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       ஜ்சோ் 

     சிதோ்யகோ்டி் 

ஜ்சோ் ண்றுண் கோஷ்பிலிய்து 

ப்ட அழன்புகழந ்று சுபோபஜி 

அங்யக சச்ோ.் கோஷ்பி் எய 

ணோடட்தி்குண்யணோகட ்டங்கிோ.் 

https://drive.google.com/open?id=1PYwjb72xEdY8qh4Q19PuF_bNovba16ln
https://drive.google.com/open?id=1AtXeplAPFTUW7564xpb76rrTZsSVxck5
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அபது ஞிழத ண்யண் 

ண்ி் சயகோடக்ளுண் 

சபகுபோக் ோோ்டி.் பி் ்

அப ்ப்ி, ோப்பிஞ்டி, ண்ப 

படோ இங்களுக்குசச்ச்ோ.் 

அங்சக்ோண் சசோ்சோழிவுகந் 

ஆ்றிோ.் அக்யோ ்31-ஆண் ோந் 

சிதோ்யகோ்டி்குச ்சச்ோ.் 

அங்யக ஆங்கிட்தி் எ்றுண்  

இ்திபே் எ்றுணோக இஞ்டு 

சசோ்சோழிவுகந் ிகன்ட்திோ.் 

இ்திசச்சோ்சோழிவி் சுயக்கண் 

கீயன பயகிது. 

 

         க்தி 

 உகி் ்யபறு ணடங்களுண் 

பழிோ்டு பழபே் 



யபறு்ோலுண் உஞ்ழணபே் அழப  

எ்ய. சி 

இங்கநி்யகோபே்கழநக் க்டி 

அங்யக பழிடுகிோக்ந். சி 

இங்கநி்  சய்ழ 

பழிடுகிோக்ந்.  ்

தியவுயபங்கந் ப்பு வீன்்து 

பஞங்குகிோக்ந். கவுழநயத 

ண்ோட  யண் உந்நோக்ந். இழப 

்ோயண உஞ்ழணதோழபடோண். 

சி் அப்றி் உஞ்ழணதோக 

சோட்ழட, உஞ்ழண ணடட்ழட, 

அழபகூறுண் உஞ்ழணகழந் 

ோட்்டோ்  ்ோண் சணணோகயப 

உந்நது. சி ணடங்கநி் கவுந் 

பழி்டுபதி்ழ. ், அப ்

இய்ழடயத ண்புபதி்ழ. 



ஆோ் ்பக்ளுண் டகுதி 

போத்்டபக்ளுண்  கவுழந்யோ் 

பழி்டுகிோக்ந். இட்குச ்

சி்ட உடோஞண் புட்ட ணடண். 

கவுநிண் சசலுட்ட்டுண், அ்து 

உ்டணோ ணிடக்நிண் 

சசலுட்ட்டுண். ஆோ் க்தி ்து 

்ோ இங்கநிலுண் இயக்கயப 

சசத்கிது. 

 க்திபே் படிபட்தி் உோசழ 

்து ்ோ இங்கநிலுண் 

உந்நது. ஜோட்ழடவி, 

அழபட்கு நிடோது க்தி. 

ஜோண் சறுபட்குச ்சோடகணோ 

சூன்ிழகளுண் கடிணோ 

பே்சிகளுண் யடழப. யதோகபண் 

அ்டிட்டோ். உ் ட்யடோடுண் 



உக்்றுகநிலிய்து விடு்டுண் 

இய்டோ் அ்றி, யதோகட்ழடச ்

சிதோ பழபே் பே்சி சசத்த 

படிதோது. ஆோ் போன்க்ழகபே் 

்ட ிழபே் உந்ந ணிடோலுண் 

க்திழதச ்சுணோகக் கழபிடிக்க 

படியுண். 

க்திழத்்றி ழுதித சோஞ்டி்த 

ணகிஜு, இழபிண் 

சகோந்ளுண்ய்ய க்தி ்று 

கூறுகிோ.் பிகோடனுண் இழடயத 

கூறுகிோ.் ணிடனுக்கு எயோந்  

உஞவு இ்ழசத்ோ் 

து்்டுகிோ். ணக் இ்து 

வி்ோயோ அப் து்ட்தி் 

துடிக்கிோ். உஞ்ழணதோ 

க்டி் இடதண் கவுளுக்கோக 



ங்குண்யோது அட்டழகத  துதட்ழட 

அனுவிக்கிது. க்திபே் 

ணகட்டோ ஞ்பு ்சப்ோ் 

அது ணட்ழடட ்

தூத்ழண்டுட்துகிது ்து 

டோ். ணட்ழடட ்தூத்ழணதோக்க, 

கபோிண் உறுதிதோக 

ிழச் க்தி எ்ய 

யோதுணோது.ஏ! கபோய! உது 

தியோணங்கந்  ஞ்ஞ்ழப. 

