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12 பண் ்

இஞ்டு உகங்கநிலுண் ோண் 

போன்்து பபோகியோண். எ்று 

புண், ண்துஅகண். 

னங்கோட்திலிபோ்யட இ்ட 

இஞ்டு உகங்கநிலுண் 

ணிடி் ப்ய்ண்  

க்குறத இறஞதோக 

இபோ்து பபோகிது.ஆோத்சச்ி, 

படலி் புவுகி் 

ஆண்பிட்து, பக்கிதணோக , 



பிசச்றகநி்  தீவ்ுகறந 

படலி் பு 

இத்றகபேலிபோ்து ப 

விபோண்பிோ் ணிட். 

அனகி் பதுண் தஞ்றணபதுண் 

டோ் பகோஞ் டோகட்றடட ்

டஞி்ட்கோக ட்றச ்

சூன்்திபோ்ப்ற 

ோடிோ்.ட்றபண் 

ட்னுந்யந உந்ந 

அறட்றடபண் தூ 

பணோழிபே் பபநி்டுட்ட 

பத்ோ். அபனுக்கு 

கிறட்ட தி்களுண் 



கண்பீணோகயப இபோ்ட. 

கவுறநபண் பழிோ்றபண் 

்றித உ்டணோ 

கபோட்துக்கறநபண் அனகி் 

அதி அ்புடணோ ஆ்ட 

பபநி்ோடுகறநபண்  அப் 

ப்ோ். தஞ்ஞித 

கபோட்துக்கந்  

புவுகிலிபோ்து கிறட்ட 

்து உஞ்றண டோ். 

ஆோ், ச்று பி் ், ணிட 

குட்தி்கோக விிட்ட 

அகவுகயணோ இ்னுண் 

தஞ்றணதோ, இ்னுண் 



அனகோ, ்றத் 

ணங்கு ்டதுணோபடோபோ 

பிஜ்சட்றட அப் ப் 

விிட்டது. 

 யபடங்கநி் கண்கோஞ்் 

குதிபே் ணடட்றட் ்றித 

அ்புடணோ கபோட்துக்களுண், 

பிஜ்சட்றட் றட்து, 

கோட்து, அழிக்குண் 

கவுறந்்றித அதி 

அ்புடணோ கபோட்துக்களுண் 

இடதட்றடட் 

படோ்டுஞட்்துண் விடட்தி்  

அனகோகச ்



பசோ்ப்்டிபோக்கி். 

ற்புக்கு ப்றடத 

ிறறத விபிக்கி் 

ிக்யபட சண்ஹிறடபே்  

அ்ட அனகித சுயோகண் 

உங்களுந் போக்கு 

ஜோகபபோக்கோண், இது பற 

ழுட் ்ப்றுந் 

எபோயபறந தஞ்றணபே் 

பகச ்சி்ட பஞ்ற 

அதுபோகட ்டோிபோக்குண். 

ஆோ்  அது புவுகண் 

்றித தஞ்றணபே் 

சிட்திண் ண்டுயண, அது 



தூயண, வுகி் ின் 

இ்னுண் அதி் 

எ்டிக்பகோஞ்டிபோ்றட 

ோண்  கோஞ்கியோண். 

்றத் 

்றக்கு்்  பணோழிபே் 

பெண், வுகி் பெண் 

படிவிக்கயப அதி் பத்சி 

பசத்த் ்டிபோக்கிது. அது 

்றத் பு 

இத்றகறத் ்றிதயட  

டவி அக இத்றகறத் 

்றிதட். ்றத் பு 

பபநிறத் ்றிதயட டவி 



்றத் 

ஞ்ஞங்கறந் 

்றிதட். 

அடோ் இஞ்ோண் 

குதிதோகித ஜோ 

கோஞ்ட்தி் ப்றிலுண் 

ணோறு்படோபோ 

பழிபறறதக் 

கோஞ்கியோண். படோபது, 

பிஜ்ச உஞ்றணகறந 

அறிபட்கோ பு 

இத்றகறத ஆோத்்ட எபோ 

பத்சி, போன்க்றகபே் 

பக்கித் பிசச்றகளுக்கு 



வுகிலிபோ்து  தீவ்ு 

கோஞ்ட்கோ எபோ பத்சி 

அது.  இணத ணறகந் 

தோபோறத புகறன 

விநக்குகி்யபோ- இ்டக் 

கபோட்து சி்டது டோ், 

ஆோ் ண் ோ்டி் 

பபோறணக்கு ் அநவு 

சி்டடோக இ்ற. யப 

இ்திதக்நி் ணண் 

பி்போங்க 

யபஞ்டிதடோபே்று. 

அபக்நி் ஆோத்சச்ி 

ப்றிலுண் புதித திறசபே் 



பச்ட ்படோங்கிதது. 

புவுகிலிபோ்து 

அகவுகி்கு ,  ட்திலிபோ்து 

ணவுகி்குட் திபோண்பிதது. 

ணஞட்தி்கு் பி் 

ணிடி் ிற ்? 

் யகந்வி ழு்டது. 

அஸ்தீட்யதயக ோதணஸ்தீதி 

றசயக- அப் இபோக்கிோ். 

்று சிபோண் அப் 

யோத்வி்ோ் ்று பிபோண் 

கூறுகிோக்ந். ஏ 

ணஞயடபய, து உஞ்றண? 

இங்கு ப்றிலுண் யபோ 



பழிபறறதக் 

கோஞ்கியோண். 

புவுகிலிபோ்து ்ப் 

கிறக்க படிபயணோ அறப 

அறட்துண் இ்தித 

ணட்தி்குக் கிறக்கயப 

பசத்ட. ஆோ் அப்றி் 

அது திபோ்திதறதவி்ற. 

இ்னுண் ஆோத விறன்டது. 

யப பசோ்ட ஆ்ணோவி் 

பென்கிதது. அங்யக இறுதி 

விறகிறட்டது. 

யபடங்கநி் இ்ட் 

குதிக்கு உிடங்கந் 



அ்து யபடோ்டண் அ்து 

ஆஞ்தகங்கந் அ்து 

கசிதங்கந் ்து பத.் 

இங்யக ணடண் ்து 

்ோவிடணோ புச ்

சங்குகநிலிபோ்து 

விடு்டிபோ்றட டுட்ட 

டு்பியயத கோஞோண். 

ஆ்பக விஷதங்கந் தூ 

பணோழிபே் பசோ்்ோண், 

தஞ்ஞித டோ உஞவ்ி் 

பணோழிபே், தஞ்ணுஞவ்ி் 

பணோழிபே் பசோ்் 

்டிபோ்றடபண் 



ஆண்ட்தியயத கோஞோண். 

தூண்  சிறிது கூ அதி் 

கக்கவி்ற. 

உகண்சண்்ட்் 

விஷதங்களுக்கோக ச ்

சிறிடநவு கூ 

வி்டுக்பகோடுக்கவுண் இ்ற. 

உிட ிஷிகநி்  

ணகட்டோ ணண் றடிதபண் 

துஞிவுண் பக்கது. 

இ்றக்குண்ணோ் 

ிறட்து் ோக்்கயப 

படிதோடது. ணிட இட்தி்கு 

இதுபற டுட்துக் கூ்் 



உஞ்றணகளுந் பகச ்

சி்டப்ற ,  ட்கோகவுண் 

வி்டுக்பகோடுக்கோண், 

சிறிதுண் தப்றி  அபக்ந் 

பனங்கிபேபோக்கிோக்ந். ் 

ோ்டு ணக்கயந, இப்றயத 

உங்கந் ப் றபக்க 

விபோண்புகிய். யபடங்கநி் 

ஜோ கோஞ்ண்  எபோ க் 

டோ். அதி் எபோ துநிறத 

அறிபட்குக் கூ ்  

பிவிகந்  யடறப. 

உிடங்கயந யபடங்கநி் 

சிசோகவுண் யடோந்கநோகவுண்  



கிீணோகவுண் 

விநங்குகி். ்று 

ோணோனு ் சிதோகயப 

கூறிபேபோக்கிோ.் உஞ்றண 

டோ், உிடங்கந்  ட்கோ 

இ்திதோவி் றபிநோகி 

வி்து.யபடங்கநி் கண் 

கோஞ்் குதிறத 

இ்துக்கந்  பகவுண் 

ணதிட்து்யோ்றுகிோக்ந். 

ஆோ் றபறறத் 

போறுட்டபறபே், 

்ோபேக்கஞக்கோ  

ஆஞ்டுகநோக, சுபோதி ்ோ் 



உிடங்கந், உிடங்கந் 

ண்டுயண ணட்தி்  பகோந்ந் 

டுகிது. விதோச,் டஜ்சலி, 

பகௌடண ்யோ் ணது 

ணோபபோண் டட்துப ஜோிதபோண் 

, டட்துப ஜோட்தி் ட்றட 

்று யோ்்டுண் 

கபிபோண் கூ 

ழுதிதப்றி்கு 

அட்டோ்சிட்யடறப்் 

யோபட்ோண், அடற 

அபக்ந் ப்து 

உிடங்கநிலிபோ்து டோ், 

யபபங்கிபோ்துண் அ். 



பி் உிடங்கநி் 

ண்டுயண ்றுண் அழிதோட 

உஞ்றணகந் உந்ந. 

 சி உஞ்றணகந் எபோ 

குறி்பி் துறபே், எபோ 

குறி்பி் பறகபே், 

குறி்பி் சூன்ிறகநி் , 

குறி்பி் கோங்கநி் 

ண்டுயண உஞ்றணதோக 

இபோக்கி். இறப 

அக்கோட்தி்  

அறண்புகறந 

அடி்றதோகக்பகோஞ்டு 

உபோபோக்க் ்றப. இி, 



ணிடி் இத்ற 

அடி்றதோக் பகோஞ் 

யபறு சி உஞ்றணகந் 

உந்ந. இறப ணிட் 

இபோக்குண் பறபேலுண் 

ிறட்து ி்குண். இ்ட 

உஞ்றணகந் ண்டுயண  உகண் 

டழுவிதடோக இபோக்கபடிபண். 

ணது சபடோத அறண்புகந் , 

உற அஞிட், உஞவு் 

னக்கண், பழிோ்டு 

பறகந் ்று இ்திதோவி் 

்ோப்றிலுயண ணோ்ங்கந் 

ப்டயோதிலுண், சுபோதிகநி்  



இ்ட உகண் டழுவித 

உஞ்றணகந், இ்ட அ்புட 

யபடோ்டக் கபோட்துக்கந் , 

டங்கந்  தஞ்றணபே் 

அறசக்க படிதோடறபதோக, 

பப் படிதோடறப தோக, 

அழிப்றபதோக, 

அணட்துபண் ப்றபதோக 

ிறட்து ி்கி். 

உிடங்கநி் விபிக்க் 

்டிபோக்கி் இ்ட ்ோ  

கபோட்துக்களுறதவுண் 

பறநகந் கண் கோஞ்ட்தி் 

்கயப பசோ்் 



்டுந்ந. யபடோ்டட்றட் 

பி்்றுண் அறபபோண் 

எ்புக் பகோந்கி் 

பிஜ்சக் கபோட்துண்,  இ்திதட் 

டட்துப சோஸ்திங்கந் 

அறட்தி்குண் போது 

அடி்றதோக இபோக்கி் 

ணஇதலுண்  ்கயப 

கஞ்டு பிடி்் ்டு 

உகி் ப்  றபக்க் 

்டுவி்து. யப 

யபடோ்டட்தி் ஆ்பக் 

குதிறத் ்றிக் 

கூறுபட்கு ப் ்கண் 



கோஞ்ட்றட்  ்றிச ்சி 

போட்்றடகந் பசோ் 

யபஞ்டுண். படலி் 

யபடோ்டண் ் பசோ்ற 

ோ் ்ட் போபோநி் 

த்டுட்துகிய் 

்றடட் படநிவுடுட்ட 

விபோண்புகிய். 

யபடோ்டண் ்து அட்றபட 

பறிறதயத குறி்டோக 

ட்கோட்தி் இ்திதோவி் 

போதுபோகக் கபோட்டுகிது. 

இது ப்றிலுண் டபறு. இ்று 

இ்திதோவிலுந்ந ணட் 



பிிவுகளுந் றட் 

டி்திலுண் பெ்று 

பிஸ்டோங்களுண் சண 

பக்கிட்துபண்  உறதடோகயப 

கபோட்டுபறட ீங்கந் 

ிறவி் பகோந்ந 

யபஞ்டுண். படலி் அபோந் 

பபநி்ோடுகநோகித 

சுபோதிகந். இங்கு சுபோதிகந்  

்று கூறுண்யோது 

உிடங்கறநயத 

குறி்பிடுகிய். 

இஞ்ோபடோக 

விதோசசூட்திங்கந், இது.  



அட்கு ப்ோ் இபோ்ட 

்யபறு டட்துப் 

பிிவுகநி் படோகு்ோக 

இபோ்டோ் ணது 

டட்துபங்கநி் பகவுண்  

பக்கிதட்துபண்  போத்்டடோக 

ணதிக்க் டுகிது. இ்ட் 

்யபறு பிிவுகந் 

எ்றுக்பகோ்று 

பஞோறபத். ணோோக, 

எ்றபதோ்று 

சோ்்துந்ந.  

டி்றதோக இறப 

எப்பபோ்றிலுண்  விிகி்  



கபோட்து விதோச 

சூட்திங்கநி் 

ிறிறறத அறகிது. 

இி, உிடங்களுக்குண் , 

யபடோ்டட்தி் அ்புட 

உஞ்றணகறந 

பறி்டுட்துறபதோ 

விதோச சூட்திங்களுக்குண் 

இறயத பபோகிது 

யபடோ்டட்தி்கு படத்வீக 

விநக்கவுறதோ கீறட. 

டங்கந் பிிவு றபதீகணோது 

் அட்டோ்சி ப 

விறனகி் எப்பபோபோ 



பிிவிபோண், அபக்ந் 

துறபதி,  விசிஷ்ோட்றபதி, 

அட்றபதி  ்று தோோக 

இபோ்டோலுண் சி, 

உிடங்கந், விதோச 

சூட்திங்கந், கீறட இப்ற 

்றுக் பகோஞ்டிபோக்கி். 

இபக்ந்  அறபபோக்குண் 

இ்ட பெ்று பிஸ் 

டோங்களுயண பிணோஞணோக 

உந்ந. புதித பிிறப 

உபோபோக்க  ப்டபக்நோ 

சங்க,் ோணோனு,் ணட்ப,் 

ப்,் றசட்த,் 



அறபபோயண இ்ட பெ்று 

்ஸ்டோங்கறநபண் 

்றுக்பகோந்ந 

யபஞ்டிபேபோ்டது. 

விநக்கவுறறத ண்டுண் 

அபக்ந்  புதிதடோக 

ழுதிக்பகோஞ்.் யப 

உிடங்கநிலிபோ்து 

யடோ்றித  பிிவுகளுந் 

எ்ற ண்டுண் யபடோ்டண் 

்று குறி்பிடுபது டபறு. 

யபடோ்டண் ்து இ்ட 

்ோ பறிகறநபயண 

குறிக்குண். அட்றபதிகறந் 



யோயப 

விசிஷ்ோட்றபதிகளுக்குண் 

டங்கறந யபடோ்திகந்  

்று அறனட்துக்பகோந்ந சண 

உிறண  உஞ்டு. 

உஞ்றணபே், ோ் இ்னுண் 

ப்ய பச்று, இ்து ் 

பசோ்ோ் றடக் 

குறி்பிடுகியோயணோ அதுவுண் 

யபடோ்தி ்  பசோ்லுண் 

எ்று டோ்  ்ய 

பசோ்யப். இ்ட பெ்று 

பறிகளுண் பக் 

னங்கோ்படோ்ய 



இ்திதோவி் இபோ்து 

ப்திபோக்கி். சங்க ்

அட்றபட பறிறதக் கஞ்டு 

பிடிக்கவி்ற. அப ்

யடோ்றுபட்கு்  

த்ோஞ்டுகளுக்கு ப்ய 

அது இபோ்டது, அட் கறசி 

பிதிிதிகளுந் எபோப ்

சங்க.் விசிஷ்ோட் 

றபடபண் அது யோயப. 

ோணோனு ்யடோ்றுபட்கு் 

  த்ோஞ்டுகளுக்கு 

ப்ய அது இபோ்டது. 

ோணோனு ்ழுதித 



விநக்கவுறகநிலிபோ்யட இது 

ணக்குட் படநிபோகிது. 

இப்போய துறபட பறிபண் 

ண் பறிகளு் 

இறஞதோகயப இபோ்து 

ப்திபோக்கிது. ் 

சி்றிறபக்பகோஞ்டு, அறப 

எ்றுக் பகோ்று 

பஞோறபத் ் 

படிவுக்யக ோ் 

ப்திபோக்கிய். 

 ணது ஆறு டிசங்களுண் 

ணகட்டோ யகோ்ோடுகநி் 

டி்டிதோ விிபோக  



அறண்துந்ந. அப்றி் 

சங்கீடண் பக ப்ய டோன்்ட 

பண்லித சுங்கநி் 

படோங்கி, இடியதறு யோ்  

பனங்குகி் அட்றபடட்தி் 

ிறவுகிது. அப்போய 

இ்ட பெ்று பறிகநிலுண், 

ணிட உந்நட்றட் 

டி்டிதோக  உத ்

்சிதங்களுக்குக் பகோஞ்டு 

பச்று, அட்றபட பறிபே் 

அறத் டுபடோ அ்ட 

அதி அ்புட எபோறண 

ிறபே் ்ோப்றபண் 



சங்கபக்கசப்சத்பண் 

ோங்கிறபண் 

கோஞ்கியோண்.  யப இறப 

எ்றுக் பகோ்றுதிோறப 

அ். இ்ட  விஷதட்தி் 

 ்டபறு 

பசத்திபோக்கிோக்ந் 

்றட ோ் உங்களுக்குச ்

பசோ்ோண் இபோக்க 

படிதோது. அட்றபட 

ஆசச்ோித ்

அட்றபட்போபோந் 

பகோடுக்குண் குதிகறந 

அ்டியத 



றபட்துக்பகோஞ்டு, துறபட 

ண்றுண் 

விசிஷ்ோட்றபட்போபோந் 

பகோடுக்குண், சுயோகங்கறந 

அட்றபட்போபோந் 

பகோடுக்குணோறு விநக்க 

பத்கிோ.் இப்விடயண 

துறபட ஆசச்ோிதக்ந் 

அட்றபட் போபோந் 

பகோடுக்குண்  

சுயோகங்களுக்கு 

துறபட்போபோந் கூ 

பத்கிோக்ந். ணது 

குபோணோக்ந் ்ோபோயண 



ணகட்டோபக்ந், ஆோ் 

“குபோவுறதயட ஆபேனுண் 

டபறுகறந டுட்துக் கூ 

யபஞ்டுண்” ் னபணோழி 

எ்று உஞ்டு. போபோந் 

கூறுபட்கோ இ்ட 

பத்சிபே் ண்டுயண 

அபக்ந் டபறிதடோக ோ் 

ிறக்கிய் ோண் 

போக்கிதங்கறநச ்

சிறடட்து்போபோந் கூ 

யபஞ்டிததி்ற.யற்ண 

டபறி க்க 

யபஞ்டிததி்ற. 



போபோந் இக்கஞக் 

குன்ங்கறந ோ 

யபஞ்டிததி்ற. ணது 

பசோ்டக் கபோட்துக்கறநட் 

திஞிட்து, அ்ட 

போக்கிதங்களுக்கு இ்ோட 

போபோறந அப்றி் பது 

சுணட்ட யபஞ்டிததுண் இ்ற. 

ணோோக அதிகோயடண் ் 

யகோ்ோ்ற ீங்கந் புி்து 

பகோஞ்ோ் யபற 

படநிபோகவுண் நிடோகவுண் 

ஆகிவிடுண். 



  உஞ்றண டோ், கஸ்ப்னு 

கயபோ வி்ஜோயட ஸப் 

படண் வி்ஜோடண் பதி- றட 

அறி்டோ்  ோண் 

்ோப்றபண் அறித 

படிபண்? இ்ட 

ஆோத்சச்ிறதயத 

உிடங்கந் டங்கந் எய 

கபோட்டோகக் 

பகோஞ்டிபோக்கி். 

ட்கோ பணோழிபே் 

பசோ்படோோ் , 

போபோ்கநி் ஏ ்அறுதி 

எபோறணறதக் கோஞ்யட 



உிடங்கநி் யோக்கண். 

அறிவு ்து 

யபறுோடுகளுக்குந் 

எபோறணறதக் கோஞ்யட 

டவி யப். ்ோ 

விஜ்ஜோபண் இ்டக் 

கபோட்றடயத அடி்றதோகக் 

பகோஞ்டிபோக்கி். ணிட 

அறிவு ்ோபண்  இ்ட 

யபறுோடுகளுந் 

எபோறணறதக் 

கோஞ்றடட்டோ் 

அடி்றதோகக் 

பகோஞ்டிபோக்கி். 



விஜ்ஜோங்கந் ்று ோண் 

கூறுறபபத்ோண் ணிட 

அறிவி் சிறு துணுக்குகயந. 

இப்றி் யபறயத இ்டச ்

சிறு 

யபறுோடுகளுக்கிறபே் 

எபோறணறதக் கோஞ்து 

்ோ், அ்புடணோ 

யபறுோடுகந் ிற்ட 

இ்ட் பிஜ்சட்தி், பத,் 

உபோபண், ண், உஞவ்ு ்று 

எ்றுக்பகோ்று ப்றிலுண் 

யபறு் சி்டறகளுண் 

உபோபங்களுண் ிற்ட 



இ்ட் பிஜ்சட்தி் ஏ ்

எபோறணறதக்கோஞ்து 

ப்பநவு கடிணோ யபற! 

இ்ட் ்யபறு 

டநங்கறநபண் படிப் 

உகங்கறநபண்  

எபோங்கிறஞட்து, அ்ட  

ஞ்ஞ் 

யபறுோடுகளுக்கிறயத 

எபோறண கோஞ்யட 

உிடங்கநி் யோக்கண். 

ணறுபுண் அபோ்டதி 

ிதோதட்றட ோண் 

துறஞபகோந்ந  யபஞ்டுண். 



அபோ்டதி ்சட்திட்றட 

எபோபபோக்குக் கோ் 

யபஞ்டுணோோ், படலி் 

அட்கு அபோகிலிபோக்கி் 

பிததுண் எநி 

பகு்டதுணோ ்சட்திண் 

எ்றக்கோ்டி, அட் பது 

அபது ோற்ப திபணோறு 

பசத்தயபஞ்டுண். பி் ்

சிறித ்சட்திணோ 

அபோ்டதிறதக்கோஞ்பி்து 

நிடோகி விடுண். ணது 

யபறபண் இது டோ். து 

கபோட்றட ிபௌபிக்க  ோ் 



உிடங்கறநக் 

கோ்டிோ் ண்டுண் யோதுண், 

து கபோட்தி் உஞ்றணறத 

ீங்கயந கோஞ்பீக்ந். 

க்குறத ்ோ 

அட்திதோதங்களுயண துறபட 

உயடசணோ உோசறபே் 

டோ்  ஆண்ணோகிது. இ்ட் 

பிஜ்சட்றட் றட்து, 

கோட்து, இறுதிபே் டண்பந்யந 

எடுக்கிக்பகோந்பய 

இறப் ்று படலி் 

க்பிக்க்டுகிது.பு, அக 

இத்றகறத 



பழிட்துபபோண் ஆந்பபோண் 

அபய, இத்றகக்கு 

பபநிபே் இபோ்பய்ோ் 

அப ்யடோ்றுகிோ.் யப 

அபற பஞங்க 

யபஞ்டுபண்று 

க்பிக்க்டுகிது. 

