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பிசச்ில எப்சபோரு ோளுண் 

ஆனணோடோகவுண் அக்டோகவுண் 

ணோறிக்சகோஞ்டிருக்கிது. அட் 

உஞ்லணயுண் சோபண் து ்து 

யபடோ்ட உஞ்லண படலி் 

கஞ்டுபிடிக்க் ் அ்ட ோநியயத 

யோதிக்க்்து - அது எருலண, 

போன்க்லகபே் எருலண. 

பிஜ்சட்திலுந்ந ஏ ்அணுக்கூட் 

டியத இதங்க படிதோது, அது 

ட்னு் இ்ட உகண் பழுபலடயுண் 

இழுட்துக்சகோஞ்டு டோ் இதங்க 

யபஞ்டுண். உகண் பழுபதுண் 

சடோ்்து போண் ்ட 

ப்ய்பண் ் படிதோது. ோடு, 

இண் யோ் குறுகித 

கஞ்யஞோ்ட்தி் ்ட் 

பிசச்ிலக்குண் தீவ்ு கோஞ படிதோது 

்து எப்சபோரு ோளுண் சடநிபோகிக் 



சகோஞ்டு பருகிது. எப்சபோரு 

கருட்துண் விி்துவிி்து உகண் 

பழுபலடயுண் ட்னுந் சகோந்நட்டக்க 

அநவு விித யபஞ்டுண். எப்சபோரு 

்சிதபண் விி்து ணிட குண், 

இ்ல இ்ல, உபேக்்குண் 

பழுபலடயுண் உந்நக்குண் டி விித 

யபஞ்டுண். அ்டி இ்ோடடோ் டோ் 

ண் ோடு க்ட சி த்ோஞ்டுகநோகட் 

ட் ஞ்லத சருலணலத 

இன்துவி்டிருக்கிது. இ்ட 

இழிிலக்கோ கோஞங்களுந் எ்று 

ணது குறுகித கஞ்யஞோ்ணோகுண்; 

ணது சசத்கநி் ்ல 

குறுகிவி்டோகுண். 

 

எய இட்திலிரு்து இஞ்டு 

விசிட்திணோ ோடுகந் ழு்ட. 

அலப ிலச்து சபப்யபோ 

சூன்ிலபேலுண் இத்லக 



அலண்பிலுண் ஆகுண். போன்க்லக ் 

பிசச்ிலகலநயுண் அலப 

டங்களுக்யக உித டி பழிகநியயத 

தீக்்க பல்ட. புோடணோ இ்து 

ண்றுண் கியக்க இங்கலநயத ோ் 

குறி்பிடுகிய். பதிலசபே் ி 

்்ட இணதணல, சண ிட்தி் 

சோங்குண் க்யோ் சு்றிலுண் ோத்்ட 

்ீ ்ஆறுகந், உகி் ்ல 

ப்துவி்யடோசப ீஞ்டு ்து 

கி்ட அ்்ட கோடுகந்- 

இலபசத்ோண் ோ்புபண் 

க்டு்டுட்திதயோது இ்தித 

ஆிதி் ோல்ப அகபகணோகிதது. 

இடனு் அபது இத்ோ 

உந்ளுஞச்ச்ி, கூட்்ட தஞ்ஞறிவு, 

அபலச ்சு்றிச ்சூன்்து கி்ட 

இத்லகதனகு- இலபசத்ோண் 

யச்்து அபலட் டக்குந்யநயத 



பென்குகி் சி்டலதோநோக 

ணோ்றி. சசோ்ட ணட்லட ஆோத்பது  

இ்யடோ- ஆிதி் ணகட்டோ 

யோக்கணோக இரு்டது. ணோோக, 

கியக்கக்ந் இத்லக ழி் சகோஜ்சிட் 

டபழுண் கியக்கட் தீவுகநி் 

குடியதறிோக்ந். சூன்்து கி்ட 

இத்லக, அபக்ந் ணட்தி் 

தஞ்ணுஞவ்ுகலநவி 

அனகுஞச்ச்ிலதயத ட்டிசதழு்பிதது; 

அது ்லத்று் ்து கி்டோலுண் 

நிலண ிண்பிதடோக இரு்டது. யப 

அபக்ந் ணண் புட்லட ோடிதது, 

புவுலக ஆோத விலன்டது. 

 

இ்ட ஆோத்சச்ிகநி் விலநபோக 

இ்திதோவிலிரு்து, குட்டறிவுண், 

விஜ்ஜோங்களுண், கிீஸிலிரு்து 

சோதுலண்டுட்துண் விஜ்ஜோங்களுண் 

யடோ்றி. இ்துவி் ணண் ட் 



சசோ்ட பழிபேயயத சச்று 

அ்புடணோ ்கலநக் கஞ்து. 

இ்றுண்கூ இ்துவி் போடட் 

திலணயுண் அபது பெலநபே் 

ணோசருண் ஆ்லுண் 

ஈடிலஞத்டோகயப உந்ந. யோ்டி 

்று பருணோோ் ண் இலநஜக்ந் 

உகிலுந்ந ்ட இலநஜக்லநயுண் 

சப்போக்ந் ்து ணக்குட் சடி்ட 

எ்று. ஆோ் இ்டட் யடசித பலிலண 

இ்று எடுங்கிவி்து. எரு யபலந 

பகணதித ்இ்திதோலப சப்பட்கு 

ஏிரு த்ோஞ்டுகளுக்கு ப்பு இ்ட 

வீன்சச்ி ய்்திருக்கோண். அ்யோது 

ணது இ்டட் யடசித் ஞ்லக் குறிட்து 

அப்பநவு ஆபோண் சசத்த்்து, 

அதுயப அட் வீன்சச்ிக்குக் 

கோஞணோபே்று. 

 

அ்ட வீன்சச்ிபே் அலதோநங்கலந, 



இ்திதோவி் கல, இலச, விஜ்ஜோண் 

்று எப்சபோ்றிலுண் ோண் இ்றுண் 

கோஞ படிகிது. இ்லத கலபே் 

்ட யோக்கு இ்ல, எழுங்கு இ்ல, 

தஞ்ணுவ்ுகநி் சபநி்ோடு இ்ல, 

சபறுண் க்டுண் ஆண்பண் 

யணயோங்கித எரு ிலலண ட்யோது 

உந்நது. இ்ட இட்தி் டிட்ட்லண 

அழி்துயோத் வி்லட் யோ் 

யடோ்றுகிது. இலசபேலுண் 

அதுயோயப. புோட இலசணபி் 

இரு்டது யோ், ஆ்ணோலபக் 

கிந்்சடனச ்சசத்கி் கருட்துக்கந் 

இ்ல, ட் சசோ்ட அலண்பி் ி்று 

அ்புடணோ இலசவு ழு்க்கூடித 

ோகங்கந் இ்ல. எப்சபோரு ோகபண் 

ட் டிட்ட்லணலத இன்துவி்து. 

ட்கோ இலச, ோகங்கநி் சபறுண் 

க்ணோகவுண் குன்க் 



கலபதோகவுயண உந்நது. இலசபே் 

டண் டோன்்து வி்லடயத இது 

கோ்டுகிது. உங்கந் ்சிதக் 

கருட்துக்கலந ஆோத்்டோ் அங்குண் 

இயட ிலலணடோ் - டிட்ட்லணலத 

இன்து, சபறுண் போட்்லட ோங்கநோக 

ணோறிவி் ிலலண. உங்கந் சி்புட் 

துலதோ ணடட்தியோ பகவுண் 

தங்கணோ வீன்சச்ியத 

சட்டுகிது. டஞ்ஞீல பது 

லகதோ் குடி்டோ, இது லகதோ் 

குடி்டோ ் யோ் 

அதிபக்கிதணோ பிசச்ிலகலந 

விபோதி்தி் த்றுக்கஞக்கோ 

ஆஞ்டுகநோக சுறு சுறு்ோக 

ஈடு்டிரு்ட ஏ ்இட்திபரு்து யபறு 

ோண் லடட்டோ் தி்ோக்்க படியுண்? 

ோ்டி் பகச ்சி்ட யணலடகந், 

த்ோஞ்டுகநோகச ்சலணதலலத் 



்றியுண், ோ் உங்கலநட் சடோோணோ, 

ீங்கந் ்லட் சடோோணோ, அ்டிட் 

சடோ்டுவி்ோ் ் பிோதசச்ிட்டண் 

்து ்றியுண் விபோதிட்துக் 

சகோஞ்டிருக்கிோக்ந் ்ோ் அ்ட 

இட்தி்கு அலடவி் சித சீழிவு 

யபச் யபஞ்டுண். யபடோ்டக் 

கருட்துக்களுண், இதுபல பூபபே் 

யோதிக்க்்ப்றுந் 

ிக்லபதோ இலப், ஆ்ணோ 

்றித அதிதஞ்லணதோ ணகட்டோ 

யகோ்ோடுகந் க்குலத 

சடோல்துவி்து யோ்டோ். யடோ 

கோடுகநி் பங்கி, எரு சி 

துவிதோ் அலப கோக்க்்டு 

பருகி். ோ்டி் பதி் குதிபே,் 

எருபல எருப ்சடோடுபது, உல, 

உஞவு யோ் அதிபக்கிதணோ 

விஷதங்கலந விபோதி்தி் 



கோட்லடக் கழிக்கி் .் 

 

பகக் கீனோபனுண் பக 

உத்்டபனுக்குச  ்சிப்லக் க்பிக்க 

படியுண். பகணதிதக்நி் ஆக்கிப்பு 

ச்யடகப்றி, ணக்கு்  

்ப்லட் ட்துந்நது, ஆோ் ண் 

இட்தி்கு அடோ் உட்யபகட்லடட் 

ட படிதவி்ல. ்ட்யகோ 

சக்ட்யகோ அட்பிகு 

ஆங்கியதக்ந் இ்திதோலப 

ஆக்கிபட்ட.் ஆக்கிப்பு ்யட 

சக்துடோ். சி் ஆக்கிப்பு 

எரு தீலண, அ்ித அசோங்கண் எரு 

தீலண. இதி் ச்யடகயண இ்ல. 

