ஆண்மள் அபேநித
டயபேப்மவப
பிநக்கவுவ:
சணச வபடத்டயன் பன்வமடி

கயபேமந்டன்
னிவபலுச்சமணய
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ணமர்கனயத் டயங்கள் ணடய யவந்ட
ன்மநமல் ீமப் வமடபர்ீ
வமடணயவம வரிவனதீர்

சரர் ணல்கும் ஆய்ப்மடிச் சசல்பச்
சயறுணீ ர்கமள் கூர்வபல்

சகமடுந்சடமனயன் ந்டவகமன்
குணன்

மர்ந்ட கண்ஞி தவசமவட இநம்
சயங்கம் கமர் வணி சசங்கண் கடயர்
ணடயதம் வமல் பகத்டமன்

மமதஞவ ணக்வக வ
டபேபமன் மவமர் புகனப்

டிந்வடவமர் ம்மபமய்
சரடமிமட்டிதமவ வகமவட அக்கமபமக
பூணமவடபிதமமல் சபநிப்டுத்டப்ட்மர்
சில் சரவட வமவுகள் டமநமணவவத

டன்வ ற்றுக்சகமள்லம்டிதமக ணன்மடி
பூணய ிநந்ட அபவ ற்றுக்சகமண்ட

1

ணிடகும் பூணயதில் சசய்டபபேம்
அக்கயணங்கலக்கு வப்புகள்

அவத்வடபம் டக்குள்நிபேந்ட
சபநிப்டுத்டம் ணமத்ணமவும்
சமறுப்வற்மக வபண்டும்
சகபம் அபபேக்குள்நிபேந்ட சபநிப்ட்டு
அபபேக்குள்வநவத கயரிவத சசய்டம்
பபேகயன்
1. ஆடயதிவ பமர்த்வட இபேந்டட, அந்ட

பமர்த்வட வடபித்டயயபேந்டட, அந்ட
பமர்த்வட வடபமதிபேந்டட.
2. அபர் ஆடயதிவ வடபவமடிபேந்டமர்.
3. சகபம் அபர் பணமய் உண்மதிற்று;
உண்மசடமன்றும் அபமவதல்மணல்
உண்மகபில்வ.--வதமபமன் 1

குமன் 2:117. அல்மஹ் பமங்கவநபம்,
பூணயவதபம் இல்மவணதியபேந்வட

உண்மக்கயமன்; அடிம் “குன்” - ஆகுகன்று கூயமல், உவ அட ஆகயபிடுகயட

36:82. ப்சமபேவநவதனும் அபன் வக்க
மடிமல், அடற்கு அபன்

கட்வநதிடுபசடல்மம்; “குன்” (ஆய்பிடுக)
ன்று கூறுபடடமன்; உவ அட
ஆகயபிடுகயட
என்றுவண இல்மட சபட் சபநிவத சக

ிஞ்சத்டயற்கும் சபநிவத இபேக்கயட 
பிஞ்ஜமத்டமல் அயகயவமம்
உகயல் பந்ட சக வபடங்கலம்

சபட்சபநிவத ஆடய இவபன் 
அயபிக்கயன்
சயபபமக்கயதர் 534:

கட்வதமல் சசய் வடபபேம் கல்யமல் சசய்
வடபபேம்

ணட்வதமல்சசய் வடபபேம் ணஞ்சநமல்சசய்
வடபபேம்

சட்வதமல்சசய் வடபபேம் சமஞிதமல்சசய்
வடபபேம்

சபட் சபநித டன்யணற்று வபறுசடய்பம்
இல்வவத.

சயபவமகசமம் ; உயத்டககள்
இன்ிவபகநிலும் உள்ந

சயபமதங்கநில் யங்கம் ன்வட அபேபபம்
உபேபபம் இவஞந்ட என்மகும்
அபேஉபேபம் ன்மர்கள்
சயபயங்கம் ன்மல் சயபின் மணத்டமல்

அபேபத்வட பனயடுகயவன் ன்வட அர்த்டம்
அபேபணம இவபன் உபேபணம
வப்புகவந வத்ட வமட அபர்

சசய்டசடல்மம் உண்மகட்டும் ன்று
வசயமர்

அபேபத்டயல் இபேந்ட படயல் பந்டட சத்டம்
; ிஞபம்

அடமபட பமர்த்வட ; அந்ட பமர்த்வடவத
மமதஞன் ; வப்புகநமக பிரிந்டபன் ;
ணமத்ணம ; ிஞ்சம்

மமதஞன் ன்மல் சத்டணமக

சபநிப்ட்பன் ன்வ அர்த்டம்
இந்ட ிஞ்சத்டயல் பம் இதங்கும்
சமபேட்கலம் கந்வட இபேக்கயன்
ன்டமல் மமதஞவ அயடதில்

சகமள்லகயபமக ; ள்நிசகமண்பமக
உபேபம் சவணத்டமர்கள்

ஆகவபடமன் சக மபங்கலக்கும் டமனும்
சமறுப்வற்று எவ்சபமபே அபடமத்டயலும்
டன்த்வட சுணந்வட டீர்த்டம் பபேகயமர்

டயவடம பகத்டயல் மணமகவும் ; டபம

பகத்டயல் கயயஷ்ஞமகவும் ; கயபகத்டயல்
இவதசுபமகவும் அபடரித்ட பந்டமர்
மணமபடமத்டயல் ஆதிம் ஆண்டுகள்

பூணயதில் அபர் டர்ணத்வட யவயறுத்டயமர்
அபட சசமந்ட பமழ்க்வகவதம இன்ம்
ன்ட அவப இல்வ

ணவபிவத ணக்கவந ிரிந்வட பமழ்ந்டமர்

சரவட டன்த்வட டபி வடபவண
அனுபித்டடயல்வ

ஆமலும் அபள் ணிட ிபி டுத்ட

யவதியபேந்ட ணீ ண்டும் வடபமக ணம
வபில்ய தில் வகமவடதமக டன்வ

சபநிப்டுத்டய டணயனமல் மடி ணகயழ்ந்ட
வசங்கத்டயல் எநிசரீம் சற்மள்

வகமவட அக்கம டணயழுக்கு கயவத்ட பம்
வபஞபத்டயல் ணிடமக ிந்ட தமபேக்கும்
கபேபவதில் இம் இல்வ

ஆமல் வபஞபம் வகமவடவத சரவட
ன்யந்ட வகமபியல் வபத்டமர்கள்

அந்ட படல் வகமபில் ணடவ கூல் அனகயத
சபேணமள் வகமபியல் உள்நட
வபில்யதில் இபேந்ட வசங்கம் சசல்
ல்க்கு ரிபமம் டந்டபன் மண்டித
ணன்ன்
அனகர் ணவதில் எபே ணண்ம் டங்கய டன்

வகப் அனகனுக்கு வசவப சசய்டமள்
வகமவட அக்கம

ணடவக்கு அபேகயலுள்ந வசமனபந்டமன் ன்
ஊர் வபவக ன் வபகபடய கவதில்

உள்நட . அங்கு உள்ந சடய்பங்கலக்கு
வக வக  பன் இவஞப்பு
இபேக்கும்

வக சபேணமள் ; வக ணமரிதம்ணன் 
இபேக்கும்

இண்மம் பகத்டயல் ணயடயவ ன்ட
வபகபடய கவதில் இபேந்ட

வசமனபந்டமகத்டமன் இபேந்டட ; சரவடவத
ணம் படிக்க வசமன பம்த்ட மணன்

பந்டடமல் இவ்வூரின் சதர் வசமனபந்டமன்
 ஆட

இங்வகதில் கயல் வபத்ட கயல்
பிப்ட் வவன கங்வகக்கு சசல்
பமய்ப்வ இல்வ

ஆமல் அபேகயல் கயல் கக்கும் வபவக

பனயதமக வசமனபந்டமில் கவவதவப
பமய்ப்பு உள்நட

ஆகவபடமன் அபள் டணயனச்சயதமகவப பந்டமள்
டணயழ் பமர்த்வடகள் அபநிம் சகமஞ்சய

பிவநதமடுபவட டயபேப்மவப பழுபடம்
கமஞமம்
டன்ம் டீ சய்பண்வஞமம் மலுண்வஞமம்
வணதிட்டு ழுவடமம் ன் பிடத்வட

ணமர்கனயதில் கவிடிக்க சண்கலக்கு
பனயகமட்டிமள்

அபலக்கு சடரிந்ட இன்சமபே கசயதத்வட
இப்மயல் சபநிப்டுத்டயபபள்நமள்
மணவ கமட்டுக்கு அனுப்ிதடமல்
வகவகதிவத பேம் அறுபறுத்டமர்கள் ;
ஆமல் அன்மல் பநர்த்டபவந மணன்
ணடயக்கமணயல்வ
ஆகவபடமன் கயயஷ்ஞமபடமத்டயல்

வடபகயதின் பதிற்யல் ிந்டமலும் பநர்ப்பு

டமதம தவசமவடக்குத்டமன் ணரிதமவட
ன் டபம் சசய்டவ தவசமடம ; ங்கும்
யவந்ட  ிம்ணம் அம்ணம ன்வனக்க
மர்ந்ட கண்ஞி தவசமவட இநஞ்சயங்கம்
ன்கயமள் வகமவட அக்கம
ஏம் வணம மமதஞமத
மமதஞமக சபநிப்ட் அந்ட ஏர்
இவபவவத ணஸ்கரிக்கயவமம்
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வபதத்ட பமழ்பர்கமள்
ீ
மபம்

ம்மவபக்குச் சசய்பம் கயரிவசகள்
வகந ீவம மற்கலுள்

வதத் டதின் ணடி மடி
சய்பண்வஞமம் மலுண்வஞமம்
மட்கமவ ீமடி

வணதிட்டு ழுவடமம் ணரிட்டு
மம் படிவதமம் சசய்தமட
சசய்வதமம் டீக்குவநச்
சசன்வமவடமம்

தபம் ிச்வசபம் ஆந்டவபம்
வக கமட்டி உய்பணமற் ண்ஞி
உகந்வடவமர் ம்மபமய்.

