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2-யபடோ்டட் டட்துபண் 

- 

சுபோபஜி டணது சீக்ளு் யகட்ி 

ண்ி் ணோநிககபே் டங்கிபேய்டோ.் 

https://drive.google.com/open?id=16_I_oZxYobCRuIog7RcxaAVJ6aRp1phl


அங்யக டிசண் ்20-ஆண் ோந் யபடோ்டட் 

டட்துபண் எ்னுண் போயந் ்றி 

பசோ்போழிவு ிகன்ட்திோ .் அ்டக்  

கூ்ட்தி்கு ண் ்டககண 

பகிட்டோ.் அப ்சுபோபஜிகத 

அறிபக்டுட்திோ .் ்க 

ணஞியட்தி்குண் யணோக ்யசிோ ்

சுபோபஜி. அ்யோது எடுக்க்் 

குறி்புகநி் படோகு்பு . 

னண்பயண் யடசித இங்கநோ 

கியக்க ண்றுண் ஆித இங்கந் 

பபப்யபோ சூன்ிககநி் 

பந்்டகப. கியக்கச ்சூன்ிக 

இத்ககதனகு பசறி்டது. இ்ணோது, 

கிநச்ச்ியூ்டுபது, உ்சோக பெ்டுண் 

யப ிக பகோஞ்து.ஆிதச ்

சூன்ிகயதோ  த்ணோ சு்றுச ்

சூனகக்பகோஞ்து. உ் உகன்பு 

அதிகண் யபஞ்்ோடது. இ்ட 



இஞ்டுண் இயயபறு் ோகீக 

்சிதங்ககந உயபோக்கித. கியக்க ்

கநி் ஆோத்சச்ி எ்கத் 

புபபநிகத் ்றிதது. ஆிதக்நி் 

ஆோத்சச்ியதோ  எ்கத் அகண் 

்றிதது.பட் இண்  அஞ்ட்கட் 

்றியுண் , ண் இண் பிஞ்ட்கட் 

்றியுண், ஆோத்்டது, உக ோீகட்தி் 

இஞ்டி்குயண டிபேண் உந்ந. இதி் 

யப ்ண்பிபய்து  க் போங்க 

யபஞ்டிதது எதுவுப்க. ஆோ் 

்றி்பகோ்று கயட்து் 

ிணோ்ங்ககந பநட்்து க் 

பகோந்ளுணோோ் இஞ்டுயண ்கண 

பறுண். ஆிதக்ந் இத்ோகயப 

எகடயுண் ஆோத்்து அறிபக்ந். 

இடோ் கஞிடண் ண்றுண் இக்கஞட் 

துகபே் பிபக்கட்டக்க விகநவு ககந 

அபக்ந் கஞ்.் ஆோ் ணட்கட் 



புட்டறியுண் துகபே் டோ் அபக்நி் 

பநச்ச்ி ிகிககத அக்டது. 

பிடயகோஸ், சோக்டீஸ், பியந்யோ, 

படலிதபக்நிபண் இ்திதக் 

கயட்துக்கநி் சுபடுககநக் கோஞ 

படியுண். 