ஆோ் சியபலநகநி் தீலணபெபண் 

்லண பயபசசத்கிது. 

ஆங்கியதக்நி் ஆக்கிப்பிோ் 

விலந்ட ்லண இதுடோ்; 

இங்கிோ்து, இ்ல இ்ல, 



யோ்ோ பழுபதுயண இ்சோழுது 

ச்றிருக்கி் ோகீகட்தி்கோக 

கிீஸி்கு ்றி சசோ் யபஞ்டுண். 

யோ்ோவிலுந்ந எப்சபோ்றி் 

பெபண் கிீஸ்டோ் யசுகிது. 

எப்சபோரு க்டிபண் எப்சபோரு 

சோருளுண் கீீஸி் பட்திலலதயத 

சகோஞ்டுந்நது. யோ்பிதக்நி் 

விஜ்ஜோபண் கலயுண் 

கியக்கக்ளுலதயட. இ்று புோட 

கியக்க் புோட இ்துலப இ்தித 

ணஞ்ஞி் ச்திக்கிோ். இப்போறு 

ிடோணோக அலணதிதோக உட்யபகண் 

பக்கச ்சூன்ில ப்து யச்்துந்நது. 

இ்டச ்சக்திகந் எ்றுயச்்துடோ், 

ோண் ண்லணச ்சு்றிக் கோஞ்கி் 

விசோணோலபயுண், உபேட்் துடி்லட் 

டருலபயுணோ ணறுணச்ச்ி 

இதக்கங்கந் அலட்லடயுண் 



உருபோக்கியுந்ந. போன்வு ்றித 

யணலுண் டோோநணோ விி்ட கருட்து ண் 

ப் உந்நது. படலி்ோண் ச்று 

குனண்பி, ்ோப்லயுண் குறுக்கிக் 

சகோந்ந பத்யோண். ஆோ் இ்று 

ண்லணச ்சு்றி இதங்கி பருகி் 

ணறுணச்ச்ி இதக்கங்கந் ண்றுண் 

போன்க்லகலத் ்றித ்ட 

யகோ்ோடுகந் ்ோயண ணது லனத 

த்கநி் உந்ந கருட்துக்கலநட் டக்்க 

ீதிபே் சபநி்டுட்துண் பத்சியத 

்லட அறி்து வி்யோண். ண் சசோ்ட 

ப்யோக்ந் சகோஞ்டிரு்ட 

அடி்லக் கருட்துக்கலநக் 

க்டுக்யகோ்ோ டக்்க ீதிபே் 

சபநி்டுட்துபட்கோ பத்சிகயந 

அலப. ்ட ண்ோ்லண சறுபது, 

பி ோடுகளுக்குச ்சச்பது, 

ண்பக்யநோடு க்து, ண் 



கருட்துக்கலந உகண் டழுவிதடோக 

அலண்து இலபயத ண் ்சிதட்தி் 

்ல. ஆோ் ்யோதுயண ோண் ணது 

சோஸ்திங்கநி் தி்ங்களுக்கு 

ணோோக, ண்லண யணலுண் யணலுண் சிறு சிறு 

கூ்ணோக ஆக்கிக் சகோந்பட்யக 

பத்று சகோஞ்டிருக்கியோண்; 

ண்பக்யநோடு னகுபதிலிரு்து 

விகி பருகியோண்.  

 

இடோ்  அோதங்கந் 

ய்்துந்ந. ோண் டோ் 

உகட்தியயத சி்டபக்ந் ்று 

ிலட்துக் சகோஞ்டிருக்கியோயண, அது 

அப்றுந் பக யணோசணோ எ்று. ோ் 

இ்திதோலப யசிக்கிய், யடச் 

்றுலதப் ோ், ப்யோக்நிண் 

ணதி்பு லபட்திருக்கிய். ஆோலுண் 

ோண் பி ோடுகநி் இரு்து 

க்றுக்சகோந்ந யபஞ்டிதலப 



ப்பநயபோ உந்ந ்று 

ில்லட ்ோ் டவிக்்க 

படிதவி்ல. பிருலத கோடிபே் 

அண ோண் ்யோதுண் டதோோக இருக்க 

யபஞ்டுண். சி் எப்சபோருபருண் 

ணக்கு ணகட்டோ ோங்கலந் 

யோதிக்க படியுண். இலட ணக்கக் 

கூோது. 

 

ணது சபடோதச ்ச்ங்கலந 

அலணட்டபோகித ணனு, இழி்ட 

குட்தி் பி்டபிபரு்டோபேனுண் 

சிறிது ்றிவு ச்றுக் 

சகோந்ளுங்கந். பகட் டோன்்ட 

பிவிதோநருக்குண் யசலப சசத்து 

சசோக்்கண் சச்லுண் ோலடலத அறி்து 

சகோந்ளுங்கந்” ்று கூறுகிோ.் 

யப ணனுவி் உஞ்லணதோ 

பிந்லநகநோ ோண் அபது 

க்லநக்கு் ஞி்து, இ்ட போன்வு 



ண்றுண் ணறு போன்வு ்றித ோங்கலந 

ணக்கு யோதிக்க கூடித 

தோிபரு்யடனுண் க்றுக்சகோந்ந 

யபஞ்டுண். அயட யட்தி் உகட்தி்கு 

ணகட்டோசடோரு ோட்லட ோண் 

யோதிக்க யபஞ்டுண் ்லடயுண் 

ண்துவிக் கூோது. இ்திதோவி்கு 

சபநியத உந்ந உகி் சடோப்ு 

இ்ோண் ோண் போன படிதோது; போன 

படியுண் ்று ில்து  

ப்ோந்டண். அட்கோ 

டஞ்லதோகட்டோ் 

ஆபேக்கஞக்கோ ஆஞ்டுகநோக இ்ட 

அடிலண போன்லப அனுவிக்கியோண். 

 

ோண் லடயுண் பி ோடுகளு் 

எ்பி்டு் ோ்்ட்கோக சபநியத 

சச்வி்ல, ண்லணச ்சு்றி ்து 

சகோஞ்டிருக்குண் சசத்ோடுகலநக் 

கபிக்கவி்ல.- இ்தித  ணட்தி் 



வீன்சச்ிக்கு இது எரு பக்கிதக் கோஞண். 

அட்கோ டஞ்லலத ோண் 

ச்றுவி்யோண், இியுண் அப்போறு 

இருக்க யபஞ்ோண். இ்திதக்ந் 

சபநியத யோகக் கூோது ்து 

யோ் ப்ோந்டணோ கருட்துக்கந் 

சிறுபிந்லநட் டணோலப. அட்டலகத 

கருட்துக்கநி் டலபே் ஏங்கி அடிக்க 

யபஞ்டுண். ீங்கந் பி ோடுகநி் ்ட 

அநவி்கு் தஞண் சசத்கிறீக்யநோ, 

அ்ட அநவி்கு உங்களுக்கு ்து, 

உங்கந் ோ்டி்குண் ்து. இலட 

ீங்கந் க்ட த்றுக்கஞக்கோ 

ஆஞ்டுகளுக்கு ப்ய சசத்திரு்டோ், 

இ்று ீங்கந் உங்கலந ஆந விருண்புண் 

எப்சபோரு ோடுகளுக்குண் அடிலணதோக 

அலபகநி் கோ்கநி் வீன்்து 

கிக்கணோ்டீக்ந். போன்வி் 

சபநி்்டுட் யடோ்றுகி் பட் 



அலதோநண் - விிபலட். ீங்கந் 

போன யபஞ்டுணோோ் க்ோதண் 

விிபலத யபஞ்டுண். ீங்கந் 

விிபலதோண் ி்கி் அ்டக் 

கஞயண ணஞண் உங்கந் டலக்கு 

ப்துவி்து; ஆட்து அருகி் 

ப்துவி்து.  

 

ோ் அசணிக்கோவி்குண் 

யோ்ோவி்குண் சச்ய். அட்கோக 

ீங்கந் ்லக் கிவு் 

ோோ்டிீக்ந்.ோ் யோகட்டோ் 

யபஞ்டுண் சி் அதுடோ் ண் 

யடசித போன்வினுலத விிவி், ணறு 

ணச்ச்ிபே் பட் அலதோநண், 

ட்னுந் விி்து ண்்ட இ்டட் யடசித 

போன்க்லக, இங்கிரு்து ்ல 

சபநிோடுகளுக்குட் தூக்கி 

றி்டது.ஆபேக்கஞக்கோயோ  ்

இப்போய தூக்கி றித்டுப.் ் 



போட்்லடலதக் குறிட்துக் 

சகோந்ளுங்கந் - இ்ட ோடு போன்்டோக 

யபஞ்டுசண்ோ் இது ்டோக 

யபஞ்டுண். யடசித போன்வி் ணகட்டோ 

ணறுணச்ச்ிபே் அலதோநணோ 

விிவி் பெணோக, அடோபது ண் ணண் 

இப்போறு விிபல்து, ோண் 

யணலோடுகளுக்குச ்சச்பட் 

பெணோக, ணிட சபடோதட்தி் 

சோதுபோ பநச்ச்ிக்கு ணது ங்லக 

அநிக்க படியுண், உகி் சோதுபோ 

பநச்ச்ிக்கு ணது சகோலலத பனங்க 

படியுண். 

