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- 

குறிட்து வபக்க்் சிட்தியணோ, 

ோண்ிதட்தி் ணங்கித  வபநிசச்யணோ 

கூ ஊடுருப படிதோட, கோட்தி் அ்ட 

ீஞ் வடு்வடோவவி் 

ச்ணோயடோ  ்எநி ிவதோக 

பிகோசிட்துட் திவநக்கிது. 

சூன்ிவகநி்  கோஞட்டோ் 

சியபவநகநி் அது ணங்கிதது. சி 

யபவநகநி் சுவ்ி்து. ஆோ் 

எருயோதுண் அவஞதோண் சீோகயப 

எநி வீசிதது. அ்ட எநி இ்திதோவி் 

ண்டுண், சி்டவ உகண் 

பழுபதிலுண் ்்டது. அதிகோவபே் 

வண்வ வீன்கி் ிட்துநி தோருண் 

கோஞோண், தோருண் அறிதோண் அனகித 

யோோ வணோ்டுகவந ணச ்வசத்பது 

யோ், அ்ட எநியுண் ட் ஆ்ோ் 

அவணதிதோக, தோருண் அறிதோண், 



வண்வணதோக அயட யபவநபே் வருண் 

சக்தி போத்்டடோக சி்டவ 

உவகங்குண் ஊடுருவிதது. அ்ட 

எநியத உிடசச்ி்டவகந், 

யபடோ்டட்டட்துபண். அது இ்தித 

ணஞ்ஞி் டவனக்கடவ்டோங்கித 

கோண் து ்து தோருக்குண் 

வடிதோது. ஊகங்கந், பக்கிதணோக 

யணவ ோ்டிி் ஊகங்கந்  

எ்றுக்வகோ்று பஞோக இரு்டோ் 

கோ பவதவ வசத்ட்  இதோடடோக 

உந்நது. ஆபேனுண் இ்துக்கநோகித ோண், 

ணது ஆ்பக யோக்கி், அப்றி்கு 

ஆண்ண் ்று துவுண் இ்வ 

்கியோண். இ்ட உிடக் 

கருட்துக்கநோகித யபடோ்டண் டோ் 

ஆ்பக விஷதட்தி் ணிட குட்தி்கு 

பனங்க்் படலுண் படிவுணோ 



கருட்து ்வட ோ் துஞிவு் 

கூறுயப். 

இ்ட யபடோ்ட்வருங்கலிலிரு்து 

எநிதவகந் ழு்து அப்ப்யோது  

யண்கிலுண் கினக்கிலுண் 

விசவ்ச்றுந்ந. ஞ்வத ோநி் 

அவப யண்கு யோக்கி் ்து, 

வட்சியோ 

அவக்சோஞ்டிிதோவியோ 

ஆ்டிதோக்கியோ போன்்ட 

கியக்கக்நி்  சி்டவவதட் 

தூஞ்டிக் கிந்்வடனசவ்சத்ட. 

ஞ்வத கியக்கக்நி் உந்நட்தி் 

சோங்கிதட்டட்துபண்  விதுண் தி்டது  

்து உறுதி. சோங்கிதட் டட்துபபண்  

பி டட்துபங்களுண் உிடங்கவந, 

யபடோ்டட்வட  அடி்வதோகக் 

வகோஞ்வப. இ்திதோவி் கூ 

எ்றுக்வகோ்று  அடிட்துக்வகோந்கி் 



ட்டவயதோ ணட் பிிவுகந்  இரு்ட. 

இ்றுண் இருக்கி். இவப 

அவட்தி் அடி்வயுண்  

உிடங்கயந , யபடோ்டயண. ீங்கந் 

துவபதியதோ , விசிஷ்ோட்வபதியதோ , 

அட்வபதியதோ, சுட்ட அட்வபதியதோ, 

யபறு ்ட அட்வபதியதோ, யபறு ்ட 

துவபதியதோ, அ்து யபறு ்டி  

உங்கவந அவனட்துக்வகோஞ்ோலுண், 

உங்களுக்கு ஆடோ தோக உங்கந் 

சோஸ்திங்கநோக, உங்கந் புிட 

த்கநோக உங்களுக்கு் பி்ோ் 

ி்து உிடங்கயந. 

உிடங்கவந் பி்்ோட ்ட 

இ்தித ணடபண் வபதீகணடணோகக் 

கருட்டுபதி்வ. சணஞ ண்றுண் 

புட்ட ணடங்கந் கூ இ்திதோவிலிரு்து 

விக்க் ்ட் கோஞண், அவப 

உிடங்கவந ்க ணறுட்டயட. 



ணக்குட் வடி்திரு்டோலுண் 

வடிதோவி்ோலுண் இ்தித ோ்டு 

ணட்பிிவுகந் அவட்திலுண் 

யபடோ்டண் ஊடுருவியுந்நது. இ்து 

ணடண் ்று ோண் அவனக்கி், அ்ட 

ஞ்ஞி்ட கிவகளுண் விழுதுகளுண் 

வகோஞ் ணோவருண் ஆணண் 

யபடோ்டட்தி்  ஆதிக்கட்டோ் 

ப்றிலுண் ஊடுருப்்டிருக்கிது. 

அறி்யடோ அறிதோணயோ ோண் 

யபடோ்டட்வடயத  ிவக்கியோண், 

யபடோ்டட்தியயத போன்கியோண். 

யபடோ்டட்வடயத சுபோசிக்கியோண். 

யபடோ்டட்தியயத இக்கவுண், 

வசத்கியோண். எப்யபோ ்இ்துவுண் 

இவடயத வசத்கிோ். யப 

இ்திதோவி் இ்திதக்ளுக்கு 

யபடோ்டண் யோதி்து ்து 

பஞோ எ்ோகயப க்குட் 



யடோ்றுகிது. ினுண் யோதிக்க் 

யபஞ்டிதது அது எ்றுடோ். 

அவட்யோதிக்க யபஞ்டிதது டோ் 

கோட்தி் யடவபதோகவுண் உந்நது. 

வி் ோ் கூறிததுயோ், இ்தித 

ணட்பிிவுகந் அவட்துண் 

உிடங்கவநயத  

பிணோஞணோகக்வகோந்ந யபஞ்டுண்ஃ 

இ்ட உ்பிிவுகநிவயத 

பஞ்ோடுகந் இரு்து யோ் 

யடோ்றுகிது. சியபவநகநி் 

ஞ்வத ிஜுகளுந் ோ் கூ 

உிடங்கநி் ிவித இவதவ 

அறி்து வகோந்ந படிதவி்வ. 

அபக்ளுண் கூ டண்ப் 

சஞ்வபே்.் ணோறு் 

கருட்தி்ோட ிஜுகயந இ்வ ் 

கூ்றுக்கு இக்கோபே .் 

உிடங்களுந் துவபட் குதியதோ, 



விசிஷ்ோட்வபட் குதியதோ, 

அட்வபட் குதியதோ, ்ட் 

குதிதோோலுண் அப்றி் 

அடி்வபே் ிவுகி் இ்ட 

இவதபி்கு இ்னுண் சி்ட விநக்கண் 

ட்யபஞ்டுண். ்து கோட்தி் 

யடவபதோக உந்நது. அவட உகி் 

ப் வபக்க யபஞ்டுண். வபநி ோ்டி் 

ண்டுண், இ்திதோவிலுண் இது யடவப . 

இட்டவகத எரு விநக்கணோக தோருவத 

போன்வு விநங்கிதயடோ அபது 

திருபடிகநி்  அணப்ட்கோ வருண் 

யறு இவதருநோ் க்குக் 

கிவட்டது. அபது வருபோன்வு அபது 

யோடவகவநவி ஆபேண் ணங்கு 

யண்வண வ்து. அது 

உிடங்கநி்  உபேட்துண்புண் 

விநக்கவுவ தோகட் திகன்்டது. 

உஞ்வணபே் அப ்உிடங்கநி் 



சோயண ணிடவுரு்வ்து யோ் 

விநங்கிோ.் எரு யபவந அ்ட 

இவதபி் எரு சிறிவட ோ்  

வ்றிருக்கோண். ஆோ் அவட 

டுட்துச ்வசோ்லுண் ஆ்் ்ிண் 

உந்நடோ இ்வதோ ்து க்குட் 

வடிதோது. ஆோ் இதுயப து 

பத்சி. யபடோ்ட வறிகந் 

எ்றுக்வகோ்று பஞோவபத், 

எ்றுக்கு ண்வோ்று 

யடவபதோவப, எ்வ ண்வோ்று 

ிவவு வசத்கிது. ்சிதணோ 

”டட்பணஜ” ்னுண் அட்வபட 

ிவவத அவபட்கோ டிகந் 

யோயப எப்வபோ்றுண் 

விநங்குகி் ்வடக் கோ்டுபயட 

போன்வி் து யோக்கண். 

 இ்திதோவி் கண் கோஞ்ண் ஆ்சி  

வசத்ட கோண் எ்று இரு்டது. 



யபடட்தி் அ்ட் குதிபே் 

வருவணபக்க வகோந்வககந் 

இருக்கயப வசத்ட. அதி் ச்யடகண் 

இ்வ. இ்றுண் ோண் வசத்யுண்  திசி 

பழிோடுகந் சி, அ்டக் கண்கோஞ்் 

குதிவத் பி்்றி ழு்டவபயத. 

இவபவத்ோண் உஞ்வணதோோலுண் 

அவப இ்திதோவிலிரு்து க்குவத 

ணவ்து வி். ணது  இ்வ 

போன்வி் கண் கோஞ்ட்தி் ஆதிக்கண் 

சிறிதுண் இ்வ ோண்.  இ்வத 

ணது திசி போன்வி் ோண் 

வருண்ோலுண் புோஞங்கவநயுண் ட்தி  

சோஸ்திங்கவநயுண்  

பி்்றுபக்நோக உந்யநோண். சி 

பிோணஞக்ந் யபட ண்திங்கவந் 

த்டுட்துகி் .் ஆோ் 

அப்வ அபக்ந் உயதோகிக்கி் 

பவகந்  யபடங்களுக்கு ் இ்வ, 



அவப டட்திங்கவநயுண் 

புோஞங்கவநயுண் எ்டிதவபதோகயப 

உந்ந. இ்ட ிவபே், யபடட்தி் 

கண் கோஞ்ட்வட் பி்்றுபக்ந் 

்னுண் கருட்தி் ண்வண ோண் வபதீக ்

்று அவனட்துக் வகோந்பது 

பவத் ்ய ோ் 

கருதுகிய்.ஆோ் ோண் ண்வண 

யபடோ்தி ்று அவன்து 

வோருட்டணோகிது. டங்கவந இ்து 

்று அவனட்துக்வகோந்பக்ந், 

யபடோ்தி ்று கூறிக் வகோந்பது 

அவடவி ்து. வி் துவபதி, 

விசிஷ்ோட்வபதி படலித ்ோ 

வறிபேருண் யபடோ்தி ் அ்ட எரு 

வதருந் அங்குபோக்ந். 

இ்று இ்திதோவி் உந்ந வறிகந் 

்ோயண வோதுபோக துவபடண், 

அட்வபடண், ் இஞ்டு வருண் 



பிிவுகளுந் அங்கிவிடுண். இ்ட் 

பிிவுகவநசய்ச்்ட சி,் பகவுண் 

சோணோிதணோ யடோ சி 

யபறுோடுகவந் பிடிட்துக்வகோந்பதுண், 

அவபகநி் அடி்வபே் டங்கவந 

சுட்டோட் வபதிகந், 

விசிஷ்ோட்வபதிகந்  ்வ்ோண் 

அவனட்துக்வகோந்பதுண் வித 

விஷதண். பிிவுகந் ் ிவபே் 

ோட்்டோ் அபக்ந் துவபதிகந் 

அ்து அட்வபதிகந். இி, இ்றுந்ந 

வறிகளுந்  பகவுண் புதிதவப, 

ஜ்சிதவபயதோ வனத வறிகநி் 

க்கநோகட்யடோ்றுகி் . 

இப்றுந் எரு பிிவப ோணோனுி் 

போன்வு ண்றுண் டட்துபட்தி் 

போபேோகவுண் .ண்வோ்வ 

சங்கி்  போபேோகவுண் உங்கந் ப் 

வபக்கிய். 



பி்கோ இ்திதோவி் துவபட 

ஆசச்ோிதக்ளுந் ப்ஞிபே் 

இரு்ப ்ோணோனு.் பி்ோ் ப்ட 

துவபதிகந் அவபருண் டங்கந்  

உயடசங்களுக்கு அடி்வதோகவுண், 

டங்கந் வறிகவந ஏ ் இதக்கணோக 

உருபோக்குபதிலுண், இதக்கண் ்றித 

சி த்ணோ கருட்துக்கநிலுண் கூ  

யடிதோகயபோ ணவபகணோகயபோ 

ோணோனுவயத பி்்றுகி் .் 

இ்திதோவிலுந்ந இட துவபட  

வபஞப வறிகவந ோணோனுருனுண் 

அபது  ஞியுனுண்  

எ்பி்டு்ோட்்டோ்  அவப அவண்பு 

பவபேலுண் கருட்திலுண் 

வசத்டுபவபேலுண் யநவி்கு 

எட்திரு்து ஆசச்ிதட்தி்குித எ்று. 

