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றகந்ளுப் குடிபுகு்ட டதகண் ணது 

புட  டண். க்ய் றங்கி் 

புஞ்யடுகி் யறுகளுண், 

அடுக்கடுக்கத் உத்்றடழு்ட 

சிகங்கந்பது படி டட்து ,யட 

பனுக கசிதங்கலந்டி்க்்க 

விலனபது ய் விஞ்ப் ்கி் 

லத இணதணலட் றடக்ளுண் 

அட் ஆ்பக ண்சிலணலத் புட்தி் 

க்டுபது ய் உந்நது.  இதுபல 

பன்்டபக்ளுந் ணகட்ட ஷிகந் 

திரு்டங்கந் இயட இ்ட ட 

ணஞ்ஞ்ட் லய். 

ணட் இத்பு ்றியுண் அகவுகண் 

்றியுண் இங்கு ட் படலி் 

ஆத்சச்ிகந் றடங்கி ஆ்ணவி் 

அணட்துபண், அலட்லடயுண் ஆ்சி 

புகி் கவுந் ,இத்லகபேலுண் 

ணடலுண் ஊடுருவி ்கி் 



இலப் ய் யக்டுகந் 

இங்குட் படலி் ழு்ட. 

இங்குட் ணடண் ண்றுண் 

டட்துபட்திலுந்ந பகவுத்்ட 

்சிதங்கந் உசச் லகலந ்டி ,. 

இ்ட ்டிலிரு்துட் ஆ்பகபண் 

டட்துபபண் அலய் பஞ்டுண் 

பஞ்டுண் த்்துறச்று உலக 

ஆக்கிபட்டது. லி்து 

றகஞ்டிருக்கி் ணட குட்தி்கு 

உபேலயுண் உட்யபகட்லடயுண் 

ஊ்டுபட்கு இ்ட் பூபபே் 

இரு்துட் ணறுடியுண் அலகந் 

பு்்டுச ்றச்க யபஞ்டுண். 

த்றுக்கஞக்க அ்த ்

லறதடு்புகளுண் ,த்றுக்கஞக்க 

னக்க பனக்கங்கந்  கஞணக 

ழு்ட பு்சிகளுண்  

த்ஞ்டுகநக ்டுட்தித 



அதிச்ச்ிகலந ்றுண் 

லகுலதண் ்துண் அயட 

இ்தித ட்.  ்றுண் கு்க 

சக்தியு் , அழிதட பன்வு் 

உகி் ்ட் லலத விவுண் 

உறுதிதக இரு்து அயட டுட். 

ஆ்ணலப்ய்,  ணது டுண் 

யட்பண் படிவுண் இ்டடக 

ட்திதணடக உந்நது. இட்டலகத 

்டி் அருலணக் குன்லடகந் ண்.  

 

இ்திதவி் குன்லடகயந சி 

றசத்பல விஷதங்கலந்்றி் 

யசுபட்கக ் இங்கு 

ப்திருக்கிய். க்ட க் 

றருலணகலந உங்களுக்கு ் 

லவுடுட்துபட் கஞண் இதுட் 

. க்ட கட்லட லட்து் ்்து 

சீழிவி்யக பழிபகுக்குண்,  அது றபறுண் 



வீஞ் யபல ,யப ண் 

திக்ட்லட்்றி ஞ்ஞ யபஞ்டுண் 

்று  ்கூக் யக்துஞ்டு.  

உஞ்லணட் . ஆ் க்ட 

கட்திலிரு்து ட் திக்ண் 

உருபகிது. யப உங்கந் 

ப்பநவு படியுயண அ்ட அநவு 

திருண்பி் ருங்கந்.  பி்் உந்ந 

ப்ட அ்ட ஊ்றுக்கநலிரு்து 

்க ருகுங்கந். அட்பி்  ்

ப்ய ருங்கந் . .பீடுல ய்டுச ்

றச்லுங்கந்.  டட்லட 

ப்பிரு்டலடவி எநணதணடக , 

சி்டக, உ்டணடக 

உருபக்குங்கந்.  ண் ப்யக்ந் 

ணகட்டபக்நக இரு்டக்ந். 

படலி் அலட லட்து் க்்க 

யபஞ்டுண் , ண் ட் 

ஆக்க்்டிருக்கியண்,  ணது ட்டக் 



குனத்கந் ஏடுகி் ட்டண் து 

்லட அறித யபஞ்டுண் ,அ்ட 

ட்டட்தி் ண் ண்பிக்லக றகந்ந 

யபஞ்டுண். னங்கட்தி் ணது 

ப்ய ்ணகட்ட கதங்கலநச ்

றசத்திருக்கிக்ந் ்திலுண் 

ண்பிக்லக லபக்க யபஞ்டுண். அ்ட 

ண்பிக்லகபேலிரு்துண் , னண் 

றருலணலத் ்றித  

உஞவ்ிலிரு்துண் ப்ல விச ்

சி் றடரு இ்திதலப ண் 

உருபக்க யபஞ்டுண்.  

 

வீன்சச்ியுண் அழிவுண் 

உந்நகக்ங்களுண் ப்றி் 

இருக்கயப றசத்ட, ் அலபகளுக்கு 

அதிக பக்கிதட்துபண் அந்தி்ல ; 

அலப ண் ்யருக்குண் றட்ட 

விஷதபண்ட் . அட்டலகத 



கக்ங்களுண் யடலபதகயப 

இரு்ட. எரு றத ணட்தி் அனகித 

னண் எ்று ழுக்கிது . அ்ட்னண் 

பூபபே் வீன்்து றக்டு அழுகுகிது. 

அ்ட அழுகலிலிரு்துட் திக் 

ணட்தி்க பலந பருகிது.  

எருயபலந இ்ட ணண் பட் 

ணட்லடவி் றடகக் கூ 

இருக்கண். யப ண் க்து ப்ட 

வீன்சச்ியுண் அழிவுண் ல்ட க 

க்பண் பகவுண் யடலபயத . இ்ட 

வீன்சச்ிபேலிரு்து ட் திக் 

இ்தித பிக்குண். அது பலநவி்டு 

றகஞ்டிருக்கிது, அட் பட் 

டநக்ந் ்கயப றபநப்துவி், 

எரு ணறருண் ணண ‘‘ஊட்்ப பெண் ” 

பநட் றடங்கி வி்து. 

அலட்்றிட் ட் ் இ்று 

உங்கநண் யச உந்யந்.  



 

இ்திதவி் பிசச்ிலகந் ண் ்ட 

்டு் பிசச்ிலகலநவி பகவுண் 

சிக்கது ண் பக்கிதணதுண் ஆகுண். 

இண்,  ணடண், றணழி,  அசங்கண் இலப 

்ண் யச்்து எரு ்ல 

உருபக்குகி்.  உகட்தி் 

எப்யப ்இட்லடயுண் இ்ட ்டு் 

எ்பி்டு் ருங்கந் .அ்ட டுகலந 

உருபக்கித அடி்லகந் இ்ட 

்ல உருபக்கிதப்லவி பகவுண் 

குலபகயப இருக்குண் ஆத,் 

திவி,் டட்்ட ்துருக்கித,் 

றணகத,் ய்பித ்்று 

உகட்தி் உந்ந ் இங்கந் 

ட்டபண் இங்யக இ்ட் பூபபே் 

க்திரு்துய்  யட்றுகிது . 

றணழிகந் கூ இங்யக அ்புடண 

க்பு உந்நது. னக்க பனக்கங்கலந் 



றறுட்ட பல ,  இரு இ்தித 

இங்களுக்கிலயத உந்ந  யபறுடு 

ய்பிதக்ளுக்குண் கீலன 

இங்களுக்குண் உந்ந 

யபறுடுகலநவி அதிகணக உந்ந. 

 

ணது றதுப அடி்ல,  ணது 

புடண ண்தண் ணது ணடண் 

ட். அது எ்றுட் ணக்கு் 

றதுபக உந்ந அடிட்டநண். 

அட்பதுட் க்டிட்லட ழு் 

யபஞ்டுண்.  ய்வி் அசித் 

றகந்லககந் யடசித எருலண்்ல 

உருபக்கி்.  ஆசிதவி் ணட 

்சிதங்கந் யடசித எருலண்்ல 

உருபக்குகி். யப தி ்க 

இ்திதவி்கு லயப்் 

யபஞ்டித பட் ்டல ணட 

எ்றுலண. இ்ட டு பழுபதுண் 



எயறதரு ணடண் அங்கீகக்க்் 

யபஞ்டுண். எரு ணடண் ்ட் பெண் 

் லடக் குறி்பிடுகிய்? 

கிறிஸ்டபக்யந பகணதிதக்யந 

றௌட்டக்யந கருதுகி் 

றருநலுந்ந எரு ணடட்லட அ். 

ண்பலயத உந்ந ணட் பிவுகந் 

்யபறு விடண படிவுகலநக்  

றகஞ்டிருக்கி், யபறு் 

உலணகலநக் றகஞ்டிருக்கி். 

னுண் அலப ்ப்றி்குண் 

றதுபகச ்சி விஷதங்கந் உந்ந. 

இ்ட் றது விஷதங்கநகித 

்லக்குந் ணது ணடண் அ்புடண 

யபறுடுகலந அனுணதிக்கிது ; ண் 

றச்ட பன்லகலதச  ்சி்திக்கவுண் 

ட்டவுண் அநப் சுட்திட்லட 

அநக்கிது. ணது ணடட்தி்,  

உபேய்ட்லட அந்ட இ்ட் 



றதுக் கருட்துக்கலந றபநயத 

றகஞ்டுப யபஞ்டுண், ஆஞ் றஞ்,  

குன்லட ்று இ்ட டு பழுபதிலுண் 

உந்ந எப்றபருபருண் அப்ல அறித 

யபஞ்டுண், பு்து றகந்ந யபஞ்டுண்,  

பு்துறகஞ்லடட் டங்கந் 

பன்க்லகபே் பி்் யபஞ்டுண் . 

இதுயப ண் யபஞ்டுபது, இங்குந்ந ண் 

அலபருக்குண், குல்ட ்சண் ண்பந் 

சி்திக்குண் தி் உந்நபக்ளுக்கபது 

இது றடயுண். இதுட் பட்டி,  

யப அடல படலி் றசத்துபடிக்க 

யபஞ்டுண். 

 

ஆசிதவி்,  குறி்க இ்திதவி் 

இ் பிசச்ிலகந்,  றணழி் 

பிசச்ிலகந் , சபடத் 

பிசச்ிலகந் ,யடசித் பிசச்ிலகந் 

்யண ப்பறு ணடட்தி் 



எருங்கிலஞக்கி் சக்திபே் 

ப்் ணல்து விடுகி் 

்லட ண் கஞ்கியண். இ்தித  

ணட்லட் றறுட்டபல ணட 

்சிதங்கலந வி உத்்டது துவுண் 

இ்ல,  அதுயப இ்தித பன்வி் 

அடி்ல அண்சண், அட் பெண்ட் 

பகவுண் குலப தி்்புக்கயநடு 

ண் யபல றசத்த படியுண் . ணட 

்சிதயண பகவுத்்ட ்சிதண் ்து 

உஞ்லண ண்டுண் , இ்திதலப் 

றறுட்டபலபே் றசத் 

புபட்க எய பழி இதுட். இலட 

்டுட்திக் றகந்நண் ண் ்ட 

பழிபேபது யபல றசத்து ருங்கந்,  

படிவு விடணகயப இருக்குண். 