ஆோ் அழப எப்சபோ்றிலுண் 

உ் சக்தி சபநி்டுகிது. உது  

எப்சபோய தியோணபண் ஆனணோ, 

ணகட்டோ சோயந் சோதி்டடோக 

உந்நது.ோண் கவுழந ்யோதுண் 

ிழக்க யபஞ்டுண் . கோட்ழடயதோ 

இட்ழடயதோ தி்ோக்்கக் கூோது. 



்யபறு விடங்கநி் கவுந் 

பழி்டுண்யோது  

அப்றுக்கிழபே்யப்றுழண 

இய்து யோ் சடிகிது. டோ் 

பழிடுண் பழ பகவுண் 

நிக்கக்கூடிதது ்று எயப ்

ிழக்கோண். ண்சோயபயோ 

டது பழிோ்டு பழயத பக்தி 

சறுபட்குச ்சி்ட ோழட ்று 

கயடோண். ஆோ் அழப 

அழட்தி் அடி்ழழதயுண் 

ோட்்டோ் எ்ோகயப இயக்கிது. 

ழசபக்ந் சிபசயணோழ பகு்ட 

ஆ்் போத்்டப ்்று 

கூறுகிோக்ந். ழபஞபக்ந் ்ோ 

சக்தியுண்  விஷ்ணுவுக்யக 

்கிோக்ந். யடவி உோசகக்ந்  



இ்ட் பிஜ்சட்தி் யடவியத சப் 

ப்ழண ச்பந் ் 

கயட்திலிய்து சிறிதுண் பி் 

போங்குபது இ்ழ. ிழதோ 

க்தி யபஞ்டுணோோ் இட்டழகத 

தீத ஞ்ஞங்கழந எதுக்கி 

விடுங்கந். சபறு்பு ்து 

க்திபே் பநச்ச்ிழத் சயணநவு 

டடுக்கி் எய டழதோகுண். 

சபறு்பக்ந் தோயண் கவுழந 

அழத படிதோது. 

ஆோ் எயபனுக்கு 

இஷ்சடத்பட்திண் க்தியடழப. 

விஷ்ணுவுண் ோணயண் எயபய 

்து க்குடச்டியுண்.ஆோ் 

டோணழக் கஞ்ஞோ ோண் 

டோ்  ் விழணதி்் 



புழடத் ்று அனுண் கூறிோ.் 

எயப் ட்டழகத இத்பு் 

பி்டோயோ அது அபிண் 

ிழச்றுவிடுகிது. எய எய 

ணடண் ண்டுயண இயக்க படிதோது 

்ட்கு இது டோ் எய கோஞண். 

அ்டி எய ணடண் ஆகோண் இயக்க 

இழப் அயந்டுண். அ்டி 

ஆகுணோோ் இ்ட உகண் 

உகணோக இயக்கோது. 

குன்க்கு்ழ ஆகிவிடுண். 

டக்யக உிட்டோ இத்பி் டி 

டோ் எயப் க்க யபஞ்டுண். 

அபனுழத பழிபேயயத அபழ 

ஊக்குவிட்து உடவி சசத்த ஏ ்

ஆசிித ்கிழட்டோ் அப் 

ப்யறுகிோ். அ்ட 



ண்ோங்ழக பநக்்க யபஞ்டுண். 

டோ் வியண்புகி் ோழடபேயயத 

சச் எயபழ அனுணதிக்க 

யபஞ்டுண். யபறு பழிபே் 

யோகுணோறு அபழ ோண் 

ப்புறுட்திோ், இதுபழ டோ்  

ச் பநச்ச்ிழத அப் 

இன்ோ்.  ட்குண் 

த்போகவுண் ஆகி விடுபோ். 

எயபது பகண் ண்சோயபி் 

பகட்திலிய்து 

யபறு்டிய்ழட்யோ், 

எப்சபோயபி் இத்புண் 

சபப்யபோக இயக்கிது. அபது 

இத்பி் டி சச் ோண் அபழ 

் அனுணதிக்கக் கூோது?ஏ ்ஆறு 

எய குறி்பி் திழசபே் ோத்்து 



சகோஞ்டியக்கிது.அயட திழசபே் 

சச்பட்கு ீங்கந் உடவிோ் 

அட்யபகண் அதிகிக்குண். 

ஆ்லுண் அதிகிக்குண். அட் 

யோக்கிலிய்து ணோ் பத்சி 

சசத்யுங்கந். விழநழபக் 

கோஞ்பீக்ந். ீி் அநவுண் 

குழயுண். யபகபண் டஞி்து விடுண். 

போன்க்ழக பகவுண் பக்கிதணோது. 

யப சசோ்ட இத்பு எயபழ 

்டட ்திழசபே் தூஞ்டுகியடோ, 

அ்டட ்திழசபேயயத அபனுக்கு 

பழிகோ் யபஞ்டுண். 

