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டரக்டர் ட. வய்ரகம் ம்.., தறச்.டி. 

றரறட ெ அநக்கட்டஷப.  

278. வகரன்டொர் வடுஞ்ெரஷன.  
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டல் தறப்தறல் இடந் எட ரர்த்ஷஷ ரற்நறறடப்தஷத் ற ஶட ந் ரற்நடம் இந் 

டைடௗன் உள்ஶப வெய்ப்தடறல்ஷன.  
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டடௌ ஆலணம், அஷணத்டனகச் ஷெ ெறத்ரந் ஆரய்ச்ெற றடணத்றல் கரனஞ்வென்ந 

த்றட குன்நக்குடி அடிகபரர் ஷனஷறல், இந் டைடௗன் லட 1986 டிெம்தர் 6,7 ஶறகபறல் 

ஷடவதற்ந ஆய்ங்கம் தற்நற வெய்றகடம் தறன்ணர் டடௌரற ஆலணத்றல் 24.01.91 அன்ட 

இந் டைடக்கு டப்டௌ டைல் வபறறடப்தட்ட வெய்றகடம் டப்டௌ டைல் வபறறடப்தட்ட அன்ஶந 

அற்குப் தறல் வகரடுக்கும் ரஷப அநறறத்றடந்தடி டப்டௌ டைடக்கு 24.1.92ல் தறல் வகரடுத் 

றகழ்ச்ெறகடம் ணற வபடௐடரக  இடக்கறன்நண.  

டடௌ ஆறணத்றல் ஷடவதற்ந ஆய்ங்க றகழ்ச்ெறகள் வீடிஶர வெய்ப்தட்டுள்பண.  

றடம்டௌகறன்நர்கள் வதற்டக் வகரள்பனரம்.  

இந் ஆய்வு டைடௗஷணத் வரடர்ந்ட வபறந்டள்ப ஆய்வு டைல்கபரண 

1) றழ் தக்ற இக்கத்றன் ஶரற்நடம் பர்ச்ெறடம் - றறடௗ எபறறல்  ன்ந டரக்டர் வ. 

ஶகனர அர்கபறன் டஷணர் தட்டத்றற்கரண ஆய்வு டைஷனடம், றட. ர.ர. 

தரசுகரசு அர்கபறன் ம்.தறல். ஆய்வுக்கரண 

2) அரக் ஶகரட்தரடு - ஏர் எப்தரய்வு ன்ந ஆய்வு டைஷனடம் 

3) “Christianity in Hinduism - A Conspiracy Exposed and A Confrontation” ன்ந ஷனப்தறல் 

ஆங்கறனத்றல் வபறறடப்தட்டுள்ப டைடௗடள்ப இந் ஆய்வுச் சுடக்கத்டடன், இந்ற 

க்கஷப றடுறக்க ஷடவதடம் இண்டரம் றடுஷனப் ஶதரரட்டத்றன் தன கட்டங்கள் 

தற்நற வெய்றகள் அடங்கற டன்ட டைல்கஷபடம் இஷத்டப் தடிக்கும் அன்தர்கடக்கு 

உண்ஷஷ ஶடம் அநறந்ட வகரள்ப ரய்ப்டௌக் கறஷடக்கும்.  
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ஶதரர் டரக்டர் இர. அடபப்தர 

வென்ஷண றஷனப் ஶதரம், 

ஶதரர் இல்னம், றனரப்ட்ர். 

ரழ்த்டஷ 

“கறநறஸ்டம் றடம்” ன்டம் ஷனப்தறல் உனகத்றழ் ஆரய்ச்ெற றடணத்றல் ஏர் 

அநக்கட்டஷப ற்தடுத் ஶண்டும் ண அன் இக்குர் டரக்டர் ெ.ஶ. சுப்தறறன் 

அர்கள் ன்ஷண அடகறணரர்கள். 

ஶரப்தறர் டஷகக்குப் தறற்தட்ட றழ்க் கறநறஸ்ம்தற்நறப் தனர் ஆய்ந்ட தனடைல்கள் 

வபறறட்டுள்பணர்.  ஶரப்தறர் டஷகக்கு டற்தட்ட றழ் இனக்கறங்கஷபடம் 

கறநறஸ்த்ஷடம் எப்தறட்டு ஆய்ந்ரல் ல்னட ணக் கூநறஶணன்.  

அர்கள் அஷ கறழ்ச்ெறஶரடு ற்டக்வகரண்டடடன், ம்றடம் டரக்டர் தட்டத்றற்கரக, 

“றறடௗம் - றடக்குநள் - ஷெ ெறத்ரந் ெரத்றங்கள் தறணரன்கு - ஏர் எப்தரய்வு” ன்டம் 

ஷனப்தறன் கலழ் ஆய்ந்டள்ப, ட ரர் வய்ரகத்றன் ஆய்வுக் கட்டுஷஷ 

ஷரகக்வகரண்டு ஆய்வு டத்னரம் ணத் வரறறத்ரர்கள்.  

ணறத்ணறரக எவ்வரடடம் வவ்ஶடஶரக்கறல் ஆய்ந்ட வெல்டஷறட எட 

வரடர்ச்ெறரண ஆய்வு பர்ச்ெறரக அஷ இடக்குரடஅஷக்கப்தடுட ல்வன்தரல், 

ஶற்கூநப் வதற்டள்ப ஆய்வுக் கட்டுஷ டல் வெரற்வதரறரகவும், அக்கட்டுஷறன் றஷந 

குஷநகஷப ரய்ந்ட டௌற கடத்டகடடன் ற்நர் இண்டரம் கட்டுஷடம், இண்டரம் 

கட்டுஷஷ ரந்ட டௌற கடத்டகடடன் டல்ஆய்வுக் கட்டுஷஷ வரட்டி டன்நரம் ஆய்வுக் 

கட்டுஷடம் டன்நரம் ஆய்வுக் கட்டுஷஷ ஆய்ந்ட டௌற கடத்டகடடன் ற்நர் ரன்கரம் 

ஆய்வுக் கட்டுஷடம் இப்தடிரக, டன்நரம், ந்ரம், ரம், என்தரம் ஆய்வுக் கட்டுஷகள் 

டரக்டர் ட. வய்ரகத்றன் ஆய்வுக் கட்டுஷ வரட்டிடம் இண்டரம், ரன்கரம், ஆநரம், 

ட்டரம் தத்ரம் ஆய்வுக் கட்டுஷகள், அஷ வரட்டி ஆய்வுக் கட்டுஷகஷப 

றர்க்ஶகரத்றல் ஆடம் ற்நர்கபரடம், ஆய்வுஷகடம் அஷகடக்கு டப்டௌ 

ஆய்வுஷகடரக டல் தத்ட ஆண்டுகடக்கு எட றர அங்கம் ஶதரன்ந றஷனறடம் அஶ 

ஶத்றல் ெறநந் ஆய்வுக் கடத்டகள் வபறடம் அபறடம் தத்டச் வெரற்வதரறவுகள் டைல் 

டிறல் வபறறட்டு உஷரற்டவணத் லர்ரணறக்கப்தட்டட.  

அத்லர்ரணத்றற்கறங்க இந் ஆய்வுக்கட்டுஷ டல் வெரற்வதரறரக வபறடகறன்நட.  

இந் ஶரக்கறன் ஆய்வுக்கு இட எட வரடக்கம் ஆகும். இக்கட்டுஷரெறரறஶர அரல் 
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தரறந்டஷ வெய்ப்தடுதர்கஶபர டன்நரம், ந்ரம், ரம் என்தரம் ஆய்வுக் கட்டுஷகஷபக் 

வகரடுப்தர். 

உனகத்றழ் ஆரய்ச்ெற றடணம் உனகப் வதடஶரக்குஷடவண றடவும் ஷகறல் 

உண்ஷரண ஆய்வுகஷப ஊக்கப்தடத்ற உனகக்கஷப உண்ஷ கர அஷக்கும் அன் 

இக்குர் டரக்டர் ெ.ஶ. சுப்தறறன் அர்கஷபப் வதரறடம் தரரட்டுகறன்ஶநன்.  

ஶரப்தறர் டஷகக்கு டற்தட்ட ஆற இந்றக் கறநறஸ்த்ஷ உனகுக்கு வபறப்தடுத்டம் 

ஶரக்கறல் கடந் தறணரடஆண்டுகபரகப் தல்ஶடஶகரங்கபறல் உஷத்ட டம் 

இக்கட்டுஷரெறரறடம் உனகத்றழ் ஆரய்ச்ெற றடண இக்குரறன் ரடரண டரக்டர் 

ட. வய்ரகத்ஷடம் தரரட்டுகறன்ஶநன். 

அநக்கட்டஷப றரகச் வெல்தட இடக்கும் இந் ஆய்வுத் வரடர் ெறநந் டஷநறல் உனக 

க்கள் ரடக்கும் தன்தட ரழ்த்டகறன்ஶநன்.  

20-3-85         இர. அடபப்தர. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



இண்டரம் தறப்டௌ : வெப்டம்தர் 1997 

றறடௗம் றடக்குநள் ஷெ ெறத்ரந்ம் – ஏர் எப்தரய்வு 

டரக்டர் ெ. ஶ. சுப்தறறன் 

இக்குர். 

உனகத் றரரய்ச்ெற றடணம். 

டி.டிடி.. அஞ்ெல், ற, 

வென்ஷண - 600 113. 

தறப்டௌஷ 

உனகத்றரரய்ச்ெற றடணம் 12 அநக்கட்டஷபகடக்கு ஶனரக றடற உள்பட.  அறல் என்ட 

“கறநறத்டம் றடம்” ன்ந அநக்கட்டஷப.  அற்கு டட றஷனறல் றற உற அபறத் 

ஶதரர் டரக்டர் இர. அடபப்தர அர்கடக்கு ங்கள் ன்நறஷத் வரறறக்கறஶநரம்.  

“கறநறத்டம் றடம்” ன்ந அநக்கட்டஷபறன் டல் வெரற்வதரறவு டரக்டர் ட. வய்ரகம் 

அர்கபறன் வெரற்வதரறரக அஷகறநட.  டரக்டர் ட. வய்ரகம் அர்கள் ஷடம் 

டேடகறப் தரர்க்கும் ஆற்நல் உஷட ஆய்ரபர்.  “றறடௗடம் றடக்குநடம்” தற்நற தன 

டைல்கள் டறடள்பரர்.  உனகத்றரரய்ச்ெற றடணத்றல் “றறடௗம், றடக்குநள், ஷெ 

ெறத்ரந் ெரத்றங்கள் தறணரன்கு - ஏர் எப்தரய்வு” ன்ந ஷனப்தறல் ம்டஷட டஷணர் 

தட்டத்றற்கரக ஆய்வு வெய்ட ஆய்வுப்தட்டம் வதற்டள்பரர்.  அந் ஆய்ஶட்டிஷணப் தன 

றஷனகபறல் டௌடக்கறடம், வதடக்கறடம், ெலர்தடுத்றடம் ற்ஶதரட அநக்கட்டஷபச் வெரற்வதரறர 

அஷத்டத் ந்டள்பரர் அடஷட டற்ெற தரரட்டத்க்கட.  

ணற இணம் எஶ றஷனடஷடட.  ெங்கள் தனரக இடந்ரடம் ெங்கபறன் குநறக்ஶகரள் 

இஷநஷண றஷணத்ல், இஷநஷண உர்ல், இஷநஷண அஷடல், இஷநஶணரடு 

இண்டநக்கனத்ல், ன்ந றஷனகபறல்ரன் அஷடம்.  அந் றஷனறல் றறடௗடம், 

றடக்குநடம், ஷெ ெறத்ரந் டைல்கடம் தன எடஷப்தரடுஷட வெய்றகஷபக் கூடகறன்நண.  

அஷகஷபப் தன ஶகரங்கபறல் ஆய்ந்ட வபறவுதடுத்றத் ந்டள்பரர் டரக்டர் ட. 

வய்ரகம் அர்கள், ெ எடஷப்தரட்டுக்கு இந்டைல் எட டுத்டக்கரட்டரக அஷ 

ஶண்டும் ன்டரன் றடம்டௌகறஶநன்.  எட ெத்ஷச் ெரர்ந்ர்கள் இன்வணரட ெ 

டைஷனடம் டேடகறப்தடிப்தற்கு இந்டைல் டஷரக அஷடம்.  டரக்டர் ட. வய்ரகம் 

அர்கள் ஷெ ெறத்ரந் ெரத்றத்ஷ ன்கு டேடகற ஆய்ந்ட தன ண்ங்கஷபத் டகறநரர்.  

வதரட றஷனறல் ெங்கஷபப் தற்நற ன்கு வரறந்டவகரள்ப ஶண்டும் ன்தஷப்தற்நற ரன் 

அடிக்கடி றஷணத்டப்தரர்ப்தடண்டு.  ஜற.ட. ஶதரப் அர்கள் றடரெகத்ஷப் தடிக்கும் ஶதரட 

உடகறணரர், அடரர் ன்தஷக் ஶகள்றப்தட்டிடக்ஶநரம்.  தறந ெ டைல்கஷபப் தடித்ட 

அற்கரக உடகுகறன்ந உள்பங்கள் உண்டு ன்தஷ அர் ரறனரகத் வரறந்டவகரள்கறஶநரம். 
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அட ஶதரன்ட டரக்டர் ட. வய்ரகம் அர்கடம் ஷெ ெறத்ரந்த்ஷ ன்கு உர்ந்ட 

டகறநரர்.  அற்கு அர் ஆய்வு டஷரக அஷகறநட. அஶ ஶதரன்டஷெ ஷத்ஷச் 

ெரர்ந்ர்கடம் றறடௗத்ஷ உர்ற்கும், றடக்குநஷப இன்டம் ஆரக ண்றப் 

தரர்ப்தற்கும் இந் அநக்கட்டஷபச் வெரற்வதரறவு டைனரகற “றறடௗம் றடக்குநள் 

ஷெெறத்ரந்ம்-எப்தரய்வு”  ன்டம் டைல் உடறரகத் டஷ டௌரறடம் ன்ட ம்டௌகறஶநன். 

றறல் றகப் தஷரண டைல் வரல்கரப்தறம்; கற.ட. தத்ரறம் ஆண்டுகடக்கு டற்தட்டட 

ன்தட வதரடக்வகரள்ஷக. றழ் தன வெய்றகஷபக் வகரண்டுள்பட.  அவ்ரட ஶரன்நறட தன 

ரடுகடக்கும் வென்டதன டிங்கஷபடம் வதற்டடதடிடம் றகத்றற்குத் றடம்தற 

இடக்கனரம்.  இஷப்தற்நற ல்னரம் ண்தர் ட. வய்ரகம் அர்கள் ம்டஷட டைடௗல் 

ந்டள்பஷ ஆய்ரபர்கடக்குத் டஷரக அஷடம்.  அடஷட டற்ெறஷப் 

தரரட்டுகறஶநன்.  இன்டம் தன டைல்கள், ெ எற்டஷக் கடத்டகள் அர் ரறனரக  

ஶண்டும் ன்டரன் றடம்டௌகறஶநன்.  இந்றஷனறல் அஷப் தரரட்டிப் ஶதரற்நற ரழ்த்ற 

கறழ்கறன்ஶநன்.  

குநறத் கரனத்றல் டைஷன அச்ெறட்டுத்ந் வய்ப்வதரடள் அச்ெகத்ரர்க்கு ங்கள் ன்நற.  ங்கள் 

றடணப் தறகள் அஷணத்றற்கும் ஆக்கடம் ஊக்கடம் டகறன்ந ரண்டௌறகு கல்ற அஷச்ெர் 

வெ. அங்கரகம் அர்கடக்கு ங்கள் ன்நற. 

           அன்டௌள்ப 

20-3-1985             ெ.ஶ. சுப்தறறன். 
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ன்நறடஷ 

1976-ல் வடக்கடி றஷன வகரண்டுப்தட்டஶதரட ள்டர் ஶகரட்டத்றல் ஷடவதற்ந 

றடக்குநள் ரரட்டில் றடக்குநள் ரரட்டில் றடக்குநள் ஆய்றல் டந் ன்டஷட 

டைல்கஷபக் கரட்ெறக்கு ஷக்கக் கூடரவன்டஅசு அறகரரறகள் டத்ட, உனகத்றழ் ஆரய்ச்ெற 

றடண இக்குஷக் ஷக கரட்டிஶதரட, அஶரடு ஶரடக்குச் வென்ந ன்ஷண இன்டகம் 

கரட்டி ஶற்டரணரக்கற வதடஷ றடள்டஷப் ஶதரன்ந உனகபரற ெறந்ஷணச் 

வெம்டம் ணட ஆெரடரண டரக்டர் ெ.ஶ. சுப்தறறன் அர்கஷபச் ெரடம்.  

அர்கடஷட அஷப்டௌ இடந்றரறட்டரல் ன்டஷட ரழ்க்ஷகறல் ற்தட்ட 

த்ஷணஶர ஶெரஷணகடக்கறஷடஶ ஆய்வுப் தடிப்ஷத றஷநவு வெய்றடத்ல் இனரட. 

அர்கடக்கு ன்நறக் கடன்தட்டுள்ஶபன். 

“கறநறத்டம் றடம்” ன்டம் ஷனப்தறல் ஶரப்தறர் டஷகக்கு டற்தட்ட ஆற இந்றக் 

கறநறத்த்ஷ டல் தத்ரண்டுகள் ஆய்ற்வகணத் ணறவரட அநக்கட்டஷபஷ 

றடறடடன், அந் ஆய்றன் ஷக் கடத்ரக ன்டஷட ஆய்ஶடு அஷற்குக் 

கரரக றபங்கும் வென்ஷண றஷனப் ஶதரர் டரக்டர் இர. அடபப்தர அர்கடக்கு 

ணட ன்நறடரறத்ரகுக.  அர்கள் இத்ஷக ஆய்வு ெறநப்டௌந ஷடவதடற்குப்  

டௌநத்டஷரக ட்டும் றல்னரல் 1969டல் வபறந்டள்ப ணட டைல்கபறன் கடத்டகஷப 

ஶடம் வெம்ஷப்தடுத்ற ஆங்கறனத்றடம் றறடம் தல்ஶடடைல்கஷப வபறறட்டு 

அகத்டஷரகவும் வெல்தட்டுடம் அடள்றநன் ண்ற ண்ற றக்கத்க்கட. 

இந் ஆய்றணரல் ன்ஷஷடப் ஶதரட கறநறத்ர, ள்டர, ஷெர அல்னட 

றரறடர ன்தஷ றர்றக்கப் ஶதரட கரனவள்பரகும். 

இஷ ரவுஶ இஷந்ட ெறநப்தஷடப் ஶதரகும் அந்க் கரனத்ஷ ன் அகக் கண்ரல் கண்டு 

கறடம் கரட்ெறஷத் ந்டள்ப இஷநடக்கு ன்நற கூநற அஷகறன்ஶநன். 

     ட. வய்ரகம். 
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வதரடபடக்கம்  

 ரழ்த்டஷ  

 தறப்டௌஷ  

 ன்நறடஷ  

 டன்டஷ  

 குடக்க றபக்கம் 

1. ஶரற்டரய்  

றரறட ெம்-றரறட டனக் கடத்றல் டம்டர்த்ற றதரடு-ஶள்ற றஷநஶற்நக் 

ஶகரட்தரடு-ற்வெய்ற டைல்கபறன் வரகுப்டௌ-வதர்கள்-ஶரப்தறக் கறநறத்ம்-இந்டக் 

கறநறத்ம்-ெலரறக் கறநறத்ம்-உரறஷப் ஶதரட்டி (இந்டக் கறநறத்ர்-ஶரப்தற ற இந்றக் 

கறநறத்ர்). 

2. றறடௗம்  

றறடௗம்-வதர்க்கரம்-ஆதறகரம் ற ஆெறர்ரம்-றரறடப் தண்தரடும் ஆதறகரறன் 

சுஶரறப் தண்தரடும்-ஶகரறல் றதரடு-கன்டக்குட்டி-தடௗடோடம்-தஷ ற்தரடும் டௌற 

ற்தரடும்-ட ெத் ஶரற்நம்-ட இண னரற்நறல் டத் றடஷநறன் ஶரற்நம்-ெட்ட 

டைல்கள்(Torah)-லர்க்க ரறெண டைல்கள் (Nabi”im)-றடவடத்டகள்-தஷ ற்தரட்டு டைல்கள்-

னரற்நறல் இஷநஷணப் டௌரறந்டவகரள்பல்-டப்தட்ட வரற-டௌற ற்தரட்டின் பர்ச்ெற-ட 

ெத்றன் வரடர்ச்ெறஶ கறநறத் ெம்-இஶசுறன் ரழ்க்ஷக வபறப்தடுத்ற உண்ஷகள்-

உறர்த்வடடக்கு டன்டம் தறன்டம்-ற்வெய்ற தறஷ-டௌற ற்தரட்டு டைல்கள்-டௌற 

ற்தரடு டப்தட்ட வரற-றறடௗத்றன் அடிப்தஷடக் கடத்டகள்-ரன்ஷநச் வெல்ர்-

ஶரரவும் றகடம். 

3. ணர் றத் றகத்றல் கறநறத்ம்  

னரற்நறல் றகத் வரடர்-தண்ஷடத் றழ் இனக்கறங்கபறல் ணர்-ணர் பரடு-

வெப்டௌப்தட்டடம் கல்வட்டுகடம்-ெலரறடம் ஶரரவும்-ெலரறக் கறநறத் டௌ.  

4. றடக்குநள்  

றடக்குநள் எட ெடைனர?-ஈண்டு அநம்ட்ண்டரர்-தரறம்-வய்டர்டௗல் கடவுள் 

இனக்கம்-ரன்-இல்டௌஷட டர்.  
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5. ஷெ ெறத்ரந் ெரத்றங்கள்   

டற்கடவுபர் டர்-அடஷகச் ெங்கள்-ஈப்டௌநங்கரட்டில் இஷநணறன் றடடணம்-ஆரறர் 

ஆறக்கம்-ன்டஷநரபர்-றர் ரழ்த்ப்தட்டஷ-றற டர்-ெறத்ர்கள்-தறரர்கள்-

தறர ஆரபர்கள்-தறர றர்தரபர்கள்-த்ட வநறக் கரனம்.  

6. எப்தரய்வு -1  

1. டௌனரல் டத்ல்-இண்டரம் றஷன-டன்நரம் றஷன-ரன்கரம் றஷன-ந்ரம் றஷன-ஆநரம் 

றஷன-ெறன றபக்கங்கள்-அடித்டப் டௌெற-ரம் றஷன-றடக்குநள்-ஷெம் - 2. தறநறச் சுற்ெறக் 

ஶகரட்தரடு-1. டஷ-2. எடஷ-3. டதறநப்டௌ-4. தறநப்தடக்கல்-5. தறநறப் வதடங்கடல் - 

இடள்ஶெர் இடறஷண. 

   எப்தரய்வு - 2  

1. உனகப் தஷடப்டௌ- 2. வீழ்ச்ெற-3. குடரல்-4. த்றணறல் உர்த்ல்-5. லட்டௌ-6. றடக்கூட்டம்-

7. டக்ற  

7. றஷநவுஷ  

 றறடௗ டைல்கள் 

 டௌற ற்தரடு  

 ெலர்றடத்த் றடச்ெஷதறல் றறடௗம் 

 தன்ணறட றடடஷநகள்  

 ஷெ ெறத்ரந் ெரத்றங்கள்  

 தன்தட்ட டைல்கள்  

 டஷடைற் தட்டில்  

 கட்டுஷகள்  

 ெறநப்டௌப் வதர் அகரற  
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டன்டஷ  

அநறஞர்கபறஷடஶ, “கடவுள் இல்ஷன” ன்ந கடத்டஷட வதடக்கள், கரனங்கரனரக ணற 

ெடரத்றல் ஶரன்நறத் ங்கள் கடத்டகஷபப் தல்ஶடடஷநகபறல் டௗடடத்ற வபறறட்டு 

ந்டள்ப ஶதரறடம், “கடவுள் உண்டு” ன்டம் உர்வு இடஷ அறக்கப்தட றனர 

என்நரக ணற ெடரத்றல் றபங்கறக்வகரண்டிடக்கறநட.  இந் உர்றன் ஶரற்நத்றற்கு எட 

கண்டஶர எட ரஶடர ஏர் இணஶர ட்டும் உரறஷ தரரட்டிக் வகரள்ப இனரட.  உனகம் 

டடறடம் ரடம் தல்ஶடஇண க்கபறன் உள்பங்கபறடம் இவ்வுர்வு லக்கந றஷனத்ட 

றன்டடகறன்நட ணனரம். 

இந் உர்வு குநறப்தறட்ட ெறன கூட்டத்ரரறஷடஶ அர்கள் அஷடந் தட்டநறறன் கரரக, 

ெரக உடவடுத்டள்பட.  இனக்கறங்கள் டன்டம் இனக்கம் தறன்டம் 

வெல்ஷப்ஶதரன்ட, இண னரற்டடன் இஷந் ெ னரடடன்டம், ெத் த்டக் 

வகரள்ஷக தறன்டரக வபறப்தடுகறன்நண ணனரம்.  உனகறல் ஶரன்நற ந்ச் ெ த்டக் 

வகரள்ஷகக்கும், ரம் னரற்டப் தறன்டௌனத்ஷ அநற இடம்.  

உனக க்கள் ரடக்கும் வதரடரண இஷநடர்வு, குநறப்தறட்ட இண னரற்நறல் ெரக 

உடரகும்வதரடட அவ்றணத்றன் வரற, தண்தரடு, னரட இஷகபறன் அடிப்தஷடறல், 

வதடகற பர்கறன்ந கரத்ரல் ற்ந இணம், வரற, தண்தரடு, னரட டடௗஷகபறல் 

இடந்ட அட ஶடதட்டரக டகறன்நட.  

உனகப் வதடஞ் ெங்கடக்கறஷடஶடள்ப வகரள்ஷக ஶற்டஷகள், இக்கரங்கபரஶனஶ 

றஷனவதடகறன்நண ணனரம்.  எட ரட்டில் ஶரன்நற ெக்வகரள்ஷக தறநறவரட ரட்டில் 

தவுங்கரல், தவும் ரட்டில் உள்ப வரற, தண்தரடு ஶதரன்நற்ஷந ற்டக்வகரண்டு தற 

ஶதரறடம் ெக் வகரள்ஷகக்குக் கரரண ெ னரட, அட ஶரன்டற்கு 

அடிப்தஷடரக றபங்குகறன்ந இண னரற்நறடௗடந்ட தறரறந்ட, ணறத்ட றற்க இனரரகறன்நட. 

இந் ஶரக்கறல் றறடௗம், றடக்குநள், ஷெெறத்ரந்ம் இம்டன்ஷநடம் எப்தறட்டு 

ஆடம்வதரடட இஷகடக்கறஷடஶ வரற, தண்தரடு, இற்நரல் ஶற்டஷகள் 

கரப்தடிடம் அடிப்தஷடச் ெக் வகரள்ஷகபறல் எற்டஷகள் கரப்தடுகறன்நண.  

இந் எற்டஷக்குக் கரங்கபரண, ெ னரடம் இண னரடம் டன்ட அநறந்ட வகரள்ப 

ஶண்டி றஷனறல் இடக்கறன்நண.  
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இந்றச் ெக் வகரள்ஷககபறல், ஷெெறத்ரந்ம் ணறத்ன்ஷடடன் வீடவகரண்டு 

றபங்குகறநட ணனரம்.  

ஷெெறத்ரந்ரகற தறணரன்கு த்ட ெரத்றங்கள் ஶரன்டற்கு அடிப்தஷடரக 

றபங்கும் ஷெ ெக் வகரள்ஷககஷப வபறப்தடுத்டரகப் தன்ணறடறடடஷந உள்பட. 

தன்ணறட றடடஷந ஶரன்டற்குக் கரரக றபங்கறட, றகத்றல் டந் தக்ற 

இக்கரகும். 

தக்ற இக்கம் டற்கு உந்டெக்றரக இடந்ட ட ன்டம் றணரறற்குத் வபறரண 

றஷட இடஷ கர இனரல் இடந்ட.   

அவ்ரஶந ல்னரச் ெங்கபரடம் உரறஷ தரரட்டப்தடும் றடக்குநபறன் அடிப்தஷடத் 

த்டக் கடத்டகள் ஶரன்டற்குப் தறன்டௌனரக இடந் ெ னரட, இண னரட 

ன்ணவன்தஷ அநறந்டவகரள்றடம் தனறச் ெறக்கல்கள் இடந்ட ந்டள்பண. 

வதரடரக இந்ற ரகரறகம் ஆரறம். றரறடம் ண இண்டரகப் தகுக்கப்தட்டு 

ஶரக்கப்தடுகறநட.  இண்டும் என்டக்வகரன்டவகரடுத்டம் வகரண்டும் பர்ந்டள்பண.  

இணரல் றரறட ரகரறகத்ஷடம் ஆடம் ஆய்ரபர்கள், றரறட ரகரறகத்றல் ந்ட கனந் 

டௌற கடத்டகஷப, ஆரறக் கடத்டகள் ணவும், ஆரற ரகரறகத்றல் கனந்டள்ப டௌற 

கடத்டகஷபத் றரறடக்கடத்டகள் ணவும் இடஷ டடிவுவெய்ட ந்டள்பணர்.  

ஶஶன கண்ட டடிவு ெக் கடத்டகபறல் வபறப்தடுத்ப்தட்டுள்பட.  றகத்றல் டந்ட 

தற ஷெஷச் ெங்கள் டற்குக் கரரண தக்ற இக்கத்ஷத் ஶரற்டறத் 

டனக் கட ட ன்தஷக் கரடறல் அநறஞர்கபறஷடஶ ெறக்கல்கள் இடஷ 

இடந்டந்டள்பண.  

றகத்றல் டந் தக்ற இக்கத்றன் டனக் கடறற்கு ஆரற ஷலகத்றல் இஷப்டௌக் கர 

டன்ந டற்ெற, அறகரக ஷடவதற்ட ந்டள்பட. இன் தணரகச் ஷெ ஷச் 

ெங்கள் ஆரற ஷலகத்றன் கறஷபகள் ன்டம் ண்ம் அநறஞர்கபறஷடஶ தனரக 

உள்பட ணனரம்.  

ஆணரல், ஆரற இண னரற்ஷநடம் ஆரற ஶங்கஷபடம் ஆரற ெங்கஷபடம் ஆரய்ந் 

வதடக்கள், ஷெ ஷச் ெங்கள் ஆரற ெத்றடௗடந்ட பர்ந் பற பர்ச்ெறகள் 

அல்ன ணவும் அஷ றரறட டனக் கூடகள் ணவும் கடத்டத் வரறறத்டள்பணர். 
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றரறட இண னரற்ஷநடம் றரறட ெ னரற்ஷநடம் ஆழ்ந்ட ஆரடம்ஶதரட, 

இச்ெங்கள் றரறட இண னரற்நறல் ட்டுஶ டந்ட தற ெங்கள் ணக் 

வகரள்டற்கு இடறல்ஷன. 

ஷெ ஷ ெங்கபறன் டச்ெறக்கு டற்தட்ட ெங்க கரனத்றல், டக்கறடௗடந்ட ஆரற 

ரகரறகடம் ஶற்கறடௗடந்ட ண ரகரறகடம் றகத்றல் தறடள்பஷஷத் வபறரக அநற 

இடகறன்நட.  இடஷ றக ெ னரற்ஷந ஆரய்ந் அநறஞர் வதடக்கபறஷடஶ, 

றகத்றல் கரப்தட்ட டௌற கடத்டகஷப, ஆரற ரகரறகத்ஶரடு ட்டும் எப்தறட்டு ஆடம் 

ஶதரக்கு பர்ந்டள்பஶன்நற, ண ரகரறகத்ஶரடு எப்தறட்டு ஆரடம் ஶதரக்கு பறல்ஷன. 

ணர்கபரகற கறஶக்கர், உஶரர், டர், ெலரறர் இர்கஶபரடு றகத்றற்குச் ெங்க கரனத்றல் 

இடந் வடங்கற றக உநவு, அண்ஷக் கரனம் ஷ டடஷரக வபறப்தடரஷஶ 

இற்குக் கரம் ணனரம். 

இப்வதரடட கறஷடத்டள்ப டௌற னரற்ட அநறறன் அடிப்தஷடறல் ெங்க கரனம், அற்குப் 

தறற்தட்ட ெ கரனம் இஷகஷப ரம் ஆரடம்ஶதரட, ஷெ ஷ ெங்கஷப 

உடரக்கற தக்ற இக்கத்றன் டனக்கடஷ, ஆரற ெ னரற்ஶநரடு ட்டும் 

எப்தறடுடடன் றடத்றறடரட, ண ெ னரற்டடடம் எப்தறட்டுக் கரடட 

இன்நறஷரரகறன்நட. 

இந் ஆய்வு அத்ஷக எப்தறட்டுக் கரடம் ஆய்றன், எட வரடக்கரகஶ அஷந்டள்பட 

ணனரம். 

றறடௗம், றடக்குநள், ஷெெறத்ரந்ம் ஆகற டன்டம் றகப் தந்டதட்ட கடவனண 

றபங்குணரகும்.   இம்டன்ஷநடம் டட அபறல் எப்தறட்டுக்கர ணக்கறடக்கும் அநறவும் 

ரழ்ரடம் ஶதரர.  டப்வதடம்  ஷங்கபரக றபங்கும் இம்டன்ஷநடம் இஷத்ட றற்கும் 

இஷஷ ட்டுஶ இங்குக் கர டன்டள்ஶபன்.  டங்கரன ஆய்வுகஶப இஷறட 

றபக்கரண ஆழ்ந் தந் உண்ஷகஷப வபறப்தடுத்டம் ன்ட ம்டௌகறன்ஶநன். 

இஶசு வதடரணறன் தன்ணறட ரர்கபறல் எடரண ஶரர, ணர்கபறல் எடரக, 

இஶசுவதடரணறன் ற்வெய்றஷச் ெங்ககரனத் றகத்றல் தப்தறஷடம், அன் 

அடிப்தஷடறல் டந் டௌற ெக் கடத்டகபறன் டச்ெறடம் கற.தற. 16-ஆம் டைற்நரண்டுக்குப் 

தறன்ணர் றகத்றற்கரக ந் ஶரப்தறர்கபரல் தப்தப்தட்ட ஶரப்தற றக் 

கறநறத்த்றற்கு ஆரக ந் வீரடணறர், ஜற.ட. ஶதரப் ஶதரன்நர்கபரல் உய்த்டர்ந் 

ன்ஷடம் வரடர்ச்ெறடம் டல் இடௗல் ஶரக்கப்தடுகறன்நண. 
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றரறடப் தண்தரட்ஶடரடு வரடர்டௌஷட “ஊர்” ன்டறடத்றடௗடந்ட டௌநப்தட்ட ஆதறகரம் 

ன்தடஷட தம்தஷறல், டந் ட இண னரற்நறல் ஶரன்நற ட ெத்றன் னரட, 

ட ெத் றடஷநரகற தஷ ற்தரட்டில் ஶதெப்தடுகறன்ந ன்ஷடம், அடிஷத் 

ஷபறடௗடந்ட ங்கஷப லட்கும் இஷநென் ஶரன்டற்கரக அர்கள் வகரண்டிடந் 

றர்தரர்ப்டௌம், டரகத் ஶரன்நற இஶசு கறநறத்டறல் றஷநஶநற, அணரல் ற்தட்ட உனக 

க்கடக்கரண ற்வெய்ற, உனகம் டடடம் தத் வரடங்கறடம் இண்டரம் இனரகற 

றறடௗத்றல் ஆப்தடுகறன்நண. 

கறஶக்க வரறஷ ஆட்ெறவரறரகக் வகரண்ட உஶரர்கபறன் ஆட்ெறறன்கலழ் ரழ்ந் 

டரகற இஶசுறல் வபறப்தட்ட ற்வெய்ற, ெங்க இனக்கறத்றல் கறஶக்க ஶர டஷக் 

குநறக்கும் ணர் ன்ந க்கபறன் றரகத் றகத்றல் தறஷ ணர் ற றகத்றல் 

கறநறஸ்ம் ன்டம் ஷனப்தறல் தரர்க்கப்தடுகறன்நட. 

இற்ஷக வநறக் கரனரகற ெங்க கரனத்றல் ரழ்ந் றழ் க்கடக்குச் ெ உர்ஷடட்டி, 

ெவநறக் கரனத்ஷத் றகத்றல் ஶரற்டறத் வதடஷ, ெம் கனந் அநவநற டைனரகற 

றடக்குநடக்கு உண்டு.  இட, “றடக்குநள்” ன்டம் ஷனப்தறன்கலழ் ஆப்தடுகறன்நட.  

இல்டௌஷட டரகற கடவுள், ரன், லத்ரஷக் கூடம் றடக்குநபரல் உந்ப்தட்ட தக்ற 

இக்கத்றன் கணறகபரக றபங்கும் ஷெ ஷ ெங்கடம், ஷெம் உடரகற தன்ணறட 

றடடஷந ஶரன்நறத் வரகுக்கப்தட்ட ஶதரக்குகடம் அற்நறன் அடிப்தஷடறல் ெறத்ரந் 

ெரத்றங்கள் தறணரன்கு ஶரன்நறஷடம், ஶற்டக் வகரள்ஷகறணரல் தன்ணறட றடடஷநடம் 

ெறத்ரந் ெரத்றங்கடம் ஊடுடப்தட்டுள்பஷடம் ஷெத்ஷ உடரக்கறர்கள் 

ஶற்டக்கபரல் கலரக ஶரக்கப்தட்ட ன்ஷடம் ஷெ ெறத்ரந் ெரத்றம் ன்டம் 

ஷனப்தறன்கலழ் ஆரப்தடுகறன்நண. 

றறடௗம், றடக்குநள், ஷெ ெறத்ரந்ம் இஷ டன்நற்கும் வரடர்டௌஷட டௌனரல் டத்ல், 

தறநற சுற்ெறக் ஶகரட்தரடு ஆகற இண்டும் “எப்தரய்வு-1” ன்டம் தகுறறல் எப்டௌ 

ஶரக்கப்தடுகறன்நண. 

உனகப் தஷடப்டௌ, வீழ்ச்ெற, குடரல், த்றணறல் உர்த்ல், லட்டௌ, றடக்கூட்டம், டக்ற 

ஶதரன்ந ெ அடிப்தஷட உண்ஷகள் டன்டடடம் எப்தறட்டுப் தரர்க்கப்தடுகறன்நண. 
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இவ்ரய்றன் றஷபரகப் டௌனப்தடுத்ப்தட்டுள்ப டௌற வெய்றகள்: 

1. றரறடப் தண்டௌடன் கூடி ஆதறகரறன் ற ந் ஶகரறல் றதரட்டுச் ெங்கபரக 

பர்ச்ெறஷடந் ட கறநறத் ெங்கபறன் அடிப்தஷடறல் றகத்றல் டந் 

இக்கஶ தக்ற இக்கரகும். 

2. தக்ற இக்கத்றன் தணரகத் ஶரன்நற றழ்ச் ெங்கபரகற ஷெடம் ஷடம், 

ஆரற ஷலகத்றடௗடந்ட டந் ெங்கள் அல்ன. 

3. ஷெ த்டங்கபரகற அத்ஷடம் ஷெெறத்ரந்டம் ஷத் த்டங்கபரகற 

றெறட்டரத்ஷடம் டஷடம் றரறட க்கபறஷடஶ ஶரன்நறஷ.  அஷ ஆரற 

ஷலக ெங்கபறடௗடந்ட உடரணஷ அல்ன. 

4. ஆறக் கறநறத்த்றன் அடிப்தஷடறவனடந் றரறடச் ெரன்ஶநரர்கபரகற ஷெெறத்ரந் 

டைனரெறரறர்கடம் ெறத்ர்கடம் ஆரற ஷலகத்ஷ றர்த்ஷரல் 

இறவுதடுத்ப்தட்டுள்பணர். 

5. ெங்க இனக்கறங்கபறல் கரப்தடும் ணர்கபறன் ற ந்ர்கஶப இன்டம் 

ம்றஷடஶ உள்ப ெலரறக் கறநறத்ர்கள்.  இஷடக்கரனத்றல் இர்கடக்குத் ணற ரடு 

இடந்ட. ன்ணரட்ெற உரறஷடடன் றபங்கறணரர்கள். 

6. கறநறத்ம் கற.தற. 16-ஆம் டைற்நரண்டிற்குப் தறன்ணர் றகத்றல் தற ென்ட. 

இந்றரறல் தறற்கரன ஶரப்தற றக் கறநறத்ம், இந்ற க்கபறஷடஶ வெல்ரக்குப் 

வதநறனரஷக்கு, இந்றரறல் தறறடந் ஆற கறநறத்த்ஷ அட அநறரடம் 

டௌரறரடம் உரடம் டௌநக்கறத்ஷஶ கரரகும். 

7. றடக்குநபறல் டௌறரய் இடந்டந் தரற அஷப்டௌ டஷநடம் ந்றத்ரன், ரன், 

லத்ரர், இல்டௌஷட டர் ஶதரன்ந வெரற்வநரடர்கடம் டௌறர் லங்கறத் வபறவு 

வதற்டள்பண. 

8. ஶரர றகத்றற்கு ந்ட ஆற்நறடள்ப ெறநப்டௌத் வரண்டுகள், னரற்ட றபக்கத்டடன் 

டௌனப்தடுத்ப்தட்டுள்பண. 

9. றனரப்ட்ரறடள்ப ஶரர டௌஷக்கப்தட்ட இடம், றகத்றடள்ப ஆற 

கறநறத்ர்கடக்கும் தறற்கரனக் கறநறத்ர்கடக்கும் இஷடஶடள்ப வரடர்ஷத 

இஷக்கும் தரனரக றபங்கறக்வகரண்டிடக்கறநட. 
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குடக்க றபக்கம் 

அக.  - அகரடொட 

அப்.  - அப்ஶதரஸ்னர் தற 

1 அெர் - 1 அெர்கள்  

2 அெர் - 2 அெர்கள்  

அட.  - அடபப்தர் 

ஆற.  - ஆற ஆகம்  

உத,  - உத ஆகம்  

ண்.  - ண்ரகம் 

ஶ.  - ஶறர  

ஸ்ர்  - ஸ்ர் ஆகம் 

ெர.  - ெரர  

ெங்.  - ெங்கத்றடவுஷ ஆகம்  

1 ெரட.  - 1 ெரடஶல் ஆகம் 

2 ெரட.  - 2 ெரடஶல் ஆகம்  

1 றண.  - 1 றணர்த்ரணம் (ரபரகம்) 

1 ரபர. - 1 ரபரகம் (1 றணர்த்ரணம்) 

2 ரபர. - 2 ரபரகம் (2 றணர்த்ரணம்)  

றர.  - றரரறதறகள்  

வஶக.  - வஶகறர  

த.  - தக்கம்  



இண்டரம் தறப்டௌ : வெப்டம்தர் 1997 

றறடௗம் றடக்குநள் ஷெ ெறத்ரந்ம் – ஏர் எப்தரய்வு 

தக்.  - தக்கங்கள் 

டௌன.  - டௌனம்தல் ஆகம்  

டௌந.  - டௌநரடொட  

வதட.  - வதடம்தரரற்டப்தஷட  

த்.  - டௌணற த்ஶட  

ரத்.  - ரத்றரகம்  

ஶரசு.  - ஶரசுர  

டக்.  - டௌணற டக்கரஸ் 

ற்.  - ற்நறஷண  

( )  - இக்குநறடௐட்டுக்குள் உள்ப ண்கள் 

   றடக்குநபறன் ண்கஷபக் குநறக்கும்,  

கடௗ.  - கடௗத்வரஷக 

1. ஶரற்டரய் 

ஆெறரக் கண்டத்றன் ஶல்ஶகரடிப் தகுறரகற தரனத்லணத்றல் ஶரன்நற கறநறத் ெத் 

றடஷநரக றபங்கும் றறடௗத்ஷடம், ஆெறரக் கண்டத்றன் வன்ஶகரடிப் தகுறஷச் 

ெரர்ந் றகத்றல் டந் றடக்குநஷபடம், றர் ெரகக் கடப்தடும் ஷெ ெத்றன் 

த்ட டைல்கபரகற ெறத்ரந் ெரத்றங்கள் தறணரன்ஷகடம் எப்தறட்டுப் டௌற உண்ஷகஷபக் 

கரடட இவ்ரய்றன் ஶரக்கம். 

கறநறத் ெம் ஶரன்டற்குக் கரரண இஶசு கறநறத்டறன் உறர்த்வடடக்குப் 

தறன்ணர், அடஷட ரர்கடக்கு அர் வகரடுத் கட்டஷபரகற “உனவகங்கும் ஶதரய்ப் 

தஷடப்தறற்வகல்னரம் ற்வெய்றஷ அநறறடங்கள்” (ரற்கு 16:15) ன்ந றடரக்கறன்தடி, 

அடஷட ரர்கள் உனவகங்கும் தற, அடஷட ற்வெய்றஷ அநறறத்ரக 

ம்தப்தடுகறநட. 
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இஶசு கறநறத்டறன் தன்ணறட ரர்கபறல் எடரண ஶரர ன்தர், கற.தற. 52 டல் கற.தற. 

72 ஷ றகத்றல் ற்வெய்றப் தறரற்நற, றனரப்ட்ரறல் வகரஷனடண்டரர் ன்தட, 

ஶரப்தறர்கள் டஷகக்கு டன்ணர் இந்றரறல் றறரக ரழ்ந்ட ந் ெரணறர் 

ணப்தட்ட ெலரறக் கறநறத்ர்கபறன் ம்தறக்ஷக. 

“ஶரப்தற ரடுகடக்குக் கறநறத்ம் வென்ட தவுற்கு டன்ணஶ, ஶரர இந்றரறற்கு 

ந்ட கறநறத்த்ஷப் தப்தறணரர் ன்தடம், ஶரப்தற ரடுகஷபறட இந்றர லண்ட 

கறநறத் னரற்ஷநடம், உர்ந் கறநறத்ப் தரம்தரறத்ஷடம் வகரண்டரக அஷந்றடப்தட 

இந்றர்கடக்குப் வதடஷ த்க்கட ன்தடம் இரஶெந்ற தறெரத்றன் கடத்ட.” 1 

“ஶதடடவும் தவுடம் ஶற்கத்ற ரடுகபறல் றஷனரட்டி கறநறத்ம் ணறத்ன்ஷ ரய்ந்ட 

ன்தடம், கறநறத்த்றன் வரடக்கக் கரன டஶன இந்றரறன் ஶற்குக் கஷறல் தற 

கறநறத்ம், இந்றர்கபரல் ெறநந் டஷநறல் டத்ப்தட்டு உள்பட ன்தடம், இந்ற அெர்கள் 

கறநறத்க் ஶகரறல்கஷபக் கட்டிக் வகரடுத்றடக்கறன்நரர்கள் ன்தடம் இரரகறடஷ்ணறன் 

கடத்ட.”2 

“இங்கறனரந்றடம் ஶரப்தரறடம் ன் உஶரறடங்கூடக் கறநறத்ம் ஶடன்டற்கு டன்ணர் 

இந்றரறல் கறநறத்ம் தறடள்பட ணவும், இந்ற க்கள் வதடபறல் அஷ ற்நணர் 

ணவும் ஜயர்னரல் ஶட கூநறடள்பரர்.”3 

றடக்குநஷப டற றடள்டர், ஶரர இநந் றனரப்ட்ரறல் ரழ்ந்ட ஷநந்ர் ன்டம் 

வெய்றடம், ஷெ ெறத்ரந் ெரத்றங்கஷப டற வதரறஶரர்கள் றனரப்ட்ஷத் ன்ணகத்ஶ 

வகரண்ட ஶெர ரட்டில் ரழ்ந்ர்கள் ன்ந வெய்றடம் றறரக றனற டகறன்நண. 

கறநறத் ெம் ஶரன்நக் கரரண இஶசுவுக்குக் “கறநறத்ட” ன்டம் கறஶக்கப் வதர் 

ற்தட்டுப் தவுற்கும் இஶசுறன் அடிர்கடக்கு “கறநறத்ர்கள்” ன்டம் கறஶக்கப் வதர் 

உடரற்கும், றறடௗத்றன் கறநறத்ப் தகுறரகற டௌற ற்தரடு டப்தடுற்கும் 

டன்ணஶ, ஶரர றகத்றற்கு ந்ட ற்வெய்றப் தறரற்நறடள்பரர் ணத் வரறகறநட. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. “Christianity has flourished in India from the beginning of the Christian era.  The Syrian Christians of Malabar believe that their 

form of Christianity is Apostolic derived directly from the Apostle Thomas.  They contend that their version of the Christian faith 

is distinctive and independent of the forms established by St. Peter and St. Paul in the West.  What is obvious is that there have 

been Christians in the West Coast of India from very early times.  They were treated with great respect by the Hindus, whose 

princes built for them Churches.  

 -- Dr. S. Radha Krishnan in “East and West in Religion”; 1958, Quoted by : S.G. Pothan - “The Syrian Christians of Kerala”, Asia 

Publishing House, Madras, p. 3.  
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3. “You may be surprised to learn that Christianity came to India long before it went to England or Western Europe, and when even 

in Rome it was a despised and prescribed sect-within hundred years or so cf the death of Jesus, Christian Missionaries came to 

South India by sea.  They were received courteously and permitted to preach their new faith.  They converted a large number of 

people, and their descendants have lived there, with varying fortunes, to this day.  Most of them belong to Old Christian sects 

which have ceased to exist in Europe.”  

 -- Jawaharlal Nehru in “Glimpses of World History” - 1934, Quoted by Pothan, “The Syrian Christians of Kerala”, Asia Publishing 

House, Madras, 1963, p. 3. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

றடக்குநள் கற.தற. 2ஆம் டைற்நரண்டில் ஶரன்நற டைல் ன்டம் கடத்ட 

ற்டக்வகரள்பப்தடுரறன், றடக்குநடம் றறல் ஶரன்நற ஷெ ஷ ெ 

இனக்கறங்கடம், ஷெ ெறத்ரந் ெரத்றங்கடம் ஶரன்டற்கு டன்ணர், இஶசு வதடரணறன் 

ற்வெய்றஷத் றகம் அநறடம் ரய்ப்ஷதப் வதற்நறடந்ட ணனரம்.  

ஶரப்தறர் டஷகக்குப் தறன்ணஶ இந்றப் வதடரட்டின் எட தகுறரகத் றகம் 

இஷக்கப்தட்டட. ஶரப்தறடக்கு டன்ணர் றகத்ஷ இந்றரவுடன் இஷத்ட ஆண்ட 

அெர் டறனர்.  

றகம் இந்றரஶரடு இஷக்கப்தடுற்கு டன்ணடம், றழ் க்கள் இந்றர்கள் ண 

அநறப்தடுற்கு டன்ணடம், றகச் ெங்கள் இந்றச் ெங்கள் ன்டம் வதரடபறல் இந்ட 

ெத்ஶரடு இஷந்ஷ ண ண்ப்தடுற்கு டன்ணடம் றகத்றல் டந்ட 

வெல்ரக்குப் வதற்நஷ றடக்குநடம் ஷெ இனக்கறங்கடரகும்.  

ஆகஶ, இன்ட ரம் தன்தடுத்டம் “கறநறத் ெம்”, “இந்ட ெம்” ன்டம் வதர்கள் 

ஶரப்தறர் டஷகக்கு டற்தட்ட றகம் அநறரஷ.  

ஶரரரல் றகத்றல் அநறறக்கப்தட்ட ெடம், அன் வெல்ரக்கரல் றகத்றல் டந் 

தறற்கரன ெங்கடம் “கறநறத்ம்” ன்டம் வதஷஶர, “இந்ட” ன்டம் வதஷஶர 

அநறரஷ.  

ெங்க இனக்கறங்கபறல் ெறன், ஷெம், றஷ்ட, ஷம் டடௗ வதர்கள் 

கரப்தடறல்ஷன. தறற்கரனத் றழ் இனக்கறங்கபறஶனஶ இஷ ஶரற்நம் வதற்நண.  

இற்ஷக வநறக் கரனத்றல் ரழ்ந்ட வகரண்டிடந் றழ் க்கடக்குத் ஶரர, இஶசுறன் 

ற்வெய்றஷ அநறறத்டள்பரர்.  
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ஶரரறன் ற்வெய்றஷத் றகத்றல் இற்ஷக வநறக் கரனத்றற்குப் தறன்ணர் டந், 

அநவநறக் கரன இனக்கறங்கடம் ெ வநறக்கரன இனக்கறங்கடம் த்ட வநறக்கரன 

இனக்கறங்கடம் வபறப்தடுத்டகறன்நணர ன்தஷக் கர இவ்ரய்வு டல்கறநட.  

கற.தற. 16ஆம் டைற்நரண்டிற்குப் தறன்ணர், ரறகம் வெய்ட வதரடபலட்டுற்கரக இந்றரவுக்கு 

ந் ஶரப்தறர்கள், கறநறத்த்ஷப் தப்தற டஷநக்கும், கற.தற. டல் டைற்நரண்டில் 

இஶசுறன் கட்டஷபஷ ற்டத் ணற ஆபரய்த் றகத்றற்கு ந் ஶரர, இஶசுறன் 

ற்வெய்றஷப் தப்தற டஷநக்கும் றகுந் ஶடதரடு உண்டு.  

டௌற ற்தரட்டின் வதடம்தகுற டைல்கஷப டற தவுல், இஶசுறன் வெய்றஷப் 

தப்டௌற்குக் ஷகரண்ட டஷநஷஶ, ஶரரவும் றகத்றல் ஷகரண்டிடத்ல் ஶண்டும்.  

தவுல், டர்கடக்கு டப் தண்தரட்டின் அடிப்தஷடறடம், கறஶக்கர்கடக்குக் கறஶக்கப் 

தண்தரட்டின் அடிப்தஷடறடம், ற்நர்கடக்கு அடஷட தண்தரட்டின் அடிப்தஷடறடம் 

இஶசுறன் ற்வெய்றஷ அநறறத்ரர் ன்தட, “ல்னரர்க்கும் ல்னரம் ஆஶணன்”  

(1 வகரரற. 9 : 19-23) ன்தரல் றபங்குகறநட. இஷப் ஶதரன்ஶந, ஶரரவும் றகத்றடம் 

அஷச் சுற்நறடம் ரழ்ந் றரறட க்கடக்குத் றரறடப் தண்தரட்டின் அடிப்தஷடறல், ரம் 

எட றரறடணரக ரழ்ந்ட, இஶசுறன் ற்வெய்றஷப் தப்தறறடத்ல் ஶண்டும்.  

ஆரற ரகரறகம், றரறட ரகரறகம் ண இட தறரறவுகபரக இந்ற ரகரறகம் தறரறத்ட 

ஶரக்கப்தடுகறநட. கற.தற. டல் டைற்நரண்டில் றகத்றல் தற இஶசுறன் ற்வெய்ற, 

றரறட ரகரறக பர்ச்ெறக்கு ஏர் உந்ட ெக்றரக அஷந்றடத்ல் ஶண்டும்.  

கற.தற. 16ஆம் டைற்நரண்டிற்குப் தறன்ணர் தஷட, தம், அறகரம் இஷகபறன் டஷவகரண்டு 

ஶரப்தறர்கபரல் தப்தப்தட்ட கறநறத்ம், றரறடப் தண்தறற்கும் இந்றப் தண்தறற்கும் 

டற்நறடம் ரடதட்ட ஶரப்தறப் தண்தரடு உஷடரக உடரக்கப்தட்டட.  இணரல், 

இந்ற க்கபரல் அஃட ஏர் அந்ற ரட்டுச் ெரகக் கடப்தட்டு டகறநட.  

த்டப் ஶதரகர் ணப்தட்ட இரதர்ட் டி. ஶரதறடௗ. வீரடணறர் ணப்தட்ட 

கரன்ஸ்டரன்ஷடன் ஶஜரெப் வதஸ்கற ஶதரன்ஶநரர் இந்றப் தண்தரட்ஶடரடிஷந்ட, 

கறநறத்த்ஷப் தப்த டற்ெறவடுத் ஶதரறடம், ற்ந ஶரப்தறர்கபரல் அம்டற்ெறகள் 

ரவும் டநறடிக்கப்தட்டுறட்டண.  

றரறட ெம் 

றரறட க்கள் த்றறல், றரறடப் தண்தரட்டுடன் பர்ந் இஶசுறன் ற்வெய்றரகற 

ெம், டற்கரனத்றல் “றரறட ெம்” ணவும், ஶரப்தறர்கபரகற ஶல்ரட்டரர் 
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தண்தரட்டின் அடிப்தஷடறல் இந்றரறல் தற இஶசுறன் ற்வெய்றரகற ெம், 

தறற்கரனத்றல் “ஶரப்தறச் ெம்”,  “ஶல்ரட்டுச் ெம்” ணவும் ண்ப்தடும் றஷனறல் 

உள்பண.  

இன்ட “கறநறத் ெம்” ன்தட தறற்கரன ஶரப்தறப் தண்தரட்ஷடடஷட “ஶல்ரட்டுச் 

ெம்” ண ண்ப்தடுகறநட.  றகத்றல் றரறடப் தண்தரட்டின் அடிப்தஷடறல் 

ஶடன்நற “றரறட ெம்” ன்டம் ஶரக்கறல், டற்கரனக் கறநறத்த்ஷப் தரர்ப்தரர் டம் 

இனர் ன்ஶந கூநனரம்.  

றரறடர் ெம் ணறடம், றர் ெம் ணறடம் வதரடள் என்ஶந ணனரம். வணணறல், 

றரறட க்கபறல், ஶட தண்தரட்டுக் கனப்ஶதர வரறக் கனப்ஶதர இல்னரல் ர 

டடதர்கடள் றர் ஷனெறநந்ட றபங்குகறன்நணர்.  

றகம் லண்ட வடுங்கரனரகஶ அல் ரடுகடடன் றகத் வரடர்டௌ வகரண்டுள்பட. 

றகத்றற்கரகத் றகத்றற்கு ந் கறஶக்கர், உஶரர், டர், ெலரறர் ஶதரன்ஶநரர் றகப் 

வதட கங்கபறல் ங்கற ரழ்ந்ட ந்ணர். றழ் இனக்கறங்கபறல் அர்கள் “ணர்” ன்டம் 

வதரல் குநறக்கப்தடுகறன்நணர்.  

ெலரறரக் வரறஷத் ங்கள் றதரட்டு வரறரகக் வகரண்ட இஶசுறன் அடிர்கள், 

றறரகத் றகத்றல் ரழ்ந்ட ந்டள்பணர். அர்கள் ஶரப்தறர் டஷகக்குப் தறன்ணர், 

ெலரறக் கறநறத்ர்கள் ண அநறப்தடனரறணர். றழ் இனக்கறம் குநறப்தறடும் “ணர்” ன்டம் 

வதரறல் இர்கடம் அடங்குர்.  

றகத்றல் ரழ்ந்டந் றழ் க்கபறன் தண்தரடு, றதரட்டு டஷந, வரற 

டடௗணற்நறற்கும், றகத்றல் றறரக ரழ்ந்ட ந் ெலரறர்கபறன் தண்தரடு, றதரடு, 

வரற டடௗணற்நறற்கும், றகத்றற்குப் தறற்கரனத்றல் ந் ஶரப்தறர்கபறன் தண்தரடு, 

றதரடு, வரற டடௗணற்நறற்கும் றகுந் ஶடதரடுகள் உப. ணறடம், இம்டஷகப்தட்ட 

க்கபறன் ெக் வகரள்ஷகறல் அடிப்தஷடறல் இஷப்டௌகள் கரப்தடுகறன்நண.  

றர்கடம் ெலரறர்கடம் அடகடஶக ரழ்ந் ஶதரறடம் ெலரறர்கபறன் ஷனஷ இடம் 

தரெலகத்றல் இடந்ஷரல், ெக் வகரள்ஷககஷப அர்கள் வபறரட்டிடௗடந்ட 

வதநஶண்டிர்கள் ஆணரர்கள். ஆறடம், இங்குள்ப ற்ந க்கஶபரடு வடங்கற ரழ்ந்ட 

ந்ணர் ணனரம். 

றழ் க்கள், ஶரப்தறர் டஷகக்கு டன்ணர் இந்றர் ண ங்கப்தடரறடிடம், ஶரப்தறர் 

டஷகக்குப் தறன்ணர் இந்றரவுடன் றழ்ரடு இஷக்கப்தட்டு இந்றர்கள், இந்டக்கள் 

டனரண வதர்கஷபப் வதற்நணர்.  
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ஶரப்தறர்கடம் இசுனரறர்கடம் டற்கு டன்ணர் இந்றரறல் றறரக 

ரழ்ந்டந் ஆரற றரறட க்கள் தறன்தற்நற ெங்கள் ல்னரற்ஷநடம் வரத்ரகச் 

ஶெர்த்ட அஷகடக்கு எட டௌடப்வதஷப் தறன்ணர் ந்ர்கள் ற்தடுத்றணர். அடஶ “இந்ற 

க்கபறன் ெம்” ன்தன் சுடக்கரண “இந்ட ெம்” ன்தரகும்.  

“ெறந்ட றக்கஷறல் இடந்ர்கஷப யறந்டக்கள் ன்ட தரெலகர் அஷத்ணர். அர்கஷப 

இந்டக்கள் ன்ட கறஶக்கர்கள் கூநறணர்.  இந்டக்கள் ன்ந வதரறடௗடந்ஶ இந்றர ன்ந வதர் 

ற்தட்டட.  இந்ற ரட்டில் உள்ப ட்ர்வீக க்கள் ஶரப்தரக் கண்டத்ரரல் இந்டக்கள் ன்ட 

அஷக்கப்தட்டணர். இந்டக்கடக்குள் தன ங்கள் இடப்தஷ அநறர ஶஷன ரட்டிணர், 

இந்டக்கள் ல்னரடக்கும் எட ம் இடப்தரக ண்ற இந்டம் ன்ந வதஷத் 

ஶரற்டறத்ணர்.  

இந்டம் ன்டம் வதர் றறனரட டவரறறனரட உள்ப தண்ஷட டைல்கபறல் 

கரப்தடறல்ஷன. இக்கரனத்றல் டவரற ஶத்ஷப் தறரரகக் வகரண்ட ஷறகர்கள், 

ங்கள் ஶ இந்டம் ன்ட ஶதசுதரய், அம்ஶ இந்ற ரட்டிடள்ப ல்னர 

க்கடக்கும் உரற ம் ன்ட றஷனரட்ட டன் ந்டள்பரர்கள்.  ஆங்கறன ம், ெப்தரணற 

ம், அவரறக்க ம் ன்ட ங்கள் இடக்குரறன், இந்டம் ன்ட எட டம் 

உண்டரகனரம்.  அஷ இனரல் ஶதரன, இந்டம் ன்ட எட டம் இல்ஷன.  ஶத்ஷடம் 

ஸ்றடறஷடம் தறரரகக் வகரண்ட ஶ இந்டம் ன்நரல், அட இந்றரறடள்ப தன 

ங்கபறல் எட ரகுஶன்நற, அட இந்றர் ல்னரர்க்கும் உரற வதரட ரகரட”4 

ன்தரர் கர. சுப்தறற தறள்ஷப. 

ஷறகம், ெம், வதௌத்ம், ஷெம், ஷம் ஶதரன்ந தல்ஶட இந்றச் ெங்கபறன் 

வகரள்ஷககள் என்டக் வகரன்ட டண்தட்டஷர றடப்தறடம், இஷவல்னரற்டக்கும் 

வரத்ரகக் வகரடுக்கப்தட்ட வதரடப்வதஶ “இந்ட ெம்” ன்தட ஆகும். 

கற.தற. டல் டைற்நரண்டு டஶன, றகத்றல் இஶசுறன் ற்வெய்ற அநறறக்கப்தட்டு 

ந்டள்பட ன்தடம், றழ் அல்னட றரறடப் தண்தரட்டில் அந்ற்வெய்றறன் தணரக 

உடரண றரறட ெம், ஶரப்தறர் - இசுனரறர் டஷகக்கு டற்தட்ட ெரஷகரல், 

அஷணப் தறன்ணர் ந்ர்கள் இந்ட ெத் வரகுப்தறடள் அடக்கறடள்பணர் ன்தடம் 

றஷணறல் வகரள்பத்க்க குநறப்டௌகள் ஆகும்.  

ஆகஶ, றக - றரறடப் தண்தரட்டில் டந், ஶரப்தறர் டஷகக்கு டற்தட்ட இஶசுறன் 

ற்வெய்ற (றரறட ெம்), இன்ட “இந்ட ெம்” ன்ட வெரல்னப்தடுகறன்ந வரகுப்தறடள் 

அடக்கப்தட்டுள்பட ன்தறல் றல்ஷன. 
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இந்ட ெக் வகரள்ஷககஷப ஆரய்ந் அநறஞர்கள் வபறறட்டுள்ப கலழ்க்கரடம் கடத்டகள், 

ண்றப் தரர்க்கத்க்கண.  

“இந்டக் கடத்டகள் ன்தஷ, ஆரற ரகரறகம் அல்னட ஶ ரகரறகத்றடௗடந்ட பர்ந் 

பற பர்ச்ெறகள் அல்ன ன்தஷ உடறரகக் கூந இடம்.  ஆரறச் ெரர்டௌ அற்ந, அல்னட 

ஶச் ெரர்டௌ இல்னர டனக் கடத்டகள் இவ்பர்ச்ெறக்குத் டஷ டௌரறந்ற்ஷநத் றரறடக் 

கடத்டகள் ண றரறக்கப்தடும். இந்டக் கடத்டகடக் குள்டம், ஶச் 

ெரர்தறல்னரஷகடக்குள்டம் றக டக்கறரணஷ றரறட டனக் கடத்டகஶப”5 

“ஶத்றன் டன தரடங்கபறடௗடந்ட றரறந்ஷ ன்ட கரட்டுற்கு, ஶத்றல் அநறகுநற 

கரரஷகஷப, இந்றக் கடத்டகபறடௗடந்ட ரம் குநறப்தறட்டுப் தறரறக்கனரம். அவ்ரட 

தறரறத்ற்ஷநத் றரறடச் ெரர்டௌஷடண ண றரறந் வதரடபறல் கடனரம்.”6 

“ஶ டைல்கடக்கு ரடதட்ட டௌட டைல்கள் இந்டத்றல் டந்ண.  இஷ ஶகரறல் 

றதரட்ஷட உஷட ஆகங்கள் ஆகும்.”7 

“கற.தற. 5ஆம் டைற்நரண்டுக்கும் 7ஆம் டைற்நரண்டுக்கும் இஷடறல் ஆகங்கள் 

ஶரன்நறறடக்கனரம் ன்தர் இக்கரன ஆரய்ச்ெறரபர்.”8 

“நக்குஷந ஷெ ெத்றன் ல்னரத் வய்ங்கடம் ஶத் வய்ங்கள் அல்ன. றரறடத் 

வய்ங்கள் ண எப்டௌக் வகரள்பப்தடுகறன்நண.”9 

“வன் இந்ற வரறகள், ஶத் வரடர்தறல்னர ெங்கபறன் உரற ஶரக்கங்கஷபக் 

குநறத்டப் தன டைல்கஷப பச் வெய்ண ன்ட சுட்டிக் கரட்டனரம். ஶத்றன் தகுறகபரக 

எப்டௌக்வகரள்பரல், ங்கள் டனதரடங்கள் ணற உரறஷடள்பண ன்ட கரட்டும் ஷெ ெறத்ரந் 

டஷநகடம் ஷ த்றன் ெறன தகுறடம் உள்பண.”10 

“வதௌத் த்றடௗடந்டம் ஷஜண த்றடௗடந்டம் அெர்கஷப லண்டும் இந்டத்றல் 

ரன்ரர்கள் ஶெர்த்ணர்.  ஆணரல், அர்கஷப ஶ த்றல் ஶெர்த்ரர்கள் ன்ட வெரல்ன 

இனரட.”11 

“ெங்கடஷட எடஷக் வகரள்ஷக உதறடங்கபறடௗடந்ட ஶரன்நறரகனரம். ஆணரல், 

அடஷட கடவுள் வகரள்ஷக ஶத்ஷச் ெரர்ந்ட அன்ட. இரரடெர், ரத்ர் இர்கபறன் 

டஷநகபறல் டனதரடங்கள் ஶத்றடௗடந்ட டுக்கப்தட்டஷ.  அற்நறற்கு அர்கள் கூடம் 

வதரடள்கள் ல்னரம், தறற்கரனக் ஶகரறல் றதரட்டுச் ெத்ஷடம் ஆகங்கஷபடம் 

அடிப்தஷடரகக் வகரண்டஷ. டன்நடி அபந்ரக ஶத்றல் கூநப்தடும் றஷ்டறற்கும், 

தறற்கரன இந்ட றஷ்டறற்கும் வதரடரக உள்ப வதர் என்ஶந; ெறன் உடத்றன் ன்ந 
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வதரறன் ற்வநரட வதரடபரகத் வரடர்ந்ஶன்நற, ஶ உடத்றடக்கும் தறற்கரனச் 

ெறடக்கும் எப்டௌஷறல்ஷன.”12 

“ெறடம் றஷ்டவும், றகவும் ணறத்ன்ஷடம் ணறப்தட்ட உடடம் ற்ட, இந்டக் கடத்றல் 

றக உர்ந் இடத்ஷப் வதற்நணர்.  ஶென் ன்டம் தரம்தறன் உடற்சுடள்ஶல் றடகள், 

றனகள் ன்டம் இட ஷணறடடன் றஷ்ட தள்பறவகரண்டிடப்தடம், அர் கரத்ல் 

வரறஷனப் டௌரறடம் ஶத்றற்கரடம் வய்க் கடத்றடௗடந்ட வதந டடிந்ஷ ஆகர. 

இக்கடத்ஶ ெறஷணப் தற்நறடம் வதரடந்டம்.”13 

“ஶ கரனத்றற்குப் தறற்தட்ட இந்ட ெ பர்ச்ெறறல் ஶ கரனக் கடவுபர்கள் 

டக்கறறந்டறடுகறன்நணர்.  இந்றன், டன், றத்றன், தறஜரதற, த்ரறசுன் டடௗ 

கடவுபர்கள், டடௗடம் இந்ட தறன் ரறஷெறல் கரப்தடுகறன்நணர். ெறன், றஷ்ட, தறம்ர, 

ெக்ற டடௗ டௌற வய்ங்கள் ட றப்ஷதடம் கணத்ஷடம் கடகறன்நணர்.”14 

“இந்றன், டன், சூரறன் டடௗ ஶகரனத் வய்ங்கள், அக்கரனத்றஶன (ெம்தந்ர் 

கரனத்றல்) ம் ெறநப்ஷத இக்க, அர்கடக்குப் தறனரய் டம்டர்த்றகபரகக் கடவுஷப அஷத்ட 

றதடும் டஷந ஶரன்நறட.”15  

ஶஶன கண்ட குநறப்டௌகள் கற.தற. டல் டைற்நரண்டில் ஶரஷர் வுக்குப் தறன்ணடம், கற.தற. 

15ஆம் டைற்நரண்டில் ஶரப்தறர்கள் டற்கு டன்ணடம் உள்ப இஷடக்கரனத்றல், றழ்ரடு 

உள்பறட்ட றரறட ரட்டில் வதடகற கடத்டகஷபக் கூடகறன்நண.  அஷகஷபத் வரகுத்ட 

ஶரக்கறணரல், கலழ்க்கரடரட அஷகறன்நண: 

1.  ஆரறச் ெரர்டௌ அற்ந அல்னட ஶச் ெரர்டௌ இல்னர டனக் கடத்டகபறன் ஶரற்நம். 

2. ஶத்றன் டன தரடங்கபறடௗடந்ட றரறந்ஷ ன்ட கரட்டுற்கு, ஶத்றல் அநறகுநற 

கரர கடத்டகபறன் ஶரற்நம்.  

3. ஶத்றற்கு ரடதட்ட டௌட டைல்கபறன் (ஆகங்கள்) ஶரற்நம். 

4. ஶத்றற்கு ரடதட்ட ஶகரறல் றதரட்டின் ஶரற்நம்.  

5. ஶத் வரடர்தறல்னர ஷெ ஷ ெங்கபறன் ஶரற்நம்.  

6. ஶ த்ஷச் ஶெர ரன்ரர்கள், ஆழ்ரர்கபறன் ஶரற்நம். 

7. ஶத்டக்கு ரடதட்ட வதரடஷபடஷட ெங்கர், இரரடெர், ரத்ர் இர்கடஷட 

வகரள்ஷக றபக்கங்கபறன் ஶரற்நம்.  
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8. ஶக் கடவுபர்க்கு ரடதட்ட ெறன், றஷ்ட, தறம்ர, ெக்ற ஆகற கடவுள் வதர்கபறன் 

ஶரற்நம்.  

9. ஶத் வய்ங்கடக்குப் தறனரக டம்டர்த்றரகக் கடவுஷப அஷத்ட றதடும் 

றதரட்டின் ஶரற்நம்.  

ஶஶன கண்ட குநறப்டௌகபறடௗடந்ட ஆகங்கஷபடம், ஶகரறல் றதரட்டுக் வகரள்ஷககஷபடம் 

அடிப்தஷடரகக் வகரண்டு, றக ரன்ரர், ஆழ்ரர்கள் இர்கபரல் பர்க்கப்தட்ட - 

டம்டர்த்றரகக் கடவுஷப அஷத்ட றதடும் ஷெம். ஷம் ஆகற தக்ற இக்க 

ெங்கடம், றரறட வரற ஶதெப்தடும் இடங்கபறல் ஶரன்நற பர்ந் ெங்கர், இரரடெர், 

ரத்ர் ஆகற டடம் றபக்கும் கடத்டகடம், ஆரற ரகரறகத்றடௗடந்ட ஶரன்நற ரன்கு 

ஶங்கஷபடஷட ஷறக ெத்றற்கு ரடதட்ட றரறடக் கடத்டகபரக றபங்குகறன்நண 

ன்தட வதநப்தடுகறநட.  

அத்ஷம், றெறட்டரத்ஷம், டஷம், ஷெ ெறத்ரந்ம் ஆகற ரன்கு த்டங்கஷபடம் 

உடரக்கற ெங்கர், இரரடெர், ரத்ர், வய்கண்டரர் ஆகற ரல்ரறல், ெங்கடம் 

வய்கண்டரடம் ஷெ ெத்ஷடம், இரரடெடம் ரத்டம் ஷ ெத்ஷடம் 

ெரர்ந்ர்கள் ஆர்.  

ஷெடம் ஷடம் ஆரறத்றற்கு ரடதட்ட றரறட டனக் கடத்டகஷப அடிப்தஷடரகக் 

வகரண்டஷ.  

றரறட டனக்கடத்றல் டம்டர்த்ற றதரடு 

கடவுஷப டம்டர்த்றகபரக அஷத்ட றதடும் டஷந, தக்ற இக்கக் கரனத்றல் டட உடம் 

வதற்டச் ஷெ ஷ ெங்கபரக னர்ந்ட.  

“வடஷறடௗடந்ட டவும் ஶரன்டறல்ஷன” ன்தற்கு இங்க டம்டர்த்றகபரகக் 

கடவுஷப அஷத்ட றதடும் டஷந, றகத்றல் தக்ற இக்கக் கரனத்றல் ஶரன்டற்குத் 

குந் தறன்ணற இடந்றடத்ல் ஶண்டும். இற்ஷக வநறக் கரனத்றல் றகத்றல் ஶரன்நற 

ெங்க இனக்கறங்கபறல் கரப்தடும் றரறட றதரட்டு டஷநகபறல் “டுகல் அல்னட 

வய்டறல்ஷன”16 ன்டம் ஶகரட்தரடு கரப்தடுகறநட.  

கறநறத்டவுக்கு டற்தட்ட தந்றரறட ரகரறகத்றல், பர்ச்ெறஷடந் ஏரறஷநக் ஶகரட்தரடுஷட 

ெத்ஷ, ரம் கர இனறல்ஷன.  றக இனக்கற னரற்நறடம், ெக் கடத்டகபறடம் 

ெ இனக்கறங்கஷப அநவநறக் கரனத்றற்குப் தறன்ணஶ ரம் கர ஶரறடுகறன்நட.  இற்ஷக 
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வநறக் கரனத்றல் ரழ்ந் றழ் க்கஷபச் ெ வநறக் கரனத்றற்கு பர்ச்ெறஷடச் வெய் 

வதடஷ அநவநறக்கரன டைல்கடக்கு - ெறநப்தரகத் றடக்குநடக்கு உண்டு.  

ெவநறக் கரனத்றற்கு டற்தட்ட றழ் இனக்கறங்கபறல் பர்ச்ெற வதற்டள்ப வபறரண 

கடவுள் ஶகரட்தரட்ஷடத் றடக்குநபறல் ட்டுஶ ரம் கர இடகறநட. றடக்குநள் தரறத்றன் 

டல் டன்ட அறகரங்கடம், கடவுஷப டம்டர்த்றகபரக அஷத்ட றதடும் தக்ற இக்கச் 

ெங்கள் ஶரன்டற்கு அடிப்தஷட றத்ரக அஷந்டள்பண.  

கடவுபறன் அட றஷன, அடவுட றஷன, உட றஷன ஆகற டன்ட றஷனகஷபடம், 

றடக்குநபறன் தரறத்றன் டல் டன்ட அறகரங்கடம், ரழ்த்றச் ெறநப்தறத்டப் 

வதடஷப்தடுத்டகறன்நண. உடக் கடவுபறன் ரழ்த்ரக லத்ரர் வதடஷடம், அடக் 

கடவுபறன் ரழ்த்ரகக் கடவுள் ரழ்த்டம், அடக் கடவுபறல் இடந்ட உடக் கடவுள் 

ஶரன்டற்குக் கரரக றபங்கும் இஷநணறன் அடட்ெக்ற ரழ்த்ரக ரன் ெறநப்டௌம், 

அஷக்கப்தட்டுள்ப இஷப்டௌத் றடள்டரறன் டவரட கடவுள் ஶகரட்தரட்ஷட 

றபக்குரக அஷந்டள்பட.  

றடள்டர், “ந்றத்ரன்” ன்டம் வதரல் அடக் கடவுபரகற இஷநஷணடம் (குநள். 

6), உடக் கடவுபரகற “லத்ரஷடம்” (குநள். 25) எடரக்கறக் கரட்டிறடக்கும் ணறச் ெறநப்டௌ 

ண்றப் தரர்ப்தற்குரறட. 

உறரறடம் ஏம்தப்தடும் எடக்கம் (குநள். 131), ரர் ரர்க்கும் அஷற்குக் கரரக 

றபங்கும் ரணரகற இஷநணறன் அடட்ெக்றஷ (குநள். 20) இஷநணறன் அட 

உடங்கடக்கு இஷடஶ ெறநப்தறத்றடக்கும் ன்ஷ ஆழ்ந்ட ஶரக்கத்க்கட.  

அடக் கடவுஷபடம் உடக் கடவுஷபடம் இஷநணறன் அடட்ெக்றஷடம் றபக்கறக் 

கரட்டுற்கரக டந் உடக் கஷகஶப, தறற்கரனத்றல் டௌரங்கபரக உடம் வதற்நண.  

றடக்குநடக்குப் தறற்தட்ட கரனத்றஶனரன் ெறன், றஷ்ட, ஷெம், ஷம் ன்டம் 

வதர்கள் ஶரற்நம் வதற்நண.  இஷநடக்கு ஷணற, க்கள் உண்டு ன்டம் உடகக் 

கஷகள் டந்ண.  

இந்ட ெத்றல் உள்ப கடவுபர் வதர்கஷபடம், அர்கடக்கு இஷடஶ கூநப்தடும் 

உநவுகஷபடம், அர்கஷபப்தற்நற டப்தட்டுள்ப டௌரங்கஷபடம் ரம் ஆழ்ந்ட 

ஶரக்குங்கரல், அஷ வடஷறடௗடந்ட உடரகறல்ஷன ன்தஷடம், இஷநஷணப் தற்நற 

அடிப்தஷடத் த்டத்ஷ றபக்குற்கரக ரபரட்டத்றல் ற்தட்ட றபக்கக் குநறப்டௌகஶப 

அஷ ன்தஷடம் அநறனரம். அன்தரகற இஷநஷண அப்தணரகவும், அடபரகற இஷநச் 
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ெக்றஷ அம்ஷரகவும் கர டன்நட றழ் உள்பம். அன்டௌம் அடடம் இஷந்ட 

க்கடக்கு வபறப்தட்ட இஷநணறன் உடஶ ணற உடறல் ஶரன்நற குக் கடவுபரணரர்.  

கறநறத்ம் கூடம் ந்ஷ (Father), கன் (Son), தரறசுத் ஆற (Holy Spirit) ன்டம் 

ஶகரட்தரட்டிற்கும் “அப்தன்”, “அம்ஷ”, “கன்” ன்டம் ஶகரட்தரட்டிற்கும் அறக 

ஶற்டஷறல்ஷன. ந்ஷ, கன் ன்டம் குடும்த உநவுப் வதர்கபறல், ந்ஷறடௗடந்ட கன் 

ஶரன்டற்குக் கரரக றபங்கற, ந்ஷஷடம் கஷணடம் இஷக்கும் உநவுப் தரனரக 

றபங்குதள் ரஶ. அடக் கடவுபரகற ந்ஷறடௗடந்ட உடக் கடவுபரண கன் 

ஶரன்டற்கு, இஷடறல் றற்கும் அடட்ெக்றரகற ரரகப் தரறசுத் ஆற ண்ப்தடுகறநட 

ணனரம்.  

றண் ன்டம் அடிடனத்றடௗடந்ட “றண்டு”,”றஷ்ட” உடரணரகக் கூநப்தடுகறநட.17 “றண்” 

ன்தடம் “ரன்” ன்தடம் ஶடதட்ட வதரடடஷடஷ அல்ன. 

இஷநணறன் டன்ட றஷனகபறல் அட றஷனஷடம் உட றஷனஷடம் ஆரகக் 

கூடம்ஶதரட, அடவுட றஷனஷடம் ஆரகக் வகரள்டஶன ெறநப்டௌ ன்டம் றஷனறல் 

அப்தன், அம்ஷ, கன் ன்டம் குடும்த உநவுப் வதர்கடக்குப் தறனரக ெறன், றஷ்ட, 

தறம்ர ன்டம் டம்டர்த்றக் ஶகரட்தரடு உடரறற்ட ணனரம். இம் டம்டர்த்றக் 

ஶகரட்தரட்டிடம் ந்ஷ, கன் ன்டம் அடிப்தஷட உநவுறஷன தரடகரக்கப்தட்டு 

ந்டள்பஷஷப் டௌரங்கள் வபறப்தடுத்டகறன்நண.  குன் ன்நரடம் தறள்ஷப ன்நரடம் 

வதரடள் என்ஶந. “அன்டௌம் ெறடம் இண்வடன்தர் அநறறனரர்” ன்தரர் றடடனர். அன்டௌ 

ெறரகற அப்தன், அடட்ெக்றறரக ஈன்வநடுத் தறள்ஷபரகக் குன் கரப்தடுகறன்நரர் 

ன்தஷ றபக்குணரகச் ெறடக்குச் ெக்ற றரகக் குன், தறள்ஷபரர் ண இட க்கள் 

உபர் ன்டம் கஷ உடரறற்ட. 

ெக்றறன் ஆண் டிரகக் வகரள்பப்தட்ட றஷ்டவும் ரய்ஷப் தண்தறடௗடந்ட 

றடுதடறல்ஷன. ப்தணறன் ரரக றஷ்டவும் ந்ஷரகச் ெறடம் கூநப்தடுகறன்நணர். 

தறம்ன் றஷ்டறன் றற்நறல் ஶரன்நறர் ன்தர். றஷ்டவும் ெக்றடம் உடன்தறநந்ர்கள் 

- ெறடஷட உடடௗன் எட தகுறரக றபங்குதர்கள்.   

ெறடக்குச் ெக்ற றரக இட தறள்ஷபகள், றஷ்ட றரக இட தறள்ஷபகள் ன்டம் 

உநவுகடம், ெக்றஷடம் றஷ்டஷடம் என்நரக்கற ஆண், வதண் ன்டம் தரல் 

ஶடதரடுகடக்கு அப்தரல் உள்பரக்கறக் கறநறத்ம் கூடம் ந்ஷ, கன் இர்கடக்கறஷடஶ 

வெரல்னப்தடும் ஆண்-வதண் ன்டம் தரல் ஶடதரடுகடக்கு அப்தரடள்ப “தரறசுத் ஆற” 

ன்டம் ன்ஷஶரடு இஷந்ரகக் கரட்டப்தடுகறநட.  
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இன்ஷந இந்ட ெத்றன் டக்கற கடவுபர்கபரகற ெறன், றஷ்ட, ெக்ற, தறம்ன், ப்தன், 

குன், தறள்ஷபரர் ஆகறஶரஷப்தற்நற டௌரங்கள் ரவும் ந்ஷ, கன், தரறசுத் ஆற 

ன்டம் ஶகரட்தரட்ஷட றபக்கறக் கரட்டுற்கு டந் றபக்கங்கபரகஶ ஶரன்டகறன்நண. 

இக்கடவுபரறன் வதர்கடம் அர்கஷபப் தற்நற த்ட றபக்கங்கடம், ஆரற 

டனக்கூடகடக்கு ரடதட்ட றரறட டனக்கூடகஶப ன்தடம், அத்றரறட டனக்கூடகள் 

ஶரர டஷகறணரல் ெங்க கரனத்றற்குப் தறன்ணர் டந்ட தறஷ ன்தடம் 

வதநப்தடுகறன்நண. 

ஶள்ற றஷநஶற்நக் ஶகரட்தரடு 

கறநறத்த்றற்கு டன்ணர் உனகறல் ஶரன்நற ெங்கள் அத்ஷணஷடம், இட வதடம் 

தறரறவுகடக்கு உட்தடுத்னரம்.  

ணற ெக்றக்கு ஶனரண வய் ெக்ற உண்டு ன்ட ம்டௌகறன்ந அத்ஷண ெங்கடம், இற்ஷக 

க்கரறடம் எட வய் க்கரறடம் தன வய் க்கரறடம் ஏரறஷநக் 

ஶகரட்தரட்டுச் ெரறடம், ஆடு-ரடு ஶதரன்ந உறர்கஷபக் வகரன்ட ஶள்ற வெய்டம் 

ஶள்றக் ஶகரட்தரட்டு ெங்கபரகஶ இடந்றடக்கறன்நண.  

கடவுள் ஶகரட்தரட்ஷட டத்ட டந் ெம், வதௌத்ம் ஶதரன்ந கடவுள் டப்டௌக் 

ஶகரட்தரட்டுச் ெங்கள், ஶள்றஷ டத்ட டந் ஶள்ற டப்டௌக் ஶகரட்தரட்டுச் 

ெங்கபரக றபங்கறடள்பண.  ஶள்றக் ஶகரட்தரட்டுச் ெங்கஷபக் “கடவுள் ஶகரட்தரட்டுச் 

ெங்கள்”, ணவும் ஶள்ற டப்டௌக் ஶகரட்தரட்டுச் ெங்கஷபக் “கடவுள் டப்டௌக் 

ஶகரட்தரட்டுச் ெங்கள்” ணவும் தறரறக்கனரம்.  

கறநறத்ம் ஶரன்டற்கு டன்ணர், கடவுள் ஶகரட்தரடு உஷட டம் தடௗறடரல் 

இடந்றல்ஷன. தடௗ அல்னட ஶள்றறன் ெறநப்ஷத இகழ்ந்ர் டறனர்.  

கறநறத்ம் டௌற எட ஶகரட்தரட்ஷட உனகுக்கு அநறடகப்தடுத்றட.  கடவுள் ஶகரட்தரடும் 

ஶள்ற டப்டௌக் ஶகரட்தரடும் இஷந் ஶள்ற றஷநஶற்நக் ஶகரட்தரட்டுச் ெரக அட 

அநறடகரகறட. கடவுள் இஶசுரகற ணறணரகற, இவ்வுனகறல் ஶரன்நறச் ெறடஷறல் 

ம்ஷப் தடௗரக்கறணரர் ன்ந றஷனறல், ஶள்றறன் ெறநப்ஷத ற்ந ஶள்றக் 

ஶகரட்தரடரகவும், இஶசு கறநறத்டறன் தடௗக்குப் தறன்ணரல் ஆடு, ரடு ஶதரன்ந உறர்கஷபக் 

வகரன்ட வெய்டம் தடௗ ஶஷற்நட ன்ந றஷனறல், ஶள்ற டப்டௌக் ஶகரட்தரட்டுச் 

ெரகவும் உனகறற்கு அநறடகரகறட. கறநறத்ம் ஶரன்டற்கு டன்ணர், கடவுஷப 

ங்கும் டம் ஶள்ற வெய்ரறடத்ல் இனரட ன்ந றஷன இடந்ட.  
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கறநறத்ம் ஶரன்நறதறன், இஶசு கறநறத்டறன் ெறடஷ த்றற்கு டன்ணர் இடந் 

ஶள்றறன் ெறநப்ஷத ற்டக் வகரண்டு, ஶள்றஷ ற்டக்வகரண்ட ஶள்றக் ஶகரட்தரட்டுச் 

ெரகவும், ெறடஷ த்றற்குப் தறன்ணர் இஷநடக்கு ஶள்ற ஶஷறல்ஷன, ஆகஶ 

இணற ஶள்ற வெய்ட ட ன்ந றஷனறல் ஶள்ற டப்டௌக் ஶகரட்தரட்டுச் ெரகவும் 

இண்டும் இஷந் ஶள்ற றஷநஶற்நக் ஶகரட்தரட்டுச் ெரக “இஶசுறன் ற்வெய்ற” 

தறட.  

இன் கரரகக் கடவுள் ஶகரட்தரட்டிற்கும் ஶள்ற டப்டௌக் ஶகரட்தரட்டிற்கும் எட டௌற 

இஷப்டௌ ற்தடனரறற்ட. 

இந்ச் வெய்றறன் வெல்ரக்கறன் கரரக னர்ந் ெங்கள், கடவுஷப 

ங்குணரகவும், உறர் தடௗற்ந ஶள்ற டப்டௌக் ஶகரட்தரடு உஷடணரகவும் 

உனகறற்கு அநறடகரறண.  

ட ெத்ஷடம் கறநறத் ெத்ஷடம் அடிப்தஷடரகக் வகரண்ட இசுனரற ெத்றல், ட 

ெத்றல் இடந் ஶள்ற வெய்ப்தடுல் றடத்ப்தட்டற்குக் கரம் கறநறத்த்றன் 

வெல்ரக்ஶக ஆகும்.  

அவ்ரஶந ஶள்றக் ஶகரட்தரட்ஷடடஷட ஷறக ெடம், ஶள்ற டப்டௌக் 

ஶகரட்தரட்ஷடடஷட ெ வதௌத் ெங்கடம் தறறடந் றரறட ரட்டில், ஏரறஷநக் 

ஶகரட்தரடும் ஶள்ற டப்டௌக் ஶகரட்தரடும் இஷந் “ஶள்ற றஷநஶற்நக் ஶகரட்தரட்டுச் 

ெங்கள்” உடரற்கு இஶசுறன் ற்வெய்றஶ கரரக அஷந்ட.  

இந் ஶரக்கறல் ரம் டம்டர்த்ற றதரடரகத் றரறட க்கள் இஷடஶ டந் ஷெ ஷ 

ெங்கள் கடள் வகரள்ஷகடஷடண ரகவும், ஶள்றறன் ெறநப்ஷத ற்டக் 

வகரண்டணரகவும் றபங்கற, ஷடடஷநறல் ஶள்ற டப்டௌக் ஶகரட்தரடு உஷடணரகத் 

றகழ்ற்கு, ஶள்ற றஷநஶற்நக் ஶகரட்தரடுஷட இஶசுறன் ற்வெய்றஶ கரம் 

ன்டம் றஷன ற்தடுகறநட.  

இஶசுவுக்கு டன்ணர், இந்றர டடடம் வெல்ரக்குப் வதற்நறடந், கடவுள் டப்டௌக் 

ஶகரட்தரட்ஷடடம் ஶள்ற டப்டௌக் ஶகரட்தரட்ஷடடங் வகரண்ட ெ வதௌத் ெங்கள் 

வீழ்ச்ெறஷடந்ட, கடவுள் ஶகரட்தரட்ஷடடம் ஶள்ற றஷநஶற்நக் ஶகரட்தரட்ஷடடங் வகரண்ட 

இன்ஷந இந்ட ெக் கடவுபர்கள் வற்நறஷடந்ட இடக்கறநரர்கள் ன்நரல், இஶசுறன் 

ற்வெய்றஶ அற்குக் கரம் ண அஷகறன்நட.  
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ஶள்ற றஷநஶற்நக் ஶகரட்தரட்ஷடடஷட இஶசு கறநறத்டறன் ற்வெய்றறன் தணரகத் 

றரறட க்கபறஷடஶ உடரண றரறட ெம், இன்ட இந்ற ெங்கஶபரடு 

இஷக்கப்தட்டு, இந்ட ெம் ன்டம் வதரல் அநறப்தடுகறன்நட.  

ற்வெய்ற டைல்கபறன் வரகுப்டௌ 

ஶதடட, தவுல் ஶதரன்நர்கபரல் தரனத்லணத்ஷச் சுற்நறடள்ப ரடுகபறல் தப்தப்தட்ட 

இஶசுறன் ற்வெய்ற, ஶரர இந்றரறற்கு ந் தறன்ணர் டத்டடம் வதநத் வரடங்கற 

ஶதரட, கறஶக்க வரறறல் டைல்கள் உடரறண. கறஶக்க வரறச் வெரற்கபரகற “கறநறத்ட”, 

“கறநறத்ம்” ன்ந டௌற வதர்கள் அநறடகப்ததடுத்ப்தட்டண. கறஶக்க வரறறல் டப்தட்ட 

இஶசுஷப் தற்நற டைல்கள் தறன்ணர் வரகுக்கப்தட்டுப் டௌற ற்தரடரக உடரறற்ட. 

ஶதடட, தவுல் இர்கபரல் தப்தப்தட்ட ற்வெய்ற, கறஶக்க வரறறல் டப்தட்டு, கறஶக்கப் 

வதர்கடடன் கரப்தடுஷப் ஶதரனஶ, ஶரரரல் றரறட க்கபறஷடஶ தப்தப்தட்ட 

ற்வெய்ற, றழ்வரறறல் டத்டடம் வதற்டத் றழ்வரறப் வதர்கடஷடணரக 

டந்றடத்ல் இல்ஶத.  

கறஶக்க வரறறல் டந் இஶசுறன் ற்வெய்ற டைல்கள், வரகுக்கப்தட்டு 

டஷநப்தடுத்ப்தட்டஷப் ஶதரனஶ, றழ் வரறறல் றழ்ச் சூடௗல் டந் றழ் ற்வெய்ற 

டைல்கடம் வரகுக்கப்தட்டு, டஷநப்தடுத்ப்தட்டிடத்ல் ஶண்டும்.  

இந் ஶரக்ஶகரடு ரம் தரர்க்குங்கரல், டம்டர்த்ற றதரட்டிடௗடந்ட ஶரன்நற ஷெ ஷத் 

வரகுப்டௌ டைல்கபரகற தன்ணறட றடடஷநடம், ரனரறத் றவ்ற தறதந்டம் றழ் வரறறல் 

ம் டன் கரட்ெறபறக்கறன்நண.  

வதர்கள் 

கறஶக்க வரறப் வதர்கபரண கறநறத்ம், கறநறத்ர்கள் ஶதரன்நஷ கரப் வதர்கபரகும். 

“ஶெறர” ன்ந தறஶக் கரப் வதர், கறஶக்க வரறறல் “கறநறஸ்டரஸ்” ண ரடட 

ஶதரன்ட, றறல் றழ்ப் வதரடடஷட கரப் வதரக அஷஶன இல்டௌ.  

வரற ஶற்டஷடம் தண்தரட்டு ஶற்டஷடம் வதர் ஶற்டஷஷ ற்தடுத்டகறன்நண. எஶ 

வதரடள் இடஶட வரறகபறல் இடஶட வதர்கஷபப் வதடகறன்நட. இடஶட வதர்கஷபப் 

வதடகறன்ந கரத்ரல், அற்ஷந எப்தறடும்வதரடட, வதர் எப்டௌஷஷ ஶரக்கரல் வதரடள் 

எப்டௌஷஷஶ ஶரக்க ஶண்டிரய் உள்பட.  

கறஶக்க வரறறல் டப்தட்ட இஶசுறன் ற்வெய்ற, ஶரப்தறர்கபறஷடஶ தற, 

வெல்ரக்குப் வதற்ந தறன்ணர், அர்கள் றரக உனகம் டடடம் தவும் ரய்ப்ஷதப் 
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வதற்நஷரல், கறஶக்கப் வதர்கபரகற “கறநறத்ட”, “கறநறத்ம்” ன்தண உனகம் டடடம் 

தறண.  

இஶசுறன் ற்வெய்ற இன்ட உனகம் டடடம் “கறநறஸ்ம்” ன்டம் வதரல் 

அநறப்தடுகறன்ந கரத்ரடம், ஶரரரல் றரறடப் தண்தரட்டில் றஷக்கப்தட்ட றரறட 

ெரகற இஶசுறன் ற்வெய்ற, இன்ட இந்ட ெத்றல் உள்படக்கப்தட்டுறட்ட 

கரத்ரடம், இந்றரறடள்ப ற்நச் ெங்கபறல் இடந்ட அஷப் தறரறத்ட ஶரக்குற்கு 

ரய்ப்தரக “இந்டக் கறநறத்ம்” ன்டம் வதரல் இணற அஷ ரம் கூநனரம்.  

ஶரப்தறர் டஷகக்கு டன்ணர் இந்றரறல் இடந் இந்டக் கறநறத்ரகற இஶசுறன் 

ற்வெய்ற, வதரடம் வரறரடம் தண்தரட்டரடம் டற்நறடம் ஶடதட்டிடந் கரத்ரடம் 

தவுல், ஶரர ஶதரன்நர்கள் ற்வெய்ற தப்தற டஷநகபறடௗடந்ட ரடதட்டுப் தஷட, தம், 

அறகரம் இற்நறன் டஷக்வகரண்டு, ஶரப்தறர் ற்வெய்றஷ இந்றரறல் தறற்கரனத்றல் 

தப்த டன்நஷரடம், இந்டக் கறநறத்த்றற்கும் ஶரப்தற கறநறத்த்றற்கும் இஷப்டௌ 

ற்தடரல் ஶதரறற்ட.  

ஶரப்தறர் டற்கு டன்ணர் இடந் இஶசுறன் ற்வெய்றஷப் தறன்தற்நற 

அடிர்கபறல், இந்றர்கஷப இந்டக் கறநறத்ர்கள் ணவும், ெலரறர்கஷபச் ெலரறக் கறநறத்ர்கள் 

ணவும் ங்கனரம். ஶரப்தறர் இங்கு ந்ட தறவதரடட, அர்கஷப ஶரப்தறக் 

கறநறத்ர்கள் ணவும், அர்கள் கரட்டி ஶரப்தறப் தண்தரட்டின் றறல் அர்கஶபரடு 

ஶெர்ந் ற்ந இந்ற க்கஷப, “ஶரப்தற ற இந்றக் கறநறத்ர்” ணவும் இணற ரம் 

அநறனரம். 

(1) இந்டக் கறநறத்ர்கள் (றரறடக் கறநறத்ர்கள்) 

(2) ெலரறக் கறநறத்ர்கள்  

(3) ஶரப்தறக் கறநறத்ர்கள் 

(4) ஶரப்தறர் ற இந்றக் கறநறத்ர்கள்  

ஆகற ரன்கு தறரறறணஷ ரம் தறற்கரன இந்றரறல் கரனரம். 

ஶரப்தறக் கறநறத்ம் - இந்டக் கறநறத்ம் - ெலரறக் கறநறத்ம் 

கற.தற. 1498 ஶ22-இல் ரறகத்றற்கரக இந்றரறல் ந்ட, டன் டடௗல் கரல்ஷத் 

ஶரப்தறக் கறநறத்ரண ரஸ்ஶகரடகரர, கள்பறக்ஶகரட்ஷடறடள்ப இந்றக் ஶகரறல் 

என்நறற்குச் வென்ட, ம் கூட்டத்ஶரடு றதரடு வெய்ட ஶதரர்ச்சுகடக்குத் றடம்தறவதரடட, 
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அடஷட அெரறடம் ரடம் ம்டஷட கூட்டத்றணடம் இந்றரறடள்ப கறநறத்க் 

ஶகரறடௗல் ங்கறரகக் கூநறடள்பரர்.18  

ஆணரல், அந்க் ஶகரறல் அஷப்டௌப் தற்நறடம் அங்குள்ப ெறற்தங்கள், ஏறங்கள் டடௗண 

தற்நறடம் அங்கு றதரடு டத்றர்கபறன் ஶரற்நம் தற்நறடம் அர் றபக்கறக் கூநறணரவும், 

தறற்கரன ஶரப்தற ற இந்றக் கறநறத்க் ஶகரறல் அஷப்டௌ டஷந, றதரடு 

ரற்நறணறன்டம் ஶடதட்ட இந்றக் ஶகரறல் அல்னட இந்டக் ஶகரறல் றதரட்டு டஷநஷச் 

ெரர்ந்ரகும்.19  

இந்டக் ஶகரறஷன ரஸ்ஶகரடகரரவும் அட ஆள்கடம் கறநறத்க் ஶகரறவனண றஷணத்ட, 

அங்கு றதட்டு இடக்கறன்நரர்கள். அந் இந்டக்கள் கறநறத்த்றற்கு ரடதட்டர்கபர? 

கறநறத்த்றன் ற்வநரட தறரறஷச் ெரர்ந்ர்கபர ன்தற்குச் ெரறரண றபக்கம் 

கறஷடக்கறல்ஷன ணக் கூநப்தடுகறநட.20  

கற.தற. 1498-இல் ரஸ்ஶகரடகரர றதட்ட ஶகரறல், உர் ெரற இந்டக்கபறன் ஶகரறல் 

ன்தடம், உர் ெரற இந்டக்கபறன் ஶகரறஷனக் கறநறத்க் ஶகரறல் ண றஷணத்ட றதட்டட 

வ்ரட ன்தடம் ஆரப்தடுகறன்நண.  

ஶகரறல் றதரட்ஷடடஷட இந்டக்கஷப, டன் டடௗல் இந்றரறல் கரல் ஷத் 

ஶரப்தறப் தண்தரட்ஷட உஷட ஶரப்தறக் கறநறத்ர்கள், இந்றக் கறநறத்ர்கபரக 

ற்ட, இந்ற டஷநறல் கட்டப்தட்ட, இந்றப் தண்தரட்டின் அடிப்தஷடறல் றதரடு 

ஷடவதற்டடம், இந்றரறன் கறநறத்க் ஶகரறனரக டட உள்பத்ஶரடு ற்ட, றதட்டு 

உள்பணர்.  

இண்டரம் டஷந கற.தற. 1502-இல் ரஸ்ஶகரடகரர ந்ட இநங்கப் ஶதரஷ அநறந் - 

இந்றரறல் ரழ்ந்டந், ெலரறப் தண்தரட்ஷடடம் ெலரற வஸ்ஶரரறக் வகரள்ஷகஷடம் ெலரற 

றதரட்டு வரறஷடம் வகரண்ட, ெலரறர ரட்டிடௗடந்ட இந்றரறல் குடிஶநற ரழ்ந்ட ந் 

ெலரறக் கறநறத்ர்கள், ஶதரர்ச்சுகலெறடஷட தரடகரப்ஷத ரடித் ரங்கஶப உண்ஷரண 

கறநறத்ர்கள் ணவும், கறநறத்ர்கபரகற ஶதரர்ச்சுகலெறரறன் ஶனரறக்கத்ஷத் ரங்கள் 

ற்டக்வகரள்டரகவும், ங்கஷப வடக்கறக் வகரண்டிடக்கும் இந்டக்கபறடறடந்டம் 

இசுனரறர்கபறடறடந்டம் ங்கஷபக் கரக்க ஶண்டுவணவும் ஶண்டிக்வகரண்டு, ங்கள் 

தறஷக் கரட்டத் ங்கஷப ஆண்ட ங்கள் டன்ணரள் அெணறன் வெங்ஶகரஷனப் 

ஶதரர்ச்சுகலெறரறடம் எப்தஷடத்ணர்.   

அவ்ரட வெங்ஶகரஷன எப்தஷடத்ன் ரறனரக, இந்றரறல் உள்ப சுரர் 30,000 ெலரறக் 

கறநறத்ர்கள் ஶதரர்ச்சுகல் ன்ணணறன் குடிக்கபரணடடன், ஶரப்தறக் கறநறத்த்ஷடம் 

ஶரப்தற ரகரறகத்ஷடம் ற்க ஆத்ரறணர்.21 
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ெலரறக் கறநறத்ர்கடக்கும் ஶதரர்ச்சுகலெறக் கறநறத்ர்கடக்கும் வகரள்ஷக, றதரட்டு டஷந, 

ஶகரறல் அஷப்டௌ டஷந, தண்தரடு இஷகபறல் ஶற்டஷகள் இடந்ண. ஶரரஷப் 

தறன்தற்நற இந்ற க்கபரகற இந்டக் கறநறத்ர்கடக்கும், ெலரறர ரட்டிடௗடந்ட ந்ட 

குடிஶநற ெலரறக் கறநறத்ர்கடக்கும் வகரள்ஷக, றதரட்டு டஷந, ஶகரறல் அஷப்டௌ, 

தண்தரடு, வரற இஷகபரல் தன ஶற்டஷகள் கரப்தட்டண.  

ஶஶன கண்ட ஶடதரடுகபறல் ஷடம் அநறர ஶரப்தறக் கறநறத்ர்கபரண 

ரஸ்ஶகரடகரரவும் அட கூட்டத்றணடம், கள்பறக்ஶகரட்ஷடறல் ங்கற ஶகரறல் 

இந்றக் கறநறத்ம் அல்னட இந்டக் கறநறத்ம் ணக் வகரள்பனரம். 

ெலரற ரட்டிடௗடந்ட ரழ்வு ஶடி ந் ெலரறக் கறநறத்ர்கள், ஶரப்தறக் கறநறத்ர்கடடன் 

கற.தற. 1502-க்குப் தறன்ணர், தண்தரட்டில் என்நரக இஷக்கப்தட்டடடன், கற.தற. 1599-இல் 

“உம் ஶதடர்” ெஷத ன்நத்றற்குப் தறன்ணர், ெலரறக் கறநறத்ர்கடக்கும் இந்டக் 

கறநறத்ர்கடக்கும் இஷடஶ இடந், அஷகுஷநப் தண்தரட்டுத் வரடர்டௌகடம் டடஷரகத் 

டண்டிக்கப்தட்டண. கற.தற. 1599ஆம் ஆண்டில் உம் ஶதடரறல் ஷடவதற்ந ெஷத ன்நக் 

கூட்டத்றல் றஷநஶற்நப்தட்ட லர்ரணத்றற்கு இங்க, ெலரறக் கறநறத்ர்கபறடம் இடந் 

னரற்ட டைல்கள் ரவும் அறக்கப்தட்டண. இந்ற க்கடக்கும் ெலரறக் கறநறத்ர்கடக்கும் 

இஷடஶ றனறந் தண்தரட்டுத் வரடர்டௌகள் ரவும் டண்டிக்கப்தட்டண. ஶகரறல்கபறல் 

ஶங்கரய் உஷடத்ல் ஶதரன்ந இந்றப் தக்க க்கங்கள் டௗந்ட றடத்ப்தட்டண. இணரல், 

இந்றரறல் ரழ்ந் இந்டக் கறநறத்ர்கடக்கும் ெலரறக் கறநறத்ர்கடக்கும் இஷடஶ றனற 

வரடர்டௌகஷபக் கரட்டும் குநறப்டௌகள், ரவும் அறக்கப்தட்டு றட்டண.22  

கற.தற. 1510-இல் ஶகரர, ஶதரர்ச்சுகலெறர் ெரணவுடன், ஶதரர்ச்சுகலெறர் ங்கள் ரகரறகத்ஷடம் 

தண்தரட்ஷடடஶ இந்றரறல் தப்த டன்நணர். இன் தணரகத் ஶரரரல் 

உடரக்கப்தட்ட இந்டக் கறநறத்த்றற்கும், ஶரப்தற ரகரறகத்ஷப் தறன்தற்நற 

ஶரப்தறற இந்றக் கறநறத்த்றற்கும் இஷடஶ, வதடம் தறபவு ற்தடனரறற்ட. அற்குப் 

தறன்ணர் ந் டச்சுக்கரர்கள், தறவஞ்சுக்கரர்கள், ஆங்கறஶனர் ஶதரன்ந ஶரப்தறர்கடம் 

ஶதரர்ச்சுகலெறஷப் தறன்தற்நற கரத்ரல், ஶரரறன் இந்டக் கறநறத்த்ஷ அநறடம் 

ரய்ப்ஷதப் தறன்ந்ர்கள் டற்நறடம் இந்ணர்.  

ஶரர றறல் ந் இந்றக் கறநறத்ம் நக்கப்தட்டுப் டௌணற தவுல், டௌணற ஶதடட 

டனரஶணரர் தப்தற ஶரப்தறக் கறநறத்ஶ கறநறத்ம் ன்டம் வதடக்கு உரறட ண 

ண்டம் றஷன இந்றரறல் ற்தட்டு றட்டட.  

ஶரர டௌஷக்கப்தட்ட இடரண றனரப்ட்ஷ கற.தற. 1324-இல் தரர்ஷறட்ட “ஏஶடரரறக்” 

ன்தர், “ஶரரஷப் டௌஷத் இடத்றல் கட்டப்தட்டிடக்கும் ஶகரறல், ெறஷனகபரல் 
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றஷநந்றடக்கறன்நட ணவும், ஶகரறடக்கு அடஶக தறஷணந்ட வஸ்ஶரரறக் கறநறத்ர்கபறன் 

வீடுகள் இடக்கறன்நண” ணவும் குநறப்தறடுகறன்நரர்.23  

கற.தற. 1292-இல் றனரப்ட்ரறல் ஶரரறன் கல்னஷநஷப் தரர்ஷறட்ட வணறஸ் கத்ட 

தறரறரண ரர்க்ஶகரஶதரஶனர, ஶரர டௌஷக்கப்தட்டிடக்கும் இடத்றற்குத் “றடப்தம்” 

வெல்கறநர்கள், அங்குள்ப ஶகரறடௗடௗடந்ட டௌணறரண றடண்ஷ டுத்டச் வெல்ட 

க்கம் ன்ட கூடகறன்நரர். இத்றடண் ஶரரபறகபறன் ஶரஷக் குரக்கும் ஆற்நஷனப் 

வதற்நவண அர் கூடகறன்நரர்.24  

ெலரறக் கறநறத்ர்கடஷட ஆனத்றடள் ெறஷனகள் ஷக்கப்தடரல், ெறடஷ ட்டுஶ 

அஷக்கப்தட்டிடந்ட. ஆனங்கபறல் றகள் அஷக்கப்தடுறல்ஷன.25  

ெலரறக் கறநறத்ர்கபறன் ஶகரறடக்குள் ெறஷனகள் அஷக்கப் தடுறல்ஷன ன்தடம், ஏஶடரரறக் 

தரர்ஷறட்ட ஶரரறன் கல்னஷநக்கு அடகறடள்ப ஶகரறடௗல் ெறஷனகள் 

அஷக்கப்தட்டிடந்ண ன்தடம், ரர்க்ஶகரஶதரஶனர தரர்ஷறட்டஶதரட றனரப்ட்ரறடள்ப 

ஶகரறடௗடௗடந்ட க்கள் றடண் டுத்ட வென்நடம், ரஸ்ஶகரடகரர ங்கற 

கள்பறக்ஶகரட்ஷட ஶகரறடௗல் ெறஷனகள் அஷக்கப்தட்டிடந்ஷடம், அங்கும் 

ரஸ்ஶகரடகரரவுக்குத் றடண் வகரடுக்கப்தட்டஷடம், ெலரறக்ஶகரறல் அஷப்தறடௗடந்ட 

ரடதட்ட கறநறத்க் ஶகரறல் அஷப்டௌக்கு ஶரப்தறரறன் ஶகரறனஷப்ஶதரடு கரப்தடும் 

றக வடங்கற எற்டஷக் கூடகள் ஆகும்.  

றனரப்ட்ர் ஶகரறல், ஶரரஷச் ெறநப்தறப்தறல் ெலரறக் கறநறத்த்ஷடம் இந்டக் 

கறநறத்த்ஷடம், இஷத்றடந் ஶதரறடம், ஶகரறல் அஷப்டௌ டஷந, க்கடஷந, 

ஶகரறடக்குள் ெறஷனஷ ஷக்கும் டஷந டடௗணற்நறல் ெலரறக் கறநறத்த்றற்கும், இந்றக் 

கறநறத்த்றற்கும் இஷடஶ ஶடதரடுகள் தன இடந்ண ன்தஷக் கரட்டுகறநட. இவ்ஷகறல் 

ெலரறக் கறநறத்த்றற்கு ரடதட்ட - ெறஷனகஶபரடு கூடி றனரப்ட்ர் ஶகரறல் ரஸ்ஶகரடகரர 

ங்கற கள்பறக்ஶகரட்ஷடக் ஶகரறஶனரடு எற்டஷடடன் கரப்தடுகறன்நட.  

இந் எற்டஷ ெலரறக் கறநறத்த்றற்கு ரடதட்ட ஶரப்தறக் கறநறத்த்ஶரடு 

இஷந்டள்பட. இணரல், இந்றரறடௗடந் ெலரறக் கறநறத்த்றற்கும், இந்றரறல் ற 

றரக இடந்ட ந் இந்ட கறநறத்த்றற்கும், இஷடஶ இடந் அகன்ந இஷடவபறஷடம், 

ஶரப்தறக் கறநறத்த்றற்கும் இந்டக் கறநறத்த்றற்கும் இஷடஶ இடந் வடங்கற 

எற்டஷஷடம் ரம் அநற இல்கறன்நட. இந் எற்டஷக் கூடகஶப ஶரப்தறக் 

கறநறத்ரண ரஸ்ஶகரடகரரஷக் கள்பறக்ஶகரட்ஷடறடள்ப இந்டக் கறநறத்க் 

ஶகரறடக்குள் வ்றத் க்கடறன்நற றதடுற்கு றடள்பட.  
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ரறகத்றற்கரகவும் ஆறக்கம் வெடத்டற்கரகவும் ந் ஶரப்தறர்கஷப 30,000 ெலரறக் 

கறநறத்ர்கள் ஶற்டத் ங்கஷப அர்கடஷட குடிக்கபரக இஷத்டக்வகரண்டு, 

அர்கடஷட ஶனரறக்கம் தவுற்குத் டஷறன்ந கரத்ரல், இந்டக் கறநறத்த்றற்கும் 

ஶரப்தறக் கறநறத்த்றற்கும் வரடர்டௌ ற்தடரல் ஶதரறற்ட. இந்டக் கறநறத்டம் 

ஶரப்தறக் கறநறத்டம் தறபவுண்டண.  

கற.தற. 1510-இல் ஶரப்தறர்கபரண ஶதரர்ச்சுகலெலர், ஶகரரஷ வற்நறவகரண்டறடௗடந்ட 

ஶதரர்ச்சுகலெறரறன் வெல்ரக்கு ஏங்கறட.  இர்கள் இந்ற ரகரறகம், தண்தரடு இஷகஷபப் 

டௌநக்கறத்ட, இந்றஷப் ஶதரர்ச்சுகலெற ரக்க டஷணந்ஶதரட, அர்கஷபப் தறன்தற்நற 

இந்ற ரகரறகம், தண்தரடு இஷகஷபப் டௌநக்கறத் க்கள் “தங்கறகள்” ண இந்ற 

க்கபரல் டௌநக்கறக்கப்தட்டணர்.  

ஆற இந்றக் கறநறத்த்றற்கும் தங்கற ரர்க்கத்றற்கும் இஷடவபற ஶடம் றரறஷடந்ட.26  

இந்ப் வதரற இஷடவபறறன் கரரக, இந்றரறல் டௌணற ஶரஷரல் இந்றப் 

தண்தரட்டின் அடிப்தஷடறல் உடரக்கப்தட்ட இந்டக் கறநறத்ம், தறன்ணர் ந் ஶரப்தற 

ற இந்றக் கறநறத்த்ஷத் ன்டடன் வ்றத்றடம் வரடர்தறல்னர அந்ற ரட்டுச் 

ெரகக் கடற எடக்கறட. அவ்ரஶந இந்றரறல் ஶரப்தற ரக உடரக்கப்தட்ட 

ஶரப்தற ற இந்றக் கறநறத்டம் ரகரறகம், தண்தரடு, ஷட, உஷட, தரஷண 

ல்னரற்நறடம் ஶரப்தறஷப் தறன்தற்நறத் ரங்கஶப உர்ந்ர்கள் ன்ந நரண 

ண்த்றல், இந்டக் கறநறத்த்ஷ இடள் றஷநந் ெம் ணவும் ரகரறகம், தண்தரடு 

இஷகபறல் குஷநதரடுள்பட ணவும் எடக்கறட.  இன் கரரக இண்டுக்கும் ண்றப் 

தரர்க்கவும் இனர அபவுக்குப் தறரறவு ற்தட்டுறட்டட. இணரல், இண்ஷடடம் இஷத்டப் 

தரர்ப்தர்கஷப, ற்நர்கள் இகழ்ச்ெறக் குநறப்ஶதரடு ஶரக்கும் ஶதரக்கு பர்ந்டறட்டட.  

உரறஷப் ஶதரட்டி 

(இந்டக் கறநறத்ர் - ஶரப்தற ற இந்றக் கறநறத்ர்) 

ஶதரர்ச்சுகலெறர் டஷகக்குப் தறன்ணர், டௌணறர் ஶரர ஆனம் கட்டப்தட்டிடக்கும் இடத்ஷக் 

குநறத்ட, றனரப்ட்ரறடள்ப ஷெ ெ க்கடக்கும் ஶரப்தற ற இந்றக் 

கறநறத்ர்கடக்கும் இஷடஶ, உரறஷப் ஶதரட்டி டப்தப்தட்டிடக்கறநட.  

1923-இல் அங்கு றக்கறச் ஶெரன் கரனத்ற கல்வட்டு என்ட கறஷடக்கப்வதற்நட. அறல் 

“சுடஷடரர் ஶகரறல் கூத்ரடுந் ஶர்”க்குக் வகரடுக்கப்தட்ட ரன்ம் குநறத்டக் கல்வட்டுக் 

கூடகறநட.  
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இஷ ஆரரக ஷத்ட, அங்கு இடந் ஶகரறல் ஷெக் ஶகரறல் ணச் ஷெர்கடம், 

ரர்க்ஶகரஶதரஶனர ஶதரன்ஶநரர் அங்குப் டௌணறர் ஶரஷர் ஶகரறல் இடந்ஷப் தரர்த்டத் 

வபறரகக் கூநறடள்பணரஷகரல், அங்கு இடந்ட கறநறத்க் ஶகரறஶன ண ஶரப்தற ற 

இந்றக் கறநறத்ர்கடம் ரறட்டு உள்பணர்.27  

றனரப்ட்ரறடள்ப இந்டக் ஶகரறல் றடஶணற கர்னம் டங்கரல், ஶரஷர் ஆனத்ஷத் 

ரண்டும்வதரடட, டம்டஷந தல்னக்குடன் ரறரஷ வெடத்டம் க்கம் இடந்ரகவும் 

இணரல் அந் இடத்றற்கும் இந்டக்கடக்கும் இடந் வரடர்டௌ டௗடடத்ப்தடுரகவும், அந் 

இந்டக்கள் ரடம் கறநறத்த்றடௗடந்ட தறரறந்ட வென்நர்கபரக இடக்க ஶண்டும் ணவும் 

கடப்தடுகறநட.28  

இந்றச் ெ னரட, இந்ற னரட டடௗண, டௌஷண கஷகபரடம் டௌரங்கபரடம், 

டடி ஷநக்கப்தட்டு, ரடம் பறறல் அற்ஷந அநறந்டவகரள்ப இனரண்ம் இடந்ண 

ணவும், ஶரப்தற அநறஞர்கபறன் டற்ெறரஶனஶ இந்றர்கடக்கு னரற்ட உர்வு 

வதடகறட29  ணவும், றழ் வரறஷ ஆழ்ந்ட கற்ந தறற்கரனக் கறநறத் அநறஞர்கபரண 

ஶரப்தறர்கள், றழ் க்கள் றழ் வரறஷ இறந்ட ண எடக்கரல் ங்கடஷட ரழ்வு 

ணப்தரன்ஷஷ லக்கற, அஷ ஆழ்ந்ட கற்தற்குத் டெண்டிடள்பரர்கள்30 ணவும் றறன் 

உர்ந் தண்தரட்ஷட அநறறல் ரலறரக உனகுக்கு உர்த்ற, றழ் க்கபறன் லண்ட 

டெக்கத்றடௗடந்ட அர்கஷபத் ட்டி டப்தற வதடஷ ஶரப்தறக் கறநறத்ர்கஷபஶ ெரடம்31 

ணவும் ட ஆய்வுக் கட்டுஷறல் கர. லணரட்ெற சுந்ம் குநறப்தறடுகறன்நரர்.  

றழ் க்கள் இன்ட ஷனறறர்ந்ட றற்தற்கும் ன்டர்வு வதற்நற்கும் றழ்வரற 

டனர்ச்ெறடற்நற்கும் கரரண ஶரப்தறக் கறநறத்ர்கபறன் வரண்ஷடப் தட்டிடௗட்டுக் 

கரட்டுகறன்நரர் ஶதரெறரறர் ெற்குர்.32  

ஶரப்தறர்கள் டம்ஷ றகடம் றடம் கடஶகங்கபரல் டடப்தட்டு இடந்ண. 

ஶரப்தறர்கபறன் வுக்குப் தறன்ணஶ றர்கபறஷடஶ றறப்டௌர்வும் டௌத்டர்வும் 

ஶரன்நற, கடஶகங்கபறல் இடந்ட றடுதட்டுத் றழ் இனக்கற ஆர்ம் தறநந்ட ன்தரர் கர. 

லணரட்ெறசுந்ணரர்.33  

றறல் அடஷ ஷநந்ட கறடந் உர்ந் கடத்டகள், ஶரப்தறர் ரல் 

உனகநறக்கூடி ரய்ப்ஷதப் வதற்நண. றடக்குநஷபடம் றடரெகத்ஷடம் உனகநறச் வெய் 

வதடஷ அர்கஷபஶ ெரர்ந்ட. றடக்குநடக்கும் றடரெகத்றற்கும் அர்கள் வரண்டரற்நற 

தறன்ணஶ, ற்ந இந்றர்கள் அஷகபறன் வதடஷஷ உர்ந்ட, அஷகஷப ற்ந 

வரறகபறல் வரற வதர்ப்தறல் ஶரப்தறர்கஷபப் தறன்தற்நறணர்.34  
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றடக்குநள், றடரெகம் இஷகஷப அடிப்தஷடரகக் வகரண்ட, றரறடத் றடவநறரகற 

ஷெெறத்ரந்த்றற்குக் கறநறத்ர்கபரகற ஶரப்தறர்கள் ஆற்நறடள்ப வரண்ஷடடம், 

அர்கபறன் தரரட்டுஷனடம் குநறத்ட கறழ்ச்ெறஷடடம் றடரெகற ஶக.ம். 

தரனசுப்தறறம், ற்ந இந்ட ெத்றணர் இஷகஷப அற்தரக எடக்குஷ றறரக 

டந்டடம் எட ெறரகக் கடற டந்டகறன்நரர்.35  

இட ன் ன்தட ண்றப் தரர்க்கத்க்கட. றடக்குநஷபடம் ஷெெறத்ரந்த்ஷடம் 

ஶரப்தறக் கறநறத் அநறஞர்கள் தரரட்டக் கரம் ன்ண ன்தஷக் குநறத்ட, அநறஞர் ெறனர் 

ம் கடத்டகஷபத் வரறறத்டள்பணர்.  

“றடக்குநள், ரனடிரர் ஆகற இட டைல்கஷபடம் வரற வதர்த்டப் தறந ரட்டரடக்கு ல்கும் 

தறஷச் ெறநறட கரனத்றற்கு டன்ஷ வெய்ஶரர், கறநறத் ப் ஶதரகர் ஆர்.  றடக்குநடம் 

ரனடிரடம் ெெச் வெல்ரக்குடன் கரப்தட்ட ஶதரறடம், அந்டைல்கள் கூடம் 

அநங்கபறல் றகப் வதடம்தரனரண கறநறத்டக்கும், உடன்தரடரகக் கரப்தட்டஷரல், 

அந்டைல்கள் இவ்ரட தறதனவய்றண” ன்தட ஆ. ஶடப்தறள்ஷபறன் கடத்ட.36  

“தரறரறரர்கடள் ெறனர், ஷெ ெறத்ரந் றரகப் தத்றரறஷககபறல் றஸ்ரரக 

டறடள்பணர். இந்றரறல் ங்கும் ங்கபறல், கறநறத் த்ஶரடு ற்வநல்னரற்நறடம் 

அறக எற்டஷ உஷடட இம்ஶ ன்தட அன்ணரர் அதறப்தறரம்”37 ன்தட அ 

றரகம் தறள்ஷபறன் கடத்ட. 

ஆகஶ, றழ் க்கஷபத் ட்டி டப்தற - றழ் டனர்ச்ெறக்குக் கரரண - றடக்குப் 

தல்ஶட வரண்டரற்நற - றழ் க்கடக்கும் இந்ற க்கடக்கும் னரற்ட உர்ஷ 

ஊட்டி ஶரப்தறக் கறநறத் அநறஞர்கள், ற்ந இந்ற க்கபரல் டௌநக்கறக்கப்தட்டு இடந் 

றடக்குநள், றடரெகம் ஶதரன்ந டைல்கஷப வரறவதர்த்டடன், ற்ந இந்ட க்கபரல் 

டௌநக்கறக்கப்தட்டு அர்கபறன் ெறக்கு உள்பரணவணக் கடப்தடும் ஷெெறத்ரந் 

உண்ஷகஷப றரறரக டக் கரம், ஶரப்தறக் கறநறத் ெ உண்ஷகடக்கும் இந்டக் 

கறநறத் ெரகற றரறட ெ உண்ஷகடக்கும் இஷடஶ இடக்கும் வடங்கற 

வரடர்ஶத ன்தட றபங்குகறநட.  

டௌஷண கஷகபரடம் டௌரங்கபரடம் சூப்தட்டு னரற்ட உர்ஷ இந்ட றன்ந இந்றக் 

கறநறத்ம் அல்னட றரறடக் கறநறத்ம், னரற்டர்ஷ ஊட்டி ஶரப்தறக் 

கறநறத்ர்கபரல் அநறப்தட்டிடக்கறன்நர ன்தட ஶரக்கத்க்கட.  

இந்றக் கறநறத்ரகற றரறடக் கறநறத்த்றற்கும், ஶரப்தறப் தண்தரட்ஷட ற்ந தறற்கரன 

ஶரப்தற றக் கறநறத்ர்கடக்கும், இஷக்க இனர இஷடவபற ற்தடுத்ப்தட்டுறட்டட.  
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ஶரப்தறடஷட ஶரக்கறல் இந்றர இடள் றஷநந் ரடரகவும், இந்றச் ெங்கள் இடள் 

றஷநந்ணரகவும் கரட்ெறபறத்ண.  

ஆணரல், றடக்குநஷப டன்டடௗல் ஶஷன ரட்டு வரறறல் வரறவதர்த் ஶரப்தறரண 

வீரடணறர் றடள்டஷ,  

1. “வய்ரம் ஞரணத் றடக்கடல்” ணவும், 2. “இடபறல் றபங்கும் லன்” ணவும், 3. “தரஷனறல் 

தடம்” ணவும், 4. “இடபறல் றபக்கு” ணவும், 5. “கடவுள் இற்நற ஞரணத் றடறபக்கு” 

ணவும் தரரட்டிப் வதடறத்டடன் கூநறறடப்தட ஶரக்கத்க்கட.38  

றடக்குநடக்கு உஷ கரடங்கரல், வீரடணறர் கறநறத் ஶரக்கறஶனஶ அற்கு உஷ டறச் 

வெல்டகறன்நரர். கறநறத்த்ஷ றட்டுப் தறரறந்ட அரல் றடள்டஷக் கர இனறல்ஷன.  