வபதத்ட பமழும் ணிடர்கநமகயத
சயறுபர்கலக்கு டமம் சகமடுக்கும்

சசதல்பவ வபடமந்ட உவடசங்கள்

2

டயபேப்மவப ன்கயமர் வகமவட அக்கம
மவப ன்மல் பேபபதவட சடமமட
சண்ிள்வந ன்டமம்

கள்நம் கம் வடம் உஞமடபள்
டயன் ..
த்ட பதட சயறுணய!
பேபம் ய்டம .

பூப்சய்டம சயறுணய
ஆன்ண பமழ்பில் அயதமவணதமல்
ஆத்ணமக்கள் உனன்று பபேகயன்
ணமர்க்கத்டக்கு எபே கவுள் இபேப்டமகவும்

ங்கமலடமன் எரியல் வும் சயறுபர்கள்
யவஞக்கயமர்கள்

டயபேப்மவபபம் டயபேசபம்மவபபம்
இவபன் எபேபவ  சயறுபர்கலக்கு
சசப்புகயன்

சரர்ணல்கும் ஆய்மடி சசல்ப சயறுணீ ர்கமள் 
படல் மயவவத அக்கம சுட்டுகயமள்

டயபேப்மவப 30 ம் வமசம்மபமய்  ன்
மவபவத  சயறுணயதர்க்கு

அயவுவதமகவப கப்ட்டுள்நட
டயபேசபம்மவப 15 ம் வமசம்மபமய் 
ன் மவபவத  சயறுணயதர்க்கு

அயவுவதமகவப கப்ட்டுள்நட
ல் ஏர் ம் மபமய் ன்வட

வமசம்மபமய்  சசமற்சமர்
ஆதிற்று
ல் ன்மல் பெடமவதில் இவபன்
ன் ணகவந இவபன் எபேபவ ன்மதமக
ன்வட வமசம்மபமய் சசமற்சமரின்
அர்த்டம் - ரிமவ

வகமவட அக்கம சரிதமள்பமர் வமன்
சரிதபர்கள் மர்த்டக்சகமண்டிபேக்கும்

வமவட வமடயதமக ணமய ணவந்ட வமபர்
அபர் உவம ; சமம்வம
கயவக்கபில்வவத

அவடவம சயடம்த்ட பூசமரிகள் ர்
மர்த்டக்சகமண்டிபேக்கும் வமவட

ணமிக்கபமசகர் வமடயதமக ணமய ணவந்ட
வமபர்
அபர் உவம ; சமம்வம
கயவக்கபில்வவத

ஸ்டெ உம்வ எநி சரீணமக ணமற்றும்

டகுடய சற்வமர் ணஞணயல்ம சபே பமழ்வு
ன் வடபமக ணமறுகயமர்கள்  பள்நல்
சபேணமன் இடற்கு பிநக்கம் சகமடுத்டமர்கள்
ணிடர்கள் அவதக் கூடித உண்ஞட
யவவத அவந்டபர்கள் ஆண்மலம்
ணமஞிக்க பமசகபேம்

இபேபபேம் சயத்டய அவபம் பன்பு

மடிதவபவத வமசம்மபமய் மல்கள்
வகமபியல் பூசமரி டீமமடவ சசய்பம்
வமட பனயமடு சசய்பட சரிவத ன்
டமழ்ந்ட யவ

அப்டிதில்மணல் சசய்வகதமல் ;

உவனப்மல் ; பமழ்பமல் இவபவ வமக்கய
பநர்பட கயரிவத
உகத்டமர் உய்பணமறு ண்ஞி மன்

சகமடுத்ட கயரிவத மவப வமன்பு ன்கயமர்
வகமவட அக்கம
வடபர்கலக்கு அடயகமவ ஆகயத ணமர்கனய
ணமடம் பழுடம் அடயகமவ ீமடி

அங்கமங்கவந டபிர்த்ட டெய்வண
பிடங்கவந ணிடர்கள் வணற்சகமள்ந
வபண்டும்

மல் சபநி ணண்த்டயல் ிஞ்சம் சணல்
இதங்கயக்சகமண்டுள்நட ; ஆமல் ிஞ்சம்
மப்சமபேநமல் ஆட
ணமக இபேந்டமலும் இதங்கயக்சகமண்டுள்நட
அபவ ணன் - ணமத்ணம
அபன் சகபற்யக்கும் அவப்வ ஆடயபணமக இபேப்பன்

அபவ சற்குபேபமக வபத்ட இவபவ
சடமழுடசகமள்ந வபண்டும்

சன்மல் இவபின் பமர்த்வட
ஆபன் மமதஞன்
உகம் உய்பணமறு கமம் கமணமக

மட்டுக்கு மடு ஆங்கமங்கு குடய குடயதமக
வபட ஆகணங்கவந இவபவ சகமடுத்ட
பபேகயமர்
அந்ட வபடங்கவந இக்குபர் மமதஞன் -

யப்மதீல் - கமப்ரிவதல் ன் அடயவடபர் 
குமிலும் விநிலும் கூ
சசமல்ப்ட்டுள்நட

ஆமல் கயகமம் படிதமடடமல் ; சத்டயத
பகத்டயற்கம கமம் கிதமடடமல்
பழுவணதம சணச வபடம்
சபநிதமக்கப்பில்வ

மட்டுக்கு மடு சபடமத ண்மடுகள்
ணமறுமமவப ஆடமல்

அபர்கலக்குக்கமக சகமடுக்கப்ட் வபடத்வட

அடுத்ட மட்டில் சகமண்டுபந்ட டயஞித்ட

ணல்லுக்கட்டிக்சகமண்டு ணிட சயறுபர்கள்
ணண்வகவந உவக்கயமர்கள்
ஆமல் தங்கவந டீர்த்ட அபேவந

கபேவஞவத சகமவதமக்கய சணமடமம்
சமந்டயவத யவ யறுத்டம் சணச வபடம்
பிவபில் சபநிதங்கணமகும்
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ஏங்கய உகநந்ட உத்டணன் வர்
மடி மங்கள் ம் மவபக்குச்
சமற்ய ீமடிமல்

டீங்கயன்ய மசல்மம் டயங்கள்

பம் ணமரி சய்ட ஏங்கு சறும்
சசந் சல் ஊடு கதலுகநப்

பூங்குபவநப் வமடயல் சமய
பண்டு கண் டுப்த் வடங்கமவட
புக்கயபேந்ட சரர்த்ட பவ ற்ய

பமங்க கும் யவக்கும் பள்நல்
சபேம் சுக்கள் ீங்கமட சசல்பம்
யவந்வடவமர் ம்மபமய்

உகநந்ட சபேணமள் உகநந்ட சபேணமள்
ன்வட ஏங்கய உகநந்ட உத்டணன் 
ன் அவனக்கயமள் வகமவட அக்கம ?

ஏங்கய ன்மல் த்வட ிவதமகயத்டல்
அக்குடல் ன்டமம்

3

ஏங்கய அடிச்சம என்வ ன் சபதிட்டுன்னு
வகள்பிப்ட்டிபேப்ீர்கவந

சபேணமள் தமவ அக்கயமர் டற்கமக
அக்கயமர் ?
ணகமய சக்கபர்த்டயக்கு டமம் சசய்கயவன்
ன் சுதணகயவணவத டவதமகய பிடுகயட .
சுதத்வட யக்கயகம் சசய்டமல் எனயத

அபபேக்கு பழுவண சகமடுக்க படிதமட .

