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லப் பசோ்போழிவு இது. 

”டிிபிபொ்” ட்திிலகபே் பபநிப்ட 

அட் சுபோக்கண் இங்யக ட்டுகிது. 

- 

ங்யகோ பபகு தூட்தி் ஓ ்ஒலி 

யக்கிது. தூட்து திபோலியோ் அது 

உந்நது. உிடங்கந் ்னுண் 

பிபோகட்தினுலத பனக்கட்தி் ஊய 

அது யக்கிது. சியபலநகநி்  

ழுசச்ி பகு்து யக்கிது. ண்போபோ 

யண் ழுசச்ி கு்றிக்யக்கிது. 

யபடோ்ட இக்கிதண் பழுபதுண் அட் 

குலக்யக்கியோண். அது படநி்ட 

கு் டோ். ஆபேனுண் பண்லித கு். 

தஞ்லணபே்  சோட்லடபண் 

சிட்திட்லடபண் ண் ப் லப்யட 

உிடங்கநி் பக்கிதணோ கலண 

்று யடோ்றுகிது. ஆோ் இ்ட  

தஞ்லணக்கு் பி்ோ் அங்கங்யக சி 



கவிலட தணோ கோ்சிகலநபண் 

ச்திக்கியோண்.  டட் ஸுய்தோ ோதி  

ச்ட் டோகண் யணோ விட்பயடோ ோ்தி 

குயடோதணக்ி?- அங்யக சூித் 

ஒநிப்தி்ல. ச்தி் 

ஒநிப்தி்ல. ்சட்திங்கந் 

ஒநிப்தி்ல. அ்டி இபோக்குண்யோது 

இ்ட அக்கிிலதலத் ்றி ் 

பசோ்பது? இடதட்லட பபோடுண் 

அ்புடணோ இ்டக் கவிலட 

பிகலநக்யக்குண் யோது ோண் யடோ 

புனுகி்கு  அ்ோ், அறிவுகி்குண் 

அ்ோ், இ்பட்று அறித படிதோட, 

அயட யபலநபே் ்யோதுண் ண்பய 

இபோ்து பபோகி் ஓ ்உகட்தி்குக் 

பகோஞ்டு பச்்்து யோ் 

உஞக்ியோண். 

 இ்ட தஞ்லணக்கு் பி்ோ் ண்போபோ 

கபோட்து இட் ினல்யோ் 



படோ்்து பபோகிது. ணிட குட்தி்கு 

இ்றுண் ்புலதடோ ்சிதண் அது, 

அ்ோ போன்க்லகக்கு் த் ட 

ப்து அது, ணிட போன்வி் ஒப்யபோ ்

அண்சட்திலுண் தலனத யபஞ்டிதது அது. 

இது பி்கோட்தி் விிவுடுட்ட்்டு, 

புோஞங்கநி் பழுலணதோ, 

உறுதிதோ பணோழிபே் கூ்டுகிது. 

இதுயப க்தி- ்சிதண் க்திக் 

கபோட்துக்கந் ்கயப அங்கு உந்ந. 

சண்ஹிலடகநி் பலநகநோக உந்ந, 

உிடங்கநி் ச்று பநச்ச்ி 

ப்றுந்ந. ஆோ் பழுலணதோக 

பந்்துந்நது புோஞங்கநி் டோ். 

யப க்திலத் புி்து பகோந்பட்கு 

ோண் ணது புோஞங்கலந 

அறிதயபஞ்டுண்.அலப ஆடோபூப்ணோ 

லபதோ இ்லதோ ்லட் ்றிச ்

சப கோங்கநி் பித விபோடங்கந் 



லப்று பபோகி். போபோந் 

படநிப்  குதிகந் விணச்ிக்க் 

டுகி்.  இங்கநி் அட் 

கபோட்துக்கந் இ்லத விஜ்ஜோ 

ஒநிக்கு ப்ோ் ி்க படிதோடலப 

்ப்ோண் கோ்் டுகி். இ்ட  

விபோடங்களுண் புோஞக் கபோட்துக்கநி் 

விஜ்ஜோபூப்ணோ  அட்டோ்சிபண்  ஒபோ 

புண் இபோக்க்டுண். அப்றி் புவிபேத் 

ண்றுண்  போவித் கபோட்துக்கந் 

உஞ்லணதோ இ்லதோ ் இ்ட 

விஷதங்களுண் ஒபோ புண் இபோக்க்டுண். 

