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தⰀ琂சன᧳췯 பꬼ鯇ணׇனா㠁ก ஒ䘆┰ꯧ♣த㠁ก, அவ䘆┰䱝⮺㹜泟 தா뒮கல.

இ⚾瀟வள烂暑 ஶ ீதல᧳췯 இ⚾瀟வள烂暑 ஆ㠁กꯧ♣ரா ந띹믿ꯧ♣ரꯧ♣漧⣋ல, மா㠁กகழி
மாசꯧ♣漧⣋ல, இꥯ뾰த ᡬ衑㠁กணமியׇல, எ뒮க பா㠁กꯧ♣தா柆轊᧳췯 தைலல ேவற
தꬼ鯇ணׇ, க뒮க ேவற, இவா ெகாᵸ㗖டற漧⣋ ேவற, சꥯ뾰திரᅹ㌬ ேவற, பா᧳췯蝈睩
ேவற, இதில அ᧳췯பா珛荟 ேவற ப䱝⮺கꯧ♣漧⣋ல, ஹிமவꯧ♣ 蝈睩ꯧ♣Ⰰ琂 ேவற,
ஹிமாலய 蝈睩ꯧ♣திⰀ琂 ேவற, உட᧳췯蝈睩 ᤋ∲䱝⮺க சꥯ뾰தனாபׇேஷக᧳췯 ேவற,
இ⚾瀟வள烂暑 ஶ ீதலꯧ♣த உம䱝⮺㹜泟 தா뒮கறꯧ♣漧⣋䱝⮺㹜泟 ச䱝⮺தி எ㥳⭪ப鹈留 வꥯ뾰த漧⣋?
இꯧ♣த᧳췯 ஶ ீத᧳췯 㥳⭪ரᡬ衑த᧳췯 ,
பׇரᡬ衑த᧳췯னா ெநறயᜡ騄 அ㠁กꯧ♣த᧳췯.அதாᅹ㌬
ெரா᧳췯ப ெபⰀ琂ய பׇரᡬ衑த பலிᜡ騄 ெசா㦛⨟ற漧⣋, ைவத뜞쳲
கா珛荟ளா䘆┰᧳췯 அꥯ뾰த