ஆகவப டயரிபிக்ணமக பந்ட ணமத்ணம ;
ீபமத்ணமபின் ஆஞபம் , கன்ணம் ,

ணமவதகவந சபற்யசகமள்ந பபடி தமசகம்
வகட்கயமர்
சயறுபனுக்கு பபடிடமவ  டமம்
சகமடுத்ட பிடுகயமர் ணகமய
எவ அடிதில் உகம் பழுபடம் அநந்டமர் .
அடுத்ட அடிதிவம ிஞ்சம் பழுபடம்
அநந்ட பிட்மர் பன்மபட அடிக்வகம
இணயல்வ . டன்வ அபபேக்கு

கர ழ்டிடலுள்நபமமகய டன் டவதில் மடம்
வபக்கும்டிதமக - அபரின் மடத்டயல்

என்றுபவடத்டபி வபறு பனய
இல்மணல்வமகயட .

சயத்டய பநமகத்டயல் டமன் சயத்டய ஆகும் மவந
பன்குயத்ட பிட்மர் பள்நல் சபேணமன்
ிரிதமபிவ வம வபேவடசபம்
சசய்டமதிற்று

ல்ம ற்மடுகலம் படிந்ட பிட்
ஆமலும் ஆண்பர் ன்வ சபட்கப்டுத்ட
ணமட்மர் ன் பமசகம் பள்நல்
சபேணமிணயபேந்ட பபேகயட
அட வ்பநவுடமன் பல்வண பங்கள்
சகமடுக்கப்ட்டிபேந்டமலும் சகமடுத்ட
இவபவ சரிதபர் ன்டமகும்
சகமடுத்டபர் யவத்டமல் டயபேம்
சற்றுக்சகமள்ந படிபம்
உள்நமர்ந்ட சஞமகடயவத சபநிப்டுத்டயதபர்
பள்நமர்

ற்கவப எநிசரீம் சற்று வமகத்டயல்
இபேந்டபர் பள்நமர் ன் குபழுக்கு

வதமபமன் ன் யதம. யதமபமக அபர்
இஸ்வயல் ஜமிதமக இபேந்ட சணதத்டயல்
யத்டயத ீபவ சற்பர்
ணஞணயல்ம சபேபமழ்வு ; ஆண்பர்

பபேவக ற்ய வசபர்கலக்கு அயபிக்க

இவபமல் டணயனகத்டயற்கு அனுப்ட்பர்
அபவ ன்வ இவபன் சபட்கப்
வபக்க ணமட்மர்  ம்புகயவன் ன்று
சசமன்மல் ம்வணப்வமன் சமடமஞ

ஆட்கள் வ்பநவு சஞமகடய டத்டபத்வட
கற்றுக்சகமள்ந வபண்டும்

சயத்டய அவபடற்கு புண்ஞிதபம் டவ

ஆகய பிடும் ; மபம் வ்பநவு டவவதம
அவ்பநவு புண்ஞிதபம் டவ ஆகயபிடும்
புண்ஞிதத்வட இவபனுக்வக அர்ப்ஞித்ட
பிட்டு சமந்டயதமக வபண்டும்

ன்வண டீவணகவந கந்ட பி வபண்டும்

இபேவணகவந கந்ட பிடு ன்று கர வட
உவடசயக்கயட

ல்ம புகழும் இவபனுக்வக
வடபம் டயபேடிக்சகமள்நமவட
ன் குபேமடர்கலள் எபேபம மணக்கல்
ணகமவ சசன்று டரிசயத்ட வமட க்கு

அபர் வகப் வடீர் வமட்டு சகமடுத்டமர் .
வசயக்சகமண்வ கமய கயநமவச அபரிம்

ீட் த்டித்ட அபர் டயடுக்கயட்டவம
கண்டு ழுந்ட சசன்று கழுபி வபத்வடன்
அபர் கமடிதில் அணர்ந்வடன்
உவடசயத்டபிட்டு டயபேக்வகமபிலூர் சசல்
ன்மர்

உவ புப்ட்டு டயபேக்வகமபிலூர் பந்ட ஊர்
பழுக்க சுற்யவன்
ஆடயதிவ ணண்டுக பிபரின் ஆசயணம்
இபேந்ட இம்

ணண்டு ன்மல் பட்மள்
பட்மள் பிபமக ; குபேபமக உதர்ந்ட
இம்

ணகமய சக்பர்த்டயதின் கர்பத்வட
கபேபறுத்டபமக மமதஞன்
அந்டகம அசுவ அனயத்டபமக
சயபசபேணமன்

ணத்ப பிபர் எபேபரின் ீபசணமடய
சணய்ப்சமபேள் மதமர் சணமடய
படல் ஆழ்பமர்கள் பபர் சண கமத்டயல்
டணயனகத்டயல் இபேந்டமலும் அபர்கள்
டற்சசதமக எபே குறுகயத கர ற்று

சகமட்மவகதில் ணவனக்கு எடங்கயத ஊர்
டயபேக்வகமபிலூர்

அபேபணம எபேபர் மமபடமக டங்கவந
சபேக்குபவட உஞர்ந்ட மமதஞவ
பந்டயபேப்பர்  உஞர்கயமர்கள்

மசும் ம சடமங்குகயமர்கள்
வபதம் டகநிதம பமர்கவ சய்தமக
சபய்த கடயவமன் பிநக்கமகச் – சசய்த
சுர் ஆனயதமன் அடிக்வக சூட்டிவன்
சசமல்ணமவ

இர்ஆனய ீங்குகவப - (சமய்வகதமர்)
அன்வ டகநிதம ஆர்பவண சய்தமக
இன்புபேகு சயந்வட இடுடயரிதம – ன்புபேகய

ஜமச் சுர் பிநக்கு ற்யவன் மஞற்கு
ஜமத் டணயழ் புரிந்ட மன் (பூடத்டமழ்பமர்)
டயபேக் கண்வன் சமன்வணி கண்வன்
டயகழும்

அபேக்கன் அஞி யபம் கண்வன் – சசபேக்
கயநபேம்

சமன் ஆனய கண்வன் புரிசங்கம் கண்வன்
ன்ஆனய பண்ஞன்மல் இன்று (வதமழ்பமர்)
ஆழ்பமர்கள் மசும் மடி டணயவனபம்

க்டயவதபம் பநர்த்டமர்கவந ; அடயல் படல்
பன்று மசும் மப்ட் ஊர்
டயபேக்வகமபிலூர்

மவபத்டபர் ணமத்ணம
இப்வற்ட் அந்ட புண்ஞித வத்த்டயன்
உவடசம் சுதத்வட பிட்டு பிடு ;

சஞமகடயவத கற்றுக்சகமள் ன்டமகும்
ந்ட சபேவணவதபம் இவபனுக்வக
அர்ப்ஞித்ட பிடு ; டயபேடிக்சகமள்நமவட
ன்டமகும்

அந்ட உத்டணின் வர் மடி ணட

ஆத்ணமவுக்கு சஞமகடயவத உவடசயத்டமல்
அபேட்சசல்பபம் சமபேட்சசல்பபம்
யவந்டபமக உதர்வபமம்
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வக கவபல் ஆனய உள் புக்கு
பகந்ட சகமடு ஆர்த்ட ய

ஊனய படல்பன் உபேபம் வமல்
சணய் கறுத்டப் மனயய் அம்

வடமலவப் ற்மன் வகதில்
ஆனய வமல் ணயன்ி பம்புரி

வமல் யன்று அடயர்ந்ட டமனமவட

சமர்ங்க பவடத்ட ச ணவன வமல்
பமன உகயில் சய்டயமய்
மங்கலம் ணமர்கனய ீம

ணகயழ்ந்வடவமர் ம்மபமய்

4

ணவனக்கு ன்று எபே வடபர் இபேக்கயமர் ;

அபர் சதர் பபேஞன்

அப்டிதிபேக்க ணவனவத கண்ஞன் ன்வ
உபேபகப்டுத்டகயமவந வகமவட அக்கம ?