ஆோ் இ்ட் புோஞங்கந் 

ஒப்பபோ்றிலுண் படநிபோக  ிசச்தணோக 

விபிக்க் ்டுந்நது க்திக்யகோ்ோடு. 

ணகோ்கந் ண்றுண் ண்க்நி் 

போன்வி் இது பஞ்டுண் பஞ்டுண் 

சிட்டிக்க் டுபலடக் கோஞோண். 



பஞ்டுண் பஞ்டுண் பலிபறுட்ட் 

டுபலடக் கோஞோண். 

 இ்ட அனகித உ்டணோ க்தி 

்சிதட்தி்கு விநக்கங்கநோக 

இபோ்யட புோஞங்கநி் கலணயதோ 

்று யடோ்றுகிது. ோ் ்கயப 

பசோ்லிதது யோ் இது சோடோஞ 

ணிடனுக்கு பகவுண் பபோங்கித 

்சிதண் 

ஆகுண்.யபடோ்ட்யபோநிபே் பழு் 

பிகோசட்தி் ணகிலணலத அறிதவுண்  

ஆயணோதிக்கவுண் ப்பக்ந் சிய, 

அதியயத போனவுண் பசத்வுண்  

ப்பக்ந் இ்னுண் சிய, 

ப்ோ் ஒபோ பூஞ யபடோ்தி 

லபக்க யபஞ்டித பட் அடி அபீ, 

அசச்ப்லண. ஒபோப் யபடோ்தி 

ஆபட்குட் துஞிபப் அபிபபோ்து 

வீண் யோத்வி யபஞ்டுண். இது 



ப்பநவு கடிண் ்து ணக்குட் 

படிபண். உகட்யடோடு ்ோ 

படோப்ுகலநபண் வி்டு, டங்கலநக் 

யகோலனகந் ஆக்கப் பகக் 

குலபோ  ்டங்கலநயத 

பகோஞ்டிபோ்பக்ந் கூ,  சி 

ச்ட்்ங்கநி் டங்கந் ண 

ஆனங்கநி் ்ட அநவு வீட்லட 

உஞக்ிோக்ந். சியபலநகநி் 

ப்பநவு பபோதுபோகி விடுகிோக்ந். 

ப்பநவு டந்்து யோகிோக்ந்! இ்ட 

ிலபே் அதிகணோ ்டங்களு் , 

டங்களுக்கு உந்ளுண் புபண் உந்ந 

ஆபேக் கஞக்கோ போபோ்களுக்கு 

அடிலணகநோக இபோக்கி்  

க்ோதட்தி்கு உந்நோ, போன்க்லகபே் 

ஒப்பபோபோகஞபண்  அடிலணட்டட்டோ் 

இழுட்துச ்பச்்டுபக்லந் 

்றிசப்சோ்வுண் யபஞ்டுணோ? 



அட்டலகதபக்ளுக்கு, புோஞங்கந் 

க்தி ் ணயகோ்டணோ 

பசத்திப் பபோகி். பண்லணபண் 

கவிலடகளுண் அபக்ளுக்கோக விிட்து 

லபக்க் ்டுந்ந. துபோப், 

பிகோட் ண்றுண் ஆபேக்கஞக்கோ 

ணகோ்கநி் அ்புடணோ கலடகளுண்  

பசோ்் டுகி். இ்டக் கலடகந் 

்ோண் க்தி ்சிதட்லட லபல் 

டுட்துபட்கோகயப. 

 புோஞங்கந் விஜ்ஜோ பூப்ணோலப 

்தி் உங்களுக்கு ண்பிக்லக 

இபோக்கியடோ இ்லயதோ, ஆோ் 

அதி் கோஞ்டுகி் பிகோட், 

துபோப்  அ்து ண் ணகட்டோ 

ணகோ்கநி் கலடகநி் டோக்கண் 

இ்ோடபக்ந் இங்யக ஒபோப ்கூ 

இபோக்க ணோ்ோக்ந். இ்று 

புோஞங்களுக்கு இபோக்குண் 



பச்போக்லக ோண் ்றுக் பகோந்பது 

ண்டுண் யோடோது. லிவு் பி்கோ புட்ட 

ணடண் ண்லணக்பகோஞ்டு யசக்்கவிபோ்ட 

ஒபோ ணடட்லடவி, படநிபோ சி்ட 

நித ணடட்லட அ்று ட்டட்கோகவுண் 

ோண்  அப்றி்கு ்றி பசலுட்ட 

யபஞ்டுண். 