வட்ி்திதோவி் ண்வோரு 

ணோவருண் ஆசச்ோித ்ணட்ப பிப.் 



அபவடவ்டோ்்து , பங்கட்தி் 

ணகட்டோ வசட்த ்ணோட்பக்நி் 

யகோ்ோடுகவநயத  பங்கட்தி் 

பிசச்ோண்  வசத்டோ.் இி 

விசிஷ்ோட்வபட வசப ் பிிவுகந் 

யோ் யபறு   சி பிிவுகளுண் 

வட்ி்திதோவி் உந்ந. 

வட்ி்திதோவி்  சி குதிகந்,, 

இங்வக படலித இங்கந் ீங்கோக 

இ்திதோவி் உந்ந வசபக்ந்   

வோதுபோக அட்வபதிகயந. ஆோ் 

அ்ட விசிஷ்ோட்வபட வசபக்ளுண்  

பழுக்க பழுக்கோணோனு 

சண்பிடோதட்வடச ்சோ்்டபக்ந் ்று 

டோ்  வசோ்யபஞ்டுண். 

விஷ்ணுவுக்கு் திோக சிபவ 

பஞங்குகிோக்ந். அப்பநவு டோ்- 

ஆ்ணோ ்றித      யகோ்ோ்டி் 

ண்டுயண யபறுோடு உந்நது. 



 ோணோனுவ் பி்்றுபக்ந் 

ஆ்ணோ ஏ ்அணு, பகசச்ிறிதது ்று 

கூறுகிோக்ந். ஆோ் சங்கவ் 

பி்்றுபக்ந் ஆ்ணோ ்து விபு, 

ங்குண் ிவ்டது ்கிோக்ந்  

அட்வபட் பிிவுகந்  இருக்கி். 

ப்கோட்தி் இ்னுண்  இரு்ட. 

சங்கி்  இதக்கண் 

அப்வவத்ோண்  அ்டியத 

ட்னுந் ஈட்்து அவஞட்துக்வகோஞ்டு 

வி்டிருக்க யபஞ்டுண். சி 

விநக்கவுவகளுந், குறி்ோக 

விஜ்ஜோ பி்சுவி்  விநக்கவுவபே் 

சங்கருக்கு திோகக்கூ உறுதிதோ 

சி கருட்துக்கவநக் கோஞ படியுண். 

இ்ட விஜ்ஜோ பி்சு ஏ ்அட்வபதி. 

ினுண் அப ் சங்கி் 

ணோதோபோடட்வட பறிதடிக்க 

பத்சிக்கிோ.் ணோதோபோடட்வட 



்கோட  வறிகளுண் அ்டக் கோட்தி் 

இரு்ட ்ய யடோ்றுகிது. 

ணோதோபோடண் வௌட்டக்நிபரு்து 

யபடோ்ட சண்பிடோதட்தி் புகுட்ட் 

்து ்து அபக்நி் கருட்து. 

யப சங்கவ அபக்ந்  பிசச்் 

வௌட்ட ்அடோபது ணவபக வௌட்ட ்

்று அவனக்குண் அநவுக்குச ்

வச்றுந்நோக்ந். அது 

்டிதோோலுண் இ்று அட்வபதிகந்  

அவபருயண சங்கி் பி்ோ் 

டோ் அஞிதிஞ்டு ி்கி் .் 

வட்ோ்டிலுண் ப ோ்டிலுண் 

சங்கி்  சங்கருண் அபது 

சீக்ளுயண சி்ட அட்வபட் 

பிசச்கக்நோக இரு்திருக்கிோக்ந். 

ணது பங்கோநண், ண்றுண் ஜ்சோ், 

கோஷ்ப ்படலித இங்கநி் டோ் 

சங்கி்  வச்போக்கு அதிகண் 



பவி்வ. வட்ி்தித 

ஸ்ணோட்்டக்ந் அவபருண் சங்கவ் 

பி்்றுபக்ந். கோசிவத 

வணதோகக்வகோஞ்டு ,, பஇ்திதோவி் 

 இங்கநி் அபது ஆதிக்கண் 

ணகட்டோது. பக்விதது. 

 சங்கருண் சி, ோணோனுருண் சி 

டோங்கந் வடயுண் புதிடோகக் கூறுபடோக 

உிவண வகோஞ்ோ வி்வ. 

யோடோதி் விநக்கவுவவதயத 

டோண் பி்்றுபடோக பகட் 

வடநிபோகசவ்சோ்கிோ  ்ோணோனு.் 

டணது விநக்க வுவதோகித 

ஸ்ரீோஷ்தட்தி் வடோக்கட்தி் அப ்

பி்பருணோறு கூறுகிோ.் ” 

கபட் யோடோத க்ருடோண் 

விஸ்தீஞ்ோண் ்ஹ்ணஸுட் ப்ருட்திண் 

பூப்ோசோத்ோ, ஸஜ்சிஜுபு, ட் 

ணடோனுஸோயஞ ஸுட்ோஷோஞி 



ப்தோக்தோஸ்த்யட!-”ப்கோட்தி் 

யடோ்றித  ஆசச்ோிதக்ந், கபோ் 

யோடோதி் பிண்ண சூட்தி 

ணகோோஷ்தட்வடச ்சுருக்கிோக்ந். 

அபக்நது கருட்வட அடிவதோ்றி 

சூட்தி விநக்கங்கந் வகோடுக்க் 

்டுந்ந. அ்டக் கருட்துக்கவந 

சுருக்கணோக டுட்டோஞ்டிபேருக்கிோ ்

ோணோனு.் அதுயப ோண் இ்று கோணுண் 

ஸ்ரீோஷ்தண்.யோடோத 

ோஷ்தட்வடக்கோணுண் போத்்பு இது 

பவ க்குக் கிவக்கவி்வ. 

விதோச சூட்திங்களுக்கு யோடோத ்

அநிட்ட விநக்கவுவவதட்டவி 

வதப்வ ்ோண், கோண் வச் 

சுபோப டதோ்ட சஸ்பதி 

புக்கஞிக்க விருண்பிோ .் 

ோணோனுவக் கஞ்டி்ட்குக் 

கிவட்ட போத்்பு வடயுண் அப ்



விவி்வ. ினுண் யோடோத 

ோஷ்தட்வடக் கோ் அபோ் 

இதவி்வ. யோடோதி் அ்ட 

விநக்கவுவ தவ ோ் இ்திதோ 

பழுபதுண் யடடிவி்ய். 

கிவக்கவி்வ. ோணோனு ்இ்ட 

விஷதட்தி்  பகவுண் வடநிபோக 

இருக்கிோ.் யோடோதி் 

விநக்கவுவபேலுந்ந  

கருட்துக்கவநயத டோண் சுருக்கணோகக் 

வகோடு்டோகவுண் சி இங்கநி் 

அ்டியத சி குதிகவநக் 

வகதோஞ்டிரு்டோகவுண் அப ்

கூறுகிோ.் இது யப இ்வத 

ோணோனு ோஷ்தண். 

சங்கருண் இப்போறு 

வசத்துந்நடோகட்டோ்  வடிகிது. 

அபது விநக்கவுவபே்  சி 

இங்கநி்  வனத 



விநக்கவுவகந் ்றித குறி்பு 

கோஞ்டுகிது. அபது குருவுண் 

குருவி் குருவுண்  இயட யபடோ்டக் 

கருட்து உவதபக்நோக இரு்ட .் 

அது ண்டுப்றி, அபக்ந் சி  

இங்கநி் இ்னுண் அடிதோனண் பவ 

வச்கிோக்ந். சிகருட்துக்கவந 

விநக்குண்யோது  சங்கவவிட் 

துஞிபோக இருக்கிோக்ந். யப 

சங்கருண் புதிடோக துவுண் 

வசோ்வி்வ ்து வடநிவு. 

யோடோதி் 

கருட்துக்கவநக்வகோஞ்டு ோணோனு ்

விநக்கவுவ ழுதிதது யோயப 

சங்கருண் யடோ எரு விநக்கவுவபே் 

உடவியுயயத டணது உவவத 

ழுதிபேருக்க யபஞ்டுண். 

 ீங்கந் கஞ்டுண்  யகந்வியு்றுண்  

இருக்கி் டட்துபங்கந் ்ோண் 



உிடங்கவந 

அடி்வதோகக்வகோஞ்வப. 

யபடங்கவந யண்யகோந் கோ்டுண் 

இங்கநி்  ்ோண்  அபக்ந் 

உிடங்கவநயத 

குறி்பிடுகிோக்ந். உிடங்கவந் 

பி்்றி ழு்ட டட்துபங்களுந் 

துவுண்  விதோசருவதது யோ் 

இ்திதோவி் ிவட்து ி்கவி்வ. 

இி, விதோசி் டட்துபண் அட்கு 

ப்தித எ்ோ சோங்கிதட் 

டட்துபட்தி் விியபதோகுண்.  இ்திதோ 

ண்டுண்ோண் உகண்  பழுபதிலுண் 

எப்வபோரு டட்துப் பிிவுண்  எப்வபோரு 

வறியுண் கபிருக்கு பகவுண்  

கவண்்டுந்நது. இ்திதோவி்  ண 

இத் ண்றுண் டட்துப போ்றி் 

கபிி் வத ்உ்டணோ இட்வட 

பகிக்கிது. அபது டோக்கண்  உகண்  



பழுபதுண் கோஞ்டுகிது. 

அங்கீகிக்க்் சி்டவ பவ 

ங்யகோ உந்நயடோ, அங்யக கபிி் 

டோக்கட்வடக்கோஞோண் . அது 

ஆபேணோபேண்  ஆஞ்டுகந் ப்திதடோக  

இருக்கோண். இரு்பினுண் கபி ்அங்யக 

வருவணயு் ணகிவணயு் எநிவீசிட் 

திகன்போ ். அபது ண இதலுண், அப ்

பகுட்ட டட்துபட்தி் வருண் குதியுண் 

இ்திதோவி் ்ோ பிிவிோலுண் 

யடோ சிறு ணோ்ங்களு் ்றுக் 

வகோந்ந் யப வசத்கி். 

 இ்திதோவி் டட்துப உகி் ணது 

பங்கட்தி் வதோபேக டட்துப 

அறிஜக்ந் அதிக வச்போக்கு ் 

வவி்வ. வி் அபக்ந் 

சோணோ்தண், வியசஷண் ்வ்ோண் 

பக்கிதட்துபண் இ்ோட விஷதங்கநி் 

ணஞ்வவத உவட்துக் 



வகோஞ்டிரு்ட .் யோடோக்குவக்கு, 

ஆயு்கோண்  பழுபதுண் வசவி்ோ் 

ண்டுயண டிட்துஞக்கூடித சிக்கோ 

வசோ்வோக்ந் யபறு!  இப்போறு 

அபக்ந் டக்்கட்தி் பென்கி, 

டட்துபட்வட  யபடோ்திகளுக்கு வி்டு 

வி்.் ஆோ் ட்கோ டட்துப் 

பிிவுகந் எப்வபோ்றுண் பங்க 

வதோபேக ்கநி்  டக்்கச ்

வசோ்வோக்வந ்கி்.் 

கதீச,் கடோட,்  சியோணஞி படலித 

வதக்ந்  திதோவப்யோயப 

ணோி் சி கங்கநிலுண் 

பிணோக உந்ந. 

ஆோ் விதோசி் டட்துபணோகித 

விதோச சூட்திங்கந் ிவட்துவி். 

டட்துபட்தி் வபதீக  ண்றுண் 

யபடோ்ட் க்கட்வட 

ணிடக்ளுக்குக்வகோடு்யட அட் 



யோக்கணோக இரு்டது. அ்ட 

யோக்கட்தி் அது வப்றியுண் 

வ்றுவி்து. அங்கு டக்்க அறிவு 

ப்றிலுணோக யபடங்களுக்கு 

அடுட்டடிபேயயத வபக்க் ். 

சங்க ்கூறுபது யோ், விதோச ்டக்்க 

அறிவி் யட்வடசவ்சவியப 

இ்வ. யபடோ்டக் கருட்துக்கவந 

்ோண் எய தலி் ணோவதோகட் 

வடோடு்யட அப ்சூட்திங்கவந 

ழுதிதட் யோக்கணோக இரு்டது. 

உிடங்கநி் பிணோஞட்தி்கு 

உ்டுண்பவ ண்டுயண அவப 

்றுக்வகோந்ந்டுகி். அட்கு 

யண் அ். 

 ோ் ப்ய கூறிததுயோ், 

இ்திதோவிலுந்ந ணட்பிிவுகந்  

்ோண் இ்யோது விதோச 

சூட்திங்கவநயத டங்கந்  



பிணோஞணோகக் குறி்பிடுகி். 