 

யப திக் இ்திதலப 

உருபக்குபட்குக பட் பத்சி, 



யுகயுகங்கநக உறுதிதக இருக்கி் 

அ்ட் லலதக் குல்து ற 

யபஞ்டித பட் டி,  ணட எ்றுலண 

ஆகுண்.  இ்துக்கநகித ண் 

க்றுக்றகந்நயபஞ்டித எ்று உஞ்டு.  

துலபதிகந் ,விசிஷ்ட்லபதிகந் , 

அட்லபதிகந் ஆக்டுண், இ்ல ண் 

பிவுகந லசபக்ந், லபஞபக்ந், 

சு டக்ந் ்று ண் ்ட் 

பிலபச ்யச்்டபக்நக இரு்டலுண்,  

இ்துக்கநகித ண் அலபருக்குண் 

அடி்லத சி கருட்துக்கந் 

உந்ந. ணது ்லணக்ககவுண் ண் 

இட்தி் ்லணக்ககவுண் ண்பலத 

உந்ந சி்ஜ்சிறு சசச்வுகலநயுண் 

யப்றுலணகலநயுண் விடுபட்க 

யபலந ப்து வி்து.  இ்டச ்

சஞ்லகந் ்ண் ப்றிலுண் 

டபலப ்தி் உறுதி 



றகந்ளுங்கந்.  அலப ண் 

சஸ்திங்கந் 

கஞ்டிக்க்்டிருக்கி், ண் 

ப்யக்ந் 

டடுக்க்்டிருக்கி். ்ட 

ணணடக்லந ண் ணது 

ப்யக்ந் ்று உலண 

றகஞ்டுகியயண, தருலத 

ட்டண் ண் ட்டக் குனத்கந் 

ஏடுகியட , அபக்ந், டங்கந் 

குன்லடகந ண் சிறுசிறு 

யப்றுலணகளுக்கக 

அடிட்துக்றகந்பலடக் கஞ்டு ண்லண 

றபறு்பு் க்்கி்.் 

 

இ்டச ்சஞ்லகலந வி்டுவி்் 

யதுண், ண் ் 

ப்ய்ங்களுண் பருண். ட்டண் 

புஷ்டிதகவுண் தூத்லணதகவுண் 



இருக்குண் யத்க் கிருபகந் 

துவுண் அ்ட உண்பி் பன படிதது. 

ணது ஜீப ட்டண் ஆ்பகண்.  அது 

றடநபக ஏடு ண், புஷ்டிதக 

தூத்லணதக உட்யபகட்து் 

ஏடுண் ்ண் சதக இருக்குண். 

அ்ட ட்டண் தூத்லணதக 

இருக்குண்   அசித்,  சபடதண், 

ண் றருநடக் குலடுகந் 

்ண் சீ ்றசத்த்்டுவிடுண், ் 

,்டி் பறுலணகூட் 

தீக்்க்்டுவிடுண் . ற்் 

யத்க்கிருப றபநயத 

றித்்டுவிடுண் , யபறதுவுண் 

ட்டட்தி் கக்க படிதது. 

 

ட்க ணருட்துபட்திலிரு்து ஏ ்

உபலணலத டுட்துக் றகந்யபண்.  

யத் உஞ்க இஞ்டு கஞங்கந் 



இரு்டக யபஞ்டுண் : எ்று 

றபநபேலுந்ந சச்ுக் கிருப , 

ண்ற்று உண்பி் லலண. 

உண்பு அ்டக் கிருபகலந உந்யந 

அனுணதிக்குண் லபே் 

இருக்கடபல,  உண்பி் திக்்குண் 

சக்தி குலபகி,  அட் அ்டக் 

கிருபகந் உண்பினுந் தலன்து 

றசழிட்து் றருகுகி் எரு ல 

உருபகடபல, ்டக் கிருபக்குண் 

உண்பினுந் எரு யலத 

உஞ்க்குகி் சக்தி இ்ல. 

உஞ்லணபே் எப்றபரு ளுண் 

்சக்கஞக்க கிருபகந் உண்ல் 

்றிக் றகஞ்டு யலத 

உஞ்க்குகி் , ஆ் உண்பு 

ஆயக்கிதணக இருக்குண்பல 

அப்ல் ்றித உஞய்ப 

்டுபதி்ல. உண்பு வீணகுண் 



யது ண்டுயண இ்டக் கிருபகந் 

உண்லக் ்றிக் றகஞ்டு யலத 

உஞ்க்குகி்.யடசித பன்வி் 

விஷதபண் இது ய்து ட்.  யடசித 

உ் வீணக இருக்குண் யது ட் 

அசித் , சபடதண்,  க்வி,  அறிவு 

ய் ் லகநலுண் ் 

பலகத யத்க் கிருபகளுண் 

ஆக்கிபட்து யத்கலந 

உஞ்க்குகி். இலடக் குஞணக்க 

யபஞ்டுண் யபே் யபருக்யக 

றச் யபஞ்டுண்,  ட்டட்திலுந்ந ் 

அசுட்டங்கலநயுண்  க்க யபஞ்டுண்.  ண் 

றசத்த யபஞ்டுபறட்ண் ணடல் 

்டுட்துண், ட்டட்லடட் 

தூத்லணதக்குபதுண், றபநயதபேரு்து 

பருகி் விஷங்கலந திட்்து 

அப்ல றபநபே் டந்நப்டக 

உண்ல பலிலணறச ்



றசத்பதுண்ட். 

 

ணது பண் ணது உட்யபகபண் 

ண்டுப்றி , ண் யடசித பன்வுண் 

ணடட்தி்ட் இருக்கிது ்லட் 

ட்்யடண்.  இ்டி ்டி் ஆடயண 

ணடட்தி் இரு்து சத டப? 

க்யக்கி் அட் ்லண 

விலநயுண விலநதட ்லட் 

்றிறத்ண் ் 

யச்யபதி்ல . ஆ் ் 

ட்யக றக்ட்யக அது அங்யக 

இருக்கிது.  ங்கந் அதிலிரு்து விகி 

ஏ படிதது .இ்லக்குண் 

்ற்லக்குணக  ங்கந் அலட் 

ற்றிருக்கிறீக்ந். க்கு ணது 

ணடட்தி் உந்நது ய் ண்பிக்லக 

உங்களுக்கு இ்ல ்லுண்  ங்கந் 

அடனு்ட் பன்்டக யபஞ்டுண் 



.அடனு்  ங்கந் க்்்டு 

இருக்கிறீக்ந், அலட வி்டுவிகி் 

தூந்தூநகி விடுவீக்ந் . அதுட் ண் 

இட்தி் ஜீபடண் ,அலட ண் 

்டுட்ட யபஞ்டுண். அ்ட ணடண் 

்லட பகு்ட அக்கலயு் 

யஞக்கட்டட் ட் , யபறு 

்ப்லயுயண அட்ககட் திதகண் 

றசத்டட்ட்  த்ஞ்டுகநக 

ப்டஅதிச்ச்ிகலந ்ண் உங்கந் 

டங்கிக் றகந்ந படி்டது. 

 

உங்கந் ப்ய ்அலடக் க்ட்கு 

் து்ங்கலநயுண்,  ்,  

சலபயுண் கூட் லடதணகச ்

ச்திட்டக்ந். அ்த ்லகந் 

ணது யகபே்கந் எப்றப்லயுண் 

டலண்ணக்கி. ஆ் அ்ட அல 

ஏத்்டதுயண யகபே்களுண் 



யகபுங்களுண் பஞ்டுண் ழு்ட. 

றட்்திதவி் இட்டலகத சி 

புடண யகபே்களுண், 

குட்தி் யசணட ்யகபே் 

ய்லபயுண் 

ட்டலறதட்டலயத விஷதங்கலந 

உங்களுக்கு உஞட்்ட படியுண் ; உங்கந் 

இட்தி் சட்திட்லட்்றி 

அடுக்கடுக்க த்கந்கூறுபலட வி 

ஆன்்ட விஷதங்கலநட் ட படியுண்.  

த்றுக்கஞக்க டக்குட்கந் 

அலதநங்கந் இ்டக் யகபே்கந் 

உந்ந, த்றுக்கஞக்க பலயுண் 

அலப புது்பிக்க்். றட்்து 

அலப அழிக்க்். 

 

அ்ட அழிவிலிரு்து பஞ்டுண் 

ப்லவி் புதுலணயதடுண் 



பலிலணயதடுண் ழு்து ்றுந்ந 

அ்டக் யகபே்கந்!  இதுட் ண் 

யடசித சி்டல . யடசித பன்க்லக 

 ய்ண், அலட் பி்்றிச ்

றச்லுங்கந், அது உங்கலந் 

றருலணக்கு அலனட்துச ்றச்லுண். 

அலட விடுங்கந்,  ங்கந் அழி்து 

விடுவீக்ந், சவுட் அட் எய 

விலநவு. பன்க்லக  ய்ட்லட 

வி்டு  ங்கந் விகுகி் அ்டக் 

கஞயண அழிவு உங்கலந் ்றிக் 

றகந்ளுண். ண் துவுண் 

யடலபபே்ல ்று ் றச் 

வி்ல : அடபது அசிதய சபெக 

ப்ய்ங்கயந யடலபத்லப 

்ட் ் றச்ட் றருந். 

் றச்பறட்ண், ணடண் 

பட்லணதது, ண்லபறத்ண், 

அட்கு அடுட்டடி ்துட். இ்தித 



ணண் ண் லடவிவுண் ணடட்லடச ்

ச்்டது. யப அலட 

பலு்டுட்திதக யபஞ்டுண் அலட 

்டிச ்றசத்பது?. 

 

் கருட்துக்கலந உங்கந் ப் 

லபக்கிய்.  இ்டக் கருட்துக்கந் 

றடுங்கணக,  ் 

றச்லபேலிரு்து அறணக்க 

பு்டுண் ப்ய ் ணட்தி் 

இரு்ட. ் இங்கி்தி்குண் 

அறணக்கவுக்குண் றச் றட்ண் 

இ்டக் கருட்துக்கலந் 

்புபட்ககயப . , சப்ணட  ணக 

சலலத்்றியத யபறு லட் 

்றியத க்கு அக்கலபே ்ல,  

அது எரு பத்்க இரு்டது, 

அப்பநவுட். ஆ் உஞ்லணபே் 

து இ்டக் கருட்துக்கயந ்ல 



உகண் பழுபதுண் பண்பச ்றசத்ட.  