இ்ட நித, சநணோ க்தி ்னுண் 

கபோட்து பல ழுதி சிட்டிட்துக் 

கோ்்்டு வி்து. அது ண்டுண். 

அலட ோண் அ்ோ போன்வி் 

லகக்பகோந்நவுண் யபஞ்டுண். அப்போறு 

பசத்தசப்சத்த க்தி அ்பி் சோணோக 

ணக்ிது. டிணிட ்பது பகோந்கி் 

அ்பு, போபோ்கந் பது  லபக்கி் 

அ்பு- இலபபத்ோண் இபோக்கி் 

பலபே் ண்ணோ்  புோஞங்கநி்  

உயடசங்கலநக் க்து யோக 

படிதோது.சோ்்து பகோந்பட்கு 



தோபோலத துலஞதோபது யபஞ்டுண் 

்  ணிட வீண் இபோக்குண் 

பலபே் டோபது  ஒபோ பலகபே் இ்ட் 

புோஞங்கந் இபோ்யடதோக யபஞ்டுண்ஃ 

ீங்கந் அட் பதக்லந ணோ்ோண். 

்கயப இபோக்குண் அலபகலந 

உடறிட்டந்நோண், ஆோ் உடிதோக 

ண்போபோ  புோஞட்லட ழுதுகி் 

க்ோதட்தி்கு உந்நோவீக்ந். இ்ட் 

லனத புோஞங்கந் யபஞ்ோண் 

்கி் ஒபோ ணகோ்  ண்பலயத 

யடோ்றிோ ்்ோ், அபது  சீக்ந், 

அப ்ணல்ட இபோது ஆஞ்டுகளுக்குந் 

அபபோலத போன்க்லகலதயத  

ண்போபோ புோஞணோக ழுதுபலடக்  

கோஞோண். ணோ்பண்ோண் இப்பநவு  

டோ். புோஞங்கந் ணிட இத்பி்கு 

அபசிதணோலப.ணிட வீங்கந் 

தோவுண்  ீங்க் ப், உஞ்லணதோ 



ணஹண்சபோக்கோ டகுதி ப், 

வீபண்  தீபண் பக்க, ணோலதபே் 

க்டுக்கலந பப்டிபதறி்ட, 

இத்லகபே்யடலபகலநக் கூ க்ட 

பப்றி வீக்ளுக்கு, ணிட 

படத்பங்களுக்கு ண்டுயண புோஞங்கந் 

யடலபபே்ல. 

ஆோ் சோடோஞ ணிட் 

சகுஞக்கவுந் இ்ோண் பழி 

படிதோது. இத்லகபே் உந்ந ஒபோ 

கவுலந அபோ் பழி 

படிதவி்ல ்ோ் ணலவி 

படிவியோ, குன்லட படிவியோ, அ்து 

ட்லட , ஞ்், குபோ ்று டோபது ஒபோ  

படிவியோ அப் பழி்ய தீப்ோ். 

ஆஞ்கலநவி் பஞ்களுக்கு 

இ்டட்யடலப இ்னுண் அதிகணோக 

உந்நது. 



ஒநிபே் அலகந் ்ோ இட்திலுண் 

இபோக்கோண். இபோஞ் இங்கநிலுண் அது 

இபோக்கோண். பூல படோ 

விங்குகந்  அலட உஞக்ி். 

ணக்யகோ அ்ட ஒநிதலகந் ோண் 

கோஞட்டக்க  அதிவ்ு ிலபே் 

இபோ்டோ் டோ் அப்லக் கோஞ 

படிபண். அது யோயப உபோபண் 

கவுந் யோ்ப்ல் 

்றிபத்ோண்  யசோண். ஆோ் ோண் 

சோடோஞ ணிடோக இபோக்குண் பல 

கவுலந ணிடிண் ண்டுயண கோஞ 

படிபண். யப கவுலந்்றித ணது 

கபோட்துண்  இலபழிோடுண் இத்ோகயப 

ணிட ிலபே் அலண்துந்நது. இ்ட 

உண்பு உஞ்லணபேயயத இலபி் 

பக்பபோண்  திபோக்யகோபே். இப்போறு 

கோங்கோணோக ணிடக்ந் பழி் 

்டு பபோபலடக் கோஞ்கியோண். 



