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அ��க உைர
ப��ன�தா� ந� த��நா��� ப�தா� ��றா��� வா��த ைசவ� த�த
�வ� ெச�வராவா�. கடேலா� ெபா��ேத�� ைவ�ய �ல�� அவத��த
ெச�வ�. வா��� ெச�வ� ெச��ைக��, ேபாக�கைள�� ெவ���,
இைறவ� ��வ�ைள நா� க��ய ேகாவண��, நா�� தவ�����
�வநாம�� உட�வர கா� ேபான ேபா��� நட�கலானா�. “காத�ற ஊ���
வாரா� கா� கைடவ��ேக” எ�� ெபா�னான ேபாதைனைய உள���
ெகா��, அ�ேவ ச��ய�, அ�ேவ இைறவ� நம�க��த வர� எ��
உண��� அதைன ஒ� ஓைல ����� எ��� ேபா������ த� கா�
ேபான ேபா��� ெச�ல� �வ��னா�.

ஊ� ஊரா�� ெச�� �வத�சன� ெச��, யா�ைக �ைலயாைம, ����
����ப� ேக��� ���� �ட�� இைறவ� அ�� எ�� ேபர��
ெப��கடைல மற�த ம�க��� இ���ைர�ப� ேபா� உ�ைமகைள
உணரைவ��� பாட�கைள� பா�� ெகா�� பரேத�யா� ���தா�.
உ�ள�ைத ெம�ல வ��� ெகா��� உ�ைமகைள ெம�ல� �க���
பைழய பாைதைய ��� ���, உ�ள உ�ைமைய ேபா�� உைட�� ந� க�
��ேன பாைத ெத��� பா� எ�� உ��� த��� பாட�க� அைவ.

ேபா��தன��, ெபா�ைம��, �யநல��, �ர�தர��லா ����ப�� வா��
�ைற�� ஏ�றத�ல, ஈச� இைணய� �ழேல நா� ேவ��� �ர�தர
ேப��ப� எ�பைத பைறசா��� பாட�க� அைவ. ெசா����ற ெசா�
க�ைமயா�, உ�ள�ைத� ���ப�யா�, உ�ளைத உ�ளப� ேக�க�
��னா�� அ�ேவ ����� உ�ைம எ�பைத உணர� ெச��� பாட�க�.

மன����, ெச����, க�க���� த�கா�க இ�ப� ேச���� கைல
ேபால�� ப��ன�தா� பாட�க� உ�ைமைய ���ைர��� ச��ய வா��
எ�பதா�, ம��� கச��ெம�றா��, உ�ைம ��� எ�றா��, �ற�� 5



ேப���� அ�ேவ ம��� எ�பதா� ப��ன�தா� ெசா�கைள �����
ப��க ேவ���. இ� அ�த ேநா�க���காக� ெச�ய�ப�ட ஒ� எ�ய
�ய��. ப��த�� க��ைத� ப�� ெச���க�. ந��.

அ�ப�,

த�ைச ெவ.ேகாபால�
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ேகா����வகவ�

�லம�டல ஆ��ய�பா

�ைன�� மனேன! �ைன�� மனேன
�வெப�மாைன� ெச�ெபான� பலவைன
�ைன�� மனேன �ைன�� மனேன
அலைக� ேத�� அலம� கா��
உலக� ெபா� வா��ைகைய உடைல ேயா�ப�க

�ற�தன இற��� இற�தன �ற���
ேதா��ய மைற�� மைற�தன ேதா���
ெப��தன ����� ���தன ெப����
உண��தன மற��� மற�தன உண��
�ண��தன ���� ���தன �ண��

அ���ன மலமா� �ைன�தன அ��கா�
உவ�பன ெவ��பா� ெவ��பன உவ�பா�
எ��ைவ யைன��� உண��தைன ய����
�ற�தன �ற�த �ற�க� ேதா��
ெகா�றைன யைன��� அைன�� �ைன�ெகா�றன

��றைன யைன��� அைன�� �ைன� ��றன
ெப�றைன யைன��� அைன�� �ைன� ெப�றன
ஓ��ைன யைன��� அைன�� �ைன ேயா��ன
ெச�வ��� க��தைன த���ர� த���ைன
�வ��க� ���தைன நர�� �ட�தைன

இ�ப�� ��ப�� இ��ல� த���ைன
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ஒ�ெறா� ெறா�யா� உ�றைன ய����
���த� �ர�ைப� ���� ஒ���ட�
எ�ன�� �ய��� இ��ைன� ��ைட�
க���� வ�தா� க��ைன �த��

�ைள�� ��� �ல�ப�� ஒ� ெபா�
��� ���� ெவ��ப�� ஒ� ெபா�
ச��� ��� தவ�� ஒ� ெபா�
உ���� ேகாைழ ஒ��� ஒ� ெபா�
வ��� மல�� வழ��� ஒ� வ�

சல�� ��� ச��� ஒ�வ�
உ��ற� ெதாட�� ெவ��பட நா��
ச�டக� ���� ��ெட�� பா��
உட�� வா��ைகைய உ��ற� ேத���
க�மல� ெகா�ைற சைட��� கட�ைள

ஒ�வ�� �வெப�� ேபாக இ�ப�ைத
�ழெலன� கடவா ��ைமெயா� ெபா���
எனதற �ைனவற இ��ைன மலமற
வரெவா� ெசலவற ம�ளற இ�ளற
இரெவா� பகலர இகபர� அறெவா�

�த�வைன� ��ைல�� �ைள�ெத�� ேசா�ைய
அ�பல� தரசைன ஆன�த� ��தைன
ெந����� அர�ெகன ெந�� ெந�����
�����ற�பல� ெதா��� �வைன
�ைன�� மனேன �ைன�� மனேன
�வெப�மாைன� ெச�ெபான� பலவைன
�ைன�� மனேன �ைன�� மனேன.

இ�த� பாட�� அ�களா� ெசா�ல வ�த க��� நம� ேவத ேவதா�க�க�
ெசா����ற பழ�ெப�� க���தா�. ‘பைழயன க�த��, ��யன ��த��’
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எ�� ெசா� வழ�� ந��ைடேய உ��. இ�த உலக� எ�ேபா�� இய���
ெகா�ேட ����ற�. இய�க�தா� ச��. ஓ� ஆ�ற�கைர�� அம���
ெகா�� அ�த ஆ��� ஓ�� த��ைர� பா���� ெகா�ேட
இ���ேறா�. இ�த �நா� அ��ட�ைத� கட�த �� அ��த �நா� எ�ேக
இ���� ெத�யா� நம��. ஆனா� ெதாட��� ஆ��� �� ஓ��
ெகா����பைத� பா���� ெகா�����ேறா�, அ�த �ைல�� இ�ேபா�
பா��த �� எ�ேக ெச��ற� எ�பைத நா� கவ��ப��ைல.

உ��க� ேதா����றன, வள���றன, ேதா��யத� ேநா�க�
�ைறேவ��றேதா இ�ைலேயா, கால� வ�த�� அ� மைற�� ���ற�.
ஒ�� மைற�த� உணராம� ம�ெறா�� அ�� ேதா���ற�. எ�ட இ��த
இ�த இய�ைக�� �ைளயா�ைட� பா��பவ�க��� இ�� ஏ�ப���ற
இ�த மா�ற�க� அ�தைன இல��� ெத�ய வா����ைல. அ�த
இய�ைக�� ம�ம�ைத பாமர�க�� உண��ப�யாக அ�களா� இ�த�
பாட�� க����கைள உ�������றா�. அவ� எ�ன ெசா�ல வ��றா�.

ஓ! ம�த�கேள! இ�த இய�ைக�� �ைளயா��� த�ைன மற��
ஈ�ப������ மா�ட ஜ�ம�கேள, ச�� �ைன��� பா��க�. உல��
�ற�� எ��� ேப� ேபா�� உட� பைட�� ேசாதைனக� எ�� ேப��கா��
���� �ழ�� ஆ������ ேபா��, �வைன �ைன, அ�த
ெபா�ன�பல��� ஆ���ற �த�பரநாதைன, நடராச� ெப�மாைன
மன��� �ைன.

பார� ெசா�ன� ேபால “உலெகலா� ெப�� கன�, அஃ�ேள, உ��,
உற��, இட�ெச�� ெச���� கலக மா�ட� ���க� வா��ைக ஓ�
கன��� கனவா��” எ�றாேன, அ�த� க����� �ல� இ�த
ப��ன�தா� வா��தா�. எ�ப� என� ேக�கலா�?

தன� �யச�ைதைய “கன�” எ�� தைல��� எ�த� �வ��ய பார� �த��
ப��ன��� ��ைள�� இ�த வ�கேளா�தா� �வ���றா�. ஆகேவ
ேம�ெசா�ன க����� ஊ�கம��த� ��க�ட இ�த வ�க�தா�: அ�

“ெபா�யா�� பழ�கைதயா�� கனவா�
ெம�ல� ேபான�ேவ”
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கன�� �தல�க� “வா�� ���� கன� என� ��ய மைறவேலா�த�
உைர �ைழய�� கா�” எ�ப�தா�. இ�த கன�� க����
ப��ன�த�க�� இ�த ‘யா�ைக �ைலயாைம’ ���த�தா�.

இ�த� ேகா����வகவ� பாட�� அ�க� ெசா�ல வ�த க��� ப�ேவ�
ெசய�க� எ�ப� ��� இ��தெத�பைத��, அ� ��ன� எ�ஙன�
மா��ற�, ேம� �ழாக��, �� ேமலாக�� மா��ற� எ�பைத பலெசா��
�ள�க �ய��றா�.

இ��ல�� �ற�த அைன��� ஓ� நா� அ��ேத ���, அ�ப� அ��த
அைன��� ���� இ�� வ�� �ற�ேத ���. இைறவ� பைட���
இரக�யேம இ�தா�. இ�� ேதா��ய� நாைள மைற�ற�. நாைள மற�த�
ம�ெறா� நா� ���� ேதா���ற�.

இ�� இ�த ��ைய� க��யா�� பா�ேபா��� �மானாக �ள��பவ�,
காலேவா�ட�தா� ���ைல அைட�� வ�ைம�� ேகார����� �����
த��கலா�. கால��� ேகால�தா� ெத�ேவார� �ட�� வ��த�ப�பவ�
நாைளேய தைலெய��� பாரா�� ேவ�தனாக ஆகலா�. எவ� எ�ேபா�
எ�ப� ஆவா� எ�பைத அவைன�(பர�ெபா��) த�ர ேவ� யார�வா�
எ�ப� அ�க�� ���. இ�� உற� ந�� எ�� �� ம���� வா�ேவா�
நாைள ���� வச�தா�, காலேவா�ட��� க�டாய�தா� ���� வ���
வாழ ேநரலா�. ம���� �� ��மண ப�த�தா� க���ப�டவ�க� �ட
���ய கால��� ���� � யாேரா, நா� யாேரா எ�� வா�வ��ைலயா?

இ�� தைலவாைழ இைலேபா�� ப�ச பரமா�ன� அ���னா��,
நாைள�� அைவ உ�டவ�ட� அ�ப�ேயவா இ��க� ேபா�ற�. ம�நா�
அ� க��� ெபா��. அைத யா� ���வா�க�. ��த��� ப�டாைட ����
இ�� அ��தா�� நாைள அ� ��ைம ெச�ய�பட ேவ��ய அ���
அ�லவா? இ�� ����ய� நாைள ெவ��க�த�கதாக ஆ��. ேச��தவ�
��வ�, ���தவ� ேச��� ெகா�வ�. ஆைசேயா� ����ய�
ெவ��க�த�கதா��, ெவ��� ஒ���ய� ���ப�த�கதா��.

�ற��� உ��க� யா�� இற�� ேபா��, இற�தைவ அைன��� ����
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�ன�ெஜ�ம� எ��� வ��. ‘�னர� ஜனன�, �னர� மரண�’ எ�� ஆ�
ச�கர� ெசா�ல��ைலயா? பர�ெபா��� இ��� �வா�மா�க�
உ����றன, ெவ�ட ெவ��� அ�த �வ ஒ�க� ���� �ழ�� ஓ���
���� அ�த ேபெரா��� ெச�� ஐ��யமா�����றன. இைத
உண��தவேன ஞா�.

வா��ைக எ�ப�� ஏ�ற�� உ��, இற�க�� உ��. �வ��க�� உ��,
நரக�� உ��. வ��த�� உ��, ம������ உ��. எ� எ�ேபா� வ��,
யா���� ெத���? �ற�� எ��ேதா�, ப��ைடக� எ�� வைக அ���
ெகா�ேடா�, அைவ �ர�தர� எ�� இ�மா����ேதா�. க���� இ�
வ�ய� எ�� ஆணவ� ெகா����ேதா�. என�� �கராக எவ� இ��
எ�� இ���� ெகா����ேதா�. அ�ப��ப�டதா இ�த உட�. க����
வ�யேதா இ�? ������ ேபா�ற இ��ட� �லநா�க� ஒ���� ஒ�
��ைச எ�பைத உண�. (��பத�=������. �ர�ைப=��ைச
����=த���ட�)

உட�� எ�தைன அ�க�க�. அ���� �ைள��, ��� க��� ஓ� அ�க�.
அ���� ������ ெவ��ப�� ஓ� அ�க�, ச��� ��� ெபா��� ஓ�
அ�க�, உ���� ேகாைழ ஒ��� ஓ� அ�க�, வ��� (வா�) மல��
ெவ��ப�� ஓ� அ�க�, ��� ச��� ச��� ஓ� வ�, இ�� இ�ப�கைள�
����� உட� நாைள ெவ�� சா�பலா��. இ�ப�ைத உட� ����றதா,
உ�ள� ����றதா? ���� இர��ேம கால�ேதா� கைர�� ேபா�ற�.
கான� �� ேபா�ற ேதா�� மைற�� இ�ப�ைத ேவ��, �ர�தர
ந�ைமைய� �ற�த�ள ���மா?

�ைன! �வெப�மாைன �ைன. மாய �ைன�கைள �����. இ�பெமன
�ைன��� ��ப�கைள த��� எ�ண�ைத� ைக��! இக�����
பர�����, அற����� �த�வனான ��ைல�� எ���ற ேஜா�யா�
நடராச� ெப�மாைன �ைன. ஆன�த� ��தைன �ைன. ����ட அர��
உ��வ� ேபால ெந�ச� ெந���� �����ற�பல�தாைன, அவ�
இ�தாைள �ைன. ஏ மனேம, அவைன �ைன. �வெப�மாைன,
ெபா�ன�பலமா�� ��வ�� ெச�வைன எ�ேபா�� �ைன. �ர�தர�
ெபா�� அவ�, ம�ெற�லா� ேதா�� அ�வன. �ர�த� ெபா�ைள
எ�ேபா�� �ைன மனேம!
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க�� ��ஏக�பமாைல

(எ�ைமயான �ல பாட�க�)

க�� அைண���� ெப���� ம�க�� கால�த�ச�
ெவ�� ����� மர�ேபா� ச�ர�ைத ������டா�
ெகா�� �ழ�� அ�வா� மயான� ��� அ�பா�
எ�� அ�ைவ�பேரா இைறவா க�� ஏக�பேன!

கால� வ�த�� உ�ைர� ப����� கால� வ�� ந� உ�ைர எ����
ெகா��, உடைல ெவ�� சா��த மர�ேபால �����ேபா�, தா�க��ய
மைன���, ��ைளக�� ஆ, ஊ எ�� �ழ�க��� அ�வா�,
இ�கா���� வ�� ஈம���ைய ெச�வத�� ந��ட ேம�� ஒ� அ� எ���
ைவ�பேரா க�� நக� வா� ஏக�பநாதேன!

ெபா�லாதவ� ெந� ��லாதவ� ஐ��ல�க� தைம
ெவ�லாதவ� க�� க�லாதவ� ெம�ய�யவ� பா�
ெச�லாதவ� உ�ைம ெசா�லாதவ� �� ��வ��� அ��
இ�லாதவ� ம��� ஏ� �ற�ேத� க�� ஏக�பேன!

நா� �க� ெபா�லாதவ�, ந�ென�கைள� ைக�ெகா�� வாழாதவ�,
�ல�கைள ெவ�லாம� அைவ ேபான ேபா��� ேபா� அ��தவ�, க��
ப�லாதவ�, ெம� அ�யா�கைள� க�� வண�காதவ�, உ�ைம
ேபசாதவ�, இைறவா உ� ��வ�ைய� ப�யாத� அ�ப��ப�டவனா�ய
நா� ஏ� இ�த ம��� வ�� �ற�ேத� க�� ஏக�பநாதேர!

�ற��� ெபா�� ெகா�வ�த��ைல; �ற�� ம�ேம�
இற��� ெபா�� ெகா�ேபாவ��ைல; இைட ந���
����� இ�ெச�வ� �வ� த�தெத�� ெகா��க�யா�
இற��� *�லாம��� எ� ெசா�ேவ� க�� ஏக�பேன!
*(�லாம�=��ம�க�)
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�ற�தேபா� எைத�� இ�த ����� ெகா��வ�த��ைல; இ�த ����
வா��� ���த �� ேபா��ேபா� எைத�� ெகா��
ேபாக�ேபாவ���ைல; இைட�� �ைட�த இ�த ெச�வ�க� எ�லா�
இைறவ� த�த� எ�� தா�� அ�ப���� �ற���� த�� அறவா��
வாழாத ��ம�க��� நா� எ�ன ெசா�ேவ� கா�� ஏக�பரநாதேன!

அ�ன �சார� அ�ேவ �சார�; அ� ஒ��தா�
ெசா�ண �சார� ெதாைலயா �சார�; ந�ேறாைகயாைர�
ப�ன �சார�, பலகா� �சார� இ�பா� ெந����
எ�ன �சார� ைவ�தா� இைறவா க�� ஏக�பேன!

�ன�� ேசா��� கவைலேய ெப��கவைல, அ�தா� ஒேர கவைல. அ�
இ�ைலெய�றா� த�க� வா�க ேவ��ெம��ற கவைல அ� ����லா
கவைல, அழ�ய ெப�கைள� கவரேவ��ெம எ��ற கவைல, பல நா��
இ�த� கவைல, இைவ த�ர இ�த� பா��� எ�ன கவைல ைவ�தா�
இைறவா கா�� வா� ஏகா�பரநாதேன!

க�லா� �ைழ�� க�தா� �ைழ�� க�����
��லா� �ைழ��, �ைனயா� �ைழ�� �� அ�ெச��ைத�
ெசா�லா� �ைழ�� ��யா� �ைழ�� ெதாழா� �ைழ��
எ�லா� �ைழ�� ெபா��த��வா� க�� ஏக�பேன!

ெச����ட தவ�க�தா� எ�தைன? ப��காத தவ�, ந�ல ��தைனகைள
வள���� ெகா�ளாத தவ�, இைறவைன �ைன�� க����� வண�காத
தவ�, அவைன �ைன�காத தவ�, ஐய�� ஐ�ெத��� ம��ர�ைத ஓதாத
தவ�, ேபா�றாத தவ�, வண�காத தவ� இைவ எ�லா தவ�கைள��
ஐயேன க�� ஏக�பேன ெபா��த��வா�!

காெத�� ��ெக�� க�ெண�� கா�� எ� க�ெண�ேர
மாெத�� ெசா�� வ�� மாையத�ைன *மற� ��ட (*மற�=கால�)
�ெத�� எ�ணாம� �கெம�� நா�� இ������ைய
ஏெத�� எ���ைர�ேப� இைறவா க�� ஏக�பேன!

மாைய எ�� உணராம� எ��� வ�� காத� மடமாதைர ப��தமாக�
ெகா�� ம���� வ�தைத� த�ர, அ� எம� நம�� அ�����ள ��
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எ�பைத �ைன��� பா��காம� இ�ேவ �க� எ�� க�டேத கா��யா�,
ெகா�டேத ேகாலமா� வா��த இ�த அ�யாைமைய எ�னெவ��
ெசா�ேவ� இைறவா க�� ஏக�பேன!

ஊ�� சதம�ல, உ�றா� சதம�ல, உ��� ெப�ற
ேப�� சதம�ல, ெப��� சதம�ல, ��ைளக��
��� சதம�ல, ெச�வ� சதம�ல ேதச��ேல
யா�� சதம�ல ��றா� சத� க�� ஏக�பேன!

வா�� இ�த ஊ�, ெசா�த� ெகா�டா���ற உ�றா� உற�ன�, க�னமாக
உைழ�� வா��ய ந�ெபய�, மைன� ம�க�, ஞான�, ெச�வ� இைவ
எ��� �ர�தரமானத�ல, ந�ைம� ��� வா���ற எ��� எவ��
�ர�தரமானவ�க� அ�ல, உ��ைடய இ� தாமைர� பாத�க� ம��ேம
�ர�தர� க�� ஏக�பேன.

ெபா�� உைடேயாைர� ெசய���, �ரைர� ேபா��கள���,
ெத��* உைடேயாைர �க����, ேத��� ெத�வ� ேபா�
(*ெத��=ஞான�)
அ�� உைடேயாைர� தவ���, �ண���, அ���, அ���,
இ�� அ� ெசா���� காண�த�� க�� ஏக�பேன!

ெச�வ�தனாக இ��தா� அவ�ைடய ந�ெசய�களா��, �ரனாக
இ��தா� ேபா��கள����, ந�ல ெத��த ஞான�ைடயவனாக இ��தா�
அவ�ைடய �க����, பா���� ெத��� ெகா�ள ��வ� ேபால,
இைறவ� அ�� ெப�றவ�கைள அவ�க�ைடய தவ����, �ண����,
அ����, அ����, வ�சக��லா ெசா���� பா��க ���� க��
ஏக�பேன.

வா���� ச�ைட��� ேபாவா� வ�வா�, வழ��ைர�பா�
���� உத��� ெச���வா�, �ன� ேத� ஒ��
மா��� அ��� மய���வா�, �� மா�� ம���
ஏ��� இவ� �ற�தா� இைறவா க�� ஏக�பேன!

சதா ஊ� ச�ைட, ெத��ச�ைட ேபா�வேதா�, ம�றவ�கைள� ப��
�ைறெசா��� ெகா����ப�, �ைமயான கா�ய�க���� �ைண ேபாவ�,
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�ன� உைழ�த ெபா�ைள இ�ப ேபாக����� ெசல��வ�
இைவெய�லா� உ�� உ�ள கால� வைர ெச�� ெகா����பவ�க�
எத�காக� �ற�தாேரா ெத�ய��ைலேய இைறவா க�� ஏக�பேன!

ஓயாம� ெபா�ெசா�வா�, ந�ேலாைர ����பா�, உ���ெப�ற
தாயாைர ைவவா�, ச� ஆ�ர� ெச�வா�, சா��ர�க�
ஆயா�, �ற��� உபகார� ெச�யா�, தைம அ��ேனா��� ஒ���
ஈயா� இ��ெத�ன ேபாெய�ன கா� க�� ஏக�பேன!

�������� ேநரெம�லா� ெபா� ஒ�ேற உ�� ��சா� ெசா���வ�,
ந�லவ�கைள� ெபா����� ���� ெகா����ப�, �ம�� ெப�ற
தாயாைர� ���� ெகா����ப�, ��� வா�� ஆ�ர�கண�கா� ெச��
ெகா����ப�, எ�த உய��த சா��ர�கைள�� க�� உணரா���ப�,
�ற���� ேதைவ�ப�� ேபா�� ஆப��� கால���� ஓ��ேபா�
உதவாதவ�, ந�ைமேய அ�� ��ேபா��� எைத�� ெகா��காத க�சனாக
இ��ப� இவ�க� உ�ேரா� இ��தா� எ�ன, ேபா��ேச��தா� எ�ன க��
ஏக�பேன!

நாயா� �ற���� ந�ேவ�ைடயா� நய�����
தாயா� வ���� நரரா�� �ற�� �� ச�ப�னரா��
காயா மர��, வறளா� �ள��, க�லா�� அ�ன
ஈயா ம�தைர ஏ� பைட�தா� க�� ஏக�பேன!

நா� ெஜ�மமாக� �ற����தா�� ேவ�ைட��� ெச����கலா�; தாயா�
வ���� ப�� மாத�க� ������ ��ைளெய�� �ற��, வா��ைக
��வ�� கா��காத மர�ைத� ேபால��, வற�� ேபான �ள�ைத�
ேபால��, அைசயாத பாைற ேபால�� இ����ற க�ச மகா �ர��கைள
ஏ� பைட�தா� க�� ஏக�பநாதேன!
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�����ைல

ேசா�� நா�, �� த�� ��ைப, ெதா�� அ�பைர� க��
ஏ��� ைகக�, இற���� ��ைன எ�ெபா���
���� ேம�ய� ��ற�பலவ� ���த� க�டா�
ஊ��� க�க�, உ���� ெந�ச� எ� உ�ள�ேம. 1.

���� ��ய உடேலா� ெபா�ன�பல��� நடன��� நடராஜ� ெப�மா��
ஆன�த நடன�ைத� க�டா� க�க� ப����, ெந��� உ�ள��
உ���, நா� வள� ெகா��� ப�ச��� ேசா���, ��ைப�ட உ��க ��
த��, அ�யா�கைள� க�டா� கர�க� இர��� தைலேம� ெச��
�����, ��ைனக� எ�ேபா�� ந�ைம��� ������.

அழ���� ெவ�ெண� ெயனேவ உ��� ெபா�ன�பல�தா�
�ழ���� ��� தவ� �ஞ�றாம� ���ர��னா�
�ழ��� இைச�த வைக மாைல ெகா�� ��ேறவ� ெச��
�ழ��� ���ைல இ��ைற�ேத� எ� ��வசேம. 2.

ெபா�ன�பல�தா� நடராஜ� ெப�மா�� ச����� ��� ����ட
ெவ�ெண� ேபால மன� உ�� தவ� ��யாம�, எ��� �ைற க��
வ���� ப�ேப�� ெபா�ைம� ெப�க�� ��த�� ���த�ெக��
வைகவைகயா� மல�மாைலகைள� ெகா�� வ�� ெகா���, அவ�க����
ேதைவயான ப��ைடகைள� ெச��ெகா��, ந�ப���க��, �����
�ைள���ள பயன�ற காளா�க��� ��பா��� �ணாென�, இதைன
��வச� எ�பைத� த�ர ேவெற�ன ெசா�ல வ�ேல�.

ஓடாம�, பா��� உைழயாம�, ஓர� உைர�பவ� பா�
�டாம�, வ�லவ� ��ட� �டாம�, ெவ�ேகாப ெந���
நாடாம�, ந�ைம வ�வாம�, இ�ைற�� நாைள�� எ��
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ேதடாம�, ெச�வ� த�வா� �த�பர ேத�கேன. 3.

�த�பர��� ��சைப�� ஆ�� நடராஜ� ெப�மாேன!
வ����பா���காக��, �ைழ���காக�� அ�����மா� ஓ�
அைலயாம�, பல� எ��� ��டாத பா��� உைழ�காம�, இட�����
த��தா�ெபால �ய நல�ேதா� மா�� மா�� ேப�பவ�கேளா�
�����காம�, ந�லேத �ைன��� உ�தம�க� ��ட�ைத ���
அகலாம�, ெகா�ைமத�� ேகாப�ைத ெந��� �ம�பாேறா� �டாம�,
ச��ய வ��� உ��ேயா� ��பவ�கைள ��� ��காம�,
இ�ைற�ெகன�� நாைள�ெகன�� ேத��ேத� ெபா�� ேச��காம��,
உ��ைடய அ�� ெச�வ�ைத என�� அ�� அ��� தரேவ��� ஐயா
�த�பரநாத ேத�கேன.

பாராம� ஏ�பவ��� இ�ைல எனாம�, ப�� ெசா��
வாராம� பாவ�க� வ�� அ�காம� மன� அய���
ேபராம� ேசைவ ��யாம� அ�� ெபறாதவைர�
ேசராம� ெச�வ� த�வா� �த�பர ேத�கேன. 4.

��ற� �ைறக� க������ ஏ�ற� தா�� பாராம�, ஈெய��
இர�ேபா��� சா�� ேபா�� ெசா�� இ�ைல எ�� ெசா�லாம� தான�
ெகா���, அ�ப� �ைறக� கா�பதா� உ�டா�� பாவ�க� வ��
ேசராம�, ந�ைம �ைம இைவகைள� க�� மன� ேசா��� ேபாகாம�,
�ற��� உத�� ேசைவ உ�ள�ைத மற�� ைக�டாம�, பரேம�வரா!
உ��ட� அ�� ைவ�� வண�காதவ�கைள� ெச�றைட�� உற�
�ணாம�, இைறவா உ� ேபர�� எ�� ெச�வ�ைத என��� த���வா�
�த�பனாத ேத�கேன.

ெகா�லாம�, ெகா�றைத� ��னாம�, ���ர� ேகா� கள�
க�லாம�, ைகதவேரா� இண�காம�, கன��� ெபா�
ெசா�லாம�, ெசா�கைள� ேகளாம�, ேதாைகய� மாைய�ேல
ெச�லாம� ெச�வ� த�வா� �த�பர ேத�கேன. 5.

உ��கைள� ப����� ெகா�லாம�, அ�ப�� ெகா�ற அ�த �வ�க��
உட� மா�ச�ைத உ�ணாம�, �றைர வ���ப�, ம�றவ�கைள� ப��
ேகா� ெசா�வ�, �ற� ெபா�ைள� கவ��� ெகா�வ� இைவகைள� க���
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ெகா�ளாம�, �தா�ேவாேரா� கல�� உறவாடாம�, �ற� உைர��� ெபா�
வா��ைதகைள� ெபா��ப���� ேக�காம�, ேதாைக���தா�� ம��
ேபா�ற அழ�ைடய மாதேரா� மய��� �� ெச�லாம�, �த�பர��
ேத�கேன என�� அ�ப��ப�ட அ�� ெச�வ�ைத அ����வா� ஐயேன.

��சா��த ம�ன��, ம����ேளா�� ���� ஒ�
��சா�பரா� ெவ�� ம�ணாவ�� க�� ���� இ�த�
ப�சா��த வா�ைவ �ைன�பத�லா� ெபா��� அ�பலவ�
அ�சா��� நா� உ�ய ேவ��ெம�ேற அ�வா� இ�ைலேய. 6.

��லைக ஓேகாெவன ஆ�� ெகா����த ம�ன�க��, அவேரா�
இைண�� ெச�வ� ெச���� �ட�� ம���ேதா�� ���� மா�� ேபா�,
எ���ட�ப�� ஒ� �� சா�பராக ஆன ெச��ைய ந� க�ணார�
க�ட��ன��, நா� இ�த ���� �ைட��� இ�பெம�லா� ேவ��
சகல ெச�வ�கேளா�� வாழ ����வத�லா�, ெபா�ன�பல���
������� அ�த ��சேபச�� ��வ�கைள� ப��� ெகா�� ந�வ���
உ�ய ேவ��ெம�� அ�பவ� யா�� இ�� இ�ைலேய, எ� ெச�ேவ�?

காைல உபா� மல� சலமா� அ��� க������
சால�� பா� ப� தாகமா� உ� ச��தமா�
மாைல உபா� ��� காமமா� இைவ மா�� ��ேட
ஆல �க� த�� அ�பலவா! எ�ைன ஆ�ட�ேள. 7.

பா�கடைல� கைட�தேபா� எ��த ஆலகால �ஷ�ைத ��� க�ட���
ைவ�த �லக�டேன! காைல�� எ��த�� மலஜல� க��த� எ�� கடைம,
உ�� ேநர��� ப��� தாக�� வா����ற ேநர�, மாைல ேநர� ஆன��
உற�க��, காம� ���த�மா� எ�� இ�ப� மா� மா� ெதா�� ெச��
மா�� எ�ைன� கா�� இர���க ேவ��� ஐயா!

ஆ�� �க�� ��ைல அ�பலவாண� அ��� ெச�றா�
பா�� இடப�, க���� அரவ�; ��ப��� ெச�றா�
ேப�� கண�� ெப��தைல� �த�� �� ெதாட��
ேபா� எ� ெச�வா� மனேம �ண�காடவ� ேபா�டேம. 8.

