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எனது ப ோர் முறை 

 

 விக்ய பன ஹ் 

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

 கூ ்  பகுதின் அ்று ந்ந் 

ச ்சழிவயத் சத ப்்து  த்த 

படினவி்வ. யய ச ்வ நக்க் 

க்கு அத்த அ்புநனந 

யபயய்புக்கு இ்யது ்றி 

சதபவித்துக் சக்கிய். அ்த 

யபயய்புவபபே் அமகின ச ்க்  

கூ் ் . நந்தி்து 

ப ் ் ்  அ்தக் கய 

ச ்களுக்குத் தகுதினயக 

்வ ஆக்குநறு ந்சயநவ் 

பிபபத்்தி்வதயுந், நது 

நதத்தி்ககவுந் நது தன் ்டி் 



ய வயக்ககவுந் ் யம்் 

பழுயதந் டுடுயவதயுந் தவிப யயறு 

்டி ் ்றியுணபவ்யத் 

சதபவி்து ்து க்குத் 

சதபனவி்வ. அ்த் 

ப ்டுவபகளுக்கு தகுதி 

வ த்தயக இவய் ்வ 

ஆக்குயபக! 

 

் ப் ் குவடுகளு ் 

, ் ந் சிறிது வதபனந் இய்தக 

் வக்கிய். இ்தினவிலிய்து 

யநவ  ்டி்குத் தயயத்க 

ச ன்தி எ்று ் ந் இய்தது. 

வதபனநக அவத அசநபக்கபக்ளுக்குந் 

ஆங்கியனபக்ளுக்குந் அத்யத். 

இ்வன தவ்வ டுத்துக் 

சக்ளுப் சி யபத்்வதகவத் 

வதபனநக உங்க ந் கூ 



வியந்புகிய். ்வ வகுவன  ்

ச ன்னவுந், ் யப ்ச்ிவனத் 

தடுக்கவுந், படியுந் ்வயன 

சுக்கி றி்துவி வுந் சி சூம்வக் 

்வ  ்சு்றி உயயகினது உண்டு. 

அத்தவகன பன்சிக் ்யதுந் 

யத்வி அவ யவத்ய் இவயயுந் 

யத்விவனயன தழுவி. அத்ககக் 

க வுளுக்கு ்றி. ஏபவுக்குத் தய 

அபி்பிபனபந் க ்த பெ்று 

ஆண்டுகக வியயகிது. அ்ன 

 ்டி் இய்தயவப எய 

யபத்்வதகூ ் ய ந் அவநதி 

கத்யத் . ஆ் இ்சழுது , ் 

தன் ்டு நண்ண்பது ்று 

சகண்டு சி விக்கங்கவக் கூ 

வியந்புகிய் இத் விவவு ் 

்வத்்றி ் 

கயவ வி்வ. அ்த  ்ச ்க் 



உங்க ந் த்தவகன உணப ்ச்ிவன 

ழு்புந் ்வதயுந் ் 

சய ்டுத்தவி்வ; அது க்கு எய 

பிபநதந விஷனந் ; ச் 

் எய துவி. எய தடியனடுந் 

கநண் த்யதடுந் ்கு 

ஆண்டுகளுக்கு ப் இ்த கபத்தி்கு் 

தவம்த அயத  ்னசினகயய ் 

இ்யதுந் இயக்கிய். விப்து ப்த 

உகந் ் ப் இயக்கயய ச ன்கிது. 

ப்னுவபவன யநலுந்   ் ந் 

விஷனத்தி்கு யயகிய். 

 

பத்பதலி் தின ஃபிக் 

ச வ  ்டிவன் ்றி ் சி 

யபத்்வதக் ச ் யயண்டுந் . 

அயபக்் ந்  ்டி்கு ்து 

ச ன்தியக்கிபக்் ்வத ் 

டுத்து  ்ச ்யயண்டினதி்வ. 



அத்கக எய்யயப ்இ்துவுந் 

அயபக்ளுக்கு, அதிலுந் குறி்க 

அ்ச ் ் அந்வநனயக்கு 

்றியுவ னயய. அயவப்்றி 

க்கு அதிகநக துவுந் சதபனது. 

ஆ் ் அறி்ததிலிய்யத அயப ்

நது தன் ்டி ந் உண்வநன 

அனுதந் உ்யப,் ந்  ்வ  

உனபத்்துயத்ககத் தநது  க்திக்கு 

உ ் ்  அவத்வதயுந் ச ன்து 

யயயப ்்வத ்னு் ஆமநக 

உணப்்து சகண்ய ்.அத்கக 

உண்வநன எய்யயப ்இ்தினனுந் 

ப்தபநக அயயக்கு 

்றிக்க ் ் ய். அயபப்துந் 

அயவப  ்ய ப்்தயபக்் பதுந் ் 

ஆசிகளுந் ்ச்வக்குந் 

சழின ்டுந்! 

 



ஆ் அது எய விஷனந், அ்த 

ச வ  ்டிபே் ய பய்து ்து 

ந்சய விஷனந். நதி்புந் 

நபனவதயுந் அ்புந் சக்யது எய 

விஷனந்; எயயப ்வத  ்ச ்லுந் 

அதவ அசி ஆபனந் 

குத்தறினந் அ்டியன ்றுக் 

சக்யது ந்சய விஷனந். 

அசநபக்கவிலுந் இங்கி்திலுந் ் 

 தித்த யத அ்த  ்சிறின சய்றிக்கு 

தின ஃபிக்  ச வ  ்டிபேப ்க்கு 

உதவினதக இங்சக்ந் 

ய ்டுகிது. அ்த எய்சயய 

ச ்லுந் தயறு , எய்சயய ச ்லுந் 

சன், ்வத சய்வ னக 

உங்களுக்கு ் ச ்லினக 

யயண்டுந். 

 

தபநனந சி்தவக், 



நறு ்  கயத்துக்க பந் 

சய்த்வந ்ச்ந் சபன 

ய ச்ுக்கவக் யக ்கியந். பக 

்து. ஜ யம்க்வகபேய, இ்தத் 

தபந், சய்த்வந ்ந் 

எயய் ச ்யவத அ்டியன 

ந்புந்யவபத். சிறிது நறு ் ் 

யதுந் சய்த்வந ்துவிடுந் 

அ்பு நவ்துவிடுந். இ்னுந் சிப ்

இயக்கிபக்், அயபக்ளுக்சக்று 

சுன் வதகளுந் உ். 

அயபக்் வதபே் தயது தவ  

குறுக்கி ் ் யதுந், அயபக்் 

இதனங்க் பயுந், சயறு்பு 

சக்புத்து சய்டுந், ் 

ச ன்யது ்ய அயபக்ளுக்குத் 

சதபனது.  

 

இ்துக்க் தங்க் வீடுகவ  ்சுத்தந் 



ச ன்ன பன்், இ்தக் கிறிஸ்தய் 

திபகளுக்கு ய்த தத்ு்ந் ்? 

இ்துக்க் தங்கவயன சீபத்ியத்த 

பவ்த்  பிபந்ந  நஜத் 

தியக்குந் ந் சீபத்ியத்த 

அவந்புகளுக்குந் யப்்த 

சத்வத் ்? அயபக்் ் 

திபக ்க யயண்டுந்?  ் இ்த 

இனக்கங்க்  சபன வகயபக்க 

யயண்டுந்? ் யக ்கிய், ்? ் 

்ய, ்டிசன்ய யக ்கக் 

கூ த அவி்கு அயபக்து சயறு்புந் 

சவநயுந் கடுவநனக இய்தக 

க்குத் யத்றுகிது. 

 

ய தின்,னயக்குந் சதபனத, 

ண்பக்ய அறிபகயந இ்த எய 

 ்னசினக, க ் க ்து ்கு 

ஆண்டுகளுக்கு ப் அசநபக்க 



ச ்ய். அங்யக ச ்று தின ஃபிக் 

ச வ  ்டிபே் தவயவப  ்

 ்தித்யத். அயப ்ஏப ்அசநபக்கப,் 

இ்தினவய யசி்யப.் எய யயவ 

அயப ்அங்கு் னயக்கயது ஏப ்

அறிபகக் கடிதந் தயயப ் 

ண்ணய். அயயப ் ந், 

 ங்க் ங்க் ச வ  ்டிபே் 

ய பவ்ீபக்? ்று யக ் ப.் படினது, 

்டி படியுந்? உங்க் 

சக்வககளு் சயந்ய்றி் 

க்கு ந்பிக்வகபே்வ” ்ய் 

் . இவதக் யக ் துந் அயப ், 

சறுக்க யயண்டுந், ்் 

உங்களுக்கு துவுந் ச ன்ன படினது”  

்று கூறிவி ் ப.் இது க்கு் வத 

யகுத்துத் தயந் யழின்யய! 

 

ச ்வ ண்பக்் சிப் 



உதவின் ் அசநபக்க ச ்து 

உங்களுக்குத் சதபயுந். அயபக்ளு் 

சயந்யப ்இங்யக உ்பக்். 

் பகு்த ்றிக் க ் ்டியக்குந் 

திதி திய. சு்பிபநணன னப ்ந ்டுந் 

இ்வ. எய யநவதபே் உ்ளுணபவ்ு 

ச்யப ்அயப,் து பக சயங்கின 

ண்பக்ளு் எயயப,் ஏப ்உண்வந 

ண்ப,் இ்தினவி் உண்வநன எய 

குடிநக். 

 

 பய் நத நக வ கூடுயத்கு்  

நதங்களுக்கு ப்ய ் அசநபக்க 

ச ்றுவி ்ய ். ணந் பகக் 

குவயகத்த் ் ந் இய்தது, 

அதுவுந் விவபவி் ச யகிவி ் து. 

குபக்ந் சயங்கிக் சகண்டிய்தது, 

் யந சயபே் கத்தி்குபன 

சந்லின ஆவ கய இய்த. 



உவன  ்ச ன்கி் அ்தக் குப் 

் ச ன்ய சத்ய க்குத் 

சதபனவி்வ. சதயக்க் 

பி வ் சனடுத்தய சிவபே்த் 

இ ந் கிவ க்குந். சி  பக்வத் 

தவிப ்ந் கவப்துவி ் . 

ச ்வ ண்பக்ளுக்குத் த்தி 

சகடுத்யத். ் வ தின பிக் 

ச வ  ்டிபேயக்குத் சதபனய்தது. 

அயபக்ளு் எயயப ்ழுதிப-்அ்த் 

பி சு எழின் யகிது. நக்கு 

இவய் அய்புப்துவி ் ப,் 

இதுத் க்கு் வத அவநத்துத் 

தயயத?  

 

இவதசன்ந் இ்யது 

ச ்லிபேயக்க ந ்ய ். ந்  ்டு 

நக்க் வியந்பினத் கூ 

யயண்டினதபே்று . க ்த பெ்று 



ஆண்டுகக இவத்்றி ் 

யவனத் தி்தயத இ்வ. சநௌயந 

் குறிக்யகக இய்தது. ஆ் 

இ்று சயயன ய்துவி ் து. விஷனந் 

அத்து ் படினவி்வ. தின பிக் 

ச வ  ்டிபேப ்சிவப ் 

 பய் நன் யபவயபே் பத்்யத், 

அயபக்யடு ய வுந் க்து மகவுந் 

வியந்பிய். அ்யது அயபக்் 

பகத்தி் யத்றின சயறு்பு இ்னுந் 

் வவி் இயக்கிது, யதயபக்் 

கூடுந் இ த்தி் இ்த் புழுவி்கு ் 

யயவ? ்று யக ்வத்ய் 

இய்தது அது.  பய் நத நக வபே்  

் சனயந் புகழுந் ச்வதத் 

சத ப்்து  ்யயறு ணகளுந் ய்த. 