இந்ட கயக்கமத்டயல் எழுங்கமக ணவன

சய்தமட ன்டமல் ஆனய ணவனதமகயத
கண்ஞம ; கவபல் ; ணமத்டமவட ன்று
சசமல்கயமள்

பிஞ்ஜமம் கல் ீர் ஆபிதமகய வணகணமக
ணமறுகயட ன்கயட

அப்டிதமமல் கந்ட பபேங்கநில் சபதில்
சகமலத்வடம சகமலத்வடம  சகமலத்டயபம்
வணகம் உபேபமகபில்வ

வகமவட அக்கம சசமல்கயமள் : கயயஷ்ஞரின்
கம் கல் டண்ஞவ
ீ
பகர்ந்ட பமத்டயல்
ற்ய பிடுகயடமம்

பகங்கவந ணமற்றும் அடயகமம் சற்பர்கள்
 மஞர்கள் ; அடயல் படல்பன்
மமதஞன் ; ஊனய படல்பன்

அபன் யம் வம வணகம் கபேத்ட அபன்
வகதில் உள்ந சக்மபடம் வம ணயன்ி

சங்கு வம அடயர்ந்ட இடி இடித்ட ; அபட
பில்மகயத சமங்கத்டயயபேந்ட புப்டும்

அம்புகள் வம ணவன சய்கயடமம்
பபேஞன் ன்சமபே ணவனத்வடபர்
இபேப்வடவத ணவத்ட ; ல்மவண
மமதஞன் ன்கயமவந அக்கம

இடன் சசய்டய ன்சபன்மல் ; அட
வபஞபத்டயல் உள்ந க பனயமட்டு
சகமள்வக

க இவபனயமடு ; க இவபனயமடு ன்று
இசுமணயதர் ; சன்ணமர்க்கயக்கலம்

சசமல்கயமர்கவந ; வபஞபபம் க
பனயமட்டு சகமள்வகதில் உள்நடடமன்
சக வடபர்கலம் மமதஞியபேந்வட
பிதமகப்ட்டுள்நர்

அபர்கள் டித்ட ிகயடயகநமக இபேந்டமலும்
மமதஞனுக்குள் அக்கம்

ஆகவப மமதஞவ பனயட்மவ ல்ம
வடபர்கவநபம் பனயட்டமகய பிடுகயட

வடபர்கலக்சகன்று டி பனயமடு
அபசயதணயல்வ

ஆடய கமங்கநில் இந்டயபனயமடும் பபேஞ

பனயமடும் டிதமக சசய்தப்ட்டும் பந்ட
பபேஞனும் வடபர்கநின் டவபம
இந்டயனும் இட்வதர்கள்
ஆகவபடமன் ணவனக்கு ன்று பபேஞ

சபம் ; இந்டய பனயமடும் த்டப்ட்வட
சயப்டயகமத்டயல் கமஞமம்
இந்டய பனயமடு வகயயஷ்ஞரின்
கமத்டயல்டமன் படல் படயல்
யறுத்டப்ட்ட

மகபடத்டயல் இந்யகழ்வு சசமல்ப்ட்டுள்நட
மமதஞவ அபடமணமக பந்டட
கயயஷ்ஞமபமடமம்

ஆமல் அந்ட பிம் இந்டயன்
அயதபில்வ

ஆகவப கயயஷ்ஞவ வசமடயக்க பிபேம்ி
அபர் ணமடு வணய்த்டவமட சபேணவன

சய்பித்டர் இந்டயனும் பபேஞனும்
கயயஸ்ஞவம அங்கயபேந்ட ணவவதவத
சதர்த்ட எபே பியல் குவ ிடித்டமர்
அடயல் எடங்கய சுக்கலம் ணமடுகலம்
ஆதர்கலம் கனயத்டர்

டங்கள் ம் சசதற்றுவம ிவக
கயயஷ்ஞரிம் டமங்கள் தமர்  வபண்டி
அபர் மமதஞன்  அயந்டர்

அன்றுபடல் இந்டயபினம யறுத்டப்டுபடமக
கயயஸ்ஞர் அயபித்டமர்

வடபர்கநின் டவபம இந்டயனுக்வகம ;
வப்பு சடமனயவ சசய்பம் ிம்ணனுக்வகம

டி வகமபில் ; ணரிதமவடகள் வபஞபத்டயல்
கயவதமட
சன்மல் அடயவடபம மமதஞனுக்குள்
வடபர்கள் அவபபேம் அக்கம்

சுக்கவந கமத்டடமல் ணட்டுவண அல் ;

இந்டயனுக்கும் பபேஞனுக்கும் பனயமட்வ
யறுத்டயதபர் வகமபர்த்டன் ன்வட
உஞவபண்டும்

வகம ன்மல் சு ன்ட ணட்டுணல் வகம
ன்மல் அசவபம் குயக்கும்

வடபர்கநின் அடயடய ; அடயவடபர் மமதஞன்
எபேபவ

வடபர்கள் ணட்டுணல் ; அசுர்கநின் அடயடய
கபேப்சமணயபம் அபட அம்வண
கபேப்சமணயவத வசபர்கள் ; சக்டய

பனயமட்டுக்கமர்கள் சகமண்மடுபடமல்
அபவ சயப அம்சம்  டபமக
கபேடயக்சகமள்கயமர்கள்

உண்வணதில் கபேப்சமணய மமதஞ அம்சம்
ல் அண்ஞன் ; சகட் அண்ஞன் 
மமதஞிக்கு இண்டு அண்ஞன்ணமர்

சயபவ அங்கர கரித்ட அண்ஞன் டயபேணமல்

ன்மல் சயபவ அங்கர கரிக்கமட அண்ஞன்
கபேப்சமணய

டயபேணஞத்டயற்கு பந்டயத யவதில்
அண்வஞவத கமக்கயபர் ன்

வமர்வபதில் கண்வஞ டயட்டிக்சகமண்டு
கத்டயவத டெக்கயக்சகமண்டு யற்மர்
கபேப்சமணய

சயபனும் அன்வபம் இபேக்கும் ஆதத்டயல்
கபேப்சமணய இபேக்கணமட்மர்
அன்வபம் கபேப்சமணயபம் இபேந்டமல்
அங்கு சயபன் இபேக்கணமட்மர்
கண்ஞிணமர் கபேப்சமணய வகமபிமகத்டமன்
கயமண வகமபில்கள் இபேக்கும்
அட சடன்மல் வடபர்கலம் அசுர்கலம்
மமதஞியபேந்வட பந்டள்நர்

வடபர்கள் அசுர்கவந அவதமநம் கமஞ
வபண்டும் ன்மல் மன் சசமல்லும் நித

சூத்டயம் சயபவ அங்கர கரித்டமல் வடபர்கள் ;
டயர்த்டமல் அசுர்கள்

ஆக்வபடமன் ீடயணமன்கலம் ; க்டயணமன்கலம்
ஆ வபஞபர்கள் ; சன்ணமர்க்கயக்கள் ;

இசுமணயதர் பேம் சயபவ அங்கர கரிக்க
சடரிதமடடமல் இன்னும் அசுர்கள்

கஞக்கயவவத இபேக்கயீர்கள்  மன்
சசமல்படண்டு
இந்ட சண்டும்சகட்மன் ர்கலக்கு வபடம்

வடத்ரிதர்கள் ன் சதவ வபத்டயபேக்கயட
ிகமடவ வபடம் வடத்ரிதன் ன்று
சசமல்லும்

சயபவ அங்கர கரிக்க சடரிதமட ிகமடவ
கமக்க சயம் அபடமம் பந்டட ; ஆமல்
சமவஸ்பமக சயபன் பந்ட அபவ
பமடயத்டமர் ன்மர்கள்
மணவவதம ; கயயஷ்வவதம ;

இவதசுவபவதம பமடயக்கும்டிதமக சயபன்
பபில்வ

கமஞம் அபர்கள் ணிட குணமர்கநமக
பூணயதில் பந்டமர்கள்

ணிடர்கள் அவபபேம் சயபின்
அம்ணமபர்கள்

டசட குணமன் ; ந்ட குணமன் ன்வ
அவதமநப்டுத்டப்ட்ர்
இவதசுவப ணற்பர்கள் வடபகுணமன்
ன்மல் அபர் விள் பழுக்க
டன்வப்ற்ய சசமல்லும்வமட

ணனுகுணமமன் ணனுகுணமர்ன் ன்வ
சசமல்யதிபேப்மர்
அடமபட ஆடம் ன் சயபின் ணகன் ன்வ
டன்வ அவதமநப்டுத்டயமர்

சக மணங்கவந கமட்டிலும் மணமணவண

சயந்டட  சயபமவ சசமல்க்கமஞம்
மமதஞன் ணிடமக அபடரித்ட

பபேம்வமட அங்வக சயப மமதஞ கப்பு

பந்டபிடுகயட
வணமயி அபடமம் டுத்ட
மமதஞனுக்கும் சயபனுக்கும் அய்தப்ன்
ிந்டமர் ன் கவடதின் சமம் இடவப

மமதஞனும் சயபனும் இவஞந்டமல் அங்கு
பழு சபற்ய ; அபேபணம இவபின்

அடமவ்ட அல்மஹ்பின் பழுவண அங்கு
பந்டபிடும்
குமில் கமப்ரிவதல் ன் மமதஞனும் ;
ணீ கமவதல் ன் சயபனும் ப்வமடம்
இட்வதர்கநமகவப சசதல்டுபட
குயக்கப்ட்டுள்நட

இந்டணடம் ன் இவபின் ணடம்  மன்
இசுமணயதர்க்கும் கயயஸ்டபர்கலக்கும்
சசமல்க்கமஞம் அல்மஹ் பின்
அடயவடபர்கநம கமப்ரிவதல் ன்

மமதஞவபம் ; ணீ கமவதல் ன்

சயபவபம் பனயடும் ணடம் ன்டமவவத
வசபம் சயபவ ணட்டுவண பனயடுகயட ;

வபஞபம் மமதஞவ ணட்டுவண

பனயடுகயட ; இசுமம் கயயஸ்டபம்
அல்மஹ்வப ணட்டுவண பனயடுகயட ;
இவப அவத்டம் ப்டி இவ

ணமர்க்கணமகும் ன்டற்கு பிநக்கம் குமில்
உள்நட

2:285. இவ டெடர், டம் இவபிணயபேந்ட
டணக்கு அபேநப்சற்வட ம்புகயமர்;

