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இனங்கக-ககாழு்பின் 

.......... 

வகன ாடுகபின் தி ஆந்றி 

பிண்ண ்சுாப விவகாண் ்1897, 

ஜணி 15-ஆ் ாப் பிந்தகலின் 

ககாழு்பு ்து வ ்்ா.் அங்குப்ப 

இ்துத்கதய க்கப் அக அ  

ிாகயுடண் வந்நண.் 

சுாபவ க்கு அபிக்கத்தட்ட 

வந்கதக் குறித்பிட்டு, அது எய 

சிந் அசின்ாதிக்வகா 

வதாவ்ீனுக்வகா க ன்்னுக்வகா 

த்தடவின்கன. ாநாக, 

பி க் வந்று ாழு் எய துநவிக்கு 

அபிக்கத் தட்டுப்பது. இதுவ 

https://drive.google.com/open?id=152mIjmatU-cccdVbpUx_Z5lddfyYsbG7


்கத் கதாறு்க 

இ்துக்கபிண் ணத்வதாக்ககக் 

காட்டுாக அககிநது ண்கிநா.் 

து ாடு ா வ்டுாணான் 

வ வசி ா்க்ககபேண் 

பதுககலு்தாக அக வ்டு் 

ண்தக ந்புறு்திணா .் க்கு 

அபிக்கத்தட்ட வந்பு, எய 

ககாப்ககக்குக் கிகட் வந்வத 

வி, ணி ணினுக்கு 

அபிக்கத்தட்டது அன்ன ண்தகயு் 

சுாபவ கூறிணா .்  

 

றுாப் பிந்தகன் பிவபான் 

்டத்தின் அ ்உகாந்றிணா.் 

 

வந்புக்குத் ததிலுக 

- 



ண்ணான் க ்த்தட்ட வா 

சிறிபவு தி ண்னுப் இயக்கு் 

ஆந்நனான் க ்த் தட்ட ன்ன. 

பகு்  அண்பிந்குிது் பகத் 

புணிாணது் பிிாணதுாண 

இ் து ா் ாட்டிலிய்து 

ண்கண் காட்்து ் உந் ாக 

காழிகபாலு்  

ன்ா்்துக்கபாலு் ஆசிகபாலுவ 

க ்த்தட்டது. சிறிது ந்தி 

கடகதந்நதுப்பது. உ்காண், 

ஆணான் ணக்கு் ாண் அணான் 

அதிக ண்க விகப்துப்பது. 

கணணின், எயவகப ண் 

உ ்ச்ித்கதயக்கிண் விகபாக 

இய் ண் தி இத்வதாது திடவுறுதி 

கதந்றுப்பது. அக  ்

க ன்தடு்துந்காண லிகயு் 

திநகயு் இத்வதாது ணக்கு 

்துப்பது. 



 

 எ்வா ்இ்துவு் 

ிகணத்தகத்வதான் இ் ாடு 

பு்ி பூப, க் பூப ண்று 

ானு் பண்பு ிகண்திய்வண், 

அ்பவு ாண், து 

அக்கனய்  ந்று பண்பு 

அகவ குறித்பிட்டா .் ஆணான் 

இண்று, இவா இங்வக ிண்றுககா்டு, 

அது அத்தடிவ உ்க ண்று 

உ்கபேண் உறுதித்தாட்டுடண் 

க ான்கிவநண். இ் இ் உனக்தின் 

பு்ி பூப ண்று க ான்ன்க்க 

எய ாடு இயக்குாணான், ங்கப் 

விகணத்தண்ககப் தீ்்துக் 

ககாப்ந்காக எ்வா ் உபேய் 

்ாக வ்டி ஏ ்இட் 

இயக்கிநது ண்நான், 

கடவுகப்வடி  ்க ன்கிண்ந 



எ்காய வனு் ்து வ  

வ்டி ககடசி வீடு ாது 

இயக்கிநது ண்நான்., கண்கபேலு் 

ாாப ணத்தாண்கபேலு் 

புணி்திலு் அகதிபேலு் , 

இககண்திந்கு் வனாக அக 

வாக்கிலு் ஆண்பக்திலு் ணி 

 பா் உ  ்்க அகட் ாடு 

ாது உ்கடண்நான் அது தா் 

தியாவட. 

 

 ணவ ாண் பகத் 

தகங்கான்திலிய்வ ஆ  ்ாி 

புயஷக்ப் இ்த் பூபகத் 

புணிாண, ந்நா ஆண்பக 

கப்ப்ான் ப்டு் ப்டு் 

ிகந்தியக்கிநாக்ப். அணான் 

ாண் இங்கிய்து கிப்பி 

்துத்வதகனகப் கிக்கு, வந்கு, 



டக்கு , கந்கு ண்று உனகிண் ன்னா 

திக கபிலு் த்துப்பண. அணான் 

ாண் உனகாக் கனா  ்ா்க 

ஆண்பகாக்கத் வதாகிண்ந 

அகனயு் இங்கிய்து ாண் ழு்ாக 

வ்டு். ந்ந ாடுகபிலுப்ப 

னட் க்கக்காண க்கபிண் 

இ்திண் அடிாங்ககப  ்சுட்டுத் 

கதாசுக்குாண 

உனகாத்கதயதீக் 

ிக்கிண்ந, ா்க்கக ப்க 

ன்குகிண்ந ீ ்இங்வக ாண் உப்பது. 

ண்கண ்புங்கப் ்தக்வப, இது 

டக்க்ாண் வதாகிநது. 

 

இக ாண் கா்கிவநண். உங்களுப் 

ணி இணங்கபிண் னாந்கநத் 

தடி்க்ளுக்கு இ் உ்க 

கி்தியக்கு். து ா்் 



தியாட்டிந்கு இ் உனக் தட்டுப்ப 

கடண் அபந்நது. எ்காய ாடாகத் 

தாயங்கப். அகதிாண,  ாதுாண 

இ்துவிந்குக் கடண்தட்ட அபவிந்கு 

உனக் வகந் இண்திந்கு் 

கடண்தட்டதின்கன.  ாதுாண இ்து” 

ண்ந க ான் சினவகபகபின் குந்ந் 

 ாட்டு் காணிபேன் தண்தடு்த் 

தடுகிநது. ஆணான் ்க் குந்நத் 

தடு்லினாது  அந்புாண 

உ்க எண்று  த்வதாாது 

கந்தியக்க படியுாணான், அது,  

கடவுபிண் ஆசீ்திக்கத் தட்ட 

பிப்கபாக  ண்கநண்கநக்கு்  

இய்து யகிநாவண,  அ் 

இ்துகக் குறிக்கிண்ந, ” ாதுாண 

இ்து” ண்னு் க ான்லின் ாண் . 