ஆ் எய்சயய டிபேலுந் 

தின ஃபிக்  ச வ  ்டிபேப ்

்வ  ்சிறுவந்டுத்தயய 



பன்ப.் ் ச ்சழிவுகளுக்கு 

யப யயண் ந் ்று தின ஃபிக்  

ச வ  ்டிபேப ்தடுக்க் ் ப.் ் 

யசுயவதக் யக ் ் அயபக்ளுக்கு 

இ்த ச வ  ்டிபே ந் ந்பிக்வக 

யன்விடுந் ் னந் த் கபணந், 

குறி்பி ்  சிப ்ந ்டுயந புப்து 

சக்க்கூடின அயபக்் னதிகளுந் 

அவதயன கூறுகி்- அங்கு 

ய ப்யபக்் குதுப ந்றுந் 

சநபனவி பய்துந், அயபக்் 

பிபதிதிக திய. ஜ ்ஜ் ந்றுந் 

தியநதி. அ்ச ்டி் பெயந 

உயத ங்கவக் யக ்க யயண்டுந் . 

இ்த ச வ  ்டிபே் ய பய்து ்து 

எயயப ்த் சுத்திபத்வதயன அ கு 

வய்தகுந். இ்டி் ்  

எயகபனத்வத   ்னநக ்் 

ச ன்ன படினது. அ்டி  ்ச ன்கி் 



எயயவ இ்து ்று அவமக்கவுந் 

்் இனது. திய. ஜ ்ஜி ந் 

க்கு பகு்த நதி்பு உண்டு. அயப ்

உனப்்தயப,் தி்த நந் வ த்தயப ்

ணனநயப ்வநனயப ்

தின ஃபிக்  ச வ  ்டிபே் 

இதுயவபபே பிபதிதிகளு் 

பகவுந் சி்தயப.் இயயந் தியநதி. 

ச ்டுந் தங்க் நகத்நக்கய 

 பனயபக்் ்று அடித்துக் 

சக்கிபக்், இவத குவ கூ 

க்கு ்த உபவநயுந் இ்வ . 

வியதந் ்சய்் இபண்டு 

யயந் உபவந சகண் டுயது எயப 

நகத்நவயயன, உண்வந, 

க வுளுக்குத்த் சய  ்ந். அயயப 

திதி, இபண்டு க்கபந்  நநக 

இயக்குந்யது தி யமங்க னயக்குந் 

அதிகபந் இ்வ .  



இ்டிசன்ந்த் அயபக்் 

அசநபக்க பழுயதுந் ் 

யப ்ச்ிக்க யழி யகுத்தபக்்!  

 

அங்யக ்வ திப்்யபக் 

கிறிஸ்தய் திபகளு ் யயறு 

ய ப்்து சகண் ப.் க்கு திபக 

இ்த் திபக் க்வபே் 

யத்த எய சன்கூ க் கிவ னது. 

ண்பக்ய ணயந னயந் இ்த 

எயயக ஏப ்அ்ன  ்டி் ் 

உ்ய். ்  த்வதவன்்றிக் 

யகயநக கபந் யதறுந் 

ப்பிபக்். எய்சயய 

வீ ்டிலிய்துந் ்வத் துபத்தினடிக்க 

பன்பக்், க்கு ண்பக் 

எய்சயயயவபயுந் வக யக்க 

பன்பக்். ்வ் 

 ்டிய ்டு  ் கடிக்க 



பன்பக்், இதி் ் ச ்த 

 ்டிப ்எயயயந் க்கு திபக  ் 

ச ன் ் ப ்்வத யயத்தத்து ் 

ச ்லிக் சக்கிய். அயப ்

இ்தினவிலு் சீபத்ியத்தக் க ்சி 

எ்றி் தவயப ், சு இ்தினவி்கு 

ய்தியக்கிப”்  ்று அயப ்எய்சயய 

ளுந் பமங்குகிப.் . சு 

இ்தினவி்கு யயந் யழி இதுத? 

இதுத் இ்தினவய  ்சீபத்ியத்துகி் 

யழின? இவந் யயத்திலிய்யத 

அயவப க்குத் சதபயுந். ் சி்த 

ண்பக்ளு் எயயபக இய்தயப.் 

அ்ன  ்டி் சடு ்கக ந் 

 ்டிப ்னவபயுந் கணநலிய்து 

அயவபக் கண் யது பகவுந் 

நகிம்்யத். ஆ் அயப பய்து 

க்குக் கிவ த்த பசு இது. ்று 

்வ   பய் நத நக வ  ஆபயபந் 



ச ன்து யபயய்யத, ்று ் 

சிகயகவி் பிபந் ஆயய 

அ்றிலிய்து அயபது யக்கு 

நறிவி ் து.  ்வத் 

து்புறுத்துயத்குத் த்் இன் 

அவத்வதயுந் 

திவபநவவி்.ச ன்தப.்  இ்த 

யழினகத்த் சு இ்தினவி்கு யப் 

யகிப? கிறிஸ்துவி் கடிபே் 

இய்வத்து ஆண்டுக் உ ்கப்்து 

அயப ்க்றுக்சகண்   ந் இதுத? 

கிறிஸ்தய நதபந் கிறிஸ்தய 

 க்தியுந்த் இ்தின நக்கவக் 

வகதூக்கிவி ் யகிது ்று நது 

நகத்த சீபத்ியத்தயதிக் 

பமங்குகிபக்், அவத  ்ச ன்கி் 

யழி இதுத? அயப ்த் அத்கு ஏப ்

டுத்துக்க ்டு ்்,  அது 

ந்பிக்வகக்குபன எ்கத் 



யத்வி்வ. 

இ்னுந் எய யபத்்வத ,  பக  ்

சீபத்்தியத்தயதிக் த்திபவக 

எ்றி் ,்வ  ்சூத்திப் ்று 

ழுதி,  ்னசி ஆயத்கு க்கு 

் உபவநபேயக்கிது ்று  ய் 

வி ் ்டிய்தவத ் டித்யத். 

அத்கு ் தி் ; எய்சயய 

பிபநணனுந் ,னநன தபந்பஜன 

சித்பகு்தன வய ந”  ்று 

ஏதிக்சகண்டு ,னயவ ன தியயடிக் 

நபக்வ அப்்பிக்கிய, தூன 

த்திபனபக்் னயவ ன யழிபே் 

யத்றினயபக்ய, அயபது 

பந்வபபே் யத்றினய் ் . 

 ங்க் உங்க் புபணங்கவயுந் 

 ஸ்திபங்கவயுந் ந்புயபக்் 

, ் ஜதி க ்த கத்தி் 

ச ன்தியக்குந்  ய வயகளு ், தி 



இ்தினவய்  த்ண்டுகக 

ஆ ்சி ச ன்துந் இயக்கிது ்வத  ்

சீபத்ியத்தயதிக் ்று 

அவமக்க்டுகி் இயபக்் சதப்து 

சக்யயண்டுந், து ஜதி 

எதுக்க்டுந் இ்வன இ்தின 

கபகத்தி் ் பஞ்சுந்? 

யங்கத்வத டுத்துக்சக்ளுங்க்; 

இ்தினவி் நகத்த தத்துய அறிஞப,் 

நகத்த கவிஞப,் நகத்த யப்று 

அறிஞப,் நகத்த சத் சய் 

ஆன்யப,் நகத்த  நன யதகப ்

்று எய்சயயயயந் ் ஜதிவன  ்

ய ப்்தயபக்ய. இக்க 

விஞ்ஞகளு் நகத்த விஞ்ஞ 

எயயவப இ்தினவி்கு அத்து்துந் 

் பத்தயந. உண்வநவனத் திபத்துக் 

கூறுகி் இயபக்் ந் யப்வ் 

்றி  ்சிறிதயது அறி்தியக்க 



யயண்டுந் ; பிபநணப,்  த்திபனப,் 

வயசினப ்ஆகின பெ்று ஜதிபேயயந 

 ்ன த்தி்கு  ் ந உபவந 

வ த்தயபக்் ்வத ் டித்தியக்க 

யயண்டுந் ; பெ்று ஜதிபேயந் யயதந் 

டிக்க  ் ந உபவந ச்யபக்். 

 

ச ் யயண்டுந் ்த்கக 

ந ்டுயந இவத சன்ந் ச ்ய். 

ஆ் அயபக்் ்வ  ்சூத்திப் 

்று அவம்த் ் ்த 

யவகபேலுந் யயதவ் வி்வ. 

து ப்யபக்் வமகளுக்கு 

இவமத்த சகடுவநகளுக்கு இது எய 

சிறின பிபன ச்ித்தநகயய இயக்குந். 

் தம்்த குத்திக இய்த் 

நகிம் ச்ியன அவ யய். ச்் 

பிபநணபக்ளுக்சக்ந் பிபநணபக 

இய்து சகண்டு, எய தம்்த 



குத்தி் வீ ்வ   ்சுத்தந் ச ன்ன 

வியந்பின எயயபது சீ ் ். அய் 

இவத அனுநதிக்க ந ் ்; எய 

பிபநண  ்னசி த் வீ ்டி்கு 

ய்து வீ ்வ   ்சுத்தந் ச ன்யவத அய் 

்டி அனுநதி்் ? யய இ்த 

நதப ்்பவி் விழிதச்தழு்து, 

னயநறினந் அயது வீ ்டி்கு் 

தவம்து கழியவகவ ் சுத்தந் 

ச ன்து, தந் ண்  தவபடின் அ்த 

இ த்வதத் துவ க்கவுந் ச ன்யப.் 

்யயக்குந் ய யககத் தந்வந 

ஆக்கிக்சக்யத்கக்   ்க் 

இய்யறு ச ன்தப.் அயபது 

திய்தங்கவ ் தவபது 

தங்கிக் சகண்டியக்கிய். அயயப 

் தவயப,் அயபது யம்க்வகவன் 

பி்்யய ் பன்யய். 

 



்யயக்குந் ய யகக இய்த் 

பெந் த் ஏப ்இ்து த்வ 

உனபத்்திக்சக் யழியதடுகி். 

நபபக்வக் வகதூக்கிவி  

இ்டித்த் இ்துக்க் பன்சிக்க 

யயண்டுயந தவிப, ்த சய  ்டு  ்

ச ்யக்வகயுந் திப்பத்்து அ், 

யநவ கபகத்தி் விவவய் 

யங்க். இயது ஆண்டுக் அத் 

ஆதிக்கத்தி் யம்்தத் த் ச ்த 

ண்வயன அ்ன  ்டி் 

 ்டிய  வியந்பின அ்த நதப் 

வவுத் க்கு யயகிது. அயப ்

் இ்டி  ்ச ன்ன யயண்டுந்?ண்் 

பிபநகி வி ் ், த் ணந் 

 ந்தி்த்குக் குறுக்யக ்கி், 

அய்யவுத் கபணந். அயதயபத்தி், 

வயதீக இ்து  நனந் ் ச ன்கிது 

்த்கு, ச ்த  ்டி் ் 



குயயதயப் யம்க்வக ஏப ்உதபணந். 

