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ஆய்வுச்சுருக்கம்
“வென்றெம்காள் றசவ நீதி விளஙகு்க உல்கமெலலாம்” என்ை வாச்கத்திறன
சுவதச இந்துக்களாகிய நாங்கள் ்கடெவுள் துதி ொடும் சந்தர்ப்ெத்தில வாயளவில
ொத்திரவெ கூறுகின்வைாம். ஆனால இந்து செயத்துடென் வநரடியா்கத்
மதாடெர்புெடொத வெறலத்வதசத்தவர்்களினால இந்துப் ொரம்ெரியொனது
சிைந்த முறையில ்கறடெப்பிடிக்கப்ெடடும், ெரப்ெப்ெடடும் வருகின்ைது.
ஈழத்து சித்தர் ெரறெயும், றசவ சித்தாந்த தத்துவ மநறிறயயும் அத்வதாடு
இந்து ்கலாசாரத்றதயும் அமெரிக்காவின் ஹவாய் தீவில இருந்து இயஙகி
வருகின்ை ஹவாய் இந்து ஆதீனொனது சிைந்த முறையில ொது்காத்தும்
வளர்த்தும் வருவவதாடு இந்து செயத்தில கூைப்ெடும் துைவு மநறிவய உண்றெ
ஞானத்திறன அறடெவதற்குரிய வழி என்ை உண்றெறய உணர்ந்த துைவி்கறள
உல்களாவிய ரீதியில இறணத்து சிைப்ொன முறையில முன்வனறிகம்காண்டு
வருகின்ைது. “அமெரிக்க ்காவாய் இந்து ஆதீனம்” எனும் தறலப்பில
அறெந்த இந்த ஆய்வானது ஹவாய் இந்து ஆதீனத்தின் ொராடடுதற்்கரிய
மசயற்ொடு்கறளயும், நிர்வா்க அறெப்பு்கறளயும் எடுத்துக்காடடி இதனூடொ்க
இந்து சமூ்கத்திறன சனாதன தர்ெத்தின் ொறதயில மசலலத் தூண்டும்
வற்கயில வெற்ம்காள்ளப்ெடடுள்ளது.
இவவாய்வானது ஐந்து அத்தியாயங்கறளக ம்காண்டிருககின்ைது. முதலாவது
அத்தியாயொனது ஆய்வு ெற்றிய அறிமு்கொ்க ்காணப்ெடும் அவதவவறள
இரண்டொவது
அத்தியாயம்
வெறலத்வதசத்தவர்்களினால
்காலனித்துவ
்காலக்கடடெத்தில இந்து செயத்திற்கு ஆற்ைப்ெடடெ மி்க முககியொனதும்
இந்து இலககியம் சார்ந்ததுொன ெணி்கறளப் ெற்றி ஆய்வுத் தறலப்பிலிருந்து
ஆராயப்ெடுவதா்க ்காணப்ெடுகின்ைது. வெலும் மூன்ைாவது அத்தியாயத்தில
ஆய்வுப் பிரவதசொன ஹவாய் இந்து ஆதீனத்தின் இந்து செய சார்ந்த
ெணி்களும், சமூ்கப்ெணி்களும், ஏறனய ஆதீனம் சார்ந்த மசயற்ொடு்களும்
ஆராயப்ெடடுள்ளன. அதறனத் மதாடெர்ந்து நான்்காவது அத்தியாயத்தில
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ஆதீன துைவி்கள் ஒவமவாருவரினதும் ்கடெறெ்கள் ெற்றும் மசயற்ொடடின்
ஊடொ்கவவ முழு ஆதீன நிர்வா்க மசயற்ொடு்களும் நி்கழ்கின்ைன என்ெது
ஆராயப்ெடடுள்ளன. மதாடெர்ந்து ஐந்தாவது அத்தியாயொனது ஆய்வின்
மூலம் மெைப்ெடடெ விடெயங்கறளத் மதாகுத்து நிறைவுறரயா்க கூறுவதா்க
அறெயப்மெற்றுள்ளது. இவவற்கயில இவவாய்வானது அமெரிக்காவில உள்ள
ஹவாய் இந்து ஆதீனத்தின் இந்து செயப் ெணி்கறள மவளிகம்காணர்வதா்கக
்காணப்ெடுவவதாடு அதன் ஊடொ்க இந்து சமூ்கத்திற்கு இந்து செயத்தின்
உல்களாவிய மசலவாககிறன மதரியப் ெடுத்துவதா்கவும் அறெந்துள்ளது.
~ ஆய்வாளர்
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நன்றியுறர
கிழககுப் ெல்கறலக்கழ்க ்கறல்கலாசார பீடெத்தின் இந்து நா்கரி்கத் துறையில
இந்து நா்கரி்க சிைப்புக்கற்ற்க மநறியின் ஒரு ெகுதிறய நிறைவு மசய்யும்
மொருடடு “அமெரிக்க ்காவாய் இந்து ஆதீனம்” எனும் இவவாய்விறன
வெற்ம்காள்வதற்கு ெலர் ெல வழி்களில உதவி புரிந்துள்ளனர். அவர்்களில
மி்க முககியொ்க எனது மெற்வைாரான திரு.திருெதி.சண்மு்கம் ்கறலச்மசலவி
அவர்்களுககும், எனது மூத்த சவ்காதரரான ச.சுவரஸகுொர் அவர்்களுககும்
முதற்்கண் நன்றியிறன மதறிவித்துக ம்காள்கின்வைன்.
எனது ஆய்வுக ்கடடுறரயின் தறலப்பிறனத் மதரிவு மசய்யவும், அதறன
ஏற்றுக ம்காண்டு எனது ஆய்விறனச் சிைப்ொ்கத் மதாடெர்ந்து வெற்ம்காள்வதற்கு
அனுெதி ெற்றும் ஆவலாசறன வழஙகியும், இவவாய்விற்கு வழி்காடடியா்கவும்,
ஆவலாச்கரா்கவும் இருந்து, தவறு்கறளச் சுடடிக்காடடியும் இவவாய்றன
வெற்ம்காள்ள மெரிதும் உதவிய இவவாய்விற்குரிய வெற்ொர்றவயாளரும்,
இந்துநா்கரி்கத் துறைத் தறலவரும், சிவரஷ்டெ விரிவுறரயாளருொன திருெதி
சாந்தி வ்கசவன் அவர்்களுககு எனது ெனொர்ந்த நன்றியிறனத் மதரிவித்துக
ம்காள்கிவைன்.
ெல அறிவுறர்கறள அவவப்வொது வழஙகியும், ஆய்வின் வொது ஏற்ெடும்
சந்வத்கங்கறளத் தீர்த்தும், வவண்டிய வொது இவவாய்விற்்கான அத்தியாயத்
தறலப்புக்கறள ொகுெடுத்தி தந்தும், சிரெத்றத ொராது ஆவலாசறன்கறள
வழஙகி உதவி புரிந்த சிவரஷ்டெ விரிவுறரயாளர் திரு. ச.முகுந்தன் அவர்்களுககும்
எனது நன்றியிறனத் மதரிவித்துக ம்காள்கிவைன்.
வெலும் இவவாய்விற்கு ஆவலாசறன்கறள வழஙகிய விரிவுறரயாளர் திரு.
நா.வாென் அவர்்களுககும், தற்கசார் ஓய்வு நிறலப் வெராசிரியர் சி.ெத்ெநாதன்
அவர்்களுககும், மதன் கிழககுப் ெல்கறலக்கழ்க விரிவுறரயாளர் திரு.
ந.சுெராஜ் அவர்்களுககும், அகில இலஙற்க இந்து ொென்ை உெ தறலவரான
ஆறு.திருமுரு்கன் அவர்்களுககும், ெட/்கரடியனாறு ெஹா வித்தியாலயத்தின்
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ஆசிரியரான திரு. வ.குணொலசிங்கம் அவர்்களுககும் எனது நன்றியிறன
மதரிவித்துக ம்காள்கிவைன்.
அத்துடென் தரவு்கறள மொழிமெயர்ப்பு மசய்வதற்கு உதவிய நண்ெர்்களான
மெ.்கஜன்குொர், சு.டெசினா, உ.டிவனஸகுொர் ஆகிவயாருககும், எனது
ஆய்விறனப் பூர்த்தி மசய்வதற்கு ெல வழி்களில உதவிய யு.ஹார்த்தி்காயினி,
்க.மசலவகுொர், ெ.ெதிென் ஆகிவயாருககும், எனது சவ்காதரர்்களான
ச.வெ்கராஜா, ச.்கவிதா ஆகிவயார்்களுககும், ெற்றும் என்றன ஆர்வமூடடிய
ஏறனய நண்ெர்்களுககும், ஆய்வுத் தரவு்கறள இறணயதளத்தின் மூலொ்க
மெற்றுகம்காள்ளககூடிய வசதி்கறள ஏற்ெடுத்தியிருந்த ஹவாய் இந்து
ஆதீனத்தினருககும், நூல வடிவம் ம்காடுத்த அச்ச்கத்தினருககும் எனது
ெனொர்ந்த நன்றிறயத் மதரிவித்துக ம்காள்கின்வைன்.
~ ஆய்வாளர்
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3.2.6.1.5 இறணயதளச் மசயற்ொடு்கள்.......................................... 70
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4.2 ெரொச்சாரியர்்கள் ......................................................................................84
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4.3.1 ஆச்சாரிய குொர்நாத சுவாமி ...........................................................86

4.3.2 ஆச்சாரிய ஆறுமு்கநாத சுவாமி ........................................................87

4.4 சந்நியாசி்கள்...............................................................................................87
4.4.1 சந்நியாசின் முரு்கநாத சுவாமி ..........................................................87

4.4.2 சந்நியாசின் பிரெநாத சுவாமி...........................................................88
4.4.3 சந்நியாசின் சண்மு்கநாத சுவாமி ......................................................89

4.4.4 சந்நியாசின் சரவணநாத சுவாமி .......................................................89
4.4.5 சந்நியாசின் வயாகிநாத சுவாமி ........................................................90
xv

4.4.6 சந்நியாசின் மசந்திலநாத சுவாமி ......................................................91
4.4.7 சந்நியாசின் சித்தநாத சுவாமி ...........................................................91
4.4.8 சந்நியாசின் ற்கவலயநாத சுவாமி.....................................................92

4.5 சாத்கர்்கள் ..................................................................................................92

4.5.1 சாத்க ஹரநந்திநாதா.........................................................................94
4.5.2 சாத்க ஆதிநாதா ...............................................................................94
4.5.3 சாத்க நீல்கந்தநாதா ..........................................................................95
4.5.4 சாத்க மதஜவதவநாதா ......................................................................95

4.5.5 சாத்க நந்திநாதா...............................................................................96

4.5.6 சாத்க ராஜநாதா ...............................................................................96

4.5.7 சாத்க ெயுரநாதா ..............................................................................97

4.5.8 சாத்க மஜயநாதா .............................................................................97
4.5.9 சாத்க தயாநாதா ..............................................................................98

அத்தியாயம் : ஐந்து
நிறைவுறர

நிறைவுறர.......................................................................................................101

உசாத்துறண்கள் ..............................................................................................103

பின்னிறணப்புக்கள்.........................................................................................109
அடடெவறண்கள் ......................................................................................109

நிழற்ெடெங்கள் ..........................................................................................119
வறரெடெங்கள் ..........................................................................................125

xvi

அத்தியாயம் : ஒன்று
ஆய்வுப் மொது அறிமு்கம்

1

ஆய்வுப் மொது அறிமு்கம்
1.1 ஆய்வுத் தறலப்பு
“அமெரிக்க ்காவாய் இந்து ஆதீனம்”

1.2 ஆய்வு அறிமு்கம்
“சனாதன தர்ெம்” என சிைப்பிக்கப்ெடும் இந்து செயொனது மி்க நீண்டெமதாரு
வரலாற்றிறனக ம்காண்டு ்காணப்ெடுவவதாடு ெனித வாழ்கற்கககுத்
வதறவயான ்கறல தத்துவம் அறிவியல அைவியல விரதங்கள் கிரிறய்கள்
அரசியல மொருளியல உள்ளிடடெ அறனத்து அம்சங்கறளயும் உள்ளடெக்கொ்க
ம்காண்டும் ்காணப்ெடுகின்ைது. அவவாறிருக்க இந்தியாவில வதான்றியதா்கக
கூைப்ெடும் இந்து செயொனது இன்று உல்கம் முழுவதும் உள்ள ெல நாடு்களில
வியாபித்திருப்ெதறன ்காணககூடியதா்க உள்ளது.
வரலாற்ைாதாரங்களின் அடிப்ெறடெயில ொர்த்வதாொனால வெறல நாடறடெச்
வசர்ந்த குறிப்ொ்க ொரசீ்கர்்கள் ெற்றும் ஜவராப்பியர்்கள் சிலரது மசயற்ொடு்கள்
இந்து செயத்திறன ொதிப்பிற்கு உள்ளாக்கக கூடியதா்க இருந்தாலும் ெகஸ
முலலர் (Max Mullar), விலலியம் வஜான்ஸ (William Jones), எச்.எச்.விலசன்
(H.H wilson), A.A. ெகமடொனால (A.A. Macdonell), T.H. கரிபித் (T.H.
Griﬃth), வொன்ை ெலரது மசயற்ொடு்களும் இந்து செயொனது ெலவவறு
ெரிணாெங்கறள தன் வளர்ச்சிப் ொறதயில சந்தித்ததற்கும் இன்றைய இயந்திர
உலகின் இந்து செய நிறலயிருப்பிற்கும் அடிப்ெறடெயா்க இருந்தது என்ைால
அது மிற்கயா்காது.
இவர்்களுள் விலலியம் வஜான்ஸ (William Jones), ெகஸமுலலர் (Max Muller)
ஆகிவயார் அவர்்களின் சிைந்த மசயற்ொடு்களின் ்காரணத்தினால இந்து
செயத்தில மெரிதும் முககியத்துவம் ம்காடுக்கப்ெடெ வவண்டியவர்்களா்கக
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்காணப்ெடுகின்ைனர். இவர்்கள் ெணத்திற்்கா்கவவா அலலது பு்கழுக்கா்கவவா
அலலது ெத ொற்ைச் மசயலுக்கா்கவவா இந்து செயம் சார்ந்த ஆய்வு்கறள
வெற்ம்காள்ளவிலறல ொைா்க இவர்்கள் இந்து செயத்திறனயும்,செஸகிருத
மொழிறயயும் வநசித்வத தெது இந்து செயம் சார்ந்த ெணி்கறள
வெற்ம்காண்டெனர்.
இவவாறிருக்க தற்்காலத்தில உலகில ெலவவறு நாடு்களில இந்து செய
சுவதசி்கள் தவிர்ந்த ஏறனயவர்்களால குழுவா்கவும் தனித்தும் இந்து செயம்
பின்ெற்ைப்ெடடும் வளர்க்கப்ெடடும் வருகின்ைறெயிறனயும் ்காணககூடியதா்க
உள்ளது. அந்தவற்கயில எடுத்துக்காடடு்களா்க அமெரிக்காவில இயஙகி
வருகின்ை ்காவாய் இந்து ஆதீனம் (Kauai’s Hindu Monastery), ்கானா நாடடில
சுவாமி ்கானானந்த ஸரஸவதி என்ெவரால நடொத்தப்ெடடு வரும் ஆச்சிரெம்
(The Hindu Monastery of Africa, Accra) வசாவியத் ரஸயாவிவல ்காணப்ெடும்
திவவிய வலா்கா ஆச்சிரெம் (Divya Loka Ashram of Russia) அமெரிக்காவில
்காணப்ெடுகின்ை ெகதி வவதாந்த ஆச்சிரெம் (The Bhaktivedanta Ashram)
இத்தாலியில உள்ள சுவாமி கீதானந்த ஆச்சிரெம் (Svami Gitananda Ashram)
வொன்ைவற்றை சிைப்ொ்க கூை முடியும்.
அந்தவற்கயில அமெரிக்காவில 1970ஆம் ஆண்டு சற்குரு சிவாய சுப்பிரமுனிய
சுவாமி (Satguru Sivaya Subramuniyaswami) என்ெவரால உருவாக்கப்ெடடு
இன்றும் சிைப்ொ்க இயஙகி வருகின்ை ்காவாய் இந்து ஆதீனொனது
(Kauai’s Hindu Monastery) இந்து செயத்திற்கு அளப்ெரிய வசறவ்கறள
வெற்ம்காண்டு வருகின்ைது. இந்த ஆதீனம் வெறலத்வதசத்தவர்்களால
நிறுவப்ெடடெது. எனினும் இப்மொழுது ெவலசியா சிங்கப்பூர் இந்தியா
ஆகிய நாடு்களிலிருந்து தமிழர்்களும் சந்நியாசி்களா்க உள்ளனர். இவர்்களுககு
செஸகிருத மொழியில ெயிற்சி அளிக்கப்ெடடு அன்ைாடெ செயச் சடெஙகு்கறள
மசய்கின்ைனர். முககியொன திருவிழாக்களுககு ஆதீனத்துககு சிவாச்சாரியர்்கள்
வரவறழக்கப்ெடுகின்ைனர்.
இவவாதீனொனது
இந்துக
வ்காயில்கறள
அறெத்தும், இந்து செயச் சிந்தறன்கறள பிரச்சாரம் மசய்தும், இந்து செயம்
சார்ந்த நூல்கறள மவளியிடடும், நூல்கங்கறள அறெத்தும், இந்துக ்கறல்கறள
வளர்த்தும், இந்து சடெஙகு சம்பிரதாயங்கறள ெயன்ெடுத்தியும் ொது்காத்தும்
வருவவதாடு இந்துக ்கலவியிறனயும் ்கற்பித்து வருகின்ைது.
இவ ஆதீனத்தில ெல நாடு்கறளச் வசர்ந்தவர்்கள் ெஙகுதாரர்்களா்க இருந்து இந்து
செயக ம்காள்ற்க்கறள உலகிற்கு மவளிப்ெடுத்தி வருகின்ைனர். அவற்றில மி்க
முககியொ்க இருவர் மதய்வ நிறலயில றவத்துப் வொற்ைப்ெடடு வருகின்ைனர்.
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அந்தவற்கயில இவவாதீனத்திறன உருவாககிய யாழ்ப்ொணத்தின் வயா்கர்
சுவாமி்களின் சீடெரான சற்குரு சிவாய சுப்பிரமுனிய சுவாமி (Satguru Sivaya
Subramuniyaswami) எனும் அமெரிக்கரும் தற்செயம் இவவாதீனத்திறன
வழிநடெத்தி வருகின்ை சற்குரு வொதிநாத வவலன் சுவாமி (Satguru Bodhinatha
Veylanswami) என்ெவரும் சிைந்த இந்து செயம் சார்ந்த மசயற் திடடெங்கள்
மூலொ்க முழு உல்கத்றதயும் ஈர்த்துள்ளனர் என்ைால அது மிற்கயா்காது.
அந்தவற்கயில இந்து செயொனது உல்களாவிய ரீதியில மவளிப்ெடெ
அமெரிக்காவில உள்ள ்காவாய் இந்து ஆதீனத்தின் (Kauai’s Hindu Monastery)
உதவிறய எவவாறு மெற்ைது என்ெதறனயும், அதன் விறளவால இந்துப்
ெண்ொடொனது எவவாைான நிறலககு மசன்றுள்ளது என்ெது ெற்றியும் இந்து
சமூ்கத்திற்கு மவளிப்ெடுத்துவதா்க இவ ஆய்வு அறெகின்ைது.

1.3 ஆய்வின் வநாக்கங்கள்
எந்தமவாரு
ஆய்வும்
வெற்ம்காள்ளப்ெடுவதற்கு
ெல
வநாக்கங்கள்
்காணப்ெடுகின்ைன. தவறு்களற்ை வற்கயிலும், மொருத்தொன வற்கயிலும்
வதறவயான தரவு்கறளப் மெறுவதற்கு ஆய்வு வநாக்கொனது அவசியொன
ஒன்ைா்கக ்காணப்ெடுகின்ைது. இவவற்கயில இவவாய்வானது வெலவரும்
வநாக்கங்களிற்்கா்க வெற்ம்காள்ளப்ெடுகின்ைது.

1.3.1 பிரதான வநாக்கம்
v அமெரிக்காவில அறெயப்மெற்றும் வெனாடடெவர்்களின் தறலறெயில
இயஙகியும் வருகின்ை ்காவாய் இந்து ஆதீனம் (Kauai’s Hindu Monastery)
குறித்து இதுவறர எதுவித ஆய்வு்களும் தமிழில மவளிவரவிலறல.
இந்நிறலயில
இந்நிறுவனம்
ெற்றிய
த்கவல்கறள
சமூ்கத்திற்கு
வழஙகுவறதவய இவ ஆய்வு பிரதான வநாக்கொ்கக ம்காண்டுள்ளது.

1.3.2 துறண வநாக்கங்கள்
v ்காவாய் இந்து ஆதீனம் (Kauai’s Hindu Monastery) ெற்றியும்
அவர்்களால இந்து செயம் சார்ந்து முன்மனடுத்துச் மசலலப்ெடுகின்ை
மசயற்ொடு்கறளயும் ஆவணப்ெடுத்துதல.
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v இந்து செயத்தில ்காணப்ெடும் சிைப்புக்கறள அறிந்து அந்நிய நாடடொர்
அதறன உள்வாஙகி சிைந்த முறையில பின்ெற்றி வருவதறன இந்து
சமூ்கத்திற்கு விளககுவதன் மூலொ்க சுவதச இந்துக்களின் செயம் மீதுள்ள
அசெந்தப் வொககிறன உணரச் மசய்தல.
v இந்து செய ெண்ொடொனது வெனாடடெவர்்களினால உள்வாங்கப்ெடடு
பின்பு
அவர்்களால
மவளிப்ெடுத்தப்ெடுகின்ை
மொழுது
இந்துப்ெண்ொடடில நி்கழ்கின்ை ொற்ைங்கறள ்கண்டெறிந்து சுவதச
இந்துப் ெண்ொடடுடென் ஒப்பிடடு ஆராய்தல.

1.4 ஆய்வுப் பிரச்சிறன
ஆய்வாளனுககு குறித்த விடெயம் மதாடெர்ொன ஐயப்ொடடிறனத் தூண்டுகின்ை
ஒன்ைா்கவும் குறித்த ஆய்வின்வொது சிைந்த விெரங்கறளப் மெறுவதற்கு யார்?
என்ன? எப்ெடி? எஙவ்க? ஏன்? வொன்ை வினாக்கறள எழுப்புவதன் மூலம்
ஆய்வுப் பிரச்சிறனக்கான ெரப்றெ எலறலப்ெடுத்த முடியும். அந்தவற்கயில
இவவாய்விற்குரிய பிரச்சிறன்களா்க வெலவருவன முன்றவக்கப்ெடுகின்ைன.
இன்றைய விஞ்ஞான உலகிவல இந்து செய சுவதசி்கள் மெரும்ொலும் தெது
இந்துப் ெண்ொடடிறன விடடு விலகிச் மசலவதற்்கான ்காரணம் என்ன?
அந்நிய ெக்கள் இந்துப் ெண்ொடடிறன நாடி வருவதற்்கான ்காரணம் என்ன?
இந்துப் ெண்ொடடிற்குள் அந்நியர்்களின் வருற்க இந்துப் ெண்ொடடின்
வளர்ச்சி நிறலககு ஏதுவா்க அறெகிைதா? அலலது வீழ்ச்சி நிறலககு
ஏதுவா்க அறெகிைதா? அந்நியர்்களிடெம் மசன்ை இந்துப் ெண்ொடொனது
எவவாறு ்கறடெப்பிடிக்கப்ெடடு வருகின்ைது? இந்துப் ெண்ொடொனது தன்
நிறலயிருப்றெ தக்க றவத்துக ம்காள்வதற்்கா்க எவவாைான சவால்கறள எதிர்
வநாககி வருகின்ைது? அதனால என்மனன்ன ொற்ைங்கறள இந்துப் ெண்ொடு
சந்தித்துள்ளது? வொன்ை ெலவவறு பிரச்சிறன்கள் ்காவாய் இந்து ஆதீனத்றத
றெயப்ெடுத்தி இவவாய்வில அறடெயாளப்ெடுத்தப்ெடுகின்ைன.

1.5 ஆய்வின் வறரயறை
ஆய்வின் வறரயறையானது ஆய்வு மதாடெர்ொன ெடடுப்ெடுத்தல்கறள
குறிககின்ைது. அந்த வற்கயில இவ ஆய்வானது வெலவருொறு மவௗ;வவறு
வழி்களில வறரயறைககு உடெடுத்தப்ெடுகின்ைது.
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v இவவாய்வானது ்காவாய் இந்து ஆதீனத்திறன அடிப்ெறடெயா்கக
ம்காண்டுள்ளதால இவவாதீனத்திறனயும், இவவாதீனத்துடென் மதாடெர்பு
ெடடெ விடெயங்கறளயும் ெடடுப்ெடுத்தியதா்கவவ ்காணப்ெடுகின்ைது.
v குறித்த விடெயத்திறன ெடடும் அடிப்ெறடெயா்கக ம்காண்டுள்ளது.
அதாவது “இந்து செய வளர்ச்சியில அமெரிக்காவிலுள்ள ்காவாய்
இந்து ஆதீனத்தின் வகிெஙகு” என்ை விடெயம் ெடடுவெ ்கருத்தில
ம்காள்ளப்ெடுகின்ைது.

1.6 ஆய்வு முறையியல
ஆய்வு ொதிரி ஒன்றிற்கு எலலா வற்கயிலும் மொருத்தமுள்ளதா்க
உெவயாகிக்கப்ெடுவவத ஆய்வு முறையியலாகும். ஆய்வுக்கான வடிவறெப்பு,
ஆய்வுக்கான தரவு மூலங்கள் ெயன்ெடுத்தப் ெடடுள்ள தரவு்களின் வற்க்கள்
ஆய்வுக்கான தரவு வச்கரிககும் முறை, ெகுப்ொய்வு முறை்கள் ெற்றும்
ெகுப்ொய்வு முறையின் மொருத்தப்ொடு ஆகிய விடெயங்கள் உள்ளடெஙகியுள்ளன.
அந்தவற்கயில விவரண ஆய்வா்க அறெயும் இவவாய்விவல முதலாம்
நிறலத்தரவு்கள் இரண்டொம் நிறலத்தரவு்கள் மூன்ைாம் நிறலத்தரவு்கள் எனும்
மூன்று மூலங்களும் ெயன்ெடுத்தப்ெடடுள்ளன.

1.6.1 முதலாம் நிறலத் தரவு்கள் (Primary sources)
இவவாய்வின் முதலாம் நிறலத் தரவா்க வநர்்காணல மூலம் த்கவல்கள்
மெைப்ெடடென. ெல நாடு்களுககுச் மசன்று இந்து செய மசாற்மொழிவு்கறள
நடொத்தும் யாழ்ப்ொணத்திறனச் வசர்ந்த தற்வொறதய அகில இலஙற்க இந்து
ொென்ை உெ தறலவரான திருமுரு்கன் என்ெவருடென் வநர்்காணல மூலம்
த்கவல்கள் மெைப்ெடடுள்ளன.

1.6.2 இரண்டொம் நிறலத் தரவு்கள் (Secondary sources)
இரண்டொம் நிறலத் தரவு்களா்க ஆய்வுத் தறலப்றெச் சார்ந்த ெத்திரிற்க்கள்,
சஞ்சிற்க்கள்,
புத்த்கங்களில
மவளிவந்த
்கடடுறர்களும்
ஆவணக
்காமணாளி்களும் (documentary videos) இறணயத்தளங்களும் (oﬃcial
websites and others) ெயன்ெடுத்தப்ெடடுள்ளன.
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1.6.3 மூன்ைாம் நிறலத் தரவு்கள் (Tertiary sources)
இவவாய்விவல மூன்ைாம் நிறலத் தரவு்களா்க
வறரெடெங்களும் ெயன்ெடுத்தப்ெடடுள்ளன.

்கறலக்கறலஞ்சியங்களும்,

1.7 ஆய்வு முன்வனாடி்கள்
1.7.1 நூல்கள்
All about Kauai Hindu Monastery, 2008, Himalayan Academy, USA -- இந்
நூலிவல ஹவாய் இந்து ஆதீனம் எவவாறு வதான்றியது? வதாற்றுவித்தவர்
யார்? இது எஙகு அறெந்துள்ளது? இதன் இந்து செயம் சார்ந்த மசயற்ொடு்கள்
என்ன? எவவாறு இந்த ஆதீனம் வழிநடெத்தப்ெடடு வருகின்ைது? வொன்ை
வினாக்களுககு சிைந்த ெதில்கறள உள்ளடெககியுள்ளது.
Satguru Bodhinatha Veylanswami, 2009, GURUDEVA’S Spiritual Visions,
Himalayan Academy, USA -- இந் நூலானது ்காவாய் இந்து ஆதீனத்திறன
உருவாககியவரான சற்குரு சிவாய சுப்பிரமுனிய சுவாமி (Satguru Sivaya
Subramuniyaswami) அவர்்களின் வாழ்கற்க வரலாற்றை கூறுவதா்க
அறெகின்ைது.
Satguru Bodhinatha Veylanswami, 2005, Gurudeva’s Toolbox for a Spiritual
Life, Himalayan Academy, USA -- இந் நூலிவல சற்குரு சிவாய சுப்பிரமுனிய
சுவாமி (Satguru Sivaya Subramuniyaswami) அவர்்களால முன் றவக்கப்ெடடெ
நற்சிந்தறன்களும், இந்து செயம் சார்ந்த மசயற்ொடு்களும், அவருறடெய
அரும்மெரும் ெணி்களும் விரிவா்க எடுத்துறரக்கப்ெடடுள்ளன.
இரா.இராஜவச்கரன் 2003 றசவப் மெருமவளியில ்காலம், நர்ெதா ெதிப்ெ்கம்
மசன்றன 600017 -- இருெதாம் நூற்ைாண்டில வாழ்ந்த றசவ செய சான்வைார்்கள்
ெலறரப் ெற்றி இந்நூல விெரிககின்ைது. அதில ஒருவரா்க சிவாய சுப்பிரமுனிய
சுவாமிறய “அமெரிக்காவில சிவம் ெரப்பிய அற்புத முனிவர் (1927)” எனும்
தறலப்பில வொற்றி ெல மசய்தி்கள் மவளிப்ெடுத்தப்ெடடுள்ளன.
சுெராஜ்.ந, 2012, இந்து ெதமும் வெற்்கத்றதயவர்்களின் ஆய்வு்களும்,
அறிவ்கம், கிளிமவடடி திருெறல -- இந்து செயம் மதாடெர்ொ்க ஆய்வு்கறள
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வெற் ம்காண்டெ வெறல நாடறடெச் வசர்ந்த அறிஞர்்கறளயும் அவர்்களால
வெற்ம்காள்ளப்ெடடெ ஆய்வு்கறளயும் அவவாய்வின் முககியத்துவத்திறனயும்
இந்நூல சிைப்ொ்கவும் ஆதார பூர்வொ்கவும் விளககிக கூறுகின்ைது.

1.7.2 சஞ்சிற்க்கள்
சற்குரு சிவாய சுப்ரமுனிய சுவாமி, சற்குரு வொதிநாத வவலன் சுவாமி, 19792014 ‘Hindusim Today’ -- இச் சஞ்சிற்கயானது ்காவாய் இந்து ஆதீனத்தினால
மூன்று ொதங்களுககு ஒரு முறை மவளியிடெப்ெடும் சஞ்சிற்கயாகும். இச்
சஞ்சிற்கயில ்காவாய் இந்து ஆதீனம் ெற்றிய மசயற்ொடு்களும் உலகில
ெல இடெங்களில நி்கழும் இந்து செயம் சார்ந்த மசய்தி்களும் மவளிவந்து
ம்காண்டிருககின்ைன.
சுெராஜ்.ந, 2014, இந்துெத இலககியங்கள் மதாடெர்ொன ஆய்விவல ஆசியவியற்
்கழ்கத்தின் (The Asiatic Society) வகிெஙகு, ெண்ொடு, இந்துசெய ்கலாசார
அலுவல்கள் திறணக்களம், ம்காழும்பு - 04 – ஆசியவியற் ்கழ்கத்தின் ஊடொ்க
விலலியம் வஜான்ஸ (William Jones), எச்.எச்.விலசன் (H.Hwilson), சாள்ஸ
விலகின்ஸ (Charles Wilkins), வ்காலபுறுக (Colebrook), வஜான் வசார் (Jhon
Shore) வொன்வைார் எவவாைான இந்து செய இலககியம் சார்ந்த ஆய்வுப்
ெணி்கறள வெற்ம்காண்டுள்ளனர் என்ெதறன சிைப்ொ்க இந்நூல விளககுகின்ைது.
்கங்கா, 2011, சுற்றுலாவுககு வெர் வொன ஹவாய் தீவு, ்கறலகவ்கசரி -ஹவாய் தீவின் ்கண்டுபிடிப்பு, புவியியல அறெவிடெம், சுற்றுலாத் தளங்கள்
ெற்றியும் சிைப்ொ்க இக ்கடடுறர வெசுவவதாடு அஙகு ்காணப்ெடுகின்ை இந்து
ஆலயம் ெற்றிய த்கவல்கறளயும் விளககி கூறுகின்ைது.
நந்தினி.ொ, 2012, ்காவிரி ஆற்று வண்டெல..ஓறல அளவு, ஆனந்த வி்கடென் -்காவாய் இந்து ஆதீன சிவாலயத்தின் ்கருவறையில ்காணப்ெடும் ஐம்மொன்னால
மசய்யப்ெடடெ சிவலிங்கத்திறனப் ெற்றிய மசய்திறயக கூறுகின்ைது.

1.7.3 ஆவணக ்காமணாளி்கள்
்காவாய் இந்து ஆதீனத்தினால அவர்்களது உத்திவயா்கபூர்வ (oﬃcial)
இறணயத்தில தங்களது ஆதீனத்தின் வரலாறு, மசயற்ொடு்கள், வெலும்
இந்து செயம் சார்ந்ததுொன நூற்றுக ்கணக்கான ஆவணக ்காமணாளி்கறள
தரவவற்ைம் மசய்துள்ளனர். அறவ்கள் இவவாய்விற்கு சிைந்த முன்வனாடியா்கத்
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தி்கழும். available at http://www.himalayanacademy.com/site/search/media_
type/video/description/monastery.
Hindusim Today எனும் சஞ்சிற்கயினுறடெய YouTube ெக்கத்திவல
Hinduism Today Magazine எனும் தறலப்பில ்காவாய் இந்து ஆதீனம்
முதன்றெப்ெடுத்தப்ெடடு உலகில நி்கழும் இந்து செயம் சார்ந்த விடெயங்கள்
ஆவணக ்காமணாளி்களா்க உருவாக்கப்ெடடு தரவவற்ைம் மசய்யப்ெடடுள்ளன.
available at http://www.youtube.com/profile?user=HinduismTodayVideos
2012, Hinduism in Ghana, The Hindu Monastery of Africa, Accra, available at
http://www.youtube.com/watch?v=2Zq-3A4xnxs&feature=youtube_gdata_
player -- இவவாவணக ்காமணாளியானது வெற்கு ஆபிரிக்க நாடொன ்கானா
(GHANA) நாடடின் தறலந்கரான அகராவில (ACCRA) அறெந்துள்ள
இந்து ஆலயத்திறனயும், அஙகு நி்கழும் நி்கழ்வு்கறளயும், இவவாலயத்திறன
உருவாககியவரான சுவாமி ்கானானந்த ஸரஸவதியிறனப் ெற்றியும் மதளிவு
ெடுத்துவதா்க அறெந்துள்ளது.

1.7.4 இறணயதளங்கள்
https://www.himalayanacademy.com
-இந்த
இறணயதளொனது
அமெரிக்காவின் ்காவாய் இந்து ஆதீனத்தின் உத்திவயா்கபூர்வ (oﬃcial)
இறணயதளொகும். இத்தளத்திவல ்காணப்ெடும் அறனத்து விடெயங்களும்
்காவாய் இந்து ஆதீனத்திறன றெயப்ெடுத்தியதா்கவவ ்காணப்ெடுகின்ைன.
http://www.hinduismtoday.com -- ்காவாய் இந்து ஆதீனத்தின் உறுப்பினர்்களால
மவளியிடெப்ெடும் Hindusim Today எனும் சஞ்சிற்கயினுறடெய உத்திவயா்கபூர்வ
(oﬃcial website) இறணயதளொகும். இவ இறணயதளத்தில Hindusim Today
சஞ்சிற்கயிறன இலத்திரனியல (PDF) வடிவில மெை முடிவவதாடு உல்களாவிய
ரீதியில இந்து செயம் மதாடெர்ொன ெல த்கவல்களும் ்காணப்ெடுகின்ைன.
2012.01.27, 108 தாண்டெவ மூர்த்தி்கறளக ம்காண்டெ மவளிநாடடின்
முதல
சிவாலயம், available at http://www.dinamalar.com/nri/details.
asp?id=859&lang=ta -- சன்ொர்க்க இறைவன் வ்காயிலில முதன்முதலில
108 தாண்டெவ மூர்த்தி்கறள அறெககின்ை மசய்தியிறனயும் அக வ்காயிலின்
சிைப்பு்கறளயும் விரிவா்க இக ்கடடுறர விளககுகின்ைது.
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2014.05.27 03.36pm, மதரிந்து ம்காள்ளலாம் வாங்க உலகின் அதிசயங்களும்
ஆச்சரியங்களும் - 13, available at http://www.puthiyatamil.net/t46567-13 -சற்குரு சிவாய சுப்ரமுனிய சுவாமி அவர்்களால ஆரம்பிக்கப்ெடடு தற்செயம்
வொதிநாத வவலன் சுவாமி்களின் தறலறெயில உருவாக்கப்ெடடு வரும்
சன்ொர்க்க இறைவன் வ்காயிறலப் ெற்றிய தற்்கால நடெப்புத் த்கவல்கறள
மதளிவு ெடுத்துகின்ைது.
ராம் குொரசாமி, 2010.0319 07.52pm, ஹவாய் (Hawaii) ெயணம்,
available at http://kollimalai.blogspot.com/2010/03/egypt-trip.html -- இக
்கடடுறரயிவல ராம் குொரசாமி என்ெவர் தன் குடும்ெத்வதாடு ஹவாய் தீவு
மசன்ை அனுெவங்கறள சிைப்ொ்க மவளிப்ெடுத்தியுள்ளார். இதிவல ்காவாய்
ஆதீனம் ெற்றியும் ெல மசய்தி்கறள புற்கப்ெடெ ஆதாரங்கவளாடு ெதிவு
மசய்துள்ளார்.
சன்ொர்க்க இறைவன் வ்காயில, குறவ, ஹவாய் தீவு, அமெரிக்கா,
available at (http://kallarperavai.weebly.com/2953299429652984300629
753009296529953007299430213021298030092965302129653015300629
91300729943021296529953021-2.html -- சன்ொர்க்க இறைவன் வ்காயிலின்
சிைப்பிறன விரிவா்க விளககுகின்ைது.
2010.07.01, 2010.07.01, ஆபிரிக்கர் ்கடடிய இந்து ஆலயம், available at http://
www.bbc.co.uk/tamil/news/story/2010/07/100701_ghanahindutemple.
shtml, http://www.bbc.co.uk/tamil/news/story/2010/07/printable/100701_
ghanahindutemple.shtml -- இக ்கடடுறரயானது வெற்கு ஆபிரிக்க நாடொன
்கானா (GHANA) நாடடின் தறலந்கரான அகராவில (ACCRA) அறெந்துள்ள
இந்து ஆலயம்; ெற்றும் அஙகு நி்கழும் நி்கழ்வு்கறளயும் விெரிப்ெவதாடு
இவவாலயத்திறன உருவாககியவரான சுவாமி ்கானானந்த ஸரஸவதியிறன
ெற்றியும் மதளிவு ெடுத்துகின்ைது.
ரெணன்.வி, 2011.05.02, ்கானா நாடடில ஒரு இந்துக வ்காயில available at
http://www.tamilhindu.com/2011/05/hindu-temple-in-ghana/ -- அகராவில
(ACCRA) அறெந்துள்ள இந்து ஆலயமும், சுவாமி ்கானானந்த ஸரஸவதியும்
இக்கடடுறரயில முதன்றெப்ெடுத்தப்ெடடு விளக்கப்ெடடுள்ளது.
http://www.ramakrishnananda.com/
-இந்த
இறணயத்தளொனது
அமெரிக்காவில உள்ள ெகதி வவதாந்த மிஷனுறடெய (The Bhaktivedanta
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Mission)
உத்திவயா்கபூர்வ (oﬃcial)
இறணயத்தளொகும்.
இவ
இறணயத்தளத்திவல இந்த மிஷறன உருவாககியவரான His Holiness
Bhaktivedanta Ramakrishnananda Swami Maharaja எனும் வயாகிறயப்
ெற்றியும், இவ மிஷனின் ஊடொ்க இந்து செயம் ெற்றும் சமூ்கம் சார்ந்த
ெணி்களும் எடுத்துக கூைப்ெடடுள்ளன.
http://bhaktivedantaashram.org/-- இந்த இறணயத்தளொனது அமெரிக்காவில
உள்ள ெகதி வவதாந்த ஆச்சிரெத்தினுறடெய (Bhaktivedanta Ashram)
உத்திவயா்கபூர்வ (oﬃcial) இறணயத்தளொகும். இவ இறணயத்தளத்திவல
இந்த ஆச்சிரெத்திறன ஆ ச்சிரெத்திரறன உருவாககியவரான His Holiness
Bhaktivedanta Ramakrishnananda Swami Maharaja எனும் வயாகி்களினுறடெய
ஆன்மீ்கம் சார்ந்த வயா்காசனம், வழிொடு, உள்ளிடடெ ெல விடெயங்கள்
மவளிப்ெடுத்தப்ெடடுள்ளன.
http://www.ashramgita.com/en/index.html -- இது இத்தாலியில உள்ள சுவாமி
கீதானந்த ஆச்சிரெத்தினுறடெய (Svami Gitananda Ashram) உத்திவயா்கபூர்வ
(oﬃcial) இறணயத்தளொகும். இவ இறணயத்தளத்திவல இந்த ஆச்சிரெத்திறன
உருவாககியவரான வயா்கஸரீ சுவாமி வயா்கானந்த கிரி (Yogasri Svami
Yogananda Giri) என்ெவறரப் ெற்றியும் இவ ஆச்சிரெத்தினுறடெய இந்து
செயம் சார்ந்த மசயற்ொடு்களும் விளக்கப்ெடடுள்ளன.
http://divyaloka.ru -- இது ரஸயாவிவல உள்ள திவவிய வலா்கா
ஆச்சிரெத்தினுறடெய (Divya Loka Ashram)
உத்திவயா்கபூர்வ (oﬃcial)
இறணயத்தளொகும். இவ இறணயத்தளத்திவல இவ ஆச்சிரெம் ெற்றிய
முழுறெயான விெரங்கள் கூைப்ெடடுள்ளன.