அடுட்டடிபே், அப ்

இத்றகக்கு பபநிபே் 

இ்ற.ஆோ் அதி் 

அ்டத்ோபதோக, அடோபது 

ஊடுபோவிக் க்திபோக்கிோ ்

்று அயட ஆசிித ்

யோதிக்கிோ.் இறுதிபே் 



இ்ட இஞ்டு 

கபோடத்ுக்களுயண வி்்டு, 

உஞ்றணதோறப ்ோண் 

அபய, யபறுோடு ்யட 

இ்ற் கபோட்து  

பபோகிது. டட்பணஸி 

சய்படயகயடோ- சுயபடயகது , 

அது ீயத. அறட்துந்ளுண் 

அ்டத்ோபதோக  இபோக்கி் 

அ்ட எய போபோந் டோ் 

ணிட ஆ்ணோவி் உந்ளுண் 

இபோக்கிது ட்  

படநிவுடுட்ட்டுகிது. 

இங்கு ட்கோகவுண் 



வி்டுக்பகோடுட்ட் இ்ற, 

பிபோறத 

அபி்பிோதங்கறந் ்றித 

தண் இ்ற. உஞ்றண, 

றடிதணோ உஞ்றண 

கூ்டுகிது. இ்று அ்ட 

உஞ்றணறத அயட வீ 

பணோழிபே் டுட்துறக்க 

ோண்  அஜ்ச 

யபஞ்டிததி்ற. 

இறதபோநோ் ோ் 

அட்டறகத படோபோ  

துஞிவுபக்க றடிதணோ 



யோடகோக இபோ்டோக 

ண்புகிய். 

படோங்கித விஷதட்தி்குட் 

திபோண்புயபோண். படலி் 

இஞ்டு விஷதங்கறந் 

்றி ோண் படி்து பகோந்ந  

யபஞ்டுண்.பட் படலி் 

யபடோ்ட பறிகந், 

அறட்தி்குண் போதுபோக 

இபோக்குண் ண இத் 

உஞ்றணகந், இஞ்ோபது  

அறப கூறுண் பிஜ்சக் 

கபோட்து. இஞ்ோபறட 

படலி் டுட்துக் 



பகோந்கிய். ட்கோ 

விஜ்ஜோட்தி்  அ்புடக் 

கஞ்டுபிடி்புகந் இடியோ் 

ண்பது இங்குகி். ோண்  

கவு கூ கோஞ படிதோட 

அதிசதங்கறந ்ோண் அது 

ண் ப் விிக்கிது. ஆோ்  

இப்றுந் வுண்  

பகங்களுக்கு ப் ் 

அறித் ்றபடோண்., இ்று 

பஞ்டுண்  கஞ்டு 

பிடிட்துந்நோக்ந். யபறு் 

 ஆ்்களுக்கு இறபே்  

எ்றுறண இபோக்கிது 



்றட யடோ சிறிது 

கோட்தி்கு ப்புடோ் 

விஜ்ஜோண் கஞ்டு பிடிட்டது. 

பப்ண், கோ்டண், ப்சோண் 

்று அறனக்க்டுகி் 

யபறு் ஆ்்கந்  

அறட்துண் அடி்றபே் 

எ்ய ்றுண் இறப 

அறட்றடபண் அ்ட  

அடி்றச ்சக்திதோக ணோ் 

படிபண் ்று கஞ்டுபிடிக்க் 

்டுந்நது. அ்டஅடி்றச ்

சக்திறத ்டி 

யபஞ்டுணோோலுண் ோண் 



அறனட்துக்பகோந்நோண். 

ஆோ் இ்டக் கபோட்து ணது 

சண்ஹிறடகநியயத  

பசோ்் ்டு வி்து. 

றனததுண் 

புோடணோதுணோக 

இபோ்டோலுண், அதி், ஆ்் 

்று ோ்  குறி்பி் அயட 

கபோட்றட ோண் கோஞோண். 

புவிபை்்பு ஆ்், 

ஈ்்ோ்், விக்குண் 

ஆ்் ்று ீங்கந் ்டி 

அறனட்டோலுண் சி, அது 

பப்ண் ,ப்சோண், கோ்ட 



சக்தி ்று ்டி 

பபநி்்ோலுண் சி, ்ோ 

ஆ்்களுண் அ்ட 

அடி்ற ஆ்லி் 

ணோறுோடுகயந டவி 

யப். ணிட ி்  அகக் 

கபோவிகநோகித அ்டக் 

கஞங்கநிலிபோ்து  

பிதிலிக்கி் ஞ்ஞணோக 

இபோ்டோலுண் சி, அ்து பு 

உறு்புகநி் பசத்கநோக  

பபநி்்ோலுண் சி, 

்ோயண ”பிோஞ்” 

்டுண் அடி்ற 



சக்திபேலிபோ்யட 

பிக்கி். 

பிோஞ் ்து ்? 

பிோஞ் ்து ஸ்்டண் 

அதிவ்ு. இ்ட் பிஜ்சண் 

்ோண்  எடுங்கி, ப்பிபோ்ட 

ிறறத அறபண்யோது  

இ்ட அநப் ஆ்் ் 

ஆகிது? அது 

அழி்துவிடுகிபட்ோ 

ிறக்கிறீக்ந்? இ்ற, 

அழிபதி்ற. அறப அழி்து 

வி்ோ் அடுட்ட அற 

ங்கிபோ்து யடோ் படிபண்? 



இதக்கண் ்து 

அறகறந்யோ் ழுபதுண் 

விழுபதுணோக அ்போ 

உந்நது! ழுகிது, விழுகிது, 

பஞ்டுண்  ழுகிது. இப்போறு 

அ்போ றபறுகிது. 

இி பிஜ்சண் 

பபநி்டுபறடக் 

குறிக்கி்  பசோ் ோ 

சிபோஷ்டி ்றடக் கபிக்க 

யபஞ்டுண். இ்டச ்பசோ்லி் 

போபோந் ற்பு ்ட் 

்றட ிறவி் பகோந்ந 

யபஞ்டுண். இ்ட 



போட்்றடக்கு இறஞதோக 

ஆங்கிட்தி் போட்்றட 

இ்ற. சண்ஸ்கிபோட 

போட்்றடகறந  ்ோ் 

இத்பற டோ் பணோழி 

பதக்்க படிபண். அது, 

ற்பு அ். சிபோஷ்டி, 

யடோ்ட்தி்கு பபோட் எபோ 

க்ட்தி் படிவி் ்ோயண  

தஞ்றணதோகி, யணலுண் 

தஞ்றணதோகி சிபோஷ்டிக்கு 

ப்பிபோ்ட ிறறத 

அறகி். ணறுடிபண், 

பபநி்ட ்டதோோக இபோ்ட 



ிறபேயயத  அறணதிதோக 

இபோக்கி். பஞ்டுண் 

அதிலிபோ்து பபநி்டுபயட 

சிபோஷ்டி, யடோ்ட்தி்கு 

பபோட், அ்ட அறணதி 

ிறபே் ்ோ சக்திகளுண்  

அடோபது ்ோ 

பிோஞ்களுண் 

்போகி்? அறப 

ஆதி பிோஞனு் எடுங்கி 

விடுகி். இ்ட் 

பிோஞ் க்குறத 

இதக்கண்டோகி விடுகிது.  

ப்றிலுணோக இதக்கண்று 



விடுபதி்ற. இறடட்டோ் 

யபட ஸுக்டண் ஆீடபோடண்- 

அது அதிவ்ுகநி்றி  

அதி்்டது ்று கூறுகிது. 

உிடங்கநி்  

இங்கந் புி்து பகோந்நக் 

கடிணோறப, குறி்ோக 

கறசப்சோ்கந் 

த்டுட்ட் டுகி் 

இங்கந் பகவுண் 

கடிணோறப. உடோஞணோக 

”போடண்” ் போட்்றடறத 

டுட்துக்பகோந்ளுங்கந்.  

இங்கநி் அது போப ் 



போபோநிலுண்,  இங்கநி் 

இதக்கண் அடோபது அறசவு 

் போபோநிலுண் 

த்டுட்ட் டுகிது.  ்

எ்றுக்பகோ்று 

ணோோக்போபோந் பசத்து 

பகோஞ்டு 

குன்பிக்பகோந்கிோக்ந். 

இதி் ோண் கபணோக இபோக்க 

யபஞ்டுண். 

 ண் ்று ோண் 

அறனக்கி்  போபோந் 

்போகிது?  

ட்திப்ோண் சக்திகந் 



விதோபிட்திபோக்கி். 

அறபஆகோசட்தி் 

எடுங்குகி். அதிலிபோ்யட 

பஞ்டுண் பபநிபபோகி். 

படலி் பபோபது ஆகோசயண. 

ஆகோசட்றட ஈட ்்யோ 

யபறு ்டியதோ பணோழி 

பதட்்டோலுண் சி, இ்ட 

ஆகோசயண ்போபோநி் 

ஆதி ிற ்து டோ் 

கபோட்து.பிோஞி்  

இதக்கட்டோ் ஆகோசண் 

அதிக்ிது. அடுட்ட சிபோஷ்டி 

ஆண்பிக்குண்யோது 



இ்டஅதிவ்ு விறபோகிது, 

அ்யோது ஆகோசண் 

அறதோகட் திஞ்டிட்து, 

சூிதக்ந், ்சட்திக்ந் 

்ப்ோண்  ோண் 

அறனக்கி் இ்ட 

உபோபங்கந் ஆகி். 

ததிடண் கிஜ்ச கட் ஸப்ண் 

்ோஞ தி ிஃஸ்போடண்- 

இ்ட் பிஜ்சட்திலுந்ந 

அறட்துண்  பிோஞி் 

அதிப்ோ் யடோ்ட்தி்கு 

பபோகி்”்று  

பசோ்்்டிபோக்கிது.”



தி” ் போட்்றடறதக் 

கபிக்க யபஞ்டுண். அது 

”” ் பெட்திலிபோ்து 

பபோகிது. அட் போபோந் 

அதிட்் ்து ”ி-ஸ்போடண்” 

்ோ் யடோ்ட்தி்கு 

பபோட், ”தகிடண் கிஜ்ச” 

்ோ் , இ்ட் 

பிஜ்சட்திலுந்ந  

அறட்துண் ்று போபோந். 

 பிஜ்சக் கபோட்தி் எபோ 

குதி இது. இதி் இ்னுண்  

விபங்கந் இபோக்கி். 

உடோஞணோக இது ்டி 



றபறுகிது?படலி் 

ஆகோசபண் அதிலிபோ்து 

ண்்போபோந்களுண்  ்டி 

உஞ்ோகி்? ஆகோசண் 

ப்போறு 

அதிடப்டோங்குகிது? 

அதிலிபோ்து ்டி போப 

உஞ்ோகிது? இதி் 

பக்கிதணோ கபோட்து 

்பப்ோ் 

சூ்சுணட்திலிபோ்து  டோ் 

தூண் பிக்கிது. தூணோகித  

ண் டோ் 

கறசிதோகட்யடோ்றுகிது. 



இது டோ்  பகவுண் புட்திலுண் 

உந்நது. தூ  

்போபோளுக்கு ப்ோ் 

சூ்சுண ் போபோந் 

உந்நது. ்ோயண 

இஞ்ோக் பிிக்க் 

்டிபோ்றட க் 

கோஞ்கியோண். ஏ ்அறுதி 

எபோறணறத இ்னுண்  

்வி்ற. ஆ்்கநி் 

எபோறண உந்நது- அது 

பிோஞ். தூ  ட்தி் 

எபோறண உந்நது- அது 

ஆகோசண். இி இறப 



இஞ்டி்குண் அடி்றதோக 

டோபது எபோறண இபோக்கிடோ? 

இப்றசய்சட்்து எ்ோக்க 

படிபணோ? ட்கோ 

விஜ்ஜோட்தி் 

இ்டக்யகந்விக்கு் 

திலி்ற. இட்கு் தி் 

கோணுண் ஆ்ற அறப 

பவி்ற. அ்ட 

ஆ்ற்ப 

யபஞ்டுணோோ், றனத 

கபோட்துக்கநோகித பிோஞ், 

ஆகோசண் யோ்ப்ற 

அறப  இ்யோது பணந்ந 



பணந்நக் கஞ்டுபிடிட்து 

பபோகி்யப, அ்ட 

பழிதோகட் டோ் பச் 

யபஞ்டுண்.  

அடுட்ட எபோறண ங்குண் 

ிற்ட 

ிக்்குஞ்ண்போபோந். 

புோஞங்கநி் 

ோ்குடறகந் பகோஞ்  

பிண்ணோபோகவுண் ண இதலி் 

ணகட்  ்று பசோ்் 

டுபதுண் இ்ட 

எபோறணறதயத. இங்குடோ் 

அ்ட இஞ்டுண் 



எபோறண்டுகி். ண் 

பெறநதோ்  

க்டு்்டிபோக்கி் 

ணகட்தி் எபோ சிறித 

குதிறதயத ோண் ணண் 

்று பசோ்கியோண். 

பெறநகநிலுண் க்டுஞ் 

்ோ ணபண் யச்்து 

சணஷ்டி,எ்டு பணோட்டண், 

பிஜ்சண் டழுவித ணண். 

ஆோத்சச்ி படிதவி்ற. 

படோக்ிது, ோண் 

எப்பபோபோபபோண் எப்பபோபோ 

பிஞ்ண், உக 



பணோட்டட்றடபண் யசட்்டோ் 

அது அஞ்ண், பிஞ்ட்தி் 

ிகன்பயட அஞ்ட்திலுண் 

ிகன்கிபட்று ோண்  

ஊகிட்டோ் அது டபோகோது. 

அடோபது ணது பசோ்ட 

ணட்றட ஆோத்்டறித 

ண்ணோ் படிபணோோ், இங்கு 

யோயப பிஜ்ச 

ணட்திலுண் 

றபறுகி்பட்று ோண் 

ிசச்தணோக படிவு 

பசத்தோண். 



ணண் ்ோ் ் ்து 

டோ் யகந்வி. யணற 

ோடுகநி் ட்கோட்தி் 

விஜ்ஜோண் பபகுயபகணோக 

ப்யறிக்பகோஞ்டிபோக்கி

து. கூயப உலித், றனத 

ணடங்கநி் எப்பபோபோ 

பலிறணதோ பிடிறதபண்,  

டி்டிதோகபப்று 

பபோகிது. ங்யக கோலூ்றி 

ி்பட்று படிதோண் 

திறகட்து  ி்கி் ்

யணற  ோ்டி.்பி்  

இ்றத உலித் 



அபக்நி் திறக்ற 

இ்னுண் 

அதிகி்றட்யோ் 

எப்பபோபோ  டிபேலுண் 

ணட்றடபண் பெறநறதபண் 

சண்டுட்தியத யசி 

பபோகிது. ஆோ் 

இ்திதோவி் இது ்யோ 

ணக்குடப்டி்ட விஷதண். 

ணபண் ் போபோயந, 

ஆோ் ச்று தஞ்ஞிதது 

்றடயத எப்யபோ ்இ்துச ்

சிறுபனுண் பட் ோணோகக் 

க்கிோ். இ்ட உ் 



தூணோது. இட்கு் 

பி்ோ் ோண் சூ்சுண சீண் 

்று அறனக்கி் 

தஞ்ணு், அ்து ணண் 

இபோக்கிது, இதுவுண்  ் 

போபோந் டோ். ச்று 

தஞ்ஞிதது. ஆோ் ணண் 

ஆ்ணோ அ். 

ஆ்ணோ ்றுண் 

போட்்றடறத ஆங்கிட்தி் 

பணோழி பதக்்க படிதோது. 

பி் அ்டக் கபோட்து 

யோ்ோவி் இ்ற. 

ட்கோ பண்்  டட்துப 



அறிஜக்ந் அறட  self  ்று 

பணோழி 

பதட்்திபோக்கிோக்ந். 

ஆோ் இ்ட போட்்றடறத 

உகண்  பழுபதுண் ்றுக் 

பகோந்ளுண் பற ோண் 

த்டுட்ட படிதோது. 

யப  self  ்யோ யபறு 

்டியதோ குறி்பிடுங்கந். 

அது ஆ்ணோயப, 

பி்ோலிபோக்குண், 

உஞ்றணதோ ணிட் இ்ட 

ஆ்ணோயப. இ்ட ஆ்ணோ 

்போபோநோ ணட்றடட் 



டது கபோவிதோக, அ்து 

ணட்றட ணவித் 

குறி்பிடுபது யோ்  டது 

அ்டக்கஞணோக, 

அகக்கபோஇதோக் 

த்டுட்துகிது. ணண் 

்யபறு அகக் கபோவிகநி் 

பெண் உலுறு்புகறந 

இதக்குகிது. இ்ட ணடண் 

்து ்? ோண் றடபண் 

உஞப்ட்கு் பு 

உறு்புகந் ண்டுயண கோஞண்  

அ் ்றட 

யணறட்டட்துப அறிஜக்ந் 



ய்று டோ் 

கஞ்டுபிடிட்ட.் 

ோற்பக்கோ 

உஞ்றணதோ கபோவி 

கஞ்கஞ் அ். இது 

யோயப  ண் உறு்புகளுண். 

இப்றி்கு் பி்ோ் 

இ்திிதங்கந் ்டுண்  

யபறு கபோவிகந் உந்ந. 

இறபயத 

அப்றசப்சத்கி். 

இ்திிதங்கந் 

பக்டுவி்ோ், 

இ்திற்யோ் ஆபேண் 



கஞ்கநிபோ்டோலுண் 

எபோபோ் றடபண் ோக்்க 

படிதோது.ஆோ் ோ்்து 

்ோ் அது பு் 

ோற்பறதக் குறிக்கோது 

் அடி்றபே் டோ் 

ணது டட்துபண் படோங்கயப 

பசத்கிது. உஞ்றணதோக் 

ோ்்து அகக் 

கபோவிகயந.பெறநபேலுந்ந 

சி றணதங்கயந. ீங்கந் 

்ட் பதி்டு 

யபஞ்டுணோோலுண் 

அறனபங்கந்.ஆோ் 



கஞ்கயநோ, பெக்யகோ, கோது 

கயநோ இ்திிதங்கந் அ். 

இ்ட ்ோ 

இ்திிதங்கநி் பணோட்டபண் 

அடனு் புட்தி, சிட்டண், 

அகங்கோண்  இறப 

அறட்துண் யச்்ட 

எ்றயத ஆங்கிட்தி்  

mind  ் பசோ்ோ் 

அறனக்கிோக்ந். யப 

வீ உலித் ப்லு ்

உங்கநிண் ப்து, ணண் 

்று அறனக்க்டுபது 

பெறநயத ்றுண், பெறந 



்து ்யபறு கபோவிகநோ்  

ஆக்க்்து ்றுண் 

கூறிோ் ீங்கந் கங்க 

யபஞ்டிததி்ற. உங்கந் 

டட்துப ஜோிகந் இறட 

்யோ படி்து 

வி்டிபோ்டோக்ந். உங்கந் 

ணடட்தி் பட்யகோ்ோய 

இது டோ் ்று அபக்நிண் 

பசோ்லுங்கந். 

இி, ணண், புட்தி, சிட்டண், 

அகங்கோண் ்ோ் ் 

்றட ோண் படி்து 

பகோந்ந யபஞ்டுண். படலி் 



சிட்டட்றட 

டுட்துக்பகோந்யபோண். 

டோ் ணண் ஆக்க் 

்டிபோக்கியடோ அதுயப 

சிட்டண். அது ணகட்தி் ஏ ்

அண்சண். ணட்தி் ்யபறு 

ிறகநி் போது்பதய 

சிட்டண். யகோறக்கோ 

ணோறபே் அறகந், 

சப்ோட, அறணதிதோ 

ி எ்றி்  கறபே் 

ீங்கந் ி்கிறீக்ந். எபோப் 

எபோ க்ற றிகிோ், 

் க்கிது? படலி், 



எபோ பசத்- அ்ட 

ீ்்்பி் ஏ ்அடி,, 

இஞ்ோபடோக, ீ ்ழு்து 

க்ற யோக்கி ஏ ்

திச்ப்சதற அனு்புகிது. 

அ்ட திச்ப்சத் ஏ ்

அறபே் உபோபண் 

டுக்கிது. படலி் டஞ்ஞீ ்

சிறிது 

அதிக்ிது.உடிதோக ஏ ்

அறபே் உபோபட்தி் ஏ ்

திச்ப்சதறட் 

திபோ்பிதனு்புகிது. 

சிட்டட்றட இ்டக் குநட்தி்கு 



எ்பிடுயபோண். 

பு்போபோ்கயந அட்குந் 

றித் டுண் க்கந். 

இ்திிதங்கநி் போபேோக 

டோபது பு்போபோளு் 

சிட்டட்தி்குட ்படோப்ு  

்்வுய- அ்டட் 

படோற் ்டுட்ட, 

அடோபது பு் போபோ்கறந 

உந்யந பகோஞ்டு பச் 

இ்திிதங்கந் இபோ்யடதோக 

யபஞ்டுண்.-ஏ ்அதிவ்ு 

உஞ்ோகிது. இ்பட்று 

ிசச்தணோகோட இ்ட அதிய்ப 



ணண். இ்ட அதிவ்ுக்கு 

திச்ப்சத் ்டுகிது. 

தீண்ோிக்கி் இ்டச ்

சக்தியத, புட்தி. இ்ட் 

புட்திப்  கூயப ோ்- 

உஞவ்ுண் பு்போபோளுண் 

நிசச்ிடுகி். எபோ பகோசு 

்றகபே் பது 

உ்கோபோபடோக 

றபட்துக்பகோந்யபோண், இ்ட 

உஞச்ச்ி ் 

சிட்டட்தி்குக்பகோஞ்டு 

பச்்்டு, சிட்டண் பணந்ந 

அதிக்ிது. ண இதலி்டிச ்



பசோ்படோோ் இது டோ் 

ணண். படோ்்து 

திச்ப்சத் உஞ்ோகிது. 

உடிதோக, ் றகபே் 

பது எபோ பகோசு 

உ்கோ்்திபோக்கிது ்றுண்  

அறட ோ் துட்ட 

யபஞ்டுபண்றுண் ஞ்ஞண் 

யடோ்றுகிது. இப்போறு 

ட்டறயதோ க்கந் 

குநட்தி் றித் டுகி். 

குநட்றட்போறுட்டபற 

க்கந் அடோபது அடிகந் 

புட்திலிபோ்து 



பபோகி்.ஆோ் இ்டச ்

சிட்டணோகித குநட்தி்கு 

அடிகந் புவுகிலிபோ்துண் 

போண், அகவுகிலிபோ்துண் 

போண். இறபதறட்துண் 

யச்்டது டோ் அ்டக் 

கஞண். 

 இ்போபோ விஷதட்றடபண் 

ீங்கந் படி்து 

பகோந்நயபஞ்டுண். பி்ோ்  

அட்றபட  பறிறத் புி்து 

பகோந்ந அது உடவிதோக 

இபோக்குண். ீங்கந் ்யோபோண் 

பட்துச ்சி்பிகறந் 



ோட்்திபோ்பீக்ந். பட்து 

்டி உஞ்ோகிது 

்றட் ்றிபண் 

உங்களுக்குட்  

படி்திபோக்கோண். எபோ 

ணஞ்துகந் அ்ட பட்துச ்

சி்பிக்குந் யோத்விடுகிது. 

அடோ் உறுட்ட் 

உஞ்ோகிது. அறடட் 

டஞி்ட்கோக சி்பி 

திச்ப்சதற 

உஞ்ோக்குகிது. ட் 

உலிலிபோ்து உஞ்ோகுண் 

எபோவிடட் திபட்டோ் 



ணஞ்துகறந பெடுகிது. 

அ்ட ணஞ்துகயந 

பக்டிதோகி பட்டோக 

ணோறுகிது. பிஜ்சயண 

இ்டிட்டோ் , ண்ணோ் 

உபோபோக்க்் பட்யட அது. 

