணகடழம   

ழமயழ இந்டச் ளசய்டயவதக் கண்மள் ” 

ன்கயமர் மடயதமர். 

ஈசன் ணேம் ளசமல்வ, கயயத்ணபயற்கு ணௌற்ட் ணெற்மண்டுகநயணௗள்ந இந்டயத இக்கயதங்கள் 

பற்யணௗழண கமஞ இதமண. 

ணயடமக அபடமயத்ட கவுவந,  ‘இழதசு’ ன்கயன்ர் கயயஸ்டபர்கள்.  ‘ஈசன்’ ன்கயன்ர் 

வசபர். 

இவடப் ழமன்ழ,   

  கயழக்கம் - கயயஸ்மஸ் 

  ஆங்கயம் - "கயவஸ்ட்' (Christ) 

  டணயழ்   -   "கயயஸ்ண' 
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‘கயயஸ்மஸ்’ ன்ண ‘கயயஸ்ண’ ன்ண டயமயந்ணள்நழட டபய, இண ளணமனய ளதர்ப்ணொ ஆகமண. 

கவுநயன் ளதர்கவந டுத்ணக் ளகமள்ழபமணமமல், ழடமணம பனய டயமபயக் கயயஸ்டப ணௌடல் 

இக்கயதணம டயணக்குநயல், கவுநயன் ளதர்கள் கமஞப் ளதர்கநமகவும்  ளணமனயளதர்ப்ணொப் 

ளதர்கநமகவும் இணப்வடக் கமஞமம். 

டயணக்குவந அடுத்ட ய ழடமணம பனய டயமபயக் கயயஸ்டப இக்கயதங்கள் பற்யல், 

‘ழதமசுபம’, ‘இழதசு’,  ‘ஈசுஸ்’ ன்பற்யன் எணத் டயமயம ‘ஈசன்’ ணேம் ளதவக் கமஞமம். 

ளணம்மணௗம், ழடமணம பனய டயமபயக் கயயஸ்டபப் ணொமஞங்கணம் இக்கயதங்கணம் இவதயதல் 

ணெல்கணம் யடமபமகயத கவுவநணம் ணத ஆபயதமகயத கவுவநணம் ணயடமக பந்ட 

கவுவநணம்  ல்ழபண ழகமஞங்கநயல் ல்ழபண ளதர்கநயல் ளணமனய ளதர்த்ணள்நவணவதணம், 

பயநக்கயணள்நவணவதணம் கமஞமம்.. 

ழப, கவுநயன் ளதர்கவந ழமக்கும் ளமணண அவப, 

   ளணமனய ளதர்ப்ம 

   எண டயமயம 

ன்வடக் கண்யணம் ழமணடமன், அப்ளதர்கள் உஞர்த்ணம்  ஆனணம ளமணவந உஞ 

ணௌடிணம். 

7. கயயஸ்டபத்டயமல் இந்டயதமபயல் ற்ட் ணமற்ங்கள் 

இந்டயதமபயல் கயயஸ்ணபயற்கு ணௌற்ட் பனயமடுகநயல், சணதங்கநயல் கயயஸ்ணபயற்குப் யற்ட் 

ணெற்மண்டுகநயல் ணொடயத ளகமள்வககணம் ணமற்ங்கணம் ற்ட்வடச் சணத பமண கமட்டுகயண. 

கயயஸ்ணபயற்கு ணௌற்ட் கம கவுள் ம்யக்வகணள்ந பனயமடுகள், சணதங்கநயல் ல்மம் 

கவுணக்குப் ண ளகமடுத்ண பந்டண ற்யத ளசய்டயவத உக சணதங்கநயன் பமண 

ளடமயதப்டுத்ணகயண. 

கயயஸ்ண டன்வத் டமழ ணதமகக் ளகமடுத்டடயமல், ண கயயஸ்ணபயல் யவழபயபயட்டமல், 

கயயஸ்ணபயற்குப் யற்ட் கம சணதங்கள் ண யவழபற்க் ழகமட்மட்வ அடிப்வதமகக் 

ளகமண்டு உணபமதய.  இடன் கமஞணமக பயங்கு ண யணத்டப்ட்ண. 
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கயயஸ்ணபயற்குப் யற்ட் ணெற்மண்டுகநயல் கவுவநணம் பனயமம்.  அழட சணதம் பயங்கு 

ணணம் ழடவபதயல்வ ன் பயங்கு ணதற் ணொணபயட கவுள் பனயமட்வக் கயயஸ்டபம் 

உக சணத பமற்யல் அயணௌகப்டுத்டயதண. (மக்ர் ணௌ.ளடய்பமதகம், பயபயணதம் டயணக்குள் 

வசபசயத்டமந்டம் - எப்மய்வு, 1975, .15.) 

கயயஸ்ணபயற்கு ணௌற்ட் சணஞ, ளௌத்ட சணதங்கவந டுத்ணக் ளகமண்ழமணமமல், ணோஞத்வட 

அவடல், ணோஞ ணொணன் எணபவ டயர்மர்த்டல் ன்ண சணஞ, ளௌத்ட சணதங்கநயன் ணௌக்கயத 

ழமக்கணமகும். கயயஸ்டபத்டயல் ‘ணணேகுணமன்’ ப்டும் கயயஸ்ண, ணோஞ ணயடமக 

ழமக்கப்டுகயமர். இபர் ணணே குணமமகவும், அழட ழத்டயல் கவுநயன் குணமமகவும் 

அயதப்டுகயமர்.  அபர் ணயடப் ண்ணொ, கவுள் ண்ணொகநயன் ளடமகுப்மக பயநங்குகயமர். அபர் 

ணெண பயணக்கமடு கவுநமகவும், ணெண பயணக்கமடு ணயடமகவும் இணப்ழட இடற்குக் 

கமஞணமகும். ணணேகுணமன் ன்ணேம் கணத்ண, இச்சணதங்கநயன் ணௌக்கயத ழமக்கணம ணோஞ 

ணயடன் ற்யத டயர்மர்ப்யன் யவழபணடமகக் ளகமள்நமம். 

ல்மபற்வணம் ணந்ணபயடுடல் ன்ண இச்சணதங்கநயன் அடிப்வக் கணத்ணகநயல் என்மகும்.  

எணபயன் ளசமந்ட யற்கமக, ல்மபற்வணம் ணந்ணபயடுடல் ன்டற்கு, சணஞ, 

ளௌத்டத்டயல் அடயக ணௌக்கயதத்ணபம் ளகமடுக்கப் ட்டுள்நண. 

ஆமல், யர் ன்வணக்கமக, ழணன்வணக்கமக ல்ம பற்வணம் ணந்ணபயடுடழ உண்வணதம 

ணபமகக் கயயஸ்டபம் கணணகயண. கயயஸ்டபத்டயல் ணௌண ணணேக் குத்வடணம் ணரட்டற்கமகக் 

கயயஸ்ண ல்மபற்வணம் ணந்டமர்.  அபர் டக்ளகன்ண வடணம் வபத்டயணக்கபயல்வ. 

((Dr.M.Deivanayagam & Dr.D.Devakala, Christianity in Hinduism,  1997, Pp.52-54).       

எண ணமட்டுத்ளடமணபத்டயல், அணவும் டக்ளகன்ண ளசமந்டணயல்மட என்யல் யந்டமர்.  டக்குச் 

ளசமந்டணயல்மட எண கல்வதயல் அக்கம் ண்ஞப்ட்மர்.  “மயகணக்குக் குனயகணம், 

ஆகமதத்ணப் வபகணக்குக் கூடுகணம் உண்டு; ஆமல் ணணேகுணமணேக்ழகம டவ சமய்க்க 

இணயல்வ” ன்ண ணத்ழடண 8:20-ல் கயயஸ்ணழப கூணகயமர்.  இண அபண ணோஞ ணவு 

பமழ்வபக் கமட்டுகயண. (Dr.M.Deivanayagam & Dr.D.Devakala, Christianity in Hinduism,  1997, P.53). 

சணஞத்டயன் டயகம்ப் யமயபயல் ளசமல்ப்ட்டுள்நண ழமன்ண எண ணண்டு ணஞய கூ இல்மணல் 

அபர் சயணௗவபதயல் ளடமங்கய, டன்வப் ணதமக்கயமர். ழப ணோஞத் ணவு பமழ்வு ன்ண 

கயயஸ்ணபயன் பமழ்பயல் கமஞமம். டயகம்ர் ஆவ அஞயபடயல்வ. டமங்கள் “யர்பமஞ யவ” 

அவபடற்ழக அபர்கள் டயதமயத்ண, ழமன்ணொ ழமற்மர்கள். டயகம்ப் யமயவபச் ழசர்ந்ட 

அவத்ணச் சயற்ங்கணம் ண்டித கண்கணணேம், ஆவதற் உல்கணணேம் 

அவணக்கப்ட்டுள்ந. கயயஸ்ணபயன் சயணௗவப ணஞம் டயகம் யவதயல் அடமபண, ஆவ 
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ணணற் யவதயல் யவழபயதவண ஆழ்ந்ண கபயக்கத்டக்கண. (Dr.M.Deivanayagam & Dr.D.Devakala, 

Christianity in Hinduism,  1997, Pp.52-54). 

சுழபடமம் சணஞம் (கயயஸ்டபத்டயன் ளசல்பமக்கு ளற் சணஞம்) 

கயயஸ்டபத்டயமல், கயயஸ்ணபயற்குப் யற்ட் ணெற்மண்டுகநயல் சணஞத்டயல் உணபம ணொடயத 

யமயழப சுழபடமம்ம் ஆகும். 

டயகம் யவதயல் கயயஸ்ண ல்மபற்வணம் ணந்ண, டன்வழத ணதமகக் ளகமடுத்டடமணௗம், 

ணற்பர்கணக்கமக அபர் ளமயணம் கமயசவ உள்நபமடமணௗம், எணபர் ணற்பர் ழணல் கமயசவ 

ளகமள்ந ழபண்டும் ன் ணொடயத கணத்ண கயயஸ்ணபயற்குப் யற்ட் கமத்டயல் சுழபடமம் 

சணஞத்டயல் உணபமண.  ழபடமன், கயயஸ்ணபயற்குப் யற்ட் கம சணஞ சயற்ங்கள் 

ஆவணணேம், ணற்பர் ழணல் ளகமள்ணம் கமயசவதயன் அவதமநணமகத் டயந்ட கண்கணணேம் 

கமஞப்டுகயன்.  இப்டிதமகக் கயயஸ்ணபயல் சணஞம் யவழபணகயண. (மக்ர் ளட. 

ழடபகம, ‘டணயழ் க்டய இதக்கத்டயன் ழடமற்ணௌம் பநர்ச்சயணம்’,1997,க்.143-144)   

ணமதம ளௌத்டம் (கயயஸ்டபத்டயன் ளசல்பமக்கு ளற் ளௌத்டம்) 

ணொயட ழடமணம பனய டயமபயக் கயயஸ்டபத்டயன் கயவநடமன் ணமதம ளௌத்டம். 

ரதமத்டயன்டி (கயயஸ்ணபயற்கு ணௌற்ட் கமத்டயல்) ணவுழண கவுநமல் 

வக்கப்பயல்வ.  டன் ளசமந்ட ணௌதற்சயதயமழம அல்ண ணற்பர்கநமல் பனய 

த்டப்ட்ழம எணபன் யர்பமஞ யவ அவத ணௌடிணம். 

ஆமல், ணமதம ளௌத்டம் ன்ண ரதம ளௌத்டத்டயற்கு ணௌற்யணௗம் ணமணட்ண 

ஆகும்.  ணமதம ளௌத்டத்டயன்டி சகணௌம் கவுநமல் வக்கப்ட்.  கவுள் ணயட 

படிபம் டுத்ண இவ்வுகத்டயற்கு பந்டமர். டன்வழத ணதமகக் ளகமடுத்ண, ணணேக்குத்டயற்கு 

ணரட்ணொ ளகமடுத்டமர் ன் கணத்ண ணமதம ளௌத்டத்டயன் அடிப்வக் ழகமட்மடு ஆகும்.   

ணமதமம் ன்மல் ளமயத பமகம் ன்ண ளமணள்.   

கயயஸ்ணபயற்கு ணௌற்ட் கம ளௌத்டம் ‘ரதமம்’ ன்ண குயக்கப்ட்ண.  ரதமம் 

ன்மல் சயயத பமகம் ன்ண ளமணள்.  அபபழ ணௌதன்ண யர்பமஞ யவ அவத 

ழபண்டும் ன்டமல் இண சயயத பமகம் அல்ண ரதமம் ன்ண குயப்யப்ட்ண.  

ஆமல் கயயஸ்ணபயற்கு ணௌற்ட் கம ளௌத்டர்கள் டங்கவநத் ழடபமட ளௌத்டத்டயர் 
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ன்ணடமன் குயப்ழ டபய, ரதம ளௌத்டத்டயர் ன்ண கூப்டுபவட பயணம் 

ணமட்மர்கள். 

ணமதம ளௌத்டத்டயற்கு அடிப்வழத கவுள் ழகமட்மமக இணப்டமல் - கவுநயன் ணரண 

ம்யக்வக வபத்டமல், கவுழந ன்யவக்கு பனய த்ணபமர் ன்டமல், இண எழ ழத்டயல் 

வ ன்யவக்கு பனய பகுக்கயன்ண ணேம் ளமணநயல் ‘ணமதமம்’ க் 

குயக்கப்டுகயண. 

ணமதம ளௌத்டத்டயல் டயமயத்ணபக் ழகமட்மடு யன்பணணமண பயநக்கப்டுகயண.   

டர்ண கமதம   - யடமபமகயத கவுள் 

சம்ழமக கமதம  - மயசுத்ட ஆபயதமகயத கவுள்  

யர்ணமஞ கமதம  - குணமமகயத கவுள் 

B.L. Susuki ன்பர் டன்ணேவத ணகமதம ளௌத்டம் ன் ணெணல் ‘டயமயகமதம’ ன் கணத்வடக் 

கயயஸ்டபத்டயன் டயமயத்ணபக் ளகமள்வகணன் எப்யடுகயமர். (B.L. Suzuki, Mahayana Buddhism, Pp.101-102, 

‘Quoted by Susmita Pande, Birth of bhakti in Indian religions and art, 1982, Pp.87,88) 

டர்ணகமதமவபப் ப்யம்ணத்டயற்கும்  

சம்ழமககமதமவப ஈஸ்பயற்கும்  

யர்ணமஞகமதமவப அபடமங்கணக்கும்  

எப்யமம் ன்கயமர். 

ணவுணக்கம் ணட்டுணல்மணல், மடு அணேபயப்பமக உள்ந கயயஸ்ண, ணகமதம ளௌத்டத்டயல் 

‘ழமடயசத்ணபர்’ ஆகக் குயக்கப்டுகயமர்.  அபவப் ற்ய பயநக்க ணௌற்டும் ழமண கயயஸ்டப 

அடிப்வதயல் பயநக்குகயன்ர். 

சுசுகய இவடப் யன்பணணமண பயநக்குகயமர், மடு அணேபயக்கும் இட்சகர் ற்யத கணத்ண சய 

ணத்டயத கயனக்கு மடுகநயல் கயயஸ்டபம் ழடமன்ணபடற்கு ணௌன்ணொ இணந்டயணக்கக் கூடும். கயயஸ்ணபயன் 

கமம் ளடமங்குபடற்கு ணௌன் இண ழமன் கணத்ணகள் ளௌத்டத்டயல் கமஞப்பயல்வ / ற்ணக் 

ளகமள்நப்பயல்வ.  ழமடயசத்ணபமயன் மடுகள்-அழகவ ணரட்கும் ளமணநமகக் டன் 
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ரபவக் ளகமடுக்கயன் கணத்ண, கயயஸ்டபத்டயணணந்ண ளௌத்டம்  ளற்ணக் ளகமண் எண 

ழகமட்மடு ஆகும் ன்கயமர். 

“ல்ழமணவத கயமயவதகவநணம்.... கத்டயல் உள்நபர்கணவதவடணம்.... ணற் உகங்கநயல் 

உள்நபர்கணவதவடணம்.....டண்வ அவணம் யமந்டயதத்டயல் உள்நபர்கணவதவடணம்..... 

மன் ன்ழணல் சுணந்ண ளகமள்கயழன். அபர்கள் மடுகவந ன்ழணல் ற்ணக்ளகமள்கயழன்..... 

மன் அவடச் சுணக்கயழன்.....மன் அடயணணந்ண யன்பமங்கு படயல்வ......அவபகநமல் 

டுங்குபடயல்வ...... அபற்யமல் மன் தப்டுபடயல்வ..... மன் ணந்டநணபடயல்வ..... 

யப்ணொ, ண்ப்ணொ, பயதமடய, ணஞம், ணணயப்ணொ ன்ணேம் கமட்டிணைமய் அபர்கவநப் மணகமப்மய்க் 

ளகமஞர்ந்ண, ல்மவணம் இட்சயக்க உணடய ணோண்டுள்ழநன். 

மன் ன்ணேவத ளசமந்ட இட்சயப்வ பயணம்மணல், ல்மணக்கும் அந்ட ழணம ஜமணமகயத 

உமயவணவத அநயக்கப் மடுடுகயழன்..... ழப அவபண ணக்கத்வடணம் மன் ன்ழணல் 

ற்ணக் ளகமள்கயழன். இப்யஞ்சத்டயன் பமவடகவநச் சுணக்க பயணம்ணொகயழன். அவபணம் 

மடயக்கப் டுபவடபய, மன் எணபழ மடு அணேபயக்க பயணம்ணொகயழன். மன் ன்வழத 

ஞதணமகக் ளகமடுக்கயழன். ணஞத்டயன் ஆணவகதயணணந்ண, ணமணயசத்டயன் கர்ப்த்டயணணந்ண 

இப்யஞ்சத்வட ணரட்கழப பயணம்ணொகயழன். ல்மபற்வணம் ணரட்கும் ளமணநமக, 

ல்மணக்கமகவும் மன் மடு அணேபயக்க எப்ணொக்ளகமள்கயழன். யச்சதணமகழப மன் 

அபர்கவநக் வகபயணமட்ழன்.” (Vajradhvaja sutra quoted Santideva’s Siksasamuccaya, tr. Bendall and Rouse/ 

P.256f - Quoted by A.L.Basham)  

ணேம் குடயகள் கயயஸ்ணவப, ளௌத்டர்கள் “ழமடயசத்ணபர்” ணேம் ளதமயல் கண்வடத் 

ளடநயபமக பயநக்குகயன். 

கயயஸ்ணபயற்குப் யற்ட் ணெற்மண்டுகநயல் கயயஸ்டபத் டயமல் சணஞ, ளௌத்ட சணதங்கள் 

வ்பமண ளணம் ணமற்ங்கள் அவந்டழபம, அவ்பமழ னந்டணயனர் பனயமட்டிணௗம் ளணம் 

ணமற்ங்கவநணம் ணொடயத ழகமட்மடு கவநணம் கமண்கயழமம். 

னந்டயமபய பனயமடு : 

கயயஸ்ணபயற்குப் யற்ட் கமத்டயல் னந்டயமபய பனயமட்டில் ணொடயத ணமற்ங்கள், கணத்ணகள், 

சயந்டவகள் ழடமன்ய.  னந்டயமபய பனயமடு கயயத்ணபயற்குப் யற்ட் கமங்கநயல் க்டய 

இதக்கணமக பநர்ந்டண. னந்டயமபய பனயமட்டில் கவுணக்குப் ண ளசணௗத்டய பனயட்ர்.  

னந்டயமபய பனயமட்டிணணந்ண பநர்ந்ட க்டய இதக்கச் சணதங்கநம வசப, வபஞப 

சணதங்கநயல் ண ளகமடுப்ண  
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கயவதமண.  ளன்மல், அவப, கவுழந ணயடமக பந்ண ணதமகயபயட்மர் ணேம் 

ளகமள்வகணவத ண யவழபற்க் ழகமட்மட்டுச் சணதங்கள். 

க்டய இதக்கச் சணதங்கநயல் ணொடயடமக இம் ளற் இப்ணொடயத அன்ணொ ளய குயப்யற்குமயதடமய் 

இணப்ணன், டணயழ் இக்கயதங்கள் கூணம் இவ்பன்ணொ ன்ண கயயத்டபர் கூணம் அன்ணொ ணேம் 

ண்ழமடு எத்டயணப்ண யன்பணணமண கமட்ப்டுகயண. 

 "டணயழ்ச் ளசமல்மகயத அன்ணொ கயயத்டபர் கூணம் அன்ளணேம் ண்வ ஏநவு எத்ணள்நண.' 

"டணயழ் இக்கயதங்கநயல் ணௌடன்ணௌடல் இப்ழன்ணொ ளய கமஞப்டுபண கய.ய.7ஆம் 

ணெற்மண்டிற்கு ணௌற்ட்டமய் டயணணௌணகமற்ணப்வதயல் ன்ணம், யன்ர் மதன்ணமர், ஆழ்பமர் 

மல்கநயல் இக்ளகமள்வக ணௌடன்ணௌடமய் ணௌணவணதமய்த் ழடமன்ணகயண'' ன்ணம் அயஜர் 

டுத்ணக் கூணப சயந்டவக்குமயத. (A.L. சமம், பயதத்டகு இந்டயதம, .414) 

கயயத்ணபயற்குப் யற்ட் ணெற்மண்டுகநயல், னந்டயமபய பனயமட்டிணணந்ண பநர்ச்சய ளற் 

வசப, வபஞப சணதங்கநயல் ணதயடும் பனக்கம் இம் ளபயல்வ. ழப வசப, வபஞபக் 

ழகமபயல்கநயல் "ணணம்' கமஞப்டிணேம் ண ளசணௗத்டப்டும் யவதயல்வ. ஆமல், 

னந்டயமபய பனயமட்டில் இவபணேக்குப் ணதயட்டு பந்டர். ழப, இன்நவும் 

னந்டயமபய பனயமட்டில் ண ளசணௗத்டப்டும் யவ உள்நண. 

வசப, வபஞப சணதங்கநயல் "ண” ளசணௗத்டப்ம யவக்குக் கமஞம் "கயயத்டபழண” ன்வட 

அயஜர் யன்பணணமண பயநக்கயக் கமட்டுபர். 

"கயயத்டபம் ழடமன்ணபடற்கு ணௌன்ர், கவுள் ழகமட்மடு உவத பணம் ணதயமணல் 

இணந்டடயல்வ. ண அல்ண ழபள்பயதயன் சயப்வ இகழ்ந்டபர் பணணயர். கயயத்டபம் ணொடயத எண 

ழகமட்மட்வ உகுக்கு அயணௌகப்டுத்டயதண. கவுள் ழகமட்மடும் ழபள்பய ணணப்ணொக் 

ழகமட்மடும் இவஞந்ட ழபள்பய யவழபற்க் ழகமட்மட்டுச் சணதணமக அண அயணௌகணமகயதண. 

கவுள் இழதசுபமகயத ணயடமகய, இவ்வுகயல் ழடமன்யச் சயணௗவபதயல் டம்வணப் ணதமக்கயமர் 

ன் யவதயல், ழபள்பயதயன் சயப்வ ற் ழபள்பயக் ழகமட்மமகவும், இழதசு கயயத்ணபயன் 

ணக்குப் யன்மல் ஆடு, ணமடு ழமன் உதயர்கவநக் ளகமன்ண ளசய்ணம் ண ழடவபதற்ண 

ன் யவதயல், ழபள்பய ணணப்ணொக் ழகமட்மட்டுச் சணதணமகவும் உகயற்கு அயணௌகணமகயதண. 

கயயத்டபம் ழடமன்ணபடற்கு ணௌன்ர், கவுவந பஞங்கும் பணம் ழபள்பய ளசய்தமடயணத்டல் 

இதமண ன் யவ இணந்டண''. (ணௌ. ளடய்பமதகம், பயபயணதம் டயணக்குள் வசபசயத்டமந்டம் - 

எப்மய்வு, .15) 
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அடிப்வக் ழகமட்மடுகள் : 

கய.ய. ணௌடல் ணெற்மண்டில் கயயஸ்டபம் இந்டயதமபயற்கு பந்டடயமணௗம், இந்டயத ளணமனய ணற்ணம் 

ண்மட்டில் பநர்ச்சயதவந்டடமணௗம் ழடமணம பனய டயமபயக் கயயஸ்டபம் டயணக்குநமகவும் 

வசப, வபஞப சணதங்கநமகவும் பநர்ந்ட. 

  1. ண்ளபமணவணக் ழகமட்மடு 

  2. அபடமக் ழகமட்மடு 

  3. ணயவழபற்க் ழகமட்மடு 

  4. மப ணன்யப்ணொக் ழகமட்மடு  

  5. பயசுபமசத்டயமல் ணரட்ணொக் ழகமட்மடு 

ழமன் கயயஸ்டபத்டயன் ழகமட்மடுகள், ணொயட ழடமணம பனய டயமபயக் கயயஸ்டபத்டயன் 

பயவநபம டயணக்குநயணௗம்  ணொயட ழடமணம பனய டயமபயக் கயயஸ்டப சணதங்கநம வசப, 

வபஞப சணதங்கநயணௗம் அடிப்வக் ழகமட்மடுகள் ஆதய.  இன்வக்கு இவப "இந்ண ணடம்' 

ணேம் ளதமயல் குயப்யப் டுகயன். 

 ணொயட ழடமணம பனய டயமபயக் கயயஸ்டபத்டயன் பயவநபம டயணக்குள் எண ழடமணம பனய 

டயமபயக் கயயஸ்டப ணெழ ன்ண இதல் 15 இல் சற்ண பயநக்கப்ட்டுள்நண. 

 இய, ணொயட ழடமணம பனய டயமபயக் கயயஸ்டபக் கயவந சணதங்கநம வசப, வபஞப சணதங்கள் 

அல்ண க்டய இதக்கத்டயன் ழடமற் பநர்ச்சய குயத்ண இய கமஞமம். 

8. இன்வத  ‘இந்ண ணடம்’  ப்டும்  வசபம், வபஞபம் / க்டய இதக்கம் 

‘க்டய’ ன்டற்குப்  ளமணள்கள் ளசமல்ப் ட்மணௗம் இவபன் ணரண ளகமண் 

‘ணமயதமவடணன் கூடித ஆழ்ந்ட அன்ணொ’ ணேம் ளமணழந இங்கு அடிப்வதமகக் 

ளகமள்நப்டுகயண. 

ணொயட ழடமணம அக்கம் ளசய்தப்ட் ணதயமப்ணோர் ணற்ணம் அவடச் சுற்யணள்ந குடயகநயல் உள்ந 

ணத ழடமணம பனய டயமபயக் கயயஸ்டபர்கள், கய.ய. 5ஆம் ணெற்மண்டிற்குப் யற்ட் கமங்கநயல், 

டங்கள் க்டயவதப் மல்கள் பனயதமக ளபநயப்டுத்டயர். இபர்கண, ணொயட ழடமணம அக்கம் 

ளசய்தப்ட் ணதயமப்ணோர் குடயவதச் சமர்ந்ட  ளமய்வகதமழ்பமர், ணோடத்டமழ்பமர், ழதமழ்பமர் 
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ஆகயழதமர் ணௌடன்வணதமபர்கள்.   கவுவநப் க்டயப் மல்கள் பனயதமகப் ழமற்யப் மடி 

ணகயழ்ந்டர்.  இவ்பமண, ழடமணம பனய டயமபயக் கயயஸ்டபர்கள், ழகமபயல், ழகமபயமகச் ளசன்ண, 

க்டயப் மல்கள் மடி, ணக்கநயவழத க்டயணஞர்வப ஊட்டிதவண, ‘க்டய இதக்கம்’ ன்ண 

குயக்கப்டுகயன்ண. 

‘டணயழ் க்டய இதக்கம்’ ன்ண டணயனயல் அவணந்ணள்ந இவ க்டயப் மல்கநம ன்யண 

டயணணௌவகவநணம் (வசபம்) மமதய டயவ்பயதப் யந்டத்வடணம் (வபஞபம்) குயக்கயண. இந்ட 

க்டய இதக்கப் மல்கநயன் கமம் கய.ய. 5ஆம் ணெற்மண்டிற்குப் யற்ட்ண.  

கயயஸ்ணபயற்கு ணௌற்ட் கமத்டயல் இணந்ட டயமபய பனயமடுகநயன் கணப்ளமணள் / 

ண்ப்ளமணள்கவந அடிப்வதமகக் ளகமண்டு ழடமணம பனயத் டயமபயக் கயயஸ்டபம், ‘டணயழ் 

க்டய இதக்கணமக’ அடமபண வசபம், வபஞபணமக பநர்ந்டண. 

கய.ய. 5ஆம் ணெற்மண்டிற்குப் யன் வசபம், வபஞபம் இண்டும் க்டய இதக்கணமகத் 

ளடன்யந்டயதமபயல் பநர்ந்ண, யன்ர் ப இந்டயதமபயற்குப் பயதண. 

இப்ளமணண, க்டய இதக்கச் சணதங்கநம வசபம், வபஞபம் ஆகயதவப "இந்ண ணடம்' ன் 

ளதமயல், யமணஞக் ளகமள்வககநமல் ணௌற்யணௗணமக ணவக்கப்ட்டுள்நடமல், க்டய 

இதக்கத்டயற்குக் கமஞம் ழபடங்கழந ன் டபம கணத்ண ளமணபமக யவுகயண. 

 ழபடத்டயணௗள்ந உணத்டயழ வசபத்டயன் சயபன் ன்ணம் 

 ழபடத்டயணௗள்ந பயஷ்ணுழப வபஞபத்டயன் பயஷ்ணு ன்ணம்  

ளமணபமகக் கணடப்டுகயண.  ஆமல் ழபடங்கவந ஆழ்ந்ண ஆமய்ந்டமல், வசபம், வபஞபம் 

இண்டும் ழபடத்டயணௗள்ந உணத்ன், பயஷ்ணுவுன் ந்ட பயடத்டயணௗம் ளடமர்ணொவதண அல் 

ன் உண்வண ளபநயப்டும். 

ழபடத்டயல் பணகயன் "உணத்டயன்' ன்ண கடும்ணொதணன் ளடய்பணமகக் கணடப்ட்ண. (Chhanda 

Chakrabarty, COMMON LIFE IN THE RGVEDA AND ARTHARVAVEDA an account of the folklore in the vedic period, 1977.) ந்ட 

இத்டயணௗம் இண ம்ளமணவநச் சுட்பயல்வ. 

இவ்பமழ, ழபடத்டயல் ளசமல்ப்ட்டுள்ந பயஷ்ணு ன்ண சூமயதவழத குயக்கயன்ண.  இடன் 

ணவக, உச்சயச் ளசவு, பயணவக ஆகயத ண்ன்ழ இடன் ண்ன்ண அடிகநமகக் கூப்டுகயன்.  
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ஆமல், வபஞபத்டயல் கூப்டும் "பயஷ்ணு' ன்ண ணௌண ணௌடற் கவுள்.  ளதளமப்ணொவணவத 

ணட்டும் ளகமண்டு, ழபடத்டயல் கூப்ட் "பயஷ்ணு'ழப யன்ர் வபஞபத்டயற்கு அடிழகமணதண 

ன்ண ணௌற்யணௗம் ளமணத்டணற்டமகவுள்நண. (மக்ர் ளட. ழடபகம, ‘டணயழ் க்டய இதக்கத்டயன் 

ழடமற்ணௌம் பநர்ச்சயணம்’, .129) 

ணத ழடமணம அக்கம் ளசய்தப்ட் இத்டயல் உணபம க்டய இதக்கச் சணதங்கநம வசப, 

வபஞப சணதங்கள் வுபடற்குக் கமஞணமதயணந்ட 63 மதன்ணமர்கள், 12 ஆழ்பமர்கள் 

ஆகயழதமர், டணயழ்மட்வச் சமர்ந்ழடமர்   ன்கய குயப்ணொ ஆழ்ந்ட சயந்டவக்குமயதண.  வசப, 

வபஞப சணதங்கள் பமட்டிணணந்ண ளடன்மடிற்குப் ப்ப்ட்வபதல். ளடன்மட்டில் 

ழடமன்ய ப மட்டிற்குப் பயதவப. வசப, வபஞப சணதங்கநயன் ளடமகுப்ணொ ணெல்கநமக 

பயநங்கும் ன்யண டயணணௌவணம் மமதய டயவ்பயதப்யந்டணௌம் டணயழ்ளணமனயதயல் "ணட்டும்’ 

ழடமன்யதவப ன்ணம், பளணமனயக்கும் இபற்யற்கும் ளடமர்யல்வ ன்ணம் ஆழ்ந்ண 

ழமக்க ழபண்டித கணத்ணகநமகும். 

வசப, வபஞப சணதக் கணத்ணகள் ணௌடணழ டணயனகத்டயல் ழடமன்ய, யன்ர் ணற் இங்கநயணௗம் 

வும்டிதமக, பளணமனயதயணௗம் ணடப்மதய. இச்சணதங்கணக்கு ண்ம், டணயழ் 

ளணமனயழததன்ய பளணமனயதன்ண. டணயழ் ளணமனயதயணணந்ண பளணமனயக்குச் ளசன் 

கணத்ணகழநதன்ய, பளணமனயதயணணந்ண டணயணக்கு பந்ட கணத்ணகள் அல். ( மக்ர் 

ணௌ.ளடய்பமதகம், பயபயணதம் டயணக்குள் வசபசயத்டமந்டம் - எப்மய்வு, .137) 

ழபடங்கநயன் ளசல்பமக்கு ணவுழண இல்மணல்டமன் வசபம், வபஞபம் ழடமன்ய பநர்ந்டவண 

யன்பணணமண பயநக்கப்டுகயண. (மக்ர் ணௌ. ளடய்பமதகம், பயபயணதம் டயணக்குள் 

வசபசயத்டமந்டம் - எப்மய்வு, க்.10,11) 

1.  வசப, வபஞபத்டயன் அடிப்வக் ழகமட்மடுகநயன் ழடமற்ம் ஆமயதத்வடழதம,

 ழபடங்கவநழதம சமர்ந்டடல். 

2. இந்டக் ழகமட்மடுகநயன் பநர்ச்சய ழபடங்கநயல் கமஞப்பயல்வ. 

3. ழகமதயல் கட்டுடல், பனயமடு ழமன் ஆகண ணௌவகநயன் ழடமற்ம் ழபடத்டயற்கு ணௌற்யணௗம்

 ணமமவப. 

4. ழகமதயல் பனயமட்டின் ழடமற்ம் ழபடத்டயற்குப் ணொம்மண. 
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5. சயபன், பயஷ்ணு ழணல் ணடயப்மல்கள் இதற்யத மதன்ணமர்கள், ஆழ்பமர்கள் ழபட

 சணதத்வடச் சமர்ந்டபர்கள் அல்ர். 

6. டயமபய சணத இக்கயத பயநக்க உவதமநர்கநம சங்கர், மணமணேர், ணமத்பர்

 ஆகயழதமண ழகமட்மட்டு பயநக்கங்கள் ழபடங்கநயன் ழகமட்மட்டு பயநக்கத்டயற்கு  

 ணமமண. 

7. கவுநயன் ளதர்கநம சயபன், சக்டய, குணன் ழமன் ளதர்கவநக் கூ ழபடங்கநயல்

 கமஞ ணௌடிதமண. 

8. டயமயத்ணப படிபத்டயல் கவுவந பனயடுபண ழபட பனயமட்டில் இல்மடண. 

மன்கு ழபடங்கணக்குத் ளடமர்ற், க்டய இதக்கம், ணொயட ழடமணம அக்கம் ளசய்தப்ட் 

டணயனகத்டயணணந்ண உணபம ழடமணம பனய டயமபயக் கயயஸ்டபத்டயன் பயவநபமக இணப்டமல், 

கயயஸ்டபத்டயன் அடிப்வக் ளகமள்வககள் க்டய இதக்கச் சணதங்கநம வசப, வபஞப 

சணதங்கநயன் அடிப்வக் ழகமட்மடுகநமக உள்ந.  அவப  

1. கவுவந ண்ளபமணபமகக் கமணும் ண்ளபமணவணக் ழகமட்மடு (Doctrine of Trinity) 

2.  கவுள் குணபமகயத ணயடமக அபடமம் டுத்டமர் ன்ணேம் அபடமக் ழகமட்மடு 

(Doctrine of Avatar) 

3.  அபடமம் டுத்ட கவுள் ணயடவ ணரட்க டன்வழத ணதமக்கயமர் ன்ணேம் ண

 யவழபற்க் ழகமட்மடு (Doctrine of Fulfilment of Sacrifice) 

4.  கவுநயம் சஞவந்ண, அபர் ணரண ம்யக்வக ளகமண்மல் மபங்கநயணணந்ண பயடுடவ 

 அவதமம் ன்ணேம் மப ணன்யப்ணொக் ழகமட்மடு (Doctrine of Salvation by faith) 

ழப, க்டய இதக்கத்டயன் பநர்ச்சய ழபடத்டயணணந்ண அல்.  இந்டப் ணொடயத ழகமட்மடுகநயன் 

ழடமற்ம் ழடமணம பனய டயமபயக் கயயஸ்டபத்டயணணந்ழட கமஞப்டுகயண ன்வடச் சணத 

பமண கமட்டுகயண. 

ழடமணம பனய டயமபயக் கயயஸ்டபம் ணத ழடமணம அக்கம் ளசய்தப்ட் டணயனகத்டயணணந்ண 

உணபமடமல், க்டய இக்கயதங்கள் டணயழ் ளணமனயதயல் உணபமதய. க்டய இதக்கம் 

டணயனகத்டயணணந்ண ப மட்டிற்குச் ளசன்டமல், டணயழ் ளணமனயவதத் ளடமர்ந்ண சணஸ்கயணடத்டயல் 
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க்டய இக்கயதங்கள் உணபமதய.  சணஸ்கயணடம் ற்ய சற்ண ஆனணமக ஆணம்ழமண இவ்வுண்வண 

ணொப்டும். 

   

9. சணஸ்கயணடணௌம் ழடமணம பனயக் கயயஸ்டபணௌம் 

சணஸ்கயணடத்டயல் இந்டயத சணத இக்கயதங்கள் மநணமக உள்ந.  சணஸ்கயணடம் ளமணபமக 

ஆமயதர்கநயன் ளணமனயதமகக் கணடப்டுகயண. ஆமல் பமண கமட்டுபண ன் ன்வடப் 

யன்பணணமண கமஞமம்.   

சணஸ்கயணடம் ற்யத பயநக்கங்கள் : 

 சணஸ்கயணடம் ன்ண ஆமயதர்கநயன் ளணமனய ன்ண ளமணபமக ம்ப்டுகயண.  

சணஸ்கயணடம்டமன் உகயன் ணௌடல் ளணமனய - ணயகப் னவணதம ளணமனய ன்ண 

ப்யதபர்கள் 18, 19ஆம் ணெற்மண்டுகவநச் சமர்ந்ட சர்.பயல்ணதம் ழமன்ஸ் ணற்ணம் 

ணமக்ஸ்ணௌல்ர் ஆபர். 

 ஆமல், கய.ணௌ. 3 ஆம் ணெற்மண்வச் சமர்ந்ட அழசமக ணன்யன் கல்ளபட்டுகள், 

பயங்கு ண டவ குயத்ண ணடயதழமண, அக்கமத்டயல் பனக்கயல் இணந்ட இந்டயத 

ளணமனயகநயணௗம், அபண அசமட்சயதயல் இணந்ட ளபநயமட்டு ளணமனயகநம கயழக்கம், 

அமணயக் ளணமனயகநயணௗம் உள்ந.  ஆமல் அழசமகமயன் கல்ளபட்டுகநயல் என்ணகூ 

சணஸ்கயணடத்டயல் கமஞப்பயல்வ. 

 கயயஸ்ணபயற்கு ணௌற்ட் கமத்டயல் சணஸ்கயணடம் இணந்டயணந்டமல், அண ஆமயத ளணமனயதமக 

இணந்டயணந்டமல், ஆமயத பனயமட்டில் ணௌக்கயதணமக இம்ளணம் ‘பயங்கு ண டவ 

ளசய்தப்ட்ண’ ன் ளசய்டயவத, கல்ளபட்டுகநயல் ணணபடற்கு அழசமக ணன்ன் 

சணஸ்கயணடத்வடணம் தன்டுத்டயதயணக்க ழபண்டும்.   ஆமல் சணஸ்கயணடத்டயல் 

கமஞப்மவண ழமக்கற்குமயதண. 

 கயயஸ்ணபயற்கு ணௌற்ட் கமத்டயல் சணஸ்கயணடக் கல்ளபட்டுகள் கமஞப்பயல்வ. கய.ய. 

150இல் டமன் ணௌடல் சணஸ்கயணடக் கல்ளபட்டு கமஞப்டுகயண. 

 கய.ய. இண்மம் ணெற்மண்டிற்கு ணௌன் இந்டயதமபயணௗள்ந கல்ளபட்டுகநயல் டணயழ், மண, 

அர்த்டணமகடய, கயழக்கம், அமணயக் ழமன் ளணமனயகள் கமஞப்டுகயன்ழப டபய, 

சணஸ்கயணடம் கமஞப்பயல்வ. 

 சணஸ்கயணடம் ணக்கநயன் ழச்சு ளணமனயதமக இணந்டடயல்வ.  
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‘சணஸ்கயணடம்’- ன்மல் “ன்மகச் ளசய்தப்ட்ண” அல்ண ளசம்வண ளசய்தப்ட்ண ன்ண 

ளமணள். 

ழபடங்கள் சணஸ்கயணடத்டயல் உள்ந. சணஸ்கயணடக் கல்ளபட்டு ணௌடன்ணௌடல் கய.ய. 150-ல் டமன் 

கமஞப்டுகயண.  ழப, ழபடங்கநயன் கமம் கய.ய. இண்மம் ணெற்மண்டிற்குப் யற்ட் 

கமம். [Dr.AlexanderHarris - http://www.geocities.com/appiusforum/book.pdf,  

http://www.geocities.com/appiusforum] 

சணஸ்கயணடக் கல்ளபட்டுக்கு ணௌடல் சமன்மக பயநங்கும் கய.ய. 150-ல் உள்ந யமணய ணத்ணக்கநமல் 

ணடப்ட் கல்ளபட்டில் சந்டயகுப்ட ளணௌமயதர் கட்டித அவஞளதமன்ண ணணமர்க்கப்ட் 

ளசய்டய குயப்யப்ட்டுள்நண. இண, கத்டயதபமமயல் உள்ந கயர்மர் ன் இத்டயல் உஜ்தயயன் 

சயற்சம சக பம்சத்வடச் சமர்ந்ட ணத் டணம ன்பமல் யணபப்ட்டமகும். இழட 

மவதயல் அழசமகண 14 கல்ளபட்டு சமசங்கள் கமஞப்டுகயன். (Nirad C. Chaudhuri, Hinduism, 

1979, Pp. 38,39) 

சர். பயல்ணதம் ழமன்ஸ் (Sir. William Jones) ன் ஆங்கயழதர் சணஸ்கயணடத்டயல் இணந்ட ணணேடர்ண 

சமஸ்டயத்வட ஆங்கயத்டயல் ளணமனய ளதர்த்டமர்.  அடயல் உள்ந த்டரன், கயழக்கச் ளசமற்கவநக் 

கண்வுன் சணஸ்கயணடம் டமன் கயழக்கம், த்டரன் இபற்யற்ளகல்மம் டமய்ளணமனய ன்ணம், 

இடயணணந்ண டமன் ழமப்யத ளணமனயகள் ல்மம் உணபமதய ன்ணம் எண டபம ணௌடிபயற்கு 

பந்டமர்.  இண ஆமயதர் ளணமனய ன்ணம் டரர்ணமயத்டமர். 

இந்டயதமபயணௗள்ந ணொயட ழடமணம பனயக் கயயஸ்டபர்கள் டணயனர்கணக்கு ணத்டயதயல் ற்ளசய்டயவதக் 

கூணபடற்குத் டணயவனப் தன்டுத்டயர். டணயழ் ழசமட ய ணக்கள் ணத்டயதயழ ற்ளசய்டய 

கூணபடற்கமக எண ளமணளணமனயவத உணபமக்க ழபண்டித கட்மதம் ற்ட்ண. 

ழப, கயயஸ்ணபயற்குப் யற்ட் ணெற்மண்டுகநயன் ளடமக்கக் கமத்டயல் இந்டயதமபயல் இணந்ட 

இந்டயத ளணமனயகநமகயத  

டணயழ்  

மண 

அர்த்டணமகடய ணற்ணம் அதல் ளணமனயகநமகயத  

மசரகம்  

http://www.geocities.com/appiusforum/book.pdf
http://www.geocities.com/appiusforum
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கயழக்கம்  

இத்டரன் 

அழணதம் 

ஆகயத ளணமனயகவநக் கந்ண உணபமக்கயத ளணமனயழத சணஸ்கயணடம். 

னவணதம சணஸ்கயணட இக்கயதங்கநயன் ணௌக்கயதக் ழகமட்மடுகநமக 

  1. ண்ளபமணவணக் ழகமட்மடு 

  2. அபடமக் ழகமட்மடு 

  3. ணயவழபற்க் ழகமட்மடு 

  4. மப ணன்யப்ணொக் ழகமட்மடு  

  5. பயசுபமசத்டயமல் ணரட்ணொக் ழகமட்மடு  

ஆகயதவப பயநங்குகயன்.   

இக்ழகமட்மடுகள் கயயஸ்டபத்டயற்ழகணமயத ழகமட்மடு கநமடமல் இக்ழகமட்மடுகவந இந்டயத 

ணக்கள் ல்ழமணக்கும் பயநக்குபடற்கமகச் ளசய்தப்ட் ளணமனய “சணஸ்கயணடம்”. 

இந்டயதமபயல் னவணதம இடயகமசங்கநம இமணமதஞத்வடணம், ணமமடத்வடணம் 

ணடயழதமர் டயமபயழ.  ணற்ணம் யண சூத்டயம், கபத்கரவட ணௌடணதபற்வ இதற்யதபணம் 

உயடங்கவநத் ளடமகுத்டபணணம ழபடபயதமசர் டயமபயழ.  ழப, ழடமணம பனயக் 

கயயஸ்டபர்கநமல் கயயஸ்டபக் கணத்ணகவந இந்டயதம ணௌணபணம் கூ, தன்டுத்டப்ட் 

கணபயழத சணஸ்கயணடம் ன்ண பமண கமட்டும் உண்வண ஆகும். 

மட்டில் ல்ழபண ளணமனய ழசுழபமணக்குக் கணத்டயவப் ப்ணொபடற்கமக அயஜர்கநமல் 

உணபமக்கப்ட்ழட சணஸ்கயணட ளணமனய.  இந்டயதமபயல் அப்ழமண பனக்கத்டயணணந்ட சணஞர்கநயன் 

ளணமனயதமகயத அர்த்டணமகடய, ளௌத்டர்கநயன் ளணமனயதமகயத மண,  டயமபய ளணமனயகநயன் ண் 

ளணமனயதமகயத டணயழ்,  இந்டயதமபயற்கு ளபநய மடுகநயணணந்ண பந்டபர்கநயன் ளணமனயகநமகயத 

மசரகம் ணற்ணம் கயழக்க ளணமனயகள் ழமன்பற்யன் கப்ணொ ளணமனயதமக - சணதக் குயணட்டு 
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ளணமனயதமக (Code Language) உணபமக்கப்ட்ழட சணஸ்கயணடம். ழப இண ளசதற்வக ளணமனயழத 

அன்ய இதற்வக ளணமனய அன்ண.   

ழடமணம பனயக் கயயஸ்டபத்வட அயபயக்க ழடமணம பனய டயமபயக் கயயஸ்டப அயஜர்கள் 

இம்ளணமனயவதப் தன் டுத்டயணள்நர் ன்டற்கு - னவணதம சணஸ்கயணட இக்கயதங்கநயன் 

ணௌக்கயதக் ழகமட்மடுகநமக, கயயஸ்டபக் ழகமட்மடுகநமகயத ண்ளபமணவணக் ழகமட்மடு, 

அபடமக் ழகமட்மடு, ணயவழபற்க் ழகமட்மடு, மப ணன்யப்ணொக் ழகமட்மடு, 

பயசுபமசத்டயமல் ணரட்ணொக் ழகமட்மடு ஆகயதவபழத பயநங்குகயன்வண இவடத் ளடநயபமகக் 

கமட்டும். 

இழதசு கயஸ்ண டம் கணத்ணகவந சமடமஞ ணக்கணக்கு உபவணகள் பனயதமக பயநக்கயதவடப் 

ழமன்ண, ளபவ்ழபண ணக்கணக்கு ளபவ்ழபண ழமக்குகநயல் பயநக்கப்ட் ழடமணம பனய 

டயமபயக் கயயஸ்டபம், சமடமஞ ணக்கணக்கு, கவடகள், ணொமஞங்கள் பனய வ்பமண 

பயநக்கப்ட் ன்வட இய கமஞமம்.  

 

10. ழடமணம பனய டயமபயக் கயயஸ்டபம் -  ணொமஞ ழமக்கு 

ணயடமக பந்ட கவுவநணம் யடமபமகயத கவுவநணம் ணத ஆபயதமகயத கவுவநணம் ல்ழபண 

ழகமஞங்கநயல் ல்ழபண ளதர்கநயல் ளணமனய ளதர்த்ணள்நவணவதணம் பயநக்கயணள்நவணவதணம் 

ழடமணம பனய டயமபயக் கயயஸ்டபப் ணொமஞங்கணம் இக்கயதங்கணம் கமட்டுகயன். 

இந்டயதமபயல் கயயஸ்டபம் பநணம்ழமண, டயமயத்ணபக் ழகமட்மடு ல்ழபண ழகமஞங்கநயல் 

ணொமஞங்கநயல் பயநக்கப்ட். (மக்ர் ணௌ. ளடய்பமதகம், பயபயணதம் டயணக்குள் 

வசபசயத்டமந்டம் - எப்மய்வு, க்.130 - 137). யடம, மயசுத்டஆபய, குணமமக, டயமயத்ணபம் 

பயநக்கப்டும் ழமண, சயர் மயசுத்ட ஆபயவதப் ளண் படிபத்டயல் கமஞத் ளடமங்கயர்.  

இக்கூட்த்டமமயன் ண்ஞப்டி, எண குடும்த்டயல்,  

    அப்ம (யடம),  

   ணகன் (குணமன்) இணக்கும் ழமண,  

அபர்கணக்கு இவதயல் 

    எண டமய் இணந்டமக ழபண்டும். 
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ழப, அபர்கள் மயசுத்ட ஆபயவதத் டமய் ஆகக் கண்டு, டயமயத்ணபத்வட  

   அப்ன் (யடம),  

   அம்வண (டமய் - சக்டய),  

   ணகன்  

ன்ண பயநக்கயர்.   

 மயசுத்ட ஆபயவதப் ளண்ஞமக எண யமயபயர் ண்ஞயதழமண, அடற்கு டயர்ப்ணொ உணபமகய, 

ணற்ளமண யமயவு உணபமதயற்ண. அக்கணத்டயன்டி, எண கன்யவக மயசுத்ட ஆபயதயமல் எண 

குணமவப் ளற்ளடுத்டடயமல், மயசுத்ட ஆபய ஆண் படிபயழழத இணக்க ழபண்டும் ன்ண 

கணடய, மயசுத்ட ஆபயவத ஆஞமக உணபகயத்டர். 

அபர்கள் டயமயத்ணபத்டயல் ண்பவணழண ஆஞமக உணபகயத்டர்.  

   யடம,  

  மயசுத்ட ஆபய,  

  குணமன் ண்பணழண ஆண் ன் யவதயல் 

  ‘ணௌம்ண்ர்த்டய’ (அ) டயமயண்ர்த்டய ளகமள்வகதம வபஞபணமக அண பநர்ந்டண. 

இவ்பமண, மயசுத்ட ஆபயவதப் ளண்ஞமகக் கண் யவதயல் வசபம் பநர்ந்டண.  ஆஞமகக் 

கண் யவதயல் வபஞபம் பநர்ந்டண. 

இவ்பமண, மயசுத்ட ஆபயவத, ளண் அல்ண சக்டய ன்ண   பயநக்கயதண வசபணமகவும், மயசுத்ட 

ஆபயவத ஆண் அல்ண பயஷ்ணு ன்ண பயநக்கயதண வபஞபணமகவும் பநர்ந்ட.  இந்ட இண்டு 

ழகமட்மடுகநயன் அடிப்வதயல் வசப, வபஞபத்வட ழமக்கும்ளமணண, மயசுத்ட ஆபய ளண் 

(சக்டய) ன்ணேம் யவதயல் குணன், யள்வநதமர் ன்ண இண யள்வநகள் கூப்டுபவட 

ழமக்கமம்.   

அம்வணக்கு இண குனந்வடகள் ன்ணேம் யவதயல், அப்ன் சயபமகழப பயநங்குகயமர். அவடப் 

ழமன்ண பயஷ்ணுபயற்கு யணன், தப்ன் ஆகயத இண குனந்வடகள் ன்கய யவதயல், 

பயஷ்ணுபயன் கஞபமகச் சயபன் கூப்ட்டிணப்ண ஆழ்ந்ண ழமக்கத்டக்கண.   
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பயஷ்ணு ன்டன் ழபர்ச்ளசமல் ‘பயண்’ ஆகும். பயண் ன்ண ‘பயண்ணு’, ‘பயட்டுணு’, ‘பயஷ்ணு’  

ணமயணள்நண.  ‘பயண்’ ன்டன் சணஸ்கயணட படிபழண ‘பயஷ்ணு’ ஆகும். ‘பயண்’, ‘பமன்’ இண்டும் 

ஆகமதம் ன்வடக் குயக்கும்.   

வபஞபத்டயல் சயபன், பயஷ்ணு, யணம ன்ண ணௌம்ண்ர்த்டய தமகத் டயமயத்ணபம் பயநக்கப்டுகயண. 

இண வபஞபம் ப்டுகயண. 

வசபணம், வபஞபணம் ணொமஞ ழமக்கயல் யடமபமகயத கவுவந ‘சயபன்’ ன் எணபமகழப 

குயக்கயன்ர்.  ‘சயபம்’ ன்மல் ‘அன்ணொ’ ன்ண ளமணள். அன்ழ உணபமபன் ‘சயபன்’ ன்ண 

குயக்கப்டுகயமர். மயசுத்ட ஆபயதமகயத கவுவந, ‘சக்டய’ ன்ண ளண் படிபயல் வசபர்கணம், 

‘பயஷ்ணு’ ன்ண ஆண் படிபயல் வபஞபர்கணம் குயப்யடுகயன்ர். (மக்ர் ணௌ. ளடய்பமதகம், 

பயபயணதம் டயணக்குள் வசபசயத்டமந்டம் - எப்மய்வு, க்.130 - 137) 

சயபயன் உம்யன் இப்மகம் ளண் படிபமக (சக்டய) பயபமயக்கப்ட்மல், அண 

‘அர்த்டமமரஸ்பர்’ ப்டுகயண. 

அர்த்டம் = மடய, மமய = ளண், ஈஸ்பர் = கவுள்; அடமபண, டன் உம்யன் இப் குடயவதப் 

ளண்ஞமகக் ளகமண் கவுள் ன்ண ளமணள்.  

சயபயன் உம்யல் இப் மகம் ஆண் படிபமக (பயஷ்ணு) பயபமயக்கப்ட்மல், அண மயன் 

ப்டும். 

மய = பயஷ்ணு, ன் = சயபன்; டன் உம்யன் இப்குடயவத ஆஞமகக் ளகமண் கவுள். 

சயபணேவத உம்யன் இணமடய ஆண் படிபணமகவும், ளண் படிபணமகவும் 

சயத்டமயக்கப்டுபடமல், இணமடய ஏர் உணபகழண ன்ண ளப்டுகயண. அடமபண, அன்ழ 

உணபம சயபயன் (யடமபமகயத கவுநயன்) உம்யன் இப்மகம் மயசுத்ட ஆபயவத இண்டு 

ழமக்கயல் சயத்டமயக்கும் (metaphorism) உணபக யவவத உஞமம். 

டந்வட, ணகன், மயசுத்ட ஆபய ன்ணேம் யவதயல்,  

  சயபன் டந்வடதமகவும்  

  அம்வண மயசுத்ட ஆபயதயன் ளண் டன்வணதமகவும்,  

  பயஷ்ணு மயசுத்ட ஆபயதயன் ஆண் டன்வணதமகவும்  
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கமட்ப்டுபணன், ணகமகயத இழதசு கயயஸ்ண மன்கு ழகமஞங்கநயல் பயநக்கப்டுகயமர். 

 சமத்டமவ (அ) டரவணவத ளபன்பர்  

  ன்கய டன்வணவத பயநக்கயக் குணக் கவுணம் 

 இந்ண உதயர்ளற்பர்  

  ன்ணேம் டன்வணவத பயநக்கயப் யள்வநதமணம்  

 சூமயதவப் ழமன்ழ எநயணதணமபர்  

  ன்கய டன்வணவத பயநக்கய தப்ணேம் 

 உகப் வப்ணொக்குக் கமஞணமபர்  

  ன்ணேம் டன்வணவத பயநக்கயப் யணணேம்  

கமட்ப்டுகயன்ர்.  

இவ்பமண, குணமமகயத கவுள் வசப, வபஞப ழமக்கயல் மன்கு ழகமஞங்கநயல் 

பயநக்கப்டுகயமர். (மக்ர் ணௌ. ளடய்பமதகம், பயபயணதம் டயணக்குள் வசபசயத்டமந்டம் - 

எப்மய்வு, க்.130 - 137)  சுணக்கணமக இடவப் யன்பணணமண குயப்யமம். 

 1. சமத்டமவ ளபன்பர்  = குணக்கவுநமகவும் 

 2. இந்ண, உதயர்த்ளடணந்டபர்  = யள்வநதமர் (அ) கஞடயதமகவும்  

  (யள்வந = குணமமகயத கவுள்; ‘ஆர்’ சயப்ணொ பயகுடய) 

 3. வப்ணொக் கவுள்    = யணமகவும் 

 4. உகத்டயன் எநய ன்ணேம் கணத்ண  = தப்மகவும்  

 மன்கு ழகமஞங்கநயல் பயநக்கப்டுகயமர். 

ழப, சயபக் குடும்ம் ன்ண அன்ழ உணபம கவுநயன் ணகமகயத இழதசு கயயஸ்ண 

அநபற் அன்யமல் டமழண ணதமகய,  ணக்கு ணரட்வ ஈட்டிதவணவத பயநக்குபண ஆகும். 
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 யடம    மயசுத்டஆபய   குணமன்  

 சயபன் (அப்ன்)  சக்டய (அம்வண)   1. குணன் (ணகன்) 

         2. யள்வநதமர் 

     பயஷ்ணு    3. யணன்  

         4. தப்ன் 

இவ்பமண, ண கவுநர் ளதர்கள் கூப்ட்டுள்ந ழமடயணௗம், இவப ஏமயவக் 

ழகமட்மட்வணவத ழடமணம பனய டயமபயக் கயயஸ்டபத்டயன் பயநக்கங்கநமகழப 

கமஞப்டுகயன். 

கவுள்  ளதர்கநயல் கூப்ட்மணௗம் கவுள் எணபழ ன்வட, ழடமணம பனய டயமபயக் 

கயயஸ்டப இக்கயதங்கணம், டத்ணபங்கணம் ளடநயபமக பயநக்குகயன். 

வசப, வபஞப சணதங்கநயல் டயமயத்ணபம் ணொமஞ யவதயல்  வ்பமண பயநக்கப்டுகயண 

ன்வடப் யன்பணணமண கமஞமம். 

(I) யள்வநதமர் : 

ணயடமக அபடமயத்ட கவுவந, ணொமஞ ழமக்கயல் ‘யள்வநதமர்’ ன்கயன்ர் வசபர். அபர் 

கவுணக்குப் யள்வநதமக இணப்டமல் ‘யள்வந’ ன்ணன் ‘ஆர்’ ணேம் ணமயதமவடப் ன்வண 

பயகுடயவத இவஞத்ண, ‘யள்வநதமர்’ ன்கயன்ர். 

 யள்வநதமவ அணக்கு உணண்வப் யள்வநதமர் ன்ண ன்? 

 யள்வநதமர் டவவத அபணவத டந்வடதமகயத சயபழ ளபட்டுபடமகக் 

கூணபண ன்? 

 யள்வநதமர் ணட்டும் ன் ‘பயவ டரர்க்கும் பயமதகர்’ ன்ண குயக்கப்டுகயமர்? 

 யள்வநதமர் ஊர்ப இணடயதயல் யள்வநதமவ, டண்ஞரமயல் கவப்ண ன்? 

ன்பற்வ இங்குக் கமஞமம். 

ன் யள்வநதமவ பயவ டரர்ப்பமகக் கூணகயன்ர்? அபர் தமணவத பயவவத வ்பமண 

டரர்த்டமர்? 
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இவடக் குயத்ண ‘பயமதகர் அகபணல்’, கவுள் ணயடமகய, குணபமக இவ்வுகயல் பந்ண, 

ணயடமயன் ளகமடித மப பயவவதத் டரர்த்டமர் ன்ண எநவபதமர் கூணகயமர்.  இவடப் 

யன்பணணமண மடுகயன்மர். 

‘குணபடி பமகயக் குபதம் டன்யல்    

டயணபடி வபத்ணத் டயம் இண ளமணள்   

பமமபவகடமன் ணகயழ்ந்ண க்கு அணநயக்  

ழகமடு ஆணடத்டமல் ளகமடுபயவ கவநந்ழட ’ 

(எநவபதமர், பயமதகர் அகபல்) 

இப்மணல் ணயடமயன் ளகமடித பயவ அல்ண ளகமடுபயவ ன்ண, யக்கும்ழமழட 

பணகயன் பயவதமகயத ளன்ண மபத்வடணம் (ஜழ்ண்ஞ்ண்ய்ப் ள்ண்ய், வசபத்டயல் சகசணம்), 

அபபர் ளசய்கயன் பயவதமகயத கர்ண மபத்வடணம் (ய்க்ண்ஸ்ண்க்ன்ப் ண்ய்) 

குயக்கயன்ண. இவப இண்டும் ணயடவக் ளகமடித யவக்குத் டள்ணபடமல் இந்டக் 

ளகமடுபயவதயணணந்ண ணயடவ ணரட்க, கவுள் குணபமக அபடமயத்டமர். 

குணபமக அபடமயத்ட கவுள், ழகமடு ஆணடத்டயன் ண்ம் (‘ழகமடு’ ன்மல் ணக்ளகமம்ணொ ன்ண 

ளமணள்) அடமபண,   ணக் ளகமம்மம ஆணடத்டயன் ண்ம் ளகமடித பயவவதத் டரர்த்டமர் 

ன்ண கூப்டுகயண. 

குணபமக அபடமயத்ண, ணக் ளகமம்மம ஆணடத்டயன் ண்ம் மப பயவகவநத் டரர்த்ட கவுள் 

தமர்? ன்வட பமற்ண பனயதயல் ழமக்கயமல், அண ணயடமக பந்ண, ணக் ளகமம்மம 

சயணௗவபதயல் ணதமகயத இழதசு கயயஸ்ணவபழத குயக்கயண. 

சயணௗவபதயல் ளகமவ ளசய்ணம் பனக்கம் இந்டயதமபயல் இல்மடடமல், ணக் ளகமம்மம அக் 

கணபய ‘ழகமடு ஆணடம்’ ணேம் ளசமற்ளமமல் குயக்கப்டுகயண. 

டயணக்குநயல் இவ்பமணடம் ‘ளமய’ ணேம் ளசமல்மல் குயக்கப்டுபண இங்கு கபயக்கத்டக்கண.   

ளமணபமக, மம் தன்டுத்ணம் ‘கணபய’வத, ‘ளமய’ ணேம் ளசமல்மல் குயப்யடுபண பனக்கம்.  

‘அபர் சயணௗவபதயல் ணதமமர்’ ன்வட,  டயணபள்ணபர், 
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‘ளமயபமதயல் ந்டபயத்டமன் ளமய்டரர் எணக்க 

ளயயன்மர் ரடுபமழ் பமர்’ (டயணக்குள் - 6) 

ணேம் குநயல் பயநக்குகயமர். ணயடமக பந்ட கவுள், ளமயதமகயத கணபயதயல் ம்ணொமகயத 

ணௌண உவணம் அபயத்டமர் அடமபண ணதமக்கயமர் ன்வடழத இக்குள் கமட்டுகயண.  

இவ்பமண ணயடமக பந்ட கவுள் டன்வழத ணதமக்கய, ணக்குக் கமட்டித பனயதயல் யற்பழ 

ரடு பமழ்வப அவபர் ன்ண கூணகயமர். 

அபர் ணதமகய, ணயடவப் மபத்டயணணந்ண பயடுபயத்டடமல், அபணவத ணவத,  

“கண்த்வடக் ளகமண்டு கணணம் ணௌடித்டபர்”(டயணவுந்டயதமர் 3) 

அடமபண, கண்ணமகயத சமவபக் ளகமண்டு, (டம்வணழத ணதமக்கய), கணணணமகயத ம் பயவவத 

ணௌடித்டபர் ன்ண வசப சயத்டமந்டம் கூணகயண. 

கவுணவத யள்வந, இவ்பமண ணக்கணக்கமகப் ணதமவடழத, டயமபயச் சயந்டவதயல், 

ணொமஞ ழமக்கயல் யள்வநதமமகக் குயப்யடுகயன்ர். 

அணக்கு உணண்வப் யள்வநதமர் 

யள்வநதமவ, ‘அணக்கு உணண்வப் யள்வநதமர்’ ன்ண கூக் கமஞம் ன்?   

யள்வநதமவப் ற்யத கவடதயல், அபர், டமதயன் அணக்கயமல் யந்டபமகக் கமட்ப்டுகயமர். 

இடற்குக் கமஞம் மப அணக்கமகயத சகசணத்டயல் (ஜழ்ண்ஞ்ண்ய்ப் ள்ண்ய்) உள்ந ம்வண 

ணரட்டற்கமக, கவுள் டமழண டம்வணப் மபம் யவந்ட ணயட யவக்கு உட்டுத்டயமர் ன்வட, 

வசபத்டயல் ணொமஞம் இவ்பமண பயநக்குகயண.   

பயபயணதத்டயல் 2 ளகமமய. 5:21 ன்டி,  

‘ணயடர் அவபணம் கவுநயன் ரடயணள்ந யள்வநகநமகுடி, மபம் அயதமட அபவ ணக்கமகப் 

மபம் ஆக்கயமர் ’ 

ன்ண கூப்டுகயண. 

யள்வநதமர் டவவத அபணவத டந்வடழத ளபட்டிதண ன்? 
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யள்வநதமர் கவடதயல் அபணவத டந்வடழத, யள்வநதமர் டவவத ளபட்டிதடமகவும் யன்ர், 

தமவத் டவவத எட்டிதடமகவும் கூப்டுபண ழமக்குடற்குமயதண.  டயணணவதயன் யன்பணம் 

குடயகள் ஆழ்ந்ண சயந்டயத்டற்குமயத. 

‘‘ன் உதயவ ன்யணயணந்ண தமணம் யத்ணக் ளகமள்படயல்வ.  மமகழப அவடக் 

ளகமடுக்கயழன். உதயவக் ளகமடுக்கவும் க்கு அடயகமம் உண்டு; அவட ணரண்டும் ளற்ணக் 

ளகமள்நவும் க்கு அடயகமம் உண்டு; ன் டந்வடதயன் கட்வநப்டிழத மன் இப்டிச் 

ளசய்கயழன்’’ (ழதமபமன் 10:18) 

...இந்ட அபவ (இழதசு கயயஸ்ணவப) உதயர்த்ளடனச்   ளசய்ட டந்வடதமம் 

கவுநமணௗம்... (கமத்டயதர் 1:1-2) 

ணக்கவந பயடுபயப்டற்கமக, ணயடமக அபடமயத்ட கவுள், டண டந்வடதமமயன் டயட்ப்டி, 

இவ்வுகயல் குணபமக பந்ண, ணதமகய, ணரண்டும் உதயர்த்ளடணந்டமர் ன்வடழத ணொமஞத்டயன் பனய 

டந்வடழத யள்வநதயன் டவவத ளபட்டி எட்டுபடமக பயநக்குகயன்ர் வசபர். 

பயவ டரர்க்கும் பயமதகர் 

‘பயவ டரர்க்கும் பயமதகர்’ ன்ண பயவ டரர்ப்பமக பயமதகர் கூப்டுபடற்குக் கமஞம், 

அபர் ம் மப பயவவதத் டரர்ப்டற்கமக, ழகமடு ஆணடத்டயல் ணதமமர்.  டம்வணழத 

ணதமக்கயமர் ன்வடப் ணொமஞத்டயன் பனய டவ ளபட்ப்ட் யள்வநதமமக 

பயநக்குகயன்ர். 

ணதமழமடயணௗம் அபர் அப்டிழத அனயந்ணபய பயல்வ; ணரண்டும் உதயர்ளடணந்டமர் ன்வட 

பயநக்கழப தமவத் டவ எட்ப்ட்டமகக் கூப்டுகயண. உதயர்ளடணபடற்கு ணௌன்ணொள்ந 

உல் ழபண; உதயர்த்ளடணந்ட யன்ணொள்ந ணண ணணமக்கப்ட் உல் ழபண. அண ணகயவணக்குமயத 

உல் ன்வட பயநக்க, தமவத் டவ எட்ப்ட்டமகக் கூப்டுகயண. 

யள்வநதமர் ஊர்பத்டயன் இணடயதயல் யள்வநதமவ, டண்ஞரமயல் கவப்ண ன்? 

ணக்கவந பயடுபயப்டற்கமக ணயடமக அபடமயத்ட கவுள், ணத ஆபயதயமல் அபடமயத்டவணவதத் 

டயணணவ பயநக்குகயண.  ணத ஆபயவத, டயணபள்ணபர் ‘பமன்சயப்ணொ’ ணேம் அடயகமத்டயல் 

பமழ்த்ணகயமர். 

ணத ஆபய ணவனதமகவும் அணள் ணமமயதமகவும் கயயஸ்டபத் டயணணவதயணௗம் வசபத் டயணணௌவதயணௗம் 

பயநக்கப்டுபவடக் கமஞமம். 
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டமகணௌள்நபன் ழணல் டண்ஞரவணம், பண் யத்டயன் ழணல் ஆணகவநணம் ஊற்ணழபன்...   

(சமதம 44:3) 

இழடம இணடய மட்கநயல் ல்மர் ழணணௗம் ன் ஆபயவதப் ளமனயழபன்.(அப்ழமஸ்டர் 2:17) 

ஆபயவத ணவனழம ஊற்ணழபன் ஆபய அணள்ணமமய ளமனயதழப 

 இவதணள், ணத ஆபய, அணள்ணமமய ன்ண ணடயமல்கநயல் மப்டுபண 

குயப்யடுடற்குமயதண. 

ணத ஆபயதயமல் உற்பயத்ண அபடமயத்டபர் கவுநயன் யள்வந ன்டமல், ணத 

ஆபயதயயத்டயற்ழக ளசன்ண, ணக்கு, ணத ஆபயவத அணேப்ணொகயமர் ன்ண யன்பணணமண 

பயநக்கப்டுகயண. 

‘டந்வட அவத்வடணம் டம் வகதயல் எப்வத்ணள்நமர் ன்வடணம் டமம் கவுநயணயணந்ண 

பந்டண ழமல் அபமயணயணந்ழட டயணம்ச் ளசல் ழபண்டும் ன்வடணம் அயந்டபமய் ’ 

(ழதமபமன் 13:3) 

‘மன் ழமகமடயணந்டமல் ழடற்பமநன் உங்கநயத்டயல் பமமர்...’(ழதமபமன் 16:7) 

ணத ஆபயதமல் உற்பயத்ண, அபடமயத்டபர், அபடமம் டுக்கக் கமஞணமய் இணந்டபமயத்டயழ 

ளசல்பவடணம் அபர் ளசன் யன் ணத ஆபயவத ம்ணௌவத ழடற்பமநமக அணேப்ணொபவடணம் 

பயநக்குபடற்கமக, யள்வநதமர் ஊர்ப இணடயதயல் ணத ஆபயதயன் உணபகணமகயத டண்ஞரமயல் 

கவக்கப்டுபடன் பனய பயநக்குகயமர்கள். 

சயற்ங்கநயல் யள்வநதமர் 

யள்வநதமர் சயற்ங்கள் அவத்ணம் கய.ய. 5ஆம் ணெற்மண்டிற்குப் யற்ட்வபழத. 

டணயனகத்டயல் டயணபமணர் ணமபட்த்டயல் யள்வநதமர் உணபம் ணயட ணௌகத்ணன் கமஞப்டுகயண.   

இடவ ‘ஸ்ரீ ஆடய பயமதகர்’ ணேம் ளதமயல் குயப்யடுகயன்ர்.  டயணஜம சம்ந்டர் மல் 

ளற் இம் இண.  (டயடர்ப்ஞணொமய (ளசடடய) ஸ்ரீசுபர்ஞபல்ண அம்யகம சழடண 

ஸ்ரீணௌக்டரஸ்பர் ஆதத்டயல் பகயனக்கு மகத்டயல் இவ்வுணபம் உள்நண. (டயணஞய 15, யப்பமய 

2003) இண, ணயடமக பந்ட கவுள் இப்டற்கு ணௌந்டயத யவவதக் கமட்டுபடமக உள்நண. 
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டயணளல்ழபண கவத ல்ணர் அணகயல் டவதயன்யக் கமஞப்டும் யள்வநதமர் உணபம், 

ணயடமக பந்ட இவபயன் இப்யவக் கமட்டுபடமகக் ளகமள்ந இம் டணகயன்ண. 

ணயடமக பந்ட கவுள் ணயடவ ணரட்க, டமழண ணதமவட ழணற்கண்வப கமட்டுகயன்.  

ணதம கவுள் யன்ர் உதயர்த்ளடணந்டவடழத, ளபட்ப்ட் டவ யன்ர் எட்ப்ட்டன் 

பனய ணொமஞ யவதயல் பயநக்கப்டுகயண. 

(II) யணன் : 

வசப, வபஞப சணதங்கநயல் யணன் ன்ண ணயடமக பந்ண, டன்வழத ணதமக்கயத 

கவுநமகயத கயயஸ்ணவபக் குயப்வட, வசபத்டயல், ழடபமத்டயல், இம் ளற்ணள்ந யன்பணம் 

மடிகள் ளடநயபமகக் கமட்டுகயன். ஆமல் யற்கமத்டயல் யமணஞர்கள் ‘யணன்’ 

கணத்வடத் டபமக, டயமயத்ண பயட்ர். 

‘அபயதமய் அபயணணமகய அணக்கணமய் ளணக்கணமகயப் 

மபயதர் மபம் டரர்க்கும் ணமய்ப் யணமகய ’ (டயணமவுக்கசர் ழடபமம் 320) 

 அணக்கணமய்    =  எணபமய் இணந்ட கவுள் 

 ளணக்கணமகய    = ண்பமகய    

 ணமய்    = ணன்    

 யணமகய    = யணமகய (இழதசுபமகய) 

 மபயதர் மபம் டரர்க்கும் = மபயதர் மபத்வடத் டரர்ப்டற்கமக 

 அபயதமய்    = ண ன்டற்கு இக்கஞணமய் 

 அபயணணமகய    = டமழ ணதமகய பயட்மர்.   

அடமபண, மபயதர் மபத்வடத் டரர்ப்டற்கமகப் ம்ளமணள் யணமகய, ண ன்டற்கு 

இக்கஞணமய்த் டமழ ணதமமர். 
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(III) மர் டத்ணபம் 

கயயஸ்ணபயன் உதயர்த்ளடணடல் சயபளணணமயன் இடுகமட்டு ணமகக் கமட்ப்டுகயன்ண. 