 

 

போன யபஞ்டுணோோ் எப்சபோரு ோடுண் 

ிசச்தண் லடதோபது சகோடுட்யடதோக 

யபஞ்டுண். உபே ்சகோடுட்டோ் 

உபேச்ோண். ீங்கந் எ்ல் 

ச்ோ் ண்பக்்கு பனங்குபட் 



பெண் அட்கோ விலலத அநிக்க 

யபஞ்டுண். ோண் ்ோபேண் 

ஆஞ்டுகநோக போன்்து பருகியோண் 

்து ிடிசணோ உஞ்லண. அது 

்டி? அறிவிலிகந் லடதோபது 

ிலட்து வி்டு் யோக்டுண், ோண் 

போன்்து பருபட்கோ கோஞண் ோண் 

சபநியுகி்கு ்யோதுண் சகோடுட்துக் 

சகோஞ்டிருக்கியோண் ்துடோ். 

ணடண், டட்துபண் , ஜோண், ஆ்பகண் 

இலபயத உகி்கு இ்திதோ பனங்குண் 

சகோல. ணடண் பி ோடுகளுக்குச ்

சச்பட்கோ பழிலத ்டுட்ட் 

லகநி் அஞிபிலசகந் 

யடலபபே்ல. ட்ட சபந்நங்கந் 

பெண் ஜோபண் டட்துபபண் டுட்துச ்

சச்் யபஞ்டிததி்ல ட்டண் 

பீறிக் கிக்கி் ணிட உண்புகநி் 

பது அஞிபகுட்து ஜோபண் டட்துபபண் 



சச்பதி்ல. ப்பலபே் 

துலஞயதோடு அலப சச்பதி்ல 

அலணதி, அ்பு ஆகித இகுகலந 

விிட்யட அலப சச்கி். 

்யோதுண் இ்டிட்டோ் ்து 

ப்துந்நது. யணலுண் இது புதிடோ எரு 

விஷதபண் அ். இ்துக்கந் ்யோதுண் 

டங்கந் ோோகித ோ்கு 

சுபக்ளுக்குந்யநயத இரு்டோக்ந் 

்று உங்களுந் தோோபது ிலட்டோ் 

அது ப்றிலுண் டபோடோகுண். ீங்கந் 

லனத த்கலந் டிக்கவி்ல, 

இ்ட ோ்டு ணக்கநி் போ்லச ்

சிதோக் டிக்கவி்ல. 

 

யப ோண் சகோடுட்டோக 

யபஞ்டிபேரு்டது. ோ் ஞ்ி் 

இரு்டயோது ஏ ்ஆங்கியத 

இநண்சஞ் ்ிண், இ்துக்கநோகித 

ீங்கந் ் சசத்திருக்கிறீக்ந்? எரு 



ோ்லக்கூ ீங்கந் இதுபல சப் 

வி்லயத? ்று யக்ோந். வீபண் 

தீபண் உலத க்ஷட்திிதக்நோ 

ஆங்கியதக்ளுக்கு இ்டக் யகந்வி 

சிடோ். எருபல ண்ப் 

சப்பதுடோ் அபக்லந் 

சோறுட்டபல சருலணக்கு உிதது. 

இது அபக்நி் கஞ்யஞோ்ட்தி் 

சிதோது. ஆோ் ண் கஞ்யஞோ்ண் 

இட்கு ணோோது. இ்திதோவி் 

சருலணக்கோ கோஞண் ்சப்று 

்லயத ோ் யக்டுக்சகோஞ்ோ், 

ோண் ்யோதுண் தோலயுண் 

சப்ோடயட , ்றுடோ் தி் 

சசோ்யப். அதுடோ் ணது சருலண. 

சியபலநகநி் அலகுல 

ஆசோ்கந் சி,் ணது ணடட்லட்்றி, 

அது பில சப்கி் ணடணோக 

இ்ல ்று குல கூறுபலட ீங்கந் 



திபண் யக்கிறீக்ந். அபக்ந் 

கூறுகி் குலடோ் ்ல் 

சோறுட்டபலபே் ணது ில. ணது 

ணடண் பி ணடங்கலநவி உஞ்லணதோக 

இரு்ட்கோ கோஞண், அது 

்யோதுண் தோலயுண் சப்றி 

சகோந்நவி்ல.அது எருயோதுண் ட்டண் 

சி்டவி்ல; அட் உடடுகநிலிரு்து 

போன்ட்துச ்சசோ்கயந, அலணதியுண் 

அ்புண் கிவுண் ில்ட 

போட்்லடகயந ்யோதுண் ப்ட. 

இங்கு, இங்கு  ண்டுண் டோ் சகி்புட் 

ட்லண்றித ்சிதங்கந் படலி் 

பிசச்ோண் சசத்த்். இங்கு 

ண்டுண்டோ் சகி்புட் ட்லண, 

அனுடோண் படலிதலப 

சசத்டுட்ட்். ண் ்ோ 

ோடுகநிலுண் இலப சபறுண் சகோந்லக 

அநவி்டோ் இருக்கி். இங்கு, 



இங்கு ண்டுயண இ்துக்கந் 

பகணதிதக்ளுக்கு ணசூதிகலநயுண், 

கிறிஸ்டபக்ளுக்குச  ்சச்ச்ுகலநயுண் 

க்டுகிோக்ந்.  

 

யப ண்பலத சசத்தி பல 

சபநியுகி்குச ்சச்றிருக்கிது. 

ஆோ் ிடோணோக அலணதிதோக பி ்

சடி்து சகோந்நோடபலகபே் 

சச்றிருக்கிது. இ்திதோவி் 

எப்சபோ்றுண் இப்போய 

லசறுகிது. இ்தித சி்டலபே் 

எரு ஞ்பு அட் சணௌண், அட் 

அலணதி. அயட யபலநபே் 

ப்பலபே் பெண் எருயோதுண் 

சபநி்டுட்ட படிதோட ணோசருண் 

ஆ்் அட் பி்ோ் இருக்கிது. 

அலணதிதோக் பி ்ணட்லட 

பசீகி்யட ்யோதுண் இ்திதச ்

சி்டலபே் ட்லண. 



 

சபநிோ்டி ்ண் இக்கிதங்கலந் 

டிக்கட் சடோங்கிோ், படலி் 

அபக்ளுக்கு அது சலி்ல அநி்டோக 

உந்நது. பி ோ்டு இக்கிதங்கலந் 

யோ், உடிதோக ணட்லட ழுசச்ி 

சயபோ கிநச்ச்ி சயபோ சசத்யுண் 

ட்லண அப்றி் இ்ல. 

யோ்ோவி் யசோக கோவிதங்கலந 

ணது யசோக கோவிதங்களு் 

எ்பிடுங்கந். ப்து பழுக்கபழுக்கச  ்

சசத் யபகண் ில்டது, 

டிக்குண்யோது உங்கந் கிநச்ச்ிலதட் 

தூஞ்டுகிது. ஆோ் டிட்து படிட்ட 

ணறுகஞயண ்ோண் யோத்விடுகிது. 

உங்கந்  பெலநபேலிரு்து சணோட்டணோகக் 

கழுப்்டுவிடுகிது. இ்திதச ்யசோக 

இக்கிதங்கயநோ எருவிட ணதக்குண் 

சக்தி உலதது, அலணதிதோது, 

இடணோது; ீங்கந் சடோ்்து டிட்துக் 



சகோஞ்டிரு்டோ் , உங்கலந அலப 

அ்டியத பசீகிட்துவிடுண், உங்கநோ் 

க படிதோது, ீங்கந் க்்டுவீக்ந். 

ண் இக்கிதங்கலநட் லடிதணோகட் 

சடோடுபக்ந் அ்ட் ்டட்லட 

உஞக்ிோக்ந்; ்ச்லக்குணோக 

அதி் க்்்டு விடுகிோக்ந். 

 

சண்ச ி சத்கிது, அலட 

தோருண் கோஞ்தி்ல, யக்துப்ல 

ினுண் அனகித யோோக்கலந அது 

ப்பநவு அ்புடணோக ணச ்சசத்து 

விடுகிது! ! சி்டலயுகட்தி்குட் 

ட் ்சகோலலதலத  இ்திதோ 

பனங்கிததுண் இப்விடயண. சணௌண் 

தோருண் அறித படிதோடதுடோ், ினுண் 

விலநவுகலநட் டருபதி் ்ோண் 

ப்து. உகச ்சி்டலலதயத அது 

ணோ்றி உந்நது. ஆோ் இது ்யோது 

்டது ்து தோருக்குண் சடிதோது. 



இ்தித சோஸ்திங்கலந 

ழுதிதபக்நி் சதக்லந உறுதி 

சசத்பது ப்பநவு கடிணோக 

இருக்கிது ! ்று ்ிண் எரு பல 

சசோ்ோக்ந் .அதுடோ் இ்திதோவி் 

சகோந்லக ்று ோ் சசோ்ய். 

பி ்ழுதிததிலிரு்து சடோஞ்ணூறு 

சடவீடட்லடட் திருடி, ட்து சடவீடண் 

சசோ்டக்கருட்லடயுண் யசட்்து, 

ப்னுலபே் ண்டுண், இலப ் 

சசோ்டக் கருட்துக்கந் ்று 

ழுதுகி் ட்கோ ழுட்டோநக்ந் 

யோ்பக்ந் அ், னங்கோ இ்தித 

ழுட்டோநக்ந்.. ணிட குட்தி் 

இடதட்தி் பக்கிதணோ விலநவுகலந 

்டுட்துகி் அ்ட ணோசருண் 

சி்டலதோநக்ந். டங்கலந ஆசிித ்

்று அறிவிட்துக் சகோந்நோண் 

த்கலந ண்டுண் ழுதுபதி் திரு்தி 



கஞ்ோக்ந். அ்ட த்கலநச ்

ச்டதிக்கு வி்டுவி்டு அலணதிதோக 

ணல்து யோோக்ந். ணது 

டட்துபங்கலந ழுதிதப ்தோ?் ணது 

புோஞங்கலந ழுதிதபக்ந் தோ ்? 