நது சீபத்ியத்தயதிகளு் னபயது 

தம்்த குத்தினுக்குந் ய வய 

ச ன்னத் தனபக இய்து, அ்த 

யம்க்வகவன யம்்து க ்  ்டுந்; 

அ்யது ் அயபக்் கடிபே் 

அநப்்து க்றுக் சக்கிய், அத்கு 

ப்் அ். எய து ச ன் 

இயதபேபந் சய்று் ய ச்ுக்கவ 

வி   ்சி்தது. 

 

இ்யது ச ்வபேலு் சீபத்ியத்த  ்

 ங்கங்களுக்கு யயகிய். அயபக்் 

் ந் கவு க ்டிபக்், 

அ்யடுந் யசிபக்். தங்களுக்குந் 

யங்க சீபத்ியத்தயதிகளுக்குந் 

யயறுடு உ்து ்வத  ்சு ்டிக் 

க ்டிபக்். னுந் நபய்து 

அதவ ்றுக் சக்கிய். 



ச ்வ பக அமகின வபே் 

உ்து ்று ் அடிக்கடி  ்

ச ்யது உங்களு் யக்கு 

வவியக்குந் எ்வ  ்ச ன்யது 

,உ ய அத்கு திபக 

இ்ச்வ  ்ச ன்யது- யங்க  ்

சீபத்ியத்தயதிக் இ்த 

விவன ்வ  ச ்வ இ்னுந் 

பி்்வி்வ. இங்கு 

்ய்றிலுந் தந 

அயதயயவபே் உறுதின 

ப்ய்ந் கண்டுகிது. இங்யக 

யப ்ச்ி உ்து, திப ்ச் ன் இ்வ. 

யங்கத்தி்  விஷனங்க் எய 

குறி்பி ்  அவு எய நறுநப ்ச்ி 

் ்டு்து. ஆ்ச ்வபே் 

நறுநப ்ச்ி இ்வ; யப ்ச்ி, 

இன்வகன யப ்ச்ி 

கண்டுகிது. யய இ்த இபண்டு 



இங்களுக்குந் இவ யன இய்தக  ்

சீபத்ியத்தயதிக் சு ்டிக் க ்டுகி் 

யயறுடுகவ ் ப்றிலுநக 

்றுக்சக்கிய்; ஆ் இயபக்் 

புப்து சக் படினத யயறுடுந் 

எ்று உ்து. 

 

இ்த ச வ  ்டிகளு் சி, தங்கயடு 

ய ப்்து சக்ளுநறு ்வ் 

னபறுத்துகிபக்ய ்று 

யத்றுகிது. இது எய விபத பன்சி. 

தி்கு யய ங்க்  ்டிவன 

யயக்கு யபக  ் ்திக்க எயயவ, 

அடுத்த யயவக்க உணவுந் டுக்க 

இ பந் ங்யக கிவ க்குந் ்று 

சதபனத எயயவ அய்யவு 

சுநக் னபறுத்திவி  படினது. 

பூஜ்னத்தி்குக் கீயம ப்து டிகிப ்று 

சய்ந க ்டுகி் பிபயத த்தி், 



க்குவன உவ கய இ்நலுந், 

அடுத்தயயவ உணவு ங்கிய்து யயந் 

்று சதபனநலுந் யமத் துண்த 

எயயவ இ்தினவி் னபறுத்துயது 

்து அய்யவு சுந். ் 

அயபக்ளுக்கு பதலி் ச ்யது 

இதுத் - க்சக்று எய சுயன வ்  

உ்து, க்சக்று சிறிது அனுயபந் 

இயக்கிது, உகி்குத் தப ் ந் 

எய ச ன்தி இயக்கிது, அவத 

அ  ்ப்றியுந் திபக்த்வத்்றிக் 

கயவ்  நலுந் ் சகடுக்கயய 

ச ன்யய். அயபக்வ வி ் சபன 

சீபத்ியத்தயதி ் ்வதயுந் 

இ்த  ்சீபத்ியத்தயதிகளுக்கு  ்

ச ்லிக்சக் வியந்புகிய். 

அயபக்் வியந்புயது அங்சக்றுந் 

இங்சக்றுந சீபத்ியத்தத்வத; 

ய அடிபத் படியவபபே 



சநத்த  ்சீபத்்தியத்தத்வத 

வியந்புகிய். அ்த  ்சீபத்ியத்தத்வதக் 

சகண்டு யயயத்க யழிபே் த் 

இயயயந் யயறுடுகியந். 

அயபக்ளுவ னது அழிவு்வத; 

்னுவ னது ஆக்க் வத. ் 

நறுநப ்ச்ிவன ந்வி்வ, 

யப ்ச்ிவனயன ந்புகிய். ்வக் 

க வு்வபே் வயத்துக்சகண்டு, 

இ்த யழிபே் த்  ங்க் யக 

யயண்டுந், இ்த யழிபே் யகக் 

கூ து” ்று  பதனத்தி்குக் 

க ் வபே  ் துணன ந ்ய ். 

பநப ்ந் க ்டுந்யது, த் ங்கக 

யத சகஞ் ந் நணவ் ய ்  

அ்த  ்சிறின அணவ்ய் 

இயக்கயய ் வியந்புகிய். 

அதுத் ் வ. 

 



அ்புதந இ்தக் யதசின ்திபந் 

கங்கநக யயவ ச ன்து 

சகண்டியக்கிது. யதசின யம்க்வக 

்னுந் இ்த ஆ  ்பனந ஆறு ந் 

ப் ஏடிக் சகண்டியக்கிது. இது 

்த, ்த யழினக இது ச ்லுந் 

்து னயக்குத் சதபயுந்? அவத  ்

ச ்லுந் வதபனந்த் னயக்கு 

இயக்கிது? ஆபேபக்கணக்க 

சூம்வக் அவத  ்சு்றி  ்சூம்்து 

சகண்டு த் ்  சி 

உணபவ்ுகவக் சகடுத்து, அவத  ்

சிகத்தி் தநகவுந் ந் 

கங்க் யயகநகவுந் 

ஏ  ச் ன்கி். அத் 

இனக்கத்வத்்றிக் க ் வபே  

னயக்குத் வதபனந் உ்து? கீவத 

ச ்யது ய் , ந்பவ னசத்ந் 

்கவ திப்பக்்கந் யயவ 



ச ன்யது எ்றுத். 

 

யதசின யம்க்வகக்குத் யதவயன 

உணவயக் சகடுங்க், ஆ் 

யப ்ச்ி அவத் சறுத்தது. அது 

யபய்த்கு னயந் க ் வபே  

படினது,ந்  பெகத்தி் தீவநக் 

அதிகநக உ், ஆ் அதுய் 

ந் எய்சயய  பெகத்திலுந் தீங்குக் 

இயக்கயய ச ன்கி். இங்கு பூப, 

சியயவக் விதவயக் 

கண்ணப் வகிது ்் 

,அங்யக யநவ  ்டி் க்று 

தியநணநகத சண்க் க்க் 

சயபெ  ்் வ்து்து. இங்கு 

யறுவந யம்க்வகபே் எய சபன 

 நக இயக்கிது, அங்யக ஆ ந்பக் 

கவ்பு அ்த இத்தி்  நக 

உ்து. இங்யக நதபக்் 



த்சகவவன டுகிபக்், 

ச் அயபக்ளுக்கு உண்ண 

துவுந்இ்வ. அங்யக உணவு குவி்து 

கி ்த் த்சகவ 

ச ன்துசக்கிபக்். தீவந ் 

இ த்திலுந் இயக்கிது. அது தீபத யத 

யன் ய்து. அவதக் கலிலிய்து  

விப ்டுங்க். தவக்கு்யகுந். 

அங்கிய்து துபத்துங்க், யயறு 

ங்கயது யகுந் ஏப த்திலிய்து 

ந்யப ்இ ந் ்று எய்யயப நகத் 

துபத்தந், அய்யவுத்.ஆ் 

கும்வதகய, தீவநவன எழி்துத் 

உண்வநன யழி. 

 

தீவநயுந் ்வநயுந் எய ணனத்தி் 

இபண்டு க்கங்கவ்ய் ்யதுந் 

ய ப்்யத உ் ்று ந் தத்துயந் 

யதிக்கிது. எ்று யயண்டுசந்் 



ந்வத ்க யயண்டுந். க லி் 

ஏப த்தி் அவ ழு்த் ந்யப ்

இ த்தி் ்ந் உண் கிபேயக்கிது. 

், யம்க்வகயன தீவநத். உபேவபக் 

சக்ந் பெ ச்ுக்கூ  வி  படினது. 

னப பய்யத றிக்கந் எயபிடி 

ய றுகூ  உண்ண படினது. இதுத் 

னதி, இதுத் தத்துயந். யய 

தீவநகவ திப்்த்கக  ்

ச ன்ன்டுகி் ணக்னவுந் 

்த் பு அவுயகலுந் 

அக்க் க் கூடினவயன், அவய 

அகந்  ந்்த் ் வய,  நதனுக்கு 

நத் யயறு க்கூடினவய ்வத் 

புப்துசக்யது ந ்டுயந ந் ச ன்னக் 

கூடினது. ய்யயய சபனவய 

்ச்ந் ந் யசிலுந் 

அத்தவகன ணக் ச ்த் 

டி்பிவக்ககயய தவிப, அய்் 



தீவநக் ்ந் உ ய அழி்துவி ் 

யயதி்வ. 

 

தீவநக்கு திப யயவவன் ்றின 

பத் கயத்து இதுத்- அது ந்வந 

யநலுந்யநலுந் அவநதினயபக்க 

ஆக்க யயண்டுந், சக்வக சயறிவன 

ந் பத்தத்திலிய்து அக் யயண்டுந். 

சக்வக சயறியு ் ச ன்ன் ்  

சீபத்்தியத்தங்க் ்ந் தங்க் 

யத்விவனத் தநகயய யதடித் 

சகண்  ்வத உகி் யபறு 

நக்குக் க ்டுகிது. உபவநவனயுந் 

சுத்திபத்வதயுந் வ ்டுயத்கக 

வ ச் புப ்சிகளு், 

அசநபக்கவி் அடிவந பவ எழி்பு் 

யவபவி ் சபன எ்வக் க்வ 

ச ன்து கூ ்பக்்க படினது. உங்க் 

்யயக்குந் அவத்்றித் சதபயுந். 



ஆ் அத் விவவுக் ்? 

இ்வக்கு அ்த அடிவநக், 

அடிவநபவவன ஏழி்த்கு 

ப்் இய்தவத வி  தறு ந ங்கு 

யந ந வபே் உ்ப ்அடிவந 

பவவன  க்குயத்கு ப்பு இ்த 

அ்வி  க்யபக்க் சியவ ன 

ச த்துக்ககயயனுந் இய்தபக்் . 

ச த்துக்க் அழி்து யன்வி க் 

கூ து ் அவி் 

பநபக்க் ்டுந் ய்தபக்். 

இ்வக்யக அயபக்் னயவ ன 

ச த்துந் இ்வ ,அயபக்ளுவ ன 

உபேயக்கு நதி்ய இ்வ. யதயத 

 க்கு்யக்குகவக் கபணந் க ்டி 

அயபக்் உபேய ் 

பக்க்டுகிபக்். அயபக்வ  ்

சு ்டுக் சக்கி் 

சகவகபபக்வத் தண்டிக்க ்த  ்



  ் பந் இ்வ . ச்் அயபக்் 

 க்யபக்க் அயபக்் நதபக்் அ், 

் ,அயபக்் பயகங்க் கூ அ். 