வீரடணறடக்குப் தறன்ணர், வீரடணறரல் றடப்தட்டிடந் றடக்குநபறன் 3-ஆம் 

தகுறரகற இன்தத்டப் தரஷனடம் ஶெர்த்ட, ஆங்கறனத்றல் வரறவதர்த் டரக்டர் ஜற. ட. ஶதரப் 

அஷ ஆங்கறனத்றல் “THE SACRED KURAL” ணப் வதரறட்டடடன் இஶசு வதடரடஷட 

ஷனப்வதரறறன் றவரடௗரகத் றடக்குநள் றபங்குகறநட ணவும், றடள்டடக்கும் 

கறநறத்ர்கடக்கும் ஶடித் வரடர்டௌ இடந்றடக்க ஶண்டும் ணவும் கடடகறன்நரர்.  

டரக்டர் ஶதரப்தறன் இந் ம்தறக்ஷக கறநறத்த் றடஷநஷடம் றடக்குநஷபடம் - எப்தறட்டு 

ஆரடம் டங்கரன ஆரய்ச்ெறக்குப் தறன்ணஶ, ெரறரணட ண ற்டக்வகரள்ப இடம் ணக் கர. 

லணரட்ெறசுந்ணரர் ட ஆய்வுக் கட்டுஷறல் கூடகறன்நரர்.39  

ஶகரர் ன்டம் ஶரப்தறடம் குநஷப வரற வதர்த் ஶதரட, றடக்குநள் றறடௗத்றன் 

அடிப்தஷடறல் டந்ட ணவும், றறடௗத்றன் உந்ட ெக்றரஶனஶ றடள்டர் இத்ஷக 

உர்ந் உண்ஷகஷபக் கூநற இடக்க இடம் ணவும், ற்ந ரடம் றடள்டஷப் ஶதரன்ட 

றடௗடௗ உண்ஷக்கு இவ்பவு வடக்கரய்  இனரட ணவும் கடடகறன்நரர்.40  

றடரெகத்ஷ வரற வதர்த் ஶதரப், றடரெகரறடத்றஶன ஶஷன ரட்டுப் ஶதநறஞரண 

டௌணற அகஸ்டீடஷட (ற். அன்ஞ்ன்ள்ற்ண்ய்ங்) குஷந ற்டௌ உர்ஷக் கரரட இடக்க 

இனரட ணக் கூடகறன்நரர்.41  

ரறக்கரெகர் வய்டர்வு வதற்ந றடப்வதடந்டஷநறல், ஶஷன ரடுகபறடௗடந்ட குறஷகள் 

ட்டும் ந்றநங்கறல்ஷன; ெறநந் வகரள்ஷககடம் ந்றநங்கறண ணக் கூடகறன்நரர்.42  

ரறக்கரெகஷப் தற்நற டடக்கஷறடம் ரம் வ்பவு ள்பக் கூடிஷகஷபத் 

ள்பறணரடம், டௌணற தவுடௗடத்றடம் அெலெறஷச் ஶெர்ந் டௌணற தறரன்ெலவடத்றடம் கரப்தட்ட 
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குங்கபறன் இஷப்டௌ, ரறக்கரெகரறன் கு அஷப்தறல் கரப்தடுகறநட ன்தட 

ஶதரப்தறன் ம்தறக்ஷக.43  

ஶதரப் ம்டஷட றடரெக வரறவதர்ப்தறல், டக்கறல்னரஷ ற ற்நற்நறல் ஷெ 

ெம், கறநறத்த்ஶரடு வதரறடம் எத்றடப்தரகக் கடடகறன்நணர்.44  

ஶடம் ஷெத்றற்கும் கறநறத்த்றற்கும் உள்ப வடங்கற வரடர்ஷதக் கரட்டுற்கரகஶ, 

ஷெெறத்ரந் டைல்கபறல் என்நரண றடடள் தஷண, கறநறத்த்ஶரடு எப்தறட்டு வரற 

வதர்த்ட, றடரெக வரறவதர்ப்டௌக்கு டன்ணர் ஷத்ட எஶ டைனரக வபறறட்டுள்பரர்.  

ஆகஶ, றடக்குநடக்கும் ஷெடைல்கடக்கும் றறடௗத்ஶரடுள்ப வரடர்டௌ 18-ஆம், 19-ஆம் 

டைற்நரண்டுகபறல் றகத்றற்கு ந் ஶரப்தறக் கறநறத்ர்கபரல் டுத்டக் கரட்டப் 

வதற்டள்பட.  

றகத்றற்கு ந்ட ஷெெறத்ரந்த்ஷப் தடித் ஶஷன ரட்டு அநறஞர்கள், 

ஷெெறத்ரந்த்றற்கும் கறநறத்த்றற்கும் உள்ப வரடர்ஷதக் கூடட ஶதரன்ட, ஶஷனரட்டுக் 

கறநறத் டைல்கஷப அநறந் ஷெப் வதரறரரண ஷநஷனடிகள், “ஷெ ெறத்ரந்த்றற்கும் 

ஶஷன ரட்டரெறரறர்கபறல் த்ஷணஶரஶதர் ஷெெறத்ரந்த்ஶரடு  எத் ஶகரட்தரடுகஷப 

றபக்கற டற இடக்கறன்நரர் - றபக்கற டற டகறன்நணர்”45 ணக் கூடகறன்நரர்.  

இவ்றடஷக கூற்டகடம் றறடௗத்றற்கும் றடக்குநள், ஷெெறத்ரந்ம் இஷகடக்கும் 

இஷடஶ உள்ப கடத்ட எற்டஷஷ றபக்குணரகக் வகரள்பனரம்.  

ஆகஶ றறடௗம், றடக்குநள், ஷெெறத்ரந்ம் இஷ டன்ஷநடம் எப்தறட்டு 

ஆரஶண்டிறன் அெறம் வபறப்தடுடடன்; அவ்ரய்வு டௌற உண்ஷக்கு ம்ஷ 

டத்றச் வெல்டம் ன்தடம் வபறப்தடுகறநட.  

னரற்ட எடங்கறன்தடி நத்ர கற.ட. 12ஆம் டைற்நரண்டு டல் கற.தற. இண்டரம் டைற்நரண்டு 

ஷ, தல்ஶட ஷகரண கரனம், இடம், சூல் டடௗற்நரல், ரடதட்ட ணறர்கபரல் 

டப்தட்ட, தல்ஶட டைல்கபறன் வரகுப்தரகற றறடௗத்ஷ டடௗல் ஶரக்குஶரம்.  

4. கர. சுப்தறற தறள்ஷப - றர் ெம், ஷெெறத்ரந் டைற்தறப்டௌக்ககம், வென்ஷண, 1971, தக். 89-90 

5 இரரகறடஷ்ன், தறப்தரெறரறர் குடத்ஷனர், வ. குன்யன் இரஜர, வென்ஷணப் தல்கஷனக்ககம், 

கட்டுஷ ஆெறரறர், “கலஷ ஶஷன ரடுகபறன் வய்ப்வதரடபறல் னரட” இந்ற அெரங்கக் கல்ற அஷச்ெகம், 

றழ் வரறவதர்ப்டௌ - அண்ரஷனப் தல்கஷனக் ககம், 1970, த. 33. 

6. ஶற்தடி, த. 34. 
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7. ஶற்தடி, த. 42.  

8. அ.ஶடப்தறள்ஷப, ‘றழ் இனக்கறத்றல் கரனடம் கடத்டம்’, வென்ஷண, 1969, த. 119 

9. அடிக்குநறப்டௌ 5-இல் தக்கம் 35. 

10. ஶற்தடி, த. 43. 

11. ஶற்தடி, த. 42.  

12. ஶற்தடி, த. 43.  

13. ஶற்தடி, த. 41. 

14. ஷகனரெதற, ‘தண்ஷடத் றர் ரழ்வும் றதரடும்’ க்கள் வபறடௐடு, 1978, த. 18.  

15. அ.ஶடப்தறள்ஷப, ‘றழ் இனக்கறத்றல் கரனடம் கடத்டம்’ த. 83. 

16. டௌநம், 335 

16. டௌநம், 335  

17. அ. ட்ெறரடர்த்ற, ‘றர் ரகரறகடம் தண்தரடும். ‘வற்நறச்வெல்ற வபறடௐட்டகம்,  ஞ்ெரவூர், 1973, 

தக்.72 

RgNôîo, 1973, Td. 72. 

18. A. Mathias Mundadan, St. Thomas Christians, 1498-1552, PP. 44. 

19. Let us first follow up some of the details given by Diario.  The author is describing the City of Calicut and its people.  “This town of Calicut 

is of Christians.................(follows the description of these “Christians” their dress etc...) they wore on the fontanel trufts, (Kudumi) as a 

distinguishing mark of Christians.  (Here follows the description, how V. da. Gamma was led to the king for an audience and o f the things 

that happened on the way.)  They took us to a big Church, in which were the following things.  (An interesting description of „the Church‟ 

and the things in it is given.)  And inside there was a small image, which they said was of our lady.  And in front of the principal door of the 

Church; along the walls, were seven tomb-stones.  Here the Captain-general, and we with him, made our prayers.  And we did not enter this 

Chapel; because their custom is not to enter in it except certain people who served in the Churches, whom they called “Quafees”.  These 

“quafees” wear some thread, drawing the same over their left shoulders and under their right arms just as the deacons wear the stole.  These 

ministers offered us holy water.  They gave us also a kind of clay which the Christians of the land are used to put on their heads, below their 

breasts, around their necks, and on the superior parts of their arms.  All these ceremonials were done for the Captain-general and they offered 

him that Clay which he might put on him and the Captain received it and gave it to someone to be kept, saying that he would put it later.  

There were many, many other saints along the walls of the Church, and their painting was in diverse manners, the teeth being very long and 

each saint having four or five arms.  And below this Church there stood another; equally big.  So also many other Churches along the way 

were shown to us....... We visited one of them in which also there were things similar to those described above” (Diario, 66 -68). -- The 

Thomas Christians 1498 - 1552, A. Mathias Mundadan, Dharmaram College, Bangalore - 29, 1967, PP. 46-47. 

21. “Thome Lopes tells us that on November 19, 1502 some Christians of dignified looks, came to Cochin from Mangallore and from many other places in the interior and approached 

the ship of the admiral, bringing with them presents of fowls, and fruits for him.  They also tendered him for his acceptance a pointed staff, red in colour, both ends plated in silver, with 

three bells of silver at one end, each bell having a bob of silver.  Togather with it they brought to him a letter of the lord of all that part of the country with a population of 30,000 adults.  

They told the Portuguese that they were very much content and happy at the arrival of the Portuguese in India and that their lord sent allegiance to the King of Portugal whom they 

accepted as their King and to whom they were presanting their rod of justice.  In the name of their lord they yielded to the admiral their fidelity and homage in such a decisive way that 

from that day onwards they would not administer justice (or) pronounce judgement against any male factor except in the name of the King of Portugal... According to Barros, the 

deputations came from the territories of Crangnore and represented the Christians of  St. Thomas numbering more than 30,000.  living in 

parts of Crangnore, and governed by Armanian bishops who resided there and therefore subject to the patriarch of Armenia.  They had come 

to V. da. Gama to ask in the name of the passion of our Lord, protection and safety from the pagans and Mohammedans who were oppressing 

them.  
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 --St. Thomas Christians 1498-1552, A Mathias Mundadon, P. 62-63. 

 

22. “ெலரற கண்கரறரரறன் ஷனஷ அடனகம் அங்கஷனறல் இடந்ரல், அங்கு றகுறரண டைல்கஷபடம், 

தத்றங்கஷபடம் ஶெர்த்ட ஷத்றடந்ணர்.  வணறெறஸ் அங்குச் வென்ட, அஷகபறல் தனற்ஷந அறத்ட றட்டரர்.  இணரல் க்கள் 

அஷ இகழ்ந்ட 

23. In 1324 the Bl.5 Odoric of Pordenone who visited Mylapore says the following : “From this realm (minibar - Malabar) It is a journey of ten 

days to another realm which is called Mobar, and this is very great and bath under it many cities and towns.  And in this realm is laid the 

body of the Blessed Thomas the Apostle.  His CHURCH IS FILLED WITH IDOLS, and beside it are some fifteen houses of Nestorians” 

(Yule-Cordier. CWT.3.141-2).  

 --A.C. Perumalil, The Apostles in India, Xavier Teachers Training Institute, Patna, 1952-1971, P. 74.  

24. Towards the close of the 13th Century, in 1292, the Venetian Traveller Marcopolo, visited Mylapore and recorded in his book as follows.  

“The body of Blessed St. Thomas lies in this provinceof Maabar (not Malabar, let it be noted) at a certain little town having no great 

population.  Both Christians and Saracens however greatly frequent it in pilgrimage.  For the Saracens also do hold the saint in great 

reverence and say that he was one of their own Saracens and a great prophet, giving him the Title of Avarian; which is as much as to say 

Holy Man.  The Christians who go there in pilgrimage take of the earth from the place where the saint was killed and give a portion there of 

to any one who sick of a quartan or a tertian fever, and by the power of God and St. Thomas the sick man is incontinently cured.”  

 -Marcopolo, Vol.II, P. 290 - Quoted by C.H. Mathew and M.M. Thomas, The Indian Churches of 

Saint Thomas I.S.S.P.C.K. Delhi, 1967. P. 7-8. 

Churches of Saint Thomas I.S.S.P.C.K. Delhi, 1967. P. 7-8.  

25. “Sriyan Christian‟s Churches were built on the model of the Western Churches but differed from them in this that there were only crosses 

inside.  Each Church was surmounted by a Cross.  There were no bells for the Churches.”  

 --A. Mathias Mundadon, C.M.I. - The Arrival of the Portuguese in India and the Thomas 

Christians under Mar Jacob 1498-1552; Dharmaram College. Bangalore-29, India, 1967, P. 57. 

26. “With the capture of Goa by the Portuguese in 1510, Political Conquest went along with their Portuguizing cultural aggression.  This as well 

as their inquisitorial methods vitiated their zeal to spread the Christian faith as they understood it.  They received into their padroado 

patronage mostly „those they found the readiest to accept Christianity, the waits and strays of Hindu Society”, as Professor M. Ruthnaswami 

put it.  They imposed their Portuguese surnames of them, portuguized them in the manner of dressing, eating and behaving and convinced 

them that they now belonged to a superior status and culture as well as to a super-natural religion.  They denounced Hinduism in toto, 

pointing out to its real or imagined defects as proof for their denunciation and inculcated in their neophytes a contempt for their old religion.   

The Portuguese population itself was, in the polite words of Prof. Ruthnaswami, “wilting, uprooted as it was from its native soil and culture.”  

The Indian population found all this intolerable and termed the Portuguese and their convers „Paranghis‟, despicable foreigners who spread 

by their easy morality the Paranghi diseasae in the country.  We can surmise the ignorance on the part of the portuguese and the laugh of 

scorn from self-respecting Indian hearers when the former titled their proselytising booklet as „Paranghikulam Puhuda Venumo?‟ -- Ignatius 

Hirudayam; Christianity and Tamil Culture, University of Madras, 1977,  

PP. 9-10. 

PP. 9-10.  

27. Fragmentary Tamil inscription of 8 lines on a stone found at the Cathedral, North-West end of the verandah, on the top line of the granite 

foundatins of walls projecting from the verandah into the garden.  

 When I visited Mylapore last in February, 1924, the stone was still lying near the place of the find.  It ought to go to the Bishop‟s Museum 

and receive an appropriate number.  

 According to the Assistant Archaeological Superintendent for Epigraphy, Madras, this inscription is a fragment on Tamil, “and it seems to 

register a tax-gift of land for burning at night a lamp before the image of Kuttaduvar (Nataraja) in the temple of Suramudaiyar.  

Palaeographically this inscription may be assigned to the 11th Century A.D.”  

 A later communication from the Government Epigraphist for India, Fernhill, Nilgiris, says that Mr. Venkoba Rao, the Assistant 

Archaeological Superintendent for Epigraphy, Madras, pronounces the inscription to belong to Vikrama Chola‟s time (12th Century), and 

“that the gift was to the Hindu God Nataraja, whose shrine is always to be seen in a Siva temple”.  

The stone was not found at its original site, as its shown by its fragmentary condition, the parts above and below, as well a s right and left, being 

wanting.  All we can gather is that the foundations in which the stone was inserted are of a date later than the inscription.  To argue, as was 

done at the time of the discovery in The Madras Mail, that, if the stone was dug up from any depth, it would indicate an orig inal Saiva 

temple, on the ruins of which the portuguese Church of modern St. Thomas was erected, it to show a lamentable ignorance of what Marco 
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Polo and even earlier writers have written about the St. Thomas shrine.  The Church was doubtless in existence in Vikrama Chola‟s time.  

Besides, the line of foundations was intact on three sides, and the stone was found on the top row, 2nd from the N.W. corner,  not more than 

one foot below the present ground level.   

 We have not inquired further into the history to Kuttadum deva,  Nataraja Suramudaiyar, and... ladeva-chaturvedi-mangalam.  The first 

portuguese historians say, however, that St. Thomas built his „house‟, meaning his church, on the site where a JOGI had his temple.  If that 

were true, the ground might yield carvings and inscriptions one thousand years older than No. 83”  

 -- Rev. H. Hosten, S.J. Antiquities from San Thome and Mylapore;  The Diocese of Mylapore;  1936,  PP.54-55. 

 During some excavations made near the tomb this year (1923), when an Indian inscription was found which no one could read, one writer 

wrote to the Madras Mail to insist that the church was on the site of a Hindu fane.  This writer would have been greatly puzz led if we had 

asked him at what time the place became Christian.  

 - Rev. H. Hosten, PP. 260.  

28. The Hindus of Mylapore, we may remember, avowed to the first portuguese that their custom at their processions was to make their idols 

salute thrice the Church of St. Thomas tomb.  Ships out at sea saluted the Church of St. Thomas Mount at Mylapore, when they passed in 

front.  What would it prove?  Perhaps that there had been defections EN MASSE on the Coromandel Coast. - Rev. H. Hosten, PP. 565  

 In fact, the shrine was so greatly venerated that according to what was related to Gaspar Correa, the Portuguese historian, by the custodian, it 

was held in the highest esteem.  For on their festival days the Hindus would bring their images accompained by large crowds a nd great 

rejoicing, and would, as they  approached the door of the church, lower them three times to the ground as a mark of reverence to it a practice 

which had been followed from time immemorial. - Correa, Landas de India, P. 724.  

 Quoted by George Mark Moraes - A History of Christianity in India - Manaktalas - Bombay, 1964, P. 48. 

29. “Unless the history of Tamilnadu synchronising with their advent and labours is investigated, it is not easy to comprehend and appreciate the 

difficulties that surrounded them and the obstacles which deterred their progress.  History has never been a fertile soil for Indian minds.  

History was shrouded by legends and myths and facts were distorted beyond recognition.  It was only after European scholars commenced 

their labours that a taste for history developed.”  

 -- Dr. K. Meenakshisundaram, The Contribution of European Scholars to Tamil, University of Madras, 1974, P. 2.  

30. The study of Tamil had been neglected by educated natives.  A remark of Dr. John Murdock stands out.  He says “Let them (natives who 

studies English and neglected Tamil) be assured, that so long as they despise their mothertongue, they have merely a thin white-wash of 

civilization”.  Coming as it did from a reputed western scholar, this statement was an eye opener.  The famous Dr. Pope writes, “Let 

Tamilians cease to be ashamed of their vernacular”.  But sad to say until the close of the 19th Century, educated natives were indifferent to 

their mothertongue.  It was but natural that this non-chalant attitude of the educated natives towards their own language should deter the 

throbbing curiosity of interested foreign scholars.” - Dr. K. Meenakshisundaram, Ibid. PP. 84-85.  

31. “To sum up, we have to emphasis the facts European scholars declared to the world the great culture inherent in Tamil and introduced a new 

scientific way of studying her.  Through Tamil, the great scientific discoveries were introduced to her people and they were awakened from a 

long slumber to an era of activity and advancement”.  

 -- Dr. K. Meenakshisundaram, The Contribution of European Scholars to Tamil, University of Madras, 1974, P. 338.  

32. They simplified the Tamil script.  They introduced space between the words, simple or compound, of a sentence; for it had been the native 

custom to write a whole sentence as if it were composed of one long word.  They were the first to introduce the study of Tamil into the 

civilised countries of the world.  They were the first to make Tamil translations from European languages.  They were the fir st to compile 

Tamil word-books, dictionaries, and lexicons, which made obsolete the time-honoured custom of memorising the metrical Tamil 

Vocabularies, before taking up literature.  They were the first to write Tamil treatises on Natural Science.  They were the first to urge 

educated Tamils to bring out expurgated editions of Tamil works, and to write interesting general literature of a wholesome character.  They 

were the first to show us how to make a critical study of our language, literature and grammer.  And they were the first not only to teach us 

that “that is not good language that all understand not;” and that there can be no social, moral religious, political, or economical progress 

among a people who have no homely prose literature to read but also to write “MODERN TAMIL PROSE,” and create the reading hab it 

among us.  

 --úU. úLô. U«ûX º² úYeLPNôª, ¡±jRYØm RªÝm, ûNY £jRôkR ètT§l×d LZLm, ùNuû] - 1, 1971, T. 14.  

33. “A dark cloud descended on the Tamil country and shrouded Tamil.  During this age Tamil literature was veritably stagnant.  Tamilnad 

stipped growing politically, economically and socially. With the arrival of European scholars, a new awakening was heralded.  Their interest 

began slowly to seep through the thick cloud of apathy and a revival of literary interest commenced.”  

 -- Dr. K. Meenakshisundram, The Contribution of European Scholars to Tamil,  

University of Madras, 1974, P. 336.  

34. “The unique ideas embedded in Tamil were for the first time startingly released to the Western world by translations.  The various 

translations of the great Tamil works into the different tongues of the occident exhibited the peerlessness of the Kural, the exquisitiveness of 

the TIRUVACHAKAM and other major works which had hitherto remained occult.  Natives recognised the value of such translations and 

began to emulate their methods”.  

 -- Dr. K. Meenakshisundaram, The Contribution of European Scholars to Tamil, University of Madras, 1974, P. 337.  

35. “Saiva Siddhanta Philosophy is the choicest product of the Dravidian intellect” according to Dr. G.U. Pope.  According to the Rev. 

W.Goudie “there is no School of Thought and no system of faith that comes to us with anything like the claims of the Saiva Siddhanta.  As a 

system of religious thought, as an expression of faith and life, the Saiva Siddhanta is by far the best that South India possesses.”  Not content 

with this eulogy, the Reverend gentleman goes a step further and avers: “Indeed, it would not be rash to include the whole of India and to 

maintain that judged by its intrinsic merits, the Saiva Siddhanta represents the high-water-mark of Indian life.”  
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 No greater tribute than this has ever been paid by a Christian missionary to an Indian School of metaphysics.  And yet, the tragedy of this 

system is that is has never been accorded that place of honour or recognition to which it is entitled in the Comity of the Hindu Darsanas or 

the Council of Philosophic Systems.  No standard work on the Hindu Systems of metaphysics published so far has ever devoted a  

considerable chapter to this School of Siddhanta;  and if ever a work has here and there sought to recognise it,  the treatment of the subject 

has been tardy,  halting and defective,  not to say disproportionately insufficient.  I cannot help feeling sometimes that there must be a 

conspiracy of silence behind this invariable indifference to this school”.  

 -- K.M Balasubramaniam, Introduction, Special Lectures on Saiva Siddhanta, The Annamalai University, 1959, P. IX 

36. ஆ.ஶடப்தறள்ஷப, றழ் இனக்கறத்றல் கரனடம் கடத்டம். 

37. அ றரகம் தறள்ஷப, ஷெெறத்ரந் னரட, 1909, த. 51.  

38. “ஶ டைன் ட வனவ்ஷக டைடங் கல்னரடவுஞ்  வெரல்னர டர்த்வும் ல்னரகற, வய்ஞ்ஞரணத் றடக்கடனரகறவரட  

வய்க்கடவுற் நறடடி னஶ, ஷனக்கறவணக்  வகரண்ஶடத்ற, இடபறரறடத்ட  றபங்கறவரட  லன் ஶதரனவும், தரஷனச் 

சுத்ரற னர்ந் தடம் ஶதரனவும் வய்ரஞ்சுடற றபக்கரறடஶப வரய்த் ரட்டின் கண்டங் கடவுஶபற்நற ஞரணத் 

றடறபக் வகரப்தத்வபறந்ட உர்ந்வங்கும் எட றபக்வகண றன்டர்ந் றடள்டடஷத்  தனற்வநரன்ஷந ரன் 

வரறந்டஷப்தத்  டறந்ஶன்.” 

 - றஷன ெலணற ஶங்கடெரற , கறநறத்டம், றடம், ஷெெறத்ரந் டைற்தறப்டௌக் ககம், வென்ஷண, 1971, தக். 83-84. 

39. “Dr. Pope was the first to translate the entire KURAL into English.  He has rendered it into English poetry, paying heed to the rhymes.  It is 

interesting here to note that Dr. Pope has called his translated work “The Sacred Kural”, Writing about the author he says “We may, fairly, I 

say, picture pacing alone the seashore with the Christian teachers and imbibing Christian ideas, tinged with the peculiarities of the 

Alexandrian School and day by day working them into his own wonderful KURAL.  He finds the KURAL an “echo of the Sermon on the 

Mount”.  Pope believes that Tiruvalluvar drew his inspiration from Christian Scriptures.  He declares that every sect in Tamilnad claims the 

Kural as its own; “and has furnished it with commentary and critical apparatus accordingly.”  This is true to himself also.  He claims 

Valluvar to have been greatly influenced by the Christians.  The belief of Dr. Pope that Christian ideas expressed in the KURAL presuppose 

a regular interconnection between the Kural and the Christian Scriptures, however, may be taken for granted only after later research proves 

it.”  

 -- Dr. K. Meenakshisundaram.  The Contribution of European Scholars to Tamil, University of Madras, 1974; P. 105.  

40. “Gover comes dangerously near the frequently asserted belief that Tiruvalluvar had his Kural based on the Bible.  He translates one of the 

Tamil verses on gratitude and says that its idea reminds one of the “Holy Unit” and he adds, “I have heard missionaries declare that no other 

uninspired man, who had not the Bible at his elbow, ever came so near the truth in the higher morality as Tiruvalluvar.”  

 -- Dr. K. Meenakshisundaram, The Contribution of European Scholars to Tamil, University of Madras, 1974, P. 156.  

41. “The recital of these mental troubles, and the touching confession of his ignorance and youthful folly are to be found in many of his poems 

(See especially No.V, The SACRED CENTO. pp. 44-84).  They remind one most forcibly of the confessions of St. Augustine, and we cannot 

help saying that, in our Tamil sage, we find a spirit congenial to that of the great doctor of the West.”  

 -- Rev. G.U. Pope; The Tiruvacagam; At the Clarendon Press; 1900, P. XX.  

42. “One day when the king was sitting in state in the midst of his nobles and dependant kings; messengers came announcing that, in a harbour in 

the territory of the CORA king, ships had arrived with multitudes of horses of rare value, from the „Aryan land‟.  We may suppose that this 

means Arabia and the whole legend points to the traffic ever carried on by coasting vessels between India and the Western countries from 

whence not goods only, but influential ideas also came.”   

 -- Rev. G.U. Pope , Tiruvacagam, XX.  

43. “In the whole legendary history of this sage, whatever we may think of the accuracy of many of its details, and whatever deductions we are 

compelled to make for the exaggerations that have grown up arround the obscurity of the original facts; there stands out a real historical 

character, which seems to be a mixture of that of St. Paul and St. Francis of Assisi.  Under other circumstances what an apostle of the East 

might he have become.  This is conversion, as his South India believes it and in almost every poem he alludes to it.  Pouring forth his 

gratitude in ecstasies of thanksgiving, and again and again repeating the words, “I am Thine, save me.  His poetry lives in a ll Tamil hearts 

and in the main and true essence of it deserves so to live.”  

 -- Rev. G.U. Pope , The Thiruvasagam, At the Clarendon Press, 1900, P. XXIII. 

 -- Rev. G.U. Pope , The Thiruvasagam, At the Clarendon Press, 1900, P. XXIII.  

44. Manikka Vacagar went about testifying that he had seen CIVAN in PERUN-TURAI, and had then and there passed from darknees to light.  

He thus declared to all what he fully believed himself to have seen and handled.  He was an enthusiast, but absolutely sincere.  The doctrines 

that he taught will abundantly appear from an attentive consideration of his disputes with the Buddhist GURUS (NOTE IX).  He taught  the 

people that there was one supreme personal God, no mere metaphysical abstraction, but the Lord of gods and men.  He also taught that it was 

the gracious will of Civan to assume humanity, to come to earth as a GURU, and to make disciples of those who sought Him with adequate 

preparation.  He announced that this way of salvation was open to all classes of the community.  He also taught very emphatically the 

immortality of the released soul-its conscious immorality - as he said that the virtual death of the soul which Buddhism teaches is not its 

release (NOTE III).  It will be seen how very near in some not unimportant respects the Caiva System approximates to Christianity; and yet 

some of the corruptions to  which it had led; by what almost seems a necessity are amongst the most deplorable superstitions anywhere to be 

found.  Here the truth of the old maxim is abundantly verified, „Corruption optimi pessima‟. - Rev. G.U. Pope, The Tiruvacagam, P. XXXIV. 
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45. ஷநஷனடிகள், ெறஞரணஶதர ஆரய்ச்ெற, ஷெெறத்ரந் டைற்தறப்டௌக் ககம், வென்ஷண, 1971, த. 264. 

 

2. றறடௗம் 

றறடௗம் - வதர்க் கரம் 

கறப்றடள்ப லன றக்கஷறல் பர்ந் “தப்தய்ஸ்” ன்டம் எடஷக ரற்டௌற்கபரல் 

வெய்ப்தட்ட ஷரள்கபறல் டப்தட்ட டௌத்கங்கள் “தறதறடௗர” ன்ட கறஶக்க வரறறல் 

வதர் வதற்நண.  தறதறடௗர ன்டம் கறஶக்கச் வெரல்ஶன ஆங்கறனத்றல் ஷததறள் ணவும் றறல் 

றறடௗம் ணவும் ங்கப்தடுகறன்நட.  

ரற்டௌல்டௗன் வதர், அறல் டப்தட்ட டைல்கடக்குப் வதரடப் வதரகறப் தறன்ணர் டைல்கபறல் 

ெறநப்டௌஷடவணக் கடப்தட்ட கறநறத்த் றடஷநக்குச் ெறநப்டௌப் வதர் ஆறற்ட.  

ஆதறகரம் ற ஆெலர்ரம் 

கறநறத்த்ஷத் ஶரற்டறத்ர் இஶசு கறநறத்ட. இர் டர் குனத்றல் ஶரன்நறணரர். டர்கள், 

இசுஶனரறன் தன்ணறட கறஷபகஷப உடரக்கற இசுஶல் ன்தடஷட தறள்ஷபகபறல் 

எடரண, டர ன்தடஷட தம்தஷறணர். இசுஶல் ன்தடஷட ந்ஷ றப் 

தரட்டன், ஆதறகரம் ன்தரரர். இந் ஆதறகரஷ அர் ரழ்ந் “ஊர்” 

ன்டறடத்றடௗடந்ட கற.ட. 2000 அபறல் இஷநன் அஷத்ட ஆெலர்றத்ட, அர் றரக 

உனகம் டடற்கும் ஆெலர்ரம் வகரடுக்கத் றட்டறட்டரர் ன்தடம், அந்த் றட்டம் இஶசு 

கறநறத்டறன் றரக றஷநஶற்நப்தட்டட ன்தடம், றறடௗ ற்வெய்றறன் றபக்கரகஶ 

றறடௗம் டடடம் அஷந்டள்பட ணனரம்.  

“உனவகங்கும் வென்ட தஷடப்தறற்வகல்னரம் ற்வெய்றறஷண அநறறடங்கள்” (ரற்கு. 16:15) ண 

உறர்த்வடந் இஶசு, ம் ரர்கடக்குக் வகரடுத் கட்டஷபறல் குநறப்தறடப்தடும் 

ற்வெய்ற, ஆதறகரடக்கு இஷநன் வகரடுத் ரக்குத்த்த்றன் றஷநஶற்நஶ ஆகும்.  

இஶசுறன் ரர் தன்ணறடரறல் எடரண ஶரர, இஷநன் வகரடுத் ரக்குத்த்த்றன் 

றஷநஶற்நரகற ற்வெய்றறஷணத் றரறட க்கபறஷடஶ தப்தறடள்பரர். 

றரறடப் தண்தரடும் ஆதறகரறன் சுஶரறப் தண்தரடும் 
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றரறடப் தண்தரட்டிற்கும், ஆதறகரம் ரழ்ந் “ஊர்” ன்ந வதஷடஷட கம் இடந் 

சுஶரறப் தண்தரட்டிற்கும் உள்ப, றக வடங்கற வரடர்டௌ, னரற்ட ஆெறரறர்கபரல் 

கூநப்தடுகறநட.  

றரறடர்கடக்கும் ஆரறர்கடக்கும் இடந் தண்தரட்டுத் வரடர்ஷதறட, றரறடர்கடக்கும் 

ஆதறகரம் ரழ்ந் “ஊர்”1 கம் அஷந்றடந் சுஶரறடக்கும் இடந் தண்தரட்டுத் வரடர்டௌ 

றகறக வடங்கறவன்தட ஆய்ரபர்கபறன் கடத்ட. அஷகஷப ஶரக்குஶரம்.  

“றரறட ரகரறகம் சுஶரறர் ரழ்ந் வெவதஶடரறரவுக்குச் வென்நட. தரதறஶனரணற 

ரகரறகடம் ற்டம் தறந ரகரறகங்கடம் அணறடத்றணறன்டம் ஶரன்நறண.”2  

ற்கரனக் கடத்டப்தடி, கடல்றரகவும் ஷறரகவும் றர்கள் வெவதஶடரறப் 

தள்பத்ரக்கறல், றகப்தங்கரனத்றஶனஶ குடிஶநற அப்தகுறகபறல் சுஶரற ரகரறகத்ஷத் 

ஶரற்டறத்ணர் ன்கறன்நரர் .. யரல் ன்தர். சுஶரற இணத்ட க்கபறன் ெறஷனகடம், 

ஏறங்கடம் அஷணச் சுற்நறடள்ப தகுறகபறணறன்டம் டற்நறடம் ஶடதட்டரய் இடப்தடடன், 

அர்கபட வரற வெறத்ற, ஆரற அல்னட தறந வரறகபறணறன்டம் ஶடதட்டரய் 

இடக்கறன்நட. அர்கள் த்றற்கு இடறன்நற இந்ற இணத்றணரறன் ரறரறரகஶ உள்பணர்.  

இப்வதரடட இந்றரறல் உள்ப எட ெரெரற இந்றணறன் டக அஷப்டௌ, ஆறம் ஆண்டுகட்கு 

டற்தட்ட றரறடப் தங்குடிறணரறன் டக அஷப்ஶதரடு ெறநறடம் த்றற்கு இடறன்நற 

எத்றடக்கறன்நட.  

இந்றரறன் இத்ஷக றரறட இணத்ஶரடு சுஶரறர்கள் வதடம்தரன்ஷடம் 

எத்டள்பரர்கள். இஷண அர்கபட டத்ட டனச்ெரன்டகபறணறன்டம் ரம் அநறனரம். 

(இப்வதரடடம் றரறட வரறகஷபஶ ஶதெறக்வகரண்டிடக்கும்) க்கரத்றடள்ப வன் 

இந்றஷப்ஶதரன்ஶந அர்கள் வதரறடம் உள்பணர். சுஶரறர் ன்தர் இந்றப் 

தங்குடிறணஶ ன்தடம், அர்கள் கடல்றரகவும் றனறரகவும், வதர்ெறரறன் றரக 

இண்டு ஆற்டப் தள்பத்ரக்குகடக்கும் வென்நறடப்தர் ன்தடம் டந்றடக்கக் கூடரவரன்ட 

அன்ட, இந் ரக்கறத்றடள்ப கடல், றனம் ன்டம் வெரற்கடக்கு, அர் ட அடிக்குநறப்தறல், 

ற்வதரடட தடெறஸ்ரணத்றல் றரறட க்கள் தறரயழறணரக உள்பணர் ன்டம் வன் 

வதர்ெறரறல் றரறட இணத்ர் இடப்தரக அநறப்தட்டுள்பட ன்டம் வன் வதர்ெறரறல் 

ஆரறல்னர தங்குடிறணடம் (கறஶக்கரறன் அணரரறரக்கற ன்ந தறரறறணர்) அஶ றரறட 

இணத்றணடடன் எத்றடப்தஶரடு, தரதறஶனரணறரஷடம் இந்றரஷடம் இஷக்கறன்நணர் 

ன்டம் கூடகறன்நரர்.  

யரல் டற “தங்கரனத்றன் ஶர்ச்ெரன்டகள்” ன்ந டௌத்கம் வபறறடப்தட்ட 12 

ஆண்டுகட்குள் யப்தர, வரகஞ்ெரஶரறல் வெய் ஆரய்ச்ெறகபறன் தணரக அடஷட 

வகரள்ஷககள் வதரடத்ரணஷ ன்தடம், அர் தரர்ஷறல் ஷவல்னரம் 
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“றகக்கூடிஷரக” இடந்ண ன்ட குநறப்தறட்டரஶர அஷ உண்ஷரகஶ 

றகழ்ந்ஷரக இடக்கறன்நண ன்தடம் கண்டுதறடிக்கப்தட்டட. அர் கூநறதடி டத்டகபறன் 

தடிடடங்கள் கண்டுதறடிக்கப்தட்டடடன், அறகரண னரற்டச் ெறன்ணங்கடம் 

வபறரக்கப்தட்டண. வெம்ஷற்ந கடு டடடரண ஶஷனப்தரடஷந் ெறன ெறற்தங்கடம் 

தஷரண உடங்கடம், வரயஞ்ெரஶரறல் கண்டுதறடிக்கப்தட்டுள்பண.  “றகவும் 

டக்கறத்டம் ரய்ந் டக்கும், கபற ண்ரல் வெய்ப்தட்ட ட்ஷடரண குறறகபரண 

கண்கடம் வெவதஶடரறரறடள்ப றகப் தங்கரனச் ெறற்தங்கபறன் உடங்கஷப எத்டள்பண.”  

ெறந்டவபறக்கும் சுஶரறரறற்குறஷடஶ வரடர்டௌ இடந்றடக்கு ரணரல், இந் இண்டு 

ரட்டங்கடக்கும் வன் இந்றரறற்குறஷடஶ உடறரக றகப்வதரற அபறல் வரடர்டௌ 

இடந்றடக்கும். ஶெஸ் ன்தரல் இட உண்ஷகள் இற்குச் ெரன்நரகக் குநறக்கப்தட்டுள்பண.  

என்ட, “ஊர்” ன்ந இடத்றடள்ப ெறஷஷடந் ஶக்கு ம். இந் “ஊர்” ன்ந இடஶ கற.ட. 

4000 ஆண்டுக்கு டற்தட்ட சுஶரற அெர்கபறன் ஷனகரகும். ற்வநரன்ட, தரதறஶனரணற 

டறஷககடள் ெறந்ட, ஸ்டௗன் ஶதரன்ந ரர்த்ஷகள் கரப்தடுட ஆகும். ஸ்டௗன் ன்டம் 

ரர்த்ஷ வதர்ெறர றரக வெவதஶடரறரறற்குச் வென்நறடக்க இனரட ன்தஷ ஸ்டௗன் 

(Muslin) ன்டம் ரர்த்ஷறடள்ப “S” ன்டம் டத்ட றடதறக்கறன்நட. ப்தடிவணறல், 

வதர்ெறர்கபறன் ரங்கபறல் “S” ன்ந டத்ட “H” ஆக ரநறறடக்கும்.  இந் ரட்டின் வதடம் 

ெறந்ட (Sind) றறடௗடந்ஶ யறந்டரக (Hind) ரநற வதரறடப்தட்டுள்பட. ணஶ, இறடௗடந்ட 

ஸ்டௗன் ன்ந ரர்த்ஷ றழ்க் கடற்கஷறடௗடந்ட ஶரகப் வதர்ெறக் கடற்கஷக்குச் 

வென்நறடக்கும் ன்ட ரன் கடடகறஶநன்.  தரதறஶனரணற ரர்த்ஷரண ஸ்டௗடக்குப் தறனரண 

“ெறந்ட” ன்ந ரர்த்ஷடம் ஆற்நறன் வதரறடௗடந்ட வதநப்தட்டிடக்கரட (அர் கூநறட 

ஶதரன்ட). ஆணரல், தஷ “ெறந்ற” ன்டம் றரறடச் வெரல்டௗடந்ஶ வதநப்தட்டிடக்கும் “ெறந்ட” 

ன்டம் ரர்த்ஷ இப்வதரடட டடறடம் கன்ணடத்றடம் உள்பட. இன் வதரடள் “டண்டுத் 

டற” ன்தரகும். இட றறல் வகரடி ன்டம் வதரடபறல் ெறந்ட ன்டம் வெரல்னரகக் 

குநறக்கப்தடுகறன்நட.3  

கற.ட. 4000 ஆண்டுகட்கு டன்ஶத தண்ஷடத் றர் ெறநந் கடல்றப் தறகபரகவும், உனகச் 

சுற்டரகவும், லண்டரள் தறரம் ஶற்வகரள்தரகவும் இடந்ணர். சுஶரறரறற்குத் 

றர் டஷக ந்டள்பணர் ன்தட, சுஶரறரறடள்ப கம் என்நறற்கு ஊர் (Ur) ன்டம் 

வதர் இடப்தறடௗடந்ட வரறகறன்நட.  இந் ரர்த்ஷ, றழ்ச் வெரல்னரண “ஊர்” (Ur) 

ன்தறடௗடந்ட வதநப்தட்டரகும். வரறறல் ெரர்ந் வரல்வதரடள் ஆரய்ச்ெறறன் டனம், தன 

றழ்ச்வெரற்கள் சுஶரறரறல் தன்தடுத்ப்தடுட வபறப்தடுத்ப் தட்டுள்பட. (-டு) தரஷண 

(Pot), ரள் (Day), ர் (Plough), வகரல்னன் (Ironsmith), உன் (Tiller), ச்ென் (Carpenter), 

ஆன் (Priest). God ன்தட றறல் கடவுள் (Kadavul).  தந்றறல் இவுள் (Eyavul) 

ணப்தடும். இஷணச் சுஶரறர்கள் வரகுத்ட இர (Eya) ன்கறன்நணர். றறல் இவு ன்தட 

றஷடம் ணறடக்கு ல்றஷக் கரட்டுகறன்ந இஷநஷணடம் குநறக்கறன்நட.4  
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ஜரன் ரர்ல் ன்தர் “சுஶரற டத்றஷகபறல் வரயஞ்ெர ஶரறல் கரப்தடுஷப் 

ஶதரன்ட உரண கரஷப, அர்ந்டள்ப குங்கு, டௌடௗஶரடு ஶதரர்டௌரறடம் வீன், றரறசூனத்ஶரடு 

ெறன் ஆகறஷ கரப்தடுஶரடு ெறஷந் ெறன் ஶகரறல்கடம் சுஶரறரறல் 

கரப்தடுஷத் ட ஆரய்ச்ெறறன் டனம் வபறப்தடுத்றடள்பரர். சுஶரறர ன்டம் 

ரர்த்ஷ “சு-ஶட” ன்தறடௗடந்ஶ வதநப்தட்டுள்பட.  ஆப்கரணறஸ்ரணத்றல், வதரற ஶட 

இஷநணறன் இடப்தறடரகக் கடப்தடுகறன்நட.  

றட கல்ரரன் ன்தடம் “சுஶர்” ன்டம் ரர்த்ஷ, “சு-ஶட” ன்தறடௗடந்ஶ 

வதநப்தட்டிடக்கும் ன்ட கடடகறன்நரர்.  இர்கள் இந்றரறன் றத்ஶரன்நல்கஶப. இர்கள் 

நக்குஷந கற.ட. 3500-இல் அவ்றடத்றல் குடிஶநறர்கஶப. ஶடம், ெறனர் தஷரண 

இவனடரறரக் கண்டத்றணறன்டம், குரறக் கண்டத்றணறன்டம் வென்டள்பணர். ற்டம் 

வதடவள்பம் கரரகத் றர் தனர் த்ற ஆெறரஷ ஶரக்கறப் தடகறன் டனம் வென்நணர். 

ெறனர் கறப்றன் ஶற்குப் தகுறக்கும், ஆப்தறரறக்கரவுக்கும் வென்நணர். இத்றர்கள் ங்கபட 

தண்தரட்ஷடடம், தக்கக்கங்கஷபடம் சுஶரறரறற்கு டுத்டச் வென்நணர். றறல் “ஶட 

ஷன” ெறணறன் இடப்தறடரகக் கடப்தடுகறநட.  ற்டம் றகத்றல் ஶட ஷன என்ட 

உள்பட. றர்கஷபப் ஶதரன்ஶந சுஶரறடக்கும் றங்கஷப (lunar) அடிப்தஷடரகக் வகரண்ட 

ஆண்டுக் குநறப்ஶதடு உண்டு.”5  

“ஊர் ன்டறடத்றல் “ஷனகள்” ன்ட ங்கற இஷநறஷ க்கள் றதட்டரர்கள். அந் 

இஷநறக்கும் றனரக் கடவுடக்கும் ஆண்டுஶரடம் அங்குத் றட றர ஷடவதற்நட. 

கடவுஷபத் ரரக றதடும் அந் தறற்கும், தரர்றஷ (ஷனகஷப) தல்ஶட 

டிங்கபறல் இந்ற க்கள் றதடும் தறற்கும் வடங்கற வரடர்டௌ இடக்கறநட.  தண்ஷட 

சுஶரறரறல் இடந் ஶகரறல்கபறல் ஷடவதற்ந றதரட்டு டஷநகடக்கும், வன்ணறந்றரறல் 

இன்ட ஷக்கும் க்கறடௗடக்கும் றதரட்டு டஷந, ஶகரறடௗன் அஷப்டௌ டஷந 

ஆகறற்நறற்கும் தன எற்டஷகள் இடக்கறன்நண.”6  

ஶற்கண்டஷகபறடௗடந்ட றரறட ரகரறகம் சுஶரறர் ரழ்ந் வெவதஶடரறரறற்குச் 

வென்நட ன்தடம், தரதறஶனரணற ரகரறகடம் ற்டம் தறந ரகரறகங்கடம் அணறடத்றணறன்டம் 

ஶரன்நறண ன்தடம் வதநப்தடுகறன்நண.  

ஆகஶ, சுஶரறரறன் ஷனகரகற “ஊர்” ன்நறடத்றடௗடந்ட கரணரன் ரட்டுக்குச் வென்ந7 

ஆதறகரம் அல்னட இப்ரகறம் ன்தர் றரறடரறன் றந்ர் ன்தரகறநட.  

றரறடரறன் ெறந்டவபற ரகரறகம், அன் கறஷபரண சுஶரற ரகரறகம், அஷகபறன் 

ெகரனத்ரகற கறப்ற ரகரறகம் ஆகற டன்ட ரகரறகங்கஷபடம் இஷக்கும் இஷப்டௌப் 

தரனரக ஆதறகரம் றபங்குகறன்நரர் ணனரம்.  
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ஆதறகரடக்கு டன்ட ஷணறர் இடந்ணர் ண றறடௗம் கூடகறநட. ெரரள், சுஶரற 

ரகரறகத்ஷச் ஶெர்ந்ள்8 ணவும் ஆகரர், கறப்ட ரகரறகத்ஷச் ஶெர்ந்ள்9 ணவும் 

ஶகத்டெரள், ெறந்டவபற ரகரறகத்டடன் இஷந்ள்10 ன்தஷப் ஶதரனவும் றறடௗத்றல் 

குநறப்டௌகள் கரப்தடுகறன்நண.  

ஆதறகரறடௗடந்ட தன இணங்கள் ஶரன்நறரக றறடௗம் கூடகறன்நட. ஆதறகரறன் டல் 

கன் இசுஶல், இசுஶடௗன் ெந்றறணர் இசுஶனர். ஆதறகரறன் இண்டரம் கன் 

ஈெரக்கு, ஈெரக்குக்கு ெர, ரக்ஶகரடௌ ண இட டௌல்ர்.  ெரறன் ெந்றறணர் ஶரறர். 

ரக்ஶகரதறன் டவதர் இசுஶல்.  இசுஶடௗன் ெந்றறணஶ இசுஶனர். இசுஶனரறல் எட 

தறரறறணர் டர்.  

ஆதறகரடக்குக் ஶகத்டெரள் ன்ந வதடஷட ஷணறறன் றரக 6 தறள்ஷபகள் இடந்ணர். 

அர்கபறடறடந்டம் தன இணங்கள் உடரறண. ஆகஶ, ஆதறகரறடௗடந்ட தன இணங்கள் 

உடரறண.  அவ்றணத்ர்கபறல், வதரற ெங்கள் க் கரரறடந்ர்கள் இசுஶனர், 

டர் ன்ந இட இணத்றணரர். டர்கபறன் றரக ட ெடம், கறநறத் ெடம் டந்ண. 

இஶசுகறநறத்ட ட ெத்றல் ஶரன்நறர்.  

இசுஶனரறல் ஶரன்நற டகடதற ட ெம், கறநறத் ெம் ஆகற இண்ஷடடம் 

ஆரரகக் வகரண்டு, இசுனரற ெத்ஷ உடரக்கறணரர்.  

ஆகஶ, ஆதறகரறடௗடந்ட தன இணங்கள் உடரணஷப் ஶதரன்ஶந, ட ெம், கறநறத் 

ெம், இசுனரற ெம் ஆகற டன்ட ெங்கடம் உடரறண.  

இம்டன்ட ெங்கடம் வகரள்ஷககபரல் ஶடதட்டு றபங்கற ஶதரறடம், இஷகடக்குப் 

வதரடரண ெ அடிப்தஷடஷக் வகரடுத் வதடஷ ஆதறகரஷஶ ெரடம். ரங்கள் 

கடவுபரல் ஶர்ந்வடுக்கப்தட்ட இணம் ணவும் கடவுபரல் வபறப்தடுத்ப்தட்ட வகரள்ஷக 

ங்கடக்கு உண்டு ணவும் கூடர். இஷ டன்டம் உரறஷ தரரட்டுற்குக் கரரக 

இடப்தர் ஆதறகரம் ஆரர்.  

வணணறல், ஆதறகரஷக் கடவுள் அஷத்ட, அடக்குத் வபறரண ரக்குடறகஷபக் 

வகரடுத்ட, அஷடம் அடஷட ெந்றறணஷடம் ல்னர றகபறடம் ஆெலர்றத்ட 

றடத்ற டகறநரர் ன்தட, இம்டன்ட ெத்றணரறன் ம்தறக்ஷகரகும்.  ஆதறகரறன் 

றரக உனகம் டடடம் ஆெலர்ரத்ஷப் வதற்டக்வகரள்ப, இஷநன் உனக னரற்நறல் 

வெல்தட்டு டகறநரர் ன்தட இர்கடஷட ம்தறக்ஷக.  

ஆதறகரறடௗடந்ட இசுஶனர், ஶரறர், இசுஶனர், டர் டடௗ இணங்கடம், ட ெம், 

கறநறத் ெம், இசுனரற ெம் டடௗ ெங்கடம் ஶரன்நறடள்பண.  
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ஶகரறல் றதரடு  

ஆதறகரறன் வதணரண இசுஶல் ணப்தட்ட ரக்ஶகரடௌ, கரணரன் ஶெத்றல் ரழ்ந்ஶதரட, 

அன் ரழ்க்ஷகறல் ெறன றகழ்ச்ெறகள் ஷடவதற்நண. 

அன் ெலரறர ரட்டரணரகற ணட ரணறடத்றற்குப் ஶதரகப் டௌநப்தட்டு ற டந்ட, இவு ஏர் 

இடத்றஶன ங்கறஶதரட, அடக்கு ற்தட்ட அடதம் அந் இடத்ஷக் ஶகரறனரகக் 

கரடரட அஷணத் டெண்டிட (ஆற. 28:10-22). 

“கடவுபறன் வீடு” ன்நரடம் “ஶகரறல்” ன்நரடம் வதரடள் என்ஶந.  றறடௗத்றல் 

டன்டடௗல் “கடவுபறன் வீடு” அல்னட “ஶகரறல்” ன்டம் கடத்ட றபக்கத்ஷடம் (ஆற. 28:16-

17). அங்கு ரக்ஶகரடௌ ஷனக்கு ஷத்டப் தடுத் கல்ஷன டுத்ட றஷணவுத் டெரக 

றடத்றஷடம். அன்ஶல் ண்வய் தரணதடௗ டடௗற்ஷந ஊற்நற இஷநஷண 

ங்கறஷடம் ரம் கரடகறன்ஶநரம் (ஆற. 28;16-22; 35:14). 

“ரன் றஷணவுத் டெரக ரட்டி இந்க் கல்ஶன “ஶகரறல்” ணப்தடும். ஶடம் லர் ணக்குத் 

டம் ல்னரற்நறடம் ரன் தத்றல் எட தங்கு உக்குச் வெடத்டஶன் ன்ட ஶர்ந்ட 

வகரண்டரன்” (ஆற. 28:22). 

இவ்ரட “றஷணவுத் டெண்” ரட்டிக் கடவுஷப ங்கறக் வகரள்டஷ இசுஶல் னரற்நறல் 

தறற்கரனங்கபறடம் ரம் தரர்க்கறன்ஶநரம் ( ஶரசுர 24 : 26, 1 ெரட. 7:12, ஆற. 28 :11-22; 31 : 

44-53; 31 :13, 35:14 ). 

இவ்ரட ரட்டப்தட்ட றஷணவுக் கற்கள் கடவுபடக்கும் ணறடக்கும் இஷடஶ ெரன்நரக 

றபங்குகறன்நண ணவும், அற்நறற்குக் ஶகட்கும் ஆற்நல் உண்டு ணவும் இசுஶனர் ம்தறணர்.11  

றகத்றன் றகப்வதரற தங்ஶகரறனரகக் கடப்தடும் றல்ஷனறடள்ப கணகெஷதறன் 

ஶகரறல் அஷப்டௌ, ரக்ஶகரடௌ வரடங்கற ஷத் ஶகரறல் றதரட்டின் றரறஶ ன்தட கர. 

சுப்தறற தறள்ஷப அர்கபறன் கடத்ட.12 

ஜற.ட. ஶதரப்டௌம் றல்ஷனறடள்ப இடௗங்க றதரட்ஷடடம், ரக்ஶகரடௌ ரட்டி றஷணவுத் 

டெஷடம், எற்டஷடஷடண ணக் கரடகறன்நரர்.13  

“றஷ, தரல் டம் அநறடடிரதடிடம் உடம், அடம் ண ஷஷந 

வெய்டவகரள்பறனர ண்டம் றபங்குட ெறடௗங்கம்” ன்தரர் ரணந்ன் தறரன்ெறஸ்.14  
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ஷெத்றடள்ப இடௗங்க றதரடும், ரக்ஶகரடௌ வதத்ஶடௗல் ரட்டி றஷணவுத் டெடம், 

இசுனரறர் வக்கரறல் ெறநப்தரகக் வகரண்டரடும் கரதர ன்டம் கடப்டௌக் கல்டம், எஶ 

வதரடஷபஶ குநறப்தற்குத் ஶரன்நறண ன்தட ஆரய்ச்ெறரபடஷட கடத்ட.15  

ஆகஶ, உனகப் வதடம் ெங்கபறடொஶட டௌகுந்ட, அஷகஷப என்நரகக் ஶகரத்ட இஷக்கும் 

இஷரக ரக்ஶகரடௌ ரட்டி றஷணவுத் டெண் றபங்குகறநட ணனரம்.  

கன்டக்குட்டி - தடௗடோடம்  

ரக்ஶகரடௌ “கடவுபறன் வீடு” (வதத்ஶல்) ணக் கண்டு றஷணவுத் டெண் ரட்டி இடரகற 

வதத்ஶடௗஶன, க்கள் றதடும்தடிரகக் கன்டக்குட்டிஷ “ஶரவதரம்” ன்டம் இசுஶல் 

அென் அஷத்ரன் ( 1 அெர். 12:28-33 ). அங்ஶக தடௗடோடம் கட்டிக் கடவுஷபத் வரடட 

வகரண்டரன். 

ஆகஶ, இடௗங்கம் ஶதரன்ந அஷடரபத் டெண், கன்டக்குட்டி, தடௗடோடம் ஆகற டன்டம் 

இசுஶல் க்கள் றதட்டு ந் (ஶகரறடௗஶன) வதத்ஶடௗஶன இடந்ண.  

இசுஶனர் றதட்ட இடதக்கன்ட ந்றரகும் ன்தரர் .ெற. கந்ஷர தறள்ஷப.16  

ஆதறகரறன் தறணரண இசுஶல் க்கபறடம் கரப்தட்ட றதரடும், றரறட ரட்டில் 

உள்ப ெற றதரடும் என்ஶந, ண ண்டம் ஷநஷனடிகள் கடத்ட டரட: 

“கறநறத் ஷநறன் டற் டௌத்கத்றல், ல்னரம் ல்ன டட டற் கடவுட்கு “ஶனரகறம்” டம் 

வதஶ ணற ெறநந்ரய்ச் ெரனப் தஷரய் டுத்ரபப்தட்டிடக்கறன்நட. இப்வதர் “ன” 

ன்டஞ் வெரல்டௗடௗடந்ட ந்வணக் கறநறத் ஶ ஆரய்ச்ெற ல்ன டௌனஶரர் உஷ 

கூடகறன்நரர். அல்னடெஉம், ஶரஶெ ன்டம் அடிர்க்வகறஶ கடவுள் ஶரன்நற, “ரன் 

ஆதறகரடக்கும் ஈெரக்குக்கும் ரக்ஶகரடௌக்கும் றஶ கரட்ெற ந்ஶதரட, ல்ெஷட ன்டம் 

வதரற்ஶநரன்நறஶணன்” ன்ட அடபறச் வெய் வெரற்வநரடரறல் ல் ன்டம் வதஶ ன்கு 

கரக்கறடக்கறன்நட.  

“ல்ெஷட” ன்டம் வதரறற் கண்ட “ெஷட” ன்டஞ் வெரல்டஞ் ெறவதடரற்குச் ெறநந் 

வதரகத் றழ்ரட்டில் ங்குஞ் “ெஷடன்” ன்டம் வெரல்டம் என்நரறடத்ல் வதரறடம் 

றஷணவுகூற்தரனரகும்.  ஶடம், ரக்ஶகரடௌ ன்டம் அடிர் இஷநணடஷப ஶஶ வதற்ட, 

அஷணத் வரடகுநறரக எட குறந் கல்டௗஷண றடத்ற, அன்ஶல் ண்வய் வெரரறந்ட 

அஷணப் டோத்வல் அல்னட டல்ன் இடக்குறடம்  (ஶகரறல்) ன்ட வதரறட்டு றதரடரற்நற 

ந்ஷடம், ஆன் ன்டம் ஊரறடௗடந் தகனன் ஶகரறல்கள் ஆன்கன்நறஷண (ந்றஷ) 

இசுஶல் தறணர் ங்கற ந்ஷடம், தடௗடோடங்கபறன்ஶற் குன்நரத்ல ஶட்டு 
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றதட்டஷடம், இசுஶல் தறணரறன் குடரர்கள் எபறடிறன் அஷடரபரண குறந் 

றக்கற்கஷப ரர்தறற் கட்டிக் வகரண்டிடந்ஷடம் (ெறடௗங்கரம்) ஆரய்ந்ட தரர்க்கும் 

டுறஷனரபவல்னரம் கறநறத் ெத்றணர் ம் டன்ஶணரர் வெய்ட ஶதரந் டற் கடவுள் 

றதரடும் றழ்ரட்டிணர் வெய்ட ஶதரடஞ் ெற றதரடும் என்ஶநரம் ன்ட உரற் 

ஶதரரஶர.”17  

தஷ ற்தரடும் டௌற ற்தரடும் 

றறடௗம் தஷ ற்தரடு, டௌற ற்தரடு ன்டம் இட தகுறகஷப உஷடட. கறநறத்ச் 

ெம் ஶரன்டற்குக் கரரண இஶசு கறநறத்ட, இசுஶல் ெத்றல் ஶரன்நற ஏர் 

இசுஶனர். 

இஶசு கறநறத்ட தறநப்தற்கு டற்தட்ட இசுஶனடஷட 1500 டடகரன னரற்ஷநடம், 

அர்கள் கடவுஷபப் டௌரறந்ட வகரண்ட ன்ஷஷடம், அர்கடஷட ெக் 

ஶகரட்தரடுகஷபடம் டுத்டஷக்கும் தகுற தஷ ற்தரடரகும்.  

கறநறத் ெம் இசுஶனர் ெத்றன் றஷநவு ணப்தடுகறநட.  கறநறத் ெம் ஶரன்நக் 

கரரண இஶசு கறநறத்டறன் ரழ்க்ஷக னரற்ஷநடம், அர் றரக உனகுக்குக் 

வகரடுக்கப்தட்ட லட்தறன் ற்வெய்ற உனகம் டடடம் தற னரற்ஷநடம் றபக்கறக் கூடம் 

தகுற டௌற ற்தரடரகும்.  

“தஷ ற்தரட்டில் டௌற ற்தரடு ஷநந்ட கறடக்கறன்நட. டௌற ற்தரட்டில் தஷ ற்தரடு 

றரறந்ட கறடக்கறன்நட” ன்நரர் ஏரறவகன் (ஞழ்ண்ஞ்ன்ய்). இர் கற.தற. டன்நரம் டைற்நரண்டில் 

ரழ்ந் கறநறத்ப் வதரறரர் ஆரர்.  

தஷ ற்தரடின்நற ரம் டௌற ற்தரட்ஷடப் டௌரறந்டவகரள்ப இனரட. அஶஶதரன்ட டௌற 

ற்தரடின்நற ரம் தஷ ற்தரட்டின் ெறநப்ஷதடம் அநறந்டவகரள்ப இனரட. இஶசு 

கறநறத்டறல் வபறப்தட்ட கடவுள், தஷ ற்தரட்டில் வெனரற்நறணரர் ன்கறன்ந 

கரத்ரல்ரன், தஷ ற்தரடு கறநறத்ர்கடக்குச் ெறநப்டௌஷடரக இடக்கறன்நட.18  

ட ெத் ஶரற்நம்  

இசுஶனர் ெம் தறற்கரனத்றல் ட ெம் ணப் வதர் வதற்நட.  இசுஶனர் ெம் றக 

லண்ட னரற்ஷநக் வகரண்டட. “இசுஶனர்” ன்தடம் “டர்” ன்தடம், ஏர் இணத்ஷடம் 

அந் இணத்றன் இடறறல் ஞ்ெற றன்ந எட கறஷபஷடம் குநறக்கும் வதர்கபரகும். இணம், 

அன் கறஷப ஆகறற்நறன் வதர், அஷ தறன்தற்நற ெத்றன் வதர்கபரறண.  அணரல், 
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அந் இணத்றன் னரடம் அட தறன்தற்நற ெத்றன் னரடம் என்ஶநரவடரன்ட தறன்ணறப் 

தறஷந்ட கரப்தடுகறன்நண.  

ந்ச் ெடம் குந் தறன்ணற இல்னரல் றடீவன்ட ஶரன்ந இனரட. உனக னரற்நறல் 

ெங்கபறன் ஶரற்நத்ஷ ரம் ஶரக்கும்ஶதரட, தஷ ெங்கபறன் டனர்ச்ெறரகஶ டௌற 

ெங்கள் ஶரன்டஷ அநறனரம். ஶவனடந்ரரறரக அஷ என்டக்வகரன்ட 

ரடதட்டஷரகத் ஶரன்நற ஶதரறடம், அஷகபறன் அடிப்தஷட இஷப்ஷதடம் 

பர்ச்ெறஷடம் ஆடம் டம் அஷகஷப பறறல் கண்டுவகரள்ப இடம்.  

கறநறத் ெம் ஶரன்டற்குக் கரரறடந் இசுஶல் ெம், இசுஶனடக்கு டற்தட்ட 

தரதறஶனரணறர், கறப்றர், கரணரணறர் டடௗ இசுஶனஶரடு வரடர்டௌவகரண்ட தங்குடி 

க்கபறன் ெங்கஶபரடு வரடர்டௌஷடட ஆகும்.  

“தஷடப்டௌப் தற்நற கஷகஷப டுத்டக் வகரள்பனரம்.  தரதறஶனரணற க்கபறடறடந்டம் தறந 

க்கபறடறடந்டம் இக்கஷகள் ந்றடக்கறன்நண. இக்கஷகள் தஷடப்ஷத றரறக்கும் 

றத்ஷடம், றடஷந தஷடப்ஷத றரறக்கும் றத்ஷடம் எப்தறட்டுப் தரர்க்கும்ஶதரடரன், 

ஆறரகத்றன் வரடக்க அறகரங்கபறல் வபறப்தடுத்ப்தட்டுள்ப ெத்றத்ஷ, ரம் 

வபறரகப் டௌரறந்ட வகரள்ப இடம்.”19  

“கரணரணற ெங்கலங்கபறல் என்ஷந வஶகரரவுக்குப் டௌகழ்ப் தரடனரக ரற்நறடரன் 29-ஆம் 

ெங்கலம் ணவும், கறப்ற தரடல் என்ஷந டுத்ட, தறஶ தக்றக்கு ற்த ரற்நறடரன் 104-

ஆம் ெங்கலம் ணவும் ஆய்ரபர் கூடகறன்நணர். தரடல் டஷநஷடம் தரடல் கடத்டகடம் ெறன 

ஶஷபகபறல் தறந ெங்கபறணறன்ட ற்டக்வகரள்பப் தட்டரடம், வஶகரர கடவுபறன் 

ன்ஷக்கும் வபறப்தரட்டிற்கும் ற்ந டஷநறஶன ரற்நப்தட்டு, றதரட்டிஶன 

தன்தடுத்ப்தட்டண”20 ன்தரர் ெரடஶல் அறர்ம். 

ஆதறகரறன் வதரண ரக்ஶகரதறன் இடறக் கரனத்றல், கரணரன் ரட்டில் ரழ்ந் 

ரக்ஶகரதறன் குடும்தத்றணர், கரணரன் ஶெத்றல் ஶரன்நற ற்கடத்றடௗடந்ட றடுதட கறப்ட 

ஶெத்றற்குச் வென்நணர். கறப்ட ஶெத்றல் இசுஶனர் 400 ஆண்டுகள் ரழ்ந்ட வதடகறஶதரட, 

வதடந்றபரண இம்க்கஷப கறப்றர் அடிஷகபரக டத்றணர்.  

கறப்றன் அண்ஷணறல் 40 ஆண்டுகள் பர்க்கப்தட்ட இசுஶனரண ஶரஶெ டணறர், 40 

ஆண்டுகள் கரடுகபறல் அஷனந்ட அடதம் வதற்ந தறன்ணர், இசுஶல் க்கஷப கறப்றன் 

அடிஷத் ணத்றடௗடந்ட றடுறத்ட, இசுஶனரறன் டன்ஶணரடக்கு ரக்கபறக்கப்தட்ட கரணரன் 

ரட்டிற்கு அஷத்டச் வென்நரர்.  
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ரற்தட ஆண்டுகபரக ஷடவதற்ந லண்ட றஷடப்தத்றல், ஶரஶெ டணறர், 

அர்கடக்குக் வகரடுத் கட்டஷபகள், இசுஶனடக்குச் ெடரச் ெட்டங்கபரகவும் ெச் 

ெட்டங்கபரகவும் ரநறண.  

கரணரன் ரட்டில் இசுஶல் க்கள் ரழ்ந்ட டங்கரல், தறந ரட்டரர் அர்கஷப வன்ட 

அடிஷரக்கற ஶதரவல்னரம், குந் ஷனர்கள் ஶரன்நற அர்கஷப லட்டணர். 

இசுஶல் க்கடக்கும் அெர்கள் ற்தடனரறணர். ெவுல், ரவீட, ெரனஶரன் ன்ஶதரர் 

இசுஶல் க்கஷப ஆண்டணர்.  

ெரனஶரணறன் கரனத்றற்குப் தறன்ணர், இசுஶடௗன் தன்ணறட ஶகரத்றங்கபறல் ெவுல், ரவீட, 

ெரனஶரன் இர்கள் ஶரன்நற வதன்லன் ஶகரத்றடம் டர ஶகரத்றடம் ணறரகவும், 

ற்நப் தத்டக் ஶகரத்றங்கள் ணறரகவும் தறரறந்ட அசு அஷத்ண.  

டர ஶகரத்றத்ஷச் ஶெர்ந்ர்கள் டர்கள் ணவும், ற்நர்கள் இசுஶனர் ணவும் 

தறபவுதட்டு-டஶர ரடு, இசுஶல் ரடு ண இட ரடுகள் ஶரன்நறண.  

இசுஶல் ரடு அெலரறரறன் தஷடவடுப்தரல் கற.ட. 721-இல் அறந்ட. இன் றஷபரக 

இசுஶல் குடும்தங்கடம் ெறஷவுண்டண.  

இசுஶனரறன் தன்ணறட ஶகரத்றங்கபறல் டர ஶகரத்றடம் அட ஆட்ெறடௌரறந் டஶர ரடும் 

ட்டுஶ ஞ்ெறண. வதரடரண இசுஶல் ன்தட, டர் ன்ந அபவுக்குச் சுடங்கறறட்டட. 

இன் தணரக “இசுஶல்” ன்தட “டர்” ணவும் “இசுஶல் ெம்” ன்தட “ட ெம்” 

ணவும் குநறக்கப்தடனரறண.  

தரதறஶனரன் அெணரகற ஶடௌகரத்ஶெரல் கற.ட. 586-இல் டஶர ரடும் அன் ஷனகரண 

டெஶனடம் அறக்கப்தட்டு, டர்கடம் ெறஷநக் ஷகறகபரகப் தரதறஶனரடக்குப் தறடித்டச் 

வெல்னப்தட்டணர்.  

 

ட இண னரற்நறல் டத் றடஷநறன் ஶரற்நம் 

இஷநன், ங்கள் இண டல்டடன் வெய்றடந் உடன்தடிக்ஷகஷப் தறன்ணர்த் ஶரன்நற 

இணத் ஷனர்கள் லநற கரத்ரல், ரங்கள் அடிஷ ரழ்வு ர ஶரறட்டட ன்தஷ 

உர்ந்ட, தரதறஶனரணறல் அடிஷ ரழ்வு ரழ்ந்டந் டர்கள் றடுஷனக்கரக இஷநணறடம் 

ஶண்டிணர். 
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கற.ட. 539-இல் ஶகரஶசு ன்டம் தரெலக அென், தரதறஶனரஷண வற்நறவகரண்டரன். இன், 

டர்கள் ங்கள் ரய்ரடரண டஶர றடம்த அடற வகரடுத்ரன்.  

அற அறரக டர்கள் ங்கள் ரய்ரடு றடம்தற, அஷப் டௌடப்தறக்கும் டற்ெறறல் 

ஈடுதட்டணர். டௌத்டர்வுடடம் டௌட ஶரக்குடடம் வெல்தடனரறணர்.  

டர்கபறன் டௌணற இடரண டெஶனம் ஶரனம், கற.ட. 520-இல் லண்டும் கட்டப்தடத் 

வரடங்கற, 516-இல் அன் றடப்தறகள் றஷநவுவதற்நண. ட ெம் டௌடஶரக்குடன் 

டௌத்டடம் வதநத் வரடங்கறட.  

ரய்ரட்டிற்குத் றடம்தற டர்கள், இஷநன் ங்கள் இண டல்ர்கடடன் வெய்றடந் 

உடன்தடிக்ஷககள், வகரடுத் கட்டஷபகள், இண டல்ர்கள், இணத்ஷனர்கள் ஶதரன்ஶநரரறன் 

னரடகள் டடௗற்ஷந அநறந்ட வகரள்பவும் அஷ தறன்தற்நப்தடவும் ங்கள் 

தம்தஷறணடக்கு அஷகஷபத் வரறறக்க றடம்தறணர்.  

இன் தணரக ட இண னரடம் அவ்னரற்நறல் கடவுள் அர்கஷப டத்ற றடம், டௌற 

ஶகரத்றல் டத்டடம் வதநத் வரடங்கறண. னரற்ட ஶரக்ஶக ெ ஶரக்கரறற்ட.  

அடஷ அர்கடக்குக் கறஷடத் ரய்வரறச் வெய்றகள், னரற்டச் வெய்றகள், ரட்டுப்டௌநப் 

தரடல்கள், தவரறகள், தங்கஷகள், டன்ஶணரரறன் டத்டகள் ரவும் வரகுக்கப்தட்டு 

டஷநப்தடுத்ப்தட்டண.  இவ்ரட வரகுக்கப்தட்டு டஷநப்தடுத்ப்தட்ட டைல்கஶப தறன்ணர் 

ெ டைல்கபரக ரநறண.  

“ெறன ெங்கள், ங்கள் ம்தறக்ஷகக்கு அடிப்தஷடரண றடஷந டைல்கஷப உடன்வகரண்டு 

ஶரன்நறடள்பண. ஶட ெறன, ங்கபட பர்ச்ெறக் கரனத்றல் றடஷந டைல்கஷபத் 

ஶரற்டறத்ண. ெ றடணர்கபறல் ெறனர் இம்ஷந டைல்கஷபத் ஶரற்டறத்ணர். ெ 

றடணர்கபறல் ெறனர் இம்ஷந டைல்கஷப டற, ம்தறக்ஷகக்கு அடிப்தஷடரண டைல்கள் 

இஷகஶப ண ஷடத்டச் வென்நடண்டு; அர்கபட கரனம் வென்நதறன் டைல்கள் ஶரன்நற, 

தறற்கரன இஷநத் வரண்டர்கபரல் ஷடக்கப்தட்டடடண்டு. இசுனரம் ெத்றன் குர்ஆன் 

டைல் டல் ஷகஷச் ெரர்ந்ட.  ட கறநறத் ெங்கபறன் றறடௗம் இண்டரம் ஷகஷச் 

ெரர்ந்ட. ஶரஶெ டணறஶர இஶசுவதடரஶணர ெ டைல்கஷப டற ஷத்டச் 

வெல்னறல்ஷன. (ஶரஶெறன் கரனத்றல் ஶரன்நற ெட்ட டுகள் உண்டு) தஷ ற்தரட்டு 

டைல்கள், இசுஶல் க்கள் ெ னரற்டக்கரன அபறல் ஶரன்நறணஷ. அஷ, சுரர் கற.ட. 

10-ஆம் டைற்நரண்டு வரட்டு, கற.ட. இண்டரம் டைற்நரண்டு ஷ டப்தட்டஷரகும்.”21 

டௌற ற்தரட்டு டைல்கடம் இஶசு வதடரணறன் உறர்த்வடடக்குப் தறன், கற.தற. டல் 

டைற்நரண்டில் டப்தட்டண. ணஶ, இச்ெங்கள் டைல்கஷப ஆரரகக் வகரண்டு 

ஶரன்நரல், ெறன னரற்ட றகழ்ச்ெறகபறன் அடிப்தஷடறல் ஶரன்நறண ன்தட கும்.  
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றடஷநவடம் வரகுப்தறல் இடம்வதந ஶண்டுவடம் டன் ஶரக்கத்டடன், தஷ 

ற்தரட்டின் ந் டைடம் டப்தடறல்ஷன.  

டத் றடச்ெஷதறல் வடுங்கரனரக இஷநறதரட்டிடம், ணற தக்ற ரழ்க்ஷகறடம் 

இந்டைல்கள் தன்தடுத்ப்தட்டுச் ெறநப்தறடம் வதற்நண. இஷ உள்டர்வு (Inspiration) 

வதற்நஷ ண ம்தப்தட்டண. கரன வள்ப ஏட்டத்றல், இற்நறல் ெறன றடஷந டைல்கபரக 

ற்டக் வகரள்பப்தட்டண.  

“தஷ ற்தரடு” ன்டம் வதர் கறநறத்த் றடச்ெஷத ங்கறரகும். தறஶ வரற ஶதெற 

ந் டர்கள், ங்கள் றடஷநஷத் “றடஷந” அல்னட “ஶம்” ன்ந வதரஶனஶ 

குநறப்தறட்டணர். ற்நர்கள் அஷ டர்கடஷட றடஷந ன்தரல் “டத் றடஷந” ணவும் 

தறஶ வரறறல் டப்தட்டஷரல் “தறஶத் றடஷந” ணவும் குநறப்தறட்டணர். 

டத் றடஷந டன்ட தகுறகஷபக் வகரண்டட.  

1. ஶரர (TORAH) அல்னட ெட்டடைல்  

2. டோம் (NABI’IM) அல்னட லர்க்கர் 

3. வகடெடோம் (KETHUBIM) அல்னட றடவடத்டகள் 

ெட்டடைல்கள் (TORAH) 

“ஆம்த டைற்கபறல் அடங்கறடள்ப றரறரறன் தரடல் (ரத். 15:21) வஶதரரறன் தரடல் (றர. 

5), னரஶக்கறன் தரடல்கள் (ஆற. 4:23) ஶதரன்ந தகுறகள் றக றகத் வரன்ஷ ரய்ந்ஷ. 

(கற.ட. 13-12ஆம் டைற்நரண்டு) உடன்தடிக்ஷகச் ெட்டம் (ரத். 21-23), றதரட்டுப் 

தத்டக்கட்டஷப (ரத். 34:1-36), தத்டக்கட்டஷபகள் (ரத். 20) ஶதரன்ந ெட்டங்கடம் 

வரகுப்டௌகடம் றகப் தஷரணஷ. இசுஶல் க்கபறன் தரம்தரறங்கபறடம் றஷணறடம் 

றனறந்ணவும், ெறட ட்டுத் வரகுப்டௌகபரக அநறப்தட்டு ந்ணவுரண இவ்றப் தரடல்கள், 

ெட்டங்கள், உண்ஷகள், தக்ற னரற்டக்கஷகள், னரற்ட றகழ்ச்ெறகள் ஆகறற்ஷந 

டனரம் C, ஆெறரறர் குரம் (ஶகரர டம் வதஷ எடங்கரகப் தன்தடுத்றரல் 

இப்வதர் வதற்நணர்) சுரர் கற.ட. 9-ஆம் டைற்நரண்டில் வரகுத்டத் ற்ஶதரறடக்கும் ந்ரக 

டைற்கபறன் அஷப்ஷத குத்ணர் ன்ட, ஆரய்ச்ெறரபர்கள் கூடகறன்நணர்.  அடஶதரன்ட 8-

ஆம் டைற்நரண்டில் E ஆெறரறர் குரம் (ஶனரகறம் டம் இஷநப் வதஷப் தன்தடுத்றரல் 

இப்வதர்), 7-ஆம் டைற்நரண்டில் D, குரம் (D. Deuteronomist - உதரக டைல் ஆெறரறர்; 2 இர. 

22:8-இல் உதரக டைல் கண்வடடுக்கப்தட்ட னரற்ஷநக் கரண்க), 5-ஆம் டைற்நரண்டில் P 

ஆெறரறர் குரம் (P. Priestly - ஆெரரறத்டத்றற்கு டடௗடம் வகரடுப்தரல் இப்வதர்) 
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ஆகறர்கள் டறண னரடகடம் அஷகபறன் இஷநறல் றபக்கங்கடம் என்நன்தறன் 

என்நரய்த் வரகுக்கப்வதற்டப் தறப்தறக்கப்தட்டுப் தஞ்ெரகங்கள் உடவடுத்ண.  கற.ட. 5-ஆம், 

4-ஆம் டைற்நரண்டுஷபறல்ரன் இந் ந்ட டைல்கடம் ற்ஶதரஷ டிம் வதற்டச் 

ெட்டடைல்கவபண அங்கலகரறக்கப் தட்டண. ன்நரடம் அஷச் ஶெர்ந் ஆெரரறடம் இற்குத் 

டஷரறடந்ணர்.22  (ஸ்நர 7:14 வஶக. 8:1) 

ஆறரகம், ரத்றரகம், ஶனறரகம், ண்ரகம், உதரகம் ஆகற ந்ட டைல்கடம் 

ெட்டடைல்கள் ன்டம் ஷனப்தறல் அடக்கப்தடுகறன்நண.  

லர்க்க ரறெண டைல்கள் (NABI’IM) 

தறஶர் லர்க்கரறெணம் ணறச் ெறநப்டௌ ரய்ந்ட.  அட க்கள் ரழ்க்ஷகறடம் ெத்றடம் 

டக்கற இடம் கறத்ட.  இசுஶல் தறற்கரன னரற்ஷந உடரக்கறறல் லர்க்கரறெறகடக்கு 

எப்தரணர் டம் இனர் ணல் வதரடந்டம், அர்கள் ெப் தரடகரனரகவும், ரட்டுப்தற்ட 

றக்கரகவும் கரப்தட்டணர். கடவுள் ெரர்தரக க்கள் இத்ஶரடும் ஶதெறணர். அன்ணரர் 

ங்கள் கரன க்கபறடத்றல் ஶதெறணர். ணறடம், அர்கள் கூநற அநறவுஷகள் 

அம்க்கடக்குட்டும் அன்நற, ல்னரக் கரனத்ட க்கடக்கும் வதரடந்டணரடள்பண. 

வணணறல், அஷ இன்டம் ன்டம் க்கள் ணச்ெரன்நறஷணத் டெய்ஷ வெய்டம் வய் 

அடடஷகபரக அஷந்டள்பண.  

இந்த் லர்க்கரறெணப் தரம்தரறம், தஷ ற்தரடு டடறடம் றறக் கறடக்கறநட. தஷ 

ற்தரட்டு டைல்கபறல் ஶரசுர, றரரறதறகள், 1-2 ெரடஶல், 1-2 இரஜரக்கள், ஆகற 

டைனரெறரறர்கள், டந்ற லர்க்கர்கள்  ணப்தடுடண்டு. வணணறல், இந்டைல்கபறல் வஶதரரள், 

ெரடஶல், ரத்ரன், அகறர, டௗர, டௗெர ஆகற லர்க்கர்கபறன் தற ப்தடுகறன்நட. 

டௌனம்தல், ரணறஶல் ன்டம் இட டைல்கள் ற ெரர டல் ல்கறர ஷ உள்ப 

டைனரெறரறர்கள் தறந்ற லர்க்கர்கள் ணப்தட்டணர். தறந்ற லர்க்கர்கபறல் ெரர, ஶறர, 

ஶெக்கறஶல், ஆகறஶரர் “வதரற லர்க்கர்” ன்டம் ஏஶெர, ஶரஶல், ஆஶரஸ், எதறர, 

ஶரணர, லகர, ரகூம், ஆதகூக், வெப்தணறர, ஆகரய், ெகரறர, ல்கறர ஆகற தன்ணறடடம் 

“ெறநற லர்க்கர்” ன்டம் அநறப்தட்டணர்.  

றடவடத்டகள் (KETHUBIM) 

இப்தகுறறல் தறன்டம் 13 டைல்கள் அடங்கும்.  

1. டத்றன் ெரறத்றம்.  

2. றணர்த்ரணம் டனரம் டௌத்கம்.  
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3. றணர்த்ரணம் இண்டரம் டௌத்கம்.  

4. ஸ்நர  

5. வஶகறர  

6. ஸ்ர் 

7. ஶரடௌ  

8. ெங்கல டௌத்கம்  

9. லறவரறகள்  

10. தறெங்கற  

11. உன்ணப்தரட்டு.  

12. டௌனம்தல்  

13. ரணறஶல்  

தஷ ற்தரட்டு இனக்கறத்றல், டன்நறல் எட தகுற கறஷ ஷடறல் கரப்தடுகறன்நட. 

ெங்கலம், லறவரறகள், உன்ணப்தரட்டு, டௌனம்தல், எதறர, லகர, ரகூம், ஆதகூக், வெப்தணறர 

ஆகற டைல்கடம் ஶரடௌ, ெரர, ஶரஶல், ஆஶரஸ் ஆகற டைல்கபறன் வதடம்தகுறகடம் 

கறஷ ஷடறல் கரப்தடுகறன்நண. இஷ ற, கறஷகள் தஷ ற்தரடு டடறடம் 

றறக் கறடத்ஷனடம் கரண்கறஶநரம் (ஆற. 4:23-24; ரத். 15:1-18, றர. 5 டடௗண). 

கறஷகள் வதடம்தரடம் தஷ ற்தரட்டின் தறந்ற கரன டைல்கபறல் இடம் வதற்நறடப்தஷக் 

கரனரம். ஆம்த கரனங்கபறல் கறஷகள் ரய்வரறரய் ங்கப்தட்டுப் தறன்ணரல் டத்ட 

றஷனஷ அஷடந்ஷ இட கரட்டுகறநட.  

தஷ ற்தரட்டில் ெச் ெரர்தற்ந தரடல்கடம் ெச் ெரர்டௌள்ப தரடல்கடம் 

கரப்தடுகறன்நண.  

தஷ ற்தரட்டு டைல்கள்  

டத் றடச்ெஷதறன் தறன்தடி தஷ ற்தரடு 39 டைல்கஷபக் வகரண்டட. டத் 

றடச்ெஷதறன் ஷதப் தறன்தற்நறக் கறநறத்ப் தறரறவுகபறல், ெலர்றடத்த் றடச்ெஷதறணர் 
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(Protestants) ரங்கள் வபறறட்டுள்ப றறடௗத்றன் தஷ ற்தரட்டில், 39 டைல்கஷபக் 

வகரண்டுள்பணர்.  

கத்ஶரடௗக்கத் றடச்ெஷதறணர் கற.தற. 4-ஆம் டைற்நரண்டில் ஶரம் ஆக்கற இனத்லன் 

வரறவதர்ப்தரகற “ல்கத்ர” (Vulgate)ஷப் தறன்தற்நற, வரதறரசு ஆகம், டறத் ஆகம், 

ஞரண ஆகம், ெலரக் ஆகம், தரடக் ஆகம், 1-2 க்கஶத ஆகம் ஆகற ட டைல்கஷபடம் 

ஶெர்த்டப் தஷ ற்தரட்டில் வரத்ம் 46 டைல்கஷப அடக்கறடள்பணர்.  

ஶணரக்கு, டதறடௗ, 12 டற்தறரக்கபறன் ற்தரடு, ெரவனரஶரணறன் ெங்கலம், ெரஶரக்கற டு, 

ஶரஶெறன் றண்ஶற்டௌ, ெரரறன் தத்டக்ஶகநல் 1,2,3,4, ஸ்றரஸ், தரடக்கறன் ெறநற 

ரறெணம், ட ெறதறல், 3,4 க்கஶதர், ஸ்னரற ஶணரக்கு, ஶறரறன் றணர்த்ரணம், 

ஶரதறன் ற்தரடு, ெரனஶரணறன் ற்தரடு, டௗரறன் ற்தரடு, வெப்தணறரறன் ற்தரடு, 

ஶெக்கறரறன் அப்ஶதரகறரறதர டைல்கள், ஆரம் ரபறன் ரழ்க்ஷக, ஆதறகரறன் ரறெணம், 

ஆதறகரறன் அப்ஶதரகறரறதர, அவெணரத்றன் டைல் ஶதரன்நஷ உண்ஷ ஆெறரறர் அநறர 

டைல்கள் (Prendepigraphe) ன்டம் வதரல் அநறப்தட்டு டகறன்நண. கத்ஶரடௗக்க ெஷதறல் 

இற்ஷந “அப்ஶதரகறரறதர” (apocrypha) (ஷநடைல்கள்) ண ங்கறணர்.  கும்ரன் குஷகறல் 

கண்வடடுக்கப்தட்ட ஶட டைல்கடம் உப. இவ்ரட தஷ ற்தரட்டில் இடம் வதநர ட 

ெ டைல்கடம் உப.  

னரற்நறல் இஷநஷணப் டௌரறந்டவகரள்பல் 

கடவுள் இசுஶல் டம் க்கஷபத் வரறந்டவகரண்டு, அர்கடக்கு னரற்டச் வெல்கபறன் 

டனரகத் ம்ஷ வபறப்தடுத்ற, அச்ெடகம் க்குக் கலழ்ப்தடி அர்கஷபப் தறற்டறத்ரர்; 

இடறறல் ம்ஷ டற்நறடம் அர்கடக்கு வபறப்தடுத்றணரர் ன்டம் கடத்ஶ தஷ 

ற்தரட்டில் அடிப்தஷடரக றற்கறன்நட. இசுஶல் ெடரத்றற்கும் வஶகரர கடவுடக்கும் 

உள்ப உநவுரன் தஷ ற்தரட்டின் அடிப்தஷட, ன்ட ரம் றட்டரகக் கூநனரம். 

பர்ந்டந் இவ்வுநறன் அடிப்தஷடறல், னரற்நறல் டந் றகழ்ச்ெறகஷப அர்கள் 

டௌரறந்டவகரண்டு, அஷ அநறக்ஷக வெய்றன் தணரகஶ தஷ ற்தரடு ஶரன்நறற்ட.  

இசுஶனர் னரற்நறல் அடிஷப்தடுல், லட்தஷடல் ஆகற இண்டும் வரடர்ந்ட டஷனக் 

கரண்கறன்ஶநரம்.  

ங்கடக்கு ரக்கபறக்கப்தட்ட கரணரன் ரட்ஷட றட்டுச் வெறப்ஷத ரடி, கறப்றற்குச் வென்ந 

ரக்ஶகரதரகற இசுஶடௗன் ெந்றறணர், அங்குச் வெறத்ட பர்ந்ஶதரட கறப்றர்கபரல் 

அடிஷப்தடுத்ப்தட்டணர்.  கடவுபறடம் அர்கள் டஷநறட்ட ஶதரட, கடவுள் அர்கபறல் 

ஶரஶெஷ டப்தற அற்டௌங்கள் தன றகழ்த்ற, அர்கஷப கறப்றன் அடிஷத் ணத்றடௗடந்ட 

லட்டு, கரணரன் ரட்டுக்கு அஷத்ட ந்ட அஷ அர்கடக்குக் வகரடுத்ரர்.  
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கரணரன் ரட்டில் அர்கள் ரழ்ந்கரஷன ங்கள் கடவுஷப நந்றணறறத்ம், ஶற்ட க்கள் 

அர்கஷப அடிஷரக்கற ஶதரவல்னரம், அர்கள் ங்கள் வெடக்கு டந்றக் கடவுஷப 

ஶண்டிஶதரட, றரரறதறகஷப டப்தற அர்கஷப லட்டு, அர்கள் அஷறரக 

ரடரட வெய்ரர். ற்ந க்கஷபப் ஶதரன்ட ங்கடக்கும் றஷனரண அெர் ஶண்டுவண, 

இசுஶல் க்கள் கடவுஷபக் ஶகட்ட ஶதரட, அர்கஷப ஆடரட அெர்கஷப ற்தடுத்றணரர். 

அெர்கடஷட ஆட்ெறறல் அெர்கள் ெறனர் கடவுடக்கு ற்த டந்ட, டெஶனறல் ஶகரறல் கட்டி 

றதட்டணர்.  

தறன்ணர் ந் அெர்கடம் குடிக்கடம் கடவுடஷட கட்டஷபகஷப லநறணர். இன் 

கரரகத் லர்க்கரறெறகஷபக் வகரண்டு, கடவுள் இசுஶனஷ ச்ெரறத்டம் அர்கள் 

ணந்றடந்றல்ஷன.  

ஆனரல், அர்கள் தரதறஶனரடக்கு அடிஷகபரகக் வகரண்டு ஶதரகப்தட்டணர். தரதறஶனரணறல் 

அடிஷ ரழ்வு ரழ்ந் டர்கள் கடவுஷப ஶண்டிஶதரட, அர்கள் றடம்தவும் டெஶனடக்கு 

வும், தஷ ஶகரட்ஷடஷடம் ஶகரறஷனடம் கட்டிப் டௌடப்தறக்கவும் டற்தட்டணர்.  இணரல் 

டௌற ஶகரத்றல் டைல்கள் உடரகத் வரடங்கறண.  

தரதறஶனரணறடௗடந்ட றடுஷன வதற்ட டஶர ரட்டிற்கு ந்ர்கள், ெறஷநறடப்டௌக்கு 

டன்ணறடந் டட றடுஷன ரழ்ஷத் டய்க்கறல்ஷன.  தரெலகர்கடக்கும் அன் தறன்ணர் 

அர்கஷப வன்ந கறஶக்கர்கடக்கும் தறந்ஶ ர ஶண்டிரறற்ட.  

ஆகஶ, அர்கள் இணத்றன் ெறநந் அெணரக டன்ணர் றபங்கற ரவீறன் றறல்-கடவுள், 

அென் (ஶெறர) எடஷணத் ஶரன்நச் வெய்ட, டர்கபறன் அடிஷத்ணத்ஷ எறத்ட, ட 

அஷெத் றடம்தவும் றஷன றடத்டரர் ண றர்தரர்க்கனரறணர்.  

கற.ட. 165 டல் கற.ட. 63 ஷ, டர்கள் க்கஶதர் ன்டம் டத் ஷனர்கபறன்கலழ், 

ன்ணரட்ெற அஷத்றடந்ணர். கற.ட. 63-இல் அவ்ரட்ெறடம் உஶரர்கபரல் 

ஶரற்கடிக்கப்தட்டணரல், டர் உஶரர்கடக்கு அடங்கற ர ஶண்டிரறற்ட.  

இன் தணரக உனக அசு ன்ந ண்த்றடௗடந்ட பர்ச்ெற வதற்ட, ன்டம் றடுஷன 

ரழ்ஷ றஷனரகத் க்கூடி இஷநஷெ றர்ஶரக்கனரறணர்.  

கற.ட. 10-ஆம் டைற்நரண்டு டல் கற.ட. இண்டரம் டைற்நரண்டு ஷடள்ப நத்ர ண்டட 

(800) ஆண்டுகபறல், தற்தன கரனறஷனகபறல் ரழ்ந் தல்ஶட  ஷகரண இஷநடிரர்கள் 

டற, தறஶத் றடஷநரகற தஷ ற்தரட்டு டைல்கபறன் றரக, னரற்நறல் 

வெல்தடும் கடவுஷபப் டௌரறந்ட வகரண்ட கடத்டகபறன் றஷநஶற்நரகஶ, கடவுள் டவுட 
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டுத் இஶசு வதடரணறன் னரடம், அஷப் தறன்தற்டம் றடச்ெஷதறன் னரடம் 

றபங்குஷப் டௌற ற்தரடு றபக்குகறநட.  

தஷ ற்தரட்டு இஷநன் ந் டைஷனடம் டறல்ஷன.  அவ்ரஶந டௌற ற்தரட்டில் 

இஷநகணரக றபங்கும் இஶசுவும் ந் டைஷனடம் டறல்ஷன. ஆணரல், இஷநன் 

ணறணரக ந்ட, ணறடக்கு லட்ஷதக் வகரடுத்டள்பரர் ன்டம் இசுஶல் க்கபறன் 

னரற்ட அநறவு, தஷ ற்தரடு, டௌற ற்தரடு ஆகற இண்டும் அடங்கற றறடௗத்றன் 

றரக, உனகுக்கு வபறப்தடுத்ப்தடுகறநட.  

டப்தட்ட வரற 

றறடௗத்ஷ டறர்கள் ரடம் (டக்கர எடர் லங்கனரக) ட இணத்ஶ. ஆணரல், 

தஷ ற்தரடு அர்கடஷட வெரந் வரறரகற தறஶ வரறறடம் டௌற ற்தரடு அட 

ஶரன்நற கரனத்றல் அர்கஷபச் சுற்நறடள்ப க்கபறன் வதரடவரறரக றபங்கற 

கறஶக்கத்றடம் டப்தட்டண. ஆகஶ, தஷ ற்தரடு, டௌற ற்தரடு இண்ஷடடம் டற 

டர்கள், ங்கள் இண னரற்நறல் இஷநன் வெல்தட்டு, தறஶர்கபரகற 

ங்கடக்குட்டுல்னரட, உனக க்கள் ரடக்கும் அடபறடள்ப ஆன்லக றடுஷனச் 

வெய்றஷ றபம்தறடள்பணர் ணனரம்.  

டௌற ற்தரட்டின் பர்ச்ெற  

“ஆறத் றடச்ெஷத ஏர் உடறரண தறன்ணறறடௗடந்ட ஶரன்நறட. அட ட ெத்ஶரடு 

றகவடங்கற வரடர்டௌடன் உடரறற்ட. தஷ ற்தரட்டின் றஷநஶடனரகஶ றடச்ெஷத 

ஶரன்நறட ண ஆறத் றடச்ெஷத உர்ந்ட.”23  

இஶசுதறரன் ஶதரஷணடம் ெரஷணடம் ஶ டைடௗன் அடிப்தஷடறஶனஶ அஷந்டள்பண 

(த். 5:17; ஶர. 5:29; டக். 16:17). 

இஶசுதறரடக்கும் றடடைல்கடக்குடள்ப வடங்கற வரடர்டௌ, டக்கர ற்வெய்ற டைடௗன் 

கஷடெற அறகரத்றல் வரகுத்டக் கூநப்தட்டுள்பட. ம்ரவுக்குச் வெல்டம் றறல் 

இஶசுரர், ம்டஷட ெலடர்கபறல் இடஷச் ெந்றக்கறன்நரர். அர்கள் இஷ அஷடரபம் 

கண்டுவகரள்பறல்ஷன. அர்கஶபரடு இர் வெல்ஷகறல், டெஶனறல் றகழ்ந்ஷகள் ரவும், 

றடஷநறன் றஷநஶடல்கஶப ன்தஷ வய்ப்தறக்கும் வதரடட்டு, றடஷநறன் 

ஆம்தத்றடௗடந்ட இடறஷ அடங்கறடள்ப ஆரங்கஷப அர்கடக்கு அர் சுட்டி 

றபக்கறணரர்.  “தறன்டௌ இஶசு அர்கஷப தரர்த்ட, ஶரஶெறன் றரப் தறரத்றடம் 

லர்க்கரறெறகபறன் ஆகங்கபறடம் ெங்கலங்கபறடம், ன்ஷணக் குநறத்ட டறறடக்கறநஷகள் 

ல்னரம் றஷநஶந ஶண்டிவன்ட, ரன் உங்கஶபரடிடந்ஶதரட உங்கடக்குச் வெரல்டௗ 
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ந்ஷகள் இஷகஶப ன்நரர்” (டக். 24:44). ஶர எடெறன ெங்கபறல் றபக்கம் 

வகரடுப்தற்கரகத்ரன், தஷ ற்தரட்டிடௗடந்ட டனப் தகுறகஷபப் தன்தடுத்ற ந்ரர்கள் 

ன்தட ெரறன்ட.  ஶ டைல்கடம் அஷகபறல் அடங்கறடள்ப ரவும், இஶசு வதடரஷணஶ 

குநறக்கறன்நண ன்தஶ வதரடத்ரண கடத்ரகும். 

ட ெத்றன் வரடர்ச்ெறஶ கறநறத் ெம் 

ட ெம், அட ஶரன்டற்குக் கரரறடந் இசுஶனர்கபறன் டன்ஶணரர்கஶபரடு 

வரடர்டௌ வகரண்ட தரதறஶனரன், கறப்ட, கரணரன் டனரண க்கபறடறடந்ட வதற்டக்வகரண்ட 

க்க டஷநஶரடு வரடங்கற, னரற்நறல் இஷநன் அர்கஷப றடத்ற டஷநரல், 

தஷ வகரள்ஷககபறல் ள்பஶண்டுணற்ஷநத் ள்பற, வகரள்பஶண்டுணற்ஷநக் 

வகரண்டு இஷநநறறல் பர்ந்ட.  இவ்ரட பர்ந் ட இண னரற்நறல் அடத 

அநறஶரடு கூடி இஷநக் வகரள்ஷகஷ, ட ெத் றடஷநரகற தஷ ற்தரடு 

கூடகறன்நட.  

ஏர் இண னரற்நறன் அநறவு, அவ்றணத்றல் க்கூடி ணறணறன் எடஷண 

றர்தரர்க்கறன்நட.  இஷநணறடறடந்ட டம் ணற ணறன், ட இணத்றற்குட்டுல்னரட 

உனகறடள்ப ல்னர இணத்றற்கும், றடுஷன ரழ்ஷக் வகரடுக்கக்கூடிணரக றபங்குரன் 

ன்ட, அட றர்தரர்த்ட.  

ட இணத்றன் றர்தரர்ப்டௌ, ணறணறணரகற இஶசு வதடரணறல் றஷநஶநற ன்ஷஷடம், 

அத்ணறணறன் டனரக உனகம் டடற்கும் ஆன்லக றடுஷன அடபப்தட்டிடப்தஷடம், ட 

இணம் ட்டுல்னரட உனகறடள்ப ல்னர இணடம் அத்ணறணறன் டனரக இஷநடக்குள் 

இஷக்கப்தடுஷடம், டௌற ற்தரட்டு டைல்கள் வபறப்தடுத்ற றற்கறன்நண.  

ஆகஶ, தஷ ற்தரடும் டௌற ற்தரடும், இஷநணறன் றடுஷனச் வெய்ற ன்டம் லண்ட 

னரற்நறன் பர்ச்ெறக் கடத்டகபரக றபங்குகறன்நணஶன்நற, அஷ இண்டும் வவ்ஶட 

ஆணஷஶ ன்ட டண்டித்டக் கரக்கூடி றஷனறல் அஷ தறபவுதட்டிடக்க றல்ஷன.  

“கறநறத்ட”24 ன்தட ண்வய் ரர்க்கப்தட்டர் ன்டம் வதரடடஷடட.  டர்கடஷட 

க்கத்றல், எடஷக் குடரகஶர அெரகஶர லர்க்கரகஶர றறப்தற்கு, அர் 

ஷனறல் ண்வஷ ஊற்டல் டௌ” (ரத். 29:7, 21; 1 ெரட. 10:1, 16:13, 2 அெர் 9:6). 

“ண்வய் ரர்க்கப்தட்டர்” ன்டம் வதரடடஷட கறநறத்ட ன்டம் வெரல்டக்குக் குட, 

அென், லர்க்கன் ன்டம் டன்ட வதரடள்கடம் உப.  
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இஶசு கறநறத்டவுக்கு இந் டன்ட வதரடள்கடம் வதரடந்க் கூடிண ஆகும். அர் 

தறநந்வதரடடம் அஷச் ெறடஷறல் அடித்வதரடடம், “டடக்கு அெர்” ன்ட 

அநறப்தட்டரர். அர் ரழ்ந்கரஷன, க்கள் அஷத் லர்க்கர் ன்நணர். அடஷட ரர் 

தன்ணறடடக்கும் அஷப் தறன்தற்நற ரபரண க்கடக்கும் அர் குடரக றபங்கறணரர்.  

ஆறடம், “இஶசுஶ கறநறத்ட” (இஶசுஶ அென்), (அப். 10:38, 9:22, 18:28) ண அர் 

உஷரற்நத் வரடங்கற வதரடட, டர்கள் றர்தரர்த் அெணரக இஶசு 

கரட்டப்தடுகறன்நரர். ஆகஶ, கறநறத்ட ன்டம் கறஶக்கச் வெரல், அெஷணடம் கறநறத்ர்கள் 

ன்டம் கறஶக்கச் வெரல், அெடஷடர்கஷபடம் ெறநப்தரகக் குநறத்ண.  

டர்கடஷட அடிஷத் ஷபறடந்ட அர்கஷப றடுறத்ட ட்டுல்னரட, உனகறடள்ப 

ல்னர ணறடஷட அடிஷத் ஷபகபறடறடந்ட றடுறக்கும் இஷநெரக, இஶசு 

றபங்குகறன்நரர் ன்டம் கடத்ட, “இஶசுஶ கறநறத்ட” ன்டம் வெரற்கபறல் அடக்கப்தடுகறநட 

(இஶசு - லட்தர்). 

இஶசு கறநறத்டறடம், அஷ றெரரறத் தறனரத்ட, “லர் அெர” ண அஷ றணறஶதரட 

அர், “ஆம்” ன்நடடன் “ம்டஷட அசு இவ்வுனகத்டக்குரறட அன்ட” ணவும் 

“டஷக்குரறட” ணவும் வபறவுப்தடுத்றணரர்.  

ஆகஶ, இஶசுரகற அென், றஷனரண ன்ஷஷப் தக்கும் ஆன்லக றடுஷனஷக் 

வகரடுப்தர் ன்டம் வதரடடம், றஷனத்ட ரடம் அென் ன்டம் வதரடடம், “இஶசுஶ 

கறநறத்ட” ன்தறல் வபறப்தடுத்ப்தடுகறன்நண.  

தஷடப்டௌ டடஷடம் ஆட்ெறடௌரறடம் அெரகற இஷநன், ஆன்லகத்றல் அடிஷப்தட்டுக் 

கறடக்கும் ணறர்கஷப லட்க, ம்டௌனன்கஷபடஷட ணறணரக இவ்வுனகத்றற்கு ந்ட, 

லஷஶரடு ஶதரரடி வன்ட, ணறர்கடக்கு ஆன்லக றடுஷனஷ அடபறச்வெய்ட, 

அர்கடஷட உள்பங்கபறல் வீற்நறடந்ட ஆட்ெற டௌரறகறன்நரன் ன்டம் கடத்ஶ டர்கடஷட 

னரற்நறல் டந் தஷ ற்தரடு, டௌற ற்தரடு ஆகற இண்டும் உனகுக்கு வபறப்தடுத்டம் 

ற்வெய்றரகும்.  

இஶசுறன் ரழ்க்ஷக வபறப்தடுத்ற உண்ஷகள் 

இஶசு வதடரணறன் தறநப்டௌம் உறர்த்வடடம் இற்ஷக இநந் றஷனறல் 

ெறத்றரறக்கப்தடுகறன்நண.  

இன்ட உனக னரட கற.ட., கற.தற. ன்ட தறரறக்கப்தட்டு, னரற்நறன் ஷ இடத்ஷ அர் 

வதற்நறடந்ஶதரறடம், னரற்நறன் ரகணரக றபங்கும் அடஷட னரற்நறன் 
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வரடக்கரகற கன்ணறப் தறநப்டௌம், டடிரகற உறர்வடடம், அஷச் ெரர்ந் 

வகரள்ஷகடஷடர்கடக்கு ட்டுஶ ற்டக் வகரள்பக் கூடிணரக றபங்குகறன்நண.  

கடவுள் ஶகரட்தரடு, ம்தறக்ஷகறன் அடிப்தஷடறல் க் கூடிஶன்நற, அநறறனரல் 

றஷனரட்டிக் கரட்டக்கூடிட அன்ட. கடவுஷப ம்த இனரர்கபரல், கடவுள் ணறணரணரர் 

ன்டம் கடத்ஷடம் ம்த இனரட இல்ஶத.  

ஆறடம் இக்கடத்ட, ட இண னரட உனகுக்கு வபறப்தடுத்டம் உண்ஷரகக் 

கரட்ெறபறக்கறன்நட. தஷ ற்தரட்டில் கலழ்க்கரடரட றர்தரர்க்கப்தட்ட இஷநெணறன் 

ன்ஷகள், இஶசு கறநறத்டறன் ரழ்க்ஷகறல் வபறப்தட்டண.  

“க்கரக எட குந்ஷ தறநந்டள்பட; க்கு எட கன் ப்தட்டுள்பரர்; ஆட்ெறறன் வதரடப்டௌ 

அடஷட ஶரள்ஶல் இடக்கும்.  அடஷட வதஶர “றத்கு ஆஶனரெஷணரபர் - 

ல்னஷடள்ப இஷநன் - டடிறல்னரத் ந்ஷ - அஷறறன் ன்ணன்” ண ங்கப்தடும். 

அடஷட ஆட்ெறறன் பர்ச்ெறக்கும் அஷறறன் வதடக்கறற்கும் டடிவு ன்தஶ இரட.”25  

“ரம் ஶகள்றப்தட்டஷ ரர் ம்தறறடக்கக்கூடும்? ஆண்டரறன் ஷகன்ஷ ரடக்கு 

வபறப்தடுத்ப்தட்டட? ணறரல் டௌநக்கறக்கப் தட்டர்; அர் டன்டௌடம் ணறணரய்த் 

டத்றல் ஆழ்ந்ரய் இடந்ரர்; ம் தரங்கடக்கரகஶ அர் கரப்தட்டரர்; ம் 

அக்கறங்கடக்கரகஶ அர் வரடக்கப்தட்டரர். ம்ஷ னரக்கும் ண்டஷண அர்ஶல் 

றடந்ட; அடஷட கரங்கபரல் ரம் குஷடந்ஶரம்.”26  

ஶஶன கண்ட தஷ ற்தரட்டுப் தகுறகள், இஶசு வதடரணறன் ரழ்க்ஷகஷ றரறப்தரக 

அஷந்டள்பண.  

உறர்த்வடடக்கு டன்டம் தறன்டம் 

இஶசு வதடரணறன் உறர்த்வடல், கறநறத் ம்தறக்ஷகறன் அடிப்தஷடரகும். கறநறத் 

ம்தறக்ஷகக்குள் ரர்கள் இஶசு வதடரணறன் உறர்த்வடஷன ற்டக் வகரள்பரறல் 

றப்தறல்ஷன. 

ட இண னரற்நறல் டர்கபறன் ஆற டன்ஶணரணரகற ஆதறகரடக்கு, கடவுள் “ட்றறடள்ப 

இணவல்னரம் உன் றரய் ஆெலர்றக்கப்தடும்”27 ணக் வகரடுத் றடரக்கு, ஆதறகரறன் 

ெந்றறல் ந் இஶசு கறநறத்டறன் உறர்வடடௗல் றஷநஶநற ன்ஷஷ, 

வபறப்தடுத்றக் கரட்டும் னரஶந றறடௗம் கூடம் னரட ஆகும்.  
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இஶசு வதடரணறன் உறர்வடல்ஷ, றறடௗத்றல் கூநப்தட்டுள்ப னரடகள் ரவும், 

ஆதறகரறன் ெந்றரகற டர்கஶபரடு ட்டுஶ றகுறடம் வரடர்டௌஷடணரக 

றபங்குகறன்நண.  

வடம் ட இண னரநரக இடந் என்ட, இஶசு வதடரணறன் உறர்த்வடடக்குப் தறன்ணர் 

உனக னரநரக ரநறட. இஶசு வதடரணறன் உறர்த்வடடௗன் வெய்ற, உனக னரற்நறன் 

ஶதரக்ஷக றர்றத்டள்பட ணனரம்.  

இஶசு வதடரஶணரடு ரழ்ந்ட தகற அடஷட ரர்கள், அர் ெறடஷறல் 

அஷநப்தட்ட வதரடட டடௗக்கறநர்கபரகவும், ஏடி எபறகறநர்கபரகவும், உறடக்குப் தந் 

ஶகரஷகபரகவும் றபங்கறணர். ஆணரல், இஶசு வதடரணறன் உறர்த்வடடக்குப் தறன்ணஶர, 

ஶகரஷகபரக ரழ்ந் அர்கள் வீர்கபரக ரநறணரர்கள்.  ற்நர்கஷப அறவுக்கு 

உட்தடுத்டம் நவீர்கபரக அல்னரல், க்கபறன் ஆக்கத்றற்குத் ங்கஷப அறத்டக்வகரள்டம் 

அநவீர்கபரக ரநறணரர்கள்.  

இஶசு வதடரணறன் உறர்வடல், அர்கடக்குப் தரறசுத்ரறறன் றஷநவு ன்டம் ஆன்லக 

ஆற்நஷனக் வகரடுத்ட. அந் ஆற்நனரல் அர்கள் உனவகங்கும் வென்ட,28 ற்வெய்றஷ 

அநறறக்கும் ஆன்லக ஆற்நல் வதற்ந வீர்கபரகச் வெல்தட்டணர்.  

நத்ர இஶசு வதடரணறன் ரர்கள் அஷணடஶ இற்ஷக த்டக்கு ஆபரகரல், 

ஆன்லக வீர்கபரக றபங்கறக் வகரஷன டண்டணர் ணனரம். 

ற்வெய்ற தறஷ  

“உனகவங்கும் ஶதரய், தஷடப்தறற்வகல்னரம் ற்வெய்றறஷண அநறறடங்கள்”29 ன்ந 

இஶசுவதடரணறன் கட்டஷபக்கு இங்க, அடஷட ரர்கள் உனகறன் தன 

தரகங்கடக்கும், இஶசுவதடரன் றரக உனகுக்குக் வகரடுக்கப்தட்ட ற்வெய்றறஷணச் 

சுந்ட வென்நணர். அர்கள் ஶதரண இடங்கபறல் இஶசுறன் அடிர்த் வரஷக 

வதடகனரறற்ட; ஆங்கரங்ஶக றடச்ெஷதகள் உடரறண. 

இப்டௌற வகரள்ஷககடக்கு றரகப் தங்வகரள்ஷகறணர் டந்ட, அஷ அறக்க டன்நணர். 

அவ்ரட அறக்க டஷணந்ர்கபறல் “ெவுல்” ன்டம் ரடௗதன் டன்ணறறல் றன்நரன்.  

கறநறத்ர்கஷபக் கட்டிக் கரடௗல் ஶதரடவும், அர்கஷபக் வகரஷன வெய்வும் ட ெத் 

ஷனரறடறடந்ட அறகரம் வதற்நறடந்ரன்.  ஶரன் ன்டம் கறநறத்ப் வதரறரஷக் 

கல்வனநறந்ட வகரன்நர்கபறல் டன்ணறறல் றன்நரன். டெஶனறல் கறநறத்ர்கஷப அடக்கறத் 

சுக்குறடம் அர்கஷப அடக்குரட ஆஷ வதற்டத் சுக்குவுக்குச் வெல்டம் றறல், 
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அணறல் எட வதரற ரற்நம் ஷடவதற்நட. கறநறத்ர்கஷப அறக்கச் வென்நன் கறநறத்ன் 

ஆணரன். 

“தவுல்” ன்ந வதஶரடு கறநறத்த் வரண்டணரகத் டன்தங்கஷப ற்டக்வகரள்ற்குத் 

ன்ஷண எப்தஷடத்ரன்.  

கறநறத்த் றடஷநரகற டௌற ற்தரட்டில் வதடம்தகுற டைல்கள், தவுல் டற கடிங்கஶப 

ஆகும்.  

றடச்ெஷத தல்ஶட ரடுகபறடம் தறஶதரட, ற்வெய்ற ரகரண இஶசுவதடரணறன் 

ரழ்க்ஷக னரட, அடஷட ஶதரஷணகள், அர் உனகுக்கு ங்கும் வெய்ற ரவும், இஶசு 

வதடரன் உடன் ரழ்ந் ரர்கபரடம், அம்ரர்கடடன் ரழ்ந் அடிர்கபரடம் 

ற்நர்கடக்கு டுத்டச் வெரல்னப்தட்டண.  

கரனம் வெல்னச் வெல்ன ற்வெய்றகள் டத்டடம் வதநத் வரடங்கறண. டத்டடம் 

வதற்நஷகபறல், றடச்ெஷத ற்டக் வகரண்டஷ றஷன றன்நண. 

டௌற ற்தரட்டு டைல்கள் 

ட குனத்றல் ஶரன்நற இஶசுவதடரணறன் ற்வெய்ற, ட இண னரநரகற தஷ 

ற்தரட்டுடன் வரடர்டௌஷடட ன்தஷப் தரர்த்ஶரம்.  டர்கள் றரகத் ஶரன்நற 

ற்வெய்ற, டர்கடக்கு டடௗடம் ற்நர்கடக்கு அஷண அடுத்டம் தறஶதரட, 

ற்வெய்றஷ ற்டக்வகரண்ட டர்கடக்கும் ற்நர்கடக்கும், ற்வெய்றஷப் 

டௌரறந்டவகரள்றல் கடத்ட ஶடதரடுகள் னரறண.  

டர்கபறன் தஷ ற்தரட்டுக் கடவுள், டர்கடக்கு ட்டுஶ ன்ஷ வெய்கறநரக 

கரட்டப்தடுகறன்நதடிரல், ல்ஶனரடக்கும் அன்டௌ கரட்டும் டௌற ற்தரட்டு ல்ன கடவுஷப 

ட்டுஶ றடம்தற டல்னரரர் ஶரன்நறணர். அர்கள் டௌற ற்தரட்டு டைல்கஷபச் ெறநப்தறத்ட 

டப்தட்ட டைல்கஶப ங்கடக்குப் ஶதரடம் ண ண்றணர். இணரல், றரறடௌக் வகரள்ஷககள் 

றடச்ெஷதறல் இடம் வதநத் வரடங்கறண.30  

இன் கரரக, றடச்ெஷத எட வபறரண ஷஷந வெய் ஶண்டி றஷனக்குத் 

ள்பப்தட்டட. அப்தடிப்தட்ட வபறரண ஷஷந வெய்ற்கு அஷ அடுத்டக் குநறத்டள்ப 

றதந்ஷணகடக்கு உள்பரறண; 

1. அந்டைல்கள் அப்ஶதரத்னரறடறடந்ஶ31 ஶரன்நறறடக்க ஶண்டும். 
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2. அப்ஶதரத்னர்கபரல் டப்தட்டிடக்க ஶண்டும். அல்னட அப்ஶதரத்னர்கபட 

ஶற்தரர்ஷறல் அடஷட ெலடர்கபரல் டப்தட்டிடக்க ஶண்டும்.  

3. ஏபவுக்கரட அப்ஶதரத்ன அறகரம் வதற்நஷ ன்டம் றஷனறடௗடக்க ஶண்டும். 

இஶசு கறநறத்டறன் உடன் ரழ்ந் ரர்கடம், அம்ரர்கடடன் றடச்ெஷத 

பர்ச்ெறக்கரகப் தரடுதட்ட தவுல் அடிகடஶ அப்ஶதரத்னர்கபரக ற்டக்வகரள்பப்தட்டணர்.  

ஶற்கண்ட றதந்ஷணகடக்கு உட்தட்டு, றடச்ெஷதகபறல் றஷனறன்ந 27 டைல்கள் டௌற 

ற்தரட்டுத் றடஷநரக ஷஷந வெய்ப்தட்டண. 

டௌற ற்தரட்டு டைல்கள் 27 ன்தஷ ற்டக்வகரள்றல், கத்ஶரடௗக்கத் றடச்ெஷதக்கும் 

ெலர்றடத்த் றடச்ெஷதக்கும் கடத்ட ஶற்டஷறல்ஷன.  

கத்ஶரடௗக்கத் றடச்ெஷத ஷகரடம் றறடௗத்றல் 73 (46-27) டைல்கடம், ெலர்றடத்த் றடச்ெஷத 

ஷகரடம் றறடௗத்றல் 66 (39-27) டைல்கடம் அஷந்டள்பண.32 டௌற ற்தரட்டு டைல்கள் 

ரவும், கற.தற. டல் டைற்நரண்டின் இடறக்குள்பரகஶ டத்டடம் வதற்டறட்டண ணப் 

வதடம்தரன்ஷரண ஆரய்ச்ெறரபர்கள் கடடகறன்நணர். கற.தற. 2ஆம் டைற்நரண்டின் 

டற்தகுறறல் டத்டடம் வதற்ந டைல்கடம் உண்டு ன்தட, ஆரய்ச்ெறரபர் ெறனரறன் கடத்ட.  

டௌற ற்தரடு டப்தட்ட வரற  

தஷ ற்தரட்டு டைல்கள் ரவும், இசுஶனரறன் வெரந் வரறரண தறஶ வரறறல் 

டப்தட்டுள்பண. கறஶக்க ஶந்ணரகற கர அவனக்ெரந்ர், தன ரடுகஷப வன்நவதரடட 

கறஶக்க வரற வெல்ரக்குப் வதற்நட. இசுஶனடம் கறஶக்கர்கடஷட ஆட்ெறக்கு 

உட்தட்டணர்.  

கறஶக்க வரறறன் வெல்ரக்கு தறஶ வரறஷப் தரறத்ட.  ங்கஷபச் சுற்நறடள்ப 

க்கடக்கும் றபங்குற்கரக தறஶர்கள் கறஶக்க வரறறல் டத் வரடங்கறணர். தஷ 

ற்தரட்டு டைல்கஶபரடு ெறன டைல்கள் ஶெர்க்கப்தடரல் ள்பறறடப்தட்டற்கு, அஷ கறஶக்க 

வரறறல் டப்தட்டஷடம் எட கரம் ஆகும்.  

டௌற ற்தரட்டு டைல்கள் ரவும், கறஶக்க வரறறஶனஶ டப்தட்டுள்பண. த்ஶட ற்வெய்ற 

டைல்ட்டும் தறஶ வரறஶரடு இஷந் அஶறக் வரறறல் டடௗல் 

டப்தட்டரகவும், தறன்ணர் அட கறஶக்க வரறறல் வரறவதர்க்கப்தட்டரகவும் எட 

கடத்ட உண்டு.  
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டௌற ற்தரட்டுத் றடச்ெஷதறல் டர்கள் ட்டுல்னரட கறஶக்கர், உஶரர், ஶதரன்ந டௌந 

த்டம் கடவுபறன் தறள்ஷபகபரகச் ஶெர்க்கப்தட்டஷரல், ல்ஶனரடக்கும் றபங்கக்கூடி 

கறஶக்க வரறறல் டஶண்டி கட்டரச் சூல் ற்தட்டட.  

டர்கடக்கு ட்டுஶ உரறஷரய் இடந் றறடௗத் றடஷநவநற, இஶசு கறநறத்டறன் 

றரய் உனக க்கள் ரடக்கும் உரறஷரக்கப் தட்டட ன்தஷஶ இட றபக்குகறநட.  

“லங்கள் உனகவங்கும் ஶதரய் தஷடப்தறற்வகல்னரம் ற்வெய்றஷ அநறறடங்கள்” ன்ந 

இஶசுவதடரணறன் கட்டஷப றஷநஶற்நப்தட கறஶக்க வரற தன்தட்டட.  

றறடௗத்றன் அடிப்தஷடக் கடத்டகள் - ரன்ஷநச் வெல்ர் 

தஷ ற்தரடு, டௌற ற்தரடு ஆகற இண்டும் இஷந் றறடௗஶ, கறநறத் ெத் 

றடஷநரகத் வரடக்க கரனம் டல் றபங்குகறநட. 

நத்ர 1,500 ஆண்டுகரன ட இண னரற்நறல், டர்கள் டௌரறந்டவகரண்ட இஷநன், 

இஶசுகறநறத்டறன் றரக உனக க்கடக்கு வபறப்தடுத்ப்தட்ட ற்வெய்றஶ, கறநறத்ம் 

கூடம் ற்வெய்றரக றபங்குகறன்நட. 

தஷ ற்தரட்டில் தஷடப்டௌப்தற்நறக் கூநப்தடும் றபக்கடம் ட இண னரற்நறல் டர்கபறன் 

வீழ்ச்ெறடம் லட்டௌம், டர்கள் றர்தரர்த் றஷனரண லட்ஷதக் வகரடுக்கும் ஶெறரரகற 

கறநறத்டறன் லட்தறன் ற்வெய்றடம், என்நரக இஷந்ட றறடௗம் உனகுக்குக் வகரடுக்கும் 

லட்தறன் ற்வெய்றரக னர்கறன்நட. 

டன்ஶணரடஷட நரடம் ன்டஷட நரடம், அடிஷப்தட்டுக் கறடக்கும் ணறஷண 

லட்கும்தடிரக இஷநன் இவ்வுனகறல் டவுடஷ ற்நரர் ன்தடம், ணறன் அஷட 

ஶண்டி டன்தத்ஷத் ரம் ற்ட அஷணத் டன்தத்றடௗடந்ட றடுறத்ட, அடக்கு லட்ஷத 

அபறத்டள்பரர் ன்தடம், அந் லட்ஷத ற்டக்வகரள்டகறன்நர்கள் லஷறடௗடந்ட றடுதட்டு 

இஷநஶணரடு இஷந்ட இன்தம் அடதறக்க இடம் ன்தடம் றறடௗத்றன் அடிப்தஷடக் 

கடத்டகள் ஆகும். 

இந் அடிப்தஷடக் கடத்டகள், ட இணத்றன் 1,500 ஆண்டு கரன னரற்நறடௗடந்ட 

வதநப்தட்டஷரகும். 

இந்ற்வெய்ற ரஶர எடர் ணறப்தட்ட டஷநறல் டற கஷ-டௌரம் ஶதரன்நட அன்ட. 

டடடம் குந் தறன்ணறஷடஷட னரற்டத் வரடர்டௌஷடட ன்தறல் றல்ஷன. 

டத் றடஷநரகற தஷ ற்தரடு, ஶரர, டோம், வகடெடோம் ஆகற டன்ட தறரறரக 

றபங்குஷ டன்ணர் தரர்த்ஶரம். டன்ட தறரறரக றபங்கும் தஷ ற்தரட்டுடன் இஶசு 
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கறநறத்டறன் ற்வெய்றரக றபங்கும் டௌற ற்தரடும்  இஷந்ட றறடௗம் ரன்கு 

தகுறகஷபக் வகரண்ட றடஷநரக - ரன்ஷநரக றபங்குகறன்நட. றறடௗம் கூடம் 

கடவுள் ரன்ஷநச் வெல்ரக றபங்குகறணநரர். 

ஶரரவும் றகடம்  

இஶசுறன் தன்ணறட ரர்கபறல் எடரகற ஶரர, இஶசுறன் உறர்த்வடந் 

வெய்றஷ ற்நர்கள் கூநக் ஶகட்ட ஶதரட ம்த டத்ரர்.33 ஆணரல், உறர்வடந் இஶசு 

அர் டன் ஶரன்நற, ரம் உறர்வடந்ஷ உடறப்தடுத்றக் கரட்டிஶதரட ம்தறக்ஷக வதற்நரர் 

ண, றறடௗம் கூடகறநட.  

கற. தற. டல் டைற்நரண்டிஶன இஶசுறன் ற்வெய்ற உனகம் டடடம் தனரறற்ட. ஶரர 

அந்ற்வெய்றஷப் தரனத்லண ரட்டிடௗடந்ட வகு டெத்றடள்ப ட றகத்றற்குக் வகரண்டு 

ந்ரர். ட றகத்றற்கும் அப்ஶதரட தரனத்லணத்ஷ ஆண்டுந் உஶரர்கடக்கும், 

றகத் வரடர்டௌ இடந்ட ந்ஷ னரட வபறரகக் கூடகறன்நட.  

கறஶக்கர், உஶரர், டர், ெலரறர் டடௗஶரர் றகத்றல் ெங்க இனக்கறங்கபறல் “ணர்” 

ன்டம் வதரல் குநறக்கப்தட்டுள்பணர்.  

றரறடப் தண்தரட்ஷடடஷட ஆதறகரறன் தறல் ஶரன்நற டர் றறல் தறநந் 

இஶசுறன் ற்வெய்றஷ, ஶரரரகற டர் றகத்றற்குக் வகரண்டுந்ஶதரட, ெங்க 

இனக்கறக் குநறப்தறன்தடி ஶரர எட ணரகவும், ஶரரறன் ற்வெய்ற ண ரகரறகத்றல் 

ஶரன்நற ற்வெய்றரகவும் றழ் க்கடக்குக் கரட்ெறபறத்றடத்ல் இல்டௌ. ணரகற 

ஶரர றரகத் றகத்றல் ண ரகரறகத்றன் ற்வெய்றரகற கறநறத்ம் தறஷ 

ஶரக்குஶரம்.  
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4. V.G. Ramachandran - Siva Around the World - The International Society for the Investigation of 

Ancient Civilization - 1983 - P. 34, 35. 

of Ancient Civilization - 1983 - P. 34, 35.  
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5. V.G. Ramachandran - Siva Around the World - The International Society for the Investigation of 

Ancient  Civilization - 1983 - P. 34, 35. 