அபர காⰀ琂யꯧ♣漧⣋ல வׇைசயா இ䘆┰ꥯ뾰தானா பׇரᡬ衑த பலி ேபாடற漧⣋ᜡ騄
ெசா㦛⨟ற漧⣋. ெநறய ேசாꯧ♣ைத䱝⮺ ெகாꬼ鯇帲 வꥯ뾰漧⣋ அ뒮க ைவ䱝⮺கிற漧⣋
அꥯ뾰த ᡬ衑த뒮க첑⢙䱝⮺காகᜡ騄ᵸ㗖帲, பׇரᡬ衑த பலி ெகா帲䱝⮺கற漧⣋ꬼ鯇帲, அத.
அதாᅹ㌬ பׇரᡬ衑த᧳췯னா ெநறயᜡ騄 அ㠁กꯧ♣த᧳췯. இ⚾瀟வள烂暑 பׇரᡬ衑தமா
இ䘆┰䱝⮺㹜泟᧳췯ப鹈留யான ஶ ீதꯧ♣ைத தவ கநகஸபா நாத, சித᧳췯பரꯧ♣漧⣋ல
இ䘆┰䱝⮺㹜泟᧳췯 ப鹈留யான 瘈벛வாமிய நிைன菫㳡சிꬼ鯇帲, அ뒮க தான ஆ㠁กꯧ♣ரா
ந띹믿ꯧ♣திர᧳췯, அபׇேஷக᧳췯 அவ䘆┰䱝⮺㹜泟ꯧ♣ தாேன. மா㠁กகழி மாச᧳췯
அபׇேஷக᧳췯 அவ䘆┰䱝⮺㹜泟 தாேன எ㦛⨟லா᧳췯, கனக சைபயׇல " கனக
சபா நாத" கனக சைப䱝⮺㹜泟 நாதனா இ䘆┰䱝⮺கிற ேஹ ஈ瘈벛வரா,
இ⚾瀟வள烂暑 பׇரᡬ衑தமான ஶ ீதꯧ♣த ந뜞쳲
㠁ก எ㥳⭪ப鹈留 தா뒮㹜泟வ㠁ก?
뜞쳲 இꥯ뾰த
தா뒮㹜泟᧳췯ப鹈留யான ஶ䱝⮺தி ந뜞쳲
㠁ก எ뒮க ச᧳췯பாதி菫㳡சிꬼ鯇枓⋏㠁ก இ⚾瀟வளைவ豤콧᧳췯?
ேவற எவனாலயாவ漧⣋ இ⚾瀟வள烂暑 ஶ ீதꯧ♣ைத தா뒮க ᤋ鹈留豤콧மா? இ漧⣋
ஏᅹ㌬ உம䱝⮺㹜泟 இꥯ뾰த மாதிⰀ琂 பꬼ鯇றா? அ漧⣋烂暑᧳췯 இꥯ뾰த ஶ ீதல மாசꯧ♣漧⣋ல,
இꥯ뾰த மாதிⰀ琂 ந띹믿ꯧ♣திரꯧ♣漧⣋ல, உட᧳췯蝈睩 ᤋ∲䱝⮺க இꥯ뾰த மாதிⰀ琂
சꥯ뾰தனꯧ♣ைத ேபாᵸ㗖帲ꬼ鯇帲, அ漧⣋烂暑᧳췯 ெவ鹈留கால᧳췯பறꯧ♣漧⣋ல ெகாꄗச᧳췯
மꯧ♣யானமா இ䘆┰ꥯ뾰தா柆轊᧳췯 ேதவைல இ㥳⭪ப鹈留 ஏᅹ㌬ பꬼ鯇றா? ந뜞쳲