புவுகிலிபோ்து ோண் 

பறுறப பபறுண் அடிகந் 

ண்டுயண. அப்ற உஞ 

யபஞ்டுணோோ் கூ ோண் 

உந்நிபோ்து திச்ப்சத் 

புி்டோக யபஞ்டுண். அ்டி 

திச்ப்சத் புிபண்யோது, 

உஞ்றணபே் ணதுணட்தி்  



எபோ குதிறத அ்ட அடிறத 

யோக்கிச ்பசலுட்துகியோண். 

அறட ோண்  அறிபண்யோது, 

அ்ட அடிதோ் உபோபோக்க் 

ப்து உஞ்றணபே் ணது 

பசோ்ட ணயண ்றட 

அறி்து பகோந்கியோண். 

யப புவுகண் 

்துபழுக்க பழுக்க 

உஞ்றணதோது ்று 

ண்புபக்ளுண் எபோ 

விஷதட்றட 

்றுக்பகோஞ்ய தீ 

யபஞ்டுண். உலித் 



ப்பநயபோ  பந்்துந்ந 

இ்ட ோநி் அபக்நோ் 

இடற ்கோணலுண் இபோக்க 

படிதோது. அ்ட விஷதண் இது 

டோ்-புவுறக ”அ” ்று 

றபட்துக்பகோந்யபோண். ோண் 

அறிபண் புவுகண் அணண் 

ஆகுண். இ்ட ண்குதி 

ஆ்் போத்்டடோக 

இபோ்டோ், அது ”அ” றப 

பழுறணதோக  பெடி விடுகிது. 

அடோ் ”அ” அறித் 

ோடடோகவுண் அறித 

படிதோடடோகவுயண ்யோதுண் 



இபோக்கிது. யப 

புவுகண் ் எ்று 

இபோ்டோ் கூ அது அறித் 

ோடது. அறிதவுண் 

படிதோடது. ோண் அறிபண் 

புவுகண், ணது ணட்டோ் 

உபோபோக்க் ்டு, படிபண் 

பகோடுக்க்்டு, 

அனகு்டுட்ட் ்து. 

அகவுகி்குண் இயட ிததி 

டோ். ணது பசோ்ட 

ஆ்ணோவி்குண் இது 

போபோ்துண்.ஆ்ணோறப 

அறித யபஞ்டுணோோலுண் 



அறட ணட்தி் பெணோகயப 

அறித படிபண். யப  

ஆ்ணோறப்்றி 

அறி்திபோக்கி் யடோ 

சிறிதுண் ஆ்ணோவுண் ணபண் 

யச்்டயடதோகுண். அடோபது 

ணட்டோ் பெ்் உபோபண், 

பகோடுக்க்் , 

சிட்டிக்க்் 

ஆ்ணோறபயத ோண் 

அறிகியோண் அட்கு யணோ 

றடபண் அ். இறட 

ஜோகட்தி் றபட்துக் 

பகோந்ந யபஞ்டிதது 



அபசிதண். சிறிது யட்தி் 

பஞ்டுண் இ்ட 

விஷதட்தி்குட ்திபோண்பி 

பபோயபோண். 

 அடுட்டடோக ோண் படி்து 

பகோந்ந யபஞ்டித விஷதண் 

இது. இ்ட உ் ்து 

்போபோநி் படோ்்ட 

பிபோகண் ஆகுண். இதி் 

எப்பபோபோ கஞபண் சி 

பெ் போபோ்கந் யசக்்க் 

டுகி். எப்பபோபோ 

கஞபண் சி 

பெ்போபோ்கந் 



பபநியத்்டுகி்.  

படோ்்து ஏடுகி் ஏ ்

ஆ்ற ய்யோ்து இது. ீ ்

இண் ணோறிக்பகோஞ்ய 

இபோக்கிது. ்ோலுண் இறப 

்ோப்றபண் ணட்துந் 

எ்றுயசட்்து அறட அயட 

ஆறு ்று கூறுகியோண்.ஆறு 

்று றட ோண் 

அறனக்கியோண்? டஞ்ஞீ ்

ணோறிக்பகோஞ்டிபோக்கிது, 

சு்று்புபண் 

ணோறிக்பகோஞ்டிபோக்கிது, 

அ்டிதோோ் ஆறு ்து 



்? படோச்ச்ிதோ இ்ட 

ணோறுட்கநி் பதட்ோ் 

அது. 

ணட்றட் 

போறுட்டபறபேலுண் 

அப்போய. இறடட்டோ் 

ஷஞிக விஜ்ஜோ போடண் 

்று கூறுகிோக்ந். புி்து 

பகோந்ந பகவுண் கடிணோ 

இது, பௌட்டட ்டட்துபட்தி் 

தீவிணோக, டக்்கீதிதோக 

ஆோத் ்டுந்நது. 

இ்திதோவிலுண்  

யபடோ்டட்தி் எபோ குதிறத 



தி்்ட்கோக இ்ட போடண் 

ழு்டது. இட்கு் தி் 

பசோ் யபஞ்டிபேபோ்டது. , 

இட்குச ்சிதோ ணறு்ற 

அட்றபடட்தி் பெண் 

ண்டுயண பகோடுக்க படிபண் 

்றட்  பி்ோ் 

கோஞ்யோண். ணக்கந் 

அட்றபடட்றட் ்றி 

சிவிட்திணோ 

கபோட்துக்கறநக் 

பகோஞ்டிபோக்கிோக்ந்.  ்

அட்றபடண் ்ோய 

பந்கிோக்ந். ஆோ் அது 



டோ் உகி்யக 

கதியணோ்சணோது. பி்  

அது ண்டுயண 

கோஞகோிதங்களுக்கு 

்டோக இபோக்கிது. 

துறபடபண் அது யோ் 

பறிகளுண் பழிோ்டி்கு 

்றபதோக, ணட்தி்கு 

இடணோறபதோக 

இபோக்கி் ் விடட்தி் 

பக ்றபயத. ணட்றட 

உத்ிறக்கு டுட்துச ்

பச்பதிலுண் அறப துறஞ 

பசத்தோண். ஆோ் 



அறிவுபூப்ணோக ணடட்றட் 

பி்் யபஞ்டுபண்ோ் 

அட்றபடண் எ்ய புகலிண். 

ோண் டுட்துக்பகோஞ்ய 

விஷதட்றட இ்யோது 

ஆோத்யபோண். ணபண் 

இப்போய ஆறுயோ்  எபோ 

க்கண் ிற்துபகோஞ்டுண் 

ண்போபோ க்கண் படி்து 

பகோஞ்டுண் இபோக்கிபட்று 

றபட்துக் பகோந்யபோண். 

அ்டிதோோ் ோண் ஆ்ணோ 

்று அறனக்கி் அ்ட 

எபோறண ங்யக இபோக்கிது? 



விஷதண் இது டோ்.  உண்பு 

இறவிோண் ணோறுட் 

அற்து பகோஞ்டிபோக்கிது. 

ணபண் இறவிோது 

ணோறிக்பகோஞ்டு இபோக்கிது. 

ினுண் ணோோட எ்று 

ண்பந் இபோக்கிது. 

போபோ்கறந் ்றித ணது 

கபோட்துக்களுக்கு 

ணோ்ப்ோடது யோ் 

யடோ்சப்சத்பது இதுயப. 

்யபறு திறசகநிலிபோ்து 

பபோகி் எநிபே்  

கிஞங்கந் எபோ திற 



அ்து சுப ்அ்து  

ணோோட யடோ எ்றி் பது 

விழுண் யோது ண்டுயண அறப 

ஏ ்எபோறணறத உபோபோக்க 

படிபண். அறப  எ்றுயச்்து 

எபோ பழுறணதோ உபோபண் 

ஆக படிபண். இட்டறகத 

எபோறண ணிடி் 

உறு்புகநி் இபோக்க 

படிபணோ? அப்றி் பது 

்யபறு  ஞ்ஞங்கந் 

விழுண்யோது அறப எ்று 

யச்்து எபோ பழுறணதோக 

படிபணோ? படிதோது. அது 



ிசச்தணோக ணணோகவுண்  

இபோக்க படிதோது. பி் 

அதுவுண் ணோறுட் அற்து 

பகோஞ்ய இபோ்றட ோண் 

கோஞ்கியோண்.ஆடோ் 

உறபண் ணட்றடபண் 

டவி ணோோட, ிறதோ 

யடோ எ்று இபோக்க 

யபஞ்டுண். அட் பது டோ் 

ணது ஞ்ஞங்களுண் 

உஞச்ச்ிகளுண்  ்டு ஏ ்

எபோறணறத, எபோ பழுறணறத 

உபோபோக்கிக்பகோஞ்டிபோக்க 

யபஞ்டுண்.அதுயப ஆ்ணோ, 



ணிடி் ஆ்ணோ,் 

போபோந் ்ோயண-அறட 

ீங்கந் சூ்சுண ண் ்று 

அறனட்டோலுண் சி ணண் 

்று அறனட்டோலுண் சி-

ணோறுகிது.அடனு் 

எ்பிடுண் யோது, 

தூ்போபோந் அடோபது 

புவுகபண் ணோறுகிது. 

இறட் ோக்்குண்யோது, 

ணோோட அ்ட் போபோந்  ் 

போபோநோ் ஆ எ்ோக 

இபோக்க படிதோது ்து 

படநிபோகிது. ்போபோந் 



இ்றபத்ோ், அது 

றசட்தணோகயப , உஞவ்ு் 

போபோநோகயப இபோக்க 

யபஞ்டுண். அது ்போபோந் 

அ்ோடது, அழிதோடது, 

ணோோடது. 

இி யபபோபோ யகந்வி 

பிக்கிது. புவுறக் 

றட்டது தோ?்் 

போபோ்கறந் றட்டது 

தோ?் வுக ிறபே் 

டோ்  இ்டக்யகந்விகந் ன 

படிபண் ்ப்ோண் 

இ்டக்யகந்விகளுக்கு  



அனுகூணோக் தி் 

பசோ்லிவிோண். இ்ட  

போடங்கறந 

எதுக்கிவி்ோலுண் யகந்விகந் 

னட்டோ் பசத்கி். 

ணிடி் அக 

இத்பிலிபோ்து ண்டுயண 

உஞ்றணறத அறித 

யபஞ்டுண் ்யட இங்கு 

யோக்கண். ஆ்ணோறப்்றி 

ழுண் யகந்விறத்யோயப 

இ்டக்யகந்விபண் ழுகிது. 

ணபண் உலுண் அ்ோட, 

ணோோட ஆ்ணோ எ்று 



எப்பபோபோபிபண் 

இபோ்டோக 

றபட்துக்பகோந்யபோண். 

அ்டிதோோ்  

ஞ்ஞட்திலுண்  

உஞச்ச்ிபேலுண் இ்ட 

ஆ்ணோக்கந்  

அறட்தி்குந்ளுண் எபோறண 

இபோ்றட ்றுக் பகோந்ந 

யபஞ்டுண். ் ஆ்ணோ 

உங்கந் ஆ்ணோவி் பது 

்டிச ்பசத்படிகிது? 

ட் பெண் அது அப்போறு 

யபற பசத்கிது? உங்கந் 



ஆ்ணோறப் ்றித 

அனுபட்றட ோ் ்டி 

உஞ படிகிது? ண் 

இபோபி் ஆ்ணோறபபண் 

இறஞட்து றப்து து? 

யப ண்யோ ்ஆ்ணோறப 

்றுக் பகோந்ந யபஞ்டித 

அபசிதண் டட்துபீதிதோகயப 

்டுகிது. அது ்யபறு 

ஆ்ணோக்களு் படோப்ு 

பகோஞ்டு, ட்திலுண் 

ட்தி் ஊயபண் பசத் 

யபஞ்டுண். ஞ்ஞ் 

ஆ்ணோக்கநி் ்ோண் 



விதோபிட்து ி்க யபஞ்டுண். 

அ்ட ஆ்ணோவிலுண் அட் 

ஊயபண் டோ்  ண் 

ஆ்ணோக்கந் போனவுண், 

அனுவிக்கவுண் , அ்பு 

கோ்வுண். எபோபபோக்பகோபோப ்

துறஞதோக பசத்வுண் 

யபஞ்டுண். பிஜ்சண் டழுவித 

இ்ட ஆ்ணோயப ணோட்ணோ, 

பிஜ்சட்தி் டறபோ 

இறப், இி, ஆ்ணோ ் 

போபோநோ் ஆக்க் 

்ட், அது 

உஞவ்ுணதணோது. யப 



் போபோ்கறந க் 

க்டு்டுட்துண்  விதிகளுக்கு 

அது க்டு் 

யபஞ்டிததி்ற. ் 

போபோநி் ிதணங்கந் பெண் 

அறட ிஞ்தண் பசத்தவுண் 

படிதோது. யப அது  பப் 

படிதோடது. பி்புண் இ்புண் 

இ்ோடது. ணோறுட் 

இ்ோடது. 

இ்ட ஆ்ணோறப ஆபடங்கந் 

துறநக்க படிதோது. பபோ்பு 

ிக்க படிதோது. டஞ்ஞீ ்

றக்க படிதோது. கோ்று 



உட்்ட படிதோது. இ்ட 

ணிட ஆ்ணோ  ணோோடது. 

ங்குண் ிற்டது. 

அறசப்து , அறசக்க 

படிதோடது. ிட்திதணோது, 

இ்ட ஜீபோட்ணோவுண் விபு 

அடோபது ங்குண் ிற்டது 

்று கீறடபண்  யபடோ்டபண் 

கூறுகி். அது ங்குண் 

விதோபிட்திபோ்து ்று 

கபி ்கூறுகிோ.்ஆ்ணோ 

அணு யோ்து ்று கூறுண் 

ணட் பிிவிபோண் 

இ்திதோவி் உந்ந,் 



பபநி்ோ்டி் அது அணுயப 

டவி, அட்  உஞ்றண 

இத்பு விபு அடோபது  ங்குண் 

ிற்திபோ்து ்து  

அபக்நி் கபோட்து. 

இ்யோது யபறு எபோ 

கபோட்தி்கு பபோகியோண். 

எபோயபறந இது திடுக்கி 

றபக்கி் கபோட்டோக 

இபோக்கோண்.ஆோ் இது 

பழுக்க பழுக்க இ்திதக் 

கபோட்து. ண் ்ோ 

பறிகளுக்குண் போதுபோக 

டோபது கபோட்து 



இபோக்கிபட்ோ் அது இது 

டோ்.    இ்திதோவி் 

அறட்தி்குண் 

அடி்றயத இது 

டோ்.ஆடோ் இறட ீங்கந் 

கபணோகக்யக்க யபஞ்டுண். 

அது இது டோ். யணற 

ோ்டி் பண்்          ண்றுண் 

ஆங்கி ஆோத்சச்ிதோநக்ந் 

ிஞோணட்றட் ்றிச ் 

பசோ்பறட ீங்கந் 

யக்டிபோ்பீக்ந் ்ோ  

உபேக்நி் உலுண் 

அடி்றபே்                    



எ்ய, ோண் கோஞ்கி் 

யபறுோடுகந் ்ோண்  எய 

படோச்ச்ிபே் பபநி்ோ்டு 

யப்றுறணகயந,. சோடோஞ் 

புழுவிலிபோ்து பக உத்்ட 

ணகோ்பற அபக்நி் 

உந்நிபோ்து  எ்ய. எ்று 

ண்போ்ோக ணோறிணோறி் 

டி்டிதோக உத்்ட 

ிறறத அற்து  

பூஞட்றட் பறுகி் 

்று அபக்ந் 

கபோதுகிோக்ந். இ்ட க் 

கபோட்து ண்பபண் 



இபோ்டது.”ோட்த்ட 

ிஞோண, ்க்போட்தோ பூோட்” 

்று டஜ்சலி கூறுகிோ.் 

ஏ ்இ உபே ்ண்யோ ்

உபேோக ணோறுகிது. இது 

டோ் ிஞோணண். ோதி 

்ோ் இண், ிஞோணண்  

்ோ் எ்று 

ண்போ்ோக  ணோறுட்- ஏ ்

இண் ண்போ்ோக 

ணோறுபறட்யோ், ோபண் 

யோ்பித ்களுண்  ங்கு 

யபறுடுகியோண்? 

டஜ்சலிபே் கபோட்து்டி, 



்க்போட்தோபூோட்- 

இத்றகபே் உந் ிறவு 

பெண், ிஞோணண் 

்டுகிது. யோ்டிபண், 

இத்ோ  ோலித் 

சண்்டணோ யட்்படடு்புண்  

டோ் ஏ ்உ் ண்யோ ்

உற டுக்குண்டிச ்

பசத்கிது ்று யணற 

ோ்டு அறிஜக்ந் 

பசோ்கிோக்ந்.ஆோ் 

டஜ்சலி பிபி் கபோட்து 

இறடவிச ்சி்ட 

ஆோத்சச்ிதோக, இறடவி 



ஆனணோக, கபோட்தினுந்  

பச்படோக உந்நது. 

 இத்றகபே் உந் 

ிறவி் பெண்” ்றுஅப ்

கூறித ட் போபோந் ்? 

அபோவுண் டி்டிதோக 

உத்ிறகறந அற்து 

கறசிதோக புட்ட ்ிறறத 

அறகிது ்றட ோண் 

எ்புக் பகோந்கியோண். அயட 

யபறநபே் இ்போ்றுண் 

சப் ிசச்தண். அடோபது, 

்திண் எ்றி்கு ்ட 

பறகபேோபது ப்பநவு 



ஆ்ற அநிக்கியோயணோ 

அ்ட அநவு டோ்  அது 

யபற பசத்பண். அடனுந் 

பசலுட்துண் சக்திபண் 

பபநி்டுண்   சக்திபண் 

பபப்யபோக இபோ்டோலுண் 

பணோட்ட ஆ்லி் அநவு 

ணோோண் இபோக்கிது. எபோ 

த் உங்களுக்கு 

யபஞ்டுணோோ், அட்கு 

யபஞ்டித ஆ்ற அயட 

அநவி் டோபபடோபோ 

விடட்தி் ீங்கந் 

அநிட்யடதோக யபஞ்டுண். 



யப புட்ட ் 

யபஞ்டுணோோ் . அபோ, 

புட்டற உந்நக்கிதடோக 

இபோக்க யபஞ்டுண்அபோ, 

புட்டற உந்நக்கிதடோக 

இபோக்க யபஞ்டுண்.அபோயப 

புட்டோக ் ிஞபக்கிது 

்ோ் அ்ட அபோவுக்குந் 

புட்ட ்இபோ்திபோக்க 

யபஞ்டுண்! க்குறத 

்றத் ஆ்லி் 

பபநி்ோய இ்ட் 

பிஜ்சண் ்ோ், எடுங்கித 

ிறபே் பிஜ்சண் 



இபோக்குண்யோதுண்  அ்ட 

ஆ்் இட்குந் டோ் 

இபோ்திபோக்க யபஞ்டுண், 

இ்ோதிபோக்க படிதோது. 

இட் டி் ோட்்டோ் 

எப்யபோ ்ஆ்ணோவுண்  

்றத்து ்ோகிது. 

ண் கோடிபே் ஊ்்து 

பச்லுண் பகட்டோன்்ட  

புழுவிலிபோ்து பக உத்்ட 

ணகோ்பற ்ோ 

உபேக்நிலுண் ்றத் 

ஆ்லுண், ்றத் 

தூத்றணபண் ்றத் 



அநவி் ்ோபயண 

இபோக்கி். அப்ற 

பபநி்டுட்துண் அநவி் 

டோ் யப்றுறண ்ோண். 

புழு பகசச்ிறித அநறப 

பபநி்டுட்துகிது, ீங்கந் 

அறடவி அதிகணோக 

பபநி்டுட்டோண். எபோ 

படத்ப ணிட ்இ்னுண் 

அதிகணோக பபநி்டுட்தி 

இபோ்ோ.் யப்றுறண இது 

டோ். அ்ட ்றத் 

ஆ்் அறபிபண் 

உந்நது.”டட யஷட்ிகபட்-



உனப் ட் பதலுக்கு ீ ்

ோத்சச்ுபது யோ் ்று 

டஜ்சலி பசோ்போ.் 

ங்யகோவுந்ந  குநட்திலிபோ்து 

உனப்  ட் பதலுக்கு எபோ 

பெற பழிதோக ீ ்

ோத்சச்ுகிோ். சிறு அற்பு 

எ்று டஞ்ஞீற்ோத 

விோண் டடுக்கோண். அப் 

டஞ்ஞீ ்ோத்சச் 

விபோண்புண்யோது அ்ட 

அற்ற ண்டுண் டோ் 

விக்க யபஞ்டுண். டஞ்ஞீ ் 

ட்ித்ோகயப 



ணநணநபப்று பதலி் 

ோத்்துவிடுண். அ்டட் 

டஞ்ஞீபோக்கு  ் ோபண் 

சக்திறத பகோடுக்க 

யபஞ்டிததி்ற. அ்டச ்

சக்தி ்கயப அதி் 

இபோக்கிது. ோண் அறபபோண் 

அ்ட ிறபே் டோ் 

இபோக்கியோண். ண் 

எப்பபோபோபபோக்குண், எப்யபோ ்

உபேபோக்குண் பி்ஞிதோக 

அட்டறகத  ்றத் 

பலிறண, ்றத் 

ஆ்், ்றத் 



தூத்றண, ்றத் 

ஆ்டண், ்றத் 

உஞ்றண ்ோண் 

இபோக்கி். ோண் 

உஞ்றணபே் தோயோ, 

அடற பழுறணதோக 

பபநி்டுட்ட படிபணோோ் 

அற்புகநோகித இ்ட 

உ்கந் டடுட்துக் 

பகோஞ்டிபோக்கி். இ்ட 

உ் தஞ்றணதோ 

தஞ்றணதோ குஞண் யோ 

குஞணோக ணோணோ, யோ 

குஞண் சட்ப குஞணோக 



ணோணோ தூத்றணபண் 

ஆ்லுண் அதிகணோக 

பபநி்டுண். 

இடோ் டோ் ண் 

ப்யோக்ந் உஞவு 

விஷதட்தி் பகவுண் 

கபணோக 

இபோ்திபோக்கிோக்ந். 

திபோணஞண், ்றித 

விஷதங்கநி் ப்போறு ணது 

றனத உ்கபோட்துக்கந் 

ணற்து வி்யபோ, 

அப்போய உஞவு் 

னக்கபனக்கங்கநிலுண்  



அட் உஞ்றணதோ 

அடி்ற 

ணற்துவி்டோகச ்

பசோ்ோண். ணது 

கபோட்தி்குடப்டோப்ி்ற 

ினுண் திபோணஞண் ்றித 

உடோஞண் எ்ற டுட்துக் 

பகோந்கிய். யபறு 

ச்ட்்ண் கிறட்டோ் 

விிபோக்யசுகிய். 

ஆோ் திபோணஞட்றட்்றி 

ோண் பகோஞ்டிபோக்குண் 

கபோட்துக்கயந, ணிட 

இட்தி்கு உஞ்றணதோக 



ோகீகண் டக்கூடிதறப 

்றட ண்டுண் இ்யோது 

பசோ்லிக்பகோந்ந 

விபோண்புகிய். எப்யபோ ்

ஆணுண் பஞ்ணுண் டது 

சுகட்தி்கோக, டது பபோக 

இசற்சறத் பூட்்தி பசத்து 

பகோந்பட்கோகட்டோ் 

விபோண்புபற, ணறவி 

அ்து கஞபோக  

்றுக்பகோந்ளுண் 

சுட்டட்றட அநிட்டோ் 

தீறணயத அட் விறநபோக 

இபோக்குண். அட்டறகத 



திபோணஞட்தி் தோக் 

பிக்குண் குன்றடகந் 

தீதபக்நோக, 

பகோடிதபக்நோக, 

அசுட்டண் 

பகோஞ்பக்நோகட்டோ் 

இபோ்ோக்ந். எப்பபோபோ 

ோ்டிலுண் ணிட் எபோ புண் 

இட்டறகத பபோகட் டணோ  

குன்றடகறந 

உபோபோக்கிக்பகோஞ்டிபோக்கி

ோ்.ணறுபுண் இபக்றந 

அக்கிதோந 

யோலீஸ்றறத 



அதிகிட்துக் 

பகோஞ்டிபோக்கிோ். 