“ணமண்மர்சு வப்ளமடி ணோசய ணதமத் 

டரண்ம ணமடித ழபந்டன்” (டயணஜமசம்ந்டர் - ழடபமம்-.46-9) 

“கவதஞய ணமணயற்ன் கமயகமங் கமவுவதமன்”(டயணஜமசம்ந்டர் - ழடபமம்-.614-1) 

ணேம் மடிகணம் சயபளணணமவ, அச்சந்டக் கூடித சமபயவ ளபன் இடுகமட்டு 

ஆசமகக் கமட்டுகயன்.   

சயபன் சுடுகமட்டில் ம் ஆடுகயமர்.   

ம் ஆடுடல் ணகயழ்ச்சயக்கு அவதமநம்.     

ணகயழ்ச்சயக்குக் கமஞம் ளபற்யதமகும்.     

ன் ணதமத்டயல் ஆடிமர்?  ணதமம் ன்ண ணஞத்வடக் குயக்கும் இம்.  ணஞத்வட ளபன் 

யவழத ணதமத்டயல் ம் ஆடுபடயன் பனய பயநக்கப்டுகயண.  ணதமத்டயல் ளற் ளபற்ய 

ன்?   

சயணௗவபதயல் ணதம இழதசு கல்வதயல் அக்கம் ண்ஞப்ட்மர். ண்ன்மம்மள் 

உதயர்த்ளடணந்டமர். இண ணகயழ்ச்சயக்குமயதண - ணகயழ்ச்சயக்குமயத ளபற்ய ஆகும். ளபற்ய 

கயவக்கும்ழமண ளமணபமக, கூத்டமடுபண இதல்ணொ.  ழப ணதமத்டயல் ளற் ளபற்ய 

ணஞத்வட ளபன் ளபற்யக் கூத்டமக பயநங்குகயண. 

ளபற்ய ளகமள்நப்ட்ண தமர்? டரவண (அ) யசமசு; அபர் கமடிதயல் டரவண - யசமசு உள்நண. 

அடமபண, டரவணவத ளபன் ளபற்யக்கூத்ழட இந்ட ம். இண எணங்ழகமடு அவணந்டயணக்கும். 

ணயடமக பந்ட கவுள், டன்வழத ணதமக்கய, டரவணவத ளபன் யவவதக்நர் ணட்டுழண 

ன்ண யவத்ணபயக் கூமண ன்டற்கமகவும் அபர் ணயடமக பந்ட கவுள் ன்வடக் 

கமட்டுபடற்கமகவும் 4 வககணன் படிபவணத்ணள்நர். 

4 வககநயல் எண வக உடுக்வகணன் கமஞப்டுகயண. ‘உடுக்வக’ ( எண / சப்டம் / பமர்த்வட ) 

உவகப் வத்ட பமர்த்வடவதக் குயப்டமக உள்நண.  எண வகதயல் ளணப்ணொ உள்நண. 
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டரவணவத (அ) இணவந ளபன்பர். எநய படிபணமபர் ன்வடக் குயப்ண.  (உணபம் ணம் 

இல்மட யவ). 

எண வக - பணத்டப்ட்டுப் மஞ்சுணக்கயபர்கழந... ன்வனத்ண அவக்கம் ளகமடுப்டமய்க் 

கமஞப்டுகயண. ணற்ளமண வக, டம்வண அண்டிதபர்கணக்கு ந்டத் டரபயவணம் அண்மண 

ன்வட உஞர்த்ட, டயணபடிகவநக் கமட்டுகயடமய் இணக்கயன்ண.   

 1. உடுக்வக - ‘ஏம்’, ‘ஆம்’ - ‘ஆளணன்’ ணேம் பமர்த்வடதமல் கவுள் உவகப்  

  வத்டவடக் கமட்டுகயண.  

 2. அக்ய (ளணப்ணொ) - டரவணவத அனயக்கயண.  

 3. எண வக பணத்டப்டுபர்கணக்கு அவக்கம் ளகமடுக்கயண. 

 4. டயணபடிகவநக் கமட்டும் வக ஆன்ணமக்கணக்கு இவபன் மடத்டயல் அவக்கம் 

  உண்டு ன்வடக் கமட்டுகயண.  

எண கமல் ணயடணக்குத் ணன்த்வடத் டணம் டரவணதமகயத சமத்டமன் ழணல் யன்ண 

ளகமண்டிணக்கயண. இண டரவணவத  (அ) சமத்டமவ ளபன் யவ. ணற்ளமண 

கமல் - ஆடித மடம் - ணக்கயத டயணபடி.   

ழப, மர் சயபம் (Dance of Siva) ன்ண, அன்யன் த்வடக் குயக்கயண.  அண 

ளபற்யதயன் ம்.  டரவணவத ளபன் ம்.  

 (சயடம்) கசயதம் - அணபம்  

 (கல்ணண்) சயபணங்கம் -  அணவுணபம்  

 மர்   -  உணபம்  

இம்ண்ன்ணம் உள்ந இம் சயடம்ணமகும். 

 சயடம் இகசயதம்  -  ணௐட ணடம்.  

 சயபணங்கம்   -  இஸ்ழபல் ணடம்   

 மர்    -  கயயஸ்டபம்  
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மன்கு ழபடங்கநயல் மப் ளணணமன் குயத்ண ணம் குயப்ணொ கயவதமண. 

இவ்பமண, உதயர்த்ளடணந்ட இழதசுகயயஸ்ண, வசபப் ணொமஞ ழமக்கயல் மப் ளணணமமக 

பயநக்கப்டுகயமர்.  

(IV) ணௌணகன் : 

‘அனகு’ ணேம் ளமணள் டணம் ‘ணௌணகு’ ணேம் டணயழ்ச் ளசமல்ணணணந்ண ‘ணௌணகன்’ ன் ளதர் 

உணபமண.  ‘ணௌணகன்’ ன்மல் ‘அனகன்’ ன்ண ளமணள். 

இழதசு இநவணப் ணபத்டயழழத ணதமமர். ல் அனகம ணபம் இநவணப் ணபம் ஆகும்.  

ழப, டணயனயல், ணயடமக பந்ண இநவணதயழழத டன்வ ணதமக்கயத கவுவந ‘ணௌணகன்’ 

ன்ண அவனத்டல் இதல்ணொ. 

‘டரவண’ ல்ழபண யவகநயல் உணபகயக்கப்டுகயண. கயயஸ்டபத்டயல் டரவண சமத்டமமக 

உணபகயக்கப்ட்டு இழதசு கயயத்ண சமத்டமவ ளபன்டமகக் கூப்டுகயண. 

‘இழதசு கயயஸ்ண சமத்டமவ ளபன்மர்’ ன்ண டணயழ்ப் ண்மட்டில், 

‘ணௌணகன் சமத்டமவ ளபன்மர்’ ன்ண கூப்டுகயண. 

டரவணதமகயத சமத்டமன் (அ) சூத்ணன் ணமணணமக ணமயமர்.  ‘சூர்’ ன்மல் டரவண; ‘சூணணன்’ 

ன்மல் டரவணழத உணபமபன். 

ணௌணகன், ணமணணமகய யன் சூணணவ ழபல் ளகமண்டு யநந்டமர்.  

அடயன் எண மடய ணதயமகவும் ணண மடய ழசபமகவும் ணமயதண.  

ழசபல் ளகமடிதமகவும், ணதயல் பமகணமகவும் ற்ணக் ளகமள்நப்ட்.  

டரவணவத அல்ண சமத்டமவத் டன்ணேவத கட்டுப்மட்டின் கரழ் ளகமண்டு பந்டவட இவ்பமண 

பயநக்குகயன்ர்.  

இடயல், ணமணம் சயணௗவப ணத்டயற்கு அவதமநணமக இணக்கயண. இழதசு கயயஸ்ண சமத்டமவ 

அனயக்க பயல்வ.  ஆமல் சமத்டமவ ளபன்மர்.  சூத்ணணேம் அனயதபயல்வ.  
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ணௌணகன் சமத்டமவ ழபல் ளகமண்டு ளபன்மர்.  டரவணவத ளபல்ணௗம் அந்ட ழபல், சக்டய (மயசுத்ட 

ஆபய) தயணயணந்ண ளப்ட்ண.  

இவடப்ழமல் ஆபயதமபமயன் ளத்டயமல் இழதசு கயயஸ்ண சமத்டமவ ளபன்ண 

உதயர்த்ளடணந்டமர்.  

ணதயல் கமணன் கரழ் உள்ந மம்ணொ, டரவணவத அல்ண சமத்டமவ ளபன் யவவதக் குயக்கும்.  

ணதயணன் ழணல் ணௌணகன் சபமமய ளசய்கயன்மர்.  ணதயல் ‘ஆஞபத்’வடக் குயக்கயண.  இழதசுபயன் 

கட்டுப்மட்டின் கரழ் சமத்டமன் ளகமண்டு பப்ட்வட இண குயக்கும். 

ணௌணகன் சூணணவ ளபன்வுன் ழடழபந்டயன் (ழடபர்கநயன் டவபன்) டன் ணகள் 

ளடய்பதமவவத ணௌணகணேக்கு ணவபயதமகக் ளகமடுத்டமர்.  

ளடய்பதமவ ணௐடத் டயணச்சவக்கு அவதமநணமய் இணக்கயமர்.  ஆமல் ணௌணகன் பள்நயவதத் 

டமமகழப ழடடிச் ளசன்ண அவந்டமர்.  இண ணொசமடய டயணச்சவவதக் குயக்கும்.  

ணௐடவ பயத் டமழ்ந்ட சமடயதயமக - ணொசமடயதயமகக் கணடப்ட் சணமமயதவ,  இழதசு கயயஸ்ண 

ழடடிச் ளசன்ண, (ழதமபமன் 4ஆம் அடயகமம்) அபர்கழநமடு டங்கய, (ழதமபமன் 4:40) உவதமடி, 

ற்ளசய்டய கூய, ணஞபமட்டித் டயணச்சவதமகச் ழசர்த்டவண, (ழதமபமன் 4:42) கவட படிபயல் 

இவ்பமண கூப்டுகயண. 

ணௌணகணேக்கு இண்டு ணவபயகள் இணந்ணம் யள்வநகள் கயவதமண.  ணௌணகணேக்கு இன்ளமண 

ளதர் ழகமபஞத்டமண்டி ன்ண ஆழ்ந்ண கபயக்கத்டக்கண. ழப, அபணக்குக் கூப்ட்டுள்ந 

இண்டு ணவபயதர் ன்ணம் ‘உணபகழண’ ன்வட, ‘ழகமபஞத்டமண்டி’ ணேம் ளதர் 

கமட்டுகயண.  

ணௌணகணேக்கு 12 வககள் ன்மணௗம் கமல்கள் இண்டுடமன். ழப 12 வககள் ன்ண 

உணபகழண. 12 சரர்கவநக் குயப்டற்கு 12 வககள் கமட்ப்ட்டுள்ந. 

(V) கமபடி  

  கமபடி = கமவு , டடி... 

  கமவு + டடி.-- ணக்குமயத + டடி.  

ணதமபடற்கமகக் ளகமண்டு ளசல்ப்ட் டடி = சயணௗவப.  
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இழதசு கயயஸ்ண ணௌண சயணௗவபவதச் சுணந்ண ளகமண்டு ளசல்பயல்வ. குணக்குத் டடிவத ணட்டும் 

டமன் டுத்ணக் ளகமண்டு ளசன்மர் ன்ண இங்கு ழமக்கற்குமயதண..  

(VI) தப்ன் 

  தப்ன் = தன் , அப்ன்  

18 டிழதய ‘எநய’வதக் கமண்கயன்ர். 18 டிழதய மர்க்கச் ளசல்பண கடும் ணௌதற்சயவதக் 

குயக்கமம்.   

‘மன் உகயற்கு எநயதமதயணக்கயழன்’ ன்வட இண கமட்டுகயண. 

இப்டி ணௌக்கயதணம யகழ்ச்சயகவந பயநக்குபடற்கமக வபக்கப்ட் உணபங்கவந, 

யன்மட்கநயல் பனயத் ளடமங்கயர். 

(VII) இதற்வகதயந்ட யப்ணொ 

ணயடமக பந்ட இவபயன் யப்ணொ இதற்வகதயந்ட யப்மகழப ல்ழபண சணதங்கநயணௗம் 

கூப்டுகயன்வண ழமக்கற்குமயதண. 

கயயஸ்டபத்டயல், கயயஸ்ணபயன் யப்ணொ, ணத ஆபயதயமல் கன்யக்குப் யந்ட டன்வணவதக் 

கமட்டுபடமக உள்நண.  இஸ்மணயத சணதத்டயணௗம் இண சயப்யத்ணப் ழசப்டுகயண.  வசப, 

வபஞப சணதங்கநயணௗம் இந்யவ கமஞப்டுகயண.  குணக் கவுநமகயத ணௌணகன், யள்வநதமர் 

யப்ணொ, சமடமஞ ஆண், ளண் உபயமல் யந்டடமகக் கூப்மவண ழமக்கற்குமயதண. 

ளமய்வகதயல் யந்டபமக ‘ணௌணகன்’ குயக்கப்டுபணம், சக்டயதமகயத ளண் எணத்டயதயன் 

ண்ணமகழப ‘யள்வநதமர்’ உணபமடமகக் கூப்டுபணம் ழமக்கற்குமயத. 

வபஞபத்டயல் ‘யணன்’ பயஷ்ணுபயன் உந்டயக் கணத்டய ணணந்ண பணபடமகக் கூப்டுபண 

ழமக்கற்குமயதண. 

தப்ன், சயபன் - பயஷ்ணுபயன் இவஞப்யமல் யந்டடமகக் கூப்டிணேம் பயஷ்ணு, ஆண் 

டன்வணதயணணந்ண பயடுமடப மகக் கமட்ப்டுபணம் ழமக்கற்குமயதண. 

ளௌத்டத்டயல் ழமடயசத்ணபர்கள், சமடமஞணம ஆண், ளண் உபயமல் யக்கமணல் 

இதற்வகக்கு அப்மற்ட் யப்யவ உவதபர்கள் அல்ண உணவ உவதபர்கள் 

(Mahavatsu. Vol.I-P.201- Quoted by Susmita Pande - Op.Cit.,-P.74) க் கணடப்டுபண ழமக்கற்குமயதண. 
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(VIII) இவபணேம் இவணகணேம் 

ணயடமக பந்ட கவுள், கவுநயயன்ண ழபணடிணேம் அபர் கவுநயன் அபடமணமக 

பயநங்குபடமல் இணபணம் என்ன், ளபவ்ழபண படிபங்கநமணள்ந டன்வணவதச் சணதங்கள் 

டுத்ணக் கமட்டுகயன். 

பயபயணதத்டயல் 

“ன்வக் கண்பன் யடமவபக் கண்மன்” (ழதமபமன் 14:9 ) 

“மன் யடமபயணௗம் யடம ன்யணௗம் இணக்கயவட.......” (ழதமபமன் 14:10 ) 

, ணயடமக பந்ட கவுள் கூணபடமக உள்ந குடயகள் இடவத் ளடநயவுடுத்ணம் 

ளௌத்டத்டயல், 

“மழ அவத்டயற்கும் ழணம கவுநமக இணக்கயழன். இவ்வுகயவ ணரட்கும்டிதமக 

பந்ழடன்.” (Susmita Pande, BIRTH OF BHAKTI IN INDIAN RELIGIONS AND ART, 1982, P.76) 

ன்ண ணொத்டர் கூணபடமக அவணந்ணள்ந குடயணம் இடவத் ளடநயவுடுத்ணம். 

“அகநணமய் தமணம் அயபமய டப்ளமணள் சகநணமய் பந்டண ” (டயணவுந்டயதமர் - 1 ) 

ணேம் வசப சயத்டமந்டப் குடயணம் 

வபஞபத்டயல் பயஷ்ணுபயன் அபடமங்கணம் இடற்குச் சமன்ணகநமணள்ந. 

சயபளணணமவக் குயக்கும்  ளதர்கணள் என்ண ‘மசன்’ ன்ண.  இப்ளதர் 

ம்ளமணவநக் குயக்கும் அழட ழபவநதயல்,  ணயடமக பந்ட கவுவநணம் குயப்ண 

ழமக்கற்குமயதண. 

(IX) ணயடமக பந்ட கவுள்  

ணயடமக பந்ட கவுவநச் சணதங்கள் ல்ழபண ழகமஞங்கநயல் கண்டுள்நவணவதப் ல்ழபண 

சணதங்கணம் கமட்டுகயன். 
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குணபமகவும் அசமகவும் ணன்ணேதயர்க்கமகத் ணன்ம் அவந்டபமகவும் சமவப ளபன்பமகவும் 

டரவணவத ளபன்பமகவும் கண்டுள்நவணவதப் ல்ழபண சணதங்கணம் டுத்ணக் கமட்டுபடயணௗம் 

ஏர் எற்ணவண ணொப்டுகயண. 

“ஏணணபம் எண மணம் என்ணணயமற்கு ஆதயம்  

டயணமணம் மடி மம் ளடள்ழநஞம் ளகமட்மழணம” 

ணேம் ணமஞயக்கபமசகமயன் மணன்டி, ஏணணபழணம, எண மணழணம அற் இவபவப் 

ல்ழபண ழகமஞங்கநயல் ல்ழபண ளதர்கநயல் கண்டு ழமற்யணள்நவணவதச் சணதங்கள் 

கமட்டுகயன். 

(X) குண 

ணயடமக பந்ட இவபன் குணபமக, அயவுவகள்  கூயச் ளசன்வணவதக் குணக் ழகமட்மடு 

பயநக்குகயண. 

கயயஸ்டபத்டயல், ‘கயயத்ண’ ன்டற்கு, குண ணேம் ளமணணம் இணப்ண குயப்யற்குமயதண. 

“ழணசயதம’, ‘கயயஸ்மஸ்’ ன்ணேம் ளசமற்கள், ‘ண்ளஞய் பமர்க்கப்ட்பர்’ ன்ணேம் ளமணவந 

ணவத யழத, கயழக்கச் ளசமற்கநமகும். ‘ண்ளஞய் பமர்த்டல்’ ன்ண எணபவத் 

டரர்க்கமகழபம, குணபமகழபம, அசமகழபம யதணயப்டற்கு இசுழபல் ணக்கள் வகதமண் எண 

சங்கு ஆகும். ண்ளஞய் பமர்க்கப்ட்பர் ன்ணேம் ளமணள் ளகமண் ‘ழணசயதம’ அல்ண 

‘கயயஸ்மஸ்’ அல்ண ‘கயயத்ண’ ன்மல் டரர்க்கர், குண, அசர் ன்ணேம் ளமணவந உஞர்த்ணம். 

பப்ழமகும் கமமயதங்கவந உகயற்கு ணௌன்யபயக்கும் டரர்க்கமகவும் ணமஞபர்கணக்குக் 

குணபமகவும் அபர் ழமடயத்ட இவதசுக்கு அசமகவும் இழதசு பயநங்கயமர்.” (மக்ர் ணௌ. 

ளடய்பமதகம், பயபயணதம் டயணக்குள் வசபசயத்டமந்டம் - எப்மய்வு,1975, .256.) ணேம் 

குடயகள் ழணற்கூயதவடத் ளடநயவுடுத்ணம். 

ளௌத்டத்டயல் ணொத்டவத் ளடய்பணமகக் கமணும் படிபங்கள் பற்யல், அபவக் குண படிபயல் 

கமண்ணம் ழமக்கற்குமயதண. வசபத்டயல் டட்சயஞமண்ர்த்டயதயன் உணபம் இத் டன்வணவதக் 

கமட்டும்.  ஆணர் ளசல்பமக, குணபமக அணர்ந்ண, பயநக்கும் யவ இடயல் கமட்ப்டுகயண. 

“எணபமதயண ண்பணணமதபன் குணபடமத குனகன்” (டயணமவுக்கசர் - ன்யண டயணணௌவ - ணௌடற் 

குடய -  .43(1) ) 
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“குணழப சயபளணக் கூயன் ந்டய” (டயணபமசகம் 1581) 

ணேம் மடிகணம் இவபயன் குண டன்வணவதக் கமட்டுகயன் 

“பஞங்குபமய் ளசகழசமடய எணபமகய........    

குஞணம ணயடவப் வத்ட யன்ணொ   

குபதத்டயல் டமணேடயத்ணக் குணபமய் பந்ண” (அகத்டயதர் ஜமம் 30) 

ணேம் மணௗம் இங்கு ழமக்கற்குமயதண. இப்மல்கள் இவபன் குணபமக பந்ண 

ஆன்ணமக்கணக்கு உஞர்த்டயச் ளசன்வணவதத் ளடற்ளக் கமட்டுகயன். 

இவ்பமண, கயயஸ்டபத்டயன் அடிப்வக் ழகமட்மடுகவந நயத ணக்கணம் ணொமயந்ண ளகமள்ணம் 

ணௌவதயல், கவட படிபயல் - ணொமஞ ழமக்கயல் ழடமணம பனய டயமபயக் கயயஸ்டபப் ணொமஞங்கள் 

பயநக்கயணள்நவணவத ழணற்கண்பற்மல் அயதமம். 

[ஆமல், யற்கமத்டயல் ஆமயதமல் டபம கணத்ணகள் டயஞயக்கப்ட்டு, ழடமணம பனய டயமபயக் 

கயயஸ்டபம் கவடுத்டப்ட்வண யன்யவஞப்ணொ 2 -(i),(ii)   இல் சுட்டிக் கமட்ப்ட்டுள்நண.] 

 

11. ழடமணம பனய டயமபயக் கயயஸ்டபம் - இக்கயத ழமக்கு 

ழடமணம பனய டயமபயக் கயயஸ்டப இக்கயதங்கள் கயயஸ்டபத்டயன் அடிப்வக் 

ழகமட்மடுகவநத் ளடநயபமகக் கமட்டுகயன். 

ண்ளபமணவணக் ழகமட்மடு: 

வசபத்டயல் கவுள் ண்ன்ண யவகநயல் கமட்ப்டுகயன்மர். 

  அணபம்   =  படிபணற் யவ 

  உணபம்   =  படிபணௌள்ந யவ 

  அணஉணபம்   =  ணௌணபடிபணற் யவ  
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இவ்பமண ண்ன்ண யவகநயல் கமட்ப்டுகயன்மர்.   

எணபமக இணக்கயன் கவுழந ண்பமக, அஃடமபண ண்ளபமணபமக பயநங்குகயன்மர். ‘ஜய்ங் 

உள்ள்ங்ய்ஸ்ரீங் ட்ழ்ங்ங் ங்ழ்ள்ர்ய்ள்’ (‘ட்ர்ம்ர்ர்ன்ள்ண்ன்ள்’) ன்ண கயயஸ்டப இவதயதணல் 

பயநக்கப்டுபவட, ழடமணம பனய டயமபயக் கயயஸ்டபம் யன்பணம் மல்கநயல் ளடநயபமக 

டுத்ணக்கமட்டுகயன்ண. 

‘கன் அழகன் இவபடி பமழ்க’ (டயணபமச.சயப.5 ) 

ணேம் டயணபமசகப் மடி பயநக்குகயண. 

வபஞப அடிதமர்கநயன் யன்பணம் மடிகணம் இடற்குச் சமன்ணகநமணள்ந. 

‘ண்பமகயத ண்ர்த்டயவத’ (ம்ணமழ்.டயணபமய்.-3-6-2 ) 

‘உம்ணொ உணபயல் ண்ன்ளமன்மய் ண்ர்த்டய ழபமத 

உகுய்த யன்பன் ’ ( டயணபமய்.1-9-1 ) 

‘ண்பமகயத எணபவ ’ ( டயணணங்வக. 3-1-10 ) 

‘தமபணணம தமவபணணம ளதனயல் ழபடப் ளமணள்கணணமய் 

‘ண்பணணமய் ணௌடமத ண்ர்த்டய’ ( டயணணங்வக. 4-1-2 ) 

‘டன்மழ டன்ணேணபம் தந்ட டமமய்த் 

டதங்ளகமநயழசர் ண்வுகும் டமமய் பமமய்த் 

டன்மழ டன்ணேணபயல் ண்ர்த்டய ண்ன்மய்த் 

டமமத மதயமன் சளஞன் ணய்வீர்’ (டயணணங்வக. 6-6-6 ) 

‘அணபழணம உணபமணம் ஆழடம அன்யயன் 

உணபழணம உவக்கும் கர்த்டம படிளபக் குஞர்டயங்ளகன்யன் 

அணபணௌம் உணபமணம் ஆணம் அன்யயன் 
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உணபணௌம் ண்ன்ணம் ளசமன் எணபணேக் குள்நமழண’ (சயபஜமசயத்டயதமர் 1:38 ) 

ணேம் சயபஜமசயத்டயதமர் மணௗம் இடவத் ளடநயவு டுத்ணகயன். 

அபடமக் ழகமட்மடு: 

கவுள் ன் ணயடமக அபடமயத்டமர் ணேம் அபடமத்டயன் ழமக்கம் வசபத்டயல் கரழ்க்கமணுணமண 

பயநக்கப்டுகயண. 

‘அணத் ளடமணபன் அபயதயல் பந்ண 

குணன் ஆகய அணநயத ளணவணவதச் 

சயணவண ன்யக னமழட’ (டயணபமசகம் - ழமற்யத் டயண அகபல் 75-77 ) 

ணேம் டயணபமசகப் மடிகள் டுத்ணக் கமட்டுகயன். 

மப இதல்யணணந்ண ணயடவ பயடுபயத்ண, ணொடயத பமழ்வு ளகமடுப்டற்கு, கவுள் யந்டடமக 

வபஞபம் கூணகயண.  

ளமய்ந்யன் ஜமணௌம் ளமல்ம எணக்கும்    

அணக்கும்ணொம்    

இந்யன் ரர்வண இய தமம் உமவண  

    உதயர் அநயப்மன்  

ந்யன் ழதமயணணமய்ப் யந்டமய்    

    இவணழதமர் டவபம.  ( ம்ணமழ்பமர் டயணபயணத்டம் 1 - 3580 ) 

மபக்கட்டிணணந்ண ணயடவ பயடுபயத்ண, யத்டயத ழமயன்த்வட அநயப்டற்குக் கவுள் 

அபடமம் டுத்டமர்.   

ண யவழபற்க் ழகமட்மடு 

ண / டபம் 
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ல்ம ணயடர்கணம் மப இதல்ணொன் யக்கயன்ர் ன்ண வசபம், வபஞபம் இண்டுழண 

ற்ணக் ளகமள்கயன். ஆமல் கவுள் ழகமட்மட்டிற்கு ணௌற்யணௗம் ணௌண்ட் ழகமட்மவ 

உவத ‘அத்வபடயகள்’ மபம் ன் கணத்ண ணமவத (அ) ளமய்த் ழடமற்ம் ன்கயன்ர். யகு 

எவ்ளபமணபணம் ‘மழ கவுள்’ ன்ண உமயவண மமட்டி, டமழண கவுணக்குச் சணணமகமம் 

ன்கயன்ர். இண கவுள் ளகமள்வகக்கு டயம ‘ழமண ஆத்டயகக் ளகமள்வக’  அல்ண ‘த 

பஞ்சக மத்டயகக் ளகமள்வக’  ஆகும். இண, கயயஸ்டபத்டயல் கூப்டும் ‘அந்டயக் கயயஸ்ண 

ளகமள்வக’ ஆகும். 

மப இதல்ணொன் யந்ட ணயடன் பயடுடவ அவபண வ்பமண? 

ளசம்யல் கநயம்ணொ ழசக் கூமண ன்மல் கநயம்ழ இல்மட டங்கத்ணன் ழசர்த்ண உணக்கய, 

இண்வணம் என்ண கக்க ழபண்டும். அடன் யன் அண கநயம்மல் மடயக்கப்மண. அவடப் 

ழமன்ண, டமம் எணபழ மயசுத்டமய் இணக்கும் கவுள் ணட்டுழண யப்யழழத மப இதல்வப் 

ளற் ணணேக்குத்வட பயடுபயக்க இதணௗம். 

ழப, கவுள் ணயடமக பந்ண, டம்வணழத ணதமக்கய, ம்வணப் மபத்டயணணந்ண 

பயடுபயத்டவடப் யன்பணம் மல்கள் கமட்டுகயன். 

 பம் அணப்மர் (சழகமர் அந்டமடய - 8 ) 

அபன் கண்மய் ன்ளஞ்ழச     

   ஆணணம் ழகடும்   

அபன் கண்மய் ம்ணொமய் யன்மன்    

   அபன் கண்மய்....    

( மமதய டயவ்பயதப் யந்டம் இதற்ம - இண்மந் டயணபந்டமடய (24) - 3307 ) 

இவ்பமண, கவுள் ம்ணொன்கவந உவத ணயடமக பந்ண, டன்வழத ணதமக்கய, மபத்டயன் 

பல்வணவத அனயத்டடமக ழணற்கண் மல்கள் ளடநயபமகத் ளடமயபயக்கயன். 

அணபவகச் சணதங்கணம் ளபநயப்டுத்ணம் வணதக் கணத்ண - கவுள் ல்ம ஆசயர்பமடங்கணக்கும் 

ண்கமஞன்; ளடமக்கம், ணௌடிவு அற்பன்; டன்ணேவத மடுகள் ன் டபத்டமல் அடமபண 
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மடு ணஞணமகயத டபத்வட ற்ணக் ளகமண்டு, டன்வழத ணதமகக் ளகமடுத்ண, ணற்பர்கள் 

ரடுபமழ்வு ள பனயபகுத்டமர் ன்வடச் வசபம் கரழ்க்கமணும் மல்கள் பனய பயநக்குகயன்ண.  

 யஞக்க அணபவக சணதணௌம் ளயணள்நய  

     வுவத்ட,   

 கஞக்கண த்டன்; அந்டணயல் ஆடயதம் கபன்  

 பஞக்குவ டபளய... பனயயன்ண;    

  (  ம்ணமழ்பமர் டயணபமய்ளணமனய - 1-3-5 (2108) )  

‘அபயணணமகய ’     (  அப்ர் 307 - 8 )  

மப ணன்யப்ணொக் ழகமட்மடு : 

சணஞ, ளௌத்ட ணடங்கநயல் அபபர் ளசய்ட டரவணக்கு ணன்யப்ணொ, கயவதமண. கமஞம், 

அம்ணடங்கநயல் கவுள் ளகமள்வக கயவதமண. 

ழபடமன், இநங்ழகம அடிகள் சயப்டயகமத்டயல் ‘ஊழ்பயவ உணத்ண பந்ண ஊட்டும்’ 

ன்கயமர். அடமபண,  அபபர் ளசய்ட பயவக்கு உமயத வ அபபழ அணேபயக்க 

ழபண்டும் ன்ண கூப்ட்டுள்நண.  

உகயழழத ணன்யப்ணொ ன் ளடநயபம கணத்வட - கவுள் ணன்யக்கயமர் - ணன்யப்வக் 

ளகமடுத்ண பயட்மர் ன் ஆனணம கணத்வட உவதண கயயஸ்டபம் ணட்டுழண ஆகும்.  

கவுள் ணன்யப்ணொ ளகமடுத்ணபயட்மர்;  

மன் ளற்ணக் ளகமண்ழன். 

ன்ணடமன் சஞமகடய டத்ணபம் ஆகும். 

இந்டக் ளகமள்வக - கவுள் ணன்யப்வக் ளகமடுக்கயமர்; ளகமடுத்ணபயட்மர் - ன்ண இஸ்ழல், 

ணௐட சணதங்கநயல் கயவதமண.  ழப, இபற்யல் ண ளகமடுக்க ழபண்டும்; ண 

ளகமடுக்கமபயட்மல் ணன்யப்ணொ கயவதமண. 
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ஆமல், இழதசு ம் மபங்கணக்கமகப் ணதமகய பயட்மர்..... கவுள் ன் மபத்வட ணன்யத்ண 

பயட்மர்; அவட ற்ணக் ளகமள்பணடமன் ன் கவண ன் கயயஸ்டபக் ளகமள்வகடமன் வசப, 

வபஞபக் ளகமள்வகதமகும். 

வசப, வபஞப சணதங்கநயல் கமஞப்டும் சஞமகடய டத்ணபம் ன்ண மப ணன்யப்ணொ அவந்ட 

ஆன்ணம இவபணேவத மடத்வடச் சஞவந்ட யவவதக் கமட்டுகயண.  

பயசுபமசத்டயமல் இட்சயப்ணொ ழகமட்மடு : 

ணரட்ணொ : 

 ல்மப் மபங்கநயல் இணந்ணம் மன் உன்வ பயடுபயப்ழன். (கபத்கரவட 18:66 )  

 ளசம்ணர் ழமன்டமள் ழசல் எட்ம    

 அம்ணம் கனரஇ அன்ர். (சயபஜமழமடம் - 12 )  

ணயடமக பந்ண டன்வழத ணதமக்கயத கவுநயன் டயதமக அன்மல் ஆன்ணம டன் 

மபத்டயணணந்ண கணபப் ட்டுபயட்மல், அண மபத்டயணணந்ண ணரட்கப்ட்டு யன்ணொ அண கவுநயன் 

ஆதணமக ணமணகயண. 

ணரட்கப்ட் ஆன்ணம கவுள் பமணம் ழகமபயமக பயநங்குபவடப் யன்பணணமண டயணண்ர் 

கூணகயமர் : 

உள்நம் ளணங்ழகமதயல்; ஊன் உம்ணொ ஆதம். (டயணண்ர் டயணணந்டயம் 1792 ) 

உள்நம் = ஆன்ணம  

 வபஞபம் இவடழத  ழத்ம், த்ஞ்ஜன் ன்கயண. 

இவ்பமண, ணயடமக பந்ட கவுநயன் ணதமல் ணயடயன் மபம் கணபப்ட்டு, டமன் கவுள் 

பமணம் ழகமபயமகயன்மன் ன்வட ழணற்கண் மல்கள் ளடநயபமகக் கமட்டுகயன்.  
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12. ழடமணம பனய டயமபயக் கயயஸ்டபம் - இவதயதல்  /  டத்ணப ழமக்கு 

டணயழ்மட்டில் ழடமன்யத வசபம், இவதயதல் ழமக்கயல் 14 வசபசயத்டமந்ட சமத்டயங்கநமக 

உணபமதய. இபற்யன்    கமம் கய.ய. 12ஆம் ணெற்மண்டு ணௌடல் கய.ய. 14ஆம் ணெற்மண்டு பவ 

ஆகும்.  

வசப சயத்டமந்டம்  

வசப சயத்டமந்டத்டயன் அடிப்வக் ளகமள்வகதமக ணௌப்ளமணள் அமடய ன்ண வசப சயந்டமந்டயகள் 

கூணகயமர்கள் அந்ட ண்ன்ண ளமணள்கள். 

டய    சு   மசம்  

கவுள்   ஆன்ணம  உகம் 

சயபஜம ழமடம் 

 வசப சயத்டமந்ட ணெல்கள் 14இல் சயபஜமழமடம் ணட்டும் சூத்டயங்கநமல் ணடப்ட்ண. 

ணற் 13 ணெல்கணம் ளசய்ணநமல் ணடப்ட்வப ஆகும்.   வசப சயத்டமந்ட ணெல்கநயல் ணௌடல் 

இண்டு ணெல்கள் டபய ணற் 11 ணெல்கணம் சயபஜமழமடத்டயற்கு பயநக்கம் ளகமடுக்கும்டி 

ணடப்ட் ணெல்கநமகும். 

டய சு மசம் ன்பற்வத் ளடநயபமகக் கூணபண சயபஜமழமடம்.  

ணற்ணம் ணயடணேவத வப்ணொ, வீழ்ச்சய, ணரட்ணொ ன் ண்ன்ண ற்யணம் சயபஜமழமடம் 

ளடநயபமக பயநக்குகயன்ண.  

இந்ட 12 சூத்டயங்கநயல் ஆடயதமகணம் ணௌடல் ளபநயப் டுத்டய பயழசம் பவ உள்நபற்வச் 

சமண யனயந்ண ளகமடுத்டயணக்கயமர் ஆசயமயதர். 

வசப சயத்டமந்டத்டயல் பயநக்கப்டும் அடிப்வக் கணத்ணகள் : 

வப்ணொம் ணயடயன் வீழ்ச்சயணம் : 

வசபத்டயன் அடிப்வதம இவதயதல் ணெம ‘சயபஜமழமடம்’ வப்வப் ற்யணம் 

வக்கப்ட் ணௌடல் ணயடன் ப்ழமண வீழ்ச்சயக்குள்நமமன் ன்வடணம்  ளடநயபமகப் 

யன்பணணமண பயநக்குகயன்.   
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அபன், அபள், அண ணேம் அவப ண்பயவவணதயன்  

ழடமற்யத டயடயழத எடுங்கய ணத்ணநடமம் 

அந்டம் ஆடய ன்ணமர் ணொபர்.  (சயபஜமழமடம் - 1 )   

ஆடயதயல் கவுள் ஆண் (அபன் - ணௌடல் ணயடன்), ளண் (அபள் - ணௌடல் ளண்), உகம் (அண) 

இம்ண்ன்வணம் ண்ன்ண ழபணட் ளசதல்கநயமல் வத்டமர்.  அவப மயசுத்டணமய் இணந்ட.  

ஆமல் யன்ணொ அவப மபத்டயல் (ணம்) வீழ்ந்ட.  இண மயசுத்ட பமழ்க்வகக்கு ணௌடிபமதயற்ண.  

மப பமழ்க்வகதயன் ளடமக்கணமதயற்ண ன்ண அயஜர் கூணகயன்ர். 

மயசுத்டப் வப்ணொ மபத்டயல் பயணந்டண வ்பமண? இவடச் வசப சயத்டமந்டம் யன்பணணமண 

பயநக்குகயன்ண. 

ணௌத்டய ணௌடற்ளகமடிக்ழக ழணமகக் ளகமடி ர்ந்ண 

அத்டய ணத்டண ன்ண உந்டர .    

அப்னம் உண்ஞமழட உந்டர . (டயணவுந்டயதமர் - 41 )   

மயசுத்டணமய் இணந்ட (ளகமடிகநயல்) வப்ணொகநயல் ணௌடற்ளகமடிதமகயத ணௌடல் ணயடயல் மபக் 

ளகமடி ர்ந்ண, டரவணதமகயத னம் ணத்டண. அப்னத்வட உண்ஞமழட ன்கயண வசப 

சயத்டமந்டம்.  

இண ப்ளமணண யகழ்ந்டண?  பயணணதத்டயன்டி, உண்ஞ ழபண்மம் ன்ண கட்வநதயப்ட் 

னத்வட ணௌடல் ணயடமகயத ஆடமம் உண்மன்.  ன்வண டரவண அயதத்டக்க பயணட்சத்டயன் 

கயவதப் ணொசயக்க ழபண்மம் ன்  கட்வநதயப்ட்டிணந்டண. ஆமல் அபன் கவுநயன் 

கட்வநக்குக் கரழ்ப்டிதமணல் ழமழமண, மபம் அபவ ழணற்ளகமண்ண.  ணௌடல் ணயடயன் 

சந்டடயதயணம் மபத்டயல் வீழ்ந்டர்.  இப்டிதமக அபண பனயத் ழடமன்ல்கநயன் ணரண 

ளடமர்ந்ண பணம் மபம் ‘சகசணம்’ ன்ண வசபத்டயல் குயப்யப்டுகயன்ண. (மக்ர் ணௌ. 

ளடய்பமதகம்,. சயபஜமழமடம், க்.10 -14) 

‘சகசணம்’ அல்ண இதல்மகழப பணகயன் மபத்டயல் வீழ்ந்ட ணயடணக்குத் டமணமக இவபவ 

உஞர்ந்ணளகமள்ணம் ஆற்ல் இல்வ ன்வடணம், கவுழந ணயடமக - குணபமக   பந்டடன் 

ண்ம் ணயடணக்குத் டன்வ உஞர்த்ணம் ஆற்ல் ளற்பன் ன்வடணம், அடமபண இணம்வ 
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இணக்கும் கமந்டத்வடப் ழம இவபன் இணக்கயன்மன் ன்வடணம் ‘கமந்டங்கண் சமசத் 

டவபழத’ (5) ன்ணேம் சயபஜமழமடத் ளடமர் பயநக்குகயன்ண. 

குணபமடல்: 

டயமன்கு சயத்டமந்ட சமத்டயங்கநயல் ணௌடல் சமத்டயணம டயணவுந்டயதமர், இவபன் குணபமக 

உகயல் யந்டவட,  

‘அகநணமய் தமணம் அயபமய டப்ளமணள்  

சகநணமய் பந்டளடன் ணந்டர  

டமமகத் டந்டளடன் ணந்டர’(  டயணவுந்டயதமர், 1 ) 

ன்ண ளடநயபமகக் கூணகயன்ண.   

இவபழமடு ணகயணம் ணௌக்டய யவதயல் ழடமன்யத ணௌடல் ளகமடிதம ஆடமணமல் ற்ட், 

ழணமகக் ளகமடிதமகயத மபத்டயன் கமஞணமக உகயல் டரவண ணத்டண. அந்டத் டரவணவத, 

அணநமகயத கத்டய ளகமண்டு ழணமகக் ளகமடிவத அணத்ண, அடயல் டயணம்வும் ணௌக்டயப் னத்வடப் 

ணக்க வபக்குணமண, எப்ற் ளகமடிதமகயத இவக் குணன் இவ்வுகயல் பந்டமர்.. ( மக்ர் ணௌ. 

ளடய்பமதகம், சயபஜமழமடம், க். 30-31 ) இவட,  

‘ணௌத்டய ணௌடற்ளகமடிக்ழக ழணமகக் ளகமடிர்ந் 

டத்டய ணத்ட டணளநன்ணேங் - கத்டயதயமல் 

ழணமகக் ளகமடிதணக்க ணௌத்டயப் னம்ணக்கும் 

கக் ளகமடிளதணங்கமண் இன்ண’ (டயணக்கநயற்ணப்டிதமர், 93 ) 

த் டயணக்கநயற்ணப்டிதமர் கூணகயண. மபத்டயல் வீழ்ந்ட ணயடவ ணரட்க இவபன் குணபமக 

பந்ட டன்வணவத,   சயபஜமழமடம் யன்பணணமண  பயநக்குகயன்ண. 

இவபன் குணபமக பந்ண, சயணௗவபத் டபத்டயயல் உக ணக்கணக்கு உஞர்த்டய, ணயடவ 

ணரட்டுக்ளகமண்வட,  

 



ணௌடல் டயப்ணொ: ஆகஸ்டு.2004 

இவஞதத்டநம்: www.tamilarsamayam.com 

‘ம்ணொ ழபமயன் அதர்ந்டவ பநர்ந்ளடத்  

டம்ணௌடல் குணவுணமய்த் டபத்டயய ணௗஞர்த்டபயட்டு 

அன்யத ணயன்வணதயன் அன்கனல் ளசணௗழண’ (சயபஜமழமடம், 8 ) 

ச் சயபஜமழமடம் கூணகயண.   

ங்ஙம் அசகுத்டயல் யந்ட எணபன் யவ ணமய ழபர் குத்டயல் ழமய்ச் ழசர்ந்ண 

டன்ணேவத உதர் யவவத அயதமணணணக்கயன்மழம அங்ஙழண கவுழநமடு இன்ணொற்யணக்க 

ழபண்டித ஆன்ணம, சகசணணமகயத இதல்ம மபத்டமல் டன் யவதயணணந்ண வீழ்ந்ண ம்ணொ 

ழபமகயத ம்ணொ இச்வசகணக்கு அடிவணப்ட்டுத் டன்வழத அயத இதமட யவதயல் 

இணக்கயன்ண.   

ழபர் குத்டயல் இணக்கும் டன் ணகவ ணரட்க, அசன் வ்பமண நயத ழபணேணளபடுத்ண, 

அபவக் கண்டு, அயவுணத்டய, அபன் ன்யவதவதச் ளசய்கயன்மழம, அவ்பமழ 

கவுணம் நயத ணணேவுணளபடுத்ண, ணணேக் குத்டயற்கு ளணய்தயவப அயவுணத்டய, டன்வழத 

அனயத்ண, அபர்கள் ன்யவ அவதச் ளசய்கயன்மன். 

இவபன் சயணௗவபத் டபத்டயல் சயந்டயத ளசந்ரமல் ணயடணேவத மபம் கணபப்டுகயண. 

ளசந்ரவச் சயந்ணம் டயணத்டமள்கள் ‘ளசம்ணர் ழமன்டமள்’ (சயபஜமழமடம், சூத். 12) க் 

குயக்கப்டுபணன், அம்ணம் கணபயத அன்ர் வும் இவபன் ழமற்ப்டுகயன்மர்.  

டபத்டயன் டவபன்: 

உகயல் ணன்ங்கவந ற்ணத் டபம் ளசய்ணம் டப ணௌயபர்கநயன் டபங்கநயல் ல்மம், ணயக 

உதர்ந்ட டபம் இவபணேவதடமகும் ன்கயண வசப சயத்டமந்டம்..  

டன்ணேதயர் டமப் ளணடமகயத டபங்கநயல், டன் உதயவச் சயணௗவபதயன் சயத்டயபவடக்கு எப்ணொக் 

ளகமடுத்ணத் ணன்ங்கநயன் உச்ச யவவதத் டமங்கயக் ளகமண் அபணவத டபம், ல்மத் 

டபங்கநயணௗம் டவவணதமடமகும்.  மபணமகயத இணள் யவந்ட ண்வதயணணந்ண ணரட்மகயத எநய 

யவந்ட ணௌற்த்டயற்குக் ளகமண்டு பந்ணபயட்பமகயத அபழ டபத்டயல் டவபமகயன்மர் 

ன்வட,  
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‘ண்வ தயணந்டமவ ணௌற்த்ழட பயட்பர்  

சமப் ளமயதளன் ணந்டர  

டபத்டயல் டவபளன் ணந்டர’ (டயணவுந்டயதமர், 12 ) 

ன்ண டயணவுந்டயதமர் கூணகயன்ண. 

இழதசு கயயஸ்ணபயன் சயணௗவபப்மமகயத பமணம், அன்ழ உணபம சயபளணணமன் 

ஞ்சுண்டமகயத ணொமஞ பயநக்கணௌம், ணயடர் ணரண இவபன் ளகமண் அன்வ, அன்மல் 

ற்ணக்ளகமள்ணம் ணன்த்வட - டபத்வட ளபநயப்டுத்டயக் கமட்டும் ளசதல்கநமகும்.  

அன்யன் ணணளதழ ‘சயபம்’ ன்ண யன்பணணமண டயணண்ர் கூணபண இங்கு குயப்யற்குமயதண. 

 அன்ணொம் சயபணௌம் இண்ளன்ர் அயபயமர்  

 அன்ழ சயபணமப டமணம் அயகயமர்  

 அன்ழ சயபணமப டமணம் அயந்டயன்  

 அன்ழ சயபணமய் அணர்ந்டயணந் டமழ (டயணண்ர் டயணணந்டயம், 257 ) 

ன்ணேம் டயணண்ர் பமக்கயன் பனய, அன்ணொ ழபண; சயபம் ழபண அன்ண ன்ண 

ளடநயவுடுத்டப்டுகயண.   

 அன்ழளதன் அன்ழளதன் ன்மல் அணடமற்ய  

 அன்ழதன் மக அயபனயணம் - அன்ன்யத்  

 டரர்த்டந் டயதமம் சயபமர்ச்சவகள் ளசய்ணணவப  

 சமற்ணம் னணன்ழ டமன் (டயணக்கநயற்ணப்டிதமர், 55 ) 

ன்ணேம் டயணக்கநயற்ணப்டிதமர் பமக்கயன்டி, அன்மல் அணண அற்ல் சயப்யக்கப்டுகயண. 

அன்ணொக்கும் அணவகக்கும் இவஞப்ணொக் கூணபமழன் ன்கய ழமக்கயல் கமணும்ழமண, 

‘அன்யற்கும் உண்ழம அவக்குந்டமழ், ஆர்பர் ணொன்கஞரர் ணோசல் டணம்’ ன்ண டயணக்குள் 
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பயநக்கம் டணகயண. ‘அன்ணொவதமர் ன்ணொம் உமயதர் யர்க்கு’ ன்ணேம் இக்கஞத்டயற்கு 

இக்கயதணமக, இழதசு கயயஸ்ணபயன் பமழ்க்வக அவணந்டயணப்டமக டயண.பய.க. கூணகயன்மர்.  

‘ணயடழ ஆதம்’ ணேம் ழகமட்மடு: 

இவக்கமத்டயல் ஆமயத யமணஞர்கநமல் உணபமக்கப்ட் சமடய ற்த்டமழ்வுக் ளகமள்வகக்கு 

ணமமக, கவுநமல் ணரட்கப்ட் அவபணழண கவுள் பமணம் ‘ஆதங்கள்’   ன்வடப் 

யன்பணணமண பயநக்குகயன்ண சயபஜமழமடம்.. 

ணயடமக பந்ண டன்வழத ணதமக்கயத கவுநயன் டயதமக அன்மல் ஆன்ணம டன் 

மபத்டயணணந்ண கணபப் ட்டுபயட்மல், அண மபத்டயணணந்ண ணரட்கப்ட்டு, யன்ணொ அண கவுநயன் 

ஆதணமக ணமணகயண ன்வட, 

ளசம்ணர் ழமன்டமள் ழசல் எட்ம   

அம்ணம் கனரஇ அன்ளமடு ணரஇ 

ணம ழதம் ணணந்டபர் ழபணௌம்  

ஆதந் டமணேம் அளத் ளடமணழண. (சயபஜமழமடம் - 12 )  

ணேம் மல் பயநக்ககயன்ண.  ணரட்கப்ட் ஆன்ணம கவுள் பமணம் ழகமபயமக பயநங்குபவட 

இப்மல் ளடநயபமகக் கமட்டுகயண. ழப, சமடய ற்த்டமழ்வுக் ளகமள்வகக்கு சயயணம் 

இணயல்மட ழகமட்மட்வக் ளகமண்ண உண்வணதம வசப சயத்டமந்டம் ன்வடத் ளடநயபமக 

அயதமம். 

வசபசயத்டமந்டத்டயல் ணமற்ணக் கணத்ணகள் : 

வசப சயத்டமந்டத்டயல் ‘உதயவ’ப் ற்ய பயநக்கமணல் பயட்டுபயட்ர்.  உகம், ஆன்ணம, கவுள் 

ன் ண்ன்ண ற்யடமன் பயநக்குகயன்ர். 

ஆவகதயமல்டமன் வசப சயத்டமந்டயகள் உதயணக்கும், ஆன்ணமபயற்கும் உள்ந ழபணமடு 

ளடமயதமணல், அடயல் ளசமல்ப்ட் ஆன்ணமவபத் டபமக உதயர் ன்ண ம்ய, பயநக்கம் 

ளகமடுக்கயமர்கள்.  

இடமல், வசப சயத்டமந்டம் ளசமல்கயன் அடிப்வ உண்வணகவந வசப சயத்டமந்டயகநமல் 

சமயதமக பயநக்க ணௌடிதபயல்வ. ( மக்ர் ணௌ.ளடய்பமதகம், பயபயணதம் டயணக்குள் 
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வசபசயத்டமந்டம் - எப்மய்வு, ளணய்ப்ளமணள் டயப்கம், ளசன்வ, இண்மம் டயப்ணொ, 

ளசம்ம்ர், 1997, .131-161 ) 

இடன் கமஞணமக, சமடய ற்த்டமழ்வுக் ளகமள்வகக்கு ணமணட் வசப சயத்டமந்ட கணத்ணகணக்கு 

ற் பயநக்கம் ளகமடுக்க ணௌடிதமணல், ளகமடுக்கத் ளடமயதமணல் - சமடய ற்த்டமழ்வுக் ளகமள்வகவத 

ஆடமயக்கயன்பர்கநமக இணக்கயன்ர்.  இடற்குக் கமஞம், இபர்கணம் ஆன்ணமவப உதயர் ன்ண 

கணணகயமர்கள். 

இவபன் குணபமக பந்டமம? 

 இவபன் அணள் உணழபமடு ணமதத் ழடமற்த்வடக் ளகமண்டு, குண படிபயல் 

கமட்சயதநயக்கயன்மழதன்ய, உகயல் கவுள் எண ணயடமகப் யந்ண, குணபயன் டன்வணவத 

ளபநயக் கமட்டிதயணத்டல் இதமண ன்ணேம் ணமற்ணக் கணத்வட ணப்ய ளபநயதயமதயர்.  

இன்ணம் வசபசயத்டமந்ட அன்ர்கநயன் உள்நங்கநயல் இப்டிப்ட் கணத்ழட இம் 

ளற்யணக்கயன்ண.   

ஆமல், சயத்டமந்ட சமத்டயங்கநயன் பயநக்கங்கநயல் ளணம்குடயவத ணடயத உணமடய 

சயபமசமமயதமர், இவபன் ணயடமக இப்ணோவுகயல் ம்வணப்ழமல் யந்ட டன்வணவத, 

 அணணண ன் ளமணநயவ ஆதயன்  

 ணமதம உணபயன் ணமதம உணபயவ  

 தமன் ய்ந்டபர் ம்ண ழமழ (சங்கற் யமகஞம், வசபபமடய யமகஞம், 25-27 ) 

ன்ண ளடநயபமகக் கூணகயமர்.  

இபம இன்த்ண வண இணத்ட ழபண்டிப்  

யபம ணௌடல்பன் யந்டமன். (ழமற்யப்ஃளமவ 69 ) 

ரங்கமட இன்த்டயல் மம் இணக்க ழபண்டும் ன்டற்கமகப் யபம ணௌடல்பமகயத கவுள் 

யந்டமன்  பயநக்கணமகத் ளடநயவுடுத்டயணம் உள்நமர். 

யன்ர் பந்டபர்கழநம வசப சயத்டமந்ட சமத்டயங்கள் டயமன்வகணம் ணடயத,  
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 (1) டயணபயதணர் உய்தபந்ட ழடபர்.  

 (2) டயணக்கவூர் உய்தபந்ட ழடபர்.  

 (3) ளணய்கண்மர்.  

 (4) அணள்ந்டய சயபமச்சமமயதமர்.  

 (5) ணபமசங்கந்டமர்.  

 (6) உணமடய சயபமச்சமமயதமர்  

ஆகயத அணபமயல், ணௌடல் இணபவணம் ந்டமணபவணம் ரக்கயபயட்டு ணரடய ண்பவ ணட்டும் டயழத 

யமயத்ண, ந்ட ணெணௗம் ணடமடபணம், உணமடய சயபமச்சமமயதமமல் ணயடமக பந்ட இவபமகச் 

ளசமல்ப்டும் ணவ ஜம சம்ந்டவ (ணயடமக பந்ட கவுவந) சந்டம குபணள் 

எணபமகச் ழசர்த்டயணப்ண, யபம ணௌடல்பன் யந்ட டன்வணவத ணணப்டற்கும் ணவப்டற்குழண 

டுத்ணக் ளகமண் ணௌதற்சயதமகும்.  

ழடமணம பனயதமகத் டணயனகத்டயற்குக் ளகமடுக்கப்ட் ற்ளசய்டய, யற்கமத்டயல் ழபற்ண ணக்கநமல் 

எடுக்கப்ட்டு - ணவக்கப்ட்டு - டயமயக்கப்ட்டுப் பயட ணமற்ங்கணக்கு உள்நமக்கப்ட்ண 

ன்வட இவப ணொப்டுத்ணகயன். 

வசப சயத்டமந்டத்டயற்கு ணௌன் ழடமணம பனயத் டயமபயக் கயயஸ்டப ணெல்கநமகயத யணசூத்டயம், 

கபத்கரவட, உயத் ஆகயதபற்யற்கு உவ ணெல்கநமக ணடப்ட்வபழத அத்வபடம், 

ணவபடம், பயசயஷ்மத்வபடம் ன்வப ஆகும்.  இவபணம் இவதயதல் கணத்ணகவந 

உவதடமய் இணப்டமல் இபற்யன் வணதக் கணத்வடப் யன்பணணமண ழகமடிட்டுக் கமட்மம். 

அத்வபடம் - பயசயஷ்மத்வபடம் - ணவபடம்: 

குணபமக பந்ட இவபணேவத பமற்ண உஞர்வு யற்கமத்டயல் ணவக்கப்ட் கமஞத்டமல், 

டபத்டயன் டவபமகயத ணௌடல்பயன் டபம் அயதப்ம யவதயல், ஆன்ணமபயன் டபணமகப் 

ளமணள் கூப்டும் யவவத அண அவந்டண. கவுணக்கு உமயத இத்டயல் கவுணக்குச் சயப்ணொ 

ளகமடுப்டற்குப் டயமக, ணயடணக்குச் சயப்ணொ ளகமடுக்கும் யவவதக் கமஞமம். 

ஆடயசங்கமயன் அத்வபடம் ளௌத்டத்ணன் ளடமர்ணொவதண ஆகும்.  ஆடயசங்கமயன் குணபயன் குண 

எண ளௌத்டர் ஆபமர்.  ழப சங்கமயன் சயந்டவகநயல் ளௌத்ட ணடக் கணத்ணகள் உள்ந. 
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மன்கு அடிப்வ உண்வணகநம உல், உதயர், ஆன்ணம, கவுள் ன்பற்ணள்ண அத்வபடம் 

ணொமயந்ண ளகமண்ண உல், உதயர் ணேம் இண்டு ணட்டும் டமன்.  

அத்வபடம் ன்மல் இண்டு அற்ண (non - dual) ன்ண ளமணள். அ , த்வபடம் (இண்டு) = 

இண்டு அல்.  ழப அத்வபடம் ன்மல் ‘இண்டு அற்ண’ ன்ண ளமணள் ஆகும். 

அடமபண சயற்ணதயர், ழணதயர் ன் இண்டு கயவதமண.  ணயடர், கவுள் ன்  இண்டு 

கயவதமண ( உதயவத்டமன் யணம் ன்ண குயக்கயமர்கள். )ன்கயண அத்வபடம். 

ஆன்ணமவபப் ணொமயத இதமணல் சயற்ணதயவ (யணம் = உதயர்) ணட்டுழண ம்ணொகயமர்கள். இணடமன் 

அத்வபடம்.   

இடயல் பணம் யபய சுனற்சயக் ளகமள்வக ன்ண சணஞத்டயணணந்ண டுத்ணக் ளகமண்ண ஆகும்.  

உதயணக்கும் ஆன்ணமபயற்கும் ழபணமடு ளடமயதமட யûவதயல்,  சமடய, இ ற்த்டமழ்வுக் 

ளகமள்வகவதத் டத்ணப அடிப்வதயல் யதமதப்டுத்ணகயண அத்வபடம். 

பயசயஷ்மத்வபடம் : 

பயசயஷ்மத்வபடம் ன்டற்கு, சயப்ணொவத இண்ற்ண (அ) சயப்ணொவத என்ண ன்ண 

ளமணள் ஆகும்.  ணக்கும், யடம, குணமமகயத இழதசு கயயஸ்ணபயற்கும் வ்பமண உவு உள்நண? 

ணக்கும் கவுணக்கும் இவழதணள்ந உவு ‘சுவீகமணொத்டயர்’ உவு ன்கயமர் இமணமணேர். 

 இழதசு   - ம் சழகமடர். 

 இழதசு   -  யடமபயன் எழ ழம குணமர் (only begotten son) 

 மம்      -  யடமபயன் சுவீகம ணொத்டயர் (adopted sons) 

 ளசமந்ட குணமன் - சுவீகம குணமன் 

ளசமந்ட குணமணேக்கு ன்ணம் உமயவண உண்டு. சுவீகமப் யள்வநகணக்குத் டகப்ன் 

பயணம்ணொம்பவடமன் அந்ட உவு, உமயவண ரடிக்கும்.  டகப்ன் பயணம்மட அக்கஞழண, அவத்ண 

உமயவணகணம் உவுகணம் ணண்டிக்கப்டும். 

இவ்பமண சயற்ணதயர், ழணதயர் ன் இண்ற்கும் இவழதணள்ந பயழச ளடமர்வ 

இமணமணேர் ளசமல்கயமர். 
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ஆதயணேம், உதயணக்கும் ஆன்ணமபயற்கும் ழபணமடு ளடமயதமட யûவதயல், சமடய, இ 

ற்த்டமழ்வுக் ளகமள்வகதயணணந்ண பயசயஷ்மத்வபடணௌம் பயடுபயல்வ. 

ணவபடம் :  

டகப்ன் - யள்வந ன் உழப கயவதமண.  கவுள் ணமன்; மம் ழபவக்கமர்கள். 

ணமணேக்கு ழபவக்கமர்கள் ழசவப ளசய்படன் ண்ழண அபண அன்வப் ள ணௌடிணம் 

ன்கயமர் ணமத்ணபர்.  

உதயணக்கும் ஆன்ணமபயற்கும் ழபணமடு ளடமயதமட யûவதயல், .சமடய, இ ற்த்டமழ்வுக் 

ளகமள்வகதயணணந்ண ணவபடணௌம் பயடுபயல்வ. 

வசபசயத்டமந்டத்டயல் ணணக்கப்ட் ணமற்ணக் கணத்ணகள் : 

ழடமணம பனயக் கயயஸ்டப இவதயதணல் ற்ட் குனப்ங்கவநணம் அக்குனப்ங்கள் ரங்க 

ஆஞயத்டணமகக் கயயஸ்டபக் கணத்ணகள் பயநக்கப்ட் யவவதணம் (மக்ர் ணௌ. ளடய்பமதகம், 

பயபயணதம் டயணக்குள் வசபசயத்டமந்டம் - எப்மய்வு, 1975, க்.131 -161) யன்பணணமண சுட்மம். 

 

ணமணேக்கு ழபவக்கமர்கள் ழசவப ளசய்படன் ண்ழண அபண அன்வப் ள ணௌடிணம் 

ணேம் ணவபடக் கணத்ணக்கு ணமமக, அன்ழ உணபம கவுள், டமணமகழப, ணயட உணபயல் 

பந்ண, ணயடர் ணரண அன்ணொ கமட்டி, ணயடவ ணரட்க, டம்வணழத ணன்ணமகயத டபத்டயற்கு எப்ணொக் 

ளகமடுத்டமர் ன்ண ளடநயவுடுத்ணகயண வசப சயத்டமந்டம்.   

 ழப, வசபசயத்டமந்டத்டயல் ‘டபம்’ ணௌக்கயதணம இத்வடப் ளற்ணள்நண. 

இவபன் ணரண்டும் ணரண்டும்  அபடமங்கவந டுத்ணத் டரவணவத அனயக்கயன்மன் ன்ண 

கூப்டுபவடத் டபண ன்ண யன்பணணமண பயநக்குகயண வசப சயத்டமந்டம்.   

கவுள் இந்ட உகயல் ணயடமகப் யந்ண, சமபமகயத கண்த்வட அடமபண, டபத்வட ற்ண, 

ணரட்மகயத கணணத்வட ணௌடித்ண பயட் கமஞத்டமல், டயணம் பந்ண ணணடிணம் யக்க ழபண்டும் 

ன்ணேம் அபசயதம் இல்வ.  எழ ணௌவதயல் உக ணரட்யற்கம கமமயதத்வடச் ளசய்ணபயட்மர் 

ன்டமல், இய இவபன் உகயல் யக்கப் ழமபணம் இல்வ, இக்கப் ழமபணம் இல்வ 

ன்வட, 

 கண்த்வடக் ளகமண்டு கணணம் ணௌடித்டபர்  
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 யண்த்டயல் பமமளன் ணந்டர  

 யப்யப் யல்வளதன் ணந்டர (டயணவுந்டயதமர், 3 ) 

த் டயணவுந்டயதமர் கூணகயன்ண.  

குணபமக பந்ட இவபன், சயணௗவபத் டபத்டயல் இணந்ட ழமண, டன்வச் சயணௗவபதயல் அடித்ட 

ணக்கணக்கமக, “டந்வடழத இபர்கவந ணன்யணம்; டமங்கள் ளசய்பண இன்ளடன்ண 

அயதமடயணக்கயமர்கழந” ன்ண அபர்கணக்கமக ழபண்டிக் ளகமண்ணன், அபணக்கு அணகயல் 

சயணௗவபதயல் அவதப்ட் கள்பன் எணபன் அபமயத்டயல் ழபண்டிக் ளகமண்டற்கயஞங்க (ணக். 

23 : 42) “இன்ண ன்ணேழ ழணணௗக இல்த்டயல் இணப்மய்”  (ணக். 23 : 43) ன்ண கூய, 

அபணேக்கு வீட்வ அணநயமர்.   

இப்டிப்ட் அணநமநமகயத அபழமடு ழசணங்கமல், எநயவதணவத வீட்வ நயடமகப் 

ளமம் ன்வடத் டயணவுந்டயதமர் யன்பணணமண கூணகயன்ண.  

 கள்நழம டில் ணௌவதமர் கந்டயடில்  

 ளபள்ந ளபநயதமளணன் ணந்டர  

 வீடும் நயடமளணன் ணந்டர (டயணவுந்டயதமர், 23 ) 

அந்டக் கள்பணேக்கு ணட்டுணல்மண, ஆஞப ணணமகயத இணநயழ ஆழ்ந்டயணக்கும் உகம் 

ணௌணபவடணம் ணரட்டு, அபர்கள் ணரட்ணொ அவணம்டிதமக, இந்ட உகயல் குணபமக பந்டபணவத 

டயணவுவகவந உஞர்ந்டபர்கழந உண்வணவத உஞர்ந்டபர்கள் ன்வட, டயணவுந்டயதமர் 

யன்பணணமண கூணகயண. 

 வபத ணௌணபணம் ணக்கதங் கண்டிடும்  

 உய்தபந் டமணேவ ணந்டர  

 உண்வண ணர்ந்டமளன் ணந்டர (டயணவுந்டயதமர், 45 ) 

இவ்பமண குணபமக உகயல் யந்ண பமழ்ந்ண, ஆஞப ணத்டயணணந்ண, உக ணக்கணக்கு 

பயடுடவவதத் ழடடித் டந்ணள்ந இவபமகயத பயத்டயணணந்ண ணௌவநத்ளடணந்ட ணௌவநதமக 

பயநங்குபர் அணள் குண (கவுநயன் ணகன்). அணள் குணவப அயதமண வகபயட்டு, ணௌவந 

ழடமன்ணபடற்குக் கமஞணமகயத பயத்டயவ ணட்டுழண ழடடி ணௌவநவதக் (குணவப) 
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வகபயட்பர்கள், யத்டர்கநமக பயநங்குபணன் அபர்கள் ளக் கூடிதண இவ்வுகயல் ணம் 

இல்வளதன்வட,  

 பயத்டயவத் ழடடி ணௌவநவதக்வக  பயட்பர்  

 யத்ழடய மர்களநன் ணந்டர  

 ளணபடயங் ளகன்ளழஞ ணந்டர’ (டயணவுந்டயதமர், 28 ) 

த் டயணவுந்டயதமர் கூணகயண.  

இணபயவ எப்ணொ  -  ணமயமகம்  -  சத்டயயமடம் : 

(ம் டரபயவ இவபன்  - மபம் – இவமடம் ல்பயவதமல் ரக்கப்ல் கணபப்ல் 

சஞவடல் ) 

ணௌத்டய யவதயணணந்ண எடுங்கய மபணமகயத ணத்ணள் ஆடமல், ணயடர்கணக்குப் யப்யழழத 

ளன்ண மபணமகயத யபயப்ளணங்கல், ணற்ணம் கர்ண மபணமகயத யபமனய ஆகயத இணநயல் 

ழசர்க்கும் இணபயவகள் இவஞதமதய.  

இந்ட இணள்ழசர் இணபயவகவநணம் ரக்குபடற்கு இவபன் சயணௗவபத் டபணமகயத 

ல்பயவதமல், ளமயபமதயல் ந்டபயத்ண, அடமபண டன்வழத ணதமக்கய ஈட்டிணள்ந 

ணரட்மகயத ‘இவபன் ளமணழந’ ரடுபமழ்வு அநயக்கும்.   

ணயடன் யக்கும்ளமணழட அபவத் ளடமணம் டரபயவதயணணந்ண, இவபன் ளமயபமதயல் 

ந்டபயத்டமகயத டபத்டயமல், ஈட்டித ணரட்வ (‘இவபன் ளமணவந’) ஈபமக ஈந்ண, ணயடணக்கு 

ரடுபமழ்வபக் ளகமடுத்ணள்நமன்.  

இடமல் ணயடவப் யப்யழழத ளடமர்ந்ண பணகயன் டரபயவதமகயத இணள்ழசர் 

இணபயவ, இவபணேவத ளமயபமதயல் ந்டபயத்ட ல்பயவதயன் கமஞணமக 

ரக்கப்டுகயன்ண.  ணயடணேவத டரபயவ இவபணேவத ல்பயவதமல் ரக்கப்டும் 

இந்யகழ்ச்சய இணபயவ எப்ணொ, ணமயமகம், சத்டயயமடம்  பயநக்கப்டுகயண.  

இணபயவ எப்ணொ -  ம் டரபயவ இவபணேவத ல்பயவதமல் ரக்கப்டுகயண. 

ணமயமகம்   -  மபம் கணபப்டுகயண. 
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சத்டயயமடம்   -  மபம் கணபப்ட் ஆன்ணம,  கவுநயன் மடம் சண் அவகயண. 

இணபயவ எப்மபணம் ணமயமகம் வளணடணௗம் சத்டயயமடம் ழசணடணௗம் ஆகயத ண்ன்ணம் 

ளடமர்ந்ண வளணகயன் யகழ்ச்சயகள் ஆகும்.  

ளடமகுப்ணொ: 

அன்மகயத சயபம் ம்ணொ ணயடமகய, குணபமக இவ்வுகயற்கு பந்ண, சயணௗவபப் ளமயபமதயல் 

ந்டபயத்ட டன்வணவதத் ‘டம் ணௌடல் குணவுணமய்த் டபத்டயயல் உஞர்த்ட’ வும்  

அவட உஞணம் டன்வண ஆன்ணமபயற்கு உண்டு ன்வட, ‘இணடயன் அயவுள்நண ஆன்ணம’, 

‘ணமதம ந்டய டணேபயணேள் உஞர்த்ட உஞர்கயன்ண’ வும் ளணய்கண்மர் கூணகயன்மர்.   

டபத்டயயல் உஞர்த்டமபயட்மல், ஆன்ணம இவபயன் அன்வ உஞ இதமண ன்ண இடன் 

பனய ளப் டுகயன்ண. ( மக்ர்ணௌ.ளடய்பமதகம்,. ,சயபஜமழமடம், க்.18-21 ) 

ஆகழப, சயணௗவபதயல் இவணகமம் இழதசு கயயஸ்ண ட் மடுகணம் அபணவத டயதமக 

ணணழண ணயடணக்கு ணரட்ணொ அநயக்கயண ணேம் ற்ளசய்டய ழடமணம பனய இந்டயதக் கயயஸ்டப 

இவதயதல் ணெல்கநம வசபசயத்டமந்ட சமத்டயங் கநயல் ஆனணமக இம் ளற்ணள்நவட 

ழணற்கண்வப கமட்டுகயன். 

ணஉல், உதயர்,ஆன்ணம, கவுள் ஆகயதபற்யவழதணள்ந ழபணமடுகவந அயந்ண ளகமள்ந 

பயணம்ணொழபமர் மக்ர் ணௌ. ளடய்பமதகம் அபர்கநயன்  

1. கவுள் உண்ம?   

2. ணொ எநயணம் அக எநயணம்  

ஆகயத ணெல்கவநக் கமண்க. 
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13. ழடமணம பனய டயமபயக் கயயஸ்டபம் - சயற்பயதல் ழமக்கு (Iconographic Aspect) 

சயந்டவதயன் ளபநயப்மட்டு படிபங்கவந ஆண யவகநயல் கமஞமம்.  

 1. சயந்டவ படிபம்.  

 2.  ளசமல் படிபம்.  

 3.  ணத்ண படிபம்.  

 4.  ஏபயத படிபம்.  

 5.  ணொவசயற் படிபம். 

 6.  சயற் படிபம்.  

இவப அவத்ணம் கவுவந பயநக்குகயன் கணபயகநமகப் தன்டுத்டப்ட்வட பமற்யல் 

மர்க்கமம்.  

ணௐட சணதத்டயல் கவுள் ணயடமக பந்டவட ற்ணக் ளகமள்நணமட்மர்கள். கயயஸ்டபத்டயன்டி 

ணயட உணபயல் பந்டபர்டமன் இழதசு கயயஸ்ண.  

கவுணக்கு உணபம் கயவதமண ன்ண ணௐட  ம்யக்வக.  

கவுள் உணபத்டயல் பந்டமர் ன்ண கயயஸ்டப ம்யக்வக. 

உணபத்டயல் பந்ட கவுள் டன்வக் ‘கவுநயன் குணமன்’ ன்ண ளசமல்ண, டன்வ, கவுணக்குச் 

சணணமக்கயடிதமல் ணௐடர்கள் அபவக் ளகமவ ளசய்டமர்கள்.  

ழப,  

  ணௐட ம்யக்வக ழபண.  

  கயயஸ்டப ம்யக்வக ழபண.  

  இழதசு கயயஸ்ண ணமணயசத்டயல் ளபநயப்ட்மர்; குணமன் உணபத்டயல் பந்டமர்.  

இவ்பமண ‘கவுள் உணபத்டயல் பந்டமர்’ ன்ணடமன் ற்ளசய்டய.   
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கயயஸ்டபம் பயத இங்கநயல் ல்மம்  உணபங்கள் வபத்ண பயநக்கப்ட். உணபத்டயல் 

கயயஸ்ணவப பயநக்குபண ழபண; உணப பனயமடு ன்ண ழபண. ளம் ளசய்ணம் ழமண 

கவுவந  ண்ஞ படிபயல் ணடயல் கண்டு ளயப்ண இதல்ணொ.  

 பயநக்குபடற்கமக உணபமக்கப்ட் உணபம் ழபண; உணப பனயமடு ழபண; ஆமல்,  உணப 

பனயமடு ன்ண டபம என்ண. 

ழபடமன், ட் கல்வ, ளடய்பம் ன்ண ண்ஞய ணொஷ்ம் (ணோ) ணபய பனயமழணம? ட் கல் 

ழசுணம? மடன் ம் உள்ழந அல்பம இணக்கயன்மர்? கண்டிக்குப் ளமணள் சுவப ளடமயதமண 

அல்பம ப் யன்பணம் மல் பயநக்குகயண. 

ட் கல்வத் ளடய்பளணன்ண மணௗணொட்ம் சமற்யழத  

சுற்யபந்ண ணௌணுணௌளஞன்ண ளசமல்ணௗம் ணந்டயம் டம 

ட் கல்ணௗம் ழசுழணம மடன் உள்நயணக் வகதயல்  

சுட் சட்டி சத்ணபம் கயச்சுவப அயணழணம. 

கவுள் பமணம் ழகமபயல்கள் மழண;  

ம் உள்நத்டயல்டமன் கவுள் பமழ்கயன்மர்;  

ழப, உணப பனயமடு ன்ண டபம என்ண ன்வடத் ளடநயபமக இப்மல் கமட்டுகயண. 

ணயட படிபம் டுத்ட கவுவநப் ற்ய ளமண ணக்கணக்கு டுத்ணவக்க சயற்ங்கள் பனய 

ணௌதன்ர்.   