㠁ก எ㥳⭪ப鹈留
தா뒮கற뜞쳲
㠁ก இ⚾瀟வளைவ豤콧᧳췯?
ந뜞쳲
㠁ก ெசா㦛⨟லிꯧ♣தாᅹ㌬ பꬼ鯇றாளா? அவாளா பꬼ鯇றாளா? எᅹ㌬னꯧ♣漧⣋䱝⮺㹜泟
இ㥳⭪ப鹈留? பா䱝⮺கி ஊ㠁กல இ䘆┰ꥯ뾰த 瘈벛வாமி,கீ மி, ெப䘆┰மா珛荟லா᧳췯, அꥯ뾰த
வசꥯ뾰த காலꯧ♣漧⣋ல உꯧ♣ஸவ᧳췯, தி䘆┰வ䘆┰珛荟 உꯧ♣ஸவ᧳췯ᜡ騄 இꥯ뾰த
ப䱝⮺க뒮க珛荟ள ஒ䘆┰ நதி䱝⮺㹜泟 அைழ菫㳡汹ꬼ鯇帲 ேபாἬ ெவயׇ㦛⨟ காலꯧ♣漧⣋ல
ஏேதா ெகாꄗச᧳췯 கீ ழ 汹ꯧ♣தி ஓ帲கா㦛⨟ மாறி ெவᵸ㗖鹈留, அ漧⣋ல
த뜞쳲
㠁กꯧ♣த뒮க珛荟ளா 汹ꯧ♣தி ைவ菫㳡汹 ெகாꄗச᧳췯 ஶ ீꯧ♣, ஶ ீேதாபசாரமா

சிꯧ♣திைர மாசꯧ♣漧⣋ல பꬼ鯇ற漧⣋ எ㦛⨟லா 瘈벛வாமி䱝⮺㹜泟᧳췯 வழ䱝⮺க᧳췯 பா䱝⮺கி.
உம䱝⮺㹜泟 மாꯧ♣திர᧳췯 எ㥳⭪ப鹈留 இ㥳⭪ப鹈留 பꬼ鯇றாேள? வׇப舀䀀தமா பꬼ鯇றாேள?
எᅹ㌬ன உம䱝⮺㹜泟 இ⚾瀟வள烂暑 ஶ䱝⮺தி உம䱝⮺㹜泟 எ뒮ேக㠁กꥯ뾰漧⣋ வꥯ뾰த漧⣋?
அ㥳⭪ப鹈留ᅹ㌬ᜡ騄 瘈벛வாமிைய ேகᵸ㗖帲ꬼ鯇டா㠁ก. ேகᵸ㗖帲ꬼ鯇ேட இ䘆┰䱝⮺கா㠁ก
ஒ䘆┰ ப䱝⮺த㠁ก. ஓேஹா உ᧳췯ம கா漧⣋ல ேபாᵸ㗖ேறேன நாᅹ㌬, 瘈벛வாமி
எᅹ㌬ன பꬼ鯇狕ﾜவா㠁ก ? சிⰀ琂㥳⭪பா㠁ก. உம䱝⮺㹜泟 ஶ䱝⮺தி ஏ漧⣋னா, எᅹ㌬ன
பꬼ鯇ற漧⣋, ச䱝⮺தி இ䘆┰䱝⮺㹜泟. சⰀ琂 உம䱝⮺㹜泟 ஶ䱝⮺தி உ᧳췯ம உ᧳췯மꬼ鯇ட
இ㦛⨟ைல, எᅹ㌬னꬼ鯇ட தாᅹ㌬ இ䘆┰䱝⮺㹜泟ᜡ騄. இ㥳⭪ப தாᅹ㌬ நாᅹ㌬
ெதⰀ琂ꄗ汹ꬼ鯇ேடᅹ㌬ அ㥳⭪ப鹈留ᅹ㌬னா㠁ก அவ㠁ก.

