
ஸ்ரீ ஜகத்யயழன் டன்டப 

VYASA BHARATA AGAMA SHILPA SADAS - 

Ilayathangudi, Tamilnadu – 1962 

 

இப்ஹளட இங்ஹகயுள் கண்களட்சழச் சளனழல்  

ஸசப்ஹடுகக் ஸகளண்டுயந்ட யத்தழயக்கழர்கள். ம்டைன 

அபசளங்கத்தளர் அதற்குச் சகளனம் ஸசய்தழயக்கழளர்கள். தக்க 

நழதர்க அடப்ழ அயற் ஒழுங்குடுத்தழ 

யத்தழயக்கழர்கள். அந்தச் ஸசப்ஹடுகழல் ஆனழபத்தந்டைய 

யயரங்களுக்கு டந்தழன ஸசப்ஹடும் இயக்கழட; இயடைய 

யயரத்டக்கு டந்தழன ஸசப்ஹடும் இயக்கழட. ளடொய, ஜந்டைய 

யயரங்களுக்கு டந்தழன ஸசப்ஹடுகயும் அங்ஹக 

யத்தழயக்கழர்கள். ளன் இபண்டு ளக்கு டன்டௌ அயற்ப் 

ஹளய்ப் ளர்த்டயழட்டு யந்ஹதன். ல்யர்கள் களத்தழல் ழுதழன 



ஸசப்ஹடு, ஹசளமர்கள் களத்டச் ஸசப்ஹடு, சநவத்தழல் இய டைய 

டந்டைய யயரங்களுக்கு டந்தழ ழுதழன சழற்பசர்களுைன 

ஸசப்ஹடு-இய ல்ளம் இயந்த. ஹசளமர் களத்டச் 

ஸசப்ஹடுகள், கழட்ைத்தட்ை ஆனழபம் யயரத்டக்கு டந்தழனய. 

ல்ய பளஜளக்களுைனய, இன்டம் டந்டைய ளடொயெ 

யயரங்களுக்கு டன்டௌ ஹதளன்ழனய. 

ஹசளம அபசர் களத்டச் ஸசப்ஹட்டிஹ ழுத்ட நழகவும் ன்க 

இயக்கழட. அந்த ழுத்டகழன் யளழகளும் யடிவும் ழபம் ன்ளக 

இயக்கழன். அயற்யழை ன்ளக இயக்கழன், ல்ய 

பளஜள களத்டச் ஸசப்ஹடுகள். ஹசளமர் களத்டக்கு இயடைய 

டந்டைய யயரத்டக்கு டந்தழனய அய; கண்ணழல் ஒத்தழக் 

ஸகளள்ளம் ஹள அவ்யவு ன்ளக இயக்கழன். ல்யர் 

களத்ட க்பந்தடம் தநழழும் நழகவும் ன்க இயக்கழன். ஹசளம 

பளஜளக்கள் களத்ட ழுத்ட டதயேன சுநபளக இயக்கழன். 

ஆளல் சநவத்தழல் இயடையெ டந்டையெ யயரத்டக்கு டந்தழ 

இயந்தயற்ப் ளர்த்தளஹள ஒய சவயம் இல்; டயும் 

இல். தப்டௌம் அதழகநளக இயக்கழட. அதப் ளர்த்டயழட்டு 

இதப் ளர்ப்தற்ஹக ழடிக்கயழல். இட ம் ளட்டு ழுத்ட, 

இட ம் ளட்டுச் ஸசப்ஹடு ன்ய ஸசளல்யதற்ஹக கஷ்ைநளக 

இயக்கழட. 



ஸசப்ஹடுகப் ளர்த்த நளதழளழ யழக்கழபகங்கயும் ளர்த்ஹதன். 

யழக்கழபகங்கழஹயும் ல்யர் யழக்கழபகங்கள் ழபம் ன்ளக 

இயக்கழன். ஹசளம அபசயைன யழக்கழபகம் ஒய நளதழளழ 

ழனதழனழஹ ன்ளக இயக்கழட. இப்ஹளட ம் ளட்டில் 

னளளழைநளயட ஒய யழக்கழபகம் அடிக்கக் ஸகளடுத்தளல் ப்டி 

இயக்கழட? இயடையெ யயரத்டக்கு டந்தழனதளளலும், மன 

யழக்கழபகத்தப் ளர்த்டயழட்டு இன்ன யழக்கழபகத்தப் 

ளர்க்கஹய ழடிக்கயழல். இந்த டர்த்தழகளுைன டகஹநள, 

அமஹகள, சளந்ழத்தழனஹநள, ஸதய்யக் கஹனள மனயற்ழல் 

இயப்டஹள இல். 

 

யழக்கழபகங்கள் இயக்கட்டும். மன களத்ட ஜங்களுைன 

குணம் ப்டி? அடவும் அஹத நளதழளழ தளன் இயக்குஹநள ன்ய ஒய 

சந்ஹதகம் ஹதளன்யகழட. இபண்ைளனழபம் யயரங்களுக்கு டந்தழ ம் 

ஹதசத்டக்கு அஸக்றளண்ைர் ன் ஒயயர் யந்தளர், ஸநகஸ்தழஸ் 

ன் ஒயயன் யந்தளன் ன்ய சளழத்தழபத்தழல் யயகழட. 

ஸநகஸ்தழஸ் இங்ஹக யந்த களத்தழல் இந்த ளடு ப்டி 

இயந்தட? ஜங்கள் ப்டி இயந்தளர்கள்? னளபளயட தளயட 

ஸகளடுத்தளல் கூை யளங்கழக் ஸகளள்நளட்ைளர்கள். ந்தச் சளநளன் 

ங்ஹக கழைந்தளலும் தழயைத் ஸதளழனளட. ஸளய் ஸசளல்ஹய 



ஸதளழனளட அயர்களுக்கு. இப்டி இந்த ளட்ைப்ற்ழ 

ஸநகஸ்தழஸ் உனர்யளகச் ஸசளல்யேனழயக்கழன்ளன். இந்த நளதழளழ 

உனர்த்தழச் ஸசளல் ஹயண்டுநளளல் நற் ளட்ைக் களட்டிலும் 

இங்ஹக ஒய யழஹசரநள ண்டௌ இயந்தழயக்கஹயண்டும். அதளல் 

தளன் அயன் அப்டிச் ஸசளல்யேனழயக்கழளன். உகம் டழுயடஹந 

ஒஹப நளதழளழ இயந்தழயந்தளல் இதப் ளர்த்டத் தழஹன ஸசளல் 

ஹயண்டின அயசழனம் இல். ஆகஹய ல்ள ளட்ையும்யழை 

அதழகநளக உனர்ந்த சளந்தடம், ல் குணடம், தப்டௌ யமழஹன 

இல்ளநல் சளழனள யமழனழல் ஹளகும் ஹளக்கும் இங்ஹக அந்தக் 

களத்தழல் இயந்த ன்ய ஸதளழகழட. இப்ஹளட அந்த ழ 

நளழயழட்ைட. அதற்கு த்தஹனள களபணங்கள் உண்டு. னளர் 

ஹநஹ தயய ஸசளல்கழட? ஒயயர் ஹநஹயும் ஸசளல்யதற்கழல்.  

ஸநகஸ்தழஸ் ழுதழனழயப்தப் ளர்த்தளல் நத்டக்கு நழகவும் 

ஆந்தநளக இயக்கழட. இப்ஹளடம் அப்டிஹன இயந்தளல் 

ஹதய ன்ய ஆசனளக இயக்கழட. அந்தக் களத்தழல் 

ஜங்கள் ப்டி இயந்தளர்கள்? அயர்களுைன நசு ப்டி 

இயந்தட? அந்தநளதழளழஹன ப்ஹளடம் இயக்கக் கூைளதள ன்ய 

ஹதளன்யகழட. இப்ஹளட இயக்கழ குனச் ஸசளல்யேப் 

ழபஹனளஜம் இல். ன்ளக ஆக ஹயண்டின டனழல் 

ல்தச் ஸசய்னஹயண்டும் ன் ஆயல் உண்ைளகழட. 



அந்தக் களத்தழல் இவ்யவு ல் ழநனழல் இயந்ட 

இப்ஹளட அஹத யம்சத்தழல் ஹதளன்ழ ஜங்கழன் ழ நழகவும் 

குயளகப் ஹளயதற்கு தளயட ஒய களபணம் இயக்க ஹயண்டும். 

ளன் ஒய ஸசப்ஹட்ைப் ளர்த்ஹதன். அந்தச் ஸசப்ஹடு 

ல்யடைன ளழல் ழுதழட. அந்தக் களத்தழல் 

ஹகளனழல்கழல் ைக்க ஹயண்டின களளழனங்கள் இன்ஸயன்ய 

ஸசளல்யேனழயக்கழட. அப்டிச் ஸசளல்லுகழஹளட, ‘ளபதம் யளசழக்க 

ஹயண்டும்’ ன்ய ஒன்ழஹ ழுதழனழயக்கழட. வங்களும் 

ளர்க்களம். அந்தக் களத்டக்குப் ழகு ஆனழபம் 

யயரத்டக்குள்ஹ இயக்கழ அஹக ஹகளனழல் சளறங்கழலும், 

ளபதம் யளசழப்தற்கு இவ்யவு நளழனம் ஸகளடுப்ட ன் 

தழட்ைம் உண்டு. கழபளநங்கழல் சளறம் ண்டகழ களத்தழல் 

இன்ளர் இன்ளயக்கு இன் ளகம் ன்ய ழுடயளர்கள். 

ஹகளனழலுக்கு இவ்யவு ளகம், ளபதம் யளசழப்தற்கு இவ்யவு 

ன்ய தழத்தழனளகச் சளறத்தழல் இயக்கும். இப்ஹளட ஸளழன 

ஹகளனழல்கழல் ளபதம் யளசழக்கழதக் களஹணளம். 

கழபளநளந்தபங்கழல் கழபளந ஹதயதகழன் ஹகளனழல்கழஹ ளபதம் 

யளசழக்கழதப் ளர்க்கழஹளம். அடநட்டும் இன்டம் ளக்கழனளக 

இயக்கழட. ஆளல் ந்தக் ஹகளனழயேஹ சழளசளறம் 

இயக்கழஹதள அந்தக் ஹகளனழயேல் ளபதம் யளசழக்கழதக் 

களஹணளம். ஹகளனழயேல் ளபதம் யளசழப்ட ன் மக்கம் 



அடிஹனளடு ஹளகளநல் ஸகளஞ்சம் ஒட்டிக்ஸகளண்டியக்கழட. கழபளந 

பைக்களக உள் ஹகளனழல்கழஹ, ஜங்கள் அதழகநளகச் 

சவண்ைளத ஹகளனழல்கழஹ நளத்தழபம் நழகவும் சழபத்தனளகப் ளபதம் 

யளசழக்கழளர்கள். அங்ஹக யளசழப்தக் ஹகட்க இப்ஹளட 

சழழநளவுக்குப் ஹளகும் கூட்ைங்கக் களட்டிலும் அதழகநளகப் 

ஹளகழளர்கள். இந்த ளழஹயும் அந்தப்  ளபதம் ைக்கழட. 

சழழநள யந்ட இவ்யவு ஜங்க ஆகர்ரழக்கழ ஹளடகூை 

இந்தக் களத்தழல் ஜங்கள் ளபதம் ஹகட்கப் ஹளய்க் 

ஸகளண்டியக்கழளர்கள் ன்ளல் அந்தக் களத்தழல் ப்டி 

இயந்தழயக்கும்? அப்ஹளட ஜங்களுக்கு ஹயஹ யமழஹன 

இல்ஹன. ஒய ல்தக் ஹகட்க  ஹயண்டுஸநன்ளல் ளபதம் 

ஹகட்கத்தளன் ஹளக ஹயண்டும். ஆனழபத்தந்டைய யயரங்களுக்கு 

டந்தழ இயக்கழ ஸசப்ஹட்டிலும் அதற்குப் ழன்டௌம் ஒவ்ஸயளய 

ஹகளனழயேலும் ளபதம் யளசழக்க ஹயண்டும் ன்ய ழுதழ 

யத்தழயக்கழளர்கஹ, அந்தப் ளபதத்தழல் ன் இயக்கழட? 

