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மதங்களி பார்ைவளி 
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PART-௩ 

 

இந் மததததி பாரகவய�ி  

�லாி உண�. 
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எம. இமததயாா ��ப ஸலப� 

இந்ஸ மதததிிஸ �லயிஸ உண�ஸ உண்்ஸ த�க்�ஸ

்ட��ளஸ வ�டிமய்ஸ ்�த�்�்ிி்.ஸ ் ைவகஸ

�ிித்ஸ��மஸே்ய்ஸ்  மயதயஸஎனஅைழக்ிியா்�.ஸ

அதயவ்ஸ ் ைவஸ ்யிஸ த�மஸ அணைணிய்ஸ

மதிக்ிியா்�.ஸ எனேவஸ ் ைவஸ உண�க்ய்ஸ

அ��்ைதஸ்யவமய்ஸ்�்்ிியா்�.ஸ 

் ைவஸ ்ய்்யக்ஸ ேவண�ம,ஸ மயட்ைிறசிஸ

உணணகஸ�டய்,ஸமய�ஸஅ�க்ஸஇடமஸெ்ய�க்கஸ

�டய்ஸஎன�ஸ்லமயனஸ்�ரறசயரர்�ஸஒ�ஸசிலரயிஸ

�னஸ �ன ைவக்�்�்ினின.ஸ இதற்யனஸ

இிக்ர்்மஸஉ�வயக்�்டடன. 

இ�்�ரறசயரததினஸவ�ைளவய்ஸ்ல்ர்்மஸே்யரயட 

டர்்மஸஇநதிியவ�ிஸநடந்�ளன.ஸ 

இன்ெமய�ஸசயரயாஸ்ட�்க�ஸஅா�்ண���க்ய்ஸ

ே்யழி,ஸஆ�ஸே்யனிஸமி�்ர்ைளஸே்யி�ி்ளளிஸ

அ�த்� ்லிி��்ிியா்�.ஸ இலரை்ி�ிஸ

வ�டயநதமஸ ்தர்யளளஸ அமமனஸ ே்யி�லிிஸ

�ைசக்ய்ஸ �ற�கஸ ்ணக்ய்ஸ ே்யழிஸ மற�மஸ

ஆ�்�ஸ அ�க்�்ட�ஸ வநதன.ஸ இதைனஸ
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த��்தற்ய்ஸ சிர்ளஸ ்�மே்யக�ஸஉைடிவா்�ஸ

ந�திமனிதைதஸ அ�்ினயா்�.ஸ ந�திஸ மனி�மஸ

வணக்ஸாதலர்ளளிஸஅ�த்�ஸ்லிி�டிஸ�டய்ஸ

எனஸத�ர��ஸவழர்ிி். 

இந்க்�ஸ இநதஸ �்ைவஸ எதிாத்ஸ ம்ண�மஸ ந�திஸ

மனிததிிஸ வழக�ஸ ெதயடாநதஸ ே்ய்,ஸ

வ�ற்ைனக்ய்ஸ மி�்ர்ைளஸ அ�க்ஸ �்கம,ஸ

என�ஸந�திஸமனிமஸத�ா��ஸவழர்ிி்.ஸஇநதஸத�ா�்�னஸ

�லமஸ மி�்ர்ைளஸ மயமிசத்க்ய்ஸ அ�க்ஸ

�்கமஸஎன�ஸஅ்மதிஸ்ிைடதத்.ஸ 

்ட�்க்ய்ஸஅ�த்�ஸ் லிி�டஸ�்கமஸஎனகஸ�ிிஸ

ெசிற்�்வா்்மஸ உண�க்ய்ஸ மய�்ைளஸ

அ�த்�ஸ ்லிி�டகஸ �டய்ஸ எனஸ எதிர��தஸ

ெத�வ��்வா்்ம, �ரண்டடஸ இ�ஸ வ�தர்ளளிஸ

ெசிற்�மஸ இநதஸ ேநரததிிஸ இந்ஸ மதததினஸ

அ்�்ைடஸ ேவதஸ �ி்�ஸ எனனஸ ெசயி்ிி்ஸ

என்ைதஸநயமஸ்வனளக்ஸேவண�ம. 