1.8 ஆய்வுப் ெகுப்பு
இவவாய்வானது ஐந்து அத்தியாயங்களா்க பிரிக்கப்ெடடு
அத்தியாயத்திலும் குறிப்பிடடெ விடெயம் ஆராயப்ெடடுவுள்ளது.

ஒவமவாரு

முதலாம் அத்தியாயொனது ஆய்வு முன்மொழிவா்க ்காணப்ெடுவதனால
அதில ஆய்வு ெற்றிய அடிப்ெறடெ விடெயங்கள் உள்ளடெக்கப்ெடுகின்ைன. அந்த
வற்கயில ஆய்வு அறிமு்கம், ஆய்வின் வநாக்கம், ஆய்வின் எலறல, ஆய்வு
பிரச்சிறன, ஆய்வு முறைறெ, ஆய்வுக்கா்க ெயன்ெடுத்தப்ெடடெ முன்வனாடி்கள்,
ஆய்வுப் ெகுப்பு வொன்ை விடெயங்கறள உள்ளடெக்கொ்க ம்காண்டுள்ளது.
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இரண்டொம் அத்தியாயத்தில “இந்து செயமும் வெறலத்வதசத்தவர்்களும்”
எனும் தறலப்பில ்கடெந்த நூற்ைாண்டு்களிலும் தற்்காலத்திலும் இந்து செய
வளர்ச்சியில மெரிதும் மசலவாககுச் மசலுத்திய வெறலத்வதச அறெப்பு்கள்
ெற்றும் அறிஞர்்கள் ெற்றியும் ஆய்வு வறரயறைககுள் இருந்து ஆராயப்ெடும்
அவதவவறள அவர்்கள் அப் ெணிறய வெற்ம்காள்வதற்கு ஏதுவா்க இருந்த ெல
்காரணி்களும் அறடெயாளம் ்காணப்ெடடு விரிவா்க விளக்கப்ெடடுள்ளன.
மூன்ைாம் அத்தியாயொனது “அமெரிக்க ்காவாய் இந்து ஆதீனம்” எனும்
தறலப்பின் கீழ் இந்துப் ெண்ொடறடெ தற்்காலத்தில சிைந்த முறையில
வெணிப்ொது்காத்து வருகின்ைதும், இந்து செய மெருறெ்கறள உல்கம் முழுவதும்
அறியககூடிய வற்கயில மசயற்ொடு்கறள வெற் ம்காண்டு வருவதுொன
அமெரிக்காவில உள்ள ்காவாய் இந்து ஆதீனம் (Kauai’s Hindu Monastery)
ெற்றி விரிவா்க ஆராய்வதா்க அறெகின்ைது.
நான்்காவது அத்தியாயத்தில “்காவாய் இந்து ஆதீன வளர்ச்சியில துைவி்களின்
வகிெஙகு” எனும் தறலப்பில ்காவாய் இந்து ஆதீனத்தின் மி்க முககியொன
இரண்டு மதய்வ அவதாரங்கள் என்று சிைப்பிக்கககூடிய சிவாய சுப்ரமுனிய
சுவாமி ெற்றும் வொதிநாத வவலன் சுவாமி ஆகிய இருவரினதும் ெற்றும்
ஆதீனத்தில ஆன்ெ ஈவடெற்ைத்திற்்கா்க துைவைத்திறன வெற்ம்காள்ளும்
துைவி்களினதும் மசயற்ொடு்கள் ெற்றியும் அவர்்களின் ்கடெறெ்கள் ெற்றியும்
இவவத்தியாயத்தில ஆராயப்ெடுகின்ைது.
இவ ஆய்வின் ஐந்தாவது அத்தியாயொ்க முடிவுறர ்காணப்ெடுகின்ைது. இதில
ஆய்வின் மூலம் மெைப்ெடடெ முடிவு்கள் மதாகுத்துக கூைப்ெடடுள்ளன.
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அத்தியாயம் : இரண்டு

இந்து செயமும் வெறலத்வதசத்தவர்்களும்
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இந்து செயமும்
வெறலத்வதசத்தவர்்களும்
2.0 அத்தியாய அறிமு்கம்
இந்தியாவில வதான்றியதும் இலஙற்கயிலும் சிைப்ொன வளர்ச்சிறய
தி்கழ்ந்ததுொன இந்து செயொனது மதன்கிழக்காசியாவிலும் ெரவிச்
சிைப்ெறடெந்துள்ளறெயிறன வரலாற்று குறிப்புக்கள் எடுத்துணர்த்துகின்ைன.
இன்றைய நவீன உலகில அறதயும் மீறி உல்கம் முழுவதும் உள்ள ெல
நாடு்களில இந்துப் ெண்ொடொனது சிைந்த முறையில ெயில நிறலயில இருந்து
வருகின்ைது. அதில வெறலத்வதசங்களில இந்து செயம் சிைப்ொ்க வளர்ச்சி
மெை இரண்டு பிரதான ்காரணங்கறள எம்ொல கூை முடியும் அறவயாவன
v இந்துக்களின் வெறலத்வதசத்திற்்கான ெயணங்கள்:- இந்து செயத்திறன
சார்ந்தவர்்கள் வெறலத்வதசங்களுககு மசன்று அஙகு தெது செயம்
சார்ந்த விடெயங்கறள மவளிப்ெடுத்துதல
v வெறலத்வதசத்தவர்்களின் வருற்க:- வெறலத்வதசத்தவர்்கள் இந்து
செயத்தினால அலலது இந்து செயத்தவர்்களினால ்கவரப்ெடடு இந்துப்
ெண்ொடடிறன உள்வாஙகி அதறன மவளிப்ெடுத்துதல.
என்ெறவ்களாகும். இவற்றில இந்துக்களின் மவளிநாடடுப் ெயணம் என்று
ொர்த்வதாொனால குறிப்ொ்க ஐவராப்ொ, அமெரிக்கா, ்கனடொ ஆகிய
வெறலத்வதச நாடு்களுககு ்கடெந்த இரு நூற்ைாண்டு்களா்க இந்து அறிஞர்்கள்
ெற்றும் இயக்கங்களின் மசலவாககு ெற்றும் இந்துக்களது குடிவயற்ைங்கள்
ஆகியவற்றின் மூலவெ இந்தியா இலஙற்க உடெடடெ நாடு்களில இருந்து
இந்துப் ெண்ொடொனது மெரும்ொலும் வெறல நாடு்களுககு ம்காண்டு
மசலலப்ெடடெது. அந்தவற்கயில குறிப்ொ்க விவவ்கானந்தருறடெய சிக்காகவ்கா
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மசாற்மொழிவு்கள் (1893), அமெரிக்காவில நி்கழ்ந்த சுவாமி இராெதீர்த்தரின்
வவதாந்த மசாற்மொழிவு (1902), ஹவர கிருஸணா இயக்கம் (International
Society For Krishna Consciousness), இராெகிருஸண மிஷன் (Ramakrishna
Mission) உடெடெ ெல அறிஞர்்களினதும், அறெப்புக்களினதும் உல்களாவிய
ரீதியிலான இந்து செயம் சார்ந்த மசயற்ொடு்கள் இந்து செயொனது
வெறலத்வதசங்களில வளர்ச்சி மெை ஏதுவா்க இருந்தது.
இதறனவிடெ இந்துக்களின் குடிவயற்ைங்கள் என்று ொர்த்வதாொனால
அ்கதி்களா்கவும்,
்கற்ைல
மசயற்ொடு்கறள
வெற்ம்காள்வதற்்கா்கவுவெ
வெறல நாடு்களுககு மசன்றுள்ளனர். அவவாறு மசன்ைவர்்கள் தெது இந்து
ொரம்ெரியத்திறனயும் அஙகு ம்காண்டு மசன்ைவதாடு ெல இந்து ஆலயங்கறள
அஙகு அறெத்து ஸதிரத் தன்றெயிறனயும் வெணி வருகின்ைறெயிறன அறிய
முடிகின்ைது.
அடுத்ததா்க வெறலத்வதசத்தவர்்களின் வருற்கயினாலும் இந்து செயொனது
சிைந்த முறையில இம் முழு உலகிற்கும் மவளிப்ெடுத்தப்ெடடுள்ளது.
இந்துக்களின் வெறலத்வதசத்திறன வநாககிய ெயணத்திற்கு முன்வெ
வெறலத்வதசத்தவர்்களின் இந்து செய ெண்ொடு்கறளக ம்காண்டெ இலஙற்க,
இந்தியா வொன்ை நாடு்களுக்கான வருற்கயானது இடெம்மெற்றிருந்தது என்ெது
ஆதாரத்துடென் கூடிய உண்றெயாகும். இறவ்கறள ஆய்வுத் தறலப்புடென்
மதாடெர்புெடுத்தி ஆராய்வவத இவவத்தியாயத்தின் வநாக்கொகும்.
அவவாறிருக்க என்னுறடெய ஆய்வு தறலப்ொன அமெரிக்க ்காவாய்
இந்து ஆதீனத்திற்கும் இந்து செயமும் வெறலத்வதசத்தவர்்களும் என்ை
இவவத்தியாயத்திற்கும் இறடெயில உள்ள மதாடெர்பு்கறள ொர்க்க வவண்டியது
அவசியொகும். அவவாறிருக்க மி்க முககிய ்காரணொ்க எனது ஆய்வுப்
பிரவதசொன ்காவாய் இந்து ஆதீனம் வெறலத்வதச நாடொன அமெரிக்காவில
அறெந்துள்ளது
என்ெதாகும்.
வெலும்
வெறலத்வதசத்தவர்்களின்
்காலனித்துவத்தினாவலவய சிவாய சுப்பிரமுனிய சுவாமி்களின் இலஙற்க
வருற்கயானது சாத்தியெறடெந்தது என்ெதுவும் இஙகு ்கவனிக்க வவண்டியவத.
இதறன விடெ எவவாறு வெறலத்வதச அறிஞரான விலலியம் வஜான்ஸ இந்து
செய உண்றெ்கறள மதாடெர்ந்து ஆராய்ந்து முழுறெயும் அறியப்ெடெ வவண்டும்
என்ை ்காரணத்தினால ஆசியயியற் ்கழ்கத்திறன (The Asiatic Society) ஒர்
நிறுவ்கொ்க வதாற்ைறுவித்து வெறலத்வதச அறிஞர்்கறளக ம்காண்டு அதறன
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திைன்ெடெ நடொத்தி இன்றுவறர நிறல நிறுத்தியுள்ளாவரா அதறனப்வொன்வை
அமெரிக்க ்காவாய் இந்து ஆதீனொனது வெறலத்வதசத்தவரான சிவாய
சுப்பிரமுனிய சுவாமி்களால உருவாக்கப்ெடடெவதாடு வெறலத்வதசங்கறளத்
துைவி்களா்க ொற்றி இன்றுவறர சிைப்ொ்க இயஙகி வர வழியறெத்துள்ளார்.
இதறனப்வொன்வை ெகஸ முலலரும் எவவாறு வெறலத்வதசத்தில இருந்து
ம்காண்டு உல்கம் பூரா்கவும் வவதம் ெற்றிய உண்றெ்கறளயும், உல்கம்
பூரா்கவும் இருந்து இந்து செய விடெயங்கறள எழுதியவர்்களின் நூல்கறள
மதாகுத்து கிழக்கத்திய புனித நூல்கள் (The Sacred Books of the East) என்ை
நூலிறன உலகிற்கு வழஙகினாவரா அதறனப்வொன்வை ்காவாய் இந்து ஆதீனத்து
துைவி்களினால இந்து செய உண்றெ்களும், ொரம்ெரியங்களும், சஞ்சிற்க
ஊடொ்கவும், நூல்கள் ஊடொ்கவும் மவளிப்ெடுத்தப்ெடடு வரப்ெடுகின்ைன
என்ெதுவும் குறிப்பிடெத்தக்க அம்சொகும்.
அடுத்ததா்க ஆரம்ெத்தில இவவாதீன துைவி்கள் ஆஙகில மொழிறயச்
சார்ந்தவர்்களா்கக
்காணப்ெடடெறெயினால
இந்து
செயத்திறனப்ெற்றி
பூரண அறிவிறனப் மெறுவதற்்கா்க வவதங்கள், உெநிடெதங்கள், ஆ்கெங்கள்,
புராணங்கள், இதி்காசங்கள் உடெடெ ெல இந்து மூலங்கறள ஆஙகில மொழி
மெயர்ப்றெ றெயொ்க றவத்வத அறிந்திருக்க வவண்டும்.
இவவாறிருக்க “அமெரிக்க ்காவாய் இந்து ஆதீனம் (Kauai’s Hindu Monastery
of America)” எனும் எனது ஆய்வுத் தறலப்பின் ஆய்வுப் பிரவதசம்
ெற்றும் ஆய்வுப் மொருள் என்ெவற்றை அடிப்ெறடெயா்கக ம்காண்டு இந்து
செயத்தின் மூலங்களின் மொழி மெயர்ப்பும், அது மதாடெர்ொன ஆய்வு்களும்
வெற்ம்காள்ளப்ெடுவதற்கு
வெறலத்வதசத்தவர்்களின்
்காலனித்துவொனது
மெரும் ெங்காற்றியுள்ளது. அன்றும், இன்றும் வெறலத்வதசங்களில இந்து
செயம் மதாடெர்ொன அறிவானது எழுச்சி மெறுவதற்கு மி்க முககிய
்காரணொ்க இது இருந்தறெயிறன ஆதாரொ்கக ம்காண்டு இந்து செயமும்
வெறலத்வதசத்தவர்்களின்
்காலனித்துவமும்
எனும்
தறலப்பில
இவ
அத்தியாயத்தில முதன்றெ ம்காடுக்கப்ெடடு ஆராயப்ெடுகின்ைது.
அடுத்ததா்க வெறலத்வதசத்தவர்்களின் இன்றைய இந்து ஆச்சிரெங்கள் என்ை
ெகுதியில வெறலத்வதசங்களில ்காணப்ெடுகின்ை இந்து செய ஆச்சிரெங்கள்
்காவாய் இந்து ஆதீனத்துடென் ஒப்பிடுற்கயில ்காலத்தால பிற்ெடடெதா்கக
்காணப்ெடுவவதாடு அவற்றில சிலவற்றின் வதாற்ைத்திற்கு இவவாதீனம்
அடிப்ெறடெயா்க இருந்ததறனயும் ெற்றி ஆராய்வதா்க ்காணப்ெடும்.
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2.1 இந்து செயமும் வெறலத்வதசத்தவர்்களின்
்காலனித்துவமும்
ெல செயங்களின் பிைப்பிடெொன இந்தியாவில இந்து செயொனது மி்க
நீண்டெ வரலாற்றிறன ம்காண்டெ ஒரு செயொ்க ்காணப்ெடுகின்ைது.
இதற்கு 1920ஆம் ஆண்டு வஜான் ொர்சல தறலறெயில கி.மு 2600ஆம்
ஆண்டுககுரியதா்கக கூைப்ெடும் சிந்து மவளி நா்கரி்கத்தின் ்கண்டுபிடிப்ொனது
சிைந்த எடுத்துக்காடடொகும். இவவாறு சிைப்பு வாய்ந்த இந்து செயத்தில
்காணப்ெடுகின்ை ்கலாசார, நா்கரி்க, வழிொடடு, தத்துவ, அறிவியல
முறை்கறளப் ெற்றிய ஆராய்ச்சி சார்ந்த விடெயங்கள் வெறலத்வதச அறிஞர்்கறள
மெரிதும் ்கவர்ந்தது. இதன் விறளவால இந்து செயொனது உல்கம் முழுவதும்
விஸத்தீரணெறடெந்தது. இது ெற்றி றவத்திய ்கலாநிதி இ. இராெச்சந்திரன்
வெலவருொறு குறிப்பிடுகின்ைார்.
“வெற்்கத்றதயவர்்களின் ்காலனித்துவ ஆடசியில விறளந்த ொத்க

விறளவு்களுககு அப்ொல ெல சாத்க விறளவு்களும் நடெந்வதறியிருககின்ைன.
வெற்்கத்றதயவர்்களின் ெதப் ெரப்ெல நடெவடிகற்கயின் மவவவவறுெடடெ
வடிவங்களா்க இருப்பினும் சில அம்சங்கள் இந்துக்களின் செய,

்கலாசார உல்கெயொக்கலுககு அடிப்ெறடெயா்க இருந்திருககின்ைன என்ை
அடிப்ெறடெயில ்களிப்ெறடெய முடிகின்ைது.”1

இந்தியாறவ ்காலனித்துவ ஆடசியின் கீழ் ம்காண்டு வந்த வெறலத்
வதசத்தவர்்கள் அடிறெ நாடொ்க றவத்திருந்தவதாடு ெக்கறளயும் அவவாவை
நடெத்தினர். அவர்்களின் பிரதான வநாக்கங்களில ஒன்ைா்க கிறிஸத்தவ
செயத்திறன
ெரப்புதல
்காணப்ெடடெதும்
குறிப்பிடெத்தக்கது.
இதன்
்காரணத்தால இந்திய செயங்கள் குறிப்ொ்க இந்து செயம் ெலவவறு வழி்களில
தாக்கப்ெடடு வீழ்ச்சி நிறலககு மசன்ைதும் ஆதார பூர்வொன உண்றெவய.
ஆனால ஒடடுமொத்தொ்க வெறலத்வதசத்தவர்்கள் அறனவறரயும் ்காலனிய
வாதி்களா்க வநாககுவது தவவையாகும். அவர்்களுள் விலலியம் வஜான்ஸ
(William Jones), ெகஸமுலலர் (Max Muller), எர்னஸட பின்பீலட ஹாவல
(Ernest Binfield Havell), விகடெர் ்கசின் (victor cousin), வசர். அமலகஸசாந்தர்

1

சுெராஜ்.ந, (2012), இந்து ெதமும் வெற்்கத்றதயவர்்களின் ஆய்வு்களும், ெ.iii.
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்கன்னிங்காம், வஜம்ஸ மெர்குசன் (James Fergusson) உடெடெ சிலர் இந்திய
செயங்கறள வெணிப்ொது்காத்தும் வந்துள்ளனர். இதற்கு அவர்்களின் இந்திய
செயங்களின் வெல இருந்த நலமலண்ணம் சான்ைா்க விளஙகுகிைது.
“இந்திய நாடடின் ்கவிறத, இலககியங்கள், தத்துவ நூல்கள் ஆகியவற்றை
ஆராயும் மொழுது அறவ்களிற் மொதிந்துள்ள உண்றெ்கள் மி்கவும்

சிைப்புறடெயனவா்கக ்காணப்ெடுகின்ைன. ஆவற்றின் உயரிய தத்துவக

ம்காள்ற்க நலன்்கறள நம்முறடெய ஐவராப்பிய அறிவு நலனுடென் ஒருஙகு
றவத்து ஆராயும் வொது ெண்டியிடடு வணஙகிப் ெணிய வவண்டிய
நிறலயில இருககின்வைாம்.”2

~ விகடெர் ்கசின் (victor cousin)

“ஐவராப்பியர்்கள் மவறும் கிவரக்க, உவராெ, யூத தத்துவங்கறள ெடடும்
ெடித்தால வொதாது. நம்முறடெய அ்க வாழ்கற்க நிறைவானதா்கவும்,
ெனநலம் மொதிந்ததா்கவும், உல்க அளவில விரிந்ததா்கவும்,

உண்றெயிறலவய உயரிய ெனித இயலபுறடெயதா்கவும் அறெய

வவண்டுொயின் இந்திய தத்துவ நூல்கறள ெடிக்க வவண்டியது மி்கவும்

மி்கவும் இன்றியறெயாததாகும். அது நம்முறடெய குறை்கறளப் வொககித்
திருத்திச் மசம்றெப்ெடுத்த வலலதா்க உள்ளது”3

~ ெகஸமுலலர் (Max Muller)

வெறலத்வதசத்தவர்்கள் இந்தியாறவ தன் வசப்ெடுத்தும் ்காலம் வறர இந்திய
வரலாைானது மு்கம்ெதியர்்களின் ெறடெமயடுப்பிலிருந்வத அறியப்ெடடிருந்தது.
அதற்கு முன்பு அலகஸாண்டெர் 326 BCஇல இந்தியாவிற்கு ெறடெமயடுத்து
வந்தான் என்ை ஒரு குறிப்பு ெடடுவெ இருந்தது. வவறு எவவிதத்திலும்

2

வ்கசவன்.எஸ., அருள்வநசன்.பு., (2013), “வெனாடடுப் ெல்கறலக்கழ்கங்களில இந்து

3

வெலது

நா்கரி்கம்”, ஆயதனம், ெ.59.
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இந்திய வரலாைானது அறியப்ெடெவும் இலறல அறிவதற்்கான முயற்சி்களும்
வெற்ம்காள்ளப்ெடெவிலறல.4 இவவாறிருக்க இந்தியாவில ெணியாற்றுவதற்்கா்க
வந்த வெறலத்வதசத்திறன வசர்ந்த சிலர் தனது மசாந்த ஆர்வத்தினால
இந்தியாவினுறடெய வரலாறு, மொழியியல, ்கறல்கள், செயம் உடெடெ
ெண்ொடடினுறடெய ெல கூறு்கறளயும் ெல தறடெ்கறளயும் ்கடெந்து ஆராய
முற்ெடடெனர் அதில மவற்றியும் ்கண்டெனர்.
இந்துப் ெண்ொடு ெற்றிய ஆராய்ச்சி்களின் உச்சக்கடடெத்றத ெத்மதான்ெதாம்
நூற்ைாண்டில ்காணலாம். இக்கால ்கடடெத்தில வெறலத்வதச அறிஞர்்கள்
ெலர் இந்துப் ெண்ொடடினுறடெய கூறு்கறளப் ெற்றி அறிவதில மிக்க ஆர்வம்
ம்காண்டெவர்்களா்கக ்காணப்ெடடெனர். கிவரக்க இலககியங்களின் சிந்தறன்கள்
ஐவராப்பியாவினுள் புகுந்த வொது அஙகு எவவாைான ெறுெலர்ச்சி ஏற்ெடடெவதா
அவத வொன்ைமதாரு ொற்ைத்திறன ெத்மதான்ெதாம் நூற்ைாண்டில வெல
நாடு்களில புராதன இந்திய இலககியச் சிந்தறன்களின் அறிமு்கம் ஏற்ெடுத்தின.
இவவாறிருக்க இந்து செயத்தின் மூலங்களான வவதங்கள், ஆ்கெங்கள்,
உெநிடெதங்கள், பிராெணங்கள், ெ்கவத்கீறத, புராணங்கள், ஸமிருதி்கள்,
அர்த்தசாஸத்திரம், இதி்காசங்கள் உடெடெ ெல நூல்கறளயும் ஆராய்ச்சிககு
உடெடுத்தியவதாடு, பிை மொழி்களில குறிப்ொ்க ஆஙகில மொழியில மொழி
மெயர்க்கப்ெடடும் இந்துப் ெண்ொடொனது வெறலத் வதசத்தவர்்களால
உல்கறியச் மசய்யப்ெடடெது.
இவர்்களுள் விலலியம் வஜான்ஸ (William Jones), ெகஸமுலலர் (Max Muller)
ஆகிவயார் அவர்்களின் சிைந்த மசயற்ொடு்களின் ்காரணத்தினால இந்து
செயத்தில மெரிதும் முககியத்துவம் ம்காடுக்கப்ெடெ வவண்டியவர்்களா்கக
்காணப்ெடுகின்ைனர். இவர்்கள் ெணத்திற்்கா்கவவா அலலது பு்கழுக்கா்கவவா
அலலது ெத ொற்ைச் மசயலுக்கா்கவவா இந்து செயம் சார்ந்த ஆய்வு்கறள
வெற்ம்காள்ளவிலறல ொைா்க இவர்்கள் இந்து செயத்திறனயும் செஸகிருத
மொழிறயயும் வநசித்வத தெது இந்து செயம் சார்ந்த ெணி்கறள
வெற்ம்காண்டெனர்.
விலலியம் வஜான்ஸினுறடெய ெணி்களும் அவரால உருவாக்கப்ெடடெ ஆசியியற்
்கழ்கத்தின் (The Asiatic Society) ஊடொ்க ஆரம்ெ ்கால ஆய்வுப் ெணி்கறள
வெற்ம்காண்டெ சில வெறலத்வதச அறிஞர்்கள் ெற்றியும் இதறனத் மதாடெர்ந்து

4

http://solvanam.com/?p=25510#sthash.e2YLKtSI.dpuf
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ெகஸமுலலரின் ஆய்வுப்ெணி்களுடென் வசர்த்து அவரால உருவாக்கப்ெடடெ
The Sacred Books of the East எனும் நூற்மைாகுதியில உள்ளடெக்கப்ெடடெ
இந்து செயம் சாரந்த நூல்களின் மூலம் தெது ெணி்கறள வெற்ம்காண்டெ
அறிஞர்்கறளப் ெற்றியும் இவவத்தியாய வநாக்கத்தில இருந்து ஆராய்வவாம்.
கிறிஸதவ மிசனரி்கறளச் வசர்ந்த ெலர் கி.பி 1757 இற்கு முன்பு இந்திய
புராதன மொழி்கறளப்ெற்றிய அறிவிறன சிறிய அளவில ம்காண்டெவர்்களா்க
்காணப்ெடடிருககின்ைனர். அவர்்களுள் மைாவெர்ட டி மநாபிலி எனும் அறிஞர்
குறிப்பிடெத்தக்கவர். இவர் 1606ஆம் ஆண்டு இந்தியா மசன்று பீற்ைர் மராப்
என்கின்ை வஜர்ெனியரிடெம் செஸகிருதத்றத ஆறு வருடெங்கள் ்கற்ைார். பின்பு
செஸகிருத இலக்கண நூமலான்றை உருவாக்க முயன்ை இவர் அவ வவறலறய
மதாடெஙகும் முன்வெ 1668ஆம் ஆண்டு ஆகராவில உயிரிழந்துவிடடொர்.
இதறனப் வொன்று 1782ஆம் ஆண்டு யசுர் வவதத்தின் ஆஙகில மொழி
மெயர்ப்பு மவளிவந்தது ஆனால அதன் மூலப்பிரதி வொலியானது என்ை
்கருத்தின் அடிப்ெறடெயில அது நிரா்கரிக்கப்ெடடெது.5 இந் நிறலவய விலலியம்
வஜான்ஸ (William Jones) இந்து செய மூலங்கறள மொழி மெயர்த்தும்,
சில ஆய்வு்கறளயும் வெற்ம்காண்டும் முதன் முதலிவல தனது ெணியிறன
மசவவவன மசய்தார்.

2.1.1 ஆசியியற் ்கழ்கம் (The Asiatic Society)
நீதிெதியா்க 1772ஆம் ஆண்டு இந்தியா வந்த விலலியம் வஜான்ஸ லண்டெனில
1660ஆம் ஆண்டிலிருந்து இயஙகி வருகின்ை வராயல ்கழ்கத்தில (The Royal
Society) உறுப்பினரா்கவும் இருந்துள்ளார்.6 இவரின் அவ இருப்ொனது
இந்தியாவிலும் அவவாைான ஒரு ்கழ்கத்திறன உருவாக்க வவண்டும் என்ை
உத்வவ்கத்திறன வழஙகியது. அவவாறு இருகற்கயிறலவய ெண்றடெய
இந்தியாவின் சடடெ முறை்கள், அரசியல அறெப்பு, வவத நூல்கள் ்கணிதம்,
வடிவியல, மசாற்்கறல, ்கவிறத, ஒழுஙகுமுறை, ்கறல்கள், உற்ெத்தி்கள்,
விவசாயம், வர்த்த்கம் உள்ளிடடெ ெலவவறு விடெயங்கறள முதன்றெப்ெடுத்தி
அறவ்கறள மவளிப்ெடுத்தும் வநாககுடென் ெதிவுக குறிப்மொன்றைத் தயாரித்தார்.

5 சுெராஜ்.ந., (2012), Nk.$.E}> ெக.66-67.
6
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அவரால தயாரிக்கப்ெடடெ ெதிவுக குறிப்பு 1784ஆம் ஆண்டு ஜனவரி ொதம்
சில ஈடுொடுறடெய ஐவரப்பிய புத்தி ஜீவி்களுககு அனுப்ெப்ெடடு, 1784ஆம்
ஆண்டு ஜனவரி ொதம் 15ஆம் தி்கதி ்கல்கத்தா உச்ச நீதி ென்ைத்தில (Suprime
Court) யூரி்களினுறடெய சறெயில ஒன்று கூடி ஆராய தீர்ொனித்தனர்.7
அதன் பின்னர் தறலறெ நீதிெதியான மராெர்ட வசம்ெர்ஸ (Sir Robert
Chambers) தறலறெயில குறித்தாற் வொன்று ஒன்று கூடெல நி்கழ்ந்தது. இந்த
ஒன்று கூடெலின் வொது Justice John Hyde, John Carnac, Henry Vansittart,
John Shore, Charles Wilkins, Francis Gladwin, Jonathan Duncan உடெடெ
30 ஐவராப்பிய அறிஞர்்கள் ெஙகு ெற்றியிருந்தனர். இதன் வொது விலலியம்
வஜான்ஸ தனது வநாக்கத்திறன மவளிப்ெடுத்திய வொது இந்தியாறவ
“Nurse of sciences” (ஆசியாவின் ெண்றடெய அறிவியலின் தாதி)

“inventress of delightful and useful arts.” (ெயன் மிக்க நுண்்கறல்கறலக
்கண்டு பிடித்தவள்)

என சிைப்பித்து கூறினார். இவ ஒன்று கூடெலின் இறுதியில விலலியம் வஜான்ஸின்
வநாக்கங்களும், ்கருத்துக்களும் ஏற்றுகம்காள்ளப்ெடடென. இதன் பின் ஆசியியற்
்கழ்கம் (The Asiatic Society) என்ை மெயரில உருவாக்கப்ெடடெது.8
அவவாறிருக்க இக ்கழ்கத்தினுறடெய முதலாவது தறலவரா்க மவாரன்
ஹஸடிஙஸ (Warren Hastings) என்ெவரும் உெ தறலவரா்க விலலியம்
வஜான்சும் மதரிவு மசய்யப்ெடடெர். ஆனால மவாரன் ஹஸடிஙஸ (Warren
Hastings) தறலவர் ெதவிறய ஏற்்க ெறுத்ததன் ்காரணத்தினால விலலியம்
வஜான்வஸ மதாடெர்ந்து தறலறெப் மொறுப்பிறன ஏற்று 1793 ஆம் ஆண்டு
வறர வழிநடெத்தி வந்தார். இவரது இைப்பிற்குப் பிைகு இக ்கழ்கம் சில ்காலம்
பிர்காசத்திறன இழந்த வொதிலும் சில ்காலங்களுககு பின்பு மொறுப்வெற்ை
திைறெ மிக்க தறலவர்்களாலும், மசயலாளர்்களாலும் மீண்டும் சிைப்ொன
முறையில வழிநடெத்திச் மசலலப்ெடடு இன்று வறர சிைந்த முறையில இக
்கழ்கம் இயக்கப்ெடடு வருகின்ைது.9 (அடடெவறண : 01)

7
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8

சுெராஜ்.ந., (2012), Nk.$.E}>, ெக.71-74.

9
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1829ஆம் ஆண்டு வறர இக ்கழ்கத்தின் உறுப்பினர்்களா்க ஐவராப்பியர்்கவள
இருந்து வந்தனர். ஆனால 1829 ஆண்டிற்குப் பின்பு இந்தியர்்கள் ெலர்
இக்கழ்கத்தினுள் உள்வாங்கப்ெடடெனர். இதற்்கறெய முதன் முதலா்க
பிரசன்னகுொர் தாகூர், த்வர்க்கனாத் தாகூர், ராம்சொலசன் ஆகிவயார் மதரிவு
மசய்யப்ெடடெவதாடு, 1885ஆம் ஆண்டு ராவஜந்திரலால என்ை இந்தியர் முதன்
முதலா்க தறலவரா்கவும் மதரிவு மசய்யப்ெடடெறெயும் குறிப்பிடெத்தக்கது.10
வெலும் இக்கழ்கொனது நூல்கம், அரும்மொருட்காடசிய்கம், ெதிப்ெ்கம்
வொன்ைவற்றிறன அறெத்து சிைந்த முறையில நடொத்தி வந்துள்ளது.
அந்தவற்கயில நூல்கொனது 1866இல இக்கழ்கத்தினுறடெய மெயரானது
ெலவவறு ்கால்கடடெங்களில ெல ொற்ைத்திற்கு உள்ளாகி வந்துள்ளது.
அவவாறிருக்க என மவவவவறு மெயர்்கறளக ம்காண்டு இயஙகி வந்துள்ளது.
எவவாறு இருந்த வொதிலும் ்கல்கத்தாவில முதன் முதலில ஆரம்பிக்கப்ெடடெ
அவத மெயரிவலவய பிற்்காலத்தில உல்கம் முழுவதும் உள்ள கிறள்கள்
அறழக்கப்ெடடு வருகின்ைன.11
v The Asiatic Society (1784-1832)
v The Asiatic Society of Bengal (1832-1935)
v The Royal Asiatic Society of Bengal (1936-1951)
v The Asiatic Society (again since July 1951)
ஆசியியற் ்கழ்கத்தின் ஊடொ்க ெல வெறலத்வதசத்து அறிஞர்்களும், இந்திய
அறிஞர்்களும் இக ்கழ்க உருவாக்க ்காலத்தில இருந்து இந்து செயம் சார்ந்த
ெல இலககியங்கறள ஆய்வு்கறள வெற்ம்காண்டும், மொழி மெயர்ப்புக்கறள
மசய்தும் இந்து செய உண்றெ்கறள உல்கறியச் மசய்துள்ளனர். அவவாறிருக்க
இக்கழ்கத்தின் ஊடொ்க மவளியிடெப்ெடடெ வெறலத்வதசத்து ஆரம்ெ ்கால
அறிஞர்்களின் ஆக்கங்கள் ெடடுவெ இஙகு மவளிப்ெடுத்தப்ெடுகின்ைன.

10

சுெராஜ்.ந., (2012), Nk.$.E}>, ெக.77-78.
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2.1.1.1 விலலியம் வஜான்ஸ (William Jones)
இந்தியப் ெண்ொடடினுறடெய கூறு்கறள ஆராய்ச்சிககு உடெடுத்திய
வெறலத்வதச
அறிஞர்்களுள்
விலலியம்
வஜான்சுககு
்காலத்திறன
அடிப்ெறடெயா்கக ம்காண்டு முதல நிறல அளிக்கப்ெடடு வருகின்ைது. இவர்
1746ஆம் ஆண்டு மசப்மடெம்ெர் ொதம் 28ஆம் தி்கதி லண்டெனில பிைந்தார்.
தனது 20 வயதிவலவய தனது தாய் மொழியான ஆஙகிலம் உடெடெ பிமரஞ்சு,
ஸொனிஸ, வொர்த்துககீசியம், கிவரக்கம், இலத்தீன், அரபிக, மெர்சியம் வொன்ை
மொழி்களில ொண்டித்தியம் மெற்ைவரா்கக ்காணப்ெடடொர். ஒகஸவொர்ட
(Oxford) ெல்கறலக ்கழ்கத்தில சடடெத்துறையில ெடடெப்ெடிப்பிறன
முடித்த இவர் 1783ஆம் ஆண்டு ்கல்கத்தா உயர் நீதிென்ைத்திற்கு நீதிெதியா்க
நியமிக்கப்ெடடு இந்தியா வந்தறடெந்தார்.12
இந்தியாவிற்கு வந்த விலலியம் வஜான்றச இந்துப் ெண்ொடடிறன
அடிப்ெறடெயா்கக ம்காண்டெ இந்தியப் ெண்ொடொனது மெரிதும் ்கவர்ந்தது.
இந்தியப் ெண்ொடடிறன அறிய வவண்டுமென்ைால செஸகிருதத்திறன
அறிய வவண்டியதன் அவசியத்திறன உணர்ந்த விலலியம் வஜான்ஸ ெலவவறு
முயற்சி்களின் பின் “பிராம்வலாசின்” ்கலாபூசன என்ை றவத்திய குலத்திறனச்
வசர்ந்தவரின் உதவிவயாடு செஸகிருத மொழியிறன ்கற்றுத் வதர்ந்தார்.13
ஏற்்கனவவ அவர் அறிந்திருந்த ெழம்மெரும் மொழி்களுடென் ஒப்பீடடு
ரீதியான ஆய்விறன வெற்ம்காள்வதற்கும், செஸகிருத மொழியில அறெந்த
ெல நூல்கறள ஆஙகிலத்தில மொழிமெயர்ப்ெதற்கும், செஸகிருத மொழியின்
அருஞ்சிைப்புக்கறள வெறலத்வதச அறிஞர்்களுககு அறிமு்கஞ் மசய்வதற்கும்,
ஆசியியற் ்கழ்கத்திறன (The Asiatic Society) வதாற்றுவிப்ெதற்கும் அவறர
இந்தியாவிற்கு ம்காண்டு வந்த ்காலனித்துவவெ அடிப்ெறடெயா்க இருந்தது
என்று கூறினால அதறன யாராலும் ெறுக்க இயலாது.
1789ஆம் ஆண்டு ்காளிதாசரினுறடெய அவிகஞான சாகுந்தலம் என்ை நூறல
ஆஙகிலத்தில மொழி மெயர்த்தார். இவருறடெய இம் மொழி மெயர்ப்றெ
மூலொ்கக ம்காண்டு வஜார்ஜ் வொஸடெர் என்ெவர் வஜர்ென் மொழியில மொழி
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http://tamil.chennaionline.com/tamilcolumn/newsitem.aspx?NEWSID=fc46cd08bc8e-40c1-b094-7de9e857e0a2&CATEGORYNAME=vijay
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சுெராஜ்.ந, (2014), “இந்துெத இலககியங்கள் மதாடெர்ொன ஆய்விவல ஆசியவியற்
்கழ்கத்தின் (The Asiatic Society) வகிெஙகு”, ெண்ொடு, ெ.8.
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மெயர்த்து மவளியிடடெறெயும் குறிப்பிடெத்தக்கது. இதனூடொ்க மவளிநாடு்களில
வாழ்ந்த ஆஙகில ெற்றும் வஜர்ென் மொழி்கறளக ்கற்ைறிந்தவர் ெத்தியில
இந்நூல மெரும் வரவவற்றெப் மெற்ைவதாடு இந்தியாவில செஸகிருதம்
தவிர்ந்த ஏறனய மொழிறயச் வசர்ந்த ஆஙகிலப் புலறெயாளர்்களும் விலலியம்
வஜான்சின் இம் மொழி மெயர்ப்ொல மெரிதும் நன்றெயறடெந்தனர்.
1789ஆம் ஆண்டு மஜய வதவரினால குப்தர்்களினுறடெய ஆடசிக ்காலத்தில
எழுதப் மெற்ை கீத வ்காவிந்தம் எனும் நுலானது மொழி மெயர்க்கப்ெடடு
ெதிப்பித்தவதாடு 1792ஆம் ஆண்டில ்காளிதாசரினுறடெய ருது சம்ஹாரத்திறன
மொழிமெயர்த்து மவளியிடடொர். வெலும் ெனு சம்ஹிறதயிறன நன்கு
ஐயமின்றி ்கற்று மொழி மெயர்ப்பு மசய்தார். ஆனால இவர் இைந்த பின்வெ
W.E.மஹப்கின்ஸ என்ெவரால “Dthe Ordinanceis in manu”எனும் மெயரில
மவளியிடெப்ெடடெது.
வவதங்கறள
மொறுத்தவறரயில
இவரது
ெணி்கள்
குறைவா்கவவ
்காணப்ெடுகின்ைது. ெத்து மதாகுதி்களா்க மவளிவந்த இவரது ஆக்கங்களில
மொத்தொ்க நான்கு ொ்கங்கள் ெடடுவெ வவதங்கறளப் ெற்றியதா்க அறெகின்ைது.
அதில ்காயத்திரி ெந்திரத்தின் ஆஙகில மொழி மெயர்ப்பு மெரிதும் வரவவற்்கத்
தக்கது. அதறனப் வொன்று உெநிடெதங்கறளப் மொறுத்தவறரயில ஈஷ
உெநிடெதத்தின் ெதிமனடடு மசய்யுட்கறளயும், றெத்ராயிணி உெநிடெதத்தின்
ஒரு ெகுதியிறனயும் மொழி மெயர்த்து ெதிப்பித்துள்ளார்.14
“செஸகிருதம் கிவரக்க மொழிறயக ்காடடிலும் வளர்ச்சியறடெந்தது,
இலத்தீன் மொழிறயக்காடடிலும் மி்கவும் ெரந்தது” எனும் ்கருத்திறன முன்
றவத்து செஸகிருத மொழியின் சிைப்பிறன மவளிகம்காணர்ந்த விலலியம்
வஜான்ஸ மொழி்கள் மதாடெர்ொன ஒப்பியல ஆய்வில ஒரு முன்வனாடியா்கத்
தி்கழ்கின்ைார். ஒரு ்கடெவுள் ம்காள்ற்கறய சிறு வயதில இருந்து நம்பி வந்த
வஜான்ஸ இந்து மதய்வங்கறளப் ெற்றியும், வதவறத்கறளப்ெற்றியும் உள்ள
ெல ொடெல்கறள இவர் மொழி மெயர்த்துள்ளார். குறிப்ொ்க பூசன், சூரியன்
வொன்ை வதவர்்கறளப் ெற்றியும், நீரில ஒளிந்திருககும் நாராயணன் ெற்றியும்
உள்ள ெல ொடெல்கள் இவரால மொழி மெயர்க்கப்ெடடென. இதறனத் தவிர

14

வெலது, ெ.9.
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தனியா்கவும், விலசன் என்ெவருடெனும் இறணந்தும் ெல ஆய்வுக ்கடடுறர்கறள
ஆசியியற் ்கழ்கத்தில செர்ப்பித்துள்ளார்.15

2.1.1.2 சார்ள்ஸ விலகின்ஸ (Charles Wilkins)
இந்து செயத்தவர்்களின் புனித நூலா்கக ்கருதப்ெடும் ெ்கவத்கீறதயிறன
1785ஆம் ஆண்டு ஆஙகிலத்தில மொழி மெயர்ப்பு மசய்தவதாடு 1787இல
கீவதாெவதசத்திறனயும் ஆஙகிலத்தில மொழிமெயர்த்தார். வெலும் இந்து
செய வரலாற்று ்காவியொன ெஹாொரதத்திறன ஆஙகிலத்தில மொழி
மெயர்த்தவரும் இவராவார். இந்தியாவில ெலவவறு இடெங்களில ்காணப்ெடடெ
செஸகிருத ்கலமவடடுக்கறள ்கண்டெறிந்து அதறன ெடிமயடுத்து ஆஙகிலத்தில
மொழிமெயர்ப்பு மசய்து ெதிப்பித்ததுடென் செஸகிருத மொழியில இலக்கண
ஆய்வு்கள் ெலவற்றையும் வெற்ம்காண்டுள்ளார்.16

2.1.1.3 எச்.எச்.விலசன் (H.H wilson)
1811 - 1815 வறரயான ்காலப்ெகுதியில ஆசியியற் ்கழ்கத்தின் மசயலாளரா்க
இருந்து அளப்மெரிய ெல ெணி்கறள இந்து செயத்திற்்கா்க வெற்ம்காண்டுள்ளார்.
அத்வதாடு ெல இந்து செய இலககியங்கறள ஆஙகிலத்தில மொழி மெயர்ப்பும்
மசய்துள்ளார். அவற்றில ்காளிதாசரினால எழுதப் மெற்ை வெ்கதூதத்திறன
1813ஆம் ஆண்டும், இந்து செய மதய்வங்களின் சிைப்பு்கறள மவளிப்ெடுத்தும்
ெதிமனண் புராணங்கறளயும், ்கங்கனரினால எழுதப் மெற்ை ராஜதரஙகினி
என்ை நூறலயும் (1825) ஆஙகிலத்தில மொழி மெயர்ப்புச் மசய்தார். வெலும்
இந்து நாடெ்க அரஙகு மதாடெர்ொ்க மூன்று மெரிய அங்கங்கறள 1827ஆம்
ஆண்டு எழுதியறெயும் குறிப்பிடெத்தக்க அம்சொகும்.