தோருக்குட் சடியுண்? அட்டலயருண் 

சோது் சதக்நோ விதோச,் கபி ்

யோ் சதக்நி் கீன் ணல்து 

யோோக்ந் . அபக்ந் ஸ்ரீகிருஷ்ஞி் 

உஞ்லணதோ குன்லடகந், அபக்ந் 

கீலடலத உஞ்லணதோக் பி் 

்றுபக்ந்; யபல சசத்பட்கு 

ண்டுயண உக்கு உிலண உஞ்டு, அட் 

ி் இ்ல” ் ணகட்டோ 

ஆலஞலத லபலபே் போன்்து 

கோ்டிதபக்ந். 

 

இப்போறு இ்திதோ உகி் பது 

சசத்்டுக் சகோஞ்டிருக்கிது. 

ஆோ் எரு ி்டல 



ிலயப்் யபஞ்டுண். 

கருட்துக்கந் ப்போறு வுண் ? 

விதோோட்தி்கோ சக்குகந்யோ், 

அலபயுண் ண்பக்நோ் 

உஞ்ோக்க்் பழிபே்டோ் சச் 

படியுண். சி்டலகளுண் 

ஏிட்திலிரு்து ண்யோ ்இட்தி்குச ்

சச்பட்கு் ோலடகந் அலணக்க் 

யபஞ்டுண். ்யோசட்ோண் உக 

போ்றி் சிதசோண்ோ்தங்கந் 

யடோ்றி, உக ோடுகலந சப்று 

அப்ல இலஞக்கியடோ, 

அ்யோசட்ோண் அ்ட இலஞ்பு் 

ோலட பழிதோக இ்திதக் கருட்துக்கந் 

ோத்்து, எப்யபோ ்இட்தி் 

ட்டட்திலுண் க்துந்நது. சௌட்டக்ந் 

யடோ்று ப்ய, இப்போறு இ்திதச ்

சி்டலகந் உக ோடுகளுந் 

ஊடுருவிச ்சச்ட்கோ ஆடோங்கந் 



ஏப்சபோரு ோளுண் கிலட்டபஞ்ஞண் 

உந்ந. புட்ட ணடட்தி்கு ப்ோயயத 

சீோ, ோசீகண் ண்றுண் கீலனட் 

தீவுகநி் யபடோ்டண் வி 

இரு்திருக்கிது. பி் ்கிீஸி் 

ணகட்டோ சி்டலகந் கீன்ட்திலச 

உகி் ்யபறு குதிகலந 

இலஞட்ட யோது இ்திதச ்சி்டலகந் 

ணறுடியுண் பட் சடோங்கி. இ்று 

ட் ோகீகட்லட் ்றி இப்பநவு 

சருலணதடிட்துக் சகோந்கி் 

கிறிஸ்டப ணடண், 

இ்திதசச்ி்டலகளுலத 

சி்ஜ்சிறு துணுக்குகநி் 

யசக்்லகயத டவி யப். ணது ணடண் 

ப்பநவு ணகிலண போத்்டது சடியுணோ! 

ப்பநயபோ சருலண போத்்ட புட்ட 

ணடண் இருக்கியட, அது ண் ணடட்தி் 

சபறுண் எரு துடுக்குக் குன்லட 



ண்டுயண! கிறிஸ்டபணடயணோ ணது சி 

சி்டலட் துனுக்குகலந இலஞட்து 

எ்டுயோ்் எரு யோலி ண்டுயண. 

 

இ்டச ்சு்றுக்கநி் எ்று ணறுடியுண் 

ப்துந்நது. இங்கிோ்தி் ணகட்டோ 

ஆ்் உகட்தி் ்யபறு 

குதிகலந இலஞட்திருக்கிது. 

ஆங்கியதி் ோலடகந் யோண் 

யசி் ோலடகலந்யோ் 

ிங்கநி் ஏடுபது் ண்டுண் திரு்தி 

அலத வி்ல, அபக்ந் கலி் 

உந்யநயுண் ்ோ திலசகநிலுண் 

தலன்துந்நோக்ந். ்ோ 

க்கநிலுண் இங்கிோ்தி் ோலடகந் 

சச்கி். உகட்தி் எப்சபோரு 

குதியுண் ண் குதியதோடு 

இலஞக்க்்டுந்நது. ப்சோண் புதித 

தூடல்யோ் பக அ்புடணோ 

கோிதங்கலநச  ்சசத்கிது. 



இ்டச ்சூன்ிலபேலுண் இ்திதோ 

பஞ்டுண் உஞச்ச்ி ச்சழு்து, உக 

ோகீகட்தி் பநச்ச்ிக்குட் ட் 

ங்லகட் டட் டதோக இரு்லடக் 

கோஞ்கியோண். அட் விலநபோகட்டோ், 

யடோ இத்லகயத ப்புறுட்தி 

அனு்பிததுயோ் ோ் 

அசணிக்கோவி்குண் இங்கிோ்தி்குண் 

சச்று பிோசச்ோண் சசத்த ய்்டது. 

கோண் கி்திரு்லட உஞ 

யபஞ்டுண். எப்சபோ்றுண் ் 

சகுணோகயப கோஞ்டுகிது. 

இ்திதட் டட்துபண் ண்றுண் ஆ்பகச ்

சி்டலகந் பஞ்டுண் சபநியத சச்று 

உலக சப் யபஞ்டுண். யப ண் 

ப் உந்ந பிசச்ில ிணோஞட்தி் 

ோளுக்குோந் சிடோகிக் சகோஞ்ய 

இருக்கிது. ோண் ணது ோ்ல 

ணறுணச்ச்ி சச ்சசத்டோக யபஞ்டுண், 



அது எ்றுண் சித கோிதண் அ்; 

ோ் எரு க்ோபோதி, இ்து இண் 

உகண் பழுபலடயுண் சப் யபஞ்டுண் 

்யட ் ஆப். 

 

பி ோடுகலந சப்று ஆ்சிபுி்ட 

ட்டலயதோ யசுகந் இரு்ட. 

ோண் கூ ட்டலயதோ ோடுகலந ண் 

குலபே் கீன் ஆஞ்டிருக்கியோண். 

ஆோ் ணது சப்றிலத ணடண் ண்றுண் 

ஆ்பகட்தி் சப்றி ்ய 

பஞ்ிக்கிோ ்ணோண்ோ அயசோக.் 

இ்திதோ பஞ்டுண் உலக சப் 

யபஞ்டுண். இதுயப ் போன்க்லகக் 

கவு. இங்யக து யசல்சக் யக்டுக் 

சகோஞ்டிருக்குண் ீங்கந் 

எப்சபோருபருண் இட்டலகத கலபக் 

சகோந்ந யபஞ்டுண் ்று ோ் 

விருண்புகிய். அ்டக் கவு 

போகுண்பல ஏதோதீக்ந். 



 

படலி் ணது ோ்லச ்சி சசத்யபோண், 

பிகு உலகச ்சீ்டுட்ட 

பத்சிக்கோண் ்று உங்கநிண் சி ்

கூோண். ஆோ் ோ் சடநிபோ 

சணோழிபே் உங்களுக்குச ்சசோ்கிய்: 

பிருக்கோக யபல சசத்யுண்யோது 

டோ் ீங்கந் சி்ோக யபல 

சசத்கிறீக்ந். உங்களுக்கோக ீங்கந் 

சி்ோக் ஞிதோ்றிதது ்யோது? 

்யோது ீங்கந் பிருக்கோக 

உலனட்தீக்யநோ, அ்யோதுடோ்; 

உங்கந் கருட்துக்கலநக் க்களுக்கு 

அ்ோலுண் டுட்துசச்ச்று அ்ித 

சணோழிகநிலுண் ்புபட்கு 

பத்யோதுடோ். ண் ோடுகளுக்கு 

எநிலதட் டருகி் அட்டலகத பத்சி 

்ட அநவி்கு உங்கந் ோ்டி்குண் 

உடவுண் ்ட்கு, இங்யக கூடியுந்ந 

கூ்யண சோ்று. ோ் 



இங்கிோ்தி்குண் அசணிக்கோவி்குண் 

யோகோண் ் கருட்துக்கலந 

இ்திதோவி்குந் ண்டுண்  

கூறிபேரு்டோ், இ்யோது 

்்டுந்நதி் ோலி் எரு ங்கு 

்கூ விலந்திருக்கோது. ண் ப் 

உந்ந ணகட்டோ ்சிதண் இது. 

எப்சபோருபருண் டதோோக இருக்க 

யபஞ்டுண். உகண் பழுபலடயுண் 

இ்திதோ சப் யபஞ்டுண், அட்குக் 

குல்ட துவுண் ண் ்சிதண். 

ோசண்ோண் அட்குட் டதோோயபோண், 

அட்கோக ண் ண்புகந் 

எப்சபோ்லயுண் பறுக்யக்றுயபோண். 

 

அ்ித ்ப்டுண், லகலநக் 

சகோஞ்டுப்து குவிக்க்டுண். 

சோரு்டுட்ட யபஞ்ோண். இ்திதோயப 

ீ ழு! 

உ் ஆ்பகட்தி் பெண் உகட்லட 



சப்றிசகோந்! ஆண், இ்ட ணஞ்ஞி் 

படலி் பனங்கிதலட் யோ், அ்பு 

சபறு்ல சப் யபஞ்டுண். லக 

லகலத சப் படிதோது. 

உகோதடட்லடயுண் அட் விலநபோ 

்ோ து்ங்கலநயுண் 

உகோதடட்டோ் சப்றிக்சகோந்ந 

படிதோது. லகந் லகலந சப் 

பதலுண்யோது து்ங்கந் சருகுபதுண் 

ணிட சபடோதண் பருக ிலக்கு் 

யோபதுண்டோ் ிகன்கி்து. ஆ்பகண் 

யணல ோடுகலந சப்ோக 

யபஞ்டுண். 