 

் ஞ்ஞண் இது : ணது த்கந் 

புலட்து கிக்கி், ணங்கநலுண் 

கடுகநலுண்  ணல்யட வி்துய் 

யட சி் றசட்டக இருக்கி் 

ஆ்பக் றக்கிஷங்கலந படலி் 

றபநயத றகஞ்டுப யபஞ்டுண். அ்ட 

யட சி் லககநலிரு்து 

ண்டுண்,  அலப துகட்து 

லபக்க்்டுந்ந, அணுகபடிதட 

கபசண் யலுந்ந அ்ட 

றணழிபேலிரு்து,  த்றுக்கஞக்க 

ஆஞ்டுகநக பநலண ற்று ப்துந்ந 

சண்ஸ்கிருட பட்்லடகநலிரு்து 

றபநயத றகஞ்டுப யபஞ்டுண். 

எயபட்்லடபே் றச் 

யபஞ்டுறண்் இ்டக் 

கருட்துக்கலந் பிணக்க 



யபஞ்டுண்.  இ்டக் கருட்துக்கலந 

றபநயத றகஞ்டுப ் 

விருண்புகிய். சண்ஸ்கிருடண் 

றட்டபக்யந றடதடபக்யந,  

இ்டக் கருட்துக்கந்  இ்திதவி் உந்ந 

அலபருக்குண் றதுச ்றசட்டக 

யபஞ்டுண். றருலண பக்க ணது 

சண்ஸ்கிருட றணழி இருக்கியட, 

அதுட் பழிட்டலதக இருக்கிது. 

இதலுண் ண் ்டிலுந்ந 

அலபருண் சண்ஸ்கிருட ப்லுக 

யபஞ்டுண் , அதுபல இ்டக் டலலத 

 க்க படிதது. 

 

சண்ஸ்கிருட றணழிலத ் ஆயுந் 

பழுபதுண் டிட்து பருகிய். 

்லுண் எப்றபரு புதித தலுண் 

பு்துறகந்ந படிதடடகயப க்கு 

உந்நது. அப்பநவு கடிண றணழி 



அது. இ்டி இருக்குண்யது அ்ட 

றணழிலத பழுக்க் டி்ட்கு 

யப்ட ணக்களுக்கு இ்னுண் 

ப்பநவு கடிணக இருக்குண் ? யப 

இ்டக் கருட்துக்கலந ணக்கந் 

றணழிபே் யதிக்க யபஞ்டுண். 

சண்ஸ்கிருட் டி்புண்  அயடடு பந 

யபஞடுண். ற்் சண்ஸ்கிருட 

பட்்லடகந்  எலியத ண் இட்தி்கு 

எரு ணதி்லயுண் ஆ்லயுண் 

பலிலணலதயுண் டருகிது. 

 

ணகட்ட ணனுருண் லசட்தருண் 

கபீருண் இ்திதவி் டன்்ட 

பகு்பில ப்ய்றுபட்கக 

யண்றகஞ் பத்சிகந் ணறருண் 

றப்றிலதக் கஞ். ஆ் அது 

அபக்ந் கட்தி் ண்டுயண. அ்ட 

ணறருண் ஆசச்தக்ந் யதிட்ட 



உயடசங்கந் யபகண், அபக்ந் 

ணல்ட எரு த்ஞ்டி்குந்நகயப 

ணல்து வி், அலப யட்விலதட் 

டழுவி. ்? அட் கஞண் ்? 

அலட ண் இங்யக விநக்கட்ட் 

யபஞ்டுண். கஞண் இதுட்: அபக்ந் 

டன்ட்ட்்பக்லந 

உதட்்திக்ந், அபக்ந் உத்்ட 

லக்கு ப யபஞ்டுண் ்று 

ண்பூப்ணக விருண்பிக்ந்: 

ஆ் ண ணக்கநலயத 

சண்ஸ்கிருடக் க்விலத் 

்புபட்க பத்சிகலநச ்

றசத்தவி்ல ணகட்ட புட்ட ்கூ, 

சடஞ ணக்கந் சண்ஸ்கிருட 

றணழிலத் டிக்க யபஞ்ண் ்று 

டடுட்டயது எரு டப அடிலதயத 

டுட்து லபட்ட.் அப ்விலப 

உடித விலநவுகலந 



விருண்பி.் அட் அ்லத 

யசச்ுறணழித லிபே் றணழி 

றதட்்யட பிசச்ண் றசத்ட.் அது 

றத விஷதண்: அப ்ணக்கந் 

றணழிபே் யசி,் ணக்கந் பு்து 

றகஞ்க்ந். அது சி்து, அது 

கருட்துக்கலந விலபக் ்பிதது. 

றடு்றடலவி் உந்நபக்லநயுண் 

அபது கருட்துக்கந் றச்ல்ட. 

ஆ் அடனு் சண்ஸ்கிருடபண் 

்்்டிருக்க யபஞ்டுண். அங்யக 

அறிவு ப்டது, ஆ் 

றருலணபவி்ல, ஞ்டு 

பவி்ல. ஞ்டுட் 

அதிச்ச்ிகலநட் டங்கிக் றகந்ந 

படியுண், ப்பநவு ட் ஆலுண் 

அறிவி் அது படிதது.  

 

உகி்கு  ங்கந் அறிவுலலத் 



றழிதண் . அட் றத ்லண 

துவுண் விலந்துவி் யபதி்ல.  

ட்டட்தி் ஞ்டு ப யபஞ்டுண் 

.ட்கட்தி் க்விபே் உ்ட 

பநச்ச்ி கஞ்  டுகலந ண் 

அறியபண். அட் ்! அபக்ந் 

புலிகலந்ய் உந்நக்ந், 

க்டுபஞ்டிகலந் ய் 

இருக்கிக்ந், ற் அங்யக 

ஞ்டு இ்ல. ணது ககட்லட் 

யயப அறிவுண் அங்யக யடல 

ண்டுண் றட்டுந்நது, சிறு சித்்பு 

யதுண், லனத க்டுபஞ்டிட்டண் 

ப்துவிடுண். இட்டலகத கன்சச்ிகந் 

க்கி். இது ட் ஆட்து. 

சடஞ ணக்களுக்கு அபக்ளுலத 

டத்றணழிபே் யதியுங்கந். 

கருட்துக்கலநக் றகடுங்கந், அட் 

அபக்ந் விஷதங்கலந அறி்து 



றகந்பக்ந், ஆ் அலட வி 

யண எ்று அபக்ளுக்குட் யடலப , 

ஞ்்ல அநயுங்கந். அபக்ளுக்கு 

அலடக்றகடுக்கட பலபே் அ்ட 

உதட்்ட்் லபே் அபக்ந் 

லதக இருக்க படிதது. அ்யது 

சண்ஸ்கிருட றணழித் யண்லண 

ற் எரு ட தி உருபகயப 

றசத்யுண், அபக்ந் ண்பக்லநவி 

உத்்து ண்பக்லந அக்கிதநயப 

றசத்டக்ந். 

 

உங்களுந் டன்்ட திபேண் 

றச்கிய்: உங்களுக்கு எய பழி,  

உங்கந் ல உத எய உதண் 

சண்ஸ்கிருடண் டி்யட. உத்்ட 

திபேரு் சஞ்லபேடுபதுண் 

ழுதுபதுண் ்தி்துண் வீஞ். அது ்ட 

்லணலதயுண் டது. 



துதிஷ்்பசணக ்கயப 

பிநவு்டிருக்குண் ணது இண் யணலுண் 

பிநவுயப இ்டச ்சஞ்லகந் 

பழிபகுக்குண். திகளுக்கிலயத 

சணட்துபண் வுபட்க எய பழி, 

யண் திபே் பலிலணக்குக் 

கஞண க்விதறிலபயுண் 

ஞ்்லயுண் ்யருக்குண் 

றதுபக்குபயட. அலடச ்

றசத்துவி்்  ங்கந் விருண்பிதலட் 

றறுவீக்ந். 

 

இது றட்க, றச்ல 

சண்்ட்் எரு பக்கித விஷதட்லட 

் யச 

விருண்புகிய்.றட்்திதவி் 

திவி ்் இட்தி ்

இரு்டடகவுண், அபக்ந் ப 

இ்திதவி் பன்்ட ஆத ்் 



இட்திலிரு்து ப்றிலுண் 

யபறு்பக்ந் ்றுண் 

றட்்தித பிணஞக்ந் ண்டுயண 

ப இ்திதவிலிரு்து ப்ட ஆதக்ந் 

்றுண், பி றட்்திதக்ந் ்ண் 

இ்ட் பிணஞக்நபரு்து 

ப்றிலுண் யபறு் திலதயுண் 

இட்லடயுண் ச்்டபக்ந் ்றுண் எரு 

றகந்லக வுகிது.  திருபந ்

றணழிபேத் அறிஜய, உங்கந் 

கருட்லட ணறு்ட்கு ்ல 

ண்ட்து விடுங்கந். உங்கந் கருட்து 

ப்றிலுண் ஆடண்து. 

ஆடட்தி்கக எய எரு ரூஞண் 

க் படியுண் ்் அது ப 

்டி்குண் றட்்டி்குண் இலயத 

றணழிபே் அலண்துந்ந யப்றுலண 

ண்டுயண, யபறு ்ட யபறு்லயுண் 

் கஞவி்ல. 



 

இங்யக ங்கந் ப இ்திதக்ளுண்  ்

இருக்கியண். ங்களுந் த ்ப 

இ்தித,் த ்றட்்தித  ்்று 

பிக்குணறு இங்யக இருக்குண் ் 

ய்பித ஞ்க்நண் ் 

றச்கிய். அபக்ந் படிதது. 

யப்றுலண ங்யக? றணழிபே்ட் 

யட சிறு யபறுடு இருக்கிது. 

ஆ் இங்குந்ந பிணஞக்ந் 

சண்ஸ்கிருடண் யசித இட்திலிரு்து 

ப்டபக்ந் ஆபே்ய! அபக்ளுக்கு 

்டி சண்ஸ்கிருடண் றடதண் 

யபே்று ! அபக்ந் இங்கு ப்டதுண் 

திவி றணழிலத் யசட் துபங்கி 

சண்ஸ்கிருடட்லட ண்து வி்க்நண். 

ண் திபே ்விஷதட்திலுண் ் 

அ்டி ்திருக்கக் கூது? ப 

இ்திதவிலிரு்து எருபப்ி் 



எருபக ப்ட ண் ் 

திபேருண் திவி றணழிலத் 

யசட் றடங்கிதட் ் 

சண்ஸ்கிருடட்லட ண்திருக்கக் கூது? 

யப இ்ட படட்லட இஞ்டு 

க்கபரு்துண் யசண். றருந் 

இட்டலகத யசச்ுக்கலந ண்தீக்ந். 

திவிக்ந் இங்யக இரு்திருக்கண்: 

ஆ் அபக்ந் க்யக்கி் 

ணல்திருக்க யபஞ்டுண். ஜ்சிபேரு்ட 

யட சி ்கடுகநலுண் ண் 

இங்கநலுண் பன்்திருக்க யபஞ்டுண், 

அபக்ந் றணழிலத இங்குந்நபக்ந் 

டுட்துக் றகஞ்டிருக்கண், ஆ் 

இங்குந்ந அலபருண் ப 

இ்திதவிலிரு்து ப்ட ஆதக்யந. 