இநதஸஅ்�்ைடைிஸ்யா�்தற�ஸ�னஸமய�்ைளஸ

அ�ததிஸ�டய்ஸஎனிஸத�வ�ரமயனஸஸே்யரயடடமஸஎவஸ

வய�ஸ உ�வயன்ஸ எனிஸ வரலயற�ஸ உணைமைிஸ

நயமஸ ெத�ந்ஸ ெ்ய�ளஸ ேவண�ம.ஸ இதத�வ�ரஸ

ே்யரயடடமஸ இந்ஸ மதததிற�ஸ அ�்யிஸ ெசன�ஸ
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அரசிி�க்ய்ஸ �னென�க்�்டடஸ ே்யரயடடமஸ

என�மஸஇ்ஸ்டநதஸ�றியண்னஸஇ�திி�ிஸதயனஸ

�னென�க்�்டட்ஸஎன�மஸஸதி�ஸஅ�டஸெசிவனஸ

என்வாஸ இநதிியஸ �ேடஸ ஸ ்ததி�ை்க�ஸ எ�திிஸ

ெசயதிி�ிஸ்�னவ�மய�ஸ�ிி�்��்ிியா 

19மஸ�றியண்ிஸஇ�ந்தயனஸ் ைவ�ஸ்ய்்யக்ஸ

ேவண�மஸஎன�ஸ��மஸஇிக்ர்�ஸஅரசிிிஸ�திஸ

ிய்ஸ மக்ைளஸ ஒன�ஸ திரட�மஸ �ிறசிி�ிஸ

த�வ�ரமய்ஸஇிர்ின. 

1882ிஸ தியனநதஸ சராவதிஸ என்வாஸ ே்யரகசினளஸ

சை்ஸ எனிஸ ஒ�ஸ அைம�ை்ஸ ஆரம்�த்ஸ ் ைவஸ

�னஸநி�ததிஸமக்ைளஸஒன�ஸதிரட�மஸ�ிறசிி�ிஸ

இிரஸ்ினயா. 

1880ஸ ்ளள�மஸ 1890்ளள�மஸ இநதஸ ேமயதி்�ஸ

த�வ�ரமய்ஸ இ�நதன.ஸ 1888ிஸ வடேமற�ஸ மய்யணஸ

உிாஸந�திமனிமஸ் ஸஒ�ஸ�னளத�ஸ ்�ரயண�ஸஅிலஸ

என�ஸ வழர்ிிஸ த�ாஸ ��ஸ ேமயதி்ைளஸ ேம�மஸ

�ாைம�ஸ் �ததிி்.ஸ1893ிஸஉ.்�.ஸமயநிலததிிஸஎனனஸ

ஆஜம்�ிஸ ் ஸ ெதயடா்ய்ஸ நைடஸ ெ்றிஸ இந்-

�ாலிமஸ ்லவரததிிஸ �ற�கஸ �மஸ ேமற்டடஸ

மக்�ஸெ்யில�்டடயா்�.ஸஇ்ஸெதயடா்ய்ஸ 1912-
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1913ிஸஅேியததிி��மஸ1917ிஸஷய்யதஸதி�மஸமி்ஸ

ேமயசமயனஸேமயதி்�ஸநைடஸெ்றின.ஸ 

இநதிியஸ  தநதிரமஸ ெ்றிஸ ்�னன�மஸ ்  எனிஸ

்�ரயண�ஸமக்�ஸமததிி�ிஸேமயதி்ைளஸஏற்�த்மஸ

்�வ�ிய்தஸெதயடாந்ஸந�்த்ஸவந்�ள். 

1966ிஸ �்ெடிலிி�ிஸ வ���வயதகஸ ்டசி்்ம, 

அைம��்்மஸஒன�ஸேசாந்ஸ் ஸஅ��ை்ஸநய�ஸ

��வ்மஸ தைடஸ ெசயிஸ ேவண�ெமனகஸ ே்ய�ஸ

ே்யரயடடமஸநடததின. 