ஸளயந ன்தற்கு ஒய யடியநளகத் தர்நபளஜள இயக்கழளர். 

சத்தழனநள ழபதழக்ை ன்தற்குப் டோஷ்நர் இயக்கழளர். தளம் 

ன்தற்குக் கர்ணன் இயக்கழளன். கண்னம் ன்தற்கு அர்ஜவன்  

இயக்கழளன். 

பளநளனணத்த டுத்டக் ஸகளண்டு ளர்த்தளல் ந்தக் களட்டுக்குப் 

ஹளளலும், ந்த டள்ளுக்குப் ஹளளலும், ந்த பளைறஹள, 



ந்த நழயகஹநள தழர்ப்ட்ைளலும், ன் ஆத்ட யந்தளலும் 

கணயன் ழன்ஹளடு இயக்கழட தளன் ஸ்தழளவனழடைன கைந, 

அடதளன் ஸண்களுக்கு உத்தநள தர்நம் ன்தற்கு 

உதளபணநளகச் சவத இயக்கழளள். அஹத நளதழளழ, பளநடக்கு ஹர் 

யழஹபளதழனள நண்ஹைளதளழ இயக்கழளள். பளநளனண ளபதக் 

கதகக் ஹகட்கும்ஹளட இப்டிப்ட்ை உத்தநநள 

ஆத்நளக்களுைன ைளகம் யயகழட. டித்தயர் டிக்கதளயர் 

ல்ளயக்கும் அடிக்கடி களதழஹ அந்தக் கதகள் 

யழழுந்டஸகளண்டியந்தளல், ம்நளல் அப்டி ைக்க டடினளநற் 

ஹளளலும் இடதளன் உண்நனள ழ ன் ழவு யயம். 

கள ஹயனழல் இப்டிப்ட்ை டௌண்ணழன டௌயரர்க 

ஸ்நளழத்தளளயட ம் ளயம் ஹளகும் ன் ண்ணம் சக 

ஜங்களுக்கும் இயந்தழயக்கழட. அத்தகன ளபத்த நக்குத் 

தந்த டழடௌங்கயஹப யழனளறர். 

 

இதழ ளபதம் ஆக்னளம் க்யனள டழள க்யதம். 

அயயைன ட்ஜனத்தளன் இப்ஹளட யழனளற ட்ஜ ன்ய 

இந்த ஆரளை ட்ர்ணழநனழஹ ஸகளண்ைளடுகழஹளம். யழனளற 

ட்ஜ ஸதளைங்கழ இந்தச் சளடர்நளஸ்னம் ன் ழனநத்த 

அடேஷ்டித்ட யயகழஹளம்.  



ஹபளைளயழஹ ‘ஹபளைள டைல் யளழச’ ன்ய  கழபந்தங்க 

அச்சுப் ஹளடுகழளர்கள். ஜளயளவுக்குக் கழமக்ஹக ளயே ன்ய ஒய 

தவவு. அந்தத் தவயழஹ சழ றம்ஸ்கழயதப் டௌத்தகங்களும், சழ ஆகநக் 

கழபந்தங்களும்,  ஸ்ஹதளத்தழபக் கழபந்தங்களும் இன்டம் ஜவயழத்டக் 

ஸகளண்டியக்கழன். அந்த ளட்டு அைபத்தழஹ, அந்த ளட்டுப் 

ளரனழஹ ழுதழ யத்டக்ஸகளண்டியக்கழளர்கள். அந்தப் 

டௌஸ்தகங்கழஹ சழயற்ப் ழபளன்ஸ் ஹதசத்தழஹ ஸகளண்டு 

யந்ட யத்தழயக்கழளர்கள். நழகவும் சழபத்த டுத்டக்ஸகளண்டு 

அயற்ழல் ழபம் அழஜ்ைளம் உள் ழடௌணர்கழைம் ஹளய் 

அந்தப் டௌஸ்தகங்க டுத்டயந்ட ளழசவ ண்ணழப் 

ஹபளைளயழஹ அச்சுப் ஹளட்டியக்கழளர்கள். ஒய டௌஸ்தகத்தழஹ 

யழனளறயக்கு ஒய நங்க ச்ஹளகத்தப் ளர்த்ஹதன். 

“ஜனதழ பளசபறஷடை: 

றத்னயதவ ஹ்யதனந்தஹள வ்னளற: 

னஸ்னளஸ்னகநகயேதம் 

யளங்நனம் அம்யதம் ஜகத் ழதழ.” 

யழனளறயைன டக கநத்தழயேயந்ட உண்ைள யளங்நனநள 

அடதத்த உகம் டழுக்கக் களதழளஹ யகழக் 

ஸகளண்டியக்கழட ன்ய அந்த ச்ஹளகம் ஸசளல்கழட. அதப் 

ளர்த்ஹதன். “ன்ைள இட! ம் ஹதசத்தழஹ இல்ளநல் அங்ஹக 



ஒய ச்ஹளகம் இயக்கழஹத!” ன்ய ளர்த்ஹதன். அப்டௌம் யழஷ்ட 

டௌபளணத்தப் ளர்த்ஹதன். அதழல் நங்க ச்ஹளகத்தழஹ இட 

இயக்கழட. ளயேனழல் கழைத்த ச்ஹளகம் ம் டௌபளணத்தழல் 

இயக்கழட.  

அன்க்கு யழனளறர் ழுதழன நகளளபதத்த ஒவ்ஸயளய 

டைற்ளண்டிலும், ஒவ்ஸயளய தடனழலும், ஒவ்ஸயளய 

ஹகளனழயேலும் யத்ட யளசழக்க ஹயண்டுஸநன்ய சளறங்கழல் 

ழுதழ யத்தழயக்கழளர்கள். இன்க்கும் சழயன் ஹகளனழல், 

ஸளயநளள் ஹகளனழல் இல்ளத ஊர்கழல் சழன்க் ஹகளனழயேஹ 

அந்த நகளளபதத்த யளசழத்டக் ஸகளண்டியக்கழளர்கள். அத 

ழபம் யளசழத்ட அடிக்கடி ஜங்கள் ஹகட்டுக் ஸகளண்டியந்த 

களத்தழல், ளம் இப்டி இயக்க ஹயண்டும் ன் ழவு, 

ஹகட்ையர்களுக்கு உண்ைளனழற்ய. அதளல் உனர்ந்த தர்நடம், 

உனர்ந்த வதழயும் இயந்த. தர்நம் வதழ இபண்டும் ஹசர்ந்டதளன் 

ண்டௌ உண்ைளகழட. ண்டௌ ன்ய தநழமழல் ஸசளல்யட இந்த 

இபண்டும் ஹசர்ந்த இனல்த்தளன். வதழயும் தர்நடம் ஹசர்ந்தட 

ண்ளடு. அந்தப் ண்ளட்ை நளற்யயதற்கும் குப்தற்கும் 

இப்ஹளட த்தஹனள ற்ளடுகள் யந்தழயக்கழன். டன்டௌ 

இயந்த மக்கத்த நயடியும் உண்ைளக்குயட ன்ட ஸகளஞ்சம் 

கஷ்ைந்தளன். ஆளலும் தளயட ஸசய்னளம் ன்ய 

ஹதளன்யகழட. ல்ட ண்ணழக்ஸகளண்டு ஹளளல் கைவுள் 



நக்குக் கஸகளடுப்ளர். அயர் நக்குக் கஸகளடுத்தழயக்கழளர்; 

களல் ஸகளடுத்தழயக்களர்; கண்டம் ஸகளடுத்தழயக்கழளர். ஸகளஞ்சம் 

ஆஹளசழப்தற்குப் டௌத்தழயும் ஸகளடுத்தழயக்கழளர். இந்தச் சக்தழயும் 

டௌத்தழயும் இயப்தற்குள்ஹ தளயட ஒய சத்களளழனம் ஸசய்ன 

ஹயண்டும்.  

ஸ்யல்நப்னஸ்ன தர்நஸ்ன  

த்பளனஹத நலஹதள னளத்.|  

லழ கல்னளணக்யத் கஷ்சழத்  

டர்கதழம் தளத கச்சதழ.|| 

ல் களளழனங்கள் ஸசய்கழயர்களுக்கு ஒய ளளும் அமழவு யபளட. 

ளம் ஸளய்ஹன ஸசளல்க் கூைளட ன்தற்களகப் ஸளழன 

அளழச்சந்தழப ளைகம் ழுதழ யத்தழயக்கழளர்கள். ஸளய்ஹன 

ஸசளல்ளஹத; சத்தழனத்தச் ஸசளல் ன்ய ஹயதத்தழல் ஒய யளக்கழனம் 

இயக்கழட. அத யழக்குயதற்கு அளழச்சந்தழபன் சளழத்தழபம் 

த்தஹனள அத்தழனளனங்களக இயக்கழட. வ்யவு கஷ்ைம் 

யந்தளலும் ப்ஹளடம் சத்தழனத்த யழைநளட்ஹைன் ன்ய ஒயயன் 

இயந்தளன் ன்தக் களட்டுயட அளழச்சந்தழப டௌபளணம். இப்டிப் 

ஸளழன நகளன்களுைன சளழத்தழபங்க ல்ளம் ஜங்கள் 

அப்ஸளழுட அப்ஸளழுட ஸ்நபணம் ண்ணழக்ஸகளண்டியந்தளல் 

இவ்யவு கவழ்த்தபத்தழல் ளம் ஹளக நளட்ஹைளம். 



 

ஈசுயப அடேக்கழபகத்தப் ஸயயதற்குச் சத்சங்கம் ஹயண்டும் ன்ய 

ஸசளல்யளர்கள். டஸ்றங்கத்த ழயழயத்தழ ண்டயதற்குச் 

சத்சங்கம் ஹயண்டும். டஸ்றங்கம் உகத்தழல் சகஜம். அதற்கு 

நளற்ய, சத்சங்கம். இப்ஹளட உனழஹபளடு இயக்கழயர்களுைன் 

மகுயட ஒய யகச் சத்சங்கம். ப்ஹளடம் சளசுயதநள 

கவர்த்தழயுைன் இயக்கழ நகளன்களுைன யளக்குகப் ளர்த்ட 

அயர்கஹன ஸ்நபணம் ண்ணழக்ஸகளண்டு, அயர்களுைன 

சளழத்தழபத்த ழயழல் யத்டக் ஸகளண்டியந்ஹதளநளளல் 

அடவும் ஒய ஸளழன சத்சங்கம். இட சழபயணத்தழளஹ யயக்கழ 

சத்சங்கம். நகளளபதத்தச் சழபயணம் ண்டயடம், சத்சங்கத்தழன் 

த் தயம். 

நஹகந்தழபயர்நன் ன்ய ஒய ல்ய அபசன் இயந்தளன். அயன் 

ளழகளசநளக  ஒய ளைகம் ழுதழனழயக்கழளன். ளழகளசநளக உள் 

ளைகத்டக்குப் ழபகசம் ன்ய ஸனர். ‘நத்தயழளறப்பலறம்‘ 

ன்ட அந்த ளைகம். அஹக தத்டயங்கப் ளழகளச 

யநளகஹய களட்டுயட ழபகசம். அதழஹ  நதங்கப் 

ளழகளசம் ண்ணழ ழுதழனழயக்கழளன். ஸத்தர்களுக்கு ஒய 

தத்டயம் உண்டு. ஸத்த நதத் தத்டயங்கள் ல்ளங்கூை 



நகளளபதத்தழல் இயக்கழன் ன்ய அதழல் யயகழட. 

அப்ஸளழுஹத நகளளபதம் ங்கும் பயழனழயந்தட. 