 இ்திதோவி் ணடங்களுக்குந் ழக 

இய்டதி்ழ. ்ட ணடபண் 

து்புறுட்ட் ோண் டிட்து 

பநவி் டுகிது. அடோ் 



ணடங்கந் இங்கு போன்்து 

பயகி். ட் ணடண் ண்டுயண 

உஞ்ழண. அழட் 

பி்்ோடபக்ந் ப்ோந்கந். ் 

ணடட்ழட் பி்்ோடபக்ந் 

்ோண் அயதோக்கிதக்ந். 

இட்டழகத ஞ்ஞங்கநோ் 

ண்டுயணணடச ்சஞ்ழகந் 

உஞ்ோகி். ்ழட 

ிழவி் சகோந்ந யபஞ்டுண். 

 ்யோயண் எய ணடட்ழட் 

பி்் யபஞ்டுண் ்று கவுந் 

வியண்பிபேய்டோ் இட்டழ 

ணடங்கந் ்யடோ்றி? அழப ்

பதுண் எய ணடட்ழடட ்

திஞி்ட்கோக ட்டழயதோ 

பத்சிகந் ்ட.  அட்டழயுண் 



யடோ்விழதயத டழுவி. 

்யோழயுண் எய ணடட்ழட் 

பி்்ச ்சசத்பட்கோக 

போழநயத தூக்கிதயோது கூ ் 

்டது! எ்றி்கு் திோக ட்து 

ணடங்கந் யடோ்றி ்ழடயத 

போறு கோ்டுகிது. 

அழபயக்குண் எய ணடண் 

சோய்டோது. சசத், திச்ச்சத் 

இ்ட இஞ்டு சக்திகநி் விழநயப 

ணிட். இ்ட இஞ்டுயண 

அபழச ்சி்திக்க ழபக்கி். 

இட்டழகத சக்திகந்  ணட்தி் 

சசத்வி்ழ ்ோ் ணிட் 

சி்தி்ட்யக படிதோடபோகி 

விடுபோ். ணிட் சி்திக்கி் 

ஜீவி, ணட்ழட உழதப் ணிட். 



இ்ட ணண் யோத் வி்ோ், அபது 

சி்டழஆ்் அக்றுவி்ோ்  

அப் பயக ிழக்குசச்ச்று 

விடுகிோ். அட்டழகதபழ தோ ்

வியண்புபோக்ந்? இ்திதக்ளுக்கு 

அட்டழகத ்ட ிழயுண் போண் 

கவுந் டடு்ோோக! ணிட் 

ணிடோக இயக்கயபஞ்டுணோோ்  

எயழணபே்யபறுோடுகந் யடழப. 

்ோப்றிலுண் யபறுோடுகந் 

இயக்குணோறு ோட்்துக்சகோந்ந 

யபஞ்டுண். சி் யபறுோடுகந்  

இயக்குண் பழ டோ் உகண் 

ிழக்குண். யபறுோடு ்ட்கு 

எயப ்சிறிதபோகவுண்  ண்சோயப ்

சிதபோகவுண் இயக்கயபஞ்டுண் 

்து ண்டுண் சோயந் இ்ழ. 



எப்சபோயபயண் போன்க்ழகபே் 

டங்கந் ிழபே் இய்து 

சகோஞ்ய டங்கந் ங்ழக எய 

யோ் திண் பகிட்டோய 

யபறுோடு கோ்ோ்்்டு விடுண். 

 ்ஞ்புண் திழணயுண் பக்கபக்ந் 

்ோ ணடங்கநிலுண் 

இயக்கிோக்ந். டோங்கந் இய்ட் 

பெயண டங்கந் ணடட்ழட் 

பியழத ணிதோழடக்கு உிதடோக 

ஆக்குகிோக்ந். இட்டழகயதோ ்

எப்சபோய ணடட்திலுண் இய்டோ், 

்ட் பிிவிபண் சபறு்பு கூோது. 

 அ்டிதோோ் 

தீழணழத்யோதிக்கி் ணடட்ழட 

ணதிக்க யபஞ்டுணோ  ் யகந்வி 

னோண். அட்கோ விழ 



உறுதிதோக, கூோது ்து டோ். 

அது ண்டுண், அட்டழகத 

ணடட்ழட உடிதோக எதுக்கிவி 

யபஞ்டுண்.ச்ோ் அது 

தீழணழதயத உயபோக்குண். ்ோ 

ணடங்களுண் எழுக்கட்ழட 

அடி்ழதோகக் சகோஞ்டியக்க 

யபஞ்டுண். டி ணிட எழுக்கண் 

்து டண்ட்ழடவி 

உத்்டடோகக் சகோந்ந் 

யபஞ்டுண். 

இ்யோது ஆசோண் ்ட் 

சோயழநட ்சடி்து சகோந்யபோண். 