 



 உனகிண் ந்ந தகுதிகபின் 

கனா  ்ாங்கப் வாண்றியுப்பண. 

லிகயு் கதயகயு் ா்் 

இணங்கபிலிய்து க்ாண 

சி்கணக் கிங்கப் அண்று் 

இண்று் ழு்து  த்துப்பண. 

இணங்களுக்கிகடவ  அந்புாண 

கய்துக் கயவூனங்கப் அண்று் 

இண்று் திாநத் தட்டுப்பண. 

வகாண்ணாண உ்க ந்று்  

ஆந்நலிண் விககப், பண்வணறி 

யகிண்ந வசி ா்க்ககபேண் 

வதகனகபான் அன்ாடுகபின் 

அண்று் இண்று் தத்தத் தட்டுப்பண. 

 

ஆணான் ்தக்வப, 

எண்கநத்புி்து ககாப்ளுங்கப். 

இககண்து் வதா ்பசுகபிண் 

காகத் பிபக்கிண்ந 



பக்கங்கவபாடு் தகடகபிண் 

அிகுத்புகவபாடுவ 

 ாதிக்கத்தட்டண. எ்காய கய்து் 

் கப்ப்தின் வா்்வ 

தத்தத்தட்டது. னட் க்கக்காண ் 

உடண் பிந்க்பிண் ்்திண் பது 

ட்து க ண்வந  எ்காய 

சி்கணயு் தத்தத்தட்டது. 

லிகபக்க  அ்க் கய்துக்கப்  

க ண்ந இடங்கபின் ன்னா், 

அந்கநக்ாட்்துனட் க்கக்கா

ண ் உடண் பிந்க்பிண்  

்்திண்பவ ட்து க ண்வந 

எ்காய சி்கணயு் 

தத்தத்தட்டது. லிகபக்க அ்க் 

கய்துக்கப் க ண்ந இடங்கபின் 

ன்னா், அந்கநக்ாட்்து 

னட் க்கக்காவணாிண்  கௌண 

ஏனங்களு் அணாககபிண் 

அழுகுலு் விககபிண் 



க்ீய் ாண் ழு்ண. ந்ந 

ாடுகப் பக்கிாக் ் தாட் 

இது ாண். 

 

 ஆணான் இ்திா ஆபோபே்  

ஆ்டுகபாக அகதியுடண் ா்்து 

யகிநது. கிீஷ் ண்ந ாடு 

வாண்று் பண்வணவ. வாத்வதசு 

கந்தகணபேன் கூட உதிக்கு் 

பண்ணவ, இண்கந இவ 

வாத்பிிண் பொக ்ங்கப் 

உட்பு கபின் ீன ிந  ் ா்கத் 

பூசிக்ககா்டு காடுகபின் ா்் 

கான்திவனவ இங்வக பக  ்சிந் 

ா்க்கக பகநகப் உயகடு்து 

விட்டண. அந்கு பண்பு கூட, னாறு 

ண்ந எண்று இய்ந்கு   ் ாண்றுகப் 

இன்னா கான்திலிய்வ, கட் 

கான்திண் இய்ட கயகநக்குப் 



ங்கப் தாக்க  ்க லு்த் 

தா்திங்கப் அஞ்சி ிந்கிண்ந 

அ்க் கான்திலிய்வ 

இண்றுகபேன், எண்நண் பிண் 

எண்நாக  ்சி்கணத்வதகனகப்  

இ்திாவிலிய்து அிகு்து 

உனககங்கு் க ண்றுப்பண. ஆணான் 

அ் எ்காய ா்்ககளு்  

உ  ்ிக்கத் தட்ட வதாகன்னா், 

பண்ணான் அகதியு், பிண்ணான் 

ஆசிகளு் ட்டுவ விகபாக 

இய்து. ா் ட்டுவ பிந 

ாடுககப கண்று 

அடிகத்தடு்ா இணாக 

ா்கிவநா். அ்த் வதாசிகபிண் 

காாக் ாண் ா் இண்று் 

ா்்து யகிவநா். 

 



கிவக்கத் தகடகபிண் அிகுத்பு 

பக்க்கக்வகட்டு இ்த் பூபவ 

அதி்் எய கான் இய்து. அ்த் 

த்கதய்  ாடு இண்று 

அழி்துவிட்டது. ணது கதயகக 

டு்து  ்க ான்ந்குக் கூட 

எயிண்றி பூபபேலிய்வ 

கந்துவிட்டது. தித்பு 

ா்்காக இய் அகண்திண் 

பது் வாாணிக்பிண் 

கழுகுக்ககாடி உ்்வாங்கித் தந் 

கான் எண்று இய்து. ங்கு் அண் 

அதிகா் ககாடிகட்டித் தந்து. 

அ் அதிகா் ணி குன்திண் பது 

சு்வு் தட்டது. அண் 

கதகக்வகட்வட இ்த் பூப 

டுங்கிது. ஆணான் இண்று 

வகபிவடாலிண் குண்று உகட்து 

சிண்ணாபிண்ணத் தட்டுக் கிடக்கிநது. 

சீ க்ப்  ஆ்ட இட்தின் சின்திகப் 



கன  பிண்னுகிண்நண. அது வதானவ 

தன ாடுகப் கதய் புகழுடண் 

ழு்ண. க ன்  ்க ழித்புடனு் 

கி் ச்ித் வதாா்துடனு் 

ஆதிக்க கறியுடனு் ககாடி 

னட்சிங்களுடனு் ா்்ண. 

ஆணான் க வ்திந்கு்ாண், ீ ் 

வன் குபழி வதான் ன்னா் 

கந்துவிட்டண. அந்றிண் 

அகடாப ச்ுடுகப் ட்டுவ இண்று 

ணி குன்திண் ிகணவின் 

ினாடுகிநது. 

 

ஆணான் ா் ா்கிவநா், னு 

இண்று ப்டு் ்ான் கூட, ாண் 

வா அண்ணி ாட்டிந்கு 

்துவிட்டாக ்ி அ ்  அஞ்சி 

டுங்க வ்டிபேயக்காது. கணணின் 

அ ்கு் ிதிகவப இண்று் 



உப்பண. இ் ஆபேக்கக்காண 

ஆ்டுகபின் அ் ிதிககபக் 

கான்திண் வககளுக்கு ந்த வா 

சிறிது ாந்றிபேயக்கனா். ஆணான் 

து சி்கண  க்திபேண் 

விகபாகக் கானங்கானாக இய்து 

யகிண்ந தக்க க்கங்களு் 

து அனுதங்களு் அழிந்நக 

வதான் அத்தடிவ உப்பண. 