சநவத்தழல் ஜளயளயழல் இயக்கழயடக்கும், இங்ஹக கழளழக்ஸகட் ந்ட 

யழனளடுகழயடக்கும் சண்ை யந்தட. அட ஸளழன சண்ை 

ஆனழற்ய. அட சம்ந்தநளக அங்ஹக ஹளய் யழசளளழத்தஹளட, “ன் 

ஹசழக்ஸகளண்டியந்தவர்கள்?” ன்ய த்தழளழகக்களர்ர்கள் 

ஹகட்ைளர்கள். அதற்கு அந்த ளட்டுத் தயர் தளங்கள் 

ஹசழக்ஸகளண்ைச் ஸசளல் ஸயட்கப்ட்டு, “ளங்கள் 

நகளளபதத்தப் ற்ழப் ஹசழக்ஸகளண்டியந்ஹதளம்” ன்ய 

ஸசளல்யேயழட்ைளர்.  இன்யம் ஜளயளயழஹ ம் ஊபக் களட்டிலும் 

நகளளபதம் அதழகநளக இயக்கழட. அங்ஹக ஸயம்ளலும் 

இஸ்ளநழன நதநளய்ப் ஹளளலும், யழட்தழயும் ளநடம் ஹளட்டுக் 

ஸகளள்யத யழட்டுயழட்டியந்தளலும், இந்தத் ஹதசத்தழல் 

இயக்கழதக் களட்டிலும் அங்ஹக நகளளபதம் அதழகநளக 

யமங்குகழட. அதளல் த்தழளழகக்களர்ர்கள் ஹகட்ைஹளட, 

“அயடம் நகளளபதத்தப் ற்ழப் ஹசழளன். ளடம் அதப் 

ற்ழஹன ஹசழப்ஸகளண்டியந்ஹதன்” ன்ய சநளதளம் 

ஸசளல்யேயழட்ைர்கள். நத்தயழளசப் ழபகசத்தழல் 

ஸசளல்யேனழயப்தழயேயந்ட, ஹற்ய யபக்கும் நகளளபதத்தழல் 



உள் உண்நகள் ம்ந ல்ளம் பட்சழத்டக்ஸகளண்டு 

இயக்கழன் ன்ய ஸதளழகழட. 

 

 இப்ஹளட ன் ன்ஹயள யழதநள ஆத்டக்கள் நக்கு 

யந்டஸகளண்டியக்கழன். ஜங்கள் டெங்கழக்ஸகளண்டும், டௌபண்டு  

ஸகளண்டு இயக்கழளர்கள். இன் யமழனழல் ஹளயட ன்ய 

ஸதளழனளநல் சழபநப்ட்டுக்ஸகளண்டு இயக்கும் ஸளழுட அஹக 

கட்சழகள் யந்ட ஜங்களுைன டௌத்தழனப் யழதநளக 

நளற்ழக்ஸகளண்டியக்கழளர்கள். ட சளழனள யமழ ன்ய 

ஸதளழனளநல் ஜங்கள் தழண்ைளடிக்ஸகளண்டியக்கழளர்கள். இந்த 

ழனழல் ம்டைன சத்தழனடம்  வதழயும் தர்நடம் ஜங்களுைன 

நசு கனளநல் ழன்ய களப்ளற் ஹயண்டும். அப்டிக் 

களப்ளற்யயதற்கு உகளபநளக இயப்ட நகளளபதஹந ன்ய 

அன்னழயேயந்ட இன்ய யபக்கும் ஜங்களுைன 

அடேயத்தழளஹ ஸதளழனயயகழட. இட சழபயணத்தழளஹ 

ற்டும் ன்ந. 

தளழசத்தழளஹயும் ல் ைளகம் நக்கு உண்ைளயட உண்டு. 

த்தஹனள யழயகளபங்கள் யயகழன். வ்யஹயள 

தப்டௌச்ஸசய்கழஹளம். நசுக்குள் அழுக்குச் ஹசர்ந்டஸகளண்ஹை 

இயக்கழட. இந்த ல்ள அழுக்குகயும் ஹளக்கழயழை 

ஹயண்டும். அதற்குச் சளட்சளத் சர்ஹயசுயபத் தழனளம் ண்ண 



ஹயண்டும். ஈசுயபத் தழனளந்தளன் இந்த அழுக்க ல்ளம் 

ஹளக்கும் தவர்த்தம். ஈசுயபடைன ழப்டௌ நக்கு யப 

ஹயண்டுஹந; அதற்கு ன் ஸசய்யட? அந்த ழப்டௌ 

யபஹயண்டும் ன்ய தளன் மன களத்தழல் நளழனம் யழட்டு, 

ஜ நைம் யத்ட, ஈசுயப ளநத்தப் ஜம் ண்ணச் 

ஸசளன்ளர்கள். அவ்யளய நளழனம் யழட்டு, தளம் ஹளடு ன்ய 

ஸசளன்ளல் ஹதள ஜவயத்டக்களகத் தளம் 

ஹளட்டுக்ஸகளண்டியப்ளன். ஜவயத்டக்கு ன்ய ஸசய்யும் 

களத்தழல் சுனநளக ஈசுயபடைன ஸ்நபண யபளட. சக 

ஜங்களும் ஈசுயப ஸ்நபண ண்டயதற்கு ட நழகவும் 

சுநள களளழனம் ன்ளல், க்கு ஒன்ய ஹதளன்யகழட. இந்தப் 

டௌஸ்தகங்கள் ல்ளயற்யும்யழை ஒய ஹகளடௌபத்தத் தளழசம் 

ண்ணழளல் உைஹ ஸ்யளநழனழடைன ைளகம் யயகழட. 

அந்தக் ஹகளடௌபம் ந்த நளதழளழ இயந்தளல் சளந்த ஸ்யயநள ளயம் 

யயம்? அதச் சழற் சளஸ்தழபம் ஸசளல்கழட. அதன்டி 

ஹகளடௌபத்தயும் நண்ைத்தயும் ழபளகளபங்கயும் கட்டி 

யத்டத் தளழசம் ண்டகழஹளம். ஹதள ஒய களளழனத்டக்களக 

ங்ஹகஹனள ஸபனழயேல் ஹளய்க் ஸகளண்டியந்ஹதளநளளல் கூை ஒய 

ஹகளடௌபத்தப் ளர்த்ஹதளநளளல் நக்கு ஈசுயப ழவு யயகழட. 

அந்தச் சநனத்தழளயட அந்த ஸ்நபணம் நக்கு உண்ைளகழஹத 

ன்ய சந்ஹதளரநளக இயக்கழட. ஹகளடௌப தளழச நளத்தழபத்தழல் 

அந்த இபண்டு ைணங்கள் ஸகட்ை ண்ணம் இல்ளநல் 



இயக்கழட. அந்த அயழல் அட ளம். அந்தக் ஹகளடௌபத்தப் 

ளர்த்தழகு ஹகளனழலுக்ஹக தளழசம் ண்ணப் ஹளளல் ளம் 

அதழகநளகழட. க்தழ அதழகநளகழ, ஹகளனழலுக்குள் ஹளய், யழக்கழபக 

தளழசம் ண்டகழஹளம். ழன்டௌ சளஸ்தழப ழனநத்ஹதளடு தளழசம் 

ண்டகழஹளம். இப்டி யபயப நக்குப் க்தழ அதழகநளகழட. 

நகளன்கள் தங்களுைன சழத்தத்த ழக்கழபகம் ண்ணழ 

ஈசுயபடைன சபணளபயழந்தங்கழல் யத்ட, ஸ்தங்கழல் ட்ஜ 

ண்ணழனழயக்கழளர்கள். அயர்கள் நச அைக்கழ, “ளங்கள் 

ஆபளதழக்கும் இந்த இைத்தழஹ வ சளந்ழத்தழனநளக இயந்ட 

ழன்ளஹ யயகழ அத்த ஹர்களுக்கும் அயர்கள் வ்யவு 

அசளபம் ண்ணழளலும் அயற் ல்ளம் ழயழயத்தழ ண்ணழ 

அடேக்கழபகம் ண்ண ஹயண்டும்” ன்ய ஸசளல்யேனழயக்கழளர்கள். 

இப்டி அந்த நகளன்கள் ட்ஜ ண்ணழப் ழபளர்த்த ண்ணழன 

இைங்கஹ ஹைத்தழபங்கள். அப்டிப்ட்ை ஹைத்தழபங்கழல் 

தழயப்ணழ ஸசய்ட ஹகளனழல் கட்டினழயக்கழளர்கள். அயர்கள் ற்ழ 

யத்த யழக்க அணக்களநல் டெண்டியழை ஹயண்டும். 

ஸளழனயர்கள் உண்ைளக்கழன சளந்ழத்தழனத்த ஹயத 

நந்தழபங்களலும், ஆகந டகளலும் பட்சழத்டக்ஸகளண்டு 

யந்ஹதளநளளல் நக்கு ளம் உண்டு. அந்தச் சளந்ழத்தழனம், 

அதற்ஹகற் ஹகளனழல் சழற்ம், அதழல் ஒய நகளளபத ச்பயணம், ஒய 

றத்கதள ச்பயணம் ஆகழனய இயக்குநளளல் அய ல்ளம் 



ம்ந பட்சழக்கும். ந்த யழதநள ஆத்ட யந்தளலும் ஈசுயப 

கழய ம்நக் களப்ளற்யம்.  

அஸக்றளண்ைர் ளழல் யந்த னளத்தழளழகள் ன்ஹயள ழுதழ 

யத்தழயக்கழளன் ன்ய ஸசளன்ஹஹ; அப்டி ன்ளக இயந்த 

ஹதசம் இட. ல்ளயம் தளர்நழகர்களகவும் சத்தழனயளன்களகவும் 

இயந்தளர்கள் ன்ய அயன் ஸசளல்கழளன். அந்தக் களத்டக்கும் 

டந்தழப் ஹளளல் இன்டம் சழப்ளக, உனர்யளகக்கூை ம்டைன 

நக்கள் ண்டௌ இயந்தழயக்கும். அதற்கு டன்டௌ சத்தழன யுகத்தழஹ 

தப்டௌ ன்ஹத ஒயயயக்கும் ஸதளழனளட. வீட்டுக்குப் ட்ட்ஹை 

கழைனளட; கதயச் சளத்த ஹயண்டினதழல் ன்ய டௌபளணங்கள் 

ஸசளல்லுகழன். ஹகளட்ை கட்ை ஹயண்ைளம். வீடு கட்ை 

ஹயண்ைளம். அய அய ப்டி இயக்குஹநள அப்டி அப்டிஹன 

இயந்டஸகளண்டியக்கும். ங்கும் சளந்தஹந நயேந்ட இயக்கும். 

இப்டி யழஷ்டடௌபளணம் ஸசளல்லுகழட. அந்தக் களத்டக்குப் 

ழகு ஜங்களுக்குக் களநம், குஹபளதம் ல்ளம் ற்ட்ை. 

அதற்குப் ழஹக வீடு கட்ை ஆபம்ழத்தளர்கள்; சுயர் யக்க 

ஆபம்ழத்தளர்கள்; ஹகளட்ை கட்ைத்ஸதளைங்கழளர்கள். ஸகளஞ்சங் 

ஸகளஞ்சநளக, ளகளழகம் ன்ய இப்ஹளட ஸசளல்க்கூடின ண்டௌ 

யந்தட. ளகளழகம் யயகழட யயகழட ன்ளல் அளகளழகம் யந்தட 

ன்யதளன் அர்த்தம். ஜங்களுைன இதனத்தழஹ அளகளழகம் 



யந்தளல் ஸயழஹன இக்களத்தழல் ஸசளல்லும் ளகளழகம் யயம். 

சத்சங்கம் இயந்ட ல்ளயம் ழபசளந்தர்களக இயந்தளல் இந்த 

பட்ச, ஹகளட்ை ஒன்யம் ஹயண்ைளம்.  