கவுள் ணயட உண டுத்ண, இவ்வுகயற்கு பந்ண, டன்வழத ணதமகக் ளகமடுத்டமர் ன்ணேம் 

ழகமட்மடு - க்டய இதக்கம் ழடமன்ய பநர்படற்கும், ணயட உணபயல் கவுநயன் சயற்ங்கள் 

கமட்ப்டுபடற்கும் - கமஞணமதயற்ண.   

ணமர்ட்டின் ணடர் பணவக ணட்டும், கயயஸ்டபத் டயணச்சவ கநயணௗம் சயற்ங்கள் பனய பயநக்கும் யவ 

கமஞப்ட்ண. 

இவடப்ழமன்ண, அணபவகச் சணதங்கநம வசபத்டயணௗம் வபஞபத்டயணௗம் சயற் படிபயல் 

கவுவந பயநக்கும் ணௌவ கயயஸ்ணபயற்குப் யற்ட் கமத்டயல் உணபமண. 
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ண்ளபமணவணக் ழகமட்மடு, அபடமக் ழகமட்மடு ழமன்பற்வ ளபநயப்டுத்ணம் வசப, 

வபஞப சயற்ங்கள் கயயஸ்ணபயற்குப் யற்ட் கமங்கநயல் கமஞப்டுகயன்ழப டபய 

கயயஸ்ணபயற்கு ணௌற்ட் கமங்கநயல் கமஞப் பயல்வ.  இந்டயதமபயல் கமந்ழடமணம் சயற்க் 

கவதயன் பநர்ச்சய ற்யத ஆமய்ச்சய - சயற்ங்கள் கயயஸ்ணபயற்கு ணௌற்ட் ணெற்மண்டுகநயல் 

இணந்ட யவவதணம் கயயஸ்ணபயற்குப் யற்ட் ணெற்மண்டுகநயல் கயயஸ்டபத்டயமல் இந்டயதச் 

சணதங்கநயல் ற்ட் ணமற்ங்கவநணம் குயப்மக ழடமணம பனய டயமபயக் கயயஸ்டபணமகயத 

வசப, வபஞபத்டயன் பநர்ச்சய ற்யணம்  பமற்ண பனயதயல் அயந்ண ளகமள்ந ணவஞணொமயகயண.. 

(i) சயந்ணளபநய சயற்ங்கள் : 

சயந்ணளபநயதயல் கவுவந அணவுணப, உணப யவகநயல் பனயட்டுள்நர்.  கவுணக்குப் 

ணதயட்டு பனயட்டுள்நர். 

கவுவந அணவுணப யவதயல் பனயட்டுள்நர் ன்டற்கு, ‘சயபணங்கம்’ ப்டும்  

‘யவவுக்கற்கள்’  சமன்ணகநமணள்ந.  உணப யவகநயல் பனயட்டுள்நர் ன்டற்கு, ஆண், 

ளண் உணபங்கள், கப்ணொணபங்கள்  ழமன்வப சமன்ணகநமணள்ந. பயங்குகள், கற்வ 

உணபங்கள், ணங்கள் ழமன்வப கமஞப்டுகயன்.  ணரன், ஸ்பஸ்டயக் ழமன் சயன்ங்கள் 

ணௌத்டயவகநயல்  கமஞப்டுகயன்.  

ளணமன்சடமழமபயல் ழதமக யவதயல் உள்ந ஆண் உணபம் என்ண ணௌற்ணப் ளமட யவதயல் 

கண்ளடுக்கப் ட்டுள்நண.  சுடுணண் சயற்த்டயமம ளண் உணபங்கள் கயவத்ணள்ந.  

சயந்ணளபநயதயல் அடயக அநபயல் யவவுக் கற்கநயன் பனயணம் ளண் படிபயணௗம் கவுவந பனய 

ட்டுள்நர். 

சயந்ண சணளபநய மகமயகத்டயற்குப் யன், சணஞ, ளௌத்டக் கம சயற்ங்கள் கமஞப்டும் பவ 

ரண் கமம் சயற்ங்கள் கயவக்கப் ளபயல்வ. 

(ii) சயந்ணளபநயதயணௗம், வயநயணௗம் யவவுக்கல் : 

யவவுக்கல் பனயமடு சயந்ணளபநயதயல் கமஞப்டுபவடப் ழமன்ண இஸ்ழபல் பனயமட்டிணௗம் 

கமஞப்டுகயண. இஸ்ழபல் பனயமட்டில் இண ‘கல்ணண்’ க் குயக்கப்டுகயண. 

கல்ணண் : 

தமக்ழகமணொ - ணன்ம், கக்கம், குனப்த்ழடமடு ளசன்ழமண; கவுள் அபணேக்குக் கமட்சய 

ளகமடுத்டமர். (ஆடயதமகணம் 28 : 17,18).  கவுள் டன் ணரண கமட்டித அன்யன் ளபநயப்மடு 



ணௌடல் டயப்ணொ: ஆகஸ்டு.2004 

இவஞதத்டநம்: www.tamilarsamayam.com 

அங்ழகடமன் வளற்ண ன்டன் அவதமநணமக, அந்ட இத்டயல் டன் டவக்கு வபத்டயணந்ட 

கல்வ டுத்ண ட்டு வபத்டமன். ணரண்டும் பணம்ழமண,   அந்ட இத்டயல் பந்ண 

பஞங்குபடற்கமக, அந்ட இத்வட அவதமநம் கண்டு ளகமள்படற்கமக அக்கல் ப்ட்ண.  

கவுள் டன் ணரண கமட்டித அன்யன் ளபநயப்மட்டுக்குமயத இம் ணேம் யவதயல் அந்ட இம் 

ஸ்ட சயப்ணொ ளற் இணமக பயநங்குகயண.  

எண ணக்கட்வவத ட்டி வபத்டமல் அண கமப் ழமக்கயல் ளசல்மயத்ணப் ழமகும். ஆமல் கல் 

கமங்கள் ழடமணம் அப்டிழததயணக்கும்.  அவட ணற் கற்கநயல் இணந்ண, ழபணடுத்டயக் 

கமட்டுபடற்கமக, அடன்ழணல் ண்ளஞய் ணோசப்ட்ண. இண அவதமநத்டயற்கமகத் டமழ டபய, 

பஞங்குபடற்கமக அல். 

இப்டிப்ட் யகழ்ச்சயகள் வளணம் இங்கநயல் டமம் கற்கவந டுபமர்கள்.  இஸ்ழபல் 

பனயமட்டில் கல் ட்டு கவுவந பனயமடு ளசய்ணம் பனக்கம் இணந்டவடப் யன்பணம் குடயகள் 

கமட்டுகயன். 

 1.  தமக்ழகமணொ / இஸ்ழல் -- ளத்ழடல் – ஆடயதமகணம் 28: 18,19 

2.     மமன் - தமக்ழகமணொ -- ணயஸ்ம -- ஆடயதமகணம் 31: 45-48.  ளகசகர்ணடம - 

களளதத்  

 3.  ழணமழச - தமத்டயமகணம் 24 : 4   

  சரமய் ணவதயன் அடிபமம் - 12 கற்கள் - எண ணணம்  

  தமக்ழகமணொம் ணணம் கட்டிமன் -- ஆடயதமகணம் 35 : 7  

 4.  ழதமசுபம - ழதமசுபம 4 : 20  

  கயல்கமல் - ழதமர்டமவக் கந்ட உழ 12 கற்கவந டுத்ண ட்மன்.  

 5.  ழதமசுபம - ழதமசுபம 24:26-28  

  கமமவ ளபற்ய ளகமண் யன் சரழகம் - கர்பமண ணத்டயன் கரழ் ட்மன். 

 6.  சமணௌழபல் -  ழசர் - உடபயதயன் கல் -  சமணௌழபல் 7 : 12  

 கல்வ ட்டு, ணணம் கட்டி, ணதயட்டு பந்டமர்கள்; பனயட்மர்கள். 
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டயமபய பனயமட்டில் கல் டுடல் பனக்கம் : 

கய.ய. 5ஆம் ணெற்மண்டிற்குப் யன்ணொடமன் டணயழ் இக்கயதங் கநயல் சயபணங்கம் ன் ளதர் 

கமஞப்டுகயண. அடற்கு  ணௌன்,டயமபய பனயமட்வ டுத்ணக் கமட்டும் னவணதம சங்க 

இக்கயதங்கநயல், ‘கந்ண’ ன்ண பனங்கப் ளற்ண ன்ண ற்ளகழப குயப்யப்ட்ண.  

கல் டுடல் - ண ணம் கட்டுடல்: 

கல் ட்டு, ணதயட்டு பனயமடு ளசய்ணம் பனக்கம் டணயழ் மட்டிணணந்ண இஸ்ழபணற்குச் 

ளசன்டம?  இஸ்ழணணணந்ண டணயழ்மட்டிற்கு பந்டடம? கல் ட்டு பனயமடு ளசய்ணம்   பனக்கம் 

சயந்ணளபநய பனயமட்டில் கமஞப்ட்வணணம் அண யவவுக்கல் க் குயக்கப்டுகயன்வணணம் 

ணௌன்ர்க் குயப்யப்ட்ண. 

கய.ணௌ. 2500 க்கு ணௌற்ட் சயந்ணளபநய மகமயகத்டயல் இணந்ட சயபணங்க பனயமடு (அ) யவவுக்கல் 

பனயமடு.  யன்ர் இஸ்ழபணல் கல் டுடமக ணமயதண. 

யவவுக்கல் பனயமடு சயந்ணளபநய டயமபய பனயமடு ஆகும். இடயல் ண உண்டு. ஆமல், 

இப்ளமணண சயபன் ழகமபயல்கநயல் உள்ந  சயபணங்க பனயமட்டில் ண இல்வ.  ழப, ண 

இடுடல் இல்மட சயபணங்க பனயமடு, ணவதணவத சயந்ணளபநய பனயமட்டில் இணந்ண 

ழடிதமக பந்ட பனயமடு அல் ன்வடப் யன்பணப ளடநயவுடுத்ணம். 

1. சயபணங்க பனயமட்டில் ணணம் கட்டி ணதயட் பமண பயபயணதத்டயல் ணட்டுழண 

இணக்கயண. இவ்பனயமட்வ பயபயணதத்டயல் ழணற்குயப்யட் இங்கநயல் கமண்கயழமம். 

2. சயபணங்க பனயமடு ன்ண யவவுக்கல்மக ப்ட் கல்ணன் பனயமடு அல் - 

கல்வ பனயடுபண அல் ன்ணம் அண ப்ட்டுள்ந அந்ட இத்டயற்கு ணட்டுழண 

சயப்ணொ அநயப்ண ன்ணம் பயபயணதம் டணம் பயநக்கம் ஆகும். 

3. ஆகழப,  கவுவநக் கமட்டுகய கல் அல் அண; கவுநயன் அணள் ளபநயப்ட் அந்ட 

இத்வட அவதமநம் கமட்டுபடற்கமக ப்ட் கல் ணட்டுழண அண ஆகும் ன்வடணம் 

ணற் கற்கநயல் இணந்ண அந்டக் கல்வப் யமயத்ண அயபடற்கமக அக்கல்ணன் 

(சயபணங்கத்டயன்) ணரண ண்ளஞய் ஊற்ப்ட்ண ன்ணம் பயபயணத பனய 

பயநக்கப்டுகயன். 

4. இன்வத சயபன் ழகமதயல்கநயல் கணபவதயல் சயபணங்கணௌம், ளபநயழத ணணணௌம், 

அபற்ழமடு கன்ணக்குட்டிணம் வபக்கப்ட்டுள்ந. கன்ணக் குட்டி (அ) கமவந 

இவபணேவத பமகம் ன்ண ளசமல்ப்டுகயண. ‘கமவந’ ன்மல் ரண் ளகமம்ணொ 

இணக்கும்.  ஆமல், கன்ணக்குட்டி ன்மல் ‘ளகமம்ணொ’ ணௌவநத்ணக் ளகமண்டிணப்ண ழமல் 
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இணக்கும்.  ழப, சயபன் ழகமபயல்கநயல் சயயத அநபயம ளகமம்ணொன் கமஞப்டுபண 

கன்ணக் குட்டிழத டபய கமவந அல்.  இடற்கம பயநக்கம் பயபயணதத்டயணணந்ண 

கயவக்கயன்ண. (I இமமக்கள் 12 : 28,29 ) 

ளதளமளதமம் : ளத்ழடணல் என்ணம், டமஞயல் என்ணணமக இண்டு கன்ணக் குட்டிகவந 

உண்மக்கய வபத்டமன்.  ணௌன்ழ யவவுக்கல்ணௗம் ணணணௌம் இணந்ட.  இப்ளமணண 

ணணணௌம், கல்ணௗம் இணந்ட இத்டயல் கன்ணக் குட்டிணம் ழசர்க்கப்ட்ண. 

5. ணௐடர்கள் இஸ்ழபணன் த்டவ ழகமத்டயத்டமவணம்  ‘சணமமயதர்’  ன்ண அவனத்ண 

அபர்கணவத பனயமட்டு இங்கவந இடித்டமர்கள் ன்வட பமண கமட்டுகயண.  

ஆவகதயமல், டங்கணவத ணசழம் ழகமபயணல் கவுணக்கு பமகணமக 

வபக்கப்ட்டிணந்ட ழகணணன்கவநச் சயப்மகவும், ளத்ழடணல் கவுணக்கு பமகணமக 

வபக்கப் ட்டிணந்ட கன்ணக் குட்டிவத இனயபமகவும் ணடயணள்நர். 

 ளதளமளதமம் சமழணமவப் ழமன்ண கவுநயன் பமகத்வட கணபவதயல் வபக்க 

பயல்வ. கணபவக்கு ளபநயழத வபத்டமன்.  கன்ணக்குட்டிவத பமகணமக வபத்டமன்.  ஆமல், 

ணதய வபக்கபயல்வ; இபற்வ இந்டயதமபயல் உள்ந சயபன் ழகமபயல்கள் பயநக்குகயன்.  

ல்ம சயபன் ழகமபயல்கநயணௗம் கன்ணக் குட்டிவத பமகணமக வபத்ணள்நர். ஆமல் வ 

ணௌவதயல் ளசமல்ணௗம்ழமண ‘மயம்’, ‘ந்டய’, ‘கமவந’ ன்ணேம் ளதர்கநமல் குயப்யடுகயன்ர்.  

ன்மணௗம் அவப உணபத்டயல் கன்ணக் குட்டிதமகழப - ளகமம்ணொ ரநணமக பநமட யவதயல் 

வபக்கப்ட்டுள்ந. 

அன்ணொக்குய, (சயபணங்கம்) ணணம், கமவந இவப ண்ன்வணம் இஸ்ழபல் பனயமட்டில் 

மர்க்கயன்ழமம்.  

வனத ற்மட்டிணௗள்ந இஸ்ழபர் பனயமட்டு ணௌவவதத்  ளடமகுத்ண ழமக்கயமல்,  

 1. ஸ்ட ணகயவண - ‘ஆண்பர் இவ்பயத்டயல் இணக்கயமர்’ ன்ண கூணடல்  

     (ஆடய 28: 17) 

 2. ஸ்ட பயணட்சம்  -  கர்பமண ன் எண ணத்டயன் கரழ் டுடல்   

     (ழதமசுபம 24: 26-27) 

 3. ண்ர்த்டய ணகயவண  -  இந்டக் கல்ழ ழகமதயல் (ஆடய 28: 22)  

 4. அயழகம்   -  ண்ளஞய் பமர்த்டல் (ஆடய 35: 14)  



ணௌடல் டயப்ணொ: ஆகஸ்டு.2004 

இவஞதத்டநம்: www.tamilarsamayam.com 

 5. பனயமடு   -  மண பமர்த்டல் (ஆடய 35: 14)  

 6. கமஞயக்வக   -  த்டயல் எண ங்கு ளசணௗத்ணழபன் ன்ண ழர்ந்ண ளகமள்நல்  

     (ஆடய 28: 22)  

 7. ணணம்   -  எண ணணத்வடக் கட்டுடல் (ஆடய 35: 7)  

 8. பமகம்   -  ளத்ழடணல் கன்ணக்குட்டிவத வபத்டல்   

     (1 அசமகணம் 12: 29)  

ஆகயதபற்வத் ளடநயபமகக் கமஞமம். 

இஸ்மணயல் சயபணங்கம் 

கல் ட்டி கவுவந பனயடும் ணௌவ டயமபயணக்குமயதண ன்வடச் சணத பமண கமட்டுகயண.  

வசபத்டயல் இடற்குச் ‘சயபணங்கம்’ ன்ண ளதர்.  வயநயல் இடற்குக் ‘கல் ணண்’ ன்ண ளதர்.  

இஸ்மணயல் இடற்குக் ‘கணப்ணொக் கல்’ ன்ண ளதர். இந்டக் கணப்ணொக்கல் னவணதம சயபணங்கம் 

ன்டமக ம்ப்டுகயண  வசதத் கூணகயன்மர். ‘Qaaba says Syed,  is believed to be an old 

Shivalinka‟ (K.R. Malkani, „Why a separate Sindh‟ Indian Express, February 2, 1992) 

இந்டக் கணப்ணொக்கல் ன்ணம் இவபவ யவத்ண வபக்கப்ட் குயடமன் ன்மல் இடவ 

இஸ்மணயதர் சயப்யக்கயன்ம ன்ண மர்க்கும்ழமண, இந்டக் கணப்ணொக்கல் டயமபய 

பனயமட்டுச் சயன்ணமக இணப்டமல் இடற்கு இஸ்மணயதர் ணயகவும் சயப்ணொ ளகமடுக்கயன்ர் 

ன்வட அயத ணௌடிகயண. 

இஸ்மணயதணக்குக் ‘ழகமபயல்’ ன்மழ அண என்ழ என்வத்டமன் குயக்கும்.  ளணக்கம ன் 

இத்டயணௗள்ந இந்டக் கணப்ணொக்கல் இணக்கும் இத்வட ணட்டுழண ‘ழகமபயல்’ ன்ண குயக்கயன்ர். 

ணற் ணசூடயகளநல்மம் இவட ழமக்கயழத கட்ப்ட்டிணக்கும் பனயமட்டு இங்கள் ஆகும். 

இந்டக் கணப்ணொக் கல்ணௗக்கு இன்ணேளணமண சயப்ணொ உண்டு. அண ன்ளபன்மல், இஸ்மணயதமயன் 

ணௌக்கயதணம ந்ண கவணகணள் என்ண கணப்ணொக்கல் இணக்கும் ளணக்கமபயற்குச் ளசன்ண 

பனயடுபண ஆகும்.   

இஸ்மணயதர் எவ்ளபமணபணம் பமழ்மநயல் எண ணௌவதமபண கட்மதம் ளணக்கமபயற்குச் ளசன்ண 

கவுவந பனய ழபண்டும். 
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ளணக்கமபயணௗள்ந இந்டக் கணப்ணொக்கல், டயமபய இ பமற்யல் சயப்ணொ ளற்டற்குக் கமஞழண 

இந்டக் கணப்ணொக் கல்வ அபர்கள் சயப்யக்கும் ணௌவதயல்டமன் உள்நண.  ப்டி இவடச் 

சயப்யக்கயன்ர்? 

‘ங்கள் ண்டமவட இப்மகயம் ய ப்டி இவடச் சயப்யத்டமழம, அப்டித்டமன் மங்கள் இன்ணம் 

சயப்யக்கயன்ழமம்’ ன்கயன்ர் இஸ்மணயதர். 

கமமவப ண ணௌவ சுற்ய பந்ண அந்டக் கணப்ணொக் கல்வத் ளடமட்டு ணௌத்டணயடுபவட, 

கவக்கநஞ்சயதம் யன்பணணமண கூணகயண. 

TheEncyclopaedia Britannica elucidates ; 

Every Muslim who makes pilgrimage is required to walk around the Ka’bha seven times, during which 
process he kisses and touches the black stone....... Muslims  consider the Ka’bha the most sacred spot on 
earth and they recite their prayers looking in its direction..... ( Encyclopaedia Britannica - Vol.5, Micropaedia, 

15thEd, 1982 ). 

இபர்கள் ந்ட மட்பமதயணேம் ப்டிப்ட் உவ உடுத்டயதயணந்டமணௗம் அபற்வ ல்மம் 

கனற்யபயட்டு, வடதழ இல்மட ளபள்வந ழபட்டிவத இடுப்யல் கட்டிக் ளகமள்ந ழபண்டும். 

வடதழ இல்மட ளபள்வநத்ணண்டு என்வ ழணழ ழமட்டுக் ளகமள்ந ழபண்டும். அடன்யகு 

இந்டக் கல்வ 7 ணௌவ சுற்ய, சுற்ய ப ழபண்டும். யன் அவடத் ளடமட்டு ணௌத்டணய ழபண்டும்.  

வடதல் இல்மட ளபள்வந ழபட்டிவதணம் ளபள்வநத் ணண்வணம் அஞயந்ண ளகமண்டு, சுற்ய 

பந்ண, ணௌத்டணயட்டுச் சயப்யக்கும் ணௌவ வடக் கமட்டுகயண? 

டணயனன் எணபன் பனயடும் ணௌவவதக் கமட்டுகயண.  இன்வக்கும் டணயனமயவழத கமஞப்டும் 

இவ்பனயமட்டு ணௌவதயல் அன்வக்குச் சயப்யத்டபர்டமம் இப்மகயம் ய.  ணற்ணம் டணயனர்கள் 

கவுணக்குக் கமஞயக்வகதமக ணௌடிவதக் ளகமடுத்ண, ளணமட்வதடித்ணக் ளகமள்பண ழமல், 

அபர்கணம் ளசய்கயன்ர்.   

டயமபயம ஆயகமம் சயப்யத்ட ணௌவவதத்டமன் இப்மகயம் யதயன் பனயத் ழடமன்ல்கநம 

இஸ்மணயத மயவழத இன்வக்கும் கமஞணௌடிகயண. குர்ஆயல்  கூப்டும் இப்மகயம் ய 

ன்பர் வயநயல் ஆயகமம் ன்ண குயக்கப்டுகயமர்.  இபர், டயமபயமயன் சயந்ணளபநய 

மகமயகத்ழடமடு ணயக ளணங்கயத ளடமர்ணொவத சுழணமயதமபய ணௗள்ந ‘ஊர்’ ன் இத்டயணணந்ண 

ளசன்டமகப் வனத ற்மடு குயப்யடுகயண.  இவ்பயத்டயணணந்ண ளசன் இபமயன் மகமயகம் 

டயமபய மகமயகம்  (ளட. ழடபகம - டணயழ் க்டய இதக்கத்டயன் ழடமற்ணௌம் பநர்ச்சயணம் (பயபயணத 

எநயதயல்) ,1993) ன்வட அண்வணக்கம ஆமய்ச்சயகள் ளபநயப்டுத்டயணள்ந. 
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இப்மகயம் யணம் அபர் ண்த்ட ணகன் இஸ்ணழபணௗம் கவுவநத் ளடமணண ளகமள்படற்கமக, 

டயமபய ணணொப்டி ‘கல்’ என்வ ட்டிச் சயப்யத்டர் ன்ண இஸ்மணயதர் ம்யக்வக. அந்டக் 

கல்டமன் ‘கணப்ணொக்கல்’ ஆகும். அந்ட    இம்  ‘வத்ணல்ம’  ப்டுகயண. (வயநயல் இண 

‘ளத்ழடல்’ ன்ண குயக்கப்ட்டிணக்கயண.) 

 ஆயகமணயன்  டயமபய பனயமட்டு ணௌவவதத்டமன் இப்மகயம் யதயன் பனயத்ழடமன்ல்கநம 

இஸ்மணயதமயவழத இன்வக்கும் கமஞ ணௌடிகயண. 

ளணக்கமபயணௗள்ந கணப்ணொக்கல்ணௗக்கு ணட்டும் எண டயச் சயப்ணொ உண்டு.  

இஸ்மணயல் ளண்கள் ணசூடயக்குச் ளசன்ண ளடமன ணௌடிதமண. ஆமல், ளணக்கமபயணௗள்ந கணப்ணொக் 

கல்வப் ளண்கணம் சுற்ய பந்ண சயப்யக்கமம். ழப, இந்டக் கணப்ணொக் கல்வ, ஆண்கணம் 

ளண்கணம் சுற்ய பந்ண சயப்யக்கயன்ர். 

இஸ்ழபர் பனயமட்டிணணந்ண பநர்ந்ட ணௐட பனயமட்டில்,  கற்கநமமகயத ‘ழகமபயல்’ 

கவுவநத் ளடமணண ளகமள்ணம் இணமகக் ளகமள்நப்ட்ண. 

இஸ்ழபமயன் ‘கல்’ பனயமட்டிணணந்ண ணௐடமயன் ‘ழகமபயல்’ ன் யவ பநர்ச்சயதவபடற்கு 

இவதயல்  உள்ந யவவதக் கமட்டுபண இஸ்மணயன்  ‘கணப்ணொக்கல்’.   ‘கணப்ணொக்கல்’ சுபற்யல் 

டயக்கப்ட்டுள்நண. 

ஆக,  

கல் இஸ்ழபல் பனயமடு; 

சுபற்யல் டயக்கப்ட் கல் இஸ்மணயத ணௌவ; 

ழகமபயல் ணௐட பனயமடு; 

, ழபணட் யவகநயல், கல்வச் சயப்யக்கும் ணௌவ கமஞப்டுகயண. 

உதயணள்ந கல்: 

கயயஸ்டபத்டயல், அன்யன் அவதமநக் கல்ம யவவுக் கல்ணௗக்குப் டயமக, கவுழந இழதசு 

கயயஸ்ணபமகயத ணயடமக பந்டமர் ன்ண கணடய, இழதசு கயயஸ்ணவபழத உதயணள்ந கல்மகக் 

கண்ர். 
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ணயடமக பந்ட கயயஸ்ணபமகயத கவுவந, உதயணள்ந ணம், உதயணள்ந ணண் ன்ண 

குயப்யமணல் ‘உதயணள்ந கல்’ (ரபணேள்ந கல்) (1 இமதப்ர் (ழணண) 2: 4) ன்ண 

குயத்ணள்நவண, கல் ட்டு இவபவ பனயடும் டயமபய பனயமட்டின் பநர்ச்சய யவழத 

ஆகும்.  

ழடமணம பனய டயமபயக் கயயஸ்டபம்டமன் வசபம் ன்மல், கயயஸ்டபம் பந்ட யகு வனத 

இஸ்ழல் பனயமட்டு ணௌவ ழகமதயல்கள் இங்கு கட்ப்ட்ண ன்?  

இந்டயதமபயணௗள்ந  சயபணங்கங்களநல்மம்,  கயயஸ்ணபயற்கு ணௌன்ழ இணந்ட. ளமண இங்கநயல் 

கல் ணட்டுழண ப்ட்டு இணந்ட. ஸ்ட பயணட்சம் ன்ண எவ்ளபமண ழகமபயணற்கும் எவ்ளபமண 

சயப்ணொ ணம் உண்டு. ழகமபயல் கட்ம் கட்ப் ளணபடற்கு ணௌன்ணொ அந்ட ணத்டடிதயல்டமன் கற்கள் 

ப்ட்டிணந்ட. கட்ம் பந்ட யகு டமன் கன்ணக்குட்டிகள் வபக்கப்ட். 

கயயஸ்டபம் பந்ட யகு, சயபணங்க பனயமட்டில் இணந்ண பந்ட ண யணத்டப்ட்டுபயட்ண. 

ஆகழப, இந்டயதமபயல்   உள்ந சயபன் ழகமபயல்கள் அவத்ணம் ணணங்கள் உவதபமய் 

இணக்கயன்.  ஆமல் ணதயல்வ. 

இந்டயதமபயல்  ‘Fertility Stone’    ப் ளமணள் டணம் பனயமடும், சயபணங்க பனயமடும் இணந்ட.  

இந்ட இண்வணம் ழசர்த்ண குனப்யக் ளகமள்நக் கூமண.  இண்டும் ழபண ழபமவப. 

இந்டயதமபயல் ழகமபயல் கட்டும் ணௌவ ல்மம் ணசழம் ழகமபயல் கட்ப்ட் ணௌவதயல் 

உள்ந.  இணடமன் ஆகண ணௌவ ன்வனக்கப்டுகயண. சயடம்ம், டயணபங்கம் ழமன்வப 

இபற்வப் யன்ற்யழத கட்ப்ட்டுள்ந.  

டயமபயர்கநயம் குடயவ கயவதமண; ழப கமவநவத, கவுணக்கு பமகணமக வபத்டர். 

கல், ணணம், கன்ணக்குட்டி உவத இஸ்ழல் பனயமடுடமன் சயபன் ழகமபயல் பனயமடு ஆகும். 

இழதசு உதயணள்ந சயபணங்கம் ன்ண அவனக்கப்டுகயமர். 1 ழணண 2: 4.  ‘ரபணேள்ந கல்’ 

மகயத (சயபணங்கம்) ‘இழதசுகயயஸ்ண’  ன்ண அபர் குயக்கப்டுபண ன்? கவுணவத 

அன்யன் ளபநயப்மட்வ அயந்ண ளகமள்ந உடபயதண இஸ்ழல் பனயமட்டில் உள்ந கல்மகயத 

சயபணங்கம் ஆகும். அவடப்ழமல் கவுணவத அன்யன் ளபநயப் மட்வ உகயற்கு 

ளபநயப்டுத்டயதபர் இழதசுகயயஸ்ண ஆபமர். ழதமபமன் 3 : 16. 
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கயயஸ்ண : 

கயயஸ்ண ன்மல் அயழகம் ண்ஞப்ட்பர் ன்ண ளமணள் கூப்டுகயண. இழதசு 

கயயஸ்ணவப தமணம் அயழகம் ண்ஞபயல்வ.  அயழகம்  ண்ஞப்மடபர் இப்டி 

அயழகம் ண்ஞப்ட்பர் ன்ண அவனக்கப் டுபண ன்? 

‘தமக்ழகமயமல் ளத்ழடணல் ப்ட்டு, ண்ளஞய் அயழகம் ண்ஞப்ட் சயபணங்கத்வட 

யவவு கூர்படற்கமகழப’ கயயஸ்ண ன் ளதர் இபணக்கு உணபமதயற்ண ன்ண ழபடமகண 

அயஜர்கள் கணணகயமர்கள். 

ழப, அபர் ‘ரபணேள்ந கல் ’  ப்டுகயமர்.  மண (wine) ன் ஊற்யர்? 

கல்ணற்கமக அல்; அந்ட இத்டயல் கவுள் இணக்கயமர் ன்வட யவவு கூர்படற்கமகழப 

ஆகும். சண்கத்ண அப்ங்கவநணம் வபத்டர். இந்மட்டில் ழகமணவண கயவக்கமட 

கமஞத்டயமல், அமயசய ணட்டுழண கயவப்டயமல் ளமங்கல் வக்கயன்ர். 

இவ்பமண எழ கவுவந ளபவ்ழபண யவகநயல் ளபவ்ழபண சூனணல் பனயட்டுள்நவணவத, 

சயந்ணளபநயதயணௗம் சுழணமயதமபயணௗம் வயநயணௗம் மர்க்கமம்.  

(iii) சணஞ, ளௌத்ட உணபங்கள் : 

சணஞ, ளௌத்டத்டயல் ஸ்ணயகள் கமஞப்டுகயன்.  சக்கம், குவ, சங்கு, மடச்சுபடுகள், 

ணரன்கள், ஸ்பஸ்டயக் ழமன் அவதமநங்கள் கமஞப்டுகயன். 

தக்ஷயன், தக்ஷய, ஷ்ணய, சஸ்படய ழமன் ளண் படிபங்கநயன் சயற்ங்கணம் அடயக 

ண்ஞயக்வகதயல் கமஞப்டுகயன். ( i)  A.  Ghosh ( Editor ),  Jaina  Art  and  Architecture  Vol. III,  1974 (ii)  

Jyoti  prasad Jain,  Religion  and  Culture  of  the  Jains,  1944;  iii)  Susmita Pande,  „Birth of bhakti in Indian religion and art‟, 
Pp.87,88 ) 

ளௌத்டத்டயல் கயயஸ்ணபயற்கு ணௌற்ட் ணெற்மண்டுகநயல் ணொத்டர் படிபங்கள் கமஞப்பயல்வ.  

சணஞத்டயல் கயயஸ்ணபயற்கு ணௌற்ட் கமத்வடச் ழசர்ந்டடமகக் கணடப்டும் டரர்த்டங்கர் ழமல் 

ழடமற்ணநயக்கும் சயவடந்ட யவதயம உணபம் என்ண ழமமயப்ணோர் ன் இத்டயல் 

கமஞப்ட்மணௗம், சணஞத் டரர்த்டங்கர்கள்,  ணொத்டர்கநயன்  உணபங்கள்  கயயஸ்ணபயற்குப்  யற்ட் 

ணெற்மண்டுகநயழழத அடயக ண்ஞயக்வகதயல் கமஞப்டுகயன். 
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(iv) அணபவகச் சணதச் சயற்ங்கள் : 

ண்ளபமணவணக் ழகமட்மடு, அபடமம் ழமன்பற்வ ளபநயப்டுத்ணம் வசப, வபஞப 

உணபங்கள் கயயஸ்ணபயற்கு ணௌற்ட் ணெற்மண்டுகநயல் இந்டயதமபயல் கமஞப்பயல்வ. சயபன், 

ணௌணகன், யள்வநதமர் ழமன் சயற்ங்கணம் கமஞப் பயல்வ. இவப அவத்ணம் 

கயயஸ்ணபயற்குப் யற்ட் ணெற்மண்டுகவநழத சமர்ந்ட ஆகும்.  

வசபணௌம், வபஞபணௌம் ழடமணம பனய டயமபயக் கயயஸ்டபத்டயன் கயவநகநமடமல் வசப, 

வபஞபத்டயன் சயற்ங்கள் ண்ளபமணவணக் ழகமட்மடு, அபடமக் ழகமட்மடு ழமன்பற்வ 

பயநக்கும் கணபயகநமகக் கமஞப்டுகயன். 

அணபவக சணதத்டயல் ணத ஆபய, வசப ழமக்கயல் ளண்ஞமகவும், வபஞப ழமக்கயல் 

ஆஞமகவும் ளகமள்நப் ட்மணௗம் வசப, வபஞபப் யமயவுகணக்கு ணௌற்ட் சணதத்டயல் ணத ஆபய 

ழபண யவதயல் கமட்ப்ட்டுள்நண.  வசப, வபஞபப் யமயவுகணக்கு ணௌற்ட் டயணக்குவந 

அடிப்வதமகக் ளகமண் சமன்ழமர் சணதக் ழகமபயணல் மயசுத்ட ஆபய, ஆண், ளண், 

டன்வணவதக் கந்டபர் ன்வட பயநக்கும்பண்ஞம், உணபம் ணணற் யவதயல் 

கமஞப்டுகயண. 

மயசுத்ட ஆபயக்ளகன்ழ எண ழகமபயல் : 

மயசுத்ட ஆபயக்ளகன்ழ கட்ப்ட் ழகமபயல் ணத்ணக்குடி ணமபட்ம், டயணவபகுண்ம் பட்ம், 

ட்மத்டய ன்ணேம் ஊமயல் உள்நண. இக்ழகமபயணன் ளதர் ‘அணள்டயண ஆடய அவக்கம் கமத்ட 

அம்வணதமர் அம்ணன் டயணக்ழகமபயல்’ ன்டமகும். 

மயசுத்ட ஆபய ஆணுணல், ளண்ணுணல், ஆண், ளண், டன்வணவதக் கந்டபர் ணேம் 

யவவத இக்ழகமபயல் பயநக்குகயண. ழப, இங்குள்ந கணபவதயல் ஆணுணபழணம, 

ளண்ணுணபழணம வபக்கப்மவண ஆழ்ந்ண ழமக்கற்குமயத குயப்மகும்.  

‘ணத ஆபய’, ஆண், ளண் டன்வணகவநக் கந்டபர் ன்டமல், ணத ஆபயவதப் ளண்ஞமக 

‘அம்வண’ ன்ண கூயமணௗம் ஆண் டன்வணவதணம் இவஞத்ண ‘அம்ணன்’ ன்ண கூணகயன்ர்.  

இவ்பமழ ணத ஆபயவத ஆஞமக, ‘ளணணமன்’ ன்ண கூயமணௗம் ளண் டன்வணவதக் கமட்டும் 

ளண்மல் எணவண பயகுடயவத இவஞத்ண ‘ளணணமள்’ ன்ண கூணகயன்ர். 
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மயசுத்ட ஆபய ணொம படிபயல் கயயஸ்டபத்டயல் கூப்டுபடற்கு ற், இக்ழகமபயல் ணௌன்மல் 

வபக்கப்ட்டிணக்கும் ஆணதயன் கணத்வடச் சுற்ய, ணொம படிபங்கள் அவணக்கப்ட்டுள்நவண 

ஆழ்ண ழமக்கற்குமயதண. (இவடக் குயத்ண யன்யவஞப்ணொ  -5 இல் கமஞமம்.) 

இண எணணொணயணக்க, டயணக்குவந அடிப்வதமகக் ளகமண் சமன்ழமர் சணதத்டயற்குப் யன் 

உணபம க்டய இதக்கச் சணதங்கநயல் ணத ஆபய, வசப ழமக்கயல் ளண்ஞமகவும், வபஞப 

ழமக்கயல் ஆஞமகவும் ளகமள்நப்டுபவடச் வசப, வபஞப சயற்ங்கள் யன்பணணமண 

கமட்டுகயன். 

அர்த்டமமரஸ்பர் : 

அர்த்டமமரஸ்பர், மயன் ஆகயத இவப இண்டும் சக்டய, பயஷ்ணு இணபணம் மயசுத்ட 

ஆபயதமபமயன் ளண், ஆண் உணபகங்கழந ன்வடத் ளடநயபமக பயநக்குகயன். 

அர்த்ட = மடய, மமய = ளண், ஈஸ்பர் = கவுள்.  அர்த்டமமரஸ்பர் ன்ண டன் உம்யன் 

மடயவதப் ளண்ஞமகக் ளகமண் கவுள். இப்மகம் ளண்ஞமக உள்ந கவுள் ஆகும்.  

அடமபண, யடமபமகயத கவுள், மயசுத்ட ஆபயதமகயத கவுள்(ளண் யவ) ணௌடணதவப வசப 

ழமக்கயல் பயநக்கப்ட்டுள்ந. 

மயன் = மய , ன் : 

ன் = சயபன் (அ) கவுள்; மய = பயஷ்ணு; வபஞபத்டயன்டி பயஷ்ணு சயபயன் 

இப்மகத்டயல் இணக்க ழபண்டும். யடமபமகயத கவுள், மயசுத்ட ஆபயதமகயத கவுள்(ஆண் 

யவ) ஆகயதவப வபஞப ழமக்கயல் பயநக்கப்ட்டுள்ந. 

 வசபத்டயன்டி சக்டய, சயபயன் இப்மகத்டயல் இணக்க ழபண்டும். 

 வபஞபத்டயன்டி பயஷ்ணு, சயபயன் இப்மகத்டயல் இணக்கயன்மர்.  

ழசமணமஸ்கந்டர் : 

கயயஸ்டபத்டயல் கூப்டும் கவுநயன் ண்ளபமணவணக் ழகமட்மடு ற்யத கணத்ண வசபத்டயல் 

கூப்டும் ‘ழசமணமஸ்கந்டர்’ உணபயல் உள்நண. 
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ழசமணமஸ்கந்டம = ச , உணம , ஸ்கந்டர் = உவண, கந்டணேன் உள்ந கவுள்; யடமபமகயத கவுள் 

சயபமகக் கமட்ப்டுகயமர்; மயசுத்ட ஆபய ‘ளண்’ ன் யவதயல் உவணதமகக் கமட்ப் 

டுகயமர்; ணகன் ன் யவதயல் ‘கந்டன்’ கமட்ப்டுகயமர்.  

ணௌம்ண்ர்த்டய 

கயயஸ்டபத் டயமயத்ணபக் கணத்ண வபஞபத்டயல் ணௌம்ண்ர்த்டயதமக பயநக்கப்ட்டுள்நண. 

கவுள் - சயபமகக் கமட்ப்டுகயமர்.  வபஞபத்டயல், ளண் ளடய்பம் உவணக்குக் டயமக, 

மயசுத்ட ஆபயவதக் குயக்கும் ஆண் கவுநமக பயஷ்ணு கமஞப்டுகயமர்.  ஸ்கந்டயன் இத்டயல் 

யணவக் கமண்கயழமம் - ண்பணழண ஆஞமகக் கமஞப்டுகயன்ர்.  இண ‘ணௌம்ண்ர்த்டயகள்’  

ன்ண பயநக்கப்டுகயண.  

ல்ழமம, வகமசமடர், ணகமணணொம் ஆகயத இங்கநயல் சயபன், பயஷ்ணு, யணன் உணபங்கள் 

கமஞப்டுகயன்.   

ண்ன்ண டவகள் - ஏர் உணபம் : 

கவுநயன் ண்ன்ண ஆள்டத்ணபத்டயற்கும் டயத்டயதமக ண்ன்ண ளதர்கள் இணந்டமணௗம், கவுள் 

எணபழ; எழ எணபர் ணட்டுழண ஆபமர் ன்வட   

ண்ளபமண கவுள் (‘Triune God’) ‘ண்ன்ண டவகள் - எழ உம்ணொ உள்ந சயபன் உணபம்’ ண்ம் 

பயநக்கப்டுகயண.   

ல்ழமம, ணளண்மபயல் ‘ண்ன்ண டவகள் - எழ உம்ணொ’ உள்ந சயபன் உணபம் அடயக 

ண்ஞயக்வகதயல் கமஞப்டுகயன்ண. 

சயபன், சக்டய, குணக்கவுள் - சயபன், பயஷ்ணு, யணன் ப் ல்ழபண ணௌவகநயல் கவுள் ண்ன்ண 

ளபவ்ழபண ஆள்டத்ணபணமகக் கமஞப்ட் ழமடயணௗம், “அபர் ண்பல்ர் - ண்ன்ண 

ஆள்டத்ணபணௌவத எழ கவுழந ஆபமர்” ன்வடழத ழணற்கண்வப கமட்டுகயன்.  எழ 

கவுநயன் ண்ன்ண ளபவ்ழபண யவகவநழத ழணற்கண்வப கமட்டுகயன். இவட, ‘One 

Essence Three Persons’ (‘homoousious’) , கயயஸ்டப இவதயதல் பயநக்குபண 

ழமக்குடற்குமயதண. 
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ழதமகம் (அல்ண) டபம் 

டபம் ன்டவத் ‘டன்ணேதயர் டமப் ளணடல்’  பள்ணபர் பயநக்குகயன்மர். 

டமன் பயடுடவ அவத, டபம் ழணற்ளகமள்நப்டிணேம், ய உதயர்கநயன் ளமணட்டுத் டன்வழத 

அனயத்ணக் ளகமள்ணகயன்வணழத சயந்ட டபணமகக் கணடப்டுகயண. 

கவுள் ணணேவுணபயல் பந்ண, ணன்ணேதயர்க்கமகத் டன்வழத அனயத்டவணதமல் அபர் டபத்டயன் 

டவபமகக் கூப்டுகயமர்.  இடவ 

“அணந்டபத் ழடமன் ” (ணொம் க.பம.1:13) 

“ளணய்த்டபன் கமண் ளணய்த்டபத்டயல் யற்மர்க்ளகல்மம் ” 

(அப்ர் - 265-8, ப.சு.ளசங்கல்பமதயள்வந, ழடபம எநய ளயக் கட்டுவ (2 அப்ர்), கனகம், 

ளசன்வ 1. ) 

“ளணந்டபத்ளடம் யஞ்ஜகன் கமண் ”      

(அப்ர் - 278-5,  ப.சு.ளசங்கல்பமதயள்வந, ழடபம எநய ளயக் கட்டுவ (2 அப்ர்), கனகம், 

ளசன்வ 1. ) 

ணேம் மடிகணம் ளடநயவுடுத்ணகயன்.  ல்மபற்யற்கும் ழணம ஆற்ல் வத்ட 

இவபன் டற்கமகத் டபம் அல்ண ழதமகம் ளசய்த ழபண்டும் ப் ளமணபமக 

ண்ஞப்டிணேம், ணயட உதயர்கள் ற்ழண அவணம் ளமணட்டு, இவபன் டபம் ளசய்டமர் 

ன்வட 

“ழதமகயதமய் ழதமக ணௌத்டய உடவுடல் அணவும்ஏமர் ” (சயபஜம சயத்டயதமர், சுக்கம், ளசய்ணள். 73 ) 

ணேம் அடி கமட்டுகயண.  ணற்ணம் 

“பயடங்ளகமண்ம பல்மணேம் ”      

(டயணமவுக்கசர் ழடபமம், டயணபமணர் டயணப்டயகம், மன்கமம் டயணணௌவ 1928 -டயகம் 4 : 2 ) 

ணேம் அடிணம் இவடத் ளடநயவுடுத்ணகயண. இடற்கு 
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“....................இணபயவப் மசத்டமற் கட்டுண்டு ணதங்கும் ணமந்டவத் டபளயதயற் ணொகுத்டயச் 

சயபஜமத்வடதநயத்டல் கணடய அபர் ளமணட்டு ண்ஞயமட பயட ளயகவநத் டமழ ழணற் 

ளகமண்டு அணள் ணொமயதபல் பயடயதமக பயநங்குபணேம்..........” (க. ளபள்வநபமஞன், ன்யண 

டயணணௌவ பமண - ( இண்மபண குடய ), க்.105-106) 

க் கூப்டும் ளமணணம் இவபன் பயடயதமக பயநங்குபவடத் ளடநயவுடுத்ணகயண.   

இவபயன் இத்டவகத டபச் சயப்வ உஞர்ந்ழட அபவத் டபத்டயன் டவபமகக் 

கூணகயன்ர்.  கவுவநச் சயபமகவும் பயஷ்ணுபமகவும் கண் யவதயல் அபவ ழதமகம் 

அல்ண டபம் ளசய்பமகவும் கண்டுள்நர். 

ழதமகமச சயபம, ழதமகமச பயஷ்ணு ணௌடணத சயற்ங்கள் இடவத் ளடநயவுடுத்ணம். 

இச்சயற்ங்கள் அவத்ணம் கயயத்ணபயற்குப் யற்ட் ணெற்மண்டுகவநச் சமர்ந்டவபதமக 

இணப்ணம் ழமக்கற்குமயதண. 

இவபன், ணன்ணேதயர்க்கமகத் டம்வணழத அனயத்ட யவழத, அபவத் டப உணபயல் கமஞ 

அடிப்வக் கமஞணமதயணந்டண ன்ண ழமக்கற்குமயதண. 

டபம் ளசய்ணம் ணணொ, டயமபயமயவழத ளடமண்டு ளடமட்டு இணந்ண பணபடற்குச் சயந்ண ளபநயதயல் 

ழதமகமச யவதயல் கயவத்ணள்ந உணபங்கள் சமன்ணகநமய் உள்ந. 

சணஞ, ளௌத்ட சணதங்கநயணௗம் ழதமகம் இன்யதவணதமட இத்வடப் ளற்ணள்நண. 

ணற்வழதமமயன் ‘டபம்’ டம்ணௌவத ஈழற்த்டயற்கமகச் ளசய்தப்ட்ண ழமன்ய இவணகயன் 

டபம் ணன்ணேதயர் ஈழற்த்டயற்கமகச் ளசய்தப்ட்வணதமல் அபர் டபத்டயன் டவபமகக் 

கூப்டுகயமர்.   

 அசன் 

இவபவ அசமகக் கண்டுள்ந டன்வணவதக் கயயஸ்டபத்டயணௗள்ந ‘கயயஸ்ண’ ணேம் ளதர் 

கமட்டுகயண.  கயயஸ்ண ன்டற்கு ‘அசன்’ ணேம் ளமணணம் உள்நவண ணௌன்ழ சுட்ப்ட்ண. 

சயணௗவபதயவதப்ட்ழமண ‘இபர் ணௐடணக்கு அசன்’ ன்ண யழத, கயழக்க, இத்டரன் 

ளணமனயகநயல் சயணௗவபதயன் ணரண ணடப்ட்வணணம் ‘ணௐட அச குச் சயங்கம்’  அபர் 

குயப்யப்டுகயன்வணணம் இடவத் ளடநயவுடுத்ணம். 
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ளௌத்டத்டயல் ணகுத்ணணேம் ணரவசணணேம் ல்ழபண அஞயகன்கணணேம் கமஞப்டும் 

ழமடயச்சத்ணப உணபங்கள், ணயடமக பந்ட கவுள் அச யவதயல் கமட்ப் டுகயன்வணவதத் 

ளடநயவுடுத்ணகயன். 

வசப, வபஞப சணதங்கநயல், ளமணபமக அசணேக் குமயதடமகக் கணடப்டும் ணகுத்ணணேம் 

அஞயகள் பற்ணணேம் கமஞப்டும் சயப, பயஷ்ணு உணபங்கள், கவுவந அசமகக் கண் 

யவவதக் கமட்டுபடமகக் ளகமள்ந பனயபகுக்கயன். 

ணன்ணேதயர்க்கமகத் ணன்ணொற்பர்: 

கயயஸ்டபத்டயல் கயயஸ்ணபயன் சயணௗவப ணஞம் ணன்ணேதயர்க் கமகத் ணன்ணொற் யவவதக் 

கமட்டுகயன்ண. 

ளௌத்டத்டயல் ழமடயசத்ணபர், யர்பமஞ யவவத அவதக்கூடித யவதயணணப்யணேம் 

அந்யவவத அவதமண, ணன்ணேதயர் ளமணட்டுத் ணன்ப்டுபமகக் கமஞப்டும் டன்வண 

இங்கு ழமக்கற்குமயதண.  ணற்ணம் ணொத்டர், ணயட கு ணரட்சயக்கமக ன்வழத ளகமடுக்க பந்ழடன் 

க் கூணபடமக உள்ந குடயணம் இடவத் ளடநயவுடுத்ணம். 

வசபத்டயல், ணற்பர்கள் ரடுபமழ்வபப் ளணம்ளமணட்டுத் டமன் சமபமகயத ஞ்சயவ உண்டமல் 

ற்ட் ரகண்ன், ரணஞயணயற்ன் ணேம் ளதர்கள் இடவக் கமட்டுகயன்.  ணற்ணம் 

ணன்ணேதயர்க்கமகத் டன்வழத ணதமக்கயதபமக அபயதமக - இவபன் கூப்டுபண ஆழ்ந்ண 

ழமக்கற்குமயதண. 

“அபயணணமகய ”    

(அப்ர் - 307-8, ப.சு.ளசங்கல்பமதயள்வந, ழடபம எநய ளயக் கட்டுவ (2 அப்ர்), கனகம், 

ளசன்வ 1. ) 

“ளமயபமதயல் ந்டபயத்டமன்” (டயணக்குள் 6) 

“அபயதம தபயணணமகய தணக்கணமய்ப் ளணக்கணமகய  

மபயதர் மபந்டரர்க்கும் ணமய்ப் யணமகய” (அப்ர்-ழடபமம்-ம..320) 
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ணேம் அடிகள், மபயதர் மபந்டரர்க்கும் ளமணட்டு, சயபளணணமமகயத ம்ளமணள் யணமகயத 

ணணேவுண ளபடுத்ணத் டம்வணழத அபயத்ண ந்டபயத்டமமக பயநங்கய ணன்ணேதயர்க்கமகத் 

ணதணற்வணவதத் ளடநயபமகக் கமட்டுகயண. 

பமர்த்வட... / ஏம்.... 

“ஆடயணௌடல் இணந்டவட, மங்கள் ழகட்வட, கண்ஞமல் மர்த்டவட உங்கணக்கு அயபயக் 

கயன்ழமம். அவட மங்கள் ழமக்கயழமம். வகதமல் ளடமட்டு ஞர்ந்ழடமம். மங்கள் அயபயப்ண 

உதயமயன் பமர்த்வடவதப் ற்யதண. அந்ட உதயர் ளபநயப்டுத்டப்ட்ண. அடவ மங்கள் 

கண்ழமம். அடற்குச் சமன்ண கர்கயன்ழமம்”( 1 அண. 1 : 1-2 ) ன்ண ணொயட அணநப்ர் ணயடமக 

பந்ட கவுவந, ‘ஆடயணௌடல் இணந்ட உதயமயன் பமர்த்வட’ ன்கயமர். 

‘உதயமயன் பமர்த்வட’ ன்ண யவபம இவபணேவத ளணமனயவதக் குயக்கயன்ண. 

ணயடணேவத ளணமனய குவமடுவத ளணமனய. ஆமல் இவபணேவதழடம யவளணமனய 

அல்ண உதயமயன் பமர்த்வட ஆகும். ( மக்ர் ணௌ.ளடய்பமதகம், பயபயணதம் டயணக்குள் 

வசபசயத்டமந்டம் - எப்மய்வு, ளணய்ப்ளமணள் டயப்கம், ளசன்வ, இண்மம் டயப்ணொ, 

ளசம்ம்ர், 1997, .260 ) 

 ஆடயதயழ பமர்த்வட இணந்டண.  

     ( ழதமபமன் 1:1 ) 

 அபணவத மணம் ‘ஆளணன் ’.   

     ( ளபநய 3:14 ) 

 யடமபமகயத ழடபன் உவகப் வக்க சயத்டம் ளகமண்ழமண, ...ம் ன்மர்.  இணடமன் 

ஆடயதயல் இணந்ட பமர்த்வட.  அடயணணந்ண டமன் அவத்ணம் உணபமதய. அந்ட பமர்த்வடடமன் 

ஆளணன்.   

     ( II ளகமமய 1:19,20 ) 

“ஆடயதயழ பமர்த்வட இணந்டமர். அவ்பமர்த்வட கவுழநமடு இணந்டமர்.  அவ்பமர்த்வட 

கவுநமணம் இணந்டமர்.”   ( அண. 1 : 1 ) 
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பமர்த்வட ணணேவுணபமமர்; ம்ணயவழத குடி ளகமண்மர். அபண ணமட்சயவணவத மங்கள் 

கண்ழமம்   ( அண. 1 : 14 )  

ணேம் பயபயணதப் குடயகள் குயப்யற்குமயத. 

ணணேவுணபம அவ்பமர்த்வடவதழத டயணபள்ணபர் யவளணமனய ணமந்டர் க் குயப்யடுகயமர். 

அந்யவளணமனய ணமந்டமயன் ளணவணவத, ணவ ளணமனயதமகயத ழபடம் கமட்டும் ன்வட  

யவளணமனய ணமந்டர் ளணவண யத்ண   

ணவளணமனய கமட்டி பயடும். ( டயணக்குள் 28 ) 

 பள்ணபர் பயநக்குகயன்மர் 

ணயடமக பந்ட கவுள் ஆம் ன்ணம், ஆளணன் ன்ணம் இணக்கயன்மர் ன்வட, 

“இவணகமகயத இழதசு கயயத்ணபயம் ஆம் ன்ணம், இல்வ ன்ணம் கந்டயல்வ. ஆம் 

ன்ண என்ழ அபமயம் இணந்ண பணகயண.  ளயல், கவுநயன் பமக்குணடயகள் தமபற்ணக்கும் 

ஆம் ன்ழட அபமயம் இணந்டண.  ஆவகதமல்டமன் மம் கவுணக்குப் ணொகணவ கூணம்ளமணண, 

அபர் பனயதமகழப ஆளணன் ன்கயழமம்.”  (11 ளகமமய. 1 : 19-20) 

“ஆளணன் ணேம் ளதணள்நபர், உண்வணதம சமட்சயதமபர், ம்த்டக்க சமட்சயதமபர்; 

கவுள் வத்ட வப்யன் ஆடயதமய் உள்நபர்” (டயணளபநய. 3:14) 

ணேம் பயபயணதப் குடயகள் ஆழ்ந்ண கபயக்கத்டக்க. 

‘ஆம்’, ‘ஏம்’, ‘ஆளணன்’ன் ண்ன்ண ளமணள்கவநணவத ண்ன்ண எணகள் அல். எழ 

ளமணவநணவதழப. இவப இவபயன் உன்மட்டு எணகழந. உகம் வக்கப் 

டுபடற்கு ‘ண்ப்யஞபம்’ ப்டுபணம் இவ்ளபமணழத’   ன்ண கூப்டுபண 

ழமக்கற்குமயதண. (மக்ர் ணௌ.ளடய்பமதகம், பயபயணதம் டயணக்குள் வசபசயத்டமந்டம் - எப்மய்வு, 

ளணய்ப்ளமணள் டயப்கம், ளசன்வ, இண்மம் டயப்ணொ, ளசம்ம்ர், 1997, .261 ) 

‘ஆளணன்’, ‘ஆம்’, ‘ஏம்’ ன்வப கவுநயன் குணமமகயத இழதசு கயயஸ்ணவபணம், குணக் கவுள் 

ப்டும் ணௌணகவணம், கவுநயன் யள்வந ப்டும் யள்வநதமவணம் குயக்கும் எழ 

எணதமகும்  பயநக்கப்டுபணம் ஆழ்ந்ண ழமக்கற்குமயதண. 
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‘ஏம்’ ணேம் படிபயற்குள் ளமணபமக ணௌணகவழதம, யள்வநதமவழதம கமஞணௌடிகயழடதன்ய, 

சயபவழதம பயஷ்ணுவபழதம கமஞணௌடிதமடணம் குயப்யற்குமயதண. 

‘பமர்த்வடதமபர் ணமந்டமமர்’ ன்டன்டி இண ணயடமக பந்ட கவுவநழத குயத்டமல் 

‘ஏம்’ ன்டற்குள் குணக் கவுழநம, யள்வநதமழம கமஞப்டுகயன்ர். 

ழபடங்கநயணௗம் ‘பமர்த்வட’ ப்டும் ‘சப்ட’ ன்ண ழமற்ணடற்குமயதடமகக் கணடப்டுபணம் 

ழமக்கற்குமயதண. 

ளௌத்டத்டயல் ‘பமக்குழடபய’  என்ண குயக்கப்டுபணம் எப்யற்குமயதண. 

ய உணபங்கள் : 

வசப, வபஞப உணபங்கள் ளசணக்கப்ட் சயபணங்கங்கள் கயயத்ணபயற்குப் யற்ட் 

ணெற்மண்டுகநயல் ணட்டுழண கமஞப்டுகயன். 

அபடம உணபங்கள் கயயஸ்ணபயற்குப் யற்ட் ணெற்மண்டுகநயழழத கமஞப்டுகயன். 

குப்டர் கம கட்த்டயல் அபடமம் ற்யத கணத்ண ணயகவும் பயபயட்ண. 

இப்டிதமக, வசப, வபஞப சயற்ங்கள் ணொயட ழடமணம பனய டயமபயக் கயயஸ்டபத்டயன் 

ழகமட்மடுகவநப்  பனயகநயல் ளமண ணக்கணக்கு பயநக்குகயன். 

ணயடமக பந்ட இவபவப் ல்ழபண உணபங்கநயல் படிபவணத்டழமடயணௗம், அடிப்வதயல் 

அபற்யவழத எற்ணவண கமஞப்டுபவடப் யன்பணம் ளௌத்ட, வசப சயற்ங்கள் 

கமட்டுகயன்.    

ணொத்டணம் சயபணங்கணௌம் 

அணர்ந்ட யவதயல், ளற்யதயல் ளமட்டுணேம் பவநவு பவநபம ணௌடிணணேம் கமஞப்டும் 

ணொத்டமயன் டவணரண சயபணங்கம் ழமன்ளடமன்ண கமஞப்டுபண ஆழ்ந்ண ழமக்கற்குமயதண. (Pl:  

Loriyan  Tangai, Calcutta Museum, 4838/A,  23230) 

கய.ய. 9,10ஆம் ணெற்மண்டுகவநச் சமர்ந்டடமகக் குயக்கப்டும் ணொத்ட உணபம் என்ண டவதயல் 

ணகுத்ணன் கமஞப்டுகயண. ளற்யதயல் ளமட்டு கமஞப்டுகயன்ண.  டவணரண எண குவணம் 

டவதயன் இண்டு க்கங்கநயணௗம் எவ்ளபமண ணயணம் உள்ந. கரழன இண்டு உணபங்கள் 
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யற்கயன்.  ணத்டயல் டமணவ ணரண சயபணங்கம் கமஞப்டுபண குயப்யற்குமயதண. (ழமடயகதம 

அணங்கமட்சயதகம் (1)) 

ணயணம் சயபணங்கணௌம் என்ணழமல் இணந்டவணவத இண கமட்டுகயன்டம? ளௌத்ட, வசப 

இவஞப்வ அல்ண மயணமற்த்வட இண கமட்டுகயன்டம ன்ண ஆமதப் ழபண்டும். 

ணொத்டணம் சயபணேம்  

ணொத்டமயன் உணப அவணப்ணொகணக்கும் சயபயன் உணப அவணப்ணொகணக்கும் எற்ணவணகள்  

கமஞப்டுபண ழமக்குடற்குமயதண. 

“கயனக்கு இந்டயதமபயல், சயப்மக எமயசமபயல் உள்ந ‘குணசம’பயன் உணபம் சயமபஸ்டிதயல் 

ழமடயத்ட ணொத்டமயன் உணப அவணப்மக உள்நண.  ணொத்டவப் ழமல் ஈமரடழ் டமணவ ழணல் 

அணர்ந்டபமண இண்டு மக அசர்கநமல் உதர்த்டப் ட்டமய், வககள் அபமனய (டணண சக்கம்) 

ணௌத்டயவழதமடு கமஞப்டுகயண.  சயபற்யல் அபமனயணம் இண்டு ணமன்கணம் ணத்டயல் 

ளமயக்கப்ட்டுள்ந.  ளௌத்டத்டயன் இக்கவதவணப்ணொ இபர்கநமல் யன்ற்ப்ட்டுள்நவட 

இண கமட்டுகயண.  இவடப் ழமல் என்ண ணற்ளமன்வப் யன்ற்ணம் சணதப் மயணமற்த்வடச் 

சயற்ங்கள் பற்யல் கமஞமம்”. (Jitendra Nath Banerjea, The Development of Hindu Iconography, 1974, P.6) 

சயபளணணமயன் ‘குணசக்’ ழகமம், த்ணமசத்டயணௗம் வகதயல் டண்மணடத்ணணேம் ணௌகம் 

ளௌத்டச் சமதணணௗம் கமஞப்டுபண குயப்யற்குமயதண. 

ல்ழமமபயணௗள்ந குவக (குவக ண். 21) என்ன் ணண்த்டயற்கு ளபநயழத,   ழகமபயணௗக்கு 

இப்க்கம்,    இண்டு வககணணேம் டண்மணடத்ணணேம் ணௌகம் ளௌத்ட அவணப்யணௗம் உணபம் 

என்ண கமஞப்டுபழடமடு பப்க்கம் மன்கு வககணணேம் டண்மணடத்ணணேம் உணபம் என்ண 

கமஞப்டுகயண. 

 

சயபன் சமணௌடிணன் கமஞப்டுபவட எத்ண, ணொத்டர் உணபம் என்ண மந்டமபயல் சமணௌடி 

ழடமநயல் பயனக் கமஞப்டுபண குயப்யற்குமயதண. (A. Ghosh - Nalanda (No. 1-152) -P.40) 

ணற்ணம் ணொத்டர் ழகமபயணல் ணொத்டர் வகதயல் ‘டயணழபமடு’ இணப்ணம் சயபன் வகதயல் ‘டயணழபமடு’ 

கமஞப்டுகயன்வணணம் ழமக்குடற்குமயத. 

ழமடயசத்ணபர்கணள் எணபர் ளதர் ‘ரகண்ழமழகசுபர்’ ன்யணப்ணம், சயபன் ளதர்கணள் 

என்ண ‘ரகண்ன்’ ன்ணம் இங்கு குயப்யற்குமயத. 
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ணொத்டமயன்  ளதர்கணள் என்ண ‘சயபகடயமதகன்’ ன்ணம் சயபளணணமவச் ‘சயபசயப’ ன்ண 

குயப்ணம் எப்யற்குமயத. 

இவப, ளௌத்டத்டயற்கும் வசபத்டயற்கும் உள்ந இவஞப்வணம் இண்டும் என்யவஞந்ண 

பநர்ந்ட யவ கவநணம் கமட்டுபபமக உள்ந.  ணயடமக இவ்வுகயற்கு பந்ட கவுநமகயத 

கயயஸ்ணவப, ல்ழபண ழகமஞங்கநயல் ல்ழபண ளதர்கநயல் கண்டு, ணக்கணக்கு 

பயநக்கயதவணதமல் டமன் ளௌத்டத்டயணௗம், வசபத்டயணௗம் உணப எற்ணவணகள் கமஞப்டுகயன். 

ணரன் சயன்ம் : 

சயந்ணளபநயதயல் மநணம ‘ணரன்’ சயன்ங்கள் கமஞப்டுகயன். 

சயந்ணளபநயக்குப் யன் சணஞ, ளௌத்டத்டயணௗம் வசப, வபஞபத்டயணௗம் ‘ணரன்’ சயன்ம் அடயக 

அநபயல் கமஞப் டுகயன்ண. 

 ‘ணரன்’ சயன்ம் யன்பணம் இண்டு ழகமஞங்கநயல் பயநக்கப்டுகயன்ண.  

 1. ‘ணரன்’ சயன்ம் டயமபயமயன் சயன்ம் ணேம் யவதயல் கமஞப்டுகயண. 

 2. கவுழநமடு இவஞத்ணக் கூப்டுகயண. 

‘டயமபயர்’ ணேம் யவதயல் ‘ணரன்’ சயன்ம் : 

ளமணபமக, ணரவச் சயப்யக்கும் பனக்கம் டயமபயர் கநயவழத கமஞப்டுகயண. ழப, 

ணரவச் சயன்ணமகக் ளகமண்பர்கள் டயமபயர்கள் ன்ண ளமண யவ.   மண்டிதர்கள் 

ணரவத் டம் சயன்ணமகத் ழடர்ந்ளடடுத்டயணப்ழட அபர்கள் டயமபய ணக்கள் ன்வடத் 

ளடநயபமகக் கமட்டுகயண வும் ணரன் சயன்ம் உகயல் ல்ழபண ணக்கநயத்ழடமடு 

ளடமர்ணொவதண வும் யன்பணணமண  குயப்யடுகயமர் இமகபன். 

‘மண்டிதர் ணரன் ளகமடிவதத் ழடர்ந்ளடடுத்ட ண்ழ அபர்கள் டயமபய ணக்கள் ன்வட ன்கு 

டுத்ணக் கமட்டும். ணரவச் சயன்ணமகக் ளகமண்பர்கள் உகயல்  மடுகநயணௗம் 

கமஞப்டுகயன்ர்.  டணயனகத்டயல் அபர்கள் ணரபர்கள் ப்ட்ர்.  இபர்கள் ழபண  

மடுகநயல் பமழ்ந்ணள்நர். இபர்கள் ணரபன், ணரழமன், ழணழமன் ன்ளல்மம் 

அவனக்கப்ட்டு பணகயன்ர்.  ....  ..... இஃடன்யப் மயழமன், கயப்ண, கயமரற்ணத் டரவு ணௌடணத 

மடுகநயணௗம் பமழ்ந்ண பந்டர். இந்ட ணரபர்கணக்கும் கயயஸ்டபர்கநயன் ணௌன்ழமடி கணக்கும் 

ளடமர்ணொகள் இணக்குழணம ன் தம் ணகயண.’ 
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ன்ண ணரவச் சயன்ணமகக் ளகமண்பர்கவநப் ற்யக் குயப்யடுகயன்மர் இமகபன். 

கவுழநமடு இவஞக்கப்ட் யவதயல் ‘ணரன்’ சயன்ம் : 

மண்டிதர்கள் ணரவச் சயன்ணமகக் ளகமண்டற்குக் கமஞம், இவணதமட டன்வணணவதபர் 

கவுள் ணேம் டணயனமயன் ம்யக்வகழத ன்ணம். ..கவுள், இவணதமண கமப்வடக் குயப்டமக 

இம்ணரன்கவநக் ளகமண்டுள்நர் ன்ணம் கூப்டுபண ழமக்கற்குமயதண.. (இமகபன், அ.இ - 

ழகம கர் ளகமற்வக - க.ணெ.. டயணளல்ழபண-2, டயசம்ர் 1971 - .132.) 

ஆயகமம் பனயத் ழடமன்ல்கநமகயத ணௐடர், டம் கல்வகநயல் இண ணரன்கள் உணபம் 

டரட்டிணள்நர்.  இழதசுவப ணக்கநயன் ணரபன் (The Fisher of Men) ன்ணம் அபர் ணரமக இணந்ண 

ணரணேக்கு டுழப பமழ்கயமர் ன்ணம் ளமணபமகக் கூணகயன்ர். பமற்ண ஆய்பமநர் ஈமசு 

அடிகநமணம் மண்டிதமயன் சயன்ம் இண ணரன்கழந ன்ணம் டயமபய இத்டபர் ணரவ 

பனயடுபணன் டணயழ் ணக்கநயல் பர் சும ணரன் ளகமம்வ ட்டி பனயடுபவடணம் எப்யட்டுக் 

கூயணள்நமர். 

“ண்வக் கமத்டயல் ழமபமபயம் ழடபன் ளசன்ண, அபவணம் அபர் உபயவணம் எண 

ழவனதயன் ண்ம் டப்ணொணமண ளசய்டவடக் கயயஸ்டப ணவணெல் கூணகயண. அழட ழமல் 

டணயனகத்டயல் ளபள்நம் பணபவடப் மண்டிதன் சத்டயதபயடன் ன்ணேம் ணன்யம் எண ணரன் கூய 

அபவணம் அபன் உபயவணம் எண ழடமஞயதயழற்ய, டன் ளகமம்மல் ளமடயதணவ ணரண 

ழசர்த்டடமகக் கூப்டுகயண.  டயணணமல் ணரன் அபடமம் ன்ண கூப்டுகயண.  இத்டவகத ளண 

ளபள்நம் ற்யத கவடகவநச் சரணம், கயழக்கணம், கல்ழடதணம் கூய பந்ணள்நர்.  ணரன் 

சயன்ம் ண்வத டயமபய ணக்கழநமடு இவஞந்டயணந்டண ன்ண இந்டப் னங்கவடதயயன்ண 

மம் ளடமயகயழமம். ல்ம் மட்டின் டவகர் ‘ஊமயல்’ பமழ்ந்ட ஆயகமம் ணயல் கயயஸ்ண 

ளணணமணேம், ணௌகம்ணண ணேம் ளடய்பத் ணடணம் ழடமன்யர். ல்ணௌம், ஊணம் டயமபய 

மட்ழமடும் ணக்கழநமடும் ளணங்கயத ளடமர்ணொ ளகமண்டிணந்டடமக இன்வத அயஜர்கள் 

கணணகயன்ர். ழணணௗம் கயயஸ்ண ணரன் சயன்ம்  ன்ண கயயஸ்டப ணவவத ன்கமய்ந்டபர்கள் 

கூணகயன்ர்”. (இமகபன், அ.இ - ழகம கர் ளகமற்வக - க.ணெ.. டயணளல்ழபண-2, டயசம்ர் 

1971 - .132.) 

டயமபயர்கநமகயத மண்டிதர்டம் டயமபயப் ண்மட்வக் கமண்யப்டமய் ணரன் சயன்ம் 

பயநங்குபழடமடு, இவணதமண கமப்பன் இவபன் ணேம் யவதயல் இச்சயன்ம் கமஞப் 

டுபவட ழணற்கண்வப கமட்டுகயன். (ளட. ழடபகம ழமடயணஞய ம்.., பமற்ண 

ழமக்கயல் டயணபணடரசுபர் ழகமபயல்(ளணங்குநம்,,1987.) 
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சுபஸ்டயக் : 

‘சுபத்டயகம்’ (சுபஸ்டயக்) க் கூப்டும் இச்சயன்த்வடப் மர்த்டவுன் ‘இண ஆமயதமயன் சயன்ம்’ 

ப் ளணம்மழமர் கூணகயன்ர். டன்வழத ஆமயதமக உமயவண மமட்டித ‘யட்ர்’ 

இச்சயன்த்டயற்கு ணயகவும் சயப்ணொ ளகமடுத்டடமல், இண ஆமயதணக்ழக உமயதண  ண்ணுபர் 

ர்.   

பமற்யல் மர்த்டமல், ணௌடன் ணௌடல் இச்சயன்ம் சயந்ணளபநய ணௌத்டயவகநயல்டமன் 

கமஞப்டுகயண. இண அப்ம, ளணமகஞ்சடமழம ணற்ணம் ழமடணணௗம் கமஞப் டுகயண.  

சயந்ணளபநய மகமயகம், டயமபய மகமயகம் ன்வட அண்வணக்கம ஆய்வுகள் 

உணடயப்டுத்டயணள்நடமல், இச்சயன்ம் டயமபயணக்ழகணமயதண ன்ண பமண கமட்டும் 

உண்வண ஆகும்.   

சயந்ணளபநய ணௌத்டயவகநயல் கமஞப்டும் இச்சயன்த்வட ‘ஏம்’ ன்டமகக் குயப்யடுகயன்ர் 

அயஜர் ர். இவட பளணமனயதமநர் ணங்கநச்ளசமல் ணேம் ளமணநயல் ‘சுபஸ்டயக்’ ன்ண 

ளதமயட்டுள்நர். (M. Ramachandran, R. Madhivanan, The Spring of the Indus Civilization,  1991, P. 48) 

இக் குயழத டணயழ் யமணயதயணௗம் ப யமணயதயணௗம் ‘ஏ’ ன்வடக் குயக்க, யன்ர் பனய 

பகுத்ணள்நடமகவும் ணடயபமஞன் கூணகயமர். (M. Ramachandran, R. Madhivanan, Op.Cit.,) 

டயமபய சணதங்கநம சணஞ, ளௌத்ட சணதங்கநயணௗம் இண சயப்ம இத்வடப் ளற்ணள்நண.  

சணஞத்டயல் சயப்மக இம் ளற்ணள்ந எணகணள் என்ண ‘ஏம்’ ன்ணம்,  குயகணள் என்ண 

சுபஸ்டயக் ன்ணம், இடன் சயப்வ உஞர்த்ணம். (Jotiprasad Jain, Religion and Culture of Jains, 1994, P.117) 

ளௌத்டத்டயல், ணொத்டமயன் வகபயல்கநயணௗம் மடங்கநயணௗம் இச்சயன்ம் கமஞப்டுகயண.  

ம்மதயணௗள்ந அணங்கமட்சயதத்டயல் (Museum) ணொத்டர் அதணநயப்டமகக் கமட்டும் பணவகதயன் 

அய்ந்ண பயல்கநயணௗம் இச்சயன்ம் கமஞப்டுபணன், மடங்கநயணௗம் கமஞப்டுகயன்ண.  

ம்மதயணௗள்ந ‘கமர்ழ’ (Karle) ணேம் ளௌத்டக் குவகதயன் பமசணணௗள்ந ணஞயல் 

ளமயக்கப்ட்டுள்ந ணத்ணகள் இக்குயணன் ளடமங்கய இக்குயணழ ணௌடிகயன்.  

வசபத்டயணௗம் ‘ஏம்’ ன்ண ‘ண்ப்யஞப ணந்டயம்’ அடமபண, ‘உகத் ழடமற்த்டயற்குக் 

கமஞணம எண’ ணேம் யவதயல் சயப்யக்கப்டுபவடணம், பயபயணதத்டயல் (Bible) உகப் 

வப்யற்குக் கமஞம் கவுநயன் பமர்த்வட ன்ண  ணமய உணபளணடுத்ட பமர்த்வடவதக்  ‘ஆம் 
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ன்ழ இணக்கயன்மர்’ ( ளகமமயந்டயதர் 1: 19,20) ‘ஆளணன் ன்பர்...’ (ளபநயப்டுத்டய 

பயழசம் 3: 4) க் குயப்யப்டுபணம் ற்ளகழப குயப்யப்ட்ண.  

