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இ்தித ிஷிகளந்்றி் யச 

ிளக்குண் யோது, ் ணண் 

,போறுகநி் ழுட்ோட, ணபுகந் 

அட் கசிதங்களந அறித பத்று 

படிதோண் யோத்வி் அ்ட அ்்ட 

க்டகோட்ளடயோக்கிச் சச்கிது . 

இ்திதோவி் ிஷிகந் 

கஞக்க்பக்ந் ்றுடோ் சசோ் 

யபஞ்டுண். ஆபேணோபேண் ஆஞ்டுகநோக 

ிஷிகளநட் யடோ்றுவி்ளடக் டவி 

இ்ட இ்து  ோடு யபறு ளடட்டோ் 

சசத்து சகோஞ்டிருக்கிது? யப ோ் 

அபக்ளுந், சகோ்டட்ளட உருபோக்கித 

ணகட்டோ சிருளத போன்க்ளக 

போ்ள உங்கநிண் கூ 

விருண்புகிய், சிதோகச ்

சசோ்பசட்ோ், ோ் அறி்டப்ள 

உங்கந்ப் ளபக்கிய். 

 



அட்கு பட்டிதோக ோண் ணது 

சோஸ்திங்களந் ்றிச ்சிறிது 

அறி்துசகோந்ந யபஞ்டுண். ண்பளத 

சோஸ்திங்கநி் உஞ்ளணபே் இஞ்டு 

விடணோ யகோ்ோடுகந் உந்ந; எ்று, 

ி்டணோது; ண்சோ்று, அப்பநவு 

அதிகோபூப்ணோட், ்ோலுண் சி 

குறி்பி் சூன்ிளகந், கோங்கந் 

ண்றுண் இங்கநி் ண்ளணக் 

க்டு்டுட்டக் கூடிதளப.. ி்டணோ  

யகோ்ோடுகந் ஆ்ணோவி் இத்பு,  

கவுநி் இத்பு,  கவுளுக்குண் 

ஆ்ணோவுக்குண் உந்ந உவுகந் ்றிக் 

கூறுகி். இ்டக் கருட்துக்கந், ோண் 

சுருதிகந் ்று அளனக்கி் 

யபடங்கநி் உந்ந. அடுட்டடோ 

யகோ்ோடுகந் ஸ்பருதிகந் ்று 

அளனக்க்டுகி். ணனு, 

தோ்ஜப்கித ்ண்றுண்  ்ழுதித 



த்கநிலுண் புோஞங்கந் ண்றுண் 

ட்திங்கநிலுண் இளப உந்ந. இ்ட 

ஸ்பருதிகந் சுருதிகளுக்கு அடுட்ட 

டிபே் உந்நளப. அளப சுருதிகயநோடு 

டோபது எருகருட்தி் ணோறு்ோ், 

சுருதிகநி் கருட்ளடடோ் 

்றுக்சகோந்நயபஞ்டுண். இதுயப 

ிததி. அடோபது ணிடி்விதி, 

அபது ்சிதண் யோ் ்ோயண 

யபடங்கநி் சசோ்்்டுந்ந. 

அப்றி் சசத்பள விநக்கங்கந் 

ஸ்பருதிகநிலுண் புோஞங்கநிலுண் 

உந்ந. 

 

சோடோஞ பழிகோ்டுடலுக்கு 

யபடங்கயந யோதுணோளப. ஆ்பக 

போன்ளப் சோறுட்டபளபே் அதி் 

உந்நளடவி அதிகணோகச ்சசோ்வுண் 

படிதோது, அதிகணோக அறி்து 



சகோந்நவுண் படிதோது. அறி்து சகோந்ந 

யபஞ்டித அளட்துண் அங்யக 

சசோ்்்டுந்ந. ஆ்ணோ 

ிளிளளத அளபட்குட் 

யடளபதோ உயடசங்கந் அளட்துண் 

சுருதிகநி் பழுளணதோக உந்ந. 

அப்றி் விநக்கங்களநக் 

கோட்தி்குக்கோண் ஸ்பருதிகந் 

டருகி். 

 

சுருதிகநி் உந்ந உஞ்ளணகளநக் 

குறிட்து ளபட்ட ிஷிகளுந் 

சருண்ோோயோ  ்ஆஞ்கந், சி 

சஞ்களுண் இருக்கிோக்ந்; இது 

சுருதிபே் ண்சோரு சி்புட்ட்ளண. 

அபக்ந் ்யோது பி்டோக்ந் ் 

யோ் விபங்கந் பகக் குளபோகயப 

ணக்குட் சடியுண். ஆோ் 

அபக்ளுளத பகச ்சி்ட 



சி்டளகந், பகச ்சி்ட 

கஞ்டுபிடி்புகந் ்ோண் ண் ோ்டி் 

புிட இக்கிதணோ யபடங்கநி் 

ோதுகோக்க்்டு பருகி், ணோோக, 

ஸ்பருதிகநி் டி்்பக்நி்  

விபங்கந் உந்ந. அப்ள் 

டிக்குண்யோது பிபக்க ளபக்கி், 

ணயகோ்டணோ, ணட்தி் திகி், 

உளகயத அளசக்கப் ணிடக்ந் 

ண் கஞ்ப் அ்டியத ி்து 

யோலுந்நது. சி இங்கநி் அபக்நது 

உயடசங்களந வி அபக்யந ண் 

ணட்தி் விசுபரூண் டுட்து 

ி்கி்.் 

 

ணது ணடண் அருப -உருபக் கவுளந் 

யோதிக்கிது - இது ோண் புி்துசகோந்ந 

யபஞ்டிதசடோரு வியோடணோகுண். 

உருபண் எ்ள் ்றித ஞ்ஞ் 



விதிகளநயுண் அயட யபளநபே் 

ஞ்ஞ் உருபங்களந்  ்றியுண் 

யோதிக்கிது, ஆோ் ண் ணடட்தி் 

அடி்ள ஊ்று சுருதிகநியயத, 

யபடங்கநியயத உந்நது. அளப 

பழுக்கபழுக்க ிக்்குஞ ிளளதக் 

கூறுகி். ணகட்டோ அபடோ 

புருஷக்ந், யடப தூடக்ந் யோ் 

அளபருண் ஸ்பருதிகநிலுண் 

புோஞங்கநிலுண்டோ் பருகிோக்ந். 

 

ணது ணடட்ளடட் டவி, உகி் பி 

ணடங்கந் எப்சபோ்றுண் அளட 

உருபோக்கித எருபது அ்து சிது 

போன்க்ளகளதயத ண்பிபேருக்கி். 

கிறிஸ்டப ணடண் சுவி் போன்க்ளகபே் 

பது க்்்டுந்நது; இஸ்ோண் 

பகணதுவி் போன்விலுண், புட்ட ணடண் 

புட்டி் போன்வி்பதுண், சணஞ ணடண் 



ஜீக்நி் போன்க்ளகபதுண் 

க்்்டுந்நது. இ்டியத ்ோ 

ணடங்களுண், இ்ட ணோணிடக்ளுக்கோ 

போ்று ஆடோங்கந் ்று அபக்ந் 

கூறிக்சகோந்கி் கூ்றுக்களந எ்டி, 

இ்ட ணடங்களுக்குந் யபஞ்டித அநவு 

சஞ்ளசசச்வுகந் ிபயப சசத்யுண்; 

அது தி்ோக்்கக் கூடிததுடோ். 

்ோபது இ்ட ணிடக்ந் 

போன்்டட்கோ போ்று 

ஆடோங்கந்ஆ்ண் கோணுணோோ், 

அ்ட ணடங்களுண் வீன்்து 

தூந்தூநோகிவிடுண்.  

 

இட்டளகதசடோரு விதிபேலிரு்து ோண் 

ட்பிட்துக் சகோஞ்யோண். சி் 

ணது ணடண் ணிடக்ளந அ்ோண் 

யகோ்ோடுகளந அடி்ளதோகக் 

சகோஞ்டுந்நது,ோண் ணது ணடட்தி்குக் 



க்டு்டுகியோண் ்ோ் அட் 

கோஞண், அது எரு ணகோி் 

அதிகோட்திலிரு்து ப்டது ்டோ் 

அ், ் , ஏ ்அபடோ புருஷி் 

அதிகோட்திலிரு்து ப்டது 

்டோ்கூ அ். ஸ்ரீகிருஷ்ஞ ்

யபடங்களுக்கு அதிகோி அ் 

,யபடங்கயந ஸ்ரீகிருஷ்ஞருக்கு அதிகோி. 

்ச்ளக்குண் 

ிளட்திரு்ளபதோ யபடங்கநி் 

ணகட்டோ பிசச்ோக ்்யட 

ஸ்ரீகிருஷ்ஞி் சருளண. இயட 

ிளடோ் ண் அபடோங்களுக்குண், 

ண் ணது ிஷிகளுக்குண். 

 

ணது பட் யகோ்ோடு, ணிட் 

ிளிளளத அளபட்குண் பக்தி 

சறுபட்குண் யடளபதோ அளட்துண் 

யபடங்கநி் உந்ந ்டோகுண். 



புதிடோக ீங்கந் ளடயுண் கஞ்டுபிடிக்க 

படிதோது. ்ோ அறிவுக்குண் 

்சிதணோசடோரு பழு எருளணக்கு 

அ்ோ் உங்கநோ் யோக படிதோது. 

யபடங்கநி் அ்ட எருளண ்கயப 

அளத்்டுவி்து. அ்ட 

எருளணளதக் க்து சச்பது ்து 

படிதோட கோிதண். டட் ட்பண் அஸி(ீ 

அதுபோக இருக்கிோத்) ்து ்யோது 

கஞ்டுபிடிக்க்்யடோ அ்யோயட ணட 

அறிவு பழுளண ச்று வி்து, இது 

யபடங்கநி் டோ் உந்நது.கோண், இண் 

்யபோ ச்ட்்ங்கந் ண்றுண் 

சூன்ிளகளுக்கு ் ணக்களுக்கு 

அப்ப்யோது பழிகோ் யபஞ்டிதது 

ண்டுயண ஜ்சிபேரு்டது. ளனத அயட 

புோட பழிபே் ணக்களந பழிகோ்டிச ்

சச் யபஞ்டிபேரு்டது. அட்கோகயப 

இ்ட ணகட்டோ ஆசச்ோிதக்ளுண் 



ணோசருண் ிஷிகளுண் ப்டோக்ந், 

ஸ்ரீகிருஷ்ஞி் அ்ட் பிணோ 

சசோ்கந் இளடட் சடநிபோக 

விநக்குகி்; ்யோசட்ோண் 

டண்ண் கு்றி அடண்ண் 

டளதூக்குகியடோ, அ்யோசட்ோண், , 

டண்ட்ளடக் கோ்ட்கோக ்ள 

ோய ளட்துக் சகோந்கிய், ்ோ 

எழுக்கக் யகடுகளநயுண் எழி்ட்கோக 

அப்ப்யோது ோ் பருகிய். 

இதுடோ் இ்திதக் கருட்து. 