�ற� எ�� ெப��கட�� ���� ��� அ�ல� ப�� ஆ�றா� அ�����
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ஏ மனேம! ச�வ ேலாக�� ேபா��� �க�� அ�த� ��ைல
அ�பலவாண��� அ��� ேபாேவா� எ�� ெச�றா�, அவைன� தா��
���� �ஷப� இ���றேத அ� த� ெகா��களா� ��ட வ��ற�; அவ�
தைல���� படெம��� ஆ���ற நாக� ந�ைம� க��க வ���ற�;
அவைன� ��ப��� ெச�ேவாெம�றாேலா அவைன� �ைட�ழ
������� �தகண�க��, ேப� �சா�க�� ந�ைம� �ர��� ெகா��
வ���றன. இவ�ைறெய�லா� �� � அவைன� ��ப��� ேபா��தா�
எ�ன ெச�ய� ேபா�றா�? அவ� இ���டேமா �ண�கைள� ��ெட����
இ�கா�.

ஓ�� எ���, அதளாைட�� ���, உலா� ெம�ள
��க� ேதா�� ப�வா��ேய, �� அ�றவ� ேபா�
ஆ�� அ�� ெகா�� இ�� அ�பல�ேத ���� ஆ�� த�ைன
ேத�� கண�ெக�ன கா�! �வகாம ��த�ேய. 9.

இைட�� ��ைய அ�ேறா எ�ேலா�� அ�வ�, ஆனா� உ��க
����� இைட�� ���ேதாைல அ��� ெகா���, ைக�� �ர�ம
கபால�ைத ��ைச� பா��ரமாக ஏ��� ெகா��, �� �டாக� ெச��
��ைச எ���, உ�றா� உற� எ�� எவ���ைல ெய��ப� கா�� த��
இ�த� ��ைலய�பல��� ஆ���ற அ�த ஆ��ைய� ேத�வத�
இரக�ய�தா� எ�ன அ�மா, �வகாம��த�!

ஊ����பா�� உற����பா�� இ�� ஒ�ேறாெடா��
�����பா�� �ய����பா��, �ய�ற �ைன
கா����பா�� இ��ைன� பாச� க���� வ�
ஆ����பா�� ஒ�வ� உ�ேட ��ைல அ�பல�ேத. 10.

இ���ல�� பைட�க�ப�ட உ��க��ெக�லா� க����� ேதைர���
க��ைப உ��க���� உணவ��� ஊ����பவ��, அைவ கைள���
ேபா� ஓ��� �ட��� ேபா� அைவகைள உற�க ைவ�பா��, ஒ�ேறா�
ம�ெறா�ைற இைண�� வாழ�ெச�பவ��, அைவகைள இ��லக�ய��
இய�க� ெச�பவ��, அ�ப� அைவ இய��வதா� உ�வா�� பல�கைள
உல���� கா��பவ��, இ� �ைனகளா� ஆ�ய பாச� க��றா�
அவ�ைற இய�க ைவ�பவ�� ஆ�ய ஒ�வ� உ��. அவ� தா� ��ைல
ெபா�ன�பல�ேத ஆ���ற எ�ெப�மா� நடராச� ெப�மா�! 20



அ�யா��� எ�யவ� அ�பலவாண� அ�ப��தா�
ம�யாம� ெச�வ வர� ெபறலா� ைவய� ஏ� அள�த
ெவ�ேயா�� ேவத�� காணாத ��த �மல� அ��
��கா�� நா�க� அவ� கா�� எ�க� �லெத�வேம. 11.

அ�யா�க��� �க எ��� ைகவசமாக���ய ெபா�ன�பல வாண��
பாத�கைள� ப��� எ��தா� அ�யாத ெச�வ�கைள வரமாக� ெபறலா�;
ஏ� உலக�கைள�� த� ��வ�யா� அள�த ��மா��, ேவத�கைள� த�
�க�களாக� ெகா�ட �ர�ம ேதவ��, அ��� காண �ய��� ��யாத
�வெப�மா�� ��வ�ைள� ெப�ற அவ� அ�யா�களாக
�ள����ேறா�; அ�த �வேன எ�க� �லெத�வ�� ஆ��.

உ��பா��, பா� அ�ன� உ�பா��, உ���� ஒ�வ� த�ைம�
ெக��பா��
ேமெத�� ேக�� ெச�வா��, ெக� அட�க� ெகா��பா��, ேத� எ��
ஏ�பா��, ஏ�க� ெகாடாம� ��� த��பா�� � அ�ைலேயா
��ைல ஆன�த� தா�டவேன. 12.

ப��� �தா�பர�மாக ேவைள�ெகா� உைடைய உ��பவ��,
ேவைளேதா�� பா� அ�ன� உ�பவ��, �லைர வாழைவ��� �லர�
வா��� ��ப� ெகா���� ேசா���� ெக��பா��, ெச���
����ய�கைளெய�லா� ஏ� எத�� எ�� ேக�� ேக�பவ��, ேந���
ேக�கைள ��� ந�லனவ�ைற� ெகா��பா��, ��சா�ேத� எ��
வா��� ��� இர�பா��, ெகா� எ�� ேக�பவ���� ெகா��பவைன�
த��பவ�� �தாேன ஐயா! ��ைலய�பல��� ஆன�த� தா�டவ���
தா�டவேன, நடராஜ� ெப�மாேன!

��தார� ேப���, ேசா�� ஏ���, க�ப �����
த�தா ெவ�� ஓ�� ப�� ெகா�� ஆ���, த��� த��
ஒ�தாைச ேப��� ஆவ��ேடா ��ைல உ��ைற�த
க�தா�� ெசா�ப� அ�லா� ேவ��ைல க�ம�கேள. 13.

வாசாலகமாக வ�கைணயாக� ேப�னா��, கட�� மர�கல��� ஏ��
பய��தா��, க�ப��� ஏ� கைழ���� ஆ�னா��, இைளயவ�
ஓ�வ�� தா� இ��க பயேம� எ�� �ைண நல� ேப�னா��,

21



அ���ெகனாதப� எ��� �யா������� அ�த ��ைல� தலமா��
தா�டவ� எ�ண�ப�ய�� ேவெற��� நைடெப�ேமா?

�றவா���க வர� ெபற� ேவ���, �ற�� ��டா�
இறவா���க ம��� உ�� கா�, இ� எ�ப�ேயா?
அறமா� �க� ��ைல அ�பலவாண� அ��கமல�
மறவா� இ� மனேம! அ� கா� ந�ம��� உன�ேக! 14.

ஓ மனேம! உ� ���� ஏ�ற ந�ல ம��� எ� ெத��மா? எ�தைன
�ற�க� ���� ���� �ற�� வ���வைத� த���� இ� �றவாத
வர� ேவ��ெம�றா�, அ�ப�� �ற�� ��டா� �கேழா� இ�����
வாழேவ��ெம�றா� அத�ெகா� ம��� இ���ற�. அ� எ�ப� ����
எ�� ேக��றாயா? ஒ� ந�ல ம��� இ���ற�, அ�, அற��, �க��
ம��� �ட��� ��ைல நடராஜ� ெப�மா�� ��சைப இ���றேத அ��
ஆன�த நடன��பவ�� மலர�யா� ‘���தபாத�ைத’ ம��ேம க�ெயன�
ெகா�� சரணமைட�தா� ����. அ�தா� உன�� ந� ம���.

த�யா�� ெந�சேம, ��ைல ேம�ய ச�கரைன�,
�� ஆ�������ற ஞானாகரைன�, �ரா�தகைன,
அ�யா �ள�ைக�, ெபா�ன�பல�� ஆ�ைய ஐ�ெத��தா�
ெச�யா� � ெச��தா� �றவா ��� �����ேம. 15.

ஓ மனேம! எ�ன ெச�ேவ�, எ�ப�� ெச�ேவ� எ�ெற�லா� த���
அைலயாேத. ��ைல�� ��ெகா�ட �வெப�மாைன, இ�த� ��ெய�லா�
�ர�������ற ஞான ெசா�பமானவைன, ���ரா�தகைன, அனவரத��
அைணயாம� ஒ���� ெபா��டைர, ெபா�ன�பல� ேம� ஆன�த நடன�
����றவைன, ப�சா�சர ம��ர�ைத வா���� உ�ச��காம� மன����
உ� உ�ெச��� ம��� ேக���ப�யாக சதா ெசா�� வ�ப�டா� �ற��
�� ����, ����� ������ எ�பைத உண�.

நா�� மைற� ெபா�� அ�பலவாணைர ந��யவ�
பா� இ�ெலா�தர� ெச��ெகாணா��� பா�� க��க�
ேம� எ��தவ� ைக�ல�ைக� ைத�ப� ���ெமா�
கா��� ����வ� ����� தா� வ�� க��வேர. 16.
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ச�� ேவத�களா� ��, ய��, சாம, அத�வண ஆ�யவ��� உ�ெபா�ளாக
�ள����ற �வெப�மாைன மன��ைட ெகா��, அவ� ஞானசைப��
��ேன ெச�� ஒ� �ைறயா��� வ�படாம�, ம�ைறய �வகார�க��
ஈ�ப�� �� ெபா�� ேபா�� வா�பவைன அ�த கால�ைடய �த�க�
வ�� அவ�க� தைல�� ெப�� பாறா�க�ைல ைவ�� அ����ப� ெச��,
அ� ேபாதாத�� ைகக�� �ல�ைக�� மா��� ��� ��வா�க�. அ�
ம��மா? ஒ�ைற� கா�� ����ப�� ெச�� ��வ�. எம�ைடய பாச� க��
அவ�கைள இ�க� �������.

ஆ�ேறா� ��ைப அ��� ஆ�� அ�பலவாண� தைம�
ேபா�றாதவ��� அைடயாள� உ�ேட இ�த� �தல���
ேசா�� ஆ�ய��� �கம��� ��ற� ���� அ��
ஏ�றா�� ��ைச �ைடயாம� ஏ�க� ���ப�கேள. 17.

தைல�� தன� ஜடா���� க�ைகேயா� ��ைப� �ைவ�� அ���, ��
நடன� ���� அ�பலவாணைன� ����� ேபா�றாதவ�க��� இ�த
��ல�� �ல அைடயாள�க� உ��; அ�ப� எ�ன அைடயாள�க�?
ேசா� ம��ம�ல, ேசா��� மண� �ட எ�டாதப���, �க� எ�ப�
எ�னெவ�ேற ெத�யாதப���, இைட�� அ�ய� ���ட இ�லாம��,
��ைச எ��கலா� எ�� ெச�றா� �ட ��ைச �ைட�காத ப��� ஏ���
த��பா�க�.

அ�தைன ��ப�� ��ேகா� ேதவ��� அ�ப�ைய
��தைன அ�ைம �வகாம��த� ேநசைன எ�
��தைன� ெபா�ன�பல�தா�� ஐயைன� காண� க�க�
எ�தைன ேகா� �கேமா தவ� ெச������றனேவ. 18.

உ��க��ெக�லா� த�ைதயானவைன, ��ப�� ��ேகா� ேதவ�க����
�த�ைமயானவைன, எ��� �ைலயா� இ��பவைன, அ�ைன
�வகாம��த�ைய� ��மண� ���தவைன, நம�ெக�லா� இைறவைன
�த�பர� ��சைப�� நட� ���� அ�ணைல� கா�பத�� ந� க�க�
எ�தைன ேகா� �க�க� தவ� ெச�தனேவா அ�ேயேன.
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ெபா�

உைட ேகாவண�, உ�� உற�க� �ற���ைண, உ�� உண���
அைட கா� இைல உ��, அ��த� த��� உ��, அ���ைண�ேக
�ைட ஏ�� ஈச� ��நாம� உ��, இ�த ேம����
வடேகா� உய��ெத�ன, ெத�ேகா� சா��ெத�ன வா��ைற�ேக. 1.

இ�த ��ல�� வா�வத�� வ�யா இ�ைல? உ��க ெகள�ன�, ப���
உற��வத�� ���� வா���ற� ��ைண, ப���றதா கவைல இ�ைல
உ�பத�� இைலக�, கா�க� இைவக� உ��, தாகெம��தா�
அ���த��� த��� உ��, உ�ற �ைணயாக �ஷப வாகன� ��
அம������ அ�� பா���� �வெப�மா�� ஐ�ெத����
��ம��ர���, ஆத�னாேல இ��ல�� என�� எ�ன கவைல.
அமாவாைச��� �� வ�� ��றா� �ைற� ச��ர�ைடய வடேகா�
உய��தா� எ�ன, ெத�ேகா� தா��தா�தா� என�ெக�ன கவைல.
(��றா� �ைற�� வடேகா� உய���, ெத�ேகா� தா�����தா�
மைழ�� அ���. இ�ப� உ��க, இ��க, உ�ண, அ��த, எ�ண எ�லா�
இலவசமா�� �ைட���ேபா� ச��ர� கா��� ��க��ப� மைழ ெப�தா�
எ�ன, ெப�யா��டா�தா� எ�ன, ந�ைமக� �ைள�தாெல�ன, �ைமக�
�ைள�தா� எ�ன).

இேத பாட� வ�கைள மகாக� பார��� த� �யச�ைத�� “ேத�பாைம”
எ�� �ைண தைல��� ெசா��� க���� கவ��க� த�க�:–

“வடேகா�� �ய��ெத�ேன, சா��தா ெல�ேன,
வா� �ைற��� ெத� ேகா�” பா����ேக
�ட���� சாகாம���க� க�றா�
ேவெற�தா� யாதா�� எம��� ெக�ேன?
�ட� ெகா�� வா����ேவா�, ேத�ப� ேவ�டா� 24



ேத��வ�� பய��ைல, ேத��� ேத��
இட��� ம��தவ�க� ேகா� ேகா�
எத���� அ�சா�� �������.”

இ�த வ�கைள�� ப��ன�தா�� ேம�ெசா�ன வ�கேளா� ஒ�����
பா��கலா�.

�� நம��� ��வால�கா�, �மல� த�த
ஓ� நம�� உ�� வ�றாத பா��ர� ஓ�� ெச�வ
நா� நம�� உ�� ேக�டெத�லா� தர ந�ென�சேம
ஈ� நம��� ெசாலேவா ஒ�வ�� இ���ைலேய. 2.

எ� ெந�ேச ேக�! நம�� �� ��வால�கா� எ�� ���ய� தலமா��
(காைர�கா� அ�ைமயா���� ைக�ைல�� இ��� �வெப�மா� அ��
���த� தல� எ�பதா�), �வன�யா�க��ேக உ�ய ��சா பா��ரமாக �வ�
அ��த ஓ� இ���ற�, அ� அ�சய பா��ர� அ�ேறா! எ��க எ��க
உணவ���� பா��ரமா�ய அ��� இ���ற�, இ�த பர�� ���த நா��
ம�க�� இ���றா�க� நம��� ேதைவயானவ�ைற� ேக�ட�� அ���
ெகா��க, அ�ப��ப�ட எம�� இ�� ஈ� இைண யா� இ���றா�க� ெசா�
பா��ேபா�. “ேமேல ஆகாய�, �ேழ ��” எ�ெறா� ெசா� வழ�� உ��.
அ�ப��ப�டவ�க��� எத�ெக�� கவைல�பட ேவ���?

நா��ெகா�� ஈசைர நா�ட� உ�றா��ைல, நாதர�
ேத��ெகா�டா�� ெத��தா��ைல, ெசகமாைய வ��
���ெகா�ேடாெம��� காமா�த�க� ���த எ���
���ைபேயா ெந�சேம உைன�ேபா� இ�ைல ��த�கேள. 3.

ஓ எ� மனேம! இைறவ�� க�ைணைய நா�� க��ெகா�ள��ைல,
அவ� பாதார��த�கைள� ேத� அைட�தா��ைல, அவ� அ��
க�ைணைய உண��தா��ைல, இ� ���ெத�லா� ���� கவைல
ெகா�ளாம�, உலக மாயா �வகார�க�� மய�� ����, அைவ தர���ய
ெதா�ைலகளா� மன� வ��� வா��ேற� எ��� ெசா��
வ���வாேய�, உ�ைன� ேபால ைப��ய�கார�க� உல�� ேவ� எவ��
இ�ைல எ�பைத உண��� ெகா�.
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ைகெயா�� ெச�ய ��ெயா�� நாட� க��ெதா�� எ�ண�
ெபா�ெயா�� வ�சக நாெவா�� ேபச� �லா� கம��
ெம�ெயா�� சார� ெச�ெயா�� ேக�க �����யா�
ெச���ற �ைச எ�வா� ெகா�வா� �ைன ���தவேன. 4.

ஐயேன! இைறவா! என� ைகக� ஏதாவ� ஒ� கா�ய�ைத� ெச��
ெகா����க, ��கேளா ேவெறைதேயா பா���� ெகா����க, மனேமா
ேவெறைதேயா எ��� ெகா����க, வ�சைனைய மா�� மா���
ேப���ற நா ேவெறைதேயா ேப�� ெகா����க, �லா� நா�ற� ��� இ�த
உடலான� எைதெயைதேயா அ�ப��க, ெச�க� எைதெயைதேயா ேக���
ெகா����க �ைஜ ெச��ேற� எ�� ெசா��� ெகா�� நா� மலைர
எ��� உ� �ைல�� அ�ல� பட��� �� ேபா�டா�, இைறவா, அைத �
எ�ஙன� ஏ��� ெகா�வா� �ைன����� அ�� ெகா�ட இைறவா ெசா�.

க���� காண�, க����� ேநா�க� க������
ப���� பாட� ெச���� ேக�க� ப�ப��ைலயா�
எ���� சா�த எ����க ஈச� இ��ைக�ேல
ம���� ேபா�ைதேயா ெக��� இ�த மா�டேம. 5.

இைறவ�� ெத��க� கா��ைய� காண அவ� அ����ள இ� க�க�
இ����றன; அவ�ைடய க�ைண உ�ள�ைத எ�� உ�க ந�ல மன�
இ���ற�; அவைன எ�� உ��� பாட அவ� �க�பா�� பாமாைலக�
பல உ�ளன; அவ�ைற� ேக�� இ���� அவைன வண�க இ� ெச�க�
உ�ளன; ஈச� ��வ�கைள� ேபா�� ப��ைலகளா� அ����க� பல
ம��ர�க�உ��; இ�ப�� பல �த�களா� அவ� அ�ளா� அவன�
ெதாழ வ��ைறக� இ����ேபா�, இவ���காகேவ இ�����
�ற�ெய��த மா�ட� �ற��� உடைல �ணாக ம����� ��ன�
ெகா����ேறாேம, ெக�க இ�த மா�ட� �ற�.

ெசா���� ெசா��� ����� ேவத� ������
அ���� மாச�ற ஆகாய� த���� மா��� ��ேடா�
இ���� அ�ப�ட���� ஈச� இ���� இட�
க���� ெச���ேமா இ��பா� எ�க� க��தேல? 6.

ெந��ெயா�ைற� க�ணனான �வெப�மா�, அவ� �க�பா��
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ெசா�க���, அ�த ம��ர�ெசா�க�� ��வான பல�க���,
ேவத�க�� சார����, இ����, ெத��த ெவ�டெவ� ஆகாய����,
�வேனா� ஐ��யமா���ட அ�ப�க� இ�ல�க���,
�வன�யா�க�ட���� இ����ற ஈசைன அ�ெக�லா� ெச��
பா��காம�, க��� வ��த �ைலக���, ெச��� வா��த �லா
வ�வ�க��மா இ��பா�. அ�ப� உ�ள�கேள அவ� வா�� இட�
எ�பைத உண�த� ெவ���.

�ைன�ேபாகேம ஒ� ேதக� க�டா� �ைனதா� ஒ��தா�
�ைன� ேபாதள� ��லா� க�டா� �வ� பாத� �ைன
�ைன�ேபாைர ேம� �ைனயாள� ��� இ�ெந����றா�
உைன�ேபா� ஒ�வ� உ�ேடா மனேம என�� உ�றவேர. 7.

இ�த மா�ட� �ற�ேய நா� ெச�த ���ற� �ைனக�னா�தா� எ�பைத
உண������ேறா�; அ��ைனக� �����டா� இ�த உட� ஒ�
ெநா��ேபா�� இ���ல�� இ�லாம� ������ எ�ப��
உண������ேறா�; ஆனப�யா� எ��ரா� ஈச�� பாதார��த�கைள
எ�ேபா�� மனதா� �ைன; அ�ப� �வ ��தைன�� �ைள����ேபா��
�ைணைய�� எ�ேபா�� நா�; இைற ��தைன இ�லாம� அவ����
��� ��பா�த� உற�ைன �����; இ�ப� ���வன ���, ேச�வன ேச���
வா��தா� அவைன� ேபால இைறவன�� ெப�றவ� ேவ� எவ�� இல�
எ�பைத உண��� ெகா�.

ப�ைட������ ப���த�ைன� ப��ெத���
��ட�����ெய� ெமா��ழலா� ைக�� ��ெகா����
க�����த கனமாய�கா�த� காமெம�லா�
������ய எ�ேறா இ�ஙேன �வ� ��ட�ேவ. 8.

வா���ற வைர�� ப��� �தா�பர�� அ��� �கேபாக வா��ைக
வா��தா��, ���� காத�ற ஊ��� வாரா�கா� கைடவ��ேக எ��
உ�ைமைய என�� உண���வத�காக வ�ேறா அ�த ஈச� எ�பா�
க�ைண ைவ�� எ�ைன� ப�����த காம� �ேராத ஆைசக� எ�லா�
��ெடா��க எ��ய�ேறா எ�ைன ஆ�ெகா�����றா�. ப�டாைட
அ��� ேகாலாகலமாக வா��த நாைள� ����� வைக�� ஒ�
ப�����ைய எ���� ����, ேபா��ேபா� இ��ட உ� �ட வரா� 27



எ�பைத� ����� வைக�� அ�� ஓ� ெப�ய ஊ�ைய�� ைவ�� ந��
���� அதைன அட��த ��த� வா��த எ� மைனயா���� ைக��
ெகா���, வா��� இரக�ய�ைத� ��யைவ�த அவ� க�ைணைய
எ�னெவ�� ெசா�ேவ�.

���ற ெகா�ைக� மானா� கல��� �� ெபா���
ேபா��ற �ச��� எ� ெசயலா� ெச�த ���ய�தா�
�த�ற ம�னவ� ��ைத���� ெத�வத�ேகா
காத�ற ஊ�ைய� த����டா� எ�ற� ைகத�ேல. 9.

ப��த ெகா�ைககைள�ைடய மைனயா��, மா�� ��கைளெயா�த
இ�ப� த�� மாத�ட� ெகா�ட ேபாக�க��, உலக இ�ப�கைள �க�த�
ெபா��� ேச��� ைவ�த ெச�வ�க��, வா� நா� ���� ேபா��காைல
இைவகளா� ஐ�ெபா�க�� ப�� பா���� எ�ன ெச�ய� ேபா�ேறா�.
ஏேதா ���ற�� பயனா� அ�ேப உ��ெகா�ட இைறவ� ஈச� ந� மன�
ெத��� வா��� உ�ைமகைள உண��� ெகா�ளெவ�ேறா காத�ற
ஊ�ெயா�ைற எ� ைகக�ேல ெகா���� உணர ைவ�தா�.

வா��ற ���ய� அ�ணாமைலய� மல�� பத�ைத�
ேபா��� எ�ேபா�� �க�� ெந��ேச இ�த� �தல���
���ற ெச�வ� எ�, ேத�� �ைத�த �ர�ய� எ�
காத�ற ஊ��� வாரா� கா�� கைடவ��ேக. 10.

ெந�ேச ேக�! �� ேதா� தைகயாள��, �� அ�ணாமைல��
�����பவ�மான �வெப�மா�ைடய ��வ�கேள க�ெயன சரண�
அைட���வா�. எ�ேபா�� அவைரேய �� ெச���வா�. இ���ல��
ெச�வ�தா� உ�வா�� �ைமக� எ�தைன, பா�ப��� ேத� பண�ைத�
�ைத�� ைவ�த ெச�வ� தா� எ�தைன, இைவ அைன��� இ��லக
வா�ைவ ��� ேபா�� காைல �டேவ எைவ வ��, காத�ற ஊ��ட உ�
�ட வரா� எ�பைத உண��� ெகா�.

ேவத��� உ�ெபா�� ம�ணாைச ம�ைகைய ����ட�
ேபா��த வ�ெமா� ேக��ைலேயா ெச�த ���ய�தா�
ஆ��த� ச��ர� ேபாேல ெவ��சம தா� ெபா��
காத�ற ஊ��� வாரா� கா�� கைடவ��ேக. 11.
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ெப�ேயா�க� நம�� எ�தைனேயா உபேதச�கைள� ெசா�� ைவ�தா�க�;
எைத�தா� ேக�� அத� வ� நட�ேதா�? நா�� ேவத�க� ����ற
ந�க����கைள� ேக��� ��ப��ேனாமா? இ�ைல, ம�ணாைசைய,
ெப��தான ஆைசைய ����� எ�றா�க� �வ ேநச� ெச�வ�க�,
அவ�க� ெசா��யப�யாவ� அவ�ைற ���� ெதாைல�ேதாமா?
இ�ைலேய! ஏேதா ந�ல கால�, நா� ெத��ேதா ெத�யாமேலா ெச�த
���ய�க�� பலனாக ந��ைடய ஆ�மா இ��டைல ��� ����
ெச���கா�, ��ய�� ச��ர�� ேபால ஒ�பைட�ததாக ெவ�ேய��,
அ�ப� ெவ�ேய�ய ஆ�மா ெச�ல ேவ��ய மா��க��� ேவெற���,
ஒ� காத�ற ஊ��� �ட அத� �ட வரா� எ�பைத உண�வாயாக.

மைனயா�� ம�க�� வா��� தன�� த� வா�� ம�ேட
இனமான ��ற� மயான ம�ேட, வ��ேக� �ைண
�ைனயா மள� எ� அளவா��� ��� ெச�த தவ�
தைன ஆளெவ��� பரேலாக� ������ ச��யேம. 12.

ஒ�வ� வா��� ���� இற�� ேபா��ேபா�, அவேனா� ெந��கால�
வா��த அவ� மைன���, அவ�ைடய ��ைள ���க��, அவ�
பா�ப��� ேத�� ேச��� ைவ�த ெச�வ��, இைவ அைன��� �� வா��
வைர��� தா� �ட வ��. வாசைல� தா����டா� அவ�ைடய
இன�தா�, உற�ன�, ந�ப�க� இவ�க� எ�லா� மயான� ம��� வ�வ�.
இைத� தா�� அவ� ஆ�மாவான� உடைல���� ���� த�வ�
ேபா��ேபா� அ� �ட வ�ேவா� எவ���� த��ேத ேபா�ேம,
வா��தேபா� இ��த மைன�, ம�க�, உற�, ந�� இவ�க�� எவ��
அ�ேபா� உட� வ�வ��ைலேய. அதனா�தா� வா���ற கால��� ஒ�
�� �ைன அளவாவ�, அ�ல� எ� அள�லாவ� ��� ந�ல கா�ய�, த�ம
கா�ய� ெச����தா� அத� பல�க� அ�ேபா� �ைண வ��, ஆ�மா��
�வேலாக� ெச�றைட��, ஆ�! இ� ��சய�.

அ�த�� வா��� அக�� ம�ேட ��ய� ெபா�க
ெம��ய மாத�� �� ம�ேட, ��� ��� ��
ைக�தல ேம� ைவ�� அ�� ைம�த�� ��கா�ம�ேட
ப��� ெதாட�� இ��ைன� ���ய பாவ�ேம. 13.

பா�ப��� ேத�ய ெச�வ��, ெச��கான வா��� ��ேடா� ச�; க�க��29



க��� ஆறா�� ெப�க ஓெவன க�� அ�� மைன� �தலான ����
ெப�க� ���� வாசேலா� ச�; இ� கர�கைள� தைல�� தா���
ெகா�� ��� அ�� ��ைளக� ��கா���� வ�� எ�ேய��வேதா� ச�;
அ�ப�யானா� � இற�த �� உ� ஆ�மா த�வ�� ெச���ேபா�
�ைண�ெக�� யா� வ�வ�? அ�ேபா� �ட வர���யைவ � ெச�த
���ய�க�� பாவ�க�� தா�. பல�க�� ப��ய பாவ
���ய�க��ேக�ப அைம����.

�த� ப��� உ�� ��ெகன� க�ைத, �ன� ப��தா�
� ���க� ேசா� மைனேதா�� உ��, �ைனெவ��தா�
����� ந�ல �ைல மாத��� இ�த ேம����
ஏ��� � ச��தா� மனேம ெய��� ��படேவ. 14.

ப�� கால��� க�ைமயான ��� அ����ேபா� கதகத�பாக இ��க
�ைறய க�த�க� உ��; �ன�� ப�ெய���� ேபாெத�லா� உன���
ப�யாற ��ேதா�� ேசா� உ��; காம உண�� மன�� எ�மானா�
��க�� பல �ைலமாத�க� உ��; அ�ப� �ைன�தெத�லா� �ைட�க
மா��க� இ��ைக�� எத�காக மன� வ��� ச�����றா�?

ஆ� உ��, ேதா�� உ��, அ� �� அ�பல�தா�� உ��
���� க�ைத ெந�� ேகாவண��� ��த ��த�
மா��� உலா� மய�� ெந�ேச மைனேதா�� ெச��
ேசா��� ���� �� ��மா���க� �க��ேட. 15.

உ��யான �ைல��� ச�சல�தா� உல� ேபத���� மனேம! உடைல�
��ைம ெச�� ெகா�ள ந�க� இ����றன; ெவ��� தா�க������
த�� கைள�� �ர ஓ�ெவ��க ப�ைமயான ந�ல ேதா��க� இ����றன;
அ�� மன �ைறேவா� உலா� வர இட�� உ��; அழகழகான ��க��,
��ேதா�� அ��தமான ��க�� இ����றன; ம�க� �����க
ெபா��ட�க�� இ����றன; ெந���� ஐ�ெத��ேதா� ���ெகா�ள
����� இ���ற�; இைட�� அ���ட க�ைத� ���� ெகள�ன��
உ��; ேபாதாத�� ���டாக� ெச�� ��ைச பா��ர� ஏ�� அ��
�ைட��� உணைவ உ��, உ�ட கைள�� �� ந�� ப���ற��
��மா����� �க�� இ���ற ெபா� எத�காக ��� மன�
ச�ச���றா�. 30



உ��க� க��க ���கா�� ெவ�� ஒ��� வ�தா�
த��க� பைழய ஒ� ேவ�����, சக ����
ப��க� �ற���ைண எ�ெக��� உ��, ப��� வ�தா�
ெகா��க� �வ���, ெந�ேச நம��� �ைற��ைல. 16.

கவைல�ப�� எ� ெந�ேச! ேக� நம�� எ�த� �ைற�� இ�ைல. ஏ�
ெத��மா? ��� கா��னா�� ெவ��னா�� ��ப�ப�� உ�டா��
கைள�ைப� ���க உ���� ெகா�ள��, ������ ேபா���� ெகா�ள��
பைழய ������ற�. ப��� உற�க ேவ��மானா� ����ய
ப�கெம�லா� ���� வாச� �ற��� ��ைணக� உ��; ப��த
உ��க��� உணவ��க உலைகயா�� �வ�ரா� இ���றா�,
அ�ப����க நா� ஏ� வ��த ேவ���.

மா��� க���� ம�க� உ�ெட�� ம��வெத�லா�
ேக��� எ��ப� ேக����ேடா� இ�� ேக� மனேம
ஓ��� க�ைத உ�� உ�ேள எ��� ஐ��� ஓத உ��
ேதா��ட க�ட� அ�யா� நம��� �ைண�� உ�ேட. 17.