‘ஆம்’ ன்வட தமழ்மஞத்டபர் இன்ணம் ‘ஏம்’ ன்கயன்ர்.ழப ‘ஏம்’ ணேம் டயமபயக் 

குயதமண.  ணௌடல் பமர்த்வட அல்ண ணௌடல் ளசமல் அல்ண ‘ணங்கநச் ளசமல்’ ன் யவதயல் 

டயமபயமயன் ஆத்டயக, மத்டயக சணதங்கநயல் சயப்யம் ளற்ணள்நண.  

டயமபயமயன் கவகணம், ளசமத்ணகணம் யற்கமத்டயல் ஆமயத ணதணமக்கப்ட்ண ழமல் டயமபயச் 

சயன்ங்கணம் யற்கமத்டயல் ஆமயத ணதணமக்கப்ட்டற்கு இணவும் ஏர் டுத்ணக்கமட்டு ஆகும். 

கவுவநணம் ணயடமக பந்ட கவுவநணம் ல்ழபண ழகமஞங்கநயல் ல்ழபண சணதங்கணம் 

ழமக்குகயன்.  அவப எழ இவபவழத ழமக்கய இணப்டமல், அபற்யவழத 

எணவணப்மடும் இவஞப்ணொம் கமஞப்டுபவட ழணற்கண்வப கமட்டுகயன். 

சயற்ங்கநயன் பநர்ச்சயப் டியவகவந ழமக்கும்ழமண, ப இந்டயதமபயல் கயயத்ணபயற்கு 

யற்ட் ணெற்மண்டுகநயன் ளடமக்கக் கமங்கநயல் சணதச் சயற்ங்கள் கமஞப்டுகயன் அநவு 

ளடன்யந்டயதமபயல் கமஞப்மவணக்கம கமஞங்கள் ஆழ்ந்ட ஆய்பயற்குமயதபமகவுள்ந. 

இவ்பமண, சயற்ங்கள், கயயஸ்டபத்டயன் அடிப்வக் ழகமட்மடுகநம 

  ண்ளபமணவணக் ழகமட்மடு 

  அபடமக் ழகமட்மடு  

  ண யவழபற்க் ழகமட்மடு 

ணௌடணதபற்வ நயத ணக்கள் ணொமயணம் பண்ஞம் பயநக்குபடற்கமக வபக்கப்ட். 

நயத ணக்கணக்கமக வபக்கப்ட் சயற்ங்கள், மநவபயல் ற் ணமற்ங்கணக்கு 

உட்டுத்டப்ட்டமல், அவப ணௌடணல் வபக்கப்ட் அடிப்வ ழமக்கத்வடழத ணக்கள் ணொமயந்ண 

ளகமள்ந இதம யவதயல் இணக்கயன்ர். 

ழப, பமற்ண ழமக்கயல் இவப பயநக்கப் ழபண்டும். 
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14. ழடமணம பனய டயமபயக் கயயஸ்டபம் - பமற்ண ழமக்கு 

கயயஸ்ணபயற்கு ணௌற்ட் பனயமடுகணம் சணதங்கணம் கயயஸ்டபத்டயமல் அவந்ட 

ணமற்ங்கவநணம் பநர்ச்சய கவநணம் பமற்ண பனயதயல் கமண்ண பமற்ண ழமக்கு ஆகும்.   

குயப்மக, இந்டயதமபயல் ழடமணம பனய கயயஸ்டபத்டயமல் இந்டயத பனயமடுகணம் சணதங்கணம் 

அவந்ட ணமற்ங்கவந பமற்ண ழமக்கயல் கமண்ண இந்ணெணல் ணௌக்கயத இம் ளற்ணள்நண. 

சணதங்கநயன் பமற்வப் மர்க்கும்ழமண, கயயஸ்ண பணபடற்கு ணௌற்ட் யவவதணம், 

கயயஸ்ணபயற்குப் யன் பனயமடுகநயணௗம் சணதங்கநயணௗம் கயயஸ்டபத்டயமல் ற்ட் 

ணமற்ங்கவநணம் யன்பணணமண கமஞமம் 

கயயஸ்டபத்டயமல், கயயஸ்ணபயற்குப் யற்ட் ணெற்மண்டு கநயல் சணஞத்டயல் ணொடயத யமயபமக, 

சுழபடமம்ம் உணபமண. இவ்பமழ, கயயஸ்ணபயற்கு ணௌற்ட் கம ளௌத்டணம ‘ரதம’ 

ளௌத்டத்டயணணந்ண, கயயஸ்ணபயற்குப் யற்ட் ணெற்மண்டுகநயல், கயயஸ்டபத்டயமல், ணமதம 

ளௌத்டம் உணபமண.  அடமபண, ணொயட ழடமணம பனய டயமபயக் கயயஸ்டபத்டயன் கயவநதம 

ணமதம ளௌத்டணமகப் யமயந்டண. 

கய.ய. ணௌடல் ணெற்மண்டில் கயயஸ்டபம் இந்டயதமபயற்கு பந்டடயமணௗம், இந்டயத ளணமனய ணற்ணம் 

ண்மட்டில் பநர்ச்சயதவந்டடமணௗம் கயயஸ்ணபயற்கு ணௌற்ட் ணெற்மண்டு கவநச் சமர்ந்ட 

சயந்ணளபநய ணற்ணம் னந்டயமபய பனயமடு ணௌடணதவப டயணக்குவந அடிப்வதமகக் ளகமண் 

சமன்ழமர் சணதணமகவும், வசப, வபஞப சணதங்கநமகவும் பநர்ந்ட. 

இபற்வப் யன்பணணமண கமஞமம். 

 கயயஸ்டபம்  யடம   மயசுத்ட ஆபய    குணமன் 

 டயணக்குள்  கவுள்  பமன்   ரத்டமர் 

 ளௌத்டம்  டர்ண    சம்ழமக   யர்ணமஞ 

   கமதம  கமதம   கமதம 

 வசபம்  அப்ன்  அம்வண   ணகன் 

 வபஞபம்  சயபன்   பயஷ்ணு   யணன் 
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இய, பமற்ணப் மர்வபதயல், இந்டயதமபயல், கமந்ழடமணம் பனயமடுகணம் சணதங்கணம் 

பநர்ந்ட யவவதணம் அவந்ட ணமற்ங்கவநணம் 

 ‘கமந்ழடமணம் பனயமடுகணம் சணதங்கணம்’   

ன்ணேம் அட்பவஞகநயல் யன்பணணமண கமஞமம்.  

இவ்பமண, இந்டயத பனயமடுகநயணௗம் சணதங்கநயணௗம் கயயஸ்ணபயற்குப் யற்ட் ணெற்மண்டுகநயல் 

கயயஸ்டபத்டயன் பணவகதமல் ணமற்ங்கணம் ணொடயத ழகமட்கமடுகணம் யமயவுகணம் 

உணபமகயணள்நவணவதச் சணத பமண ளடநயபமகக் கமட்டுகயண. 

15. டயணக்குள் எண ழடமணம பனய டயமபயக் கயயஸ்டப ணெல் 

ழடமணம பனய டணயழ் கயயஸ்டபத்டயன் ணௌடல் ணெல் டயணக்குள். 

உகத்டயல் மற்ணக்கும் ழணற்ட் ளணமனயகநயல் ளணமனய ளதர்ப்ணொ ளசய்தப்ட் னவணதம 

ணெல் டயணக்குள். 

டயணக்குநயல் கயயஸ்டபக் கணத்ணகள் கமஞப்டுகயன் ன்ண டயணக்குள் ஆய்பயல் 

ஈடுட்பர்கள் கூத் ளடமங்கயத யவதயல் கய.ய. 1933இல் என்ண கூடித ஆர்பர்கள் சயர், 

டயணபள்ணபமயன் கமம் கய.ணௌ.31 ன்ண கூயர்.   

ல்கவக் கனகத் டணயழ் ஆமய்ச்சயதமநர்கநயன் ஆய்வுப்டி டயணக்குள் அளய கமத்வடச் 

சமர்ந்டண.  சங்க கமத்வட இதற்வக ளய கமம் ன்ணம், சங்கம் ணணபயத கமத்வட 

அளயக்கமம் ன்ணம் ஆமய்ச்சயதமநர்கள் யமயத்ணள்நர். அளயக்கமம் ன்ண 

கயயத்ணபயற்குப் யற்ட் ணெற்மண்டுகநயன் ளடமக்கக் கமம் ஆகும். 

 டயணக்குள் இதற்வக ளயக் கம ணெல் அன்ண; அளய கம ணெழ ஆகும். 

 டயணக்குள் ஆசயமயதப்மபயல் இதற்ப்பயல்வ; ளபண்மபயல் இதற்ப்ட்டுள்நண. 

 சங்ககம ணெல் அன்ண; சங்கம் ணணபயத கம ணெல் ஆகும். 

ன்வப ஆமய்ச்சயதமநர்கநயன் ஆய்வு. ழப, டயணக்குள் கயயஸ்ணபயற்குப் யற்ட் 

ணெற்மண்வச் சமர்ந்டண ன்ண ஆய்பமநர்கநயன் ணௌடிவு. 
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கயயஸ்ண, கயயஸ்டபர் : 

டயணக்குநயணௗம், அடற்கு ணௌந்வடத கமத்வடச் ழசர்ந்ட ணெல்கநயணௗம் ‘கயயஸ்ண’, ‘கயயஸ்டபர்’ ணேம் 

ளதர்கள் கமஞப் பயல்வ. இடற்குக் கமஞம் ழடமணம கமத்டயல் ‘கயயஸ்டபர்’ ன் ளதர் 

உணபமகபயல்வ. அந்டயழதமகயதம ட்ஞத்டயல்டமன் ணௌடன்ணௌடல் சரர்கள் ‘கயயஸ்டபர்கள்’ 

(இம ணக்கள்) ன்ண ழகணதமகக் குயக்கப்ட்ர்.  இழதசு கயயஸ்ணபயன் கமத்டயல் அப்ளதர் 

தன்டுத்டப்பயல்வ.  

“கயயஸ்மஸ்” ன் கயழக்கச் ளசமல்ணல் இணந்ண பந்டண டமன் ‘கயயஸ்ண’ ன் ளசமல் ஆகும்.  

‘கயயஸ்ண’ கயழக்க ளணமனய ழசபயல்வ. அழணதம் ழசயமர். அழணதம் ன்ண யழத 

ளணமனயதயன் கயவந ளணமனய ஆகும். யழத ளணமனயதயல் ‘ழணசயதம’ ன் ளதர்டமன், 

கயழக்களணமனயதயல் ‘கயயஸ்ண’ ன்மதயற்ண. இடற்குத் டணயனயல் ளமணள் ன்? 

‘கயயஸ்ண’ ன்மல் ‘அயழகம் ண்ஞப்ட்பர்’ அடமபண ‘ண்ளஞய் ஊற்தப்ட்பர்’ 

ன்ண ளமணள் ஆகும் ன்ண ற்ளகழப குயப்யப்ட்ண. 

ணற்ணம், ‘ண்ளஞய் ஊற்ப்ட்பர்’ ன் யழதச் ளசமல் (ழணசயதம) அசன் - டரர்க்கடமயசய - 

குண இபர்கவநக் குயக்கும். இடற்குக் கமஞம் எணபர் குணபமகழபம, அசமகழபம, 

டரர்க்கடமயசயதமகழபம ஆகயன் யவதயல் ணௐட மம்மயதத்டயன்டி ண்ளஞதமல் அயழகம் 

ண்ஞப் டுபமர்கள்; அடமபண, அபர்கள் டவதயல் ண்ளஞவத ஊற்ணபமர்கள்.  ழப, 

ண்ளஞய் ஊற்ப்ட்பர் ன்மல் இம்ண்ன்ண யவகவநணம் குயக்கும் ன்ணம் ற்கழப 

குயப்யப்ட். 

இழதசுபயற்கு இம்ண்ன்ணம் ளமணந்ணம்.  இழதசு இம்ண்ன்ண யவகநயல் குயக்கப்ட்மணௗம், 

சயப்மக அசர் ன்ண குயப்யப்டுகயமர்.  அசன் ன் ளமணணக்கு ற் ல் சங்க 

இக்கயதச் ளசமல் ‘இவ’, ‘இவபன்’ ன்டமகும்.  ‘இவ’ ன் ளசமல் அசவ ணட்டும் 

குயத்டண. ‘இவபன்’ ன் அசவக் குயக்கும் ளசமல்வக் கவுவநக் குயப்டற்கு ணௌடன் 

ணௌடல் தன்டுத்டயதபர் டயணபள்ணபழ ஆபமர்.  

டயணபள்ணபர் ‘இவபன்’ ன் ளசமல்வ, கவுள் பமழ்த்டயல் ணட்டும் இண்டு இங்கநயல் 

டுத்டமணகயமர்.  

 இணள்ழசர் இணபயவணம் ழசம இவபன்    

 ளமணள்ழசர் ணொகழ்ணொமயந்டமர் ணமட்டு (டயணக்குள் 5 ) 
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இணநயல் ழசர்க்கும் இண்டு பயவகணம் இவபன் ணக்கமக ஈட்டி  வபத்ட ளமணநமகயத 

பயடுடவவதப் (ணரட்ணொ) ளற்ண, அவ்பயடுடவப் ஞய ணொமயழபமமயத்டயல் ழசமண. 

இணநயல் ழசர்க்கும் இண்டு பயவகநமப ‘ல்பயவ’, ‘டரபயவ’ ப் ளமணபமகக் 

கூப்டுகயண.  ‘டரபயவ’ இணநயல் ழசர்க்கும்.  ஆமல் ‘ல்பயவ’ வ்பமண இணநயல் ழசர்க்கும் 

ன்ண ழகட்மல் அடற்குப் டயல் பமண. 

இணநயல் ழசர்க்கும் இண்டு பயவகநமப : 

ஆடமம் ளசய்ட டரபயவ  -  ளன்ண மபம்  

மம் ளசய்கயன் டரபயவ  - கர்ண மபம்  

கயயஸ்டபம் டபய ணற் டயணௗம் இந்ட இண்டு பயவகள் ற்யத கணத்ணத் ளடநயவு கயவதமண. 

இணநயல் ழசர்க்கும் இண்டு பயவகணம் ம்வண அவதமடபமண, ணக்கமக இவபன் ஈட்டித 

ளமணள் ‘ணரட்ணொ‘ அல்ண ‘இட்சயப்ணொ‘ ஆகும். 

 யபயப் ளணங்கல் ரந்ணபர் ரந்டமர்    

 இவபன் அடிழசம டமர் ( டயணக்குள் 10 ) 

மழண ளசய்கயன் கர்ண மபத்டயணணந்ண பயடுட்டு, அப்மபத்வடச் ளசய்தமடயணக்கமம். ஆமல், 

யபயதயழ ம்வணத் ளடமர்ந்ண பணகயன் ளன்ணமபணமகயத ளணங்கவ இவபடி 

ழசபயல்வ ன்மல் ம்ணமல் கக்க ணௌடிதமண. 

மதயத்டயன் அவணப்ணொ : 

டயணக்குள் எண கயயஸ்டப ணெல் ன்ண மதயத்டயன் அவணப்ணொ பயநக்குகயண.  

மதயம் ன்மல் ன்?  மதயம் ன்மல் ணௌன்ணேவ ன்ண ளமணள் ஆகும்.  

ணெணௗக்கு ணௌன்மகச் ளசமல்ப்டும் உவ ஆகும்.  மதயத்டயல் இண்டு யமயவுகள் உள்ந.  

1. ளமணப்மதயம்       

2. டற்சயப்ணொப்மதயம் 
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ளமணப்மதயம் : 

இடயல் ஆக்கயழதமன் ளதர், ணௌவ, பனய, ணெணன் ல்வ, ளமணள், தமப்ணொ, ழகட்ழமணக்குப் தன் 

ற்யத ட்டு ளமணள்கணம் அவணந்டயணக்கும் / இண ற்யக் கூணபண ளமணப்மதயம் ஆகும்.  

சயப்ணொப்மதயம் : 

“ளடய்ப பஞக்கணௌம், ளசதப்டுளமணணம்  

ய்ட உவப்ண டற்சயப்ணொ ஆகும்”.   

அடமபண கவுள் பமழ்த்ணம், ன் ழமக்கத்டயற்கமக இந்ணெல் ணடப்ட்ண ன்வட 

உஞர்த்ணபணம் சயப்ணொப் மதயணமகும்.  

டயணக்குநயன் மதயத்டயல் கவுள் பமழ்த்ண, பமன்சயப்ணொ, ரத்டமர் ளணவண, அன்பணணணத்டல் 

 மன்கு அடயகமங்கள் உள்ந.  

டயணக்குநயல் மதயத்டயல் இம் ளற்ணள்ந ணௌடல் 3 அடயகமங்கநமகயத  

 1. கவுள் பமழ்த்ண  - யடமபமகயத கவுவநணம்  

 2. பமன் சயப்ணொ  - மயசுத்ட ஆபயதமகயத கவுவநணம்  

 3. ரத்டமர் ளணவண  -  குணமமகயத கவுவநணம்  

பமழ்த்டயப் மடுகயன். 

4ஆம் அடயகமணமகயத ‘அன் பணணணத்டல்’, கவுள் ணயடமக பந்ண, பமழ்ந்ண கமட்டித அத்வட 

பணணணத்ணக்கயன்ண. 

மதயத்டயல் ண்ளபமணவணக் ழகமட்மடு - கவுள், பமன், ரத்டமர் : 

5ஆம் அடயகமத்டயன் ணௌடல் குநயல்  

  யடமபமகயத கவுவநணம்  

  மயசுத்ட ஆபயதமகயத கவுவநணம்  
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  குணமமகயத கவுவநணம்  

என்மகச் ழசர்த்ண ‘இதல்ணொவத ண்பர்’ ணேம் ளடமமல் குயக்கயன்மர். ‘ண்ன்ண பயட 

ளபநயப்மடுகநயல் - யவகநயல் ளசதல்டும் எழ கவுள்’ அடமபண, ‘One Essence Three    

Persons’ (‘Homoousius’) ன்வட இந்ட எழ ளடமமயல் டயணபள்ணபர் அனகமக பயநக்கயணள்நமர். 

கயயஸ்டப சணதத்டயல் இவபவ ண்ன்ண யவகநயல் கமண்கயன்ர்.  அவப அணபம், அண 

உணபம், உணபம் ஆகும்.  

 அணப யவவதத்   டந்வட யவ ன்ணம்,        

 அண உணப யவவத  ஆபயயவ ன்ணம்,  

 உணப யவவத   ணகன்யவ ன்ணம்,  

ளகமள்ணகயன்ர். 

ண்ன்ண யவகநயல் இவபவக் கமண்கயன்ழமடயணௗம் ண்ழபண டயத்டயக் கவுநமக 

அபர்கள் ளகமள்ணபடயல்வ.  ண்ளபமண கவுள் ன்ர்.  

பள்ணபர் ணௌடல் ண்ன்ண அடயகமங்கநயணௗம் கயயஸ்டபத்டயன் ண்ளபமண கவுவந பமழ்த்டயணள்நமர்.  

“டக்குபவண இல்மடமன்” க் கவுவநக் கூயத பள்ணபர், அழட கவுவந, “ளமயபமதயல் 

ந்டபயத்டமன்” க் கவுள் பமழ்த்டயணௗம், “ந்டபயத்டமன் ஆற்ல்”  ரத்டமர் ளணவணதயணௗம், 

கூயதயணப்ண, ஆழ்ந்ண ழமக்கத்டக்கண. 

ந்டபயத்டமன் கவுநம? ரத்டமம? ன் ழகள்பயக்கு ந்டபயத்டமன் கவுழந, அழட ழத்டயல் 

ரத்டமழ ன்ண பள்ணபர் பயவ ளகமடுப்டமக அவணகயண.  இழதசு கயயஸ்ண ணயடம? 

கவுநம? ன் ழகள்பயக்குக் கயயஸ்டபம் ளகமடுக்கும் டயல், அபர் கவுள், அழட ழத்டயல் 

ணயடர் ன்டமகும்.  அபர் ணௌணயவதயல் கவுள், அழட ழத்டயல் ணௌணயவதயல் ணயடன்.   

“கவுள் டன்வணதயல் பயநங்கயத அபர் கவுணக்கு இவஞதமதயணக்கும் யவவத பயமணல் 

யடித்ணக் ளகமண்டிணக்க ழபண்டிதளடமன்மகக் கணடபயல்வ.  ஆமல், டம்வணழத 

ளபணவணதமக்கய அடிவணதயன் டன்வண ணோண்டு ணயடணக்கு எப்மமர். ணயட உணபயல் ழடமன்ய 

டம்வணத் டமழ்த்டயச் சமவபழதற்கும் அநவுக்கு அணவும் சயணௗவபச் சமவபழதற்கும் அநவுக்கு, 

கரழ்ப்டிபமமர்” (யணப்யதர் 2: 6-8) 
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ன்ண அபணவத ரத்ட யவவத பயபயணதம் கூணகயன்ண.   

ந்டபயத்டமன் ன் ளசமல்மல் கவுவநணம், ரத்டமவணம் என்மக்கயமர். 

ந்டபயத்டமன் 

 ளமயபமதயல் ந்டபயத்டமன் ளமய்டரர் எணக்க 

 ளயயன்மர் ரடுபமழ் பமர். ( டயணக்குள் 6 ) 

எண கணபயதயன் பனயதமகத் டன் உவப் ணதமக்கயத கவுள், மம் க்க ழபண்டித எணக்க 

ளயவதக் கமட்டிச் ளசன்மர்.  மழ பனயணம், சத்டயதணௌம், ரபணேணமதயணக்கயழன் ன்மர். 

அப்டிக் கூயதபவப் யன்ற்யமல் யத்டயத ரபவப் ளற்ணக் ளகமள்நமம் ன்கயண 

இக்குள்.  

ளமயபமதயல் ந்டபயத்டமன் ளமய்டரர் எணக்க ளய ன்ண, “ளமயபமதயல் ந்டபயத்டமமகயத 

இழதசு கயயஸ்ண கமட்டித ளமய்டரர் எணக்க ளயதமகயத கயயஸ்ணபயன் பனயவதக் குயக்கயண”.  

சயணௗவப : 

இந்டயதமபயல் குற்பமநயகவநச் சயணௗவபதயல் அவணம் னக்கம் இல்வ. ‘சயணௗவப’ ன் 

ளசமல்ணௗம் கயவதமண ன்ண ணௌன்ழ குயப்யப்ட்ண.  

இழதசு சயணௗவபதயல் ணதமமர். ‘சயணௗவப’ ன்வட சரமயதமக் ளணமனயதயல் ‘சயணழம’ 

ன்கயன்ர்.  ணவதமநத்டயல் ‘சயணௗவ’ ன்கயன்ர். இடன் எண படிபம் ணமய, ‘சயணௗவப’ 

ன்ண டணயனயல் பந்ணள்நண.  

சங்க கமத்டயல் ‘சயணௗவப’ ணேம் ளசமல் கயவதமண.  ழப,  சயணௗவப, “ளமய” ன்ண 

ளசமல்ப்ட்டுள்நண.  ந்ண ளமயகவந உவத டன் உவ அபயத்டபன் - “அபய”தமகக் 

ளகமடுத்டபன் - ணதமக்கயபன். அப்டிப் ணதமக்கயபமயன் பனய பமழ்பர் ன்ணம் 

ரடுபமழ்பர். 

ளமய   =  கணபயதமகயத சயணௗவபப் ளமய, 

பமதயல்  =  பனயதமக,  
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ந்ண அபயத்டமன்  =  டன் ம்ளமயகவநணம் அபயத்டபன் அடமபண டன்வப் 

ணதமக்கயபன் 

ளமய்டரர்      

எணக்க ளய =  அபர் கமட்டித ளமய்வணழத இல்மட (சத்டயதம்) பனய, 

யன்மர்  =  ப்பர்கள்,  

ரடுபமழ்பமர்  =  யத்டயத ரபவப் ளற்ணக் ளகமள்பமர்கள்.   

னயளமய  =  கணபய (instrument) 

அபய   =  ண  

இழதசுகயயஸ்ண இந்ண, உதயர்த்ளடணந்டவட 

 ந்டபயத்டமன் ஆற்ல் அகல்பயசும்ணொ நமர்ழகமணமன்   

 இந்டயழ சமணௗம் கமய. (டயணக்குள் 25 ) 

ணேம் குள் பயநக்குகயன்ண.  

ந்டபயத்டமன்    = டன்வழத ணதமக்கயத இழதசு கயயஸ்ணபயன், 

ஆற்ல்     = உதயர்த்ளடணந்ட ஆற்ணௗக்கு, 

அகல் பயசும்ணொநமர் ழகமணமன்   = அகன் ஆகமதத்டயல் உள்ந 

இந்டயன்     = ணடர்கநயன் டவபன் 

சமணௗம்      = ழமணணம  

கமய      = சமன்ண.  

இங்கு ஆற்ல் ன்ண டன் உவப் ணதமக்கயதபமயன் உதயர்த்ளடணந்ட ஆற்வக் குயக்கயண.  
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இழதசுகயயஸ்ணபயன் உதயர்த்ளடணந்ட ஆற்ணௗக்கு ஆகமதத்டயல் உள்ந ணடர்கநயன் டவபமகயத 

இந்டயழ சமன்ண. ஆற்ல் ன்ண கூற்ம் குடயத்டமகயத அடமபண, ணஞத்வடழத ளபன் 

ஆற்ல் ன்வடத் டயணபள்ணபர் யன்பணம் குநயல் ளடநயபமக பயநக்குகயமர். 

 கூற்ம் குடயத்டணௗம் வககூடும் ழமற்ணன்   

 ஆற்ல் டவப்ட் பர்க்கு. ( டயணக்குள் 269 ) 

 ழமற்ணன்  = ழமன்யன், டபத்டயன். 

 ஆற்ல் டவப்ட்மர்க்கு = ஆற்ல் வகபப்ட்பர்க்கு. 

 கூற்ம்  =  ணஞம், சமவு  

 குடயத்டணௗம்  =  ளபல்ணௗடணௗம் 

 வககூடும்  =  ணௌடிணம்.  

இந்டயன் : 

இந்டயன் ன்ண ந்ட எண சணதத்டயற்கும் உமயத ளதர் அல்.  இந்டயன் ன்மல் டவபன் 

ன்ண ளமணள். (.கம)  

 கழந்டயன்  -  தமவகநயன் டவபன்.  

 ழந்டயன்  -  ணயடர்கநயன் டவபன்.   

 ழடழபந்டயன்  -  ழடபர்கநயன் டவபன்.   

 மழந்டயன்  -  மமக்கநயன் டவபன்.  

ழப, இந்டயன் ன்மல் டவபன் ன்ண ளமணள்.  ‘அகல் பயசும்ணொநமர் ழகமணமன் இந்டயன்’  

ன்மல் ஆகமதத்டயணௗள்ந ணடர்கநயன் டவபன் ன்ண ளமணள். (“ஆண்பமயன் ணடர் 

பமயன்ண இங்கய பந்ண......, .....  உங்கணக்குச் ளசமல்ணபயட்ழன்” ணத். 28 : 2-8)  ழணணௗம் 

ஆனணமகப் ணொமயந்ண ளகமள்ந மக்ர் ளடய்பமதகம் அபர்கநயன்  ‘ந்டபயத்டமன் தமர்?’ ணேம் 

ணெவக் கமஞமம். 
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பமன் சயப்ணொ : 

‘பமன்’ ன்ண ணவனவதக் குயக்கயன்ண ன்ர்.  ணவன ணட்டும் இணந்டமல் ழமணணம? ம்ளணம் 

ணோடங்கநயல் என்மகயத ‘கமற்ண’ இல்மணல் பமன ணௌடிணணம? ம்ளணம் ணோடங்கணள் என்ண 

குவந்டமணௗம் பமன ணௌடிதமண.  ழப, ‘பமன்’ ன்ண இங்கு, கவுள் பமழ்த்டயற்கு அடுத்ட 

டிதமக பணபடமல் இண கவுழநமடு இவஞந்ட என்வழத குயக்கயன்ண  ஆய்வு 

அடிப்வதயல் பயநக்கும் மக்ர் ளடய்பமதகம் அபர்கள், கவுள் பமழ்த்டயல் இம் ளற்ணள்ந 

இந்ட அடயகமம் மயசுத்ட ஆபயதமகயத கவுவந பமழ்த்ணம் அடயகமம். மயசுத்ட ஆபய இந்ட 

அடயகமத்டயல் உணபகணமக ‘பமன்’ ன்ண சயப்யக்கப்டுகயண ன்வட ‘பமன் ண? ணேம் 

ணெணல் ஆனணமக பயநக்குகயமர். 

பமன் ன்ண ஆள் டன்வணவதக் குயக்குணம? ன்  தம் னமம். கயயஸ்டபத்டயல் டந்வட, 

ஆபய, ணகன் ன் ண்ன்ணம் ண்ழபணட் ஆள் டன்வணழத குயக்கும் ன்ர்.  கயயஸ்டபத்டயல் 

டந்வடவதணம், ணகவணம் பயநக்குகயன் அநவு, ஆபயவத பயநக்க இதம யவவத மம் 

மர்க்கமம்.  ஆபய ன்ண ஆற்ல், அணட்சக்டய, சக்டய க் குயக்கப்டுகயண.     

யற்கம வசப ணணொப்டி இவடக் கூயமல் அப்ன், அம்வண, ணகன் மம்.  வசப ணயல் 

ஆபயதமகயத அணட்சக்டய அம்வணதமக உணபகயத்ணக் கமட்ப்டுகயண.  கயயஸ்டபத்டயல் ஆபய ஆண் 

ன்ழம, ளண் ன்ழம ளகமள்நப்மணல் ஆள்டன்வணணவதபர் ன்ண ணட்டுழண 

ளகமள்நப்டுகயன்ண.   

டந்வடவதணம், ணகவணம் அல்ண கவுவநணம், ரத்டமவணம் நயடமக பயநங்கயக் 

ளகமள்ணகயன் அநவுக்கு, ஆபயவத பயநங்கயக் ளகமள்ணபண கடிழணதமகும்.  ஆபயவத ணௌன்ணமமய, 

யன்ணமமய, ணவன, ணல், ய இபற்ழமடு எப்யட்டு பயநக்கயக்கமட் ணௌற்டுகயன்ண பயபயணதம்.  

“அபர் ணவனவதப் ழமவும், ணோணயதயன் ழணல் ளய்ணம் ணௌன்ணமமய, யன்ணமமயவதப் ழமவும் 

ம்ணயத்டயல் பணபமர்.” (ஏசய, 6 : 3 ) 

“மன் இசுழபணௗக்குப் யவதப் ழமணணப்ழன்.” (ஏசய, 14 : 5 ) 

“ணொல்ணப்ணொண் ளபநயதயன்ழணல் ளய்ணம் ணவனவதப் ழமவும், ணோணயவத வக்கும் ணவப் 

ழமவும் இங்குபமர்.”(சங். 72 : 6 ) 

ழணழ கண்டி, பயபயணதத்டயல் உபவணதமகச் ளசமல்ப்ட்ழடமடு உணபணமகவும் 

பயநக்கப்ட்டுள்நண.  
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“டமகணௌள்நபன் ழணல் டண்ஞரவணம், பண் யத்டயன் ழணல் ஆணகவநணம் ஊற்ணழபன், உன் 

சந்டடயதயன் ழணல் ன் ஆபயவதணம், உன் சந்டமத்டயன் ழணல் ஆசயர்பமடத்வடணம் ஊற்ணழபன். 

  

அடமல், அபர்கள் ணொல்ணன் டுழப ரர்க்கமல்கநயன் ஏத்டயணௗள்ந அமயச்ளசடிகவநப் ழம 

பநணபமர்கள்.” (சம. 44 : 3,4 ) 

ழணழ கண் குயப்யல் உணபகணௌம் ளமணணம் இவஞந்ண பணபவடக் கமஞமம்.  

உணபகணமக ணட்டுழண பயநக்கப்டுகயன் இங்கணம் உண்டு. 

“ரப டண்ஞரர் ஊற்மகயத ன்வ பயட்டுபயட்மர்கள்”. (ழம. 2 : 13 ) 

“அந்மநயழ மபத்வடணம், அணக்வகணம் ரக்க டமவீடயன் குடும்த்டமணக்கும் ணசழணயன் 

குடிகணக்கும் டயக்கப்ட் எண ஊற்ண உண்மதயணக்கும்”. (சகமய. 13 : 1 ) 

“அந்மநயழ ரபடண்ஞரர்கள் ணசழணயணணந்ண ணொப்ட்டு, மடய கயனக்குச் சணௌத்டயத்ணக்கும், 

மடய ழணற்குச் சணௌத்டயத்டயற்கும் ழமய், ணமமயக் கமத்ணக்கும் ழகமவக் கமத்ணக்கும் இணக்கும்”. 

(சகமய. 14 : 8 ) 

“மன் டணம் டண்ஞரவக் குடிப்பழம, ன்ணழண டமகங்ளகமள்நமன்; மன் அபணேக்கு அநயக்கும் 

அநயக்கும் டண்ஞரழம அபன் ணௌடிபயல்ம பமழ்பவத அபணேக்குள் ளமங்கயளதணம் ஊற்மகும்.” 

(அண. 4 : 14 ) 

“தமழணேம் டமகணமதயணந்டமல் ன்யம் பட்டும்; ன்யல் பயசுபமசங்ளகமள்பன் குடிக்கட்டும்; 

ணவணெல் கூணபணழமல், அபணேவத உள்நத்டயணணந்ண உதயணள்ந ரர் ஆமய்ப் 

ளணக்ளகடுத்ண ஏடும் ன்மர்.  

டம்ணயல் பயசுபமசங்ளகமள்ழபமர் ளப்ழமகும் ஆபயதமபவக் குயத்ண அபர் இவ்பமண 

ளசமன்மர்.” (அண. 7 : 37-39 ) 

ழணழ கண் குயப்ணொகநயணணந்ண ஆபயவத பயநக்குபடற்கு உபவணதமகழபம அல்ண 

உணபகணமகழபம ரர், ணவன, ய, ஊற்ண, டய இவப பயபயணதம் ணௌணபணம் தன்டுத்டப் 

ட்டிணப்வட அயதமம். 
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ரத்டமர் :  

‘ரத்டமர்’ ன்ண ணபயவதக் குயக்கயன்ண ன்ர்.  ஆமல், ணபபயதணல் ணபயவதக் 

குயக்கும் ந்ட இத்டயணௗம் பள்ணபர் “ந்டபயத்டமன்” ன் ளசமல்வப் தன்டுத்டபயல்வ 

ன்ண ழமக்கத்டக்கண. பள்ணபர் கமத்டயற்குப் யன்ணம் ணபயவதக் குயப்டற்கு, தமணம் 

“ந்டபயத்டமன்” ன் ளசமல்வப் தன்டுத்டயதடமக இக்கயத பமற்யல் ங்குழண 

ளடமயதபயல்வ. 

‘ரத்டமர்’ ன்ண அணபக் கவுள் பயண்வஞ ரத்ண, உணபத்டயல் ணண்ஞயற்கு பந்ட இழதசு 

கயயஸ்ணவபழத குயக்கயண. “ளமய்டரர் எணக்க ளய” ன்ண பள்ணபமயன் ணடம் அல்ண 

சணதத்வடக் குயக்கும் ன்மர் மக்ர் ணௌ. ழகமபயந்டசமணய.  அபணவத கணத்ணக்கயஞங்க, ளமய் 

ணணந்ட இவ்வுகத்டயல் ளமய்வத ரக்கய, ளமய்டரர்ந்ட எணக்க ளயவதக் கமட்டுபடற்கமகழப, 

ளமய்டரர் எணக்க ளயவத யவ யணத்ணபடற்கமகழப, அணபக் கவுள் உணபத்வட ற்மர்.  

ரத்ட ஏர் கவுநமமர்.   

‘ளமய்டரர் எணக்க ளய’தயல் சயப்யம் ளற்ண யற்ண ‘எணக்கம்’. “எணக்கம்” ன் ளசமல்மல் 

பள்ணபர் ணௌடல் ண்ன்ண அடயகமங்கவநணம் இவஞக்கயன்மர். ளமய்டரர்  எணக்க ளயக்குமயதபர் 

கவுள்.  

“ளமயபமதயல் ந்டபயத்டமன் ளமய்டரர் எணக்க     

ளயயன்மர் ரடுபமழ் பமர்.” (டயணக்குள் 6) 

உதயமயணேம் ஏம்ப்டும் எணக்கத்டயல் யவயற்டற்கு தமர் தமணக்கும் ணவஞணொமயபண பமன் 

(மயசுத்ட ஆபய) 

“ரர் இன்ண அவணதமண உளகயன் தமர்தமர்க்கும்     

பமன் இன்ண அவணதமண எணக்கு.” (டயணக்குள் 20 ) 

எணக்கத்டயல் ணற்பர்கள் யவயற்கும் ளமணட்டு ணற் வ்வுதயணக்கும் ளசந்டண்வண ணோண்டு 

எணகயக் கமட்டிதபர் எணக்கத்ண ரத்டமர். (இழதசு கயயஸ்ண) 

“எணக்கத்ண ரத்டமர் ளணவண பயணப்த்ண 

ழபண்டும் ணேபல் ணஞயவு.” (டயணக்குள் 21 ) 
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ஆகழப கவுள், பமன், ரத்டமர் பனய உகத்டயல் எணக்கம் யவயற்கயன்ண. இக்கணத்ணகவந 

ணணுக்கணமக அயந்ண ளகமள்ந மக்ர் ளடய்பமதகம் அபர்கநயன் ‘ரத்டமர் தமர்?’ ணேம் ணெவக் 

கமஞமம். 

மதயம் யற்ழசர்க்வக அன்ண 

டம் ணெணல் யற்கமத்டயல் ணற்பர் வடணம் ழசர்க்கழபம, குவக்கழபம கூமடடிக்கு பள்ணபர் 

எண ணோட்வப் ழமட்டுள்நமர்.  ப்டி?  ணௌணவணவதக் குயக்கும் கயயஸ்டப ண் 7. இண 

யவபம ண் ப்டும். ழப இந்ட ண்வஞப் தன்டுத்டயக் குவநப் ணோட்டிணள்நமர்.   

அத்ணப்மல் 34 அடயகமங்கள்  3 + 4 = 7  ளணமத்டக் குள் 340    3 + 4 + 0  = 7  

ளமணட்மல் 70 அடயகமங்கள் 7 + 0    = 7  ளணமத்டக் குள் 700    7 + 0 + 0  = 7  

இன்த்ணப்மல் 25 அடயகமங்கள்  2 +5  = 7  ளணமத்டக் குள் 250   2 + 5 + 0  = 7  

ளணமத்ட அடயகமங்கள் 133    1 + 3 + 3 = 7  ளணமத்டக் குள் 1330   1+3+3+0  = 7  

அடயகமங்கள் 

மதயம்       4 

அத்ணப்மல்      34 

ளமணட்மல்      70  

இன்த்ணப்மல்     25 

         133 

ழப, மதயம் யற்ழசர்க்வக அன்ண.  ஆகழப யவவு ண் னமல் டயணக்குவநச் சயவடதமண 

கட்டிவபத்ணள்நமர்.  குள் ணௌணபணம் ண ன் யவவு ண் அவணபடமல் மதயம் 

யற்ழசர்க்வக அன்ண ன்ண ளடநயவு.  

சமன்ழமர் 



ணௌடல் டயப்ணொ: ஆகஸ்டு.2004 

இவஞதத்டநம்: www.tamilarsamayam.com 

‘கயயஸ்டபன்’ ன்ண கயழக்கச் ளசமல்.  இழதசுகயயஸ்ண டன் கமத்டயல் சரர்கள், சயழகயடர், 

சழகமடர் ன்ண டம்வணப் யன்ற்யதபர்கவந அவனத்டமர்.  ணதமகய, உதயர்த்ட இழதசு, 

அபர்கவந, ‘சமட்சய’ ன்ணம் அவனத்டமர். ‘சமன்ழமர்’,  ‘சமன்மர்’ ன்ணேம் டணயழ்ச் ளசமற்கள், 

சணஸ்கயணடத்டயல் ‘சமட்சய’ ப்டுகயண. (அப். 1: 8) 

சமல்ணொ உவதபன் சமன்ழமன். சமல்ணொ = யவவு; மயசுத்டமபயதயன் யவவு உவதபன் 

சமன்ழமன்.  இபன்டமன் உண்வணக் கயயஸ்டபன். சங்க இக்கயதத்டயணௗம் இச்ளசமல் 

கமஞப்டுகயன்ண. ல்ம ற்குஞங்கநமணௗம் யவதப் ளற்பர் சமன்ழமர்.  ளடநயபம 

ளகமள்வகதயன் அடிப்வதயல் பணபணடமம் ற்குஞங்கள்.   பயநக்கணமக இவடக் குயத்ண அயத 

மக்ர் ளடய்பமதகம் அபர்கநயன் ‘சமன்ழமர் தமர்?’ ணேம் ணெல் உடவும். 

ணொமணைண : 

“ஆன்பயந்டங்கயத ளகமள்வகச் சமன்ழமர்” ன்ணேம் ளடமர் சங்க இக்கயதத்டயல் என்மகயத 

ணொமணைற்யல் பணகயன்ண. இடற்கு, ளகமள்வகச் சமன்ழமர் அடமபண ளகமள்வக உவத 

சமன்ழமர் ன்ண ளமணள். 

 ஆன்ண = சயப்ணொற்ண,  

 அபயந்ண = ணதமகய  

 அங்கயத ளகமள்வக = இக்ளகமள்வகடமன் சமல்ணொவதபர்கநயன் - சமன்ழமர்கநயன் 

ளகமள்வக ஆகும். 

இத்டவகத சமன்ழமர்கநயன் குஞன்கள் ந்ண ஆகும்.  அவப  

   அன்ணொ,  

   மண்,  

   எப்ணொவு,  

   கண்ழஞமட்ம்,  

   பமய்வண ன்பமகும்.  

1. அன்ணொ - அன்ணொவவண  
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கவுள் ணயடயம் அன்ணொ கூர்ந்டமர்.  அன்யன் யணயத்டம் டன்வழத ணதமகக் ளகமடுத்டமர். 

ணயடன் கவுநயணௌம், ணற்பர்கநயணௌம் அன்ணொ கூ ழபண்டும்.   

டயணக்குநயன் 8ஆபண அடயகமம் அன்ணொவவண ஆகும். 

2. மண் - மணுவவண  

மபங்கள் உஞர்த்டப்ட்வுன் / டப்ணொ ளசய்ணபயட்மல், அவட யதமதப்டுத்டமணல், ளணய்தமய் 

ணம் பணந்ணடல் மணுவவண ஆகும்.  

 மண் = ளபட்கம், 

 மண் உவவண = டபணளசய்டடற்கு பணந்ணடல் ஆகும்.  

டயணக்குநயன் 102 ஆபண அடயகமம் மண் உவவண ஆகும்.  

3. எப்ணொவு : 

மம் ளசய்ட டபணகணக்கு பணந்டயதயன், ணக்கும் கவுணக்கும் இணந்ட இவளபநய அகன்ண, 

கவுழநமடும் ணயடழமடும் எப்ணொபமகுடல் ழபண்டும்.  இண எப்ணொபயடல் ஆகும்.    

இண டயணக்குநயன் 22ஆபண அடயகமம் ஆகும்.  

 ஊணஞய ரர்யவந் டற்ழ, உகபமம்   

 ழய பமநன் டயண.   ( டயணக்குள் 215 )  

ஊணஞய, டண்ஞரவத் டமன் வபத்ணக்ளகமள்ணம்; மம்டமன் ளசன்ண டுத்ணக் ளகமள்ந ழபண்டும். 

 தன்ணம் உள்ணர்ப் ணத்டற்மல் ளசல்பம்   

 தன்உவ தமன்கண் டின்.  

     ( டயணக்குள் 216 )  

னம் ணத்ணபயட்மல், ணம் அவடத் டமழ வபத்ணக் ளகமள்நமணல் கரழன ழமட்டுபயடும்.  மம் 

டுத்ணக் ளகமள்நமம்.  
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 ணணந்டமகயத் டப்ம ணக்கற்மல் ளசல்பம்   

 ளணந்டவக தமன்கண் டின்.  

     ( டயணக்குள் 217  )  

இபற்வப் ழமல் எப்ணொவு ளசய்டபன் டமழ ளசன்ண ணற்பர்கள் ணன்த்வடத் டரர்த்ண வபக்க 

ணௌதல்பமன். எப்ணொபயடல் ன்ண இவ்பமண கவுழநமடும், ய ணயடர்கழநமடும் என்ண 

ழசணடல் ஆகும். 

இண டயணக்குநயன் 22ஆபண அடயகமம். 

4. கண்ழஞமட்ம் :  

அடுத்டபவ, டபண ளசய்டபவ ணன்யப்ணடமன் கண்ழஞமட்ம் ஆகும்.  

இண குநயன் 58ஆபண அடயகமம்.  

 ளதக்கண்டும் ஞ்சுண் வணபர் தத்டக்க   

 மகமயகம் ழபண்டு பர். ( டயணக்குள் 580 ) 

ஞ்சயவ உண்மல் உல் டமன் அனயணம்; ஆன்ணம அனயதமண.  உல் கூ அபணக்குச் 

சயத்டணமமல்டமன்  அனயணம்... டவதயணௗள்ந ணதயளல்மம் ண்ஞப்ட்டிணக்கயண.      

உள்நத்வடத் டயணத்ணடல் ‘ணன்யப்ணொ’ ஆகும்.  

5. பமய்வண : 

பமய்வண ன்ண ளமய் ளசமல்மணல் இணப்ண ணட்டும் அல்.  பமதயமல் ளணய்வத அயபயப்ண 

பமய்வண. 

 பமய்வண ப்டுபண தமளடயன் தமளடமன்ணம்    டரவண இமட ளசமல்.

 ( டயணக்குள் 291 ) 

 தமளணய்தமக் கண்பற்ணள் இல்வ வத்ளடமன்ணம்  பமய்வணதயன் ல் 

ய. ( டயணக்குள் 300 ) 
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யசங்கயக்கயபன் இல்மபயட்மல் ப்டிக் ழகள்பயப் டுபமன்?  ற்ளசய்டயப்ஞய.  இணடமன் 

பமய்வண. (ழமணர் 10: 13-15) 

பமய்வண டயணக்குநயன் 30 ஆபண அடயகமம்.  

ழப, அன்ணொ, மண், எப்ணொவு, கண்ழஞமட்ம், பமய்வண ன் இந்ட ந்ணம் 

ணரட்கப்ட்பர்கநயன் குஞன்கள் ஆகும்.  

ஜமஸ்மம் - டயணணௌணக்கு : 

ஜமஸ்மம் ற்ய பள்ணபர் குயப்யடுகயன்மம? 

 ணத்டண ணமசமக ணமண்மர் ரமடி   

 ணவந்ளடமணகும் ணமந்டர் ர். 

     ( டயணக்குள் 278 ) 

ணத்டண ணமசமக    = ணத்டயழ ல்மக் குற்ணௌம் உவதபமக.  

ணமண்மர் ரமடி    = ணமண்ணொவதபர்கள் ளதமல் குநயத்ண.   

ணவந்ளடமணகும் ணமந்டர் ர்  =  டயணச்சவதயல் ல்பர் ழமல் ணவந்ண பமணம் 

      ணக்கள் ர் இணக்கயமர்கள். 

னயணமண்மர்     = எப்ற் ணமண்ணொவதபர்கநமகயத யடம, மயசுத்ட 

      ஆபய, குணமன் 

ணத்டயழ குற்ம் உவதபமய் இணந்ணம், ணமண்ணொ உவதபர்கநமகயத யடம, மயசுத்ட ஆபய, 

குணமன் ஆகயழதமர் மணத்டயல் ரமடி, அடமபண,  ஜமஸ்மம் ளற்ண ணவந்ண பமழ்பர் ர். 

யபய சுனற்சயக் ளகமள்வக ? 

கவுள் ழகமட்மட்வ ணட்டுழண உவத ணௌற்கமச் சமன்ழமர் ணடயத ணெல்கநயல் “யப்ணொ” ன் 

ளசமல் பணம் இங்கநயளல்மம் யபய சுனற்சயப் ளமணள் கமஞ ணௌற்ட்டுள்நர்.  டயணக்குணம் 

இடற்கு பயடயபயக்கு அல்.  
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பள்ணபர் யபயசுனற்சயக் ளகமள்வக உவதபர் க் கணடயழத உவ ணடயச் ளசன்ணள்நர்.  

இடற்கு ஆடமணமக அபர்கள் ளகமள்ணம் ளசமற்கள் : 

 1. ணவண  

 2. ணயப்ணொ  

 3. யப்ணக்கல்  

 4. யபயப்ளணங்கல்  

 5. ஊழ்  

ஆகயதபமகும்.  

ணவண :  

ணவண - “வண” பயகுடயவதக் குயக்கும். ண , வண = ணவண, ணவண ன்மல் ணகயன் யவகள் 

 எணவணக்கண் டமன்கற் கல்பய எணபற்கு   

 ணவணணம் ணமப்ணொ வத்ண.  ( டயணக்குள் 398 ) 

எணவணதயல் டமன் கற் கல்பய = எண யவதயல் - ணமஞபமதயணக்வகதயல் டமன் கற் கல்பய 

எணபற்கு ணவணணம்  = இய னப்ழமகயன்,ணகயன்  யவகநயணௗம். 

ணமப்ணொ உவத்ண   =  மணகமப்ணொ உவதண ஆகும்.  

இவ்பமண இல்மணல், எண யப்யல் எணபன் கற் கல்பய, அபணேக்கு ண யப்ணொகநயணௗம் 

மணகமப்ணொ ளகமடுக்கும் ன்மல் அயபயற்குப் ளமணந்ணணம? ணகயன்  யவகநயணௗம் 

மணகமப்ணொ ளகமடுக்கும் ன்ண அயபயற்கு ற்ணொவதண.   

ணயப்ணொ :  

ணயப்ணொ ன்ண ணயப்ணொகவநக் குயக்கமணல், இபன் ண்ம் னப்ழமகயன் யப்ணொகநம  

டவணௌவகவநக் குயக்கும்.  
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(.கம) ணஜமதயண    = ணகயன் ஜமதயண,  

ணயப்ணொ    =  ணகயன்  டவணௌவ, 

ணயப்ணொம் டரதவப  டரண்ம.. =  டவணௌவவதக் குயக்கும். 

ணயப்ணொம்     =  ணகயன் / பப்ழமகயன் டவணௌவகநயணௗம் 

      டரதவப டரண்மண.  

 ணயப்ணொம் டரதவப டரண்ம னய யங்கமப்   

 ண்ணொவ ணக்கட் ளயன். ( டயணக்குள் 62 ) 

 ணவண ணயப்ணொம் உள்ணபர் டங்கண்   

 பயணணம் ணவத்டபர் ட்ணொ.    ( டயணக்குள் 107 ) 

ணவண = டன்ணேவத பமழ்மநயழழத ணகயன்  யவகள், ணயப்ணொ : டன்ணேவத 

பனயத்ழடமன்ல்கள் (அ) ம்வ, டவணௌவ  

 ணற்ணம் ளடமர்ப்மடு பன்ளகமல் யப்ணக்கல் 

 உற்மர்க்கு உம்ணொம் ணயவக.. ( டயணக்குள் 345 )     

யபயச் சுனற்சயக் ளகமள்வகவத ற்ணக் ளகமள்நமடபர்கணம் யப்ணொ, டவணௌவ, 

டவணௌவதமகத் ளடமர்ந்ண பந்ண ளகமண்டிணக்கயண ன்ண ற்ணக் ளகமள்பர்.  

ணயப்ணொ - டவணௌவ :       

 உதயர்  உல்கநயல் டவணௌவ டவணௌவதமகப் டிப்டிதமகத் ழடமன்ணம்  யப்ணொ - 

ன்ணம்  

யபயப் ளணங்கல் : 

 உதயர்  உல்கநயல் டவணௌவ டவணௌவதமகத் ழடமன்ணம் யபயதமகயத கல் - 

ன்ணம்  
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யப்ணக்கல் : 

டவணௌவதயல், டக்கு அடுத்டடிதமகப் யக்கப் ழமகும் யள்வநகநமகயத யப்வ அணத்டல்.  

அடமபண ணபம் ழணற்ளகமள்ணடல் - ன்ணம்  

 ற்ற் கண்ழஞ யப்ணக்கும் ணற்ண   

 யவதமவண கமஞப் டும்.    ( டயணக்குள் 349 ) 

உல் ற்ணடல் ரங்கும்ளமணழட.  யப்ணொ ணண்டிக்கப்டும்.  உகத்டயன் யவதமவணணம் 

பயநங்கும் ன்ணம் சமயதம ளமணள்கநமகும். இவடக் குயத்ண ழணணௗம் அயத மக்ர் 

ளடய்பமதகம் அபர்கநயன் ‘ணயப்ணொ?’ ணேம் ணெல் உடவும். 

ஊழ் : 

டயணக்குநயல் ‘ஊழ்’ ன்ண எண டய அடயகமம் (38) உண்டு.  இடற்குத் டவபயடய ன்ண ளமணள் 

ளகமடுக்கயன்ர்.  ஆமல் அண டபண.  

ஊழ் ன்மல் ணௌவதமக பணபண ஆகும்.  டவ ணத்ண, ளசன் யபய ன்ளடல்மம் டபண. 

கவுநயன் டயட்த்வடத்டமன் பள்ணபர் ஊழ் ன்ண ளசமல்கயமர். இடற்கு ஆடமம் ன்? 

 பகுத்டமன் பகுத்ட பவகதல்மல் ழகமடி  

 ளடமகுத்டமர்க்கும் ணய்த்டல் அமயண.  

     ( டயணக்குள் 377 ) 

 பகுத்டமன்  -  கவுள்.  

 பகுத்ட பவக  -  டயட்ம் 

 அல்மல்   -  இல்மணல் 

 ளடமகுத்டல்  -  ழசர்த்டழம   

 ணய்த்டல்  -  அணேபயத்டழம 
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 அமயண   -  ணௌடிதமண. ணக்கம 12: 16-21. 

ஊழ் = ணௌவதமக பணடல் 

 ஊழ் ன்ண கவுநயன் டயட்ம் (Will of God) ஆகும்.  

 ஊனயற் ளணபண தமவுந ணற்ளமன்ண   

 சூனயணேந் டமன்ணௌந் ணணம்.     ( டயணக்குள் 380 ) 

மம் ன் டயட்ம் வபத்டயணந்டமணௗம், இணடயதயல் இவபயன் டயட்ழண யவழபணம்.  

 ஊவனணம் உப்க்கம் கமண்ர் உவபயன்யத்  

 டமனமண உஜற்ண பர். ( டயணக்குள் 620 ) 

கவுநயன் டயட்ம் ன்ண ளசமன்மல் அவட ணமற் ணௌடிணணம? ணௌடிணம். ஆமல் ணமற்ச் ளசமல்ண 

அபவழத ழகட்க ழபண்டும். (ணத்ழடண 7:7) ழசக்கயதம மம டன் பமழ்மநயல் 15 ஆண்டுகள் 

கூட்டிப் ளற்ணக் ளகமண்மர். ( மம 20: 1-6) 

‘ஊழ்’  ன்ண இந்ட அண்த்டயன் பயடய (Law of Universe) ஆகும். ழப, ‘ஊழ்’ ன்மல் 

ணௌவவண ன்ண டமன்   இங்கு சமயதம ளமணள் ஆகும். கவுள் ளகமள்வகதற்   யபய 

சுனற்சயக் ளகமள்வகதயல், ன பயவதமகயத ஊவன தமமணௗம் ணமற்ழப இதமண.  

  “ஊழ்பயவ உணத்ண பந்ண ஊட்டும்”  

   ஊழ்பயவத் டன்தவத் டந்ழட டரணம். 

ஆமல், பள்ணபர் கமட்டும் ஊழ், இவபன் உவக இதக்கும் ணௌவவதத் ளடமயபயப்ழடதன்யப் 

னபயவவத அடிப்வதமகக் ளகமண் யபயச் சுனற்சயக் ளகமள்வக ணவதண அன்ண. மக்ர் 

ளடய்பமதகம் அபர்கநயன் ‘ணயப்ணொ’ ணேம் ணெல், இக்கணத்ணகவந ழணணௗம் ணொமயந்ண ளகமள்ந 

உடவும். 
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ணொமல் ணணத்டல் : 

டயணக்குநயல் ணொமல் ணணத்டல் ளகமள்வக இம் ளற்ணள்நண. இக்ளகமள்வக கயயஸ்டபத்டயல் 

ஆனணமக இணக்கயன் யவவத ஆமய்ச்சய அடிப்வதயல், மக்ர் ணௌ. ளடய்பமதகம் அபர்கள் 

ணடயத  

‘வயள் கூணம் வசப உஞபயன் பமண’  

ணேம் ணெணல் கமஞமம். 

இணபவ மம் மர்த்ட கணத்ணகநயன் சுணக்கம்.  

1. டயணபள்ணபமயன் கமம் கய.ணௌ.32 அல்.  கயயஸ்ணபயற்குப் யற்ட் ணெற்மண்டுகநயன் 

ளடமக்கக் கமம் ஆகும்.  அடமபண க்குவத கய.ய. இண்மம் ணெற்மண்வ 

எட்டிதண ஆகும்.  

2. சங்க கமத்வடச் ழசர்ந்ட ணெல் அல் டயணக்குள்.  சங்கம் ணணபயத கமத்வடச் ழசர்ந்டண 

ஆகும். 

3. டயணக்குநயன் மதயம் இவச் ழசர்க்வக அல்; ணெழமடு இவஞந்ட என்ழ ஆகும்.  

4. பமன் சயப்ணொ ன்ண ணவனதயன் சயப்ணொ அல்; மயசுத்ட ஆபயதமபமயன் சயப்ழ ஆகும்.  

5. ரத்டமர் ளணவண ன்ண ணபயகநயன் ளணவணவதக் குயக்கமணல், பமணேகம் பயட்டு, 

ணந்ண ணோணயக்கு பந்ட இவபவழத குயக்கும். 

6. கயயத்டபத்டயன் ண்ளபமண கவுட்ழகமட்மட்டின் ழகமஞத்டயல் மர்த்டமல் டமன் மதயத்டயன் 

ளமணள் பயநங்கும். 

7. கவுள் - பமன் - ரத்டமர்  ண்ளபமண கவுவந பள்ணபர் ‘இதல்ணொவத ண்பர்’ ன்ண 

குயப்யடுகயன்மர். 

8. ‘இவபன்’ ன்ண அசவக் குயக்கும் ளசமல்வ, ணௌடன் ணௌடல் கவுவநக் குயக்கப் 

தன்டுத்டயதபர் பள்ணபழ. 

9. ‘சமன்ழமர்’ ன் ளசமல் கயயஸ்ணபயன் அடிதபர் கவநக் குயக்கும். 

10. டயணச்சவ, டயணணௌணக்கு, உதயர்த்ளடணடல் ற்ய டயணக்குள் பயநக்குகயன்ண. 

11. ணவண, ணயப்ணொ, யப்ணக்கல், யபயப் ளணங்கல், ஊழ் இபற்யற்கு பள்ணபர் 

ழமக்கயழழத ளமணள் ளகமள்ந ழபண்டுழண டபய, யபய சுனற்சயக் ழகமட்மட்டின் 

அடிப்வதயல் ளமணள் ளகமள்நக் கூமண. 

12. ழணற்கண் குனப்ம் கமஞப்டுபடற்குக் கமஞம் உவதமசயமயதர்கநயன் கமம் 

டயணபள்ணபமயன் கமத்டயற்கு, சுணமர் 1000 ஆண்டுகள் யற்ட்ண ன்டமல் ஆகும். 
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ழப, உவதமசயமயதர்கள் டங்கள் கமத்டயல் யபயபந்ட கணத்டயன் அடிப்வதயழழத 

பள்ணபமயன் சயந்டவவத அயத ணௌற்ட்ணடமன் குனப்த்டயற்குக் கமஞம். 

13. சணஞ, ளௌத்ட சணதங்கணக்கு ணௌற்யணௗம் ணமண ட்ண பள்ணபமயன் கணத்ணகநமகும். 

14. ணொமல் ணணத்டல், ளகமல்மவண ன்ண ழமப்யதக் கயயஸ்டபத்டயற்கு ணௌண்ட்டமகக் 

கமஞப்ட்மணௗம் ழபடமகணக் கயயஸ்டபத்டயற்கு ளமணந்டயதண ஆகும். 

15. டயணக்குள் எண சணத பமற்வழதம, சணதம் ழடமன்ணபடற்குக் கமஞணம ஏர் இ 

பமற்வழதம கூணம் ழமக்கத்ணன் ணந்ட ணெல் அல்மணல் கயயஸ்டப அளயதயதல் 

ணெமக இணக்கயன்ண. 

ழப, டயணக்குநமண ழமப்யதக் கயயஸ்டப ணெமக அல்மணல், ழடமணம பனயத் 

டயமபயக் கயயஸ்டப ணெமக பயநங்குகயன்ண. 

16. ழடமணம பனய டணயழ்க் கயயஸ்டபத்டயன் னவணதம சயன்ம் 

ழடமணம பனய டயமபயக் கயயஸ்டபத்வடக் குயத்ண பயநக்குபடமக இந்ணெல் இணப்டமல் ழடமணம                  

பனய டயமபயக் கயயஸ்டபத்டயன் னவணதம சயன்ணம டயணரண குயத்ண                             

மக்ர் ணௌ. ளடய்பமதகம் அபர்கள் ணடயத 

“சமயதம சயன்ம் ண? 

டயணரம? சயணௗவபதம?” 

ணேம் ணெணல் ழடமணம பனய டயமபயக் கயயஸ்டபச் சயன்ணம டயணரண குயத்ட                    

குடயகள் ணட்டும் இங்ழக ளகமடுக்கப்ட்டுள்ந. ணௌணவணதமகத் ளடமயந்ண ளகமள்ந பயணம்ணொழபமர்              

அந்ணெவப் டித்ணப் ணொமயந்ண ளகமள்நமம்.  

ழடமணம பனய டணயழ்க் கயயஸ்டபத்டயல் னவணதம சயன்ம் 

ளமணபமக, கயயஸ்டபத்டயற்குமயத சயன்ணமக “சயணௗவப” கணடப்டுகயண.  கமன்ஸ்ன்வன் 

கமம் பவ கயயஸ்டபத்வடக் குயக்க சயணௗவப அவதமநம் தன்டுத்டப்பயல்வ.  ழமணப் 

ழசமகயத கமன்ஸ்ன்வன் கய.ய. மன்கமம் ணெற்மண்டில் சயணௗவபக்குச் சயப்ணொக் 

ளகமடுத்டமர்.  அடற்குப் யன்ழ கமன்ஸ்ன்வவச் ழசர்ந்ட கயயஸ்டபர்கள் சயணௗவபக்குச் 

சயப்ணொ ளகமடுத்டமர்கள்.  
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சயணௗவப “இழதசுகயயஸ்ண ளகமவ ளசய்தப்ட்மர்” ன்வடக் குயக்கும் அவதமநம். 

சயணௗவபதயல் இழதசு கயயஸ்ண ணட்டும் ளகமவ ளசய்தப்பயல்வ.  ழமணர்கநயன் ஆட்சயக் 

கமத்டயல் ணஞ டண்வவத யவழபற்ப் தன்ட் கணபயகநயல் சயணௗவபணம் என்ண. 

அடமல் ழமணர்கநமல் மநணமபர்கள் சயணௗவபதயல் அடித்ணக் ளகமல்ப்ட்மர்கள்.  

சயணௗவப இழதசு கயயஸ்ண உதயர்த்ளடணந்டவடக் குயக்கும் அவதமநம் ஆகமண.  வ்பமண யல் 

சயணௗவபதயல்  இழதசு கயயஸ்ண உதயர்த்ண னபயல்வ. இழதசு கயயஸ்ண உதயர்த்ண ணந்டவடக் 

குயக்கும் அவதமநம் ளபணவணதம கல்வ.  

ஆகழப, இழதசு கயயஸ்ண இந்ண உதயர் ளற்மர் ன்வட, சயணௗவப அவதமநம் குயக்க 

இதமண.  

ழமணர்கள் பனயபந்ட ழமப்யதக் கயயஸ்டபத்டயல் கய.ய. மன்கமம் ணெற்மண்டு பவ சயணௗவப 

சயப்யக்கப்ம-பயட்மணௗம் கயயஸ்டபத்டயல் “டயணரற்ணத் டயணமள்” ன்ண எண மள் 

சயப்யக்கப்டுபண ஆழ்ந்ண சயந்டயத்ணப் மர்க்க ழபண்டித என்ண. ழடமணம பனய டயமபயக் 

கயயஸ்டபத்டயல் டயணரண சயப்யம் ளற்யணப்ண குயப்யற்குமயதண.  பனயமடுகநயல் டயணரண 

ளற் இத்வட ழமக்கும்ழமணடமன் அடன் பமற்ணச் சயப்வ அயத ணௌடிணம்.  

டயணரற்ணத் டயணமள் : 

“டயணரற்ணத் டயணமள்” ன்ண சயப்யக்கப்டுபண சமம்ல் ணொடன்கயனவண.  கயயஸ்டபத் 

டயணமள்கநயல் சமம்ல் ணொடன்கயனவண எண ணௌக்கயதணம மள் ஆகும். இழதசு கயயஸ்ணபயன் மடு, 

ணஞம், உதயர்த்ளடணடல் இபற்வ யவவு கூர்ந்ண அடற்ளக ழமன்ணொ ழணற்ளகமள்ணம் 

டசுகமத்டயன் ளடமக்க மள் டயணரற்ணத் டயணமள் அல்ண சமம்ல் ணொடன்கயனவண ஆகும்.  

ரண; டயணரண 

“ரண ணோத்ட ளணப்ணொ” ன்டயணௗள்ந “ரண” சமம்வக் குயக்கயண. பனயமட்டில் “ரண” 

சயப்யக்கப்டும்ளமணண ‘டயண’ ன் அவளணமனயவதப் ளற்ண அண “டயணரண” ஆகயண.  ஆகழப 

சமடமஞ சமம்ல், பனயமட்ழமடு ளடமர்ணொடுத்டப் டும்ளமணண அண “டயணரண” ஆகயண. 

டயணரற்ணத்டயணமள் அன்ண கயயஸ்டபர்கள் டங்கள் ளற்யதயல் டயணரண ணோசயக் ளகமள்ணம் பனக்கம் 

ழமணன் கத்ழடமணக்கக் கயயஸ்டபப் யமயவு ணக்கநயவழத இன்ணம் வணௌவதயல் இணக்கயண.  

ணக்கத்வட ளபநயப்டுத்ணம் அவதமநம் : 
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இழதசு கயயஸ்ணபயன் மடு, ணஞம், இபற்வத் டயதமம் ளசய்ணம் கமணமக டயணச்சவ 

அட்பவஞதயல் 40 மட்கள் எணக்கப்டுகயன்.  இவடத் “டசுகமம்” ன்ண குயப்யடுபர்.      

டசுகமத்டயன் ளடமக்க மள் “டயணரற்ணத் டயணமள்”  குயக்கப்ட்டு, அன்ண ளற்யதயல் 

சமம்ல் ணோசப்டுகயன்ண.  ணக்கத்வட ளபநயப்டுத்ணம் அவதமநணமகச் சமம்ல் 

ணோசயக்ளகமள்பவடணம், சமம்ணல் உட்கமணபவடணம், வனத ற்மடு கூணகயண. ( சமணௌ. 13: 

19, ஸ்டர். 4: 3, ழதமணொ. 2: 8.)  

ணந்டயணம்ணொடணன் அவதமநம்  

ணந்டயணம்ணொடவ ளபநயப்டுத்ணம் அவதமநணமக, சமம்ணல் உட்கமணபவடணம் சமம்வப் 

ணோசயக்ளகமள்ணபவடணம் ற்யத குயப்ணொகவந மம் வனத ற்மட்டிணௗம், ணொடயத ற்மட்டிணௗம் 

மர்க்கயன்ழமம். (ழதமம 3: 6, ணத்ழடண 11: 21, ணௗக்கம 10: 13)  

மபம் ரக்கும் சமம்ல் அல்ண டயணரண : 

மபம் ரக்கும் மயகமப் ளமணநமக இத்டணௌம் சமம்ணௗம் பயநங்குபவடப் ணொடயத ற்மடு 

கூணகயன்ண.  “ளபள்நமட்டுக் கமக்கள், கமவநகள், இபற்யன் இத்டணௌம் கமமயதயன் சமம்ணௗம் 

டரட்டுப்ட்பர்கள் ணரண ளடநயக்கப் டும்ழமண, சங்கு ணௌவப்டி அபர்கள் ணய்வண 

ளணகயமர்கள்” ( யழதர் 9: 13 )  

டயணரண டதமமயக்கும் ணௌவ : 

மபம் ரக்கும் சமம்ல், அல்ண டயணரண டதமமயக்கும் ணௌவ வனத ற்மட்டிணௗள்ந 

ண்ஞமகணம் 19ஆம் அடயகமத்டயல் பயமயபமகக் கூப்ட்டுள்நண. அடன் சுணக்கம் பச 

ண்கணன் கரழன ளகமடுக்கப்டுகயண.  

2ஆம் பசம்  - ணடற் ளசங்கயமமய என்ண 

3ஆம் பசம் - மவநதத்டயற்குப் ணொம்ழ டுத்ணச் ளசல்ப்ட்டு அடிக்கப்டும். 

5ஆம் பசம் - அடன் ழடமல், டவச, இத்டம் ஆகயதவப சமஞயணன் சுட்ளமயக்கப்டும். 

9ஆம் பசம்  - கயமமயதயன் சமம்ல் கூட்ப்ட்டு அண மவநதத்ணக்கு ளபநயழத எண 

ணய்வணதம இத்டயல் ளகமட்டி வபக்கப்டும்.  அண மபயபர்த்டயக்கமகப் தன்டும்.  
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இத்டணௌம் சமம்ணௗம் : 

இத்டணௌம் சமம்ணௗம் டரட்டுப்ட்பர்கள் ணரண ளடநயக்கப்டும் ளமணண அபர்கள் ணய்வண 

ளணகயமர்கள் ன்ண கூப்ட்டுள்நண. (ய. 9: 13).  

ஆழம, ணமழம ளகமல்ப்ட்வுன் இத்டம் கயவத்டண. இத்டத்வடச் ழசணயத்ண வபத்ண, 

ழபண்டித ழங்கநயல் தன்டுத்டபயல்வ.  ஆமல் சமம்ல் ழசணயத்ண வபக்கப்ட்டு, 

ழபண்டித ழங்கநயல் தன்டுத்டப்ட்ண.  கயமமய மயக்கப்டும் ளமணண, அடன் இத்டணௌம் 

சமஞணௌம் ழசர்த்ண மயக்கப்ட்டு, அபற்யன் தமகச் சமம்ல் கயவத்டண. அடமல் சமம்ணல் 

இத்டத்டயன் குடயணம் அங்கய இணக்கயண.  இத்டணௌம் சமம்ணௗம் ணய்வணடுத்ணம் கணபயகநமக 

பயநங்குகயன்.  

சமம்ணௗம் - உதயர்த்ளடணந்ட உணௗம் : 

ளசங்கயமமய ஊணக்கு ளபநயழத ணதயப்ட்டுத் டகம் ளசய்தப்ட்டு சமம்ல் 

உணபமக்கப்ட்ண ழமன்ண, இழதசு கயயஸ்ணவும் ணசழணௌக்கு ளபநயழத ணதயப்ட்டு, 

அக்கம் ண்ஞப்ட்டு உதயர்த்ளடணந்டமர். உதயர்ளடணந்ட இழதசுவபப் ழமன்ண சமம்ல் 

பயநங்குகயன்ண வ்பமண?  ளகமல்ப்ட்டு மயக்கப்டுபடற்கு ணௌன்ணள்ந கயமமயதயன் உல் 

ழபண.  மயக்கப்ட் யன்ணள்ந கயமமயதயன் உல் ழபண.  மயக்கப்ட் யன்ணள்ந 

கமமயதயன் உல் சமம்ல் படிபயல் இணக்கயண.  சமம்வ ழணணௗம் மயத்ண அனயக்கழபம அல்ண 

இல்மணல் ஆக்கழபம இதமண.  

சமம்ல் உதயர்த்ளடணந்ட உவப் ழமன்ண. மப யபர்த்டயக்கு உமயதடமக பயநங்குகயன்ண. 

இத்டம் மப யபர்த்டயக்குப் தன்டுபவடப் ழமன்ண சமம்ணௗம் மப யபர்த்டயக்குப் 

தன்ட்ண. இத்டம் எண ழம் ணட்டுழண தன்டுத்டப்ட்ண.  சமம்ல் ளடமர்ச்சயதமகப் 

தன்டுத்டப் ட்ண. இழதசுபயன் இத்டம் ளடமர்ச்சயதமகப் தன் டுபடற்குக் கமஞம், அபர் 

உதயர்த்ளடணந்டவணதமழழத.  உதயர்த்ளடணடல் இல்வளதன்மல் மபப் மயகமம் இல்வ.  

ஆகழப உதயர்த்ளடணடணௗம் சமம்ணௗம் ளடமர்ச்சயதமகப் மப ரக்கத்டயற்குப் தன்டுகயன்.  

சமம்ல் ழபண; உதயர்த்ளடணந்ட உல் ழபண; ஆமல் இண்டும் ளசதல்மட்டில் என்ண.  

உதயர்த்ளடணந்ட உல் வனத உல் அல்.  அவட இய தமணம் அனயக்க இதமண. அவடப் 

ழமழப சமம்வணம் இய தமணம் அனயக்க இதமண. அடமல் இந்ட சமம்ணல் அல்ண 

டயணரற்யல் 1. ணஞம் 2. உதயர்த்ளடணடல் 3. மப ணன்யப்ணொ ஆகயத ண்ன்ண யவகணம் 

அங்கயதயணக்கயன்.  
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டயணரண : கயயஸ்ணவுக்கு ணௌன்ணேம், கயயஸ்ணவுக்குப் யன்ணேம் 

ணஞம், உதயர்த்ளடணடல், மப ணன்யப்ணொ ஆகயத ண்ன்ண யவகவநணம் அக்கயத டயணரண, 

கயயஸ்ணபயன் உதயர்த் ளடணடணௗக்கு ணௌன்ர் ணௐட ணடத்டயல் மப யபர்த்டயக்கமகப் 

தன்டுத்டப்ட்ண. இண கயயஸ்ணபயன் ணவத ணௌன் அவதமநணமகக் குயப்டமகக் 

ளகமள்நமம். ணௐட ணடம் கயயஸ்ணபயன் ணவத ற்ணக்ளகமள்நமட யவதயல் கயயஸ்ணபயற்குப் 

யன்ணம் வனத யவவதத் ளடமணபண இதல்ழ.  

ஆமல் கயயஸ்ணபயன் ணவத ற்ணக்ளகமண்டு, மப ணன்யப்ணொப் ளற்ண இட்சயக்கப்ட் 

கயயஸ்டபர்கள் ணொடயத யவதயல் சமம்ல் அல்ண டயணரற்வப் தன்டுத்டயமர்கநம?  ன்ண 

இப்ளமணண ழமக்கத்டக்கடமய் இணக்கயண.  