புதிடோகட்யடோ்றுகி் பிிவு 

எப்வபோ்றுண், டது கருட்தி்கு ் 

விதோச  சூட்திங்களுக்கு விநக்கவுவ 

ழுதுபதி் டோ் ஆண்பிக்கி். 

இ்ட உவகந் சிப்றுக்கிவபே்  

யபறுோடு விடோகக் கோஞ்டுகிது. 

சி இங்கநி் அபக்ந் 

பெோட்வட ட் திிட்து 

விநக்குண்யோது 

அருபரு்ோகிவிடுகிது. விதோச 

சூட்திங்கந்  பிணோஞண் ஆகுண். புதித 

வறிவத ்டுட்ட விருண்புகி் 

தோருண் விதோச சூட்திங்களுக்கு எரு 

புதித விநக்கவுவ  ழுடோண் டங்கந் 

வறிவத ிவோ் படிதோது. 

 அடுட்ட பிணோஞணோக விநங்குபது 

பிணோ கீவட. 

கீவடவத்யோதிட்டயட சங்கி் 



ணகட்டோ வருவணக்குக் கோஞண். 

யோதிட்டது ண்டுண்ோண், அட்கு 

எரு ணோவருண்  விநக்கவுவயுண் 

ழுதிோ ்அப.் இதுயப அபது 

யணோ போன்வி் அப ்சோதிட்ட 

ணோவருண் வசத்கந் ப்றுந் 

உத்்ட எ்று. இ்திதோவி் வபதீக 

வறிவகவநட்யடோ்றுவிக்கி் 

எப்வபோருபருக்குண் அபவ் பி்்றி 

கீவடக்கு விநக்கவுவகந் 

ழுதியுந்ந .் 

 உிடங்கந் . அவப த்வ்டு 

்று கூ்டுகி். இ்னுண் 

அதிகண் ்று சி ்வசோ்கிோக்ந். 

அப்றுந் சி, கோட்டோ் பகவுண் 

பி்்வப ்து வடநிவு. 

உடோஞணோக அ்யோிடண். இதி் 

அ்ோ புகன்டுகிோ ,் ோசு்ோ 

்று அவனக்க்டுகிோ  ்பகணது. 



இ்துக்கவநயுண் பகணதிதக்வநயுண் 

எ்றுடுட்ட அக் ்கோட்தி் 

ழுட்் உிடண் இது ்று ோ் 

யகந்வி்்ய்.சண்ஜவடபே், 

அ்ோ ்யோ இ்ோ ்யோ யடோ 

எரு வசோ்வக் கஞ்டு பிடிட்து, அவட 

வபட்து ஏ ்உிடட்வட 

உஞ்ோக்கிவி்ோக்ந். இ்ட 

அ்யோிடட்தி்  ோசு்ோ ்று 

பகணது அவனக்க் டுகிோ.் அட் 

வோருந் துயபோ, ்யபோ! 

இது யோ் பிிவிவபோட 

உிடங்கந்  உந்ந. அவப 

ட்கோட்தி் யடோ்றிதவப ்து 

உறுதி. இப்போறு ழுதுபதுண் பக நிது. 

இட்கு இக்கஞண் யபஞ்டுபது 

இ்வ. வி் யபடட்தி் 

சண்ஜவட் குதிகளுண் பகபக் 



புோடணோவப, ஆடோ் இக்கஞண் 

இ்றியத உந்ந. 

 ஆஞ்டுகளுக்கு ப்பு ோ் தீவி 

ஆபலு் யபட இக்கஞண் டிக்க 

பத்ய். ோஞிி 

சூட்திங்கவநயுண் 

ணஹோோஷ்தட்வடயுண் டிக்கட் 

வடோங்கிய்.ஆோ்  யபட 

இக்கஞட்தி்  சி்ட குதி 

பழுபதுண் விதிவிக்குகநோகயப 

இரு்டவடக் கஞ்டு வித்பி் ஆன்்து 

யோய். எரு விதி வசோ்்டுகிது. 

அவடடவ்டோ்்து      ”இது விதிவிக்கு” 

்று பருகிது. ப்பநவு சுட்திண் 

இருக்கிது ோருங்கந். தோ ்

யபஞ்டுணோோலுண் , து 

யபஞ்டுணோோலுண் 

ழுதிக்வகோந்நோண். தோஸ்கி்  

ிகஞ்டு  ் எய எரு கபசண் 



இரு்டடோ் பிவனட்யடோண். ஆோ் 

அங்குண் வருண்குதிபே் எய 

வோருளுக்கு்   வசோ்கந் 

கூறுபவடயத கோஞ படிகிது. 

இவடவத்ோண் ோட்்டோ் ீங்கந் 

விருண்புபது  யோ் ட்டவயதோ 

உிடங்கவந ழுதிட் டந்நோண்! 

புோட கோசவ்சோ்கந்யோ்  

யடோ்றுகி் வசோ்கந் சிப்வ 

உருபோக்குகி் அநவுக்குச ்சிறிது 

சண்ஸ்கிருடண்  வடி்டோ்யோதுண். 

இக்கஞண் ்றித கபவ டோ் 

இ்யப இ்வ. ீங்கந் விருண்புகி் 

எரு ோசு்ோவப யதோ யபறு ்ட 

சு்ோவபயதோ அதி் புகுட்தி 

விடுங்கந். இப்போறு டோ் 

ட்டவயதோ உிடங்கந் 

உருபோக்க் ்டுந்ந. இ்வோழுதுண் 

ழுட்்டு பருகி் ்று 



அறிகிய். இ்திதோவி் ்யபறு 

ணட்பிிவுகந் இது யோ்று 

உிடங்கவந உருபோக்க பத்று 

வகோஞ்டிருக்கி் ்தி் 

க்குச ்ச்யடகயண இ்வ. ஆோ் 

இப்றுக்கிவபே் சி உிடங்கந்  

உந்ந. இவப உஞ்வணதோவப 

்று பகட்தியயத ழுதி 

எ்்்துயோ் அவப 

திகன்கி். அப்றி்யக ணோவருண் 

ஆசச்ோிதக்ந், குறி்ோக சங்கருண் 

அபவட் வடோ்்து ோணோனுருண் 

பிருண் விநக்கவுவகந் ழுதி.் 

cிடங்கவந் ்றி இ்னுண் ஏிரு 

கருட்துக்கவநக் கூ விருண்புகிய். 

அவபயதோ அறிவு்வருங்க். இ்ட 

உிடங்கவந் ்றி்யசுபட்கு 

்வ்யோ் டகுதித் 

எருபனுக்கு்  ஆஞ்டுகந் யடவப. 



எரு வசோ்வோழிவு ிசச்தணோக் 

யோடோது. யப இஞ்வோரு 

கருட்துக்கவந உங்கந் கருட்தி்குக் 

வகோஞ்டு ப விருண்புகிய். 

படோபடோக, இவப உகியயத  

பகசச்ி்ட கவிவடகந், யபடங்கநி் 

சண்ஜவட் குதிவத ீங்கந் 

டி்பீக்நோோ், ழி் வகோஜ்சிட் 

டடண்புண் அ்புடணோ குதிகவநக் 

கோஞ்பீக்ந். உடோஞணோக பிநத 

பஞ்வவத ோருங்கந்- டண ஆஜட் 

டணஸோ கூணக்ய- இருந் இருநி் 

ணவ்திரு்டயோது”....... இப்போறு 

வசோ்கிது கவிவட. 

இவட்டிக்குண்யோது த்ணோ 

கவிவடதட்வட உஞக்ியோண். 

 இ்திதோவி்கு வபநிபேலுண் 

இ்திதோவிலுண்  

தஞ்வணவதசவ்சோ்லி் 



படி்ட்கோக வவ் 

பத்சிகவநக் 

கபிட்திருக்கிறீக்நோ? வபநி 

ோடுகநி் இ்ட பத்சி ்யோதுண் பு 

இத்வகபே்  ்வத்ட் 

ட்வணவத் ்றித 

பஞ்வதோகயப இருக்குண்- 

்வத் பு இத்வக- 

்வத் வுகண், ்வத் 

வபநி ்வ்ோண்  டோ் 

பஞ்வகவநக் 

கோஞபடியுண்.யோ்ோவி்  

ப்கோக் கவிஜக்நோ ப்்,  

டோ்யட அ்து யபறுதோோகவுண் 

இருக்க்டுண். இ்வ, ட்கோக் 

கவிஜக்நோக இருக்க்டுண், 

்வத் எ்வச ்சிட்டிக்க 

விருண்பிோ் உய அபக்ந் ங்யகோ 

தூ தூ ஆகோசட்தி் க்க பத்று, 



்வத் பு இத்வகபே் யடோ 

குதிவத உங்களுக்குக் கோ் 

பத்கிோக்ந். 

அயட பத்சி இங்குண் 

வவ்றுந்நது. பு இத்வகபே் 

்வத் சிிவப, யபறு ங்குண் 

கோஞ படிதோட பவகபே், பகவுண் 

விதக்கட்டக்க  விடட்தி் சண்ஜவடகந்  

சிட்டி்வட ோண் கோஞ படியுண். டண 

ஆஜட் டணஸோ கூண்” ் பிவத 

ிவவுடுட்திக் வகோந்ளுங்கந். 

இ்யோது பெ்று கவிஜக்ந் இருவந 

ப்போறு பஞ்ிக்கி்  ்்று 

ோருங்கந். ணது கோநிடோசவ 

டுட்துக்வகோந்யபோண்- ஊசி தி 

தவன்து ஊடுருவுகி் இருந்” 

்கிோ ்அப.் ப்்,  எநிபே்வ, 

ணோோக, கோஞட்டக்கடோ இருந்” 

்கிோ.் இ்யோது உிடட்தி்கு 



போருங்கந்- இருவந இருந் 

பெடிபேரு்டது” இருந் இருநி் 

ணவ்திருக்கிது- வப்் குதிபே் 

போன்பக்நோ ோண் டோ் இவட் 

புி்து வகோந்ந படியுண். ணவனக்கோண்  

ச்வ்று பருண், கஞயட்தி் 

அடிபோண் இருளுண், கருயணகட் 

திந்கந் ழுண், ச்று கித யணகக் 

கூ்ங்கந்  அவடவிக் கித 

யணகங்கநோ் பெடுபதுண் ழுபதுணோக 

ஏ ்அ்புடக்யகோண் விியுண். இப்போறு 

வச்கிது சண்ஜவட. சண்ஜவடகநி் 

இ்ட் குதிபே் ோண் கோணுண் இ்ட 

பத்சிகந் ்ோண் புண் சண்்ட் 

்வபயத. 

போன்க்வகபே் வருண் 

பிசச்வகளுக்குட் தீவ்ு கோணுண் 

பத்சி பி ோடுகநி் ப்போறு 

புட்யட ிகன்்டயடோ, அப்போய 



இங்குண் ்டது. கியக்க ணபண் 

வீ யோ்பித ணபண் போன்க்வக் 

பிசச்வகவநயுண், ண்வோருந் 

்றித புிட் பிசச்வகவநயுண் 

தீக்்க் புவுகட்வட ோடிதது, 

யோயப ணது ப்யோக்ளுண் 

வசத்ட.் யோ்பிதக்ந்யடோ்வி 

கஞ்து யோயப இபக்ளுண் 

யடோ்வியு்.் ஆோ் யணவ 

ோ்டி ்யண்வகோஞ்டு பதவி்வ. 

அங்யகயத ி்று வி்.் பி்பு 

இ்பு யோ் போன்க்வகபே் வருண்  

பிசச்வகளுக்கு விவ கோஞ் 

புவுவக ோடித அபக்ந், 

யடோ்வியு்துண் உவ்துயோத் 

அங்யகயத ி்று வி்.் ணது 

ப்யோக்ளுண் அ்ட பத்சி 

த்து ்ய கஞ்.் ினுண் 

இ்ட் பிசச்வகளுக்குட் தீவ்ுக் 



கோஞ்தி்  பு்கந் எரு சிறிதுண் 

த்வப ்வடட் துஞிவு் 

கூறி.் இடவ உிடங்கந் 

கூறுபவடவி யபறு ங்குண் இப்பநவு 

சி்ோகவுண்  விநக்கணோகவுண் கோஞ 

படிதோது.-தயடோ போயசோ ிபட்்ட்யட 

அ்ோ்த ணஸோ ஸஹ- ணட்து் 

போக்குண் ங்கிரு்து திருண்புகியடோ”  

டட் சஜூக்சச்தி  போக்கசச்தி- அங்யக 

ோவ்ப வச்ோது, போக்குண் வச்ோது” 

பு்கநி் இதோவணவத 

விநக்குகி் போக்கிதங்கந் 

ட்டவயதோ அங்குந்ந.ஆோ் 

அபக்ந் அப்பநவி் ி்கவி்வ, 

திருண்பி, ணிடி் அக இத்வ 

ஆோத் புகு்டோக்ந். டங்கந் 

ஆ்ணோவியண விவ கோஞ 

விருண்பிோக்ந். அகபகணோபக்ந், 

பு இத்வக த்து, வி் 



அங்கு துவுண் வசத்த இதோது. 