 

ல்ளயக்கும் ஆதர்ச டௌயரர்களக இயக்கழயர்களுைன 

உஹதசங்கள் நக்கு றத்சங்கத்தழன் ழபஹனளஜத்த 

உண்ைளக்கும். டோஷ்நர் தர்நயக்கு உஹதசம் ண்டகழளர். அதத் 

தர்நடௌத்தழபர் சழபயணம் ண்டகழளர். ளபதத்தழல் சளந்தழ யயம் 

டழுயடம் இந்த உஹதசந்தளன். அயற் ல்ளம் களதளஹ 

ஹகட்ைளல் ம் நத்டக்கும் சளந்தழ ழக்கும்.  

இப்ஹளட அந்தக் கதக னளர் னளர் 

ஸசளல்யேக்ஸகளண்டியக்கழளர்கஹள அயர்கள், ‘ம்டைன 

தடஹனளடு இட ஹளடம்‘ ன்ய ண்ணக்கூைளட. னளர் 

னளர் ஈசுயப ஆனத்தழல் ஆபளதழத்டக் ஸகளண்டியக்கழளர்கஹள 

அயர்களுக்கு , ‘நக்கு இந்தக் களத்தழல் நழகவும் நதழப்டௌக் குத்ட 

ஹளனழற்ய. இந்த ஹயன ம்ஹநளடு ஸதளத்ட யழடுஹயளம். 

ம் னன் ங்களயட ைப் அடித்ட ஜவயம் ண்ணட்டும்” 

ன்ய ஹதளன்க் கூைளட. சழற்ழகள், “ஹதள சம்ழபதளனநளக 

யந்தடைன் ஸகளஞ்சம் ட சளஸ்தழபத்தயும் டித்ஹதளம். 

இப்ஹளட இயற்யக்ஸகல்ளம் ழபஹனளஜம் இல்ளநல் ஹளய் 



யழட்ைட. ம்டைன சந்ததழக்கு இதளல் ஒன்யம் னன் இல்” 

ன்ய ண்ணக் கூைளட. இப்டி அயர்கள் ல்ளயம் ண்ணளநல் 

இயக்க ளம் ஒன்யஹசர்ந்ட அயர்களுக்கு ஆதபவு களட்ை 

ஹயண்டும். இந்தத் தடனழல் ஈசுயப ஆபளத 

ண்டகழயர்களுக்கும், சழற்சளஸ்தழபம் ஸதளழந்தயர்களுக்கும், 

ளபதப் ழபயசம் ண்டகழயர்களுக்கும் அதழகப் ளபம் 

இயக்கழட. ன் சழபநநளக இயந்தளலும், நற்யர்கள் ளழகளசம் 

ண்ணழளலும் அயற் ல்ளம் ற்யக் ஸகளண்டு, ம்டைன 

நத்டக்கு ற்க ல்ட ண்டகழஹளம் ன் ழஹய இயக்க 

ஹயண்டும். ன் கஷ்ைப்ட்ைளலும் இந்தப் ழபளசவநள 

தர்நத்த ழுயயழைக் கூைளட ன் ண்ணம் ஹயண்டும். 

அயர்களுக்கு ஹயண்டின சகளனத்த நற்யர்கள் ண்ண 

ஹயண்டும். அந்தப் பம்பனழல் நவதழ உள்யர்களயட ம் 

தடனழல் கஷ்ைப்ைளநல் இயக்க ஹயண்டும். ஆகஹய ணம் 

உள்யர்கள் அயர்களுக்குச் சகளனம் ண்ணஹயண்டும். டௌத்தழ 

உள்யர்கள் அயர்களுைன  களளழனங்களுக்கு உதயழனளக 

யழரனத்த டுத்டச் ஸசளல் ஹயண்டும். இப்டிச் ஸசய்தளல் 

ஈசுயபடைன ைளகத்தயும் சளந்ழத்தழனத்தயும் ஸகளடுக்கப் 

மன களத்தழல் கட்டின ஹகளனழல்கப் மனநளதழளழ 

களப்ளற்யகழ டௌண்ணழனம் உண்ைளகும். இத யழைளநல் 

ஸசய்டஸகளண்டு யந்தளல், தளளக அதழல் யசழ உண்ைளகும். நற் 



யழரனங்கழல் யசழ குந்டயழடும். இந்தநளதழளழ ல் களளழனங்கள் 

இல்ளததளல் தளன் வீங்கழல் யசழ உண்ைளகழனழயக்கழட. 

இட நளழ, சத்சங்கத்தழல் ம் ஜங்களுக்கு ல் யசழ ற்ைச் 

ஸசய்ன ஹயண்டும். ல் யசழ ற்ட்ைளல் அசத்தள களளழனங்கழல் 

நம் ஹளகளட. ட ல் களளழனம் ன்ட ஜங்களுக்குத் 

ஸதளழந்ட யழட்ைளல், அதழல் ஒய யசழ ற்ைச் ஸசய்டயழட்ைளல், 

அப்டௌம் இத யழைநளட்ைளர்கள்; டர்யளசனழல் நம் 

ஹளகளட. 

இத ளம் ன்ளகத் ஸதளழந்டஸகளண்டு, மன கர்நளக்கத் 

ஸதளழந்டஸகளண்டு, அடேஷ்டிக்க ஹயண்டும். ம்ந ளஹந சுத்தழப் 

டுத்தழக்ஸகளள் ஹயண்டும். 

கைசழனளக ளன் ல்ளபயும் ஹகட்டுக் ஸகளள்கழஹன். இங்ஹக 

யந்தழயக்கழயர்கள் ல்ளபயும் ஹகட்டுக் ஸகளள்கழஹன். 

ஹயளட்டுப் ஹளடுகழயர்கள் ல்ளயம் ஞ்சம் யளங்களநல் 

ஹயளட்டுப் ஹளைஹயண்டும். அதளல்தளன் ஹதசம் நழகவும் 

சழபநப்டுகழட. ஜளனகம் நற்த் ஹதசங்கழலும் இயக்கழட. 

ஆளல் இவ்யவு ஹநளசநளக இல். சத்தழனந்தளன் ஸளழட ன் 

ண்ணம் யபஹயண்டும். இப்ஹளட ல்ளயம் அசத்தழனம் 

ஸசளல்லும்டினள ழ யந்தழயக்கழட. பளஜளங்கத்டக்கு 

ஹயளட்டுப் ஹளை ஹயண்டுஸநன்ளல் அசத்தழனம் 



ஸசளல்யேக்ஸகளண்டு இயப்ளர்கள்; ஞ்சம் யளங்கழக்ஸகளண்டு 

இயப்ளர்கள். அத்தகன ழ யபக்கூைளட. யழனளளளழகளும் 

கண்ணழனநளக ைக்க ஹயண்டும்.  

சநவத்தழல் னளஹபள ஒயயர் ன்ழைம் ஒய கத ஸசளன்ளர். 

ஹநட்டூர் ஸகநழகல்வல் ஹதள ஒய னந்தழபத்த ஸயழளட்டுக்குப் 

ஹளய் யளங்கழ யந்தளர்களம். அத யளங்கழக்ஸகளண்டு யந்தழகு 

அதழல் ஹதள தப்டௌ இயந்தட ன்ய ஸதளழந்ததளம். “அந்தத் தப்ச் 

சளழப்டுத்டக் ஸகளடுங்கள்” ன்ய, னளளழைநழயந்ட அந்த னந்தழபத்த 

யளங்கழளர்கஹள அயர்கக் ஹகட்ைளர்களம். அங்கழயந்ட 

ஒயயர் யந்தளபளம். இட ஹநளசநளக இயக்கழட ன்ய அயயக்ஹக 

ஸதளழந்ததளம். அயர் அத ளழப்ஹர் ண்ணழக் ஸகளடுக்கயழல். 

டுத்டக் ஸகளண்டு ஹளய், ஹயஹயும் ஸகளடுக்கயழல். உைஹ 

அத உைத்ட யழட்ைளபளம். ஹயய ஒன்ய டௌதழதளகஹய 

ஸகளண்டுயந்ட ஸகளடுத்டப் ஹளளபளம். ஹதசளந்தபங்கழல் 

யழனளளபத்தழல் அவ்யவு சத்தழனம் இயக்கழட. நக்ஹகள நழகவும் 

நட்ைநள ழ யந்தழயக்கழட. நழகவும் உனர்ந்த ழனழல் 

இயந்ட இவ்யவு தளழ்யள ழக்கு யந்ததற்குக் களபணம், ளம் 

ல்ளயம் ளபதம் ஹகட்களநற் ஹளடதளன் ன்ய க்குத் 

ஹதளன்யகழட. ஹகளனழல்கழல் ல் தஸ்யழகளகவும் 

ைளதளக்களகவும் இயக்கழயர்கள் இயப்தழல். அயர்கள் 



குந்ட ஹளதளல் ஹகளனழலுக்ஹக ஸகபயம் குந்ட 

ஹளனழற்ய. ஜங்களும் நதழப்தழல். ஹகளனழயேல் 

இயக்கழயர்க ளம் தஸ்யழகளகவும் ைளதளக்களகவும் 

ஆக்கஹயண்டும். ப்ஹளடம் றத்கதளசழபயணம் ஹதசத்தழல் 

இயக்கும்டினளக, தளயட ஸசய்ன ஹயண்டும். அதளல் ளம் 

சழஹபனஸ்ற அைஹயளம்; ம்டைன ஸகபயடம் அதழகநளகும்; 

ஹளகளவதழனளகவும் ஸகபயம் உண்ைளகும்;  ஆத்நளவதழனளகவும் 

சழஹபனஸ்ற அைஹயளம். இத இங்ஹக யந்தழயக்கழயர்கழல் 

சழ ஹர் சங்கல்ம் ண்ணழக்ஸகளண்ைளலும் ஹளடம். 

ஹளகளஸ் றநஸ்தள; றஶகழஹள யந்ட  

ன்ட ளம் ஸசய்கழ ழபளர்த்த. உகத்தழல் ஓர் இைம் 

சுத்தநளளல் உகம் டழுயடம் அட பவும். 

இந்த ளவதழனழல், இங்ஹக யந்தழயக்கழயர்கள் ல்ளம் த்டப் 

ன்ழபண்டு ளட்கள் இஹத களளழனநளக இயந்ட, அப்டௌம் ம்நளல் 

ஆதச் ஸசய்ன டனற்சழ ண்ண ஹயண்டும். இப்டிப்ட்ை ஈசுயப 

சளந்ழத்தழனம், றத்கதள சழபயணங்கள், றத்டௌயரர்களுைன 

சழபயணம் இங்ஹக இயக்கும் டினளக ல்ளயம் சகளனம் 

ண்ணஹயண்டும். ல்ளயக்கும் ஈசுயபடைன அடேக்கழபகம் 

கழைக்க ஹயண்டும். ஈசுயப ஹசயனளல் ளம் ல்ளயம் சுத்தநளக 

இயந்டஸகளண்டு அயடைன அடேக்கழபகத்தப் ஸஹயண்டும். 



 

ழணக்கு அ ஹயண்டும்  

ளன் இப்ஹளழுட சழ டௌஸ்தகங்கழல் ளர்ஹதன். 

சயப்டௌஸ்தகங்கழஹயும், யஷ்ணயர்களுைன டௌஸ்தகநளகழன 

தழவ்னப் ழபந்தத்தழலும் இபண்டு டன்ய ளைல்கப் ளர்த்ஹதன். 

இயர்களும் அயசநனம் ன்ய ஸசளல்யேனழயக்கழளர்கள்; அயர்களும் 

அயசநனம் ன்ய ஸசளல்யேனழயக்கழளர்கள். ஆய சநனங்களும் 

ஒன்யைன் ஒன்ய சண்ை ஹளைளநல் ஒற்யநனளக யளம 

ஹயண்டும். அடதளன் ஆண்ையடைன தழயவுள்ம். 