ஸ்பபே் , பண்ி, படலித 

ஐயோ்பித ோடுகநி் எப்போறு 

பபப்யபறு கோங்கநி் இ்திதக் கயட்து 

ஆதிக்கண் பசலுட்திதது எ்கட 

விிபோக சுபோபஜி எடுட்துகட்டோ.் 

இ்தித இநபசோ டோோசியகோ 

உிடங்ககந் ோசீகட்தி் பணோழி 

பதட்்டோ.் உிடங்கநி் ட்தீ்  

பணோழிபத்்க ய ோய ்டிட்டோ.் 

அபது யகோ்ோடு  இதிலிய்யட 

உயபோக்க் ்து. கோ்்டி் 

கயட்துகநிலுண் உிடங்கநி் சுபடு 

கோஞ்டுகிது. ்பித் பணோழி தலி் 



பகோஞ் ஆப்யண யோ்பித 

ஞ்டிடக்கந சண்ஸ்கியடண் க்கட் 

தூஞ்டிதது. யச்  யோ்சி ்அதி் 

கோஞ்டுண் டட்துபச ்சி்பி்கோக 

அதி் ஆப்ண் கோ்டி.் 

எதி ்கோட்தி் சண்ஸ்கியடண் க்தி் 

இ்னுண் அதிக ஆப்ண் யடோ்றுண் எ்று 

டோண் ண்புபடோக சுபோபஜி படிவிட்டோ.் 

 ப்கோட்தி் ஹி்து எ் பசோ் 

ஆனணோ போயந் பகோஞ்டோக 

இய்டது. சி்து தி துிட்தி்கு 

அ்ோலுந்ந ணக்களுக்கு”ஹி்து” எ்று 

பதிய்டது. இ்யோது  அ்டசப்சோ் 

போயந்டோகி வி்து. ஏபி் 

இ்யோது  அ்டச ்பசோ் ய 

ோ்கயதோ ணடட்கடயதோ குறி்டோக 

இ்க. ட்கோட்தி் சி்து தீட்தி் 

்யபறு இட்தியண்  ணடட்தியண் 

பசிக்கி் .் 



 பிகு சுபோபஜி யபடங்ககந் ்றி 

விிபோக விநக்கிோ.் 

 யபடங்கந் யபோ் யச் ்கப 

அ், அப்றி் கயட்துக்கந் சிறிது 

சிறிடோக பந்்து ோநகவி் த் 

படிபணோபே்  பி் ்அகப பிணோஞ 

த்கநோக  உத்்ட.  ணடங்கந் 

சோஸ்திங்கநியயத அங்கிவி். 

சோஸ்திங்கநி் சக்தி எ்கத்து 

யோயப யடோ்றுகிது. இ்துக்களுக்கு 

யபடங்கந் இயக்கி். இ்னுண் 

்ோபேண் பயங்களுக்கு  

அப்கயத பி்் யபஞ்டுண். 

ஆோ் கோ்யோக்கி்கு ஏ்டி 

அகப் ்றித அபக்நது 

கயட்துக்ககந ணோ்றி, ோக யோ் 

பக உறுதிதோ அஸ்திபோட்தி் 

ிகிறுட்ட  யபஞ்டுண். யபடங்கந் 

எ்கப  பித இக்கிதண். அதி் 



படோஞ்ணூ்போ்து சடவீடண்  

படோக்து வி்து. சி குறி்பி் 

குடுண்ங்கநிண்  அ்ட த்கந் 

இய்ட. அ்டக் குடுண்ங்கந் 

அழி்டயோது த்களுண் ணக்ட. 

எஜ்சித த்ககந கப்டோோ் கூ 

இ்ட் பித ணஞ்ண் யோடோது. அ்ட 

த்கந் பகவுண் னகணதோது, 

எநிகணதோ பணோழிபே் 

எழுட்்கப. அப்றி் இக்கஞண் 

பநச்ச்ிதகதோட ிகபே் உந்நது. 

அடோ்டோயோ எ்யபோ 

யபடங்கநி் சி குதிகளுக்கு் 

போயயந இ்க எ்று கூ்டுகிது. 

யபடங்கநி் இயபிிவுகநோ கண் 

கோஞ்ட்கடயுண் ஜோ கோஞ்ட்கடயுண் 

்றி விிபோக எடுட்துகட்டோ ்

சுபோபஜி. 



சண்ஹிகடயுண் பிோணஞபயண கண் 

கோஞ்ண். பிோணஞண்  எ்து 

யபந்விககந் ்றிசப்சோ்கிது. 

சண்ஹிகட எ்து அனு ்டு், திய ்டு், 

கதி படலித ச்டங்கநி் படோகுக்க் 

் ோ்கந். போதுபோக அகப 

இ்தி், பயஞ், படலித 

யடபக்கந் புகன்கி். 

இ்டட்யடபக்ந் தோ ்எ் யகந்வி 

எழு்டது. அது ்றி ஏடோபது 

யகோ்ோடுகந் எழு்டோ், ண் 

யகோ்ோடுகந்  அப்கட் டகட்்ட. 

இப்போறு இ்ட் பிசச்க படிவி்றிச ்

பச்து. 