கானத்வதாக்கின் துதிஷ்ட்திண் 

்கணவா வதடிகப் எண்நண் பிண் 

எண்நாக அந்றிண் பது விழு்ண. 

ஆணான் அ் அடிகப் எ்காண்று்  

அந்கந வலு் 

லுவுகடகாக, வலு் 

ி்ாணகாக ் க ்ணவ 

வி, அந்கந  ் ந்று் 

அக க்கவின்கன. அந்றிண் 

கத்தகுதி, அ் இத் தகுதி, 

வசி ா்க்ககபேண் அடித்தகட 



ஆா ஊந்று ங்வக உப்பது 

ண்தக ஆா்்து 

தா்்வாாணான் அது இங்வக 

உப்பது ண்வந ண் உனக அனுத் 

க ான்கிநது. இக ்புங்கப்! ந்ந 

ாடுகளுக்கு ் ண்தது 

ா்க்ககபேண் ்கணவா 

அ் ங்களுப் எண்று. அசின் 

உப்பது,  பா ா்விண் 

சுகவதாகங்கப் உப்பண. த்ான் 

ாங்கக்கூடி அதிகா்ான் 

 ாதிக்கக்கூடி ன்னா் 

உப்பண.புனண்கபான் அனுதவிக்க 

படி்க ன்னா் உப்பண. 

இந்றுக்கிகடவ ந்கணவ சுக 

அனுதங்கபான் திகட்டித்வதாண 

புனண்களுக்கு வலு் ககாஞ் ் 

இண்த் யதந்கந்வடுகிண்ந  

வடலுக்கு இகடவ ்திந்கு் 



வா எய சிறு இட் உப்பது 

அ்பவு ாண். 

 

 ஆணான் இங்வக இ்திாவின் ் 

எண்று ாண் ா்க்கக. சீணாவுக்கு் 

ஜத்தானுக்கு் இகடபேன் வதா ்

ட்து தந்றி உங்களுப் ்கண 

வதயக்குக்ியு்? 

கி்திய்ாலு் அது வா எய 

சினயக்கு்ாண். வகன ாட்டிண் 

 பா அகத்கத ாந்றுந்காக 

க்ாண அசின் இக்கங்களு் 

வ ாஷலி  இக்கங்களு் பந்சி 

க ்து யகத் தந்றி உங்களுப் 

்கண வதயக்கு் கியு்? 

ி  ்ாக பக ச்ினயக்வக. ஆணான் 

அகிக்காவின்  ் கா கத 

எண்று கூடிது. அதின் கன்து ககாப்ப 

இ்து் துநவி எய ்



அனுத்தத்தட்டா.் இக இங்வக எய 

 ாாக்கூலிாப் கூட 

அறி்தியத்தது ணக்குத் பிபத்கத் 

யகிநது. து தாக து, து 

வசி ா்க்கக க 

ஆாாகக்ககா்டியக்கிநது 

ண்தகவ இது காட்டுகிநது. 

உனகக ச்ுந்றி யகிண்ந, குறித்தாக 

அண்ணி ாட்டு ா்திிகக்ப் 

ழுதி தன்ககப ாண் 

தடித்தது்டு. கீக ாட்டு க்கபிண் 

அறிாககத்தந்றி அக்ப் 

வவா ழுதிபேயக்கிநாக்ப். அதின் 

ஏபவிந்கு உ்க இய்ாலு் 

கதா்யு் கன்வ உப்பது. 

இங்கினா்து, அகிக்கா, பிாண்ஸ் 

அன்னது கஜ்ணிபேலுப்ப எய 

குடிாணணிட், ீ ்க் 

கட்சிக வ் ்்ண்” ண்று 

வகட்டான், ாண் வடிகன் 



அன்னதுகாண் வ்டி் கட்சிக  ்

 ா்்ண்,  இண்ணாயக்கு  

ஏட்டபிக்கத் வதாகிவநண்” 

ண்தககன்னா்  தபி க் ண்று 

கூறுாண். அகிக்கணாக இய்ான், 

ாண் ிதத்பிக் கட்சிக  ்

 ா்்ண் அன்னது கடாக்டிக் 

கட்சிக  ் ா்்ண் ண்தாண். எய 

வகப கப்பித் பி  ்கணகத் 

தந்றி க்கூட  ்சிறிது அறி்தியத்தாண். 

ஆணான், உண் ் து? ண்று 

வகட்டாவனா, வா எய பிிவிண் 

கதக க் ான்ாண். திணப் 

  ்ச்ுக்குத் வதாாகவு் கூறுாண். 

அனுக்குக்ி்து அ்பவு 

ாண். அது வதாது் ண்வந அண் 

ிகணக்கிநாண். 

 



 இ்திாக டு்துக்ககாப்வா். 

இங்குப்ப எய குடிாணணிட், 

உணக்கு அசிகனத்தந்றி ாது 

கியுா? ண்று வகட்டுத்தாயங்கப். 

அது ண்ண ண்று வகட்தாண் அண். 

வ ாஷலி  இக்கங்கப் தந்றியு் 

அனுக்குக்ிாது பனாபி- 

காழினாபி க்்க்திந்கு இகடவ  

உப்ப உநவு, அது இது  

ண்தகன்னாப் அனுக்குத் 

புிாது.  இந்கநத் தந்றி அண் 

வகப்வித்தட்டது் இன்கன, அண் 

கடிணாக உகக்கிநாண், 

வ்டிந்கந  ் ்தாதிக்கிநாண் 

அ்பவு ாண். ஆணான் அணிட், 

உணது ் து? ண்று ட்டு் 

வகட்டுத்தாயங்கப். ்தா, அக 

ண் கந்றிபேவனவ இட்டியக்கிவநண் 

தா,் ண்று ாபண்றித் 

ததினபித்தாண். ்கத் தந்றி ஏிய 



விபக்கங்ககபக்கூட அணான் 

ககாடுக்க படியு். இது  ண் 

அனுத். இது ாண் து வசி 

ா்க்கக பகந. 

 

  எ்காயய் 

சின்ணி்ண்கககபத்கதந்றியக்

கிநாக்ப். எ்காய ணினுக்கு் 

ாண் ப்ந்காண எய ணித்தட்ட 

பகந உப்பது. அணது ா்க்கக 

கூட- இ்துக்கபாகி ா் 

க ான்கிவநாவ அது வதான், படிந்ந 

ணது பந்பிநவிகபான் , 

விகணத்தணான் ி்பேக்கத்தட்ட- 

ணி ா்க்ககாகவ  உப்பது. 