அயசநனங்களும் ன்ளக யளம ஹயண்டும் ன்த இபண்டு 

ஹயம் ஸசளல்லுகழளர்கள். ழணக்க-ஒன்யக்கு ஒன்ய ழணக்கு 

ற்ட்டு, ஒயயயைன் இயயர் சண்ை ஹளடுயட இல்ளநல்-

ன்ளக யளமஹயண்டும் ன்ய ஸசளல்யேனழயக்கழளர்கள். 

அயசநனத்டக்கும் கைவுளக இயக்கழயர் ஒயயஹப ன்தயும் 

ஸசளல்யேனழயக்கழளர்கள். இயர்கள் ல்ளயம் யஷ்ணயர்கள்; 

அயர்கள் ல்ளயம் சழயக்தர்கள்.  

அயணகழளழளதர் சுப்ழபநணழன சுயளநழ க்தர். அயர் ந்த ஊயக்குப் 

ஹளளலும், ந்தக் ஹகளனழலுக்குப் ஹளளலும் ழபதளநளகச் 

சுப்ழபநணழன சுயளநழனஹன ளடுயளர். சுப்ழபநணழன சுயளநழ 

ஸ்ஹதளத்தழபத்தழஹ சழயஸளயநளப் ற்ழயும், யழஷ்டயப் 



ற்ழயும் குழப்ழட்ைளலும் தழஹன ளடுயதழல்; சுப்ழபநணழன 

சுயளநழன நளத்தழபம் ளடிக்ஸகளண்டு யயயளர். ஆழ்யளர்கள் 

ஸயநள நளத்தழபம் ளடினழயக்கழளர்கள். யழஷ்டய 

ஸ்ஹதளத்தழபம் ண்டகழ இைத்தழஹ டுயழஹ சழயயும் 

ஹசர்த்டச் ஸசளல்கழட உண்டு. ஆளல் யழஷ்டயத்தளன் 

ஹர்டகநளக ஸ்ஹதளத்தழபம் ண்ணழக்ஸகளண்டு யயயளர்கள். 

அப்டிஹன ளனன்நளர்கள் சழயத்தளன் ஸ்ஹதளத்தழபம் 

ண்டயளர்கள்.  

சநவ களத்தழல் சளநள சளஸ்தழளழகள் இவ்யளய இயந்தளர். அயர் தம் 

களம் டழுயடம் களநளட்சழனஹன ஸ்ஹதளத்தழபம் ண்டயட ன் 

ஒய டடிவு யத்டக்ஸகளண்டியந்தளர். ந்த இைத்டக்கும் 

ஹளளலும் அம்ளஹன ஸ்ஹதளத்தழபம் ண்ணழனழயக்கழளர். 

ல்ள யழதநள சளநழயும் சநம் ன்ய ஸசளல்கழயர் டத்டசளநழ 

தவைழதபயர்கள். பங்களத ஸ்ஹதளத்தழபம் ஸசய்யளர். 

ளகட்டித்தழஹ அம்ள ஸ்ஹதளத்தழபம் ண்டயளர். 

தழயத்தணழகச் சுப்ழபநணழன ஸ்யளநழனத் டதழப்ளர். ந்தக் 

ஹகளனழலுக்குப் ஹளளலும் அந்த அந்த ஸ்யளநழனச் ஸசளல்கழயர் 

தவரழதர். தழனளகனர், சளநள சளஸ்தழளழ, டத்டசளநழ தவரழதர் ன்ய 

ஹர் ழபசழத்தநள சங்கவத ஆசளளழனர்கள். இந்த டன்ய ஹளழலும் 

தவரழதர் ல்ளத் ஸதய்யங்கயும் ளடினழயக்கழளர். அந்த நளதழளழ 

மன ளழல் ல்ளத் ஸதய்யத்தயும் ஸசளன்ளர் ஆதழ 



சங்கபளசளளழன ஸ்யளநழகள். ந்த ஹைத்தழபத்டக்குப் ஹளளலும் 

அந்த அந்த ஸ்யளநழன ஸ்ஹதளத்தழபம் ண்டயளர். களசழக்குப் 

ஹளளல் களசழயேங்கத்தப் ற்ழ, ண்ைளழக்குப் ஹளளல் 

ளண்டுபங்கப்ற்ழ இப்டிஹன அங்கங்ஹக யழஷ்டயப் 

ற்ழ, பளநபப்ற்ழ, சழயப் ற்ழ ல்ளத் ஸதய்யங்கயும் 

ற்ழச் ஸசளல்கழட அயர்கள் யமக்கம். ஒய ஹகளனழயேஹ த்த 

ஸ்யளநழனப் ழபதழஷ்ை ண்ணழனழயக்கழளர்கஹள அத்த 

ஸ்யளநழகயும் ஸசளல்யட ஆசளளழனயைன யமக்கம்.  

ம்டைன ஹதசத்தழல் சழய க்தழயும், யழஷ்ட க்தழயும் 

யயயதற்கு ஆகந சளஸ்தழபங்கள் களபணநளக இயந்தளலுங்கூை 

டக்கழனநளக ளனன்நளர்களும் ஆழ்யளர்களும் ஈசுயபப் ளர்த்ட 

ங்கும் அயன் டௌகஹம ழந்தழயக்க ஹயண்டும் ன்ய 

ஹயண்டிளர்கள். அதளல் க்தழ யர்ந்தட.  

“ைளம் ழன்டௌகஹம நழகஹயண்டும்”  

ன்யம்,  

“அபன் ளநஹந சூழ்க” 

ன்யம் ளடினழயகழளர்கள்.  

“ல்ளண்டு ல்ளண்டு ல்ளனழபத்தளண்டு  

ஹகளடி டேளனழபம்”  



ன்ய கயளடைன கவர்த்தழ ஹநலும் உகத்தழல் யழங்க 

ஹயண்டும் ன்யம் ளடினழயக்கழளர்கள். இவ்யளய அயர்கள் 

ழபளர்த்தழத்டக்ஸகளண்டு ளடினதளல் அயர்களுைன அடேக்கழபகம் 

நக்கு ற்ட்டியக்கழட. அதளல்தளன் அந்தக் களத்தழயேயந்ட 

யளமனடி யளமனளக அடினளர்கள் தழயக்கூட்ைம் குனளநல் 

யர்ந்ட யந்ட ஸகளண்டியக்கழட. அந்த ளனன்நளர்களும் 

ஆழ்யளர்களுஹந க்தழ யர்யதற்கு டக்கழனநள களபணம். 

அயர்கள், “ல்ளயம் யளமஹயண்டும். கயளடைன கவர்த்தழ 

ங்கும் பய ஹயண்டும்” ன்ய ஸசளன்டைன். “அய சநனங்களும் 

ழணக்க யளம ஹயண்டும். ஒன்யக்கு ஒன்ய இைஞ்சல் 

இல்ளநல், ஸளளந இல்ளநல் யப ஹயண்டும்” ன் 

ண்ணம் உைனயர்களக இயந்தளர்கள். ளனன்நளர்கள் 

சழயஹன ஸ்ஹதளத்தழபம் ண்ணளம். யஷ்ணயர்கள் 

தழயநளஹன ஸ்ஹதளத்தழபம் ண்ணளம். ஆளலும் அயர்களுக்கு 

ல்ளம், “ம்டைன கைவுள்தளம் இப்டி ஹயய யநளக 

ஸயழப்ட்டு அங்கங்ஹக அப்டி இயந்ட அடேக்கழபம் ஸசய்கழளர்” 

ன் அழப்ழபளனம் இயந்தட. அந்தநளதழளழஹன கயளன் 

ஸசளல்யதளகக் கவதனழலும் இயக்கழட. “ந்த ந்தநளதழளழ 

சழபத்தனளகப் ட்ஜ ண்டகழளஹள, அந்த அந்த இைத்தழஹ 

ளன் தளன் ஹளய் ழற்கழஹன். ளன் தளன் ல்ளப் ட்ஜனயும் 

ஸற்யக்ஸகளள்கழஹன்” ன்ய கயளன் ஸசளல்யேனழயக்கழளர்.  



ஒய ஹதளப்ழல் யழதநள நபங்கள் யத்தழயந்தளல் ஒன்ழளஹ 

நற்தற்கு இைஞ்சல் யயயதழல். ஹதளப்ழஹ ழன இைம் 

இயக்கழதளல் த்த நபங்கள் இயந்தளலும் யபளம். ல்ள 

நபங்களும் யர்ந்தளல் தளன் ஹதளப்டௌ ஆகும். ல்ள நபங்களும் 

ன்ளக யபஹயண்டும் ன்ய ஸசளல்கழநளதழளழ, அயர்கள் ல்ளச் 

சநனங்களும் ழணக்க யழங்கஹயண்டுஸநன்ய 

ழபளர்த்தழத்டக்ஸகளண்டியக்கழளர்கள். இதளஹஹன ல்ள 

ஆகநங்கயும் யர்க்க ஹயண்டின கைந ம் 

இவ்ஸயளயயயக்கும் இயக்கழட.  

அயசநனம் ன்ய ன்? ர் யழதநளகச் ஸசளல்கழளர்கள். 

ஸ்ரீபங்கத்தழயேயந்ட யந்த ளஞ்சபளத்தழப பளகய ட்ைர் அந்த 

அயசநனம் இன்ய ன்ய ஸசளல்யே இன் இன் இைத்தழல் 

ழபநளணம் இயக்கழட ன்ய டுத்டக் கூழளர். ஆதழ 

ஆசளளழனபளகழன சங்கபர் ழபதழஷ்ை ண்ணழ நதங்கஹ 

அயசநனம் ன்ட அயர்களுைன அழப்ழபளனம். ஸறபம், 

சளக்தம், யஷ்ணயம், களணளத்னம், சயம், ஸகநளபம் 

ன்ய அந்த ஆய நதங்கள். சளங்கழனம், ஹனளகம் டதயேன ஆய 

ன்ய ஹயய ஒய டனழல் ஸசளல்யட உண்டு.  

ஆசளளழனபயர்கள் ரண்நத ஸ்தளம் ஸசய்தளர்கள். அயர்கள் 

ஸ்தளம் ஸசய்த ஆய நதங்கழல் யஷ்ணயம் ன்ட ஒன்ய 

அதழல் ளஞ்சபளத்தழபம், யகளறம் ன் ஆகந ஹதங்கள் 



உண்டு. அப்டிஹன சயத்தழலும் சழய க்தழ, ஹதயழ க்தழ, கணதழ 

க்தழ, ஸகநளப க்தழ ன்ய இயக்கழன். சய சழத்தளந்தத்தழஹ 

அகச் சநனம், டௌச் சநனம், ன்ய ழளழத்டச் ஸசளல்யேனழயக்கழளர்கள். 

அய ஹயய. டௌச் சநனங்கழல் ஈசுயபன் ன்ய இல்ளத 

சநனங்கள் உண்டு. அய நக்குச் சழஹபனஸ் அழப் அல் 

ன்ய ஆழ்யளர்களும் ளனன்நளர்களும் ஸசளல்கழளர்கள்.  

ஸத்தத்தழல் ஈசுயபடக்குப் ட்ஜ தழனளகக் கழைனளட. 

ஜத்தழலும் கழைனளட. ஹயதத்த அடேசளழத்த நதநளக 

இயந்தளலும் சளங்கழனத்தழஹ ஈசுயப யமழளடு கழைனளட. 

ஹயதத்டக்குப் டௌம்ள நதங்கள் ஹயய சழயற்ழல் ஈசுயப 

யமழளடு உண்டு. இஸ்ளம் நதம் இயக்கழட. கழழஸ்டய நதம் 

இயக்கழட. இபண்டிலும் ஈசுயபடைன யமழளடு உண்டு. ஈசுயப 

யமழளடு இயந்தளலும் அய ஹயதத்டக்குப் டௌம்ளயஹன. 

ஹயதத்டக்குப் டௌம்ளக இயந்ட ஈசுயபன் இல்ளதய ஜடம் 

ஸத்தடம். 