மனேம! இ��� ேக�! நம��� பா� தர��, உைழ�க�� மா�க� உ��,
அவ����� க��க�� உ��, ந� �ல� தைழ�க ம�க� உ�� எ��
மன� ம������பெத�லா� ��னா�� அைவக� எ�லா� இ�லாம�
ேபா� மன� ��ப�பட�� ேந��� எ�பைத� ெப�ேயா�க� ெசா��
ைவ�����றா�க�. ஆகேவ �ைலய�ற ேம�ெசா�ன ெச�வ�க��
மன�ைத� ெச��தாம� உ�ண உண��� ��ைச� பா��ர� உ��,
உ��க க�ைத உ��, ஓ�வத�� ப�சா�சர ம��ர� உ��, ேதா�ைடய
ெச�ய�, �ைடேய�ய �வ�ைடய அ�யா�க�� �ைண உ�� எ�பைத
��சய� ப���� ெகா�.

மா�தான வ�ைத�� மாயா���� மய�க�ைத��
��தா� தம�ெகா� ��ைட உ�ேடா ��தன�� ெகா��
ேவ��தா� ����� ப��தா� ���� �� ����
பா��தா� உலக�தவ� ேபா���ப� ப�ற�றவேர. 18.

ெசா��க�ைத� ேபால �கா�பவ�கைள��, மாையயா� �ைட��� அ��த�
ெபா��க��பா� ஏ�ப���ற மய�க�ைத�� �����டவ�க�
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த�க��ெக�� �ற� கா��ப�யாக ெச�ய���ய தவ� எ�� �ற�
ேதா�ற�க� எ�� ஏதாவ� இ���றதா எ�ன? ஞான�ைத அைட�� ��ட
அவ�க�� ம�றவ�கைள� ேபாலேவ �ய��தா� �����, ப��தா�
உணைவ உ���, உற�க� வ�தா� ப��� உற���� உல�� வா���ற
ம�றவ�கைள� ேபால�தா� காண�ப�வ�. ேயா�ய�க� த�க� ெவ��
ேதா�ற�தா� சாதாரண ம�க����� மா�ப��� ேதா��வ��ைல.

ஒ�ெற�� இ�, ெத�வ� உ�ெட�� இ�, உய� ெச�வெம�லா�
அ�ெற�� இ�, ப��ேதா� �க� பா� ந�லற�� ந���
ந�ெற�� இ�, ந� ��காமேல நம�� இ�டப�
எ�ெற�� இ� மனேம உன�ேக உபேதச� இேத. 19.

ஏ மனேம! உன�� உபேதச� இ�. ெத�வ� ஒ�� எ�� இ�. அ�த ெத�வ�
எ��� இ���� எ�பைத உண��� ெகா�� இ�. உய��த ெச�வ�க�
எ�லாேம ��சயம�றைவ எ�பைத உண��� ெகா�� இ�. ப��தவ�க��
�க� க�� இர�க� ெகா�� இ�. அறவ� நட�பவ�கேளா��,
உ�தம�கேளா�� ந�� ெகா�� இ�. அ�ப��ப�டவ�க� ந�� ந�ைம
த�� எ�பைத உண��� ெகா�� இ�. ந��ைல மாறாம� நட�� ெகா��
நம�� ���த� இ�வள�தா� எ�� மனைத� ேத��� ெகா�� இ�.

நா�டெம�ேற இ�, ச��� பாத�ைத ந��, ெபா�ம�
ஆ�டெம�ேற இ�, ெபா�லா உடைல அட��த ச�ைத�
��டெம�ேற இ�, ��ற�ைத வா�ைவ� �ட�க�� ��
ஓ�டெம�ேற இ�, ெந�ேச உன�� உபேதச� இேத. 20.

உ� வா��� ���ேகாைள உண��� ெகா���; ந�வ�கா���
உ�தமமான ���� பாத�கைள ந��; வா��ைக ஒ� ெபா�மலா�ட�
எ�பைத உண��� ெகா�, ��ற� ந�� இைவக� உ�ைன� �����ள
அட��த ச�ைத� ��ட� எ�பைத ெத��� ெகா�, �ட�ைத� க���த ��
ேபால�தா� வா��ைக எ�பைத உண��� ெகா�, இ�ேவ உன��
உபேதசமா��.

எ� ெசயலா� ஆவ� யாெதா��� இ�ைல இ�� ெத�வேம
உ� ெசயேல எ�� உணர�ெப�ேற�, இ�த ஊென��த
�� ெச�த ��ைன யாெதா��� இ�ைல, �ற�பத��
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�� ெச�த ��ைனேயா இ�ஙேன வ�� ��ட�ேவ. 21.

இ�� நைடெப�� எ�த� ெசய��, நா� எ�� இ�த உ�ராேலா அ�ல�
அ���ைர� தா��� உடலாேலா நைடெபற��ைல, நட�ப� அைன���
இைறவா உ� ெசயலா� எ�பைத ந�� உண��� ெகா�ேட�, இ�த
ஊ�ட�ைப� ெப�� இ�த ���� நா� �ற�த ��ன� ெச�த ��ெசய�க�
எைவ�� இ�ைல எ�பைத நா� உண������ேற�. நா� ��ைதய
�ற��க�� ெச�த ��ைனயா� அ�ேறா என�� இ�ப�� ��ப�க�
ேந����றன.

(இ�த இட��� ப��ன�தா� இ��ற��� ��� எைத�� தா� ெச�ய��ைல
எ���, ���ற��� ெச�த ��ைனயா� இ�ப� ேந��த� எ��
எைத������ பா�னா� எ�பைத �ள�க ேவ��� அ�லவா?
ப��ன�தா� வரலா��� ஒ� �க���ைய நா� இ�ேபா� பா��க ேவ���.

ப��ன�தா� ��வா������ �ள�� ெகா�� நா�ைட அைட�� ெமளன
�ரத� ��� ஊ� ஊரா� ெச�� ெகா����தா�. அ�ேபா� அவ� ஒ�
நா� இர�� ஒ� �ரட�ைடய ���� ��� ���, தா� ெமளன �ரத�
��� ேபசாம� இ��பதா� த��� ைகத�� ப���� ேசா� ேக�டா�. அ�த
�ரட��� எ�ன ஆ��ரேமா இவைர யாெர�� அ�யாம� ைகத��யா
ேசா� ேக��றா� எ�� அவைர த�ெகா�� ைநய� �ைட�� ��டா�.
இதனா� ெப��� பா��க�ப�ட �வா�க� இ�ேம� எ�ைன� ேத��
ெகா�� வ�� யாராவ� உண� அ��தா� அ�� உண�
உ�ெகா��வ��ைல எ�� ��� ெச�� ��வ நா����� ெச�� அ��
உ�ேசைன மாகாள� ெச�� ஒ� �நாயக� ஆலய��� உ�கா���
ெகா�டா�.

அ�ப� அவ� அ�� உ�கா�����த கால��� ஒ� நா� இர�, �ல
��ட�க� அ��� அரச� ப��ர���� அர�மைன�� ���� ெகா��
வ�� வ��� �வா�க� உ�கா�����த ேகா�� �நாயக���
அ���கேவ��ெம�� எ�� ஒ� �ைல உய��த பத�க�ைத இ���
�நாயக� எ�� �ைன�� �வா�க�� க���� ேபா������
ேபா���டன�. ம� நா� அர�மைன�� ����� ேபா���ட� எ��
காவல�க� ேத��ெகா�� வ��ேபா� ��ைளயா� ேகா��� ��ைட��
ஆ�����த சா�யா�� க���� ஒ� பத�க�ைத� பா������, இவைர� 33



����� ெப��� ������னா�க�. ம�ன� �� �சாரைண நட�த�.
�வா�ைய க�மர��� ஏ����மா� ம�ன� க�டைள��டா�. இவைர
க�மர�த��� ெகா�� ெச�� க��ேல�ற �ய�� ெச�ைக�� அவ�
இ�த� பாடைல� பா� இைறவைன வ�ப�டா�. அ�த� க�மர� ������
எ��� சா�பலா���. ம�ன� அவ� பாத�க�� ���� வண��னா�
எ�ப� கைத)

��ேவடமா�� ெத��� ப��ெறைன� ேத�வ��
ப�வாக� ��ைச பக�ெம�றாைன� பத� ப��ேத�
க�வா�� ஓத� கட�கைர ேமவ� க��ெம�ைன
உ�வா��� ெகா�ளவ�ேலா இ�ஙேன �வ��ற�ேவ. 22.

தா�க வன��� �வெப�மா� ��ாடனராக ம�ைடேயா� ஏ�� தா�க
வன�� �� ப���க�ட� �ை� ேக��� ேபான� ேபால நா�� ஆ��
ேவட��� ெத�� ெத�வா� �ை� ேவ�� ேக��� ெப�� உ���
ேநர�, ப�ேவா� எ�ைன அ�� ப���ற� அ�ன� ெகா� எ��
எ��ைடய �ை� அ�ன�ைத� ப����� ெகா�ள ��ேவட��� வ�த
அ�த �வெப�மா�� தா� ப���ேற�. அ�ப� உலக���ேக �ை�
அ���� �வ� எ��ட� வ�� �ை� ேக��� ெப�ற எ�ைன
த��தா�ெகா�� இ� �ற� இ�லாத �ைல அ��கவ�லேவா, ச�சார
சாகர��� ���� �ட�க���த எ�ைன அவ�
த��தா�ெகா�����றா�.

��ேட� உலக� ���ேப� இ��ைன �ண�ட�
��ேட� அவ� உைர ேக��� இேர� ெம� ெகடாத �ைல
ெதா�ேட� �க��க� அ����ேட� ெதா�ைல நா�மைற���
எ�ேட� எ�� பர� எ��ட�ேத வ�� இ�� எ��யேத. 23.

ச��மைற எ�� நா�� ேவத�க���� எ�டாத பர�ெபா�ளான ஈச�
எ�ைன� ேத� வ�� இ�� அைட�கல� த�த �ற� இ��லக ப�த
பாச�கைளெய�லா� ���பாம� அறேவ �����ேட�. �� வ�� ேப��
�ண�க�டனான உறைவ �����ேட�. அ�ப��ப�டவ�க� ேப��
ேப���கைள�� கா� ெகா���� ேகேள�. இ��ற��� ந�ைம பய���
�ைலைமைய அைட�� ��ேட�. �க� ��க� எ��� எ�ைன பா��காத
�ைலைய அைட�� ��ேட�. 34



அ�டா�க ேயாக�� ஆதார� ஆ�� அவ(�)�ைத ஐ���
��ேட��ேபான ெவ�த�ேல �ய�ெபா�� க�ேட�
வ�டா�� ெச�ம�� பா�ற� உ�� ம������க
எ�டாத ேப��ப� எ�ைன ���� �����றேத. 24.

எ�� அ�க�, அதாவ� #அ�டா�க ேயாக�, *ஆ�வைகயான ஆதார
�ைலகைள��, @ஐ�� வைகயான அவ�ைத எ�� அ�பவ��ைன��
கட�� ேமேல ேமேல உண�வா� ெச�� அ�த� பரெவ�ெய��
ெசா��க�ைத அைட�த ேபா� �ய�பான கா�� க�ேட�. அ�ப� �ய��
��ற அ�த� கண��� ச��ர ம�டல������ ெபா��� அ��த
பான�ைத உ�� க��ேத�. எ��� �ைட�த�க�ய ேப��ப��� எ�
�ைன�ழ�� ���� �ட���ேறேன.

# அ�டா�க ேயாக�: எ�� அ�க�களாவன யம, �யம �தலான எ��
ேயாக�க�. அைவ
யம, �யம, ஆசன, �ராணாயாம, �ர�யாகார, தாரண, �யான, சமா� ஆ�ய
ேயாக�களா�.
*6 ஆதார�க�: �லாதார�, �வா��டான�, ம��ரக�, அநாகத�,
����, ஆ�ைஞ.
@ 5 அவ(�)ைதக�: ஜா��ர�, ெஸா�பன�, ����, ��ய�, ��யா�த�.

(ேயாக� ப��ேவா� ெத��� ெகா�� �ள�க� ேபற ேவ��ய மா��க�க�
ேம�ெசா�ன எ�� அ�க, ஆ� ஆதார, ஐ�� அவ�ைதகைள� கட��
ேமேல ெச��ைக�� ஆ�ேக பரேவ� ேதா���. அ�பரேவ� ந�ேவ
வ�டவ�வான ேஜா�, அத���� ேதா��� அ��த� எ�ெற�லா�
ெசா�ல�ப�� அமர�த�ைம ப�� �வா� ������றா�.)

எ�என�ெக���, ��ேவா என�ெக��, இ�த ம���
ச�என�ெக���, ப��ேதா என�ெக��, தா� ���க
ந� என�ெக���, ��நா� என�� எ���, இ�நா� உடைல�
��ய�ட� வள��ேத� இதனா� எ�ன ேபெறன�ேக. 25.

ந� உ�� ��ேய� வாச� ெச��� இ�த �த உடைல எ�ப�ெய�லா�
வள���� பா�கா�ேத�. ேசா�� எ�ன, ப�ட� எ�ன, வாசைன�� ெச��
எ�ன இத� ேமேல �த�தமா� உைடக� எ�ன, �� �ரா���
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ஏ�ப�டா��ட அைத� பா���� பா��� மா��� ேபான� எ�ன,
அ�ப��ப�ட உடைல ��� எ� உ�� ���ய �� �ணெமன ெபய���,
அ�க ேநர� ைவ����தா� நா�றெம���� எ�� ெகா�� ேபா�
ெகா���ட அைனவ�� அவசர�ப�� இ�த உடைல� பா��� அ�� பேல
என�� உணவாக� ேபா�ற� எ�� எ��மா�; இைத ம���
�ைத�க��� இ� என�� உணவா�� எ�� �� எ��மா�; ம�ேணா
இேதா இ�த உட� என���தா� எ�மா�; உயர� பற��� ப��� ச�தா�
இ� என���தா� எ�மா�; ந�யான� நா� உலா�� �த��ர�
�ரேதச�����தாேன இைத� ெகா�� வரேவ���, அ�ேபா� இ�
என���தா� எ�� எ��மா�; ேகவலாமான �ற�யான நா� இ���றேத
அ��ட இ� என���தா� ேவ� யா���? எ�� ேக��மா�. இ�ப�
இ�தைன ேப�க� இ�த நா�ற உட���� கா��� �ட�ப� ெத�யாம� நா�
இ�தைன கால�� இைத எ�ப�ெய�லா� ேப�� பா�கா�ேத�.

அ�ண�த��� அர���பா�� அ�பைடேயா�
ந�ெணா� நா� ஒ�பதாமவ� ஏவ�� ந������
��எ�ப��� மைட�ப��யான �க�� எ�லா�
எ��� கால� அவேம ���தன� எ�ண அ�ேத. 26.

ந� உடலான� ஒ� ���� எ�� எ��� ெகா���க�. இ�த ���ைர
ஆ�� அரச� ந��ைடய ஆ�மாவா��. அ�த அரச� உ�கா��
��மாசன� ந��ைடய இதய�. வா���� உ�ய *ஆ� ஆதார�க� ��க�,
அைவக�� உலா� வ��, வா��ய� த��வ�க� **��ப��யாைற��
பைடகளாக எ��� ெகா��, அ�த அரச� ப�யா��� ெகா�ள
மைட�ப��யாக இ��ட�� வ��ைற� பய�ப���� ெகா�� �கமைட��
வா��றா�. இ�ப��ப�ட வா��ைகைய எ��� பா��ப�� �ற�பானேத.

(ந� உட�� ஆ� ஆதார�க� உள. இவ�ைற� ைசவ ��தா�த��� தாமைர
மலராக உ�வக� ெச�வ�. ச�கர� என�� உைர�ப�. இ� நா�� இத�
தாமைர வ�வ� உைடய�. இத� வ�வ� நா�ேகாண��� ��ேகாண�.
இ����� ம�ற ச�கர�க� இய��வதா� இதைன �லாதார� எ�றா�க�.
இ��தா� ��ட�� ச�� இ���ற�.இ�த ஆ� ஆதார�க� எைவ
எ�பைத 4ஆவ� பாட�� �ள������ேறா�. (��ம��ர� 1704ஆ�
பாட�)
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The Saiva Siddhanta analyses the universe into 36 Tattvas (principles).
The 36 Tattvas arise from Maya, the material cause of the world. Suddha
Maya is Maya in its primal state. From it arise the five pure principles

called Siva Tattva, Sakthi Tattva, Sadasiva Tattva, Iswara Tattva and
Suddhavidya Tattva. Siva functions through these five pure principles.

எ� ெப�ற தாய�� எ�ைன� �ணெம�� இக��� ��டா�
ெபா� ெப�ற மாத�� ேபாெவ�� ெசா��� �ல�� ��டா�
ெகா� ெப�ற ைம�த�� �� வல� வ�� �ட� உைட�தா�
உ� ப�� ஒ�ய ஒ� ப����ைல உைடயவேன. 27.

இ��டைல ��� உ�� ேபா�ன ���, இைத� ெப�ற அ�ைன�� இைத
‘�ண�’ எ�� ெசா�� ��டா�; ெபா��� ெபா��மாக எ��ட� ெப���
ெகா�ட மைன� உ�பட ெப��ெர�லா� இைத� ெகா�� ேபா�க�
எ�� உைர�� ��டா�; ெப�ற ��ைளகேளா இ�கா��� �� �ைற�த ம�
�ட�ைத� தைல�� ைவ��� ெகா�� இ��டைல ��� �ைற ��� வ��
அ��ட�ைத ���றமாக �� �ட�ைத உைட������ ேபா���டா�,
இ�ப��ப�ட �ைல�� இைறவா உ�ைன� த�ர என�� இ� ப���ேகா�
யா�?

கைறய�ற ப��� க���� ஆைட�� க�ள���
ெபாைற��ற ெந�ச�� ெபா�லாத ஊ�� �ற���ைண��
தைர�� �ட���, இர�� உ��� ஓ�� சகம�ய�
�ைறவ�ற ெச�வ� எ�ேற ேகால மாமைற ����ேம. 28.

ம�த வா��ைக�� எ� �ைறவ�ற ெச�வ� ெத��மா? ெவ��ைல,
�ைக�ைல, �கெர�, ��, �டா ேபா�றவ�ைற� ேபா��� ேபா��� கைற
ப��த ப�க� இ�லாம� ப��ெச�� �ள��� ெவ�ைள� ப�க��, ம���
கைலயாத ப�� �தா�பர வ��ர�க� அ�� அ���� ப�����தா��
உடைல மைற�கேவா� ஆைட; வ�ச��லாத��, ெபா�ைம��ள�மான
ந�ல மன�; ெத�வ� த�த ��ேய ப��ைகயாக��; ��ைச வா�� உ�ண
ஒ� ��ேவா�� ஆக இைவகேள �ர�தர ெச�வ� எ�� ந� ேவத�க��
ெசா����றன.

எ��� �ைச��, ப�னா� ேகாண�� எ��� ஒ�றா�
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���� த��� �ைள�ேதா�� ேசா�ைய �டெர�லா�
க��� ����� த�க� க�க��� ைவ�ப� க���� ைவயா�
ப�ட� பகைல இரெவ�� ���� பாதகேர. 29.

இ�த அ�ட ெப�ெவ��� எ��� �ைசக���, ப�னா� ேகாண�க���
எ��� ��கமற �ல� பர������ ேஜா� �வ�பனான பர��ர�ம�ைத,
அ��த ேஜா�ைய உண��� ெகா�ளாத �ட�க� அைவ ப��ய �வ�கைள
ம��� ���� க��� க��றா� க��� த�க� க�க��� ைவ���
ெகா����பா�கேள த�ர அ�த உ�ைமைய� ���� ெகா�� மன��
ெகா�ளாதவ�க�. இவ�க� ப�ட� பகைல இர� எ�� ���� பாதக�க�
ஆவா�க�.

(இத� ெபா�� இ�வ�ட �ரப�ச� ��வ�� �யா�������ற ச�வ
ப��ரண ச��தான�த ப��ரண�ைத �ள����ற சா��ர ��கைள,
�ராண, இ�காச�கைள ப���� ���� மன�� ெகா�ளாம� அ�த
�வ�கைள ம��� ��னா� க��� த�க� க�க��� ைவ���
ெகா�வதா�, ப���� ���� உண��� ெகா�டதா� ஆ���மா?
எ�ப�தா� ேக��. இ�த� க��ைத வ������ ஒ� பாட� இேதா:

ஓ� ஓ� ஓ� ஓ� உ�கல�த ேசா�ைய
நா� நா� நா� நா� நா�க�� க���ேபா�
வா� வா� வா� வா� மா��ேபான மா�ட�
ேகா� ேகா� ேகா� ேகா� எ��ற�த ேகா�ேய.

தா�மானவ �வா�க�� “��த�ைச ��ெகா�ட அ�வான ெத�வேம
ேதேசாமயான�தேம” எ�� இைறவ� ��ெகா��� இட� மனேம எ�பைத
�ள��வைத�� இ�� ����கலா�.)

உைர�ைக�� ந�ல ��ெவ��� ஐ���� உைர�ப�ேய
ெச���� த��க� ������� ெத����ைப��
த��க� க���� ஆைட�� உ�� எ�த� சா����
இர�க� ���� ெகா�ேட� �ைறேய�� என���ைலேய. 30.

எ� நா� எ�ேபா�� உைர�க �� ஐ�ெத��� இ���ற�; இைறவைன
எ�� ெப�ைம�ப�� ெந���� த��க� ����� இ���ற�; ம�றவ�க�
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��ெய��த க���� நா� எ��� உ���� ெகா�ள ��ைபேம���
இ���ற�; ப�ெய��தா� யா� எவ� எ�த சா� எ�பைத�
ெபா��ப��தாம� �ை� ெகா�ள�� மன� ���� ��ேட�, ��ன�
என�� எ�ன �ைற?

ஏத�ப�டா� இ� ேம�ப�� பா�ைட இ� எ�ற���
ேபாத� ப�டா��ைல ந�ேலா�ட� ெச�� ��ல�வா�
வாைத� ப�டா�, மடமானா� கல� மய�க��ேல
ேபைத� ப�டா� ெந�சேம! உைன� ேபா� இ�ைல ��த�ேம. 31.

எ� ெந�ேச! ேக� ெக�ட எ� மனேம! ெப�ேயா�கைள� �ைண ெகா��
ந�வ�� பட��ைல; உ��ைடய ேபதைமயா� ந�லவ�க�ட�
ெச�றைட��� தவ�கைள� ெச�� ேவதைன� ப�டா�; மா�ேபா�ற
அழ�ய க�கைள� ெகா�ட ெப�க�� கல� மய�க��� ����
�ட�தா�; உ�ைன� ேபால ேவ� ��த� எவ�� உ�ேடா?

ேப�ேபா� ���� �ண� ேபா� �ட�� இ�ட ��ைசெய�லா�
நா�ேபா� அ��� ந�ேபா� உழ�� ந� ம�ைகயைர�
தா�ேபா� க��� தம� ேபா� அைனவ���� தா�ைம ெசா���
ேச�ேபா� இ��ப� க��� உ�ைம ஞான� ெத��தவேர. 32.

ெம�ஞான� ைகவர� ெப�றவ�க� எ�ப� இ��பா�க� ெத��மா? ேப�
ேபால அ�����மா� அைல�� ��வ�; உ�ர�ற உட�ேபால �ைட�த
இட��� ப���� �ர�� ெகா���; �ை� பா��ர��� எவ� உண�
இ�டா�� அதைன வா�� நாைய� ேபால உ�� ெகா���; ந�ைய� ேபால
ஒ��� மைற�� ஓ� ஒ��� ெகா���; ெப�கைள� க�டா� தா� எ�ற
உண�ேவா� வண��� ேபா��� ெகா���; ஊரா� அைனவைர��
��ற�தா� ேபால� க��� ெகா�� அ�ேபா� பழ���; ��ன�
�ழ�ைதைய� ேபால க��ஷ� இ�லாம� ெத��த அ�ேவா� இ��ப�.

�ட�ேக, ப���� ���ேத, கம�டல ��� இ�ட
�ட�ேக, �� வ�� உைற�டேம, நல���� இலா�
சட�ேக, க�� தள��� ��டா� ெப�ற தா�� ெதாடா�
ெதாட�ேக, உைன� �ம�ேத� ���� ஏ� �க� என�ேக. 33.
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அட மா�ச� ��டேம! (�ட�� = மா�ச�); ப���க��� இ�ய ���ேத!
ைக�� கம�டல� �ம��� �ர�ம� பைட�த ேகாணேல (�ட�� =
ேகாணலான); ���க��� உணவா�, அைவ வ�� ��ேய�� மா�ச�
��டேம; ந�ைம எைத�� ெச�யாத உடேல (சட�� = உட�); உட��
அ�க�க� ெசய� இழ�தா� அ�ைன �ட� ெதாட� தய��� ��கேம
(ெதாட�� = ��க�); உ�ைன இ� வைர �ம��ெகா������ேறேன,
உ�னா� எ�ன �க�ைத� க�ேட�? ெசா�.
(த� உடைல� தாேன �ம���� அத�காக வ���வதாக அைம�த பாட�)

அ�தா� பய� எ�ன, ெநா�தா� பய� எ�ன ஆவ��ைல
ெதா�தா� பய� எ�ன, ��ைன ஒ�வ� �ட உைர�த
ப�தா� பய� எ�ன, ந�ைம�� �ைம�� ப�கய�ேதா�
எ�தா�ப� வ�ேமா? ச�யா� இ� எ� ஏைழ ெந�ேச! 34.

எ� அ�ைம ஏைழ ெந�சேம! உ� அ�யாைமயா� �யாகேவ ேத��ெகா�ட
��ப�கைள எ�� அ�� வ���வதா� எ�ன பய�; அத�காக மன�
ெநா�� ேபாவதா�� எ�ன பய�; அ�த �ைல�� ேபா� ெதா�வதா��
எ�ன பய�; உ� மன� வ����ப� தவ�கைள எ���� கா���
ேப�வதா�� எ�ன பய�; இவ�றா� எ�லா� ஆவ� எ��� இ�ைல.
இைவக� எ�லா� ��ேப �ர�ம� உ�ைன� பைட���ேபா�
உன�ெக�� எ��ைவ�க��ைல ெய�றா� இவ�றா� எ�லா� எ�த�
பய�� இல எ�பைத உண��� மன� வ��தாம� இ�.

ஊ��! உம�ேகா� உபேதச� ேக��! உட�� அட�க�
ேபா�� சமைண� க�ேவ�� ��ைற� �ற���ைண��
சா��, அனதைல� ��ற�ைத ���� சக� நைக�க
ேவ��, உம�கவ� தாேம த�வ� இைணய�ேய. 35.

ஊராேர ேக��க�! உ�க��ெக�லா� நா� ெச��� உபேதச� இைத�
ேக��; ��� சமண�கைள� க� மர��ேல��ய ைசவ�க� அ���
�����ைன உடெல��� ���ெகா�� ���� ���ற� ��ைண��
ப��� உற���க�; ��ட� �� உறெவ�� ெசா����, ��ற� எ��
ெசா���� ���� ��ட�ைத ��� ��� உலக� ���தா�� இர����
வா�வாயாக! அ�ப�� ெச�வாயானா� எ�ெப�மா� உ�ைம ஆ�ெகா��
த� ��வ�க�� ேச���� ெகா�வா�. 40



��ைற� �ைன�ெத�ன, �ராட� ேபாெய�ன � மனேம
மா��� �ற�க வைக அ��தா��ைல மாமைற ��
ஏ��� �ட��� எ�ேகா� ம��ர� எ�ன க�டா�
ஆ��� �ட��� �ைற அ�யாம� அைல��றேத. 36.

உடெல��� ����ைற� ��ெய�ன; ��த� தல�க���� ெச�� ந�க��
�ரா�யதா� எ�ன; ஏ மனேம! இ�ப� அ�ஞா�யாக அ�� ெம�ஞா�யாக
மா�� �ற�க வ� அ�����க ��ைல; ச�� ேவத�கைள� ப���
உண��� ெகா�ளேவா, ஏ�ேகா� ம��ர�க�� ெப�ைமைய உணரேவா
உ�னா� ��ய��ைலேய, எ�ன பய�. ஆ��ேலேய �த��
ெகா����தா�� ேதா� தா� ஒ��க ேவ��ய �ைற அ�யாம�
த�த����றேத! எ�ன ெச�ய.

ெச�வைர� �� ெச�� உபசார� ேப�� �ன��ன��
ப��ைன� கா��� பரத�யாம� பரான�த���
எ�ைல�� ��� ந� ஏகா�தமா� என� கா�ட�ேத
அ�ல� அ�� எ����ேப� ஆல�ழ� அ�� ெபா�ேள. 37.

ஆல ���ச��� �ழம��த �� த��ணா����� ெப�மாேன!
ெச�வ�த�கைள� ேத�� ெச�� அவ�க� மன� ம���ப� ேப�
ம�����, ப�ெல�லா� ெத�ய� கா��� ெக��� ��தா� வாணாைள
�ணாளாக ஆ�காம� பரமான�த வா��� எ�ைல க�� ஏகா�தமா�
அம��� அ�ல� ��க ஆன�த வா�ைவ எ�� ெப�� வா�ேவ� ெசா�.

ஓ�காரமா� ��ற வ���ேல ஒ� ��� வ��
பா�கா� �ைள�த பய� அ��தா� ப�னா� உல��
��காம� ��� �ைறயா �ைற�� �ைற��வா�
ஆ�காரமானவ��� எ�டா�க� வ�� அம����ேம. 38.

ஓ�காரமா� �ள��� �ரணவ� ெபா�ளத�� வ�� ���த ��ெதா��
�ைள�� ெச�யா� மரமா� ெச��ேதா��வத� ேநா�க� எ�னெவ�ற
உ�ைமைய அ��� ெகா�டா�, ஈேர� ப�னா�� உலக���� ��கமற
�ைற�� ப��ரணமாக �ள����ற �ைற�த ஆன�த� எ�ேவா, மன��
மமைத எ�� அக�கார� ெகா�டவ��� எ�டாத க� எ�ேவா அ�த�
பர�ெபா�� எ�� க� வ�� ந� மன�� அம��� ெகா�� அ��
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பா����.

��யா� பைட��� அ�யா� அ���� �ய� க�ைல�
ப�யா� �ைட��� ந�பா� அ�கா� பரான�தேம
க�யாக� ெகா�� ம�ெற�லா� ���� கனெவன �
ம�யா�� மனேம இ�கா� ந� ம��� உன�ேக. 39.

��ெதா�� ���� ெத�வ�க�� �ர�ம�� பைட��னா� உ�டா��
இ�ப ��ப�க��, கா���� கட�ளா� ஹ��� ெகாைடக��,
க�ைலய��� வா� பரேம�வர�� அ���� ெதா��� அவ�றா�
உ�வா�� �ைள�க�� ந�ைம எ��� அ�டேவ அ�டா� மனேம,
பர�ெபா�ைள மன�� �யா���� ெகா�� அவேன எ�லா� எ��
இ��தா�, உல�� ம�ெற�லா�ேம உற�க��� கா�� கன� ேபால �
அவ�ைற� ப�� கவைல ெகா�ளா�� மனேம, இ�தா� உன�� ந�ல
ம���.

(மகாக� பார��� “உலெகலா� ஓ� ெப��கன�, அஃ�ேள உ��, உற��,
இட� ெச�� ெச���� கலக மா�ட� ���க� வா��ைக ஓ� கன���
கனவா��; இத�ைட �ல �ன�க� உ���க�தா�ேய ெச��த�க�தாக
மய��மா�; �லக வா�தலா� த�� ைமயலா� ெத��க கனவ�ன�
வா�கேவ” எ�� வ�கைள �ைன� ெகா�ளலா�.)

நா����� ெத��, நம���� ��ைச, நமைன ெவ�ல
வா����� ம��ர ப�சா�ர ம�யாம� வ��
ேப����� ��, �க���� ��ற �ற�� ��
ேநா����� ேத�க� த�ன�� ேநா�க�க� ேநா��த�ேக. 40.

