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்றஷலணலகம ் �தம �த�மயலதத�கம ல்டளேி, "தஷ்ம ஷிமத�்ணம

அக  ள�லறகளாம ��்தி�" பற்�ம ்யஙம �ே�றம எ��பம ேபற்�றலம த�தைபபறணலக.ம

அ��வம ��வம �ிிறைம ��்தி�, ்ி்டறாம �ிிறைம ��்தி�, �ன�ாம �ிிறைம

��்தி�ம என�ம ப ��லகம ்்கல�றாம அவ�்ற? உ�ல��ா "் வ��" என்ம �ஷறவம

��்தி�ம (பசிா�ம என்ம �பற் அவம �றேைம �ப்ாபற�ாம ்்யஙல�்ள? ஆலே்ம

அ்ணலகம அ ்ற�ம த�தைகலகம லறிக�ாம உ் .ம ஆைறவம ்யஙம அளபற்�ம

எ��பேபற்��வத�.மப னமஷற�மத�வ�யலக; ல்ைஅ�யலக; ல்த��வம�லறகளயலக. 

ஸாசல�்�ம ்்கல�வ "் வ��" என்ம �ஷறவம ் ்ணமதத�கம

ங்�கஙா. "் வ��:, வ��:, ்ய்ணமா" என்ம �ஷறறலகம �ஷறதளம (் ்ணமா�ம என்ம ்்ம

�பற்த கம ங்�பப�றலம த�ல் ம லறப ல�்ள.ம ஆலே்ம ்�னபஇம ் வ��ம எனபளம

் ்ணமதத�ம (�ஷறதத��கம ங்�பப�றலகம �லற் ம ் �கம லப திம ப ்கல�்ள.ம

பல்ற�தடமம ் வ��தமம -் ்ணமதத�ம -ம �ஷறதத�பம �பறள் வம ்ி் ம

்தலமறலபமப �கல�ன்ைண.ம்ன�, த�தமம் வ��; ிற�்றன�, ��றம் வ��. 

த�தம் வ��மற்ள--"எா�ப்ிறதைம எப�பற�ளாம ்தடமைஇன்�ம ஷறிறத�றலகம

ல் மல அகஙாமத�தமணலளாம�க�ணலளாமஅடயல�மமஅபிறக்�ிறைமபத�ம(ி�சம-ம

�ிசமல�்ற��மஸதள்ிமிறைமச்மாபிலறஷமதி மத�றவமஆைம�த்ங்டம

ே�றலா.ம்�றஙமஎன�ாமஅ்�் வ�றதிமறவம்த�மத�தமிறைம் வ��--் ்ணமாம

எனல�ன்ைண. 

��ற் வ��மற்ள--�ாம �ாம ்்மபறபயலளகஙம �ற்ம ்தலம வமஸகலளகலயலத ம

அ�ப் கஙாம தறன�லபம ப ிினம���றலபம ்வம ்���மறலம உக ம �ி் ிறஷ�லத கம

�லற்டம ஸதள்--ி�ச--�ேிறம ிமிறைம பிக்��ம தி மத��ைற�றைம ் �பம

ப ில�்��ம ி்ட�ா.ம ் �ம ் வ��ம ைறவம எா�ப்ிற�கஙம ��றிஸாம

உ்டற்�ைறவம ்த�ம ��ற் வ��ம எனல�ன்ைண.ம ் �ம ்ி் ம ் வ��லத கம

�லற்ேட�றனம எா�ப்ிறதைம உபம் வ��தற�னம எனல�ே்றா.ம ் �ம ்ி் ம

் �ிறைம் வ��லத ் டம�ன்ற்ளம் வ��ம்ன�மல�தடமறள.ம்ளமதா�தடமம

ஸ�த�ற �த��வமஸ�த�ிறைம்  மா. 



்பபஇம ்்கல, ‘�ன்றாம ் வ��” என்ம லப திம ப ்கலம ்்�ம ்வத�ேமம என�ம

த�தைகல�றா. ஷறச��ிகம �லறகதலகஙம ் ேிற�ி�வ�றிவம ஆா்றணம லறபஇமம

அ்ல�மம ்்�ம ே� “�ன்றாம ் வ��”ம திகஙகம ல�தடகல�்ள.ம அளபற்�ேமம ் �கம

லப தி. 