இ்தித பழுபதிலுண் இ்யது 

இரு்பக்ந் ஆதக்யந, 

யபறுதருப்ல. 



 

ண்றரு கருட்துண் இங்யக வுகிது - 

சூட்திக்ந் ்ண் ஆதிபசிகநண் ! 

அபக்ந் த?் அடிலணகந்!  பறு 

திருண்புகிது ்கி் .் ்டி? 

அறணக்க ், ஆங்கியத,் சச்ுக்க,் 

யச்ச்ுகீசித ்ஆகித அலபருண், 

அ்வி ஆ்பிக்கக்லந் பிடிட்துக் 

றகஞ்டுப்து கடிணக யபல 

பங்கிக்ந். அபக்ந் இ்டபிகு 

அபக்ளுக்கு் பி்ட க்பி் 

ணக்கலநயுண் றடுங்கண் பல அயட 

லபே் அடிலணகநக 

லபட்திரு்டக்ந். அ்ட விசிட்திண 

உடஞட்லட் டிட்ட இபக்ந் 

பெலநபே், இங்யகயுண் 

ஆபேக்கஞக்க ஆஞ்டுகளுக்கு 

ப்பு அயட ய் றசத் 

்திருக்குண் ் ஞ்ஞண் 



யட்றிவி்து. எரு கட்தி் 

இ்தித பழுபதுயண கறு்புக் 

கஞ்கயநடு கூடித ஆதிபசிகந் 

ல்திரு்டது ்று கவு 

கஞ்கி ்ண் றட்றருந் 

ஆத்பந.் சிப்ட  பலத 

ஆதக்ந் பி்் ப்டண்! 

ங்கிரு்து? கவுளுக்குட்ட் 

றபநசச்ண். 

 

சிருலத கருட்து்டி அபக்ந் 

ணட்தித திறட்திலிரு்து ப்டக்ந். 

ண்றுண் சிய, அபக்ந் ணட்தித 

ஆசிதவிலிரு்து ப்டடகக் 

கூறுகிக்ந். சிப்புட் டலணபேல 

உலதபக்ந் ்ண் ஆதக்ந் 

்று லக்கி்,யடச க்டக்ந 

சி ஆங்கியதக்ளுண் இருக்கிக்ந். 

டங்கந் கருட்லட லபட்துக் றகஞ்டு 



சி ்அபக்ந் கறு்பு ட் 

டலணபேல உலதபக்ந் ்று 

லக்கிக்ந். ழுதிதப ்கறு்பு 

படிதந்ந ணடக இரு்ட், 

ஆதக்ந் ்ருண் கறு்பு 

படியுந்நபக்ந். 

 

இ ஆதக்ந் சுவி்ச்்தி் 

க்கலகந் பன்்டக்ந் ்று 

ரூபி்ட்க பத்சிகளுண் சப 

கட்தி் யட்றியுந்ந. இட்டலகத 

றகந்லககளு் அபக்ளுண் யச்்யட 

அ்ட பே் பென்கி் கூ க்கு 

பருட்டப்ல. ஆதக்ந் ப 

துருபட்தி் பன்்டடக இ்யது சி ்

கூறுகி்.் ஆதக்லநயுண் 

அபக்ந் பன்்ட இங்கலநயுண் 

கவுந் ஆசீப்தி்க! 

 



இ்டக் றகந்லககந் உஞ்லண 

இருக்கிறட்் ண் சஸ்திங்கந் 

அது ்றித எரு சிறு குறி்பது 

இருக்க யபஞ்டுயண! ஆதக்ந் 

இ்திதவி்கு றபநயதபேரு்து 

ப்டக்ந் ்று கூறுகி்   எரு 

பட்்லடகூ ணது சஸ்திங்கந் 

இ்ல .னங்க இ்தித 

ஆ்கஸ்டபண் யச்்ட 

குதிதகுண், அப்பநவுட்.   

அதுயயப சூட்திக்ந் ்ண் 

ஆத ்அ்டபக்ந், அபக்ந் 

ஞ்ஞக்லகபே் பக அதிகணபக்ந் 

் றகந்லகயுண் டக்்கதிதயட 

அறிவு பூப்ணயட அ். எருசி 

ஆதக்ந் ப்து குடியதறி 

்சக்கஞக்க அடிலணகலந 

அக்கிதஞ்க்ந் ்து அ்டக் 

கட்தி் க்கக்கூடித எ் ்! 



அ்டி அக்கி ஆஞ்டிரு்ட், அ்ட 

அடிலணகந் அபக்லந ்யட 

பட்தி் ச், றசத்து 

ச்பி்டிரு்க்ந். 

 

 எய எரு விநக்கண் ணகடட்தி் 

கஞ்டுகிது; சட்தித யுகட்தி் 

ஆண்ட்தி் பிணஞக்ந் ் எரு 

திபேய இரு்டக்ந். அட்பிகு 

்யபறு றடழி்கலநச ்றசத்டட் 

கஞணக அபக்ந்,  டங்களுக்குந் 

்யபறு திகநக் பி்டக்ந். 

இது ட் தி் பிசச்ிலக்கு 

உஞ்லணத, அறிவுபூப்ண எய 

விநக்கண், இ ப்யகி் சட்தித 

யுகட்திலுண் திகந் ்ண் 

சிறிதுசிறிடக ணறி படலி் இரு்ட 

லக்குச ்றச் யபஞ்டுண். 

இ்திதவி் உந்ந தி் 



பிசச்ிலலதட்  தீ்்ட்க பழி 

இது டய டவி, உத்்ட 

திபேலக் கீன் லக்குக் 

றகஞ்டுபருபயட பிணஞக்லந 

சுக்குபயட அ். 

 

பிணஞட்துபண்ட் இ்தித ணக்கந் 

்சிதண் ்லட சங்க ்டணது கீலட 

விநக்கவுலபே் ப்னுலபே் 

அ்புடணக விநக்கியுந்ந;் 

ஸ்ரீகிருஷ்ஞ ்உயடசகக ப்டட் 

கஞட்லடக் கூறுண்யது, இ்ட 

பிணஞட்துபட்லட, பிணஞ 

லலத ல றுட்டயப அப ்

அபடட்ட ்்று கூறுகி.் அது 

ட் ணகட்ட ்சிதண் .இல 

ணட,   பிண்ணட்லட 

அறி்டப, ்சிதணட, 

ல ணட இ்ட் பிணஞ் 



க்தண் இருக்க யபஞ்டுண் . 

அப்ணல்து யகக் கூது. இ்று 

அ்ட தி சீற்க்டு் யபேருக்கண். 

இரு்பினுண்பி ் திபேலயுண் 

வி, பிணஞ திபேலிரு்யட உஞ்லண 

பிணஞட்துபண் றகஞ்  அதிகண் ய ்

யட்றியுந்ந .்  இ்ட ணதி்ல  

பிணஞக்ளுக்குக் றகடுக்க  ண் 

் திபேருண்  டதக இருக்க 

யபஞ்டுண். அது உஞ்லண. பி ் 

திபேபரு்துண் அபக்ளுக்குக் 

கிலக்க யபஞ்டித உலணயுந்ந 

ணதி்பு அது. அபக்ளுலத 

குலகலந்்றி் யச லடதபண் 

துஞசச்லுண் லட்டபக்நக ண் 

இருக்க யபஞ்டுண் . அயட யபலநபே் 

அபக்ளுக்கு உத றருலணகலநயுண் 

டயபஞ்டுண். ”எப்றபரு ணடனுக்குண்  

அபனுக்கு  உதலடக் றகடுங்கந் 



”்னுண் ஆங்கி் னறணழிலத 

லவுடுட்திக் றகந்ளுங்கந்.  

யப ஞ்க்யந, திகளுந் 

சஞ்லபே்டுக் றகஞ்டிரு்ட் எரு 

தனுப்ல. அது ் ்லண 

றசத்யுண்? ணக்குந் இ்னுண் அதிகண 

பிநவுகலந உஞ்க்குண்.  ண்லண 

யணலுண் வீ்டுட்துண், யணலுண் 

இழிலபே் ஆன்ட்துண், 

அப்பநவுட். 

 

டச ்சலுலககந் ண்றுண் ட 

உலணகந் கண் 

ணலயதறிவி்து . அலப இ்தித 

ணஞ்ஞலிரு்து எயதடிதக் 

யத்வி் . இ்திதவி் ஆங்கியத 

ஆ்சித் விலந்ட ணகட்ட 

்லணகளுந் இதுவுண் எ்று.  டச ்

சலுலககலந எழிட்டட றருண் 



ஞக்கக ண் பகணதித ்ஆ்சிக்குண் 

்றிக் க்்டிருக்கியண். 

பகணதித ஆ்சிகூ அ்டிறத்றுண் 

ப்றிலுணகட் தீதட். 

றச்்ய் துவுயண ப்றிலுண் 

்துண் அ், ப்றிலுண் றக்துண் 

அ். பகணதிதக்ந் இ்திதலப 

றப்றி றகஞ்து, 

டன்ட்ட்்பக்ளுக்குண் 

லனகளுக்குண் கதியண்சணக 

அலண்டது. அட் ட் ண் 

ணக்களுந் ்தி் எரு ங்கி ்

பகணதித ்ஆக்ந் 

்ப்லயுயண பந் ண்டுயண 

சதிட்டது ்தி்ல. பநலுண் 

றரு்லுண் ண்டுயண இ்ட அலட்து 

யபலகளுண் லற்டக 

ல்து லட்திதக்கட்டட்தி் 

உசச்க்க்ண். இ  ங்கந் 



சச்க்லகதக இ்ல ்்,  

உங்கந் றச்ல ணக்களுந் ்தி் எரு 

ங்கி,் ் திய ்

கிறிஸ்டபக்நகி விடுபக்ந், ் 

ண் ட்்டலடவி ணட்டண் 

உகி் யபறு ங்கபது இருக்க 

படிதண? பண்! கீன்திபே ்யண் 

திபே ்க்குண் றடருக்கந்கூ 

க்க அனுணதிக்க்டுபதி்ல. 

ஆ் அபய ட் றதல 

ட்பூ்ற்று ஏ ்ஆங்கி் றதக 

ண்றிக் றகஞ்் ்ண் 

சதகிவிடுண் , பகணதித் றதல 

லபட்துக்றகஞ்லுண் யதுண், 

்ண் சதகி விடுண்! அ்ட 

ணப்சிகலந் லட்திதங்கந் 

்று ல்லடட் டவி,  அபக்ந்  

வீடுகலநறத்ண் லட்திதக்க 

விடுதிகந் ் லடட் டவி யபறு 



்றப்று ல்து? அபக்ந் 

டங்கந் னக்கங்கலந 

ண்றிக்றகஞ்டு , ் பழிபே் 

க்குண் பலஇ்திதவி் உந்ந 

எப்யப ்இட்திருண் அபக்லந 

றபறு்க ட்ட யபஞ்டுண் ்லட 

டவி யபறு ்ட படிவுக்கு யபஞ்டுண் 

்லடட் டவி யபறு ்ட படிவுக்கு 

பருபது ? இட்டலகத றகடூண , 

பருகட்டண னக்கங்கலந 

அனுணதிட்திருக்கிக்ந். றச்டக் 

குன்லடகயந ்டிபே் சகுணறு 

வி்டுவிடுகிக்ந்., ஆ் அபக்ந் 

ணடண் ணறி வி்க்ந் ச்டு 

யடுகிக்ந். ் 

றப்கக்யகடு!திகநலயத இயுண் 

சஞ்ல இருக்கக் கூது. 