2.1.1.4 வ்காலபுறுக (Colebrook)
இவர் 1806 - 1815 வறரயான ்காலப்ெகுதியில ஆசியியற் ்கழ்கத்தின்
தறலவரா்க இருந்து இந்து செயத்திற்்கா்க ெல ெணி்கறள வெற்ம்காண்டுள்ளார்.
அத்வதாடு ஜ்கந்நாத் தர்கென்ஜனன் என்ெவர் எழுதிய விவடெவங்கர்னாவ

15
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வெலது.

சுெராஜ்.ந., (2012), Nk.$.E}>, ெக.87-88.
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எனும் ஆக்கத்திறன Digest of Hindu law on contract and successions எனும்
மெயரில 1798ஆம் ஆண்டும், அெரவ்காசத்தினுறடெய முககிய ெதிப்மொன்றை
1808ஆம் ஆண்டும் மவளியீடு மசய்துள்ளார்.17

2.1.1.5 வஜான் வசா (John Shore)
வயா்க வசிடடெம் மதாடெர்ொ்க ஆஙகிலத்தில ்கடடுறர ஒன்றை எழுதியுள்ள
இவர் இந்துப் ெண்ொடு மதாடெர்ொ்க ஆசியியற் ்கழ்கத்தின் ஊடொ்க ஆறு
ஆய்வுக்கடடுறர்கறள மவளியிடடுள்ளார்.18
எனவவ இந்தியப் ெண்ொடடிறன உலகிற்கு மவளிகம்காணர முற்ெடடெ
விலலியம் வஜான்ஸ தனது தனிப்ெடடெ முயற்சியினால ஆர்வம் மிக்க சில
அறிஞர்்கறள ஒன்று திரடடி ஆசியியற் ்கழ்கத்திறன வதாற்றுவித்தார். பின்னர்
அக்கழ்கத்திவலவய தன் வாழ்நாட்கறள முழுறெயா்க தியா்கம் மசய்து ெல
ெணி்கறள வெற் ம்காண்டு இன்று இந்து செய அறிஞர்்களில ஒருவரா்க
வொற்ைக கூடிய அளவிற்குச் சிைப்ொன நிறலயில இவர் றவத்து ொர்க்கப்ெடெ
வவண்டியவரா்கக ்காணப்ெடுகின்ைார்.

2.1.2 கிழக்கத்திய புனித நூல்கள் (The Sacred Books of the
East)
கீறழத்வதச செயங்கள் ெற்றிய தீவிரொன வதடெல்களின் ்காரணொ்க கிழக்கத்திய
புனித நூல்கள் அதாவது The Sacred Books of the East எனும் நூற்மதாகுதி
ெகஸமுலலரினால உருவாக்கப்ெடடெது. இவர் “இந்துக்களின் வவத நூல்கள்
பிரதிெலித்துக்காடடும் ்கலாசாரப் ெண்ொடடு அம்சங்கள் ஐவராப்பிய
ெண்ொடு்களின் முன்வனாடியா்க உள்ளன” எனும் தன் ்கருத்திறன மதளிவு
ெடுத்தும் வற்கயில இந் நூறல உருவாக்க முறனந்துள்ளார்.
கிழக்கத்திய புனித நூல்கள் (The Sacred Books of the East) எனும்
நூற்மதாகுதியானது 1879ஆம் ஆண்டு மதாடெக்கம் 1910ஆம் ஆண்டு
வறரயான ்காலப்ெகுதி்களில மவளிவந்த கீறழத்வதசவியல மதாடெர்ொன
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வெலது, ெக.90-91.
வெலது, ெ.91.
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ஐம்ெது நூல்கறள உள்ளடெககிய ஒரு மி்கப் மெரும் மதாகுதியாகும்.
முகஸமுலலரினால உருவாக்கப்ெடடெ இந் நூற்மதாகுதியிறன ஒகஸவொர்ட
(Oxford) ெல்கறலக்கழ்கம் மவளியீடு மசய்ததுடென் இந் நூற்மைாகுதி
முழுவதற்குொன முறையான ெதவிப் மெயரிடெறல UNESCO எனும் உல்க
நிறுவனம் வெற்ம்காண்டெறெயும் சுடடிக்காடடெத்தக்கதா்க அறெகின்ைது.19
இந் நூற்மைாகுதியினுள் இந்துசெயம், மௌத்தசெயம், றஜனசெயம்,
சீனசெயங்கள், ொர்சிசெயம், இஸலாமிய செயம் ஆகிய செயங்கள் கூறும்
முககிய புனிதொன ்கருத்துக்கள் உள்ளடெஙகுகின்ைன. இதில 75% ககு வெல
இந்திய செயங்களுககு முககியத்துவம் ம்காடுக்கப்ெடடுள்ளது. இவவாறிருக்க
இந்நூற்மைாகுதியில உள்ள 50 நூல்களில 21 நூல்கள் இந்து செயம் சார்ந்ததா்க
்காணப்ெடுகின்ைன. இவற்றில மூன்று மதாகுதி்களில (1ஆம், 15ஆம், 32ஆம்
மதாகுதி்கள்) ெதிப்ொசிரியரான ெகஸமுலலரின் நூல்கள் ்காணப்ெடுவவதாடு
ஏறனய 18 மதாகுதி்களில ்கஷிநாத் டரிம்ெக மடெலங (Kashinath Trimbak
Telang), வஜார்ஜ் திொட (George Thibaut), வொரிஸ புளூம்பீலட (Maurice
Bloomfield), வஹர்ென் ஓலடென்வெர்க (Hermann Oldenberg), ஜூலியஸ
எஜலிங (Julius Eggeling), வஜார்ஜ் மெலர் (Georg Buhler), ஜூலியஸ
மஜாலி (Julius Jolly), வொன்ை ஏழு ஆசிரியர்்களின் நூல்கள் அறெயப்மெற்று
்காணப்ெடுவதும் குறிப்பிடெத்தக்க அம்சொகும். (அடடெவறண - 02) வஜர்ென்

2.1.2.1 ெகஸமுலலர் (Max Muller)
ெத்மதான்ெதாம் நூற்ைாண்டில இந்து செயம் ெற்றிய ஆராய்ச்சி்களின் வளர்ச்சி
உச்சக்கடடெத்தில ்காணப்ெடடெது. அவவாறிருக்க இந்திய இலககியங்கறள
ஆய்வு மசய்து வெல நாடடெவர்்களுககு அறிமு்கம் மசய்வதிலும், அவற்றைப்
ெதிப்பித்து மவளியிடுவதிலும் 1823ஆம் ஆண்டு டிசம்ெர் ொதம் 6ஆம் தி்கதி
வஜர்ென் வதசத்தில பிைந்து இந்திய வதசத்திறன ஆராய்ந்த ெகஸமுலலருககு
நி்கரா்க அக்காலக்கடடெத்தில வவறு யாறரயும் மசாலல முடியாது. இவரது
ெணியானது இந்து செயத்திற்கு மி்கப் மெரும் ம்காறடெயா்கவவ அறெந்து
்காணப்ெடடிருககின்ைது. இவர் வவத புராண ெற்றும் ஒப்பியல ஆய்வு்கறள
திைம்ெடெ வெற்ம்காண்டெவதாடு ஆய்வின் மூலம் கிறடெத்த முடிவு்கறள
உள்ளறத உள்ளவாறு கூறியதன் விறளவால ெலவவறு எதிர்ப்பு்கறள எதிர்
வநாக்க வவண்டியும் ஏற்ெடடெது. எவவாறிருப்பினும் ெகஸமுலலரின் இந்து

19

வெலது, ெக.28-30.
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செயம் சார்ந்த ஆய்வு்களின் முடிவு்கள் மெரும்ொலும் இந்து செயத்திற்கு
சாத்கொ்கவவ அறெந்திருந்தது. அந்தவற்கயில இவரால உருவாக்கப்ெடடெ
கிழக்கத்திய புனித நூல்கறளப் (The Sacred Books of the East) ெற்றி
ொர்ப்ெதற்கு முன்ெதா்க இவருறடெய இந்துசெயம் சார்ந்த எறனய ஆய்வு்கறள
சுருக்கொ்க வநாககுவது அவசியொகும்.
வவத ்காலத்து நா்கரி்கவெ ஐவராப்பிய மசவவிய ெண்ொடு்களுககு
முன்வனாடியானது என்ை சிந்தறனயானது ெத்மதான்ெதாம் நூற்ைாண்டில
வலுவறடெந்திருந்தது. இதறன பின்னணியா்கக ம்காண்வடெ ெகஸமுலலரது
வவதம் ெற்றிய ஆய்வு முடிவு்கள் தீவிரொ்கவும், எதிர்ொர்ப்பிறன
ஏற்ெடுத்துவனவா்கவும் அறெந்திருந்தன. இவவாறிருக்க வஜர்ெனிய வதசத்றதச்
வசர்ந்த ெகஸமுலலறர இஙகிலாந்து அரசாங்கத்திற்கு ொரன் கிறிஸடியன்
்கார்ல வஜாஸியஸ வான் புன்மஸன் (Baron Christian Karl Josius von
Bunsen) என்ெவர் அறிமு்கம் மசய்தார்.20 இதறனத் மதாடெர்ந்து 1847ஆம்
ஆண்டு ஏப்ரல ொதம் 14ஆம் நாள் கிழககிந்திய வர்த்த்க ்கம்ெனியானது ரிக
வவதத்திறன மொழி மெயர்ககும் ெணியிறன ெகஸமுலலருககு வழஙகியது.21
கிழககிந்திய ்கம்ெனிககு இந்த ரிக வவத மொழி மெயர்ப்பில உள்ள ஈடுொடொனது
கிறிஸதவ செயத்திறன ெரப்புவதற்்கா்கவும், சிைந்த வருொனத்திற்்கா்கவும்,
இந்திய ெக்களின் நன்ெதிப்பிறன மெறுவதற்்கா்கவும் வெற்ம்காள்ளப்ெடடெ ஒரு
சதிச் மசயலா்கவவ மெரும்ொலும் ்காணப்ெடடெது. ஆனால ெகஸமுலலரின்
இந்த மொழி மெயர்ப்பில உள்ள ஈடுொடொனது இத்தற்கய வநாக்கங்கறள
பிரதானொ்க ம்காண்டிருக்கவிலறல. இதறன ெல ஆதாரங்களின் (்கடிதங்கள்,
குறிப்புக்கள்) மூலொ்க அறியலாம். குறிப்ொ்க ெலொரி என்ெவருககு எழுதிய
்கடிதத்தில
“வவதம் மதான்றெயான ஆவணம், மி்கப் ெழங்காலத்துச் சூது வாது அற்ை
ெனித இனத்தின் சிந்தறன்கவள வவதம்”22

என்று கூறியதிலிருந்தும், மசவாலிவய புன்மஸன் என்ெவருககு எழுதிய
்கடிதத்தில

20
21
22

வெலது, ெக.9-10.

வெலது, ெக.10-11.
வெலது, ெ.13.

31

“ஒரு செயப்ெரப்ொளனா்க இந்தியாவிற்கு மசலல நான் விரும்ெவிலறல.

அது ஊர்ச் செயவொத்கரின் தயறவ வவண்டியிருக்க வவண்டியதாகிவிடும்.
ஓர் ஆடசிமுறை அதி்காரியா்க ஆவதிலும் அக்கறையிலறல. இது
அரசாங்கத்றத அண்டியிருக்க வவண்டியதாகிவிடும்”23

என்று கூறியதிலிருந்தும் ெகஸமுலலர் மி்கவும் ஆர்வத்துடெனும், சிரத்றதயுடென்
ரிக வவதத்திறன மொழிமெயர்த்திருப்ெது மதரிய வருகின்ைது.
ரிக வவதம் முழுவறதயும் முழுறெயா்க மொழி மெயர்ககும் வநாக்கத்வதாடு
ஈடுெடடெ இவர் இஙகிலாந்திலுள்ள வவதம் மதாடெர்ொன ஏடடுச் சுவடி்கறளயும்,
குறிப்புக்கறளயும் ஆதாரொ்கக ம்காண்டெவதாடு ரிக வவதத்திற்கு சாயனரால
எழுதப்ெடடெ உறரறய றெயொ்கக ம்காண்வடெ இம் மொழி மெயர்ப்பிறன
வெற்ம்காண்டொர்.24 1028 ொசுரங்கறளயும், 10580 மசய்யுள்்கறளயும்,
153826 வார்த்றத்கறளயும் ம்காண்டெ ரிக வவதத்திறன மொழி மெயர்க்க
உண்றெயான ஈடுொடடுடெனும், விடொமுயற்சியுடெனும் 1849ஆம் ஆண்டு
ஆரம்பித்த இவர் 25 வருடெ ்கால உறழப்பின் பின் 1874ஆம் ஆண்டு
முழுறெயா்க மொழி மெயர்த்து ெதிப்பித்து மவளியிடடொர். இது இவரது
மி்கப் மெரும் சாதறனயா்கவவ ம்காள்ளப்ெடுகின்ைது. இவர் தனககு கிறடெத்த
இந்த வாய்பிறன
“…… அதிஸடெவசத்தால இந்த இறைறெயாளர்்களின் மி்க ஆணித்தரொன
விளக்கவுறரவயாடு ரிக வவதத்றத முதன்முதலா்கவும், முழுறெயா்கவும்
ெதிப்பிற்கும் வாய்ப்பு எனககு கிறடெத்தது.” எனக கூறுகின்ைார்.25

ெகஸமுலலர் வவத ்காலம் ெற்றி கூறும் வொது இயற்ற்கயில நறடெமெறும்
ஒவமவாரு நி்கழ்விற்கும் ்காரண ்காரிய மதாடெர்றெ ்கற்பிககின்ை தன்றெ
வவத்காலத்தில ்காணப்ெடடெது. ெனித ஆற்ைலுககும், இயற்ற்கயின் இயஙகு
நிறலககு அப்ொற்ெடடெதும் இவற்றை இயககி நிற்ெதுொன மூலப் மொருள்
உள்ளது என்ை நம்பிகற்கவய வவதங்களில மதய்வம் எனச் சித்திரிக்கப்ெடடு

23
24
25

வெலது, ெ.22.

வெலது, ெக.12-13.

வெலது, ெக.13-14.
32

உெநிடெதங்களில பிரம்ெம் எனும் தத்துவநிறலககு முதிர்ச்சியறடெந்தது எனக
கூறுகின்ைார். வெலும் வவத்கால இறைத் தத்துவ வ்காடொடடிறன ெலவாறு
ெகுத்துக கூறுகின்ைார்.26
v அறனத்திறைறெக வ்காடொடு :- ஆரம்ெ ்காலத்தில வவத ்கால ெனிதன்
இயற்ற்க சகதி்கறள (ெறழ, இடி, தீ, ்காற்று, நீர்) வநரடியா்கவவ
வணஙகினான் இதறனவய அறனத்திறைறெக வ்காடொடு எனும்
மொருள்தரும் ெதத்தில ெகஸமுலலர் குறிப்பிடுகின்ைார்.
v ெல ்கடெவுடவ்காடொடு (மொலித்தீயிசம்) :- ்காலப்வொககில
அச்சகதி்களுடென் மதாடெர்புறடெயதா்க மதய்வங்கறள உருவகித்து
வழிெடடெனர் இதறனவய ெல ்கடெவுள் வ்காடொடு எனும் மொருள்தரும்
ெதத்தில ெகஸமுலலர் குறிப்பிடுகின்ைார்.
v ஒரு மதய்வ வ்காடொடு (மொவனாதீசம்) :- “ஏ்கம் சத் விப்ரா ெஹீதா
வதந்தி” என்ை வாச்கத்திற்கு அறெவான வ்காடொடு அதாவது உள்
மொருள் ஒன்வை அதறனவய அறிஞர்்கள் ெலவாறு கூறுவர் என்ை
தமிழில மொருள் தரும் இவவாச்கம் ஒரு மதய்வ வ்காடொடடிறன
கூறி நிற்ெதா்க ெகஸமுலலர் குறிப்பிடுகின்ைார்.
v மஹவனாதீயிஸம் :- ஒவமவாரு ்கடெவுள் ஒவமவாரு வநரத்தில
உயர்நிறலயில றவக்கப்ெடடு ஒரு ்கடெவுறளயடுத்து இன்மனாரு
்கடெவுறள வழிெடுதறல மஹவனாதீயிஸம் எனும் ெதத்தில ெகஸமுலலர்
குறிப்பிடுகின்ைார்.
இவவாறு வவதம் ெற்றிய ஆய்வு்கறள வெற்ம்காண்டெ ெகஸமுலலர் இந்து
புராணங்கறளப் ெற்றியும் விளக்கங்கறள எழுதியுள்ளார். இயற்ற்கச் சகதி்களது
யதார்த்த பூர்வொன உருவங்கறள புராணக்கறத்கள் என அவர் வலியுறுத்தினார்.
நுடெொன ்கருத்துக்கறள விளககுமிடெத்து வதவர்்கள் வதான்றினார்்கள்
எனவும், ்கற்ெறன ொத்திரங்களா்க அவர்்கள் ொற்ைெறடெந்தனர் என்று அவர்
குறிப்பிடடு விளககுகின்ைார்.
அடுத்ததா்க இவருறடெய ஒப்பியல சார்ந்த ஆய்வானது ெல விெர்சனத்திற்கு
உள்ளான ஆய்வா்க ்காணப்ெடுகின்ைது. ஆரியப்ெண்ொடு்களுககும், யூத,
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வெலது, ெக.15-18.
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கிறிஸதவ செயங்களுககும் இறடெயிலான ஒன்றுெடடெ தன்றெயிறன
மவளிப்ெடுத்த முறனந்த இவர் புராதன இந்தியர்்களும் இந்து ஐவராப்பியர்்களும்
ஒரு மொழிக குடும்ெத்தின் வழிவந்தவர்்கள் எனும் இனவெதம் ்கடெந்த
்கருத்திறன முன்றவத்துள்ளார்.27 இருப்பினும் இவரின் இவவாய்வானது
பூரணெறடெயவிலறல இதற்்கான பிரதானொன ்காரணொ்க இவர் இக
்கருத்தினூடொ்க கிறிஸதவ எதிர்ப்றெ சம்ொதித்ததிறனவய குறிப்பிடெ முடியும்.
கிழக்கத்திய புனித நூல்கள் (The Sacred Books of the East) எனும்; நூலின்
ஆசிரியரான ெகஸமுலலர் அந் நூலின் ஐம்ெது மதாகுப்புக்களிவல 1ஆம்,
15ஆம், 32ஆம் மதாகுதி்களில தனது நூல்கறள உள்ளடெககியவதாடு
முப்ெதாவது மதாகுதியிறன வஹர்ென் ஓலடென்வெர்க (Hermann Oldenberg)
என்ெவரின் ஆக்கத்துடென் இறணந்து தனது நூலிறனயும் மவளிப்ெடுத்தியறெ
குறிப்பிடெத்தக்கது.
ெகஸமுலலரின் 1ஆம் ெற்றும் 15ஆம் மதாகுதி்கள் இந்து தத்துவங்கறள சிைப்ொ்க
மவளிப்ெடுத்தும் உெநிடெதங்கறளப் ெற்றியதா்க அறெகின்ைது. “உெநிடெதங்கள்,
ெகுதி 2 இல 1 (The Upanishads, Part 1 of 2)” எனும் மெயரில அறெயப்
மெற்ை 1 ஆம் மதாகுதியானது சாந்வதாககிய உெநிடெதம், தலவ்கார (வ்கன)
உெநிடெதம், ஐதவரய உெநிடெதம், ம்கௗசீதகி உெநிடெதம், வாஜசாவனயி (ஈச)
உெநிடெதம் வொன்ை உெநிடெதங்கறளப் ெற்றியும் அதில மொதிந்து ்காணப்ெடும்
தத்துவார்த்த விடெயங்கள் ெற்றியும் சிைப்ொ்க வெசுகின்ைது.28 இதறனத்தவிர
உெநிடெத வற்க்கள், உெநிடெத ெ்கா வாககியங்களுக்கான விளக்கங்கள்,
உெநிடெதங்களின் உெ வயா்கங்கள் வொன்ைன ெற்றி வளக்கப்ெடுவவதாடு அறவ
ெற்றிய விெர்சன ரீதியிலான ்கருத்துக்களும் இத் மதாகுதியில கூைப்ெடடுள்ளன.
அடுத்ததா்க ெகஸமுலலரின் 15 ஆம் மதாகுதியானது “உெநிடெதங்கள், ெகுதி
2 இல 2 (The Upanishads, Part 2 of 2)” எனும் மெயரில அறெயப்மெற்று
்கடெ உெநிடெதம், முண்டெ்க உெநிடெதம், றதத்திரீய உெநிடெதம், பிரு்கதாரண்ய
உெநிடெதம், சுவவதாஸவர உெநிடெதம், பிரசன்ன உெநிடெதம், றெத்ராயினி
உெநிடெதம் வொன்ை உெநிடெதங்கறள விளககுவதா்க இத் மதாகுதி
்காணப்ெடுகின்ைது.
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1891ஆம் ஆண்டு ெகஸமுலலரினால எழுதிப்ெதிப்பிக்கப்ெடடெ இந்
நூலினுறடெய 32வது மதாகுதியானது “வவத கீர்த்தறன்கள் ெகுதி 2 இல
1 (Vedic Hymns, vol. 1 of 2)” எனும் மெயரில அறெயப் மெற்றுள்ளது.
இதில வவத ்கால மதய்வங்களாகிய இந்திரன், உருத்திரன், வாயு ஆகிவயார்
ெற்றிய ெந்திரங்கள் விளக்கப்ெடடுள்ளவதாடு 550 கீர்த்தறன்களில இத்
மதாகுதி விளக்கப்ெடடுள்ளது. இதறனப்வொன்று முப்ெதாவது மதாகுதியில
ஓலடென்வெர்க
(Hermann Oldenberg)
என்ெவரின்
ஆக்கத்துடென்
இறணத்து “யஜன ெரிொச சூத்திரம்” எனும் தறலப்பில தன் ஆக்கத்திறன
மவளிப்ெடுத்தியுள்ளார்.29

2.1.2.2 வஜார்ஜ் மெலர் (George Buhler)
July 19, 1837ஆம் ஆண்டு பிைந்து April 8, 1898 வறரயான ்காலப்ெகுதியில
வாழ்ந்தவரான வஜார்ஜ் மெலரின் (George Buhler) மூன்று நூல்கள்
கிழக்கத்திய புனித நூல்கள் (The Sacred Books of the East) எனும் மதாகுப்பு
நூலிவல 2ஆம், 14ஆம், 25ஆம் மதாகுதி்களில ெகஸமுலலரினால
இறணக்கப்ெடடுள்ளன. இறவ மூன்றுவெ இந்து சடடெங்கள் (low)
ெற்றியதா்கவவ ்காணப்ெடுகின்ைறெயும் குறிப்பிடெத்தக்கது..
அந்தவற்கயில 1879ஆம் ஆண்டு இவரால The Sacred Laws of the Aryas, vol.
1 of 2 எனும் தறலப்பில எழுதப்மெற்ை நூலானது கிழக்கத்திய புனித நூல்கள்
(The Sacred Books of the East) நூலில 2ஆம் மதாகுதியில ெகஸமுலலரினால
றவக்கப்மெற்றுள்ளது. இந்நூலானது ஆரிய சடடெம் மதாடெர்ொன ஆெஸதம்ெ,
ம்கௗதெ, ஸமிருதி்களில கூைப்ெடடெ சடடெ நுணுக்கங்கறள விளககுவதா்க
அறெகின்ைது.30 இதில ஆெஸதம்ெ ஸமிருதி 29 ்காண்டெங்களிலும், ம்கௗதெ
ஸமிருதி 15 ெகுதி்களிலும் விளக்கப்ெடடுள்ளறெயும் குறிப்பிடெத்தக்க
அம்சொகும்.
அந்தவற்கயில 1882ஆம் ஆண்டு இவரால The Sacred Laws of the Aryas,
vol.2 of 2 எனும் தறலப்பில எழுதப்மெற்ை நூலானது The Sacred Laws of
the Aryas, vol. 1 of 2 எனும் இவரது முன்றனய நூலின் மதாடெர்ச்சியா்கக
்காணப்ெடுகின்ைது. 14ஆம் மதாகுதியில ெகஸமுலலரினால இந்நூல
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மவளிப்ெடுத்தப்ெடடுள்ளது. வசிடடெ ஸமிருதி 30 சிறு ெகுதி்களிலும், மௌதாயன
ஸமிருதி 8 அத்தியாயங்கள் ெற்றும் 4 சிறு ெகுதி்களிலும் விளக்கப்ெடடுள்ளன.
இதறனப்வொன்று The Laws of Manu எனும் வஜார்ஜ் மெலரின் ஆஙகில
மொழிமெயர்ப்பு நூலானது 25ஆம் மதாகுதியில உள்ளடெக்கப்ெடடுள்ளது.

2.1.2.3 வஜார்ஜ் திொட (George Thibaut)
வஜர்ெனியிவல 1848ஆம் ஆண்டு பிைந்து இஙகிலாந்தில தனது ்கலவி
மசயற்ொடடிறன முன்மனடுத்துச் மசன்ை வஜார்ஜ் திொட (George Thibaut)
1875ஆம் ஆண்டு வாரனாசி அரச செஸகிருத ்கலலூரியில (Government
Sanskrit College, Varanasi) வெராசிரியரா்கவும் ்கடெறெயாற்றியுள்ளார் இவரால
எழுதப்மெற்ை மூன்று நூல்கள் கிழக்கத்திய புனித நூல்களில (The Sacred Books
of the East) 34ஆம், 38ஆம், 48ஆம் மதாகுதி்களில இடெம்பிடித்துள்ளன.
இந்த மூன்று மதாகுதி்களில இடெம் மெற்றுள்ள மூன்று நூல்களும் வவதாந்த
சூத்திரம் ெற்றியதாகும். The Vedanta-Sutras, vol. 1 of 3 (1890s), The VedantaSutras, vol. 2 of 3 (1896), The Vedanta-Sutras, vol. 3 of 3 (1904) எனும்
இம் மூன்று நூல்களும் முறைவய 34ஆம், 38ஆம், 48ஆம் மதாகுதி்களில
இடெம்பிடித்துள்ளன.
அந்தவற்கயில
34ஆம்
மதாகுதியில
வவதாந்த
சூத்திரத்தின் முதலாம், இரண்டொம் அத்தியாயங்கள் விளக்கப்ெடெ, 38ஆம்
அத்தியாயத்தில இரண்டொம் அத்தியாயத்தின் மீதியும், மூன்ைாம் நான்்காம்
அத்தியாயங்களும் விளக்கப்ெடடுள்ளன. 48ஆம் மதாகுதியானது இந் நான்கு
அத்தியாயங்கறளயும் ம்காண்டு வவதாந்த சூத்திரம் விளக்கப்ெடடுள்ளது.31

2.1.2.4 ஜூலியஸ எஜலிங (Julius Eggeling)
1842ஆம் ஆண்டு பிைந்து 1918ஆம் ஆண்டு வறரயான ்காலப்ெகுதியில
வாழ்ந்தவரான இவரின் ஐந்து நூல்கள் கிழக்கத்திய புனித நூல்கள் (The
Sacred Books of the East) எனும் மதாகுப்பு நூலிவல 12ஆம், 26ஆம், 41ஆம்
43ஆம், 44ஆம் மதாகுதி்களில ெகஸமுலலரினால இறணக்கப்ெடடுள்ளன.
இறவ முறைவய 1882, 1885, 1894, 1897, 1900 ஆகிய ஆண்டு்களிவல
மவளிவந்தறவ்களாகும். இது The Satapatha Brahmana according to the
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text of the Mâdhyandina school எனும் மெயரில ஐந்து மதாகுதி்களிலும்
ஐந்து ெகுதி்களா்க சதெத பிராெணத்திறன ்காண்டெங்கள், அத்தியாயங்கள்,
பிரொணங்கள் என மதாடெர்ச்சியான ஒரு மதாடெர்பிவல விளககுகின்ைன.32

2.1.2.5 வஹர்ென் ஓலடென்மெர்க (Hermann Oldenberg)
October 31, 1854ஆம் ஆண்டு பிைந்து March 18, 1920ஆம் ஆண்டு
வறரயான ்காலப்ெகுதியில வாழ்ந்தவரான வஹர்ென் ஓலடென்வெர்க (Hermann
Oldenberg) மூன்று நூல்கள் கிழக்கத்திய புனித நூல்கள் (The Sacred Books
of the East) எனும் மதாகுப்பு நூலிவல 29ஆம், 30ஆம், 46ஆம் மதாகுதி்களில
ெகஸமுலலரினால இறணக்கப்ெடடு மவளியிடெப்ெடடுள்ளன.
29ஆம், 30ஆம் மதாகுதி்களில ்காணப்ெடும் The Grihya-sutras; rules of Vedic
domestic ceremonies. vol. 1 of 2 (1886), The Grihya-sutras; rules of Vedic
domestic ceremonies. vol. 2 of 2 (1892) எனும் இரண்டு நூல்களும் கிரிறய
சூத்திரம் ெற்றி விளககுகின்ைன. இவற்றுள் 29வது மதாகுதியானது சங்காயன
கிரிறய சூத்திரம், ெரஸ்கர கிரிறய சூத்திரம் ெற்றி கூறும் அவதவவறள
30வது மதாகுதியானது மஹாலாவின் கிரிறய சூத்திரம், ஹிரண்யவ்கசரின்
கிரிறய சூத்திரம், ஆெஸதம்ெரின் கிரிறய சூத்திரம் வொன்ைவற்றிறனப்ெற்றி
விளககுகின்ைது. இதறனப்வொன்று 1897ஆம் ஆண்டு Vedic Hymns, vol. 2 of 2
எனும் நூலானது 46வது மதாகுதியா்க மவளிவந்தது. இது இருககு வவதத்தில
்காணப்ெடும் ெந்திரங்கறளப்ெற்றி விெரிககின்ைறெயும் குறிப்பிடெத்தக்கது.

2.1.2.6 வொரிஸ புளூம்பீலட (Maurice Bloomfield)
அமெரிக்க வதசத்திறனச் வசர்ந்த அறிஞரான இவர் February 23, 1855 ஆம்
ஆண்டு பிைந்தவராவார். இவரினுறய நூலான Hymns of the Atharvaveda,
Together With Extracts From the Ritual Books and the Commentaries எனும்
நூலானது 42 மதாகுதியில இடெம் மெற்று 1897ஆம் ஆண்டு மவளியிடெப்ெடடெது.
இத் மதாகுதியில அதர்வவவதப் ொடெல்கள் முககியத்துவப்ெடுத்தப்ெடடு
விளக்கப்ெடுகின்ைன. உதாரணொ்க வநாய்்கறளத் தீர்ககும் வெஷயாணி
ெந்திரம், நீண்டெ ஆயுறளயும் ஆவராககிய வாழ்றவயும் தரும் ஆயுஷயாணி
ெந்திரம், சாெத்தினால ஏற்ெடும் பிரச்சிறன்கறள தீர்ககும் அபி்கர்ொணி
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ெற்றும் கிரித்யபிரதி்கரனாணி ெந்திரம், மெண்்களுடென் மதாடெர்புறடெய
ஸதிரி்கர்ொணி ெந்திரம், அரசுடென் மதாடெர்புறடெய ராஜ்கரொணி ெந்திரம் என
ெலவவறு வற்கயான அதர்வ வவத ெந்திரங்கறளப்ெற்றி இத் மதாகுதியானது
விெரித்துக கூறுகின்ைது.

2.1.2.7 ்கஷிநாத் டரிம்ெக மடெலங (Kashinath Trimbak
Telang)
இந்திய வதசத்திறனச் வசர்ந்த ெம்ொய் உயர் நீதிெதியான இவர் August
20, 1850 ஆம் ஆண்டு பிைந்தவராவார். இவரினுறடெய நூலான The
Bhagavadgita With the Sanatsugâtiya and the Anugitâ எனும் நூலானது 08
ஆம் மதாகுதியில இடெம் மெற்று 1882ஆம் ஆண்டு மவளியிடெப்ெடடெது. இது
ெ்கவத் கீறதயிறனப் ெற்றி விெரிககும் அவத வவறள அனுகீறதயிறனயும்
கூறி நிற்கிைது. ெ்கவத் கீறத 18 பிரிவு்களிலும், அனுகீறத 26 பிரிவு்களிலும்
விளக்கப்ெடடுள்ளன.

2.1.2.8 ஜூலியஸ மஜாலி (Julius Jolly)
28 December 1849ஆம் ஆண்டு பிைந்து 24 April 1932ஆம் ஆண்டு வறரயான
்காலப்ெகுதியில வாழ்ந்தவரான இவர் வஜர்ென் நாடடிறனச் வசர்ந்தவராவார்.33
இவரது இரண்டு நூல்கள் கிழக்கத்திய புனித நூல்களிவல (The Sacred Books
of the East) 07ஆம், 33ஆம் மதாகுதி்களில இறணக்கப்ெடடு முறைவய 1880,
1889 ஆம் ஆண்டு்களில மவளியிடெப்ெடடென.
07ஆம் மதாகுதியில இடெம்மெறும் The Institutes of Visnu எனும் இவரது
நூலானது சடடெம் ெற்றி விரிவா்க விளககுகின்ைது. நாலவற்க வர்ணத்தார்,
அரசரின் ்கறடெறெ்கள், குற்ைம் ெற்றும் சிவில சடடெங்கள், ்கடெனுககுரிய
சடடெங்கள், சாடசி்கள் என்ென ெற்றி விளக்கப்ெடும் அவதவவறள
நீதிப்பிரச்சிறன்கள், உரிறெ்கள், இைப்புச்சம்ெவங்கள், ெலி ம்காடுத்தல,
குடும்ெத்தினரின் ்கறடெறெ்கள், நர்கம், பிராயச்சித்தம், ெகதியால ஏற்ெடும்
ெயன்்கள் என ெலவவறு விடெயங்கறள இத் மதாகுதியில இந் நூல ஆராய்கின்ைது.
இதறனப்வொன்று
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்காணப்ெடும்

இவரது

ெற்றைய

நூலும் இந்து சடடெம் ெற்றிய த்கவல்கறள விளககுவதா்க ்காணப்ெடுகின்ைது.
The Minor Law-Books: Brihaspati எனும் மெயரில அறெயப்மெற்ை இந்த
நூலில நாரத ஸமிருதி ெற்றி விளக்கப்ெடடுள்ள அவதவவறள சடடெ ரீதியான
மசயலமுறை்கள், குற்ைச்சாடடுக்கள், நீதிென்ைங்கள் வொன்ைவற்றிறனப்ெற்றிய
அறிமு்கத்திறனயும் வழஙகுகின்ைது.34 வெலும் ்கடென் ெற்றிய சடடெங்கள்,
முறையான ெற்றும் முறையற்ை மதாழில்கள், மசாத்துக்கள், வடடிககு ெணம்
ம்காடுத்தல, இழப்றெ எதிர்த்த உத்தரவாதம், அடெொனம், தகுதி குறைவான
சாடசி, பிறழயான சாடசி, சரியான ெற்றும் பிறழயான ஆதாரங்கள் என்ென
ெற்றியும் சிைப்ொ்க இந்நூலில ஆராயப்ெடடுள்ளன.
இவவாறு செஸகிருத மொழியில அறெந்து ்காணப்ெடடெ இந்து செயத்தின்
மூலங்கறள உல்க மொழியான ஆஙகிலம் உடெடெ ெல மொழி்களில
மொழிமெயர்ப்பு மசய்தவதாடு அதறன ஆராய்ச்சிககும் உடெடுத்தி இந்து
செய அருறெ மெருறெ்கறள வெற்கூறியவாறு வெறலத்வதசத்து அறிஞர்்கள்
உலகிற்கு அம்ெலப்ெடுத்தியறெயினாவலவய இன்று இந்து செயத்தின் ெரம்ெறல
உல்கம் முழுவதும் ்காணககூடியதா்க உள்ளது. குறிப்ொ்க உல்க மொது
மொழியான ஆஙகிலத்தில இந்து மூலங்கள் மொழிமெயர்க்கப்ெடடெறெயானது
மெரும்ொலான ெக்களின் இந்து செய ஈர்ப்பிற்கு அடிப்ெறடெயா்க
அறெந்ததா்கவவ ்காணப்ெடுகின்ைது.