��ைப ேம�க�� நா�க��� உணவாக ம�த� ��ெய��த எ���
இைலக� இ����றன; ம�த��ேகா ��ேதா�� ெச�� ேக��� ெப��
�ை� உண� �ைட���; ந�ைம� ெகா�� ேபாக வ���ற நமைன
ெவ�ல ந� வா� உ�ச��க ப�சா�ர ம��ர�� உ��; நா� அ�த
�வெப�மா� அ�ைம எ�� உணரா� ந�ைம ���க வ�� ேப�கைள
�ர�ட ெந���� ��� ���� உ��; �ற�� �� ��க� ெப�மா�
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அ��பா�ைவ நம�� எ�ேபா�� உ�� எ�பைத ெத����.

ேநம�க�, ��ைடக�, ேவத�க�, ஆகம ��ெந�
ஓம�க�, த��பண� ச�� ெசப ம��ர ேயாக�ைல
நாம�க�, ச�தன� ெவ��� �� நல�டேன
சாம�க� ேதா�� இவ� ெச��� �ைசக� ச��பைனேய.   41.

��ய க�மா��டான�க� எ�� ெசா��, �நான, பான, ேபாஜன
���ைறகைள� ெசா��, ேநம ��ைடேயா� வா�வதாக� �ற� உண��ப�
கா��� ெகா��, �னச� ேவதபாராயண� ெச�வதா�� ெசா��� ெகா��,
ஆகம சா��ர�, �யாய� ேபா�ற வ�கைள� ��ப��வதாக� ெசா���
ெகா��, மாதா�தர, அமாவாைச �� த��பண�க� ெச�� ெகா��,
காைல, பக�, ச�� ெஜப� ெச�� ெகா��, ம��ர�கைள �������
ெகா��, சக�ரநாம�, அ�ேடா�தர� எ�� இைறவ� �கைழ� பா��
ெகா��, ெந���� ச�தனெம�ன, ���� எ�ன எ�� ப��ெச�� �ற�
பா��� அ�ச��க அ��� ெகா�� ஒ�ெவா� ஜாம����
ஆ�மா��த��லாம� நா� ெச��� �சைனக� அைன��� ேபா��தனேம.

நா� எ�தைன ��� ெசா�னா�� ேக��ைல ந�ென�சேம
ஏ� இ�ப� ெக�� உழ���றா� இ� ஏ��லா
வான��� ���� வ������ட வைகய�ேபா�
ேபான�ைத �ள �ைன��ைனேய எ�ன ����ேத.  42.

எ�தைன �ைற உ�ைமகைள எ���ைர�தா�� ஏ மனேம! �
ேக�பதா��ைல. ஏ� இ�ப� ெக�� அைல�றா�? வான��� கண�����
ெகா��� �ட��� ����கைள (ந�ச��ர�கைள) ����
�டேவ��ெம�� ���ைல� ேபா�வைத� ேபா� நட�தைதேய ����
���� �ைன���� வ�����றாேய, எ�ன ���ய�பா இ�.
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(மகாக� பார��� இ�த� பாடைல �ைன�� ெகா���க�:–

“ெச�ற�� �ளா� �டேர! ��
எ�ேபா�� ெச�றைதேய ��ைத ெச��
ெகா�ற���� கவைலெய�� ���� ����
�ைமயா��! ெச�றதைன� ���த� ேவ�டா�.
இ�� ��தா�� �ற�ேதா� எ�� ���
எ�ணமைத� ��ண�ைற இைச��� ெகா��
��� �ைளயா� இ������� வா���!
�ைமெய�லா� அ��� ேபா�, ���� வாரா!”)

இ��ெமா� பாடைல�� ப���க�:–

“ெச�றைத� க�தா�, நாைள� ேச�வைத �ைனயா� க���
��றைத� ���பா� ெவ���லவா� �� ��� ����
ெபா��ன சவ� வா��தா�� ��ைமயா� ஒ��� பாரா�,
ந�� �ெத�னா� சா�� ந�வா� �வ���த�”

அ�ச�கரெம�� ேகாடா� ெகா���த ஐ��லனா�
வ�ச� �ல�க�ைட ேவரற ெவ�� வள�க� ெச��
��ச� ����� சதா�வ ெம���ற ��ைத����
��ச�கைள ப��ேத� வள��ேத� �வேபாத�ைதேய. 43.

‘அ�ச�கர�’ (ஐ�� + அ�ர� ) எ�� ப�சா�ர� எ�� ஐ�ெத����
ேகாடா�ைய� ெகா�� ஐ��ல�க� எ�� ெம�, வா�, க�, ���, ெச�
ஆ�யவ�றா��, அைவ உண�� �ைவ, ஒ�, ஊ�, ஓைச, நா�ற� எ��
ஐவைகயா�� உண���ற ேபாக�கைள ேவேரா��, ேவர� ம�ேணா��
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ெவ�� எ������, மன�ைத வள�ெபற� ெச��, உர��� தயா� ெச��
அ�� சதா�வ� எ�� ம��ர ��ைத �ைத��� �� �ைள�� கைளகைள
��� மன�� �வான�த� ப�ைர ந�� வள��ேத�.

தாயா�� ��ற�� ெப���� ைக���� தா����நா�
�யா� நானா� என� பக�வா� அ�த ேநர��ேல
ேநாயா�� வ�� ��ெகா�வேர ெகா�ட ேநா�� ஒ�
பாயா� ��� அ�லா� ��ைன ஏ� ந�பா� உடேல.     44.

உ�ைன� ெப�ற தாயா��, ��ற�தா��, தா�க�� மண� ெச�த
மைன�ய�� இவ�க� எ�லா�, � உ� வா��� இ�� க�ட���
உ����� ேபாரா�� ெகா������ ேநர���, இ� ேவ� வ���ைல �
இ��லக வா�ைவ ���ட� ேபா�றா� என� ெத��த��, � யா�, நா� யா�
எ�� �ர�� �ைல�� வ�� ��வா�க�. அ�த ேநர� பா��� ேநா�க�
இ����றனேவ, அைவ உ�ைன வ�� ப��� ெகா�����. அ�த
ேநா��, � ப���� �ட��� பா�� அ�� �� உன��� உ� உட���� யா�
உற� ெசா�.

ஆ�� ெபா�� ம���கா�க� ேதா�� அ�����
ேதா�� மல���ைடயா�ய காய�ைத� ��� ��டா�
ேப�� நடன��� கடமாெம�� ேப�வைத
��� அ���ைலேயா ெபா�� ேதட �ைன�தைனேய.     45.

ஏ ெந�சேம! இ�த உடைல� ப�� ந�றாக ஆ��� உண��� பா�! உட��
உ�ள ஒ�ெவா� ம���கா��� ஏராளமான ���க� ம��� �ட���றன;
உடேலா க��கைள� தா��ய ப�ட�; இ�த உட�� ஊசலா�� உ��ம���
இ��டைல ��� ��� ��டா� இைத� ெகா�� ேபா� மயான��� எ���
��வ�. அ�த இட� ேப�க� ஆ���ற ேமைட எ�� ம�க� ேப�வைத �
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ேக�ட��ைலேயா? அ�ப��ப�ட இ�த உடைல வள��க, இதைன வாசைன
�ர�ய�க��� பா�கா�க� ெபா�� ேதட �ைன���றைனேய, அ� ச�யா?

��� ப��க�ல, ெபா����� தான�ல, ��தைன�
கா�� ப��க�ல, ம�ைகய��� அ�ல, ந� கா���க�ல,
ேச�� கட�த �வன��க�ல எ� ��ைத ெக���
சா�� வள��க அ�ேய� ப�� �ய� ச�ற�லேவ.   46.

எ� உடைல� ேப� பா�கா�ப� எத�காக� ெத��மா? ெபா���,
ம��மாக இைழ�த அழ�ய ஆபரண�கைள அ��� அல�கார� ெச��
ெகா�வத�காக அ�ல; ெபா��� ெபா��� ேத� ெச�வ� �மானாக
�ள��த��� அ�ல; ஏராளமான �ல� ��ைச வா��� ேச��பத�காக��
அ�ல, ெப�க��காக�� அ�ல; ஊ� ���� பா��� இய�ைக வள�கைள�
க�� க��க�� அ�ல; அ�ட�கைள� கட�த �வெப�மா��
ேசவ�கைள� ���� வா���ட�� அ�ல; ��� ெக��� ேபா� எ��ைடய
ஒ� சா� வ��ைற �ர��வத�காகவ�ேறா நா� இ�தைன க�ட�கைள��
ப��� ெகா�����ேற�.

ெவ�டாத ச�கர�, ேபசாத ம��ர�, ேவெறா�வ���
எ�டாத ��ப�, இைறயாத ���த� இ� ����
க�டாத ��க�, க�தாத ெந�ச� க�����ேள
��டாத �ைசய�ேறா ��நாத� ெமா��த�ேவ.    47.

ெச��� தக��� ப��� ைவ�காத ம����த ச�கர�க�, வா�னா�
உ�ச��காத ம��ர�க�, எவ���� ��டாத மல�க�, �ற��� அ���ய�
தராத ��த ��; ���� ���� ெப���� ைவ�� �டாத �வ��க ��ரக�;
�ைன�த கா�ய�ைத ெச�� ���காத ெந�ச� எ�� இ�த� �ைல��
உ�ள �ைல எ�ேவா அ�ேவ என� ��நாத� என�� உபேத��த ம��ர�.
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எ���ைட ���� உ������ ெச���� எவ� அ�வா�
க���ைட ���� கழ� அக�றா� கன ��கமதா��
ெப����� ப�டவ� ேபால அ�� ேபைத��! ேப�����
ஒ����� ��� மாநாம� எ�ைற��� ஓ��ேன.  48.

அ�ப�கேள! ஒ� ெசா� ேக��! அ�ைன�� க��� உ���, அ�� வ���
ெவ�வ�� வ�த இட��� ஏராளமான ��ப�கைள� ப�� ��க�ப��
வ��� அ�� ேபைதகேள, ��க� கல�� மன� வ���வதா� எ�ன பய�?
இ�த உட� அ�ய� ேபாவ�. அைத ��ைத ெச�வைத ��� மன� ேத���.
எ���ைட என�ப�� �ரா�� உ���� ெபாலெபாலெவ�� ெகா���
�ைலக�� யா�தா� அ�� �ல��வா�. இ��ட� இ���� வைர���
இைறவ�� ��நாம�ைத எ�� வ�ப�� ம���� இ��பாயாக.

ைமயா� க����, ைம�த�� வா�� மைன�� ெச��
ஐயா ��மாைய உ�ெவ�� ேதா�ற� அ�ல��ேள
ெம�யா���� நா�ெசல நா�ெசல ெவ�ட ெவ��
ெபா�யா�� பழ�கைதயா�� கனவா� ெம�ல� ேபான�ேவ.     49.

உட� ெச�� ேபா�ற ெஜா��ேபா��, மாைல ேநர ெச�வான� ேபா��
ேதா�றம���� �வெப�மாேன! மாையயா� உ�வான இ�த ��ல�� மாைய
வ��� இ������ அைன��ேம உ�ைம என ந���ப�யாக, மா�,
மைன, ��, இ�லா�, ��ைள எ�� பல வ��� ேதா�றம���, ��ன�
நாளாக ஆக ெம�ல அைன��ேம ெபா�யா�, இ�ைலெய��ப�யாக��,
கன� ேபால�� ெம�ல� கைர�� ேபா��ேற.

ஆயா� பலகைல ஆ����� �ய அ��தவ�பா�
ேபாயா��� உ�ைமைய� ெத��தா� இ�ைல, �தல��� 47



ேவயா��த ேதா�ய� காம �கார��� ���� அ���
ேபயா� �����றைன மனேம எ�ன ���ன�ேக.  50.

ஏ மனேம! ப�பல கைலகைள ஆ��� ந�� ேத�ய ��ைமயான தவ�க�ட�
ெச�றாவ� வா��� உ�ைமைய அ��� ெகா�ள��ைல, அைத ����
இள� ���ைல� ேபா�ற ேதாைள உைடய அழ�� ெப�க�� பா� உ�ள
ஈ��பா� ����, அ�ேலேய ��� ேப�ேபால �����றாேய. உன��
எ�ன ைப��யமா?

அ�யா� உற��, அர� �ைச ேநச��, அ��� அ���
ப���� ேவ� பய� உளேதா, ப�கய� வ��த
��யான ��ற�� தார�� வா��� �ய� கல�க�
த�யா� அ���ட வாெறா��� எ�� இன� சா���லேர. 51.

�வேநச� ெச�வ�களான அ�யா�க�� ந���, �வெப�மா����
ெச���ற �ைஜக��, அவ� �� ெச�����ற அ�ைப�� உ�ளட��ய
ப�� மா��க�ைத �ட இ��ல���ள �வ�க��� ேவ� ந�ல ெசய�
ஏேத�� இ���றதா எ�ன? �ரம� பைட��� நம�ெக�� அைம�த
��ற�தா�, மைன� �தலான உற�ன�க�, அவ�கேளா� இ�� வா���ற
வா��ைக இைவக� யா�ேம �யவ� ெச�த ம�பா�ட�கைள� த�யா�
அ��தா� எ�னவா�ேமா அைத� ேபால ஆ�� எ�பைத எ��
ந�ேலா� ந�ைப சா�����க��ைலேய.

ஆ�கார� ெபா��ச�, ேகாப� கள��ய�, ஆணவ�தா�
��கா அர�மைன, ெபா�ைவ�த �ட�, �� ��வள�
ேத�கா� ெப�ம�� காம �லாச�, இ�ேதக� க�த�
பா�கா� உைன� ப��� எ�ப� ஞான� ப��ப�ேவ. 52.

எ��ைடய இ�த உட� இ���றேத இ� ���� ேபான ேதாலா� ஆன ைப.
இ� எ�ப� இ���ற� ெத��மா, அக�கார�ைத உ�ளட��ய ெபா��ஷ�,
ேகாப�ைத� ேத�� ைவ�த கள��ய�, ஆணவ� ��ெகா�ட அர�மைன,
ெபா� ேகாேலா����ற �ட�, ��ைண ���� ெப�ய ம���வைர�

48



ெகா�ட காம�லாச மா�ைக. இைவ அ�தைனைய�� ������ இைறவா
உ�ைன� ப��� வண�� ந�க� அைட��ற ஞான�ைத� ெப�வ�
எ�ஙன�?

ஒ�யா� �ற� எ��� ஏ�� ஏ�� உழ�ற ெந�ேச
அ�யா� பத��� அ�டத� ேக��, அனா�யைன
ம�மா� கர�தைன மா� �ைடயாைன மன��� உ��
��யா� �ன� ��� ��� அ�; ந�ைம ேவ��� எ�ேற. 53.

ஓயாம� ���ப� ���ப� �ற��, �� இற�� இ�ப� எ�தைனேயா �ற�
எ��� மன� வ��� த����ற எ� ெந�ேச! அ�வ�ற ��� �ைலைய
அைடய உன�� ஒ� ம��ைத� ெசா��ேற� ேக�! ெதாட�கேமா ��ேவா
இ�லாத ஆ� அ�த��லா� ெப�மாைன, ம�, மா� இவ�ைற� த�
கர�க�� தா��யவ��, ��மாைல �ஷபமாக� ெகா�ட �வெப�மாைன
மன�தா� �யா���, க��� ��� அ�� அர��, அவன�
அ��க�ைண ேவ��ெம�� வர� ேக�� உ�வாயாக.

நா��ெகா� ���, அத�ேகா� ம���வ� நா��� உ�ேடா?
ேப��ெகா� ஞான� ��ப�ேமா ெப�� கா��ர�கா�
ஆ��வா� ஆ� அ� அ���வ� ஆ� அ�ேபா� உட��
���ைர ஆவத�லா� ஏ��கா� இைத� ெச���ேன. 54.

*நா� க��பமாக இ��தா� அைத ைவ��ய� ெச�� �ரசவ� எ�லா�
பா���ேறாமா எ�ன? ேப�க��� ந�ல ஞான� இ��க ேவ��� எ��
�����ேறாமா எ�ன? எ��� காைய ப�ரா�� கா��தா� அைத உ�பா�
உ�டா எ�ன? அ�ேபால�தா�, இ�த ந��ைடய உட� இ���றேத
இ����� ஆ� �����டா� ��� இைரயாவைத� த�ர ேவ� பய�
உ�ேடா ெசா�.

*அ�த� கால��� நா� �ைன ெகா����தா� அத�� ம��� ெகா���
ம���வ� பா���� வழ�க� இ�ைல எ�பதா� இ�ப�� ������றா�.
இெபா�� வள���� �ரா�களாக நா� வள��ேபா� அைத�� ெச�யலா�.

க��� �ட��� கனதன��� கைட�க�க� ப�ேட
இ��������ற ஏைழ ெந�ேச, இமவா� பய�த
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ப�ைச� ப��ெகா� உ�ணா�ைல ப�க� பாத��ேல
ைத����ட மனேம ஒ��கா�� தவ��ைலேய. 55.

ெப�க�� மா��� க�ைச��� அட��ய கன�த தன�க�� ��
இ�ைசெகா�� அைல�� ேபைத ெந�ேச! மைலய��வஜ�� மகளான
ப�ைச� ப��ெகா�ய�ன �ள��� அ�த உமாேத�யா� உ�ணா�ைல
அ�ைமைய� த� உட�� வாமபாக��� ெகா�ட �வெப�மா� பாத
கமல�க�� மன�ைத� ெச���� �ட�தா� உன�� ஒ� ��ப�� வாராேத.

மானா� ��ைய� கட�ேத� வ�தன� வா�����
ேகானா� எ�ைன� ��ேய��� ெகா�டன� ��ற��ைல
ேபானா�� ேப���தா�� ந�ேப�� ெபா�ய�� கா�
ஆனா�� இ�த உட�ேபா� இ��ப� அ�வ��ேப. 56.

மா�� ��கைளெயா�த ேவ��� மாத�க�� ேமாகவைலைய� கட��
அ����� ��ப�� வ����ேட�, ஞான��வாக வ�� இைறவ�
அ��பா��� எ�ைன ஏ��� ெகா�டன�; ஆைகயா� என�� இ� ஒ�
�ைற���ைல. இ�த �த உட� இ��தா�� ச�, இ�ைல அ��தா�� ச�
என�� எ�த� �ைற���ைல; அ�ப��ப�ட ந�ேப��ைன நா�
ெப����ேட�, இஃ� உ�ைம. இ��தா�� இ�த இ�வான உடைல�
தா��� ெகா����ப� என�� அ�வ��பாக�தா� இ���ற�.

ச�றா��� உ�தைன� தான�யா� தைன ஆ��தவைர
உ�றா��� உைர�க� ெபா��தா� உன�கான �ைல
ப�றா� ��ைவ� ப�யா� பர�ைதய� பா�� ெச�� எ�
ெப�றா� மட ெந�சேம உைன�ேபா� இ�ைல ��த�ேம. 57.

ஏ மட ெந�சேம! ஒ� ��தாவ� உ�ைன� ப�� � யா� எ�பைத
ஆரா��த��� பா������றாயா? இ�ைலேய! ேபாக��� அ�ப��
த�ைன� தாேன யா� எ�� �னா எ��� ஆ��� அ��� ஞான�
ெப�றவைர அ�� அவ� உைரையயாவ� ேக�ட��டா? இ�ைலேய.
ஆைகயா� உன�� ஏ�ற �ைல எ� எ�பைத எ�� அதைன�
��ப��வாயாக. ச���நாதைர� க�� அவ� பாத�கைள� ப�யாம�,
ெபா�� ெப��� இ�ல� ெச�� � ெப�றெத�ன? உ�ைன� ேபா�ற
��த� இ��ல�� ேவ� யா�� இ�ைல.
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*உ���ட க�ைல�� ஒ���ட சா�ைத�� ஊ�ைறயற�
����ட ெச�ைப�� ேபா���ேல� உய� ெபா� எனேவ
ஒ���ட தா� இர���ேள இ���வ� உ�ைமெய��
ெவ���� அைட�� ைவ�ேத� இ�ேம� ஒ��� ேவ��லேன. 58.

க�ைல உ�யா� ெச���� ��பமாக ஆ��ய ���ரக�ைத��, �க அழகாக
உ�வா��ய ��ணா��னா� ஆன �ைலைய��, ���னா� ேத����
பளபள��� ெச��னா� ஆன ���ரக�ைத�� நா� ேபா�� வண�க
மா�ேட�. ெபா�ேம� அைம�த பரேம�வர�� தாமைர� பாத�க�
இர�ைட�� எ� ெந�ச��� ப��� ைவ�� ��ேட�, எனேவ இ�
என�� ஒ��� ேவ��ய��ைல.

*ப�ர��யா�� த� பாடெலா��� இ�ப�� ெசா���றா�: “உ���ட
க���, உ�����த ெச�சா��� ����ட ெச��� ெபா�ளாவ� எ�கால�”.

க�லா� எ����� காலா� உைத���� காைள ைக��
��லா� அ����� ��னா� �ட� உ�� ேம�����
ப�லா� �ரெம� ஏக�பவாண� பதா� �ய���
ெசா�லா� ெச���� ேகளா���த� எ� ெதா��ைனேய. 59.

சா��ய நாயனா� எ��த க�லா� அ�ப���, காள�� ேவட� க�ண�ப�
த� காலா� உைத����, இைளயவனான அ��ன�ட� ��லா�
அ�ப���, அ�த நா�� பா�கடைல� கட�தேபா� எ��த ஆலகால
�ட�ைத உ�� க�ட��� தா���� இ�ப� �ரம�கைளெய�லா�
ப�டேபா��, ப�க� ெத�ய ��னைக�த ஏக�பவாண�ைடய ெபா�மல�
பாத�கைள� பா�ய ப�வ�கைள� காதா� ேகளாமேல இ��த� எ�
���ைன� பயேன.

ஒ�நா�� சா��� �வைக� ேதவ���� உ�ப����
��நா�� ���த�� ேவ�ளேதா அ��ைச�கனா�
வ�நா�� வ���� அ�த� க�ணாள� வ��ெபா�ய�
��நாத� ஆைண க��� ��ைன ஏ� இ��வலய�ேத. 60.

நா�� வ�ண�தா�க����, ������க����, இவ�க� அ�லாத ம�ற
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ேதவ�க���� ���ழாேவா அ�ல� ���ய ���தேமா ேவ� ஏேத��
உ�ேடா? �ர�ம ேதவ� வ��தப� அத� அ�த�த நா�க��தா� வ��.
�ர�ம ����� ப� ���� கால��� பரம��வான பரேம�வர��
பாதர��த�கேள க� எ�பைத� த�ர ேவ� எ�ன உ�� இ�த உலக���.
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அ�ைன ஈம�சட��

(அவ�ைடய அ�ைன மைற�தேபா� அவ��� ஈம�சட�� ெச�தேபா�
பா�யைவ.)

ஐ�ர�� ��களா அ�கெமலா� ெநா�� ெப���
ைபயெல�ற ேபாேத ப��ெத���� – ெச�ய இ�
ைக��ற��� ஏ�� கனக�ைல த�தாைள
எ��ற��� கா�ேப� இ�. 1.

ப�� மாத�க� �ம��, அ�க� தள��� வ���� ெப��, ஆ� �ழ�ைத
எ��ண��� த� உட� ேநாெவ�லா� மைற�� மன� க�����,
�ழ�ைதைய� த��� கர�க�� ஏ��� தா��பா� அ��� எ�ைன�
ேபா�� வள��த அ�த� தாைய இ� நா� எ�த� �ற��� ����
கா�ேப�.

���� தவ� �ட�� ���� நா��ம�ேத
அ�� பகலா�� �வைன ஆத���� – ெதா��
ச�ய� �ம�� ெப�ற தாயா� தம�ேகா
எ�ய� தழ� ���ேவ�. 2.

தன�ெகா� மக� ேவ��ெம�� பலகால� தவமா�� தவ���� ����
நா�க� வ���� �ம��, அ��, பகெல�� பாராம� �வெப�மாைன
வ�ப��, வ�� ��ட� �ழ�ைதைய� �ம�� ெப�ற தா��ேகா நா� அவ�
உடைல ��� இைரயா��ேவ�.

வ����� ெதா����� மா�ேம�� ேதா�ேம��
க����� ைவ�� எ�ைன� காத��� – ��ட�
�ற����� கா�பா��� �ரா��� தா��ேகா
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�ற����� � ���ேவ�. 3.

�����, மர� ெதா�����, த� மா��� ேம��, ேதா����, க�����
ைவ�� எ�ைன அ�� ெச��� பறைவக� த� ���கைள� �ற������
கா�ப�ேபா� கா�பா�� எ�ைன� �ரா��ய அ�ைனைய �ற�கைள
அ��� எ�ப� நா� � ���ேவ�.

ெநா�� �ம�� ெப�� ேநாவாம� ஏ���ைல
த�� வள��ெத���� தாழாேம – அ��பக�
ைக�ேல ெகா�ெட�ைன� கா�பா��� தா�தன�ேகா
ெம��ேல � ���ேவ�. 4.

உட� வ��� எ�ைன� �ம�� ெப��, எ� உட� வ��தாம� எ�ைன� த�
கர�க�ேல ஏ��� தா��பா� அ��த� ெகா��� வள��ெத���, காைல
மாைல பாராம� எ�ேபா�� எ�ைன� �ேழ �டாம� ைகக�ேல ைவ���
கா�பா��ய எ� தா��ேகா உட�� � ���ேவ�.

அ��ேயா நா� இ�ேவ� ஆ�தா� தன��
வ�ைச���� பா��� ம�ழாம� – உ����ள
ேதேன அ��தேம ெச�வ� �ர�யேம
மாேன என அைழ�த வா���. 5.

எ�ைன இ�ய ேதேன, அ��ேத, ெச�வேம, �ர�யேம, மாேன எ��
அைன அ�ேபா� அைழ�த அ�ைன��� ெப�ைமக� ெச�யாம� அவ�
வா��� நாேன வா��க�� ேபா�வேதா.

அ�� இ�வ� அ��ேயா தா� தைலேம�
ெகா�� தைன ைவ�ேபேனா �சாம� – ெம�ள
�க�ேம� �க� ைவ�� ��தா� எ�ற�
மகேன என அைழ�த வா���. 6.

��ன� �ழ�ைதயா�� தைர�� ப��� ைககா�கைள நா� அைச��
�ைளயா�யேபா� எ�ைன ெம�ள எ��� �க��� ேம� த� �க�
ைவ�� ��த� ெகா���, எ� அ�ைம மகேன என அைழ�த� தா��
வா�� நா� இ�ேபா� அ������ தைலேம� ெகா��ைய�� ைவ�ப�
எ�ஙனேமா.

54



��ைன��ட � ���ர��ேல
��ைன��ட � ெத��ல�ைக��
அ�ைன��ட � அ�வ���ேல
யா���ட � ��க ��கேவ. 7.

��கால��� �வெப�மா� இ�ட � ���ர�கைள�� எ��த�; ��ன�
அ�ம� இ�ட � ெத� இல�ைகைய� ��ெட��த�; எ� உட�� தா� ைவ�த
உ���� இ�ேபா� ப�� எ��ற�; நா� இ�ேபா� அவ� உட��� இ��
��� ப�� எ�ய���.

ேவ�ேத � அத�� ெவ�� ெபா� சா�ப�
ஆ�ேத பா�ேய� ஐயேகா – மாக�
��� பறவாம� ேகாடா�� எ�ைன�
க�� வள��ெத��த ைக. 8.

ெவ�ட ெவ��� எ�ைன எ���� ெச�றா� வா�� பற��� பறைவ
ேதாஷ� என��� ப����� எ�� எ�ச��ைகேயா� எ�ைன எ���
வள��த அ�ைன�� இ� கர�க�� ��னா� ப�� எ��றேத,
ெபா��ெபா�யா� சா�பலா� ஆ��றேத, அ�ேதா எ� ெச�ேவ�.

ெவ�தாேளா ேசாண�� ��தகா ��பத���
வ�தாேளா எ�ைன மற�தாேளா – ச�தத��
உ�ைனேய ேநா�� உக�� வர��ட�� எ�
த�ைனேய ஈ�ெற��த தா�. 9.

�� அ�ணாமைல�� ேஜா� �வ�பனா� எ��த�������
பர�ேசா�� �டேர! சதாகால�� உ�ைனேய எ�� ���� வண��
வர�ெப�� எ�ைன இ���ல�� மகவாக� ெப�ற எ� அ�ைன ����
ெவ�தாேளா, ெவ�� உ�த� ��வ�கைள அைட�தாேளா, எ�ைன�� த�
மக� எ�பைத மற�தாேளா.

�����தா� அ�ைன ��த�� இ��தா�
ேந�� இ��தா� இ�� ெவ�� �றானா� – பா� ெத��க
எ���� வா��க� ஏெத�� இர�காம�
எ�லா� �வமயேம யா�. 10.
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உ�ேரா�� உ���ேபா�� �வகைளேயா�� இ��தா� எ� தா�, ��க��
ெச�� உலா�� த� ேவைலகைள� ெச�தா�, ேந�� இ��தா�, இ�ேறா
��� ெவ�� சா�பரானா�. ஆைகயா� அவ���� பா� ெத��க
எ�ேலா�� வா��க�, எ�ன ஏ� எ�� எ�� வ��தா��க�, உலகேம
�வமய�, அவன�� ஓர��� அைசயா�.
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ெந�ேசா� �ல�ப�

(இ�� ஒ�ெவா� பாட�� �ைற��� த� ெந�ைச ����� ெசா���
பா��� ‘ெந�ேச’ எ�� ������பா�)

ம�கா��� ெபா�கா�� மாய இ��கா���
ெச�கா��� ஆ���ற ேத�கைன� ேபா�றாம�
க�கா��� ேவ�ய�த� க� வைல�� ����க
அ�கா� நா�ேபா� அைல�தைனேய ெந�சேம. 1.

ஏ மனேம! ���ெச�கா��� ��நடன� ����ற எ�ெப�மா� நடராசைன
வண��� ெதாழாம�, ம�ணாைசைய��, ெபா�னாைசைய�� கா��
சபல�ைத உ�� ப�� இ��� ஆ������, அேதா� ��லாம�
க�ணா� ஜாைடகா�� மய��� ேவ�ய�த� வைல�� ���� ெகா��,
கைட���� �ைட��� உண��காக அைல��ற நாைய� ேபால
அைல��றாேய!

��பாசன அைண�� ெபா�ப�� ெம�ைத�� ேம�
ஒ�பா அ��த ப�ேயாடா� ��காம�
இ�பா�� �ட�� இயம��� ெகா�� ��ேன
*��பாைழ� ேபா�� �ய��ைலேய ெந�சேம. 2.

ஏ மனேம! ப�� ெம�ைத�� ேம�, மல�கைள� பர��, ச�வால�கார
��ைதயாக� �ட�த அழ� ெகடாதப� ��ன� மரண� ப��ைக�� �ட��
கால� வ�� உ�ைர� ப���� ெச�வத�� ��பாக �வைக பா����
காரணமா���� ஆ������ அ�த பரம� ��வ�ைய �ைன�க �ய��
ெச�ய��ைலேய. (*��பா� எ�பைத �வ�பா�, �வ�பா�, பர�பா� எ�ப�;
அைவ ஆ�ம த��வ�, ��யா த��வ�, �வத��வ� எ�பதா��. �வ�பா�
எ�ப� “நா�” எ�� �வைன� ப��ய அ��, பர�பா� எ�ப� ��யா
த��வ� என��, �வ�பா� எ�பைத ‘�வ�’ எ�பத� உ�ைம அ��
எ�பைத�� ெப�ேயா� �����வ�) 57



��பா�� பாழா� �த�பா� ெவ�� பாழா�
அ�பா��� அ�பா� ��� ஆ�� அைத� ேபா�றாம�
இ�பாழா� வா�ைவ ந�� ஏ�றவ��� ஒ��யாம�
��பாழா� வ�த �ைன ���தைனேய ெந�சேம. 3.