இத்ோகயப அலடட் படோ்்து  

பபோலபதோ அநவுக்கு  பறித சி 

விஷதங்கலந ோண் 

கஞ்டிக்கோண்.விணச்ிக்கோண். ஆோ் 

அட் இடதண், அட் சோண் 

ோதுகோ்ோகயப இபோக்கிது. அநவுக்கு 

பறித விஷதங்களுண் ்ல க்ட 

பசத்களுண் இபோ்டோலுண் யோதிக்க் 

டுகி் யகோ்ோ்டி் ஓ ்

உஞ்லணதோ, உறுதிதோ சோண் 

இபோக்கிது, ஒபோ பதுபகலுண்பு 

இபோக்கிது. 

இ்டிச ்பசோ்படோ் உய ்ட் 

னங்கலடகந் ஆோலுண், அறிவிதலுக்கு 

ஒட்துபோட  புதிக்்கூ்ங்கந்  ஆோலுண்  

ஆோதண் அ்டியத ்றுக் பகோந்ந 

யபஞ்டுபண்று  ோ் பசோ்வி்ல. 

துதிஷ்்பசணோக ணது புோஞங்கநி்  

தலன்துந்ந ்ோ விடணோ 



போணோசச்ோ விநக்கங்கலநபண் ீங்கந் 

்றுக் பகோந்ந யபஞ்டுண். ்று ோ் 

பசோ்வி்ல. ோ் 

பசோ்பபட்ோண்.புோஞங்கநி் ஒபோ 

சோண் இபோக்கிது. புோஞங்கந் 

இபோ்ட்கு ஓ ்அறிவுபூப்ணோ 

கோஞண் இபோக்கிது. அலட ோண் இன்து 

விக்கூோது ்து டோ். அ்ட  

அறிவுபூப்ணோ கோஞண் க்திலத 

உயடசி்து, ணடட்லடச ்

பசத்பல்டுட்துபது, உத்்ட 

டட்துப ிலபே் உந்ந ணடட்லடச ்

சோடோஞ ணிடக்நி் அ்ோ 

போன்வி் பகோஞ்டு பபோபது ்து 

டோ். 

இிபபோபது ட்திிலகக் குறி்பு. 

க்திபே் உக்போபோ்கநி் 

துலஞலத ோடுலட ஆடிட்து் 

யசிோ ்சுபோபஜி. 



ணிட் ட்யோது ்ட ிலபே் 

இபோக்கிோயோ, இலதபோநோ்அ்ட 

ிலபே் இ்ோதிபோ்டோ் ப்பநயபோ 

்ோக இபோ்திபோக்குண். ஆோ்  

இபோக்கி் உஞ்லணிலலத தி்து 

த்து. ஆ்பகண்  யோ்ப்லக் 

குறிட்து அப் ்டிட்டோ் 

யசிோலுண் அப்  உகோதடச ்சோப்ு 

உலதபய. யப இ்ட உகோதடச ்

சோப்ுலத ணிடல ்றுக் பகோஞ்டு, 

அபலச ்சிறிது சிறிடோக ஆ்பக 

ிலக்கு உதட்்ட யபஞ்டுண்  இ்டக் 

கோட்தி் படோஞ்ணூ்போ்து 

சடவீடண்  யோ் ஆ்பகட்லட் புி்து 

பகோந்பயட கடிண். அலட 

டுட்துக்கூடப்டி்டப ்இ்னுண் 

குலயப. ண்லண ப்யோக்கி உ்துண் 

சக்திகந். ோண் அலதவிபோண்புண் 



த்கந் ்ோண் உகோதடச ்

சோப்ுலதலபதோகயப இபோக்கி். 

பஹ்்் ஸ்ப்ச ் கூறுபது யோ், 

தி்்பு குலபோகவுந்ந பழிபே் டோ் 

ோண் யபல பசத்த படிபண். அப்போறு 

யபல பசத்பட்கோ 

்பஞ்ஞபண், போது அறிவுண் 

புோஞங்களுக்கு உஞ்டு. புோஞங்கந் 

ப் பப்றி ணகட்டோதுண் 

இலஞத்துண் ஆகுண். க்தி ்சிதண் 

ஆ்பகணோது டோ். ஆோ் அட் பழி 

உகோதடச ்சோப்ுலதது, அது டவிக்்க 

படிதோடது. யப ஆ்பகட்லட 

அலத இ்ட வுகி் 

லபபத்ோண் ்டோக இபோக்கியடோ, 

அப்லபத்ோண் 

த்டுட்திக்பகோந்ந யபஞ்டுண். 