ஸயயம் ஆத்ந குணங்கயும், சழ தர்நங்கயும் நளத்தழபம் 

யத்டக்ஸகளண்டு ஈசுயப உளச இல்ளநல் இயக்கக் கூடின 

டௌச்சநனங்கள் நக்குப் ழபஹனளஜம் உைன அல். ஈசுயபன் 

ன் ஆதளபம் இயந்ட, அந்தக் குணங்க ல்ளம் அந்த 

ஆதளபத்தழல் ஸகளண்டு ஹளய் அர்ப்ணம் ண்ணழளல்தளன் ன் 



உண்டு. இல்ளநற் ஹளளல் இந்தக் குணங்கள் ல்ளம் ஸயயம் 

ஜைநளகப் ஹளய்யழடும். ம்டைன தர்நங்கள், குணங்கள் 

ல்ளஹந ஈசுயப அர்ப்ணநளக இயக்க ஹயண்டும் ன்ய 

ஸளழனயர்கள் யற்டௌயத்தழனழயக்கழளர்கள். ஆகஹய ஈசுயப 

ஆதளபநளகக் ஸகளள்ளத டௌச் சநனங்கப் ற்ழ 

கயப்டுகழதழல். அயசநனங்கள் ன்ய ஸசளல்லும் ஹளட 

ஈசுயப ஆதளபநளகக் ஸகளண்ை சநனங்கள் ன்யதளன் 

ஸதளழந்டஸகளள் ஹயண்டும். ஆசளளழனர் ரண்நத ஸ்தளம் 

ஸசய்தளர்கஹ, அந்த ஆய சநனங்கப் ற்ழத்தளன் அதழகநளகப் 

ஹசழனழயகழளர்கள். களளயேகம் ன்டம் சயத்தழல் 

ஹசர்ந்தடதளன்; அட ஈசுயப ஆதளபநளகக் ஸகளண்ை வீப 

உணர்ச்சழ ழந்த நதம். இந்த ஆய சநனங்களும் ஒன்யக்கு ஒன்ய 

யழஹபளதநழல்ளநல் ன்ளக யளமஹயண்டும் ன்ய ம்டைன 

மன நகளன்கள் ல்ளயம் ழபளர்த்த ஸசய்தழயக்கழளர்கள்.  

அந்த நகளன்களுைன ழபளர்த்தனழல் தளன் இந்தநளதழளழக் 

கூட்ைம் கூட்டுகழ சந்தர்ப்ம் கழைத்தழயக்கழட. ளம் ல்ளயம் 

ஹசர்ந்ட ம் ல்ளயக்கும் ஸசளந்தநள சளஸ்தழபங்கப் ற்ழயும், 

ஆகநங்கப் ற்ழயும் யழசளளழத்டத் ஸதளழந்டஸகளள் ஹயண்டும் 

ன் ண்ணம் ஹதளன்ழனதற்குக் களபணஹந அந்தப் 

ஸளழனயர்களுைன அடேக்கழபகந்தளன்.  



ஈசுயப உளசன னளர் னளர் அடேசளழத்தழயக்கழளர்கஹள 

அயர்கள் ஹயதங்கத் தழுயழ யழங்கும் ஆகநங்கத் தங்கள் 

உளசக்கு யமழனளகக் ஸகளண்டியக்கழளர்கள். டக்கழனநளக 

ம்டைன ளட்டில் ளஞ்சபளத்தழபம், யகளறம், சழயளகநம் 

ன்ய ஸயவ்ஹயய யகனழல் ஆகநங்கள் இயக்கழன். 

சழயளகநங்கழல் களணளத்னம், ஸகநளபம், சளக்தம் ன் 

ழளழவுகள் இயக்கழன். இய சம்ந்தநளக இப்ஹளதக்கு 

ட்சத்டக்கும் ஹநற்ட்ை கழபந்தங்கள் உண்டு. த்த 

கழபந்தங்கள் கழைக்கயழல் ன்ய நக்குத் ஸதளழனயழல். 

இந்த ஆகநங்க னளர் னளர் ழுதழளர்கள், ப்ஹளட ப்ஹளட 

ழுதழளர்கள், னளர் னளர் டித்ட யமழட்ைளர்கள்- இயற் 

ல்ளம் ழப்தற்கு ம் நசுக்குச் சக்தழ இல். ம்டைன 

சளஸ்தழபங்கழல் ஜர்களுைன ஆசளபம், ஸத்த தளழசம் 

இயற்ப் ற்ழயும் ஸசளல்யேனழயக்கழட. அய ஹயதத்டைன் 

ஹசபளயழட்ைளலும் ம்டைன சளஸ்தழபங்கழல் அயற்ப் ற்ழன 

ட்சணங்கள் யயகழன்.  

அப்டி இயப்தளல் அயர்களுைன டௌஸ்தகங்கழல் ந்தநளதழளழ 

யழரனங்கள் இயக்கழன் ன்ய ஸதளழந்டஸகளள்ளம் ன்கழ 

உத்ஹதசத்ஹதளடு அந்த அடேஷ்ைளம் ஸதளழந்தயர்கள் சழப 

இங்ஹக யபயமத்தழயக்கழஹளம். அகச் சநனநளக இயந்தளலும், 



டௌச் சநனநளக இயந்தளலும் அயற்ப் ற்ழத் 

ஸதளழந்டஸகளள்யதழல் ஹதளரம் இல்.  

இப்ஸளட தழஹத்தழன ஜங்களுக்குத் ஸதய்ய சம்ந்தநள 

யழரனங்கக் ஹகட்க ஹயண்டும், ஸசளல் ஹயண்டும் ன் ஆச 

இயந்தளல் கூை அப்டிச் ஸசய்ன டடினளட. அயர்களுைன 

ளட்டியேயந்ஹத அயர்க யழபட்டியழட்ைளர்கள். அயர்கஉம் 

ளம் கூப்ழட்டு, “உங்கள் சளஸ்தழபங்கழல் ன் இயக்கழட?” 

ன்ய ஹகட்ஹளநளளல் அங்கழயந்ட யந்த அத்த ஹர்கயும் 

ளம் ஆதளழப்தளக இயக்கும். அங்கழயந்ட யந்தர்யர்களுக்கு 

ஆபளத உண்டு; சளஸ்தழபங்கள் உண்டு. அயற்ப் ற்ழச் 

சழந்தழக்கயளயட சந்தர்ப்ம் ஸகளடுத்தளல் அய அமழனளட 

ஜவயழக்கும் ன் உத்ஹதசத்ஹதளடு அயர்கயும் 

யபயமத்தழயக்கழஹளம். நழகவும் க்தழயும் அழநளடம் 

உைனயர்களக இயந்ட தங்களுைன சளஸ்தழபங்க 

அடேசளழக்கழளர்கள் அயர்கள். அப்டிஹன கம்ஹளடினள 

ஹதசத்தழயேயந்ட சழர் யந்தழயக்கழளர்கள். அயர்கள், “ங்களுக்கு 

உங்கள் சளஸ்தழபத்தழடைன யழரனந்தளன் இயக்கழன். 

டுயழஹ ஸத்த நதம் யந்ட ஹசர்ந்டயழட்ைட” ன்ய 

ஸசளல்லுகழளர்கள். அயர்களுக்கு ம்டைன ளபத, பளநளனணக் 

கத ஸதளழயும். அந்தத் ஹதசத்தழயேயந்ட சழர் யந்தழயக்கழளர்கள். 

அயர்கள், ளம் நந்தளலும் தளங்கள் நக்களநல் நண்ஹைளதளழ, 



சவத ன்ய ஸசளல்யேக்ஸகளண்டியக்கழளர்கள். ஸகளஞ்சம் ஹயஹ 

நதம் ன்ய இப்ஹளட ஸசளல்யேக்ஸகளண்டியந்தளலும் அயர்கழைம் 

ம்நழைத்தழயேயந்ட ஹள யதழக சம்ழபதளனம் வ்யவு ளக்கழ 

இயக்கழட ன்தத் ஸதளழந்டஸகளள்ளம். சழஹயக்கு, 

‘ஸத்த நதக்களபர்க இங்ஹக கூப்ழட்டு ஒன்ளக அமத்ட 

உட்களர்த்தழ யப்ளஹன்?‘ ன் ண்ணம் இயக்கழட. 

ம்டைன சளஸ்தழபங்கழஹ ஸத்த நத சம்ழபதளனம் இப்டி 

ன்ய ஸசளல்யேனழயக்கழட. ளம் யமழடும் ஸதய்யங்கஹளடு கூைப் 

டௌத்தபச் ஹசர்த்தழயக்கழளர்கள். தழஹத்தழல் இயக்கழயர்கள் 

இப்ஹளட ழ தடுநளழ யந்தழயக்கழளர்கள். தண்ணவளழல் 

இயக்கழ நவ டுத்டத் தபனழல் ஹளட்ைநளதழளழ 

இயக்கழளர்கள். ஆகனளல் அயர்களுக்கும் ஓர் ஆயதல் 

உண்ைளகட்டும் ன்ய அயர்கயும் இங்ஹக 

அமத்தழயக்கழஹளம். ம்டைன யதழக நளர்க்கத்தழல் 

அயர்களுக்கு அதழக அன்டௌ இயக்கழட.  

இப்டி ல்ளயம் ஒன்ய ஹசர்ந்ட ஒய நசளக ல்ள 

இைங்கழயேயந்டம் யபஹயண்டும் ன் ஆசதளன் ங்களுக்கு. 

ல்ளபயும் அமப்தற்குச் சநனம் ஹளதயழல். 

ஸயழளட்டியேயந்ட ல்ளயம் யயயதற்குக் ஸகளஞ்சம் சழபநநளக 

இயக்கழட. அடவும் ண க்ஸ்ஹசஞ்ஜ் டதயேன சங்கைங்கள் 

இயக்கழன். இதளல்  ஹர் யபயழல். அப்டி 



யபளயழட்ைளலும் சழபளயட யந்தழயக்கழளர்கள். தளங்கள் ஸசளல் 

ஹயண்டினத ன்ளகச் ஸசளல்க் கூடினயர்கள் 

யந்தழயக்கழளர்கள்.  

உடுக்கு அடித்டப் ளபதம் ஸசளல்கழயர் சழர் யந்தழயக்கழளர்கள். 

அம்நன் ஹகளனழயேஹ யத்டத்தளன் உடுக்கு அடிப்ஹளம் ன்ய 

ஸசளல்யட யமக்கம். இங்ஹக கவர்த்தழ ஸற் அம்ளள் இயக்கழளள். 

அடவும் சழம்நளசத்தழல் அநர்ந்தழயக்கழளள். ல்ளயக்கும் ன்ழ 

ஸசளல்லும் ஹளட அம்ளளுக்கும் டக்கழனநளக ன்ழ ஸசளல் 

ஹயண்டும். அம்ளளுைன கழயனழளல் தளன் ல்ளயம் 

கூடும்டி ஆனழற்ய.  

யயரந்ஹதளயம் இப்டி றதஸ் கூட்ைஹயண்டுஸநன்ய க்கு 

ஆசனளக இயக்கழட. அம்ளளுைன சங்கம் ப்டிஹனள? 

ல்ளபயும் இஹத நளதழளழ யபச் ஸசளல் ஹயண்டும். யயரத்தழற்கு 

இபண்டு டகூை யபச்ஸசளல் ஹயண்டும் ன்ட ன் ஆச. 

அப்ஸளழுட அப்ஸளழுட இந்த நளதழளழ ஆபளய்ச்சழகள் ஸசய்ன 

ஹயண்டும். சங்கவதம் டதயேனயற்யக்கு இப்ஹளழுட ஸகபயம் 

இயக்கழட. சங்கவதத்தழல் யல்யர்கள் யயரத்டக்கு ஒயயபளகச் 

சங்கவத களழதழ ன் ட்ைத்தப் ஸயகழளர்கள். இப்டிஹன 

றம்ஸ்கழயதம் டித்தயர்களுக்கு பளஷ்டிபதழ நளழனளத ஸசய்கழளர். 