அவ்பமவ பஃணயன்கலம் ம்புகயன்ர்;
இபர்கள் தமபபேம் அல்மஹ்வபபம்,

அபனுவத ணக்குகவநபம், அபனுவத

வபடங்கவநபம், அபனுவத டெடர்கவநபம்
ம்புகயமர்கள்: “மம் இவ டெடர்கநில் பர்
எபேபவபம் ிரித்ட வபற்றுவண
மமட்டுபடயல்வ
4:136. பஃணயன்கவந! ீங்கள் அல்மஹ்பின்

ணீ டம், அபனுவத டெடர் ணீ டம், அபன் டெடர்
ணீ ட அபன் இக்கயத இவ் வபடத்டயன் ணீ டம்,
இடற்கு பன்ர் இக்கயத வபடங்கநின்
ணீ டம் ஈணமன் சகமள்லங்கள்; பர்
அல்மஹ்வபபம், அபனுவத

ணக்குகவநபம், அபனுவத

வபடங்கவநபம், அபனுவத டெடர்கவநபம்,
இறுடய மவநபம் ம்மணல் யமகரிக்கயமவம
அபர் பனயவகட்டில் சபகு டெம்
சசன்றுபிட்மர்.

பகணடி பணமக பந்ட குமவ

ணட்டுணல் ; அடற்கு பன்பு ணக்குகள்
(வடபர்கள்) பணமக பந்ட வபடங்கவநபம்
ம்வபண்டும் ன்வட குமின் கட்வந
இவடெடர்கள் தமபேவண பமட

கமட்டுணயமண்டிகநம அிதர்கவநபம்
ட்சயக்கும்டிதமக குமன் பந்டடமல் ;

அிதர்கலக்கு ணக்குகள் - வடபர்கள் தமர்

ன்வ சடரிதமடடமல் அல்மஹ்வபத்டபி
தமவபம் பனயமவட  டபறுடமக
புரிந்டசகமண்ர்

ஆமல் குமன் சசமல்லுகயட
அல்மஹ்வப ணட்டுணல் அபட
ணக்குகவநபம் பனயவபண்டும்
ஆமல் பனயமடு இவபனுக்கு
ணட்டும்டமவ  இசுமத் ணட்டுணல் ;

சன்ணமர்க்கயக்கள் கூ சசமல்கயமர்கவந
ன்மல் :

இவபவபம் வடபர்கவநபம் எபேபவ
எபேபர் பிட்டுபிமணல் பனய வபண்டும்
ன்று பப்வமகய சணச வபடம்
பனயகமட்டுகயட

தமவசதல்மம் ீங்கள் பனயவபண்டும்
ன்று பிபேம்புகயீர்கவநம அபர்கள் மணத்டமல்
இவபம - அல்மஹ் - அபேட்சபேஞ்வசமடய
ன்று பனயட்மல் அட பழுவணதமட

ந்ட வபடங்கலக்கும் பிவமடணமடல்
கமம் கயகமம் ஆடமல் இந்ட

உண்வணவத இடகமறும் இவபன்
சபநிப்டுத்டமட ீங்கள் ணண்வகவந

உவத்டக்சகமள்ந இவபன் பிட்டிபேந்டமர்
சத்டயத பகம் சபேங்கயதடமல் ; பப்வமகய

சணச வபடத்டயன் பன் அயபிப்மநன் ன்
பவதில் அடிவதன் அயபிக்கயவன்

மமதஞன் மணத்டமலும் சயபின்
மணத்டமலும் அல்மஹ் உங்கள்

அயவுக்கண்கவந டயந்டபேநட்டும்
அபேட்சபேஞ்வமடய அபேட்சபேஞ்வமடய
டிப்சபேங்கபேவஞ அபேட்சபேஞ்வமடய
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ணமதவ ணன்னு ப ணடவ
வணந்டவத் டெத சபே ீர்
தபவத் டவபவ

ஆதர் குத்டயில் வடமன்றும்
அஞி பிநக்வகத் டமவதக் குல்

பிநக்கம் சசய்ட டமவணமடவத்
டெவதமணமய் பந்ட மம் டெணர்

டெபித் சடமழுட பமதிமல் மடி
ணத்டயமல் சயந்டயக்கப்

வமத ிவனபம் புகுடபேபமன்

யன்வும் டீதிில் டெசமகும்
சசப்வவமர் ம்மபமய்.

5

வமகத்டயல் - வபகுண்த்டயல் எபே மள் ன்ட
பூணயதில் எபே பபேம் !

வடபர்கலம் ; எநி சரீம் சற்று ணஞணயல்ம சபே
பமழ்வு சற் ஆத்ணமக்கலம் பமழும் அந்ட

வமகத்டயல் ணமர்கனய ணமடம் பழுபடம் வபகவ

சமழுட ! அடமபட அபர்கள் ிமர்த்டவ டயதமம்
சசய்பம் வம் !

வப இம்ணமடம் பழுபடம் புிடணமட ! க்டய ;
டயதமம் ; ிமர்த்டவக்கு உரிதட !

ணமகமகுபே ஆண்மள் - ணிடர்கள் மடி டடயக்கவும் ;
ின்ற்வும் ; ஜமம் சவும் டயபேப்மவப
அபேநிமர் !!

அடயல் சயந்ட பன் உடமஞம் உள்நட !!
வமத ிவனபம் புகுடபேபம யன்வும்

டீதிில் டெசமகும் சசப்வவமர் ம்மபமய் !!
மபணன்ிப்பு - சற்குபேபமகயத மமதஞட மணம்

- மண மணம் ; கயரிச்ரின் மணம் ; இவதசுபின் மணம்
சக மபங்கவநபம் டீர்க்கும் !!

இந்டயதமபில் டயவடம பகத்டயலும் ; டபம

பகத்டயலும் சபநிதங்கணம இந்ட உண்வண ;

சபநிமடுகநில் பமழும் ணற் சபடமதத்டயற்கும்
இவதசுபின் பணமக கயபகத்டயல்
சபநிப்டுத்டப்ட்ட !!

வபடம் டவும் சபநிப்டுத்டப்மட

வமப்ிதர்கலக்கு இவதசுபின் மணத்டமல் -

குணமன் அடமபட மணன் ன் மணத்டமல் இந்ட
உண்வண கந்ட சசன்ட

இந்டயதமபில் வ ன்மல் இவபவ குயக்கும் ;
அடவம இஸ்வயல் ச ன்மல் இவபவ
குயக்கும்

மம் ன்மல் குணமன் - ிடயயடய ன்று அர்த்டம்
வமம் ன்டம் சவமம் ன்டம் எவ அர்த்டம்
உள்ந சசமல் .

இவதசு டன்வ குணமன் - மணன் மணன்
ன்றுடமவ சசமல்யக்சகமண்மர்

மணமணம் சக மபங்கவநபம் டீர்க்கும்
கமசயதில் இப்வமரின் கமடயல் சயவ்மர் மணம மணம
ன் ணந்டயத்வட ஏடபமமம்

அடமல் அடுத்ட ிபிதில் அந்ட ஆத்ணமக்கள்
ஆன்ணீ க சசயவுள்நபர்கநமக ிக்கயமர்கநமம்
கயபகத்டயல் வமப்ிதர்கள் பிஞ்ஜமத்டயன்

பணமக ஆடயக்க சக்டயதமக ணமயதடமல் இந்டயதமபில்
ற்கவப இபேந்ட உண்வணவத அபர்கள்டமன்
படயல் கண்டுிடித்டடட வம
சசமல்யபிட்மர்கள் !

மணமணம் சக மபங்கவநபம் டீர்த்ட மம்
கவத்வட பனயகமட்டும்

பிஷ்டசகஸ்மணத்டயல் ீஷ்ணர் மண்பர்கலக்கு
மமதஞட ஆதிம் மணங்கவநபம் அபற்யன்
ணகயவணகவநபம் ற்ய உவடசயக்கயமர்

அடயல் பந்ட கந்ட சகமண் சயவ்மர் சசமல்கயமர்
; ஆதிம் மணங்கவநபம் பி மணம மணம ன்
மணவண சயந்டட ன்கயமர்

வமண மண வணடய வண மவண ணவமவண

சகஸ்மண டத்பல்தம் மணமண பமஞவ

அடயவடபர் சயபன் டயபேபமய் ணர்ந்ட பமக்கு இட ஆதிம் மணங்கவந சங்கல்ம் சசய்பவட பி
மணமணம் என்வ சக மபங்கவநபம் டீர்க்க
கூடிதமட ன்டவப இடன் சமம் !!