ந뜞쳲
㠁ก எ뒮ேக豤콧᧳췯 இ䘆┰䱝⮺கீ ேறா㦛⨟ேயா? ந뜞쳲
㠁ก இ㦛⨟லாத இட᧳췯 இ㦛⨟லᜡ騄
ெசா㦛⨟றாேள. 瘈벛வாமிைய காᵸ㗖帲றானா 瘈벛வாமி 瘈벛வாமி எ뒮க
இ䘆┰䱝⮺கா㠁ก காᵸ㗖鹈留ன핍각யானா பழ᧳췯 ெகா帲㥳⭪ேபᅹ㌬ᜡ騄 ெசாᅹ㌬ன உடேன,
瘈벛வாமி எ뒮ெக இ㦛⨟ல காᵸ㗖帲, அ㥳⭪ெபா ெரꬼ鯇帲 பழ᧳췯 ெகா帲䱝⮺கிேறᅹ㌬
ெசாᅹ㌬னாᜡ騄 கைத ெசா㦛⨟ற漧⣋ உ
 ꬼ鯇ேட இꥯ뾰த ஆ瘈벛திக, ந
ா瘈벛திக
கைதல, இ㦛⨟லாத இடꯧ♣ைத காᵸ㗖帲ᜡ騄 ெசா㦛⨟றாேள. அꥯ뾰த மாதிⰀ琂 ந뜞쳲
㠁ก
எ뒮ேக豤콧᧳췯 இ䘆┰䱝⮺கீ ேறா㦛⨟ேயா, எ뒮க豤콧᧳췯 இ䘆┰䱝⮺கறவ㠁ก, எᅹ㌬னꬼ鯇ட
என䱝⮺㹜泟珛荟ேள豤콧᧳췯 இ䘆┰䱝⮺கீ ேறா㦛⨟ேயா, என䱝⮺㹜泟珛荟ள இ䘆┰䱝⮺கீ ேறா㦛⨟ேயா,
உ珛荟ளꯧ♣漧⣋䱝⮺㹜泟 உ珛荟ள இ䘆┰䱝⮺கீ ேறா㦛⨟ேயா ந뜞쳲
㠁ก, உ珛荟ளꯧ♣漧⣋䱝⮺㹜泟 உ珛荟ள
இ䘆┰䱝⮺கீ ேறா㦛⨟ேயா? எᅹ㌬ உ珛荟ள᧳췯 எᅹ㌬னவா இ䘆┰䱝⮺㹜泟ᜡ騄 என䱝⮺㹜泟
ெதⰀ琂豤콧ேமா㦛⨟ேயா? நாᅹ㌬ ெதⰀ琂ꄗ汹ꬼ鯇帲ᵸ㗖ேடᅹ㌬ 瘈벛வாமி உ᧳췯ம㥳⭪
பꯧ♣தி. எᅹ㌬ᜡ騄ைடய மன漧⣋ உ珛荟ளꯧ♣漧⣋ல ந뜞쳲
㠁ก ஒ䘆┰ நிமஷ᧳췯 இ䘆┰ꥯ뾰தா
粙ட ேபா䘆┰᧳췯. இ⚾瀟வள烂暑 ஶ ீதலமா உ뒮க தைலல இ⚾瀟வள烂暑
தꬼ鯇ணׇைய ெகாᵸ㗖鹈留 இ⚾瀟வள烂暑 ஶ ீதல காலꯧ♣漧⣋ல ெகாᵸ㗖鹈留னா䱝⮺ 粙ட,
இꥯ뾰த தாப᧳췯 ேபாகா漧⣋. எᅹ㌬ 㹞�䘆┰தயꯧ♣漧⣋ல எ⚾瀟வள烂暑 தாப᧳췯 இ䘆┰䱝⮺㹜泟
ெதⰀ琂豤콧மா? அ漧⣋ என䱝⮺㹜泟ᅹ㌬னா ெதⰀ琂豤콧᧳췯.