பிகு சுபோபஜி பபப்யபறு விடணோ  

பழிோடுகந் ்றி விிட்துகட்டோ.் 

படலி் ஞ்கத ோபியோிதக்நி் 

கயட்து ்றிக் கூறிோ.் 



உபே ்எ்து ய ின் ண்டுயண, 

அட்பக்று ய டிட்துபண் கிகதோது. 

கனத உக்யோயப உபேயக்குண் 

சி, டோகண் , உஞச்ச்ிகந், ணோ்ங்கந், 

எ்ோண் உஞ்டு. இ்போய கயட்துண் 

இபக்நிகயத உஞ்டு. உலி்குட் 

தீங்கு ஏ்்ோ்  உபேயக்குண் தீங்கு 

பயண் உ் அழி்டோ் உபேயண் அழியுண். 

எயப இ்ட உக் ட்தி் டுட்தி 

கபக்குண் பனக்கண் பந்்டது. 

இ்டபி் உக ணயட்துப பகபே் 

ோதுகோட்ட், க்க க்டுட், 

சபக்குழி அகணட்ட் படலிதகப 

யடோ்றி. எகி்திதக்ளுண் 

ோபியோிதக்ளுண் யூடக்ளுண்  இ்ட 

இயபககக் கயட்துக்களுக்கு யண் 

பச்வி்க. அட்குண் யணோ 

ஆ்ணோ ்றித கயட்கட அபக்ந்  

அறிதவி்க. 



பெடோகடத ்பழிோ்டி் சுபடு கூ ிக் 

யபடட்தி்  இ்க எ்யட யோசிித ் 

ணோக்ஸ் ப்ி் கயட்து. ட்திணோக்க் 

் பிஞங்கந் விகட்து சூ்தணோக் 

ோக்்கி், தங்கணோ யடோ்ண் 

்றி யபடங்கநி் எழுட் 

வி்க.யடபக்ந் ணிடக்நிண் 

்பு் இய்டோகயப  அப்றி் 

குறி்பி் ்டுந்நது. யடபக்ளுக்குண்  

ணிடக்ளுக்குண் இகபே் 

ஆயோக்கிதணோ  படோப்ு ிவிதது. 

பகங்கநி் கடுகடு்பு இ்க, 

ஆ்டட்தி்குண் , பு்சிி் பி்குண் ,  

கஞ்கநி் நிக்குண் குகவி்க. 

யபடங்ககந் டிக்குண்யோது யடபக்ந் 

சிிக்குண் லிகதக் கூட்டோண் யக்து 

யோ் யடோ்றிதடோக சுபோபஜி 

அறிவிட்டோ.் 



யபட கோ ிஷிகநி் பசோ்கந் 

ிகிககத அகதோடகப யோ் 

யடோ்ோண். ஆோ் அபக்ந் ஞ்ோடு 

பக்கபக்ந் இடதண் உந்நபக்ந். 

அபக்ளு் ்பி்ோ் ோபண்ோண் 

பபறுண் பயகங்கயந. 

சுபோபஜி டணது கூ்றுக்கு ஆடோணோக  

ண்திங்ககநக் கூறிோ.் 

பெடோகடத ்பசிக்கி்துண் துக்கண்ஈ 

கபக படலிதகப இ்ோதுணோ 

இட்தி்கு அபகக் பகோஞ்டுயோ, 

இ்ட பிகு உக எப்பநவு விகவி் 

எிக்கியோயணோ அப்பநவு ்து எ் 

கயட்து இப்போறு ஏ்்து. எ்யோதுண் 

ணகின்சச்ி ிவுபதுண் , யயோதுண் 

கபக இ்ோடதுணோ ஒ ்

இட்தி்குசப்ச்லுண் ய தஞ்ணு் 

இய்கட அபக்ந்  ோநகவி் 

அறி்டோக்ந். பசப்டிக் ணடங்கநி் 



சஜ்சபண் தபண் ிண்பிபேய்ட. 

கவுகநக்கஞ்ோ் ணிட் இ்து 

விடுபோ் எ்று அங்யக 

எஞ்ஞ்்து.ஆோ் ிக் யபடட்தி் 

டி எ்யோது ணிட் கவுகந யயக்கு 

யோகக் கோஞ்கிோயோ, அ்யோது 

டோ் அபது உஞ்கண போன்வு 

ஆண்பிக்கிது. 