 

உத்்டலடட் டன்ட்துபட்,  



டன்்டலட உதட்்துபயட தீவ்ு . 

இதுட் ணது த்கந் 

றச்்்டிருக்குண் ணக்்கண். றச்ட 

சஸ்தி அறிவுண், ப்யக்ந் 

ணகட்ட தி்ங்கலந் பு்து 

றகந்பட்க தினுண் சுட்ட 

சூ்தணக இருக்கி் சி ்் 

யபஞ்டுணலுண் றச்்டுண் . 

அபக்ந் பு்துறகந்ந 

படிதவி்ல.  ஆ் 

பெலநயுந்நபக்ளுக்கு , புட்திக்கூல்ண 

உலதபக்ளுக்கு ண் ப்யக்ந் 

றசத்தி்ட்தி் பழு் ணஞபண் 

விநங்குண் . , அபக்ந் டதக ்று 

 த்றுஞ்டுகநகட் றட்்து 

பருகி் அ்ட அ்புடண யடசித 

பன்லப் பி்்றுபக்ந். லனத 

ண்றுண் புதித த்கலந் டி்டிதக 



ஆத்்து அபக்ந் அடலக் 

கஞ்றித படியுண். 

 

அ்டட் தி்ண்ட் ்? எரு 

யகடிபே் பிணஞ ்சிதண் உந்நது.. 

ண்றரு யகடிபே் உந்நது சஞ்ந 

்சிதண் . ணது யபலறத்ண் 

சஞ்நல் பிணஞ லக்கு 

உதட்்துபதுட் .  சிறிதுசிறிடக 

அதிகண சலுலககந் அபக்ளுக்குக் 

றகடுக்க்டுபலட  ங்கந் கஞண். 

சி த்கந் இருக்கி் , அப்றி் 

சூட்தி் யபடட்லடக் யக்் அபது 

கதுகந் ஈதட்லடக் கத்சச்ி 

ஊ்றுங்கந்: எரு பகூ லவி் 

லபட்திரு்ட் அபது க்லக 

றப்டுங்கந். பிணஞல் ட்்து 

‘! பிணஞ” ்று அப் 



அலனட்ட் அபனுலத க்லக 

றப்டி விடுங்கந் ் ய் 

றகடூண கருட்துக்கந் இருக்கி் 

இலப பருகட்டண னங்கக் 

க்டுபஞ்டிட்டண். அதி் 

ச்யடகயண இ்ல இலட தருண் 

றச் யபஞ்டிததுண்  இ்ல. 

அட்கக விதிபலகலந 

ழுதிதபக்லந் ழிக்கதீக்ந். 

ற் அபக்ந் அ்யது 

சபடதட்தி் யட எரு குதிபே் 

லபலபே் இரு்டலட அ்டியத 

குறிட்து.லபட்டக்ந் .அப்பநவுட். 

ப்யக்ளுந்ளுண் சியபலநகந் 

இட்டலகத பிசசுகந் யட்யப 

றசத்ட. அட்டலகத பிசசுகந் 

றருண்லுண் ங்குண் ் 

கங்கநலுண் இரு்யட பருகி். 

 



இ்டக் றகடுலணக்குலி் யபகண் 

பி்கட்தி் சிறிது 

குல்திரு்லடக் கஞண்: 

உடஞணக சூட்திக்லநட் 

றட்டவு றசத்ததீக்ந். ஆலுண் 

உத்்ட கருட்துக்கலந அபக்ளுக்கு் 

யதிக்கதீக்ந்” ் கருட்து 

பருகிது.  பி் ்டி்டிதக 

பி்க ஸ்பருதிகந்,  குறி்க  

இ்றுண் பழுலணதக் பி்்்டுண் 

ஸ்பருதிகந் , சூட்திக்ந் 

பிணஞக்ந் லபலகலநயுண் , 

னக்க பனக்கங்கலநயுண் 

பி்்றி்,  அது ்து.  

அபக்லந ஊக்க்டுட்ட யபஞ்டுண்- 

இது ய் கருட்துக்கலநக் 

கஞ்கியண். அட் யக்கு அ்டி   

்யகிது.  

 



இ்ட விஷதங்கலநயத அப்ல 

ங்றக்ண் யடடிக் கஞண் 

்லடயத விப்ட்கு க்கு 

யப்ல. ஆ் இ்லத 

உஞ்லண லலத் க்்குண்யது, 

் திகளுண் றண்றண்யப 

உத யபஞ்டிபேரு்லட ண் 

கஞண். ஆபேக்கஞக்க திகந் 

உந்ந. அப்றுந் சி பிணஞட் 

துபட்தினுந் 

அனுணதிக்க்்டிரு்லடயுண் 

கஞ்கியண். டங்கலந் 

பிணஞக்ந் ்று எரு திபே ்

அறிவிட்துக் றகந்பலட த ்டடுக்க 

படியுண்? 

 

இப்பக தி அடனுலத ் 

யபகட்யடடுண் யட்றுவிக்க்்து. 

இங்யக எப்றபரு திபேலுண் 



ட்டபேண் ய ்இரு்டக 

லபட்துக்றகந்யபண். இபக்ந் 

எ்றுயச்்து,  டங்கலந் 

பிணஞக்ந் ்று அலனட்துக் 

றகந்படகட் தீண்ட்ட் துவுண் 

அபக்லநட் டடுக்க படிதது.  இலட 

் பன்வியயத கஞ்டிருக்கிய். 

சி திகந் 

பலிலணற்றுபருகி், அபக்ந் 

எ்று யச்்துவி்்,  கூது ்று 

த ்றச் படியுண்? ற்் 

எப்றபரு தியுண் ண் 

திகநலிரு்து விகியத 

இருக்கிது.எ்று ண்ட் 

றசத்கந் டலபேடுபது இ்ல. 

் ,எய திபே்  பிவுகந்கூ 

எ்று ண்ற்றி் விஷதட்தி் 

டலபேடுபது இ்ல. ணறருண் 

சக்டட்லடயத உருபக்கிதபக்ந 



சங்கசச்தருண் பிருண்ட் 

திகலநயுண் உருபக்கிதபக்ந். 

அபக்ந் க்டிவி் வியடக் 

கலடகலந ்ண் உங்களுக்குச ்

றச் படிதது , றச்லுண் 

உங்களுந் சிருக்குக் யகண் பண். 

து தஞங்ந்பெபண் 

அனுபங்கந் பபேகவுண் 

அலபகலநக் கஞ்டுபிடிட்து, 

ஆசச்தண படிவுக்கு 

ப்திருக்கிய். சி யபலநகந் 

அபக்ந் லுசிஸ்டட்தி் யடிக் 

குண்்கலந் பிடிட்து,  ட்திதக்ந் 

ஆக்குபக்ந். பபக்லந் பிடிட்து 

பிணஞக்ந் ஆக்குபக்ந் . அபக்ந் 

ஷிகந்,  ணக்கந். அபக்ந் 

லவி்கு ண் அஜ்சலி றசத்த 

யபஞ்டுண்.   ங்களுண் ஷிகந் 

ஆகுங்கந், ணக்கந் ஆகுங்கந்,  



அதுட் கசிதண்.  றணட்டட்தி் ண் 

ஷகநக யபஞ்டுண். 

 

ஷி ்் ்? தூதப.் படலி் 

தூதப ்ஆகுங்கந், ங்கந் ஆ்ல் 

றறுவீக்ந். றபறுணய ‘் ஷி 

”்று றச்லி் த்ல  ங்கந் 

ஷி ்் ண்பக்ந் டணகயப 

உங்கலந் ஞபக்ந். 

அணனுஷ்தண யட எ்று 

உங்கநபரு்து றபந்டுண் அது 

அபக்ந் உங்கலந் பி்்றுண்டிச ்

றசத்யுண்; உங்கந் யசல்சக் யக்குண் டி 

றசத்யுங்கந். டங்கலந அறிதணய 

டங்கந்விரு்ட்தி்கு ணகக்கூ 

உங்கந் தி்ங்கலந 

லயப்றுண்டிச ்றசத்யுண் . அதுட் 

ஷி ல.  

 



இப்றிக்க விநக்கங்கலந் 

றறுட்டபல , அலப  

டலபலகநகச  ்றசத்து படிக்க 

யபஞ்டித எ்று. ் இ்யது 

கூறிதலப, திச ்சஞ்லகந் தீ 

யபஞ்டுண் ்ட்க எரு 

ஆயசல ண்டுயண. குறி்க இ்ட 

வீ கட்தி் திகளுக்கிலயத 

இப்பநவு சசச்வுகந் இரு்து குறிட்து 

் பரு்துகிய். இது றுட்ட் 

்ய தீ யபஞ்டுண். இ்டச ்சஞ்ல 

இரு ட்பிருக்குண், குறி்க உத்்ட 

திபே பிணஞக்ளுக்கு் 

த்து. ற்் இ்று டச ்

சலுலககளுண் ட உலணகளுண் 

றியத்வி். டங்கந் 

க்லலதட் டங்கயந 

யடஞ்டிக்றகந்பது ட் எப்யப ்

உத்்ட பிவிருலதவுண் கலண. 



ப்பநவு சீக்கிண் 

அலடசற்சத்கிக்யந அ்ட 

அநவி்கு ்து . கண் டிக்கடிக்க 

அலப றக்டுக் கு்டிசச்ுபகி பக 

யணசண படிலப் றயருண். 

 

யப பிணஞக்ந் பட் கலண 

இ்திதவிலுந்ந ண் 

சபடதட்தி் ்லணக்கக் டு 

டுபதுட் . அப் அலடச ்

றசத்ப் , அலடச ்றசத்யுண் 

கண் பலபே் , அப் பிணஞ் . 

அலடச ்றசத்தண் ஞண் 

சண்திக்கட் திப் பிணஞ் 

அ்.  ங்களுண் உஞ்லணபே் 

டகுதியுலத பிணஞனுக்கு ண்டுயண 

உடப யபஞ்டுண். அது உங்கலநச ்

றசக்்கட்தி்கு அலனட்துச ்றச்லுண். 

டகுதி இ்ட எருபனுக்குக் 



றகடுக்க்டுண் டண் 

சியபலநகந் கட்தி்கு இழுட்துச ்

றச்கிது ்று ண் சஸ்திங்கந் 

கூறுகி். இ்ட விஷதட்தி்  ங்கந் 

பகவுண் சச்க்லகதக இருக்க 

யபஞ்டுண். றௌகீகடற்டழி் 

றசத்தண் இரு்ப் ண்டுயண 

பிணஞ். றௌகீகட் றடழி் 

பிணஞக்ளுக்கு அ் ண் 

திபேருக்குட்ட். பிணஞக்லந 

் எ்று யக்டுக்றகந்கிய். 

