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பா்பன் ச ாற்சபாழிவு 

- 

ோ்த்தோ்திலிரு்து கடன் 

ோக்்கோக சுோப  வியகோண் ் 

ஜணி 26-ஆ் ோப் தோ்தனுக்கு ்து 

https://drive.google.com/open?id=1Uvipao33MOkA1D7yyig66v-8f01Mg17T


யே்்ோ.் யலன வந்றிகளுக்குத் 

பிநகு தோ் திரு ோட்டின் அ ்திருடி 

ததி் பன் இட் இது. அங்யக 

ோோபு ண்ண ்அல அண்புடண் 

யந்நோ.்  தோ்தண் க்கபிண் 

ேோப்ின்  யந்புல அபிக்கத் தட்டது. 

அண் பிண்ண ்ண்ண ்

உே்ச்ிபூ்ோணவோரு யந்புல 

ிக்்திணோ.் அந்கு  சுோபஜி   

ததினபி்ோ.் 

யந்புக்குத் ததிலுல 

 

து புணிோண ோ் ்திருோடு 

ஆண்பகப் ்துப் ல் ோடு, 

ஆண்பகே ்வே்ன்கலபத் வதந்ந ோடு, 

துநவிண் உண்ண ோடு. இங்கு, இங்கு 

ட்டுய பகத் தங்கோன்திலிரு்து 

பக வீண கோன் ல, ோ்விண் 

பகவு்் னட்சி் ணினுக்குக் 

கோட்டத்தட்டுப்பது. யலன ோடுகபின் 

ோண் இரு்திருக்கியநண், தன ோடுகபின் 

த் வே்திருக்கியநண், தன்யறு 



இண க்களுடண் தகிபேருக்கியநண். 

எ்வோரு ோடு் எ்யோ ்இணப் 

எரு குறித்பிட்ட னட்சி்லத் 

வதந்றிருத்தோக ணக்கு் 

யோண்றுகிநது. ோ்க்லக ீயோட்ட் 

பழுதிலு் அ் னட்சி் தோ்்து 

தவுகிநது, யசிோ்க்லகபேண் 

பதுவகலு்தோக அல்து இருக்கிநது. 

அசியனோ, ோிக் லனலயோ, 

வோழின் நுட்த உய்ோ, ோணு 

ஆந்நயனோ இ்திோவிண் 

பதுவகலு்தோக இன்லன ோ் 

வதந்நவன்னோ்,வதந 

விரு்புவன்னோ் ், ் 

ட்டுய.ஆண்பக் ண்தது இ்திோவின் 

த்யதோது் இரு்து ்திருக்கிநது.உடன் 

லிலபேண் வபித்தோடுகப் 

க்ோணல. விஞ்ஞோண்திண் 

க்டுபிடித்புகபிலு் ்திங்கபிலு் 

கோத்தடுகிண்ந அறிவு 

வபித்தோடுகப் உண்ணோணல. 

ஆணோன் இல துவு் ஆண்பக 



ேக்தில விட அதிக ஆந்நன் 

வகோ்டல அன்ன. 

 

து ோடு வேன்திந் பக்கோக 

இரு்து ்திருத்தல ் இண்திண் 

னோறு கோட்டுகிநது. ்ல இண்னு் 

ேிோகத்புி்து வகோப்ப ய்டி 

ிலனபேன் இருக்கிண்ந சின,் இ்துக்கப் 

்ோணக்ப் , உந்ேோகந்நக்ப் 

ண்று தலநேோந்றி ருகிநோக்ப். ந்ந 

ோட்டு க்களுக்கு இது யோ தவோழி 

யதோனய ஆகிவிட்டது. இ்திோ எரு 

யதோது் அ்ோறு ்ோக 

இரு்தின்லன ண்று கூறி , ோண் 

அக்பிண் கரு்லய எதுக்குகியநண். 

ஆசீதிக்கத்தட்ட து இ் 

ோட்லடத்யதோன் வேன்திந் 

யவநங்கு் இ்பவு 

வபித்தலடோக இரு்தின்லன. பகத் 

புோணோண வதரு்ண்ல ோ்் 

து இண் இண்னு் 

ோ்்துவகோ்டிருத்தய அலண 



ிரூபிக்கிநது.ோ்து ட்டுன்ன, 

ஆ்டுகப் வேன்னேவ்ேன்ன வதருல 

பக்க அண் ோ்வு பு்திபல வதந்று 

அழிோலு் அழிக்க படிோலு் 

இரு்து ருகிநது. வேன்திந் இங்யக 

்தின் வபித்தடுகிநது. 