2.2 வெறலத்வதசத்தவர்்களின் இன்றைய இந்து
ஆச்சிரெங்கள்
இந்து செய உல்கெயொதலில மவளிநாடடெவர்்களுககு மி்கப் மெரும் ெஙகு
இருப்ெதறன வெற்கூறிய ெகுதியில மதளிவா்க ஆராய்ந்வதாம். அவவாறிருக்க
உல்க நாடு்களில இந்து செயம் தற்செயம் மி்கச்சிைப்ொ்க ்காணப்ெடடு வருகின்ைது
அதில சுவதச இந்துக்கள் தவிர்ந்த (இந்தியா, இலஙற்க உடெடெ கீறழத்வதச
நாடு்களில இருந்து ெல ்காரணங்களின் நிமித்தம் மவளி நாடு்களுககுச் மசன்று
இந்து செய மசயற்ெடு்களில ஈடுெடுதறல தவிர்த்து) மவளிநாடடெவர்்களினால
மவளிநாடு்களில இந்து செயொனது தனி நெர்்களினாலும், குழுக்களினாலும்,
சுவதச இந்து அறெப்புக்களுடென் இறணந்தும், சிைந்த முறையில தற்செயம்
்கறடெப்பிடிக்கப்ெடடும், வெணப்ெடடும் வரப்ெடுகின்ைது.
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ஒரு நாடடினுறடெய எதிர்்காலத்திறன ெலப்ெடுத்தும் ெல்கறலக்கழ்கங்களிலும்
இந்து
செயொனது
்கற்ைல
மசயற்ெடடின்
ஊடொ்க
உல்கத்திற்கு
மவளிப்ெடுத்தப்ெடடு வருகின்ைது குறிப்ொ்க உலகில ்காணப்ெடும் ெல
உயர் ்கற்ற்க நிறுவனங்களில இந்து செயம் சிைப்ொ்க வொதிக்கப்ெடடும்
உள்வாங்கப்ெடடும் வருகின்ைது. எடுத்துக்காடடொ்க பிரித்தானியாவில உள்ள
oxford ெல்கறலக்கழ்கம் (University Of Oxford), அமெரிக்காவில அறெந்துள்ள
இந்து ெல்கறலக்கழ்கம் (Hindu University Of America), ்கனடொவில உள்ள
concordia ெல்கறலக்கழ்கம் (Concordia University), ்கலிவொர்ணியாப்
ெல்கறலக்கழ்கத்தில உள்ள இந்து ்கற்ற்க்கள் நிறலயம், நீயு ்கவராலினா
ொ்காணத்தில உள்ள இந்துக ்கற்ற்க்கள் நிறலயம், ்கலிவொர்ணியாவில
உள்ள ெ்கரிஷி மு்காறெத்துவப் ெல்கறலக்கழ்கம், அவுஸவரலியாவில உள்ள
வவத்கால வானியல ்கலலூரி, மதன்னாபிரிக்காவில உள்ள சொதான ்கற்ற்க்கள்,
ஆன்மீ்கம் ெற்றும் ்கலாசார பீடெம் வொன்ைவற்றை சிைப்ொ்க கூைலாம்.35
இவவாறிருக்க வெறலத்வதச நாடு்களிலும் இந்து செயொனது வெற்கூறியவாறு
ெல வழி்களில சிைந்த முறையில ்காணப்ெடுவதறன அவதானிக்கக
கூடியதா்க உள்ளது. அவவாறிருக்க இப்ெகுதியில எனது ஆய்வுத்தறலப்பிறன
அடிப்ெறடெயா்கக ம்காண்டும் விரிவஞ்சியும் வெறலத் வதசத்தவர்்களினால
உருவாக்கப்ெடடு தற்செயம் சிைப்ொ்க இயக்கப்ெடடு வரும் நான்கு
ஆச்சிரெங்கறள ஆய்வு ரீதியில ொர்க்கவுள்வளன்.
இந்து செய மூலங்களான அதாவது வவதங்கள், உெநிடெதங்கள், இதி்காச
புராணங்கள், தர்ெசாஸதிரங்கள் வொன்ைவற்றில மொதுவா்க ஆச்சிரெம்
என்ெது உல்க இன்ெ துன்ெங்களில இருந்து விடுெடடு இறை இன்ெத்திறன
நாடுெவர்்கள் (வயாகி்கள், துைவி்கள்) வாழும் இடெம் என்ை மொருளிவலவய
விளக்கம் ம்காடுக்கப்ெடடுள்ளது. அதன் அடிப்ெறடெயில இந்து செய
ொரம்ெரியங்கறள சிைந்த முறையில வெணுவவதாடு இறை உண்றெயானது
அறியப்ெடெ வவண்டிய ஒன்று அதனாவலவய இவவுடெல கிறடெக்கப்மெற்றுள்ளது
என்ை உண்றெறய உணர்ந்து இந்து வழி நின்று உண்றெறய அறிய முற்ெடும்
ஆச்சிரெங்களா்கவவ இந்த நான்கு ஆச்சிரெங்களும் ்காணப்ெடுகின்ைன. இறவ
தான் அறிந்த இந்து செய உண்றெ்கறள ெற்ைவர்்களுககும் மவளிப்ெடுத்தி
வருகின்ைறெ குறிப்பிடெத்தக்க அம்சொகும்.
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2.2.1 சுவாமி கீதானந்த ஆச்சிரெம் (Svami Gitananda Ashram)
ஐவராப்பிய நாடொன இத்தாலியில அறெயப்மெற்ை இவவாச்சிரெொனது
1984ஆம் ஆண்டு வயா்கானந்த கிரி என்ெவரால (ொர்க்க ெடெம்:01) புஜ
ெரெஹம்ச ெஹாராஜ் வயா்கசிவராெணி புராணாச்சாரிய சுவாமி கீதானந்த கிரி
(Puja Paramahamsa Maharaj Yogashiromani Purnacarya dr. Svami Gitananda
Giri) அவர்்களின் (ொர்க்க ெடெம்:02) ஞாெ்கார்த்தொ்க உருவாக்கப்ெடடு உல்கம்
பூரா்கவும் இந்து வயா்காவின் ஊடொ்க இந்து உண்றெ்கறள ெரப்பி வருகின்ைது.
தற்செயம் சுவாமி வயா்கானந்த சுவாமி வயா்கப் ெயிற்சியிறன உல்களாவிய
ரீதியில வழஙகி வருகின்ைார் இவரது வயா்கா சம்ெந்தொன அறிவானது இந்திய
சித்தர் ெரம்ெறர வழியா்க வந்ததா்க கிறடெக்கப் மெற்ைதா்க கூைப்ெடுகின்ைது.
அந்தவற்கயில அப்ெரம்ெறர ெரொனது வெலவருொறு அறெயப்மெற்றுள்ளது.

அ்கத்திய முனிவர்
்கம்பிலி சுவாமி்கள்
அம்ெலவாண சுவாமி்கள்
ொணிக்கவாச்க சுவாமி்கள்
விஷ்ணு மு்க சுவாமி்கள
சுப்பிரெணிய சுவாமி்கள்
சங்ககிரி சுவாமி்கள்
கீதானந்த கிரி சுவாமி்கள்
வயா்கானந்த கிரி சுவாமி்கள்
அம்ொ மீனாடசி வதவி, ஆனந்த ெவானி
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வயா்கா ெயிற்சியிறன றெயொ்கக ம்காண்டிருந்தாலும் றசவ சித்தாந்தம்,
சாகத தந்திரவியல, சங்கராச்சாரியர் வொன்ை ொரம்ெரிய வ்காடொடு்கள்
ெற்றியும் இவவாச்சிரெத்தில ்கற்பிக்கப்ெடுகின்ைன. (ொர்க்க ெடெம்:03)
அதாவது மதன்னிந்தியாவில சிைந்த முறையில வளர்ச்சி ்கண்டெ றசவ சித்தாந்த
மநறியிறன முதன்றெப்ெடுத்தும் இவவாச்சிரெம் றசவ சித்தாந்தத்தில
சகதிககு ம்காடுக்கப்ெடடெ இடெத்திறன அடிப்ெறடெயா்கக ம்காண்டு சாகத
மநறிறய இவர்்கள் முதன்றெப் ெடுத்திய அவதவவறள றசவ சித்தாந்தத்தில
கூைப்ெடும் முத்தியானது சங்கரரின் அத்றவத முத்திவயாடு மநருஙகிய
மதாடெர்புறடெயறெயால சங்கராச்சாரியறரயும் இறணத்திருக்கக கூடும்
என்ெது புலனாகிைது.

2.2.2 திவவிய வலா்கா ஆச்சிரெம் (Divya Loka Ashram of
Russia)
ரஸயாவில ெல ்காலொ்க இயஙகி வரும் இவவாச்சிரெொனது தனி ஒரு
நெரால உருவாக்கப்ெடடெதன்று இது வயா்கா ெயிற்றுவிப்ொளரும், வவத
தத்துவவியலாளருொன சுவாமி விஷ்ணுவவதானந்த குருஜீ ெஹாராஜா
அவர்்களின் ்கருத்துக்கறள றெயொ்க றவத்து வவதம் கூறும் வாழ்கற்க
முறை்கறள ்கறடெப்பிடிப்ெதன் ஊடொ்கவும் வயா்கா ெயிற்சியிறன வெற்ம்காண்டு
வருவதன் ஊடொ்கவும் இந் நாடடில வாழ்ந்த ஒரு ெகுதியினர் இந்து செய
ஆச்சிரெ தர்ெத்திறன நீண்டெ ்காலொ்க ்கறடெப்பிடித்து வந்துள்ளனர்.36
முதன் முதலா்க இவவாச்சிரெத்திற்ம்கன 2001ஆம் ஆண்டு ்கடடெடெத்
மதாகுதிமயான்று ்கடடெப்ெடடு அஙகு ெல ெக்களால ்கறடெப்பிடிக்கப்ெடடு
வந்த இந்து வயா்கா ெற்றும் வவதத்தில கூைப்ெடடெ வாழ்வியல என்ென
ொது்காக்கப்ெடடெவதாடு விஸதீரணமும் மசய்யப்ெடடெது. இதன் விறளவால
உயர் சமூ்க ்கலாசாரத்தில இருந்த ெலர் சாந்தி, சொதானம், சந்வதாசம்
வொன்ைவற்றை தரககூடிய இவவறெப்ொல ஈர்க்கப்ெடடு உள்வாங்கப்ெடடெனர்.
பின்பு
ெடிப்ெடியான
வளர்ச்சிப்ொறதயில
வந்து
ம்காண்டிருந்த
இவவறெப்ொனது ஒரு ்கடடெத்தில வவதாந்தத்தில ஈர்க்கப்ெடடெவதாடு
்கடடெடெவியல, மொறியியல துறை, ்கறல்கள் என அறனத்துவெ இந்து செய
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ரீதியானதா்க வளர்ச்சி்கண்டு வந்து ம்காண்டிருககின்ைது. இதன் ஒரு ்கடடெொ்க
2007ஆம் ஆண்டு முதலாவது இந்துக வ்காயில அறெத்தவதாடு மதாடெர்ந்து
நடெொடும் வசறவ்கள், திவய வலா்கா அறெப்புகம்கன தனி வெருந்து வசறவ
என்ென வளர்ச்சிக்கடடெத்தில ஏற்ெடடென.
இவவாைான ெடிப்ெடியான வளர்ச்சிப்ொறதயில வந்த இவவறெப்பு தற்செயம்
முழு உல்கவெ திரும்பிப் ொர்க்கக கூடிய அளவிற்கு ரஸயா நாடடில இந்து
ஆச்சிரெொ்க இயஙகி வருகின்ைது (ொர்க்க ெடெம்:04). அதி்களவான ெக்கள்
இவவாச்சிரெத்திற்கு வருற்க தந்து வயா்க ெயிற்சி்களில ஈடுெடும் அவதவவறள
அன்ைாடெம் வாழ்கற்கயில வவதறன்கறளயும், ்கஸடெங்கறளயும் சந்திககும் ெல
ெக்கள் இஙகு அறெதிறய மெறுவதற்்கா்க வருற்க தந்த வண்ணம் உள்ளனர்.37
ெல நாடு்களில இருந்து ரஸய நாடடிற்கு வருற்க தரும் சுற்றுலா பிரயாணி்கள்
இவவாச்சிரெத்தின் இயற்ற்க அழற்கயும் புனிதத் தன்றெயிறனயும் ்காண
நாள்வதாறும் வந்து குவிகின்ைனர்.
வயா்க ெயிற்சியிறனயும், வவத ொரம்ெரியத்திறனயும் ொது்காககும்
வநாக்கத்துடென் ஆரம்பித்த இவவறெப்ொனது தற்செயம் இறவ்கறள சிைந்த
முறையில ொது்காத்து வருவவதாடு அதறனயும் ்கடெந்து மிஷனா்கவும், ெல
துைவி்கள் வாழும் ஆச்சிரெொ்கவும் மசயற்ெடடு வருவதறன வெற்கூறிய
விடெயங்களில இருந்து சிைப்ொ்க அறிந்து ம்காள்ளலாம்.

2.2.3 ெகதி வவதாந்த ஆச்சிரெம் (The Bhaktivedanta Ashram)
2003ஆம்
ஆண்டில
அமெரிக்காறவச்
வசர்ந்த
ெகதி
வவதாந்த
இராெகிருஸணானந்த சுவாமி ெ்காராஜா (ொர்க்க ெடெம்:05) என்ெவரால ெகதி
வவதாந்த மிஷன் என்ை மெயரில ஆரம்பிக்கப்ெடடு றவணவ ொரம்ெரியத்திறன
முதன்றெப்ெடுத்தி இலாெ வநாக்கம் இலலாெல இயஙகிவருகின்ை ஒரு மிஷனா்க
இந்து செய உண்றெ்கறள புத்த்கங்கள், CD்கள், DVD்கள், இறணயதளங்கள்,
்கற்ற்க மநறி்கள், ்கருத்தரஙகு்கள், தியானப் ெயிற்சி்கள் (ொர்க்க ெடெம்:06)
ெலவவறுெடடெ வழி்களிலும் ொணவர்்கறள றெயொ்கக ம்காண்டு ெக்களுககு
ெரப்பி வந்த நிறலயில 2007ஆம் ஆண்டு ெகதி வவதாந்த இராெகிருஸணானந்த
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சுவாமி ெ்காராஜா அவர்்களால றவணவ ொரம்ெரிய ஆச்சிரெம் ஒன்றும்
அறெக்கப்ெடடு சிைந்த முறையில இயக்கப்ெடடு வருகின்ைது.38
இவவாச்சிரெம் அமெரிக்காவில (USA) நியுவயார்க (New York) ொநிலத்தில
அறெந்துள்ள ்கடஸகில (Catskill) ெறலயில அறெந்துள்ளது. இதன்
அறெவிடெமும், இஙகு நிலவும் சூழ்நிறலயும் இந்து செயத்தில ஆச்சிரெொனது
எவவாைான இடெத்தில எப்ெடியான சூழ்நிறலயில அறெய வவண்டும் என்று
கூறுகின்ைவதா அதற்வ்கற்ைவாறு அறெந்தாற் வொல ்காணப்ெடுகின்ைது.39
இவவாச்சிரெம் உருவாக்கப்ெடடெதிலிருந்து சில ்காலங்கள் ்கடஸகில (Catskill)
ெறலயின் கிழககுப் ெகுதில ஒரு சிறிய இடெத்திவலவய இயஙகி வந்தது பின்பு
47 ஏக்கர் ெரப்புள்ள ெகுதியிறன ம்காள்ளளவு மசய்து தற்வொது சிைப்ொ்க
இயஙகி வருகின்ைது. இயற்ற்கயால சூழப்ெடடெ இவவாச்சிரெத்தில இந்து
செய குருகுலக்கலவியும், தியான ெயிற்சி்களும், வயா்கா ெயிற்சி்களும் சிைந்த
முறையில குரு வதவரான ெகதி வவதாந்த இராெகிருஸணானந்த சுவாமி
ெ்காராஜாவினால ஆச்சிரெ ொணவர்்களுககும் வருற்கதரு ொணவர்்களுககும்
சிந்றத மதளிய றவக்கப்ெடுகின்ைது.

2.2.4 ஆகரா இந்து ஆச்சிரெம் (The Hindu Monastery of
Accra)
இவவாச்சிரெொனது வெற்கு ஆப்பிரிக்காவிலிருககும் ்கானா எனும் நாடடில
அதன் தறலந்கர் ஆகராவில அறெந்துள்ளது. இதன் உருவாக்கம் ெற்றி
ொர்த்வதாொனால ஒரு சாதாரண விவசாய குடும்ெத்தில 1937ல பிைந்த
ம்கவிஸி ஈமஸல (Guide Kwesi Essel) உண்றெறய அறிய வெற்ம்காண்டெ
நீண்டெ ெயணத்தில 1962ஆம் ஆண்டு இந்தியாவில உள்ள சிவானந்த
ஆச்சிரெத்துடென் மதாடெர்பும்காண்டு இந்துவழி பிராத்தறனக்கா்க சங்கம்
ஒன்றை ஆப்பிரிக்காவில ஏற்ெடுத்தினார்.40 பின்பு மீண்டும் 1970ஆம் ஆண்டு
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http://bhaktivedantaashram.org/vdm_article/bhaktivedanta-ashram/ and
http://bhaktivedantaashram.org/vdm_article/his-holiness-bhaktivedantaramakrishnananda-maharaja-prabhuji/
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http://www.bbc.co.uk/tamil/news/story/2010/07/100701_ghanahindutemple.shtml
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இந்தியாவிற்கு வந்து சிவானந்த ஆச்சிரெத்தில இரண்டு வருடெங்களா்க இருந்து
ஆச்சிரெம் ெற்றியும், அதன் பின்னணி ெற்றியும் அறிந்து ம்காண்டெவதாடு
ஆச்சிரெத்திறன உருவாககி அதறன எவவாறு ெரிொலிப்ெது என்ெது ெற்றியும்
நன்கு அறிந்து ம்காண்டு தனது நாடு திரும்பி ெல தறடெ்கறளயும் தாண்டி
1975ஆம் ஆண்டு சுவாமி ்கானானந்த சரஸவதி (ொர்க்க ெடெம்:07) என
நாெ தீடறசயிறனயும் மெற்ைவதாடு ஆகரா இந்து ஆச்சிரெம் (The Hindu
Monastery of Accra) எனும் மெயரில இவவாச்சிரெத்திறன நிறுவினார்.41
இவருறடெய இந்த ஆச்சிரெத்தில உறுப்பினர்்களா்க இறணயும் ெல
செயத்தினரும் இவரது வழி்காடடெலினால இந்து செய ொரம்ெரியங்கறள
சிைப்ொ்க ்கறடெப்பிடித்து வருகின்ைனர். “யாறரயும் இந்து செயத்திற்கு
ொற்ைமுடியாது. ஏமனனில, ஏறனய செயஙறளப் வொல அது மவறும்
செயெலல. அது ஒரு வாழ்கற்க முறை. ஒருவார ெயிற்சிககுப் பின்னர் இந்துவா்க
வாழ விரும்புவர்்கறள ஏற்று மதாடெர்ந்து இந்துவா்க வாழ அவர்்களுககு உதவி
மசய்கின்வைாம்” என்று உறரககின்ைார் சுவாமி ்கானானந்த சரஸவதி அவர்்கள்.42
இவவாச்சிரெத்தில ஆலயம் ஒன்று ்காணப்ெடுகின்ைது (ொர்க்க ெடெம்:08)
. இவவாலயத்தின் வ்காபுர உச்சியில ஓம் என்ை சின்னொனது அறெயப்
மெற்றிருப்ெதும் குறிப்பிடெத்தக்க அம்சொகும். இவவாலயத்தில சிவன்
முதன்றெப்ெடுத்தப்ெடடொலும் விஷ்ணு, பிள்றளயார், முரு்கன் வொன்ை
இந்துக ்கடெவுளர்்களும் வழிெடெப்ெடடு வருகின்ைனர். இவவாலயத்திவல
கீர்த்தறன்கள் ெற்றும் ெஜறன்கள், ஆராதறன்கள், வஹாெம் வளர்ககும்
மசயற்ொடு்கள், வவத ெந்திர உச்சாடெனங்கள், என ெல விடெயங்கள் இந்து
ொரம்ெரிய முறைப்ெடி நி்கழ்கின்ை அவதவவறள அஙகு நி்கழும் ெல நி்கழ்வு்கள்
அந்நாடடு மொழியிறலவய நி்கழ்த்தப்ெடுவதும் குறிப்பிடெத்தக்க அம்சொகும்.
(ொர்க்க ஆவணக்காமணாளி: 01)
எனவவ இவவாைான விடெயங்கறள அடிப்ெறடெயா்க றவத்து ொர்ககின்ை
மொழுது இந்து செயத்தில வெறலத்வதசத்தவர்்களுககு ்காணப்ெடடெ ஈர்ப்ொனது
அவர்்களின் இந்து செயம் என்ை ஒரு ெண்ொடு இந்தியாவில ்காணப்ெடுகின்ைது
என்ை அறிவு எப்வொது ஏற்ெடடெவதா அப்மொழுதிருந்வத இந்து செயத்தால
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http://www.bbc.co.uk/tamil/news/story/2010/07/printable/100701_
ghanahindutemple.shtml
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http://www.tamilhindu.com/2011/05/hindu-temple-in-ghana
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அவர்்கள் ஈர்க்கப்ெடடு விடடொர்்கள் என்றுதான் கூை வவண்டும். அன்றிலிருந்து
இன்றுவறர அவர்்களின் நாடடெம் இந்து செயத்திறன வநாககி அதி்கரித்து
வருகின்ைவத தவிர குறைவதா்க மதரியவிலறல. இவவாறிருக்க வெவல
ொர்த்த நான்கு ஆச்சிரெங்களும் எவவாறு இந்து ொரம்ெரியத்திறன சிைப்ொ்க
வளர்த்து வருகின்ைவதா அதறனப் வொன்று ெல ெடெஙகு சிைப்ொன இந்து
செய மசயற்றிடடெங்கறள வெற் ம்காள்ளும் ஆதீனொ்க அமெரிக்காவில உள்ள
்காவாய் இந்து ஆதீனம் ்காணப்ெடுகின்ைது என்ைால அது மிற்கயா்காது.
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அமெரிக்க ்காவாய் இந்து ஆதீனம்
3.0 அத்தியாய அறிமு்கம்
இந்தியாவில “ஆதீனம்” எனும் மசாலலானது தறலறெத்துவொ்க இருந்து இந்து
செயத்திறன வளர்ககின்ை ஒரு அறெப்ொ்க தி்கழ்ந்து வருகிைது. அந்தவற்கயில
குறிப்ொ்க இந்து ஆலயங்கள் உருவாக்கப்ெடடு நிர்வகிக்கப்ெடடும் வருவவதாடு
ெல உண்றெச் சீடெர்்கறளயும் உருவாககி வருகின்ைது. இவவாதீனத்தினுறடெய
ொரம்ெரியத்திறன தற்செயம் இந்தியாவில ்காணப்ெடுவறதப் வொன்று
இரண்டொம் அத்தியாயத்தின் இரண்டொம் ெகுதியில கூறிய விடெயங்கறள
அடிப்ெறடெயா்கக ம்காண்டு மவளிநாடு்களில அதி்கொ்கக ்காணப்ெடுவதறன
சிைப்ொ்க அறிய முடிகின்ைது. அவவாறிருக்க அமெரிக்காவில அறெயப்மெற்று
சுொர் மூன்று தசாப்ெத்திற்கு வெலா்க சிைப்ொ்க இயஙகி வரும் ்காவாய்
இந்து ஆதீனொனது இந்து செய வரலாற்றிவல ஒரு உன்னதொன இடெத்திறன
பிடித்துள்ளது என்ைால அது மிற்கயா்காது.
எனவவ இவவாதீனத்தினுறடெய அறெவிடெம், வதாற்ைம், அதன் வளர்ச்சி,
ஆதீனம் சிைந்த முறையில நிர்வகிக்கப்ெடும் விதம், இன்றைய விஞ்ஞான உலகில
அதன் மசயற்ொடு்கள், என்று ெல தரப்ெடடெ விடெயங்கறள ஆராய்வதா்கவவ
இவ அத்தியாயம் அறெகின்ைது.

3.1 ஆதீன அறெவிடெம்
நூற்றுக்கணக்கான
இந்து
ஆலயங்கறள
ம்காண்டு
்காணப்ெடும்
அமெரிக்காவில இந்து செயத்திற்்கான இடெொனது ஒரு தனித்துவம் வாய்ந்த
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நிறலயில ்காணப்ெடுகின்ைது.43 இதறன உறுதிப்ெடுத்த அமெரிக்க மவள்றள
ொளிற்கயில அமெரிக்க ஜனாதிெதியான ஒொொ தறலறெயில நி்கழ்ந்த
இந்து ொரம்ெரிய ெண்டிற்கயான தீொவளிப் ெண்டிற்கயின் நி்கழ்வானது
மி்கச்சிைந்த எடுத்துக்காடடொ்க விளஙகுகின்ைது.44 (ொர்க்க ஆவணக்காமணாளி:
02) இதறனப்வொன்று அமெரிக்க அறெச்சரறவ ஒன்று கூடெலில
வதசிய கீத நி்கழ்விற்கு முன்னர் சற்குரு வொதிநாத வவலன் சுவாமி்களால
வெற்ம்காள்ளப்ெடடெ இந்து செய மசற்மொழிவும் இதறன வெலும் ெறைசாற்றி
நிற்கின்ைது.45 (ொர்க்க ஆவணக்காமணாளி: 03)
இவவாறு இந்து செயம் அமெரிக்காவில மிகுந்த முககியத்துவம் வாய்ந்த
செயொ்க ொர்க்கப்ெடுவதற்கு ெல ்காரணங்கள் ்காணப்ெடுகின்ைன. அவற்றில
மி்க முககிய ்காரணொ்க இந்தியாவில இருந்து இந்துப்ெண்ொடடின் தூதுவரா்கச்
சுவாமி விவவ்கானந்தர் சர்வெத அறவககு 1893ஆம் ஆண்டு மசன்ைறெ
தி்கழ்கின்ைது. இதற்கு அடுத்த ெடியா்க இவரின் இப் ெயணத்திறனத் மதாடெர்ந்து
1930 ஆம் ஆண்டிவல சிக்காகவ்காவில நிறுவப்ெடடெ விவவ்கானந்த வவதாந்த
சறெககு முககியெஙகுண்டு. அதாவது இச்சறெயின் மசயற்ொடடின் நிமிர்த்தம்
இந்தியாவில இருந்து துைவி்கள், ஊழியர்்கள் என ெலவவறு தரப்பினர் மசலல
வவண்டிய வதறவ ஏற்ெடடெது. அவவாறு மசன்ைறெயால இந்து செயொனது
மெரும்ொலும் அஙகு வியாபிக்க அடித்தளமிடடெது என்ைால அதறன
யாராலும் ெறுக்க இயலாது.
இதறனப்வொன்று 1902 ஆம் ஆண்டு சுவாமி இராெதீர்த்தரின் அமெரிக்கா
வநாககிய ெயணம், 1949ஆம் ஆண்டு அமெரிக்கரான சற்குரு சிவாய
சுப்பிரமுணனிய சுவாமி்களின் இலஙற்க விஜயம், 1965ஆம் ஆண்டு சுவாமி
பிரபுொதரினால அமெரிக்காவில அறிமு்கப்ெடுத்தப்ெடடெ ஹவரகிருஸணா
இயக்கம், இராெ கிருஸண மிஷனின் உல்களாவிய மசயற்ொடு்களும், வொரிஸ
புளூம்பீலட (Maurice Bloomfield) உடெடடெ அமெரிக்க அறிஞர்்களின்
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திருமுரு்கன்.ஆறு, (2003), “வெறலத்வதய நாடு்களில இந்து செயம்”, இரண்டொவது
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http://www.youtube.com/

உல்க இந்து ெ்காநாடடு சிைப்பு ெலர், ெ.464.

watch?v=xGyWBxR3xhs&list=UUf3YsVIzlJ_1RPknIwu4Xsw
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http://www.youtube.com/
watch?v=OnXCq2eN4E0&list=UUr6mOJAX2uZUUQhSUq2TR_Q
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இந்து செயம் சார்ந்த ஆராய்ச்சி ரீதியான விடெயங்களும் அமெரிக்காவில
இந்து செயொனது சிைந்த முறையில வளர்க்கப்ெடெ ்காரணங்களா்க இருந்தது.
அந்தவற்கயில அமெரிக்காவில இந்துசெய ெரிணாெ வளர்ச்சியில ்காவாய்
இந்து ஆதீனத்திற்கும் ஒரு தனி இடெம் இருப்ெதறன ்காணககூடியதா்க உள்ளது.
அந்தவற்கயில வடெ ெசுபிக சமுத்திரத்தில அறெந்துள்ள அமெரிக்க
நாடடுககுரியதான ஹவாய் தீவு அலலது மெரிய தீவு என்று சிைப்பிக்கப்ெடும் தீவு
்காணப்ெடுகின்ைது. இந்தத் தீறவ முதன் முதலில ்கண்டு பிடித்த மொலிவனசியன்
்கடெற் ெயண ொலுமியான ஹவாய் இவலாவா என்ெவரின் ஞாெ்கார்த்தொ்க
இப்மெயர் றவக்கப்ெடடெது. இதுவவ 4028 சதுர றெல்கறளக (10,432கி.மீ)
ம்காண்டு அமெரிக்காவில ்காணப்ெடும் மி்கப் மெரிய தீவா்க விளஙகுகின்ைது.
இது ஒரு தனித்தீவா்க ்காணப்ெடடெ வொதிலும் அரசியல ரீதியா்க ெல சிறு தீவு
கூடடெத்திறன ம்காண்டு ்காணப்ெடுவதும் குறிப்பிடெத்தக்கது. அவவாறிருக்க
ஹவாய் தீவு கூடடெத்தில உள்ள ஒரு சிறு தீவா்கவவ இந்த ்காவாய் (Kauai)
தீவு ்காணப்ெடுகின்ைது. அத்தீவில கிழககுப்ெகுதியில ்கடெற்்கறரயில இருந்து
சில றெல மதாறலவில இந்த ்காவாய் இந்து ஆதீனம் ்காணப்ெடுகின்ைது.46
(ொர்க்க வறரெடெம்:01)

3.2 ஆதீனத்தின் வதாற்ைமும் வளர்ச்சியும்
தமிழ் றசவப்ொரம்ெரித்திறனயும், உண்றெ ஞானத்திறனயும் ஈழநாடடின்
வயா்க சுவாமி்களிடெம் இருந்து சற்குரு சிவாய சுப்பிரமுனிய சுவாமி்கள்
1949ஆம் ஆண்டு உள்வாஙகி அவரின் ஆசீர்வாதத்துடென் 1970ஆம் ஆண்டு
உத்திவயா்க பூர்வொ்க அமெரிக்காவில ்காவாய் தீவில 45 ஏக்கர் நிலப்ெகுதியில
நிறுவப்ெடடெது. தற்செயம் ஆதீனம் ்காணப்ெடும் இடெத்தில அவரால ்கடெவுள்
வ்காயிலின் உருவாக்கம் 1973ஆம் ஆண்டும், சுயம்பு லிங்கத்தின் ்கண்டுபிடிப்பு
1975ஆம் ஆண்டும் நி்கழ்ந்தறெ குறிப்பிடெத்தக்க அம்சொகும்.47
நான்கு துைவி்களுடென் குருவதவரினால உருவாக்கப்ெடடெ இவவாதீனொனது
தற்செயம் ஆறு நாடு்கறளச் வசர்ந்த 22 துைவி்களால இன்று நிறுவகிக்கப்ெடடு
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்கங்கா, (2011), “சுற்றுலாவிற்கு வெர்வொன ஹவாய் தீவு”, ்கறலகவ்கசரி, ெ.54
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Satguru Bodhinatha Veylanswami, (2008), All about Kauai Hindu Monastery,
PP.3-5.
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வரப்ெடும் இவவாதீனொனது சற்குரு வொதிநாத வவலன் சுவாமி்களின்
தறலறெயில இயக்கப்ெடடு உல்களாவிய ரீதியில இந்து செய மசயற்ொடு்கறள
முன்மனடுத்துச் மசலகிைது. இச் மசயற்ொடொனது இந்து செயத்திற்கும், ஹவாய்
தீவிற்கும் மெருறெ வசர்ப்ெதா்க அறெந்து ்காணப்ெடுகிைது. இவவாதீனத்தில
்கடெவுள் வ்காயில, இறைவன் வ்காயில என்ை மெயரில இரண்டு வரலாற்று
முககியத்துவம் வாய்ந்த சிவன் வ்காயில்களும் ்காணப்ெடுகின்ைன. இதறன
விடெ புனிதவதாடடெம், நூல்கம், ்காடசிககூடெம், ெசுப்ெண்றண, என ெல ஆதீன
மசயற்ொடு்களுககு உதவுகின்ை அம்சங்களும் ்காணப்ெடுகின்ைன.48 (ொர்க்க
ஆவணக்காமணாளி: 04)
உல்களாவிய மசயற்ொடு்கறள இவவாதீனத்தின் ெகுதி அறெப்புக்களா்க
மவளியீடு்களுக்கான நிறுவ்கம் (Himalayan Academy), இந்து அை நிதியம் (
Hindu Heritage Endowment), றசவ சித்தாந்த திருச்சறெ (Saiva Siddhanta
Church) ஆகியறவ்களின் ஊடொ்க இவவாதீனத்தினர் வெற்ம்காண்டும்
வருகின்ைனர்.49

3.2.1 ஆன்மீ்க ெரம்ெறர (Spiritual Lineage)
உண்றெ ஞானத்திறனத் வதடும் இவவுல்க வாசி்களுககு உண்றெயறிறவ
வொதித்தது ஈவடெற்ைம் வழஙகுவதற்்கா்க ெழங்காலத்தில ெலவவறு வயாகி்கள்
வதான்றி வழிப்ெடுத்திச் மசன்றிருந்தாலும் அவர்்களின் ெறைவிற்குப் பின்
அச்மசயற்ொடொனது அவருடெவனவய முடிவறடெயும் ஒரு துர்ப்ொககிய
நிறலயிறன இந்து சமூ்கம் எதிர்வநாககியது. அவவாறிருக்க இவவாைான
மசயற்ொடு்கறள இறடெவிடொது மதாடெர்ந்து ம்காண்டு மசலவதற்கு இந்தக
குரு சீடெ ெரம்ெறரயானது இன்றியறெயாததா்க அறெந்து ்காணப்ெடுகின்ைது.
தான் மெற்ை உண்றெ ஞானத்திறன தன் சீடெர்்களினூடொ்க வளர்த்துச் மசன்று
உண்றெயறிறவ உலகிற்கு வழஙகுவதில இககுரு சீடெ ெரம்ெறரயினருககு
மெரும் ெஙகு ்காணப்ெடுகின்ைது.50
இந்து செய மூலங்கறள அடிப்ெறடெயா்கக ம்காண்டு இவவாதீனத்திறன
உருவாககியவரான சிவாய சுப்பிரமுனிய சுவாமி்களின் நந்திநாத சம்பிரதாய
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ற்கலாச ெரம்ெறர எனும் குரு ெரம்ெறரயானது மி்கவும் ெறழறெ வாய்ந்த ஒரு
ெரம்ெறரயா்கக ்காணப்ெடுகின்ைது. நந்தி நாதரினுறடெய எடடு ொணாக்களின்
ஊடொ்க வளர்த்து வரப்ெடடெ இப்ெரம்ெறரயானது 2200 ஆண்டு்கள் ெறழறெ
வாய்ந்நதா்கவும் ்காணப்ெடுகின்ைது. குரு சீடெ ெரம்ெறரயில வதர்ந்மதடுத்த
சீடெனுககு குருவானவர் சற்குரு எனும் நாெத்திறன வழஙகி இப்ெரம்ெறரயின்
மதாடெர்சிறய வளர்த்துச் மசலல ஆசீர்வதிப்ொர். அவவாறிருக்க ்கடெந்த
்காலங்களில கிறடெக்கப்மெற்ை நம்ெத்தகுந்த ஆதாரங்களின் ெடி கீழ் ்கண்டெ
குரு ெரம்ெறர வரிறசயிறன அறியககூடியதா்க உள்ளது.51

ஹிொலய ரிசி (கி.பி 1770-1840)
்கறடெயிற் சுவாமி்கள் (கி.பி 1804-1891)
மசலலப்ொ சுவாமி்கள் (கி.பி 1840-1915)
சிவவயா்க சுவாமி்கள் (கி.பி 1872-1964)
சிவாய சுப்பிரமுனிய சுவாமி்கள் (கி.பி 1927-2001)
வொதிநாத வவலன் சுவாமி்கள் (கி.பி 1942இவவாறிருக்க ஈழத்திரு நாடடில வாழ்ந்து உண்றெயறிறவ வழஙகி வந்த
வயா்க சுவாமி்கறள 1949ஆம் ஆண்டு சிவாய சுப்பிரமுனிய சுவாமி்கள் சந்தித்து
உண்றெ ஞானத்திறனயும் ‘சிவாய சுப்பிரமுனிய சுவாமி்கள்’ என்ை நாெ
தீடறசயிறனயும் மெற்ைார்.52 தன் குரு சிவவயா்க சுவாமியிடெமிருந்து விறடெ
மெறும் செயத்தில குருவினால சுப்பிரமுனிய சுவாமி்களின் முதுகில ற்கயால
அடித்து “இந்த சத்தொனது உல்கம் பூரா்கவும் வ்கட்க வவண்டும்” என்று
கூைப்ெடடு ஆசீர்வதிக்கப்ெடடு அனுப்ெப்ெடடொர். குரு கூறிய வாககிற்கு
அறெய அமெரிக்காவில ஆதீனம் ஒன்றிறன அறெத்து தான் குருவிடெம்
மெற்ை ஞானத்திறன சீடெர்்களுககும், ஆர்வலர்்களுககும் வழஙகியவதாடு
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இந்த குரு ெரம்ெறரயானது அமெரிக்காவில வளர்ச்சிப்ொறதயில மசலலவும்
வழிவகுத்தார்.
இந்தநிறலயில
இந்து
செய
மூலங்களின்
உதவியுடெனும்,
வரலாற்ைாதாரங்களினாலும் நந்திநாத சம்பிரதாய ற்கலாச ெரம்ெறரயின்
162வது
சற்குருவா்க
குருவதவர்
சிவாய
சுப்பிரமுனிய
சுவாமி்கள்
அறடெயாளம் ்காணப்ெடடுள்ள அவதவவறள குருவதவரால உருவாக்கப்ெடடெ
இவவாதீனத்திறனயும், அது சார்ந்த விடெயங்கள் அறனத்திறனயும் தற்செயம்
நடொத்தி வரும் அவரின் சீடெரான சற்குரு வொதிநாத வவலன் சுவாமி்கள்
163வது சற்குருவா்கவும் இப்ெரம்ெறரயில மசயற்ெடடு வருகின்ைறெயும்
இஙகு ்கவனிக்கத்தக்கவதயாகும்.

3.2.2 ்கடெவுள் இந்து ஆலயம் (Kadavul Hindu Temple)
சிவாய சுப்பிரமுனிய சுவாமி்களால ்காவாய் இந்து ஆதீனம் 1977ஆம் ஆண்டு
ஆரம்பிக்கப்ெடடொலும் அதற்கு முன்னவர 1973ஆம் ஆண்டு இவரால இஙகு
அறெக்கப்ெடடெ முதல சிவாலயொ்க இந்த ்கடெவுள் இந்து ஆலயம் (ொர்க்க
ெடெம்: 09) ்காணப்ெடுகின்ைது. இவவாலயத்தின் முலமூர்த்தியா்க சிவனுறடெய
நடெராஜர் வடிவம் ்காணப்ெடும் அவத வவறள அவவடிவத்திற்கு முன்னால
சிவலிங்கம் ஒன்றும் ்காணப்ெடுகிைது. (ொர்க்க ெடெம்: 10) அத்வதாடு
இவவாலயம் மி்கவும் புனிதொனதா்க அன்றிலிருந்து விளஙகிவரும் அவத
வவறள இலஙற்கயில அறெயப்மெற்று ்காணப்ெடும் சிவாலயங்கள் வொன்று
வடிவறெக்கப்ெடடுள்ளதும் குறிப்பிடெத்தக்க அம்சொகும்.53
்கடெவுள் இந்து ஆலயத்திற்கு முன்பு 16 மதான் நிறையுறடெய நந்தியினுறடெய
உருவச்சிறலயானது ்காணப்ெடுகின்ைது. இது ்கருநிை ஒற்றைக ்கலலினால
மதன்னிந்தியாவில ெ்காெலிபுரத்தில குறடெந்து மசதுக்கப்ெடடு ்காவாய் தீவிற்கு
ம்காண்டு வரப்ெடடு பிரதிஷ்டறடெ மசய்யப்ெடடெறெ குறிப்பிடெத்தக்க
அம்சொகும். இச்சிறலககு முன்பிருந்வத நடெராஜறர ெகதர்்கள் வணஙகுவார்்கள்.
இவவாலயம் அறெக்கப்ெடடெ நாளில இருந்து சூரிய உதயத்திற்கு முன்பு
ஆதீன துைவி்கள் இவவாலயத்தில ஒன்று கூடுவர். பின்பு ்காறல 9.00-12.00
ெணிவறர பூறஜ நி்கழும் இதன்வொது அபிவச்கம், அலங்காரம், ஆராதறன,
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அர்ச்சறன, றநவவத்தியம், செஸகிருத ெந்திரங்களின் உச்சாடெனங்கள், வதவாரம்
ொடுதல என ெலவவறு இந்து செய வழிொடடெம்சங்கறள இஙகுள்ள துைவி்கள்
நடொத்துவார்்கள். இப் பூறஜயின் வொது அமெரிக்காவில உள்ள இந்துக்கள்
ெலரும், யாத்திரி்கர்்களா்க மசன்ை இந்துக்களும் ்கலந்து ம்காள்வர். இஙகு
குறித்த மூன்று ெணி வநரம் ொத்திரவெ இவவாலய ்கதவானது மொதுவான
ெகதர்்களின் வணக்கத்திற்்கா்க திைந்திருககும் ஆனாலும் தீடறச மெற்ை
சிஷ்யர்்களுககும், முன்னவெ மதாடெர்பு ம்காண்டு வருற்கறய உறுதிப்ெடுத்திய
யாத்திரி்கர்்களுககும் ்காறல 06.00am மதாடெக்கம் ொறல 06.00pm வறர
வழிொடு்கறள வெற்ம்காள்வதற்கு அனுெதி வழங்கப்ெடுகின்ைது என்ெதுவும்
குறிப்பிடெத்தக்க அம்சொகும்.54
வெலும் ெல ெகதர்்கறள இவவாதீன துைவி்களா்க ொற்றிய இக வ்காயிலின்
பிரதான சுவரிவல சிவனுறடெய அரிதான 108 தாண்டெவ நடென வடிவங்கள்
மவண்்கலத்தினால மசய்யப்ெடடு தங்க முலாமும் பூசப்ெடடு ஒவமவான்றும் 16
அஙகுலத்தில உருவாக்கப்ெடடு ்காடசிப்ெடுத்தப்ெடடுள்ளது. (ொர்க்க ெடெம்:
11) இவவாலயத்தினுறடெய வலது ெக்க நுறழவாயிலானது குருவதவரான
சுப்பிரமுனிய சுவாமி்களின் ெஹா சொதியின் முதலாவது ஆண்டு நிறனவு
தினென்று அறெத்தவதாடு அன்று முதல அஙகு சிவலிங்க வடிவில அறெந்து
வெற்ெகுதியில இரண்டு ொதங்கறளக ம்காண்டு ்காணப்ெடும் குருவதவரின்
ொத உருவத்திறனயும், குருவதவரின் உருவத்திறனயும் சிறலயா்கவும்,
நிழற்ெடெொ்கவும் இஙகு றவத்து வணஙகி வருகின்ைனர். (ொர்க்க
ஆவணக்காமணாளி: 05)
வெலும் இவவாலயத்தின் இருபுைமும் ்கணெதி ெற்றும் முரு்கனின்
திருவுருவங்களுடென் கூடிய சிறு ஆலயங்கள் ்காணப்ெடுகின்ைன. அவற்றில
்கணெதியின் உருவொனது ஆைடி உயரத்தில ்கறுப்பு நிை கிைறனடடினால
அறெயப்மெற்றுள்ள அவத வவறள ெறுபுைமுள்ள முரு்கனுறடெய சிறலயானது
ெயில வெல அெர்ந்து ெைந்து மசலலும் ்காடசியா்க அறெயப்மெற்றுள்ளது.
இவவிரு துறணயாலயங்களிலும் நாளாந்த பூறஜயுடென் வசர்த்து அவரவருககுரிய
விவசடெ நாட்களில (்கந்தசஸடி, விநாய்கர் சதுர்த்தி…) விவசடெொ்க வழிொடு்கள்
இவவாதீன துைவி்களால வெற்ம்காள்ளப்ெடுவதும் குறிப்பிடெத்தக்க அம்சொகும்.55
(ொர்க்க ஆவணக்காமணாளி: 06)
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இதறன விடெ வ்காயிலுககு அரு்காறெயில உள்ள வ்காயில தடொ்கத்தில சம்ெந்தரின்
நடெனகவ்காலமும் மவண்்கலத்தினால சிறலயா்க வடிக்கப்ெடடுள்ளவதாடு
(ொர்க்க ெடெம்:12) சிவனின் அர்த்த நாரீஸவர மூர்த்தமும், சிலவரினாலான
திரிசூலமும், இவவாலயத்துடென் இறணத்து வழிெடெப்ெடுகின்ைது.