உங்களுக்குட் றட்டலடக் 

க்பி்ட் பெபண் 

த்றுக்கஞக்க 

பருங்கநக்ற்றுச  ்யசபட்திருக்குண் 

ஞ்்ல அந்ட் பெபண் 

இ்தித ணக்கந் 

ப்ய்ட்தி்கக் டுடுங்கந்.  

உஞ்லண பிணஞட்துபண் ் 



்லட லட்து் ்்து 

இ்தித் பிணஞக்ந் பக்கிதக் 

கலண. ணனு றச்பலட் ய், 

் சலுலககளுண் றருலணகளுண் 

பிணஞனுக்குக் றகடுக்க்்து 

ற்் அபண் ‘டண்ண்” ்னுண் 

கருவூண் இருக்கிது. அப் அ்டக் 

கருவூட்லடட் தி்து, அதி் உந்ந 

ணதி்பு பத்்ட றரு்கலந உகி்கு 

பனங்க யபஞ்டுண். அப் இ்தித 

இங்களுக்கு பட் யடக் ்து 

உஞ்லணட்.  திதகண் ் 

கருட்லட் பி ்அலபட்கு ப்ய 

, பன்க்லகபே் பகவுத்்ட லலத 

அலபட்கக ்ப்லயுண் 

படலி் து்டப் அப் ்துண் 

உஞ்லணயத . பி திபேலவி 

அப் அதிக ப்ய்ண் அல்ட் 

அது அபனுலத டபறு அ். 



உஞ்லணலத் பு்து றகஞ்டு ண் 

திபேருண் ் அபல்ய் 

றச்க் கூது? அபக்ந் 

யசண்யறிதக இரு்து றகஞ்டு 

,்டதட்தி் பிணஞக்லந ் 

ப்ய வி்க்ந்? 

 

ஆ் ப்ய்ண் அலபது ்து 

யபறு அலடட் தீத றசத்களுக்கக் 

துகட்து லப்து ்து யபறு . 

அதிகண் தீலணகளுக்கக் 

த்டுட்டடுண்யது அது 

பருகட்டணகி விடுகிது, அது 

்ட்கு ண்டுயண த்டுட்ட் 

யபஞ்டுண். கங்கணகச  ்யச்்து 

லபக்க்்டுந்ந ஞ்்டி்கு 

கபக இரு்ப் பிணஞ்.  

அப் இ்யது அலட ் 

ணக்களுக்குண் ப பனங்க யபஞ்டுண் . 



அ்டி அப் றகடுக்கடட் ட் 

பகணதிதக்ந் ண்லண ஆக்கிபக்க 

படி்டது.  ஆண்க் கட்திலிரு்யட 

இ்டக் கருவூட்லட ணக்கந் 

அலபருக்குணக அப் தி்து 

விவி்ல . அட் ட், 

இ்திதவி்கு ப்டப் 

கலிற்ண் ஆபேண் 

ஆஞ்டுகளுக்குண் யணக ண் 

பதி்டுக் றகஞ்டிருக்கியண். 

 

யப ணது றது ப்யக்ந் 

யசபட்து லபட்திருக்கி் அருண் 

றக்கிஷங்கந் ணலட்து 

லபக்க்்டுந்ந அலலத உலட்துட் 

திக்க யபஞ்டுண் , அப்ல றபநயத 

றகஞ்டு பயபஞ்டுண், அலபருக்குண் 

ப பனங்க யபஞ்டுண். பிணஞய 

இலட படலி் றசத்த யபஞ்டுண்.  



கடிட்ட ண்ய விஷட்லட உறிஜ்சி 

விடுண் கடி்ப் பிலனட்துக் 

றகந்ப் ் லனத ண்பிக்லக 

பங்கநட்தி் வுகிது. அதுய் 

பிணஞ் றசலுட்தித விஷட்லட 

பிணஞய உறிஜ்ச யபஞ்டுண். 

 

பிணஞ ்அ்ட ஞ்க்ளுக்கு 

் றச் விருண்புண் சி 

விஷதங்கந் உஞ்டு. றகஜ்சண் 

றறுலணதக இருங்கந்,  

அபச்தீக்ந் .பிணஞக்யநடு 

சஞ்லபேடுபட்கக எப்றபரு 

பத்்லயுண் த்டுட்ட 

பத்சிக்கதீக்ந். உங்கந் 

டபறுகநயயத  ங்கந் 

து்்டுகிறீக்ந் ்லட ் 

ப்ய டுட்துக்க்டி வி்ய். 

ஆ்பகட்லடயுண் சண்ஸ்கிருடண் 



க்லடயுண் அ்சிதண் றசத்யுண் டி 

உங்கநண் த ்றச்க்ந்? 

இப்பநவு கணக ் றசத்து 

றகஞ்டிருக்கிறீக்ந் ? ட்கு இ்ட 

றறு்் ட்லண ? இ்று 

ண்பக்ந் உங்கலநவி அதிக 

அறிவுண் ஆ்லுண் திலணயுண் 

உந்நபக்நக இரு்லட் ட்்து 

் கிறிக் குதிக்கிறீக்ந் ? 

ட்திலககந் படங்கலநயுண் 

சஞ்லகலநயுண் பந்்தி் உங்கந் 

ஆ்ல வீஞக்குபட்கு் திக , 

உங்கந் வீடுகநயயத சஞ்லயுண் 

சசச்வுண் றசத்துறகஞ்டு 

இரு்ட்கு் திக , இ்ட் பச ்

றசத்களுக்கு் திக, 

பிணஞக்ந் ற்றிருக்குண் 

ஞ்்ல் ற உங்கந்் 

ஆ்லயுண் த்டுட்துங்கந், 



அ்யது உங்கந் கதண் 

லககூடிவிடுண் ்  ங்கந் சண்கிருட 

ஞ்டிடக்ந் ஆகக் கூது? 

இ்திதவி் உந்ந ் திபேருண் 

சண்ஸ்கிருடண் டி்ட்ககச  ்சி 

்சங்கலந  ங்கந் ் றசபழிக்கக் 

கூது? இதுட் யகந்வி. இப்ல 

றத்ண் றசத்கி் அ்டக் கஞயண 

 ங்கந் பிணஞக்ளுக்குச ்சணணகி 

விடுவீக்ந். இ்திதவி் ஆ்லி் 

கசிதண் இதுயப. இ்திதவி் 

சண்ஸ்கிருடபண் ணதி்புண் லகயகட்்துச ்

றச்கி். அது இரு்ட் யதுண்,  

உங்களுக்கு திக லடயுண் 

றச்கி் லடதண் தருக்குண் 

பது. அதுட் றத கசிதண். 

யப அலடக் க்கட் றடங்குங்கந். 

 

அட்லபதிபே் எரு லனத உபலணபே் 



பெண் றச்பது ்்,  டக்குட் 

டய ்டுட்திக் றகஞ் எரு 

ணதக்க லபேயயத இ்ட உகண் 

பழுபதுண் உன்கிது. சங்க்ண்ட் 

ண். பலுப சங்க்ண் லட்டப் 

ட்லச ்சு்றிலுண் ஏ ்எநலத 

றபந்டுட்துகி் ்று ட் 

றச் யபஞ்டுண் . ட் ணண் ்ட 

லபே் இருக்கியட, அ்ட 

லக்கு அப் பிலயுண் றகஞ்டு 

பருகி். அட்டலகத ணறருண் 

ணடக்ந் யட்யப றசத்கிக்ந். 

இட் றருந் ்? ஆ்் பக்க 

எருப ்யட்றுண்யது,  அபது 

ஆளுலண அபது ஞ்ஞங்கலந 

ண்பந் றசலுட்துகிது, ணக்குண் அயட 

ஞ்ஞங்கலந ண்பந் றசலுட்துகிது,  

ணக்குண் அயட ஞ்ஞங்கந் 

ழுகி், இப்பறு பண் 



ஆ்்பக்கபக்ந் ஆகியண்.  

இதக்கங்கந் இப்பநவு 

ஆ்்பக்கலபதக இரு்து ்? 

இதக்கண் ்றருந் ்று றச் 

யபஞ்ண், அலப அ்டிஇ்ல. 

பிண ஏ ்உடஞட்லட டுட்துக் 

றகந்யபண்.  ்கு யகடி 

ஆங்கியதக்ந் இங்யக ப்து யகடி 

ணக்கலந ஆ்சி றசத்கிக்ந். அது 

்? இட்க ண இத் விநக்கண் 

்? அ்ட ்கு யகடி யருண் 

டங்கந் சங்க்ட்லட எ்கக் 

குவிக்கிக்ந். அட் ்லத் 

சக்தி உஞ்கிது.  ஆ் ப்து 

யகடி ணக்கந உங்கந் சங்க்ங்கந் 

எப்றப்றுண் டட்டதக் பி்து 

கிக்கி்.  யப ணகட்டயட ்

திக் இ்திதலப  உருபக்க 

யபஞ்டுண், அட்க கசிதண்  



பழுபதுண்  இதக்கங்கலந 

உருபக்குபதிலுண் ஆ்லச ்

யச்்திலுண்,  சங்க்ங்கலந 

இலஞ்திலுண்ட் இருக்கிது. 

 

அடப் யபட சண்ஹிலடபே் உந்நயட ்

அ்புட ண் ் லவி் 

பருகிது – ‘‘ ங்கந் ்யருண் எய 

ணட்டபக இருங்கந்.  ங்கந் 

்யருண் எய ஞ்ஞண் 

உலதபக்நக  இருங்கந். எய 

ணட்துரு்ட கஞட்ட்ட் 

யடபக்ந் ஆஹுதிகலந் ற 

படி்டது. எய ணட்டபக 

இரு்ட்ட் ணடக்ந் 

அபக்லந பழி படி்டது . எய 

ணட்டபக இரு்து சபடதட்தி் 

கசிதண்.‘‘ திவி் ” ஆத் ” 

பட அ் விஷதங்கந் ்றியுண் 



பிணஞ,் பிணஞ ்அ்டப ்

்ற்பண்  ங்கந் சஞ்லபே்டுக் 

றகஞ்டிருக்கு் யடறுண் திக் 

இ்திதலப உருபக்குபட்க 

ஆ்லயுண் சக்திலதயுண் 

யசப்திலிரு்து யணலுண் யணலுண் 

விகி் யகிறீக்ந். ்கட் 

றட்து றகந்ளுங்கந் -திக் 

இ்தித ப்றிலுண் அலடயத 

ச்்திருக்கிது.  சங்க் ஆ்லச ்

யசபட்ட், அப்ல எருங்கிலஞட்ட் 

அலப அலட்லடயுண் எய லணதட்தி் 

தி்டுட்- இதுட் கசிதண். 

 

எ்றபரு சீனுண் ட் விருண்புகி் 

பழிபே் சி்திக்கி் . ஆ் 

ஞ்ஞக்லகபே் குல்ட 

்தய அலபருண் எய 

பழிபே் சி்திக்கி் .் விலநவு 



உங்களுக்யக றடயுண். உக பறு 

பழுபதுண் இப்பய ்துந்நது . 