கயயஸ்டபர்கள் இழதசு கயயஸ்ணபயன் மடு ணஞத்வடத் டயதமம் ளசய்ணம் டசுகமத்டயன் 

ளடமக்க மவந “டயணரற்ணத் டயணமள்” ன்ண குயப்யட்டு, டயணரற்வ அஞயந்ட ணவ ணௌன்ர்ப் 

மர்த்ழடமம். ழணணௗம் ழமப்யதக் கயயஸ்டபர்கணம் ழமப்யத பனயக் கயயஸ்டபர்கணம் 

கமன்ஸ்ன்வன் கமம் ணௌடல் இழதசு கயயஸ்ணபயன் ணஞம், உதயர்ளடணடல், மப ணன்யப்ணொ 

ண்ன்வணம் குயக்கும் அவதமநணமகச் சயணௗவபவதப் தன்டுத்டய பணபவடணம் மர்த்ழடமம்.  

டயணரற்வப் தன்டுத்ணம் டயணச்சவ  

ழமப்யதர் யடிதயல் சயக்கமணணௗம் சயணௗவப அவதமநத்வடப் தன்டுத்டமணணௗம் கய.ய. மன்கமம் 

ணெற்மண்டிற்கு ணௌன்ர் உகயல் பய, டயணரற்வ அவதமநணமகப் தன்டுத்டய பணம் 

கயயஸ்ணபயன் டயணச்சவப் யமயபயர் உகயல் இணக்கயன்மர்கநம? ழடமணம பனய டயமபயக் 

கயயஸ்டபக் கயவநகநம வசப, வபஞபத் டயணச்சவப் யமயவுகநயழ டயணரற்வ 

அவதமநணமகப் தன்டுத்ணம் பனக்கம் இணக்கயன்டம? ன்ண ழடடிப் மர்க்க ழபண்டிதண 

இப்ளமணண அபசயதணமகயண.  

சயபணங்கணௌம் சயபக்குடும்ணௌம்  

வசப வபஞப சணதங்கள் ன் இண்டு டயத் டயச் சணதங்கள் அல். வசபத்டயன் கயவநழத 

வபஞபம் ஆகும்.  அன்யன் ணணளதர் ‘சயபம்’ ன்டமகும். வசபம் ன்ண சயபவ 

அடிப்வதமகக் ளகமண்ண. சயபளணணமயன் உணன் இப்மகத்வடப் ளண்ஞமகக் 

கூயமல் அண வசபம். அவடழத ஆஞமகக் கூயமல் அண வபஞபம்.  
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கயயஸ்டபத்டயல், டந்வட, ணகன், மயசுத்ட ஆபய ன் ண்ளபமண கவுள் ழகமட்மட்டில், மயசுத்ட 

ஆபயவதப் ளண்ஞமகக்ளகமண்டு வசபம் யந்டண. மயசுத்ட ஆபயவத ஆஞமகக் ளகமண்டு 

வபஞபம் யந்டண. இவடப் ற்ய ழணணௗம் பயநக்கம் ழபண்டுழபமர் “ பயபயணதம் டயணக்குள் 

வசப சயத்டமந்டம் எப்மய்வு” ன்ணேம் ஆய்வு ணெவ ழமக்குக. 

வயநயல் தமக்ழகமணொ மட்டித யவவுத்ணண், வசபத்டயல் சயபணங்கம் ன்ண 

அவனக்கப்டுகயண. கயயஸ்ணபயற்கு ணௌற்ட்ண சயபணங்க பனயமடு. கயயஸ்ணபயற்கு ணௌற்ட் 

சயபணங்க பனயமட்டில் ண இணந்டண. தமக்ழகமணொ ணதயட்மன். கயயஸ்ணவுக்குப் யற்ட்ண சயபக் 

குடும் பனயமடு. சயபக்குடும் பனயமட்டில் ணணம் இணக்கயண.  ஆமல் ண இல்வ.  

கமஞம் ண இழதசு கயயஸ்ணபயமல் யவழபற்ப்ட்டுபயட்ண ன்டமழழததமகும்.  

டந்வட, மயசுத்ட ஆபய, ணகன் ஆகயத “ண்ளபமண கவுள்” ன்ணேம் கயயஸ்டப இவதயதல் 

ளகமள்வக,  

1.  டயணக்குநயல் கவுள், பமன், ரத்டமர் ஆகயத “இதல்ணொவத ண்பர்” ன்ணம்  

2.  சயபக்குடும் பனயமட்டின் எண யமயபமகயத வசபத்டயல், அப்ன், அம்வண, ணகன் ஆகயத 

“ழசமணமஸ்கந்டர்” ன்ணம் 

3.  சயபக் குடும் பனயமட்டின் ணற்ளமண யமயபமகயத வபஞபத்டயல் சயபன், பயஷ்ணு, யணன் 

ஆகயத “ணௌம்ண்ர்த்டய” ன்ணம்  

குயக்கப்டுகயன்ண. வசபம், வபஞபம் இண்டிணௗம் ளற்யதயல் அவதமநம் இடும் ணணொ 

இணந்ண பணகயண.  

டயணரணம், டயணணண்ணும்  

வசபர்கள் டயணரற்மல் டங்கள் அவதமநத்வடணம், வபஞபர்கள் டயணணண்ஞமல் டங்கள் 

அவதமநத்வடணம் டங்கள் ளற்யகநயல் இடுகயன்மர்கள். வசபத்டயணணந்ண வபஞபம் யமயந்ட 

யன்ழ டயணரற்யணணந்ண டயணணண் தன்டுத்டப்ட்ண ன்ண பமண. ணஞம், உதயர்த் 

ளடணடல், மப ணன்யப்ணொ ண்ன்வணம் டயணரண பயநக்கய யன் யவவத ணௌன்ர்ப் மர்த்ழடமம். 

இழதசு கயயஸ்ணபயன் உதயர்த்ளடணடணௗக்கு ணௌன்ர் ளசங்கயமமய ளகமல்ப்ட்டு, அடணேவத 

ழடமல், டவச, இத்டம் ஆகயதவப சமஞயணன் சுட்ளமயக்கப்ட்டு, டயணரண டதமமயக்கப்ட்ண.  

இண ளபணம் ரண அன்ண.  சுத்டயகமயக்கும் ரண. அடமல் டயணரண ஆகயண. இழதசு கயயஸ்ணபயன் 
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உதயர்த்ளடணடணௗக்குப் யன்ர், டதமமயக்கப்டும் டயணரண, சுத்டயகமயக்கப் தன்டும் டயணரண 

அன்ண.  

இழதசு கயயஸ்ணபயன் ணஞம், உதயர்த்ளடணடல், மப ணன்யப்ணொ ஆகயத ண்ன்வணம் அயபயக்கும் 

அவதமநணமக, யன்ர்த் டயணரண பயநங்குகயண.  ஆவகதமல் கயயஸ்டபத்டயல் டயணரண 

டதமமயக்கப்டுபடற்குக் கயமமய ளகமல்ப்ழபம, ழடமல், டவச, இத்டம் மயக்கப்ழபம 

அபசயதம் இல்வ.  இவப ல்மம் கயயஸ்ணவுக்குள் யவழபயபயட்.  அடமல் டயணரண 

டதமமயக்க, கயமமயதயன் சமஞய மயக்கப் ட்மழ ழமணணமடமகயண.  

சமஞய மயக்கப்ட்மல் அண ரண ஆகுழண டபய டயணரமக வ்பமண ஆகும் ன்ண ண்ஞமம்.  

கயயஸ்ணபயன் ணஞம், உதயர்த்ளடணடல், மப ணன்யப்ணொ ஆகயத ண்ன்வணம் குயக்கும் 

அவதமநணமக ளற்யதயல் இப்டுகயன் கமஞத்டமல் அண ளபணம் ரண அன்ண. டயணரமக 

ணமய பயடுகயண. 

இழதசு கயயஸ்ணபயன் உதயர்த்ளடணடணௗக்குப் யன்ர் கவுநயன்  

  1.  டந்வட யவ  

  2.  ணகன் யவ  

  3.  மயசுத்ட ஆபய யவ  

ஆகயத ண்ன்ண யவகவநணம் உகம் அயணம் பவக ற்ட்ண.  இந்ட ண்ன்ண யவகவநணம் 

பயநக்குபடற்கமகத் டயணரற்மல் ண்ன்ண ழகமடுகள் இப்டுகயன்.  இந்ட ண்ன்ண யவகநயல், 

“ணகன் ணத்டயல் இத்டம் சயந்டயதடமல் மப ணன்யப்ணொ ற்ட்ண” ன்வட பயநக்க, ண்ன்ண 

ழகமடுகநயல் ணகவக் குயக்கும் வணதக் ழகமட்டின் ணத்டயதயல், “ணத்டயன் பனயதமக இத்டம் 

சயந்டயமர்” ன்வடத் ளடமயபயக்க, சந்ட ணத்டயமமகயத சந்டப் ளமட்டும், அப்ளமட்டின் 

ணத்டயதயல் இத்டத்வடக் குயக்க சயபப்ணொக் குங்குணப் ளமட்டும் இப்ட்டு, இழதசு கயயஸ்ணபயன் 

ற்ளசய்டய ணௌணவணதமக ளபநயப்டுத்டப்டுகயண. இண வசபத்டயன் யவ.  

வசபத்டயணணந்ண வபஞபம் யமயந்ட யன்ர் டயணரற்ய ணணந்ண டயணணண் அஞயணம் யவ 

உணபமதயற்ண. அத்ணன் “இத்டம் சயந்டய ணரட்ளடுத்டமர்” ன்வட பயநக்க, “குங்குணப் ளமட்டு 

வபப்வடபய இத்டம் படிபவடக் கமட் ழபண்டும்” ன் யவ உணபமக்கப்ட்ண. 

அடமல் ளற்யதயல் டுக்வகதமக இப்ட் ண்ன்ண ழகமடுகள் ணமற்ப்ட்டு, ளசங்குத்டமக 

ழணணணந்ண கரனமக இப்ட்.  வணதக்ழகமடு இத்டம் சயந்ணம் கவுநயன் ணகமகக் கமட் 
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சயபப்ணொக் ழகமமக ணமற்ப்ட்ண. ழணணணந்ண இத்டம் சயந்டப்ட்வடக் கமட் சயபப்ணொக் ழகமடு 

ழணழ ஏடுக்கணமகவும் கரழன பப அகணமகவும் அவணக்கப்ட்ண.  

அயத இதம யவ  

கயயஸ்டபத்டயன் ற்ளசய்டயவதத் ளடநயபமக ளபநயக் கமட்டும் இந்ட அவதமநங்கவநச் வசபப் 

ளணணக்கணம், வபஞபப் ளணணக்கணம் டயந்ழடமணம் டங்கள் ளற்யகநயல் டபமண 

இட்டுக்ளகமண் ழமடயணௗம், ன் இவ்பமண அஞயகயன்ழமம் ன்ண அபர்கள் அயத இதமட 

யவ ற்ட்ண பணந்டத்டக்க என்ண ஆகும்.  

வயணம் ளற்யதயல் அவதமநணயடுடணௗம் : 

ழமப்யத பனயக் கயயஸ்டபர்கள் ளற்யதயல் அவதமநம் இடுபடயல்வ.  ழடமணம பனயக் 

கயயஸ்டபர்கநமகயத வசபர்கணம் வபஞபர்கணம் ளற்யதயல் அவதமநம் இடுகயன்மர்கள், இண 

வயணக்குப் ளமணந்ணணம? ன் ழகள்பய ணகயண.  

வனத ற்மட்டில் : கண்கணக்கயவதயல் யவவுச் சயன்ம் 

“ஆண்பமயன் சட்ம் உன் உடடுகநயல் எணக்கும்டி, இண உன் வகதயல் அவதமநணமகவும், 

உன் கண்கநயவதயல் யவவுச் சயன்ணமகவும் இணக்கட்டும்”.  (பயடுடவப் தஞம் 13: 9) 

ணொடயத ற்மட்டில் : ளற்யதயல் ளமயத்டயணந்டர்  

“சரழதமன் ணவ ணரண ஆட்டுக்குட்டி யற்கக் கண்ழன்.  அடன் ளதவணம் அடணேவத 

டந்வடதயன் ளதவணம் டங்கநண ளற்யதயல் ளமயத்டயணந்ட ஏர் இட்சத்ண மற்த்ண 

மன்கமதயம் ழர் அடணேன் இணந்டர்”. (டயணளபநயப்மடு 14: 1).  

டயணச்சவ பமற்யல் : ளற்யதயல் டயணரண 

இன்ணம் சமம்ல் ணொடன் அல்ண டயணரற்ணத் டயணமள் அன்ண ளற்யதயல் டயணரண அஞயணம் 

பனக்கம் ழமப்யத பனயக் கயயஸ்டபர்கநயல் கத்ழடமணக்கத் டயணச்சவதயல் இணந்ண பணகயண.  

ஆகழப, ளற்யதயல் அவதமநம் இடும் பனக்கம் வயநயணணந்ண உணபம என்ழ ன்டயல் 

தணயல்வ.  

வயள் பனயதயல் டயணரற்வ அஞயணம் வசப ணக்கநயன் வசப சணத இக்கயதங்கள் ன்யண 

டயணணௌவகநமகத் ளடமகுக்கப்ட்டுள்ந.  ன்யண டயணணௌவகநயல் ணௌடன்வணதமண ண்பர் 
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மடித ழடபமம். ண்பர் மடித ழடபமங்கநயல் ணௌடன்வணதமடமகக் கணடப்டுபண டயணஜம 

சம்ந்டர் மடித ழடபமம்.  டயணஜம சம்ந்டர் மடித ழடபமத்டயல் டயணரற்வச் சயப்யத்ணப் 

த்ணப் மல்கள் மப் ட்டுள்ந. இவப “டயணரற்ணப்டயகம்” ன் ளதமல் வசபப் 

ளணணக்கநமல் ழமற்ப்டுகயன்.  

டயணரற்ணப் டயகத்டயன் சய குடயகள் : 

 ணந்டயணமபண ரண... -  பமபர்ழணண ரண 

 சுந்டணமபண ரண...  -  ணடயக்கப்டுபண ரண 

 ழபடத்டயணௗள்நண ரண...  -  ளபந்ணதர் டரர்ப்ண ரண 

 மபம் அணப்ண ரண...  -  பமம் அநயப்ண ரண 

 ணௌத்டய டணபண ரண...  -  சத்டயதணமபண ரண.  

ஆணணண்ணயற்ண ம்ணமன் ஆபமதன் டயணரழ.  

டயணஜம சம்ந்டமல் மப்ட்டிணக்கும் டயணரற்ணப் டயகத்டயணௗள்ந டயணரண 

 1. இவபன் சமவப ற்ண, யன்ர் அவட ளபன்மர் (ஆணணண்ணயற்ணம்ணமன்)  

 2.  உக ணக்கநயன் மபத்வடப் ழமக்கயமர். (மபம் அணப்ண ரண) 

 3. இந்ட ற்ளசய்டயவத ளபநயப்டுத்ணம் ழபடத்டயல்  

 கூப்ட்டிணப்ண டயணரண. (ழபடத்டயல் உள்நண ரண)  

ன்ண ளடநயபமக பமற்ண அடிப்வதயல் பயநக்கப் ட்டிணக்கயண.  

ழபடம் ண?  

டயணரற்ணப் டயகம் ழடபமத்டயன் எண குடய.  ழடபமம் ன்யண டயணணௌவகநயன் குடய.  ன்யண 

டயணணௌவ வசபப் ளணணக்கநமல் “ழபடம்” ன்ண குயக்கப்டுபடயல்வ.  

அப்டிதமமல் டயணரற்ணப் டயகத்டமல் சயப்யக்கப்டும் ழபடம் ண?  
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மயக், தலர், சமணம், அடர்பஞம் ஆகயத மன்கு ழபடங்கநயல் டயணரற்வப் ற்யத குயப்ணொம் 

இல்வ.  டயணரற்வ அஞயணம் பனக்கணௌம் இல்வ. சயபக் குடும் பனயமடும் இல்வ.  

வயழந டயணரற்வச் சயப்யக்கயன்ண. ளணமத்டத்டயல் கயயஸ்டப ஆன்ணரக ற்ளசய்டயவத 

பயநக்கும் சயன்ம் டயணரழ ன்ணேம் ணொடயத உண்வண ழடமணம பனயக் கயயஸ்டபணமகயத வசப 

சணதத்டயன் பனய உகுக்கு ளபநயப்டுத்டப்டுகயண. 

17. இந்டயதம எண ழடமணம பனய டயமபயக் கயயஸ்டப மழ - ளடமகுப்ணொ 

1. த்டமன கய.ணௌ. ண்ன்மம் ணெற்மண்டு ணௌடல் கய.ய. ண்ன்மம் ணெற்மண்டு பவதயம 

கம கட்த்வடச் ழசர்ந்ட சங்கத்டணயழ் இக்கயதங்கள் கயழக்கர், ழமணர், ணௐடர், சரமயதர் 

ழமன்பர்கவந ‘தபர்’ ன் ளதமயல் குயக்கயன்.  

2. இழதசு கயயஸ்ண யந்ட கமத்டயல் ழமணப் ழவச ஆணவக ளசய்ட தபம 

அகஸ்ஸ் ணன்ன் கம மஞதங்கவந அடயக ண்ஞயக்வகதயல் அகழ்பமமய்ச்சயதமநர்கள் 

டணயழ்மட்டில் ழடமண்டி டுத்ணள்நர். 

3. தபம ணொயட ழடமணம ளடமர்ணொ ளகமண்டமகக் கூப்டும் ளகமண்ழமழமஸ் 

அசயன் கம மஞதங்கவந அடயக ண்ஞயக்வகதயல் டட்சசரத்டயல் ளடமல்ளமணள் இதமர் 

ழடமண்டி டுத்ணள்நர்.   

4. ணமதம ளௌத்டணௌம், ணமதம ளௌத்ட உணபங்கணம் உணபம டட்சசரத்டயற்கு 

தபம ணொயட ழடமணம ளசன்டமகக் கூப்டுபண ழமக்கத்டக்கண. 

5. ஆடய இந்டயதக் கயயஸ்டபம் (அ) ழடமணம பனய டயமபயக் கயயஸ்டபத்டயன் ணௌடல் டணயழ் 

இக்கயதம் டயணக்குள் ஆகும். 

6. டணயழ்மட்டின் எணகுடயதமய் இணந்ட ழகநமபயல் கய.ய. மன்கமம் ணெற்மண்டு ணௌடல் 

இணக்கும் சரமயதக் கயயஸ்டபம், ழடமணம பனய டணயழ்க் கயயஸ்டபம் அல்ண டயமபயக் 

கயயஸ்டபத்டயணணந்ண ழபண ட்டமகும். 

7. ழபடங்கணம், சணஸ்கயணடணௌம் ணயகவும் ளடமன்வண தமவப ன் ளமணபம ம்யக்வக 

உள்நண. ஆமல், ணௌடல் சணஸ்கயணடக் கல்ளபட்டு கய.ய. 150-ல் டமன் கமஞப்டுகயண. 

ழபடபயதமசர் ன் டயமபயர்டமன் கயயத்ணபயற்குப் யற்ட் ணெற்மண்டுகநயல் ஆமயதமயன் 

மழமடி பனயமட்டுப் மல்கணக்கு ணத்ண படிபம் ளகமடுத்டமர்.  னவணதம சணஸ்கயணட 
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இக்கயதங்கள் னங்கம ழடமணம பனய டயமபயக் கயயஸ்டபக் கணத்ணகவந பயநக்க ணந்டவபழத 

ஆகும்.  

 அடமபண ணமதம ளௌத்டம், வசபம், வபஞபம் ஆகயதவப டயமபயக் 

கயயஸ்டபத்டயணேவதடமகும். 

8. டணயழ் க்டய இதக்கத்டயன் பநர்ந்ட, ணௌன்ழயத யவ டமன் வசபம், வபஞபம் ஆகும்.  

9. வசபம், வபஞபம் இண்டும் ணொயட ழடமணம ற்ளசய்டய கூய, ளகமல்ப்ட்டு, அக்கம் 

ண்ஞப்ட் டணயழ்மட்டில் ழடமன்ய, டணயழ்மட்டின் மதன்ணமர், ஆழ்பமர்கநமல் 

.பநர்க்கப்ட். 

10. வசபத்டயன் 63 மதன்ணமர்கணம் டணயழ்மட்வழத சமர்ந்டபர்கள். 

11. வபஞபத்டயன் 12 ஆழ்பமர்கணம் டணயழ்மட்வழத சமர்ந்டபர்கள். 

12. வசபத்டயன் ணொயட ணெல்கநம ன்யண டயணணௌவகணம் டணயனயழழத உள்ந. 

13. வபஞபத்டயன் மமதய டயவ்பயதப் யந்டம் டணயனயழழத இணக்கயண. 

14. இந்டயதமபயணௗள்ந னவணதம 275 வசபத் டயணக்ழகமதயல்கநயல் 230 டணயழ்மட்டிழழத 

உள்ந. 

15. இந்டயதமபயணௗள்ந னவணதம 108 வபஞபத் டயணப்டயகநயல் 96 டணயழ்மட்டிழழத 

உள்ந. 

16. வசபத்டயல் ‘ழகமதயல்’  ன் ளசமல் டணயழ்மட்டில் உள்ந ‘சயடம்த்வட’ ழத குயக்கும். 

17. வபஞபத்டயல் ‘ழகமதயல்’ ன் ளசமல் டணயழ்மட்டில் உள்ந ‘டயணபங்கத்வட’ழத குயக்கும். 

18. ழடமணம பனய டயமபயக் கயயஸ்டபத்டயன் இவதயதல் ளபநயப்மம ‘வசபசயத்டமந்டம்’  

டணயனயழழத இணக்கயண. 

19. ழடமணம பனய டயமபயக் கயயஸ்டப இக்கயதம் டணயனயல் ணட்டுழண கமஞப்டுபடமக, 

இந்டயதச் சணதங்கள் ணற்ணம் இக்கயதங்கநயன் பமண ளபநயப்டுத்ணகயண.   
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 ழமண சமம்மஜ்தத்டயல் உணபம ஆடய கயயஸ்டப இக்கயதங்கள் கயழக்க ளணமனயதயல் 

கமஞப்டுபண ழமன்ண, டணயழ்மட்டில் உணபம ழடமணம பனய டயமபயக் கயயஸ்டப 

இக்கயதங்கள் டணயழ்ளணமனயதயல் கமஞப்டுகயன். 

 ழமப்யதக் கயயஸ்டபத்டயல் கயழக்க ளணமனயக்குப் யன் த்டரன் இம் ளற்ண ழமல், 

இந்டயதக் கயயஸ்டபத்டயல் டணயவனத் ளடமர்ந்ண சணஸ்கயணடம் இம் ளற்ண. 

20. இந்டயத ணக்கள் ளடமவகதயல் டயமபயர்கள் 90% ணற்ணம் ஆமயதர் 10% 

ணௌடிவு : 

இந்டயத ணக்கநயல் டயமபயர்கழந ளணம்மன்வணதயர்.  இபர்கநயல் ளணம்மன்வணழதமர் வசப, 

வபஞபத்வடப் யன்ற்ணகயன்ர். இந்டயதமபயன் ளணம்மன்வணழதமம   90 சடபயகயடம் 

உள்ந டயமபயமயன் ணடம் வசபம், வபஞபணமகும். ‘இந்ணணடம்’  ன்ண அவனக்கப்டும் வசப, 

வபஞப சணதங்கள் ழடமணம பனய டயமபயக் கயயஸ்டபத்டயன் கயவநகநமக இணப்டயமல், 

இந்டயதம எண ழடமணம பனய டயமபயக் கயயஸ்டப மழ ன்வடச் சணத பமண ளடநயபமகக் 

கமட்டுகயண. 

மர்வப ணெல்கணம் ஆய்ழபடுகணம் கட்டுவகணம் 

இமசணமஞயக்கமர், ணம.   டணயனக பமணம் டணயனர் ண்மடும்   

      டட்சுணய டயப்கம், ணணவ, 1974 

இன்மசய, சூ.     கயயத்டபணௌம் டணயனகணௌம்    

      உகத் டணயனமமய்ச்சய யணபம்,   

      டணஞய, ளசன்வ – 113    

      ணௌடற்டயப்ணொ, ப்ல் 1990 

எநவப சு. ணவசமணய யள்வந  வசப இக்கயத பமண    

      அண்ஞமணவப் ல்கவக் கனகம், 1958 

ககசவ, பய.     ஆதயத்ளடண்ணூண ஆண்டுகட்கு ணௌற்ட் டணயனகம் 

      கனகம், ளசன்வ, 1973 

கமணமட்சய சரயபமசன்    டயணக்குணம் பயபயணதணௌம்    

      ணணவ கமணமசர் ல்கவக்கனகம், 1979 
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கமட், ழடம.சம.    டயணணவச் ளசமற்ளமணள்    

      கயயத்டப இக்கயதச் சங்கம், 1963 

வகமசடய, க.    ண்வத் டணயனர் பமழ்வும் பனயமடும்  

      ணக்கள் ளபநயணடு, 1978 

சயமயல் ணொணஷ்ளர்த்    இந்டயதத் டயணச்சவ பமண    

      கயயஸ்டப இக்கயதச் சங்கம், ளசன்வ, 1962 

சுப்யணஞயதயள்வந, கம.   டணயனர் சணதம்      

     டயணளல்ழபண ளடன்யந்டயத வசப சயத்டமந்ட  

     ணெற்டயப்ணொக் கனகம், ளசன்வ, 1971 

சுவீம ளதஸ்பமல்    வபஞபத்டயன் ழடமற்ணௌம் பநர்ச்சயணம்  

      கய. அணேணந்டன் (ளணம.ள.)    

      யணௐ ளசஞ்சுமய ணொக் வுஸ் யவழபட் ணணயளட் 

      ணௌடற்டயப்ணொ, டிசம்ர் 1991 

ளசங்கல்பமத யள்வந,    ப.சு. ழடபம எநய ளயக் கட்டுவ (அப்ர்) 

      வசப சயத்டமந்ட ணெற்டயப்ணொக் கனகம்,  ளசன்வ 

      1960 

ஜம இமயன்சன்    இஸ்ழபர் சணதம்     

   T.T.B.C. (The Tamil Theological Book Club) C.L.S. by the 

   Christian Literature Society, Madras 

ளடய்பமதகம். ணௌ    பயபயணதம் டயணக்குள் வசப சயத்டமந்டம் எப்மய்வு 

      உகத் டணயனமமய்ச்சய யணபம்,    

      ளசன்வ 600 113, ணௌடற்டயப்ணொ, ணமர்ச்சு 1985 

ளடய்பமதகம். ணௌ    அம்ணன் பமண (சயணகுயப்ணொ)   

      ணௌடல் ளபநயணடு, 24 பமய, 1999   

      டயமபய சணத அக்கட்வந, ளசன்வ-23. 

இந்ணத்ணபமபயன் யடிதயணணந்ண இந்ண ணடத்வட 

பயடுபயப்ண வ்பமண, இண்மம் ளபநயணடு, 
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4பமய, 2004, டயமபய சணத அக்கட்வந, 

ளசன்வ-23. 

பயபயணதம் டயணக்குள் வசபசயத்டமந்டம் எப்மய்வு,  

     ளணய்ப்ளமணள் டயப்கம், ளசன்வ, இண்மம் 

     டயப்ணொ, ளசப்ம்ர், 1997. 

சயபஜமழமடம், டயமபய சணத அக்கட்வந, 

ளசன்வ, பமய 2004.  

டயணபள்ணபர் கயயஸ்டபம? ளணய்ப்ளமணள் 

டயப்கம், ளசன்வ- 23, இண்மம் டயப்ணொ, ப்ல் 

1970. 

      ண்பர் தமர்? டணயழ் இக்கயதக் கனகம்,   

      டயணச்சய-620 001, யப்பமய 1974. 

      ந்டபயத்டமன் தமர்? ளணய்ப்ளமணள் டயப்கம், 

      ளசன்வ-23,  ண்ன்மம் டயப்ணொ, அக்ழமர் 1975. 

      ரத்டமர் தமர்? ளணய்ப்ளமணள் டயப்கம்,   

      ளசன்வ-23, இண்மம் டயப்ணொ, அக்ழமர் 1975. 

ணயப்ணொ,ளணய்ப்ளமணள் டயப்கம், ளசன்வ-23, 

ணண டயப்ணொ, அக்ழமர் 1975. 

      சமன்ழமர் தமர்? ளணய்ப்ளமணள் டயப்கம்,  

      ளசன்வ-23. ணௌடற் டயப்ணொ, அக்ழமர் 1975. 

      சங்கணத்டயற்கு எண சபமல்!    

      டயமபய சணத அக்கட்வந,   

      ளசன்வ-23, ணௌடற் டயப்ணொ, பமய 2004. 

ளட. ழடபகம,  டணயழ் க்டய இதக்கத்டயன் ழடமற்ணௌம் பநர்ச்சயணம், 

(பயபயணத எநயதயல்), ளசன்வப் ல்கவக் கனக 
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யச்.டி.ஆய்ழபடு, ளணய்ப்ளமணள் டயப்கம், 

ளசன்வ-23,  ணௌடல் டயப்ணொ, ளசப்ம்ர், 1997. 

பமற்ண ழமக்கயல் டயணபணடரசுபர் ழகமபயல் 

     (ளணங்குநம்),ளசன்வப் ல்கவக் கனக  

     ம்.ஃயல்., ட்த்டயற்கமக அநயக்கப்ட் ஆய்ழபடு, 

     டணயழ்த்ணவ, இமஞய ழணமய கல்ணமய, ளசன்வ -4 

     டயசம்ர் 1987. 

      டயமபயர் சயந்டவதயல் யள்வநதமர்!   

      டயமபய சணத அக்கட்வந,   

      ளசன்வ-23, ணௌடற் டயப்ணொ, பமய 2004. 

ழடபழதன் டணயனர் ணடம்,ழசணஞய டயப்கம், ப.ஆ. ணமபட்ம், 

1972 

ரகண் சமஸ்டயமய, ழக..   ளடன்யந்டயத பமண (ணௌடல் குடய)   

      ணௌ.ம. ளணணமள் (ளணம.ள.)    

      டணயழ்மட்டுப் மணெல் யணபம்   

      ணௌடற்டயப்ணொ, 1973 

சமம் A.L     பயதத்டகு இந்டயதம     

      ளச. ழபமணட யள்வந, ணழகசுபமய   

      மகயணட்டிஞன் (ளணம.ள.)    

      அச கணண ளணமனயத் டயவஞக்கந ளபநயணட்டுப் 

      யமயவு யசும், இங்வக, 1956 

    Encyclopaedia Britannica, Vol.5, Micropaedia, 15th Ed., 1982. 

 

யள்வந, ழக.ழக.    டணயனக பமண ணக்கணம் ண்மடும் ,  

      டணயழ் மட்டுப் மணெல் யணபம், ளசன்வ, 1972 
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ணவணவதடிகள்    டணயனர் ணடம்,      

      டயணணௌணகன் அச்சுக்கூம்,    

      ல்மபம்,  ஆகஸ்டு 1941 

ணவணவதடிகள்    சயபஜமழமட ஆமய்ச்சய    

      வசப சயத்டமந்ட ணெற்டயப்ணொக் கனகம்,    

      ளசன்வ, 1971 

படமசன், ணௌ.     டணயழ் இக்கயத பமண    

      சமகயத்டயத அக்கமளடணய, ணொணடயல்ண   

      மன்கமம் டயப்ணொ, 1980 

பயதட்சுணய, .    டணயனகத்டயல் ஆசரபகர்கள்    

      உகத் டணயனமமய்ச்சய யணபம்   

      ளசன்வ 113 , ணௌடல் டயப்ணொ, 1988 

ளபள்வநபமஞன், க.   ன்யண டயணணௌவ பமண    

      இண்மம் குடய,அண்ஞமணவப் ல்கவக்கனகம் 

ழபங்கசமணய, ணதயவ சரய   சணஞணௌம் டணயணம்     

      ணௌடற்குடய, கனகம், 1954 

ழபங்கசமணய, ணதயவ சரய   னங்கமத்ணத் டணயனர் பமஞயம்   

      யணௐ ளசஞ்சுமய ணொக் வுஸ் யவழபட் ணணயட்ளட் 

      ளசன்வ, 1978 

ழபணௗப்யள்வந, ஆ.    டணயழ் இக்கயதத்டயல் கமணௌம் கணத்ணம்  

      டணயழ்ப் ணொத்டகமதம், ளசன்வ, 1969 

டயணஜம சம்ந்ட சுபமணயகள்    ழடபமம் (டணௌவ)      

      ஸ்ரீ கமசயணம், டயணப்ந்டமள் 612 504  

      மன்கமம் டயப்ணொ, 1988 

டயணமவுக்கசர் ழடபமம் டயணபமணர் டயணப்டயகம் ண்ணௌவ - இங்கசமணய 

ணௌடணதமர் அண்டு சன்ஸ், 1928 
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யன்யவஞப்ணொகள் 

யன்யவஞப்ணொ - I 

1. டயமபயர் தமர்? 

டணயனர் ன் ளதழ டயமயவந்ண (டணயனர் - த்ணயநர் - த்ணயர் - டயபயர் - டயமபயர்) 

சணஸ்கயணடத்டயல் ‘டயமபயர்’ ன்ண பனங்கப்டுகயண.  

டணயழ் ளணமனய ன்ண சணஸ்கயணடத்டயல் ‘டயமபய மம’ ன்ணம்; டணயழ்க் குனந்வட ன்ண 

சணஸ்கயணடத்டயல் ‘டயமபய சயசு’ ன்ணம், டணயழ்ப் ழணவ ன்ண சணஸ்கயணடத்டயல் ‘டயமபய 

ணமமஷ்தம்’ அல்ண ‘டயமபய ணமமடிதம்’ ன்ணம் பனங்கப்டுகயன்.  

டணயழ் ளணமனயதயணணந்ண யமயந்ட ளணமனயகநயன் ளடமகுப்யற்கு, ‘டயமபய ளணமனயகள்’ ன் ளதர் 

ளகமடுக்கப்ட்டுள்நண.  

டணயனர்கள் ன்ழமர் 3 யவகநயல் குயக்கப்டுகயன்ர்.  

 1.  டணயழ் ளணமனயவதப் ழசும் டணயனர்கள்  

 2.  டணயழ் ளணமனயதயணணந்ண யமயந்ட ளணமனயகவநப்  ழசும் டணயனர்கள்  

 3.  டணயழ் ளணமனயவத ணந்ட டணயனர்கள்  

ழணழ கூப்ட்டுள்நபற்யல் டணயழ் ளணமனயவதப் ழசும் டணயனர்கள் டணயழ் மட்டில் 

இணக்கயன்ர்.   

டணயழ் ளணமனயதயணணந்ண யமயந்ட ளணமனயகவநப் ழசும் டணயனர்கள் ளணம்குடயதமகத் 

ளடன்யந்டயதமபயல் இணக்கயன்ர்.  

டணயழ் ளணமனயவத ணந்ட டணயனர்கள் ளணம்குடயதமக ப இந்டயதமபயல் இணக்கயன்ர்.   
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டணயழ் ளணமனயவத ணந்ண, கமம் கமணமக பமழ்கயன் பர்கணக்குத் ‘டணயனர்’ ன் ளணமனய 

அடிப்வதயம ளதவ பய, டயமபயர் ன் இ அடிப்வதயம ளதர் ளமணத்டணமக 

இணக்கயன்ண. அண வ்பமண ன்ண ண்ஞயப் மர்க்கும்ழமண, டணயழ் ளணமனயவதப் ழசுகயபர்கள் 

டணயனர் ன்ண இதல்ம ளதமகும். ஆமல், டணயழ் ளணமனயவதப் ழசமணல், ழபற்ண 

ளணமனயகவநப் ழசும் ணக்கவநத் ‘டணயனர்’ ன்ண அவனப்ண ழகள்பயக்குயதமகயண.  

டணயனர் ன் ளசமல் ளணமனய அடிப்வதயல் உணபம ளதமய் இணந்டழமடயணௗம் அண உணணமய, 

சணஸ்கயணடத்டயல் ‘டயமபயர்’ ன்ண குயக்கப்டும்ளமணண, ளணமனய அடிப்வதயணணந்ண ணமய, 

இ அடிப்வக்குச் ளசன்ண பயடுகயண.   

ஆகழப, டணயழ் ளணமனயவத ணந்ண ழபற்ண ளணமனயகவநப் ழசுகயன்பர்கள், எண கமத்டயல் 

அபர்கள் ணௌன்ழமர் டணயழ் ளணமனயவதப் ழசய பந்டயணந்டழமடயணௗம் இப்ளமணண அபர்கள் டணயழ் 

ளணமனயக்குத் ளடமர்யல்மடபர்கநமக இணக்கயன்மர்கள். ஆமல், அபர்கள் டணயழ் இத்டயற்குச் 

ளசமந்டக்கமர்கள். அடமல், டணயழ் இம் ன்ண டணயனயணணந்ண ளணமனயகள் யமயந்ணம், டணயவன 

ணந்ணம் பமணம் ணக்கணக்குமயத இப் ளதமக, பமற்ண ஆசயமயதர்கநமல் ‘டயமபய இம்’ 

ன்ண குயக்கப்டுகயன்ண.  

ஆகழப, டயமபய இத்டயல்,  

 டணயவனப் ழசுகயன் ணக்கணம் 

 டணயனயணணந்ண யமயந்ட ளணமனயகவநப் ழசும் ணக்கணம் 

 டணயவன ணந்ட ணக்கணம்  

அங்குகயன்ர்.  

ஆமயதர் ன்ண எண இப் ளதர் அன்ண. ஆமல் டயமபயர் ன்ண எண இப் ளதர் ஆகும்.  

இந்டயதம எண டயமபய இந்டயதம ன்ண பமற்ண உண்வண ஆகும். இன்வத இந்டயதமபயல் 

பமணம் ணக்கள் ளடமவகதயல் 90 சடபயகயடம் ணக்கள் டயமபய இத்டயர் ஆபர்.  

ஆமல், ஆமயதர்கணவத கூட்டு ணௌதற்சயதமல், டயமபய இம் அடிவணப்டுத்டப்ட்டு, 

சுக்கப்ட்டு, ல்ழபண சமடயகநமக உவக்கப்ட்டு, டங்கணவத இப் ளதவ 

ணக்கடிக்கப்ட்பர்கநமக பமழ்ந்ண ளகமண்டு இணக்கயன்மர்கள்.  

டயமபய இத்டயன் சயப்ம பமண இந்டயதமபயணௗள்ந டயமபய இ ணக்கணக்குப் ல்ழபண 

ணௌவகநயல் டயமயக்கப் ட்டு, ணவக்கப்ட்டுள்நண.  
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இபற்வ பமற்ண ஆமய்ச்சயதமநர் ளபநயக்ளகமண்டு ப ழபண்டும். (மக்ர் ணௌ. 

ளடய்பமதகம், டயமபய சணதம், றன் 2004)    

2. ஆமயதர் தமர்? 

‘ஆமயதர்’ ணேம் ளதர் உதர்ந்டபர்கள் ணேம் ளமணநயல் தன்டுத்டப்டுபடமகப் ணம் 

ம்ணொகயன்ர். இந்ட ம்யக்வக ணௌணபணம் டபண ன்ண டள்நயபய இதமண.  வ்பமளன்மல், 

இந்டயத ணக்கள் ளடமவகதயல் இபர்கள் 10 சடபயகயடழண இணந்டமணௗம் இந்டயதமபயன் அசயதல் 

டபயகநயல் உதர்ந்ட யவகநயல் இணந்டபர்கள், இன்ணம் உதர்ந்ட டபயகநயல் இணப்பர்கள் 

ஆமயதர்கள் ன்வட மம் கண் கூமகப் மர்க்கயழமம்.  

இந்டயதமபயல் ‘ஆமயத ழடசம்’ அல்ண ‘ஆமயதபர்த்டம்’ ன் எண டய மட்வ அவணத்ண, த்டமன 

500 ஆண்டுகள் ஆட்சய ளசய்டபர்கள் ஆமயதர்கள் ன்ண பமண. இன்ணம் இந்டயத ணடங்கநயல் 

‘இந்ண ணடம்’ ன்ண அவனக்கப்டுகயன் வசபணௌம், வபஞபணௌம் ஆமயதர்கநயன் ஆடயக்கத்டயன் கரழ் 

இணக்கயன். ஆடமல், அசயதல் டபயகநமணௗம் ளமணநமடமத்டமணௗம் சணௌடமத அந்டஸ்டமணௗம் 

ஆமயதர்கள் இந்டயதமபயல் உதர்ந்ண பயநங்குகயன் கமஞத்டமல், ஆமயதர்கள் ன்மல் 

ழணமபர்கள் / உதர்ந்டபர்கள் ன்ண யவக்கப் டுபணம் ‘ஆமயதர்’ ணேம் ளசமல்ணௗக்குமயத 

ளமணநமகச் ளசமல்ப்டுபணம் இதல்மடமக இணக்கயன்ண.  

ஆமல், ‘ஆமயதர்’ ன் ளதணக்குப் ளமணள் ‘உதர்ந்டபர்’ ன்ண கயவதமண. ஈமயணணந்ண 

இந்டயதமபயற்குள் பந்டபர்கள் ‘ஈமயதர்’ ன்ண அவனக்கப்டுபண இதல்ணொ.  

‘ஈமயதர்’ ன் ளதர் டயமயவந்ண ‘ஆமயதர்’ ன்ண ஆகய இணக்கயண.  

ஈமன் பனயதமக இந்டயதமபயற்குள் வ டுத்ண பந்டபர்கள் அவபணழண ஈமயதர் ன்ண 

அவனக்கப்டுபண இதல்ழ.  அந்ட யவதயல் ஈமன் பனயதமக இணதணவதயல் உள்ந வகர், 

ழமன் கஞபமய் பனயதமக, இந்டயதமபயணேள் வ டுத்ண பந்ட  

 மசரகர்  (கய.ணௌ. 6ஆம் ணெற்மண்டு) 

 கயழக்கர்  (கய.ணௌ. 4ஆம் ணெற்மண்டு) 

 சகர்   (கய.ணௌ. 2ஆம் ணெற்மண்டு) 

 குமர்  (கய.ய. ணௌடமம் ணெற்மண்டு) 

 றர்  (கய.ய. 4ஆம் ணெற்மண்டு)  
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ஆகயத அவபணக்கும் ளமணப் ளதமக ‘ஆமயதர்’ ன்ண பயநங்குகயண.  இபர்கழநமடு 

பஞயகத்டயற்கமக பந்ட  

 ழமணர்கணம் (கய.ணௌ. 4ஆம் ணெற்மண்டு ணௌடல்)  

இவஞக்கப்ட்டு ‘ஆமயதர்’ ன் ளதமயல் அங்குகயன்ர். 

இந்டயத ணக்கள் இபர்கணக்குப் ளமணப் ளதமக ‘ஆமயதர்’ ன் ளதவக் ளகமடுத்டயணந்ட 

ழமடயணௗம் இபர்கள் டயத்டய ளணமனயகவநப் ழசய, டயத்டயப் ண்மடுகவநணம் உவத, 

டயத்டய இத்டயர் ன்ண பமண கூணம் உண்வண.  

இந்டயதமபயன் ணரண  கமங்கநயல் வ டுத்ண பந்ட மசரகர், கயழக்கர், சகர், குசமர், 

றர் ஆகயத வளதடுப்மநர்கணம் பஞயகத்டயற்கமக பந்ட ழமணணம் ஆகயத இந்ட 

அந்யதர்கள் கய.ய. 7ஆம் ணெற்மண்டில் டங்கள் ளபள்வந ய அடிப்வதயல் ‘ஆமயதர்’ ன் 

ளதமயல் என்மக இவஞந்டர். மஸ்டமயணௗள்ந ‘ணவுண்ட் அணொ’பயல் கூட்ஞய அவணந்டர். 

இந்டயதமபயன் எண குடயவதச் சூழ்ச்சயதமக ‘ர் பர்த்டன்’ ன் டயமபயப் 

ழசயணயணந்ண வகப்ற்யர். வகப்ற்ய ஆமயத பர்த்டத்வட உணபமக்கயர்.   

கய.ய. 7ஆம் ணெற்மண்டு ணௌடல் கய.ய. 12ஆம் ணெற்மண்டு பவ ஆமயத பர்த்டத்வட ஆட்சய 

ளசய்டர் ன்ண இந்டயத பமற்யன் எண குடய.  

ஆகழப, ஆமயதர் ன்ண ஏர் இப் ளதர் இல்வ ன்ண ளடநயபமகத் ளடமயகயண.   

அப்டிதமமல், இந்டயத பமற்யல், ஆமயதர் ன்ண ஏர் இப் ளதமகச் சுட்ப்டுபண 

வ்பமண? ணேம் ழகள்பய ணகயண.  

  ல்ழபண ளணமனயகவநப் ழசயத  

  ல்ழபண இத்டயமகயத  

  ல்ழபண மட்வச் சமர்ந்ட  

இபர்கள் அவபவணம் ‘எண இம்’ ழம, இவஞக்கயன் கூணகள் தமவப? ன்ண 

இப்ளமணண ழமக்கத்டக்கண.  

1.  இபர்கள் தமபணம் இந்டயதமபயன் ணரண வ டுத்ண இந்டயத ணக்கவந அக்கய ஆந 

பந்டபர்கள் பஞயகத்டயற்கமக பந்ட ழமணர்கவநத் டபய;  
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2.  இபர்கள் தமபணம் டங்கள் ளபள்வந ய அடிப்வதயல் இந்டயத ணக்கணக்கு டயமக 

கய.ய. 7ஆம் ணெற்மண்டில் என்மக இவஞந்டபர்கள்; 

3.  ளபள்வந யத்டபர்கநமகயத டங்கவந, யப்மல் ‘உதர்ந்டபர்கள்’ வும், ளபள்வந 

யணயல்மடபர் கநமகயத இந்டயத ணக்கவந, யப்மல் ‘டமழ்ந்டபர்கள்’ வும் சட்ங்கவந 

இதற் என்மக இவஞத்டர்; 

4.  ய அடிப்வதயல் உணபமக்கப்ட் சட்ங்கள் யதமதணமவபழத ன்ண 

கமட்டுபடற்கமக அடற்குமயத பயநக்கங்கவந உணபமக்கய, ‘பணஞமசயணடணணம்’ ன்ண அடற்குப் 

ளதமயட்மர்கள்; 

5.  இபர்கணவத ணௌக்கயத ளணமனயகநமகயத மசரகம், கயழக்கம், இத்டரன்  

 ழமன்வப, கயயஸ்ணபயற்குப் யன்ர் உணபமக்கப் ட் சணஸ்கயணட ளணமனயதயல் இம் 

ளற்வணதமல் சணஸ்கயணட ளணமனயவத இபர்கள் உமயவண மமட்மதயர்.   

6.  சணஸ்கயணட ளணமனயதயல் ணடப்ட் ணெல்கள் அவத்ணம் டங்கணக்கு உமயத ணெல்கழந 

ன்ண ம்த் ளடமங்கயர்; 

ழணழ கூப்ட்டுள்ந கமஞங்கநமல் ஆமயதர்கணக்ளகன்ண 

  எண மடு இணந்டண ன்ணம் அபர்கணக்ளகன்ண 

  எண டய ளணமனய இணந்டண ன்ணம் அபர்கள்,  

  எண டய இத்டயர் ன்ணம்  

ம்ணொகயன் டபம ம்யக்வக இந்டயதமபயல் ழடமன்ய உகம் ணௌணபணம் பயதண.  

‘ஆமயத பர்த்டம்’ ன்ண ஆமயதர்கணக்கு உமயத மடு அல். அபர்கநமல் அகமயக்கப்ட் 

இந்டயதமபயன் எண குடயழத ‘ஆமயத பர்த்டம்’ அல்ண ‘ஆமயத ழடசம்’ ப்ட்ண.  

ஆமயத ளணமனய ன்ண எண டய ளணமனய இல்வ.  அபர்கள் ல்ழபண ளணமனய ழசயதபர்கள்; 

சணஸ்கயணடம் ஆமயதர்கநயன் ளணமனய அல். இந்டயத ளணமனயகள் ணற்ணம் இந்டயதமபயல் இணந்ட 

ளபநயமட்டு ளணமனயகள் இவப அவத்வடணம் ழசர்த்ண ணொயட ழடமணம பனய கயயஸ்டபர்கநமல் 

உணபமக்கப்ட் ளணமனயழத சணஸ்கயணடம்.  
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ஆமயத இம் ன்ண டய எண இம் இல்வ; ல்ழபண இத்டயமயன் கூட்வணப்ழ யன்ர் 

‘ஆமயத இம்’ ன்ண கூப்டுகயண. 

3. சயந்ணளபநய மகமயகம் 

 டயமபயர்கணக்கு ன்ணடய மகமயகம் ணவும் இல்வ ன்ணம் 

 அபர்கள் மகமயகம் அற்பர்கள் ன்ணம் 

 ஆமயதர்டமன் டயமபயர்கணக்கு மகமயகம் கற்ணக் ளகமடுத்டர் ன்ணம் 

ம்ப்ட்ண.  

Sir. William Jones ன் ஆங்கயழதர் சணஸ்கயணடத்டயல் இணந்ட ணணேடர்ண சமஸ்டயத்வட 

ஆங்கயத்டயல் ளணமனய ளதர்த்டமர்.  அடயல் உள்ந த்டரன், கயழக்கச் ளசமற்கவநக் கண்வுன் 

சணஸ்கயணடம் டமன் கயழக்கம், த்டரன் இபற்யற்ளகல்மம் டமய்ளணமனய ன்ணம், இடயணணந்ண டமன் 

ழமப்யத ளணமனயகள் ல்மம் உணபமதய ன்ணம் எண டபம ணௌடிபயற்கு பந்டமர்.  இவப 

ஆமயதர் ளணமனய ன்ணம் டரர்ணமயத்டமர்.  

ழமப்யதர்கள், டயமபயர்கவநபய, ஆமயதணக்ழக அடயக ணௌக்கயதத்ணபம் ளகமடுத்டர். 

இடற்கம கமஞங்கள் : 

1. ளபள்வநதர், ஆமயதர் இணபணழண மடு யடிக்கும் ழமக்கத்ணன் இந்டயதமபயற்கு 

பந்டபர் ஆபர். 

2. இணபணழண உள்மட்டு ணக்கவந அடிவணப்டுத்டயதபர். 

3. இணபணழண ளபள்வந யத்டயர் ஆபர்.  

ழமப்யதர் ழமவடப் ளமணட்கவநக் ளகமண்டு பந்ண, உள்மட்டு இவநஜர்கவநப் 

ழமவடக்கு அடிவணதமக்கயர்.  

ஆமயதர், ளபள்வநதர் இணபணழண வகழகமர்த்ணக் ளகமண்ர். ளபள்வநதர் உதர்ந்ட இத்டபர் 

ன்ணம்; கணப்ர் டமழ்ந்ட இத்டபர் ன்ணம் டபம கணத்வடப் ப்யர்.  

கமஞம், அபர்கணக்குத் டணயழ் ற்யழதம, டணயழ் இக்கயதங்கள் ற்யழதம ளடமயதமண. 

ணமக்ஸ்ணௌல்ர் சணஸ்கயணடம் ணற்ணம் ழபடங்கள் ற்ய ணயக உதர்பமக ணடயணள்நமர். இடற்குக் 

கமஞம் டம் கவசய மட்கநயல்டமம் அபர் டணயழ் ணற்ணம் சங்க இக்கயதங்கள் ற்யக் 

ழகள்பயப்ட்மர்.  



ணௌடல் டயப்ணொ: ஆகஸ்டு.2004 

இவஞதத்டநம்: www.tamilarsamayam.com 

மன்கு ழபடங்கநயன் அடிப்வதயல் உணபமக்கப்ட் என்ணடமன் சயந்ணளபநய மகமயகம் ன்ணம் 

அண ஆமயதர் கணவதண ன்ணம் கணணகயன்ர். 

ழப ழபடங்கவநப் ற்யத ஆமய்ச்சய, சயந்ணளபநய மகமயகம் ற்யத ளடநயவப உண்மக்கும்.  

சயந்ணளபநய மகமயகம் ற்ய சர். மன் ணமர்ல் ளசய்ட ஆமய்ச்சயதயன் ணௌடிவு, ழபடங்கணக்கு 

ணௌஞமக உள்நண.  

1. ஆமயதர்: ழணய்ப்ர் ளடமனயணல் மடயணம், பயபசமதத்டயல் மடயணம் ஈடுட்ர். கயமண 

பமழ்க்வக யவதயழழத இணந்டர். க பமழ்க்வக ற்ய ணவும் ளடமயதமண. வீடுகள், 

ண்ங்கயமல் ணட்டுழண கட்ப்ட். 

 இடற்கு ணமமக ளணமன்சடமழம, ப்மபயல் உள்ந ணக்கள் க பமழ்க்வகதயல்

 இணந்டர்.  ன்கு பசடய ளற் ளசங்கல் வீடுகள் கட்டிர். கயஞண, குநயதவ, கனயவு

 ரர் படிகமல் உள்ந வீடுகநமல் அபர்கள் கம் யவந்டயணந்டண.  

2. மயக் ழபடகமத்டயல் டங்கம், ளசம்ணொ உழதமகத்டயல் இணந்ட. யன்ணொ தறர் ழபடம், 

அடர்பஞ ழபட கமத்டயல் இபற்ணன் ளபள்நய, இணம்ணொ உழதமகத்டயல் இணந்ட.  

 சயந்ணளபநயதயல் ளபள்நய உழதமகத்டயல் இணந்டண. கற்கநமல் ளசய்தப்ட் மத்டயங்கள் 

 உழதமகத்டயல் இணந்ட.  ஆமல் இணம்ணொ உழதமகத்டயல் இல்வ. 

3. ழபடகமத்டயல் பயல், அம்ணொ, ழகமமமய, ஈட்டி ழமன் ஆணடங்கணம் டவக் கபசங்கணம் 

தன்மட்டில் இணந்டவண அயதப்டுகயண. சயந்ணசணளபநயதயல் ஆணடங்கள் இணந்ட. 

ஆமல் டற்கமப்ணொக் கணபயகள் கமஞப்பயல்வ. 

4. ணரன் ற்ய ழபடங்கநயல் அடயக அநபயல் குயப்யப் பயல்வ.  சயந்ணசணளபநயதயல் ணரன் 

அடயக அநபயல் உள்நண. 

5. ழபடங்கநயல் குடயவகள் உழதமகத்டயல் இணந்டவண சுட்ப்ட்டுள்நண. 

சயந்ணசணளபநயதயல் குடயவ ற்யத ஆடமம் கயவக்கபயல்வ. 

6. ழபடகமத்டயல் சுபயற்கு ணயகுந்ட ணௌக்கயதத்ணபம் ளகமடுக்கப்ட்ண. சுபயற்கு, 

சயந்ணசணளபநயதயல் ணௌக்கயதத்ணபம் ளகமடுக்கப்பயல்வ. ணண ணௌக்கயத இம் ளற்ண. 

7. ழபடத்டயல் ணொண ற்ய ளசமல்ப்பயல்வ; தமவ ற்ய ணயகச் சயயடநழப 

ளசமல்ப்ட்டுள்நண. சயந்ணளபநயதயல் இவப இண்டும் அடயக ணௌக்கயதத்ணபம் 

ளற்ணள்ந. 
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8. சயந்ணளபநய கவுநர் ளகமம்ணொகணன் கமட்ப் ட்டுள்நர்; ஆமல் ழபடங்கநயல் 

அப்டி கமஞப்பயல்வ. (Mr. I. Mahadevan, Indian Express,         August 1994. Sir John Marshall, 

Mohenjo-daro and the Indus Civilization,Vol.I, 1973, Pp.109-112.) 

9. சயந்ணளபநயதயல் சயபணங்கங்கள் கண்ளடுக்கப் ட்டுள்ந.  ஆமல் அவப ழபடங்கநயல் 

இனயபமகச் ளசமல்ப்டுகயன். 

10. சயந்ணளபநயதயல் கமஞப்டும் கநயணண் ணௌத்டயவதயல் உள்ந பண்டிகநயல் ஆங்கணன் 

கூடித சக்கங்கள் கமஞப்பயல்வ.  ஆமல் ழபடங்கநயல் குயப்யப்டும் டங்கநயன் 

சக்கங்கள் ஆங்கணன் உள்ந. (Mr. I. Mahadevan, ‘Review - An Encyclopaedia of the Indus Script’ by 

Asco Parpola, Internation Journal of Dravidian linguistics, Vol.XXVI number 1, January 1997, P.110) 

11. சயந்ணளபநயதயல் ஸ்பஸ்டயக் அவதமநம் அடயக ண்ஞயக்வகதயல் கமஞப்டுகயன்ண. 

ஆமல் ழபடங்கநயல் அவடப் ற்யத குயப்ணொகள் கூ கமஞப்பயல்வ. 

12. சயந்ணளபநயதயல் கவுவநப் ளண்ணுணபயல் கண்டு ணயகச் சயப்யத்ணள்நர். ஆமல் 

ழபடங்கநயல் ளண்கள் ணயகவும் குவபம இத்வடழத ளற்ணள்நர். 

சயந்ணளபநய மகமயகத்டயல் உள்நபற்வச் சுணக்கணமகப் யன்பணணமண குயப்யமம். 

1.  ளண் ளடய்பங்கள் - இவப ளகமம்ணொகள் உவதவப. ளகமம்ணொ ஆற்ணௗக்கு அவதமநம்.  

2.  யவவுக்கல்.  

3.  ன்கு கட்வணக்கப்ட் கங்கள்  

4.  இணம்ணொ இல்வ.  

5.  குடயவ இல்வ.  

6.  ணரன் உணபங்கள் அடயகம்.  

7.  ணொண கமஞப்டுகயண.  

8.  டற்கமப்ணொ ஆணடங்கள் இல்வ.  

9.  ணண கமஞப்டுகயண.  

10.  ஸ்பஸ்டயக் சயன்ம் கமஞப்டுகயண. இண ஏம் ன்டற்கு ணௌன்ழமடி ஆகும்.  
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சயந்ணளபநய மகமயகம் : 

‘சயந்ணளபநய மகமயகத்வட ஆமய்ச்சய ளசய்ட ணமர்ல், ரமஸ், கணயல்சுபயல் ணற்ணம் இஷ்யத, 

ஃயன்மந்ண, அளணமயக்க அயஜர்கள் ர் இண ‘டயமபய மகமயகம்’ க் கூயணள்நர். (Sir John 

Marshall, Mohenjo-daro and the Indus Civilization,Vol.I, 1973,  Dr. Alexander Harris,‘Holes in Vedic Valley Theory’, The Week, 

August 9, 1998) 

கஞயப்ளமய ஆய்வு (computer analysis) சயந்ணளபநய ளணமனய அவணப்ணொ டயமபய ளணமனய அவணப்ழ 

ன்வட உணடயடுத்டயணள்நண ன்கயமர் மபடம் ணகமழடபன். (Indian Express - Madras - 5 August 

1994) 

அண்வணக் கமங்கநயல் Fr.ரமஸ், மக்ர் ஆர். ணடயபமஞன், டயண. ணோஞச்சத்டய ரபம 

ஆகயழதமர் சயந்ணளபநய ணத்ணகள் டணயழன ன் டம் ஆய்வு ணௌடிவபத் ளடமயபயத்ணள்நர். 

சயந்ணளபநய மகமயகம் டயமபயமயன் மகமயகம் ன்ண கூணம் மபடம் ணகமழடபன், 

சயந்ணளபநயதயன் கமம் ‘ழடிழதம கமர்ன் ஆய்வுப்டி’ (Radio carbon dating) கய.ணௌ. 7000க்கு 

ணௌற்ட்ண க் கூயணள்நமர். (Indian Express - Madras - 5 August 1994)  

Fr. ரமஸ் ‘Studies in Proto - Indo - Mediterranean Culture’ ணேம் ணொத்டகத்டயல் எணடி ழணழ 

ளசன்ண, சயந்ணளபநய மகமயகம் டயமபயமயன் மகமயகம் ணட்டுணல், சயந்ணளபநய டயமபய 

மகமயகம்டமன் சுழணமயத, கயப்டயத மகமயகங்கணக்கு அடிப்வதமக பயநங்குகயண ன்ண....  

பயநக்கயச் ளசல்கயமர். (Rev. Fr. Heras, Studies in Proto Indo Mediterranean Culture, Vol-I, Indian Historical Research 

Institute, Bombay, 1953) 

4. னவணதம டணயழ்க் கல்ளபட்டு 

இந்டயத ளணமனயகநயழழத ணயகவும் னவண பமய்ந்ட ளணமனய டணயழ்ளணமனய.  னவணதம டணயழ்ளணமனய 

கல்ளபட்டுகள் கய.ணௌ. 3ஆம் ணெற்மண்டிணணந்ண கமஞப்டுகயன் ன்ண இணபவ யவத்ணக் 

ளகமண்டு இணந்ழடமம். 

ஆமல், அண்வணக்கம ஆமய்ச்சய, ணயகவும் னவணதம டணயழ் ணத்ணக்கவநத் 

ளடன்டணயனகத்டயல் டயணளல்ழபண தயணணந்ண 24 கய.ணர. ணத்டயணௗள்ந ‘ஆடயச்சல்ணமயல்’ கயவக்கப் 

ளற் டமனயகநயன் ணரண கண்டுயடித்ணள்நர். இந்டபர்கவநப் ணொவடக்கும் டமனயதயன் ணரண 

னவணதம டணயழ் யமணய ணத்ணக்கவநக் கண்டு யடித்ணள்நர் ஆமய்ச்சயதமநர். இந்டத் 

டமனயகள் இன்வக்கு 2,800 ஆண்டுகட்கு ணௌற்ட்ண ன்ண குயப்யற்குமயதண. இவடக் குயத்ண, 
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26 ழண 2004 அன்ண ‘THE HINDU’ மநயடனயல் ளபநயதயப்ட் கட்டுவ இங்ழக 

ளகமடுக்கப்ட்டுள்நண. 

Skeletons, script found at ancient burial site in Tamil Nadu 

“In spectacular finds, the Archaeological Survey of India, Chennai Circle, has unearthed a 

dozen 2,800 year - old human skeletons intact in urns at Adichanallur, 24 km from Tirunelveli in 

Tamil Nadu. Three of these urns contain writing resembling the early Tamil Brahmi script. The 

dozen urns containing the skeletons form a part of about 100 fully intact urns unearthed in 

various trenches at the site, where excavation is under way. The urns were found at a depth of 

two to three metres. The finds may revolutionise theories about the origin of ancient culture in 

Tamil Nadu and the origin of writing in South Asia. 

T. Satyamurthy, Superintending Archaeologist, ASI, Chennai Circle, the director of 

excavation at Adichanallur, said : “People generally think that megalithic culture is the earliest 

culture in South  India, especially in Tamil Nadu. In our excavation (at Adichanallur), we have 

come across a culture earlier than the megalithic period.” The megalithic period in South India 

ranges from 3rd century B.C. to 3rd century A.D. 

Dr.Satyamurthy called Adichanallur “the earliest historical site in Tamil Nadu.” The ASI 

would conduct “a through exploration of the area” to find out whether there had been any 

habitation nearby. If such a site was found, it would be the first discovery of its kind in Tamil 

Nadu. So far, no habitation belonging to this period had been found in the State. He described the 

discovery of writing resembling the early Tamil Brahmi script on the urns as “very important”. 

Samples of the skeletons have been sent to the National       Geophysical Research Institute, 

Hyderabad, for carbon-14 dating. 

Along with the skeletons, husks, grains of rice, charred rice and neolithic celts (axe-like 

instruments used in agricultural           operations) have been found. 

The skeletons found in two or three urns show that prior to the megalithic period, these 

people used to inter the dead in urns along with the items they had used. Early Tamil Sangam 

works contained elaborate descriptions of the urn-burial custom. At adichanallur, pottery 

belonging to the early historic period, which stretches from 3rd century B.C. to 3rd century A.D., 

was found on the upper layers of the trenches and the urns were found below. So the         

discoveries at Adichanallur may go back to 7th or 8th century B.C., probably earlier than the 

Sangam period, Dr. Satyamurthy said. 

He said that since the Brahmi script was found together with the skeletons, the date of the 

script could be determined if they could fix the date of the skeletons. “So far, we have been 

doing it on palaeographic grounds. Now, we will get a scientific date.” He said that the script 

might refer to names. 

Dr. Sathyamurthy said that the Brahmi script of around 500 B.C. had been found in Sri 

Lanka.  Dr. S.U. Deraniyagala, former Director - General and now Consultant to the 

Archaeological Survey Department, Sri Lanka, called the discovery of the writing on the urns at 

Adichanallur "fantastic" and "very, very important". The evidence of writing on more than 75 

pieces of pottery had been found in Sri Lanka and radio-carbon dating had established that they 

belonged to the period between 600 B.C. and 500 B.C. This discovery “sheds a completely new 
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light on the origin of writing in South Asia,” said Dr. Deraniyagala. Interestingly, there has been 

no evidence of habitation close to the cemeteries (burial sites) discovered in Sri Lanka. 

According to G. Thirumoorthy, Assistant Archaeologist, ASI, Chennai Circle, many artefacts 

had been found along with the skeletons at Adichanallur. 

They included miniature bowls made of clay that were used in rituals, black and red ware of 

megalithic period ranging from the 7th century B.C., to 2nd century A.D., potsherds with graffiti 

marks, iron spearheads, knife-blades and hopscotches of  various shapes including those in 

perfect circles. These hopscotches were used as weights, he said.” 

- By T.S. Subramanian, 

Courtesy - The Hindu, Wednesday, May 26, 2004, Chennai. 

க்குவத இன்வக்கு 4500 ஆண்டுகட்கு ணௌற்ட் சயந்ணளபநய ணத்டயற்கு அடுத்டடிதமக, 

டணயழ் ணத்டயன் னவணக்கு டுத்ணக்கமட்மய் இப்ணொவடப்ளமணள் அவணந்டயணப்ழடமடு, டமனயதயல் 

ணௗம்ணொக் கூடுகணன் னவணதம  ளமணட்கணம் கயவத்டயணப்ண குயப்யற்குமயத ளசய்டய 

ஆகும். 

5. மயசுத்ட ஆபயக்கு எண ழகமபயம? 

ஆம். மயசுத்ட ஆபயக்ளகன்ழ கட்ப்ட் ழகமபயல் ணத்ணக்குடி ணமபட்ம், டயணவபகுண்ம் 

பட்ம், ட்மத்டய ன்ணேம் ஊமயல் உள்நண. 

இண சற்ண பயத்டயதமசணம ழகமபயல்.  இண்டு ழகமபயல்கள் இவஞத்ணக் கட்ப்ட்டிணக்கும் 

இட்வக் ழகமபயல் இண. இண்டு டயத்டயக் கணபவகள்.  டுபயல் குணக்குச் சுபர் என்ண.  

இட்வதமகக் கட்ப்ட்டிணக்கும் இவ்பயண்டு ழகமபயல்கணக்குப் ளதர் என்ணடமன். இந்ட 

இட்வக் ழகமபயல்கணக்குப் ளதர் ‘அணள்டயண ஆடய அவக்கம் கமத்ட அம்வணதமர் அம்ணன் 

டயணக்ழகமபயல்’ ன்டமகும்.  

இக்ழகமபயணன் ளதர், ளண் ளடய்பப் ளதமய் இணந்டழமடயணௗம் இண ழகமபயல்கநயணௗம் ளண் 

ளடய்ப உணபழணம, ஆண் ளடய்ப உணபழணம இல்வ ன்ண குயப்யற்குமயதண. 

ணற்ணம், இக்ழகமபயணன் ளதம ‘அம்ணன்’ ன்ண ஆழ்ந்ண ழமக்கத்டக்கண. ‘அம்ணமள்’, 

‘அம்வண’ ன் ளண்மல் ளதர்கள்.  

ளண் மவக் குயக்கும்பண்ஞணமய் ‘அம்ணமள்’ ன்யல்மணல் ‘அம்வண’ ன்ணம் இல்மணல் 

‘அம்ணன்’ ன்ண ‘அன்’ ன்ணேம் ஆண் மல் எணவண பயகுடயவதக் ளகமண்டிணப்ண ஆழ்ந்ண 

ழமக்கற்குமயதண, ழப, இந்ட கவுநயன் ளதர், ளண்வஞ ணட்டும் குயக்கபயல்வ.  சமடமஞ 
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ளண் ன் யவதயணணந்ண ழபணட் கவுநயன் டன்வணழதமடு இவஞந்ட - ஆண் 

டன்வணழதமடு இவஞந்ட கவுள் யவவதழத குயக்கயன்ண ன்வட இப்ளதழ 

உஞர்த்ணகயண. 

‘அம்வண’ சயபயன் இப்மகத்டயல் இணப்டமகக் கூப் டுபணம் அழட இப்குடயவத ஆஞமகக் 

கூயமல், அண ‘பயஷ்ணு’ அல்ண ‘மமதஞன்’ அல்ண ‘ளணணமள்’   ன்ண கூப்டுபணம் 

ஆழ்ந்ண ழமக்கற்குமயத.  ‘ளணணமள்’ ன்யணக்கும் இந்டப் ளதவ டுத்ணக் 

ளகமள்ழபமணமமல், ‘ளணணமன்’ ன்யல்மணல் ‘ளணணமள்’ ன்ணேம் இடயணௗம் ‘அள்’ ன்ணேம் 

ளண் மல் எணவண பயகுடயவதக் ளகமண்டிணப்ண கபயக்கத்டக்கண, சயபயன் இப்குடய எண 

சணதம் ளண்ஞமகவும் எண சணதம் ஆஞமகவும் கூப்டுபழட,  இண ஏர் உணபகம் ன்வடக் 

கமட்டுகயண. வசப, வசஞப சணத பமற்வ ழமக்கும்ழமண, ம்ளமணள் சயபமகவும், 

ம்ளமணநமகயத கவுள் ணயடமக பணபடற்குக் கமஞணம ணத ஆபய வசப யவதயல் 

ஆஞமகவும், வபஞப யவதயல் ளண்ஞமகவும் பயநக்கப்டுபவடக் கமஞமம்.  

  ‘அம்ணன்’ 

  ‘ளணணமள்’ 

ணேம் இப்ளதர்கள் ணத ஆபயதயன் உணபகணமக இணப்டமணௗம் ‘ணத ஆபய’, ஆண், ளண் 

டன்வணகவநக் கந்டபர் ன்டமணௗம், ணத ஆபயவதப் ளண்ஞமக ‘அம்வண’ ன்ண கூயமணௗம் 

ஆண் டன்வணவதணம் இவஞத்ண ‘அம்ணன்’ ன்ண கூணகயன்ர்.  இவ்பமழ ணத ஆபயவத 

ஆஞமக, ‘ளணணமன்’ ன்ண கூயமணௗம் ளண் டன்வணவதக் கமட்டும் ளண்மல் எணவண 

பயகுடயவத இவஞத்ண ‘ளணணமள்’ ன்ண கூணகயன்ர். 

ழப, 

‘அம்ணன்’ (ளண் கவுநயன் ளதர்.  ஆமல், ஆண் மல் எணவண பயகுடயணன் கமஞப்டுகயண.) 

‘ளணணமள்’ (ஆண் கவுநயன் ளதர். ஆமல், ளண் மல் எணவண பயகுடயணன் 

கமஞப்டுகயண.) 

இப்ளதர்கள், ஆண்மல், ளண்மணௗன் இவஞந்ண கமஞப் டுபண, வசபம், வபஞபம் ணேம் 

யமயவுகள் ழடமன்ணபடற்கு ணௌற்ட் யவவதழத கமட்டுகயண. 

 



ணௌடல் டயப்ணொ: ஆகஸ்டு.2004 

இவஞதத்டநம்: www.tamilarsamayam.com 

மயசுத்ட ஆபயணம் ணொமவும் 

மயசுத்ட ஆபயவத பயநக்கும் ழகமபயமகவும் மயசுத்ட ஆபயதயன் ழகமபயமகவும் பயநங்குகயன் 

சயப்வ உள்நக்கயதழட அணள்ணயகு ஆடய அவக்கம் கமத்ட அம்வணதமர் அம்ணன் 

டயணக்ழகமபயமகும். அம்ணன், ளணணமள் ணேம் ளசமற்கள் மயசுத்ட ஆபயதயன் உணபகங்கநமக 

இணப்டமல், "அம்ணன்' ணேம் ளண்வஞக் குயக்கும் ளதமயல் "அன்' ணேம் ஆண்மல் பயகுடயணம் 

"ளணணமள்' ணேம் ஆவஞக் குயக்கும் ளதமயல் "அள்' ணேம் ளண்மல் பயகுடயணம் 

ழசர்க்கப்ட்டுள்நவண குயப்யப்ட்ண. 

மயசுத்ட ஆபய ஆணுணல், ளண்ணுணல், ஆண், ளண், டன்வணவதக் கந்டபர் ணேம் 

யவவத இக்ழகமபயல் பயநக்குகயண.  ழப, இங்குள்ந கணபவதயல் ஆணுணபழணம, 

ளண்ணுணபழணம வபக்கப்மவண ஆழ்ந்ண ழமக்கற்குமயத குயப்மகும். 

மயசுத்ட ஆபய ணொம படிபயல் கயயஸ்டபத்டயல் கூப்டுபடற்கு ற், இக்ழகமபயல் ணௌன்மல் 

வபக்கப்ட்டிணக்கும் ஆணதயன் கணத்வடச் சுற்ய, ணொம படிபங்கள் அவணக்கப்ட்டுள்நவண 

ஆழ்ண ழமக்கற்குமயதண. 

இன்வத யவ : 

ஆமல், சய ஆண்டுகட்குணௌன், இட்வக் கணபவகநயல் ந்ட உணபணௌம் இல்மட 

இக்ழகமபயணல், உணபங்கள் பற்வக் ளகமண்டு பந்ண வபத்ண, இன்வக்கு இக்ழகமபயல் 

ணயகவும் ழபணட்டுக் கமஞப்டுகயண. 

ளமணபமக, அம்ணன் ழகமபயல்கள்  பனங்கப்டும் ணமமயதம்ணன், கமநயதம்ணன் ணௌடணத 

ழகமபயல்கநயல் ண உண்டு. 

ஆமல், இந்ட ஆடய அவக்கம் கமத்ட அம்வணதமம்ணன் டயணக்ழகமபயணல் ண கயவதமண. 

ளன்மல் ணயடமக பந்ட கயயஸ்ணழப ணதமகயபயட்மர் ணேம் ண யவழபற்க் 

ழகமட்மட்வணவத ழடமணம பனய டயமபயக் கயயஸ்டபக் கயவநதம வசப, வபஞபக் 

ழகமபயணௗக்கு ணௌற்ட் ழகமபயமக இண இணப்டமல், இடயல் ண கயவதமண.  இந்டக் ழகமபயணல் 

ணோசமமயதமக டயமபயழ உள்நர். இபர்கள் ணொமல் உண்ஞமடபமக இணக்க ழபண்டுளணன் 

ழடவபதயல்வ. 
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இக்ழகமபயணன் சயப்ணொகள் : 

1. சயபளணணமயன் இப்க்கத்வட அம்வணதமகவும், மமதஞமகவும் பயநக்கும் யவ 

2. உணப பனயமற் ணௌவதயல் வசப, வபஞபத்வட ஆண் - ளண் ழடணற் யவதயல் 

பயநக்கும் யவ 

3. வசப, வபஞபப் யமயவுகள் ழடமன்ணபடற்குமயத பமய்ப்மக இட்வக் கணபவகவநக் 

ளகமண்டுள்ந யவ 

4. ணதற் பனயமட்டு ணௌவ 

5. ணதற் பனயமட்டு ணௌவ டயமபய இத்டயற்குமயதண ன்வட பயநக்கும் யவ 

6. ணதற் பனயமட்டு ணௌவக்கு, ணொமல் ணணத்ட உஞவுணௌவ ழபண்டும் ன் கட்மதம் 

உணபமகமட யவ. (ணௌ. ளடய்பமதகம், அம்ணன் பமண (சயணகுயப்ணொ), . 4) 

இந்ட ஆண யவகவநணம் ஆடய அவக்கம் கமத்ட அம்வணதமர் அம்ணன் டயணக்ழகமபயல் 

பயநக்குகயண. 