6. ஶக.. லனகண்ட ெரஸ்றரற - வன்ணறந்ற னரட (டல்தகுற) றழ்ரட்டுப் தரடடைல் றடணம், 1973 - தக். 103.  

7. ஆறரகம் 11:31 

8. ஆறரகம் 11:31  

9. ஆறரகம் 16:1  

10. ஆறரகம் 25:6 

10. ஆறரகம் 25:6  

11. “ஶரசுர எட வதரற கல்ஷன டுப்தறத்டப் டௌணற இடத்றற்கு அடகறடௗடந் வவதறந்த் ன்ந எட த்றன்கலஶ அஷ 

ரட்டிணரர்.  தறன்ணர் ல்னர க்கஷபடம் தரர்த்ட, இஶர இக்கல் ஆண்டர் உங்கடக்குச் வெரல்டௗறடக்கறந  ல்னர 

ரர்த்ஷகஷபடம் ஶகட்டிடக்கறன்நட.  லங்கள் ப்ஶதரரட அற்ஷந டத்ட உங்கள் ஆண்டரகற கடவுடக்கு றரகப் வதரய் 

வெரல்னத் டறவீர்கஶபரணரல் , இக்கல் உங்கள் டுறல் உண்ஷக்குச் ெரன்நரக றபங்கும் ன்நரர்” (ஶரசுர 24:26-27).  

12. “ஷததறபறல் ரக்ஶகரடௌ ன்தன் கரட்டு றறற் வென்நஶதரட ரன் வய்க் கணவு கண்ட இடத்றல் எட கல்ஷன ட்டு, 

அற்கு கடவுள் வீவடன்ட வதர் வகரடுத்ட அன் லட ண்வய் வெரரறந்ரவணன்ட கூநப்தட்டுள்பட .  வய்க் கல்டௗன் லட 

வறல், ஷ தடரதடி வகரட்டஷககள் ஶதரட்டு, றதடுஶரடக்கும் சுற்நற டற்கும் இடம் அஷத்ஶதரட ஷனரபத்ட 

அம்தனம் ஶதரன்ந ஶகரறல்கள் அஷந்றடக்க ஶண்டும்.  றல்ஷனறடள்ப கணகெஷதறல் அத்ஷக ஶகரறல் அஷப்ஶத 

கரப்தடும்.” 

 - கர. சுப்தறறதறள்ஷப , றர் ெம், ஷெெறத்ரந் டைற்தறப்டௌக் ககம், வென்ஷண, 1977, த. 52. 

13 “At Cithambaram is one the Principal lingams, generally enumarated as twelve.  It is called the „Air - Lingam‟ and is now invisible.  

This worship of God (Generally some local deity) in connection with a stone or pillar, as marking a sacred spot, is found everywhere in ancient 

records.  See Genesis XXVIII, and Dr. Charles, Eschatology”. - G.U. Pope, The Thiruvasagam; P. XI; Foot Note No. 11. 

14. ரணந்ன் தறரன்ெறஸ், றழ்ச் ஷெம், கறநறத் இனக்கறச் ெங்கம், 1972, த. 32. 

1972, த. 32.  

15. “ஶெஸ் ன்டம் ஆரய்ச்ெற அநறஞரறன் கூற்ட தறன்டரட: டரறன் வதத்ஶல் (ஆங்ற்ட்ங்ப்) அல்னட ‘கடவுபறன் வீடு’ 

டௌணறரண கல்னரகறடந்ட.  அட கடவுபறன் ஆற உஷநடம் இடரக ரத்றம் கடப்தடறல்ஷன. அட கடவுபரகஶ 

கடப்தட்டட. (The sacred stone was Bethel or house of God, no habitation of mere spirit, but the dwelling place of deity itself.)  

இக்கற்கள் வெறத்ற க்கடக்கும் அர்கள் கறஷபறணடக்கும் டௌணறடஷடண.  வக்கரறற் கரப்தடும் கரதர ணப்தடும் 

கடப்டௌக்கல் இவ்வுண்ஷக்குச்  ெரட்ெறபறக்கும்  ெரன்நரகும். அரதற க்கள் இக்கல்டௗன் ஶல் அபவுகடந் கடவுள் தக்ற 

வகரண்டிடந்ரர்.  ஆடௗன் கட அஷண அறத்டறட  டடிறல்ஷன.  ஆகஶ அர் அஷண றறடௗ ஷநறன் தஷ 

ற்தரட்டுக் கஷகஶபரடு வரடர்டௌதடுத்ற அஷணப் டௌணறடஷடரகக் வகரண்டரர்.” 

 - தட்ங் ங்ழ்க்ஷங்ழ்ற் கங்ஸ்ரீற்ன்ழ்ங்ள் , 1887, ஞழ்ண்ஞ்ண்ய் யய்க் ழ்ர்ஜ்ற்ட் ர்ச் ங்ப்ண்ஞ்ண்ர்ய் , அய்ஸ்ரீண்ங்ய்ற்  

ஆயக்ஷஹ்ப்ர்ய் .  

ட. 408, அ.. யஹ்ஸ்ரீள்.  



இண்டரம் தறப்டௌ : வெப்டம்தர் 1997 

றறடௗம் றடக்குநள் ஷெ ெறத்ரந்ம் – ஏர் எப்தரய்வு 

16. .ெற. கந்ஷர தறள்ஷப, ெறன்; ஷெ ெறத்ரந் டைற்தறப்டௌக் ககம், வென்ஷண, 1953, தக். 44. 

17. இனக்கறச் ெங்கம், வென்ஷண, 1972, தக். 188-189.  

19. வஸ்டௗ றடதறகறன், றடஷநஷ தடிப்தவப்தடி? - றடஷநத் ஶரன், கறநறத் இனக்கறச் ெங்கம், 1972, தக். 27.  

20. ெரடஶல் அறர்ம், தஷ ற்தரட்டு இஷநறல், றடஷநத் ஶரன், ஶற்தடி, தக்.188. 

21. இனக்கறச் ெங்கம், 1972, தக். 126.  

22. ெரடஶல் அறர்ம், தஷ ற்தரட்டுக் கஶணரன் - றடஷநத் ஶரன், தக். 126. 

23. ெங்கம், 1972,  தக். 203. 

24. ஶர.ெர. கரட், கறநறஸ்ட, ஶெறர, றடஷநச் வெரற்வதரடள், கறநறத் இனக்கறச் ெங்கம், 1963, தக். 107. 

25. ெர. 9:6-7. 

25. ெர. 9:6-7.  

26. ெர. 53:1-12.  

27. ஆற. 12:3. 

28. அப். 1 : 8.  

29. ரற். 16 : 15.  

30. “றரறடௌக் வகரள்ஷகறணர் இஷடப்தட்ட கரனங்கபறல் ஶரன்நறறரறட்டரல் , இன்டங்கூட கரஶணரன் அஷப்டௌ உடறற்ந 

றஷனறல் ரன் இடந்றடக்கும்.  இடஶதரன்ந எட டௌற சூழ்றஷனஷப் தற்நற கற.தற. 140-இல் உஶரஷறல்  ஶரன்நறரகக்  

கடப்தடும் ஏர் அத்ரட்ெறறல் கரண்கறன்ஶநரம் . வதரற ெஷதகபறல் கரப்தட்டட  ஶதரனஶ, றடஷந டைல்கள் ல்னர 

இடங்கபறடடள்ப  ெஷதகபறடம் ஶெகரறத்ட ஷக்கப்தட்டிடந்ண .  அக்கரனத்றல் ெறன்ண ஆெறரறடள்ப வதரந்ட (டர்ய்ற்ன்ள்) 

ன்டம் இடத்றல் ரர்ெறரன் ன்வநரடன் இடந்ரன். கற.தற. 144-இல் அன் றடச்ெஷதறணறன்ட  தறரறந்டவகரண்டதடிரல்  றரறடௌக் 

வகரள்ஷகறணணரகத் லர்க்கப்தட்டரன் .  அன் தஷ ற்தரட்டிற்கு றரண இஷநறல் வகரள்ஷகஷ உஷடன். வணணறல் 

தஷ ற்தரட்டரல் ரன் ம்தக்கூடர எட கடவுஷபப் தற்நற கூநப்தட்டுள்பரகக் கண்டரன்.  அஶ ெத்றல் டௌற ற்தரட்டில் 

கரடம் ல்ன கடவுஷபப் தற்நற கூநப்தட்டுள்பரகக்  கண்டரன்.  அஶ ெத்றல் டௌற ற்தரட்டில் கரடம் ல்ன கடவுஷபப் தற்நறப் 

ஶதரறக்க ஆல் வகரண்டரன். தஷ ற்தரட்ஷட றகவும் உர்ரகக் வகரண்டு டப்தட்ட டைல்கஷபடம், தஷ ற்தரட்டுடன்  

றக வடங்கற வரடர்டௌள்ப டைல்கஷபடம் ஶ டைல்கபறணறன்டம் அகற்நறறட ண்றணரன்.” 

 - தறரன் தறரஸ்டட், டௌற ற்தரட்டுக் கஶணரன், றடஷநத் ஶரன், கறநறத் இனக்கறச் ெங்கம், 1972, தக். 207. 

31. அப்ஶதரத்னர் - இஶசுஶரடு ரழ்ந்ர்கடம் அர்கள் கரனத்றல் ற்வெய்றப் தறரற்ந அறகரம் வதற்நர்கடம்.  

32. தறன்இஷப்டௌ  கரண்க. (றறடௗ டைல்கள்) 
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3. ணர் றத் றகத்றல் கறநறத்ம் 

கறநறத் ெத்ஷத் ஶரற்டறத் இஶசுகறநறத்ட எட டர் ன்தஷடம், டர்கள் 

அக்கரனத்றல் உஶர ஆட்ெறறன் கலழ் அடங்கற ரழ்ந்ணர் ன்தஷடம், உஶரர்கடக்கு 

டன்ணர் அந்ரடுகஷப ஆண்டுந் கறஶக்கர்கபறன் வெல்ரக்கறணரல், கறஶக்கவரற 

வதரடவரறரக றபங்கறட ன்தஷடம் ரம் டன்ணர்க் கண்ஶடரம்.  கறஶக்கர், உஶரர், 

டர் இர்கஶபரடு ெலரறர்கடம் அப்தகுறறல் ரழ்ந்ட ந்ணர். 

இஶசுவதடரன் ரழ்ந்கரஷன, இந் ரன்கு இணத்ரடக்கும் வதரடவரறரகக் கறஶக்க 

வரறஶ இடந்ட ந் கரத்ரல், றறடௗத்றன் டௌற ற்தரடரகற இஶசுவதடரணறன் 

ற்வெய்ற, ல்ஶனரடக்கும் அநறந்டவகரள்ற்கு ரய்ப்தரக, அஷ டறர்கள் டரய் 

இடந்ஶதரறடம், கறஶக்க வரறறல் டப்தட்டட ன்தஷடம் டன்ணர்ப் தரர்த்ஶரம்.  

“கறஶக்க ரட்டர் ம் வரறஷ “அஶரஶணஸ்” (Iaovanes) ன்டரன் குநறத்ணர்.  ணர் 

ன்ந வதர் இன் றரறஶத”1 ன்தரர் ற. கணகெஷத. 

டர், உஶரர், கறஶக்கர், ெலரறர் ஆகற ரன்கு இண க்கடக்கும்  கறஶக்க வரற வதரட 

வரறரக றபங்கறறடக்கறநட. 

றகத்றல் கறஶக்க வரறஷப் ஶதெறர்கள் ன்டம் வதரடஷபடஷட “ணர்” ன்டம் 

வெரல், கறஶக்கத்ஷப் வதரடவரறரகக் வகரண்ட கறஶக்கர், உஶரர், டர், ெலரறர் ஆகற 

ரன்கு தறரறறணஷடம் சுட்டி றற்கறன்நட.  
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“ஆறறல் ணர் ன்ந வெரல் கறஶக்கஷஶ சுட்டி றன்நட.  தறநகு உஶரஷடம் அடுத்ட 

அல்ரட்டிணர் அஷணஷடஶ அட குநறப்தறடனரறற்ட”2 ன்தரர் ஶக.ஶக. தறள்ஷப.  

“ஶரர்கள் ட்டுன்நறக் கறஶக்கடம் ெலரறடம் டடம், றகத்டடன் ரறகத் வரடர்ஷத 

பர்த்டக் வகரள்பனரணரர்கள். றகத்றல் ஶரடௌரற க்கள் குடிஶநற ரழ்ந்ட ந் 

இடங்கபறல் ல்னரம், அர்கடம் இஷந்ட ரனரணரர்கள். அர்கடள் தனர் 

றகத்றஶனஶ லண்ட கரனம் ங்கறறட்டணர்” ன்தரர்3 ஶக.ஶக. தறள்ஷப. 

றகத்றஶனஶ லண்டகரனம் ங்கற ணர் றரக அர்கடஷட ரகரறகம் றகத்றல் 

தறறடத்ல் இல்ஶத.  

இற்ஷக வநறக் கரனத்றல் ரழ்ந் றர்கபறஷடஶ, ஶல்டௌன க்கபரகற ணர் றரக 

ணர் ரகரறகடம், டடௌன க்கபரகற ஆரறர்கபறன் றரக ஆரற ரகரறகடம் 

தறறடந்ஷஷச் ெங்க இனக்கறங்கள் வபறரகக் கரட்டுகறன்நண. 

ெங்க கரனத்றல் ஶல்டௌன ரகரறகரகற ண ரகரறகம், டடௌன ரகரறகரகற ஆரற ரகரறகம் 

இஷறண்டில், ஆரற ரகரறகம் வெல்ரக்குப் வதந இனரல் ஶதரணஷக்கு, ண 

ரகரறகத்றற்குத் றழ்ரட்டில் இடந் வெல்ரக்ஶக கரரகனரம் ண, ஆ. ஶடப்தறள்ஷப 

கலழ்க்கரடரட கூடகறன்நரர். 

“ணர் குடிறடப்டௌகள் றழ்ரட்டில் இடந்டம், ணர் டஷத் றழ்ரட்டரர் அடந்றடம், 

ண வீர் றழ் ன்ணடக்கு வய்க்கரப்தரபரக றபங்கறடம், ணர் கரசு றழ்ரட்டில் 

றபங்கறடம் ஆகற இஷ ரவும் னரற்டண்ஷகள். ணர் ரழ்க்ஷக டஷநடம் 

கடத்டகடம் றழ்ரட்டிற் வெல்ரக்குப் வதற்நணர? அங்ஙணம் வதற்நறடந்ரல், 

அச்வெல்ரக்கறன் அபவு த்ஷகட ன்தற்ஷநப் தற்நற என்டம் றச்ெரக அநறந்டவகரள்ப 

இனரறடக்கறன்நட. ணடஷட ரகரறகம் உனகறல் ஈடுதரடு றக்கட. ெங்ககரனத் றகத்றல் 

ெவநறஷப் ஶதரற்நற ஆரற ரகரறகம், றக்க வெல்ரக்குப் வதந இனரற் ஶதரணஷக்கு, 

உனகறஷனப் ஶதரற்நற ணர் ரகரறகத்றற்குத் றழ்ரட்டில் இடந் வெல்ரக்கும் எட 

கரரகனரம்”4  

ண ரகரறகத்ஷப் தற்நற னரற்டண்ஷகஷப - றகத்ஷப் தற்நற ஆரய்ந் 

னரற்நரெறரறர்கள், ெரறரக அநறந்ட வகரள்ப இனர கரத்ரடம், இடஷ றக 

னரற்ஷந டற ஆெறரறர்கபறல் வதடம்தகுறறணர், டடௌன ஆரற ரகரறகச் 

ெரர்டௌஷடர்கபரய் இடந்ஷரடம், றகத்றற்கு ந் டௌற கடத்டகள் ரவும் டடௌன 

ஆரறர்கபறடறடந்ஶ ந்றடக்க ஶண்டும் ன்ந ஶரக்கறஶனஶ இடஷ ஆய்வுப் ஶதரக்குகள் 

அஷந்றடந் கரத்ரடம், ணர் ரழ்க்ஷக டஷநடம் கடத்டகடம் றழ்ரட்டில் 
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வெல்ரக்குப் வதற்நணர  அங்ஙணம் வதற்நறடந்ரல், அச்வெல்ரக்கறன் அபவு த்ஷகட 

ன்தற்ஷநப்தற்நற என்டம் றச்ெரக அநறந்ட வகரள்ப இனரறடக்கறன்நட.  

ஆரறர்கபறன் ஶ றதரட்டிற்கு ரடதட்ட ஶகரறல் றதரட்ஷடடம், ஶ டைல்கடக்கு 

ரடதட்ட ஆகங்கஷபடம், ஶத் வய்ங்கடக்கு ரடதட்ட றரறடத் வய்ங்கஷபடம் 

உஷட றரறட ரகரறகம், ஆரற ரகரறகத்றற்கு ரடதட்டட ன்தஷடம் ஷெம், ஷம் 

ஶதரன்நஷ றரறட ரட்டில் உடரண றரறட ெங்கள் ன்தஷடம் டன்ணர்க் கண்ஶடரம்.  

தக்ற இக்கத்றன் கரரக டந் ஷெ ஷரகற ெங்கள் ஶரன்டற்கு 

அடிப்தஷடரக றபங்கற கரனம், இற்ஷக வநறக் கரனரகும்.  

இற்ஷக வநறக் கரனத்றல் ஆரற ரகரறகத்றற்கு ரடதட்ட ண ரகரறகம், வெல்ரக்குப் 

வதற்நறடந்ட ன்நரல், ஆரற ஶத்றற்கு ரடதட்ட றரறட ெங்கபறன் டச்ெறக்குக் 

கரரய் அஷந்ட ண ரகரறகஶ ன்தட வதநப்தடுகறநட.  

றர்கபறன் றரறட ெங்கள் ஶரன்டற்கு அடிப்தஷடரண கடஷக் வகரடுக்கக்கூடி 

ரய்ப்டௌ, இற்ஷக வநறக் கரனத்றல் றழ் க்கபறஷடஶ ரழ்ந் ணர்கபறன் எட 

தறரறறணரண, டர்கபறன் ெ னரற்நறல் டந் இஶசுறன் ற்வெய்றக்கு உண்டு ன்டம் 

கடத்ட, உண்ஷக்கு ரநரணன்ட.  

இஶசுறன் ற்வெய்ற கற.தற. 16ஆம் டைற்நரண்டுக்குப் தறன்ணஶ, ஶரப்தறர றரகத் 

றகத்றல் தறடள்பட ன்டம் நரண டடிறன் கரரகவும் கற.தற. டல் 

டைற்நரண்டிடௗடந்ட ணர் ரகரறகத்றன் ற றரறடப் தண்தரட்டில் பர்ந்ட வதடகற 

றரறட ெங்கபரண ஷெம், ஷம் ஶதரன்நற்நறற்குக் கடரக றபங்கக்கூடி ஆற்நல், 

இஶசுறன் ற்வெய்றக்கு உண்டர ன்ந ஶரக்கறல்கூட, ரடம் ண்றப் தரர்க்க இனர 

றஷனறல், டடௌன ஆரறச் வெல்ரக்கறல் தறற்கரனத் றகம் அடங்கறறட்ட கரத்ரடம், 

தறற்கரன ஶரப்தற றக் கறநறத்த்றற்கும் டற்கரனத் றரறடப் தண்டௌஷட இந்டக் 

கறநறத்த்றற்கும் வதடம் தண்தரட்டு ஶற்டஷறடந் கரத்ரடம், ண ரகரறகத்றல் - 

ெங்க கரனத் றகத்றல் தற இஶசுறன் ற்வெய்ற அநறப்தடரல் ஷநந்டள்பட ணனரம். 

இப்வதரடட றக ண னரற்டத் வரடர்ஷத ஶரக்குஶரம்: 

னரற்நறல் றகத் வரடர்டௌ 

“எட ரட்டிற்கும் இன்வணரட ரட்டிற்கும் இஷடறல் றகடம் றகத் வரடர்தறணரல், தண்தரட்டு 

இனக்கறத் வரடர்டௌகள் ற்தடுகறன்நண. இனக்கற தண்தரட்டுத் வரடர்டௌகபறன் டன்ஶணரடி 

ரறதத் வரடர்தரகும்.”5 
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“றஷகடல் ஏடிடம் றறம் ஶடு” ன்தட றணறன் தண்ஷட வரற. றர்கள் 

றஷகடஷனக் கடந்ட வதரடபலட்டி னரட கற.ட. 4,000-க்கு டன்ணஶ குநறக்கப்தடுகறநட.  

இசுஶனரறன் ஆற டன்ஶணரணரகற ஆதறகரம் டௌநப்தட்டு ந்ரக றறடௗம் கூடம் “ஊர்” 

ன்டம் இடத்றல் அகழ்ந்ட டுக்கப்தட்ட ஶக்கு த்டண்டு, றகத்றன் ஶெரட்ஷடச் 

ெரர்ந்ட.  

வன்ணறந்றரவுக்கும் சுஶரறரவுக்கும் இஷடறல் கற.ட. ரனரறம் ஆண்டுகடக்கு டன்ணர் 

ரறதப் ஶதரக்குத்ட ஷடவதற்நட ன்தற்கு, இத்ஶக்கு த்டண்டு ெரன்நரக 

இடக்கறன்நட ண, ஶெஸ் ன்தரர் ெறந்டவபற ரகரறகச் ெறன்ணங்கள் கண்டுதறடிக்கப்தடுற்குப் 

தன ஆண்டுகடக்கு டன்ணஶ (1887-இல்) ம் யறப்தர்ட் வெரற்வதரறவுகபறல் குநறப்தறட்டுள்பரர்.6 

“றகத்டக்கும் தரதறஶனரணறரவுக்குறஷடஶ றக றரறரண ரறதம் ஷடவதற்ட ந்ற்குச் 

ெரன்டகள் கறஷடத்டள்பண.  தரதறஶனரணறரறல் றப்ட்ர் ன்ந இடத்றல் ள ன்தடம் அர் 

க்கடம் டத்றந் கரசு ரறதத்றல், கக்குப் தறப்தட்ட கபறண் டுகள் ெறனற்நறல், 

தரதறஶனரணறர் றக ரறகடடன் வகரண்டிடந் தற்டவுகள் குநறக்கப்தட்டுள்பண. அஶ 

கரனத்றல் றழ் ரறகர்கள் தரதறஶனரன் கத்றல் குடிஶநற அங்ஶகஶ ங்கறத் வரறஷன 

டத்ற ந்ற்கும் இவ்ஶடுகள் ெரன்ட தகர்கறன்நண.”7  

“வன் அரதற ரட்டு அெற ஶரதர ன்தரள், இசுஶடௗன் ன்ணன் ெரனஶரஷணக் கரச் 

வென்நஶதரட னம், இனங்கம் ஶதரன்ந டப் தண்டங்கஷபக் ஷகடஷநரகக் வகரண்டு 

ஶதரணரகவும் தஷ ற்தரட்டில் எட குநறப்டௌக் கரப்தடுகறநட (1 அெர் 10:2).  ெரனஶரன் 

ஆண்ட கரனம் கற.ட. 1000 ன்ட அடறறட்டுள்பணர். இடஷட கரனத்றல் டர் ரட்டு 

ன்ணர் யலரம் ன்தரறன் டௗன்கலழ், கப்தல்கள் டன்நரண்டுகடக்கு எடடஷந தரய் 

றரறத்ஶரடிப் வதரன், வள்பற, ந்ம், குங்குகள், ஶரஷக, அகறல் ங்கள், றஷனடர்ந் 

இத்றணங்கள் ஆகற வதரடள்கஷப ற்நறக்வகரண்டு ந்ணரம் (2 ரபர. 9:21, 1 அெர் 

10:22, 22:48, 1 ரபர. 7:10).  ெரனஶரன் ன்ணடக்கு அபறக்கப்வதற்ந றப்தறநந் 

இப்தண்டங்கபறன் வதர்கள் ரவும், றழ்ப்வதர்கபறன் ெறஷவுகஶப ன்தறல் றல்ஷன. 

இப்வதரடள்கள் அஷணத்டம் தண்ஷடத் றகத்றன் ஶெரட்டுத் டஷடகங்கபறணறன்டம் 

ற்டறரகறறடக்க ஶண்டும்” ன்தரர் ஶக.ஶக. தறள்ஷப.8  

“கறஶக்கர்கள் றகத்டடன் ரறதத்றல் இநங்கறட கற.ட. ந்ரம் டைற்நரண்டின் 

வரடக்கத்றற்நரன். இவ்ரறதத்றன் டனம் றழ்ச் வெரற்கள் தன, கறஶக்க வரறறல் 

டேஷந்ட இடம் வதற்டள்பண.  வெரஶதரகறபலஸ், அரறஸ்ஶடரஶதணலஸ் டடௗ கறஶக்க அநறஞரறன் 

டைல்கபறல் இற்ஷநக் கரனரம். அரறெற ன்டம் றழ்ச்வெரல், கறஶக்க வரறறல் “அரறமர” 

ன்ட உடக்குஷனந்ட. அம்வரறறல் கடர (இனங்கம்) ன்கறந றழ்ச்வெரல் “கரர்ப்தறன்” 
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ன்டம், இஞ்ெறஶர் “கறன்வஶதரஸ்” ன்டம், தறப்தரடௗ “வதர்ப்வதரற” ரகவும் உடரற்நம் 

அஷடந்ண.”9  

இஶசு வதடரன் தறநந்ஶதரட. அந்ரட்ஷட ஆண்டுந் உஶரப் வதடன்ணன் “அகஸ்டஸ்” 

ஆரன். (டக். 2:1). அகஸ்டஸ் ன்ணடக்கும் றகத்றற்கும் றக வடங்கற ரறதத் 

வரடர்டௌ இடந்றடக்கறன்நட.  

“றகத்டடன் உஶரர்கள் ஶற்வகரண்டிடந் ரறதம்.  அர்கடஷட ஶதெரறன் 

ஆறன் கலழ்ச் வெறப்டௌடன் பர்ந்ட ந்ட.  இவ்ரறதத்றன் பர்ச்ெறறல் ஶதெர் 

அகஸ்டசும் ஶதடக்கங் கரட்டிணரர்.  ஆர்ஸ் டஷநடகத்றடௗடந்ட நக்குஷந டைற்நறடதட 

க்கனங்கள், தரய் றரறத்ஶரடிஷத் ரம் ஶரறல் கண்டரக ஸ்டிரஶதர கூடரக ஶக.ஶக. 

தறள்ஷப குநறப்தறடுகறன்நரர்.”10  

“கற.ட, 21-இல் தரண்டிணறடறடந்ட “ரறத டெடக்குட” என்ட ஶரம் ரட்டிற்குச் வென்ட 

அகஸ்டஷம ெந்றத்ட.”11  

“றகத்றல் ஶரரடௌரற க்கள் குடிஶநற ரழ்ந்டந் இடங்கபறவனல்னரம், டடம் ெலரறடம் 

இஷந்ட ரனரணரர்கள்.  அர்கடள் தனர், றகத்றஶனஶ லண்ட கரனம் ங்கறறட்டணர்.  

அப்தடித் ங்கறறடந்ர்கபறடறடந்ஶ றகத்றஷணப் தற்நற வெய்றகஷபத் ரம் 

ஶகட்டநறந்ரகப் தறபறணற கூடகறன்நரர். ரறதம் றரறஷட றரறஷடத் றழ்ரட்டிஶனஶ 

குடிஶநறறட்ட ஶரரடௌரறறணரறன் வரஷகடம் பர்ந்ட ந்ட. அர்கடஷட ஶெரற என்ட 

டஷ ரகடடன் இஷந்றடந்ரகத் வரறகறன்நட. அர்கள் ங்கற ந் வதரன், வள்பற, 

ரங்கடம், வெப்டௌக் கரசுகடம் இப்ஶதரட டௌஷவதரடள் அகழ்ரய்றல் 

கண்வடடுக்கப்தடுகறன்நண.”12  

“தஷ றழ்ரடரண ஶெ ரட்டிஶன றடணந்டௌத்டக்கு டக்ஶக 150 ஷல் டெத்றல் உள்ப 

தஞ்ெரரறறடம், றடச்சூடக்கு டஶற்ஶக 22 ஷல் டெத்றடள்ப ய்டௗடம், 1945ஆம் ஆண்டில் 

உஶர ஶெத்டப் தங்கரசுகள் கறஷடத்ண. வகரங்கு ரட்டில் கடர், கரட்டன் கள்பற, 

குபத்டப்தரஷபம், வதன்ணரர், வதரள்பரச்ெற, வள்படர் டனரண இடங்கபறடம், தரண்டி 

ரட்டில் டஷ, கடௗம்டௌத்டெர், கரறனம்ந் ல்டரறடம், டௌடக்ஶகரட்ஷடஷச் ஶெர்ந் 

கடக்கரக்குநறச்ெறறடம், ஞ்ெரவூர், கரதடௗடௌம் டனரண ஊர்கபறடம் ண ரங்கள் 

(உஶரரடௌரறப் தங்கரசுகள்) கறஷடத்டள்பண”13 ண றஷன ெலணற ஶங்கடெரற 

குநறப்தறடுகறன்நரர்.  

“இந்றரறல் கறஷடத்டள்ப உஶரரணறக் கரசுகபறன் டௌஷல்கடள், 57 டௌஷல்கள் றந்ற 

ஷனக்கு வற்ஶக கறஷடத்டள்பண. இஷ ரன்கு டல் டைட ஆறம் கரசுகள் ஷ வகரண்ட 

ணறத்ணறரண டௌஷல்கபரக அகப்தட்டுள்பண. இக்கரசுகபறல் வதடம்தரன்ஷரணஷ 
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உஶரரடௌரறஷ ஆண்ட அெர்கபரண அகஸ்டஸ் (கற.ட. 29-கற.தற. 14) ஷடடோரறஸ் (கற.தற. 14-37) 

ஆகறஶரர் கரனத்ஷ.”14  

“டஷறல் ஶர ர அச்சுச்ெரஷன என்ட ஷடவதற்நறடக்க ஶண்டுவண ஊகறக்க 

ஶண்டிடள்பட. அகஸ்டஸ் ஶதெணறன் ஶகரறல் என்ட, றதரட்டில் இடந்ட ந்ரக 

தறடட்டிங்கரறன் அட்டஷகபற டௗடந்ட அநறகறன்ஶநரம்.”15  

“டஷறல் ஷஷரற்டக் கஷப்தகுறறடம் தறந இடங்கபறடம் கக்கற்ந ஶரப் வதரன்-

வள்பற-வெப்டௌ ரங்கள் கறஷடத்டள்பண. இஷ டஷறல் ணர் குடிறடப்ஷத 

உர்த்டகறன்நண. இன்டள்ப டௌடச்ஶெரறக்கு அண்ஷறல் ஶரர் வரறற்ெரஷன என்ட 

இடந்ஷக்குரற ெரன்டகள் கறஷடத்டள்பண. ஶெரட்டுக் கடற்கஷப் தகுறறல், ணர் 

குடிறடப்டௌம் அகஸ்டஸ் ஶகரறடம் இடந்ஷக்குரற அஷடரபங்கள் கண்டநறப்தட்டண. 

கற.தற. இண்டரம் டைற்நரண்டில் ஷப்தட்ட கறஶக்க தரறகரெக்கூத்ட டைடௗல், கன்ணட 

ரெகங்கள் இடம் வதற்டள்ப எட கரட்ெற ஷப்தட்டுள்பட. அக்கரட்ெற வன் கன்ணட 

ரட்டத்ட உடுப்தறக்கு அடகறடள்ப, ரல்ஶத ன்டம் இடத்றற்கு அண்ஷறல் 

ஷடவதற்நரக அந்டைல் கூடகறன்நட.”16  

தண்ஷடத் றழ் இனக்கறங்கபறல் ணர்  

ணர் ன்தட டடௗல் கறஶக்கர்கஷபடம், தறன்டௌ உஶரர், டர், ெலரறர் ஆகறஶரஷடம் 

குநறத்ட ன்தஷடம், ணர்கடஷட குடிறடப்டௌகள் தரண்டி ரட்டிடம் ஶெ ரட்டிடம் 

தரண்டிச்ஶெரறறடம் இடந்ண ன்தஷடம், ணப் ஶதென் அகத்சுக்குத் (Augustus) 

றகத்றல் ஶகரறல்கள் இடந்ஷஷடம், ணக் கரசுகள் றகத்றல்  ரபரகக் 

கறஷடத்ஷஷடம் தரர்த்ஶரம்.  

அகரடொட, டௌநரடட, வடுல்ரஷட, டல்ஷனப்தரட்டு, வதடம்தரரற்டப்தஷட, 

ெறனப்தறகரம், றஶகஷன டனரண தண்ஷடத் றழ் இனக்கறங்கபறல், ணர்கஷபப் தற்நற 

குநறப்டௌகள் கரப்தடுகறன்நண.   

“ணர் ந் றஷணரண் ன்கனம்.” (அகம். 149) 

“ணர், ன்கனந் ந் ண்கழ் ஶநல்.”  (டௌநம். 56) 

“ணர் இற்நற றஷணரண்  தரஷ.” (வடுல்ரஷட. 101) 

“டௗடௌர் ரக்ஷக ன்கண் ணர்.”  (டல்ஷனப்தரட்டு. 61) 

“ணர் ஏற றபக்கு.”   (வதடம்தரண். 316, 317) 
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“ணத் ச்ெர்.”    (றஶகஷன. 19:108) 

“ணர் இடக்ஷக.”   (ெறனப்தறகரம் 5:10) 

“அடல் ரள் ணர்.”   (ெறனப்தறகரம் 14:67) 

“ன்வெரல் ணர்”   (ெறனப்தறகரம் 28:141, 29:25) 

ணர்கள் றகத்றல் எட தகுறறல் அசு அஷத்ட ஆண்டு ந்ணர். ணர்கடக்குத் 

ணறரடு இடந்ட ன்டம் குநறப்டௌ, 

“ன்வெரல் ணர் பர டரண்டு  

வதரன்தடு வடுஷ டௌகுந்ஶர ணரறடம் “17 

“ன்வெரல் ணர் பரடு ன்வதடங்கல்  

வன்குரற ரண்ட வெடறல் கல்டௌடௗரன் “18 

ன்டம் ெறனப்தறகர அடிகபரல் றபங்குகறன்நட.  ஶடம் “தல்ெந் ரஷன” ன்டம் தஷ 

டைடௗடம் இற்கரண குநறப்டௌக் கரப்தடுகறநட.  

தல்ெந்ரஷன டடடம் இப்ஶதரட கறஷடரறடிடம், அறடள்ப ெறன தரடல்கள் “கபறற் 

கரரறஷக” ன்டம் டைடௗல் அன் உஷரெறரறரல் ஶற்ஶகரபரக டுத்டக் கரட்டப்வதற்ட 

உள்பண. அப்தரடல்கபறல், 

“இணரென் கடதற ரடவனன்ண ந்ஶரர்  

அன்றகு ரஷணர் அஞ்சுண் த்ர்” 

ன்டம் தகுற ண அெஷணக் குநறக்கறன்நட.  

கறஶக்கர், உஶரர், டர், ெலரறர் ஆகற ணர்கபறல், ெறனப்தறகரடம் தல்ெந்ரஷனடம் 

கூடம் - றகத்றல் ணர் பரடு ஆண்ட “அன்றகுரஷண இண ரென்” ரர் ன்தட, 

கரத் க்கரடள்பட.  

ணர் பரடு  

றத்றல் ணக் குடிறடப்டௌகள் இடந்ண. ண ரங்கள் ரபரகத் றகத்றல் 

டௌக்கத்றல் இடந்ண.  
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“ரறத உநரல் றகத்டக்குப் தங்கரனத்றல் ந் அனகக் கரசுகபரண றம், றணரரக் 

கரசுகள், கற.தற. 9,10ஆம் டைற்நரண்டுகபறல் கூடச் வெனரறரறண ன்தஷத் றகக் 

ஶகரறல் கல்வட்டுகள் உர்த்டம்.”19  

“ஶெர ன்ணர்கபறன் கல்வட்டுகபறல் கரப்தடும் “றம்” கரஞ்ெறடௌம், ஞ்ெரவூர் 

ஜறல்னரறடள்ப உஷடரர்குடி, றடப்டௌகடர் ஆகற இடங்கபறல் ஷப்வதற்ந 

கல்வட்டுகபறல், இந்ரத்றன் வதர் றக அடகறஶ ந்டள்பட. ஶெ ன்ணர்கபறன் 

கல்வட்டுகபறடம் இன் வதர் கரப்தடுகறநட. இட கறஶக்க ரத்றன் வதரகவும் 

இடத்னரல், அந்ரட்டிற்கும் ம் றழ் ரட்டிற்கும் ரறதத் வரடர்டௌ ற்தட்டிடந் கற.ட. டல் 

டைற்நரண்டிஶனஶ இந்ரம் றகத்றல் ங்கறரல் ஶண்டுவன்தட, அநறஞர் 

ெறனடஷட கடத்ரகும். அங்ஙணரறன், இட தறற்கரனத்றடம் வரடர்ந்ட ங்கறறடத்ல் 

ஶண்டும்”20 ன்தரர் ற.ஷ. ெரெற தண்டரத்ரர். 

ணக் கரசு கற.தற. 10ஆம் டைற்நரண்டு ஷ றகத்றல் க்கறல் இடந்ஷப் ஶதரன்ட, 

ணக் குடிறடப்டௌகடம் றகத்றல் றறரக இடந்ட ந்ஷஷடம், அட எட ெறற்நசு 

அபவுக்குச் வெல்தட்டட ன்தஷடம் “ணர் பரடு” டம் வரடர் சுட்டுகறநட.  

கூட்டம் கூட்டரகத் றகத்றன் எட தகுறரண ஶெ ரட்டில் ந்ட ங்கற டர்கஷபடம் 

ெலரறர்கஷபடம் அர்கடக்கு உரறஷ அபறத் ஶெ அெர்கஷபடம் தற்நறச் வெப்டௌப் தட்டக் 

குநறப்டௌகள் கரப்தடுகறன்நண.  

“கறநறத் ஊறறன் டல் டைற்நரண்டுகபறஶனஶ டர்கள், ஶல் கடற்கஷக்கு ந்ரகத் 

வரறகறநட. கற.தற. 68-இல் றகழ்ந் வஜடெஶனம் ஶகரறல் அறறன் தறன், அர்கபறல் தனர் 

னதரடக்கு ந்ட குடிஶநறரக அர்கள் டௌஷ கூடகறநட. ஆறடம் இண்டரம் 

டைற்நரண்டில் அர்கள் ஶல்கடற்கஷப் தகுறறல் ங்கற ரழ்ந்றடந்ணர் ன்தறல், த்றற்கு 

இடம் இல்ஷன. வணணறல், இஷ றஷன ரட்டுற்குரற டஷநறல், தண்ஷட வெப்டௌப்தட்டப் 

தத்றங்கள் னதரரறடள்ப டர்கபறடடம் ெலரறக் கறநறத்ர்கபறடடம் இன்டம் உள்பண”21 ண, 

ற. கணகெஷத கூடகறன்நரர்.  

அர் ஶடம், “கற.தற. 192-க்குரற ஶெ அென் தரஸ்க இறர்ணறன் இந்ப் தத்றம், வன் 

இந்றரறல் எடங்கரகப் ஶதப்தட்டு, க்கு ந்ட ஶெர்ந்டள்ப வெப்டௌப்தட்டங்கபறல் றக 

றகப் தஷ ரய்ந்ரகும். இக்கரத்ரல் அஃட ஆரய்ச்ெறக்கு றகவும் டக்கறரணரகும். 

தண்ஷட இனக்கறங்கஷபறட டத்ட டனங்கபறஶனஶ றகுற ம்தறக்ஷக வகரள்டம் னரற்ட 

ஆரய்ச்ெறரபர் கடக்கு, இண்டரம் டைற்நரண்டுக்குரற றழ் ரகரறகத்றன் ஷகறல், இந் 

டத்ட டனம் றகவும் ற்டௌஷட ெரன்ட டகறன்நட”22 ணக் கூடகறன்நரர் ற. கணகெஷத.  
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வெப்டௌப் தட்டம் வதற்ந ெலரறக் கறநறத்ர்கள் தம்தஷரகச் ஶெரட்டில் ரழ்ந்ட 

ந்டள்பணர். கற.தற. 6ஆம் டைற்நரண்டில் ஶெ ரட்டில் கறநறத் ெம் இடந்ட ந்ஷ ஶக.ஶக. 

தறள்ஷப தறன்டரட கூடகறன்நரர் : 

“ெங்க கரனத்டக்குப் தறந்ற ஶெ ரட்ஷடப் தற்நற வெய்றகள் றரறரகக் கறஷடக்கறல்ஷன. 

ஶெரன் வதடரள் ன்ந வதர் வகரண்ட ன்ணர் ெறனர் ஆண்டு ந்ணர் ண அநறகறன்ஶநரம். 

6ஆம் டைற்நரண்டிஶனஶ ஶெரட்டில் கறநறஸ்ட ெம் அண்டிறட்டரகக் “கறநறத்ட 

றனப்தப்டௌகள்” ன்டம் ம் டைடௗல், கரஸ்ரஸ் இந்றஶகர தறபறடஸ்டீஸ் டடகறன்நரர்.”23  

 

வெப்டௌப் தட்டடம் கல்வட்டுகடம்  

“இக்கரனத்ஷப்தற்நற வபறப்தடுத்டம் ெறன்ணங்கபரகத் வன் இந்றரறல் கற்கபறல் 

வெடக்கப்தட்ட ந்ட ெறடஷகள் கண்டுதறடிக்கப் தட்டண. என்ட வென்ஷண றனரப்ட்ஷச் 

ஶெர்ந் தங்கறஷனறடம் (St. Thomas Mount) ற்நஷ ஶகப ரட்டிடள்ப ஶகரட்டத்றடம், 

ஷண ஷசூர் ரட்டிடள்ப ஶகரனரர் தறஶெத்றடம் கண்வடடுக்கப்தட்டுள்பண. அஷ ரவும் 

கடங்கல்டௗல் வட்டப்தட்டஷ; எஶ ரறரறரணஷ. எட டோடத்றன்ஶல் எட ெறடஷ. அன் 

ஶல், தநந்ட இநங்கற டட ஶதரல் எட டௌநர. இஷ ரஷடம் சூழ்ந்ட ஏர் எபற ஷபவு. 

இவ்ஷபறல் தரடௗ வரறறல் வதரநறக்கப்தட்ட டத்டகள் அடங்கறடள்பண. ஆணரல், ஏர் 

இடத்றல் ரத்றம் ெலரற டத்டகள் ெறன ஷகரபப்தட்டுள்பண.”24  

“தங்கரன டத்டடஷந ஆரய்ச்ெறரபர், இச்ெறடஷகள் ட்டரம் அல்னட என்தரம் 

டைற்நரண்டுகடக்குரறஷ ணக் கறக்கறன்நணர். அக்கரனத்றல் வன்ணறந்றரறல் 

றனரப்ட்ரறடம் ஷனரப ரட்டிடம் றடச்ெஷதகள் இடந்ண ன்தற்கு, இட எட வபறரண 

ெரன்நரகும்.”25  

“14¾ அங்குன லபடம் 4 அங்குன அகனடடள்ப ற்வநரட வெப்ஶதடு, இன்டம் 

ஶகரட்டத்றடள்ப தஷ இஷநறற் கல்டரறறல் (Old Seminary) இடக்கறநட. இட 

கறரங்கடொரறடள்ப கறநறத் ெடகத்ஷப்தற்நறக் குநறப்தறட்டு, வீரக ெக்கர்த்ற ன்டம் 

அெணரல் “ஶெரன் ரட்டின் ஶன்ஷரண வெட்டிரர்” ண றரறக்கப்தட்டுள்ப கரஶ 

தட்டிணத்ட இற வகரற்நன் (Iravikorttan) ன்தடக்கு அபறக்கப்தட்ட ெறநப்டௌரறஷகள் தற்நறடம் 

றக்கறரம் (Manigramam) ன்டம் தட்டத்ஷ அடக்குச் சூட்டிட தற்நறடம் கூடகறன்நட. 

இப்தட்டம், இர் கறரங்கடொரறடள்ப றகர்கடக்குத் ஷனர் ன்தஷ உடறப்தடுத்ற, 

எடகரல் அபறக்கப்தட்டிடக்கனரம். அவ்றடத்றடள்ப இட ஜரறறணர் அடக்கு அடிஷகபரக 

உவும், கறரங்கடொர் டஷநடகத்றடம் தட்டிணத்றடள்ப ல்னர ரறதச் ெக்குகபறன் லடம் 
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றறக்கப்வதற்ந ரறகஷப சூல் வெய்வும், அடக்கும் அடக்குப்தறன் ெந்றரடக்கும் அெர் 

அடற அபறத்ரர்.”26  

“றக்கறரத்ரர் ன்ந குடறணர், ஷனகங்கபறடம் கடற்டஷநப் தட்டிணங்கபறடம் 

வபறரடுகபறடம் ரறதம் டத்ற வெய்றகள், கல்வட்டுகபறடம் வெப்ஶதடுகபறடம் 

கரப்தடுகறன்நண. உஷநடர் றக்கறரம், (Ins, 519 of 1905 ) கரறரறப்ட்ம்தட்டிணத்ட 

றக்கறரம், (கரறரறப்ட்ம்தட்டிணத்றன் எட தகுற இக்கரனத்றல் றக்கறரம் ன்டம் 

வதடடன் ணற ஊரறடத்ல் அநறத் க்கட) வகரடும்தரடர் றக்கறரம்  (“வகரடும்தரடர் 

றக்கறரத்ட றரதரரற ற ரர்த்ரண்டன் தரெறநல ஶகரறடௗல் ஷத் கஞ்சு” S,I,I,,. Vol, 

IXI No,) இபங்ஶகரப்தட்டிணத்ட றக்கறரத்ரர் (Ins, 474 of 1926) ன்டம் கல்வட்டுத் 

வரடர்கபரல், அர்கள் ஷனகர்கபறல் ரறதத்றல் ெறநந்ட றபங்கறறடத்ல் ஶண்டும் 

ன்தட எடஷன. ஸ்ரட றறன் ஶகரட்டம் வெப்ஶதடுகபறல், “அஞ்சு ண்டம் 

றக்கறரடம் ட்ெறக்கக் கடர்” ணவும், வீரகச் ெக்கர்த்றறன் ஶகரட்டம் 

வெப்ஶதடுகபறல் “வதடங்ஶகரறனகத்றடந்டப ஶகரஷரர் தட்டிணத்ட இறக் வகரற்நணர 

ஶெரன் ஶனரகப்வதடஞ்வெட்டிக்கு றக்கறரப் தட்டம் வகரடுத்ஶரம்... கத்டக் 

கர்த்ரரகற இறக்வகரற்நடக்கு” ணவும் ஶதரடம் ெரெணப் தகுறகபரல், கங்கபறல் 

அக்குடறணர்க்கறடந் வதடறப்டௌம் அக்குடறன் உடப்தறணர் றக்கறரப் தட்டம் அெர்தரல் 

வதடம் க்கடம் ன்கு டௌனணரல் கரனரம். றடவல்ஶடௗ ஜறல்னர றடக்குற்நரனத்றடள்ப 

கல்வட்வடரன்ட “றக்கறரத்ட ர்வெட்டி ஆறண ெஷடன் கஷன் ச்ெ 

றபக்வகரன்ட” (439 of 1017) ன்ட கூடரல் அர்கள் “ர்வெட்டி” ன்ட ங்கப் 

வதற்நஷடற் தரனரகும். றடண்ரஷனறடள்ப இட கல்வட்டுகபறல் ெத்ற ரெகர் 

ஆண ன்ரறர் (S,I,I,. Vol, III. 138) ணவும், “ன்ரறகர்” (Ibid, No,141) ணவும் அர்கள் 

குநறக்கப்வதற்டள்பணர்.”27  

ஶஶன கண்ட குநறப்டௌகபறல் “வெட்டிரர்”, “றக்கறரத்ரர்” ணக் கறநறத் ரறதர்கள் 

வதர் வதற்நஷடம், அப்வதர்கஷபப் வதற்நர்கள், றடக்குற்நரனம், றடண்ரஷன 

டடௗ ஊர்கபறல் வெய்டள்ப ரணங்கடம் ஶரக்கத்க்கண. றக்கறரம், அஞ்சுண்ம் 

ன்ந வதர்கஷபப் வதற்நறடந் ெலரறக் கறநறத்ர்கஷப, ெரெற தண்டரத்ரர் இசுனரறர் 

ணத் நரகக் கடறடள்பரர்.  

கற.தற. 1321-இல் ஏஶடரரறக் ன்தர், “ஶரஷர் ஆனத்றல் ெறஷனகள் றம்தறறடக்கறன்நண” 

ணக் கூடம் குநறப்டௌம், ெலரறக் கறநறத்ர்கஶபரடு இஷந் றக்கறரம் ன்ந தட்டம் 

வதற்நர்கள் குற்நரனம், றடண்ரஷன டனரண இடங்கபறல் ரணங்கள் வெய்றடப்தடம் 

குநறப்தறட்டு ண்றப் தரர்க்கத்க்கண.  
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கற.தற. 1502-இல் ரஸ்ஶகரடகரர இண்டரம் டஷந வன் இந்றரறல் கரல்ஷத் ஶதரட, 

30,000 ெலரறக் கறநறத்ர்கள் அஷ ஶற்டத் ங்கள் டன்ணரள் அெணறன் வெங்ஶகரஷன 

எப்தஷடத்ஷடம், ெலரறக் கறநறத்ர்கள் ஶல்ெரற இந்டக்கள் ரறஷெறல் 

றக்கப்தட்டஷஷடம் கலழ்கரடரட கூநப்தடுகறன்நட.  

“கற.தற. என்தரம் தத்ரம் டைற்நரண்டுகடக்கறஷடறல், கறநறத் ெடகம் இந்ட அெர்கபறடறடந்ட 

எடரட சுரலணம் வதற்ட ரழ்ந்ட ன்தஶ, ஷனரபத்றடள்ப ெலரற கறநறத்ர்கபறன் 

ண்ம்.  10ஆம் டைற்நரண்டில் உம் ஶதடர் (Udayam Perur) ன்டம் இடத்றடௗடந்ட, 

கறநறத் அெணரண வதல்டௗரர்ட் (Belliyart) இந்ட ரடுகள் த்றறல் ெறநறக் கறடந் கறநறத் 

ெடகங்கஷப ஆட்ெறவெய்ரன் ன்ட, “தறடௗப்” ன்டம் டைனரெறரறர் கூடகறன்நரர். இவ்ரடஷக 

உரறஷ வதற்ந இக்குடும்தம் லண்ட கரனம் ஆண்டட ன்டம், அக்குடும்தம் அறந்ட ஶதரணதறன் 

அறகரங்கள் ரவும் வகரச்ெறன் இரஜரவுக்ஶக உரறஷரறண ன்டம் கூநப்தடுகறன்நட. 

1330ஆம் ஆண்டு ஷனரப ரட்டு கறநறத்ர்கடக்கு ஶதரப் ஜரன் டற கடித்றல், 

அர்கபறன் ஆண்டர் (Lord) ன்தஷப் தற்நறக் குநறப்தறடுகறநரர். 1502-இல் இர்கள் 

ஶதரர்த்டக்கலெறரறடம்  எட டெடக்கு அடப்தறணரர்கள். அக்குடறணர் எட டேணறறல் 

வள்பறரனரண டன்ட றகள் வரங்க ஷத் எட ெறப்டௌக்ஶகரஷனப் ஶதரர்த்டகலெறரறடம் 

வகரடுத்ணர்.  அக்ஶகரல் ங்கள் டற்கரன அெர்கபறன் வெங்ஶகரல் ணக் கூநறணர்.”28  

ெலரறக் கறநறத்ர்கடக்கு ஆட்ெற உரறஷ இடந்ட ணவும், உம் ஶதடர் ன்டறடத்றல் 

அர்கடஷட அென் இடந்ரன் ணவும் கூநப்தடும் குநறப்டௌகடம், ெறனப்தறகரம் - 

தல்ெந்ரஷன குநறப்தறடும் “ணர் பரடு”, “அன்றகு ரஷண ணர் ரென்” ன்தணவும் 

ெலரறக் கறநறத் அெஷணஶ குநறப்தரகக் வகரள்ப ஶண்டிறடக்கறநட.  

ெலரறக் கறநறத்ர்கள் இந்ரள் ஷ ம் த்றறஶன இடந்ட டகறநரர்கள். றழ் இனக்கறம் 

அர்கஷப ணர் ன்டம் வதரல் வபறப்தடுத்றறடக்கறன்நட. “அடல்ரள் ணர்”, 

“ணர் ந் றஷணரண் ன்கனம்” ன்டம் வரடர்கடக்கு ற்த, அர்கள் ெறநந் ஶதரர் 

வீர்கபரகவும் ெறநந் ரறகர்கபரகவும் றபங்கறஷ அர்கடஷட னரட  

கரட்டுகறன்நட. கறஶக்கர்கஷபச் சுட்டி ணர் ன்டம் றழ்ச்வெரல், அர்கஶபரடு இஷந் 

உஶரர், டர், ெலரறர் ரஷடம் ஶெர்த்டக் குநறப்தரகற, இடறறல் இந்றரறல் ரழ்ந் 

கறநறத்ர்கபரண ெலரறர்கஷபக் குநறப்தற்குத் றழ் இனக்கறத்றல் தன்தட்டுள்பட ன்டம் 

உண்ஷ க்குப் டௌனணரகறன்நட.  

ெலரறடம் ஶரரவும்  

கற.தற. டல் டைற்நரண்டு டல் இந்றரறல் ரழ்ந்ட டம் ணர்கபரகற ெலரறக் 

கறநறத்ர்கள், ரங்கள் கறநறத்த்ஷ ற்டக்வகரள்பக் கரரணர் இஶசு கறநறத்டறன் 
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தன்ணறட ரர்கபறல் எடரகற ஶரஷஶ ண டடஷரக ம்டௌகறன்நணர்.  றறரக 

இந் ம்தறக்ஷகஷ வபறறட்டுள்பணர்.  

கற.தற. 1502-இல் ஶரப்தறக் கறநறத்ரண ரஸ்ஶகரடகரரஷச் ெந்றத்ஶதரட, இந்ச் 

வெய்றஷக் கூநறடள்பணர்.  

டௌணற ஶரஷரஷப் டௌஷத் இடரண றனரப்ட்டக்குச் வென்ட றதடும் க்கம், 

ரஸ்ஶகரடகரர டற்கு டன்ணஶ அர்கபறடம் இடந்றடக்கறநட. 

ெலரறக் கறநறத் டௌ  

ெலரறக் கறநறத் டௌ த்ஷகட ன்ட தரர்ப்ஶதரம். ஶரர ஆப்தறரறக்கரறன் டகறக்கு 

ல்ஷனப்தகுறறல், அதறக் கடடௗடள்ப ஶெரஶகரத்றரத் லறற்குப் ஶதரய்றட்டுச் சுரர் கற.தற. 

52ஆம் ஆண்டு கறரங்கடொரறல் (Crangnore) ந்ட இநங்கறணரர். அங்குக் குடிறடந் டடக்கு 

ற்வெய்றஷ அநறவுடத்ற, அர் அண்ஷறல் ரழ்ந் ஷண க்கபறல் ெறனஷக் கறநறத்டறன் 

அடிரர்கபரக்கற, தறன்ணர் கடஶனரரய்த் வன்ணறனப் தகுறக்குச் வென்ட ட இடங்கபறல் 

ெஷதகஷப றடறணரர்.  அஷரண: ரடௗன் கஷ, (கறரங்கடொர் அண்ஷறல்) தனடர், 

தடர், ஶகரகங்கனம் றரணம், ெரல், வகரல்னம், இற்ஷந ரள்ஷ ஶற்கூநறணற்நறல் 

ரன்கு இடங்கபறல் ெலரறத் றடச்ெஷதஷக் கரனரம். ஶடம் அர் ரன்கு தறரக் 

குடும்தங்கபறடௗடந்ட டப்தஷ றறத்ரர் ன்தர். அர் வதர் ெங்கப்தரற, தக்கனம் ட்டம், 

கரபற, கரபற அங்கல். இன் தறன்ணர்க் குடக்கு றஶ கலழ்கஷக்குச் வென்ட னரக்கர, ெலணர 

ஷடம் ஶதரறணரர் ணவும் இடறறல் இடகரஷனச் வென்ஷண கரறன் எட தகுறரக றபங்கும் 

றனரப்ட்ர் றடம்தறணர் ணவும் கூடர்.  இங்ஶக தறரர் ெறனர் இட அநவுஷகஷப 

றர்த்டப் தஷகஷடர்ச்ெறடடன் கனகம் தண்ற, அஷ ஈட்டிறணரல் குத்றக் வகரஷன 

வெய்டறட்டணர் ன்தர். அர் அவ்ரட இத்த் ெரட்ெறரக உறர்லத் கரனம் கற.தற. 77ஆம் 

ஆண்டு ன்ட வெரல்னப்தடுகறநட.29  

“னரற்ட டைனரெறரறர் ெறனஶர ெலரறக் கறநறத்ர்கபரல் உடறரய் ம்தப்தட்டு டம் 

தரம்தரறத்ஷ ற்டக்வகரள்பரட, டௌணறர் ஶரர இந்றர ந்ஷ டற்நறடம் டக்கறன்நணர். 

அத்ஷக வகரள்ஷகடஷட ஆெறரறர்கபறல் ெறனர்: தறஶணரம் டைற்நரண்டின் டடிறல் தறரன்சு 

ஶெத்ற டௌரட்டஸ்ரந்ட ெஷதஷச் ெரர்ந் தஸ்ஶணஜ் (Basnage), உஶரச் ெஷதஷச் ெரர்ந் 

றல்னரண்ட் (Thilamont), 18ஆம் டைற்நரண்டில் டௌரட்டஸ்ரந்ட ெஷதஷச் ெரர்ந் னரகுஶரஸ் 

(Lagurose), 19ஆம் டைற்நரண்டில் ஆங்கறஶன டௌரட்டஸ்ரந்ட ெஷதச் ெரறத்றரெறரறர் 

ஶஜம்ஸ்யளக் (James Hoke), ஜரன் கஶ (John Gaya) டடௗஶரர்.  இவ்ரட அர்கள் 

டப்தற்குக் கரம், கற.தற. டனரம் டைற்நரண்டில் தரனஸ்லணர ரட்டிடௗடந்ட 

இந்றரறற்குப் ஶதரக்குத்ட ெறகள் இடந்றல்ஷன ன்தஶ.  ஆணரல், இந்றரறன் 

ஶஷனக்கஷக்கும் உஶரப் ஶதசுக்கும் இஷடறல் வெங்கடல் அவனக்ெரந்றரறர றரய் 
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டனரம் டைற்நரண்டிடௗடந்ஶ ஶதரக்குத்டம் றரதரடம் ஷடவதற்நணவண 

ண்ப்தடுகறன்நட. ஶடம் அக்கரனத்றல், இந்றரறன் ஶற்குக் கஷஶரத்றடம் 

டஶற்குப் தகுறகபறடம் டர் குடிஶநறறடந்ரகத் வரற டகறன்நட. ஆஷகரல் 18ஆம், 

19ஆம் டைற்நரண்டுகபறல் கடப்தட்டட ஶதரல், ஶரர இந்றரறல் றடத்வரண்டு வெய்றடக்க 

இனரட ண ண் டம் இப்வதரடட டன்டகறன்நணல்னர்”30 ணச் ெறரறல் டௌடஷ்வதர்த் 

ன்தரர் குநறப்தறடுகறன்நரர்.  

“ஶரரஷப்தற்நற ங்கும் இந்ற க்கறற்கு, டன்நரம் டைற்நரண்டு னரற்நறல் கறஷடக்கும் 

ெறன அத்ரட்ெறகடடண்டு.  இற்நறல் றகப் தஷடம் ன்கு அநறப்தட்டடரண அத்ரட்ெற 

“அப்ஶதரஸ்னரறன் அநவுஷ” ன்ந டைஶன. இட சுரர் கற.தற. 250-இல் ெலரறர ரட்டில் 

டப்தட்டரகும்.”31 

“டௌணறர் ப்தறரடௐம் ெலரறரறல் கற.தற. ரன்கரம் டைற்நரண்டில் ரழ்ந்ர். வய்த் டறப்தரடல் 

இற்நறர். இர் ஶரரஷப் தற்நற,  

“றடச்ெறடஷறணறன்ட வய்க்குடற ண்வய் வதற்ட,  

இந்றரறன் கரரறடஷப ரற்நற அஷணச் சுடர் எபற  

ரக்குகறநலர்  

றகர் ஶகரனத்றல் ந்ஶ! லர் வதடரழ்வுஷடர்  

உண்ஷறல் உனஷக உய்றக்கும் உத் றதர் லஶ” 

ண அடஷட றகக் ஶகரனத்ஷச் ெறநப்தறத்டப் தரடிடள்பரர்.”32 

“டௌணறர் ஶரரறன் ஆனம் தற்நற டல் வெய்ற, 6ஆம் டைற்நரண்டில் றஶரடர் ன்தர் 

கூநறஶ.  இர் தறரன்ஸ் ரட்டிடள்ப டூர்ஸ் (Tours) கண்கரறரரண கறகரற ன்தரறடம், 

டௌணறர் ஶரர அடக்கம் தண்ப்தட்டறடத்றல் எட டத்ஷடம் ஏர் அகற ஶகரறஷனடம் 

ரஶ ஶரறல் கண்டரகக் கூநறணரர்.  டூர்ஸ் கண்கரறரர் இஷப்தற்நற கற.தற. 590-இல் 

டறடள்பரர்.”33  

அப்ஶதரஸ்னரண ஶரஷரறன் கல்னஷநஷப்தற்நற ரர்க்ஶகரஶதரஶனர (கற.தற.1293) டறட: 

“கறநறத்ர்கடம் ெெறணறர்கடம் றடரத்றஷரக ந்ட, இவ்றடத்ஷ அடிக்கடி 

ரறெறக்கறன்நணர்.  ெெறணறர் இப்டௌணறஷ றக க்கத்டடன் ஶதரற்நற, இர் எட ெெறணறர் 

ஆகவும் வதடம் இஷநரக்கறணரகவும் இடந்ரர் ணக் கூடகறன்நணர். “டௌணற ன்ணன்” ணப் 

வதரடள்தடும் “அரறரன்” ன்ந தட்டத்ஷடம் அடக்கு அபறத்டள்பணர். இப்டௌணற இடத்றற்கு 
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றடரத்றஷரக டம் கறநறத்ர்கள், டௌணறர் வகரல்னப்தட்ட இடத்றடௗடந்ட ண் டுத்டச் 

வென்ட, ஶரரபறகடக்கு அபறக்கறன்நணர்; இஷநணறன் ல்னஷரடம் டௌணற ஶரஷரரறன் 

ெக்றரடம் ஶரடற்நன் உடஶண குஷடகறநரன்.  இம்ண் ெறப்டௌ றநடஷடட.”34  

“தரர்டஶணரன் ன்டம் ஊஷச் ஶெர்ந் டநறரண ஏஶடரரறக் ன்தர் 1321-இல் இந்றரவுக்கு 

ந்ரர். அர் இந்றரறன் ஶற்குக் கடற்கஷ ரடுகபறல் தம் வெய்ட இனங்ஷகக்குப் 

ஶதரய்றட்டு, அன்தறன் றனரப்ட்டக்கு ந்ட, வெறன்ட் ரஸ் ரர ஶகரறஷனப் தரர்த்ரர்.  

இந்றப் தக்க க்கங்கஷப அர் ஶரறல் தரர்த்ட டறறடக்கறநரர் ன்தஷ, அடஷட 

குநறப்டௌகள் வபறரகக் கரட்டுகறன்நண” ணவும், “தறரன்ஷெச் ஶெர்ந் ரறக்வணரல்டௗ ஜரன் 

ன்தர், ட கணத்ஷச் ெறநறட கடம் இன்வணரட டநற. அர் ஶதரப்தரண்டரறன் 

தறறறறரகக் குப்பரகரன் அெஷக்குப் ஶதரணரர். அடம் ரர்க்ஶகரஶதரஶனரஷப் ஶதரல் 

ஷறரகஶ ெலணரவுக்குச் வென்நர். 1346ஆம் ஆண்டில் அர் டௌகழ்வதற்ந ெலணத் 

டஷநடகரண வஜறட்டன் டஷநடகத்றல் கப்தல் நறக் வகரல்னத்டக்கு ந்ட ஶெர்ந்ரர். அங்குச் 

ெறநறட கரனம் ங்கறதறன் வெறன்ட் ரஸ் ரர ஶகரறஷனத் ரறெறப்தற்கரகச் ஶெர ண்டனக் 

கடற்கஷக்கு ந்ரர்”35 ணவும் ஶக.. லனகண்ட ெரஸ்றரற கூடகறன்நரர்.  

கறரங்கடொர் ன்டம் கரஶரப் தட்டத்றல் ரழ்ந் ணர்கபரகற ெலரறர்கள் 

வன்கும்தர், டகும்தர் ண இட தறரறவுகபரகப் தறரறந்ணர் ன்டம், டகும்தர் ன்ஶதரர் 

றரறட க்கடடன் கனப்டௌ ம் வெய்ர்கள் ன்டம், வன்கும்தர் கனப்டௌ த்றற்கு 

இங்கரர் ன்டம், டகும்தரறன் வரஷகஶ இர்கபறல் அறகம் ன்டம் ெலரறக் கறநறத் 

ெரறத்றரெறரறர் கடடகறன்நணர்.36  

“ெலரறரக்” வரறஷ றதரட்டு வரறரகக் வகரண்டர்கள் ெலரறக் கறநறத்ர்கள் ன்தடம், 

ற்நர்கள் அவ்ரட ண்ப்தடரடம் இங்ஶக ஆழ்ந்ட ண்றப் தரர்க்க ஶண்டி குநறப்டௌ 

ஆகும்.  

றரறட க்கடடன் கனந்ட றறரகத் றரறட ரட்டில் ரழ்ந்ட ந் ண க்கள், 

றரறடப் தண்தரட்டுடடம் றரறட வரறகடடடம் என்நறத் றரறடர்கபரய் ரநறறடுல் 

இல்ஶத. ஶகரறல்கபறல் ெறஷனஷத்ட றதடர வசுத்ஶரரறக் வகரள்ஷகக்கு ரடதட்டு, 

ஶகரறல்கபறல் ெறஷனஷத்ட றதடும் றரறடக் வகரள்ஷகடஷடர்கள் றகத்றல் வதடகற 

ரழ்ந்ட ந்டள்பணர் ன்தட, கற.தற. 1321-இல் ஏஶடரரறக் ன்தரறன் “ஶரஷர் ஆனத்றல் 

ெறஷனகள் றம்தறறடக்கறன்நண” ன்டம் குநறப்தறன் றரகப் டௌனப்தடுகறன்நட.  

ஶகரறல்கபறல் ெறஷனகள் அஷக்கப்தட்டிடக்குரணரல், அச்ெறஷனகள் ெலரறக் கறநறத்த்றல் 

வசுத்ஶரரறக் வகரள்ஷகக்கு ரடதட்ட தறரறறஷண உஷடர்கடஷடட ன்தடம், 

ஶகரறடௗல் அஷக்கப்தட்ட ெறஷனகள் றரறடப் தண்தரட்டில் டந் றஷனகபரக இடத்ல் 

ஶண்டும் ன்தடம் வதநப்தடுகறன்நண. கற.தற. 15ஆம் டைற்நரண்டில் ெறஷனகஷபடஷட 
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றனரப்ட்ர் ஶகரறல், டகறர்கபரல் அறக்கப்தட்டட ன்ந குநறப்டௌம், கற.தற. 16ஆம் 

டைற்நரண்டில் ஶதரர்ச்சுகலெறர்கள் அங்கு லண்டும் ங்கடஷட ஶரப்தறப் தண்தரட்டுக்கு 

ற்தக் ஶகரறஷன அஷத்ணர் ன்தடம் ண்றப் தரர்க்க ஶண்டி குநறப்டௌகபரகும்.  

கற.தற. 1923-இல் றக்கறச் ஶெரன் கரனத்ட கல்வட்டு என்ட அங்குக் 

கண்வடடுக்கப்தட்டுள்படம், சுடஷடரர் ஶகரறல் கூத்ரடும் ஶர்க்குக் வகரடுக்கப்தட்ட 

ரணறம் குநறத்ட அக்கல்வட்டுக் கூடரடம், றனரப்ட்ரறடள்ப இந்டக் ஶகரறடௗன் 

றடஶணற கர்னம் டங்கரல் ஶரப்தறர் கட்டி ஶரஷர் ஆனத்ஷத் ரண்டும்ஶதரட, 

டம்டஷந தல்னக்குடன் ரறரஷ வெடத்டம் க்கம் இடந்டந்ஷடம், றனரப்ட்ரறல் 

ஶரஷர் ஆனம் கட்டப்தட்ட தறன்ணர் ஷெ ெத்றணரல் கட்டப்தட்டுள்ப கதரடசுர் 

ஆனம், ஶரஷர் ஆனம் கட்டப்தட்டுள்ப இடத்றல் டன்தறடந்ரக ஷெர்கள் உரறஷ 

தரரட்டுடம், இன்டம் ஶரஷர் ஆனத்றல் சுற்ட றடக்குள் கரட்ெறக்கரக 

ஷக்கப்தட்டுள்ப அவ்றடத்றல் கறஷடத்ரகக் கூநப்தடும் தஷ ஆனத்றன் ஞ்ெற 

தகுறகபறல் “றஶனரடு கூடி டடகப்வதடரணறன் ெறஷந் ெறஷன” கரப்தடுடம், 

ஷெரகற இந்டக் கறநறத்ம், ெலரறக் கறநறத்ம், ஶரப்தறக் கறநறத்ம், ஶரப்தற ற 

இந்றக் கறநறத்ம் ஆகற ரன்ஷகடம் இஷக்கும் இஷப்டௌப் தரனரகத் ஶரர ஆனம் 

றபங்குரக இடக்கறன்நட ன்தஷ உடறப்தடுத்டகறன்நட.  

இந்டக் கறநறத்த்றற்கும் ெலரறக் கறநறத்த்றற்கும் இடந் வரடர்டௌகள், ஶரப்தறக் 

கறநறத்ர்கபரல் டௗந்ட டண்டிக்கப்தட்டு, ஶரப்தறப் தண்தரட்ஷடடஷட ஶரப்தற ற 

இந்ற கறநறத்ம் ஶரற்டறக்கப்தட்டஷ இங்கு ண்றப் தரர்க்கத் க்கட.  ஶரப்தற ற 

இந்றக் கறநறத்ம் ஶரற்டறக்கப்தடுற்கு டன்ணர், ெலரறக் கறநறத்ர்கபறடம் க்கறடௗடந்ட 

ந் ஶங்கரய் உஷடத்ல், இந்டக் ஶகரறல் றதரடுகபறல் கனந்ட வகரள்டல், இந்றக் 

ஶகரறல் றதரட்டுப் டௌத்கங்கள் ரெறத்ல் டடௗண ஶரப்தறக் கறநறத்ர்கபரல் கற.தற. 

1704-இல் ஷட வெய்ப்தட்டஷஷ டன்ணர்ப் தரர்த்ஶரம். அஷ இவ்றடத்றல் 

றஷணவுக்கூத் க்கண.  

ஶரர ஆனம் கட்டப்தட்டுள்ப றனரப்ட்ரறல், ஶரர ஆனத்றடௗடந்ட சுரர் 2 தர்னரங் 

டெத்றல் றடள்டர் ரழ்ந்ரகக் கூநப்தடும் இடத்றல் கட்டப்தட்டுள்ப றடள்டர் 

ஶகரறல் அஷந்ட உள்பட. ஶரர இநந்ட, டௌஷக்கப்தட்ட இடடம் றடள்டர் தறநந்ட 

ரழ்ந் இடடம் றனரப்ட்ரறல் அடகடஶக அஷந்டள்பண. ஶரரறன் னரற்ஷந 

ம்தரர்கள், ஶரர டௌஷக்கப்தட்டரக உனகறல் ஶஶநரர் இடத்ஷ இடஷ குநறக்க 

இனறல்ஷன ன்தடம், றடள்டர் றனரப்ட்ரறல் தறநந்ஷ ம்தரர்கள், அர் 

தறநந்ரக ஶஶநரர் இடத்ஷ இடஷ குநறக்க இனறல்ஷன ன்தடம் ண்றப் தரர்க்கத் 

க்கஷ. ஶரர ரழ்ந் இற்ஷக வநறக் கரனத்றற்குப் தறன்ணர், றகத்றல் ெவநறக்கரனம் 
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உடரற்கு ற குத் அநவநறக்கரன இனக்கறரகற றடக்குநஷபப் தஷடத் வதடஷ 

றடள்டஷச் ெரடம்.  

இப்வதரடட றடக்குநஷப ஶரக்குஶரம் : 

1. ற. கணகெஷத, ஆறத்வண்டட  ஆண்டுகட்கு டற்தட்ட றகம், ஷெ ெறத்ரந் டைற்தறப்டௌக் ககம், வென்ஷண, 1973, 

தக். 69.  

2. ஶக.ஶக. தறள்ஷப, றக னரட - க்கடம் தண்தரடும், றழ்ரட்டுப் தரடடைல் றடணம், வென்ஷண, 1972, தக். 79. 

3. . ஶக.ஶக. தறள்ஷப; றக னரட - க்கடம் தண்தரடும், றழ்ரட்டுப் தரடடைல் றடணம், வென்ஷண, 1972, தக். 53.  

4. ஆ. ஶடப்தறள்ஷப, றழ் இனக்கறத்றல் கரனடம் கடத்டம், றழ்ப் டௌத்கரனம், 1969, தக். 8. 

5. . அந்ணற ஜரன், ள்டடம் றறடௗடம்-ஏர் எப்தரய்வு, ஆய்ஶடு, வென்ஷணப் தல்கஷனக் ககம், 1979, தக். 09.  

6. ஶற்ஶகரள் : ஶக.ஶக. தறள்ஷப, றக னரட - க்கடம் தண்தரடும், றழ்ரட்டுப் தரடடைல் றடணம், வென்ஷண, 1972, 

தக். 49-50. 

7. . ஶக.ஶக. தறள்ஷப, றக னரட - க்கடம் தண்தரடும், றழ்ரட்டுப் தரடடைல் றடணம், வென்ஷண, 1972, தக். 49.  

8. ஶற்தடி, தக். 48-49.  

9. ஶக.ஶக. தறள்ஷப, றக னரட - க்கடம் தண்தரடும், றழ்ரட்டுப் தரடடைல் றடணம், வென்ஷண, 1972, தக். 51. 

10. ஶற்தடி, தக். 53.  

11. ர. இரெரறக்கணரர் , றக னரடம் றர் தண்தரடும், ணனட்சுற தறப்தகம், ஶெரட டௌத்கரனம், டஷ, 1974, 

தக். 42.  

12. ஶக.ஶக. தறள்ஷப, ட.டை.தக். 53-54.  

13. றஷன ெலணற ஶங்கடெரற, தங்கரனத்டத் றர் ரறதம், றட வெஞ்சுரற டௌக் யவுஸ்-தறஷஶட் டௗறவடட், வென்ஷண, 

1978. தக். 57. 

14. ஶக.. றடஞரண ெம்தந்ம், ெங்ககரனப் தண்டரற்ட வநறடம் கரசுகபறன் டௌக்கடம், ம். தறல் ஆய்ஶடு, வென்ஷணப்  

தல்கஷனக் ககம், 1980, தக். 99.  

15.  ஶக.ஶக. தறள்ஷப, றக னரட-க்கடம் தண்தரடும், றழ்ரட்டுப் தரடடைல் றடணம், வென்ஷண, 1972, தக். 54.  

16. ர. இரெரறக்கணரர் , றக னரடம் றர் தண்தரடும், ணனட்சுற தறப்தகம், ஶெரட டௌத்கரனம், டஷ, 1974, 

தக். 43-44. 

17. ெறனப்தறகரம், 28:141, 142.  

18. ெறனப்தறகரம், 29:25-26. 
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19. ஶக.. றடஞரண ெம்தந்ம், ெங்ககரன தண்டரற்ட வநறடம், கரசுகபறன் டௌக்கடம், ம்.தறல்.ஆய்ஶடு, வென்ஷணப் 

தல்கஷனக் ககம், 1971, தக். 132.  

20. ற.ஷ. ெரெற தண்டரத்ரர், தறற்கரனச் ஶெரர் னரட-டன்நரம் தகுற, அண்ரஷனப்  தல்கஷனக் ககம், 1971, தக். 

132. 

21. ற. கணகெஷத, ஆறத்வண்டட  ஆண்டுகட்கு டற்தட்ட றகம், ஷெ ெறத்ரந் டைற்தறப்டௌக் ககம், வென்ஷண, 1973, 

தக். 69.  

22. ஶற்ஶகரள் தத்றங்கள் ண். 1, 2, 3 இற்நறன் வரறவதர்ப்டௌ ஶனரகணறன் னதரர்க் ஷகஶடு - 11, தக். 115-122. 

23. ஶற்ஶகரள் ஶக.ஶக. தறள்ஷப, றக னரட - க்கடம் தண்தரடும், றழ்ரட்டுப் தரடடைல் றடணம், 1973, தக். 196. 

24. ெறரறல் டௌடஷ் வதர்த், இந்ற றடச்ெஷத னரட, கறநறத் இனக்கறச் ெங்கம், வென்ஷண, 1962, தக். 50.  

25. ஶற்தடி, தக். 51.  

26. ஶற்தடி, தக். 48-50. 

26. ஶற்தடி, தக். 48-50.  

27. ற.ஷ. ெரெற தண்டரத்ரர், தறற்கரனச் ஶெரர் னரட, 3-ஆம் தகுற, அண்ரஷனப்  தல்கஷனக் ககம், 1971, தக். 

110-112. 

28. ெறரறல் டௌடஷ் வதர்த், றரக்கம் ஆ.ஶ. டஶல், இந்ற றடச்ெஷத னரட, கறநறத் இனக்கறச் ெங்கம், வென்ஷண, 

1962, தக். 55-56. 

29. ெறரறல் டௌடஷ் வதர்த், இந்ற றடச்ெஷத னரட, கறநறத் இனக்கறச் ெங்கம், வென்ஷண, 1962, தக். 6.  

30. ஶற்தடி, தக். 21.  

31. ஶற்தடி, தக். 11. 

 

31. ஶற்தடி, தக். 11.  

32. ெறரறல் டௌடஷ் வதர்த், இந்ற றடச்ெஷத னரட, கறநறத் இனக்கறச் ெங்கம், வென்ஷண, 1962, தக். 8.  

33. ஶற்தடி, தக். 6.  

34. P.J. Podipara, The Thomas Christians, St. Pauls Publication, Bombay, 1970, P. 23. 

35. ஶக.. லனகண்ட ெரஸ்றரற, வன்ணறந்ற னரட, றழ்ரட்டுப் தரடடைல் றடணம், 1973, தக். 50.  

36. ெறரறல் டௌடஷ் வதர்த், இந்ற றடச்ெஷத னரட, கறநறத் இனக்கறச் ெங்கம், வென்ஷண, 1962, தக். 44-45. 
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4. றடக்குநள் 

இற்ஷக வநறக் கரனத்றடௗடந் க்கஷப, அநவநறக் கரனத்றற்கு ற டத்ற ெரன்ஶநரர்க்குக் 

ஷனஷரணர் றடள்டர்.  

“றறடள்ப லற டைல்கள் ல்னரற்ஷநடம் என்ட ஶெர்த்ட எட ட்டில் ஷத்ட, ற்வநரட 

ட்டில் றடக்குநஷபடம் ஷத்ரல், இண்டரம் ட்ஶட ரழ்ந்றடக்கும். ல்னர லற டைல்கடம் 

றடள்டர் கூநறடள்ப அநவுஷகஷப றபக்குற்கரகஶ இற்நப்தட்டஷ ன்ட கூடம் 

அபறற்குத் றடக்குநள் ெறநப்டௌடன் றபங்குகறன்நட.”1  

இற்ஷக வநறறல் ரழ்ந் றழ் க்கஷபத் ம்டஷட அநடைல் றரகச் ெ வநறக்கும் 

த்ட வநறக்கும் ற டத்றத் றகத்றல் ெங்கடம் த்டங்கடம் ஶரன்நக் கரரக 

அஷந் வதடஷடம் றடக்குநஷபஶ ெரர்ந்ட ஆகும். றடம் றகடம் ெறநப்தஷட 

றடக்குநள்  வதரறடம் தறரற்நறடள்பட. தண்ஷடத் றழ் இனக்கறங்கஷப அரறறல் ஶடி, அச்சு 

ரகணம் ற்நற உ.ஶ. ெரறரஷர், றஷடம் றடக்குநஷபடம் எப்தறட்டுக் கலழ்கரடரட 

கூடகறன்நரர் : 

“றழ் ம் ங்வகங்ஶக உண்ஶடர அங்வகல்னரம் றடகுநபறன் டம் வீெறக்வகரண்ஶட 

இடக்கும். குநள் ம் ங்வகங்ஶக உண்ஶடர அங்வகல்னரம் றழ் ம் வீசுகறநவன்ட 

கூடஶன தறன்டம் வதரடத்ரகத் ஶரன்டகறன்நட. வணணறல், றழ் ங்கர தறந ரடுகபறல் 

உள்ப அநறஞர்கள், றடக்குநபறன் வரறவதர்ப்டௌகஷபப் தடித்ட இன்டௌடகறநரர்கள். அங்ஶக 

றழ் ம் ட? ரவல்னரம் றஷ அநறந்ட அன்டனம் குநஷப அநறகறன்ஶநரம். 

அர்கவபல்னரம் குநபறன் வதரடஷப அநறந்ட, அன்டனம் றஷப் தற்நற 

அநறந்டவகரள்கறநரர்கள். இணரல் றஷக் கரட்டிடம் குநடக்கு றரதகம் அறகரக 

இடப்தஷ அநறகறஶநரல்னர?”2  

ற்நத் றழ் டைல்கடக்குக் கறஷடக்கர ெறநப்டௌத் றடக்குநடக்கு ட்டும் வகரடுக்கப்தடுட ன் 

ன்தற்கும் அர் றஷட கூடகறன்நரர்.  

“ஷண றழ் டைல்கபறல் கரப்தடர ெறன ெறநப்தறல்டௌகள் றடக்குநடக்கு உண்டு. 

டைற்தணரகற அநம், வதரடள், இன்தம், வீடு ன்தற்ஷநத் வபறரகக் கூநற டைல்கடள் 

குநடக்கு ஈடரணட ஶட இல்ஷன.”3  

இற்ஷக வநறறல் ரழ்ந்ட வகரண்டிடந் க்கடக்கு, வீடு தற்நற ண்த்ஷ ற்தடுத்றட 

றடக்குநள் ன்டம் கடத்ட, ண்றப் தரர்க்கத்க்கட. றடக்குநபறல் கூநப்தட்டிடக்கும் வீடு 

தற்நற கடத்டகபறன் றரறஶ, றகத்றல் றடக்குநடக்குப் தறன்ணர் டந் ெவநறக் 

கரனத்றல் ற்தட்ட ெங்கடம் த்டவநறக் கரனத்றல் ற்தட்ட த்ட றபக்கங்கடம் ஆகும்.  



இண்டரம் தறப்டௌ : வெப்டம்தர் 1997 

றறடௗம் றடக்குநள் ஷெ ெறத்ரந்ம் – ஏர் எப்தரய்வு 

“வடஷறடௗடந்ட என்டம் டறல்ஷன” (Nothing comes out of vacuum) ன்தற்கறங்கத் 

றகத்றல் டந் தக்ற இக்கடம், அன் தணரக ற்தட்ட த்ட றபக்கங்கடம், குந் 

தறன்ணற இல்னரல் டந்றடக்க இனரட ன்தஷ அநறஞர் ரடம் ற்டக்வகரள்டர்.  

ரம் டன்ணர்ப் தரர்த்தடி றகத்றல் ஶரன்நற ஆரற ரகரறகத்றற்கும் ஆரற ஶத்றற்கும் 

ஆரற டனக்கூடகடக்கும் ரடதட்ட, ஆகங்கஷப அடிப்தஷடரகக் வகரண்ட ஶகரறல் 

றதரட்ஷடடஷட, றரறட டனக்கூடகஶபரடு ஶரன்நற றரறடத் வய்ங்கடம் 

றரறடச் ெங்கடம், டற்கு உந்ட ெக்றரய் இடந்ட றடக்குநஶப ஆகும் ன்தஷ, 

அஷப் தற்நறக் கூநப்தடும் கடத்டகள் வபறப்தடுத்டகறன்நண.  

ஆரற ஶத்றற்கு ரநரகத் “றரறட ஶம்” ணப் வதர் வதடட, றகத்றல் ரழ்ந் 

ஷப் வதரறரர்கடஷட றடப்தரடல்கபறன் வரகுப்டௌ ஆகும். றரறட ஶரகற 

ரனரற றவ்ற தறதந்ம் ஶரன்டம் டன்ணர், ஶம் ன்ட ெறநப்தறக்கப்தடும் எஶ றழ் டைல் 

றடக்குநள் ட்டுஶ ஆகும். றடக்குநபறன் வதர்கபரக - உத்ஶம், றழ் ஷந, வதரட 

ஷந, ன்ட குநறக்கப்தடுல் ஶம், ஷந இஷகபறன் ன்ஷஷ அட வகரண்டு 

றபங்குரல் அன்ஶநர?  

றடக்குநஷபப் தரரட்டி டந் றடக்குநபறன் ெறநப்டௌப் தரறரக றபங்கும் றடள்டரஷன, 

“ஶப் வதரடஷப றகரல் றரறத்டனஶகரர்  

ஏத் றர டஷ வெய்ரர்” (42) 

ணவும்,  

“ஶ றடப்வதரடஷப வண்குநபரல் ள்டணரர்  

ஏடக் கற்ந டனகு” (37) 

ணவும் கூடன் ரறனரகத் றடக்குநபறன் கடத்டகள், ஶக் கடத்டகஶப ன்தஷத் 

வரறறக்கறன்நண.  

டவரற ஶங்கடக்குத் றழ் ஶரகற றடக்குநள் குஷநந்ன்ட ன்தஷ எப்தறட்டுக் 

கரட்டும் ஷகறல், டவரற ஶங்கள் ஶரன்நக் கரரணர்கள் ண றஷணக்கப்தட்ட 

ரகள் (2), ரன்டகன் (4, 28), ள்டரறடௗடந்ட வெல்தட்டரகவும் தரம், இர கஷ, 

டடைல், டவரற ஶம் இஷகடக்கு எப்தச் ெறநந்ட றபங்குட றடக்குநள் ன்தஷ 

றட, ஆரற ஶம் எட ெரறறணடக்கு ட்டுஶ உரறட; றடக்குநள் உனகத்றடள்ப 

ரடக்கும் உரறட ணவும் (23) டவரறரபடஷட ஶம் ட்டில் டறணரல் அன் 
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ஆற்நல் அறந்ட ஶதரகக் கூடிட; ஆணரல், றடக்குநஶபர ட்டில் டறணரடம் ர் தடித்ரடம் 

ஆற்நல் இக்கரத் ன்ஷ வதரடந்ற ஶக் கடத்டகஷபக் வகரண்டட (15) ணவும் 

ெறநப்தறக்கப்தடுகறநட.  

எட கடத்ஷ ஆய்ரபர்கள் ண்றப் தரர்க்கனரம்.  ஆரற ஶத்ஷப்  தற்நறத் றகத்றல் 

ெறநப்தறத்டக் கூடம் டௌனர்கள் ரடம், ஆரற ஶத்ஷ ன்கு கற்டத் ஶர்ந் அநறஞர்கபர 

ன்தட ண்றப் தரர்க்க ஶண்டி என்ட.  

ஆரற ஶம் டரக்கறபற ணப்தட்டு, ஆரறர்கபரல் ட்டுஶ தம்தஷ தம்தஷரக, 

ணணம் வெய்ப்தடுடம், எப்தறக்கப்தடுடரக றகழ்ந்ட ந்வன்ட வெரல்னப்தடுகறன்நட.  

ஆரறர் அல்னர ரஶடம் அவ்ஶத்ஷக் ஶகட்க ஶரறட்டரல், அர்கள் கரறல் ஈத்ஷக் 

கரய்ச்ெற ஊற்நற அறக்குரட டலற கூடகறநட.  

இந்றஷனறல் ங்கடக்கு டவுஶ வரறர ஆரற ஶத்ஷப் தற்நறத் றழ் அநறஞர்கள் டௌகக் 

கரவன்ண?  ஆரறம் றர்கடக்குக் கூநறஷகஷப உண்ஷவண ம்தறச் வெரல்னப்தட்ட 

கடத்டகஶபல்னரல் ஶட அன்ட ன்தட வபறரக றபங்குகறன்நட.  

இன்டம் கறநறத்ம், இசுனரம் ஶதரன்ந ெங்கள், ங்கள் ஶங்கஷப அச்ெறட்டு ற்நர்கடக்கு 

ங்கும்வதரடட, ஆரற ஶங்கஷபச் ெறநப்தரகப் ஶதசும் அன்தர்கள், அஷகஷப அச்ெறட்டு 

ங்க டன்ரட ன் ன்தட ண்றப் தரர்க்கத்க்கட.  கறநறத்ம், இசுனரம் ஶதரன்ந 

ற்நச் ெங்கஷபச் ெரர்ந்ர்கள் எவ்வரடடம், ங்கள் வீடுகபறல் ஶங்கஷப ஷத்ட 

ஶ அநறஷப் வதடக்கறக்வகரள்டஷப் ஶதரன, ஆரற ஶத்ஷப் தறன்தற்டம் அன்தர்கடம் 

ங்கள் வீடுகபறல் அஷகஷப ஷத்டத் ங்கள் ஶ அநறஷப் வதடக்கறடள்பரர்கபர ன்தட 

ண்றப் தரர்க்கத்க்கட.  

தறற்கரனப் டௌரங்கஷபடம் இறகரெங்கஷபடம் கற்கும் அன்தர்கடக்கு, ஶம் 

வகரடுக்கப்தடரட ன் ன்தற்கும் கரம் கூநப்தடுகறநட. ஆற்நல் அறடம் ன்ட 

அந்ர்கள் ட்டில் டடறல்ஷன (15) ன்தட அன்ட கூநற கடத்ட இன்டம் உண்ஷ 

ன்தட இன்ட அச்ெறடப்தட்டுள்ப ஶங்கஷபப் தடித்ட அறடள்ப ரக டஷநகஷபடம், தடௗ 

டஷநகஷபடம் கற்ஶநரர் அநறர்.  

கடவுள் ஶகரட்தரட்ஷடடம் ஶள்ற றஷநஶற்நக் ஶகரட்தரட்ஷடடங் வகரண்ட இந்ற 

அநறஞர்கள், இற்ஷக க்கக் ஶகரட்தரட்ஷடடம் ஶள்றக் ஶகரட்தரட்ஷடடடஷட ஆரற 

ஶத்ஷக் கற்க ஶரறடின், இண்டுக்குடள்ப ஶற்டஷகஷபத் வபறரக அநறர். 

டப்தட்ட டவரற ஶங்கள் இணரல் ஆற்நல் அறந்ட றற்தட டௌனணரகறநன்ஶநர?  
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ஆணரல், டப்தட்டரடம் ஆற்நல் அறரட றற்கும் றழ் ஷநரக றபங்குட 

றடக்குநபரகும். அட றழ் ஷந ட்டுன்ட; உனக க்கள் ரடக்கும் உரற வதரடக் 

கடத்டகஷபக் வகரண்டுள்ப “வதரட ஷந” ரகவும் றபங்குகறன்நட.  

இன்ட உனகறல் ரற்தடக்கு ஶற்தட்ட வரறகள், றடக்குநஷபப் வதற்டக் குநபறன்தத்ஷச் 

சுஷக்கறன்நண. றறல் ஶரன்நற டைல்கபறல் இத்ஷக ெறநப்டௌத் றடக்குநடக்கு ட்டுஶ 

கறஷடத்டள்பட.  

றடள்டர் றகத்றல் ஶரன்நறத் றழ்வரறறல் ம்டஷட கடத்டகஷப வபறறட்டிடந் 

ஶதரறடம், ம்டஷட வெரந் வரறரகற றறன் வதஷஶர ம்டஷட ரடரகற 

றழ்ரட்ஷடஶர ம்டஷட அெர்கபரகற ஶெ ஶெர தரண்டிர்கஷபஶர ரம் ரழ்ந் 

றழ்ரட்டின் ந் ஏர் ஊர்ப் வதஷஶர ம் இணத்ரகற றர் வதஷஶர 

குநறப்தறடரல், உனக க்கள் ல்ஶனரடக்கும் உரற வதரடக் கடத்டகஷபடம் வதரட 

உர்ச்ெறகஷபடம் வதரடச் ெவநறஷடம் கூநறச் வென்நறடக்கும் தரங்ஷகடம், உனகபரற 

கண்ஶரட்டத்ஷடம், எவ்வரட றடம் ண்ற ண்ற இடம்ட்வய்னரம். உனகம் 

டடடக்கும் வதரடக் கடத்டக் கூநற ள்டஷ, இன்ட உனக வரறகள் ஶற்டப் 

தரரட்டிச் ெறநப்தறப்தறல் றப்டௌ என்டறல்ஷன.  

றடக்கு இடந் ரழ்வு ணப்தரன்ஷஷ லக்கற, டச்ெற வதநச் வெய்டடன், 

றழ்ரட்டிடௗடந் ள்டத்ஷடம், அன் உனகப் வதரடத் ன்ஷஷடம், உனகம் 

டடடக்கும் அநறடகப்தடுத்ற வதடஷ ஶரப்தறக் கறநறத்ர்கஷபச் ெரடட ன் ன்தட 

ண்றப் தரர்க்கத்க்கட.  

ட்டில் டப்வதற்ந றடக்குநபறன் ஆற்நல் அறரல் உனகம் டடடம் தற றன்ட, அட 

டப்தட்ட றழ் வரறஷச் ெறநப்தறக்கறநட.  

“ள்டன் ன்ஷண உனகறடக்ஶக ந்ட ரன்டௌகழ் வகரண்ட றழ்ரடு” றபங்குகறன்நட.  

றடக்குநள் எட ெடைனர?  

றடக்குநள் ஏர் அநடைல். அஃட எட ெ டைல் அன்ட ண ண்ப்தடுடண்டு. ஶஶன உ.ஶ. 

ெர. றடக்குநஷபப் தற்நறக் கூநறடள்ப கடத்றல் அநம், வதரடள், இன்தம், வீடு ஆகற ரன்கும் 

றடக்குநபறஶன உண்டு ன்ட கூநறடள்பரர். ஆணரல், றடக்குநள் அநம், வதரடள், இன்தம் ன்ட 

டப்தரனரக றபங்குகறநஶன்நற, வீட்டுப்தரல் ன்டம் என்ட வகரண்டு ரன்கு தகுறகபரக 

றபங்கறல்ஷன. வீடு ன்ட ணறப் தகுறரகக் கூநப்தடர கரத்ரல், அஷச் ெ டைல் 

ன்ட கூடற்கு இனரட ண அநறஞர் தனர் ண்டகறன்நணர்.  
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றடக்குநள் ஏர் அநடைல் ன்தறல் கடத்ட ஶடதரடில்ஷன.  வ்ரட ணறல், ள்டர் 

தரறத்றல் அநத்ஷ டௗடடத்றத் ம் டைடௗடள் கூடற்கு டன்ஶணற்தரடரக, அநன் 

டௗடடத்ல் ன்டம் அறகரத்ஷ ரன்கரட அறகரரக ஷத்டள்பரர்.  

டல் டன்ட அறகரங்கள் வய் க்கரகவும் ரன்கரம் அறகரம் வெப்தடு 

வதரடபரகவும்  

“வய் க்கடம் வெப்தடு வதரடடம்  

ய் உஷப்தட ற்ெறநப் தரகும்” 

ன்டம் ற்ெறநப்டௌப் தரற இனக்கத்றற்ஶகற்த அஷந்டள்பண.  

ள்டர் கூடம் அநம் த்ஷகட ன்தஷப் தரறத்றஶனஶ றபக்கறடள்பரர்.  

“ணத்டக்கண் ரெறனணரல் அஷணத்நன்” (34) ண அநத்டக்கு இனக்கம் கூடம் ள்டர், 

ணரஷெ லக்கும்தடிரக ற்ந வ்வுறர்க்கும் வெந்ண்ஷட்ண்டு எடகற, அநத்ஷ உனகுக்குக் 

கரட்டி அநஶரர் ணவும் அந் அநஶரன் ந்றத்ரன் (25, 6) ன்ந றஷனறல்  கடவுஶபரடு 

இஷந்ர் ணவும், அந்க் கடவுள் அநரற அந்ணரக (8) றபங்குகறன்நரன் ணவும், 

அந் அநரற அந்ணரகற கடவுள் ம்டௌனடஷட ணறணரகறப் வதரநறரறல் ந்றத்ட 

எடகறக் கரட்டி வதரய்லர் எடக்க வநறஶ (6) ள்டர் கூடம் வநற ணவும் றபங்குகறநட.  

ஆகஶ, ள்டர் கூடம் அநம், அநரற அந்ணரகற கடவுள் வதரநறரறல் ந்றத்ட, 

ற்வநவ்வுறர்க்கும் வெந்ண்ஷ ட்ண்டு, அநத்ஷடஷடணரய் றபங்கற, க்கடக்கு 

வபறப்தடுத்ற வதரய்லர் எடக்க வநறஷ அடிப்தஷடரகக் வகரண்டரகும் ன்தட 

றபங்குகறநட.  

ஈண்டு அநம் ட்ண்டரர்  

அநம்............................அநன் டௗடடத்ல்.  

அநஶரர்..........................லத்ரர் வதடஷ.  

அநரற அந்ன்.......................கடவுள் ரழ்த்ட. 

அநரற அந்ணரகற கடவுள், ம்டௌனஷண ற்ட, ற்டம் வ்வுறர்க்கும் வெந்ண்ஷ ட்ண்டு, 

அநஶரணரய் எடகறக் கரட்டி அநத்ஷஶ ள்டர் ம் டைடௗல் டௗடடத்டகறன்நரர்.  
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ணஶ, ள்டர் டறடள்ப அநம், அநரற அந்ணரகற கடவுள் கரட்டிட.  வணணறல், 

ள்டரறன் அநக் ஶகரட்தரடு அநரற அந்ணரகற கடவுபறடறடந்ஶ வபறப்தடுகறநட 

ன்தட, அடஷட டைனரல் றபங்குகறநட.  

ஆகஶ, வீட்டுப் தகுற றடக்குநபறல் இல்ஷன ணக் கூநல் இனரட. அநம், வதரடள், இன்தம், 

வீடு ன்டம் உடறப் வதரடள் ரன்கும் ள்டர் கூடம் அநம், வதரடள், இன்தம் ன்டம் 

டன்நன் றரறஶ ஆகும். ள்டர் கூடம் டன்நரரகவுள்ப இன்தத்ஷஶ இடகூநரக்கறச் 

ெறற்நறன்தத்ஷ இன்தவணவும், ஶதரறன்தத்ஷ வீடு ணவும் தறற்கரனத்ரர் தறரறத்ணர். ள்டர் 

கூடம் இன்தஶர ெறற்நறன்தத்ஷ ட்டும் கூடரறடந்ரல், அநத்டப் தரடௗல் 

வரடக்கத்றடள்ப இல்னநறடௗஶன கூநப்தட்டிடத்ல் ஶண்டும். ஆணரல் ள்டஶர 

இல்னநம், டநநம் இஷறண்ஷடடம் ரண்டி றஷனறல் இன்தத்ஷ ஷத்டள்பரர். இல்னந 

ஶரக்கறல் அட ெறற்நறன்தரகவும், டநந ஶரக்கறல் அட ஶதரறன்தரகவும் றபங்கக்கூடி 

ன்ஷ அறல் அடக்கப்தட்டு இடக்கறன்நட.  

டவரறறல் அநரற அந்ஷண அநறர அந டைல்கடம், அநத்ஷ அநறர வதரடள் 

டைல்கடம், அநத்டக்கும் வதரடடக்கும் ரடதட்ட கரடைல்கடம் ணறத்ணறரக இற்நப்தட்ட 

கரத்ரல், இஷகஶபரடு ந்த் வரடர்டௌறல்னர வீடு தற்நற டைல்கடம் னரறண. 

ஆகஶ, டவரற கூடம் “ர்ரர்த் கரஶரட்ெர” ணப்தடும் ரல்ஷக தறரறறற்கும் 

றடக்குநபறற்கும் றகப் வதரற ஶடதரடு உண்டு.  

டவரறறல் உடறப்வதரடள் ரன்கறஷணடம் இஷத்ட டப்தட்ட டைல்கள் கற.தற. 10ஆம் 

டைற்நரண்டிற்குப் தறன்ணர் டந்ஷ ஆகும்.  

கற.தற. 10ஆம் டைற்நரண்டிற்கு டன்ணர் டப்தட்டுள்ப டவரற, வன்வரற டைல்கடள் அநம், 

வதரடள், இன்தம், வீடு ஆகற ரன்ஷகடம் இஷத்டக் கூடம் டட டல் டைல் றடக்குநள் 

என்ஶநரம். றடள்டரஷனறடள்ப 8, 20, 38, 40, 50 ஆகற ண்டள்ப வண்தரக்கள், 

றடக்குநபறல் வீட்டுப் தகுற அடங்கறறடக்கறன்ந ன்ஷஷ டுத்டக் கூடகறன்நண. 

ெறடஶரறரர் வதரறடள்ப இடதரம் வெய்டள், தரறத்ஷ வீட்டுப் தகுறரகக் 

கூடகறன்நட.  வீட்டிடௗடந்ட வபறப்தடுத்ப்தட்ட அநடம், அநத்றற்கு ரநர வதரடடம், 

அறர இன்தத்ஷ அபறக்கக் கூடிண ன்தஷத் றடக்குநள் ற்டௌடத்டரக அன் 

அஷப்டௌக் கரப்தடுகறன்நட.  

“வதரடவபன்டம் வதரய்ர றபக்கம் இடபடக்கும் ண்ற ஶத்ஷச் வென்ட” ண 

ள்டர் கூடம் வதரடள், உனகப் வதரடள் ட்டுன்ட; “இஷநன் வதரடடம்” (5) அஶணரடு 

இஷந்வணக் கூநனரம்.  
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வீட்டுக்குரற அநம், வீட்டுக்குரற வதரடள், வீட்டுக்குரற இன்தம் ஆகற டன்ஷநடம் 

இவ்வுனகத்றல் சுஷத்ல் வ்ரட ன்தஷத் றடள்டர் றபக்குரகஶ, றடக்குநள் 

அஷந்டள்பட.  

ஆகஶ, றடக்குநள் ஷத்டள் ரழ்ரங்கு ரழ்ந்ட ரடஷநடம் வய்த்டள் 

ஷக்கப்தடுற்கு, ணறஷண ற டத்க்கூடி டைல் ன்தறல் றல்ஷன. ள்டர் 

கரட்டும் ற உனக டடற்கும் வதரடஷரணட. அட எட குனத்ரடக்குட்டும் உரறன்ட.  

வீட்டுப்தகுற றடக்குநள் டடறடம் கரப்தட்ட ஶதரறடம், ெறநப்தரக வபறப்தடும் ெறன 

தகுறகஷபக் வகரண்டு, றடக்குநஷபச் ெ டைல் ணக் கரட்டுகறன்ந அநறஞர்கடம் உபர்.  

“உடறப்வதரடள் ரன்கறடள் இடறக் கண்ரகற வீடு ஶதற்ட 

றஷன - றடக்குநபறல் கடவுள் ரழ்த்ட, ரன் ெறநப்டௌ,  

லத்ரர் வதடஷ, அநன்டௗடடத்ல் ன்டம் தரறப்  

தகுறறடம் டநநறடௗல் அடடஷடஷ, றஷனரஷ,  

டநவு, வய்டர்ல், அரடத்ல் ஆகற அறகரங்கபறடம்  

வபறரக உர்த்ப்வதடகறன்நட.”4  

ன்தரர் வள்ஷபரம். 

ஶஶன கண்ட என்தட அறகரங்கடம் இஷநறல் தற்நற வெய்றகஶப; ஆடௗன், றடக்குநஷப 

எட ெ டைல் ணக் கூடறடம் நறல்ஷன ன்தஷ த. அடரெனம் கலழ்க்கரடரட 

றபக்குகறன்நரர். 

“எட டைடௗல் கூநப்தடும் வதரடபறன் வதடம்தரன்ஷ, ெறடதரன்ஷ குநறத்ட அந்டைஷன 

றப்தறடுட ன்தட எட டஷந. தறநறவரன்ட, அந்டைல் உர்றஷனரகப் ஶதசும் வதரடள்தற்நற 

றப்தறடுட. தண்ஷட அகத்றஷப்  தரடஷனக் வகரண்டு இஷண றபக்க இடம். 

தத்டப்தரட்டுள் “தட்டிணப்தரஷன” ன்தட ஏர் அகத்றஷப் தரடல். டந்டைற்ஶநரடி 

கஷபடஷட இப்தரடடௗல் அகம்தற்நற டந் அடிகள் ரன்குரம்.  ஷண தறந வெய்றகஷபஶ 

றபக்குகறன்நண.  இடப்தறடம் இஷண அகத்றஷப் தரடல் ணக் கூடட இப்தரட்டின் உறர் 

றஷனரக அகப்வதரடள் றபங்குரஶனஶ. இஷப் ஶதரன்டரன், டைற்ட டப்தத்ட டன்ட 

அறகரங்கஷபக் வகரண்டுள்ப றடக்குநபறல், அநத்டப்தரடௗல் டம் என்தட (தத்ட) 

அறகரங்கஶப இஷநறல் தற்நறண, ஷண உனகறல் தற்நறண ன்ட கூநறணரடம், டைல் 
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டடஷக்கும் உறர்றஷனரக றடப்தண இஷநறல் தற்நற வெய்றகஶப. ஆடௗன் இஷண எட 

ெடைல் ணக் கூடறல் நறல்ஷன.”5  

றடள்டர் ெம் ெரர்ந் அநத்ஷஶ கூநறடள்பரர். ஆகஶ, ள்டர் எட ெ அநறஞஶ 

ணவும், றடக்குநள் எட ெ டைஶன ணவும் வகரள்ப ஶரறடுகறன்நட.  

ள்டர் தறன்தற்டம் ெம் ட ன்டம் றணரவுக்கு, வதரய் றஷநந் உனகறல் வதரய்ஷ லக்கற 

வய்ஷக் கரட்டும்தடிரக, இஷநன் ம்டௌனஷணடஷட எட ணறணரகறப் வதரநறரறல் 

ந்றத்டப் வதரய்லர் எடக்க வநறஷக் கரட்டிச் வென்டள்பரன். அப்வதரய்லர் எடக்க வநறஶ 

ள்டர் ெம் ஆகும்.  

“இஷநஷணஷடடம் வநறஷஶ ள்டர் வதரய்லர் எடக்க வநற ன்கறன்நரர். ெம் 

அல்னட த்ஷஶ குநள் “வநற” ன்கறன்நட. “உண்ஷரண” ன்தஷ றட்டுக் குநள் 

“வதரய்லர்” ணக் கூடட உனகறடக்குப் வதரடத்ரக இடக்கறன்நட.  கரனப்ஶதரக்கறல் 

ெங்கபறல் வதரய்ஷகள் கனக்கக் கூடும். அற்ஷந அடிக்கடித் டெய்ஷ வெய்ட த்ஷக் 

கரக்க ஶண்டுவன்தட அறனடங்கற இடக்கறன்நட”6 ண ட. ஶகரறந்ெரற கூடகறன்நரர்.  

ஆகஶ, ெங்கஷபவல்னரம் டெய்ஷ வெய்ற்கரகஶ, இஷநன் ணறணரகறப் வதரய்லர் 

எடக்க வநறஷக் கரட்டிச் வென்டள்பரன்.  அந்வநறரகற ெஶ ணறர்கடக்கு லடு 

ரழ்ஷக் வகரடுக்கக் கூடிட ன்தஷண, ள்டர் கூடம் ெக் வகரள்ஷகரகக் 

வகரள்பனரம்.  

றடக்குநபறல் வீடு கூடம் தகுறகபறல், ெறநப்தரக றபங்கும் டல் ரன்கு அறகரங்கஷபடஷட 

தரறத்ஷப்தற்நற, அநறஞர்கபறஷடஶ கடத்ட ஶடதரடுகள் கரப்தடுகறன்நண. தரற 

அஷப்டௌ டஷநடம் தரறத்றல் ள்டர் கூடம் கடவுள் கடத்டம் இடஷ அநறஞர்கடக்குப் 

வதடம் ெறக்கஷன ற்தடுத்றறடக்கறன்நண.  

றகத்றல் தறடள்ப ெங்கபறல், ள்டஷ உரறஷ தரரட்டர ெம் டவும் இல்ஷன 

ணனரம். ள்டடக்குப் தறற்தட்ட கரனங்கபறல் றகத்றல் ஶரன்நற ெங்கடக்கும், 

அச்ெங்கள் ஶரன்டற்குக் கரரறடந் றடக்குநடக்கும் வடங்கற எற்டஷ 

கரப்தடுட இல்ஶத.  

 

ஆறடம், றடள்டடஷட கடவுள் கடத்ஷச் ெரறரகப் டௌரறந்டவகரள்றல் அஷகடம் 

இடர்ப்தடுகறன்நண ணனரம்.  
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றடக்குநள், ெம் ெரர்ந் டைனரக இடப்தறடம், ள்டர் தறன்தற்டம் ெத்றன் அடிப்தஷடக் 

வகரள்ஷககள் உடரணற்கரண னரற்டப் தறன்ணற, ெடரச் சூல் டடௗணதற்நற, 

ஷடஶ அநறந்டவகரள்ப இனர றஷனறல் ள்டடஷட கடவுள் கடத்ஷ டடஷரகப் 

டௌரறந்டவகரள்ப இனரன்ஶநர?  

றடள்டர், ட ெத் த்டங்கஷப அடிப்தஷடரகக் வகரண்டு, ஷத்டள் ரழ்ரங்கு 

ரஶண்டி அநவுஷகஷபக் கூநறச் வென்டள்பரஶ அன்நற, ரம் தறன்தற்நற த்டங்கள் 

டந்ற்கரண னரற்டச் சூஷனஶர ெடரச் சூஷனஶர றபக்கறல்ஷன.  றடக்குநள், 

எட ெ னரற்ட டைல் அன்ட. ெ னரற்ட டைனரய் இடந்றடப்தறன், றடள்டஷப் 

டௌரறந்டவகரள்றல் இவ்பவு ெறக்கல்கள் டந்றடக்க இடறல்ஷன.  

றடள்டர் தறன்தற்டம் ெ த்டத்றன் னரற்டப் தறன்ணறடம் ெடரப் தறன்ணறடம், 

டடஷரக வபறப்தட்டரனன்நறத் றடள்டரறன் ெத்ஷப் டௌரறந்டவகரள்டல் இனரட. 

வீட்டுப் தகுறறல் ெறநப்தறடரக றபங்கும் தரறத்ஷடம், டடஷரக அநறந்டவகரள்ப 

இனரட ன்தஷத் றடக்குநபறன் ஆரய்ச்ெறரபர்கள் கடத்ட வபறவுதடுத்டகறன்நட.  

தரறம்  

றடக்குநள், டல் ரன்கு அறகரங்கடம் “தரறம்” ன்ட வதர் வதடகறன்நண. ஆறடம், 

தரற இனக்கத்றற்கு உட்தட்டு இந்ரன்கு அறகரங்கடம் அஷக்கப் வதற்டள்பரக 

இடஷ ரடம் றபக்கறல்ஷன. ன்டொனரர் கூடம் தரற இனக்கத்றற்கும் றடக்குநள் 

தரற அஷப்டௌக்கும் ந்த் வரடர்டௌம் இடப்தரகத் வரறறல்ஷன.  

“வய்ப் டௌனஷத் றடள்டர், ம் வதடடைற்வநரடக்கத்ஶ கடவுள் ரழ்த்ட, ரன் ெறநப்டௌ, 

லத்ரர் வதடஷ, அநன் டௗடடத்ல் ன்டம் ரன்கறகரங்கஷப ட்டும் ணறஶ வகரண்டட 

க்கரம் தற்நற ன்டம் றணர, வடுக றகழ்ந்ட டடண்டு. இற்குத் க்க றஷட 

இடகரடம் வதநப்தட்டறல்ஷன” ன்தரர் ட. இரகஷங்கரர் (வரல்கரப்தறப் வதரடபறகர 

ஆரய்ச்ெற) தரற அஷப்டௌக்கு றஷடகர டன்ந ட. இரகஷங்கரர்,  

“வகரடிறஷன, கந்ற, ள்பற ன்ந  

டுலங்கு ெறநப்தறன் டனண டன்டம்  

கடவுள் ரழ்த்வரடு கண்ற டஶ” 

ன்டம் வரல்கரப்தற டைற்தரவுடன் இஷத்டப் வதரடள்கர டற்தடுர். அர் கடத்றஷண, 

“இங்ஙணரறன் ள்டர் அவ்றகரங்கஷப - ரன் ெறநப்டௌ, லத்ரர் வதடஷ, அநன் 

டௗடடத்ல் ன்டம் அறகரங்கஷப டஷநஶ வகரடிறஷனச் ெறநப்டௌ - கந்றப் வதடஷ - 
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ள்பற டௗடடத்ல் ன்ஶந வதரறட்டு அஷத்றடக்கனர ன்ஶநர?... அந் அறகரச் 

வெய்டள்கபறல் கூட ள்பற, கந்ற, வகரடி றஷன ஶதரன்ந இச்வெரற்கள் கரப்தடரட ன் ண 

ஆரத் வரடங்கறணரல் ட. இரகஷங்கரர் வகரண்ட கடத்ட வதரடத்ற்நவணத் 

வரறனரம்”7 ண அடக்கு டப்டௌம் உள்பட.  

ரனர் ஶெரசுந் தரறடம் ட. இரகஷங்கரர் கடத்ஷ டத்ட, “டௌநறஷன ரழ்த்ஷக் 

கடவுள் ரழ்த்வன்டம் (2), ல்னரர்க்கும் ணற தக்கும் ரடஷந ரழ்த்ஷ ரன் ெறநப்வதன்டம் 

(3), ல்னரநறந்ரர்க்கு றவரறடம் அஷடக்கறஷன லத்ரர் வதடஷ ன்டம் (4), 

அநநறவுடத்டம் வெறடஷநஷ அநன் டௗடடத்வனன்டம், ள்டர் டைற்கு ரழ்த்றல் 

ரன்கும் குத்ட டன் ஷத்ரர்”8 ணக் கூடகறன்நரர்.  

இர் கூடம் இம்டஷநடம் அநறஞர்கபரல் ற்டக் வகரள்பத் க்கரறல்ஷன.  ஶடம், றடக்குநள் 

தரற அறகரம் ரன்கும் அடக ெம், ெறத் ெம், ெரட ெம், ர் ெம் ன்டம் 

டறகஷபக் குநறக்கும் ன்தரர்க் கூற்ஷநப் தற்நற க. ச்ெறஶல் டடௗரரறன் கடத்ட டரட : 

“எட ெரரர் றடக்குநட் தரறத்றல் உள்ப கடவுள் ரழ்த்ட ரன் ெறநப்டௌ, லத்ரர் வதடஷ, 

அநன் டௗடடத்ல் ன்தற்ஷந டஷநஶ அடக ெம், ெறத் ெம், ெரட ெம், ர் 

ெம் ன்டம் டறகள் ன்தர். அக்கூற்ட அவ்றகரங்கடள் என்ஶநடம் டைடௗன் 

டௌநத்டடப்தரய்த் ற்ெறநப்டௌப் தரறரய், ங்கன ரழ்த்ட டேடௗ ன்நரல், அஷவல்னரம் 

டைடட் கூநப்தடும் அநத்றன் அகவுடப்தரய், அநத்ஷடர்ற்கு ரறனரக, இன்நறஷரட 

உர்த்க் கட அடிப்தஷட உண்ஷகஷப டேடணரஶன அநறடம் டேண்டர் 

றல்னரர் கூற்ஶநரல், ரரடம் வபறப்தடும்.”9  

ச்ெறஶல் டடௗரரறன் இக்கூற்ட எட ெரரஷத் ரக்குஷப் ஶதரன்ட கரப்தடிடம், 

அக்கூற்நறல் உண்ஷறல்னரடௗல்ஷன.  

தல்ஶட ஷடறஷடகடக்குக் கரரணடம், டௌரறந்ட வகரள்ற்கு அரறடரண தரறத்றன் 

டல் டன்ட அறகரங்கடம், உஷரெறரறரறன் உஷப்தடி ஶரக்குங்கரல், 

தறற்ஶெர்க்ஷகரகஶ இடத்ல் ஶண்டும் ன்தர் .உ. ெறம்தம் தறள்ஷப.  

“றடக்குநட் சுடிகபறல் தரறத்றன் டல் டன்ட அறகரங்கபரகக் கரப்தடும் “கடவுள் 

ரழ்த்ட”, “ரன் ெறநப்டௌ”, “லத்ரர் வதடஷ” ன்டம் டன்ட அறகரங்கடம் தரக்கடம் 

றடள்டரல் இற்நப்தட்டஷல்ன வன்டம், அஷ றடள்டர் கரனத்றற்குப் 

தறற்கரனடம் டந்ற உஷரெறரறர்கள் கரனத்றற்கு டற்கரனடரகற இஷடக்கரனத்டப் டௌனர் 

எடரல் தரடிச் ஶெர்க்கப்தட்டஷவன்டம் ரன் கடடகறஶநன். அவ்ரட ரன் 

கடடற்குரற கரங்கபறற் ெறன : 
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1. இம்டன்ட அறகரங்கபறடம் கரப்தடும் தரக்கள், டைடௗன் தரக்கஷபப் ஶதரனச் 

வெரற்வெநறவும் வதரடட் வெநறவும் உஷடண அல்ன.  

2. இப்தரக்கபறல் தனற்நறன் வதரடள்கள் தன ஷடகடக்கு இடம் வகரடுக்கறன்நண.  

3. “வய்டர்ல்”-”டநவு” ன்டம் அறகரங்கள் டைடௗன்கண் இடக்கறன்நஷரல், 

“கடவுள் ரழ்த்ட”,”லத்ரர் வதடஷ” ன்டம் அறகரங்கஷபப் தரறத்றல் 

கூநஶண்டிறல்ஷன. 

4. “வய்டர்”டௗல் கடவுடக்குக் கூநறடள்ப இனக்கங்கஷபடம், கடவுள் ரழ்த்றல் 

கடவுடக்குக் கூநறடள்ப இனக்கங்கஷபடம் எப்தறட்டுப் தரர்த்ரல், இண்டு 

அறகரங்கஷபடம் இற்நறர் எடல்னர் ன்தட ன்நரக றபங்கும்.  

5. அவ்ரஶந, டநறன் தரக்கஷபடம் “லத்ரர் வதடஷ”றன் தரக்கஷபடம் எப்தறட்டுப் 

தரர்த்ரல், அவ்றண்டு அறகரங்கஷபடம் இற்நறர் எடல்னர் ன்தட ன்நரக 

றபங்கும். ஷஷச் ெறநப்தறற்நறப்தரடறல்ஷன; ப்தறற்நடரடறல்னரஷகரல், ரன் 

ெறநப்ஷதக் கூடரல் தன் என்டம் இல்ஷன.”10  

.உ. ெறம்தம் தறள்ஷப கூடம் இக்கடத்டகள் ரவும் உஷரெறரறர்கபறன் உஷஷ 

உண்ஷவண ம்தற ற்டக்வகரண்டன் றஷபஶரகும். உஷரெறரறர்கள் ள்டரறன் 

உள்பக்கறடக்ஷகஷ அநறறனர றஷனறல், ங்கள் ங்கள் உள்பக் கடத்ஷஶ ள்டர் 

ஶல் ற்நறச் வென்டள்பணர் ன்தரர் ெ. ண்டதரற ஶெறகர்.  

“றடக்குநடக்குப் தத்டப்ஶதர் உஷ குத்டள்பரர்கள். இன்டஷறல் கூடத் றடக்குநடக்கு 

உஷ கரடம் டற்ெற ஏய்ந்தரடில்ஷன. றடக்குநள் கண்ரடிறஶன அர் ங்கள் ங்கள் 

டகத்ஷப் தரர்க்கும்ஶதரட, அடரன் அக்கண்ரடிறல் இடப்தரக அநறகறநரர்கள்.”11  

ஶடம், .உ. ெறம்தம் தறள்ஷபறன் ங்கஷபத் லர்க்கும் ஷகறல், எவ்வரட குநறப்தறற்கும் 

தறல் வெரல்ன டன்டள்பரர் க. ஶடெ உஷடரர். இடறறல், “ல்னநறஞர் எடர்க்குத் 

றடக்குநட் தரறத்றல் இங்ஙணம் ம் டந்ட ன்? குநட்தரறத்டக்கு டன்ஷண 

உஷரெறரறர்கள் கூநற ஷத்டள்ப உஷஷ உண்ஷரக ம்தறடம் 

தறன்தற்நறடஶரகும்.” 

“இடஷ கூநறடவகரண்டு, றடக்குநட்தரற அறகரங்கள் ரன்கும், ள்டரல் 

கூநப்தட்டஷ ன்தடம் அப்தரற அறகரங்கட்கு இன்டஷ கூநப்தட்டு டம் உஷகபறன் 

ஶதரக்குப் வதரடத்ற்நட ன்தடம் வபறரம்”12 ணக் கூடகறன்நரர்.  இடஷட 

டப்டௌஷறல், கடவுஷபடம் லத்ரஷடம் ள்டர் “ந்றத்ரன்” ன்ட கூடட ன் 
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ன்டம் றணரவுக்கு றஷடறல்ஷன. “லத்ரர் வதடஷ” டநறகபறன் வதடஷன்ட. ஆகஶ, 

டநவு அறகரத்ஶரடு வதரடத்ம் கர ஶண்டிறல்ஷன ணக் கூடம் இர், “டர் 

வய்றக் கண்டம் தறன்ஶந வய்டர் றல்னர ர்க்கு,” ண வய்டர்றகரத்றல் 

ணறடக்குக் கூடம் ள்டர் “ந்றத்ரன்” ண இஷநஷணக் கூடட ப்தடி?  

“ந்றத்ரன்” ன்டம் வதரல் கடவுடம் லத்ரடம் எடஶ ணக் கரட்டுகறநரஶ அட 

வ்ரட வதரடந்டம்? லத்ரரகற அக்கடவுள் ரர்?  ன்தண ஶதரன்ந றணரக்கடக்கு றஷட 

வகரடுக்க றல்ஷன. .உ.ெற. டறடள்ப ஷடகடக்கு டடஷரண றஷட கரறனர 

றஷனறல், டைடௗடள்டம் தன ஷடகள் உள்பண.  இடவகரண்டு டைஷனத் ள்டட 

இல்ன்ட”13 ணக் கூடட .உ.ெற. டப்தறடள்ப ஷடகடக்கு டடஷரண றஷட 

கரடட அரறட ன்தஷஶ வபறப்தடுத்டரக உள்பட. ஆறடம், இர் ஆெரரற 

டர்த்றரக ணற உடறல் ந் ஆனர் கடவுஷப, “ந்றத்ரன்” ன்தட குநறக்கறன்நட ணக் 

கூநறறடப்தட, அடக்குப் தறன்ணர் ஆய்றல் டேஷதர்கடக்கு றகரட்டிரக அஷந்டள்பட 

ணனரம்.  

“ணஶ, “வதரநறரறல் ந்றத்ரன்” ன்டம் வரடர், “வன்ணன்” ண 

ரறக்கரெகரடம், “ட்ெறரடர்த்ற” ண ற்டம் தனரடம் ஶதரற்நப்தடும் ஆெரரற 

டர்த்றஷஶ - ஆனர் கடவுஷபஶ - வன்வணநறத் ஷனஷணஶ - குநறக்கும்.  “வதரய்லர் 

எடக்க வநற” ன்தடம் அத்வன்ணன் கூநற தந்றழ் ரன்ஷநஷஶ குநறக்கும்”14 ன்ட 

அர் கூடங்கடத்ட, டடடற் கடவுஷபடம் அடத்ஷ லத்ட ம்டௌன ணறணரக ந் 

கடவுஷபடம் றடள்டர் கூடகறன்நரர் ன்தரக அஷந்டள்பட. ஶடம், வதரய்லர் எடக்க 

வநற ன்தட, ம்டௌன ணறணரக ந் கடவுள் அடபற ஶம் ன்தரகவும் இர் கடடகறநரர் 

ன்தட வரறகறன்நட.  

டஷக் கரரெர் தல்கஷனக் ககத் றடக்குநள் ஆய்க வபறடௐடரண (1979) “குநள் கூடம் 

ெம்” ன்டம் டைடௗன் இடறறல், வெல்ற கரரட்ெற ெலணறரென் கண்ட டடிவுஷறல், 

ள்டர் ெ வதௌத் அநக் கடத்டகஷபத் டறறடத்ல் கூடும் ணவும், ஷெடம் 

ஷடம் தறற்தட்ட கரனத்ஷ ணவும் ஆரறம், ஶம், உதறடம் ஶதரன்ந இஷகபறன் 

கடத்டகஷப ற்டக்வகரள்பறல்ஷன ணவும், தந்றழ்க் கடத்ஷப் வதரறடம் டற டறணரர் 

ணவும் டர்கடடடம் கறநறத்ர்கடடடம் அடக்குத் வரடர்தறடந்றடத்ல் கூடும் ணவும், 

அநறறல் ெரர்ந் எட கடவுட் வகரள்ஷகஷ உடரக்க டடம் கறநறத்டம் உறறடத்ல் 

கூடும் ன்டம் டடித்றடக்கறநரர் (தக். 217-220).  

கரரட்ெற ெலணறரென் அர்கபறன் “குநள் கூடம் ெம்” ன்டம் டைஷனப்தற்நற ற. டடகத்றணம், 

“ள்டர், ம் ெரகக் கூடம் ெம் ட ண ஆரய்ல் இந்டைடௗன் ஶரக்கம். இந்ற 

ண்றல் அன்ட ங்கற ஷநந்ட ஶதரப ெங்கடள்டம் ச்ெத்ஷரட ள்டர் 

ெரர்ந்றடப்தரர ண ஆரய்டம் இவ்ரரய்ச்ெறறல் அடங்கற றடுகறநட. றட கரரட்ெற 
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ெலணறரென் இக்கடத்டகஷப அகனரகவும் ஆரகவும் ஆரய்ந்டள்பரர்கள். ஆணரல், 

அர்கபரல் ள்டர் ெத்ஷக் கர இன்நர? இந்ற ண்றல் ங்கற ந்ச் 

ெடம் ள்டர் ெரக அர்கடக்குத் ஶரன்நறல்ஷன. ரம் அநறந் ந்ச் ெத்றன் 

கடத்டகஶபரடும், ள்டர் கடத்டகள் டடஷரக எத்டறல்ஷன. தன ெ கடத்டகடக்கு 

ரநரண கடத்டகடம் றடக்குநபறல் கரக்கறடக்கறன்நண. ஆனரல், றடக்குநள் எட டௌறரக 

இடக்கறநட”15 ணக் கூடகறன்நரர். 