 

சடோப்து ்? எருபுண், ்டக் 

கோஞட்ளடயுண் சோோண், அளடவிக் 

குளபோக, ப்பநவுடோ் 

ணகட்டோபக்நோக இரு்டோலுண் ்ட 

ிஷிகளநயதோ, ப்பநவு அறிவுட்திண் 

பக்கபக்நோக இரு்டோலுண் ்ட 

அபடோ புருஷக்ளநயதோகூ 



அதிகோட்தி்கோக ண்பி இருக்கோண், 

ட் சசோ்ட அடிட்டநட்தி் பது 

ிளட்து ி்கி் ி்ட 

உஞ்ளணகந் உந்ந. இது இ்திதோவி் 

எரு டி்சருண் ிள ்று ோண் 

துஞி்து கூ படியுண். ோண் 

உறுதிதோகச ்சசோ்பசட்ோண், 

யபடோ்டண் ண்டுயண உகண் டழுவித  

ணடணோக இருக்க படியுண், ்கயப 

இருக்கி் உகண் டழுவித ணடண் அது 

எ்ய ்துடோ். சி் அது 

டி ணிடக்ளந அ், 

உஞ்ளணகளநயத யோதிக்கிது. டி 

ணிட் பது ழு்்் ணடண் 

துபோக இரு்டோலுண் அது ணிடகுண் 

பழுளணக்குணோ எரு ணடணோக இருக்க 

படிதோது, ண் சசோ்ட ோ்டியயத 

ட்டளயதோ ணோணிடக்ளநக் 

கோஞ்கியோண். எரு சிறித கட்ளடயத 



டுட்துக் சகோந்ளுங்கந். ்யபறு 

ணக்கந் டங்கந் ண அளண்பி்கு ் 

ளட் டங்கந் டளபோகக் 

சகோஞ்ோடுபளடக் கோஞோண். 

அ்டிபேருக்க பகணது ஆக்டுண்,, புட்ட ்

ஆக்டுண்,, சு ஆக்டுண்- எரு ணிடள 

உகண் பழுபட்குண் ணோதிி ணிடோக 

்டி்றுக்சகோந்ந படியுண்?? அ்ட 

எருபிபரு்து, எரு ணிடிபரு்து 

ண்டுண் ப்டோ் டோ் ்சோழுக்க 

ிததி, ீதிசறி, ஆ்பகண், ணடண் 

்ோயண உஞ்ளணதோக இருக்கஇதலுண் 

்று ்டிக் சகோந்ந படியுண்? 

யபடோ்ட ணடட்தி்குண் இட்டளகத 

டி்் ணிடக்நி் அட்டோ்சி 

யடளபபே்ள; ணிடி் அழிதோ 

இத்ய அட் அட்டோ்சி, 

அபதுிளதோ ஆ்பக 

எருளணளத அடி்ளதோகக் 



சகோஞ்யட அட் ீதிசறி, அளப 

்கயப இரு்ளப, ்கயப 

அளத்்ளப. 

 

இிணறுபுண், ணக்களுந் பக் சருண் 

ோயோருக்கு எரு ்சித ணிட் 

யடளப ்ளட அ்ய ண் ணகோ்கந் 

உஞ்்திரு்ட.் அபக்ளுக்கு 

டோபது ஏ ்உருபக் கவுந் 

கஞ்டி்ோக யபஞ்டுண். உருபண் 

கவுளந திட்்து பனக்கண் சசத்ட 

அயட புட்ட ்ணள்து 

ண்துஆஞ்டுகளுக்குந், அபது 

சீக்ந் அபளயத எரு கவுநோக 

ஆக்கிவி்ோக்ந், உருபக்கவுந் 

அபசிதண். ஆோ் உருபக் கவுந்களந 

பழிடுபட்கு் திோக, ், 

அளடவிச ்சி்ோ எ்று, இ்ட 

உகட்தி் அப்ப்யோது யடோ்றி 



ண்பளயத உவுகி் ணோடுண் 

சடத்பங்களந பழிடுபது. சி் 

வீஞ் க்ளகநோ இ்ட உருபக் 

கவுநருந் சடோஞ்ணூ்று எ்து 

சடவீடண் யருண் பழிட் 

டகுதித்பக்யந. ஆோ் ்ட 

க்ளக் கவுளநயுண் வி, ணது 

க்ள் ள்புகளநவி, அடோபது, 

ண்ணோ் க்ளபே் உருபோக்க 

படி்ட ்டக் கருட்ளடயுண்வி இ்ட 

ணோடுண் சடத்பங்கந் பழிட் 

டகு்டபக்ந். ீங்கயநோ ோயோ 

க்ளபே் உருபோக்க படிகி் 

்டக் கருட்ளடயுண்வி ஸ்ரீகிருஷ்ஞ ்

ணகட்டோப.் ீங்கயநோ ோயோ 

சி்திட்து உருபோக்க படிகி் ்ட 

்சிதட்ளடயுண் வி புட்ட ்்து 

பகவுத்்ட, உபேட்்துடி்பு பக்க, 

ிடிசணோசடோரு கருட்து. யப 



க்ளக் கவுந்களந விக்கி 

ளபட்து வி்டுக்கூ, ணிட குண் 

அபக்ளந் யோ்றி பழிடுகிது.  

 

இளட ணது ிஷிகந் அறி்திரு்டோக்ந். 

யப இ்ட ணோணிடக்ளநயுண் 

அபடோ புருஷக்ளநயுண் இ்திதக்ந் 

அளபருண் பழி அபக்ந் 

அனுணதிட்திரு்ட.். அபடோங்களுந் 

பகச ்சி்டபோகித ஸ்ரீகிருஷ்ஞ ்

இ்னுண் எருடி யணயசச்கிோ;் ்ட 

ணிடிணோபது அசோடோஞணோ 

ஆ்பக சக்தி சபநி்டுணோோ், ோ் 

அங்யக இருக்கிய் ்ளட 

அறி்துசகோந். ்ிபரு்யட அ்டச ்

சக்தி சபநி்டுகிது; ்கிோ ்அப.் 

உகண் பழுபதிலுண் உந்ந அபடோ 

புருஷக்ளநயுண் இ்துக்கந் 



பஞங்குபட்கோ கடளப இ்டக் 

கருட்து தி்துவிடுகிது.  

்ட ோ்டி் யபஞ்டுணோோலுண் 

யடோ்றித ்ட ணகோளயுண் ஏ ்இ்து 

பழி படியுண். கிறிஸ்டபக்நி் 

சச்ச்ுக்குண் பகணதிதக்நி் 

ணசூதிக்குண் சச்று ோண் 

பழிடுகியோண். இது ்து. ் பழி 

க் கூோது ? ோ் ப்ய சசோ்லிதது 

யோ் ண் பளதது உகண் டழுவித 

ணடண். ்ோ கருட்துக்களநயுண் 

ட்னுந் யசட்்துக் சகோந்ளுண் அநவி்கு 

அது ்டது. ட்யோது உகி் 

கோஞ்டுகி் ணட ்சிதங்கந் 

அளட்ளடயுண் அதி் உயயத 

யசட்்துக் சகோந்நோண்.அது 

ண்டுப்றி, திக்ோட் தி் 

ப்யோகி் ்சிதங்களநயுண் 

யசட்்து அளஞட்துக்சகோந்பட்கு 



ண்ணோ் அளணதிதோகக் கோட்திருக்கவுண் 

படியுண். சி் யபடோ்ட ணடட்தி் 

கங்கந் ஞ்ஞ்ளப. 

 

இதுடோ் க்குளத ிஷிகந் ண்றுண் 

அபடோண் ்றித ணது கருட்டோக 

உந்நது. இபக்ளுக்கு அடுட்ட 

ிளபேலுண் சிள ோண் 

கோஞ்கியோண். யபடங்கநி் ிஷி ் 

சசோ் திருண்ட்திருண் ் 

த்டுட்ட்டுகிது. ட்யோது 

இ்டச ்சசோ் பகவுண் போக உந்நது. 

இ்ட ிஷிகந் பகு்ட அட்டோ்சிளத 

உளதபக்ந். இளட ோண் 

புி்துசகோந்ந யபஞ்டுண். ிஷி 

்ட்கு ‘ண்ட் ட்ஷ்ோ ” அடோபது 

ண்திட்ளடக் கஞ்ப ்்து 

சோருந். ணடண் உஞ்ளண ்ட்கு 

ிரூஞண் ்? பக் 



னங்கோட்தியயத இ்டக் யகந்வி 

யக்க்்டுந்நது. பு்கநோ் அளட 

ிரூபிக்க படிதோது ்யட 

தி்.தோயடோ போயசோ ிபட்்ட்யட 

அ்ோ்த ணஸோ ஸஹ - ்சிதட்ளட 

அளதோண் ங்கிரு்து சசோ்களுண் 

ஞ்ஞபண் திருண்பி பருகியடோ,  டட் 

சக்ஷீக்சச்தியபோக்கசச்தி யோ ண: 

அங்யக கஞ்கந் யோக படிதோது, ணண் 

யோக படிதோது, ்ட் பு்களுண் 

யோக படிதோது, இதுடோ் 

கோங்கோணோகச  ்சசோ்்்டு ப்ட 

தி்.  

 

ஆ்ணோ உந்நது, கவுந் இருக்கிோ,் 

அழிப் போன்க்ளக , ணிடி் 

்சிதண் இளப யோ் ட்குண் பு 

இத்ளக ணக்கு ்ட் திலுண் ட 

படிதோது.ணண் சடோ்்து 



ணோறிக்சகோஞ்ய இருக்கிது; ்ட 

யபண் ி்ோண் ஏடிக்சகோஞ்ய 

இருக்கிது; அது ்ளக்கு உ்்து, 

துஞ்டுதுஞ்ோக் பிநவு் எ்று. 

்ளத், ணோோட , பிநப் பிிக்க 

படிதோட , ்றுண் ிளட்திருக்குண் 

எ்ள் ்றி இத்ளக ப்போறு 

சசோ் படியுண்? எரு யோதுண் படிதோது. 

உபே் ் சோருநிலிரு்து 

திள் ச ணிடகுண் பத் 

யோட்ோண், அட் விளநவுகந் 

ப்பநவு ோசகணோடோக இரு்டது 

்ளட போறு கோ்டுகிது. 

யபடங்கந் பனங்குகி் அ்ட அறிவு 

பி் ்டி பருண்? ிஷிதோக இரு்ட் 

பெயண அது பருண். அ்ட அறிவு 

பு்கநி் இ்ள. ஆோ் பு்கயந 

ணிடி் அளட்துணோ ்? 

ணிடி் ்ோயண பு்கந்டோ் 



்று சசோ்பட்கு தோருக்குட் ளடிதண் 

இருக்கிது? ண் போன்க்ளகபே், இங்கு 

இருக்கி் ண் எப்சபோருபி் 

போன்க்ளகபேலுண் அளணதிணதணோ சி 

கஞங்கந் பருகி். அது, ணது 

அ்பி்குித எருபி் ணஞட்ளடக் 

கஞ்ப்ோ் ோக்்குண்யோடோக 

இருக்கோண் டோபது அதிச்ச்ிளதச ்

ச்திக்கி் கஞணோக இருக்கோண்., 

இ்ள ்ளத் ணகின்சச்ிபே் 

திளநக்குண் யபளநதோக இருக்கோண், 

அ்து இது யோ் ட்டளயதோ 

ச்ட்்ங்களுந் எ்ோக இருக்கோண். 

அ்யோது ணண் அளணதியு்று, அ்ட 

யட்தி்கு அது ட் சசோ்ட இத்ள 

உஞப்து யோோகிவிடுகிது; 

சசோ்கந் ் படிதோட, ணண் சச் 

படிதோட, அளட்தி்குண் அ்ோலுந்ந 

்ளத் எ்றி் கோ்சி கஞ 



யட்தி்கு ணக்குக் கிளட்டது 

யோோகிவிடுகிது. சோடோஞ போன்வி் 

ிகன்கி் இடள உதட்்ட யபஞ்டுண், 

பே்சிகந் சசத்து பழுளணதோக்க 

யபஞ்டுண். 