ஏ மனேம! ெபா�யான, கன� ேபா�ற இ�த வா�ைவ �ைலெய�� எ��,
�வைகயான பா��� அ�பா� உ�ள �த�பா� என�ப�� பரேவ�
த��வ�ைத, அ�த� பரெவ�யா� ஆகாய��� ��� தா�டவ� ����
�வெப�மாைன� ேபா��� ���காம��, இ�ைலெய�� வ�� வ�யவ��
எைத�� வழ�காம��, � ெச�த �ைன�ப� ெவ�� பாழான வா��ைகைய
வா��தாேய, அ�ப� வா��ததா� ��ைன �ழ�ெப�றாேய.

அ�ன� ப���� இ�� அைல�ேதா��� உத� ெச��
ெச�ம� எ���� �வ� அ�ைள� ேபா�றாம�
ெபா��� அைன�� எ�� �ைவய�� வா�� �ைல
இ��� சதமாக எ��ைனேய ெந�சேம. 4.

ஏ மனேம! ப� எ�� உண��� ஏ�� அைல�தவ�க��� வ�றார உ�ண
அ�ன� அ��� உத� எைத�� ெச�யாம�, �ற� எ��தேத
பர���ர�ம�ைத வண��வத�� எ�� அ�� இ�லாம� �வைன வ�ப��
அவ� அ�ைள� ேதடாம�, இ�த� ���� ெபா���, ெபா���, இ�ப�
த�� அழ�ய �ைவய��தா� க� எ�� வா��தைனேய ெந�சேம.

��ெறாட��� ெச�த �ைறைமயா� வ�த ெச�வ�
இ�ைறநா� ேபா�ேறா� எ�ெற�ணா� பா� மனேம
அ�றவ���� ஈயாம� அர� �ைச ஓராம�
க�றவ���� ஈயாம� க�மற�� ��டைனேய. 5.

பாழா�� ேபான எ� மனேம! ��ைதய �ற�க�� ெச�த
���ய�க�னா� இ��ற��� அ�ய பல ெச�வ�கைள இைறவன�
க�ைண�னா� ெப�����ேறா� எ�� உ�ைமைய உணராம�, ெச�வ�
அ�றவ����, ஏைழ எ�யவ���� எைத�� ெகா��காம��, க�� க�ற
ேமேலா�க���� ெகா��� அவ�த� ஆ�ைய� ெபறாம��,
ஆணவ��னா� க��� இ��தாேய.
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மா��க� ��� வ�ர� ப� ���
ஆ�� ெபா� ��காதன��� இ��தா��
கா�� �டைல நம� க��ேய ைக����தா�
கா�� ெபா��ட வர� கா��லேம ெந�சேம. 6.

ஏ மனேம! நவர��ன�களா� ஆன ஆபரண�கைள அ��� ெகா��,
ெபா�னா�� ம�யா�� இைழ�க�ப�ட நவர��ன ��மாசன���
அம�����தா��, இ�த உடைல கால� ந�� க�� ைக����� ����
ெச�ைக�� � ேச��� ைவ�� அ�ப��த ஒ� ��தள� ெபா��ட உ�
��னா� வர� காேணாேம.

க�க�� ேமா�ர ந�க��க� அைரஞா� ���
��� எ��� ேபா�ற� �ைச� ெகா��தரானா��
ப���ட எம� உ�� ப�தா�� ேவைள�ேல
ைக�ச�ட� �டவர� கா��லேம ெந�சேம. 7.

நவர��ன� க�களா� இைழ�க�ப�ட த�க ேமா�ரெம�ன, ெஜா����ற
கா�� அ��� க��க� எ�ன, அைர�� அ��� த�க அைரஞா�
எ�ன இைவகைளெய�லா� பா��� எ�� �ைசக��� இ��ேபா� எ�லா�
பா��� ஒேகாெவ�� �க��தா� எ�ன, ப�க� ��� மரண� ப��ைக��
�ட�ைக�� கால� வ�� உ�ைர� ப�தா�வ� ேபால எ���� ெகா��
ேபா��ேபா�, ஒ� �� ஓைல�ட உ��ட வர�காேணாேம ெந�ேச, எ�ன
ெச�வ�.

��ைன � ெச�த தவ�, ��பா�� ேச�ம���
ெபா��� ப� �க�� �ைவ�� அ�ேக வ�ேமா
த�ைன� சதமாக� ச���ைவ� ேபா�றாம�
க�ண�ற அ�தக� ேபா� கா�� அ�றா� ெந�சேம. 8.

ஏ மனேம! �� �ற�க�� � ெச�த பாவ ���ய�க�தா� இ�த�
�ற���� உன�� வ�� உ�ேம அ��, பளபள��� ெபா���,
ஆபரணா�கைள அ��� ெகா�� அழெகா�க ���� �ைவய��,
உ��ட வ�� ��பேரா? இ��டைல��, இ�த வா�ைவ��
சதெம�ெற��� ெகா�� ச��� நாதரா� பர�ெபா�ைள நாடாம� க�
இ�லாத ��டைன� ேபா� எைத�� காணாம� ��றாேய.
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ைபயரவ� ��ட பரம� ��� ெபா�றாைள�
��யமல� ப���� ெதா�� வண�காம�
ைக�� அ� வைள�� கா�� இ�� பாடக��
ெம� எ�� இ�மா�� ��டைனேய ெந�சேம. 9.

ஏ மனேம! தன� ஜடா���� படெம��தா�� நாக�பா�ைப ஆபரணமாக�
ெகா�ட பரம� �வெப�மா�ைடய� தாமைர� பாத�கைள� ப���
வண�காம�, ைக�� அ���ற த�க� கா�ைப��, கா�� அ���ற
பாடக�ைத�� �ர�தர� எ�� எ�� மன� இ�மா�� இ��தைனேய.

மா��ெகா� பாக� ைவ�த அர� ெபா�றாைள�
ேபா��ெகா� ேபா�� ேபா�� வ��தாம�
வா���� ேத� இ�த ம��� �ைத�� ைவ�ேத
ஏ���� ேபாக� எ��ைனேய ெந�சேம. 10.

ஏ ெந�ேச! உைமெயா� பாகனா� �வெப�மா�ைடய ���தாமைர�
தா�ைன மன�� ப��� ெபா�ெத�லா� அவைன� ேபா�� வ�படாம�,
ஊெர�லா� ஓ�யா� ேத�ய ெச�வ�ைத� �ற���� தராம� உேலா�யா�
வா��� ம��� �ைத��ைவ�தாேய, எ�ன �ைன��? இைவகெள�லா�
உ�ேனா� வ�ெம�ெற��ேயா, �ற��� உதவாம� இ�ப� �ைத��
ைவ�� எ�ன க�டா�?

அ�ச�ைள� ேபா�� ஐ�� �லைன� �ற�க
ெந�ேச உன�� �ைன� நா� ெசா���ேற�
வ�ச�ைத ��� ம��ைன� வாராம�
ெச�சரண� தாைள� ��ைத ெச�வா� ெந�சேம. 11.

ஏ மனேம! ��வ�� ச��களான இைறவ�ைடய இதய��� ஞானச��,
�ர����ள பராச��, தைல �����ள ஆ�ச��, கவச��� அைம�த
இ�சா ச��, க�க�� அைம�த ��யா ச�� ஆ�ய இ�த ஐ��
ச��கைள�� வண��, அவ�ைற� ெகா�� ஐ��ல�களா�ய ெம�, வா�,
க�, ���, ெச� ஆ�யவ�ைற அட�� உ�வச� ப���� ெகா�வத��
உன�� ஓ� உபாய� ெசா��ேற� ேக�! ெந�ேச, உ��� ேதா����ற
வ�சக எ�ண�ைத அறேவ ���, அ� ���� உ��ட� ேதா�றாம�
கவனமாக இ���, �வ�த தாமைர� ேபா�ற �வெப�மா��
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பாதகமல�கைளேய எ�ேபா�� ��ைத ெச�வாயாக.

*�வெப�மா�� ஐ�� ச��க� ���த ��ம��ர� பாடைல� பா��ேபா�:
“எ��� இதய� இைறஞான ச��யா�
���� பைர�ர ��க �ைகயா�
வ�ண� கவச� வன��ைட இ�ைசயா�
ப��� ��ைய பரேந� �ர��ேல”

ெபா��: இ�தய ம��ர� இைறவ��� ஞானச��யா��, �ர� ம��ர�
வான��� �ள��� பராச��யா��. �காம��ர� ஆ�ச��யா�. அழ�ைடய
கவச ம��ர� பல �ற�கைள�ைடய இ�சா ச��யா��. ேந��ர� ��யா
ச��யா�.

அ��தமா� இ�த உட� ஆ� அட�� ��ேன
ச���ைவ� ேபா��� தவ� ெப�� வாழாம�
உ�ப�� ெச�ெபா� உைடைம� ெப�வா�ைவ ந���
ச��ப��� வா�� தவைள ேபா� ஆேனேன. 12.

அ��த ச�� பைட�த உ�� இ�த உடைல ஆ��ர���� ெகா������
�ைல மா� அ����� ஆ� ���� ெச�� பர�ர�ம�ேதா� இைண��
கால���� ��பாகேவ ச���வா� த�ணா����� ெப�மாைன� ேபா��
வண�� தவ� ெச�� ந�க�யைடய �யலாம� �ேண, ம��� உ�வான
ெச�ெபா�ைன��, மாய உல�� கன�ேபா�ற உைடைமகைள��, வா��த
ெப�வா�ைவ�� சதெம�� எ��, நாக� ���� வா�� க����ள
தவைளைய� ேபால மாயவைல�� ���� த����ேறேன.

உ�றா� ெப�றா� ஆ�, உட� �ற�பா� ��ைளக� ஆ�,
ம�றா� இ��தா� எ�, மா�� ேபா� உத�வேரா?
க�றா� இழ�த இள� க�ற� ேபாேல உ���
��றா�� ���ன� ேச��தைனேய ெந�சேம. 13.

ஏ ெந�ேச, நம�� உ�ற ந�ப� உற�ன�க� யா�, ெப�ேறா� யா�, உட�
�ற�த சேகாதர சேகாத�ய� யா�, ெப�ற ��ைளக�தா� யா�, ேவ�
எவரா���தா�� அவ�கெள�லா� யா�, இவ�க� எ�லா� ந� உ��
இ��டைல���� ���� ேபா�� ேபா� யா� வ�� உத�வா�? எவ��
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வரமா�டா�. எனேவ � தா��ப�ைவ இழ�த ��ன��� க��ைன� ேபால
மன���� ேசா���, �ழான எ�ண�ெகா�ட ���ன�� மா�தைர�
ேச��� அ���றைனேய.

����க�, தா���க, ேவ�� மைனயா� இ��க�,
����க, ஊ���க�, ��ைளக�� தா���க,
மா���க�, க����க, ைவ�த ெபா�� இ��க�,
����க, � ேபான ேகாலெம�ன ேகாலேம. 14.

�����க �� இ���ற�; ெப�� வள��த தா� இ���றா�; இ�ய மண�
���த இ�லா�� இ���றா�, ெப�ைமக� உ�ைன நா������றன;
உ�பத�� உண����ற�; ெப�ற அ�� ம�க�� �ட இ����றன�,
���ப��� ��த���� ப�மா�க��, க��க�� �ட இ����றன;
இைவெய�லா� த�ர ந� ��ேனா� ேச���ைவ�த ெபா���ைவ
ெப����க இைவ அ�தைன�� ��� � ெச�ற�ட� எ�ேக, இைவ எ���
உ��ட வர��ைலேய.

ச�தன�� ���ம�� சா�� ப�மள��
��ைதகளா�� ���� ேவ��ைக ஒ�யார�
க�தமல� ����ற க��ய�� தா���க
எ�தவைக ேபானா� எ�� எ��ைலேய ெந�சேம. 15.

மண� ��� ச�தன� உட�� ��, ெந���ேல ம�கலமா�� ���ம�ைத
ைவ��, சா��� ப�மள வாசைன�� �த�தமா�� �� நா��ற��
மண��ச, மன� உ�லாச ேபாைத�� �த�க, ஒ�யாரமா� ெகா�ைட��
மண���� மல�க� ��ய ம�ைகய�� உட���க, இ�ப� எ�லா
�க�க�� உ�ைன� ������க � எ�ேக ேபானா�, எ�ப�� ேபானா�
எ�பைத ��ைத ெச�ய��ைலேய ெந�ேச.

கா��� ���� க�ய �ைன���ளான
ஊ�ைற� சடல�ைத உ�ெட�� இ�மா��
பா���ர�� அ�ன� ப��ேதா��� ஈயாம�
ஆ�� ெவ�ள� ேபால அளா�ைனேய ெந�சேம. 16.

கா��� ���� ேபால கா�ைற உ�வா�� ெவ�ேய ��� உ��வா���,
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��ைனக� எ�தைன உ�ேடா அ�தைன�� ெச�� ெகா��,
நா�றெம��த இ�த சடல� ேபா�ற உடைல ���யமான� எ�� எ��
ஆணவ�ேதா� இ��தாேய, ப� எ�� ெத�ேவா� ��ைச ேக�� அைல��
ஒ� பரேத��� ப�யாற வ����� அ�ன� ெகா��காம�, ஆ���� ேபால
ஓ��ேபா� கட�� கல�தாேய ெந�ேச.

������ வா�ைவ ந�� ��சயெம�ேற எ���
பா�� அளவா� அ�ன� ப��ேதா��� அ��காம�
ேபா���� எம�த� �������� ேபா�
ஆ��ப�வெர�ேற அ��தைலேய ெந�சேம. 17.

���ேம� ��� ேபா�� ேதா�� உடேன மைற�� ேபா�� வா��ைகைய
சதெம�ெற��� ெகா��, ப��� வ�தவ��� ஒ� பா��� அள��ட
ேசா� ேபாடாம� க�ச�தன� ெச�� வா������, ெந��� கப� வ��
அைட��� ெகா�� எம�த� ���� இ����ேபா� அ�த� ��ப�ைத
எ�ப� அ�ப��ப� எ�ப� ெத�யாம� இ���றாேய எ� ெந�ேச.

��ன� �� �தலா� ெச�த பல �ைனயா�
�� அ�த மா��� �ைள�த �ல�� ���
வ�ன� தளதள�ப மய�� வைல���ளா�
அ�ன� ப�����ண அ���ைலேய ெந�சேம. 18.

அழ�ய �� ெந��ைய உைடய ெப�ணானவ� ��� ெச�த
�ைன�பயனா� அவ� மா��� ��� எ��த தளதள�த தன�க�� ேம�
ேமாக� ெகா��, மய��� �ட��, �க� வா� வா�� �ற��� வ�� ���
வ����� உண� ேக�� ���� ஏைழ ��ைச�கார��� ஒ� ���
அ�ன� அ��� அவ� ப�ைய� ேபா��� வ��ைன
அ�����க��ைலேய ஏ மனேம. (இேத க��ைத வ�ளலா� இராம��க
அ�க�� “க��ய�த� மா��ட� ெகா�டைல��� ����� க��கைள�
க�� மன� கல�� �ேண, அ��யனா யைல��ேற�, மய�க� ���
அ�ைம ெகாள� ஆகாேதா, அ��ெபா���ேற” எ�� ெசா��றா�.)

ஓ�ைட� ����ைய உைட�� ��� ��ைட
ஆ��� �வ��த� அ�ைள �க� ேபா��ேய
��ைட� �ற�� ெவ�ைய ஒ�யா� அைழ���
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கா��� ெபா�� இெத�� க��ைலேய ெந�சேம. 19.

ஒ�ப� வாச�க� ெகா�டதான ேதா�ைபைய� ேபா�ற இ��த��,
த��னா� உைட�� ேபா��ற பா��� அைம�த இ�த பா� உடைல
ஆ��ைவ�பவ� அ�த பரேம�வர�. அ�த ச�வ வ�லைம பைட�த
இைறவைன� ெதா�� அவ� ��வ�ைள ேவ��, ஆணவ மல�தா�
ஆன இ�த ேகா�ைடைய� �ற��, அத�� பரெவ��� பர�� �ட���
ேஜா��வ�பைன அ�த இைறவ� ச��யா� உ�ேள அைழ��, உ�ைம�
ெபா�� அ�த� பர�ெபா�ேள எ�பைத � உண�����க��ைலேய எ�
மனேம.

ஊ� ெபா��த காய�ைன�த ��� ��ைட�
தா� �ம�தத�லா� � ச���ைவ� ேபா�றாம�
கா�பர�த ெவ�ள� கைர�ரள� க�ேட�
�� பர�தா� ேபாேல �சார��றா� ெந�சேம. 20.

இ�த �த�ட� இ���றேத இ� மா�ச�தா� ஆன�, இத�� ��� ��தாக
அ��� உ�ெகா��� ஆ�ரமா�ர� ���க� அட��ய �� இ�. இ�த
அ�ப� மா�ச� ��ட�ைத� ���� ெகா�� அைல�தாேய த�ர
உ�ைமயான வ�கா�ட���ய ச��� அ�த பர��ர�ம� எ�பைத
உணராம�, கான� �ைர உ�ைமயான �ேராைட எ�� ந�� அத�
��னா� ஓ� ஏமா�� ேபான �ைன� ேபால �யரமைட�� ���றாேய எ�
ெந�ேச.

உைட�ைக ெயா��� உ�ைர அைட�� ைவ�த சட�ைக� சதெம�� சா���
அ�� இ�மா�ைத
உைட�ைக� தக��ேத உ�ைர யம� ெகா�ைக�ேல
அட�கமா� ைவ�த ெபா�� அ�� வரமா�டாேத. 21.

�லா� உடைல� கா�றா� �ர�� ��, அ�� உ�ைர அைட�� இ�த உடைல
�ர�தரமான� எ�� எ�� இ�மா�ேபா� அ�� �����தா�; �ற�
எமத�ம� வ�� இ�த உட�� �ர�����த உ�ைர� ப���� ெகா��
ேபா��ற கால���, � அ�நா� வைர ேச��� மைற�� ைவ����த
ெபா��க��, ெச�வ�க�� உ��ட வரா� எ�ப� உன��� ெத���
அ�லவா, அ�ேபா� எ�ன ெச�வா�?
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������ ேதைன� ெத��டாத ெத�ள�ைத
����� ��தான ��பாைழ� ேபா�றாம�
ப��� ���� இயம� பாச�தா� க��� வ�ண�
�������� �ைன �ழ�தைனேய ெந�சேம. 22.

ஏ மனேம! ெசா�ல� ெசா�ல� ெத��டாத ேதைன� ேபா�ற� �வ�ைடய
ஐ�ெத��� ம��ர�. அ�ப��ப�ட ������ ெத��டாத ேதைன
���காம�, ேதவ�க� அ���� அ��த�ைதெயா�த *��பாழா�
அ����ய த��வ�கைள வண��� ேபா��� �கழாம�� தைல
வண�காம��, எம� வ�� உ�ைர� தா� பாச�க��றா� க��� ப��
இ����ேபா� உ�ைன� �������� ��ைனக� எ�� கா���
அ���� �ட���றைனேய.

(*��பாழாவன மாைய� பா�, ேபாத�பா�, உபசா�த�பா� ஆ�யன.
ேபாத�பா� எ�ப� ஆ�ம அ�� அகல �ள��த�, உபசா�த �ைல��
பரெவ��� இ��த� உபசா�த� பா�. மாைய� பா�� த��வ�க� ��ைம
அைட��; ேபாத� பா�� ஆ�மா ��ைம அைட��; கா�ய காரண
உபாைதக� ���வதா� உபசா�த� உ�டா�� எ��ற� “��ம��ர�”.
‘த�வம�’ � அ�வா�றா� எ�� வா��� ெபா�ைள �ள��� �த���
அைம�த க���. த�+�வ�+அ� இைவ ‘இர�� அ�லாத�” அதாவ�
பரமா�மா�� �வா�மா�� ேவ� ேவறானைவ அ�ல எ�ப�. இத�
ெபா�� “� அ�வா�றா�”7

மாய�பா��, �வ�பா��, உபசா�த� பா�� �ைலெப�ற பர�� அ����
அ�பா�ப�ட ��பா� எ��ற�. �வச��யான அ��� �வ� ஓ�� ����
��� பா��ைலகளா�. அ�தைகய ��ைமயான �வ ெசா�ப��� அட��
��பேத ‘த�வம�’ எ�� வா��ய��� ��வா��.)

அ�ெச��தா� எ�ெட��தா� ஐ�ப�ேதா ர�சரமா��
��ெச��தா� ��ற ெப�மாைன� ேபா�றாம�
வ�சகமா��ற �ைல மாதவ� வைல���ளா��
ப�ச���� ேத�� பா�� �ைர�ேதாேம. 23.

ஒ��ய�வ�ற எ��� ப�சா�சர� எ�� ஐ�ெத��� ம��ர�; எ�� அ�சர�
ெகா�ட� அ�டா�சர�; ஐ�ப�ேதா� அ�சரமாக��, ச����
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�ஜா�ரமாக�� ���� பர���ள ந� பரேம�வரைன� �����
ேபா�றாம� வ�சக மன��, மய��� மா�பக�� ெகா�ட ெப�க��
மாயா ேமாக வைல�� அக�ப�� அவ�க�ட� அ�ைம�ப��� ���ப���
ம�றா� ��� கால�ைத �ண��ேதாேம.

(அ�ெச��� எ�ப� “�வாயநம” எ�� ம��ர�. எ�ெட��� எ�ப� “ஓ�;
ஆ�; அ���’ எ�பதா��, இ��� �வாயநம: எ�பதா��. ஐ�ப�ேதா�
அ�சர� எ�பைத ��ெச���, ச��யா�ரமா�ய வகர� ஆ�யைவகைள
�� �லமாக உபேதச� ெப�த� ேவ��� எ���றன� ெப�ேயா�)

அ�க�� ெகா�ைற ��ைப அ����� ����ற
ெசா�க� ���தாைள� ெதா�� வண�காம�
ம�க� ெப��� ��ற�ட� வா�ைவ �கந�� அ�பா�
எ�கால�� உ�ெடன எ��ைனேய ெந�சேம. 24.

ஓ எ� ெந�ேச! �வ��ேக உ�ய ���ரா� மாைல��, ெகா�ைற
மல�கைள��, ��ைப� ��கைள��, �ைற� ச��ரைன�� த� ���� ��ய
எ�ெப�மா� ெசா�கநாத�� ��வ�கேள சரணெம�� ����
வண�காம�, � இ�னா� வைர எ�ன ெச�� ெகா����தா�? நா� என�
எ�� ஆணவ மல�ேதா� ��ய உற� �ைற�� எ� ம�க�, எ� மைன�,
எ� ��ற� எ�� இ�த வா�� எ�னேவா �ர�தரமான� எ��
ந���ெகா�� இ�த உற�கேளா� எ�ேபா�� இ�ப�ேய ம����ேயா�
உறவா�� ெகா����கலா� எ�� �ைன�தாேய, ச�தானா?

ஆ�ட ���� அ�ைள �க� ேபா��
ேவ��� க�லாய ��� வ�பாராம�
��ட �ழ� மா� ந�லா� ெபா� மா�ைக�� உ�ளா��
����� அக�ப��� �� ெக�ைட யாேனேன. 25.

உலக�� உ��கைளெய�லா� அ��பா��� ஆ�� அ���ரக� ெச���
பரம��வான �வெப�மா�� ேபர�ைள� ேபா�� வ�ப�� அவன���
���� ��ேப� ெப�� க�லாய� ெச�ல வ� காணாம�, வாசமல�கைள
அ��த அழ�ய மாதரா�த� ெபா�ைம மய�க���� ஆ�ப��� �����
மா��� ெகா�ட ெக�ைட �ைன� ேபால ���கலாேனேன, எ� ெச�ேவ�.
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ஏ�� ப�வா� இ�ைள அ��தாள ����
ேப�� ெதா�� க�ைல ேப� ெபறமா�டாம�
காணவ�� ெபா�ளா�� க� கல�க�ப�� அ�ேய�
ஆ�ய�ற மாமர� ேபா� ஆ�னேன ெந�சேம. 26.

ஓ எ�த� மனேம! ேக�. ஏ�� ப�கைள� ேபால ஒ�ற� ேமெலா�றாக
மன��� ஆணவ இ�� வள��� ெகா����க, அவ�ைற ��வ�மாக
அ��ெத��� ��ப�� க�ைல நாதனா� �வெப�மாைன ெதா�� அ�
ப��� ெப��ேப�ைற� ெபற��யாம�, உ�ைர��, ேச��� ைவ�த
ெச�வ� �தலான ெபா�ைள�� �ைலயான� எ�ற ஆணவ���
அ�யவனான நா� இ�ேபா� ஆ�ேவ� அ��த மாமர� ேபால
ஆ���ேடேன எ� ெச�ேவ�.

ேகா��� �ரகாச� ெகா�� உ�� அ�டெம�லா�
கா�தப�ேய க�லாய� ேசராம�
ேவ���வ� ப�� அ�ேய� ெவ�ள� ேபா� உ����
ஏ��� க�����த பணமாேன�. 27.

மன��� அ�� ஒ���டா� இ�வ�ட�கைளெய�லா� த�
க�ைண�னா� கா�த��� க�லாசவா�யான �வெப�மா�� ��வ�கேள
சரணெம�� ெச�றைடயாம�, மனேவ�பா�ேடா� அ�யவனான நா�
மன���� வ��� கல�கமைட�� க��� ஏ�ற�ப�ட �ண�ேபால கா��
த���ேறேன.

�ைல��� உடைல உ�� ��� அக���ேன
�ைல ெதா�ட ேவட� எ��� ��னாைன� ேசராம�
வைலப�� உழ���ற மா�ேபா� பரத����
தைலெக�ட �ல�ேபால த�ட��தா� ெந�சேம. 28.

ஓ எ� ெந�ேச! ஊ�ெம�ச வா��த உய��த �ைல�� இ��த இ�த
�த�டைல��� உ�ரான� ���� ெச��� ��பாகேவ, காள��
ேவடனா� க�ண�ப� எ���ப���� ெகா��த உணைவ உ�ட அ�த
�வ�ரா� கழ�கைள� ேச��� உ�ய வ�காணாம�, இ�ப� வைல���
���ய மா� ேபால ப�த���� ��க��� �� �� எ� எ�ற�யாம�
�ழா��� ம�தைன� ேபா� த����ேறேன.
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����ம��� ெபா�லா ��� �ர�ைப ��னா��
இைட�� நைட�� இத�ெகா�ட வா��ைத ெசா��
அ��ெகா�ட ��ைல வன�� ஐயேன நாயைனேய�
�ட�ைக இழ�த ��கம� வாேனேன. 29.

எைனயா�� ��ைல�� நட� ப��� நடராச� ெப�மாேன! ேகவல� நா�
ஒ� நாைய� ேபால அைல��ேறேன. �� ெந��� ��ண�� ேயாசைன
நா�� க��ைட நா�ற�த உடைல� ெகா�ட மாதரா� ��தைல வ����,
இைடைய� க�� ம����, நைடைய� பா���� பாரா��, மன���� இத�
த�� ெசா�களா� அவ� மன�ைத ம�ழைவ�� இ���� உ�
��வ�கைள அைடயாம� வா�� க�����த மா�ச�ைத இழ�� ஏமா��
ேபான ��கமா� ஆ���ேடேன.

�வாண� ேபா��� �க� ம�ைர� ெசா�கர�
�பாத� ேபா��� �வேலாக� ேசராம�
தாவார� ேதா�� தைல ���த நா�ேபா�
ஆகாத ெந�சேம அைல�� ���தாேய. 30.

என�� எ��யான எ� ெந�சேம! இ����� வா�� மா�தெர�லா�
ேபா�� வ�ப�� ம�ைர ெசா�கநாத� கட��� �ரான பாத�கைள� ேபா��
வ�ப�� �வேலாக� ெச�றைட�� வ� காணாம�, ��� ��ேதா��
ெச�� தைலகா����� வ�� நாைய� ேபால அைலய��டாேய �யாயமா?

ப�ெத�டா� ஓைர�தா�� ப����ைற�� கட�த
ஒ���� ��ற� ஓ� ஓ�ய�ைத� ேபா�றாம�
ெத���� ��ற ��க���� உ�ளா�
���டா� ெந�ேச �ட�� அ�யாேய. 31.

ஓ எ�ற� மனேம! *��ப�தா� த��வ�கைள�� (அதாவ�
ப��+எ��+ஐ��+ப����=��ப��ஆ�) கட�� அத�� அ�பா� ���
ெகா������ ஓ�ய� ேபா�றவனான �வெப�மா�� அ��த த�சன�
க�� அ�பர��ர�ம �வ�ப��� �ைல�த இ�ப�ைத� காணாம�,
உலக��� �லபமாக� �ைட�க��ய அ�ப �க�க� எ�� வைல��
மா���ெகா�� ���� ��� வ�� உ� ���ைய அ�� �ைத�����
���றாேய, அத���� �ல� வாழ அ��� ெகா�ள��ைலேய. (*ைசவ
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��தா�த��� ��ப��யா� த��வ�க� ெசா�ல�ப���றன, அவ�ைற�
ப��ய �வர�கைள� ைசவ ��தா�த ��க�� காண����)

அ��டேன ஏழா� ஐ���� எ��� ஒ�றா�
��� ���த �ள�ெகா�ைய� ேபா�றாம�
ப���� வ��ைய� ேபா� ப��� ��யாம�
ந���ட ெக�ைடைய� ேபா� நா� அைல�� ெக�ேடேன. 32.

ம�ப� ���� இ��� அேத ��ப�தா� த��வ� ேபச�ப��ற�. அைவ
(5+7+(5×3)15+8+1=36) ��ப��யா� த��வ�கைள� தா�� ���� அ�த
ேஜா��வ�பனான �வெப�மாைன� ேபா�� வ�படாம�, ப���
�����த� ேபால ச�ெட�� ����� ெகா�ளாம�, ந�ைச உ�ட
ெக�ைட �ைன� ேபால அ�����மா� அைல�� ெக�ேடேன.

ஊன�டேன அைட�� ���க�ைட*
மான�டேன �ம�� ம��ல�� மாளாம�
ஆனெதா� ப�சவ�க� ஆ����த ெதச� ����
ேபான� ேபாேல நா� ேபா���ைழ�ேதா ��ைலேய. 33.

இ�த உட� ��ல�� ேக�கைளெய�லா� ெச�� ��ெக��� ேபான
���க� வா���ற ேகவலமான வ��. இ�த உடைல ைவ��� ெகா��
மான�, ம�யாைத இவ�ேறா� வா���, இ���லக வா�ைவ �����
ெகா�� ேபா�� இட����� ���ய�ைத� ேதடாம�, ப�ச
பா�டவ�க� ெச�வ� ெச��ேகா� வா�����த ேதச�ைத ����
கா����� ேபா� �ைழ�த� ேபாேல நா�� கானக� ெச�� அ�த
இைறவைன �ைன�� தவ� ெச�� வா��ேதா��ைலேய.

(*���க��� இைரயாவ��, ����� ேபா�� �ைல ெகா�ட�மான இ�த
உடைல� ப�� பல�� ெசா��� ெச�����றா�க�. யா�ைக �ைலயாைம
எ�ப� த��ல��ய��� பல இட�க�� ெசா�ல�ப�����ற�.
ம�ேமகைல கா��ய���� �ட “�ைன�� வ�த�; �ைன��
�ைளவாய�, �ைனவன ���� �லா� �ற���வ�; ப��� ப��ட�, ��ற�
ெகா�கல�; ம�த யா�ைக இ�” என வ�� வ�கைள �ைன� �ரலா�.)

ஊைற�ைற���ற உ����த பா�ட�ைத
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நாறாம� நா� ந��� �����ைட
�றா��ர�ைத ������ற� எ�ப� எ��
ஆறாத நா��� அக����ேத� இ�ைலேய. 34.