 

ஆணோன் ணி இன்பிண் எரு 

விசி்தி் ண்ண வண்நோன், ண் 

வேோ்ே ்வேன்தோட்டிண் அபவு 

யகோலனக் வகோ்யட பிநலயு் 

தித்பிடுோகு். வேருத்பு 

லத்தலண டு்துக் வகோப்யோ் . 

அண் வேருத்பு லத்தல ட்டுய 

புி்து வகோப்ோண் வேருத்பு ோ ்

வே்ல விடே ்சிந்து  

ோ்க்லகபேன் யறு துவுய  இன்லன 

ண்று ்ணுகிநோண் அண். வகோ் 

யலன வே்தனுக்கு அல் வி, 

யறு துவு் விோது. அலய 

அண்நோட் ண் ோ்ோப் பழுது் 

வே்துவகோ்டிருத்தோண். இல 



இண்வணோரு கோ்திண் ோபேனோகவு் 

விபக்கனோ். எபிபேண் அதிவ்ுகப் 

பகவு் அட்்திோக இரு்ோன் 

்ோன் எபிலக்கோ படிோது. 

வணணின் எரு குறித்பிட்ட ன்லனலக் 

கட் எபிலக் கோ படிோோறு 

ோ் ஆக்கத்தட்டிருக்கியநோ். ஆணோன் 

எரு யோகிோன் அது படியு். அ ்

து ஆண்பக உப்ளுவ்ிண் 

துலயுடண் கீ்ிலன க்கபிண் 

உனகின் திலல ஊடுருவி அத்தோன் 

கோ்கிநோ.் 

 

உனக் பழுண் க்களு் ஆண்பக 

உவிந்கோக இத்யதோது இ்திோல 

யோக்கி் திரு்பியுப்பண; ன்னோ 

இணங்களுக்கு் இ்திோ அல் 

்ோக ய்டு். ணி குன்திந்கோண 

பகே ்சிந் னட்சி் இங்கு ட்டுய 

உப்பது. து ேஸ்கிரு 

இனக்கிங்கபிலு் ்துங்கபிலு் 

உப்பது், கோனங்கோனோக  



இ்திோவிண் ணித்வதரு் த்தோக் 

திக்துோகி இ் னட்சி்லத் 

புி்துவகோப்ந்கோக இத்யதோது 

யலன ோட்டு அறிஞக்ப் அரு்தோடு 

தட்டுருகிண்நண .்  

 

னோறு வோடங்கிதிலிரு்து இ்து 

க் வகோப்லககலபயு் 

யகோட்தோடுகலபயு் தத்புந்கு 

இ்திோவிந்கு வபிய ்த் 

பிேே்ோகரு் வேண்நதின்லன. ஆணோன் 

இத்யதோது ்பட் ஏ ்ஆேே்ிகோண 

ோறுன் ந்தட்டுப்பது. தகோண் 

ஸ்ரீகிருஷ்,் ்் குண்றிஅ்் 

யயனோங்கு் யதோது உனகிந்கு உ 

ோண் ப்டு்ப்டு் ருகியநண் 

ண்று கூறுகிநோ.் ்படபரு்து ீதி 

வறிக் யகோட்தோடுகலபத் வதநோ ோயட 

இன்லன ண்ந உ்லல  

ஆோ்ேச்ிகப் கோட்டுகிண்நண. ஆண்ோ 

அழிந்நது ண்தது  யதோண்ந யனோண 

கரு்துக்கப் ் ்தினோது 



கோத்தட்டோன், அது யடிோகயோ 

லநபகோகயோ ்படபரு்து 

வதநத்தட்டய ஆகு். 

 

இ்த் தவ்ோண்தோ் நூந்நோ்டிண் 

இறுதிபேன் கோத்தடுலத்யதோன், 

இந்கு பண்பு இ்பவு அதிகோண 

வகோப்லபகளு், பட்டு்ணங்களு், 

தனோணக்ப் தனவீணக்ளுக்கு 

இலக்கு் அடக்கு பலநகளு் உனக 

னோந்றின் இரு்தின்லன. ஆலேகலப 

வன்ண் ோபேனோக ட்டுய பக்தி 

கிட்டு் , ஜடத்வதோருபிண் லபபேன் 

கட்டு்ட ் ணினு் சு்திோக 

இருக்க படிோது ண்தல எ்வோரு 

ரு் அறி்துவகோப்ப ய்டு். இ் 

க்ோண உ்லல ன்னோ 

ோடுகளு் வன்னவன்னத் புி்து 

வகோப்பவு் தோோட்டவு் வோடங்கி 

இருக்கிண்நண. இ் உ்லலே ்

சீடண் புி்து வகோப்ளு் ிலனல 

அலட்து், குருவிண் ோ்்லகப் 



அணது உவிக்கு ருகிண்நண. 