டயணபணடயணம் அம்வணதமம்ணன் ழகமபயணௗம் 

இந்ட  அணள்ணயகு ஆடய அவக்கம் கமத்ட அம்வணதமர் அம்ணன் டயணக்ழகமபயல், டயணபணடயவதத் 

டவபமகக் ளகமண் ட்மத்டய மமர் உபயன் ணௌவக்குச் ளசமந்டணமண. 

ழச, ழசமன, மண்டிதர்கள்,  ‘மமர்’ வும் அபர்கள் ம்வதயர் ‘சமஞமர்’ (‘சமன்ழமர்’ 

ன்டன் டயமயணொ) க் குயக்கப்டுபணம் பமண கமட்டும் ளசய்டயகநமகும். ழச, ழசமன, 

மண்டிதர்கநமகயத டணயனர்கநயல் ணயகப் னவணதமபர் கநமகப் மண்டிதர்கள் 

குயக்கப்டுகயன்ர். டணயழ்ச் சங்கங்கவந வபத்ணத் டணயவன பநர்த்டபர்கள் மண்டிதர்கள் 

ன்ண பமண கூணகயண.  மண்டிதர்கணக்கு ‘பணடய’ ன் குடும்ப் ளதர் உண்டு. 

டயணபணடயவதத் டவபமகக் ளகமண் ட்மத்டய மமர் உபயன் ணௌவக்குச் ளசமந்டணம 

‘அணள்ணயகு ஆடய அவக்கம் கமத்ட அம்வணதமர் அம்ணன் டயணக்ழகமபயல்’ , அபர்கணக்கு ‘அம்வண’  

ழகமபயமகவும், ‘ ளணங்குநம் டயணபணடய ஈஸ்பன் ழகமபயல்’  ‘அப்ன்’  ழகமபயமகவும்,     

‘டயணச்ளசந்ணர் குணக்கவுள் ழகமபயல்’  ‘ணகன்’  ழகமபயமகவும் ளகமள்நப்ட்டு, ண்ன்ண 

ழகமபயல்கநயணௗம் இன்ணபவ உமயவணணவதபர்கநமக இபர்கள் இணக்கயன்மர்கள். 
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இக்ழகமபயணௗக்குமயத சணத ணெமகத் ‘டயணக்குவந’க் ளகமள்நமம்.  டயணக்குநயல் சமன்ழமர் 

ளகமள்வக ஆனணமக பயநக்கப்டுபணம் இக்ழகமபயவ, சமன்ழமர் ழகமபயல் அல்ண ‘சமஞமர் 

ழகமபயல்’ ன்ண கூணபணம் குயப்யற்குமயத.  க்டய இதக்கத்டயற்கு ணௌற்ட் டயணக்குள், 

சமன்ழமர் சணத ணெமகக் கமஞப்டுகயண. 

சமன்ழமர் சணத ணெல் டயணக்குள் : 

“சயபன் - வசபம், பயஷ்ணு - வபஞபம் ணேம் ளசமற்கள் சங்க இக்கயதங்கநயல் 

கமஞப்பயல்வ.  சங்க கமத்டயற்குப் யன்ர் ணந்ட க்டய இதக்கத்டயன் கமஞணமகழப சயபக் 

குடும் சணதங்கள் டணயனகத்டயல் ணச்சய ளற்வட பமற்யல் கமணுகயன்ழமம்.  வசப, வபஞப 

இக்கயதங்கள் ல்மம் சங்க கமத்டயற்குப் யன்ர் அடமபண, கய.ய. 5ஆம் ணெற்மண்டிற்குப் 

யன்ர் ணந்ட க்டய இதக்கக் கமத்டயல் உணபமதய”. (ணௌ. ளடய்பமதகம், அம்ணன் பமண 

(சயணகுயப்ணொ), . 6) 

“சங்க கமத்டயற்கும் க்டய இதக்கக் கமத்டயற்கும் இவப் ட் ணெல்கநமகப் 

டயளண்கரழ்க்கஞக்கு ணெல்கள் ளகமள்நப் டுகயன். டயளண்கரழ்க்கஞக்கு ணெல்கநயல் 

என்மகத் டயணக்குள் பயநங்குகயண. வசப, வபஞபப் யமயவுகணக்கு ணௌற்ட்டமகத் டயணக்குள் 

கமஞப்டுகயண. 

டயணக்குநயணௗள்ந ‘சமன்மண்வண’ ன் அடயகமம் அன்ணொ, மண், எப்ணொவு, கண்ழஞமட்ம், 

பமய்வண ஆகயத டயணக்குநயன் சணதக் கணத்ணகவந பயநக்குகயண. 

ஈன்ளமணடயல் ளமயணபக்கும் டன் ணகவச் 

சமன்ழமன் க்ழகட் டமய். 

ன் குட்ம கூணம்  ‘சமன்ழமர்’ ன் கணத்ணம் சணதச் சமர்ணொவதழட. 

சங்க ணெமகயத ணொமணைற்யல் 

‘ஆன் பயந்டங்கயத ளகமள்வகச் சமன்ழமர் ’ 

ன் ளடமர் சணதத் ளடமமகக் கமட்சயதநயக்கயன்ண. ஆகழப, ‘ஆன்பயந்டங்கயத ளகமள்வகச் 

சமன்ழமர்’ ன்ண ணௌடணல் குயக்கப்ட்டு, சமன்ழமர் சணத ணெமக, சமன்மண்வணவத பயநக்கயக் 

கூணம் டயணக்குள் ணந்ண, அடன் யன்ர் க்டய இதக்கத்டயன் கமஞணமக, வசப, வபஞப 

சணதங்கள் பநர்ச்சய ளற்யணத்டவ பமண கமட்டுகயண. 
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டயணக்குள் மதயத்டயணௗள்ந கவுள் பமழ்த்ண, பமன் சயப்ணொ, ரத்டமர் ளணவண ஆகயத ண்ன்ண 

அடயகமங்கணம் சமன்ழமர் சணதத்டயற்கு அடிப்வதமக பயநங்கும் அப்ன், அம்ணன், ணகன் 

ஆகயத ண்ன்ண ளசமற்கள் உணபமபடற்குமயத அடிப்வக் கூணகவந பயநக்குகயன்”. (ணௌ. 

ளடய்பமதகம், அம்ணன் பமண (சயணகுயப்ணொ), . 7) 

சமன்ழமர் சணதம் 

“வசப க்டய இதக்க ணச்சயக்குக் கமஞணம டயணமவுக்கசணம், வபஞப க்டய இதக்க 

ணச்சயக்குக் கமஞணம ணௌடமழ்பமர் ண்பணம் ளடமண்வ மட்வச் சமர்ந்டபர்கள் ன்ணம் 

சமன்ழமர் சணதழண, யன்ர் வசப, வபஞப சணதங்கநமகப் யமயந்ண டயத்டயதமகப் ளதர் 

ளற் ன்ணம் இபற்வ பயநக்கும் ளடமமக, 

‘ளடமண்வ மடு சமன்ழமர் உவத்ண ’ 

ன்ணம் ண்ஞயப்மர்க்க ழபண்டித குயப்ணொகள் ஆகும்”. (ணௌ. ளடய்பமதகம், அம்ணன் பமண 

(சயணகுயப்ணொ), . 7) 

சுணக்கம் : 

ஆகழப, டயணக்குள் பயநக்கும் சமன்ழமர் ளகமள்வக ன்ண வசபம், வபஞபம் ன்ண 

டயத்டயழத யமயபடற்கு ணௌற்ட் ளகமள்வகதமகும். சமன்ழமர் சணதத்வடச் ழசர்ந்டபர்கள் 

சமன்ழமர்கள் ன் ளதமல் குயக்கப்ட்டிணத்டல் இதல்ணொ. 

னவணதம யவதயல், மயசுத்ட ஆபயக்கமகக் கட்ப்ட் இக்ழகமபயல், அடன் வனத 

ழமக்கத்வடழத அயத இதம யவதயல் இன்வக்குக் கமஞப்டுகயண. 

யணேம், வசப, வபஞப சணதப் யமயவுகணக்கு ணௌற்ட் இக்ழகமபயல் சமன்ழமர் சணதத்டயற்கு 

டுத்ணக்கமட்ம ழகமபயமக பமற்யல் பயநங்குகயண. 

ழணணௗம், இக்கணத்ணகள் ற்ய பயமயபமக பயநக்கம் ழபண்டுழபமர் ழமசயமயதர் மக்ர் ணௌ. 

ளடய்பமதகம்அபர்கள் ணடயத “அம்ணன் பமண” ணேம் ணெணன் ண்ம் அயதமம்.  ணற்ணம் 

(ளட. ழடபகம ழமடயணஞய  பமற்ண ழமக்கயல் டயணபணடரசுபர் ழகமதயல் (ளணங்குநம்), 1987) 

ணேம் ஆய்ழபட்வணம் கமஞமம். 
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யன்யவஞப்ணொ - II 

1. ழடமணம பனய டயமபயக் கயயஸ்டபணௌம் சமடய ற்த்டமழ்வுக் ளகமள்வகணம் 

சமடய ற்த்டமழ்வுக் ளகமள்வகவத யவ யணத்ணபடற்கமக ஆமயதர் தன்டுத்டயத ஆணடழண 

ழடமணம பனய டயமபயக் கயயஸ்டபணமகயத வசப, வபஞப சணதங்கநமகும். வசபம், வபஞபம் 

ஆகயத இண்டு சணதங்கணம் ஆடயசங்கமல், சமடய ற்த்டமழ்வுக் ளகமள்வகக்கு 

அடிவணப்டுத்டப்ட். சமடய ற்த்டமழ்வுக் ளகமள்வகக்கு அடிவணப்டுத்டப் ட்டுள்ந வசப 

வபஞப சணதங்கணக்குப் யற்கமத்டயல்  ‘இந்ண ணடம்’ (ண்ய்க்ன் டங்ப்ண்ஞ்ண்ர்ய்) ன் 

ணொணப்ளதர் ளகமடுக்கப்ட்ண.   

ழடமணம பனய டயமபயக் கயயஸ்டபம் ஆமயதமயன் சமடய ற்த் டமழ்வுக் ளகமள்வகக்கு 

அடிவணப்டுத்டப் ட்ண ழமல், டயமபய இந்டயதமவும் அடிவணப்டுத்டப் ட்டுள்நண.  

ஆகழப, யமணஞர்கநயன் சமடய ற்த்டமழ்வுக் ளகமள்வகதயன் யடிதயணணந்ண இந்டயத ணக்கவந 

பயடுபயக்க ழபண்டுணமமல் ணௌடணல், யமணஞர்கநயன் சமடய ற்த்டமழ்வுக் ளகமள்வகதயன் 

யடிதயல் அகப் ட்டுக் கயக்கும், வசப, வபஞப சணதங்கநமகயத இந்ண ணடத்வட பயடுபயக்க 

ழபண்டும். சமடய ற்த்டமழ்வுக் ளகமள்வக உணபம யன்ஞயவதணம் அண சணௌடமதத்டயல் 

வணௌவடுத்டப்டும் யவவதணம் அயந்ண ளகமள்ணம்ழமணடமன் சமடய ற்த்டமழ்வுக் 

ளகமள்வகதயன் யடிதயணணந்ண இந்டயத ணக்கவநணம் ழடமணம பனய டயமபயக் கயயஸ்டபணமகயத 

இன்வத "இந்ணணடத்வடணம்' பயடுபயக்க ணௌடிணம். 

இய, சமடய ற்த்டமழ்வு குயத்ணம் அண இந்டயதமபயற்குள் ப்ழமண பந்டண, தமமல் 

உணபமக்கப்ட்ண, வ்பமண வணௌவடுத்டப் ட்ண ன் குயத்ணம் சுணக்கணமகக் 

கமஞமம். 

ழடமணம பனய டயமபயக் கயயஸ்டபணௌம்                     

சமடய ற்த்டமழ்வுக் ளகமள்வகணம் 

இந்டயதப் ண்மட்ழமடு ணயகவும் யன்யப்யவஞந்டண சமடய ற்த்டமழ்வுக் ளகமள்வக. 

ளன்மல், இக்ளகமள்வக இந்டயதமபயன் ணயகப் னவணதம ளகமள்வக ன்டமகக் 

கூப்டுகயண. ம்ப்டுகயண. 
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சமடய ற்த் டமழ்வுக் ளகமள்வக இந்டயதமபயன் ளகமள்வக அன்ண.  இண னந்டணயனமயன் 

ளகமள்வகணம் அன்ண.  சமடய ற்த் டமழ்வுக் ளகமள்வக இந்டயதமபயன் னவணதம ளகமள்வக 

ன்மல், இந்டயதமபயன் னவணதம இக்கயதணம சங்க இக்கயதங்கநயல் இவடப் ற்யக் 

கூப்ட்டிணக்க ழபண்டும். 

ஆமல், னவணதம டணயனமயவழத சமடய ற்த்டமழ்வு இல்வ ன்டமல், சமடய ற்த் டமழ்வுக் 

ளகமள்வகவதச் சங்க இக்கயதங்கநயல் கமஞ ணௌடிதபயல்வ. 

ளமணபமக, சங்க இக்கயதங்கள் கூணம் மன்கு பவகத் ளடமனயல்கவந, மன்கு பவக சமடய ன்ண 

ம்ணொகயன்ர். ஆமல், அவப சமடய  ற்த்டமழ்வு அல், ளடமனயல் ழபணமட்வத்டமன் 

குயக்கயன் ன்வடப் யன்பணணமண கமஞமம். 

சங்க இக்கயதங்கள் கமட்டும் மன்கு பவகத் ளடமனயல்கள் : 

அந்டஞர்   

அசர்    

பஞயகர்    

ழபநமநர்  

சங்க இக்கயதங்கநயல் குயப்யப்ட்டுள்ந இவப ளடமனயமல் உள்ந ழபற்ணவணழத டபய சமடய 

ற்த் டமழ்வு அல்.  

னந்டணயழ் இக்கயதப்டி, 

மஞன், வதன், கம்ன், ணடிதன் 

இந்மன் கல்ண குடிணம் இல்வ. 

இவப ல்மம் இக் குணக்கநயன் ளடமனயவ அடிப்வதமக் ளகமண் ளதழ டபய, சமடயப் 

ளதணம் அல்; இப் ளதணம் அல்.  

மடுபன்   = மஞன்  

வதடிப்பன் = வதன்  
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ணடி டட்டுபன்  = ணடிதன்   

கம்ணொ ணௌனக்குபன் = கம்ன்   

இவப சமடய ற்த்டமழ்வு அல். 

ழபற்ணவண ளடமயந்ட மற்மணௗள்ணம்  

கரழ்ப்மல் எணபன் கற்கயன்  

ழணற்மல் எணபன் அபன்கட் டுழண.  

  ( ணொமணைண - மண்டிதன் ளடுஞ்ளசனயதன் )  

ன்ண னவணதம டணயழ் இக்கயதணம ணொமணைற்ணப் மல் ளடமயபயக்கயன்ண. 

ஆமல், சமடய ற்த்டமழ்வு ன்ழடம டித்டமணௗம், டபயக்கு பந்டமணௗம், ஞம் இணந்டமணௗம், 

அழட யவடமன்.  டித்டமல் சமடய ற்த்டமழ்வு அகணௗம் ன்ண அயதமவண.  அப்டிதமமல் 

சமடய ற்த்டமழ்வு ன்ண டயல் உள்நண?  அடிப்வக் கமஞம் ண?  

 ளடமனயமல் ழபற்ணவண  

 டிப்மல் ழபற்ணவண  

 ஞத்டமல் ழபற்ணவண  

இவப உகயல் ல்ம இங்கநயணௗம் உண்டு.  ஆமல் இவப சமடய ற்த்டமழ்வு இல்வ. 

சமயதம கமஞம் ளடமயந்டமல் டமன் சமடய ற்த்டமழ்வப ரக்க ணௌடிணம். இல்மபயட்மல் அவட 

ரக்க ணௌடிதமண. 

இக் குணக்கள் :  

சமடய ற்த் டமழ்பயன் ளடமக்கம் இக் குணக்கள் (ழ்ண்க்ஷங்ள்) ன்ண கூமம். இண உகம் 

ணௌணபணம் உண்டு. அடமபண இக் குணக்கநயல் ழபணமடு உகம் ணௌணபடயணௗம் உண்டு.  

ஏர் இம் ஆணவக ளசய்ணம்; ணற்ழமர் இம் ஆநப்டும்.  

அசயதல் ணட்டும் கமஞணல் : 
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அசயதல் கமஞத்டமல் அடிவணப்டுத்டப்டுடல் ன்ண உகம் ணௌணபணம் உண்டு. அவடப் 

ழமல், ஏர் இம்   ணற்ழமர் இத்வட சுக்குபண உண்டு. இணவும் உகம் ணௌணபணம் உண்டு.  

இடற்குக் கமஞம் அசயதல்.  

கயப்டயல் யணயட் கட்ப்ட்ழமண, இஸ்ழபல் ணக்கள் தன்டுத்டப்ட்ர். டணயழ்மட்டில் 

கமயகம ழசமனன் கல்வஞவதக் கட்டுபடற்கு 10,000 சயங்கந அடிவணகவநப் 

தன்டுத்டயமன்.  

இவப உக மடுகள் ங்குணௌள்ந ளமண இதல்ணொ ஆகும்.  இவப ல்மழண அசயதல் 

கமஞங்கநமல் யகழ்ந்டவப ஆகும். ஆமல் அங்கு சமடய ற்த்டமழ்வு இல்வ.  

சமடய ற்த்டமழ்வு ன்ண ழபண; அசயதல் கமஞங்கணக்கம இ அடிவண, சுக்கப்டுடல் 

ன்ண ழபண;  

இவப அவத்ணம் அசயதல் கமஞங்கநமல் ஆவப ஆகும்.  

உகம் ணௌணபணம் உள்ந அடிவணத்டம் அசயதல் கமஞங்கநமல் வளணபடமல், அசயதல் 

பயடுடவ ளணம்ழமண, இ பயடுடவ உணபமகயண.  

ளடமனயமல் உணபமகபயல்வ : 

சமடய ற்த்டமழ்வு ன்ண அபபர் ளசய்கயன் ளடமனயமல் பணகயண ன்ணம் சமயதல்.  

ளடமனயல் ன்ண இக் குணக்கள் ளடமயந்ண ளகமள்பண ஆகும். ந்டத் ளடமனயவணம் தமர் 

ழபண்டுணமமணௗம் ளடமயந்ண ளகமள்நமம். 

அளணமயக்கமபயல் எண குயப்யட் கூட்த்டமர் ‘இட்ங்ங்ள்ங்’ ளசய்ணம் ளடமனயவ ரண்கமணமகச் 

ளசய்ண பணகயன்ர்.  ஆமல் அபர்கள் எண சமடயதமகக் கணடப்பயல்வ. கனயபவவதச் 

சுத்டம் ளசய்பர் இனயபமகக் கணடப்டுபடயல்வ.    

ளடமனயவ அடிப்வதமகக் ளகமண்டு எணபவ இனயவுடுத்ணபண ன்ண ழபண; அண சமடய 

இல்வ; கமஞம், எணபன் டன் ளடமனயவ ப்ளமணண ழபண்டுணமமணௗம் ணமற்யக் 

ளகமள்நமம். ழப,  

  ளடமனயல் பனயதமக சமடய பபயல்வ.  

  அசயதல் கமஞத்டமல் சமடய பபயல்வ.  
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  டிப்மல் சமடய பபயல்வ.  

  ஞத்டமல் சமடய பபயல்வ. 

அப்டிதமமல் சமடய ற்த்டமழ்வு ப்டி, ப்ழமண இந்டயதமபயற்குள் பந்டண ன்ண ஆழ்ந்ண 

ழமக்கப் ழபண்டும். 

கய.ய. 9ஆம் ணெற்மண்டிற்கு ணௌன்மல் இந்டயதமபயல் சமடய ற்த்டமழ்வு கயவதமண.  சமடய 

ற்த்டமழ்வுக் ளகமள்வகவத உணபமக்கய, டயமபயர் ழணல் டயஞயத்டபர்கள் ஆமயதர்கள். 

சமடய ற்த்டமழ்வுக் ளகமள்வகவத ஆமயதர் வ்பமண வணௌவப்டுத்டயர் ன்வடப் 

யன்பணணமண கமஞமம். 

1.  இந்டயதமபயன்  ணரண  வடுத்ண  பந்ட  மசரகர், கயழக்கர், சகர், குமர், லஞர் 

ணற்ணம் பஞயகத்டயற்கமக பந்ட ழமணர் இபர்கள் ஆண கூட்த்டயணம் என்யவஞந்ண கய.ய. 7ஆம் 

ணெற்மண்டில் கூட்ஞய அவணத்டர். 

2.  கூட்ஞய அவணத்ண டயமபய ஆட்சயவதக் வகப்ற்யர். அபர்கள் வகப்ற்யத குடய 

‘ஆமயதபர்த்டம்’ ப்ட்ண. ஆமயத பர்த்டத்வட கய.ய. 7ஆம் ணெற்மண்டு ணௌடல் 12ஆம் 

ணெற்மண்டு பவ ஆட்சய ளசய்டர்.  

3.  டயமபய ஆட்சயவதக் வகப்ற்யதவுன் டணண ஆட்சயக்குட்ட் ணக்கவந ஆந, ணொடயத 

சட்ங்கவந உணபமக்கயர். (ணணேணெல்). 

4. இபர்கள் அவபணக்கும் இணக்கும் எழ ளமண அம்சம் - ளபள்வந யம் ஆகும். ழப 

ய அடிப்வதயல் இத்வடப் யமயத்டர்.  

5.   ஆமயத பர்த்டத்டயல் (ஆமயத மட்டில்) ஆமயதர்கள் உணபமக்கயத சட்ப் ணொத்டகணமகயத 

ணணேணெல், ய, இ ற்த்டமழ்வப அடிப்வதமகக் ளகமண்டு உணபமக்கப்ட்ண. 

6. ளபள்நவநதமகயத டங்கணக்கு ற்பமண சட்ணௌம் ளபள்நவநதல்மட 

இந்டயதர்கணக்கு அல்ண டயமபயர்கணக்கு டயம சட்ணௌம் உணபமக்கயர். 

7.   ய, இ அடிப்வதயல் உணபமக்கப்ட் இச்சட்த்வட, சணௌடமதத்டயல் வணௌவக்குக் 

ளகமண்டுப ணக்கவந ண்வநச் சவப ளசய்டர். 
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8. ண்வநச் சவப ளசய்படற்கு அபர்கணக்குப் தன்ட் கணபயழத இந்டயதச் சணதங்கள் - 

அடயணௗம் குயப்மக ழடமணம பனய டயமபயக் கயயஸ்டபக் கயவநகநமகயத வசப, வபஞப 

சணதங்கள்.  

9. இந்டயதச் சணதங்கநயன் - குயப்மக  வசப, வபஞப சணதங்கநயன் அடிப்வக் 

ளகமள்வககவநத் டயமயத்ண, டங்கணவத கணத்ணகவநத் டயஞயத்ண, டங்கநயன் டபம ய, இ 

ற்த்டமழ்வுக் ளகமள்வகக்கு ணடச் சமதம் ணோசய, டபமணட ம்யக்வகதயன் அடிப்வதயல் சமடய 

ற்த்டமழ்வுக் ளகமள்வகவத வணௌவப்டுத்டயர்.  

10. சமடய ற்த்டமழ்வுக் ளகமள்வகக்கு ணடச் சமதம் ணோசய, அடற்கு ணட அங்கரகமம் கயவக்கச் 

ளசய்டபர் ஆடயசங்கர் ணேம் ஆமயத யமணஞர்.   

ம்யக்வக : 

ணணேணெல் ணௌடணல் ஏர் அசயதல் சட் ணெமகத்டமன் இணந்டண. கய.ய. 9ஆம் ணெற்மண்டில், ஆடய 

சங்கமல்   ணணேணெல், ணணேடர்ண சமஸ்டயம் ஆக்கப்ட்ண.  இந்ட ணணேடர்ண சமஸ்டயழண சமடய 

ற்த்டமழ்வுக் ளகமள்வகவத ம்யக்வக அடிப்வதயல் யதமதப்டுத்ணம் ணெமகும்.  

சமடய ற்த்டமழ்வு ன்ண ம்யக்வகதயல் இணக்கயண. அந்ட ம்யக்வகவத உணபமக்கயத 

கமந்டமன் கய.ய. 9ஆம் ணெற்மண்டு.  ம்யக்வகவதத் டயஞயப்டற்கு ணடம் தன்ட்ண.  (.கம) 

சணஞ ணட ம்யக்வகதயன்டி  யபய உண்டு.  ஆமல்  இந்டக் ளகமள்வகவதத்  டயமயத்ண,  

ளசன்  யபயதயன் பயவநழப இந்டப் யபயதயல் இந்ட சமடயதமகப் யந்டடற்குக் கமஞம் ன்ண 

இந்டயத ணக்கள் ம் வபக்கப்ட்டுள்நர்.  

எணபன் யமணஞமகப் யந்டமல், ‘அண ணௌற்யபயதயல் ளசய்ட ன்வண ன்ணம், கரழ்சமடயதயல் 

யந்டமல், ளசன் யபயதயல் ளசய்ட டரவண’ ன்ணம் யபய சுனற்சயக் ளகமள்வகதயன் 

அடிப்வவதழத டயமயத்ணக் கூயர். ய,   இ ற்த் டமழ்வுக் ளகமள்வகக்கு இணயல்மட 

சணஞ ணடத்வடப் யன்ற்ணகயன் சணஞர்கணம் டற்கமத்டயல்  ணமயபயட்ர்.  டங்கவந ஆமயத 

சத்மயதர் ன்ணம், ஆமயத வபசயதர் ன்ணம் ண்ணுகயன்ர்.  டங்கவநத் டயமபயமகக்  

கணணபடயல்வ.  

ந ப  இந்டயதமபயல்  இபர்கள் டயகம்ர், ஸ்ழபடமம்ர் ன்ண ளசமல்ப்டுகயன்ர்.  

டயகம்ர் = டயக் , அம்ம் = டயவச , ஆவ; அடமபண டயவசகவநழத ஆவதமக அஞயபர்கள். 

இபர்கள் ஆவ ணணயன்ய இணப்பர்கள். ஸ்ழபடமம்ர் - ஸ்ழபத் , அம்ம் = ளபள்வந ஆவ 

அஞயபர்கள்  
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ணணேணெல்  

ஆமயதர்கநயன் ணௌக்கயத சட் ணெல்,  

ஆமயத சட் ணெல் ணணேணெல் ஆகும்.  

ஆமயத பர்த்டத்டயல் (ஆமயத மட்டில்) ஆமயதர்கநமல் உணபமக்கப்ட் சட்ப் ணொத்டகணமகயத 

ணணேணெல்டி, ஏர் ஆமயதவ ழமக்கய, எண டயமபயன் வக ரட்டிமல், அபன் வகவத 

ளபட்மம்.  ஆமயதன் உட்கமர்ந்ட இத்டயல் எண டயமபயன் உட்கமர்ந்டமல், அப்குடயவத 

ளபட்மம்.  இப்டிதமக, அசயதல் ழகமஞத்டயல் ஆமயதம் டயமபயத்வட சுக்கயதண. 

“If a man of the lowest caste injures a man of a higher caste with some particular part of his body, that 
very part of his body should be cut off;  If a man raises his hand or a stick, he should have his hand cut 
off; if in anger he strikes with his foot, he should have his foot cut off. If a man of        inferior caste tries 
to sit down on the same seat as a man of superior caste, he should be branded on the hip and banished, 
or have his buttocks cut off.  If in his pride he spits on him, the king should have his two lips cut off; if he 
urinates on him, the     penis; if he farts at him, the anus.  If he grabs him by the hair, or by the feet, the 
beard, the neck, or the testicles, (the king) should unhesitatingly have his hands cut off.”(The Laws of Manu, 

Wendy Dongier, Brian K.Smith (Trans), Penguin Books, New Delhi, F.P.1991, Chapter.8:279-283) 

ய அடிப்வதயல் என்மக இவஞந்ட இபர்கள், இந்டயதமபயன் ணோர்வீகக் குடிணக்கநமகயத 

டயமபயவ, சூத்டயர் ன்ணம் ஞ்சணர் ன்ணம் யமயத்டர்.  ந்ட அடிப்வதயல் இவ்பமண 

யமயத்டர் ன்வட இய கமஞமம்.  

சூத்டயர், ஞ்சணர் : 

சூத்டயர், ஞ்சணர் அவபணம் டயமபயர் ஆபர்.  இந்டயதமபயன் ளணமத்ட த் ளடமவகதயல் 

இபர்கள் 90 சடபயகயடத்டயர் ஆபர்.  

1.  டயமபயமயல் டங்கவந ஆமயதழமடு என்ணடுத்டயக் ளகமண்பர்கள் சற்சூத்டயர் 

ப்ட்ர்.  இபர்கள் டயமபயமயல் ணயக உதர்ந்ட சமடயதயர்.  

2.  டயமபயமயல் கமட்டிக்ளகமடுத்டபர்கள் சூத்டயர் ப்ட்ர்.  இபர்கள் டயமபயமயல் 

சற்ண உதர்ந்ட சமடயதயர்.  

3.  டயமபயமயல் ஆமயதணக்கு அடிஞயந்டபர்கள் சூத்டயர் ப்ட்ர். இபர்கள் 

டயமபயமயல் இவப்ட் சமடயதயர். 

4.   டயமபயமயல் ணவக்கு ஏடிச் ளசன்பர்கள் ணவபமழ் சமடயதயர் ப்ட்ர்.  
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5. டயமபயமயல் ஆமயதவ டயர்த்ட டயமபய ஜமயகள் அவபணம் ஞ்சணர் ப்ட்ர். 

இபர்கள் டயமபயமயல் கரழ்சமடயதயர் ப்ட்ர்.  

இவ்பமண டயமபயமயல்,  

1. ஆமயதழமடு டங்கவந என்ணடுத்டயதபர் ணயகவும் உதர்ந்ட சமடயதயர் ன்ணம் 

2. கமட்டிக்ளகமடுத்டபர் உதர்ந்ட சமடயதயர் ன்ணம்   

3.அடிஞயந்டபர்கள் இவப்ட் சமடயதயர் ன்ணம்  

4. ணவக்கு ஏடிச் ளசன்பர்கள் ணவபமழ் சமடயதயர் ன்ணம்  

5. டயர்த்டபர் ணழமகப் ம்வதயர் ன்ணம்  

அவனக்கப்ட்ர். ளபநயமட்டிணணந்ண பந்ட ஆமயதர்கள் அசயதல் ஆட்சயதமநர்கவநக் வகதயல் 

வபத்ணக் ளகமண்டு, பன்ணௌவ ண்ம், ளணம்மன்வணதயம டயமபயர்கவந டங்கணவத 

ழணமடயக்கத்டயற்கு கரழ்ப்டிணணமண கட்மதப் டுத்டயர். ஆமயதமயன் ழணமடயக்கத்வட 

டயர்த்டபர்கள் ளகமவ ளசய்தப்ட்மர்கள். அசு வகள் ண்ம் எடுக்கப்ட்மர்கள்.  

டயமபயமயல் ணத்டப்ட்பர்கள் கமடுகணக்கு ஏடிச் ளசன்ண, குவககநயல் ணவந்ண பமனத் 

ளடமங்கயமர்கள்.  அங்ழகணம் ணத்டயச் ளசன்ண, அபர்கவநத் டமக்கய, ளகமவ ளசய்டமர்கள். 

இந்யகழ்ச்சய ‘குவகதயடிக் ககம்’ ன்ண  இன்ணம் பமற்யல் குயப்யப்டுகயண. டணயழ்மட்டில்  

கய.ய. 13ஆம் ணெற்மண்டில் இண வளற்ண.  

சணர்பர்ஞம் : 

  சணர்   =  மன்கு. 

  பர்ஞம்  =  யங்கள்  

ஆமயதர் ஆட்சயதயல், இந்ட மன்கு ழணக்கு ணட்டுழண (யமணஞர், சத்டயமயதர், வபசயதர், சூத்டயர்) 

குடிணமயவண       (இண்ற்ண்க்ஷ்ங்ய்ள்ட்ண்ல்) உண்டு.  ஞ்சணர்கணக்குக் (இ / )  குடிணமயவண 

கயவதமண. இந்ட மன்கு ழணம் ஞ்சணவக் ளகமவ ளசய்தமம், சுக்கமம் ன்ண ஆமயதமயன் 

சணர்பர்ஞக் ளகமள்வக. அடமல்டமன் இப்ளமணணம் ஞ்சணவத் ணன்ணொத்டயக் ளகமடுவண 

ளசய்கயன்ர். ‘ஞ்சணமல் டரட்டு பணகயண. அபவ எனயத்ணபயட்மல் டரட்டு ணௌற்யணௗணமக 

எனயந்ணபயடும்’ ன்ண அபர்கநண கணத்டமகும்.  
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டயமபய ஆட்சயதமநர்கவந ஆமயத சூழ்ச்சயக்கு எத்ணப் ழமகச் ளசய்படற்கமக ஆமயதர் 

தன்டுத்டயத கணபயகள்  

1.  ளண்கள்  

2.  தபஞ்சக சடயத் டயட்ங்கள்  

3.  பயநம் சமடங்கள்  

4.  டயமபய இவநஜர்கநயம் ழமவடப் ளமணட் கவநணம் எணக்கக்ழகட்வணம் ணொகுத்டய,  

ழமவடக்கு அடிவணதமக்கய, சயந்டவ டடுணமற்த்வட உணபமக்குடல்.  

5.  அபர்கவநக் கல்பய கற்க பயமவண.  

த பஞ்சக மத்டயகர் : 

மழ கவுள் - (‘அம் யம்ணமஸ்ணய’) ன்ண ளசமல்பர் தபஞ்சக மத்டயகர்.   

கவுள் க்குள் இணக்கயமர் ன்ண ண் ணெல்கநயன் ளமணள். ஆமல், மழ கவுள் ன்ண 

தபஞ்சகக் ளகமள்வக.  

சமடய ற்த் டமழ்வுக் ளகமள்வகவத உணபமக்கயதபர்கள் தபஞ்சக மத்டயகர்கள். இபர்கள் 

ஆத்டயக ழபம் ணோண் மத்டயகர் ஆபர்.  

கவுள் ணயடவப் வக்கும்ழமழட சமடய ற்த் டமழ்வப உணபமக்கயமர் ன்கயமர்கள்.  

யணமபயன்  

  ணௌகத்டயல்  -  யமணஞன்  

  ழடமநயல்  -  சத்டயமயதன்  

  ளடமவதயல்  -  வபசயதன்  

  மடத்டயல்  -  சூத்டயன்  

ழடமன்யதடமகச் ளசமல்கயன்ர்.   
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இடயல் யமணஞன், சத்மயதன், வபசயதன் ண்பணம் ஆமயதர்; 

சூத்டயர் - டயமபயர்; 

ஞ்சணணேக்குக் கவுநயம் இழண கயவதமண.  

அத்வபடம் : 

சமடய ற்த்டமழ்வுக் ளகமள்வகக்கு அடிப்வதமண அத்வபடக் ளகமள்வக ஆகும்.  இண எண 

மத்டயகக் ளகமள்வக ஆகும்.  அடமபண கவுள் ளகமள்வக ழமன்ண ழபணயட்டு இணக்கும் எண 

மத்டயகக் ளகமள்வக. இணடமன் தபஞ்சக மத்டயகம் ஆகும். 

க்குள் கவுள் இணக்கயமர்  - ஆத்டயகம்  

     - கவுள் ம்யக்வக  

மழ கவுள்    - மத்டயக ம்யக்வக  

‘அம் யணமஸ்ணய’ ன் உயட ஸ்ழமகத்டயற்கு ‘க்குள் கவுள் இணக்கயமர்’ ன்ணடமன் 

உண்வணதம ளமணள் ஆகும்.  

இடற்கு ‘மழ கவுள்’ ன்ண டயமயத்ண, ளமணள் ளகமடுத்டபர்டமன் ஆடயசங்கர்.  

யணத்வட உவதபன் யமணஞன் ன்ண ளகமள்வக ஆகும்.  ஆமல் இந்டக் ளகமள்வக 

உவதபர் அவபணம் யமணஞர் ன்ண ளகமள்நமணல் இந்டக் ளகமள்வகவதத் டயமயத்ண, 

யப்யவ அடிப்வதமகக் ளகமண்டு பயநக்கம் டணகயமர்.  

கயயஸ்டபன் ன்ண எண ளகமள்வக   - சமடய அல்  

ணௌஸ்ணம் ன்ண ளகமள்வக    -  சமடய அல் ஆமல் 

யமணஞன் ன்ண ளகமள்வக அல்  -  சமடய ஆகும் (யப்மல் பணபண). 

ளகமள்வகடமன் ன்மல் அடயல் சமடய இணக்கக் கூமண.  

கயயஸ்டபமகப் யந்டவுன் கயயஸ்டபமக ணௌடிதமண. 

ஜமஸ்மம் ளற்மல்டமன் கயயஸ்டபன் ன்ண ற்ணக் ளகமள்நப்டுபமன்.  
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அவடப் ழமல்  

உ தம் ளசய்தப்ட்பன் டமன் யமணஞன்  

ஆக ணௌடிணம். 

அடற்கு ணௌன்ணொ, அபன் சூத்டயன்டமன் ன்மர்கள்; ஆமல் ணற் சமடயக்கமர்கணக்கு உதம் 

ளசய்தப்டுகயடம? இல்வ. கமஞம், இண இச் சமர்ணொ உவதண ஆகும். தமர் 

ழபண்டுணமமணௗம் கயயஸ்டபன், ணௌஸ்ணம் ஆக ணௌடிணம்; ஆமல் தமர் ழபண்டுணமமணௗம் 

யமணஞன் ஆக ணௌடிதமண.  

பர்ஞம் , ஆசயணம்  

இண ய அடிப்வதயல் உள்ந யமயவு ஆகும். குஞ அடிப்வதயல் உணபம யமயவு அல். 

ஆமல் யவ ணமற்ணபடற்கமக பர்ஞம் ன்மல் குஞம் ன்ண ளமணள் ன்மர்கள்.  

 ணோவ ளசய்பன்   -  யமணஞன்  

 ஆணபன்    -  சத்மயதன்  

 பயதமமம் ளசய்பன் -  வபசயதன்  

 கமணல் இணந்ண பந்டபன்  -  சூத்டயன் (அ)  அடிவண. 

அடமபண  

 டயமயதயன் கமணல் பயணந்டபன் -  சூத்டயன்  - அடிவண. 

 டயமயவத டயர்த்டபன்  - ஞ்சணன் - வகபன்.  

சூத்டயணேக்கு ஏர் உமயவண உண்டு. ஆமயதன் சமப்யட் ணரடயவத அபன் உண்ஞமம்.  

அடிவணகணக்கு ய உவவண கயவதமண. இண ஆமயதபர்த்டத்டயல் (கய.ய. 7ஆம் ணெற்மண்டு 

ணௌடல் கய.ய. 12ஆம் ணெற்மண்டு பவ க்குவத 500 ஆண்டு கமம் ஆமயதர் ஆமயதபர்த்டத்வட 

ஆணவக ளசய்டழமண) .உணபமக்கப்ட் சட்ம்.  
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ழகமதயல் ணோசமமயகள் : 

வசபக் ழகமதயல்கநயல் ணோசமமயதமக இணந்டபர்கள் வதர்கள்; இபர்கள் டணயழ்ப் ணோசமமயகள். 

வபஞபக் ழகமதயல்கநயல் ணோசமமயதமக இணந்டபர்கள் மஞர்கள். 

வசபக் ழகமதயல்கள் அவத்டயற்கும் டவவணதயம் சயடம்ம். அண ணோழமகக் வகமசம் 

ப்டும். வசபக் ழகமதயல்கநயல் ணோசமமயதமக இணந்டபர்கள் வதர்கள்.  ஆமல் அங்கு 

இப்ளமணண வதர்கணக்குப் டயமக டரட்சயடர்கள் இணப்டமல் டன்ணேவத உமயவணக்கமகப் 

ழமமடிமர் ந்டமர். அபவத் டரதயட்டுக் ளகமணத்டயபயட்டு, ந்டமர் ழமடயதயல் 

கந்ணபயட்மர் ன்ண ளசமல்ணபயட்ர்.   

‘மர்மணேக்கு ண்த்ட வதன் 

ழகட்மமயல்மணல் கரழ்ச் சமடயதமமன் ’  

ன்ண னளணமனய. 

ண்த்ட    =   ணௌந்வடத (Senior);  

ழகட்மமயல்மணல்  =  யதமதத்வடக் ழகட்க அபணேக்கு அசர்கள் (Support) இல்மணல் 

    ழமடமல்  

கரழ்ச் சமடயதமமன்  =  கரழ்ச் சமடயதமக்கப்ட்மன்.  

‘மர்மயல் கணப்வணம்  

வதயல் ளபள்வநதவணம் ம்க் கூமண ’ - ன்ண னளணமனய.  

இடற்குக் கமஞம் அபர்கள் கப்யம் ஆபர். 

வபஞபக் ழகமதயல்கணக்குத் டவவணதயம் ஸ்ரீங்கம். அங்கு மஞர்கள் ணோசமமயகநமக 

இணந்டர். 

ன்யண்டு ஆழ்பமர்கநயல் எணபர் டயணப்மஞமழ்பமர்.  இபணம் ளகமல்ப்ட்மர் ன்ண 

சமயத்டயம்.  

வதர், மஞர் ன்பர் டணயனர்கநயன் குணக்கள். ளணய்தயதமநர்கள்.  
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 வதன் = வதடிப்பன்  

 வ   = ளசமல்ணௗடல்; ணௌக்கமத்வடணம் ளசமல்ணௗம் ளணய்தயதமநர் 

 மர்ப்மன்  =  வடணம் ஆமய்ந்ண மர்ப்பன் - டணயழ்த் டவபர்கவநக் குயக்கும் 

    ளசமல். 

தர், மர்ப்மர், அந்டஞர் இவப டணயழ் டவபர்கவநக் குயத்ட ளதர்.  யன்ர் ஆமயதர்கள் 

இப்ளதர்கவநத் டங்கணக்கு உமயதடமக ஆக்கயக் ளகமண்ர்.  யமணஞன் ன்ண அபர்கவநக் 

குயத்ட ளதர் ஆகும்.  

டயணண்ர் : 

டயணண்ர் யமணஞர்கவநப் ழமண (duplicatae) மர்ப்மன் ன்கயன்மர்.  இடற்குக் கமஞம் 

வனத அல்ண உண்வணதம மர்ப்மன் டணயனன் ஆபமன். 

ழர்ளகமண் மர்ப்மன் யமன் டன்வ அர்ச்சயத்டமல்  

ழமர்ளகமண் ழபந்டர்க்குப் ளமல்ம பயதமடயதமம்  

மர்ளகமண் மட்டில் ஞ்சணௌணமம் ன்ழ 

சரர்ளகமண் ந்டய ளடமயந்ண வத்டமழ  

ந்டய = குண.  

‘யத்ழடயத ண்ர் யமணஞர் டமம் அன்ழ’ 

ன்ண ழமண (duplicate) மர்ப்ர்கவநப் யத்ழடயத யமணஞர் ன்கயன்மர் டயணண்ர். 

சங்கணங்கள் 

இந்டயதமபயன் எண குடயதமகயத ஆமயத மட்டில் உணபமக்கப்ட் சமடய ற்த்டமழ்வுக் 

ளகமள்வகதமகயத ணணேடர்ண சமஸ்டயக் ளகமள்வகவத இந்டயதம ணௌணபணம் ப்ய ஆமயதர்கணவத 

ழணமடயக்கத்வட ன்ணம் ம்வ ம்வதமக யவமட்டும் ளமணப்வ ற்ணச் 

ளசதல்டுத்டயதபழ ஆடய சங்கர்.  கய.ய. 9ஆம் ணெற்மண்டில் சங்கணங்கவந யணபயமர்.  
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இடற்கமகழப இந்டயதமபயன்,   

பக்கயல்  -  ழமய ணம்   -  உத்டயழடசம் 

கயனக்கயல்  -   ணோமய ணம்   -  எமயசம 

ழணற்கயல்  -   ணபமகம ணம்  -  குமத் 

ளடற்கயல்  - சயணங்ழகமய ணம் -  கர்மகம் 

மன்கு டயவசகநயணௗம் மன்கு சங்கணங்கவந யணபயமர். யற்கமத்டயல் ணயக அண்வணதயல் 

(க்குவத 200 ஆண்டுகட்கு ணௌன்ணொ) உணபமக்கப்ட்ழட கமஞ்சய சங்கணம். 

இச்சங்க ணங்கநயன் டவபர்கள் ஆமயதர்கணக்குத் டவவண டமங்கும் யமணஞர்கள் ஆபர். 

இன்ண இந்டயத ணக்கநயல் ஆமயதர் 10% டயமபயர் 90% இணக்கயமர்கள்.  இந்டயதமபயல் 10% 

இணக்கும் அந்யதர்கநமகயத ஆமயதர்கள், யமணஞர்கள் டவவணதயல் என்யவஞந்ண 90% 

இணக்கும் இந்டயத ணக்கநமகயத டயமபயர்கவநப் ல்ழபண சமடயகநமகப் யமயத்ண, டயமபயர்கள் 

எணபவளதமணபர் வகத்ணச் சண்வதயட்டு அனயணணமண ணயகத் டந்டயணமகத் டயட்ங்கள் டரட்டிச் 

ளசதல்டுத்டய பணகயன்மர்கள். இடற்கு அபர்கணக்குப் தன்டுபணழப சமடய ற்த்டமழ்வுக் 

ளகமள்வகதமகும்.  இக்ளகமள்வகவத அனயதமணல் மணகமப்ழட சங்க ணங்கநமகும். 

சமடய ற்த்டமழ்வுக் ளகமள்வகவத யவயணத்ணபடற்கமக ஆமயதர் தன்டுத்டயத ஆணடழண 

ழடமணமபனய டயமபயக் கயயஸ்டபணமகயத வசப, வபஞப சணதங்கநமகும்.  ணணேணெல் 

அடிப்வதயல் உணபமக்கப்ட் பணஞமசயணக் ளகமள்வக தமகயத சமடய ற்த்டமழ்வுக் 

ளகமள்வகக்கு கய.ய. 1794இல் சர் பயல்ணதம் ழமன்ஸ் ன் ஆங்கய ரடயடய ‘Hinduism’ ன்ண 

ணொணப்ளதர் ளகமடுத்டமர். சமடய ற்த்டமழ்வு ளகமள்வகக்குக் ளகமடுக்கப்ட் இந்ணத்ணபம் 

(‘Hinduism’) ன் ளதர், சமடய ற்த்டமழ்வுக் ளகமள்வகக்கு அடிவணப் டுத்டப்ட்டுள்ந வசப, 

வபஞப ணடங்கணக்கு ‘இந்ண ணடம்’ (‘Hindu Religion’) ன் ணொணப்ளதர் உணபமகக் 

கமஞணமதயற்ண. 

இவ்பமண, ழடமணம பனய டயமபயக் கயயஸ்டபக் கயவநகநம வசப, வபஞப சணதங்கள் 

ஆமயதமல் சமடய ற்த் டமழ்வுக் ளகமள்வகக்கு அடிவணப்டுத்டப்ட்ண. இணணட்டுணல்மணல், 

இன்ணேம் வ்ளபவ்பமண ழடமணம பனய டயமபயக் கயயஸ்டபணமகயத வசப, வபஞப சணதங்கணம், 

இந்டயத ணக்கணம் ஆமயத யமணஞர்கநமல் அடிவணப்டுத்டப்ட்ர் ன்ணம் இந்யவ ணம, 
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பயடுடவப் ஞயவதச் ளசய்த ழபண்டிதண தமணவத கவண ன்ணம் பணணமண சுட்டிக் 

கமட்ப்டுகயன் 

  

(II) ழடமணம பனய டயமபயக் கயயஸ்டபம் கவடுத்டப்ட்வணணம், 

டயமயக்கப்ட்வணணம் 

ழடமணம பனய டயமபயக் கயயஸ்டபக் கயவநகநம வசப, வபஞப சணதங்கள் ஆமயதமல்  சமடய 

ற்த் டமழ்வுக் ளகமள்வகக்கு அடிவணப்டுத்டப்ட்ணன்  ளடமர்ந்ண ல்ழபண ணௌவகநயல் 

கவடுத்டப்ட்.  

கவுள் ணயடவப் வக்கும்ழமழட ற்த்டமழ்வுன் வத்ணபயட்மர் வும் இடமல், 

யணன் டவதயணணந்ண யமணஞணேம், ழடமநயணணந்ண சத்டயமயதணேம், ளடமவதயணணந்ண 

வபசயதணேம், கமணணணந்ண சூத்டயணேம் பந்டர் ன்ணம் ஞ்சணணக்கு ணட்டும் ந்ட இணௌம் 

இல்வ ன்ணம் கூயர். ணற்ணம், கவுள் ளகமள்வகவத பயநக்க வபக்கப்ட் வசப, வபஞப 

சயற்ங்கணன், டயமபயவ அடிவணப்டுத்ணம் ழமக்கயல், டபம உஞர்வுகணக்கு 

இணநயக்கும் சயற்ங்கவநணம் ழகமபயல்கநயல் இம் ள வபத்டர் ஆமயதர். 

இவட யதமதப்டுத்ணம் பவகதயல், வசப, வபஞப சணதங்கநயன் அடிப்வக் ளகமள்வககணக்கு 

ணமணட் ழமக்கயல்,   டயமபயமல் ணடப்ட் இக்கயதங்கணக்குத் டபம உவகள் 

ணடயர். டயமபயமயன் யண சூத்டயம், கபத் கரவட, உயத் இபற்யற்கு ஆமயதமல் டயமயத்ண 

ணடப்ட் டபம உவகழந, அத்வபடம், ணவபடம், பயசயஷ்மத்வபடம் ன்ணம் இம் 

ண்ன்ண உவகநயணௗம் சமடய, ற்த் டமழ்வுக் ளகமள்வகவத யதமதப்டுத்ணம் உவகள் இம் 

ளற்ணள்நவணணம் ணௌன்ர்க் குயப்யப்ட். 

கய.ய. 12 ஆம்ணெற். ணௌடல் கய.ய.14 ஆம் ணெற். பவணள்ந கமங்கவந இக்கயத பமற்யல்  

‘உவதமசயமயதர் கமம்’ ன்ண கூணபர். இக்கமத்டயல் டயமபயமயன் ணெல்கணக்கு உவ 

ணடயதபர்கள், டயமபயணக்கு டயம சமடய, ற்த் டமழ்வுக் ளகமள்வக ணற்ணம் ஆமயத 

ழணமடயக்கக் ழகமஞங்கநயன்  அடிப்வதயல் உவ ணடயணள்நர். ழப, டயமபயமயன் 

அடிப்வக் ளகமள்வககவநப் யற்கமத்டயல் ணொமயந்ண ளகமள்ந இதம யவ ற்ட்ண. 

கயயஸ்டபக் கணத்ணகவந நயத ணக்கணக்கு பயநக்குபடற்கமகக் கூப்ட் வசப, வபஞபப் 

ணொமஞங்கநயணௗம் டபம கணத்ணகவநத் டயஞயத்ண, டபம உஞர்வுகணக்குச் சணத சமதம் ணோசய, 

டயமபயவ ணடத்டயன் ளதமழழத ண்வநச் சவப ளசய்டர்.  
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ஆமயதர், டயமபயவப்  யமயவுகநமகக் கூணடுத்டய, இனயவுடுத்டயதணன் டயமபயமயன் 

கவுணம் இனயவுடுத்டப்ட்ர். ழபடமன், வசப ணௌணணௌடல் கவுநம ‘சயபன்’ சூத்டயக் 

கவுள் ன்ணம், வபஞப ணௌணணௌடல் கவுநம ‘பயஷ்ணு’ சத்டயமயதக் கவுள் ன்ணம்  ஆமயதமல் 

கூணடுத்டய,  இனயவுடுத்டப்ட்ர். 

கவுநயன் ளதமல், சணதத்டயன் ளதமல் டயமபயவ அடிவணப்டுத்ணம் ழமக்கயல், டபம 

உஞர்வுகணக்கு இணநயக்கும் சயற்ங்கவநக் ழகமபயல்கநயல் இம் ள வபத்டவணக்கு, 

‘ழகமமர்க் ழகமபயல்’ ஏர் டுத்ணக்கமட்டு. எமயசம ணமயத்டயணௗள்ந (இந்டயதம) ‘ழகமமர்க்’ 

ழகமபயணல் டபம உஞர்வுகவநத் ணண்க்கூடித சயற்ங்கள், சணதத்டயன் ளதமல் ணக்கநயன் 

சயந்டவவதக் கவடுத்டய, அடிவணப்டுத்ணம் ஆமயதத்டயற்கு டுத்ணக்கமட்மய் 

பயநங்குகயன்.    

ழணணௗம், வசப, வபஞப சணதங்கநயன் ழடமற், பநர்ச்சயக்கு ஆமயத ழபடங்கழந அடிப்வ 

ன்வடப் ழமன் டபம கணத்ணகவநக் கூய டயமபயவ ம் வபத்டர். ஆமயதமயன் 

ழபடங்கவந டயமபயர் ழகட்கக் கூமண, மர்க்கக்கூமண, டிக்கக் கூமண ன்ணேம் 

பயடயணௌவகவந, டயமபயமயன் ணரண டயஞயத்ண, இவட ணரயதபணக்குக் கடுந்டண்வ அநயத்டர். 

ழபடமன்,  ஆமயத ழபடங்கவநப் டித்டயதமட யவதயல்,  டயமபயணம் வசப, வபஞப 

சணதங்கநயன் ழடமற், பநர்ச்சயக்கு ஆமயதழ கமஞம். ஆமயத ழபடங்கழந அடிப்வ ன்ண 

ம்ய இன்ண பவ ஆமயத அடிவணகநமக, டங்கள் கவுவநத் டங்கள் ளணமனயதயல் டமங்கழந 

பனய ணௌடிதமடபமண அடிவணப்டுத்டப்ட்டுள்நர்.   

கமளணல்மம் வசபக் ழகமபயல்கநயல் ணோசமமயகநமய் இணக்கும் ஆமயத யமணஞர், எண பயழச 

யகழ்ச்சய ன்மல், வசபக் கவுநமகயத ‘சயபன்’ ளதமயல் ளசய்தமணல் ‘டரவத’ சமட்சயதமக வபத்ண 

ல்மபற்வணம் ளசய்பர்.  இவ்பமழ, கமளணல்மம் வபஞபக் ழகமபயல்கநயல் ணோசமமயகநமய் 

இணக்கும் ஆ.மயத யமணஞர், எண பயழச யகழ்ச்சய ன்மல், வபஞபக் கவுநமகயத 

‘பயஷ்ணு’பயன் ளதமயல் ளசய்தமணல் ‘டரவத’ சமட்சயதமக வபத்ண ல்மபற்வணம் ளசய்பர். 

ளயல் அபர்கள் இதற்வக பனயமட்டிர். ணௌணணௌடல் இவக் ளகமள்வகவத அயதமடபர்கள். 

ழணற்கூயதபற்வச் சுணக்கணமகப் யன்பணணமண குயப்யமம். 

 ழடமணம பனய டயமபயக் கயயஸ்டப சணதங்கநம வசப, வபஞப சணதங்கவநப் 

தன்டுத்டய, அபற்யன் அடிப்வக் ளகமள்வககவநத் டயமயத்ண, டயமபயவ ணடத்டயன் 

ளதமல் அடிவணப்டுத்டயதவண. 

 கவுள் ம்யக்வகதமவப் ழமல் டங்கவநக் கமட்டிக் ளகமள்பர். ஆமல், ‘அம் 

யணமஸ்ணய’ ணேம் டயமபயமயன் ளகமள்வகக்கு, ‘கவுள் க்குள் இணக்கயன்மர்’  ணேம் 
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பயநக்கத்டயற்குப் டயமக , ‘மழ கவுள்’ த் டபம பயநக்கம் ளகமடுத்ண, 

டங்கவநழத கவுநமகக்  கமட்டிக் ளகமண்வண. 

 டயமபயணக்கு டயம சமடய, ற்த் டமழ்வுக் ளகமள்வக ணற்ணம் ஆமயத ழணமடயக்கக் 

ழகமஞங்கநயன் அடிப்வதயல் டயமபய ணெல்கணக்கு உவ ணடயதவண. 

 கவுள் ளகமள்வகவத பயநக்க வபக்கப்ட் வசப,  வபஞப சயற்ங்கணன் 

டயமபயவ அடிவணதமக்கும் ழமக்கயல், டபம உஞர்வுகணக்கு இணநயக்கும் 

சயற்ங்கவநக்   ழகமபயல்கநயல் இம் ள வபத்டவண. 

 கயயஸ்டபக் கணத்ணகவந நயத ணக்கணக்கு பயநக்குபடற்கமகக் கூப்ட் வசப, 

வபஞபப் ணொமஞங்கநயணௗம் டபம கணத்ணகவநத் டயஞயத்டவண. 

 டயமபயவப்  யமயவுகநமகக் கூணடுத்டய, இனயவுடுத்டயத ஆமயதர், இவடப் ழமல் 

டயமபயமயன் கவுவநணம் சூத்டயக் கவுள், சத்டயமயதக் கவுள் ன்ண கூணடுத்டய, 

இனயவுடுத்டயதவண. 

 வசப, வபஞப சணதங்கநயன் ழடமற், பநர்ச்சயக்கு ஆமயத ழபடங்கழந அடிப்வ ணேம் 

டபம கணத்வடப் ப்யதவண. 

 சமடய ற்த்டமழ்வுக் ளகமள்வகவத யவயணத்ணம் ஆமயத யமணஞமயன் சங்கணங்கள், 

அசயதவப் தன்டுத்டயணம், ணடப் ழமர்வபதயணௗம் இந்டயத ணக்கவந 

அடிவணப்டுத்டயதவண.  

இபற்வப் ழமன் ழபண ணௌவகநயல், ழடமணம பனய டயமபயக் கயயஸ்டபம் ஆமயதமல் 

டயமயக்கப்ட்டு, கவடுத்டப்ட்டு, அடிவணப்டுத்டப்ட்ண, இடநமல் டயமபய இந்டயதமவும் 

அடிவணப்டுத்டப்ட்டுள்நண. 

இந்ட அடிவணத்டவநதயணணந்ண பயடுடவதவத ழபண்டுணமல், ணௌடணல் வசபணௌம், 

வபஞபணௌம் கவடுத்டப்ட் டபம ஆமயதக் ளகமள்வகதயணணந்ண பயடுபயக்கப்டுபணன் 

வசபணௌம், வபஞபணௌம் ஆமயதணக்குச் சயயணம் ளடமர்யல்மட,  ழடமணம பனய டயமபயக் 

கயயஸ்டபக் கயவநகழந ன்ணேம் பமற்ண உண்வண டுத்ணக்கமட்ப் ழபண்டும். ஆமயதப் 

யடிதயணணந்ண பயடுட் டயமபயக் கயயஸ்டபர்கழந பயடுடவப் ஞயவதச் ளசய்த ணௌடிணம்.   

இந்டயதமபயல் கயயஸ்டபர்கநயன் யவ ன்ண டுத்ணக் ளகமண்மல், ளணம்மணௗம் அபர்கள் 

ழமப்யதச் சயந்வடக்கு உட்ட்பர்கநமகழப கமஞப்டுகயன்ர். ழப, ழமப்யத 

அடிவணச் சயந்டவதயணணந்ண பயடுட் - ழடமணம பனய டயமபயக் கயயஸ்டப பமற்ண 

உண்வணகவநத் ளடநயபமக அயந்ட, இவ அவனப்ணொ ளற்  கயயஸ்டபர்கள் ணட்டுழண டற்கம 

இந்டயதச் சூனணல் ஆமயத அடிவணத் டவநதயணணக்கும் ழடமணம பனய டயமபயக் கயயஸ்டபத்வட 

பயடுபயத்ண, டயமபயர் பயடுடவதவதக் கூடித, ளமணள் யவந்ட ஞயவத - இந்டயதமபயல் 
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ளசய்த ணௌடிணம். அப்ழமணடமன் ழசயதர் 3 3 இல் கூப்ட்டுள்நடி, அவபணம் 

கயயஸ்ணவுக்குள் எழ உம்யன் அங்கங்கநமதயணக்க ணௌடிணம். கயயஸ்ண ம் டவதமணம் மம் 

அபணவத உம்யன் அங்கங்கநமணம் இணக்கும்ழமண,   சமடய ற்த் டமழ்பயற்ழக இணயல்மணல்  

ழமய்பயடும்.   

யன்யவஞப்ணொ - III 

1. டயமபய இ பயடுடவ - கவுநயன் ளபநயப்மடும் கட்வநணம் 

டயமபய இ பயடுடவ ன்ண மக்ர் ளடய்பமதகம் அபர்கணக்குக் கவுள் கமட்டித 

ளபநயப்மமகவும் டயமபய இ பயடுடவப் ஞய ன்ண கவுள் அபணக்குக் ளகமடுத்ட 

கட்வநதமகவும் இணப்டமல், இந்டயதமவப, சமடய ற்த் டமழ்வுக் ளகமள்வகதமல் சரனயத்ணக் 

ளகமண்டிணக்கும் சங்க ணத்ழடமடு மக்ர் ளடய்பமதகம் அபர்கள் ளடமர்ந்ண ழமமடிக் 

ளகமண்டு பணகயன்மர்கள். அடுத்ட சங்கமச்சமமயதமக இந்டயதமபயழழத கவசய சமடய ன்ண 

ணௌத்டயவ குத்டப்ட் யமயபயணணந்ண 5 பதண சயயதபர் எணபவ யதணயக்க ழபண்டும் ணேம் 

ழகமமயக்வகவத அடிப்வதமக வபத்ண,  ழமமட்ங்கவநப்  ழமமடிக் ளகமண்டு 

பணகயன்மர்கள்.  

கந்ட ஏமண்டு கமணமக இந்டயதம சமடய ற்த் டமழ்வுக் ளகமள்வகதயன் யடிதயணணந்ண பயடுடவ 

ள, கவுவந ழமக்கய ணௌண இவு யமர்த்டவ 09.05.2004 ணௌடல் எவ்ளபமண ணமடணௌம் 

இண்மம்ய ளபள்நயக்கயனவண இவு 10 ணௌடல் கமவ 5 பவ ளடமர்ந்ண த்டயமர்கள்.   

24.04.2004 அன்ண ஏமண்டு ணௌண இவு யமர்த்டவதயன் யவவு பயனம வளற்ண.  

24.04.2004 - 3.30 ணௌடல் 6.00 பவ டயணபள்ணபர் ழகமபயணல் டயதம உவ வளற்ண. 

டயமபய இ பயடுடவ ன்ண கவுநயன் டயட்ம் ன்டமல் ம்ணௌவத ஏமண்டு 

யமர்த்டவக்கு ல் ன் கயவத்ணள்நண. டயணபள்ணபர் ழகமபயணல் த்டப்ட் டயதம 

உவதயல், யமணஞ பகுப்வச் ழசர்ந்ட டயணப்ளணம்ணொணர் டபத்டயண. பட த்டயமஜ் ரதர் 

சுபமணயகள், சமடய ற்த்டமழ்வுக் ளகமள்வகவத உவத்ண யந்ண, டணக்குப் யன்ர், 

ணமடயடயதமக டயணக்குத்டமர் உட் (கரழ்சமடய ன்ண ணௌத்டயவ குத்டப்ட்பர்) சமடய 

ற்த்டமழ்வு இல்மணல் வபஞபத்டயல் டகுடயதமபர் பழபண்டும் ன்ண அயபயத்ணள்நமர்கள். 
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ஆன்ணரக பயடுடவக்கம டயமபய சணதப் தயற்சய பகுப்ணொகள் : 

டயமபயர்கநயன் ஆன்ணரகக் கணத்ணகவந சணௌடமதத்டயல் டுத்ணக்கூய, சணௌடமதம் ஆமயத 

அடிவணத்டவநதயணணந்ண பயடுட்டு, அன்ணொம் க்கயதணௌணமய் பமழ்படற்கமக, மக்ர் 

ளடய்பமதகம், டயமபய சணதப் தயற்சய பகுப்ணொகள்  த்டய பணகயன்மர்கள். ழடமணம பனய 

டயமபயக் கயயஸ்டபம் குயத்ட 6 ணமட டிப்நழணம தயற்சய பகுப்ணொகள் இவதணநமல் இயழட 

வளற். 

06.01.1996 அன்ண ந்ட டயமபய சணதப் தயற்சய பகுப்ணொகள் ளடமக்க பயனமபயல் ணௌன்மள் 

ஆணர் ழணடகு ஆ. த்ணமன் I.A.S. (Rtd.,) அபர்கள் ஆற்யத உவதயன் குடயகள் சய கரழன 

ளகமடுக்கப்ட்டுள்ந.   

‘‘மக்ர் ளடய்பமதகம் அபர்கள் ‘டயமபய சணத ஆய்வு இதக்கம்’ ன் யணபத்வடப்  

ஆண்டுகநமக த்டய பணகயமர்கள். அபர்கநண குடும்ழண இந்ட இதக்கத்டயல் ணௌண ண்ச்ழசமடு 

ஈடுட்டு இணப்வடக் கமண்கயழமம். அபர்கணவத ளடமண்டு எண அமயத ளடமண்மகும்.  

இன்ண ணடத்டயன் ளதமழ க்கயன் அரடயகவநணம் அக்கயணங்கவநணம் கவநந்ண ணக்கள் 

ணடயழ சயந்டவவதணம், சரமயத கணத்ணகவநணம் டுத்ணச் ளசமல் ணபமக இந்டப் தயற்சய 

பகுப்ணொகவந த்ட ழபண்டுளணன் ணௌக்கயதக் குயக்ழகமவநக் ளகமண்டு மக்ர் ளடய்பமதகம் 

அபர்கணம், அபர்கநண இதக்கத்டமணம் ன்ணௌவதயல் ஆக்கப்ஞய ளசய்ண பணகயமர்கள். 

அபர்கணக்கு ண மமட்டுடல்கள்; தயற்சய பகுப்ணொகள் ல் தன் ட ழபண்டுளணன்ண 

பமழ்த்ணகயழன்.  

‘டயமபய சணதம்’ ன்ண கூணபண ணயட ழதம், சணத எணவணப்மடு, சழகமடத்ணபம் ஆகயத 

ணௌக்கயதப் ண்மட்வணம், கமச்சமத்வடணம் டமன் குயக்கயண ன்ண மன் யவக்கயழன். 

ளடன்யந்டயத அல்ண டயமபயக் கமச்சமணௌம், பமணம் ளடமன்வண பமய்ந்டவப.  இன்ண, 

உகம் ணோமபயணௗம் ஆமய்ச்சயதமநர்கள் இவப ணக்கள் ணௌன்ழற்ம், ணயடழதம், ழபணமற் 

ல் சணௌடமதம் ஆகயதபற்வக் ளகமண்டமக இணக்கயன் ன்வட ற்ணக் ளகமண்டு 

உள்நமர்கள்.  ‘வசபசயத்டமந்டம்’ டயமபயம் உகயற்குக் ளகமடுத்ட அமயத டத்ணபம் ன்ண மக்ர் 

G.U. ழமப் கூயதயணக்கயமர்”.  

- ‘ண ண்ஞ அவகள்’ஆ. த்ணமம், I.A.S. (Rtd.,) சும ணொக்ஸ் (யவழபட்) ணணயளட் - 

ணௌடற்டயப்ணொ - பம்ர், 2003 - க். 97,98,101. 

சமடய ற்த் டமழ்வுக் ளகமள்வகதயன் யடிதயணணந்ண இந்டயதமவப பயடுபயக்க த்டப்ட் 

ழமமட்ங்கள் 
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சமடய ற்த் டமழ்வுக் ளகமள்வகதயன் யடிதயணணந்ண இந்டயதமவப பயடுபயக்க 

த்டப்ட் ழமமட்ங்கள் 

சமடய ற்த் டமழ்வுக் ளகமள்வகதயன் யடிதயணணந்ண இந்டயதமவப பயடுபயத்ண, 

சணத்ணபத்வடணம் 

சழகமடத்ணபத்வடணம் 

சணௌடமதத்டயல் ளகமண்டு பணபடற்கமக, ழமசயமயதர் மக்ர் ளடய்பமதகம் அபர்கள், சமடய ற்த் 

டமழ்வுக் ளகமள்வகதயன் ஊற்மகயத சங்கணத்ணன் ல்ழபண ழமமட்ங்கவந த்டய 

பணகயன்மர்கள்.   

அபற்யன் ளடமகுப்வ,  

“சங்கணத்டயற்கு எண சபமல்” 

ணேம் டவப்யல், மக்ர் ணௌ. ளடய்பமதகம் அபர்கள் எண ணெமக ளபநயதயட்டுள்நமர்கள். 

இந்ணெணன் சுணக்கக் கணத்ண இங்ழக ளகமடுக்கப்ட்டுள்நண. 

‘‘சமடய ற்த்டமழ்வுக் ளகமள்வகதமகயத ணொற்ணழமதயணணந்ண (Cancer) இந்டயத ணக்கவந பயடுபயக்க 

ழபண்டுணமமல், அந்டப் ணொற்ணழமவத உணபமக்கயப் மணகமக்கும் சங்க ணங்கணன் ழமமடி 

ஆக ழபண்டும்.  

அடமல் சங்கணத்ணன் ம்ணௌவத ழமமட்ம் 1994இல் ளடமங்கயதண.  

1.  1994 லவ ‘டயமபய சணதம்’ இடனயல் ‘சங்கமச்சமமய கநயன் ணணக்கம்’- ன் 

டவப்யல் கட்டுவ என்ண ளபநயதயட்டு, ம்ணௌவத கடிடத்ணன் அவ்பயடழ் அணேப்ய 

வபக்கப்ட்ண.  

2. ம் ளபநயணட்டுக்கு, சங்கணம், அடமல் உணபமக்கப் ட் ‘இந்ண டயமபய இவநஜர் 

இதக்கத்டயன்’ ணமய அவணப்மநம டயண. ழப.குகணஞன் ன்பர் பனயதமக ணணப்ணொ ணடயதண. 
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3. சங்க ணத்டயன் ணணப்ணொம் அடற்கு மம் ணடயத டயணௗம் 1994 ளசப்ம்ர் டயமபய சணதம் 

இடனயல், “சங்க ணத்ண ணணப்ணொக் கடிடணௌம், ம் டயணௗம்” ன் டவப்யல் ளபநயதயப்ட்டு 

அணவும் அபர்கணக்கு அணேப்ப்ட்ண. 

4. ணணப்ணொ ணடயமல் ணவந்ண கயக்கும் உண்வண ளபநய பந்ணபயடுகயண ன்வடப் ணொமயந்ண 

ளகமண் சங்க ணம் அடன் யன்ணொ ளணௌம் கமக்கத் ளடமங்கயதண. 

5. 1996 ணமர்ச் ணமடத்டயல், “சங்க ணத்ழடமடு ழமம ழபண்டிதண ன்?” ன்ணேம் 

டவப்யல் ணெல் என்ணளபநயதயப்ட்டு, அண சங்க ணத்டயன் டயணௗக்கமக அணேப்ய 

வபக்கப்ட்ண.  

6. ‘சங்க ணம்’- ன்ண யமணஞ சமடய ணழண டபய, அண இந்ண ணட ணம் இல்வ 

ன்வடப் ளமண ணக்கணக்குப் ணொமயத வபப்டற்கமக, சங்கணத்டயன் இவநத ளமயதபமக 

இந்டயதமபயன் கவசய சமடயவதச் ழசர்ந்ட 5 பதணக் குனந்வட என்வ யதணயக்குணமண ழகமமயக்வக 

வபத்ண, சங்க ணத்டயற்கு டயழ உண்ஞம ழமன்ணொப் ழமமட்ம் 14.04.1996இல் ம்ணமல் 

த்டப்ட்ண.  

7. 14.07.1996இல், சமடய ற்த்டமழ்வுக் ளகமள்வகதயன் யடிதயணணந்ண பயடுடவ ள, 

யமணஞர் ணம் டயணந்ட ழபண்டும் ன்ண, யமணஞர் யவந்டயணக்கும் ணதயமப்ணோமயணௗள்ந 

கமணஸ்பர் ழகமபயணல் ‘யமணஞர் ணம் டயணந்ட யமர்த்டவ’ ன் டவப்யல் 

யமர்த்டவப் ழமமட்ம் ம்ணமல் த்டப்ட்ண.  

8. 14.10.1996இல், சங்க ணத்டயற்கு, ‘சங்கணம் எண ளகமள்வநக் கூட்த்டயன் டவவண 

இம்’ ன்வட யணயத்ணக் ழகள்பயகள் அணேப்ப்ட்டு, யன்ர் அக்ழகள்பயகள், 

‘சங்கணத்டயற்கு 108 ழகள்பயகள்’ ன் டவப்யல் ணெமக, டணயனயணௗம் ஆங்கயத்டயணௗம் 

ளபநயதயப்ட்டு, டணயனக ணௌடல்பர் ணற்ணம் சட்சவ உணப்யர்கள், இந்டயதப் யடணர், ணற்ணம் 

மமணணன் உணப்யர்கள், க்கயத மட்டு சவ, இபற்ணன் ணற் மன்கு 

சங்கணங்கணக்கும் அணேப்ப்ட். 

9. ‘சங்க ணத்டயற்கு 108 ழகள்பயகள்’- ன் டவப்யல் ளபநயதயப்ட் ணெணல், 

குயப்யட்டிணந்டடி,  

1..  சங்கணத்டயல், இந்டயதமபயன் கவசய சமடயவதச் ழசர்ந்டபர் ‘ம சங்கமச்சமமயதமமக’ 

யதணயக்கப் ழபண்டும் அல்ண  
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2.  சங்கணம் எண ளகமள்வநக் கூட்த்டயன் டவவண இம் ன்வட யணயத்ண ணடப் 

ட்டுள்ந ங்கள் 108 ழகள்பயகணக்கு பயவ ளகமடுக்க ழபண்டும் அல்ண  

3. ளகமள்வநக் கூட்த்டயன் டவவண இணமக பயநங்கும் சங்க ணத்டயன் ணரண அசமங்கம் 

டக்க படிக்வக டுக்க ழபண்டும்  

ன்ண சங்க ணத்டயற்கும் டணயனக அசுக்கும் ழபண்டுழகமள் பயப்ட்ண.  

இந்ட ழபண்டுழகமணக்கு, ளகமள்வநக் கூட்த்டயன் டவவண இணமக பயநங்கும் சங்க ணம் 

ளசபயசமய்க்கமணல் இணப்ண இதல்ணொ.  ஆமல் டணயனக அசு டக்க படிக்வக டுக்க ழபண்டும். 

அடற்கு, டணயனக அசு எண அயஜர்    குணவப யதணயக்க ழபண்டும்.  