3.2.3 இறைவன் வ்காயில (Iraivan Temple)
700 ெவுன்ட (pound) நிறைறயயுறடெய ஸெடி்க சுயம்புலிங்கொனது
(sphatika svayambhu lingam) சிவாய சுப்பிரமுனிய சுவாமி்களால 1975ஆம்
ஆண்டு ்கண்டுபிடிக்கப்ெடடு ்காலம் ்காலொ்க இவவாதீன துைவி்களால
வழிெடெப்ெடுகின்ைது. இதறன மி்கவும் முககியத்துவம் வாய்ந்த இடெொ்கவும்
மொருளா்கவும் உல்கறியச் மசய்யும் வநாககுடென் சுயம்பு லிங்கத்திறன (ொர்க்க
ெடெம்: 13) பிரதிஸறடெ மசய்வதற்்கா்க மி்கவும் பிரொண்டெொன முறையில
உருவாக்கப்ெடடு வருகின்ை ஆலயவெ இந்த இறைவன் வ்காயிலாகும். (ொர்க்க
ெடெம்: 14)
முற்றிலும் ்கருங்கற்்களினாலான இந்த ஆலய ்கடடெடெத் திருப்ெணி்களானது
இந்தியாவில வெங்களூரில உள்ள ஸரீ ற்கலாச ஆச்சிரெத்தில 1990ஆம்
ஆண்டு ொர்்கழி ொதம் குருவதவரால முதலாவது ்கல மசதுக்கப்ெடடு
ஆரம்பித்து றவக்கப்ெடடெதுடென் வெங்களூரில 11 ஏக்கர் நிலப்ெரப்பில சிற்ெ
வவறல்கள் ்கணெதி ஸதெதியின் தறலறெயில நறடெமெற்று வந்தது. இஙகு 70
சிற்பி்கள் சிற்ெ வவறல்களில ஈடுெடடு வந்ததன் விறளவா்க 1995ம் ஆண்டு
சித்திறர ொதம் குருவதவரால ்காவாய் இந்து ஆதீனத்தில உள்ள இறைவன்
வ்காயிலுக்கான அடிக்கலறல நாடடி திருப்ெணிறய துவககி றவத்தார்.
இதன் வொது நி்கழ்ந்த அஸதிவாரக கிரிறய்களானது தமிழ்நாடறடெச் வசர்ந்த
சாம்ெமூர்த்தி சிவாச்சாரியார் தறலறெயில நறடெமெற்ைன.56
தற்செயம் ்கற்்கறளயும், சிற்பி்கறளயும் ்காவாய் இந்து ஆதீனத்திற்கு ம்காண்டு
வந்து திருப்ெணி வவறல்கள் நடொத்தப்ெடடு வருகின்ைன. இந்தியாவில இருந்து
்கருங்கற்்கறளயும், சிற்பி்கறளயும் ம்காண்டு வந்து முற்றிலும் ற்க்களினால
மசதுககி ஆ்கெ முறைப்ெடி மவளிநாடடில ்கடடெப்ெடும் முதலாவது இந்து
ஆலயொ்க இது விளஙகுகின்ைது. இந்திய ஆலய அறெப்பிறன ம்காண்டெ
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இவவாலயம் விலவம், உருத்திராடசம், ம்கான்றை, வவம்பு, சந்தன ெரம் என
இந்து ொரம்ெரியத்தில புனிதொ்க ெரங்களுககு ெத்தியில அறெயப்மெற்றுள்ள
இவவாலயத்தின் பின் ்காடசியா்க (background) எரிெறலயிறன ம்காண்டும்
்காணப்ெடுகின்ைது. (ொர்க்க ஆவணக்காமணாளி: 07)
நூறு மதாடெக்கம் இருநூறு வறரயான ெகதர்்கள் ஒவர வநரத்தில வழிொடடில
ஈடுெடெக கூடிய அளவிற்கு மி்கவும் மெரிய ஆலயொ்க அறெக்கப்ெடடு
வருகின்ைது. அந்தவற்கயில இவவாலயத்தினுறடெய முழு நீளொனது 105’.11¼”
எனக ்காணப்ெடுவவதாடு ெகதர்்கள் நின்று வழிொடு்கறள வெற்ம்காள்ளும்
ெஹா ெண்டெெொனது 62’.3 7/8” நீளத்திறனயும், ்கற்ெகிர்கொனது 11’.7¼”
நீளத்திறனயும் ம்காண்டு ்காணப்ெடுகின்ைது. வெலும் இவவாலயத்தின்
வ்காபுரத்தின் (11’.7¼”) உயரத்திறனயும் விடெ விொனத்தின் (16’.9”) உயரொனது
அதி்கொ்கக ்காணப்ெடுவதறனயும் அவதானிக்க முடிகின்ைது. (ொர்க்க
வறரெடெம் 02)
ெல மிலலியன் மசலவில ஆயிரம் வருடெங்களுககு வெலா்க மிளிர்ச்சி
மெற்று விளங்கக கூடிய வற்கயில ்கடடெப்ெடடு வரும் இவவாலயத்தில
இந்துப்ெண்ொடடு அம்சங்களும், அனுொன், தடசிணாமூர்த்தி, விநாய்கர்
உடெடெ ெல ்கடெவுளர்்களின் உருவங்களும், நந்தி உடெடெ ெல இந்துக
குறியீடு்களும், இந்து வழிொடடு சின்னங்களும், தமிழ் மொழியில அறெந்த
ெந்திரங்களும் ஆலயத்தினுறடெய மவளிச் சுவர்்கள், ஆலயத்தின் உடசுவர்்கள்,
ஆலயத்தின் வ்காபுரம், ஆலயத்தின் விொனம், ஆலயத் தூண்்கள் ஆலயத்திற்கு
அரு்காறெயில உள்ள நிலப்ெகுதி்களிலும் சிைப்ொ்க சிறல்களா்கவும், புறடெப்புச்
சிற்ெங்களா்கவும் மசதுக்கப்ெடடு இவவாலயத்திற்கு வருகின்ை ெகதர்்கறள
்கவர்ந்திழுக்கக கூடிய வற்கயிலும் ்காணப்ெடுகின்ைது. (ொர்க்க ெடெம்: 15)
ஆலயத்தின் வெற்ெகுதியில உயர்ந்து ்காணப்ெடும் ெகுதி்கள் அதாவது விொனம்,
வ்காபுரம் உடெடடெ உயர்ந்த ெகுதி்கள் தங்க நிைத்தில பிர்காசிப்ெதனால அது
ஒரு வித்தியாசொன அழகிறன இவவாலயத்திற்கு வழஙகுகின்ைது.57
இவவாலயத்திற்கு மசன்ைால மசார்க்கத்திற்கு வந்துவிடவடொவொ என்று
வதான்றும் அளவிற்கு இஙகுள்ள சிற்ெங்கள் உயிர்ப்புள்ளறவ வொல
்காடசியளிககின்ைன.
வெலும்
இவவாலயத்தின்
புனிதத்
தன்றெயும்,
இயற்ற்கயான அறெதி மிக்க இடெொ்கவும் ்காணப்ெடுவதனால இஙகு
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மசலலும் ெகதர்்களுககு ென அறெதிறய வழஙகி இறை அனுெவத்திறன
மெைககூடிய சிந்தறனறய வதாற்றுவித்து ஆன்மீ்க நாடடெம் உறடெயவர்்களா்க
ொறும் தன்றெயிறன வழஙகுகிைது.

3.2.4 ஆலயத்தினுறடெய புனித வதாடடெம் (Sacred Temple
Gardens)
ஆதீனங்களில வதாடடெங்கள் ்காணப்ெடுவது என்ெது இந்து செய
ொரம்ெரியத்தில
்காலங்காலொ்க
நி்கழ்ந்து
வரும்
அம்சொகும்.
எடுத்துக்காடடொ்க இராொயணத்தில விஸவாமித்திர முனிவரின் ஆதீனத்திவல
நறுெணமுறடெய பூந்வதாடடெங்களும், ெழங்கறள தரககூடிய ெழ ெரங்களும்
இருந்ததா்கக
கூைப்ெடடுள்ளறெறய
குறிப்பிடெலாம்.
அவவாறிருக்க
இவவாதீனத்திலும் ்கடெவுள் இந்து ஆலயத்திறன றெயப்ெடுத்தி புனித
வதாடடெொனது அறெக்கப்ெடடுள்ளது.
இவவாதீனத்திற்கு அண்றெயில எரிெறல ்காணப்ெடுவதனாலும், ்கடெலில
இருந்து நான்கு றெல மதாறலவில இவவிடெம் இருந்தறெயினாலும்
முப்ெது ஆண்டு்களுககு முன்பு ஆதீனத்திற்குரிய நிலொனது ொறல நிலொ்க
ெரங்களற்ை நிறலயில ்காணப்ெடடெது. 1975ஆம் ஆண்டு சற்குரு சிவாய
சுப்பிரமுனிய சுவாமி்களால இவவாதீனத்தவர்்களுககும், யாத்திரி்கர்்களுககும்
இறைவனின் அருளானது அழ்கான வசாறல்களாலும், பூந்வதாடடெங்களினாலும்
அறெயப்மெற்ை இடெத்தில கிறடெக்கப் மெை வவண்டும் என்று தூரவநாககுடென்
மதாடெங்கப்ெடடெவத இப் புனித வதாடடெொகும்.58 அவரது அன்றைய
வநாக்கொனது அவரின் பின்வந்த ஆதீன துைவி்களின் ொரிய மசயற்ொடு்களினால
இன்று மசார்க்கம் என்று மசாலலககூடிய அளவிற்கு ெசுறெயும், அழகும்,
தூய்றெயும், அறெதியும் நிறைந்த இடெொ்கக ்காடசி தருகின்ைது. (ொர்க்க
ஆவணக்காமணாளி: 08)
தற்செயம் இப்புனித வதாடடெத்தில இருந்வத இவவாதீனத்தில நி்கழும்
அறனத்து வற்கயான செயம் சார்ந்த சடெஙகு்களுககும், விழாக்களுககும்
வதறவயான ெலர்்கள் மெைப்ெடுகின்ைன. அத்வதாடு ெழங்கள், ெருத்துவ
குணமுறடெய மூலிற்க்கள், தளொடெங்களுககுரிய ெரங்கள், ெசுக்களுக்கான
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உணவா்க அறெயும் புற்்கள், ்காய்்கறி்கள், கீறர்கள், கிழஙகு்கள் என
ெலவவறு வதறவ்களுக்கான வளொ்க அத் வதாடடெம் அறெகின்ைது. இறவ
ஆதீனத்தினுறடெய வதறவயிறனயும் தாண்டி மொதுச் வசறவ்களுக்கா்கவும்
ெயன்ெடுத்தப்ெடடு வருகின்ைறெயும் குறிப்பிடெத்தக்க அம்சொகும்.
முதலில இஙகு ்காணப்ெடும் புனித வதாடடெொனது தியானத்திற்்கான உ்கந்த
இடெொ்க எவவாறு அறெகின்ைது என்று ொர்ப்வொம், நாளாந்தம் ெலருகின்ை
ெலவவறு ெலர்்களில இருந்து வருகின்ை நறுெணொனது எப்மொழுதும்
வீசிகம்காண்வடெ இருககும் இது ெனதிற்கு அறெதிறய வழஙகும்.
அவதாடு நூற்றுக்கணக்கான ெரங்கள் அடெர்ந்து வளர்ந்து தியானத்திறன
வெற்ம்காள்ளககூடிய வற்கயில நிழறலயும், இருப்பிடெத்திறனயும் ம்காண்டு
்காணப்ெடுவவதாடு நன்கு வளர்ந்த (80அடியும் அதற்கு வெலும்) மூஙகில்கள்
இஙகு
்காணப்ெடுகின்ைன.
இறவ்களின்
அருகிலும்
தியானத்திறன
வெற்ம்காள்ளக கூடியவாைான சூழ்நிறல ்காணப்ெடுகின்ைது. இதறன விடெ
இப்புனித வதாடடெத்தில இயற்ற்கயா்கவவ நீரின் நடுவவ ெல ்கற்ொறை்கள்
்காணப்ெடுகின்ைன. அறவ தியானத்திறன வெற்ம்காள்வதற்கு மி்கவும் உ்கந்த
இடெொ்க அஙகுள்ள துைவி்கள் ம்காண்டுள்ளனர்.59
இவவாதீன வதாடடெத்திவல வாசறன்கறள வீசுகின்ை ெரங்களான ெலுவெரியா,
ம்கான்றை, மசம்ெரத்தி, ஓகிட வொன்ைன ்காணப்ெடுவவதாடு வளர்ப்பு புற்்கள்
நிறைந்த வயல்கள், ம்காகவ்கா ெரங்கள், ெடெர் மசடி்கள், ஆசணிப்ெலா ெரம்,
வசம்பினக கிழஙகு, நறுெணமுள்ள ம்காடி்கள், அறுஞ்சுறவயான ெழங்கறளத்
தருகின்ை ெரங்கள், மி்கவும் அரிதா்கக ்காணப்ெடும் உள் நாடடு ெரங்கள்,
ொசி, ென்னம், ொரிய அறுவறடெககுரிய ெரங்கள் உடெடெ ெல இயற்ற்கயான
வசதன தாவரங்கள் அவன்கொ்கக ்காணப்ெடுவவதாடு இயற்ற்கயா்க அறெந்து
இத்வதாடடெத்தினுள் ெல வ்காணங்களில ஓடும் றவலுவா எனும் நதியும்
அதனால ஆங்காஙகு அறெயப்மெற்ை சிறு குடறடெ்களும், நீர்வீழ்ச்சி்களும்,
சதுப்பு நிலங்களும், இவவாதீன வதாடடெத்திற்கு மெரும் அழகிறனயும்,
உயிர்ப்பிறனயும் வழஙகுவதா்க அறெந்துள்ளது.
இந்தியா, இலஙற்க உடெடடெ நாடு்களில இந்து செயத்தவர்்களால
மூலிற்க்களா்க ெயன்ெடுத்தப்ெடடு வருகின்ை வவம்பு, அெலா, ்கறிவவப்பிறல,
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உருத்திராடசம், மவற்றிறல, ொககு உடெடெ ெல மூலிற்கக குணமுள்ள
ெரங்கள் இஙகு ்காணப்ெடுவவதாடு ்கலாசாரத்திற்குரியவனவான ெறனெரம்,
சந்தனெரம், தூரியம், ொெரம், ெலாெரம், வாறழெரம் வொன்ைனவும்
இத்வதாடடெத்தில ்காணப்ெடுகின்ைன.60
இதறன விடெ அமெரிக்க நாடடிற்குரிய 300ற்கு வெற்ெடடெ பூ வற்க்கறளயும்,
மசலவத்திறனத் தரககூடிய அதாவது அறுவறடெககுரிய ெல ெரங்களும்,
நூற்றுக்கணக்கான
மவளிநாடடு
ெரங்களும்,
வாசறனத்திரவியங்களும்
(இஞ்சி, ஏலம், ்கராம்பு, ்கறுவா) இஙகு ்காணப்ெடுகின்ைன. இவவாறு
ெல வற்கயான அம்சங்கறளக ம்காண்டு ்காணப்ெடும் இத்வதாடடெத்தில
ெல நீர்ப்ெறைறவ்களும் (வாத்து, நீர்க்கா்கம்), நீர்த்ததாவரங்களும் (அலலி,
தாெறர) அறெயப் மெற்று இவவாதீனத்தில ்காணப்ெடும் இப் புனித
வதாடடெொனது இஙகு ்காணப்ெடும் துைவி்களினதும், யாத்திரி்கர்்களினதும்
ஆன்ெ ஈவடெற்ைத்துககு மெரிதும் உதவியா்க இருந்து வருகின்ைது.61

3.2.5 மினி வெலா ்காடசிககூடெமும் நூல்கமும்
ஆதீனத்தின் உருவாக்க ்காலம் மதாடெக்கம் இன்று வறர இவவாதீனத்தினரால
வச்கரிக்கப்ெடடெ இந்து ்கலாசாரத்திறன பிரதிெலிககின்ை ெல ெண்ொடடு
மொருட்களும், அரிய ெல நூல்களும், ஆதீன துைவி்களால மசய்யப்ெடடெ
ெல மொருட்களும் இஙகு ொது்காப்ொ்க வெணப்ெடடு வரப்ெடுவவதாடு,
அவற்றைக ்காடசிப்ெடுத்தியும் உள்ளனர். (ொர்க்க ெடெம்: 16) ்கடெவுள்
ஆலயத்திற்கு மசலலும் வழியில அறெயப்மெற்றுள்ள ்காடசிககூடெத்திறனயும்,
நூல்கத்திறனயும் உள்ளடெககிய ்கடடெடெொனது ஒவமவாரு நாளும் ்காறல
9.00 ெணியிலிருந்து அன்றைய ெ்கலவவறள முழுவதும் திைக்கப்ெடடிருககும்.62
இஙகு குருவதவரால எழுதப்மெற்ை நூல்கள், குருவதவறரப்ெற்றிய நூல்கள்,
இந்து செயம் ெற்றிய இவவாதீனத்தினரால மவளியிடெப்ெடடெ நூல்கள்,
ெரக்கறி சறெயல மசய்முறை ெற்றியும் அறவ்களினால ஏற்ெடும் நன்றெ்கள்
ெற்றியதுொன நூல்கள், சிறுவர்்களுககுரிய ெடெ விளக்கங்களுடென் கூடிய
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நூல்கள், இந்து ஆயுர்வவத ெருத்துவ நூல்கள், அடெககு முறையிலலாெல
குழந்றத்கறள எவவாறு வளர்ப்ெது என்ெது ெற்றி கூறும் நூல்கள், இந்து செயம்
ெற்றிய அரிய நூல்கள் அதாவது ொது்காக்கப்ெடெ வவண்டிய நுல்கள் என
ெலவவறு நூல்கறள இஙகு ்காடசிப்ெடுத்தியுள்ளனர். இவற்றில சிலவற்றிறன
யாத்திர்்கர்்களுககும், ெகதர்்களுககும் விற்ெறனக்கா்க றவத்துள்ள அவதவவறள
சில புத்த்கங்கள் அஙகு றவத்து வாசிப்பிற்்கா்க ொத்திரம் வழங்கப்ெடடும்
வருகின்ைது.63
அத்வதாடு இந்தியாவில இருந்து ம்காண்டு வரப்ெடடெ ெல இந்து செய
ெண்ொடடிறன பிரதிெலிககின்ை ெல மொருட்கள் ்காணப்ெடுகின்ைன.
அவற்றில
மவண்்கலத்தினாலான
இறை
உருவங்களும்,
அலங்காரப்
மொருட்களும், ொவறனப் மொருட்களும் உள்ளடெஙகுகின்ைன. இதறனவிடெ
ெலவற்கப்ெடடெ கிைறனட்களும், விறலெதிக்க முடியாத ெல வற்கயான ்கல
வற்க்களும், ெளிஙகுக ்கற்்களும் இஙகு ்காடசிப் ெடுத்தப்ெடடுள்ளன. வெலும்
இவவாதீனத்தில ்காணப்ெடும் வளங்கறளக ம்காண்டு ெல மொருட்கள்
மசய்யப்ெடடு இஙகு விற்ெறனக்கா்கவும், அழகிற்்கா்கவும் றவக்கப்ெடடுள்ளன.
குறிப்ொ்க ஆதீனத்தில ்காடு்களா்க வளர்ந்து ்காணப்ெடும் உருத்திராடச
ெரங்களில இருந்து மெைப்ெடுகின்ை றசவர்்களால புனிதொ்க சிவனுககுரியதா்க
ம்காள்ளப்ெடுகின்ை உருத்திராடச விறத்கறள ெயன்ெடுத்தி ொறல்கள் உடெடெ
ெல மொருட்கறள தயாரித்து இஙகு ்காடசிப்ெடுத்தியுள்ளனர்.
இதறன விடெ வாழ்த்து அடறடெ்கள் (இந்து ெண்டிற்க்கள், விழாக்கள்),
நறுெணமிக்க வாசறனப் மொருட்கள் (ஊதுெத்தி), இந்து செய வாச்கங்கள்
மொறிக்கப்ெடடெ ஸடிக்கர்்கள், ஆெரணங்கள், இந்து செயம் சார்ந்த
்காமணாளி்களும் (Videos) ெற்றும் ஒலி்களும் (Audios) உள்ளடெககிய
DVD்களும், CD்களும் ெல இஙகு விற்ெறனக்கா்க றவக்கப்ெடடுள்ளன.
அத்வதாடு தெது உல்களாவிய மசயற்ொடு்கறள http://www.minimela.com
எனும் இறணயதளத்தின் ஊடொ்கவும் வெற்ம்காண்டு வருகின்ைது. இவவாறு
இவவாதீனொனது இந்து செய சிந்தறன்கறள இக்காடசிக கூடெத்தினூடொ்கவும்,
நூல்கத்தினூடொ்கவும் தனது வநாக்கத்திறன அறடெய பிரயத்தனம் ம்காண்டு
மசயற்ெடடு வருகின்ைது என்வை கூை வவண்டும்.
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Op.cit, Satguru Bodhinatha veylanswami, (2008) , PP.38-39.
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3.2.6 ஆதீனத்தின் ெகுதியறெப்புக்கள்
இந்து செயத்தில ஆச்சிரெொனது மவறுெவன இறை ஞானத்திறன
மெறுவதற்்கா்க துைவி்கள் வசிககும் இடெம் என்று கூை இயலாது. இந்து
செய வரலாற்றிவல ஆச்சிரெொனது ்கலவி ்கற்பிக்கப்ெடும் குரு குலொ்கவும்,
புனித நூல்களின் உற்ெத்தியிடெொ்கவும் (உதாரணொ்க வியாசரின் ெ்காொரத
ெறடெப்பு), ஏறழ்களின் ெசியிறன தீர்த்த இடெொ்கவும், அநாதரவா்க விடெப்ெடடெ
உயிர்்களின் வசிப்பிடெொ்கவும், ொது்காப்ெற்ை ஜீவன்்களின் ்காவலரனா்கவும்
விளஙகி வந்துள்ளறெயிறன இந்துக்களாகிய நாங்கள் நிரா்கரிக்க முடியாது.
ஏமனனில இதற்கு எெது இந்து செய மூலங்கள் ஆதாரங்களிறன
றவத்திருககின்ைது. அவவாறிருக்க இந்த உண்றெயிறன குருவதவரும்
உணரத்தவைவிலறல. ்காலத்தின் வதறவயிறன ்கருத்தில ம்காண்டு தனது
ஆதீனத்துடென் இறணத்து ஆதீன உறுப்பினர்்கறள ஆதாரொ்கக ம்காண்டு
மி்கவும் முககியத்துவம் வாய்ந்த துறண அறெப்புக்கறள நிறுவினார்.
அந்தவற்கயில இவவாதீனத்தின் ெகுதி அறெப்புக்களா்க மவளியீடு்களுக்கான
நிறுவ்கம் (Himalayan Academy), மொது வசறவ இந்து அை நிதியம்
(Hindu Heritage Endowment), றசவ சித்தாந்த திருச்சறெ (Saiva Siddhanta
Church) என்று மூன்று அறெப்புக்களும் நிறுவப்ெடடெறெயினால ஆதீன
மசயற்ொடொனது உல்களாவிய ரீதியில விஸத்தீரணம் அறடெந்தது.

3.2.6.1 மவளியீடு்களுக்கான நிறுவ்கம் (Himalayan Academy)
மவளியீடு்களுக்கான நிறுவ்கொனது (Himalayan Academy) 1965ஆம் ஆண்டு
குருவதவரினால உருவாக்கப்ெடடெது. இது ஆதீன உருவாக்கத்திற்கு முன்வெ
உருவாக்கப்ெடடு விடடெது என்ெது இஙகு குறிப்பிடெ வவண்டிய விடெயொகும்
ஆதீனத்திறன உருவாககுவதற்்கான ஆரம்ெ ்கடடெ நடெவடிகற்க்களில
ஒன்ைா்கவவ இது ்காணப்ெடுகின்ைது. ஆதீனம் உத்திவயா்கபூர்வொ்க 1977
ஆரம்பிக்கப்ெடடொலும் ஆதீன மசயற்ொடு்களானது அதற்கு முன்பிருந்வத
ஆரம்பித்து விடடெது என்று கூை வவண்டும். இதற்கு சிைந்த எடுத்துக்காடவடெ
இந் நிறுவ்கத்தின் வதாற்ைமும், ்கடெவுள் இந்து ஆலயத்தின் உருவாக்கமும்
(1973) ஆகும்.64

64

http://www.himalayanacademy.com/view/lexicon/Himalayan%20Academy
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மவளியீடு்களுக்கான நிறுவ்கம் ஆரம்பித்த ்காலம் முதவல ெலவவறு
மவளியீடு்கறள வெற்ம்காண்டு வருகின்ைது. அவவாறிருக்க இவ நிறுவ்கத்தின்
ஊடொ்க மவளிவரும் Hinduism Today எனும் சஞ்சிற்கயானது மி்கவும்
வரவவற்்கத்தக்க ஒன்ைா்கக ்காணப்ெடும் அவதவவறள குருவதவரினாலும்
அவரிற்கு பின்வந்த வொதிநாத வவலன் சுவாமி்கள் உடெடெ ெல
துைவி்களால எழுதப்மெற்ை நூல்களும், ஆதீன மவளியீடு்கள் அறனத்தும்
இந்த மவளியீடு்களுக்கான நிறுவ்கத்தின் (Himalayan Academy) மூலவெ
மவளிவந்தது. இன்றும் மதாடெர்ந்து மவளிவந்தும்காண்டிருககின்ைது. வெலும்
்கருத்தரஙகு்கறள நடொத்தல, ெயிலரஙகு்கறள ஒழுஙகு மசய்தல, ஆதீன
்காமணாளி்கறள தயாரித்தல, மதாடெர்ொடெலிறன வெணுதல, ஆதீன ெற்றும்
அதுசார்ந்த உத்திவயா்க பூர்வ இறணயதளங்கறள நிர்வகித்தல, இந்து ்கறல
்கலாசாரம் சார்ந்த விடெயங்கறள மவளிப்ெடுத்தல, (ொர்க்க ஆவணக்காமணாளி:
09) உலகில ெலலிடெங்களில ்காணப்ெடும் ஆதீனத்துடென் மதாடெர்புறடெய
உறுப்பினர்்களின் மதாடெர்பு்கறள வெணுதல என ெல மசயற்ொடு்கறள இந்
நிறுவ்கத்தின் மூலொ்க ஆதீன துைவி்கள் வெற்ம்காண்டு வருகின்ைனர்.
்கடெவுள்
ஆலயத்திலிருந்து
50யார்
மதாறலவில
்காணப்ெடும்
இவவறெப்பினுறடெய ்கடடெடெொனது மெரியளவில இலலாெல சாதாரணொ்க
இருந்தாலும் ்கடடெடெத்தினுள்வள ்காணப்ெடும் மதாழிலநுடெம் சார்ந்த
விடெயங்களும், துைவி்களின் மதாழிலநுடெம் சார்ந்த ஒழுஙகுெடுத்தப்ெடடெ
மசயற்ொடு்களும் (எழுத்து,இயக்கம், வடிவறெப்பு, ்காடசிப்ெடுத்தல),
பிரமிக்கத் தக்கதா்க ்காணப்ெடுகின்ைது. ஆதீனத்தின் நவீனெயப்ெடுத்தப்ெடடெ
அறனத்து விடெயங்களும் இஙவ்கவய வெற்ம்காள்ளப்ெடடு வருகின்ைது
என்ெதுவும் குறிப்பிடெத்தக்க அம்சொகும்.

3.2.6.1.1 சஞ்சிற்கயின் மவளியீடு
1979ஆம் ஆண்டு சற்குரு சிவாய சுப்பிரமுனிய சுவாமி்களால ஆரம்பிக்கப்ெடடு
Hinduism Today
எனும்
மெயரில
மவளிவந்து
ம்காண்டிருககும்
இந்நிறுவனத்தினுறடெய சஞ்சிற்கயானது இன்று சற்குரு வொதிநாத வவலன்
சுவாமி்களால
வெற்ொர்றவ
மசய்யப்ெடுவவதாடு
மவளியிடெப்ெடடும்
வருகின்ைது. இந்து தர்ெம் என்ெது எப்ெடிப்ெடடெது? இந்துவானவன் எவவாறு
வாழ வவண்டும்? இந்துசெயொனது இன்று எவவாறு மிளிர்கின்ைது? இந்து
தத்துவங்கள் எதறன கூை முற்ெடுகின்ைது? என ெலவவறுெடடெ வினாக்களுககு
இன்றைய நவீன உல்கத்திற்கு ஏற்ைவாறு இந்து மூலங்கறள வெற்வ்காள்
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்காடடியும், இந்து செய புராணக்கறத்களில ்காணப்ெடும் விடெயங்கள் ெற்றிய
மதளிவற்ை தன்றெயினால ஏற்ெடும் தவைான ொர்றவயிறன உறடெத்மதறிந்து
இந்து ொரம்ெரியத்தின் உண்றெ்கறளயும், அதில ்காணப்ெடும் அறிவியல
தன்றெ்கறளயும் இவவுலகிற்கு அறியப்ெடுத்தி வருகின்ைது.65 (ொர்க்க
ஆவணக்காமணாளி: 10)
மூன்று ொதங்களுககு ஒருமுறை மவளிவருகின்ை இந்த சஞ்சிற்கயானது அழகியல
சார்ந்ததா்கவும், வர்ணங்களினால மெருகூடடெப்ெடடெதா்கவும் அறெயப்மெற்று
டிஜிடெல வடிவில மவளியிடெப்ெடுகின்ைது. இதில ஆதீனத்திலும் மவளியிலும்
ஆதீன துைவி்களால நி்கழ்த்தப்ெடுகின்ை மசாற்மொழிவு்கள், நி்கழ்வு்கள், சிவாய
சுப்பிரமுனிய சுவாமி்கள் ெற்றும் வொதிநாத வவலன் சுவாமி்களின் அறிவுறர்கள்,
றசவ சித்தாந்த ்கருத்துக்கள், வயா்கா ெற்றிய விடெயங்கவளாடு உல்கம் பூரா்கவும்
இந்து செயம் ெற்றி மவளிவரும் சஞ்சிற்க்கள், புத்த்கங்கள் வொன்ைவற்றில
்காணப்ெடும் சிைப்ொன விடெயங்கள் ெலவற்றிறனயும் உள்ளடெககியதா்கவும்
இது ்காணப்ெடுகின்ைது.66
சமூ்க வறலத்தளங்கள் மூலொ்கவும் (Social Network), மின்னஞ்சல மூலொ்கவும்
(E-mail) உலகில ்காணப்ெடுகின்ை மி்கவும் திைறெ மிக்க ஊடெ்கவியலாளர்்கள்,
புற்கப்ெடெக ்கறலஞர்்கள், ஏறனய துறைசார் ்கறலஞர்்கள் ஆகிவயார்்களுடென்
சிைந்த முறையில மதாடெர்பு்கறளயும் ஊதியங்கறளயும் சிைந்த முறையில
வெணி அவர்்களின் உதவி்களின் ஊடொ்க இச் சஞ்சிற்கயானது உல்கம்
பூரா்கவும் மவளியிடெப்ெடடு 100000த்திற்கு வெற்ெடடெ வாச்கர்்களின்
வரவவற்பிற்குரியதா்கக ்காணப்ெடுவதுவும் குறிப்பிடெத்தக்க அம்சொகும்.67

3.2.6.1.2 நூல்களின் மவளியீடு
மவளியீடு்களுக்கான
நிறுவ்கத்தின் (Himalayan Academy)
மி்கச்சிைந்த
மசயற்ொடு்களில மி்கவும் முககியொன மசயற்ொடொ்க இந்த நூல்களின்
மவளியீடு
்காணப்ெடுகின்ைது.
ஆரம்ெ்காலங்களில
இவவறெப்ொனது
நூல்கறள ெதிப்பித்து மவளியிடும் ஒரு மவளியீடடெ்கொ்கவவ ்காணப்ெடடெது.
அதன்
பின்னவர
அந்நிறல
ொற்ைெறடெந்து
ெல
துறை்களிலும்
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விஸதீரணெறடெந்தது. அவவாறிருக்க மொழிமெயர்ப்பு நூல்கள் உடெடெ ெல
நூல்கறள இவவறெப்ொனது ெதிப்பித்து மவளியீடு மசய்துள்ளது. தற்செயமும்
அப்ெணியானது திைம்ெடெ நடெந்து ம்காண்டும் இருககின்ைது. எனவவ
இவவறெப்பினால ெதிப்பித்து மவளியீடு மசய்யப்ெடடெ சில நூல்கறளப்ெற்றி
இஙகு ொர்ப்வொம்.
இவவறெப்பினால ஆஙகில மொழியிவலவய மெரும்ொலான நூல்கள் எழுதப்
மெற்றுள்ளன. அவவாறிருக்க றசவ சித்தாந்தத்திறனப் ெற்றியும் ற்கலாச
ெரம்ெறரயிறனப் ெற்றியும் சிைப்ொ்கவும் ஆன்மீ்க ரீதியிலும் அறெயப்மெற்ை
“The Master Course” என்ை மூன்று மதாகுதி்கறள உள்ளடெககிய நூலானது
மி்கவும் சிைப்பு வாய்ந்ததா்கக ம்காள்ளப்ெடுகின்ைது.68 (ொர்க்க ெடெம்: 17)
இந்து செயத்திவல ெலவவறுெடடெ பிரிவு்களும் தத்துவகம்காள்ற்க்களும்
்காணப்ெடுகின்ைறெயினால ஒவர விடெயத்தில ெலவவறு ொறுெடடெ ்கருத்துக்கள்
்காணப்ெடுகின்ைறெ யாவரும் அறிந்தவத. அவவாறிருக்க இந்து செயத்தில
குறிப்ொ்க றசவசெயத்தில எழப்மெறுகின்ை வினாக்களுககு விறடெயளிக்கக
கூடியவாறு “Dancing with Siva” எனும் நூலானது அறெயப்மெற்றுள்ளது.69
“Living with Siva” எனும் நூலானது குருவதவாவினால எழுதப்மெற்ைது. இந்
நூலிவல உண்றெயான ஆன்மீ்க வாழ்விறன எப்ெடி வாழலாம்? அதறனப்
வொன்று ஆழ்ெனதில உள்ள ெதிவு்கறள எவவாறு ெகிர்ந்தளிக்கலாம்? வொன்ை
வினாக்களுககு சிைப்ொ்க விறடெயிறன அளிப்ெதா்கக ்காணப்ெடுகின்ைது.
அத்வதாடு குடும்ெம், ெணம், உைவு்கள், மதாழிலநுடெம், உணவு, வழிொடு,
வயா்கா, ்கர்ொ உள்ளிடடெ ெல விடெயங்கறள உலகியல வாழ்விலும் இறையியல
வாழ்விலும் மதாடெர்புெடுத்தி தனது ்கருத்திறன சிைப்ொ்க குருவதவர்
மவளிப்ெடுத்தியுள்ளார்.
“Merging with Siva” எனும் நுலானது இறைவறன எவவாமைலலாம்
உணரலாம், எவவித ்கலக்கமும் இலலாத ஒளி, ெனதினுறடெய நிறல, ்கனவு்கள்
ெற்றும் எண்ணங்களின் மவளிப்ொடு, எண்ணங்களின் வதாற்ைம், இைப்பு, குரு
ொணாக்கர்்களுககிறடெயிலான உைவுமுறை வொன்ைவற்றிறன விெரிககும் ஒரு
ெவனாதத்துவம் சம்ெந்தொன நூலா்க இது ்காணப்ெடுகின்ைது.70
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“Loving Ganesha” எனும் நூலானது தறடெ்கறள நீக்கக கூடிய விநாய்கரின்
சிைப்புக்கறள எடுத்தியம்புகிைது. இதில அதி்கொ்க ்கணெதி வழிொடடிறன
இந்தியாவில ெ்காராஸடிரத்தில ்காண முடிகின்ைது இதறன அடிப்ெறடெயா்கக
ம்காண்டும், இந்தியா முழுவதும் ்காணப்ெடுகின்ை மி்கவும் முககியத்துவம்
வாய்ந்த ்கவணச வழிொடு ெற்றியும் விரிவா்க இந்நூல விளககுகின்ைது. இதறனப்
வொன்று “Weaver’s Wisdom” எனும் நூலானது திருககுைறள உள்ளடெககிய
ஒரு மொககிசொ்கக ்காணப்ெடுகின்ைது.71
“Lemurian Scrolls” எனும் நூலானது இந்து ஆச்சிரெ வாழ்கற்கயிறனப் ெற்றி
விெரிககின்ைது. இந்நூலில ெனித இனத்தின் வதாற்ைப்ொடு ெற்றும் ஆச்சிரெ
வாழ்கற்கயின் உள்ளார்ந்த உண்றெ விடெயங்கள் என்ெவற்றிறன கூறும் ஒரு
அரிதான நூலா்கக ்காணப்ெடுகின்ைது. இதறனப்வொன்று “Yoga’s Forgotten
Foundation” எனும் நூலானது அடடொங்க வயா்கத்திவல இயெம், நியெம்
என்ை முதலிரு ெடிநிறல்களின் முககியத்துவத்திறன மவளிப்ெடுத்துவதா்க
அறெகின்ைது. இவவிரு நூல்களும் ஆச்சிரெத்தின் முன்மனடுப்பிற்கு அன்று
முதல இன்றுவறர துறண புரிந்தும்காண்டிருககின்ைது.
மவளியீடு்களுக்கான
நிறுவ்கத்தினால
(Himalayan Academy)
அண்றெக்காலத்தில மவளியிடெப்ெடடெ நூலான “What Is Hinduism?”
எனும் நூலானது Hinduism Today சஞ்சிற்கயில மவளிவந்த அவன்க
புற்கப்ெடெங்களுடென்
்கவர்ச்சியா்க
416
ெக்கங்கறள
ம்காண்டு
்காணப்ெடுகின்ைது. இந்நூல குடும்ெத்தில எவவாைான நம்பிகற்க்கள்
்காணப்ெடெ வவண்டும் என்ெறத மதளிவுெடுத்துவவதாடு ெலவவறுெடடெ
இந்து செய வாழ்வியவலாடு மதாடெர்புறடெய ெல ஐயங்களுககு மதளிவா்கவும்
இந்நூல ்காணப்ெடுகின்ைது என்ைால அது மிற்கயா்காது.
இவவாறு ெல நூல்கள் Himalayan Academyயினால மவளியிடெப்ெடடுள்ளன.
இறவ்கள் அவற்றில ஒருெகுதியா்கவவ ்காணப்ெடுகின்ைது இதறனத்தவிர all
about Kauai hindu monastery, growing up hindu, gurudevas spiritual visions,
gurudevas toolbox, hindu basics, Karma and Reincarnation, monks cookbook,
saivite hindu religion, self and samadhi, ten tales about self control, the guru
chronicles, the history of hindu india, twelve shum meditations என ெல
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நூல்கறள இந்நிறலயம் மவளியீடு மசய்துள்ளறெயும் இஙகு குறிப்பிடுவது
அவசியொகும்.72

3.2.6.1.3 ்கற்பித்தல மசயற்ொடு்கள்
தான்
மெற்ை
மெய்ஞானத்தின்
உண்றெறய
அறிய
முயற்சிககும்
உயிர்்களுககு வழங்க வவண்டும் என்ை வநாக்கத்வதாடு இந்நிறலயத்தினூடொ்க
வெற்ம்காள்ளப்ெடும் ஒரு ஆன்மீ்கம் சார்ந்த வசறவயா்க ்காவாய் இந்து ஆதீன
துைவி்கள் இப்புனித ்கற்பித்தல மசயற்ொடடிறன வெற்ம்காண்டு வருகின்ைனர்.
இந்து ்கலாசார விடெயங்களும், குருவதவரால முன்மொழியப்ெடடெ றசவ
சித்தாந்தம் உள்ளிடடெ தத்துவார்த்த விடெயங்களும், நுண்மொருளியல
விடெயங்களும், வயா்கா ெற்றும் அடடொங்க வயா்கங்களும் இஙகு முதன்றெயா்க
்கற்பிக்கப்ெடுகின்ைன. இவவாைான ்கற்பித்தல மசயற்ொடு்களானது இரண்டு
விதொ்க வெற்ம்காள்ளப்ெடுவதறன அவாதானிக்க முடிகின்ைது.