ெகாதி菫㳡汹ꬼ鯇帲 கிட䱝⮺㹜泟 தாப᧳췯 எ㥳⭪ப㥳⭪ பா㠁กꯧ♣தா柆轊᧳췯 எᅹ㌬ேனாட
㹞�䘆┰தய᧳췯. ேவற எவᜡ騄䱝⮺㹜泟 எ㥳⭪ப鹈留 இ䘆┰䱝⮺ேகா ெதⰀ琂யா漧⣋, பா䱝⮺கி
ஒꯧ♣த䘆┰䱝⮺㹜泟᧳췯 இ⚾瀟வள烂暑 இ䘆┰䱝⮺கா漧⣋ᜡ騄 தாᅹ㌬ நாᅹ㌬ நிைன菫㳡汹ꬼ鯇帲
இ䘆┰䱝⮺ேகᅹ㌬. நாᅹ㌬ அ㥳⭪ப鹈留 தாᅹ㌬ நிைன菫㳡汹ꬼ鯇帲 இ䘆┰䱝⮺ேகᅹ㌬ . ேவற
உலகꯧ♣漧⣋ல ஒ䘆┰ꯧ♣தᜡ騄᧳췯 இ⚾瀟வள烂暑, ெகாதி菫㳡汹ꬼ鯇帲 தவׇ菫㳡汹ꬼ鯇帲
இ䘆┰䱝⮺㹜泟᧳췯ப鹈留யா மன汹 㹞�䘆┰தய᧳췯 ேவற ஒꬼ鯇狕ﾜேம இ䘆┰䱝⮺கா漧⣋.
இ漧⣋ல豤콧᧳췯 ந뜞쳲
㠁ก இ䘆┰䱝⮺கீ ேர. இ⚾瀟வள烂暑᧳췯 ேபாறா漧⣋ உம䱝⮺㹜泟. இᅹ㌬ᜡ騄᧳췯
எ⚾瀟வள烂暑 ேபாᵸ㗖டா柆轊᧳췯 ேபாடலா᧳췯 இத. இꥯ뾰தடꯧ♣漧⣋ல இꥯ뾰த
ெகாதி㥳⭪பׇல ஒ䘆┰ நிமஷமாவ漧⣋ ந뜞쳲
㠁ก இ䘆┰ꥯ뾰漧⣋ᵸ㗖帲 ெவள핍각ய வꥯ뾰ேதனா
粙ட ேபா䘆┰᧳췯. உம䱝⮺㹜泟 இ⚾瀟வள烂暑᧳췯 ேபாறா漧⣋. இᅹ㌬ᜡ騄᧳췯 ெநறய
ேபாட狕ﾜ᧳췯. அ漧⣋ எᅹ㌬ᜡ騄ைடய அᜡ騄பவ᧳췯 ெதⰀ琂ꄗச漧⣋. ஐேயா
ைபꯧ♣திய䱝⮺காரா உ᧳췯ைம ேபாἬ ேக䱝⮺கேறேன நாᅹ㌬, நாᅹ㌬னா
ெசா㦛⨟லி䱝⮺க狕ﾜ᧳췯 பதி㦛⨟. " சிꯧ♣ேத நி㠁กேவத த㥳⭪ேத”
, எᅹ㌬ᜡ騄ைடய
சிꯧ♣த᧳췯 இ䘆┰䱝⮺ேக, நி㠁กேவத᧳췯 漧⣋䱝⮺கꯧ♣தினால豤콧᧳췯 தாபꯧ♣ரயꯧ♣னால豤콧᧳췯
அநாவசியமான சமா菫㳡சார뒮க珛荟னால豤콧᧳췯 எ㥳⭪ப பா㠁กꯧ♣தா柆轊᧳췯
க칐ퟆட㥳⭪பᵸ㗖帲ꬼ鯇帲 ெகாதி菫㳡汹ꬼ鯇帲 தாபꯧ♣தில ஆ㥳⭪ᵸ㗖帲ꬼ鯇帲 இ㥳⭪ப鹈留
திꬼ鯇டா鹈留ꬼ鯇帲 ெத䘆┰வׇல நிᅹ㌬ᜡ騄ꬼ鯇帲 க칐ퟆட㥳⭪பᵸ㗖帲ꬼ鯇帲
இ䘆┰䱝⮺㹜泟᧳췯ப鹈留யான எᅹ㌬ᜡ騄ைடய மத뜞쳲
ேயனா எᅹ㌬ᜡ騄ைடய漧⣋ᜡ騄.
மத뜞쳲
ேய, எᅹ㌬ᜡ騄ைடய சிꯧ♣தꯧ♣தில நி㠁กேவத᧳췯 ஒேர 漧⣋䱝⮺கꯧ♣தினால,
வׇசாரꯧ♣漧⣋னால, கவைலயׇனால அ㥳⭪ப鹈留ேய ெகாதி菫㳡汹ꬼ鯇帲
ெகாꥯ뾰தள핍각菫㳡汹ꬼ鯇帲 இ䘆┰䱝⮺㹜泟 ெகாதி㥳⭪蝈睩, இ뒮ேக豤콧᧳췯 ந뜞쳲
㠁ก
இ䘆┰䱝⮺கீ ேறா㦛⨟ேயா? எ㦛⨟லா இடꯧ♣திேல豤콧᧳췯 இ䘆┰䱝⮺கிறவ㠁ก.
மத뜞쳲