பிசச்ற, தீறணறத ்டி 

அழி்து ்ட், ்டி 

தீறணயத உஞ்ோகோண் 

டடு்து ்து டோ், 

ீங்கந் சபடோதட்தி்  

இபோக்குண்பற, உங்கந்  

திபோணஞண் சபடோதட்தி் 

இபோக்கி் 

எப்பபோபோபறபண் 

ிசச்தணோக் ோதிக்கயப 

பசத்பண். யப ீங்கந் 

தோற ணஞக்க யபஞ்டுண், 



தோற ணஞக்கக் கூோது 

்று ச்ண்  பசத்த 

சபடோதட்தி்கு அதிகோண் 

இபோக்கிது. ணது திபோணஞ 

அறண்பி்கு் பி்ோ் இது 

யோ் பகவுத்்ட 

கபோட்துக்கந் இபோக்கி். 

இறபயத யோதி சோஸ்திண் 

”ோதி” அடோபது போபோட்டண் 

்று அறனக்கிது. 

கோணயோகட்தி் விறநபோக் 

பிக்கி் குன்றட ஆித் 

அ் ்து ணனுவி் 

கபோட்து ்றடபண் 



உங்களுக்குடப்டிவிக்க 

விபோண்புகிய். யபட 

பறகநி் டி கபோவு்று 

போன்்து இ்பய 

ஆித்.ஆண், எப்பபோபோ 

ோ்டிலுண் இட்டறகத 

குன்றடகந் 

பகக்குறபோகயப 

பிக்கிோக்ந். அட் 

தோகயப இ்று ோண்  

கலிபகண் ்று கூறுண் 

இப்பநவு பகடுட்கந் 

உகி்  இபோக்கி். 



 இ்ட ்சிதங்கந் 

அறட்றடபண் ோண் இன்து 

வி்யோண். இ்று இ்டக் 

கபோட்துக்கறந பழுபதுணோக் 

பி்் படிதோது ்து 

உஞ்றண. அ்ட உ்ட 

்சிதங்களுந் சிப்ற 

இ்று பபறுண் யகலிச ்

சிட்திங்கநோக்கிபந்யநோண். 

்து உஞ்றணயத. ட்கோ 

டோத் ட்றடதபோண் ப்யோ்  

இ்ற, சபடோதபண் 

அ்றிலிபோ்டது யோ்றி 

க்விதறிவி் பகட்டோன்்ட 



ிறபே் உந்நது. ணக்களுண் 

ப்யோ் எபோபபோக்பகோபோப ்

அ்புறதபக்நோக இ்ற 

்து பபோட்டண் டக்கூடித 

உஞ்றண. ஆோ் இ்ட 

கபோட்துக்கந் ப்பநவு டோ் 

டபோ பறகநி் 

கறபிடிக்க் ்ோலுண் 

அ்டக்யகோ்ோடுகந்  

அ்ழுக்க்றப. அட் 

பசத்பற டபோகி 

வி்ோ், எபோ பழி 

யடோ்றுவி்ோ், 

யகோ்ோ்ற 



டுட்துக்பகோஞ்டு, 

இ்போபோ பழிறதக் 

கற்பிடிட்து ்ோகச ்

பசத்த பதயபஞ்டுண். 

பழிகநி் டபறிபோ்டோ் 

அட்கோகக்யகோ்ோ்ற 

வி்டுவிடுபது ்டி 

ிதோதணோகுண். 

 இ்ட ணோதிி உஞவு 

விஷதபண். உஞவு 

விஷதட்தி் இ்யோது ோண் 

கறபிடிட்து பபோண் பற பக 

பக யணோசணோது. ஆோ் 

ோண் உஞ்ணுண் உஞவு 



தூத்றணதோக 

இபோக்கயபஞ்டுண் ் 

உத்்ட ி்டணோ 

யகோ்ோ்ற அது 

ோதிக்கவி்ற. 

அ்டக்யகோ்ோ்ற 

றபட்துக்பகோஞ்டு, அட் 

பசத்பறறதச ்

சீத்ிபோட்தி, புதிதடோக ணோ்றி, 

பி் ்றுங்கந். 

ஆ்ணோ ்றித இ்ட 

ணோபபோண் கபோட்றட ோ்டி் 

்ோ பறிகளுண் ்றுக் 

பகோஞ்ோக யபஞ்டுண். 



தீபற கோஞணோக ஆ்ணோ 

சங்குசிடணோகி வி்டோகவுண், 

அடோபது அட் இத்புண் 

ஆ்்களுண் சுபோங்கி 

வி்டோகவுண், 

்விறகநி் தோக 

அது ணறுடிபண்  விிபண் 

்றுண் துறபதிகந் 

பசோ்கிோக்ந். 

அட்றபதிகயநோ, ஆ்ணோ 

சுபோங்குபயடோ விிபயடோ 

கிறதோது, அறப பபறுண் 

யடோ்யண ்கிோக்ந். 

யபறுோடு இது டோ். ஆோ் 



ஆ்ணோவி் ்கயப ்ோ 

ஆ்்களுண் இபோக்கி். 

பபநிபேலிபோ்து ்டச ்

சக்திபண் அடனுந் 

பபோபதி்ற. போ 

பபநிபேலிபோ்து  யடோ  

அடனுந் தறனபதி்ற 

் கபோட்து ்யோபோக்குண் 

போதுபோது. யபடங்கந் கூ 

ணக்கு அபோந்்றப 

அ், பபநிபே்  

ங்கிபோ்யடோ ப்டறப அ், 

ணோோக அறப உந்நிபோ்து  

பபநி ப்திபோக்கி். 



எப்யபோ ்ஆ்ணோவிலுண் குடிக் 

பகோஞ்டிபோக்குண் ி்ட 

உஞ்றணகயந யபடங்கந். 

இடற ்ோக ிறவி் 

றபபங்கந். றுண்பி் 

ஆ்ணோவிலுண் யபடங்கந் 

உந்ந, யடபி் 

ஆ்ணோவிலுண் யபடங்கந் 

இபோக்கி். றுண்பு 

டி்டிதோக் ிஞபட்து 

ிஷிதோக யபஞ்டுண். 

அ்யோது யபடங்கந், அ்ட 

ி்ட உஞ்றணகந் 

டோணோகயப பபநி்டுண். 



இ்டச ்சி்ட கபோட்றட ோண் 

அறபபோண் உஞ்்து 

பகோந்ந யபஞ்டுண். 

அறட்து ஆ்்களுண் ண் 

பந்யந இபோக்கி். ணது 

பக்திபண் ்கயப ண்பந் 

இபோக்கிது.ஆ்ணோ 

சுபோங்கிபந்நது. அ்து  

ணோறததோகித திறதோ் 

ணறக்க் ்டிபோக்கிது 

்று ்டி 

யபஞ்டுணோோலுண் 

பசோ்லிக்பகோந்ளுங்கந். 

கபோட்து இது டோ்- பகட் 



டோன்்டப ்பட் 

அறபிபண் புட்ட ்

ஆபட்கோ போத்்பு 

இபோக்கிது. இறட ீங்கந் 

ண்பியத தீ யபஞ்டுண். 

ஆ்ணோ ்றித யகோ்ோடு 

இது டோ். 

இட்கு யண் எபோ 

பிதசஞ்ற பபோகிது. 

உலுண் ணபண் ் 

போபோநி் பிபோகங்கந். 

ஆோ், அட்கோக ஆ்ணோ 

் எ்று யடறபபே்ற. 

ஆ்ணோ ் எ்று 



இபோக்கிபட் படிவுக்கு 

ப யபஞ்டிததி்ற ்று 

அபக்ந் 

கூறுகிோக்ந்.ஞ்புகறந 

எ்புக் பகோஞ்டுவி்டு, அறப 

சோ்்திபோக்கி் 

எபோபோபோறதபண் ் ்றுக் 

பகோந்ந யபஞ்டுண்? 

ங்கறந்போறுட்டபற 

ஞ்புகந், ஞ்புகந் ண்டுயண 

யோதுண். எபோ போபோறந 

விநக்கஎபோ கோஞயண 

யோதுணோடோக இபோக்க, 

இ்போபோ கோஞட்றட 



்றுக் பகோந்பது 

அறிவுக்கு்போபோ்டோட 

எ்று- இப்போறு 

பௌட்டக்நி் போடங்கந் 

படோக்ி். போபோந் 

அடோபது  ஆ்ணோ ்றித 

கபோட்துக்கந் அறட்றடபண் 

அபக்ந் எயதடிதோக 

பறிதடிட்து வி்ோக்ந். 

உங்களுக்குட் டிஆ்ணோ, 

க்குட் டிதோக ஆ்ணோ, 

அப்போய 

எப்பபோபோபபோக்குண் எப்யபோ ்

ஆ்ணோ இபோக்கிபட்றுண், 



இ்ட ஆ்ணோ எப்பபோ்றுண் 

டிட்டிதோறப ்றுண், 

அறப உலிலிபோ்துண் 

ணட்திலிபோ்துண் 

யபறு்றப ்றுண் கூறி, 

போபோறநபண் அட் 

ஞ்புகறநபண் 

்பக்ளுக்குட ்படோ்்ட 

வீன்சச்ி உஞ்ோபே்று. 

 இது பற ோட்்டதி்  

துறபடக் கபோட்தி் 

பிசச்ற துவுண் இ்ற- 

உ் எ்று உந்நது. 

அட்கடுட்து எபோ தஞ்ணு் 



அடோபது ணண், அட் பிகு 

ஏ ்ஆ்ணோ, இ்ட ்ோ 

ஆ்ணோக்கநி் உந்ளுண் 

புபண் ிற்ட எபோ 

ணோட்ணோ” அடோபது கவுந். 

பிசச்ற இங்யக டோ் 

ழுகிது. ஆ்ணோ, 

ணோட்ணோ, இஞ்டுயண 

பஸ்துக்கந், போபோ்கந், 

உலுண், ணபண் ோண் 

போபோ்கந் அ்து 

பஸ்துக்கந் ்று 

அறனக்கி் பிவுண் 

்யபறு ஞ்புகறந்யோ் 



இப்ற் ்றிி்கி். 

ஆோ் தோபோண் பஸ்துறபக் 

கஞ்தி்ற, கபோட்தி் 

பகோந்நவுண் படிதோது. 

அட்டறகத எ்ற் ்றி 

் ிறக்க யபஞ்டுண்?் 

ஷஞிக போடட்றட 

்றுக்பகோஞ்டு அபக்ந் 

கூறுபது யோ் , இபோக்குண் 

அறட்துண் ண் 

பிபோகங்கநி் 

படோச்ச்ியத டவி, யப் 

்று கூக் கூோது? இ்ட் 

பிபோகங்கந் எ்ற எ்று 



்றி ி்தி்ற, யச்்து 

எ்ோபதி்ற. கலி் 

அறகறந்யோ் எ்ற 

ண்போ்று படோ்்து 

பபோகியட டவி அறப 

பழுறண  பறுபதுண் 

இற,யச்்து பழுறணதோ 

எ்ோக ணோறுபதுண் இ்ற. 

அறகநி் படோச்ச்ியத 

ணிட். எ்று யோகுண் 

யோது அது ண்போ்ற 

உபோபோக்குகிது. இ்ட 

அறகந் ஏத்பது டோ் 

ிப்ோஞண். இ்ட போடட்தி் 



ப்ோ் துறபடண் 

பணௌணோகிவிடுகிது. ்ட 

தி ்போடட்றடபண் அடோ் 

பகோஞ்டு ப படிதோது. 

துறபட கவுறநபண் இங்யக 

ிறிறுட்ட படிதோது. எபோ 

கவுந் ங்குண் 

ிற்திபோக்கிோ ்

்ோலுண் அப ்எபோப,் 

அப ்றககநி்ோண் 

உறக் றக்கிோ,் 

கோ்கந் இ்ோண்  

க்கிோ.் குதப் ோற 

பசத்பது யோ் உறக் 



றக்கிோ ்்ப்ோண் 

பசோ்பது குன்றடட்ட 

ணோக இபோக்கிது ்று 

பௌட்டக்ந் கூறுகிோக்ந். 

இ்டி எபோ கவுந் 

இபோ்ோோோ், டோங்கந் 

அபற 

பழி்யோபதி்ற. 

திக்்கயப விறனபடோக 

அபக்ந் பசோ்கிோக்ந். 

துக்கண் ிற்டது உகண். 

இடற்றட்டது கவுந் 

்ோ் அபற திக்்கயப 

யபஞ்டுண் ்கிோக்ந். 



இட்டறகத எபோ கவுந் 

கபோட்து அறிவுபூப்ணோது 

அ். இது ்றுக்பகோந்ந 

படிதோடது. இடற ீங்களுண் 

அறிவீக்ந். இ்ட் 

ற்புக்பகோந்றகபே் 

குறோடுகளுக்கு ோண் யோக 

யபஞ்டிததி்ற. ணது 

ஷஞிகபோதிகந் 

அப்றடப்டநிபோகக் 

கோ்டி வி்ோக்ந். இப்போறு 

உபோபக் கவுந் பகோந்றக 

பறிதடிக்க் ்து. 



 உஞ்றணறத, உஞ்றணறத 

ண்டுயண பி்் யபஞ்டுண். 

்று அட்றபதி 

பசோ்கிோ். ”ஸ்டதயணப 

தயட ோ்போடண் , 

ஸட்யதறப ்டோ விடயடோ 

யடபதோ- போத்றணயத 

பப்லுண், போத்றணத்து 

அ்.யடபதோட்தி்கோ 

ோறட போத்றணபே் 

பழிதோகயப பச்கிது.” 

எப்பபோபோபபோண் இ்டக் 

பகோடிபே் கீன் டோ் 

ப்யறுகிோக்ந். ஆண், 



ஆோ் அட் 

யோக்கபண்ோண் 

வீற அக்கி  

அபறட் ட்கீன் 

பகோஞ்டுபபோபது டோ். 

ீங்கந் துறபதிதோக 

இபோக்கோண். உபோபட்றட 

பழிடுண்  ஏ ்அ்ோவிறதக் 

கஞ்ோ், ீங்கந் பகவுண் 

புட்திசோலி ்று 

ிறட்துக்பகோஞ்டு, 

அபிண் போதிட்து, அப் 

ணட்தி் குன்ட்றட 

உஞ்ோக்குவீக்ந்.ஆோ் 



அப் திபோண்பி, ீங்கந் 

பழிடுண் சகுஞக் கவுந் 

கபோட்றடட் டபப்று 

ிபௌபிட்டோ் உங்கந் கதி 

்போகுண்? ண்பிக்றக 

டோ் பக்கிதண் ்ப்ோண் 

பசோ்வீக்ந், அ்து  

உங்களுக்கு திோக போடண் 

பசத்பக்ந் ோட்திகக்ந் 

்று கூறுவீக்ந். போடட்தி் 

யடோ்றுவி்ோ் திட் ்

ட்பிற ோட்திகக்ந் 

்று கூறிவிடுபது வீ் 

கற் டிக்கி் றனத 



விஷதண் டோய! ீங்கந் 

அறிவுபூப்ணோகஇபோக்க 

விபோண்பிோ் இறுதிபற 

அறிவுபூப்ணோகயப இபோங்கந். 

அ்டி இபோக்க படிதோ 

வி்ோ் ீங்கந்  

தி்ோக்்கி் 

சலுறககறந் பிபோக்குண் 

அநிபங்கந். 

கவுந் இபோ்றட ீங்கந் 

்டி ிபௌபி்பீக்ந்? 

ணோோக, அபற க்குறத 

ணறுட்யட விோண். அப ்

இபோக்கிோ ்்று 



ிபௌபி்ட்கு சோ்சிகநி்  

சோத் கூ இ்ற. 

ணறு்ட்யகோ உறுதிதோ 

 போடங்கந் இபோக்கி். 

கவுந் அபது குஞங்கந், 

போஸ்துக்கநோகித  ஞ்ஞ் 

ஆ்ணோக்கந், எப்யபோ ்

ஆ்ணோவுண் 

டிட்டிதோறப- 

இ்டிபத்ோணோ எபோ 

கவுறந ீங்கந் ்டி 

ிபௌபி்பீக்ந்? ்ட 

விஷதட்தி் ீங்கந் 

டிடத்ுபண் போத்்டபக்ந்? 



ீங்கந் உண்பு ் 

பறபே்  உங்களுக்குட் 

டிட்ட்றண இ்ற, 

ஞ்றத பநட்டக்றந 

வி இ்று இது உங்களுக்கு 

்ோகட் படிபண்.ய்று 

சூிதிட்திலிபோ்ட ் 

போபோந்  இ்று உங்கந் 

உலி் இபோக்கோண். ோறந 

அது எபோ பசடிபே் 

யோத்சய்சோண். இப்போறு 

உண்பு ஏதோண் ணோறிக் 

பகோஞ்டிபோக்றகபே், 

உங்கறந இ்ோ ்்று 



பசோ்லிக்பகோந்நக்கூடித 

உங்கந் டிட்துபண் ங்யக,? 

ணபண் இப்போறு டோ். 

ங்யக உங்கந் டிட்துபண்? 

இ்றிவு எ்ற 

ிறக்கிறீக்ந், ோறந 

யபபோ்ற 

ிறக்கிறீக்ந். 

குன்றடகநோக இபோ்டயோது 

ிறட்டதுயோ் இ்யோது 

ிற்தி்ற. 

இறநஜக்நோக இபோ்டயோது 

ிறட்டறட்யோ் 

பதடோ பி் 



ிற்தி்ற. 

அ்டிதோோ்  உங்கந் 

டிட்துபண் ங்கிபோக்கிது? 

உஞச்ச்ிபேனுந் அ்து 

அகங்கோட்தினுந் ்று 

பசோ்ோதீக்ந்.பி் 

ண் போன்க்றகபே் எபோ சிறித 

குதிபே் ண்டுயண அது 

விதோபிட்திபோக்கிது. ோ் 

உங்களு் 

யசிக்பகோஞ்டிபோக்கிய். 

இ்யோது ் அபதபங்கந் 

்ோண் யபற பசத்து 

பகோஞ்டிபோக்கி், ஆோ் 



ோ் அடற உஞவி்ற. 

உஞச்ச்ி டோ் அறப 

இபோ்ட்கு படிபோ 

சோ்சிதண் ்ோ், 

அறப்றி க்கு 

உஞவ்ி்ோடடோ், அறப 

இ்றபத்றுடோ்  பசோ் 

யபஞ்டுண்ஃ உபோபக் 

கவுறந் ்றித 

பகோந்றககந் உங்கறந 

ங்கு பகோஞ்டு யோத் 

விடுகி் ்று 

ோட்்தீக்நோ? இட்டறகத 



கவுறந ீங்கந் ்டி 

ிபௌபிக்க படிபண்? 

இட்டறகதகவுந் எபோப ்

இபோக்கிோ ்்து அறிவு 

பூப்ணோக இ்ற ்து 

எபோ புபபோக்க, இ்டக் 

கபோட்றட் ்புபது கூ 

்பறிக்கு வியோடணோது, 

்று பௌட்டக்ந் அடிட்துச ்

பசோ்கிோக்ந். 

பபநிபேலிபோ்து ்ட 

உடவிபண் ணிடனுக்கு 

பபோபதி்ற ்து 

உஞ்றணதோக இபோக்க,் 



அபற் புவுடவிறத 

ோடுண்டிசப்சத்து 

யகோறனதோக்க  

யபஞ்டுபண்று அபக்ந் 

யக்கிோக்ந். இயடோ இ்ட் 

பிஜ்சண் உந்நது. இது 

ணிடோ்  உஞ்ோக்க் 

்து. அ்டிபேபோக்க, தோபோண் 

ோட்்திோட, அறி்திோட, 

தோபோண்  ்ட உடவிபண் 

ப்றிோட எபோ கவுறந் 

புட்யடபேபோ்டோக க் 

க்கற பசத்து, ் 

அபறச ்சோ்்திபோக்க 



யபஞ்டுண்? ் உங்கறநயத 

ீங்கந் யகோறனகநோக்கிக் 

பகோந்கிறீக்ந்? ோத் யோ் 

எபோபிண் ஞி்து ி்து 

டோ், எபோ க்ற உபோவி் 

கோடிபே் கிற்து டோ், 

உங்கறநயத வீக்ந் 

்றுண் உகியயத இழி்ட 

ோவிகந் ்றுண் 

பசோ்லிக்பகோந்பது டோ் 

ணிடி் பகவுத்்ட 

ிற ்று ் உங்கந் 

குன்றடகளுக்குக் 

க்பிக்கிறீக்ந்? இடோ் 



ீங்கந் போத் பசோ்பது், 

உங்கந் குன்றடகளுக்கு் 

பபோட்தீறங்றகபண் 

விறவிக்கிறீக்ந். ்று 

பௌட்டக்ந் துஞிவு் 

கூறுகிோக்ந். பி் 

இ்ட உயக எபோ 

ணதக்குவிட்றட யோ்து, 

அறட ணக்கக் கூோது. 

ீங்கந் உங்கறந் ்றி 

் பசோ்கிறீக்யநோ 

அறடயத பணந்நபணந்ந 

ண்வுண் படோங்குவீக்ந். 

புட்ட கபோ் க்குறத 



படலி் பசோ்து, ீங்கந் 

றட ிறக்கிறீக்யநோ 

அதுயப ீங்கந். றட 

ிற்பீக்யநோ அதுபோக 

ஆவீக்ந், ்றபடோ். இது 

உஞ்றணதோோ் ண்ணோ் 

்ட் தனுண் இ்ற. இங்கு 

போனோண் யணகங்களுக்கு 

யண் போன்கி் எபோப ்ப்து 

ணக்கு உடவிோ் ண்டுயண 

ண்ணோ் டோபது பசத்த 

படிபண் ்று உங்களுக்கு 

ீங்கயந பசோ்லிக் 

பகோந்பறட வி்டுவிடுங்கந். 



இ்டி ீங்கந் ிறக்க 

ிறக்க் வீயண 

உங்கநிண் பகுண். ோங்கந் 

தூத்றணத்பக்ந். 

இறபோ, ங்கறநட ்

தூதபக்ந் ஆக்குபோத்? ்று 

தி்யடோறுண் ீங்கயந 

உங்கறந எபோவிட சுத 

ணதக்கட்தி்கு 

உ்டுட்திக்பகோஞ்டு, ்ோ 

விடட் தீறணகநிலுண் 

உன்வீக்ந். ஆண், 

சபடோதட்திலிபோக்குண்  

த்றுக்குட ் படோஞ்ணூறு 



தீறணகளுக்குக் கோஞண் 

சகுஞக்கவுந்- கபோட்து டோ் 

்று பௌட்டக்ந் 

கூறுகிோக்ந். இ்ட 

அ்புடணோ போன்க்றகபே் 

படலுண் படிவுண் ிறவுண் 

எபோ ோறத்யோ் 

ஆபதுடோ் ்ோ் அது 

தங்கணோ எ்று. கவுந் 

போழுண் இணோ 

றபகுஞ்ட்தி்குச ்பச்று, 

அங்கு அப ்ப்ிறபே் 

்ப்றுண் றகக்டி போத் 

புறடட்து ி்து டோ் 



போன்க்றகபே் ்சிதபண் 

குறிக்யகோளுண் யோக்கபண் 

்ோ், அறடவிட் 

ட்பகோற பசத்து 

பகோந்பயட யண் ்று 

றபஞபற் ோட்்து 

பௌட்ட் பசோ்கிோ். 

இதிலிபோ்து 

ட்புபட்கோகட்டோ் 

ிப்ோஞண் அ்து சூ்தண் 

்னுண் கபோட்றட  

உபோபோக்கிபந்நடோகவுண் கூ 

அபக்ந் பசோ்ோண். 