அஶ டன்டஷறல், ள்டர் ம் ெக் கடத்டகஷப எடஷனரகத் டற இனரஷக்குப் 

தரறத்றன் தன கடத்டகள், லர்வுதடரல் ெறக்கல் டணரக அஷந்றடப்தஷ டடகத்றணம் 

கலழ்க்கரடரட கூடகறன்நரர்: 

“ள்டடஷட கடவுள் தற்நற கடத்டகள் வதடம்தரனரணற்ஷநப் தரறத்றன் டல் 

அறகரத்றல் ட்டுஶ கர டடிகறநட. ரன் ெறநப்டௌ ன், ற்கு ன்தட இன்டம் க்குப் 

தறடிதடறல்ஷன. அநத்டப்தரல் டடடம் அநன் டௗடடத்ப் தரறத்றல் “அநன் டௗடடத்ல்” 

ண ஏர் அறகரத்றன் ஶஷடம் வபறவுதடறல்ஷன. “டநவு”ம் “கூடர எடக்க”டம் தறன்ணர் 

லத்ரர் வதடஷஶ ஶதெ, அற்கு டன்ணர் ஏர் அறகரம் ஶஷர ன்டம் றணர ரல் 

இல்ஷன. இன்ண தறந கரங்கபரல், றடக்குநபறன் தரறம் தறன்ணர் இடம்வதற்நஶர ன்டம் 

ம் றனவுகறநட. இட லரஷறல் ள்டர் ம் ெக் கடத்டகஷப எடஷனரகத் 

டறல் இனரட.  இப்தரறத்றல் தன கடத்டகள் லர்வுதடரல் ெறக்கல் டகறன்நண.”16  

றடக்குநள் தரறம் தறற்ஶெர்க்ஷகஶர ண ன்டம் .உ.ெற.றன் கடத்ட றறல் ஶரன்நற 

ம் லங்குற்கு, றடண்டர ணப் தரர்ப்ஶதரம். 

“கடவுள் ரழ்த்ட வய்ப்டௌனஷத் றடள்ட ரணரர் றடவுள்பத் வடந் ஞரணல்டௗறன் 

டகவணத் கும்; வய்டர்ல் அத்றடகபறன் அகரகும்.”17 அகத்ஷடம் டகத்ஷடம் 

எப்தறட்ட .உ. ெறம்தம் தறள்ஷப, “வய்டர்”டௗல் கடவுடக்குக் கூநறடள்ப 

இனக்கங்கஷபடம், கடவுள் ரழ்த்றல் கடவுடக்குக் கூநறடள்ப இனக்கங்கஷபடம் 

எப்தறட்டுப் தரர்த்ரல் இண்டு அறகரங்கஷபடம் இற்நறர் எடல்னர் ன்தட ன்நரக 

றபங்கும்”18 ணக் கூடகறன்நரர். அகடம் டகடம் வவ்ஶட ணறர்கடஷடஷரக இடக்க 

இடர ன்டம் றணர டகறன்நட. உண்ஷ கர வய்டர்ல், கடவுள் ரழ்த்ட 

இவ்றண்டு அறகரங்கபறடள்ப கடவுபறன் இனக்கங்கஷப எப்தறட்டுக் கரண்ஶதரம்.  

வய்டர்டௗல் கடவுள் இனக்கம்  

இவ்றகரத்றல் கடவுஷபக் குநறப்தறட ள்டர், “வதரடள்”19 “வய்”20 “வய்ப்வதரடள்”21 

“உள்பட”22 “ெறநப்டௌ”23 “வெம்வதரடள்”24 ன்டம் வதர்கஷப ஆடகறன்நரர். இற்டள் “வய்”, 

“வதரடள்” ஆகற இண்டும் “வய்ப்வதரடபறல்” அடங்கும். “ெறநப்வதன்டம் வெம்வதரடள்” 
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ன்தறல் “ெறநப்டௌ”, “வெம்வதரடபறல்” அடங்கற றடுகறன்நண. “வய்ப்வதரடள்”, “வெம்வதரடள்” 

ன்தண வதரடபறன் ன்ஷஷ றபக்குரல், ஞ்சுட வதரடஶப. இப்வதரடள் ன்டம் 

உள்ப வதரடபரஷகரல், “உள்பட” ன்தறல் வதரடடம் அடங்கறறடுகறநட. ஆகஶ, 

இவ்றகரம் ன்டம் “உள்பஷ” உர்ன் இன்நறஷரஷஷ டுத்டக் கரட்டுரகும். 

உள்பஷ உர்ஶன வய்டர்ல் ஆகறன்நட. உள்பஷ உர்ந் உர்ந்ஶரரகற 

ள்டணரரறன், 

“உனகத்ரர் உண்வடன்தட இல்வனன்தரன் ஷத்ட  

அனஷகர ஷக்கப் தடும் “25  

ன்டம் கூற்டம் ண்றப் தரர்க்கத்க்கட. இஷநன் ன்டம் உள்ப ஆறடம் அந்டரணன்; 

வெம்வதரடபரடம் வய்ப்வதரடபரடம் றபங்குதன் அஶண ன்தஷ, அஷணப் தற்நற 

றபக்கங்கபரக அஷந்டள்பண.  

கடவுள் ரழ்த்றல் 1. ஆறதகன், 2. ரனநறன், 3. னர்றஷெ கறணரன், 4. ஶண்டுல் 

ஶண்டரஷ இனரன், 5. இஷநன், 6. ந்றத்ரன், 7. ணக்குஷறல்னரரன், 8. அநரற 

அந்ன், 9. ண்குத்ரன் ன்டம் என்தட வதர்கபரல் கடவுள் குநறக்கப்தடுகறன்நரர்.  

வய்டர்டௗல் கடவுஷபக் குநறப்தறடுங்கரல் உக்கூடி உர்ச்ெறப் வதரடபரக,   “உள்பட”, 

“வய்ப்வதரடள்”, “வெம்வதரடள்”,  “ெறநப்டௌ” ன்டம் வதர்கபரல் ட்டுஶ குநறப்தறடுகறன்நரர் 

றடள்டர். உர்றஷ ஆண்தரல் எடஷ றகுறஷப் தன்தடுத்ற, உடகத் 

ஷனணரகக் கரட்டறல்ஷன.  

ஆணரல், கடவுள் ரழ்த்றஶனர, ஆறந்ரக உள்பஷ “ஆறதகன்” ன்டம் ரனநறரக 

உள்பஷ “ரனநறன்” ணவும் இவ்ரஶந என்தட உர்றஷ ஆண்தரல் எடஷ றகுறறட்டு, 

உடகப்தடுத்ற ங்குகறன்நரர் ள்டர். இற்டள் “ந்றத்ரன்” ன்தறல் 

ம்டௌனஷணடஷட ணறணரகஶ உடகப்தடுத்டரகக் கரப்தடுகறன்நட.  

ஆகஶ, வய்டர்டௗல் கூநப்தடும் இஷநன், உக் கூடி உர்ச்ெறப் வதரடபரகவும், 

கடவுள் ரழ்த்றல் கூநப்தடும் இஷநன் வபறஶ கூநக்கூடி உடகப் வதரடபரகவும் 

கரப்தடுகறன்நரன்.  இவ்ஷகறல் இட அறகரங்கபறடம், இஷநன் இடஶட ஷகறல் 

கூநப்தடுகறன்நரன் ணனரம். இடஶட ஷகரகக் கூநப்தடுரல், இண்டு அறகரங்கஷப 

இற்நறர்கள் ஶடதட்டர்கள் ணக் கூநனரர? அவ்ரட கூடற்கு இனரட. 

வணணறல், வய்டர்ஷனக் கூடம் ள்டர், அற்கு டந்ற அறகரரகற “டநவு” 

அறகரத்றன் இடறக் குநட்தரறல் “தற்நற்நரன்” ண இஷநஷண உடகப்தடுத்றக் 

கூடகறன்நரர். அத்டடன் வய்டர்டக்கு அடுத் அறகரரண “அர அடத்டக்கு” 
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அடுத்டள்ப “ஊழ்” அறகரத்றல், இஷநஷண “குத்ரன்” ண உடகப்தடுத்றக் கூடகறன்நரர்.  

ஆகஶ, ள்டர், இடஷகறடம் கூடகறன்நர் ன்தஷ வய்டர்ஷனவரட்டி 

அறகரக் குநட்தரக்கஶப உடறப்தடுத்டகறன்நண. வய்டர்ல் அறகரம் டநநறல் டநவு, 

அர அடத்ல் ஆகற அறகரங்கடக்கு இஷடஶ, அறகர டஷநப்தடி ஷக்கப்தட்டுக் கடவுள் 

ரழ்த்டடன் இஷந் கடத்டகஷபக் கூடஶரகும் ன்தறல் றல்ஷன. ஆஷகரல், 

இண்டுக்கும் இஷடஶடள்ப எற்டஷ றக றக வடக்கரணரகும்.  

கடவுஷப எடன் உபர உர்ஶன வய்டர்னரகும்.  உர்ந் அம்வய்ப்வதரடஷப 

ரர ரழ்த் ரர்த்ஷகஷபத் ஶடுங்கரல், உடகச் வெரற்கள் உடரகறன்நண. அவ்வுடகச் 

வெரற்கபரல் கடவுபறன் ன்ஷகஷபடம் ரணஷடந் தன்கஷபடம் றபக்கப் டௌகுகறன்நரன்.  

ஆகஶ, உர்ச்ெறப் வதரடபரண இஷநஷண, உடகப்தடுத்றக் கூடரல் இண்டும் 

ஶடதட்டஷல்ன. அந்றஷனறல் வய்டர்டம் கடவுள் ரழ்த்டம் இஷந்ஷஶ. 

இவ்றட அறகரங்கபறஷடஶ கடத்ட றபக்கத்றல் எற்டஷ கரப்தடின் இண்டு 

அறகரங்கஷபடம் ள்டஶ இற்நறடள்பரர் ணக் வகரள்பனரம். கடத்டகஷபடம் 

வெரற்கஷபடம் ஶரக்குஶரம்.  

 வய்டர்ல்    கடவுள் ரழ்த்ட  

இடள் லக்கற இன்தம் தக்கும் -  இடள் ஶெர் இடறஷணடம் ஶெர.  

வய்ப்வதரடள் கரண்தநறவு  -  கற்நணரனர தன் ற்நரள் வரல் 

ரணம் ற டஷடத்ட  -  றனறஷெ லடு ரழ்ரர்.  

ரெட கரட்ெறர்   -  ரடி ஶெர்ந்ரர்.  

ற்நலண்டு ரர வநற  -  வதரய்லர் எடக்க வநற.  

தறநப்வதன்டம் ஶதஷஷ லங்க  -  தறநறப் வதடங்கடல் லந்.  

கற்நலண்டு... ஷனப்தடுர்  -  கற்நணரனர தன்.  

டர் வய்றக் கண்டம் -  ந்றத்ரன் வநற.  

இஷ இண்டு அறகரங்கடக்கும் இஷடஶடள்ப எடறத் கடத்ரத்ஷப் 

டௌனப்தடுத்டகறன்நண. இக்கடத்ரத்ஷடம் எத் வெரல்னஷப்ஷதடம் உற்ட ஶரக்குங்கரல், 

இஷ எடரல் ட்டுஶ இற்நப்தட்டஷ ணக் வகரள்டற்கு ம்ஷ வுகறன்நண.  
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ஶடம், இண்டு அறகரங்கபறன் தன்கஷப டுத்ட இஷத்டப் தரர்த்ரல், அஷகடம் றக 

இஷந் எற்டஷடஷடணரகஶ கரப்தடுகறன்நண.  

தன் 

 வய்டர்ல்    கடவுள் ரழ்த்ட  

ஷத்றன் ரணம் றரல் -  றனறஷெ லடு ரல். 

இடள் லங்கற இன்தம் தத்ல்  -  இடள்ஶெர் இட றஷணடம் ஶெரறடத்ல்.  

ஶரய் ெரரறடத்ல்    -  ரண்டும் இடும்ஷத றல்னரறடத்ல்.  

ஶரய் வகடல்     -  ணக்கஷன ரற்நல்.  

ரரப் தறநப்டௌ லங்கல்   -  தறநறப் வதடங்கடல் லந்ல்.  

ஶஶன கண்ட டஷநப்தடி இண்டு அறகரங்கஷபடம் எப்தறட்டு, இண்டிடம் கடவுடக்குக் 

கூநறடள்ப இனக்கங்கஷப ஶரக்குங்கரடம் றக வடங்கற எற்டஷஶ கறஷடக்கறன்நட.  

அப்தடிரணரல், .உ. ெறம்தம் தறள்ஷப, “எப்தறட்டுப் தரர்த்ரல் இண்டு அறகரங்கஷபடம் 

இற்நறர் எடர் அல்னர் ன்தட ன்நரக றபங்கும்” ண ஆறத்ரகக் கூநக் கரம் 

ன்ண ன்தஷ ரம் ஆழ்ந்ட தரர்க்குங்கரல், கடவுள் ரழ்த்றல் எட குநட்தரவும் 

வய்டர்டௗல் எட குநட்தரவும் க்குள் டற்நறடம் டண்தட்டணரக 

உஷரெறரறர்கடஷட உஷப்தடி கரட்ெறபறக்கறன்நண. வய்டர்டௗடள்ப,  

“டர்வு ய்றக் கண்டம் தறன்ஶந  

வய்டர் றல்னர ர்க்கு”26  

ன்டம் குநட்தரவுக்கு றபக்கம் வகரடுக்குங்கரல், “டர் வய்றடம் தணறன்வநணஶ, 

டர் டக்கறடம் தணறன்நரம் வய்டர ற ன்தட ரஶண வதநப்தடும். ஆகஶ, 

டௌனன்கஷப அடக்கற அற்நரல் அநறப்தடுண வல்னரம் அநறந்ரடம், வய்டர்ச்ெறறன்ஶநல் 

தணறன்நரம்”27 ணக் கூடகறன்நரர். 
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கடவுள் ரழ்த்றடள்ப,  

“வதரநறரறல் ந்றத்ரன் வதரய்லர் எடக்க  

வநறறன்நரர் லடுரழ் ரர்”28  

டம் குநட்தரவுக்கு றபக்கம் வகரடுக்குங்கரல், “ந்றத்ரன்”ன்தற்கு ம்டௌனஷணடம் 

அடக்கறன் அல்னட ம்டௌனஷணப் தறத்ன் ணப் வதரடள் கூடகறன்நணர்.  

ம்டௌனன்கஷபடம் அடக்கற ணறன் தணற்நன்; அற்கு ஶடம் தன தடிகபறல் நற, 

இஷநஷண உரறடில் தணறல்ஷன ணக் கூடம் ள்டர், இஷநஷணஶ 

ம்டௌனன்கஷபடம் அடக்கறன் ணக் கூடகறன்நரர் ன்தட ற்டக்வகரள்ப இனர ரடதட்ட 

கடத்ரகுன்ஶநர?  அத்டடன் கடவுஷபக் குநறக்கப் தன்தடுத்டம் “ந்றத்ரன்” ன்தஷ, 

ணறணரகற லத்ரஷக் குநறக்கப் தன்தடுத்றறடப்தடம், ந்றத்ரன் ரர் ன்நரல், 

ஷணறறன் றறத்ம் இந்றஷணச் ெதறத் அகடௗஷகறன் கடம் இல்னநத்ரடரகற 

வகௌ டணறன் ன்தடம், என்டக்வகரன்ட டற்நறடம் டண்தட்ட கடத்டகபரகும். 

ந்றத்ரன் ரர்? 1. கடவுபர?  2. லத்ரர? 

ம்டௌனன்கஷபடம் அடக்கறன் ன்தட கடவுடக்குப் வதரடந்டர?  லத்ரர் டநறரணரல், 

இல்னநத்ரணரகற அகடௗஷகறன் கன் வகௌஷண லத்ரரகற ந்றத்ரன் ன்தட 

வதரடந்டர?  டநறரணரல் டநறரகற ணறஷண, வெம்வதரடபரகற இஷநணரக 

ள்டர் கூடரர? அகல் றசும்டௌபரர் ஶகரரன் இந்றஶண ெரன்நரகத் ன் ஆற்நஷன 

வபறக்கரட்டி ந்றத்ரன் ரர்? ன்தண ஆர ஶண்டிஷரய் உள்பண.  

றடக்குநடக்கு உஷ கண்ட ஆெறரறர்கபறல் ந்றத்ரஷணப் தற்நறப் தல்ஶட ஶகரங்கபறல் 

ஆரய்ந் அநறஞர் ெறனர், கலழ்க்கரடரட கடத்டத் வரறறத்டள்பணர் : 

1. “கரனடம் டங்கரன ஆரய்ச்ெறகடஶரம் எடஶஷப (ந்றத்ரஷணப்தற்நற) 

அப்தங்கரன ஷத க்குக் கட்டௌனப்தடுத் ஶண்டும்” (க. அப்தரத்டஷரர்). 

2. “ஆறடம் ந்றத்ரஷணப் தற்நற ஆெறரறர் கடற கஷ என்நறடத்ல் ஶண்டும் - அட 

இன்ட அநறப்தடறல்ஷன” (தரரர்). 

3. “ The word „IkR®jRôu‟ is intriguing and rather jarring, not to say inappropriate, if literally interpreted as 

some commentators and translators have done with reference to God the Almighty,  

 If applied to Mahavira or Lord Buddha or to Jesus Christ. its literal meaning, namely one who has 
scotched or scorched one‟s five senses. might hold good,  But used with reference to God the Supreme. it 

will be absurd. nay blasphemous,” (Thiruvachaka Mani. Tirukkural Translation. pp, 282-283), 
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ஆகஶ, ள்டர் கூடம் ந்றத்ரஷணப் தற்நறத் வபறரக னரற்டச் ெரன்டகடடன் 

அநறந்டவகரண்டரனன்நற, ந்றத்ரஷணக் கூடம் கடவுள் ரழ்த்ஷடம் லத்ரர் 

வதடஷஷடம் டௌரறந்ட வகரள்ப இனரட.  

ள்டர் கூடம் “ந்றத்ரன்” கரவீஷஶர, டௌத்ஷஶர, இஶசு கறநறத்டஷஶர 

குநறக்கனரம். டடடல் இஷநஷணக் குநறத்ல் இனரட ன்டம் கடத்ட ண்றப் 

தரர்க்கத்க்கட.  

ெ ெத்ஷ உடரக்கற கரவீடம், வதௌத் ெத்ஷ உடரக்கற டௌத்டம் கடவுள் 

கடத்ஷ ற்டக்வகரண்டர்கள் அல்னர் ன்தடம், இஶசு கறநறத்ட கடவுள் வகரள்ஷகஷக் 

கூநறறடப்தடடன், அர் ணறணரக ந் கடவுள் ணக் கறநறத்ர்கபரல் ம்தப்தடுகறன்நர் 

ன்தடம் ண்றப் தரர்க்கத்க்கண. ள்டடக்குக் கடவுள் ஶகரட்தரடு உடன்தரடு ன்நரல், 

ள்டர் கூடம் ந்றத்ரன் இஶசு கறநறத்டவுக்குப் வதரடந்டம் ன்டம் கடத்ட ஶற்கண்ட 

றபக்கத்றடௗடந்ட வதநப்தடுரக அஷந்டள்பட.  

“டஷ கரரெர் தல்கஷனக்ககத் றடக்குநள் ஆய்க வபறடௐடரண “றடக்குநடம் 

றறடௗடம்” ன்டம் டைல் “வதரநறரறல் ந்றத்ரன்” ன்டம் வரடஶர, கறநறத் 

இஷநறற் வகரள்ஷகக்ஶக றக ற்டௌஷடரகும். அங்கு அட வ்ற இடர்ப்தரடுறன்நறப் 

வதரடந்டம்”29 ணக் கூடகறன்நட.  

இக்கடத்டகள் ஶடம் ஆத் க்கண. றறடௗத்டடன் எப்தறட்டு ஆய்ந்ட, ஶஶன கூநப்தடும் 

கடத்டச் ெரறரணர ன்தஷப் தறன்ணர் தரர்ப்ஶதரம்.  

“ந்றத்ரன்” ன்டம் வரடர் தரறத்றடள்ப கடவுள் ரழ்த்றடம் லத்ரர் வதடஷறடம் (6, 

25) கூநப்தட்டிடக்கறன்நதடிரல், ந்றத்ரஷணப் தற்நறத் வபறவு ற்தடும்வதரடட, 

தரறத்றல் கடவுள் ரழ்த்டம், லத்ரர் வதடஷடம் வ்ரட இஷகறன்நண ன்தற்கரண 

றபக்கம் கறஷடக்கனரம்.  

ரன்  

கடவுள் ரழ்த்டக்கும் லத்ரர் வதடஷக்கும் இஷடஶ, ள்டர் ரன் ெறநப்ஷதக் கூடட ன் 

ன்டம் ம் டகறன்நட.  

“ஷஷச் ெறநப்தறற்நறப்தரடறல்ஷன; நப்தறற்நடரட றல்னரஷகரல், ரன் ெறநப்ஷதக் 

கூடரல் தன் என்டம் இல்ஷன.”30 ண .உ. ெறம்தம் தறள்ஷப கூடகறன்நரர்.  

“கடவுடக்கு அடுத் றஷனறல் “கடஶகம்” ரழ்த்ப்தடுகறநட.  றறற்கூட, ற்ந 

இனக்கறங்கபறடம், டௌரங்கபறடம் இவ்க்கு இல்ஷனவணஶ ஶரன்டகறன்நட.  ற்ந 
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வரறகபறடம் கடவுள் ரழ்த்றன் தறன் ரஷணச் ெறநப்தறக்கும் க்கறல்ஷனவணஶ 

ஶரன்டகறநட”,31 ண ட. ஶகரறந்ெரற கூடகறன்நரர்.  

றடள்டர், ம் டைடௗன் டற்தகுறரம் தரறத்றடள், கடவுள் ரழ்த்றற்கு அடுத்ட, ரன் 

ெறநப்ஷத ஷத்டள்பரர். இன் டனம் றடள்டர் வகரள்ஷகஷ ரம் உற்ட ஶரக்கறன், 

கடவுடக்கு அடுத் ெறநப்ஷதப் வதடம் குற ரடக்கு உண்டு ன்நரகறநட. ரன்ெறநப்தறற்கு 

அடுத்ட லத்ரர் வதடஷ றபங்குரல், ள்டர் வதடஷப்தடுத்டம் லத்ரரறடம் ெறநப்டௌப் 

வதடம் குற ரடக்கு உண்டு ணனரம்.  

ள்டர் தரறரகற டல் ரன்கு அறகரங்கடள், உர்றஷ ஆண்தரல் எடஷ 

றகுறரல் கடவுஷபடம் லத்ரஷடம் சுட்டுடடன், “ந்றத்ரன்” ன்டம் வதரல் 

கடவுடம் லத்ரடம் என்நரணர்கஶப ன்தஷடம் வபறவுதடுத்டகறன்நரர். ந்றத்ரன் 

ன்டம் றஷனறல் கடவுடம் லத்ரடம் என்ஶந, ணஶ, கடவுடடன் இஷந் லத்ரரறடம் 

ெறநப்டௌப் வதடம் “ரன்” ட ன்டம் றணர டகறநட.  

“ரன் ெறநப்டௌ” ன்தன் கலடள்ப தரக்கஷப ஶரக்கறணரல், அற்டள் ள்டர் வதய்டள்ப 

ஷ, டௌல், றசும்தறன் டபற, றடௗ ன்டம் வெரற்கபரல் ரன் ெறநப்டௌ ன்தட, ஷஷச் 

ெறநப்தறத்டக் கூடம் தகுறஶ ண உஷரெறரறர் ண்றணர் ன்தட வரறகறநட. ஆணரல், 

கடவுடக்கும் லத்ரடக்கும் இஷடஶ ஷ  ஶண்டி ஶஷ ன்ண ன்தஷ ண்றப் 

தரர்த் ெறனடக்கு, ரன் ெறநப்டௌ ன்தட ஷஷ ட்டும் கூடம் தகுற ணக் வகரள்ப இடம் 

றல்ஷன ன்தட அர்கடஷட றபக்கங்கபரல் றபங்குகறன்நட.  

இவ்றகரத்ஷ ஆய்ந் அநறஞர் வதடக்கடக்கும், இவ்ஷம் ஶரன்நரல் இல்ஷன. 

அர்கடம் இவ்றகரத்றணரல் றபக்கறக் கரட்டப்தடும் வதரடஷபத் வபறரய்க் கூநறனர 

றஷனறல், றஷகத்ட றற்தரகஶ கரப்தடுகறநட. றகச் ெறனஶ இவ்றகரத்றணரல் 

சுட்டப்தடும் உட்வதரடஷப டேடகற ஆரய்ந்ட, அன் அடஶக வென்டள்பணர் ணக் கூநனரம். 

ஆறடம், ள்டரறன் உள்பக் வகரள்ஷகஷ அநறறனர றஷனறல், அர்கடம் அஷத் 

வபறரக “இடரன் இன் வதரடள்” ணத் டறந்ட கூநறனர றஷனறல் றற்கறன்நணர்.  

ணஶ, “ரன்ெறநப்டௌ” அறகரப் வதரடத்ம் உஷக்கும் உஷரெறரறர், அநறஞர் வதடக்கள் 

இர்கபறன் கடத்டகஷப டஷநஶ ஶரக்குஶரம்.  

1. தரறஶனகர்  

அஃரட, அக்கடவுபட, ஆஷரன் உனகடம் அற்கு உடறரகற அநம், வதரடள், 

இன்தங்கடம் டத்ற்கு டரகற ஷறணட ெறநப்டௌக் கூடல். அறகர டஷநஷடம் 

இணரஶன றபங்கும்.  
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2. தரறறரர்  

ட்ஶனரகத்றடள்ப ன் ரணஞ் வெய்டம்ஶதரட, ஷறன்நற டரட; அங்ஙணம் டக்கறல் 

ரன்ெறநப்டௌ ஶண்டும் ன்நரட,  

3. க்குடர்  

ரன்ெறநப்தரணட, ஷறணட ஷனஷ கூடல். இட கடவுட் வெய்ஷகத் ரனரன், அன் தறன் 

கூநப்தட்டட. இஃட ஈண்டுக் கூநறட ன்ஷணவணறல், தறன் உஷக்கப்தடுகறன்ந இல்னநடம் 

டநநடம் இணறட டப்தட ஷடண்டரறன் ன்தற்குப் ஶதரடம், அன்நறடம் கரனத்றன் 

வதரடட்டுக் கூநறணரர் ணறடம் அஷடம்.  

4. கரடௗங்கர்  

(டற் குநட்தரறன் றபக்கத்றடள்) இணற, ற்ட இக்கடவுள் க்கடம் ரன் ெறநப்டௌம் 

டநநம் இல்னந டனரகற ஷணத் வரடக்கத்றற்கும் இன்நறஷரப் தண்தறணரகடௗன், 

இற்நறன் தறன்ணர், அவ்றடஷக எடக்கத்றற்குத் வரஷகறஷனப் தரறம் உர்த்ட 

கறன்நரரனரல், அற்டள் டன்ணர், அவ்வீட்டு வநறக்கறல்தரகற டநவு வநறப்தரறம் 

அநறறக்கறன்நட ஶஷன அறகரம்.  

5. டௌனர் குந்ஷ  

ரன்-ஷ, ரன் ெறநப்டௌ-ஷறணட ெறநப்டௌக் கூடல்.  அநம், வதரடபறன்தரகற உனகறல் 

டத்ற்ஶகடரகடௗன், ஷ டப்தரற்கும் வதரடரறற்ட. ஷறன் ெறநப்டௌர்ந்ட அன் 

தன் வகரண்டு ரழ்ல் இன் தன்.  

6. ஶ ஶப் தரரர்  

அஃரட, இஷநணடட்கு அடுத்தடிரக, அன் ற்தரட்டின்தடி உனக டப்தறற்கும் அநம் 

வதரடபறன்தப் ஶதற்நறற்கும் இன்நறஷர டஷக் கரரகற ஷறன் ெறநப்ஷதக் 

கூடல்.  

7. டரக்டர் ட. ரெணரர்  

“ரழ்க்ஷகஷக் வகடுக்க ல்ன டஷறன் வகரடுஷஷப் தனடஷந ண்ற ண்றஶ 

கடவுள் ரழ்த்ஷடுத்ட, ரன் ெறநப்ஷதக் கூநறடள்பரர்... றடள்டர் கரனத்றல் ஷ 

இல்ஷனரணரல் ரழ்வு இல்ஷன. இடஶ கரனத்ரல் ஶர்ந்டள்ப ஶடதரடு. இந் ஶடதரடு 

உர்ந்ஶ றடள்டரறன் கடத்ஷ உ டற்தட ஶண்டும்.”32  
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8. டௌனர் ஶ.. அர்ச்சுணணரர்  

ரன் ன்தட ஶகம் அல்னட ஷரகும்.....உறர்ஶரடம் றரதறத்றடக்கும் ஆண்டஷணப் 

ஶதரனஶ, உனகத்றன் ல்னரப் வதரடள்கபரக உடரகறத் ரடஶரடவுப் வதரடபரய் றற்கும் 

வதடஷ, இம்ஷ வரன்நற்ஶக உரறவணக் கூநல் றஷகரகரட. ஏநறவு டனரய் ஆநநறவு 

ஷறடள்ப உறர்கட்குச் ெத்டள்ப உஷ, றறரகத் ந்ட கரக்கும் உர்ஷடஷடட. 

ஷ லரல் உனகத்றல் தன கரரறங்கள் ஷடவதற்ட டகறன்நண.”33  

9. குடகுனத் றடக்குநள் டோடம் அகடிகள்  

“ரன்ெறநப்டௌ” அறகரத்றல், ஷஷ அறழ்ம் ன்ட ஆெறரறர் கூடகறநரர்... ஊற்ட லர், ஆற்ட 

லர், கடல் லர் டடௗற்நறற்கு இல்னர அறழ்த் ன்ஷ, ரண லரகற ஷக்கு ட்டும் 

இடப்தஷப் தரர்த்ரல், ரன்வபறறற் கனந்ட றபங்கறக் வகரண்டிடக்கும் றக டேட்தரகற எட 

டடடற் வதரடபறன் அறழ்த் ன்ஷ, அஃரட றஷநஶற்டத் ன்ஷ, ஷறற் கனந்ட 

டகறன்நவன்தட ஆழ்ந்ட கணறக்குறடத்டப் டௌனப்தடும்.”34 

10. ரஷக வெர. ண்டதரறப் தறள்ஷப  

அஃரட, ஷறணட ெறநப்டௌக் கூடல். டற்நநறவுஷட இஷநஷண டனரகவுஷட 

இவ்வுனகம், ெறற்நநறவுஷட உறர்கடம் அநறற்ந ெடடரக உள்பட. ெத்ரகற இஷநஷணச் 

ெெத்ரகற உறர்கள் அெத்ரகற ெடத்ஷக் கடறரகக் வகரண்டு அநறகறன்நண. அவ்ரட 

அநறற்கும், “அணடபரஶன அன்நரள் ங்கற” ன்நதடி, கடவுபறன் அடள் றபக்கம் 

இன்நறஷரட ஶண்டப்தடுடௗன், டற்கண் கடவுள் ரழ்த்டக்கூநற, அஷடுத்ட ஈண்டு, 

அக்கடவுஷப அநறற்குக் கடறரண அெத்றன் தரற்தட்டு, ஆக்கவும் அபறக்கவும் அறக்கவும் 

ல்ன ஆற்நஷன, ஏரற்நரற் கடவுஶபரவடரப்த இற்ஷகறற் வகரண்ட ஷறணட ெறநப்ஷதக் 

கூடகறன்நரர். அெத்ஷக் வகரண்டு ெத்ஷ அநறடம் ெெத்ரண உறர்கடட் ெறநந் லத்ரட 

வதடஷஷ இஷண அடுத்டக் கூடர். அஷடுத்ட, ெெத்ரல் அநறப்தடும் ெத்ஶரடு 

எற்டஷடஷட அநத்றணட டௗஷ இஷணத்வணக் கூடர்.  

11. தன்வரறப் டௌனர் கர. அப்தரத்டஷரர்  

கடவுள் ரழ்த்ட அறகரத்டக்குப் தறன், ஷஷக் கடவுபரக உடகறத்ட, அம்ஷ உடறல் 

கடவுள் ரழ்த்ஷத் வரடர்ட “ரன் ெறநப்டௌ” ன்டம் இவ்றகரம்.  

கடவுபட இன்த டிறன், அன்டௌடறன் ெறன்ணம் ஷ (த. 387).  இஷநரழ்த்ட அறகரத்றல் 

கடவுபறன் தண்தரற்நல்கஷப வல்னரம் வரகுத்டஷத் ள்டர், இந் ரன்ெறநப்டௌ 

அறகரத்றல் வபறப்தஷடரக ஷச்ெறநப்டௌ ட்டுஶ கூடகறன்நரரணரடம், உண்ஷறல் 
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அர் டற்வதரடள் ஷஷ டறப்தன்ட; கடவுபறன் கடஷரற்நஷன 

குத்டஷப்தஶரகும் (த. 390). 

12. ம். சுப்தறற தறள்ஷப  

கடவுடஷட ண்டஷபக் குநறப்தற்கு, ஷஶ ெறநந் அநறகுநறரக இடக்கறன்நட. ஷச் 

ெறநப்டௌக் கூடல், றடடட்ெக்ற க்கங் கூடனரக டடிகறன்நட.  

13. த. அடரெனம்  

கடவுள் ரழ்த்ஷடுத்ட ரன்ெறநப்ஷதக் கூடர் இஷநன் உறர்கபறடத்றல் வகரண்ட அடட் 

வெனரக ஷஷக் கூடர். அன் அடபறன் டிம் ன்டம் ஷஷக் கூநனரம். 

றடவம்தரஷ, ஷறல் உரஶறஷக் கரண்கறநட. இஷநன் அடஷபஶ ெறத்ரந்ம் 

ஶறரகக் கூடம். றடப்தரஷடம் இஷநன் அடட்ஶகரனத்ஷ ஷறல் கரண்கறநட. (குநபறன் 

வெய்ற, தக். 26, 27) 

ஶஶன ரம் கண்ட உஷரெறரறர், ஆய்ரபர் ஆகறஶரரறன் கடத்டப்தடி, “ரன்ெறநப்டௌ” ன்தட, 

ஷஷட்டும் ெறநப்தறத்டக் கூடம் தகுற - ஷ ரழ்த்டடன் கடவுபறன் கடஷரற்நஷனடம் 

ன்ணகத்ஶ வகரண்ட தகுற, ன்டம் இடறக் வகரள்ஷகடண்வடன்தட றபங்குகறநட. 

இவ்றடறக் வகரள்ஷககடள் ெரறரணட ட ன்தட ஆர ஶண்டிரடள்பட.  

கடவுள் ரழ்த்றடம் லத்ரர் வதடஷறடம் கூநப்தட்டுள்ப ந்றத்ரஷணப் தற்நறத் 

வபறறல்னர கரத்ரடம், இவ்றண்டு அறகரங்கடக்கறஷடஶடள்ப “ரன்ெறநப்டௌ” 

ஷஷச் ெறநப்தறக்கும் அறகரம் ன்ட கூநப்தடுகறன்ந கரத்ரடம் டல் டன்ட 

அறகரங்கள் றடள்டரல் இற்நப்தட்டஷ அல்ன ன்ட .உ. ெறம்தம் தறள்ஷப 

கடடகறன்நரர்.  

.உ.ெற.றன் கடத்ஷ நத்ரத் றநறஞர் தனடம் டக்கறன்நணர்.  ஆணரல், டல் டன்ட 

அறகரங்கஷபப் தற்நற ெறக்கல், இன்ட ஷ டடஷரகத் லர்க்கப்தடறல்ஷன.  

“இன்ண தறந கரங்கபரல் றடக்குநபறன் தரறம் தறன்ணம் இடம் வதற்நஶர ன்டம் ம் 

றனவுகறன்நட. இட லர ஷறல் ள்டர்ம் ெக் கடத்டகஷப எடஷனரகத் டறல் 

இனரட. இப்தரறத்றல் தன கடத்டகள் லர்வுதடரல் ெறக்கல் டகறன்நண”35 ன்தட றடக்குநள் 

ஆய்றஶனஶ இன்டஷ சூழ்ந்ட றற்கும் அநறஞர் வதடக்கபறன் கடத்ரகும்.  

ள்டர் ம் ெக் கடத்டகஷப எடஷனரகத் டறற்குப் தரறத்றடள்ப ெறக்கல்கள் 

லர்க்கப்தட்டரக ஶண்டும்.  
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இல்டௌஷட டர்  

ெறக்கல் தரறத்ஶரடு றன்ட றடறல்ஷன.  தரறம் டடிந்ட டைடௗன் வரடக்கத்ஶடள்ப டல் 

அறகரத்றன் டல் குநட்தரரகற,  

“இல்னரழ்ரன் ன்தரன் இல்டௌஷட டர்க்கும்  

ல்னரற்நறன் றன்ந டஷ” 

ன்டம் குநட்தரஷடம் அன் உஷகஷபடம் ஆய்ந் றட.ற.க. கலழ்க்கரடரட கூடகறன்நரர் : 

“இங்ஶக எட ெறக்கல் உள்பட.  அட “டர்க்கும்” ன்டம் வெரல்ஷனப் தற்நறட. “டர்க்கும்” 

ன்தட தற்நறப் தனறக் கடத்டகள் வபறந்டள்பண. உண்ஷ கர அநறஞர் டனல் 

ஶண்டும்.” 

“ஆெறரறர் உள்பத்ஷக் கரண்டல் அடஷரகஶ ஶரன்டகறநட.  ஷ உபங்வகரண்டு 

ஆெறரறர் “டர்க்கும்” ன்ட அடபறணரஶர வரறறல்ஷன. இடதற்நற ரன்தனடஷந 

றஷணத்டண்டு, ன் உள்பத்றல் த்ஷணஶர வதரடள்கள் ஶரன்நறத் ஶரன்நற ஷநந்ண.  

றடள்டர்  கூநற “டர்” ன்ஷண ங்வகங்ஶகர ஈர்த்ட ஈர்த்ட அஷனத்ணர்.”36  

இக்குநட்தரவுக்கு ரணநறந் அபறல் இடஷ தன்ணறண்டு றபக்கங்கள் வபறந்டள்பண. 

அஷகஷப டஷநரக ஶரக்கறணரல், இல்ரழ்ரன் ன்தன் ல்னரற்நறன் றன்ந டஷரக 

றற்கும் இல்டௌஷட டர் ன்தர் : 

1. தறம்ச்ெரரற, ரணப்தறஸ்ன், ெந்றரெற.  

2. ரய், ந்ஷ, ஷணற.  

3.  வதற்ஶநரர், ஷணற, க்கள்.  

4.  வதற்ஶநரர், தறள்ஷபகள், உடன்தறநந்ஶரர்.  

5.  உநறணர், ண்தர், ஷகள்.  

6.  ரர், வரண்டர், அநறர்.  

7.  டகுநட்தர குநறத் டர்.  

8.  ஶெ ஶெர தரண்டிர்.  
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9.  ஊர் ன்நங்கபறல் டஶந்வண வீற்நறடந் டன்நநஶரர்.  

10.  தரர்ப்தரன், அென், றகன். 

11.  அந இல்டௌஷட டத்ஶரரகற இடடடகுர்.   

      (டர் - டத்ஶரர்) 

12.  அநஶரர், எடக்கத்ட லத்ரர், அந்ர். 

ண, இவ்ரட தல்ஶட றபக்கங்கள் ஶரன்நக் கரம், றடக்குநள் தரற அறகரங்கபரகற 

டல் ரன்கு அறகரங்கடம் டடிந்ட, டைல் வரடங்கும் டற் குநட்தரறடள்ப “டர்” ன்டம் 

வரஷகச் வெரல்ஶனரகும். வரஷகக்கு ற்ந ஷகஷக் கரண்தறஶனஶ இவ்பவு 

இடர்தரடுகடம் ஶரன்நறடள்பண.  “டர்” ன்டம் வரஷகச் வெரல்டடன், இஷந்டள்ப 

“இல்டௌஷட” ன்டந் வரடர் எடஷகறல், ஷகஷக் கரண்தற்கு உவுகறன்நட.  

“இல்டௌ - இற்ஷக. இற்ஷக ன்தட ன் ண்ம், ன் டற்ெற இல்னரஶன டட.  இற்கு 

ரடதட்டஶ வெற்ஷக ன்தட. இற்ஷக ன்தட ன்ஶணரடு எற்டஷடஷடட. வெற்ஷக 

ன்தட ன்ணறற் தறரறரட”37 ன்தரர் ெறடௗங்கணரர். ஆகஶ, இங்ஶக குநறக்கப்தட்டுள்ப 

டடம் வ்றச் வெற்ஷகடம் இன்நற இல்தரகஶ என்டதட்ட டரர்.  

“இல்டௌ” ன்தஷ ள்டர் ம் டைடள், “இல்தறணரன் இல்ரழ்க்ஷக” 38, “ஶந்ர்க் கறல்டௌ” 

39, “றனத்றல்டௌ”40, “இணத்றல்டௌ”41, “ரழ்ந் இல்டௌ”42, “அற்கர இல்டௌ”43 ணப் 

தல்ஶநறடங்கபறல் தன்தடுத்றடள்பரர்.  

இல்டௌஷட டர் ன்தட, இல்தரகஶ என்டதட்ட டஷக் குநறக்கும் ன்நரகறநட.  

இல்னரழ்ரன் டஷரக றற்கும், இல்தரகஶ என்டதட்ட டர் ரர் ன்தஶ இப்ஶதரட 

டந்டள்ப றணர.  

இற்கு றஷடரகப் தஷ உஷரெறரறர்கபரகற தரறஶனகர், க்குடர், தரறறரர், 

கரடௗங்கர் ஆகறஶரர், இல்னரழ்ரஶணரடு வரடர்டௌஷட தறச்ெரரற, ரணப் தறஸ்ன், ெந்றரெற 

ஆகற டஷடம் குநறக்கறன்நணர்.  

தரறஶனகர் இம்டஷடம் குநறத் ஶதரறடம், அட ள்டர் உள்பக் கடத்றற்குப் 

டௌநம்தரணஶ ன்தஷ உர்ந்ரய், “இடள் டன்ஷணறடஷடம் தறநர் ம் 

ஶற்வகரண்டு கூநறணரர்” ண றபக்கம் வகரடுக்கறன்நரர்.  இற்குக் குநறப்டௌஷ ங்கற ஷ.ட. 

ஶகரதரனகறடஷ் ரச்ெரரறரர், “றடள்டர், “இல்னநம்”, “டநநம்” ண இடஷக 
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ஆெறரகஶ குத்டக் வகரண்டரரனரல், ற்ஷநறண்டர ெறத்ஷடம் கூட்டி “டர்க்கும்” 

ன்நட, தறநர் த்ஷ அங்கலகரறத்ரறற்ட” ணக் கூடகறன்நரர்.  

இக்கடத்றஷணச் ெறடௗங்கணரர், றட.ற.க., அப்தரத்டஷரர், ஶஶப் தரரர், டௌனர் 

குந்ஷ டடௗ தனடம் டக்கறன்நணர்.  டத்டஷப்தற்கு அர்கள் வகரடுக்கும் 

கரங்கபரண : 

1. ள்டர் ம் டைடௗன் வரடக்கத்ஶ, அநத்ஷ இல்னநம், டநநம் ன்ட இண்டரகப் 

தகுத்டள்ப ம் வகரள்ஷகக்கு ரநரக டவரறக் வகரள்ஷகக்ஶகற்த, தறம்ச்ெரறம் டனரண 

ரன்கரகக் வகரண்டரர் ன்தட ற்டக்வகரள்பத் க்கன்ட.  

2. தறம்ச்ெரரற, ரணப்தறஸ்ன், ெந்றரெற ஆகற டரறல் கரப்தடும் ெந்றரெறக்கும், அடுத் 

குநட்தர கூடம் டநந்ரர்க்கும் ஶற்டஷ இல்ஷன.  ஆகஶ, இக்குநட்தர குநறக்கும் டர் 

டநந்ரரகற ெந்றரெறஶரடு இஷந் தறம்ச்ெரரற, ரணப்தறஸ்ன், ெந்றரெற அல்னர்.  

அடுத்ட டகறன்ந,  

2. ரய், ந்ஷ, ஷணற.  

3. வதற்ஶநரர், ஷணற, க்கள்.  

4. வதற்ஶநரர், தறள்ஷபகள், உடன்தறநந்ஶரர்.  

ன்டம் உஷ றஷன ெறடத்ட, ெறடௗங்கணரர் ஶதரன்ஶநரரல் வகரள்பப்தடுகறன்நண. 

இர்கள் இல்ரழ்ஶரடு இஷந் அணட உநறணங்கஷப இஷத்ட ஶரக்குகறன்நணர். 

இன் ஶரன்டற்குக் கரரண வதற்ஶநரர், இடடன் இஷந் ஷணற, 

உடன்தறநப்டௌகள், இணரல் தறநப்தறக்கப்தடும் தறள்ஷபகள் ஆகற டன்ட இஷப்டௌகஷப 

ஶரக்கற, இல்தரகஶ இடடன் இஷந்டள்ப இம்டர்க்கும் இன் டஷ ணக் 

கூடகறன்நணர்.  

இவ்வுஷடம் றட.ற.க., அப்தரத்டஷரர் டடௗர்கபரல் டக்கப்தடுகறன்நட. அர்கள் 

வகரடுக்கும் கரம், வதற்ஶநரர், ஷணற, க்கள், ெஶகரர்கள், ரடம் ள்டர் தறன்ணர்க் 

குநறக்கும் “எக்கடௗல்” அடங்கற றடுகறன்நணர். எக்கல் உநறணர்கஷபக் குநறப்தட. இர்கள் 

ரடம் உநறணர்கஶபரர். ஆகஶ, எக்கடௗல் அடங்கர இல்ரழ்ஶரடு இஷந்டள்ப 

இல்டௌஷட அஷக் கர ஶண்டும் ன்தர்.  

“டஷத் ரய், ந்ஷ, ஷணற ன்டம், வதற்ஶநரர், ஷணற, க்கள் ன்டம் வகரள்டம் 

வதரடத்ரகத் ஶரன்நறல்ஷன.  ன்ஷண?  தறன்ஶண “வன்டௌனத்ரர்” ண டங்குநட்தரறல் 
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“எக்கல்” இடத்னரன் ன்க. “எக்க”டள் வதற்ஶநரர் டடௗஶரர் அடங்குஷன ஏர்க. “எக்க”டக்கு 

ஶட வதரடள் கர டல்ட வீண்”44 ன்தர் றட.ற.க., அர்கள். இவ்ரஶந,  

5. உநறணர். ண்தர். ஷகள்  

6. ரர். வரண்டர். அநறர் 

ஶதரன்ந உஷகடம் இனக்குணரர் டடௗஶரரல் கூநப்தடுகறன்நண.  இறடள்ப உநறணர் 

தறன்ணர் டகறன்ந எக்கடௗல் அடங்கற றடுகறன்நணர்.  ரர், வரண்டர், அநறர் ன்தண 

இன்டம் தறன்ணர் கூநப்தடுகறன்ந ண்ரறல் அடங்குர் ணறடம், இல்ரழ்ரஶணரடு 

இஷந்டள்ப இல்தரகஶ டரக றபங்கும் ன்ஷஶரடு இஷந்ரகக் வகரள்பக் 

கூடிர் அல்னர்.  

7.  டகுநட்தர குநறத் டர் 

இவ்வுஷஷச் ெறடௗங்கணரர் கலழ்க்கரடரட டக்கறன்நரர். 

“டநந்ரர் டடௗர்கஷபஶ டற்குநபறல் டர் ன்நரரறன், அடுத்ட டம், “வன்டௌனத்ரர் 

வய்ம்”... ன்டம் குநபறல் டம் ஷடம் ஶெர்த்ட, டற் குநபறல் “இல்டௌஷட ண்ர்” 

ன்ட கூநறறடக்க ஶண்டும் ள்டர். அன்நறடம் டர்க்குக் வகரடுக்கப்தட்ட “இல்டௌஷட” 

ன்டம் அஷடவரறஷடம் ரம் ன்கு ஶண்டும்.”45  

கர. அப்தரத்டஷரடம் இவ்றபக்கத்றற்கு உடன்தடறல்ஷன. 

“டர் ன்தட டகுநட்தரறல் குநறத் டஷஶ 

வரகுத்டஷத்ரகக் வகரண்டணர். இட ெறநப்டௌஷ அன்ட.”46  

ஶஶன கண்ட இடடஷட டப்டௌஷடம், ற்டக்வகரள்பத் க்கணரகஶடள்பண. கரம் 

“இல்டௌஷட டர்” இல்தறஶனஶ என்நறஷந் டரகவுள்பணர். டநந்ரர், டவ்ரரர், 

இநந்ரர் ஆகற டரறடம் அத்ஷக இல்தறஶனஶ என்நறஷந் ன்ஷஷக் கர 

இனறல்ஷன. அத்டடன் இம்டர்க்கும் “டஷ” ன்டட்டும் கூடம் ள்டர் “இல்டௌஷட 

டர்க்கும் ல்னரற்நறன் றன்ந டஷ” ண ஶடதடுத்றக் கரட்டுகறன்நரர்.  

8.  ஶெ ஶெர தரண்டிர்  

9.  ஊர் ன்நங்கபறல் டஶந்வண வீற்நறடந் டன்நநஶரர்  
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இவ்றண்டு றபக்கங்கடள் டல் றபக்கம் டௌனர் குந்ஷ றடஷடட. இண்டரம் றபக்கம் 

றட.ற.க.றடஷடட.  

இவ்றட றபக்கங்கஷபடம் ெறடௗங்கணரர், அப்தரத்டஷரர் ஶதரன்ஶநரர் டத்டள்பணர்.  

இல்ரழ்ரன் ன்தட றஷண ட்டும் குநறப்தன்ட. ஆகஶ, றழ்ரட்டுத் ஷனர்கஷப 

இஷத்டக் கூடட ெறநப்டௌஷடரகத் வரறறல்ஷன. றட.ற.க. ம் உஷஷ டடிந் 

டடிதரகவும் கூநறல்ஷன. டவுஶ இஷரக் கரத்ரல், இஷ இஷத்டப் 

தரர்க்கறன்நரர்.  

றழ்ரட்டிடள்ப ஶெ ஶெர தரண்டிர்கடம் இல்னநத்ரர்கஶப.  ஆகஶ, அர்கஶபரடு 

இஷந் இல்டௌஷட டர், ஶட டஶரர் ணனரம்.  

10.  தரர்ப்தரன், அென், றகன் ஆகறஶரஶ இல்டௌஷட டர் ன்தட ஶஶப் 

தரரர் அர்கடஷட உஷரகும். 

இட ஆரறர்கடஷட ரல் டப் தரகுதரட்டுடன் இஷந்ரக வுள்பட. இக்வகரள்ஷக 

றழ் ெடரத்றற்குப் வதரடத்ரணட அன்ட. “இல்ரழ்ரன்” ன்தட தரர்ப்தண 

இல்ரழ்ரன், அெ இல்ரழ்ரன், றக இல்ரழ்ரன், ஶபரப இல்ரழ்ரன் ஆகற 

ரல்ஷகஷடம் ஶெர்த்ஶ குநறக்கும். ரன்கும் வரறல் கரரக ஶடதட்டஷஶன்நற 

ஶநறல்ஷன.  இல்ரழ்ரன் ன்தட, உவுத் வரறல் வெய்தஷண ட்டுஶ குநறக்கப் 

தன்தடுட அன்ட. உவுத் வரறல் ஶட இல்ரழ்க்ஷக ஶட. இவ்வுஷஷடம் தல்ஶட 

அநறஞர்கள் டத்டறடுகறன்நணர்.  

11.  அந இல்டௌஷட டத்ஶரரகற இடடடகுர்.  

டர் ன்தற்கு டத்ஶரர் ணப் வதரடள்வகரண்டு கூநப்தட்டுள்பட.  டர் ஶட டத்ஶரர் 

ஶட ணத் குந் இனக்க றபக்கங்கடடன் இக்வகரள்ஷகடம் டக்கப்தட்டுறடுகறன்நட. 

ஶடம், இடடடகுர் “எக்கடௗல்” அடங்கறறடுகறன்நணர். ஆகஶ, இல்டௌஷட டர், ஶட 

டஷஶ குநறப்தரகறன்நட.  

12.  அநஶரர், எடக்கத்ட லத்ரர், அந்ர். 

“இல்டௌஷட டர் ன்தட இங்ஶக, டப்தரல் ரழ்றஷணத் ஶரன்நரத் டஷகபரய்ப் 

தறன்ணறன்ட இக்குறக்கும் தண்தறஷணடஷட டப்தரல் டல்ர்கபரகற டஷக் குநறத்ட.  

டப்தரல்கபறடம் ஶரன்டம் டஷகபரக டன்ணறன்ட இக்கும் ஷனர்கஷபடம் 

தண்டௌகஷபடம் ள்டர் டஷநஶ, அநரழ்ஷ உள் றன்ட இக்கும் டநஶரர், வதரடள் 

ரழ்ஷ உள்ட றன்நறக்கும் எடக்கத்ட லத்ரர், இன்த ரழ்ஷ உள்ட றன்நறக்கும் 
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அந்ர் ன்ட குத்ணர்.  கடவுள் தண்டௌஷட இம்டல்ர் டர்க்கும் உனக ரழ்றல் 

ஆரரய் உவுதன் இல்ரழ்ரஶண ன்ட இக்குநட்தர, அன் ெறநப்டௌக் கூநறற்ட” 47 ண 

அப்தரத்டஷரர் றபக்கம் வகரடுக்கறன்நரர்.  

இடஷட றபக்கம் ற்நர்கடஷட றபக்கத்றடௗடந்ட ரடதட்டு றபங்குகறன்நட. 

இல்டௌஷட டஷ இர், கடவுட் தண்டௌஷடர் ணக் கூநற, இக்குநட்தரவுக்கு றபக்கம் 

டந்ஷ அறகரங்கபரகற, தரறத்றன் டல் டன்ட அறகரங்கபறல் ஶடுகறன்நரர்,  

“எடக்கத்ட லத்ரர் வதரடட்தரற் தரற அறகரரகற  

எடக்கத்ட லத்ரர் அறகரத்றல் றபக்கப்தட்டணர்.” 

“அந்ர் அந்ண்ஷப் தண்ஶத, இன்தத்டப்தரல் தரற  

அறகரரண ரன் ெறநப்தறல் ஷ டகறனரகச் சுட்டப்தட்டட” 

ன்ட, அர் வகரடுக்கும் றபக்கங்கள், தரறத்டடன் “இல்டௌஷட டஷ” இஷக்கறன்நண.  

கடவுஷப அநரற அந்ன் ணக் குநறக்கறன்நரர் ள்டர்.  ஆறடம், இடஷட 

உஷறடம் க்கு றஷநவு ற்தட்டரகத் வரறறல்ஷன. டநஶரர், எடக்கத்ட லத்ரர், 

அந்ர் ஆகற டன்ட வதர்கடஶ “லத்ரர் வதடஷ” அறகரத்றல் கரப்தடுகறன்நண.  

“இல்டௌஷட டர்” ன்தற்குத் வபறரண றபக்கம் இல்ஷன.  

தரறஶனகர் கடவுள் ரழ்த்றன் வரடக்கத்ஶ,  

இவ்ரழ்த்ட ற்டௌஷடக் கடவுஷப ண அநறக, ன்ஷண?   

ெத்ட டடௗ குங்கபரல் டன்நரகற உடறப் வதரடட்கு, அற்நரன் டரகற 

டற்கடவுபஶரடு இஷடௌண்டரகனரன், அம்டன்ட வதரடஷபடங் கூநடற்நரர்க்கு 

அம்டஷடம் ரழ்த்டல் டஷநஷரகடௗன் இவ்ரழ்த்ட அம்டர்க்கும் வதரடப்தடக் 

கூநறணரவண உர்க”48 ணக் கூடகறன்நரர்.  

“இடிக்குந் டஷரஷ ஆள்ரஷ ரஶ  

வகடுக்குந் ஷகஷ ர்” (447) 

ன்டம் குநட்தரறல் அெடக்குக் கலழ்ப்தட்டர்கடம் அடக்குத் டஷரட ஶதரன்ட, 

ணக்குஷறல்னரக் கடவுடக்கு டவும் ஶஷறல்ஷனரறடம், உனகம் றஷன றற்தற்குக் 

கரரண க்கள் வதடக்கத்றற்கு, ல்னரற்நறன் றன்ந டஷரக றபங்குகறன்ந 
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இல்ரழ்ரஷண, இல்டௌஷட டரகற கடவுடக்குத் டஷ ண ள்டர் கூடகறன்நரஶர 

ன்தடம் ண்றப் தரர்க்கத்க்கட.  

கடவுஷபடம் லத்ரஷடம் “ந்றத்ரன்” (6, 25) ன்டம் றஷனறல் எடரகக் கூடகறன்நரர் 

ள்டர்.  எடரணரடம் அடக் கடவுள், உடக் கடவுள் ஆகற இடஶட றஷனகள் 

கூநப்தடுரல், அடரக இடக்கும் ணக்குஷறல்னரக் கடவுஷபக் கடவுள் ரழ்த்றடம் 

ம்டௌன ணற உடஷ ற்ட, அடத் ன்ஷஷ லத் உடக் கடவுஷப லத்ரர் ரழ்த்றடம், 

அடக் கடவுடக்கும் உடக் கடவுடக்கும் இஷடஶ வெல்தடும் கடவுபறன் அடள் ெக்றஷ 

ரணரக உடகறத்ட ரன்ெறநப்தறடம் ரழ்த்டகறன்நரர் ள்டர் ணனரம்.  

ஆகஶ, டல் டன்ட அறகரங்கடம் எஶ கடவுபறன் டன்ட ஶட ஷகப்தட்ட றஷனகஷப 

ரழ்த்றச் ெறநப்தறத்டப் வதடஷதடுத்ற, டவரடரக றபங்கும் அநரற அந்ணரகற 

கடவுள் (8) ற்வநவ்வுறர்க்கும் வெந்ண்ஷ ட்ண்டு ந்றத் அநஶரணரக றபங்கற, எடகறக் 

கரட்டி அநத்ஷ (30) டௗடடத்ற ரன்கரம் அறகரத்றல் கூநறப் தரறத்ஷ டடித்ட, டைஷனத் 

வரடங்குரல் கடவுள், ரன், லத்ரர் ஆகற டல் டன்ட அறகரங்கபறடம் றரறத்டக் 

கரட்டி கடவுபறன் ன்ஷகஷபத் வரகுத்ட, “இல்டௌஷட டர்” ண ள்டர் கூநறடள்பரர்.  

தரறஶனகர் கடவுள் ரழ்த்ஷ டரகற டற் கடவுபஷ ரழ்த்டம் ரழ்த்ரகக் 

கடடகறன்நரர்.  

டரகற டற்கடவுபர் ணப் தரறஶனகர் கூநக் கரவன்ண? றடக்குநள் ஶரன்நற 

கரனத்றல், டர டற் கடவுபர் ன்ந கடத்ட உண்டர ன்தண ண்றப் தரர்க்கத்க்கண.  

ெறன், றஷ்ட, தறம்ர ஆகற டடஶ தரறஶனகர் கூடம் டர டற்கடவுபர் ன்தறல் 

றல்ஷன.  

ரம் டன்ணர் தரர்த்ரட டரகற டற்கடவுபர் ன்டம் வகரள்ஷக, டவரற ஶத்ஷச் 

ெரர்ந்ட அன்ட, கடவுள் டப்டௌக் ஶகரட்தரட்ஷடடஷட ெ வதௌத் ெங்கபறடௗடந்டம் 

ஶரன்நறறடக்க இனரட.  

ஆரற ஶங்கள், ெ வதௌத் ெங்கள் இஷகஷபத் றச் ெங்க கரனத்றல் றகத்றல் 

தறறடந் ெரன்ஶநரர் ெரகற கறநறத் ெத்டடன், ரம் இஷகஷப எப்தறட்டு 

ஶரக்கனரம்.  

டன்ணர் ரம் ஆய்ந்றல் ட ெத்றல் கடவுள், ஆற, ரர்த்ஷ ன்தற்நறன் 

வரடர்ச்ெறரகஶ கறநறத்த்றல் கடவுள், தரறசுத் ஆற, கன் ன்டம் ஶகரட்தரடு 

ஶரன்நறட. இக்ஶகரட்தரடு உனகறல் ற்நப் தரகங்கடக்குப் தவும் வதரடட அப்தன், அம்ஷ, 

கன் ணக் வகரள்ற்கும் ணறத்ணறரண டன்ட ஆண் கடவுபர் ணக் வகரள்ற்கும் 
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ரய்ப்டௌண்டு ன்தஷடம், ட கறநறத் அடிப்தஷடறல் ஶரன்நற இசுனரற ெடம் 

கறநறத்த்றன் டவரட கடவுள் ஶகரட்தரட்ஷட, கடவுள் ணறணரரர் ன்தஷ ற்டக்வகரள்ப 

இனர றஷனறல் ஶரன்நறஷடம், கடவுள் ணறத்ணற டன்ட ஶதர் ஆக இடக்கறன்நணர் ண 

ண்க் கூடி ரய்ப்டௌ கறநறத்த்றல் உண்டு ன்தஷடம் தரர்த்ஶரம்.  

டரகற டற்கடவுபர் ன்டம் தரறஶனகர் கூற்நறல் “டல்” ன்டம் வெரல் வரறறக்கும் 

கடத்ட ரட ன்தட ஆழ்ந்ட ஆரஶண்டி என்ட. இஷகஷபக் குநறத்ட ரம் வபறரக 

அநறந்டவகரள்ப ஶண்டுரணரல், தரறஶனகர் கரனத்றற்கு டன்டம் றடள்டர் 

கரனத்றற்குப் தறன்டம் உள்ப இஷடக்கரனத்றல், றகத்றல் டந் டர டற் கடவுபஷப் 

தறன்தற்நற டந் ெ னரற்ஷந ஶரக்குஶரம்.  

டவரட கடவுள் ன்டம் ஶகரட்தரட்ஷட உடரக்கற, உனகுக்குக் வகரடுத் வதடஷ 

கறநறத்த்ஷஶ ெரடம். கர இனர றஷனறல் அடரக றபங்கும் இஷநன், 

ம்டௌனன்கஷபடஷட ணற உடஷ ற்ட, இப்ட்றறல் ணறணரகப் தறநந்ட, க்கள் 

ரடக்கும் ல்ற கரட்டும் ற்குடரக றபங்கறணரன் ன்தடம், கடவுள் ணறணரகப் 

தறநப்தற்கும் ணறர்கள் ணறணரக ந் கடவுபரகற ற்குடஶரடு இஷக்கப்தடுற்கும், 

கடவுபறன் அடள்ெக்ற கரரக றபங்குகறன்நட ன்தடம் றபக்கப்தட்டு 1. அடக்கடவுள் 2. 

கடவுபறன் அடட்ெக்ற 3. உடக்கடவுள் ஆகற டன்ட றஷனகபறல் எஶ இஷநணரகற கடவுள் 

வெல்தடுகறன்நரர் ன்தடம் உனகறற்கு றபக்கறக் கரட்டப்தடுகறன்நட.  

இஷநணறன் இந் டன்ட றஷனகஷபடம் றபக்கறஶ ள்டர் கடவுள் ரழ்த்ட, ரன் ெறநப்டௌ, 

லத்ரர் வதடஷ ஆகற டன்ட அறகரங்கஷபடம் இற்நறடள்பரர் ணனரம்.  

னரற்ட ணறணரகற இஶசு கடவுபர ன்டம் றணரவுக்கு, அர் கடவுபறன் டடஷஷ 

றபக்கறக் கரட்டி றற்கும் டட ணறன் ன்தட, கறநறத்த்றன் றஷடரகறநட. இஶசுறல் டட 

ணறஷணடம் டடக் கடவுஷபடம் கறநறத்ம் கரடகறன்நட.  

அவ்ரஶந ள்டடம் “ந்றத்ரன்” ன்டம் றஷனறல், கடவுபறன் டடஷஷடம் (6) 

ணறணறன் டடஷஷடம் (25) றபக்கறக் கரட்டுகறன்நரர்.  

“ந்றத்ரன்” கடவுபர ணறர ன்டம் றணரவுக்குக் கறநறத்த்றன் ற றன்ட, 

“ந்றத்ரன்” கடவுபறன் டடஷஷக் கரட்டுதடம் அஶ; அஶ ஶத்றல் ணறணறன் 

டடஷஷக் கரட்டுதடம் அஶ ண றபக்கம் வகரடுத்ரக ஶண்டிடள்பட.  

எஶ கடவுஷப டம் கடவுள், ஆற, ரக்கு ன்டம் டன்ட வதர்கபரல் றபக்கறக் கூடகறநட. 

அஷஶ கறநறத்ம் ந்ஷ, தரறசுத்ரற, கன் ன்ட கரட்டுகறநட. ள்டம் கடவுள், ரன், 

லத்ரர் ணக் குநறக்கறன்நட. 
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5. ஷெெறத்ரந் ெரத்றங்கள் 

டற்கடவுபர் டர் 

ஷெ ெறத்ரந் ெரத்றங்கள் தறணரன்கு. ஷெம், ஷம் தற்நற வகரள்ஷககள், ெங்க 

இனக்கறங்கபறல் றகுறரகக் கரப்தடறல்ஷன. ஆனரல், ெங்க கரனத்றற்குப் தறன்ணஶ 

ஷெம், ஷம் ஆகற ெங்கள் டட உடப்வதற்ட பத் வரடங்கறண ன்தட 

டௌனணரகறன்நட. கடவுள், ஆற, ரர்த்ஷ ன்ட டஷகரகக் கூநக்கூடி, ஏரறஷநக் 

ஶகரட்தரடுஷட ட ெத்றடௗடந்ட அப்தன், தரறசுத் ஆற, கன் ன்ந டவரட கடவுபரகக் 

கூநக்கூடி கறநறத்ம் ஶரன்நற, ற்ந இடங்கடக்குப் தறட ன்தஷடம், றடள்டர் 

ட தரறத்றல் “ந்றத்ரன்” ன்டம் வெரல்னரல் கடவுஷபடம் லத்ரஷடம் என்நரக்கறக் 

கடவுள், லத்ரர் ஆகற இடர்க்கறஷடஶ, ரஷணச் ெறநப்தறத்டப் தரடிக் கடவுள், ரன், லத்ரர் 

ஆகற டவரட றஷனஷக் குநறப்தறடுகறன்நரர் ன்தஷடம், அந் டவரட றஷனஷஶ, 

தரறத்ஷ டடித்ட டைஷனத் வரடங்கும்ஶதரட “இல்டௌஷட டர்” ணக் கூடகறன்நரர் 

ன்தஷடம் தரர்த்ஶரம்.  

ள்டரறன் கடவுள் ரழ்த்ட, டற்கடவுபர் டடக்கும் வதரடப்தடக் கூநப்தட்டவன்தட 

தரறஶனகரறன் கடத்ட.  

டற்கடவுபர் டவன்தட ெறன், றஷ்ட, தறம்ன் ஆகற டஷடம் குநறக்கும் ன்தட 

ரடநறந்ஶ.  

தறம்ன், றஷ்டறன் உந்றக் கனத்றடௗடந்ட ஶரன்நறர் ன்டம் கடத்றன்தடி தறம்ன், 

றஷ்டஶரடு க்கறரகற றடுகறநரர்.  

ெறஷண ங்குகறநர்கள் ஷெர்கள் ணவும் றஷ்டஷ ங்குகறநர்கள் ஷர்கள் 

ணவும் கூடத, இடவதடம் ெங்கடம் டம்டர்த்றகபரகற டற்கடவுபர் டரறடௗடந்ட 

டந்ண. 

அப்தன், தரறசுத்ரற, கன் ன்தற்நறல் அப்தன், கன் ன்தண குடும்த உநவுப் வதர்கள் 

ன்தரடம் அப்தணறடௗடந்ட கன் ஶரன்டற்குக் கரரய் இடப்தள் குடும்தத்றல் 

அம்ஷரக இடப்தரடம் தரறசுத்ரறஷ அம்ஷவன்ட வெரல்னனரம் ன்ந றஷனறல் 

அப்தன், அம்ஷ, கன் ன்ந ஶரக்கறல் ஷெம் பர்ச்ெற வதற்நட.  

தரறசுத் ஆறஷ “அம்ஷ” ன்ட ங்குட றறடௗத்றற்கு டண்தட்ட கடத்ரகும். 

“தரறசுத்ரற” வதண் ன்ட கூநப்தடரல் இஶசுகறநறத்ட “தரறசுத்ரற”-றணரஶன 

உற்தத்றரணரர்1 ன்தட றறடௗத்றன் ஶகரட்தரடு. தரறசுத் ஆறரணர் வதண்ன்ஷ 



இண்டரம் தறப்டௌ : வெப்டம்தர் 1997 

றறடௗம் றடக்குநள் ஷெ ெறத்ரந்ம் – ஏர் எப்தரய்வு 

வகரண்டர் ணக் கூநறணரல் தரறசுத் ஆறரணர் “ஆண் ன்ஷ வகரண்டர்” ன்கறந றர்க் 

ஶகரட்தரடு டற்கு ரய்ப்டௌண்டு. இந் இண்டு ஶகரட்தரடுகபறன் அடிப்தஷடறல் ரம் 

ஷெம், ஷத்ஷ ஶரக்கும்வதரடட, தரறசுத் ஆற வதண் (ெக்ற) ன்டம் றஷனறல் 

குன், தறள்ஷபரர் ன்ட இட தறள்ஷபகடம் கூநப்தடுஷ ஶரக்கனரம்.  அம்ஷக்கு இட 

குந்ஷகள் ன்டம் றஷனறல், அப்தன் ெறணரகஶ றபங்குகறநரர். அஶஶதரன்ட 

றஷ்டவுக்கு தறன், ப்தன் ஆகற இட குந்ஷகள் ன்கறந றஷனறல், றஷ்டறன் 

கணரகச் ெறன் கூநப்தட்டிடப்தட ஆழ்ந்ட ஶரக்கத்க்கட.  ந்ஷ, கன், தரறசுத் ஆற 

ன்டம் றஷனறல், ெறன் ந்ஷரகவும் அம்ஷ தரறசுத் ஆறறன் வதண் ன்ஷரகவும் 

றஷ்ட தரறசுத் ஆறறன் ஆண் ன்ஷரகவும் கரட்டப்தடுடடன், கணரகற இஶசு 

கறநறத்டறன் ரன்கு ன்ஷகபறல், லஷஷ வன்நர் ன்கறந ன்ஷஷ றபக்கறக் 

குக்கடவுடம் இநந்ட உறர்வதற்நர் ன்டம் ன்ஷஷ றபக்கறப் தறள்ஷபரடம் 

சூரறஷணப் ஶதரன்ந எபறரணர் ன்கறந ன்ஷஷ றபக்கற ப்தடம் 

உனகப்தஷடப்டௌக்குக் கரரணர் ன்டம் ன்ஷஷ றபக்கறப் தறம்டம் 

கரட்டப்தடுகறன்நணர்.  இவ்ரட ட கடவுபர்கள் வதர்கள் கூநப்தட்டுள்ப ஶதரறடம், இஷ 

ஏரறஷநக் ஶகரட்தரட்ஷடடஷட ட ெத்றல் இடந்ட டந் கறநறத் ெத்றன் 

றபக்கங்கபரகஶ கரப்தடுகறன்நண.  

அடஷகச் ெங்கள்  

தறம்டக்குக் ஶகரறஶனர தறம்ஷண ங்க ஆட்கஶபர ற்தடர ஷகறல் ஷத்ஶரடு 

அட இஷக்கப்தட்டுறட்டட.  எஶ கடவுபறன் ஆட ன்ஷகஷப றபக்கற,  

ெறன்   -  ஷெம்  

ெக்ற   -  ெரக்ம்  

றஷ்ட  -  ஷம்  

குக் கடவுள்  -  வகௌரம்  

கதற   -  கரரதத்றம்  

ப்தன்   -  வெௌம்  

ஆகற ஆடஷகச் ெங்கடம் னரறண. இந்ட ெத்றல் ஶள்ற றஷநஶற்நக் 

ஶகரட்தரட்ஷடடஷட கடவுள் ெரக றபங்குதஷ, இவ்டஷகச் ெங்கள் ன்தட 

ஆழ்ந்ட ஶரக்கத்க்கட.  
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இவ்டஷகச் ெங்கடள், தரறசுத் ஆறறன் வதண் ன்ஷஷச் ெறநப்தறத்டச் வெரல்டம் 

ஷெம், ெரக்ம், வகௌரம், கரரதத்றம் ஆகற ரன்கும் எட தறரறரகவும், தரறசுத் ஆறறன் 

ஆண் ன்ஷஷச் ெறநப்தறத்டக் கூடம் ஷம், வெௌம் ஆகற இண்டும் ற்வநரட 

தறரறரகவும் ஷெம், ஷம் ன்கறந இட வதடம் தறரறவுகடக்குள் அடங்கற, டல் ரன்கும் 

ெறடக்குச் ெறநப்டௌக் வகரடுத்டம், ற்நஷ இண்டும் றஷ்டவுக்குச் ெறநப்டௌக் வகரடுத்டம் 

ஷெம், ஷம் ன்டம் வதரறல், இட வதடம் ெங்கபரக னரறண. 

இஶசுறன் ற்வெய்ற றகத்றற்கு டடன்ணர், தந்றரறடப் தண்தரட்டில், வகரற்நஷ 

ஶதரன்ந வய்ங்கடக்கு ஆடு, ஶகரற தடௗறடப்தட்ட றஷன, இன்டஷ வரடர்ந்ட டஷ 

ஷடடஷநறல் கரனரம். தந்றரறட க்கபறஷடஶ ெறட வய்ங்கடக்கு ஆடு, ஶகரற 

டடௗண தடௗறடும் டஷந றகத்றல் வரடர்ந்ட றஷன வதற்டள்பட.  

தந்றரறட ெத்றடௗடந்ட ெறட வய்ப் வதர்கஷபப் தன்தடுத்ற, அர்கடஷட வய்க் 

ஶகரட்தரட்ஷட ஏரறஷநக் ஶகரட்தரட்டிற்கு உர்த்ற, இஶசுறன் ற்வெய்ற ஶதரறக்கப்தட்ட 

கரத்ரல், டடகன் ஶதரன்ந தந்றரறடத் வய்ப் வதர்கள், ஶள்ற றஷநஶற்நக் 

ஶகரட்தரட்ஷடடஷட இஶசுறன் ற்வெய்றறல் இஷக்கப்தட்டுள்பண. இணரல், ெங்க 

இனக்கறங்கபறல் கரப்தடும் டடகடக்கு ஆடு, ஶகரற தடௗறடும் டஷந உண்டு ன்தடம், 

தறன்ணர் டந் ெற ஷந்ணரகற டடகடக்குப் தடௗறடும்  க்கம் இல்ஷனவன்தஷடம் ரம் 

அநறனரம்.  

த்டங்கஷப றபக்க உஷ, கஷ, டௌரம் டடௗஷ டந்ரல், அற்நறன் தணரக 

ஏரறஷநக்ஶகரட்தரடு றகத்றல் தடிப்தடிரகப் தனவய்க் ஶகரட்தரடு றஷனஷ 

அஷடந்டள்பட ணனரம். இற்ஷக வநறக் கரனத்றற்குப் தறற்தட்ட இப்தன வய்க் 

ஶகரட்தரடுகஷப, ரம் ஆழ்ந்ட ஶரக்கும்வதரடட, குடும்த உநவுப் வதர்கபரல் தறன்ணறப் 

தறஷக்கப்தட்டிடக்கும் இஷ ரவும் ந்ஷ, கன், ன்டம் குடும்த உநவுப் 

வதர்கஷபடஷட கறநறத்ச் வெல்ரக்கறணரல் றரறவுதட்டஷஶ ன்தட ன்கு டௌனணரகும்.  

ஷெம், ஷம் இண்டும் டச்ெற வதடற்குக் கரரண தக்ற இக்கக் கரனத்றன் 

வரடக்க றஷனறல் ரழ்ந், ஷெ ஷப் வதரறஶரர்கபறன் தரடல்கள், ெறஷணடம் 

றஷ்டஷடம் எஶ கடவுபரகக் கரட்டுட ண்றப் தரர்க்கத்க்க குநறப்தரகும்.  

ஈப்டௌநங்கரட்டில் இஷநணறன் றடடணம்  

தக்ற இக்கத்றன் வரடக்க கரனத்றல் ரழ்ந் டனரழ்ரர் டடம் கரஷக்கரல் 

அம்ஷரடம் ஶதய், ட்ம் ன்ட வதரட க்கபரல் கூநப்தட்டுள்பணர்.  
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தக்ற இக்கத்ஷத் வரடங்கற ஷத் வதடஷ, றக ெடகத்ஷச் ெரடம். 

கரஷக்கரனம்ஷரர் ஈப்டௌநங்கரட்டிஶன இஷநடஷட டணத்ஷக் கரடகறநரர்.  

ஷெடம் ஷடம் தறன்ணர் ணறத்ணறச் ெங்கபரகப் தறரறந்ஶதரறடம், அற்நறன் 

வரடக்கம் எஶ ெஶ ன்தடம், எஶ அடித்றடௗடந்ட ஶரன்நற கறஷபகஶப இவ்றட 

ெங்கள் ன்தடம் இவ்றட ெங்கபறன் னரற்ஷந ஶரக்கறணரல் டௌனப்தடும்.  

இவ்றட ெங்கபறன் டச்ெறக்குக் கரரண டன்ஶணரடிகபரய், ஷெத்றல் ஶதடடறணர் 

ன்ட கடப்தட்ட கரஷக்கரனம்ஷரடம், ஷத்றல் ஶதய், ட்ம் ணப்தட்ட 

டனரழ்ரர்கடம் றபங்குகறன்நணர்.  

இர்கள் ஶதய், ட்ம் ன்ட ற்நர்கபரல் றஷணக்கப்தட்டற்குக் கரம், ஈப்டௌநங் கரடரகற 

கல்னஷநறஶன இஷநஷணக் கண்டடரன். கல்னஷநறஶன இஷநடஷட கடஷ 

வபறப்தட்டஷக் கண்டு கறழ்ந்ரர் கரஷக்கரனம்ஷரர்.  ஈப்டௌநங்கரட்ஷட இஷநடஷட 

டண அங்கரகக் கரத் வரடங்கற றட்டரர்.  ஈப்டௌநங்கரடு இஷநடஷட கடஷஷ 

வபறப்தடுத்டம் ஶகரறனரகக் கரட்ெற ந்ட.  

கரஷக்கரல் அம்ஷரரறன் இந்றஷனஷ ஆ. ஶடப்தறள்ஷப “தந் சுதரடள்பர் ன்ட 

ெரரரகக் கறக்கப்தடும் றழ்ரட்டுப் வதண்றகடள் எடர், றழ் க்கஷப லண்ட 

கரனரகப் தடடத்ற ந் ஈப்டௌநங்கரட்ஷட, இஷநடஷட டண அங்கரகக் கரத் 

வரடங்கறறட்டரர். ஈப்டௌநங்கரடு, ல்னரம் ல்னடம் அடிரர்க் வகபறடம் கடஷக் 

கடடரண இஷநடஷட ஶகரறனரகக் கரட்ெறத் வரடங்கறடம், ரழ்க்ஷகறல் ஏர் எபற, 

ம்தறக்ஷக சுடர்றட ஆம்தறத்ட”2 ணக் கூடகறநரர்.  

கரஷக்கரனம்ஷரடம் டனரழ்ரர்கடம் எஶ இஷநஷணஶ தரடிணரர்கள் ன்தஷ 

அர்கடஷட தரடல்கஶப க்குக் கரட்டுகறன்நண.3 

“அன்ர ன் ரம் ஆன்றஷடடள் டர்ற  

உஷடைல் ஷநடஷடம் ஶகரறல் ஷலர் 

கடம் அறப்தபறப்டௌ ஷகடஶல் ஶற  

உடம் ரற கரர்ஶணற அன்ந” 
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“இடம்ரல் னம்ரன் இடப்தரல் டரய்  

னப்தரல் எண் வகரன்ஷந  

டரல்; இடம்டகறல் ஶரல்னம்,  

ஆற இடம் னம்ரண்; 

இடரல் கரறரல் னம்ஶெட; 

இடக் வகறல் னஞ்ஶெர்  

குடரல், இடம், னம் வகரக்கஷ  

ரம் ங்கள் கூத்டக்ஶக”4  

 

“ரழ்ெஷடடம் லண்டடிடம் எண்டவும் ெக்கடம்  

சூவும் வதரன்ணரடம் ஶரன்டரல் – சூடம் 

றண்டடற தரடம் றடஷனஶ வனந்ஷக்  

கறண்டுடவும் என்நர றஷெந்ட”5  

உடற்ந அன்டௌள்ப இஷநணறன் அன்ஷத வபறக்கரட்ட, இஷநஷண அப்தணரகவும் 

அம்ஷரகவும் கரத் வரடங்கற, இஷநன் ஆடம் வதண்டம் இஷந் உடறணன் 

ன்கறந கடத்றல், யரறய டர்த்ற டிறல், அன்தரகற ெறஷணடம் அம்ஷரகற 

றடரஷனடம் எஶ உடறல் என்நரகக் கண்டணர்.  

“தறஷநங்கு ெஷடரஷண னத்ஶ ஷத்டப்  

தறஷணத்ன் டந்றறஶன ஶரற்ட றத்ட”6  

இடஶ தறன்ணர்ப் தக்ற இக்கரக பர்ந்ட ஷெம், ஷம் ன்டம் இண்டு ணறச் 

ெங்கபரகறறட்டண ன்தஷ ஶடப்தறள்ஷப “கரஷக்கரனம்ஷரடம் டனரழ்ரர்கடம் 

தரடி தரடல்கஷப ஶரக்கும்ஶதரட, ெறஷணடம் றடரஷனடம் எஶ உடச் ெறஷனறல் 

அஷக்கும் யரறயர் ன்டம் டர்த்றஷ, அர்கள் ங்கறத் டறப்தட வரறடகறநட. 
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ஆணரல், வகு றஷறஶனஶ இவ்றக்கம் ஷெம், ஷம் ன்டம் இண்டு ணறச் 

ெங்கபரகறறட்டட”7 ணக் கூடகறநரர்.  

அம்ஷ அப்தரகற யரறய டர்த்ற டிறல், அடிரடக்கு பறடம் கடஷக் கடடரண 

இஷநன், கல்னஷநரகற ஈப்டௌநங்கரட்டில் கரட்ெற ந்ஷ இர்கள் கூநறரல், 

வதரடக்கள் இர்கஷபப் ஶதய், ட்ம் ண இகழ்ந்றடப்தர். தக்ற இக்கத்ஷத் வரடங்கற 

இர்கள், அக்கரன க்கபறன் கண்கபறல், அவ்ரஶந கரப்தட்டணர் ணக் கூடகறன்நரர் 

ஶடப்தறள்ஷப.  

“டனரழ்ரர் டடக்கும் ங்கற இற்வதர் ஷநந்ட றட்டண.  வதரய்ஷக, ட்ம், ஶதய் 

ன்ந வதர்கள் இர்கடக்கு அக்கரனச் ெரர க்கள் ங்கற வதர்கபரக இடக்க 

ஶண்டும்.  கரஷக்கரனம்ஷரடம் “ஶதய்” ணப்தடுகறநரர். தக்ற இக்கத்ஷத் 

வரடங்கறர்கள், தறநர் கண்கபறல் வ்ரட வன்தட்டரர்கள் ன்தற்கு இட ெரன்ட.”8  

தக்ற இக்கத்ஷத் ஶரற்டறத்ர்கள் அக்கரன க்கள் கண்கடக்கு றக இறரகக் 

கரப்தட்ட ஶதரறடம், ஈப்டௌநங்கரட்டில் கண்ட இஷநணறன் கரட்ெற அர்கடக்கு எட 

டௌத்வரபறஷக் வகரடுத்ட, அட இன்ட இந்றர டடஷடம் எபறர்றத்டக் வகரண்டு 

இடக்கறநட.  

கறநறத் ெத்றன் ஶரற்நடம் ஈப்டௌநங்கரட்டில் ன்தட, ண்றப் தரர்க்கத்க்கட. 

இஶசுஷ றடம்தரர்கள் அஷச் ெறடஷறல் வகரன்ட ஈப்டௌநங்கரட்டில் அடக்கம் 

வெய்ஶரடு றஷநவுவகரண்டணர். அஷப் தறன்தற்நற அடிர்கடம், ங்கள் ம்தறக்ஷககள் 

ல்னரம் வீண்ஶதரறண ண ண்றணர்.  

ஆணரல், ஈப்டௌநங்கரடு, இஷநன் வற்நற டம் டௌரறடம் இடரக அஷந்ட. இஶசுறன் 

வற்நற ஈப்டௌநங்கரட்டிஶன வபறப்தட்டட; ெரஷ வன்நரர். இஶசுறன் உறர்த்வடல் 

டனரக, உனகம் டடறடம் லக்கந றஷநந்றடக்கும் ெரவு, ஈப்டௌநங்கரட்டிஶன 

வற்நறவகரள்பப்தட்டட ன்தட கறநறத் ம்தறக்ஷக.  

வகரஷனக்கபத்றஶன இடந் ெறடஷடம் ஈப்டௌநங்கரட்டிஶன இடந் கல்னஷநடம் 

கறநறத்ர்கபறன் டௌணறச் ெறன்ணங்கபரக ரநறண.  

ண றகக் ஶகரனத்றஶன இந்றரவுக்கு ந் ஶரர, ஈப்டௌநங்கரட்டில் இஷநணஷடந் 

வற்நறஷத் றகத்றஶன தப்தறணர்.  றகர் குனத்றல் ஶரன்நற கரஷக்கரனம்ஷரர், 

அஶ கடத்ஷ க்கள் த்றறஶன தப்தறடள்பரர்.  
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வகரஷனக்கபத்ஷடம் ஈப்டௌநங்கரட்ஷடடம் டௌணறச் ெறன்ணரகச் வெரன்ணர்கஷப க்கள் 

ஶதய், ட்ம் ன்ட கூநறட இல்ஶத.  

இஶசுறன் உடஷன உண்தரகவும் இஶசுறன் இத்த்ஷப் தடகுரகவும் உள்ப தரஷண 

டஷந, கறநறத்த்றல் “றடறடந்ட” அல்னட “ன்ஷ வதடல்” ன்தன் டனம் 

றஷநஶற்நப்தடுகறநட.  இட ஶகட்தற்கு அடடப்தரகவும் ணற இத்த்ஷப் தடகற, ணற 

ரறெத்ஷத் றன்டம் ஶதய், ட்ம் ணத் நரக றஷணப்தற்கு இடங்வகரடுப்தரகவும் 

உள்பட.  

தரனத்லணத்ஷச் சுற்நறறடந் ரடுகபறல் ரழ்ந் ஆற கறநறத்ர்கஷபடம் ற்நர்கள் இவ்ரட 

நரக றஷணத்ட, இகழ்ந் றஷனடம் டன்டௌடத்ற றஷனடம் அங்குள்ப ஆற கறநறத் 

னரற்நறல் கரப்தடுகறன்நண. 

றகத்றல் தடிப்தடிரக இஶசுறன் ற்வெய்றறடௗடந்ட டௌநப்தட்ட ெங்கள் வெல்ரக்குப் 

வதநனரறண.  

ஆரறர் ஆறக்கம்  

இஶசுறன் ற்வெய்றஷத் றகத்றற்குக் வகரண்டுந் ஶரர, றர்கபரல் 

வகரல்னப்தடரல், “தறரர்கபரல் வகரல்னப்தட்டரர்” ன்ந குநறப்டௌச் ெறந்ஷணக்குரறட. 

டடௌனத்றடௗடந்ட றகத்றல் தற ஶள்றக் ஶகரட்தரட்ஷடடஷட ஆரறர் ரகரறகத்றற்கும், 

ஶல்டௌனத்றடௗடந்ட றகத்றல் தற ஶள்ற றஷநஶற்நக் ஶகரட்தரட்ஷடடஷட ணக் 

கடத்றற்கும் இடந் ஶதரட்டிறல், ஶரர வகரல்னப்தட்டடம் ஶரரவுக்குப் தறன்ணர் ணக் 

கடத்டகபறன் வெல்ரக்கரல் பர்ந் ஷெ ஷ ெங்கள் வற்நற வதற்நடம் ண்றப் 

தரர்க்கத்க்கண.  

ஷெ ஷ ெங்கள் தவுற்குக் கரரறடந் 63 ரன்ரர்கள், 12 ஆழ்ரர்கள் 

ஆகறஶரர், றழ்ரட்டிடௗடந்ட ட்டுஶ ஶரன்நறர்கள் ன்கறந குநறப்டௌ ஆழ்ந் 

ெறந்ஷணக்குரறட.  ஷெ, ஷ ெங்கள் டரட்டிடௗடந்ட வன்ணரட்டிற்குப் 

தப்தப்தட்டஷல்ன.  வன்ணரட்டில் ஶரன்நற டரட்டிற்குப் தறஷ. ஷெ, ஷ 

ெங்கபறன் வரகுப்டௌ டைல்கபரக றபங்கும் தன்ணறட றடடஷநடம் ரனரற றவ்தறதந்டம் 

றழ்வரறறல் “ட்டும்” ஶரன்நறஷ ன்தடம், டவரறக்கும் இஷகடக்கும் 

வரடர்தறல்ஷன ன்தடம் ஆழ்ந்ட ஶரக்க ஶண்டி கடத்டகபரகும்.  

ஷெ, ஷ ெக் கடத்டகள் டடௗஶன றகத்றல் ஶரன்நறப் தறன்ணர் ற்ந இடங்கபறடம் 

தவும்தடிரகத் றழ்ப் வதரறஶரர்கபரல், டவரறறடம் டப்தடனரறண. 

இச்ெங்கடக்கு டனம், றழ் வரறஶன்நற டவரறன்ட. றழ் வரறறடௗடந்ட 
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டவரறக்குச் வென்ந கடத்டகஶபன்நற, ட வரறறடௗடந்ட றடக்கு ந் கடத்டகள் 

அல்ன.  

டவரறறடௗடந்ட டர் ஆறக்கத்ரல் இக்கடத்டகள் வன்வரறறல் தறண ன்டம் 

நரண கடத்ட, இன்டஷ றனவுற்குக் கரம் ன்ண ன்தட ண்றப் தரர்க்கத்க்கட.   

இந் ஶரக்கறல் ரம் ஷெ ஷ னரற்ஷந ஶரக்கும் ஶதரட, க்குச் ெறன குநறப்டௌகள் 

வன்தடுகறன்நண.  

ஷ ெத்றல் தறற்கரனத்றல் ற்தட்ட டவரற ஆறக்கத்ஷ றர்த்ட, ரனரறத் 

றவ்தறதந்த்ஷப் தரரட்டும் வன்கஷனறணர் டந் கரத்ரல், ஷம் வன்கஷன, 

டகஷன ண இண்டரகப் தறரறந்ஶதரறடம், ஷத்றல் றறன் ெறநப்டௌ 

குஷநக்கப்தடறல்ஷன.  

ஆணரல், ஷெஶர டவரற ஆறக்கத்றற்கு டடடரக உட்தடுத்ப்தட்டுறட்டட. அவ்ரட 

ஷெத்ஷ டவரற ஆறக்கத்றற்கு உட்தடுத்ற வதடஷ, றடஞரணெம்தந்ஷஶ ெரடம்.  

ஷெம், ஷம் ஆகற இண்டில், றழ்ச் ெம் ணவும் வன்ணரட்டுச் ெவணவும் 

வன்ணரடு உஷட ெறஷணப் ஶதரற்டம் ெம் ணவும் ஷெம் வெரல்னப்தடுகறநட. 

ஷத்ஷ ஶரக்கும் வதரடட, ஷெத்ஷறட, டரட்டிணஷ அஷத்டச் வெல்டம் 

ெரகவும் டரட்டு இறகரெங்கபரகற இரரம், கரதரம் இஷகபறல் கூநப்தடும் 

வீ டௌடர்கஷப அரப் டௌடரக ற்டக்வகரண்ட ெரகவும் கரப்தட்ட ஶதரறடம்,9 

டர்கடக்கு டற்நறடம் அடிஷப்தடர ெரக அட றபங்குகறநட ணனரம்.  இன்டம் 

இஷநன் றடஶணற கர்னம் டங்கரல், ஷத்றல் றஷ்டறற்கு டன்தரகத் றழ் 

வெல்கறன்நட. றஷ்டறற்குப் தறன்தரகஶ டவரற டகறநட. ஆணரல் ஷெத்றஶனர, 

ெறடக்கு டன்தரக டவரறடம் ெறடக்குப் தறன்ணரல் றடம் க்கூடி றஷனஶ 

கரப்தடுகறநட.  

ஷெம், வன்ணரட்டுச் ெம் - றர் ெம் ண உரறஷ தரரட்டிக் வகரண்டரடம், டர் 

ஆறக்கத்றற்கு டடஷரக உட்தட்டுறட்ட ெரக றபங்குகறநட. ரம் டன்ணர்ப் தரர்த்தடி, 

இற்குக் கரம் றடஞரணெம்தந்டம் அர் றந் டவரறரபர்கடஶ ஆர். 

றடஞரணெம்தந்ர் தரடி ஶரப் தரடல்கள், டல் டன்ட றடடஷநகபரக தன்ணறட 

றடடஷநறல் ஷக்கப்தட்டுள்பண. அன்தறன் அப்தடக்கும் ற்நர்கடக்கும் இடம் 

வகரடுக்கப்தட்டுள்பட. 

இந்றஷனக்குக் கரம் ன்ண ன்தட ண்றப் தரர்க்கத்க்கட.  
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ஶள்றக் ஶகரட்தரட்ஷடடஷட ஆரற ரகரறகத்றடௗடந்ட டந் ஷலக ெம் அஷண 

றர்த்ட டந் ஶள்ற டப்டௌக் ஶகரட்தரட்ஷடடஷட ெ வதௌத் ெங்கபறன் டன் றற்க 

இனரல் வீழ்ச்ெறஷடந் கரத்ரல், கறநறத் டைற்நரண்ஷடவரட்டி டரட்டிடௗடந்ட 

றடுதட்டுத் வன்ணரட்டிற்கு ந்ட ஶெர்ந்ட ணனரம்.  

அஶெரகடக்குப் தறற்தட்ட கரனங்கபறல், ட இந்றர டடடம் வதௌத் ெம் தற இடந்டம் 

வன்ணரட்டில் ஷெ ஷ டச்ெறக்கு டன்ணர் தல்னடம் தரண்டிடம் ெர்கபரய் 

இடந்ஷடம் ெரன்நரகும்.  

வன்ணரட்டிடம் ஶரரறன் ற்வெய்றறன் தணரக டச்ெறஷடந் றரறடர்கபறஷடஶ, 

ஆரற ஷலகம்10 வெல்ரக்குப் வதந இனறல்ஷன. ஶள்ற டப்டௌக் ஶகரட்தரட்ஷடடஷட 

ெ வதௌத் ெங்கஷப றர்த்ட றற்க, ஶள்றக் ஶகரட்தரட்ஷடடஷட ஆரற ஷலக 

ெத்ரல் இனர றஷனறல், ஶள்ற றஷநஶற்நக் ஶகரட்தரட்ஷடடஷட இஶசுறன் 

ற்வெய்ற, றரறட ெங்கபரக டௗஷஶரடு த் வரடங்கறட. 

ஏடக்கப்தட்டுக் கறடந் டரட்டு ஷலக ம், வதௌத் ெ ங்கஷபப் ஶதரன்ட 

வெல்ரக்குப் வதந டன்நட. வெல்ரக்குப் வதந ஶண்டுரணரல் இவ்றண்டு ங்கஷபடம் 

அடக்கற எடுக்க ஶண்டும்.  இம்ங்கஷப அடக்கற எடுக்க ஷலக த்றற்கு ஆற்நடம் 

ஆண்ஷடம் இல்ஷன. ஆற்நடம் ஆண்ஷடம் வதந ற ரட?  எஶ எட றரன் உண்டு. 

அவ்ற ரட ணறன், றர் றதட்டு டம் றரறட த்டடன் ஷலக டம் 

கனந்டவகரண்டு, வதரடக்கபறன் ஆஷப் வதடடரன்.  இஷச் வெய் ஷலக ம் 

டற்தட்டட. லரறல் டழ்கற உறர் இக்கும் டரறடௗடக்கும் எடடக்கு, ஶடம் தற்டக்ஶகரடு 

கறஷடக்குரறன், அஷண அன் வ்ரட இடகப் தற்நறக் வகரள்ரஶணர அவ்ரஶந, 

அறடந்டரறடௗடந் ஷலக ம், றரறட த்றன் வய்ங்கபரகற டடகன், வகரற்நஷ, 

ெறன், றடரல் டடௗ வய்ங்கஷப ற்டக்வகரண்டட.  

ற்டக்வகரண்டஶரடு றல்னரல், றரறட ஷலகத் வரடர்ஷத உடறப்தடுத்றக் 

வகரள்டம்வதரடட்டுத் றரறட வய்ங்கடக்கும் ஷலக வய்ங்கடக்கும் டௌற 

வரடர்ஷதடம் உநவுகஷபடம் கற்தறத்டக் வகரண்டட.  

இஷகடக்கு ற்ந டஷநறல் டௌறட டௌறரகப் டௌரங்கள் கற்தறத்ட டப்தட்டண. 

இவ்ரவநல்னரம் றரறட டம் ஷலக டம் என்ஶநரவடரன்ட கனக்கப் வதற்டத் 

றரறடடம் ஷலகடம் அல்னரல் இண்டும் கனந்ஶரர் டௌற ரக ரநறற்ட. இவ்ரட 

டௌறரகத் ஶரன்நற ம்ரன் “இந்ட ம்” ன்தட11 ண றஷன ெலணற ஶங்கடெரற 

கூடகறநரர்.  
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ஆரறர்கள் றரறட த்ஷ ற்நற்குக் கரம், ஶஶன ெலணற ஶங்கடெரற அர்கபரல் 

வபறரகக் கூநப்தடுகறநட. றரறட ெத்றன் ெறநந் - உர்ந் வகரள்ஷககஷப றடம்தற, 

ஆரறர்கள் றரறட ெத்றற்குள் றல்ஷன. ஶள்ற டப்டௌக் ஶகரட்தரட்ஷடடஷட 

றரறட ெங்கஷபச் ெ வதௌத்ர்கடக்கு றரண ஆடங்கபரகப் தன்தடுத்ஶ, 

அர்கள் றரறட ெங்கஷப ற்நணர்.  

இந் றஷனஷச் ஷெ ெ னரட க்குத் வபறரகக் கரட்டுகறநட. ஷெ ெம் றழ் 

க்கபரல் ஶதரற்நப்தட்டு டச்ெறஷடந்ட, றரகற றடரவுக்கெரல், தல்ன ன்ணன் 

ஷெணரக்கப்தட்டஶதரட, அெரங்க ெரக அட உர்ந்ட. இன் றவரடௗரகத் றக 

க்கள் அற அறரகச் ஷெ ெத்ஷச் ெரர்ந்ணர்.  

ன்டஷநரபர்  

இந் டச்ெறஷத் ங்கடக்கு ஆரகப் தன்தடுத்டம் வதரடட்டு, ஆரறர்கபறன் 

தறறறறரகத் றடஞரணெம்தந்ர் வெல்தட்டஷ, ரம் ஷெ ெ இனக்கற னரற்நறல் 

கரடகறன்ஶநரம். 

றரகற றடரவுக்கெர், தல்ன ன்ணஷணச் ெத்றடௗடந்ட ஷெத்றற்கு ரற்நறஶதரட, 

க்கு இஷக்கப்தட்ட டன்தங்கஷப வல்னரம் இஷநன் அடபரல் வதரடத்டக்வகரண்டு, 

அெடக்ஶகர ற்நர்க்ஶகர வ்றத் லஷடம் வெய்ரல், அர்கஷப ணரற்நம் 

அஷடடம்தடி வெய்ட, ரற்நத்ஷ டத்றணரர்.  

ஆணரல், றடரவுக்கெடக்குப் தறன்ணரல் றகத்றல், டம்தற டச்ெறஷப் தன்தடுத் 

றடம்தற ஆரறரகற றடஞரணெம்தந்ர், ன்ஷணத் றன் ன்ட கூநற உரறஷ 

தரரட்டிக்வகரண்டும், றழ்வரற ெறநப்தரணட ன்ட கூநறக் வகரண்டும், ன்டஷநஷ 

ஆடரகக் வகரண்டு, தரண்டி ரட்டில் ெ ெம் ெரர்ந்றடந் ண்ரறம் றர்கஷபக் 

கடறஶனற்நற, தரண்டி ரட்ஷட ம் ரநச் வெய்ரர். றடஞரணெம்தந்ர் ஷெ ெ 

பர்ச்ெறக்குப் தரடுதட்டரர அல்னட ஆரற ரகரறக டச்ெறக்குப் தரடுதட்டரர ன்டம் 

ஶரக்கறல் ரம் தரர்க்கும்ஶதரட, அர் ஷெ ெ பர்ச்ெறக்குப் தரடுதட்டரர் ன்தஷறட, 

ஷெ ெத்ஷப் தன்தடுத்ற ஆரற டச்ெறக்குப் தரடுதட்டரர் ன்தஶ கறஷடக்கும் றஷடரக 

இடக்கறநட. வ்ரவநணறல்,  

“ஶ ஶள்றஷ றந்ஷண வெய்டல்  

ஆ றல்டௗ அவரடு ஶஷ  

ரறல் வன்நறக் கத்றட வுள்பஶ “ 
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“ஶட்டு ஶள்றவெய் டம்வதரட ஷபறபற  

டட்டு ெறந்ஷ டட்டண் குண்டஷ  

ஏட்டி ரடவெய் த்றட வுள்பஶ” 

“அந் ரபர் டௌரறடம் அடஷந  

ெறந்ஷ வெய்ர அடகர் ெறங்கஷப  

ெறந் ரடவெ த்றட வுள்பஶ”12  

ன்கறந தரடல்கள் டனம், ஶற்கண்ட கடத்ட வபறரகறன்நட.  

ஞரணெம்தந்ர் தரடி தரக்கபறல் ெ வதௌத்ர்கள் ஷெ ெத்றன் தஷகர்கள் ன்ஶநர 

ஷெெத்ஷப் தறக்கறன்நர்கள் ன்ஶநர ங்கும் தரடறல்ஷன. ஶள்றஷ றர்ப்தர்கள், 

அந்ரபர்க்கு அடிஷரகரர்கள் ன்தண ஶதரன்ந குற்நச்ெரட்டுகஷபஶ ெ 

வதௌத்ர்ஶதரறல் ெரடிப் தரடிடள்பரர்.  ணஶ, ஞரணெம்தந்ரறன் குநறக்ஶகரள் ஶ ஶள்றஷப் 

தப்டௌஶன்நறச் ஷெ ெத்ஷப் தப்டௌன்ட ன்தட வபறவு. இவ்வுண்ஷஷச் ெக் 

கண்வகரண்டு தரரட, னரற்டக்கண் வகரண்டு ஆரடம் அநறஞர்கடம், ஶர்ஷடள்பம் 

தஷடத் டௌனர்கடம் எடடகரக எப்டௌக்வகரள்ரர்கள் ன்தட றண்ம். ஶடம், ஷெ ெம், 

ஶ ஶள்றஷ ற்டக் வகரண்டுள்பரகவும் வரறறல்ஷன. ஞரணெம்தந்ர் வதரடள் றட்டிப் 

தசுக்கஷபக் வகரன்ட, ஆங்கரங்கு ஶள்ற டௌரறந்ஷடம் அக்வகரஷன ஶள்றஷத் றல்ஷனரழ் 

ெறவதடரடம் அடிரர்கடம் ஆரறத்ரகவும்,  

“தப்ஷத தடுத்வங்கும் தசுஶட் வடரறஶரம்டௌம்  

ெறநப்தர் ரழ் றல்ஷன “ 

ணப் தரடிடள்பரர். இப்தரறரதச் வெஷனக் கண்டு, றல்ஷன றடரய்வரற தரடி டௌனர்,  

“வதரறர டக்றஷப் தல்ஶனரர்க்கடடம் ற்தறள்ஷப வதற்டம் 

அரறர வதரன்வகரண்டு ெலர்கரற அந்ணரம் கறன்  

தரறரதறன்நறப் தசுஷத்ரன் ன்ண தரம் அந்ஶர  

ரறரங்கற றன்நன் அப்தஶண,,,” 
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ண டந்றப் தரடிக் கண்டித்டள்பரர்.  

இப்தரடடௗல் உள்ப கடத்ஷ ஆரறன், ஞரணெம்தந்ர் ெறவதடரன் ஶதரறல் தறசுத்றடம், 

தக்றரர்க்கப் தறச்ெரம் ணக் கரட்டிக் வகரண்டும் ஷெெத் றர்கபறன் ஆஶரடு, ஶ 

ஶள்றஷப் தப்தறடம் ஷநடகரண ெறஶ ன்தஷக் கனங்கஷ றபக்கம்ஶதரல் 

கரட்டுகறநட13 ன்தரர் ஜலதந்ட ஸ்ரீதரல்.  

இஷப் வதரறடௌர ஆெறரறரண ஶெக்கறரடம் றடஞரண ெம்தந்டஷட னரற்ஷநத் 

வரடங்கும்ஶதரட, “ஶவநற ஷத்ஶரங்க றகு ஷெத்டஷந றபங்க டௌணறரய் னர்ந்”14 

ன்ஷஷத் வபறரகக் கூடகறன்நரர். ஶவநறஷப் தப்டௌற்குச் ஷெ ெம் றடஞரண 

ெம்தந்டக்கு எட டஷக்கடறரகப் தன்தட்டட.  

றடஞரணெம்தந்ர் இற்குப் தன்தடுத்ற டஷந, றகக் வகரடுஷரணட ண, ஜலதந்ட 

டி.ஸ். ஸ்ரீதரல் கலழ்கரடரட கூடகறநரர்.  

றடஞரணெம்தந்ர், ரஶ வெய் றடம்டௌம் தரடஷனக் ஶகடங்கள்: 

“ண்கத்றடம்,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

வதண்கத் வறற் ெரக்கறப் ஶதண்  

வண்ற் கற்தறக்கத் றடவுள்பஶ” 

ஶஶள்ற வநற, ெ வதௌத்ப் வதண்கஷபக் கற்தறக்க ஶண்டுவணத் டறகறன்நட. 

உனகறடள்ப ணற குனம் அஷணத்டம் தறக்கும் அரகரறக றனங்குச் வெஷன - எடக்கக்ஶகட்ஷட 

- ெடக றஶரக் வகரடுஷஷப் டௌரற இஷநஷண ஶண்டுகறநரர் ஞரணெம்தந்ர்.  ந் 

ரட்டிடம் ந் வரறறடம் ந்க் கறஞடம் இத்ஷக இற வெஷனப் தரடி, டைல்கஷப 

டறல்ஷன. அய்ஶகர! றழ் டைடௗஶன கரடம் டர்தரக்கறம் ற்தட்டுள்பட.”15  

“இன்டம் ெலர்கரறறல், ஆண்டுஶரடம் ப்ல் றங்கள் ஞரணெம்தந்ரறன் றடடஷனப்தரல் றர 

ஷடவதடரகவும், அவ்றரறல் “ெப் வதண்கஷப...................” ண இஷெஶரடு கூற 

வெரல்வனரர ரர்த்ஷகபரல் வதண்கபறன் ஷனடல் கரல்ஷ எவ்வரட அங்கத்ஷடம் 

குநறப்தறட்டுப் தரடுரகவும், அஷப் தரர்த்டக் ஶகட்டு ரம் கண்லர்றட்டு அடரகவும் 

ஜலதந்ட ஸ்ரீதரல் ம் டைடௗல் கூடகறநரர்.”16 

அர் ஶடம், றடஞரணெம்தந்ஷப்தற்நற, “உனஶகரர் தறக்கும் இக்கூடர எடக்கத்ஷத் 

றடரவுக்கெர் ம் ஶரத்றல் தரடிடள்பரர?  சுந்ர் தரடல்கபறல் இடம் வதற்டள்பர?  

இல்ஷன! இல்ஷன! றடஞரண ெம்தந்ஶ கூெரல், குடங்கரல் தச்ஷெத் றறல் தரடி 
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ஷத்டள்பரர். ஶ ஶள்றறல் ஞரணெம்தந்டக்குள்ப ஶட்ஷகடம் தற்டஶ இட தற, இட 

தரம் ன்தற்ஷந அநறவரட்டரல், அர் அநறஷப் தஷகஷ இடள் சூழ்ந்டவகரண்டட. 

ஞரணெம்தந்ரறன் வெல்கஷபடம் கூற்டகஷபடம் ஆழ்ந்நறந் சுந்ர், அஷகள் 

குற்நங்கவபன்ஶந தரடிடள்பரர்.  

“ற்நறழ் ல்ன ஞரண ெம்தந்ன்  

..............  .............  .............  .............. 

குற்நம் வெய்றடம் குவணக் கடடம் 

வகரள்ஷக கண்டு” 

ன்டம் சுந்ர் ஶரத்றல் அநறனரம்”17 ன்தரர் ஜலதந்ட ஸ்ரீதரல்.  

ெலர்கரற றரஷப் ஶதரனஶ டஷறடம். ெர்கஷபக் கடஶற்நற றரக் 

வகரண்டரடப்தடுகறநட. “றடஞரணெம்தந்ர் தரண்டி அெஷண, அணட ஶகரப்வதடந்ஶற, 

ந்றரற ஆகறஶரரறன் உறரல், ஷெணரக்கற கஷ ரடம் அநறந்ஶ. அன்ட ண்ரறம் 

ெர்கஷபக் கடஶற்நற கறழ்ச்ெறஷக் கரட்டுற்கு, இப்வதரடடம்கூட டஷக் ஶகரறடௗல் 

றரக் வகரண்டரடுகறன்நரர்கள்”18 ண இபங் குபம் குஞ்ென் தறள்ஷப கூடகறன்நரர்.  

“அன்டௌம் ெறடம் இண்வடன்தர் அநறறனரர்  

அன்ஶத ெறர ரடம் அநறகறனரர் 

அன்ஶத ெறர ரடம் அநறந்தறன்  

அன்ஶத ெறரய் அர்ந்றடந் ரஶ” (றடந்றம், 257) 

ணக் கூடம் றடடனரறன் ரக்குப்தடிச் ஷெ ெம் அன்தரகற ெறஷண ங்கும் அன்டௌச் 

ெம் ஆகும். ஷெ ெத்ஷ டல் டல் அெரங்க ெரக்கற றடரவுக்கெரறன் றறல் 

ஶரக்கும்வதரடட, தறநடக்குத் லஷ வெய்ர அன்டௌச் ெரகஶ அட கரப்தடுகறன்நட.  

ஆணரல், அெரங்க ஆவு வதற்ந அச்ெத்றடள் றடஞரணெம்தந்ர் ந்ட ஶெர்ந்வுடன், அட 

ன்டஷநச் ெரக ரற்நப்தட்டிடப்தஷ ரம் கரடகறன்ஶநரம்.  
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றர் ரழ்த்தட்டஷ  

றடஞரணெம்தந்ர் ரல், றர் ண்ரறம்ஶதர் கடறஶனற்நப்தட்டடடன், றரகற 

றடரவுக்கெடம் இறவுதடுத்ப்தட்டரர். றடஷநக்கரட்டில் ஶகரறல் கஷத் றநந்ட 

டடுறல், இஷநன் ஆரறடக்கும் றடக்கும் ஶடதரடு கரட்டிரகவும், றடரவுக்கெர் 

இஷநஷணக் கர றடம்தற வதரடட, ஆரறரண றடஞரணெம்தந்ர் கரட்டத் றரகற 

றடரவுக்கசு கர ஶண்டுவணவும், றடஞரணெம்தந்ர் தல்னக்ஷகத் றடரவுக்கசு 

சுந்ரகவும் ஶெக்கறரரல் குநறக்கப்தட்டிடக்கும் குநறப்டௌகள், றர் றட்டறட்டுத் 

ரழ்த்ப்தட்டணர் ன்தஷக் கரட்டுகறன்நண.  

ஷனஷப் தறஷப் வதடற்கு க்வகரடி வெஷனடம் டறந்ட வெல்தடுத்டம் ன்ஷ, 

ஆரற சூழ்ச்ெறக்கு உண்டு ன்ந கடத்ஶ இறல் வபறப்தடுகறநட.  

ஷெம், ஆரற சூழ்ச்ெறக்கு உட்தட்டுறட்டதடிரல், ஷெ ெ டச்ெறக்குக் கரரறடந் 

றடரவுக்கெரகற றர், ணம் வரந் றஷனறல் ஷெ ெத்றல் றஷனத்றடக்க இனரல், 

லண்டும் ெ ெத்றற்குச் வெல்னஶண்டி றஷன ற்தட்டரகவும், இஷணக் கண்டு 

ெலற்நடற்ந ஷெர்கள் அஷக் வகரன்நரகவும் எட வெய்ற கூநப்தடுகறநட.  

ஷெரகப் தறநந்ட பர்ந் அப்தர், ெ ெத்றல் ஶெர்ந்ட, தறன்டௌ ஷெரக ரநறச் ஷெ ெ 

டனர்ச்ெறறல் டக்கறப்தங்கு கறத்டக் ஷகனரெம் ஶெர்ந்ரர் ணப் வதரறடௌரம் கூடம். 

இங்ஙணறன்நற, “ெரகப் தறநந்ட பர்ந் அப்தர், இஷடறல் ஷெ ெத்ஷச் ஶெர்ந்ட ஷெ 

டச்ெறக்குக் கரரக இடந்ரர் ணவும், தறன்டௌ ெத்றற்குத் றடம்தறணரர் ணவும், அணரற் 

வதரநரஷ வகரண்ட ஷெர் அஷக் வகரன்டறட்டரவணவும் ெர் கூடர்” ணத் 

“வன்ணறந்ற ெ ஆரய்ச்ெற” ன்கறந ஆங்கறன டைல் கூடகறநட.19 

அன்ட வரடங்கற இன்டஷ தறரர்கள், ஷெ ெத்றன் லட ஆறக்கம் 

வெடத்றஶதரறடம், ஷெக் வகரள்ஷகறன் லட தற்ஶநர, ஷெக் கடவுபறன்லட உடறரண 

ம்தறக்ஷகஶர அர்கடக்கு இல்ஷன. ஆரற ஷலகரண றடஞரணெம்தந்ர், ஶள்ற 

றஷநஶற்நக் ஶகரட்தரட்ஷட டஷட ஷெ ெத்றன் வகரள்ஷகக்கு ரநரக, 

தசுக்வகரஷனடடன் கூடி ரகரகற ஆரற ஶள்றக் ஶகரட்தரட்ஷடஶ ஆரறத்டள்பரர். ஆரற 

ஶள்ற வெய் றடம்தற, அடஷட ந்ஷரர் ெறதர இடடக்குத் றடரடுடஷநறல் 

ஆறம் வதரற்கரசுகஷப அள்பறக் வகரடுத்டள்பரர் ன்தண, றடஞரணெம்தந்ர் ஆரற 

ஷலகத்றடௗடந்ட ஷெத்றற்கு ம் ரநறட, ெறநந் ஶரக்கத்ரல் அன்ட ன்தஷ 

வபறவுதடுத்டகறன்நட. அர்கள் ஷெக் வகரள்ஷககஷபத் ங்கடக்ஶகற்த றரறத்டக் கூடற்கு 

றறரகப் தல்ஶட டஷநகபறடம் டன்ட வற்நறவதற்ட ந்டள்பணர்.  ஷெெறத்ரந்ம், 

அர்கபரல் வடக்கப்தடக் கூடி என்நரக இன்டஷ கடப்தட்டு டகறன்நட.20  
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றடஞரணெம்தந்ர் வரடங்கற ஷத் வெனரகற ஆரற ரக்கும் டற்ெற, தடிப்தடிரகத் 

றட்டறட்ட வெல்தரட்டரல் பர்ச்ெற வதற்ட ந்ட.  

றர்கள் ரழ்ந்ர்கள் ணவும் ஆரறர்கள் உர்ந்ர்கள் ணவும் றழ் க்கஷப ம்த 

ஷக்கும் டற்ெற வடுக டந்ட ந்டள்பட. அந் டற்ெறறல் ஈடுதட்டர்கள் ல்ஶனரடம், 

ன்டஷநஷ ஆடரகப் தன்தடுத்ற றடஞரணெம்தந்டக்ஶக டடௗடம் வகரடுத்ணர்.  

றடடஷநகஷபத் வரகுத் ம்தறரண்டரர் ம்தறடம், 63 ரன்ரர்கபறன் னரற்ஷநப் தரடி 

ஶெக்கறரடம், ந் ஶரக்கறல் வெல்தட்டணர் ன்தஷ ரம் தரர்க்கும்வதரடட, 

“ெம்தந்ஷப்தற்நற ஆட தறதந்ங்கள் தரடி ம்தறரண்டரர் ம்தற, அப்தஷப்தற்நற என்ஶந 

தரடிடள்பரர். வதரறடௌரம் தரடி ஶெக்கறரர் அடதத்ட டன்ட ணறடிரஷடம் என்தட 

வரஷகடிரஷடம் தரட டுத்டக் வகரண்டஶதரடம், டைடௗற் வதடம்தகுறஷச் ெம்தந்டக்ஶக 

எடக்கறணரர். டைடௗற் தரறஷச் ெம்தந்டக்கும், ற்நப் தரறஷப் தறநடக்கும் எடக்கறடள்பரர் 

ன்ந கூற்ட  த்க்க றத்றல், அர் ெம்தந்டக்கு டக்கறத்டம் அபறத்டள்பரர்.”21  

றற டர்  

“ெக்குடள் டல்ரகற அப்தடம், ெந்ரண குடள் டல்ரகற வய்கண்ட ஶடம், 

றகத்றற் ஷெத்ஷ றஷனரட்டும் டற்ெறஷ இடஶட கரனங்கபறல், இடஶட ஷககபறல் 

ஆம்தறத்ட ஷத்ர்கள். அப்தஷத் வரடர்ந்ட ெம்தந்ரகற தறரர் தறடௌரறந்ட 

ஶதரனஶ, வய்கண்டரஷத் வரடர்ந்ட அடந்ற ெறரெரரறரரகற தறரர் தறடௌரறகறநரர். 

தறந க் கரய்வு, ெம்தந்ரறல் அறகம் கரப்தட்டட ஶதரஶ, தறநக் கண்டணம் அடந்ற 

ெறரெரரறரரறற் கரப்தடுகறநட.”22  

ெக் குர்கபறல் டல்ரண அப்தடக்கு ற்தட்ட றஷன, ெந்ரண குர்கபறல் டல்ரண 

வய்கண்டரடக்கும் ற்தட்டட. டடௗல் வய்கண்டரஷ றர்த் அடந்ற ெறரெரரறரர், 

தறன்ணர் வய்கண்டரடக்கு ரரறணர் ணவும், வய்கண்டரர் இபஷறஶனஶ இநந்ட 

ஶதரணரர் ணவும் வெரல்னப்தடுகறன்ந றஷனகள் ண்றப் தரர்க்கத்க்கண.  

வய்கண்டரர் டற ெறஞரணஶதரத்றற்குச் வெய்டள் ஷடறல் உஷகண்டர்கஶப, 

அடந்ற ெறரெரரறரடம் உரதற ெறரெரரறரடம் ஆர். உஷரெறரறர்கபரகற 

இர்கடஷட உஷகபறன் தணரல், இர்கடக்குப் தறன்ணர் ந் ெறரக்கறகஶரகற, 

அறர்ரச்ெற ெறரக்கறஶரகற ணப் வதர் வதற்டத் ரம் வெய் “ெறவநறப் தறகரெம்” 

ன்டம் டைடௗல் றரகற வய்கண்டரஷ, ஶண்டுவன்ஶந டௌநக்கறத்ட ற்ந 

ஆரறர்கஷபச் ெறநப்தறத்டள்பரர்.  
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ெறஞரணஶதரம். டவரறறன் வரறவதர்ப்டௌ ன்ந கடத்ஷடம் ஆரறர்கள் றட்டறட்டுப் 

தப்தறணர்.  

“ெறரக்கறஶரகற டவரறச் ெறஞரணஶதரத்றற்குப் தரடிடம் ெறஞரணெறத்றரர்க்கு 

உஷடம் வெய்றடப்தறடம், ம் ெந்ரணம் ஶநரறடத்டௗன் ெரெறரெரரறரர் டனரண 

குர்க்கு க்கம் வெரல்டௗடஶதரன, வய்கண்டரரற குர்க்கு க்கஞ் வெரல்டௗற்நறனர் 

ஶதரடம்” ண அண றரகம் தறள்ஷப கூடகறன்நரர்.23  

ெக் குர்கபறல் றரண றடரவுக்கெர் டல்ரறடந் ஶதரறடம், ஆரறரண 

றடஞரணெம்தந்டக்ஶக டடௗடம் வகரடுக்கப்தடும் க்கு ற்தட்டட. ஷெெறத்ரந்த்ஷ 

டற ஆெறரறர்கபறல் ெறநப்தரணடம், ெறத்ரந் கடத்டகள் டடஷடம் உள்படக்கறச்  

ெறத்ரந்த்ஷ டடஷப்தடுத்றடம் றடரண வய்கண்டரர், ெறரக்கறஶரகற ஶதரன்ந 

ஆரறர்கபரல் டௌநக்கறக்கப்தட்டடடன், வய்கண்டரரறன் டைல் டவரறறடௗடந்ட 

வரறவதர்க்கப்தட்ட என்ஶந ன்ந கடத்டம் றட்டறட்டுப் தப்தப்தட்டுள்பட.  

இன்டம், ஷெத் றடக்ஶகரறடௗன் கடஷநறடள் ஆரறடக்கும் டவரறக்கும் உள்ப உர்வு 

றடக்கும் றழ்வரறக்கும் இல்ஷன.  ஆரறர்கடஷட றட்டறட்ட சூழ்ச்ெற வற்நறஷடந்ட, 

றர்கள் ரழ்த்ப்தட்ட றஷனறல் - அடிஷப்தடுத்ப்தட்ட றஷனறல் உள்பணர்.  

ெறத்ர்கள்  

ெறத்ரந்த்ஷக் வகரள்ஷகரகவுஷட ெறத்ர்கபரகற றர்கள், ஶஶன கண்ட 

ஆரறர்கடஷட சூழ்ச்ெறஷ உடறரக றர்த்ட றன்நரர்கள்.  

இஶசுறன் ற்வெய்றறன் தணரல், றரறட ெரகத் றரறடப் தண்தரட்டின் 

அடிப்தஷடறல் டந் ஷெத்ஷ, ஆரறர்கள் ங்கடக்கு ற்நரட ஷபத்டம் றடத்றடம் 

ஆரற ஷலகத்றற்கு அடிஷப்தடுத் டன்நஶதரட, அஷப்வதரநரல் டத்வடந்ர்கஶப 

ெறத் தறணரர்.  இஷடக்கரனத் றர் ெடரத்றல், றர்கஷப அடிஷப்தடுத்டற்கு 

ஆரறர்கள் டுத் டற்ெறகபரல், ஆரறர்கஷப அடிதறந்ர்கடக்கு உர் ெரறப் தட்டடம், 

ஆரறர்கஷப றர்த்ர்கடக்குத் ரழ்ந் ெரற டத்றஷடம் கறஷடத்ண. ெறத்ர்கள் ஆரறக் 

வகரள்ஷகஷ றர்த்ட றன்ந கரத்ரல், ஆரறர்கபரடம் ஆரறர்கடக்கு அடிஷப்தட்டர் 

கபரடம் ரழ்ந் ெரறறணர் ணத் ள்பப்தட்டணர். ன்டஷநஷக் கடறரகக் வகரண்ட 

ஆரறர்கள் றழ் அெர்கடக்கு, ங்கடக்கு அடுத் உர்ெரறப் தட்டம் வகரடுத்டத் ங்கஶபரடு 

இஷத்டக் வகரண்ட கரத்ரல், றர்த்ர்கஷப எறத்டக் கட்டுட அர்கடக்கு றக 

பறரக இடந்ட.  



இண்டரம் தறப்டௌ : வெப்டம்தர் 1997 

றறடௗம் றடக்குநள் ஷெ ெறத்ரந்ம் – ஏர் எப்தரய்வு 

இன் கரரக ஆரறர்கஷப றர்த்ர்கள், கரடுகபறடம் குஷககபறடம் ரஶண்டி 

கட்டர றஷன ற்தட்டட. கரடுகபறடம் குஷககபறடம் ரழ்ந் ெறத்ர்கபறன் வெல்ரக்குப் 

வதரடக்கபறஷடஶ வதடகற கரத்ரல், ெறத்ர்கஷப அறக்கும்தடிரகப் தறரர்கள், 

ங்கஷப ஆரறத் அெர்கஷபத் டெண்டிணர். தறர ஆரபர்கள், ெறத்ர்கள் ரழ்ந் 

குஷககஷபத் ஶடி, அக்குஷககஷப இடிக்கவும் அங்கு ரழ்ந்ர்கஷபக் வகரல்னவும் 

வரடங்கறணர். தறர ஆரரபர்கடக்கும் வதரடக்கடக்கும் டந் இக்கனகம் “குஷக இடி 

கனகம்” ன்டம் வதரறல் கல்வட்டுகபரல் குநறக்கப்தடுகறன்நட.24  

இஷடக்கரனச் ெடரத்றல், ரம் டன்ட தகுறறணரண க்கஷபக் கரண்கறன்ஶநரம். அர்கள் 

தறரர்கள், தறர ஆரபர்கள், தறர றர்ப்தரபர்கள் ன்தரர்.  

தறரர்கள்  

“ரறக்” ஶதரன்ந ஶங்கஶப றக உர்ந்ஷ ணவும், அற்ஷநப் தடிக்கும் குற 

தறரர்கடக்ஶக உண்டு ணவும், அவ்ஶங்கபறல் இடந்ஶ றகத்றல் தறறடந் கடவுள் 

ம்தறக்ஷக - ஶகரறல் றதரடு டடௗண ரவும் ஶரன்நறண ணவும், றர்கள் 

அவ்ஶங்கஷபப் தடிப்தற்ஶகர வரடுற்ஶகர ஶகட்தற்ஶகர தரர்ப்தற்ஶகர 

அடகஷடள்பர்கள் அல்னர் ணவும், ஶ வரறரகற டவரறஶ வய்வரற ணவும் 

றர்கஷப, ம்டௌம்தடிரகக் கட்டரப்தடுத்றணர். அர்கடஷட சூழ்ச்ெறஷ ற்க 

டத்ர்கஷப, வ்றத்றடம் எறக்க அெரங்க ஆவுடன் தன றகஷபக் ஷகரண்டணர்.  

தறர ஆரபர்கள் 

அெரங்கம் தறரர்கடக்கு உட்தட்டுறட்ட கரத்ரல், தறரர்கபறன் ன்டஷநக்கு 

றர்த்ட றற்க ஆற்நரட, தறரர்கபறன் ஶனரறக்கத்ஷ ற்டக் வகரண்ட கூட்டம், 

றகத்றல் உடரகத் வரடங்கறட. தஷ டைல்கடக்வகல்னரம், தறரர்கடக்கு உர்வு 

கற்தறத்ட, தறரர்கபரல் டப்தட்ட உஷகஷபடம் றபக்கங்கஷபடம் டௌரங்கஷபடம் 

அர்கள் எப்டௌக்வகரள்பத் வரடங்கறணர். தறரர்கஷப றர்த்ர்கள், அஷடடம் 

டன்தங்கஷபடம், தறரர்கஷப ஆரறத்ர்கடக்கு ற்தடும் ெடர உர்வுகஷபடம் 

கடத்றல் வகரண்டு, றழ்ச் ெடரத்றல் வதடம்தகுறறணர், தறர ஆரபர்கபரக ரநத் 

வரடங்கறணர். இந் ரற்நம் தடிப்தடிரண ணரற்நத்ரல் ட்டும் ற்தட்டட அன்ட. ஶெரர் 

கரனத்றல் ற்தட்ட வகரடுஷரண இணக் கனங்கபரடம்  அடக்குடஷநகபரடம் இஷ 

ஷடடஷநப்தடுத்ப்தட்டண ன்தஷ கல்வட்டுகள் குநறக்கறன்நண.  