க��கைள உட����� ெவ�ேய��� உ���� பா��ரமா� இ�த
�த�ட� உ�� உ�ளேபா�� அ��த�கைள ைவ��� ெகா��
நா�றெம���ற�, அ�ம��ம�லாம� வ��க� அ�ய���யதான
��கைள�க�� அ�� ���ைன� ெகா�� ைவ��� ேச��� ��ன�
அைவ அ��க�ப�வைத� ேபா�ற உடைல, நா� என� எ�� அக�கார��
ஆணவ�� ஆ�ெகா����த இ�த உடைல� ேபா�� பா�கா�� வ�த�
அ�லாம� இ�ேபா�ற ேக�க� இ�லாத ���� தல�கைள� ப��
அ�யாம� அவ������ எ�டாத �ர��� இ�����ேடேன.

அ�ய அ�ேத� அ�யா ஒ� �தைல�
ப��டேன ேபா��� பர��டைர� ேபா�றாம�
க�ய ெப�வா�ைவ ந��� காம�� அ���ேய
அ�வா�� ப�ட க�ய� ேபாலாேனேன. 35.

அ� �� கா�பத�காக �ர�ம��, ஹ��� ேம�� ��மா�� ெச���
காண��யாத ஒ��லாத �த�வைன சதாகால�� வ�படேவ��ய அ�த�
ெப�� �டரா� �வெப�மாைன� ேபா�� வ�ப�� வாழாம�, �ைலய�ற
இ�த ��வா�ைவ சதெம�� எ��� காம உண��க�� ����
�ைள�� ��க��� வா�� அக�ப�ட யாைனைய� ேபால ஆ���ேடேன.

த��ர�ைத உ��� தவ�ைத �க����
ம��ர�ைத உ�� மய��� த�மா�
����� நாதமா� ேமெலா�ைய� காணாம�
அ�தர�ேத ேகாெல��த அ�தக� ேபா� ஆேனேன. 36.

ஆகம�கைள அ�வதா� பல� இ�ைல எ�� எ�� தவேம ேமெல��
அ�ேல மன� ெச���, ேவத�ைத �ற�ெப�� ஓ��� மன� ெத����
மய��� த�மா�, ��� நாத���� அ�பா� ஓ�� ���� ெப�� ேஜா�யா�
பர�ெபா�ைள� காணாம�, ஆகாய��� ெவ�டெவ��� ேகாைல
எ������ அ� எ�� ேபான�, எ�ன ஆன� எ�ப�� ���ப� எ��
ெத�யாம� த���� த�மா�� அ�தகைன� ேபால ஆ���ேடேன.
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�ைலயா�� பாண��� �ற�ைம� ப�ட�� ��
�ைலயா� ைகேவட� எ��� ��னாைன� ேபா�றாம�
அைலவா�� ���ப� ேபா� ஆணவ��னா� அ���
உைலவா� ெம�க� ேபா� உ��ைனேய ெந�சேம. 37.

ம�ைரய�ப��� �க�ெப�ற பாணனான பாணப��ர�� இைச��
அ�ைமயான��, ��ன� காள�� ேவட� க�ண�ப� ெகாண��� த�த
எ��� ப�ட�ைத உ�டவனான �வெப�மாைன� ேபா�� வ�படாம�,
கட� அைல�� ���த ����ைன� ேபா� அ�����மா� அைல�க���
�ைல த�மா�, ஆணவ� ேப� தைல�� அம��� ெகா�ட �ைல��,
ெந���ைன� க��� உைல�� ���த ெம�� உ��வ� ேபால மன�
உ��� த����றைனேய எ� ெந�சேம.
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த�� பாட�க�

இ� �ல தல�க�� பா�ய த�� பாட�க�:

���ெச�ேகா�:1.

ெந��பான ேம�ய� ெச�கா��லா�� �ழல�ேக
இ��பா� ���ள� எ�ப�ேயா இ�ன� எ�ைன அ�ைன
க��பாசய� ���ேக த��ேமா க�ண� காண�ய
���பாதேம த�ேமா ெத�யா� �வ� ெசயேல.

ெச�க� ெசேவெல�� �வ�த வான�ைத� ேபா�ற ��ேம�ைய
உைடயவ��, அ��மர �ழ�� �����பவ�மான பரேம�வரன� க�ைண
உ�ள� எ�ன �ைன���றேதா? அ�யவனான எ�ைன ���� தா��
க��ப��� வாச� ெச�ய� ப����றாேரா; அ�ப���� அ�த
மகா���வா�� அ��� காண��யாத அ�த�� ���பாத�கைள
அ��� ��� த�ேமா யா� க�டா�. எ�லா� அ�த �வெப�மா� ெசய�.

��ெவா����.1.

ஐ�� ெதாட��� ���� ெச�� அ�வ���
ெம��� ெபா�யா� ����ற ேபாெதா�� ேவ��வ� யா�
ெச��� ��ெவா����ைட�� ����� இ���
ைக�� ெதாழ� ப�� ஐ�ெத��� ஓத�� க���ேம.

��ெவா���� தலேம�� �வெப�மாேன! ெந��� (‘ஐ��’ எ�ப�� ‘ஐ’
எ�� எ����� கப� அதாவ� bronchial congestion எ�பா�க�) ச�
கப� அைட��� ெகா��, ��க� ேம��றமா�� ெச��� ெகா��,
உண��க� அட��� ேபா�, இ�கா�� ஓ�யா�� ெகா����த இ�த
�த�டலான� �வ� இழ�� �ணமா� இ� இ� இ�ைலெய��
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�ைலைம�� வ��ேபா� இைறவா, நா� உ��ட� ஒ� வர� ேக�ேப�.
அதைன� ேக�� ��� அ�ஙேன ஆ�க என வரம����வா� ஐயேன!
என�� � அ��� வர� எ�னெவ�றா�, நா� ெந���� ����ைற
இ��� ெகா��, இ� கர�களா�� உ�ைன� ெதா�� ெகா�� உ�
ஐ�ெத��தான ‘நம�வாய’ எ�� ம��ர�ைத ஓத�� அ�� ��ய ேவ���
எ�பேத.

�ட�ப�வா� அ�யா� �ர� ��ைற�� ��ட�ரா�
�ட�ப� மாம�� ெத�ெனா���ர� ெத��பர���
நட�பவ� ெபா�பத� ந� தைலேம� பட ந�� உ���
�ட�ப� கா� மனேம �� ஏ�ைட� ���ப�ேவ.

ஏ மனேம! ந�� உண��� ெகா�வாயாக. ���ர�கைள� ெப�மா�
�வெப�மா� ��ெட���� த�ண��� �ட�ப�பவ�களான �வ�க�
அ��� ெகா�ளாத ெச��ெயா�� உ��. வா�ய��த ெந� ம��க� ��
எ��வா��த ��ெவா���� ���தல��� ������
அ��பா��பவனான �யாகராஜ� ெப�மா����ய ����க�� நட��
ெச��� ெம�ய�யா�க�� ��வ�க� ந� தைல�� ப��ப� ����
�ட�தா� ம��ேம �ர�ம ேதவ� நம�காக எ��ய �� எ�� ஏ�ைட�
���ெத�ய ����. இதைன அ��ன�க� உண�வ��ைலேய.

���ைடம���.1.

காேட ���ெத�ன கா�ேற ���ெத�ன க�ைத ���
ஓேட எ��ெத�ன உ�ள�� இலாதவேரா�� ��ேணா�
நாேட இைடம��ச��� ெம�ய�ப� நா�ய�பா�
�ேட இ����� ெம��ஞான ����ப� ேம�வேர.

உ�ள��� இைறவ� பா� உ�ைமயான அ�� இ�லாதவ�க� கா���
த��� இ��தா�தா� எ�ன? உணைவ ��� கா�ைற ம��ேம
உ�ெகா�� வா�பவ�களாக இ��தா�தா� எ�ன? க�தலாைட அ���
ெகா�� ைக�� ��சாபா��ர� ஏ��� ெகா�� யாசக� ெப�� வா��தா�
எ�ன? இவ�றா� எ�லா� அவ�க���� �ைட�க�ேபா�� ந�ைமக�
ஏ�� இ�ைல. ��ேணா� வா�� ேதவேலாகெமன� ேபா�ற�ப��
���ைடம��� ஈச�பா� ெம�ய�� ��டவ�க� ேம�ெசா�னவ� கைள�

73



ேபால தவ� ெச�வதாக� ெசா��� ெகா�� உ�ள�� இ�லாம�
இ��பைத� கா����, இ�லற��� ஈ�ப��� த�க� மைன� ம�கேளா�
இ��பா� ��சய� ��ேப� ெப�� ேமா�ச� ெப�வ�. (���ல�� “ேவடெந�
��லா� ேவட� ��ெட�பய�, ேவட ெந� ��றா� ேவடெம� ேவடேம”
எ��றா�.)

தா�� பைக ெகா�ட ெப���� பைக த��ைடய
ேச�� பைக உறேவா�� பைக இ�ெசக�� பைக
ஆ�� ெபா��� அ��ெச�வ� ���� இ�� ஆத�னா�
ேதா�� ெந�ேச ம��ச� ெபா�பாத� �த��ரேம.

இ��லக வா�ைவ ந�றாக ஆரா��� பா����றேபா��, நம���ய
ெச�வ�க� எ�லா� ந� ைகைய���� ேபா� வ�யவனாக ஆனேபா���,
நம��� ெப�ற தாேயா, மைன� ம�க� ��றேமா எவ�� உறவாக
இ��க�ேபாவ��ைல. அ�ம��ம�லாம� இ�த ஊ�� உலக�� நம���
பைகதா�. ஆைகயா� எ� ெந�ேச ���ைடம���� வ��� பரேமச�
���பாத�கேள நம�� அைட�கலேம.

4. ���க����ற�:

காேடா ெச�ேயா கட��றேமா கனேம ���த
நாேடா நகேரா நக� ந�ேவா நலேம ���த
�ேடா �ற���ைணேயா த�ேய� உட� ���ட�
�ேடா� க������ ஈசா உ����ைண ��பதேம.

���க����ற��� வா�யர ��ட மைல����� அம����ள
எ��ராேன! த������� அ�ேய�� உட� உ��ழ�� ����ற இட�
காேடா, மர�த�ேயா, கட�கைர�ேலா, வள� ெகா���� நாேடா, நகரேமா,
நகர��� ந��ேலா, எ�லா நல�க�� �ைற�த �ேடா, ����
��ைணேயா எ�வா��� அ�ேய��� �ன� ��வ�கேள �ைண.

5. ���காள��:
ப��� ���� �ற�� வள��� ப�டாைட ���
���� பவள�� ��� ஓ�யா� ���த ���
ெச��� �ட��� �ண�த�ேக இ�� சா��ண�க�
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க��� கண�ெக�ன கா� க�லா��� காள��ேய.

ெத�க�ைல என�ெபய� ெப�ற ���காள���� எ��த����ள �வேன!
அ�ைன�� க��ப��� ப��மாத�க� �ைற����, ��ேன இ�ம���
வ�� �ற��, வள��� ப�டாைடகைள உட�� அ��� ெகா��, �����
பவள���� ஆன ம�கைள அ��� அழ�ப���� ெகா��, ஓ� ஆ�
�ைளயா� ���த���, உலக இ�ப�கைளெய�லா� அ�ப��� ஓ��த
��� உ�� ���த�� �ணெம�� ெபய� ���� ப��க ைவ��, அ�த�
�ண�ைத� ��� அம��� இ�� சாக�ேபா�� �ண�க� ஓைச���
அ�வ�� ஏேனா ஐயேன!

ெபா�னா� �ரேயாசன� ெபா� பைட�தா�����, ெபா�பைட�ேதா�
த�னா� �ரேயாசன� ெபா���� அ�� ஏ� உ��,
அ�த�ைமைய�ேபா�
உ�னா� �ரேயாசன� ேவணெத�லா ��� உைன�ப���
எ�னா� �ரேயாசன� ேம���? காள�� ஈ�ரேன.

���காள�� வா� பரேம�வரேன! ெபா��� ெச�வ�� பைட�தவ�க���
அ�த ெபா�னா� பய� உ��, ஆனா� ெபா� பைட�தவனா� அ�த�
ெபா���� ஏ�� பய� உ�ேடா? அைத�ேபால�தா� உ�னா� எம���
பய� ேவ��ய ம��� உ��, ஆனா� உ� ��வ�கேள க� எ��
ப��� �ன��ன� ேபா����ற எ�மா� உம�� ஏ� �ரேயாசன�, ெசா�.

வாளா� மக� அ��� ஊ�டவ�ேல� அ�ல�, மா� ெசா�ன
�ளா� இளைம �ற�க வ�ேல� அ�ல�, ெதா�� ெச��
நாளா�� க��ட�� அ�ப வ�ேல� அ�ல� நா� இ�� ெச��
ஆளாவ� எ�ப�ேயா ���காள�� அ�ப��ேக.

�வன�யாராக வ�� � ேக�டத�காக� ���ெதா�டைர� ேபால வாளா�
த� ெசா�த மகைவேய அ��� க�சைம�� உன�� ஊ��� வ�லைம
���� இ�லாதவ� நா�; ‘���லக�ட��� �� ஆைண எ�ைன இ�
��டலாகா�’ என �� உைர�த மா�� ெசா�ைல ஏ��� ���லக�ட
நாயனா� த� மைன�ைய� ெதாடாமேல இளைம� கால�ைத� கட�தாேர
அைத� ேபால �யாக� ெச�ய வ�லவ� அ�ல நா�; ஆேற நா�க�
காள��ய�பைன� கா��� க�� ப��ெகா�� ஆறா� நா� அவ�
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க�க�� உ�ர� க�ய� க�� த� க�ைண எ��� அவ��� அ��ய
அ�த ெந��ர� ெகா�ட க�ண�பைன� ேபால மேனா�ட� ெகா�டவ�
அ�ல�; அ�ப��ப�ட நா� காள�� அ�பேர நா� உ�ைன
அைட�கலெம�� அைடவ�தா� எ�ப�ேயா?

��ேபா�� அ�ன� ���க�� ��க�� ேமாக��னா�
ெச�ேபா�ள �ைலயா�ட� ேசர�� �வ� ���
அ�ேபா� க�கல�க� பட�� அைம�தா� ஐயேன
எ�ேபா� காணவ�ேல� ���காள�� ஈ�ரேன.

���காள�� ஈ�வரா! ஒ�ெவா� நா�� ��� ேபா���� ேசா�ைற�
���க��, ��� ந�� உற�க��, ேமாக�ெகா�� ெச��� ��ண�
ேபா�ற இள� தன�கைள� ெகா�ட மாத�ட� உறவாட��, இ����
உட����� ேபா��காைல மன� வ��� க�கல�� அழ�� ைவ�தாேய
ஐயேன! உ�ைன எ�ேபா�தா� நா� கா�ேப�.

இைர�ேக இர�� பக�� ����� �ைள�� ��னா� அைர�ேக அவல�
��ய�ேகய�� பா��ெதா��� �ைர�ேக உழ�� த�ேயைன ஆ�ட��
ெபா��க�� கைர�ேக க�லா� �ழ��ழம��த�� காள��ேய.

ெபா��க�யா�ற�கைர�� க�லால மர�த��� ������� காள��
அ�பேன! வ���� ப��காக ஆகார� ேத� அ��� இ��மா� ஓ� அைல��
����, அதனா� உட�� மன�� வா�� ேபா�, மாத�த� ��ன�ைட�
�ைடேய அவல� ���� �க� க�� வா�� இ�ம�யாளனா�ய எ�ைன�
கா�த��வாேய.

நா�� ���� சலதாைர ேதா��ைர நாெடா�� �� ஊ� மல���
காம��வார� ஒ����� �� ேத�� தைச� �ள�� அ�தர�க���
����ப� ��� ஏ�� பத�த�வா� ���காள�� ஈ��ரேன.

���காள�� நக� வா� ஈ�வரேன! நா�றெம��த ���வ��� ஜலதாைர,
ேதா� �ைள, க��க� வ��, இ�ைசைய� ���� பாைத, மைற�� உ�ள
�� ேபா�ற இட�, தைச� ��� ஆ�ய அ�தர�கமான அ��ட���
ேகவலமான அ�ப �க� கா�பைத ஒ��� ேப��ப�ைத� ெப�� �ன�
���பாத�கைள அ��பாயாக.
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6.���ைகலாய�.

கா�சா�� ெவ�� மைல�கரேச �� கழ� ந��ேன�
ஊ� சா�� ெச�ம� ஒ����வா� கர�ர��கா
மா� சாய� ெச�ைக ம�வல� சாய வைள�த ெகா�ைற�
ேத� சாய ந�ல ��ேம� சா��த �வ� ெகா��ேத. 1.

மண� பர��� (கா� = மண�) ப�மைலயா� க�ைலய����� அ�ப�ேய!
(கர�ர� = கர�� என வழ��� �����ர�� அ�ப�. அ�� �வ����
�ைச ���� அ�தண� ��வ��� அ�ேஷக� ெச�ய எ�ட��ைல
எ�பதா� �வ� தைல ���� ெகா��ததாக� தல �ராண� ���ற�)
கர�� அ�பனான �வச�ம��காக உ� ���கர�கர�க�� தா����ள
மா� சா���ட��, ம�ேறா� ைக���ள ம� வல��றமாக� சா���ட��,
உ� க���� அ������� ெகா�ைறமாைல����� ேத� ஒ�க, இைவ
அைன�ேதா�� உ� ��ேம��� சாய அம������� �வ� ெகா��ேத
உ� பாத�கைள� ப��ேத�, மா�ச� ��டமான இ��ற�ைய ஒ���
என�� ேமா�சம��பா�.

����:- �����ர� ப���� அ�� �வ��� �ைச ெச�த அ�தண�
��வ� �வச�ம� ப���� இ�� ெத��� ெகா�வ� ெபா��தமாக
இ����. �����ர�� ஈச� மா��கப���வர�, அ�பா� மரகதா��ைக.
1300 ஆ��க� பழைமவா��த இ�த� ���தல� ேவ���� அ���
இ���ற�. இ���� தல�ராண��� ப� பைட��� கட�ளான �ர�மா
இ�� �வ�ைஜ ெச��� �வா�சா�யா� ���ப��� �வச�மனாக� �ற�தா�.
�வச�ம� உபநயன� ெச�ய�படாத �ழ�ைதயாக இ��த ேபாேத அவ�ைடய
த�ைதயா� இற�� ேபானா�. �����ர ஆலய����ள �வ��� �ைஜ
ெச��� கடைம இ�த ��வ��� வ�த�. ஆனா� உபநயன� (���
அ�த�) நட�தா�தா� �ைஜ ெச�ய ����. இற�� ேபான
�வா�சா�யா�� உற�ன�க��� அவ� ���� ெச�����ற �ல� ம���
�ைஜ ெச��� உ�ைம அைன�ைத�� ����� ெகா�ள ேவ��ெம��ற
எ�ண�. அதனா� ��வ� �வச�ம�ட� உ� �ைற வ��ேபா� � ேபா�
�ைஜ ெச�ய��ைலயானா� அ�த உ�ைம எ�க��� வ�����.
�ல�ைத�� நா�க� ����� ெகா�ேவா� எ�றன�. �வச�மா�� தா�
இைறவ� மா��கப���வர�ட� ேவ��� ெகா�டா� வ�கா�� எ��.
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கா���ைக மாத��� கைட� ச���ழைம இைறவ� அ�த அ�ைன��
கன�� ேதா�� ��வைன �ைஜ ெச�ய அ����ப� ெசா�� ஆ�
வழ��னா�. ம� நா� �வச�ம� �ர�ம ���த��� �நான� ெச��
ெகா����த ேபா� �வெப�மா� ஒ� �ழவ� ேவட��� வ�� அவ���
��� அ���� உபநயன� ெச���� �ர�ேமாபேதச� எ�� காய��
ம��ர உபேதச� ெச�� ைவ�தா�. அேதா� �வ��� �ைஜ ெச���
உ�ைம��ள �வ��ைசைய�� வழ��னா�. ��ன� �ழவ� மைற��
ெச�றா�. ��வ� �ர�ம ���த������ ��த �ைர �ட��� எ����
ெகா�� ஒ� யாைன �ேத� ேகா���� வர அ�� �����ேதா�
அ�ச���� ேபாக, ேகா�� கத� தானாக� �ற�� ெகா�ட�. ஏேதா கால�
காலமாக �ைஜ ெச�� வ�த அ�பவசா�ைய� ேபால அ�த� ��வ�
�த�� �வ�ண கணப��� அ�ேஷக ஆராதைனகைள� ெச�தா�. அ���
�ைஜ ெச�ய �வ�ட� ெச�றா� அவனா� �வ�ைடய தைலைய எ�ட
��ய��ைல. இைறவா! உ� தைல�� ��த�� ஊ�� அ�ேஷக� ெச�ய
என�� உயர� எ�ட��ைலேய எ�ன ெச�ேவ� எ�� ேவ�ட, �வ� த�
தைல��ைய� தா��� ���� ெகா��� அவ� �ைஜ ெச�ய வச�யாக
��றா�. இ��� அ�� �வ� ச�� ���த �ைல�� இ��பா�. இ��
ப��ன�தா� இைத� ������ அ�� அ�த� ��வ��காக உ� உட�, ைக
ம�, மா�, க��� மாைல அைன��� தாழ� ���தாேய எ��றா�.

இ�ல� �ற�� ப� வ�தேபா� அ�� இர�� ���
ப��� கைறய�� ெவ�வா�மா� ஒ��� ப������
ெசா��� ெபா��� இழ�� �கான�த� ��க��ேல
அ��� பக�� இ��பெத�ேறா க�லாய�தேன. 2.

��, வாச�, மைன� ம�க� அைன�ைத�� ��� ெவ�ேய�, ப� எ��தா�
��ைச எ��� உ��, இ�லற��� உண� அ���ய�� தா��ல� ேபா��
ப�க� கைறயா� ��ேம, அ�ேபால அ�லாம� கைறய�ற ப�ேலா�
ெவ��த வாேயா��, எ��� ப�� இ�லாம��, ெசா�கைள ��� ம�ன
�ைல அைட��, என�ெகன ெபா�� எ�ைவ இ�லாம� �கான�த
அ�பவ��� இர� எ�ன, பக� எ�ன எ�� எ�ேபா�� ேயாக ���ைர��
இ���� நா� எ�ேறா க�ைல�� அம��த ேகாேவ.

�ன�தைன அ��� ��ய�� தான��� ெச�ைக அ��
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�ைன�த� அ�� �ைனயாைம�� அ�� �����தனா��
தன�த�ேய இ��� ஆன�த ���ைர த����ற
வன�த�� எ�� இ��ேப� அ�தேன க�லாய�தேன. 3.

இய��ேல உ�ள��� அைம�த ேகாப�ைத அறேவ ���; ஆைசைய
அக��; ெச�ைகக� அைன�ைத�� �ற��; இ�வைர மன�� ேச���
ைவ����த �ைன�கைளெய�லா� ������; மற�� ��த� எ�பைத��
மற�����; ெவ�ைமயான மன��னனா�� த�ன�த�யானா� அம���
�வ��தைனேயா� எ�ேபா�� இ��ப� எ�ேபா� ஐயேன க�லாய�தம��த
ேகாேவ.

ைகயார ேவ�� ��� அ�ஙன� ��� க����ைய�
ைதயா� உ��� �� ச����ேக வ�� ச�தத��
ெம�யார ��ப��� உ�ேள உேராம� �������ப
ஐயாெவ�� ஓல��வெத�ேறா க�லாய�தேன. 4.

ைக �ைறய ��ைச ஏ��, வா��ய இட��ேலேய அைத உ�ெகா��,
க�ப��த ��ைய� ைத�காம� உ���� ெகா�� உ��ைடய ச�����
வ�� சதாகால�� மன�� உ�ைன எ��� ப���, உட��
ம���கா�க� அைன��� ����� ��க ‘ஐயா’ எ�� உர�த� �ரெல���
உ�ைன� பா��� ஓல��வ� எ�னாேளா, க�ைல�� அம��த
ெப�மாேன.

�றா��த ேம� உேராம� ����� உள� ெந��ெந��
ேசறா�� க��� க��ேத உ�� �� �ர��ேக
மாறா� �யான� ��றான�த ேம�ெகா�� மா��� க���
ஆறா�� ெப�க� �ட�பெத�ேறா க�லாய�தேன. 5.

உடெல��� ���ற���, உ�ைன எ�� ம���கா�க� �����,
உ�ளேமா உ�ைன �ைன�� ெந���� ேச� ேபால க���, உ� ேசவ��
தாமைரகைள மன�� எ�� எ�ேபா�� �யான� ெச��, க�க��
ெப�� வ�� க��ரா� மா�� நைனய� �ட�ப� எ�னாேளா,
க�ைலமைல வா� �வெப�மாேன.

ெச�வைர� �� ெச�� ச�கட� ேப�� �ன��ன��
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ப��ைன� கா��� ப�த�யாம� பரான�த���
எ�ைல�� ���ட ஏகா�தமாெயன� கா�ட�ேத
அ�ல� அ�� எ�� இ��ேப� அ�தேன க�லாய�தேன. 6.

ெச�வ� பைட�த �மா�கைள� ேத��ேபா� எ� �யர�கைளெய�லா�
ெசா��, ப�கைள� கா��� ெக�� ப�த��� ��காம�, பரான�தமா�
�வான�த��� எ�ைல��� ெகா�� ெச��, ஏகா�தமாக� ��ப�க�
எைத�� அ�ட�டாம� இ��க அ�� ெச���வா� அ�தேன, க�லாய�
அம��த ெப�மாேன.

ம��� ��ைள ெயா�ேத��ைல நாேய� வழ�க����
������ ��ைதைய யா� எ�ெச�ேவ� எைன��� அக��
���� ப��� ��ைளைய ஏ��ய �ைசைய� ேபா�
எ�ைத�� உ�யவ� காண�தேன க�லாய�தேன. 7.

���ேபா�ட �ர�� த� ���ைய எ��ப��ைல, அ�த ���ேய தா��
வ��ைற� க��� ெகா��� (ம��கட �யாய�) ேபால நா� உ�ைன�
க��� ெகா�ள��ைல, நா��� ேகவலமான நா� �ைலைமகைள
அ������� உ�ைன� ����காம� இ���� எ��ைடய ��ைதைய
எ�னெவ�� ெசா�ேவ�; எ� உ�ள� ���த க�ள�ைத ��� �ைன
எ�ப�� த� ���ைய� க��� ெகா�� ேபா�ேமா அ�ேபால (மா��சால
�யாய�ப�) � எ�ைன க��� கா��ட ேவ��� த�ைதேய, க�ைல
நாயகேன.

வ��ேத� �ற��� இற��� மய��� �ல�வ� ேபா��
ெபா��ேத� நர�� �����ேல� �க�வா�ட���
இ��ேத� இ�யவ� ��ட� �ேட� இய� அ�ெச��தா�
அ��ேத� அ���வ� ��ன�ளா� க�லாய�தேன. 8.

���க�லாய� அம��த �வெப�மாேன! இ� நா� �ற��� �� இற���
இ�ப� ��ப�படமா�ேட�, ஐ��ல�க�� மய�க�தா� அைவ கா���
�ைச ேநா��� ேபா� எ�ெசய��� ஈ�ப��� ���றமா�ேட�; பாப�
��ெய�� நரக��� �ழமா�ேட�, காரண� நா� �� அ�யவ� ��ட���
ேச������ேற�, அ�த அ�யா� �����ட�ைத எ�த காரண��னா��
��� �லகமா�ேட�, இ�ய ேத�� �ைவ�ைடய உ� ஐ�ெத��தா�
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‘�வாயநம’ எ�� ம��ர�ைத அ���� �ட�ேப�.

7. ம�ைர
�ட�ப�ேமா இ��ரப�ச வா��ைகைய ��� மன�
�ட�ப�ேமா ��ன�� இ��ேய �னேம அைலய�
கட�ப�ேமா அ�ப� வா��� ெச�� க��� த����
பட�ப�ேமா ெசா�கநாதா! ச��தரபா��யேன.

ம�ைர வா� ேசாம��தரா! ச��தரபா��யேன! இ���லக வா��ைக��
கா���ற அைன�� இ�ப�கைள�� ��� ����ட���மா; அ�ப�
��� �ல��ட மன�தா� ���� �ட�ப�ேமா; அ�ப���� �ன��ன�
அதைன� சாராம� இ��க�தா� ���மா; மன� சலன�ப�� அ�����மா
அைல�க�ப�ேமா; அ�ப�க� ��� வா��� ெச�� க�க�� �� ேசார
��� மனவ��த� பட இய�ேமா, �� அ�� �ைட�காதவைர அைவ
இயலா�.

8.���ைடம���

ெம�� ���� �டா� க��க ��ேதட�
எ�� ���� என�� எ�ேகாேவ – ந��
க�தா� �ர� ���� க�டழலா� ெச�ற
ம�தா உ� ச����ேக வ��.

ந�� ெகா�ற அர�க�கைள��, அவ�த� �ர� ��ைற�� ��ட
ெச�தழலா� எ��த ம��� வா� அ�ணேல! சதா கால�� வ�����
உணைவ��, உ�ட�� �டா� �ர ��ேத� ஓ�� இ�த �ச வா��ைக எ��
���, எ�� நா� உ� ச����� வ�� உன�ேக ஆளாேவ� ெசா����
எைன ஆ�� எ� அரேச!

9.��ெவா����
க�ட� க�யதா� க� ��� உைடயதா�
அ�ட�ைத� ேபால அழ�யதா� – ெதா�ட�
உட��க� ������ ஓ���க ெழா���
கடல�ேக ���� க���.
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ஆலகால �ட��ட காரண�தா� �ல�ற� பா��த க�ட��, �க���
��� நயன�க��, இ�த அ�டசராசர�கைள� ேபால அழ�� பைட�த
ெதா�ட�க� உட�� உ�ள�� உ�கைவ��� இ�ைம ெபா���ய
க��ேப! �ைழ� கட�கைரேயார� ��ெவா���� அம��த ெப�மாேன.

ஓ� ���� ��பா�� ஒ�ப� வா�� �����
இ�ம��த யா� அ��� ெகா�ேட� – க�வ����
ேதவா� ேதவ� ��ெவா����� ெத���
ேபாவா� அ��� ெபா�.

�வ��� ��ேபா�ற ஒ�ப� வாச�கைள� ெகா�ட இ�த உட���
இடேவ��ய ம��ைத நா� அ��� ெகா�ேட�. அ�த ம��� யாெத��,
(க� + அ���� = ஆலகால�ட�ைத உ�ட) ேதவா� ேதவனான
��ெவா���ரா�� அ�யவ�க� �ன��ன� நட�த ���� �ட���
பாத��ேய இ������ ச�யான ம���. (இ�க��ைதெயா��ேய �ல
ஆலய�க�� அ�க� �ரத�ண� ெச�வ� அ�யா�க� நட�த பாத��
உட�� ப��� ��தமைடத�காக எ�ப� க���)

வா� ெய�லா� ���த�, மண� எ�லா� ெவ���
காவண�கெள�லா� கணநாத� – ��ல��
ஈ� �வேலாக� எ�ெற�ேற ெம��தவ�ேதா�
ஓ�� ��ெவா�� ஊ�.

ெம�யான தவ� ���த ��த�க� எ�ேலா�� ேபா����ற ���தலமா�
��ெவா����� அைம���ள ���ைலக� அைன��ேம �வ ���ய
���த�களா�; அ�நக� எ��� பர�� �ட��� மண� யா�� அவ�
அ��� ����; மல�க� ���� ����� ந�தவன�க� அைன��ேம
�வகண�களா��.

10. ��வா��
ஆ�ர� இ����க அ���� ��நாெள��
ஊ��க� ேதா�� �ழ��� – ேநேர
உள� ���ைப நாடாத ஊம�கா� ���
�ள����க� ��ேத� ��.
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��வா�� �யாேகச� இ�ேக இ��க, எ�ெத�த ஊ�ேலா ��நா� எ��
ஊெர��� பைறயைற��. அட ேபைதய�கேள! ��த��� உைற�� அ�வான
ெத�வ�ைத உணராம�, ஊைமகேள! யாராவ� �ள�� எ���
ெகா����க ��காக அைலவா�களா?