அட்றபடக் கபோட்துக்கந் 

எழுக்கக்யக்ற 

உஞ்ோக்குண் ்று 

இ்யோபட்ோண் பசோ்் 

டுகிது. யப அட் 

ணறுக்கண் ்டிபேபோக்குண் 

்றட உங்களுக்குக் 

கோ்யப  பௌட்டக்நி் 

ிறபேலிபோ்து இ்டக் 

கபோட்துக்கறந  உங்கந் ப் 

றபட்யட். இஞ்டு 

க்கட்றட் ்றிபண் 

துஞிவுனுண் றடிதணோகவுண் 

படி்து பகோந்யபோண். 



 சகுஞக் கவுந் எபோப ்

உறக் றட்டோ ்்து 

யோ்  கபோட்துக்கறந 

ிபௌபிக்க படிதோது ்றட 

படலி் ோண் கஞ்யோண். 

குதப் ோற பசத்பது 

யோ் கவுந் இ்ட உறக 

உஞ்ோக்கி இபோக்கிோ ்

்று பசோ்ோ், 

ட்கோட்தி் எபோ 

குன்றடகூ அடற 

எ்புக்பகோந்நோது, 

அ்டிதோோ் குதபனுண் 

கவுந் டோ், 



றககோலி்ோண் எபோ 

குதப் ோற  பசத்கிோ் 

்று உங்கநிண் எபோப் 

பசோ்ோ், அபற ீங்கந் 

றட்திதக்கோ விடுதிக்கு 

அ்போ பகோஞ்டு 

பச்வீக்ந்! 

 இ்ட உறக ஆக்கிதடோக 

ீங்கந் பசோ்லுண் இ்டக் 

கவுநிண் உங்கந் ஆபந் 

பழுபதுண் அழுது 

பகோஞ்டிபோக்கிறீக்யந, அப ்

்யோடோபது உங்களுக்கு 

உடவி பசத்திபோக்கிோோ 



்று இ்றத விஜ்ஜோண்  

அடுட்ட சபோலு் பபோகிது. 

ீங்கந் ப் 

உடவிபத்ோண் உங்கந் 

உன்பி் கோஞணோகயப 

கிறட்டது. அது ண்டுண், 

அழுபதிலுண் பகஜ்சுபதிலுண் 

உங்கந் சக்திறத 

வீஞோக்கோணலிபோ்டோ் , 

இ்னுண் அதிக் தற் 

ப்றிபோக்கோண் ்று 

அபக்ந் ிபௌபிக்கவுண் 

பசத்போக்ந். 



இி சகுஞக்கவுந் 

கபோட்து் கூயப புயோகிட ்

கநி் பகோடுறணகளுண் 

இபோ்து ப்திபோக்கி் 

்துண்  ணக்குடப்டிபண். 

சகுஞக் கவுந்கபோட்து 

இபோக்குண் இங்கநி் ்ோண் 

புயோகிடக்நி் 

பகோடுறணபண் இபோ்து 

ப்திபோக்கி். யப 

இ்ட் போத்க் கபோட்தி் 

டறபே் அடிட்து அறட 

எடுக்கோட பறபே் இ்டக் 

பகோடுறணகறநபண் எழிக்க 



படிதோது ்று பௌட்டக்ந் 

கூறுகிோக்ந். இத்றகறத 

பறித எபோ சக்திக்கு, டோ் 

அஜ்சி டுங்க யபஞ்டுண் 

்று ணிட்  

ஞ்ஞிக்பகோஞ்டிபோக்குண் 

பற, சலுறககளுண் 

உிறணகளுண் யகோபோபட்கு் 

புயோகிடக்ளுண் 

இபோக்கட்டோ் பசத்போக்ந், 

அபக்ந்  ணக்கறநட் டங்கந் 

ப் ணஞ்டிபே றப்ோக்ந். 

இ்ட் ோண  ணக்களுண் 

அபக்நிண் பச்று 



டங்களுக்கோக அ்டச ்

சக்திபேண் ி்து யசுண்டிக் 

யக்கட்டோ் பசத்போக்ந். 

ீங்கந் பிோணஞற எழிட்து 

விோண். அ்டி 

எழி்பக்ந் டங்கறந 

பிோணஞக்நி்  இட்தி் 

இபோட்திக்பகோந்போக்ந். 

ிறவி்றபபங்கந்- 

இபக்ந் பிோணஞறவி  

யணோசணோக 

இபோ்ோக்ந்.பி் 

பிோணஞிண் சிறிடோபது 

பபோ்ட்றண இபோக்குண். 



ஆோ் இபக்ந்  

பகோடுறணகநி் உசச்ிக்யக 

யோத்விடுபோக்ந். 

பிசற்சக்கோனுக்குசப்ச்பண் 

கிறட்துவி்ோ் அப் 

உறகயத எபோ துபோண்ோக 

ிறட்துக் பகோந்கிோ். 

யப சகுஞக் கவுந்- 

கபோட்து இபோக்குண்பற 

புயோகிடக்ந் இபோ்யட 

தீபோபோக்ந். பித ்பறி 

றடபண் சபடோதட்தி் 

தி்ோக்்கவுண் 

படிதோது.புயோகிடபண் 



பகோடுறணபண் இறஞ்யட 

பச்றப. இது ப்போறு 

உபோபோகிதது? னங்கோட்தி் 

சோலிகந் சி ்ணக்கறந 

அக்கி, க்கு 

அங்கோவிடி் உங்கறந 

அழிட்துவிடுயபோண், ்.் 

இதுயப அது யடோ்றித கறட. 

”ணஹட்தண் ப்பட்தடண்” 

டக்கு 

அங்கோடபக்றநபத்ோண் 

அழிட்து விடுண் 

பகோடுங்யகோி் கபோட்து 

இது. 



 பௌட்டி் போடங்கந் 

படோக்ி். ்ோண் 

விறபே் தோக 

்்து ்று 

பசோ்கிறீக்ந். அது அறிவு 

பூப்ணோக எ்புக்பகோந்ந க் 

கூடிதடோக இபோக்கிது. 

ஆ்ணோக்கந் ஞ்ஞ்றப. 

பி்பு இ்பு அ்றப 

்று ண்புகிறீக்ந், இதுவுண் 

ப்றிலுண் ிதோதணோது 

டோ். கோஞப்றிக் 

கோிதண் இபோக்க படிதோது. 

ட்கோ ிறறணக்கு  



இ்டகோண் கோஞணோக 

இபோ்டது. ிகன்கோட்தி் 

கோஞண் க்ட கோட்தி் 

இபோ்யட தீ யபஞ்டுண். அட் 

விறநவு தி ்கோட்தி் 

யடோ்றியத தீ யபஞ்டுண். 

ஆோ் கண்ண் ்து ண், 

றசட்தண் அ். யப 

இ்டக் கோஞண் கோிதணோக 

ண எபோ றசட்தண் யடறப 

்கிோ் இ்து. 

அ்டிதோ, எபோ பசடி பந்்து 

் ட றசட்தண் 



யடறபதோ? விறடறத ்டுட் 

டஞ்ஞீ ்வி்ோ் பசடி 

டோோக பநக்ிது. அட்கு 

றசட்தண் யடறபபே்ற, 

்ோ் றநட்ட். அடனுந் 

இத்ோகயப சிறிது 

றசட்தண் இபோக்கிது ்று 

ீங்கந் பசோ்ோண். ஆோ் 

ஆ்ணோக்கயந றசட்தண் 

்னுண் யோது, யபறு துவுண் 

யடறபபே்ற. ணிட 

ஆ்ணோ  ட்ியண 

றசட்தட்றட்  

ப்றிபோக்குணோோ், எபோ 



கவுநி் யடறபபத்? 

சணஞக்ந் அ்டிட்டோய! 

அபக்ந் 

பௌட்டக்றந்யோ்றி 

ஆ்ணோக்கந் 

உஞ்ப்றுண்புகிோக்ந்.

ஆோ் கவுறந ்றுக் 

பகோந்பதி்ற. 

 உங்கந் ிதோதண் ங்யக,? 

உங்கந் ்பறி  ங்யக? 

அட்றபடட்றட விணச்ிக்கவுண் 

, அது தீபதோழுக்கட்றட 

பநக்்குண் ்று அஜ்சவுண்  

பசத்கி் ீங்கந், துறபட் 



பிிவுகந் இ்திதோவி் 

்ப் பசத்துந்ந 

்றடச ்ச்று டிட்து் 

ோபோங்கந். அட்றபட 

பறிபே் இபோடோபேண்  

யோக்கிிகந் இபோ்டோ், 

துறபதிகநி் அறட வி 

அதிகணோக உந்ந.் 

போதுபோக் ோக்்க் 

யோோ் துறபட் 

பிிவுகநி் டோ்  அபக்ந் 

அதிகண் பசோ் யபஞ்டுண். 

பி் அட்றபடட்றட் 

புி்து பகோந்ந ச்று 



க்குப்் ணண் 

யபஞ்டுண். அது ண்டுப்றி 

அபக்றந நிதி் 

அசச்ுறுட்டவுண் படிதோது. 

இ்துக்கயந, உங்கநிண் 

பஜ்சுபது ்? 

பௌட்டக்நி் 

பிடிபேலிபோ்து விடு 

உங்களுக்கு ்ட பழிபண் 

இ்ற. ீங்கந் உங்கந் 

யபடங்கறந யண்யகோந்  

கோ்ோண். அபக்ந் 

அறட்றுக் 

பகோந்ந்யோபதி்ற. 



ணோோக, ங்கந் 

திிபிகங்கந் யபறுவிடணோக 

அ்போ பசோ்கி் 

ங்கந் திிபிகங்களுண் 

ஆண்யணோ படியபோ 

இ்ோடறப, புட்ட ்கூ 

ழுதிதறப அ்.்கயப 

உந்ந அப்ற ட் டோண்  

டுட்துக் கூறுபடோகயப 

புட்ட ்குறி்பிடுகிோ.் அறப 

்ப்றுண் இபோ்றப, 

அறபடோ் உஞ்றணதோ 

யபடங்கந். உங்கந் 

யபடங்கந் போத், பிோணஞ் 



புயோகிடக்நோ் 

உஞ்ோக்க் ்றப. 

அப்ற வி்டுவிடுங்கந்” 

்ோக்ந். இபக்நி் 

போடங்கநிலிபோ்து ்டிட ்

ட்் யோகிறீக்ந். 

அட்குபழி அட்றபடட்தி் 

உந்நது. பௌட்டக்நி் 

பட் போடட்றட டுட்துக் 

பகோந்யபோண் பஸ்து அ்து 

போபோந் யபறு, அட் 

குஞங்கந் யபறு ்து 

அபக்நி்  கூ்று. 

அ்டிபே்ற  ்கிோ் 



அட்றபதி. றனத உடோஞண் 

உங்களுக்கு ஜோகண் 

இபோக்குயண! கபேறு ோண்ோகட் 

படிகிது. ோண்றக் 

கோணுண்யோது கபேறு 

படிபதி்ற. ப்றிலுணோக 

ணற்து விடுகிது. அது 

யோயப றடபண் போபோந், 

அட் குஞங்கந் ்று 

ோகுடுட்துபது  டட்துப 

ீதிதோது. அது டட்துப 

அறிஜக்நி் பெறநபே் 

க்கியட டவி, பபநிபே் 

அப்போறு பிிட்து அறித 



படிதோது. சோடோஞ ணிட் 

பபறுண் குஞங்கறந் 

ோக்்கிோ்.யதோகி 

அடி்றதோ போபோறந் 

ோக்்கிோ்.ஆோ் 

இஞ்டுண் எய சணதட்தி் 

கோஞ்டுபதி்ற. 

யப பௌட்டக்யந, 

போபோந். ண்றுண் குஞண் 

்றித உங்கந் போடண் 

டபோது, உஞ்றணத்து. 

போபோந் குஞங்கந் 

துவுண்து ்ோ், எய 

எபோ போபோந் டோ் இபோக்க 



படிபண். குஞங்கறந 

ஆ்ணோவிலிபோ்து பிிட்து, 

அறப ணட்தி்குச ்

பசோ்டணோறப, 

ஆ்ணோவி்குச ்

பசோ்டணோது யோ்  

படி்டது பபறுண் யடோ்ண் 

ண்டுயண ்று 

கோ்படிபணோோ்  அங்கு 

இஞ்டு ஆ்ணோக்கந் 

இபோக்கயப 

படிதோது.பி் குஞ 

யபறுோடுகந் டோ் இது ஏ ்

ஆ்ணோ, அது ண்யோ ்



ஆ்ணோ ்று பிிட்துக் 

கோ்டுகிது. ஏ ்ஆ்ணோ 

ண்போ்றிலிபோ்து 

யபறு்து ்று ்டி 

ீங்கந் அறிகிறீக்ந்? சி 

அறதோநங்கநோ் , சி 

குஞங்கநோ், குஞங்கயந 

இ்ோடயோது  யபறுோடு 

ங்கிபோ்து பபோண்? யப 

ஆ்ணோக்கந் இஞ்டு அ், 

எ்ய. ீங்கந் கூறுண் 

ணோட்ணோ 

யடறபபே்ற.ஆ்ணோயப 

ணோட்ணோ. ஜீபோட்ணோ ்றுண் 



ணோட்ணோ ்றுண் இ்னுண் 

போோகவுண் அறனக்க் 

டுபது இ்ட எ்றட்டோ். 

சோங்கித ்படோ ்யபறு 

துறபதிகயந! ஆ்ணோ விபு, 

ங்குண் ிற்டது 

்ப்ோண் பசோ்கிறீக்ந்! 

அயட யபறநபே், 

்றத்றப இஞ்டு 

்றுண் கூறுகிறீக்யந, அது 

எ்ய எ்று டோ் இபோக்க 

படிபண். ண்போ்று 

்டிபேபோக்க படிபண்?  அ்ட 

எ்று டோ். எ்யதோ 



்றத் ஆ்ணோ, 

ண்றப அறட்து் அட் 

பபநி்ோடுகயந. 

இ்ட இட்தி் பௌட்ட் 

ி்றுவிடுகிோ். ஆோ் 

விஷதண் இட்து் 

ி்தி்ற. அட்றபதி, 

ண்பக்நி் போடங்கறந 

விணச்ி்து்  ண்டுண் 

ி்றுவிடுகி், 

வீணோ எபோ ிறபே் 

இபோ்ப் அ். தோோபது  

ட்ற பகவுண் 

பபோங்குண்யோது  ண்டுயண 



அப் அபக்றந 

விணச்ிக்கிோ். அபக்நது 

போடங்கறநச ்சுணோக 

பறிதடிக்கிோ்.ஆோ் 

அப் டக்பக எபோ 

ிறறத, ஏ ்இட்றட  

உபோபோக்கி றபட்துந்நோ். 

அட்றபதி எபோப் டோ் 

பபறுண் விணச்ட்துனுண் 

சோஸ்தி யண்யகோந்களுனுண் 

ி்கோண் படோ்்து 

அறிவுபூப்ணோக ஆோத்சச்ி 

பசத்கிோ். 



அப் பசோ்கிோ். இ்ட் 

பிஜ்சண்  இறபை்று 

இதங்கிக் 

பகோஞ்யபேபோக்கிது ்று 

ீங்கந் (பௌட்டக்ந்) 

பசோ்கிறீக்ந். ்து, டி 

ிறபே் ீங்கந் , ோ் , 

இ்ட யணற ்று ்ோயண 

படோ்்து 

இதங்கிக்பகோஞ்டிபோக்கியோ

ண். இது சண்சோண்- ங்குயண 

இதக்கண் டோ். இது கட்-

படோ ்இதக்கண். யப 

கட்தி்பக்று எபோ 



டிட்துபண் இபோக்க படிதோது. 

பி் டிட்துபண் 

்ோ் ணோோட எ்று. 

ணோறுகி்  டிட்துபண் 

்து ப்னுக்கு் பி்  

பஞோது. கட்தி் ணது 

இ்டச ்சி்ஜ்சிறித உகி் 

டிட்துபண் ்து 

கிறதோது. ஞ்ஞங்கந், 

உஞச்ச்ிகந், ணண், உ், 

ணிடக்ந், பபோகங்கந் 

அறட்துண் இறவிோண் 

ணோறிக் 

பகோஞ்டிபோக்கி்.ஆோ் 



பிஜ்சட்றடயத  எபோ 

பழு்போபோநோக டுட்துக் 

பகோஞ்ோ், அது  இதங்க 

படிபணோ அ்து ணோ 

படிபணோ? படிதயப படிதோது. 

பி் இதக்கண் ்றட, 

அறடவிக் குற்ட 

யபகட்து் இதங்குகி் 

அ்து ப்றிலுண் இதங்கோட 

எ்று்  எ்பி்டு் 

ோட்்யட அறித படிபண். 

யப பிஜ்சட்றட 

பழுறணதோக 

டுட்துக்பகோஞ்ோ் அது 



ணோோடது. இதங்கோடது. 

ஆடோ்  ீயத பழுறணதோக 

ஆகுண்யோது, அடோபது  

”ோய பிஜ்சண்” ் 

அனுபூதி ப்பக்ளுக்கு. 

அனுபூதி ப்பக்ளுக்கு 

ண்டுயண டிட்துபண் இபோக்க 

படிபண். அடோ் டோ் 

இஞ்டு ்து இபோக்குண் 

பற தண் அகோது ்று 

யபடோ்திகந் 

பசோ்கிோக்ந்! எபோப ்

ண்போபோபற 

ோக்்குண்யோது , 



ண்போபோபற 

உஞோடயோது, ்ோயண 

எ்ோகுண்யோது- அ்யோது 

ண்டுயண தண் அகலுண், 

ணஞண் ணறபண், சண்சோண் 

எழிபண். 

யப பிஜ்சட்து் 

எ்று்டிபோக்குண்யோது டோ்  

ணிட் டிட்துபண் 

ப்ப் ஆகிோ். 

டிணிடோக  இபோ்தி் 

அபனுக்குட் டிட்துபண் 

இ்ற ்று அட்றபடண் 

யோதிக்கிது. 



பழுறணதோடோக 

இபோக்குண்யோது  ண்டுயண 

ீங்கந் அணட்துபண் 

ப்பக்ந் ஆகிறீக்ந். 

ீங்கயந பிஜ்சணோக 

இபோக்குண்யோது  ண்டுயண 

உங்களுக்கு தண் இ்ற. 

ணஞபண் இ்ற. பிஜ்சண் 

்று ோண் குறி்பிடுபது 

டோ் இறப், அதுயப ஸட் 

அ்து இபோ்பு, அதுயப 

பழுறண. ஸட்டோகித , 

பிிப்டோ எ்றயத 

ோபண் ண்றண்யோ் 



சோடோஞ ணிறபே் 

உந்நபக்ளுண் யபறுோடுகந் 

ிற்ட உகணோக க் 

கோஞ்கியோண். சிறிது 

்பசத்கந் புி்து ச்று 

உத்்ட ணிற 

ப்பக்ந், ணஞட்தி்கு் 

பி்  அறடயத 

பசோக்்கணோகக் 

கோஞ்கிோக்ந். அங்யக 

இ்திறபண் பிறபண் 

டிசிக்கிோக்ந். இ்னுண் 

உத்்ட ிறறத 

அற்டபக்ந் அறட 



பிண்ணயோகணோகக் 

கோஞ்கிோக்ந். ஆோ் 

ிறிறறத 

அற்டபக்ந். இ்ட 

உறகயதோ 

பசோக்்கங்கறநயதோ பிண்ண 

யோகட்றடயதோ 

கோஞ்தி்ற. அபக்ளுக்கு 

இ்ட் பிஜ்சயண ணற்து 

விடுகிது. பிண்ணண் ண்டுயண 

உந்நது. 

இ்ட் பிண்ணட்றட ோண் 

உஞ படிபணோ? இ்ட 

்றத் ண்போபோறந 



சண்ஹிறடகந் ப்விடண்  

சிட்டிக்கி்.்றட 

ோ் கூறிபேபோக்கிய். இங்கு 

அட் ணறுக்கண், அடோபது  

்றத் அகவுறக 

விபிட்திபோ்றடக் 

கோஞோண். அங்யக 

்றத் புவுகண், 

இங்யக ்றத் 

அகவுகண், அடோபது 

ஞ்ஞட்தி் ்றத் 

ட்றண. ்றத்றட 

அங்கு உ்ோ்டு பறபே் 

பசோ் பத்ோக்ந். அ்ட 



பத்சி யடோ்விப்து. 

யப திண்றபே் 

பசோ் பத்ோக்ந். இயடோ 

இ்ட் பிஜ்சண் உந்நது, 

இதுயப பிண்ணபண்று எ்புக் 

பகோஞ்ோலுண் , அறட ோண் 

அறித படிபணோ? படிதோது! 

படிதயப படிதோது! இடற 

ீங்கந் பகடப்டநிபோகட் 

படி்து பகோந்ந யபஞ்டுண். 

இ்ட் பிஜ்சண் பிண்ணண். 

ஆோ் ோண் ்டிட ்

படி்து பகோந்பது ் 

ச்யடகண் பஞ்டுண் பஞ்டுண் 



ழுகிது. ”வி்ஜோடோணய 

யக விோீதோட-் 

அறிபற டோ் அறிபது? 

அறிபற அறிபது ்டி? 

அறட்றடபண் கஞ்கந் 

கோஞ்கி். அறப 

டண்றணட்டோயண ோக்்க 

படிபணோ? படிதோது. அறிவு 

்யட டோன்்டது. 

ஆிதக்நி் குன்றடகயந? 

இடற ீங்கந் ்ோகட் 

படி்து பகோந்ந யபஞ்டுண். 

இதி் எபோ பித விஷதயண 

உந்நது. 



 

ீங்கந் கோஞ்கி் 

யணறோ்டுக் கபச்ச்ிகந் 

அறட்தி்குண், 

டட்துபீதிபேோ அடி்ற 

எ்றுடோ்.பு்கநி் 

பெண் பக்கூடித 

அறிறபவி உத்்டது 

யபபோ்றுப்ற ்து 

டோ் அது. ஆோ் இ்ட 

அறிவு, பஸ்து  அ்து 

போபோறநவிட் டோன்்டயட 

்று கீறனோ்டி்ணது 

யபடங்கந் கூறுகி். 



பி் அறிவு ்யட ஏ ்

்ற டோ் ்து ண் 

கபோட்து. ீ எபோ போபோறந 

அறித ப்் உயயத 

அது உ்  ணட்தி் 

்றக்கு உ்டுட்ட் 

்டுவிடுகிது. பட்துசச்ி்பி 

பட்றட உஞ்ோக்குண்  

உடோஞண் உங்களுக்கு 

ிறவிபோக்குண். அறடச ்

ச்று ிறவு கூ்்டோ், 

அறிவு ்டி ்றதோகிது 

்து புிபண். எபோ 

போபோறநட்யட்்து, அடற 



ோண் உஞவ்ி் ்றக்குந் 

பகோஞ்டு பபோகியோண். இது 

அடற பழுறணதோக 

அறிபது  ஆகோது. அறிவுகந் 

்ோண் இட்டறகதயட. 

்றத்றட் ்றித 

ணது அறிவுண் 

இ்டி்்யட 

்றி்ோண் யோகுணோ? 

்ோ அறிவுகநி் 

சோணோகவுண் சோ்சிதோகவுண், 

்ோ அறிவுண் 

உஞ்ோபட்குக் 

க்ோதணோகட்யடறபதோ 



பபோண், குஞங்கந் அ்பபோண், 

பிஜ்சட்தி்யக 

சோ்சிதோகவுண் , ்ோ 

உபேக்நிலுண் சோ்சிதோகவுண், 

இபோக்கி் ண்போபோறந 

இப்போறு ்ற்டுட்ட 

படிபணோ? ்டி ீ 

அறிதபடிபண்? ட் பெண் 

அபறக் க்டு்டுட்ட 

படிபண்? உகண் பழுபதுண் 

எப்பபோ்றுண் அ்டிக் 

க்டு்டுட்துபட்கோ வீஞ் 

பத்சியத. 