அங்கிரு்து ்ட ண்பிக்வகயதோ 

விவயதோ கிவக்கோது ்வட 

உஞ்்டோக்ந். ண்டணோ ் 

வோருநோ் உஞ்வணவதக் கோ் 

படிதோது ்று வடநி்டோக்ந். எநி 

வட்ட ணிட ஆ்ணோவப யோக்கி 

திருண்பிோக்ந். விவ கஞ்ோக்ந். 

 டயணவபகண் ோட ஆட்ணோண், 

அ்தோ போயசோ விபஜ்சட- ஆ்ணோவப 

ண்டுயண அறி, பி வீஞ் வசோ்கந் 

அவட்வடயுண் விடு, யபறு வடயுண் 

யக்கயப கூோது” ்று பனங்கி.் 

அவட்தி்குண் விவவத அபக்ந் 

ஆ்ணோவி் கஞ்,் அ்ட 

பத்சிபேயயத பிஜ்சட்தி் 

டவபோ ணோட்ணோவபக் 

கஞ்.் ணோட்ணோவுக்குண்  

ஜீபோ்ணோபோகித ணக்குண் உந்ந 



வடோப்ு, அபருக்கு ணது கவண, 

அட் பெண்  ணிடனுக்குண் 

ணிடனுக்குண் உந்ந வடோப்ு 

ஆகிதவப ்றிவத்ோண்  அறி்ட .் 

உகட்தி் அதி தஞ்வணதோ 

கவிவடதட்வட ீங்கந் இங்யக 

கோஞோண். ் வோருவந 

பஞ்ிக்கி் வசோ்கநோ் 

ஆ்ணோவப  விநக்க பத்சி்து இி 

இ்வ. இது டோ் ்று வசோ்கநோ் 

சு்டிக் கோ்டுபட்கோ பத்சியுண் 

இ்வ, ்ோப்வயுண் வி்டு 

வி்.் ்வத்வட் 

பு்கநோ் விநக்குண் பத்சியத 

இ்வ. இியண் புண் சண்்டணோ, 

ண்டணோ, உபே் ் வோருநோ 

பு வபநி, பு இத்வக துவுண் 

இ்வ.  



பகசச்ி்டடோ கயோிடட்வட 

டுட்துக்வகோந்ளுங்கந். அட் 

பூட்்திபே் யட்்திடோ் ் 

அ்புடணோக உந்நது! ட்டவகத கவ 

ணஞண் கணழுண் கவிவட! ப்பநவு 

அனகோகடவ்டோங்குகிது. சிறுபிண் 

சிட்வட தவனகிது. ணவக் 

கோஞ்தி் ஆப்ண் வகோந்கிோ் 

அப். ஆசச்ோிதக்நி் சி்டபோ 

ணடண்ய பி்பு இ்பு ்றி 

அபனுக்கு உயடசண் வசத்கிோ!் 

அ்டச ்சிறுப் அறித விருண்பித 

உஞ்வண டோ் ்? ணஞடத்ி் 

ணண்ண் ் ்து டோ்! 

ீங்கந் ிவவி் வகோந்ந யபஞ்டித 

இஞ்ோபது விஷதண் உிடங்கநி் 

தோவயுண் சோ்்திருக்கோட  அ்புடட் 

ட்வண. அங்யக ப்பநயபோ வதக்ந் 

கோஞ்டுகி். கூறுயபோ ் ்



உந்ந.் ட்டவயதோ 

ஆசச்ோிதக்ந்   இருக்கி் .் 

ினுண் அபக்ளுந் எருப ்கூ 

உிடங்களுக்கு் பிணோஞணோக 

விநங்கவி்வ. தோருவத 

போன்வபதோபது 

அடி்வதோகக்வகோஞ் எரு பிகூ 

அதி் இ்வ. இபக்ந் அவபருண் 

பி்ஞிபே்  இதங்குண் ின்ங்கந், 

அப்பநவு டோ். அபக்ந் 

உஞ்டுபதி்வ. 

கோஞ்டுபதி்வ, அறித்டுபதுண் 

இ்வ. அ்ட அனகித அ்புடணோ, 

உ்டணோ ப்றிலுண் சோ்்று 

விநங்குகி் உிட ோங்கயந 

உிடங்கநி் உஞ்வணதோ 

சக்திதோகட் திகன்கிது. 

தோ்ஜப்கிதக்ந் இருது ய ்

ப்டோ்  ், போன்்டோ் ், 



இ்டோ் ்! உிடங்கந் 

அங்யகயத இருக்கி். 

 அயட யபவநபே் அவப ்டட் டி 

ணிடனுக்குண்  திோவபயுண் அ், 

உகி் இது பவ 

யடோ்றியுந்நபக்ந், இிட்யடோ் 

இரு்பக்ந்  அவபவயுண், 

அவஞட்துச ்வச்ட்டக்க  விிவு 

வட்டவப உிடங்கந். 

ணிடக்வநயதோ அபடோ் 

புருஷக்வநயதோ  ிஜுகவநயதோ 

பழிடுபவட அவப திக்்கவி்வ. 

ணோோக ஆடிக்கி். அயட 

யபவநபே் வடயுண் சிறிதுகூச ்

சோோணலுண்  இருக்கி். 

உிடங்கந் யோதிக்கி் கவுந் 

வடயுண் சோோடப.் அவபயுண் அது 

யோ் வடயுண் சோோண் 

இரு்துஅ்புடணோ விஷதண். ்ட 



வீ விஜ்ஜோியுண் ப்போறு திலுண் 

சோோட எ்வ விருண்புகி்ோயோ, 

அப்போய இ்ட  

உிடக்கருட்துக்கந், ிஜுகளுக்குண் 

சி்டவதோநக்ளுக்குண் டட்துப 

ஜோிகளுக்குண்  ்வபதோக 

விநங்குகி். இவபயத ணது 

சோஸ்திங்கந். 

கிறிஸ்டபக்ளுக்கு வபிந், 

பகணதிதக்ளுக்கு குோ், 

வௌட்டக்ளுக்கு  திிபிகண், 

ோச்ிகளுக்கு வ்் அபஸ்டோ, யோ் 

ணக்கு  உிடங்கந் ்வட ீங்கந் 

ிவவி் வகோந்ந யபஞ்டுண். இவப, 

இவப டோண்  ணது சோஸ்திங்கந். யபறு 

வபயுண் அ். புோஞங்களுண் 

ட்திங்களுண் பிவுண் விதோச 

சூட்திங்களுண் கூ இஞ்ோபயடோ 

பெ்ோபயடோ ிவபே் உந்ந 



பிோணஞங்கந்,  டவதோதவப 

யபடங்கந் ண்டுயண. ணனுடண்பண் 

புோஞங்களுண் பி சோஸ்திங்களுண் 

்ோயண உிடங்கவந 

அனுசிட்து்யோகுண் பவபே்  டோ் 

்கட் டக்கவப, உிடங்கநிலிரு்து 

ணோறுடுண் யோது இக்கப்றி 

அப்வ எதுக்கிவி யபஞ்டுண். இது 

்யோதுண் ண் ிவவி் 

இருக்கயபஞ்டுண். 

 ஆோ் துதிஷ்பசணோக, இ்திதோவி் 

ட்யோது இவட ோண் ண்து வி்யோண். 

உிடக்கருட்துக்கவந வி, ப்ோ 

பனக்கங்கயந யடோ உஞ்வண 

அதிகோண் வ்வபயோ் 

விநங்குகி். பங்கோநட்தி் 

எதுக்கு்புட்திலுந்ந யடோ எரு 

குக்கிோணட்தி் ிவுகி் ஏ ்அ்க் 

கருட்து யபடங்கவந்யோ் , 



சியபவநகநி் அப்றி்குண் யணோ 

பிணோஞணோகக் வகோந்ந் டுகிது. 

வபதீகண் ் எரு வசோ் இருக்கியட, 

அட்குட் டோ் ட்டவ வச்போக்கு! 

கோண கஞ்ட்தி் எப்வபோரு 

குதிவதயுண் பி்்றுபது டோ் எரு 

கிோணபோசிக்கு  ”வபதீகட்தி் உசச் 

ிவ”. தோோபது எருப், அடவ் 

பி்்ோதிருக்க்டுண் , அய, 

யோத்விடு, ீ இ்துயப அ், ்று 

அபிண் கூறிவிடுபோக்ந். துதிஷ்் 

பசணோக து டோத் பூபபேலுண் 

அ்டிட்டோ். டோபது எரு ட்தி 

சோஸ்திட்வட் பி்்றுபக்ந் 

அவடக் கோ்டி இட் டி க்க 

யபஞ்டுண் ்ோக்ந். அவட பறி 

்ப் வபதீக் அ் ்து 

அபக்நி் கருட்து. உிடங்கயந 

ணக்கு  பட்வணதோ ஆடோண் 



்வட ிவவி் வகோந்பது ்து. 

கிருஹ்த சூட்திங்களுண் சிவௌட 

சூட்திங்களுண் கூ யபடங்களுக்கு 

அடுட்ட டிபேலுந்ந பிணோஞங்கயந. 

யபடங்கந் ணது ப்யோக்நோகித 

ிஜுகநி் போட்்வடகந். ீங்கந் 

இ்துபோபேருக்க விருண்பிோ் 

அப்வ ண்பியத ஆக யபஞ்டுண். 

ீங்கந் இவபவ் ்றித ்ட 

விசிட்திக் வகோந்வகவத 

யபஞ்டுணோோலுண் ண்புபக்நோக 

இருக்கோண்,ஆோ் யபடங்கவந 

எ்புக் வகோந்நோ விடி்  ீங்கந் 

ோட்திகக்யந. கிறிஸ்டப ண்றுண் 

வௌட்ட த்களுக்குண்,  ணது 

சோஸ்திங்களுக்குண்  உந்ந யப்றுவண 

இதுயப. அபக்நது த்கந் வபறுண் 

புோஞங்கந். சோஸ்திங்கந் அ். 

வி் அவப பிநதட்வட்  



்றியுண் அசக்நி் ண்வ 

்றியுண் அச குடுண்ங்கவந் 

்றியுண் ணோணிடக்நி் 

போறுகவநயுயண குறிட்து  

வபட்துந்ந. ஆோ் இது 

புோஞங்கநி் யபவ ஆபே்ய! 

யோக்டுண், யபடங்களுக்கு எட்து் 

யோகிபவபே் அவப ்வப. 

வபிளுண் சி, ண் ோ்டு 

சோஸ்திங்களுண் சி, யபடங்களுக்கு 

எட்து்யோகி பவபே் அவப பகச ்

சிதோவப.ஆோ் ணோறுடுண் யோது 

அப்வ ்கக்கூோது. 

குோவ்வோறுட்ட பவயுண் 

அ்டியத. இப்றுந் 

்வோழுக்கக்யகோ்ோடுகந்   

உந்ந. யபடங்களுக்கு பஞ்ோட 

பவபே்  இப்வ் புோஞங்களுக்கு 

எ்ோ பிணோஞணோகக்வகோந்நோண். 



அட்கு யண் அ், யபடங்கந் 

எருயோதுண் ழுட்்வப அ் எரு 

யோதுண்  யடோ்றிதவப அ்- இது 

டோ் விஷதண். டங்கந் ணட த்கநி் 

சிட்திக் கோட்தி்கு உ்் ணிட ்

எருப ்இருக்கிோ.் யப அவப  

உஞ்வணதோவப ்று கிறிஸ்டப் 

ோதிி எருப ்்ிண் கூறிோ.் 

அபிண் ”ோ், ங்கந் ணட த்கந் 

சிட்தி பவதவ அ்வப” 

அடோ் டோ் உஞ்வணதோவப, 

உங்களுவதவப சிட்தி 

பவதவக்கு உ்்வப. யப 

ிசச்தணோக அவப இ்யோ ய்யோ 

எரு ணிடோ் ஆக்க்  வ்வப. 

உங்கந் சோஸ்திங்கந் ணிடக்நோ் 

உருபோக்க் ்வப. ங்களுவதவப 

அட்டவகதவப அ். சிட்தி 

பவதவக்கு உ்ோணலிரு்து 



டோ் ங்கந் த்கநி்  பலிவண! 

்று கூறிய். ண் ணட த்களு் 

எ்பிடுண் யோது ணது யபடங்கநி் 

வருவண இதுயப. 

 இ்யோது உிடங்கந் யோதி்து 

் ்வட் ோ்்யோண். ்யபறு 

குதிகந் உந்ந. சி ப்றிலுண் 

துவபடக் கருட்துக்கந்,  சி 

அட்வபடக்கருட்துக்கந். ஆோ் 

இ்திதோவி் ்ோ வறிபேருயண 

்றுக் வகோந்கி் சி யகோ்ோடு 

களுண் உந்ந. படோபடோக பருபது 

சண்சோக்யகோ்ோடு அடோபது ணறுபிவி. 