1979ிஸ சாேவயதிஸ தைலவாஸ எனிஸஅைழக்�்�மஸ

ஆறசய�ிஸ வ�ேனயஸ ்்யேவ, நய�ஸ ��வ்மஸ ் ஸ

அ���ஸதைடறஸசடடமஸெ்யண�ஸவர�்டஸேவண�மஸ

என�ஸே்ய�ஸ்ட்னள�ஸே்யரயடடமஸநடததினயா.ஸஇ்ஸ

ெதயடாஸ ்ய்ஸ அர ஸ வ�ைரவ�ிஸ சடடமஸ இிற�மஸ

என�ஸ அனஸ ைிிஸ ்�ரதமாஸ ெமரயாஜிஸ ேதசயயஸ

உ�திிளளததைததஸ ெதயடாந்ஸ அவாஸ தன்ஸ

ே்யரயடடதைதகஸை்வ�டடயா.ஸ 

இதைனதஸ ெதயடாந்ஸ ்லஸ ஆண�்ளய்ஸ இநதிிஸ

அரசிிிஸ் ளததிிஸ்   ஒ�ஸ�க்ிிஸவ�வயத�ஸெ்ய�ஸ

ளய்ஸ இ�நததிிைல.ஸ இநநிைலி�ிஸ ்�ரதமாஸ

வயஜ்யய,ஸ ஹிமயறசிஸ ்�ரேதசஸ ேதாதிஸ
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்�ரறசயரததிிஸ் ஸைவ�ஸ்றிிஸஉைரியறிிஸஅதைனஸ

ம்ண�மஸ ஒ�ஸ �க்ிிஸ அரசிிிஸ ஆகதமயக்ஸ

�ின��ளயா'' எனஸ�ிி�்��்ிியா.ஸ 

மய�ஸ அ��்்ஸ இந்ஸ மதததினஸ ெ்ய�ை்க�ஸ

வ�ேரயதஸமயன்ஸஎன�ஸஎவ�மஸேவததைதஸஆதயரமஸ

்யட்ஸே்யரயடடமஸநடயததிிதிிைல.ஸ் வ�னஸம்்ஸ

்ற�கஸெ்யணடவா்�ஸஎன்வா்�ஸதயனஸஎத����ஸ

ே்யரயடஸ டதைதஸ ஸ நடயததிக�ளனாஸ என்்ஸ

ெதளளவய்ினி்.ஸ 

ஸஅேதேவைளஸசய�்��வதற�ம,ஸ் ட�்க�ஸ் லிி��ஸ

வதற�மஸ்  ஸஉட்டஸ் லஸ் �ரயண�்�ஸஸஅ�க்�்�வஸ

தற�மஸேவதமஸஅ்மதிக்ிி்.ஸஅதைனஸ�னேனயாஸ

்�ஸநைட�ைிஸ்�ததிக��ளனாஸஎன்ைதஸதி�ஸ

அ�டஸெசிவனஸஇ�்்ஸ�ிி�்��்ிியா. 

அ வேமதமஸ என்்ஸ மி்ஸ �க்ிிமயனஸ

ிய்மய�ம.ஸ இ்ஸ �ிித்ஸ �கஸ ேவதததிிஸ தயனஸ

�தலிிஸ �ிி�ஸ ்�ட�்ட��ள்.ஸ ேவ�ஸ ்லஸ

ேவதர்்மஸ இ் �ிித்ஸ வ�வ�க்ினின.ஸ இநதஸ

ிய்ததினே்ய்ஸ600க�மஸேமறஸ்டடஸவ�லர�்்மஸ

(இவறிிிஸ ்யட��ஸ ்னிிஸ ே்யனிஸ ்யட��ஸ

்�ரயண�்்மஸ அடர�ம)ஸ ்ிைவ்்மஸ
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்லிி�ட�்�ம.ஸஇநதஸிய்ததினஸ�்வ�ிஸ21 ்  க்�ஸ

்லிி�ட�்�ம.ஸ(�ி�ாஸேர�ஸஎ�திிஸVedic India 
்க்மஸ109) 