ேய 
சிꯧ♣ேத நி㠁กேவத த㥳⭪ேத யதி பவதி ந ேத நிꯧ♣ய
வாேஸா

அ㥳⭪ேப㠁ก㥳⭪பᵸ㗖ட இடꯧ♣தில ஒ䘆┰ நிமிஷமா இ䘆┰䱝⮺கீ 㠁ก ,எ㥳⭪ப
பா㠁กꯧ♣தா柆轊᧳췯, நாᜡ騄᧳췯 அநாதியா இ䘆┰䱝⮺ேகᅹ㌬. ந뜞쳲
䘆┰᧳췯 அநாதியா
இ䘆┰䱝⮺கீ 㠁ก. இ뒮ேக豤콧᧳췯 உᵸ㗖காꬼ鯇鹈留䘆┰䱝⮺கீ 㠁ก . எ㥳⭪ப பா㠁กꯧ♣தா柆轊᧳췯, நாᅹ㌬
எ㥳⭪ப ஜᅹ㌬ம᧳췯 எ帲ꯧ♣திꬼ鯇鹈留䘆┰䱝⮺ேகேனா எᅹ㌬ 漧⣋䱝⮺க᧳췯 என䱝⮺㹜泟 ேபாகேவ
இ㦛⨟ைல. எ㥳⭪ப பா㠁กꯧ♣தா柆轊᧳췯 இꥯ뾰த ெகாதி㥳⭪蝈睩᧳췯 ெகாꥯ뾰தள핍각㥳⭪蝈睩᧳췯 உꬼ鯇帲.
இ㥳⭪ேப㠁ก㥳⭪பᵸ㗖டதான ெகாதி㥳⭪蝈睩 இ䘆┰䱝⮺㹜泟᧳췯 ப鹈留யான இடꯧ♣தில ந뜞쳲
㠁ก
இ䘆┰䱝⮺கிற漧⣋䱝⮺㹜泟 இ⚾瀟வள烂暑᧳췯 பꬼ鯇ண狕ﾜ᧳췯, இᅹ㌬ᜡ騄᧳췯 பꬼ鯇ணா柆轊᧳췯
ேபாறா漧⣋Ἤயா உம䱝⮺㹜泟, இꥯ뾰த ஶ ீதல உபசார᧳췯, ைஶꯧ♣ேயாபசார᧳췯
இ뒮ேக இ䘆┰䱝⮺கீ ேற. ஆைஹயׇனாேல எᅹ㌬ᜡ騄ைடய 㹞�䘆┰தயꯧ♣தில
இ䘆┰䱝⮺㹜泟᧳췯ப鹈留யான ஒ䘆┰ தாபꯧ♣ரய뒮க珛荟 இ䘆┰䱝⮺ேக. கண䱝⮺㹜泟
வழ䱝⮺கி㦛⨟லாத தாப᧳췯 இ䘆┰䱝⮺ேக, நி㠁ก..த㥳⭪த᧳췯னா தாபꯧ♣ேதாட
粙鹈留ய漧⣋ᜡ騄 அ㠁กꯧ♣த᧳췯. நி㠁กேவத᧳췯னா கவைலᜡ騄 அ㠁กꯧ♣த᧳췯. கவைலனா
இ⚾瀟வள烂暑 தாᅹ㌬ கவைலᜡ騄 ெசா㦛⨟ல ᤋ鹈留யா漧⣋. இ㦛⨟ைலἬயா,
உ᧳췯மாᵸ㗖ட᧳췯 இᅹ㌬ᜡ騄᧳췯 கவைல㥳⭪ படறவா இ䘆┰䱝⮺காᅹ㌬னா, உம䱝⮺㹜泟
ெதⰀ琂யா漧⣋ ேபா, எᅹ㌬ கவைல மாதிⰀ琂 அவா첑⢙䱝⮺㹜泟䱝⮺㹜泟 ஒꯧ♣த䘆┰䱝⮺㹜泟᧳췯
கவைல இ䘆┰䱝⮺கா漧⣋ உலகꯧ♣漧⣋ல. அ㥳⭪ப鹈留ᅹ㌬ᜡ騄 ந᧳췯ப
ஒ⚾瀟ெவா䘆┰ꯧ♣தத䘆┰᧳췯 ெசா㦛⨟ேவா᧳췯. எᅹ㌬னேமா
நிைன菫㳡汹ꬼ鯇鹈留䘆┰䱝⮺ேக珛荟, என䱝⮺㹜泟珛荟ள 蝈睩㹜泟ꥯ뾰漧⣋ பா㠁กꯧ♣தானா உ뒮க첑⢙䱝⮺㹜泟
ெதⰀ琂豤콧᧳췯. ஆைகயׇனாேல இꥯ뾰த ஜ뜞쳲
வா첑⢙ைடய 㹞�䘆┰தயꯧ♣தில
இ䘆┰䱝⮺㹜泟᧳췯ப鹈留யான ஒ䘆┰ தாபꯧ♣ெத㦛⨟லா᧳췯 நிைறꄗ汹
இ䘆┰䱝⮺㹜泟᧳췯ப鹈留யான 㹞�䘆┰தயꯧ♣திேல豤콧᧳췯 பகவாᅹ㌬ இ䘆┰䱝⮺கா㠁ก. அꥯ뾰த
அபசாரே띹믿ாபணா㠁กꯧ♣த᧳췯 நாெம㦛⨟லா᧳췯 ப帲᧳췯ப鹈留யான ஒ䘆┰
தாபꯧ♣漧⣋䱝⮺㹜泟 அவ䘆┰䱝⮺㹜泟 பⰀ琂ᡬ衑㠁กணமான ஶ ீதமாந ைஶꯧ♣ேயாபசார᧳췯
நிைறய பꬼ鯇ண ׇஅத அꥯ뾰த மாதிⰀ琂 நா᧳췯 பாவைன பꬼ鯇ணׇ