 

ஆ்ணோ பு்கநோ் 

க்டு்டுட்ட்்யடோ, பளதள 

சசத்த்்யடோ அ். பு்கநோ் 

ண்டுண் , புட்திதோ் கூக் 

க்டு்டுட்ட் ோடது அது ்ளட 

சடுங்கோட்தி்கு ப்ய ணிடக்ந் 

அறி்திரு்ட .் இ்ட் புட்தி ்து 

்ளத் சங்கலிபே் எரு 

பளநதட்தி்கு ளபக்க்்டுந்ந 

சத ்ண்டுயண ்ளட ோண் 

புி்துசகோந்ந யபஞ்டுண். ஸட் அ்து 

இரு்பு ்துண் புட்தியுண் எ்்; 

ஸட்தி் ஏ ்அண்சயண புட்தி. புட்திக்கு 



அ்ோ் சச்று ஆோத்கிோ் 

ளடிதசோலி. புட்தி பு்கநோ் 

க்டு்டுட்ட்டுகிது. ஆ்பக 

உகி் உஞ்ளணகளந அறித 

யபஞ்டுணோோ் எருப ்பு்களுக்கு 

அ்ோ், புட்திக்கு அ்ோ் சச் 

யபஞ்டுண். இப்போறு பு்கநி் 

்ளளதக் க்து சச்பதி் சப்றி 

ச் ணிடக்ந் இ்சோழுது கூ 

இருக்கிோக்ந். அபக்ந் ிஷிகந் 

்று அளனக்க்டுகிோக்ந். 

அபக்ந் ஆ்பக உஞ்ளணகளந 

யருக்கய ்கோஞ்கிோக்ந்.  

 

யப யபடங்கந் உஞ்ளணதோளப 

்ட்கு ிரூஞண். இயடோ க்கு 

ப் இருக்கி் யணளக்கோ 

ிரூஞண்டோ் - அடோபது பிட்தித்ச 

அனுபண் ்துடோ்.. இ்ட 



யணளளத ் பு்கநோ் 

ோக்்கிய், ஆ்பக உஞ்ளணகளந 

ஆ்ணோவி் உத ்உஞவ்ு ிளகநி் 

கோஞ்கியோண். இ்ட ிஷிிள கோண், 

இண், ோ், இண் இளபகளநக் 

க்டது, இ்ட ிஷிிள ்து 

ிஷிகநி் பழிபே் யடோ்றித ஆித,் 

ஆித ்அ்ோடப,் பயசச் ்

அளபருக்குண் சோதுச ்சசோட்து ்று 

ளடிதணோக பனங்குகிோ ்

போட்ஸ்தோத,் இது டோ் யபடங்கநி் 

உந்ந ிஷிிள. இ்தித ணடட்தி் 

இ்ட ்சிதட்ளட ோண் ிளவி் 

சகோந்ந யபஞ்டுண், பி ோடுகளுண் 

இடள ிளக்க யபஞ்டுண், 

க்றுக்சகோந்ந யபஞ்டுண் ்று ோ் 

விருண்புகிய்.அ்யோதுடோ் 

உகட்தி் சசச்வுகளுண் சஞ்ளகளுண் 

குளயுண். 



 

ணடண் ்து த்கநி் இ்ள , 

சகோந்ளககநி் இ்ள, 

யகோ்ோடுகநி் இ்ள, யசச்ி் 

இ்ள, ஆோத்சச்ிபே் கூ இ்ள. 

அது போன்பதுண் பநப்துண் ஆகுண். ் 

ஞ்க்யந, ீங்கந் எப்சபோருபருண் 

ிஷிகந் ஆகோடபள, ஆ்பக 

உஞ்ளணகளந யருக்கு ய ்

கோஞோடபள ஆ்பக போன்ளக ்து 

உங்களுக்கு ஆண்பிக்கவி்ள . உத ்

உஞவ்ு ிள ணோடபள, ஆ்பகண் 

்சட்ோண் சபறுண் யசச்ுடோ், 

ஆண்் பே்சிடோய டவி யப். 

 

தோயோ, தோியணோ, ங்யகோ 

யசிதப்ளசத்ோண் ீங்கந் 

டுட்து் யசிக்சகோஞ்டு இருக்கிறீக்ந். 

புட்ட ்கூறித அனகித கருட்து எ்று 



இங்கு சோருட்டணோக இருக்குண் . அப ்

எருபள சி பிோணஞக்ளு் 

க்துளதோ ய்்டது. அபக்ந் 

பிண்ணட்தி் இத்ளக் 

விநக்கிோக்ந். 

 

 

புட்ட ்சருணோ் அபக்நிண் 

யக்ோ:்” ீங்கந் பிண்ணட்ளட் 

ோட்்டதுஞ்ோ? இ்ள” ்ோ ்

பிோணஞ.்  

 

‘உங்கந் ட்ளட?” 

 

‘இ்ள, அபருண் ோட்்டதி்ள.” 

 

சி, உங்கந் ோ்ோ?்  

 

இ்ள, அபருண் ோட்்திரு்ோ ்்று 

யடோ்வி்ள. 



 

புட்ட ்யக்ோ:் ‘் ஞ்ோ, உங்கந் 

ோ்ோயோ, உங்கந் ட்ளடயதோ, 

ீங்கயநோ ோக்்கோட எ்ள்்றி 

போடண் சசத்து எருபளசதோருப ்

ண்ண்ட் ் பத்கிறீக்ந்? 

 

உகண் பழுபதுண் இளடட்டோ் சசத்து 

சகோஞ்டிருக்கிது. 

 

இளடயத ோண் யபடோ்ட சணோழிபே் 

கூறுயபோண்: இ்ட ஆ்ணோ சப்று் 

யசச்ிோயோ, பகக் கூள்ணதோ 

அறிவிோயோ, ், யபடங்களநயத 

டி்டோ் கூ அளதக் கூடிதட். 

உக ோடுகந் அளட்திபண் 

யபடங்கநி்  சணோழிபே் யசுயபோண் 

உங்கந் சஞ்ளகளுண் சசச்வுகளுண் 

வீஞ். ீங்கந் பிோசச்ோண் சசத்த 

விளனகி் கவுளந ீங்கந் 



கஞ்டிருக்கிறீக்நோ? கோஞவி்ள 

்ோ் உங்கந் பிசச்ோண் வீஞ். 

சி் ீங்கந் ் சசோ்கிறீக்ந் 

்து உங்களுக்யக சடிதோது. ீங்கந் 

அபள் ோட்்திரு்பீக்நோோ் 

சஞ்ளபே ணோ்டீக்ந். உங்கந் பகயண 

எநி வீசுண். 

 

னங்கோ, உிட ிஷி எருப ்

பிண்ணட்ளட் ்றிக் 

க்றுக்சகோந்பட்கோகட் டண் ணகள 

அனு்பிோ.் அப் திருண்பி ப்டதுண் 

அபிண் அப,் ் க்று ப்டோத்” ? 

்று யக்ோ.் டோ் க்று ப்திரு்ட 

சோஸ்திங்களந ்ோண் எ்பிட்டோ் 

ணக். அளடக் யக் அப ், 

இசட்ோண் எ்றுயண இ்ள : 

ணறுடியுண் யோ” ்று சசோ்ோ.் 

ணகனுண் திருண்பிச ்சச்ோ், சி கோண் 



கழிட்துட் திருண்பி ப்ட யோது அயட 

யகந்விளத ிஷி யக்ோ.் அயட தி் 

ப்டது. ணறுடியுண் அப் திருண்பி 

அனு்்்ோ். அடுட்ட பள அப் 

திருண்பி ப்டயோது அபது பகண் எநி 

வீசி்று. அளடக் கஞ்துண் ிஷி ழு்து 

ி்று, ஆகோ, ் ணகய, உ் பகண் 

பிண்ணட்ளட அறி்டபி் பகண்யோ் 

எநி வீசுகிது ”்ோ.் 

 

ீங்கந் இளபள உஞ்்டோ் 

உங்கந் பகண் ணோறிவிடுண், உங்கந் கு் 

ணோறிவிடுண், உங்கந் யடோ்யண 

ணோறிவிடுண். ீங்கந் ணிட குட்தி்கு 

எரு ப்பிசோடணோக இரு்பீக்ந். 

ிஷிளதட் டடுக்க தோோலுண் படிதோது. 

ணது ணடட்தி் ்சிதணோ ிஷிிள 

இதுடோ். ண்டி இ்ட் யசச்ுக்கந், 

போடங்கந், டட்துபங்கந்,துளபடங்கந், 



அட்ளபடங்கந், ் யபடங்கந் கூ 

சபறுண் டிக்க்கயந, இஞ்ோண் 

ிளபே் உந்நளபகயந; யடி 

அனுபயண பட்ளணதோது. 

யபடங்கந், இக்கஞண் ,போ த் 

யோ் ்ோயண இஞ்ோண் 

ிளபே் உந்நளபடோ். ணோோட 

எ்ள ோண் உஞருண்டி து 

சசத்கியடோ, அதுயப யணோ அறிவு. 

அடள உஞ்்டபக்ந் ிஷிகந். 

அபக்ளநயத ோண் யபடங்கநி் 

கோஞ்கியோண். 

 

யணலுண், ிஷிிள ்து எரு டி 

ிள. உஞ்ளண இ்துக்கநோகித ோண் 

எப்சபோருபருண் எரு ோந் இ்ோவிடி் 

எருோந் இ்ட ிளளத அள்யடதோக 

யபஞ்டுண். ஏ ்இ்துளப் 

சோறுட்டபள, ிஷி ிளளத 



அளபது ்து பக்தி சறுபயட. இது 

ணக்குட்  சடித யபஞ்டித எ்று. 

யகோ்ோடுகளந ண்புபயடோ, 

ஆபேக்கஞக்கோ யகோபே்களுக்கு் 

யோபயடோ, உகட்தி் உந்ந ்ோ 

திகநிலுண் குநி்யடோ அ், ிஷி 

ஆபயட, ண்ட் ட்ஷ்ோ ஆபயட பக்தி, 

பக்தி சறுட். 

 

பி்கோட்தி்கு பருண்யோது , உளகயத 

அளசட்ட  ணகிஷிகளநயுண் 

ணகட்டோ அபடோ புருஷக்ளநயுண் 

கோஞ்கியோண். அபக்ந் .் ோகபட 

புோஞட்தி்டி, அபக்நி் 

ஞ்ஞிக்ளக கஞக்க்து. அபக்ளுந் 

ோணருண் கிருஷ்ஞருண் இ்திதோவி் 

அதிகணோக பழி்டுகி் இருப ்

ஆப.்ோண ்வீகோட்தி் ்சித 

புருஷ,் சட்திதண் ண்றுண் எழுக்கட்தி் 



திஞ் படிபண், ்சித ணக் , 

்சிதக் கஞப்,  ்சிதட் ட்ளட 

இளபகளுக்கு யணோக, ்சித ண்். 

இ்ட ோணள ண்ப் ளப்ப ்

போ்பகி ணகிஷி.  ணகட்டோ 

கவிஜோ போ்பகி, ோணி் 

போன்க்ளகளத ழுதிபேரு்து யோ் 

அப்பநவு தூத்ளணதோ, இித, 

அனகித, அயடயபளநபே் நிளணதோ 

சணோழிளத யபசங்குண் கோஞ 

படிதோது. 

 

சீளடளத்்றி ் சசோ்பது ! 

உகண் பழுபதுண் உந்ந க்டகோ 

இக்கிதங்கந் பழுபளடயுண் அசி் 

ோருங்கந், அது யோயப திக்ோ 

இக்கிதங்களநயுண் படி்டோ் 

ஆோயுங்கந்: இ்சோரு சீளடளத 

ீங்கந் கோஞ படிதோது. இது உறுதி. 



சீளட இளஞத்பந். இி 

அளட்யோ் எரு ோட்திட்ளட் 

ளக்க படிதோது ்னுண்டி அபந் 

ளக்க்்டுந்நோந்,எரு யபளந 

ோணக்ந்  ்இருக்கோண்., ஆோ் 

இஞ்ோபடோக எரு சீளட இருக்க 

படிதோது ்றுடோ் சசோ் யபஞ்டுண். 

உஞ்ளணதோ இ்தித் சஞ்ளண 

போக்்க் யபஞ்டித அசச்ு அபந். 