ரயஜ ிய, வயஜ்யயஸே்யனிஸெ்ய்ஸிய்ர்ளளனஸ

ே்ய்ஸ மலடயனஸ ் ஸ ்ட�்க�ஸ ்லிிய்கஸ

ெ்ய�க்�ஸ ்டடன.ஸ ்ர்கரயஸ ்ிசயவயஸ என்மஸ

ிய்ததினே்ய்ஸ �ன�ஸ விதிற�கஸ �ைிவயனஸ

்ன�ஸ ே்யடயதஸ 17 ் க்�ஸ ்லிி�ட�்டடன.ஸ
(Religion and Philosophy of the Veda and upanishads 

எனிஸ �லிிஸ ஏ.்�.்ீ.தஸ ெவளளி��:ஸ ேமயததிலயிஸ

்னயாகிதயாஸ 1970 ்க்மஸ 324 மற�ம History of 

Dharmasastra �லிிஸ்�.வ�.ஸே்ேனஸ்ய்மஸ2) 

''்த்மாி, சவதரயமண�, ்ய ்யணடயஸ அில்ஸ

நி�த்ய ்ணடயஸே்யனிஸ் லிய்ர்ளளிஸ் யிநைடஸ

்�ஸஉட்டஸவ�லர்ினர்�ஸ் லிி�ட�்�வ்ஸ் றிிிஸ

�ிி��்�ஸஉ�ளன.ஸ்ணைடிஸஆ�ிா்ளளனஸெசிஸ

வததிிஸ�க்ிிஸஅர்மய்ஸ்யிநைட்�ஸவ�ளர்ிஸ

க�ளன.ஸதர்�ஸ் யிநைட்்க்ய்ஸ் ட��்ளளடமஸ

�ைசஸ ெசயத்டன, தர்�ஸ ்ட��்ைளஸ தி��தி�ஸ

்�ததஸஅவறைிஸ்லிி�ட�மஸெசயதயா்�.ஸ 

�திைர, ்யைள்�ஸமற�மஸ் ஸமயமிசர்�ஸஅகனளஸ

்்வய்க�ஸ மி்�மஸ வ���்மயனைவிய்ஸ
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தி்ழநதன.ஸ(�கஸேவதமஸV111.42.11, X.91.14ab)ஸேசயமயஸ