 இ்யோது ய யகந்வி எழுகிது- இ்டட் 

யடபக்ந் தோ?் சி யபகநகநி் 

இ்தி் ப்து ணிடனுக்கு உடவி 

பசத்டோ். ண் யபகநகநி் இ்தி் 

யசோண சட்கட அதிகணோக அய்திோ். 

”எ்ோண் ப்” ”எங்குண் ிக்ட” 

படோ  ஞ்புச ்பசோ்கந் அபனுக்கு 

அடிக்கடிக்பகோடுக்க் டுகி். 

பயஞ் வி தட்திலுண் இயடயோ் டோ். 

இப்போறு அது படோ்்டது. இ்ட ட் 

யடபக்நி் ஞ்புககந விபிக்குண் சி 



ண்திங்கந் பகவுண் அ்புடணோக உந்ந. 

பணோழியதோ சி்பு பக்கடோக இயக்கிது. 

சுபோபஜி இ்ட இட்தி் பயகண 

போத்்ட ோஸதீத குக்கட்கட ஒதிோ.் 

 

 அது பிநத கோட்கட பஞ்ிக்கிது. 

இதி் டோ் ”இயகந இயந் 

பெடிபேயக்கிது” எ் கயட்து பயகிது. 

இப்பநவு த்ணோ கயட்துக்ககந, 

இட்டககத கவிகடதட்து் 

விநக்கிதபக்கந அோகீகணோபக்ந், 

ஞ்ோ்பக்ந் எ்ோ் ண்கண 

எப்போறு கயதுபது? அ்ட ிஷிககநயுண் 

அபக்நது யடபக்நோ இ்தி், 

பயஞ் யோ்யோகயுண் 

விணச்ிக்கயபோ, தீண்ோிக்கயபோ 

எக்குட் டகுதிபே்க. இகபபத்ோண் 

்்பி் ்ோகக் கோ்சிகந் 



அனகுட்யடோ்றுபது யோ்யடோ ்

அ்புடணோகஉந்நது.  

இகப எ்ோப்றி்குண் பி பி்ஞிபே் 

விநங்குபயடோ, ”ஏகண் ஸட்வி்ோ ஹுடோ 

பட்தி- உந்நது ்ய, ணகோ்கந் 

அகட் போறு அகனக்கிோக்ந்” 

எ்து. இகப ஆன்்ட உ்போயந் 

பகோஞ்கப. அ்புடணோகப, 

பசோ்போஞோ அனகுபோத்்டகப. இ்று 

கூ அப்க பயங்குபது படிதோது 

எ்ய யடோ்றுகிது. அ்ட பண்லித 

திக கிழி்து விடுயணோ எ்று 

யடோ்றுகிது. 