அலபகலந் த்டுட்தி ணிடல 

ஆ்பகட்தி்கு உதட்்ட யபஞ்டுண். 



 யபடங்கலந் பேலுண் உிலணலத 

ஆஞ், பஞ் ,ோதி, ணட, இ 

யபறுோடுகந் இ்ோண் ்யோபோக்குண் 

பகோடுட்டபோறு டோ் ணது 

சோஸ்திங்கந் படோங்குகி். 

யகோபே் க்டுகிோ் ஒபோப், அது 

இலபல யணலுண் யசிக்க 

உடவுணோோ் பயப்கட்டக்கயட. 

இலபி் திபோவுபோலப படிக்கிோ் 

ஒபோப். அ்பு ்னுண் ்சிதட்லட  

அலபட்கு அது உடவுணோோ் 

இலப் அபனுக்கு அபோந்போோக, 

யடலபதோோ் இபோது 

திபோவுபோபங்கலந அபனுக்குக் 

பகோடுங்கந்!ஆ்பக ்சிதட்லட 

அலபட்கு து உடவுணோோ் 

இலப் அபனுக்கு அபோந்போோக! 

யடலபதோோ் இபோது 

திபோவுபோபங்கலந 



அபனுக்குக்பகோடுங்கந்! ஆ்பக 

்சிதட்லட அலபட்கு து 

உடவிதோபேபோ்டோலுண், அது ்பறிக்கு 

உ்்டோக இபோக்குண் பலபே் அது 

பயப்கட்டக்கயட. ப்ோ் 

்பறிக்கு உ்ோட டவுயண உடப 

படிதோது. அது டலதோகயப அலணபண். 

இ்திதோவி் உபோப பழிோ்லக் 

கஞ்டிட்டபக்ளுந் கபீபோண் ஒபோப.் 

ணோோகச ்சகுஞக் கவுந் இபோ்லடயத 

ண்ோட, அயட யபலநபே் உபோப 

பழிோ்லக் கஞ்டிக்கோட ணகட்டோ 

டட்துப ஜோிதபோண் ணட ஸ்டோகக்ளுண் 

இ்திதோவி் இபோ்ட .் டங்கந் 

கபோட்துக்கலந அபக்ந் லடிதணோக 

ணக்களுக்கு் யோதிக்கவுண் பசத்ட.் 

அபக்ந் அதிகணோக அலட் 

்றிசப்சோ்பட்ோண், அது 

பகவுத்்ட பழிோடு அ் ்து 



டோ். பகவுத்்ட பழிோடு அது ்று 

புோஞங்களுண் பசோ்வி்ல. 

 போ்ல ஆோத்்டோ் பொடக்ளுண் 

உபோப பழிோடு பசத்திபோ்து 

படிகிது. பயஹோபோ ஒபோ ப்டிபே் 

உலகிோ ்்று அபக்ந் 

ண்புபடோகடப்டிவிட்ட சுபோபஜி, உபோப 

பழிோடு டபறு ்று தோயோ 

கூறிதட்கோக அலடக் கஞ்டி்து 

பலதோகோது ்ோ.் 

ஒபோ சிலயதோ உபோபயணோ ஒபோப் 

ஆ்பகட்லட அலத உடவுண் ்ோ் 

அலட் த்டுட்திக்பகோந்நோண். 

அயட யபலநபே் உபோப பழிோடு 

டோன்்டது ்லடட்  படநிபோக 

டுட்துக் கூோட ்ட தலுண் ணது 

ணடட்தி் இ்ல. ப்ோ் அது 

்போபோந் பெண் பசத்த்டுண் 

பழிோய அ்போ! உபோப பழிோ்ல 



்யோ ்பதுண் திஞி்ட்கோக 

இ்திதோ பழுபதிலுண் 

யண்பகோந்ந்் பத்சிகலநக்  

கஞ்டி்ட்கு ்யோதித பசோ்கந் 

அக்வி்ல ்ோ ்அப.் ஒபோப ்

லட பழிடுபது, ட் பெண் 

பழிடுபது ்லடபத்ோண் கூவுண் 

ப்புறுட்டவுண் உிலணபே்ல. ஒபோப ்

ப்போறு ப்யறுபோ  ்்லட 

இ்போபோப  ்ப்போறு கூ படிபண்? 