11.���காள��
ெபா�ைய ஒ�யா�, �லாைல �டா�, காள��
ஐயைர எ�ணா�, அற� ெச�யா� – ெவ�ய
�னேம ஒ�யா�, ��ெவ��� ஐ�� ஓதா�,
மனேம உன�ெக�ன மா��.

ெந�ேச! ெபா� ேப�வைத � ��டபா��ைல; மா�ச உண�கைள உ�பைத
��டபா��ைல; காள��நாதைன �ைன�க��ைல; தான த�ம�கைள��
ெச�தபா��ைல; ��ப� த�� ேகாப�ைத�� ��டபா��ைல;
அெத�லா���க��� �வெப�மா�� ஐ�ெத��� ம��ர�ைத ஓ�வ��
இ�ைல, இைவகைளெய�லா� கைட���காம� உன�ெக�ன அ�தைன
க�வ�.

12. கா���ர�
எ�தைன ஊ� எ�தைன �� எ�தைன தா� ெப�றவ�க�
எ�தைன ேப� இ�டைழ�க ஏ� எ�ேற� – ��த�
என��� கைளயா�றா ஏக�பா க�பா
உன��� ���ைளயா� ேடா.

ஏ க�பநாதா, எக�பநாதேன! என���தா� எ�தைன �ற�, அைவ
அ�தைன��� எ�தைன ஊ�, எ�தைன ��, எ�ைன� ெப�ற
அ�ைனய�க� எ�தைன ேப�, என���டைழ�க எ�தைன ெபய�க� ஏ�
என ����ேத�, ஏக�பநாதேர! இைவ அ�தைன��� நா� ஆளாவ�
எதனா�, இெத�லா� உன� ���ைளயாடேலா?

13. �����ைப��
மாதா உட� ச��தா�, வ��ைனேய� கா� ச��ேத�
ேவதா�� ைகச��� ��டாேன – நாதா
இ��ைப�� வா� �வேன, இ��ேமா� அ�ைன
க��ைப�� வாராம� கா.
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இ��ைப��� ேகா�� ெகா���ள �வெப�மாேன! என���தா�
எ�தைன தாயா�க� ஒ�ெவா� �ற���� அவ�க� அ�தைன ேப��
எ�ைன� ெப�� மன� ச��தா�க�; ��ைனக� ெச�ய அ�தைன
�ற�க��� ஓ�யா�யதா� நா�� கா� ச���� ேபாேன�; எ�ைன
���� ���� �ற�ெப��க ைவ�� அ�த �ர�மனா� நா��க��
ைகச���� ேபானா�; ஐயேன! இ��� ஒ� �ைற நா� க��ைப�� ெச��
வாச� ெச�� ���� �ற�காம� வரம��வாேய.

14. ���காேராண�
அ�� �த� எ��� ஈரான உ�� அ�தைன���
��த ம���த���� ேத�கா – ெம�த�
ப���ைதயா பா�ேய� பா�வ��ைற� ப��
இ���ைதயா காேராண ேர.

��நாைக� காேராண� ெப�மாேன! யாைன �த� எ��� வைர�லான
பலேகா� �வரா�க���� உணவ���� கா��� பரேம�வரா! ஞான�ைத�
ேத� அைல�� என��� வ�� உ��, ப� உ�� எ�பைத அ�யாம�
இ��ேதேன; ப��ெகா�ைம தா�க��ய��ைல, அ�யவ�� பா�வ��ைற�
ப�� �ைன�க ேவ������றேத ஐயேன.

15. �����றால�
கால� வ���ேன க� ப�சைட ��ேன
பா�� கைடவா�� ப���ேன – ேம����ேத
உ�றா� அ���ேன, ஊரா� ����ேன
��றால� தாைனேய ��.

எ� பா�� உ�ைர எ��ேதக எம� வ�வத�� ��பாக, க�க�
ப�சைட�� பா�ைவ ம����பாக, வா�� ஊ��ய பா� உ�ேள
இற�காம� கைடவா�� வ��ேதா�த�� ��பாக, உ��ேபான எ� உட�
�� உற�� ��ற�� ���� அ���ேன, அ�த� பா�டைல ஊரா�
எ���� ெச�� ����� ����ேன, ஓ ெந�சேம, ����றாலநாதைன
�ைன��� ேபா���வா�.
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உட���� வ�ண�.

(இ�த� ப���� ம�த இன��� �ரேஜா�ப�� ெதாட��, மதைலயா�
வள��� ����� இ���� ��சட�� ���ைரயா�� வைர�லான
�க��கைள� ெதாட���யாக யா�ைக �ைலயாைம ப���
ெசா������றா�. இ�த� ப���� அ�களா�� ெசா�க� ப��க� ச��
அ�வ��பாக� ேதா��னா��, அ�தா� ����� உ�ைம எ�பதா�
அ�த கச�பான உ�ைமைய ந� மன� ஏ��� ெகா�ள�தா� ேவ���.)

“ஒ�மட மா�� ஒ�வ�மா� இ�ப �க�த��
அ�� ெபா��� உண�� கல�க ஒ��ய ���
ஊ��ேரா�த �� கல��

ப��ெலா�பா� ���� மா� ப���� வ������
�ர�� ப�மவ��� கமட�ெத��
பா�ைவ ெம�வா� ெச� கா�ைககெள�ற

உ�வ�மா� உ��வள� மாத� ஒ�ப�ெமா��
�ைற�� மட�ைத உதரமக�� ���� ����
ேயாக�� வார�� நா�� அ���

மக��க� ேசைன தரவைணயாைட ம�பட ���
உைத�� க���� மடம�� ெகா�ைக அ�தம���
ஓர�� ஈர�வா� வள���….”

ேபைதக� இ�வ� ஆ�� ெப��மா� இ�ைம த�� �கா�பவ���
�ைள����க, அ�� ெப�க, உண�� மய��, கல��� பயனா�
ஆ�மக� ���ல� தைல��� �ேரா�த�� கல�த��;

இ��� கல��� ���ல� ப������ பா�யள�� �ேரா�த�
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ேச��ைகயா�, தாமைர ெமா�ைட� ேபால�� �� ஆைம வ�வ� ெகா���
வள��� ெப�தா� க�, கா�, ���, கா�, ைகக� இைவகெள�லா� ���
��தாக� ���� வள���;

���� உ�வ� வள��� ஒ�ப�� ஒ��மா� மாத�க� ���த��, தைல�
ேவதைன�ற, வ���ய�த ���� ம��� �ழ, �����த ��ற� அ�த
����� நா�, ந�ச��ர� ேகா�கைள� க���ட;

�����த மாதரா� ��ட� �ழ�ைதைய எ���� �ரா�� �������
தாலா�ட, ��க� ��க அ�த� �� கா� ைககைள உ�� �ைளயா�� �ர��
ப��� தவ���, தா�� அரவைண��� தா��பா� அ��� ஓர��, ஈர��
என வள��� வ�� கால���;

“ஒ�நைக�ற இத� மடவா�� உவ�� �க��ட
வ�� தவ��� ம������ மழைல ெமா���
வா இ� ேபா என நாம� �ள�ப;

உைட ம�யாைட அைரவடமாட உ�பவ�
��பவ� த�கெளா� உ�� ெத������ ���யைள��
ேத�ய பாலெராேடா� நட��
அ�� வயதா� �ைளயா�ேய

உய�த� ஞான �� உபேதச�� த��� கைல��
கைரக��, வள� �ைறெய�� பல�� �ள�ப
வா� ப�னா� �ராய�� வ��

ம���� ேகா� அ�பத �ல வ���� த�ெதாைட
ெகா�ைட �ைன��, ம� ெபா�ல�� ப�கள���
மாகத� ேபாகத� �� வண�க……”

��ன� ��யதா� ம��ைக ெமா�டா� ப�க� ெவ�வர, ெம��ய இத��
மடவா� �க��� ��த�ட, �ழ�ைத�� ம���� அவ�பா� ெச�ல,
தா�ம�ேய� மழைலக� ெமா�ய, ‘வா’ என�� ‘ேபா’ என�� ெசா�கைள�
ேப�� ெதாட��� ‘அ�பா’ எ��� ‘அ�மா’ எ��� ெகா�� அைழ�க;

ப�டாைடக��, ப�ம� மாைல��, த�க��� அைரஞா� இைட���
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ஆட, உ�பவ�, ��பவ� ெசயைல� பா���� தா�� உ���, ப����,
ெத��� ஓ�, ����� அைள��, த�வயெதா�த பாலைர� ேத� ஓ�
�ைளயா�, ஐ�� வயதாக ஆன �ற�;

த����ள ���ட� ேச���, ஞாேனாபேதச�� ந�ல த��� க����,
சா��ர ���� கசடற� க��, �� பல ேத��� ந�� ப���, வள��ைற
ேபாலேவ நா�� வள���, ப�னா� வய�ைன அைட�� ேபா���:

��ட ��தைல� �� ���� ெகா�ைடக� இ��, ஆ� கா� ெகா�ட
�ல�ற வ��க� ெமா���� ந�ல மல�� மாைலக� க�� அ���,
ம�க� ெபா��த ெபா� அ�கைள அ��� பா��பவ� அைனவ��
����� பாரா�� ��க;

“மதன ெசா�ப� இவ� என ேமாக ம�ைகய� க�� ம���
�ர��, வ��� ெகா�� ��ய எ���
மாம�� ேபா� அவ� ேபாவ� க��;

மன� ெபாறாம� அவ� �றேகா� ம�கல ெச�கல
ச��க� ெகா�ைக ம�வ மய�� இதழ����
ேத�ய மா�த� ேசரவழ��;

ஒ��தலா� ��ெபா�ளா� இ��த தன�க��
வ��� இழ��,மதன �க�த �தன�� எ��
வா�ப ேகால�� ேவ� ����;

வளைம�� மா� இளைம�� மா� வ�ப� �����
க�க� இ��� வய� ����� நைர �ைர வ��
வாத �ேராத �ேராத� அைட��
ெச�ைக��� ஓ� த��மா�ேய…….”

ம�மதைனெயா�த அழ�ைடயவனாக இவ� இ���றாேன என ேமாக�
ெகா�ட ம�ைகய�க� மன� மய��, ெச�வ� பட��த க�களா� பா���
ம��� அழ�ய ம��க� பவ� ெச�வ� ேபால ேபா�� அவ�க� ெச���
கா����;

த�ைன� பா��� மய� மய��� ெச��� அ�த மாைத� ��ப��� ெச��,
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அவள� ெகா�ைகக� த� மா�ேபா� இைழய ம��� ெகா��, இதேழா�
இத� ைவ�� இ�ப� ேத�, அவ� ����யவா� இ�பம���;

��ேனா�க� ேத�ைவ�த ெச�வ�கைளெய�லா� �ர��, தா�
ேச��தவ�ைற�� இ�ப� இ�ப நா�ட��� ெகா�� ெச���, மதன
�க�க�� �ைகயா� ெச�வ� கைர��, உட�� ெம��� வா�ப� ேதா�ற�
மா� �ழ�தன� எ��, ���த �க��� பல� இ� என �ற� ப�க��க;

ெச�வ� அ���, இளைம ஒ���, ப�க� ����, க�க� இ���,
வய�� �����யா� தைல நைர பட���, ேதா� ����, ஆ��ர��,
ெபாறாைம �ண�க�� ெப�� ந���� கர�க�� ஒ� த�ைய�� ஊ���
ெகா��;

“வ�வ� ேபாவ� ஒ� ����ம�� ெய��ப�
��� நட��, ம��� அ���, ெச� ��� வ��
வாய�யாம� �டாம� ெமா���;

��� வ� ேநர� இ�ம� ெபாறா� ெதா�ைட�� ெந���
உல��� வற�� ���� இழ�� �ைண�� அ���
ேதாைகய� பால�க� ேகார� ெகா��;

க��க ��� இவ� ம�யாைத க��� ெம�பவ�
ச�சல� ��ச, கலகலெவ�� மலசல� வ��
கா�வ� ேம�வ� சார நட��;

ெத���ரா உைரத�மா� ��ைத�� ெந�ச��
உைல�� ம���, தட�� உல�� �க�� மைல��
ேத� ந�லாதர ேவெதன ெநா��…….”

�ழ��ர�ெகா�� த� �� ��ைக� சா���� ெகா�� அ��� இ��மா�
����ற கா��ேபால��, அ�� ெக��, கா�� ெச�டா� அைட���
ெகா���, அ��தவ� ெசா�வைத� ேக�க ��யாம��, வா��
வ�தைதெய�லா� �டாம� உள�� ெகா��� ெகா��;

இர� ஆன�� ��க� க�கைள� �ழ��� ெகா�� வ���ற ேநர�; அ�த
ேநர� பா��� �டாம� இ�ம� வ�� ��க�ைத� ெக����; ெதா�ைட��,
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ெந��� இ��யதா� வற�� ேபா��, ��க��� ��� ேபான இட�
ெத�யாம� �ல�� �ட���; இவ�ைற� க�� ெப��� வ���வ�,
இைளேயா� ஏக�ய� ேப�வ�;

இ� க��க�. �கத�ம�க� மா�ப��. இ�த �க��� இ�ேபா�ற
�ைலைமைய அைட�தவ�கைள� க�� ப�தாப� படமா�டா�க�, ெப��
ப�� பா�ைட� பா��க� எ�ப�, மன� வ��த�ப��, ந�ைம அ�யாமேல
ந� க���பா��� இ�லாம� மல��, சல�� தாேன க��� பா��பவ� �க�
���க ைவ�����’

மன��� ெத�� இ�லாைமயா� ேப�� ெசா�க��� ெத�� இ��காம�
வா��ைத த�மா��; ��ைத வர�� ���, ெந�ச� உைர�����,
மேனா�ட�� �ைல�����, நம�� இ� உ��ைண யா� எ�பைத மன�
எ�ண� �வ�����.

“மைறயவ� ேவத� எ��யவா� வ�த� க�ட��
எ�� ெத��� இ�ெயன க�ட� இ�ெயன ெதா�த�
ஏ�� வா�� ��லா� இ� ��ற;

கட��ைற ேப�� என உைர நா� �ழ�� ����
ைகெகா�� ெமா��� கைடவ� க�� ஒ��ட வ��
�த� நா� �வாச�� ��� -
ெந�� த�மா� வ�� ேநரேம.

வள��ைற ேபால எ��� உேராம�� சைட�� ��
����� ��ச, மன�� இ��ட வ��� இல�க
மாமைல ேபா� யம �த�க� வ��;

வைலெகா� �� உ��ெகா� ேபாக ைம�த�� வ��
���� அழ ெநா��, ம��� ���� மைன� �ல�ப
மா��னேர இவ� காலம���……..”

பைட��� கட�ளா� �ர�ம ேதவ� எ��ய �ர�ம ���� ப� வா��ைக��
எ�தைன க�ட�கெளா அ�தைன�� �ைன��, இ��� க�ட�க�
உ�ேடா, ���� �ய��ப� எ�ென�ன ேந�ேமா, இ� வா�� எ�ன
வா�ேமா, �ைல��ேமா எ�ெற�லா� �����;
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வா��ைக ல��ய�க�, கடைமக� எ�ெற�லா� வா�� �ைறகைள
வ�கைணயா�� ேப���ற நா� ேசா��� ���� ேபச��யாம� ேபா�;
ைககளா� ைசைக ெச�� �ற��� உண���, க�ன ேசா� உ�ண
��யாைமயா� க�� ����, ���த க���� கைடவா� வ�ேய தவ�� ���
வ�ய, உ�ெச��� �ராணவா� �ைறய, ச�த நா�க�� ஒ���� �ட�க,
ேபச��யாம�, ��� �ட�� ��யாம� மன� கல���� கால���;

வள��ைற� ச��ரைனெயா�த கைடவா�� ேகாைர� ப�கேளா��, ��ப��
எ�வைத� ����� ���� ெச�ப�ைட� தைல����, அ�� சைடக�
�ர�����க��, க��த மன��, இ�� ேபால �ள��� க��த ேம���,
ெப�ய மைலேபா�ற ச�ர�� ெகா�ட எம �த�க� வ��;

பாச� க��ைற �� உ�ைர� க�� இ���� ெகா�� ேபா��ேபா�,
��ைளக� வ�� ஐேயா ேபா�னேர எ�� கத� அ�� வ��த, ம���
���� மைன� �ல�ப, ஏைனேயா� அ�த ��க ���ைல�ேக�ப வ���
����ற ேநர���;

“பைழயவ� கா�� எ�� அயலா�க� ப�� பற��ட
��றவ� ப�த� இ�ெமன வ�� பைற�ட ��தேவ
�ண� ேவக �சா��� எ��;

பலைர�� ஏ� ��யவ� தா� இ��த சவ� க���
�லெர��, ப� ��� ெதா�க� களப� அ���
பாவகேம ெச�� நா�� உட�ைப;

வ�ைச ெகடாம� எ�ெமன ஓ� வ��ளைம�த�
���� �ம�� க�� நட�� �டைல அைட��
மா�ட வா�� எ(�)ன வா�ெவன ெநா��;

�ற�ட�� அழ�ெகா�ேபாட ெவ�� ����
���� �ண�க� உ�� எ��� க�� அட��
ஓ��� ���லாத உட�ைப
ந��� அ�ேயைன இ� ஆ�ேம.”

ெந�நாைளய ம�த� இவ� எ�� ேப�� ெகா�� அ�ைட அயலா�
ஓ�வ�� பா���, அ��� இ��தவ�கைள� பா��� வ�பவ�க� உ�கார
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ப�த� ேபா��க�, பைற ஓைச எ��ப ஆ�கைள� �����க�, �ண�ைத�
ெகா��ேபா� எ���ட ஆவன ெச���க� எ�� ெசா��;

பலேப���� ெசா�� அ���, ெப�யவ�க� �ண���� எ�ெண� இ���
கா��� ெச��, த��� ���� க���க� எ�� ெசா��, ெபா�னா�
ஆன அ�கல�, ��ய ��, �மாைல, வாசைன� ெபா� அ�தைன��
ேபா��� த�க� பாச�ைத ெவ��ப���, நா�றெம��க� ��ய இ�த
ச�ர�ைத;

ெச�ய ேவ��ய �ைற�ப� கா�ய�கைள� ெச�� �ண�ைத எ��க� எ��
ெப�யவ�க� ெசா�ல, ந�ல உட�வா� ெகா�ட நா�வ� வ�� எ����
த�க� ேதா� �� �ம��, ேவகமா� நட��, ��கா�ைட அைட��, “எ�னடா
ம�த வா��ைக’ எ�� அ�ேபா� ேதா��ய ��கா�� ைவரா��ய� எ��
ஞான�தா� மன� ெநா�� ��;

ந�ல கா��த �ற�, மா��� சாண�தா� ஆன �ரா�� இைவகைள�
ெகா�� வ�� அ���, அத� ��� �ண�ைத� �ட��, அத� ெந���
����, �ண� எ��� ெவ���� ேபா� அத� தைசக�� ெகா���� ச���
���தைத �ண� எ��ேபா� ���ெம��� எ����, எ���க� க���
�� ��ட சா�பலா�� ேபா� ஒ������ அட���� வ�ண� அைம�த
இ�த அ�ய ச�ர�ைத மா��ைடய� எ�� ெப�� ெபா��டாக எ��
இ�மா����த இ�த அ�ைமைய இ�ேபாதாவ� க�� ெகா�� ஆ��
அ�ளேவ��� ஐயேன!!
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�த�வ� �ைற��

(ம�ைரய� ப��� ேகா�� ெகா���ள ேசாம��தர கட�ைள ேநா���
பா�யதாக அைம�தைவ. க��வனெம�ப� �னா��ய�ம� ஆ������
தல�. ஆ��� கட�பவனமாக இ��த ம�ைர ஊ��கால���� அ�யாம�
��ற காரண�தா� ‘க��’ எ�� ெபய� ெப�ற�.)

க��வனநாதா, க��வனநாதா,
�லம�ேய�, ���� ��வ�ேய�
ஞால���ப�ட �ய� நாட நட��தடா,
அ�யாைமயா� மல�தா� அ�� �த� ெக�டனடா
��யா �ைன� பயனா� ���� ���தனடா,
த�வா�ய நா��� தானா� மய��ன�டா
ம�வா� ச�� வைல�� அக�ப�டனடா
மாமாைய ெய��� வன��� அைல�ற�டா
தாமா�லகைன��� தா� கல���ற�டா.

ம�ைரய�ப� ேம�ய �வெப�மாேன, �வெப�மாேன! ஆ�மா�க�
எ����� �ற�தன, எ��ேபா� ����றன எ�பைத உண��ேத��ைல.
இ���ல�� வா��ைக�� ஊேட கண�க�ற ��ப�க� வ�� ேச���
�யர��� ஆ�����றன. வா��ைக�� இ�ப� எ�, ��ப� எ� எ�பைத
அ��� ெகா�ள ��யாத அ�யாைமயா� மல� அ�ைவ ����ட
காரண�தா� அ�� �த� அைன��� ெக��� ெதாைல�த�.
���ற�க�� ெச�த பாவ�க� எைன� �ர�� வ�ததனா� மன� ����
����� ேபான�. ‘த�வா�ய நா���’ அதாவ� த�, கரண�, �வன�,
ேபாக� என�ப�� இ���லக வா��� த��வ�க�� ���� த���
மன� மய��, மைற��� மாய� ெதா�ைல� ���� ‘�ேராதான’ ச����
ஆ�ப����ேட�. உலக�� அத� உ�ெபா���, மைற�� பா��னதா�
அைவ மாைய என�ப��. அ�த மா மாைய எ�� ெப�� மாய� கா����
வ�ய�யா� அைல�� ����ேற�, இ��ற��� வா��� மாைய எ��
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உ�ைம ��வதா�, உள� கல���ேற�. (இ�� க���ள �ல ெசா�க��
க����க�� ைசவ ��தா�த�, ேயாக� ப��றவ�க�ட� ேக��� ெத��
ெப�த� நல�)

க��வனநாதா, க��வனநாதா,
ம�ணாைச ப�ேடைன ம� உ�� ேபா�டதடா
ெபா�னாைச ெப�ணாைச ேப�ேகேன எ��ேத
ம�க� ��ற�தாைச மற�ேகேன எ��ேத
��கரசா� ஆைசய� �ேரேன எ��ேத
��ைத க��� ஆைசய� ��ெடா�ேய� எ��ேத
��� க��� ஆைச �ைதேயேன எ��ேத
ம��ர��� ஆைச மற�ேகேன எ��ேத
��தர��� ஆைச �ற�ேகேன எ��ேத
க�� வ��க�தாைச கழேலேன எ��ேத
ெச�� த�� ஆைச �ைதேயேன எ��ேத
மா��� சலைவ மற�ேகேன எ��ேத
ேசா��� ���� இ��� �ேரேன எ��ேத.

க��வனமா� ம�ரய�ப�வா� ேசாம��தரேன! �வெப�மாேன! ம� ��
ஆைச ெகா�� ேம�ேம�� �ல� வா�� ம������ேத�, அ�த
ம�ேண இ�த உடைல� �����டேத. ெபா� ���, ெபா� நைக ���
ெகா�ட ஆைச��, ெப�ணாைச�� எ�ைன���� ேபாகமா�ேட�
எ��றேத. ெப��, ��ைளக�, உற�க� எ�� நா� ெகா�ட ஆைசக�
எதைன�� மன� மற�க மா�ேட� எ��றேத, எ�� �ைசகைள�� க��யாள
ேவ��ெமன நா� ெகா�ட ஆைச�� �ரமா�ேட� எ��றேத; ப�பல
��ைதக�, அ�ப��னா� கைலக� ேம�ேம�� க�கேவ��� எ��ற
மன�தாைசைய ��ெடா��க இயல��ைலேய, அ�டமா���கைள எ�ப���
அைடத� ேவ��ெம�ற எ�ண�� ��க��ைலேய; ம��ர�க� ெச���
மாய�க� அைன�ைத�� க�ற� ேவ��ெமன �ைன�ப�
மற�க��ைலேய, �ற� பா��க அழெகா�க இ��க �ைன�ப�� �ற�க
��ய��ைலேய; �யாபார� ெச�� அ�� லாப� அைடயேவ��ெம�ற
ஆைச �ைதய ம����றேத (ெச�� = �யாபார�), ேவைளேதா�� சலைவ
ெச�த ஆைட அ��� ஆைச மற�கமா�ேட� எ��றெத, ெசா��ைன�
ெகா��� வ��� �ர�� ��ட� ேபா�� எ�� �ைலைய அைடயமா�ேட�
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எ��றேத.

க��வனநாதா க��வனநாதா
ஐ�� �ல�� அட�ேகேன எ��ேத
��ைத த���ற�� ேதேறேன எ��ேத
காம� �ேராத� கட�ேக� எ��ேத
நாேம அரெச�� நாேடா�� எ��ேத
அ�ச� ஆ�கார� அட�ேகேன எ��ேத
ைக�� ���மான� கழேலேன எ��ேத
������யா� உடைல ���யமா� எ��ேத
ஆ���� உ�� ஆைச அ�ேயேன எ��ேத
க����� க�ெண�ேர க�ைட�� ேவக� க���
எ��� �ரமா இ��ேபாெம�� எ��ேத
அ���ய�ைத ���ய� எ�� ஆதரவா எ��ேத
த�����ேக� எ��ேத தைனமற�ேக� எ��ேத
நரக� ���� இ��� நா� ���ேப� எ��ேத
உரக�பட�� அ��� உைன� ெக��ேப� எ��ேத
���ைப �ைல�� ��ெக��ேப� எ��ேத
அ��� ���� எ�ற� ஆ� உ�ேப� எ��ேத
மாத� உ��ெகா�� மற� வ�ச� எ��ேத
ஆதர�� அ���� அர�கா� உ��ற�டா
க�தைன ஈ�ற��� க��வனநாதா
எ�த �த��� நா� ஏ�� பட�வ�டா.

எ� ஐ�ெபா�க�� அட�கமா�ேட� எ���றனேவ, அவ�ற� வ��
�ைவ, ஒ�, ஊ�, ஓைச, நா�ற� இவ�ைற� ேத���றேத. எைதெயைதேயா
எ�� மன� ச�சல�ப�வ� ���, ெத�ய மா�ேட� எ��றேத. காம��
�ேராத�� த�ய ம����றேத, நாேன ராஜா நம�� �க� எவ���ைல
எ��ற ஆணவ� �ன�ேதா�� ேதா��ேத. அ�ச��, ஆ�கார�� அட�க
ம����றேத, அைன�ைத�� ஒ��தா�� மன� ம��� �ர��ேபா�
தா�வ� ��க��ைலேய. ������ ேபா�ற �ர�தரம�ற இ�த உடைல
சா�வதமான� எ�� மன� எ����றேத, உ��ேம� இ���� ஆைச
அ�யமா�ேட� எ��றேத. க�ெண�ேர மா�டவ� �ண� க�ைட��
எ�வ� க���, நா� ம��� �ர�தரமா� இ��ேபா� எ�� எ�ண�
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இ���றேத. �ர�தர��லாதைத �ர�தர� எ�� எ���றேத,
������ள ஆ��பா�ட�க����� த��� இ��க ம���ேத, மன�
அைன���� ��ப�� இ��க�� ��யைலேய. இ�கா��� மரண�
��ேயா உ�ைன நா� உ�� ���ேப� எ��றேத, ெப��ற�� �தான
ஆைச உ�ைன� ெக��ேத ��ேவ� எ��றேத. ெத�ன����ைப ேபா�ற
தன�க� உ� ��ைய� ெக��ேப� எ�� க�ைசக�� ����றேத,
அழ�க�� அ�� ��க� எ� ஆ�ைய� ���ேத ��ேவ� எ��றேத.
எமேனா ெப���வ��� வ�� எ�ைன ேமாச� ெச�ய எ���றா�,
எ�ைன� ேத�� ஆதர� தர எவ���� நா� அர�ைக� ேபால
உ����ேறனடா. க�தேவளா� ��க� கட�ைள� ெப�ெற��த
ம�ைரய�ப�வா� �வேன, எ�த �த��� நா� �ன� ��வ�கைள� ப���
ெகா�ேவ�?

க��வனநாதா க�� வனநாதா
��லா�� �டா�� �ல��தநா� ேபாதாேவா
க�லா� மரமா�� க��தநா� ேபாதாேவா
��யா�� �டமா�� ெக�டநா� ேபாதாேதா
��யா� ஊ�வனவா� ��றநா� ேபாதாேதா
�தெமா� ேதவ�மா�� ேபானநா� ேபாதாேதா
ேவதைன ெச�தானவரா� ���தநா� ேபாதாேதா
அ�ைன வ���� அ��தநா� ேபாதாேதா
ம�னவனா� வா��� ம��த நா� ேபாதாேதா
தாயா�� தாரமா�� தா��தநா� ேபாதாேதா
ேசயா�� ��ட�மா�� ெச�றநா� ேபாதாேதா
ேநா� உ�ணேவ ெம��� ெநா�தநா� ேபாதாேதா
ேப� உ�ண� ேபயா�� �ற�தநா� ேபாதாேதா
ஊன�ட� �� ��டா� உ�றநா� ேபாதாேதா
ஈன� ����� இைள�த நா� ேபாதாேதா
ப�டகைள�� பரத���� ேபாதாேதா
ெக�டநா� ெக�ேட� எ�� ெக�டநா� ேபாதாேதா
��லாைம�ேக அ�� ��றநா� ேபாதாேதா
எ�லா�� எ�பார� எ��தநா� ேபாதாேதா
காம� கைணயா� கைடப�ட� ேபாதாேதா
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ஏம� கர�தா� இ���ட� ேபாதாேதா
நா��க� ப�ேடாைல ந����ட� ேபாதாேதா
ேத� �ளப�தா� ேந� ேத���ட� ேபாதாேதா
உ���ரனா� ச�கார�� உ�றநா� ேபாதாேதா
வ��த� அ��ைத�ைல வாெவ�றைழ�த�ைல.

க��வனமா� ம�ைரய�ப�வா� ேசாம��தரேன! �வெப�மாேன!!
எ�தைன �ற�க�, எ�தைன அ�பவ�க�, எ�தைன ��ப�க�.
��லாக��, ��டாக�� �ற�� வா�ய கால� ேபாதாேவா, க�லாக��
மரமாக�� �ட�த கால� ேபாதாேவா. ��யாக��, ��வாக�� �ற��
ெநா�த கால� ேபாதாேவா ��வா� ஜ��வாக��, ம��� ஊ��
உ�ராக�� இ��தநா� ேபாதாேவா. �த�மா�, ேதவ�மா�� �ற�� �ட�த
நா� ேபாதாேவா, �ற���� ��ப�கைள� ெகா��� வா��த நா�
ேபாதாேவா. அ�ைன�� க��ப��� அைடப��� �ட�தநா� ேபாதாேவா,
ம�னவனா� வா��� ம��த நா� ேபாதாேவா. தாயாக��, மைன�யாக��
தா��� �ட�த நா� ேபாதாேவா, ேசயா�, ��ஷனா� ெச�ற நா�
ேபாதாேவா. ேநா� ம��� ெம��த நா� ேபாதாேவா, ேப�க��� உணவாக
ஆன ேபயாக� �ற�த நா� ேபாதாேவா. �ற�ெப��த நா� �தலா� ��,
���, �டமாக� ��ப� அைட�த நா� ேபாதாேவா, உ�ண உண���
வா� ெம��த நா� ேபாதாேவா. �ற��னா� கைள���, ப�த����
அைட�த நா� ேபாதாேவா, இ����ற கால�� ெக�டேதா�, ேம��
ெக�டவனாக ஆன�� ேபாதாேவா. இ�த பா� �ற� �ைல��ைல எ�ப�
ெத��� வ���ய� ேபாதாேவா, எ� �ைனயா� ம�றவ�க� பார�
�ம�த�� ேபாதாேவா. காம� க���சா� கைட�ப��� ேபான��
ேபாதாேவா, எம� கர�களா� இ�ப�ட�� ேபாதாேவா. �ர�ம��
தைலெய��தா� வைத��ட� ேபாதாேதா, ேத�ெசா��� �ள�மாைல
அ��த ெப�மா�� ச�கர�தா� ப�ட�ைன ேபாதாேவா. உ���ரா�ச�
அ��த �வ� ச�ஹார� ெச�ததா� ��ப�ப�ட� ேபாதாேவா, எ�
வ��த�ைத உணர��ைல, ேபா�� ப�ட� இ� ��யா�, வ����
எ��ட� எ�� அைழ�தா��ைல, எ� ெச�ேவ�.