ய வி தண் டணக்குட் படநிபோக் 

புிபடோகவுண் அ்டிட்டோ் ்தியக்க 

யபஞ்டுண் எ்று யடோ்றுபடோகவுண் அப ்

குறி்பி்ோ .் 

அடோபது கியக்கக்கந்யோயப 

ஆிதக்ளுண் தீவ்ு கோஞ்ட்கு படலி் 



பு இத்கககதயத ோடி.் பு 

இத்கக அபக்கநயுண் 

கப்்தியக்கோண். டி்டிதோக 

அபக்கந அனகுண் ்கணயுண் 

பக்கடோ புவுகி்கு இ்டுச ்

பச்றியக்கோண்.ஆோ் த்ண் 

எதுவுண் இ்திதோவி் போய்டுட்ட் 

டுபதி்க. ணஞட்தி்கு் பி்ோ் 

உந்ந கசிதங்ககந ஆோத்்து ோக்ுண் 

எஞ்ஞண் கியக்கக்ளுக்குட் 

யடோ்வி்க.ஆோ் இங்யகோ 

ஆதிகோண் படய, ோ் தோ?் 

ணஞட்தி்கு் பி் எக்கு எ் 

க்குண்? எ் யகந்விகந் பஞ்டுண் 

பஞ்டுண் எழு்ட. இ்டப் 

பசோக்்கட்தி்குச ்பச்போ் எ்ய 

கியக்கக்ந் கயதி .் பசோக்்கட் 

தி்குச ்பச்பது எ்ட் போயந் 

எ்? எ்ோப்றி்குண் பபநிபே் 



பச்பயட, உந்யந எதுவுண் இ்க, 

எ்ோண் பபநிபே் டோ் இயக்கிது 

எ்யட. அபது ஆோத்சச்ி எ்ோண் 

பபநிபே் ோ்ண் பகோஞ்டோக 

இய்டது. இ்க இ்க, அபய 

அபனுக்கு அபனுக்கு பபநிபே் 

இய்டோ் எோண். இ்ட 

உகக்யோ், ஆோ் இட் 

து்ங்கந் எடவுண் இ்ோடயடோ ்

உகி்கு ண்டுண் பச்று வி்ோ் 

யோதுண், யபஞ்டித அகட்துண் 

கிகட்டடோகி விடுண் எ்ய கியக்க் 

கயதிோ். அ்டி அப் 

திய்தியு்ோ். ணடண் ்றித 

அபக்நி் கயட்துக்கந் எ்ோயண  அ்ட 

இட்தி் ி்று வி். 

 இ்து ணண் அட்து் திய்தி 

அகதவி்க. அபக்நி்  ஆோத்சச்ி 

இ்னுண் விி்டயோது, பசோக்்கங்கந் 



கூ ் பிஜ்சட்துந்  அங்கிதயட 

எ்று கஞ்.் யசக்்ககதோ் 

உஞ்ோகப அழிபது உறுதி” 

எ்கிோ் இ்து. ”ஆ்ணோ எது எ்து  

உக்குட் படியுணோ? எ்று பு 

இத்ககபேண் இ்துக்கந் யக்.் 

”படிதோது” எ்று விகதநிட்டது 

இத்கக. கவுந் எ்ப ்உஞ்ோ? 

எ்று  யக்.் ”எக்குடப்டிதோது” 

எ்று திநிட்டது இத்கக . உய 

அபக்ந் இத்ககபேலிய்து 

கபட்கடட் திய்பி.் பு இத்கக 

எப்பநவு யண்கணதோடோக, 

சி்ோடோக இய்டோலுண், அது இண் , 

கோண், எ் எ்ககளுக்கு  உ்்து 

எ்கட் புி்து பகோஞ்.் பி் ்

ண்போய கு் எழு்டது. புதித 

த்ணோ சி்டககந்  அபக்ந் 

ணட்தி் உதிட்ட”-. யதி யதி”-இது  



அ், இது அ்” எ்து அ்டக் கு். 

்யபறு யடபக்ளுண் யபோக்க் 

்.்சூித ச்திக்ளுண் 

்சட்திங்களுண், ஏ் இ்ட் பிஜ்சயண 

்ோகி வி்து. இ்ட் புதித 

்சிதட்தி் பது ணடட்தி் ஆ்பக 

அடி்க அகணக்க் ்து. 

 டட் ஸுய்தோ  ச்ட்டோகண் யணோ 

விட்யுயடோ ோ்தி குயடோ தணக்ி 

டயணப ோ்டணனுோதி ஸப்ண் டஸ்த 

ோஸோ 

 ஸப்படண் விோதி! 

 -அங்யக சூித் நி வீசுபதி்க. 

ச்தியோ ்சட்திங்கயநோ , 

ப்யோ நிப்தி்க. சோடோஞ 

அக்கிிகத் ்றி எ் பசோ்பது? 

அப ்பிகோசி்டோ் எ்ோண் 

நிக்ி். அப ்பெயண எ்ோண் 



பிகோசிக்கி்” அங்யக பண்பி்கு 

உ்் , பநச்ச்ி போட சகுஞக் 

கயட்துக்கந் இ்க, தீ்்பு 

கூறுபட்கோக அண்்தியக்குண் கவுந் 

யோ் சோணோித எஞ்ஞங்கந் 

இ்க. இியண் பு ஆோத்சச்ி 

இ்க, அது  இ்யோதிலிய்து 

அகபகணோக்க் ்து.  இப்போோக 

உிடங்கயந இ்திதோவி் 

சோஸ்திங்கந் ஆபே. உிடங்கந் 

்து் இக்கிதண் ஆகுண். யபறு் 

கயட்துக்கந் பகோஞ் ணட் பிிவுகந் 

எ்ோயண இ்ட உிடங்கநி் 

அடி்கபே் டோ் ிறுப் ். 