சி ்உபோப பழிோ்டி் பெண், ண்ப ்

அக்கிி பழிோ்டி் பெண்,், சி ்

ஒபோ தூலஞ பழிடுபட் பெண் கூ 

ப்யோண்.  பசோ்ட குபோவுண் குபோ-

சிஷ்த உவுண் ண்டுயண இ்ட 

விஷதட்தி் ணக்கு பழிகோ்வுண் 

ண்லண பழிட்திசப்ச்வுண் படிபண்! 

 இஷ்படத்பண் ்றி க்தி 

இக்கிதங்கந் கூறுகி் ிதணண் 



யண்பசோ்லட விநக்குகிது. 

அடோபது ஒப்பபோபோ பபோண் டக்குித 

டிதோ பழிோ்டு பலலதபண் 

இலபல ோடிச ்பச்பட்கோ 

பசோ்ட பழிலதபண் டோய 

யட்்படடுட்துக்பகோந்ந யபஞ்டுண். 

ஒபோப் யட்்படடுக்குண் இலபடிபயண 

அபது இஷ்படத்பண். அப் ண் 

பழிோ்டு பலகலந ணதிட்து்யோ் 

யபஞ்டுண். அயட யபலநபே் அலத 

யபஞ்டித ்சிதட்லட அலபண் பல, 

பு் போபோ்கநி் அபசிதண் 

யடலபபே்ோண் யோகி் லணதட்லட 

அலபண் பல, அப் ட் இஷ்படத்ப 

பழிோ்டியயத கஞ்ணுண் கபோட்துணோக 

இபோக்க யபஞ்டுண். 

இலட்்றி ச ்பசோ்லுண்யோது, 

இ்திதோவி்  குதிகநி் உந்ந 

குகுபோ பல ்னுண் ஒபோ விடணோ 



ண்ல அலண்பு ்றி ோ் சிறிது 

சச்ிக்க விபோண்புகிய்.தோ ்குபோபோக 

இபோக்க படிபண் ்லட் ்றி 

சோஸ்திங்கநி் ோண் டிக்கியோண்.-

யபடங்கநி் சோட்லட அறி்டப,் 

ோபண்ப,் ஞட்தி்கோகயபோ யபறு 

ட்கோகயபோ க்பிக்கோடப ,் கோஞண் 

இ்ோண் கபோலஞ கோ்டுப ,் ்து 

பசத்பது ஒ்லயத 

இத்ோகக்பகோஞ்டு, பசடி 

பகோடிகநிலிபோ்து லடபண் 

தி்ோோண் , அப்றி்கு பணோ்டு, 

ண,் இலகலநக்பகோடுட்து 

போன்பநிக்கி் பச்டண்யோ்,  

டணக்பக்று ்டட்யடலபபப்றி டண் 

போன்க்லகலத ண்பக்ளுக்கு ்லண 

பசத்பட்கோக ண்டுயண பகோஞ்ப-் 

அட்டலகத பலயத குபோ ்று 



அலனக்க படிபண். யபறு தோலபண் 

அ். 

இதி் ண்யோ ்ஆட்துண் இபோக்கிது. 

குபோ ்ப ்பபறுண் ஆசிித ்

ண்டுண். ஆசிித ்்து, குபோ 

ட்லணபே் ஒபோ சிறித குதி ண்டுயண. 

குபோ, ஆ்பகட்லடச ்சீக்நிண் 

ோத்சச்ுபடோக  இ்துக்கந் 

ண்புகிோக்ந். சோடோஞ உக 

உடோஞட்லடயத 

டுட்துக்பகோந்யபோண்.யோலதட் 

டடுக்கி் ் தஞ்கிபோபகலந 

உண்பி் ்ோவி்ோ்,தீத, யகடு 

விலநவிக்கக்கூடித தஞ்கிபோபகந் 

படோ்றிக்பகோந்கி் அோதண் உந்நது. 

அதுயோ் தீத குபோபோ் 

யோதிக்க்டுண்யோது பக்ப்லக் 

க்க யபஞ்டித  அோதண் யக்ிது. 

யப குபோ கு பல ்து 



இ்திதோலப வி்டுக் க்ோதணோக 

ணலத யபஞ்டித ஒ்ோகுண். குபோ ில 

்து ஒபோ விதோோணோக ஆகிவிக் 

கூோது. அலடட் டடுட்யடதோகயபஞ்டுண். 