க��வனநாதா க��வனநாதா
�ற�ைப� த���ைத�ைல ��னாக� ெகா�ைட�ைல
இற�ைப� த���ைத�ைல எ�ென�� ேக�ைட�ைல
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பாசெம��ைத�ைல பரத��ைப� ���ைத�ைல
��ய��ைற� �ைன எ�� அ��ைத�ைல
அ�ைமெய�� ெசா�ைன�ைல அ��ம� த�ைத�ைல
���லக� ேபா�� உ�ற� ேவட� அ��ைத�ைல
உ��லைழ�ைத�ைல ஒ�றா�� ெகா�ைட�ைல
��ன�யா� ��ட��� � அைழ�� ைவ�ைத�ைல
ஓ��பர��� ஒ��த அ�யா��� அ�யா�
ஈ�ேகா� அ�யா� எம�ெக�� உைர�ைத�ைல
நாம�த��ைத�ைல நாெனா�ய ��ைற�ைல
ேசவவ�� எைன� ����தைழ�ைத�ைல
��� அ��ைத�ைல ேமான� ெகா��ைத�ைல
��� அ��ைத�ைல �ரா��� ெகா�ைட�ைல
த���ைப� த���ைத�ைல தானா��� ெகா�ைட�ைல
அ��ப�ய �யா� எ� ஆைச த���ைத�ைல
��ற �ைல�� ���� எைனைவ�ைத�ைல
���� கரணெமா� ெதா�க�ய� பா��ைத�ைல
க�ட உலக� கா��� க�ெடா�ய� பா��ைத�ைல
��ைட�ேல ��ெல�� � ����� ெகா�ைட�ைல.

க��வன நாதேன க��வன நாதேன, ���� ���� �ற�பைத�
த���தா��ைல, �ற�த�� த��� ஆ�ெகா�டா��ைல, இற�ைப��
த��த��ைல, ஏ�, எத�� எ�� எைன எ��� �னவ�� இ�ைல.
உறைவ�� பாச�ைத�� ���யபா��ைல, ப�த��� ஏ��வைத��
���க��ைல, ெந���� இ�� ����ைற�� அ���ப� என���
தர��ைல. நா� உன� அ�ைம எ�பைத ஏ�� அ���தா��ைல,
அ���ெகா�ள ���ரா� மாைல�� தர��ைல, சா�வத��லாத இ�த
உலக�ைத மாய� எ�பைத உண���� உ� கா��ைய� ெகா��தா��ைல.
உ��ட� எ�ைன அைழ��� ெகா�ள��ைல, உ�ேனா� எ�ைன��
ஒ�றா��� ெகா�டா��ைல. ������ உ� அ�யா� ��ட���
எ�ைன�� ேச��தா��ைல. உ�ைனேய க�ெய�� ஏ��� ெகா�ட
அ�யா� ��ட��� இவ�� ஒ�வ� எ�� எ�ைன அ��க�
ெச�தா��ைல. எ�ைன அ�யவ� என� ெபய� ெசா�� அைழ�க��ைல,
ஆணவ மல�ைத அ��தா��ைல, உன� ��வ�� க�ைண��
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�ைண�தா��ைல. ��� த�தா��ைல, ேமான �ைலைய அ��தா��ைல,
அ�டமா ���கைள அ��� ெச�தா��ைல. ப�த��ைப ����னா�
இ�ைல, எ�ைன� �வமா�� ெகா�டா��ைல. ேயாக��� �ைல��ட
ெச�தா��ைல. ேயாக� ெச��� சாதனமான �ய அக� கரணா�கைள
அட��னா��ைல. �ரம� த�� உலக வா������ ��� ����
மா��க�ைத அ��னா��ைல, ��ைட�� �ைல��� என உபேதச�
ெச�ய�� இ�ைல.

க��வனநாதா க��வனநாதா
கைட�க� அ��தாடா க��வனநாதா
ெக���� மலெமா���� ���வர� பாேரடா
காத� த�ேயேனா க�� ம�ேழேனா
சாத� த�ேரேனா ச�கட�தா� �ேரேனா
உ�ைன� ��ேயேனா ஊ�நா� வாேரேனா
ெபா�ன�ைய� பாேரேனா ���� ��ேலேனா
ஓ�கார� ெபா��ல��� உ�லாச� பாேரேனா
பா�கான த�ைட பலப��� பாேரேனா
�ரக�டாம��� ெவ��தைன� பாேரேனா
�ர� க�� ேபா��� அ�த� ��தர�ைத� பாேரேனா
இைட�� ���ேதா� இ��தநல� பாேரேனா
�ைட�� எ��த��� ெவ��தைன� பாேரேனா
ஆைன உ�ேபா��த அழ�தைன� பாேரேனா
மாைன� ���ேத�� மல��கர�ைத� பாேரேனா
மா�டா� தைல���ட மா�பழைக� பாேரேனா
ஆ�டா� நம�ெக�� அைற�� ��ேயேனா
க�ட�க��� ��ற காரண�ைத� பாேரேனா
ெதா�ட� ���� ��ற ேதா�றமைத� பாேரேனா
அ�� ப��த மாம�யா� அனன�ைத� பாேரேனா
��நயன� கைடஒ��� ெச�� ெகா�ைம� பாேரேனா
ெச����� ��ட� வள� ��கார� பாேரேனா
அ�க�ைய ெவ�ற அதர�ைத� பாேரேனா
��ைல �லெவ��� �ர� ஒ� பாேரேனா
அ�லா� ��வ�� அழ�தைன� பாேரேனா
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மகர���னெதா��� வ�ைமதைன� பாேரேனா
�கர��யழ�� ெச�சைட�� பாேரேனா
க�ைகெயா� ��க� ��ற கா��தைன� பாேரேனா
ெபா�கரைவ� தா� சைட�� ��ட�த� பாேரேனா
சர�ெகா�ைற ��த சைட�கா�ைட� பாேரேனா
எ��க�� ஊம�ைத அ� ஏகா�த� பாேரேனா
ெகா��ற� ����ற ெகா�டா�ட� பாேரேனா
அ���ைய ஏ����ற ஆ�த� பாேரேனா
���ய கா�� ���ைட�� பாேரேனா
தா�� �யலக� ேம� தா�டவ�ைத� பாேரேனா
��கர�� �க�த�� பாேரேனா
ஆைசய���� அபயகர� பாேரேனா
அ��ரம� ேபா�ற அமர� சயசய என�
ெப�ய�ைம பாக� வள�ேபரழைக� பாேரேனா
��தர ���� ெசா��தைன� பாேரேனா
ச��ரேசகர� ஆ��� தய�ெச�த� பாேரேனா.

ம�ைர�கரேச, க��வனநாதா கட�பவன ஈசா! கைட�க� பா��� க�ைண
��வா�, ஆணவ மல� எ� மன�ைத ஆ��� பைட�காம� அைத ����
எ��ட� ெந��� வர� பா��பாேய! �� அ��பா�ைவெயா�ைற எ�ைன
���������� த��� �����. உ� அ��பா�ைவ �ைட�க� ெப�றா�
உலக��� ப�ைற ஒ��ேப�; உ�த� மல�����பத� க�� த���ேப�,
மரண�ைத ெவ�ேவ�, ச�கட�க� ��ேவ�. உ� அ�� �����டா�
உ�ைன எ�ேபா�� ���ேப�, � ேகா�� ெகா�ட தல�க� ேதா��
ெச�� த���� ம��ேவ�, �ன� ��மலர�கைள� ெதா�� ����
��ேப�. �ரணவ��� ேதா�றமா� அைம���ள ��ற� �ல���
அழைக� க�� க��ேப�, கா�� அைச�� ஓைசெய���� �ன�
த�ைட ெயா�ைய ப�ேவா� பா��ேப�. நடனமா�� �� ���பாத���
அ��த �ரக�டாம��� ெவ��கைள� கா�ேப�, �ரா� �ர�க� உ�
�கைழ வாயார� ேப�வைத� ேக�� ம��ேவ�. அைர�� அ��த
���ேதா�� அழைக� க�� க��ேப�, �ஷப வாகன� ஏ� கா�� த��
இ�ப�ைத �க�ேவ�. தா�கவன��� ேமா�ய யாைனைய� ெகா�� ேமேல
ேபா���ய கா��ய� க�� க��ேப�, மாைன� ���� ைக�� ைவ�த ��
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தாமைர� கர�கைள� க�� ம��ேவ�. க�பேகா� ஆ��க� வா��த
�ர�மா�க�� �ர�கைள மாைலயா� அ��த அழைக� கா�ேப�,
எ��ைடய இைறவ� இவ� எ�� ம���� ��ேவ�. �ன� ெபா��ற��
க�ட� க�ைம �ற� ஆனத� காரண�ைத அ��� ெகா�ேவ�,
ெம�ய�ப�கேளா� உவ�� ���� கா��ைய� கா�ேப�. க�� த����
�� �லெவா�த �க�ைத� கா�ேப�, கைட���� அழைக மன�
க���� பா��ேப�. �வ�த ��ழ மலைரெயா�த உ� நா�யழைக� க��
ம��ேவ�, ெகா�ைவ� க���� �வ�த உ� உத�டழைக� பா���
ம��ேவ�. ��ைல மலைர� ேபா�ற உ� ப�வ�ைச அழைக� க��
ம��ேவ�, க�ய ெந��� ��வ அழைக� க�� ம��ேவ�. மகர ��டல�
அ��த �� கா�� அழைக� கா�ேப�, ������ �ல��� �வ�த
சைடயழைக� கா�ேப�. க�ைக�� �லைவ�� அ��த �� தைல��ைய
எ�� ம��ேவ�, ��� பா�ைப ���� அ��த அழைக� கா�ேப�.
சர�ெகா�ைற மலர��த �� க�ைற� சைடயழைக� கா�ேப�, எ���,
அ��, ஊம�ைத மல�கைள அ��த �� அழைக� பா��ேப�. ெகா���
இறைக� ��ய அழைக� கா�ேப�, இட�கர��� அனைல ஏ��ய உ�
அழ�ைன ந�� பா��ேப�. நடனமாட ���ய அ�த ���த பாத���
அழைக� க�� ம��ேவ�, எ���� வ�த �ைமக�� ஒ��க�ப�ட
�யலகைன வல�கா�� ���� ஆ���ற அழைக� கா�ேப�. ஆட��
ேபா� ����ற கர��ைன��, ேநேர வ�� ேதா��� அழ�ைன�� க��
க��ேப�. ஆ�வழ��� வல� கர�ைத வண�� ம��ேவ�. ெப�மா��,
�ர�ம�� �� ெச�ய, ேதவா� ேதவெர�லா� ெஜய ெஜய எ�� ேகாஷ�ட,
உைம�ைன இட�ப�க� ெகா�� � ���� அழைக� க�� க��ேப�.
ெந���� ��ய ������ அழைக� பா��ேப�. ச��ரேசகரனா� ேதா��
ஆ����ெக�லா� அ������ கா��ைய� க�� க��ேப�.

க��வனநாதா க��வனநாதா
ெக�டநா� ெக�டா�� ��ைப இ�� பாேரேனா
ப�டநா� ப�டா�� பதெமன��� ��டாேதா
ந�ப�வமா��� அ�த நாெளன��� ��டாேதா
எ�ப�வ�� கழ�ற ஏகா�த� ��டாேதா
வா��ற�� ��ற ம�னம� ��டாேதா
தா��ற�� ���� அ�த� த�க�� ��டாேதா

100



ெவ��யைர� ���� அ�த ெவ�டெவ� ��டாேதா
��ைதைய� ����� அ�த� ேதறல� ��டாேதா
அனா�யா�� க�ைம ெகாள� ��டாேதா
ஊனமற எ�ைன உண��� ��த� ��டாேதா
எ�ென�� ெசா��வ�டா எ���ேவ ேகளடா
��ைன ெயன�� � அ�லா� ���ைலேய.

ம�ைரய�ப� வா� ேசாம��தர �வேம! �ன� ��வ�ைள� ெபறாம�
நா�க� �ணா�� ேபானா��, இ�யாவ� ��ற� க�ைண�ைன�
ெபறாம� இ��ேபேனா? அ�� �ைட�காம� நா� அவ���றா��
இ�ெயா�நா� ந�க�ைய அைடயாம� ேபாேவேனா? ந�ேப� ெப���ற
ந�ல கால� என��� ��டாேதா, அதனா� �ைள��ற ந�ைமகைள நா�
அைட�� நா� வ�� ேசராேதா. சதாகால�� ேப�� ெகா������
�ைலைம மா� உ��� மன� ைவ�� வா� ெமளன� ��டாேதா, ேம��
�வரா�கேளா� ������� �ைல மா� ��த �வ��� ல���� ஏகா�த�
��டாேதா. �ற��னா� ெப�ற ��ப�க� ��� பரெவ��� அைம���
நா� �ைல��� நா� வாராேதா, எ�ண�கைள அட�� ஒ��க�ப���
உ��� ஒ��� அ�த� ேத��ைவ�� ��டாேதா. ெம�ய�யா� ��ட���
நா� ெதா������ கால�� வாராேதா, ��றேம �ணமா�ெகா�ட என��
�� ��வ�ைள ஓ���த� �டாேதா. ச���நாதா, எ� ��ம�ேய!
எ�னெவ�� ெசா��ேவ�, எ�னெவ�� ெசா��ேவ�. ��ைனய��
எ�ைன ஆத��பா� இ�ைலேய.

க��வனநாதா க��வனநாதா
அ�ன �சார� அ� அ�ற இட� ��டாேதா
ெசா�ன �சார� ெதாைல�த இட� ��டாேதா
உலக �சார� ஒ��த�ட� ��டாேதா
மல����� ��னா� வ�யா�� ��டாேதா
ஒ��வைம அ�ேறாெடா��த இட� ��டாேதா
ெச��த��� எ�டா� ெத��ட�� ��டாேதா
வா�� நனா�த வேகாசர��� ெச�ல எைன�
தா�� ம�� ��ேவ ��தா�ைண�ேக யா�ேபா��.

க��வன�� நாதேன, �வெப�மாேன! ேசா��� கவைலேய ெப��கவைல,
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அ�த� கவைல இ�லாத இட� என��� �ைட�காதா, த�க� த�க� எ��
ெபா��� �ைனவாக இ���� �ைன� அக�� அ� ேபான இட�
ெத�யாத ெவ��ட� என��� �ைட�காதா. �ேலாக வா��ைக�� �ைற
�ைறக�� ஈ�ப�ட இ��லக �சார� ெதாைல�� ேபான இட� என���
�ைட�காதா. இ��ைலயா� மக�ெரா� ��வா�� வா��ைக �ைல
இ�லாத ெவ��ட� என��� �ைட�காதா. �றர� �கவா��ைக,
ந�வா��ைக இவ�ைற ஒ����� பா��� இர����ற �ைல மா� சமமான
பா�ைவ என��� �ைட�காதா. ெசா�களா� �ய�� ேபா�ற ��யாத
ெவ��ட�� ��டாேதா. வா��, மன� இவ���� அ�பா�ப�ட இட����
எைன ெச����� ஐயேன! �ன� ���தா� இைணய� ேபா����ேற�.

(�த�வ� �ைற�� �ைற� ெப�ற�)

1

Free Tamil Ebooks - எ�கைள�
ப��
����தக�கைள� ப��க உத�� க��க�:

����தக�கைள� ப��பத�ெக�ேற ைக�ேலேய ைவ��� ெகா�ள���ய
பல க��க� த�ேபா� ச�ைத�� வ����டன. Kindle, Nook, Android
Tablets ேபா�றைவ இவ��� ெப��ப�� வ����றன. இ�தைகய
க��க�� ம��� த�ேபா� 4000 �த� 6000 �பா� வைர �ைற���ளன.
எனேவ ெப��பா�ைமயான ம�க� த�ேபா� இதைன வா�� வ���றன�.

ஆ��ல����ள ����தக�க�:

ஆ��ல��� ல�ச�கண�கான ����தக�க� த�ேபா� �ைட�க�
ெப���றன. அைவ PDF, EPUB, MOBI, AZW3. ேபா�ற வ�வ�க��
இ��பதா�, அவ�ைற ேம���ய க��கைள� ெகா�� நா�
ப����டலா�.

த����ள ����தக�க�: 102



த��� ச�ப��ய ��தக�கெள�லா� நம�� ����தக�களாக
�ைட�க�ெப�வ��ைல. ProjectMadurai.com எ�� �� த���
����தக�கைள ெவ���வத�கான ஒ� உ�னத ேசைவ��
ஈ�ப���ள�. இ�த� �� இ�வைர வழ����ள த�� ����தக�க�
அைன��� PublicDomain-� உ�ளன. ஆனா� இைவ �க�� பைழய
��தக�க�.

ச�ப��ய ��தக�க� ஏ�� இ�� �ைட�க�ெப�வ��ைல.

எனேவ ஒ� த�� வாசக� ேம���ய “����தக�கைள� ப��க உத��
க��கைள” வா���ேபா�, அவரா� எ�த ஒ� த�� ��தக�ைத��
இலவசமாக� ெபற ��யா�.

ச�ப��ய ��தக�கைள த��� ெப�வ� எ�ப�?

ச�பகாலமாக ப�ேவ� எ��தாள�க��, ப�வ�க��, ச�ப��ய
�க��கைள� ப��ய �வர�கைள� த��� எ�த� ெதாட����ளன�.
அைவ இல��ய�, �ைளயா��, கலா�சார�, உண�, ��மா, அர�ய�,
�ைக�பட�கைல, வ�க� ம��� தகவ� ெதா����ப� ேபா�ற ப�ேவ�
தைல��க�� �� அைம��றன.

நா� அவ�ைறெய�லா� ஒ�றாக� ேச��� த�� ����தக�கைள
உ�வா�க உ�ேளா�.

அ�வா� உ�வா�க�ப�ட ����தக�க� Creative Commons எ��
உ�ம��� �� ெவ��ட�ப��. இ�வா� ெவ���வத� �ல� அ�த�
��தக�ைத எ��ய �ல ஆ��ய��கான உ�ைமக� ச�ட��யாக�
பா�கா�க�ப���றன. அேத ேநர��� அ�த ����தக�கைள யா�
ேவ��மானா��, யா��� ேவ��மானா��, இலவசமாக வழ�கலா�.

எனேவ த�� ப���� வாசக�க� ஆ�ர�கண��� ச�ப��ய த��
����தக�கைள இலவசமாகேவ ெப��� ெகா�ள ����.

த������� எ�த வைல�ப������ ேவ��மானா�� ப��கைள
எ��கலாமா?
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ஒ�ெவா� வைல�ப��� அத�ெக�ேற ஒ��ல அ�ம�கைள�
ெப������. ஒ� வைல�ப��� ஆ��ய� அவர� ப���கைள “யா�
ேவ��மானா�� பய�ப��தலா�” எ�� ��������தா� ம��ேம
அதைன நா� பய�ப��த ����.

அதாவ� “Creative Commons” எ�� உ�ம��� �� வ�� ப���கைள
ம��ேம நா� பய�ப��த ����.

அ�ப� இ�லாம� “All Rights Reserved” எ�� உ�ம��� �� இ����
ப���கைள ந�மா� பய�ப��த ��யா�.

ேவ��மானா� “All Rights Reserved” எ�� �ள��� வைல�ப��கைள�
ெகா������ ஆ��ய��� அவர� ப���கைள “Creative Commons”
உ�ம��� �� ெவ��ட�ேகா� நா� நம� ேவ��ேகாைள�
ெத���கலா�. ேம�� அவர� பைட��க� அைன��� அவ�ைடய ெபய��
�ேழ தா� ெவ��ட�ப�� எ�� உ��ைய�� நா� அ��க ேவ���.

ெபா�வாக ����� ப��கைள  உ�வா��ேவா��� அவ�கள� ப��க� 
�ைறய வாசக�கைள� ெச�றைடய ேவ��� எ�ற எ�ண� இ����. நா�
அவ�கள� பைட��கைள எ��� இலவச ����தக�களாக வழ��வத��
 நம��
அவ�க� அ�ம�ய��தா�, உ�ைமயாகேவ அவ�கள� பைட��க�
ெப��பா�ைமயான ம�கைள� ெச�றைட��. வாசக�க���� �ைறய
��தக�க� ப��பத��� �ைட���

வாசக�க� ஆ��ய�க�� வைல�ப�� �கவ�க�� �ட அவ�க�ைடய
பைட��கைள ேத�� க������ ப��கலா�. ஆனா� நா�க�
வாசக�க�� �ரம�ைத� �ைற��� வ�ண� ஆ��ய�க�� �த�ய
வைல�ப��கைள ஒ�றாக இைண�� ஒ� �� ����தக�களாக
உ�வா��� ேவைலைய� ெச��ேறா�. ேம�� அ�வா� உ�வா�க�ப�ட
��தக�கைள “����தக�கைள� ப��க உத�� க��க�”-�� ஏ�ற
வ�ண� வ�வைம��� ேவைலைய�� ெச��ேறா�.

FreeTamilEbooks.com

இ�த வைல�தள���தா� ��வ�� வ�வைம��� ����தக�க�
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காண�ப��.

PDF for desktop, PDF for 6” devices, EPUB, AZW3, ODT

இ�த வைலதள������ யா� ேவ��மானா�� ����தக�கைள
இலவசமாக� ப��ற�க�(download) ெச�� ெகா�ளலா�.

அ�வா� ப��ற�க�(download) ெச�ய�ப�ட ��தக�கைள யா���
ேவ��மானா�� இலவசமாக வழ�கலா�.

இ�� ��க� ப�க��க �������களா?

��க� ெச�யேவ��யெத�லா� த��� எ�த�ப������
வைல�ப��க����� ப��கைள
எ���, அவ�ைற LibreOffice/MS Office ேபா�ற wordprocessor-� ேபா��
ஓ� எ�ய ����தகமாக மா�� எ�க��� அ��ப��.

அ�வள�தா�!

ேம�� �ல ப�க���க� ��வ�மா�:

ஒ��ல ப�வ�க�/எ��தாள�க��� அவ�கள� பைட��கைள
“Creative Commons” உ�ம����� ெவ��ட�ேகா� ��ன�ச�
அ���த�

1.

த�னா�வல�களா� அ��ப�ப�ட ����தக�க�� உ�ைமகைள��
தர�ைத�� ப�ேசா��த�

2.

ேசாதைனக� ���� அ�ம� வழ�க�ப�ட தரமான ����தக�கைள
நம� வைலதள��� ப�ேவ�ற� ெச�த�

3.

���ப��ளவ�க� freetamilebooksteam@gmail.com எ�� �கவ���
��ன�ச� அ��ப��.

இ�த� ��ட��� �ல� பண� ச�பா��பவ�க� யா�?

யா���ைல.

இ�த வைல�தள� ���க ���க த�னா�வல�களா� ெசய�ப���ற ஒ�
வைல�தள� ஆ��. இத� ஒேர ேநா�க� எ�னெவ�� த��� �ைறய
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����தக�கைள உ�வா��வ��, அவ�ைற இலவசமாக பயன�க���
வழ��வ�ேம ஆ��.

ேம�� இ�வா� உ�வா�க�ப�ட ����தக�க�, ebook reader
ஏ���ெகா��� வ�வைம��� அைம��.

இ���ட�தா� ப���கைள எ���ெகா���� ஆ��ய�/ப�வ��� எ�ன
லாப�?

ஆ��ய�/ப�வ�க� இ���ட��� �ல� எ�த�தமான ெதாைக��
ெபற�ேபாவ��ைல. ஏென��, அவ�க� ��தாக இத�ெக�� எ�தஒ�
ப�ைவ��  எ���தர�ேபாவ��ைல.

ஏ�கனேவ அவ�க� எ�� ெவ�������� ப��கைள எ����தா� நா�
����தகமாக ெவ��ட�ேபா�ேறா�.

அதாவ� அவரவ�க�� வைலதள��� இ�த� ப��க� அைன���
இலவசமாகேவ �ைட�க�ெப�றா��, அவ�ைறெய�லா� ஒ�றாக�
ெதா��� ebook reader ேபா�ற க��க�� ப���� �த��� மா���
த�� ேவைலைய இ�த� ��ட� ெச��ற�.

த�ேபா� ம�க� ெப�ய அள�� tablets ம��� ebook readers ேபா�ற
க��கைள நா�� ெச�வதா� அவ�கைள ெந���வத�� இ� ஒ� ந�ல
வா��பாக அைம��.

நக� எ��பைத அ�ம���� வைலதள�க� ஏேத�� த��� உ�ளதா?

உ�ள�.

��வ�� த��� உ�ள வைலதள�க� நக� எ��ப�ைன
அ�ம����றன.

1. www.vinavu.com

2. www.badriseshadri.in

3. http://maattru.com
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4. kaniyam.com

5. blog.ravidreams.net

எ�வா� ஒ� எ��தாள�ட� Creative Commons உ�ம��� �� அவர�
பைட��கைள ெவ���மா� ��வ�?

இத�� ��வ�மா� ஒ� ��ன�சைல அ��ப ேவ���.

<�வ�க�>

உ�கள� வைல�தள� அ�ைம [வைலதள��� ெபய�].

த�ேபா� ப��பத�� உபேயாக�ப�� க��களாக Mobiles ம��� ப�ேவ�
ைக����� க��க�� எ���ைக அ�க��� வ���ள�.

இ��ைல�� நா�க� http://www.FreeTamilEbooks.com எ��
வைலதள���, ப�ேவ� த�� ����தக�கைள ெவ�ேவ� �ைறக�� ��
ேசக��பத�கான ஒ� ��ய ��ட��� ஈ�ப���ேளா�.

இ�� ேசக��க�ப�� ����தக�க� ப�ேவ� க��� க��களான
Desktop,ebook readers like kindl, nook, mobiles, tablets with android, iOS
ேபா�றவ��� ப���� வ�ண� அைம��. அதாவ� இ�தைகய க��க�
support ெச��� odt, pdf, ebub, azw ேபா�ற வ�வைம��� ��தக�க�
அைம��.

இத�காக நா�க� உ�கள� வைலதள������ ப��கைள
ெபற �����ேறா�. இத� �ல� உ�கள� ப��க�
உலகள�� இ���� வாசக�க�� க��கைள ேநர�யாக� ெச�றைட��.

எனேவ உ�கள� வைலதள������ ப��கைள  �ர�ெய��பத���
அவ�ைற ����தக�களாக மா��வத��� உ�கள� அ�ம�ைய
ேவ���ேறா�.

இ�வா� உ�வா�க�ப�ட ����தக�க�� க���பாக ஆ��யராக
உ�க�� ெபய�� ம��� உ�கள� வைலதள �கவ��� இட�ெப��.
ேம�� இைவ “Creative Commons” உ�ம��� �� ம���தா�
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ெவ��ட�ப�� எ�� உ��ைய�� அ���ேறா�.

http://creativecommons.org/licenses/

��க� எ�கைள ��வ�� �கவ�க�� ெதாட�� ெகா�ளலா�.

e-mail : freetamilebooksteam@gmail.com 
FB : https://www.facebook.com/FreeTamilEbooks

G +: https://plus.google.com/communities/108817760492177970948

ந��.

</���>

ேம���யவா� ஒ� ��ன�சைல உ�க���� ெத��த அைன��
எ��தாள�க���� அ��� அவ�க�ட���� அ�ம�ைய� ெப��க�.

���தா� அவ�கைள�� “Creative Commons License”-ஐ அவ�க�ைடய
வைலதள��� பய�ப��த� ெசா���க�.

கைட�யாக அவ�க� உ�க��� அ�ம� அ��� அ��������
��ன�சைலfreetamilebooksteam@gmail.com எ�� �கவ���
அ��� ைவ��க�.

ஓ� எ��தாள� உ�கள� உ�கள� ேவ��ேகாைள ம���� ப�ச���
எ�ன ெச�வ�?

அவ�கைள�� அவ�கள� பைட��கைள�� அ�ப�ேய ����ட ேவ���.

ஒ��ல��� அவ�க�ைடய ெசா�த �ய���� ����தக� தயா����
எ�ண��ட இ����. ஆகேவ அவ�கைள நா� ���� ����
ெதா�தர� ெச�ய� �டா�.

அவ�கைள அ�ப�ேய ������ அ��த��த எ��தாள�கைள ேநா��
நம� �ய��ைய� ெதாடர ேவ���.
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����தக�க� எ�வா� அைமய ேவ���?

ஒ�ெவா�வர� வைல�தள���� �ைற�தப�ச� ����கண��� ப��க�
காண�ப��. அைவ வைக�ப��த�ப�ேடா அ�ல� வைக�ப��த�
படாமேலா இ����.

நா� அவ�ைறெய�லா� ஒ�றாக� �ர�� ஒ� ெபா�வான தைல�����
வைக�ப��� ����தக�களாக� தயா��கலா�. அ�வா�
வைக�ப��த�ப�� ����தக�கைள ப��-I ப��-II எ��� �ட
த��த�ேய ����� ெகா��கலா�.

த���க ேவ��யைவக� யாைவ?

இன�, பா�ய� ம��� வ��ைற ேபா�றவ�ைற� ���� வைகயான
ப��க� த���க�பட ேவ���.

எ�கைள� ெதாட�� ெகா�வ� எ�ப�?

��க� ��வ�� �கவ�க�� எ�கைள� ெதாட�� ெகா�ளலா�.

email : freetamilebooksteam@gmail.com
Facebook: https://www.facebook.com/FreeTamilEbooks

Google Plus: https://plus.google.com/communities

/108817760492177970948

இ���ட��� ஈ�ப���ளவ�க� யா�?

Shrinivasan tshrinivasan@gmail.com
Alagunambi Welkin alagunambiwelkin@fsftn.org
Arun arun@fsftn.org
இர�

Supported by

Free Software Foundation TamilNadu, www.fsftn.org
Yavarukkum Software Foundation http://www.yavarkkum.org/
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2

ேவ��ேகா�!

எ� அ�����ய ந�ப�கேள, பார� ப�லக�, இல��ய ப�லக�, த��
நா� �த��ர� ேபா� �யா�க� த�ர க�பராமாயண� உைர நைட
ஆ�யவ�ைற என� வைல���க�� ப���வ�� அ�ப�கேள! உ�க���
���� �ைன� ப����ேற�. எ��ைடய ��க�ட வைல���க���
�ஜய� ெச���க�. ப��த�� த�க� ஆேலாசைனகைள வழ���க�.
அைவ என�� ேம�� ஊ�க�ைத��, ஆ�வ�ைத�� அ�க���� எ�பதா�
த�கள� க����கைள தய� ெச�� ப�� ெச���க�.

என� வைல���க� �வர� இேதா:–

1.http//www.bharathipayilagam.blogspot.com
2.http//www.ilakkiyapayilagam.blogspot.com
3.http//www.tamilnadythyagigal.blogspot.com
4.http//www.kambaramayanam-thanjavooraan.blogspot.com

ந�� ந�ப�கேள! ���� ச���ேபா�!

த�ைச ெவ.ேகாபால�

3

ஆ��ய� ப��
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த�ைச ெவ.ேகாபால�

privarsh@gmail.com

வைல�தள� : http://tamilnaduthyagigal.blogspot.in/

38 ஆ��களா� ெபா���ைற�� ப�யா�� ஓ�� ெப�றவ�. மகாக�
பார� ப�� ப�லர��க� நட�� வ��றா�.

பார� ப�லக�, இல��ய ப�லக� நட���றா�. த�� நா� �த��ர� ேபா�
�யா�க� ப�� எ���றா�.

—-

4

ந��
பட�க��� ந�� ; ��. கா�நாத� அவ�க�, ெச�ைன

pattinathar.kasi@gmail.com
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