கட் கான விகணகபிண் கா்  ்

சுகயுடண் அண் இ் உனகிந்கு 

யகிநாண். படிந்ந அ்க் கட் 

கான் ிக்கான்க 



ி்பேக்கிநது. ிக்கான 

ா்க்ககக ா் 

தண்தடு்துகிண்ந வி் 

திக்ான்க உயாக்குகிநது. 

இ்ாறு இ் உனக்தின் பிந் 

எ்காய யக்கு்  ணித் தாக 

உப்பது. அண் ்் திக பேன் 

வதாக வ்டு், த்தடி ா 

வ்டு் ண்தது ி்பேக்கத் 

தட்டுப்பது. 

 

 ணி ணிணிண் விஷ்தின் து 

உ்கவா அது ஏ ்

இண்கத்கதாறு் கபேலு் 

உ்க. ணவ எ்வா ்

இண்திந்கு் எய ணித்த்பு 

உப்பது. அது இயத்தந்கு் ணிக் 

கா் உப்பது. இ் உனக்தின் 

ட்தி படிக்க அந்ககண்று 



ணித்தியு் உப்பது. ண் 

னட்சி்க அ் இணவ படிவு 

க ் வ்டு். அது வ அகண  ்

 ாதிக்கவு் வ்டு். 

 

அசின் வகாண்ணவா ாணு 

அதிகாவா ் இண்திண் ணி  ்

க ்திஅன்ன. அத்தடி இய்து் 

இன்கன. இயக்கவு் இன்கன. ண் 

ா்்ககக் 

குறி்துக்ககாப்ளுங்கப்., இணி 

இயக்கத்வதாது் இன்கன. ஆணான் 

க்ககண்று ந்கநாய னட்சி் 

த்தட்டியக்கிநது. அது, ் 

இண்திண் ன்னா ஆண்பக 

 க்திகயு் எண்று திட்டி, அகணத் 

தாதுகா்து அக எய  ”கடணவா” 

விந்குப் வ பத்தது வதான் வ ப்து, 

எயங்கிக் அ்  ் க்திக, 



கு் ா்த்பு கிகடக்கு் 

வதாகன்னா், உனக் பழுது் 

கப்ப் வதான் கதயக்ககடுக்க  ்

க ்ாகு். தா சீகனு்  

கிவக்கனு் வாாணினு் 

அவபினு் ஆங்கிவனனு் 

தகடககபட்ட்டு். உனகக 

கன்னட்டு், அண் பென் க்வறு 

ாடுககப இகக்கட்டு். அ் 

இகத்புத் தாகபேண் ழிாக 

இ்திாவிண் ்துப் ஆண்பகப் 

உனக ாடுகபிண் ாடி்புகளுப் 

தா்ந்கு் ாாக இயக்கு். 

ணி  பா்திண் எட்டுகா் 

பண்வணந்ந்தின் இ்துவிண் 

அகதிாண பெகபயு் ண் 

தங்ககக் ககாடு்வ ஆகவ்டு். 

ஆண்பக எபிவ உனகிந்கு 

இ்திாவிண்  ண்ககாகடாகு். 



 

இ்ாவந கட் கானங்கபின் 

ட்துப்பது. த்வதாகன்னா் 

உனகக கன்லு் எய ாடு வாண்றி 

தன்வறு இண க்ககப கண்று, 

இ்திாக அககவபாடு 

இக்வா, ணக்குப் 

ஆ்்திய்து வதாலிய் 

இ்திாக்  ணிகபேலிய்து் 

எதுக்கி ிகனபேலிய்து் வினக்கி 

உனக்வாடு எண்று வ ய்தடி 

க்வா, அத்வதாகன்னா், 

அ்கக சூன் உயாக்கத்தட்ட 

வதாகன்னா் , அண் விகபாக 

உனக ாடுகப் பழுது் இ்தி 

ஆண்பக் தா்்து க ண்று தவி 

இயக்கிநது. 

 



இ் தந்நா்டிண் ஆ்த்தின் 

கஜ்ணிபேண் சிந் ்து 

ஞாணிாண வஷாதவண ்வங்கபிண் 

ன்தீண் காழிகதத்்கதத் 

தடி்ா.் அது பலின்  தாசீக 

காழிபேலு் பிண்ண ்அதிலிய்து 

பிகஞ்சு இகபஞண் எயணான் 

ன்தீணிலு் காழிகதக்்கத் 

தட்டது. அ்பவு சிநத்தாண 

காழிகதத்்தாக அகணக் 

கயதுந்கின்கன. இயத்பினு் 

அகத் தடி் பிண் அ,் 

உதிடங்ககபத்வதான்  

ண்கபித்தது் உண்ணாண 

ிகனக்கு அக்து  ்க ன்துாண  

தன் துவு் இன்கன. அது ண் 

ா்விந்கு அகதிக் யாக 

உப்பது. ண்  ்திந்கு் 

அகதிக அபித்தாக இயக்கு்“ 

ண்று கூறியுப்பா .்  



இ் க்ாண கஜ்ாணித் 

வதாசிி ்பண்வத தீக்்க 

ி ணாக, கிவக்க 

இனக்கிங்கபான் உனக  ்

சி்கணபேன் ந்தட்ட 

றுன ்ச்ிகவிட பக ஆந்நன் 

ா்், பகவு் தீவிாண சி்கண 

றுன ்ச்ி  ந்தடத்வதாக 

உனக் காத்வதாகிநது” ண்று 

கூறிணா.் இத்வதாது அது 

ா்்ககப் 

உ்காகிக்ககா்டியக்கிண்நண . 

ாகன்னா் க்ககப் திந்து 

க்துப்பணவா, ாகன்னா் 

வகன் திக பேன் உப்ப தன்வறு 

ாட்டு க்கபிண் ணத் 

வதாக்குககபத் புி்து 

ககா்டாக்வபா. ாகன்னா்  

தன்வறு ாடுககபத்  தந்றித் 

தடிக்கிண்ந சி்கணாபக்வபா, 



அக்ப், கதுாக ஆணான் 

காட ்ச்ிாக ன்னா இடங்கபிலு் 

தவிக்ககா்டியக்கிண்ந இ் 

இ்தி  ்சி்கணகபான் உனக 

இனக்கிங்கபிண் க்வாட்டப் 

வதாக்கு் ழிபகநகளு்  ககுாக 

ாறி யகக் கா்தாக்ப். 