��்ப்வ�றக ம எா�ப்ிறனம ்  மத��வம ி�கலம   பற ம �லற்டம ��்ியதலம

மறா்றணம�த�் த�னதிதமமஅதடல�்றண.மஅ்தைபம�ப்றிவமி�ல�ாம�ி�� ளம

ேதற�ப ல�்றண.ம் �மத�த�ம வமப த் மஷ ��ின, ��ன்வம����ம்றத்கமல் ம

ி�ல�ாம ்் ளல�்றண.ம ப த், ��ன்வம ����மைம ப � �றதிம ி�ல�ாம ்்தளாம

�பற்கலக; லறிதத�கமல� ்ாமஅத்மறா.ம்்ம்் தைகமலற���தளமஅ்தைபம

�ப்ற�ம �ப்லகம ிடவம லண ளம �னம லறிதத�ம உ�ல்�ம ம �ஷயளம �றணி�லணலகம

��ாம அ்தைபம �ப்ம �ம�்ண.ம பதைிபதடல றவம ங��திம ேபறன்ம ்்ம

்றலைாம �ஷயளம அ �ம ிபதடல றவம உடத�ம ்ித�ாம ேஷறிபம

்்ப த��க�லற் , �றனம ் ்ா்ாம ்் �தடமம உ்்ா, �பமண, ் �றஸாம

����மைம�றயல�மமபடதத�தம��றயலம் ப க�லற் , பதைமிபதடல றவமஆைம

அ �ம ்றலைத��னம ி்�ிண ளம ் ி��ம வம ்்்த�த�றனம ிட்ண�வம எனபணம

ஆனே்றண. 

ஆைறவம �ப்ம ்ைத�்ணம ் ்ற�ம ிட்ண�வம ்டறளம எனபளம �ி�்ணம ிி்.ம

லறிதத�ம �் அம  ்��வம �ப்லளகஙம ஆ்லளகஙபம ேபறன்ம உ�திதமதம

�ி�்ணம �ி் வத�. “லட�னைம லறித�ிறல��ாம ிற�ணம ிட்ிறணம ிறத்மறணம

ேிவ” என�ம ஷபடாம ்ஙதளக ைண. “ஆைறவம ��்ியதலம ினைனம ் � ம

ஷபடதத�தம தகல�ம எ்� ள்  ல�்றண.ம ஆ்லளகங ம ஷிிறைம அ �சத�—

த�த�தம—அனே்ம�ப்லளகஙம்்யல��க றணம்றகே்ே� ளாமியதலமினைன.ம

�ி�்ணம ிிதபம அ்�மறிவம ஆா்றணம ்பபஇ ம �ஷறவ�் வத�, �ஷயம�ி�வத�.ம

அத�தம ��� ளம த்தளக�லற்ேட�றன, அத�தம �றாம �றல் வத�ம

எனல�்றண. அனப றஙாமஉ்ேடறமஅதடகஙாம�றா? லறித��றஙாமஅே�மதி���றேை? 

“ிறேைறகல�னமஅனைமததடமறணமஅ�ேிஷ, ஆட்ணமேிவமின�மிட்ிறணமஎனபே�றணம

்றஷல�ாம��ன�திம வமேலபட்�்ள் மஅ�தைமமறாம�� அேமறா.ம  ி�ன�ாம
்டம �த்�ேமம ே்்இேைறா” என�ம �ப�மம ��்ிடவம என்ம �� மபம ப ிப �த��வம

�ி�்ணல அனம �ைஅம ிிதபதம �லணத��்�ல�்றண, ்் �ி�ாம ்ற்�்ைறாம பிலற�ன.ம

�லற்டமலறிதத�ம�த்மறைம�த்�ம வம�் அம டமமற்்கஙாமஉ�திமஉ் ம

என�, �த�் த�னதிதமம அதட �ம ��்ியதலமறா்றணம �றாம ிட்ண ளம

லறப ்�றல ம்கமஉதிகல�்றண. 