இவதசுடமன் பந்டத பகங்கநில் மணமகவும்

கயரிச்மகவும் இந்டயதமபில் அபடரித்டமர் ; இந்ட

டர்ணம் ன் சசழுவணதம வபடம் யர்ணமஞித்டமர்
வபடவண பமட ஆப்மகமணயத பமரீசுகலக்கும்

வமப்ிதர்கலக்கும் ணட்டுவண பெடம் ; கயயஸ்டபம் ;
குமன் !

அவபகள் இந்ட டர்ணத்டயல் பந்ட அங்க
வபண்டிதவப !

அடற்கம கமகட்ம் - சணச வபடம்

சபநிதங்கணமகும் மள் சபேங்கயக்சகமண்டுள்நட !
மதஞன் மணத்டயமவ கவுள் டங்கவநபம்

டங்கள் குடும்த்டமவபம் டணட அபேநமல் யப்
வபண்டுகயவன் !

மமதஞமக சபநிப்ட் அந்ட ஏரிவபவவத
ணஸ்கரிக்கயவமம்

ஏம் வணம மமதஞமத !!
அபேட்சபேஞ்வசமடய அபேட்சபேஞ்வசமடய

டிப்சபேங்கபேவஞ அபேட்சபேஞ்வசமடய
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புள்லம் சயம்ி கமண்
புள்நவதன் வகமதியல் சபள்வந
பிநி சங்கயன் வபம்
வகட்டிவவதம

ிள்நமய் ழுந்டயமய் வய் பவ
ஞ்சுண்டு கள்நச் சகம்
கக்கனயதக் கமவமச்சய

சபள்நத்டபில் டதிணர்ந்ட

பித்டயவ உள்நத்டக் சகமண்டு
பிபர்கலம் வதமகயகலம்
சணள்ந ழுந்ட அரி ன்
வபம் உள்நம் புகுந்ட

குநிர்ந்வடவமர் ம்மபமய்

டணயனமக ிந்டடற்கு
சபேவணப்வபண்டித பிசதங்கள் 
இபேந்டமலும் அவபகநில் ணயகவும்

பக்கயதணம என்று வகமவட அக்கமவப
டணயனச்சயதமக சற்டணமகும்

6

அபேள்யவதில் ஆழ்ந்ட சசமற்சுவபபம்
தபம் சமங்கய பனயபவட

த்டவபவபம் சயக்கமம்
எவ்சபமபே மயலும் எவ்சபமபே
இதல்புள்வநமர்கவந ழுப்புபடமக

டயபேப்மவப உள்நட . அந்ட ர்கலக்கு ந்ட
பிசதங்கள் ஆர்பத்வட சகமடுக்குவணம

அத்டவகத பிசதங்கவநதமக சசமல்ய ணயக
நிடமக உதர்ந்ட கசயதத்வடபம் சசமல்ய
அபர்கள் உய்பவபம் பனயவதபம்
கமட்டிதிபேப்மர்கள்

இந்டமல் ிஞ்சு ணம் சகமண்
ிள்வநகலக்கமட .

குனந்வடகலக்கு கமல் சகமலுவச
ணமட்டிபிட்டு அட அங்கும் இங்கும்

ஏடும்வமட ல் ல்  ழும்பும் எயவத
சரிதபர்கள் வகட்டு சயப்மர்கள் ; அத்வடமடு
குனந்வட ஏரித்டயல் இபேக்கமட .

டங்கயக்சகமண்டிபேக்கயட ன்று யவத்டமல்
அட ப்வமட ழும்பும் வடப்வமய்

உபேட்டும்  டயர்மர்க்கவப படிதமட .
அக்குனந்வட ங்வக சசன்று

சகமண்டிபேக்கயட ன்வடபம் வபவ
சசய்டசகமண்வ டமதமபள்

கண்கமித்டக்சகமள்நவும் படிபம்
சகமலுசயன் இவசதில் அக்குனந்வடபம்

இவதந்ட வணலும் வணலும் ஆர்பணமக ஏடி
ஆடி க்க கற்றுக்சகமள்லம் .சகமலுசயன்

இவச ிள்வநகலக்கு ிரிதணம என்று .
அக்கமவும் சமங்கய சமங்கய பனயந்ட

அவ்பித்வட யப்பும் எயவத உவத

சயம்வ அஞிந்டள்ந ிள்வநவத ன்கயமள்
. புள்லம் சயம்பு – புள்லடல் ன்

பமர்த்வடக்கு வ்பநவு அர்த்டம் சகமள்பட .

அட உற்பித்ட யப்புடல் ணகயழ்ச்சயவத பமரி
பமரி பனங்குடல் ன்ட பவ சசல்கயட .

புள்லம் சயம்ிகமல் புள்நவதன் வகமபில்
ன்று வகமபிவ சுட்டுகயமர் .
டன் உந்டயக்கணத்டயல் ணகமக்ஷயணயவத
உவதபமக பற்மட சசல்பத்வடபம்
அணரிக்வகதம ணகயழ்ச்சயவதபம்

சகமடுப்பம புள்நவதன் வகமபிவமர் ;
அந்டக்வகமபியல் சபள்வநபினய

வதப்வமன் சங்வக ீ மர்த்டயபேப்மவத .
குனந்வடகலக்கு டன் அன்புக்குயவதமரின்
கண்கள் ணயகவும் ரிச்சயதணமவபதமக
இபேக்கும் . அவடப்வமன் சங்கும்
அடயயபேந்ட ழும்பும் வபபம்

பமத்டயதக்கபேபிகலம் அங்கு பூவ
க்கயட ன்வட உக்கு
உஞர்த்டபில்வதம ?
ஈசடன் இப்டி உங்குகயமய் ? வய்

பவ மவ குடித்டபின் கவடவத
சசமல்பம ?

அபன் குனந்வடதமக இபேக்கும்வமட அபவ
சகமல் அக்கய எபேபவந பிமன் கம்சன்
. அபள் அன்வ படிபம டமவதப்வம
வபணயட்டு அந்டக்குனந்வடவத அடகய
அவடக்சகமஞ்சயமல் ; மணரித்டமல் .
குனந்வடக்கு சந்டர்ப்ம் மர்த்ட டன்

ஞ்சமகயத மவ ஊட்டிமள் ; குனந்வடபம்
குடித்டட ; பல்ம் சசய்பம் அக்குனந்வட

சமகபில்வ ; ஆமல் அக்கய சசத்ட

பிழுந்டமள் . அப்டிதம ? அப்பும் ... அப்பும்
அப்பும் எபே அக்கவ அனுப்ிமன்
கம்சன் . அபன் ிள்வநகள் ய

பிவநதமடும் சகணமக – பண்டிதமக உபே
ணமய குனந்வடக்கு பன்பு பந்ட பந்ட

யற்கயட . அடயல் அந்டக்குனந்வட யமல்
பமத்டயல் உதப்ந்ட அங்கயபேந்ட

பண்டிவத கபிழ்த்ட குனந்வடவத சகமன்று
பிமணல்பம ?

அந்டக்குனந்வடபம் அடயல் யதட .
பண்டிபம் பமத்டயல் உத ந்டட .

குனந்வடபம் வகடட்டி சயத்டட . பண்டிவத

குவ சமய்க்கமம்  இப்டி புட்டிமல்
அந்டக்குனந்வட கமமல் டயர்க்கணமக

ணயடயத்ட சமத பிமணல் டடுக்கயட . சரி
அந்டப்பும் சமய்த்டமல் இந்டப்பும் ணயடயத்ட

சணப்டுத்டகயட . எபே ணமசபேம் அக்கன்
எபே குனந்வடதின் கமலுக்கு டயமக
சக்டயவத ிவதமகயத்ட ணயனந்ட

வசமர்ந்டவமய் பூணயதில் பந்ட பிழுந்ட

பச்சயவத்ட சசத்டப்வமமன்
அசர்கள் சசங்வகமவ வபத்ட ஆட்சய

சசய்பவட வகமவமச்சுடல் ன்மர்கள் ;
அவடப்வம கமமல் அபன் கள்நசகத்வட
கக்கனயத கமவமச்சயமமம் .

அபன் குனந்வடதமக இபேக்கும்வமவட

இவ்பநவு மக்கயணம் கமட்டிமம ?
ஆம் . அபன் சபள்நணமக சமங்கும்
மற்கயல் ஆடயவசன் ன் அடயவடபர்
ணீ ட அயடதில் சகமள்லம் ணமத்ணம .

அபவ வக்கப்ட் தமபற்றுக்கும் பித்ட
. சபநிப்மட அபேபணம கவுநின்

சபநிப்ட் தமவும் - இதற்வகபம்
உதிரிஞங்கலம் அவத்டம்

அபவக்சகமண்வ கவுநமல்
வக்கப்ட்ட . ஆகவபடமன் அபவ

அயடதியல் இபேக்கயபமக - ணமகவும்
அவட வத்டயல் இதங்குகயபமகவும் கமட்
மற்கயல் டதில்கயபன் ன்கயமர்கள் .
இன்வக்கு உகத்டமல் மமட்ப்டும்

ஜமிகலம் பிபர்கலம் வதமகயகலம்
டமல் இந்ட உன்டணம யவவத
அவந்டமர்கள் சடரிபணம ?
ீபம் அபர்கவநப்வம சபேம் சமடவ
சசய்தவபண்டுணம ?