ஷெக் ஶகரறல்கள் ரவும் தனந்ரகப் தறரர்கள் ஆறக்கத்றற்கு 

உட்தடுத்ப்தட்டுறட்டதடிரல், ஷெக் வகரள்ஷககள் ரவும் தறரர்கடக்கு ற்நதடி 

ஷபத்ட டப்தட்டண. டவரறக்கும் தறரர்கடக்கும் உர்வு வகரடுத்ட டப்தட்ட 
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றபக்கங்கஶப ெறநந்ஷ ன்ட ற்டக்வகரள்பப்தட்ட றஷனறல், ஷெ ெத்ஷடம் ஷெ 

ெறத்ரந்த்ஷடம் பர்த் றர்கடம் அர்கள் டற டைல்கடம், குஷநடஷடண ன்தஷப் 

தறர ஆரபர்கபரகற றர்கள் ற்டக்வகரள்ப ஷக்கப்தட்டணர். இர்கள் 

சுெறந்ஷணற்நர்கபரகச் வெரல்ஷச் வெரல்டம் கறபறப் தறள்ஷபகபரகப் தறரர்கள் 

கூடம் றபக்கங்கஶப றற டௌ றபக்கங்கள் ன்தஷ, டௗந்ட டஷபறல் 

வகரண்டர்கபரக ஆக்கப்தட்டணர். தறரர்கடக்கு அடிஷகபரக-ஆரபர்கபரக 

இர்கள் வெல்தட்ட கரத்ரல், தறரர்கஷப றர்த் றர்கஷபறட இர்கடஷட 

உனக ரழ்க்ஷக, வெல்ரக்கு உஷடரகக் கரப்தட்டட. தறரர்கஷப றர்த்ர்கஷப 

அடக்குற்குப் தறரர்கடக்கு இர்கள் கடறகபரகப் தன்தட்டணர்.  இக்கரத்ரல், 

இஷடக்கரனத்றல் தறரர்கபரல் ற்தடுத்ப்தட்ட ெரறப் தறரறவுகபறல், இர்கள் 

தறரர்கஷபத் ரங்கும், தறரர்கடக்கு அடுத் றஷனஷப் வதற்நணர்.  

தறர றர்ப்தரபர்கள்  

“டெ ணறத் றறணத்ரறஷடஶ றகவும் உர் றப்டௌக்குரறர்கள் அநறர் அல்னட 

ெறத்ர்கஶப.  அர்கள் கரனத்றன் டன்ட கூடகஷபடம்- அரட இநந் கரனம், றகழ் கரனம், 

டங்கரனம் டன்ஷநடம் அநறந்ர்கபரகக் கடப்தட்டணர். அர்கள் எடங்கற ெ ரழ்வு 

ரழ்ந்ரல், வதட கங்கடக்கு வபறறஶனஶ ங்கறறடந்ணர். தரர்ப்தரர் ஆடல் 

ங்ஷகடடடம் கூத்றடடடம் ஊடரடத் ங்கறல்ஷன. கரனரறஷடஶ டெடரகச் 

வெல்னவும் ங்கறல்ஷன. ஆணரல், அநறர்கள் இற்நறடௗடந்ட டற்நறடம் றனகறறடந்ணர்.” 25  

“றரறஷடஶ றனற ெரறஷப்தறன்தடி தஞ்ெர், ரல் டத்டக்குப் டௌநம்தரண 

டத்ரர். ெறத்ர்கஷபப் “தஞ்ெர் றஷனறல் உள்ஶபரர்” ன்ட கூடட உற்ட 

ஶரக்கத்க்கட. சுடங்கக் கூநறன் ஷலக ெ ல்ஷனக்கு அப்தரற்தட்டர்கள் ன்ட கடத்டக் 

கூநப்தடுகறநட. ஷலக ெங்கபறன் ஶகரதரஶெத்றற்குக் கரம் க்குத் வரறந்ஶ. 

இஷடக்கரனச் ெடரம் ஶரக்ஷக டனரரரய்க் வகரண்டு, டரெற டத்றன் 

அடிப்தஷடறற் கட்டிவடப்தப்தட்டிடந்ட. ஶ க்ஶகரடு ரடதடும் டவும் 

ஆக்குஶரெத்டடன் கண்டிக்கப்தட்டட. ெறத்ர்கஶபர அடிப்தஷடஷஶ ஶகரடரரறவகரண்டு 

வட்டிணர்.”26  

“வதடம்தரனரண ெறத்ர்கள், ெங்கரறன் எடஷரத் த்டத்ஷடம் இந்டக்கபறன் றக்கறக 

றதரட்ஷடடம் றர்த்ட டத்ரகஶ கரப்தடுகறன்நணர். இவ்ரட ெறத்ர்கள் ஷலக 

ெத்ஷ றர்த்ட றற்கவும், ஷலக வநறறணடம் அர்கஷபத் ள்பற ஷத்ணர்.  றகச் 

ெலதகரனம் ஷ ஷெ ெறத்ரந்றகடம், ெறத்ர் டைல்கஷப றனக்கற ஷத்றடந்ணர்.”27  

“தறவணண் ெறத்ர் தரடல்கள் ெறன ஷலகச் ெத் த்டங்கஷபக் கண்டிப்தணரக 

அஷகறன்நண. வரற ஷடவகரண்டு ஶரக்கும்வதரடட, ெறத்ர் தரடல்கடள் வதடம்தரனண, 
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த்டவநறக் கரனத்றல் ஶரன்நறறடக்க ஶண்டும் ன்தட வபறரகறன்நட. றழ்ரட்டுச் 

ெறத்ர் குடவுக்குத் றடடனர் டல்ரகனரம் ன்தட, ரடரணர் தரடல்கபறடௗடந்ட 

வரறடகறநட. “ணற குனம் அஷணத்டம் எஶ இணம்” ன்ந ெறத்ர்கபறன் வகரள்ஷக, 

ஷலகர்கபறன் டரச்ெறக் ஶகரட்தரட்டுக்கு றரறஷடரகறநட, ெறத்ர் வதர்கஷப 

ஶரக்கும்ஶதரட, ெறத்ர் டௌ லண்டகரனரக ரட்டில் இடந்ட ந்றடக்க ஶண்டும் ன்ட 

வரறடகறநட.  த்டவநறக் கரன இடறறற் ெறத்ர் டௌ றக் கடத்டகள், கரனத்றன் 

ஶஷஷ எட்டி, இனக்கற டிம் வதற்நறடக்கனரம்.”28  

ஷெ ெறத்ரந் ெரத்றம் தறணரன்கறடள்டம் டனெரத்றங்கள் ணக் குநறப்தறடும் வதடஷ 

வதற்நஷ, றடவுந்றரடம் ெறஞரணஶதரடஶ ஆகும். றடவுந்றரடக்கு றபக்கரகத் 

றடக்கபறற்டப்தடிரர் ற்தட்டட. ெறஞரண ஶதரத்றற்கு றபக்கரக லறடள்ப ெரத்ற 

டைல்கடம் ற்தட்டண. 14 ெரத்ற டைல்கபறல், கரனத்ரடம் டனக்கடத்ரடம் டன்ஷ வதற்நட 

றடவுந்றரர்.  றடவுந்றரஷ டற றடறடர் உய்ந்ஶர், தஞ்ெ டத்ரர் ணக் 

கூநப்தடுகறன்நரர். ெறத்ரந் ெரத்றத்றன் டல் டைஷன டற இடம் இடஷட ரடம் 

ெந்ரண குர்கபறல் ஶெர்க்கப்தடறல்ஷன. றடக்கபறற்டப்தடிரர் டற இடஷட 

ரரண றடக்கடவூர் உய்ந்ஶர், ெறம்தம் வென்ட அந்டைஷன அங்ஶகற்ந 

றடம்தறவதரடட, ெறம்தத்றல் உள்ப தறரர்கள் அஷ ற்டக்வகரள்பரல், அந்டைஷனக் 

ஷகறல் ரங்கற வீெற நறந்ரகவும், வீெறவநறப்தட்ட டைல் ஶகரறல் தடிகபறல் ற, ஶகரறல் 

தடிகபறடள்ப கல்ரஷண, அன் ெறநப்ஷத உர்ந்ட, ன்டஷட டறக்ஷகரல் அந்டைஷனத் 

டெக்கற இஷநன் றடடன் ஷத்ஷரல், அந்டைல் “றடக்கபறற்டப்தடிரர்” ணப் வதர் 

வதற்நரகவும் கூநப்தடும் டைல் னரட, அந்டைடௗன் ஶல் அந்ர்கடக்கு ற்தட்ட 

ஶகரதத்ஷக் கரட்டுகறநட. “தறன்டன்நரம் டைற்நரண்டில், ெறம்தத்றன் கறக்வகல்ஷனறல் 

உள்ப வகரற்நன்குடி ன்டம் ஊரறல் ரழ்ந்ரண உரதற ெறரெரரறரர் ன்தர், றல்ஷன 

டரறரறல் எடர். அர் ஷெ ெறத்ரந் உண்ஷகஷப உர்ந்ட அற்டள் 

ஶரய்ந்றடந்ர். ஆடௗன், றல்ஷனத் லட்ெறர்கள் அஷக் குனத்றணறன்டம் றனக்கற எடக்கற 

ஷத்ணர் ணக் கூடர்.”29  

ஶஶன கண்ட குநறப்டௌகபறன் ற, ஷெ ெறத்ரந்க் கடத்டகள், றல்ஷனறல் ஷெெத் 

ஷனஷப் டோடத்றடௗடந் இஷடக் கரனப் தறரர்கபரல், வடக்கப்தட்டண ன்தட 

றபங்குகறநட.  

ஷெெறத்ரந்க் கடத்டகஷப டன்டடௗல் றகத்றல் ங்கறடம், ஷெ ெறத்ரந் 

ெரத்றங்கள் தறணரன்கறல், டல் டைனரகற றடவுந்றரஷ இற்நறடரண றடறடர் 

உய்ந்ஶர், தஞ்ெ ெரறஷச் ஶெர்ந்ர் ன்ந குநறப்டௌம், ஷெ ெறத்ரந் டனடைல்கள் 

தறரர்கபரல் வடக்கப்தட்டஷ ன்ந குநறப்டௌம், ஷெெறத்ரந் டைல்கடக்கு 

அடிப்தஷடரய் றபங்கறர்கள் ெறத்ர்கஶப ன்டம் கடத்ஷ உடறப்தடுத்டகறன்நண.  
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ரன்ரர்கள் கரனத்றல் வரண்ஷட ரட்டில், றடரவுக்கெரகற றரல், ஷெ ெம் 

அெடஷட ெரக உர்ஷடந்ட வெல்ரக்குப் வதற்நஶதரட, அந்ச் வெல்ரக்ஷகத் 

றடஞரணெம்தந்ரகற தறரர், ஶள்ற வெய்டம் டவரற ஶவநற ஷத்ஶரங்கப் 

தன்தடுத்றத் றரகற றடரவுக்கெஷடம் இறவுதடுத்றஷப் ஶதரன்ட, ெந்ரண 

குர்கள் ரழ்ந் த்டவநறக் கரனத்றல், ெறத்ர் தறல் ந் றடறடர் உய்ந்ஶர், 

வய்கண்டரர் டடௗ றர்கபரல் உடரக்கப்தட்ட ஷெெறத்ரந் த்டத்றன் கரரகப் 

வதரட க்கபறஷடஶ ெறத்ர்கடக்கு ற்தட்ட வெல்ரக்ஷக அநறந் தறரர்கள், ெறத்ர்கபறன் 

வெல்ரக்ஷகக் குஷக இடி கனகத்றன் டனம் எறத்டச் ெறத்ர்கள் இற்நற ெறத்ரந் 

டைல்கடக்கும், தறரர்கடக்கு உர்வு கற்தறக்கும் றபக்கங்கஷபவடற, டவரறறடௗடந்ட 

றறல் வரற வதர்க்கப்தட்டஶ ஷெெறத்ரந் ெரத்றம் ன்ந ரஷஷடம் தப்தறச் 

ெறஞரணஶதரம், டவரறறடள்ப இவௌ ஆகத்றடள்ப தர றஶரெணப் தடனத்றன் 

வரறவதர்ப்டௌ ன்டம் றழ் க்கஷப ம்த ஷத்ணர்.  

இந் ம்தறக்ஷகறன் அடிப்தஷடறஶனஶ றரகற ெறஞரண டணறர், ெறஞரணஶதரத்றற்கு 

உஷ டடம்வதரடட, வய்கண்டரரறன் ெறஞரணஶதரம் டவரறறன் வரறவதர்ப்டௌ 

ணவும், ெறத்ரந் ெரத்றங்கஷபக் கலழ்ெரறறணர் தடிக்கக் கூடரட ணவும் டடம் றஷன 

ற்தட்டட.30  

ஷெெறத்ரந் ெரத்றத்ஷ றபக்க டற்தட்ட “ெறவநறப் தறகரெ” ஆெறரறர் ெறரக்ஶரகற 

ன்டம் தறரர், ெறத்ரந் ெரத்றங்கஷப டற றடறடர் உய்ந்ஶர், 

வய்கண்டரர் ஆகறஶரஷ, அர்கள் றர்கள் ன்ந எஶ கரத்றற்கரகப் வதஷக்கூடச் 

சுட்டரல் எடக்கறஷஷடம், ெறத்ரந்த்ஷப் தறன்தற்நறர்கபறஷடஶ தறரத்டநற 

உர்ந்ன், றழ்த்டநற ரழ்ந்ன் ன்டம் ஶடதரடு கற்தறத்றடப்தடம், ெறத்ர்கபரகற 

றர்கள் ற்தடுத்ற வகரள்ஷக, தறரர்கபரல் அடிஷப்தடுத்ப்தட்டஷஷஶ 

கரட்டுகறநட.  

இன்டம் தறரர்கள் கரட்டி றபக்க உஷஶ ெறநப்தரணவணக் வகரண்டுள்ப தறர 

ஆரபர்கடக்கும் ரடரணர், இரடௗங்க சுரறகள் ஶதரன்ந ெறத்ர் தறஶன றறரக 

டகறன்நர்கடக்கும் கடத்ட ஶடதரடும் வகரள்ஷக ஶடதரடும் கரப்தடுகறன்நண.  

“ெறத்ரந் ஷெத்றற்கும் ெறத்ர் ஷெத்றற்கும் ஶடதரடுண்டு.  றடந்றத்றல் ெறத்ரந் 

ஷெத்றற்கு உடன்தரடில்னர கடத்டகள் ெறனவும் உபவன்தர். இன்ஷந ெறத்ரந் தண்டிர் 

ெறனர், ஶரத் றடரெகங்கஷபப் தறரரகக் வகரள்டம் அபறற்குத் றடந்றத்ஷப் 

தறரரகக் வகரள்பரஷஷப் தனடம் அநறரறடிடம், ெறனரட அநறர். ரடரணஷ 

எப்டௌக்வகரள்பர ெறத்ரந் றத்கர்கடம் உண்டு. (நட்டுச்) ெறத்ரந்ம் அர்கள் உள்பத்றல் 

அவ்பவு ஊநறக்கறடக்கறநட”31 ன்தட ஊன் அடிகபறன் கடத்ட. 
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“ஷெெறத்ரந்க் கடத்டகள் ஆகங்கஷபஶர உதறடங்கஷபஶர டனரகக் வகரண்டு 

றபங்குணரகும் ன்டம் கூற்டக்ஶக இடறல்ஷன ன்தடம் ரெகர்கள் கணறக்கற்தரனட. 

சுடங்கக் கூநறன் ஷெ ெறத்ரந்க் கடத்டகள், தண்ஷடக்கரனத் றழ் க்கபறன் ெ 

ரழ்க்ஷகறஷணக் கட்டிக் கரப்தரற்நற ந் கற்டண்கள் ன்ட கூநறணரல், அட றஷகரகரட.”32 

அகத்றர் டல் இரடௗங்க அடிகபரர் ஈநரகச் ெறத் டௌ றகத்றல் றறரகப் 

ஶதப்தட்டு ந்டள்பட. அகத்றர் ெறத்ர்கபறல் எடரகக் கடப்தட்டுள்பஷ ண்றப் 

தரர்க்கத்க்கட. அகத்றர் வதரல் எட வகரள்ஷக றக்கூட்டம் ற றரக இடந்ட 

ந்ஷஷ இட டௌனப்தடுத்டகறநட.  

அகத்றர் வபறரட்டிடௗடந்ட றகத்றற்கு ந் டணறர் ணவும் றடக்கு டல் 

இனக்கடைல் டறர் ணவும் வெரல்னப்தடுகறன்நட.  

இற்ஷகவநறக் கரனரகற ெங்க கரனத்றல், இஶசு வதடரணறன் ற்வெய்றஷத் றகத்றல் 

தப்தறர்கள் தறற்கரனத்றல் ஶஷன ரட்டிடௗடந்ட றகம் ந் வீரடணறஷப் ஶதரன்ட 

றழ்வரற பர்ச்ெறக்குப் தரடுதட்டிடப்தர் ன்தறல் றல்ஷன. அகஸ்டஸ் ன்டம் ணப் 

வதடக்கும் அகத்றர் ன்டம் றழ்ப்வதடக்கும் வடங்கற எற்டஷ கரப்தடுடம், 

அகத்றர் “குடம் (ஶற்கு) டணறர்” ன்ட கூநப்தடுரல், ஶற்கறடள்ப டெஶனறடௗடந்ட 

ந்றடத்ல்கூடும் ன்தடம், கடஷனக் குடித்ர் ன்தட, லண்ட கடல் தறரத்ஷ 

ஶற்வகரண்டு, றகத்றல் கரல் ஷத்டக் கடஷன வன்நறடத்ல் ஶண்டும் ன்தடம், தஞ்ெ 

ெரறறணரகக் கடப்தடும் ெறத்ர்கபறல் எடரக அகத்றர் கூநப்தடுரல், ஆரறர்கடக்கு 

ரடதட்ட இஶசுவதடரணறன் ற்வெய்றஶரடு இஷந்ர் ன்தடம் ண்றப் தரர்க்க 

ஶண்டி குநறப்டௌகபரக றபங்குகறன்நண.  

ஞரணெறகரற ன்தர், அகத்றர் கறநறத்ஶ ன்டம் ஶரக்கறல், “அகத்றர் ஞரணம்”33 

ன்டம் வதரறல் டைல் என்ட வபறறட்டுள்பரர். அறல் இந் ஶரக்கறல் தன கடத்டகள் 

கூநப்தட்டுள்பண.  

றடக்குநஷப டற றடள்டடம் தஞ்ெ ெரறறல் ஶெர்க்கப்தட்டிடப்தட இங்கு 

ஶரக்கத்க்கட.  

இஶசு வதடரணறன் ற்வெய்ற றர்கபரல் ற்டக் வகரள்பப்தட்டுத் றரறடப் 

தண்தரட்ஶடரடு தறச் ஷெம், ஷம் ண இட வதடம் ெங்கபரக அட டந்ஶதரட, 

ஆரறர்கபறன் ஆறக்கம் இஷகஷபப் தற்நறப் தறடித்ட. ஆரறர்கபறன் ஆறக்கத்ஷ றர்த் 

ஷெர்கள் ெறத்ர்கள் ணவும் ஆரற வரறறன் ஆறக்கத்ஷ றர்த் ஷர்கள் 

வன்கஷனறணர் ணவும் வதர் வதற்நணர். தன்ணறட றடடஷநகபறல் றடடனர் டற 

றடந்றம் ஆரறரறன் ஆறக்கத்ஷ றர்த்ட டந்ரகும்.  
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ெறத்ர்கடஷட தரடல்கடம் ஆரற ஆறக்கத்ஷ ன்ஷரக றர்ப்தடடன், உட 

றதரட்ஷட,  

”ட்டகல்ஷனத் வய்வன்ட ரடடௌட்தஞ் ெரத்றஶ  

சுற்நறந்ட டடவன்ட வெரல்டந்த் ஶடர  

ட்டகல்டம் ஶதசுஶர ரடள்பற டக்ஷகறல்  

சுட்டெட்டி ெட்டுங் கநறச்சுஷ நறடஶர”. 34  

ன்டம், தறநறச் சுற்ெறக் ஶகரட்தரட்ஷட,  

”கநந்தரல் டஷனப்டௌகர கஷடந்வண்வய் ஶரர்ப்டௌகர 

உஷடந்டஶதரண ெங்கறஶணரஷெ டறர்கட டடற்டௌகர  

றரறந்ட் வுறர்ந்கரட லண்டுஶதரய் ம்டௌகர  

இநந்ர் தறநப்தறல்ஷன றல்ஷனறல்ஷன றல்ஷனஶ,”35  

ன்டம் ன்ஷஶரடு டப்தணரகவும் உள்பண. இந்ட ெத்றற்கு அடிப்தஷடரணஷ 

உட றதரடும் தறநறச் சுற்ெறக் ஶகரட்தரடும் ன்ஶதரர் கடத்ஷ உஷடப்தணரகச் 

ெறத்ர்கடஷட ஶகரட்தரடு அஷந்டள்பட.  

கறநறத்ம் ந் ரட்டில் தறணரடம், வ்பவு இறரக எடக்கப்தட்டிடந் ஶதரறடம், அன் 

இட கண்கபரகக் கல்றத் வரண்டும் டத்டத் வரண்டும் றபங்குஷ னரற்நறல் ரம் 

அநற இடகறநட. அஶ றஷனறல் றகத்றடம் ெறத்ர்கள் இறெரறறணர் ண எடக்கப்தட்ட 

ஶதரறடம், ன்டஷநஷ ஆடரகக் வகரண்டர்கபரல் ஶட்ஷடரடப்தட்ட ஶதரறடம், 

டௌநக்கறக்கப்தட்ட க்கள் த்றறஶன கல்றத் வரண்ஷடடம் டத்டத் வரண்ஷடடம் ஆற்நற 

ந்டள்பணர். அணரல்ரன், த்ட வநறக்கரனத்றல் டந் ெறத்ர்கடஷட தரடல்கள் ரவும், 

ஆரண உர் கடத்டகஷபக் வகரண்டிடந்ஶதரறடம், டௌநக்கறக்கப்தட்ட க்கள் த்றறஶன, 

அர்கடஷட கல்றத் வரண்டின் தணரக டந் கரத்ரல், றக பற ஷடறஶன 

அஷந்டள்பண. ெறத்ர்கள் ஆற்நறந் டத்டத் வரண்டின் தணரல் பர்ந் ெறத் 

டத்டம், இன்டஷ பற க்கடக்குப் தன்தடும் என்நரக அஷந்ட றபங்குகறநட.  

உர்ட்ட க்கள், தறர ஆரபர்கபரய் ஆக்கப்தட்டுறட்ட கரத்ரல், றர்கபறன் 

தஷ ெறந்ஷண ஏட்டத்றடௗடந்ட றனகற, ஆரற ெறந்ஷணக்கு அடிஷப்தட்டுத் ங்கஷப 
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ஆரறர்கடக்கு அடிஷகபரக ண்டறல் வதடஷஷடந்ட, ங்கள் ெஶகரர்கபரகற ற்நத் 

றர்கஷப, இறரணர்கபரக ண்த் வரடங்கற ஶதய் ரழ்க்ஷகக்கு உள்பரறணர்.  

இத்ஷக ரழ்க்ஷக உள்பர்கடக்கு த்றறஶன றஷனவதற்நறடப்தஷ ரம் ஷெெறத்ரந்க் 

கடத்டகள்.  

தன்ணறட றடடஷநறல், தறரர்கஷப றர்த்வடந் றடந்றம் இடம்வதற்டள்பற்குக் 

கரம், றடடஷந கண்டஶெரணரக ண்ப்தடுகறன்ந டல் இரெரென் ணனரம்.  

றகத்றன் வதடம் தகுறஷ, லண்டகரனம் ஆண்ட டவரற ஆரபர்கபரண 

தல்னர்கபறடறடந்ட ஶெரரட்ஷட லட்டுத் றடம்தவும் றர் ஆட்ெறஷ றஷனறடத்ற 

வதடஷடம், றர் ஆட்ெறஷப் தல்ஶட ரடுகடக்குப் தப்தற வதடஷடடஷடன், டல் 

இரெரெ ஶெரன் ஆரன். அன் கரனத்றல் றர் டச்ெற ஷடந்டடன், றடம் றழ்ச் 

ெடம் டச்ெறஷடந்ண ணனரம்.  

றழ்ச் ெரகற ஷெத்ஷ பர்த் அடிர்கபறன் தரடல்கள் வரகுக்கப்தடவும், 

இரெரென் றக டன்ட கட்டி ஞ்ஷெப் வதடங்ஶகரறடௗல் அஷ ஏப்தடவும் எடங்குகள் 

வெய்ப்தட்டண.  இரெரென் கரனத்றல் ஷெம் டௌத்டறர் வதற்நட. றழ்ச் ஷெம் டௌத்டறர் 

வதடஷ றடம்தர ஆரறர்கபறடறடந்ட, றழ்ச் ஷெப் தரடல்கஷபப் தனந்ரகப் வதந 

ஶண்டி றஷன இரெரெடக்கு ற்தட்டஷத் றல்ஷனறல் அஷடதட்டுச் ெறடக்கு இஷரகறக் 

வகரண்டிடந் டர் டடௗ தரடல் டுகஷபத் றல்ஷன ரழ் அந்ர்கபறடறடந்ட 

டக்கட்டரரகப் தநறத்ட ஶர்ந் சூனரல் ரம் அநறனரம். டரல் தரடப்தட்ட 

தரடல்கபறல் த்டஷஶர தரடல்கள் அறக்கப்தட்டண அல்னட அறந்ண. இஷடச் வெடகல்கள் 

ரபரய் டந்றடப்தற்கும் இடடண்டு. ஆறடம், றடஷட ஆட்ெறறல் றடக்குச் 

ெறநப்தறடம் ற்தட்டஷரல், தன்ணறட றடடஷந உடரற்கு றஶற்தட்டட ணனரம்.  

இரெரென் ஆட்ெறக் கரனத்றல், ஏர் அறகரத்றற்குப் தத்ட குநட்தரக்கஷபடஷட 

றடக்குநஷபடம், எட தறகத்றற்குப் தத்டச் வெய்டட்கஷபக் வகரண்ட றடரவுக்கசு 

தரடல்கஷபடம் எட்டி, தத்டத் றடடஷநகஶப வரகுக்கப்தட்டிடத்ல் ஶண்டும் ன்ட ம்த 

இடடண்டு. வணணறல், ஆரற வரறக்ஶக அடிஷப்தட்டு றற்கும் ஶெக்கறரரறன் கடத்றற்கு 

ரடதட்ட ெறத்ர் வநறஷக் வகரண்ட றடந்றம், றடடஷநறல் என்நரக ஶெர்க்கப்தடக்கூடி 

கரனச் சூடௗல், றடடஷந வரகுக்கப்தட்டட ன்தஷ இட கரட்டுகறநட.  

றடடஷந வரகுத்ரக ம்தறரண்டரர் ம்தற வதர் கூநப்தடுகறன்ந கரத்ரடம், 

ம்தறரண்டரர் ம்தறரல் டப்தட்ட டைல்கள் தறஶணரரம் றடடஷநறல் இடம்வதற்டள்ப 

கரத்ரடம், ம்தறரண்டரர் ம்தற கரனத்றற்குப் தறன்ஶத தறஶணரரம் றடடஷநடம் 

தன்ணறண்டரம் றடடஷநடம் இஷக்கப்தட்டண ண ண் இடஶற்தடுகறநட. றழ் ஶம் 
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ன்ட கூநத்க்க ெறநப்டௌஷட வதரறர்கபறன் அடள் ரக்குகஷபத் வரகுத் எடர், ரம் 

டற டைல்கஷபடம் அற்வநரடு இஷத்டக்வகரண்டு, தறஶணரரம் றடடஷந ன்ட 

அற்குப் வதரறட்டரர் ண ண்டற்கு, அறக ரய்ப்டௌ இல்ஷன.  

றடடஷநகண்ட ஶெரன் ஆஷறணரல். ம்தறரண்டரர் ம்தற றடடஷநகஷபத் வரகுக்கவும், 

றடலனகண்ட ரழ்ப்தரர் றறல் ந் வதண்வரடத்ற, தண்கடக்குப் தண்ஷடவு 

வெய்வும் (றடடஷநகண்ட டௌரம், தரடல் 32) ப்தட்டணர்.  இந்ச் சூஷன ரம் 

தரர்க்கும்ஶதரட, இரெரெ ஶெரன் ஞ்ஷெப் வதரறஶகரறஷனக் கட்டி டடித்ட, ஶரம் 

தரடுற்கு ஏடரர்கஷப றறப்தற்கு ஆத்ரகத் றகத்ரர் தந்றடப்தரடல்கள் 

வரகுக்கப்தட்டஷடம், அஷகடக்குப் தண் அஷக்கப்தட்டஷடம் க்கு றபங்குகறநட. 

தத்டத் றடடஷநகபறன் வரகுப்டௌ இரெரென் கரனத்றல் றஷநவுற்நறடக்கனரம்.  

இத்வரகுப்டௌ ஶஷனகடக்குச் ஷெ ெப் தற்டக்வகரண்ட அந்ர்கடம் தன்தட்டிடத்ல் 

இல்ஶத. ம்தறரண்டரர் ம்தற இத்வரகுப்டௌ ஶஷனக்குப் தன்தடுத்ப்தட்டரர் ன்ந 

றஷனடம் அர் இத்வரகுப்தறல் த்ஷக கண்ஶரட்டத்ஷக் வகரண்டிடந்ரர் ன்தஷடம் 

அடஷட தரடல்கள் க்கு றபக்குகறன்நண.  

“றடரஷடர் றரகர் றடறட்ஷட றரஷன, ஶகரறல் றடப்தண்றர் றடத்ம், 

றடத்வரண்டர் றடந்ரற, ஆடஷட தறள்ஷபரர் றடந்ரற, ஆடஷட தறள்ஷபரர் 

றடச்ெஷத றடத்ம், ஆடஷட தறள்ஷபரர் றட டம்றக்ஶகரஷ, ஆடஷட தறள்ஷபரர் 

றடவுனரரஷன, ஆடஷட தறள்ஷபரர் றடக்கனம்தகம் ஆடஷட தறள்ஷபரர் றடத்வரஷக, 

றடரவுக்கெர் கரெரஷன ன்டம் தத்ட டைல்கஷபப் தரடிறடக்கறன்நரர்.36  

அர் டற டைல்கபறல், ன்டஷநஷ ஆடரகக் ஷகக்வகரண்டு, ஶள்றக்வகரள்ஷகடஷட 

ஶவநற ஷத்ஶரங்குற்கு, ன்ஷணத் றன் ன்ட உரறஷ தரரட்டிக் வகரண்டு, ெ 

ெம் ெரர்ந் றர்கஷப அறப்தற்குச் ஷெத்ஷப் தன்தடுத்ற றடஞரணெம்தந்ஷ 

ரழ்த்றஶ வதடம்தகுற டைல்கஷபச் வெய்டள்பரர். “இற்டள், ஆட டைல்கள், ஆடஷட 

தறள்ஷபரர் ன்டம் றடஞரணெம்தந்ஷஶ வதரடபரகக் வகரண்டு டந்டள்பஷறன், 

ம்தறரண்டரர் ம்தறகட்குத் றடஞரணெம்தந்ர்தரல், ணறத் டஷநறல் ஶதன்டௌண்வடன்தட, 

வபறத் ஶரன்டகறநட “ ண எபஷ சு. டஷெரறப் தறள்ஷப ட ஷெ இனக்கற னரட 

ன்டம் டைடௗல் கூடகறன்நரர்.37  

றணரகற றடடஷநகண்ட ஶெரடஷட ஆறல், றழ்ரட்டில் றழ்வரறறல் 

ஶரன்நற, அன்டௌ வநறரகற ஷெத் றடப்தரடல்கஷபத் வரகுப்தற்குக் கறஷடத் 

ெந்ர்ப்தத்ஷ, ஆரறர்கள் ந் ஶரக்கறல் தன்தடுத்றணரர்கள் ன்தற்கு, இட எட ல்ன 

ெரன்ட ணனரம்.  
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தரர்ப்தணர்கஷபக் ஶகரறல்கபறல் ட்ஷெ வெய் றடக்கூடரட.  றட்டரல் அட அெர்கடக்கு 

ஆதத்ட - ரட்டிற்கு ஆதத்ட38 ன்ந வகரள்ஷகடஷட றடடனரறன் றடந்றத்ஷ ஆரறக்கும் 

றழ் அெடஷட தறறல், தரர்ப்தணர் எடர் ஈடுதடுத்ப்தட்டஷரல் றரகற 

றடரவுக்கெர் ஶண்டுவன்ஶந இறவுதடுத்ப்தட்டுள்பஷ ஶகரறல் ட்ஷெ வெய்ற்கு 

ட்டுன்நற, ந்த் டஷநறல் தரர்ப்தணர்கள் டேஷந்ரடம் றர்கடக்கு ஆதத்ட ன்தஷஶ 

க்குக் கரட்டுகறநட.  

ம்தறரண்டரர் ம்தறக்கும் ஶெக்கறரடக்கும் தறன்ணர் ந்ர்கள், தத்டப்தகுறகபரக இடந் 

றடடஷநஷ ம்தறரண்டரர் ம்தறடடன் ஶடம் 11 ஶதர் டற டைல்கஷபச் ஶெர்த்ட 11-ஆம் 

றடடஷந ணவும் ஶெக்கறரர் இற்நற வதரறடௌரம் 12-ஆம் றடடஷந ணவும் 

இஷத்ணர்.  

த்ட வநறக் கரனம்  

ெங்கரறன் அத்ஷடம் இரரடெரறன் றெறட்டரத்ஷடம் ரத்ரறன் டஷடம் 

வய்கண்டரரறன் ஷெெறத்ரந்டம் எஶ ஊற்டக் கண்றல் இடந்ட டௌநப்தட்ட எஶ ஆற்நறன், 

தல்ஶட கறஷபப் வதர்கபரகும்.  

ெ ஆச்ெரரறர்கள் ணக் கூநப்தடும் ஶஶன கண்ட ரல்டம், றரறட ரட்டில், ெறநப்தரகத் 

றகத்றல் ஶரன்நறர்கள் ஆர். ரத்ர் கன்ணட ரட்டில் ஶரன்நறரறடம், அர் 

தறன்தற்நற ஷ ெம் றகத்றல் இடந்ட டந்ரகும்.  

ெங்க கரனத்றல் “ெரன்ஶநரர் ெம்” ன்ந வதரறல் றபங்கற கறநறத்ம், தக்ற இக்கக் 

கரனத்றல் ஷெம், ஷம் ண இண்டரகப் தறரறந்ன் கரரகச் ஷெர்கபரகற 

ெங்கடம் வய்கண்டரடம், அத்ஷத்ஷடம் ஷெெறத்ரந்த்ஷடம் அடபறச் வெய், 

ஷர்கபரகற இரரடெடம் ரத்டம், றெறட்டரத்ஷத்ஷடம் டஷத்ஷடம் அடபறச் 

வெய் ன்ஷ, த்டவநறக் கரனத்றல் த்டங்கபறன் பர்ச்ெறஷக் கரண்தறக்கறநட.  

ஶஶன கண்ட ரல்ரறல் எடஶ றர். ற்ந டடம் றழ்த் த்டத்ஷ ற்டக்வகரண்ட 

ஆரற ரகரறகத்ஷடஷட ஆரறப் தரர்ப்தணர் ஆர்.  

ஆரறரகற றடஞரணெம்தந்ர், ஷெ ெத்ஷ ஆரறர் ஶவநற ஷப்தற்குப் 

தன்தடுத்றட ஶதரன்ஶந, ஶகரறல் றதரட்ஷடடஷட றரறட ெங்கபரகற ஷெம், 

ஷம் இற்நறன் வகரள்ஷககஷப, ஆரற ஶங்கஶபரடு இஷக்க இர்கள் டன்நணர். 

இர்கடஷட டற்ெறஷப்தற்நற, “ெங்கடஷட எடஷக் வகரள்ஷக, உதறடங்கபறடௗடந்ட 

ஶரன்நறரகனரம். ஆணரல், அடஷட கடவுட் வகரள்ஷக ஶத்ஷச் ஶெர்ந்ட அன்ட. 

இரரடெர், ரத்ர் இர்கபறன் டஷநகபறல் டனதரடங்கள் ஶத்றடௗடந்ட 
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டுக்கப்தட்டஷ. அற்நறற்கு அர்கள் கூடம் வதரடள்கள் ல்னரம், தறற்கரனக் ஶகரறல் 

றதரட்டுச் ெத்ஷடம் ஆகங்கஷபடம் அடிப்தஷடரகக் வகரண்டஷ”39 ண இந்ற 

அெரங்கத்ரல் அஷக்கப்தட்ட ஆய்வுக்குட கூடகறநட.  

ஶஶன கண்ட ரல்ரறல் டர் ஆரறரய் இடப்தரல், அர்கள் தரரட்டப்தடுஷப் ஶதரன்ட, 

றரகற வய்கண்டரடம் அர் கண்ட ஷெெறத்ரந் வநறடம் தரரட்டப்தடுறல்ஷன.  

வய்கண்டரடம் ஷெ ெறத்ரந் வநறடம் இடட்டடிக்கப்தட்டுப் டௌநக்கறக்கப்தட்டு 

உள்பரகவும் டௗந்ட ஆரறத் வரடர்ஷதக் கூடம் ற்ந டஷடம் ஶதரன்ட இர் இந்ட 

ெத்ஷச் ெரர்ந்ர்கபரல் ற்டக் வகரள்பப்தடறல்ஷன ணவும் டந்டகறன்ந டத்ம் 

ஷெப் வதடக்கபறடம் உள்பட.40  

ஷெ ெறத்ரந்த்ஷ ற்ந இந்டக்கள் ரடம் டௌநக்கறக்கறன்ந றஷனறல், தறற்கரனத்றல் 

இந்றரறல் தற ஶரப்தற றக் கறநறத்ம், ஷெ ெறத்ரந்த்ஷஶ ற்ந இந்ற 

த்டங்கள் அஷணத்ஷடம்றடச் ெறநப்தரகப் ஶதரற்நறப் தரரட்டுகறன்நட ணச் ஷெர்கள் 

வதடறத்ஶரடு குநறப்தறடுகறன்நரர்கள்.41  

(1) ஷெெறத்ரந்ம் ற்ந இந்டக்கபரல் வடக்கப்தடும் வகரள்ஷக ன்தரடம் (2) 14 

ெரத்றங்கபறன் டல் டைனரகற றடவுந்றரர், லண்டர ெரறறணர் ணப்தடும் தஞ்ெ 

டத்ரரல் இற்நப்தட்டட ன்தரடம் (3) தஞ்ெரறன் ரர் டற 

றடக்கபறற்டப்தடிரர் ெறம்தக் ஶகரறல் தறரரல் வீெறவநறப்தட்டவன்தரடம், (4) 

ெந்ரணக்குரறல் இர்கள் இடடம் ஶெர்க்கப்தடரல் றட்டறட்டு ஶண்டுவன்ஶந 

றடப்தட்டரடம், (5) இர்கபறன் றறல் ந்ட, ஷெ ெறத்ரந்த்றன் டடஷஷ டுத்டக் 

கரட்டி வய்கண்டரர், தறரரகற ெறரக்கறஶரகறரல் ஶண்டுவன்ஶந 

தரரட்டப்தடரல் றடப்தட்டடடன் இடஷடட வரற வதர்ப்டௌ ன்ந கடத்ட 

தப்தப்தட்டஷரடம் (6) வய்கண்டரரறன் றஷப் தறன்தற்நறஷக்கரகப் தறரரகற 

ெறம்தம் உதரதற ெறரெரரறரர் ெரறறடௗடந்ட ள்பற ஷக்கப்தட்டஷரடம் (7) இன்டஷ 

ஷெெறத்ரந்ம், ற்ந இந்றக் வகரள்ஷககபரல் எடக்கப்தட்டுச் ெற வெய்ப்தடுரகச் 

ஷெர்கள் உர்ரடம் (8) தறற்கரனத்றல் றகத்றற்கு ந் ஶரப்தற கறநறத்ர்கபரல், 

இந்றக் வகரள்ஷககபறல் இடஶ ெறநந்ட ணப் தரரட்டப்தடுரடம் (9) றடக்குநடம் ஷெ 

டைல்கடம் ஶஷன வரறகபறல் வரற வதர்க்கப்தட்டு, ற்ந ரட்டிடள்ப கறநறத்ர்கடம் 

அற்ஷநப் தடிப்தற்கு ற குக்கப்தட்டஷரடம் ஶரப்தறர் டஷகக்கு டற்தட்டடம், 

ஶரஷரல் றகத்றல் - றரறட ரட்டில் தப்தப்தட்டடரண இந்டக் கறநறத்ரக இட 

ன் இடக்கக் கூடரட ன்டம் ண்த்ஷ க்குத் ஶரற்டறக்கறநட.  

இஷச் ெரறரகப் டௌரறந்ட வகரள்டம்தடிரக றறடௗம், றடக்குநள், ஷெ ெறத்ரந்ம் 

டன்ஷநடம் இப்ஶதரட எப்தறட்டு ஆய்ஶரம்.  
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3. வதரய்ஷகரழ்ரர், ட. றடந். 5.  

4. - ஶெரன் வதடரன் ரணரர், வதரன்ண்த்ந்ரற , தரடல். 6.  
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6. - றடங்ஷகரழ்ரர் , வதரறறடவரற, 3-ஆம் தத்றல் 9  

7. ஆ. ஶடதறள்ஷப, றழ் இனக்கறத்றல் கரனடம் கடத்டம், 1969, தக். 73.  

8. ஶற்தடி, தக். 102. 

9. றஷ்டறன் தறள்ஷபகபரகக் கரட்டப்தடும் தறம்ன், ப்தன் இர்கடக்கும் வீ டௌடர்கபரக இடந்ட அர 

டௌடர்கபரக றஷணக்கப்தடுகறன்ந  இரர், கறடஷ்ர் இர்கடக்கும் தறநப்தறல் ஶற்டஷ கூநப்தட்டிடப்தட  ண்றப் தரர்க்கத் 
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வதற்வநடுக்கப்தட்டர்கபரக  வகரள்பப்தட்டர் அல்னர். 

10. ஷலகம் ஶத்ஷ அடிப்தஷடரகக்  வகரண்டட.  ஆரற ஶங்கபரகற  ரறக், சுர், ெரம், அர்ம் இஷகஷபக் 
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11. றஷன ெலணற ஶங்கடெரற, ெடம் றடம், தக். 58-59. 
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றழ்ப்டௌத்ரனம், வென்ஷண, 1970, வரறவதர்ப்டௌ, இஶசுரென், 1970, தக். 188. 

19. M.S. Ramaswamy Ayyangar, Studies in South Indian Jainism, P. 154, Note : 2.  
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to say disproportionately insufficient.  I cannot help feeling sometimes that there must be a conspiracy of silence behind this invariable 

indifference to this School.”  

 -- K.M. Balasubramaniam, Saiva Siddhanta, Annamalai University, 1959 P. XI. 

21. ஆ. ஶடப்தறள்ஷப, றழ் இனக்கறத்றல் கரனடம் கடத்டம், தக். 85.  
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1936, டன்டஷ, தக். 15. 
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and this is mentioned as KUGAI IDI KALAGAM in inscriptions of the reign or Kulotunga III.  

 -- The notes on the Tamil Plutarch, Prof. T.P. Meenakshisundaran. 

 Quoted by : N.C. Kandaiya Pillai, History of Hinduism, The Progressive Printers,  

Madras-1, P. 108. 

25. ற. கணகெஷத, 1800 ஆண்டுகடக்கு டற்தட்ட றகம், தக். 196, 197.  
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28. ஆ. ஶடப்தறள்ஷப, றழ் இனக்கறத்றல் கரனடம், கடத்டம், த. 143.  

29. ஶக.ஶக. தறள்ஷப, றக னரட-க்கடம் தண்தரடும், றழ்ரட்டுப் தரடடைல் றடணம், வென்ஷண, 1972, தக். 355. 

30. “இறகுனத்ஶரர் த்டஞரணத்றற்கு உரறர் அல்னர் ன்தட வதநப்தட்டட.” ெறஞரண டணறர், ெறஞரண டணறர் 

றபக்கம், சூத்றம் 8, டல் அறக உர வண்தரறன் றபக்கம். 

31. ஊன் அடிகள், ள்பனரர் ஷநந்ட ப்தடி?, 1976, டன்டஷ, தக். , .  
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33. டரக்டர் ற. ஞரணெறகரற-அகத்றர் ஞரணம், ஞரஶணரம், வென்ஷண, 1981. 

34. ெறரக்கறர் - 520.  

35. ெறரக்கறர் - 48. 

36. எபஷ சு. டஷெரறப்தறள்ஷப , ஷெ இனக்கற னரட, அண்ரஷனப் தல்கஷனக் ககம், 1978, த. 444. 
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38. றடந்றம் 519.  

 “ஶதர்வகரண்ட தரர்ப்தரன் தறரன்ன்ஷண அர்ச்ெறத்ரற் 

 ஶதரர்வகரண்ட ஶந்ர்க்குப் வதரல்னர றரறரம்  

 தரர்வகரண்ட ரட்டுக்குப் தஞ்ெடரம் ன்ஶந  

 ெலர்வகரண்ட ந்ற வரறந்டஷத் ரஶண” 

39. “I cannot help feeling sometimes that there must be a conspiracy of silence behind this invariable indifference to this school .  

 I wish my suspicions were proved unfounded.  If an inexplicable prejudice were to be ruled out as the cause of this comparative blackout of 

the Saiva Siddhanta; an Ineradicable ignorance of it must be posited.  In any general enumeration of the Hindu Darsanas Saiva Siddhanta is 

never mentioned in the same breath with the Advaits, the Visishtadvaita and the Dvita.  No official recognition has been accorded to Saiva 

Siddhanta within the orthodox fold of Darsanas which include only the latter three schools; This is a painful fact which, I am afraid has not as 

poignantly hurt the Saiva Siddhantias as it ought to”. 

 --  K.M.  Balasubramaniam,  Special  Lectures  on  Saiva  Siddhanta,  The  Annamalai  

University, 1959,   pp.  XI-XII 

40. CWôRô¡ÚxQu, T§lTô£¬Vo ÏÝjRûXYo, ¸ûZ úUûX SôÓL°u ùUnlùTôÚs CVp YWXôß, ùRôÏ§-1, AiQôUûXl TpLûXd LZLm, 1970, 

Td. 43.  

41. “According to the Rev. W. Goudie „there is no school of thought and no System of Faith that comes to us with anything like the claims of the 

Saiva Siddhantha.  As a system of religious thought; as an expression of faith and life, the Saiva Siddhanta is by far the best that South India 

Possesses.‟  Not content with this Eulogy the Reverend gentleman goes a step further and avers: “Indeed, It would not be rash  to include the 

whole of India and to maintain that judged by its intrinsic merits, the Saiva Siddhanta represents the high-water-mark of Indian Life.” 

 -- K.M. Balasubramaniam, Special Lectures on Saiva Siddhanta, Annamalai  University, 1959, P. 
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6. எப்தரய்வு -1 

1. டௌனரல் டத்ல்  

ஶரப்தறப் தண்தரட்டின் றஷபரக ற்தட்ட, தறற்கரன இந்றக் கறநறத்ர்கபறன் உவு 

டஷநஷப் தரர்த்டக் கறநறத்த்றற்கும் டௌனரல் டத்டக்கும் வரடர்தறல்ஷன ண றஷணக்கும் 

அன்தர்கள் உண்டு.  

டௌனரஷன டக்கற உரகக் வகரண்ட, ஶரப்தரறடௗடந்ட இந்றரறற்கு ந்ட ற்வெய்றப் 

தறரற்நற தறற்கரனக் கறநறத்ர்கடள்டம், இரதர்ட் டி. ஶரதறடௗடம், கரன்சுடன்ஷடன் 

ஶஜரெப் வதசுகறடம் டஷநஶ த்டப் ஶதரகர், வீரடணறவணப் வதர்கஷப அஷத்டக் 

வகரண்டு டௌனரல் டத்ட ரழ்ந்ணர்.  

ெ ெத்றல், ெறநறர் டல் டறஶரர் ஷ ல்ஶனரடஶ டௌனரல் டத்ட ர 

ஶண்டுவன்ந கட்டரடண்டு. டௌனரடண்டகறந டம் ெரய் இடத்ல் இனரட.  

இந் ற்டௌடத்ல், உனகறல் ஶரன்நற ஶட ந்ச் ெத்றடறல்ஷன. கறநறத்டம் இற்கு 

றற றனக்கன்ட. அஶ ஶத்றல் டௌனரடண்ஶடரக ஶண்டும் ண, ஶள்றக் ஶகரட்தரட்டுச் 

ெங்கள் ற்டௌடத்டகறன்நண.  ஷறகம்,  தந்றரறடம், ட ெம் ஶதரன்நஷ ஶள்றக் 

ஶகரட்தரட்ஷட ற்டௌடத்டம் ெங்கபரகும்.  அச்ெங்கஷபச் ெரர்ந்ர்கள் அச்ெக் 

வகரள்ஷககபறன்தடிப் டௌனரல் டத்ட ரழ்ல் இனரட. 

கறநறத்ஶர, ஶள்ற டப்டௌக் ஶகரட்தரட்ஶடரடு எடஷகறல் இஷந் ஶள்ற 

றஷநஶற்நக் ஶகரட்தரட்டுச் ெரனரல், கறநறத்த்றல் ெத்றன் வதரல் உறர்க் 

வகரஷன வெய்ஶர டௌனரடண்ஶர றஶ இல்ஷன.  

ஆகஶ, உறர்க்வகரஷன வெய்ஷடம் டௌனரடண்டஷடம் ஷடவெய்டம் கடவுள் டப்டௌக் 

ஶகரட்தரடுஷட ெ வதௌத் ெங்கஷபப் ஶதரன்ட கறநறத்ம், கடவுட்ஶகரட்தரடு-ஶள்ற 

றஷநஶற்நக் ஶகரட்தரடு இற்நறன் அடிப்தஷடறல், ஶள்றஷடம் டௌனரடஷடம் 

ெத்றடௗடந்ட லக்கறறட்டட.  

ஆணரல், அன்நரட ரழ்க்ஷகறல் க்கள் அஷணடக்கும் வதரடச்ெட்டரகச் ெ ெத்ஷப் 

ஶதரன்ட, கறநறத்ம் டௌனரல் டத்ஷனக் கட்டஷபறடறல்ஷன.  

இத்ஷக றஷனஷறணரல், டடப் தகுறகபறல் ரடம் சுகறஶரக்கடம் னரப்னரந்றர்கடம் 

ெ ெத்ஷப் தறன்தற்ந இனரட. ெத்றன் வதரல் ஷடவதற்ந வகரஷனஷடம் 
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டௌனரடஷடம் லக்கறறட்ட கறநறத்த்ஷப் தறன்தற்ந இடம். றறடௗம் கூடம் டௌனரல் 

டத்டக்கும் ெ ெம் கூடம் டௌனரல் டத்டக்கும் றகுந் ஶடதரடு உண்டு.  

ஏநறவுஷட வல் டல் ஆட அநறவுஷட ணறன் ஈநரக, உறர்கள் ரவும் ெம் ன்தட ெ 

ெக் வகரள்ஷக.  இக்வகரள்ஷகறன்தடி றனங்குகஷபக் வகரல்னக் கூடரட ன்தடடன் றஷ, 

ரணறம், டௌற்ட்ண்டு இஷகஷபடம் வகரல்டட நரகும். ஏநறவுஷட றஷ, 

டௌற்ட்ண்டுகஷப  உண்ரல் ந் ணறடம் உறர் ரழ்ல் இனரட ன்தட ரடம் ற்டக் 

வகரள்பக் கூடிட. இணரஶனஶ, ெ ெத்றல் ஷடம் உண்ரல் ரற்தட ரள் 

“ெல்ஶனகஷண” ன்டம் ஶரன்தறடந்ட உறர் றடுல் (ற்வகரஷன) ெறநப்தரகவும் றக 

உர்ந்ரகவும் ஶதரற்நப்தடுகறன்நட.  

கறநறத்ம் ல்னர உறர்கஷபடம் ெரகக் கடறல்ஷன.  கடவுபறன் ெரனரகப் தஷடக்கப்தட்ட 

ணறன், தஷடப்டௌகபறல் ெறநந்ன் ன்தட கறநறத் ம்தறக்ஷக. ணறஷணப் தஷடப்தறல் 

கடவுள் அறகக் கணம் வெடத்றணரர் ணவும், ணறன் எடடக்ஶக ஆன்ர உண்டு ணவும் 

கறநறத்ம் ம்டௌகறநட. ணறஶணரடு கறழ்ச்ெறரக இடக்கும்தடிரகவும் ணறடஷட ஆட்ெறக்கு 

அடங்கறறடக்குரடம் ற்ந றனங்குகள் ரவும் தஷடக்கப்தட்டண.  

இஷநடம் ணறடம் உறரறணங்கடம் கரய் கறழ்ந்றடப்தஶ, ஶன் ணத்றன் 

இன்தறஷன ணக் கரட்டப்தடுகறநட.  

இஷநன் ணறஷணடம் றனங்குகஷபடம் ற்நஷகஷபடம் தஷடத்ன் ஶரக்கம் இடஶ, 

றறடௗத்றல் இடஶ டல் றஷன.  

“தறன்ணர் கடவுள்: ட ெரனரகவும். தரஷணரகவும் ணறஷணப் தஷடப்ஶதரரக, அன் 

கடல் லன்கஷபடம், ரணத்டப் தநஷகஷபடம், றடகங்கஷபடம், ட்ற டடஷடம் ட்றறன் 

லட அஷெண, ஊர்ண ரற்ஷநடம் ஆபக்கடன் ன்நரர். இவ்ரட கடவுள் ணறஷணத் 

ட ெரனரகப் தஷடத்ரர்.  வய்ச் ெரனரகஶ அஷணப் தஷடத்ரர்.  ஆடம் 

வதண்டரக அர்கஷபப் தஷடத்ரர். கடவுள் அர்கஷப ஆெலர்றத்ட, லங்கள் தடகறப் 

வதடகறப் ட்றஷ றப்தற அஷணக் கலழ்ப்தடுத்டங்கள், கடல் லன்கஷபடம், ரணத்டப் 

தநஷகஷபடம், ட்றறன் லட அஷெந்ட உனரவும் உறரறணங்கள் அஷணத்ஷடம் 

ஆண்டுவகரள்டங்கள் ன்நரர். ஶடம் கடவுள் இஶர ட்றறன் லட றஷ டம் டௌற்ட்ண்டுகள் 

ல்னரற்ஷநடம், த்ம் இணத்றன்தடி ம் றஷகஷபக் வகரண்டிடக்கும் ற றரண 

ங்கஷபடம் உங்கடக்கு உரகத் ந்டள்ஶபரம்; ஶடம் ட்றறல் உறர்ரடம் றனங்குகள், 

ரணத்றல் தநக்கும் தநஷகள், உறஶரடு ட்றறல் அஷெடம் ல்னரற்நறற்கும் அஶ 

டௌற்ட்ண்டுகஷப உரகக் வகரடுத்ஶரம் ன்நரர். அடவும் அப்தடிஶ ஆறற்ட. அப்ஶதரட 

கடவுள் ரம் தஷடத் ல்னரற்ஷநடம் ஶரக்கறணரர். அஷ ல்னரஶ றகவும் ன்நரய் 

இடந்ண.”1 
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இண்டரம் றஷன  

ணறன் கடவுபறன் கட்டஷபஷ லநறணரன்.2 தரம் உனகறல் டேஷந்ட. அணரல் டம் 

உனகறல் டேஷந்ட.  உனகறல் ஏர் உறர் ஷடந் கரத்ரல், அன் ஶரல் அர்கடக்கு 

ஆஷடரகக் வகரடுக்கப்தட்டட.3 இஷத் வரடர்ந்ட வகரஷனடம் ட்றறல் டேஷந்ட. ஆரறன் 

க்கபறல் டத்ன் இஷபஷணக் வகரன்நரன்.4 அஷத் வரடர்ந்ட டௌனரல் உவும் ட்றறல் 

டேஷந்ட.5 ஶரர ஶதஷறடௗடந்ட இநங்கறஶதரட, டௌனரடவு உண்டகறநணரக 

ரநறறடந்ரன்.  ணறர்கடம் றனங்குகடம் அன்ஶதரடு தகற றஷன ரநற, ணறர்கடக்கும் 

றனங்குகடக்கும், றனங்குகடக்கும் றனங்குகடக்கும் தஷகடண்டரறற்ட. என்ஷநவரன்ட 

வகரன்ட ெரப்தறடுணரக ரநறண.6  

ரன் றன்தஷக் கடவுடக்குப் தஷடக்க றடம்தற ணறன், ரன் உவுக்கரகக் வகரல்டம் 

றனங்குக் வகரஷனஷக் கடவுள் அங்கலகரறக்குரட ஶண்டிணரன்.  

ணறடஷட இச் ெறந்ஷணகள், இபஷ டல் லறஷணறஶன ரட்டங்வகரண்டு இடக்கும் 

றஷனக்கரக டந்ற, இஶசு கறநறத்டறன் ெறடஷப் தடௗறன் டனரக உனஷக லட்டுக் 

வகரள்ஷ உபங்வகரண்ட கடவுள், அற்கு டன் அஷடரபரக றபங்கற, கடவுபறன் 

கட்டஷபகடக்குக் கலழ்ப்தடிஶனரடு கூடி இத்ஷக தடௗகஷப ற்டக்வகரண்டரர்.  

“அன்நறடம், றடகங்கடம், ட்றறன்ஶல் ஊர்ணரகற ல்னர உறர்கடம் இணம் இணரகப் 

வதட்டகத்ஷறட்டு வபறஶ ந்ண.  தறன் ஶரர எட டோடத்ஷக் கட்டிக்வகரடுத்ரன். 

ஆண்டர் அற்ஷந டடள்ப தரறபரக ற்டக்வகரண்டு ரம் இணற ணறன் வதரடட்டுப் 

ட்றஷ எடஶதரடம் ெதறக்க ரட்ஶடரம். வணன்நரல், ணறடஷட இ ெறந்ஷணகள் இபஷ 

டல் லஷறன்லஶ ரட்டம் வகரண்டுள்பண.  ஆனரல், இப்வதரடட வெய்டஶதரல் இணற ரம் 

உறரறணங்கள் ரற்ஷநடம் டடஷந அறக்கரட்ஶடரம். ட்ற இடக்குட்டும் றஷப்டௌம் 

அடப்டௌம் குபறடம் வப்தடம் ஶகரஷடக்கரனடம் குபறர்கரனடம், இவும், தகடம் எறறல்ஷன 

ன்ட றடவுபம்தற்நறணரர்.”7  

ஶரர ஶதஷறடௗடந்ட இநங்கறவுடன் கடவுடக்குப் தடௗறட்டரன்.  இங்ஶக எட குநறப்டௌ 

ஆழ்ந்ட ண்றப் தரர்க்கத் க்கட. கடவுள் அஷணப் தடௗறடும்தடி கூநறணரர ன்டம் 

றணரவுக்கு, வபறரக “இல்ஷன” ன்ஶந தறல் வகரடுக்க ஶண்டிரறடக்கறநட. ஶரர 

டௌனரல் உண்த் வரடங்கறட ங்ஶக ன்டம் றணரவுக்கு, “ஏரண்டு டடடம் ண்லரறஶன 

றந்டவகரண்டிடந் ஶதஷறல்” ன்டம் தறஷனத் ற ஶட றஷட வெரல்ன றறல்ஷன. 

வணணறல், ஶதஷறல் டற்கு டன்ணரல், ணறர்கள் றனங்குகஷபக் வகரன்நரகஶர 

டௌனரல் உண்டரகஶர றறடௗத்றல் குநறப்டௌ இல்ஷன. ஏரண்டு டடடம் 
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ஶதஷறடௗடந்வதரடட, உவுப் தற்நரக்குஷநறணரல், ணறன் றனங்குகஷபக் வகரன்ட 

றன்ணத் வரடங்கறணரன் ன்ஶந ண் ஶண்டிடள்பட. அணரல்ரன் ஶதஷறடௗடந்ட 

இநங்கறவுடன் றனங்ஷகக் வகரன்ட தடௗறட்டரன்.  

ஆரறன் கலழ்ப்தடிரஷறன் றஷபவு, ஶரரறல் றஷநவுடகறன்நட. இஶசு கறநறத்டறன் 

கலழ்ப்தடில் றஷநறன் டன்ஶணரட்டம், ஶரரறல் வரடங்குகறநட. இடஶ டௌனரல் உவும் 

தடௗடம் ெந்றத் றஷனரகும். டௌனரல் உவு கலழ்ப்தடிரஷறன் றஷபவு. தடௗ கலழ்ப்தடிடௗன் 

வரடக்கம். இந் இண்ஷடடம் இஷக்கும் தரனரக ஶரரறன் தடௗ றபங்குகறநட. 

கலழ்ப்தடிரஷறன் றஷபரகற டௌனரடவும், கலழ்ப்தடிடௗன் றஷபரகற தடௗடம் 

ஶரரரல் இஷக்கப்தடுகறன்நண. ஆரறன் கலழ்ப்தடிரஷறணரல் உனகத்றல் டேஷந் 

டௌனரடவு, இஶசு கறநறத்டறன் கலழ்ப்தடினரகற தடௗறணரல், உனஷகறட்டு லங்குற்கு 

ரய்ப்ஷதப் வதடகறநட. ஆகஶ, டௌனரல் உவு ன்தட கலழ்ப்தடிரஷ ரகற தரத்றன் 

றஷபவு ன்தடம், அட இஶசு கறநறத்டறன் கலழ்ப்தடினரகற தடௗறணரல் லக்கப்தடுகறநட 

ன்தடம், றறடௗத்றல் றபக்கப்தடுகறநட. 

“கரஷப ரடுகள், ஆட்டுக் கடரக்கள் இற்நறன் இத்ம் தரங்கஷபப் ஶதரக்க டடிரட.”8  

“எவ்வரட குடவும் ரள்ஶரடம் இஷநப்தற ஆற்டஷகறல் றடம்தத் றடம்த அஶ தடௗகஷப 

எப்டௌக்வகரடுத்டறட்டு டகறன்நணர். அஷஶர தரங்கஷப எடஶதரடம் ஶதரக்கறறட 

இனரஷ.”9  

“எஶ டஷநறல் க்கரனத்டக்குஶ எப்டௌக் வகரடுக்கப்தட்ட இஶசு கறநறத்டறடஷட உடடௗன் 

தடௗரல் ரம் தரறசுத்ரக்கப்தட்ஶடரம்.”10 

“எஶ எடணறன் (ஆரம்) குற்நம் ல்னர ணறடக்கும் ண்டஷணத் லர்ப்தரய் டடிந்டஶதரன 

எஶ எடரறன் (இஶசு கறநறத்ட) ற்டௌஷட வெல், ல்னர ணறடக்கும் ரழ்பறக்கும் 

றடுஷனத் லர்ப்தரய் னர்ந்ட. வணணறல், எட ணறணறன் கலழ்ப்தடிரஷரல் அஷணடம் 

தரறகபரடஶதரல், எடரறன் கலழ்ப்தடினரல் அஷணடம் இஷநடக்கு  

ற்டௌஷடர்கபரரர்கள்.”11  

டன்நரம் றஷன  

ஶரரறணரல் வரடங்கப்தட்ட தடௗடம் டௌனரல் உவும் தறன்டற்கு டன்ணஷடரபரக 

ற்டக்வகரள்பப்தட்ட ஶதரறடங்கூட, உறர்க்வகரஷனடம் டௌனரடவும் ஷநடகரகக் 

கண்டிக்கப்தடுல் றறடௗத்றன் டன்நரம் றஷனரகும்.  
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டௌனரல் உண்ஶட ஆகஶண்டும் ன் றடம்டௌகறநர்கடக்கு, “ஊர்ந்ட வெல்டணற்ஷந 

உண்க் கூடரட” ணத் ஷட றறக்கப்தடுகறநட.  

“ட்றறன்ஶல் ஊர்கறந உறர்கவபல்னரம் உங்கடக்கு வடக்கத் க்கணரய் இடக்கக் கடண. 

அற்ஷந உண்னரகரட.  அஷ ரன்கு கரனரல் டந்ரடம் ெரற, றற்நரல் கர்ந்ரடம் ெரற, 

கரல்கள் உஷடணரறடம் ெரற அல்னட ஷறல் ஊர்ந்ரடம் ெரற, அவ்ற உறர்கஷப லங்கள் 

உண் ஶண்டரம்.  வணன்நரல் அஷ வடக்கத் க்கணரய் இடக்கறன்நண. உங்கள் 

ஆன்ரக்கஷப அசுத்ப் தடுத்ரலர்கள்”12  

ஊர்ந்ட வெல்டணற்ஷந உண்க்கூடரட ண றனக்கறடடன், றடகங்கடம் சுத் 

றடகங்கள், அசுத் றடகங்கள் ண இண்டரகப் தறரறக்கப்தட்டு, அசுத் றடகங்கஷப 

உண்க்கூடரவன்டம் கட்டஷபடம் வகரடுக்கப்தட்டிடக்கறநட.  

“லங்கடம் அசுத்ரண றனங்குக்கும், சுத்ரண றனங்குக்கும், அசுத்ரண தநஷக்கும், 

சுத்ரண தநஷக்கும் ஶடதரடு கரக் கற்டக்வகரள்டங்கள். ரன் உங்கடக்குத் லட்டரக 

ண்ச் வெரல்டௗ றனக்கறண றடகங்கபரடம், தநஷகபரடம், ண்றல் டரடுகறந வ்ஷக 

றடகங்கபரடம் உங்கள் ஆன்ரஷ அசுத்ப்தடுத்ரலர்கள்.”13  

சுத் றடகங்கள், அசுத் றடகங்கள் ன்டம் தரகுதரடு ன் அடிப்தஷடறல் அஷந்டள்பட 

ன்ட ஶரக்கறணரல், அட தறரறக்கப்தட்டற்கரண அடிப்தஷட ஶரக்கத்ஷப் டௌரறந்டவகரள்பனரம்.  

ற்ந றனங்குகஷபக் வகரன்ட றன்ணர - வெடி, வகரடி, டௌல், ட்ண்டுகபரகற இற்ஷக 

உஷஶ உண்டு, அன்ஶதரடு டந்ட வகரள்தஷகபரகற - ஶன் ஶரட்டத்ட இல்ஷதக் 

வகரண்டஷ “சுத் றடகங்கள்” ணக் வகரள்பப்தடுகறன்நண. இஷநடக்குப் தடௗப்வதரடபரக 

இஷகஶப ற்டக்வகரள்பப்தடுகறன்நண.  

இன்ற இஷநத்வரண்டு டௌரறற்கு ஶன் ஶரட்ட இல்டௌள்ப அன்டௌள்பம் வகரண்ட, 

இற்ஷகடவு உண்டம் ணறர்கஶப ற்நர்கள் ன்டம் கடத்ட ஷநடகரக 

ற்டௌடத்ப்தடுகறநட.  

ற்ந உறரறணங்கஷபக் வகரன்ட றன்டம் றடகங்கள் அசுத்ரணஷ ண எடக்கப்தடுகறன்நண. 

றடகங்கஷபப் தறரறப்தட ஶதரன்ட, ணறர்கஷபடம் தறரறக்க இப்தரகுதரடு தன்தடும்.  

சுத்ரண றடகங்கபறடம் ரணரகச் வெத்ஷகஷப உண் ஶண்டர ணக் கூடன் 

ரறனரகப் டௌனரடவு இன்ணடம் கட்டுப்தடுத்ப்தடுகறநட.  

“ரணரய் இநந்ட ஶதரணவரன்ஷநடம் உண்னரகரட.”14  
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உறர்க்வகரஷன வெய்ட ட. அட தரத்றன் றஷபவு ணக் கரட்டப்தட்ட ஶதரறடம், 

உறர்க்வகரஷன வெய்ட உண்ஶடரக ஶண்டும் ன்ட இடக்கறநர்கடக்கு, “இத்த்ஷ 

உண்க் கூடரட” ணத் றட்டட்டரண கட்டஷப வகரடுக்கப்தடுகறநட.  

“ஶணடம் இத்த்ஷ உண்டிடந்ரல், அன் ஆன்ரறற்கு றரக ரம் ட டகத்ஷ 

றஷனப்தடுத்ற அஷணத் ன் இணத்றடௗடந்ட அறவுண்டு  ஶதரகச் வெய்ஶரம்.  வணன்நரல், 

உடடௗன் உறர் இத்த்றல் அஷந்டள்பட.”15  

ணறஷணப் தரர்த்ட, “ணறஶண! ல உறஷக் வகரல்னரஶ” ணக் வகஞ்சுட ஶதரனவும், உறர் 

இத்த்றல் உள்பட ஆஷகரல், இத்த்ஷ உண்டரல் ல றச்ெரய் அறக்கப்தடுரய் ணக் 

கண்டிப்தஷப் ஶதரனவும் கரப்தடுகறநட. 

ரன்கரம் றஷன  

உறர்வகரஷன வெய்ட கடவுடக்குத்ரஶண! கடவுடக்குப் தடௗறடுற்கரகஶ உறர்க்வகரஷன 

வெய் ஶண்டிறடக்கறநட, ணச் ெரக்குப் ஶதரக்குக் கூடகறந றஷனக்கு றறடௗம் கூடம் தறல், 

“ரம் றடம்டௌட தடௗஷ அன்ட; அன்ஷதஶ ரம் றடம்டௌகறன்ஶநரம்; கணதடௗகள் க்கு 

ஶண்டுறல்ஷன; கடவுஷப அநறடம் அநறஶ ரம் றடம்டௌட”16 ன்தரகும்.  

“ஆறக்கக்கரண ஆட்டுக்கடரக்கள் ஶடம், ண்வய் வதடக்வகடுத்ஶரடும் தத்ரறம் 

ஆடுகள் ஶடம் ஆண்டர் றடப்தங் வகரள்ரஶர?  ணறர! ல்னட ட ண உணக்குக் 

கரட்டிறடக்கறநரஶ, லறஶரடு டத்ல், அன்டௌ கூர்ல், உன் கடவுள் டன்ணறஷனறல் 

ரழ்ச்ெறஶரடிடத்ல் இஷன்நற ஶவநஷ ஆண்டர் உன்ணறடம் ஶகட்கறநரர்.”17  

“ஆண்டஶ! தடௗகபறல் லர் இன்தம் வகரள்டறல்ஷன.  கணதடௗ வகரடுத்ரடம் அஷ லர் 

ற்தறல்ஷன. இஷநர! ரன் உக்குச் வெடத் ஶண்டி தடௗ வரடங்கற உள்பஶ: 

ரழ்வுற்ட வரடங்கற உள்பத்ஷ லர் டௌநக்கறப்தறல்ஷன.”18  

“ஆண்டர் கணதடௗகஷபடம் ஶட தடௗகஷபடர ஆெறக்கறநரர்? அஷறட “ணறன் 

ஆண்டரறன் குல் ெத்த்றற்குக் கலழ்ப்தடி ஶண்டும்” ன்ட ஆெறக்கறநரன்ஶநர? தடௗகஷபக் 

கரட்டிடம் கலழ்ப்தடிஶன ஶனரணட.”19  

கலழ்ப்தடிரஷறன் றஷபரகஶ ம் ந்ட. ம் ந்ஷரல் வகரஷன 

ஷடவதற்நட. வகரஷனறன் வரடர்ச்ெறரகப் டௌனரல் உவு தறநந்ட.  

வகரஷனடம் டௌனரடவும் தடௗறல் இஷக்கப்தட்டண.  கலழ்ப்தடிஷன வபறக்கரட்டஶ தடௗ 

உனகறல் ஶரன்நற, அட கடவுபரடம் தறன்டற்கு டன்ணஷடரபரக ற்டக்வகரள்பப் 

வதற்நட.  கலழ்ப்தடில் இல்னர தடௗ, கடவுடக்கு உகந்ன்ட ண எடக்கப்தட்டட. ஆரறன் 
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கலழ்ப்தடிரஷறன் கரரக உனகறல் ஶரன்நற தடௗடம் டௌனரடவும், இஶசுவதடரணறன் 

கலழ்ப்தடினரல் உனஷகறட்டு லக்கப்வதற்நஷ இற்கு அடுத் ந்ரம் றஷனரகும்.  

 

ந்ரம் றஷன  

கலழ்ப்தடிரஷரகற தரத்றன் றஷபவுகபரண ம், வகரஷன, டௌனரல் டடௗண 

கலழ்ப்தடினரகற க்கரனத்டக்குடரற தடௗறணரல் லக்கப்தடுகறன்நண.  

“கடவுள் ன்ஷறல் றபங்கற (கறநறத்ட) அர், கடவுடக்கு இஷரறடக்கும் றஷனஷ 

றடரல் தறடித்டக்வகரண்டிடக்க ஶண்டிவரன்நரகக் கடறல்ஷன. ஆணரல், ம்ஷஶ 

வடஷரக்கற அடிஷறன் ன்ஷ ட்ண்டு, ணறடக்கு எப்தரணரர். ணற உடறல் ஶரன்நற, 

ம்ஷத் ரழ்த்றச் ெரஷ ற்கும் அபவுக்கு - அடவும் ெறடஷச் ெரஷஶ ற்கும் அபவுக்குக் 

கலழ்தடிந்ரணரர்.”20  

“தடௗகள், கரறக்ஷககள், கணதடௗகள், தரப்தரறகரப் தடௗகள் இற்ஷநவல்னரம் லர் 

றடம்தறல்ஷன. இஷ உக்கு உகந்ஷரய் இல்ஷன ன்ட டடௗல் கூடகறநரர். தறன்டௌ 

இஶர உட றடவுபத்ஷ றஷநஶற்ந ந்டறட்ஶடன் ன்கறநரர். தறன்ஷணஷ றஷனக்கச் 

வெய் டன்ஷணஷ டுத்டறடுகறநரர். இந்த் றடவுபத்ரல், எஶ டஷநறல் 

க்கரனத்டக்குஶ எப்டௌக் வகரடுக்கப்தட்ட இஶசு கறநறத்டறடஷட உடடௗன் தடௗரல் ரம் 

தரறசுத்ரக்கப்தட்ஶடரம்.”21  

இஶசு கறநறத்டறன் தடௗறணரல், தரறசுத்ரக்கப்தட்டுள்ப க்கள் கலழ்ப்தடிரஷரல், ஶன் 

ஶரட்டத்றடௗடந்ட றட்டப்தட்ட றஷனறடௗடந்ட ரநற ம், வகரஷன, டௌனரல் அற்ந ஶன் 

ஶரட்ட றஷனக்குத் றடம்டௌம் ரய்ப்ஷதப் வதற்டள்பணர்.  

“எஶ எடரறன் (ஆரம்) குற்நம் ல்னர ணறடக்கும் ண்டஷணத் லர்ப்தரய் டடிந்ட ஶதரன, 

எஶ எடரறன் (இஶசு கறநறத்ட) ற்டௌஷட வெல் ல்னர ணறடக்கும் ரழ்பறக்கும் 

றடுஷனத் லர்ப்தரய் னர்ந்ட. வணணறல், எட ணறணறன் கலழ்ப்தடிரஷரல், அஷணடம் 

தரறகபரட ஶதரல், எடரறன் கலழ்ப்தடினரல், அஷணடம் இஷநடக்கு 

ற்டௌஷடர்கபரரர்கள்.”22  

ஆரறன் கலழ்ப்தடிரஷரகற தரத்ரல் ற்தட்ட ம், வகரஷன, டௌனரல் உவு ஆகற 

டன்நறடௗடந்டம் இஶசு கறநறத்டறன் கலழ்ப்தடினரகற தடௗரல், டட றடுஷன உடற 

வெய்ப்தட்டுள்பட.  
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ஆகஶ, அஷ ற்டக்வகரண்டர்கடக்கு, உறர்கஷபக் வகரஷன வெய் ஶண்டி 

அெறஶர தடௗறட ஶண்டி அெறஶர டௌனரல் உண் ஶண்டி அெறஶர இல்னரட 

லங்கறட.  இவ்ஷகறல் தடௗறட ஶண்டி தஷ உடன்தடிக்ஷகறடௗடந்ட லங்கறக் வகரஷன, 

தடௗ, டௌனரல் அற்ந டௌற உடன்தடிக்ஷக ற்தட இஶசு கறநறத்டறன் தடௗ கரரறற்ட.  

“டந்றண உடன்தடிக்ஷகறன் கரனத்றல் வெய்ப்தட்ட குற்நங்கபறடௗடந்ட க்கஷப றடுறக்கக் 

கறநறத்ட இநந்ரர். இங்ஙணம் ெரவரன்ட றகழ்ந்டள்பரல், அஷக்கப்தட்டர்கள் டௌற 

உடன்தடிக்ஷகரல், ரக்கபறக்கப்தட்ட டடிறல்னர உரறஷஷப் வதந டடிந்ட. இவ்ஷகறல் 

அர் டௌற உடன்தடிக்ஷகறன் இஷப்தரபரக இடக்கறநரர்.”23  

கறநறத்டறன் றறல் டௌற உடன்தடிக்ஷகரகற தடௗஷ ற்டக்வகரண்டு, கறநறத்டறன் 

அடிரரக ரநறர்கள், உறர்வகரஷன வெய்ட தடௗறட ஶண்டி அெறஶர தடௗறட்டஷ 

உண்டம் - டௌனரல் உவு வகரள்ப ஶண்டி அெறஶர இல்னரல் லங்கறணர். ஆகஶ, 

கறநறத் ெத்ஷச் ெரர்ந் டம், ெத்றன் வதரல் உறர்க்வகரஷன வெய்ட தடௗறடஶர 

டௌனரல் உண்ஶர இடறல்னரதடி கறநறத்ட அர்கஷப றடுஷனரக்கறறட்டரர் ன்தட 

கறநறத் ம்தறக்ஷக.  

கறநறத்ர்கள் ம், வகரஷன, டௌனரல் டன்டம் இல்னர ஶன் ஶரட்ட இன்த ரழ்க்ஷக 

டத்டற்கு, வ்ற இஷடடடறல்ஷன.  அவ்ரட அர்கள் ரஶண்டும் ன்தஶ 

றறடௗத்றன் றபக்கரகவும் இடக்கறன்நட.  தரறசுத்ரற்கு அஷக்கப்தட்டர்கள், தரறசுத் 

ரழ்வு ர ஶண்டும் அன்ஶநர?   

“டன்டௌ லங்கள் அநறரஷறல் உன்நஶதரட உங்கள் டத்ஷ, இச்ஷெகடக்கு ற்நரய் 

இடந்ட. அப்தடி டரல், உங்கஷப அஷத் இஷநன் தரறசுத்ரய் இடப்தடஶதரன, 

லங்கடம் உங்கள் டத்ஷறல் டற்டம் தரறசுத்ரறடங்கள். வணணறல், ரம் தரறசுத்ர். ஆகஶ, 

லங்கடம் தரறசுத்ரய் இடங்கள்”24 ண டப்தட்டிடக்கறநட.  

கறநறத்டஷப் தறன்தற்டகறநர்கள், ங்கள் டத்ஷறல் டற்டம் தரறசுத்ரய் றபங்குட 

வ்ரட? இடஶ ஆநரம் றஷன.  

ஆநரம் றஷன  

“உங்கஷப அஷத் இஷநன் தரறசுத்ரறடப்தட ஶதரன, லங்கடம் உங்கள் டத்ஷறல் 

டற்டம் தரறசுத்ரறடங்கள்.” 25 

இஶசு கறநறத்ட, இவ்வுனகறல், றக பற குடும்தத்றல் தறநந்ட, றக பற க்கபறஷடஶ 

ரழ்ந்ரர். அஷப் தறன்தற்நற க்கபறல் வதடம்தகுறறணர்,  லன் தறடிக்கும் வரறல் வெய் 
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வெம்தடர்கள்.  இஶசு கறநறத்ட தறநந்ட ரழ்ந் ட குன க்கள், இஷநடக்குப் தடௗறட்டுப் 

டௌனரல் உண்க் கூடிர்கள்.  ஆகஶ, அர் ரழ்ந் சூடௗல் இடந் க்கள், லன் 

உஷடம் டௌனரல் உஷடம் ெரரரக உண்டு ரழ்ந்ணர். இஶசுகறநறத்ட கூநற 

உஷறடம் அர் க்கடக்கு அபறத் உறடம் இந்ச் ெரர உவுகஷப அர் 

லக்கறல்ஷன.  ந்ட அப்தம் இண்டு லஷணக் வகரண்டு ரறம் ஶதர்கடக்கு உபறத்ரர்.  

ஆணரல், எட குநறப்டௌ இங்கு ஆழ்ந்ட ஶரக்கத்க்கட. அர் இந் உனகத்றல் உறர் ரழ்ந் 

கரனத்றல், ெறடஷ ம் ஷ, லன் உஷஶர டௌனரல் உஷஶர உண்டரக 

ரவரட குநறப்டௌம் இல்ஷன.  எவ்வரட டடம் “தஸ்கரப் தண்டிஷக”ஷக் வகரண்டரடும் 

வதரடட, டௌனரல் உண்ஶடரக ஶண்டும் ன்தட ட டௌ. ஆணரல், இஶசு கறநறத்ட ம்டஷட 

ரர்கஶபரடு, ஶல் வீட்டஷநறல் “தஸ்கர” உஷ உட்வகரண்டவதரடட, டௌனரல் 

உண்டற்கரண குநறப்ஶத இல்னரட ண்றப் தரர்க்கத்க்கரய் உள்பட.  

“இட ன் உடல்”, “இட ன் இத்ம்” ண அர்கள் றஷணவு கூடம்தடிரக அர்கடக்கு அர் 

கற்தறத்வதரடடம், அப்தடம் றரட்ெ ெடம் அங்ஶக இடந்ணரகச் 

வெரல்னப்தடுகறன்நணஶல்னரல், ட டௌப்தடி ஆட்டுக் குட்டிறன் டௌனரல் உவு அங்ஶக 

குநறக்கப்தடரட ஆழ்ந்ட ஶரக்க ஶண்டுரடள்பட. இறடௗடந்ட அர் ரழ்ந் கரனத்றல், 

ம்ஷச் சுற்நற ரழ்ந் பற க்கபறன் அன்நரட ரழ்க்ஷகறல், அர் ஷனறடரல், ரம் 

டௌனரல் டத் ரழ்க்ஷக உஷடரக ரழ்ந்றடக்க ஶண்டும் ன்ட ண்த் 

ஶரன்டகறன்நட.  

ட டௌப்தடி தடௗறடப்தடும் றனங்கு, ற்ந உறர்கஷபக் வகரன்ட றன்டம் “அசுத் 

றடக”ரறல்னரல், டௌனரல் உற்ந சுத் றடகரய் இடக்க ஶண்டும்.  

அக்வகரள்ஷகக்கறங்க, சுத் றடகத்றன் இடத்றல் தடௗரண இஶசுகறநறத்டவும், டௌனரல் உவு 

இல்னர ரழ்க்ஷக உஷடரகஶ ரழ்ந்றடத்ல் ஶண்டும் ன்ட வகரள்பத் 

க்கரறடக்கறன்நட.  

அஷப் தறன்தற்நற ரர்கள், அர் ரழ்ந் வதரடட, அர் கூநறஷகஷப 

டடஷரகப் டௌரறந்ட வகரள்ப இனர றஷனறல் இடந்ணர். “ன் உடஷன உண்டு, ன் 

இத்த்ஷப் தரணம் தண் ஶண்டும்” ன்ட அர் கூநறவதரடட, அஷப் டௌரறந்ட வகரள்ப 

இனரல் தனர் அஷ றட்டு றனகறப் ஶதரய்றட்டணர். “லங்கடம் ஶதரய்றட 

ணரறடக்கறன்நலர்கஶபர”? ன்ட அர் க்கு வடக்கரறடந் ரர்கஷப றண 

ஶண்டி றஷன ற்தட்டட. அஷப் தறன்தற்நற ரர்கடம், அர் உனக டடஷடம் 

லட்க ந் ஆண்டர் ன்தஷ அநறந்ட, உர்ந்ட தறன்தற்நறணரர்கள் ன்ட வெரல்ற்கு 

இனரட.  அர்  அந் ரட்டின் அெரகக்கூடும் ன்டம், ங்கடக்குச் ெறநந் தற கறஷடக்கும் 

ன்ட றர்தரர்த்டம், அஷப் தறன்தற்நறணர் ணனரம்.  
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அணரல், அர்கடக்குள் ங்கபறல் ரர் வதரறன்? ன்ந ஶதரட்டி அடிக்கடி ற்தடனரறற்ட. 

அர் டன் குநறத்ரட ற்ந கரனத்றல் ெறடஷ த்ஷ அஷடந் வதரடட அஷப் 

தறன்தற்நறர்கள் தந்ட - எபறந்ட ஷநந்டறட்டணர். அர் ெறடஷறல் 

அஷநப்தட்டவதரடட எட ெறட கறபர்ச்ெறகூட டந்ரகக் குநறப்டௌ இல்ஷன.  

ஆகஶ, அடஷட ெறடஷ ம் ஷடடள்ப அடஷட ரழ்க்ஷக, ெரர பற 

க்கடக்கறஷடஶ ரழ்ந் ரழ்க்ஷகரகும்.  அர்கடஷட உள்பத்றல் அர்கள் ற்டக் 

வகரள்பக்கூடி ஷகறல், அப்ஶதரஷக்கப்ஶதரட கடத்டகஷப வபறறட்டு ந்ரஶன்நற, 

அர்கடஷட உவுப் தக்கத்றல் ஷனறட ஶண்டி றஷனஷ ற்தட்டரகத் 

வரறறல்ஷன.  

இஶசு கறநறத்டறன் உறர்த்வடடக்குப் தறன்ணர், ங்கள் ஶல் தரறசுத் ஆற வதரறப்தட்ட 

கரத்ரல், ஶகரஷகவபல்னரடம் வீர்கபரக  ரநறணரகப் தரர்க்கறஶநரம். உனக னரடம் 

ெ னரடம் ரற்நம் அஷடஷ ஆறறன் அடள் வதற்ஶநரர் உனரறணர்.  இஶசு 

கறநறத்டறன் ெறடஷப் தடௗரல், தர லக்கம் வதற்டப் டௌடரழ்ஷத் டய்க்கும் இன்த றஷன, 

இஶசுகறநறத்டறன் உறர்த்வடடக்குப் தறன்ணர் ற்தட்டஶ அன்நற, இஶசுகறநறத்ட ரழ்ந் 

கரனத்றல் அஶரடு ரழ்ந் க்கபறடத்றல் ரம் இஷ றர்தரர்க்க இனறல்ஷன.  

டரசு கரட்டிக் வகரடுத்டம், ஶதடட டடௗத்டம், ஶரர ம்த டத்டம் தரறசுத் ஆற 

அடபப்தடுற்கு டற்தட்ட வெல்கபரகும்.  இந் டடம் அஶரடு இடந் டக்கற 

ரர்கள். ஆகஶ, கறநறத்டறன் ரழ்க்ஷக, கறநறத் ெ ரழ்க்ஷக இவ்றண்ஷடடம் 

இஷக்கும் தரனரக அஷட தரறசுத் ஆறரணர் அடபப்தட்டஷஶ ஆகும்.  

“தரறசுத் ஆற உங்கள்ஶல் டம்ஶதரட, அட ல்னஷஷப் வதற்ட டெஶனறடம் டஶர 

டடறடம் ெரரறரறடம் ண்டனகறன் இடற ல்ஷன ஷக்குஶ, லங்கள் ன் 

ெரட்ெறகபரறடப்டோர்கள்”26 ன்நரர். 

இன்தடி தரறசுத் ஆறஷப் வதற்ந எடஶ, ல்னஷஶரடு கறநறத்டவுக்குச் ெரன்நரக றபங்க 

இடம் ன்நரகறநட. தரறசுத் ஆறஷப் வதற்ட ல்னஷஶரடு ெரன்ட கூடம் கூட்டத்றல், 

தல்ஶட றஷனறடௗடந் க்கள் ந்ட இஷந்ணர். அர்கடஷட ஆறறன் பர்ச்ெற, 

ல்ஶனரடக்கும் எஶ அபரக இடந்ட ன்ட வெரல்ன இனரட.  ஆறறல் றக பர்ச்ெற 

வதற்நர்கடம், ஆறறல் குந்ஷகடம் என்நரய் இஷந்ணர்.  ஆறத்றடச்ெஷதறல் இஶசு 

கறநறத்டறன் உறர்வடடக்குப் தறன்ணர்,  தரறசுத் ஆறஷப் வதற்ட பர்ந்ட ந் 

அர்கடக்கறஷடஶ எட கடத்ட ஶடதரடு டந்ட.  

வகரஷன, டௌனரல் அற்ந ஶன் ஶரட்டத்ட இற்ஷக உரகற க்கநற உவுகஷபஶ, 

உண்ஶண்டுவன்ட எட கூட்டம் டன்நட.  தறநறவரட கூட்டம், அப்தடி றஷணத்ர்கஷப 
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அனட்ெறப்தடுத்றட. க்கநற உவுகஷபஶ உண்டர்கஷப அற்தரக ண்றணர்.  

இவ்வுவு ஶடதரட்டு ஷக தற்நறக் கடத்டத் வரறறக்குரட டெ தவுனடிகபறடம் 

டஷநறட்டுக் வகரண்டணர். அர்கடஷட டஷநடௐட்டுக்குத் லர்ப்தரக அஷந்றடப்தஶ 

உஶரர் தறணரன்கரம் அறகரம் ஆகும். இவ்றட தறரறவுகபறல், “டௌனரல் உண்ர தறரறறணர் 

றறத்ம், டௌனரல் டத்ட ரழ்ஶ ல்னட” ன்ந அடஷட டடிவுஷ ஶரக்கத்க்கட.  

வரத்த்றல் இவ்றகரம், டௌனரல் டத்ல் ல்னட ணப் டௌனரல் உண்கறன்நர்கடக்கு 

அநறவுஷ கூடரக அஷந்டள்பட. ந் எட ெறநற வெடௗடம் ற்நர்கடக்கு இடநனரய் 

இடக்கக் கூடரட ன்தஷப் தவுல் கலழ்க்கரடரட கூடகறன்நணர்: 

“ரம் வெரல்ட: லங்கள் உண்டரடம் குடித்ரடம் ஷச் வெய்ரடம், ல்னரம் கடவுபறன் 

கறஷக்வகணச் வெய்டங்கள். டடக்ஶகர கறஶக்கடக்ஶகர கடவுபறன் றடச்ெஷதக்ஶகர 

இஷடஞ்ெனரய் இரலர்கள்.  ரடம் அவ்ரஶந  அஷணத்றடம் அஷணடக்கும் உகந்ணரய் 

இடக்க டடகறஶநன்.  ணக்குப் தன்டஷ ரடரல், தனடம் லட்தஷடடம்தடி 

அர்கடக்குப் தன்டஷஶ ரடுகறன்ஶநன்.” 27  

“ல உண்டம் உவு உன் ெஶகரன் ணத்ஷப் டௌண்தடுத்றணரல், ல அன்டௌவநறறல் டப்தன் 

அல்னன். அற்த உஷ டன்ணறட்டு அஷண அறவுநச் வெய்ரஶ. அடக்கரகக் கறநறத்ட 

உறர் டநக்கறல்ஷனர?  ஆகஶ, உங்கடக்கு ன்ஷரய் இடப்தட தறநடஷட 

தறச்வெரல்டக்கு இடந்ரறடப்தரக. வணணறல், கடவுபறன் அசு உறடம் தரணத்றடம் 

அடங்கறறல்ஷன. கடவுபறன் அசு ன்தட, லறடம் அஷறடம் தரறசுத் ஆறறல் டய்க்கும் 

கறழ்ச்ெறடஶ.  இத்ஷக உள்பத்ஶரடு கறநறத்டவுக்கு ஊறஞ் வெய்கறநஶண, கடவுடக்கு 

உகந்ன்; க்கள் றப்டௌக்கு உரறன்.  ஆஷகரல், அஷறக்கு றரய் இடப்தஷ 

ரடுஶரரக.  எடர் எடர்க்கு, ஞரணபர்ச்ெற டஷக் கஷடப்தறடிப்ஶதரரக, உறன் 

வதரடட்டுக் கடவுபறன் ஶஷனஷத் கர்க்கத் டறரஶ. ரவும் டெஷரம். ஆணரல், 

இஷடஞ்ெடக்கு இடந்டரணரல், உண்தடக்கு ரவும் லஷஶ, உன் ெஶகரடக்கு 

இஷடஞ்ெனர றடக்குரறன், டௌனரல் உண்தஷஶர ட குடிப்தஷஶர அடஶதரன்ந 

ஶவநஷடம் வெய்ஷஶர வெய்ரல் றடுட ல்னட.” 28  

இறல் ெறனடக்கு ம் ற்தடனரம். டௌனரல் உண்தட தரர? டௌனரல் உண்ரடௗடந்ரல் 

ல்னட; அவ்பவுரஶண. இஷவல்னரம் ன் ற்டௌடத் ஶண்டும்? றசுரெத்ரஶன டம் 

உடறரண ணறஷனரன் டக்கறம் ன்ட ண்னரம். அப்தடிப்தட்டர்கடக்கு றறடௗம் 

கூடட ன்ண?  

“றசுரெத்ரல் டம் உடறரண ணறஷன உணக்கறடந்ரல், அஷ உன்ஶணரடு 

ஷத்டக்வகரள். அட கடவுடக்குட்டும் வரறந்றடக்கட்டும், வெய்ட ல்னவண டடிவு 

வெய்தறன், அஷச் வெய்டம்ஶதரட ணெரட்ெறறன் குற்நச்ெரட்டுக்கு ஆபரகரன் 
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ஶதடவதற்நன்.  ல்னஶர வகட்டஶர ன்டம் க்கத்ஶரடு எடன் உண்தரணரகறல், அன் 

ண்டஷணத் லர்ப்டௌப் வதற்டறடுரன். வணணறல், அச்வெல் றசுரெத்ரல் டம் உடறரண 

ணறஷனஶரடு வெய்ப்தடறல்ஷன. உடறரண ணறஷனஶரடு வெய்ப்தடரவல்னரம் 

தரஶ.” 29  

“தரஶ” ன்ட றறடௗம் கூநறறடப்தட ண்றப் தரர்க்கத்க்கட.  ட தரம்? ல்னஶர 

வகட்டஶர ன்ட க்கத்ஶரடு உண்தட தரம்.  க்கம் ன் டகறநட?  

“உன் ெஶகரடக்கு இஷடஞ்ெனரறடக்குரறன், டௌனரல் உண்தஷஶர ட குடிப்தஷஶர 

அடஶதரன்ந ஶவநஷடம் வெய்ஷஶர வெய்ரல் றடுட ல்னட”30 ன்தஷ அநறந் 

தறன்ணடம், டௌனரடௗன் சுஷஷ றட்டுறட ணற்ட, “அஷ றட்டுத் ரன் ஆகஶண்டுர? 

றடுட ல்னட ன்ட ரஶண கூநப் தட்டிடக்கறன்நட” ன்டம் ணப்ஶதரரட்டத்ஶரடு எடன் 

உண்த் வரடங்கறணரல், அட தரம் ன்ட லர்க்கப்தடுகறன்நட.  

ஶஶநரர் இடத்றல், ஶவநரட சூழ்றஷனறல் தவுல் கலழ்கரடரட டடிவு டுக்கறன்நரர் : 

“ஆஷகரல், ரன் உண்டம் உவு ன் ெஶகரடக்கு, இடநனரறடக்குரறன், 

ெஶகரடக்கு இடநல் ஆகரதடி ரன் எடஶதரடம் டௌனரல் உண்ஶ ரட்ஶடன்.”31  

இன்தடி தவுல் ம் ரழ்க்ஷகறல் டந்ரர் ன்ட ரம் ம்தனரம்.  

ஆறத் றடச்ெஷதறல் டௌனரல் டத்ட ரஶண்டும் ன்ந வகரள்ஷக இடந்ட.  இக்வகரள்ஷக 

றடச்ெஷதறல் உடரற்குக் கரம் இஶசு கறநறத்டறன் ெறடஷப் தடௗறணரல் ற்தட்ட 

தறன் றஷபவு ஆகும்.  “உறர்கஷபக் வகரன்ட தடௗறட்டுப் டௌனரல் உண்ஶட ஆகஶண்டும்” ன்ந 

தஷ ட ெத்றடௗடந்ட, இஶசுகறநறத்ட தடௗரகறறட்டரல், உறர்கஷபக் வகரன்ட 

தடௗறட்டுப் டௌனரல் உண் ஶண்டி அெறறல்ஷன ன்ந கறநறத் ெம் ஶரன்நறடடன், 

அன்நரட ரழ்க்ஷகறடம் உறர்க்வகரஷன, டௌனரல் உவு இஷகஷப லக்கற எட கூட்ட 

க்கள் டந்ணர்.  இர்கடஷட வெல்ரக்கு ற்நர்கஷபடம் தரறத்ட இப்தரறப்டௌப் 

தடிப்தடிரகப் டௌனரல் டத்ல் ரழ்க்ஷகக்கு, ற்நர்கஷபடம் இட்டுச் வெல்டல் இல்டௌ.  

ெறன றபக்கங்கள்  

இஶசு உறர்த்வடந் தறன்ணர், ஶஷணடம் லஷணடம் ம் ெலடர்கள் ஷகறணறன்ட வதற்ட 

உண்டரகக்32 கூநப்தட்டிடக்கறன்நட.  

உறர்த்வடந் இஶசு, அர்கள் டுஶ றன்ட “உங்கடக்குச் ெரரணம்” ன்நவுடன் 

அர்கள் கனங்கறப் தந்ட, ஏர் ஆறஷக் கரண்கறன்நரக றஷணத்ரர்கஶப அன்நற, அஷ 

அர்கள் ம்தறல்ஷன.  அர் அர்கஷப ஶரக்கற, “லங்கள் ன் கனங்குகறநலர்கள்? உங்கள் 
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இடங்கபறல் ெந்ஶகங்கள் டம்டௌல் ன்ண? ரன்ரன் ன்ட அநறடம்தடி ன் ஷககஷபடம் 

ன் கரல்கஷபடம் வரட்டுப் தரடங்கள்.  லங்கள் கரண்கறநதடி ணக்கு ரம்ெடம் டம்டௌம் 

உண்டரறடக்கறநடஶதரன, ஏர் ஆறக்கு இரஶ” ன்ட வெரல்டௗ, அர் ம் ஷககஷபடம் 

கரல்கஷபடம் அர்கடக்குக் கரட்டி ஶதரறடம் அர்கள் அப்ஶதரடம் ம்த இனரறடந் 

கரத்ரல், “உங்கபறடத்றல் டௌெறக்கறநற்கு ரட உண்டர?” ன்ட அர் றணறணரர். இந் 

றஷனறல், ம்ஷ அர்கடக்கு உறர்த்வடந்ரகக் கரட்டஶண்டி கட்டரச் சூடௗல் 

ரட என்ஷநத் றன்ட கரட்ட றடம்தறணரர்.  

அர்கள் தஷ தறறப்டௌ றஷனறஶனஶ ன்ண வெய்கறஶநரம் ன்தஷ அநறர றஷனறல், 

அடக்குப் வதரரறத் லன் கண்டத்ஷடம் ஶன்கூட்டுத் டறக்ஷகஷடம் வகரடுத்ரர்கள். 

“அர் அஷகஷப ரங்கற அர்கடக்கு டன்தரகப் டௌெறத்டக் கரட்டிணரர்” ண றறடௗம் 

குநறக்கறன்நட.  

அர்கள் வகரடுத்ஷகபறல் ஶன்கூட்டுத் டறக்ஷகஷ ட்டும் அர் டௌெறத்ட இடக்கனரம். 

அல்னட லஷணடம் ஶஷணடம் ஶெர்த்டப் டௌெறத்டக் கரட்டிடறடக்கனரம். இங்ஶக கனங்கற றன்ந 

ெலடர்கடக்குத் ம்ஷ உறடள்பரகக் கரட்டஶண்டி கட்டர றடப்தத்றல், ம்ஷத் 

வரட்டுப் தரர்க்கும்தடி கூநறடம், ற்டம் தன றங்கபறல் டன்டம் அர்கள் ெந்ஶகத்ஷப் 

ஶதரக்க இனரல், ம்ஷ உறடள்பரகக் கரட்டுற்கு, அர்கள் வகரடுத்ஷகஷப 

ரங்கறத் றன்டகரட்ட ஶண்டி சூழ்றஷனறல், வெல்தட்டுள்பரர் ணள்னரம்.  

“ரய்க்குள் டேஷட ணறஷண ரசுதடுத்டறல்ஷன.  ரறடௗடந்ட வபறடஶ ணறஷண 

ரசுதடுத்டம்.”33  

இஶசுவதடரணறன் ரர்கள், ஷககடரல் உண்டஷக் கண்ட தரறஶெர்கள், அர்கஷபக் 

குஷந கூநறணரர்கள். ஷக கடரல் ெரப்தறடும்வதரடட, ஷகறடள்ப அடக்கு உஶரடு 

ரய்க்குள்ஶப வெல்டற்கு ரய்ப்டௌண்டு. இட அர்கஷப அநறரஶன உள்ஶப வெல்னக்கூடி 

என்நரகும்.  

இணரல் ற்தடும் தரறப்ஷதறட, ல ண்த்ரல் ஶரன்டம் லஷரண ஶதச்சு, வெல் 

இஷகஶப அறகப் தரறப்ஷத ற்தடுத்டம்.  ஷக கடரல் ெரப்தறடுரல் ரடம் 

ரண்டுஶதரய்றடுறல்ஷன.  ஆணரல், ல உள்பத்றணறன்ட டௌநப்தடுதஷ, த்ஷணஶர 

அறவுகட்குக் கரரய் அஷந்டறடுகறன்நண. இஷகஷப றபக்கறக் கரட்டஶ உள்ஶப 

ஶதரவரன்டம் லட்டுப்தடுத்ரட; உள்பத்றணறன்ட டௌநப்தடுஶ லட்டுப்தடுத்டம் ணக் 

கூநறணரர்.  

அடித்டப் டௌெற  
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வகரர்ஶடௗட வீட்டிற்குக் கடவுள் ஶதடடஷ அடப்டௌற்கு ஆத்ரக, அடக்கு எட 

ரறெணத்ஷக் வகரடுக்கறன்நரர்.34 அறஶன “அடித்டப் டௌெற” ன்ட அடக்குக் கட்டஷப 

வகரடுக்கப்தடுகறன்நட. அன்தடி “உனகறடள்ப ல்னர றடகங்கஷபடம் வகரன்ட உண்னரம்” 

ன்ட ெறனர் ண்டகறன்நணர்.  

அத்ரறெணத்றன் வதரடஷப ஆழ்ந்ட ண்றப் தரர்க்கும்வதரடட, அத்ரறெணம் வகரடுக்கப்தட்ட 

ஶரக்கம் வபறரக றபங்கும். டர்கள் க்கத்றன்தடி, ஶதடடவும் அஷச் ெரர்ந்ர்கடம், 

றடகங்கபறல் லண்டத்கர அசுத் றடகங்கள் இடப்தஷப் ஶதரன, ணறர்கபறடம் 

லண்டத்கர அசுத் ணறர்கள் இடப்தரக ம்தறக்வகரண்டிடந்ணர்.  அந் ம்தறக்ஷகஷ 

உஷடத்டக் கடவுடக்கு டன், ணறர் ரடம் ெரணர்கஶப; அர்கடக்குள் ற்நத்ரழ்வு 

இல்ஷன ன்தஷப் ஶதடடவுக்கு றபக்குற்கரக, ஶடென் டனரகக் வகரர்ஶடௗவுடன் 

ஶதெற கடவுள், ரறெணத்றன் டனரகப்35 ஶதடடவுக்கு உர்த்றணரர்.  உர்த்ப்தட்ட ஶதடட, 

கடவுள் உர்த்றரஶந கடவுடக்குக் கலழ்ப்தடிந்ட, வகரர்ஶடௗட வீட்டிற்குச் வென்நரன். 

ஶதடடறன் வெரற்வதரறஷக் ஶகட்ட வகரர்ஶடௗட வீட்டரர், தரறசுத் ஆறஷப் 

வதற்நஷக்கண்ட ஶதடட, அர்கடக்கு ஞரணஸ்ரணம் வகரடுத்ட, அர்கஷபடம் 

றடச்ெஷதறன் ந்ஷறல் என்நரகச் ஶெர்த்ஷடம், ஶதடட கண்ட ரறெணம் றஷநவுற்நஷடம் 

அஶ அறகரத்றல் ரம் கரண்கறஶநரம்.  

“ஶன் சுத்ரக்கறணஷகஷப ல லட்டரக ண்ரஶ”, “அடித்டப் டௌெற” ன்ந ரர்த்ஷகள் 

ஶதடடறன் உறற்கரகச் வெரல்னப்தட்டஷ அல்ன. றடச்ெஷதறன் க்கறத்றற்கரகச் 

வெரல்னப்தட்டஷ ஆகும்.  

றறடௗத்றடள்ப ட றஷனகபறல், ஆநரட றஷனஶ இஶசு கறநறத்டறன் 

உறர்த்வடடக்குப் தறன்ணர், அடஷட இண்டரம் டஷக ஷ ஷடவதடம் றஷனரகும். 

டல் ந்ட றஷனகடம், இஶசு கறநறத்டறன் உறர்வடடக்கு டற்தட்ட றஷனகள். ரம் 

றஷன இடற றஷன. ரம் றஷனக்கு ணறர்கஷப ஆத்ப்தடுத்டம் றஷனடம் இந்றஷனஶ. 

ஆத்ப்தடும் ணறர்கபறஷடடம் ஆறறன் பர்ச்ெறறல் தன தடிகள் இடப்தடம் இல்ஶத. 

தல்ஶடதடிறடள்ப க்கள் ரடம், உண்தறடம் குடிப்தறடம் என்ட ஶதரடௗடக்கஶண்டும் 

ன்ட றர் தரர்த்ல் இனரட. றடச்ெஷதறன் க்கபறடத்றஶன, ஆறஷப் வதற்டக் 

வகரண்டர்கபறடம் ஶதசுட ஶதரனப் ஶதெ இனரல், கறநறத் ரழ்க்ஷகறல் குந்ஷகஷபப் 

ஶதரனப் தரறத்டக் வகட்டிரண உஷப் ஶதரன்ந உதஶெத்ஷக் வகரடரல், பறறல் 

வெரறக்கக்கூடி தரடவு ஶதரன்ந உதஶெத்ஷக் வகரடுக்கஶண்டி றஷனக்குப் தவுல் 

இடந்ஷ அடஷட கடிங்கபரல் ரம் அநறகறன்ஶநரம்.  

“ெஶகரர்கஶப, ஆறஷப் வதற்டக்வகரண்டர்கபறடம் ஶதசுட ஶதரன உங்கபறடம் ஶதெ 

டடிறல்ஷன.  ஊணறல்டௌ உள்பர்கள் ஶதரனவும், கறநறத் ரழ்க்ஷகறல் குந்ஷகஷபப் 
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ஶதரனவும் உங்கஷபப் தரறத்டப் ஶதெ ஶண்டிரறற்ட. உங்கடக்கு ரன் ஊட்டிட தரல் 

உஶ; வகட்டிரண உன்ட, அஷ உண் டடிரறடந்லர்கள்.  இப்ஶதரடங்கூட 

டடிரல் ரன் இடக்கறன்நலர்கள். வணணறல், இன்டம் ஊணறல்டௌ உள்பர்கபரகஶ 

இடக்கறநலர்கள்”36  

ஆறத் றடச்ெஷதறல் ட க்கபறஷடஶ - ஷடடஷநறல் லண்டத்கர தறரறகஷபத் 

வரடரறடத்ல், உண்த்கர உவுகஷப உண்ரறடத்ல், தண்டிஷககள், ரப் 

தறநப்டௌகள், ஏய்வு ரள்கள் இஷகஷபக் ஷகக்வகரள்டல் டனரணஷகஷபக் குநறத்டப் 

தனறரண கட்டுப்தரடுகள் இடந்ண. அந் டக் கட்டுப்தரடுகஷப அப்தடிஶ கறநறத்த்றடம் 

ெறனர் டேஷக்க டன்நணர்.  டல்னரர்கள் கறநறத்த்ஷ ற்டக்வகரண்டு றடச்ெஷதறல் 

ஶெர்க்கப்தட்ட வதரடடம், இத்ஷக கட்டுப்தரடுகஷப, அர்கள்லட றறக்க 

டன்நர்கஷபக் கண்டிக்க ஶண்டி கட்டரச் சூல் ற்தட்டட. வணணறல், இட 

ஶஷறல்னர வீரண தரத்ஷ ற்டட ஆகும். இஶசுகறநறத்டறன் ெறடஷ 

த்றற்குப்தறன், அஷ ரவும் வதரடபற்நணரகறப் தன் அற்டறட்டண. ஆகஶ, அஷ 

றறடௗத்றல் கண்டிக்கப்தடுகறன்நண.  

ணஶ, உவு தரணம் குநறத்ஶர, றடறர அரரஷெ ஏய்வுரள் குநறத்ஶர உங்கஷப ரடம் 

குஷநகூந றடரலர்கள். இஷவல்னரம்  இடந்ற்நறன் வடம் றஶன. உண்ஷப் 

வதரடஶபர கறநறத்டறன் உடல்ரன்.  ஶதரடௗத் ரழ்ச்ெறஷடம், ரண டெர்கஷப 

ங்குஷடம் றடம்டௌகறன்ந டம் உங்கஷபக் கண்டணம் வெய் றடரலர்கள். 

இஷவல்னரம் றடம்டௌஶரர் ஶதரடௗக் கரட்ெறகஷப அடிப்தஷடரக ஷத்ட, உனக 

ெறந்ஷணரல் வீண் இடரப்டௌக் வகரண்டு, ஷனரறடப்தஶரடு உள்ப வரடர்ஷத 

றட்டுறடுகறன்நணர். கறநறத்டறன் வெனரல்ரன் உடல் டடஷடம் டட்டுகபரடம், ஷெ 

ரர்கபரடம் இடக்கறப் தறறக்கப்தட்டு என்நரய் இஷந்ட கடவுள் றடம்டௌம் பர்ச்ெற 

வதடகறன்நட.  

கறநறத்டஶரடு லங்கள் இநந்ட, உனகப் ட்ங்கபறன் தறடிறடௗடந்ட றடுஷன அஷடந்லர்கள் 

அல்னர? அப்தடிரணரல் இன்ணடம் இவ்வுனக ரழ்க்ஷகஶ ரழ்ட ஶதரல், அன் 

றறகடக்கு உங்கஷபக் கட்டுப்தடுத்றக் வகரள்ஶன்?  “இஷத் வரடரஶ, அஷச் 

சுஷக்கரஶ, இறல் ஷக ஷக்கரஶ” ன்ட டுக்கறநரர்கள். அவ்ரட டுக்கப்தடும் வதரடள்கள் 

தன்தடுத்டரல் அறந்ட றடுதஷல்னர? இஷஷணத்டம் ணறடஷட 

கட்டஷபகடம் தடிப்தறஷணகடஶ.  ணறர்கஶப குத்டக் வகரண்ட றதரடு, ஶதரடௗத் ரழ்ச்ெற, 

உடல் எடத்ல் டடௗற்ஷநக் வகரண்டுள்பரல், இப்தடிப்தறஷணகள் ஞரணம்ஶதரல் 

ஶரன்நனரம். ஆணரல், அற்நறற்கு றப்ஶதடம் இல்ஷன.37  
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தவுல் ம்டஷட கடிங்கபறல், றட ரழ்க்ஷகஷப் தற்நறச் ெறன கடத்டகஷபக் 

கலழ்க்கரடரட வபறறடுகறன்நரர் : 

“ரகரர்கடக்கும் ஷகம்வதண்கடக்கும் ரன் வெரல்டட: ரன் இடப்தடஶதரன 

அர்கடம் இடந்டறடுடரன் ல்னட.” 38  

“ரகர எடன், ரன் இடக்கும் றஷனறல் இடந்டறடுஶ ல்னட.” 39  

“லங்கள் கஷனக்கு ஆபரகரர்கபரய் இடக்க ஶண்டுவண ரன் றஷகறன்ஶநன். 

ரகரன் ஆண்டர்க்குரறறல் கஷனரய் இடக்கறநரன். அஷ வ்ரட 

கறழ்றக்கனரம் ன்ந றஷணரகஶ இடக்கறநரன். ரணஶணர, உனகத்டக்குரறறல் 

கஷனரய் இடக்கறநரன்.  ஷணறஷ வ்ரட கறழ்றக்கனரம் ன்ந றஷணரகஶ 

இடக்கறநரன். இவ்ரட தறபவுப்தட்டவரட றஷனறல் அன் இடக்கறநரன்.” 40  

ஶஶன கண்ட தவுடௗன் கடத்ட, றடச்ெஷதறடள்ப அஷணரடம் கட்டரரக ற்டக்வகரள்பக் 

கூடி கட்டஷபன்ட.  கட்டஷபரக்கறணரல், அட றடச்ெஷதஷ அறப்தரகஶ டடிடம். 

அவ்ரஶந உவுப் தக்கத்றடம், றடச்ெஷதறன் க்கள் ரடக்கும் வதரடரண 

கட்டஷபரக ஷடம் வகரடுக்கக் கூடரட. அப்தடிக் கட்டஷபறடுதர்கள், கறநறத்டறன் 

க்கபரறடத்ல் இனரட. ஆறத்றடச்ெஷதறல் இப்தடிப்தட்ட கட்டஷபஷ ற்டௌடத்றர்கள் 

கண்டிக்கப்தடுகறன்நணர்.  

“றரகம் தண்ரறடக்கவும், றசுரெறகடம் ெத்றத்ஷ அநறந்ர்கடம் ஸ்ஶரத்றத்ஶரஶட 

அடதறக்கும்தடி, ஶன் தஷடத் ஶதரஜண தரர்த்ங்கஷப றனக்கவும் ஶண்டுவன்ட, 

அந்ப் வதரய்ர் கட்டஷபறடுரர்கள்”41 ண றறடௗத்றல் கண்டிக்கப்தடுகறநட.  

ஆகஶ, றசுரெறகள் ரடக்குடரற வதரடக் கட்டஷபரக இட இடத்ல் இனரட ன்தட 

வபறவு. வதரடக் கட்டஷபரக்கப்தடுரணரல், றடச்ெஷதறல் றட உநஶ அற்டப்ஶதரய், 

எஶ ஷனடஷநறல் றடச்ெஷதஶ அறந்டஶதரகும். அஶ ஶதரன்ட, ெறன உவுகஷபத் றர்க்க 

ஶண்டுவன்ட கட்டஷபறட்டரல், அக்கட்டஷப உவுகஷபத் றர்க்க இனர ரட்டிடள்ப 

க்கள் ரடம், றடச்ெஷதஷ றட்டு லங்குரட வெய்டம்; அல்னட அர்கடஷட உடல், 

அறவுக்கு உட்தட்டு அர்கள் அறஶண்டி றஷனஷத் ஶரற்டறத்டறடும். ஆகஶ, 

இப்தடிப்தட்டஷ ரட்டுக்கு ரடு ஶடதடும்.  

வதரடக்கடக்குரற கட்டஷப ஶட. குடக்கடக்குரற கட்டஷப ஶட. குடக்கள் ஶல் சுத்டம் 

தரத்ஷப் வதரட க்கள் ஶல் சுத் இனரட.  
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கண்கரறரணன் குற்நம் ெரட்டப்தடரணரடம்................ டௌநம்தரணர்கபரல் ற்ெரட்ெற 

வதற்நணரடம் இடக்க ஶண்டும்.42 ல உண்டிப் தறரறணரறடந்ரல், உன் வரண்ஷடறஶன 

கத்றஷ ஷ.43 டதரணப் தறரறஷடம் ரறெப் வதடந்லணறக்கரஷடம் ஶெரஶ.44 கடவுள் 

அசு, உண்தஷடம் குடிப்தஷடம் ெரர்ந்ன்ட. அட டெ ஆறரணரல் உண்டரகும் லறடம் 

ெரரணடம் கறழ்ச்ெறடரய் இடக்கறநட.45 “லங்கள் உண்டரடம் குடித்ரடம் ஶவநஷச் 

வெய்ரடம், ல்னரற்ஷநடம் கடவுபறன் ரட்ெறஷக்வகன்ஶந வெய்டங்கள்.” 46 “ெஶகரடக்கு 

இடநல் ஆகரதடிக்கு, ரன் எடஶதரடம் டௌனரல் உண்ஶ ரட்ஶடன்.” 47  

“இடறரக ெஶகரர்கஶப, உண்ஷ டஶர, கண்றரணட டஶர, லற டஶர, டெட 

டஶர, இணறட டஶர, வல்னரம் ற்தண்டௌஷடஶர, வல்னரம் டௌகழ்ச்ெறக்குரறஶர, 

அற்ஷநஶ ணறல் வகரள்டங்கள்.” 48  

ஶணறன் இன்தறஷனறல், ஆரறன் கலழ்ப்தடிரஷரகற தரத்றல் - உனகறல் டேஷந் 

ம்-வகரஷன-டௌனரடவு ஆகற டன்டம், ெறடஷ ம் ஷ ம்ஷக் கலழ்ப்தடிடக்கு 

உட்தடுத்ற இஶசு கறநறத்டறன் டௌண்றத்ரல் வற்நறவகரள்பப்தட்டு, இஶசு கறநறத்டறன் 

டௌண்றங்கஷப ற்டக்வகரண்டு, அடக்குக் கலழ்ப்தடிடம் க்கடஷட ரழ்க்ஷகறடௗடந்ட 

தடிப்தடிரக லங்குரல், கலழ்ப்தடிடௗன் தறள்ஷபகள் டௌற ஶணரகற தரறசுத் ஷனஷச் 

ஶெடம் ரய்ப்ஷதப் வதடகறன்நணர்.  கடவுபறன் தரறசுத் ஷனறன் ன்ஷஷ றபக்குஶ 

றறடௗத்றன் ரம் றஷனரகும். அந் றஷனக்கரகக் கலழ்ப்தடிடௗன் தறள்ஷபகள் 

ஆத்ரக்கப்தடுகறன்நணர். ஆரறன் தரத்ரல் தஷடப்டௌ டடடம் தரறக்கப்தட்டட.49 

இஶசு வதடரணறன் ெறடஷ த்ரல், தஷடப்டௌ டடஷக்கும் றடுஷனச் வெய்ற 

அநறறக்கப்தடுகறநட.50  

றடுஷனச் வெய்றஷப் வதற்ந க்கள் லட்டௌக்குள் ஶெர்க்கப்தட்ட ஶதரறடம், லட்டௌ டடஷ 

வதந, அர்கள் றத்டக் வகரண்டிடக்கறநரர்கள்.  தஷடப்தஷணத்டம் லட்டௌக்கரகத் றத்டக் 

வகரண்டிடக்கறநட.  

“தஷடப்டௌ டடடம் தணற்ந றஷனக்கு உட்தட்டுள்பட. ரஶண றடம்தற அப்தடி 

உட்தடறல்ஷன. அஷ உட்தடுத்றணரறன் றடப்தத்ரல் அப்தடி உள்பட. ணறடம், அட 

ம்தறக்ஷகற்ந றஷனறல் இல்ஷன.  தஷடப்தஷணத்டஶ அறவுக்கு அடிஷப்தட்டிடக்கும் 

றஷனறடௗடந்ட றடுதட்டு, கடவுபறன் தறள்ஷபகடக்குரற கறஷடம் றடுஷனடம், வதற்டக் 

வகரள்டம் ம்தறக்ஷக வகரண்டுள்பட.  இந்ரள்ஷ தஷடப்டௌப் வதரடள் அஷணத்டம், எடங்ஶக 

ஶதடகரன ஶஷணடற்டத் றக்கறன்நட ன்தஷ ரம் அநறஶரம்.  தஷடப்டௌ ட்டுன்ட; 

டற்கணறரகத் ஶ ஆறஷக் வகரண்டுள்ப ரடம், இஷநக்கபரக்கப்தடும் ரஷப 

றர்ஶரக்கற - அரட ம் உடல் றடுஷனரக்கப்தடும் ரஷப றர்ஶரக்கறத் றத்டக் 
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வகரண்டிடக்கறஶநரம். லட்டௌ க்குக் கறஷடத்டறட்டட. ணறடம், லட்டௌ இணறடம் ன்ந 

ம்தறக்ஷகறல் ரழ்கறஶநரம்.” 51  

ஆகஶ, லட்டௌ டடஷஷட, தஷடப்டௌ டடடம் றப்தடடன், லட்கப்தட்ட தறள்ஷபகடம் 

றத்ரகஶண்டிறடக்கறநட. இந்த் றப்டௌகள் ரவும் லங்கறப் தஷடப்தஷணத்டம் ணறர்கள் 

உட்தட, டடஷரண லட்டௌக்குள்  கறழ்ந்ட ரடம் றஷனஶ, ரம் றஷனரகும். டடஷரண 

லட்ஶத தஷடப்தறற்வகல்னரம் கூநப்தடும் ற்வெய்றரகும். லட்டௌ டடஷஷடடம் வதரடட 

அங்ஶக ம், வகரஷன, டௌனரடவு டன்டம் இல்னரல் ஷநடம்.  

 

ரம் றஷன  

“இஶர கடவுபறன் இல்னம் ணறரறஷடஶ உள்பட. அர்கஶபரடு அர் குடிவகரள்ரர். 

அர்கள் அடக்கு க்கபரறடப்தர். கடவுள் ரஶ அர்கஶபரடு இடப்தரர். அர்கடஷட 

கண்லஷணத்ஷடம் டஷடத்ட றடுரர்.  இணறச் ெரறல்ஷன; டௌனம்தடௗல்ஷன; அடஷகறல்ஷன; 

ஶரறல்ஷன; டன்ணறடந்ஷ ஷநந்ட ஶதரறண.” 52  

“இஶர டௌற ரணத்ஷடம் டௌற ட்றஷடம் ரம் தஷடக்கறஶநரம்.  டன்ஷணஷ றஷணறல் 

இடக்க ரட்டர. ண்த்றடம் ஶரன்ந ரட்டர. ரம் தஷடக்கப் ஶதரஷக் குநறத்ட லங்கள் 

ன்வநன்டம் கறழ்ந்ட க்கபறப்டோர்கள்.” 53  

“அந்ரபறல் வெம்நறஶரடு ஏரய் ங்கறறடக்கும். வள்பரட்டுக் குட்டிஶரடு ெறடத்ஷப்டௌடௗ 

தடுத்டநங்கும். கன்டம் ெறங்கடம் என்நரய் ஶடம். ெறடதறள்ஷப என்ட அற்ஷந டத்டம். தசுவும் 

கடிடம் கூடிஶடம். தசுறன் கன்டம் கடிக் குட்டிடம் என்நரய் இஷபப்தரடம். ெறங்கடம் 

டஷப்ஶதரல் ஷக்ஶகரல் றன்டம். தரல் குடிக்கும் குந்ஷ றரறன் தரம்தறன் ஷபறல் 

றஷபரடும். தரல் நந் தறள்ஷப கட்டுறரறன் ஷபறல் ன் ஷகஷ றடும். ம் தரறசுத் 

ஷனவங்கும் லங்கு வெய்ஶர ஶகடு றஷபறப்தஶர ரடறரட. வணணறல், ண்லர் 

கடஷன றப்தறறடப்தடஶதரல், ஆண்டஷப் தற்நற அநறவு ரட்ஷட றப்டௌம்.” 54  

“ரம் தரறசுத்ரய் இடப்தடஶதரன, லங்கடம் தரறசுத்ரய் இடங்கள்” ணக் கட்டஷபறடும் 

கடவுபறன் தரறசுத் ஷனவங்கும், லங்கு வெய்தஶர ஶகடு வெய்தஶர ரடறனர் ணக் 

கூநப்தட்டுள்பட.  

தறந உறர்கஷபக் வகரன்ட உறர் ரடம் அசுத் றடகங்கபரண ெறங்கம், டௌடௗ, ஏரய், கடி, 

றரறன் டடௗண ங்கள் ல இல்தறடௗடந்ட ரநற, சுத் றடகங்கபரகறப் தசு, டட, 
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வள்பரடு, வெம்நற இஷகடடன் கறழ்ந்ட றஷபரடும் ன்ஷஷப் வதற்ட றடுகறன்நண. 

எட ெறட குந்ஷ அஷகஷப டத்னரம்.  

அங்ஶக ம், வகரஷன, டௌனரடவு இஷகடக்கு இடறல்ஷன.  டஷப்ஶதரல் ஷக்ஶகரல் 

றன்டம் ெறங்கஶ அங்கு உண்டு. அஷ ரஷடம் டன்டௌடத் ரட்டர; வகரஷன வெய் ரட்டர. 

அவ்ரஶந அங்கு இடம்வதடம் ணறர்கடம் ல உள்பம் ரற்நம் அஷடந்ட, டெ உள்பம் 

வதற்டக் வகரஷன, ம், டௌனரடவு அற்ந டெ உஷ உட்வகரள்டதரகஶ 

கரட்டப்தடுகறன்நணர்.  

தரத்றன் றஷபவு - வகரஷன வெய்ல், டௌனரல் உண்ல் ணக் கூடம் றறடௗம், தரம் 

ஶரன்டற்கு டன்ணடம் தரத்றடௗடந்ட லட்கப்தட்ட தறன்ணடம் உள்ப, இட றஷனகபரகற 

றறடௗத்றன் டனரம் றஷன, ரம் றஷன ஆகற இண்டிடம் வகரஷன, ம், டௌனரல் 

உவு இல்னர கறழ்ச்ெறரண டக்ற றஷனஷப் தடம் தறடித்டக் கரட்டுகறநட.  

றறடௗக் வகரள்ஷகறன்தடி தர லட்தஷடந்ட, ற்வெய்றப் தறரற்டம் வரண்டர்கள் - 

வகரஷன வெய்ல், டௌனரல் உவு உண்டல் இஷ இண்டிடறடந்ட றடுஷன வதற்நரகக் 

கரட்டப்தடுகறன்நணர்.  

ஶஶன ரம் டுத்டக்கரட்டுகபரகக் கரட்டி றறடௗத்றன் டௌற ற்தரட்டுப் தகுறகள், டௌனரஷன 

டக்கற உரகக் வகரண்ட தரனஸ்லணத்ஷச் சுற்நறடள்ப ரடுகபறல் ரழ்ந் 

கறநறத்ர்கடக்குப் டௌணற தவுல் டற கடிங்கபரகும்.  

அவ்றடங்கபறஶனஶ இவ்றம் ற்டௌடத்ப்தட்டிடக்குரணரல். இந்றரறல் ெ ெத்றன் 

வெல்ரக்குப் வதற்ந றகத்றல், ஶரரவும் அர் றறணடம் வ்றத்றல் அறகரக 

ற்டௌடத்றறடப்தர் ன்தட ண்றப் தரர்க்கத்க்கட. ஶரர றறல் ஶரன்நற 

ெங்கபறடம், டைல்கபறடம் அர் ற்டௌடத்ற டௌனரல் டத்ஷன, ரம் அறகரகக் கரனரம் 

அன்ஶநர?  

றடக்குநள்  

இந்றச் ெங்கடள், றடக்குநடக்கு டன்டௌ ஶரன்நற ெங்கடம், றடக்குநடக்குப் தறன்டௌ 

டந் ெங்கடம் றடக்குநஷப உரறஷ தரரட்டுகறன்நண.  றடக்குநஷபடம் கறநறத்த்ஷடம் 

எப்தறட்டு, டைல்கள் வபறடற்கு டன்ணர், றடக்குநஷப உரறஷ தரரட்டி 

ெங்கபறஷடஶ ஷெத்றற்கும் ெத்றற்கும் அறகப் ஶதரட்டி இடந்ட ணனரம். 