 

டோங்கந் எரு யடசித இணோ 

ிலி்க யபஞ்டுணோோ், அட்குட் 

யடலபதோது ஆ்பகண் ்லட் பி 

ோ்டி ்சண் சண் அறி்து 

பருகிோக்ந். அட்கோக அபக்ந் 

ஆப்ட்யடோடு கோட்திருக்கிோக்ந். 



அ்டட் யடலபலத் பூட்்தி சசத்பது 

தோ?் இ்திதோவி் ணகட்டோ ிஜுகந் 

வி்டுசச்ச் சசத்திகலந 

உகட்திலுந்ந எப்சபோரு 

ோடுகளுக்குண் சச்று ்புபட்கோ 

ணிடக்ந் ங்யக இருக்கிோக்ந்? 

இ்டச ்சசத்தி உகி் எப்சபோரு 

பெலக்குண் சச்லபட்கோகட் 

டங்கந் அலட்லடயுண் திதோகண் 

சசத்தக்கூடித ணிடக்ந் ங்யக 

இருக்கிோக்ந்? உஞ்லணலத் 

்புபட்கு அட்டலகத துஞிசச்ோ 

சருணக்கந்டோண் யடலப. வீபக்க 

அட்டலகத சசத் வீக்ந் 

சபநிோடுகளுக்குச ்சச் யபஞ்டுண் 

யபடோ்டட்தி் ணகட்டோ 

உஞ்லணகலந அங்யக ்புபதி் 

உடப யபஞ்டுண். இது உகி் யடலப, 

இலடச ்சசத்தோவிடி் உகண் 



அழி்துயோகுண். யணல உகண் 

பழுபதுயண ிணலபே் பது உந்நது, 

அது ோலநக்யக சபடிக்கோண், 

ோலநக்யக சிடறிக் தூந் தூநோகோண். 

அபக்ந் உகட்தி் எப்சபோரு 

பெலபேலுண் யடடிோக்ந், ஆோ் 

ிண்ணதி கிலக்க வி்ல. இ்க் 

யகோ்லபே் அடிபல குடிட்து் 

ோட்்டோக்ந், அது சபறுலண ்லடக் 

கஞ்டுவி்ோக்ந். இ்திதோவி் 

ஆ்பகக் கருட்டக்கந் யணல 

ோடுகநி் ஆனணோக ஊடுருவுண்டி ோண் 

யபல சசத்த யபஞ்டித டருஞண் 

இதுடோ். அடோ் சச்ல 

இலநஜக்யந! இலட ிலவி் 

சகோந்ளுணோறு ோ் உங்களுக்கு 

டி்் பலபே் யக்டுக் 

சகோந்கிய். ோண் சபநியத சச்ோக 

யபஞ்டுண், உலக ஆ்பகட்டோலுண் 



டட்துபட்டோலுண் சப்ோக யபஞ்டுண். 

இலடச ்சசத்யபோண் அ்து சசட்து 

ணடியபோண்; யபறு பழிபே்ல. இ்திதச ்

சி்டலகநோ் உலக சப் 

யபஞ்டுண். ண் யடசித போன்வுக்கு, 

விழி்பு் சக்தி ச் யடசித 

போன்வி்கோ ி்டல இதுயப. 

 

ஆோ் ஆ்பகச ்சி்டலகநோ் 

உலக சப் யபஞ்டுண் ்று ோ் 

கூறிதட் உஞ்லணதோ சோருலந 

ண்துவிக் கூோது. உபேருஞவ்ு 

அநிக்கக் கூடித யகோ்ோடுகலநயத 

ோ் ஆ்பகச ்சி்டலகந் ்று 

குறி்பி்ய். அப்ல சபநியுகி் 

் யபஞ்டுயண டவி, ோண் 

சஜ்யசோடு சஜ்சோக இறுக் பிடிட்துக் 

சகோஞ்டிருக்கி் பெ 

ண்பிக்லககலந அ்.அ்ட பெ 

ண்பிக்லககலந எயதடிதோக இ்ட 



ணஞ்ஞிலிரு்யட பிடுங்கி றித 

யபஞ்டுண். அலப பஞ்டுண் 

டலசதடுக்கயப கூோது. இ்ட பெ 

ண்பிக்லககந்டோ் ண் இட்தி் 

வீன்சச்ிக்குக் கோஞண், ண் பெலநலத் 

வீ்டுட்துபதுண் இலபடோ். 

உதித கருட்துக்கலநச ்சி்திக்குண் 

தி், சுதணோகச ்சி்திக்குண் 

ஆ்ல இன்ட, சுறுசுறு்ல இன்ட, 

கஞ்கஞ் பெண்பிக்லககலந  

்ோண் ணடண் ் சதி் 

அனுணதிட்துட் ட்லட்டோய 

ோன்டுட்திக் சகோந்கி் பெலநபேண் 

ோண் சச்ிக்லகதோக இருக்க 

யபஞ்டுண். 

 

இங்யக இ்திதோவி் ்யபறு 

அோதங்கந் ண் கஞ்ப் உந்ந. 

அப்றுந் எ்று படிக்டி 

உகோதடண்; ண்சோ்று அட்கு ய ்



திோ படிக்டி பெ ண்பிக்லக. 

இஞ்லயுண் ோண் டவிட்்டோக 

யபஞ்டுண். இ்லத ணிட் 

யணலோ்டு அறிவு ச்வுய 

ட்ல ்ோண் சடி்டபோக 

ஞ்ஞிக்சகோந்கிோ்; ணது புோட 

ிஜுகலந் ோட்்து யகலிச ்சிி்புச ்

சிிக்கிோ். அபனுக்கு இ்துச ்

சி்டல ்ோண் சபறுண் கு்ல, 

டட்துபண் ்ோண் குன்லடபே் சபறுண் 

உந், ணடண் ்து ப்ோந்கநி் 

பெ ண்பிக்லக. 

 

இட்கு ணோோக இ்சோருப் 

இருக்கிோ். அப் க்விதறிவு 

ச்ப். ஆோ் எ்ல் 

்றிக்சகோஞ்டு அதுடோ் சி ்று 

சோதி்ப் அப் . சகுட்தி்குண் கூ 

அது இது ்று விநக்கங்கந் டருகி் 

ண்யோ ்்லலத யோக்கி 



ஏடுகிோ் அப். விசிட்திணோ டது 

இண் ஆக்டுண், விசிட்திணோ டது 

கு்டி யடபலடகந் ஆக்டுண்.  

விசிட்திணோ டது கிோண பனக்கண் 

ஆக்டுண் - இலப ்றித எப்சபோரு பெ 

ண்பிக்லகக்குண் டட்துப விநக்கண் 

யடலபதோ, இ்ல உபணோ 

உபயணதங்களு் விநக்கண் யடலபதோ, 

்ோண் அபிண் உஞ்டு. இ்னுண் 

்ச் விநக்கங்கந் 

லபட்திருக்கிோயோ கவுளுக்குட்டோ் 

சபநிசச்ண். எப்சபோரு சி்ஜ்சிறு 

கிோணட்தி் பெ ண்பிக்லகயுண் 

அபனுக்கு யபட விதி. அபல் 

சோறுட்டபல, அலபகலந் 

பி்்றுபலடச ்சோ்்து டோ் யடசித 

போன்க்லகயத இருக்கிது. 

இட்டலகதபக்நிபண் ீங்கந் 

சச்ிக்லகதோக இருக்க யபஞ்டுண். 



 

இ்டி்் பெண்பிக்லககலந 

உலத ப்ோந்கநோக இரு்லடவி 

ீங்கந் ோட்திகக்நோக இரு்லடயத 

ோ் விருண்புகிய். ச்ோ் 

ோட்திகிண் உபேட்்துடி்பு 

இருக்கிது, அபிண் ீங்கந் டோபது 

்லட உருபோக்க படியுண். ஆோ் 

பெ ண்பிக்லக ண்டுண் தலன்து 

விடுணோோ் சி்திக்குண் தி் 

யோத்விடுகிது, பெலந ணழுங்கி 

விடுகிது. போன்க்லக சீழிவு் 

ோலடபே் யோக ஆண்பிட்து விடுகிது. 

இ்ட இஞ்லயுண் டவிட்்து விடுங்கந். 

துஞிசச்ோ வீண் பக்கபக்யந 

இ்யோதுணக்குட் யடலப. ணது 

யடலபசத்ோண் ட்டட்தி் யபகண், 

ண்புகநி் பலிலண, இருண்ல எட்ட 

டலசகந், ஃலக எட்ட ண்புகந். 

வீ் டுட்துகி் 



பநபநசகோநசகோந கருட்துக்கந் 

துவுண் ணக்குட் யடலபபே்ல. இலப 

்ோப்லயுண் டவிட்்து விடுங்கந். 

 

கசித விட்லடகலந ்ோண் டவிட்்து 

விடுங்கந். ணடட்தி் ணண்ட்தி்கு 

இப்ல. 

யபடோ்டட்தியோ,யபடங்கநியோ, 

சண்ஹிலடகநியோ, புோஞங்கநியோ, 

ணண்ணோக டோபது இருக்கிடோ? 

ணடட்லட் யோதிக்க னங்கோ ிஜுகந் 

்ட கசித சங்கங்கலந 

லபட்திரு்டோக்ந்? ணகட்டோ 

உஞ்லணகலந ணிட குட்தி்கு 

அநி்ட்கோக அபக்ந் ணோத ோயணோ 

ண்தி ோயணோ சசத்டடோக ங்கோபது 

ழுட்்டிருக்கிடோ? ணண் 

விட்லடகலந ோடுபதுண் சி, பெ 

ண்பிக்லககளுண் சி இஞ்டுயண 

வீட்தி் அலதோநங்கந். 