்கற்பித்தல மசயற்ொடு்கள்
தனிப்ெடடெ ்கற்ைல
மசயற்ொடு்கள்

ெயணக ்கற்ைல
மசயற்ொடு்கள்

அவவாறிருக்க தனிப்ெடடெ ்கற்ைல மசயற்ொடொனது குருவதவரான சற்குரு
சிவாய சுப்பிரமுனிய சுவாமி்களால தன் குருவான வயா்க சுவாமி்களினது
சிந்தறன்கறளயும், இந்து மூலங்களின் துறணயுடெனும் உருவாக்கப்ெடடெ
மூன்று மதாகுதி்களா்க அறெந்த புத்த்கங்கறள அடிப்ெறடெயா்கக ம்காண்டு
வெற்ம்காள்ளப்ெடுகின்ைது. இம் மூன்று மதாகுதி்கறளயும் உள்ளடெககிய
புத்த்கத்தில 365 ொடெங்கள் ்காணப்ெடுவதனால ஒரு வருடெத்தில உள்ள 365
நாட்களுககும் ஒவமவாரு நாளும் ஒவமவாரு ொடெொ்க ்கற்பிக்கப்ெடடு
வருகின்ைது. இதறன டிஜிடெல வடிவில மின்னஞ்சல மூலொ்க மெற்று
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சுயொ்கவும் ்கற்்க முடியும்.73 இருந்த வொதிலும் முறையா்க ்கற்ெதற்வ்க ெலர்
இவவாதீனத்திறன வநாககி வருற்க தருவதறன ்காணலாம்.
இதறனப் வொன்று உண்றெ அறிவானது எெககு மவளியில இலறல அது
எம்முள்வளவய இருககின்ைது. அதறன அறிவவத எெது இறுதி இலடசியொ்கக
்காணப்ெடுகின்ைது. என்ை உண்றெறய உணர்வு பூர்வொ்க உணர விரும்பும்
உலகில ெலவவறு நாடு்களில ்காணப்ெடுகின்ை இந்து செய ஆர்வலர்்கறள
ஒன்று திரடடி மதரிவுமசய்யப்ெடடெ இடெத்தில குறித்த நாட்களில ஆதீன
துைவி்களினால நடொத்தப்ெடும் இந்து செயம் ெற்றிய ்கற்ைல ெற்றும் ெயிற்சி
மசயற்ொடு்கறள வெற்ம்காள்வவத இந்த ெயணக ்கற்பித்தல மசயற்ொடொகும்.74
(ொர்க்க ெடெம்: 18)
இக்கற்பித்தல மசயற்ொடடின் ஊடொ்க தியானப்ெயிற்சி்கள், அறிவுறுத்தலுடென்
கூடிய பிரசங்கங்கள், ஆதீன வ்காயில பிரவவசம், புனித தலங்கறள வநாககிய
ெயணம், வயா்கா ெற்றிய நுணுக்கங்கள் என ெல விடெயங்கள் இப் ெயண
்கற்பித்தலின் மூலொ்க வெற்ம்காள்ளப்ெடுகின்ைன. அந்தவற்கயில Himalayan
Academyயினால ஏற்ொடு மசய்யப்ெடடு நடொத்தப் மெற்ை ெயணக்கற்ைல
மசயற்ொடடிறன இஙகு வநாக்க வவண்டியது மி்கவும் அவசியொ்க
அறெகின்ைது.
2014ஆம் ஆண்டு ஜுன், ஜுறல ொதங்களில மொரிசியஸ தீவில இரண்டு
வாரங்களா்க நறடெமெற்ை ஆழ்ெனதினுறடெய வதடெல சம்ெந்தொன
ெயணக ்கற்ைல மசயற்ொடடின் வொது ெத்து நாடு்கறளச் வசர்ந்த 52
வெர் ெஙகுெற்றியவதாடு அவர்்களுக்கான ்கற்பித்தல மசயற்ொடு்கறள
வெற்ம்காள்வதற்்கா்க ்காவாய் இந்து ஆதீனத்திறனச் வசர்ந்த சற்குரு வொதிநாத
வவலன் சுவாமி்கள் உடெடெ ஏழு துைவி்கள் ெஙகு ெற்றினர். (ொர்க்க
ெடெம்:19) அவன்கொன வகுப்புக்கள் வொதிநாத வவலன் சுவாமி்களால
வெற்ம்காள்ளப்ெடடெவதாடு ஏறனய துைவி்களின் ெஙகும் சிைப்ொ்க இச்
மசயற்ொடடில இருந்திருந்தது என்ெதுவும் இஙகு கூைப்ெடெ வவண்டிய
ஒன்வையாகும்.75
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http://www.himalayanacademy.com/monastery/about/study
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http://www.himalayanacademy.com/monastery/about/travel-study

75

http://www.himalayanacademy.com/view/2014-07-14_mauritius-innersearch
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3.2.6.1.4 மதாழிநுடெ ஆவணங்கள்
ஆதீனத்தில நி்கழுகின்ை ஒவமவாரு நி்கழ்விறனயும் இன்றைய நவீன
உல்கத்திற்கு மதறியப்ெடுத்துவதற்்கா்கவும், நாறளய தறலமுறையினருககு
இஙகு நி்கழ்ந்த மசயற்ொடு்கறள மதரியப்ெடுத்துவதற்்கா்கவும் ஆச்சிெத்தின்
துைவி்களால வெற்ம்காள்ளப்ெடுகின்ை ொரிய மதாழிநுடெம் சார்ந்த
மசயற்ொடொ்க இந்த ஆவணப்ெடுத்தல மசயற்ொடொனது ்காணப்ெடுகின்ைது.
இவவாவணப்ெடுத்தல
மசயற்ொடொனது
ஆவணக்காமணாளி்கள்,
ஆவணமவாலி்கள், ஆவணப்புற்கப்ெடெங்கள் என பிரதானொ்க மூன்று
வற்க்களில வெற்ம்காள்ளப்ெடுவதறன நாம் இஙகு ்காணலாம்.
எண்ணிறெப்ெடுத்தப்ெடடெ
ஆவணங்கள்
(Digital documentaries)

ஆவணக்காமணாலி்கள்
(Videos)

ஆவணமவாலி்கள்
(Audios)

ஆவணப்புற்கப்ெடெங்கள்
(Photos)

அந்தவற்கயில இவவாதீனத்தில நி்கழுகின்ை நி்கழ்வு்கள், மசாற்மொழிவு்கள்,
ஆலய வழிொடடு சம்பிரதாயங்கள், அறெவிடெம் ெற்றிய விெரங்கள், ஆதீனத்தின்
்கடடெடெ ெற்றும் நிலப்ெரப்பு ெற்றிய விடெயங்கள் என இவவாதீனத்தின்
ெல
மசயற்ொடு்கறள
ஒலியுடென்
்காடசிப்ெடுத்தி
ஆவணப்ெடுத்தும்
மசயற்ொவடெ
இந்த
ஆவணக
்காமணாளி்களா்க
்காணப்ெடுகின்ைன.
இவவாவணக்காமணாளி்களானது ெல வற்கயான ்கெராக்களின் மூலொ்க
்காடசிப்ெடுத்தப்ெடடொலும் ரிவொட மூலம் இயங்கக கூடிய வற்கயில
அறெயப்மெற்ை ெைககும் ்கெராவினால மெரும்ொலும் ்காடசிப்ெடுத்தப்டுவதும்
இஙகு குறிப்பிடெ வவண்டிய ஒரு விடெயொகும். (ொர்க்க ெடெம்: 20)
இதறனப்வொன்று ஆவணமவாலி்கள் என்ெது இவவாதீனத்தில நி்கழுகின்ை
மசாற்மொழிவு்கள், ெந்திர உச்சாடெனங்கள், துதிப்ொடெல்கள் என ஓறச சார்ந்த
விடெயங்கறள ஒலி்களா்க ெடடும் ஆவணப்ெடுத்துவவத ஆகும். இதறன
விடெ உயர் மதாழிநுடெத்தில புற்கப்ெடெங்கறள எடுத்து அதன் மூலொ்க
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ஆவணப்ெடுத்தப் ெடடெறவ்கள் ஆவணப்புற்கப்ெடெங்களா்கக ்கருதப்ெடுகின்ைன.
இவவாறு ஆதீனத்தில நி்கழுகின்ை நி்கழ்வு்களின் வெற்கூறியவாைான மூன்று
பிரதான மதாழிநுடெ ஆவணங்கறளயும் இவவாதீனத்திற்குரிய உத்திவயா்க
பூர்வ இறணயதளத்தில தரவவற்ைம் மசய்து உல்கம் முழுவதும் இவவாதீன
மசயற்ொடு்கறள மவளிகம்காணர்ந்து வருகின்ைனர்.

3.2.6.1.5 இறணயதளச் மசயற்ொடு்கள்
ஆதீனத்திற்குரியதான
அறனத்து
இறணயதளங்கறளயும்
அதாவது
துறணயறெப் புக்களினுறடெய அறனத்து இறணயதளங்கறளயும் உதாரணொ்க
https://www.himalayanacademy.com,
http://www.hinduismtoday.com
வொன்ைவற்றிறன முழுறெயா்க நிர்வகிககும் மசயற்ொடடிறன இந்த
துறணயறெப்வெ வெற்ம்காண்டு வருகின்ைது. அவவாறிருக்க இவவாதீனத்தில
நி்கழுகின்ை
நாளாந்த
மசயற்ொடு்கறளயும்,
இவவாதீனத்தினுறடெய
மவளியீடு்கறளயும், மதாழினுடெ ஆவணங்கறளயும், ்கற்ற்க மசயற்ொடு்கள்
ெற்றிய விடெயங்கறளயும், உல்களாவிய ரீதியில நி்கழுகின்ை இந்து செயம்
சார்ந்த விடெயங்கறளயும் இன்னும் ெலதரப்ெடடெ விடெயங்கறளயும் தெது
ஆதீனத்திற்குரிய இறணயதளங்களில வசர்ப்பித்து அதறன திைன்ெடெ
நடொத்தியும் வருகின்ைது.

3.2.6.2 மொது வசறவ அை நிதியம் (Hindu Heritage
Endowment)
இந்து செய ொரம்ெரியத்தில இவவுல்க வாழ்கற்கயிறன துைந்து ஆச்சிரெ
வாழ்கற்கயிறன வெற்ம்காண்டெ தன்னலெற்ை துைவி்கள் தெது ஆச்சிரெங்களில
்கலவிச் வசறவ்கறளயும், ெருத்துவ வசறவ்கறளயும் சிைப்ொ்க மசய்து
வந்தறெயினால இவர்்களுககு தடசறண்களா்க கிறடெத்த மசலவத்திறனயும்,
ஆச்சிரெத்தில
வதாடடெங்கறள
மசய்து
அதனால
கிறடெக்கப்மெற்ை
மொருட்கறளயும் ஏறழ வறியவர்்களுககு வழஙகி உள்ளம் ெகிழ்ந்தனர்.
இதறனப் வொன்று இந்த ்காவாய் இந்து ஆச்சிரெத்தில மொதுச் வசறவயிறன
வெற் ம்காள்வதற்்கா்க 1995ஆம் ஆண்டு சிவாய சுப்பிரமுனிய சுவாமி்களால
உருவாக்கப்ெடடு ்காவாய் இந்து ஆதீன துைவி்களால சிைந்த முறையில
நடொத்தப்ெடடு வரும் அறெப்வெ இந்த மொதுச் வசறவ நம்பிகற்க
நிறலயொகும்.
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உல்கம் பூரா்கவும் இருந்து நிதி வச்கரித்து வரும் இவவாதீன ெகுதி அறெப்ொன
மொது வசறவ அை நிதியம் (Hindu Heritage Endowment) தனிப்ெடடெ
ஒருவவரா அலலது குழுவா்கவவா நன்ம்காறடெ்கறள வழங்க முடியும்.
வழஙகும் நன்ம்காறடெயானது ெணொ்க அலலது மொருளா்க இருந்தாலும்
ஏற்றுகம்காள்ளப்ெடுவவதாடு குழுவா்க நன்ம்காறடெ வழங்க விரும்பினால
இரு முறை்களில இவவறெப்பிற்கு வழங்க முடியும். ஒன்று வநரடியா்க
இவவறெப்பிறன நாடி அலலது மதாடெர்பும்காண்டு தெது உதவியிறன
வழங்க முடியும். அப்ெடி இலறலமயனில இந்நிறலயத்துடென் மதாடெர்பிறன
ஏற்ெடுத்தி அந்நிறலயத்தின் கிறளயா்க தாங்கள் ஒரு அறெப்பிறன நிறுவி
அதறன நிர்வகித்து அதன் மூலமும் நன்ம்காறடெ்கறள வழங்க முடியும்.76
இவவறெப்பினுறடெய தற்்கால தறலவரா்க சற்குரு வொதிநாத வவலன்
சுவாமி்கள் சிைந்தமுறையில இந்நிறலய மசயற்ொடு்கறள முன்மனடுத்துச்
மசலகின்ைார். இவவறெப்பினூடொ்க இவவாதீன துைவி்கள் வெற்கூறியவாறு
மெற்ை நன்ம்காறடெ்கறள றவத்துக ம்காண்டு ெல வசறவ்கறள வழஙகி
வருகின்ைனர். குறிப்ொ்க அநாறத இலலங்கள், சிறுவர் இலலங்கள், யூத் ்கலவி
மசயற்ொடு்கள், செய மவளியீடு்கள், ஆதீனங்களில வசிககும் தாய்ொர்்கள்,
யாத்திரி்கர்்கள், பூச்கர்்களுக்கான ெயிற்சி்கறள வழஙகும் றெயங்கள்,
ஆலயங்கள், ஆலய ம்காண்டொடடெங்கள், முதிவயாரிலலம், தத்துவவியல
ஆராய்ச்சி றெயங்கள், இந்துக ்கறல்கள் ெற்றும் ஆயுர்வவதம், வயா்கா
சம்ெந்தொ்க நி்கழும் நி்கழ்வு்கள், ஆலய அன்னதானம் என ெல ெரந்துெடடெ
நற் ்காரியங்களுககு உதவி வருகின்ை அறெப்பு்களுககு இவவை நிதியம்
ெண உதவி்கறள வழஙகி அதன் மூலொ்க சமூ்க வசறவயிறன இவவாதீனம்
வெற்ம்காண்டு வருகின்ைது.77
நன்ம்காறடெ்கறள
வழஙகுெவர்்கள்
இவவறெப்பினால
என்றும்
அழியாவண்ணம் ஆவனப்ெடுத்தப்ெடுவவதாடு இஙகு நன்ம்காறடெயிறன
வழஙகுெவர்்களுக்கான நன்றியிறன மதரிவிப்ெதற்்கா்க வருடெம் ஒருமுறை
நி்கழும் இரவு உணவுடென் கூடிய சந்திப்பிற்்கா்க அறழப்பு விடுக்கப்ெடடு
அவவறழப்பில வரவு மசலவு ெற்றிய விடெயங்கறள ்கலந்துறரயாடி
நன்ம்காறடெ
வழஙகுனர்்களின்
நன்ெதிப்பிறனயும்
அவர்்களுக்கான
ஊக்கத்திறனயும் வழஙகி வருவவதாடு இககிறள அறெப்ொனது http://
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http://www.himalayanacademy.com/monastery/about/endowments

77

Op.cit, Satguru Bodhinatha veylanswami, (2008) , P.36-37.
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www.hheonline.org எனும் இறணய தளத்தின் மூலமும் மசயற்ெடடு
வருகின்ைது.78 அத்வதாடு இவவாதீன துைவி்களில சிலர் ொடெசாறல்கள், அநாறத
ஆச்சிரெங்கள், றவத்திய சாறல்கள் வொன்ை ெல மொதுச்வசறவ றெயங்கறள
இயககி வருவதும் இஙகு குறிப்பிடெ வவண்டிய விடெயொ்கக ்காணப்ெடுகின்ைது.
இவவாைா்க இவர்்களின் வசறவ ெனப்ொங்கானது இந்துக்களாகிய எங்களால
வரவவற்்கப்ெடெ வவண்டியதா்கக ்காணப்ெடுகின்ைது.

3.2.6.3 றசவ சித்தாந்த திருச்சறெ (Saiva Siddhanta Church)
இவவாதீனத்தில ஒரு ெகுதியா்க உருவாக்கப்ெடடெ றசவ சித்தாந்த திருச்சறெ
(Saiva Siddhanta Church) உல்களாவிய ரீதியில சந்நியாசி்களுககும்,
ொணவர்்களுககும் சனாதன ொர்க்கத்திறன பின்ெற்ைவும், வயா்கம் சார்ந்த
ெயிற்சி்கறள வெற்ம்காள்ளவும் மெரிதும் தூண்டு வ்காலா்க அறெந்து
்காணப்ெடடெது.
இவரால உருவாக்கப்ெடடெ ெல அறெப்புக்கள் இன்று மவற்றி்கரொ்க உலகில
ெல இடெங்களில இயஙகி வருகின்ைன. அதில குறிப்ொ்க மொறீசியஸ நாடடில
ஏழு ஏக்கர் நிலப்ெகுதியில இவரால உருவாக்கப்ெடடெ மொதுெக்களுக்கான
ஆன்மீ்கப் பூங்காவுடென் கூடிய அறெப்ொனது இன்று சிைந்த முறையில
இயஙகி வருகின்ைது. இதறனப் வொன்று ஸரீ சுப்பிரமுனிய ஆச்சிரெம் என்ை
மெயரில யாழ்ப்ொணத்தில அளமவடடி எனும் இடெத்தில ஆச்சிரெம் ஒன்றும்
இயஙகி வந்தறெ ெற்றியும் அறிய முடிகின்ைது. அத்வதாடு சர்வவதச ரீதியில
பிரசித்தி மெற்ை 50ககு வெற்ெடடெ இந்து ஆலயங்களிறன ொர்றவயிடடுள்ள
இவர் தனது மிஷனரி்கள் மூலொ்க உலகில ெல இடெங்களில றசவ செயம்
மதாடெர்ொன ஆவலாசறன்கள் ெற்றும் வகுப்புக்கள் என்ெவற்றிறன குடும்ெ
உறுப்பினர்்களுககும், சிறுவர்்களுககும், இறளஞர்்களுககும் முதிவயார்்களுககும்
ஆசிரியர்்கள் மூலொ்க வழஙகியும் வந்துள்ளார்.
இவவாைா்க இந்து செய ொரம்ெரியங்கறள ஆராய்ந்து அதில உள்ள
்கருத்துக்கறள சிைப்ொ்க இவவாதீனத்தின் மூலம் இந்த முழு உலகிற்கும்
அறியப்ெடுத்தி வருவதறன ்காணககூடியதா்க உள்ளது.

78

http://www.himalayanacademy.com/monastery/about/endowments
72

அத்தியாயம் : நான்கு
்காவாய் இந்து ஆதீன வளர்ச்சியில
துைவி்களின் வகிெஙகு

73

்காவாய் இந்து ஆதீன வளர்ச்சியில
துைவி்களின் வகிெஙகு
4.0 அத்தியாய அறிமு்கம்
்காவாய் இந்து ஆதீனம் ஆறு நாடு்கறளச் வசர்ந்த 23 துைவி்களினுறடெய ஆன்மீ்க
ஆச்சிரெொ்கவும், இறையியல ்கற்ற்க்கள் நிறலயொ்கவும் தி்கழ்கின்ைது.79
(ொர்க்க ெடெம்: 21) இஙகு நாள்வதாறும் தியானம், வயா்காசனம், ஆலய
கிரிறய்கள் ெற்றும் பூறச்கள் வொன்ைன சிைப்ொன முறையில துைவி்களினால
ஒழுஙகுெடுத்தப்ெடடு வெற்ம்காள்ளப்ெடடு வருகின்ைன. அத்வதாடு இஙகு
இருககின்ை அறனத்து துைவி்களும் ஒன்றிறணந்து தெது முறைப்ெடுத்தப்ெடடெ
தியானத்திறன நாள்வதாறும் ஒரு ெணிவநரம் (மு.ெ 6.00 ெணி மதாடெக்கம்
மு.ெ 7.00 ெணி வறர) மதாடெர்ச்சியா்க வெற்ம்காண்டு வருகின்ைனர்.
இவர்்களின் இச்மசயற்ொடொனது எதிர்்கால ஆன்மீ்கப் பிரியர்்களுககும்,
உல்க இந்து ெக்களுககும் இந்து செய அடிப்ெறடெ்கறள சிைந்த முறையில
மவளிப்ெடுத்துவதா்க அறெந்துள்ளது.
இவவாதீனத்தின் துைவி்கள்; 1973ஆம் ஆண்டிலிருந்து ஒரு நாளில மூன்று
ெணித்தியாலங்கறள (மு.ெ 9.00 ெணி மதாடெக்கம் பி.ெ 12.00 ெணி வறர)
இஙகு ்காணப்ெடுகின்ை ்கடெவுள் இந்து ஆலயத்தின் புனித வழிொடடிற்ம்கன
ஒதுககி தெது ொரம்ெரிய வழிொடு்கறள சிைப்ொ்க வெற்ம்காண்டு வருகின்ைனர்.
அத்வதாடு இவவாதீனத் துைவி்களினால எடடு தடெறவ்கள் இஙகு ்காணப்ெடும்
இந்து ்கடெவுளர்்களுககு வழிொடு வெற்ம்காள்ளப்ெடடும் வருகின்ைது.
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1

அதி்காறல 03.00am ெணிககு :

்கவணச அபிவச்கமும் பூறசயும்

2

்காறல 06.00am ெணிககு :

முரு்க அபிவச்கமும் பூறசயும்

3

்காறல 09.00am ெணிககு :

சிவ அபிவச்கமும் பூறசயும்

4

ெதியம் 12.00pm ெணிககு :

சிவ பூறஜ

5

ொறல 03.00pm ெணிககு :

சிவ பூறஜ

6

ொறல 06.00pm ெணிககு :

முரு்க பூறஜ

7

இரவு 09.00pm ெணிககு :

சிவ பூறஜ

8

நள்ளிரவு 12.00pm ெணிககு :

சிவ பூறஜ

இவர்்களின் இவவாைான மசயற்ொவடெ இறை ஞானத்திறன மெறுவதற்்கான
சிைந்த புனித வழிொடொ்கக ம்காள்கின்ைறெயும் இஙகு குறிப்பிடெத்தக்க
விடெயொகும். இதறனத்தவிர இவவாதீனத்தின் ஸதாெ்கரான சிவாய
சுப்பிரமுனிய சுவாமி்கள் ெற்றியும், செஸகிருத ெந்திரங்கள் ெற்றும் மதய்வீ்க
கீர்த்தறன்கள் ெற்றியும், இந்து விழாக்கள், சடெஙகு்கள், கிரிறய்கள் ெற்றியும்,
தெது குரு ெரம்ெறர ெற்றியும் தான் ்கற்ை விடெயங்கறள வகுப்புக்கள்,
்கருத்தரஙகு்கள், ெயிற்சி்களின் வொது இந்து செய ஆர்வலர்்களுககு கூறுவதன்
மூலொ்க இவவுலகிற்கு மவளிப்ெடுத்துகின்ைனர்.
தன் வதறவறய தாவன பூர்த்தி மசய்து ம்காள்ளுதல எனும் நிெந்தறனககு
அறெய இயஙகும் இந்த துைவி்களின் ெகுதி வநர வவறல்களா்க ஆதீனத்தின்
சறெயல வவறல்கள், வதாடடெ வவறல்கள், ஆலய மதாண்டு்கள் உடெடெ
அறனத்து ஆதீன வவறல்கறளயும் ்கணெதி குலம், லம்வொதர குலம்,
பிள்றளயார் குலம், ஏ்கதந்த குலம், சித்தி தந்த குலம் என ஐந்து பிரிவு்களா்க
பிரிந்து வெற்ம்காள்கின்ைார்்கள்.80
அதி்காறலயில நித்திறர விடமடெழுந்து ்காறல ்கடென்்கறள முடித்து ்காறல
வவறள முழுவதும் தியானம், வயா்கா, இறை வழிொடு ஆகியவற்றில

80

http://www.himalayanacademy.com/monastery/meet-the-monks
76

ஈடுெடடு, ெரக்கறி உணறவ உடம்காள்ளும் இவர்்கள் ெ்கல உணவா்க வசாறும்
்கறியும் உண்ெர் பின்னர் 1ெணிககு ஆதீன வவறல்கறளயும் அவர்்களுககு
வழங்கப்ெடடெ ்கடெறெ்கறளயும் வெற்ம்காண்டு பின்னர் ொறல வநரத்தில சிறிய
நறடெெயிற்சியிறன வெற்ம்காள்வர். இரவு உணவா்க இவலசான உணவு்கறள
உடம்காண்டு விடெடு பின்பு சிறு வநரம் அறனவரும் ்கலந்துறரயாடி விடடு
9ெணிககு நித்திறர ம்காள்வர்.
இவவாதீன துைவி்கள் அடடொங்க வயா்கத்திறன முதன்றெப்ெடுத்தி தெது
ஆச்சிரெ வாழ்விறன வெற்ம்காண்டு வருவதனால திருமூலர் கூறிய
இயெ நியெவெ எண்ணிலா ஆசனம்

நயமுறு பிராணாயாெம் பிரத்தியா ்காரம்
சயமிகு தாரறண தியானம் சொதி

அயமுறும் அடடொங்க ொவது ொவெ.
(தி.10 ொ.542)

எனும் ொடெலிற்கு அறெய அதன் ெடி நிறல்களான இயெம், நியெம்,
ஆசனம், பிராணாயாெம், பிரத்தியா்காரம், தாரறண, தியானம், சொதி என்ை
எடடு அம்சங்கறளயும் சிைப்ொ்க இவவாதீனத்தில ்காணககூடியதா்கவுள்ளது.
சற்குரு என்று இவவாதீனத்தில அறியப்ெடும் சற்குரு சிவாய சுப்பிரமுனிய
சுவாமி, சற்குரு வொதிநாத வவலன் சுவாமி ஆகிய இருவரும் இவவடடொங்க
ெடிநிறலயில முறைவய சொதி நிறல, தியான நிறல எனும் நிறலயில
றவத்து வநாக்க முடியும். இதுவொன்வை ஏறனய துைவி்களும் அவரவர் மெற்ை
ஞானத்திற்கு அறெய ெல நிறல்களில ்காணப்ெடுவதறன அறிய முடிகின்ைது.
வயா்க சுவாமி்களினுறடெய சிந்தறன்கறள மெரிதும் வொற்றி வந்த
சிவாய சுப்பிரமுனிய சுவாமி்கள் தனது குருவின் ்கடடெறளயான “எெது
மசாந்தக்கறதறய விடுத்து இந்து செய குறிப்ொ்க றசவ செய விடெயங்களான
தத்துவம், ொரம்ெரியம், ெதநம்பிகற்க்கள் உடெடெ அறனத்து இந்து செயம்
சார்ந்த விடெயங்கறளவய இவவுலகிற்கு மவளிப்ெடுத்த வவண்டும்”81 எனும்
கூற்றிறன இறைவாக்கா்க ்கருதி தன் தனிப்ெடடெ விடெயங்கள் உடெடெ ஆதீன
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துைவி்களின் தனிப்ெடடெ விடெயங்களும் மெரும்ொலும் மவளிப்ெடுத்தப்ெடெ
விலறல இருந்த வொதிலும் ஆதீனத்தில துைவியர்்களால வெற்ம்காள்ளப்ெடும்
மசயற்ொடு்கறளயும், அவரவருககுரிய ்கடெறெ்கறளயும் ம்காண்டு அவர்்களின்
இவவாதீன இயக்கத்திற்்கான ெணி்கறள ஆராய்வவாம்.
இவர்்களது இந்து ஆச்சிரெ வாழ்விறன ்கண்டெ ெல இளம் வாலிெர்்களும்,
திருெணொ்காதவர்்களும் இவவாழ்விறன விரும்பி இவவாதீனத்தில இறணந்து
வருகின்ைறெயும் குறிப்பிடெத்தக்கது. இவவாறிருக்க இவவாதீன துைவி்கள்
சற்குரு, ெரொச்சாரியர்்கள், ஆச்சாரியர்்கள், சந்நியாசி்கள், சாத்கர்்கள் என ெல
ெடிநிறல ்காரணப் மெயர்்கறள ம்காண்டு ்காணப்ெடுகின்ைனர். அந்தவற்கயில
இவவாதீன துைவி்கள் ெற்றி அடுத்து ஆராய்வவாம்.

4.1 சற்குருக்கள்
இவவாதீனத்தில
சற்குரு
எனும்
அறடெமொழியானது
இதுவறரயில
சற்குரு சிவாய சுப்பிரமுனிய சுவாமி, சற்குரு வொதிநாத வவலன் சுவாமி
ஆகிய இருவருககுவெ வழங்கப்ெடடுள்ளது. இவர்்கள் இருவருவெ ஆன்ெ
ஞானத்தில உயர்ந்த நிறலயில றவத்து ொர்க்கப்ெடுகின்ைனர். “சற்குரு” எனும்
மெயரானது யாழ்ப்ொணத்திறனச் வசர்ந்த வயா்க சுவாமி்களின் ம்கௗரவப்
மெயர்்களில ஒன்ைாகும். இவவாதீனத்திறனப் மொறுத்தெடடில சற்குரு எனும்
மெயர் நந்திநாத சம்பிரதாய ற்கலாச ெரம்ெறரயினருககு வழங்கப்ெடும்
மெயரா்க அறெகின்ைது. இதற்்கறெய இவர்்கள் இருவரும் இப்ெரம்ெறரயில
முறைவய 162, 163வது மஜ்கதடசாரியரா்க இப்ெரம்ெறரயிறன வளர்த்துச்
மசலகின்ைார்்கள்.82 ்காவியுறடெயுடென் தறலயில உருத்திராடச ொறலயிறன
அணிந்திருககும் இவர்்களில சிவாய சுப்பிரமுனிய சுவாமி்கள் 2001ஆம்
ஆண்டு சொதி நிறலறய அறடெந்து இன்று இறை நிறலயில றவத்து
வழிெடெப்ெடடுகின்ைறெயும் குறிப்பிடெத்தக்க அம்சொகும்.83
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4.1.1 சற்குரு சிவாய சுப்பிரமுனிய சுவாமி
இந்து உல்கத்திற்கு அளப்ெரிய சிவமதாண்டு மசய்வதற்கு 1927ஆம் ஆண்டு
ஜனவரி ொதம் 5ஆம் தி்கதி வடெஅமெரிக்காவில ்கலிவொர்னியாவில பிைந்த
ஒரு அவதார புருஷரா்க குருவதவர் சற்குரு சிவாய சுப்பிரமுனிய சுவாமி்கள்
(ொர்க்க ெடெம்: 22) ்காணப்ெடுகின்ைார். அவர் இளம் ெராயத்திவலவய தெது
மெற்ைாறர இழந்து விடடொர். இவரின் பூர்வ புண்ணியவசொ்க இருெது
வயதிவலவய இவருககு ஆன்மீ்க உதயம் ஏற்ெடடு துைவு நிறலககு ஆளாகி
விடடொர்.84
உல்க ெந்தங்கறளத் துைந்து ெரெசிவ தத்துவங்களின் ெ்கத்துவத்றத உணர்வதற்
்கா்கத் தவத்திலும் தியானத்திலும் தன்றன ஈடுெடுத்திகம்காண்டொர். அவரது
தூய்றெயான வயா்கப்ெயிற்சியினால அவருககு முழுறெயான ஞான
அறிவு கிடடியது. குருவருறளப் மெற்று பின்பு திருவருறள அறடெயும்
மெருவநாககுடென் ஞான புருஷரான குருவதவா தெது இருெத்திரண்டொவது
வயதில, ம்காழும்புத்துறையில மி்க எளிறெயான முறையில அன்ெர்்களுககு
அருட்கடொடசம் அருளிவந்த ஞானகுரு சிவவயா்க சுவாமி்களின் அருட்கண்
ொர்றவயுடென், இளந்துைவியாகிய திருநாள் 1949ஆம் ஆண்டு றவ்காசிப் பூரறண
தினொகிய ஒரு நிறைந்த நாள் ஆகும். அன்றைய தினம் சிவவயா்கசுவாமி்கள்
இளந்துைவியாகிய குருவதவருககுப் ெஞ்சாடசர ெந்திரத்றத உெவதசித்து
சுப்பிரமுனிய சுவாமி்கள் எனும் நாெதீடறச அளித்தார். தீர்க்கதரிசியான
சிவவயா்கசுவாமி்கள் றசவ சித்தாந்த தத்துவங்கறளயும் றசவக வ்காயில்கள்
்கடடி எழுப்பும் திருப்ெணி்கறளயும் முறைவய உலம்கஙகும் ெரப்பியும்,
மசயற்ெடெவும் மி்கப் ெரந்த வநாககுடென் குருவதவறர இனங்கண்டு
அந்தப் புனிதொன மி்கப்மொறுப்புள்ள சிவ மதாண்டிறனச் மசய்யும்ெடி
்கடடெறளயிடடு குருவதவருககு அருள் மசய்தார்.85
குருவதவரும் தெது குருவின் விருப்ெப்ெடி அமெரிக்காவிற்குத் திரும்பி தனது
ஞானகுரு உெவதசித்தின்ெடி சிவப்ெணியா்க நிறைந்த ெனதுடென் மநறி
தவைாெல “வென்றெம்காள் றசவநீதி விளஙகு்க உல்கமெலலாம்” என்ை முழு