ஆசோண் ்து அறிபகபண் 

புபகபண் தூத்ழணதோக இயட்ட் 

ஆகுண். சோஸ்திங்கந் கூறுகி் 

குநிட்ட் படலிதப்ோ் 



புட்தூத்ழண உஞ்ோகுண். சோத் 

யசோதியட்ட், ணது 

அய்டோதியட்ட், எழுக்கக்யகோ 

சசத்கழநச ்சசத்தோதியட்ட் 

படலிதப்ோலுண் பியக்கு ்ழண 

சசத்படோலுண் அகட்தூத்ழண 

உஞ்ோகிது. ோபண் சசத்தோண், 

சோத் சசோ்ோண், ணது 

அய்டோண், சூடோோண், தியோண், 

இய்து ்து. ஆோ் 

இழபசத்ோண் உங்கந் கழணகந் 

ண்டுயண. இ்டி ்பக்நோக 

இய்ட்கோக உங்கழந் ோோ் 

படிதோது. சிறிது யோகோபண் 

சசத்த யபஞ்டுண். உங்களுக்கு 

ீங்கந் ்ழண சசத்து சகோந்பது 



யோ் பியக்குண் ்ழண 

சசத்யடதோக யபஞ்டுண். 

உஞவு விதிகழந்்றியுண் 

சகோஜ்சண் ோ் இங்யக சசோ் 

யபஞ்டுண். உஞழப் ்றித 

ழனத பனக்கங்கந் ்ோயண 

ணழ்து யோத்வி். இபனு் 

சோ்பிக்கூோது, அபனு் 

சோ்பிக்கூோது, இழப யோ் சி 

சடநிப் கயட்துக்கந் ண்டுயண 

ண் ணக்கநிண் ஜ்சியுந்ந.  

த்ோஞ்டுகளுக்கு  ப் 

உயபோக்க்் ் 

ிதணங்களுந் ஜ்சித எயசதோய 

அடி்ழக்கயட்து, சடோடுபட் 

பெண் சுட்டண் பயண் ்து டோ். 



 பெபழக உஞழப சோஸ்திங்கந் 

டழ சசத்கி். படலி் ோதி 

யடோஷண்- இத்ோகயப 

குழயுழத உஞவுகந், பூஞ்டு, 

சபங்கோதண் யோ்ழப . 

அழபகழந அதிகணோகச ்

சோ்பி்ோ் அது அதிக ஆழசழத 

ழு்புகிது. ணிடனுக்குண் 

கவுளுக்குண் சபறு்ோ 

தீசதோழுக்கட்தி் ஈடுடுணோறு 

அபழநட ்தூஞ்டுகிது. 

இஞ்ோபது, அசுட்டணோ 

இங்கநி் உஞ்து. தூத்ழணதோ, 

ஆயோக்கிதணோ இங்கநியயத 

உஞவு சகோந்ந யபஞ்டுண். 

பெ்ோபது, தீதபக்நோ் 

சடோ்டுகி் உஞழபட ்



டவிக்்க யபஞ்டுண். அட்டழகத 

உஞவு ண் ணட்தி் தீத  

ஞ்ஞங்கழந 

ழு்புகிது.பிோணஞி் ணகோக 

இய்டோலுண், சறி 

டபறிதபோோ் அப் 

ழகபேலிய்து உஞவு சகோந்நக் 

கூோது. ஆோ் இட்டழகத 

ஆசோங்கநி் அடி்ழ ட்யோது 

ணழ்யட வி்து. எயப ்

பகசச்ி்ட ஜோபண் புிடபண் 

ச்றிய்டோலுண், உத்்ட ோதிபே் 

பிக்கோடப ்்ோ் 

அபிபய்து சோ்பிக்கூோது. 

்சட்ோண் டோ் 

ஜ்சிபேயக்கிது. 



உஞவு ்றித அ்ட் ழனத 

ிதணங்கந் ்டி ப்றிலுணோக் 

பி்்்ோண் யோத்வி்து 

்ட்கு ப்ோத்க்கழகழந் 

ோட்்டோ் யோதுண். கழ  பழுபதுண் 

ஈக்கந் சணோத்ட்துக் 

சகோஞ்டியக்குண், சடயவி் உந்ந 

தூசி ்ோண் அ்ட் ஞ்ங்கநி் 

பது டோ். கழக்கோ் 

உடுட்திபேயக்குண் துஞி கூ அழுக்கு 

டி்டடோக ,தூத்ழணத்டோக 

உந்நது. இி்புகந் ்ோண் 

கஞ்ஞோடி்ச்டிக்குந் ழபக்க் 

்ோ்றி அப்ழ போங்க  

ணோ்யோண் ்று  போங்குபக்ந் 

்யோயயண குசழு் யபஞ்டுண். 

அ்டிசச்சத்டோ், ஈக்கந் 



சணோத்ட்து, கோோவுண் பியநக்குண் 

அ்ட இி்புகந் பெண் 

ணக்கநிழயத போண் டடுக்க 

படியுண். 

 ோண் ப்ய யபஞ்டுண் , ோயணோ, 

ப்யறுபட்கு் திோக 

பி்யோக்கிசச்ச்று 

சகோஞ்டியக்கியோண். ”டஞ்ஞீி் 

சச்ி் து்க் கூோது” ்கிோ ்

ணனு. ஆோ் ோயணோ ்ோ 

பழகதோ கு்ழகழநயுண் 

ஆறுகநி் டோ் சகோ்டுகியோண். 