  ் த்தி் பெயந  சக்வக 

சயறிபே் பெயந த்கபநகத் 

தீவநவன  க்க ப் ் ் விவவு இது 

த். ்து ச ன்யத்யகனலுந் 

சக்வக சயறியு ் ச ன் ்  

எய்யயப ்இனக்கத்வதயுந் யபறு 

நக்கு இய்யறு த் இந் 

க ்டுகிது. ் அனுயபந் அதுயய. 

யய கண் க்குப் ழு்புகி் 

்த இனக்கத்திலுந் ்் ய ப 

படினது. 

 

 

எய்சயய  பதனத்திலுந் தீவநக் 

உ். ்யயக்குந் இது சதபயுந். 

இ்வன கும்வதக் எய்சய்றுந் 



இவத அறியுந். அதுகூ  யநவ யனறி 

இ்து  பதனத்தி் வுகி் 

னங்கபத் தீவநகவ்்றி எய சபன 

ச ்சழிவு கம்த்த படியுந். 

இ்தினவி்கு யயகி், க்வினறிய் 

யநவ ்டு னத்தபக் 

எய்சயயயனுந் எய பபே் 

னணத்தியயன யத இ்தினவயயன 

வ  ய ் ய் ஆகிவிடுகி், 

பி்ப ்இ்தினவிலு் னங்கபத் 

தீவநகவ்்றி் பிபநதந 

ச ்சழிவுகவயுந் சழி்து 

விடுகி். தீவநக் உ் ்வத 

ந் ்றுக் சக்கியந். தீவநவன 

இந்க ் வுந் ்யபலுந் படியுந். 

ஆ் பிப  ்வபேலிய்து விடு  

யழி கண்ய் அ்ய நத 

குத்தி் ண்்!  ப் பம்கிக் 

சகண்டியக்கி் சிறுயனுந் தத்துய 



அறிஞயந் ய்- தத்துய அறிஞப ்

பிப ங்கந் ச ன்து சகண்டிய்தப.் 

தண்ணப் தத்தத்த சிறுயய, 

பதலி் ்வத் தண்ணபலிய்து 

கவபயன்றுங்க்”  ்று கதறி். 

அ்டித்த் நது நக்களுந், ங்க் 

யயண்டின அவு ச ்சழிவு யக ்டு 

வி ்ய ந்,  யதுந அவு 

 ங்கங்கவயுந் த்தபவககவயுந் 

பத்்துவி ்ய ந். ங்கவக் 

கவபயன்றுயத்குக் வகசகடுக்குந் 

நத் ங்யக இயக்கி்? ங்கவ 

உண்வநனகயய யசிக்குந் நத் 

ங்கு இயக்கி்? ங்க ந் கயவண 

க ்டுந் நத் ங்கு இயக்கி் ? 

்று கதறுகிபக்். அ்த நத் 

த் யதவய்டுகி். 

 

இ்த இ த்தி்த் ் இ்த  ்



சீபத்ியத்த இனக்கங்கலிய்து 

ப்றிலுநக யயறுடுகிய். எய தறு 

ஆண்டுகக அயபக்் இங்யக 

இயக்கிபக்்.. பக யந நக 

யவ நப சழிகி், பகக் 

யகயநக ்தவ ச ன்கி் 

த்கவத் யத்றுவி்வதத் தவிப 

இயபக்் யயறு ்த ்வந ச ன்ன 

படி்தது? இவனய் இவய 

இ்நலிய்த் ய்யயய 

்தபேயக்குந் ! இயபக்் 

வயதீகபக்வக் யகலி ச ன்தபக்், 

சயறுத்தபக்், தூ்றிபக்். 

வயதீகபக்் இயபக்து யக்வக் 

புப்து சகண் துந் திலுக்கு் தி் 

அயத ணபே் திய்பிக் 

சகடுத்தபக்். விவவு? நது 

இத்தி்யக சய ்கக்யக , நது 

 ்டி்யக நக்யக  



இக்கினங்க் நது  ்டி் எய்சயய 

சநழிகலுந் உயயபே. இதுய 

சீபத்ியத்தந்? இதுய  ்வ ் 

சயவநபே் வதபே் அவமத்து  ்

ச ்யது? னயவ ன தயறு இது? 

 

ந் சி்திக்க யயண்டின ந்சய 

பக்கினந விஷனபந் உ்து. 

இ்தினவி் ந் ்யதுந் 

அப பக்யயன ஆ் ்டு 

யயகியந். அயபக்ய நது   ் ங்க் 

அவத்வதயுந் இன்றிபக்். 

இ்யது அப பக்் இ்வ, 

அயபக்ளுக்கு் பி்ப ்அவத  ்

ச ன்யத்கு னயந் இ்வ. 

அப ங்கத்தி்கு அ்தக் துணவு 

இ்வ. ச் சதுநக்க் 

கயத்து யப ்ச்ிக்கு ்யய அது த் 

வதகவ யகுத்துக்சக் 



யயண்டிபேயக்கிது. த் 

பிப ச்ிவகவத் தய 

தீபத்்துக்சக்த்தக்க 

ஆயபக்கினந, ஆ்் பக்கத 

சதுநக்க் கயத்வத உயயக்க 

ண் , பக ண்  கநகுந். 

அதுயவபபே் ந் 

கத்தியக்கத்த்யயண்டுந். யய 

 பெக  ்சீபத்ியத்தந் ் 

பிப ச்ிவவன அணுகி் 

பத்்யதந் அது, சீபத்்தியத்தந் 

யதவய்டுயபக்் ங்யக 

இயக்கிபக்் ் யக்விபே்த் 

படியுந். அயபக்வ பதலி் 

உயயக்குங்க். அயபக்்ங்யக 

இயக்கிபக்்? சிறு்வநபேப் 

அ க்கு பவயன உகந் கண் ய்று் 

பகவுந் சகடினது. யத சிய்வத் 

தீவந ்று வக்கி் எய சிப் 



 ்வ  ப்ய் படினது. அ்த 

டு ் ப்யக் கூ து? பதலி் 

 ்டு நக்களுக்குக் க்விவன 

அயுங்க். பிகு உங்க் 

  ்  வவன உயயக்குங்க். 

அத்பியக உங்க்   ் ந் தனபக 

யயண்டுந். பதலி் அதிகபத்வத 

உயயக்குங்க் . அதிலிய்து 

  ் த்தி்க ஆதபவு தகயய 

கிவ க்குந். ந்பக்் 

யன்வி ் பக்். நக்க் க்தி ் 

அ்த் புதின ஆ்் ங்யக? புதின 

அதிகபந் ங்யக? அவதக் 

சகண்டுயயங்க். ஆவகன் 

 பதன  ்சீபத்்தியத்தத்தி்குக் கூ  

பதலி் ச ன்ன யயண்டின க வந 

நக்களுக்குக் க்வி அ்துத். 

அ்தக் கந் யயந்யவப  ங்க் 

கத்தியக்க யயண்டுந்.  



 

க ்த த்ண்டி் ஆப்்பத்த 

சீபத்ியத்தங்க் ்ந் சயறுந் 

ஆபயபந் ந ்டுயந. இ்த எய்சயய 

சீபத்ியத்தபந் பத் இபண்டு ஜதிகவ 

ந ்டுயந சதடுகிது, ந்வயகவத் 

சதடுயதி்வ. விதவயத் தியநண் 

பிப ச்ிவ இ்தின் சண்களு் 

ழுது  தவீதத்திவபத் சதடுயயத 

இ்வ.இத்தவகன பிப ச்ிவக் 

்ந் நப நக்க் ணத்த் 

க்வினறிவு ச், உனபஜ்தி் 

சண்களுக்ககயய ய ்டுகிது. 

இவதக் கயத்தி் வயயுங்க். 

எய்சயய பன்சியுந் அயபக்் 

ச ்த ்வநக்ககயய 

ச ன்ன்டுகிது. இது சீபத்ியத்தந் 

ஆகது. பிப ச்ிவபே் 

அடிந ் த்தி்கு,அத் யயயக்யக  ங்க் 



ச ் யயண்டுந். இவதயன ் 

ப்றிலுந, த யவபபே 

சீபத்ியத்தந் ்று ச ்கிய். 

சய்வ அடிபே் பெ ்டுங்க், அது 

யந்யக்கி பன ்டுந். அதிலிய்து  

இ்தின டு 

உயயக ்டுந்,பிப  ்வக்க தீபவ்ு 

கண்து அய்யவு சுந், 

ச் அது சபது, ப்தது. 

அய ப் தீபக்்.  

தறுஆண்டுகக இ்த் பிப  ்வக் 

இய்யத யயகி். 

 

புத்த நதத்வத் ்றியுந் அத் 

ஆஜ்யஞன யதத்வத் ்றியுந் யசுயது 

இ்யசத்ந் குறி்க 

சத்்தினவி் எய கபகநக 

இயக்கிது. இ்று ந்  ்டி் 

வுகி் இழிவ ,புத்த நதந் 



வி ்டு  ்ச ்துத் ்துயந், 

அயபக்ளுக்கு  ்சிறிதுந் சதபனவி்வ. 

புத்த நதந் நக்கு வி ்டு  ்ச ் 

பந்பனந் இதுத். புத்த நதந் 

பவினத்குக் கபணந் அத் 

அ்புதந ்சழுக்கக் 

யக ்டுந் சகௌதந புத்தப் 

அ்புதந ஆளுவநத் த்வநயுயந 

்று  ங்க் த்க் டிக்கந். 

இ்த த்க் ழுதினயபக்ய புத்த 

நதத்தி் ழு ச்ி வீம் ச்ி இவய்்றி  ்

சிறிதுந் டித்தறினதயபக்். கய் 

புத்தப ந் க்கு அய் நதி்புண்டு, 

க்தியுந் உண்டு. ஆ், ் 

ச ்யவதக் குறித்துக் சக்ளுங்க்: 

புத்த நதந் பவினத் கபணந் அத் 

சக்வககவவி  புத்தப் 

ஆளுவநவனவி , க ் ் ்  

யகபே்களுந், றுய் ்  சிவகளுந், 



 ்டு நக்களுக்கு ப் வயக்க் ்  

ஆ ந்பந   ங்குகளுந், 

விமக்களுயந ஆகுந். இய்யறுத் 

புத்த நதந் யப்்தது. நக்க் தங்க் 

வீடுக் ஆஹுதி அத்து ய்த சிறின 

யஹந குண் ங்க் புத்த நதத்தி் 

ஆ ந்பந யகபே்க் ந்றுந் 

  ங்குக் ப் ்க படினவி்வ. 

ஆ் பி்் ்யந 

இழிவவன அவ ்த, யகடுக் 

சநத்த உயயநபே. அவத் ்றி 

இங்கு ்் ய  படினது. 

அவயகவ் ்றி அறின 

வியந்புயபக்் சத்்தினவி் 

சி்ங்க் வ்த அ்த் 

பிபந்நண் ந யகபே்க் யத 

சிறிது கணந். இதுத் 

சௌத்தபக் பய்து ந் ச் 

பந்பனந். 



 

அத்பிகு நகத்த 

சீபத்ியத்தயதினகின 

 ங்கப  ்பனயந் அயபது சீ பக்ளுந் 

யத்றிப.் அ்றிலிய்து இ்றுயவப 

இ்தினவி் நப ஜங்க் யயத்த 

நதத்தி்கு, அது ஆபந்த்திலிய்த புத 

வக்கு சந்சந்த் தியந்பி 

அவமத்து  ்ச ்்டுகிபக்். 