நிடம கசயதம் . பனய அவத்ட

வப்புகலக்கும் பித்டம அபவ
உள்நத்டயல் உள்பமங்கய இபேத்டயசகமள்படடமன்
. அபவ ணட்டும் உள்நத்டயல் குடிவதற்ய
பிட்மல்வமடணமட ; சகபம்
வகபப்சறும்

அடற்கு ீ ன் சசய்தவபண்டும் .

படமபட வகள் . தமர் ட சசமன்மலும்
வகட்டு னகு . வகள்பிஜமம் ன்றுடமன்
உள்நட , புரிந்டமலும் புரிதமபிட்மலும்
வகட்கய கமட – ணயவவத
பநர்த்டக்சகமள்க .

அடற்குத்டமன் சத்சங்கம் கூடும் வகமபிலுக்கு
வமகவபண்டும் . ீ ன்வம வகட்ட

உக்குள்நமக சணல் பநர்ந்ட சந்டர்ப்ம்

சூழ்யவ பமய்த்டடம் உக்குள்நமக

இபேந்ட ிமகமசயக்கய அயபமக சபநிப்டும்
அடற்குத்டமன் வகமபிலுக்கு வமகவபண்டும் .
அங்கு  ிபிகநமக அந்டப்ந்டமணவ
உள்நத்டக்சகமண் ஆத்ணமக்கள் ர்

பபேபமர்கள் . அபர்கள் அங்கு பந்ட உள்நம்
குநி ரி ரி  சணல்

உச்சரிப்மர்கள் . அந்ட எய உள்நம் புகுந்ட
உன் இடதத்வட யப்ிமல் ீபம்
வணன்வணதவபமய்

மமதஞமக சபநிப்ட் ஏரிவபவவத
ணஸ்கரிக்கயவமம்

ஏம் வணம மமதஞமத
ஆடயவசமக சபநிப்ட் ஏரிவபவவத
ணஸ்கரிக்கயவமம்

ஏம் வணம ஆடயவசமத
மமதஞிதமக சபநிப்ட் ஏரிவபவவத
ணஸ்கரிக்கயவமம்

ஏம் வணம மமதஞிதமத

சயபமக சபநிப்ட் ஏரிவபவவத
ணஸ்கரிக்கயவமம்

ஏம் வணம சயபமத
அபேட்சபேஞ்வசமடய அபேட்சபேஞ்வசமடய

டிப்சபேங்கபேவஞ அபேட்சபேஞ்வசமடய
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கர சு கர சு ன்று ங்கும் ஆவச்

சமத்டமன் கந்ட வசய வச்சபம்
வகட்டிவவதம வய்ப் சண்வஞ
கமசும் ிப்பும் ககப்க் வக
வர்த்ட பமச றும் குனல்
ஆய்ச்சயதர் ணத்டயமல்

ஏவச டுத்ட டதிபம்
வகட்டிவவதம மதகப் சண்

ிள்நமய் மமதஞன் பர்த்டய

வகசபவப் மவும் ீ வகட்வ
கயத்டயவதம வடசபவதமய்
டயவபவமர் ம்மபமய்

அந்டயக்கபேக்கயல் கர ச்கர ச் சசன்று வபகள்
இவச்சயட்டு அங்கயபிடும் : டெங்கயபிடும்
ஆமல் அக்கம அடயகமவதில் வப
வசயதடமக அடவும் ஆவச்சமத்டன்

ன்சமபே புடப்வவபம் சசமல்கயமவந

7

அக்கம ஆடுணமடுகள் வணய்த்டபர்கலன்
ப்வமட அடபம் சற்மள் 
சடரிதபில்வ
ணவவதமங்கநில் பமழும் எபே வப
சசம்வமத்ட

அட அடயகமவதில் கர ச் கர ச் 

அகபிக்சகமண்வ ந்ட சஞ்சரபி
பயவகவத வடடி சகமழுந்வட சமப்ிடும்
ன்மர்கள் ஆதர்கள்

இந்டப்வப அரிடமட ; அடன் கூட்டில்
சஞ்சரபிதின் குச்சயகள் இபேக்கும் ன்ட
ம்ிக்வக

இடனுவத குல் சபகுடெம் வகட்கும்
ஆகவபடமன் ஆவச்சமத்டன்  அக்கம
சசமல்கயமர்

பயவணதம சத்டத்வட வகட்டு கயவக்கு
கமபல் உள்வநமர் பனயத்டக்சகமள்பர்
சமத்டன் ன்மல் மடகமக்கய

வமர்த்சடய்பம்
சசம்வமத்ட டஷ் ணயபேகங்கவந ணயட்டி
ச்சரிக்வக சசய்பம் இதல்புள்நட
ஆதர்கலக்கு வடமனன் வமவம
இந்டப்மல் பழுபடம் மமதஞவ
ம்புவபமர்க்கு பசடய பமய்ப்புகள்
கூடுசணன்கயமள்

கமசும் ஞபம் ககக்கும் சடமனயல்

டதிவ கவந்ட சபண்சஞய் டுத்டல்
சசல்பசசனயப்ம குடும்த்டயல் சசல்ணமக
பநர்க்கப்டும் பமயப்சண்வஞ
டதிர்கவபம் சத்டம் உன்வ
ழுப்பில்வவதம

வகசய ன் அக்கவஞ சகமன் வகசபவ
வகமதியல் புகழ்ந்டமடும் சத்டம்
வகட்கயவதம
சமபேலம் வபண்டும் அபேலம் வபண்டும்

டதிபேம் கவதனும் வகசபவபம்

வபண்னும் ன்கயமள் வகமவட அக்கம
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கர ழ் பமம் சபள்சநன்று பேவண

சயறு படு
ீ வணய்பமன் ந்ட கமண்
ணயக்குள்ந ிள்வநகலம்

வமபமன் வமகயன்மவப்

வமகமணல் கமத்ட உன்வக்
கூவுபமன் பந்ட யன்வமம்
வகமடகம் உவத

மபமய் ழுந்டயமய் மடிப் வ
சகமண்டு ணமபமய் ிநந்டமவ
ணல்வ ணமட்டித

வடபமடய வடபவச் சசன்று மம்
வசபித்டமல் ஆபமசபன்று

ஆமய்ந்ட அபேவநவமர் ம்மதமய்

கர ழ்பமம் சபள்சநன்று சபலத்ட பிட்ட
ணமடுகலம் கூ பட்வ
ீ
பிட்டு சபநிவதய
புல்சபநிகநில் வணதத்சடமங்கய பிட்

8

ணமர்கனய ீமடி வகமபியல் சசன்று வசபிக்க

பமய ிள்வநகலம் புப்ட்டு பிட்மர்கள்
ஆமல் மன்டமன் அபர்கவந டடுத்ட இங்கு
அவனத்ட பந்டயபேக்கயவன்
ஆதர் மடிதில் சசல்பச்சசனயப்புள்ந
டவதமபள் ீ

மம் சசன்று அபவ மடி டடயத்ட

வசபித்டமல் ஆம ஏவம  ர்
புகழுணடிதமக பமனமம்
சன்மல் அபன் குடயவ பகம் சகமண்
பயத அக்கின் பமவத ிநந்டபன்
அல்பம
கம்ஞின் அசவப ணல்ர்கநம
சமடன் ணற்றும் பஷ்டிகன் ஆகயவதமவ
ணல்பத்டத்டயல் அடித்ட பழ்த்டயதபன்
ீ
அல்பம
ம் சசல்பம் ணட்டும் வமடணமடல் ;
ணக்கு ஆபி ணண்த்டயல் பபேகய

சயக்கல்கவந பழ்த்டய
ீ
மடகமக்கயபின்

டதவும் வபண்டுணல்பம
வமய்க்கும் மபே வய்க்கும் மபே ன்
னசணமனயவத சமடமஞ சமடணக்கள்

ல்பமழ்வுக்கு பனயகமட்டுகயமள் வகமவட
அக்கம

ஆன்ண பமழ்பில் உதர்படற்கு

பதற்சயக்கத்டமன் ஆன்ணீ கம் ன்று இல்வ
சமடமஞ சமடணக்கள் டங்கள் அன்ம
பமழ்பில் சய பூவ புஸ்கமங்கவந
கவிடிப்ட அபர்கவந மடகமக்கும்

பபேம் எபே பவ வமன்பு வமற்ட
ல்ம ணடங்கநிலும் வபவதில்
உள்நடடமவ

கயயஸ்டபத்டயல் சந்ட வமன்பு ;
இசுமத்டயல் ம்மன் வமன்பு ;

வபஞபத்டயல் டயபேப்மவப வமன்பு ;

வசபத்டயல் டயறுசபம்மவப வமன்பு ;