ஆலே், ��்ப்வ�றக ம எா�ப்ிறனி்ளம லடவம ேபறன்ம லற�வம �லற்டம பிலற�ம

தறமல�ம அ்தைபம �ப்ம ிடவம லிம த�தை ள, பதைிியலகம அடண ளக ம ்்ம

ே�றப்கஙகம�த்ல�்றக.மஅ ே�றமஅயஙமஅ்ளகங மேஷற�தைேிவமேஷற�தைமறலம

ேத்ல�்ள.ம ிட்ிம ிபதடலகம எ கலபம ேபறைம பை ே�றபப ே�ம பதைிியல அே�ம



அன்�றப்த்லகம ஙஇ்ங ளம ்் ளம ஙிவம எ�பப ம்்காம ்்கல�ன்ை.ம

ப � �ம த�த�ம வம ்்கஙாம �த�்ன—�த�் லளகஙம அன்���னம ஙிவம ி�கலம

ே்�தைம �்்�றஙா.ம அ்ணலத கம லத��ம ைறவம அ�்ளம ேபற��்கஙாம அ �கம

ஙிவ.ம ் �பம பை ே�றப்ம த்த�்ணல அனம எ்காம ே்�; லதடஷ�ம வம தட �ளம

ே்�.ம ்்�பேபறகலணம �்க ிணம அ் ��கம லத பபற்ப ாம என�ம �றணி�லணல றயம

்்பப்ணம த ்்�ல அவம �்க ிணபம ப �வம த்கல�ன்ைண.ம அ்ணல அனம எ்காம

த�த்ே்்ற�ம ்தலம வம அ �தம �்க ிணபம ப ���ே�ம ்்�பப்�கலறிணலகம ் ளம

பளயஙல�ன்ைண.ம �்க ணபம ப ���ன�ம த�தைதளம அயஙதம �்க ிணம அ் ��கம

லத பபற்ம ்்ாம ்்�பேபறகலணம அயஙபம பளயல��க ம ்்�பப்�கலறிணல அனம

தலம வம ஷ�கங் ம த் �பப பம �பற் அ் ளம �ஷவல�ன்ைண.ம அாிற���ேமம

ஆம ற�ம ்யங.ம �த�்தைம அதடமம ் ்ா்ாம �ப்லகம ிடவம எ தளபம

ப த்கலப ாம என�ம பதைிியலகம தப ம ் ணத�ம ே�றபப வமஅன்�றம ப்த்லகம

் ளமஙஇம்ங �ை.மப �்றற்றிவமிடவமஎ கலமஅயஙம் �ம�ப்லகமலதடஷ�ம வம

அயஙகம ஙஇ்ங ளக ம அன்���னம அ�ஙி�கஙம ஆ றல�ன்ைண.ம அ �கம ஙித�கம

ேலப ம ி�ங �ம ளனபத��றஙம ஆ றல�ன்ைண.ம �ற�லைே்ம அஇபப பம

்்கறல�ம ்கஙாம ்டத��வம ேி�ாம எ�ல�னம ள் ம ்ங �றவம எபபஇம

்்கஙா? அ �ம த�த�தமம அதடல�்றகம பிலற�தறமல�.ம ��்ப்வ�றக ம

எா�ப்ிறதைம ் ்ாப பம �ப்றதிமறவம ிைாம ்்பப கம ல�டகல�்றக.ம அ��வம

எ�ல�னமள் மேபறவமஅன்���னமஅ�ஙிவமபறய �ள. 

்த�தலமம�னமளனபதத�தமே�ற்��டனம்றய் ப கம்�ல�்றக—“பற்றய்மதவ�ம

எனம ே�ற ி்்ம தறனம ்பபஇம ேதற�ம ப ்�றஙகம லறிகாம ்்ம ஸிமாம ப�் �ம

ி�ணல அனமிகாமலி�ாம��்ப்வ�றக மஎா�ப்ிறதைகமல் மதல��ற�ே�ன.ம

அ ் ��றன, அள��வம அ்தைேமம �ப்ம ் ்ா்ல�ே்னம ல�தடகல் வத�.ம

்் ளல�ே்ன; அளம �ிண்�றஙம ிட�� கலம ் �பம பை ே�றப்கஙகம ்ங ே�ன.ம

அன்���னமஙி�ாம ேஷண ளம எனேைமஅ� ளம எ கல�்ள.ம எனைம �ஷயே்ன்ம ்பபஇம

எைகஙம ் �ம ேதறய, உ�லத�்்கஙம ்்ாம ேதறயம ேபறவம ஷ��ம தறகம ்் ளம

�ிிக்இம�ன�; உ�லத�்்கஙம்்ாம ேதறதம் டம ் �ிகிறைள.ம அளம ஷ��ம

ி் ளல றவம�ிிகம்இமள; ்ளமஎா�ப்ிறைறே�ேமம�ிிக்இமள.மஆலே், அ்னம

ல�தடகஙி �ாம்ளம்் ே�ம�ி்ா, ே�ற ி்்ம�ிறிதைம் ப பமப � �மபி��கஙம

உ்டறைம ேதறயம ப��ைறனஙம ்் ம லற��ாம ிற்றிவம ்் �றறேபறவம எைகஙம

உ்டறைம ் �ம ேதற�ாம எைகஙம த�தமம ச்பற்ிறல�் படளம ேபற�ா.ம எனைம

�ஷயே்ன்” எனல�்றக.ம் �மேதறம வமப ் �மேதணத��மறைமபறபிாம்ே�ற— 

லற்றணமிடற�ப்தகமஅன்�வமஅ�ஙி�ா  

�்றம னமல ்மயஙாமஎ�ல�னம�லறஇ�றே�ற, 

வ்றணமிையலி�ாம்வ�றக மதல��ற�ே�ன,  



பற்றய்ம்ளமதிகங்ணமபறனதிேமமஆலறே�ம—�ப�மம��்�ிற்�, 9-4-1.  