 

 ஆணான் பண்பு 

ாண்வகாடிகாட்டிதுவதான் ந்கநாய 

விசி்தி்  இதின் உப்பது. ா் எய 

வதாது் ் கய்துக்ககப ாப் 

பெனவா தத்தவின்கன. இ்திா 

உனகிந்கு ் ககாகடக 

விபக்குந்கு எய க ான் ஆங்கின 

காழிபேன் இயக்கிநகண்நான், 

இ்தி இனக்கிங்கபான் ணி 

 பா்தின் ந்தட்ட விகபவுககப 

விபக்குந்கு ஆங்கின்தின் 



எயக ான் இயக்குாணான்  அது 

சீக் ண்தவ.அது திடீகண்று 

எயக அத்தடிவ தந்றித் 

பிடி்துக்ககாப்கிண்ந க ்ச்ி அன்ன. 

உ படிா ககபேன் எய ்

பது ஆதிக்க் க லு்துகிண்ந 

சீக் அது.  

இ்தி சி்கண. இ்தித் தக்க 

க்கங்கப், இ்தி ்து், 

இ்தி இனக்கி் பனாணக 

டு் டுத்பின் தனயக்கு 

கறுத்கத் யாக இயக்கு். 

ஆணான் அக்ப்   கதாறுககக் 

ககக்ககாப்ப வ்டு்.காட்்து 

தடிக்க வ்டு். அ்க் 

ககாப்ககபேண் அடிஊந்நாக 

ஏடுகிண்ந க்ாண 

கய்துக்கவபாடு கயங்கி 

காடப்ு ககாப்பவ்டு். 



அத்வதாது தந்றுக்கு 

கா்ணூந்கநாண்தது வதய்  அண் 

ாக்க்கத் புி்து ககாப்ாக்ப். 

அ் சீக்க உ்ாக்ப். 

அதிகாகனபேன் கதுாக 

அகதிாக உதிக்ிண்ந 

தணி்துபிககபக் காவா  

வகட்கவா படிாது. இய்ாலு் 

அக ்கண அந்புங்ககப 

ிக்்தி விடுகிண்நண. அகதிாண 

கதாறுகாண, து்கவ 

அனுதவி்து ்துப்ப இ் ஆண்பக 

இணப் அது வதானவ உனகிண்  

சி்கணத்வதாக்கின் பகத் கதி 

ாக்க்க ந்தடு்தியுப்பது. 

 

 னாறு ப்டு் திய்தத்வதாகிநது. 

கணணின் ஆந்நன் பக்ககாகவு் 

கக்்க படிாக வதானவு் 



வாண்றி தங்கான்பிக்கககப்  

ன்னா் இண்று வீண விஞ்ஞாண்திண் 

க்கூசுகிண்ந எபி கப்ப்தின் 

வயடண்  ா்க்கத் தடுகிண்நண. 

ணிக் குன்திண் கடக இது ாண் 

ண்று தன்வறு த் பிிவுகளு் 

கவு்பி் விவ ஷ ஆககப் 

ன்னா் அணு அணுாக  ்சிறி, 

காந்வநாடு காந்நாகக் கக்து 

கநகிண்நண. தங்கான்கத் 

தந்றி வீண ஆா் ச்ிகபிண் 

கூக்ாண  ்ட்டி பகணகப் 

புாண்திண் குறுகி கய்துக்ககப 

ன்னா் பீங்காண் சின்லுககபத்வதான் 

காறுக்கி் தூப் தூபாக்குகிண்நண. 

வகன ாட்டிண் வா 

அறிந்வநாிண் கககபின் சிக்கிக் 

கிடக்கிநது. அணான் அறிஞக்ப் 

்க  ் ா்் கயு் 

கறுத்வதாடு தாக்்கிண்நண.் இ் 



ிகனபேன் ாண், இ்தி ணங்கபிண் 

பகவு்் ஆண்பக னட்சிங்கபிண் 

கபித்தாடாக இயத்தது், ்து 

உ்ககபிண் 

சிகங்ககபக்ாடுகிண்ந, அவ 

வகபபேன் க்கபிண் அண்நாட 

ா்வின் க ன்பகநத் தடு்க் 

கூடிாக இயத்தது் ஆகி 

இ்தி் ்து ஞாண் பண்வண 

யகிநது. ன்வனாய் எண்வந 

ண்னு் கய்து, ன்கனபேன்னா 

ண்க, அயக்ககாப்கக, 

ணிணிண் ஆண்ா அழிந்நது 

ண்னு் அந்புக்வகாட்தாடு, 

பண்வணந்ந்திலுப்ப கடந்ந 

காட ்ச்ி தந்றி கூறு் ககாப்கக, 

படிவபேன்னா அ்ட 

 ா ங்ககபத் தந்றிக் கூறு் 

ககாப்கக- இக அக்கப 



பட்தந்கு் ாாகவ 

யகிண்நண.  

உனக்க எய சிறி வ ந்றுக்குட்கட 

ண்று், கான் ண்தது சின 

ாட்களுக்கு பண் துங்கிது ண்று் 

தங்கான ங்கப் ிகண்து 

்ண. ஆணான் ்  ாஸ்திங்கபின் , 

்  ாஸ்திங்கபின் ட்டுவ, 

படிவபேன்னா, க்ாண 

கான்கயு் பிதஞ் ்கத் 

தந்றியு், வாந்நங்கபிண் கா் 

தந்றியு், இந்றுக்கு ன்னா் 

வனாக ங்கபிண் வடலுக்கு 

பக்கித்கதாயபாண ஆண்ாவிண், 

ணிணிண் ன்கனந்ந கதயக 

தந்றியு் குறித்பிடத் தட்டுப்பது. 

 

ந்கான்தின் திாக்ககாப்கக, 

ஆந்நன் ாநாகக்ககாப்கக 



பலிக, குயட்டு்ணாண 

க்வகாட்தாடுகளுக்கு  அடி 

ககாடு்து யகிண்நண. இ் 

ிகனபேன் ணி ண்திண் 

பக ச்ிந் க்டு பிடித்தாண, 

ஆ்டணிண் அந்புக் குனாண 

வா்் கூறுகிண்ந பகவு் 

ஆ  ்ிகாண, ்பிக்ககக் 

யகிண்ந ண்க 

விிவுதடு்கிண்ந க்ாண 

கய்துக்ககப் வி வறு து 

த்தட்ட ணி  பா்திண் 

அண்கதத்கதறுாக இயக்க படியு். 

 

இ்திாவிந்கு கபிவ உப்ப 

ாடுகபின் து ் 

க ன்தடுகிநது ண்று கூறிவணண். 