 பெகத்திலிய்த ் தீவநகவயுந் 

இ்த  ்சீபத்ியத்தயதிக் பழுவநனக 

்க அறியபக்், ்லுந் 

அயபக்் வதயுந் ்திக்கவி்வ: 

உங்க ந் இய்வய அவத்துந் 

தயவய. அவயகவ வீசி றி்யத 

தீப யயண்டுந் ”்று ச ்வி்வ. 

எயயதுந் அ்டி  க்கவுந்படினது. 

 

இ்னுந் ப்னூறு ஆண்டுகளு் 



கிறிஸ்தய நதந் ,யபநன ந்றுந் 

கியபக்க நதங்க் தக்கத்வத 

விக்கிவிடுந் ்று ் ண்ப 

 க் ப ்யபஸ் கூறிபேய்வத் 

டித்யத். யப்வயயுந் கிபவ யுந் 

யபவநயுந் பத்்த எய நத் 

ய ச்ு அ் அவய. யபநன , 

கியபக்க நதங்க்  ச ்யக்கு 

இயக்கயய ச ன்கிது; ்ப ஸ் ச ் ்  

டுக்கூ  அ்டியன உ்து; 

சனபக்் ந்்டுகி் வமன 

சதன்யங்களுக்கு் புதின சனபக்் 

சூ ் ் ்டு் புதின பவபே் 

யழி ்டுகி், அய்யவுத்.  

அயபக்் சனவப ந்றி 

இயக்கிபக்், சண் சதன்யங்க் 

யநபகக ஆகியு்ப,்ஆண் 

சதன்யங்க் புதபக்க  

ஆகியு்ப .்   ங்குக் புதினதக 



நறியு். வமன  ் நகின 

ய்டிக்ஸ் யநக்ஸிநஸ் கூ  இ்னுந் 

இயக்கிது.  

 

யய திடீசப்று ்த ந்பந் கம 

படினது.  ங்கப  ்பனப ்இவத 

அறி்திய்தப,் பநனுஜயக்குந் இது 

சதபயுந்.அயபக்ளுக்கு இய்த எயப யழி , 

இயக்கி் நதத்வத சந்சந் 

உனப்வக்குக் சகண்டுயயயது 

எ்ய. இவதத் தவிப யயறு தயது 

பவவன் பி்்றிபேய்த் 

அயபக்் ந்றுக் கபபக்கி 

இய்பக்். ச் அயபக்து 

சறிபே் அடி்வ க் சக்வகயன 

பணநந்த், அதயது இத்தவகன 

்யயறு டிக் ந்றுந் வக் 

யழினக ஆ்ந உனப ் ்சினத்வத 

யக்கி  ்ச ்கிது 



்துத்.யய இ்த் ்யயறு 

டிக் ்ந் யதவயனவய, 

உதவிகபநவய. அய்வ ்திக்க 

னயக்குத் வதபனந் இயக்கிது? 

 

உயய யழிடு தயது ்று 

கூறுயவதக் யக ்டுக்யக ்டு் புத்து 

வி ் து. இ்று இவதக் 

யக்வி்டுகி் ்யயயந 

அவத்்றி ்தக் யக்வியுந் 

யக ்கநய ்றுக் சக்கிபக்், 

னுந் எய கத்தி் அ்டித் 

வத்யத் அத்குத் தண் வய், 

்ய்வயுந் உயய யழி ்டி் 

பெயந ச் எயயப் கடிபே் 

அநப்்து க்க யயண்டிதபே்று. இங்யக 

் பநகியஷ்ண 

பநஹந் வபத்த் குறி்பிடுகிய். 

உயய யழி ்டி் பெந் இத்தவகன 



பநகியஷ்ண பநஹந் பக்் 

உயயகந் ்் உங்களுக்கு து 

யயண்டுந் ? சீபத்ியத்தயதிபே் 

சக்வகன அ்து கணக்க் 

உயயங்க? தி் ச ்லுங்க். 

உயய யழி ்டி் பெந் பநகியஷ்ண 

பநஹந் பக்வ உங்க் உயயக்க 

படியுந் இ்னுந் 

ஆபேபக்கணக்க 

உயயங்கவவயத்துக் சக்ளுங்க். 

அத்க ஆ்வ உங்களுக்கு 

இவய் அய்யபக! உங்க் 

படி்த ்த யழிபேயனுந் அயவப் 

ய் யநயவப உயயக்குங்க். 

 

்லுந் உயய யழிடு 

்திக்க்டுகிது. ்? னயக்குந் 

சதபனது. ச்் சி தறு 

ஆண்டுகளுக்கு ப் யத யூதபக்் 



சிப ்அவத ்தித்தபக்் ்த? 

தங்க் ச ்த விக்கிபகங்கவத்தவிப 

ந் ்யயவ ன 

தியவுயயங்கவயுந் கண் ந் 

ச ன்யது அயபக்ளுக்கு யமக்கந 

எ்று.  க வு் அமகினயதப ்

யடியநகயய, அவ ன யடிவிய 

குறிக்க் ் ் அது பகவுந் 

யந நது, அது யந் ்் 

யூத்; அது யந். ஆ் இய புபந் 

இபண்டு யதயவதக் அநப்்தியக்க, 

யநய யநகங்க் பவி ்க, க வுவ 

எய ச ்டினக உயயகந் ச ன்த் அது 

புதநவய அவத்திலுந் 

புதநது. க வு் எய புவி் 

யடிவி் ய்த் அது புதநது; 

ஆ் அயயப சுவி் யடிவி் ய்த் 

அது ப ் ்க் பெ  ந்பிக்வக, 

அவதக் கண்டிக்க யயண்டுந்! இதுத் 



உகி் யக்கு. அத்த் எய 

கவிஞப,் நதபக்கின ந் ய்யவு 

ப ் ்க்! ்ப ்.அடுத்தய் 

கண்யண ் த்தி் உவக் ப்்து 

ய்யவு கடிநக இயக்கிது! 

அ்டி் பக்்க படினததுத் நத 

குத்தி்  க்யக க உ்து. 

சயறு்பு, சவந,  ண்வ ,    ்பவு 

அவத்தி்குந் அதுத் 

பெக்கபணந். 

 

சிறுயபக்ய, பவ  பவத்த 

கும்வதகய, ச ்வவனத் தண்டி  ்

ச ்த  ங்க் ழு்து, 

ஆபேபக்கணக்க ஆண்டுக் 

பந்பனத்வதயுவ ன ப்து யகடி 

நக்க் பி்் ்றுசகண்டு 

அயபக்ளுக்குக் க ் வபே  

வியந்புகிறீபக்்! சய ்கநக இ்வ 



?அத்தவகன அதபந்  ்ச னலிலிய்து 

விகி ்லுங்க்.  ங்க் டிக்க 

யயண்டினய்வ பதலி் க்றுக் 

சக்ளுங்க்! நபனவதன் 

சிறுயபக்ய,  சயறுநய த் சி 

யபகவக் கிறுக்கி, சி 

ப ் ்க்பெந் அய்வ் 

பிபசுபத்துவி ் ் , ங்க்  உகி்யக 

யதகபகிவி ்டீபக்் ்று ண்ணந?  

 ங்க் ச ்யதுத் இ்தின் 

சதுநக்க் கயத்து ் 

வக்கிறீபக்்! இதுய உங்க் 

ண்ணந்? 

 

ச ்வபே் சீபத்ியத்தயதிகளுக்கு 

் எ்று ச ் யயண்டுந். ் 

அயபக் ந் சயநதி்புந் அ்புந் 

சகண்டியக்கிய். அயபக்து ப்த 

உ்த்தி்ககவுந், தங்க்  ்டி பந் 



வமக பந் 

தம்த்த் ் யபக் பந் அயபக்் 

சகண்டு் அ்பி்ககவுந் ் 

அயபக்வ யசிக்கிய்.  யகதப 

 த்து ் ் அயபக்ளுக்கு  ்

ச ்யசத்ந் அயபக்ளுவ ன யழி 

தயறு ்துத்.  தறு ஆண்டுகக் 

பி்்் ்டு, யத்வி கண்  யழி 

அது. ந் தயது புதின யழிவன 

பன்சி ச ன்யயயந! 

 

இ்தினவி் ்யதயது 

சீபத்ியத்தயதிகளுக்குக் குவவு 

இய்ததுண் ? இ்தினவி் 

யப்வ  ங்க் 

டித்தியக்கிறீபக்? பநனுஜப ்னப?் 

 ங்கபப ்னப?் க் னப?் வ த்னப ்

னப?் கபீப ்னப?்ததுனப?் எ பகு்த 

 ் த்திபக் கூ ் ங்க் 



யபவ க்ய், எயயப ்பி்் 

எயயபக ய்த இ்த பத்தப 

ஆ  ்பனபக்் ்ந் னப?் தம்்த 

குத்திவப ண்ண பநனுஜப ்

உயகவி்வன? பகவுந் தம்்த 

குத்திவபத் கூ த் தநது சறிபே் 

அனுநதி்த்கு அயப ்யம்் 

பழுயதுந் டு வி்வன? 

பகநதினபக்வயுந் தநது சறிபே் 

ய பத்்துக்சக் அயப ்

பனவி்வன? இ்துக்களு னுந் 

பகநதினபக்ளு னுந் உயடி ,எய புதின 

வவனக் சகண்டுயப க் பன 

வி்வன? அயபக்் ்யயந் 

பன்பக்், அயபக்ளுவ ன ண 

இ்னுந்  ்துசகண்ய  இயக்கிது. 

வித்தின ந் இதுத்: அயபக்் 

இ்வன சீபத்ியத்தயதிகவ்ய் 

தந் ் ந் அடித்துக் சக்வி்வ ; 



இ்வன சீபத்ியத்தயதிகவ் ய் 

னவபயுந்  பிக்கவி்வ. 

யம்த்துக்கவ ந ்டுயந அயபக்ளுவ ன 

உதடுக் சநழி்த. அயபக்் 

எயயதுந் ்திக்கவி்வ. ந் இந் 

்யதுந் யப்்து சகண்ய  இயக்க 

யயண்டுந் ்வதயன அயபக்் 

நக்க ந் கூறிபக்். அயபக்் 

க ்த கத்வதத் தியந்பி் 

பத்்தபக்்; பி்ப ்நக்கவ யக்கி, 

இ்துக்கய, இதுயவப  ங்க் 

ச ன்தவய ்ந் ்யத. ஆ் 

்  யகதபபக்ய, அவதவி  இ்னுந் 

்ய்வ  ்ச ன்யயந்” ்ய 

கூறிப.்  ங்க் தீனயபக்க 

இய்தீபக்், இ்யது 

்யபக்யயந்”்று அயபக்் 

ச ்வி்வ.  .  ங்க் 

்யபக்க இய்தீபக்். இ்யது 



யநலுந் ்யபக்் ஆயயந் ்ய 

கூறிபக்். ய்யவு சபன 

வித்தின ந்!  