எருயதோது் லட தடோது், த்யதோது் 

ன்னோ இணங்கபிண் பது் தோ்்து 

வகோ்டிருக்கிண்ந ண் ன்லனந்ந 

கருலல் ண் வேோ்க் 

கு்லகளுக்கு அனுத்பி உவு கிநோண் 

இலநண். ் இலநண் ன்னோ 

ங்கபிண் இலநண். இ்க் கரு்து 

இ்திோவுக்கு ட்டுய வேோ்ோணது, 

உனகிண் யறு ேோஸ்திங்கப் தினோது 

இ்லக கரு்லக் கோட்ட படியுோ 

ண்று உங்களுக்குே ்ேோன் விடுகியநண். 

 

கடவுபிண் திருவுப்ோன் 

இ்துக்கபோகி ோ் இத்யதோது 

வருக்கடியு் வதோறுத்பு் பக்க 

இட்தின் லக்கத்தட்டு இருக்கியநோ். 

ஆண்பக உவிக்கோக யலன ோடுகப் 

்ல ோடி ்து 

வகோ்டிருக்கிண்நண. ணி ோ்விண் 

அடித்தலடத் பிேச்ிலணகபின் உனக 

க்களுக்கு எபி கோட்டுகிண்ந ோப்கத் 



வதோறுத்பு தோ் ோபேண் 

பிப்லபகபிட் உப்பது. அந்கு் குதி 

தலட்க்போக் ங்கலப ஆக்கிக் 

வகோப்ப ய்டி கடல அக்ளுக்கு 

உப்பது. 

 

எண்லந ோ் கணிக்கனோ்.ந்ந 

ோடுகபிண் ோணிக்ப், யோ 

லனக்யகோட்லடபேன் ோ்்து 

வகோ்டு, அ்த்யதோது வபி்து 

ழித்யதோக்கக்லபக் வகோப்லபடி்து 

ோ்க்லக ட்தி வகோப்லப ்

லனணிண் ழி ்க்ப் ண்று 

ங்கலபே ்வேோன்லிக் வகோப்தின் 

வதருலத்தடுகிநோக்ப். ஆணோன் 

இ்துக்கபோகி ோயோ, லனகபிலு் 

குலககபிலு் ோ்்து, 

கிங்குகலபயு் கணிகலபயு் 

உ்டதடி, இலநலண திோண் 

வே்து ் ிஷிகபிண், கோண்கபிண் 

ழி்யோண்நன்கப் ண்று கூறுதின் 

வதருலத்தடுகியநோ். ோ் இத்யதோது 



இழிலயு் பிந்யதோக்லகயு் 

அலட்திருக்கனோ். ்பவுோண் 

இழிலயு் பிந்யதோக்லகயு் 

அலட்திரு்ோலு், து ்திந்கோக, 

ேிோண உந்ேோக்யோடு யலன 

வே்் வோடங்கிணோன் றுதடியு் 

க்ோணக்போக ஆகிவிடுயோ். 

 

ணக்கு ீங்கப் ் ண் ிலந் 

கணிோண யந்பிந்கு ண் வஞ்ே் 

ிலந் ண்றிகலப ந்றுக் 

வகோப்ளுங்கப். யண்ல ங்கி 

ோோபு ண்ண ்ண்ணிட் 

வகோ்டிருக்கு் அண்பிந்கு ோல்கப் 

பென் ண்றி வேலு்துது ண்தது 

படிோ கோி். ண்ணோலு் ண் 

ோபேனோகவு் ோது ந்கோி் 

வே்த்தட்டு இருக்குயோணோன், அது 

இ் ணிோன் ோண். இ்திோ இ் 

ன்ன ணிருக்குக் கடலத் தட்டு 

இருக்கிநது. வணணின் ோண் சிகோயகோ 

ே்  கோ ேலதக்குத் யதோக 



ய்டு் ண்று ிலண்ய 

இ்ோண் . அ் ்்ல ண் 

ண்தின் ழுத்பிரு், ோண் அங்கு 

ிேே்் வேண்நோக ய்டு் ண்று 

இலடவிடோன் ந்புறு்திரு் 

இ்ோண். இத்யதோது ண் தக்க்தின் 

ிண்று வகோ்டு, பண்பு யதோனய, 

உந்ேோக்துடண் யலு் யலு்ோண் 

திகபின் ஈடுதட ய்டு் ண்று 

தித்ோக்்கிநோ.் அண்தோண து 

ோ்ோட்டிண் உவ்ிந்கோக ஆண்பக 

ழிபேன் தோடுதட இலத்யதோன் 

இண்னு் ்ோறு ண்ணக்ப் இருக்க 

ய்டு் ண்று ோண் விரு்புகியநண். 

 

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