றடள்டடக்குச் ஷெ ெச் ெறன்ணங்கள் அறறத்டச் ஷெ அன்தர்கள் 

கறழ்ச்ெறஷடந்ணர். இன்டம் அந் றஷன றகழ்கறநட ணனரம்.  
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20ஆம் டைற்நரண்டில், கறநறத்த்ஶரடு எப்தறட்டு டைல்கள் ஶரன்டம்ஷ, றடக்குநபறன் 

உட்கறடக்ஷக ஷெெறத்ரந்ஶ ன்ந றஷன இடந்ட ந்ரகவும், கறநறத் எப்தரய்வுக்குப் 

தறன்ணர், அந்றஷன ரநறடள்பரகவும் ற.சு. ெத்றம் ட ஆய்ஶட்டில் கூடகறநரர்.  

“இந்டைற்நரண்டின் வரடக்கத்றல் றடக்குநபறன் உட்கறடக்ஷக ஷெெறத்ரந்ஶ ன்ட டந் 

ஆய்வுப் ஶதரக்கு, இன்ஷந கரனகட்டத்றல் கறநறத்ஶ றடக்குநபறன் உட்கறடக்ஷக ன்ந 

கடத்டப் ஶதரக்ஷகப் வதற்ட டடிந்டள்பட.”55 

கறநறத்த்றற்கும் றடக்குநடக்கும் ஷெ ெறத்ரந்த்றற்கும் அடிப்தஷடக் கடத்றல், அறக 

ஶடதரடு இல்ஷனவன்தஷ ரநறஶரம்.  

“ணக்குஷ றல்னரரன்”, “குத்ரன்”, “உனகறற்நறரன்” டடௗ வரடர்கபரல் வபறரக 

டடடல் இஷநஷணக் குநறப்தறடும் றடக்குநஷப, கடவுள் டப்டௌக் ஶகரட்தரட்ஷடடஷட 

ெ ெம் ெரர்ந் டைவனண அநறஞர் ெறனர் கடடற்கு டக்கறக் கரரய் இடப்தஷ, 

றடக்குநபறடள்ப டௌனரல் டத்ல், வகரல்னரஷ ஆகற அறகரங்கஶப ஆகும். ெ ெம் 

கூடம் வகரல்னரஷ - டௌனரல் டத்டக்கும் ள்டர் கூடம் வகரல்னரஷ - டௌனரல் 

டத்டக்கும் உள்ப அடிப்தஷடரண ஶற்டஷகஷப, இடஷ ரடம் ஆழ்ந்ட ஶரக்கறக் 

கூநறரகத் வரறறல்ஷன.  

(1) ெ ெத்றல், இல்னநத்ரர், டநநத்ரர் ன்டம் ஶடதரடு இல்னரல், அச்ெம் 

ெரர்ந் ரடஶ டௌனரல் டப்டௌ ரழ்க்ஷக டஷடர்கபரகஶ இடத்ல் 

இன்நறஷரரகும்.  

(2) ஆணரல், ள்டஶர வதரட அநம் கூடம் இல்னநத்றல் வகரல்னரஷ, டௌனரல் டத்ல் 

இஷகஷபக் கூநரட ெறநப்டௌ அநம் கூநப்தடும் டநநறடௗல் இவ்றட அறகரங்கஷபடம் 

கூநறடள்பரர்.  

(3) ெ ெத்றல், உறர்கஷபக் வகரஷன வெய்டம் ஶள்ற நரண என்நரகக் கடப்தட்டட. 

ஆணரல், றடக்குநபறஶனர “ன்நரகும் ஆக்கம் வதரறவணறடம்” (328) ன்தறடம், “அற வெரரறந்ட 

ஆறம் ஶட்டடௗன்” (259) ன்டம் குநட்தரறடம் ஶள்றறன் உர்வு டக்கப்தடறல்ஷன. 

ஏபவு ற்டக் வகரள்பப்தடுகறநட ன்ஶந வெரல்னனரம். இஷநன் வதரநறரறல் 

ந்றத்டறட்டதடிரல், இணற ஶள்ற ஶஷறல்ஷன ன்டம் ெறநப்டௌக் கடத்ஶ வகரல்னரஷ, 

டௌனரல் டத்ல் ஆகற இவ்றட அறகரங்கபறடள்ப ஶற்கண்ட இட குநட்தர கடத்டகபறன் 

றரக டௗடடத்ப்தடுகறன்நண ணனரம். ஆகஶ, ரத்றகக் வகரள்ஷகடஷட ெ ெம் 

கூடம் வகரல்னரஷ - டௌனரல் டத்டக்கும், ஶள்றறன் ெறநப்தறஷண ற்டக்வகரண்டு இணற 

ஶள்ற ஶஷறல்ஷன ணக் கூடம் கறநறத் ெத்றன் ஶள்ற றஷநஶற்நக் 

ஶகரட்தரட்டிற்கும் றக வடங்கற வரடர்டௌகள் கரப்தடுகறன்நண. 



இண்டரம் தறப்டௌ : வெப்டம்தர் 1997 

றறடௗம் றடக்குநள் ஷெ ெறத்ரந்ம் – ஏர் எப்தரய்வு 

“ன்டொன் வதடக்கற்குத் ரன்தறநறட ஊடண்தரன்  

ங்ஙணம் ஆடம் அடள்”(251) 

“வதரடபரட்ெற ஶதரற்நரரர்க்கு இல்ஷன அடபரட்ெற  

ஆங்கறல்ஷன ஊன்றன் தர்க்கு”(252) 

“தஷடவகரண்டரர் வஞ்ெம்ஶதரல் ன்டக்கரட என்நன்  

உடல்சுஷ உண்டரர் ணம்”(255) 

“அடபல்னட ரவணறல் வகரல்னரஷ ஶகரநல்  

வதரடபல்னட அவ்வூன் றணல்”(254) 

ன்டம் றடக்குநபறன் “டௌனரல் டத்ல்” அறகரத்றல் உள்ப டல் ரன்கு குநட்தரக்கடம், 

இஷநடஷட அடஷப க்கள் வதற்டக் வகரள்ற்குத் ரன் எட ரய்க்கரனரக றபங்கற, 

அடபரட்ெற வெய்க்கூடி ற்வதரடப்தறடௗடக்கும் டநறவரடன், தறநர் னம் ஶரக்கரட ன் 

ஊன் வதடக்கற்கரகவும், ரய்ச்சுஷக்கரகவும், ண றடப்தத்றற்கரகவும் அடபரட்ெறக்கு 

ரடதட்டுப் டௌனரஷன உண்தட ட ன்ட க்க ஆரத்டடன் கண்டிக்கறன்நண.  

கடவுள் ணறஷணடம் இவ்வுனஷகடம் தஷடத்கரஷன, ஊன் உண்டம்தடிரக அஷணப் 

தஷடக்கறல்ஷன. உறரறணங்கஷப அன் ஆண்டுவகரண்டு, கறழ்ச்ெறரக இடக்கும்தடிரகக் 

வகரஷன, ம், டௌனரல், டடௗண அற்ந ஊன் உண்ர இற்ஷகடஷடணரக அஷணப் 

தஷடத்ரர். ஆணரல் அஶணர, ன்டஷட இற்ஷக றஷனறடௗடந்ட தறநழ்ந்ட, லறஷணரகற 

வெடக்ஷக ஶற்வகரண்ட கரத்ரல், லஷறல் வீழ்ந்ட வகரஷன, ம், டௌனரல் 

டடௗஷகஷபத் ன் ரழ்றஶன வகரண்டணரக ரநற, லறஷணரகற ஶெற்நறல் 

ரட்டிக்வகரண்டு டன்தத்றல் ஆழ்ந்ரன் ன்தஷ,  

“உண்ரஷ உள்பட உறர்றஷன ஊடண்  

அண்ரத்ல் வெய்ரட அபட”(255) 

(அபட- ஶெட) ன்டம் குநட்தரறன் ற றடள்டர் றபக்கறக் கரட்டுகறன்நரர்.  

ரய்ச் சுஷக்கரகத் றன்டம்வதரடட்ஶட உறர்கள் வகரல்னப்தடுகறன்நண ன்தஷடம் (256), 

தறந உறர்க்குத் டன்தம் வகரடுத்ஶ டௌனரஷன உண் ஶண்டிறடக்கறநட ன்தஷடம் (257), 

இஷநன் றடக்கரட்ெறஷப் வதற்நர்கள் ஊஷண உண்ரட்டரர்கள் ன்தஷடம் (258) 
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வகரல்னரல் டௌனரஷன டத்ட ரழ்கறன்ந ணறன் ஆண்டுவகரள்டம்தடிரகவும், அடக்கு 

கறழ்ச்ெறஷக் வகரடுக்கும் தடிரகவும் தஷடக்கப்தட்ட உறர்கவபல்னரம் ஷககூப்தறத் வரடம் 

ன்தஷடம் “டௌனரல் டத்ல்” அறகரத்றல் இடற ந்ட குநட்தரக்கடம் றபக்கறக் 

கூடகறன்நண. 

அஶ ஶதரன்ட இஷநன் றடப்தறக்கரக ல்னரற்ஷநடம் டநந்ட, டநற ரழ்க்ஷக ரடம் - 

வகரஷன வெய் அெறறல்னர - ஶள்ற றஷநஶற்நக் ஶகரட்தரட்ஷடடஷட ெம் ெரர்ந் 

டநறவரடர், தறந உறஷக் வகரன்ஶநரக ஶண்டி வ்றக் கட்டரத்றடம் அகப்தட்டுக் 

வகரள்பரக் கரத்ரல், அர் ரழ்றன் ஶரக்கத்ஷடம், “ரவரன்டம் வகரல்னரஷ சூடம் 

வநறறன்” ெறநப்ஷதடம் ள்டர் வகரல்னரஷ அறகரத்றல் வபறரகக் கரட்டிடள்பரர் 

ணனரம்.  

“ந்றத்ரன்” உனகறல் ஶரன்டற்கு டன்ணர், கடவுஷபத் வரடடவகரண்டர்கள் ரடம், 

உறர்கஷபப் தடௗறடுன் ரறனரகக் வகரஷனவெய்டம் வநறஷஶ தறன்தற்ந 

ஶண்டிறடந்ட. “இஷநணடி ஶெரரன் தறநறப் வதடங்கடல் லந்ரன்” ணத் வபறரண 

கடவுட்ஶகரட்தரட்ஷடடஷட றடக்குநள், ஶள்ற றஷநஶற்நக் ஶகரட்தரட்ஷடடம், ஶள்ற 

றஷநஶற்நக் ஶகரட்தரடரகற வகரல்னரஷ சூடம் வநறரக றபங்கும் ந்றத்ரணறன் 

வதரய்லர் எடக்க வநறஷடம் “ல்னரட” ணச் ெறநப்தறக்கறன்நட.  

“ல்னரட ணப்தடுட ரவணறன் ரவரன்டம்  

வகரல்னரஷ சூடம் வநற”(324) 

ந்றத்ரணறன் வதரய்லர் எடக்க வநறரகற வகரல்னரஷ சூடம் வநறஷ ற்டக் 

வகரள்பரர்கள், கடவுஷப ங்கறஶதரறடம், வகரஷனறன் டௌன்ஷஷத் 

வரறந்ர்கபரகற இர்கள் ஶரக்கறல் வ்ரட கரப்தடுகறன்நணர் ன்தஷ ள்டர்.  

“வகரஷனறஷண ரகற ரக்கள் டௌஷனறஷணர்  

டௌன்ஷ வரறர கத்ட” (329) 

ணவும் டநவு ஶற்வகரண்டர்கபறவனல்னரம், வகரஷனஷ லக்கற - வகரல்னரஷரகற 

ஶள்ற றஷநஶற்நக் ஶகரட்தரட்டுத் டநறஶ ஷனஷரணணரக றபங்குகறன்நரன் 

ன்தஷ ள்டர்,  

“றஷனஅஞ்ெற லத்ரடள் ல்னரம் வகரஷனஅஞ்ெறக்  

வகரல்னரஷ சூழ்ரன் ஷன” (325)  
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ணக் கூடகறன்நரர்.  வணணறல், ற்ந உறர்க்கும் வெந்ண்ஷ ட்ண்டு, ன்டறஷ லக்கற 

ந்றத்ரணரகற எடக்கத்ட லத்ரர் ற இன் றஷன றற்கறன்ந கரத்ரடம், றறடௗம் 

கூடம் ரம் றஷனக்கு க்கஷப ஆத்ம் வெய்டம் கரத்ரடம், ன்டறர் லப்தறடம் ரன் 

தறநறட இன்டறர் லக்கும் றஷணஷ இன் வெய் இனரட ன்தஷ,  

“ன்டறர் லப்தறடம் வெய்ற்க ரன்தறநறட  

இன்டறர் லக்கும் றஷண”(327) 

ண ள்டர் கூடகறன்நரர்.  

கடவுஷப ங்கும் டநறர்கபறல் இத்ஷக வகரல்னரஷ சூடம் வநறஷ, ஶள்ற 

றஷநஶற்நக் ஶகரட்தரட்டுச் ெரகற கறநறத் ெடம் அஷச் ெரர்ந்ட டந் ெங்கடம் 

ட்டுஶ தறன்தற்ந இடஶன்நற, ற்நர்கள் ஷகக்வகரள்ப இனரட ன்தட இங்கு ஆழ்ந்ட 

ஶரக்கத்க்கட. 

“அன்டௌஷடரர் ன்டௌம் உரறர் தறநர்க்கு” ன்டம் குநட்தரறன் ற, தறநடக்கரகப் வதரநறரறல் 

ந்றத்றன் அஷடரபரகற லனறறடற்ட அண்னரம் ெறஷணப் தறன்தற்டம் 

ஷெத்றடம் றறடௗம், றடக்குநள் ஆகற ஷநகபறடம் டௌனரல் டத்ல் - வகரல்னரஷ 

ற்டௌடத்ப்தடுகறன்நட ணனரம். 

ஷெம் 

ஷெ ெ ரன்ரர்கபறல் றக டற்தட்டர் ணக் கடப்தடுதடம், இஷநன்லட அபறனர 

அன்ஷத வபறக்கரட்டிடரண கண்ப்த ரணரர், ரம் சுஷத்ட தரர்த்டத் ஶர்ந் தன்நற 

இஷநச்ெறஷ இஷநடக்கு ஊட்டி அன்தறன் வதடக்ஷகடம், ெறடத்வரண்ட ரணரர் ணப் 

டௌகப்தடும் தஞ்ஶெரறரர், இஷநடக்குத் ரம் வதற்ந தறள்ஷபஷஶ கநற ெஷத்ட ஊட்ட 

டற்தட்ட லறப் தக்றஷடம் வதரறடௌரம் றந்ட தரரட்டுறல், அடிர்கபறன் 

வெல்கபறல் வகரஷன, டௌனரடவு இடக்கறன்நணஶ ன்ட குஷநகூடம் ஶரக்கு இல்ஷன. 

றறடௗம், றடக்குநள்ற “ணத்டக்கண் ரெறனன் ஆல் அஷணத்நன்” ன்டம் கடத்ஶ 

ஷெத்றல் ஆப்தறந்டள்பட ணனரம்.  

ெறத்ரந் ெரத்றங்கள் தறணரன்கறல், டல் ெரத்றரகற றடவுந்றரரறன் ஆெறரறரண 

றடறடர் உய்ந்ஶர், ஆட்டிஷநச்ெற றற்கும் ரறதம் வெய்ட ந்ரகச் 

வெரல்னப்தடுகறநட. அடஷட ரரண றடக்கடவூர் உய்ந்ஶர், ஆட்டிஷநச்ெற 

ரறதம் வெய்தரறடத்றனர வதட உண்ஷகஷப அநறப் ஶதரகறன்ஶநரம் ன்ட டந் 

த்ஷ குடஶ லக்கற அடபறரகக் கூநப்தட்டுள்பட. ஶஶன கண்டஷகபறன் ற, உள்பம் 



இண்டரம் தறப்டௌ : வெப்டம்தர் 1997 

றறடௗம் றடக்குநள் ஷெ ெறத்ரந்ம் – ஏர் எப்தரய்வு 

ெலர்றடந்டல் டக்கறஶன்நற, உவு இண்டரம் றஷனஷ உஷடட ன்டம் கடத்ட 

டௗடடத்ஷன ரம் கரனரம்.  

றறடௗடம் றடக்குநடம், வதரடக்கடக்குப் டௌனரல் டத்ஷனஶர வகரல்னரஷஷஶர 

ற்டௌடத்றல்ஷன. ஆணரல், இஷநடக்வகன்ட ம்ஷ அர்ப்தறத்ட ரடம் இஷநத்வரண்டு 

டௌரறதர்கள் அடபரட்ெறஷச் வெவ்ஶண வெய்ற்கரகக் வகரஷன, டௌனரல் அற்நர்கபரக 

ரஶண்டும் ண றர்தரர்க்கப்தடுகறன்நணர். இந் றர்தரர்த்ல் ஷெ ெத்றடம் 

வபறரக றஷநஶற்நப் தட்டுள்பஷஷச் ஷெ ெ னரடம் ஷடடஷநகடம் க்கு 

வபறக்கரட்டுகறன்நண.  

ஷெ ெத்ஷச் ெரர்ந் அன்தர்கபறல் வதரட க்கபரக ரழ்கறன்நர்கள் தனர் டௌனரல் 

உண்டகறன்நர்கபரகஶ இடக்கறன்நணர்.  இஷநத்வரண்டு டௌரறடம் தறறல் ஈடுதட்டுள்ப 

தறரர்கள், ங்கள் தஷ ஆரற ஷலகக் வகரள்ஷகரகற வகரஷன ஶள்றஷடம் டௌனரல் 

உஷடம் ஷகறட்டு, றறடௗ றடக்குநள் வநறப்தடி, டௌனரல் அற்நர்கபரக ரழ்கறன்நணர்.  

ெ ெத்றடௗடந்ட ஷெ ெத்றற்கு ம் ரநறக் கூட்டம் கூட்டரக ந் டௌனரல் டத் 

ரழ்க்ஷகடஷட கூட்டத்றணர், ங்கள் தஷ க்கத்றன்தடிஶ டௌனரல் உற்நர்கபரக 

இன்டம் ணறச்ெரறரக ரழ்கறன்நணர்.  

இந் றஷன, றறடௗ றடக்குநபறன் ற, றகத்றல் டந் தக்ற இக்கச் ெங்கபரகற 

ஷெம், ஷம் இண்டிற்கும் வதரடந்டம்.  

டௌனரல் டத்டௗன் ன்ஷஷ ற்டௌடத்றக் கரட்டும் றறடௗப் தகுறறல், “ல்னஶர வகட்டஶர 

ன்ந க்கஶரடு எடன் உண்தரணரகறல், அன் ண்டஷணத் லர்ப்டௌப் வதற்டறட்டரன். 

வணணறல், அச்வெல் றசுரெத்ரல் டம் உடறரண ணறஷனஶரடு வெய்ப்தடறல்ஷன. 

உடறரண ணறஷனஶரடு வெய்ப்தடரவல்னரம் தரஶ” 56 ன்ந தகுறறல் “தரஶ” 

ணவும், “ண்டஷணத் லர்ப்டௌப் வதற்டறட்டரன்” ணவும் டௌனரல் உஷப் தற்நறக் 

கூநப்தடுகறநட.  றறடௗத்றன் றறல் ந் றடக்குநள் டௌனரல் உண்டகறன்நன், டன்தச் 

ஶெற்நறடௗடந்ட றடுதட இனரட ன்தஷ ற்டௌடத்ற,  

“உண்ரஷ உள்பட உறர்றஷன ஊடண்  

அண்ரத்ல் வெய்ரட அபட”(255) 

ணக் கூடகறநட. “அபட” ன்தற்குத் றடக்குநடக்குப் தறற்தட்ட கரனத்றல், “கம்” ன்டம் 

வதரடள் ற்தடனரறற்ட.   
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றறடௗப் தகுறறல் “தரஶ” ணவும், “ண்டஷணத் லர்ப்டௌப் வதற்டறட்டரன்” ணவும் 

கூநப்தடுகறன்ந தகுறகள், ஊன் உண்டகறநன் கத்றல் ஶெர்க்கப்தடுரன் ணக் வகரள்ற்கு 

இடபறப்தணரய் உள்பண. 

றறடௗத்றடௗடந்ட றடக்குநடக்குப் வதடகற இக்கடத்ட, தன்ணறட றடடஷநகபறல் என்நரகற 

றடந்றத்றல், கலழ்கரடரட ஶடம் றரறஷடந்டள்பட.  

“வதரல்னரப் டௌனரஷன டேகடம் டௌஷனஷ  

ல்னரடங் கர இன்நன் டெடர்  

வெல்னரகப் தற்நறத் லரய் கத்றல்  

ல்னரக்கத் ள்பற நறத்டஷப் தரஶ.”57 

 

“வகரன்நற னரஷக் வகரனச்வெரடௗக் கூநறணர்  

றன்நற னரஷத் றணச்வெரடௗத் வண்டித்ரர்  

தன்நற ரப்தடி றற்தறநந் ஶழ்  

வகரன்ட ரர்அன் ஆஷடௐ டண்ஷஶ.”58 

1. ஆறரகம், 1:26-31.  

2. ஶற்தடி, 3:6.  

3. ஶற்தடி, 3:21.  

4. ஶற்தடி, 4:8.  

5. ஶற்தடி, 9:3.  

6. ஶற்தடி, 9:1-7. 

7. ஆறரகம், 8:19-22. 

8. -தற. 10:4.  

9. -தற. 10:11.  
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10. -தற. 10:10.  

11. உஶர. 5:18-19. 

12. ஶனற. 11:41-45.  

13. ஶனற. 20:25-26. 

14. உதரகம், 14 : 21.  

15. ஶனறர. 17:10-11.  

16. ஏெற. 6:6. 

17. லகர. 6:6-8.  

18. ெங். 51:16-17.  

19. 1 ெரட. 15:22. 

20. தறடௗப். 2:1-8.  

21. தற. 10:8-10.  

22. உஶர. 5:18-19. 

23. தற. 9:15.  

24. 1 ஶதடட 1:14-16. 

25. 1 ஶதடட 1:15. 

27. 1 வகரரற. 10:31-33.  

28. உஶரர். 14:15-21.  

29. உஶரர். 14:22-23. 

30. உஶர. 14:21.  

31. 1 வகரரற. 8:13. 

32. டக். 24:42-43.  

33. த்ஶட. 15:11. 

34. அப். 10:10-16.  

35. அப். 10:19. 
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36. 1 வகரரறந்றர். 3:1-3. 

37. வகரஶனர. 2:16-23.  

38. 1 வகரரற. 7:8.  

39. 1 வகரரற. 7:26. 

40. 1 வகரரற. 7:32-33.  

41. 1 லஶர. 4:2-3. 

42. 1 லஶர. 3:2-7.  

43. லற. 23:2.  

44. லற. 23:20.  

45. உஶரர். 14:17.  

46. 1 வகரரற. 10:31-33.  

47. 1 வகரரற. 8:13.  

48. தறடௗப். 4:8.  

49. ஆற 3:17.  

50. ரற். 16:15. 

51. உஶர. 8:20-24.  

52. வபற. 21:3-4. 

53. ெர. 65:17-18.  

54. ெர. 11:6-9. 

55. ற.சு. ெத்றம், இடதரம் டைற்நரண்டில் றடக்குநள் ஆரய்ச்ெறறன் பர்ச்ெற, டரக்டர் தட்டத்றற்கரண ஆய்ஶடு; 1979, தக். 

192. 

56. உஶர. 14:23. 

57. றடந்றம், 242.  

58. றடந்றம், 243. 

59. அட. 9:1-2.  
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60. ல்கறர 4:5.  

61. த்ஶட 11:14.  

62. த். 17:12-13.  

63. அட. 9:3.  

64. ல்கறர. 4:5.  

65. த்ஶட. 17:12. 

66. “டௗர ற்கணஶ ந்டறட்டரர். அர்கள் அஷ அநறந்ட வகரள்பரல் ரம் றடம்தறவல்னரம்  அடக்குச் 

வெய்ரர்கள்.   இவ்ரஶந டகடம் அர்கள் ஷகரல் தரடுதடப் ஶதரகறநரர்”  ன்நரர்  (த். 17:12). 
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2. தறநறச் சுற்ெறக் ஶகரட்தரடு 

ஷலக ெத்ஷ றர்த்வடந் கடவுள் டப்டௌக் ஶகரட்தரட்ஷடடஷட ெ வதௌத் 

ெங்கள், வெல்ரக்கஷடற்குக் கரரய் இடந்ட, அஷ உடரக்கற தறநறச் சுற்ெறக் 

வகரள்ஷகரகும்.  அக்வகரள்ஷகறன்தடி ல்னர உறர்கடம் ெரணஷ ணவும், உறர்கபறன் 

ல்றஷண, லறஷணக்ஶகற்த அஷகடக்கு டதறநறகள் ஶரன்டகறன்நண ணவும் ணறன் 

றனங்கரஶர றனங்கு ணறணரஶர அந்ந் உறரறன் ன்ஷ லஷக்ஶகற்த ரநறப் 

தறநக்கறன்நண ணவும், றஷணகபறடௗடந்ட றடுதட்ட உறர்கஶப தறநற லக்கம் வதற்ட - 

றடுஷனஷடந்ட இஷந றஷன அஷடகறன்நண ணவும் அஷ கடடகறன்நண.  

இக்ஶகரட்தரட்டின்தடி, அர் றடுஷனக்கு அர் டற்ெற டுத்டக்வகரள்ப ஶண்டுஶ 

ற, எடடஷட றஷணறல் தறநறவரடர் ஷனறட இனரட. கடவுள் ன்டம் ெக்றக்கும் 

இக்ஶகரட்தரட்டில் இடறல்ஷன.  

டௌற ற்தரட்டுக் கரனத்றல் ரழ்ந் க்கள், இக்ஶகரட்தரட்ஷட அநறந்றடந்ணர் ன்தற்குச் 

ெரன்டகள் உப.  

“இஶசு ஶதரய்க்வகரண்டிடக்கும் ஶதரட தறநறக் குடடன் எடஷணக் கண்டரர். “டோ, இன் 

குடடணரகப் தறநந்ட ரர் வெய் தரம்?  இன் வெய் தரர?  இன் வதற்ஶநரர் வெய் 

தரர?” ன்ட அடஷட ெலடர் அஷ றணறணரர்.” 59  

இவ்றணரறல், இன் குடடணரய்ப் தறநந்ட இன் வெய் தரர ன்டம் தகுற, தறநறச் 

சுற்ெறக் வகரள்ஷகறன் அடிப்தஷடறல் டந்ட ஆகும். டந்ற தறநறறல் அன் வெய் 

தரத்றன் தணரக இப்தறநறறல் தறநக்கும்ஶதரஶ, குடடணரய்ப் தறநந்ரணர ன்டம் வதரடள் 

அறல் அடங்கறறடக்கறநட.  

ஶடம், “டந்றப் தறநறறல் டௗரரக ரழ்ந்ர், அடுத் தறநறறல் ஶரரணரகப் தறநந்ட 

ரழ்ந்ட ஷநந்ரர்” ண இஶசுவதடரன் கூநறடள்பரர்.  

“இஶர. வதரறடம் டுக்கத்டக்குரறடரண ஆண்டரறன் ரள் டடன் இஷநரக்கறணர் 

டௗரஷெ உங்கபறடம் அடப்டௌஶரம்” 60  

“லங்கள் ற்டக்வகரள்ப றடம்தறணரல் றடந் டௗர ஶரரஶண” 61 ன்நரர் இஶசு.  

“ரஶணர உங்கடக்குச் வெரல்டகறஶநன்: டௗர ற்கணஶ ந்டறட்டரர். அர்கள் அஷ 

அநறந்டவகரள்பரல் ரம் றடம்தற வல்னரம் அடக்குச் வெய்ரர்கள். இவ்ரஶந டகடம் 

அர்கள் ஷகரல் தரடுதடப்ஶதரகறநரர் ன்நரர். அர் டடக்கு டணறர் ஶரரஷணக் குநறத்டத் 

ங்கஶபரடு ஶதெறணரர் ன்தஷ ெலடர்கள் அப்ஶதரட அநறந்ட வகரண்டரர்கள்” 62  
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இட தறநறச் சுற்ெறக் வகரள்ஷகஶரடு இஷந்ரகக் கரப்தடிடம், அடிப்தஷடரண 

ஶற்டஷஷக்வகரண்டு றபங்குகறநட.  டௗர டந்ற தறநறறல் வெய் லறஷண கரரக, 

அடுத் தறநறறல் ஶரரணரகப் தறநந்ரர் ணக் வகரள்ப, றறடௗத்றல் ெறநறடம் இடறல்ஷன. 

“இஷநடஷட ெறநந் அடிரரக ரழ்ந் டௗர, இஷநகன் இஶசுறற்கு றஷ 

ஆத்ம் வெய்ற்கரக ஶரரணரகப் தறநப்தறக்கப்தட்டரர்” ணக் கூநப்தட்டு உள்பட. 

அப்தடிஶ இஶசு வதடரணறடம், தறநறக் குடடஷணக் குநறத்ட றணப்தட்ட றணரக்கடக்கு, 

“இன் வெய் தரடம் அன்ட, இன் வதற்ஶநரர் வெய் தரடம் அன்ட. கடவுடஷட 

வெல்கள் இன் ட்டில் வபறப்தடும் வதரடட்ஶட இப்தடிப் தறநந்ரன்,” 63 ன்ந இஶசு 

வதடரணறன் தறடௗல், குடடடஷட தறநறக்கு டன்நரம் கரம் கூநப்தட்டட. அடஶ 

கடவுடஷட றடவுபம் ன்தட.  

கடவுபறன் றடவுபத்றற்கறங்கஶ டௗர, டடக்கு டணறர் ஶரரணரகப் தறநந்ரர் ணவும், 

கடவுபறன் றடவுபத்றற்கறங்கஶ இஶசு வதடரணரல் குரகும்தடிக்கு, அந்ப் தறநறக் 

குடடன் இவ்வுனகறல் குடடணரகப் தறநப்தறக்கப் தட்டரன் ணவும் றறடௗம் கூடகறநட. இந்க் 

கடவுபறன் றடவுபத்ஷத் றடள்டர் கூடம் “குத்ரன் குத் ஷகரகற “ஊழ்” உடன் 

இஷந்றடப்தட” டௌனப்தடும். டௗர, ஶரரணரகப் தறநக்க ஶண்டும் ண இஷநன் குத் 

ஷகஷ, ல்கறர இஷநரக்கறணர் றரக, ஶரரன் தறநப்தற்கு வகுகரனத்றற்கு 

டன்ணஶ வபறப்தடுத்ப்தட்டட.64  

இஷநரக்கறணர் ல்கறர றரக வபறப்தடுத்ப்தட்ட இஷநணறன் றடவுபம் றஷநஶநற 

ன்ஷஷ “டௗர ந்ரறற்ட” 65 ன்ட இஶசு வதடரன் வபறப்தடுத்றணரர்.  

அப்தடிஶ இஷநணறன் றடவுபப்தடி, இஶசு வதடரன் ணறர்கள் ஷகரல் தரடுதடப் 

ஶதரஷடம், அற்கு டன்ணஶ வபறப் தடுத்டகறன்நரர்.66 

ணற னரற்நறல் டௌகுந்ட இஷநன் வெல்தடுகறன்நரர் ன்டம் உண்ஷ, இஶசுவதடரன் 

றரக வபறப்தட்டட.  இஷநடஷட வெல் றட்டத்றன்தடி, “எடன் டதடிடம் 

தறநப்தறக்கப்தடனரம்” ணக் கறநறத்ம் ம்டௌகறநட. இந் ம்தறக்ஷகக்கும், ெ வதௌத் 

ெங்கள் கூடம் தறநறச் சுற்ெறக் வகரள்ஷகக்கும் வரடர்தறல்ஷன. தறநறச் சுற்ெறக் 

வகரள்ஷகறல் கடவுடக்கு இடறல்ஷன. கடவுள் ணறஷணப் தஷடத்ரர் ன்டம் 

ம்தறக்ஷகக்ஶகர ணறடக்கு றரத்லர்ப்டௌம் ஶரட்ெ கடம் உண்டு ன்டம் 

ம்தறக்ஷககடக்ஶகர தறநறச் சுற்ெறக் வகரள்ஷகறல் ெறநறடம் இடறல்ஷன.  
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ணறன் லஷஷ அஷடற்குக் கரம், அணட டற்தறநறறன் றஷணப்தன் ணப் தறநறச் 

சுற்ெறக் வகரள்ஷகடம், கடவுஷப றட்டுப் தறரறந் அடஷட டன்ஶணரரறன் றஷணப்தன் 

ணக் கடவுள் ம்தறக்ஷகக் ஶகரட்தரடும் றபக்கம் டகறன்நண.  

லஷறடௗடந்ட றடுதட ஶண்டுரணரல், றஷணகபறடௗடந்ட றடுதட ஶண்டுவன்ட தறநறச் 

சுற்ெறக் ஶகரட்தரடும், கடவுடஷட றடடிகஷபச் ஶெர்ந்ட அடஷட றடவுபப்தடி டத்ல் 

ஶண்டும் ணக் கடவுள் ஶகரட்தரடும் றபக்கம் வகரடுக்கறன்நண.  

லஷறல் றஷனத்ட ரடம் ணறன், அடுத்ட டம் தறநறகபறல் சுடரன் ணப் தறநறச் 

சுற்ெறக் ஶகரட்தரடும், இஷநடஷட டுத்லர்ப்டௌக்குப் தறன்டௌ, இடள்ஶெர்ந் இன்ணர உனகம் 

வென்நஷடரன் ணக் கடவுள் ஶகரட்தரடும் கடடகறன்நண.  

“ன்ஷ வெய்டம் அடுத் தறநறஷ ற்தடுத்க் கூடி லஷக்குக் கரரட” ன்டம் 

வகரள்ஷக, கடவுள் டப்டௌக் ஶகரட்தரட்ஷடடஷட தறநறச் சுற்ெறக் வகரள்ஷகக்குரறட.  

இஷநணடி ஶெர்ந்ட, அன் கரட்டும் றறல் ன்ஷ வெய்ஶ கடவுடக்கு உப்தரணட 

ன்தட, கடவுள் ஶகரட்தரட்டுக்குரறட. 

டஷ ன்தட, தறநறச் சுற்ெறக் ஶகரட்தரட்டில் டதறநறஷடம், கடவுள் ஶகரட்தரட்டில் 

ஶரட்ெ கத்ஷடம் குநறப்தரகும்.  றகத்றல் ஏரறஷநக் ஶகரட்தரடு வெல்ரக்குப் வதற்ந 

தறற்கரனத்றல், ெ ெத்றணர் வதடம்தரஶனரர், கடவுள் ஶகரட்தரட்ஷடடம் ஶள்ற 

றஷநஶற்நக் ஶகரட்தரட்ஷடடம் உஷட ெங்கபறல் ஶெர்ந்ஶதரட, ங்கடஷட தஷ 

தறநறச் சுற்ெறக் ஶகரட்தரட்ஷடக் கடவுள் ஶகரட்தரட்ஶடரடு இஷக்க டற்தட்டணர்.  

இந்க் கனப்டௌக் வகரள்ஷகறன் கரரகப் தறற்கரனத்றல் ரழ்ந் உஷரெறரறர்கள், கடவுள் 

ஶகரட்தரட்ஷட ட்டுஶ உஷட டற்கரனச் ெரன்ஶநரர் டற டைல்கபறல் “தறநப்டௌ” ன்டம் 

வெரல் டம் இடங்கபறவபல்னரம், தறநறச் சுற்ெறப் வதரடள் கர டற்தட்டுள்பணர்.  

றடக்குநடம் இற்கு றறறனக்கு அன்ட.  

இக்கனப்டௌக் வகரள்ஷகறன் கரரகஶ, தறற்கரன ெ டைல்கஷபக் கற்ந கடவுள் 

ஶகரட்தரட்ஷடடஷட அநறஞர்கடங்கூட இநப்டௌக்குப் தறன் அஷடட ஶரட்ெ கர? அடுத் 

தறநறர?  ன்டம் றணரக்கடக்குத் வபறரண றஷட கூநத் ங்குகறன்நணர் ணனரம்.  

தறநறச்சுற்ெறக் ஶகரட்தரட்டின்தடி, ன்ஷ வெய்ட அடுத் தறநறஷத் ஶரற்டறக்கும் 

லஷஷக் வகரண்டுள்பட. ஆஷகரல், ன்ஷ வெய்டம் நர ன்டம் றணரவுக்கும் 

கடவுள் ம்தறக்ஷகடஷட அர்கள் றஷட வெரல்னத் ங்குகறன்நணர்.  
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இந்த் வபறறன்ஷறன் கரரகஶ, கடவுள் ஶகரட்தரட்ஷட ட்டுஶ வகரண்ட தண்ஷட 

டைல்கபறன் அடித்பத்ஷத் வபறரகப் டௌரறந்டவகரள்ப இனர றஷன, டைல் 

அநறரபர்கபறஷடஶடம் உள்பட ணனரம். 

றடக்குநள் உஷரெறரறடள் வதடம்தகுறறணர், ள்டர் தறநறச் சுற்ெறக் 

வகரள்ஷகடஷடர் ணக் கடறஶ உஷ டறச் வென்டள்பணர், ஆணரல், டௌனர் குந்ஷ, 

தன்வரறப் டௌனர் கர. அப்தரத்டஷரர் ஆகற இடடம் அஷ டத்டக் கூடகறன்நணர்.  

உஷரெறரறர்கடள் வதடம்தரன்ஷறணர்க் வகரள்ஷகஷ டடௗல் ஶரக்குஶரம். அர்கள் 

தறநறச் சுற்ெறக் வகரள்ஷகஶ ள்டர்க்கு உண்டு ன்தற்கு ஆரகக் வகரள்டம் 

வெரற்கள்: 1. டஷ, 2. டதறநப்டௌ, 3. தறநப்தடக்கல், 4. தறநறப்வதடங்கடல் ஆகறணரகும்.  

அற்ஷந டஷநஶ ஆரய்ஶரம்.  

1. டஷ  

இச்வெரல் றடக்குநள் டடறடம் 5 இடங்கபறல் தன்தடுத்ப் தட்டுள்பட. அஷரண :- 

1. “டஷ டதறநப்டௌ டள்டர் ங்கண்  

   றடம் டஷடத்ர் ட்டௌ”, (107) 

2. “எடஷடள் ஆஷஶதரல் ந்டக்க னரற்நறன்  

    டஷடம் ரப் டௌஷடத்ட”, (126) 

3. “எடஷக்கண் ரன்கற்ந கல்ற எடற்கு  

     டஷடம் ரப் டௌஷடத்ட”, (398) 

4. “டௌகழ்ந்ஷ ஶதரற்நறச் வெல்ஶண்டும் வெய்ர(ட) 

     இகழ்ந்ரர்க்கு டஷடம் இல்”, (533) 

5. “எடஷச் வெனரற்டம் ஶதஷ டஷடம் 

    ரன்டௌக் கடந்டம் அபட”, (835) 

ஶஶன ரம் கண்ட ந்ட இடங்கடள், டஷடடன் இஷத்டச் வெரல்னப்தடும் “எடஷ” 

ன்டம் வெரல்ஷன, டன்ட இடங்கபறல் கரண்கறன்ஶநரம். ஆகஶ, எடஷடம் டஷடம் 
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இஷந்ட கரப்தடுகறன்நண. “எடஷ” ன்தற்கு “எட தறநறறல்” ணவும், “டஷ” 

ன்தற்கு “ட தறநறறல்” ணவும் உஷரெறரறர்கள் வதரடள் வகரண்டுள்பணர் ன்தட 

வபறரகும்.  

“ட தறநறறல்” ன்நரல், வெத்டப் தறநக்கும் டதறநற டடஷந ட்டுஶ உண்டர? 

இப்வதரடட ரம் தறநந்றடக்கும் தறநற த்ஷணரட? இன்ணடம் றல் லறறடப்தஷ 

த்ஷண? ட டஷநக்குப் தறன்ணர், தறநற லக்கம் ந்டறடுகறநர ன்டம் றணரக்கள் 

ஶரன்டகறன்நண. அஃட இஷடறடரட தறநற லக்கம் டம்ஷ கக்கறன்நறப் தன ஆறரகத் 

ஶரன்நறக்வகரண்டிடக்கும் தறநறச் சுற்ெறக் வகரள்ஷகக்கு டண்தட்டு டகறநட. ஆகஶ, 

“டஷ” ன்தற்கு “டஷகரண தறநப்டௌ” ணப் வதரடள் கூநற,  

“ஊர் தறவணரன்நர வரன்தட ரணறடம்  

லர்ப்தநஷ ரற்கரஶனரர் தப்தத்ரஞ் – ெலரற 

தந்ரந் ஶர் தறணர னன்தஷடத்  

ந்றல்ெலர்த் ரர ஷனந்ட.” 

ண ஏநறவுறர் டல் ஶர்கள் ஷறடள்ப, ட ஷகரண தல்ஶகரடி உறர்கஷபக் கரம் 

கரட்டுகறன்நணர்.  

“டஷ” ன்டம் வெரல், டஷகரண தறநற ன்ஶந வதரடள் வகரள்பப்தட்டுக் 

கூநப்தட்டுள்பர?  

ரம் ஶஶன கண்ட ந்ட குநட்தரக்கஷபடம் டஷநஶ ஆய்ஶரம்.  

1. “டஷ டதறநப்டௌ டள்டர் ங்கண்  

    றடந் டஷடத்ர் ட்டௌ”, (107) 

இக்குநட்தரறல் டஷ ணக் கூநற ள்டர், லண்டும் டதறநப்டௌ ன்டம் வெரல்ஷனச் 

ஶெர்த்ட, “டஷ டதறநப்டௌம்” ணக் கூநக் கரம் ன்ண? “டஷ” ஶட “டதறநப்டௌ” ஶட 

ன்ஶந ண் ஶண்டிடள்ப ன்ஶநர? “டஷ” ன்டம் வெரல்ஷன டஷகப் தறநப்டௌ 

ன்டம் வதரடபறல் ள்டர் ஆண்டிடப்தரரணரல், “டஷகப் தறநப்டௌ டதறநப்டௌம்  

உள்டர்” ணக் கூநறஷஶ லண்டும் கூநறறடப்தரர ன்தட ெறந்றக்கத் க்கரம். 
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டஷ, டதறநப்டௌ ஆகற இட வெரற்கடக்கும், தறநறச் சுற்ெறக் வகரள்ஷகப்தடிஶ வதரடள் 

வகரண்டரல், ணக்குச் வெய்ப்தட்ட ன்ஷஷ ஆறக்கக்கரண தறநறகடக்குப் தறன்ணடம், 

ரரட றஷணவு கூர்ந்ரக ங்கரட தறநறச் சுற்ெறக் வகரள்ஷகறல் வெரல்னப்தட்டுள்பர? 

ெரன்ட உண்டர? அல்னட அவ்ரட றஷணவு கூர்ல்கூடும் ன்டம் வகரள்ஷகரட உண்டர 

ன்டம் இவ்றணரக்கள் டகறன்நண.  

டற்தறநற றஷணஷ றஷணவுகூர்ந்ரகச் ெ இனக்கறங்கபறல் என்நறண்டு ெரன்டகள் 

கரட்டப்தட்டரடம் அஷ, இற்கு ஶர் டந்ற தறநறட்டுஶ வரறந்ரகக் 

கூநப்தட்டுள்பணஶன்நற, டன்ணர்த் ஶரன்நற ஆறக்கக்கரண தறநறகஷபடம், 

அப்தறநறகபறல் றகழ்ந்ற்ஷநடம் றடரல் றஷணவு கூர்ந்ரக ங்குஶ ெரன்ட இல்ஷன.  

ஆகஶ, அவ்ரட றஷணவு கூர்ர் ன்டம் கடத்ட, தறநறச் சுற்ெறக் வகரள்ஷகக்கு 

டண்தட்டரகற றடுகறநட.  

டன்நரரக, ங்கள் றடந்டஷடத்ர் ட்ஷத ன்டஶ றஷணவு கூக்கூடி ஶனரண 

உள்படஷடர்கடக்கு, ஆறக்கக்கரண தறநறகள் ஶரன்நக் கூடுர? அப்தடிரணரல், 

தறநற லக்கம் ரடக்குக் கறஷடக்கும் ன்தண ஶதரன்ந றணரக்கள் டகறன்நண.  

ரன்கரரக, இக்வகரள்ஷக ெக் வகரள்ஷகக்கு டண்தட்டு றபங்குஶரடு, 

ஷடடஷநக்கும் டண்தட்டு றபங்கும் கடத்ரகும்.  இன்ட உனகறல் ரடம் வதரறரர்கடள் 

ரட எடர்க்ஶகடம், இற்கு டந்ற ஆறக்கக்கரண தறநறகஷபப் தற்நறடம், 

அப்தறநறகபறல் ற்நர்கள் ங்கடக்குச் வெய் ன்ஷகஷபப் தற்நறடம், றஷணவுகூக்கூடி 

ஆற்நடண்டர? அவ்ரட இல்ஷனரணரல், ள்டர் வகரள்ஷகப்தடி உனகறல் ரழ்ந்ர்கள் 

ல்னரடஶ ன்நற வகட்டர்கள் ரர? உனகறல் இடஷ அவ்ரட ஆறக்கக்கரண 

தறநறகஷபப் தற்நற றஷணவுகூக்கூடி ரடஶ ஶரன்நறல்ஷன ரணரல், வெய்ந்ன்நறநறக் 

கூடி ரடஶ உனகறல் இடஷ ஶரன்நறல்ஷன; இணறஶடம் ஶரன்நரட்டரர்கள் ன்தட 

வதரடபர? அப்தடிரணரல், வெய்ந்ன்நறநறல் ன்டம் கடத்ஶ தறஷரண வரன்நரகற 

றடுகறநன்ஶநர?  

இணற அடுத் குநட்தரஷ ஶரக்குஶரம்.  

2. “எடஷடள் ஆஷஶதரல் ந்டக்கல் ஆற்நறன்  

     டஷடம் ரப் டௌஷடத்ட”, (126) 

இற்குப் தரறஶனகர் கூடம் வதரடள்: “ஆஷஶதரன எடன் எட தறநப்தறன்கண் 

ம்வதரநறகஷபடம் அடக்கல்னரணரறன், அவ்ன்ஷ அடக்கு டதறநப்தறன்கண்டம் 

அரஷன உஷடத்ட.” 
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எட தறநப்தறல் அடக்குல் தன ஆறம் தறநப்டௌகபறடம் தரடகரப்டௌ ஆகும். “ந்டக்கல்” ன்டம் 

வெரல்னரல் ம்டௌனன் குநறக்கப்தடுகறன்நட.  “டஷ” - டஷகரண தறநப்டௌ, அஃரட, எட 

டௌனன் டல் ம்டௌனன் ஷறடம் தடிப்தடிரக உள்ப தறநப்டௌகள்.  

“ம்டௌனஷண அடக்கறர்கள், அவ்ஷம்டௌனணறல் குஷநந் ரன்கு, டன்ட, இண்டு, எட 

டௌனடஷட உறரகப் தறநந்ரடம், அவ்டக்கல் அர்கடக்குப் தன்தடும். ஆகஶ, 

ம்டௌனடஷட ணறஶண, ல இப்வதரடஶ அடக்கறப் தகறக்வகரள்.” 

இக்கடத்டப் வதரடந்டர? தத்ரம் குப்தறல் தறடம் எட ரணறடம், “இஷ வரறந்டவகரள்,  

இக்கடத்ட உணக்கு இண்டரம் குப்டௌக்குப் தன்தடும்”, ண ந் ஆெறரறரட கூடரர? 

அப்தடி ஏர் ஆெறரறர் கூநறணரல், அடஷட அநறவு றஷனஷப் தற்நறஶ ரன் டடரன் 

அன்ஶநர?  “அடக்கல்” - ற்குப் தன்தடுகறநட?  தறநறச் சுற்ெறக் வகரள்ஷகப்தடி, தறநற 

லக்கத்றற்கன்ஶநர தன்தடுகறநட?  

இங்கு ள்டர், “அடக்கல்” தறநற லக்கத்றற்குப் தன்தடும் ணச் வெரல்டற்குப்தறல், 

தறநறச் சுற்ெறறல் கலழ்றஷனப் தறநறறல் தன்தடும் ணக் கூடகறநரர் ன்டம் கடத்டப் 

வதரடந்டர?  

அடக்குல் ஷகப்வதற்ந ஆநநறவு ணறடக்குக் கறஷடக்க இடப்தட, தறநற லக்கர? 

கலழ்றஷனப் தறநப்தர? தறநறச் சுற்ெறக் வகரள்ஷகடஷடரரறன் ஶகரட்தரடு ன்ண? ள்டர் 

தறநறச் சுற்ெறக் வகரள்ஷகடஷடரணரல், அக்வகரள்ஷகக்கும் ரடதட்ட - ஶகட்டர்கள் 

ஷகக்கக்கூடி கடத்ஷக் கூடகறன்நரர? டன்நரம் குநட்தரஷ ஶரக்குஶரம்.  

 

3. “எடஷக்கண் ரன்கற்ந கல்ற எடற்கு  

     டஷடம் ரப் டௌஷடத்ட”. (398) 

தரறஶனகர்: 

“எடடக்கு, ரன் எட தறநப்தறன்கண் கற்ந கல்ற டதறநப்தறடம் வென்ட உவுஷனடஷடத்ட.” 

இங்கும் டதறநப்தறடம் ன்தட, ட ஷகரண தறநறரகற தல்னரறம் தறநறகஷபஶ 

குநறக்கறநட.  அஃரட, ஏநறவு டல் ஶர்கள் ஷடள்ப தறநறகஷபஶ குநறக்கறநட.  

இஷ றபக்கரகக் கூநறணரல், எடன் எட தறநப்தறல் கற்ந கல்றரணட, அன் ஶரக, 

றடகரக, தநஷரக, ஊடம் உறரக, லர்ரழ் உறரக, ரக அல்னட டௌல் ட்ண்டரக 

வ்ஷகப் தறநறறல் தறநந்ரடங்கூட, அஃட அஷணத் வரடர்ந்ட வென்ட உவும் ன்ட 
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வதரடள் தடுகறன்நன்ஶநர? அப்தடிரணரல், ரம் கரடம் ங்கபறஶன டற்தறநறறல் கற்ந 

த்றற்கும் கல்னர த்றற்குடள்ப ஶற்டஷ ன்ண? அவ்ரஶந ற்ந உறரறணங்கபறடம் 

டற்தறநறறல் கற்நற்டக்கும் கல்னரற்டக்கும் ஶற்டஷடண்டர?  

ணறர்கபறஶன ெறனர், அநறரபறகபரடம் ஶட ெறனர் அநறறல் குஷநந்ர்கபரடம் இடத்ஷன, 

எப்டௌஷ கரட்டக் கடறணரல், அங்கு டக்கறக் குநறப்டௌ என்ஷந ஶரக்க ஶண்டும். அங்கு அநறவு 

ெறநப்தற்குத் ன்டற்ெறடம் சூழ்றஷனடம் தன்தடுகறன்நணஶன்நற, தறநறச் சுல் இல்ஷன. 

தறநறச் சுனரறடக்குரணரல், டஷகப்தட்ட உறரறணங்கபறடம் இவ்ஶற்டஷ ன்கு வரற 

ஶண்டும் அன்ஶநர?  

அடுத்ட, ணறணரகப் தறநந் எடன் கற்நரல், அக்கல்ற அன் ரகப் தறநக்கும் வதரடடம் 

தன்தடும் ன்டம் கடத்டப் வதரடந்டர?  கல்றஷ ள்டர் இந் டஷநறல்ரன் 

ற்டௌடத் ஶண்டுர?  கல்ற, தறநற லக்கத்றற்குப் தன்தடுகறநர? அல்னட தறநறறல் 

இறறஷனஷடந்ட கலழ்ப்தட்ட உறரகப் தறநப்தற்குப் தன்தடுகறநர? அஃரட, தறநறக் 

வகரள்ஷகப்தடி, உர்றஷனரகற - ஆநரம் றஷனரகற ணறணரகப் தறநந்ட, கல்ற கற்ந 

எடடக்குக் கலழ்றஷனப் தறநறகள் ற்தடுர?  

அப்தடி ற்தடுரணரல், அக்கல்றரல் வதநப்தடும் தன்ரன் ரட?  அஃட வ்ரட 

ரப்தரகும்? ரப்டௌ ஆகர என்ஷந, “ரப்டௌ” ணக் கூநறட டரஶண?  

அடுத் குநட்தரஷ ஶரக்குஶரம்.  

 

 

4. “டௌகழ்ந்ஷ ஶதரற்நறச் வெல்ஶண்டும் வெய்ர(ட) 

     இகழ்ந்ரர்க்கு டஷடம் இல்”, (538) 

தரறஶனகர் : “லற டைடஷடரர், இஷ அெர்க்குரறண ன்ட உர்த்டக் கூநற வெல்கஷபக் 

கஷடப்தறடித்டச் வெய்க; அங்ஙணம் வெய்ரட நந்ர்க்கு டஷறடம் ன்ஷ இல்ஷன 

ரகனரன்.” 

இக்குநட்தர அெறடௗல் இடம்வதடரல் அெடக்குச் வெரல்னப்தட்டரகக் வகரள்பப்தடுகறநட.  

ணறர் ரடக்கும் வதரட அநடஷநடண்டு. அறடௗடந்ட எடன் டரணரணரல், அன் 

ணற றஷனறடௗடந்ஶ டதணரரன். 
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ஆணரல், உனகறல் எவ்வரடடக்கும் அர் ற்கும் தறக்ஶகற்த எவ்வரட கடஷடண்டு. 

றர்ரகறக்கு எட கடஷடண்டு; அஷச்ெடக்கு எட கடஷடண்டு; அெடக்கு எட 

கடஷடண்டு. ன் க்கடஷறடௗடந்ட டகறநரஶணர, அன் அப்வதரடப்தறடௗடந்ட 

ள்பப்தடுரன். இடஶ உனக இல்டௌ. அவ்ரஶந அெடக்குரற கடஷகஷப அன் 

ஶதரற்நறச் வெய்ல் ஶண்டும். வெய்ரட டரணரணரல், ன்ண ற்தடும்? அடஷட ஆட்ெற 

றஷனவதநரல் ஶதரகும். அன் அெணரக லடிக்க இனரட. அன் அெ றஷனறடௗடந்ட 

ள்பப்தடுரன். இடரஶண டக்கக்கூடும்?  

இஷ றட்டு, அடக்குப் தல்னரறம் தறநறகபறடம், அஃரட ம், ஊர்ண, றடகம் 

டனரண தறநறகபறவனல்னரம் ன்ஷ இல்ஷன ன்டம் கடத்டப் வதரடந்டர?   

டஷகப் தறநப்தறடம் ன்ஷ இல்ஷன ன்ட கூநடற்தட்டரல், டஷகப் தறநப்தறடம் ன்ஷ 

தக்கக்கூடி என்ட உபர? ன்ஷ தக்கக்கூடி என்ட இடக்குரணரல், தறநப்டௌ ற்தடக் 

கரம் ன்ண?  ஆநநறவு ணறணரய்ப் தறநந் எடன், இந்ன்ஷஷடம் வதற்நறடப்தறன், 

அடக்குக் கலழ்றஷனப் தறநப்டௌ ன்? அடக்கும் கலழ்றஷனப் தறநப்டௌ உண்வடணறல், தறநற லக்கம் 

ரடக்கு ன்டம் றணரக்கள் ஶரன்நற, ஶற்கண்ட உஷரெறரறர் கடத்டக்கு 

டண்தட்டுறடுகறன்நண.  

ஆணரல், ள்டர் குநபறஶனர வபறரண றபக்கங்கள் உள்பண.  

“வதரச்ெரரஷ” ன்டம் அறகரத்றன் கலடள்ப இற்கு அடுத் குநட்தரரகற,  

“இகழ்ச்ெறறன் வகட்டரஷ உள்டக ரந்ம்  

கறழ்ச்ெறறன் ஷந்டடம் ஶதரழ்ட” (539) 

ன்டம் குநட்தர, டந்ற குநட்தரறற்கு றபக்கம் வகரடுப்தஷப் ஶதரல் அஷந்டள்பட. 

“டௌகழ்ந்ஷ ஶதரற்நறச் வெய்ரட இகழ்ந்ட வகட்டரஷ உள்டக ரந்ம் கறழ்ச்ெறறன் 

ஷந்டடம் ஶதரழ்ட.” 

இகழ்ச்ெறறன் வகட்டரர் ன்தறடள்ப “வகட்டரர்” ரர்? அெ றஷனறடௗடந்ட ள்பப்தட்டுக் 

வகட்டர? அல்னட கலழ்றஷன உறர்கபரண ம், தரம்டௌ, றடகரகறக் வகட்டர? ரஷப் 

தரர்த்ட “உள்ப” ஶண்டும்?   

ரகவும் தரம்தரகவும் றடகரகவும் இடப்தணற்ஷநப் தரர்த்ட உள்ப ஶண்டுர? அல்னட 

ணற றஷனறஶனஶ, ன்ணன் றஷனறடௗடந்ட ள்பப்தட்டுக் வகட்டரஷ ஶரக்கற உள்ப 
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ஶண்டுர?  ள்டர் கூடட வ்ரட? ட வதரடந்டம்? இணற இடறக் குநட்தரஷ 

ஶரக்குஶரம்.  

  “எடஷச் வெனரற்டம் ஶதஷ டஷடம்  

   ரன்டௌக் கடந்டம் அபட”, (835) 

தரறஶனகர்: “ஶதஷரறணரன் டம் தறநறகபறவனல்னரம் ரன்டௌக்கு அடந்டம் றத்றஷண 

இவ்வரட தறநப்டௌள்ஶப வெய்ட வகரள்ப ல்னணரம்.” 

“டஷ” ன்தற்கு “டஷகரண தறநற” ணப் வதரடள் கூநறந் தரறஶனகர், 

இக்குநட்தரறல் “டம் தறநறகபறவபல்னரம்”, ன்ட கூநறட ன்? டஷறடள்ப தகுறரகற 

“ட” ன்தற்கு “ட” ன்டம் ண்டப் வதரடஷபக் வகரள்பரட “டகறன்ந” ன்டம் றஷணப் 

வதரடஷபக் வகரண்டட ன்? ஆழ்ந்ட ெறந்றக்கத்க்கட. அடுத்ட அடஷட றபக்கத்றன் 

இடறறல் 

“இணரன், அன் டஷச் வெல் கூநப்தட்டட” ணச் கூடன் டனம் ட ஷகப்தறநப்டௌக் 

ஶகரட்தரட்ஷடடம் ஷகறடுகறநரர் அன்ஶநர?  

இம்ஷ, டஷ ஆகற இடஷறல், இம்ஷ இவ்வுனக ரழ்க்ஷகஷக் குநறத்ரல், டஷ 

இவ்வுனகரழ்வு டடிந்ட, ரம் இநந் தறநகு அஷடப் ஶதரகும் ல்டனகம், ல உனகம், அல்னட 

டநக்கம் - றம் ஆகற இண்ஷடடம்ரஶ குநறக்கும்? அவ்ரட வதரடள் வகரள்பரட, இம்ஷ-

இப்தறநப்டௌ ணவும், டஷ-டதறநப்டௌ ணவும் வதரடள் வகரண்டரல், இப்தறநப்தறற்கு டன்ஷண 

தறநற, அற்கு டந்ற தனஶகரடிப் தறநறகள், இப்தறநப்தறற்குப் தறன்ணர் ப்ஶதரகும் டதறநற, 

அற்குப் தறன்ணடம் க்கூடி தனஶகரடிப் தறநப்டௌகள், இற்ஷநக் குநறக்கும் வெரற்கள் ரஷ? 

அஷ ரற்ஷநடம் அடக்கற இடஷ ண வ்ரட கூநறடம்? ஆகஶ, இடஷ ன்டம் 

இச்வெரல் தறநறச் சுற்ெறக் வகரள்ஷகக்கு டண்தட்டரகும்.  

தரறஶனகர், இவ்ரட இக்குநட்தரவுக்கு உஷ கூடறடத்ட, இடநனஷடற்குக் கரம், 

இக்குநட்தரறல் சுட்டப்தடும், “டஷடம் ரன்டௌக்கடந்டம் அபட” ன்டம் வரடரகும். 

இங்குப் தரறஶனகர், ட தறநறச் சுற்ெறக் வகரள்ஷகறடௗடந்ட ரநறக் கடவுள், ஶரட்ெம், 

கம் ஆகறற்ஷந அடிப்தஷடரகக் வகரண்ட வகரள்ஷகறன் அடிப்தஷடறல் வதரடள் 

கூடட ன்? இஷக் குநறத்ட ஶஶப் தரரர் அர்கள், ட றடக்குநள் டௌஷறல்,  

“டம் தறநறகபறவனல்னரந் ரன் டௌக்கடந்டம் றத்றஷண, ன்டம், “டடிறல் கரனவல்னரம் 

ரன் றத் டன்தடடித்ற் ஶகடரங் வகரடுறஷணகஷப” ன்டம், தரறஶனகர் கூநறறடப்தட 



இண்டரம் தறப்டௌ : வெப்டம்தர் 1997 

றறடௗம் றடக்குநள் ஷெ ெறத்ரந்ம் – ஏர் எப்தரய்வு 

றக ஷறநந்றடப்தட. “டஷகப் தறநப்தறடம் அடந்டம் ” வகன்தட உத்றக்குப் 

வதரடந்ரட” ணக் கூடகறநரர்.  

உஷரெறரறர் தரறறரடம், “எட ென்த்றஶன ஶதஷக் கும் வதற்நரல், ட ென்டம் கம் 

டௌகுரன்” ண என்டக்வகரன்ட ரடதட்ட வதரடந்ர உஷஶ கூநறணரர்.  

டதறநறறல் வ்ரட ஶரட்ெஶர அன்நற கஶர ஶரற்நபறக்கும்? டகறன்ந தறநறஶரடம் 

கம் ன்தட வ்ரட வதரடந்டம்? டகறன்ந தறநறஶரடம் கம் ன்நரல், அட 

வதரடந்டர? அவ்ரட சுட்டுங்கரல், அங்கு டதறநறக் வகரள்ஷக ஷகறடப்தடுகறந ல்னர?  

டதறநறக் வகரள்ஷகறல் உடறரய் றஷனறன்ட, அஷஶ ள்டர் வெய்டபறல் ற்நறக் 

கரட்டி டம் தரறஶனகடக்கும் இடர்தரட்ஷட ற்தடுத்டம் வெரல்னரக டஷ கரப்தடுகறநட. 

“டஷ” ன்டம் வெரல்டக்கு, “டஷகப் தறநப்டௌ” ன்டம் வதரடள் வதரடந்றல்ஷன ன்தட 

தரறஶனகரஶனஶ இவ்றடத்றல் எப்டௌக்வகரள்பப்தடுகறநட. அப்தடிரணரல், “டஷ” 

ன்டம் வெரல் ள்டரல் ன்ண வதரடபறல் ஆபப்தட்டுள்பட?  

ரம் ஶஶன கண்ட ந்ட குநட்தரக்கடள், டன்ட குநட்தரக்கடம் “டஷ” ன்டம் 

இச்வெரல்டடன் ஷறகுறஷடஷட இன்வணரட வெரல்ஷனடம் இஷத்ஶ கூடகறநரர் 

ள்டர். அச்வெரல்ஶன “எடஷ” ன்தரகும்.  

எடஷ, டஷ ஆகற இண்டும் “ஷ” றகுறஷடஷட ண்டப் வதர்கபரகக் வகரண்டரல்,  

எட = என்ஷநடம், ட = ஷடம் உர்த்டகறன்நண. என்ட ஷக் குநறக்கும்?  ட ஷக் 

குநறக்கும்?  இற்ஷந ஶரக்கற, “எடஷ” ன்ண வதரடபறல் ள்டரல் ஆபப்தட்டிடக்கறநட 

ன்தஷ ஶரக்குஶரம்.  

2. எடஷ  

“எடஷ” ன்டம் வெரல் றடக்குநள் டடறடம் ரன்கு இடங்கபறல் ட்டுஶ 

தன்தடுத்ப்தட்டுள்பட. 

1. “எடஷடள் ஆஷஶதரல் ந்டக்கல் ஆற்நறன்  

     டஷடம் ரப் டௌஷடத்ட” (126) 

2. “எடஷக்கண் ரன்கற்ந கல்ற எடற்கு  

     டஷடம் ரப் டௌஷடத்ட” (398) 
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3. “எடஷச் வெனரற்டம் ஶதஷ டஷடம்  

     ரன்டௌக் கடந்டம் அபட” (835) 

4. “எடஷ கபறஶ ஶதரனப் வதடஷடம்  

     ன்ஷணத்ரன் வகரண்வடரடகறன் உண்டு” (974) 

ஶஶன ரம் கண்ட ரன்கு இடங்கபறடள் டன்ட இடங்கபறல் “டஷ”டடன் இஷத்டம் 

ஏரறடத்றல் ட்டும் டஷடடன் இஷக்கரல் ணறத்டம் தன்தடுத்ப்தட்டுள்பட. இடஷ 

ரம் தரர்த்ட ந்தடி “டஷ” ன்தன் வதரடள் வதரடத்டஷடரக றபங்கரஷரல், 

டஷடடன் இஷத்டப் வதரடள் கூநப்தட்ட “எடஷ”றன் வதரடடம் வதரடத்ற்நரகஶ 

இடத்ல் ஶண்டும் ன்ஶந கடப்தடும். ஆகஶ, டஷடடன் இஷக்கரட ணறத்டக் 

கூநப்தடும் குநஷபடம், அற்கு உஷரெறரறர்கபரல் கூநப்தடும் வதரடஷபடம் ஶரக்குஶரம்.  

 

எடஷ கபறர்  

தரறஶனகர்   : கர ணத்றஷணடஷட கபறர்.  

தரறப்வதடரள்  : கற்டௌஷட கபறர்.  

தரறறரர்  : குனகள்.  

கரடௗங்கர்  : வஞ்சு எடஷப்தரட்டரல் வகரண்டரஷணப்     

    தறஷர கபறர். 

டௌனர் குந்ஷ : எடணப் வதண்டிர்.  

றஷன ெறடத்ட  : எஶ ண உடறஶரடுள்ப கற்டௌஷட     

 கபறர்.  

டரக்டர் ட..   : எட ன்ஷரண கற்டௌஷட கபறர்.  

ஶஶப் தரரர் : எஶ கஷணக் கரடௗத்டத் ம்      

    கற்ஷதக் கரத்டக்வகரள்டம் குன கபறர். 



இண்டரம் தறப்டௌ : வெப்டம்தர் 1997 

றறடௗம் றடக்குநள் ஷெ ெறத்ரந்ம் – ஏர் எப்தரய்வு 

சுப்தறறப் தறள்ஷப: எட றஷனறல் ணத்ஷ ஷத்டக்      

    வகரள்டம் கற்டௌஷடப் வதண்டிர். 

ஷ றகுற, ன்ஷஷ உர்த்டகறநட.  

ன்ஷ = றஷன  

எடஷ = எடஷ = எடறஷன.  

“எடஷ” ன்தஷ “எடறஷன” ன்டம் வதரடபறஶனஶ ள்டர் ஆண்டுள்பரர் ணத் 

வரறகறநட.  

எடஷ கபறர்  = எடறஷன கபறர்; எடண கபறர்.  

இடணப் வதண்டிர் = ஷறன் கபறர்.  

“இடணப் வதண்டிடம் கள்டம் கடம்  

றடலக்கப் தட்டரர் வரடர்டௌ.” (920) 

ஆகஶ, “ஷ றகுற” ன்ஷ அல்னட றஷன இற்ஷநக் குநறக்கறநட.  “எடஷ” எட றஷனஷக் 

குநறப்தஷப் ஶதரனஶ, “இடஷ” ன்தடம் இடறஷனகஷப றபக்குற்கரக ள்டரல் 

தன்தடுத்ப்தட்டுள்பட.  

“இடஷ ஷகவரறந்ட ஈண்டநம் ட்ண்டரர்  

வதடஷ தறநங்கறற் டனகு,” (23) 

“இடஷ ன்தட இண்டன் வரகுற குநறத் தண்டௌப் வதர்,” 

     - றறபக்கவுஷ. 1 தக், 601 

உடஶனரடு கூடி இம்ஷ றஷன என்ட, உடல் இல்னர டஷ றஷன என்ட.  

 

“இம்ஷ டஷ ன்டம் இண்டின் ன்ஷ “ 

- ண்டதரறப்தறள்ஷப உஷ, தக். 213 
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ஶஶன கண்ட றபக்கங்கபறடௗடந்ட,  

எடஷ  =  எட ன்ஷ  - எடறஷன  

இடஷ  =  இண்டு ன்ஷ  - இடறஷன  

டஷ  =  ட ன்ஷ  - ட றஷன  

ணப் வதரடள் வகரள்ப ள்டர் குநள் றகரட்டுகறநட.  

என்ட, ட ன்டம் ண்கள் குநறக்கும் வதரடள் ன்ண ன்தஷக் கரண்ஶதரம்.  

என்ஷநடம் ஷடம் இஷத்ட, ள்டர் கூடம் இடங்கள் இற்ஷநத் ற, குநபறல் 

ஶநறடங்கள் உபர? ஶரக்குஶரம்.  

“எடரள் டரள் ஶதரல் வெல்டம்ஶெட் வென்நரர்  

டரள்ஷத்ட ங்கு தர்க்கு.” (1269) 

இக்குநட்தரவுக்குப் தரறஶனகர் வகரடுக்கும் உஷ : 

ஶெறஷடச் வென்ந ம் கரனர் லண்டுக் குநறத் ரஷப உட்வகரண்டு, அட டந்டஷடம் 

“உறர்ரங்கற டந்டம் கபறர்க்கு, எடரள் தன ரள் ஶதரன வடிரகக் கரட்டும் ன்நரட.” 

“ழ் ன்தட, அற்கு ஶனர றக்க தன்ஷ குநறத்ட றன்நட; “எடர் கூஷந டர் உடுத்ட” 

ன்நரற் ஶதரன.” 

தரறஶனகரறன் இவ்வுஷரல் “என்ட”-”ட” ன்தண, “என்ட”- “தன” ன்டம் 

வதரடஷபடஷடண ன்தட றபங்குகறநட.  

கரடௗங்கர்  :  ணஶ, எடரள்ரஶண அஶக ரபறன் கரனம்     

   லட்டம்வகரண்டு.  

குந்ஷ  : எடரள், தனரள் ஶதரன. ழ் = தன்ஷ      

   குநறத்ட.  

தரரர்  :  எடரஶப தனரள்ஶதரன வடிரகத்       

   ஶரன்டம்.  
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ஆகஶ, ள்டர் “என்ட”, “ட” ண ழ் ன்டம் ண்ஷச் சுட்டும் இடங்கள், உண்ஷறல் 

அவ்வண்ஷச் சுட்டரட என்ட- தன ன்டம் வதரடஷபஶ குநறத்ஷஷ ரம் தரறஶனகர் 

உஷரடம் ற்நர்கள் உஷரடம் த்றற்கறடறன்நறத் வபறரக அநறகறஶநரம்.  

ள்டர் “ட” ன்டம் வெரல்ஷன, “தன” ன்டம் வதரடபறல் ஆண்டுள்ப ஶட இடங்கள் 

குநபறல் உண்டர? ஶரக்குஶரம்.  

“வடற்டச் வென்நரர்ம் கரனர் ரடம்  

டரஶபம் ஶணற தெந்ட.” (1278) 

“தடவண்டம் ந்றரறறன் தக்கத்டத் வவ்ஶரர்  

டதட ஶகரடி டடம்.” (639) 

ஶஶன ரம் கண்ட “டரஶபம்”, “டதட ஶகரடி” ன்தற்நறடள்ப “ட” ன்தட “ழ்” ன்டம் 

ண்டப் வதரடஷப ட்டுஶ குநறக்குவண ரடஶ கூநறனரட. கூநறணரல், அட ஷகப்டௌக் 

கறடரகுன்ஶநர? உஷரெறரறர்கள் வ்ரட கூடகறன்நணர் ஶரக்குஶரம்.  

டதடஶகரடி  

தரறஶனகர்  :  டதட ஶகரடி ன்நட, றகப் தனர      

   ண்றற்கு என்டகரட்டிரட.  

குந்ஷ  :  டதட ஶகரடி - றகப் தன.  

ஶஶர்  :  ட ன்தட றஷநரண ண்டம், ஶகரடி ன்தட ஶதவண்டரனரல், 

டதட ஶகரடி  வன்நட உண்ஷறல் அணறடம் றகப் வதரற வரஷகஷஶ.  

ள்டடம் ட டைஷன, ட ெலர்கள் அடங்கற குநள் வண்தர ன்டம் ரப்தறஶனஶ 

அஷத்ஷ ண்த்க்கட.  

ட ன்தட றஷநரண ண்ஷக் குநறக்கும் ன்டம் தரரர் அர்கபறன் கடத்ஷக் 

கறநறத்ர்கபறன் றடஷநரண றறடௗடம் உடறப்தடுத்டகறநட.  அங்கு ட ன்டம் ண் 

தன, அல்னட றஷநவு ன்டம் வதரடபறல் தனதடிரகப் தன்தடுத்ப்தட்டுள்பட.  

ட அப்தம் - த்ஶட, 15:36  

ட கூஷட 15:37 
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ட டஷந, ட டதட டஷந”18:22 

ட ெஷத - வபறப்தடுத்ல்     1:4 

ட வதரன்றபக்கு - 1:12 

ட றண்லன்கள் - 1:16 

ட ஆற - 3:1 

ட லட்டிகள் - 4:5 

ட டத்றஷ - 5:1 

ட வகரம்டௌகள்       

ட கண்கள் - 5:6 

ட க்கரபம் - 8:6 

ட இடிகள் - 10:4 

ரறம் ஶதர் - 11:13 

ட ஷன    

ட டடி - 12:3 

ட ரஷ 

ட டெர் - 15:1 

ட வதரற்கனெம் - 15:7 

ட ஷனகள் - 17:9 

ட ன்ணர்கள் - 17:10 

இடஷ ரம் கரடம் றபக்கங்கபறடௗடந்ட “என்ட” - “ட” ண ள்டர் குநறக்கும் இடங்கள் 

“என்ட”-”தன” ன்டம் வதரடஷபஶ கரட்டுகறன்நண ன்தறல் வ்ற த்றற்கும் இடறல்ஷன.  
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டரள்  -  தன ரள்  

டதடஶகரடி  -  தன ஶகரடி  

டதறநப்டௌ  -  தன தறநப்டௌ  

டஷ  -  தன றஷன 

ரம் ஶஶன கண்ட றபக்கங்கபறடௗடந்ட, எடஷ - டஷ ன்டம் இட வெரற்கடம் டஷநஶ 

எட றஷன - தன றஷன ன்டம் வதரடபறல் ஆபப்தட்டிடப்தரக அநறகறஶநரம்.  இவ்றபக்கம் 

ள்டர் “டஷ” ணக் குநறக்கும் ந்ட இடங்கடக்கும் வதரடந்டர ன்தஷண 

ஶரக்குஶரம்.  

“டஷ டதறநப்டௌ டள்டர் ங்கண்  

றடந் டஷடத்ர் ட்டௌ” (107) 

தன றஷனடள்ப தன தறநப்டௌகபறடம் (தறநப்டௌ ன்தட தறன்ணர் றபக்கப்தடும்) ம்டஷட 

டன்தத்ஷப் ஶதரக்கற உறரறன் ட்ஷத நரல் ஶதரற்டர் வதரறஶரர்.  

“எடஷடள் ஆஷஶதரல் ந்டக்க னரற்நறன்  

டஷடம் ரப் டௌஷடத்ட”(126) 

எட றஷனறல் ஆஷஷப்ஶதரல் ம்வதரநறகஷபடம் அடக்கறரப ல்னணரணரல், அஃட 

அடக்கு அன் ரழ்றன் தன றஷன( டஷந )கபறடம் கரப்தரகும் ெறநப்டௌஷடட.  

ெறடணரறடக்கும் எடன் அடங்கற எடகுரணரறன், அஃட அடக்கு அன் ரடௗதன், 

கன், ந்ஷ, ரன், ரத்ர, ணத் ஶரன்டம் தன றஷனகபறடம் தன்தடும். தத்ட றல் 

அடங்கறப் தகற அடக்கம், அணட இநப்டௌ ஷ ரநறடம் தன றஷனகபறடம் தன்தடும்.  

“எடஷக்கண் ரன்கற்ந கல்ற எடற்கு  

டஷடம் ரப் டௌஷடத்ட”(398) 

எட றஷனறல் ரன் கற்ந கல்றரணட, எடடக்கு அன் ரழ்றன் தன றஷனகபறடம் 

கரப்தரகும் ெறநப்டௌஷடட.  
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ெறடறல் கற்ந கல்றரணட, அணட ரழ்க்ஷகறன் தன றஷனகபறடம் இநப்டௌஷ 

தன்தடுகறநட. ஆணரல், வதரடள் ஶதரன்ந ற்நச் வெல்ங்கள் அவ்ரட தன்தடுறல்ஷன.  

கல்றடம் அடக்கடம் உள்பத்டச் வெல்ங்கள். 

“டௌகழ்ந்ஷ ஶதரற்நறச் வெல்ஶண்டும் வெய்ரட  

இகழ்ந்ரர்க்கு டஷடம் இல்”(538) 

ெரன்ஶநரர் டௌகழ்ந்ட கூநற வெல்கஷபப் ஶதரற்நறச் வெல் ஶண்டும்,  வெய்ரட நந்ட 

ஶெரர்ந்ர்கடக்கு, அென் ன்டம் டஷநறல்  இடக்கும் தன றஷனகபறடஶ உர்வு 

இல்ஷன.  

“எடஷச் வெனரற்டம் ஶதஷ டஷடம்  

ரன்டௌக் கடந்டம் அபட”(835) 

தன றஷனகபறடம் ரன் டௌகுந்ட அடந்க் கூடி டன்தத்ஷப் ஶதஷரணன், ஶதஷ ன்டம் 

அந் எட றஷனறஶனஶ ஶடிக் வகரள்டகறநரன்.  

ன் ரடௗதப் தடத்றல் ஶதஷரணன் வெய்டம் வெல், அணட டங்கரனம் டடஷடம் 

டன்தரக்கறக் வகரள்ஷ ரம் கரண்கறன்ஶநரன்ஶநர? ல உநறல் ம் உடஷனக் 

வகடுத்டக் வகரண்டு, டன்தக் குறறல் ரஶ றஷந்ட றடம் ஶதஷரண ரடௗதர் த்ஷண 

ஶதர்! 

குஷஶெடள்ப குறறல் அகப்தட்டுக் வகரண்டன் அஷடடம் டன்தம், இங்குக் கரட்டப்தட்டட. 

ரஶண டௌகும் றஷனஷப் “டௌக்கு” ன்டம் வெரல்னரல் றபக்கறணரர்.  

“அபட” ன்தற்குத் ம்டஷட தறநறச் சுற்ெறக் வகரள்ஷகக்கும் டண்தட்டு, “றம்” ணப் 

வதரடள் வகரண்ட தரறஶனகரறன் உஷறன் வதரடந்ரஷஷ உள்டக. ள்டர், 

றரகற இன்ணர உனஷகக் குநறக்க இற்ஷகரக உள்ப “இடள்” ன்டம் வெரல்ஷனஶ 

தன்தடுத்டகறநரர் ன்தட ஶரக்கத்க்கட.  

“றம்” ண இவ்றடத்றல் வதரடள் வகரள்டட ஶரட்ெ கக் வகரள்ஷகக்கும் 

வதரடந்ரவரன்நரம்.  

டன்தத்ஷத் ரஶண டௗச் வென்ட அஷடஷன, அபட றம்தற டௌஷகுறறல் ரஶண டௗச் 

வென்ட ெறக்கறக்வகரண்டு டன்தப்தடும் ன்ஷடடன் எப்தறட்டுக் கரட்டுகறநரர் ள்டர்.  
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டௌக்கு, அடந்டம் ன்டம் இடவெரற்கடம் இஷத் வபறவுதடுத்டகறன்நண.  

தறநப்டௌ 

“டஷ” ன்டம் வெரல்டக்கு “ட ஷகரண தறநப்டௌ” ன்டம் வதரடள் இல்ஷன ணக் 

வகரண்டரடம், ள்டர்க்கு டதறநப்டௌக் வகரள்ஷக உடன்தரடு இல்ஷன ணக் வகரள்ப 

இடர? தறநப்தறல் ட ஷகஷப் தற்நற ரம் இடப்தறடம், தன தறநறக் வகரள்ஷக 

ள்டர்க்கு உடன்தரடு ரஶண?  ஆஷகரல்ரஶண அர், ம் டைடள் வபறரக வ்றக் 

கடத்ட ஶடதரட்டிற்கும் இடறன்நற “டதறநப்டௌ” ன்டம் வெரல்ஷன ஆண்டுள்பரர். “ழ்” 

ன்தட, “தன” ன்டம் வதரடஷபஶ உர்த்டற்கரகக் வகரண்டரடம் “தன தறநப்டௌ” ன்டம் 

வதரடள் வபறரகக் கூநப்தடுகறன்நஶ!  

“டஷ டதறநப்டௌ டள்டர் ங்கண்  

றடந் டஷடத்ர் ட்டௌ”(107) 

ன்டம் குநட்தரறல் டதறநப்டௌ வபறரகக் கூநப்தடுஶரடு,  

“தறநறப் வதடங்கடல் லந்டர் லந்ரர்  

இஷநணடி ஶெர ரர்”(10)  

ன்டம் கடவுள் ரழ்த்டச் வெய்டபறடள் தறநறப் வதடங்கடனரக உறப்தன் டனம், தறநறக் 

கடஷனக் கடப்தட இஷநன் டஷறன்நற இனரட ன்தஷடம்,  

“ற்டம் வரடர்ப்தரடு ன்வகரல் தறநப்தடக்கல்  

உற்நரர்க்கு உடம்டௌம் றஷக”(345) 

ன்டம் டநவு அறகரச் வெய்டபறன் டனம் தறநப்தடக்க ஶண்டி ஶஷஷடம் கூடம் 

ள்டர், தன தறநறக் ஶகரட்தரடுஷடர் ரஶ ன்டம் றணரக்கள் டகறன்நண. 

அற்நறற்கரண றஷடகஷப ஶரக்குஶரம்.   

ஶஶன ரம் கண்ட டன்ட  குநட்தரக்கபறடம், ள்டர் கூநறடள்ப டன்ட வரடர்கஷபடம் 

டுத்டக் வகரள்டஶரம்.  

1.  டதறநப்டௌ 

2. தறநறப் வதடங்கடல் 
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3. தறநப்தடக்கல் 

இம்டன்ட வரடர்கடம் தறநப்ஷத அடிப்தஷடரகக் வகரண்டு கூநப்தட்டஷ. 

1. டதறநப்டௌ    -  தன தறநப்டௌகள்  

2. தறநறப் வதடங்கடல்  -  தறநப்தரகற வதடங்கடல் 

3. தறநப்தடக்கல்   -  தறநப்ஷத அடத்ட றடுல்      

     அல்னட டண்டித்ல்,  

தறநப்ஷத அடிப்தஷடரகக் வகரண்ட ஶற்கண்ட டன்ட வரடர்கடம், தறநறச் சுற்ெறக் 

வகரள்ஷகஷ ட்டுஶ அடிப்தஷடரகக் வகரண்டு கூநப்தட்டஷர? தறநப்டௌ ரடக்கு 

உண்டு? தறநக்கரல் உனகறல் ஶரன்நறர்கள் ரஶடம் உபர?  

உனகறடள்ப ரடஶ தறநந்ர்கள்ரம்.  இறல் கடத்ட ஶடதரடு ரடக்குஶ 

இடக்கறனரட. ஆகஶ, “தறநப்டௌ” ல்னரக் வகரள்ஷகறணர்க்குஶ வதரடரணடரன்.  

தறநறச் சுற்ெறக் வகரள்ஷகஷ ற்டக்வகரள்பரர்கடம் தறநப்டௌ, ஷனடஷந 

ஷனடஷநரகத் வரடர்ந்ட ந்டவகரண்டிடக்கறநட ன்தஷ ற்டக்வகரள்ர்.  

தறநறச் சுற்ெறக் வகரள்ஷகறணர் கூற்நறல் தறநப்டௌ, உடடக்கு உடல் ரநறக் வகரண்டிடக்கறநட 

ன்தர். ஆகஶ, தறநப்டௌ இட வகரள்ஷகறணர்க்குஶ வதரடரணடரன். 

இடவகரள்ஷகறணடஶ, இவ்வுனகறல் தறநப்தறன் டனரக ட்டுஶரன் ந்ர்கள் ஆர். 

ஆகஶ, “தறநப்டௌ” ன்டம் வெரல்னரல் இடடக்குஶ ஶற்டஷ இல்ஷன.  

1. டதறநப்டௌ:- 

தன தறநப்டௌகள் - இட, தறநறச் சுற்ெறக் வகரள்ஷகடஷடஶரர், அஷ ற்டக் வகரள்பரர் 

ஆகற இடறநத்ரடக்குஶ வதரடந்டரகத் வரறகறநட.   

தறநறச் சுற்ெற : தன உடல்கபறல் தறநக்கும் உறர்.  

டப்தர் :- தன தறநப்டௌகஷபடஷட ஷனடஷந - தன உறர் - தன உடல்.  

(1)  எஶ உறர் தன உடல்கபறல் ஶரன்டம் தன தறநப்டௌ.  

(2)  தன உறர் தன உடல்கபறல் ஷனடஷந ஷனடஷநரகப் தடிப்தடிரகத் ஶரன்டம் தன 

தறநப்டௌ.  
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2. தறநறப் வதடங்கடல் :-  

(1)  எஶ உறர் தன உடல்கபறல் ஶரன்டம் தறநறரகற கடல்.  

(2)  தன உறர் தன உடல்கபறல் ஷனடஷநத் ஷனடஷநரகத் ஶரன்டம் தறநறரகற கடல்.  

3. தறநப்தடக்கல் :-  

(1)  ஏர் உறர் ணக்கு ப்ஶதரகும் அடுத் உடனரகற தறநப்ஷத அடத்ல்.  

(2) ஷனடஷநறல், ணக்கு அடுத்தடிரகப் தறநக்கப் ஶதரகும் தறள்ஷபகபரகற தறநப்ஷத 

அடத்ல். அஃரட டநநம் ஶற்வகரள்பல்.  

ஶஶன ரம் கண்ட றபக்கப்தடி, ஶஶன கண்ட டன்ட வரடர்கடம், இட வகரள்ஷகறணர்க்குஶ 

வதரடரகக் கரப்தடுகறன்நண.  

ஆகஶ, இத்வரடர்கஷப ட்டுஶ ஷத்டக்வகரண்டு ள்டட வகரள்ஷகஷ ரம் 

கரறனரட.  இத்வரடர்கஷப அர் ஆண்டுள்ப இடத்ஷக் வகரண்டு அவ்றடம் 

டடஷரகத் டம் வதரடஷபக் வகரண்டு, ள்டர் உள்பக் கறடக்ஷகஷ ரம் கரறடம்.  

ஆகஶ, இத்வரடர்கள் ஆபப்தட்டுள்ப குநட்தரக்கஷப டஷநஶ ஶரக்குஶரம்.  

3. டதறநப்டௌ  

இத்வரடர், றடக்குநள் டடடஶ இண்டு குநட்தரக்கபறல் ட்டும் ஆபப்தட்டுள்பட. 

“டஷ டதறநப்டௌ டள்டர் ங்கண்  

றடந் டஷடத்ர் ட்டௌ”(107) 

“ங்கபறடத்ட ற்தட்ட டன்தத்ஷத் டஷடத்ர் ட்தறஷண, ன்நறநறடள்பர்கள் தன 

றஷனகபறல் ஶரன்டகறன்ந தன தறநப்டௌகபறடம், நரல் ஶதரற்டர்.” 

இங்கு ரம் கரஶண்டிட : ள்டர் கூடம் ன்நறநற டள்பர்கள், தறநறச் சுற்ெறக் 

வகரள்ஷகக்குப் வதரடத்ரணர்கபர? அல்னட ஷனடஷந வகரள்ஷகக்குப் 

வதரடத்ரணர்கபர?  இற்ஷந ஆய்ந்ட கரண்ஶதரம்.  

தறநறச் சுற்ெறக் வகரள்ஷகப்தடி வகரண்டரல், இந்ன்நறநற டள்பர்கள் தன தறநறகபறடம், 

அஃரட டஷகரக றபங்குகறன்ந தல்னரறம் தறநறகபறடம், ங்கள் றடந்டஷடத்ர் 

ட்தறஷண நரல் ஶதரற்டர்.  
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இட வதரடந்டர?  எட தறநறறல் எடர் வெய் ன்ஷஷ - தல்னரறம் தறநறகபறடம் 

றஷணக்கறடர? றஷணக்கக் கூடிர் இடஷ உனகறல் ஶரன்நறடண்டர? இனரவணறல் 

இனரக் கடத்ஷ ள்டர் கூடரர?  

அடுத்ட, அவ்ரட ன்நறநறடள்பர்கடக்குப் தன தறநறடண்டர?  அர்கடக்கும் தன 

தறநறடண்டரணரல், தறநற லக்கம் ரடக்கு?  இவ்றணரக்கடக்குப் தறநறச் சுற்ெறக் 

வகரள்ஷகறன்தடி றஷட வகரடுக்க றனரட. ஆகஶ, ள்டர் கூடம் 

ன்நறநறடள்பர்கஷபப் தறநறச் சுற்ெறக் வகரள்ஷகறல் கரறனரட. கண்டரல் 

வதரடந்ரட ணத் வரறகறநட. அடுத் வகரள்ஷகஷ ஶரக்குஶரம்.  

“ஷனடஷநக் வகரள்ஷகப்தடி வகரண்டரல், ன்நறநறடள்பர்கள் தன றஷனகபறல் 

ஶரன்டகறன்ந தன தறநப்டௌகபறடம், அஃரட தன ஷனடஷநகபறடம் ங்கண் 

றடந்டஷடத்ர், ட்தறஷண உள்டர்.” 

தன றஷனகபறல் ஶரன்டம் தன ஷனடஷநகபறடம் றஷணப்தர் ன்டம் இக்கடத்டப் 

வதரடந்டஷடரகத் ஶரற்நபறக்கறநட. தரட்டன், ந்ஷ, கன், வதன் ஆகற தன 

ஷனடஷநகபறடம், வதரடபரரத்ரடம் தறரடம் ற்தடுகறன்ந தன றஷனகபறடம் 

ங்கடக்கு ன்ஷ வெய்ர்கஷப, அஃரட ங்கடக்கு ற்தட்ட இடுக்கஷ 

லக்கறர்கஷப றஷணப்தர். இக்கடத்ஷடம் வெல்டஷநஷடம் ரம் அன்நரடம் கரண்கறஶநரம் 

அன்ஶநர?  இனக்கறத்றடம், ம் டன்ஶணரரறன் றடந்டஷடத் றஶகனர வய்த்றன் 

வதஷத் ன் கடக்கு ஷத் - றடந்டஷடத்ர் டதறஷண ண்ற ஶகரனன் 

வெய்றஷ,  

“றஞ்ஷெறன் வதர்த்ட றடந் லர்த்  

ம்குனத் வய்ப்வதர் ஈங்கு இடுகண  

அறஶகஷனரர் ஆறங் கறஷகர்  

“றஶகஷன” ண ரழ்த்ற ஞரன்ட” ெறனப்தறகரம் 15: 36-39 

ணச் ெறனம்டௌ வெப்டௌகறநட. ஆகஶ, ன்நறநறடள்பர்கள், ஷனடஷந ஷனடஷநரக ந் 

றஷனறடம் (ஶகரனன் ன் றஷன நறப் வதரட கபறடத்ட ரழ்ந் கரஷனடம்) உள்டர் 

ன்தட வபறவுதடுகறநட.  

ஆகஶ, இக்குநட்தர ஷனடஷநக் வகரள்ஷக ட்டுஶ ள்டர்க்கு உண்டு ன்தஷ டுத்டக் 

கூடகறநட. “ட தறநப்டௌ” ண ள்டர் கூடம் இடங்கள், குநட்தர டடறடஶ இட இடங்கள் 
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ட்டுஶ ன்தஷப் தரர்த்ஶரம். இப்ஶதரட அடுத் குநட்தரஷ ஶரக்கற ள்டரறன் 

உள்பத்ஷ அநறஶரம்.  

“டதறநப்டௌம் லஷ லண்டர தறதறநங்கரப்  

தண்டௌஷட க்கட் வதநறன்”(62) 

தற இல்னர ல்ன தண்டௌஷட க்கஷபப் வதற்நரல், தன தறநப்தறடம் லஷ லண்டரட்டர. 

தறநறச் சுற்ெறக் வகரள்ஷகப்தடி வகரண்டரல், ல்ன தறள்ஷபகஷபப் வதற்நரல், தல்னரறம் 

தறநறகபறடம் தறதறநங்கர. தறநறச் சுற்ெறக் வகரள்ஷகப்தடி, ந்ஷறன் வெடக்கும் கன் 

வெடக்கும் வ்றத் வரடர்டௌம் இல்ஷன. அர் தறஷணஶ அஷ டத்டரகும்.  

ஆகஶ, தண்டௌஷட க்கள், கப்தன் றஷணஷ ரற்நறடம் ன்டம் கடத்டப் தறநறச் 

சுற்ெறக் வகரள்ஷகக்கு டண்தட்டரகும்.  

தண்டௌஷட க்கஷபப் வதற்ந தண்தரபடக்குப் தன தறநறடண்டர?  தறநப்ஶத லஷரல் 

டடரஶண? டதறநப்தறடம் லஷ லண்டர டதறநப்டௌ உண்டர? அவ்ரட உண்டு ணக் 

கூநறணரல், அட தறநறச் சுற்ெறக் வகரள்ஷகக்கு டண்தட்டரகுன்ஶநர?  

ஆகஶ, ள்டர் இக்குநட்தரஷடம், தறநறச் சுற்ெறக் வகரள்ஷகறன் அடிப்ஷடறல் 

கூநறறடக்கறனரட. ணஶ, ஷனடஷநக் வகரள்ஷக அடிப்தஷடறல் ஶரக்குஶரம்.  

ஷனடஷநக் வகரள்ஷக: தற தறநங்கரப் தண்டௌஷட க்கட்வதநறன், டதறநப்டௌம் அஃரட, தன 

ஷனடஷநகபறடம் லஷ லண்டர.  

இக்கடத்ட, ஷடடஷநக்கு எத்டக்கூடி ல்ன கடத்ரக றபங்குகறநட. தண்டௌஷட க்கள் 

தறநக்கும்வதரடட தண்டௌஷட ஷனடஷநறணர் உடரகறன்நணர். தண்டௌஷட ஷனடஷநறணர் 

ஶரன்டங்கரல், தன ஷனடஷநறடம் லஷ லண்ட ஶண்டி ஶஷ இல்ஷன. ஆகஶ, 

தறதறநங்கரப் தண்டௌஷட க்கஷபப் வதற்நரல், வதற்ந அடஷட தம்தஷறணஷப் தன 

ஷனடஷநகபறடம் லஷ அடகுறல்ஷன.  

4. தறநப்தடக்கல்  

இத்வரடர் றடக்குநள் டடறடம் இண்டு இடங்கபறல் ட்டுஶ ஆபப்தட்டுள்பட. அவ்றட 

இடங்கடம் டநந இடௗல் “டநவு” ன்டம் அறகரத்றன்கண் உள்பண. அற்ஷந டஷநஶ 

ஶரக்குஶரம்.  

“ற்டம் வரடர்ப்தரடு ன்வகரல் தறநப்தடக்கல்  
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உற்நரர்க்கு உடம்டௌம் றஷக (345) 

தறநப்ஷதத் டண்டிக்கும் றஷனஷ அஷடந்ர்கடக்கு, அர்கடஷட உடம்டௌம் றஷகரண 

வதரடபரகும். ஆகஶ, அர்கடக்கு ஶட வரடர்டௌ ன் ஶண்டும்?  

இக்குநட்தரறற்குப் தறநறச் சுற்ெறறன்தடி வதரடள் வகரண்டரல், தறநறச் சுற்ெறறல் 

இஷடறடரட ஶரன்டம் தறநறஷத் டண்டிக்கும் றஷனஷ அஷடந்ர்கடக்கு, ற்நத் 

வரடர்டௌ ன்? அர்கடக்கு அர்கடஷட உடம்டௌம் றஷகரண வதரடபரகும் ணல் 

ஶண்டும்.  

இக்குநட்தர, டநநறடௗன் டநவு அறகரத்ஷச் ஶெர்ந்ரகும்.  தறநறச் சுற்ெறக் 

வகரள்ஷகறன்தடி, ல்ஶனரடஶ தறநற லக்கத்டக்கரக டற்ெற டுத்டப் தறநற லக்கம் வதந 

ஶண்டும். தறநற லக்கம் அஷடந்ஷஷ இநப்தறற்குப் தறன்ணஶ அநறறடம். உனகறல் 

தறநந்ட தறநறக்குட்தட்டு ரடம் வதரடஶ “ரன் தறநற லக்கத்ஷ அஷடந்டறட்ஶடன்” ண 

ரடம் கூநறனரட. “தறநற லக்கத்றற்கரண டற்ெறறல் ஈடுதட்டுள்பர்” ன்டம் அபஶ 

அர்கடக்ஶகர ற்நர்கடக்ஶகர அநறக் கூடிரகும்.  

ஆணரல், ள்டர் இங்குப் “தறநப்தடக்கல் உற்நரர்” அஃரட, “தறநற லக்கத்ஷ அஷடந்ரர் “ 

ணக் கூடட வதரடந்டர? “தறநப்வதடுத்ட அறல் ரழ்ந்டவகரண்டிடக்கும் வதரடஶ, 

தறநப்தடக்கல் உற்நரர்” ன்தட வதரடந்ரக் கடத்ன்ஶநர?   

அடுத்ட டநறகள் ட்டுஶ “தறநப்தடக்கல் உற்நரர்” ன்நரல், இல்னநத்ரர் தறநறச் சுடௗல் 

ெறக்கறத் றப்தர்கஶப ன்நரகறநன்ஶநர?  ஆணரல், டைடௗல் இல்னநம் டநநம் ஆகற இண்டு 

அநங்கடள், ள்டர் இல்னநத்றற்ஶக டடௗடம் வகரடுத்ஶரடு,  

“அநத்ரற்நறன் இல்ரழ்க்ஷக ரற்நறன் டௌநத்ரற்நறன்  

ஶதரஎய்ப் வதட வன்” (46) 

ணக் கூநற ள்டர், “இல்னநத்ரர்க்குப் தறநற லக்கம் இல்ஷன”, “டநநத்ரர்க்ஶக தறநற 

லக்கம் உண்டு” ணக் கூடரர? அவ்ரட கூடகறநரர் ன்தட வதரடந்டர? ஆகஶ, 

இக்குநட்தரறற்குப் தறநறச் சுற்ெறக் வகரள்ஷகப்தடி வதரடள் கண்டரல், அட வதரடந்ரக் 

கடத்ரகஶ அஷகறன்நட. அப்தடிரணரல், ஷனடஷநக் வகரள்ஷகப்தடி வதரடள் கரண்ஶதரம்.  

தறநறஷத் டண்டிக்கும் றஷனஷ அஷடந்ர்க்கு அஃரட கன், வதன் ன்டம் தறநறத் 

வரடர்டௌ ற்தடரரட டநவு றஷனஷ ற்நஷரல் தறநற, அஃரட தம்தஷ 

டண்டிக்கப்தட்டு றட்டர்க்கு, ற்நத் வரடர்ப்தரடு ன் வகரல்?அர்கடக்கு அர்கடஷட 

உடம்டௌகூட றஷகப் வதரடபரகஶ ஶரற்நபறக்கும்.  
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இங்கு ள்டர் கடத்டக்கு டண்தரடு இல்ஷன. இஷநஷண இல்னநம், டநநம் ஆகற 

இண்டு றகபரடம் அஷடனரம்.  இண்டில் இல்னநம் இல்தரணட; டன்ஷரணட. 

வணணறல், ந்த் டநறடஶ இல்னநத்றன் தணரகத் ஶரன்நறஶண. இல்னநஶ இல்வனணறன், 

டநநடம் இல்ஷன. ஆணரல், இல்னநத்ரன் டநறடௗடந்ட ஶரன்டதணல்னன். ஆகஶ, 

இல்னநம் டன்ஷரணட. இஷநணரல் இல்தரகப் தஷடக்கப்தட்டட. தம்தஷரய் ணறர் 

ரழ்ற்கு அடிப்தஷடரண றஷனக்கபணரணட.   

ஆகஶ, தறநப்தடக்கல் இல்னர றரகற இல்னநத்றன் டனரகஶர தறநப்தடக்கல் உற்ந 

றரகற டநநத்றன் டனரகஶர ரட எட றறன் டனரக இஷநஷண 

அஷடனரம்.  தறநப்தடக்கல் உற்ந றரகற டநநத்ஷ ஶற்வகரண்டர்கடக்கு, ற்நத் 

ரய், ந்ஷ, அண்ன், ம்தற ன்டம் வரடர்ப்தரடு ன்? சுற்நத்ரடம் ற்ஶநரடம் 

அர்கடக்குச் ெஶ. அர்கடஷட உடம்டௌம் அர்கடக்கு றஷகஶ. வணணறல், அர்கள் 

உடடக்குரறற்ஷந ஶரக்கரல் ஆன்ரறற்குரறற்ஷநஶ ஶரக்குகறநர்கபரகறநரர்கள்.   

ணஶ, இக்குநட்தரறற்குத் ஷனடஷநக் வகரள்ஷகஶ ெரறரண றபக்கரகறநட. அடுத் 

குநட்தரஷ ஶரக்குஶரம்.  

“தற்நற்ந கண்ஶ தறநப்தடக்கும் ற்ட  

றஷனரஷ கரப் தடும்” (349) 

உனகப் தற்டல் லங்கும்வதரடஶ, தறநப்டௌத் டண்டிக்கப்தடும்.  ஶடம், உனகத்றன் 

றஷனரஷடம் வள்வபண றபங்கறக் கரப்தடும்.  

இற்குப் தறநறச் சுற்ெறறன்தடி வதரடள்வகரண்டரல், தற்ட லங்கும் வதரடஶ தறநறச் சுற்ெற 

அடதடும். ற்ட றஷனரஷ கரப்தடும்.  இக்குநட்தர தறநறச் சுற்ெறக் 

வகரள்ஷகடஷடரர்க்கும் ள்டர்க்கும் வ்றத் வரடர்டௌம் இல்ஷன ன்தஷத் வற்வநண 

றபக்கறக் கரட்டும் தரரகக் கரட்ெற அபறக்கறன்நட. இக்குநட்தரறற்கு றபக்கம் வகரடுக்குங்கரல், 

தறநறச் சுற்ெறக் வகரள்ஷகடஷட உஷரெறரறர் அத்ஷண ஶதடம், றகவும் இடர்ப்தரடு 

அஷடகறன்நணர். வணணறல், அர்கள் வகரள்ஷகக்கு டண்தட்ட கடத்டக் கூநப்தடுகறநட. 

ஆகஶ, இஷ ஆழ்ந்ட ஶரக்குடகத்ரன் உஷரெறரறர்கஷப டடௗல் ஶரக்குஶரம்.   

தரறஶனகர்: எடன் இடஷகப் தற்டம் அற்நவதரடஶ, அப்தற்டடற அன் தறநப்ஷத 

அடக்கும். அஷ அநர வதரடட அற்நரல் தறநந்ட இநந்ட டகறன்ந றஷனரஷ 

கரப்தடும்.   
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க்குடர்: எடன் ரவரட வதரடஶபரடும் தற்நற்ந வதரடஶ அட தறநப்ஷத அடக்கும்; 

அஷண றடர ஶதரட றஷனரஷ கரப்தடும் ன்நரட.  இஃட ல்னரப் தற்நறஷணடம் 

அடக்கப் தறநப்டௌ அடம் ன்நரட.  

தரறறரர்: டன்டஷக ஆஷெடந் டநந்ஶதர்க்குப் தறநப்டௌ இல்ஷன; இறல் என்நறண்டு 

டநந்ரடம் தறநப்டௌ உண்டு; கலழ்ப்தடுத்ரட ஶற்தடுத்டம் ன்நரட. 

கரடௗங்கர்: இங்ஙணஶ தற்நற்ந இடத்ட, ற்ட அப்வதரடஶ அப்தற்டடறரகற டநவு, ன் 

தறநப்தடக்கும்;  ணஶ, டத்றஷ ய்டம். ற்ட ஷண ல்னரம் தற்ஶநரடு டனரல், 

அந்ந்ப் வதரடள்தற்நற றன்ந வஞ்ஶெரடும் தறநந்டம் இநந்டம் றரறந்டம் உன ஶண்டுனரல், 

இந் றஷனரஷஶ ப்வதரடடம் கரப்தடும் இணரல்; ணஶ, ஞ்ஞரன்டம் 

டத்றறன்தம் கரரட்டரன் ன்தட வதரடள் ஆறற்ட ன்நரட. 

இணற, இவ்வுனகத்ட க்கபரய்ப் தறநந்ஶரரறல் ெறநந்ஶரரகற ெரன்ஶநரர், டன்ணர்த் ம் 

குனத்றல்தரகற இல்னநம் இற்நற தறன்ணர், ற்நன் தணரகற டநநறற்டற்கு அஷண 

டணறந்ட லத்டப் ஶதரந்ட, டநநம் இற்நற தறன்ணர்,  இத்டநநத்றன் வதடம் தணரகற டத்ற 

இன்தத்ட டன்ட அஷல் இல்தரனரல், இன் தறன்ணஶ வய்டர்ல் ன்டம் 

வதரறணரன் அஷண அநறறக்கறன்நட ஶஷன அறகரம்.  

ரஷக வெர. ண்டதரறப்தறள்ஷப: எடன் தற்டகள் அற்ந வதரடஶ, அப்தற்டடற அன் 

தறநப்ஷத அடக்கும். அப்தற்டகள் அநரவதரடட, அப்தற்டகபரற் தறநந்றநந்ட டகறந 

றஷனரஷஶ தணரகக் கரப்தடும். 

றஷன ெறடத்ட: ரன், ணட ன்டம் ஆஷெ லங்கறவுடஶண, அந்ப் தற்நற்ந றஷன தறநறத் 

டன்தத்ஷ எறக்கும். அந்ப் தற்நறஷண லக்கறக் வகரள்பரர்கபறடம் தறநப்டௌம் இநப்டௌம் ஆகற 

றஷனரஷஶ கரப்தடும்.  

ெரற ெறம்தணரர்: ஆஷெற்ந வதரடஶ தறநறஷ எறக்கும், ஆஷெநரஶதரட ரநற ரநற 

டம் தறநறத் டன்தம் உண்டரகும். 

ஆஷெற்நரல்ரன் தறநற லங்கும். ஆஷெ தன தறநறகஷபத் டம்.  

எட தஷ உஷ : எடன் இடஷகப் தற்டம் அற்நவதரடஶ, அப்தற்நற்நட அன் தறநப்ஷத 

அடக்கும்.  தற்ட அநரஶதரட தறநறக்கடல் கரப்தடும்.  

கறரஜ தண்டிர்: ற்ட றஷனரஷ கரப்தடும் = அந் ஆஷெஷ றடரஶதரட 

றஷனறல்னரரகற தறநறச் ெடத்றத்ஷக் கரண்தரன்.  
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ஷ.ட.ஶகரதரனகறடஷ்ரச்ெரரறரர் குநறப்டௌ: ற்ட = இங்ஶக, றர்ஷநரணஷ 

டர்த்றணரல், றஷணரற்டப் வதரடபட, றஷனரஷ = ரக்ஷக றஷனறன்ஷ.  

றஷனரஷ கரப்தடும் = தறநப்வதரறரட.  

ஶஶன கண்ட உஷரெறரறர்கபறன் றபக்கங்கபறடௗடந்ட ரம் அநறட ன்ண?  

தற்நற்நகண்ஶ தறநப்தடக்கும் : இத்வரடரறல் “தறநப்தடக்கும்” ன்தற்கு உஷரெறரறர்கள் 

ரடம் எடறத்ட, அர்கடஷட தறநறச் சுற்ெறக் வகரள்ஷகக்கு ற்த, “தறநப்டௌ இல்ஷன”, 

அல்னட “தறநப்ஷதத் டண்டிக்கும்” ண உஷ கூடகறன்நணர். ஆணரல், “தற்நற்நகண்ஶ” 

ன்தறடள்ப “தற்ட” ன்தற்குப் தரறஶனகர் “இடஷகப் தற்ட” ன்டம், ணக்குடர் 

“ரவரட வதரடஶபரடும் தற்ட” ணவும், தரறறரர் “டன்ட ஷக ஆஷெ” ணவும், கரடௗங்கர் 

“ல்டநவு” ணவும், றஷன ெறடத்ட அர்கள் “ரன் ணட ன்டம் ஆஷெ” ணவும், ெரற 

ெறம்தணரர் “ஆஷெ” ணவும் வதரடள் கூடகறன்நணர்.  

ஆகஶ, தறநப்தடப்தற்கு டனகரரணட ட ன்தறல் அர்கடக்கறஷடஶ கடத்ட 

ஶடதரடு இடத்ஷன ரம் அநறகறஶநரம்.  இக்கடத்ட ஶடதரட்டிற்கரண கரம் ன்ண? 

தறநறச் சுற்ெறக் வகரள்ஷகறல் தறநற லக்கத்றற்கரகக் கூநப்தட்டிடக்கும் கரடம் ள்டர் 

குநட்தரறடள்ப வதரடடம் ஶற்டஷடடன் கரப்தடுஶன.  அவ்ஶற்டஷஷ லக்கற, 

ள்டர் குநட்தரறற்கும் ங்கடஷட தறநறச் சுற்ெறக் வகரள்ஷகக்குறஷடஶ, 

எவ்வரடடம் எவ்வரட றரகப் தரனம் அஷக்கறன்நணர். ஆகஶ, அர்கடஷட 

தரனங்கள் ஶட ஶடதட்ட உடறல் கரட்ெற டகறன்நண. 

அடுத்ட “தற்நற்ந கண்ஶ தறநப்தடக்கும்” ன்டம் ள்டரறன் வரடர், தறநறச் சுற்ெறக் 

வகரள்ஷகக்குப் வதரடந்டர? தறநப்டௌ ப்ஶதரட அடதடும்? தறநப்தறடௗடந்ட லங்கும்ஶதரட 

அன்ஶநர? தறநந்ட ரழ்ந்டவகரண்டு தறநறத் ஷபறன் கட்டில் இடக்கும் எடன், தறநப்ஷத 

அடத்டறட்டரன் ன்தட வதரடந்டர? தறநப்டௌக்குட்தட்ட ரழ்றல் இடக்கும் எடன் தறநற 

லக்கம் வதற்டறட்டரன் ன்தட வதரடந்ரக் கடத்வணக் கண்ஶடரம்.  

வதரடந்ரஷப் வதரடத் டற்ெறக்கும் வதரடட, இடர்ப்தரடு அஷடல் இல்ஶத. 

அவ்றடர்ப்தரட்ஷடஶ உஷரெறரறர் அஷடந்டள்பணர்.  

அடுத்ட “றஷனரஷ கரப்தடும்” ன்டம் வரடரகும்.  இறடள்ப “றஷனரஷ” ன்டம் 

வெரல்ஷனப் தரர்ப்ஶதரம்.  

இற்குப் தரறஶனகர் “தறநந்ட இநந்ட டகறன்ந றஷனரஷ” ணவும், க்குடர் “தறநப்டௌ 

அநர றஷனரஷ” ணவும், தரறறரர் “தறநப்டௌ உண்டு” ணவும், கரடௗங்கர் “தறநந்டம் இநந்டம் 

றரறந்டம் உன ஶண்டுனரகற றஷனரஷ” ணவும், ரஷக வெர. ண்டதரறப் 
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தறள்ஷபர்கள், “தறநந்றநந்ட டகறந றஷனரஷ” ணவும், றஷன ெறடத்ட “தறநந்றநந்ட 

டகறந றஷனரஷ” ணவும், ெரற ெறம்தணரர் அர்கள், “ரநற ரநற டம் தறநறத் டன்தம்” 

ணவும், தஷ உஷறல் “தறநறக் கடல்” ணவும், கறரஜ தண்டிர் “தறநறச் ெடத்றம்” 

ணவும் கூடகறன்நணர்.  

இர்கள் “றஷனரஷ” ன்தற்கு இவ்ரட வதரடள் வகரள்பக் கரம் ன்ண? இர்கடக்கு 

இக்குநட்தரஷப் தறநறச் சுற்ெறக் வகரள்ஷகப்தடி வதரடள்வகரள்பறனர றஷனறல் ற்தட்ட 

இடர்ப்தரஶட ஆகும். இக்குநட்தரறடள்ப “றஷனரஷ” ன்டம் வெரல்டக்கு இவ்ரட 

வதரடள் வகரண்ட உஷரெறரறர்கள், “றஷனரஷ” ன்டம் அறகரத்றற்கு ன்ண றபக்கம் 

வகரடுக்கறநரர்கள் ண ஶரக்குஶரம்.  

தரறஶனகர்: அற்டள் றஷனரஷரட, ஶரற்நடஷடணரவும் றஷனடல் இனரம் 

ன்ஷ.  

க்குடர்: றஷனரஷரட, க்கத்றணரல் “ரன்” ன்ட றஷணத்றடக்கறன்ந 

ரக்ஷகடம், “ணட” ன்ட றஷணத்றடக்கறன்ந வதரடடம் றஷன றல்னரஷஷக் கூநல்.  

தரறறரர்: றஷனரஷரட வெல்ம், ரக்ஷக, இபஷ இடகள் றஷனல்ன ன்நரட.  

தஷ உஷ : அஃரட, ஶரற்டஷடண ரஷடம் றல்னரட இநந்ட ஶதரவன்நட. 

ரஷக. வெர. ண்டதரறப்தறள்ஷப : ஶரற்டண ரவும் றஷனர ன்ஷ.  

ெரற ெறம்தணரர்: உனகப் வதரடள்கள் றஷனற்நஷ ன்தஷ அநறல்.  

ஶஶன ரம் கண்ட றபக்கங்கபறடௗடந்ட, உஷரெறரறர்கள் “றஷனரஷ” ன்டம் 

இச்வெரல்டக்கு, இண்டு இடங்கபறடம் இடஶட உஷ கூடஷக் கரண்கறஶநரம்.  

இவ்ரட இர்கள் ரடதட்டுப் வதரடள் உஷக்கக் கரம் “தற்நற்ந கண்ஶ தறநப்தடக்கும்” 

ன்டம் வரடடக்குப் தறன்ணர், “ற்ட றஷனரஷ கரப்தடும்” ன்கறந வரடடக்குப் வதரடள் 

கூந அர்கபரல் கூடரஷஶரகும். ன்? தறநறச் சுற்ெறக் வகரள்ஷகப்தடி.  தறநப்தடக்கனரகற 

தறநற லக்கம் வதடஶன இடறப்தடிரகும். அற்குப் தறன்ணர், ஶவநரன்டம் கூந 

ஶண்டிறல்ஷன. கூநவும் இனரட. ஆணரல், ள்டர் “தறநப்தடக்கும்” ன்ட கூநற தறன்ணர், 

“றஷனரஷ கரப்தடும்” ணவும் கூடரல், இட தறநறச் சுற்ெறக் வகரள்ஷகக்கு டற்நறடம் 

ரடதட்டு றடுகறநட. ஆகஶ, இவ்றடத்றல் ள்டர் கூடம் றஷனரஷ ட ன்தட 

உஷரெறரறர்கடக்கு றபங்கரக் கரத்ரல், வதரடத்ற்ந டஷநறல் தறநறச் சுற்ெறக் 

வகரள்ஷகக்ஶகற்ந டஷநறல் “றஷனரஷ” ன்டம் டன்ஷண அறகரத் ஷனப்தறற்குக் 

வகரடுத் றபக்கத்றடம் டண்தட்ட றஷனறல் வதரடள் கூநறச் வென்நணர். 
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தறநறச் சுற்ெறக் வகரள்ஷகறல் றபக்கம் கூநந் உஷரெறரறர்கஷப, இவ்பவு றடரட 

வெய்கறன்ந இக்குநட்தரவுக்குத் ஷனடஷநக் வகரள்ஷகப்தடி வதரடள் கரண்ஶதரம்.  

தற்நற்ந கண்ஶ தறநப்தடக்கும் : டநநத்ஷ ஶற்வகரண்டு, இல்னநத்றன்தரற் தற்நறஷண 

றட்ட அப்வதரடஶ தறநறத் வரடர்ச்ெறரகற கன், வதன் ஶதரன்ந தறநப்டௌ அடதடும்.  

ற்ட றஷனரஷ கரப்தடும் : அட ற, உநறணர் றஷனரஷ, ரக்ஷக றஷனரஷ, 

வதரடள் றஷனரஷ, டடௗண அடக்கு வபறப்தட்டுத் ஶரன்டம்.  

இக்குநபறல் டன்ட தடிகஷப ள்டர் றபக்குஷ ரம் கரண்கறஶநரம்.  

டல்தடி: தற்நற்ந உள்பம் ற்தடல்.  

இண்டரம்தடி: தற்நற்ந உள்பம் ஶரன்நறரல், தறநப்தடத்டத் டநநத்ஷ ஶற்வகரள்பல்.  

டன்நரம்தடி: டநநத்ஷ ஶற்வகரண்டஷரல், றஷனரஷஷ உள்பதடி உர்ல்.  

ஷனடஷநக் வகரள்ஷகக்கறங்கக் வகரண்ட ஶற்கண்ட றபக்கம், பறஷரணட. 

றடக்குநடக்கு றகவும் வதரடந்டட. ஆகஶ ள்டர், ஷனடஷநக் வகரள்ஷகஷ 

ட்டுஶடஷடர் ன்தஷ, இக்குநட்தரவும் வற்வநணக் கரட்டி றற்கறன்நட. 

5. தறநறப் வதடங்கடல்  

 

“தறநறப் வதடங்கடல் லத்டர் லந்ரர்  

இஷநணடி ஶெர ரர்”(10) 

இஷநடஷட றடடிகஷபப் வதரடந்ற றஷணக்கறன்நர், தறநறரகற வதரற கடஷனக் 

கடக்கறடம்; ற்நர் கடக்க றனரட.  

இங்கு ள்டரல் சுட்டப்தடும் “தறநறப் வதடங்கடல்” ரம் டன்ணர்ப் தரர்த்ட ஶதரனத் 

ஷனடஷநக் வகரள்ஷகறணர், தறநறச் சுற்ெறக் வகரள்ஷகறணர் ஆகற இட ெரரடக்குஶ 

வதரடந்டகறநட.  

இட வகரள்ஷகறணர்க்கும் வதரடந்க்கூடி வரடரகற “தறநறப் வதடங்கடல்”, 

ஷக்கப்தட்டுள்ப இடத்ஷடம் அட குநறக்கும் வதரடஷபடம் ஶரக்குஶரம்.  
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இத்வரடர், கடவுள் ரழ்த்ட அறகரத்றன் இடறச் வெய்டபறடள் ஷக்கப்தட்டுள்பட. இற்கு 

உஷ கூடம் உஷரெறரறர்கள், ங்கடஷட தறநறச் சுற்ெறக் வகரள்ஷகக்கு ற்தப் 

வதரடடஷத்ணர். இட வதரடந்டர?   

ஷனடஷநக் வகரள்ஷக, தறநறச் சுற்ெறக் வகரள்ஷக ஆகற இற்டள், கடவுஷப ரழ்த்டம் 

வகரள்ஷக ட? ஷனடஷநக் வகரள்ஷகஶ ன்ஶநர? தறநறச் சுற்ெறக் வகரள்ஷகக்கும் 

கடவுடக்கும் வரடர்டௌ ட?  

கனப்டௌக் வகரள்ஷக  

றடள்டர் ெங்ககரனத்ஷச் ெரர்ந்ர் ண அநறஞர் வதடக்கள் டடிவு கட்டுகறன்நணர். 

அப்தடிரணரல், கடவுஷபப் தற்நற ெங்ககரனக் வகரள்ஷக ன்ண? ெங்க கரனத்றல் இங்கறடந் 

ெங்கபறன் வகரள்ஷககள் ரஷ? றடள்டர் ரழ்த்டம் எஶ கடவுள் க்கம், ெங்ககரனச் 

வெய்டட்கடள் ரம் கர இல்கறநர? றடள்டர் கூடம் ெறத்ரந்ங்கஷபச் ெங்ககரன 

இனக்கறங்கள் ஷவஷ கூடகறன்நண?  

“றடக்குநஷப ஆரடம்ஶதரட, ள்டரறன் ெறந்ஷண ெங்கப் டௌனர்கடஷட ெறந்ஷணகஷபக் 

கரட்டிடம் ஶடதரடுஷடரக - அற்நறடம் தந்வரன்நரகத் ஶரன்டகறநட.” 

“ெங்க இனக்கறத்றற்கும் ஶநரக, எட டௌற இனக்கற வநறறஷணஶ ள்டர் தறன்தற்நறச் 

வெல்கறநரர் ணத் ஶரன்டகறன்நட.” 

- த. அடரெனம். ம், ., ம்.டௗட்., 

“குநபறன் வெய்ற” (டன்டஷ). 

ஶஶன குநறத் குநட்தர, கடவுள் ரழ்த்ட அறகரத்றடள் ஷக்கப்தட்டுள்பஷரடம், 

குநட்தரறடள் “இஷநணடி ஶெரரர் லந்ரர்” ணக் கடவுட் வகரள்ஷகஶ 

ற்டௌடத்ப்தட்டுள்பஷரடம் இட தறநறச் சுற்ெறக் வகரள்ஷகக்கு உட்தட்டன்ட. 

இங்கு ற்வநரட ம் ஶரன்ந டவுண்டு. ஷனடஷநக் வகரள்ஷகறன்தடி எடஷணத் ல 

உனகறல் ஶெர்ப்தஷ, 

1.  இன் டன்ஶணரர் வெய் லறஷணரகற தறநறறஷண. 

2.  இன் வெய் றஷணரகற ன்றஷண. 



இண்டரம் தறப்டௌ : வெப்டம்தர் 1997 

றறடௗம் றடக்குநள் ஷெ ெறத்ரந்ம் – ஏர் எப்தரய்வு 

ஆகற இண்டு றஷணகடரகும்.  ரம் கரடம் “தறநறப் வதடங்கடல்” தறநறறல் இஷணத் 

வரடர்ந்ட டம் தறநற றஷணஷக் குநறக்குரணரல், இன் வெய் லறஷணரகற 

“ன்றஷணஷ” ள்டர் கூநறறடப்தட ங்ஶக?  இவ்றண்டு றஷணகஷபடம் ன்கு 

ஶற்டஷ ஶரன்டம்தடிரக ள்டர் கூநறடள்பர? ஷனடஷநக் வகரள்ஷகறன் 

இவ்ஶடதட்ட இவ்றடறஷணகஷபடம் ள்டர் கூநறறடப்தரரணரல், அற்ஷந 

உஷரெறரறர்கள் றபக்கறனரல் றநறறடக்க ஶண்டுஶ? அவ்ரட அர்கள் 

றஷகப்தஷடந் இடம் ட? ஆகற இவ்ஷக றணரக்கள் டகறன்நண. உஷரெறரறர்கபறன் 

றநஷ இங்குரன் ன்கு வபறப்தட்டுத் ஶரன்டகறநட.  

ள்டர் இவ்றட லறஷணகஷபடம் ணறத்ணறஶ கூடகறநரர்.  ணறத்ணறரக் கூடறடங்கபறல், 

உஷரெறரறர்கள் அற்ஷநத் ணறத்ணறரக ஷடரற்நம் வெய்ட றடுகறன்நணர்.  

தறநறறல் ஷனடஷந ஷனடஷநரகத் வரடர்ந்ட டம் ஆறப்தறரம் டன்ஶணரர் வெய் 

றஷணரகற தறநற றஷணஷ, தறநறச் சுற்ெறக் வகரள்ஷகக்ஶகற்த டற்தறநறறல் வெய் 

லறஷணரகற தறநறறல் வரடர்ந்டடம் டற்தறநறத் லறஷண ணக் கூடகறன்நணர்.  

தறநறச் சுற்ெறக் வகரள்ஷகறல் கடவுள் ரழ்த்டக்கு இடஶட?  தறற்கரனப் தனெக் கனப்டௌக் 

வகரள்ஷகக்ஶகற்த, தறற்கரனத்றல் ரழ்ந் உஷரெறரறர்கள், கடவுட் வகரள்ஷகஷடம் 

இஷத்டக் கரட்டி ஶதரறடம், அர்கடக்கும் இடர்ப்தரட்ஷட ற்தடுத்ற இடம், 

றடக்குநபறன் கடவுள் ரழ்த்றல் உண்டு. தறற்கரனக் கனப்டௌக் வகரள்ஷகறன் கடவுள் 

ரழ்த்றற்கும் டற்கரனக் கனப்தற்ந ஷனடஷநக் வகரள்ஷகறன் கடவுள் ரழ்த்றற்குடள்ப 

ஶற்டஷஷஶ இட சுட்டிக்கரட்டிறடுகறநட. 

இவ்ரட சுட்டிக்கரட்டும் கடவுள் ரழ்த்டக் குநட்தரக்கள் : 

1.  இடள்ஶெர் இடறஷணடம் ஶெர இஷநன்  

    வதரடள்ஶெர் டௌகழ்டௌரறந்ரர் ரட்டு (5) 

 

2.  அநரற அந்ன் ரள்ஶெர்ந்ரர்க் கல்னரல்  

   தறநரற லந்ல் அரறட (8) 

3.  தறநறப் வதடங்கடல் லந்டர் லந்ரர்  

    இஷநணடி ஶெர ரர் (10) 
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ஶஶன ரம் கண்ட டன்ட குநட்தரக்கடள், இடறக் குநட்தரவுக்கு பறரகத் ங்கள் தறநறச் 

சுற்ெறக் வகரள்ஷகக்ஶகற்த வதரடள் கூநற உஷரெறரறர்கள், ற்ந இட குநட்தரக்கடக்கும் 

ங்கள் வகரள்ஷகக்ஶகற்த வதரடள் கூநறனரல், அல்னல்தட்டிடப்தஷ அர்கள் 

உஷகபறஶனஶ ரம் கரண்கறஶநரம்.  

இக்கடவுள் ரழ்த்டக் குநட்தரக்கடள் ள்டர் இண்டு கடல்கஷபக் கூநறடள்பரர். அஷ : 

1.  தறநரற.  

2.  தறநறப் வதடங்கடல்.  

என்ஷந ஆடஷடட ன்டம் வதரடபறல் “ஆற” ன்நரர்.  

“ஆற” ன்டம் வெரல் டைடௗல் இடடஷந ட்டுஶ தன்தடுத்ப் தட்டுள்பட. அடுத் குநட்தர : 

“ஊற வதரறடம் ரம்வதரர் ெரன்நரண்ஷக்(கு) 

ஆற ணப்தடு ரர்”(989) 

ஆணரல், “கடல்” ன்டம் வெரல்ஶனர 10, 17, 103, 496, 1137, 1164, 1166, 1175, 1200 ஆகற 

என்தட இடங்கபறல் தன்தடுத்ப்தட்டுள்பட.  

ஆற - ஆடஷடட; கடல் - ஆடடன் தந்டதட்டட ன்டம் வதரடடஷடட.  

ஆற, கடல் ன்டம் இண்டும், ஶவனடந் ரரறரக எஶ வதரடஷபக் குநறத்ரடம், ள்டர் 

இற்ஷநக் கூடம் டஷநறல் ஶற்டஷடண்டு ணஶ ண் ஶண்டிடள்பட.  

வ்பவு ஆடஷட லர் றஷனரறடம், அஷப் தடகு வகரண்டு கடக்கும் எடடக்கு, அன் 

தப்தபஶ டக்கறரணட. அன் கடக்க ஶண்டி டெம் தப்தபறஶனஶ உள்பட. 