யதணயக்கமபயட்மல், அண சங்க ணணமகயத, ளகமள்வநக் கூட்த்டயற்கு ஆடபம ளசதமகும் 

ன்ணம், அவடக் கண்டித்ண, இந்டயதமபயன் 50 ஆண்டு பயடுடவ யவவு மவநக் ளகமண்மடும் 

பயனமபயன்ழமண, இந்டயதம யமணஞர்கநயணயணந்ண பயடுடவ அவதமட யவவத உகம் 

அயந்ண ளகமள்ணம் ணௌவதயல், டம் பயவத் டமழண ளபட்டிக் ளகமள்ணம் “பயல் ளபட்டும் 

ழமமட்ம்” 14.08.1998இல் வளணம் ன்ணம் அயபயக்கப்ட்ண. 

இப்ழமமட்ம், கமபல்ணவ இவஞ ஆவஞதமதயணந்ட சயபமண்டிதயன் ம்யக்வக 

ழணமசடிதயன் கமஞணமக த்டப் இதமணல் டடுக்கப்ட் பயபம் டயமபய சணதம் 

அக்ழமர் 1998 இடனயல் பயமயபமக பயநக்கப்ட்டுள்நண.  

10. 29 ஆகஸ்டு ணௌடல் 7 ளசப்ம்ர் 2001 பவ க்கயத மட்டு சவதமல், ளடன் 

ஆப்யமயக்கம, ர்யல் த்டப்ட் ‘இர்ய்ச்ங்ழ்ங்ய்ஸ்ரீங் ர்ய் ய்ற்ங்ழ்ய்ற்ண்ர்ய்ப் 

டஸ்ரீண்ள்ம்’ ன்ணேம் அவத்ணக ணமமட்டில் ம்ணௌவத இதக்கத்டயன் சமர்மக 

 International Racism is the child of India’s Casteism - A Historical Prespective and an Appeal to 
‘UNO’   

ன் டவப்யல் ணெல் என்ணம்,  

 “Who are the Indian Dalits?”  

ன் டவப்யல் ணண்டு ளபநயணடும் அச்சடித்ண, ணமமட்டில் கந்ண ளகமண்ணன், ம் 

ளபநயணடுகவநணம் பனங்கயழமம்.   
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‘U.N.O. Human Rights High Commission’ த்டயத டய ஆய்வுக் கூட்த்டயல் கந்ண ளகமண்டு ழணழ 

குயப்யப்ட்டுள்ந இண்டு ளபநயணடுகவநணம் பனங்கய, உகயணௗள்ந ய, இ, சமடய 

ளபயகணக்கு, ஊற்ணக் கண்கநமக இணப்வப இந்டயதமபயணௗள்ந சங்க ணங்கழந ன்வட 

பயநக்கய, உகயணௗள்ந ய, இ, சமடய ளபய ரங்க ழபண்டுணமமல், சங்க ணங்கநயன் ணரண எண 

‘Commission’- யதணயத்ண, டக்க படிக்வக டுக்க ழபண்டும் வும் ழகட்டுக் ளகமண்ழமம். 

மம் (மக்ர் ணௌ. ளடய்பமதகம், மக்ர் ளட. ழடபகம) ழசயத அக்கூட்த்டயல் 

டணயனகத்டயணணந்ண கந்ண ளகமண்பர்கநயல் குயப்யத்டக்கபர் கணப்ன் I.A.S.(Rtd) ஆபமர். 

ம்ணௌவத ழபண்டுழகமவநச் ளசபய ணடுத்ட ‘Human Rights High Commisioner’ டக்க படிக்வக 

டுப்டமக பமக்கநயத்டமர்.  அடன்டிழத, படிக்வக டுத்ண, அண பவ இந்டயதமபயல் சமடய 

ற்த்டமழ்வு இல்வ ன்ண ணணத்ணக் ளகமண்டிணந்ட இந்டயத அசயன் கூற்வ ம்ய பந்ட U.N.O. 

இந்டயதமபயல் ணயட சணௌடமதத்டயற்கும், ணயட உமயவணக்கும் டயம சமடய ற்த்டமழ்வு இணக்கயண 

ன்வட அயபயத்டண.  

11.  சங்கமச்சமமயதயன் ணண்டுடமல் ணடணமற்த் டவச் சட்ம் ளகமண்டு பப்ட்வடப் 

மமட்டி, ளணமயம கற்கவதயல் சங்கமச்சமமயதமமல் கூட்ம் த்டப்ட்ண. அடமல் 

சங்கமச்சமமய -தமணக்கு, சபமல் பய ழபண்டித கட்மதம் ணக்கு ற்ட்ண. ‘இந்டயதம எண இந்ண 

ணட மடு’ - க் கூணம் சங்கமச்சமமயதமமல்  

“இந்ண ணடம் ன்ண ழடமணம பனய டயமபயக் கயயஸ்டபணமகயத வசப, வபஞபம்” ன்வடணம் 

“இந்டயதம எண ழடமணம பனயக் கயயஸ்டப மடு” ன்வடணம் ணணக்க இதணௗணம? ன்ண ழகட்டு, 

ணண்டு ளபநயணடு மநணமக, டணயழ்மடு ணௌணபணம் பனங்கப்ட்ணன் சங்க ணத்டயற்கும் உமயத 

கடிடத்ணன் அத்ணண்டு ளபநயணடு அணேப்ப்ட்டு அபர்கநமல் ளற்ணக் ளகமள்நப்ட்ண.  

12. இண்மம் கடிடம், உண்வணவத ணவப்டற்கமக, சங்க ணம் ந்ண ளகமள்ணம் 

ணௌவவத ளபநயப்டுத்டயதணன், சங்க ணத்வட டயர்த்ட மமமம் ன்பர் 26.03.2003 

அன்ண ளகமல்ப் ட்வடச் சுட்டிக் கமட்டிதணன்,  

சங்கணத்வட டயர்த்ண மங்கள் த்டயத ழமமட்ங்கவந த்டத் ணவஞதமகவும், ளசன்வ 

உதர் ரடயணன்த்டயல் பனக்கயஜமகவும், டயமபய ஆன்ணரக இதக்கத்டயன் இவநஜர் அஞயச் 

ளசதமநமகவும் ளசதல்ட், ன் ணகன் (மக்ர்  ணௌ. ளடய்பமதகத்டயன் ணகன் ) ளகமவ 

ளசய்தப் சங்கணத்டயன் ங்கு ற்யணம், ன் ணகவக் ளகமன்ண பயட்டு, யன்ர் ன் ணகள் 

(மக்ர் ணௌ. ளடய்பமதகத்டயன் ணகள்) மக்ர் ழடபகமவபணம் யன்ர் ன்வணம் (மக்ர்  

ணௌ. ளடய்பமதகம்) ளகமவ ளசய்படற்குச் சங்கணம் டயட்ணயட்டிணப்டமக ளபநயப்டுத்டயத 
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பமயன் கூற்ணகணம், டயமபய சணதம் ஆகஸ்டு 1999 த்டயமயக்வகதயல் 

ளபநயதயப்ட்டிணந்டவபணம், இவஞக்கப்ட்டு, சங்க ணத்டயற்கு அணேப்ய வபக்கப்ட்.  

அவப தமவும் இந்ணெணல் இம் ளற்ணள்ந”. (மக்ர் ணௌ. ளடய்பமதகம், சங்கணத்டயற்கு எண 

சபமல், க். 1-5) 

அடமல் சங்க ணத்ணப் யமணஞர் ணம் டயணந்டவும், இந்டயதமபயணணந்ண சமடய ற்த் டமழ்வுக் 

ளகமள்வக ரங்கவும் எவ்ளபமண ணமடணௌம் இண்மம் ளபள்நயக்கயனவண இவு 10.00 ணௌடல் கமவ 

5.00 பவ ணௌண இவு யமர்த்டவ த்டப்ட்டு பணகயண.  இந்டயதம எண ழடமணம பனய 

டயமபயக் கயயஸ்டப மழ ன்ண பகுப்ணொகணம் த்டப்ட்டு பணகயன். 

24.04.2004 அன்ண ஏமண்டு ணௌண இவு யமர்த்டவதயன் யவவு பயனம வளற்ண. 

24.04.2004 - 3.30 ணௌடல் 6.00 பவ டயணபள்ணபர் ழகமபயணல் டயதம உவ வளற்ண. 

யப்ளமக்கும் ல்ம உதயர்க்கும் ன் கணத்வட ளபநயப்டுத்டயணள்ந டயணபள்ணபர் யந்ட 

இணம ணதயமப்ணோர் டயணபள்ணபர் ழகமபயணல் 24.04.2004 ணமவ 3.30 ணஞயதயணணந்ண 6.00 

ணஞய பவ கூட்ங்கள் த்டப்ட்.  

மக்ர் ளடய்பமதகம் டயணபள்ணபர் ழகமபயணணௗம் ணத ழடமவணதர் அக்கம் ளசய்தப்ட் 

சமந்ழடமம் ழமமத பநமகத்டயணௗம் இக்கூட்ங்கள் த்டப்டுபடற்கம கமஞத்வட பயநக்கய, 

கூட்த்வடத் ளடமங்கய வபத்டமர்கள்.  மக்ர் ழடபகமபயன் பழபற்ணொவணன் கூட்ம் 

ளடமங்கயதண. 

அம்ழத்கமர் அகமணய டவபணம் ணௌன்மள் ஆணணணம ழணடகு ஆ.த்ணமன் I.A.S. (Rtd.,) 

டவவணணவ ஆற்யமர். (டவபர் அபர்கநயன் ழணம ணண்டுடமல் ணயழசம ளணமனயதயல் 

ளணமனய ளதர்க்கப்ட்டுள்ந டயணக்குள் ணெல் கூட்த்டயல் ளபநயதயப்ட்ண.) 

இவடக் குயத்ண உவதமற்யழதமர், சமடய ற்த்டமழ்வுக் ளகமள்வகவத உவத்ண, ‘பமணம் 

இமணமணேர்’ ன் ட்த்வடப் ளற்ணள்ந டபத்டயண டயணப்ளணம்ணொணர் பட டயமஜ் ரதர் 

சுபமணயகள், னய ப மமஞ ண்பர் டயண உணபப் மணகமப்ணொத் டவபர் டபத்டயண பனயச் 

சயத்டர் சுபமணயகள், 1200க்கும் ழணற்ட் வசபக் ழகமபயல்கநயல் டணயனயல் குணௌணக்கு ளசய்ணள்ந 

ளசந்டணயழ் ழபள்பயச்சணர் சத்டயதழபல் ணௌணகமர் அபர்கள், ‘வபஞபம்’- த்டயமயவகதயன் 

ஆசயமயதர் ழமசயமயதர் மக்ர் மர்த்டசமடய அபர்கள், ஆகயழதமர் சமடய ற்த் டமழ்வுக் 

ளகமள்வகக்கும் வசப, வபஞப சணதங்கணக்கும் ந்டத் ளடமர்ணொம் இல்வ ன்வட 

ஆஞயத்டணமக, ஆடமப்ணோர்பணமக டுத்ணவத்டர்.  சமடய ற்த் டமழ்வுக் ளகமள்வகவத 
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உணபமக்கயத ஆமயதணக்கும் ம் வசப, வபஞப சணதங்கணக்கும் ந்டத் ளடமர்ணொணயல்வ 

ன்வட பயநக்கயதவண அங்கு குணணயதயணந்ழடமர் ணத்டயதயழ ல்ழடமர் சயந்வடவதணம் 

பயனயப்ணொஞர்வபணம் ற்டுத்ணபடமய் இணந்டவண குயப்யற்குமயதண.  

குயப்மக, ரதர் சுபமணயகள், டணக்குப் யன்ர், ணமடயடயதமக டயணக்குத்டமர் உட் சமடய 

ற்த்டமழ்வு இல்மணல் வபஞபத்டயல் டகுடயதமபர் பழபண்டும் ன்ண அயபயத்ண 

உவதமற்யதழமண ணம்யத த்ட களபமண டயமபய இ பயடுடவ ணநயர் பயத் 

ளடமங்கயதவடணம் ணரண்டும் எநய ளத் ளடமங்கயதவடணம் கமட்டும் ணகயழ்ச்சயப் ழளமணதமய் 

டயணபள்ணபர் யந்ட இணம அந்ட டயணபள்ணபர் ணண்ம் ணௌணபணம் பயதண. சமடய 

ற்த்டமழ்வுக் ளகமள்வகதயணணந்ண இந்டயதம பயடுடவ ளணபடற்கமக சயந்ட சணதப் ஞயணொமயணம் 

மக்ர் ளடய்பமதகம் அபர்கநயன் ஆன்ணரகப் ஞயகவநப் மமட்டித ரதர் சுபமணயகள், மக்ர் 

ளடய்பமதகத்டயற்கு, ‘சணௌடமதச் ளசம்ணல்’ ணேம் ட்ம் பனங்க ழபண்டும் ன்ண கூயதணம் 

குயப்யற்குமயதண.  ளணமத்டத்டயல் மம் அவபணம் ண்ர்கள்,     உபயர்கநமக - என்மக 

பமழ்ந்ண பநம் ள ழபண்டிதபர்கள் ணேம் உண்வணவத உஞர்ந்ண சமடய ழபற்ணவண இன்ய 

ன்மக பமழ்ழபமம் ன்ண பணணணத்டயர். 

24.04.2004 அன்ண வளற் யவவு பயனமபயல் டவபர்கள் 

ழசயத கணத்ணகநயன் சுணக்கம் 

யகழ்வு - I 

டயணபள்ணபர் ஆதம் (டயணபள்ணபர் யந்ட இம்) - டயணணதயவ, ளசன்வ. 

(3.30 ணௌடல் 6.20 பவ) 

யப்ளமக்கும் ல்ம உதயர்க்கும் ன் கணத்வட ளபநயப்டுத்டயணள்ந டயணபள்ணபர் யந்ட 

இணம ணதயமப்ணோர் டயணபள்ணபர் ழகமபயணல் 24.4.2004 ணமவ 3.30 ணஞயதயணணந்ண 6.00 ணஞய 

பவ ‘யப்ளமக்கும் ல்ம உதயர்க்கும்’ ன் டயணக்குள் கணத்டயன் அடிப்வதயல் வசபணௌம் 

வபஞபணௌம் அவணந்ணள்ந ளணவணவத பயநக்கய, வசப வபஞபப் ளணணக்கநயன் டயதம உவ 

வளற்ண. 

 பழபற்ணொவ - மக்ர் ளட. ழடபகம. 

 ணௌன்ணேவ - மக்ர் ணௌ. ளடய்பமதகம். 
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ழமசயமயதர் மக்ர் மர்த்டசமடய : 

(“வபஞபம்” - த்டயமயக்வகதயன் ஆசயமயதம மக்ர் மர்த்டசமடய அபர்கள், 

உவதமற்ணவகதயல்.....) 

 வபஞபத்டயற்கும் சமடய ற்த்டமழ்பயற்கும் வ்பயடத் ளடமர்ணொணயல்வ. 

 வபஞபத்டயல் சமடய ழபணமட்டிற்கு இணயல்மடடமல், வபஞபன் எணபன் சமடய 

ற்த்டமழ்வப ற்ணக் ளகமள்ந ணமட்மன். 

 ஸ்ரீளணம்ணொணர் ரதர் சுபமணயகள் (வபஞப ணமடயடய) டக்குப் யகு டயர்கம ரதமக, 

எணபர், சமடய ழபணமடு இல்மணல் இந்டயதமபயல் டமழ்ந்ட சமடய ன்ண ளசமல்ப்டுகயன் 

டயணக்குத்டமர் (மயசுத்ட சமடய ன்ண ளமணள்) உட், ன்கு டகுடய வத்ட பர் 

ழபண்டுணமமணௗம் பமம் ன்ண அயபயத் டயணக்கயன்மர். 

 டக்குப் யகு டயர்கம ரதமக, சுடர்ச ஆச்சமமயதமவ ரதர் சுபமணயகள் அவனத்டமர்; 

ஆமல் அபர் அவட ற்ணக்ளகமள்நபயல்வ. 

 “ண ணஞத்டயற்குப்யன், ண சமர அக்கத்டயற்கம அவத்ணச் சங்குகவநணம் 

டயணக்குத்டமழ ளசய்த ழபண்டும்” ன்ண ரதர் சுபமணயகள் உதயல் ணடய வபத்ணள்நமர்.  

 ழப, வபஞபத்டயல் சமடய ழபணமடு இல்வ ன்ணம், ரதர் சுபமணயகள் சமடய 

ழபணமட்வக் கவயடிப்டயல்வ ன்ணம் ளபநயப்வதமகயன். 

ணௌவபர் ணௌ. ளடய்பமதகம் அபர்கநயன் பற்ணொணத்டணௗக்குப்யன், சுடர்ச ஆச்சமமயதமர் டயர்கம 

ரதர் சுபமணயகநமக, டபய பகயக்க எப்ணொக் ளகமண்டுள்நமர் ன்வட இங்ழக ணகயழ்வுன் 

குயப்யடுகயன்ழமம். 

ளசந்டணயழ் ழபள்பயச் சணர் சத்டயதழபல் ணௌணகமர் : 

(1200க்கும் ழணற்ட் ழகமபயல்கநயல் டணயனயல் குணௌணக்கு யகழ்த்டயத ளசந்டணயழ் ழபள்பயச் சணர் 

சத்டயதழபல் ணௌணகமர் உவதமற்ணவகதயல்.....) 

 இக்கூட்ம் உண்வணதயழழத சபமல் யவந்ட கூட்ம் ஆகும். 

 ணௌவபர் ளடய்பமதகம் அபர்கள் எவ்ளபமண ணமடணௌம் இவு 10 ணஞய ணௌடல் கமவ 5 

ணஞய பவ ணௌண இவு யமர்த்டவக் கூட்ம் ஏமண்டு கமம் த்டயதடன் 

பயவநபமகழப இவபகளநல்மம் யகழ்கயன். 

 வசபத்டயல் சமடய ற்த்டமழ்பயற்கு இணயல்வ. 

 வசபம் ஏர் அன்ணொச் சணதணமகும். 

 எழ கவுவந மம் ல்ழபண ளதர்கநயல் பஞங்குகயழமம். 
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 சமடய ற்த்டமழ்வப அகற்ணபடற்கு இக்கூட்த்வடப் ளணணௌதற்சயணன் ற்மடு 

ளசய்ணள்ந மக்ர் ணௌ. ளடய்பமதகம் அபர்கவந மம் மமட்டுகயழமம். 

 “டயணக்கும்” ன் அற்ணொடணம ளசமல்வ வபஞபர்கள் உணபமக்கய உள்நர். 

டபத்டயண. பனயச் சயத்டர் சுபமணயகள் : 

(யமணஞப் யடிதயணணந்ண “பமமஞத்டமல் ளசய்தப்ட் ணௌணகன் டயணவுணபத்வடப் 

மணகமப்டற்கமகப் ழமமடிக் ளகமண்டிணக்கும் டபத்டயண. பனய சயத்டர் சுபமணயகள்” 

கூயதவப.....)  

 சமடய ற்த்டமழ்வுக் ளகமள்வகவதப் ப்ணொபடற்கும், யவயணத்ணபடற்கும் சயர் 

டயட்ணயட்ழ “ழகமபயவக் கட் ழபண்டும்” ன்ண ளசமல்ண ணடக் கபத்வட 

உணபமக்குகயன்ர். 

 யமணஞம இமணமணேர் சமடய ற்த்டமழ்பயற்கு டயமக, வதர் எணபவப் 

ணோசமமயதமக ற்டுத்டயமர். 

 சமடய ற்த்டமழ்வு கமஞணமக டயமபயப் ணோசமமயகள் சயர் ளகமல்ப்ட்ர்; 

மயக்கப்ட்ர். 

 சமடய ற்த்டமழ்வப ரக்குபடற்கு, கப்ணொத் டயணணஞம் ளசய்ணளகமள்பவட ஊக்கப்டுத்ட 

ழபண்டும். 

 “னங்கமச் சயத்டர் எணபமல் ப மமஞத்டமல் (ண்ணவக ணணந்ணகள்) உணபமக்கப்ட் 

ணௌணகன் டயணவுணபத்வடப் யமணஞ ஆடயக்கத்டயன் வககநயணணந்ண மணகமப்டற்குப் 

ழமமடிக்ளகமண்டிணப்டமல் மன் அச்சுணத்டப்ட்ழன்; குற்ஞ்சமட்ப்ட்ழன்” 

ன்மர். 

 “யமணஞமக இணந்ண ளகமண்டு, ணற்ளமண யமணஞணேன் ழமமடுபண ன்” ன்ண 

அபர்கள் ன்வக் ழகட்ர். 

 டணயழ் ளணமனயவதணம் கமச்சமத்வடணம் இனயவு டுத்ணம் பவணம் - அபர்கள் 

யமணஞர்கழநம, இல்வழதம - மன் டயர்ப்ழன் ன்ழன். 

 யமணஞர்கநயன் ஆடயக்கம் டணயனகத்டயல் ளடமர்ந்டமல், அவணடயக்குப் டயமக, டணயனகம் 

ளகமந்டநயக்கும் ன்ண உணடயக் கூயமர். 

 “ன்ணேவத ழமக்கம் யவழபணம் பவ, யமணஞ சக்டயகணக்கு டயமக மன் 

உணடயதமகப் ழமமடுழபன்; அடமல் எத்ணவனப்ணொ ழடவப” ன்ணம் ழபண்டுழகமள் 

பயடுத்டமர். 
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ழணடகு. த்ணமன் I.A.S.: 

(அம்ழத்கமர் அகமணய டவபணம், ணௌன்மள் ஆணணணம ழணடகு. த்மன் I.A.S. 

உவதமற்ணவகதயல்....) 

 யப்மல் ல்ழமணம் சணம் ன்ண ணௌனங்கயத டயணபள்ணபமயன் ஆதத்டயற்கு அணகயல் 

இக்கூட்ம் வளணபண சயப்மடமகும். 

 ல்மணக்கும் ளமணபம சயப்ம ழபடம் டயணக்குள். 

 சணௌடமதத்டயல் சணத்ணபத்வடக் ளகமண்டு பப் ழமமடித சயந்ட சரர்டயணத்டபமடய 

இமணமணேர். 

 டன் ணஞத்டயற்குப் யகு, டன் சமர அக்கத்டயற்கம இணடயச் சங்குகவநத் 

டயணக்குத்டமர் எணபழ ளசய்த ழபண்டும் ன்ணம், அப்டி இல்வதமதயன் டன் ஆத்ணணம 

சமந்டய அவதமண ன்ணம் உதயல் ணடய வபத்ணள்ந ஏர் உதர்ந்ட ஆத்ணமடமன் ரதர் 

சுபமணயகள் ன்ண அபவப் மமட்டிமர். 

 “ங்கநயன் ளசமந்டக் ழகமபயணௗக்குள் ணவனபடற்கு மங்கள் ன் அணேணடயக்கப்பயல்வ” 

ன்ண சமடய ற்த்டமழ்பயற்கு டயமகப் ழமமடிதபர்டமன் ணொயட ந்டமர். 

 சய ழகமதயல்கணக்குள் ணவனபடற்குத் டயணக்குத்டமர் இன்ண பவ 

அணேணடயக்கப்டுபடயல்வ. 

 சமடய ற்த்டமழ்வப அகற்ணபடற்கு மக்ர் ளடய்பமதகம், அபண ணகள் மக்ர் 

ழடபகம ணற்ணம் அபண குணபயணம் ளடமர்ந்ண ழமமடி பணகயன்ர். 

 வசப சயத்டமந்டத்வட .ண. ழமப் ணயகவும் மமட்டிமர். 

 சணதத் டவபர்கவநணம் அயஜர் ளணணக்கவநணம் என்ண ழசர்ப்ண கடிணம ஞய 

ஆகும். ஆமல் ம் மக்ர் ளடய்பமதகம் அபர்கள் ம்வணளதல்மம் இங்கு என்ண 

ழசர்த்டயணக்கயன்மர்கள். 

 ணழசயதமபயல் உள்ந டயமபயர் கனகணௌம் ணற் அவணப்ணொகணம் ம்ணௌவத ண்ர் 

மக்ர் ளடய்பமதகம் அபர்கவநப் மமட்டி, “டயமபயச் ளசம்ணல்” ன்ணேம் ட்த்வட 

அநயத்ணள்நர் ன்ண அயபடயல் மம் ணகயழ்கயழமம். மணௌம் கூ அபணக்குப் 

ட்ணநயத்ண, கப்டுத்ட ழபண்டும். 

 ணயடன் ணயடமக இணக்க ழபண்டும். ணயடன் சுதணமயதமவடணன் பமன ழபண்டும்.  

சமடய ற்த்டமழ்வு இணக்கக் கூமண. 

 ம் மடு ளசனயத்ண, ண ழபண்டுளணன்மல், ம் சணௌடமதத்வடபயட்டு, சமடய 

ற்த்டமழ்பமண அடிழதமடு அகற்ப் ழபண்டும்.  பன்ணௌவ ன்ழட இணக்கக் 

கூமண. 
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 டயணபள்ணபர் ணண்த்டயல் ல்ம அயஜர் ளணணக்கணம் கூடிணள்நர்.  ணொயட உள்நம் 

அக்கம் ண்ஞப்ட் இணம ணொயட ழடமணம ழமதத்டயல் ணற் அயஜர் 

ளணணக்கள் என்ண கூடுபமர்கள். 

 ஊர்பத்டயணௗம், கூட்த்டயணௗம் ங்குளணபண ணட்டும் ழமணணமடல்; ஊர்பம் ணற்ணம் 

கூட்த்டயன் ழமக்கத்வட ம் பமழ்க்வகதயல் வணௌவதயல் வகக்ளகமள்பண ணயக 

அபசயதணமகும். 

டபத்டயண. ஸ்ரீளணம்ணொணர் பட த்டயமஜ் ரதர் சுபமணயகள் : 

(சமடய ற்த்டமழ்வுக் ளகமள்வகவத உவத்ண “பமணம் இமணமணேர்” - ன் ட்த்வடப் 

ளற்ணள்ந டபத்டயண. ஸ்ரீளணம்ணொணர் பட த்டயமஜ் ரதர் சுபமணயகள் உவதமற்ணவகதயல்.....) 

 ணடங்கள் பஞயக ழமக்கயல் தன்டுத்டப்டுகயன். 

 வபஞபத்டயல் சமடய ற்த்டமழ்பயற்கு இணயல்வ.  

 டயணக்குத்டமர் இத்டயழம, ணற் ந்ட இத்டயழம வபஞபத்டயல் ன்கு டகுடயளற் 

எணபர், க்கு அடுத்டடி, டயர்கம ரதமக பழபண்டுளணன்ண ற்கழப 

அயபயத்டயணக்கயழன். 

 வபஞபத்டயல் சமடய ற்த்டமழ்பயற்கு வ்பயட இணௌம் அநயக்கப்க் கூமண. 

 மக்ர் ளடய்பமதகம் அபர்கணக்கு, “சணௌடமதத் ளடன்ல்” ன் ட்ணநயக்கப் 

ழபண்டும். 

 இத்டவகத கூட்ங்கள் த்டப்டுபடன் ழமக்கம் ளசதணல் ளகமண்டுபப் 

ழபண்டும். 

 ணச்சய ப ழபண்டும். 

 வபஞபம் ன்ண டயதமர் உவவண அல்; அண அவபமயன் சணதணமகும். 

 சமடய ற்த்டமழ்வுகணக்கு டயமக, சணௌடமதத்டயல் எற்ணவணவதக் ளகமண்டு ப 

இமணமணேர் அதமண மடுட்மர். 

 ஆடயமடர் ன்ணம் ஆடயகபன் ன்ணம் ஆடயப்யடம ன்ணம் ல்ழபண ளதர்கநயல் 

பஞங்கப்டுபர் எழ கவுள் ஆபமர். 

 ணௌணணௌடற்கவுநம ணஞயபண்ஞன் அணநமல் மம் அவபணம் ல் ண்ர்கநமக 

எற்ணவணணன் பமன ழபண்டும்.  
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மக்ர் ணௌ. ளடய்பமதகம் : 

(ணௌவபர் ணௌ. ளடய்பமதகம் அபர்கநயன் ணௌடிவுவதயல் கூயதவப.......) 

 வசபத்டயணௗம், வபஞபத்டயணௗம் சமடய ற்த்டமழ்பயற்கு இழண இல்வ ன்ண இங்கு 

ழசயத அவபணம் பயநக்கயணள்நர். 

 சமடய ற்த்டமழ்வு ன்ண ஸ்ணமர்த்ட யமணஞர்கநயன் ழகமட்மடு ஆகும். 

 சமடய ற்த்டமழ்பயற்கு டயமக இமணமணேர் ழமமயட்டு, சணத்ணபத்வட வணௌவதயல் 

ளகமண்டு பந்டமர். 

 இமணமமயன் பனயவதப் யன்ற்ய, ரதர் சுபமணயகள் டன்ணேவத ணத்டயல் 

சணத்ணபத்வடக் வணௌவப் டுத்டய பணகயன்மர். 

 டயணக்குநயல் சமடய ற்த்டமழ்பயற்கு இணயல்வ தமடமல், ம்ணௌவத 

ளடமக்கபயனமவபத் டயணபள்ணபர் ணண்த்டயல் ளடமங்கயதயணக்கயழமம்.  டயணபள்ணபர் 

ணண்த்டயணணந்ண ளடமங்கும் இந்ட ஊர்பத்டயன் இணடயதயல், சணத்ணபம், அன்ணொ, 

க்கயதத்டயன் ளசய்டயவதப் ப்யத ணொயட ழடமணம அக்கம் ண்ஞப்ட்,  ணொயட ழடமணம 

ழமதத்வட மம் ளசன்வழபமம். 

 ணொயட ழடமணம பனயத் டயமபயக் கயயஸ்டப ணெல்டமன் டயணக்குள் ன்ணம், வசப, வபஞப 

சணதங்கள் இண்டும் ணொயட ழடமணம பனயத் டயமபயக் கயயஸ்டபத்டயன் கயவநகழந 

ன்ணம் ணௌன்ழண பயநக்கப்ட்டுள்ந. 

 ஆடய சங்கமயன் அத்வபடக் ழகமட்மட்டிமல் கய.ய. என்டமம் ணெற்மண்டில் வசபம், 

வபஞபம் இண்டும் யமணஞரதத்டயற்கு அடிவணப்ட்டுப் ழமதய. 

 இடமல் சமடயழபணமட்டுக் ளகமள்வக இல்மட உண்வணதம வசப, வபஞப 

சணதங்கவந ணரண்டும் ளகமண்டுப, வசப, வபஞப குணணமர்கள் கமம் ழடமணம் சமடய 

ற்த்டமழ்வுக் ளகமள்வகவத டயர்த்ணப் ழமமடிக் ளகமண்டிணக்கயமர்கள். 
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யகழ்வு - II 

ஊர்பம்  

ணதயமப்ணோமயணௗள்ந டயணபள்ணபர் யந்ட இத்டயல் அவணக்கப்ட்டுள்ந டயணபள்ணபர் ழகமபயணல் 

இணந்ண டயணபள்ணபர் ழகமபயல் ளடண, ணௌண்கக்கண்ஞயதம்ணன் ழகமபயல் ளடண - கச்ழசமய சமவ 

பனயதமக, ணொயட ழடமணம அக்கம் ளசய்தப்ட்டுள்ந சமந்ழடமம் ழமத பநமகத்டயற்கு, டயமபய 

ஆன்ணரக இதக்கத்டமல் த்டப்ட் ஊர்பத்டயல் டமவககநயல் (Banners) ணடப்ட்டிணந்ட 

ணௌனக்கங்கள்: 

(குயப்ணொ: இந்ட ணௌனக்கங்கள் ணண்டு ளபநயணமக அச்சயப்ட்டு, ளணௌ ஊர்பம் ளசன்ண 

ளகமண்டிணந்டழமண ணக்கணக்கு அநயக்கப்ட்ண.) (6.30 ணௌடல் 7.00 பவ) 

ஊர்ப ணௌனக்கங்கள் : 

 தமர் ழணல் சமடய? இந்டயதமபயன் ணரண வளதடுத்ட அந்யதப் ம்வ 

 தமர் கரழ் சமடய? அந்யதர்கவந டயர்த்ட டயதமகப் ம்வ 

 தமர் இவப்ட் சமடய? அந்யதணக்கு அடிஞயந்ட அடிவணப் ம்வ 

 ழணல் சமடய ன்ண ளசமல் ழபண்மம்! அந்யதமகய யற் ழபண்மம்! 

 கரழ் சமடய ன்ண டதங்க ழபண்மம்! டயதமகப் ம்வ அண டமழ! 

 இவப்ட் சமடயதமக ண்ஞ ழபண்மம்! அடிவணப் ம்வ அண டமழ. 

 இந்டயதமக என்யவஞழபமம்! இய ணக்குள் சமடய ழபண்மம்! 

 சமடயவத ரக்கய பமழ்ந்டயடுழபமம்! சணணமகய என்மய்ச் ழசர்ந்டயடுழபமம்! 

 இய ம் ணௌனக்கம் “என்ழ கும்”, “எணபழ ழடபன்” 

 இய ம் ளகமள்வக “தமணம் ஊழ தமபணம் ழகநரர்” 

யகழ்வு - III 

ணொயட ழடமவணதமர் ழமதம் - டயணணதயவ, ளசன்வ. 

இந்டயதம சமடய ற்த்டமழ்வுக் ளகமள்வகதயன் யடிதயணணந்ண பயடுடவ ள இந்டயதக் 

கயயஸ்டபர்கள் டுக்க ழபண்டித ணௌதற்சயகள் தமவப?  ன் டவப்யல் கயயஸ்டபத் 

டவபர்கநயன் டயதம உவ ணமவ 7.00 ணஞய ணௌடல் வளற்ண. 
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ணத ழடமவணதர் அக்கம் ளசய்தப்ட் சமந்ழடமம்  ழமமத பநமகத்டயல் கூட்ம் 

த்டப்டுபடற்கம கமஞத்வட மக்ர் ளடய்பமதகம் பயநக்கய, கூட்த்வடத் ளடமங்கய 

வபத்டமர்.  

(7.00 ணௌடல்) 

ளடமக்க ளம்  - ழமடகர் சம்த்,    

    -  ஆடய இந்டயதக் கயயஸ்டப ஆன்ணரகத் டயணச்சவ, இமதணொம். 

ளடமக்க ளப் மல் - சழகம. ளதக்குணமர்  

பழபற்ணொவ    - மக்ர் ளட. ழடபகம. 

ணௌன்ணேவ    - மக்ர் ணௌ. ளடய்பமதகம். 

ணவஞப் ழமதர் மக்ர் மன்ஸ் தஸ்: 

(கத்ழடமணக்கத் டயணச்சவ சமர்மக, ணதயவ ணவஞப் ழமதர் மக்ர் மன்ஸ் தஸ் 

ளசமற்ளமனயபயன் சுணக்கம்) 

 மக்ர் ணௌ. ளடய்பமதகம் அபர்கள், ணொயட ழடமணம பனய இந்டயதக் கயயஸ்டபம் ற்ய 

ஆழ்ந்ட ஆமய்ச்சய ளசய்டயணக்கயமர்கள். ணொயட ழடமணம அக்கம் ண்ஞப்ட் இணம 

இங்கு இக்கூட்த்வட த்ணகயமர்கள். 

 கந்ட 22 ஆண்டுகநமக இபவ க்குத் ளடமயணம்; இந்டயதமபயல் உள்ந ணொயட ழடமணம 

கயயஸ்டபம் டமன் வசப, வபஞப சணதங்கநமக பநர்ந்ணள்நண ன்ண தமமணௗம் ணணக்க 

ணௌடிதமடடி, பமற்ணச் சமன்ண கணன் யணபயணள்நமர். 

 ணௌவபர் ணௌ. ளடய்பமதகத்வட எண டரர்க்கடமயசயதமகக் கவுள் டுத்ணப் 

தன்டுத்ணகயமர். பமற்ணச் சமன்ணகநயன் அடிப்வதயம அபணவத ணொடயத 

கண்டுயடிப்ணொகவநப் ற்ய பயநக்கயபணம் அபணவத ளபநயணடுகவந மன் டித்ண 

பணகயழன். இணபவ தமணழண ளசய்டயமடடி, இந்ட ஆமய்ச்சயக் கநத்டயல் அபர் 

ணஞயபம யவகவந டுத்டயணக்கயமர். 

 சமடய ற்த்டமழ்வப அகற்ணபடற்கமக ணமடமந்டய ணௌண இவு ளக்கூட்த்வட 

ஏமண்டிற்கு த்டயத யன்ணொ, அடன் ஆண்டுபயனமவபக் ளகமண்மடுபடற்கமக 

இக்கூட்த்வட த்ணகயமர். உண்வணதமகழப இண எண ணகத்டம சமடவ ஆகும்.  

அபணவத ளணம் ணௌதற்சயவத மம் மமட் ழபண்டும். 
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 ம் ழடச எற்ணவணக்கமக மம் இவதமண ளயப்ழமம். 

 ணொயட ழடமணமபயன் டயதமகணம ஊனயதங்கவந இந்டயதம உஞர்ந்ண ளகமள்ணம்டிச் 

ளசய்படற்கமக, டயமபய ஆன்ணரக இதக்கத்வட ளபற்யகணமக த்டயபணம் மக்ர் 

ணௌ.ளடய்பமதகம், அபணவத ணகள் மக்ர் ழடபகம ணற்ணம் அபண குணபயர் 

மமட்ப்த்டக்கபர்கள். 

ழமடகர் ட. பயக்ர் டர்ணமஜ் : 

(ளந்ழடழகமஸ்ழட டயணச்சவ, உகக் கயயஸ்டப டணயழ்ப் ழமடகர் கவுன்சயல் டவபர் மஸ்ர் ட. 

பயக்ர் டர்ணமஜ் உவதமற்யதடன் சுணக்கம்.....)  

 ம் மட்டில் சமடய ற்த்டமழ்வு இணக்கயண. 

 சமடய ற்த்டமழ்வப அகற்ணபடற்கமக எவ்ளபமண ணமடணௌம் ணௌண இவு ளக்கூட்த்வட 

த்டய பணம் மக்ர் ளடய்பமதகம் அபர்கநயன் ணௌதற்சயவத ணௌடணல் மம் மமட் 

ழபண்டும்; அபவ மம் ஆடமயக்க ழபண்டும். ம் சணௌடமதம் சமடய ற்த்டமழ்பயணணந்ண 

பயடுடவ அவபடற்கமக இண ழமன் கூட்ங்கவந எவ்ளபமண ணமயத்டயணௗம், 

எவ்ளபமண ணமகத்டயணௗம் மம் த்ட ழபண்டும். 

 ண்ம்யக்வகதயணணந்ண ம்ணௌவத ழடசத்வட பயடுபயப்டற்கமக, இந்டயதமபயற்கு 

ளபகுணத்டயணணந்ண பந்ட அணட்ஞயதமநர்கள் டங்கள் இன்ணேதயவத் டயதமகணமய்க் 

ளகமடுத்டமர்கள். 

 சமடய ற்த்டமழ்பயன் யடிதயணணந்ண ம் ழடசத்வட பயடுபயப்டற்கு மணௌம் அப்டிப்ட் 

வபமக்கயதம் ளகமள்ந ழபண்டும். 

 இந்டயதமபயல் ணொயட ழடமணம பனய கயயஸ்டபம் ற்ய மக்ர் ளடய்பமதகம் அபர்கள் 

ஆழ்ந்ட ஆமய்ச்சய ளசய்ணள்நமர்கள். ணௌண இந்டயதமவபணம் கயயஸ்ண பயற்குள் ளகமண்டு 

ப, அபணவத ஆமய்ச்சய ணௌடிவுகவந மம் அயந்ணளகமள்ந ழபண்டும். 

 மக்ர் ளடய்பமதகம், அபமயன் ணகள் ணற்ணம் அபணவத குணபயர்க்கு மம் ஆடவு 

ளகமடுத்டமல், சமடய ற்த்டமழ்பயன் யடிதயணணந்ண இந்டயதமவப பயடுபயத்ண, ணௌண 

இந்டயதமவபணம் கயயஸ்ணபயற்குள் ளகமண்டுப ணௌடிணம். 
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ழமதர் மக்ர் M. ஸ்ம சற்குஞம் : 

(E.C.I  டயணச்சவ சமர்மக, ழமதர் மக்ர் M. ஸ்ம சற்குஞம் உவதமற்ணவகதயல்.....)  

 ணமடமந்டய ணௌண இவு ளக்கூட்ங்கவந ஏமண்டு த்டய ணௌடித்ட யகு, அடன் 

ஆண்டுபயனமவப, ணொயட ழடமணம ழமதத்டயல் மம் ளகமண்மடிக் ளகமண்டு 

இணக்கயழமம். 

 மக்ர் ளடய்பமதகம் ணற்ணம் அபண குணபயர் “இந்டயதமபயல் ணொயட ழடமணம பனயக் 

கயயஸ்டபம்” ற்ய ஆமய்ச்சய ளசய்ணள்நர். அபர்கநண ஆமய்ச்சயகணக்கு ளசன்வப் 

ல்கவக் கனகம் ணௌவபர்ப் ட்ங்கவந பனங்கயணள்நண. 

 சமடய ற்த்டமழ்வு இந்டயதமவபபயட்டு அகற்ப் ழபண்டுணமமல் சங்க ணங்கணம், 

சமடய ற்த் டமழ்வப யதமதப்டுத்ணம் ணடப் ணொத்டகங்கணம் ழபழமடு அகற்ப் 

ழபண்டும். 

மக்ர் ளட்டி, ழமடகர் பண்வஞ ணட்ர் : 

(மக்ர் ளட்டி, ழமடகர் பண்வஞ ணட்ர் ஆகயத இணபணவத ளசமற்ளமனயபயன் சுணக்கம்....) 

 சணௌடமதத்டயல் சமடய ற்த்டமழ்வுகள் ரங்க, கயயஸ்டபர்கள் ஆற் ழபண்டித கவணகவநச் 

சுட்டிக் கமட்டிர். 

 மக்ர் ணௌ. ளடய்பமதகம் அபர்கள் ஆற்ய பணகயன் ஞயகவநப் மமட்டிமர்கள். 

மக்ர் ணௌ. ளடய்பமதகம் : 

(மக்ர் ணௌ. ளடய்பமதகம் அபர்கள் ணௌடிவுவதயல் கூயதவப.........) 

 ணொயட ழடமணம பனய இந்டயதக் கயயஸ்டபத்டயன் கயவநகழந வசப, வபஞப சணதங்கள். 

 ஆமயதப் யமணஞர்கநமல் கய.ய. னமம் ணெற்மண்டிற்குப் யகு சமடய ற்த்டமழ்வுக் 

ளகமள்வக உணபமக்கப்ட்ண. 

 வசப, வபஞப சணதங்கள் கய.ய. என்டமம் ணெற்மண்டில் ஆடயசங்கமல் டயமயக்கப்ட்டு, 

சயவடக்கப்ட். 

 ணொயட ழடமணம பனய இந்டயதக் கயயஸ்டபணம வசப, வபஞபத்டயல் சமடய ற்த்டமழ்வுக் 

ழகமட்மட்வ ஆடயசங்கர் ணொகுத்டயமர். அத்வபடக் ழகமட்மடு ண்ணமக வசப, 

வபஞபத்டயன் அடிப்வக் ழகமட்மடுகநயன் டத்வடக் குவத்ண, சயவடத்டமர். 
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 சமடய ற்த்டமழ்வபப் ப்ணொபடற்கும், யவ யணத்ணபடற்கும் ஆடயசங்கர் இந்டயதமபயல் 

சங்க ணங்கவந யணபயமர். 

 ழமப்யதக் கயயஸ்டபணௌம், ணொயட ழடமணம பனய இந்டயதக் கயயஸ்டபணௌம் சமடய, இ 

ற்த்டமழ்வுகநயணணந்ண பயடுபயக்கப் ழபண்டும். 

 சமடய, இ ற்த்டமழ்வப அகற்ணபடற்கம கயதத்வடச் ளசணௗத்ட ழபண்டிதபர்கள் 

கயயஸ்டபர்கழந. 

 இக்கூட்த்டயல் அயபயக்கப்ட்வபகவந மம் ளசதல் ணௌவப்டுத்ட ழபண்டும். 

இந்டயதச் சணௌடமதத்டயல் சமடய ற்த்டமழ்வுகவந அகற்,  ணமடந்ழடமணம் ளக்கூட்ங்கள் 

வளற்ண பணகயன்.  இந்ட ளக்கூட்ங்கநயல் ங்குளகமண்டு, யமர்த்டவதயல் ஈடு 

உங்கவந அன்ணொன் அவனக்கயன்ழமம். 

- மக்ர் ளட. ழடபகம. 

- (24 ஆம் ழடடய கூட் அயக்வக - டணயனயல் ளணமனயளதர்ப்ணொ டயண. சந்டயழசகன்) 

யன்யவஞப்ணொ IV 

பயநக்கப்ங்கள் 

யன்யவஞப்ணொ - V 

ணடணமற்த் டவச் சட்க் கமத்டயல் - சபமல் பகுப்ணொகள். 

மக்ர் ணௌ. ளடய்பமதகம், டமம் கண் ஆய்வு உண்வணகவந அடிப்வதமகக் ளகமண்டு, 

“ழடமணம பனய டயமபயக் கயயஸ்டபம்” ன் டவப்யல் ஆண ணமட டிப்நழணம தயற்சய பகுப்ணொகள் 

ளசன்வ குணகும் இவதயதல் கல்ணமயதயல் 15.09.2003 ணௌடல் ளடமங்கய த்டய பந்டமர்கள். 

இப்தயற்சய பகுப்யல் டித்ண பணம் ணமஞபர்கள், தயற்சய பகுப்ணொகவந த்ணகயன் மக்ர் 

ளடய்பமதகம் அபர்கநயன் ஆமய்ச்சயகநயன் வணதப்ளமணள்  

“டயணக்குள் எண ழடமணம பனய            

டயமபயக் கயயஸ்டப ணெழ”   

“இந்டயதம எண ழடமணம பனய    டயமபயக் கயயஸ்டப மழ”  
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ணேம் உண்வணகவந ஆய்வு அடிப்வதயல் அயந்டவுன், இவ்வுண்வணகவந ணக்கணக்கு 

ளபநயப்டுத்ட ழபண்டும்  ணயகவும் பமஞ்வச ளகமண்ர்.   

ழப, டணயனக அசமல் ணடணமற்த் டவச் சட்ம் ளகமண்டு பப்ட்டு, அச்சட்ம் 

வணௌவதயல் இணக்கும்ழமண, 

ணவந்ண கயக்கும் ணணக்க ணௌடிதமட ணமளணம் பமற்ண உண்வணகள்! 

ணேம் ளதமயல்  

“டயணக்குள் எண ழடமணம பனய டயமபயக் கயயஸ்டப ணெழ ”,  

“இந்டயதம எண ழடமணம பனய டயமபயக் கயயஸ்டப மழ” 

ணேம் டவப்ணொகநயல், ணண்டு ளபநயணடும், சுபளமட்டிணம் அச்சயட்டு, மக்ர் ளடய்பமதகம் 

அபர்கவந அவனத்ண, சபமல் பகுப்ணொகள் த்டயர். பகுப்ணொகநயல் க்குவத 500க்கும் 

ழணற்ட்ழமர் டயவு கட்ஞம் ளசணௗத்டயப் தயன்ர்.  பகுப்ணொகநயல் ய.ச்டி., ட்ம் ளற் 

இந்ண சணத அயஜர்கணம் கந்ண ளகமண்ர்.  யச்.டி. ட்ம் ளற் இந்ண அயஜர்கள் 

ணற்ணம் ய அயஜர்கநயன் ழகள்பயகள் உட் பகுப்யல் ணப்ப்ட் தங்கள் அவத்வடணம் 

மக்ர் ளடய்பமதகம் அகற்யமர்கள்.  இணடயதயல்  இக்கணத்ணகவநப் ணொமயந்ண ளகமண் 

அன்ர்கள்,  மக்ர் ளடய்பமதகம் அபர்கநயம் டங்கள் ணகயழ்ச்சயவதத் ளடமயபயத்ணச் ளசன்ர். 

இவதணநமல் பகுப்ணொகள் இயண யவவு ளற். 

ழகள்பய - டயல் 

உல் - உதயர் - ஆன்ணம - கவுள் - ழபணமடுகள் 

1. “ஆன்ணரகம்”- ன்மல் ன்? 

ஆன்ணமவபப் ற்ய சயந்டயத்டல் “ஆன்ணரகம்” ப்டும். 

2. ஆன்ணரக பமழ்க்வக - ன்மல் ன்? 

ஆன்ணமவபப் ற்ய அயந்ண, அந்ட அயவுக்ழகற் பமன ணௌதணௗம் பமழ்க்வக ஆன்ணரக பமழ்க்வக 

ன்டமகும். 
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3. உல் பற்மல் ஆண?  

யம் - ரர் - ளணப்ணொ - கமற்ண - ஆகமதம் ஆகயத ஞ்ச ணோடங்கநமல் ஆண. 

4. உதயணக்கு உணபம் உண்ம?  

உதயணக்கு ணட்டுழண உணபம் உண்டு.  உதயர் உவ பயட்டு ரங்கும்ழமண உணபம் அனயதத் 

ளடமங்குகயண. 

5. உதயர் ன்ண ன்?  

உல் அனயதமணல் இணப்டற்குக் கமஞணமய் இணப்ண உதயர் ஆகும்.  இண ஆபய (spirit) ன்ணம் 

ளசமல்ப்டுகயண.  

6. உதயமயங்கள் த்டவ பவகப்டும்? 

உதயமயங்கள் ஆண பவகப்டும். உதயமயங்கணக்குமயத ஆண பவகதம அயவுகநயன் 

அடிப்வதயல் உதயமயங்கள் ஆண பவகதமகப் யமயக்கப்ட்டு இணக்கயன். 

7. ஆண அயவுகள் வப? 

1)  ளடமட்டு அயடல் - அடற்குப் தன்டும் உணப்ணொ - உல். 

2)  சுவபத்ண அயடல் - அடற்குப் தன்டும் உணப்ணொ - பமய். 

3) ணகர்ந்ண அயடல்  - அடற்குப் தன்டும் உணப்ணொ - ண்க்கு. 

4) கண்டு அயடல்  - அடற்குப் தன்டும் உணப்ணொ - கண். 

5)  ழகட்டு அயடல்  - அடற்குப் தன்டும் உணப்ணொ - கமண. 

6)  சயந்டயத்ண அயடல்  - அடற்குப் தன்டும் கணபய - உள்நம். 

8. ஆமபண அயபயற்கு அடிப்வதம உணப்ணொ ண? 

ஆன்ணம - உள்நம் (Soul). 

9. ஆன்ணமவும் ணணௌம் என்ம? ழபணழபம?  
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என்ல்; ழபணழபமவப. 

10. ஆன்ணம உவப் தன்டுத்ட ண ழடவப?  

உதயர்  

11. ல்ம உதயமயங்கணக்கும் இதல்யழழத இணக்கும் உஞர்பயற்குப் ளதர் ன்? 

இதல்ணோக்க அயவு (Natural Instinct).  

12. ஆன்ணம ழபவ ளசய்படற்கு அடிப்வத் ழடவப ண?  

அக எநய - இவபயன் அணள்.  

13. ஆன்ணமபயற்கு உமயத சயப்ணொ அம்சம் ண?  

ஆணவக (அ) ஆட்சய ளசய்பண ஆகும்.  

14. ழண்த்வட இதக்குபண ண?  

ழணதயர்.  

15. ழமன்ணமபயன் ணணளதர் ன்? 

கவுள்.  

16. ழம யபய, இந்டப் யபய, அடுத்ட யபய ளகமள்வக உவதபர்கணக்கு ஆன்ணமவபத் 

ளடமயணணம? 

ளடமயதமண. 

17. சமர்பமகக் ளகமள்வக உதயவப் ற்யணம், ஆன்ணமவபப் ற்யணம் ளடநயபமக பயநக்கம் 

டணகயண.  சமயதம-டபம?  

டபண.  
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18. சயபஜமழமடத்டயல் உதயர் ற்யத பயநக்கம் உண்ம? 

இல்வ. 

19. இந்ணத்ணபம ளகமள்வகதயல் ஆன்ணம, கவுள் ற்யத ளகமள்வக உண்டு; சமயதம-டபம?  

டபண.  

20.  அகக் கண் ழபவ ளசய்த ண ழடவப?  

அக எநய. 

ற்ளசய்டய அயபயக்கும் ணௌவ : 

21. வுணன் சுபயழச அயபயப்ணொ ணௌவவத அப்ழமஸ்டர் ந்ட அடயகமம் ளடமயபயக்கயண? 

அப்ழமஸ்டர் 17ஆம் அடயகமம் 

22.  ய ணடத்டயமயன் ழபடணெல்கவநத் ளடமயந்ண ளகமள்பண அபசயதணம? ழபட ஆடமத்ணன் 

கூணக. 

ணயகவும் அபசயதம் ஆகும். ( ளகமமயந்டயதர் 9: 21-23, அப்ழமஸ்டர் 17ஆம் அடயகமம்). 

23. ந்ட அடிப்வதயல் ற்ளசய்டய அயபயக்க ழபண்டும்? 

ழகட்கயன்பணவத ண்மடு, ளணமனய, ம்யக்வக அடிப்வதயல் ற்ளசய்டய அயபயக்க 

ழபண்டும் (I ளகமமயந்டயதர் 9ஆம் அடயகமம், அப்ழமஸ்டர் 17ஆம் அடயகமம். ). 

அவபர்க்கும் கவுள் 

24. கவுள் இஸ்ழபர்க்கு ணட்டும் கவுநம? வனத ற்மட்டு பச ஆடமம் டணக. 

கவுள் இஸ்ழபர்க்கு ணட்டுணல்; அவபர்க்கும் கவுள் ஆபமர். ஆழணமஸ் 9:7. 

25. ழதழகமபம ன்ணேம் மணத்டயமல் மன் அபர்கணக்கு அயதப்பயல்வ ன் 

பசத்டயல் குயப்யப்ட்டுள்ந அபர்கள் தமர்? 



ணௌடல் டயப்ணொ: ஆகஸ்டு.2004 

இவஞதத்டநம்: www.tamilarsamayam.com 

அபர்கள் - “ஆயகமம், ஈசமக்கு, தமக்ழகமணொ” ன் ணௌற்யடமக்கணக்கு ழதழகமபம ன்ணேம் 

ளதமல் கவுள் அயதப்பயல்வ. (தமத்டயமகணம் 6:3) 

26. ஆழணமஸ் 9:7இன் அடிப்வக் கணத்ண ன்?  

கவுள் இஸ்ழபல் ழகமத்டயத்டமணக்கு ணட்டுணல்மணல், ல்மணக்கும் கவுநமக இணக்கயமர் 

ன்டமகும். 

27. கவுள் டணேவத அவதமநணமக ழமபம ளகமடுத்ட ணவத ற்ணக் ளகமண்மர்? 

டம் ணகன் இழதசு கயயஸ்ண சயணௗவபதயல் ணதமகப் ழமபடன் அவதமநணமக. 

இஸ்ழபல் - ணௐடம் - வனத ற்மடு - ணொடயத ற்மடு   

28. ந்ட ஆண்டில் இஸ்ழபல் மடு அனயக்கப்ட்ண? 

கய.ணௌ. 721 இல் 

29. ந்ட ஆண்டில் ணௐழடதம மடு அனயக்கப்ட்ண?  

கய.ணௌ. 586இல்  

30. ந்ட ஆண்டில் இணந்ண ணௐடமடு ணொத்ணதயர் ளத் ளடமங்கயதண? 

கய.ணௌ. 516 இணணந்ண. 

31. வனத ற்மட்டில் உள்ந இண்டு சணதங்கள் தமவப?  

இஸ்ழல் சணதம், ணௐட சணதம்.  

32. வயநயல் உள்ந ண்ன்ண ளபவ்ழபண சணதங்கணம் (இஸ்ழல், ணௐடம், கயயஸ்டபம்) 

தமணவத பனயமட்வ அடிப்வதமகக் ளகமண்வப? 

ணௌற்யடம ன்ண ளசமல்ப்டும் ஆயகமணயன் பனயமட்வ அடிப்வதமகக் ளகமண்வப.    

33. உன்டிக்வகப் ளட்டிக்கு ழணல் ழகணணன்கவந வபத்டண தமர்?  

சமழணமன்.  
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34. சமழணமன் அந்யத ளடய்பங்கணக்கு ழணவவதக் கட்டிதவடக் கூணம் பசம் ண? 

I இமமக்கள் 11:7 

35. ணொடயத ற்மட்டில் உள்ந 27 ணொத்டகங்கணம் ணௐட சணதத்டயற்கும், கயயஸ்டப சணதத்டயற்கும் 

உள்ந ழபணமடுகவந ன்கு ணொமயந்ண ளகமண் யகு ணடப் ட்வப அல்.  இவட பயநக்கும் 

பசங்கள் குயப்யடுக. 

அப்ழமஸ்டர் 21: 24-26; தமக்ழகமணொ 1: 1. (‘அவபர்க்கும்’ ன்ண குயப்யப்மணல் ‘12 

ழகமத்டயத்டமர்க்கு ணடப் ட்ண’ ன்ண ழமக்கற்குமயதண.)  

36. அப்ழமஸ்டர் 21:26 இன் ணௌக்கயதப் ளமணள் ண?  

ணௐடத்டயணணந்ண கயயஸ்டபம் ணௌணவணதமகப் யமயபடற்கு ணௌன் ணொடயத ற்மடு ணடப்ட்ண.  

கயயஸ்ண ணதமமர் ன் சத்டயதத்வட, வுல் அப்ளமணண ணௌணவணதமகப் ணொமயந்ண 

ளகமள்நபயல்வ. 

37. சழத ணக்கள் பமழ்ந்ட கமக் கட்ம் ண? 

கய.ணௌ. ணௌடமம் ணெற்மண்டு ணௌடல் கய.ய. ணௌடமம் ணெற்மண்டு பவ. 

38. ணதயப்டும் பயங்குகள் வ்பவக பயங்குகநமதயணந்ட? 

ஏயவு உதயர்கநம டமபங்கவந ணட்டுழண உண்டு பமணம் பயங்குகநமதயணந்ட.  

39. ணொமல் உஞவபக் குயத்ண ந்டத் டயணச்சவக்குப் யச்சயவ பந்டண? 

ழமணத் டயணச்சவக்கு 

40. ணௌடன் ணௌடல் கர்த்டணக்குப் ணதயட்பன் ஆழல்.  சமயதம - டபம?  

டபண. 

41. ணக்கும், கமஞயக்வகக்கும் உள்ந ழபணமடு ன்? 

ண ன்டயல் இத்டம் சயந்டப் ழபண்டும்.  கமஞயக்வக ன்ண அப்டிதல். 

42. ணௌடன்ணௌடமகக் கவுணக்குப் ண ளசணௗத்டயதண தமர்? 
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ழமபம. 

43. ணௌடன்ணௌடல் ணொமடயதமமயம் அணேப்ப்ட் சரன் தமர்? 

ழணண. 

44. ழடமணம பனயக் கயயஸ்டபர் ன்மல் உகநமபயத யவதயல் தமவக் குயக்கும்?  

சரமயதக் கயயஸ்டபர்கவநக் குயக்கும்..  

45. ஆபயதயன் பங்கநயல் ணௌடமபண பம் ண? 

ஜம பம். 

இஸ்ழபல் பனயமடு, ணௐட பனயமடு 

46. வனத ற்மட்டில் கல் ட்டு, கவுள் பனயமடு ளசய்டடற்கம சமன்ணகவநக் கூணக. 

a. ஆடயதமகணம் 28:18,19 

b.  ஆடயதமகணம்  31:45-48 

c.  தமத்டயமகணம்  24:4 

d.  ழதமசுபம   24:26-28 

e.  ழதமசுபம   4:20 

f.   சமணௌழபல்  7:12 

47. தமக்ழகமணொ கல்ணண் (டணயனயல் சயபணங்கம்) வபத்ணக் கவுவந பனயட் இத்டயன் ளதர் 

ன்? 

ளத்ழடல்.  
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48. டணயனர்கநயன் சயபணங்க பனயமடு, இஸ்ழபல் பனயமடு, சயந்ணளபநய பனயமடு, - கம 

பமயவசப்டி ணணக. 

சயந்ணளபநய பனயமடு. 

இஸ்ழபல் பனயமடு. 

டணயனர்கநயன் சயபணங்க பனயமடு.  

49. இஸ்ழல் பனயமட்டிணௗம், ணௐட பனயமட்டிணௗம் கவுநயன் பமகங்கநமக 

வபக்கப்ட்வப தமவப? 

கன்ணக்குட்டி, ழகணணன்கள். 

50. ஆகணம் வட பயநக்குகயண? 

ழகமபயல்கள் ப்டிக் கட்ப் ழபண்டும் ன்ண பயநக்கும் ணௌவ ஆகண ணௌவ ஆகும்.  

(ணசழம் ஆத கட் ணௌவ). 

ஆன்ணரகம் - அசயதல் 

51. ணௌடன்ணௌடல் தமமல், ந்ட ணெற்மண்டில் சயணௗவபக்குச் சயப்ணொ ளகமடுக்கப்ட்ண? 

கய.ய. மன்கமம் ணெற்மண்டில் கமன்ஸ்ன்வன் ன் ழமணப் ழசமல் சயணௗவபக்குச்  சயப்ணொ 

ளகமடுக்கப்ட்ண. 

52. வயநயல் உள்ந த்டவ ணொத்டகங்கள் ஆசயதர்கநமல் ணடப்ட்வப? 

அவத்ணப் ணொத்டகங்கணம் 

53. கயயஸ்டப ஆன்ணரகம் ந்ட ணெற்மண்டில் கயயஸ்டப அசயதல் ணடணமக ணமற்ப்ட்ண? 

கய.ய. மன்கமம் ணெற்மண்டில்.  

54. ஆசயதமபயல் ழடமன்யத கயயஸ்டபம் தமணவத கம ணௌடல் ழமப்யதக் கயயஸ்டபணமக 

ஆக்கப்ட்ண? 

கமன்ஸ்ன்வன் கம ணௌடல்.  
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ளௌத்டம் : 

55. உவத் டபய உதயர் ன் என்ண உள்நண ன்ண ணௌடன்ணௌடல் கூயதபர் தமர்? 

ணொத்டர் 

56. ரதமம் - ளமணள் ன்? 

சயற்ணர்டய. 

57. ரதம ளௌத்டத்டயற்கு ணற்ளமண ளதர் ன்? 

ழடபமட ளௌத்டம்.  

58. சணஞத்டயணௗம், ளௌத்டத்டயணௗம் உள்ந யவவுக்கல் ந்டப் ளதமயல் குயக்கப்டுகயண? 

‘ஸ்ணய’. 

59. சணஞத்டயணௗம், ளௌத்டத்டயணௗம் டற்கமக ‘ஸ்ணய’கள் 

 யணபயர்? 

ணொத்டர், ணகமவீர் ணற்ணம் ளௌத்ட, சணஞ குணணமர்கநயன் யவபமக ஸ்ணயகவந யணபயர். 

60. ணகமதம ளௌத்ட சணதத்டயன் அடிப்வக் ழகமட்மடுகள் தமவப? 

 இவ்வுவகணம், அண்சமசங்கவநணம் வத்ட ம்ளமணள் ணொத்டர். 

 இபர் ணக்கநயன் ணன்த்வடப் ழமக்க ணயட உணபயல் பந்டமர். 

 ணயட உணபயல் பந்ட அபர், ணயடர்கணக்கமகத் டன்வழத ணதமகக் ளகமடுத்டமர். 

 அபவ ம்ய சஞவந்டமல் பயடுடவ அவதமம். 

61. ணொத்டர் - ளமணள் ன்? 

ணொத்டர் - குண (Teacher). 

 



ணௌடல் டயப்ணொ: ஆகஸ்டு.2004 

இவஞதத்டநம்: www.tamilarsamayam.com 

62. கயயஸ்டபத்டயல் இணந்ண, ணகமதம ளௌத்ட சணதம் ளற்ணக் ளகமண் ண்ளபமண கவுள் 

ளகமள்வகதயன் ளதர் ன்? 

ணௌத்டயணழணயக் ளகமள்வக. 

63. ணௌத்டயணழணய - பயநக்கம் டணக. 

ணமதம ளௌத்டத்டயன் ணௌக்கயதக் ழகமட்மடு ணௌத்டயணழணயக் ழகமட்மடு ஆகும்.  இண 

கயயஸ்டப டயமயத்ணபக் ளகமள்வக ஆகும். 

டர்ணகமதம  - அத்டயணழணய  - யடம 

சம்ழமககமதம - இன்த்டயணழணய    - மயசுத்ட ஆபய 

யர்ணமஞகமதம - வக்கப்ட் டயணழணய  - குணமன். 

64. ணமதம ளௌத்ட ணடத்டயற்கும், ரதம ளௌத்ட ணடத்டயற்கும் அடிப்வ ழபணமடு 

ன்? 

ரதம ளௌத்டத்டயல் கவுள் ற்யத ளகமள்வக ணவும் ளசமல்ப்பயல்வ.  ணமதம 

ளௌத்டத்டயற்கு அடிப்வழத கவுள் ளகமள்வக. கயயஸ்டபத்டயன் ளசல்பமக்கு ளற் ளௌத்ட 

படிபம் ணமதம ளௌத்டம். 

ணமதம ளௌத்டத்டயல் ணௌத்டயணழணய ழகமட்மடு, ழமடயசத்ணபர் ழகமட்மடு ஆகயதவப 

அடிப்வதமக உள்ந. 

65. அணயடம ணொத்டர் - ன்ண தமவக் குயக்கும்? 

யடம. 

66. ‘ழமடயசத்ணபர்’ ழகமட்மடு தமவக் குயக்கும்? 

ணயடமக பந்ட கவுநமகயத இழதசு கயயஸ்ணவபக் குயக்கும். 

67. இண்மம் பணவக - வபஞபத்டயணௗம், ளௌத்டத்டயணௗம் ந்டப் ளதமல் 

குயக்கப்டுகயண? 
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வபஞபம் - கல்கய அபடமம் 

ளௌத்டம் - வணத்ழத ணொத்டர் 

68. ணகமதம ளௌத்ட சணதத்டயன் இக்கயதங்கள் ந்ட ளணமனயதயல் ணடப்ட்டுள்ந? 

சணஸ்கயணடம். 

சங்க இக்கயதம் : 

69. னவணதம டணயனமயன் / டயமபயமயன் பனயமடு ணௌவ ற்ய அயத உடவும் 

இக்கயதங்கநயன் ளதர் ன்? 

சங்க இக்கயதங்கள்.  

70. சங்க இக்கயதத்டயன் கமம் ன்? 

க்குவத கய.ணௌ. ண்ன்மம் ணெற்மண்டிற்கும், கய.ய. ண்ன்மம் ணெற்மண்டிற்கும் இவப்ட் 

கமத்வடச் ழசர்ந்டவப.   

71. சங்க இக்கயதங்கள் தமவப? 

த்ணப்மட்டும் ட்டுத்ளடமவகணம் சங்க இக்கயதங்கள் ஆகும். 

72. சங்க இக்கயதத்டயல் ஆடமம், பமள் வ்பமண குயக்கப் டுகயன்ர்? 

ஆடன், அவ்வப. 

73. சங்க இக்கயதத்டயல் ஆடமவணப் வத்ட கவுள் வ்பமண குயக்கப்டுகயன்மர்? 

ஆடன் , டந்வடதமர் = ஆந்வடதமர். 

74. னந்டணயனர் சணௌடமத அவணப்ணொ டமய் பனய சணௌடமத அவணப்ம? டந்வட பனய சணௌடமத 

அவணப்ம? 

டமய் பனய சணௌடமத அவணப்ணொ. 
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75. சங்க இக்கயதத்டயல் ணௌக்கயத இம் ளற்ணள்ந ளண் ளடய்பத்டயன் ளதர் ன்? 

‘ளகமற்வப’.  கவுவநப் ளண்ணுணபயல் கண்ர். ளகமற்வப ன்டற்கு ‘ளபற்யவதத் டணம் 

டமய்’ ன்ண ளமணள். 

76. சங்க இக்கயதத்டயல் சயபணங்கத்டயற்கு ன் ளதர்? 

கந்ண. 

77. சங்க இக்கயதத்டயல் ணௌக்கயத இம் ளற்ணள்ந ஆண் ளடய்பத்டயன் ளதர் ன்? 

ழபன். 

78. சங்க இக்கயதத்டயல் சயபணங்கத்டயற்குப் ண ளசணௗத்டயம? 

ண ளசணௗத்டயர். 

டயணக்குள்: 

79. டயணக்குள் சங்க இக்கயதத்டயல் என்ண.  சமயதம? டபம? 

டபண. டயணக்குள் டயளண்கரழ்க்கஞக்கு ணெல்கணள் என்ண. 

80. டயணக்குள் இதற்வகளய கமத்வடச் சமர்ந்டடம? அளய கமத்வடச் சமர்ந்டடம? 

அளய கமத்வடச் சமர்ந்டண.  அடமபண, கயயத்ணபயற்குப் யற்ட் ணெற்மண்வச் சமர்ந்டண. 

81. உக ளணமனயகநயல் 46 ளணமனயக்கு ழணல் ளணமனய ளதர்க்கப் ட் னவணதம டணயழ் ணெல் 

ண? 

டயணக்குள். 

82. கயயஸ்மஸ் “இட்ழ்ண்ள்ற்ர்ள்” ன் கயழக்கப் ளதணக்கு இவஞதமக, டயணக்குநயல் 

கமஞப்டும் டணயழ்ப் ளதர் ன்? 

இவபன். 
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83. டயணக்குவந ணௌடன்ணௌடல் (த்டரன்) ளணமனயளதர்த்டபர் தமர்? 

வீணமணௌயபர் ன்கய கமன்ஸ்ன்வன் ழமசப் ளஸ்கய. 

84. மதயம் ன்மல் ன்? 

ணெணௗக்கு ணௌன்மகச் ளசய்தப்டும் ணௌன்ணேவ. 

85. மதயத்டயன் இண்டு பவககள் தமவப? 

ளமணப்மதயம், சயப்ணொமதயம்.  

86. டயணக்குநயல் சயணௗவபதயல் ணதம கயயஸ்ணவபக் குயக்கும் ளதர் ண? 

(ளமயபமதயல்) ந்டபயத்டமன். 

87. சயணௗவப ன்டன் சரமயத ளணமனயப் ளதர் ன்?  

சயணழம. 

88. டயணக்குநயல் “சயணௗவப”வதக் குயக்க ந்டப் ளதர் தன் டுத்டப்ட்டுள்நண? 

“ளமய”.  அடமபண, கணபய ன்ண குயப்யப்டுகயண. ளன்மல் இந்டயதமபயல் சயணௗவபதயல் 

அவந்ண ளகமவ ளசய்ணம் னக்கம் இல்மடடமல், ளகமவ ளசய்தப் தன் டுத்டப்டும் கணபய 

ணேம் ளமணநயல் “ளமய” ணேம் ளசமல் தன்டுத்டப்ட்டுள்நண. 

89. டயணக்குநயல் “மழ பனயணம், சத்டயதணௌம், ரபணேணமதயணக்கயழன்”  ன்வட பயநக்கும் 

குள் ண? 

“ளமயபமதயல் ந்டபயத்டமன் ளமய்டரர் எணக்க  ளயயன்மர் ரடுபமழ் பமர்”  1 : 6 

90. கயயஸ்ணபயன் உதயர்த்ளடணடவ த்டவதமபண டயணக்குள் டுத்ணக் கூணகயண? 

25ஆபண குள்.  ண்ன்மம் அடயகமம் - ரத்டமர் ளணவண. 

“ந்டபயத்டமன் ஆற்ல் அகல்பயசும் ணொநமர்ழகமணமன்  இந்டயழ சமணௗம் கமய”. 
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91. டயணக்குநயல் யடமவப பமழ்த்ணம் அடயகமம் ண? 

‘கவுள் பமழ்த்ண’ - ணௌடல் அடயகமம். 

92. டயணக்குநயல் மயசுத்ட ஆபயவத பமழ்த்ணம் அடயகமம் ண? 

‘பமன் சயப்ணொ’ - இண்மம் அடயகமம். 

93. டயணக்குநயல் பயண்ஞயணணந்ண ணயட உணபத்டயல் பந்ட கவுவந பமழ்த்ணம் அடயகமம் 

ண? 

‘ரத்டமர் ளணவண’ - ண்ன்மம் அடயகமம். 

94. யடம, மயசுத்ட ஆபய, குணமன் ண்பவணம் இவஞத்ண பள்ணபர் கூணம் ளடமர் ண? 

‘இதல்ணொவத ண்பர்’. 

95. “ணயட உணபத்டயல் பந்ட கவுநயன் ளணவணவத ழபடம் கமட்டிபயடும்” ணேம் குநயல் 

ணயட உணபயல் பந்ட கவுள் வ்பமண குயக்கப்டுகயமர்? 

“யவளணமனய”. 

96. “இணவண பவக ளடமயந்ண” ணேம் குநயல் பணம் இணவண ன்ண ன்? 

இம்வண - ணணவண.  

அடமபண,  இவ்வுகம் - ணணஉகம். 

97. டயணக்குள் ணௌணபவடணம் ணௌடன்ணௌடல் ஆங்கயத்டயல் ளணமனய ளதர்த்டபர் தமர்? 

G.U. ழமப். 

98. டயணக்குள் ந்ட ளபண்மபமல் ஆண? 

குள் ளபண்ம - குணகயத ளபண்ம - குள். 
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99. டயணக்குநயல் கூப்டும் “இணள்ழசர் இணபயவகள்” தமவப? 

 ளன்ண மபம்  - ஆடமம் ளசய்ட டரபயவ  - Original Sin 

 கர்ண மபம்   -  அபபர் ளசய்கயன் டரபயவ – Individual Sin 

100. ளமணள்ழசர் ணொகழ்ணொமயந்டமர் ணமட்டு - ன்டயல் பணம் ளமணள் ன்ண ன்? 

ணரட்ணொ (இட்சயப்ணொ - Salvation) 

101. “அகல் பயசும்ணொநமர் ழகமணமன் இந்டயன்” ன்டயல் பணம் இந்டயன் ன்பர் தமர்? 

‘இந்டயன்’ ன்மல் டவபன் ன்ண ளமணள். இமமக்கணக்குத் டவபன் இமழந்டயன், 

ர்கணக்குத் டவபன் ழந்டயன்.  ழப, ‘அகல் பயசும்ணொநமர் ழகமணமன் இந்டயன்’ ன்டற்கு, 

அகன் பமயணௗள்ந ணடர்கநயன் டவபன்.  அடமபண கர்த்டணவத ணடன் ன்ண ளமணள். 

102. குநயல் இவச் ளசணகல் ளசய்தணௌடிதமடடி, குநயல் உள்ந கட்வணப்ணொ 

அவணந்ணள்நவடக் கமட்டும் ண் ண? 

ண. 

103. குநயல் ளணமத்டம் த்டவ அடயகமங்கள், த்டவ குள்கள் உள்ந? 

133 அடயகமங்கள். 1330 குட்மக்கள். 

104. டணயழ் ழபடமகணத்டயல் கவுள் ன் ளசமல்ணௗக்குப் டயல் ழடபன் ன்ண 

ளணமனயளதர்க்கப்க் கமஞணமதயணந்டபர் தமர்? 

இங்வகவதச் ழசர்ந்ட தமழ்ப்மஞம் ஆணணௌகமபர் ன் வசபர். 