வׇசாரꯧ♣ைத豤콧᧳췯 பꬼ鯇ண ׇஅ㥳⭪ேப㠁ก㥳⭪பᵸ㗖ட 瘈벛வாமிய உ珛荟ள
ெவ菫㳡汹ꬼ鯇ேடாமானா இᅹ㌬ெனா䘆┰கா㦛⨟ ந᧳췯ப தாபமாவ漧⣋ நி⚾瀟䘆┰ꯧ♣தி
ஆகாதா? 㹞�䘆┰தய᧳췯 ெகாꄗச᧳췯 ஶ ீதலமாகாதா? இ뒮ேக
உᵸ㗖கா㠁กꬼ鯇鹈留䘆┰䱝⮺கறவற ெவ菫㳡汹 ெவள핍각ல ஆவாஹன᧳췯 பꬼ鯇ணׇ
அவைர, ந᧳췯மால மᜡ騄ஷᜡ騄ைடய பׇரயꯧ♣னꯧ♣漧⣋ல எ⚾瀟வள烂暑 쨷鎔ர᧳췯
ஶ ீதமா உபசாரைண பꬼ鯇ணலாேமா அ㥳⭪ேப㠁กபᵸ㗖டைத ைவ菫㳡汹
தி䘆┰᧳췯பׇ豤콧᧳췯 瘈벛வாமிைய இ뒮ேக ெவ菫㳡ேசாமானா ந᧳췯ᤋைடய
㹞�䘆┰தயꯧ♣தி㦛⨟ இ䘆┰䱝⮺㹜泟᧳췯ப鹈留யான தாப நி⚾瀟䘆┰ꯧ♣தியாகி இ漧⣋烂暑᧳췯
ஶ ீதலமா ஆனꥯ뾰தமா㹜泟᧳췯 அ㥳⭪ப鹈留뒮கறைத மனசிேல ைவ菫㳡汹ꬼ鯇帲,
இ뒮ேக உᵸ㗖கா㠁กꬼ鯇鹈留䘆┰䱝⮺ேகேற ந뜞쳲
㠁ก. ஆைகயׇனால உன䱝⮺㹜泟 இ漧⣋烂暑᧳췯
பꬼ鯇ண狕ﾜ᧳췯. இ漧⣋烂暑᧳췯 ேபா䘆┰᧳췯 இ漧⣋烂暑᧳췯 ேபாறா漧⣋. இᅹ㌬ᜡ騄᧳췯
ேபாறா漧⣋. இᅹ㌬ᜡ騄᧳췯 எ⚾瀟வள烂暑 பꬼ鯇ணா柆轊᧳췯 ேபாறா漧⣋. எᅹ㌬ᜡ騄ைடய
தாபꯧ♣தி㦛⨟ இ䘆┰䱝⮺㹜泟᧳췯ப鹈留யான 㹞�䘆┰தயꯧ♣தில ந뜞쳲
உᵸ㗖கா㠁กꥯ뾰漧⣋ꬼ鯇鹈留䘆┰䱝⮺கீ ேறᜡ騄 பகவாைன பா㠁กꯧ♣漧⣋ ெசாᅹ㌬னா㠁ก ஒ䘆┰
சமயꯧ♣漧⣋ல.
 ெமௗெலௗ க뒮கா ஶஶா뒮ெகௗ கர சரண தேல ஶ ீதலா뒮கா:

蝈睩ஜ뒮கா:
வாேம பாேக தயா㠁กꯧ♣ரா ஹிமகிⰀ琂 தனயா சꥯ뾰தன᧳췯 ஸ㠁กவகாꯧ♣ேர

காꯧ♣ர᧳췯னா உட㦛⨟, சꥯ뾰தன᧳췯 ஸ㠁กவகாꯧ♣ேர, இ
 ꯧ♣த᧳췯 ஶ ீத᧳췯 㥳⭪ரᡬ衑த᧳췯
தவ, த
வனா உன䱝⮺㹜泟ᜡ騄 அ㠁กꯧ♣த᧳췯. கநக ஸபா நாத ேஸா帲᧳췯
ஸஹிꯧ♣漧⣋ ெகா珛荟வத䞓䋃㹜泟 䱝⮺வ ஶ䱝⮺தி:எ뒮ேக இ䘆┰ꥯ뾰漧⣋ வꥯ뾰த漧⣋ ஶ䱝⮺தி?
䱝⮺வ னா எ뒮ேக இ䘆┰ꥯ뾰漧⣋ வꥯ뾰த漧⣋ᜡ騄 அ㠁กꯧ♣த᧳췯, ஶ䱝⮺தினா ெதⰀ琂豤콧᧳췯.
சꥯ뾰தன᧳췯னா ெதⰀ琂豤콧᧳췯. ஶ ீத᧳췯னா ெதⰀ琂豤콧᧳췯. இᅹ㌬ᜡ騄᧳췯 தமி㶙ல பைழய
ச뒮க 蕱랗㦛⨟க珛荟, கி뒮க 蕱랗㦛⨟க珛荟 பா㠁กꯧ♣ேதாமானா, ெசἬ豤콧珛荟ளா᧳췯