இஞ்ோபடோக, ண 

இதவ்வோறுட்டபவ ்யோருண் 

எட்ட கருட்து உவதபக்நோக 

இருக்கிோக்ந். படலி் தூ உ், 

அட் பி்ோ் சூ்சுண உ் 

்டுண் ணண்.  அட்குண் அ்ோ் 



உந்நது ஜீப். இதுயப இ்திதோ ண்றுண் 

யணவ ோ்டு ண இத்களுக்கு 

இவயதயுந்ந  வருண் யப்றுவண. 

ணயண ஜீப் ்று டோ் யணவ 

ணஇத் ப்லுக்ந் கூறுகி்.் 

ஆோ் இங்யக அப்போறு அ், ணண் 

்து அ்டக் கஞண், ஜீபி் 

வகபே் இது எரு கருவி ண்டுயண, இட் 

பெயண ஜீப் உலிலுண் புவுகிலுண் 

இதங்குகிது. இவட இங்குந்ந 

வறிபே ்அவபருண் ்றுக் 

வகோந்கி் .் ஆ்ணோ, ஜீபோ்ணோ 

்று ்யபறு  பிிவிோ் 

விடணோக அவனக்க் டுண் ஜீப் 

்று பந்நது. படலுண் படிவுண் அ்து. 

ிபூஞ விடுடவ கிவக்குண் பவ 

பிவிகந் யடோறுண் ப்து யோத்க் 

வகோஞ்டிருக்கிது- இவடயுண் 

்யோருண் ்கி் .் 



பக பக்கிதணோ ண்வோரு 

அடி்வக் கருட்வடயுண் அவபருண் 

்றுக் வகோந்கி் .் இதுயப இ்தித 

ணட்வடயுண் யணவ ோ்டு 

ணட்வடயுண் பகடவ்டநிபோக, பக 

விநக்கணோக ட் டிட்ட்வணயு்   

யபறுடுட்திக் கோ்டுகிது.- 

ஆ்ணோவியயத அவட்துண் 

இருக்கிது ்னுண் யகோ்ோய அது. 

புட்திலிரு்து துவுண் ஆ்ணோவபட் 

தூஞ்ட்யடவபபே்வ. 

உஞ்வணவதசவ்சோ்படோோ், 

தூஞ்டுண் சக்தி ்ோயண ஆ்ணோவி் 

உந்நிரு்து டோ் வபநி்டுகிது. 

ஆ்்கந் அவட்துண், தூத்வண 

அவட்துண், வருவணகந் அவட்துண் 

ஆ்ணோவியயத உந்ந. உஞ்வணபே் 

அிணோ, கிணோ படோ சிட்திகந் 

அவத் யபஞ்டிதவப அ். 



அவபதவட்துண் ்கயப 

ஆ்ணோவி் உந்ந ்கிோ்யதோகி. 

ோண் வசத்த யபஞ்டுபவட்ோண் 

இப்வ வபநி்டுட்துபயட. 

யதோகிபே் அஷ்ணோ சிட்திகந், 

கோடிபே் வநியுண் புழுவி் கூ  

உந்ந ்கிோ ்டஜ்சலி. 

யப்றுவணவத உஞ்ோக்குபது உ். 

்  உவ்வ்துண் இ்ட 

ஆ்்கந் வபநி்டுகி். 

ஆோ் ஆ்்கந் ்கயப அதி் 

உந்ந. ் வசத்கயநோ தீத 

வசத்கயநோ இத்வகபே் 

ணோறுடலுக்கோ யடிக் கோஞங்கந் 

அ். ஆோ் அ்டச ்வசத்கந் 

இத்வகபே் ிஞோணங்களுக்கு, 

ணோறுட்களுக்குட் டவதோக  

உந்நப்வ ீக்குகி். அப்பநயப! 

ீி் ோவடபேலுந்ந டவகவந 



ண்டுயண உனப் ீக்குகிோ். ீ ்ட் 

இத்பி் டி டோோகயப ோத்கிது. 

அது யோ்” ங்யகோ இருக்கி் ி 

ீவக்வகோஞ்டு ப்து  பத்களுக்கு 

உனப் ோத்சச்ுபடோ பி 

உடோஞட்வட இங்யக டருகிோ ்

டஜ்சலி. ிபே் ீ ்ிவ்துந்நது. 

கஞ யட்தி் அது பதலி் ோத்்து 

விடுண். ிக்குண் பதலுக்குண் இவபே் 

இரு்து எரு ணஞ்கவ ண்டுயண. 

அ்டக் கவ  உவ்டோ் யோதுண், 

டஞ்ஞீ ்ட் வசோ்ட ஆ்ோலுண் 

யபகட்தி்  கோஞணோகவுண் 

வோங்கியதோடி பருண். 

இப்போறு ஆ்லுண் தூத்வணயுண் 

ிவிவயுண் ஆ்ணோவி் ்கயப 

உந்ந. ஆோ் டடுட்து ி்து அவட 

பெடியுந்ந ஆபஞயண, திவயத. 

திவவத ீக்கிவி்ோ் ஆ்ணோ ட் 



வசோ்டட் தூத்வணவத அவகிது. 

அட் ஆ்்கந் வபநி்டுகி். 

இதுயப கீவன ண்றுண் யணவ ோ்டுச ்

சி்டவகளுக்கு  இவயத உந்ந 

வித யபறுோடு. இடவ ீங்கந் 

ிவவி் வகோந்ந யபஞ்டுண்.ோண் 

்யோருண்  பிவிபேயயத ோவிகந் 

்வ்ோண் யகலிக்கூட்டோ 

கருட்துக்கவநச ்சி ்்புபவட 

ீங்கந் கோஞ்கிறீக்ந். இட்டவகத 

யகோ்ோடுகநி் ண்பிக்வக 

வபக்கோடடோ்  ோண்  

வகோடிதபக்நோக் பி்து 

வி்யோணோண்!  இத்ோகயப ோண்   

வகோடிதபக்நோோ், ோண் எரு யோதுண் 

்பக்நோகவுண்  படிதோது ்வட 

அபக்ந் ச்றுண் ஞ்ஞி் ோக்்க  

ணோ்ய் ்கிோக்ந். வி் 

இத்பு ப்போறு ணோ படியுண்? 



ணோறுணோோ் அது டக்குட்டோய 

பஞ்ோடுவத எ்ோகிவிடுண். அது 

இத்ோகோது. இவட ோண் ிவவி்  

வகோந்ந யபஞ்டுண். இ்திதோவி் உந்ந 

துவபதிகளுண் அட்வபதிகளுண் ண் 

்யோருயண இதி் எட்ட கருட்துவத 

பக்நோக இருக்கி் .் 

அடுட்டடிதோக இ்திதோவிலுந்ந 

்ோ பிிவிருண் ண்புகி் எரு 

கருட்து கவுந். கவுவந் ்றித 

அபக்நது கருட்துக்கந்  வபப்யபறு 

டோ். சகுஞக் கவுவந, சகுஞக் 

கவுவந ண்டுயண ண்புகிோ் 

துவபதி. சகுஞண் ் வசோ்வ 

இ்னுண் சிறிது ீங்கந் புி்து வகோந்ந 

யபஞ்டுண் ்று ோ் விருண்புகிய். 

சகுஞ க் கவுந் ்ோ் அபருக்கு ஏ ்   

உ் உஞ்டு. ங்யகோ எரு 

சிண்ணோசட்தி் அண்்து அப ் இ்ட 



உவக ஆந்கிோ ்்து வோருந் 

அ். சி குஞங்களு்  கூடிதப ்

அப ்்யட அட்வோருந். சகுஞக் 

கவுவந் ்றித ்யபறு 

விநக்கங்கந் உந்ந. அப ்இ்ட ் 

பிஜ்சட்வட ஆந்ப.் 

இடவ்வட்து , கோட்து, அழி்ப ்

்வட ்ோ பிிவிருண் 

ண்புகி் .் அட்வபதிகந் இ்னுண் 

எரு டி யணய வச்று, சகுஞக் 

கவுநி் ச்று உஞ்்ட ிவதோ 

சகுஞ- ிக்்குஞண் ் ிவபே் 

ண்பிக்வக வகோந்கிோக்ந். குஞங்கந் 

துவுண் எ்வ ்ட 

அவவணோழிகநோலுண் விபிக்க 

படிதோது. அட்வபதிகளுண், அபருக்கு 

சட-்சிட்- ஆ்டண், அடோபது உஞ்வண- 

அறிவு- இ்ண் ் பெ்று 

குஞங்கவநட் டவி யபறுவடயுண் 



வகோடுக்கவி்வ. சங்க ்வசத்டது 

இதுயப. ஆோ் இ்னுண் சிறிது 

ஊடுருவி ப்ய வச்பவட 

உிடங்கநியயத ீங்கந் கோஞ 

படியுண். யதி, யதி இது ப், இது 

ப். ்வட டவி அவட் ்றி 

துவுண் வசோ் படிதோது ்று அவப 

கூறுகி். 

 இ்திதோவி் ்யபறு பிிவிருண்  

இடவ ்றுக்வகோந்கி் .் 

துவபதிகவந டுட்துக்வகோந்யபோண். 

இ்திதோவி் துவபட  டுட்துக் 

வகோந்யபோண். இ்திதோவி் துவபட 

வறிகளுக்கு எரு சி்ட  வீ 

பிதிிதிதோக ணோவருண் துவபதிதோ 

ோணோனுவ ோ் டுட்துக் 

வகோந்கிய். இ்திதோவி் பி 

குதிகநி் யடோ்றித ணோவருண் 

ஆசச்ோிதக்வந் ்றி பங்க ணக்கந் 



பகச ்சிறியட அறி்திரு்து 

பருட்டட்தி்கு உிதது.பகணதித ்

கோட்தி் வசட்த ்எருபவட்டவி,  

ண் ணகட்டோ ஆசச்ோிதக்ந் 

அவபருண் வட்ி்திதோவி் டோ் 

யடோ்றியுந்ந .் ட்யோது 

வட்ி்திதோவி் அறிவுடோ் 

இ்திதோவப உஞ்வணபே் ஆந்கிது. 

வி் வசட்த ்கூ வட்ோ்டு 

வறிகளுந் எ்ோ ணோட்ப 

வறிவதசய்ச்்டபய. 

ோணோனுி் கருட்து்டி கவுந், 

ஆ்ணோ, இத்வக-இ்ட பெ்றுயண 

்றுண் உந்நவப.ஆ்ணோக்கந் ்றுண் 

இரு்வப. ்வ்றுண்  டிட்யட 

இரு்வப. ்யோதுண் டங்கந் 

டிட்ட்வணயு் விநங்குவப. 

உங்கந் ஆ்ணோவுண் து ஆ்ணோவுண் 

்வ்றுண் யபோது ்கிோ ்



ோணோனு.் இத்வகயுண் 

இட்டவகதயட, ஆ்ணோவுண் கவுளுண் 

இரு்து ப்போறு உஞ்வணயதோ, 

அப்போய இத்வகபே் இரு்புண் 

உஞ்வணயத. அதுவுண் 

்வ்வக்குண் இருக்குண். 

ோணோனுி் கருட்து்டி இவப் 

இப்றி் ஊடுருவி யுந்நோ.் 

ஆ்ணோவி் சோணோக இருக்கிோ ். 

அப ்அ்டத்ோப, இ்ட் வோருநி் 

கவுவந ஆ்ணோவு் 

எ்று்போகவுண், ஆ்ணோவி் 

சோணோகவுண் ோணோனு ்

சியபவநகநி் கருதுகிோ.் பிநத 

கோட்தி் இத்வக பழுபதுயண, 

”சங்குசிட” ிவக்கு உந்நோகிது. 

அடோபது சுருங்குகிது. அ்யோது இ்ட 

ஆ்ணோக்களுண் சுருங்கி 

தஞ்வணதோகி். அயட ிவபே் 



சி கோண் இருக்கி். அடுட்ட யுக 

ஆண்ட்தி் பஞ்டுண் வபநி்்டு 

ப் விவகளுக்கு ் த்கவந 

அனுவிக்கி். ஆ்ணோவி் 

இத்ோ தூத்வணவதயுண் 

ிவிவவதயுண், 

சுருங்கசவ்சத்கி் வசத் 

எப்வபோ்றுண் தீத வசத், அவட 

வபநி்சவ்சத்து விிதசவ்சத்கி் 

வசத்  எப்வபோ்றுண் ்வசத் 

்கிோ ்ோணோனு.் ஆ்ணோவப 

விகோச ிவக்குக் வகோஞ்டு பருகி் 

்ோயண ்து. அவட சங்குசிட 

ிவக்குக் வகோஞ்டு பருகி் 

அவட்துயண  தீதது. இப்போறு ஆ்ணோ 

ட் வசத்கநி் பெண் சுருங்கியுண்  

விி்துண் இதங்கிக்வகோஞ்டிருக்கிது. 