ம்டைன மன டனழல் நசூர் ஹளன் பளஜ்னங்கழல் 

யழத்யளன்க யபயமத்டச் சளஸ்தழபங்கள் டித்தயர்களுக்கும் 



ஹயதம் டித்தயர்களுக்கும் நளழனளத  ஸசய்யட ன்ய 

யத்டக்ஸகளண்டியக்கழளர்கள். இப்டிப் டித்தயர்களுக்கு 

கைர்களுக்கும் அடிக்கடி ழன ல்ளயம் நளழனளத  ஸசய்ன 

ஹயண்டும். இங்ஹகஹன அந்த நளதழளழ நளழனளத ஸசய்தளல் ன்ளக 

இயக்கும் ன் ஆச இயக்கழட. அத அம்ளள் ைத்தழக் 

ஸகளடுப்ளள் ன்ய ழக்கழஹன். “ளன் ஸசய்கழஹன். ளன் 

ஸசய்ட டடித்ஹதன்” ன் அகம்ளயத்த யழட்டுயழட்ஹைளநளளல் 

அம்ளள் ழச்சனம் ழஹயற்ழக் ஸகளடுப்ளள்.  

இன்டம் ஒன்ய ஸசளல் ஹயண்டுஸநன்ய ளன் ழத்ஹதன். 

இப்ஹளட தழயப்ளய, தழயஸயம்ளய சம்ந்தநள கூட்ைங்கள் 

 இைங்கழல் ைக்கழன். சயர்களுக்கு ஒய ளயயும், 

யஷ்ணயர்களுக்கு ஒய ளயயும் இயக்கழன். அந்தப்ளய 

யழபதத்த, களத்னளனழ யழபதம் ன்ய ளகயதம் ஸசளல்கழட. 

ஹகளழககள் களத்னளனழ யழபதம் ண்ணழளர்கள் ன்ய அந்தப் 

டௌபளணத்தழயேயந்ட ஸதளழனயயகழட. தழயப்ளய, தழயஸயம்ளய 

ஹதளன்யயதற்கு டன்ஹநஹன சங்க டையேல் அம்ளயளைல் ன்ய 

அந்த யழபதத்தச் ஸசளல்யேனழயக்கழளர்கள். அம்ழகன ஒய 

ளயனளக யத்ட ஆபளத ஸசய்ட ன்யம், 

யழடினற்களனழல் ஹளய் ஸ்ளம் ஸசய்டயழட்டு யயயட ன்யம் 

அதற்கு ழனநம் உண்டு. அடஹளத்தளன் களத்னளனழ 

யழபதத்தயும் ளகயதம் ஸசளல்கழட. இந்தச் சம்ழபதளனத்த 



அடேசளழத்டத் தழயப்ளய, தழயஸயம்ளய ன் டைல்கள் 

ற்ட்ை. அயற்ப்ற்ழப் ழபசளபம் அதழகநளக ஹயண்டும் 

ன்ய ண்ணழப் த்ட யயரத்டக்கு டன்டௌ ஒய களளழனம் 

ஆபம்நளனழற்ய. இப்ஹளட ன்டைன சம்ந்தம் இல்ளநல்  

இைங்கழல் இந்தக் ஸகளண்ைளட்ைம் தளஹ 

ைந்டஸகளண்டியக்கழட. அபசளங்கத்தளயம்  இைங்கழல் 

ஸசகளழனம் ண்ணழத் தயகழளர்கள். இதப்ற்ழ க்கு நழகவும் 

சந்ஹதளரநளக இயக்கழட. இங்ஹககூை அந்த உற்சயங்கள் 

ைத்டகழயர்கள் யந்தழயக்கழளர்கள். யபளநலும் ர் இயக்களம். 

ப்டி இயந்தளலும் அந்த உத்சளகத்த உைனயர்களுக்கு ஒன்ய 

ஸசளல் ழக்கழஹன். அந்தத் தழயப்ளய, தழயஸயம்ளயக் 

கூட்ைங்க ஜந்ட ளளக ைத்தழ, ஸளழன ஸகளட்ைக ஹளட்டு, 

அதழல் இந்த யழல்லுப் ளட்டு டதயேனயற்ச் ஹசர்த்ட ைத்த 

ஹயண்டும். நளர்கமழ நளதம், த நளதம் இபண்டிலும் இந்த 

உற்சயத்த ைத்த ஹயண்டும். நளர்கமழ நளதத்தழல் ன்ளக 

ஸட்டுயப் ஹளட்டு ஆண்ைளள் ளட்ையும், நணழயளசகர் 

ளட்ையும் ஸசளன்யர்களுக்கு ல்ளம் தநளதத்தழல் ளழசு 

ஸகளடுக்கழளர்கள். அப்டிச் ஸசய்ட யயகழ 

ஸகளண்ைளட்ைங்களுைன் ம் மன ககளும் யழயத்தழ 

அையும்டி அயற்யும் ஹசர்த்ட யக்க ஹயண்டும். 

அஹதளடுகூை ஆகநம் ஸதளழந்தயர்கயும் அமத்ட 



ஆகநத்தப்ற்ழ உந்ழனளசம் ண்ணச் ஸசய்னளம். அப்டிஹன 

சழற்ம் ஸதளழந்தயர்க அமத்டச் சழற்க் கனப்ற்ழ 

உந்ழனளசம் ண்ணச் ஸசய்னளம். இப்டி அந்த உற்சயத்ஹதளடு 

ஹசர்த்டச் ஸசய்ஹதளநளளல் வ்யஹயள உகளபநளக இயக்கும். 

ஆகநம், சழற்ம் டதயேனயற் அழந்தயர்கள் அயற் நந்ட 

ஹளகளநல் இயக்க ஒய சந்தர்ப்ம் உண்ைளகும். இப்டித் 

தழயப்ளய, தழயஸயம்ளயஹனளடுகூை ஆகந சழற் 

யழரனங்களகப் ழபசங்கங்களும் ஸதளைர்ந்ட ைத்தழக்ஸகளண்டு 

யபளம் ன்தச் ஸசளல் ஹயண்டுஸநன்ய 

ழத்டக்ஸகளண்டியந்ஹதன்.  

தழயப்ளய, தழயஸயம்ளயக் கூட்ைங்களுக்கு நளயூபத்தழல் ஒய 

குழு யத்டக்ஸகளண்டியக்கழஹளம். இந்தக் குழுயழன் சம்ந்தம் 

இல்ளநஹஹன, ண்ஸைஸநண்ட் கநழரர் சம்ந்தம் 

இல்ளநஹஹன, வ்யஹயள இைங்கழல் இந்தக் ஸகளண்ைளட்ைம் 

ைந்ட யயகழட. அயர்கழைடம், அந்த நளதழளழ ஆகந சழற்ப் 

ழபசங்கங்கயும் அந்த யழமளஹயளடு ஹசர்த்டக்ஸகளள்ளும்டி 

ஸசளல் ஹயண்டும்.  

நைத்தழஹ ணம் ஸகளடுத்தளலும் சளழ, ணம் ஸகளடுக்களநல் 

ஹளளலும் சளழ, அபசளங்கத்தழல் ைத்தழக் ஸகளடுத்தளலும் சளழ, 

ஸகளடுக்களநல் ஹளளலும் சளழ, இத யழைளநல் ைத்த ஹயண்டும். 



ம்டைன ஸளழஹனளர்கழன் அடேக்கழபகத்தழளல் ல்ளனழபம் 

யயரங்களக இந்த யழத்னகள் ல்ளம் பம்ப பம்பனளக 

யந்டஸகளண்டியக்கழன். அயர்களுக்கு ல்ளம் னளர் ணம் 

ஸகளடுத்ட யர்க்கச் ஸசளன்ளர்கள்? யழத்னனழல் உள் 

ஆர்யத்தழளல் அயர்கள் அங்கங்ஹக இயந்ட யர்த்டக்ஸகளண்டு 

யந்தழயக்கழளர்கள். ஹதள யனழற்யப் ழமப்டௌக்கு ன்ய சழர் 

உகளபம் ஸசய்தளர்கள். ஈசுயப கங்களழனநளக ல்ளயற்யும் 

ைத்தழளர்கள்.  

மன களத்தழல் பளஜளக்கள் ணம் ஸகளடுத்தளர்கள். இப்ஹளட 

அயர்கள் இல். ஸளடஜங்கள் தளம் அக்க களட்ை டடியும். 

ஹகளடௌபங்கள் கட்டுகழஹதள, ழபளகளபங்கள் கட்டிக்கழஹதள ல்ளம் 

ஸளடஜங்களஹஹனதளன் ஆகஹயண்டும். அயற் ல்ளம் 

கட்டுயதற்கு இட யழதழ ன்ய சளஸ்தழபம் இடக்கழட. அயற் 

ல்ளம் ன்ளகத் ஸதளழந்டஸகளண்டு ஸதளண்டுகப் டௌளழன 

ஹயண்டும். ஆகநக்களபர்களும் சழற்க்களபர்களும் நற்யர்களும் 

தங்களுைன யழத்னனக் ஸகடுக்களநல் யத்டக்ஸகளண்டு 

இந்தநளதழளழ கூட்ைங்கழல் கந்டஸகளண்டு தங்கள் தங்கள் 

யழத்னகப் ற்ழ டுத்டச் ஸசளல்ஹயண்டும். அதளல் 

ல்ளயக்கும் அந்தக் கனழடைன ஸயந ஸதளழனயயம். 

இதப்ற்ழ ழவூட்டுயட ங்கள் கைந. இயர்க 

உஹனளகப்டுத்தழஸகளண்டு ஹகளனழல் கட்டுயட டதள 



கங்களழனங்கள் ஸசய்யட உங்களுைன கைந. ஒயயர் உகளபம் 

ண்ணழளலும் ண்ணளயழட்ைளலும் இத ைத்டயட ம்டைன 

கைந ன்ய ல்ளயம் சழபத்தஹனளடு ஸசய்ன ஹயண்டும் இதச் 

ஸசளல் ஹயண்டும் ன்டதளன் க்கு ஆச.  

ல்ளயம் ஒய குயும் இல்ளநல் யளம ஹயண்டும். 

ஈசுயபடைன கங்களழனம் ன்ளக ைக்க ஹயண்டும். 

ஜங்களுக்ஸகல்ளம் ஸகட்ை டௌத்தழஹன இல்ளநல்- 

ஸைடக்குப் ணம் யளங்கழ ஹயய ஒயயயக்கு ஹயளட்டுப் 

ஹளடுயட ன்ட ஹளன் டௌத்தழ இல்ளநல்- ளடு டழுயடம் 

ன்ளக யளம ஹயண்டும். ஸைன் ன்ய யந்த ழகு ளடு 

டழுயடம் ஸகட்டுப் ஹளய்யழட்ைட. டன்களத்தழல் ஒன்ழபண்டு 

ஸகட்டுப்ஹளய் இயக்கும். இப்ஹளட ல்ளயஹந 

ஸகட்டுப்ஹளய்யழட்ைளர்கள். அப்டி இல்ளநல் ல்ளயம் 

சத்தழனத்தஹன ம்ழ யளம ஹயண்டும். அளழச்சந்தழபன் வ்யஹயள 

கஷ்ைப்ட்ைளலும் சத்தழனத்தஹன கைப்ழடித்தளன் ந்த ஆத்ட 

யந்தளலும் டோஷ்நர் தம்டைன ழபதழஜ்ைன யழைளநல் 

கைழடித்தளர். அப்டிஹன தர்நடௌத்தழபர் ந்தச் சநனத்தழலும் 

தர்நத்தழயேயந்ட யழகளநல் இயந்தளர். இயற் ல்ளம் ளம் 

அடிக்கடி ழக்க ஹயண்டும். இந்தக் கதக ல்ளம் 

அடிக்கடி ஹகட்டுயந்தளல் அய ம்டைன உள்த்தழல் 

ஊழனழயக்கும். அதளல் ஸகட்ை டௌத்தழகள் குயும். சட்ைம் 



உண்ைளக்கழளல் நளத்தழபம் ஹளதளட. சட்ைத்த 

யற்டௌயத்டகழயஹ ஞ்சம் யளங்கழக்ஸகளண்டியப்ளன். 