்றத் இ்ட ஆ்ணோ 

ட் பகட்றடயத ோக்்க 

விறனபதுயோ் உந்நது. 

பகட் டோன்்ட 

பபோகங்கநிலிபோ்து 

பகவுத்்ட யடபக்ந் பற 

்ோயண அபற் லிக்குண்  

கஞ்ஞோடிகநோக 

இபோக்கி். இறப 

யோடோபட்று உஞ்்து, 

இ்னுண் ப்றஅப் 

றகக்பகோந்கிோ். 

இறுதிதோக ணிட உண்பி்கு 

பபோகிோ். அதுவுண் 



்றக்கு உ்்து. 

்ோயண ்றக்கு 

உ்்றப, ்றக்கு 

உ்்தி் ்றத்து  

பபநி் படிதோபட்று 

அ்யோது உஞக்ிோ். 

அ்ட இட்தி் 

படோங்குகிது 

பி்யோக்கித 

தஞண்.இதுயப துவு. 

றபோக்கிதண் 

்டுபது.பு்கநிலிபோ்

து திபோண்புங்கந். பு் 

போன்க்றகபேலிபோ்து 



திபோண்புங்கந் ்யட 

றபோக்கிதட்தி்  

அடி்ற  ிததி. ்ோ 

எழுக்கட்தி்குண் ்ோ 

்றணகளுக்குண் இதுயப 

அடி்ற . டபட்திோலுண் 

துவிோலுண் டோ் 

அறட்துண் 

உஞ்ோக்க்்டிபோ்டோக 

ணது த்கந் கூறுபறட 

ண்து விோதீக்ந். 

இப்போறுீங்கந் 

பி்யோக்கிசப்ச்லு்யடோறு

ண்  ்யபறு உபோபங்கந் 



உங்கந் ப் பபநி்டுண். 

அறப அறட்றடபண் 

வி்டுவி்டுசப்ச் 

யபஞ்டுண். இறுதிபே் ீங்கந் 

உஞ்றணபே் துயபோ 

அதுபோக இபோ்பீக்ந். இதுயப 

யணோ்சண் அ்து பக்தி. 

வி்ஜோடோணய யக 

விோீதோட்- அறிபற 

்டி அறிபது? இ்டக் 

கபோட்றட ோண் புி்து 

பகோந்ந யபஞ்டுண். 

அறிபற ோண் அறித 

படிதோது. அறித 



படிபணோோ் அறிப் 

்று அபறக் கூ 

படிதோது. உங்கந் கஞ்கறந 

எபோ கஞ்ஞோடிபே் 

ோபோங்கந். அங்கு படிகி் 

பிண்ண் கஞ்கந் அ்,அறப 

யபறு யடோ, பபறுண் 

பிதிபிண்ண் ண்டுயண. இி 

ோணோகித இ்ட ஆ்ணோ, 

அடோபது  ங்குண் ிற்ட 

்றத் இ்ட் 

ண்போபோந், சோ்சி ண்டுயண 

்ோ் அதி் தப்? 

அது ண்றண்யோ் போன 



படிதோது,யோத்ப படிதோது. 

அகுவிக்க படிதோயட. ஏ, 

இ்டக்யகோ்ோ்ற 

அடோபது ோண் சோ்சிகந் 

்யகோ்ோ்ற 

யண்பகோஞ்ட் 

கோஞணோகயப 

இ்துக்கநோகித ீங்கந் 

யசோண்யறிகநோகவுண் 

த்பக்நோகவுண் 

ஆகிவி்டீக்ந் ்று 

கூறுகிோக்ந். சோ்சிதோக 

இபோ்ப ் ்டி இ்ண் 

அனுவிக்க படிபண்்து 



சோடோஞ 

ணக்களுக்குடப்டிதோது. 

சோ்சிதோக இபோ்பக்நோ் 

டோ்  ்ோக அனுவிட்து 

ணகின படிபண். 

குட்துசச்ஞ்ற க்கிது 

்று றபடத்ுக் பகோந்யபோண். 

அறட தோ ்அதிகண் 

அனுவிக்கிோக்ந்? அ்டச ்

சஞ்றபே் க்து 

பகோந்பக்நோ  அ்து 

அறடக் கோஞ 

ப்திபோ்பக்நோ? 

சோ்சிதோக இபோக்குண் 



ட்றணறத அதிகண் 

ப்ப ீங்கந் அதிகண் 

அனுவி்பீக்ந். அது டோ் 

உஞ்றண ஆ்டண். 

சோ்சிதோக இபோ்து உகண் 

பழுபறடபண் ோக்்குண் 

ட்றணறத் ப்ோ் டோ் 

ீங்கந் ்றத் 

ஆ்டட்றட்ப படிபண். 

அ்யோது ண்டுயண ீங்கந் 

பக்ட புபோஷக்ந். சோ்சிதோக 

இபோ்பக்ந் ண்டுயண 

்டவிடணோ ஆறசகளுண் 

இ்றி பசோக்்கண்யோகுண்  



ஞ்ஞண் இ்றி, இகன்சச்ி-

புகன்சச்ி யோ் கபோட்துக்கந் 

இ்றி யபற பசத்த 

படிபண். அபக்ந் ண்டுயண 

இ்ண் அனுவிக்கிோக்ந். 

ண்பக்ந் அ். 

     

 அட்றபடட்தி் ்பறிக் 

கபோட்தி்கு பபோயபோண். 

அட்றபடட்தி் டட்துப் 

க்கட்தி்குண் , ்பறி் 

க்கட்தி்குண் இறபே் எபோ 

பகோந்றக உந்நது. அதுயப 



ணோதோபடண். அட்றபடட்தி்  

இ்டக் பகோந்றககந் 

எப்பபோ்றபண் புி்து 

பகோந்ந்  

பபோங்கநோகுண். 

டுட்துசப்சோ் ணோடங்கந் 

போகுண். யப  

அப்றக்யகோடி கோ் 

ண்டுண் பசத்பட்கு ்ற 

ண்ிபங்கந். ணோதோபடண் 

் இ்டக்பகோந்றகறதச ்

சிதோக் புி்து பகோந்பது 

்யோதுயண  

கடிணோகட்டோ் இபோ்து 



ப்திபோக்கிது. இது பபறுண்  

பகோந்றகயத அ் ்றட 

உங்களுக்கு படலி் 

படிவிட்துக்பகோந்ந 

விபோண்புகிய். யடச-கோ- 

ிபட்டண் ஆகித பெ்று 

கபோட்துக்கநி் யசக்்றகயத 

அது. இ்ட யடச, கோ, 

ிபட்டண், யணலுண் ோண 

பௌங்கநோகச ்சுபோக்க் 

்டிபோக்கி். கலி் ஏ ்

அற ழுபடோக 

றபட்துக்பகோந்யபோண்.ோணபௌ

ட்தி் அடோபது பத ்



ண்றுண் படிபட்தி் ண்டுயண 

அது கலிலிபோ்து 

யபோகட்யடோ்றுகிது. 

இ்ட் பதபோண் படிபபண் 

உஞ்றணபே் அறபேலிபோ்து 

யபறு்டு இபோக்க படிதோது. 

அறப் கூயப டோ் 

அறப இபோக்குண். அற 

அங்கோண், ஆோ் 

டஞ்ஞீி் அநவு ணோோணய 

இபோக்கிது. அறபே் 

பதபோண்  படிபபண் 

ி்டணோக 

அழி்துயோோலுண் கலுக்கு  



்டவிட ணோ்பண் 

ிகன்பதி்ற. இப்போறு 

உங்களுக்குண் க்குண், 

ணிடனுக்குண் பபோகட்தி்குண், 

ணிடனுக்குண் 

படத்பட்தி்குண் 

யப்றுறணகறந 

உஞ்ோக்குபது டோ் 

ணோறத.ஆ்ணோ க்டுஞ்து 

யோவுண், யகோடிக்கஞக்கோ 

ோணபௌங்கறநட் டோங்கி 

எ்றுக்பகோ்று 

யபறுோோகட் படிகி் 

உபேக்நோக உந்நது 



யோவுண்  படிபது இ்ட 

ணோறதபேோ் டோ். 

அப்ற வி்டுவி்ோ் 

இ்ட ோணபௌங்கறந 

விக்கிவி்ோ் ்ோ 

யபறுோடுகளுண் 

்ப்றக்குணோக 

ணற்துயோகுண். ீங்கந் 

உஞ்றணபே் தோயோ அபோக 

இபோ்பீக்ந். இது டோ் 

ணோறத. 

 



 இது எபோ பகோந்றகத், இது 

ிங்கநி் சிட்திண். இயடோ 

இ்ட யணற இபோக்கிது 

்று உஞ்றணபோதி 

பசோ்லுண்யோது அட் 

போபோந் ் ்றட ோண் 

படி்து பகோந்ந யபஞ்டுண். 

அடோபது இ்ட யணற, 

பிஜ்சட்திலுந்ந யபறு 

்ட்போறநபண் 

சோ்்திபோக்க வி்ற, 

சுதணோகயப இபோக்கிது. 

பிஜ்சண் பழுபதுயண 

அழி்டோலுண் இ்ட யணற 



ண்டுண் இ்யோது இபோ்து 

யோ் அ்டியத இபோக்குண்.  

பகோஜ்சண் ஆயோசிட்து் 

ோட்்டோ் கூ இது டபறு 

்து விநங்கிவிடுண். 

பு்கநோ் அறித்  

டுகி் இ்ட உகி் 

்ோயண எ்றுக்பகோ்று 

படோப்ு உறதடோகவுண் 

எ்றபதோ்று சோ்்துயண 

இபோக்கிது. 

 



 யப எபோ போபோறந ோண் 

அறிபதி் பெ்று டிகந் 

உந்ந. படோபடோக, 

எப்பபோபோ போபோளுண் 

டிதோது, ண் 

எப்பபோ்றிலிபோ்துண் 

யபறு்து. இஞ்ோபடோக, 

அப்றுந் எபோ படோற், 

எ்றுக் பகோ்று எபோ 

படோப்ிபோ்றட உஞப்து, 

பெ்ோபது டிபே், எய 

போபோறநயத ோண் போகக் 

கோஞ்கியோண் ்றட 

அறிபது. கவுந் 



விஷதட்திலுண் இ்டியத. 

படலி் அப ்ங்யகோ 

பிஜ்சட்தி்கு பபநிபே் 

இபோ்டோக் ோண் 

ிறக்கிோ். 

கவுறந்்றித அபது 

கபோட்து பபோணநவி்கு 

ணோனுணோகயப உந்நது. 

ணிட் பசத்பறடயத 

அபபோண் பசத்கிோ.் ச்று 

பித அநவி் பசத்கிோ.் 

அப்பநவு டோ். இட்டறகத 

கவுந் கபோட்து 

அறிவுபூப்ணோடோக இ்ற. 



யோதுணோடோக இ்ற 

்றட ்கயப நிடோக 

ிபௌபிட்து வி்யோண். 

 

 அடுட்டடோக ோண் கோஞ்து 

ங்குண்  பபநி்்டுட் 

துங்குண் சக்திறத் ்றித 

கபோட்து.இது டோ் யடவீ 

ணோஹோட்பதட்தி் ோண் 

கோணுண் உபோபக்கவுந். 

இ்டக் கவுந் 

்குஞங்களுக்கு ண்டுண்  

இபோ்பிணோப ்அ் 



்றட ீங்கந் கபிக்க 

யபஞ்டுண். கபந் ்றுண் 

சோட்டோ் ்றுண் இபோபபோக்கு 

இப்ற, எபோப ்ண்டுயண 

இபோக்கபடிபண். ்றண 

ண்றுண் தீறணகநி் படிவி் 

அபற்யோ்வுண் 

உங்களுக்குட் துஞிவிபோக்க 

யபஞ்டுண். எபோ கவுறந 

ண்டுயண பகோந்ளுங்கந், 

அடோ் ப்யட தீக்ி் 

விறநவுகறநபண் ்றுக் 

பகோந்ளுங்கந், டோயத ்ோ 

உபேக்நிலுண் சோ்ட படிவி் 



உறபயந, உ்ற 

பஞங்குகிய். அண்ணோ, 

்ோ உபேக்நிலுண் தூத்றண 

படிவி் உறபயந, 

உ்ற பஞங்குகிய். 

்ய யடவீ ணோஹோட்பதண் 

கூறுகிது. ்ோ 

உபேக்நிலுண்  அபந் 

இபோக்கிோந் ்று ோண் 

பசோ்பதிலிபோ்து ்க் 

கூடித தறபண் ோண் 

்றுக் பகோந்ந யபஞ்டுண். ”ஏ 

கோக்்கி, இபட்ோண் 

ஆ்டண், ங்பகங்கு 



ஆ்டண் இபோக்கியடோ 

அங்பக்ோண் படத்வீகண் 

இபோக்கிது. அறட ீங்கந் 

விபோ்ண் யோ் 

உயதோகிக்கோண். இயடோ ் 

ப்ோ் இங்குண்  இ்ட 

விநக்கு பபநிசச்ட்தி்  

ீங்கந் ஏ ்றனக்கு தறு 

பௌோத்  பகோடுக்கோண். 

யபபோபோப் இதி்  உங்கந் 

றகபதோழுட்றட்யோ்டு 

யணோசடி பசத்தோண். 

பபநிசச்ண் இபோபபோக்குண் 



எ்று டோ். இது இஞ்ோபது 

ிற. 

 

பெ்ோபடோக, கவுந் 

இத்றகக்கு பபநிபேயோ 

இத்றகக்கு உந்யநயதோ 

இ்ற, ணோோக கவுந்,  

இத்றக, ஆ்ணோ, பிஜ்சண் 

்ோயண எ்றுடோ். ீங்கந் 

இஞ்றக் கோஞ்யட 

இ்ற. டட்துபபோதிகநி் 

பித போட்்றடகந் 

உங்கறந அப்போறு 



ிறக்குண்டிக்  

குன்பிபேபோக்கி். ீங்கந் 

உ்  ்றுண், உங்களுக்கு 

ஆ்ணோ இபோக்கிது ்றுண், 

இஞ்டுண் யச்்யட ீங்கந் 

்றுண் ிறக்கிறீக்ந். இது 

்டி படிபண்? யதோசற 

பசத்து ோபோங்கந். உங்கந் 

ணட்திபே்  யதோகி எபோப் 

இபோ்டோ், அப் ட்றச ்

றசட்தபண உஞப்ோ், 

அபனுக்கு உ் 

ணற்துவி்து. சோடோஞ 

ணிடயோ ட்ற உ் 



்று ிறக்கிோ். 

அபனுக்குச ்றசட்தண் 

அ்து உஞவ்ு ்றித 

ஞ்ஞண் இ்ற. 

ணிடனுக்கு உலுண் 

ஆ்ணோவுண்  உந்நது யோ் 

டட்துபக் கபோட்துக்கந் 

இபோ்டோ் டோ், அறப 

்ோயண எய யட்தி் 

இபோக்க படிபண்  ோண் 

ஞ்ணுகியோண். எபோ 

யட்தி் எ்று, 

்போபோறந 

உஞபோண்யோது கவுறந 



உஞ படிதோது. அ்யோது 

கோிதட்றட, கோிதட்றட 

ண்டுயண கோஞ்கிறீக்ந். 

கோஞட்றடக் கோஞவி்ற. 

கோஞட்றடக் கோஞ்கி் 

அ்டக் கஞயண கோிதண் 

ணற்துவிடுண். அ்யோது 

உகண் ங்யக யோது? தோ ்

அறட ணற்டது? 

ஏ அறிபோ்்ட ிஷியத, 

்யோதுண் உஞவ்ுணதணோ 

டி்யோ்டணோ, 

்றகறநக் க்டடோ, 

உபறணகறநக் க்டடோ, 



்ோ குஞங்கறநபண் 

க்டடோ, ்யோதுண் 

சுட்திணோ, ஆகோசண் யோ் 

்றத்டோ, குதிகந் 

அ்டோ, டிதோ, 

பூஞணோ பிண்ணண் 

சணோதிபே் ஆன்்திபோக்குண் 

ஜோிபே் இடதட்தி் 

பிகோசிக்கிது.  

ஏ அறிபோ்்ட ிஷியத, 

இத்றகபே் ணோறுோடுகந் 

அறட்துண் ி்டணோக 

ஏபண்யோது, ஞ்ஞங்கந் 

்ோண்  க்ட ஞ்ஞணோக, 



்ோப்றி்குண் சணணோக 

ஆோ் டக்கு இறஞ 

இ்ோட, அநக்க படிதோட, 

யபடங்கந் றசோ்றுகி் 

ணது இபோ்பி் (அடோபது 

ணது) சோணோக, பூஞணோக 

விநக்குகி்  பிண்ணண் 

சணோதிபே் ஆன்்திபோக்குண் 

ஜோிபே் இடதட்தி் 

பிகோசிக்கிது. 

ஏ! அறிபோ்்ட 

ிஷியத,பி்புக்குண் 

இ்புக்குண் 

அ்ோ்்டோக, 



்றத்டோக, 

எ்யதோடோக, 

எ்்டோக, ஆோ் 

பிஜ்சண் அறட்றடபண் 

பென்கடிக்குண் ணகோபிநத 

பபந்நண்யோ்- யணய 

பபந்நண், கீயன பபந்நண், 

்ோ திக்கிலுண் பபந்நண், 

ஆோ் யண்்பி்  

அறயதோ குபழியதோ 

இ்ோண்- சோ்டணோடோக, 

அறணதிதோடோக, ்டக் 

கோ்சிகளுண் அ்டோக, 

சஞ்றகளுண் சசச்வுகளுண் 



ஏத்்டடோக, ப்ோந்கந்  

ண்றுண் ஜோிபே் யோ ்

்ப்றக்குயண 

அ்டோக, விநங்குகி் 

பிண்ணண்சணோதிபே் 

ஆன்்திபோக்குண் ஜோிபே் 

இடதட்தி் பிகோசிக்கிது. 

 இ்ட அனுபண் பபோண்யோது 

உகண் ப்றிலுண் 

ணற்துவிடுண். 

 இது சட்தித் ண்போபோந் 

அறித்ோடது. அறித 

படிதோடது. இறட ோ் 



ஆ்யஜதபோதி பசோ்லுண் 

போபோநி் பசோ்வி்ற. 

அபற அறித படிபண் ்று 

கூறுபது அசோண்,பி் 

ீங்கயந அப.் பிண்ணண் இ்ட 

யணற அ். ஆோலுண் 

யணறடோ், ோண பௌங்கறந 

டுட்துவி்ோ் 

ஜ்சிபேபோக்குண் 

உஞ்றண்போபோயந பிண்ணண், 

அறட்திலுண்  உந்ந 

உஞ்றண அதுயப- 

இப்றபத்ோண்  

்கயப ோண் கஞ்யோண். 



 ீயத பஞ், ீயத ஆஞ், ீயத 

இறநஜ், ீயத பபதி, ீயத 

டடிறத ஊ்றி க்குண் 

கினப், ீயத பிஜ்சட்தி் 

அறட்துணோக இபோக்கிோத், 

அட்றபட்தி் கபோட்து இதுயப. 

இ்னுண் ஏிபோ போட்்றடகந், 

போபோ்கநி் சோண் 

்ட் விநக்கண் இதி் 

டோ் உந்நது ்றட ோண் 

கோஞோண். இங்கு ண்டுயண 

டக்்கங்கறநபண் விஜ்ஜோ 

ஆோத்சச்ிகநி் 

டோக்குட்கறநபண் ்டி 



ோண் உறுதிதோக திப்கோந்ந  

படிபண் ்றட ோண் 

கஞ்யோண். இறுதிதோக 

இங்குடோ் ஆோத்சச்ிக்கு ஏ ்

உறுதிதோ அஸ்திபோண் 

கிறட்டது. ஆோ் இ்தித 

யபடோ்தி டோ் றிப்ட 

டிகறநச ்சபி்தி்ற. 

அப்றட் திபோண்பி் ோட்்து 

ஆசீப்திக்கிோ். அறப 

்ோண் 

உஞ்றணதோறப.ஆோ் 

டபறுடோகக் கோஞ்்டு, 

டபோ பணோழிபே் 



கூ்்றப ்றட 

அப் உஞக்ிோ். அறப 

அயட உஞ்றணடோ். ஆோ் 

ணோறத ்னுண்  கஞ்ஞோடி 

பெண் ோக்்க் ்றப, 

அப்பநவு டோ். ினுண் 

அறப  உஞ்றண, ப்றிலுண் 

உஞ்றணயத. ்டக் கவுறந, 

ோண் இத்றகக்கு 

பபநிபே் கோஞ்கிோயோ, 

பகோஜ்சண் அறிவுந்நப் 

பிஜ்சட்தி் 

விதோபிட்திபோ்டோகக் 

கோஞ்கிோயோ, ிஷி டணது 



பசோ்ட ஆ்ணோபோக, 

பிஜ்சண் அறட்துணோகக்  

கோஞ்கிோயோ, ்ோயண 

அ்ட ண் போபோந்டோ். 

்யபறு கஞ்யஞோ்ட்தி் 

ோக்்க்் எய போபோந் 

டோ், ணோறதபத்னுண் 

்யபறு கஞ்ஞோடிகந் 

பழிதோக் ோக்்க் 

டுகி். பறக்் 

ணட்திோ் உஞ் 

கி். இட் 

கோஞணோகட்டோ் இ்ட 

யபறு ோடுகந் ழு்ட. 



அது ண்டுண், இறப எ்று 

ண்போ்றுக்கு அறனட்துச ்

பச்றபதோக உந்ந. 

விஜ்ஜோட்தி்குண் சோடோஞ 

அறிவி்குண் உந்ந 

விட்திதோசண் ்? இபோ்டி் 

பபநியத பச்லுங்கந். அங்கு 

அசோடோஞ ிகன்சச்ி எ்று 

்து வி்பட்று 

றபட்துக்பகோந்ளுங்கந். 

அட்குக் கோஞண் 

்பப்று 

பழி்யோக்கக்நிண் 

யகளுங்கந். ட்துக்கு எபோப ்



யறதட் டோ் கோஞண்  

கோ்டுபோக்ந். அபக்ந் 

்யோதுயண  யத் பிசோசு 

்று பபநிபேயயத 

கோஞண் யடடுகிோக்ந். 

கோிதட்தி்கு பபநிபே் 

கோஞட்றடட்யடடுபது  

அறிதோறணபே் இத்பு. எபோ 

க் விழு்டோ் யோதுண். அறட 

றி்து எபோ யத் ்ோ் 

அறிவிலி.ஆோ் விஜ்ஜோண் 

படி்டபயோ அது இத்றக 

ிததி, புவிபை்்பு  விறசதோ் 

ய்்டது ்ோ் 



 உபகங்குண் 

விஜ்ஜோட்தி்குண் 

ணடட்தி்குண் உந்ந சஞ்ற 

்? புட்றட ஆடோணோகக் 

பகோஞ் விநக்கக் 

குவித்கநோ் ணடங்கந் 

ிற்து கிக்கி். 

சூித்  எபோ யடபி் 

ஆதிக்கட்தி் கீன், ச்தி் 

இ்போபோபி் கீன்  ்று 

்ோயண எப்பபோபோ 

யடபி் ஆதிக்கட்தி் 

உந்ந. ணோறுட்கந் 

்ோப்றபண் 



உஞ்ோக்குபது எபோ பூடண். 

இபக்ந் அறபபோண் ்றுக் 

பகோந்பது எபோ கபோட்றட- 

அடோபது இ்ட் பூடங்கந் 

்ோயண, இத்றகக்கு 

பபநிபே்  உந்ந 

்றடட்டோ். 

விஜ்ஜோயணோ எபோ 

போபோநி் கோஞட்றட 

அட்  இத்பியயத ஆோத 

யபஞ்டுண் ்று பசோ்கிது. 