என்்ஸஒ�ஸ் யனததினஸெ்ிாஸமட�மில.ஸஅ்ஸஒ�ஸ

்ட�ளளனஸ ெ்ிரய்�மஸ வ�ளர்ிி்.ஸ அநதகஸ

்ட�்க�ஸ்யிஸநைட்�ஸஉட்டஸவ�லர்ினர்�ஸ

உணவய்�ஸ்ைடக்�்டடன.ஸ (�கேவதமஸX.91.14ab)ஸ

அாவ�்க�மஸ் க்�ஸ்லிஸெ்ய�க்�்டடன.ஸ 

ஹிந்ஸ ேவதர்ளளிஸ 250ஸ வ�லர்ினர்�ஸ ்றிிஸ

�ிி�ஸ ்�ட�்ட��ள்.ஸ இவறிிிஸ 50ஸ

்லிி��வதற�தஸ த�திஸ ியனைவிய்கஸ

�ி�்�்ினின.ஸ் லிி��வதற�தஸத�திியனஸஇைவஸ

்ட��்்க��ஸ �ைசஸ ்ைடக்�மஸ மனளதா்�ஸ

உடெ்ய�ள�மஸத�திியனைவிய�ம.ஸ 

ேவதர்�ஸ��மஸிய்ர்ளள�ம, உண��ஸ்ழக்ரஸ

்ளள�ம, மயமிசர்�ஸ �க்ிிஸ இடதைத�ஸ

்�்த்�ளன.ஸ் ஸஇைிறசிஸமி்�மஸவ��ம்�்டடஸ

உணவய்�ஸ ெ்ய்ஸவய்கஸ ்�த�்ட��ள்ஸ எனிஸ

உணைமைிஸிய�மஸம�க்ஸஇிலய்.ஸைதததி�ிஸ

்�ரயஹமனஸ எனிஸ மத�ிஸ மி்தஸ ெதளளவய்ஸ

நிறசிமய்ஸ் ஸஉணவய்ஸஉ�ள் (அதேதயஸஅனனமஸ

ைவஸ்யிஸ ; III.9.8) என�ஸ�ிி�்��்ினி்.ஸசதய�தயஸ

்�ரயஹமனஈஸ ் வ�னஸ மி�்வயனஸ இைிறசிைிஸ
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உண்தற�ஸ உ�திிய்ஸ இ�நதஸ ிக்வி்ிிஸ

�னளவைர�ஸ்றிிகஸ�ிி�ஸ்��்ினி்.ஸ(III.1.2.21)  

இதனஸ ்�னனாஸ வநதஸ ்ிாியததிரய,ஸ தாமயததிரயஸ

ே்யனிஸ ்�ரயமணஸ ேவதஸ �ி்்மஸ

வ�லர்ினர்ைளஸ ்லிி��வைதகம, மயட்ைிறசிஸ

உண்ைதகமஸ அர்ீ்�த்�ளைதகஸ ்யணஸ

�்்ினி்.ஸ வ��நதினாஸ ்்க�ஸ வரேவற�ஸ

வ��நதளள�்்ஸ �ிித்ஸ (�கஸ ேவதமஸ இதைனஸ

அா்ிியஸ என�ம, இதனஸ ்�னனாஸ வநதைவஸ

ம்்யாக்யஸஎன�மஸ�ிி�்��்ினின)ஸ�ிி�்��மஸ

ே்ய்ஸவ��நதினஸே்ய்ஸதி�ா, ேதனஸஆ்ிிவற�டனஸ

் ஸஅில்ஸ் யைளஸமயட்னஸஇைிறசிகமஸ் �மயி�ஸ

்டடதய்கஸ�ிி�்��்ினி்.ஸவரேவற�ஸவ��நதினஸ

ே்ய்ஸஇைிறசிஸஇடமஸெ்�வைதஸசிலஸேவதர்�ஸ

்டடயிமயக்ிக�ளன.ஸ (அா்ி�ிஸயததிரமஸ 1.24.33, 

்தயஸ்ிரிஸயததிரமஸ 24,20, சர்ிரிஸயததிரமஸ II.15.2, 

்யா்ிிஸ ரயிஸ யததிரமஸ 1.3.29) இதனயிதயனஸ

வ��நதினைரஸ ே்யகஸ னயஸ (இவ�க்ய்ஸ

் ்லிி�ட�்டட்ஸஎன�ஸெ்ய��)ஸ என�ஸ ்னளனளஸ

வாண�க்ிி்.ஸ��ிஸே்ய�மஸைவ்வததினஸே்ய்ஸ

் தஸ ேதயலினயிஸ ெசயி�்டடஸ ேமலயைடைிஸ

அண�ியவ�டடயி, அநதஸைவ்வமஸ�னளதமயனதய்ய்ஸ
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என�ஸ ்யா்ிரயிஸ யததிரமஸ (11.5.17-20) �ிி�்��ஸ

்ினி்.ஸ 

்�ணதைதஸ �டஸ ் வ�னஸ அடாததிியனஸ ெ்ய���ஸ

்ினஸ ்�தத�்டடதய்ஸ �கஸ ேவதமஸ ��்ினி்ஸ

(X.14-18)  