பி் ்துகபடண், விசி ்ோட்கபடண். 

அட்கபடண் ஆகித யகோ்ோடுககந் 

்றிக் கூறிோ ்சுபோபஜி. 

 ப்பபோய பிிவுண் ப்பபோய டிகயந, 

ய டிபேலிய்து அடுட்ட டிகத 



அகத அகப ப்பபோ்றுண் 

உடவுகி. இறுதிபே் அட்கபடட்தி் 

பச்று யசப்து இத்ோ ிஞோணயண, 

”டட்பணஸி” எ்து ககசி்டி. 

 ணகட்டோ உகதோசிிதக்நோ  

சங்கோசச்ோிதோ .் ோணோனுோசச்ோிதோ,் 

ணட்போசச்ோிதோ-்  இபக்ந் கூட் டபறு 

பசத்தியக்குண் இங்ககந அப ்

சு்டிக்கோ்டிோ .் 

ய ய பழிகத ண்டுயண கோ்டுபடோக  

எஞ்ஞிோ.் உிடங்கந் 

அட்கபடட்கடட் டவி யபறு எகடயுண் 

யோதிக்க வி்க எ்று 

சங்கோசச்ோிதோ ்எஞ்ஞிோ.் 

படநிபோக துகபடக் கயட்து் ்றி 

கூறுண் போக்கிதங்ககநட் திிட்துச ்

சிகடட்துட் டணது  யகோ்ோ்டி்கு ஏ் 

போயந் பயணோறு பசத்டோ.்அயட யோ் 

டோ் ோணோனுயண் ணட்பயண் அட்கபட் 



குதிககநட் திிட்துக் கூறி.் 

உிடங்கந் ்கயத 

யோதிக்கி் எ்து ணறுக்க படிதோட 

உஞ்கண. ஆோ் டி்டிதோக அ்ட 

உஞ்கணக்குச ்பச்பகடயத அகப 

கூறுகி். 

 வீ இ்திதோவி் ணடட்தி் ஆடோண். 

அட் சோண் ணக்து பபறுண் 

சங்குகயந எஜ்சியுந்ந எ்று 

சுபோபஜி பயட்டட்து் கூறிோ .் 

 ணக்கந் இ்துக்களுண் அ், 

யபடோ்திகளுண் அ், 

தீஞ்ோகணபோதிகந், அப்பநவு டோ். 

சகணதகயத அபக்நது யகோபே். 

சகணத் ோட்திங்கயந படத்பங்கந். 

இ்ட ிககண ழித யபஞ்டுண். 

விகவி் ழியுண்  அநவி்கு ணது 

ணடட்தி்கு ்கண விகநயுண். 

உிடங்கந் டங்கந் ணகிகணயு் 



விநங்க்டுண். அயட யபகநபே் 

பபப்யபறு பிிவுகந் பூசலி 

யபஞ்டிததுண் இ்க. 

 உ் ிக யணோசணோக இய்டடோ் 

சுபோபஜி ககநட்து வி்ோ.் அக 

ணஞியண் ஒத்வு எடுட்டோ.் பதியுந்ந 

உககதக்யக்க அகபயண்  

போறுகணயு் கோட்திய்ட .் 

சுபோபஜி பஞ்டுண் பபநியத ப்து அக 

ணஞியண் யசிோ.் 

அறிவு எ்து யபறுோடுகளுக்கிகயத 

யகணகதக் கோணுட். யபறுோடுகநி் 

ஒ ்யகணகதக் கோணுண்யோது 

ப்பபோய விஜ்ஜோபண் அட் 

உசச்ட்கட அககி். இது 

பததீகட்தி்கு ண்டுண், 

ஆ்பகட்தி்குண் போய்துண். 

--- 
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