 

ந் இன்பி்கு ்யய ந் யப 

யயண்டுந். சய ்டு  ் ங்கங்க் 

ந்பது திணத்து் ச ன் 

பவகவ் பி்் பன்யது வீண், 

அய்யறு  க்கவுந் படினது. அ்டி 

படினதத்கக இவயனுக்கு ்றி 

ச ்யயந். யவத்து   ்டி, 

சகடுவந்டுத்துயத் பெந் ந்வந 

ந் டுக் அவந்பி் உயயக்க 

படினது. ந் இங்க்  பெக 

அவந்புகவ ் ்திக்கவி்வ; 

அவய அயபக்ளுக்கு ்து, நக்கு 

அ் . அயபக்ளுக்கு இவ ச்ினக 

இய்து நக்கு விஷநகந். க்க 

யயண்டின பத்  ந் இது. தங்க் 



்யயறு அறிவின், ந் அவந்புக்க் 

ந் நபபுக் பி்ணபே் 

த்யவதன அவந்பு பவவன 

அயபக்் ச்று இயக்கிபக்், நது 

பந்பனத்தி்கு ், 

ஆபேபக்கணக்க ஆண்டுக் 

ச ன்க் பி்ணபே் அவந்த, 

நக்கு  ்ச ்தந பவபே்த் 

ந் இன்க  ்ச ் படியுந். நது 

ச ்த் வதபே்த் சுநக  ்

ச ் படியுந். அவத ந் ச ன்தக 

யயண்டுந்.  

 

து தி ் ந்த் ்? 

மங்கத்தி் நகத்த 

ஆ  ்பனபக்ளுவ ன கயத்துக்கவ் 

பி்்றுயயத. ் அயபக்து 

ச ன்கவ் டித்யத். அயபக்் 

யந்சகண்  ணக் யக்வக 



்் கண்டுசக் படி்தது. 

அயபக்்  பெகத்தி் நகத்த 

ஆபந்கபத்்தக்க். அயபக்் நசயந் 

யலிவநயுந் தூன்வநயுந் யம்வுந் 

த்தயபக்். அயபக்் பக அ்புதந 

ச ன்கவ  ்ச ன்தபக்். பந் 

அ்புதந யயவகவ  ்ச ன்தக 

யயண்டுந். சூம்வக் சகஞ் ந் 

நறியு். யய நது 

ச ன்பவயுந் சிறிது ந யயண்டுந் 

அய்யவுத். 

 

யம்வி் எய த நத் 

சகண்டிய்து ய் எய்சயய டுந் 

எய த் ண்வ் ச்றிய்வதக் 

கண்கிய். அதுயய அத் வநனந், 

அதுத் ஆதப சுயதி, அவத  ்சு்றியன 

்யயறு இவ யுந் இவனபு ் க்து 

இன ண் ஆகிது. இங்கி்வத் 



ய்  ்டி் அபசின் அதிகபந் 

ஆதபநக உ்து. ந்சய  ்டி் 

கவ யம்க்வக பக்கினநக உ்து. 

இ்டியன எய்சயய  ்டிலுந் உ்து. 

இ்தினவி் நத யம்யய வநனநக, 

யதசின யம்வு ்னுந் ண்ண் 

ஆதப சுயதினக அவந்து்து. 

பந்வபபந்வபனக 

த்ண்டுகவக் க ்து ய்த அ்தக் 

ச ்தத் யதசின ஆதபத்வத ்த 

 யது உதறிவி  பனலுந், 

அத் யக்கிலிய்து விக 

பனலுந், அ்த பன்சிபே் 

சய்றி கணுந் அ்த டு 

அழி்துவிடுந். யய நதத்வதத் தூக்கி 

றி்துவி ்டு, அபசினவயன 

 பதனத்வதயன ந் வதயன 

உங்க் வநனநக உங்க் யதசின 

யம்வி் ஆதபநகக் 



சகண்டீபக்்,  ங்க் 

நவ்துயன் விடுயதுத் அத் 

விவயக இயக்குந். இவதத் தடுக்க 

யயண்டுந் உங்க் ் 

யயவகவயுந் நதந் ் 

அடி்வ பே் பெநக  ்ச ன்யுங்க். 

நதந் ் பதுசகலுந்பி் யழினக 

உங்க் அவத்து பந்புகளுந் 

அதிப ்டுந். 

 

 பதன யம்வி் அத் ச ன்பவ 

விவவயக் க ் ந் 

அசநபக்கபக் ந் நதத்வத் யதிக்க 

படினது ்வத ் 

கண்ய ்.யயத்தந் 

சகண்டுயபக்கூடின அ்புதந 

அபசின் ந்ங்கவக் க ் ந் 

்் இங்கி்தி் நதத்வத் 

பிப  ்பந் ச ன்ன படினவி்வ. அது 



யயய இ்தினவி்  பெக  ்

சீபத்ியத்தந்கூ , அது எயயபது 

யம்வயக் ய்யறு யநலுந் 

ஆ்பகநனநக்குந் ்வத 

விக்கித்த் யதிக்க்  யயண்டுந்; 

அபசினவ் யதிக்க யயண்டுந், 

யத ந் யயண்டுகி் எயப விஷனந 

ஆ்பகத்வத அது ய்யவு தூபந் 

ய்டுத்துந் ்வத விக்கிக் 

க ்டுயத் பெயந ச ன்ன யயண்டுந். 

 

எய்சயய நதனுந் தக்கு 

யயண்டினவதத், தய யதப்்சதடுக்க 

யயண்டுந். அவத் யயய எய்சயய 

டுந்.  கத்தி்கு ப்ய ந் 

நக்கு யயண்டினவதத் 

யதப்்சதடுத்துவி ்ய ந், அவத ந் 

பி்்றினக யயண்டுந். அயதடு, ந் 

யதப்்சதடுத்தது எ்றுந் யந நது 



அ். ஜ ் சய் அ்ந் 

ஆ்நவய, நத் அ்ந் 

இவயவ  ்சி்திக்க வியந்பினது 

அத்தவ யந ந எ்? 

நறுவுகத்தி் தி ந்பிக்வக, இ்த 

உகத்தி் தீவிப சயறு்பு, துவி் 

அபபத ஆ்் க வு ந் அவ ன 

ந்பிக்வக.. அழின ஆ்நவி் ந 

ந்பிகவக. - ்ந் உங்க ந் 

உ்து. உங்களு் னபயது அவத 

நறுத்து விக்க படியுந? ்  ய் 

விடுகிய், உங்க் படினது. சி 

நதங்க் உகனதந்்றி் யசுயத் 

பெந்  ங்க் ஏப ்உகனதயதினக 

நறிவி ் தக ்வ ந்வயக்க 

பனந். ஆ் உண்வநபே் 

 ங்க் ்டி் ் யபக்் ்து 

க்குத் சதபயுந். ் உங்க் 

வககவ் பிடித்து அவமத்து  ்



ச ்், சி்த ஆத்திகபக்க 

்வத் சத ப்்து யயவீபக்். 

உங்க் ச ்த இன்வ  ங்க் ்டி 

ந் படியுந்? 

 

இ்தினவி் எய்சயய ப்ய்பந் 

நத ழு ச்ிவனத் சத ப்்யத யப 

படியுந்.  பதனக் கயத்துக்கய, 

அபசின் கயத்துக்கய 

பெம்கடிக்குப் இ்தினவய ஆ்பகக் 

கயத்துக்க் ப்புங்க். நது 

உ தங்கலுந், நது 

 ஸ்திபங்கலுந், நது 

புபணங்கலுந் புவத்து கிவ க்கி் 

அ்புதந உண்வநகவ அ்த 

த்கலிய்து சகண்டுயப யயண்டுந், 

ஆசிபநங்கலிய்து சயயன 

சகண்டுயப யயண்டுந், 

கடுகலிய்து சயயன சகண்டுயப 



யயண்டுந், குறி்பி ்  சிப் 

ஆதிக்கத்திலிய்து சகண்டு யப 

யயண்டுந். அ்த உண்வநக் 

ய க்கிலிய்து சத்குயவப, 

கிமக்கிலிய்து யந்கு யவப, இநனந் 

பத் குநபயவப, சி்து பத் பிபந்ந 

புத்திபயவப சய்வ்ய் 

பவுநறு டு பழுயதுந் அய்வ் 

வ ் யயண்டுந். இதுயய ந் 

கயந் ச லுத்த யயண்டின பத் 

யயவ. எய்சயயயயந் அவத 

அறினயயண்டுந். ச் இது பதலி் 

யக ்க்  யயண்டுந் , பிகு 

சி்திக்க்  யயண்டுந், பிகு 

தினக்க்  யயண்டுந் ்று 

கூ் ்டு்து. நக்க் பதலி் 

யக ்க ்டுந், தங்க் ச ்த 

 ஸ்திபங்கயயன உ் நகத்த 

உண்வநகவ நக்க் யக ்த்கு 



உதவுயபக்ளுக்கு அவத வி   ்சி்த 

புண்ணன  ்ச ன் இ்று யயறி்வ. 

 

இ்தக் கலியுகத்தி் ச ன்யத்கு எய 

ச ன்த் உ்து. னகங்கலுந் 

கடி தயங்கலுந் இ்று ்த் 

னுந் இ்வ. ஞ்சியு் எய ச ன் 

தந்த் ்கிப ்வின ப.் 

ஆ்பகத்வதயுந் ஆ்பக 

ஞத்வதயுந் அ்து தங்களு் 

பகவுனப்்தது, அடுத்தது உக அறிவய 

அ்து, அடுத்தது உபேவபக் க்து. 

்கயதக யயயது உணவயத் 

தயயது. தசீந் பக்க இ்த 

அ்புதந இத்வத் யங்க். 

வமன பக வமன, இ்த 

 ்டி் ச ன்ன்டுகி் 

யவகயவகன தங்கவ் 

யங்க். ய க்கிலிய்து சத்கி்கு் 



னணந் ச ன்கி் எயய் சறுந் 

உ பத்வத் யங்க்.  ்டி் பக 

்து அயனுக்குக் 

சகடுக்க்டுகிது. அயவ 

எய்சயயயயந் ப்றிலுந் ண்வ் 

யயய  த்துகிபக்். ங்கயது 

எயபிடி உணவு இயக்குந்யவப எய 

பி வ் க்கப்கூ ்  ்டின் க 

ந ் ். 

 

தசீந் பக்க இ்த  ்டி் பத் 

தந ஆ்பக ஞத்வத 

அ்வத பதலி் யந்சக் 

யயண்டுந். அ்தத் தந் இ்தினவி் 

்வக்கு் ந ்டுயந அ ங்கிவி க் 

கூ து. அது உகந் பழுயதுந் பய 

யயண்டுந். இதுத் யமக்கநக இய்து 

ய்து்து. இ்தின  ்சி்தவக் 

இ்தினவயத் தண்டி எயயதுந் 



ச ்தி்வ ்று ச ்யபக்ளுந் 

 ப, சயடுகளுக்கு் பிப  ்பந் 

ச ன்யத்கக  ் ச ் பத் 

 ்னசி ்த்  ்று 

கூறுயபக்ளுந்  ப, தங்க் ச ்த 

இத்தி் யப்வ அறினதயபக்். 

இது தியந்த்தியந்  ்து்து. 

உகி் யதவய ் ் யசத்ந் 

ய்த இ்த ஆ்பக் சயசய்ந் 

சங்கி் ன்்து ச ்று உவக 

ப்புகிது. யப்்வபே் 

பமக்கங்கயடுந் வ க் 

அணயகு்யடுந் அபசின் அறிவு 

தப் ந் . சய்பு ந்றுந் ய் 

துவணயு ் உக அறிவுந்  பதன 

அறிவுந் தப் ந். ஆ் ஆ்பக 

ஞயந, பிப ்கணந் ய்வித 

ஏவ பே்றி சந்ச் சன்தலுந் 

யபஜ நபக்வ நப்்து விகசிக்க  ்



ச ன்கி் த்துய், 

அவநதின பவபே் ந ்டுயந தப 

படியுந். தியந்த் தியந் உகத்தி்கு 

இ்தின த்து ய்து் தந் 

இதுயகுந்.  