இங்கு ாண் ் ண்று 

குறித்பிடுது, ்திண் 



வகாட்தாடுககப அண் 

பிண்ணிக, ் அடித்தகட பது 

் கட்டத் தட்டுப்பவா அ் 

அடித்தகடக ட்டுவ. தன்வறு 

விபக்கங்கவபா,  பா்திண் 

வககளுக்காகத் தன 

தந்நா்டுகபாக 

ந்தடு்திக்ககா்ட தட்தாண 

கய்துக்கவபா,  பா னணிந்காக 

தக்க க்கங்களுக்குக் ககாடு் 

காகாி விபக்கங்கவபா அ் 

்தின் இட் கதநாது. 

 

இ்டு ணி்ணிாண 

உ்கககப து  ாஸ்திங்கப் 

கூறுகிண்நண. எண்று, ண்கநண்று் 

ிண்று ினவுகிண்ந  உ்ககப். 

ணிணிண்  இன்பு, ஆண்ாவிண் 

இன்பு, இகநனுக்கு் 



ஆண்ாவுக்கு் உப்ப காடப்ு 

இகநணிண் இன்பு, பூ்து் 

வதாண்நந்றிண் பது 

ழுத்தத்தட்டக இக. வலு் 

பிதஞ் ்திண் தகடத்பு,  ிாக  ்

க ான்ாணான் பிதஞ் ்திண் 

கபித்தாடு, பிநத்பு இநத்தாகி 

சுந்சி தந்றி அந்புாண விதி- 

இக வதாண்நகயு் இதின் 

அடங்கு். இககன்னா் 

இந்ககபேன் காத்தடுகிண்ந 

பிதஞ் ் ழுவி ிகனாண 

ிதிகபிண் பது அகக்கத்தட்டக. 

 

 ந்கநாய தகுதி அண்நாட 

ா்க்ககக்குத் தண்தடுகிண்ந 

 ாா விதி பகநகப், அக 

கதய்தாலு் புா், ஸ்பயதி 

பலி தகுதிககப  ் ா்்க. 



வங்ககப வ் ்்கன்ன . இ் 

விதிகப் பன்கக உ்ககளுடண் 

சிறிது் காடப்ுகடக அன்ன. 

து ாட்டின் கூட இ் விதிகப் 

ாறிக்ககா்வட ்தியக்கிண்நண. 

எய கான்திண், எய யுக்திண் 

தக்கங்கப், ந்கநாய கான்திண் , 

யுக்திண் தக்கங்கபாக இயக்காது. 

யுகங்கப் ாறிாறி யந்கு ந்த 

அகயு் ாறிக்ககா்வட 

இயக்கு். ாகதய் ிவகப் 

வாண்றி அ் யுக்திண் சூலுக்கு் 

இன்பிந்கு்  வகாண புதி 

தக்க க்கங்ககப உயாக்கி 

்க ழிட்தி க் ன்ாக்ப். 

 

ணிகணயு் கடவுகபயு் 

உனககயு் தந்றி இ் 

ஆ  ்ிகாண, படிவ இன்னா, 



உண்ணாண , பகத் த் 

கய்துக்கபிண்  அடித்தகடாக 

விபங்குகிண்ந க்ாண 

வகாட்தாடுகப் இ்திாவின் 

வாந்றுவிக்கத் தட்டண. இ்திாவின் 

ட்டு் ாண் ணிண் தன்வறு 

குழுக்கபிண்  க்ங்களுக்காக ண் 

க்் ாண் உ்க, உண் 

க்் உ்கன்ன, இகக் 

குறி்து ா் கடுகாக  ்

 ்கடக ்வா்” ண்று 

ந்நகண அகநக்கூவி  ்கடக்கு 

அகக்கவின்கன. அ்கக 

்ங்கப் இங்கு ந்தடவ 

இன்கன. இ் க்ாண அடித்தகடக் 

வகாட்தாடுகப், ணிணிண் அழிந்ந 

இன்பிண் பது ழுத்தத் தட்டுப்பான், 

அக ஆபோபே்ஆ்டுகளுக்கு 

பண்பு  வதானவ, இண்று் ணி 

இண்திண் ண்கக்காக  ்



க ன்தடு் திநண் தகட்க. 

அ்ாவந இ்த் பூப இயக்கு்க, 

க் ிதி இயக்கு்க து 

க்ங்ககப து ஆந்நலிணாவனவ 

ா்்து படித்தந்காக ா் ணி 

ணிக்பாகத் பிந்து 

ககா்டியக்கு் க அக 

ிகன்து ிந்கவு் க ்யு். 

 

ன்னாந்றிந்கு் வனாக  இ்திா 

உனகிந்குக் ககாடுக்க வ்டிது 

இது ாண். தன்வறு  இணங்கபின் 

் வாண்றி ப்் னாந்கந 

ா் கணி்ான், ஆ்த்தின்  

எ்வா ்இண்திந்கு் க ா்ாக 

எய க்் இயத்தகக் கானா். 

எண்றுக்ககாண்று சுபகாண 

உநவுப்ப  இணங்கபிண் 

க்ங்கபிண் கதக்பிலு் 



கதாதுக இயக்கு்.தாபிவனாணி 

க்ங்கபிண் கதக்கபத் 

தா்்ான் இது புியு். யூக்ப் 

தன்வறு இணங்கபாகத் பிி்வதாது, 

அக்பிண் க்ங்கப்  கானாக் 

ண்ந கதாதுத்கதகத் கதந்நண.் 

அது வதான் ாண் தாபிவனாணிக்ப் 

பிி்வதாது அக்பிண் 

க்ங்கப் தான் ண்ந 

கதாதுத்கதகத் கதந்நண.் 

இக்ளுப் ஏ ்இண் ந்ந 

இணங்ககபவிட, ஆந்நன் 

கதறு்வதாது  அ் இண்திண் 

அ வண ன்னா  இணங்களுக்கு் 

அ ண் ஆாண். அது வதானவ அ் 

இண்  ங்கப் க்்க ந்ந 

இணங்களுக்கு் க்் ஆக்குகிநது. 

இத்தடி்ாண் தாபிவனாணி  ்தான்- 

கவாடக் ாண் உ்் க்், 

ந்நக்ப் ா்்க்ப் ண்று 



க ாண்ணாக்ப். கானாக்-ாவ 

ந்ந ன்னா காவனாக்  

க்ங்களுக்கு்  வனாண.் 

இ்த் பி  ்கணகப் வதாிண் 

கந்றிான் தீ்ாணிக்கத்தட 

வ்டிபேய்து. 