105. சமன்ழமர் ன் ளசமல் டணம் ளமணள் ன்? 

சமல்ணொ உவதபன் சமன்ழமன்.  சமல்ணொ ன்மல் யவவு. மயசுத்ட ஆபயதயன் (அணள்) யவவு 

ளற்பன்.   
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106. மணுவவண ன்மல் ன் ளமணள்? 

மணுவவண = மண் , உவவண. மண் - மஞம் -ளபட்கம்.  டபண ளசய்டடற்கு பணந்ணடல் - 

மண் உவவண.  டபண ளசய்ணபயட்மல், அவட யதமதப்டுத்டமணல், அடற்கமக மஞணவத 

ழபண்டும். 

107. டயணக்குணக்கு உவ ணடயத உவதமசயமயதர்கநயன் கமம் ண? 

கய.ய 1200 - கய.ய 1400. 

108. ணமண்மர் ன்மல் ன் ளமணள்? அண தமவக் குயக்கும்? 

ணமண்மர் = ணமண்ணொ உவதபர்கள். இதல்ணொவத ண்பமகயத யடம, குணமன், மயசுத்ட ஆபயவதக் 

குயக்கும். 

109. ளதர் அநபயல் ஜமஸ்மம் டுத்டபர்கள் ற்யத் டயணபள்ணபர் ந்டக் குநயல் 

குயப்யடுகயமர்? 

278ஆம் குள். 

110. ணவண, ண யப்ணொ பயநக்குக. 

ணவண = ணகயன்  யவகள்.  “வண” ன்ண ண்வக் குயக்கும். (.கம) எணவண, ன்வண. 

டன்ணேவத பமழ் மநயழழத ணகயன்  யவகள்;  

ணயப்ணொ - ணகயன் யப்ணொகள். யப்ணொ ன்ண டவணௌவவதக் குயக்கும்.  எணபணேவத 

பனயத் ழடமன்ல்கள் அல்ண டவணௌவகள். 

111. யப்ணக்கல் உற்மர் தமர்?   

ணபயதமக ணமயபயட்பர்.  இல்த்டயல் இல்மணல், ணபய தமபர்.  டன்ணேவத 

பனயத்ழடமன்ல்கவநத் டபயர்த்டபர். 

112. உண்வண, ளணய்ம்வண, பமய்வண பயநக்குக. 

உண்வண = உள் , ளணய் = உள்நத்டமல் ளணய்வத உஞர்டல். 
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ளணய்ம்வண = ளணய் , ளணய் = உமல் ளணய்க்குமயதபற்வச் ளசய்டல். 

பமய்வண = பமய் , ளணய் = பமதமல் ளணய்வத அயபயத்டல். 

113. ணன்யப்ணொ ற்ய பயநக்கும் அடயகமத்டயன் ளதர் ன்? 

கண்ழஞமட்ம். 

114. சமன்ழமர் ன் ளசமல் டயமயந்ண இன்ண வ்பமண கூப் டுகயன்ண? 

சமஞமர்.  

115. ஊழ் ன்டற்கு ன் ளமணள்? அடற்குப் ய உவதமசயமயதர்கள் கூணம் ளமணள் 

ன்? 

ஊழ் ன்மல் ணௌவதமக பணபண ன்ண ளமணள்.  

இவடக் கவுநயன் டயட்ம் - (ண்ப்ப் ர்ச் ர்க்) ன் ளமணநயல் டயணபள்ணபர் டணகயமர்.  ய 

உவதமசயமயதர்கள் இவடத் டவ பயடய, டவ ணத்ண, ணௌற்யபயப் ன் ன் ளமணநயல் 

கூணகயன்ர். 

சணஸ்கயணடம் : 

116. இந்டயத ளணமனயகநயல் னவணதம ளணமனய ண? சணஸ்கயணடணம? டணயனம? 

டணயழ் ளணமனயழத னவணதமண.  ளயல் டணயழ் ளணமனயக் கல்ளபட்டுகள் கய.ணௌ. 3ஆம் 

ணெற்மண்டிழழத கயவக்கயன். ஆமல் சணஸ்கயணட ளணமனயக் கல்ளபட்டு கய.ய. 2ஆம் 

ணெற்மண்டிணணந்ணடமன் கமஞப்டுகயண.  

117. சணஸ்கயணட ளணமனய ந்டக் கமத்வடச் சமர்ந்டண?  

கயயஸ்ணபயற்குப் யற்ட் கமத்வடச் சமர்ந்டண ஆகும். கய.ய. 150இல் டமன் ணௌடல் சணஸ்கயணடக் 

கல்ளபட்டு கமஞப் டுகயண. 

118. சணஸ்கயணடம் ந்ட ண ளணமனயகநயன் இவஞப்ணொ / கப்ணொ ஆகும்? 

டணயழ், மண, அர்த்டணமகடய, கயழக்கம், த்டரன், மசரகம், அழணதம். 
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119. ணௌடல் சணஸ்கயணடக் கல்ளபட்டு கூணம் ளசய்டய ன்? அண ந்ட இத்டயல் இணக்கயன்ண? 

சந்டயகுப்ட ளணௌமயதர் கட்டித அவஞளதமன்ண ணண மர்க்கப்ட் ளசய்டயவத அண 

ளடமயபயக்கயன்ண. கத்டயதபமமயல் உள்ந கயர்மர் ன் இத்டயல் உள்நண. உஜ்தயயன் 

சயற்சம சக பம்சத்வடச் சமர்ந்ட ணத் டணம ன்பமல் யணபப்ட்டமகும். 

120. சணஸ்கயணடம்டமன் உகயன் ணௌடல் ளணமனய ன்ண ப்யதபர்கள் தமர் தமர்? 

சர். பயல்ணதம் ழமன்ஸ், ணமக்ஸ் ணௌல்ர். 

121. சணஸ்கயணட ளணமனய தமமல், ந்ட ழமக்கத்டயற்கமக உணபமக்கப்ட்ண? 

ழடமணம பனயக் கயயஸ்டபர்கநமல் உணபமக்கப்ட்ண. டணயழ் அயதமட, ய இந்டயதப் குடயகநயல், 

கயயஸ்டப ற்ளசய்டயவதக் கூணபடற்கமக உணபமக்கப்ட்ண. 

122. சணஸ்கயணடம் - சயண குயப்ணொ டணக. 

சணஸ்கயணடம் ன்மல் ன்மகச் ளசய்தப்ட்ண ன்ண ளமணள்.  இண தமணவத டமய்ளணமனயணம் 

அல்; ஆமயதர் ளணமனயணம் அல்.  ழடமணம பனயக் கயயஸ்டபர்கநமல் உணபமக்கப்ட் ஏண 

ளமம்வண ளணமனயதமகும். இர்க்ங் கய்ஞ்ன்ஞ்ங். ளமண ணக்கநமல் ழசப்ட்ணம் அல்.  

கயயஸ்டபக் கணத்ணக்கவநப் ப்ணொபடற்கமக உணபமக்கப்ட்ண. 

123. சணஸ்கயணட ளணமனயதயல் ண் ணெல்கவந ணடயதபர்கள் ஆமயதர்கநம? டயமபயர்கநம? 

டயமபயர்கள். 

124. னவணதம சணஸ்கயணட இக்கயதங்கநயன் ணௌக்கயதக் ழகமட்மடுகள் தமவப? இக் 

ழகமட்மடுகள் ந்ட சணதத்டயற்குமயதவப?  

1. ண்ளபமணவணக் ழகமட்மடு 

2. அபடமக் ழகமட்மடு 

3. ணயவழபற்க் ழகமட்மடு 

4. மப ணன்யப்ணொக் ழகமட்மடு 
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5. பயசுபமசத்டயமல் ணரட்ணொக் ழகமட்மடு  

இக்ழகமட்மடுகள் கயயஸ்டபத்டயற்ழகணமயத ழகமட்மடு கநமடமல் இக்ழகமட்மடுகவந இந்டயத 

ணக்கள் ல்ழமணக்கும் பயநக்குபடற்கமகச் ளசய்தப்ட் ளணமனய ‘சணஸ்கயணடம்’. 

ழபடங்கள் : 

125. ழபடங்கள் ந்ட ளணமனயதயல் ணடப்ட்டுள்ந?  

சணஸ்கயணடம். 

126. ழபடமந்டம் ன்மல் ளமணள் ன்?  

ழபடம் , அந்டம் = ழபடமந்டம். ழபடமந்டம் ன்மல் ழபடங்கநயன் ணௌடிவுப் குடய அல்; 

ழபடங்கவந ணௌடிவு டுத்ணபண ன்ண ளமணள் ஆகும்.   

127. ழபடம், ழபடமந்டத்வட பயபயணதத்டயல் பற்ணன் எப்யமம்?  

ழபடத்வட பயபயணதத்டயன் வனத ற்மட்டுணேம், ழபடமந்டத்வட பயபயணதத்டயன் ணொடயத 

ற்மட்டுணேம் எப்யமம்.  

128. ழபடம் - ழபடமந்டம் ன்வப ணௌவழத வனத ற்மடு, ணொடயத ற்மடுகவந ப்டி 

பயநக்குகயண? 

ழபடம் - ணக் ழகமட்மட்டு பனயமடு ளகமண்ண - வனத ற்மடு ழமன்ண. 

ழபடமந்டம் - ணயவழபற்க் ழகமட்மட்டு பனயமடு ளகமண்ண - ணொடயத ற்மடு ழமன்ண. 

129. ழபடங்கநயல் சயபன்டமன் ணௌணணௌடல் கவுள். சமயதம? டபம?  

டபண. சயபன் ன் ளதவக்கூ ழபடங்கநயல் கமஞ ணௌடிதமண. ழபடங்கள் இதற்வக 

பனயமட்டிற்கு சயப்ணொ அநயப்வப. 

130. மன்கு ழபடங்கநயல் ழகமபயல் கட்டி கவுவந பனயடும் ணௌவ இணக்கயடம? 

ஆமயத ழபடங்கநயல் ழகமபயல் கட்டி பனயடும் ணௌவ கயவதமண.  கவுணக்குக் ழகமபயல் கட்டி 

பனயடும் ணௌவ டயமபய பனயமட்டு ணௌவ.  ழகமபயல்கணக்கு ணட்டுணல்.  வசப, வபஞபக் 
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கவுநமகயத சயபன், சக்டய, ணௌணகன், யள்வநதமர் ணௌடணத சயபக்குடும் டயமபயக் கவுநணக்கும் 

ஆமயத ழபடங்கநயல் இம் இல்வ. 

131. ழபடம், ழபடமந்டங்கவநத் ளடமகுத்டபர் தமர்? அபர் ந்ட இத்வடச் சமர்ந்டபர் ஆபமர்?  

ழபடபயதமசர் - டயமபய இத்வடச் சமர்ந்டபர்.. 

132. பயதமசர் ளசய்ட ஞயகள் தமவப? 

ளடமகுப்ணொப் ஞய: ழபடம், ழபடமந்டங்கவநத் ளடமகுத்டல். 

ணத்ணப் ஞய: யண சூத்டயம், கபத் கரவட, ணகமமடம், டயளண்ணொமஞங்கள், 

உணொமஞங்கவந இதற்ல். 

133. ழபடங்கவந பயதமசர் ளடமகுப்டற்குமயத கமஞங்கள் ன்ளன்? 

ழபடங்கள் ண ழகமட்மட்வ வணதணமகக் ளகமண்வப ஆகும்.   

கவுள் ணயடமக பந்ண ணதமமர் ன் ளசய்டயவதத் ளடமயபயப்டற்கமக ழபடங்கவநத் 

ளடமகுத்டமர்.  

134. பயதமசர் ன்ண டய ஏர் ஆநயன் ளதம?  பயநக்குக. 

பயதமசர் ன்ண டய ஏர் ஆநயன் ளதர் அல்; ழபடபயதமசர், ழபடம் - ழபடமந்டங்கவநத் 

ளடமகுத்டபர்.  இண ணயகப்ளமயத ஞய - யண சூத்டயம், கபத் கரவட, ணகமமடம்,  

டயளண்ணொமஞங்கள், உணொமஞங்கள் இவப தமபற்வணம் பயதமசர் ணடயமர் / ளடமகுத்டமர் 

ன்ண ளசமல்ப்டுகயன்.  ழப, பயதமசர் எண டய ணயடர் அல்ர்; பயதமசர் ன்ண எத்ட 

கணத்ண உவதபர்கள், அபவச் சமர்ந்டபர்கள், அபண ணமஞமக்கர்கள் ணடய தயணத்டல் 

ழபண்டும். ழப பயதமசர் ன்ண ஸ்ரீட்ர்ர்ப் ர்ச் ற்ட்ர்ன்ஞ்ட்ற்.  

135. உயத் ன்மல் ளமணள் ன்?  

உ - ய - த்  

(குணபயன்) அணகயல் அணர்டல் (to sit by the side of a Teacher) ன்ண ளமணள். 
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136. 'ஈசன்' ன் ளதர் தமவக் குயக்கயன்ண? 

'ஈசன்' ன்ண இழதசுவபக் குயக்கும் ளசமல்.  குமயணௗம் இழதசுவப 'ஈசம ன்ழ 

குயப்யட்டுள்நர்.  மடயதமர் இழதசுவப - "ஈசன் பந்ண சயணௗவபதயல் ணமண்மன்' ன்ழ 

குயப்யடுகயமர். 

137. மன்கு ழபடங்கநயல் இவசப் மல்கநமகத் ளடமகுக்கப்ட் மல் ளடமகுப்யன் ளதர் 

ன்? 

சமணழபடம். 

138. மன்கு ழபடங்கநயல் தமகங்கவந பயநக்கும் மல்கநயன் ளடமகுப்ணொப் ளதர் ன்? 

தறர் ழபடம். 

139. யண சூத்டயத்வட ணடயதபர் தமர்? 

ழபட பயதமசர். 

140. கபத் கரவட - இமணமதஞத்டயன் எண குடய ஆகும். சமயதம - டபம? 

டபண. 

141. ஆடய சங்கமயன் கமம் ண? 

கய.ய. 9ஆம் ணெற்மண்டு. 

142. ஆடய சங்கர் தமணவத ண்ன்ண ணெல்கணக்கு உவ ணடயமர்? 

ழடமணம பனய டயமபயக் கயயஸ்டபம பயதமசமயன் ணெல்கணக்கு உவ ணடயமர்.   

அடயல் பயதமசர் ணடயதவப 2.  ளடமகுத்டண 1. 

143. அந்ட ண்ன்ண ணெல்கநயன் ளதர்கவந ணணக? 

யண சூத்டயம், கபத்கரவட, உயத்ணக்கள். 
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144. இமணமதஞத்வட சணஸ்கயணடத்டயல் ணடயதபர் தமர்? 

பமல்ணரகய ணௌயபர். 

145. ணணேணெவ ணணேடர்ண சமஸ்டயணமக ணமற்யதபர் தமர்? 

ஆடயசங்கர். 

146. கமநயடமசர் ஆமயதம? டயமபயம? 

டயமபயர். 

பனயமடு - ணடம் : 

147. பனயமடு - ணடம் ழபணமடு?  

பனயமடு : 

பனயமடு ன்ண டய ணயட ம்யக்வக. ப்டி ழபண்டுணமமணௗம் வட ழபண்டுணமமணௗம் 

பனயமம். அடற்ளகன்ண பவதணக்கப்ட் சட் டயட்ங்கழநம, டத்ணபங்கழநம, இவதயதல் 

ழகமட்மடுகழநம, ழபடங்கழநம கயவதமண.  

ணடம் : 

இண சணதம் ப்டும். அடமபண, சவணக்கப்ட்ண- எணங்குடுத்டப்ட்ண ன்ண ளமணள். 

இடற்ளகன்ண டயக்ழகமட்மடு (ஈர்ஸ்ரீற்ழ்ண்ய்ங்) உண்டு.  டய ழபட ணெல், சட் டயட்ங்கள் 

உண்டு.  

148.  உகயல் உள்ந சணதங்கள் த்டவ பவகப்டும்?  

ண்ன்ண பவகப்டும். அவப  

1.  ண ணணப்ணொக் ழகமட்மட்டுச் சணதங்கள்  

2.  ணக் ழகமட்மட்டுச் சணதங்கள்  

3.  ண யவழபற்க் ழகமட்மட்டுச் சணதங்கள். 
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இந்ண - இந்ணத்ணபம் - இந்ணணடம் 

149. ‘இந்ண’ ன் ளசமல் - பயக்கம் டணக : 

‘சயந்ண’ ன் ளசமல்வப் மசரகர் ‘இந்ண’ ன்ண உச்சமயத்டர்.  சயந்ண டயவதச் சுற்யணௗம் பமழ்ந்ட 

டயமபய ணக்கவந அச்ளசமல் குயத்டண. ‘இந்ண’ ன் ளசமல் ணடத்ணன் ளடமர்ணொவதடன்ண 

150. ‘இந்ணத்ணபம்’ ன்மல் ன்? 

‘இந்ணத்ணபம்’ - ன்ண எண ணடம் இல்வ.  இண எண பமழ்க்வக ணௌவ.  ‘ஆமயதர் யப்மல் 

உதர்ந்டபர், டயமபயர் யப்மல் டமழ்ந்டபர்’ ன்வட ற்ணக்ளகமண்டு பமணம் ஆமயத பமழ்க்வக 

ணௌவதமகயத சமடய ற்த்டமழ்வுக் ளகமள்வகழத ‘இந்ணத்ணபம்’ அல்ண ‘இந்ணத்ணபம’ ன்ண 

குயக்கப்டுகயண. 

151. ‘இந்ணணடம்’ - ‘இந்ணத்ணபம’ ழபணமடு ன்? 

‘இந்ணணடம்’ ன்ண வசப, வபஞப சணதங்கவநக் குயக்கும்.  இவப ழடமணம பனய டயமபயக் 

கயயஸ்டபக் கயவநகள். 

‘இந்ணத்ணபம’ ன்ண சமடய ற்த்டமழ்வுக் ளகமள்வகவதக்  குயக்கும்.  இக்ளகமள்வக ஆமயத 

யமணஞர்கணவதண. 

152. ஆமயதர்கள் ய, இளபயவத அடிப்வதமகக் ளகமண்டு ணடயத சட் ணெல் ண? 

ணணேணெல். 

153. இந்டயதமபயல் கயயஸ்டபத்வட வ்பமண பவகப்டுத்டமம்? 

1. ணொயட ழடமணம பனய டயமபயக் கயயஸ்டபம் 

2. சரமயதக் கயயஸ்டபம். 

3. ழமப்யத பனய இந்டயதக் கயயஸ்டபம். 

154. ‘தபர்’ ன்ணேம் ளசமல் தமவக் குயக்கயண?  
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‘தபர்’ ன்ணேம் ளசமல் ணௌடணல் கயழக்கர்கவநணம், யன்ணொ உழமணர், ணௐடர், சரமயதர் 

ஆகயழதமவணம் குயத்டண. 

155. இந்டயதமபயற்கு பந்ட தபமகயத  ணொயட ழடமணம கூயத ற்ளசய்டய ன் ஆதயற்ண? 

ணொயட ழடமணம பனய டயமபயக் கயயஸ்டபணமக பநர்ந்டண.  

156. ழடமணம பனய டயமபயக் கயயஸ்டபம் ன்மல் ன்? 

ணொயட ழடமணம இந்டயதமபயல் கூயத ற்ளசய்டய இந்டயத ணண்ஞயணௗம், இந்டயத ளணமனயதயணௗம் 

டயமபயப் ண்மட்டு அடிப்வதயல் கய.ய. ணௌடல் ணெற்மண்டு ணௌடல் பநர்ச்சய ணற்ண. இந்டக் 

கயயஸ்டபம்டமன் ணொயட ழடமணம பனய டயமபயக் கயயஸ்டபம் ஆகும். 

157. ழடமணம பனய டணயழ்க் கயயஸ்டபம் - ழடமணம பனய டயமபயக் கயயஸ்டபம், இண்டும் என்ம? 

ழபணழபம? 

இண்டும் என்ழ.  தபம ணொயட ழடமணம டட்சசரத்டய ணணந்ண ழகநம பனயதமக, டணயழ் 

ணண்ஞயற்கு பந்டமர் ன்ண மம்மயதம் ஆகும்.  அபர் ளகமவ ளசய்தப்ட்மர் ன்ணம், 

டணயழ் ணண்ஞயல் டயணணதயவதயல் அக்கம் ளசய்தப்ட்மர் ன்ணம் மம்மயதம் ஆகும். 

டயணணதயவதயல் இணந்ணடமன் ணௌடல் ழடமணம பனய டணயழ்க் கயயஸ்டப ணெம டயணக்குள் ணர்ந்டண.  

அடன் யன்   ணொயட ழடமணம பனய டயமபயக் கயயஸ்டபம் டணயழ்மட்டில் க்டய இதக்கணமகப் 

மயஞணயத்டண. கய.ய. ந்டமம் ணெற்மண்டிற்குப் யன் டணயழ்ப் க்டய இதக்கம் வசப, வபஞபணமக 

பநர்ச்சய ணற்ண. டணயழ்மட்டில் வசப, வபஞபக் ழகமபயல்கள் ழநபயல் உணபமதய. 

ழப, ‘ழடமணம பனய டணயழ்க் கயயஸ்டபம்’  ன்மணௗம் ‘ழடமணம பனய டயமபயக் கயயஸ்டபம்’ 

ன்மணௗம் என்ழ. 

158. இந்டயதமபயன் 275 னவணதம சயபன் ழகமபயல்கநயல் த்டவ ழகமபயல்கள் 

டணயழ்மட்டிழழத இணக்கயன்? 

230 

159. இந்டயதமபயன் னவணதம 108 வபஞபத் டயணப்டயகநயல் த்டவ டயணப்டயகள் 

டணயழ்மட்டிழழத இணக்கயன்? 

96. 



ணௌடல் டயப்ணொ: ஆகஸ்டு.2004 

இவஞதத்டநம்: www.tamilarsamayam.com 

160. வசபத்வட உணபமக்கய, பநர்த்ட மதன்ணமர் த்டவ ழர்? 

63 ழர். 

161. வபஞபத்வட பநர்த்ட ஆழ்பமர் த்டவ ழர்? 

12 ழர். 

162. வசபத்டயல் ‘ழகமதயல்’ ன்ண ளசமன்மழ அண வடக் குயக்கும்? அண ங்ழக 

இணக்கயண? 

அண சயடம்த்வடக் குயக்கும்.  அண டணயழ்மட்டில் இணக்கயண. 

163. வபஞபத்டயல் ‘ழகமதயல்’ ன்மழ அண வடக் குயக்கும்? அண ங்ழக இணக்கயண? 

டயணபங்கத்வடக் குயக்கும்.  அண டணயழ்மட்டிழழத உள்நண. 

164. ளமணபமக, ளதர்கவந வ்பமண யமயக்கமம்? 

இடுகுயப் ளதர் (ARBITRARY NAME)  

கமஞப் ளதர் (LOGICAL NAME)  

165. ‘ழணசயதம’ ன்டற்கு ன் ளமணள்?   

ண்ளஞய் ஊற்ப்ட்பர். 

166. டித்டபர்கள், ளமணணக்கள் அவபணக்கும் ற்ளசய்டயவதக் கூணபடற்கமக, ழடமணம பனய 

டயமபயக் கயயஸ்டபம் ந்ளடந்ட ழமக்குகநயல் (அள்ல்ங்ஸ்ரீற்ள்) பயநக்கப்ட்டுள்ந. 

1)  ணொமஞ ழமக்கு 

2)  இக்கயத ழமக்கு 

3)  இவதயதல், டத்ணப ழமக்கு 

4)  சயற்பயதல் ழமக்கு 
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5)  பமற்ணழமக்கு. 

167. அன்ணொ ன்வடக் குயக்கும் டணயழ்ச் ளசமல் ன்? 

சயபம். 

168. அன்ழ உணபம கவுணக்கு, டணயனயல் ன் ளதர்? 

சயபன். 

169. மம் அவபணம் ரங்கமட இன்த்டயல் இணக்க ழபண்டும் ன்டற்கமக அன்ழ உணபம 

கவுள் ணயடமகப் யந்டவடக் கூணம் வசப சயத்டமந்டப் மல் என்வ ணடவும். 

“இபம இன்த்ண வண இணத்ட ழபண்டிப் யபம ணௌடல்பன் யந்டமன்” 

170. மபயதர் மபத்வடப் ழமக்குபடற்கமக இவபன் ணதமமர் ன்வட பயநக்கும் 

ழடபமப் மவ ணணக. 

“அபயதமய் அபயணணமகய, அணக்கணமய்ப் ளணக்கணமகயப் மபயதர் மபம் டரர்க்கும் ணமய்ப் 

யணமகய”.... அப்ர் ழடபமம் ம.. 320 

171. குணபமக அபடமயத்ட கவுள், ழகமடு ஆணடத்டமல் (‘ழகமடு’ ன்மல் ணக்ளகமம்ணொ 

ன்ணளமணள்) அடமபண, ணக் ளகமம்மம ஆணடத்டமல் ளகமடித மப பயவவதத் டரர்த்டமர் 

ன்வட பயநக்கும் வசபப் மவ ணணக. 

 ‘குணபடி பமகயக் குபதம் டன்யல் டயணபடி வபத்ணத் டயம் இண ளமணள்    

 பமமபவகடமன் ணகயழ்ந்ண க்கு அணநயக் ழகமடு ஆணடத்டமல் ளகமடுபயவ கவநந்ழட’ 

172. ணயடமக பந்ட கவுள் டரவணவத ளபன்மர் ன்கய டன்வணவத, வசபம் ணொமஞ 

ழமக்கயல் ந்டப் ளதமயல் பயநக்குகயண?  

குணக் கவுள் / ணௌணகன். 

173. சயபணேவத ழபண ளதர்கள் தமவப? 

ரகண்ன், ணழகஸ்பன், டட்சயஞமண்ர்த்டய, மசன்.... 
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174. பயஷ்ணுபயன் ழபண ளதர்கள் தமவப? 

டயணணமல், ளணணமள், மமதஞன், ளபங்கழசன்...., 

175. வபஞபத்டயல், ரமயன் ழணல் அவசதமடுபர் ணேம் ளமணள் டணம் கவுநயன் ளதர் 

ன்? 

மமதஞன். 

176. ணௌணகயன் ழபண ளதர்கள் தமவப? 

குணன், ழபன், கந்டன், கமர்த்டயழகதன்..., 

177. ணயடமக பந்ட கவுள் இந்ண உதயர்ளற்மர் ன்கய டன்வணவத, வசபம் ணொமஞ 

ழமக்கயல் ந்டப் ளதமயல் பயநக்குகயண? 

யள்வநதமர். 

178. யள்வநதமணவத ழபண ளதர்கள் தமவப? 

பயமதகர், கஞடய, பயக்ழஷ்பர்....,  

179. ணயடமக பந்ட கவுள் சூமயதவப் ழமன் எநயணதணமபர் ன்ண ந்டப் ளதமயல் 

பயநக்கப்டுகயண? 

தப்ன். 

180. ணயடமக பந்ட கவுள் உகப் வப்ணொக்குக் கமஞ ணமபர் ன்ண ந்டப் ளதமயல் 

பயநக்கப்டுகயண? 

யணன். 

181. சயந்டவதயன் ளபநயப்மட்டு படிபங்கநயன் ஆணயவகவநக் குயப்யவும்.  

 சயந்டவ படிபம்.  

 ளசமல் படிபம்.  
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 ணத்ண படிபம்.  

 ஏபயத படிபம்.  

 ணொவசயற் படிபம். 

 சயற் படிபம். 

182. வசப, வபஞப சயற்ங்கள் பனய பயநக்க ணௌற்ட் ளமணபம கணத்ண ன்? 

கவுள் ணயட உண டுத்ண, இவ்வுகயற்கு பந்ண, டன்வழத ணதமகக் ளகமடுத்டமர் ன்ணேம் 

கணத்வட, சமடமஞ - ளமண ணக்கள் பயநங்கயக் ளகமள்படற்கமக, சயற்ங்கள் பனய பயநக்க 

ணௌதன்ர். 

183. வசபத்டயல் யடம, குணமன், மயசுத்ட ஆபயதமகயத ண்பவ 

 இவஞத்ணக் கமட்டும் உணபத்டயற்கு ன் ளதர்? 

ழசமணமஸ்கந்டர். 

184. வபஞப ழமக்கயல் சயபன், பயஷ்ணு, யணம இவஞந்டயணக்கும் உணபத்டயற்கு ன் 

ளதர்? 

ணௌம்ண்ர்த்டய. 

185. கவுள் எணபழ; ஆமல் இண்டு யவகநயல் ளசதல் டுகயன்மர் ன்வடக் கமட்டும் 

உணபங்கநயன் ளதர்கள் ன்ளன்? 

அர்த்டமமரஸ்பர் - அமயஅர். 

186. அர்த்டமமரஸ்பர், மயர் ஆகயத இவப இண்டும் 

 வட பயநக்குகயன்? 

அர்த்டமமரஸ்பர், மயர் ஆகயத இண்டு உணபங்கநயல் சயபணேக்கு இப்குடயதயல் உள்ந 

இணபணம் (சக்டயணம், பயஷ்ணுவும்) மயசுத்ட ஆபயதமபமயன் ளண், ஆண் உணபகங்கழந 

ன்வட பயநக்குகயன்.   



ணௌடல் டயப்ணொ: ஆகஸ்டு.2004 

இவஞதத்டநம்: www.tamilarsamayam.com 

187. சயபயன் உம்யன் இப்மகம் ளண் படிபமக (சக்டய) பயபமயக்கப்ட்மல், அண 

வ்பமண குயக்கப்டுகயண. 

அர்த்டமமரஸ்பர்.  

188. சயபயன் உம்யன் இப் மகம் ஆண் படிபமக (பயஷ்ணு) பயபமயக்கப்ட்மல், அண 

வ்பமண குயக்கப்டுகயண? 

அமயஅன் ப்டும். 

189. சயபணேவத உம்யன் இணமடய ஆண்படிபணமகவும், ளண் படிபணமகவும் 

சயத்டமயக்கப்டுபண வட பயநக்குகயண? 

அன்ழ உணபம யடமபமகயத கவுநமம் சயபயன் உம்யன் இப்மகம் மயசுத்ட ஆபயவத 

இண்டு ழமக்கயல் சயத்டமயக்கும் (metaphorism) உணபக யவவதக் கமட்டுகயண. 

அடமபண, யடமபமகயத கவுள், மயசுத்ட ஆபயதமகயத கவுள் (ளண் யவ) ணௌடணதவப வசப 

ழமக்கயல் அர்த்டமமரஸ்பமக பயநக்கப்ட்டுள்நண. 

யடமபமகயத கவுள், மயசுத்ட ஆபயதமகயத கவுள் (ஆண் யவ) ஆகயதவப வபஞப ழமக்கயல் 

அமயஅமக பயநக்கப்ட்டுள்நண. 

190. ‘ண்ன்ண டவகள் - எழ உல்’ உள்ந சயபன் உணபம் 

 ண்ம் பயநக்கப்டுகயன் கணத்ண ன்?.   

‘சயபன், சக்டய, குணக்கவுள்’ - ‘சயபன், பயஷ்ணு, யணன்’ ப் ல்ழபண ணௌவகநயல் கவுள் 

ண்ன்ண பயத்டயதமசணம ஆள்டத்ணபணமகக் கமஞப்ட் ழமடயணௗம், அபர் ண்பல்ர் - ண்ன்ண 

ஆள்டத்ணபணௌவத எழ கவுழந ஆபமர் ன்வடழத ழணற்கண்வப கமட்டுகயன்.  

191. ழசமணமஸ்கந்டர் - பயநக்கம் டணக. 

ழசமணமஸ்கந்டர் = ச, உணம , ஸ்கந்டர் = உவண, கந்டணேன் உள்ந கவுள்; யடமபமகயத கவுள் 

சயபமகக் கமட்ப் டுகயமர்; மயசுத்ட ஆபய ‘ளண்’ ன் யவதயல் உவணதமகக் 

கமட்ப்டுகயமர்; ணகன் ன் யவதயல் ‘கந்டன்’ கமட்ப்டுகயமர்.   
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192. ணௌம்ண்ர்த்டய - பயநக்கம் டணக. 

கயயஸ்டபத் டயமயத்ணபக் கணத்ண வபஞபத்டயல் ணௌம்ண்ர்த்டயதமக பயநக்கப்ட்டுள்நண. 

கவுள் - சயபமகக் கமட்ப்டுகயமர்.  ளண் ளடய்பம் உவணக்குக் டயமக, வபஞபத்டயல், 

மயசுத்ட ஆபயவதக் குயக்கும் ஆண் கவுநமக பயஷ்ணு கமஞப்டுகயமர்.  ஸ்கந்டயன் இத்டயல் 

யணவக் கமண்கயழமம் - ண்பணழண ஆஞமகக் கமஞப்டுகயன்ர்.  இண ணௌம்ண்ர்த்டயகள் ன்ண 

பயநக்கப்டுகயண.  

193. மர் - பயநக்கும் டத்ணபம் ன்? 

ணயடமக பந்ட கவுள் டன் சமபயன் ண்ம் டரவணவத ளபன்ண, சமவப ளபற்ய ளகமண்வடக் 

குயப்ழட மர் பயநக்கணமகும்.  இச்சம்பம் வளற்ண ணதமத்டயல்.   

இழதசு கயயஸ்ண உதயர்த்ளடணந்டண ணதமத்டயல் - கல்வதயல் டமன் ந்டண.  உதயர்த்ளடணடல் - 

ணகயழ்ச்சயக்குமயதண ஆகும்.  ணகயழ்ச்சயக்குமயத ளபற்ய ஆகும்.  ழப இண ‘ஆந்டக்கூத்ண’ ன்ணம், 

அவ்பமண ஆடுபவ ‘ஆந்டக்கூத்டன்’ ன்ணம் ளசமல்பர். 

194. சயபணங்க பனயமட்டில் கயயஸ்ணபயற்கு ணௌற்ட் ணெற்மண்டு கநயல் ண 

ளசணௗத்டப்ட்டம? 

ண ளசணௗத்டப்ட்ண. 

195. சயபக்குடும் பனயமட்டில் ண உண்டு. சமயதம - டபம? 

டபண. 

196. சயபக்குடும் பனயமட்டில் ண இல்மணல் ழமடற்குக் கமஞம் ன்? 

கவுழந ணயடமக பந்ண டன்வழத ணதமக்கயதடமல் இய கவுள் ளதமல் ண ளசணௗத்டத் 

ழடவபதயல்வ ணேம் யவதயல் சயபக்குடும்ம் ண யவழபற்க் ளகமள்வகணவதடமய் 

பயநங்குகயண. 
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197. இழதசு ரபணேள்ந கல் (உதயணள்ந சயபணங்கம்) ன்ண அவனக்கப்டுகயமர். 1 ழணண 2:4. 

ரபணேள்ந கல்மகயத இழதசுகயயஸ்ண ன்ண அபர் குயக்கப்டுபண ன்?  

கவுணவத அன்யன் ளபநயப்மட்வ அயந்ண ளகமள்ந உடபயதண இஸ்ழபல் பனயமட்டில் 

உள்ந கல்மகயத சயபணங்கம் ஆகும்.  அவடப் ழமல் கவுணவத அன்யன் ளபநயப்மட்வ 

உகயற்கு ளபநயப்டுத்டயதபர் இழதசு கயயஸ்ண ஆபமர். ழதமபமன் 3:16. கயயஸ்ண பணபடற்கு 

ணௌற்ட் கமங்கநயல் கல் என்வ ட்டு அடன் ண்ம் கவுவந பனயடும் யவதயணணந்ண 

ழபணட்டு, கவுழந இவ்வுகயல் ணயடமக - கயயஸ்ணபமக பந்டடமல், ரபழமடு இவ்வுகயல் 

பந்ட ணயடக் கவுள், ‘ரபணேள்ந கல்’ ன்ண குயக்கப்டுகயன்மர். 

198. சயபக்குடும் பனயமட்டில் கவுவந பயநக்கும் ண ணொமஞப் ளதர்கள் தமவப? 

சயபன், சக்டய, பயஷ்ணு, குணன், யள்வநதமர், யணன், தப்ன். 

199. ‘ஏம்’. ளமணள் டணக 

‘ஏம்’ ன்ண ண்ப்யஞப ணந்டயம் ன்கயன்ர் வசபர்.  ‘உகத் ழடமற்த்டயற்குக் கமஞணம 

எண’  இடற்குப் ளமணள் கூணகயன்ர்.  டயணணவதயல் உவகப் வத்ட ணௌடல் பமர்த்வட 

இவ்பமண குயக்கப்டுகயண. 

200. கயயஸ்டபத்டயல் சயணௗவப ந்டக் கமக் கட்த்டயணணந்ண சயப்யக்கப்ட்ண? 

ழமணப் ழசமகயத கமன்ஸ்ன்வன் கய.ய. மன்கமம் ணெற்மண்டில் சயணௗவபக்குச் சயப்ணொக் 

ளகமடுத்டமர்.  அடற்குப் யன்ழ கமன்ஸ்ன்வவச் ழசர்ந்ட கயயஸ்டபர்கள் சயணௗவபக்குச் 

சயப்ணொ ளகமடுத்டமர்கள். 

201. “ழபடத்டயல் உள்நண ரண” ன் மணல் குயப்யப்டும் ழபடம் ண? 

‘வயள்’.  மன்கு ழபடங்கநயல் டயணரணற்யத குயப்ணொ இல்வ. 

202. சமம்ல் ணொடன் கயனவணக்கு ணற்ளமண ளதர் ன்? 

டயணரற்ணத் டயணமள். 

203. யழதர் 9:13 வட பயநக்குகயண? 

மபம் ரக்கும் மயகமப் ளமணநமக இத்டணௌம், சமம்ணௗம் பயநங்குபவடக் குயக்கயண. 



ணௌடல் டயப்ணொ: ஆகஸ்டு.2004 

இவஞதத்டநம்: www.tamilarsamayam.com 

204. டயணரண டதமமயக்கும் ணௌவவதப் வனத ற்மடில் ந்டப் குடய பயநக்குகயண? 

ண்ஞமகணம் 19ஆம் அடயகமம் 2, 3, 5, 9 பசங்கள்.  

205. டயணரண பயநக்கும் ண்ன்ண யவகள் தமவப? 

1. (கயயஸ்ணபயன்) ணஞம் 

2. (கயயஸ்ணபயன்) உதயர்த்ளடணடல் 

3. (கயயஸ்ண அநயக்கும்) மபணன்யப்ணொ. 

206. வசபர்கள் ளற்யதயல் டயணரற்மல் டுக்வகதம ண்ன்ண ழகமடுகள் இட்டு, வணதக் 

ழகமட்டின் ணத்டயதயல் சந்டப் ளமட்டும் அடன் ணத்டயதயல் குங்குணணௌம் வபப்ண வடக் 

குயக்கயன்? 

டயணரற்மல் ண்ன்ண ழகமடுகள் இடுபண ண்ளபமண கவுநமகயத யடம, குணமன், .ஆபயவதணம், 

(ண்ன்ண ழகமடுகள்) வணதக் ழகமட்டில் சந்டப் ளமட்டும் அடன் ணத்டயதயல் குங்குணணௌம் வபப்ண, 

ணயடமக பந்ட கவுள்,  ணயடவ ணரட்கும் ளமணட்டு, சயணௗவபதயல் (சந்டம்) சயந்டயத 

இத்டத்வடணம் (குங்குணம்) குயக்கயன். 

207. வபஞபர்கள் ளற்யதயல் டயணணண்ஞமல் ளசங்குத்டமக  ‘U’ படிபயல் ழகமடுகள் இட்டு, 

வணதத்டயல் சயபப்ணொக் ழகமடு ழணணணந்ண கரழன இடுபண வடக் குயக்கயன்ண? 

யடம, குணமன், .ஆபயதமம் ண்ளபமண கவுள், ணயடமக பந்ட யவதயல், இத்டம் சயந்டய 

ணயடவ ணரட்ளடுத்டமர் ன்டயல், இத்டம் படிபவடக் கமட் சயபப்ணொக் ழகமடு ழணணணந்ண கரனமக 

இப்டுகயன்ண. 
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வசப சயத்டமந்டம் 

208. ழடமணமபனய டயமபயக் கயயஸ்டப இவதயதல் ணெல்கநயன் ளதர் ன்? 

வசபசயத்டமந்ட சமத்டயங்கள். 

209. வசபசயத்டமந்ட சமத்டயங்கநயன் கமம் ன்? 

கய.ய. 12ஆம் ணெற்மண்டு ணௌடல்  

கய.ய. 14ஆம் ணெற்மண்டு பவ. 

210. வசபசயத்டமந்ட சமத்டயங்கள் ளணமத்டம் த்டவ? 

14 

211. வசபசயத்டமந்ட சமத்டயங்கணள் சூத்டயத்டமல் ஆ சமத்டயம் ண? 

சயபஜமழமடம். 

212. வசபசயத்டமந்ட சமத்டயங்கநயல் ணௌடல் சமத்டயம் ண? 

டயணவுந்டயதமர். 

213. வயநயல் கூப்ட்டுள்ந வப்ணொ ணௌடல் ணரட்ணொ 

பவ தயம ளசய்டயவத 12 சூத்டயத்டயழழத பயநக்கும் வசப சயத்டமந்ட சமத்டயம் ண? 

சயபஜமழமடம் 

214. சயபஜமழமடத்டயன் ஆசயமயதர் ளதர் ன்? 

ளணய்கண்மர். 

215. சயபஜமழமடத்டயல் ளணமத்டம் த்டவ சூத்டயங்கள்உள்ந? 

12. (ன்யளண்டு) 
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216. யக்கும்ழமழட பணகயன் மபத்வட, வசபசயத்டமந்டம் வ்பமண குயக்கயண? 

சகசணம். 

217. ம் டரபயவ இவபணேவத ல்பயவதமல் ரக்கப் டுகயண ன்வட பயநக்கும் வசப 

சயத்டமந்டத் ளடமர் ண? 

இணபயவ எப்ணொ 

218. இவபமல் ம் மபம் கணபப்டுகயண ன்வட பயநக்கும் வசப சயத்டமந்டத் ளடமர் 

ண? 

ணமயமகம் 

219. மபம் கணபப்ட் ஆன்ணம, கவுநயன் மடம் சண் அவகயண ன்வட பயநக்கும் 

வசப சயத்டமந்டத் ளடமர் ண? 

சத்டயயமடம். 

இ, சமடய ற்த்டமழ்வு : 

220.  உகம் ணௌணபணம் ஆமயதர் உதர்ந்டபர், டயமபயர் டமழ்ந்டபர் ன் கணத்ண பக் 

கமஞணமதயணந்ழடமர் தமர், தமர்? 

சர். பயல்ணதம் ழமன்ஸ், ணமக்ஸ் ணௌல்ர். 

221. டயமபயர் ன்ண இத்வடக் குயக்குணம? அல்ண டயமபய ளணமனய ழசுபர்கவநக் 

குயக்குணம? 

இத்வடக் குயக்கும். 

222.  டயமபயர் ன்ழமர் தமர்? 

இந்டயதமபயற்ழகணமயத ணண்ஞயன் வணந்டர். 

223.  ஆமயதர் ன்ழமர் தமர்? 

ளபநயமட்டிணணந்ண இந்டயதமபயன் ணரண ளபவ்ழபண கமங்கநயல் வளதடுத்ண பந்ட  
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1. மசரகர் 2. கயழக்கர் 3. சகர் 4. குமர் 5. லஞர் ணற்ணம் பமஞயத்டயற்கமக பந்ட 6. ழமணர் 

ஆகயத ஆண பவகக் கூட்த்டயணம் யற்கமத்டயல் ‘ஆமயதர்’ ணேம் ளமணப் ளதமல் 

குயக்கப்ட்ர். 

224. இந்டயதம டபய, உக ளணமனயகள் டயணௗம் ஆமயதர் ன் ளதர் ந்ட ணெற்மண்டு பவ 

இம் ளபயல்வ? 

கய.ய. 18ஆம் ணெற்மண்டு பவ. 

225.  ஆமயதர்கள் ந்ளடந்ட அடிப்வதயல் - ஏன்யவஞந்டர்? 

 ளபள்வந யம் 

 ளபநயமட்டிணணந்ண பந்டபர்கள் ன் யவ. 

 உள்மட்டிவ அக்கயதமந ழபண்டும் ணேம் பமஞ்வச. 

226. இந்டயதமபயல் சமடய ற்த்டமழ்வுக் ளகமள்வக ணயகப் னவணதம கமத்டயணணந்ழட 

இணக்கயன்டம? 

இல்வ. இல்வ ன்டற்கு ஆடமணமகப் னவணதம சங்க இக்கயதத்வடக் கூமம். சங்க 

இக்கயதத்டயல் குயப்யப்டும் மன்கு குடிகள் ளடமனயல் அடிப்வதயல் 

குயப்யப்டுகயன்ழப டபய யப்ணொ அடிப்வதயல் அல். 

227. சங்க இக்கயதத்டயல் குயப்யப்டும் மன்கு குடிகள் தமர் தமர்? 

மஞன், வதன், ணடிதன், கம்ன். 

மடுபன்    =  மஞன்  

வதடிப்பன்  =  வதன்  

ணடி டட்டுபன்   =  ணடிதன் (ணடி   = உடுக்கு) 

கம்வ ணௌனக்குபன் =  கம்ன்   

இவப சமடய ற்த்டமழ்வு அல். 
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228. சங்க இக்கயதத்டயல் டணயழ்த் டவபர்கவநக் குயக்கும் ளதர்கள் தமவப? 

தர் - அந்டஞர் - மர்ப்மன்.  இவப டணயழ்த் டவபர்கவநக் குயத்ட ளதர்.  ஆமயதணக்கும் 

இப்ளதர்கணக்கும் ந்டத் ளடமர்ணொம் இல்வ.  தர் - அந்டஞர் - மர்ப்மன் ன் டணயழ்த் 

டவபர்கவநணம் டணயழ்ச் சணதப் ளமயழதமர்கவநணம் குயக்கயன்ழட டபய இபற்யற்கும் 

ஆமயதணக்கும் ந்டத் ளடமர்ணொணயல்வ. 

229. யமணஞர்கவநத் டயணண்ர் வ்பமண குயப்யடுகயமர்? 

ழர் ளகமண் மர்ப்மன்.  அடமபண ழமண மர்ப்மன். 

230. ஆமயத யமணஞணக்கு ணௌன்ணொ வசப, வபஞபக் ழகமபயல்கநயல் டயமபய குணக்கழந 

ணோசமமயகநமய் இணந்டர் ன்வட டுத்ணக் கமட்டும் னளணமனய ண? 

“மர்ப்மணேக்கு ண்த்ட வதன் ழகட்மமயல்மணல் கரழ்ச் சமடயதமமன்”. 

231. சமடய ற்த்டமழ்வுக் ளகமள்வக இந்டயதமபயல் ந்ட ணெற்மண்டில் உணபமக்கப்ட்ண? 

கய.ய. 7ஆம் ணெற்மண்டிற்குப் யன். 

232. சமடய ற்த்டமழ்வுக் ளகமள்வகவத உணபமக்கயதபர் தமர்? 

ளபநயமட்டிணணந்ண இந்டயதமபயற்குப் யவனக்க பந்ட ஆமயதர். 

இந்டயதமபயல் சமடய ற்த் டமழ்வுக்ளகமள்வக ஆமயத யமணஞ மகயத ஆடய சங்கர் கமத்டயல் 

டர்ணணமக ஆக்கப்ட்ண. 

அசயதல் ஆட்சயதமநர்கவநக் வகதயல் வபத்ணக் ளகமண்டு, பன்ணௌவ ண்ம் இக்ளகமள்வகவதப் 

ப்யர்.  இடற்கமக ஆடய சங்கமல் யணபப்ட் ணங்கழந சங்கணங்கள். 

233. சணர் பர்ஞம் ன்மல் ன்? 

சணர் = மன்கு.  பர்ஞம் = யம்.  மன்கு பர்ஞங்கள் = மன்கு சமடயகள் ன்ண ளமணள். 

யமணஞன், க்ஷத்மயதன், வபசயதன், சூத்டயன்.  ணௌடல் ண்பர் ஆமயதர். சூத்டயர் ணட்டும் டயமபய 

இத்டபர். 
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234. தமகத்டயன் ண்ம் க்ஷத்மயதர் உணபமக்கப்ட்டமகக் கூப்டும் இம் ண? 

மஸ்டமயல் உள்ந ணவுண்ட் அணொ (Mount Abu)  

235. பமற்யல் க்ஷத்மயதர்கணக்குக் ளகமடுக்கப்ட் ளதர் ன்? 

இமணொத்டயர். 

236. பமற்ண ஆசயமயதர்கநமல் ழய்கள் (Devils) ன்ண குயப்யப்ட்பர்கள் தமர்? 

றஞர்கள். 

237. இந்டயதம ணௌணபணம் உள்ந டயமபயர் ந்ட இண்டு யமயவுகநயல் ழசர்க்கப்ட்டுள்நர்? 

சூத்டயர் - ஞ்சணர். 

238. டயமபயமயல் உதர்ந்ட சமடய ன்ழமர் தமர்? 

ஆமயதழமடு டங்கவந என்ணடுத்டயக் ளகமண்பர்கள். 

239. டயமபயமயல் இவப்ட் சமடயதயர் தமர்? 

ஆமயதணக்கு அடிஞயந்டபர்கள். 

240. டயமபயமயல் கரழ்ச்சமடயதயர் தமர்? 

ஆமயதவ டயர்த்டபர்கள். 

241. டயமபயர் ஆமயதமல் ந்ண யமயவுகநமக வ்பமண யமயக்கப் ட்ர்? 

1. சயபமச்சமமயதமர் - யமணஞ ணதணமக்கப்ட்பர்கள். 

2. சற்சூத்டயர்   - ஆமயதணக்குத் ணவஞ ழமபர்கள். 

3.   சூத்டயர் -  ஆமயதணக்கு அடிஞயந்டபர்கள். 

4.   ஞ்சணர் -  ஆமயதவ டயர்த்டபர்கள். 
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5. ணவ சமடயதயர் - ணவக்குத் டப்ய ஏடிப்ழமபர்கள். 

242. ஆமயதர்கநயன் டயமய தமர்? 

டயமபய குணக்கணம், ஜமயகணம் ஆபர்.  இபர்கள் ஆமயதவ டயர்த்டடமல் ஞ்சணர் (அ) டயமய 

 ணௌத்டயவ குத்டப் ட்ர். 

243.   ஞ்சணர்கள் - டர பநர்த்ணத் டயணணஞம் ளசய்பமர்கள்.  சமயதம? டபம? 

டபண. 

244. சமடய ற்த் டமழ்வுக்ளகமள்வக டன் அடிப்வதயல் யவ யற்கயண? 

ணட ம்யக்வகதயன் அடிப்வதயல். 

245. சமடய, இ ழபணமட்வ, வசப, வபஞப சணதங்கழநமடு இவஞத்டபர் தமர்? 

ஆடய சங்கர். 

246. சமடய ற்த்டமழ்வுக் ளகமள்வகவத யவயணத்ட ஆடயசங்கர் உணபமக்கயத யணபம் 

தமண? 

சங்கணங்கள்.  

247. ஆடயசங்கர் த்டவ சங்கணங்கவந உணபமக்கயமர்? அவப ங்ளகங்ழக உள்ந? 

4 சங்கணங்கள்.  அவப 

1)  ழமய ணம் - உத்டயயழடசம். 

2)  ணபமவக ணம் - குமத். 

3)  ணோமய ணம் - எமயசம. 

4)  சயணங்ழகமய ணம் - கர்மகம். 
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248. ஆடயசங்கர் கமத்டயற்குப் யகு ணயக அண்வணக் கமத்டயல் டணயனகத்டயல் உணபமக்கப்ட் 

ணம் ண? 

கமஞ்சய சங்கணம். 

249. ஆமயதபர்த்டத்டயன் ஆட்சயக்கமம் ண? 

கய.ய. 7ஆம் ணெற்மண்டிணணந்ண 

கய.ய. 12ஆம் ணெற்மண்டு பவ. 

250. சற்சூத்டயர் ன்ண அவனக்கப்டுபர் தமர் தமர்? 

வசப ழபநமநர், வசப ளசட்டிதமர், வசப ணௌடணதமர், கமர்கமத்டமர். 

251. ஆமயத ணதணமக்கப்ட் சூத்டயர் தமர்? 

சயபச்சமமயதமர்கள். 

252. ஆமயதர்கநமல் உணபமக்கப்ட் டரத டத்ணபங்கள் தமவப? 

1.  யளபயத் டத்ணபம். 

2.  இளபயத் டத்ணபம். 

3.  சமடயளபயத் டத்ணபம் ணௌடணத. 

253. யளபயவத யவமட்டும் ணெல் ண?  

ணணேடர்ண சமஸ்டயம் ன்ண ளசமல்ப்டும் ணணேணெல். 

254. ணணேடர்ண சமஸ்டயத்வட ஆங்கயத்டயல் ளணமனயளதர்த்ட ழமப்யதர் தமர்? 

சர்.பயல்ணதம் ழமன்ஸ். 
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255. சர்.பயல்ணதம் ழமன்ஸ் ந்ட ஆண்டில் ணணேடர்ண சமஸ்டயத்வட ஆங்கயத்டயல் 

ளணமனயளதர்த்டமர்? 

கய.ய. 1794.  

256. ஆமயதர் ழமணக்குப் தன்டுத்டயத பயங்கு ண? 

குடயவ. 

257. வனத வசப, வபஞபக் ழகமபயல்கநயல் தமர் ணோசமமய கநமய் இணந்டமர்கள்? 

வசபக் ழகமபயல்கநயல் வதர்கணம், வபஞபக் ழகமபயல் கநயல் மஞர்கணம் ணோசமமயகநமய் 

இணந்டர். 

258. வசபக் ழகமபயல்கநயல் வதணம் வபஞபக் ழகமபயல்கநயல் மஞணம் ணோசமமயகநமய் 

இணந்டர் ன்டற்கு ஆடமணமக இணபர் ளதர்கவநக் கூவும்? 

ந்டமர், டயணப்மஞமழ்பமர்.  

சயடம்த்டயல் ந்டமணம், டயணபங்கத்டயல் டயணப்மஞமழ்பமணம் ளகமவ ளசய்தப்ட்வண 

ஆழ்ந்ண சயந்டயத்டற்குமயதண. 

259. யமணஞன் ன்ண சமடயதயன் ளதம? ளகமள்வகதயன் ளதம? 

ளகமள்வகதயன் ளதர்.   

சயபவ பனயடுபன் வசபன்;  

பயஷ்ணுவப பனயடுபன் வபஞபன்; 

யணவ பனயடுபன் யமணஞன்.  ழப, யமணஞன் ன்ண ளகமள்வகதயன் ளதர்.  

ஆமல் இண யன்ர் சமடயப் ளதமக ணமற்ப்ட்ண. 

260. குவகதயடிக் ககம் ன்மல் ன்? ந்ட ணெற்மண்டில் வளற்ண? 

இந்டயதமபயல் சமடய ற்த் டமழ்வுக்ளகமள்வகவத உணபமக்கயத ஆமயத யமணஞர்கள், அசயதல் 

ஆட்சயதமநர்கவநக் வகதயல் வபத்ணக் ளகமண்டு, பன்ணௌவ ண்ம் சமடய ற்த்டமழ்வுக் 
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ளகமள்வகவத வணௌவப்டுத்டயமர்கள்.  டயர்த்டபர்கள் ளகமவ ளசய்தப்ட்ர்.  

ணற்பர்கள் கமடுகணக்கு ஏடி, குவககநயல் ஏநயந்ண பமன ழபண்டித யர்ப்ந்டத்டயற்குள்நமதயர். 

ஆமல், அங்ழகணம் அபர்கவநத் ணத்டயச் ளசன்ண, குவக கவந இடித்ண, அபர்கவநத் டமக்கய, 

ளகமவ ளசய்டர்.  இண குவகதயடிக் ககம் ன்ண ளசமல்ப்டுகயண.  டணயழ் மட்டில் கய.ய. 

13ஆம் ணெற்மண்டில் இண வளற்ண. 

261. ஆமயத இம் ற்யத கணத்ண ந்ட ணெற்மண்டிற்குப் யன்ர் உகம் ணௌணபணம் பயற்ண? 

கய.ய டயளட்மம் ணெற்மண்டிற்குப் யகு. 

262. யட்மயன் ளகமள்வகக்கு ன் ளதர்? 

மசயசம். 

263. ணொணணகக் ளகமள்வகக்கு அடிப்வ ண? 

யமணஞரதம். 

264. டயமபயர்கநயன் ண் ணெல்கணக்குத் டயவச டயணப்ணொம் பவகதயல் பயநக்கம் ணடயத ண்பர் 

தமர்? 

சங்கர், இமணமணேர், ணமத்ணபர். 

265. கயனக்கு மடுகநயன் ணொயட ணெல்கள் ன் டவப்யல் ணமக்ஸ் ணௌல்ர் கூயத டபம 

கணத்ணகள் ன்ளன்? 

ஆமயதமயன் ளணமனய சணஸ்கயணடம்; சணஸ்கயணடத்டயணௗள்ந இக்கயதங்கணம், ழபடங்கணம் 

ஆமயதணவத, ழப, ஆமயதழ உதர்ந்ட ண்மட்வ உவதபர். ஆமயதழ டயமபயணக்குப் 

ண்மட்வக் கற்ணக் ளகமடுத்டர் ன்வபழத டபம கணத்ணகள் ஆகும்.   

266. ழமப்யதர் இந்டயதமவப ஆட்சய ளசய்டழமண, தமணக்கு ‘இந்டயத ழமப்யதர்’, ‘Indo - 

Europeans’ ன் ளதர் ளகமடுத்டர்?  

இந்டயதமபயல் உள்ந யமணஞர் உட் உள்ந ஆமயதர்கணக்கு. 
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267. ‘International Aryan League’ ன் அவணப்வ தமர், தமர் இவஞந்ண உணபமக்கயர்? 

இந்டயத ஆமயதர்கணம், ழமப்யதர்கணம் இவஞந்ண உணபமக்கயர்.  

268. ஆமயத இழண உவக ஆநப் யந்ட இம் ன்ண கூய தமர், தமவக் ளகமன்ண 

குபயத்டமன்? 

யட்ர், டயமபய பனய பந்ட 60 இட்சம் ணௐடர்கவநக் ளகமன்ண குபயத்டமன். 

269. சமடய ற்த்டமழ்வுக் ளகமள்வகவத யவ மட் இதங்கய பணம் அவணப்ணொகள் தமவப? 

ஆர்.ஸ்.ஸ்., ம..க., ஜ்ங் டள், சயபழசம.  

270. இந்ண ணடத்வடணம், சமடய ற்த்டமழ்வுக் ளகமள்வகவதணம், யமயக்க ணௌடிதமட யவ ந்ட 

ஆண்டிணணந்ண ளடமங்கயதண? 

த்டமன, கய.ய. 1794இல் இணந்ண 

271. அத்வபடம் பயநக்குபண உதயவதம? ஆன்ணமவபதம? 

உதயவ (சயற்ணதயவ) 

272. கயயஸ்டபத்டயல் சமடய ற்த்டமழ்வுக் ளகமள்வகவதப் மணகமக்க யமணஞர்கள் தமணக்கு 

ழணணம் ளகமடுத்டர்? 

சரமயதக் கயயஸ்டபர்கணக்கு 

273. த்டமன கய.ய.1966 பவ அளணமயக்கமபயல் இணந்ண பந்ட இம் ற்யத ம்யக்வக 

ன்? 

 ளபள்வநதர் அல்மடபர்கணக்கு ஆன்ணமபயன் ணௌணவண கயவதமண. 

 இபர்கள் ஆன்ணமவப உவத ணயட இத்டயல் இல்வ. 

 பயங்குகவநணம், ளபள்வநதர் அல்மடபர்கவநணம் ழபட்வதமடுபண என்ண டமன். 

 ளபள்வநதர் அல்மடபர்கணக்கு 5/6 ங்கு ஆன்ணம  டமன் உண்டு. 

 



ணௌடல் டயப்ணொ: ஆகஸ்டு.2004 

இவஞதத்டநம்: www.tamilarsamayam.com 

274. இ ணரட்யற்குத் ழடவபதமண ஆன்ணரகணம? டரபயபமடணம? 

ஆன்ணரகம். 

275. ஆசயத மடுகநயன் இவதயதல் ளகமள்வகக்கும் ழமப்யத இவதயதல் ளகமள்வகக்கும் 

உள்ந ழபணமடு ன்? 

ழமப்யத இவதயதல் ளகமள்வகதமண உதயணக்கும், ஆன்ணமபயற்கும் உள்ந ழபணமட்வத் 

ளடநயபமக பயநக்க பயல்வ.  ஆசயதர் இவடத் ளடநயபமக பயநக்குகயன்ர்.  ழமப்யதர் 

ளணம்மமழமர் ளமணள் ணௌடல் பமடயகள் ஆபர்.  

276. 20ஆம் ணெற்மண்டின் இந்டயதமபயன் ணயகச் சயந்ட இண்டு சயந்டவதமநர் தமர் தமர்? 

குத்டயவுப் கபன் டந்வட ளமயதமர், மம சமழகப் மக்ர் ஆ.ட. அம்ழத்கமர். 

277. சமடய ற்த்டமழ்வுக் ளகமள்வக ந்ட ணழமகத்டயற்குச் சணம்? 

பயசுபமச ணழமகத்டயற்குச் சணம். 

278. ணக்கள் பயடுடவக்கு அம்ழத்கமர் கமட்டித பனய ன்? 

இந்ண ணடத்வட பயட்டு ளபநயழதய ளௌத்டத்டயற்கு ணடம் ணமணடல். 

279. டயமபய இ பயடுடவக்குப் ளமயதமர் கமட்டித பனய ன்? 

கவுள் ணணப்ணொக் ளகமள்வகதம மத்டயகம். 

280. அம்ழத்கமர் ந்ட ணடத்டயணணந்ண ந்ட ணடத்டயற்கு ணமயமர்? 

இந்ண ணடத்டயணணந்ண ளௌத்ட ணடத்டயற்கு. 

281. டயமபயர் சயந்டவதயன்டி, “அம் யணமஸ்ணய” ன்டன் உண்வணதம ளமணள் 

ன்?  

“கவுள் க்குள் இணக்கயன்மர்”. 
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282. “அம் யணமஸ்ணய” ன்டற்கு, சங்கர் ளகமடுத்ட டபம பயநக்கம் ன்? 

“மழ கவுள்”. 

283.   இந்டயதமபயற்கு ளபநயழத பயத யமணஞயதத்டயன் ணண படிபங்கள் தமவப? 

மசயசம், ணொணணகம் இதக்கம்  

284. ணொயட ழடமணம பனயக் கயயஸ்டபத்டயன் கயவநகநம வசபணௌம் வபஞபணௌம் ந்ட 

ணெற்மண்டிணணந்ண ஆமயத பமழ்க்வக ணௌவக்கு அடிவணப்டுத்டப்ட்டு இன்வக்கு ந்டப் 

ளதமயல் உள்ந? 

ணொயட ழடமணம பனயக் கயயஸ்டபத்டயன் கயவநகநம வசபணௌம் வபஞபணௌம் கய.ய. 9ஆம் 

ணெற்மண்டிணணந்ண ஆமயதர்கநயன் பமழ்க்வக ணௌவதமகயத பணஞமசயண டணணத்டயற்கு அடிவணப் 

டுத்டப்ட்டு இன்ண “இந்ண ணடம்” ன் ளதமல் ஆமயதப் யமணஞர்கணக்கு அடிவணப்ட்டு 

கயக்கயண. 

285. ஆமயதப் யமணஞர்கநயன் இந்ணத்ணபத்டயணணந்ண இந்ண ணடத்வட பயடுபயப்ண தமணவத 

கவண? 

ஆமயதப் யமணஞர்கநயன் இந்ணத்ணபமபயன் யடிதயணணந்ண இந்ண ணடத்வட பயடுபயக்க ழபண்டிதண 

ழமப்யதப் யடிதயணணந்ண பயடுடவதவந்ட - ஆன்ணரக பயடுடவ தவந்ட கயயஸ்டபர்கநயன் 

கவணதமதயணக்கயண. 

286. இந்டயதம ப்ழமண சமடய ற்த்டமழ்வுக் ளகமள்வகதயணணந்ண பயடுடவதவணம்? 

இந்ணத்ணபமபயன் யடிதயணணந்ண வசப, வபஞப சணதங் கநமகயத இந்ண ணடத்வட 

பயடுபயத்ணபயட்மல் இந்டயதம சமடய ற்த்டமழ்வுக் ளகமள்வகதயணணந்ண பயடுடவதவணம். 
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ளமணபம ழகள்பயகள்: 

287. “சுபஸ்டயக்” சயன்ம் ஆமயதணவதடம? டயமபயணவதடம? “சுபஸ்டயக்” சயன்ம், “டன்வ 

ஆமயதர்” ன்ண கூயக் ளகமண் யட்மல் தன்டுத்டப்ட்ழட.  அப்டி தமமல் அண 

ஆமயதமயன் சயன்ம் டமழ? 

என்வப் தன்டுத்ணபடமழழத அண அபணவதண ன்ண கூ ணௌடிணணம? அவட ணௌடன்ணௌடல் 

தமர், ப்ழமண, ந்டப் ளமணநயல் தன்டுத்டத் ளடமங்கயமர்கள் ன்ண ஆமணம்ழமணடமன் 

உண்வண ணொப்டும். 

“சுபஸ்டயக் சயன்ம்” டயமபயமயன் சயன்ம். ளயல் டயமபயமயன் னவணதம சயந்ணளபநய 

ணௌத்டயவகநயல் “சுபஸ்டயக் சயன்ம்” மநணமகக் கமஞப்டுகயண. 

288. இந்டயதம ணௌணபணம் எண கமத்டயல் டணயழ் ழசப் ட்ண ன்வட அம்ழத்கமர் ந்டத் 

ளடமகுடய ந்டப் க்கங்கநயல் குயப்யடுகயமர்? 

ளடமகுடய : 7; க்கம் : 299-300. 

289. டயமபயடய தமர்? இண ற்ய பயநக்கும் ணொமஞம் ண? 

ழமபம - ணச்ச ணொமஞம். 

290. இஸ்மம் ணடத்டயன் இண்டு யமயவுகள் தமவப? 

யதம, சுன்ய. 

291. டணயழ்மடு ன் ளதர் பணபடற்கு உண்ஞமபயடணயணந்டபர் தமர்? 

சங்கணங்க மமர். 

292. டணயனன் ன் ளசமல் வ்பமண டயமயந்ண கமஞப்டுகயண? 

டயமபயன் 

டணயனன் - டயணயநன் - டயணயன் - டயபயன் - டயமபயன். 
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293. “இமணர்” கவுநயன் அபடமம் ன்ண கூயத ணௌடல் இக்கயதம் ண? 

கம்ர் ணடயத கம்மணமதஞம். 

கம்மணமதஞத்டயன் ண்ணெமகயத பமல்ணரகய இமணமதஞத்டயல் “இமணர்” கவுநயன் அபடமம் 

ன்ண குயக்கப்பயல்வ.  கம்ர்டமன் டன்ணேவத கம்மணமதஞத்டயல் ணௌடன் ணௌடல் 

இமணவ, கவுநயன் அபடமம் ன்ண குயப்யடுகயமர். 

294. சணதங்கள், அடிப்வதயல் எழ ளணய்ப்ளமணவநழத ளபவ்ழபண ழகமஞங்கநயல் 

பயநக்குகயன் ன்மல், ‘கவுள் ணயடணக்கமகத் டன்வழத டயதமகம் ளசய்டமர்’ ணேம் கணத்வட 

சணதங்கள் ந்ளடந்டப் ளதமயல் பயநக்குகயன்? 

ணயடணக்கமகத் டன்வழத டயதமகம் ளசய்ட கவுவந, கயயஸ்டபம் “கயயஸ்ண” ணேம் ளதமயணௗம் 

வசபம் “டயதமகமசன்”, “ரணஞயணயற்ன்” ணௌடணத ளதர்கநயணௗம், ணகமதம ளௌத்டம் 

“ழமடயசத்ணபர்” ணேம் ளதமயணௗம் பயநக்குகயன். 

295. “யவவுக் கல்” இஸ்மணயல் ந்டப் ளதமயல் உள்நண? 

கமமக் கல் / கணப்ணொக் கல். 

296. ழகமபயல் ன்மழ இஸ்மணயல் வடக் குயக்கும்? 

“ளணக்கம”பயல் உள்ந ழகமபயல். 

297. ளணக்கமபயல் உள்ந கணப்ணொக் கல்வ இஸ்மணயல் த்டவ ணௌவ சுற்ய பந்ண 

சயப்யப்ர்? 

7 ணௌவ. 

298. ளணக்கமபயணௗள்ந கணப்ணொக் கல்வச் சுற்ய பணம்ழமண இஸ்மணயதர் ணணொப்டி ப்டி 

உவ உடுத்டயதயணக்க ழபண்டும்? 

வடதல் இல்மட ளபள்வந ழபட்டி, வடதல் இல்மட ளபள்வநத் ணண்டு  
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299. ளணக்கமபயணௗள்ந கணப்ணொக் கல்வ இஸ்மணயதர் தமணவத பனயமட்டு ணௌவதயல் 

சயப்யப்டமகக் கூணகயன்ர்? 

டம் ணௌன்ழமமகயத இப்மகயம் ய அல்ண ஆயகமம் பனயதயல். 

300. வடதல் இல்மட ளபள்வந ழபட்டிவதணம், வடதல் இல்மட ளபள்வநத் ணண்வணம் 

அஞயந்ண ளகமண்டு சுற்ய, சுற்ய பந்ண கவுûவந பனயடும் ணௌவ, உகயல் தமணவத ணௌவ? 

டணயனர் ணௌவ / டயமபயர் ணௌவ.  

301. வயநயல் “ளத்ழடல்” ன்ண குர்ஆயல் ந்டப் ளதமயல் குயக்கப்டுகயண? 

வத்ணல்ம. 

302. இஸ்மணயல் ஆண்கணம் ளண்கணணமகத் ளடமனக் கூடித இம் ண? 

ளணக்கமபயணௗள்ந ணசூடய ணட்டும். 

303. டயமபய அசமகயத அழசமகயன் ழம யணகத்டவ பஞ்சகணமகக் ளகமன்ணபயட்டு 

டயமபய ஆட்சயவதக் வகப்ற்யத ஆமயதன் தமர்? ப்ழமண? அபன் ந்ட பம்சத்வடச் 

ழசர்ந்டபன்? 

ணொஷ்தணயத்டயன்.  கய.ணௌ. 185ஆம் ஆண்டில்.  அபன் சுங்க பம்சத்வடச் ழசர்ந்டபன். 

304. “தமணம் ஊழ தமபணம் ழகநயர்” ன்ண அவபவணம் சழகமடமகக் கணணம் உதர்ந்ட 

டத்ணபத்வடக் கூயத டணயழ்ச் சமன்ழமர் ளதர் ன்? 

கஞயதன் ணோங்குன்மர். 

305. ணக்கவந உதர்ந்ட சமடயதயர், டமழ்ந்ட சமடயதயர் ன்ண கூணழமடும் ஆமயதக் ளகமள்வக 

எணணொம் கமஞப் 

 ணயடவ, கவுள் பமணம் ணமடும் ழகமபயல் ன்ண 

 கூயத டணயழ்ச் வசப அடிதபர் தமர்? 

டயணண்ர். 
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306. கல்பயவத, டயமபயர் ந்டப் ளதமயல் உணபகயத்டர்? 

சஸ்படய. 

307. ளசல்பத்வட, டயமபயர் ந்டப் ளதமயல் உணபகயத்டர்? 

இக்குணய (ஷ்ணய). 

308. பயமதகர் அகபல் மடிதபர் தமர்? 

எநவபதமர். 

309. சயந்ணளபநய மகமயகம் டயமபய மகமயகழண  ஆமய்ச்சய அடிப்வதயல் பயநக்கயத 

ளபநயமட்பர் தமர்? தமர்? 

சர். மன் ணமர்ல் 

ஊழ். ரமஸ். 

310. சயந்ணளபநய ளண் ளடய்ப உணபங்கள் ளகமம்ணொன் கமஞப் டுகயன்.  சமயதம? டபம? 

சமய. 

311. டயணபமசகத்டயன் ஆசயமயதர் ளதர் ன்? 

ணமஞயக்கபமசகர். 

312. டயணணந்டயத்டயன் ஆசயமயதர் தமர்? 

டயணண்ர். 
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யன்யவஞப்ணொ 

ஆய்பமநர்கள் டிக்க ழபண்டித ஆய்ழபடுகணம் ணெல்கணம் 

இந்ணெல் ளடமர்ம மக்ர் ட் (யச்.டி) ஆய்ழபடுகள் 

1.  பயபயணதம் டயணக்குள் வசப சயத்டமந்டம் எப்மய்வு - 

    - மக்ர் ணௌ. ளடய்பமதகம் ம்.., யச்.டி., 

     ளசன்வப் ல்கவக் கனகம். 

2.  டணயழ் க்டய இதக்கத்டயன் ழடமற்ணௌம் பநர்ச்சயணம் - பயபயணத எநயதயல் 

    - மக்ர் ளட. ழடபகம ம்.., யச்.டி.,  

     ளசன்வப் ல்கவக் கனகம்  

 

மக்ர் ணௌ. ளடய்பமதகம் அபர்கநயன் ய ணெல்கள்  

1. இந்ணத்ணபமபயன் யடிதயணணந்ண இந்ண ணடத்வட பயடுபயப்ண வ்பமண? 

2. சமயதம சயன்ம் ண?  டயணரம? சயணௗவபதம? (சமயதம சயன்ம் சயணௗவபதன்ண; 

டயணரழ. வ்பமண?) 

3. வயள் கூணம் வசப உஞபயன் பமண.  

4. ழமப்யத பனய ஆமயதக் கயயஸ்டபணௌம், ழடமணம பனய டயமபயக் கயயஸ்டபணௌம்  

5. சங்கணத்ழடமடு ழமம ழபண்டிதண ன்?  

6. சங்கணத்ணக்கு 108 ழகள்பயகள் 

7. சங்கணத்டயற்கு எண சபமல். 

8. கவுள் உண்ம? 

9. ணொஎநயணம் அகஎநயணம் 

10. சயபஜமழமடம் – பயநக்கம் 

11. சங்கமச்சமமயதமணக்கு எண சபமல்! ணற்ணம் 

12. டயமபயர் சயந்டவதயல் யள்வநதமர்       -  
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மக்ர் ளட. ழடபகம 

13. “டயணக்குள் எண ழடமணம பனய டயமபயக் கயயஸ்டப ணெழ”   

ன்ணேம் வணதக் கணத்வட யவமட்டி மக்ர் ணௌ. ளடய்பமதகம் அபர்கள் ணடயத ய ணெல்கள் 

14. டயணபள்ணபர் கயயஸ்டபம? 

15. பள்ணபர் பமழ்த்ணம் ந்டபயத்டமன் தமர்? 

16. பள்ணபர் பமழ்த்ணம் ரத்டமர் தமர்? 

17. பள்ணபர் பமழ்த்ணம் பமன் ண? 

18. சமன்ழமர் தமர்? 

19. ணயப்ணொ ண? 

20. பள்ணபர் பமழ்த்ணம் இதல்ணொவத ண்பர் தமர்? 

21. அணட்ளசல்பம் தமண? 

22. ழமயன்பயநக்கம் (ளமணணவணம் ளமணநயக்கஞணௌம்) 

23. டயணக்குணம் வயணம் 