சி் பூஞ் சஞ்ளண ்ட் 

இ்தித ்சிதங்கந் அளட்துண்  அ்ட 

எரு சீளடபே் போன்க்ளகபேலிரு்யட 

யடோ்றிபேருக்கி். க்ட 

ஆபேக்கஞக்கோ ஆஞ்டுகநோக 

இ்திதோவி் ஆஞ் ,சஞ், குன்ளடகந் 

அளபி் பழிோ்ள் ச்போறு 

போன்்து சகோஞ்டிருக்கிோந் அபந். 

சருளணக்குித இ்டக் சீளட 

தூத்ளணபேனுண் தூத்ளணதோபந். 



சோறுளணக்குண் சகி்புட்ட்ளணக்குண் 

உளவிணோகட் திகன்்டபந். 

து்போன்ளப எரு சிறு பணுபணு்புண் 

இ்ோண் டோங்கி ட் துத்்பந். 

அபந் க்பி் திருவுரு, தூத்ளணபே் 

உளவிண். அபந் ணக்கநி் ்சிதண், 

யடபக்நி் ்சிதண். அ்ட ணகட்டோ 

சீளட ண் யடசித யடவிதோக ்யோதுண் 

ிளட்து போன்போந். சீளடளத்்றி 

அறிதோட தோருண் இருக்க ணோ்ோக்ந், 

யப இங்கு ்ட விநக்கபண் 

யடளபபே்ள. 

 

ணது புோஞங்கந் ்ோண் 

ணளதோண், யபடங்கந்கூ அழி்து 

யோகோண், ணது சணஸ்கிருட சணோழி 

எயடிதோக அழி்து யோகோண். ஆோ் 

இ்ட ோ்டி் ்து இ்துக்கந் 

உபேப்ோன்்டோலுண்கூ, அபக்ந் 



சகோசள்ச சணோழி யசிோலுண்கூ, 

அங்கு சீளடபே் களட இருக்கயப 

சசத்யுண். ் போட்்ளடகளநக் 

குறிட்துக் சகோந்ளுங்கந். அபந் ண் 

இட்தி் உபேயோ்ட்தி் ஊடுருவி 

இருக்கிோந், இ்துக்கநோ 

ஆஞ்,சஞ் எப்சபோருபி் 

ட்டட்திலுண் க்திருக்கிோந். 

ோசண்ோண் சீளடபே் குன்ளடகந். 

சஞ்கநி் ப்ய்ண் ் 

சதி் அபக்ளந சீளட - 

்சிதட்திலிரு்து விகச ்சசத்டோ்  

அ்ட பத்சிகந்யடோ்விளதயத  

டழுவுண்.அளடயத  ோண் அனுதிபண் 

கஞ்டு பருகியோண். சீளடபே் 

அடிசதோ்றியத ண் சஞ்கந் பந 

யபஞ்டுண், ப்ய யபஞ்டுண், அது 

எ்ய பழி. 

 



அடுட்து ோண் டுட்துக்சகோந்ப ்

்யபறு படிபங்கநி் 

பழி்டுப.் ஆஞ்களுண், அது 

யோயப சஞ்களுண், குன்ளடகளுண், 

அது யோயப பந்்டபக்ளுண் 

விருண்பி் யோ்றுகி் ்சித புருஷ ்

அப.் ோகபட புோஞட்ளட ழுதிதப ்

,அபள அபடோ புருஷ ்்று 

சசோ்லிதது் திரு்தி அளதோண் 

ண் அபடோங்கந் ்ோண் கவுநி் 

அண்சங்கந் ண்டுயண, கிருஷ்ஞயோ பழு 

பட்கவுயந ்று குறி்பி் 

ஸ்ரீகிருஷ்ஞளட் டோ் ோ் இங்கு 

குறி்பிடுகிய். அபது பக் 

ிணோஞங்களந் ோக்்குண் யோது 

அட்டளகத ோோ்டுக்கநோ் அபள 

பஞ்ி்தி் விசிட்திண் துவுப்ள 

்ய யடோ்றுகிது. 

 



அபப்கவுண் ஆசச்ிதணோ ச்ிதோசி, 

அயட யபளநபே் பக ஆசச்ிதணோ 

இ்போசி. அபிண் 

ஆசச்ிதகணோ ஸ், அடோபது 

அதிகோண் இரு்டது; அயட யட்தி் பக 

ஆசச்ிதணோ துவு உஞவ்ுகளுக்கு 

இளபே் அப ்போன்்டோ.் கீளடளத் 

டிக்கோண் கிருஷ்ஞள் 

புி்துசகோந்ந படிதோது. டணது 

யோடளபே் திஞ் படிபண் அப.் 

டோங்கந் பிோசச்ோண் சசத்த ப்ட 

உஞ்ளணபே் ளபள 

விநக்கங்கநோகயப எப்யபோ ்அபடோ 

புருஷக்ளுண் போன்்டோக்ந். 

கபட்கீளடளத் யோதிட்டபோ 

ஸ்ரீகிருஷ்ஞி் போன்வு அ்ட சடத்வீகக்  

கவிளடதோ கீளடபே் விநக்கணோகயப 

திகன்்டது. ்றி்ளணக்கு எரு சி்ட 

டுட்துக்கோ்ோக அப ்விநங்கிோ,் 



டணது ணஞிபடிளதட் து்து 

விடுகிோ,் பி் ்அளட் ்றி அப ்

கபள்யப இ்ள இ்திதோவி் 

டளப ்அப.் அபது ஆளஞபே் 

ண்க்ந் படிது்டோக்ந், ஆோ்  

அப ்எரு யோதுண் ண்ோக 

விருண்வி்ள.  யகோபிதரு் 

ஆடிக்கநிட்ட நித கிருஷ்ஞோகயப 

்யோதுண் இரு்டோ ்அப.். 

 

ஆகோ, அபது போன்க்ளகபே் அ்ட 

அ்புட் குதிதோ ோசலீள! அளட் 

புி்து சகோந்பதுடோ் ப்பநவு 

கடிணோது! பழுக்கபழுக்கட் 

தூத்ளணயுண் எழுக்கபண் இ்ோட தோருண் 

அளட் புி்துசகோந்ந பத்சிக்கயப 

கூோது. அ்புடக் கோடலி் ஆ்ட் 

பூி்ய அ்ட பிரு்டோப லீளபே் 

உருபகணோக விநக்க்்டுந்நது. 



அ்பிோ் பிட்யடறி ,அ்சனுண் 

ணதுளப அரு்தி, அ்பு் 

பிட்யடறிதபக்ளநட் டவி தோருண் 

அளட் புி்து சகோந்ந படிதோது. 

யகோபிதி் அ்புடோ் ட்துளஞ 

ணகட்டோது! அது அ்பி் சணோட்ட 

படிபண், யபறு ளடயுண் விருண்ோடது, 

சசோக்்கட்ளட்்றிக்கூ  கபள் 

ோடது. இப்வுகி் ண்டுண் 

ணறுவுகிலுண் ளடயுண் ோோடது. அ்ட 

அ்பி் டோங்களந தோட்ோ்  

புி்துசகோந்ந படியுண்? 

 

்ஞ்க்யந, இங்யக இ்டக் 

யகோபிதி் அ்பி்டோ் 

உருபக்கவுந் - அருபக் கவுந் 

பிசச்ிளக்குட் தீவ்ு உந்நது. 

ணிடோ் ்க படி்ட பகவுத்்ட 

்சிதண் உருபக் கவுந் ்து 



ணக்குட் சடியுண். பிஜ்சசணங்குண் 

ிள்துண், டதுசபநி்ோோகயப 

இ்ட் பிஜ்சட்ளடக் சகோஞ்டுண் 

விநங்குகி் அருபக் கவுநி் 

ண்பிக்ளக சகோந்பது டட்துப 

ணதணோது ்ளட ோண் அறியபோண். 

ண்ணோ் ோக்்கக்கூடித, ண்ணோ் 

புி்துசகோந்நக்கூடித எரு படிபட்ளட, 

இடத டோங்களநசத்ோண் 

ோடங்கநி் சகோ்டி ஆறுட் ச்றி 

ஏ ்உருபட்ளடயத ண் ணண் ோடுகிது. 

யப ணிடோ் சி்டள சசத்த 

படி்ட பகவுத்்ட கருட்து உருபக் 

கவுந். ஆோ் அறியபோ இட்டளகத 

கருட்ளடக்  கஞ்டு திகிள்து 

ி்கிது. 

 

இ்ட் பிசச்ிள எ்றுண் புதிட்; 

பிண்ண சூட்திட்திலுண், கோ்டி் 



திசௌதி டண்புட்திரு் 

விபோதிட்டயோதுண்  ழு்்் அயட 

ளனத யகந்விடோ் - கருளஞயத 

படிபணோ ,்ோண் ப் சகுஞக் 

கவுந் எருப ்இரு்டோ், இ்ட் பூப 

் கணோக உந்நது ? அப ்் 

இ்டி எ்ள் ளக்க யபஞ்டுண்? 

அ்டக் கவுந் 

எருடள்்சணோபய. இ்ட் 

பிசச்ிளக்கு எரு தி் இரு்டோகட் 

சடிதவி்ள, இருக்கி் எய 

திளக் யகோபித ்சகோஞ் அ்பி் 

டோ் கோஞ படியுண் அபக்ந் 

கிருஷ்ஞள் ்றித புகன்சணோழிகந் 

அளட்ளடயுண் சபறுட்டோக்ந், அப ்

ள்பி்...டளபோ இளபோ 

்ளட அறித அபக்ந் 

விருண்வி்ள , அப ்்ோண் 

ப்போ, ்ோ ஆ்்களுண் 



ிள்டபோ ் யோ் ளடயுண் 

அறி்துசகோந்ந விருண்வி்ள. 

கிருஷ்ஞ் ்ோ் ்ளத் 

அ்பு - இது எ்ள ண்டுயண அபக்ந் 

புி்து சகோஞ்டிரு்ட ,் 

அப்பநவுடோ்.  பிரு்டோப 

கிருஷ்ஞள ண்டுயண அபக்ந் 

அறி்திரு்டோக்ந். இளதக்ுட் 

டளபோகவுண் ண்ோதி 

ண்ோகவுண் விநங்கித கஞ்ஞ் 

அ்டக் யகோபிதள் சோறுட்டபள 

ணோடு யணத்்ப,்  ்ச்ளக்குண் 

ணோடு யணத்்ப ்ண்டுயண. க்குச ்

சச்பண் யபஞ்ோண் , ணக்கந் 

யபஞ்ோண், க்வியுண் யபஞ்ோண், 

சசோக்்கட்தி்குக்கூ ோ் யோக 

யபஞ்ோண். ோ் ணறுடி ணறுடி 

பி்யோக; ஆோ் ் இளபோ, 

அ்ட் பிவிபே் ்ோண் ோ் 



உ்ள அ்பு சசத்த யபஞ்டுண், 

அ்பி்கோகயப அ்பு சகோந்ந 

யபஞ்டுண். - இ்ட போட்ளட க்கு 

அருந்போதோக ! ணட போ்றி் எரு  

ளண்க்ள இங்கு ோண் கோஞ 

படிகிது ; அ்பி்கோக அ்பு,  

ஞிக்கோக் ஞி ,களணக்கோகக் 

களண யோ் ்சிதங்களந இங்கு 

ோண் கோஞ்கியோண், ணிட சபடோத 

போ்றியயத பட்பளதோக, 

அபடோங்களுந் டளசி்டபோகித 

கிருஷ்ஞி் திருபோபேி்று இ்ட 

்சிதண் உதி்்துந்நது. த 

பறுட்துபதுண் ஆளச கோ்டுபதுணோக 

இரு்ட ணடங்கந் ்ோண் அடியதோடு 

எழி்து யோத்வி். கட்ளட் 

்றித தண், சசோக்்கட்தி் 

இ்ங்களந அனுவிக்குண் ஆளச 

யோ்ப்றி் இட்தி் ,அ்பி்கோக 



அ்பு ,களணக்கோக களண,  

ஞிக்கோக் ஞி யோ் ணகட்டோ 

்சிதங்கந் யடோ்றி. 