இழடசத்ோண் ோக்்குண்யோது 

டோ் புட்தூத்ழண ப்பநவு 

அபசிதணோது ்து சடிகிது. 

சோஸ்திங்கழந ழுதிதபக்ந் 

இழட ்ோக் புி்து 



சகோஞ்டுந்ந.் ட்யோது 

உஞவுட்தூத்ழண  ்ட் சோண் 

யோத்வி்து. சபறுண் சக்ழக 

ண்டுயண ஜ்சியுந்நது. ணது 

ோதிபே ்தியக்நோக, 

குடிகோக்நோக, கு்போநிகநோக 

இயக்கோண், போபே்ழ. ஆோ் 

் யண்ழணதோ ணிட் எய 

டோன்்ட ோதிக்கோனு்  

உஞ்ஞ்டுண். அ்ட 

கீன்ோதிக்கோ் ப்பநவு டோ் 

்போக இய்டோலுண், அபனு் 

உஞ்ப்  ோதிழத வி்ய 

விக்க் டுகிோ். இது  ண் 

ோ்டி் சோக்யகடு. யப 

ோவிகநி்  சடோ்ோ் ோபண் 

பயகிது. ்பக்நி் 



சடோ்ோ் யண்ழண பயகிது. 

தீதபக்நிபய்து  விகி 

இய்யட புட்தூத்ழண 

்ப்ழட ்சடநிபோக 

உஞ்்து சகோந்ந யபஞ்டுண். 

அகட்தூத்ழண இ்னுண் கடிணோ 

எ்று. உஞ்ழண யசுபது, 

ழனகளுக்குசய்சழப சசத்பது, 

யடழப்டுப ்களுக்கு உடவுபது 

படலிதப்ோ்  அகட்தூத்ழண 

உஞ்ோகிது. ோண் ்யோது 

உஞ்ழண யசுகியோயணோ? 

ழபழபே் அது இ்ழ. 

சசோ்ட அலுப்களுக்கோக் 

ஞக்கோழ 

ோடிசச்ச்கிோக்ந். அ்ட் 

ஞக்கோ் ட் வீ்டி்கு பயண் 



ழனபே் கழுட்ழட அறு்போக 

இய்டோலுண் அபழ ழனகநி் 

இடத சடத்பண் ்று பகஸ்துதி 

சசத்கிோக்ந். இது ்? 

சோத்ழதட ்டவி யபறி்ழ. இது 

டோ் ணட்ழடக் சகடுக்கிது. 

்ிஞ்டு ஆஞ்டுகந் ்டட ்தீத 

ிழ்புண் இ்ோண் இய்து 

அகட்தூத்ழண ச்ப் ் 

சசோ்ோலுண் லிக்குண் ்று 

அடோ் டோ் சிதோகக் 

கூ்்டுந்நது. இது உஞ்ழணபே் 

சக்தி. 

 இப்போறு அகபண் புபண் தூத்ழண 

ச்பக்யந க்திக்குட ்டகுதி 

போத்்டபக்ந். இதி் சி்பு ் 

சப்ோ் க்தியத சயணநவி் 



ணட்ழடட ்தூத்ழண்டுட்தி 

விடுகிது. யூடக்ளுண் 

பகணதிதக்ளுண்  கிறிஸ்டபக்ளுண் 

இ்துக்கழந்யோ்  அநவுக்கு 

அதிகணோக புட்தூத்ழணழத 

ப்புறுட்ட வி்ழ ்ோலுண், 

டோபது எயபழகபே் ப்புறுட்டயப 

சசத்கிோக்ந். அது பக 

பக்கிதணோது ்ழட அபக்ளுண் 

அறி்யட இயக்கிோக்ந். 

 யூடக்ளுண் உயப பழிோ்ழக் 

கஞ்டி்பக்ந் ்ோலுண் 

அபக்ளுக்குண் யகோபே் இய்டது. 

அதி் அபக்ளுழத ணடச ்

ச்ங்கழந எய ச்டிபே் 

ழபட்து் ோதுகோக்கிோக்ந். 

சிகுகழந விிட்ட  ிழபேலுந்ந 



யடப தூடக்நி்  ண் அ்ட் 

ச்டிக்கு யண் உந்நது. 

அபக்ளுக்கு இழயத சடத்வீகண் 

எய யணகட்தி் படிவி் இய்டோக 

அபக்ந் சகோந்கி்.் அ்ட் 

ழனத யகோபே் சடுங்கோட்தி்கு 

ப்ய அழிக்க்்டு வி்து. அயட 

அழண்பி் புதித யகோபே்கந் 

க்்்டுந்ந. ச்டிபே் ணட 

த்கந்  ழபக்க் ்டுந்ந. 

யோண் கட்யடோலிக்கக்நிபண், 

கியக்கக் கிறிஸ்டபக்நிபண் 

உயப பழிோடு யடோ சி 

விடங்கநி் இ்னுண் இயக்கயப 

சசத்கிது. சு ண்றுண் அபது 

டோபே் தியவுயபங்கந் 

பழி்டுகி். 