சீழிவி் அலதோநங்கந்; ணஞட்தி் 

அலதோநங்கந். அப்ல குறிட்து 

சச்ிக்லகதோக இருங்கந். 

பலிலணதோக இருங்கந், உங்கந் 

சசோ்டக் கோ்கநி் ி்லுங்கந். 

ணகட்டோ, பகவுண் அதிசத்ட்டக்க 

விஷதங்கந் இருக்கி். 

இத்லகலத் ்றித ணது 

கருட்துக்கந் சச்கி்பல, 

அலபகலந ோண் இத்லகலதக் 

க்டலப ்று யபஞ்டுணோோ் 

சசோ்ோண். ஆோ் அப்றுந் 

துவுயண ணண்ணோதி்ல. ணட 

உஞ்லணகந் ணண்ணோலப ்யோ, 

ி பெடித இணதட்தி் இருக்கி் 

யடோ கசித சங்கங்கநி் 

சசோட்துக்கந் ்யோ இ்ட ணஞ்ஞி் 

எரு யோதுண் உயடசிக்க் ்தி்ல. 

ோ் இணதணலகநி் 



இரு்திருக்கிய், ீங்கந் அங்யக 

இரு்டதி்ல. இங்கிரு்து  அது  

தறு லண்கந் சடோலவி் உந்நது. 

ோ் எரு துவி, க்ட திோ்கு 

ஆஞ்டுகநோக தஞண் சசத்டடியத 

இருக்கிய். இட்டலகத கசித 

சங்கங்கந் துவுண் அங்கு ங்குயண 

இ்ல. இ்ட பெ ண்பிக்லககநி் 

பி்ோ் ஏோதீக்ந். அலடவி ீங்கந் 

உறுதிதோ ோட்திகக்நோகி விடுங்கந், 

அது உங்களுக்குண் ்து, உங்கந் 

இட்தி்குண் ்து. ச்ோ் 

அட் பெண் ீங்கந் பலிலண 

சறுவீக்ந். ஆோ் இலபயதோ, 

சீழிலபயுண் ணஞட்லடயுண் டவி 

துவுண். பலிலண போத்்ட ணிடக்ந் 

இ்ட பெ ண்பிக்லககநி் கோண் 

கழி்துண், யகடுசக் இ்ட பெ 

ண்பிக்லககலந விநக்குபட்குக் 



கலடகலநக் கஞ்டுபிடி்தி் யண் 

பழுபலடயுண் சசபழி்துண் ணிட 

குட்தி்யக அபணோண் ! லடிதணோக 

இருங்கந், ்ோப்லயுண் இ்டி 

விநக்க பதோதீக்ந். ண் உண்பி் 

புஞ்களுண் ஞங்களுண் இருக்கோண். 

இப்ல அக் யபஞ்டுண், சப் 

யபஞ்டுண், அழிட்துவி யபஞ்டுண். 

அதுயோ் ண்பண்  பெ 

ண்பிக்லககந் இருக்கி் ்து 

உஞ்லண. அலப ணது ணடட்லடயதோ 

,ணது யடசித போன்க்லகலதயதோ, ணது 

ஆ்பகட்லடயதோ அழிட்துவிோது. 

ணடட்தி் எப்சபோரு யகோ்ோடுண் 

ோதுகோ்ோகயப இருக்கிது. இ்ட 

ஞங்கலந ப்பநவு சீக்கிண் 

அக்றுகியோயணோ, அ்ட அநவுக்கு 

இ்டக் யகோ்ோடுகளுண் ணகட்டோ 

சருலணயதோடு எநி வீசுண். அ்டக் 



யகோ்ோடுகலந உறுதிதோக் 

்றுங்கந்.. 

 

 

எப்சபோரு ணடபண் ட்ல உகண் 

டழுவித ணடண் ்ய உிலண 

ோோ்டுபலட ீங்கந் யக்கிறீக்ந். 

ஆோ் ோ் சசோ்கிய்- அ்டி 

எ்று இருக்கயப படிதோது. அ்டி 

எ்று இரு்து அட்டலகத உிலண 

சகோஞ்ோ இதலுண் ்ோ், அது ணது 

ணடணோக ண்டுயண இருக்கபடியுண், யபறு 

்ட ணடணோகவுண் இருக்க படிதோது. 

ச்ோ் ண் ணடங்கந்  

எப்சபோ்றுண் ணிடக்லந, 

எருபலயதோ சிலயதோ 

ண்பிபேருக்கிது. அ்ட ணடட்தி ்

போ்று ணிடோகக் கருதுகி் 

எருபலச ்சு்றியத அ்ட ணடங்கந் 



ழு்்்டுந்ந. டங்கந் ணடட்தி்கு 

பலிலண ்று அபக்ந் ிலக்கி் 

அது உஞ்லணபே் வீணோகுண். 

ச்ோ் போ்று ணிடோகட் 

கருட்டுப ்போ்று ணிட ்அ் 

்று ிரூபிட்துவி்ோ் யோதுண், 

அபலச ்சு்றி ழு்்் ணடண் 

அ்டியத சிடறி்யோகுண். இ்ட 

ணடங்கலந உருபோக்கிதபக்நி் 

போன்க்லகபே் இ்சோழுயட ோதி 

உல்து சோறுங்கி வி்., 

ணறுோதிலத ்  ்றியதோ தீவிணோ 

ச்யடகங்கந் ிவுகி். இ்ட 

ிலபே் இபக்நி் போட்்லடகலந 

ண்டுயண அட்டோ்சிதோகக் சகோஞ் 

அ் ணட உஞ்லணகந் ்ோண் கோ்றி் 

கல்து ணலகி். 

  

 



ணது ணடட்தி் அபடோ புருஷக்ந் 

ஞ்ஞ்யோ ்உந்ந.் ஆோலுண் 

ணது ணட உஞ்லணகந் அபக்ந் 

தோலயுண் ண்பி இருக்கவி்ல. 

கிருஷ்ஞி் சருலண அப ்

கிருஷ்ஞோக இரு்டோ ்்தி் 

இ்ல, யபடோ்டட்தி் ணகட்டோ 

ஆசச்ோிதோக இரு்டோ ்்தியயத 

உந்நது. அப ்அ்டி யபடோ்ட 

ஆசச்ோிதோக இ்ோதிரு்டோ், 

புட்டி் சத ்இ்திதோவிலிரு்து 

ணல்து யோலட்யோ் அபது 

சதருண் அழி்திருக்குண். இப்போறு ணது 

சோப்ு ்யோதுண் யகோ்ோடுகநியண 

டவி டி ணிடக்நிண் அ். 

 

அபடோ புருஷக்ந் ்பக்ந் 

யகோ்ோடுகநி் திஞ் படிபணோக 

அப்ல போன்்துகோ் பருபக்யந 

டவி யப். யகோ்ோடுகந் 



இருக்குணோோ், பி்் 

ஆபேக்கஞக்கோயோ், 

்சக்கஞக்கோயோ் பருபோக்ந். 

யகோ்ோடு ோதுகோ்ோக 

இருக்குணோோ் புட்டல் யோ்யோ ்

த்றுக்கஞக்கிலுண் 

ஆபேக்கஞக்கிலுண் பி்ோக்ந். 

யகோ்ோடுகந் அழி்து யோகுணோோ், 

ணக்க்டுணோோ், போ்று ணிட ்

்று சசோ்்டுகி் எருபல் 

்றிக் சகோஞ்டு யடசித போன்க்லக 

பழுபதுயண இதங்க யருணோோ் அ்ட 

ணடட்தி் ில, அ்யடோ ிடோண்! 

அட்கு ஆட்யட ப்து யசருண். 

 

ணது ணடண் எ்றுடோ் டி 

ணிடக்லநச ்சோ்்திருக்கவி்ல. 

அயட யபலநபே், ்சக்கஞக்கோ 

ணிடக்ளுக்கு அதி் இபண் உஞ்டு, 

இ்னுண் ட்டலயதோ யல 



தலன்ட்கு் யோதுணோ இபண் 

ணது ணடட்தி் உந்நது. ஆோ் 

அபக்ந் எப்சபோருபருண் க்ோதண் 

யகோ்ோடுகநி் விநக்கணோக இருக்க 

யபஞ்டுண். இலட ோண் ணக்கக் கூோது. 

ணது இ்டக் யகோ்ோடுகந் ட்திணோக 

உந்ந; அலட் ட்திணோக் 

ோதுகோ்துண் கோங்கோணோக அதி் 

யசருண் ணலிங்கநிலிரு்து அலட் 

யணுபதுண் ண் எப்சபோருபி் 

டலதோத கலலணதோகுண். 

 

திருண்ட்திருண் ட்டலயதோ பல 

ணது இண் சீழிவுகளுக்கு 

உந்நோயோதுண் இ்ட யபடோ்டக் 

யகோ்ோடுகந் எரு சிறிதுண் ணோசுோண் 

இரு்து ஆசச்ிதண்டோ். ப்பநவு 

சக்பக்நோக இரு்டோலுண் தோருக்குண் 

அலபபது யச்ல போி இலக்குண் 

துஞிசச்் இ்ல. உகியயத பகச ்



சி்ட பலபே் ோதுகோக்க்்லப 

ணது சோஸ்திங்கயந, பி ணட 

த்களு் எ்பிடுண்யோது 

இலபகநி் இலச ்சசருக்கந் 

இ்ல, பெ்ோட்லட ணோ்றுண் 

சிட்தி பலடகந் இ்ல, பக்கிதக்  

கருட்துக்கநி் சோட்லட அழிக்குண் 

யபலயுண் இ்ல. யடோ்றித 

கோட்தி் இரு்டலட்யோ் அ்டியத 

இரு்டபோறு, அது ணிட ணங்கலந 

்சிதட்லட யோக்கி , குறிக்யகோலந 

யோக்கி சச்சலுட்திக் சகோஞ்டிருக்கிது. 