84

திலறலயம்ெலம் சிவவயா்கெதி, (2010) “றசவ சித்தாந்தத்தின் ஒளிறய உலம்கஙகும்

85

Satguru Bodhinatha Veylanswami, (2009), GURUDEVA’S Spiritual Visions, PP.35-40

ெரப்பிய சற்குரு சிவாய சுப்பிரெணிய சுவாமி்கள் குரு பூறச”, விளம்ெரம், ெ.16

79

நம்பிகற்கயுடென் ்கர்ெ வீரரா்கச் மசயற்ெடெ ஆரம்பித்தார்.86 உல்கம் முழுவதும்
வியந்து ொராடடெத்தக்க சிவமதாண்டு்கள் ெல ஆக்கபூர்வொ்க மசய்தார்.
இந்து செயத்துடென் எவவிதத்திலும் பிைப்பு ரீதியா்க மதாடெர்பு ெடொத இவர்
உண்றெ ெற்றிய வதடெலில இந்து செயத்திறன ்கண்டெறிந்து அதன் வழி
இந்தப்பூமியில ஒரு முழுறெயான வாழ்விறனயும், ொரம்ெரியத்திறனயும்
ஏற்ெடுத்திய இவருறடெய ஞான அறிவின் ்காரணொ்க உல்களவில
அஙகி்கரிக்கப்ெடடெ இந்து செய தறலவர்்களில ஒருவார்கக ்காணப்ெடுவவதாடு
இவரின் புனித வாழ்கற்கயிறன ஏறனயவர்்கள் உதாரணொ்கக ம்காள்கின்ைனர்.
162வது மஜ்கதடசாரியரா்க நந்திநாத சம்பிரதாய ற்கலாச ெரம்ெறரயில உதித்த
இவர் அமெரிக்காவில உள்ள ்காவாய் ்கார்டுன் தீவில (Hawai’s Garden
Island) 376 ஏக்கர் நிலப்ெரப்பில முதன் முதலில மவள்றள நிை கிறரனட
்கற்்களால சிவன் வ்காயில ஒன்றை அறெத்து இந்த ்காவாய் இந்து ஆதீனத்திறன
உருவாககினார். அடெஙகிய எரிெறலயிறனயும், ெசுறெயான தாவரங்களும்
நிறைந்த ஒரு ஆற்ைங்கறரயிவல அறெக்கப்ெடடெ இவவாதீனத்தில இவருடென்
வசர்ந்து சுவாமி வொதி நாத வவலன் சுவாமி உடெடெ சில துைவி்கள் தெது
வநாக்கத்திறன நிறைவவற்றும் மொருடடு சூரியன் உதயொவதற்கு முன்னவர
தியானங்களில ஈடுெடடு வந்தனர்.87
குருவதவர் என்று இவவாதீனத்தில சிைப்பித்துக கூைப்ெடடெ இவர் தெது
ஆதீனத்துடென் மநருஙகிய மதாடெர்பு ம்காண்டு ்காணப்ெடடெ உறுப்பினர்்களின்
ஊடொ்க ஐந்து ்கண்டெங்களிவல இந்து செயம் சார்ந்த இவரது ெணி்கள்
இடெம் மெற்றுள்ளது. குருவதவர் இந்து செயத்தினுறடெய மூன்று தூண்்களா்க
இவவாதீனத்தில சற்குருவின் வாககு, இந்து ஆலயம், வவதங்கள் ஆகியவற்றிறன
இப்ெணியிறன
தற்செயம்
சிைப்ொ்க
வெணிப்ொது்காத்து
வந்தார்.88
அவர்்களது சீடெர்்கள் மதாடெர்ந்து சிைப்ொ்க முன்மனடுத்துச் மசலகின்ைார்்கள்
இவரால இவவாதீனத்தில ஒரு ெகுதியா்க உருவாக்கப்ெடடெ றசவ
சித்தாந்த திருச்சறெயானது (Saiva Siddhanta Church) உல்களாவிய ரீதியில
சந்நியாசி்களுககும், ொணவர்்களுககும் சனாதன ொர்க்கத்திறன பின்ெற்ைவும்,
வயா்கம் சார்ந்த ெயிற்சி்கறள வெற்ம்காள்ளவும் மெரிதும் தூண்டு வ்காலா்க
அறெந்து ்காணப்ெடடெது.
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மவளியீடு்களுக்கான நிறுவ்கொனது (Himalayan Academy) 1965ஆம் ஆண்டு
குருவதவரினால உருவாக்கப்ெடடெது. இதனூடொ்க ெலவவறு மவளியீடு்கறள
இவர் ஆரம்பித்து மவளியிடடுள்ளார் அவற்றில Hinduism today எனப்ெடும்
மசலவாககும், விருது்கறளயும் மெற்ை சர்வவதச ்காலாண்டு இதழானது
1979ஆம் ஆண்டு குருவதவரினால ஆரம்பித்து றவக்கப்ெடடெது. இது தனது
ஆதீன துைவி்களினுறடெய ஞான அறிறவ மவளிப்ெடுத்துவதற்்கா்கவும், இந்து
செய ெரபு்கறள வலுப்ெடுத்துவதற்்கா்கவும், சனாதன தர்ெத்தின் சிைப்புக்கறள
மவளிகம்காணரவும் ஒரு மொது வசறவயா்க இவரால வெற்ம்காள்ளப்ெடடெது.
இவர் இந்து செயம் ெற்றிய ெல நூல்களுககு ஆசிரியரா்க இருந்து இவ
நிறுவ்கத்தின் மூலம் மவளியீடும் மசய்துள்ளார். இவற்றில மெரும்ொலானறவ
வயா்காசனம் ெற்றியறவயா்க அறெந்துள்ளன. ெல ொடெசாறல்களில ்கலவி
்கற்ை இவர் தனது முது ்கறலொணிப் ெடடெத்திறன இந்து செயம் மதாடெர்ொன
்கற்ற்கயின் மூலொ்க மெற்றுள்ளவதாடு ஆயிரக்கணக்கான இறளஞர்்களிடெத்தில
றசவ செயம் ெற்றியும் அவற்றை ொது்காத்தல வவண்டும் என்றும் கூறி ெல
வொதறன்கறளயும் மசய்துள்ளார்.89
1986இல புதுடிலலியில உள்ள உல்கெத ொராளுென்ைத்தில (New Delhi’s World
Religious Parliament) “நவீனத்துவத்தின் ஐந்து நாள் (five modern-day)” என்ை
தறலப்பில இந்து செய மெருறெ்கறள மவளிப்ெடுத்தவும், ெறுெலர்ச்சிறய
ஏற்ெடுத்துவதற்குொ்க நி்கழ்ந்த சர்வவதச முயற்சியில மஜ்கடொச்சாரியார்்களும்
(Jagadacharyas), ஆசிரியர்்களும் ்கலந்து ம்காண்டெ சறெயில குருவதவரும்
்கலந்து உறர்கறள நி்கழ்த்தினார். 1993ஆம் ஆண்டு மசப்டெம்ெர் ொதம்
உல்க ெதங்களின் ொநாடொனது சிக்காகவ்காவில இடெம்மெற்ைது. இதன்வொது
குருவதவர் சுவாமி சித்தானந்தா சரஸவதி, வ்கரள அம்ொச்சி, ொதா
அமிர்தானந்தம்ொயி ஆகிவயாருடென் இறணந்து இந்து செய உறர்கறள
நி்கழ்த்தியறெயும் குறிப்பிடெத்தக்க அம்சொகும்.90
வெலும்
இவரால
மவளியிடெப்ெடடெ
மவளியீடு்களுககு
தர்ெச்சக்கர
(Dharmachakra) என்று சிைப்புப் மெயர் (1995இல) வழங்கப்ெடடெவதாடு இவர்
சர்வவதச ்கருத்து ்களத்தினரான ஆன்மீ்க ெற்றும் ொராளுென்ை தறலவர்்களால
(Global Forum of Spiritual and Parliamentary Leaders) தனிப்ெடடெ ெனித
வாழ்விற்குரிய இந்து செயம் சார்ந்த பிரதிநிதியா்க சுப்பிரமுனிய சுவாமி்கள்
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மதரிவு மசய்யப்ெடடு மசயற்ெடடு வந்தறெயினால 1988இல பிரித்தானியாவின்
ஒகஸவொர்டடிலும் (Oxford), 1990இல மொஸவ்காவிலும் ெற்றும் 1992இல
ரிவயா டி மஜனிவராவிலும் (Rio de Janiero) நூற்றுக்கணக்கான ெத, அரசியல
ெற்றும் அறிவியல தறலவர்்கள் ெல நாடு்களிலிருந்தும் முதற் தடெறவயா்க
எதிர்்கால ெனித வாழ்விறன விவாதிப்ெதற்்கா்க இவவிடெங்களில குருவதவருடென்
இறணந்தார்்கள்.91
குருவதவரினால இந்து ொரம்ெரியத்திற்்கான ஒரு மொது வசறவ அை நிதியம்
ஒன்றை நிறுவுவதற்கு உல்கம் பூரா்கவும் நிதி வச்கரிக்கப்ெடடு 1995ஆம் ஆண்டு
Hindu Heritage Endowment என்ை மெயரில நிறுவப்ெடடெது. 1996ஆம்
ஆண்டு Hinduism today எனும் தெது சஞ்சிற்கயினூடொ்கவும், வெலும் India
today, times ெத்திரிற்க்களின் மூலொ்கவும் உல்கம் முழுவதும் இந்து செய
்கருத்துக்கறள சிைப்ொ்க மவளிப்ெடுத்தியதனால 1997ஆம் ஆண்டு அமெரிக்க
ஜனாதிெதியினால வினவப்ெடடெ இந்து செயம் சார்ந்த ்கருத்துக்களுககும்,
இந்து செயத்தில முதன் முதலில வதான்றிய குவளானிங முறை்கறளப்ெற்றிய
விடெயங்களுககும் சிைந்த முறையில ெதிலளித்தவதாடு ெலவவறு இடெங்களில
மசாற்மெழிவு்கறளயும் வெற்ம்காண்டு இந்து செய உண்றெ்கறள உல்கறியச்
மசய்தார்.92 (ொர்க்க ஆவணக்காமணாளி: 11)
1997ஆம் ஆண்டின் பிற்ெகுதியில சற்குரு சுப்பிரமுனிய சுவாமி்களின் இலஙற்க,
இந்தியா உடெடெ ெல நாடு்களுககு யாத்திறர்கறள வெற்ம்காண்டெறெயும்
குறிப்பிடெத்தக்க அம்சொகும். 1998ஆம் ஆண்டு வ்கரளாவின் விஸவா இந்து
ெரிசத் (Vishva Hindu Parishad of Kerala) என்ெவர்்களினால இந்து செயத்திற்கு
குரலம்காடுத்த இந்த நூற்ைாண்டுககுரியவர் எனும் ெடடெம் ம்காடுக்கப்ெடடெது.93
இவவாறு குருவதவர் ெலவவறு வற்கயில இந்து செயத்தினரால வொற்ைப்ெடடு
றசவ உலகின் ஒளிச்சுடெரா்க விளஙகிய குருவதவர் 13ஆம் தி்கதி நவம்ெர்
ொதம் 2001ஆம் ஆண்டில ்கனடொ வநரப்ெடி ்காறல 5:54 ெணியளவில ெ்கா
சொதியாகி சிவனின் மொற்ொதங்கறள அறடெந்து சிவவசாதியுடென் ்கலந்து
ம்காண்டொர்.94
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4.1.2 சற்குரு வொதிநாத வவலன் சுவாமி
சற்குரு சிவாய சுப்பிரமுனிய சவாமி்கள் அவர்்களால 37 வருடெங்களா்க
ெயிற்சியளிக்கப்ெடடு மவற்றி்கரொ்க உருவாக்கப்ெடடெவவர சற்குரு வொதிநாத
வவலன் சுவாமி்களாவார். (ொர்க்க ெடெம்: 23) இவர் தனது குருவதவரின் 2001ஆம்
ஆண்டு நி்கழ்ந்த ெ்கா சொதிககுப் பின் இவவாதீனத்திறன தனது குருவதவரின்
இடெத்தில இருந்து திைம்ெடெ நடெத்தி வருெவரா்கக ்காணப்ெடும் அவதவவறள
163வது நந்திநாத சம்பிரதாய ற்கலாச ெரம்ெறரயின் மஜ்கதடசாரியரா்கவும்
தி்கழ்கின்ைறெயும் குறிப்பிடெத்தக்க அம்சொகும்.
இவர் சிவாய சுப்பிரமுனிய சுவாமி்களால உருவாக்கப்ெடடு நடொத்தி வந்த
Saiva Siddhanta Church, Himalayan Academy, Hindu Heritage Endowment
ஆகிய மூன்று அறெப்பிற்கும் தற்செயம் தறலவரா்க இருந்து அறவ்களின்
மசயற்ொடு்கறள முன்றெ விடெ மி்கவும் சிைப்ொ்க வளர்ச்சிப்ொறதயில
வளர்த்துக ம்காண்டு வருகின்ைார். அதில குறிப்பிடெத்தக்க விடெயம்
என்னமவன்ைால Himalayan Academyயினால மவளியிடெப்ெடும் Hinduism
today எனும் சஞ்சிற்கயானது இவரால சிைப்ொ்க மெருகூடடெப்ெடடு
மவளியிடெப்ெடடு வருகின்ைது.
இச்சஞ்சிற்கயின் ஊடொ்க இவர் தனது குரு வதவரின் சிந்தறன்கறளயும்,
இந்து செய உண்றெ்கறளயும், ெனித வநயத்திறனயும், தெது ஆதீன
மசயற்ொடு்கறளயும்,
உல்களாவிய
ரீதியில
இவவாதீனத்தினால
வெற்ம்காள்ளப்ெடும் இந்து செய மசயற்றிடடெங்கள் ெற்றியும், உலகில ெல
இடெங்களில நி்கழுகின்ை இந்து செயம் சார்ந்த விடெயங்கறளயும் தெது ஆதீன
துைவி்களின் உதவியுடென் மதாகுத்து மூன்று ொதங்களுகம்காருமுறை இன்றைய
நவீன உலகிற்கு ஏற்ைாற் வொல மவளியிடடு வருகின்ைார்.
அடுத்ததா்க தனது குருவதவரின் ஆறண்கறள நிறைவவற்றுவதில இவர் மி்கவும்
முறனப்ொ்க மசயற்ெடடு வருகின்ைார். இதற்கு சிைந்த எடுத்துக்காடடொ்க
குருவதவரால ஆரம்பிக்கப்ெடடு இவவாதீனத்தில ்கடடெப்ெடடு வரும் இறைவன்
ஆலயொனது தற்செயம் நிறைவு மெறும் தறுவாயில உள்ளது. இதற்ம்கன
சிற்பி்களும், புனித ்கற்்களும் இந்தியாவில இருந்து ்கப்ெல மூலொ்க இஙகு
ம்காண்டுவரப்ெடடெது என்ெது ஆச்சரியொன த்கவவல ஆகும். இது வொதிநாத
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வவலன் சுவாமி்களின் அதி தீவிரொன முயற்சியினாவலவய வெற்ம்காள்ளப்ெடடு
வருகின்ைது என்ெதும் குறிப்பிடெத்தக்கது.95
இதறனத்தவிர இவர் ஆதீனத்திறன சிைந்த முறையில வழிநடெத்தி வருவவதாடு
உல்கம் முழுவதும் மசன்று மசாற்மொழிவு்கறளயும், மசயற்றிடடெங்கறளயும்,
ொநாடு்கறளயும் நடெத்தி வருவவதாடு (ொர்க்க ஆவணக்காமணாளி: 12)
அமெரிக்க அரசாங்கத்தின் உதவியுடென் இத்தீவில ஆதீன மசயற்ொடு்கறள
வெற்ம்காள்ளும் இவவாதீனத்தின் அரச மதாடெர்பிறன சிைந்த முறையில
வெணியும் வருவறத அவதானிக்க முடிகின்ைது. இதற்கு சிைந்த எடுத்துக்காடடொ்க
அமெரிக்க அறெச்சரறவ வெரறவயில இந்து செய ெண்ொடடு ்கலாசாரத்திறன
நறடெ
உறடெ
ொவறன
மூலொ்கவும்,
மசாற்மொழிவினுடொ்கவும்
மவளிப்ெடுத்திய மசயற்ொடொனது உற்று வநாக்கத்தக்கவத ஆகும். (ொர்க்க
ஆவணக்காமணாளி: 03) இதறன விடெ சற்குரு நிறலயில ்காணப்ெடும் இவறர
இறை நிறலயில றவத்து வணஙகும் மசயற்ொடும் இவவாதீனத்தில நி்கழ்ந்து
வருவதும் சுடடிக்காடடெ வவண்டிய ஒரு விடெயொ்கக ்காணப்ெடுகின்ைது.
(ொர்க்க ஆவணக்காமணாளி: 13)

4.2 ெரொச்சாரியர்்கள்
ெரொச்சாரியர்்கள் என்று இவவாதீனத்தில ்காணப்ெடுெவர்்கள் சற்குரு
நிறலககு முந்திய நிறலயில ்காணப்ெடுெவர்்கள் ஆவர். ெரொச்சாரிய
நிறலயில இருந்த வொதிநாத வவலன் சுவாமி்கள் குருவதவரால சற்குருவா்க
ஆசி வழங்கப்ெடடொர். எனவவ ெரொச்சாரியர் என்று கூைப்ெடுெவர்்களும்
சற்குரு நிறலயில உள்ளவர்்களும் இவவாதீனத்திறன மொறுத்தெடடில
ஞானத்தால வவறுொடு அற்ைவர்்களா்கவவ ்காணப்ெடுகின்ைனர். அந்தவற்கயில
இந்த ெரொச்சாரிய நிறலயில உள்ள ெரொச்சாரியர் சதாசிவாநந்த ெழனி
சுவாமி ெற்றும் ெரொச்சாரியர் சிவாநந்த வசவயான் சுவாமி ஆகிய இருவரும்
இவவாதீனத்தில சிைந்த முறையில ெதிக்கப்ெடடு வருகின்ைனர்.

4.2.1 ெரொச்சாரியர் சதாசிவநாத ெழனி சுவாமி
Saiva Siddhanta Church, Himalayan Academy, Hindu Heritage Endowment
ஆகிய மூன்று அறெப்பிலும், அதன் மசயற்ொடடிலும் முககிய உறுப்பினரா்க
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இவர் விளஙகுகின்ைார். (ொர்க்க ெடெம்: 24) ்கணெதி குலத்திற்கு தறலவரா்க
்கடெறெ புரியும் இவர் புத்த்கங்கள், சஞ்சிற்க்கள், மொழிமெயர்ப்பு்கள்,
சித்திர வவறலப்ொடு்கள், இறணயத்தள மசயற்றிடடெங்கள், வதடெல
்கலவி, பிரயாணக்கலவி வொன்ை விடெயங்களுககு மொறுப்ொளரா்கவும்
்காணப்ெடுகின்ைார். இஙகு தற்செயம் நிர்ொணிக்கப்ெடடு வரும் இறைவன்
வ்காயில ்கடடுொனப்ெணியில இவரது ெஙகு அளப்ெரியதா்க ்காணப்ெடுகின்ைது.
இவர் இந்த ஆதீனத்தின் சிவரஸடெ ஆவலாச்கரா்க ்கடெறெயாற்றுவவதாடு
ஏறனய இந்து செய அறெப்புக்களுடெனும், சர்வவதச அறெப்புக்களுடெனும்
இவவாதீனத்தின் மதாடெர்பு்கறள சிைந்த முறையில வழிநடொத்திச் மசலெவரா்கவும்
்காணப்ெடுகின்ைார். 1979ஆம் ஆண்டு hinduism today சஞ்சிற்கயின் பிரதெ
ெதிப்ொசிரியரா்கவும் இவர் ்கடெறெயாற்றியுள்ளறெயும் குறிப்பிடெத்தக்க
விடெயொகும். இவர் தனது ஓய்வு வநரங்களில ஆதீனத்தில மவப்ெத்திறன
தணிக்கக கூடிய தாவரங்கறளயும், அரியவற்க தாவரங்கறளயும், ெருத்துவ
குணமுறடெய மூலிற்க்கறளயும், புனிதத் தன்றெ வாய்ந்த தாவரங்கறளயும்
வதாடடெத்தில நடும் மசயற்ொடடிறன மசய்து வருகின்ைார்.96

4.2.2 ெரொச்சாரியர் சிவநாத வசவயான் சுவாமி
இவரும் Saiva Siddhanta Church, Himalayan Academy, Hindu Heritage
Endowment ஆகிய மூன்று அறெப்புக்களிலும் முககிய உறுப்பினரா்க
விளஙகுகின்ைார். (ொர்க்க ெடெம்: 25) லம்வொதர குலத்திற்கு தறலவரா்க
்கடெறெ புரியும் இவர் இககுலத்திற்கு வழங்கப்ெடடெ ்கடெவுள் இந்து ஆலயம்,
சு்காதாரம், ஆதீன சறெயலறை, விலஙகு்கள் ெராெரிப்பு மொறுப்புக்கறள
இவர் குழு உறுப்பினர்்களின் உதவியுடென் சிைப்ொன முறையில வெற்ம்காண்டு
வருகின்ைார்.
வவதம் மதாடெர்ொன விடெயங்களில கூடியளவான அறிவு இவருககு
்காணப்ெடுவதனால அது மதாடெர்ொன் வொதிநாத வவலன் சுவாமி அவர்்களால
மவளியிடெப்ெடும்
Hinduism Today
சஞ்சிற்கயில
மவளியிடெப்ெடும்
விடெயங்களுககு
இவர்
மெரிதும்
உதவி
மசய்து
வருகின்ைறெயும்
குறிப்பிடெத்தக்கது. இவர் இறைவன் வ்காயிலின் நிர்ொணத்திற்்கா்க அதி்களவான
நிதி்கறள மெற்றுக ம்காடுத்துள்ள அவதவவறள இவவாதீனத்தில பிரதெ
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பூச்கரா்க இருந்து அறனத்து விதொன கிரிறய்கறளயும் வெற்ம்காண்டு வரும்
இவர் நாள்வதாறும் ்கடெவுள் இந்து ஆலயத்தில ்காறலயில 9.00 ெணிககு
சிவனுககுரிய பூறச்கறளயும் வெற்ம்காண்டு வருகின்ைார்.

4.3 ஆச்சாரியர்்கள்
ஆச்சாரியர்்கள் எனும் ெதொனது இவவாதீனத்தில ஐந்து நிறல்களில
்காhணப்ெடும் துைவி்களில மூன்ைாவது நிறலயில ்காணப்ெடும் துைவி்கறளக
குறித்து நிற்கின்ைது. அதாவது அடடொங்க வயா்கத்தில அறரவாசிப்ெடிநிறல்கறள
சிைந்த முறையில ்கடெந்த நிறலயில ்காணப்ெடும் இவர்்கள் தெககு
கீழ்்காணப்ெடும் துைவி்களுககு வழி்காடடியா்க தி்கழ்ந்து வருவவதாடு தனது
மெஞ்ஞானத்திறன அதி்கரிக்கக கூடிய முறையில ெல மசயற்ொடு்கறள
வெற்ம்காண்டு வருவவதாடு இவவாதீனத்தின் இயக்கத்திற்்கா்கவும் ெல
ெணி்கறளயும் வெற்ம்காண்டு வருகின்ைனர். அவவாறிருக்க இவவாச்சாரிய
நிறலயில தற்செயம் ஆச்சாரிய குொர்நாத சுவாமி, ஆச்சாரிய ஆறுமு்கநாத
சுவாமி ஆகிய இருவர் ்காணப்ெடுகின்ைனர்.

4.3.1 ஆச்சாரிய குொர்நாத சுவாமி
்கணெதி குலத்தில உறுப்பினரா்கக ்காணப்ெடுகின்ைார். (ொர்க்க ெடெம்: 26)
இவர் Himalayan Academy யில தத்துவவியல, ெவனாதத்துவம், ்கலாசாரம்
ஆகிய துறைசார்ந்த புத்த்கங்களின் மவளியீடடு மொறுப்புக்கள் அறனத்தும்
இவருறடெயவதயாகும். இவவாதீனத்தின் மவளியீடொ்க வரும் Hinduism
Today சஞ்சிற்கயினுறடெய உெ ெதிப்ொசிரியரா்க இருந்து ெக்க வடிவறெப்பு,
அச்சுப்ெதிப்பு, வடிவறெப்பு வொன்ை மசயற்ொடு்கறள வெற்ம்காண்டுவரும்
இவரது வடிவறெப்புத் திைறன மவளிவரும் சஞ்சிற்க்களில இருந்து சிைப்ொ்க
அறிந்து ம்காள்ளலாம்.
இவர்
தச்சு
வவறலயிறன
சிைப்ொ்க
வெற்ம்காள்ளககூடியவரா்கக
்காணப்ெடுவதனால தனது ஓய்வு வநரங்களிவல ஆதீன தீவிவல ்காணப்ெடுகின்ை
்காடு்களில அடெர்ந்து கிறள்கறள ம்காண்டு ்காணப்ெடும் ெரங்களின்
கிறள்கறள மவடடி ஆதீனத்தில உள்ள கூடொரங்கறளயும், தளொடெங்கறளயும்
மீள்நிர்ொணம் மசய்து ஆதீனத்தின் அழற்கயும், ஸத்திரத் தன்றெயிறனயும்
அதி்கரித்து மசலெவரா்கவும் இவர் ்காணப்ெடுகின்ைார்.
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4.3.2 ஆச்சாரியர் ஆறுமு்கநாத சுவாமி
இவரும் ்கணெதி குலத்தில உறுப்பினரா்கக ்காணப்ெடும் அவதவவறள Hinduism
Today சஞ்சிற்கயின் மு்காறெத்துவ ெதிப்ொளரா்கக ்காணப்ெடுகின்ைறெயினால
மூன்று ொதங்களுககு ஒருமுறை மவளிவரும் இச் சஞ்சிற்கககு வதறவயான
எழுத்தாக்கங்கறளயும், அறிகற்க்கறளயும், புற்கப்ெடெங்கறளயும் வச்கரித்து
அதறன ஒழுஙகுெடுத்தி செர்ப்பிப்ெவரா்கக ்காணப்ெடுகின்ைார். (ொர்க்க ெடெம்:
27) இதனால ஊடெ்கவியலாளர்்கள், எழுத்தாளர்்கள், ெடெப்பிடிப்ொளர்்கள்
வொன்வைாரின் இவவாதீனத்துடெனான மதாடெர்பு்கறள இவர் வெணிப்ொது்காக்க
வவண்டியவரா்கவும் ்காணப்ெடுகின்ைார்.
இவரது ஊடெ்கத்துறை சார்ந்த மசயற்ொடொனது ஊடெ்கத்துறையில இந்து செயத்தின்
ொது்காப்பிறனயும், புனிதத் தன்றெயிறனப் வெணுவதா்கவும் அறெந்துள்ளது.
ெல யாத்திரி்கர்்களும், குடும்ெ அங்கத்தவர்்களும் ெஙகும்காள்ளும் வஹாெம்
வளர்ககும் மசயற்ொடொனது வாரந்வதாறும் இவவாதீனத்தில நி்கழும். இவ
நி்கழ்வின் வொது இவராலும் ெந்திர உச்சாடெனங்கள் வெற்ம்காள்ளப்ெடும்
என்ெதும் குறிப்பிடெத்தக்க அம்சொகும். இவர் தனது ஓய்வு வநரங்களில
தெது ஆதீன எலறலககுள் உண்ணககூடிய ெழங்கறளத் தரககூடிய ெரங்கள்,
்கடினொன ெரங்கள், ெறன ெரங்கள் வொன்ைவற்றிறன நடுவதறன வழக்கொ்கக
ம்காண்டெவரா்க ்காணப்ெடுகின்ைார்.

4.4 சந்நியாசி்கள்
சந்நியாசி்கள் எனும் மெயரில இவவாதீனத்தில அறியப்ெடுெவர்்கள் சாத்கர்
நிறலயில இருந்து ெல வருடெங்கள் தெது ்கறடெறெ்கறள சரிவர மசய்தும்,
நியதி்கறள பின்ெற்றியவர்்களும் சந்நியாசி்கள் எனும் நிறலககு தரம்
உயர்த்தப்ெடுகின்ைனர். இவர்்கள் இறை ஞானத்திறன மெைககூடிய வற்கயில
உடெறலயும் உள்ளத்திறனயும் ெககுவ ெடுத்தியவர்்களா்கக ்காணப்ெடுகின்ைனர்.
தற்மொழுது எடடு உறுப்பினர்்கள் சந்நியாசி்கள் நிறலயில இஙகு
்காணப்ெடுகின்ைனர்.

4.4.1 சந்நியாசின் முரு்கநாத சுவாமி
பிள்றளயார் குலத்தில உறுப்பினரான இவர் இலாெ வநாக்கெலலாது இந்து
செயம் சம்ெந்தொ்க ெலவவறு அறெப்புக்களாலும் தனி நெர்்களினாலும்
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மவளியிடெப்ெடும் மவளியீடு்கறள ஆதீனத்திற்்கா்க ம்காள்வனவு மசய்ெவராவார்.
(ொர்க்க ெடெம்: 28) இவர் இவவாதீனத்தினால மவளியிடெப்ெடும் மவளியீடு்கறள
வெற்ொர்றவ மசய்ெவரா்கவும் ்காணப்ெடுகின்ை இவதவவறள செஸகிருத
மொழியில இவர் நன்கு வதர்ச்சி மெற்ைறெயினால இவவாதீனத்தில நி்கழும்
வாராந்த வஹாெம் வளர்ககும் மசயற்ொடடில ஆச்சாரிய ஆறுமு்கநாத சுவாமி
அவர்்களுடென் இறணந்து செஸகிருத ெந்திர உச்சாடெனங்கறள வெற்ம்காள்வதும்
குறிப்பிடெத்தக்க அம்சொகும். இதறன விடெ இவர் தனது ஓய்வு வநரங்களில
இயற்ற்கயினால சூழப்ெடடெ ஆதீனத்திறன ொது்காத்து தூய்றெப்ெடுத்தும்
மசயற்றிடடெங்கறள வெற்ம்காள்வார்.

4.4.2 சந்நியாசின் பிரெநாத சுவாமி
்கணெதி குலத்தினுறடெய உறுப்பினரான இவர் Hinduism Today சஞ்சிற்க
உடெடெ இவவாதீனத்தினால மவளியிடெப்ெடும் மவளியீடு்கள் அறனத்திற்கும்
மு்காறெத்துவ
தயாரிப்ொளரா்க
்கடெறெயாற்றுவதுடென்
அறவ்களின்
அச்சீடடுப் ெணி்களுககும் வெருதவியாளரா்க தி்கழ்ந்து வருகின்ைார். (ொர்க்க
ெடெம்: 29) வெலும் இந்தியா, உகறரன் உடெடெ சில நாடு்களில குரு வதவரின்
நூல்கறள மொழி மெயர்ப்பு மசய்து மீளச்சு மசய்து மவளியிடடெ சிைப்பிறன
உறடெயவரா்கக ்காணப்ெடுகின்ைார்.97
தினந்வதாறும்
இவவாதீனத்தில
நி்கழுகின்ை
நி்கழ்றவயும்,
விவசடெ
நாட்களில நி்கழ்கின்ை நி்கழ்வு்கறளயும், ெஜறன்கள் ெற்றும் குருக்களின்
மசாற்மொழிவு்கறளயும் புற்கப்ெடெங்கள் (photos), ்காமணாளி்கள் (videos)
ெற்றும் ஒலிப்ெதிவு்களா்கவும் (audios) ஆவணப்ெடுத்தி தெது ஆதீனத்திற்குரிய
இறணயத்தளத்தில தரவவற்ைம் மசய்யும் மொறுப்பிறன மெற்று அதறன
திைம்ெடெ வெற்ம்காண்டு வருகின்ைார். அத்வதாடு இவவாதீனத்திற்கு சுற்றுலா
பிரயாணங்கறள வெற்ம்காண்டு வருற்கதருெவர்்கறளயும், யாத்திரீ்கர்்கறளயும்,
வழிநடெத்தி அவர்்களின் ஐயங்கறள தீர்ககும் ெணியிறனயும் வெற்ம்காண்டு
வருகின்ை அவதவவறள தனது ஓய்வு வநரங்களிவல நூற்றுக்கணக்கான
ெயன்தரும் ெரங்கறள வெணிொது்காப்ெதுடென் அறுவறடெயும் வெற்ம்காண்டு
வருகின்ைார்.
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4.4.3 சந்நியாசின் சண்மு்கநாத சுவாமி
இவர் பிள்றளயார் குலத்திற்கு தறலவரா்க விளஙகுகின்ைார். (ொர்க்க ெடெம்:
30) பிள்றளயார் குலத்தினர் Saiva Siddhanta Church, Himalayan Academy
ஆகிய இரு அறெப்புக்களின் நிர்வா்க ெற்றும் வர்த்த்க மசயற்ொடு்களுககு
மொறுப்ொ்க இருந்து தெது மசயற்றிடடெங்கறள முன்மனடுத்துச் மசலலுகின்ைனர்.
இவவாறிருக்க சந்நியாசின் சண்மு்கநாத சுவாமி Hinduism Today சஞ்சிற்க,
Mini Mela gift shop,visitor center ஆகியவற்றின் ்கணகம்கடுப்பு சம்ெந்தொன
விடெயங்கறள ்கவனித்து வருவவதாடு Hindu Heritage Endowment அறெப்பின்
இறணயத்தளத்வதாடு இறணத்து $12.8 million மெறுெதியான மசாத்துக்கறள
நிர்வகித்தும் வருகின்ைறெ குறிப்பிடெத்தக்க அம்சொகும்.98
இவர் ெல இந்து ொரம்ெரிய ெஞ்சாங்கங்களின் உதவிவயாடு தான் சிைப்ொ்க
்கற்ைறிந்த ெஞ்சாங்க ்கணிப்பு திைறெயிறனயும் றவத்துகம்காண்டு புதிய
ெஞ்சாங்கம் ஒன்றிறன உருவாககி ஆதீன நாளாந்த மசயற்ொடு்களுககும்,
இஙகுள்ள துைவி்களின் நாளாந்த ்கடெறெ்களுககும் இவர் மெரிதும் உதிவி
மசய்கின்ைார். அதாவது இவரால உருவாக்கப்ெடும் ெஞ்சாங்கத்தின் ெடிவய
ஆதீன மசயற்ொடு்கள் இடெம்மெறுகின்ைது என்று ஐயமின்றி குறிப்பிடெ முடியும்.
வெலும் மவளிநாடு்களில உள்ள ஆதீனத்தின் கிறளப்ெதிப்ெ்கங்களில
்கணகம்கடுப்பு நடெவடிகற்க்கறள வெற்ம்காள்வதற்்கா்கவும், மசாற்மொழிவு்கறள
நடெத்துவதற்்கா்கவும் சற்குரு வொதிநாத வவலன் சுவாமி்களுடென் அடிக்கடி
மவளிநாடு மசன்று திரும்பும் இவர் ஆதீன மவளியீடு்கறள ம்காள்வனவு
மசய்ெவர்்கள், புத்த்கங்கறள வாஙகுெவர்்கள், ொணவர்்கள், ஆதீன அங்கத்தவர்்கள்
ஆகியவர்்களின் த்கவல்கறள தரவுெயப்ெடுத்தி ஆவணப்ெடுத்துவவதாடு
அவர்்கறள வெற்ொர்றவ மசய்ெவரா்கவும் இவர் விளஙகுகின்ைார். இவர் தனது
ஓய்வு வநரங்களில ெண்றணயில உள்ள ெசுக்களுககு வதறவயான உணவு்கறள
வழஙகுவவதாடு ெண்றணயின் சு்காதார மசயற்ொடு்களிலும் ஈடுெடுவார்.99

4.4.4 சந்நியாசின் சரவணநாத சுவாமி
இவர் ஏ்கதந்த குலத்திற்கு தறலவரா்க விளஙகுகின்ைார். (ொர்க்க ெடெம்: 31)
ஏ்கதந்த குலத்தினர் ஆதீனத்தின் உறுப்பினர்்களுககும், Himalayan Academy
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்களின் ொணவர்்களுககும் உடெல நலத்திறனப் வெணககூடிய வற்கயில
அறெந்த றசவ உணவு வற்க்கறள மதரிவு மசய்யும் மொறுப்பிறன
மெற்று தன் ்கடெறெ்கறள சிைப்ொ்க மசய்து வருகின்ைனர். இந்நிறலயில
சந்நியாசின் சரவணநாத சுவாமி அவர்்கள் வொதிநாத வவலன் சுவாமி்களின்
சுற்றுப்பிரயாணங்களுககு வதறவயான ஏற்ொடு்கறள வெற்ம்காள்வவதாடு
தொல மூலொ்க வெல நிறலக்கற்ற்க்கறள வெற்ம்காள்ளும் ொணவர்்களுககு
வழி்காடடியா்கவும் தி்கழ்கின்ைார்.
வெலும் இவவாதீனத்தில நி்கழும் வாராந்த வஹாெம் வளர்ககும் மசயற்ொடடில
ஈடுெடுவவதாடு தனது ஓய்வு வநரங்களில ெல நாடு்களிலும் உள்ள ொணவர்்கள்
ெற்றும் அங்கத்தவர்்களுடென் மதாடெர்பு்கறள வெற்ம்காள்ளவும் ்கருத்துக்கறள
ெகிர்ந்து ம்காள்வதற்்கா்கவும் தனிப்ெடடெ முறையில இறணயத்தளங்கறள
உருவாககி ்கருத்துக்கறள ெகிர்து ம்காள்வதில ஆர்வம் ம்காண்டு தனது ஓய்வு
வநரத்திறன ்கழிப்ொர்.100

4.4.5 சந்நியாசின் வயாகிநாத சுவாமி
இவர் சித்திதந்த குலத்திற்கு தறலவரா்க விளஙகுகின்ைார். (ொர்க்க ெடெம்: 32)
சித்திதந்த குலத்தினர் ்கடடிடெம், வதாடடெம், உெ்கரணங்கள் வொன்ைவற்றை
ொது்காத்தல ெற்றும் வதாடடெத்தில கீறர்கள், ெழங்கள், கிழஙகு்கள், உடெடெ
உணவு வற்க்கறள உற்ெத்தி மசய்தல ெற்றும் இந்துப் ெண்டிற்க்கள்,
விழாக்கள் வொன்ை நி்கழ்வு்களுககு ஏற்ொடு்கறள வெற்ம்காள்ளல அத்வதாடு
்கடெவுள் இந்து ஆலய ஒன்றுகூடெறல ஏற்ொடு மசய்தல வொன்ை விடெயங்கறள
மொறுப்வெற்று வெற்ம்காண்டு வருகின்ைனர்.101
சந்நியாசின் வயாகிநாத சுவாமி அவர்்கள் தமிழில நன்கு வதர்ச்சி மெற்று
விளஙகியறெயால இந்தியாவில உள்ள சிற்பி்கறளயும், மெங்களூரில
இருந்து புனித ்கற்்கறளயும் ்கப்ெல மூலொ்க ஆதீன இறைவன் வ்காயில
்கடடுொனப்ெணிககு ம்காண்டுவர முடிந்தவதாடு இவ இறைவன் வ்காயில
நிர்ொணப்ெணிறய வெற்ம்காள்ளும் வாடெற்கககு அெர்த்தப்ெடடெவர்்களின்
நிர்ொண மசயற்ொடடிறன வெற்ொர்றவ மசய்ெவரா்கவும் விளஙகுகின்ைார்.

100 Ibid
101 Ibid
90

4.4.6 சந்நியாசின் மசந்திலநாத சுவாமி
்கணெதி குலத்தினுறடெய உறுப்பினரான இவர் ஆதீன மவளியீடு்களில ெதிப்பு,
வடிவறெப்பு, தயாரிப்பு ஆகிய மசயற்ொடு்களில சற்குரு வொதிநாத வவலன்
சுவாமி, ெரொச்சாரிய சதாசிவாநந்த ெழனி சுவாமி, ஆச்சாரிய குொர்நாத
சுவாமி ஆகிவயாருககு உதவியா்க மசயற்ெடடு வருகின்ைார். (ொர்க்க
ெடெம்: 33) ஆதீனத்தில மதாழிநுடெம் சார்ந்த ெணி்கறள அதாவது ஆதீன
இறணயத்தளம், சமூ்கவறலத்தளங்கள், ்கணணி மென்மொருள் ெற்றும்
வன்மொருள் சார்ந்த மதாழிநுடெ மசயற்ொடு்கள் அறனத்தும் இவரின்
ஆவலாசறன்கள் மூலொ்கவவ வெற்ம்காள்ளப்ெடடு வருகின்ைது.102
வெலும்
ஆதீனத்தில
நி்கழுகின்ை
நி்கழ்வு்கறள
்காமணாளி்களா்க
ஆவணப்ெடுத்தும் மொறுப்பிறனயும் இவர் மெற்றுள்ளவதாடு Hinduis Today
சஞ்சிற்கயில ்கடடுறர்கறள எழுதியும், ெதிப்பித்தும் வருகின்ைார். அத்வதாடு
அமெரிக்காவில ெலவவறு இடெங்களில வொதிநாத சுவாமி்களுடென் இறணந்து
இந்து செயம் சார்ந்த விடெயங்கறள வொதறன மசய்து வருவவதாடு இவர் தனது
ஓய்வு நாட்களில வயா்கா ெயிற்சி்களிலும், சறெயல நடெவடிகற்க்களிலும்,
தீவில நீண்டெ நறடெெயணங்களிலும் ஈடுெடுெவரா்க தி்கழ்ந்து வருகின்ைார்.

4.4.7 சந்நியாசின் சித்தநாத சுவாமி
இளம் சுவாமியான இவர் பிள்றளயார் குலத்தின் உறுப்பினரா்கக
்காணப்ெடுவவதாடு 2010ஆம் ஆண்டு வெ ொதம் மௌர்ணமியன்று சந்நியாசின்
தீடறசயிறனப் மெற்ைவராவார். (ொர்க்க ெடெம்: 34) இவவாதீனத்தின் பிரதான
்கணக்காளரா்கக ்காணப்ெடுவதனால இவவாதீனத்தின் எலலா வற்கயான வரவு
மசலவு திடடெங்கறள வெற்ம்காள்ெவரா்கவும், வருடொந்த ்கணக்கறிகற்கயிறன
ெரிவசாதறன
மசய்ெவரா்கவும்,
ஆதீனத்தின்
நிதிப்ெரிொற்ைத்திறன
வெற்ம்காள்ெவரா்கவும், வரிசார்ந்த ெடிவங்கறள பூரணப்ெடுத்துெவரா்கவும்
இவர் ்காணப்ெடுகின்ைறெ இவரின் ்கணித ெற்றும் ்கணணி மதாடெர்ொன
விடெயங்களில உள்ள அறிறவ புலப்ெடுத்துவதா்க அறெகின்ைது.
Saiva Siddhanta Church, Himalayan Academy, Hindu Heritage Endowment
ஆகிய மூன்று அறெப்புக்களினதும் வெணிப்ொது்காககும் ெணிறயயும் இவர்
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வெற்ம்காண்டு வருவவதாடு இந்தியாவில இருந்து Mini Mela gift shop
புனித ்கறல சார்ந்த மொருட்கறள ம்காள்வனவு மசய்யும் ெணியிறனயும்
இவர் வெற்ம்காண்டு வருகின்ைார்.103 வெலும் இவவாதீனத்தில நி்கழும்
வாராந்த வஹாெம் வளர்ககும் மசயற்ொடடில ெஙகும்காள்வவதாடு தனது
ஓய்வு நாட்களில ெசுக்களின் ெண்றணயிறன ்கவனித்து வருவவதாடு
விவசடெொன உணவு்கறளயும், சூடொன குழம்பு வற்க்கறளயும் தயாரித்து
ஆதீன அங்கத்தவர்்களுககு ெகிர்ந்தளிககும் ெண்பிறனயும் உறடெயவரா்கக
்காணப்ெடுகின்ைார்.

4.4.8 சந்நியாசின் ற்கவலயநாத சுவாமி
பிள்றளயார் குலத்து உறுப்பினர்்களில இவரும் ஒருவரா்கக ்காணப்ெடும்
அவதவவறள இவர் நீண்டெ ்காலொ்க அதாவது 1967ஆம் ஆண்டிலிருந்து
இவவாதீனத்தில மதாண்டொற்றி வருகின்ைார். (ொர்க்க ெடெம்: 35) 2014ஆம்
ஆண்டு ஆைாம் ொதம் ெத்தாம் தி்கதி றவ்காசி விசா்கத்தில சந்நியாச
தீடறசயிறனப் மெற்;ைவராவார். வெலும் Hinduis Today சஞ்சிற்கயில
விளம்ெரம் சம்ெந்தொன அறனத்து விடெயங்கறளயும் மொறுப்வெற்று
வெற்ம்காண்டு வருவதுடென் ஆதீனத்தில நி்கழுகின்ை நி்கழ்வு்கள் ெற்றியும்,
மசயற்றிடடெங்கள் ெற்றியும் விடெயத்துடென் மதாடெர்புறடெய அறனவருககும்
மின்னஞ்சல மூலொ்கவும், ்கடிதங்கள் மூலொ்கவும் அறிவித்தல விடுககும்
ெணியிறனயும் வெற்ம்காண்டு வருகின்ைார்.
ெவலசியா ெற்றும் மொறீசியஸ நாடு்களில இரண்டு வருடெங்கள் றசவ
சித்தாந்தத்திறன ்கற்பித்தவதாடு Himalayan Academy யினால மவளியிடெப்ெடும்
ஆன்மீ்கம் சம்ெந்தொன விடெயங்கறள மவளிநாடு்களில குழுச் மசயற்ொடு்களின்
மூலொ்கவும், தனிச்மசயற்ொடு்களின் மூலொ்கவும் ெக்களுககு சிைந்த முறையில
மசன்ைறடெவதற்கு மெரும் உதவியா்க உள்ளார்.

4.5 சாத்கர்்கள்
சாத்கர்்கள் என்ை ஆரம்ெ நிறலயிறன இவவாதீனத்தில அறடெய வவண்டுொனால
இரண்டு வருடெங்கள் அலலது அதற்கு வெல இவவாதீனத்தில மதாண்டு்கறள
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வெற்ம்காண்டு அதில துைவி்களுககு ஏற்ைவாரான ெயிற்சி்கள் நி்கழும்.
இப்ெயிற்சியில குறித்த ்காலம் சிைப்ொ்க தெது ஆச்சிரெ வாழ்றவ விரும்பி
வெற்ம்காண்டொல இவர்்கள் சாத்கர்்கள் எனும் துைவு நிறலககுரிய ஆரம்ெ
நிறலயில இறணக்கப்ெடுவார்்கள். இவவாறு இறணக்கப்ெடடெ இவர்்களுககு
இறை ஞானத்திறன மெறுவதற்குரிய ஆரம்ெ ெயிற்சி்கறள சிவரஸடெ துைவி்கள்
வழஙகுவார்்கள். அத்வதாடு சாத்கர்்கள் தெககு வழங்கப்ெடடெ வவறல்கறளயும்,
்கடெறெ்கறளயும் மசய்து முடிக்க வவண்டியவர்்களா்க ்காணப்ெடுகின்ைனர்.104
வெலும் இவர்்கள் ெல நிெந்தறன்களுககும் உள்வாங்கப்ெடுெவர்்களா்க
்காணப்ெடுகின்ைனர். அதில தறலெயிர், தாடி, மீறச ஆகியவற்றை முழுறெயா்க
ெழித்தல, உடெறல எந்வநரமும் சுத்தொ்க றவத்திருத்தல, மவள்றளநிை
ஆறடெயிறன சுத்தொ்க அணிதல, உண்றெ வார்த்றத்கறள வெசுதல,
நற்மசயல்கறள மசய்தல என ெல ்கடடுொடு்களின் கீழ் வாழ்ெவர்்களா்கக
்காணப்ெடுகின்ைனர். இது இந்து செயத்தில கூைப்ெடும் அடடொங்க வயா்க
மநறியின் இயெம், நியெம் என்ை முதல இரு ெடி நிறல்கறள குறிப்ெதா்கவவ
அறெகின்ைது. இதறன வெலவரும் திருெந்திரப்ொடெல்கள் சிைப்ொ்க
புலப்ெடுத்தி நிற்கின்ைன.
ம்காலலான், மொய் கூைான், ்களவிலான், எண்குணன்
நலலான், அடெக்க முறடெயான், நடுச்மசய்ய

வலலான், ெகுந்துண்ொன், ொசிலான், ்கள், ்காெம்
இலலான், இயெத் திறடெயிலநின் ைாவன”

~ (திருெந்திரம் 555)

ஆதிறய வவதத்தின் அப்மொருளாளறனச்
வசாதிறய அஙவ்க சுடுகின்ை அஙகிறயப்

ொதியுள் ென்னும் ெராசகதி வயாடு உடென்
நீதி உணர்ந்து நியெத்தன் ஆவெ”

~ (திருெந்திரம் 555)

இந்த சாத்க நிறலயிவல ஒன்ெது உறுப்பினர்்கள் இவவாதீனத்தில இயஙகி
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வருகின்ைனர். அவர்்களின் மசயற்ொடு்கறளப்ெற்றியும், ெணி்கள் ெற்றியும்
அடுத்து வநாககுவவாம்.