 

இங்வகயு் இ்த்வதாாட்ட் 

இய்து. இ்திாவிலு் 

க்ங்கப் ங்கப் 

கனகக்காகத் வதாாடிண.் 

ஆணான் இ் ாட்டிண் க்ாண 

ந்வதந்றிண் காாகவு் உனக் 

திண் ந்வதறு காாகவு் அ்  ்

கூ  ்லுக்கு் குத்தங்களுக்கு் 

இகடவ எய குன் ழு்து, ”க் ஸ் 

வித்ா தஹுா ்தி(இயத்தது 

எண்வந, காண்கப் அகத் தன 

கதக்பான் அகக்கிநாக்ப்)  



ண்று பங்கிது. சிண் 

விஷ்ணுவிந்கு வனாண,் விஷ்ணு 

ட்டு் ாண் ன்னா ஆந்நன்ககபயு் 

உகட.் சிகதயாண் எண்றுவ 

இன்னா ்ண்தகன்னா் இன்கன. 

சிண், விஷ்ணு ண்கநன்னா் 

்கணவா தறு கதக்பான் 

அகக்கத் தடுது எவ கடவுப் ாண். 

கதக்ப் வறு, ஆணான் இயத்தது 

எண்று ாண். இ்  ்சிண்ணஞ்சிறு 

ாக்கி்தின் இ்திா பழுகயு் 

தடி்துவிடனா்! னாறு 

பழுதிலு் இ் கக்கய்வ 

அந்புாண காழிபேன் க்ாண 

ஆந்நலுடண் திய்த்திய்த  ்

க ான்னத்தடுகிநது. இ்க் கய்து 

ாட்டிண்  ்்தின் ஊறு் க, 

அண் ாடி ்புகபின் ஏடுகிண்ந 

எ்காய க ாட்டு ்்வாடு 

்ாகக் கன்து துடிக்கு் க, 



உபேயடண் உபோக ாறு்க, அது 

உ்டாக்கத் தட்டியக்கிநவ, அ்த்  

கதாயட்கபிண் கூறுகப் அகக்திலு் 

ஊடுயவு் க இ்க் கய்து 

ப்டு் ப்டு் க ான்னத்தட்டு 

்து. அ்க் கா்ான் து  

இ்த் புாணாண ா்ாடு 

விக்க்க்க  கதாறுகபேண் 

உகநவிடாக ாந்நத் தட்டு விட்டது. 

ன்னா ங்ககபயு் ன்னா 

கறிககபயு்  ண்ணிட் 

வந்கிண்ந உிக கதந்நாக 

விபங்குகிநது. இந்காண 

ியத்க, எண்றுக்ககாண்று 

பந்றிலு் பாணகவதான் 

வாண்றுகிண்ந த் பிிவுகப்  

விக்க்க்க    ்துடண் 

ினவுக இங்வக ாண் கா 

படியு். ீங்கப் துகதிாக 

இயக்கனா். ாண் அ்கதிாக 



இயக்கனா். ீங்கப் இகநணிண் 

ிகனாண வ கண் ண்று உங்ககப 

்தனா். ாண் ண்கணக் 

கடவுளுடண் எண்றுதட்டணாகக் 

கூறிக்ககாப்பனா். ண்நாலு் ா் 

இயய் ன்ன  இ்துக்கபாகவ  

இயத்வதா். இது த்தடி படிகிநது? 

க் ஸ் வித்ா தஹுா ்தி- 

இயத்தது எண்வந, காண்கப் 

அகத்தன கதக்பான் 

அகக்கிநாக்ப். ண்தது ் 

ண்தின் ஊறி இயத்தான் ாண். ண் 

ாட்டு க்கவப! ன்னாந்றுக்கு் 

வனாக ா் உனக்திந்குத் வதாதிக்க 

வ்டிது இ் க்ாண 

உ்கக்ாண். 

 பிந ாடுகபிலுப்ப வதறிஞக்ப் 

கூட, து ்க உய ழிதாடு 
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டிகிி வகா்தின் தியத்பிக் 

ககாப்கிநாக்ப். ாண் விவனவ 

அகத் தா்்தியக்கிவநண். ஆணான் 

ங்கப் பெகபபேன் ்பவு பெட 

்பிக்கககப் குவி்து கிடக்கிண்நண 

ண்தக அக்ப் ிகண்துத் 

தாத்்ததின்கன. கீ்் ாண இ்த்  

பிிவிகண ா் இண்னு் ன்னா 

இடங்கபிலு் அத்தடிவ ாண் 

இயக்கிநது. 

 

ண்ணிட் இயத்தவ உ்்து, 

குதிாணது, த்கயு் த 

வககயு் ங்கி ா்கிண்ந 

குறுகி ா்க்ககவ 

ா்க்கது.ணதுசிறி க ா்து 

ட்டுவ தித்பு ா்்து- வறு 

துவு் குதியுகடாக 

அனுக்குக்ிதின்கன. தணந்ந 



வா எண்கநகறு்  கபி்ின் 

க ்து விடுாண். ்தி் எண்கநக் 

க்டு பிடி்து விடுாண். அ்பவு 

ாண், அக க்ாணாக 

ன்வனாய் தாாட்ட வ்டு் . 

இ்பவு அதிகாகத் தடித்பு் 

சி்கணயு் இய்து் உனக் 

பழுது் ிகனக இத்தடி்ாண் 

இயக்கிநது. கன்வி ண்தது இணி ாண் 

 வ்டு். த்தாடு- அது 

இதுக ங்வகயு் வாண்நவ 

இன்கன.99.9  வீ க்கப் இண்று் 

நக்குகந காட்டுபா்டிகப் 

வதானவ உப்பாக்ப். விட்டுக் 

ககாடு்ன், ங்களுக்கிகடவ 

 கித்பு்ண்க ண்கநன்னா் 

பு்கங்கபின் தடிக்கனா்.- ஆணான் 

இதின் இ்பபவுகூட உனகின் 

காத்தடவின்கன.- இது  ண் 

அனுத். தந்றுக்கு் கா்ணூந்று 



எண்தது வத ்அது தந்றி ிகணத்தது 

கூட இன்கன. ாண் தா்் ன்னா 

ாடுகபிலு் ்திண் கதான் 

தடுககாகனகப்  ் ாாாக 

டக்கிண்நண. புதிணந்கநக் 

கந்தந்கு் கடுகாண கடகப் 

பண்பு வதானவ விதிக்கத் 

தடுகிண்நண. 

 

ங்கபிகடவ வா சிறிபவு 

 கித்பு்ண்கயு் வா சிறிது 

அனுாதபாது  உனகின் 

காத்தடுகிநது ண்நான், அது 

ஆிக்பிண் பூபாண  இ் 

இ்திாவின் ாண். வறு ங்கு் 

இன்கன. இங்வக ாண் இ்திக்ப்  

பகதிக்ளுக்கு்  

கிறிஸ்க்ளுக்கு் வகாபேன்ககபக் 

கட்டி் ்தியக்கிநாக்ப். 