 

ட்டளகத அ்பு அது! யகோபிதி் 

அ்ள் புி்துசகோந்பது கடிண் 

்று ச்றுயட்தி்கு ப்பு 

சசோ்ய். கஞ்ஞி் 

போ்றியயத ஈடிளஞத் 

குதிதோ இ்ட ோசலீளபே் உ் 

சோருளந் புி்துசகோந்ந படிதோட 

பெக்ந் ண்பபண் இ்ோணலி்ள. 

யடோ அசுட்டட்ளடட் டவி்்துயோ் 

இதிலிரு்து விகியதோ 

பத்சிக்கி் , ண் ட்டட்தி் பி்துண் 

தூத்ளணத்பக்நோ அட்டளகத 

ப்ோந்கந் இருக்கயப சசத்கி் ்

்ளட பஞ்டுண் சசோ் ்ள 

அனுணதியுங்கந். அபக்ளுக்கு ோ் 



எ்று சசோ் விருண்புகிய்; படலி் 

ீங்கந் தூத்ளண சறுங்கந், 

யகோபிதி் பியளண போ்ளச ்

சசோ்லிதப ்யபறு தோருண் அ், 

சுகயடப ்்ளட ிளவி் 

சகோந்ளுங்கந். யகோபிதி் இ்ட 

அ்புட் பியளணளத ழுட்தி் படிட்ட 

சுகயடப ்்ளட ிளவி் 

சகோந்ளுங்கந். யகோபிதி் இ்ட 

அ்புட் பியளணளத ழுட்தி் படிட்ட 

சுகயடப ்பி்பிலிரு்யட 

தூத்ளணதோப,் ்ச்றுயண 

தூதப,் விதோசி் ணக்.  

 

ணட்தி் சுதண் இருக்குண்பள 

கவுநிண் அ்பு யடோ்றுபது 

சோட்திதண், சுத அ்பு சபறுண் 

விதோோயண டவி யப் - கபோய! 

ோ் உக்குச ்சிப்ளட் டருகிய் 



, அட்கு் திோக ீ சிப்ளக் 

சகோடு ்கிோக்ந் இபக்ந். உய 

கபோ்; ீ இ்ளடச  ்சசத்தோண் 

இரு்டோ் உ்ள ோ் உ் 

ணஞட்தி்கு் பி் ்கபிட்துக் 

சகோந்கிய் ்ோ.்.அ்து எரு 

யபளந ‘ பருண் பிவிகந்யடோறுண் 

உ்ள சரு்பி் பறுட்து டு்ய் 

‘்ோ ்- இ்டி் யோகிது 

இபக்நி் அ்பு . இட்டளகத டோன்்ட 

ஞ்ஞங்கந் பெளநபே் இருக்குண்பள 

யகோபிதி் அ்பு் பிட்திள,  பியண 

டோங்களந ்டி புி்து சகோந்ந 

படியுண்? ஏ,  எரு பட்டண் அ்ட 

இடன்கநிலிரு்து ஏய எரு பட்டண்! ீ 

எருபள பட்டப்டு வி்ோ் உ்பது 

அபது  டோகண் அதிகிட்துக்சகோஞ்ய  

யோகிது.  அபது து்சண்ோண் 

சடோள்து யோகிது, உ்ளட் டவி 



ண்ப்றி் பதுந்ந ்றிள அப் 

ணக்கிோ், உ்ள, உ்ள 

ண்டுயண ிளக்கிோ். 

 

ஞண், சத,்புகன் இப்றி் பதுண் , 

த் இ்ட உகி் பதுண் உந்ந 

ஆளசகளந விடுங்கந். அட்பிகு, 

அட் பிகு ண்டுயண யகோபிதி் 

அ்ள உங்கநோ் புி்துசகோந்ந 

படியுண். ்ோப்ளயுண் துக்கோண் 

புி்துசகோந்ந படிதோட அநவுக்கு அ்ட 

அ்பு புிடணோது. ணண் 

அ்ழுக்க் தூத்ளண அளதோண் 

அ்ட் புிடணோ அ்ள் 

புி்துசகோந்ந படிதோது. இடதட்தி் 

கோணபண் ஞட்டோளசயுண் 

புகன்யோளடயுண் எப்சபோரு ிபபண் 

சோங்கிக் குபறுகி்பக்ந், 

யகோபிதி் அ்ளக் 



புி்துசகோந்நவுண் அளடக் 

குளகூவுண் துஞிகிோக்ந்! கிருஷ்ஞ 

அபடோட்தி் சோயண யகோபிதி் 

அ்புடோ். ணகட்டோ டட்துபணோகித 

கீளடளதக்கூ யகோபிதி் இ்ட் 

பியளண சபறியதோடு எ்பி படிதோது. 

சி் ்சிதட்ளடயோக்கி எருப் 

ிடோணோகச ்சச்பது ்றியத 

கீளடபே் யோதிக்க்டுகிது. ஆோ் 

இங்யகோ இ்ட ஆ்ட சபறிபே் 

அ்பு் யோளடபே், சீக்ந், 

ஆசச்ோிதக்ந் யோடளகந், 

புட்டகங்கந் ்ோயண, ், அசச்ண், 

கவுந், சசோக்்கண் யோ் 

கருட்துக்கந்கூ எ்ோகி விடுகி். 

்ோயண வீசி றித்்டு 

விடுகி், ஜ்சுபது அ்பு்பிட்து 

எ்ய, ்ோப்ளயுண் ணக்கி் 

ிள இது. இ்ட அ்பு்பிட்தி் 



ஆன்கி் அ்் கிருஷ்ஞளட் 

டவி இ்ட உகி் யபறு ளடயுண் 

கோஞ்தி்ள; அபள, அபள 

ண்டுயண கோஞ்கிோ். எப்சபோரு 

பகபண் அபனுக்குக் கிருஷ்ஞி் 

பகணோகட் சடிகிது. அபது சசோ்ட 

பகயண கிருஷ்ஞி் பகண்யோ் 

சடிகிது. அபது ஆ்ணோகூ 

கிருஷ்ஞ பஞ்ஞட்தி் 

யடோத்்துவிடுகிது, அதுடோ் 

ணகட்டோ கிருஷ்ஞ!் 

 

வீஞ் விங்களந அறி்து சகோந்பதி் 

யட்ளட வீஞோக்கோதீக்ந். 

போன்க்ளகபே் அடி்ளளத, அட் 

சோட்ளட டுட்துக் சகோந்ளுங்கந். 

கிருஷ்ஞி் போன்க்ளகபே் 

போ்றி்கு பஞோளப  

இருக்கோண், இளசச்சருக்கந் 



இருக்கோண். இளப உஞ்ளணதோகவுண் 

இருக்கோண். ஆோ் ண்ள் 

ோளடபேலிரு்து விகிச ்சச்கி் 

இ்ட் புதித ணகட்டோ 

கருட்துக்களுக்கு ஏ ்அடி்ள, ஏ ்

அடிட்டநண் இரு்யடதோக யபஞ்டுண், 

யபறு ்ட ிஷி அ்து ணகோி் 

போன்க்ளகளத யபஞ்டுணோோலுண் 

டுட்துக் சகோந்ளுங்கந். அப ்டணக்கு 

ப்பிரு்ட கருட்துக்கநி் எரு 

ிஞோண பநச்ச்ிதோகயப இருக்கிோ.் 

அ்து டணது கோட்திய , டணது 

ோ்டியயத போகக் 

கோஞ்டுகி் கருட்துக்களந 

ண்டுயண யோதிக்கிோ.் இ்ட ணகோ் 

இரு்டோோ இ்ளதோ ்ளட் 

்றித  ச்யடகண் கூட் யடோ்ோண்! 

ஆோ் ோ் சபோ் விடுகிய் இ்ட 

்சிதங்கந்- ஞக்கோகயப ஞி, 



அ்பி்கோகயப அ்பு,  

களணக்கோகயப களண,-   

கிருஷ்ஞி் சசோ்டக் கருட்துக்கந் 

அ், இ்டக் கருட்துக்களந படலி் 

சபநி்டுட்தித யபசோருப ்

இருக்கிோ ்்ளட ிரூபியுங்கந் 

ோக்்கோண். படிதோது. இ்டக் 

கருட்துக்கந் யபறு தோிபரு்துண் 

கோக போங்க் ்டிருக்க படிதோது. 

கிருஷ்ஞ ்பி்ட யோது அளப 

கோ்றிய பட்து 

சகோஞ்டிருக்கவி்ள. 

கிருஷ்ஞகபோ் டோ் பட்படலி் 

அளட சபநி்டுட்திதப,் அபது 

சீோ விதோச ்அளட ணிட குண் 

பழுபட்குண் பிோசச்ோண்சசத்டோ.் இது 

பகவுத்்ட கருட்து. 

 

கிருஷ்ஞி் ிணோஞங்களுந் ோண் 



சக்கூடித பக உத்்ட ிணோஞண் 

யகோபீ ப்,் பிரு்டோப 

யகோபிதி் கோட். அ்ட 

அ்பு்பிட்து உங்கந் பெளநபே் 

புகுணோோ் , ஆசீப்திக்க்் அ்டக் 

யகோபிதள ீங்கந் புி்துசகோந்ந 

படியுணோோ், அ்யோதுடோ் அ்பு 

்ோ் ் ்ளட ீங்கந் 

புி்துசகோந்வீக்ந். உகயண 

ண்துயோத் ண் ்ோ 

தி்ோ்்புக்களுண்  எழி்து்யோத், 

யபச்ட யோக்கபண், உஞ்ளணளதட் 

யடடுண் ஆளசகூ இ்ோண் உங்கந் 

இடதண் தூத்ளண அளத யபஞ்டுண் 

.அ்யோது ண்டுயண அ்ட் பியளண 

சபறி உங்களுக்கு பருண்.  யகோபித ்

சகோஞ்டிரு்ட ்ளத் அ்ட 

அ்பி் சக்தியுண் பண் உங்களுக்கு 

பருண்,  அ்பி்கோகயப அ்பு சசத்த 



உங்கநோ் படியுண். அதுடோ் ்சிதண். 

அளட் ச்ோ் ீங்கந் 

்ோப்ளயுண் ச்றுவி்டீக்ந். 

 

இ்ட உத்ிளபேலிரு்து ச்றுக் 

கீன்ிளக்கு , அடோபது கீளடளத 

உயடசிட்ட கிருஷ்ஞிண் பருயபோண். 

குதிளக்கு ப்ோ் பஞ்டிளதக் 

க்டுபளட் யோ்சடோரு பத்சி 

இ்யோது இ்திதோவி் ்து 

சகோஞ்டிருக்கிது. கிருஷ்ஞ ்

யகோபிதி் கோடோக இரு்து 

ண்பந் ருக்கு யடோ 

அணோனுஷ்தணோகட் யடோ்றுகிது, 

இட்டளகத விஷதங்களந 

யோ்பிதக்ந் அதிகணோக 

விருண்புபதி்ள. ோக் ்இ்ோ ்

அளட விருண்வி்ள ்ோ் 

யகோபித ்யோயத தீ யபஞ்டுண் ! 



யோ்பிதி் அனுணதி இ்ோண் 

்டி கிருஷ்ஞ ்போன படியுண்? போன 

படிதோது. ணகோோடட்தி் 

யகோபிதள்்றி யடோ 

பக்கிதண்ோட ஏிரு இங்கநி் டவி 

ங்குயண குறி்பி்வி்ள. 

திசௌதிபே் பிோட்்டளபேலுண்  

சிசுோி் யசச்ிலுண் பிரு்டோ 

பண்்றிக் கூ்டுகிது, 

அப்பநவுடோ். இளபசத்ோண் 

இளசச்சருக்கநோகட்டோ் இருக்க 

யபஞ்டுண்! யோ்பிதக்ளுக்கு து 

யடளபபே்ளயதோ அளட உய 

தூக்கி றிதட்டோய யபஞ்டுண்! 