ஆத்றல் டழ்கற டத்வடுக்கும் எடடக்குப் தப்ஷதப் தற்நறக் கஷன இல்ஷன. அடக்கு 

ஆஶ டக்கறத் வரடர்டௌஷடட. 

ஆற, கடல் ண ள்டர் குநறக்கும் இட இடங்கபறடம் “தறநரற லந்ல்”, ணவும் “தறநறப் 

வதடங்கடல் லந்டர்” ணவும் லந்ஶண்டி தப்தபஷஶ டக்கறப்தடுத்றக் கூநறடள்பரர். 

ஶடம், “ஆற” ண அஷடவரறறன்நறக் கூநறர், அடுத்ஷக் கூடம்வதரடட “வதடங்கடல்” 

ண அஷடவரறறட்டுக் கூடகறநரர்.  ஆகஶ, இண்டிடத்டம் அர் லந்ஶண்டி வதடலர்ப் 
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தப்ஷத உஷறல் வகரண்டரடம், அற்டக்கறஷடஶ ஶற்டஷடண் வடன்தஷடம் 

டேட்தரக றபக்குகறநரர். 

இவ்ஶற்டஷஷ றபக்க இண்டு குநட்தரக்கபறடம் அர் வதய்டள்ப டடிவுச்வெரற்கள் 

டக்கறரணஷ. 

“தறநரற லந்ல் அரறட” ணக் கூநறர், இடற குநட்தரறல் “லந்ரர்” ணத் றட்டட்டரக 

டடித்ட றடுகறநரர். 

“அரறட” ணக் கூடங்கரல், றகுந் டற்ெற டுத்டக்வகரண்டரல் “இடம்” ணப் வதரடள் 

வகரள்ப இடபறக்கறநட. ஆணரல், “லந்ரர்” ண டடித் தறன்ணர், வ்பவு டன்நரடம் ரடம் 

தணறல்ஷன ன்டம் டடிவு வபறரகக் குநறக்கப்தடுகறநட. 

ஆகஶ,   1. தப்டௌ  :  ஆற - கடல்  

   2. ெறநப்டௌ  :  ஆற - வதடங்கடல்  

   3. டற்ெற  :  அரறட - லந்ரர்  

ஆகற டன்ட றஷனகபறல் தறந ஆறக்கும் தறநறப் வதடங்கடடக்கும் ஶற்டஷடண்வடன்தட 

வபறரகறநட.  

ஶஶன ரம் கண்ட குநறப்டௌப்தடி, ள்டர் குநறக்கும் “தறநரற” ஶட; “தறநறப் வதடங்கடல்” 

ஶட ன்நரகறநட. இஷ இண்ஷடடம் கடப்தற்கு அநரற அந்ன் - இஷநணரக 

றபங்கும் கடவுபறன் ரபரகற அடிஶெ ஶண்டும் ன்தட ள்டர் வகரள்ஷக.  

இங்ஶக ள்டர் குநறக்கும் தறந ஆற, தறநறப் வதடங்கடல் இண்டும் ற்ஷநக் குநறக்கறன்நண? 

உஷரெறரறர்கஷப ஶரக்குஶரம்.  

  

 

 

தறநரற தறநறப் வதடங்கடல் 



இண்டரம் தறப்டௌ : வெப்டம்தர் 1997 

றறடௗம் றடக்குநள் ஷெ ெறத்ரந்ம் – ஏர் எப்தரய்வு 

தரறஶனகர்  :  தறநரகற கடல்கள் - தறநறரகற       

   வதரடடறன்தடம் வதரற கடல்.      

   “தறந”வணப்தட்டண. 

க்குடர் : தறநரற, கரடம் - தறநறரகற வதரடடம் தற்நற வதரற கடல்.   

   டம் அனம்.  

தரறறரர் : தரக்கடல். - தறநறரகற        

   வதரற வதௌம். 

கரடௗங்கர் : தறநறப்வதௌம். - தறநறரகற       

   வதரற வதௌம். 

ண்டதரற : வதரடபறன்தக்  - தறநறரகற  கடல்கள் வதரற கடல்.  

தஷ உஷ : தறநறக்கடல். - தறநறரகற கடல்.  

தரரர் : தறநரகற  - தறநறரகற  வதரடபறன்தக் கடல்.  

குந்ஷ : தறந கடல்கள். தறந - தறநறரகற  ன்நட வதரடஷபடம் இன்தத்ஷடம்  

தறநற - ரழ்க்ஷக. 

ெர. ெறம்தணரர்: வதரடடம் இன்தடம் - தறநறரகற ஆகற ஶட கடல்கள்.  

டரக்டர் ட.. : வதரடடம் இன்தட – தறநறரகற ரகற ற்நக் கடல்கள்.  

ல்டௗஸ் டஷ : தரக் கடல். 

கறரஜ தண்டிர்: தறநப்வதடம் கடல்.  

தன்வரறப் டௌனர்: வதரடள் ரழ்வு, - தறநப்டௌத் ஷனடஷந இன்த ரழ்வுகஷப அஷனகபரகக் 

   ன்ந ற்நறட வகரண்ட இண ரழ்வு வதடங்கடல். ன்டம் ல்ஷனற்ந 

   கடல். 

ஶஶன ரம் கண்ட உஷரெறரறர் கடத்டகபறல், “தறநறப் வதடங்கடல்” ன்டம் வரடடக்கு 

அர்கபறஷடஶ ஶற்டஷ இல்ஷன.  தறநறச் சுற்ெறக் வகரள்ஷகஷ ற்கர இக்கரன 

உஷரெறரறர்கபரண டௌனர் குந்ஷ அர்கள், க. அப்தரத்டஷரர் அர்கள் ஆகற இடர் 

ட்டுஶ, ற்நர்கடஷட உஷகபறணறன்ட ரடதட்டுக் கூடகறன்நணர்.  இவ் றடர் 

வதரடடள்டம், டௌனர் குந்ஷ அர்கபறன் வதரடஷபறடப் தன்வரறப்டௌனர் அர்கபறன் 
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வதரடஶப ெறநப்டௌஷட வணனரம். டௌனர் குந்ஷ அர்கபறன் வகரள்ஷகப்தடி, தறநறஷ 

ரழ்க்ஷக ணக் வகரண்டரல், தறநறப் வதடங்கடல் ன்தறடள்ப “வதடம்” ன்தட ணற 

ரழ்க்ஷகக்குப் வதரடந்டர? 

“வடல் உபவணரடன் இன்நறல்ஷன ன்டம்  

வதடஷ டஷடத்றவ் வுனகு”(336) 

ணக் கூநற ள்டர், றஷனரஷரகற ரழ்க்ஷகஷப் வதடங்கடல் ணக் கூநறணரர் 

ன்தட வதரடந்டர? 

அடுத்டப் தன்வரறப்டௌனர் அர்கள், “தறநறப் வதடங்கடல்” ன்தற்குப் தறநப்டௌத் 

ஷனடஷநரகற ல்ஷனற்ந கடல் ணப்வதரடள் கூநறறடப்தட ற்ந உஷரெறரறர்கள் 

அத்ஷண ஶதடம் கரர டௌடக்ஶகரரகும். இக்ஶகரத்றல் வதரடள் வகரடுக்கும் டல் 

உஷரெறரறர் இஶ ணனரம். 

“தறநறப் வதடங்கடல்” ன்கறந வரடடக்கு இஷடக்கரனக் கனப்டௌக் வகரள்ஷகறன்தடி, தறநறச் 

சுற்ெறரகற வதடங்கடல் - ஷனடஷநரகற வதடங்கடல் ண ந் ஷகறல் வதரடள் 

வகரண்டரடம், அட வதரடந்டரகஶ அஷகறநட. ஆணரல், வபறரண றடள்டர் 

வகரள்ஷகப்தடி, ஷனடஷநக் வகரள்ஷகறல் வதரடள் கூடம் தன்வரறப்டௌனர் அர்கபறன் 

உஷட்டுஶ வதரடந்டட ன்தட, “இஷநன் அடிஶெர்ல்” கூநப்தடுரல் உடறப்தடும். 

தண்ஷடப் தறநறச் சுற்ெறக் வகரள்ஷகரம் ெ வதௌத்க் வகரள்ஷகறல் இஷநன் ட? 

அணடி ஶெர்ல் ங்ஶக?  

அடுத் வரடஷப் தரர்ப்ஶதரம். “தறந ஆற”. 

இற்கு. உஷரெறரறர்கள், டஷகரகப் தறரறந்ட றன்ட உஷ கூடகறன்நணர்.  

தறநஆற ன்தஷப் தறநவு . ஆற ணக் வகரண்டு, இடவும் தறநறக் கடஶன ணப் வதரடள் 

கூநறர்கள் கரடௗங்கர், தஷ உஷகரர், கறரஜ தண்டிர் ஆகற டடரர். 

இட வதரடந்டர?  

அநக்கடனரக றபங்கும் இஷநன் அடிஶெரரர், தறநறக் கடஷன லந்டல் அரறட ணக் 

கூநறர், லண்டும், இஷநன் தரத்ஷச் ஶெரர்கள் தறநறப் வதடங்கடஷன லந் 

ரட்டரர்கள் ணக் கூநற கடத்ஷஶ லண்டும் கூடரர ள்டர்?  லந்ரர் ணத் றட்டரகக் 

கூநறர், அரறட ண க்கத்றற்கறடரகக் கூடரர?  
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உஷரெறரறர்கடள் தரறறரர், ல்டௗஸ் ஆகற இடஷத் ற, லற அத்ஷண ஶதடம் கூடம் 

வதரடஷப ஶரக்குஶரம்.  

“அநரற அந்ன்” ண இஷநன் குநறக்கப்தடுகறன்நஷரல், அநக்கடடக்கு ரநரண 

தறநஆற அநம், வதரடள், இன்தம் ஆகற டன்நடள் ஞ்ெறறடக்கும் வதரடள், இன்தம் ஆகற 

ஆற ரஶ ண ண்றப் “தறநஆற” ன்தற்குப் வதரடள், இன்தம் ஆகற கடல்கள் ணப் 

வதரடள் வகரண்டணர்.  

இட வதரடந்டர?  

அநம், வதரடள், இன்தம் ஆகற டன்நடள், அநரறரக இஷநன் கூநப்தடுரல், ஞ்ெற 

வதரடள், இன்தம் ஆகற இண்டும் தறநரற ன் உஷரெறரறர்கபரல் ண்ப்தட்டண.  

தரறத்டடன் அநம், வதரடள், இன்தம் ண டப்தரல் தறரறஷ ஷத்ர் றடள்டர். ஆணரல், 

உடறப் வதரடள்கள் ணக் கூநப்தடுண அநம், வதரடள், இன்தம், வீடு ஆகற ரன்குரகும்.  

வீட்டுப்தரல் றடக்குநபறடம் உண்டு. அவ்வீட்டுப்தரஶன தரறம் ணக் கடடஶரடம் உண்டு.  

“அஶெம், தரறஶ றடக்குநஶபரடு டேடௗ வதரடபஷணத்ஷடம் டட வரத்ரகத் 

வரகுத்டக் கூடம் டப்தரஶனட்டின் எட ெறட றப்தறப்தரகவும் ரனரட தரனரகற 

வீட்டுப்தரல் கூடம் தகுறரவும் ட்டின் அகுக் கர்ச்ெறறக்க டன்டஷ, டகப்டௌஷ அடங்கற 

டைன்டகரகவும் றகழ்கறன்நட.” 

றறபக்கவுஷ, 1 தக். 146. 

றடக்குநஷபப் தரரட்டி டந் டைனரகற றடள்டரஷனறல், றடள்டர் வீட்டுப்தரல் 

உட்தட ரன்கு தரஷனடம் கூநறடள்பரர் ன்கறந வெய்றஷப் தன தரடல்கள் க்கு 

அநறவுடத்டகறன்நண.  

“அநம்வதரடள் இன்தம்வீ வடன்டம்அந் ரன்கறன்  

றநம்வரறந்ட வெப்தற ஶஷ” றட. ரஷன - 8 

“வதநனரற ரடம் வரறந் வதடரனஶ” றட. ரஷன - 22 

 

“இன்தம் வதரடள்அநம் வீவடன்டம் இந்ரன்கும்  
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டன்தநறச் வெரன்ண டடவரறடைல்”றட. ரஷன - 33 

“அநம்டல் ரன்கும் அகடௗடத்ஶரர் ல்னரம் 

றநடநத் ஶர்ந்ட வபற” றட. ரஷன - 38 

“டம் டல் ரன்கும் ெரடம்” றட. ரஷன - 43 

“அநன் அநறந்ஶம் ஆன்ந வதரடள்அநறந்ஶம் இன்தறன்  

றநன் அநறந்ஶம் வீடு வபறந்ஶம்” றட. ரஷன - 49 

ஶஶன ரம் கண்ட ரறவடஉத் ஷனரர் தரடி 33-ஆம் தரடடௗல், தரறஶ வீடு ணச் 

சுட்டிறடப்தடம் ஶரக்கத்க்கட. ெறன தஷ டுகபறல், தரறம் “வீட்டு வநறப்தரல்” ணக் 

குநறக்கப்தட்டிடந்ஷடம் அஷ றடப்தட்டஷடம் கரறத்ரன் ண்டதரறப் தறள்ஷப 

அர்கபறன் குநறப்தரல் றபங்குகறநட.  

“கடவுள் ரழ்த்ட டடௗ ரன்கு அறகரங்கபறன் டடிறல் வீட்டு வநறப்தரல் டற்டம் ன்டம் 

வரடர், டுகபறல் கரப்தடுரல், அந் ரன்கு அறகரங்கஷபடம் “ வீட்டு வநறப்தரல் “ 

ணக் கடறணஶர ன்ட ண் இடந்டகறநட.  ஆெறரறர் குநறக்ஶகரள் அநறக்கூடரஷறன் 

இக்குநறப்டௌ, ட உஷபப் தறப்தறல் றடப்தட்டட.” 

  - றடக்குநள் அகும் அஷப்டௌம் தக். 177 (1969) 

ணஶ, றடள்டர் அநம், வதரடள், இன்தம், வீடு ஆகற ரன்கு உடறப் வதரடள்கஷபடம் 

கூநறடள்பரர் ன்தட, உடற ணனரம்.  இவ்வுடறப் வதரடள் ரன்கடள் “அநரற” ண 

இஷநன் குநறக்கப்தட்டரக உஷரெறரறர்கள் கடறணரல், தறநஆறகபரகப் வதரடள் ஆற, 

இன்த ஆற, வீட்டு ஆற ஆகற டன்ட ஆறகஷபடம் ள்டர் கூநறறடக்க ஶண்டும்.  

“தறந ஆற லத்னரறட” ன்கறந வரடடக்குப் வதரடள், இன்தம், வீடு ஆகற டன்ட ஆறகஷபடம் 

லந்ல் அரறட ண உஷ கூநறணரல், அட வ்ரட வதரடந்டம்? வீட்ஷடடம் ஆறரகக் 

வகரண்டரல், அஷக் கடந்ட வெல்டட ங்ஶக? அநரற ன்தட அநம், வதரடள், இன்தம், 

வீடு ஆகற உடறப் வதரடட்கடள், அநத்ஷ ட்டுஶ குநறக்குவணப் வதரடள் 

வகரள்பறடர? அப்தடிரணரல், இஷநன் உடறப் வதரடள் ரன்கறற்கும் ஷனன் 

அல்னணர? அநம், வதரடள், இன்தம், வீடு ஆகற உடறப்வதரடள் ரன்கறல், டல் தடிரண 

அநரக, ள்டர் இங்குக் குநறக்கும் “அநரற” இடக்கறடர? அநம் - நம் ஆகற ஶர் 

ஶர் றர்ப் வதரடள் இண்டடள், அநரறரக றபங்குதன் இஷநன்; இஷநணற்ந 

வெல்கள் நரகக் கடப்தடும் ன்டம் ண்த்றல், அநரற -அநக்கடல் - இஷநன் 
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ணவும், தறநரற - நக்கடல் அல்னட தரக்கடல் ன்டம் வதரடள் கூநறணர். அங்கும் தறநறச் 

சுற்ெறக் வகரள்ஷகக்கு இடர்ப்தரடு உண்டு.  

வ்ரட?  

தறந ஆறக்குப் “தரக்கடல்” ணப் வதரடள் வகரண்டரல், ள்டர் தறன்ணடம் தறநறப் 

வதடங்கடல் ணக் கூடரல், தறன்ணர் வெரல்னப்தடும் தறநறப் வதடங்கடடக்கும் அந ஆறக்கு 

ரநரண தரக்கடடக்கும் உள்ப ஶற்டஷ ன்ண? நம் ன்தட ணறரகத் ஶரன்டர? 

தறநறச் சுற்ெறக் வகரள்ஷகப்தடி டற்தறநற றஷணரஶண இப்தறநறஷ டத்டட.  இப்தறநற 

றஷண அடுத் தறநறஷ டத்டம். ஆகஶ, தறநறச் சுற்ெறக் வகரள்ஷகறல் ணறரண நம் 

என்டம் இல்ஷனஶ?  

தரம் வ்ரட தறநறச் சுற்ெறக் வகரள்ஷகக்குப் வதரடந்டம்?  இஷநன் தரத்ஷ லக்குகறநரர் 

ணக் குநறப்தறட்டுறட்டரல், அங்குப் தறநறச் சுற்ெறக் வகரள்ஷகக்குச் ெறநறடம் இடம் இல்ஷனஶ? 

தறநறச் சுற்ெறக் வகரள்ஷகறல் இஷநன் ட?  தரம் ட? தர லக்கம் ட?   

அடுத்ட இடள்ஶெர் இடறஷணஷ ஶரக்குஶரம். 

“இடள்ஶெர் இடறஷணடம் ஶெர இஷநன்  

வதரடள்ஶெர் டௌகழ்டௌரறந்ரர் ரட்டு”(5) 

இக்குநட்தரறல் கூநப்தடும் இடறஷண ஷ? வதரடரக, “இடறஷண” ன்தட ல்றஷண, 

லறஷண ஆகற இண்ஷடடம் குநறக்கும் ன்டம் கடத்ஶ ஏங்கற றற்கறநட. ஆணரல், “இடள்ஶெர் 

இடறஷண” ணக் கூநப்தடும் இப்தகுறக்கு ல்றஷண, லறஷண ஆகற இண்ஷடடம் 

வதரடபரகக் கூந இடர? 

லறஷண, இடபறல் ஶெர்க்கும் ன்தட ரடம் எப்டௌக்வகரள்பக் கூடி கடத்ட.  ல்றஷணடம் 

இடபறல்ரன் ஶெர்க்கும் ன்கறந கடத்ட ங்ஙணம் வதரடந்டம்? “இடள்ஶெர் இடறஷண” ன்தஶ 

ள்டர் ரக்கு.  இற்கு இடபறல் ஶெர்க்கும் இடறஷண ன்தஶ வதரடபரகும். இடபறல் 

ஶெர்க்கும் இடறஷண ஷரய் இடக்கறடம்? இடறஷண - ல்றஷண, லறஷண ஆகற 

இண்ஷடடம் குநறக்குரணரல், ல்றஷண இடபறல் ஶெர்க்குர? ல்றஷணடம் இடபறல் 

ஶெர்க்குரணரல், ல்றஷண வெய்ர? ஶண்டரர? ல்றஷணஶ வெய்ஶண்டர ன்தட 

வதரடந்டர? ல்றஷணஶ வெய்ரறடில், வதரடரக உஷரெறரறர் கூடம் தறநறச் சுற்ெறக் 

வகரள்ஷகறன்தடி, அறடௗடந்ட றடுஷன வதடட வ்ரட? உஷரெறரறர்கஷப 

ஶரக்குஶரம். 
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இடள்ஶெர் இடறஷண  

கரறத்ரன் ண்டதரறப்தறள்ஷப : அநறரஷ ஶெர்ந் ல்றஷண, லறஷண இண்டும்.  

தரறஶனகர் : க்கத்ஷப் தற்நறடம் ல்றஷண,  லறஷண ன்டம் இண்டு றஷணடம். 

க்குடர் : க்கத்ஷச் ஶெர்ந் ல்றஷண, லறஷண வன்டம் இண்டு றஷணடம். 

தரறறரர் : டம்ன றத்ரகற தரம். 

கரடௗங்கர்: ம் அநறரஷரகறன்ந இடள் கரரக ந்ட இஷகறன்ந ல்றஷண,லறஷண 

ன்டம் இண்டு றஷணகடம். 

ரத்ர் : அஞ்ஞரணத்ரடண்டரகும் ல்றஷண, லறஷண ன்டம் இண்டு றஷணகடம். 

ச்ெர் : அஞ்ஞரணம் தற்நற ரறன்ந இட றஷணகடம். 

டர் : ம் அநறரஷரகறன்ந இடள் கரரக ந்ட இஷகறன்ந ல்றஷண, லறஷணகள்  

 ன்டம் இண்டுறஷணகடம். 

குந்ஷ : அநறறன்ஷரல் உண்டரகும் வதரற டன்தங்கள்.  

கர. அப்தரத்டஷரர் : ன்ணன க்கம் ஶெர்ந் ல்றஷண, லறஷணரகற இடறஷணகள். 

றஷன ெறடத்ட : வென்ந தறநப்தறல் வெய் றஷணகள், இந்ப் தறநப்தறல் வெய் லறஷணகள் 

ஆகற இண்டும். 

தரல்ண்ணரர் : இடஷபத் டகறன்ந ல்றஷண லறஷணகள். 

ஶஶன ரம் கண்டதடி, உஷரெறரறர்கபரல், டௌறரக எட வரடர் இஷக்கப்தடுகறன்நட. 

ல்றஷண இடபறல் ஶெர்க்கரட ன்தஷ உடம் உஷரெறரறர்கள், ள்டர் உள்பக் 

கடத்ஷ உக் கூடரல், அஶ ஶத்றல் ள்டர் குநடக்கும் வதரடள் வெரல்னஶண்டி 

க்க றஷனறல், “க்கம் கரரக டகறன்ந” ன்டம் டௌற வரடஷ இஷத்டள்பணர். 

ல்றஷண த்ஷண ஷகப்தடும்? உஷரெறரறர் வகரள்டகறன்நதடி க்கம் கரரக 

டட ல்றஷணரகுர? க்கறல்னரல் டகறன்ந ல்றஷணக்கும் க்கம் கரரக 

டகறன்ந ல்றஷணக்கும் உள்ப ஶற்டஷ ரட? “ல்றஷண” ன்டம் வெரல் டக்கரனத்றடம் 

ன்ஷ தப்தஷத்ரஶண வதரடபரகக் வகரண்டட? அச்வெரல்ஷன “இடள்ஶெர்” ன்தஶரடு 

இஷக்கறடர? இஷத்ரல் அட வதரடந்டர?  ள்டரல் இத்டஷ அடத்ரக 
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டௗடடத்றக் கூநப்தடும் அநக் கடத்டகஷப, இடபறல் ஶெர்க்கும் ல்றஷண, இடபறல் ஶெர்க்கர 

ல்றஷண ணப் தறரறத்டக் கூநறடர? ள்டர் அவ்ரடரன் கூடகறநரர?   

தறநறச் சுற்ெறக் வகரள்ஷகறன்தடி, றடக்குநடக்குப் வதரடள் கூநறனரட ன்தட 

றபங்குகறநட. ஆகஶ, அற்கு றர்ரநரண கடவுள் வகரள்ஷகறன் அடிப்தஷடறல் வதரடள் 

கரண்ஶதரம்.  

கடவுபரல் தஷடக்கப்தட்டஶண ணறன். ஆறறல் தஷடக்கப்தட்ட ஆடம் வதண்டம் 

ஆறப்வதற்ஶநரர். அர்கடஷட ெந்றறணஶ இன்ட இவ்வுனகறல் ரடம் க்கள்.  இவ்வுனகறல் 

ரடம் ணறர்கபறன் டன்ஶணரடம் ணறர்கஶப; தறன்ஶணரடம் ணறர்கபரகஶ தறநப்தர். 

ணறடக்கரகஶ, ற்நப் தஷடப்டௌகஷபடம் கடவுள் தஷடத்ரர். ஆகஶ, தஷடப்டௌகபறவனல்னரம் 

ெறநப்டௌப் வதற்நஶண ணறன். ணறஷணத் ற, ற்ந உறர்கள் ரவும் அறக்கூடிஷ. 

ஆணரல், இஶணர அறரஷஷடஷடன். வ்ரவநணறல், இடக்கு ட்டுஶ அறறல்னர 

ஆன்ர உண்டு. இஷ இன் கடவுபறடறடந்ட வதற்டள்பரன். ஆறணறடக்குக் கடவுபரல் 

வகரடுக்கப்தட்ட ெறநப்டௌகள் ரவும், அடஷட ெந்றறணடக்கும் உரறஷரகும்தடி கடவுள் 

றட்டம் குத்ரர்.  

ங்ஙணவணறல், அர்கடக்கு டன்ஷரகத் ந்ட அடள் ெக்றரகும். கடவுஶபரடு 

வடங்கற ட்டௌநஷ இஃட அர்கடக்கு அபறத்ட.  ஶடம், ஶட ெறன ங்கஷபடம் 

அர்கடக்கு அபறத்ரர்.  

1.  வய்வீகரண அநறவு எபற.  

2.  டஷந நற உடல் இச்ஷெறன்ஷ.  

3.  ெரகரஷ (ஶரய், டத்ம், ெரவு இஷ இல்னர இன்த றஷன). 

ஶற்கூநற அடள்ெக்றடம் இன்தறஷனடம் ஆறப் வதற்ஶநரடக்கும், அர்கடஷட 

ெந்றறணடக்கும் உரறஷரக ஶண்டும் ன்தஶ அர் குத் றட்டம்.  

கடவுபறடறடந்ட இவ்பவு ன்ஷஷப்வதற்ந ஆறப் வதற்ஶநரர், கடவுபறன் றடப்தத்றற்கு 

ரநரக டந்ட, லஷஷ ஷத்டக் வகரண்டணர். கடவுள் றடப்தத்றற்கு ரநரண 

வெனரகற றஷணஷ அர்கள் வெய்ட, தறஷப் வதற்ந கரத்ரல், அவ்றஷண அர்கபறன் 

ெந்றறணஷடம் வரடர்ந்ட டகறநட. இவ்றஷண, இஷநணறன் அடடநஷடம் ஶட 

ங்கள் அஷணத்ஷடம் இந் றஷனஷ ற்தடுத்றட. இந்றஷனஶ ஆறறஷண, அல்னட 

டன்ஶணரர் றஷண ண  குநறக்கப்தடுகறநட. இட வதற்ஶநரரறடறடந்ட தறள்ஷபகடக்கு, 
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அர்கடஷட தறநப்தறஶனஶ வரடர்ந்ட டம் கரத்ரல், தறநறறஷண ணவும் 

ங்கப்தடுகறநட.  

அணன் வெய்டம் ல வெல் லறஷணரகறன்நட. இஃட அணன் றஷணரனரல், இட 

ன் றஷண ணப்தடும். இவ்றட றஷணகடம் இடபறல் ஶெர்க்கக் கரம் ன்ண? டன்ணர் ரம் 

தரர்த்தடி ஆறப் வதற்ஶநரர், கடவுபறன் கட்டஷபஷ லநறரல், அடள் றஷனஷ இந்ட, 

டள் றஷனறல் வீழ்ந்ட வய்வீக அநறவு எபறறணறன்ட ரடதட்டஷஶ ஆகும்.  

ல றஷண ப்ஶதரடம் லஷரகற இடபறல் ஶெர்ப்தரகஶ இடப்தரல், ன் றஷணரகற 

லறஷணடம் இடபறல் ஶெர்க்கறநட.  

ஆகஶ, 1. தறநறறல் வரடர்ந்ட டம் தறநற றஷண.  

  2. அணன் வெனரல் ற்தடும் அநத்றற்கு ரநரண     

   நறஷணரகற ன்றஷண.  

இவ்றண்டு றஷணகடம், அஷண இன்ணர உனகரகற இடபறல் ஶெர்க்கறன்நண. இவ்றட 

றஷணகடம் இஷடறடரட டக்கரனத்றடம் வெல்தட்டு டம் கரத்ரல், “இடள்ஶெர் 

இடறஷண” ணப் வதர் வதற்நண.  

கடவுபறன் அடள் ெக்றரகற வய்வீகரண அநறவு எபறஷ, இடறஷணறன் கரரக ணறர் 

இந்ஷரல், எபறக்கு ரநரண இடஷப-இடட்கடஷனஷடடம் றஷனஷஷடந்ணர். இடட் 

கடல்கபரகற தறநரற, தறநறப் வதடங்கடல் ஆகற இண்ஷடடம் லந்டம் எஶ ற, 

ந்றத்ரணரகற கடவுஷப அஷடஶனரம். அணடி ஶெரரர் தறநரற லந்னரறட; தறநறப் 

வதடங்கடல் லந்ரர்.  இடறஷணடம் இடபறல் ஶெர்க்கும்.  கடவுபறன் ெக்றரகற அடள் ஶெர்ந் 

வஞ்ெறணரர்க்கு இல்ஷன,  இவ்றடள் ஶெர்ந் “இன்ணர உனகம் டௌகல்.” 

இவ்றண்டு றஷணகபறடறடந்ட, கடவுள் வ்ரட றடுஷனஷக் வகரடுத்ரர் ன்தஷடம் 

கறநறத்ம் றபக்குகறநட.  

கடவுபறன் அடள் எபறரகற இன்தத்றடௗடந்ட, லடனரகற தர றஷணரல் தறரறக்கப்தட்டு, 

டபரகற இடடக்கு உட்தட்ட ணறஷணத் றடம்தவும் ம்ஶரடு இஷக்க ண்ங்வகரண்ட 

கடவுள், இடபறடள்ப ணறஷணத் ஶடித் ரஶ ணற உட டுத்ட ந்ரர். ணறடஷட 

லடனரகற இடஷபத் ரஶ ற்ட, லடடக்கர கடரஷ ற்நரர்; ணறணறன் இடபரகற 

டன்தத்ஷ ணறணரக ந் அர் ற்நரர்; வதரநறரறல் ந்றத்ரர். ஆறடம் எபறரகற 

அஷ, இடள் தற்நறக்வகரள்ப றல்ஷன; வற்நற வகரண்டரர். அகல்றசும்டௌபரர் ஶகரரன் 

இந்றஶண ெரன்நரகத் ம் ஆற்நஷன வபறக்கரட்டிச் வெற்கரற வெஷனச் வெய்ட, தறநறப் 
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வதடங்கடனரகற இடள் ஶெர் தறநறறஷணறடௗடந்ட க்கடக்கு றடுஷனஷ ற்தடுத்றணரர். 

அநரற அந்ணரம் அவ்ஷந்றத்ரணரகற கடவுள், க்கள் தறநரறரகற ன் 

றஷணறடௗடந்ட லங்கும்வதரடட்டு, வதரய்லர் எடக்க வநறஷக் கரட்டிஶரடு “ரன்” டனரக 

எடக்கத்றல் றஷனறற்கும் ஆற்நஷனடம் அடபற, இடள் ஶெர் இடறஷணகபறடௗடந்டம் 

றடுஷனஷக் வகரடுக்கறநரர். ஆகஶ, அன் வநறறற்கும் டள் லங்கற ரெட கரட்ெறர்க்கு 

இடள் லங்கற இன்தம் தக்கும்.  

இப்தறநற றஷணறடௗடந்ட, எவ்வரடடம் றடுஷன வதந ஶண்டி 

இன்நறஷரஷஷடம், அற்கு ற இஷநஶண ன்தஷடம் “வய்டர்ல்” ன்டம் 

அறகரத்றடம் கூடகறநரர். 

“தறநப்வதன்டம் ஶதஷஷ லங்கச் ெறநப்வதன்டம்  

வெம்வதரடள் கரண்த நறவு”(358) 

உள்பரகற இஷநஷண அநறந்ட ஆரய்ந்ட, உள்பத்றல் ற்ட உர்ந்ரல், இப்தறநற 

றஷணஷப்தற்நறப் தறன்டௌ றஷணக்கஶ ஶண்டர.  

“ஏர்த்டள்பம் உள்பட உரறன் எடஷனரப்  

ஶதர்த்டள்ப ஶண்டர தறநப்டௌ”(357) 

ஆகஶ, அநத்றற்கு ரநரகற நக்கடனரகற ன்றஷண, தறநறப் வதடங்கடனரகற தறநற 

றஷண ஆகற இடள்ஶெர் இட றஷணறடௗடந்டம், றடுஷனஷக் வகரடுப்தன் இஷநஶண, 

அன் வதரடள்ஶெர் டௌகழ் டௌரறந்ரர் ரட்டு, இடபறல் ஶெர்க்கும் இவ்றடறஷணகடம் 

ஶெர்றல்ஷன.  

“இடள்ஶெர் இடறஷணடம் ஶெர இஷநன்  

வதரடள்ஶெர் டௌகழ்டௌரறந்ரர் ரட்டு”(5) 

இடஷ “இடள்ஶெர் இடறஷண” ன்தறடள்ப “இடறஷண” ன்தற்கரண றபக்கத்ஷ 

ஶரக்கறஶணரம். தறநறச் சுற்ெறக் வகரள்ஷகக்கும் ள்டர் குநடக்கும் வ்றத் வரடர்டௌம் 

இல்ஷன ன்தட ன்கு றபங்குகறநட.  

ள்டர்க்குக் கடவுள் வகரள்ஷக உடன்தரடு ன்தறல் வ்ற ப்தரடும் இல்ஷன. 

கடவுடடன் டண்தட்ட தறநறச் சுற்ெறக் வகரள்ஷகடஷட ஊறற்கும் ள்டர் இங்குக் 

கூடகறன்ந ஊறற்கும் ஶற்டஷடண்டர ன்தஶ ம் றணர.  
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“ஊழ்” ன்டம் வெரல்டக்குப் தறஷண ட்டும் வதரடள் அன்ட. 

உனக டடிவு, கும், ட்ர் கன்ம், றம், தஷக, டடிவு, டஷந, றற, வறல் ன்டம் தறந 

வதரடட்கடம் அற்குண்டு. இற்டள், டஷந ன்டம் வதரடள், இங்கு றகவும் வதரடந்டரகத் 

வரறகறநட. கடவுள் இவ்ண்டம் டடஷடம் எட டஷநறல் இக்கறக் வகரண்டிடக்கறநரர்.  

இஷநன் உனஷக இவ்ரட இக்கும் றஷனஷ, இஷநக் வகரள்ஷகடஷடஶரர் இற்ஷகத் 

றட்டம் அல்னட இற்ஷக றற (Law of Nature) ன்ட ங்குர். 

கடவுள் வகரள்ஷகறல் கூநப்தடும் இற்ஷக றறரகற ஊடக்கும் தறநறச் சுற்ெறக் 

வகரள்ஷகறல் கூநப்தடும் தறஷணக் வகரள்ஷகரகற ஊடக்கும் ெறன அடிப்தஷட 

ஶற்டஷடண்டு, தறஷணக் வகரள்ஷகறல் உறற்ந வதரடட்கபறன் ரற்நத்றற்குத் ணறக் 

கரம் கூந இனரட.  ரம் ரடம் இவ்வுனகச் சுற்ெறக்கும் அன் ெலரண றட்டறட்ட 

இக்கத்றற்கும் இவ்வுனகுடன் வரடர்டௌஷட ற்ந கறகங்கபறன் இக்கம், இப்ஶதண்டத்றன் 

இக்கம், இற்நறற்கும் வபறரண கரம் கூநறனரட, உறரறணங்கபறன் ரற்நத்றற்கு 

ட்டுஶ, தறஷணக் வகரள்ஷகறல் றபக்கம் வகரடுக்கப்தடுகறநட. ஆணரல், கடவுள் 

வகரள்ஷகறஶனர எவ்ஶரர் அடத் டகபறன் இக்கத்றற்கும் கரம் கூநப்தடுகறநட.   

“அணன்நற ஏர் அடவும் அஷெறல்ஷன” அஷெட ட்டுவன்ண? அஷ ஶரன்டற்கும் 

“அஶண” கரரரன். “அன்” றறத் றஶ ல்னரம் வெல்தடுகறன்நண. அன் 

அத்ஷணக்கும் றறத்றடக்கும் அவ் றறஶ டஷந, ஊழ் ஆகும். கடவுபரல் றட்டறடப்தட்ட றகப் 

வதரற றறரகற டஷநஷக் குநறப்தஶ “ஊழ்” ஆகும்.  

ஊழ் ன்டம் வெரல், “டஷநஷ” ன்கறந வதரடபறல் தன்தடுத் தட்டிடப்தஷ, இனக்கறடம் 

க்குக் கரட்டுகறநட.  

1. “கூஷ றரறத்ல் கரவரன்ட கஷபல்  

 ஊற ஷல் உஷடவதர்த் டடுத்வனரடு  

 வகலஇ ரன்ஶக இண்வடண வரறத”- வரல்கரப்தறம் - வதரடள், 258 

ஊற = டஷநரக அறந் அற.  

 

2.   “வெநறவுஷடத் றண்கரப்ஶதநற ரள்கறத்ட  

 உடவகட ரம் ஊறன் ய்ற  
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 வதற்நஷ கறழ்ல் வெய்ரன்” - தட்டிணப்தரஷன, 226-228. 

ஊறன் ய்ற = டஷநரக அஷடந்ட.  

3,   “சுறத்வம் தந்ரக் கஷவதரட ஷனத்றடித்ட  

 ஊழ் ஊழ் ஏங்கற...............”- றடரெகம் - றடண்டப்தகுற, 85-86.  

இற்கு கர.சு. தறள்ஷப தறன்டரட உஷ கூடகறநரர் : ட தரெக் கட்டரகற கஷகஷப ஶரற 

அஷெத்ட உஷடத்ட, ரறஷெ ரறஷெரக ஶன்ஶடம் பர்ந்ட வென்ந............. 

“கல்வதரட றங்கு ல்னற் ஶதர்ரற்ட 

லர்றப் தடூஉம் டௌஷஶதர னரடறர்   

டஷநறப் தடூஉ வன்த றநஶரர்  

கரட்ெறறல் வபறந்ண ரகடௗன் ரட்ெறறற்  

வதரறஶரஷ றத்ட றனஶ...............” - டௌநம். 132. 

இஷநணறன் றட்டத்றற்கறஷெ அன் டத்டம் டஷநஷ றர்க்க ல்னர் ரர்? ஆகஶ, 

ரவும் அன் இக்கும் டஷந றஶ டக்கும். அன் குத் ஷகஶன்நற ரர்க்கும் 

டய்த்ல் அரறட.  

இஷநன் றறத்டள்ப இம்டஷநரகற ஊஷ றர்க்கறடர? றர்த்ட வல்ன இடர? 

இடம் ன்கறநரர் ள்டர். இடர! அப்தடிரணரல், கடவுபறன் றட்டத்ஷடம் 

உஷடக்கறடரணரல், உஷடக்கும் அவ்ரற்நல், கடவுள் ஆற்நடௗடம் ெறநந்ன்ஶநர? கடவுள் 

ஆற்நடௗடம் ெறநந் ஏர் ஆற்நல் வ்ரட இடக்கறடம்? கடவுள் வகரள்ஷகப்தடி, கடவுள் 

ஆற்நடௗடம் ெறநந் ஏர் ஆற்நல் இடக்கறனரட.  

“ஊறற் வதடடௗ ரவுப ற்வநரன்ட 

சூறடம் ரன்டந் டடம்”(380) 

ண ள்டஶ வபறரக ஊறறன் டௗஷஷ அஷடவரறடம் இட்டு “வதடடௗ” ணக் 

கூடஶரடு, இணறடம் ெறநந்ட ஶட என்டம் இல்ஷன ண, அஷடம் வபறவுதடுத்டம் 

டகத்ரன் “ரவுப”ண, றணரவும் டப்தறறடுகறநரர். ஆகஶ, ள்டர் உள்பத்றல், “கடவுள் 
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டௗறடம் ஶட டௗ உண்ஶடர” டம் ம் இல்ஷன. அப்தடிரணரல், இந் ஊஷடம் 

வல்ன றடம் ன்டம் கடத்றல் வபறரகஶ,  

“ஊஷடம் உப்தக்கம் கரண்தர் உஷனறன்நறத்  

ரர டஞற்டதர்”(620) 

ண ஆள்றஷணடஷடஷ அறகரத்றல், ள்டர் கூநக் கரம் ன்ண?  இஷ 

என்டக்வகரன்ட டண் இல்ஷனர? ஆழ்ந்ட ெறந்றக்க ஶண்டி என்ட இட.  

றகப்வதடம் டௗஷ ரய்ந் ஶதென் எடன், எட வதரற ரட்ஷட ஆள்கறன்நரன். ல்னரம் 

அன் றடப்தப்தடிஶ-அணட றட்டப்தடிஶ டஷநரக ஷடவதற்ட டகறன்நண. எட 

ெறநறன் அெணட அம்டஷநஷ ரற்ந றஷணக்கறநரன். இடர? ன்கு ெறந்றத்ட றஷட 

கூடங்கள். அெணட ஆற்நஷனடம் இணட ஆற்நஷனடம் எப்தறடுங்கரல், இணட, அெடக்கு 

ம்ரத்றம்?  

ஆகஶ, அச்ெறநறணரல் அெணட டஷநஷ, றட்டத்ஷ, றறஷ, ஊஷ ரற்ந றனரட ண 

றஷணக்கனரம்.  ஆணரல், ஆழ்ந்ட ெறந்றத்ரல், அஃட அச்ெறநறடக்கு டடிக்கக் கூடி வெஶன 

ன்தட வரறடம்.  

வ்ரட? 

அண்ஷணத் ஶரட்டத்றல் “ரடம் னர் தநறக்கக் கூடரட” ண அென் றற குத்டள்பரன்; 

அட வெல்தடுத்ப்தடுகறநட ண ஷத்டக் வகரள்டஶரம்.  ெறநறன் அண்ஷணத் 

ஶரட்டத்றடள்ப னஷ றடம்டௌகறநரன். இடக்கு னர் கறஷடக்குர? அண்ஷணத் ஶரட்ட 

னஷ ற்நர் அஷட றனரவன்தட றறன்ஶநர? அவ்றறஷ ரற்ந றடர? 

அெஷண றர்த்ட றறஷ ரற்ந றனரட. டன்நரல், கரனர் வகரண்டு வென்டறடுர். 

அெ “றறறடம் வதரறட உண்ஶடர?”  

“ஊறற் வதடடௗ ரவுப?” 

அெஷண றர்த்ட அம்டஷநஷ ரற்ந றனரட. ஆணரல், “அணடபரஶன அன்ரள் 

ங்கற” ன்தற்ஶகற்த, ரற்ந றடம்டௌம் ெறடன், அெணட அடள் வதற்நணரக - ஆவு 

வதற்நணரக - அன்டௌ வதற்நணரக இடப்தரணரணரல், அெணட அடற வதற்டரற்ந 

றடன்ஶநர?  

ஆகஶ, அெணறன் றறஷச் ெறநறன் ரற்ந றல்கறநட.  
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“ஊஷடம் உப்தக்கம் கரண்தர்.” 

இம்ரற்நம் அெஷண றர்த்ட ஷடவதடன்ட, அெணட ஆவுடஶணஶ ரற்நப்தடுட.  

அவ்ரஶந கடவுபறன் அடிர், கடவுபறன் அடபரல், இற்ஷக றறகஷபடம் ரற்டம் ஆற்நல் 

வதடகறன்நணர். அர்கள் கல்ஷன உரக்கனரம்; லஷத் ஶணரக்கனரம்; இநந்ஶரஷ 

உறர்வதந ஷக்கனரம். இஷ இற்ஷக றறக்கு டண்தட்டஷரகத் ஶரன்நறணரடம், 

இற்ஷந அர்கபரல் ஆற்நறடம்.  

“ஊஷடம் உப்தக்கம் கரண்தர்.” 

ஆணரல், கடவுள் வகரள்ஷகற்ந தறநறச் சுற்ெறக் வகரள்ஷகறஶனர, தறஷணரகற ஊஷ 

ரரடம் ரற்நஶ இனரட.  ஊழ்றஷண ன் தஷணத் ந்ஶ லடம். 

“ஊழ்றஷண உடத்ட ந்ட ஊட்டும்.” 

இஷடக்கரனத்றல் றகத்றல் ற்தட்ட கனப்டௌக் வகரள்ஷகறன் கரரகக் கடவுள் 

வகரள்ஷகக்கும் தறநறச் சுற்ெறக் வகரள்ஷகக்கும் இஷடஶடள்ப ஶற்டஷ, ன்கு 

வபறவுதடுத்ப்தடறல்ஷன.  இன்டம் க்கள் இக்கனப்டௌக் வகரள்ஷகறஶனஶ இடக்கும் 

கரத்ரல், வபறவு வதநறல்ஷன ன்ஶந டறந்ட கூநனரம். கடவுள் வகரள்ஷகக்கு 

டண்தட்ட, தறநறச் சுற்ெறக் வகரள்ஷகறல் கூநப்தடும் ஷனறறறடம் ம்தறக்ஷக வகரண்டு, 

அஶ ஶத்றல் ஶகரறடக்குச் வென்ட கடவுஷபடம் ங்கும் க்கஶப இன்ட அறகம். 

ஆகஶ, ள்டர் கரட்டும் ஊழ், இஷநன் உனஷக இக்கும் டஷநஷத் வரறறப்தஶன்நறப் 

தறஷணஷ அடிப்தஷடரகக் வகரண்ட தறநறச் சுற்ெறக் வகரள்ஷகஷடஷடட அன்ட.  

ஆகஶ, ள்டர் தறநறச் சுற்ெறக் வகரள்ஷகஷடம் கடவுள் வகரள்ஷகஷடம் கனந்ட, 

கனப்தடக் வகரள்ஷகரகக் கூநறல்ஷன.  அக்கனப்டௌ ரவும், இஷடக்கரனத்றல் றடக்குநடக்கு 

உஷகண்ட உஷரெறரறர்கபறன் உள்பத்றடௗடந்ட ஶரன்நறஷஶரகும்.  

கடவுள் வகரள்ஷகக்கு ரநரண தறநறச் சுற்ெறக் வகரள்ஷகஷ ம்டௌம் க்கடக்கு றறடௗம், 

றடக்குநள் றறல், ந்றத்ரணறன் வெய்ந்ன்நறரகற ற்வெய்றஷ அநறறக்குங்கரல், 

அர்கள் உள்பம் டௌரறந்டவகரள்டம் டஷநறல் இஷநஷண ற்டக்வகரண்டரல், “உங்கடக்கு 

டம்தறநற இல்ஷன; உங்கள் லறஷணகஷபவல்னரம் அன் லக்கற றடுகறன்நரன்; இந் எட 

தறநறறஶனஶ லங்கள் தறநற லக்கம் வதற்டச் ெலன் டக்ரகற, இஷநடிறல் கறழ்ச்ெற வதநனரம்” 

ன்ட கூடல் கடஷரகும்.  
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இப்தடிக் கூநறணரல், கடவுள் வகரள்ஷகடம் தறநறச் சுற்ெறக் வகரள்ஷகடம் இறல் 

கனந்றடப்தரகத் ஶரன்நறடம், உண்ஷறல் அத்ஷக கனப்டௌ இல்ஷன ன்தட ஆழ்ந்ட 

ஶரக்குரர்க்குப் டௌனப்தடும்.  

இந் ஆரண அநறஷ உ இனரர்கள், தறநறச் சுற்ெறக் வகரள்ஷகஷ வற்நற 

வகரள்டம் றறடௗ றடக்குநள் றறல், கடவுள் வகரள்ஷகஷப் டௌரறந்டவகரள்ப இனர 

றஷனறல் ஶஶர தறற்டகறநரர்கள் டங்கடத்றல்,  

“ெறத்ரந்த் ஶெறன்ன் றடக்கஷடக்கண் ஶெர்த்றச்  

வெணணம்என்நற ஶனெலன் டத் ரக  

ஷத்ரண்டு னங்கடற ஞரண ரரற  

டுத்ரணந் ம்வதரறந்ட டம்தறநப்ஷத டத்ட  

டத்ரந்ப் தரனர்க் கலழ்ஷப்தன் ன்ட  

வரறந்றடவும் உனகர்ல்னரம் டர்க்க ரகறப்  

தறத்ரந்ப் வதடம்தறற்டப் தறற்நறப் தரப்  

வதடங்குறறல் வீழ்ந்றடுர் இடன்ண தறரந்ற”67  

ன்ட ஷெ ெறத்ரந் ெரத்றம் கூடகறன்நட.  

67. ெறஞரணெறத்றரர், 8-2-16. 
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எப்தரய்வு - 2 

1. உனகப் தஷடப்டௌ  

“உனகடம் உறர்கடம் ணறடம் கடவுபறன் தஷடப்டௌ” ன்டம் கடத்ட, கடவுள் ஶகரட்தரட்டுச் 

ெங்கள் ல்னரற்நறற்கும் வதரடரணரக இடப்தறடம், இக்கடத்ஷச் ெறநப்தரக - 

ஶகரஷரக - றபக்கச் ெறத்றரக றறடௗம் கூடகறன்நட ணனரம். இசுஶனர்கடஷட 

தஷடப்டௌ றபக்கங்கடக்கு, அர்கடக்கு டற்தட்ட இணங்கடஷட தஷடப்டௌக் கஷகள், 

அடிப்தஷடரய் இடக்கறன்நண ணனரம். ஆறடம், றறடௗப் தஷடப்டௌ றபக்கத்றற்கு டற்தட்ட 

கஷகபறடௗடந்ட, றறடௗப் தஷடப்டௌ றபக்கம், டஷநப்தடுத்ப்தட்ட - ெறநப்தரணவரன்நரக 

றபங்குகறன்நட.  

டர்கடஷட றடஷநரகற தஷ ற்தரட்டில் அந் இணத்றன் னரற்ஷநடம், அந் 

இணத்றற்கும் கடவுடக்கும் உள்ப உநஷடம், அவ்றணத்றன் தறன் ெந்றரர்க்கு டுத்டக் 

கூடம் ஶரக்கறல், அவ்றண டல்ணரகற இசுஶல் ணப்தட்ட ரக்ஶகரடௌறன் னரற்ஷந, 

அடஷட தரட்டணரண ஆதறகரறடௗடந்ட வரடங்கற டறடள்பணர்.  ஆதறகரறன் குடி 

னரற்ஷநக் கரட்டுரட அடஷட டன்ஶணரர்கடம் உனகம் வதடவள்பத்ரல் 

அறந்ஶதரட, அம்டன்ஶணரரறல் ஞ்ெற றன்ந ஶரரவும் கூநப்தட்டுள்பணர்.  ஶரரறன் 

டன்ஶணரர் னரற்ஷநக் கரட்டும்தடிரக, அம்டன்ஶணரர்கபறன் டல்ணரண ஆரடம் அன் 

ஷணறரகற ரடம் கூநப்தட்டுள்பணர். “வதற்ஶநரர்கடக்குப் தறநக்கரர்கள்” ன்டம் 

கடவுடஷட தஷடப்டௌத் ன்ஷஷ றபக்கறக் கரட்டுரட, உனகப் தஷடப்டௌ, றறடௗத்றன் 

டல் டைனரகற ஆறரகத்றன் டல் டன்ட அறகரங்கபறஶன கூநப்தடுகறநட.  

றறடௗத்றன் தஷடப்டௌக் கடத்ட, தறஶர்கபறஷடஶ ற றரக றனற ந் டௌ 

றபக்கங்கபறன் அடிப்தஷடஷக் வகரண்டட ஆகும்.  

இசுஶனரறல் எட தறரறறணரகற டர்கபறல் எடரக, இஶசுகறநறத்ட ஶரன்நறணரர். 

இஶசுகறநறத்ட கரட்டி வநற ற்ந இணங்கடக்கும் தற னரற்ஷநப் டௌற ற்தரடு 

கூடகறன்நட கறநறத்ம் இசுஶனர்கபறன் தஷடப்டௌக் கடத்ஷ ற்டக்வகரண்டு, அன் 

அடிப்தஷடறல் கறநறத் ெ றபக்கக் கடத்டகஷப வபறறடுகறநட.  

ஆகஶ, தஷ ற்தரடு - டௌற ற்தரடு ஆகற இண்டும் அடங்கற றறடௗம், 

இஷநடஷட தஷடப்தறடௗடந்ட வரடங்கற, இஶசு கறநறத்டறன் ற்வெய்ற உனவகங்கும் 

தறட ஷடள்ப எட னரற்ஷநக் ஶகரஷரய் றபக்குரக அஷந்டள்பட.  

டம், கறநறத்ம் ஆகற இண்ஷடடம் அடிப்தஷடரகக் வகரண்வடடந் இசுனரற ெடம் 

கறநறத்டத்ஷப் ஶதரனஶ இசுஶனரறன் தஷடப்டௌப் தற்நற கடத்ஷ ற்டக் வகரண்டுள்பட.  
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ஆதறகரறன் கணரகற ஈெரக்ஷக, இசுஶனர்கள் ங்கள் இண டல்ணறன் ந்ஷரகக் 

வகரள்ஷப் ஶதரன, ஆதறகரறன் டத் கணரகற இசுஶனஷனத் ங்கள் இண டல்ரறன் 

ந்ஷரக இசுனரறர் வகரள்டகறன்ந கரத்ரல் இசுஶனர், கறநறத்ர், இசுனரறர் 

ஆகற டஷகப் தறரறறணடக்கும் ஆதறகரறன் னரடம், அற்கு டந்ற உனகப்  தஷடப்டௌஷ 

உள்ப னரடம் வதரடரணஷகபரகக் கரப்தடுகறன்நண.  

இத்ஷக னரற்ட ஶரக்கறல் இந்றச் ெங்கள் ங்கள் ெ னரற்ஷநக் கூந 

டனரஷரல், உனகப் தஷடப்டௌப் தற்நற வபறரண கடத்டகள் இந்றச் ெங்கபறல் 

கரப்தடறல்ஷன.  

றடக்குநள் எட ெ னரற்ஷநஶர ெம் ஶரன்டற்குக் கரரண ஏர் இண 

னரற்ஷநஶர கூடம் ஶரக்கத்டடன் டந் டைல் அன்ட. ஆஷகரல், றடக்குநபறல், 

றறடௗத்றல் கரப்தடுட ஶதரன்ந தஷடப்டௌப் தற்நற ஶகரஷரண கடத்டகஷப ரம் கர 

இனறல்ஷன.  

அவ்ரஶந ஷெ ெ இனக்கறங்கடம், ஷெ ெறத்ரந் ெரத்றங்கடம் இஷநஷணத் 

டறப்தற்கரகவும், இஷநஷணப் டௌரறந்டவகரள்பக் கூடி த்டக் கடத்டகஷப 

றபக்குற்கரகவும் டப்தட்ட டைல்கஶபல்னரரல், ெ னரற்ஷநத் வரகுத்ட 

கூடற்கரகஶர ெம் ஶரன்டற்குக் கரரண இண னரற்ஷநக் கூடற்கரகஶர 

டப்தடர கரத்ரல், உனகப் தஷடப்டௌப் தற்நற வபறரண கடத்டகஷப ரம் அங்கும் 

கர இனறல்ஷன.  

ஆறடம் றறடௗம், றடக்குநள், ஷெ ெறத்ரந்ம் இஷரவும் கடவுள், ணறன், உனகம் 

இஷகடக்கறஷடஶ உள்ப வரடர்டௌகஷப றபக்க டற்தடுகறன்ந கரத்ரல், தஷடப்டௌப் 

தற்நற னரடகள் கரப்தடரறடிடம், அடிப்தஷடத் ந்டங்கள் கரப்தடரறடத்ல் 

இனரட. எடெறன குநறப்டௌகஶபடம் ஆங்கரங்ஶக கரப்தடுல் இல்ஶத.  

இந் ஶரக்கறல் ரம் இம்டன்ஷநடம் கரண்ஶதரம்.  

றறடௗத்றல் டல் டன்ட அறகரங்கபறல், உனகப் தஷடப்டௌ றபக்கப்தடுகறன்நட. கடவுள், 

ணறன், உனகம் இம்டன்டக்கும் உள்ப வரடர்டௌ த்ஷகட ன்தட தற்நற றபக்கத்றல், 

ணறன் இல்தறஶனஶ லஷடஷடணரகக் கரப்தடுற்குக் கரம் ன்ண ன்டம் 

றணர டகறன்நட. ணறன் கடவுபரல் தஷடக்கப்தட்டிடப்தரணரணரல், ணறடஷட 

இல்தறஶனஶ எட்டி இடக்கும் லஷடம் கடவுபரல் தஷடக்கப்தட்ட என்ஶந ணவும், 

லஷடஷட கடவுள் லஷடஷட ணறஷணப் தஷடத்ரர் ணவும், கடவுபறடத்றல் லஷ 

உண்டு ணவும் கரட்டுரக டடிவுவதடம். 
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கடவுபறடத்றல் லஷ இடத்ல் இனரட. ஆஷகரல், கடவுள் லஷடஷட ணறஷணப் 

தஷடத்றடத்ல் இனரட.  இந் ண்ங்கபறல் லஷ ந் றம் ன்ண ன்டம் றணர 

டகறன்நட. அற்கு றஷட வகரடுப்தரகஶ ஆரம் ரஷபப் தற்நற தறஶ டௌக்கஷ 

அஷந்டள்பட ணனரம். உனக க்கபறன் ஆறப் வதற்ஶநரரகற ஆரடம் ரடம், 

கடவுடஷட ெரனரகப் தஷடக்கப்தட்டரர்கள்.1 கடவுஶபரடு “ஶன்” ன்டம் இன்த ணத்றல் 

ரழ்ந்ட ந்ரர்கள். லஷற்ந டக்ற றஷனறல் ரழ்ந் அர்கள் உள்பத்றல், தறன்ணர் லஷ 

ஶரன்நறட வ்ரட ன்தஷப் தரம்டௌ (லஷ) ரஶபரடு ஶதெறரகவும், அன் கரரக 

ரள் ஆம் வகரண்டு கடவுபறன் கட்டஷபஷ லநற லஷரகற தத்ஷப் தநறத்டத் ரடம் 

உண்டு ன் கடக்கும் வகரடுத்ரகவும், அன் தணரக உனகறல் லஷ டௌகுந்ரகவும் 

றபக்கப்தடுகறநட. இஷச் ெறத்ரந் ெரத்றங்கபறல் டனரரண றடவுந்றரர்,  

“டத்ற டற்வகரடிக்ஶக ஶரகக் வகரடிதடர்ந்ட  

அத்ற தடத்வன் டந்லதந  

அப்த டண்ரஶ டந்லதந”2  

ன்ந வெய்டபறன் ற றபக்கறக் கரட்டுகறநட. 

ஆரம், ரள், உனகம் இஷ தஷடக்கப்தட்ட ன்ஷஷ றறடௗ றறல் ஶரக்கறணரல், 

தஷடப்டௌ எஶ வெனரல் ஷடவதற்நரகக் வகரள்பப் வதநறல்ஷன. ஆரம் (அன்) 

தஷடக்கப்தட்ட டஷநக்கும் ரள் (அள்) தஷடக்கப்தட்ட டஷநக்கும், உனகம் ( அட ) 

தஷடக்கப்தட்ட டஷநக்கும் ஶடதரடுகள் கூநப்தடுகறன்நண. இம்டன்ஷநடம் டன்ட 

றஷணகபறன் ற இஷநன் ஶரற்டறத்ரன் ணவும், ஶரற்டறக்கப்தட்ட அஷ ன்ஷறல் 

றஷன றன்ட, தறன்ணர் ன்ஷறடௗடந்ட  எடுங்கறத் லஷக்கு (னம்) உட்தட்டண ணவும், இடஶ 

தரறசுத்ரண (டக்ற) ன்ஷ உனகத்றன் டடிவும் (அந்ம்), லஷடனகறன் (ெகெனம்) 

வரடக்கடம் (ஆற) ஆகும் ணவும் இஷநநற டௌனஷடஷடஶரர் றறடௗத்றல் கூநறடள்பணர்.  

ெறஞரணஶதரம் அஶ கடத்டகஷபக் கலழ்க்கரடரட கூடகறநட.  

“அண படவடம் அஷட றஷணஷறன்  

ஶரற்நற றறஶ எடுங்கறனத் டபரம்  

அந்ம் ஆற ன்ணரர் டௌனர்”3  

றடள்டர் “உனகறற்நறரன்”, “ஆறதகன் டற்ஶந உனகு” டடௗ வரடர்கபரல் 

இஷநன் உனஷகப் தஷடத்ரன் ன்டம் கடத்ஷடம், “ணக்குஷறல்னரரன்” ன்தரல், 

தஷடக்கப்தட்ட ல்னரற்நறற்கும் ஶனரக இஷநன் றபங்குகறன்நரன் ன்டம் கடத்ஷடம், 
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“குத்ரன்”, “குத் ஷக” ன்டற்நரல், தஷடத்ஶண ல்னரற்ஷநடம் ஆட்ெற 

டௌரறகறன்நரன் ன்டம் கடத்ஷடம் வரறறக்கறன்நரர்.  

2. வீழ்ச்ெற  

ணறன் தறநக்கும்ஶதரஶ, லஷ அஷணத் வரடர்ட ன் ன்டம் றணரவுக்கு றபக்கம் 

இடஷகறல் வகரடுக்கப்தடுகறன்நட. ெ வதௌத் ெங்கள், கடவுள் வகரள்ஷகஷ 

ற்டக்வகரள்பரக் கரத்ரல் அச்ெங்கபறல் ணறணரகப் தறநந் இப்தறநறக்கு டந்ற 

தறநறகபறல், அன் வெய் லஷறன் தணரல், அன் இப்தறநறறல் தறநக்கும்ஶதரஶ லஷ 

அஷணப் தறன் வரடர்கறநட ன்கறந றபக்கடம், இஷநணரல் தஷடக்கப்தட்டஷ ணறடம் 

உனகடம் ன்டம் கடவுள் ஶகரட்தரட்டுச் ெங்கபறல், இஷநணரல் ல்னணரகப் 

தஷடக்கப்தட்ட ணறணறல், ஆம் ன்டம் லஷ தறன்ணர்ப் டௌகுந்டறட்ட கரத்ரல், 

அன் றறல் தறநந் ணறர்கள் ல்னரஷடம், லஷ தம்தஷப் தறநப்தறன் றத் வரடர்கறநட 

ன்டம் றபக்கடம் வகரடுக்கப்தடுகறன்நண.  

வபறரண ஏரறஷநக் ஶகரட்தரட்டுச் ெங்கபரக உடரகரல், தன வய்க் ஶகரட்தரட்ஷடக் 

வகரண்டணரகவும், தஷடப்டௌக் வகரள்ஷக தற்நற வபறரண கடத்ற்நணரகவும் 

றபங்குகறன்ந ெங்கள், ணறன் தறநக்கும் ஶதரஶ லஷ அஷணத் வரடர்ட ன் ன்டம் 

றணரவுக்குத் வபறரண றபக்கம் கூந இனர றஷனறல், கடவுள் வகரள்ஷகற்ந ெ 

வதௌத் ெங்கபறன் டற்தறநறக் வகரள்ஷகஷஶர ஏரறஷநக் ஶகரட்தரட்டுச் ெங்கபறன் 

டன்ஶணரர்ற றபக்கத்ஷஶர ரவரன்ஷநத் டறக் வகரண்டு, றபக்கம் வகரடுக்க 

டல்கறன்நண.  டுத்டக்கரட்டரக, ரன்கு ஶங்கஷபடஷட ஆரற ஷலக ெத்றல், 

ணறன் தறநக்கும்வதரடஶ அஷணத் லஷ வரடர்ட ன் ன்டம் றணரஷப்தற்நறத் 

வபறரண ண்ப்ஶதரக்ஶகர அற்குத் வபறரண றபக்கஶர கர இனறல்ஷன. தறநக்கும் 

வதரடஶ ரன் உர்ந்ணரகப் தறநந்டள்பன் ன்டம் ண்டம், அஶ ஶத்றல் தறநற 

லஷரணட ன்டம் ண்டம், ரத்றகச் ெத்றன் டற்தறநறக் ஶகரட்தரடும், ல்னரம் 

கனந்ட றற்கும் கனப்டௌக் வகரள்ஷகரகஶ ரபரட்டத்றல் அட றபக்கம் வதற்நறடத்ஷன ரம் 

அநறனரம். 

இசுஶனரறன் னரற்நறல் டந் றறடௗம், ணறன் தறநக்கும்ஶதரஶ லஷ வரடர்ற்குரற 

கரத்ஷ இசுஶனரறன் னரற்நறடௗடந்ஶ றபக்க டற்தடுகறநட. 

கறப்றடம் தரதறஶனரணறடம் இசுஶல் க்கள் அடிஷகபரக டத்ப்தட்டற்கும், 

தரதறஶனரணறல் இடந்ட ரய்ரடு றடம்தற டர்கள், தறன்ணர் கறஶக்கர்கபரடம் 

உஶரர்கபரடம் சுக்கப்தட்டற்கும், கரம் கர டன்ந அர்கள் உள்பத்றல், 

ங்கடஷட டன்ஶணரர் கடவுடஷட கட்டஷபகஷபக் ஷகக்வகரள்பரல் லநறரஶனஶ, 
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அம்டன்ஶணரரறன் றறல் தறநந் தறன்ஶணரரகற ங்கடக்கும் தறநப்தறன்றத் லஷ 

டகறன்நட ன்ந ண்ம் ற்தட்டட. அஷ அர்கடஷட டத்டகபறல் ரம் தரர்கறன்ஶநரம். 

லஷ ங்கடக்கு ட்டுல்னரட, உனகறல் உள்ப ரடக்குஶ வதரடரக றபங்குகறன்ந 

கரத்ரல், உனக க்கள் ல்ஶனரடக்கும் அம்ஷப்தரக றபங்கறப் வதற்ஶநரடக்குப் 

தறநர, தறநர ரக்ஷகப் வதரறஶரணரகத் ம் ஷணறடடன் றபங்கற - கடவுபரல் 

தஷடக்கப்தட்ட ஆற டல் ணறணரகற ஆரம், கடவுள் வகரடுத் கட்டஷபஷ லநறரல், 

அடஷட தறன் ெந்றரரகற உனக க்கள் ரடக்கும், தறநக்கும்ஶதரஶ லஷ க் 

கரரக ஆரம் றபங்குகறன்நரன் ன்டம் தறஶ றபக்கக் கஷ னரறண.  

டடடரகக் கடவுடஷட கட்டஷபஷக் ஷகக்வகரண்டு டந்ரல், லஷறடௗடந்ட 

றடுதடனரம் ன்டம் ண்த்ஶரடு தஷ ற்தரடு றன்ட றடுகறநட.  

ஆணரல், டௌற ற்தரஶடர, இசுஶல் இணத்றல் ஶரன்நற இஶசு கறநறத்டறன் னரற்ஷந 

அடிப்தஷடரகக்வகரண்டு, இசுஶனரறன் தஷ றபக்கத்றற்கு, னரற்டப் தறன்ணறறல் 

எட டடஷரண றபக்கத்ஷக் வகரடுக்க டற்தடுகறன்நட. 

கடவுபரல் தஷடக்கப்தட்ட டல் ணறன், கடவுபறன் கட்டஷபஷ லநறரல், அன் 

றப்தறநந் உனக க்கள் ரடக்கும் லஷ தறநப்தறஶனஶ வரடர்ந்ட டகறநட. தறநப்தறஶனஶ 

வரடர்ந்ட டகறன்ந லஷறன் கரரகப் தறநந் எவ்வரட ணறடம், ன் ரழ்ரபறல் 

லஷஷச் வெய்க்கூடிணரக ரநறறடுகறன்நரன். ஆகஶ,  

(1)  தறநப்டௌ றத் லஷ (வஜன் தரம், ெெனம்) 

(2)  அர் த்ம் ரழ்ரபறல் வெய்டம் லஷ (கன் தரம்) 

ஆகற இடள்ஶெர் இடறஷணகடம் ணறஷணத் வரடர்கறன்நண.  

இந் இடறஷணகஷபடம் ஶதரக்குற்குக் கடவுஶப ணறணரகப் தறநந்ட, டல் ணறன் வெய் 

கலழ்ப்தடிரஷறன் ண்டஷணஷத் ரம் ற்டச் ெறடஷ ம்ஷ கலழ்ப்தடிந்ட, ஆரம் 

ன்ந எடணரல் ந் லறஷண, கறநறத்ட ன்டம் எடரல் லக்கப்தட்டுறட்டட ன்ட 

ம்டௌரட, கறநறத்ம் கறநறத்ர்கஷப ற டத்டகறநட.4  

கடவுபரல் தஷடக்கப்தட்ட ணறணறன் ஆத்ரல் ந் லஷஷக் கடவுஶப ட 

தஷடப்டௌக்குள் டௌகுந்ட, ரம் எட ணறணரகப் தறநந்ட, குடரக றபங்கற, ெறடஷத் த்ரல் 

லக்கறடள்பரர் ன்தட, இசுஶல் னரற்நறல் ந் டப் தறரறறல் ஶரன்நற இஶசு 

கறநறத்டறன் னரற்நறன் றரக, அடஷட அடிர்கடக்குக் கறஷடத் னரற்ட 

ம்தறக்ஷக.  
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இந் ம்தறக்ஷகஷ கறநறத் னரற்ஶநரடு வரடர்டௌஷட ெங்கள் ற்டக்வகரள்ப 

இடஶல்னரல், ட கறநறத் னரற்டக்கு ரடதட்ட ெங்கள், னரற்நறல் பர்ந் 

இக்வகரள்ஷகஷப் டௌரறந்ட வகரள்பஶர ற்டக்வகரள்பஶர இனரட.  

ட கறநறத் அடிப்தஷடறல் ஶரன்நற ெரக இசுனரம் இடந்ஶதரறடங்கூட, இஶசு 

கறநறத்டறன் ெறடஷ த்ஷடம் உறர்த்வடஷனடம் அட ற்டக்வகரள்பரரல், 

தறநக்கும்ஶதரஶ தரம் ணறஷணத் வரடர்கறன்நட ன்டம் கடத்ஷப் தற்நற றபக்கரண 

வகரள்ஷகஶர கடவுள் ணறணரகப் தறநந்ட குடரக றபங்கறப் தரத்ஷத் ம்டஷட 

த்ரல் லக்கறடள்பரர் ன்டம் றபக்கங்கஶபர இசுனரறல் இடங்வகரள்ப இனரல் 

ஶதரறற்ட. 

இந்றரறல் ஶரஷர் றந் வகரள்ஷககடம் ெங்கடம், னரற்ட றறல் கரட்டும் 

கறநறத்ம் இக்வகரள்ஷகஷத் ம்கத்ஶ வகரண்டு றபங்குல் இல்ஶத.  

ட கறநறத் றறல் ந் இசுனரம், இஶசு கறநறத்டஷ எட தறரக 

ற்டக்வகரண்டஶதரறடம், இஶசு கறநறத்டஷக் குடரக ந் கடவுள் ன்ஶநர ெறடஷத் 

த்ரல் லட்ஷதத் ஶடிடள்பரர் ன்ஶநர ற்டக்வகரள்பர றஷனறல், அறல் குடரகற கடவுள் 

அல்னட கடவுபரகற குட ன்டம் ஶகரட்தரஶடர கடவுபறன் றடகன் (குக் கடவுள்) ன்டம் 

ஶகரட்தரஶடர, குக் கடவுள் ஶரன்டற்குக் கரரணர் ெக்ற (Spirit)ரகற கடவுள் 

ன்டம் ஶகரட்தரஶடர ஶரன்டற்கு றறல்னரல் ஶதரறற்ட.  

ஆணரல் கறநறத்ம், இஶசுஷச் ெறநந் ணறர் ( தற ) ஆக ட்டும் வகரள்பரல், ணறணரகப் 

தறநந் கடவுள் ன்ட வகரள்டகறன்ந கரத்ரல், அக்வகரள்ஷகஷ றகத்றல் தப்தற 

ஶரர றறல் பர்ந் டைல்கடம் ெங்கடம் கறநறத் றறஶனஶ அக்வகரள்ஷகஷ 

றபக்க டற்தடுல் இல்ஶத.  

றடக்குநபறல் “ணக்குஷ இல்னரரன்” (7) ணக் கடவுடக்கு இனக்கம் கூடம் ள்டர், 

ம்டௌனஷண அறத் ம்டௌன ணறணரக “ந்றத்ரன்” (6) ன்டம் வெரல்னரல் கடவுஷபக் 

கூடட கறநறத்ல்னரர்கடக்கு ற்டக்வகரள்ப இனர என்நரகும்.  

“The word „IkR®jRôu‟ is intriguing and rather jarring, not to say inappropriate if  literally interpreted as 

some commentators and translators have done with reference to God the Almighty. 

If applied to Mahavira or Lord Buddha or to Jesus Christ, its literal meaning namely one who has 

scotched or scorched one‟s five senses might hold good.  But used with reference to God the Supreme, it 

will be absurd. nay blasphemous”5  



இண்டரம் தறப்டௌ : வெப்டம்தர் 1997 

றறடௗம் றடக்குநள் ஷெ ெறத்ரந்ம் – ஏர் எப்தரய்வு 

ஷெ ெத்ஷச் ஶெர்ந் ஶக. ம். தரனசுப்தறறம் ஶற்கண்டரட கூநறஶதரறடம், அஶ 

ெத்ஷச் ஶெர்ந் க. ஶடெ உஷடரர், கலழ்க்கரடரட கூடகறநரர்.  

“வதரநறரறல் ந்றத்ரன்” ன்டம் வரடர் “வன்ணன்” ண ரறக்கரெகரடம் 

“ட்ெறரடர்த்ற” ண ற்டம் தனரடம் ஶதரற்நப்தடும் ஆெரரற டர்த்றஷஶ - ஆனர் 

கடவுஷபஶ - வன்வணநறத் ஷனஷணஶ - குநறக்கும். “வதரய்லர் எடக்க வநற” ன்தடம் அத் 

வன்ணன் கூநற தந்றழ் ரன்ஷநஷஶ குநறக்கும்.6  

“வன்ணன்” ன்டம் குடடர்த்றறன் னரட ன்ண ன்தட, டௌரப் ஶதரக்கறனன்நற, 

னரற்டப் ஶதரக்கறல் இடஷ றபக்கப்தட றல்ஷன. தந்றழ் ரன்ஷந ஷ ன்தட  

இன்ணடம் வபறவுதடுத்ப் தடறல்ஷன. 

ஶரரறன் ற றகத்றல் ஶரன்நற பர்ந் “வதரய்லர் எடக்க வநற” இஶசு கறநறத்டரகற 

ஆெரரற டர்த்ற (ஆனம்-றம்-ெரவு) ெரஷ ற்டக்வகரண்ட வெல்ணரக இந்றரறல் 

வன்ஶகரடிறல் உள்ப றகத்றல் றஷனவதற்டப் தறன்ணர் ட தரகத்றல் உள்ப க்கடக்குத் 

வன்றஷெக் கடவுபரக டக்கு ஶரக்கறப் தற கரத்ரல், இப்வதர்கள் ற்தடனரறண 

ணக் வகரண்டரல், இஷநன் உனகறல் குடரகத் ஶரன்நறணரன் ன்டம் னரற்டத் 

வரடர்ச்ெறடம், றகத்றன் றரக இந்றர டடடம் தற ன்ஷடம் 

இஷக்கப்தடுகறன்நண ணனரம்.  

கறநறத்டறன் ற ஶரர, ஶரரறன் ற றடக்குநள், றடக்குநபறன் ற ஷெ ெம் ன்டம் 

இஷப்தறன் னரற்நறஷணடம் ரம் அநற இல்கறன்நட.  

இந் இஷப்ஷதஶ “வதரநறரறல் ந்றத்ரன்”, “வதரய்லர் எடக்க வநற” ன்டம் 

றடக்குநள் வரடர்கள் க்கு றபக்குகறன்நண ணனரம்.  

றடக்குநபறல் கடவுள் ரழ்த்றல், “இடள்ஶெர் இடறஷண” ன்டம் வரடர் கரப்தடுகறநட.  

இற்கு றபக்கரக, இடபறல் ஶெர்க்கக்கூடி இடறஷணகள் ன்தற்கு, ல்றஷண, லறஷண 

ண உஷரெறரறர்கபரல் வதரடள் வகரடுக்கப்தடுகறநட. ல்றஷண, லறஷண ன்தண 

தண்டௌத்வரஷககபரகும். டக்கரனத்டம் ன்ஷஶ தக்கும் றஷணஶ ல்றஷணரகும். 

க்கம் கரரகத் லஷஷப் தக்கும் றஷண லறஷண ணப் வதர் வதந இடஶன்நற, 

ல்றஷண ணப் வதர் வதநல் இனரட. 

கறநறத்த்றற்கும் றடக்குநடக்கும் உள்ப வரடர்ஷத உர றஷனறல், (6) இக்குநட்தரறற்குச் 

ெரறரண வதரடள் கர இனரட.  டல் ணறணரகற ஆரறன் ற, உனகம் டடஷடம் 

ஆண்டு வகரண்டிடக்கும் ெகெ னரகற ஆ னம், எடணறன் தறநப்தறடௗடந்ஶ வரடர்ந்ட 

டகறன்ந கரத்ரல், தறநறப்வதடங்கடல் (10) ணவும், எடடஷட ரழ்ரபறல் அன் 



இண்டரம் தறப்டௌ : வெப்டம்தர் 1997 

றறடௗம் றடக்குநள் ஷெ ெறத்ரந்ம் – ஏர் எப்தரய்வு 

வெய்டம் லறஷணகள், அநரக றபங்கும் “அநரற அந்”ணரகற இஷநடக்கு ரநரக 

றபங்குகறன்நஷரல், அற்ஷநப் தறநரற (8) ணவும் குநறப்தறட்டு, தறநறப் வதடங்கடல், 

தறநரற, ஆகற இடள்ஶெர் இடறஷணகடக்கும் ள்டர் றபக்கம் கரட்டுட கறநறத்த்றன் 

ற றன்ஶந ஆகும்.  

இடள்ஶெர் இடறஷணகபறல் இடந்ட ணறன் றடுஷன வதடரட, இஷநன் ம்டௌன 

ணறணரக-னரற்நறல் இஶசுரகத் ஶரன்நறச் ெறடஷப் வதரநறரறல் ந்றத்ட ஈட்டிடள்ப 

வதரடஷப “இஷநன் வதரடள்” (5) ணத் றடக்குநள் குநறப்தறடுகறநட.  வதரநறரறல் ந்றத்ட 

இஷநன் ஈட்டிடள்ப வதரய்லர் எடக்க வநறரகற இஷநன் வதரடஷபச் ஶெர்ந்ர்கள் 

தறநறப் வதடங்கடல், தறநரற ஆகற இடள்ஶெர் இடறஷணகபறல் இடந்டம் றடுஷன வதற்ட 

லடு ரழ்ஷப் வதடர், ணத் றடக்குநள் கூடரக அன் கடவுள் ரழ்த்ட அஷந்டள்பட.  

டஷக் கரரெர் தல்கஷனக் ககத் றடக்குநள் ஆய்க வபறடௐடரண “றடக்குநடம் 

றறடௗடம்” ன்டம் டைடௗல், வெல்ற கரரட்ெற ெலணறரென் அர்கள்,  

“வதரநறரறல் ந்றத்ரன் ன்டம் வரடஶர கறநறத் இஷநறற் வகரள்ஷகக்ஶக றக 

ற்டௌஷடரகும். அங்கு அட வ்ற இடர்ப்தரடுறன்நறப் வதரடந்டம்” 7 ணக் கூடகறன்நரர்.   

இஷநஷண “ணக்குஷ இல்னரரன்” ன்ட கூநறடள்ப அஶ அறகரத்றல் “ந்றத்ரன்” 

ணக் கூநறறடப்தடம் “தறநரற”, “தறநறப் வதடங்கடல்” ஆகற இடள்ஶெர் இடறஷணகஷபச் 

சுட்டிறடப்தடம், கடவுள் ரழ்த்றல் கடவுஷப “ந்றத்ரன்” ணக் குநறப்தறட்டுள்ப றடக்குநள் 

(6) லத்ரர் வதடஷறல் லத்ரஷ “ந்றத்ரன்” ணச் சுட்டிறடப்தடம் (26) 

“ந்றத்ரன்........ இந்றஶண ெரடங்கரற” ன்டம் குநட்தர கூடம் றபக்கடம் கறநறத்த்றற்கு 

ட்டுஶ வதரடந்க் கூடிணரக உள்பண8.  “ந்ன்நற வகரன்நரர்க்கு டய்வுண்டர டய்றல்ஷன 

வெய்ந்ன்நற வகரன்ந கற்கு” ன்டம் குநட்தர, ந்றத்ரணரகற கடவுள் வெய்டள்ப 

ன்ஷஷ நந்ர்க்கு, உய்றல்ஷன ன்தஷஶ றபக்குகறநட. 

“ரண்டும் இடும்ஷத”, “இடள்ஶெர் இடறஷண”, “தறநறப் வதடங்கடல்”, “தறநரற”, “ெரர்டௌவகட 

எடகல்”, “ஆர இற்ஷக அர”, “ணத்டக்கண் ரசு”, “இடள் ஶெர்ந் இன்ணர உனகம்”, 

“வதரடள் அல்னற்ஷநப் வதரடவபண உட டள்”, “கரம் வகுபற, க்கம்”, 

“றல்னரற்ஷந றஷனவண உடம் டௌல்னநறரண்ஷ”, “ரன் ணட  ன்டம் வெடக்கு” 

டடௗண வீழ்ச்ெறஷக் குநறக்கும் றடக்குநள் வரடர்கபரகும்.  

ஆரறல் வரடங்கற வீழ்ச்ெற வரன்டவரட்டு, றத்றன் ற டம் த்றன் ற றத்டம் 

வரடர்ந்ட டஷப் ஶதரன, ணறஷண, தறநப்தறஶனஶ வரடர்ந்ட ந்டவகரண்டிடக்கறநட 

ன்டம் கடத்ஷ, 
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“உடற்வெல் கன்ம் இந் உடல்ந் ரஶந வன்ணறன்  

றடப்தடும் டன்ட டம்தறன் றஷணறந் உடல்ற ஷபக்குந் 

வரடர்ச்ெறரல் என்டக்வகரன்டவரன்டவரட் டரறறத்றன் 

இடத்றணறன் ம் த்றணறல் றத்டம்ந் றஷட ரஶதரல்”9  

ன்ட ெறஞரண ெறத்றரர் வண்தர றபக்குகறநட.  

3. குடரல்  

“ஶெறர”, “கறநறஸ்டரஸ்” ன்டம் வெரற்கள், “ண்வய் ரர்க்கப்தட்டர்” ன்டம் 

வதரடஷபடஷட தறஶ கறஶக்கச் வெரற்கபரகும். “ண்வய் ரர்த்ல்” ன்தட எடஷத் 

லர்க்கரகஶர குடரகஶர அெரகஶர றறப்தற்கு இசுஶல் க்கள் ஷகரண்ட எட 

ெடங்கு ஆகும். ண்வய் ரர்க்கப்தட்டர் ன்டம் வதரடள் வகரண்ட “ஶெறர” அல்னட 

“கறநறஸ்டரஸ்” அல்னட “கறநறத்ட” ன்நரல் லர்க்கர், குட, அெர் ன்டம் வதரடஷப உர்த்டம்.  

ப்ஶதரகும் கரரறங்கஷப உனகறற்கு டன்ணநறறக்கும் லர்க்கரகவும், ரர்கடக்குக் 

குடரகவும், அர் ஶதரறத் “இஷநசு”க்கு அெரகவும் இஶசு றபங்கறணரர்.  

இஷநன் க்கஷப லட்கும்தடிரக, ணற உடறல் ஶரன்நற, அர்கடக்கு டங்கரனத்ஷ 

அநறறக்கும் லர்க்கரகவும், ெறநந் ஆன்லக றஷக் கரட்டும் குடரகவும், றஷனரண 

றடுஷனஷக் வகரடுக்கும் அெரகவும் றபங்குகறன்நரர் ன்தட, இசுஶனர் றறல் ந் 

டர்கடக்கு இஶசு கறநறத்டறன் னரற்நறல் வபறப்தடுத்ப்தட்ட உண்ஷரகும்.  

இசுஶடௗன் னரற்நறல் இஶசு கறநறத்டறன் டனரக வபறரண இந் உண்ஷ, இஶசு 

கறநறத்டவுக்குப் தறநகு த்டரக உடரகற உனவகங்கும் தனரறற்ட.   

இந்த் த்டத்றன் அடிப்தஷடறல் டந்ஷகபரகத் றடக்குநடம் ஷெ ெறத்ரந்க் 

கடத்டகடம் றபங்குகறன்நண.  

இடள்ஶெர் இடறஷணகபறடம் இடந்ட ணறஷண லட்க அடத்ஷ லத்ட, ம்டௌனணரகற 

உடத்ஷ ற்ந லத்ரரகற குடரக அர் றபங்குட “ரஶண ற” ன்ந அரறன் ற 

கரட்டுடௗன் ன்ஷரல் வரறகறநட.  

றடக்குநபறல் கூநப்தடும் “ந்றத்ரன்” கடவுபர லத்ரர ன்டம் றணரவுக்கு, ந்றத்ரன் 

“கடவுஶப”, அஶ ஶத்றல் “லத்ரஶ”, ன்ட ள்டர் றஷட வகரடுப்தரக அஷகறநட.  
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இந்க் ஶகரட்தரடு கறநறத்ம் என்டக்கு ட்டுஶ வதரடந்டம். இஶசு கறநறத்ட ணறர கடவுபர 

ன்டம் றணரவுக்குக் கறநறத்ம் வகரடுக்கும் தறல், அர் கடவுள் - அஶ ஶத்றல் டட 

றஷனறல் ணறன் ன்தட ற்ந ெத்றணடக்கு றபங்கறக் வகரள்ப இனர எட டௌறர் ஆகும். 

இட ஆரய்ச்ெறரபர்கடக்கு றபங்க இனரட அன்ட. 

“கடவுள் ன்ஷறல் றபங்கற அர், கடவுடக்கு இஷரறடக்கும் றஷனஷ றடரல் 

தறடித்டக்வகரண்டிடக்க ஶண்டி வரன்நரகக் கடறல்ஷன. ஆணரல், ம்ஷஶ 

வடஷரக்கற அடிஷறன் ன்ஷட்ண்டு, ணறடக்கு எப்தரணரர். ணற உடறல் ஶரன்நறத் 

ம்ஷத் ரழ்த்றச் ெரஷஶற்கும் அபவுக்கு-அடவும் ெறடஷச் ெரஷஶற்கும் அபவுக்கு, 

கலழ்ப்தடிதரணரர்,”10 ன்டஅடஷட லத் றஷனஷ றறடௗம் கூடகறன்நட. றடக்குநஷப 

டன்டடௗல் ஶஷன வரறறல் வரற வதர்த் வீரடணறர், ரம் டற ஶம்தரறறல் 

- தரறத்றல் “லத் ஏர் கடவுள்” ன்ஶந குநறப்தறடுகறன்நரர்.11  

லத் எட கடவுஷப “லத்ரர் வதடஷ”றல் ரழ்த்டகறன்நரர் ள்டர்.  “லத்ரர்” ன்தட 

டநறரகற ணறஷணக் குநறப்தட அன்ட ன்தஷ றபக்குடகத்ரன், “ந்றத்ரன்” ன்டம் 

வெரல்னரல் கடவுஷபடம் லத்ரஷடம் எடரக்கறக் கரட்டிடள்பரர் ள்டர்.  ள்டர் எட 

னரற்ஷநச் வெரல்டரகக் வகரள்பக் கூடி இடம் தரறத்றடள்ப, 

“ந்றத்ரன் ஆற்நல் அகல்றசும்டௌ பரர்ஶகரரன்  

இந்றஶண ெரடங் கரற”(25) 

ன்டம் குநட்தரரகும்.  

இற்கும் கறநறத் இஷநறல் அடிப்தஷடறல் வதரடள் கரடம்ஶதரட இடர்ப்தரடு 

ற்தடுறல்ஷன.  

“கூற்நம் குறத்டம் ஷககூடும் ஶரற்நடௗன்  

ஆற்நல் ஷனப்தட் டர்க்கு”(269) 

ன்டம் குநட்தரஷப்ஶதரல் “ந்றத்ரன் ஆற்நல்” ன்தட கூற்நம் குறத் ஆற்நனரகும்.  

கறநறத்த்றல் அஷ “உறர்த்வடல்” ன்தர்,  “இந்றஶண ெரடங்கரற” ன்தறல் உள்ப 

“இந்றன்” ன்தட ஷனன் ன்தஷஶ வதரடபரகக் குநறக்கும்.  

ஶர்கடக்குத் ஷனன் - ஶஶந்றன்.  ர்கடக்குத் ஷனன் - ஶந்றன்.  சுர்கடக்குத் 

ஷனன் - சுஶந்றன்.  கஜங்கடக்குத் ஷனன் - கஶஜந்றன்.  றடகங்கடக்குத் ஷனன் - 

றடஶகந்றன். “அகல் றசும்டௌபரர் ஶகரரன் இந்றன்” ன்தட அகன்ந ரணத்றடள்ப ஶ 
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டெர்கடக்குத் ஷனன் ன்தஷக் குநறக்கும். இஶசு கறநறத்ட உறர்வடந்ற்குச் ெரன்ட, 

அகல் றசும்டௌபரர் ஶகரரன் இந்றன்; அரட ஶடெர்கபறன் ஷனன் ன்ட கறநறத் 

றஷனறல் வகரள்றல் இடர்ப்தரடு என்டறல்ஷன.12  

ெறடஷப் வதரநறரறல் ந்றத்ட, க்கள் லடுரழ்வு அஷடடம்தடிரகப் வதரய்லர் 

எடக்கவநறஷக் கரட்டி ந்றத்ரணரகற குடறன் வநறறல் றஷன றற்தற்குப் தரறசுத் 

ஆறரகற ரணறன் டஷ, ப்தடிப்தட்டர்கடக்கும் ஶண்டும் ன்தஷ “ரர்ரர்க்கும் 

ரணறன்நஷரட எடக்கு” (20) ன்டம் குநட்தரரல் றபக்கறக் கரட்டுகறநட றடக்குநள். 

அப்வதரய்லர் எடக்க வநறக்கரகஶ கடவுள் ன்ஷறன் அடத்ஷ லத்ட, ணறத் ன்ஷறன் 

உடத்ஷ ற்ந எடக்கத்ட லத்ரரறன் வதடஷஷச் ெறநந் தடல்கள் டுத்டக் கூடகறன்நண 

ன்தஷ,  

“எடக்கத்ட லத்ரர் வதடஷ றடப்தத்ட  

ஶண்டும் தடல் டறவு”(21) 

ண ள்டர் கூடகறன்நரர். ள்டர் கூற்நறன் றஷநரகஶ இன்ட உனகம் டடறடம் 

உள்ப டத்டடம் வதற்ந வரறகள் அத்ஷணறடம், எடக்கத்ட லத்ரரகற இஶசுறன் 

வதடஷ ஶதெப்தடுகறன்நட ணனரம்.  

இட தறடௗப்தறர் 2 : 6 டல் 11 ஷடள்ப றடஷநப் தகுறறன் றஷநஶற்நரகக் 

கரப்தடுகறன்நட.  

ற்ந உனகக் குடக்கள் அத்ஷணஶதடம் இம்ஷ, டஷ ஆகற இண்டில் இம்ஷஷ ட்டுஶ 

டடஷரக அநறந்ர்கபரக றபங்குகறன்நணர். ஆணரல், இஶசு கறநறத்டஷப் தற்நறஶர,  

“ஶடௗடந்ட டதர் ல்ஶனரடக்கும் ஶனரணர். ண்றடௗடந்ட உண்டரணன் 

ண்டனஷகச் ெரர்ந்ன்; அன் ண்டனஷகச் ெரர்ந்ணரஶ ஶதசுகறநரன்; 

றண்டனகறடௗடந்ட டதஶர ல்னரடக்கும் ஶனரணர்.  ரம் கண்டஷடம் ஶகட்டஷடம், 

குநறத்ஶ அர் ெரட்ெறம் தகர்கறன்நரர்” 13 ன்ட றறடௗம் கூடகறன்நட.  

றடக்குநடம் அஶ கடத்ஷ,  

“இடஷ ஷகவரறந்ட ஈண்டநம் ட்ண்டரர் 

வதடஷ தறநங்கறற்(ட) உனகு”(23) 

ணக் கூடகறன்நட.  
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“ஆறடல் இடந்ஷ - ரங்கள் ஶகட்டஷ - கண்ரல் தரர்த்ஷ உங்கடக்கு 

அநறறக்கறன்ஶநரம். அஷ ரங்கள் ஶரக்கறஶணரம்; ஷகரல் வரட்டுர்ந்ஶரம். ரங்கள் 

அநறறப்தட உறரறன் ரர்த்ஷஷப் தற்நறட.  அந் உறர் வபறப்தடுத்ப்தட்டட; அஷண 

ரங்கள் கண்ஶடரம்; அற்குச் ெரன்ட தகர்கறன்ஶநரம்.” 14  

ஶஶன கூநப்தட்டுள்ப டௌணற அடபப்தரறன் கூற்நறல் இஶசுஷ “ஆறடல் இடந் உறரறன் 

ரர்த்ஷ” ன்ட குநறப்தறடுட ண்றப் தரர்க்கத்க்கட. “உறரறன் ரர்த்ஷ” ன்தற்கும் 

“றஷநவரற” ன்தற்கும் வதரடள் என்ஶந. ணற ரர்த்ஷகள் அல்னட வரறகள் ரவும் 

குஷநதரடு உஷடணஶ. ஆணரல், இஷநடஷடஶர றஷநவரற அல்னட உறரறன் 

ரர்த்ஷ ஆகும்.  

“ஆறறஶன ரர்த்ஷ இடந்ரர். அவ்ரர்த்ஷ கடவுஶபரடு இடந்ரர். அவ்ரர்த்ஷ 

கடவுபரடம் இடந்ரர்.” 15  

“ரர்த்ஷ டவுடரணர்; ம்றஷடஶ குடிவகரண்டரர். அட ரட்ெறஷஷ ரங்கள் 

கண்ஶடரம்.” 16  

ரர்த்ஷ டவுடரணரர்; டவுடரகற அந் ரர்த்ஷஷத் றடள்டர் “றஷநவரற 

ரந்ர்” ணக் குநறப்தறடுகறன்நரர்.  அந்றஷநவரற ரந்ரறன் வதடஷஷ இவ்வுனகறல் க்கு 

அநறறப்தட, ஷநவரறரகற ஶரகம் ஆகும்.  

“றஷநவரற ரந்ர் வதடஷ றனத்ட  

ஷநவரற கரட்டி றடும்”(28) 

றஷநவரற ரந்ரகற இஶசு வதடரன், ரம் லடு ரழ்ஷடப் வதரய்லர் எடக்க வநறஷ 

றஷனரட்டிப் வதரநறரறல் ந்றத்ட, அகல் றசும்டௌபரர் ஶகரரன் ெரன்நரகத் ட 

ஆற்நஷனக் கரட்டி வெய்றஷத் வரறறப்தட ஷநவரற ஆகும்.  

“ஷந டைடௗல் டறடள்பட இடரன், வெறர தரடுதட்டு, இநந்ஶரரறடறடந்ட டன்நரம் ரள் 

உறர்வடரர். தர ன்ணறப்தஷட ணந்றடம்த ஶண்டுவன்ட டெஶனறல் வரடங்கறப் 

டௌநறணத்ரர் அஷணடக்கும் அர் வதரல் அநறறக்கப்தடும். இற்நறற்வகல்னரம் லங்கள் 

ெரட்ெற.” 17  

கடவுபரய் இடந் றஷநவரறரகற ரர்த்ஷ ரந்ரகற, இவ்வுனகறஶன ரழ்ந்ட வதடஷஷ 

றஷனரட்டிணர்.  எடக்கத்ட லத்ரர் வதடஷ, டநந்ரர் வதடஷ, இடஷ ஷக வரறந்ட 

ஈண்டு அநம் ட்ண்டரர் வதடஷ, றஷநவரற ரந்ர் வதடஷ ணத் றடள்டர் கூடம் 

ந்றத்ரணரகற கடவுபறன் வதடஷகஷபவல்னரம், இப்ட்வுனகறஶன ஷநவரற கரட்டிறடும் 
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ணக் கூடகறன்நரர்.  ஷவரற வ்ரட கரட்டும் ன்தற்கு றபக்கரக, “அற்நம் ஷநக்கும் 

வதடஷ” (980), “தறடரம் ன்டம் வதடஷ” (978) ன்ட கூடகறன்நரர்.  

றஷநவரற ன்தட, “ஆம்”, “ஏம்”, “ஆவன்” ன்டம் இஷநணறன் உடன்தரட்டு எடௗகஶப 

ஆகும். உனகம் தஷடக்கப்தடுற்கு “டனப் தறம்” ணப்தடும் இவ்வரடௗஶ கரரய் 

றபங்கறற்ட.  “ஆம்”, “ஏம்”, “ஆவன்” ன்தண டன்ட வதரடஷபடஷட டன்ட எடௗகள் அல்ன.  

எஶ வதரடஷபடஷட எஶ எடௗஶ ஆகும்.   

“இஷநகணரகற இஶசு கறநறத்டறடம் ஆம் ன்தடம் இல்ஷன ன்தடம் கனந்றல்ஷன.  ஆம் 

ன்தட என்ஶந அரறடம் இடந்ட டகறநட.  வணணறல், கடவுபறன் ரக்குடறகள் ரற்டக்கும் 

ஆம் ன்தஶ அரறடம் இடந்ட. ஆஷகரல்ரன், ரம் கடவுடக்குப் டௌகடஷ கூடம்வதரடட, 

அர் றரகஶ “ஆவன்” ன்கறஶநரம்.” 18  

“ஆவன் டம் வதடள்பர், உண்ஷரண ெரட்ெறரணர், ம்தத் க்க ெரட்ெறரணர்; 

கடவுள் தஷடத் தஷடப்தறன் ஆறரய் உள்பர்.” 19  

ஆவன், ஆம், ஏம் ன்தஷ கடவுபறன் குரணரகற இஶசு கறநறத்டஷடம், குக்கடவுள் 

ணப்தடும் டடகஷணடம், கடவுபறன் தறள்ஷப ணப்தடும் தறள்ஷபரஷடம் குநறக்கும் எஶ 

எடௗரகும்.  

குக்கடவுபரகற இஶசு, டடகன், தறள்ஷப ன்தண குடரக உனகறற்கு ந் இஷநஷணக் 

குநறக்கும் வதர் றபக்கங்கள் ஆகும்.  

இஷநஶண குடரக ந்ஶதரறடம் அன் அடத்ஷ லத்ட, ம்டௌன உடத்ஷ ற்ட 

ணறணரக றபங்கற கரத்ரல், இஷநன் ணவும் குக்கடவுள் ணவும் இஷநணறன் 

தறள்ஷப ணவும் குநறக்கப்தடுகறன்நரன். 

இஷந றடப்தத்ஷ ம்டௌன குடரக ந் இஷநகன் நரல் வெல்தடுத்டகறன்ந 

கரத்ரல், உடன்தரட்டு எடௗரகற ஆம், ஏம், ஆவன் ன்டம் டன எடௗ டற்கு அக் 

குடஶ கரரகறன்நரர்.  அரறடறடந்ஶ எடௗ டகறநட. 

அவ்வரடௗ ற்ந வ்வுறர்க்கும் வெந்ண்ஷ ட்ண்வடரடகும் அநரற அந்ணரக, ன்டௌம் 

தறநர்க்கலடம் அன்டௌஷடரகக் குடரய் றன்ட அநத்ஷ உனகத்றற்கு வபறப்தடுத்டரக 

றபங்குகறநட.  

“அந் வன்ஶதரர் அநஶரர்ற் வநவ்வுறர்க்கும்  

வெந்ண்ஷ ட்ண்வடரடக னரன்”(30) 
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ன்ட லத்ரர் வதடஷறன் இடறறல் கூடன் ரறனரகப் வதரய்லர் எடக்க வநறறல் 

எடகறக் கரட்டி அந்ணரகற லத்ரர் கரட்டிஶ அநம் ன்நரகறநட.  

“அநம் ன்ந வெரல், டன் டடௗல் ப்வதரடஷப உர்த் உடரகறட ன்ட சுட்டுட 

கடிணரணரடம், வெரல்னஷப்டௌ ஆய்றல் அடிப்தஷடறல் ஶரக்கும்ஶதரட, “அட” ன்ந 

றஷணச்வெரல் அடிரகத்ரன் தறநந்ட.” 20  

“வதரய் லவரடக்க வநற ன்டறடங்கபறல் குநறக்கப் வதடம் ஆட, வநற, ன்தணவல்னரம் 

இவ்நரட அநவநற ன்தணஶரகல் ஶண்டும்.” 21  

ஆகஶ, ந்றத்ரன் கரட்டி, ணரஷெ அடக்கும் வதரய்லர் எடக்க வநறரகற ெம், 

அநத்ஷக் கரட்டும் ெஶ ஆகும் ன்தட ள்டர் வகரள்ஷக ன்நரகறநட. இஶசு 

கறநறத்டஷப் தற்நறடம் றறடௗம் கலழ்க்கரடரட கூடகறன்நட.  

“இர் அநத்ஷ அநறறப்தரர்  

ெச்ெவு வெய்ரட்டரர்  

இர் குல் வடறல் ஶகட்கரட  

அநம் வற்நறவதநச் வெய்டம் ஷ  

இர் வநறந் ரஷன டநறரர்  

டௌஷகடம் றரறஷ அஷரர்”22  

அநரற அந்ணரகற கடவுள் ற்ந வ்வுறர்க்கும் வெந்ண்ஷ ட்ண்டு, எடக்கத்ட 

லத்ரரகற, எடகறக் கரட்டி அநஶ ள்டரறன் வதரய்லர் எடக்க வநறரகும். அந் அநத்ஷ 

றரறத்டஷப்தஶ ள்டர் டைல் வெய் ஶரக்கம்.  

ற்வநவ்வுறர்க்கும் வெந்ண்ஷட்ண்டு, வதரநறரறல் ந்றத்ரணரம் அநரற அந்ன், 

எடகறக் கரட்டி வதரய்லர் எடக்க வநறரகற அநத்றல் றஷன றற்ஶதரரறன் ன்ஷஷ, 

ள்டர் கலழ்க்கண்டரவநல்னரம் றபக்கறக் கரட்டுகறன்நரர்.  

ன்டௌம் தறநர்க்குரறரகும் அன்டௌஷடத்ரல். (72) 

எப்டௌறணரல் டம் ஶகட்ஷடத் ன்ஷண றற்டம் வகரபல். (220) 

த்ம் ஶதரல் ஶகடும் உபரகும் ெரக்கரடும் அஷடல்.  (235) 
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ன்டறர் ரண நப் வதடல்.    (268) 

வதக் கண்டும் ஞ்சுண்டு அஷல்.   (580) 

ஶரல்ற டஷனல்னரர் கண்டம் வகரபல்.   (986) 

இன்ணர வெய்ரர்க்கும் இணறஶ வெய்ல்.   (987) 

டன்தஞ் சுடச்சுட ஶரற்நல்.     (267) 

கடத்ட இன்ணர வெய்க் கண்டம்  

டத்ட இன்ணர வெய்ரறடத்ல்.    (312) 

எடத்ரற்டம் தண்தறணரர் கண்டம்   

கண்ஶரடிப் வதரடத்ரற்நல்.    (579) 

ல வெடரர்க்கும் வெய்ரட றடல்.   (203) 

றநணல்ன ற்தறநர் வெய்றடம்   

ஶரவரந்ட அநணல்ன வெய்ர றடத்ல்.   (157) 

இநந்ரர் ரய் இன்ணரச் வெரல் ஶரற்நல்.   (159) 

இன்ணர வெய்ரர்க்கும் அர் ர  

ன்ணம் வெய்ல்.      (314) 

நந்டம் தறநன்ஶகடு சூரறடத்ல்.    (204) 

வதடக்கத்டம் தறல்.     (963) 

அற்நம் ஷநக்கும் வதடஷடஷடத்ரல்.   (980) 

டந்ரகறத் ப்தர ரல்.     (21) 
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இவ்ரட குடரக ந்ட உனகறல் ஶரன்நற, ற்ந உறர்க்கும் வெந்ண்ஷ ட்ண்டு, 

ந்றத்னரகற த்றல் எடகறடடன் “தறடரம் ன்டம் வதடஷ” ன்டம் குநடக்ஶகற்த, 

லத்ரர் வதடஷறன் தறவுத் ன்ஷஷ வபறக்கரட்டிடள்பரர்.  

குக்கடவுபரகற அர் ந்ஷறன் றடப்தத்றற்குப் தறந்ட, ல்னரத் லஷகஷபடம் ரம் 

எடஶ ற்டக் வகரண்டடடன், ம் ரர்கடஷட கரல்கஷபடம் ரஶ லர் வகரண்டு 

கடவும் அபவுக்குப் தறஷ இவ்வுனகறற்குக் கற்தறத்ரர் ன்ட, அடஷட வதடஷஷ 

ஷநவரறரகற ஶரகம் கூடகறன்நட. அறடம் ெறநப்தரகத் ம்றடத்றஶன 

ரணரறடந்ட வகரண்ஶட ம்ஷக் கரட்டிக்வகரடுக்கப் ஶதரகும் டரஷெ அநறந்றடந்டம், 

அடஷட கரஷனடம் கடவும் அபவுக்குச் வென்டள்பஷ, அடஷட ஶதன்ஷதடம் 

தறஷடம் றபக்கும் வதடஷன்ஶநர?23 இப்வதடஷகஷபவல்னரம் றபக்குஶ “தடல் 

டறவு” ஷநவரற கரட்டும் ன்ஷ ணனரம்.  

இத்ஷக குக்குன்நரகற அரறடத்றடம் வகுபறடண்ஶடர?  அஷ ண்றப் தரர்த் 

ள்டர் “வகுபற கஶடம் கரத்ல் அரறட” ணக் கூடகறன்நரர். ரடக்கு அரறட? வகுபற 

ன்? குவன்டம் குன்ஶநநற றன்நரர்க்கும் வகுபற உண்ஶடர! ன்தண ண்றப் 

தரர்க்கத்க்கண.  

“இஷநணடி ஶெரரர் தறநறப் வதடங்கடல் லந்ரர்”24, “ண்குத்ரன் ரஷப ங்கரத் 

ஷன குறனஶ”25, “ரள் ஶெர்ந்ரர்க்கு அல்னரல் லந்ல் அரறட” 26, “ரள் ஶெர்ந்ரர்க்கல்னரல் 

ணக்கஷன ரற்நனரறட”27 ண இஷநஷணப் தற்நறக் வகரள்பரர்கபறன் டன்த றஷனஷ 

றபக்கரகக் கூடகறன்நரர் ள்டர். அப்தடிஶ ந்றத்ரன் வதரய்லர் எடக்கவநற 

றற்கரர் லடுரரர்; அரட அறர். இஷநன் வதரடள்ஶெர் டௌகழ்டௌரறரர் ரட்டு 

இடள்ஶெர் இடறஷணடம் ஶெடம்; ஶண்டுல் ஶண்டரஷறனரணடி ஶெரரர்க்கு ரண்டும் 

இடம்ஷதடண்டு; னர்றஷெ ஶகறணரன் ரடி ஶெரரர் றனறஷெ லடு ரரர்; அரட 

அறர்; ன்டம் கடத்டகஷபடம் வதடம்தடிரக ள்டர் ஷத்றடப்தட ஆழ்ந்ட 

ஶரக்கத்க்கட.  

லடு ரழ்பறக்கும் வதரய்லர் எடக்கவநறஷ க்கடக்கு அபறக்கஶ ணக்குஷறல்னரக் 

கடவுள் ணக்குரற ல்னரற்ஷநடம் லத்ட ணறணரகற, அடஷட அற்நத்ஷத் ரன் ற்டப் 

வதரநறரறல் ந்றத்ட, ணறடக்கு ல்னரக் குச் ெறநப்டௌகஷபடம் வபறப்தடுத்றடம், 

ணறன் அஷ வநடுத்டம் தரரட ட்டிக் கறத்றடப்தரணரணரல், அன் டடிவு ன்ணரகும்? 

அம்டடிஷஶ கடவுள் ரழ்த்டச் வெய்டபறல் ஶற்கண்டரட ரறஷெரக அஷத்டள்பரர்.  

“ஶண்டுல் ஶண்டரஷறனரன்” ண இஷநன் கூநப் வதற்நறடப்தட ஆழ்ந்ட ஶரக்கத்க்கட. 

றடப்டௌ வடப்தற்நன் ன்டம் றஷனஶ அட. அடஶ லறதறறன் றஷன. இஷநஷணப் 

வதடம் லறதறரகக் கரட்டுகறன்நரர் ணனரம். இடள்ஶெர் இடறஷணறடௗடந்ட றடுஷனஷ 
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ற்தடுத்ற ஷத்றடந்டம், அஷ ற்டக்வகரள்ப டக்கறன்நர்கள் லறறன்தடி ண்டஷணஷப் 

வதடட இல்டௌரஶண? ண்டஷண வகரடுப்தடம் டஷநரஶண? அந்ஶத்றல் அந்லறதறறன் 

டகத்றல் ஶகரதக்குநற கரடடம் இல்டௌரஶண? ஆகஶ, “டங் ஶகரதத்றற்குத் ப்தறக் 

வகரள்டங்கள்” ன்ட க்கடக்கு அஷறரக அநறவுடத்டடஶதரன்ட, றடள்டர் ம் 

றடக்குநஷப அஷத்டள்பரர் ணனரம். 

“குவன்டம் குன்ஶநநற றன்நரர் வகுபற  

கஶடங் கரத் னரறட”28  

இக்கடத்றஷணஶ றடடடக்கு டணறரகற அடபப்தர் ன்தரர்,  

“ப்ஶதரகும் ெறணத்டக்குத் ப்தறத்டக் வகரள்ப  

உங்கடக்குச் வெரல்டௗக் வகரடுத்ன் ரர்?  

ணஶ, ணந்றடம்தறர்க் ஶகற்ந வெஷனச்  

வெய்ட கரட்டுங்கள்............... 

ற்கணஶ அடித்றல் ஶகரடரரற ஷத்ரறற்ட. 

ற்கணற வகரடர வல்னரம் வட்டுண்டு  

லறல் ஶதரடப்தடும்”29 

ணக் கூடகறன்நரர். ஶடம், ந்றத்ரணரகற கறநறத்ட, றரரறதறரக வபறப்தடுங்கரல், 

ஷடவதடம் றகழ்ச்ெறஷ றரறக்கும் ஶரகப் தகுற கலழ்கண்டரடம் அஷந்டள்பட.  

“அந் ஷனகஷபடம் தரஷநகஷபடம் ஶரக்கற,  

அர்கள் “ங்கள்ஶல் றடந்ட அரறஷஶல் வீற்நறடப்தரறன்  

டகத்றணறன்டம் வெம்நற (ந்றத்ரன்) றன் ெறணத் 

றணறன்டம் ங்கஷப ஷநத்டக்வகரள்டங்கள், வணணறல் 

அடஷட ெறணம் வபறப்தடும் வதடரள் ந்டறட்டட.  

அஷ றர்த்ட றற்தன் ரர் “ ன்ட வெரன்ணரர்கள்.30 
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“ஶண்டுல் ஶண்டரஷ இனரணடி ஶெர்ந்ரர்க்கு ரண்டும் இடும்ஷத இன”, “டடன்ணர்க் 

கரரரன் ரழ்க்ஷக ரறடன்ணர் ஷத்டெடஶதரனக் வகடும்” ன்தண குவன்டம் குன்ஶநநற 

றன்நரரக றபங்கும் உடரகற லத்ரரறன் வகுபறறல் இடந்ட, ன்ஷணக் கரத்டக் 

வகரள்ற்கு ரடம் வதரடஶ வெய்ஶண்டிஷக் கூடம் அநறவுஷரக றபங்குகறன்நண. 

றழ்ரட்டில் ஶரன்நற ஷெம், தறற்கரனத்றல் ட ரட்டர்கபரல் ஶற்வகரள்பப்தட்ட 

னரற்ஷநடம், டடௗல் ஶரன்நற ஷெெறத்ரந் ெரத்றங்கபரகற றடவுந்றரர், 

றடக்கபறற்டப்தடிரர், ெறஞரணஶதரம் ஆகறஷகஷபடம் அஷகடக்குப் தறன்ணர் றபக்க 

டைல்கபரக டந் ெரத்றங்கஷபடம் அற்நறன் ன்ஷகஷபடம் டன்ணர்ப் தரர்த்ஶரம்.  

றடவுந்றரடம் ெறஞரணஶதரடரகற இவ்றட டைல்கள் ட்டுஶ டன டைல்கபரக றபங்க 

ற்நஷ ரவும் இஷகஷப றபக்குற்கு டந் றபக்க டைல்கபரகஶ அஷந்டள்பஷடம் 

தரர்த்ஶரம். தறன்ணர் டந் றபக்க டைல்கடக்கும், அற்நறன் கரனத்றற்குப் தறன்ணர் ந்ர்கள் 

டண்தட்ட டஷநறல் வதரடள் றபக்கம் வகரடுத்ட, அவ் றபக்கங்கஶப ெறத்ரந் ெரத்ற 

உண்ஷகள் ன்டம் ம்தறக்ஷகஷ ற்தடுத்றடள்பணர்.  

இஷநன் குடரக ந் ன்ஷஷத் றடவுந்றரடம் ெறஞரண ஶதரடம் வபறரகக் 

கூடகறன்நண. தறன்ணர் ந்ர்கள் இஷநன்    அடள் உடஶரடு ரத் ஶரற்நத்ஷக் 

வகரண்டு, குட டிறல் கரட்ெறபறக்கறன்நரஶணன்நற, உனகறல் ம்ஷப்ஶதரன எட ணறணரகப் 

தறநந்ட, உடறன் ன்ஷஷ வபறக் கரட்டிறடத்ல் இனரட ன்டம் ரற்டக் கடத்ஷ 

டப்தற வபறறடனரறணர். இன்டம் ஷெெறத்ரந் அன்தர்கபறன் உள்பங்கபறல் அம்ரற்டக் 

கடத்ஶ இடம் வதற்நறடக்கறன்நட.  ஆணரல், ெறத்ரந் ெரத்றங்கபறன் றபக்கங்கபறல் 

வதடம்தகுறஷ டற உரதற ெறரெரரறரர்,  

“அடடட ன்ந வதரடபறஷண ஆறன்  

ரர உடறணன் ரர உடறஷண  

ரன் ய்ந்ர் ம் ஶணரஶ”31 

ணவும்,  

“இநர இன்தத் வஷஇடத் ஶண்டிப்  

தறநர டல்ன் தறநந்ரன்”32 

ணவும் இஷநன் ணறணரக இப்ட்வுனகறல் ம்ஷப்ஶதரல் தறநந் ன்ஷஷத் 

வள்பத்வபறரக றபக்கறக் கரட்டிடள்பரர். தறன்ணர் ந்ர்கள் இவ்றபக்கத்ஷடம் 

ஷநப்தற்குத் றட்டறட்ட டற்ெற வெய்டள்பணர். இன் றஷபரகஶ ெந்ரண குர்கஷப 



இண்டரம் தறப்டௌ : வெப்டம்தர் 1997 

றறடௗம் றடக்குநள் ஷெ ெறத்ரந்ம் – ஏர் எப்தரய்வு 

ரல்ரகக் கூடம் கடத்டம், ரல்ரறல் எடரக ஷநஞரண ெம்தந்ஷ 

இஷத்ஷடரகும்.  

றடஷநஷ அடபற இஷநஞரணத்ஷ உனஶகரடடன் ெம்தந்ப்தடுத்றக் கரட்டும்தடிரக, 

உனகறல் இஷநன் குடரகப் தறநந்ட பர்ந் ன்ஷஷ றபக்குற்கு “ஷநஞரண ெம்தந்ர்” 

ன்ந வதரல் உரதற ெறரெரரறரர் இஷநகஷணக் குநறக்கறன்நரர்.  அத்டடன் “இநர 

இன்தத்ட ஷ இடத்ல் ஶண்டிப் தறநர டல்ன் தறநந்ரன்” ன்ட ம்டஷட குட இநர 

இன்தத்ட டல்ஶண ண றபக்கரகத் வபறவுதடுத்றடம் உள்பரர்.  

தறன்ணர் ந்ர்கஶபர ஷெ ெறத்ரந் ெரத்றங்கள் தறணரன்கஷணடம் டற,  

(1) றடறடர் உய்ந் ஶர்.  

(2) றடக்கடவூர் உய்ந் ஶர்.  

(3) வய்கண்டரர்.  

(4) அடள்ந்ற ெறரச்ெரரறரர்.  

(5) ணரெங்கடந்ரர்.  

(6) உரதற ெறரச்ெரரறரர்.  

ஆகற அடரறல், டல் இடஷடம் ந்ரஷடம் லக்கறறட்டு லற டஷ ட்டும் ணறஶ 

தறரறத்ட, ந் டைடம் டரடம், உரதற ெறரச்ெரரறரரல் ணறணரக ந் இஷநணரகச் 

வெரல்னப்தடும் ஷந ஞரண ெம்தந்ஷச் ெந்ரண குடள் எடரகச் ஶெர்த்றடப்தட, தறநர 

டல்ன் தறநந் ன்ஷஷ டப்தற்கும் ஷநப்தற்குஶ டுத்டக் வகரண்ட டற்ெறரகும்.  

ெக்குர் ரல்டம் தரடல்கள் தரடிர்கள், ெந்ரண குர் ணக் கூநப்தடுகறன்ந ரல்ரறல் 

டஶ தரடல் டறர்கள். எடங்குப்தடி ெந்ரணக் குர்கபறல் இஷக்கப்தட்டிடக்க 

ஶண்டி ஞ்ெற டடம் ள்பப்தட்டற்கரண கரடம் இல்ஷன. எட டைடம் டர 

“இநர இன்தத்ட டல்ன்” ணப்தட்ட ஷநஞரண ெம்தந்ர் ஶெர்க்கப்தட்டஷக்குப் தறன்ணர் 

ந்ர்கபறன் ரடதட்ட உர்ஶன்நற ஶடகரம் டவும் இல்ஷன.  

ஶரர றரகத் றகத்றற்குக் வகரடுக்கப்தட்ட ற்வெய்ற, தறற்கரனத்றல் ஶற்ட க்கபரல் 

எடுக்கப்தட்டு-ஷநக்கப்தட்டு-றரறக்கப்தட்டுப் தனற ரற்நங்கடக்கு உள்பரக்கப்தட்டட 

ன்தஷ இட டௌனப்தடுத்டகறன்நட. 
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தறணரன்கு ெறத்ரந் ெரத்றங்கபறல் டல் ெரத்றரண றடவுந்றரர், இஷநன் குடரக 

உனகறல் தறநந்ஷ,  

“அகபரய் ரடம் அநறரற ப்வதரடள் ெகபரய் ந்வன் டந்லதந      

ரணரகத் ந்வன் டந்லதந” 33 

ண இஷநன் ன்ஷணத் ரணரகத் ந்ஷக் கூடகறன்நட. அர் இந் உனகறல் ணறணரகப் 

தறநந்ட, ெரரகற கண்டத்ஷ ற்ட, லட்தரகற கடத்ஷ டடித்டறட்ட கரத்ரல், றடம்த 

ந்ட டதடிடம் தறநக்க ஶண்டும் ன்டம் அெறம் இல்ஷன. இஷநன் தன அரங்கஷப 

டுத்டத் லஷஷ அறக்கறன்நரன் ன்ட கூடட ட.  எஶ டஷநறல் உனக லட்தறற்கரண 

கரரறத்ஷச் வெய்டறட்டரர் ன்தரல், இணற இஷநன் உனகறல் தறநக்கப் ஶதரடம் இல்ஷன 

இநக்கப் ஶதரடம் இல்ஷன ன்தஷ, 

“கண்டத்ஷக் வகரண்டு கடம் டடித்ர் தறண்டத்றல் ரரவன் டந்லதந தறநப்தறநப் 

தறல்ஷனவன் டந்லதந” 34 

ணத் றடவுந்றரர் கூடகறன்நட.  

உனகறல் டன்தங்கஷப ற்டத் ம் வெய்டம்  டணறர்கபறன் ங்கபறல் ல்னரம், றக 

உர்ந் ம் இஷநடஷடரகும்.  

ன்டறர் ரணநப் வதடனரகற ங்கபறல், ன் உறஷச் ெறடஷறன் ெறத்றஷக்கு எப்டௌக் 

வகரடுத்டத் டன்தங்கபறன் உச்ெ றஷனஷத் ரங்கறக் வகரண்ட அடஷட ம், ல்னரத் 

ங்கபறடம் ஷனஷரணரகும். தரரகற இடள் றஷநந் டஷனறடௗடந்ட லட்தரகற எபற 

றஷநந் டற்நத்றற்குக் வகரண்டு ந்டறட்டரகற அஶ த்றல் ஷனரகறன்நரர் 

ன்தஷ,  

“டஷன றடந்ரஷ டற்நத்ஶ றட்டர் ெரனப் வதரறவன் டந்லதந த்றல் ஷனவன் 

டந்லதந”35  

ன்ட றடவுந்றரர் கூடகறன்நட.  

குடரக ந் இஷநன், ெறடஷத் த்றல் றஷனறன்நஶதரட, ன்ஷணச் ெறடஷறல் அடித் 

க்கடக்கரக, “ந்ஷஶ இர்கஷப ன்ணறடம்; ரங்கள் வெய்ட இன்ணவன்ட 

அநறரறடக்கறநரர்கஶப” ன்ட அர்கடக்கரக ஶண்டிக் வகரண்டடடன், அடக்கு அடகறல் 

ெறடஷறல் அஷநப்தட்ட கள்ன் எடன் அரறடத்றல் ஶண்டிக் வகரண்டற்கறங்க36 

“இன்ட ன்டடஶண ஶடனக இல்னத்றல் இடப்தரய்”37 ன்ட கூநற அடக்கு வீட்ஷட அடபற 

அஶரடு ஶெடங்கரல், எபறஷடஷட வீட்ஷட பறரகப் வதநனரம் ன்தஷ,  
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“கள்பஶர டில்ன டஷடரர் கனந்றடில் வள்ப வபறரவன் டந்லதந வீடும் பறரவன் 

டந்லதந” 38  

ணத் றடவுந்றரர் கூடகறன்நட. அந்க் கள்டக்கு ட்டுல்னரட, ஆ னரகற 

இடபறஶன ஆழ்ந்றடக்கும் ஷகம் டடஷடம் லட்டு, அர்கள் உய்டம் தடிரக இந் உனகறல் 

குடரக ந்டஷட றடவுஷகஷப உர்ந்ர்கஶப உண்ஷ உர்ந்ர்கள் ன்தஷ, 

“ஷ டடடம் னக்கங் கண்டிடும் உய்ந் ரடஷ டந்லதந உண்ஷ டர்ந்ரவன் 

டந்லதந”39  

ணத் றடவுந்றரர் கூடகறநட. இவ்ரட குடரக உனகறல் தறநந்ட ரழ்ந்ட, ஆ 

னத்றடௗடந்ட உனக க்கடக்கு றடுஷனஷத் ஶடித் ந்டள்ப இஷநணரகற றத்றடௗடந்ட 

டஷபத்வடந் டஷபரக றபங்கும் அடள் குடஷ அநறரட ஷகறட்டு, டஷப 

ஶரன்டற்குக் கரரகற றத்றஷண ட்டுஶ (இஷநஷண) ஶடி டஷபஷ (குடஷ) 

ஷகறட்டர்கள், தறத்ர்கபரக றபங்குடடன் அர்கள் வதநக் கூடிட இவ்வுனகறல் டம் 

இல்ஷனவன்தஷ,  

“றத்றஷணத் ஶடி டஷபஷக்ஷக றட்டர்  தறத்ஶநற ணரர்கவபன் டந்லதந வதடறங் 

வகன்வதஶ டந்லதந” 40  

ணத் றடவுந்றரர் கூடகறநட.  

இஷநஶணரடு கறடம் டக்ற றஷனறல் ஶரன்நற டல் வகரடிரண ஆரரல் ற்தட்ட, 

ஶரகக் வகரடிரகற தரத்றன் கரரக உனகறல் தடத் லஷஷ ( ஶரகக் வகரடிஷ ), 

அடபரகற கத்றவகரண்டு அடத்ட, அறல் றடம்தவும் டக்றப் தத்ஷப் தடக்க ஷக்குரட, 

எப்தற்ந வகரடிரகற இஷநக்குன் இவ்வுனகறல் ஶரன்நற ன்ஷஷ,  

“டத்ற டற்வகரடிக்ஶக ஶரகக் வகரடிதடர்ந் த்ற தடத் டவபன்டங் – கத்றறணரல் ஶரகக் 

வகரடிடக்க டத்றப் தம்தடக்கும் கக் வகரடிவடங்கரண் இன்ட”41  

ணத் றடக்கபறற்டப்தடிரர் கூடகறநட.  

இஷநன் குடரக ந்ட, ெறடஷத் த்றணறல் உனக க்கடக்கு உர்த்ற, ணறஷ 

லட்டுக்வகரண்ட த்றன் ஷனணரண ன்ஷஷ,  

“ம்டௌன ஶடரறன் அர்ந்ஷண பர்ந்வணத் ம்டல் குடவுரய்த் த்றணற டர்த்றட்டு 

அன்ணற றன்ஷறன் அன்கல் வெடஶ”42 
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ணச் ெறஞரணஶதரம் கூடகறநட.  

4. த்றணறல் உர்த்ல்  

உறர்கடக்குத் ரரக இஷநஷண உர்ந்டவகரள்டம் ஆற்நல் இல்ஷன ன்தஷடம், 

இஷநஶண உறர்கடக்குத் ன்ஷண உர்த்டம் ஆற்நல் வதற்நன் ன்தஷடம், 

“கரந்ங்கண்ட தெரெத் ஷஶ” (5) ன்டம் ெறஞரணஶதரத் வரடர் றபக்குகறன்நட. அன், 

அள், அட டஷ டறஷணஷறன் ஶரற்டறக்கப்தட்டு, டக்ற றஷனறடௗடந்ண. தறன்ணர் 

ஶரகக் வகரடி டந் கரத்ரல், எடுங்கற னத்டபரறண. அன் கரரக 

ணறர்கடக்குப் தறநப்தறஶனஶ தறநறப்வதடங்கடல், தறநரற ஆகற இடள்ஶெர் இடறஷணகள் 

இஷனரறண. 

இந் இடள்ஶெர் இடறஷணகஷபடம் லக்குற்கு இஷநன் ெறடஷத் ரகற 

ல்றஷணரல், வதரநறரறல் ந்றத்ட ஈட்டிடள்ப “இஷநன் வதரடஶப” லடுரழ்வு ஆகும்.  

ணறன் தறநக்கும் வதரடஶ அஷணத் வரடடம் லறஷணறடௗடந்ட, இஷநன் வதரநறரறல் 

ந்றத்னரகற த்றணரல், ஈட்டி “இஷநன் வதரடஷப” ஈரக ஈந்ட, ணறடக்கு 

லடுரழ்ஷக் வகரடுத்டள்பரன்.  

இணரல் ணறஷணப் தறநப்தறஶனஶ வரடர்ந்ட டகறன்ந லறஷணரகற இடள்ஶெர் 

இடறஷண, இஷநடஷட வதரநறரறல் ந்றத் ல்றஷணறன் கரரக 

லக்கப்தடுகறன்நட. ணறடஷட லறஷண இஷநடஷட ல்றஷணரல் லக்கப்தடும் 

இந்றகழ்ச்ெற இடறஷண எப்டௌ, னதரறதரகம், ெத்றணறதரம் ண றபக்கப்தடுகறநட.  

இடறஷண எப்தரடம் னதரறதரகம் ஷடவதடடம் ெத்றணறதரம் ஶெடடம் ஆகற டன்டம் 

வரடர்ந்ட ஷடவதடகறன்ந றகழ்ச்ெறகள் ஆகும்.  