இது சோஸ்திங்களுக்யக பஞோது. 

ட்ல குபோ ்று அலனட்துக் 

பகோந்கி் தோபோண் கு குபோ பல 

் பதி் இ்று லப்று 

பபோகி் பசத்களுக்குட் துலஞயோக் 

கூோது.  

உஞலப்்றி சுபோபஜி யசுண்யோது, 

இ்லத லபலபே் உந்ந 

கடிணோ க்டு்ோடுகந் 

பபோணநவி்கு யணயோ்ணோலப 

்றுண்  ட்கோக ஆண் கோட்தி் 

அலணக்க் ்யடோ அ்ட 

யோக்கட்திலிபோ்து அலப ணோறு்டு 

வி் ்றுண் கூறிோ.் குறி்ோக, 

உஞலபடப்டோடுபட்கு ண்பக்லந 



அனுணதி்து ்றி்யசிோ .் அட் 

ஆனணோ ணயோடட்துப 

பக்கிதட்துபட்லடச ்சு்டிக்கோ்டிோ .் 

ஆோ் சோடோஞ ணிட் அ்ோ 

போன்க்லகபே் இதி்  கபணோக 

இபோ்து கடிண். ், படிதோட ஒ்று 

்றுண் கூறிோ.் இங்குண் போதுபோக 

ஒபோ குறி்பி் பகு்பிபோக்கு ண்டுண் 

போபோ்டக் கூடித விதி, போதுவிதிதோக  

ணோ்்் டபறு ய்்துந்நது. 

பழுக்கபழுக்கட் டங்கந் போன்லப 

ஆ்பகட்தி்யக  

அ்்ஞிட்டபக்ளுக்பக 

பகுக்க்் விதிகந். உகித் 

ஆலசகலந இ்னுண் அனுவிட்துட் 

தீட்்துக்பகோந்நோட பபோபோிதோ 

ணக்களுக்கு விதிக்க்்டுந்நது. 

அபக்ந் அலட அனுவிக்கோட பலபே் 



அபக்ந் பது ஆ்பகட்லடட் திஞி்து 

த்து. 

க்டக்ளுக்கோக விதிக்க்் 

பழிோடுகளுந் பகவுண் உத்்டது ணிட 

பழிோோகுண். உஞ்லணதோகயப டோபது 

பழிோடு லப யபஞ்டுபண்ோ் 

உங்கந் பசதிக்குட் டக்கபோறு லனகந் 

ஒபோபலயதோ இபோபலயதோ  

சிலயதோ உங்கந் வீ்டி்கு அலனட்து 

ப்து, ோோதஞோகக் கபோதி 

அபக்ளுக்குசய்சலப பசத்பங்கந். 

சுபோபஜி  ோடுகநி் டோண் 

லபறுபலடக் கஞ்டுந்நோ.் அலப 

பப்றி போடட் கோஞண் ் 

ண்ோ்லணயதோடு பசத்தோடது டோ் 

்ோ.் இங்யக போ, இலட 

டுட்துக்பகோந், பபநியத யோ. இது 

டோண் அ், இது கப்ட்லட 

பபநி்டுட்துபது, ோோ்டு பவுண். 



இபக்ந் பகோலதோநிகந் ்லட 

உகண் அறி்து பகோந்நவுண் 

பசத்த்டுபயட இது. 

 போங்குபலவிக் பகோடு்ப் 

கீனோபய ்று ஸ்பபோதிகந் 

கூறுகி். ப்ோ் போங்குப் 

அ்ட யட்தி்குக் கவுயந. இடல 

இ்துக்கந் அறி்து பகோந்பது  அபசிதண். 

ஆலகதோ் சி லன ோோதஞக்லந, 

ோல்பத் ோோதஞக்லந, சிட்ட  

ோோதஞக்லந, ஒப்பபோபோ ோளுண் 

வீ்டி்கு அலனட்து ப்து, 

திபோவுபோபங்களுக்கு இலபழிோடு 

பசத்பது யோ் அபக்ளுக்கு உஞவு, 

உலதநிட்துசய்சலப பசத்த யபஞ்டுண் 

்று சுபோபஜி பசோ்ோ .் அப ்்ட 

பழிோ்டு பலலதபண் 

கஞ்டிக்கவி்ல. இ்லத 

இ்திதோவி் 



ிலக்குட்யடலபதோதுண் 

பகவுத்்டதுணோ  பழிோடு யண்கஞ் 

ோோதஞ பழிோடுடோ் ்யட அப ்

குறி்பி்டோகுண். 