விஜ்ஜோ ஆோத்சச்ிகந் 

ப்ய ப்ய இ்ட 

இத்றக ிகன்சச்ிகளுக்குக் 



கோஞண் இ்ட் பூடங்களுண் 

யடபக்ளுண் அ் ்து 

கஞ்டுபிடிக்க் ்து. தூ 

விஷதங்கநி் விஜ்ஜோண் 

பசத்ட  யபறறத, 

அட்றபடண் உகி் 

பசத்திபோக்கிது. அடோ் 

டோ்  அட்றபடண் 

அறிவுபூப்ணோ பகசச்ி்ட 

விஜ்ஜோ  பறிதோக 

இபோக்கிது. இ்ட உகண் 

அட்கு பபநிபேலுந்ந எபோ 

படத்பட்டோயோ அறிவி் 

சி்ட யபறு தோோயோ 



உஞ்ோக்க் ்ட். 

டோய உஞ்ோகி, டோய 

பபநி்்டு . டோய 

அழிகி் ்றத் 

ண்போபோயந அது.” 

டட்பணஸி சய்படயகயடோ ஏ 

சுயபடயகது , ீயத அது. 

 யப அட்றபடண், 

அட்றபடண் ண்டுயண 

விஜ்ஜோ பறிதோக இபோக்க 

படிபண். யபறு துவுண் அ் 

்றட ீங்கந் 

கோஞ்கிறீக்ந். 

அறகுறதோகட் ட்கோ் 



டி்ற் ப்றுவி்டு,  ்

இ்று இ்திதோவி் 

விஜ்ஜோ ஆோத்சச்ிகறந் 

்றிபண், ணது ணடண்  

அறிவுபூப்ணோடோக இபோக்க 

யபஞ்டுண் ்றுண் 

போோக் பிட்றி 

பபோபறட ோ் திபண் 

யக்கிய். ீங்கந் 

்யோபோண்  திநோக 

ப்ப்து அட்றபடட்றட 

்றுக் பகோந்ந யபஞ்டுண் 

்று ோ் 

தி்ோக்்கிய். புட்ட ் 



பபோணோ் கூறிபேபோ்து 

யோ்,ஹு  ஹிடோத 

ஹு  ஸுகோத- ி் 

்றணக்கோகவுண், ி் 

ணகின்சச்ிக்கோகவுண் ” இடற 

உகி்கு 

டுட்துற்ட்கோ 

துஞிவு  உங்களுக்கு 

இபோக்கிடோ? இ்றதோோ் 

ீங்கந் யகோறனகந் 

்யோ் பசோ்யப். 

உங்கந் யகோறனட் 

டட்றட்யோக்கிக்பகோந்ளு

ண் ஆ்் உங்கநிண் 



இ்றபத்ோ், 

உஞ்றணறத ்றுக் பகோந்ந 

் த்து  அடற எபோ 

சோக்கு்யோக்கோக 

றபட்திபோக்கிறீக்ந் ்ோ் 

இ்டச ்சுட்திட்றட்  

பிபோக்குண் அநிபங்கந். 

உபோபட்றட பழி்டு பபோண் 

அ்ோவிகநிண் பச்று 

அபக்நி்  ண்பிக்றகறதக் 

குறக்கோதீக்ந். 

அபக்றந்யத்  ்று 

அறனக்கோதீக்ந், உங்கந் 

கபோட்தி்கு எட்துபோட 



கபோட்து உறதபக்நிண் 

பச்று உங்கந்  

கபோட்றட்யோதிக்கோதீக்ந். 

ீங்கந் யகோறனகந்  ்றட 

படலி் அறி்து 

பகோந்ளுங்கந், ீங்கயந 

சபடோதட்தி்கு் 

த்டுகிறீக்ந். றனத 

பெண்பிக்றககளுக்கு  

அஜ்சுகிறீக்ந் ்ோ் இ்ட 

பெண்பிக்றககந் ோணக்ந் 

ணட்தி் இ்னுண் ட்டறகத 

தட்றட உஞ்ோக்குண் 



்றட  

ஞ்ஞி்ோபோங்கந். 

இது டோ் அட்றபதிபே் 

ிற. அறபிபண்  

இக்கண் பகோந்ளுங்கந். 

உகி் அறபபோண் 

பகோந்றகதநவி்  

ண்டுண்ோண், 

அனுபூதிபேலுண் 

அட்றபதிகநோக இபோக்குண்டி, 

இறப் அபோந் 

புிபோோோ் , ஆகோ, அது 

ப்பநவு ்ோக இபோக்குண். 

அது க்கோது ்ோ் 



அட்கடுட்ட ் 

கோிதட்றடசப்சத்யபோண். 

க்விதறிவு  அ்பக்றந , 

அப ்கநோ் இத் அநவு 

டி்றதோக உத்்ட 

ிறக்கு அறனட்துச ்

பச்யபோண். இ்திதோவி் ணட 

பநச்ச்ிக்கோக ோண்  

றபக்குண் எப்யபோ ்அடிபண் 

ப்ய்் ோறடபேயயத 

ண்றண 

அறனட்துசப்ச்கிது. அ்ட 

ப்ய்ண் தீறணபேலிபோ்து 

அறனட்துசப்ச்கிது. அ்ட 



ப்ய்ண் தீறணபேலிபோ்து 

்றணக்க், 

்றணபேலிபோ்து யணோ 

்றணக்குச ்பச்பயட. 

எழுக்க பறி்றி யணலுண் 

சி போட்்றடகந் பசோ் 

யபஞ்டிதது அபசிதண். 

அட்றபடண் ணக்கறந எழுக்க 

பறிபேலிபோ்து பினச ்

பசத்கிபட்று ணது 

இறநஜக்ந் உநறுகிோக்ந். 

இறட அபக்ந்   ங்குடோ் 

க்ோக்யநோ, 

கவுளுக்குட்டோ் பபநிசச்ண்! 



ோண் அறபபோண் எ்று, 

ோயணகவுந் ்ோ் 

்போழுக்கண் ் எ்று 

அபசிதணோ ்? இது 

அபக்ந் கூறுபது. படலி் 

இது 

கோ்டுபோஞ்டிட்டணோ 

போடண்., சவுக்கடிதோ் அக்கி 

றபக்க யபஞ்டிதபக்நி் 

யசச்ு. ீங்கந் அட்டறகத 

பபோகங்கந் ்ோ் 

ட்பகோற 

பசத்துபகோந்பயட 

உங்களுக்கு ்து. 



சவுக்கோ் க்டு்டுட்ட 

யபஞ்டித ீங்கந் ணிடக்ந் 

் பதி் 

உவுபறடவி அது 

ப்பநயபோ யண். சவுக்கு 

இ்ோவி்ோ்  

ீங்கபந்ோண் அசுக்ந் 

ஆகிவிடுவீக்ந்! அது டோ் 

ிறறண ்ோ் 

உங்கறநக்பகோ்று டோ் 

யோயபஞ்டுண். உங்களுக்கு 

்ட  உடவிபண் போது. 

ீங்கந் ்றுயண சோ்ற 

ண்றுண் கண்பி் கீன் டோ் 



போனயபஞ்டுண். உங்களுக்குக் 

கதியணோ்சயண  கிறதோது. 

ீங்கந் ட்யப படிதோது. 

 

 இஞ்ோபடோக அட்றபடண் 

ண்டுயண ்பறிக்கு 

விநக்கண் டபோகிது. பிபோக்கு 

்றண பசத்பயட 

்பறிபே் சோண் ்று 

்ோ ணடங்களுண் 

யோதிக்கி். அது 

்?.சுதண்றிபோ. ஆண் 

்ோ், அப ்் கவுந் 



அ்யப! சி சோஸ்திங்கந் 

கூறுகி் 

்ட்கோகபோ? அறப 

பசோ்்டுண். க்பக் 

ப்டது? அறப 

்ோகசப்சோ்்டுண். 

அறப  பசோ்ோ் 

க்பக், அபப் 

பசோ்ட கோிதட்றட் 

ோட்்துக் பகோந்நயபஞ்டுண். 

வீக்ந் ்டி 

யபஞ்டுணோோலுண் 

படோறத்டுண்- இது டோ் 

இ்றத உகி், 



போறத ்பறிதோக 

இபோக்கிது. ோண் ் 

்பறிறதக் கறபிடிக்க 

யபஞ்டுண்?கீறட பசோ்கி் 

உஞ்றணறதட ்டவி யபறு 

ட் பெபண் அறட ீங்கந் 

விநக்க படிதோது- தோ ்்ோ 

உபேக்றநபண் ட்ிலுண், 

ட்ற ்ோ உதக்நிலுண் 

கோஞ்கிோயோ, இப்போறு 

க்வுந் ்ோ உபேக்நிலுண் 

இபோ்டோகக் 

கோஞ்கி்அ்ட ஜோி 

ட்றட் டோய 



து்புறுட்திக் பகோந்ந 

ணோ்ோ். தோறட் 

து்புறுட்திோலுண் ீங்கந் 

உங்கறநயத து்புறுட்திக் 

பகோந்கிறீக்ந். பி் 

அறப ்ோயண ீங்கந் டோண் 

்று அட்றபடண் கூறுகிது. 

ீங்கந்  அறி்டோலுண் 

அறிதோவி்ோலுண், ்ோ 

றககந் பெணோகவுண் ீங்கயந 

யபற பசத்கிறீக்ந். ்ோ 

கோ்கந் பெணோகவுண் 

ீங்கயந க்கிறீக்ந். 

அஞ்ணறபே் போன்்து 



இ்ண் அனுவிக்குண் 

அசனுண், படபோவி் 

பிசற்சபதடுட்துட ்துதபோறுண் 

றனபண் ீங்கயந. 

ோணிலுண் ஞ்டிடிலுண் 

ீங்கயந இபோக்கிறீக்ந். 

வீிலுண் சோலிபேலுண்  

ீங்கந் இபோக்கிறீக்ந்! 

இடற அறி்து இக்க ணண் 

பகோந்ளுங்கந். இடோ் 

டோ் ோண் எபோபபோக்குண் 

தீங்கிறனக்கக் கூோது. 

இடோ் டோ் ோ் ்டிி 

கி்டோலுண் அட்கோகக் 



கபற் 

யபஞ்டிததி்ற. பி் 

அயட யபறநபே் 

்சக்கஞக்கோ போத்கந் 

பெண் சோ்பிடுபதுண் ோய 

அ்போ! அ்ட போத்கந் 

அறட்துண் 

்னுறதறபயத அ்போ! 

யப க்குண் சி து 

உறணகளுக்குண் சி ் 

ய்்டோலுண் , ோ் 

அட்கோகக் கபற் 

யபஞ்டித அபசிதயண 

இ்ற. பி் இ்ட் 



பிஜ்சயண ்னுறதது 

டோய! ்ோ 

இ்ங்கறநபண் ோய 

அனுவிக்கிய். 

்றபண் சி, 

பிஜ்சட்றடபண் சி, தோ ்

அழிக்க படிபண். ? இங்கு டோ் 

்பறி உந்நது. 

அட்றபடட்தி் ண்டுயண 

்பறி விநக்க் டுகிது. 

ண் பறிகந் 

யோதிக்கோண்ஆோ் 

கோஞண் கோ் அறபகநோ் 



படிதோது. விநக்கங்கறந 

இங்யக ிறுட்துயபோண். 

 

 இடோ் பபோண் ் ்? 

பலிறண டோ். உகி் பது 

ீங்கந் யோட்்திபேபோக்குண் 

ணணதக்கண் ் திறறத 

அக்றுங்கந். ணிட 

இட்தி் வீணோ  

ஞ்ஞங்கறநபண் 

போட்்றடகறநபண் 

்ோதீக்ந். ்ோ 

ோபங்கறநபண்  ்ோ 



தீறணகறநபண் வீண் 

் எய போட்்றடபே் 

அக்கிவிோண். ்ோ 

தீங்குகளுக்குண் கோஞண் 

வீண் ண்டுயண. ்ோ 

சுதங்களுக்கண் கோஞண் 

வீயண வீட்தி் 

கோஞணோகட் டோ் எபோப்  

ண்பறட் 

து்புறுட்துகிோ். வீண் 

டோ் எபோபறட் ட் 

உஞ்றண ிறறத வி்டு, 

யபபோபோபோகக் 

கோ்டுணோறு பசத்கிட. 



டோங்கந் தோ ்்றட 

்யோபோண் உஞ்டுண். 

யஸோஹண்- ோய அப்”- 

இ்ட பலிறணக் கபோட்றடக் 

குன்றடகந் டோத்் 

ோலுயயத குடிட்து 

பந்டுண்-ோய அப், 

ோய அப். இ்டக் கபோட்து 

டோ் படலி் யக்க் 

யபஞ்டுண். பி் ்அறட 

ஆன்்து சி்திக்க்டுண்.. இ்ட 

ிறபேலிபோ்து இ்ட 

இடதட்திலிபோ்து உகண் 



இதுபற கஞ்டிோட 

பசத்கந்  பிக்குண். 

 ோண் பசத்த யபஞ்டுபது 

்? அட்றபடண் பசத் 

பற்டுட்ட படிதோடது 

்று சி ்பசோ்கிோக்ந். 

அடோபது திசி 

போன்க்றகபே் அ்டக் 

கபோட்துக்கறந் பி்் 

படிதோது ்கிோக்ந். 

அபக்ந் பசோ்பதி் ஏநவு 

உஞ்றண இபோக்கட்டோ் 

பசத்கிது. யபடங்கந் 



கூறுபது உங்களுக்கு 

ிறவிபோக்கோண். 

ஏபட்யதகோஷண் ்ஜோட்போ 

யதோ ததிசச்தி டஸ்த டட் – 

ஏண் , இதுயப ண 

கசிதண்.எண், இதுயப யணோ 

பச்பண். தோ ்ஏண் ்ட் 

கசிதட்றட உஞப்ோயோ, 

அப் விபோண்பித 

அறட்றடபண் பறுகிோ். 

யப  இ்ட ஏண் ்ட் 

கசிதட்றட படலி் 

உஞபோங்கந். ீங்கயந அ்ட 



ஏண் ்றட அறிபங்கந். 

இ்ட ”டட்பணஸி” ்ட் 

கசிதட்றட உஞபோங்கந். 

அ்யோது, அ்யோது ண்டுயண 

ீங்கந் விபோண்புறப 

உங்கறந ப்து யசபோண். 

பௌகீக் பபோறண ப 

விபோண்பிோ், அ்ட் 

பபோறண உங்கநிண்  

இபோக்கிது ்று படலி் 

ண்புங்கந். ோ் சிறித 

குபழிதோக இபோக்கோண். 

ீங்கந் ணறதநவு  பித 

அறதோக இபோக்கோண். 



ஆோ் இபோபபோக்குண் 

அடி்ற அ்ட  

்றத் கய. ணது, 

சக்திபே் , ணது ஆ்லி் 

ஆடோண் அ்ட ்றத் 

ண்போபோந் டோ். 

ீக்்குபழிதோ ோனுண் 

ணறதநவு பித 

அறதோ ீங்களுண் 

இபோபபோயண அதிலிபோ்து 

யபஞ்டித அநவு ப 

படிபண். யப படலி் 

உங்கநிண் ண்பிக்றக 

பகோந்ளுங்கந். அட்றபட 



கசிதண் இது டோ்- படலி் 

உங்கறந ண்புங்கந்- பிகு 

றட யபஞ்டுணோோலுண் 

ண்புங்கந். 

 டங்கநியண ண்பிக்றக 

பகோஞ் ோடுகந் ண்டுயண 

பலிறணபண் பபோறணபண் 

அற்திபோக்கி்்

றட உக போறு  ணக்குக் 

க்பிக்கிது. ட்ண்பிக்றக 

ிற்டபக்யந ண் 

ப்றுச ்சி்பத்தி 

இபோக்கிோக்ந் ்றட 

எப்பபோபோ ோ்டி் 



போ்றிலுண் கோஞ படிபண். 

இ்திதோவி்கு ஏ ்

ஆங்கியத் ப்டோ். 

அப் எபோ குணோஸ்டோ 

ண்டுயண. பறுறணதோயோ, 

யபறு ்டக் கோஞட்டோயோ 

டறபே் சு்டுக்பகோஞ்டு 

ட்பகோற பசத்த அப் 

இஞ்டு  பற பத்ோ். 

இஞ்டு பறபண் 

டபறிதயோட அபனுக்குட் 

ட்ண்பிக்றக பி்டது. 

டோ் யடோ அித 

கோிதங்கறநச ்



பசத்பட்கு் 

பி்திபோ்டோக எபோ 

ண்பிக்றக அப் ணட்தி் 

உஞ்ோபே்று. அ்ட 

ணிடய இ்ட பிி்டிஷ் 

சோண்ோ்தட்தி்கு  

அடியகோலித கிறநப் பிவு. 

ோதிிகந் கூறுபறட ண்பி, ஏ! 

கவுயந, ோ் வீ், 

ோ் டோன்்டப்  ்று 

போன்ோந் பழுபதுண் 

கூிக்குறுகிதடி கடறிக் 

பகோஞ்டிபோ்டோ் 

்போகிபேபோ்ோ்? 



றட்திதக்கோ 

விடுதிக்குட்டோ் 

பச்றிபோ்ோ். இட்டறகத 

தீத யோடறகந் 

உங்கறநபண் 

றட்திதக்கோக்நோக 

ஆக்கிபந்ந. ஞி்து 

கிக்கச ்பசத்கி் இ்ட் 

வீ யோறடறகந் 

ணிட இட்தி்கு ப்பநவு 

தீறணகறந விறநக்கி் 

்றட ோ் உகண் 

பழுபதிலுண் 

ோட்்திபோக்கிய். இப்போறு 



பநக்்க் டுண் ண் 

குன்றடகந் அற் 

றட்திதங்கநோபதி் 

ஆசச்ிதண் துண் உஞ்ோ 

்?  

 பசத்பற் குதிக்கோ 

ோண் இது.யப உங்கறந 

ண்புங்கந். பச்பண் 

யபஞ்டுணோோ் , அட்கோக 

் ோடுடுங்கந், அது 

உங்கறந ப்துயசபோண். 

அறிபோநிகநோக 

விபோண்பிோ் 

அறிவுிறபே் 



ோடுடுங்கந். ிசச்தணோக 

உத்்ட அறிபோநிகந்   

ஆவீக்ந். பக்திறத  

விபோண்பிோ்  ஆ்பக 

ிறபே் ோடுடுங்கந். 

ிசச்தணோக பக்தி 

பறுவீக்ந். ிப்ோஞட்றட 

அறவீக்ந். யி்ண் 

பறுவீக்ந். 

அட்றபடட்திலுந்ந எபோ 

குற. இது பற அது 

ஆ்பகட் துறபே் ண்டுயண  

பி்்்்டு ப்டது டோ். 

யபறு ங்குண் 



அதுபி்்்வி்ற. 

அடறசப்சத்பற்டுட்

ட யபஞ்டித கோண் ப்து 

வி்து. இியணலுண் அது 

கசிதணோக இபோக்கக் கூோது. 

இணத ணறகநி் 

கோடுகநிலுண்  குறககநிலுண் 

பசிக்குண் துவிதிண் 

ண்டுயண அறப இபோக்கக் 

கூோது. சோடோஞ ணக்கநி் 

திசி போன்க்றகபேலுண் 

அறப புகு்து யபற பசத்த 

யபஞ்டுண். ண்ி் 

அஞ்ணறபேலுண், 



பிபி் குறககநிலுண் 

றனபே் குடிறசபேலுண் , 

படபோவி்  திிபண் 

பிசற்சக்கோிபண் ்ோ 

இங்கநிலுண் , ்ோ 

ணக்கநோலுண் அது 

பி்்் 

யபஞ்டுண்.ீங்கந் 

பஞ்ஞோக இபோ்டோலுண் 

சி,சூட்திோக இபோ்டோலுண் 

சி, தண் யபஞ்ோண். 

கபோ் ஸ்ரீகிபோஷ்ஞ ் 

அபோநிபேபோ்து யோ் இ்ட் 

ோறட ணகட்டோது. சிறிடநவு 



இறட் பி்்றிோ் கூ 

அது ணகட்டோ தற 

அநிக்குண். 

ஆடோ் , ஆிதக்நி்  

அபோறணக்குன்றடகயந! 

யசோண்பிபேபோக்கோதீக்ந். 

விழிட்திபோங்கந். 

ழு்திபோங்கந். யோக்கண் 

றககூடுண் பற 

ி்கோதீக்ந். 

அட்றபடட்றடட் திசி 

போன்க்றகபே் பி்் 

யபஞ்டித கோண் இது. அறட 

விஞ்ணுகிலிபோ்து 



ணஞ்ணுகி்குக்பகோஞ்டு  

பபோயபோண். இது டோ் 

இ்றத பசத்தி.ஆண், 

விஞ்ஞிலிபோ்து அடற 

ணஞ்ஞி்குக்பகோஞ்டு 

பயபஞ்டுண் ் இ்டச ்

பசத்திறதயத ணது 

ப்யோக்நி் குலுண் 

ணக்குக் கூறுகி். 

உங்கந் யோடறகந் 

உறக விதோபிக்க்டுண். 

சபடோதட்தி் எப்பபோபோ 

பெறறதபண் பச்று 

அறத்டுண், ்யோபோறத 



போது உறறணதோக்டுண், 

போன்க்றகபே் எப்யபோ ்

அண்சட்திலுண் புக்டுண், 

ண்புகநி் தறன்து 

எப்பபோபோ துநிட்டட்திலுண் 

க்து  துடிக்க்டுண். 

அபணிக்க ணக்கந் ண்றணவி 

ச ்சி்ட பசத்பற 

யபடோ்திகந் ்து 

உங்களுக்கு ஆசச்ிதண் 

டோண். ோ் ிபொதோக்் 

க்கறபே் ி்று 

பகோஞ்டு,  

ோடுகநிலிபோ்துண்  



அபணிக்கோவி்குக் குடியத 

பபோண் ணக்கறந் 

ோட்்திபோக்கிய். அபக்ந் 

பபோண்யோது பணோட்துஞ்டு, 

ணண் டந்்து, ண்பிக்றக 

இன்து, தோறபண் ிப்்து 

ோக்்கவுண்  றடிதண் 

அ்பக்நோக, சிறித துஞி 

பெ்ற எ்றயத டங்கந் 

பணோட்ட 

உறறணதோகக்பகோஞ்டு, 

க்டற உடுட்திக்பகோஞ்டு 

பபோபோக்ந்.யோலீறச் 

ோட்்டோய டுங்கி 



றோறடபே் அ்ட் 

க்கண் பச்று 

விடுபோக்ந்.அோ் அது 

ஆறு ணடங்களுக்குட்டோ். 

அட்குந் அபக்நிண் பித 

ணோறுட் ்்டு விடுண். 

ிப்்ட ற, ் உற, 

பறபண் பகட்றட் 

ோட்்து யசுண் றடிதண் 

்று ணோறிவிடுகிோக்ந். 

ஆசச்ிதணோ இ்ட 

ணோறுடறச ்பசத்டது து? 

அப் 

அப்ிதோறபயதோ,யபப்ட 



இட்றடயதோ யச்்டப் 

்று றபட்துக்பகோந்யபோண். 

அங்கு அப்  

பசோ்போஞோட அநவி்கு 

சுக்க் ்ோ். 

அடிறணதோக் பி்ட அப் 

அ்டட் டோன்்ட 

ிறபேயயத ஆபந் 

பழுபதுண்  இபோக்கயபஞ்டுண் 

்ய அறபபோண்  

கூறிோக்ந். ட்ற 

உதட்்திக்பகோந்ந அப் 

பசத்ட எப்பபோபோ பத்சிபண் 

எடுக்க் ்து.” அடிறணயத , 



ீ ஏ ்அடிறண”. அ்டியத 

இபோ. இழி்டபோக் 

பி்டோத். அ்டியத இபோ” 

்ய எப்பபோ்றுண் 

அபிண் கூறிதது 

யோலிபோ்டது. வீசித கோ்றுண் 

கூ,  உக்குக் கதியத 

கிறதோது. ீ அடிறணதோகயப 

, திக்க்போகயப இபோக்க 

யபஞ்டிதது டோ்” ்று 

பணுபணுட்துசப்ச்துயோ

லிபோ்டது. சோலிகந் 

அபது போன்க்றகறத 

கசக்கி் பிழி்டோக்ந். 