“அன் அடபரஶன அன் ரள் ங்கற” ன்தறல் இஷநஷண ங்குற்கும் அன் 

அடஶப கரரய்க் கூநப்தடுகறன்நட. 

இல்தறஶனஶ கபறம்டௌ ஶெடம் ன்ஷடஷட வெம்தறடௗடந்ட அக்கபறம்ஷத லக்குற்கு, 

இல்தறல் கபறம்ஶத ஶெர தசும் வதரன்ணரணட, ரன் லறல் உடகறச் வெம்ஷதத் ன்ஶணரடு 

இஷத்டச் வெம்டௌடன் இண்டநக் கனந்ட வெம்தறல் அன்தறன் கபறம்டௌ ஶெரண்ம் கரத்ல் 

ஶதரன, தரற்ந இஷநடம் தரடள்ப ணறஷண லட்கப் வதரநறரறல் ந்றத்னரகற 

ெறடஷத் த்ஷச் வெய்ட, “த்றல் ஷனணரக” றபங்கற ணறஷ லட்டுள்பரன்.43  

இஷஶ வய்கண்டரடம் “ம்டல் குடவுரய் த்றணறல் உர்த்” 44 ணக் கூநறடள்பரர்.  
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குடரக ந் இஷநடஷட னரற்ட உர்வு தறற்கரனத்றல் ஷநக்கப்தட்ட கரத்ரல், 

த்றல் ஷனணரகற டல்ணறன் ம் அநறப்தடர றஷனறல், ஆன்ரறன் ரகப் 

வதரடள் கூநப்தடும் றஷனஷ அட அஷடந்ட. ரரக இஷநஷண உ இனர றஷனறல் 

இடம்டௌஶதரல் கறடக்கும் ஆன்ர, வ்ரட ம் வெய்ல் இடம்? “ம்டல் குடவுரய் 

த்றணறல் உர்த்” ன்தற்கு றபக்கம் வகரடுத் உஷரெறரறர்கள், இஷநடஷட ம் 

அட ண அநற இனர றஷனறல், “ஆன்ரறன் ம்” ணப் வதரடள் கூநறச் வென்டள்பணர். 

அப்தடிப்தட்ட ண்ம் ஶரன்நற கரஷன, உரதற ெறரெரரறரர் ம்டஷட “ெங்கற்த 

றரகம்” ன்டம் டைடௗல், அத்ஷக ண்டஷட ஷெ ரறஷ டத்டக் கலழ்கரடம் 

றணரக்கஷப டப்டௌகறன்நரர் :- 

“ெத்றணற தரஶர குன தரகஶர  

உய்த் கர கரரறம் ஏடக  

தரகம் கர ரகறல் ற்நட  

கரனர றறற் கரர றறல்  

ஶனர வன்டம் றஷணடடம் அறறல் 

டவண உறர்க்குத் ஶரன்நறடும் அறறல் 

றகும் இஷநன் ல்கறடும் அறறல்  

றற் கூடும் ஏடக இடறஷண  

எத் ல்ஷனறல் ஷத்ணர் ன்ணறல்  

அடறஷண டெக்க உடறஷண றல்னரட  

எடறஷண டௌரறகரல் இடறஷண ஆகர  

எப்டௌட ரட வெப்டௌக.”45  

இஷநன் ெறடஷத் த்றல் ெறந்ற வெந்லரல் ணறடஷட தரம் கடப்தடுகறநட. 

வெந்லஷச் ெறந்டம் றடத்ரள்கள் “வெம்னர் ஶரன்நரள்” 46 ணக் குநறக்கப்தடுடடன், அம்னம் 

கடற அன்தர் ணவும் இஷநர் ஶதரற்நப்தடுகறன்நரர்.  
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“அன்டௌம் ெறடம் இண்வடன்தர் அநறறனரர் அன்ஶத ெறர ரடம் அநறகறனரர் அன்ஶத 

ெறர ரடம் அநறந்தறன் அன்ஶத ெறரய் அர்ந்றடந் ரஶ”47  

ன்டம் றடடனர் ரக்கறன் ற, அன்டௌ ஶட ெறம் ஶட அன்ட ன்தட 

வபறவுடத்ப்தடுகறநட. 

அன்தறன் டவதஶ ெறம் ன்தர்.  

“அன்ஶதவன் அன்ஶதவன் நன்தரல் அடற்நற அன்ஶதன் தரக அநறடம் - அன்தன்நறத் 

லர்த்ந் றரணம் ெறரர்ச்ெஷணகள் வெய்டஷ ெரற்டம் தன்ஶந ரன்”48  

ன்டம் றடக்கபறற்டப்தடிரர் ரக்கறன்தடி, அன்தரல் அடட அற்நல் ெறநப்தறக்கப்தடுகறநட. 

அன்டௌக்கும் அடஷகக்கும் இஷப்டௌக் கூடரஶணன் ன்கறந ஶரக்கறல் ரம் கரடம்ஶதரட, 

“அன்தறற்கும் உண்ஶடர அஷடக்குந்ரழ் ஆர்னர் டௌண்கலர் ட்ெல் டம்” ன்ட றடக்குநள் 

றபக்கம் டகறநட. “அன்டௌஷடரர் ன்டௌம் உரறர் தறநர்க்கு” ன்டம் இனக்கத்றற்கு 

இனக்கறரக, இஶசு கறநறத்டறன் ரழ்க்ஷக அஷந்றடப்தரகத் றட.ற.க. கூடகறன்நரர்.  

இஶசு கறநறத்டறன் ெறடஷப்தரடரகற னரடம், அன்தறன் உடரண ெறவதடரன் 

ஞ்சுண்டரகற டௌர றபக்கடம், இஷநணறன் அன்ஷத, அன்தரல் ற்டக்வகரள்டம் 

டன்தத்ஷ  -த்ஷ வபறப்தடுத்றக் கரட்டும் வெல்கபரகும்.  இஶசு கறநறத்ட ன் 

ெறடஷறல் அடிதட ஶண்டும்? ெறன் ன் ஞ்சுண் ஶண்டும் ன்டம் றணரக்கள் 

இஷநணறன் த்ஷ உறனரர்கபறன் றணரக்கபரக அஷந்டள்பண. 

“வெம்னர் ஶரன்ரள் ஶெல் எட்டர  அம்னம் கலஇ அன்தர்” 49  

ம் அவ்ரட றபங்குகறன்நட.  

“ற்வநவ்வுறர்க்கும் வெந்ண்ஷ ட்ண்டு” (30), “ன்டறர் ரன்அநப்வதடனரகற” (258), 

“குவன்டம் குன்ஶநநற றன்ந” (29), “அன்தறன் றட உறர்றஷன” (80), “ந்றத்ரன் 

ஆற்நல் ணப்தடும் கூற்நம் குறத்னரகற ெரஷ வல்டல்” (269), “உவணன்டம் 

ஶரட்டிரன் ஏஷந்டம் கரத்ட” (24), “ந்றன் ஷக வரறந்ட” (27), “வதரநறரறல் ந்றத்” 

(6), த்றணரல் “வதரய்லர் எடக்கவநற”ரகற (6), அன்டௌ வநறரம் ஷெத்ஷ உனகறற்குக் 

கரட்டிடள்பரர். அஷணப் தறன்தற்டம் க்கள் “ன் ன்டம் ஷப்தறற்ஶகரர் றத்ரகற”  (24) 

அஷண உள்பத்ஶ உர்ந்டவகரண்ட கரத்ரல், றஷனரண டௌகடடம்டௌ வகரண்டு 

றபங்கும் ன்ஷஷடகறன்நணர். அந் றத்ஷ ம்கத்ஶ வகரண்டர்கடக்கல்னரல் 

ற்நர்கடக்கு ன்டம் றஷனறற்கும் டௌகடடம்டௌ ற்தடுறல்ஷன ன்தஷ “த்ம்ஶதரல் ஶகடும் 

உபரகும் ெரக்கரடும் றத்கர்க் கல்னரல் அரறட” (235) ண ள்டர் கூநறடள்பரர்.  
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அன்தரகற ெறம் ம்டௌன ணறணரகற, குடரக இவ்வுனகறற்கு ந்ட, ெறடஷப் வதரநறரறல் 

ந்றத் ன்ஷஷத் “ம் டல்குடவுரய்த் த்றணறல் உர்த்” 50 ணவும் அஷ உடம் 

ன்ஷ ஆன்ரறற்கு உண்டு ன்தஷ, “இடறநன் அநறவுள்ப ஆன்ர,” 51 “ரர ந்ற 

டறடள் உர்த் உர்கறன்நட”52 ணவும் வய்கண்டரர் கூடகறன்நரர்.  த்றணறல் 

உர்த்ரறட்டரல், ஆன்ர இஷநணறன் அன்ஷத உ இனரட ன்தட இன் ற 

வதநப்தடுகறன்நட. 

ஆகஶ இஷநகணரகக் கடப்தட்ட இஶசு கறநறத்ட ெறடஷறல் தட்டதரடுகபரகற னரற்ட 

றகழ்ச்ெற, ஶரர றரக இந்றரறற்கு ந்ட, றடக்குநள் ஶதரன்ந இனக்கறங்கபறடம், 

ஷெெறத்ரந்ம் ஶதரன்ந ெரத்றங்கபறடம் இடம் வதநனரறண ன்தறல் ம் இல்ஷன.  

த்றல் ஷனரகற அடஷட ெறடஷப் வதரநறரறல் ந்றத்னரகற தடௗ, அடஷ 

ஷடவதற்ந தடௗகடக்வகல்னரம் றஷநஶற்நரக றபங்கற, அற்குப் தறன்ணர் தடௗஷத் 

ஶஷற்நரக்கறறட்ட கரத்ரல், “இநப்தறல் ம்” ண அட வதர்வதற்நட ன்தஷ,  

“தெறத்டண்டு தறன்டம் தெறப்தரஷண எக்கும் இஷெத்ட டறஷணறல் இன்தம் - இஷெத் 

இடறஷண எப்தறல் இநப்தறல் த்ரன் டவுணரம் ஞரணத்ஷ ந்ட”53  

ன்ட ெறஞரணஶதர வண்தர கூடகறநட.  

5. லட்டௌ 

டக்ற டற்வகரடிறல் ஶரகக் வகரடி தடர்ந் கரத்ரல் அத்ற தடத்ட. அணரல், ணற 

ெடரம் டடடம் தறநப்தறல் லஷடஷடரய்ச் ெகெனத்றல் ஆழ்ந்டள்பட. ன்ஷணத் ரஶண 

றடுறத்டக்வகரள்டம் ஆற்நல் அற்கறல்ஷன.  

“ன்ஷ வெய்டம் றடப்தம் ன்ணறடம் இல்னரல் இல்ஷன; அஷச் வெய்த்ரன் டடிறல்ஷன; 

ரன் றடம்டௌம் ன்ஷஷச் வெய்றல்ஷன; றடம்தர லஷஷஶ வெய்கறஶநன். அப்தடி ரன் 

ஷ றடம்தறல்ஷனஶர அஷஶ வெய்கறஶநன் ன்நரல், அஷச் வெய்தன் ரணல்ஶனன்; 

ன்ணறல் குடிவகரண்டிடக்கும் தரஶ அஷச் வெய்கறநட ன்தட வபறவு”54 ண இல்தரண 

ணறடஷட றஷனஷ றறடௗம் தடம் தறடித்டக் கரட்டுகறநட.  

இந் றஷனறடௗடந்ட றடுஷனவதந ன்ண வெய்ஶண்டும் ன்டம் றணரவுக்கு றறடௗடம் 

றடக்குநடம் ஷெெறத்ரந்டம், ன் டற்ெறறணரல் ட்டுஶ ணறன் ஷடம் வெய்டவகரள்ப 

இனரவணப் தறல் வகரடுக்கறநட.  
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ன் டற்ெற ஶஷறல்ஷனர ன்டம் றணரவுக்குத் ன் டற்ெறறணரல் ட்டும் லட்டௌ 

கறஷடக்கரட. இஷநடஷட அடள் இடந்ரல் ட்டுஶ எடன் றடுஷனஷப் வதந இடம் 

ன்டம் கடத்ஶரட்டஶ டன்நறடம் ெறநந்ட றற்கறன்நட.  

“ன்ஷண அடப்தற ந்ஷ ஈர்த்ரவனரற டம் ன்ணறடம்  இனரட”55 ன்தட குக் 

கடவுபரகற இஶசுறன் றடரக்கு.  

“ குத்ரன் குத் ஷகல்னரல் ஶகரடி வரகுத்ரர்க்கும் டய்த்ல் அரறட” (377)  

ன்தட ள்டர் ரக்கு.  

“உர்த் உர்டௗன்”56 ன்தட வய்கண்டரரறன் றடரக்கு. “அணடபரஶன அன்நரள் 

ங்கற” 57 ன்தட ஷெ ெக் குரண ரறக்கரெகரறன் றடரக்கு.  

ணறன் ன்டஷட லஷறடௗடந்ட, ன்ஷணத் ரஶண றடுறத்டக்வகரள்ப இனர றஷனறல், 

கடவுள் குடரக ந்ட அஷண றடுறத் ன்ஷஷஶ றறடௗம், றடக்குநள், 

ஷெெறத்ரந்ம் டன்டம் கூடகறன்நண. ணறன் ன்ணரல் டம் வெய் இனரட ன்ட 

உடம் ரய்ப்ஷதப் வதடம்ஶதரட, அணறல் இஷநன் வெல் ஷடவதடகறன்நட.  

அந் லட்தறற்கரகஶ இஶசு கறநறத்ட ெறடஷப் வதரநறறல் ம்ஷஶ ந்டள்பரர். இஷண,  

“ஞ்வெ னற்நறந் ரற்ந தறன்ரன் ன்வெல் ரஶணவன் டந்லதந ன்ஷணஶ ந்ரவணன் 

டந்லதந”58  

ணத் றடவுந்றரர் கூடகறன்நட.  

ன்ஷணஶ ந்ரகற ரன் ன் வெஶன லட்டௌ ஆகும்.  ன்ஷணத் ந்ரகற அன் 

வெடௗன்நற எடடம் லட்டௌப் வதநல் இனரட.  

ன்ஷணத் ந் ரடஷட அச்வெஷன ரரல் உர்ந்ட வகரள்ப இடம்? அடஷட 

அடள் வதற்நர்கடக்ஶக உர்ந்ட வகரள்ப இடம்.   

உனகறடள்ப ற்நர்கள் வெய்டம் ன்ஷகள் ரவும், ெறநறட கரனம் ன்ஷஷக் வகரடுக்கக் 

கூடிஷகஶபரகும். ன்ஷணத் ந்ரகற ரன் வெஶனர, ணறர்கடக்கு டக்கரனடம் 

ன்ஷஷத் க்கூடிட ஆகும். ஆகஶ, ற்நடஷட ன்ஷ ன்நற ணவும், ன்ஷணத் ந் 

ரடஷட ன்ஷ டக்கரனத்டக்கும் உரற றஷணத் வரஷகரகச் வெய்ந்ன்நற ணவும் 

குநறக்கப்தடுகறன்நட. ற்நர்கள் ன்ஷஷ நந்ரடம் நக்கனரம். ஆணரல், ன்ஷணத் ந் 

ரடஷட ந்றத்னரகற வெய்ந்ன்நறஷக் வகரன்நர்கடக்கு, உய்ரகற லட்டௌ 



இண்டரம் தறப்டௌ : வெப்டம்தர் 1997 

றறடௗம் றடக்குநள் ஷெ ெறத்ரந்ம் – ஏர் எப்தரய்வு 

இல்ஷனவன்தஷ, “ந்ன்நற வகரன்நரர்க்கும் உய்வுண்டரம் உய்றல்ஷன வெய்ந்ன்நற வகரன்ந 

கற்கு” (110) ன்டம் குநட்தர றபக்குகறன்நட.  இஶ கடத்ட, உனகம் ஷனகலரக ரநறடம், 

எப்தற்ந இஷநன் குக் கடவுபரக ந்ட வெய் ன்நறஷ நந்ர்கடக்கு உய்ஶ இல்ஷன 

ன்தஷ, “றனம்டௌஷட வதர்ரறடம் எடன் வெய்ற வகரன்ஶநரர்க்கு உய்றறல்” 59 ன்டம் 

டௌநப்தரட்டின் ற றபக்கப்தடுகறன்நட.  

குடரக ந் இஷநன் வெய் ன்நறஷ உர்ற்கு, எவ்வரடடக்கும் இஷநடஷட 

அடட் ெக்றறன் (Holy Spirit) டஷ ஶண்டும்.   

அடட்ெக்றறன் டஷறல்னரல் எடடம் இஷநஷண உர்ல் இனரட; அர் வெய் 

ன்நறஷ உவும் இனரட.  

இஶசு வதடரணறன் ரர்கள், அடட்ெக்றரகற தரறசுத் ஆறறன் றஷநஷப் 

வதடம்ஷ, அர்கள் இஶசு கறநறத்டஶரடு உண்டு-உநங்கற ரழ்ந் ஶதரறடம், ங்கடஷட 

ஆன் லட்ஷதப் தற்நற, டடஷரகப் டௌரறந்ட வகரள்பறல்ஷன. ஆணரல், இஶசு வதடரணறன் 

உறர்வடடக்குப் தறன்ணர், அடட்ெக்றரகற தரறசுத்ரறறன் றஷநஷப் வதற்நஶதரட, 

டடடம் ஶடதட்ட ணறர்கபரக - அடபறன் ஆற்நல் வதற்நர்கபரக, டௗஷடடன் 

றபங்கறணரர்கள்.  றறடௗம், றடக்குநள், ஷெம் டன்நறடம் அடரக றபங்கும் இஷநன்,  

ணறர் உள்பங்கபறல் ன்டம் வெல்தடும் அடட்ெக்றரகற - தரறசுத் ஆற ணற உடறல் 

ஶரன்நற குக் கடவுபரகற குட, ஆகற டன்டம் ந்ஷ, தரறசுத் ஆற, கன் - கடவுள், ரன், 

லத்ரர் - அப்தன், அடட்ெக்ற, கன் ன்டம் டன்ட றஷனகபறல் றபக்கப்தடுகறன்நரர்.  

லட்தறற்கரண ஆத்ங்கஷபச் வெய்ர் ந்ஷ. லட்ஷத றஷநஶற்நறர் கன், லட்ஷதக் 

வகரடுத்ட ணறஷண லட்டுக் வகரள்கறன்நர் அடட்ெக்ற.  

ஆகஶ, கடவுபறன் இம்டவரட றஷனஷடம் ெரறரகப் டௌரறந்ட வகரள்டல் இன்நறஷரட 

ஆகும். கடவுள் அடரணர் ன்தரடம், ல்னரற்ஷநடம் கடந்ட றற்தர் ன்தரடம் 

அஷப் டௌரறந்ட வகரள்றல் அறகக் கடிணம் இல்ஷன. ஆணரல், ந்ஷக்கும் கடக்கும் 

இஷடஶடள்ப தரறசுத் ஆறஷடம், கடவுடக்கும் லத்ரடக்கும் இஷடஶடள்ப ரஷணடம், 

அப்தடக்கும் கடக்கும் இஷடஶ உள்ப அடட் ெக்றஷடம் ெரறரகப் டௌரறந்டவகரள்றல் ெறன 

இடர்ப்தரடுகள் உள்பண.  

தரறசுத் ஆறஷ “ரன்” ண ள்டர் குநறப்தறடுகறன்நரர்.  ரன் ரரறரகவும் ரரற, ரரற 

அம்ணரகவும் உடகறக்கப்தடும்வதரடட, தரறசுத் ஆற வதண்ர ஆர ன்டம் ங்கள் 

டம்தற அம்ஷ, றஷ்ட ஆகற இடதரல் றபக்கங்கள் தறற்கரனத்றல் டந்ஷஷ டன்ணர் 

அநறந்ஶரம்.  
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கறநறத்த்றல் தரறசுத் ஆற ஆண் ன்ஶநர வதண் ன்ஶநர வகரள்பப்தடரல், ஆள் 

ன்ஷடஷடர் ன்ட ட்டுஶ வகரள்பப்தடுகறன்நரர். ந்ஷஷடம் கஷணடம், அல்னட 

கடவுஷபடம் லத்ரஷடம், பறரக றபங்கறக்வகரள்டகறன்ந அபவுக்கு, ஆறஷ 

றபங்கறக்வகரள்ட கடிணஶரகும்.  ஆறஷ டன்ரரற, தறன்ரரற, ஷ, டெநல், தணற 

இஷகஶபரடு எப்தறட்டு, றபக்கறக் கரட்ட டற்தடுகறன்நட றறடௗம்.  

“அர் ஷஷப் ஶதரனவும், ட்றறன்ஶல் வதய்டம் டன்ரரற, தறன்ரரறஷப் ஶதரனவும் 

ம்றடத்றல் டரர்,”60  

“ரன் இசுஶடக்குப் தணறஷப் ஶதரடௗடப்ஶதன்”61  

“டௌல்னடப்டௌண்ட வபறறன்ஶல் வதய்டம் ஷஷப் ஶதரனவும். ட்றஷ ஷணக்கும் டெநஷனப் 

ஶதரனவும் இநங்குரர்”62  

ஶஶன கண்டதடி, றறடௗத்றல் உஷரகச் வெரல்னப்தட்டஶரடு கலழ்க்கரடரட 

உடரகவும் றபக்கப்தட்டுள்பட.  

“ரகடள்பன்ஶல் ண்லஷடம், நண்ட றனத்றன் ஶல் 

ஆடகஷபடம் ஊற்டஶன்; உன் ெந்றறன்ஶல் ன்  

ஆறஷடம் உன் ெந்ரணத்றன்ஶல் ன் ஆெலர்ரத்ஷடம்  

ஊற்டஶன்.  

அணரல், அர்கள் டௌல்டௗன் டுஶ லர்க்கரல்கபறன்  

ஏத்றடள்ப அனரறச்வெடிகஷபப்ஶதரன படரர்கள்”63  

ஶஶன கண்ட குநறப்தறல் உடகடம் வதரடடம் இஷந்ட டஷக் கரனரம்.  

உடகரக ட்டுஶ றபக்கப்தடுகறன்ந இடங்கடம் உண்டு.  

“ஜலண்லர் ஊற்நரகற ன்ஷண றட்டுறட்டரர்கள்”64  

“அந்ரபறஶன தரத்ஷடம், அடக்ஷகடம் லக்க ரவீறன் குடும்தத்ரடக்கும் டெஶனறன் 

குடிகடக்கும் றநக்கப்தட்ட எட ஊற்டஉண்டரறடக்கும்”65  
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“அந்ரபறஶன ஜலண்லர்கள் டெஶனறடௗடந்ட டௌநப்தட்டு, தரற கறக்குச் ெடத்றத்டக்கும், 

தரற ஶற்குச் ெடத்றத்றற்கும் ஶதரய், ரரறக் கரனத்டக்கும் ஶகரஷடக் கரனத்டக்கும் இடக்கும்”66  

“ரன் டம் ண்லஷக் குடிப்தஶணர, ன்டஶ ரகங்வகரள்பரன்; ரன் அடக்கு அபறக்கும் 

ண்லஶர அன் டடிறல்னர ரழ்ஷட அடக்குள் வதரங்கறவடம் ஊற்நரகும்”67  

“ரஶடம் ரகரறடந்ரல் ன்ணறடம் ட்டும்; ன்ணறல் றசுரெங்வகரள்தன் குடிக்கட்டும்; 

ஷநடைல் கூடடஶதரல், அடஷட உள்பத்றடௗடந்ட உறடள்ப லர் ஆநரய்ப் 

வதடக்வகடுத்ட ஏடும்” ன்நரர். ம்றல் றசுரெங்வகரள்ஶரர் வதநப்ஶதரகும் ஆறரணஷக் 

குநறத்ட அர் இவ்ரட வெரன்ணரர். 68  

“வதந்ஶ ஶகரஸ்ஶ ன்டம் றடரபறன்ஶதரட, அர்கள் ல்ஶனரடம் எஶ இடத்றல் 

கூடிறடந்ரர்கள்; அப்வதரடட றடீவண, வதடங்கரற்ட வீசுட ஶதரன்ந இஷச்ெல் 

ரணத்றணறன்ட உண்டரகற, அர்கள் இடந் வீடு டடஷடம் றப்தறற்ட; வடப்டௌப் ஶதரன்ந 

ரவுகள் அர்கடக்குத் ஶரன்நறப் தறபவுண்டு, எவ்வரடர்ஶடம் ந்ட ங்கறண. ல்னரடம் 

தரறசுத் ஆறரல் றப்தப் வதற்ட, ஆறரணர் அடபறதடி, அல் வரறகபறல் ஶதெத் 

வரடங்கறணர்.” 69 

ஶஶன கண்ட குநறப்டௌகபறடௗடந்ட, ஆறஷ றபக்குற்கு உஷரகஶர உடகரகஶர 

லர், ஷ, தணற, ஊற்ட, வதடங்கரற்ட, வடப்டௌ இஷகள் றறடௗம் டடடம் 

தன்தடுத்ப்தட்டிடப்தஷ ரம் அநறனரம். ள்டடம் உடக டஷநறல் ரன் (11,20), 

ஷ (12,15), றண் (13), டௌல் (14), றசும்தறன் டபற (16), றடௗ (17), ரணம் (18,19) ன்டம் 

வெரற்கபரல் அடட்ெக்றரகற ஆறஷ றபக்கறக் கரட்ட டற்தட்டுள்பரர். 

இஷநணடி ஶெரரர் தறநறப் வதடங்கடடௗஷண லந்ரர் ணவும், ந்றத்ரன் வநற றன்நரர் 

லடுரழ்ரர் ணவும், அந் லடுரழ்ஷ அபறக்கும் அறழ்ரக றபங்குட தரறசுத் 

ஆறரகற ரன் ஆகும் ணவும் அநற “ரணறன்ட உனகம் ங்கற டனரல் ரன் அறழ்ம் 

ன்டற் தரற்ட” (11) ண ள்டரல் றபக்கறக் கூநப்தடுகறன்நட.  லடுரழ்பறக்கும் 

அறழ்ம் ரன் ன்ட கூநப்தடுகறன்ந கரத்ரல், அட வடம் ஷஷக் குநறப்தட அன்ட.  

தரறசுத் ஆறறன் வதரறஷக் குநறப்தட ஆகும். டடிறல்னர ரழ்வு70 லடுரழ்வு (6) ஆகற 

இண்டும் எட வதரடஷபக் குநறப்தணஶ. இஷக் வகரடுக்கும் அறழ்ரக றபங்குட ரன் 

ணத் றடக்குநபறடம் (16) ண்லர் ண றறடௗத்றடம்71 குநறக்கப்தட்டுள்பஷ எப்டௌ 

ஶரக்கத்க்கட. 

உறரறடம் ஏம்தப்தடும் எடக்கம், ரர்ரர்க்கும் றஷன றற்தற்குக் கரம் ரஶண ன்தட (20) 

அவ்றகரத்ஷ டடித்டக் கரட்டும் ள்டரறன் கடத்ரகும். உறரறடம் ெறநந் எடக்கம் றஷன 

றற்தற்கு அடிப்தஷடரகும் ரஷண, உஷரெறரறர்கள் வடம் ஷரகக் கடறற்குக் 
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கரம், தரறத்றல் உள்ப கடவுள், ரன், லத்ரர் ஆகற ள்டர் கூடகறன்ந இல்டௌஷட 

டஷ (11) அநறந்டவகரள்ப இனர றஷனஶ ணனரம்.  

“கடவுள் ரழ்த்ட அறகரத்டக்குப் தறன், ஷஷக் கடவுபரக உடகறத்ட, அம்ஷ உடறல் 

கடவுள் ரழ்த்ஷத் வரடர்ட “ரன் ெறநப்டௌ” ன்டம் இவ்றகரம். 

கடவுபட இன்த டிறன் = அன்டௌடறன் ெறன்ணம் ஷ... இஷந ரழ்த்ட அறகரத்றல் 

கடவுபறன் தண்தரற்நல்கஷபவல்னரம் வரகுத்டஷத் ள்டர், இந் “ரன் ெறநப்டௌ” 

அறகரத்றல் வபறப்தஷடரக ஷச் ெறநப்டௌட்டுஶ கூடகறன்நரரணரடம், உண்ஷறடம் 

அர் டற்வதரடள் ஷஷ டறப்தன்ட. கடவுபறன் கடஷரற்நஷன 

குத்டஷப்தஶரகும்” 72 ணப் தன்வரறப் டௌனர் கர. அப்தரத்டஷரர் கூடகறன்நரர்.  

ணறர்கள் லட்தஷடற்கு ப்ஶதரடம் வெல்தட்டுக் வகரண்டிடப்தட இஷநடஷட 

அடட்ெக்றஶ ஆகும். அடட்ெக்றறன்ஶநல் எடடம் லட்தஷடல் இனரட. டல்ணரகற 

இஷநணறன் றடடபரல், கரந்த்ரல் இடக்கப்தடும் இடம்தறஷணவரத்ட, ஆன்ரக்கள் 

வெல்தடுகறன்ந ன்ஷஷ “றடள் கரந்ங்கண்ட தெரெத் ஷஶ”73 ணச் ெறஞரணஶதரம் 

கூடகறன்நட.  

லட்கப்தட்டர்கள், “கறநறத்டஶரடு ெறடஷறல் அஷநப் தட்டிடக்கறஶநன். இணற, ரழ்தன் 

ரணல்னன்; ன்ணறல் ரழ்தர் கறநறத்டஶ”74 ன்டம் றஷனஷ உர்ந்ட வெல்தடுகறன்ந 

கரத்ரல், அர்கடஷட தஷ வெல்கள் ஷநந்ட, இஷநணறன் றடப்தற அர்கள் 

டனரகச் வெல்தடுகறநட ன்தஷடம், அர்கடஷட தஷ இடள்ஶெர் இடறஷணகடம் 

லங்குகறன்நண ன்தஷடம்,  

“அஶண ரஶண ஆகற அந்வநற கன் ஆகற இஷநதற றற்க னரஷ ன்வணரடு ல்றஷண 

இன்ஶந”75  

ண வய்கண்டரர் ெறஞரணஶதர சூத்றத்ரல் றபக்குகறன்நரர்.  

லட்கப்தட்ட ஆன்ரறன் வெல் எடுங்கற, இஷநணறன் வெல் அணறல் வதடகுங்கரல், 

இஷநதற வெவ்ஶண ஷடவதடகறன்நட.  ஆன்ர, “ெரர்டௌ உர்ந்ட ெரர்டௌவகட எடகற ஶரய் 

ெரர்ர” றஷனஷ அஷடகறநட. (359)  

“உங்கடஷட டந்றண டத்ஷஷ றட்டுறட்டுத் ல இச்ஷெகபரல் ரந்ட தரழ்தட்டுப் 

ஶதரகும் தஷ இல்ஷதக் கஷபந்ட றடுங்கள். உள்பத்றன் ஆத்றல் உங்கஷபப் டௌடப்தறத்டக் 

வகரள்டங்கள்.  உண்ஷரல் ற்தடும் லறறடம் டௌணறத்றடம், கடவுள் ெரனரகப் 

தஷடக்கப்தட்ட டௌற இல்ஷத அறந்ட வகரள்டங்கள்”76 ன்ட அப்தடிப்தட்டர்கஷப 
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றறடௗம் ற டத்டகறன்நட. இஷநன் வதரடபரகற லட்தரனன்நற, எடரறன் ன் 

டற்ெறரல் இஷச் வெய் இனரட. ன் டற்ெறறணரல் இஷக் ஷகக்வகரள்ப டன்ட, 

தஷ தக்கத்றடௗடந்ட றடுதட இனரல் றக்கும் ஆன்ரஷப் தரர்த்ட,  

“தக்கந் றப் தகு ன்நற உப்டௌ வன்வதஶ டந்லதந எடவதரட பரஶனவன் 

டந்லதந”77  

ணத் றடவுந்றரர் கூடகறன்நட.  

இஷநணறன் லட்ஷதப் வதடற்குத் ரன் குறற்நன்; ரன் வெய்டள்ப தரம் றகக் 

வகரடிட ணத் ங்குகறநர்கஷபப் தரர்த்ட றறடௗம் “இஶசுறன் இத்ம் ல்னரப் 

தரத்றணறன்டம் ம்ஷத் டெய்ஷப்தடுத்டகறநட”78 ண ஆடல் வெரல்டௗத் ஶற்நற 

அஷத்ட லட்ஷத அடள்கறன்நட. இஷஶ ஷெெறத்ரந்டம்,  

“தரகங்கள் வெய்றடிடம் வகரஷனகபவு கள்டப்  

தறன்நறடிடம் வநறல்னர வநறதறற்நற ரறடம்  

ெரறவநற ப்தறடிடம் டகள்ந் றடிடம்  

ணக்வகணஏர் வெனற்டத் ரன்அடரய் றற்கறல்  

ரன்இன் உடல்உறரய் உண்டுநங்கற டந்ட  

ரணரஶதர கங்கஷபடம் ரணரகச் வெய்ட  

ஶதந றன்நறஷணத் ரணரக்கற றடுன்  

வதடகுெற ஶதரகவணப் ஶதசுவநற இடஶ”79  

ணக் கூடகறன்நட. 

தறநறச் சுற்ெறக் ஶகரட்தரட்டில் ம்தறக்ஷக உள்பர்கபரல், இஷ ற்டக்வகரள்ப இனரட. 

இஷநன் இந் எட தறநப்தறஶனஶ தரங்கஷபவல்னரம் கடற, ஆன்ரஷத் ஶற்நறத் 

ன்ஶணரடு இன்டௌடம் றஷனஷக் வகரடுக்கறன்நரர் ணவும், லங்கள் ம்டௌகறன்ந, டம் தறநப்டௌகள் 

இணற இல்ஷன; அஷ அடதட்டுப் ஶதரறண ணவும் கூநறவுடன், தறநறச் சுற்ெறக் 

வகரள்ஷகரபரறன் றஷன ன்ணரகறநட ன்தஷச் ஷெ ெறத்ரந்ம் றப்டௌ ஶடௗடக் 

கலழ்க்கரடரட கூடகறன்நட.  
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“ெறத்ரந்த் ஶெறன்ன் றடக்கஷடக்கண் ஶெர்த்றச்  

வெணணம்என்நற ஶனெலன் டத்ரக  

ஷத்ரண்டு னங்கடற ஞரண ரரற  

டுத்ரணந் ம்வதரறந்ட டம் தறநப்ஷத டத்ட 

டத்ரந்ப் தரனர்க் கலழ்ஷப்தன் ன்ட  

வரறந்றடவும் உனகர்ல்னரம் டர்க்க ரகறப்  

தறத்ரந்ப் வதடம்தறற்டப் தறற்நறப் தரப்  

வதடங்குறறல் வீழ்ந்றடுர் இடன்ண தறரந்ற”80  

6. றடக்கூட்டம் 

இஶசு வதடரன் இவ்வுனகறல் ரழ்ந்ஶதரட, தனர் அஷப் தறன்தற்நறணர். அர்கபறல் டதட 

ஶதர்கஷபத் வரறந்ட வகரண்டரர். அந் டதட ஶதர்கபறடம் தன்ணறடஷ ப்ஶதரடம் 

ம்ஶரடு இடக்கும்தடிரகச் ெறநப்தரகத் வரறந்ட வகரண்டரர். அஷப் தறன்தற்நறர்கள் 

வதரடரக ரர்கள் (ெலடர்கள் - க்ண்ள்ஸ்ரீண்ல்ப்ங்ள்) ன்ஶந அநறப்தட்டணர்.  

ட ெத்றல் றடச்ெட்டங்கஷப றபக்கற ந் குட (டோ) ரரறடம் கல்ற கற்டந் ரர்கள், 

ெலடர்கள் ன்ந வதஷப் வதற்நணர்.  குடறன் ஶதரஷணஷப் ஶகட்தட ட்டுன்நறத் ம் 

ெறக்கல்கஷபத் லர்த்டக் வகரள்பவும் ரர் அடறக்கப்தட்டணர்.81  

டடக்கு டணறர் ஶரரடக்கும் ரர்கள் இடந்ணர்.82  

தரறஶெரறன் ரர்கள்83 அக்கரனத்றல் ரழ்ந்டள்பணர்.  ஆகஶ, ரர் ன்தட, ரரட 

எட குடறடம் கல்ற தறடம் ல்ஶனரஷடம் குநறக்கக் கூடி வதரடப் வதரகும்.  

இஶசுகறநறத்ட இவ்வுனகறல் ரழ்ந் கரஷனத் ம்டஷட ரர்கடக்குத் ணறத் றஷனறல், 

ெறநப்டௌப் வதர் டவும் வகரடுக்கறல்ஷன. இஶசு கறநறத்டறன் ெறடஷ த்றன்ஶதரட, 

ெறநறஶரடி அர்ம் அடிர்கள், இஶசுறன் உறர்வடடக்குப் தறன்ணர், டௌத்டர்ச்ெற 

வதற்ட என்நரக இஷந்ணர். இஶசுறன் உறர்த்வடஷன ம்த டத் ஶரரவும், 

உறர்த்வடந் இஶசுஷக் கண்டவதரடட டௌட உற்ெரகம் வகரண்டரர். இஶசு கறநறத்ட 

அர்கஷப ஶரக்கற, “உனவகங்கும் தஷடப்தறற்வகல்னரம் ற்வெய்றஷ அநறறடங்கள்” 84 ன்ட  

கட்டஷபறட்டடடன், இஷநணறன் அடட்ெக்றரகற தரறசுத் ஆறஷ அர்கள் 
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வதடம்வதரடட ஷடவதநப் ஶதரஷக் குநறத்ட “தரறசுத் ஆற உங்கள்ஶல் டம்ஶதரட, 

அட ல்னஷஷப் வதற்ட டெஶனறடம், டஶர-ெரரறர டடறடம், ண்டனகறன் 

இடற ல்ஷன ஷக்குஶ லங்கள் ன் ெரட்ெறகபரறடப்டோர்கள்”85 ண அர்கஷப 

ஆெலர்றத்ரர். அடஷட ஆெலர்ரப்தடிஶ ம்தரம் ரபறல் அர்கள் ரடம் 

இஷநணறன் அடட்ெக்றரகற தரறசுத் ஆறரல் றப்தப்தட்டு (ெரல்டௌ - றஷநவு) உனவகங்கும் 

ெறநந் ெரன்டகபரக றபங்கத் வரடங்கறணர்.  

“தரறசுத் ஆறறன் றஷநஷப் வதற்நர்கள், இஶசு வதடரடக்குச் ெரன்டகபரக றபங்க 

இடம்” ன்தரகக் கூநப்தட்டுள்பட.  

கடவுஷபப் தற்நற இற்ஷக எடங்குகள் ெரன்ட தகர்கறன்நண.86  

கடவுள் ம் கஷணப் தற்நறச் ெரன்ட கூநறடள்பரர்.87 றடஷந இஶசுஷக் குநறத்டச் ெரன்ட 

வகரடுக்கறன்நட.88 “கடவுபரகற ந்ஷ இஶசுஷ அடப்தறணரர்” ன்ட இஶசுறன் வெல்கள் 

ெரன்ட வகரடுக்கறன்நண.89 இஶசுறன் ரர்கள் அடஷட உறர்த்வடஷனக் குநறத்டச் 

ெரன்ட கூநறணர்.90 இஶசுறன் ற்வெய்றக்கு அடஷட ரர்கள் ெரன்டகபரய் 

இடந்ணர்.91  

ஆகஶ, இஶசு வதடரன் கடவுடஷட றடகன் ன்தற்கும், அர் உனக க்கஷப லட்கச் 

ெறடஷப்தரடுகள் ற்ட உறர்  

டநந்ட, றடம்தவும் உறர் வதற்வநடந்ட ரர்கடக்குக் கரட்ெறபறத்ஷக்கும் ெரன்நரக 

றபங்கும் ெரன்நரபர்கபரக அர்கள் றபங்கறணர். 

“ஆறடல் இடந்ஷ, ரங்கள் ஶகட்டஷ, கண்ரல் தரர்த்ஷ உங்கடக்கு 

அநறறக்கறன்ஶநரம். அஷ ரங்கள் ஶரக்கறஶணரம்.  ஷகரல் வரட்டுர்ந்ஶரம். ரங்கள் 

அநறறப்தட உறரறன் ரக்கு. அந் உறர் வபறப்தடுத்ப்தட்டட. அஷண ரங்கள் கண்ஶடரம். 

அற்குச் ெரன்ட தகர்கறன்ஶநரம்”92 ண அடட்ெக்றறன் றஷநரகற ெரல்டௌஷட ெரன்ட கூடம் 

ெரன்ஶநரர்கபரக, இஶசுறன் அடிர்கள் உனவகங்கும் தத் வரடங்கறணர்.  

அர்கஷபத் வரடர்ந்ட தரறசுத் ஆறறன் றஷநஷப் வதற்நர்கள், றறரக இஶசு 

வதடரடக்குச் ெரன்ட கூடம் ெரன்நரபர்கபரக, இந்ரள்ஷ வெல்தட்டு டகறன்நணர்.  

இஶசு வதடரஷணப் தறன்தற்நற க்கடக்குச் ெரட்ெற அல்னட ெரன்ட கூடம் ெரன்நரபர் 

ன்டம் வதஶ, இஶசு கறநறத்டறணரல் வகரடுக்கப்தட்டட.93  

இஶசுறன் ெரன்நரபர்கள், இஶசுஶ ஆன்லக லட்ஷதக் வகரடுக்கும் அென் (கறநறத்ட) ன்ட 

உடறஶரடு கூநறந் கரத்ரல், ெரர பற க்கபரகற அர்கஷப, ற்நர்கள் 
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இகழ்ச்ெறக் குநறப்டௌத் ஶரன்ந, அெடஷடர்கள் (கறநறத்ர்கள்) ணக் கூநற இகழ்ந்ணர்.  

அர்கஷப ஆண்டு வகரண்டிடந் உஶர அெடம், ஶவநரட அெஷண இர்கள் 

தறன்தற்டரக ண்ற, இர்கஷபப் தல்ஶட றகபறல் டன்டௌடத்றஷ, ஆறத் றடச்ெஷத 

னரட கூடகறன்நட. உஶர அெடக்குப் தந்ட ரழ்ந் இர்கள், ங்கஷப இஶசுரகற 

அெடஷடர்கள் ண உரறஷ தரரட்டிட, ற்நர்கள் தரர்ஷக்கு ஷகப்டௌக்குரறரகத் 

ஶரன்நறட. ஆகஶ, அந்றஶரகறரறல் டன் டல் ெரன்நரபர்கபரகற இஶசுறன் 

ரர்கஷப ஷகரடும்தடிரக, “அெடஷடர்கள்” ன்தஷக் குநறக்குரட 

கறஶக்கவரறறல் “கறநறத்ர்கள்” ன்ந வதஷ ற்நர்கள் சூட்டிணரர்கள்.94 றறடௗம் 

டடறடம் டன்ட இடங்கபறல் ட்டுஶ95 இப்வதர் தன்தடுத்ப்தட்டுள்பட. ஷகரடும் 

வதரடபறல் இட ற்நர்கபரல் இடப்தட்ட ஶதரறடம், அங்கறடந் ெரன்நரபர் அஷ ற்டக் 

வகரண்டணர்; அப்வதரறல் வதடஷ வகரண்டணர். டௌற ற்தரடு கறஶக்க வரறறல் 

டப்தட்டஷரல், கறஶக்க எடௗஶ தறன்ணர் றஷனவதநனரறற்ட. 

ஆணரல் ஶரரஶர, ெரன்நரபர்கடக்குக் “கறநறத்ர்கள்” ன்ந கறஶக்கப் வதர் ற்தட்டுப் 

தவுற்கு டன்ணர், இந்றரவுக்கு ந்டறட்டஷரல், “கறநறத்ர்கள்” ன்டம் கறஶக்கப் 

வதர் அடக்குத் வரறந்றடக்க ரய்ப்தறல்ஷன. தரறசுத் ஆறறன் றஷநவு (ெரல்டௌ) வதற்ட, 

இஶசு வதடரணறன் லட்தறன் வெய்றக்குச் ெரன்நரக றபங்கும் - ெரன்நரபரக அர் 

றபங்கறடடன், றகத்றல் ெரன்ஶநரர் குரத்றஷண அஷக்கும் தறறடம் ஈடுதட்டரர்.  

தரறசுத் ஆறறன் றஷநவு (ெரல்டௌ) வதநரல், டம் இஶசு வதடரடக்குச் ெரன்ட கூடம் 

ெரன்நரபரக அல்னட ெரன்ஶநரரக ரழ்ல் இனரட ன்தட கறநறத் ம்தறக்ஷக.  

ெரன்நரக றபங்கறர், ெரன்நரபர், ெரன்நர், ெரன்நரர், ெரன்ஶநரர் ன்ந வதர்கஷபப் 

வதற்நணர். 

ஶரர றகத்டக்கு டம் டன்ணஶ “ெரன்ஶநரர்” ன்டம் வெரல்டக்குத் றழ்வரறறல் 

இடந்டந் வதரடள் தறன்ணர் ரற்நம் வதற்நட.96  

ஶரரறன் டஷகக்குப் தறன்ணர், இஶசு வதடரணறன் ற்வெய்றக்குச் ெரன்நரக றபங்கற 

ெரன்ஶநரர்கள், குநறப்தறட்ட வகரள்ஷகடடன் ஆன்நறந்டங்கற வகரள்ஷகச் ெரன்ஶநரரக97 

றபங்கறணரர்கள்.  

ெங்க இனக்கறங்கபறல், ஆரற ஷலகத்றன் வெல்ரக்ஷகடம், ஆன்நறந்டங்கற வகரள்ஷகச் 

ெரன்ஶநரர்கபறன் வெல்ரக்ஷகடம் ரம் ஏபவு தரர்க்க இல்கறன்நட. ெரன்ஶநரர்கஷபப்தற்நற 

கலழ்க்கரடம் குநறப்டௌகள் ெங்க இனக்கறங்கபறல் கரப்தடுகறன்நண.  
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“தறநர்ஶரடந் ந்ஶரய்ஶதரற் ஶதரற்நற அநணநறல்  

ெரன்நர்க் வகல்னரம் கடன்”98  

“ெரன்ஶநரர் கடன்றஷன குன்நடறனர்”99  

“அநறஷன றக ணரனன் தறநடம்  ெரன்ஶநரர் வென்ந வநறவண ஆங்குட் தட்டன் நன்ஷக 

ண்ஷஶ”100  

“............................இவ் வுனகத்டச் ெரன்ஶநரர் வெய் ன்ட”101  

“ெரன்ஶநர டஷப்தவுந் வபறகுர்வகரல்”102  

“...........................ெரன்ஶநரர்தறவரடு டஉம் இன்தம் வஃகரர்”103  

“ெரன்ஶநர ரறடந் அஷத் டற்ஶநரன் ஆெர வகன்டம் ட்ெல் ஶதரன”104  

ஶஶன கண்ட ெங்க இனக்கறப் தரடல்கபறல், ஆன்நறந்டங்கற வகரள்ஷகச் ெரன்ஶநரர், 

ெரன்நர்க்வகல்னரம் கடன், ெரன்ஶநரர் வென்ந வநற டடௗ வரடர்கள், ஶரர றந் 

ெரன்ஶநரர்க்குப் வதரடந்க் கூடிணரக உள்பண.  

ெங்க கரன டஶன ெரன்ஶநரர் றடக்கூட்டம் வெல்தட்டு ந்ஷஷ, இட கரட்டுகறநட 

ணனரம். ஆன்நறந்டங்கற வகரள்ஷகச் ெரன்ஶநரர் றடக்கூட்டம், ணறவரட இக்கரகஶ 

வெல்தட்டஷஷ றறடௗம் க்குக் கரட்டுகறன்நட.  

“றசுரெறத்ர் ல்ஶனரடம் எடறத்டத் ங்கள் உஷடஷகள் அஷணத்ஷடம் வதரடப் 

வதரடபரய்க் வகரண்டணர்”105 ன்தரல் அர்கடக்குள் ணறடஷடஷ ன்தட இல்னரல் 

ல்னரம் வதரடவுஷடஷரய் இடந்ண. இர்கள் தம்தஷப் தறநப்தறணரல் 

இஷக்கப்தட்டர்கள் அல்னர். எவ்வரடடம் உள்பம் ரநறப் தறநந் டௌட அடதம் வதற்ந 

டௌத்டர்ரல், இஷக்கப்தட்டிடந்ணர் ன்தஷ றறடௗம் கூடகறநட106  

எடடம் தறநப்தரல் ெரன்ஶநரர் றடக்கூட்டத்ஷச் ெரர்ந்ணரய் இடத்ல் இனரட.  உள்பம் 

ரநறப் தறநந் டௌத்டர்வு உஷடர்கஶப, இத்றடக்கூட்ட அங்கத்றணர்கபரக 

ற்டக்வகரள்பப்தட்டணர்.  

றடள்டர், ெரன்ஶநரர் றடக்கூட்டத்ஷப்தற்நறத் ம் குநட்தரக்கபறல் கூநறறடப்தடடன், 

ஆண்ஷடடன் ெரன்ட தகர்ஷச் “ெரன்நரண்ஷ” ணவும் ெறநப்தறக்கறன்நரர். றடக்குநபறல் 

கூநப்தட்டுள்ப ெரன்நரண்ஷஷப் தற்நற,  
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“ெரன்நரண்ஷ ன்தட, குநபறன் டைற்ட டப்தத்ட டன்ட அறகரங்கபறடம் இஷஶரடி 

றற்கறன்நட.  குநபறல் ல்னர அநங்கடம் கூநப்தட்டிடந்ஶதரறடம், அற்நறல் றகுந்ட றற்தட 

ெரன்நரண்ஷஶ”107 ண ஸ்.தற. இரச்ெந்றன் கூடகறநரர்.  

“ஈன்நவதரடறல் வதரறடக்கும் ன்கஷணச் ெரன்ஶநரன் ணக்ஶகட்ட ரய்” (69) ன்டம் 

குநட்தர றறடௗ அடிப்தஷடறல், இண்டரம் டஷந தறநந்ஶண ெரன்ஶநரன் ணத் 

வபறவுதடுத்டகறநட ன்தஷ,  

“ஈன்ந ன்டம் வெரல், ஈஶணரர் (இவ்வுனகத்ஶரர், உடல்ரழ்வு ட்டுஶடஷட கலடனக க்கள்) 

ன்டம் வெரல்டடன் வரடர்டௌஷடட.  ஈன்ந ன்தன் றர்வெரற்கஶப ஆன்ந, ெரன்ந 

ன்தஷ.  இஷ ஆன்லகப் தறநப்டௌற்ந “ஆன்ஶநரர்”, “ெரன்ஶநரர்” ன்தஷக் குநறக்கும்.  

“ஈன்ந வதரடறல்” ன்தறல் “வதரடட” ன்டம் வெரல், ரறன் தறள்ஷபப் ஶதற்நறன் டற் 

தறநப்ஷதச் சுட்டி, அன்தறன் தறள்ஷப “ெரன்ஶநரன்” ணக் ஶகட்ட “வதரடட” ஆகற இண்டரம் 

தறநப்ஷதக் குநறத்டக் கரட்டுகறநட”108 ன்டம் கர. அப்தரத்டஷரர் உஷ டௌனப்தடுத்டகறன்நட.  

குனம், குடி, இணம் ன்டம் வெரற்கஷபத் றடள்டர் தன்தடுத்றடள்பர். தம்தஷப் 

தறநப்தறன் றரக டகறன்ந குனத்ஷஶர குடிஷஶர இச்வெரற்கள் குநறப்தண அல்ன. 

தறநறஶனஶ வரடர்ந்ட டகறன்ந லஷ லங்கப் வதநல் ஶண்டும். அடஶ அநங்கபறல் ல்னரம் 

ெறநந் அநம் ன்தஷ “ணத்டக்கண் ரெறனணரல் அஷணத்நன்” (34) ண றபக்கறடள்பரர். 

இப்தடி ண ரசு லங்கப்வதற்நர்கடக்கு உடறரண எட வகரள்ஷக உண்டு. ரசு 

லங்கப்வதற்நர்கள் தறன்தற்டம் வகரள்ஷகஷச் ெறநப்தறத்ட “ரெற்நரர்ஶகரள்” ன்டம் 

வரடஷப் தன்தடுத்றடள்பரர் ன்தட,  

“கடத்டஇன்ணர வெய்க் கண்டம் டத்டஇன்ணர வெய்ரஷ ரெற்நரர் ஶகரள்” (312)  

“ெறநப்டௌஈடம் வெல்ம் வதநறடம் தறநர்க்கறன்ணர வெய்ரஷ ரெற்நரர் ஶகரள்” (311)  

ன்டம் குநட்தரக்கபரல் வபறப்தடுகறன்நண.  

இந் ரெற்ந வகரள்ஷகடஷடர்கஷபஶ “ெரன்ஶநரர்” ன்டம் வதரல் ள்டர் 

குநறப்தறடுகறன்நரர் ன்தட,  

“குனம் ெரன்ஶநரர் னஶண தறநனம் ந்னத்ட உள்படெஉம்அன்ட”(982)  

ன்டம் குநட்தரரல் றபங்குகறன்நட. தறநப்வதரக்கும் ல்னர உறர்க்கு ன்ட கூநறடள்ப 

ள்டர்,  
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“அன்டௌஷடஷ ஆன்ந குடிப்தறநத்ல் இவ்றண்டும் 

தண்டௌஷடஷ ன்டம் க்கு”(992)  

ன்டம் குநட்தரறல் “ஆன்நகுடிப்தறநத்ல்” ன்தட உள்பம் ரநறப் தறநந்ட, ெரன்ஶநரரகற 

ரெற்நரர் ஶகரபறல் இஷஷக் குநறப்தஶ ெறநப்தரகும்.  உடல் தறநப்தரல் டம் குடிப்தறநப்ஷத 

ள்டர் இங்குச் சுட்டல் இனரட ன்தட,  

“ெனம்தற்நறச் ெரல்தறன வெய்ரர் ரெற்ந  

குனம்தற்நற ரழ்டம்ன் தரர்”(956)  

“எடக்க டஷடஷ குடிஷ இடக்கம்  

இறந் தறநப்தரய் றடும்”(133)  

ன்டம் குநட்தரக்கபறன் றத் வரறகறன்நட.  “ரெற்ந குனம்” ஶெடடம், “இறந் தறநப்தரகற 

றடுடம்”, அர் உள்பத்றன் ன்ஷரல் அஷகறன்நஶன்நற உடல்தறநப்தரல் 

அஷன்ட.  

ரெற்ந குனத்ஷப்தற்நற ரரக் கரத்றணரஶனஶ எடடஷட னத்றன்கண் ரரறன்ஷ 

ஶரன்நறடள்பட ன்டம் அப்தடிப்தட்டன் இறந் ணடஷடர்கஶபரடு ஶெர்ந்றடக்கக் 

கூடும் ன்டம் அஷண ஆரய்ல் ஶண்டும் ன்டம் கூடரக,  

“னத்றன்கண் ரரறன்ஷ ஶரன்நறன் அஷணக்  

குனத்றன்கண் ப் தடும்”(958)  

 

“றனத்றல்தரல் லர்றரறந் ற்நரகும் ரந்ர்க்கு  

இணத்றல்த ரகும் அநறவு” (452)  

ன்டம் குநட்தரக்கள் அஷக்கப்தட்டுள்பண.  எடடக்குச் ெறநந் குனம் ஶண்டுவன்நரல், 

அடக்குப் தறவு ஶண்டுவன்தஷ,  

“னம்ஶண்டின் ரடஷடஷ ஶண்டும் குனம்ஶண்டின் 

ஶண்டுக ரர்க்கும் தறவு”(960)  
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ன்டம் குநட்தரரல் ள்டர் கூடகறன்நரர்.  

ரம், தறவு, அன்டௌ, எப்டௌவு, கண்ஶரட்டம் இஷவல்னரம், வதரநறரறல் ந்றத்ரன் 

கரட்டி எடக்க வநறரகற, ரெற்ந வகரள்ஷகறல் றற்கும் ெரன்ஶநரர்கபறன் ெறநப்டௌக் 

குங்கபரகும்.  உனகத்றடள்ப ல்ன குங்கள் அத்ஷணஷடம் ஶற்வகரண்டு எடகுஶன 

ெரன்ஶநரர் கடன் ன்தஷ,  

“ெஶகரர்கஶப, உண்ஷ டஶர, கண்றரணட டஶர, லற டஶர, டெட டஶர, 

இணறட டஶர, வல்னரம் ற்தண்டௌஷடஶர, வல்னரம் டௌகழ்ச்ெறக்குரறஶர அற்ஷநஶ 

ணத்றல் வகரள்டங்கள்”109 ண றறடௗம் கூடகறநட.  

ஶற்கண்ட றறடௗத்றன் கடத்டச் சுடக்கரகக் கலழ்கரடம் றடக்குநள் றபங்குகறநட ணனரம்.  

“கடன்ன்த ல்னஷ ல்னரம் கடன்அநறந்ட  

ெரன்நரண்ஷ ஶற்வகரள் தர்க்கு”(981)  

ெரன்ஶநரர்கடஷட டக்கறக் குங்கபரக அன்டௌ, ரண், எப்டௌவு, கண்ஶரட்டம், ரய்ஷ 

ஆகற ந்ஷடம் ள்டர் கூடகறன்நரர் : 

“அன்டௌரண் எப்டௌவு கண்ஶரட்டம் ரய்ஷவரடு  

ந்டெரல்டௌ ஊன்நற டெண்”(983)  

“கறநறத்ட க்கரகத் ம் உறஷக் வகரடுத்ரர்; இணரல் அன்டௌ இன்ணவன்ட அநறந்ஶரம்”110  

“ரம் கடவுடக்கு அன்டௌ வெய்றல் அன்ட; அஶ க்கு அன்டௌ வெய்ட ம் தரங்கடக்குப் 

தரறகரரகத் ம் கஷண அடப்தறறல்ரன் அன்தறன் ன்ஷ றபங்குகறநட”111  

ண றறடௗம் அன்ஷத றபக்கறக் கரட்டுகறநட. ள்டர்,  

“அன்தறனரர் ல்னரம் க்குரறர் அன்டௌஷடரர்  

ன்டௌ டரறர் தறநர்க்கு”(72)  

ணக் கூடகறநரர். ள்டர் கூடம் அன்டௌஷடஷஷடம், இஶசுறன் அன்தறன் வெஷனடம் 

எப்தறட்டுச் ஷெெப் வதரறரரண றட.ற. கடௗர சுந்ணரர்,  

“அன்ஶதல ஆடௗணரல் ஆடறர்கள் வதரடட்டுன்  
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அகுடஷன ஷக்கறட்டரய்; அடடறஷ லத்ரய்; 

இந்றனத்றல் அச்வெஷன க்குர் ற்நரர்?  

இபங்கன்ணற றற்டறத் இஷநஷ றறபக்ஶக!  

அன்தறணறஶன குஷநறடந்ரல் அடஞ்வெஷன ஆற்நல்  

ஆகரஶ ஆகரஶ! “அன்டௌஷட அநஶரர்  

ன்டௌம் தறநர்க்குரறர் “ ணடந் வரறக்குகந்  

இனக்கறர றனங்கற றற்கும் சுகுடரர”112  

ணக் கூடகறநரர்.  

“கறநறத்ட ம்ஷஶ கடவுடக்கு டம் வீசும் கரறக்ஷகடம் தடௗடரக, ம்ஷ டன்ணறட்டுக் 

ஷகபறத்ட, உங்கள்ஶல் அன்டௌகூர்ந்ட ஶதரல், லங்கடம் அன்டௌவகரண்டு எடகுங்கள்.”113  

ன்ஷண ெறடஷச் ெரரகற அறவுக்கு எப்டௌக்வகரடுத்னரகற வீச் வெடக்கும் அன்ஶத 

கரரறற்ட.  

“அநத்றற்ஶக அன்டௌெரர் வதன்த அநறரர் 

நத்றற்கும் அஃஶ டஷ”(76) 

எடர் ணந்றடந்டடக்குக் கரரய் இடப்தட, ரன் வெய் டக்கு ரஷடனரகும். 

இஷண “ரடஷடஷ” ன்டம் அறகரத்றல் ள்டர் றபக்குகறன்நரர். வதண்கடஷட 

ரத்றற்கும், டக்கரக டந்டற்குரற ரத்றற்கும் ஶடதரடு உண்டு. இஷண,  

“கடத்ரல் ரடல் ரடத் றடடேல்  

ல்னர் ரடப் தறந”(1011)  

ண ள்டர் கூடகறன்நரர்.  ரடஷடஷஶ ெரன்ஶநரர்க்குள்ப ெரல்தறன் அடிப்தஷடரகும் 

ன்தஷண,  

“ஊஷணக் குநறத் உறவல்னரம் ரண்ன்டம் 

ன்ஷ குநறத்ட ெரல்டௌ”(1013)  
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ணத் றடக்குநபறல் ள்டர் கூடகறன்நரர்.  

வகரள்ஷக நறணரல் ெரன்ஶநரர் குடிப்தறநப்டௌக் வகடும். ரறல்னர ன்ஷ றஷனவதற்நரல் 

ன்ஷவல்னரம் லங்கறறடும் ன்தட,  

“குனஞ்சுடும் வகரள்ஷக தறஷப்தறன் னஞ்சுடும் 

ரறன்ஷ றன்நக் கஷட”(1019)  

ன்டம் குநட்தரரல் றபக்கப்தடுகறநட. இஶசு வதடரணறன் ஶதரஷணறல் டக்கறரணட, 

ரன் வெய் டடக்கரக டந்ற ணந்றடந்டனரகும். அப்தடி ணந்றடந்ரர்கள் 

ணறர்கள் அல்னர். அறவுக்குரற க்கட்ஷடகஶப ன்தட,  

“ரண்அகத் றல்னரர் இக்கம் ப்தரஷ  

ரரல் உறர்டட்டி ற்ட”(1020)  

ன்டம் குநட்தரரல் றபக்கப்தடுகறநட. ணந்றடந்ற ணறன், ற்ந ணறர்கஶபரடும் 

இஷநஶணரடும் எப்டௌரகும் ன்ஷஷ “எப்டௌநறல்” ன்டம் அறகரத்றல் ள்டர் 

கூடகறன்நரர். எப்டௌறணரல் ரன் அறக்கூடி ஶகடு ற்தடிடம், ன்ஷண றற்நரட அஷப் 

வதற்டக்வகரள்ப ஶண்டும் ன்டம் ெறநப்டௌஷடட அட ( குநள்.220 ) ண ள்டர் 

கூடகறநரர். ற்நர்கடக்கு ன்ணறக்க ஶண்டும்; அப்ஶதரடரன் ரம் இஷநணறடம் 

ன்ணறப்ஷதப் வதற்டக்வகரள்ப இடம் ன்டம் கடத்ட “கண்ஶரட்டம்” ன்கறந அறகரத்றல் 

றபக்கப்தடுகறன்நட.  

“எடத்ரற்டம் தண்தறணரர் கண்டம்கண் ஶரடிப்  

வதரடத்ரற்டம் தண்ஶத ஷன”(579)  

“வதக்கண்டும் ஞ்சுண் டஷர் த்க்க 

ரகரறகம் ஶண்டு தர்”(580)  

ன்டம் குநட்தரக்கள் ெறடஷத் டன்தத்ஷ ற்டக்வகரள்ரகற ஞ்சுண்தஷக் 

குநறப்தணரகக் வகரள்பனரம்.  

ரவரன்டம் லஷறல்னர வெரல்டனரகற இஷநணறன் ற்வெய்ற கூடஷன “ரய்ஷ” 

அறகரத்றல் றபக்கறச் ெரன்ஶநரரறன் வதரய்ர றபக்ஷகச்(299) ெறநப்தறத்டத் றடள்டர், 

ட வெரந் அடதத்றல் கறஷடத் ற்வெய்றஷப் தறன்டரட கூடகறன்நரர் :-  
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“ரவய்ரக் கண்டற்டள் இல்ஷன ஷணத்வரன்டம் 

ரய்ஷறன் ல்ன தறந”(300) 

ெரன்ஶநரஷ றபக்கு ணவும் (299) அர்கஷப உப்டௌ (802) ணவும் இஶசு வதடரன் கூநற 

றறல் (த். 5:13-14) ள்டடம் கூடகறன்நரர்.  

“உனகறற்கு உப்டௌ லங்கள்”(த். 5:13)  

“ட்தறற் குடப்டௌக் வகடஷகஷ ற்நற்கு  

உப்தரல் ெரன்ஶநரர் கடன்”(802)  

“உனகறற்கு எபற லங்கள்”(த். 5:14)  

 ..........    ...........    .........  

“உங்கள் எபற ணறர்டன் எபறர்ரக”(த். 5:16)  

“ல்னர றபக்கும் றபக்கல்ன ெரன்ஶநரர்க்குப் 

வதரய்ர றபக்ஶக றபக்கு”(299)  

ெரன்ட கூநஶண்டி ெரன்நர், ஆண்ஷஶரடு ெரன்ட கூடறல் குஷநவுதட்டரல், றனவுனகம் 

ன் தரத்ஷச் சுக்கறனரல் ஶதரய்றடும் ன்தஷ,  

“ெரன்நர் ெரன்நரண்ஷ குன்நறன் இடறனந்ரன் 

ரங்கரட ன்ஶணர வதரஷந”(990)  

ண ள்டர் கூடகறன்நரர். “இன்ணர வெய்ரர்க்கும் இணறஶ வெய்ல் ெரல்டௌ” (987), “க்கு 

எப்தறல்னர ரழ்ந்ஶரரறடத்றடம் ஶரல்றஷ ற்டக் வகரள்டல்” (986), “ம் தஷகரறடத்றல் 

உள்ப தஷகஷ ரற்டம்தடிரக அரறடத்றடம் தறந்ட டந்டவகரள்டகறன்நஷ” (985) 

டடௗண ள்டர் கூடம் ெரன்ஶநரரறன் ெறநப்டௌக் குங்கள் ஆகும். இச்ெறநப்டௌக் குங்கள் 

இஶசு வதடரன் ெறடஷறல் ன்ஷணக் வகரஷன வெய்ர்கடக்கரகவும் 

ஶண்டிக்வகரண்டஷ றஷணவுதடுத்டம் குநறப்டௌகபரகும்.  

ள்டர் கரனத்றற்குப் தறன்டௌ, ெரன்ஶநரர் றடக்கூட்டம் அன்டௌ வநறஷப் தறன்தற்டம் ஷெம் 

(ெறம்-அன்டௌ) ணவும், லட்டௌ வநறஷப் தறன்தற்டம் ஷம் (றஷ்ட-லட்தர்) ணவும், 
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இண்டரகப் தறரறந்ட.  இத்றடக்கூட்டங்கடம் தக்ற ஶடட்டரல் டந் ன்ஷஷப் தக்ற 

இக்க னரட க்குத் வபறவுதடுத்டகறன்நட.  ஷெத் றடக்கூட்டத் ஷனர்கள் 

ரன்ரர்கள் ணவும், ஷத் றடக்கூட்டத் ஷனர்கள் ஆழ்ரர்கள் ணவும் வதர் 

வதநனரறணர்.  ரன்ரர்கபறன் றறல் ஷெெறத்ரந்ம் உடரகறட.  

ஷெ ெறத்ரந் ெரத்றங்கபறன் ஷனஷரணரகக் கடப்தடும் ெறஞரணஶதரம், றடக்கூட்டம் 

தற்நற,  

“வெம்னர் ஶரன் ரள் ஶெல் எட்டர  

அம்னம்கலஇ அன்தவரடு ரலஇ  

ரனந ஶம் டௗந்ர் ஶடடம்  

ஆனந் ரடம் அன்ணத் வரடஶ”114  

ணக் கூடகறன்நட. அற்கு றபக்கம் வகரடுக்கும் அடள்ந்ற ெறரெரரறரர்,  

“வெங்கனத் ரபறஷகள் ஶெ வரட்டரத்  

றரறனங்கள் அடத்லென் ஶெவரடுஞ் வெநறந்றட் 

டங்கர்ந் றடஶடம் ஆனங்கள் ல்னரம்  

அவணணஶ வரடறஷநஞ்ெற ரடிப் தரடி  

ங்குறரம் எடர்க்கும் பறஶரம் அல்ஶனரம்  

ரர்க்கும் ஶனரஶணரம் ன்நறடரப் வதய்றத்  

றங்கள்டடி ரர்அடிரர் அடிஶரம் ன்ட  

றரறந்றடுர் ெறஞரணச் வெய்றடஷட ஶரஶ”115  

ணக் கூடகறநரர். 

7. டக்ற  

இஷநணரல் தஷடக்கப்தட்டு இஷநஶணரடு கறழ்ந்றடந் ஆன்ர, ஆ னத்றற்குட்தட்டு, 

இஷநஷண றட்டுப் தறரறந்ட, இஷநஷண அநறர றஷனறல் டன்தத்றல் உன்நஶதரட, 
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இஷநன் குடரக இவ்வுனகறல் ஶரன்நற, ஆ னத்ஷ அடத்டத் றடம்தவும் ஆன்ரஷ 

டக்ற றஷனக்குச் ஶெர்த்ஶன றறடௗம், றடக்குநள், ஷெெறத்ரந்ம் இஷ டன்டம் கரட்டும் 

ஆன்ரறன் தடிறஷனகபரகும்.  

“ஶன்” ன்ந இன்த ணத்றல் இஷநஶணரடு கறழ்ந்ட வகரண்டு டக்ற றஷனறடௗடந் 

ஆரம், கலழ்ப்தடிரஷரல் டக்றஷ இந்றன் றறத்ம், அன் தம்தஷறல் ஶரன்நற 

ணறர்கள் ரடஶ டக்ற றஷனக்குப் டௌநம்தரறணர்.  

ணறர்கஷப லண்டும் டக்ற றஷனறல் ஶெர்க்குரட இஷநன் இஶசுரகற குடரக 

இவ்வுனகறல் ஶரன்நற, ணறஷ லட்டுத் றடம்தவும் டக்ற றஷனறல் ஶெர்க்கறநரர் ன்தட 

றறடௗ ம்தறக்ஷக.  

“எஶ எடணறன் குற்நம் ல்னர ணறர்க்கும் ண்டஷணத் லர்ப்தரய் டடிந்டஶதரல், எஶ 

எடரறன் ற்டௌஷட வெல், ல்னர ணறர்க்கும் ரழ்பறக்கும் றடுஷனத் லர்ப்தரய் 

னர்ந்ட”116  

இந் ரழ்பறக்கும் றடுஷனத் லர்ப்ஶத “லடுரழ்வு” ணத் றடள்டரல் ஶதரற்நப்தடுகறநட. 

டக்றக்குரற எடக்க வநறறல் வதரய் ஶெர்ந் கரத்ரல், அந்ப் வதரய்ஷ லக்கும்தடிரகத் 

ணக்குஷ இல்னரரணரகற கடவுள், ம்டௌனஷணடஷட ணறணரகறப் வதரநறரறல் 

ந்றத்ட, இடள்ஶெர் இடறஷணடம் ணறஷச் ஶெர ண்ம் கரத்ட, எடக்க வநறறல் 

இஷந்றடந் வதரய்ஷ அகற்நறப் வதரய்லர் எடக்க வநறஷக் கரட்டி, லடுரழ்ஷ 

ற்தடுத்றணரர் ன்தட றடக்குநபறன் ம்தறக்ஷக.  

அடள் உய்க்கும், ரடஷநடம் வய்த்டள் ஷக்கப்தடும், டௌத்ஶபறர் ரடம் உனகு, 

ல்றடந்ட ரணத்ர்க்கு, றனறஷெ லடு ரழ்ரர், ற்நறன்தம் ஶண்டுதர், ெறநப்டோடம் 

வெல்ம், ரஶணரர்க்கு உர்ந் உனகம், ஶதர இற்ஷக, டௌக்கறல் (340) டடௗண டக்றரகற 

டஷஷக் குநறத்ட றபக்கறக் கரட்டுணரக ள்டர் ஷகரண்டிடக்கும் வெரற்வநரடர்கள் 

ஆகும்.  

ஷெெறத்ரந்ம் றறடௗக் கடத்ஷ அப்தடிஶ றபக்குரய்  

“டக்ற டற்வகரடிக்ஶக ஶரகக் வகரடிதடர்ந்  

த்ற தடத் டவபன்டங் - கத்றறணரல்  

ஶரகக் வகரடிடக்க டத்றப் தம்தடக்கும் 

கக் வகரடிவடங்கரண் இன்ட”117  
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ண டக்றஷக் வகரடுக்கும் கக் வகரடிரகற குக் கடவுஷபக் குநறக்கறநட.  

“தரகங்கள் வெய்றடிடம் வகரஷனகபவு கள்டப்     

தறன்நறடிடம்...........ஶதசு வநற இடஶ...........”118  

1. ஆற. 1:27.  

2. றடவுந்றரர், 41. 

3. ெறஞரணஶதரம், சூத். 1. 

4. உஶரர், 5:17-19. 

5. Tiruvasakamani K.M. Balasubramaniam, Tirukkural English Translation, The Manali Lakshmana Mudaliar Specific Endowment; Madras; 

1962, pp. 282-283. 

6. க. ஶடெ உஷடரர், றடக்குநள் றநவுஶகரல்-2.  லத்ரர் வதடஷ, ஶெனம் றடள்டர் ககத்ரர். 1955. தக். 55 

7. வெல்ற கரரட்ெற ெலணறரென், றடக்குநடம் றறடௗடம், டஷ கரரெர் தல்கஷனக் ககம், 1979,    தக். 327. 

8. டௌனர். ட. வய்ரகம், ந்றத்ரன் ரர்? வய்ப்வதரடள் தறப்தகம், வென்ஷண, 1975.  

9. ெறஞரண ெறத்றரர் வண்தர, 2-2-9. 

10. தறடௗப்தறர் 2:6-8.  

11. “ெலரற உனகம் டன்டம் வெய்பறத்ட அறப்த ல்னரய்  

 ஶரற றர்எப்டௌ இன்நற லத்ஏர் கடவுள் டெ  

 ஶரற கன தரம் றஷணநப் தறந்ட ஶதரற்நற  

 ஆரற பன்ன் கரஷ அநடல் றபங்கச் வெரல்ரம்” - வீரடணறர், ஶம்தரற, தரறம், 1. 

தரறம், 1. 

12. “ஆண்டரறன் டெர் ரணறன்ட இநங்கறந்ட..... 

 .....உங்கடக்குச் வெரல்டௗறட்ஶடன்.” - த். 28:2-8.  

13. அட. 3:31-32. 

14. 1 அட. 1:1-2.  

15. அட. 1:1.  

16. அட. 1 : 14. 
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17. டக். 24 : 46-48.  

18.  வகரரற, 1 : 19-20.  

19. றடவபற. 3:14. 

20. ஆ. டத்ஷர, அநம், இந்றப் தல்கஷனக் ககத் றரெறரறர் ன்நம், 12-ஆட கடத்ங்கு ஆய்வுக் ஶகரஷ, 

வரகுற-3, தக். 249.  

21. டரக்டர் ட. ஶகரறந்ெரற, றடக்குநள் வதரடள் அகரற, அண்ரஷனப் தல்கஷனக் ககம், 1972, த. 28. 

22. த். 12:18-20. 

23. ஶர, 13:2-26.  

24. றடக்குநள், 10.  

25. றடக்குநள், 9. 

26. றடக்குநள், 8. 

27. றடக்குநள், 7. 

28. றடக்குநள், 29. 

29. த். 3:7-10.  

30. றடவபற. 6:16-17. 

31.  ெங்கற்த றரகம், ஷெரற றரகம், 25-27.  

32. ஶதரற்நறப்தஃவநரஷட , 69. 

32. ஶதரற்நறப்தஃவநரஷட , 69.  

33. றடவுந்றரர், 1. 

34. றடவுந்றரர், 3.  

35. றடவுந்றரர், 12.  

36. டக். 23:42.  

37. டக். 23:43.  

38. றடவுந்றரர், 23. 

39. றடவுந்றரர், 45.  
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40. றடவுந்றரர், 28.  

41. றடக்கபறற்டப்தடிரர் , 93. 

42. ெறஞரணஶதரம், 8. 

43. ெறஞரணெறத்ற சுதக்கம் 11-5.  

44. ெறஞரணஶதரம், சூத்றம் 8.  

45. ெங்கற்த றரகம், தரடல் 20, ரற 13-24. 

46. ெறஞரணஶதரம், சூத். 12.  

47.  றடடனர் றடந்றம், 257.  

48. றடக்கபறற்டப்தடிரர் , 55.  

49. ெறஞரணஶதரம், 12. 

50. ெறஞரணஶதரம், 8.  

51. ெறஞரணஶதரம், 7.  

52. ெறஞரணஶதரம், 3. 

53. ெறஞரணஶதரம் உர வண்தர, 46.  

54. உஶரர். 7:18-20.  

55. அட. 6:44. 

56. ெறஞரணஶதரம், 3.  

57. றடரெகம், ெறடௌரம், ரற. 18.  

58. றடவுந்றரர். 6. 

59. டௌந. 34. 

60. ஏெற. 6:3.  

61. ஏெற. 14:5.  

62. ெங். 72:6.  

63. ெர. 44:3,4. 

64. ஶ. 2:13.  
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றஷநவுஷ 

டல் ந்ட இல்கபறடம், இவ்ரய்வுஷறன் எப்தரய்வுக்குப் தறன்டௌனரக இடந் வதரடள்கள் 

றபக்கப்தட்டண. இடப்தறடம் ஆங்கரங்ஶக ற்ந இடங்கபறல் வதரடள் றபக்கம் வெய்ட 

ந்ஶதரஶ, எப்தரய்வுக் கடத்டகடம் இடம் வதற்டள்பஷ றர்க்க இனரரகறறட்டட.  

இணரல், ெறன கடத்டகஷபத் றடம்தக் குநறப்தறட ஶண்டி றஷனடம் ற்தட்டுள்பட. 

இந்றஷனஷ ஶர் எப்தரய்றடம் றகழ்ந்டள்பட.  

ஆெறரறல் ஶரன்நற கறநறத்ம், ஶரப்தரறல் தறப் வதடகுற்கு டன்ணஶ றகத்றல் 

ஶர் வகரள்பனரறற்ட. ஶரர றரகத் றகத்றற்கு ந் ஆற கறநறத்ம் “கறநறத்ட”, 

“கறநறத்ம்” ன்ந ஶரப்தறப் வதர்கஷப அநறரரய், றரறடப் தண்தரட்டில் கனந்ட 

றரறட டனக் கடத்டகபரக பர்ச்ெற வதற்நட ன்தட வரறகறநட.  

ஷெ ஷ ெங்கள் உள்பறட்ட இன்ஷந இந்ட ெத்றன் அடிப்தஷடச் ெக் 

கடத்டகள், ஆரறத்றற்கு ரடதட்ட றரறட டனக்கடத்டகஷப அடிப்தஷடரகக் 

வகரண்டுள்பண. றரறட டனக் கடத்டகபறன் றடடிரக றபங்கும் டம்டர்த்ற றதரடு, ஆற 

கறநறத்த்றடௗடந்ட பர்ச்ெற வதற்நவன்தட டௌனப்தடுகறநட.  

ட, கறநறத், றரறட ெங்கபறன் அடிப்தஷட இஷப்தரக றபங்கும் டம்டர்த்ற றதரடு, 

ஆரற ஷலகக் வகரள்ஷகரகற ஶள்றக் ஶகரட்தரட்டிற்கும், ெ வதௌத் ெங்கபரகற 

ஶள்ற டப்டௌக் ஶகரட்தரட்டிற்கும் ரடதட்டு, கறநறத் ெத்றன் ஶள்ற றஷநஶற்நக் 

ஶகரட்தரட்டிஷண உஷடரக றபங்கற, இன்ஷந இந்ட ெத்ஷச் ெறநப்தறக்கறன்நட ன்தட 

அநறப்தடுகறன்நட.  

ஶற்கு ரடுகபறல் ஶதடட, தவுல் ஶதரன்நர்கபரல் தப்தப்தட்ட கறநறத்ம், டௌற ற்தரட்டு 

டைல்கஷபத் வரகுத்ஷப் ஶதரன்ட, றகத்றல் ஷெ ஷ ெங்கபரக டற்குக் 

கரரய் இடந் ஶரஷரல் தப்தப்தட்ட ஆற கறநறத்ம் தன்ணறட றடடஷந, ரனரறத் 

றவ்றதறதந்ம் ஆகறஷகஷபத் வரகுப்டௌ டைல்கபரகக் வகரண்டு ெறநப்டௌடகறன்நட ணனரம்.  

வன்ணகத்றல் 16ஆம் டைற்நரண்டிற்குப் தறன்ணர், ஶரப்தற றக் கறநறத்ம், ஶரப்தறரல் 

இந்றரறல் தப்தப்தட்டதறன்டௌ இஶசு கறநறத்டறன் வகரள்ஷகஷக் ஷகக்வகரண்டர்கள் 

இந்றரறல், இந்டக் கறநறத்ர்கள் ணவும், ெலரறக் கறநறத்ர்கள் ணவும், ஶரப்தறக் 

கறநறத்ர்கள் ணவும், ஶரப்தறற இந்றக் கறநறத்ர்கள் ணவும் ரன்கு ஷகரக 

றபங்குகறன்நணர். ஶரப்தறக் கறநறத்ர்கள் 1947க்குப் தறன்ணர் இந்றரறடௗடந்ட 

அகற்நப்தட்டணர்.  
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ஶரப்தறக் கறநறத்ம் வன்ணகத்றற்கு டம் டன்ணர், இந்டக் கறநறத்ர்கடம், ெலரறக் 

கறநறத்ர்கடம் ணறத்ணறப் தறரறரக றபங்கற ஶதரறடம் இஷந்ட ரழ்ந்ணர்.  

ஆணரல், ஶரப்தறக் கறநறத்ர்கபறல் டனரரக ந் ஶதரர்த்டகலெறர்கபறடம், ெலரறக் 

கறநறத்ர்கள் ஞ்ெம் அஷடந் கரத்ரல், ெலரறக் கறநறத்ர்கடக்கும் இந்டக் 

கறநறத்ர்கடக்கும் இடந் வரடர்டௌ டண்டிக்கப்தட்டு, ஶரப்தற ற இந்றக் கறநறத்ர்கள் 

உடரக்கப்தட்டரர்கள். இணரல், இந்டக் கறநறத்த்றற்கும் ஶரப்தற ற இந்றக் 

கறநறத்த்றற்கும் வ்ற எட்டும் உநவும் இல்னர றஷனஶற்தட்டு, இண்டும் டற்நறடம் 

ஶடதட்ட ெங்கபரக ரற்நம் அஷடந்ண. தறற்கரனக் கறநறத்ம் இந்றரறல் ஶற்டப் 

தண்தரட்ஷட உஷட ஶற்டச் ெரகக் கடப்தட்டு இந்ற க்கபரல் எடக்கப்தடும் 

றஷனஷ அஷடந்ட. 

ஆறடம், ஶரர டௌஷக்கப்தட்ட இடத்றல் கட்டப்தட்ட ஆனடம், அஷப்தற்நற தக்க 

க்கங்கடம், அறல் கரப்தடும் கல்வட்டுகடம், உஷடந் ெறஷனகடம் இந்டக் 

கறநறத்த்றற்கும் ஶரப்தற றக் கறநறத்த்றற்கும் உள்ப இஷப்ஷதடம் உநஷடம் 

வபறக் கரட்டுணரய் உள்பண.  

தறற்கரனத்றல் றகத்றல் ற்வெய்றப் தறரபர்கபரகந், ஶரப்தறர்கபரண கறநறத்க் 

குடக்கள் இந்டக்கறநறத்த்றற்கும் ஶரப்தறக் கறநறத்த்றற்கும் உள்ப வரடர்டௌகஷப, 

றடக்குநள், ஷெெறத்ரந் டைல்கள் டடௗற்நறன் ற ஆரய்ந்ட ஏபவு றபக்கறக் 

கரட்டிடள்பணர்.  

றறடௗம் தஷ ற்தரடு, டௌற ற்தரடு ண இடஶட தகுறகபரகக் கரப்தடிடம் தன்ணறட 

றடடஷந, ரனரறத் றவ்றதறதந்ம் ஶதரன்ந வரகுப்டௌ டைல்கள் ஶரன்டற்கு 

டன்ஶணரடிரய் றபங்கற எட வரகுப்டௌ டைனரகும்.  

றரறடப் தண்தரடு வகரண்ட “ஊர்” ன்ந றழ்ப் வதர் வதற்ந கத்ஷடஷட கல்ஶர் 

ரட்டிடௗடந்ட டௌநப்தட்ட ஆதறகரம் ன்ந இஷநத் வரண்டர் றந் இசுஶல் ன்டம் 

கூட்டத்றணரறன் னரற்ஷநடம், அர்கள் னரற்நறல் இஷநஷண அர்கள் டௌரறந்டவகரண்ட 

ன்ஷஷடம் தஷ ற்தரடு றபக்குகறநட.  

றரறடப் தண்தரடு வகரண்ட ஆதறகரம் றறல், உனகம் டடடம் ஆெலர்றக்கப்தட்ட றஷன, 

இஶசு கறநறத்டறல் றஷநஶநறடள்பஷ னரற்நறன் றரகப் டௌற ற்தரட்டில் 

றபக்கப்தடுகறநட.  

இஶசு கறநறத்ட ரழ்ந்வதரடட, அந்ரட்ஷட ஆண்டுந் உஶரப் ஶதெரண அகடசுக்கும் 

(Augustus) தரண்டி ரட்டிற்கும் ல்ன வரடர்டௌ இடந்ஷ னரட வபறவுதடுத்டகறநட. 
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உஶரர்கடக்கு டன், அந்ரட்ஷட ஆண்டுந் கறஶக்கர்கபறன் வரறரல், றகத்றல் 

ற்தட்டுப் தற “ணர்” ன்ந வெரல் கறஶக்கர், உஶரர், டர், ெலரறர் ஆகறர்கஷபக் 

குநறத்ட. இஶசுறன் ரரகற ஶரர, ணரகத் றகத்றற்கு ந்ட, இஶசுறன் 

ற்வெய்றஷ அநறறத்ட, றடக்குநள் வும் தறன்ணர் ஷெ ெறத்ரந் ெரத்றங்கள் தறணரன்கு 

வும் கடரய் றபங்கறணரர்.  

ஷெ ஷ ெங்கள் ஶரன்நறற்கு டனக்கட றடக்குநள் ன்தட இவ்ரய்றன் 

றஷபரகப் டௌனப்தடும் வெய்றரகும்.  றடக்குநடக்குப் தறன்ணர் டந் ல்னரச் ெங்கடம் 

அன்லட உரறஷ தரரட்டி றற்க, றடக்குநபறன் தரற அஷப்டௌம், றடக்குநபறல் உள்ப 

“ந்றத்ரன்”, “ரன்”, “லத்ரர்”, “இல்டௌஷட டர்” டனரண வரடர்கடம் கறநறத்த்ஷ 

வபறப்தடுத்டம் கடத்டக் கபஞ்ெறங்கபரகக் கரப்தடுகறன்நண. இடஷ டௌரறர டௌறரக 

இடந் இஷ, இந் எப்தரய்றன் றஷபரகப் டௌட உண்ஷகஷபடம் டௌட இஷப்டௌகஷபடம் 

வபறப்தடுத்டடடன், றடக்குநள் உனகப் வதரடஷ ரய்ந்ட ன்டம் கடத்ஷடம் 

டௗடடத்டகறன்நண.  

றடக்குநபறன் ற, தக்ற இக்கரக டந் ஷெ ஷ ெங்கபறல், ஷெெறத்ரந் 

ெரத்றங்கஶப எப்தரய்வுக்கு டுத்டக் வகரள்பப்தட்டஷரல், ஷத்ஷப்தற்நற ஏரறட 

குநறப்டௌகஶப கூநப்தட்டுள்பண.  

ஷெ ெம் றழ் ரட்டில் வெல்ரக்குப் வதற்ட டந் ஶதரட, அன் வெல்ரக்ஷகத் 

ங்கடக்கு ஆரகப் தன்தடுத்றக்வகரள்ப டஷணந் ஷலகப் வதடக்கபறன், டற்ெற 

றக னரற்நறல் வற்நற வதற்ந கரத்ரல், ஷெெறத்ரந் ெரத்றங்கபறன் டன டைல்கஷபப் 

தரடி வதரறர்கடம், அற்நறன் ற றன்ந ெறத்ர்கடம் தஞ்ெர் ண எடக்கப்தடும் றஷனஷ 

அஷடந்டடன், ஆற கறநறத்த்ஷ வபறப்தடுத்டம் ஷெ ெறத்ரந் அடிப்தஷட உண்ஷகள் 

ஷநக்கப்தட்டும் றரறக்கப்தட்டும் எடக்கப்தட்டும் உள்பண. 

றகத்றல் தறற்கரனத்றல் ற்தட்ட ஆரற ஷலகச் வெல்ரக்கறன் கரரக 

ஷநக்கப்தட்டிடந் தஷ உண்ஷகள், இவ்ரய்றன் டனரக ஏபவு 

வபறக்கரட்டப்தட்டுள்பண. ஶடம் றபக்கப்தட ஶண்டி தகுறகள் ரபரய் உள்பண.  

ஆய்ஶட்டின் தக்க ஷஷஷ ஶரக்கற றபக்கப்தட ஶண்டி தன உண்ஷகள் 

டடஷரக றபக்கப்தடறல்ஷன.  ணறடம், றக ெ னரற்டக்கும் கறநறத்த்றற்கும் 

உள்ப இஷப்ஷத, இறல் இன்ந அபவு கரட்டுற்கு டற்ெற வெய்ப்தட்டுள்பட. 

ஆரறப் தண்தரட்டிடௗடந்ட ணறத்ட றன்ந, றரறடப் தண்தரட்டின் ெறகரக றபங்கற றரறட 

ெத்ஷ உடரக்கற னரட, எட ணற ஆய்ரக டத்டற்கு ற்ந எட வதடம் 

வதரடபரகும். தக்ற இக்கத்றன் ஶரற்நடம் பர்ச்ெறடம், அன் ணறச்ெறநப்டௌம் தண்டௌகடம் ணற 

ஏர் ஆய்ரக டத்டற்கு ற்நஷரகும். 
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“கறநறத்டம் றடக்குநடம்” ன்டம் வதரடடம் ணறப்வதடம் ஆய்வுக்குரறரகும். தக்ற 

இக்கத்றன் இட கண்கபரக றபங்கும் ஷெடம் ஷடம், ணறத்ணறஶ கறநறத்த்டடன் 

எப்தரய்வு வெய்ற்குப் வதரறடம் ஈர்ப்டௌஷட வதரடள்கபரக றபங்குகறன்நண.  இந் ண்க் 

கடவூனங்கடடன் றறடௗம், றடக்குநள், ஷெெறத்ரந்ம் இற்ஷநப்தற்நற எப்தரய்வு றஷநவு 

வதடகறன்நட.  
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1. றறடௗ டைல்கள் 

கத்ஶரடௗக்க றடச்ெஷதரர் ஷகரடம் றறடௗத்றல், தஷ ற்தரட்டில் 46 டைல்கடம், டௌற 

ற்தரட்டில் 27 டைல்கடரக வரத்ம் 73 டைல்கள் அஷந்டள்பண; அஷ தறன்டரட : 

தஷ ற்தரடு 

ஆற ஆகம்.       உன்ண ெங்கலம்.   

ரத்றரகம்.      ஞரண ஆகம்.    

ஶனறரகம்.       ெலரக் ஆகம்.   

ண்ரகம்.      இஷெரஸ் ஆகம்.  

உத ஆகம்.      ஶறரஸ் ஆகம்.  

ஶரசுர ஆகம்.     டௌனம்தல் ஆகம். 

லறதற ஆகம்.     தரடக் ஆகம்.   

டத் ஆகம்.      ஶெக்கறஶல் ஆகம்.  

1 ெரடஶல் ஆகம்.     ரணறஶல் ஆகம்.  

2 ெரடஶல் ஆகம்.     ஏெறர ஆகம்.   

1 அெர் ஆகம்.     ஶரஶல் ஆகம்.  

2 அெர் ஆகம்.     ஆஶரஸ் ஆகம்.  

1 ரள் ஆகம்.     அப்றரஸ் ஆகம்.  

2 ரள் ஆகம்.     ஶரணரஸ் ஆகம்.  

ஸ்நர ஆகம்.     றக்ஶகரஸ் ஆகம்.  

வஶகறர ஆகம்.     ரகூம் ஆகம். 

வரதறரசு ஆகம்.     ஆதகூக் ஆகம். 
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டறத் ஆகம்.      வெப்ஶதரணறரஸ் ஆகம். 

ஸ்ர் ஆகம்.     ஆகரய் ஆகம். 

ஶரடௌ ஆகம்.      ெக்கரரறரஸ் ஆகம்.  

ெங்கலங்கள்.      னரக்கறர ஆகம்.  

தவரற ஆகம்.     1 க்கஶத ஆகம். 

ெங்கத்றடவுஷ ஆகம்.    2 க்கஶத ஆகம். 

டௌற ற்தரடு 

டௌணற த்ஶட 

டௌணற ரற்கு 

டௌணற டக்கரஸ் 

டௌணற அடபப்தர் 

அப்ஶதரஸ்னர் தற 

உஶரஷர் 

1 வகரரறந்றர் 

2 வகரரறந்றர் 

கனரத்றர் 

ஶதெறர் 

தறடௗப்தறர் 

வகரஶனரஶெர் 

1 வெஶனரணறக்ஶகர் 

2 வெஶனரணறக்ஶகர் 
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1 லஶரத்ஶட 

2 லஶரத்ஶட 

லத்ட 

தறனஶரன் 

தறஶர் 

ரகப்தர் 

1 இரப்தர் 

2 இரப்தர் 

1 அடபப்தர் 

2 அடபப்தர் 

3 அடபப்தர் 

டௌணற டர 

றடவபறப்தரடு 
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ெலர்றடத்த் றடச்ெஷதறன் றறடௗம் 

தஷ ற்தரடு - 39; டௌற ற்தரடு - 27;  39 + 27 = 66 

 தஷ ற்தரடு    டௌற ற்தரடு 

 ஆறரகம்      த்ஶட  

 ரத்றரகம்      ரற்கு 

 ஶனறரகம்    டக்கர 

 ண்ரகம்     ஶரரன் 

 உதரகம்     அப்ஶதரஸ்னடஷட டதடிகள் 

 ஶரசுர     ஶரர் 

 றரரறதறகள்    1. வகரரறந்றர் 

 டத்      2. வகரரறந்றர் 

 1. ெரடஶல்     கனரத்றர் 

 2. ெரடஶல்     ஶதெறர் 

 1. இரஜரக்கள்    தறடௗப்தறர் 

 2. இரஜரக்கள்    வகரஶனரவெர் 

 1. ரபரகம்     1. வெஶனரணறக்ஶகர் 

 2. ரபரகம்     2. வெஶனரணறக்ஶகர் 

 ஸ்நர      1. லஶரத்ஶட 

 வஶகறர     2. லஶரத்ஶட 

 ஸ்ர்      லத்ட 

 ஶரடௌ தறனஶரன் 
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 ெங்கலம்    தறஶர் 

 லறவரறகள்    ரக்ஶகரடௌ 

 தறெங்கற    1. ஶதடட 

 உன்ணப்தரட்டு   2. ஶதடட 

 ெரர     1. ஶரரன் 

 ஶறர    2. ஶரரன் 

 டௌனம்தல்    3. ஶரரன் 

 ஶெக்கறஶல்    டர 

 ரணறஶல்    வபறப்தடுத்றண றஶெம் 

 ஏெறர  

 ஶரஶல் 

 ஆஶரஸ் 

 எதறர 

 ஶரணர 

 லகர 

 ரகூம் 

 ஆதகூக் 

 வெப்தணறர 

 ஆகரய் 

 ெகரறர 

 ல்கறர 
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2. தன்ணறட றடடஷநகள் 

றடடஷந ண்    ஆெறரறர் வதர் 

1.    றடஞரண ெம்தந்ர்.  

2.    றடஞரண ெம்தந்ர்.  

3.     றடஞரண ெம்தந்ர். 

4.    றடரவுக்கெர்  

5.    றடரவுக்கெர் 

6.    றடரவுக்கெர் 

7.    சுந்ர் 

8.    ரறக்கரெகர்  

9.    1.  றடரபறஷகத் ஶர்  

    2.  ஶெந்ணரர்.  

    3.  கடவூர்த்ஶர் 

    4.  ட்ந்டடத்ற ம்தற  

    5.  கரட ம்தற 

    6.  கண்டரறத்ர்  

    7.  றடரடௗடணரர்  

    8.  டௌடஶடரத் ம்தற  

    9.  ஶெறரர்  

10.    றடடனர்  

11.    1.  றடரனரடஷடரர்  
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   2.  கரஷக்கரனம்ஷரர்  

   3.  டிகள் கரடர்ஶகரன்  

   4.  ஶெரன் வதடரள் ரணரர்  

   5.  க்கல ஶர் 

   6.  கல்னரட ஶர் 

   7.  கதறன ஶர்  

   8.  த ஶர்  

   9.  இபம்வதடரணடிகள் 

   10. அறரடிகள்   

   11. றடவண்கரட்டடிகள்  

   12. ம்தறரண்டரர் ம்தற 

12.    ஶெக்கறரர் 
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3. ஷெ ெறத்ரந் ெரத்றங்கள் தறணரன்கும் அற்நறன் ஆெறரறர்கடம் 

ண்  டைல் வதர்    ஆெறரறர் வதர்  கரனம்  

1  றடவுந்றரர்  றடறடர் உய்ந் ஶர் 1148 

2 றடக்கபறற்டப்தடிரர் றடக்கடவூர் உய்ந் ஶர் 1178 

3 ெறஞரண ஶதரம் வய்கண்ட ஶர்   1221 

4 ெறஞரண ெறத்றரர் அடள் ந்ற    1253 

5 இடதர இடதஃட அடள் ந்ற    1254 

6 உண்ஷ றபக்கம் ணரெகம் கடந் ஶர்  

  (வய்கண்டரரறன் ரர்)    1255 

7 ெறப்தறகரெம்  உரதற    1306 

8 றடடள் தன் உரதற    1307 

9 றணர வண்தர உரதற    1308 

10 ஶதரற்நறப்தஃவநரஷட உரதற    1309 

11 வகரடிக்கற  உரதற    1310 

12 வடுஞ்சுறடு டெட உரதற    1311 

13 உண்ஷவநற றபக்கம் உரதற   1312 

14 ெங்கற்த றரகம் உரதற    1313 

4.  தன்தட்ட டைல்கள் 

1. அந்ணற ஜரன்., ள்டடம் றறடௗடம் – ஏர் எப்தரய்வு - ஆய்ஶடு, வென்ஷணப் 

தல்கஷனக் ககம்,1979.  

2. அப்தரத்டஷ. க.,  றறபக்க உஷ, டல் தறப்டௌ. 



இண்டரம் தறப்டௌ : வெப்டம்தர் 1997 

றறடௗம் றடக்குநள் ஷெ ெறத்ரந்ம் – ஏர் எப்தரய்வு 

3. அர்ச்சுணணரர். ஶ.., றடக்குநள் இஷடப்தரறடம் டைற்தரறடம் 

(றபக்கவுஷ), சுரறெண ன்நம், வென்ஷண, 1952 

4. அறந்ன். ட.ஷ., றடக்குநடம் ெங்க இனக்கறடம் டத்டப் தறப்தகம், 

படொர், 1970 

5. அடரெனம். த.,   குநபறல் வெய்ற, தரரற றஷனம், வென்ஷண, 1958 

6. அகடிகள். றடக்குநள் அநம். றடவல்ஶடௗ வன்ணறந்ற ஷெ 

ெறத்ரந் டைற்தறப்டௌக் ககம், வென்ஷண, 1970 

7. அண றரகம் தறள்ஷப ஷெெறத்ரந் னரட 

8. ெறவநறப் தறகரெம்  டன்டஷ, ெறரக்கறஶரகறகள்அடபறட. 

9. இரெரறக்கணரர். ர., றக னரடம் றர் தண்தரடும், ணனட்சுறப் 

தறப்தகம், டஷ, 1974 

10. இரரகறடஷ்ன். கலஷ ஶஷன ரடுகபறன் வய்வதரடபறல் னரட, 

இந்ற அெரங்கக் கல்றஅஷச்ெகம், றழ் 

வரறவதர்ப்டௌ, அண்ரஷனப் தல்கஷனக் ககம், 1970 

11. ஊன் அடிகள்.   ள்பனரர் ஷநந்ட ப்தடி? டன்டஷ, 1976 

12. கந்ஷர தறள்ஷப. .ெற.,  றகம், றடவல்ஶடௗத் வன்ணறந்ற ஷெ   

     ெறத்ரந் டைற்தறப்டௌக் ககம், வென்ஷண, 1962 

13. கணகெஷத. ற., ஆறத்வண்டட ஆண்டுகட்கு டற்தட்ட றகம், 

றடவல்ஶடௗத் வன்ணறந்ற ஷெ ெறத்ரந் டைற்தறப்டௌக் 

ககம், வென்ஷண, 1973    

14. கரரட்ெற ெலணறரென். றடக்குநடம் றறடௗடம், டஷ கரரெர் தல்கஷனக் 

ககம்,  டஷ, 1979 

15. குநள் கூடம் ெம்  டஷ கரரெர் தல்கஷனக் ககம், டஷ, 1979 

16. கரட். ஶர.ெர.,  கறநறத்ட ஶெறர றடஷந வெரற்வதரடள், கறநறத் 

இனக்கறச் ெங்கம், வென்ஷண, 1963 
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17. ஷகனரெதற. க., தண்ஷடத் றர் ரழ்வும் றதரடும், க்கள் வபறடௐடு, 

1978 

18. ஶகரறந்ெரற. ட., றடக்குநள் வதரடள் அகரற,  அண்ரஷனப் தல்கஷனக் 

ககம், 1972 

19. குநள் ம்   தரரற றஷனம், வென்ஷண, 1958 

20. ெரெற தண்டரத்ரர் ற. ஷ., தறற்கரனச் ஶெரர் னரட, டன்நரம் தகுற   

     அண்ரஷனப் தல்கஷனக் ககம்,   1971 

21. ெரறரஷர். உ.ஶ.,  றடள்டடம் றடக்குநடம், கஷனகள் வபறடௐடு,  

     வென்ஷண, 1936 

22. ெரங்கதரற.   குநள் றடந்ட, ற வெௌத் இந்றர தறஸ்,    

     கரஷக்குடி, 1973 

23. ெறம்தம் தறள்ஷப. .உ., றடள்டர் றடக்குநள் அநத்டப்தரல், றடத்றடஷ, 

1935  

24. ெறரறல் டௌடஷ் வதர்த்  இந்ற றடச்ெஷத னரட, றரக்கம், ஆ.ஶ. டஶல்  

     கறநறத் இனக்கறச் ெங்கம், 1962 

25. ெறனப்தறகரம், டனடம், வதர.ஶ. ஶெரசுந்ணரர், றபக்க  உஷடம் 

றடவல்ஶடௗ ஷெ ெறத்ரந் டைற்தறப்டௌக் ககம், 

வென்ஷண, 1969. 

26. சுப்தறற தறள்ஷப. கர., றர் ெம், றடவல்ஶடௗ வன்ணறந்ற ஷெ ெறத்ரந் 

டைற்தறப்டௌக் ககம், வென்ஷண, 1971 

27. ஶெரசுந் தரறரர். ெ., றடள்டர், ரனர் டௌத்க றஷனம், டஷ, 1971 

28. றடக்குநள்,    தரறஶனகர் உஷ. 

29. ரணந்ன் தறரன்ெறஸ். றழ்ச் ஷெம், கறநறத் இனக்கறச் ெங்கம், வென்ஷண, 

1972 

30. ண்டதரற ஶெறகர். ெ., றடக்குநள் அகும் அஷப்டௌம், டத்ஷர றஷன 

வபறடௐடு, வென்ஷண, 1969 
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31. றடங்ஷகரழ்ரர்.  வதரற றடவரற, 3-ஆம் தத்ட. 

32. றடஞரணெம்தந்ம். ஶக.., ெங்க கரனப் தண்டரற்ட வநறடம் கரசுகபறன் டௌக்கடம், 

ம்.”தறல் ஆய்ஶடு, வென்ஷணப் தல்கஷனக் ககம், 1980 

33. டஷெரறப் தறள்ஷப. சு., ஷெ இனக்கற னரட, அண்ரஷனப் தல்கஷனக் 

ககம், 1978 

34. ஶடெ உஷடரர். க., றடக்குநள் றநவுஶகரல் - 2, லத்ரர் வதடஷ, ஶெனம் 

றடள்டர் ககத்ரர், 1955 

35. லனகண்ட ெரஸ்றரற. ஶக.., வன்ணறந்ற னரட, றழ்ரட்டுப் தரடடைல் றடணம், 

     வென்ஷண, 1973 

36. தத்டப்தரட்டு (டற் தகுற), றட. வதர.ஶ. ஶெரசுந்ணரர் உஷ, கக வபறடௐடு, 

1966 

37. தத்டப்தரட்டு (இண்டரம் தகுற) றட. வதர.ஶ. ஶெரசுந்ணரர் உஷ, கக வபறடௐடு, 

1968  

38. தறள்ஷப. ஶக.ஶக., றக னரட, க்கடம் தண்தரடும், றழ்ரட்டுப் 

தரடடைல் றடணம், வென்ஷண, 1972 

39. டௌநரடொட (இண்டரம் தரகம்)  சு. டஷெரறப் தறள்ஷப றபக்க உஷ, றடவல்ஶடௗ 

வன்ணறந்ற ஷெ ெறத்ரந் டைற்தறப்டௌக் ககம், 

வென்ஷண, 1968 

40. றஶகஷன, .ட. ஶங்கடெரற ரட்டரர், சு. டஷெரறப்தறள்ஷப தவுஷ, றபக்கவுஷ, 

     றடவல்ஶடௗ வன்ணறந்ற ஷெ ெறத்ரந் டைற்தறப்டௌக் 

     ககம், வென்ஷண, 1969 

41. ஷநஷனடிகள் ெறஞரணஶதர ஆரய்ச்ெற, றடவல்ஶடௗ வன்ணறந்ற 

ஷெ ெறத்ரந் டைற்தறப்டௌக் ககம், வென்ஷண, 1971 

42. டத்டரன்   ஷெெறத்ரந்ம், றழ்ரட்டுப் தரடடைல் றடணம்,  

     வென்ஷண, 1975 
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43. டடகத்றணம்   குநள் கூடம் ெம், டஷ கரரெர் தல்கஷனக் ககம்,  

     1979 

44. .உ.ெற.    உஷப்தரறம் றடள்டர் றடக்குநள் அநத்டப்தரல், 

     றடத்ற உஷ, 1935 

45. ச்ெறஶல் டடௗரர். றடக்குநபறன் உட்கறஷட ஷெெறத்ரந்ஶ, றடடள் 

வநற ன்நம், டஷ, 1953  

46. ரெணரர். ட.,   ள்டர் ரய்வரற.   

47. வள்ஷப ரம். க.,  றடக்குநபறற் ஷெடம் ஷடம்,  றடக்குநட்  

     ெறந்ஷணகள். 

48. ஶங்கடெரற, றஷன, ெலணற. தங்கரனத்டத் றர் ரறகம், றடவெஞ்சுரற டௌக் யவுஸ் – 

தறஷஶட் டௗறஶடட், வென்ஷண, 1978 

49. ெடம் றடம் (டற்தகுற) றடவல்ஶடௗ வன்ணறந்ற ஷெ ெறத்ரந் டைற்தறப்டௌக் 

     ககம், வென்ஷண, 1970 

50. கறநறத்டம் றடம்,  றடவல்ஶடௗ வன்ணறந்ற ஷெ ெறத்ரந் டைற்தறப்டௌக் 

ககம், வென்ஷண, 1978 

51. ஶடப்தறள்ஷப. அ., றழ் இனக்கறத்றல் கரனடம் கடத்டம், றழ்ப் 

டௌத்கரனம்,  வென்ஷண, 1969 

52. ஸ்ரீதரல், ஜலதந்ட, டி.ஸ்., றகத்றல் ஷஜணம், ஸ்ஸ்ற ஸ்ரீனஷ்ற 

ஶெணரதரட்டரரக தட்டரெரர்ர், கரசுரறகள், 

ஷஜணடம், ஶகரல்தர், 1975 

5. டஷடைற் தட்டில் 

1.  -     அகரடொட,      

      .ட. ஶங்கடெரற ரட்டரர்,     

      ர. ஶங்கடரெனம் தறள்ஷப,     

      தவுஷ றபக்கவுஷகடடன்,   

      .ஷ.இ. றச் ெங்க வபறடௐடு,    

      1968 
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2. அங்கரன். வீ.,    றடக்குநடம் இஷநடடம்,    

      அடபடட வபறடௐடு,      

      தண்டடட்டி, 1978 

3. அடரெனம். ட.,    ஷெ ெம்,      

      தரரற றஷனம், வென்ஷண, 1969 

4. அடஷ டிஶல்     டடௗரர். ெற., ெறத்ரந்த் வபறறல்,  

      டஷரலணம், 1968 

5. அடபப்தர. இர.,    றடக்குநள் கூடம் அநம்,    

      வய்வதரடள் தறப்தகம்,     

      வென்ஷண, 1982 

6. ஆறத்ர். அ.கு.,    30 குநபறன் வய்ப்வதரடள்,    

      அஶரர தறரறண்டர்ஸ்,    

      வென்ஷண, 1968 

7. இத்றண ெதரதற. ஷ.,   றடடஷநத் வபறஶ      

      ெறஞரணஶதரம்,       

      டரக்டர். ஸ். இரரகறடஷ்ன்,   

      வய்டர்வு ஶல்றஷனக் கல்ற    

      றடணம்,வென்ஷணப் தல்கஷனக் ககம்,1979 

8. இனக்குணரர். ெற.,    றடக்குநள் - பற வதரறப்டௌஷ,   

      ள்டர் தறப்தகம், டௌடக்ஶகரட்ஷட, 1963 

9. இபகணரர். டற்குநடம் டைற்தரவும், றடவல்ஶடௗ 

வன்ணறந்ற ஷெ ெறத்ரந் டைற்தறப்டௌக் ககம், 

வென்ஷண, 1964 

10. இத்றணஞ் வெட்டிரர், டட. த., (வரகுப்தரெறரறர்) டௌனரல் றன்தட 

லறஷணர?ஷநஷனடிகள் ன்நம், டௌன்வெய்ப் 

டௌபறம்தட்டி, 1975 

11. இரகஷங்கரர். ட.,  ஆழ்ரர்கள் கரன றஷன, றரெகர் டைனகம், 

ெறம்தம், 1981 
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12. இரெரறக்கணரர். ர., றடள்டர் கரனம், தரரற றஷனம், வென்ஷண, 

1962 

13. இரச்ெந்றன். ற.த.,   டஷ ஶம், டரக்டர் ஸ். இரரகறடஷ்ன், 

      வய்டர்வு ஶல்றஷனக் கல்ற றடணம்,  

      வென்ஷணப் தல்கஷனக் ககம், 1981 

14. இஷநணரர்.    ள்டர் வகரள்ஷகடம் டர் வகரள்ஷகடம், 

      றகம், உஷநடர், 1949 

15.       ந்றஷஷம்தட.     

      அ. டரெப்தறள்ஷப றபக்கவுஷ,    

      றடவல்ஶடௗ வன்ணறந்ற ஷெ    

      ெறத்ரந் டைற்தறப்டௌக் ககம்,    

      வென்ஷண, 1963 

16. கந்ெரற டடௗரர். ெ.,   ள்டர் ஷகச்சுஷ, ள்டர் டந்ட,   

      ள்டர் ஶரந்ம், தரரற றஷனம்,  

      வென்ஷண, 1964 

17. கந்ஷரதறள்ஷப. .ெற.,   இந்ட ெ னரட, டௌவரகறெறங் அச்ெகம்,  

      வென்ஷண, 1960 

18.            கடௗத்வரஷக,      

      ச்ெறணரர்க்கறணறடஷடம் வதர.ஶ.    

      ஶெரசுந்ணரர் றபக்கடம்,     

      றடவல்ஶடௗ வன்ணறந்ற  ஷெெறத்ரந்  

      டைற்தறப்டௌக்ககம், வென்ஷண, 1969  

19. கடௗரசுந்ணரர், றட.ற.,  ஷெத்றன் ெெம், அெற டௌக் டிப்ஶதர,  

      வென்ஷண, 1970 

20. கடௗரசுந்ணரர், றட.ற.,  ஷெத் றநவு, ெரட அச்சுக் கூடம்,வென்ஷண, 1955 

21. குப்டௌெரற டடௗரர்.   றடக்குநள் றபக்கம், தற.ன்.தறஸ்,வென்ஷண, 1924 
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22. குரெரற ர்.    றடள்டடம் ெறப்தறகரெடம்,    

     றடவல்ஶடௗ வன்ணறந்ற ஷெ ெறத்ரந்  

     டைற்தறப்டௌக் ககம், வென்ஷண, 1956 

23.            குடந்வரஷக, றட.வதர.ஶ.ஶெரசுந்ணரர் உஷ, 

      றடவல்ஶடௗ வன்ணறந்ற ஷெ    

      ெறத்ரந் டைற்தறப்டௌக் ககம், வென்ஷண, 1965 

24. குட கஷன அடிகள். றடள்டர் கண்ட டதறநப்டௌ உண்ஷடம், 

ஶதரறன்தப் வதடரழ்வும், ஶெர. இரெத்றணம், 

வபறடௐட்டரபர், றடள்பரட, 1968 

25. குன்நக்குடி அடிகபரர்.   குநட்வெல்ம், கஷனரற டௌத்கரனம்,   

      வென்ஷண, 1969 

26. ெக்கர்த்ற றணரர். ஆ., றடக்குநள் ங்கும் வெய்ற, தரரற றஷனம், 

வென்ஷண, 1959 

27. ெங்க தண்டிர்கள். ஷெப் தறகரெணம், றடவல்ஶடௗ வன்ணறந்ற 

ஷெ ெறத்ரந் டைற்தறப்டௌக் ககம்,வென்ஷண, 1925 

28. ெண்டகம் தறள்ஷப. ட.,   றடக்குநள் அஷப்டௌம் டஷநடம்,   

      வென்ஷணப் தல்கஷனக் ககம், 1972 

29.  “    அகப்வதரடள் டௌம் றடக்குநடம்,   

      வென்ஷணப் தல்கஷனக் ககம், 1980 

30.  “    ெறஞரணஶதர டனடம் ெறற்டஷடம்,  

      சு. டஷெரறப் தறள்ஷப தறப்டௌ,    

      அண்ரஷனப் தல்கஷனக் ககம், 1968 

31. ெண்டகம் தறள்ஷப. ட.,   ெறவநறப் தறகரெம்,     

      ெறரக்கறஶரகறகள் உஷ, சு. அண றரகம் 

      தறள்ஷப, தறப்டௌ, வென்ஷண ெர்கனரெரஷன,  

      வென்ஷண, 1936 

32. ெற அட ெறஶரகறகள்.  ெறதத்ட றபக்கம், வய்கண்டரர் ககம், 
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      கரஞ்ெறடௌம், 1953 

33. ெறகுடர தறள்ஷப. த.,   ெறஞரண ெறத்றரர் ஆரய்ச்ெற,   

      றடவல்ஶடௗ ஷெெறத்ரந் டைற்தறப்டௌக் ககம், 

      வென்ஷண, 1955 

34. ெறத்றட ரஷனரணந் அடிகள்  றடள்டர் ெறத்ரந் ஷெர்,   

      றடவல்ஶடௗ வன்ணறந்ற ஷெ ெறத்ரந்  

      டைற்தறப்டௌக் ககம், வென்ஷண, 1976 

35. ெறம். ட.ெ.,    ரழ்ரங்கு ர ள்டர் ங்கும் அநவுஷகள், 

      லர றஷனம், ஈஶரடு, 1980 

36.             ெலகெறந்ரற,      

      டனடம் உஷடம், டல் தரகம்,   

      அசு வதர.ஶ. ஶெரசுந்த்ணரர் உஷ,  

      றடவல்ஶடௗ ஷெெறத்ரந் டைற்தறப்டௌக் ககம்,  

      வென்ஷண, 1967 

37.            ெலகெறந்ரற,      

      டனடம் உஷடம், இண்டரம் தரகம்,  

      அசு வதர.ஶ. ஶெரசுந்ணரர் உஷ,  

      றடவல்ஶடௗ ஷெெறத்ரந் டைற்தறப்டௌக் ககம், 

      வென்ஷண, 1968  

38. சுந்டிஶனணரர். க.வதர.,  அடட்குணறன் ஆடதஷட வீடுகள்,   

      ஷதனட் தப்பறஶகன்ஸ், வென்ஷண, 1978 

39. சுந்டர்த்ற. இ.,     றடக்குநள் அற னம்,     

      வென்ஷணப் தல்கஷனக் ககம், 1981 

40. சுப்தறற தறள்ஷப. கர.,  ஷெெறத்ரந் உண்ஷ னரட,   

      றடவல்ஶடௗ வன்ணறந்ற ஷெ ெறத்ரந்  

      டைற்தறப்டௌக் ககம், வென்ஷண, 1980 

41.            “     ஷெெறத்ரந் ெந்ரணரெரரறர்கடம் அர்கள் 

      அடள் டைல்கடம் ஷெ ெறத்ரந் றபக்கடம், 
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      றடவல்ஶடௗ வன்ணறந்ற ஷெ ெறத்ரந்  

      டைற்தறப்டௌக் ககம், வென்ஷண, 1925  

42. சுப்தறற ர். ம்.ஸ்.,  றடக்குநள், ஜம் கம்வதணறரர், வென்ஷண, 1949 

43. சுப்தறற தறள்ஷப. ஜற., ள்டர் றடந்ட, றழ் றஷனம், டௌடக்ஶகரட்ஷட, 

1965 

44. ஶெடப்தறள்ஷப. ர.தற.,   றடள்டர் டைல் ம்,    

      றடவல்ஶடௗ வன்ணறந்ற ஷெ ெறத்ரந்  

      டைற்தறப்டௌக் ககம், வென்ஷண, 1965 

45.           “     ற ற ள்டர்,     

      தணறப்தர தறர்ஸ், வென்ஷண, 1970 

46. ஶெரன் வதடரள் ரணரர்.   வதரன்ண்த் ந்ரற. 

47. ஞரணெம்தந்ம். அ.ெ.,   குநள் கண்ட ரழ்வு, தரரற றஷனம்,  

      வென்ஷண, 1959 

48. ஞரணெறகரற. வீ.,   அகத்றர் ஞரணம், றபக்கவுஷ,   

      ஞரஶணரம், வென்ஷண, 1981 

49. ண்டதரற ஶெறகர். ெ.,   றடக்குநள் உஷபம், அநத்டப்தரல்,  

      டடௌ ஆலணம், 1950  

50. ரஶரன். அ.,    றடக்குநள் ஶற்ஶகரள் றபக்கம்,   

      லணரட்ெற டௌத்க றஷனம், டஷ, 1970 

51. றடரவுக்கசு. க..,    றடக்குநடம் இந்ற அநடைல்கடம்,   

      றகம், வென்ஷண, 1978 

52.           “     றடக்குநபறல் கற்தஷணத்றநடம் ரடக னடம், 

      வென்ஷணப் தல்கஷனக் ககம், 1982 

53.  றடரவுக்கசு. க..,   றடக்குநள் லற இனக்கறம்,    

      வென்ஷணப் தல்கஷனக் ககம், 1977 
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54.               றடந்றம்,      

      த. இரர தறள்ஷப றபக்கடம்,    

      அ. ெறம்தணரர் டற குநறப்டௌம்,   

      றடவல்ஶடௗ ஷெெறத்ரந் டைற்தறப்டௌக் ககம், 

      வென்ஷண, 1975 

55.                றடரெகம்,      

      கர. சுப்தறற தறள்ஷப உஷ,   

      த. இத்றண ரகர் மன்ஸ் தறப்டௌ,    

      வென்ஷண, 1959  

56.               றடக்குநள், தரறஶனகடஷ,    

      றடவல்ஶடௗ வன்ணறந்ற ஷெ ெறத்ரந்  

      டைற்தறப்டௌக் ககம், வென்ஷண, 1967  

57.               றடக்குநள், அநத்டப்தரல், வதரடட்தரல்,  

      கரத்டப்தரல், டனடம் தரறஶனகடஷடம், 

      ஷ.ட. ஶகரதரனகறடஷ்ரெரர்ர  கம்வதணற, 

      வென்ஷண, 1965  

58.               றடக்குநள், டனடம் ஏர் தஷ உஷடம்,  

      கரஶகரதரத்ர டரக்டர் உ.ஶ. ெரறரஷர் 

      டைல்றஷன வபறடௐடு, வென்ஷண, 1961  

59. டஷெரறப் தறள்ஷப. சு.,   ஷெ இனக்கற னரட,    

      அண்ரஷனப் தல்கஷனக் ககம், 1978 

60. வய்ரகம். ட.,   அடட்வெல்ம் ரட?     

      வய்வதரடள் தறப்தகம், வென்ஷண, 1974 

61.           “     றடக்குநடம் ஷததறடம்,     

      வய்ப்வதரடள் தறப்தகம், வென்ஷண, 1981 

62.          “     வய்கண்டரர் அடபற ெறஞரணஶதரம்,  

      றபக்க உஷ, வய்ப்வதரடள் தறப்தகம்,  

      வென்ஷண, 1982  
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63.  வய்ரகம். ட.,   ெரன்ஶநரர் ரர்?     

      வய்ப்வதரடள் தறப்தகம், வென்ஷண, 1962 

64.          “     றடள்டர் வதடஷதடுத்டம் லத்ரர் வதடஷ? 

      வய்ப்வதரடள் தறப்தகம், வென்ஷண, 1975 

65.          “     வதரடஷநடம் வதரடபறனக்கடம் (டற்தகுற), 

      வய்ப்வதரடள் தறப்தகம்,வென்ஷண, 1975 

66.          “     டதறநப்டௌ,வய்வதரடள் தறப்தகம், வென்ஷண,  

      1972 

67.          “     ந்றத்ரன் ரர்? வய்ப்வதரடள் தறப்தகம், 

      வென்ஷண, 1971 

68.          “     றடள்டர் கறநறத்ர?    

      வய்ப்வதரடள் தறப்தகம், வென்ஷண, 1969 

69.        -     ற்நறஷ ரடொட டனடம்,    

      அ. ரரெரற ர் உஷ றபக்கடம்,  

      வதர.ஶ. ஶெரசுந்ணரர் இனக்கக் குநறப்டௌம், 

      றடவல்ஶடௗ வன்ணறந்ற ஷெெறத்ரந்   

      டைற்தறப்டௌக் ககம், வென்ஷண, 1967 

70. ரக்கல் கறஞர்.    றடள்டர் றடுக்கறடுரர், இன்த றஷனம், 

      வென்ஷண, 1963 

71.         -      லனஶகெற டனடம்,     

      வதர.ஶ. ஶெரசுந்ணரர் உஷடம்,   

      றடவல்ஶடௗ வன்ணறந்ற ஷெ ெறத்ரந்  

      டைற்தறப்டௌக் ககம், வென்ஷண, 1964  

72. தட்டுெரற ஏடரர். ற.,   றடக்குநள் உஷக்வகரத்ட, வதரடட்தரல்,  

      ஸ்ரீகரெறடம், றடப்தணந்ரள், 1960 

73.        -     தறற்டப்தத்ட,      

      சு. டஷெரறப் தறள்ஷப உஷ,    
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      றடவல்ஶடௗ ஷெெறத்ரந் டைற்தறப்டௌக் ககம், 

      வென்ஷண, 1968 

74.        -     தரறதரடல்,      

      வதர.ஶ. ஶெரசுந்ணரர் உஷ,   

      றடவல்ஶடௗ வன்ணறந்ற ஷெ ெறத்ரந்  

      டைற்தறப்டௌக் ககம், வென்ஷண, 1969  

75. தெறரணந்ம். அ.ட.,   ள்டர்குத் ரழ்க்ஷகவநற,   

      தரரற றஷனம், வென்ஷண, 1969 

76.        -     தவரற ரடொட,      

      டௌனர் ர. இரரறக்கம் தறள்ஷப உஷ,  

      றடவல்ஶடௗ வன்ணறந்ற  ஷெ ெறத்ரந் 

      டைற்தறப்டௌக் ககம், வென்ஷண, 1961  

77. தரல்ரஜ் டஷ.    ெறன் ரர்? இஶசு ஶெறக்கறன்நரர் வபறடௐடு, 

      டஷ, 1980 

78. டௌனர் குந்ஷ. றடக்குநள் – குந்ஷடஷ தரரற றஷனம், 

வென்ஷண, 1967 

79. ஶதரழ்ரர்.    டன்நரம் றடந்ரற.   

80. வதரய்ஷகரழ்ரர்.   டனரம் றடந்ரற.  

81. ஷநஷனடிகள்.   தந்றழ் வகரள்ஷகஶ ஷெ ெம்,  

      றடவல்ஶடௗ வன்ணறந்ற ஷெ ெறத்ரந்  

      டைற்தறப்டௌக் ககம்,வென்ஷண, 1968  

82. ஷநஷனடிகள்.   றடக்குநள் ஆரய்ச்ெற, தரரற றஷனம்,  

      வென்ஷண, 1957  

83. ரறக்கம். .சுத.,   ள்டம்,      

      தரரற றஷனம், வென்ஷண, 1959 

84. டத்டக்குர சுரறத் ம்தறரன்.  றடக்குநள்-உஷக் வகரத்ட,    

      (கரத்டப்தரல்),ஸ்ரீகரெறடம்,றடப்தணந்ரள், 1970 



இண்டரம் தறப்டௌ : வெப்டம்தர் 1997 

றறடௗம் றடக்குநள் ஷெ ெறத்ரந்ம் – ஏர் எப்தரய்வு 

85. டத்டக்குர சுரறத் ம்தறரன்.  வய்கண்ட ெரத்றம், (டற்தகுற),   

      றடவல்ஶடௗ வன்ணறந்ற ஷெ ெறத்ரந்  

      டைற்தறப்டௌக் ககம்,வென்ஷண, 1969 

86.           “     வய்கண்டெரத்றம் - தறணரன்கு,    

      (இண்டரம் தகுற), டனடம் உஷடம்,  

      றடவல்ஶடௗ வன்ணறந்ற ஷெ ெறத்ரந்  

      டைற்தறப்டௌக் ககம், வென்ஷண, 1969  

87. ஶரகணரசு. கு.,    றடக்குநபறல் டௌகள்,    

      றழ் இனக்கறத்டஷந,    

       வென்ஷணப் தல்கஷனக் ககம், 1981 

88. ரென். ட.,    றடள்டர் அல்னட ரழ்க்ஷக றபக்கம்  

      தரரற றஷனம், வென்ஷண, 1967  

89. றசுரம். கற.ஆ.வத.,   றடக்குநள் டௌஷவதரடள்,     

      தரரற றஷனம், வென்ஷண, 1970 

90.           “     ள்டடம் குநடம்,     

      தரரறறஷனம், வென்ஷண, 1971 

91. ஷரடௌரறப் தறள்ஷப. ஸ்.,  டௌநத்றட்டு. 

92. ஜகந்ரன். கற.ர.,(தறப்தரெறரறர்) றடக்குநள் ஆரய்ச்ெறப் தறப்டௌ,   

      ஸ்ரீ இரகறடஷ் றன் றத்ரனம்,  

      ஶகரஷ ஜறல்னர, 1963 

கட்டுஷகள் 

1. இரடௗங்கம். கற.,    ள்டர் ரய்வரற,    

      (ஶதநறஞர் கட்டுஷகள்), றழ் ம்,  

      வென்ஷண, 1969 

2. ெரடஶல் அறர்ம்.   தஷ ற்தரட்டு இஷநறல்,   
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