4.5.1 சாத்க ஹரநந்திநாதா
லம்வொதர
குலத்தின்
உறுப்பினரான
இவர்
இறைவன்
வ்காயில
்கடடுொனப்ெணியில நிதி சம்ெந்தொன விடெயங்கறள வெற்ம்காண்டு
வருவவதாடு சில வருடெங்களா்க குருநாதரின் வவண்டுவ்காளுககிணங்க
இஙகு ்காணப்ெடும் சுயம்பு லிங்கத்தின் புனிதத்தன்றெறய மதாடெர்ந்தும்
வெணுவதற்்கா்க ஒவமவாரு நாளும் ்காறல 9.00 ெணிககு பூறசயிறன
வெற்ம்காண்டு வருகின்ைார். (ொர்க்க ெடெம்: 36) வெலும் அர்ச்சறனக்கா்க
அடியவர்்களால ம்காடுக்கப்ெடும் மெயர் விெரங்கறள நிர்வகிப்ெவதாடு பூறச
முடிவில விபூதி பிரசாதத்திறன அடியவர்்களுககு ம்காடுககும்; ெணியிறனயும்
மசய்து வருகின்ைார்.
ஆதீனத்திற்கு நன்ம்காறடெ்கறளயும், ெரிசுப்மொருட்கறளயும், ஏறனய
உதவி்கறளயும் மசய்து வருகின்ைவர்்களின் மதாடெர்பு்கறள சிைப்ொ்க வெணி
வருவவதாடு அவர்்களுககு வருடெத்தில ஒரு நாள் இரவு உணவிறன வழஙகும்
ஆதீன மசயற்ொடடிற்கு இவவர வெருதவியா்க இருந்து வருகின்ைார். தனது ஓய்வு
நாட்களிவல இவவாதீனத்தில ்காணப்ெடும் ெயிர்்கறளயுறடெய ஒருவற்கயான
பூறன இனத்திற்கு உணவளித்து வெணிவருவதுடென் ்காடடுப்ெகுதியில
ஆதீனம் ்காணப்ெடுவதனால சறெயல உெ்கரணங்கறளயும், மொருட்கறளயும்
சறெயலுககு மொறுப்ொனவர் ெற்றும் சில சந்நியாசி்களுடெனும் மசன்று
ந்கர்ப்ெகுதியில வாஙகி வருெவரா்கவும் தி்கழ்கின்ைார்.105

4.5.2 சாத்க ஆதிநாதா
சித்தி தந்த குலத்தின் சிவரஸடெ உறுப்பினரான இவர். (ொர்க்க ெடெம்:
37) இவவாதீனத்தில ்கடடெடெம் ெற்றும் உெ்கரணங்கள் மதாடெர்ொன
விடெயங்களில சந்நியாசின் வயாகிநாத சுவாமி்களுடென் இறணந்து தனது
மசயற்றிடடெங்கறள முன்மனடுத்து வருகின்ை அவதவவறள இவவாதீனத்தில
சம்ெளத்துககு அெர்த்தப்ெடடுள்ள மதாழிலாளி்கறள வெற்ொர்றவ மசய்தும்
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வருகின்ைார். இவர் வசதன ெரக்கறி வதாடடெங்கறளயும் உண்ணககூடிய
ெழங்கறளத் தரககூடிய அதாவது வாறழப்ெழம், ெப்ொளிப்ெழம் உடெடெ ெல
ெழ வற்க்கறளயும் ஆதீன உறுப்பினர்்களின் உதவிவயாடு உற்ெத்தி மசய்யும்
மசயற்ொடடில ஈடுெடடு வருகின்ைார்.
அத்வதாடு ஆதீனத்திற்கு வதறவயான நீர் வழங்கல மசயற்ொடடிறன இவவர
வெற்ம்காண்டு வருகின்ைார். அத்வதாடு தனது ஓய்வு நாட்களில தளொடெம்
தயாரிக்கக கூடியவாறு தூரவநாககில அறுவறடெக்கா்க நடெப்ெடடெ 10000
ெரக்கன்று்கறள ெராெரிப்ெதற்்கான மசயற்ொடு்கறள இவர் முன்மனடுப்ெவதாடு
தானிய வற்க்களான ம்காகவ்கா, றெவலா உடெடெ சில தானியங்களின்
விறத்கறள நடும் வவறலயிறனயும் இவர் மசய்து வருகின்ைார்.

4.5.3 சாத்க நீல்கண்டெநாதா
இவர் சித்திதந்த குலத்தின் உறுப்பினராவார். (ொர்க்க ெடெம்: 38) இவர்
ஆயர்வவதம் மதாடெர்ொன சிைந்த அறிவிறன ம்காண்டு ்காணப்ெடுவதனால
வநாறயக
குணப்ெடுத்தககூடிய
மூலிற்க்கறளயும்,
தாவரங்கறளயும்
வதாடடெத்தில நடடு வருவவதாடு இவவாதீன துைவி்களுககு ஏற்ெடும் சிறு சிறு
வியாதி்களுககு ெருத்துவ வசறவயிறன வழஙகுெவரா்கவும் ்காணப்ெடுகின்ைார்.
அத்வதாடு சத்குரு சுப்பிரமுனிய சுவாமி்களின் ெ்கா சொதியில ொதம் ஒருமுறை
நி்கழ்த்தப்ெடும் விவசடெ பூறசயிலும் ்கலந்து ம்காண்டு வருகின்ைார்.
புனித தியான றெயத்திறன திைம்ெடெ வெணிவரும் இவர் ஓய்வு வநரங்களில
சறெயலறைககு அருகில இருககும் தனது மூலிற்கத் வதாடடெத்தில
்காணப்ெடும் ெருத்துவ குணமுறடெய தாவரங்கறள ெயன்ெடுத்தி ெருத்துவ
குணமுறடெய உணவு்கறள தயாரித்து ஆதீன துைவி்களுககு உணவா்க வழஙகும்
ெழக்கத்திறனயுறடெயவரா்கக ்காணப்ெடுகின்ைார்.

4.5.4 சாத்க மதஜவதவநாதா
சித்திதந்த குலத்தின் உறுப்பினரான இவர் ்கடடெடெ ெற்றும் புனித வதாடடெம்
ஆகியவற்றிற்கு உதவி மொறுப்ொளரா்க தி்கழ்கின்ைார். (ொர்க்க ெடெம்: 39) இவர்
ெழத்வதாடடெம், ெரக்கறி வதாடடெம் ஆகியவற்றில நறடெமெறும் அறுவறடெ
மசயற்ொடடிறன ்கண்்காணித்து வருவவதாடு மதாழில உெ்கரணங்கள்,
வா்கனங்கள், வொன்ைவற்றையும் ்கண்்காணித்து வருகின்ைார்.
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சத்குரு சுப்பிரமுனிய சுவாமி்களின்
நி்கழ்த்தப்ெடும் விவசடெ பூறஜயிலும்
வநரங்களில சறெயலுககு உதவி
வெற்ம்காள்ளல வொன்ைவற்றிறனயும்

ெ்கா சொதியில ொதம் ஒருமுறை
்கலந்தும்காள்ளும் இவர் தனது ஓய்வு
மசய்தல, வயா்காசனப் ெயிற்சியிறன
வெற்ம்காண்டு வருகின்ைார்.

4.5.5 சாத்க நந்திநாதா
லம்வொதர குலாமின் உறுப்பினரான இவர் இவவாதீனத்தில உள்ள அறனவருககும்
உணவிறன வழஙகும் பிரதான சறெயலாளரா்கக ்காணப்ெடுகின்ைார். (ொர்க்க
ெடெம்:40) இதனால வாரம் ஒருமுறை ஆதீனத்திலிருந்து ந்கர்ப்புைத்திற்கு
மசன்று சறெயலுககுத் வதறவயான மொருட்கறள ஆதீன துைவி்கள் சிலருடென்
மசன்று வாஙகிவரும் மசயற்ொடடிறன மதாடெர்ச்சியா்க வெற்ம்காள்ெவரா்கக
்காணப்ெடும் அவதவவறள ்கடெவுள் ஆலயத்துடென் மதாடெர்பு ெடடெ உதவி்கறள
வழங்க வருெவர்்களுககு விவசடெ உணவு்கறள தயாரித்து அவர்்களுககு
ெகிர்ந்தளிககும் மசயற்ொடடிறனயும் இவர் வெற்ம்காண்டு வருகின்ைார்.
ஆலயத்திற்கு வதறவயான மொருட்கறள அதாவது இறைவனுககுச் சாத்தும்
ெடடொறடெ்கள், பூறஜககுத் வதறவயான மொருட்கள் என அறனத்துப்
மொருட்கறளயும் ம்காள்வனவு மசய்ெவர் இவவர என்ெது குறிப்பிடெத்தக்கது.
அத்வதாடு சத்குரு சுப்பிரமுனிய சுவாமி்களின் ெ்கா சொதியில ொதம் ஒருமுறை
நி்கழ்த்தப்ெடும் விவசடெ பூறஜயிலும் ்கலந்தும்காள்ளும் இவர் சாத்க நிறலயில
உள்ள சந்நியாசி்களினால (புதிதா்க இறணந்தவர்்கள்) உச்சரிக்கப்ெடும்
ெந்திரங்களின் உண்றெத்தன்றெறய சந்நியாசின் மசந்திலநாத சுவாமி்களுடென்
இறணந்து ஆராய்ந்து தவறு்கறள நிவர்த்திமசய்ய வெருதவியா்கவும்
தி்கழ்கின்ைார்.
இவர் விலஙகு்கள் மீது அதி்கம் விருப்ெம் ம்காண்டு ்காணப்ெடுவதனால ஓய்வு
நாட்களிவல ஆதீனத்தில உள்ள பூறன்கள், ெசுக்கள், ெைறவ்கள், மீன்்கள் என
அறனத்து ஜீவராசி்களுககும் உணவளித்து வருெவரா்கவும், இறைவனுககு
அணிவிககும் பூொறலயிறனக ்கடடும் மசயற்ொடடிறனயும், ெந்திரங்கறள
ெயிற்சி மசய்து ொர்ககும் மசயற்ொடடிறனயும் இவர் வெற்ம்காண்டு
வருகின்ைார்.

4.5.6 சாத்க ராஜநாதா
்கணெதி குலத்தினுறடெய உறுப்பினரான இவர் இவவாதீனத்தின் துைவி்களினால
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மெரிதும் விரும்ெப்ெடும் ஒருவரா்கக ்காணப்ெடுகின்ைார். (ொர்க்க ெடெம்: 41)
அதற்்கான ்காரணம் என்னமவன்று ொர்த்வதாொனால இவர் இனிறெயா்க
அறனவருடெனும் வெசிப் ெழகும் சுொவம் உறடெயவரா்கக ்காணப்ெடுவவதாடு
இறணயம் மதாடெர்ொ்க இவருககு இருககும் அறிவானது இஙகுள்ள துைவி்களின்
சில வதறவ்கறள பூர்த்தி மசய்யககூடிய வற்கயில இருப்ெதனாலும் இவர்
அறனத்து துைவி்களுடெனும் மநருஙகிப் ெழ்க வவண்டிய சூழ்நிறலறய
ஏற்ெடுத்தியறெயினாவலவய
இவர்
அறனவரின்
ெனங்கவர்ந்தவரா்க
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தி்கழ்கின்ைார்.
அத்துடென் ஆதீனத்தில வருற்கதரு ொணவர்்களுககு ்கற்பித்தல மசயற்ொடடில
ஈடுெடும் ஆசிரியர்்களுககு துறண மசயற்ொடு்கறள வெற்ம்காண்டும் வருகின்ைார்
இவர் சத்குரு சுப்பிரமுணிய சுவாமி்களின் ெ்கா சொதியில ொதம் ஒருமுறை
நி்கழ்த்தப்ெடும் விவசடெ பூறஜயிலும், வாரந்வதாறும் இஙகு நி்கழ்த்தப்ெடும்
வஹாெம் வளர்ககும் மசயற்ொடு்களிலும் ெஙகு ம்காள்வார். அத்வதாடு தனது
ஓய்வு வநரங்களில ஆதீனத்தில உள்ள துைவி்களுககு சிைப்ொன ொனங்கறள
தயார் மசய்து வழஙகும் ெழக்கத்திறன உறடெயவரா்கவும் தி்கழ்கின்ைார்.

4.5.7 சாத்க ெயுரநாதா
பிள்றளயார் குலத்தில இருந்து தனது ்கடெறெ்கறள வெற்ம்காள்ளும் இவர்
்கணித அறிவிலும் ெற்றும் ்கணணி அறிவிலும் சிைப்ொ்க வதர்ச்சி மெற்று
்காணப்ெடுவதனால நிர்வா்கம், நிதிக்கணககு, தரவுப்ெடுத்தல வொன்ை ஆதீன
மசயற்ொடு்களுககு மெரிதும் உதவி வருகின்ைார். (ொர்க்க ெடெம்: 42)
இவர் தனது ஓய்வு வநரங்களில ஆதீனத்தில ்காணப்ெடும் இயந்திரங்களில
்காணப்ெடும் சிறு சிறு பிறழ்கறள திருத்தம் மசய்வவதாடு ெசுவில ொல
்கைத்தல, சறெயல மசயற்ொடு்களுககு உதவுதல என ெல மசயற்ொடு்கறள
இஙகு வெற்ம்காண்டு வருகின்ைார்.

4.5.8 சாத்க மஜயநாதா
்கணெதி குலத்தினுறடெய உறுப்பினரான இவர் ஊடெ்கத்துறை, ெக்க வடிவறெப்பு,
புற்கப்ெடெ வடிவறெப்பு, மசயற்றிடடெ மு்காறெத்துவ நிர்ொணிப்பு, விவசாயம்

106 Ibid
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என ெலவவறு துறை்களில வதர்ச்சி மெற்ைவரா்கக ்காணப்ெடுவதனால
இவவாதீனத்தில இறவ மதாடெர்ொன விடெயங்கள் அவன்கொனவற்றில
இவரது உதவி எறனய துைவி்களுககு வதறவப்ெடடு வந்துள்ளது. (ொர்க்க
ெடெம்: 43) வெலும் சித்திரம் வறரதல, சிைப்ொ்க எழுதும் திைறெ என்ென
இவருககு இயலொ்கவவ ்காணப்ெடுவதனால Hinduism today சஞ்சிற்கயில
்கடடுறர்கறள எழுதுவதற்கும், வடிவறெப்ெதற்குொன சந்தர்ப்ெம் தானா்கவவ
கிறடெக்கப்மெற்ைவதாடு அதறன சிைப்ொ்கவும் வெற்ம்காண்டு வருகின்ைார்.

4.5.9 சாத்க தயநாதா
சித்திதந்த குலத்தின் உறுப்பினரான இவர் அண்றெக்காலத்தல அதாவது
2012ஆம் ஆண்டுதான் இவவாதீனத்தில இறணந்துள்ளார். (ொர்க்க ெடெம்:
44) இரண்டு வருடெங்கள் இவவாதீனத்தில சிைப்ொ்க மதாண்டு்கறள புரிந்து
வந்த இவர். 2014ஆம் ஆண்டிவலவய சாத்க எனும் இவவாதீன ஆரம்ெ துைவு
நிறலககுரிய அறடெமொழிப் மெயரிறன மெற்ைார். இவர் தற்செயம் ஆதீன
்கடடெடெத் மதாகுதி, உணவு ஆகிய பிரிவு்களில ம்காடுக்கப்ெடடெ வவறல்கறள
சிைப்ொ்கச் மசய்து வருகின்ைார்.
வெலும் அஙகு புதிதா்க அறெக்கப்ெடடெ சிவா ொடடுத் மதாழுவத்திறன
சுத்தம் மசய்தல, ெசுவுககு உணவு வழஙகுதல, ்கழிவு்கறள அ்கற்றுதல
வொன்ை மசயற்ொடு்கறள வெற்ம்காண்டு வருவவதாடு நிர்ொணத்துறை, நில
அளறவத்துறை வொன்ை துறை்களில சிைந்த முறையில ஆதீனத்தினரினால
ெயிற்றுவிக்கப்ெடடு வருகின்ைார். இவர் தனது ஓய்வு வநரங்களில சறெயல
மசயற்ொடு்களுககு உதவுவவதாடு, சர்க்கறர நீக்கப்ெடடெ ஐஸகிரீம், வெ்கன்
வொன்ை உணவு்கறள ஆதீனத்தினருக்கா்க தயாரித்து வழஙகி வருகின்ை
மசயற்ொடடிறன வழறெயா்கக ம்காண்டுள்ளார்.107
இவவாறு இவவாதீனத்தில துைவி்களின் துைவு வாழ்கற்கயானது சுயநலொன
ஒரு இறை இன்ெத்திறன மெறும் வநாக்கொ்க அறெயப் மெைாெல “யான்
மெற்ை இன்ெம் மெறு்க இவறவய்கம்” எனும் திருமூலரின் கூற்றிற்்கறெய
ஒவமவாரு துைவியும் இவவாதீனத்தில மொதுச் வசறவயிறன வெற்ம்காண்டு
வருகின்ைனர். இவர்்களது இப்ெணிவய இவவாதீனத்தின் நிறலயிருப்புககு
அடிப்ெறடெயா்க விளஙகி வருகின்ைது என்ெதறன வெற்கூறிய விடெயங்கறள
அடிப்ெறடெயா்கக ம்காண்டு ஆணித்தரொ்க குறிப்பிடெ முடியும்.

107 Ibid
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நிறைவுறர
உல்கம் முழுவதும் ்காணப்ெடும் ெல இந்து நிறுவனங்கறளப் ெற்றி
அறிந்திருககின்வைாம். ஆனால அறவ்கள் இந்து செயத்தின் தாய்கொன
இந்தியா ெற்றும் ெழங்காலம் முதலா்க இந்துக்கள் வாழ்ந்து வரும் நாடு்களான
ஈழம், வநொளம் உடெடடெ நாடு்களில இருந்து மசன்ை இந்துக்களால
உருவாக்கப்ெடடு நடொத்தப்ெடடு வருவதா்கவவ மெரும்ொலும் இருககும்.
அவவாறிருக்க முழுறெயா்க வெறலத்வதசத்தவரினால உருவாக்கப்ெடவதாடு
இயக்கப்ெடடும் வரும் ்காவாய் இந்து ஆதீனம் ெற்றியும், அதன் உல்களாவிய
ரீதியிலான இந்து செயப் ெணி்கறள ெற்றியும் மவளிப்ெடுத்துவதா்கவவ
“அமெரிக்க ்காவாய் இந்து ஆதீனம்” எனும் தறலப்பில வெற்ம்காள்ளப்ெடடெ
இவவாய்வானது அறெந்துள்ளது.
வெறலத் வதசத்தவர்்களின் கீறழத்வதச வருற்கயால இந்து செயத்திற்கு
ொரிய சரிவு ஏற்ெடடெது என்று மொதுவா்க இந்துக்கள் ெத்தியில ்கருத்து
நிலவி வருகின்ைது. அதன் உண்றெத்தன்றெயானது ஆதார பூர்வொ்க
்காணப்ெடடொலும் அவவாறு ஏற்ெடடெ சரிவு நிறலயிறன சரி மசய்ததில
வெறலத்வதசத்தவர்்களுககு ொரிய ெஙகுள்ளது. அறவ்கறள ஆசியியற்
்கழ்கத்தின் (The Asiatic Society) உருவாக்கம் ெற்றும் கிழக்கத்திய புனித
நூல்களின் (The Sacred Books of the East) மதாகுப்பு ஆகியறவ்கறள
முதன்றெப்ெடுத்தி ஆதார பூர்வொ்க நிறுவியவதாடு கூடடு முயற்சிககு மவற்றி
்கடடொயம் கிறடெககும் என்ெறதயும் ஆய்வு தறலப்பில நின்று வில்காது
இவவாய்வின் இரண்டொவது அத்தியாயத்தில ஆராயப்ெடடுள்ளது.
அமெரிக்காவில இருந்து 1949ஆம் ஆண்டு ஈழம் வந்த சற்குரு சிவாய
சுப்பிரமுணிய சுவாமி்கள் அக்காலத்தில ஈழத்திருநாடடில சித்தர் ெரறெயும்,
றசவ சித்தாந்த தத்துவ மநறியிறனயும் ஒருஙவ்க வளர்த்து வந்த வயா்க
சுவாமி்களின் ெல சீடெர்்களில ஒருவரானார். இன்று இந்த சித்தர் ெரறெயும்,
றசவ சித்தாந்த மநறிறயயும் மி்கச்சிைப்ொ்க நாம் ொர்க்க வவண்டுொனால
்கடடொயம் ்காவாய் தீவில உள்ள இந்து ஆதீனத்திற்கு மசலல வவண்டும்.
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அந்த அளவிற்கு அஙகு இறவயிரண்டும் சிைப்ொ்க வெணப்ெடுவவதாடு
வளர்க்கப்ெடடும் வருகின்ைன. ஈழத்தில இருந்து திரும்பிய சிவாய சுப்பிரமுனிய
சுவாமி்களால 1979ஆம் ஆண்டு ஆரம்பிக்கப்ெடடெ இவவாதீனத்தின் ஒன்ைன்
பின் ஒன்ைா்க வெற்ம்காள்ளப்ெடடெ ஒவமவாரு மசயற்ெடு்களும் அதன்
வளர்ச்சிப் ொறதயின் ஒவமவாரு ெடிநிறல்களா்க அறெந்திருககின்ைன.
அவவாறிருக்க இவவாதீனத்தின் மசயற்ொடு்கறளயும், அச்மசயற்ொடு்கள்
இந்து செய ொரம்ெரியத்திற்கு அறெய வெற்ம்காள்ளப்ெடுகிைதா? என்ெது
ெற்றியும் ஆராயப்ெடடெ மூன்ைாம் அத்தியாயத்திவல இவவாதீன மசயற்ொடு்கள்
அறனத்தும் இந்து ொரம்ெரியத்தில நின்வை வெற்ம்காள்ளப்ெடுகின்ைது என்ை
முடிவிறன கூைககூடிய வற்கயில ்காணப்ெடடிருப்ெதும் இஙகு குறிப்பிடெ
வவண்டிய விடெயொகும்.
இவவாய்வின் நான்்காவது அத்தியாயத்திவல ஹவாய் இந்து ஆதீன வளர்ச்சியில
அவவாதீனத்தின் துைவியர்்களினுறடெய ெங்கானது எவவாறு ்காணப்ெடுகின்ைது
என்ெதறன இவவாதீனத்திற்குரிய 06 நாடு்கறளச் வசர்ந்த 23 துைவி்களின்
மசயற்ொடு்கள் அத்வதாடு அவர்்களின் ்கடெறெ்கள் ஆகியன ெற்றியும்
ஆரயப்ெடடெது. அதன் ெடி இவவாதீனத்து துைவி்கள் துைவு வாழ்கற்கயில
இருந்த வொதிலும் இன்றைய நவீன உல்க வொககிற்வ்கற்ெ இந்து செய
உண்றெ்கறள உலகிற்கு வழஙகுவதன் மூலொ்கவும், தெககு வழங்கப்ெடடெ
்கடெறெ்கறள எவவித சலன ெனப்ொஙகும் இலலாெல வெற்ம்காள்வதனாலும்,
தியானம் ெற்றும் வயா்கா ெயிற்சி்களின் மூலொ்க ஒருநிறலப்ெடுத்தப்ெடடெ
ெனதுடென் இயஙகுவதனாலுவெ இந்த ஹவாய் இந்து ஆதீனொனது ஒரு
ஸத்தரொன தன்றெயில இயஙகிக ம்காண்டு வருகின்ைது என்ை முடிவிறன
எடுக்க முடிகின்ைது.
எனவவ ஹவாய் இந்து ஆதீனொனது தற்்கால இந்து செய வளர்ச்சிககு
உல்கலாவிய ரீதியில மி்கப் மெரும் ெங்களிப்பிறன வழஙகி இன்றைய நவீன
உலகில இந்து செயப் ொரம்ெரியத்திறன ொது்காத்தும், இந்து செயம் சார்ந்த
சிைந்த சீடெர்்கறளயும், அறிஞர்்கறளயும், ெகதர்்கறளயும் உருவாககியும் வருகின்ை
ஓர் தறலசிைந்த ஆதீனொ்க இக ்காவாய் இந்து ஆதீனம் ்காணப்ெடுகின்ைது.
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34. http://www.himalayanacademy.com/monastery/about/publishing
35. http://www.himalayanacademy.com/monastery/about/study
36. http://www.himalayanacademy.com/monastery/about/travel-study
37. http://www.himalayanacademy.com/monastery/about/wisdom
38. http://www.himalayanacademy.com/monastery/lineagephilosophy/
bodhinatha/
39. http://www.himalayanacademy.com/monastery/lineage-philosophy/
gurudeva/
40. http://www.himalayanacademy.com/monastery/meet-the-monks
41. http://www.himalayanacademy.com/readlearn/books
42. http://www.himalayanacademy.com/site/search/media_type/video
43. http://www.himalayanacademy.com/view/2014-07-14_mauritiusinnersearch
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54. http://www.youtube.com/user/kauaiaadheenam/videos
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57. http://www.youtube.com/
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v அகில இலஙற்க இந்து ொென்ை உெ தறலவரான ஆறு.திருமுரு்கன்
என்ெவருடென் வெற்ம்காள்ளப்ெடடெ வநர்்காணல மூலம் மெைப்ெடடெ
த்கவல்கள் உசாத்துறணயா்க ெயன்ெடுத்தப்ெடடுள்ளன.
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பின்னிறணப்புக்கள்
அடடெவறண்கள்
அடடெவறண : 01
ஆண்டு (YEAR)

தறலவர்்கள் (PRESIDENTS)

மசயலாளர்கள் (SECRETARIES)

1784-89

Sir William Jones

George Hillarow Barlow, John
Herbert Harington

1790

Sir William Jones

John Herbert Harrington

1790 (end)1793

Sir William Jones

Edmund Morris

1794-95

Sir John Shore

Edmund Morris

1796

Sir John Shore

Captain Symes

1797

Sir John Shore

C E Carrington

1799

Sir J Ansturther Bart

W Hunter

1802

Sir J Ansturther Bart

R Home

1805

Sir J Ansturther Bart

W Hunter

1807

H T Colebrooke

W Hunter

1810

H T Colebrooke , Eari of Moira

Dr. W Hunter, Dr. H H Wilson

1820

Marquis of Hastings

H H Wilson (absent), Capt. A
Lockett (Oﬀg.)

1822

Maquis of Hastings

H H Wilson

1825

Hon’ble J H Harrington

W W Wilson
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1828

Sir C E Grey

H H Wilson

1832

Hon. Sir E Ryan

W H Wilson

1833

Hon. Sir E Ryan

James Prinsep, Babu Ramcomal
Sen (First Indian Secretary)

1834

Hon. Sir E Ryan

J Prinsep, Ramcomal Sen

1835-37

Hon. Sir E Ryan

Babu Ramcomal Sen

1838

Hon. Sir E Ryan

James Prinsep

1839

Hon. Sir E Ryan

Dr W B O’Shaughnessy,
J C C Sutherland

1840-41

Hon. Sir E Ryan

H W Torrens

1842

Hon. H T Prinsep

H W Torrens

1843

Hon. H T Prinsep

Rt. Hon. W W Bird (from 30th
March), H W Torrens,
W Piddington

1844

W W Bird, Hon. Sir Hernry
Hardinge (from October)

Hon. Sir Henry Hardinge (from
October), H W Torrens,
W Piddington

1845

Hon. Sir Henry Hardinge

H W Torrens, W Piddington

1846

As in 1844

H W Torrens, Dr W B
O’Shanghnessy (appointed
in August), Mr J W Laidlay
(appointed Co-Secretary in
November), Dr Roer as CoSecy, Oriental Dept.

1847

As in 1844

J W Laidlay

1848-50

Hon. Sir J W Colvile, Kt.

Dr. W B O’Shanghnessy

1851

Hon. Sir J W Colvile, Kt.

Capt. F C C C Hayes, Dr A
Sprenger (Elected in place
of Capt. Hayes in May, in
consequence of change made in
the organisation of the Council,
another election was held in
June with the following results :
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1852

Hon. Sir J W Colvile, Kt.

Dr A Sprenger A Grote (Elected
Jt. Sec. in April HV Bayley

1853-55

Hon. Sir J W Colvile, Kt.

A Grote

1856

Hon. Sir J W Colvile, Kt.

W S Atkinson

1857

Hon. Sir J W Colvile, Kt.

S S Atkinson, R Mitra

1858

Hon. Sir J W Colvile, Kt.

W S Atkinson, W B Cowell

1859-62

A Grote

W S Atkinson, W B Cowell

1863

Lt. Col. W L Thuillier (resigned
in April) W S Atkinson
(resigned in August) E C
Bayley (elected in September)

E B Cowell (resigned in July),
H F Blanford (elected in
August)

1864

E C Bayley

H F Blanford, W L Heeley, H
F Blanford W L Helley ( in
July on resignation of the two
secretaries, R Mitra and
Dr J Anderson came in.)

1866

E C Bayley

H F Blanford

1867

Dr J Fayrer

H F Blanford

1868

Dr T Oldham

H F Blanford

1869

Dr T Oldham

H Blochmann

1870-72

Hon. J B Phear

H Blochmann

1873

Dr T Oldham

In April, Col. H Hyde resigned
as Secy. Capt. J Waterhouse

1874

In April, Col. H. Hyde was
elected President in place of
Dr. T Oldham

Capt. J Waterhouse

1875

Hon. E C Bayley In April,Dr.
Oldham was elected President

In April, Dr. Oldham resigned
as he was elected President,
Capt. J waterhouse

1876

Dr T Oldham

Capt. J waterhouse

1877

Hon. Sir E C Bayley

Capt. J waterhouse
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1878

W T Blanford

Capt. J waterhouse

1879

W T Blanford H B Medlicott
since December

H B Medlicott succeeded
W T Blanford in December
Capt. J Waterhouse

1880

H B Medlicott

J Crawford

1881

Hon. Sir Ashley Eden

A Pedder

1882

Hon. Sir Ashley Eden In May,
Hon. H J Reynolds succeeded
Sir Eden

In May, Hon. H J Reynolds
succeeded Sir Eden Dr H W
M’Cann

1883

Hon. J J Reynolds

Dr H W M’Cann

1884

H F Blanford

L. De Nice’Ville

1885

Dr. Rajendra Lala Mitra
(First Indian President)

J Wood-Mason

1886-87

E F T Atkinson

J Wood-Mason

1888

J Waterhouse

J Wood-Mason

1889

J Waterhouse

Dr A R Hoernle

1890

F W Beveridge

Dr A R Hoernle

1891-92

Sir A W Croft

Dr A R Hoernle

1893

Sir C A Elliott

G A Grierson

1894

C J Lyall

G A Grierson

1895-96

A Pedder

G A Grierson

1897

Dr A F R Hoernle

Dr G Ranking

1898

Hon’ble H H Risley

Dr G Ranking

1899

Hon’ble H H Risley

T Bloch

1900-01

Sir John Woodburn

T Bloch

1902-03

C W Bolton

J Macfarlane

1904

C W Bolton

J Macfarlane

1905

Sir A H L Fraser

J Macfarlane

1906

Sir A H L Fraser

Lt. Col. D. C. Phillott.
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1907-08

Justice Asutosh Mukhopadhyay

Lt. Col. D. C. Phillott.

1909

Sir Thomas Holland

G H Tipper

1910

T H Diggs La Touche

G H Tipper

1911-12

G F A Harris

G H Tipper

1913

Thomas Daird Baron
Carmichael

G H Tipper

1914

Thomas Daird Baron

Major C L Peart

1915-16

Sir Leonard Rogers

F H Gravely

1917-18

H H Hayden

F H Gravely

1919-20

Mm Hara Prasad Sastri

W A K Christie

1921

Justice Asutosh Mikhopadhyay

A H Harley

1922

Justice Asutosh Mikhopadhyay

W A K Christie

1923

N Annandale

J.van Manen

1924-25

Sir Rajendranath Mookherjee

J.van Manen

1926

G H Tipper

J.van Manen

1927

W A K Christie

J.van Manen

1928-29

Dr. Upendranath Brahmachari

J.van Manen

1930-31

R BN Seymour Sewell

J.van Manen

1932

Justice C C Ghose

J.van Manen

1934-35

L L Fermor

J.van Manen

1936

Sir John Anderson

J.van Manen

1937

Sir John Anderson

Dr B S Guha

1938-39

Sir David Ezra

Dr B S Guha

1940

Justice John Lort Williams

Dr B S Guha

1941

Dr C S Fox

Dr S L Hora

1942-44

Dr Shyamaprasad Mookherjee

Dr Kalidas Nag

1945

Dr Meghnad Saha

Dr Kalidas Nag
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1946

Justice N G A Edgley

Dr Kalidas Nag

1947

Dr B C Law

Dr K N Bagchi

1948

Dr D West, Justice Ramaprasad
Mookherjee

Dr K N Bagchi

1949-50

Justice Ramaprasad
Mookherjee

Dr Niharranjan Ray

1951-53

Prof S K Mitra, F R S

Prof J M Sen

1953-55

Prof S K Chatterji

Prof J M Sen

1955-57

Dr D M Bose

Dr M L Roychaudhury

1957-59

Dr S N Sen

Dr J N Banerjea

1959-61

Dr N Dutta

Dr J N Banerjea

1961-62

Dr A C Ukil

Prof S K Saraswati

1963

Dr U N Ghoshal

Dr P C Gupta

1964-65

Dr K N Bagchi

Dr P C Gupta

1966

Prof R C Majumdar

Prof C Chakraborti

1967

Prof R C Majumdar

Dr S K Mitra

1968-69

Prof S N Bose

Dr S K Mitra

1970-71

Prof S K Chatterji

Prof B N Mukherjee

1972

Prof N K Bose (upto October),
M M Basu (upto December),
Dr B Mukhberjee
(Dec. “72-Jan ‘73)

Dr S K Mitra

1973-74

Dr B Mukherji

Dr S K Mitra

1975

Prof . K Saraswati

Sri D K Mitra

1976

Prof . K Saraswati

Dr B Banerjee

1977-78

Dr Gouri Nath Sastri

Prof Dilip Coomer Ghose

1979

Dr D Bose

Prof J N Rudra, Dr Amalendu
De from 14/11/79

1980

Dr D Bose

Dr Amalendu De
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1981-82

P C Gupta

Dr Amalendu De

1983

S N Sen, Dr R K Pal

Dr Chandan Roychaudhuri

1984

Dr R K Pal

Dr Chandan Roychaudhuri

1985

Dr Sukumar Sen

Dr Chandan Roychaudhuri

1986

Dr Sukumar Sen

Dr Jagannath Chakraborty

1987

Dr M M Chakraborty

Dr Kalyan Kumar Ganguly

1988-92

(Administrators appointed by
Calcutta High Court)

1992-96 (No
election held)

Dr M M Chakraborty

Dr Chandan Raychaudhuri

1997

Prof Dilip Kumar Biswas

Prof Amalendun De

1998

Prof Dilip Kumar Biswas

Prof Anil Kumar Sarkar

1999

Prof Bhaskar Roychowdhury

Prof Anil Kumar Sarkar

2000

Prof Bhaskar Roychowdhury

Prof Manabendu Banerji

2001

Prof Biswanath Banerji

Prof Manabendu Banerji

2002

Prof Amalendu De

Prof Dilip Coomer Ghose

2003

Prof Amalendu De

Prof Dilip Coomer Ghose

2004

Prof Biswanath Banerji

Prof Dilip Coomer Ghose

2005

Prof Biswanath Banerji

Prof Ramakanta Chakrabarty

2006-10

Prof Biswanath Banerji

Prof Ramakanta Chakrabarty

2010-12

Prof Biswanath Banerji
(upto Jan, 2012)

Prof Mihir Kumar Chakrabarti

Prof Pallab Sengupta
(Feb, 2012 nwards)
2013-14

Prof Pallab Sengupta

Prof Mihir Kumar
Chakrabarti(upto 19th Oct,
2013)
Prof. Manabendu Banerjee(21st
Oct, 2013 onwards)

2014-16

Prof Ramakanta Chakraborty
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Prof. Manabendu Banerjee

அடடெவறண : 02
VOL.

GROUP

PUBLISHED

TRANSLATOR

TITLE AND CONTENTS

1

Hindu

1879

Max Müller

The Upanishads, Part 1 of 2.
Chandogya Upanishad. Talavakara
(Kena) Upanishad. Aitareya
Upanishad. Kausitaki Upanishad.
Vajasaneyi (Isa) Upanishad.

2

Hindu

1879

Georg Bühler

The Sacred Laws of the Aryas,
vol. 1 of 2. The sacred laws
of the Aryas as taught in the
school of Apastamba, Gautama,
Vâsishtha, and Baudhâyana.
pt. I. Apastamba and Gautama.
(The Dharma Sutras).

3

Hindu

1880

Julius Jolly

The Institutes of Visnu.

4

Hindu

1882

Kâshinâth
Trimbak
Telang

The Bhagavadgita With the
Sanatsugâtiya and the Anugitâ.

5

Hindu

1882

Julius Eggeling

The Satapatha Brahmana
according to the text of the
Mâdhyandina school,
vol. 1 of 5.

6

Hindu

1882

Georg Bühler

The Sacred Laws of the Aryas,
vol. 2 of 2. The sacred laws
of the Aryas as taught in the
school of Apastamba, Gautama,
Vâsishtha, and Baudhâyana. pt.
II. Vâsishtha and Baudhâyana.

7

Hindu

1884

Max Müller

The Upanishads, part 2 of 2.
Katha Upanishad. Mundaka
Upanishad. Taittiriya Upanishad.
Brhadaranyaka Upanishad.
Svetasvatara Upanishad.

Prasña Upanishad. Maitrayani
Upanishad.
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8

Hindu

1886

Georg Bühler

The Laws of Manu. Translated,
with extracts from seven
commentaries.

9

Hindu

1885

Julius Eggeling

The Satapatha Brahmana
according to the text of the
Mâdhyandina school, vol. 2 of
5, Books III- IV

10

Hindu

1886

Hermann
Oldenberg

The Grihya-sutras; rules of
Vedic domestic ceremonies. vol.
1 of 2. Sankhyayana-Grihyasutra. Asvalayana-Grihyasutra. Paraskara- Grihya-sutra.
Khadia-Grihya-sutra.

11

Hindu

1892

Hermann
Oldenberg,
Max Müller

The Grihya-sutras; rules of
Vedic domestic ceremonies. vol.
2 of 2. Gobhila, Hiranyakesin,
Apastamba (Olderberg); Yajña
Paribhashasutras (Müller).

12

Hindu

1891

Max Müller

Vedic Hymns, vol. 1 of 2.
Hymns to the Maruts, Rudra,
Vâyu, and Vâta., with a
bibliographical list of the more
important publications on the
Rig-veda.

13

Hindu

1889

Julius Jolly

The Minor Law-Books:
Brihaspati. (Part 1 of 1).

14

Hindu

1890

George
Thibaut

The Vedanta-Sutras, vol. 1 of 3.
Commentary by Sankaracharya,
part 1 of 2. Adhyâya I-II (Pâda
I- II).

15

Hindu

1896

George
Thibaut

The Vedanta-Sutras, vol. 2 of 3,
commentary by Sankaracharya,
part 1 of 2. Adhyâya II (Pâda
III-IV) -IV.
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41

Hindu

1894

Julius Eggeling

The Satapatha Brahmana
according to the text of the
Mâdhyandina school, vol. 3 of
5. Books V, VI, VII.

42

Hindu

1897

Maurice
Bloomfield

Hymns of the Atharvaveda,
Together With Extracts From
the Ritual Books and the
Commentaries.

43

Hindu

1897

Julius Eggeling

The Satapatha Brahmana
according to the text of the
Mâdhyandina school, vol. 4 of
5, Books VII, IX, X.

44

Hindu

1900

Julius Eggeling

The Satapatha Brahmana
according to the text of the
Mâdhyandina school, vol. 5 of
5, Books XI, XII, XIII, XIV.

46

Hindu

1897

Hermann
Oldenberg

Vedic Hymns, vol. 2 of 2.
Hymns to Agni (Mandalas I-V).

48

Hindu

1904

George
Thibaut

The Vedanta-Sutras, vol. 3 of
3, with the commentary of
Râmânuja.

50

Index

1910

Moriz
Winternitz,
with a preface
by Arthur
Anthony
Macdonell

General index to the names and
subject-matter of the sacred
books of the East.
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