பா㠁กꯧ♣ேதாமானா, அ漧⣋ 蝈睩Ⰰ琂யறத காᵸ㗖鹈留柆轊᧳췯 粙ட ஸம瘈벛䱝⮺䘆┰த᧳췯
蝈睩Ⰰ琂யற漧⣋ சில சமய뒮க珛荟ல , ஏனா உலகꯧ♣漧⣋ல வழ䱝⮺கꯧ♣漧⣋ல
இ䘆┰䱝⮺கிற 蝈睩瘈벛தக, பத᧳췯 மாதிⰀ琂 இ䘆┰䱝⮺㹜泟 ஸம瘈벛䱝⮺䘆┰தꯧ♣தில
இ䘆┰䱝⮺㹜泟᧳췯ப鹈留யான 瘈벛ேலாகꯧ♣漧⣋ல இ䘆┰䱝⮺கிற பத᧳췯,

ச
ꥯ뾰தன᧳췯

இꯧ♣த᧳췯 ஶ ீத᧳췯 㥳⭪ரᡬ衑த᧳췯 தவ கநகஸபா நாத ேஸா帲᧳췯 䱝⮺வ ஶ䱝⮺தி:
சிꯧ♣ேத நி㠁กேவத த㥳⭪ேத யதி பவதி ந ேத நிꯧ♣ய வாேஸா
மத뜞쳲
ேய
மத뜞쳲
ேய எ
ᅹ㌬ᜡ騄ைடய சிꯧ♣ேத, சிꯧ♣தꯧ♣தி㦛⨟, நி㠁กேவத த㥳⭪ேத 
சிꯧ♣ேத

கவைலꯧ♣ த뜞쳲
யׇனா㦛⨟ எறிꥯ뾰漧⣋ ெகாꬼ鯇鹈留䘆┰䱝⮺㹜泟᧳췯 எᅹ㌬ᜡ騄ைடய
சிꯧ♣தꯧ♣தி㦛⨟ , த
வ உன䱝⮺㹜泟 நிꯧ♣திய வாஸ:நிꯧ♣யமான வாஸமான漧⣋
யதி ந பவதி இ䘆┰ꥯ뾰திராம㦛⨟ இ䘆┰ꥯ뾰தாᅹ㌬, இ䘆┰ꥯ뾰ததானா㦛⨟,

இ䘆┰ꥯ뾰திராம㦛⨟ இ䘆┰ꥯ뾰தா㦛⨟, உன䱝⮺㹜泟 இꥯ뾰த ஶ䱝⮺தி எ뒮ேக இ䘆┰ꥯ뾰漧⣋
வꥯ뾰தி䘆┰䱝⮺㹜泟᧳췯? இ⚾瀟வள烂暑 ஶ ீதꯧ♣ைத தா뒮㹜泟᧳췯ப鹈留யான ஶ䱝⮺தி,
கவைலꯧ♣ த뜞쳲
யׇனா㦛⨟ எறிꥯ뾰漧⣋ ெகாꬼ鯇鹈留䘆┰䱝⮺㹜泟᧳췯, ெகாதிꯧ♣漧⣋
ெகாꬼ鯇鹈留䘆┰䱝⮺㹜泟᧳췯 எᅹ㌬ᜡ騄ைடய உ珛荟ளꯧ♣தி㦛⨟ ந뜞쳲
நிꯧ♣யவாஸ᧳췯
ெசἬயாம㦛⨟ இ䘆┰ꥯ뾰ேதயானா㦛⨟ உன䱝⮺㹜泟 இ⚾瀟வள烂暑 ஶ ீதꯧ♣ைத
தா뒮㹜泟᧳췯ப鹈留யான ஶ䱝⮺தி எ뒮ேக இ䘆┰ꥯ뾰漧⣋ கிட வꥯ뾰தி䘆┰䱝⮺㹜泟᧳췯? நாᅹ㌬
ெதⰀ琂ꥯ뾰漧⣋ெகாꬼ鯇帲 வׇᵸ㗖ேடᅹ㌬. உன䱝⮺㹜泟 எ뒮ேக இ䘆┰ꥯ뾰漧⣋ வꥯ뾰த漧⣋
எ㦛⨟லாꯧ♣ைத豤콧᧳췯, உ᧳췯ைம ேபாἬ ேகᵸ㗖டா㦛⨟, உம䱝⮺㹜泟 ெதⰀ琂யல நாᅹ㌬
ெதⰀ琂ꄗசிꬼ鯇ேடᅹ㌬
मौलौ ग頄गा शशा>कौ कर चरण तले
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