இறுதிபே் ஆஞ்பி் அருநோ் 

பக்தி வறுகிது. தூதடோ, இ்ட 



அருவந யபஞ்டி ி்கி் ்ோ  

ஆ்ணோக்கந் பதுண் இ்ட அருந் 

வோழிகிது, ்கிோ ்ோணோனு.் 

சி்ோ சுயோகண் எ்று 

யபடங்கநி் உந்நது. ”ஆஹோ சுடவ்டௌ 

ஸட்பசுட்தி, ஸட்பசுடவ்டௌ ட்ருபோ 

ஸ்ண்ருதி”- உஞவு தூத்வணதோக 

இருக்குணோோ் சட்பண் 

தூத்வணதோகிது. சட்பண் 

தூத்வணதோோ் ிவவு- 

ண்வோருந் ிவவு. அ்து 

அட்வபதிகநி் கூ்று்டி ணது 

வசோ்ட ிவிவபே் ிவவு- 

யணலுண் உஞ்வணதோகிது. 

உறுதிதோகிது. ிவவபத்துகிது. 

இங்யக டோ் வித பிசச்வ 

ழுகிது. படலி்சட்பண் ்து 

்? சோங்கிதட் டட்துபட்தி் டி, 

ணது உ் பெபவக் வோரு்கநோ் 



ஆது. அவப சட்பண், ோசண், டோணசண் 

இவட ்ோ பிிவிருண் ்றுக் 

வகோஞ்டுந்ந.் இ்ட பெ்றுண் 

குஞங்கந் ்னுண் கருட்யட வோதுபோக 

ிவி பருகிது.  

அது சித். இ்ட பெ்றுண் 

குஞங்கயந அ். அவப பெ்று 

விடணோ வோரு்கந். ்ட் 

வோரு்கநோ் பிஜ்சண் ஆக்க் 

்டுந்நயடோ அ்ட பெ் வோரு்கந்.  

யப ஆஹோ சுட்திதோ், அடோபது 

உஞவுட் தூத்வணதோ்  இ்ட 

சட்ப்வோருந் தூத்வணதோகிது. இ்ட 

சோப்ட்வட்வறுபயட யபடோ்டண் 

பலியுறுட்துகி் எ்று.ோ் 

்கயப கூறிதது யோ், ஆ்ணோ 

்கயப தூத்வணதோது, 

பூஞணோது. யபடோ்டண் 

கூறுபதுயோ், ோச, டோணசட் துகந்கந் 



அவட பெடியுந்ந. சட்பட் துகந்கந்  

பகவுண் எநி்வப. கஞ்ஞோடி 

பழிதோக எநி நிடோக 

ஊடுருவுபதுயோ்  இ்ட 

சட்பட்துகந்கந் பழிதோக ஆ்ண் 

பிகோசண் சுணோக 

ஊடுருவிசவ்ச்கி். அ்ட 

ிவபே் ோச, டோணசட்துகந்கந் 

விகி சட்பட்துகந்கந் 

ஜ்சிபேருக்குணோோ் ஆ்ணோவி் 

சக்தியுண் தூத்வணயுண் வபநி்டுண். 

ஆ்ணோ ்ோகட்துங்கி ி்குண். 

 யப இ்டச ்சட்பட்வட்வறுட் 

அபசிதண், ஆஹோண் தூத்வணதோக  

இருக்குணோோ்” ்று சுயோகட்தி் 

பருகிது.ஆஹோண் ் வசோ்லுக்கு 

உஞவு ்று வோருந் கூறுகிோ ்

ோணோனு.் இடவட் டணது 

டட்துபட்தி் பக்கிதணோ திரு்பு 



பவகளுந் எ்ோக்கியுண் வி்ோ ்

அப.் அது ண்டுண், அட் டோக்கண் 

இ்திதோ பழுபதிலுண் ்ோ 

பிிவுகநிலுண் உந்நது. யப இவட 

ோண்  ்கு புி்து வகோந்பது 

இ்றிதவணதோடது. உதவி் தூத்வண 

ண் போன்வி் டவதோத எ்று ்து 

ோணோனு ்கருட்து. 

உஞவபட் தூத்வண இனக்கச ்

வசத்வப வப? பெபவக யடோஷங்கந் 

்கிோ ்ோணோனு.்-ோதி யடோஷண், 

ஆச்த யடோஷண், ிபட்ட யடோஷண். 

உஞவு ்ட் பிிவபசய்ச்்டயடோ 

அ்ட் பிிவுக்கு இத்ோகயப உந்நது 

ோதி யடோஷண். உடோஞணோக 

வபங்கோதண், பூஞ்டு, படலித்றி் 

போசவ இருக்கியட அது யோ். 

அடுட்டது ஆச்த யடோஷண். அடோபது 

உஞவு தோிபரு்து 



வ்டுகியடோ அபது யடோஷண். 

தீதபக்நிபரு்து வறுண் உஞவு 

உங்கந் தூத்வணவதக் வகடுக்குண். 

வித ணகோ்கந் ப ்இ்ட 

விஷதட்தி் பகவுண் கபணோக, பகவுண்  

கஞ்டி்ோக இரு்வட ோய 

ோட்்திருக்கிய். ஆோ் எ்று,  

உஞவபக்வகோஞ்டு ப்டப ்

ட்டவகதப,் அடவடவ்டோ்ப  ்

ட்டவகதப ்்வட அறிபட்கோ 

ஆ்் அபக்நிண் இரு்டது. இடவ 

எரு பவ அ், தறு பவ 

்போன்வி் ோ் ோட்்திருக்கிய். 

அடுட்டது ிபட்ட யடோஷண்.  

அசுட்டணோ வோரு்கயநோ அட்டவகத 

ஆதிக்கயணோ உஞவி் யசப்டோ் பருண் 

யடோஷண். இடவச ்ச்று விிபோக் 

ோ்்யோண். தூசியதோ அழுக்யகோ 

படியதோ விழு்டோலுண் 



வோரு்டுட்டோண்  அ்ட உஞவப 

உஞ்து இ்திதோவி் சப் 

சோடோஞணோ எ்று. 

இ்ட பெ்று யடோஷங்கநிலிரு்துண் 

விக்க்் உஞவப உ்வகோஞ்டு 

வி்ோ் சட்பசுட்தி உஞ்ோகிது. 

சட்பண் தூத்வணதோகிது. இ்டி 

ண்டுண் இரு்டோ் ணடண் ப்பநவு 

நிடோ எ்ோகடவ்டிகிது.! தூத 

உஞவப உ்வகோஞ்ோ் ண்டுண் 

யோதுண் ்ோ், எப்வபோருபருண் 

ஆ்பகபோதிகநோகி  விோயண! இ்ட 

யடோஷங்கநிலிரு்து டங்கவநக் 

கோட்துக்வகோந்ந இதோட அநவுக்கு் 

வீணோ, அட்குட் டகுதிபே்ோட 

எருப ்இ்ட உகி் இரு்ோ ்்று 

ோ் ிவக்கவி்வ. 

 இ்ட ிவபே் பருகிோ ்சங்க.் 

ணட்தி் யச்்துந்ந ஞ்ஞயண 



ஆஹோண் ்கிோ ்அப.் ஞ்ஞண் 

தூத்வண வறுண்யோது சட்பபண் 

தூத்வண வறுகிது. அட்கு ப்பு 

தூத்வண ஆபதி்வ. ீங்கந் து 

யபஞ்டுணோோலுண் உஞ்ஞோண். 

உஞவு எ்ய சட்பட்வடட் 

தூத்வணதோக்குணோோ், எரு குங்கி்கு 

அட் ஆயுந் பழுபதுண் ோலுண் யசோறுண் 

வகோடுங்கந். அது யதோகிதோகிவிடுணோ? 

அ்டிதோோ்  சுவுண் ணோனுண் வித 

யதோகிகநோக யபஞ்டுயண.  பவ 

ீோடுபடோ்  வசோக்்கண் 

கிவக்குணோோ் ப்கந் அ்போ 

படலி் வசோக்்கண் வச் யபஞ்டுண். 

கோத்கறிகவந உஞ்டோ் எருப் 

வசோக்்கண் வச் படியுணோோ் 

சுவுண் ணோனுண் அ்போ படலி் 

அங்யக வச்றிருக்க யபஞ்டுண்- 

்்போ வசோ்்்டிருக்கிது. 



இட்கு தீவ்ுடோ் ்? ஆஹோண் 

்ட்கோ விநக்கங்களுண் யடவப. 

சங்கி் விநக்கயண அடி்வ. அயட 

யபவநபே் தூத உஞவு தூத 

ஞ்ஞங்களுக்கு உடவுகிது 

்திலுண் சிறிதுண் ச்யடகப்வ. 

இ்ட இஞ்டி்குண் வருங்கித 

வடோப்ு உஞ்டு. இஞ்டுண் யடவப. 

ஆோ் வீ இ்திதோவி் போன்கி் 

ோண் சங்கி் உயடசட்வட ண்து, ” 

உஞவுட்தூத்வண” எ்வயத 

பிடிட்துக்வகோஞ்து டோ் டபறு. 

அடோ் டோ் ோ் ணது ணடண் 

சவணதவபே் புகு்து வகோஞ்து 

்று வசோ்லுண்யோது 

சிருக்கு்வோறி கங்கிவிடுகிது. 

ீங்கந் ண்டுண் ்னு் வச்வபே் 

இரு்திரு்டோ், ோ் வசோ்பதிலுந்ந 

உஞ்வணவத உஞ்்திரு்பீக்ந். இ்ட 



விஷதட்தி் பங்கோநிகந் 

போபே்வ. உஞவப தோோபது 

ோட்்து வி்ோ் கூ வச்வ 

போசிகந் அவட ட்தூ றி்து 

விடுகிோக்ந். இப்பநவிரு்துண் 

அபக்ந் விடோக ப்யறிதடோகவுண் 

வடிதவி்வ. இட்டவகத உஞவப 

அ்து அட்டவகத உஞவப 

உஞ்டோ் ண்டுயணோ, இ்ட ணிட் 

அ்து அ்ட ணிடி் 

ோவ்பபேலிரு்து அவட 

ணவட்துவிடுபடோயோ எருப ்

ிவிவ த்திவி படியுணோோ், 

அபக்ந் அவபருண் ிவ 

ணிடக்நோக இருக்க யபஞ்டுயண! 

ஆோ் அ்டி எ்றுண் இ்வ! 

எரு பழுவண, எரு ிவவு 

யபஞ்டுணோோ் இ்ட இஞ்டுண் யச 

யபஞ்டுண். இஞ்டுண் 



இவஞதயபஞ்டுண். ஆோ் குதிவக்கு 

ப்ய பஞ்டிவத் பூ்டுபது கூோது. 

இ்ட உஞவு, அ்ட உஞவு 

்வ்ோபண் பஞ்ோசிணண் 

்றியுண் இ்று  ங்குண் 

கூக்கு்யக்கிது. இதி் வருண் 

கூசச்லிடுபக்ந் பங்கோநிகயந. 

ஆணோண், உங்கந் எப்வபோருபவயுண் 

யக்கிய். பஞ்ோசிணண் ்றி 

உங்களுக்கு ் வடியுண்? ோ் கு 

ோதிகந் இ்று  ங்யக உந்ந. தி் 

வசோ்லுங்கந். ோ்கு ோதிகவந ோ் 

கோஞவி்வயத! ணது பங்க் 

னவணோழி உந்நயட- டவயத இ்வ, 

டவபலி உந்நது” ்று. அட்டவகத 

பஞ்ோசிணட்வட இங்கு 

உருபோக்குபடோ உங்கந் விரு்ண். 

இங்கு ோ்கு ோதிகயந  இ்வ. 

பிோணஞக்வநயுண்  சூட்திக்வநயுண் 



ண்டுயண ோ் கோஞ்கிய். 

ஷட்திிதக்ளுண் வபசிதக்ளுண் 

இரு்டோ் அபக்ந் ங்யக? எப்யபோ ்

இ்துவுண் வசத்த யபஞ்டித பவ்டி, 

பூணூ் அஞி்து யபடங்கவந் 

டிக்குணோறு அபக்ளுக்கு ீங்கந் 

பிோணஞக்ந் ் க்வநபேக் 

கூோது?வபசிதக்ளுண் 

ஷட்திிதக்ளுண் இ்ோண் 

பிோணஞக்ளுண் சூட்திக்ளுண்  

பசிக்கிோக்ந் ்ோ், சோஸ்திங்கந் 

் வசோ்கி் வடியுணோ? 

சூட்திக்ந் ண்டுயண போழுண் ோ்டி் 

பிோணஞக்ந் பசிக்கயப கூோடோண். 