யகோபிதள்்றி, ் கிருஷ்ஞக்ூ 

இளசச்சருக்டோ்! ்சப்று 

சசோ்பது ! சகோடுக்க்- போங்கலி் 

ஆன்்து பென்கித இபக்ளந் 

சோறுட்டபள ணடண் கூ 



விதோோணோகிவி்து. இங்யக 

்டிதோபது டோபது சசத்து 

சசோக்்கட்தி்கு் யோக 

பத்சிக்கிோக்ந், இங்கு எ்ளக் 

சகோடுட்து அங்யக கூ்டு ப்டியு் 

இ்ண் அனுவிக்கட் துடிக்குண் 

விதோோிகந் அபக்ந். இட்டளகத எரு 

சி்டள பளபே் ிசச்தணோக 

யகோபிதருக்கு இப்ள டோ். 

 

்சிதக் கோடோ 

கிருஷ்ஞிலிரு்து, ச்று 

கீன்ிளதோ கீளட யோடகோ 

கிருஷ்ஞிண் பருயபோண். 

கீளடளதவி எரு சி்ட உள 

யபடங்களுக்கு இதுபள 

ழுட்வுப்ள, இி ழுடவுண் 

படிதோது, யபடங்கந் ஆக்டுண் , 

உிடங்கந் ஆக்டுண், அப்றி் 



உ்சோருளந் புி்து சகோந்பது 

கடிண்.  சி் எப்சபோரு 

உளதோசிிதக்ளுண் டட்டண் யோக்கி் 

சோருந் கூ ப்டுகி் ். யப 

கபோய ப்டோ ்.யபடங்கந் 

சபநி்க் கோஞணோக இரு்ட அபய, 

அப்றி் சிதோ சோருளந ணக்குட் 

சடிவி்ட்கோக கீயடோயடசகோக 

ப்டோ.் கீளடளதவிச ்சி்ட எ்று 

இ்ளத இ்திதோவி்குட்  

யடளப்வி்ள. கீளட டருண் 

விநக்கங்களந விச ்சி்ட துவுண் 

உகி்குட் யடளப்வி்ள. 

ஆோ் சடோ்்து ப்ட 

உளதோசிிதக்நோ்  இங்கநி் 

அட் சிதோ சோருளந 

உஞ்்துசகோந்ந படிதவி்ள;  

இங்கநி் அட் யோக்ளக் 

புி்துசகோந்ந இதவி்ள. 



 

அ்டிதோோ் கீளடபே் ீங்கந் 

கோஞ்து ்? இ்ளத 

உளதோசிிதக்ந் ் 

சசோ்கிோக்ந்? ஏ ்அட்ளபட 

உளதோசிித ்உிடண் எ்ள 

டுக்கிோ,் அதி் துளபட் குதிகந் 

ட்டளயதோ பருகிது; அளட அப ்

உய திிட்து, சிளடட்து யடோசபோரு 

சோருளநக் கூறி, ்ோப்ளயுயண  

டணது யகோ்ோ்டி்கு ் ணோ் 

பத்சி சசத்கிோ.் துளபட 

உளதோசிிதருண் அ்டிட் டோ். அப ்

அதிலுந்ந அட்ளபட் குதிகளநச ்

சிளடட்து ணோ்றி துளபடட்தி் கீன் 

சகோஞ்டு ப்து விடுகிோ.் ஆோ் 

கீளடபே் இட்டளகத பத்சிகந் 

துவுயண இ்ள. ்ோயண 

சிதோளபடோ் ்கிோ ்கபோ். 



சி் ஆ்ணோ தூட்திலிரு்து 

தஞ்ிளக்கு, பி் ்

தஞ்ிளபேலிரு்து அதிதஞ் 

ிளக்கு சண்சண், டி்டிதோக 

யணய சச்று களசிபே்  ட் 

்சிதணோ பிண்ணட்ளட அளகிது. 

இதுயப கீளடபே் கூ்டுந்நது. 

 

கீளடபே் கண்கோஞ்் 

குதிகூடுட்துக் சகோந்ந்்டுந்நது. 

அளப யோக அ்றி ணளபகணோக 

ண்டுயண பக்திளதட் ட படியுண் , 

்ோலுண் அளபயுண்  தனுந்நளப. 

விக்கிகங்களுண் ணளபகணோக் 

தநி்ளபயத. அதுயோயப 

சங்குகந், உருபங்கந் ்ோயண 

தநி்ளபடோண். 

யபஞ்டிதசட்ோண் உந்நட் தூத்ளண 

ண்டுயண. உந்நண் தூத்ளணதோகவுண் 



உஞ்ளணதோகவுண் இரு்டோ்டோ் 

பழிோடு தனுந்நடோகி ்சிதட்ளட 

யோக்கி அளனட்துச ்சச்லுண். இ்ட 

்ோ பளகதோ பழிோ்டு 

பளகளுண் யடளபடோ். 

இ்ளசத்ோ் அளப ் இருக்க 

யபஞ்டுண்?  

ட்கோட்தி் சி ்ிள்ளட ் 

யோ் ணடபண் ணட் பிிவுகளுண் ஞண் 

சண்ோதி்ட்கோக யடோ சி 

அயதோக்கிதக்நோலுண்  தீதபக்நோலுண் 

உருபோக்க்்ளப அ். அபக்நி் 

கூ்று ப்பநவுடோ் சிதோது யோ் 

யடோ்றிோலுண் அது உஞ்ளணத். 

அளப அட்கோக உருபோக்க்்ளப 

அ்யப அ். ணிட ஆ்ணோவி் 

யடளப ண்றுண் அபசிதட்தி் 

கோஞணோக உருபோளப அளப. 

்யபறு பளகதோ ணிட ணங்கநி் 



ஆபளயுண் டோகட்ளடயுண் 

திரு்தி்டுட்டயப அளபசத்ோண் 

உந்ந. அளபகளுக்கு திோக ீங்கந் 

பிோசச்ோண் சசத்த யபஞ்டிததி்ள. 

யடளப ிளயபறிதவு், அ்டக் 

யடளபயு் யச்்து இளபயுண் 

ணள்துவிடுண். ஆோ் அட் 

யடளபிளயபோதிருக்குணோோ் , , 

ீங்கந் ப்பநவு தி்் பிசச்ோண் 

சசத்டோலுண் சி, ப்பநவு குள 

கூறிோலுண் சி, அளப அளட்ளடயுண் 

பறி ணடங்களுண் ணட் பிிவுகளுண் 

இரு்யட தீருண். உருப பழிோ்ள 

திட்்து ீங்கந் போளந உருபோண். 

து்ோக்கிளதக் சகோஞ்டு போண், 

உளகயத ட்ட சபந்நட்தி் 

பென்கடிக்கோண். ஆோ் உருப 

பழிோ்டி்கோ யடளப இருக்குண் 

பள அது இருக்கட்டோ் சசத்யுண்! இ்ட 



உருபங்களுண் ணடட்தி் ண் ்ோ 

டிகளுண் இருக்கயப சசத்யுண். அளப 

் இருக்க யபஞ்டுண் ்ட்கோ 

கோஞட்ளட கபோ் ஸ்ரீகிருஷ்ஞி் 

உயடசட்திலிரு்து ோண் சடி்து 

சகோந்கியோண். 

 

துதண் யடோத்்ட கோண் எ்று இட் 

பிகு இ்தித போ்றி் பருகிது. 

்யபறு ணட் பிிவுகநி் 

யணோட்கநி் தூட்து எலி கீளடபே் 

யக்கிது . அளபகளநச  ்சணச்டுட்ட 

கபோ் பருகிோ;்  சணசட்தி்  

சி்ட யோடகோ, சணசட்தி்  பகச ்

சி்ட  பிசச்ோகோ கபோ் 

ஸ்ரீகிருஷ்ஞ ்யடோ்றிோ,் தலி் 

ணஞிகந்யோ் ்ோண் ்ி் 

யகோக்்க்்டுந்ந” ்கிோ ்அப.்  

 



உ்பிிவுகளுக்கு இளயததோ 

சஞ்ள சசச்வுகந் ்கயப 

இரு்டோலுண், அட்குப் சணசபண் 

அளணதியுண் ிவித எரு கோண் 

இரு்திருக்க யபஞ்டுண். பி் ்

ணடட்தி் அடி்ளபே் 

ண்டுண்ோண் ோதிபே் 

அடி்ளபேலுண் பூச்கந் சபடிட்ட. 

ண் சபெகட்தி் பலிளண போத்்ட 

இஞ்டு பிிவிோ அச ்ண்றுண் 

புயோகிடக்ளுக்கிளயத சஞ்ள 

யடோ்றிதது. க்குளத ஆபேண் 

ஆஞ்டுகந் இட்டளகத யோோ் பண் 

குன்பண் இ்திதோளப பென்கடிட்ட. 

அ்யோதுண் ணகட்டோ ணிட ்எருப ்

யடோ்றிோ.் அபட்ோ் ண் சோக்கித 

பிபோ சகௌடண் புட்ட.் 

 

புட்டது யோடளகளநயுண் 



பிசச்ோங்களநயுண் ீங்கந் அறிவீக்ந். 

ோண் அபளக் கவுநி் அபடோணோக 

பழிடுகியோண். ்சோழுக்கட்ளட் 

யோதிட்டபக்ளுந் அப ்பகச ்

சி்டபருண் பகு்ட ளடிதண் 

போத்்டபருண் ஆபோ.் ஈடிளஞத் 

கண்யதோகி அப.் டணது 

யோடளகளநச ்சசத் 

பள்டுட்திக் கோ்டுபட்கோக 

டணக்குட் டோயண எரு சீோக, அ்டக் 

கிருஷ்ஞய ணறுடியுண் யடோ்றிதது 

யோலிரு்டது புட்டி் போன்க்ளக. இ்ட 

டண்ண் பகச ்சிறித அநவு 

பி்்்்ோலுண் அது சித 

தட்திலிரு்து கோ்ோ்றுண், சஞ்கந், 

ளபசிதக்ந், ் சூட்திக்ந் கூ பக 

உத்்ட ்சிதட்ளட அளத படியுண் 

்று கீளடபே் யக் அயட கு் 

பஞ்டுண் எலிட்டது. 



 

்யோருளத டளநகளநயுண் 

உளடச்டறி்து, ்யோருளத 

சங்கிலிகளநயுண் அறுடச்டறி்து 

்சிதட்ளட அளத அளபருக்குண் 

உிளண உஞ்ச பனங்கிதபோறு 

பு்டுகி் கீளடபே் போசகங்கந்; 

கவுந் தூதப,்  சணயோக்கு உளதப ். 

யப சணட்துபட்தி் 

ிளச்பக்ந் இ்ட் பிவிபே் 

சண்சோபோன்ளப சப்றுவிடுகிோக்ந். 

அபக்ந் இளபியயத போன்படோகக்  

கூ்டுகிது.  இளப் ங்குண் 

சணணோக ிள்திரு்ளடக் 

கோஞ்டோ், அ்ட ிஷி டண்ளணட் டோயண 

து்புறுட்துபதி்ள. இப்போறு அப ்

ணடட்ளட அளகிோ-் ்று 

இடியதோளசயோ் யக்கிது 

கிருஷ்ஞி் கு். 



 

இ்ட் யோடளக்கு எரு ணோடுண் 

உடோஞண் யோவுண், இ்ட் 

யோடளபே் எரு குதிளததோபது 

சசத்பளபே் கோஞ்பி்து 

யோவுண் , இடளக் கூறித 

கிருஷ்ஞய இ்சோரு படிவி் 

ப்டோ ். அபய சகௌடண புட்ட.் அப ்

ளனகளுக்குண் து்்டுபக்ளுக்குண் 

யோடளகந் சசத்டப.் ளனகநி் 

உந்நங்களந ்டுபட்கோக 

யடபசணோழிதோ சண்ஸ்கிருடட்ளட 

வி்டுவி்டு, ணக்கந் யசிப்ட  

சணோழிபேயயத யசிதப ். 