இ்ட த்களுக்கு ்யபறு 

உலதோசிிதக்ந் உல 

ழுதிபேருக்கிோக்ந்,  ணகட்டோ 

ஆசச்ோிதக்ந் உல 

ழுதிபேருக்கிோக்ந், ணகட்டோ 

ஆசச்ோிதக்ந் பிசச்ோண் 

சசத்துந்நோக்ந். இப்ல 



அடி்லதோகக் சகோஞ்டு  

சறிகந் உருபோக்க்்டிருக்கி். 

 

எ்றுக்சகோ்று பஞோலபயோ் 

யடோ்றுகி் கருட்துக்கலநயுண் இ்ட 

யபடங்கநி் கோஞோண். சி குதிகந் 

ப்றிலுணோக துலபடக் கருட்லடக் 

கூறுகி், ண்லப அட்லபடட்லடக் 

ண்டுயண கூறுகி். துலபட 

உலதோசிிதக்ந் யபறு பழி 

சடிதோண், அட்லபட் குதிகலந 

அ்டியத அபக்க விருண்புகிோக்ந். 

ணட யோடகக்ளுண் புயோகிடக்ளுண் 

அலபகளுக்கு துலபட் சோருந் கூ 

விருண்புகி் .்  அட்லபட 

உலதோசிிதக்யநோ துலபட் 

குதிகலந அதுயோ் சசத்த 

விருண்புகி்.் இது யபடங்கநி் 

டபறு அ். யபடங்கந் பழுபதுயண 

துலபடணோலப ்று ிரூபிக்க 



பத்பது ப்ோந் டண். யபடங்கந் 

பழுபலடயுண் அட்லபடணோகக் கோ் 

பத்பதுண் அலட் யோ் ப்ோந் 

டயண. யபடங்கந் துலபடணோகவுண் 

அட்லபடணோகவுண் உந்ந. 

 

புதித கருட்துக்கநி் துலஞபே் அலட 

ோண் ்ோக் புி்துசகோந்ந படியுண். 

அலப இறுதிதோ ்சிதட்தி்கு 

அலனட்துச ்சச்கி் இருயபறு 

சகோந்லககந். ணட்தி் டி்டிதோ 

பநச்ச்ிக்கு துலபடண், அட்லபடண்  

இஞ்டுண்  யடலப. அடோ் டோ் 

யபடங்கந் இஞ்லயுண் 

உயடசிக்கி்.ணிட இட்தி் பது 

சகோஞ் கருலஞபே் கோஞணோக 

யபடங்கந் உத ்்சிதட்லட அலத 

்யபறு டிகலநக் கோ்டியுந்ந. 

குன்லடகலநக் குன்புபட்கோக 

யபடங்கந் த்டுட்துகி் 



எ்றுக்சகோ்று பஞோ வீஞ் 

போட்்லடகந் அ் அலப. அலப 

குன்லடகளுக்கு ண்டுண், 

பந்்டபக்ளுக்குண் 

யடலபதோலபயத.  

 

ணக்கு உண்பு இருக்குண்பல, உண்புண் 

ோபண் எ்ய ் கருட்தி் ோண் 

ணதங்கிபேருக்குண் பல,ணக்கு 

ண்பு்கந் உந்நதுபல, அப்ோ் 

சபநியுலக உஞருண்பல சகுஞக் 

கவுந் அபசிதயண. இட்டலகத 

கருட்துக்கலநக் சகோஞ்டிருக்குண் பல,  

ணகட்டோ ஆசச்ோிதோ ோணோனு ்

ிரூபிட்டதுயோ்,  இலப்,இத்லக, 

ஜீபோட்ணோ யோ் கருட்துக் கலநயுண் 

்யதோக யபஞ்டுண். பக்யகோஞட்தி் 

எரு க்கட்லட ்ோ், அலட 

பழுபதுணோக ்றுக்சகோஞ்ய தீ 

யபஞ்டுண்; ண்ணோ் அலடக் டவிக்்க 



படிதோது. யபபுவுலகக் 

கோணுண்பல சகுஞக் கவுலநயுண் 

ஜீபோட்ணோலபயுண் ணறுக்க பத்பது 

சுட்ட் லட்திக்கோட்டண். 

 

ஆோ் ிஜுகநி் போன்வி் சி 

யபலநகநி், ணண் ட் ்லகலநக் 

க்து சச்து யோோகிது, ணிட் 

இத்லகக்கு அ்ோ் சச்கிோ், 

அலட அலத படிதோண் 

போட்்லடகளுண் ணபண் ்ட 

இட்திலிரு்து திருண்புகி்யபோ 

்று சுருதிகந் சசோ்கி்யட, 

போட்்லடக்குண் ணட்தி்குண் ்ோடது” 

அ்ட இட்லடயுண் க்து சச்கிோ்.  

அங்யக கஞ்கந் ோக்்க படிதோது, 

கோதுகந் யக்க படிதோது, அலட 

அறி்யடோண் ்றுண் சசோ் படிதோது. 

அறிதவி்ல ்றுண் சசோ் 

படிதோது , அங்யக ணிட ஆ்ணோ ்ோ 



்லகலநயுண் கக்கிது. 

அ்சோழுது, அ்சோழுது ண்டுயண 

ணிட ஆ்ணோவி் அட்லபட உஞவ்ு 

எநிக்ிது . ோனுண் பிஜ்சண் 

பழுபதுண் எ்று, ோனுண் பிண்ணபண் 

எ்ய. இ்ட ிலலத ஜோட்டோயோ 

டட்துபட்டோய ண்டுண்டோ் ோண் 

அலத படியுண் ்ட். அட் சி 

அண்சங்கலந க்திபே் பலிலண தோலுண் 

ச படியுண். ோகபடட்தி் இட்கு 

சோ்று உந்நது. யகோபிதலவி்டு 

கஞ்ஞ் பிி்து சச்று வி்ோ் 

அபனுலத பிிவுட் துதோ் யகோபித ்

துடிக்கி்,் கஞ்ஞல் ்றித 

ிலவு அபக்ந் ணட்தி் அப்பநவு 

ஆனணோக் தி்ட ,அபக்ந் டங்கந் 

உண்லயத ண்துவி்ோக்ந், 

அபக்ந் எப்சபோருபருண் டோங்கயந 

கிருஷ்ஞ் ்று ிலட்து, 



டங்கலநயத கிருஷ்ஞோக 

அங்கிட்துக் சகோஞ்டு, கிருஷ்ஞ் 

விலநதோடுபலட்யோ் 

விலநதோடிோக்ந். யப எ்ோகுண் 

இ்ட ில க்திபே் பெணோகவுண் 

பருகிது ்லட ோண் புி்து 

சகோந்ந படிகிது.  

 

லனத கோட்தி் ோசீக சூஃபி கவிஜ ்

எருப ்இரு்டோ.் அப ்டணது ோ் 

எ்றி் கூறுகிோ:்  

 

ோ்் கோடலிபேண் ப்யட், கடவு 

பெடிபேரு்டது. 

 

ோ் கடலபட் ட்டிய், உந்நிரு்து 

எரு கு் ப்டது- 

 

தோ ்அங்யக?  

 



ோ்டோ் ்ய், கடவு திக்க 

வி்ல. 

 

ணறுபல கடலபட் ட்டிய். அயட 

கு்,தோ ்அங்யக? ்று யக்து.  

 

ோ் இ்ோ ்்று சசோ்ய். கடவு 

திக்க்வி்ல  

 

பெ்ோபது பலயுண் ோ் கடலபட் 

ட்டிய்  

 

அயட கு் யக்து: தோ ்அங்யக? 

 

் அ்ய, ீயதடோ் ோ் ்ய், 

 

கடவு தி்டது.  

 

யப  டிகந் இருக்கி். 

லனத உலதோசிதக்ளுக்கு இலயத 



சசச்வுகந் இரு்டோலுண், ோண் 

சஞ்லபே யபஞ்டிததி்ல. அ்ட 

உலதோசிிதக்ந் அலபருண் 

ண்ணோ் ணதிக் க் யபஞ்டிதபக்ந். 

அறிவி்கு ்ல துவுண் இ்ல. 

ப்கோட்திலுண் சி, ட்கோட்திலுண் 

சி ்ோண் அறிகி் ட்லண ்து 

தோருக்குண் டி்் சசோட்டோக 

இருக்கவி்ல. அ்று ணகோ்களுண் 

ிஜுகளுண் இரு்டோக்ந் ்ோ், 

இ்றுண்  ்இரு்டோக யபஞ்டுண். 

அ்று விதோசக்ளுண் போ்பகிகளுண் 

சங்கக்ளுண் இரு்டோக்ந் ்ோ், 

ீங்கந் எப்சபோருபருண் ் எரு 

சங்கோகக் கூோது ? இது ணது 

ணடட்தி் ிலவி்சகோந்ந யபஞ்டித 

ண்சோரு பக்கிதக் கருட்டோகுண். பி 

்ோ ணட சோஸ்திங்களுக்குண் சடத்ப் 

யருஞய்ப பிணோஞணோகக் 



கூ்டுகிது, ஆோ் இ்ட் 

யருஞவ்ு யடோ சிருக்கு ண்டுயண 

்டுண், உஞ்லணகந் அபக்நி் 

பெண் டோ் சோடோஞ ணக்களுக்கு 

ப்ட. ண் அலபருண் அட்கு 

அடிஞி்டோக யபஞ்டுண். ோசயட்தி் 

சுவி்கு அப்போறு உஞ்லண உதிட்டது, 

ோண் அலபருண் அபருக்கு 

அடி்ஞித யபஞ்டுண். ண்திட்லடட் 

டிசிட்ட, சி்டலகலந யி் கஞ் 

இ்தித ிஜுகநிண் உஞ்லண 

ண்்டது. அ்ட உஞ்லணகந் 

திக்ோட்தி் ்ோ ிஜுகநிபண் 

யடோ்றுண். போத்சச்சோ் வீக்நியணோ, 

புட்டக் புழுக்கநியணோ, 

ஞ்டிடக்நியணோ, சணோழி 

ப்லுக்நியணோ அ்ட உஞ்லண 

யடோ்றுபதி்ல. சி்டலகலந 

யி் கோஞ்கி் ிஜுகநிண் 



ண்டுயண அது யடோ்றுண். அதிகணோ 

யசச்ோயோ பகவுத்்ட அறிபோயோ 

சோஸ்திங்கலந் டி்டோயோ 

ஆ்ணோலப அலத படிதோது . 