யப பெ்வ படிசச்ுகளு் 

வபநியதறுங்கந்! க்ட ஆபேண் 

ஆஞ்டுகநோகபயசச்க்நி் அசி் 

போன்்து, அபக்நி் உஞவப 

உ்வகோந்ளுண் 



உங்கவந்யோ்பக்வந் ்றி 

சோஸ்திங்கந் ்வசோ்கி் 

வடியுணோ? அட்கோக ீங்கந் வசத்த 

யபஞ்டித பிோதசிட்டண் ் 

வடியுணோ? உங்கவந ீங்கயந ிட்துக் 

வகோந்பயட பிோதசிட்டண். 

ஆசச்ோிதக்ந்்று கூறிக்வகோஞ்டு 

யபடோிகநோக க்க 

விருண்புகிறீக்நோ? உங்கந் 

சோஸ்திங்கநி் உங்களுக்கு 

ண்பிக்வக இருக்குணோோ் படலி் 

தீக்குநிட்து உபேவ்ிடுங்கந். 

அவக்சோஞ்ரு் வச் 

பிோணஞ் எருப், டோ் பயசச் 

உஞவு உ்வகோஞ்டோகக் கருதிட் 

தீபே்  விழு்து உபே ்வி்ோய அ்ட 

ணோதிிசவ்சத்யுங்கந். அதுயோ் 

வசத்யுங்கந், இயட ோய உங்கந் 

கோடிபே் கிக்குண். உங்கந் 



சோஸ்திங்கநி் உங்களுக்யக 

ண்பிக்வகபே்வ , ஆோ் பி ்அவட 

ண்யபஞ்டுண் ்று விருண்புகிறீக்ந். 

பங்க பிோணஞக்யந! இ்டக் 

கோட்தி்  உங்கநோ் அவடசவ்சத்த 

படிதோது ்று ீங்கந் ிவட்டோ் 

உங்கந் இதோவணவத 

எ்புக்வகோந்ளுங்கந். அயட யோ் பி 

து இதோவணவதயுண் ண்ியுங்கந். 

பி ோதிபேவட் தூக்கி விடுங்கந். 

வகவகோடுட்து உடவுங்கந், யபடண் 

பேசவ்சத்யுங்கந், உகட்திலிருக்குண் 

பி  ஆிதய்ோ் ஆகச ்வசத்யுங்கந். 

ீங்களுண் அதுயோ் ஆிதோகுங்கந். 

 

திதோகண் வசத்த இதலுணோோ் 

உங்களுக்கு ஆ்பகண் உஞ்டு. 

இ்ோவி்ோ் தி்வ. ீங்கந் 

உகிலுந்ந த்கந்  ்ோப்வயுண் 



க்கோண், கினக்கிலிரு்து யண்கு 

பவயுந்ந த் ிவதங்கநிலுந்ந 

த்கவந  ்ோண் கவட்துக் குடிட்து 

ணகோ ஞ்டிடோகோண். ஆோ் கண் 

கோஞ் அநவி் ண்டுயண ி்று 

வி்டீக்நோோ் ீங்கந் வபறுண் 

பூ்தண் , உங்களுக்கு ஆ்பகண் 

கிவதோது. திதோகட்தி் பெயண 

ணஞபோ் வருிவவத 

அவதயபஞ்டுண். அதுயப சக்தி, 

ணோவருண் சக்தி. உவகயத துருண்வ 

ணதிக்குண் சக்தி. அ்யோது டோ்  இ்ட 

பிஜ்சயண எரு சுவி் கோ்குநண்பு 

தி்ட சிறு ந்நண்யோ் ஆகிது. 

திதோகண்! அதுயப வகோடி. இ்தித 

ோ்டி் அவதோநக்வகோடி, உகி் 

பது க்குண் வகோடி. ணடி்து 

வகோஞ்டிருக்குண் ணிட குட்தி்கு ஏ ்

சச்ிக்வகதோக, ்ோ 



வகோடுங்யகோ்வணக்குண் ஏ ்

சச்ிக்வகதோக , உகி்  

தீவணகளுக்கு ஏ ்சச்ிக்வகதோக 

இ்திதோ பஞ்டுண் பஞ்டுண் அனு்பி 

பருகி் அழிதோட கருட்து இது.ஏ! 

இ்துக்கயந! அ்டக் வகோடிபே் பது 

உங்களுக்குந்ந பிடிவத விோதீக்ந். 

அவட உதட்்தி் பிடியுங்கந். உங்கந் 

பலிவண குவ்டடோக இரு்டோலுண் 

உங்கநோ் திதோகண் துவுண் வசத்த 

படிதோவி்ோலுண், ்சிதட்வடட் 

டோன்ட்டோதீக்ந். ”ோ் வீ், 

்ோ் உவக வி படிதோது” ்று 

வசோ்லிக்வகோந்ளுங்கந். வபறுண் யபட 

போக்கிதங்கவநட் திிடத்ு , 

விடஞ்ோபோடண் வசத்து ோண 

ணக்கநி் கஞ்கநி் ணஞ்வஞட் தூப 

பத்சி வசத்தோதீக்ந். உங்கந் 

வீட்வட எ்புக் வகோந்ளுங்கந். 



வி் திதோகண் ்னுண் கருட்து பக 

உத்்ட எ்று. யகோடிக்கஞக்கோயோ் 

யடோ்வியுோண், ட்து ய ்அ்து 

வபறுண் இருபய அ்ட பத்சிபே் 

வப்றி வோண். அ்டிட்டோ் 

இருக்க்டுயண! உபேின்ட 

யகோடிக்கஞக்கோபக்ளுண் 

புஞ்ஞிதபோ்கந்! அபக்ந் சி்தித 

ட்டட்டோ்  அ்போ வப்றி 

கிவட்டது! ண்ோத் ணோகோஞட்தி்  

உந்ந ப்ோசச்ோிதி் வறிவதட் 

டவி பி வபதீக வறிபே ்

அவபருண் திதோகண் ் இ்ட 

்சிதட்வட ்றுக் வகோந்கி் .் 

திதோகண் இ்ோட இட்தி் ் 

ிகழுண் ்து உங்களுந் ருக்குண் 

வடி்டயட. 

ணக்கு வபதீகண் யபஞ்டுண். 

அதிதீவிணோ வபதீகண் யபஞ்டுண். 



உண்பு பழுபதுயண சோண்வ் 

பூசிக்வகோந்பக்ளுண், வககவநட் 

தூக்கியத ி்று டபண் வசத்பக்ளுண்  

ணக்குட்யடவப. ஆண், அவப 

விசிட்திணோ பவகநோக 

இரு்டோலுண், அவபயுண் வி்டுவிடுட் 

் கருட்வடயத க்டி ி்கி். 

ணது ஆடோ சக்திகவந அிட்துட ்

தி்று, ண் இட்வட எரு 

கடோிகநி் இணோக 

ணோ்றிதபோய இ்திதோவி் தவன்து 

ப்யறி பருகி்  ஆஞ்வணத் 

சுக யோகங்கநி் பச்்டு 

அழிதோதீக்ந் ்று ஏ ் சச்ிக்வக 

தோக அபக்ந் ி்கிோக்ந். ணக்குட் 

டபண் ் எ்று 

கஞ்டி்ோகட்யடவப. திதோகண் டோ் 

னண்வருண் ோ்கநி் இ்திதோவப 

வப்றி வகோஞ்டிரு்டது. இியுண் 



அதுயப வப்றி வகோந்ளுண். 

்சிதங்களுந் ்ோண் பக 

உத்்டடோக, பகச ்சி்ோடோக 

இ்றுண் விநங்குபது அதுயப. புட்டருண், 

ோணோனுருண், 

ோணகிருஷ்ஞணஹண்சருண் யடோ்றித 

பூப. திதோக பூப இது. ஞ்வத 

கோட்திலிரு்யட கண் கோஞ்ட்வட  

திட்்து்  பிசச்ோண் வசத்ட பூப இது. 

்ோப்வயுண் து்து ஜீப் 

பக்டக்நோக த்றுக் கஞக்கோயோ  ்

இ்றுண் போன்்து பருகி் பூப இது. 

இ்ட் பூப, டது ்சிதட்வடக் 

வகவிடுணோ? விோது. எருயோதுண் 

விோது. யணவ ோ்டி் சுகயோக 

்சிதங்கவநக்கஞ்டு ணதிணதங்கித 

சி ்இருக்கோண். யணவ ோ்டி் 

சோக்யகோ இ்டச ்சுகயோகட்தி் 

பென்கிதபக்ந் ஆபேக்கஞக்கி் 



இருக்கோண். உகட்தி் சோக்யகோ 

இ்ட் புி்ங்கநி் 

பென்கிதபக்ந் ்சக்கஞக்கி் 

இருக்கோண்.ஆோலுண் ணடட்வடயத 

டங்கந் போன்போகக்வகோஞ்டு, 

ட்டவகத விவநவுகவநயுண் 

வோரு்டுட்டோண், யடவபதோோ்  

்ோப்வயுண் வி்டுவிக் 

கூடிதபக்ளுண், ஆபேக்கஞக்கி் 

இயடோ து ோட பூபபே் இருக்கயப 

வசத்கி்.் 

இ்னுண் எ்று, பங்கோநட்தி் குகுரு 

பவ ்னுண் வியோடணோ பனக்கண் 

இரு்து பருகிது.- து ட்வட 

உக்குக் குருபோபேரு்டோ.் இ்யோது 

ோ் உக்கு குருபோபேருக்கிய்., ் 

ட்வட உ் ட்வடக்கு 

குருபோபேரு்டோ,் யப இ்யோது 

ோ் உக்குக் குருபோபேருக்கிய்”” 



்து. குரு தோ?் யபடங்கவந் 

ோ்்யோண். குரு  ்ப ்

”யபடங்கநி் கசிதட்வட 

உஞ்்டப”் புட்டக ் பூசச்ித். 

இக்கஞ் ஞ்டிட ்அ். சோடோஞ 

ஞ்டிடருண் அ். வோருந் 

உஞ்்டபய குரு. 

 ச்டக் க்வகவநச ்சுணக்கி் 

கழுவடக்கு அட் வடோ் வடியுயண 

டவி- அட் சி்பு வடிதோது.” இ்ட் 

ஞ்டிடக்ளுண் இட்டவகதபக்யந. 

இட்டவகத ஞ்டிடக்ந் ணக்கு 

யபஞ்ோண். அனுபூதிபே் 

அறிதோடபக்ந் வட்யோதிக்க 

படியுண்? ோ் இவநஜோக இரு்ட 

யோது ஆ்பகட்வடட்யடடி இ்டக் 

க்கட்டோவபங்குண் சு்றிய். வித 

வித வசோ்வோழிவுகவநக்யக்ய். 

வசோ்வோழிவு படி்ட பி் ்அ்டச ்



வசோ்வோழிபோநக்நிண், ீங்கந் 

கவுவநக்கஞ்துஞ்ோ? ்று 

யக்ய். அபக்யநோ 

கவுவநக்கோஞ்து ் 

யசவ்சக்யக்துண் வபவபட்து 

வி்ோக்ந். ” ஆண் ோ் 

கஞ்டிருக்கிய்” ்று கூறிதப ்

ோணகிருஷ்ஞ ணஹண்ச ்எருபய”. 

அது ண்டுண், கவுவநக்கோணுண் 

பழிபே் உ்வயுண் 

அவனட்துசவ்ச்யப்” ்றுண் அப ்

கூறிோ.் பெ்ோங்கவநட் 

திிட்து்வோருந் கூறுப ்குரு அ். 

விடவிடணோ போட்்வட ோங்கந், 

சோஸ்திங்களுக்கு் விடணோ 

வோருந் கூறுட், இவபவத்ோண் 

ஞ்டிட ்கநி் கநி்பி்கு உிதவப. 

ஆோ் பக்திக்கு பழித். 



சய்ோட்ித- யபடங்கநி் கசிதட்வட 

அறி்டப.் அப்ருஜி- ோபண் அ்ப.் 

அகோணஹட- ஆவசதோ் 

துவநக்க்வோடப .் க்பி்ட் 

பெண் சண்ோதிக்க விருண்ோடப.் அபய 

சோது, அபய குரு. அப ்பச்டண்யோ் 

பருகிோ.் பச்டண் ப்டோ் ணண் வசடி 

வகோடிகந் துநி ்விடுகி். 

அருண்புகி். ணக்ி். 

இப்றிபரு்து பிதிதோக 

வடதோபது பச்டண் யபஞ்டுகிடோ? 

தி்ோக்்கிடோ? இ்வ. வி் 

்வண வசத்பயட அட் இத்பு. 