பிசள்சக்கோக்ளுனுண் 

ளனகளுனுண் டோன்்டபக்ளுனுண் 

போன்பட்கோக அச சிண்ணோசட்ளடயத 

து்டப.் டோன்ட்ட்்யோளயுண் 

ணோய்ோடு அளஞட்துக்சகோஞ் 



இஞ்ோபது ோண ்அப.் 

 

அபது ணகட்டோ சசத்களநயுண் 

ணயகோ்ட குஞங்களநயுண் ீங்கந் 

அறிவீக்ந். ஆோ் அபருளத 

சசதலி் எரு சித குளோடு 

இரு்டது. அட் கோஞணோக இ்றுண் 

ோண் து்்்டுக் 

சகோஞ்டிருக்கியோண். அட்கோக 

புட்டளச ்சிறிதுண் குள கூ படிதோது. 

அப ்தூதப,்உத்்டப ். ஆோ் 

துதிஷ்்பசணோக ஆிதக்ளு் 

எ்டிக் சகோஞ் ோகீகண், 

ஞ்ோ் ்யபறு இ ணக்கநோ் 

அபது உத்்ட ்சிதங்களந் 

புி்துசகோந்ந படிதோண் 

யோத்வி்து.்யபோ 

பெண்பிக்ளககயநோடுண் 

அருபருக்கட்டக்க 



பழிோடுகயநோடுண்இபக்ந் ஆித 

இட்தி் தளனத டச்டோங்கிோக்ந். 

சி கோண்பள யடோ ஞ்்பக்ந் 

யோ்டோ் யடோ்றிோக்ந். ஆோ் 

எரு த்ோஞ்டு கழியுண் ப்ய 

டங்கந் ப்யோக்ந் பழி் 

ோண்புகளநயுண் யத்களநயுண், 

ண்ளபகளநயுண் பழிோ்டி் 

புகுட்திோக்ந். விளநவு? இ்திதோ 

பழுபதுண் இழிிளளத அள்து பெ 

ண்பிக்ளககநி் சணோட்ட இரு்பிணோக 

ணோறிதது. 

 

பருக லிகளுக்கு திோக ்் 

யகோட்தி் ,ப்கோ சௌட்டக்ந் 

யபடங்கநி் கூ்் தோகங்களந 

ப்ளணதோகக் கஞ்டிட்டோக்ந்.. இ்ட 

தோகங்கந் எப்சபோரு வீ்டிலுண் 

சசத்த்்டு ப்டது. எரு சரு்பு 



ி்து சகோஞ்டிருக்குண், பழிோ்டி்கு 

யபஞ்டிதசட்ோண் அப்பநவுடோ்.  

இ்ட தோகங்கந் ிறுட்ட்். 

அப்றி் இட்தி் பிண்ணோஞ்ணோ 

யகோபே்களுண், விஸ்டோணோ 

சங்குகளுண் தளன்ட; ஆண்ணோ 

புயோகிடக்ந் யடோ்றிோக்ந். அளடட் 

டோ்  இ்ளத இ்திதோவி் ீங்கந் 

ோக்்கிறீக்ந். பிோணஞக்ந் சசத்து 

ப்ட உருப பழிோ்ள எடுக்கிதப ்

புட்ட ்்று சி ்ட்கோட்தி் 

ழுதுகிோக்ந். அப்ள் டிக்குண் 

யோது க்குச ்

சிி்புட்டோ்பருகிது.அபக்ந் 

இ்னுண் ச்று டிட்ட பி் த்கந் 

ழுதிபேருக்கோண் . இ்திதோவி் 

பிோணஞட்துபட்ளடயுண் உருப 

பழிோ்ளயுண் உருபோக்கிதயட புட்ட 

ணடண்டோ் ்ளட ோபண் ,அபக்ந் 



சிறிதுண் அறிதவி்ள. 

 

ஷ்த ்எருப ்ழுதித த் எ்ள 

ஏிரு ஆஞ்டுகளுக்கு ப் டிட்யட். 

சுவி் போன்க்ளகளத் ்றி 

வியோடணோயடோ  ்உஞ்ளணளதட்  

டோண் கஞ்டு பிடிட்திரு்டோக அப ்

அதி் உிளண சகோஞ்ோடிபேரு்டோ  ்

சு, புிபேலுந்ந க்ோட ்

யகோபேலுக்கு, அங்குந்ந 

பிோணஞக்நிண் டிக்கச ்

சச்டோகவுண், ஆோ் அபக்நி் 

குறுகித ண்ோ்ளணளதயுண் உருப 

பழிோ்ளயுண் கஞ்டு சபறு்ள்து,  

பி் ்திசட்தி்குச ்சச்று 

ோணோக்கநிண் டிட்து , ிளவு ச்று 

ோடு திருண்பிதடோகவுண் அதி் 

ழுட்்டுந்நது. இது 

பழுக்கழுழுக்க் சோத் ்ளட 



அபது கூ்ய ிரூபிட்துவிடுண். இ்தித 

போ்ள அறி்ட தோருக்குண் இது 

சடியுண் .சி் புி க்ோட ்

ஆதண் ளனத புட்ட ்யகோபேோகுண்.  

இது யோ் யகோபே்களந ோண் இ்துக் 

யகோபே்கநோக ணோ்றியோண். 

இதுயோ்று இ்னுண்  விஷதங்களந 

ோண் சசத்த யபஞ்டியுந்நது. . இது 

க்ோட ்யகோபே் விஷதண். யணலுண், 

அ்யோது எரு பிோணஞ் கூ அங்யக 

கிளதோது. ினுண் பிோணஞக்ளு் 

டி்ட்கோக சு சச்ோோண். 

அ்டிட்டோ் கூறுகிோ ்ணது ஷ்த 

போ்று யணளட! 

 

 பருகங்கநிண்  கூ இக்கண் 

கோ்யபஞ்டுண் ்று உயடசிட்துண், 

்சோழுக்கட்ளட் யோதிக்குண் 

ணகட்டோ ணடணோக இரு்துண்,  



ிளதோ ஆ்ணோ எ்று இருக்கிடோ 

இ்ளதோ ்ளட்்றி த்ணோ 

ஆோத்சச்ிகந் சசத்துண் புட்ட ணடண் 

சிளட்து சி்ோ பி்ணோகிவி்து. 

அடனுளத அழிவுண் பகக் சகோடூணோக 

உந்நது. சௌட்ட ணடட்தி் ழுசச்ிதோ் 

ய்்ட விீடங்களந விபி்ட்கு 

க்கு யயணோ விரு்யணோ இ்ள. 

பகக் சகோடூணோ சங்குகளுண் ,்ட 

ணிடி் ளககளுண் இதுபள 

ழுடோட, ்ட பெளநயுண் இதுபள 

சி்திக்கோக, பக் தங்கணோ பக 

ஆோசணோ த்களுண்,  ணடட்தி் 

சதோ் இது பள 

சசத்த்்ப்றுந் சகிக்க படிதோட 

அநவுக்கு யணோசணோ சங்குகளுண் 

்ோயண வீன்சச்ியு் புட்ட 

ணடட்திலிரு்து 

யடோ்றுவிக்க்்ளபடோ். 



 

ஆோ் இ்திதோ போன்்டோக யபஞ்டுண்.  

அடோ் இளபி் ஆ்் 

ணறுடியுண் பூபக்கு ப்டது. ‘டண்ண்  

கு்றுண் யோசட்ோண் ோ் பருயப் 

”்று அறிவிட்ட கபோ் ணறுடியுண் 

ப்டோ.் இ்ட பள அபடோண்சட்கி் 

ிகன்்டது. ஆண் , ணகட்டோ சங்க ்

யடோ்றிோ.் திோறு பதட்தி்குந் 

அ்ட பிோணஞ இளநஜ ்டணது த்கந் 

அளட்ளடயுண் ழுதி படிட்டடோகக் 

கூ்டுகிது. அ்ட் திோறு பதது 

இளநஜி் ழுட்துக்கந் இ்ளத 

வீ உகி் வி்ளடகநோக உந்ந, 

அ்ட இளநஜருண் அதுயோயப 

ஆசச்ிதணோப .் இ்திதோவி் 

அ்ழுக்க் தூத்ளணளத பஞ்டுண் 

சகோஞ்டுப அப ்விருண்பிோ .்  அது 

அப்பநவு சோடோஞணோ யபளதோ 



்! ச்று ஞ்ஞி் ோருங்கந்.  

அ்று இ்திதோ இரு்ட 

யகோட்ளட்்றி உங்களுக்குச ்சிறிது 

கூறிய்.  இ்யோது ீங்கந் சீத்ிருட்ட 

பத்கிறீக்யந, அ்டக் சகோடுளணகந் 

்ோண் அ்டக் கோட்தி் 

இழிிளபேலிரு்து 

யடோ்றிதளபடோண். 

 

டோட்்டக்ளுண் லுசிஸ்டோிதக்ளுண் 

ணிட சபடோதட்தி் ண் ்ோ 

கோ்டுபோஞ்டி இங்களுண் 

இ்திதோவி்கு ப்து சௌட்டக்ந் 

ஆோக்ந், ண் யணோடு க்டோக்ந். 

அட்து் டங்கந் ோ்டு் னக்க 

பனக்கங்களநயுண் சகோஞ்டுப்து ணது 

யடசித போன்யபோடு க்டோக்ந். 

விளநவு ? ணது ோடு பக தங்கணோ, 

பருகட்டணோ னக்க பனக்கங்கநோ் 



ிள்டது. சௌட்டக்நிபரு்து 

அ்ட இளநஜ,் சங்க ்ச் 

ண்ளச ்சசோட்து இதுடோ் . 

அபருளத கோட்திலிரு்து இ்று 

பள இ்திதோவி் பழுயபளயுண் 

புட்ட ணடண் ்டுட்தித சீழிளப 

யபடோ்டட்தி் பெண் ீக்குபடோகயப 

இருக்கிது. அ்ட யபள்து 

சகோஞ் இருக்கிது. இ்னுண் 

படிதவி்ள. சங்க ்டளசி்ட 

டட்துப ஜோி. புட்ட ணடட்தி் 

உஞ்ளணதோ சோபண் யபடோ்டபண் 

அதிகணோக யபறுவி்ள; ஆோ் 

சீக்ந் குருளப் புி்து சகோந்நோண் 

டங்களந ட் டோங்கயந இழிிளக்கு 

இ்டுச ்சச்ோக்ந், ஆ்ணோ ண்றுண் 

கவுநி் இரு்ள ணறுட்து 

ோட்திகக்ந் ஆோக்ந் 

்ளடசத்ோண் சங்க ்கோ்டிோ.் 



சங்க ்இடளட் சடநிவுடுட்திததுண் 

சௌட்டக்ந் டங்கந்  ளனத 

ணடட்தி்கு ட் திருண்பிோக்ந். ஆோ் 

அபக்ந் அதுபள பி்்றி ப்ட 

்யபறு பனக்கங்கந் இருக்கி்யப, 

அப்ள ் சசத்பது! 

 

சங்கருக்கு் பிகு பகச ்சி்ட 

ோணோனு ்யடோ்றிோ.் சங்கி் 

அறிவு சிதது. ஆோ் அபது இடதண் 

அப்பநவு ்டடோக இ்ளயதோ ்று 

அஜ்சுகிய். ோணோனுி் இடதண் 

பகவுண் விசோணோது. டோன்ட்ட்் 

ணக்களுக்கோக அப ்உருகிோ ்

,அபக்நிண் இக்கண் சகோஞ்ோ.் 

கோ்யோக்கி் யச்்துவி் 

சங்குகளநயுண் னக்க 

பனக்கங்களநயுண் எ்று தி்டிோ,் 

டண்ணோ் படி்ட அநவி்கு அப்ளட் 



தூத்ளண்டுட்திோ .் தோருக்கு 

அப்றி் யடளப க்ோதணோக 

இரு்டயடோ, அபக்ளுக்கோக் புதித 

சங்குகளநயுண் பழிோ்டு 

பளகளநயுண் அறிபகண் சசத்டோ.் 

அயடயபளநபே் பகவுத்்ட ஆ்பக 

பழிோ்ள பிோணஞ ்பட் டோன்்ட 

ோதிபேப்ள அளபருக்குண் 

உிளண ஆக்கிோ.் இது ோணோனுி் 

ஞி. 