 பசோ்போழிவி் படிவி், க்திலத 

ஒபோ பக்யகோஞட்தி்கு அப ்ஒ்பி்ோ.் 

அதி் பட் யகோஞண், அ்பு ்து 

லடபண் யபஞ்ோடது. இஞ்ோபது 

யகோஞண், அ்பு தட்லட அறிதோடது. 

பிதில தி்ோட்்யடோ, டோபது 

யசலபகளுக்கு ஆலச்்யோ அ்பு 

பசலுட்துபது பிசல்சக்கோி் ணடண்,  

விதோோிபே் ணடண். அதி் 

உஞ்லணதோ ணடண் பகபகக் 

குலபோகயப உந்நது. 

பிசல்சக்கோக்நோக 

ஆகோதீக்ந்!ப்ோ் பிசல்சயக்து 

படலி் ோட்திகட்தி் அறிகுறி. 

”கங்லகக்கலபே் போன்்து பகோஞ்ய 



குடிீபோக்கோகச  ்சிறித 

கிஞ்லட்யடோஞ்டுப் 

உஞ்லணபேயயத ப்ோந் டோ். 

இலபிபண் உக் 

போபோ்களுக்கோகக் லகயத்துபனுண் 

அ்டி்்ப் டோ். லடிதணோக 

ழு்து ி்று, இலபோ உ்ிபபோ்து 

க்கு துவுண் யடலபபே்ல. 

்ிபபோ்து உக்கு டோபது 

யடலபபேபோ்டோ் ட ோ் டதோோக  

இபோக்கிய்” ்று பசோ்பட்கு 

க்ட் டதோோக இபோக்கயபஞ்டுண். 

அ்பி்கு் தயண படிதோது. 

வீணோ பணலி்ட பஞ் ஒபோட்தி  

படபோவி் டியத 

யோத்க்பகோஞ்டிபோக்கிோந். திடீப 

ஒபோ ோத் அபலந் ோட்்து 

க்குலக்கிது. அப்பநவு டோ், ஒய 

ோத்சச்லி் க்கட்து வீ்டி்கு  ஓடி 



விடுகிோந். இ்போபோ ோந் அயட 

பஞ் படபோவி் ட் குன்லடலத 

ணோய்ோடு அலஞட்டடிச ்பச்கிோந். 

அபந் பது ஒபோ சிங்கண் ோத்கிது. 

அ்யோது அபந் ங்யக ஓடுபோந்? 

சிங்கட்தி் போபே் டோ். ட் 

குன்லடலதக்  கோ்ோ்றுபட்கோக 

அ்டச ்சிங்கட்தி் போத்க்குந்யநயத 

ட்லக்பகோடுட்து விடுபோந். 

இறுதிதோக அ்பு அ்பி்கோகயப, 

அ்ய இலப் யபபோ்றுண் அ் 

் ிலக்கு  க்ட் இறுதிதோக 

பபோகிோ். 

கவுந் இபோ்லட ிபௌபிக்க ணிட் 

ங்கு பச்யபஞ்டுண்? கோஞக் 

கூடிதப்றுந் பகவுண் படநிபோகக் 

கோஞக் கூடிதது அ்பு. இ்ட அ்பி்  

ஆ்்டோ்  சூிதலபண்  

ச்திலபண் ்சட்திங்கலநபண் 



இதங்கசப்சத்கிது.ஆஞ்கநிலுண் 

பஞ்கநிலுண் பபோகங்கநிலுண்  ்ோ 

இங்கநிலுண் ்ோ போபோ்கநிலுண் 

ட்ல பபநி்டுட்தி ி்கிது. இ்ட 

ஆ்ய பௌதீக  ிலபே் புவிபை்்பு 

படலித சக்திகநோகச ்பசத்டுகிது. 

இது ங்குண் இபோக்கிது. ஒப்யபோ ்

அணுவிலுண் இபோக்கிது. ்ோ 

இங்கநிலுண்  பபநி்டுகிது. இ்ட 

்லத் அ்ய பிஜ்சட்லட 

இதக்குண் சக்திதோகவுண் ்ோ 

இங்கநிலுண் கோணுண் சக்திதோகவுண்  

உந்நது. இ்டச ்சக்திடோ் கவுந். 

--- 
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