அ�ததஸ உல்ிிஸ மரண�ததவாஸ சவய�ஸ ெசயவதற�ஸ

வசதிிய்ஸ ்�ணத்டனஸ ேசாத்ஸ ஒ�ஸ ்யைளஸ

மயடைடஸஎ��்்மஸசடர்ய்ஸஇ�ந்ஸவந்�ள்.ஸ

ஒ�ஸ �ிி�ஸ ்�டடஸ நயட்்க��ஸ ்�ி�ஸ

்�ரயமணா்்க�ஸ உண�ஸ வழர�வ்மஸ இ�திறஸ

சடர்ினஸ ஒ�ஸ ்�திிய்ஸ இ�ந்ஸ வந்�ள்.ஸ

இிநேதய�க்ய்ஸ ் ஸ அில்ஸ ்யைளஸ மயட்னஸ

மயமிச�மஸ ெ்�ம்ய�மஸ ்ைடக்�ஸ ்டட்ஸ

(அதாவணஸ ேவதமஸ X11.1,48) இன்மஸ ்லஸ

சடர�்ளளனஸ ே்ய்மஸ வ�லர்ினர்�ஸ ்லிி�ட�ஸ

்�வ்ஸ�ிித்ஸேவதர்�ஸ�ிி�்��்ினின.'' என�ஸ

வ�ளக்�்�த்்ிியா. 

ஸஸஸ ஸஸ,ஸஜய்ிாஸநயயகஸமற�மஸ�ஸ�ஸரவ�ஸசர்ாஸஅவாஸ

்�ஸஇந்ஸமதமஸமற�மஸஇாலயமிிஸ�னளதஸ் ிரநதரஸ

்ளளனஸ அ்�்ைடி�ிஸ ்ட��ஸ ே்யட்ய�ஸ எ்மஸ

தைல�்�ிஸ21.01.2006ஸஅன�ஸே்லாஸ் ிர�ணடஸெ்ரஸ
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்்�ிஸநடயததிிஸ் ்ிரர்கஸ் �ததரர்ினஸ�்வ�ிஸ

்லந்ஸ ெ்யணடஸ ்யாைவியளாஸ ஒ�வாஸ �லயிஸ

உண�ஸஉண�வ்ஸசம்நதமய்ஸே்டடஸே்�வ�க� ஸஸ,ஸ
ஜய்ிாஸநயயகஸஸ்�னவ�மய�ஸ்திலளளததயா. 

இந்ஸமதமஸ�லயிஸஉண்ைதஸதைடெசயதி��்தய்ஸ

ெ்ய்வய்ஸ தவியனஸ ்�த்ஸ மக்ளளடமஸ உண�.ஸ

(உணஸைமஸஅவவயிில.) 

உண�வதறெ்னேிஸஉ�ளவறைிஸந�ர்�ஸசய�்�டஸ

டயிஸ அ்ஸ ்யவமய்ய்.ஸ ஏெனனியிஸ இைிவனஸ

இவறஸைிஸசய�்��வதற்ய்�மஸேவ�ஸசிலவறைிஸ

சய�்�ட�ஸ ்�வதற்ய்�ேமஸ ்ைடத்�ளயன.ஸ

(ம்தாமமஸஅததிஸியிமஸ05, வசனமஸ31.) 

அா�்ண���க்ய்ஸ சிலஸ மி�்ர்ைளஸ ந�ர்�ஸ

ெ்யனியிஸஅ்ஸ்யவமய்ய்.ஸஏெனனளிஸ்லிி�டடஸ

அா�்ண���க்ய்ஸ சிலஸ மி�்ர்ைளஸ இைிவனஸ

்ைடத்�ளயன.ஸ (ம்ய்யரதம:ஸ அ்ஷயஷனஸ ்ாவஸ

அததிியிமஸ88). 

்யணடவா்ளளிஸ�ததஸசே்யதரரய்ிிஸிதிஷதிின,ஸ

ிய்�ஸ�ைஜஸநடயததஸநயமஸஎநதஸவை்ஸெ்ய�ட்ைளஸ

அா�்ண�ததயிஸநமஸ�தயைதிா்�ஸஆதமஸதி��திிஸ

ைடவாஸஎன�ஸே்டடயா.ஸிய்�ஸ�ைஜக்ய்ஸெசயி�ஸ
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்�மஸஅா�்ணர்ளளிஸ்லய்லனஸஎவவள�ஸ்யலதஸ