 

ோணோனுி் ஞி சணந்நசணந்ந் 

்து ப இ்திதோவி்  தளன்டது . 

சடுங்கோட்தி்கு் பிகு 

,பகணதிதக்நி் ஆ்சிக் கோட்தி் 

அங்குந்ந சி டளபக்ந் அடள 

்று் ஞிளதட் சடோ்்டோக்ந், 

அபக்ளுந் ணக்குச ்சப கோட்தி் 

யடோ்றித டளசி்ட எருப ்



ளசட்த.் 

 

ஆ்பகட்தி் கடவுகந்அளபருக்குண் 

தி்து வி்்து. இது ோணோனுி் 

கோட்திலிரு்து ோண் கோணுண் எரு 

சி்பு அண்சணோகுண். ோணோனுருக்கு் 

பி் ப்ட,  அயடயோ் சங்கருக்கு ப் 

போன்்ட ்ோ ணகோ்களுண் அளடயத 

பனங்கி.் சங்க ்ண்டுண் ் இட்கு 

விதிவிக்கோக இரு்டோகக் 

கூ்டுகிது ்து க்கு் 

புிதவி்ள. ஆோ் அப ்

விதிவிக்கோக இரு்டோ ்்ளடக் 

கோ்டுகி் ்ட் குதியுண் அபது 

ழுட்துக்கநி் இ்ள.  புட்டி் 

யோடளகளுக்கு ிகன்்ட கதிடோ் 

சங்கி் போன்க்ளகபேலுண் ்திருக்க 

யபஞ்டுண். சங்கள எரு 

விதிவிக்கோகக் கருதுபட்கு அபது 



ழுட்துக்கந் கோஞணோக 

இருக்கவி்ள , அபது சீக்நோ் 

அப்ளச ்சிதோக் புி்துசகோந்ந 

படிதோடயட கோஞண் ்று 

யடோ்றுகிது. 

 

ப இ்திதோவி் யடோ்றித ணகட்டோ 

ிஷிதோகித ளசட்த ்யகோபித ்

சகோஞ் அ்பு் பிட்தி் உருபோகட் 

திகன்்டோ.் அப ்எரு பிோணஞ,் 

டக்்கட்ளடச ்சி்ோக பே் எரு 

குடுண்ட்தி்  பி்டோ.்  டக்்க் 

யோசிிதோக இரு்து பிரு் போடண் 

சசத்து சப்றிகந் ச்ோ.்  

சி் இதுடோ் போன்க்ளகபே் 

பகச ்சி்ட ்சிதண் ்று 

சிறுபததிலிரு்யட அப ்

யோதிக்க்்டிரு்டோ். எரு ணகோி் 

கருளஞதோ் இ்ட ணிடி் 



போன்க்ளக ப்றிலுணோக ணோறிதது. . 

போட் பிதிபோடங்களநயுண் , 

சஞ்ளகளநயுண்,  டக்்க் யோசிித ்

டவிளதயுண் து்து, க்திளத் 

யோதிட்ட பகச ்சி்ட 

ஆசச்ோிதக்ளுந் எருபோோ ்இ்ட 

க்தி் பிட்டோ ளசட்த.் அபது 

க்தி சபந்நண் பங்கண் பழுபதுண் 

ோத்்து ்ோ ணக்களுக்குண் 

ஆறுடளட் ட்டது.  அபது அ்பி்கு 

்ளயத இருக்கவி்ள . ணகோ் – 

ோவி,  இ்து- பஸ்லீண்,  தூத்ளணதோப ்

-தூத்ளணத்ப ், விசச்ோிகந் ்று 

்யோருயண அபது அ்பி்குண் 

கருளஞக்குண் ோட்திணோபே.் 

கோ்யோக்கி் ்ோயண 

இழிிளளத யோக்கிட்டோய 

சச்லுண்! ளசட்தி் சறியுண் 

அ்டக் கதிக்கு் சிதுண் உந்நோகிதது. 



ஆோ் இ்றுண் அ்ட சறி ளனகந்,  

டோன்ட்ட்்யோ,் கீன் ோதிபே,் 

வீ ்,சபடோதட்தி் ்ோ 

குதிகநிலிரு்துண் எதுக்க்்யோ  ்

்று அளபருக்குண் புகலிணோக 

இருக்கிது. 

 

உந்நளட உந்நடிச ்சசோ் 

யபஞ்டுணோோ்,  எரு விஷதட்ளட ோ் 

இங்குக் குறி்பி்யதோக  யபஞ்டுண்; 

ஜோ சறிபேிண் ணட விஷதங்கநி் 

அ்புடணோ டோோநட்ளடக் 

கோஞ்கியோண் .இ்திதோவிலுந்ந ணட் 

பிிவுகளுக்கு இளபே் 

உஞ்ளணபேயயத யபறுோடு உந்நது 

்று சங்கள் பி்்றுகி் 

தோருண் சசோ்பதி்ள, ஆோ் அப ்

ோதி விஷதங்கநி் கஞக்க் 

விதிவிக்குகளநக் கூறுகிோ.் 



ளபஞப ஆசச்ோிதக்ந் 

எப்சபோருபருண் ோதி விஷதங்கநி் 

டோோநட்ளடக் கோ்டுகிோக்ந்.  

ஆோ் ணட விஷதங்கநி் 

ட்டளயதோ விதிவிக்குகளநக் 

கூறுகிோக்ந். 

 

எருபிண் கூட்்ட அறிவு,  ண்பிண் 

்ட இடதண் . இ்ட அறிவுண் இடதபண் 

எருங்யக சகோஞ்எருப ்

பி்ட்கோ கோண் கி்டது. 

சங்கி் கூட்்ட அறிவுண் , 

ளசட்தி் ்ளத்று் ்ட 

இடதபண் சகோஞ், ்ோ ணட் 

பிிவுகநிலுண் எய ஆ்், 

எயகவுளநக் கோஞ்கி் , எப்யபோ ் 

உபேிலுண் இளபளக் கோஞக்கூடித,  

ளனகந் ,வீக்ந்,  கீன்ோதிபே,்  

டோன்ட்ட்்ப ்்று இ்திதோவிலுண் 



இ்திதோவுக்கு சபநிபேலுண் இ்ட 

உகிலுந்ந எப்சபோருபருக்கோகவுண் 

உருகுண் இடதண் சகோஞ்,  

அயடயபளநபே் இ்திதோவி் 

ண்டுண்ோண் இ்திதோவி்கு 

சபநிபேலுண் எ்யோசோ்று  

யோோடிக் சகோஞ்டிருக்குண் 

ணட்பிிவுகந் அளட்ளடயுண் 

சணச்டுட்தி அறிவுக்குண் 

உஞச்ச்ிக்கு சண இண் சகோடுக்கி் , 

உகண்டழுவித ணடண் எ்ள 

உருபோக்குபட்குித சி்டள பநண் 

பக்க எருப ்பி்ட்குித கோண் 

ப்டது. 

 

அட்டளகத ணிட ்பி்டோ.் அபது 

திருபடிகநி் கீன்  ஆஞ்டுகந் 

அணப்ட்கோ சருண் யறு க்குக் 

கிளட்டது. அட்டளகத எருப ்



பி்ட்கோ யடளப ்்து, 

கோபண் கி்டது, அப ்பி்டோ.் 

ஆசச்ிதணோ விஷதண் 

்சப்ோ், ்ட கண் யணள 

ோ்டுச ்சி்டளகநோ் 

ிள்திரு்டயடோ, ்ட கண் யணள 

ோ்டுக் கருட்துக்கநி் பி்ோ் 

ளட்திதணோக ஏடிக் சகோஞ்டிரு்டயடோ, 

்ட கண் இ்திதோவிலுந்ந 

ண்ச்ோ கங்களநயுண் வி 

யோ்பித ணதணோகி வி்டிரு்டயடோ 

அ்ட கருக்கு அருகியயத ஏிட்தி் 

அபது போன்க்ளக் ஞிசத்ோண் 

ளச்து. அபருக்கு தறிவு 

துவுண் இ்ள. இ்ட ணோசருண் 

அறிஜருக்குட் டணது சசோ்ட் 

சதளக்கூ ழுடட் சடிதோது. 

ஆோ் க்வி பக்க ணது 

்களக்கனக் ்டோிகந் 



அபிண் அறிவுக் கநஜ்சிதட்ளடயத 

கஞ்.்  இ்ட ஸ்ரீோணகிருஷ்ஞ 

ணஹண்ச ்எரு விசிட்டணோ ணிட ். 

அது எரு சித களட . அளட் ்றிச ்

சசோ்பட்கு இ்றிவு யப்ள 

அப ்இ்தித ிஷி கநி் ிளபோகட் 

திகன்்டோ.்  ட்கோட்தி்குித  ிஷி 

அப,் அபது உயடசங்கயந இ்டக் 

கோட்தி்கு பகவுண் த்டருளப 

்ளட ண்டுண் இ்யோது கூறிக் 

சகோந்ந விருண்புகிய். அபருக்கு் 

பி்ஞிபே் சசத்்து  சடத்வீக 

ஆ்் ்ளட ீங்கந் சடி்து 

சகோந்ந யபஞ்டுண் . தோருக்குண் 

சடிதோட, தோருண் யகந்வி்ோட எரு 

குக்கிோணட்தி் ளன அச்ச்கோக் 

பி்ட அப ்இ்று யோ்ோவிலுண் 

அசணிக்கோவிலுண் ஆபேக்கஞக்கோ 

ணக்கநோ் பழி்டுகிோ,் ோளந 



்ோபேக்கஞக்கோ க்நோ் 

பழி்டுபோ.் இளபி் 

தி்ங்களந தோ ்அறிபோ!் ் 

சயகோடக்யந! விதிபே் ளககந் 

உங்களுக்குட் சடிதவி்ள ்று 

சசோ்ோ் ீங்கந் உஞ்ளணபே் 

குருக்ந், பிவிக் குருக்ந்.  யண் 

கிளட்து போத்்புண் கிளக்குணோோ் 

அபள்்றி யணலுண் யசுயப் . 

ஆோ் இ்யோது எ்ள ண்டுண் 

சசோ் விருண்புகிய். உங்கநிண் 

ோ் உஞ்ளணதோ டோபது எரு 

போட்்ளட யசி இரு்யடோோ், அது 

அபருளதது, அபருளதது ண்டுயண 

,;உஞ்ளணபே்ோட,  டபோ,  ணிட 

இட்தி்கு ்ளணளதட் டோட 

ளடதோபது ோ் யசிபேரு்டோ், 

அளபசத்ோண் ்னுளதளப. 

அட்கு் சோறு்ோநி ோய. 



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

 

 

 

 

  

  

 

 

https://wa.me/919789374109?text=Send_New_WhatsApp_Group_Link
https://www.youtube.com/channel/UCPA9g_rd2V8S5Vp7wvKlJVg/videos
https://t.me/hindu_matham
https://drive.google.com/drive/folders/19biwxPsnJigaO5-WLZtoXcO6KZxurA1a
https://www.facebook.com/groups/937853849649625/


 

https://drive.google.com/open?id=1W_hlgcCynD_4TVhLsZzEC_5rYGKjSuMM
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https://drive.google.com/open?id=1OL-6RcPMS05_YCi8KjF5HN5REWI9vrc9