க்டுக்யக் சிறித டுகயந 

க்டு்், றத டுகலந 

்யதுண் ஆந்கி். இது 

இத்துட்.  ற் சிறித 

க்டுக்யக் டுகளுக்குட் டங்கந் 

கருட்துக்கலந எய லணதட்தி் 

குவி்து நடக உந்நது அட்பெண் 

அலப பந்்து விடுகி். எரு டு 

்ட அநவுக்கு் றடக இருக்கியட 

அ்ட அநவுக்குக் க்டு்்டக 

இருக்கிது. க்டு்்பக்ந்ய் 

பி்ட அ்ட ணக்கந் எ்கச ்

யசவுண்படிபதி்ல. இ்டக் 

கருட்துயப்றுலணகந் ்ண் 

விகியத தீ யபஞ்டுண்..  

 

 



ண்றரு குலடுண் ண்பண் 

உந்நது றஞ்கந் ்ல ண்க்க 

யபஞ்டுண் -  த்ஞ்டுகந் 

அடிலண பன்வி் கஞணக 

றண்ண் றஞ்கலந் யயப 

ஆகிவி்யண்..இ்ட ்டிலுண் ச,  

யபறு ்ட  ்டிலுண் ச பெ்று 

றஞ்கந் ்து பங்களுக்கு யண் 

யச்்திருக்க படிதது, அட்குந் 

சஞ்லபே்டுக் றகந்பக்ந். 

ய்பித டுகந் றஞ்கந் றத 

சங்கங்கலந உருபக்குபக்ந்,  

றஞ்சக்தி படலிதலப ்றிறத்ண் 

றத அறிக்லககலந 

றபநபேடுபக்ந், அப்பநவுட்,  

அட்குந் சஞ்ல ப்துவிடுண் . பி் ்

ஆஞ்கந் ப்து அபக்லந அக்கிதந 

யருண். இ்னுண் உகண் பழுபதிலுண் 

அபக்லந ஆந்பட்கு ஆஞ்கந் 



யடலப்டுகிக்ந். ண் 

அபக்லந் யயப இருக்கியண்.  

ண் றஞ்கயந. றஞ்கலந ட்திச ்

றச் எரு றஞ் ப்ப்டய, 

்யருணகச ்யச்்து விணச்ிட்து, 

கிழி கிழிறத்று கிழிட்து அபலந 

எதுக்கி விடுபக்ந். ஆ் ஆஞ் 

எருப் ப்டுண் ,  அப் அபக்லந 

அப்ப்யது தி்டிததுண் ச்று 

கடிணக ட்திததுண் ்ண் .  

அபக்ந் அட்டலகத ணதக்க லக்கு் 

னகிவி்க்ந். இ்ட உகண் 

பழுபதுண் அட்டலகத ணதக்க லக்கு 

உ்்பக்யந இருக்கிக்ந். ண் 

்டிலுண் ண்ணபருந் எருப ்ழு்து 

ணகட்டபக ண 

பத்சி்்,  உய ண் 

்யருண் யச்்து அபல அபக்க 

பத்சி்யண், ஏ ்அ்த் ப்து 



ண்லண ்டி உலடட்ட் கூ அது 

பபே்ல. ண் இ்டியத 

னக்க்்டு வி்யண் இ்லத! 

அடிலணகந் சி்ட ணக்ந் ஆகு 

யபஞ்டுண். யப அடிலணதக 

இரு்லட வி்டுவிடுங்கந். 

 

இபருண் ண்து ஆஞ்டுகளுக்கு ணது 

ஆட சுருதி இதுயப- ஈடிலஞத் 

ணது இ்திதட் டத்.  அதுபல ண் 

் வீஞ் றடத்பங்களுண் ண் 

ணட்திலிரு்து ணல்து வி்டுண்.  

ணது றச்ட இண்- இது எ்று 

ண்டுயண விழி்பு் றடத்பண் ‘ ங்குண் 

அபது லககந், , ங்குண் அபது 

க்கந்,  ங்குண் அபது றசவிகந் , 

அபய அலட்திலுண் 

விதபிட்திருக்கி .்  ண் ் 

றடத்பங்களுண் தூங்கிக் 



றகஞ்டிருக்கிக்ந் ..  ண்லணச ்

சு்றிலுண் கஞ்கி் வி் 

றடத்பட்லட பழிண் யபறு வீஞ் 

றடத்பங்கலந ண் யடடிச ்றச் 

யபஞ்டுண? இ்ட றடத்பட்லட படலி் 

பஞங்கி்,  பி ் 

றடத்பங்கலநயுண் பஞங்குண் தி் 

றறுயபண்.  அல லண் ஊ்்து 

றச்யப படிதவி்ல , அட்குந் 

அனுணல்ய் கலட் டஞ் 

விருண்புகியண். அதுபடிகி 

கதப்ல. ்யருண் யதகிதக 

படியுண? ்யருண் திதண் றசத்த 

படியுண? அது க்கது. ந் 

பழுபதுண் உக பன்க்லகபே் கண் 

கஞ்ட்து் அ்டுகியண் . 

ணலபே் உ்க்்து பெக்கி் 

பழிதகக் க்ல இழுட்து வி்் 

்ண் ஆபே்? இ்ல ,   ங்கந் 



பெ்று பல பெக்லக் 

பிடிட்துக்றகஞ்டு க்ல 

இழுட்டவு் ஷிகந் ்யருண் 

க்றி் ்து உங்கநண் ப 

யபஞ்டுண? ் யபடிக்லக இது! 

சுட்ட ப்ந்டண். 

 

யடலப சிட்ட சுட்தி , இடதட் தூத்லண. 

அது ப்பறுண் பருண்? படலி் 

வி்ல அடபது உங்கலநச ்சு்றி 

இரு்பக்லந பழிடுங்கந். 

பழிடுங்கந், பழிடு - அதுட் அ்ட 

சண்ஸ்கிருடச ்றச்லுக்குச ்சத 

றருந். யபறு ்ட பட்்லடயுண் 

றரு்டது. ணடக்ந்,  பருகங்கந் 

்யண ண் றடத்பங்கந். ண் 

பஞங்க யபஞ்டித பட் கவுந் 

ண்்டு ணக்கந் .எருபயடு எருப ்

றலண றகஞ்டு 



சஞ்லபேடுபட்கு் திக,  

இபக்லந ண் பழி்க யபஞ்டுண் . 

றகடித தீவில் த்ட் ண் 

து்்டுகியண்: ்லுண் ண் 

கஞ்கந் திக்கவி்லயத! 

 

்து,  ண் இ்று டுட்துக் 

றகஞ்டிருக்குண் விஷதயண பக் 

றதது.  ங்யக றுட்துபது ்ய 

க்குட் றடதவி்ல. யப 

றச்லபே் ் றசத்த 

விருண்புகி் சி தி்ங்கலந 

உங்கநண் கூறிவி்டு , ் யசல்ச 

லவு றசத்கிய்.  ணக்கு ்டி் 

ஆ்பகக் க்வி பதுண் றௌகீகக் க்வி 

பதுண் ் பிடி்பு இருக்க யபஞ்டுண் . 

் றச்பது உங்களுக்கு் 

புகிட?  ங்கந் அலடக் கவு கஞ 

யபஞ்டுண்.  அலட்்றி் யச 



யபஞ்டுண் , அலடச ்சி்திக்க யபஞ்டுண் , 

அலடசற்சத்து படிக்கவுண் யபஞ்டுண்.  

அதுபல ண் இட்தி்குக் 

கலட்யடறுண் பழியத இ்ல.  

 

ட்யலடத க்விபே் சி ்லணகந் 

உந்ந. ஆ் பக அதிகண   

தீலணகந் இருக்கி். பக அதிகண  

அ்டட்  தீலணகந் றகஜ்சண 

்லணலதக் கீயன அபக்குகி். 

படபடக ,அது ணடல 

உருபக்குகி் க்வி அ். அது 

பழுக்க பழுக்க றபறுண் 

திண்லத க்வி, 

திண்லக்க்வியுண் ச, அ்து தி ்

ணல உஞச்ச்ிலத உஞ்டுஞ்ணுண் 

்ட் பே்சச்ியுண் ச அது சலப 

விக் றகடிதது. குன்லடலத 

்ந்நக்கு அனு்பு கியண். அங்யக 



அப் படலி் டி்து,  ட் ட்லட 

எரு ப்ந்,  இஞ்பது ட் 

்் லட்திதக்க் ; 

பெ்படக , ட் ஆசிதக்ந் 

அலபருண் சங்குகக்ந் , 

்கபடக,  ் சஸ்திங்களுண் 

றத் . இ்டிட்ட் அபதுடி்பு 

உந்நது. அபனுக்கு் திறு 

பதடகுண்யது அப்  உபே், 

உஞப்், திண்ல உஞச்ச்ிகந் 

எரு பிஞ்ண் யகி். விலநவு ? 

ண்து ஆஞ்டுகநக இருக்குண் 

இட்டலகத க்வி, இ்திதவி் பெ்று 

பக்கித ணகஞங்கநலுண் 

சுதசி்டலயுந்ந எருபலக்கூ 

யட்றுவிக்கவி்ல . அட்டலகத 

டட்ட்லண பன்்டக இங்கு 

இருக்கி் எப்றபருபனுண் யபறு 

ங்யக க்வி ற்பக 



இருக்கி்,  இ்ட ்டி் 

டிட்டபக இ்ல , அ்து ண் 

்டி் இ்னுண் யட சி இங்கந் 

இருக்கி் லனத 

்கலக்கனகங்கந்  யணலுண் 

எருபல க்று,  பெ 

ண்பிக்லககநலிரு்து ட்ல் 

சுட்ட்டுட்திக் றகஞ்பக 

இருக்கி். 

 

பன்ந் பழுபதுண் உங்கந் 

ஜீஞக்க படிதண் உந்நரு்து 

றட்டவு டக்கூடித றசத்திகலந 

பெலநக்குந் திஞ்து அ் க்வி. 

பன்க்லகலத பந்டுட்துகி்,  

ணடல உருபக்குகி் ,குஞட்லட 

யணண்டுட்துகி் , கருட்துக்கலந 

ஜீஞண் றசத்தட்டக்க  க்வியத ண் 

யபஞ்டுபது .  ங்கந் ்யட ்து 



கருட்துக்கலந ்கு கிகிட்து ,அலப 

உங்கந் பன்க்லகதக,  ட்லடதக் 

ஞபட்து ்கச ்றசத்த 

படியுண்,  எரு புட்டகசல 

பழுபலடயுண் ண்ண் றசத்டபல 

வி  ங்கந் அதிகண க்வி 

ற்ப.்‘ தட கசச்்ட பஹீ 

ஸ்த யபட்டது ச்டஸ்த - 

க்டுக்க்கச  ்ச்டக் க்லகலநச ்

சுண்து றச்லுண் கழுலட அட் 

ட்லட ண்டுயண உஞக்ிது,  

ணதி்ல அறிபதி்ல.  றசத்திகலநச ்

யசக்துட் க்வி ்், த் 

லதங்கந் அ்ப ணறருண் 

ணக்கந் ! கலக் கநஜ்சிதங்கந் 

அ்ப ஷிகந் ! யப ண் ்டி் 

ஆ்பகண் ண்றுண் றௌகீகக் க்வி 

்யண ண் றச்டக் லககந் 

இருக்க யபஞ்டுண் . படி்டபல அது 



யடசித பழிபேலுண் யடசித 

அலண்புகந் பெபண் ட்் 

யபஞ்டுண். 