ிடவம எ கலம ிபதடலகம எ கலபம ேபறைம ்டத��வம அன்�வம ் ளம ஙஇ்ங ளம

்்த��மளபற்�ம �னம லறபஇமம ல்தத�ம ்  கஙாம ��ப�ம்ற ஷறனம ப கத ம

�ஸூக��தம�ாம அ�ப் பேபறா—‘�றணி�லிறயம ்்பபறணம த்த�ம �்க ிணபம

ப ���ே�ம்்�மஇகலறிணம்ளயஙிறபேபறே�, ிட�� த�றல��ாமதபடம பதைம ே�ம

அன்�வம் ளமஙமஇம்ஙம ம�மள.” ்�னமல்தளம�னைேிம்  கலபபப க ள. 

்�றஙம ேிவ.ம தறனலற்ளம அஇம வ, “்ளம திகஙம ்ணம பறனதிேமமஆலறே�” என்ம

பங��கஙம ் மறகல�மறைிறலம அ்��த�ம ��ப�ம்ற ஷறனம ப கத ம

�ஸூக��தமத�றனம ்யஙம தறாம தனஙம உற�ம ேதறகலம ே்் ா. “�ன்றாம

் வ��” என�ம ்யஙகம �லற தளக ம �த�ப்கஙதம ளதகமறயம த�ன்ம

்தகம வ�ற�ம �ஸூக��ம ்ள—“்ளம திகேலறணம பறனதிேமம ஆலறே�—ிற்றஇம

்்்ளின்�கேலம ்ளம த�தமம ச்பற்ிறயம ் பட�னே்ற? த�தமஸூ�லகம

த�தமற�ப்ாம ப்கறத�ன்றணலக.ம ் ்்ஙக றணம ்  மயல அே�ம அ மபிிறலறம

த�ன்றணலக.ம ேதற�ப தலக�லனே்ம தாதிம �ன்றாம ் வ��மறலபம

ப்க ் பட�றலறே�்மஎனல�்றக” என�. 