ஆோ் ிபொதோக்் 

படபோக்கநி் அப் ்து 

பச்யோது, படுக்கோ  

கபோ் எபோப ்அபிண் 

றககுலுக்குகிோ.்அப் 

க்ட் உடுட்திபேபோ்டோ். 

அப ்் உற 

அஞி்திபோ்டோ.் அது ்ட 

யப்றுறணறதபண்  

்டுட்டவி்ற. சிறிது 

தூண் பச்துண் உஞவு 

விடுதி எ்றி்குச ்

பச்கிோ். அங்கு ் 

உற அஞி்திபோக்குண் 



கபோ்களு் அயட 

யணறபே் அபனுக்குண் 

உஞவு பகோடுக்க் 

்டுஉஞவு 

ிணோ்டுகிது. இப்போறு 

 இங்களுக்குச ்

பச்தி் அப் புதித 

போன்க்றக  எ்றயத 

கஞ்ற்டோ். 

ணிடக்ளுக்கிறயத 

அபறபண்  எபோ ணிடோக 

ட்ட் டுகி் ஏ ்இண் 

அபனுக்கு க் கிறட்து 

வி்து. எபோயபறந அப் 



போஷிங்னுக்குசப்ச்ோ்  

அபணிக்க அதி ்அபனு் 

றககுலுக்கி இபோக்கோண். 

தூட்திலுந்ந   

கிோணங்கநிலிபோ்து 

சோடோஞ உற அஞி்து  

ப்திபோ்ட குடிதோபக்ந்  

போண் அபபோ் 

றககுலுக்குபறட அப் 

ோட்்திபோக்கோண். 

ணோறதபே் திற பணந்ந 

அபிபபோ்து விகிதது. 

அப் பிண்ணண், டோ் 

அடிறண,வீ் ் 



ணணதக்கட்தி் 

ஆன்்திபோ்டோ். இ்யோது 

விழிடப்டழு்து வி்ோ். 

ழு்து வி் அப்  

ணிடக்நி் உகி் டோனுண் 

எபோ ணிட் ்றடக் 

கோஞ்கிோ். 

அ்யடோ! ணது ோ்டி், 

யபடோ்டட்தி் பி்பிணோ 

இயட ோ்டி் ணக்கந் 

த்றுக்கஞக்கோ 

ஆஞ்டுகநோக இட்டறகத 

ண ணதக்கட்தி் 

ஆன்்திபோக்கிோக்ந். 



அபக்றநடப்டோ்ோ் தீ்டு! 

யச்்து உ்கோ்்டோ்  தீ்டு! 

திக்க்பக்நோக  அபக்ந் 

பி்டோக்ந். அபக்ந் அ்ட  

ிறபேய யத 

இபோக்கயபஞ்டுண்! இட் 

தோக அபக்ந் டோன்்து, 

டோன்்து டோன்்து பகோஞ்ய 

யோத், ணிடோக் பி்ட 

எபோப் ப்பநவு டோன்்ட 

ிறறத அறத படிபயணோ 

அ்டக் கறசி்டிக்கு ப்து  

வி்ோக்ந். ்ட ோ்டி் 

ணிட் ஆடுணோடுகளு் 



உங்கிக் கழிக்க 

யபஞ்டிபந்நது?இட்கோக 

ண்பக்ந் பது ழி 

யோோதீக்ந், 

அறிப்பக்ந்  பசத்பண் 

அ்டசப்சதறசப்சத்தோதீ்

கந். விறநவு இங்யக உந்நது 

்ோ் கோஞபண் 

இங்யகயத  இபோக்கிது. 

ழிறத ்க 

யபஞ்டிதபக்ந் ோயண. 

றடிதணோக ழு்து ி்று 

ழிறத உங்கந் யடோந்கநி்  

டோங்கிக்பகோந்ளுங்கந். பி ்



பது யச்ற போி 

இறக்கோதீக்ந். 

உங்களுக்குட் து்ண் 

டபோகி் 

டபறுகளுக்பக்ோண் ீங்கந் 

டோ் எய கோஞண். 

ோகூ ்இறநஜக்யந! இ்ட் 

ோண்ித் பபோண்ோபண், 

இ்டட்யடசித பபோண்ோபண் 

உங்கந் யடோந் பதிபோக்கிது 

்றட் ி்து 

பகோந்ளுங்கந். ணது 

விடிவி்கு பழியத இ்ற. 

ீங்கந் ஆபேக்கஞக்கோ 



சங்கங்கந் அறணக்கோண், 

திோபேக்கஞக்கோ 

அசித் கூ்ங்கந் 

ட்டோண், 

்சக்கஞக்கோ 

இதக்கங்கந் அறணக்கோண், 

ஆோ் அறபபோக்கோகவுண் 

உபோகுகி் அ்ட இக்கண், 

அ்ட அ்பு அ்ட இடதண் 

இ்ோண்  இறபபத்ோண் 

வீஞ், புட்டி் இடதண் 

பஞ்டுண் இ்திதோவி்குந் 

போடபறபே், 

கிபோஷ்ஞகபோி் 



போட்்றடகந் பசத்பற் 

டுட்ட்ோட பறபே் 

உங்களுக்கு விடிவு இ்ற, 

ீங்கந் யோ்பிதக்றநபண் 

அபக்நது  சங்கங்கறநபண் 

கோ்பிதடிட்துக்பகோஞ்ய 

இபோக்கோண். அப்பநவு டோ், 

ோ் ் கஞ்ஞோ் கஞ் 

எபோ விஷதட்றட 

உங்களுக்குச ்பசோ்கிய். 

சி ப்தக்றந இங்குந்ந 

சி ்ஞ்னுக்கு 

அறனட்துசப்ச்ோக்ந். 

அறனட்துசப்ச்பக்ந் 



பயசிதக்ந். அங்கு  

அபக்றநக் 

கோ்சி்போபோநோகக் 

கோ்டி்ஞண் 

சண்ோதிட்டோக்ந். பி் ்

அபக்றந யோ்ோவி் 

ங்யகோ அறனட்துசப்ச்று , 

அபக்ந் போன்்டோலுண் சி, 

பசட்டோலுண் சி ்றுடந்நி 

வி்ோக்ந். அ்ட 

ப்தக்ளுக்யகோ யோ்பித 

பணோழிபே் எபோ 

போட்்றடகூட் படிதோது. 

அ்யோது 



ஆஸ்திிதோவிலிபோ்ட  

ஆங்கி் பிதிிதி 

அபக்றந ஞ்னுக்கு 

அனு்பிோ.் ஞ்ிலுண்  

அபக்ளுக்கு தோறபண் 

படிதோடடோ், அங்குண் 

அபக்ந் உடவித்றுக் 

கி்டோக்ந்.ஏ ்

ஆங்கியத்பஞ் 

அபக்நி் ிறறணறத 

அறி்து, சச்ோடோ்்டு ட் 

வீ்டி்கு அறனட்துசப்ச்று, 

யபஞ்டித துஞிணஞிகறந 

அநிட்து, டங்கசப்சத்து இ்ட 



விஷதட்றட் 

ட்திிறககளுக்குண்  

படிவிட்டோ.் எய  ோந் 

டோ், ணறுோந்  ோடு 

பழுபதுண் கிந்்து 

யோோகிவி்து.  

இங்கநிலிபோ்து ஞண் 

ப்டது. அபக்ளுக்கு 

யபஞ்டித உடவிகந் பசத்து 

ண்ோவுக்குட் திபோ்பி 

அனு்பி.் 

இட்டறகத ிறபயத 

ஆங்கியதக்ந் அசித் 

ண்றுண் பி அறண்புகந் 



அறட்துண் அடி்றதோகக் 

பகோஞ்டிபோக்கி். 

குற்ட்சண் 

டங்களுக்குந்நோபது  ோற 

யோ்  அஸ்திபோணோக 

அபக்நிண் அ்ய உந்நது. 

அபக்ந் உகண் 

பழுபறடபண் யசிக்கோண் 

இபோக்கோண். ப்தக்ந் 

அபக்நி் திிகநோகயப 

இபோக்கோண்.ஆோ் 

இங்கிோ்தி் அபக்ந்  

இப்போறு டங்கந் ணக்கநிண் 

ிற்ட அ்புண், போசலி் 



பபோகி் பபநிோ்டிிண் 

உஞ்றணதோகவுண் 

ிதோதணோகவுண் டண்  

சி்டறப் ்து 

பகோந்கிோக்ந்  ்து 

பசோ்லிடப்டித 

யபஞ்டிததி்ற 

அ்போ?ோ் பச்  ்ோ 

யணறோடுகநிலுண்  

ட்டறகத அ்பு் 

பயப்று உசிக்க் 

்ய் ்றட  

உங்கநிண் பசோ்ோவி்ோ் 

, ோ் பசத்்றி  



ண்டபோயப், 

அறண்புகளுக்பக்ோண் 

அடி்றதோக யபஞ்டித 

அட்டறகத இடதண் இ்ட 

ோ்டி் ங்யக இபோக்கிது? 

எபோ சிறித கூ்டுக் கண்பி 

ஆண்பி்யோண். அட்குந் 

எபோபறபதோபோப ் ணோ் 

பத்சி பசத்யபோண். அ்டக் 

கண்பி உற்து 

தூநோகிவிடுண். 

ஆங்கியதக்றநக் 

கோ்பிதடிக்கவுண் அபக்நி் 

ோ்ற்யோ் பித 



ோ்ற உபோபோக்க 

யபஞ்டுண்.  ்றுண் 

யசுகிறீக்ந். ஆோ் 

அஸ்திபோண் ங்யக? ணது 

அஸ்திபோங்கந்  அறட்துண் 

ணஞ் பது டோ். அடோ் 

டோ் க்டிண் கஞயட்தி் 

தூநோகிவிடுகிது. 

யப ோகூ ்

இறநஜக்யந!ணகட்டோ 

அட்றபடக்பகோடிறத 

பஞ்டுண் எபோ பற 

உதட்்துங்கந். யபப்ட 

டநட்தி் பெபண் ோண் அ்ட 



அ்புட அ்ற்ப 

படிதோது. ங்குண் எய 

இறப் உறபறடக் 

கோணுண் பற அது ஆடிதோது. 

அ்ட அ்புக்பகோடிறத 

்றுங்கந். ழு்திபோங்கந், 

விழிட்திபோங்கந்,்சிதண் 

றககூடுண் பற 

ி்கோதீக்ந். ழு்திபோங்கந், 

இ்போபோ பற 

ழு்திபோங்கந். திதோகப்றி 

றடபண் சோதிக்க படிதோது. 

பிபோக்கு உடப 

யபஞ்டுணோோ், உங்கந் 



அ் ”ோ்” படோற்யட தீ 

யபஞ்டுண்.கிறிஸ்டபக்ந் 

பசோ்பது யோ், 

கவுளுக்குண் சோட்டோனுக்குண்  

ீங்கந் எபோங்யக யசறப 

பசத்த படிதோது. 

றபோக்கிதண் பகோந்ளுங்கந். 

அபோண்ஞிகந் பசத்பட்கோக 

உங்கந் ப்யோ ்உறகட் 

து்ட.் பசோ்ட 

பக்திக்கோக  உறகட் 

து்யோ ்இ்றுண் 

இபோக்கயப பசத்கிோக்ந். 

்ோப்றபண் உடறுங்கந். 



உங்கந் பக்திறத்்றிக் 

கூ ிறக்கோதீக்ந்.பி ்

யசறபபே் ஈடுடுங்கந். வீ 

பணோழிகந் யசுகிறீக்ந், 

ஆோ் இயடோ உங்கந் ப் 

பசத்பறக்கோ 

யபடோ்டண் உந்நது. உங்கநது 

இ்டச ்சிறித போன்க்றகறத 

வி்டுவிடுங்கந்.ணது ோடு 

ண் பறுணோோ் , 

ீங்களுண் ோனுண்  

ண்றண்யோ் சி ஆபேண்  

யபோண் ்டிி கி்து 

பசட்டோ் டோ் ்? 



ோடு பென்கிக்பகோஞ்ய 

இபோக்கிது. 

யகோடிக்கஞக்கோ 

டோன்ட்ட்் ணக்கநி் 

சோண் ண் டறபதிபோக்கிது. 

படந்நித ஆ்றுீ ்அபோகி் 

விற்யடோடிக்பகோஞ்டிபோக்கு

ண் யோது, டோகட்டோ் 

போடிட்டவிட்ட அபக்ளுக்குச ்

சோக்கற ீற அநிட்து 

ப்திபோக்கியோண். ிற்ட 

பச்பட்தி் ணட்திபே், 

யகோடிக்கஞக்கோயோற் 

்டிிபே் 



போ்டிபேபோக்கியோண். 

அபக்நிண் ோண் 

அட்றபடட்றட போதநவி்  

யசி, அயட யபறநபே் 

படி்ட அநவு அபக்றந 

பபறுட்திபோக்கியோண். 

உகபனக்கு ் 

பகோடுறணறத 

அபக்ளுக்கோக 

்டுடத்ிபேபோக்கியோண்.ோண் 

்யோபோண் சணண். 

ண்போபோளு் ோண் 

எ்று்டிபோக்கியோண் 

்ப்ோண் 



போத்கிழித்யசுகியோண், 

அதி் அணுபநவு கூ 

பசத்பற பே் 

இ்ற,ஆோ் ஞ்க்யந, 

் இபோ்டோலுண் அது 

ணட்டநவி்  

இபோக்கயபஞ்டுயண டவி 

பசத்பறபே் 

கற்பிடிக்க படிதோது. 

்று இதி் உயடசண் யபறு. 

இ்டக் கறறத அழிபங்கந். 

ழு்திபோங்கந், 

விழிட்திபோங்கந். இ்ட  

அ்போன்க்றக யோோ் 



டோ் ்! தூதப் தீதப் 

ஞக்கோ், றன ்று 

எபோப ்விோண் அறபபோண் 

இக்கட்டோ்யபஞ்டுண்தோபோ

றத உண்புண் ிறட்து 

ி்தி்ற. ழு்திபோங்கந், 

விழிட்திபோங்கந், 

அ்ழுக்க் யற்ணப் 

இபோங்கந்.இ்திதோவி் 

யற்ணபே்றண ்து 

தங்கணோக இபோக்கிது. 

ணக்கு யபஞ்டித ்ஞ்பு. 

பகோடித ணஞட்றட்யோ் 

எ்றக் கூ ்றிி்கச ்



பசத்கி் உறுதிபண் 

்ஞ்புயண ோண் 

யபஞ்டுபது. 

சோ்யோக்ந் ழிக்டுண் 

அ்து புகன்டுண். திபோணகந் 

இ்ய ப்டுண் அ்து 

யோக்டுண். ணஞண் 

இ்யோயட ப்டோலுண் சி, 

தறு பபோங்கந் கனட்து 

ப்டோலுண் சி, 

யற்ணபேலிபோ்து 

ணபேிறனகூ்  

பினோதிபோ்பய ணகோ். 

ழு்திபோங்கந், 



விழிட்திபோங்கந் பி் 

கோண் கறகிது. வீஞ் 

யசச்ியயத ணது ்ோ 

ஆ்்களுண் 

விதணோகிக்பகோஞ்டிபோக்கி்

. ழு்திபோங்கந், 

விழிட்திபோங்கந், சிறு 

விஷதங்கறநபண் அ்ச ்

சஞ்றகறநபண் 

யகோ்ோ்டு் பூச்கறநபண் 

தூ றிபங்கந்.ணகட்டோ 

ஞி, டோன்்து 

பகோஞ்டிபோக்குண் ணக்கறந 

உதட்்துண் ஞி இயடோ 



ண்ப் 

இபோக்கிது.பகணதிதக்ந் 

படலி் இ்திதோவுக்குப்ட 

யோது  இ்துக்கநி் 

ஞ்ஞிக்றக ப்பநவு? 

இ்று ்டி அபக்ந் 

இப்பநவு குற்டோக்ந்? 

இ்னுண் குற்து பகோஞ்ய 

யோத் ோநறவி்  

ப்றிலுண் ணற்யட 

யோத்விடுபோக்ந். அபக்ந் 

ண்டுண் ணற்டோ் 

ோடகப்ற. அபக்ளு் 

அ்புடணோ கபோட்துக்களுண் 



ணற்து யோகுண். 

அபக்நிண் ப்பநவு 

குறகந் இபோ்டோலுண் 

அபக்றந் ்றி ோண் 

்  ிறட்டோலுண் 

அபக்ந் அ்போ அ்டக் 

கபோட்துக்கநி் பிதிிதிகந்! 

்ோ ஆ்பகச ்

சி்டறகளுக்குண் 

கபோட்துக்களுக்குண் ணகுணோக 

விநங்குகி் அ்ட அ்புட 

அட்றபடபண் அபக்ளு் 

ணற்து யோகுண். ஆடோ் 

ழு்திபோங்கந், 



விழிட்திபோங்கந், உகி் 

உ்டணோ ஆ்பகட்றடக் 

கோ்ோ் ப் போபோங்கந். 

படலி் உங்கந் ோ்டியயத 

அ்டக் கபோட்துக்கறநச ்

பசத்டுட்துங்கந். 

பபோணநவி்கு 

ஆ்பகட்றடவி, 

அட்றபடட்றடச ்சிறிது 

போன்க்றகபே் பகோஞ்டு 

பபோபயட ோண்  பசத்த 

யபஞ்டிதது. படலி் உஞவு, 

பி் ்ணடண். சிதோ் 

போடிக்பகோஞ்டிபோக்குண் 



றனகநிண் யடறபக்குண் 

அதிகணோக ணடட்றடட் 

திஞிக்கியோண். சிபே் 

பகோடுறணறத 

்டக்பகோந்றநபண் 

தீக்்கோது. 

 

ண்பண் இஞ்டு 

சோக்யகடுகந் உந்ந. 

படோபது , வீண், 

இஞ்ோபது , பபறு்பு ணது 

ஈண் இடதங்கந்  ீங்கந் 

ஆபேக்கஞக்கோ 



பகோந்றககறந்யசோண். 

ஆபேக்கஞக்கோ 

பறிகறந 

றபட்துக்பகோந்நோண். 

ஆோ் உபோகுகி் இடதண்  

உங்கநிண் 

இ்றபத்ோ் ்ோண்  

பபறுண் பூ்தயண. யபடங்கந் 

கூறுபதுயோ் அபக்றந 

உங்கந் உண்பி் ஏ ்

அங்கணோகக் கோணுண் பற, 

ீங்களுண் , அபக்ளுண், 

றனகளுண், 

ஞக்கோக்ளுண் தூதபபோண் 



தீதபபோண்  ்யோபோண் ீங்கந்  

ண்ணண் ்று அறனக்கி் 

அ்ட ்றத் 

ண்போபோநி் அண்சங்கந் 

்றட உஞபோண் 

பறஅபக்ளுக்கோக உபோகிக் 

கறபங்கந். 

 அ்க்யந அட்றபட 

பறிபே் பக்கித 

அண்சங்களுந் சிப்ற 

உங்களுக்கு டுட்துச.்  

பசோ் ோ் பத்சி 

பசத்திபோக்கிய். அப்ற, 

இ்ட ோ்டி் ண்டுண், 



உகண் பழுபதிலுண் 

றபறபே் பி்் 

யபஞ்டித கோண் 

ப்திபோக்கிது. ட்கோ 

விஜ்ஜோ ஆோத்சச்ிகளுண் 

அப்றி்  ணஞ அடிகளுண் 

உபகங்கிலுண் உந்ந துறபட 

ணடங்கநி்  கநிணஞ் 

அஸ்திபோங்கறநட் 

டவிடுபோடிதோக்கிக் 

பகோஞ்டிபோக்கி். இங்கு 

ண்டுண், ங்குண் 

துறபதிகந் டங்கந் பிணோஞ 

போக்கிதங்கறந படி்ட 



அநவி்கு ீ்டிவி்ோக்ந், 

இி இழுட்து ீ் படிதோது 

் அநவி்கு  ப்து 

வி்ோக்ந், ீ்டிக்பகோஞ்ய 

யோக போக்கிதங்கந்  இ்தித 

் ்அ்,  ோபோங்கந், 

பெற படுக்குகநி் புகு்து  

பகோஞ்டு டங்கறநக் 

கோட்துக்பகோந்ந பத்சி்து 

இங்கு  ண்டுண், 

யோ்ோவிலுண் 

அபணிக்கோவிலுண் 

இங்குந்நறட வி அதிகணோக 

றப்றுக்பகோஞ்டிபோக்கி



து. அ்ட ோடுகளுக்குண் 

அட்றபடக் கபோட்துக்கந் 

இங்கிபோ்து  பச் 

யபஞ்டுண். எபோ சிறிது அறப 

பச்றிபோக்கி். அங்யக 

அறப டறனட்து பந்்து 

அபக்நி் ோகீகட்றடபண் 

கோ்ோ் 

யபஞ்டுண்.பி்  

யணறோடுகநி் றனத 

ஞ்ோடு களுண் 

யகோ்ோடுகளுண் ணற்து 

பபோகி். ஞ பழிோடுண் 

குய பூறபண்  அப்றி் 



இட்றட் பிடிட்து 

பபோகி். அபக்நி் 

றனத ணடண் பகோஜ்சண் 

ஞ்ோட டோக இபோ்ட 

யோதிலுண், இ்ட் புதித 

ணடணோகித யோ்டிறத வி, 

ஞ பழிோ்ற வி 

உத்்டடோக இபோ்டது. ்ட 

பலிறணபக்க ோோோலுண்  

இட்டறகத 

அஸ்திபோட்றடக்பகோஞ்டு 

ிறட்திபோக்க படிதோது. 

அட்டறகத ோடுகந் 

்ோயண ணோத்்து யோத் 



வி்றட உக போறு 

ணக்குக் கூறுகிது. 

இட்டறகதயடோ ் அற 

இ்திதோவி்குந் போண் 

டடுக்க யபஞ்டிதது ணது 

பட் யபற. யப 

அட்றபட பறிறத 

அறபபோக்குண் கூறுங்கந். 

அட் பெண் ட்கோ 

விஜ்ஜோட்தி்  தி்்பு 

கறநட் டோங்குண் சக்திறத 

ண் ணடண் பறுண். அது 

ண்டுண், ீங்கந் பிபோக்கு 

உடப யபஞ்டுண். உங்கந் 



சி்டற யோ்ோவி்குண் 

அபணிக்கோவி்குண் உடப 

யபஞ்டுண். ்ோப்றி்குண் 

யணோக, பசத்பறயத 

ணது இ்றதட்யடறப 

்றட பஞ்டுண் எபோ பற 

உங்களுக்கு ிறவூ் 

விபோண்புகிய். அட் 

பட்க்ணோக, கஞ்ஞ் 

கூறிதறட ணட்தி்பகோஞ்டு 

டோன்ட்ட் ் 

்சக்கஞக்கோ ண்  

ணக்கநிண் பச்று 

அபக்ளுக்கு றகபகோடுங்கந். 



 ்ோப்றி் சணட்துபட்தி் 

தோபோறத ணண்  ிற 

ப்றிபோக்கியடோ, அபக்ந் 

இ்ட் பிவிபேயயத சண்சோ 

போன்றப பப்று 

விடுகிோக்ந். பி் 

இறப் தூதபபோண் 

்யோபோக்குண் சணணோபபோண் 

ஆபோ.் அடோ்அபக்ந் 

இறபி் போன்பக்ந் 

்று பசோ்் 

டுகிோக்ந். 

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