திற�ஸ ெசி�மஸ என்ைதஸ த�மஸ ்்ிிஸ

ம்ய்யரததிிஸ்யண�்�்ிி்.ஸ 

ிய்ஸ�ைஜக்ய்ஸஸ�லிை்ஸமற�மஸதயவரஸவை்்�ஸ

-ஸஒ�ஸமயதததிற�ம 

ம்னஸவை்்�ஸ-ஸஇரண�ஸமயதததிற�ம 

ஆட்ைிறசிஸஸ�ன�ஸமயதததிற�ம 

�ிிஸஇைிறசிஸநயன�ஸமயதததிற�ம 

ெவ�ளய�ஸஇைிறசிஸஐந்ஸமயதததிற�ம 

்னிிஸஇைிறசிஸஆ�ஸமயதததிற�ம 

்ிைவஸஇனர்�ஸஏ�ஸமயததததிற�ம 

மயனஸஇைிறசிஸஎட�ஸமயதததிற�ம 

எ�ைமஸஇைிறசிஸ11ஸமயதததிக�மஸ 

மயட்ைிறசிஸஒ�ஸவ�டததிற�ம 

்யணடயஸமி�்மஸஅில்ஸெவ�ளயட்னஸஇரததமஸ

ேதயயநதஸஇைிறசிைிஸிய்�ைஜக்ய்ஸ் ைடததயிஸ
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�தயைதிா்்க�ஸ்யலவைரிறிஸஆதமஸதி��திஸ

ஏற்�மயம.ஸ 

எனேவஸ �லயிஸ உண்தற�ஸ இந்ஸ மதமஸஅ்மதிஸ

அளளக்ிி்.ஸஆனயி, ்�ிஸமதர்ளளனஸதயக்ததயிஸ

அநதஸமதர்ளளனஸமய�்டடஸந்�ம்�கை்்ளயிஸ் லாஸ

ைசவஸஸஉண�ஸவழக்த்க�ஸமயிிக�ளனா.ஸ 

அவா்்ைடிஸவயதமஸஎனனெவனியி- 

வய�மஸஉி��னர்ைளஸெ்யிலகஸ�டய்ஸஎன்ேத.ஸ

ஆ்ேவஸ ஒ�ஸ ெச்ைிஸ ெ்யனியிஸ ந�ர்�ஸ ஒ�ஸ

உி��ஸ னதைதஸ ெ்யி்ிி�ா்�.ஸ ஆ்ேவஸ அ்ஸ ஒ�ஸ

்யவறஸெசிி.ஸஇன�ஸதயவர�மஸஉி��னமஸஎன்ைதஸ

உணரஸ�்ிய்..ஸஆ்ேவஸதயவரர்ைளஸெ்யிவ்ஸ

வலிைிஸ உணரஸ �்ிய்ஸ எனியா்�.ஸ ஆ்ேவஸ

தயவரர்ைளஸ ெ்யிவைதஸ வ�டஸ மி�்ர்�ஸ

ெ்யிவ்ஸ ்யவமஸ என�ஸ நமக�ஸ ்�த்ஸ

ெத�வ�க்ிியா்�.ஸஸ 

இன�ஸ �னேனிிக�ளஸ வ�ஞ்யனம,ஸ

தயவரர்ளய�மஸ வலிைிஸ உணரஸ �்கமஸ எனிஸ

உணைமைிஸ நமக�ஸ ெத�வ�க்ிி்.ஸ அவறியிஸ

அழ�ம,ஸம்ிழ�மஸ�்கம.ஸ 
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ஒ�ஸ சநதா�்ததிிஸ ஒ�ஸ நண்ாஸ எனேனய�ஸ