எா�ப்ிறனம ��்த��வம �ைகஙம உ்டறைம ேதறயம த�தமிறல�் படே�ம எனல�்றகம

பிலற�தறமல�.ம ்�ைறவ “�ன்றாம ் வ��” ்ன�ம ல�தடகல�்ள.ம த�தம் வ��மறைம

�த்ங்டம ே�றலத��வம ்்கஙாம த�தமணலளாம �க�ணலளாம எப�பற�ளாம

எா�ப்ிறதைம அளப் தளக�லற் ம எ ் �தம ளனப�ி�ன்�ம ்்கல�்ணலக.ம

்பபஇபபபட்ணலகமத�தம் வ��தம ஷறண �்ணலக.ம��ற் வ��மறைம் �பமப ில�்��ம

ி்ட�த��வம்்பப்ணலகமபறிிணலகமஎா�ப்ிறதைமஅ்ே்மி் ளமஷப�ற�ப்ாம

���றைம ஷ�ற்�னபயல அே�ேமம   பப ம த�ாி���டனம ்்கல�்றணலக.ம ்்ணலகம

் ி�ற் வ��தம ம ஷறண �்ணலக.ம தற�ாம எனதைபம ேபறன்்ணலளாம

த�தம�க�ணலத பம ேபறவம எா�ப்ிற�தடமம ப�வணகற�ப்ாம ல�தடகலப�பற�ம

்்த�ி�ன்�ம ்்கல�இம் வத�.ம ��ற் வ��ம �க ம பறிிணலத பம ேபறவம

அ்ே்ம அ்ேைம ி் ��ற்� ள “அவபம ்  மயலத ேமம அ�ப் தளக�லற் ம

த�ாி��மறலம ்்கல�ாம �இம் வத�.ம ்பபஇம ்ி் ாம �லபடம த�த�ம �க ம

தணாம எ �ம ்ைதத� ம ஷறண �்ணலக? ப�வணகற�ப்ாம ல�தடகலறதிமறவம

த�தம் வ��தம�ாம ஷறண �்ணலகம அவே�றா:ம பறிிணலத பம ேபறவம அ்தைம

அ்�மறிவம அவபஸறியலத ேமம பத்தளம ்ற்�ாம �பற்�ே�றா.ம ஆதலமறவம

��ற் வ��தம�ாம ஷறண �்ணலகம அவே�றா.ம எா�ப்ிறனம ��்த��ே�ம   பப ம

அ்தைபம �ப்றிவம ்்த�பப ்�றலறலே்ம தாதிம   ்ினம த்தளக றன.ம

ஆலே்மதறாம�ன்றாம் வ��மறல�ே்றாமஎனல�்றண.ம்்க�்ாம் �மிறத��த��வம

்் ளம �லற்ேடம எா�ப்ிறனம ��்த��வம   ப ாம பக�ணலளகஙம எப�பற�ளாம

ளனபேிம த�றஙா. “எயதளகம ஙாப  ம தபடி�ப�ட� ளம ஆஇபம பறஇம

்த்ஞஷ�, �ிறயதளகம ல்பைஅம ேஷறிம �ியலகம ஷ���ணபபம �யல�ம ்த தே�’ த�றபணம



்்ணலக.ம ஆலே்ம ்்ணலக�றாம �ன்றாம ் வ��தம ம ஷறண �்ணலக; �ன்றாம

் வ���ாம்்ணலே மஎன்பஇ, 

்்ம தறகம தக அி் வம ம�தைகலதிம வம ல்கதைம தறஇம ் �ம ேலறப மணம

அ்தைம ் ப பம ப � ளம ி�ல�ாம ்் ளல�ன்ைண.ம அப�பற�ளம அ்ணலகம

��்்றகஙல அ��் ளம ல �ாம ப ்கல�்ள.ம ் �ம ்தட ஷ�லகம பற ாம பறப ம

ில� �லளகஙயம ்ட ம ஷற ��தமதம �்ல�்�றா.ம அ �ம தக அி் வம ல�வம

்தடமணலகம மற்்ாம த�ாி��மறலதம தயல�க�லற்இ்கல�ன்ைண.ம ல்கனம

அ்��த�ம ப ்ஙம �தய�ாம பற�ாம ி�ல�ாம அ��லிறலகம ல�தடகல�ன்ைம

அ்ணலளகங. அ்றத்கம �லற் ம பகாம ப்க ம த�ாி���டனம ்றால�ன்ைணம

அ்ணலக.ம ல்கைஅடாம பக��ம �லற்டம ் �பம �ப்லே றம அ்தைம தறஇம ் ளம

அ்தைபம ப � ள, அ்தைதம ��கஙதே�ற�ாம அ �கம லறபஇவம ே�இதம ���ல�ன்ைண.ம

ல�வம ்்கஙாம பறிிணலகம த�ாி���டனம உ்யஙல�ன்ைண. “உனைஅடாம பக��ம

�லற்டம தறயலே றம அத� ளம ���ல�ே்றா, லறகறயம ல்கற’ எனல�்றணலக.ம

பக�ணல அனமஅ்�மத�த�தமமஅபத�லகம�் அம  ல�ன்ைண— 

जय�त तेऽ�धकं जन्मन  ज् जयत ्रनत न न्दता शश व  

त�यत! द्यतनं शत�द तनदकनकाद�य ध�तनधदकादनं तद�ानदते च 

�ம��மே���லாம் ிதறம ி�: 

 ிம�ம் ��ிறமஷற ்�திமஹ�ம| 

�ம �்மத் ம�றாம��ிகம�ற்லற: 

த்ம மத்�றஸ்சமத்றாம் ஷ� ்ே�ம|| 

்யஙம் மறகல�மறைதத�கமலறகமே்் ா:- 

धदररक्म म  जे ्जत्नमे, अा ादत्यन् दयं तद ाद�य �मन्ाते तद�वतन्् ्�त दतरनत व  

“உனம அ்�றித��ைறவம ஆமணபறஇ ம �ஷவ்ாம ிவல�கம ல�டகல, அத�பம �பற�ம

ிற்்ணலகம ில�ா ��்கல, உனதை ம ஷறண �, உனைஅடாம பக��ம �லற்ட, உனேைேமம

உம ிறலகம �லற்டம தறயலகம ிப ாம �ப�ளாம்் ளல�ே்றா, ��தஷம ே�ற�ாம ்இம

உனேைதம ே� ல�ே்றா, லறகறய.ம ்�றஙம திேமம லறிகா” என�ம பக�ணல அனம

த�த�தமகமலறப ல�ன்ைண.மஆலே்ம் �கமேலறப ம்ாம்்ணலத மஅஇ�மறற்�மம

ஆா்றணலளேி “�ன்றாம் வ��” ஆ்ண. 

 

 