புயோ்ஸ்்்கநிழயத  

உயபபழிோடு இ்ழ ்ோலுண் , 

அபக்ந் கவுழநச ்சி்ோ 

ணிட படிவி் பழிடுகிோக்ந். 

இதுவுண் எயபழகபே் உயப 

பழிோடுடோய. ோசீகக்நிபண் 

ஈோிதக்நிபண்  அக்கிி 

பழிோடு பக் போக உந்நது. 

பகணதிதக்ந் 

இழட்தூடக்ழநயுண் 

ணகோ்கழநயுண் பழிடுகிோக்ந். 

கோோ இயக்குண் திழசழத 

யோக்கியத பிோட்்டழ 

சசத்கிோக்ந். ணட பநச்ச்ிபே் 

பட்க்ட்தி்  ணிட் சி் பு் 

சோய்கநி் துழஞழத ோ 

யபஞ்டியுந்நது. அகட்தூத்ழண 



ச் பி்ய குஞங்கந் 

துவுண் கயட்து ிழக்குச ்

சச்கிோக்ந் ்ழடயத 

இழபசத்ோண் கோ்டுகி். 

ஜீபழ பிண்ணட்து் 

இழஞ்ட்கோ பத்சி 

உதட்ணோது. திதோண் 

இழட்டணோது, ண் 

கழட்டணோது. உயப பழிோடு 

கழட்டட்திலுண் 

கழட்டணோது.ஆோ் 

உயபங்கழந பழிடுபது ோபண் 

அ் ்ழடட ்சடநிபோக் 

புி்து சகோந்ந யபஞ்டுண். ட்ோ் 

இத்ழடயத எப்சபோயபயண் 

சசத்த யபஞ்டுண். அழட ோண் 

டடுட்டோ் , டோ் வியண்புபழட 



அழத அப் யபறு டோபது 

பழிழத ோடுபோ். யப 

உயபங்கழந பழிடுபழ  ோண் 

இழிபோக்யசக் கூோது. 

பநச்ச்ிபே் அ்ட் டிபே் டோ் 

அப் இயக்கிோ். அபனுக்கு 

உயபங்கந்  யபஞ்டுண். அப் 

ப்யறுபட்கு, யணோ 

ிழழத அழபட்குச ்

சோ்யோக்ந் உடப யபஞ்டுண். 

இட்டழகத ்யபறு பழிோ்டு 

பழகழந் ்றிச ்

சஞ்ழபே்டுக் சகோஞ்டிய்தி் 

்ட் தனுண் இ்ழ. 

 சி ்சச்பட்தி்கோக  கவுழந 

பஞங்குகிோக்ந. இ்னுண் சி ்

ணக்யபஞ்டுண், ்று அபழ 



பஞங்குகிோக்ந். இபக்ந் 

டங்கழந் க்டக்சந்று 

ஞ்ஞிக்சகோந்கிோக்ந். இது 

க்தித். அபக்ந் உஞ்ழணதோ 

க்டக்ளுண்  அ், சோது எயப ்

ப்து ட்ோ்  

சோ்ழஉஞ்ோக்க படியுண் 

்று சசோ்ோ் அப ்பி்ோ் 

ஏடுகிோக்ந். இய்டோலுண் 

டங்கழந க்டக்நோகக் 

கயதிக்சகோந்கிோக்ந். 

ணக்யபஞ்டுசண்று கவுழந 

பழிடுபது க்தித். 

ஞக்கோோக யபஞ்டுண் ்  

ஆழசதோ் கவுழந பழிடுபது 

க்தித். சசோக்்கட்தி்குச ்

சச்யபஞ்டுண் ் ஆழசயதோடு 



பழிடுபது க்தி அ். கட்தி் 

யபடழகநிலிய்து  

கோ்ோ்்யபஞ்டுண் ் 

ஆழசயதோடு பழிடுபது ண் 

க்தித். த 

உஞச்ச்ிபேலிய்யடோ, 

யோழசபேலிய்யடோ  யடோ்றுபது 

க்தியத அ்.ஏ கபோய! க்கு 

அனகோ ணழவி யபஞ்ோண், 

ஜோயணோ பக்தியதோ யபஞ்ோண். 

ோ் த்றுக்கஞக்கோ பழ 

பி்யோக! ோ் 

யபஞ்டுபசட்ோண், அ்ட் 

பிவிகந் அழட்திலுண் உக்கு 

்யோதுண் யசழப சசத்கி் யறு 

எ்ழயத சறுயபோக! ்று 

சசோ்ப் டோ் உஞ்ழணதோ 



க்ட். இ்ட ிழபே் டோ், 

அடோபது கவுழந ்ோப்றிலுண், 

்ோப்ழயுண் கவுநிலுண் 

கோணுண் யோது டோ் அப் 

பழுழணதோ க்திழத 

அழ்டபோகிோ். அட் பிகு 

டோ் அப் அணு பட் 

பிண்ணோபழ எப்சபோ்ழயுண் 

விஷ்ணு படிபணோகக் கோஞ்கிோ். 