வயதிடடயா.ஸ 

அவாஸ��மஸ ே்ய், தயவரஸ வை்்்க�மஸ உி�ாஸ

உண�.ஸஅவறியிஸவலிைிஸஉணரஸ�்கமஸஎன�மஸ

ஒ��கஸெ்ய�்ிேின.ஸஆனயி, தயவரஸவாக்ததிற�ஸ

இரண�ஸ அில்ஸ �ன�ஸ �லன்�தயனஸ உண�.ஸ

மி�்ஸஇனததிறே்யஸஐந்ஸ�லன்�ஸஉண�.ஸஆ்ேவஸ

தயவரஸ வாக்ததிற�ஸ மி�்இனதைதஸ ்யட்�மஸ

இரண�ஸ �லன்�ஸ �ைி�.ஸ தயவரஸ இனதைதஸ

ெ்யிவைதஸவ�டஸமி�்ஸஇனதைதஸெ்யிவ்ஸமி்�ஸ

ெ்�ிஸ்யவமய�மஸஎனியா.ஸ 

இநதகஸ் �தைதஸவயதததிற்ய்ஸஏற�கஸெ்ய�்ிேின.ஸ

மி�்ர்ைளஸ வ�டஸ தயவரஸ இனததிற�ஸ �லன்�ஸ

�ைி�.ஸ அவறியிஸ வலிைிஸ உணரயமிஸ

இ�க்லயம.ஸ 

எனக�ஸஒ�ஸசே்யதராஸஇ�க்ிியாஸஎன�ஸைவத்கஸ

ெ்ய�்ர்�.ஸஅவாஸெசவ�டரய்�மஸஊைமிய்�மஸ

இ�க்ிியா.ஸஅவ�க�ஸஇரண�ஸ�லன்�ஸ�ைி�.ஸ

அவைரஸ ஒ�வாஸ ெ்யைலஸ ெசய்வ�டடயாஸ என�ஸ

ைவதஸ ்கஸ ெ்ய�்ர்�.ஸ ெ்யைலஸ

ெசயி�்டடவ�க�ஸ ந�திமனிததிிஸ �லன்�ஸ

�ைிவய்ஸ இ��்ைதகஸ ்யரணமஸ ்யட்ஸ
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தணடைனைிஸ �ைிக�ம்்ேியஸ வ��தைலஸ

ெசயகம்்ேியஸ�ிஸ�்கமய? 

மயிய்ஸஒ�ஸஅ�்யவ�ைிஸெ்யைலஸெசயதி��்தய்ஸ

ெ்யைலியளளக�ஸ அதி்ஸ ்டசஸ தணடைனஸ

வழர�மய�ஸவயதய�ேவன.ஸ 

ஆ்ேவஸ இாலயதைதஸ ெ்ய�ததஸ வைரஸ ஒன�க�ஸ

ஐந்ஸ�லன்�ஸஅில்ஸ�ன�ஸ�லன்�ஸஎன்்ஸ

்�ரறசிஸைனி�ிைல.ஸ 

எ்ஸ உர்்க�ஸ அ்மதிக்�்ட��ளேதயஸ அைதஸ

உணஸ�ர்�ஸஎன�ஸஇைிவனஸெசயி்ிியன.ஸ 

அதயவ்ஸஒ�வாஸதயனஸ��ைமியனஸைசவஸஉண�ஸ

்��ிாஸஎன�ஸெசயிவயரயனயிஸஅதிிஸஎநத�ஸ்�ரறசிஸ

ைனகமிிைல.ஸ 

ஆனயிஸியரயவ்ஸஒ�வாஸஅைசவஸஉண�ஸஉண்்ஸ

்யவமஸஎனியிஸஅவ�டனஸவயதி�ேவன.ஸமறி�்்ஸ

ைசவஸஉண�ஸ்��ிா்ளய்ஸந�ர்�ஸஇ��்்ஸஎர்�ஸ

அைனவ�க�மஸநில்.ஸஏெனனளி, இநதிியவ���ளஸ

அைனவ�மஸஅைசவஸஉண�க�ஸதி�ம்�ஸவ�டடயிஸ

இைிறசிி�னஸவ�ைலஸஅதி்�த்வ��ம.ஸஸ
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எனேவஸஇந்ஸமதததினஸஅ்�்ைடஸ�லயிஸஉண�ஸ

உண்ைதேியஸ ்ட�்க்ய்ஸ அ�த்�ஸ

்லிி��வைதஸேியஸத�க்வ�ிைலஸஎன்ைதஸ��ந்ஸ

ெ்ய�ளஸ�்்ிி். 