 

எய நகத்த இந் உவக சய்று, 

டுகளுக்கிவ யன வதகவயுந் 

னணத்வதயுந் ்டுத்தி, அய்வ 

இவணக்குந் யது இ்தின ழு்து, 

எயங்கிவண்த உகத்தி் 

ப்ய்த்தி் த் ங்க ஆ்பக 

 க்திவன அத்து யயகிது. புத்தப ்

பி்த்கு்  த்ண்டுகளுக்கு 

ப்ய இது கம்்தது. அத்க 

  ்சினங்க் சீ, ஆசின வநப ்

ந்றுந் நன தீவுக் வநனங்க் 

இ்றுந் கண்டுகி். கியபக்க் 

சயவீப அசக் ண் ப,் 



த்சய்றின் ,,அ்று அறின் ்  

உகி் ்கு ்வகவயுந் 

இவணத்தயது இது கம்்தது. 

அ்யது இ்தின ஆ்பகந் உகந் 

பழுயதிலுந் ன்்து ப்தது..இ்று 

சயவநனடித்துக் சக்கி் 

யநவ ்டு கபகந் இ்டி  ்

ச ்தி் ஞ்சின குதித் . 

அத்தவகன யன்்பு இ்யது பண்டுந் 

ய்து்து. இங்கி்தி் அதிகபந் 

உக டுகவ, இத்குப் 

்யதுந் இ்த யவகபே் 

இவணத்தியக்கிது. ஆங்கியனபக்் 

 வகளுந் சத பப்ு ய திகளுந் 

உகி் எய பெவபேலிய்து 

நறுபெவயவப பவியு்து. 

ஆங்கியன அறிவுத்தி் 

கபணநக இ்வக்கு உகந் 

இதுயவப கண்டிபத  யவகபே் 



இவணக்க் ்டு்து.நத யபறு 

கண்டிபத அவி்கு இ்று வினப 

வநனங்க் றுய் ்டு். 

அறி்யத அறினநய இ்தின 

உ டினக ழுகிது. தது ஆ்பக  ்

ச ்யங்கவ நவமசன் 

சழிகிது. அ்த் சயசய்ந் 

இ்த் வதக் யழினக் 

ன்்துச ்று உகி் நறுயகடிவன 

அவ கிது.  

 

் அசநபக்க ச ்து ் ச ன் 

அ், உங்க் ச னலுந் அ். 

இ்தினவி் தவவிதிவன 

பண்பேக்கி் இவய்த் ்வ 

அனு்பிப;் ்வ் ய் 

த்றுக்கணக்கயவப ் 

டுகளுக்குந் அனு்் யகிப.் 

உகி் ்த  ் க்தினலுந் இவதத் 



தடுக்க படினது. இவதயுந் ச ன்தக 

யயண்டுந். உங்க் நதத்வத் 

பிப  ்பந் ச ன்யத்கக,  ங்க் 

 ்வ வி ்டு சயயன ச ் 

யயண்டுந். சூபன் கீம் உ் 

எய்சயய  ்டிலுந் எய்சயய 

நதப பந் அவத் பிப  ்பந் 

ச ன்தக யயண்டுந். ந் ச ன்ன 

யயண்டின பத் யயவ இதுத். 

ஆ்பக ஞத்வத் யதித்த், 

அத்பி்ப  ்உக அறிவுந்  ங்க் 

வியந்புகி் ந் ் அறிவுந் 

உங்கவத் சத ப்்து யயந். ஆ் 

நதத்வத விக்கிவி ்டு யயறு ்த 

அறிவய் ச  ங்க் பன்லுந் 

இ்தினவி் உங்க் பன்சி வீண் 

்வதக் சதயக  ்ச ்லிக் 

சக்கிய். அது நக்க ந் ்தக் 

தக்கத்வதயுந் எய யதுந் 



்டுத்தது. நகத்த சௌத்த 

இனக்கத்தி் யத்விக்குக்கூ  இதுவுந் 

எய கபணந். 

 

யய ் ண்பக்ய, ந்  ஸ்திப 

உண்வநகவ இ்தினவிலுந் 

சயபேலுந் பிப  ்பந் ச ன்ன நது 

இவஞபக்ளுக்கு் பே்சி 

அ்த்கக இ்தினவி் சி 

இனக்கங்கவத் துயக்குயதுத் ் 

தி ் ந். நதபக்், நதபக்், 

நதபக்்த் யதவய. ந் ்ந் 

தனபகிவிடுந். ஆ்் பக்க 

தீவிபந, ந்பிக்வகயு், 

ந  ்சிக்கு நக  க்கத 

இவஞபக்் இத்தவகன தறு யப ்

யதுந். உவகயன புப ்டி வி ந். 

்ய்வவி வுந்  ங்க்ந் 

யலிவந யன்்தது. அத்ப் ்ந் 



அடிண்யத ஆக யயண்டுந், ச் 

அது க வு பய்து ந ்டுயந 

யயகிது. தூன,  ஆ்் பக்க  ங்க்ந் 

்ந் ய்து. உங்களுக்கு இதி் 

ந்பிக்வக இ்வன? 

 

ப்புங்க், உங்க் நதத்தி் நகத்த 

உண்வநகவ உகந் பழுயதுந் 

ப்புங்க். உகந் அய்றி்ககக் 

கத்தியக்கிது. நக்கவ 

இழி்தயபக்க்குந் சக்வககய  

த்ண்டுகக் யதிக்க் ்டு 

ய்து். நக்க் த்குயந 

உதயதயபக்் ்று 

யதிக்க் ்டு்ப .் உகந் 

பழுயதுயந, நபபக்் ்் 

அயபக்் நதபக்ய அ் ்றுத் 

அயபக் ந் கூ் ்டு ய்து்து.  

த்ண்டுகக் னபறுத்தி 



னபறுத்தியன அயபக்் க்குவன 

பயகங்ககிவிடுந் வக்கு  ் 

ச ்றுவி ் ப.் ஆ்ந ் 

எ்வ்்றிக் யக்வி்  அயபக்் 

அனுநதிக்க்  யய இ்வ. அயபக்் 

ஆ்நவய்்றிக் யக்வி்  ்டுந்- 

தம்்தயய் தம்்தயபலுந் ஆ்ந 

உ்து, அது இ்யத பி்யத 

இ்வ , அ்த ஆ்நவய ய் சய ்  

படினது; சய்பு பக்க படினது. அது 

யத்பந் படிவுந் இ்தது, 

ப்றிலுந் தூன்வநனது, ்ந் 

ய்து, ங்குந் வ்தது. 

 

பதலி் உங்க யந உங்களுக்கு 

ந்பிக்வக யயண்டுந். உங்களுக்குந் 

ஆங்கியனபக்ளுக்குந் உ் 

வித்தின ந்த் ்? தங்க் நதந், 

க வந ்ச்ந் அயபக்் ் 



யயண்டுநலுந் ய  ்டுந். அ்த 

வித்தின ந் ்சய்று 

சதப்துவி ் து. அது இதுத்; 

ஆங்கியன் த்வந ந்புகி், 

 ங்க் உங்கவ ந்வி்வ. த் 

ஆங்கியன், யய, த் 

வியந்புகி் வதயுந் த்் ச ன்ன 

படியுந் ்வத அய் ந்புகி். 

அது அயனு் இயக்குந் சதன்வீக 

 க்திவன சய்டுத்துகிது, அயனுந் 

த் வியந்பினவத  ்ச ன்து 

படிக்கி். ஆ் உங்க் 

துவுயந ச ன்ன படினது ்று த் 

உங்களுக்கு  ்ச ்்டுகிது, 

யதிக்க்டுகிது.  ங்களுந் 

ளுக்கு் த்குயந 

ன்யபக்கி யயகிறீபக்். 

நக்குத் யதவய யலிவநயன; யய 

உங்க ந் ந்பிக்வக சக்ளுங்க். 



 

ந் வீபக்யந், 

அத்த் பகசினயதங்களுந் 

பகசின வித்வதகளுநகின அ் 

விஷனங்க் ்ந் ந்ப ந் ய்த. 

அவயக் சி்த உண்வநகூ  

இயக்கந். ஆ் அவய 

க்குவன ந்வந அழித்யதவி ் . 

உங்க் பந்புகவ யலிவநனக்கிக்  

சக்ளுங்க். இயந் தவ யுந் 

ஃக பந்புகளுயந நக்குத் 

யதவய. கங்கநக 

அழுதுவி ்ய ந். இயுந் அழுவக 

கூ து. ச ்தக் கலி் ்லுங்க், 

நதபக்் ஆகுங்க். நதவ 

உயயக்குகி் எய நதயந நக்குத் 

யதவய. நதவ உயயக்குகி் 

சக்வககய நக்குத் யதவய. ் 

யவகபேலுந் நதவ உயயக்குந் 



க்வியன நக்க யயண்டுந். 

உண்வநவன அறி்து சக்யத்க 

ய தவ இயத இதுத்: தயது 

எ்று உங்க் உ வ ,அறிவய, 

ஆ்பக உணபவ்ய் 

வீநக்குந ் அதவ 

விஷசந எதுக்குங்க், அதி் உபேபத் ்

துடி்பி்வ, அது உண்வநனக இயக்க 

படினது. உண்வநயன யலிவந தயந். 

உண்வநயன தூன்வந. உண்வநயன 

் அறிவுந். உண்வநயன யலிவந 

தயயதக இயக்குந், அறிவய எப  ்

ச ன்யதக இயக்குந் அக ஆ்வ 

யப்்தக இயக்குந். 

 

இ்த பகசின வித்வதகளு் யத சிறின 

அவி் உண்வந இயக்கந். 

ஆலுந் அவய சதுயக் 

வீத்வதயன யபக்்கி். அதி் 



ண் க அனுயந் உவ னய் ். 

் ச ்யவத ந்புங்க். 

அதிலிய்து  ் ச் எயப படிவு அது 

வீத்வதத் தயகிது ்யத. ் 

இ்தின பழுயதுந்  னணந் 

ச ன்தியக்கிய், க்குவன 

இங்கு் ் குவககலுந் 

யதடிபேயக்கிய், இநனநவபே் 

யசித்தியக்கிய். தங்க் ் 

பழுயதுந்  அங்கு  யசித்தயபக்வ 

க்குத் சதபயுந். ் ்  ்வ  

யசிக்கிய். இ்யதிய்வத வி த் 

்  ்வ  யசிக்கிய். 

இ்யதிய்வதவி த் 

தம்்தயபக்க, வீபக்க 

 ங்க் நறுயவத ்்பக்்க 

படினது.  உங்களுக்ககவுந் 

உண்வநபே் சய ்டுந் ் 

க வந் ்டு்ய்.  ஆகயயத் ் 



இந் இழிவவன அவ யவத 

திபத்்து, ‘யதுந், யதுந் ”்று 

கதறுகிய். 

 

வீ்டுத்துகி் இ்த பகசின 

வித்வதகவ வி ்டுத் த்ளுங்க். 

யலிவந உவ னயபக்குங்க். எ 

வீசுகி், யலிவந தயகி், யந 

தத்துயநகின உங்க் 

உ தங்களுக்குத் தியந்பி  ்

ச ்லுங்க். இ்த ் பகசின 

வித்வதகலிய்துந் ் வீ் 

சய ்கலிய்துந் விகிவிடுங்க். 

உ தத் தத்துயத்வத டுத்துக் 

சக்ளுங்க். நகத்த உண்வநக் 

பகவுந் வநனகயய இயக்கி். 