சட்ைத்தழன் ஹநஹஹன ழ உட்களர்ந்ட ஸகளண்டு அடக்குயளன். 

ஞ்சம் டநளகவும், ஸளய் டநளகவும்  களளழனங்கள் 

இப்ஹளட ைக்கழன். சழன் அதழகளளழன, “வ ஞ்சம் 

யளங்குகழளய்” ன்ய ஸசளன்ளல், ஸளழன அதழகளளழனப் ளர்த்ட, 

வ நளத்தழபம் ப்டி யந்தளய்? ஞ்சம் யளங்கழக்ஸகளண்டு தளஹ 

யந்தளய்?” ன்ய ஹகட்ளர்கள். இப்டி ங்ஹக ளர்த்தளலும் 

ஞ்சடம் ஸளய்யும் அதர்நடம் நழகுந்டயழட்ை.  

ஆகனளல் ளம் ஸசய்ன ஹயண்டினட ன்ஸயன்ளல் உகத்தழல் 

ைட ப்டி இயந்தளலும் ல் யளக்கழனங்கயும், ல் 

யழரனங்கயும், ல்யர்கைன கதகயும் 

ஜங்கழன் களதழல் யழழும்டினளகச் ஸசய்ன ஹயண்டும். அட ஒய 

ல் நயந்ட. அதத்தளன் ம்நளல் ஸசய்ன டடியும். ஈசுயபப் 

ழபளர்த்த ஸசய்டஸகளள்யடம், ஈசுயபளக்ை யநளக உள் 

சளஸ்தழபங்கப் ளடகளப்டம், அந்த அந்தச் சளஸ்தழபங்க 

னளர் னளர் ஸதளழந்டஸகளண்டியக்கழளர்கஹள அயர்க 

நளழனளதயுைன் யபயமத்ட அயர்கள் டநளகச் சளஸ்தழபங்கழல் 

உள்யற்த் ஸதளழந்ட ஸகளள்யடம் நக்கு ல் யமழனக் 

களட்டும்.  



ஆகனளல் இவ்யயயும் ன்ளக ைக்கும்டி ஈசுயபன் நக்கு 

அடேக்கழபம் ஸசய்ன ஹயண்டும். இந்தச் ச ஹநலும் ல் 

டனளக ைந்ட உகத்டக்கு ஹைநம் உண்ைளகும்டினளக ளம் 

ல்ளயம் ஈசுயபப் ழபளர்த்தழத்டக்ஸகளள் ஹயண்டும்.  

ல்ளச் சளஸ்தழபக்களபர்களும் இங்ஹக யந்ட அன்ஹளடு 

கூடினழயக்கழளர்கள். தங்களுக்கு ன்ய தழ ஹய இயந்தளலும் 

ல்ளயற்யும் யழட்டுயழட்டுப் ஸளடயளக ம்டைன 

சளஸ்தழபங்கப் ற்ழக் கந்ட ஹச யந்தழயக்கழளர்கள். ல்ளச் 

சளஸ்தழபங்கயும் பஸ்பம் உகளப உகளளழளயநளக யழக்க 

ஹயண்டும். இந்தச் சளஸ்தழபத்தழல் இல்ளதத அந்தச் 

சளஸ்தழபத்தழயேயந்ட டுத்டக்ஸகளள் ஹயண்டும். இந்த 

நஹளளயத்ஹதளடு கந்ட ஹசுயளர்கள் இங்ஹக. அந்தச் 

சளஸ்தழபத்தழல் அட இல், இந்தச் சளஸ்தழபத்தழல் இட இல் 

ன்ய குஸசளல்யேக்ஸகளண்டியக்கக் கூைளட.  

ல்ளச் சளஸ்தழபங்களும் அளதழ களநளக யந்தயக. 

சளழத்தழபத்த யத்டக்ஸகளண்டு இந்தச் சளஸ்தழபம் இப்ஹளட 

யந்தழயக்கஹயண்டும், அந்தச் சளஸ்தழபம் டன்ஹ யந்தழயக்க 

ஹயண்டும் ன்ய ஆபளய்ச்சழ ஸசய்ட சர்ச்சக்கு இைம் ஸகளடுக்க 

ஹயண்ைளம். ல்ளச் சளஸ்தழபங்களும், ல்ளச் சம்ழபதளனங்களும் 

நழகப் மங்களம் டதற்ஸகளண்டு யந்தயகள் தளம். ல்ளம் யப 

ஹயண்டும். இய ஒன்யக்கு ஒன்ய உகளப உகளளழனளக யழங்க 



ஹயண்டும் ன் கயத்தத் தளன் ளம் இப்ஹளட ங்கும் பப் 

ஹயண்டும். இப்டி ஒயயயக்கு ஒயயர் யரம்னம் இல்ளநல் 

கந்ட யளழ்ந்தளல், க்தழ யர்ந்ட உகம் டழுயடம் ஹைநநளக 

இயக்கும். ளஸ்தழகம் ஹளய், ல்ளயக்கும் ஈசுயப க்தழ 

உண்ைளகும். 

                      

கல்ஸயட்டுகள்  

இப்ஸளட றப் ளழஜழஸ்தழபர் ஆடோஸ் ன்ய இயக்கழட. அங்ஹக 

த்தழபங்கப் தழவு ஸசய்கழளர்கள். 500 யயரம்,  1000 யயரம்,  

1500யயரம் ன்ய டற்ட்ை களங்கழல் ல்ளங்கூை றப் 

ளழஜழஸ்தழபர்ர் ஆடோறப் ஹள ஒன்ய இயக்கழட. ம்டைன 

ஹகளனழல்தளன் அந்தக் களத்தழல் றப் ளழஜழஸ்தழபர் ஆடோஸ். அந்தக் 

களத்தழல் ஓர் ஊளழல் தளயட ஸளடக் களளழனம் ஹசழ டடிவு 

கண்ைளலும், னளபளயட இயயர் தர்நம் ண்ணழளலும் அய 

ல்ளம் சளசுயதநளக இயக்கப் தழவு ஸசய்ன ஹயண்டும். 

ளழஜழஸ்தபளகழ அப்டௌம் அதற்குக் களப்ழ யளங்கஹயண்டும். அந்த 

ளழல் தளயட தர்நம் ஸசய்யதளளல் பளஜளங்கத்தழல் ஸசளல்யேக் 

ஸகளள்யளர்கள்: அத அபசன் ஸயழனழடுயளன். அத 

ழுடயதற்குத் தழயநந்தழப ஓ ன்ய ஓர் அதழகளளழ உண்டு. 

அயன் அபசழைம் இயப்ளன். அபசடைன யளனழயேயந்ட யந்தட 



ல்ளம் நந்தழபம். அத ஓனழல் ழுடகழயன் தழயநந்தழப ஓ. 

அந்த ஓன ழுதழயழட்ைளல் பளஜளங்கத்தழல் தழவு ஆகழயழடும். 

அத ல்ளயம் ஸதளழந்டஸகளள் ஹயண்டும் அல்யள? 

ஜங்களுக்கு ல்ளம் ஸதளழன ஹயண்டும் ன் ண்ணத்தளல் 

கயங்கல்யேல் ழுடயளர்கள். கயங்கல் ங்ஹக இயக்கழட? 

கயங்கல்ளள ஹகளனழல்கழல் அந்தச் சளசங்கக் கல்யேல் 

ஸயட்டி யப்ளர்கள். சழ சநனங்கழல் கயங்கல் ழுத்ஹதளடுகூைச் 

ஸசப்ஹட்டில் ழுதழ யப்டம் உண்டு: அதளயட தளம்ப சளசம் 

ஸசய்யளர்கள்.  

ஒவ்ஸயளய ஹகளனழயேலும் ஹைநம் ன் ஓர் இைம் உண்டு. 

ஹைநம் ன்ளல் ளடகளப்டௌ ன்ய அர்த்தம். அந்த இைம் 

ட்நழக்குக் கவஹம இயக்கும். அங்ஹகதளன் மன சளசங்கயும் 

சளஸ்தழபங்கயும் தழபயழனங்கயும் யத்தழயப்ளர்கள்.  

களநளக இயக்கும் தளம்ப சளசங்க அந்த இைத்தழல் ஹளட்டு 

யத்தழயப்ளர்கள். அதழகப்டினள யழக்கழபகங்கயும்கூை 

அதழல் யத்தழயப்ட உண்டு. தளயட  ஆத்ட யந்டயழட்ைளல் 

அயற் அங்ஹக யத்டயழடுயளர்கள்: ழன்டௌ டுத்டப் 

ழபதழஷ்ை ண்டயளர்கள்.  

ஸசப்ழஹ ஸயட்டி தளம்ப சளசத்தழல், கழபளநங்கழல் ைக்கழ 

தர்நத்த ழுதழனழயப்ளர்கள். ல்ளயற்யும் அந்த ஹைநத்தழல் 



யத்தழயப்ளர்கள். அதற்குப் ழபதழ, வீட்டிலும் இயக்கும்: 

அபண்நனழலும் இயக்கும். ‘கல்யேலும் ஸசம்ழலும் ஸயட்டிக் 

ஸகளள்யதளக‘ ன்ய அந்தச் சளச யளசகத்தழல் இயக்கும். இப்டி 

உள் சளசங்க ல்ளம் கல்யேல் ஸயட்டினழயப்ளர்கள். 

கல்ஸயட்டுகள் ழன உள் ஹகளனழஹ றப் ளழஜழஸ்தழபர் ஆடோஸ் 

நளதழளழ.  

ஹகளனழலுைன் சம்ந்தப்ட்ை யழயகளபங்கக்கூைக் ஹகளனழயேல் 

உள் கல்ஸயட்டுகழல் ழுதழனழயப்ளர்கள். ஊர்ஸளடயழஹ 

ஸசய்கழ களளழனம், யளய்க்களல் ஸயட்டுப் ஹளன்ய, யமக்கு 

உண்ைளகழ இபண்டு ஹயம் உைன்டிக்க ஸசய்டஸகளள்யட 

இப்டி உள் ல்ளயற்யும் அந்தக் கல்ஸயட்டுகழல் 

களணளம். சழள சளசம் ண்ணழக்ஸகளடுத்டயழட்ைளல் அதழல் 

சந்ஹதகஹந இபளட, ழபந்தபநளக இயக்கும் ன்தற்கு, ‘சழள 

சளறம் ஹள‘ ன்ய ஸசளல்கழ யமக்கம் உண்டு. அப்டிஹன, 

‘தளம்ப சளறம் ண்ணழ யத்தழயக்கழளர்கஹள?‘ ன்ய 

ஹகட்டம் உண்டு.  

அப்டி உண்ைள சளசங்கழஹ, நகளளபதம் டிக்கஹயண்டும் 

ன்ய  இைங்கழல் ழுதழனழயக்கழளர்கள். “இந்தக் ஹகளனழயேஹ 

நகளளபதம் டிக்க ஹயண்டும். அதற்களக இவ்யவு ழம் 

நளழனம் யழட்டியக்கழட” ன்ய ழுதழனழயக்கழளர்கள். நகளளபதம் 



ஸளழன டௌஸ்தகம். அதழல் இல்ளத தர்நம் இல். அத அடிக்கடி 

சழபயணம் ண்ணழக்ஸகளண்டு யந்தளல் தர்நத்தழல் டௌத்தழ 

ஊழப்ஹளகும்; அதர்நத்தழல் ஹளகளட. நகளளபத்தழல் உள் 

நகளன்கப் ஹள இயக்க ஹயண்டும் ன் ஆச உண்ைளகும்.  