வகநங்கு் இன்கன. ீங்கப் கபி 

ாடுகளுக்கு க் ண்று அங்கு 

பகதிக்பிடவா ந்ந 

்திணிடவா  உங்களுக்காக எய 

வகாபேகனக் கட்டி் ய்தடி 

வகளுங்கப். அக்ப் த்தடி உவி 

க ்கிநாக்ப் ண்தக அத்வதாது 

கா்பீக்ப். உங்களுக்காகக் 

வகாபேன் கட்டி் யகவிட உங்கப் 

வகாபேன்ககப  இடித்ததிலு் , 

படி்ான் உங்ககபவ தீ்்துக் 

கட்டவு்  ாண் அக்ப் 

பன்ாக்ப். 

 

உனகிந்கு இண்று பக பக 

்வகாணது் , 

இ்திாவிடபய்து அது கந்றுக் 

ககாப்ப வ்டிதுாண க்ாண 

உ்க  கித்பு்ண்க ட்டுன்ன. 



அனுாதப்  கூட, சி ஹி்ண 

ஸ்வா்தி்  கூறுது, வதான், 

தன்வறு கனகபிலிய்து  

புநத்தடுகிண்ந ஆறுகப்  வாக 

ஏடிணாலு், கப்து கப்து 

ஏடிணாலு் இறுதிபேன் கடகனவ 

க ண்று அகடகிண்நண. ணவ ஏ 

சிகதயாவண! ணிக்ப் ங்கப் 

ணிகனக்கு 

ந்த்வ்்கடுக்கிண்ந தாககப் 

க்வநாக் வாண்றிணாலு் 

வாகவ கப்வா க ண்நாலு்  

ன்னா் உண்கண வாக்கிவ 

யகிண்நண, தாககப் க்வநாக 

இயக்கனா், ஆணான் அகணய் 

க ன்து தாகபேன் ாண். சின ்

ககாஞ் ் கப் தாகபேன் 

க ன்ன னா். சின ்வாண தாகபேன் 

க ன்னனா். ன்வனாய் எவ 



கடவுபிட் ாண் க ண்று 

வ க்ிண்நண.் 

 

சிகதயாகண சிலிங்க்தின் 

ட்டுன்னான்  ன்னா இடங்கபிலு் 

காணு்வதாது ாண் அிட் ீ 

ககா்ட தக்தி பழுக கதறுகிநது. 

ஹிக எ்காண்றிலு் , 

எ்காயிலு் ா ் 

கா்கிநாவணா அவண ஹிபேண் 

உ்க தக்ண். ீ உ்காண 

சி தக்ணாக  இய்ான்  சிகண 

எ்காண்றிலு் எ்காயிலு் 

காவ்டு். ழிதாடுகப் ்த் 

கதின் இய்ாலு்  ி, ் 

வி்தின் இய்ாலு்  ி, அக 

அகண்து் எவ கடவுளுக்கு  ்

க ்த் தடுகிண்நண ண்தக 

ீங்கப் உ வ்டு். காதாக 



வாக்கித் திகிண்ந,   ்ச்ின் 

ப்ாபிடுகிண்ந பு் ்வகாபேலின்  

்டிபேடுகிண்ந  ன்னா கான்களு் , 

அ ்களுக்கு் கி்ாலு்  ி,  

கிாவிட்டாலு்  ி. அக 

அக்ப் உ்்ாலு்  ி, 

உாவிட்டாலு்  ி, அக அ் 

எவ இகநகணவ திகிண்நண. 

்க்  டிங்கபின், ்க்த் 

கதக்பின் னக்கப 

அத்்பி்ாலு், அக அ்கணயு்  

அ் எவ இகநணிண் தியடிகபின் 

ாண் இடத்தடுகிண்நண. கணணின் 

ன்வனாயக்கு் எவ கன ்அவ, 

ஆண்ாக்கபிண் ஆண்ா அவ,  

உனகிந்கு து வககண்று 

உங்ககபயு் ண்கணயு் விட 

அயக்கு பக பக ண்நாகவ 

கியு். 



 

 வந்றுககவப இன்னான் வதாது 

ண்தது படிா காி், அக 

இய்வாக வ்டு். 

வறுதாடுகப் இன்கனகண்நான் 

ா்க்ககவ இயக்காது. இ் 

வான்ாண், வறுதட்ட இ்க் 

கய்துக்கப் ா் கபிக 

உ்டாக்குகிண்நண. 

ன்னாந்கநயு் இக்குகிண்நண.  

ன்னாந்கநயு் 

கடகதந க் ்கிண்நண. 

வந்றுககப் , பந்றிலு் பாண 

வந்றுககப் ி  ்் 

இயக்கவ்டு். ஆணான் அந்காக 

ா் எயக எய ்கறுக்க 

வ்டிதின்கன. எயவாடு எய ்

வதாிட வ்டு் ண்தது் இன்கன. 

 



ணவ இங்வக து ா் ாட்டின் 

ட்டுவ வதாதிக்கத் தட்ட எய சிந் 

கக் கய்க ா் றுதடியு்  

கந்க வ்டு். அது றுதடியு்  

இ்திாவிலிய்து உனக்திந்கு  

உதவசிக்கத்தட வ்டு் ண்? 

கணணின் அது ் தன்கபின் ட்டு் 

இயக்கிண்நண ண்ததின்கன. ் 

வசி இனக்கி்திண் எ்காய 

தகுதிபேலு்  வசி ா்விண் 

எ்காய ிகனபேலு் அது உப்பது. 

இங்வக, இங்வக ட்டு் ாண் அது 

ாப் வாறு் கடபகநபேன் 

பிண்தந்நத் தட்டது. க்ககப் 

திந்து க்துக்ககா்டு 

தாக்்கிண்ந ் ணினு் அது 

இங்கு, இங்கு ட்டுவ கடபகநபேன் 

உப்பகக் கா்தாண். இ்ாறு 

ா் உனகிந்கு 

்கத்வதாதி்ாக வ்டு். 



இ்திா வதாதிக்க்க்க வனாண 

வறு வதாகணகளு் உப்பண. 

ஆணான் அக அறிஞக்ளுக்கு 

வதாதிக்கத் தட வ்டிக.  ாது் 

ண்க, கண்க, ண்ணிக்கு் 

கு்   கித்பு்ண்க, அனுாத், 

 வகா்து் பலிந்கந ஜாதி 

 இண வறுதாடுகப் இன்னான் 

ஆ், கத், கு்ககப் ,தடி்,் 

தா ்ண்று அகணய் கந்கனா். 

இகநா, உண்கண க்கப் தன 

கதான் அகக்கிண்நண ்ஆணான்  

ீ எயவண.! 

.................. 
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