 

இது பக்றத விஷதண், பக் றத 

தி்ண் ட். இலட ்லக்கபது 

றசத்டுட்ட படியுண ்து 

க்குட் றடதது. ஆ் 

யபலலத ண் க்தண் 

றடங்கிதக யபஞ்டுண் . ஆ் 

்டி? உடஞட்தி்குச ்

றச்லலத டுட்துக் றகந்ளுங்கந். 

ணக்கு அபசிதண் எரு யகபே் 

யபஞ்டுண். ற் இ்துக்கலந் 

றறுட்டபல படலி் யபஞ்டிதது 

ணடண், அ்டி ்் பி றறிபே ்

அது்றிச ்சஞ்லபேடுபக்யந ்று 

 ங்கந்றச்ண். ஆ் ண் அலட 

்ட றறியுண் சட யகபேகக் 



க்டுயபண்.  ் பிவிருண் ்றுக் 

றகந்நக்கூடித‘ ஏண்” ண்டுயண அங்யக 

சி்ணக இருக்குண் . ்ட் பிபபது 

‘ஏண்” ்லடச ்சி்ணக லப்தி் 

டங்களுக்கு உ்டு இ்ல ்று 

கருதுண் , ட்ல இ்து ்று 

அலனட்துக் றகந்ளுண் உலண 

அட்குக் கிலதது.  டங்கந் றறிபே் 

கருட்துக்களுக்கு ் இ்து ணடட்லட 

விநக்க ்யருக்குண் உலணஉஞ்டு. 

ஆ் க்தணக ணக்கு றதுக் 

யகபே் யபஞ்டுண்.  ங்கந் 

விருண்புகி் விக்கிகங்கந் ண்றுண் 

சி்ங்கந் ்ப்லயுண் ண் 

இங்கந் லபட்துக் றகந்ளுங்கந் 

உங்கந் றகந்லகபேலிரு்து 

ணறுடுபக்ளு் அலடச ்குறிட்து 

இங்யக சஞ்லபேக்கூது . இங்யக 

ணது ்யபறு றறிகளுக்குண் 



றதுப அடி்லகந் 

யதிக்க் யபஞ்டுண். அயட 

யபலநபே் றபப்யப றறிபே ்

்யருயண இங்யக ப்து டங்கந் 

யக்டுகலந் யதி்ட்கு 

பழுலணத சுட்திண் யபஞ்டுண். 

இருக்க யபஞ்டித எய க்டு்டு,  

்ட் பிவுண் ண்ற்று் 

சஞ்லபேக் கூது ்து ண்டுயண.  

 ங்கந் றச் யபஞ்டிதலடச ்

றச்லுங்கந் உகட்தி்கு அது யடலப.  

ஆ்  ங்கந் பில்்றி ் 

லக்கிறீக்ந் ்லடக் யக்க 

உகட்தி்கு யப்ல, அலட 

 ங்கயந லபட்துக் றகந்நண்.  

 

இஞ்படக, அ்டக் யகபேயடு 

றடப்ுலத எரு பே்சி லதண் 

இருக்க யபஞ்டுண்.  ண் ணக்களுக்கு ணட 



யடல றசத்தவுண் றதுக் 

க்விலத அநக்கவுண் ஆசிதக்ளுக்கு 

அதி் பே்சி அநக்க யபஞ்டுண் . 

அபக்ந் இஞ்லயுயண க்பிக்க 

யபஞ்டுண்.  ண் ்கயப வீடுகந் 

யடறுண் றச்று ணடக் க்வி அநட்யட 

பருகியண்.  அடனு் றதுக் 

க்விலதயுண் டுட்துச ்றச்யபண்.  

இலட நடகச ்றசத்த படியுண் . பிகு 

இ்ட ஆசிதக்ந் ண்றுண் 

பிசச்கக்ந் பெண் இ்ட யபல 

விபலயுண். இட்டலகத யகபே்கலந 

ண் இங்கநலுண் றுப யபஞ்டுண் . 

டி்டிதக இ்தித பழுபதுண் இது 

ய் யகபே்கந் உருபக 

யபஞ்டுண்.  இதுட் ் தி்ண்.  இது 

ணறருண் எ்கட் யட்ண் . 

ஆ் இது பகவுண் யடலபத எ்று.  

இட்க ஞண் ங்யக ்று  ங்கந் 



யக்கண், ஞண் யடலபபே்ல 

ஞண் ்து எ்றுயண இ்ல . க்ட 

்ஞ்டு ஆஞ்டுகநக 

அடுட்டயபலந உஞவு ங்கிரு்து பருண் 

்து க்குட் றடதது. ஆ் 

க்குட் யடலபத ஞபண் ண் 

்யண ்ண் ப்து 

றகஞ்டுட் இருக்கிது . 

ற்் அலப ் அடிலணகந்,  

் அலபகந் அடிலண அ்.  

ஞபண் பிவுண் க்தண் பருண், 

க்தண் -இதுட் பட்்லட. ஆ் 

ணடக்ந் ங்யக? இதுயப யகந்வி. 

 

றச்ல இலநஜக்யந, ் 

ண்பிக்லக உங்கநண்ட் இருக்கிது. 

உங்கந் ்டி் அலன்பி்குச ்

றசவிசத்்பீக்ந? ்ல 

ண்புபட்க துஞவு உங்கநண் 



இருக்குண் உங்கந் எப்றபரு 

பருக்குண் ற் திக்ண் 

இருக்குண். குன்லடதக இரு்டயது 

் றகஞ்டிரு்ட ண்பிக்லக, 

இ்யது ் றசத்டுட்திக் 

றகஞ்டிருக்கி் ண்பிக்லக -

அதுய் அலசக்க 

படிதடண்பிக்லகலத உங்கநண் 

 ங்கந் றகந்ளுங்கந். அட்டலகத 

ணகட்ட ண்பிக்லகலத, எப்யப ்

ஆ்ணவிலுண் ்லத் ஆ்் 

இருக்கிது ் ண்பிக்லகலத  ங்கந் 

எப்றபருபருண் றகஞ்டீக்ந். 

இ்தித பழுபலடயுண்  ங்கந் 

புது்பிட்து விண். ஆக! அட்பிகு 

சூத் கீன் உந்ந எப்றபரு 

்டி்குண் ண் யயபண் . உகி் 

உந்ந எப்றபரு ்லயுண் 

உருபக்குகி்  சக்திகளுந் 



எ்க ணது கருட்துக்களுண் 

விநங்குண்.  இ்திதவிலுண் றபநபேலுண் 

இருக்கி் எப்யப ்இட்தி் 

பன்க்லகபேலுண் ண் புகு யபஞ்டுண் . 

இட்கக இ்யது ண் டு்க 

யபஞ்டுண். 

 

அட்கக க்கு இலநஜக்ந் யடலப‘ 

இநலணயுண் பலிலணயுண் 

ஆயக்கிதபண் கூல்ணத அறிவுண் 

உந்நபக்யந இலபல அலத 

படியுண் ்று யபடங்கந் கூறுகி்.  

திக்ட்லட்்றி படிவுறசத்த 

் டருஞண்,  உங்கநண் இநலணட் 

துடி்பு டதுண்புகி் இ்ட யண்ட் , 

கலநட்து ஏத்்து யகுண் யது அ். 

இநலணபே் யபகபண் உ்சகபண் 

இருக்குண் இ்ட யண்ட் உங்கந் தி ்

கட்லடட் தீண்்ட்கு உத 



யணகுண். யபல றசத்யுங்கந் , 

அட்க யண் இதுட் புட்டண் புதித,  

றட்ட, பக்ட ணக்ந் 

ண்டுயண இலப் திருபடிகந் 

சணப்ிக்க்டுண் ,.  அட்டலகத 

ணக்லநயத அப ்

்றுக்றகந்கி.் யப 

கிந்்றடழுங்கந். பன்க்லக 

குறுகிதது. பனக்கறிஜக்நகி,  

சஞ்லசசச்வுகந் ஈடுடுபது 

ய் யபலகந் வி,  

டுபட்க ணகட்ட யபலகந் 

 உந்ந. உங்கந் இட்தி் 

்லணக்கக , ணட சபடதட்தி் 

்லணக்கக  ங்கந் உங்கலநட் 

திதகண் றசத்து றகந்பது 

அப்லவி ப்பநயப உத்்ட 

யபல! 

 



இ்ட பன்க்லகபே் ் இருக்கிது ? 

 ங்கந் இ்துக்கந். பன்க்லக 

லதது ்தி் 

இத்றடரு ண்பிக்லக 

உங்கநண் இருக்குண் . .சி யங்கந் 

இலநஜக்ந் சி ்்ண் ப்து 

ட்திகண் யசுகிக்ந், ஏ ்இ்து,  

ட்திக் ஆப் ்லட ் 

ண்வி்ல.  அப் ய்பித 

புட்டகங்கலந் டிக்கண்,  ட்ல 

ஏ ்உகதடகக் கருடவுண் 

றசத்தண் . ஆ் அலபறத்ண் 

குறுகித கட்தி்குட்ட். ட்திகண் 

உங்கந் ட்டட்தி் இ்ல. உங்கந் 

அலண்பி், உங்களுந் இ்ட எ்ல 

உங்கந் ண் படிதது. அ்டி 

 ங்கந் ண் பத்பது எரு த் 

யபல . அட்டலகத கதங்கலநச  ்

றசத்த பததீக்ந். ் 



இலநஜக இரு்டயது எரு பல 

னுண் இ்ட பத்சிபே் இங்கிய். 

ஆ் படிதவி்ல, பன்க்லக 

குறுகிதது: ஆ்ண அழிதடது,  ்றுண் 

இரு்து . எ்று ண்டுண் சச்தண் -அது 

ணஞண்.  யப உத்்டயட ்

்சிதட்லடக் லகக்றகந்யபண்.  

அட்கக ண் பன்க்லக பழுபலடயுண் 

அ்்ஞ்யண். இது ணது 

தீண்ணக இருக்க்டுண். ‘ ட் 

ணக்கந் யண்சட்தி்கக பஞ்டுண் 

பஞ்டுண் பருகி் இலப்-” இலப 

ணது சஸ்திங்கந் பட்்லடகந்! - 

ணகட்ட அ்ட ஸ்ரீகிருஷ்ஞ ்ண்லண 

ஆசீப்தி்க,  ண் ்சிதங்கந் 

லயபறுண் லடபே் அலனட்துச ்

றச்பக!  

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



 

 

 

 

  

  

 

 

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