அட் பிகுடோ் கவுயந உகி் 

எப்சபோ்ோக ஆகிபேய்ழடயுண் 

கோஞ்கிோ். அட் பிகு டோ் 

உகட்தி் கவுழநட ்டவி யபறு 

துவுயண இ்ழ ்ழட 

உஞக்ிோ்.அட் பிகு ண்டுயண, 

அப் ட்ழ ்ோ 

உபேக்ளுக்குண் டோன்்டபோகக் 



கயதி ஏ ்உஞ்ழண க்டி் 

ிழபே் இய்து கவுழந 

பழிடுகிோ். அ்ட ிழபே் 

அப் புஞ்ஞித தீட்்டங்களுக்குச ்

சச்பழட வி்டு விடுகிோ். பு 

பழிோடுகழநட ்டோஞ்டிச ்

சச்கிோ். எப்சபோய 

ணிடழயுண் பழுழண ச்  

யகோபேோகக் கோஞ்கிோ். 

 சோஸ்திங்கநி் க்தி  

பழிகநி் விபிக்க் ்டுந்நது. 

ோண் கவுழந ண் ட்ழட 

்கியோண். இழட்யோயப டோத்  

்றுண், ண்றுண் போோகவுண்  

அழனக்கியோண். ண்பண் உந்ந 

க்திழத பலு்டுட்துபட்கோகவுண்  

அபழ ணக்கு பக 



சயங்கிதபோக, அ்ோபோக 

உஞப்ட்கோகவுண் இ்ட உவு 

பழகந் ்டுட்ட் ். 

யப அபது தியோணங்கந் 

்ோண் எயவிடட்தி் ிதோத 

ணோழபயத. அடோபது அழப 

எப்சபோ்றுண் அ்ழ 

சபநி்டுட்துகி். 

உஞ்ழணதோ க்ட் இழபிண் 

சகோந்கி் அ்பு் பிழஞ்பி் 

சபநி்ோடுகந் இ்ட உவு 

பழகந். 

ோசலீழபேலுந்ந ோழட ண்றுண் 

கியஷ்ஞி்கழடழத டுட்துக் 

சகோந்ளுங்கந். இ்ட க் கழட எய 

க்டி் உஞ்ழணதோ உஞழ்ப 

அ்டியத சிட்டிக்கிது. 



ஆணுக்குண் சஞ்ணுக்குண் 

இழபே் உந்ந அ்ழ வி 

யணோ அ்பு இ்ட உகி் 

துவுப்ழ. அட்டழகத ஆன்்ட 

அ்பு ங்யக இயக்கியடோ அங்யக 

அசச்ண் இ்ழ. பிித படிதோட டி, 

எயபயக்குந் எயப ்

க்கிதணோகி்போறு அ்ட 

இயபழயுண்  இழஞக்கி் ்டண் 

எ்ழட ்டவி அதி் யபறு ்ட் 

்றுண் இ்ழ. ஆோ் 

ச்யோக்ந் விஷதட்தி் ணக்கு 

அபக்நிண் ணிதோழட இய்டோ் 

அபக்நிண் ோண் கோ்டுண் அ்பு 

தண் க்டடோகயப இயக்குண். 

கவுந்  ழடதோபது ழட்டோோ 

இ்ழதோ ்ழட்்றி ோண் 



் கபழ் யபஞ்டுண்? அபய 

ண்ழணக்கோ்ப ்் 

உஞ்ழணசத்ோண் சடி்து 

சகோஞ்டு  ் 

சசத்த்யோகியோண்? ணது 

அ்பி்குிதப ்அப ்ண்டுயண. 

தட்ழடட ்டயண் ்ோ 

ஞ்ஞங்கழநயுண் விக்கிவி்டு  

அபழ்யோ்றுயபோண். யபறு ்ட 

ஆழசயுண் இ்ோடயோது, யபறு 

ழடயுண் ிழக்கோட யோது, 

அபிண் பிட்து்பிடிக்குண் யோது 

ண்டுயண ணிட் கவுழந 

வியண்புகிோ். கோட் 

கோடலிபேண் சகோந்கி் அ்பு 

எ்று ண்டுயண. எய க்ட் 

கவுநிண்  சகோந்ந யபஞ்டித 



க்திக்கு உடோஞணோக விநங்க 

படியுண். கியஷ்ஞ ்கவுந், ோழட 

அபழ யசிட்டோந். இ்டக் 

கழடழதக்கூறுண் த்கழந் 

டியுங்கந். அட் பியக கவுநிண் 

்டி க்தி சசலுட்ட யபஞ்டுண் 

்ழட உங்கநோ் ஊகிட்து் 

ோக்்க படியுண். ஆோ் ட்டழ 

ய ்இடழ் புி்து 

சகோந்போக்ந்? ோடி ண்புபழ 

ணலி் ்டு, எழுக்கசண்ோ் 

்சப்ய சடிதோடபக்ந் 

்டி இழடசத்ோண் புி்து 

சகோந்ந படியுண்? ணட்தி் உந்ந 

்ோ விட உகித்  

ஞ்ஞங்கழநயுண் வி்டி வி்டு, 

தூத்ழணதோ , எழுக்கண் ிழ்ட, 



ஆ்பகணதணோ  சூனலி் 

போழுண்யோது, க்றிவு இ்ோட 

பக்ந் கூ பக தஞ்ஞித 

உஞவ்ுகழந் புி்து சகோந்ந 

படியுண். ஆோ் இட்டழகயதோ ்

பகக்குழபோக அ்போ 

இயக்கிோக்ந்! 