்வண வசத்கிது. அட்து் ி்று 

விடுகிது . இட்டவகதபய 

குரு.சண்சோ்வருங்கவட் 

டோஞ்டிதப ்தோயோ, ப்விடசச்ுத 

ோபண் இ்றி ண்பக்ளுண் அ்ட் 

வருங்கவக்கக்க உடவுகிப ்



தோயோ” அபய குரு. யபறு தோருண் குரு 

ஆக படிதோது. இவடக் 

குறிட்துக்வகோந்ளுங்கந். டோங்கயந 

அறிதோவணபே் பென்கிக்கிக்கி் 

பெக்ந், அகங்கோட்தி் கோஞணோகட் 

டங்களுக்கு ்ோண் வடியுண் ்று 

ஞ்ஞிக்வகோஞ்டு, பிருக்கு 

உடபட்துடிக்கிோக்ந். அ்ட 

ப்ோந்கந் யகோஞ் பழிகநி் ட்டுட் 

டடுணோறிட் டந்நோடிதபோய ப்னுண் 

பி்னுண் வச்கிோக்ந். குரு் 

குருனுக்கு பழி கோ்டிதது யோ் 

இருபருண் குரு்ோ்ணோடி குழிபே் 

விழுகிோக்ந். இப்போறு யபடங்கந் 

வசோ்கி். இ்யோதுந்ந உங்கந் 

னக்கட்வட இடனு் எ்பி்டு் 

ோருங்கந். ீங்கந் யபடோ்திகந், 

ீங்கந் வபதீகக்ந், இ்வதோ? 

ீங்கந் வித இ்துக்கந். ண 



வபதீகக்ந். ோ் வசத்த 

விருண்புபவட்ோண். உங்கவந யணலுண் 

சி்ட வபதீகக்ந் ஆக்குபவடயத. 

ீங்கந் ்ட அநவி்கு வபதீகக்நோக 

இருக்கிறீக்யநோ, அ்ட அநவி்கு 

அறிபோநிகநோக இரு்பீக்ந். ட்கோ 

வபதீகண் ்றி ீங்கந் ிவக்க 

ிவக்க ப்ோந்கந்  ஆவீக்ந். 

உங்கந் வனத வபதீகட்தி்குச ்

வச்லுங்கந். வி் அ்று 

யபடங்கநிலிரு்து பு்்  அ்ட 

உப்யபோ ்எலியுண், எப்வபோரு துடி்புண் 

பலிவணதோ, உறுதிதோ, 

உஞ்வணதோ இடதட்திலிரு்து 

யடோ்றிதவப. எப்வபோ்றுண் 

உஞ்வணதோவப. பியக வீன்சச்ி 

்்து. கவ, விஜ்ஜோண், ணடண் 

அவட்திலுண்  சீழிவு கஞ்டு ோய 

வீன்சச்ியுட் வடோங்கிதது. இ்ட 



வீன்சச்ிக்கோ கோஞங்கவந 

ஆோத்்து ோக்்க இ்யோது ணக்கு 

யப்வ. ினுண் அ்டயபவநபே்  

ழுட்் த்கந் ்ோண் யடசித 

வீன்சச்ி ்னுண் வகோந்வந யோபே் 

சச்ுக் கோ்வயத வபநிபேக் 

கோஞ்கியோண்.வீட்தி்கு் திோக 

அழுவகக் கு்கவநயத யக்கியோண். 

திருண்ச ்வச்லுங்கந். வோ்ோ 

னங்கோட்தி்குட் 

திருண்பிசவ்ச்லுங்கந். பலிவணயுண் 

வீிதபண் ிவ்ட அ்டக் 

கோட்தி்குசவ்ச்லுங்கந். பஞ்டுண் 

எரு பவ பலிவண வறுங்கந். 

ஞ்வத ஊ்று ீவ ்ோக் 

ருகுங்கந். அதுயப இ்திதோவி் 

போன்வி்குித எய ிததி. 

அட்வபதிகநி் கருட்து்டி, இ்யோது 

ண்பண் கோஞ்டுகி் இ்டட் 



டிட்ட்வண இருக்கியட அது எரு 

பிவண. இவட் புி்துவகோந்ந 

உகயண திஞறுகிது. ீ எரு 

டிணிட் அ் ்று எருபிண்  

வசோ்லி்ோருங்கந். டது டிட்துபண் 

்று அப் ் புி்து 

வகோஞ்ோயோ ்யபோ, ஆோ் 

அவட இன்து வி் யோகியோயண 

்று த்து டுங்குகிோ். ஆோ் 

அட்வபதியதோ டிட்துபண் ்து எரு 

கோட்திலுண் இரு்டதி்வ ்கிோ். 

போன்வி் எப்வபோரு கஞபண் ீ 

ணோறிக்வகோஞ்ய இருக்கிோத். ீ 

குன்வடதோக இரு்டோத். அ்யோது 

உ் ஞ்ஞங்கந் எரு விடணோக 

இரு்ட. இ்யோது போலிோக  

இருக்கிோத்.  இ்யோது இ்வோரு 

விடணோகச ்சி்திக்கிோத். 

கினபோபோத், அ்யோது யபவோரு 



விடணோகச ்சி்தி்ோத். எப்வபோருபருண் 

ணோறுகி்.் அ்டிதோோ் உது 

டிட்துபண்  ங்யக? உலியோ 

ணட்தியோ சி்டவபேயோ 

ிசச்தணோக இ்வ.  

இப்றி்குஅ்ோ் உந்நது உ் 

ஆ்ணோ. இ்ட ஆ்ணோ பிண்ணயண 

்கிோ் அட்வபதி. இஞ்டு 

்வத்வப இருக்க படிதோது. எய 

எரு டிட்துபண் டோ் உந்நது. அதுயப 

்வத்து. வடநிபோகச ்

வசோ்படோோ் ோண் வியபகிகந், 

வடயுண் ஆோத்்து ோக்்க 

விருண்புகியோண். 

ஆோத்சச்ி ்து ்? குட்து 

அறிட் ்று வசோ்ோண். இட்கு 

யண் யோக படிதோது ்னுண் ிவ 

பவ குட்து அறிட். ்வத் 

எ்று் யசருண்யோது ண்டுயண 



்வயுந்ந எ்று பழு அவணதி வ 

படியுண். ்வயுந்ந, எ்வ டுட்து 

குட்து ஆோத் புகு்டோ் இறுதிதோக 

ங்யக யோத் ி்பீக்ந்? ்வத் 

எறி் யோத் டோ் ி்பீக்ந். அ்ட 

்வத் எ்ய உந்நது 

்கிோ் அட்வபதி. ண்வப 

அவட்துண் ணோவத. உஞ்வணதோக 

இரு்வப அ். தூணோ 

வோருநோகக் கோ்சிதநிக்குண் 

அவட்துண்  இ்ட பிண்ணயண. ோபண் 

பிண்ணயண. அட் ்யபறு 

உருபங்களுண் பிவுண் ணோவத.  

உருபட்வடயுண் படிபட்வடயுண் 

விக்குங்கந். ீங்களுண் ோனுண் 

்ோண் எ்று. ஆோ் ”ோ்” ் 

வசோ் இருக்கியட, அடிண் 

சச்ிக்வகதோக இருக்க யபஞ்டுண். 

ோய பிண்ணணோக இரு்டோ் இவட ் 



வசத்தக் கூோது. அவட ் வசத்தக் 

கூோது? ்று வோதுபோகச ்

வசோ்கிோக்ந். இது அ்டச ்வசோ்வ 

யபறு கருட்தி் உயதோகி்டோகுண்.ீ 

க்டு் ்டிரு்டோகக் கருதிவி்ோ் , 

ீ பிண்ணயண அ். பிண்ணட்தி்கு 

துவுண் யடவபபே்வ. அட் எநியுண் 

இ்பண் ணகின்சச்ியுண் உந்யநயத 

இருக்கிது. ட்னுந்யநயத பழுட் 

திரு்தியு்று இரு்து அது.  அட்கு 

யபஞ்டிதது துவுப்வ. அது 

தி்ோ்்து துவுப்வ. அது 

சிறிதுண் தப்ோடது. சுட்திணோது. 

அதுயப பிண்ணண். அதி் ோண் 

்யோருண் எ்ய. 

துவபதிகளுக்குண், அட்வபதிகளுக்குண்  

இவபேலுந்ந வித கருட்து 

யபறுோடு இது ்று யடோ்றுகிது. 

சங்க ் யோ் ணோவருண் 



உவதோசிிதக்ந் கூ சி  

பெ்ோங்களுக்குச  ்சி யபவநகநி் 

ிதோதண்  பவபே் வோருந் 

கூறுபடோகயப க்குட் யடோ்றுகிது. 

ோணோனுருண் சி இங்கநி் 

வடநிவி்றியத வோருந் கூறுகிோ.் 

துவபடண், அட்வபடண் ஆகித  இஞ்டி் 

எ்று ண்டுயண உஞ்வணதோக இருக்க 

படியுண். ண்து டபறு ்ய 

ஞ்டிடக்ளுண் கருதுகி் .் 

துவபடண், விசிஷ்ோட்வபடண், 

அட்வபடண் இப்றுந் எ்றுடோ் 

சிதோது ்ய இபக்ந் 

கருதுகி் .் 

கோசிக்குசவ்ச்றுடோபது 

டிட்துவபே் ்து ிபண் 

உ்கோருங்கந். ோ் வசோ்பட் 

உஞ்வணவத் புி்து வகோந்வீக்ந். 



்யபறு பிிவிி் ண்யுட்டட்வடயத 

ீங்கந் அங்யக கோஞ படியுண். 

இ்ட ிவவணபே் டோ், இ்தித 

ோ்டி் சணத்பிிவுகந் 

அவட்தி்குண் பி்ஞிதோக உந்ந 

சணசட்தி் வசத்பவ விநக்கணோக 

தோருவத போன்க்வக விநங்கிதயடோ 

அப ்யடோ்றிோ.் ோ் குறி்பிடுபது  

ஸ்ரீோணகிருஷ்ஞ ணஹண்சவட்டோ். 

இ்ட இஞ்டு வறிகளுயண 

அபசிதணோவப ்வட அபது 

போன்வு விநக்குகிது. இவப இஞ்டுண் 

போ இதலி் பருண் பூபக் வகோந்வக. 

சூிதக்வகோந்வக யோ்வப. எரு 

சிறுபனுக்கு போ இத் 

க்பிக்குண்யோது  படலி் 

பூபக்வகோந்வக வசோ்லிக் வகோடுக்க் 

டுகிது. பி் ்அடவ எட்ட 

கருட்துக்கந் க்பிக்க் டுகி். 



அப் போஇத் தணுக்கங்கவந் 

டிக்க பதலுண் யோது டோ் சூிதக் 

வகோந்வக அபசிதண். அ்யோது 

ண்டுயண அபோ் அவட ்கு புி்து 

வகோந்ந படியுண். துவபடண்  ்து 

பு்கநி் இத்ோ யோக்கி் 

வச்பது, புறிவுக்கு  அங்கி போழுண் 

பவ சகுஞக் கவுவந, சகுஞக் 

கவுவந ண்டுயண ோண் கோஞ படியுண். 

உகண் ்டிக் கோ்சிதநிக்கியடோ, 

அ்டிட்டோ் அவட அறித படியுண். 

ோணோனு ்கூறுகிோ.் இ்டஉ் டோ் 

ீ. இ்ட ணயண  ீ, ஜீபய ீ ்று 

கருதுண் பவபே், வடயுண் 

அறிபட்கோக ீங்கந் வசத்யுண் 

எப்வபோரு வசதலிலுண் ஆ்ணோ, 

இத்வக, இ்ட இஞ்டி்குண் 

கோஞணோ எ்று- இ்ட பெ்வயுண் 

ீ கோஞ்ோத். ஆோ் அயட யபவநபே் 



ணண் எடுங்கி எடுங்கி 

தஞ்ஞிதடோகுண் யோது உ் ிவவு 

கூ அ்று்யோகுண். பிகு ணபண் 

க்குவத ணவ்துவிடுண். அ்யோது 

ண்வண் தபறுட்துகி்வப, 

வீ்டுட்துகி்வப, ண்வண 

உலு் ்ட் டுட்துகி்வப 

்ோயண ணவயுண். அ்யோது டோ் 

பக் னண்வருண் அ்ட உயடசட்தி் 

உஞ்வணவத எருப் கோஞ்ோ். 

தோருவத ணண் 

்ோப்றினுவதவுண் சணட்துபட்தி் 

ிவ வ்றிருக்கியடோ, அப ்பி்பு 

இ்ோகித சக்கட்வட இ்ட் 

பிவிபேயயத  வப்கிோ.் வி் 

கவுந் தூத்வணதோப ,் 

்யோருக்குண் சணணோப.் யப 

கவுந் தூத்வணதோப ,் 

்யோருக்குண் சணணோப.் யப 



அப ்இவபி் போன்ப ்

்டுகிோ.் 

இப்போறு எய இவபவ ்ோ 

இட்திலுண் கோஞ்கி், அ்டிஜு 

ஆ்ணோபோ் ஆ்ணோவபட் 

து்புறுட்துபதி்வ. யப பகவுண் 

உத்்டடோ ்சிதட்வட 

அவகிோ.் 

 

 

 

 

  

  

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


 

 

 

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