ோருங்கந் இலட ண் சோஸ்திங்கயந 

கூறுகி் . உகட்தி் உந்ந யபறு 

்ட ணடட்தி் சோஸ்திட்திோபது, ணது 

சோஸ்திங்கந் சசோ்பது யோ் 

இப்பநவு லடிதணோக அ்ட 

சோஸ்திங்கலநயத டி்டோ் கூ,  

ீங்கந் ஆ்ணோலப அலத படிதோது 

்று கூ்்டுந்நடோ? ணண் தி்து 

சசோ்லுங்கந். 

சச்ச்ுக்கு் யோபயடோ, ச்றிபே் 

சி்ங்கலந இ்டுக் சகோந்பயடோ, 

விசிட்திணோக உல அஞி்து 

சகோந்பயடோ ணடண் ஆகிவிோது. 

போவி்லி் அட்டல 

பஞ்ஞங்கலநயுண் ீங்கந் உங்கந் பது 



தீ்டிக் சகோந்நோண்; ஆோ் உங்கந் 

இடதண் திக்கவி்ல ்ோ், ீங்கந் 

கவுலந உஞவி்ல ்ோ் 

்ோயண வீஞ். அக பஞ்ஞண் ண்டுண் 

எருபனுக்கு இருக்குணோோ் அபனுக்கு் 

பு பஞ்ஞங்கந் துவுண் 

யடலபபே்ல. உஞ்லணதோ ஆ்பக 

அனுபூதி ்து இதுடோ் . ணடச ்

சி்ங்கந் ண்றுண் அது யோ் 

்ோண் ணக்கு உடவுணோோ் அ்ட 

அநவி்கு ்து,அ்ட அநவி்கு  

அலட பயப்கோண். ோண் இலட 

ணக்க க்கூோது. ஆோ் அலப வீன்சச்ி 

அலதக்கூடிதலப. உடவுபட்கு் 

திோக ண்லணச ்சீழிக்கவுண் 

சசத்யுண்.சோதுபோக ணிட் இ்ட் 

புச ்சங்குகலநயத ணடணோகக் 

சகோந்கிோ். யகோபேலுக்கு் யோபது 

ஆ்பக போன்போகி விடுகிது, 



புயோகிடருக்கு யடோ சகோடுட்துவி்ோ் 

அதுவுண் ஆ்பக போன்வு. இட்டலகத 

ஞ்ஞங்கந் ஆட்டோலப, அழிலப 

விலந்லப; அலப உடிதோகட் 

டடுக்க் யபஞ்டுண். பு் 

பு்கநோ் சறுண் அறிவுகூ ணடண் 

ஆகோது ்று ண் சோஸ்திங்கந் 

திருண்ட்திருண்க் கூறுகி். 

 

ணோோக எ்ல ோண் உஞருணோறு து 

சசத்கியடோ, அதுடோ் ணடண். 

எப்சபோருபருக்குணோ ணடண் அதுயப. 

தோ ்ணட்லடக் க்ட உஞ்லணலத 

உஞக்ிோயோ, ட் சசோ்ட 

இத்பியயத தோ ்ஆ்ணோலப 

உஞக்ிோயோ, தோ ்கவுலந யருக்கு 

ய ்கோஞ்கிோயோ, ்ோப்றிலுண் 

கவுலந ண்டுயண கோஞ்கிோயோ 

அபய ிஜு. ீ எரு ிஜுதோகோடபல, 

உக்கு ஆ்பக போன்க்லக இ்ல. 



ீங்கந் ிஜுதோ பியக உங்களுக்கு 

ஆ்பகண் ்து ஆண்ணோகிது. 

இ்யோது சசத்பசட்ோண் அட்குட் 

டதோ்டுட்துபட்கோ பத்சிகயந. 

அட் பியக உங்கநிண் ஆ்பகண் 

்து யடோ்றுகிது. இ்சோழுது 

ீங்கந் சசத்பசட்ோண் அறிவு் 

பே்சியுண் உண்ல பலடக்கி் 

பத்சிகளுயண. 

 

யப பக்திலத விருண்புகி் 

எப்சபோருபருண் ிஜுில பழிதோகச ்

சச்ோக யபஞ்டுண், ண்திட்லட 

யருக்கு ய ்டிசிக்க யபஞ்டுண், 

கவுலநக் கோஞ யபஞ்டுண் ்லடக் 

சடநிபோக, ஆஞிட்டணோக ணது ணடண் 

கூறிபேருக்கிது. இதுயப பக்தி. ணது 

சோஸ்திங்கந் இ்டுந்ந க்லந 

இதுயப. இ்ட ிலலத 

அல்துவி்ோ் சோஸ்திங்கநி் 



கருட்துக்கலந ோணோகயப நிதி் 

அறி்துசகோந்ந படியுண் ; அப்றி் 

சோருலந ோயண புி்துசகோந்ந 

படியுண்; ணக்கு து யடலபயதோ அலட 

ஆோத்்து, ோயண உஞ்லணலத் 

புி்துசகோந்ந இதலுண். இதுடோ் 

சசத்த் யபஞ்டிதது. 

 

அயடயபலநபே் னங்கோ ிஜுகந் 

சசத்துந்ந ஞிகளுக்கோக 

அபக்ளுக்கு உித ணிதோலடலத ோண் 

அநிக்க யபஞ்டுண். அபக்ந், அ்ட் 

புோட ிஜுகந் ணகட்டோபக்ந். ோண் 

அபக்லந வி ணகட்டோபக்நோக 

யபஞ்டுண். அபக்ந் க்ட கோட்தி் 

ணோசருண் கோிதங்கலநச  ்சசத்டோக்ந். 

ோண் அபக்லநவி ணகட்டோ 

கோிதங்கலநச  ்சசத்த யபஞ்டுண். 

னங்கோ இ்திதோவி் 

த்றுக்கஞக்கோ  ிஜுகந் 



இரு்டோக்ந், ண்பலயத 

்சக்கஞக்கோ ிஜுகந்  யபஞ்டுண்; 

ிசச்தணோக பட்டோ் யோகிோக்ந். 

இலட ீங்கந் ப்பநவு விலபோக 

ண்புகிறீக்யநோ, அ்ட அநவி்கு 

இ்திதோவி்குண் ்து, உகட்தி்குண் 

்து. 

 

ீங்கந் லட ண்புகிறீக்யநோ 

அதுபோகயப ஆகிறீக்ந். ீங்கந் 

உங்கலந வீக்ந் ்று ண்பிோ் 

வீக்ந் ஆவீக்ந், ிஜுகந் ்று 

ண்பிோ் ோலநக்யக ிஜுகநோவீக்ந். 

உங்கலந டோலுண் டடுக்க படிதோது. 

எ்றுக்கு எ்று பஞோலப 

யோவுண் சஞ்லபேடுலப யோவுண் 

யடோ்றுகி் ணது ணட் பிிவுகந் 

அலட்தி்குண் சோதுபோ எரு 

யகோ்ோடு இருக்குணோோ், அது, ்ோ 

சருலணயுண் ஆ்லுண் தூத்லணயுண் 



ஆ்ணோவி் ்கயப இருக்கிது 

்துடோ். ோணோனு ்ண்டுயண இ்ட 

ஆ்ணோ அப்ப்யோது சுருங்கவுண் 

விிதவுண் சசத்கிது ்கிோ.் 

சங்கி் கருட்து்டி, இ்ட ஆ்ணோ 

ணோலதக்கு உ்டுகிது. 

 

இ்ட யபறுோடுகலந் சிதுடுட்திக் 

சகோந்நோதீக்ந். ஆ்ணோவி் ஆ்் 

இருக்கிது ் உஞ்லணலத 

்யோருண் ்க்சகோந்கிோக்ந்; அது 

சபநி்ோதிருக்கோண், 

சபநி்்டிருக்கோண், ஆோ் அது 

அங்யக இருக்கிது இலட ்ட அநவு 

விலபோக ண்புகிறீக்யநோ அ்ட 

அநவி்கு உங்களுக்கு ்து. ்ோ 

ஆ்்களுண் உங்களுந் இருக்கிது. 

உங்கநோ் லடயுண் சசத்த படியுண் 

்லட ண்புங்கந்.ீங்கந் 

வீக்ந் ்று ஞ்ஞோதீக்ந். 



இ்யோது ண்ப் சருண்ோோயோருண் 

ஞ்ஞிக் சகோஞ்டிரு்து யோ், 

ீங்கந் அல் லட்திதங்கந் ்று 

ண்ோதீக்ந். ீங்கந் ்ோப்லயுண் 

சசத்த படியுண், தோருலத 

பழிகோ்டுடலுண் இ்ோண் உங்கநோ் 

லடயுண் சசத்த படியுண். ்ோ 

ஆ்லுண் ஆ்ணோவி் இருக்கிது. 

ழு்திருங்கந்! உங்கந் உந்நிருக்குண் 

சடத்வீகட்லட சபநி்டுட்துங்கந். 

****************** 

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