 ங்க் உபேப ்யம்யது்து ய்யவு 

வநன உண்வந! அதுய்த் 

உ த உண்வநக் உங்க் ப்் 



உ். அய்வ் பி்்றி 

யம்க்வகவன 

அவநத்துக்சக்ளுங்க். அ்யது 

இ்தினவி் கதியந ் ந் உறுதி. 

 

இ்னுந் எய யபத்்வத, அத்து ் ் 

ச ்சழிவய படித்துக் 

சக்கிய். ்யயந் 

யத ்்வ்்றி் யசுகிபக்். 

னுந் யத ்்றி் ந்பிக்வக 

உ்ய், யத ்்வ்்றி 

க்சக்று ச ்தக் கயத்துந் உண்டு.  

்த நகத்த  தவகளுக்குந் 

பெ்று விஷனங்க் அயசினநவய. 

பதலி் இதனபூபய்ந உணப ்ச்ி. 

அறிவிலுந் ஆபன் ச்ிபேலுந் ் 

இயக்கிது? அது சி அடிக் ச ்லுந்,  

பிகு ்றுவிடுந் ஆ் இதனத்தி் 

பெந்த் உத்யயகந் பிக்கிது. 



திக்க படினத கதவுகவ ்ந் 

அ்பு திக்கிது. பிபஞ் த்தி் ் 

பகசினங்களுக்குந் ய ் அ்புத். 

 

யய உணப ்ச்ி சக்ளுங்க், ் 

திபக் சீபத்ியத்தயதிகய, 

யயங்க யத  க்தபக்ய  ங்க் 

உணப ்ச்ி சக்கிறீபக்? யதயபக்் 

ந்றுந் பஷிக் பந்வபபே் ய்த 

யக னுயகடி யப ்பயகங்களுக்கு 

அடுத்த வபே் யழுந் 

சகடுவநவன உணபக்ிறீபக்? 

 ்டின் இ்று 

 ் க்கணக்கயப் யடுயவதயுந் , 

கங்கநக  ் க்கணக்கயப் 

 ்டின் துடி்வதயுந் 

உணபக்ிறீபக்? இ்த  ்டி்பது எய 

கபன யநகந் ய் அறினவந 

கவி்து்வத உணபக்ிறீபக்? இ்த 



உணப ்ச்ி உங்கவ அவநதிபேம்து 

தவிக்க  ்ச ன்கித? இ்த உணப ்ச்ி 

உங்கவத் தூக்கந் சக ்டு ய   ்

ச ன்கித? இ்த உணப ்ச்ி உங்க் 

பத்தத்தி் க்து, உங்க் 

டிபந்புக் யதறுந் ஏடி, உங்க் 

இதனத்துடி்பு ் க்து துடிக்கித? 

இது உங்கவ க்குவன 

வத்தினநகயய ஆக்கிவி ் த? 

அழிவுத்து்ந் ் எயப கயத்து 

உங்கவ் ்றி்பிடித் து்த? 

உங்க் சனப,் உங்க் புகம், உங்க் 

நவவி, உங்க் கும்வதக், உங்க் 

ச த்து, ் ,உங்க் உ ந்புய் 

்ய்வயுந் ந்து  வி ்டீபக்? 

இவத  ங்க் ச ன்துவி ்டீபக்? 

இதுத் யத ் ்று உவ னய் 

ஆயத்கு பத்டி, சயறுந் பத்டி 

இது. 



 

 பய் நத நக வபே் 

க்துசக்யத்கக சய்று ் 

அசநபக்க யகவி்வ, உங்களு் 

யந் இவத அறிவீபக்். ்னு், ் 

உபேப்  வின இ்த உணப ்ச்ி ் 

பூதந் ்வ ஆ ்டி் வ த்தயயன 

் ச ் யப்்தது, ்  ்டு 

நக்களுக்கக  உவம்த்க  யழி  

யதடி ்பண்டு ஆண்டுக் இ்தின 

பழுயதுந் அவ்துந், யழி யனதுந் 

கிவ க்கதத்  த் அசநபக்க 

ச ்ய் அ்சழுது ்வ அறி்த 

சயந்யயக்கு இது சதபயுந். இ்த 

 பய் நன் யபவயவன்்றி இங்கு 

னயக்கு அக்கவ? ் தவ னகவுந் 

பத்தநகவுந் இயக்கி் நக்க் இங்யக 

எய்சயய ளுந் பெம்கிக் 

சகண்டியக்கிபக்். அயபக்ளுக்கக 



னப ்கயவ் ் பக்்? இதுத் ் 

பத்டி. 

 

 

 ங்க் உணபந். ஆ் 

சய ்டி்ய ச்ி் உங்க் ஆ்்கவ 

வீணக்குயத்கு் திக தயது யழி 

கண்டுபிடித்தீபக்? அயபக்வ 

்தி்த்கு்  திக உதவி 

ச ன்யத்கு, அயபக்் 

து்ங்கவத்தணக்கி் சி 

இதந யபத்்வதகவக் கூறுயத்கு, 

அயபக்் வ ்பிணங்ககிக் 

கி க்குந் யகய வபேலிய்து ப ்க 

தயது ச ன்பவ யழி 

கண்டீபக்?  

 

 

அயதடுந் யத ்்று படி்து 



விடுயதி்வ. நவகவசனத்த 

திப்்புகவ சய்யத்க நவுறுதி 

உங்க ந் இயக்கித? வககபே் 

யளு ் இ்த உகந் பழுயதுயந 

திபத்்து ்லுந்,  ங்க்  ப ்று 

வ்வத  ்ச ன்து படிக்கி் 

வதபனந் உங்க ந் இயக்கித? 

உங்க் நவவியுந் பி்வகளுந் 

திபத்்தலுந், உங்க் ணந் ்ந் 

கவப்து யலுந், உங்க் சனப ்

அழி்து ச ்யந் ்ந் நவ்தலுந்  

அவதயன  உறுதினக் ்றி 

்பீபக்?  அவதயன உறுதினகத் 

சத ப்்து, உங்க்  ்சினத்வத 

யக்கி  ்ச ்வீபக்? பத்்யஹப 

ந்ப ்கூறினது ய், நக்க் 

ழிக்க ்டுந் அ்து புகம ்டுந் 

அதிபஷ்்  யதவின நக ்சுப 

யப ்டுந் அ்து அய் வியந்புகி் 



இ த்தி்கு  ்ச ் ்டுந் , நபணந் 

இ்று யப ்டுந் அ்து தறு ஆண்டுக் 

கழித்து யப ்டுந்- து யப்்தலுந் 

 த்தினத்தி் வதபேலிய்து 

அங்குந்கூ  விகதயய உண்வந 

நத் . இத்தவகன உறுதி உங்க ந் 

இயக்கித? உங்க ந் இ்த பெ்று 

விஷனங்களுந் இயக்குந்  ங்க் 

எய்சயயயயந் பிப ்பிபபக்கத்தக்க 

ச ன்கவ  ்ச ன்வீபக்். 

ச ன்தித்த்க் ழுத 

யயண்டினதி்வ, யநவ யனறி  

பிப ங்கந் ச ன்ன யயண்டினதி்வ. 

உங்க் பகயந எ வீசித்துங்குந். 

 ங்க் எய குவகயு் யமந்; ஆ் 

உங்க் சி்தவக் அ்த் வ  ்

சுயபக்் யழினக ஊடுயவி ய்து 

உகந் பழுயதுயந த்றுக்கணக்க 

ஆண்டுக் அதிப்்து பவிக் 



சகண்டியக்குந். ்யது அவய 

தயசதய பெவபே் புகு்து 

ச ன்டுந். உண்வநன, 

தூன்வநன  ்சினத்வதக் சகண்  

சி்தவபே் ஆ்் அத்தவகனது. 

 

உங்கவ சடுயபந் கக்க 

வயக்கியய ்று ் 

அஞ்சுகிய். இ்னுந் எய யபத்்வத. 

்  ்டு நக்கய, ் ண்பக்ய, 

் கும்வதகய, ந்  கின இ்தக் 

யதசினக் க்்  ் க்கணக்கயவப 

யம்க்வக் சயங்க வக் க த்தி 

அவமத்து  ்ச ்றியக்கிது. 

த்தவயன த்ண்டுகக இது 

் பவபே் இ்தக் க வக் க ்து 

ய்துயன்க் சகண்டியக்கிது. இத் 

பெநக  ்ய  ் ந்யப  ்

யப்நகின கவபக்கு் யன்  ்



ய ப்்தியக்கி்ப .் ஆ் இ்ய, 

எயயயவ உங்க் ச ்தத் தயறி் 

கபணநக இ்தக் க்் சிறிது 

ழுதவ ்து்து, ஏ ்வ க் 

விழு்தியக்கிது. அத்கக அவத  ்

 பி்பீபக்? இ்த உகத்தி் யயறு 

வதவி வுந் அதிகநக உவமத்து் 

இ்த யதசினக் க்லி்பது   

நவமவன் சழியது உங்களுக்குத் 

தகுதினத? யதசினக் க்லி், ந் 

 பெகநகின அ்தக் க்லி் ஏ ்வ க் 

இய்தலுந் ந் அத் பி்வக் 

அ்ய! ந் ச ்று அ்த 

ஏ ்வ கவ அவ ்யந். ந் இதன 

பத்தத்வதக் சக ்டி, நகிம்சியனடு 

அ்தக் கபனத்வத  ்ச ன்யயந். 

படினவி்வ ்் ்யயந் 

இ்யந். ந் பெவகவக் சகண்டு 

அவ ்் ச ன்து அ்த ஏ ்வ கவ 



அவ ்யந். ஆ் அவத எய 

யதுந் ்திக்க யயண் ந். இ்த  ்

 பெகத்தி்கு திபக எய கடி 

யபத்்வதகூ ் ய தீபக்், ் அவத 

அத் க ்தக நயக்தத்தி்கக 

யசிக்கிய். ் உங்க் 

அவயவபயுந் யசிக்கிய். 

ச்்  ங்க் சதன்யங்க் 

கும்வதக், யந்வந பக்க 

ப்யபக்் கும்வதக். ் 

்டி உங்கவ  ்  பிக்க படியுந்? எய 

யதுந் படினது. 

 

் ஆசிகளுந் உங்க் பது 

சழியதக! ் கும்வதகய, ் 

தி ் த்வத  ்ச ்யத்கக உங்க ந் 

ய்தியக்கிய்.  ங்க் அய்வ 

்றுக்சகண் ் னுந் உங்கயடு 

ய ப்்து ண புபனத்தனபக 



இயக்கிய். ஆ்  ங்க் அவதக் 

யக ்கந் ்வ உவதத்து 

இ்தினவி்கு சயயனதுபத்தி் 

கூ  ்  நறுடியுந் உங்க ந் 

யயயய். ய்து, ந் ்யயந் 

பெம்கிக் சகண்டியக்கியந் ்வத  ்

ச ்யய். உங்கயடு எய யகக் 

கூடிபேயக்கயய ் ய்தியக்கிய். 

பெம்கத்த் யயண்டுசந்்,  ் 

்யயயந ய ப்்து பெம்குயயந். 

ஆ் ந் உதடுகலிய்து  ங்க் 

யபந் இயக்க ்டுந்!  

 

............. 
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https://drive.google.com/open?id=1W_hlgcCynD_4TVhLsZzEC_5rYGKjSuMM


 

- 

 

https://drive.google.com/open?id=1OL-6RcPMS05_YCi8KjF5HN5REWI9vrc9