ணிடி்  பு்டுக்கு இணோகோட  

ணடண் எ்றுகூ இ்ழ. 

உடோஞணோக ஆ்ணோயபறு , உ் 

யபறு ்று அப் ிழட்துக் 

சகோந்நோண். சி் உோ் 

ோபண் சசத்டோ் அது ஆ்ணோழப் 

ோதிக்கோது அ்போ! ணடங்கந் 

உஞ்ழணதோக் 

பி்்்டுணோோ்  இ்து, 

பகணதித், கிறிஸ்டப் ்று 



தோோக இய்டோலுண் ப்றிலுண் 

தூத்ழணதோ் ிழத்சோட 

எயப் கூ இயக்க ணோ்ோ். 

ஆோ் ணிடக்ந் டங்கந் 

இத்ோ ் அ்து சக் 

குஞங்கநோ் 

பழிட்ட்டுகிோக்ந். இழட 

தோயண் ணறுக்க படிதோது. 

இழபழ்்றிக்யக்குண்யோது  

இழயுஞவ்ு யோழடபே் 

ஆன்கி், இழபழ் 

்றி்டிக்குண்யோது  கஞ்ஞீ ்

சி்துபக்ளுண் இ்ட உகி் 

இயக்கிோக்ந். அட்டழகதபக்யந 

உஞ்ழண க்டக்ந். 

ஆ்பக ப்ய்ட்தி் ஆண் 

ிழபே் எயப் கவுழந 



ணோோகவுண் ட்ழ அபது 

போகவுண் ிழக்கிோ். ட் 

அ்ோட்யடழபகந் 

யோ்ப்ழ அநி்ட்கோக 

அபிண் ்றியுஞச்ச்ி 

சகோந்கிோ். இட்டழகத 

ஞ்ஞங்கழந  ்ோண் எதுக்கி 

ழபயுங்கந். ்ோ ப்ழயுண் 

கபக்கூடித  சக்தி எ்ய உந்நது. 

அது டோ் கவுந். அ்டச ்சக்திக்கு 

அங்கியத சூிதனுண் ச்தினுண் 

ண் ்ோயண இதங்குகி். 

இ்ட உகிலுந்ந ்டோோலுண் ,  

சக்டோோலுண் எப்சபோ்றுண் 

கவுளுக்யக சசோ்டண். ண்  

போன்க்ழகபே் ்யடோ தீதயடோ 



து ்டோலுண் அது ண்ழணக் 

கவுநியண சகோஞ்டு  சச்கிது. 

எயப் சுதண் கோஞணோக 

ண்சோயபழக் சகோ்கிோ். 

ஆோ் அட் பி்ஞிபேலுண் 

அப் ட்ியணோ பிியணோ  

சகோஞ் அ்புடோ் இயக்கிது. 

ோண் ்ழண சசத்டோலுண்  தீழண 

சசத்டோலுண் அழடட ்தூஞ்டுகி் 

சக்திதோக அ்ய இயக்கிது. 

டோயோ, ட் கு்டிகயநோ சிதோக 

இய்டோ் டோ் புலி  

யழணழதக்சகோ்கிது. 

கவுந் அ்ய படிபோப.் 

்ோப்றிலுண் 

சபநி்்டுட்யடோ்றுப ்அபய. 

சடி்யடோ சடிதோணயோ  



எப்சபோயபயண் அபிண் இழுக்க் 

டுகியோண். சஞ்சஞோயட்தி 

கஞபழ யசிக்குண்யோது 

அபிண் உழகி் சடத்வீகயண 

ட்ழ அபிண் ஈக்்கி் 

ணகோசக்தி ்ழட அறிபதி்ழ. 

ோண் பழியபஞ்டிதது அ்பு 

படிபோகித கவுந் எயபழயத. 

ழ்போகவுண்  கோ்போகவுண் 

ண்டுண் அபழக் கயதுண்பழபே் 

பு பழிோ்டி் ண்டுயண ஈடு 

படியுண். ஆோ் அப்ழக் க்து, 

அபழ அ்பி் உயபணோகக் 

கயதுண்யோது, ்ோப்றிலுண் 

அபழயுண், அபி் 

்ோப்ழயுண் கோணுண்யோது 



ண்டுயண பக யணோ க்திழத 

அழகியோண். 
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https://t.me/hindu_matham
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