அய்தப்ன் வமன்பு ; னி மடதமத்டயவ
வமன்பு  கவணதமக்கய உள்நமர்கள்

சரிவத அல்ட சமங்கயத பனயமடு சமடமஞ

சமடணக்கள் கவிடித்டல் உத்டணம் ; ஆன்ண
பமழ்பிலுள்வநமர் அபர்கவந ஊக்குபிக்க
மபம் கவிடிக்க வபண்டும்

உள்வநவத வட வபண்டித இவபவ
டற்கமக சபநிவத வட வபண்டும் 
டத்டபம் வசயக்சகமண்டு இபேக்கமகமட
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டெணஞி ணமத்ட சுற்றும்
பிநக்சகரிதத் டெம் கணனத்

டதிவஞவணல் கண் பநபேம்

ணமணமன் ணகவந ணஞிக் கடபம்
டமழ் டயபமய் ணமணீ ர் அபவந
ழுப்ீவம உன் ணகள் டமன்

ஊவணவதம அன்ய சசபிவம

அந்டவம ணப் சபேந் டதில்
ணந்டயப் ட்மவநம

ணமணமதன் ணமடபன் வபகுந்டன்
ன்சன்று மணன் வும்

பின்வவமர் ன்மபமய்

வகமவட அக்கம ணயகுந்ட பிதம் உள்நபள் ;
மசபம் கண்டிப்பும் உள்நபள்

ணமர்கனய ணமடம் அபள் வகமபிலுக்கு பபேம்
பன்பு எவ்சபமபே மலம் எவ்சபமபேபமக
ஊமர் அவபவபம் ழுப்புகயமள்

9

அபர்கவந அவனத்டக்சகமண்டு கண்ஞின்
பட்டுக்கு
ீ
பந்டபிட்மள்

இப்வமட குடும்த்டமரில் தமவ படயல்
ழுப்புபட
ணரிதமவடக்குரித ணமணவஞ ணமணயவத
சகமழுந்டவ ழுப்பில்வ

கண்ஞின் டங்வகதம சுத்வவத
ழுப்புகயமள்

ணற்பர்கவந ழுப்பும் சமட அபள்
கமட்டும் ஞிவு இங்கு பபில்வ
ன்டமன் வடபர்கள் ன்மலும் ணிடமக
பபேம்வமட பூணயக்குரித ர்டஸ்ட
பந்டபிடும்

இபள் மத்டமர் அல்பம ?
அபவந மமட்டி புகழ்ந்டமலும் கண்டிப்பும்
கந்வட பபேகயட
டெணஞி ணத்டயல் டெம் கணந அனகயத

ஞ்சவஞ வணல் டதில் சகமள்கயமபவந 
சபேவண மமட்டி அவனத்டமலும் அடுத்ட
கண்டிப்பு பந்டபிடுகயட
இவ்பநவு மடுகயவவ ந்டயரிக்க பில்வ
ீசதன் சசபிவம ; ஊவணவதம

சபேந்டெக்கம் உன்வ அபக்கய பிடுவணம
 டயட்டி பிட்டு ணமணயதமரிம் பத்டயபம்
வபக்கயமள்

ணமணமதன் ; ணமடபன்  மண சம் சசய்த
வபண்டித வத்டயல் சமறுப்ில்மடபநமக
டெங்குகயமவந ?

பட்டுக்குள்வநவத
ீ
பநர்ந்ட ிள்வந
ஆண்மள்

அபேள் யவதில் மடிதவமட டணயழ்
பமர்த்வட ிவதமகம் இபேக்கயவட அவட
டயபேப்மவப பழுடம் சயக்கமம்

இப்மயல் அந்டவம ன்கயமவந

அந்டல் ன்மல் ன்
டமபட பெகயக்க படிகயடம
அந்டன் ன்மல் ஆடய வசன்
சண்மல் அந்டல் ன்கயமள்
கசல்மம் டெங்குகய மம்வ
வமன்பவந  டயட்டுகயமள்

திருப்பாவை 10

483

வமற்றுச் சுபர்க்கம் புகுகயன்

அம்ணமய்.ணமற்பம் டமமவம
பமசல் டயபமடமர்

மற்த் டனமய் படி மமதஞன்
ம்ணமல் வமற்ப் வ டபேம்

புண்ஞிதமல் ண்டு எபே மள்
கூற்த்டயன் பமய் பழ்ந்ட
ீ
கும்
கஞனும் வடமற்றும் உக்வக

சபேந்டதில் டமன் டந்டமவம
ஆற் அந்டல் உவதமய்

அபேங்கவண வடற்ணமய் பந்ட
டயவபவமர் ம்மபமய்.

10

வணத்டி ன்வட அம்ணமய் ன்கயமள்
அக்கம

சுத்வ ன் சதவ சுபர்க்கம் புகுபடற்கு
டகுடயதமபள் ன்கயட

கயயஸ்ஞபேக்கு டங்வகதமபள் ;

மணனுக்கு உன்ிந்டபள்
ஆகவப அபள் பமழ்வப அபலக்கு
வமன்புவமற்கும் டகுடயவத
சகமடுத்டபிடுகயட
ன் ப்ட் சயன் சயபன் அர்ச்சுஞனுக்கு
பமக்கப்ட்பள்

கயபகத்டயன் படல் வசன் ரியத்டயன்
டமதமபள்

குந்டய ணற்றும் கமந்டமரிக்கு ிகு
மணமடமபமக அங்கரிக்கப்ட்பள்
மணமடம சுத்வ ன்வடத்டமன் யன்று

சுபர்க்கம் புகுகயன் அம்ணமமய்  வகமவட
அக்கம பிநிக்கயமள்

றுணஞம் பசும்
ீ
டநசயவத பிபேம்புகய
மமதஞன் ம் வமன்புக்கு ன்வண டமணல்
வமபமம ; ம்ிக்வகவதமடு
டமழ்டயப்மதமக
பன்பு மம்மஞத்டக்கு யதம

கும்கர்ஞன் டெக்கத்வட உன்ிம்
சகமடுத்டபிட்மம

ஆற்ல் யவந்ட வமர்க்கப்ல் வமன்
மணவ (ஆடயவசின் அம்சணமபவ
) அண்ஞமக அவணந்டபவந

ங்கலக்கு ம்ிக்வகபெட் பந்ட கடவப
டயப்மதமக
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கற்றுக் கவபக் கஞங்கள் 

கந்ட சசற்மர் டயனயதச் சசன்று
சசபேச் சசய்பம்

குற்ம் என்யல்மட

வகமபர்த்டம் சமற்சகமடிவத புற்று
அவு அல்குல் புணதிவ
வமடமய்

சுற்த்ட வடமனயணமர் ல்மபேம்

பந்ட யன் பற்ம் புகுந்ட பகயல்
பண்ஞன் வர் ம

சயற்மவட வசமவட சசல்ப

சண்மட்டி ீ ற்றுக்கு உங்கும்
சமபேவநவமர் ம்மபமய்

சுத்வவத ழுப்புபடற்வக வகமவட அக்கம
சபேம்மடு ட்டிபேக்கயமள்

9 ஆம் மயல் கண்டிப்பு கமட்டிதடமல்
டெக்கம் கவந்ட பிட்மலும் 10 ஆம்

11

மயல் மலு பமர்த்வட புகழ்ந்ட ழும்ி
உட்கமர்ந்ட பிட்மள்

ஆமலும் டுக்வகவத பிட்டு
இங்கபில்வ
ஆகவப அபவந சரிக்கட் வணலும்
புகழ்கயமள் அக்கம

சுக்கவந டயட்சயதமக சகமண்டிபேந்டமலும்
அவபகவந டயவணதமக மல் ீய்ச்ச
வபண்டுணமம்
அவட டயவணதமக கற்பபேம் ; டங்கவந
பண்
ீ
பம்புக்கு இழுப்பவ அக்கும்

பல்வணபம் சகமண்பபேம் வபசந்ட

குற்பம் இல்மடபபேணம ஆதர்மடிதின்
அசம ந்டவகமபேவத சமற்சகமடிவத
ல் மம்ின் த்வட வமன் அனகயத
அக்குவ உவதபலம் அங்கரிக்கப்ட்

ணதிவ வமன்பலவண இஞக்கம் அவக
அண்வ அதல் வடமனயணமர்கள் உன் பற்ம்
பந்ட உன் அண்ஞன் புகழ் மடுகயமர்கள்

சயன் சயபன் அர்ச்சுஞின் ணவபிதமகும்
டகுடய சற்பவந சயடுசயடுக்கமணல் ழுந்ட
பம
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கவத்ட இநம் கற்சபேவண

கன்றுக்கு இங்கய யவத்ட பவ
பனயவத யன்று மல் வசம

வத்ட இல்ம் வசமக்கும் ற்

சசல்பன் டங்கமய் ித் டவ பன
ீ
யன் பமசற் கவ ற்யச்

சயத்டயமல் சடன் இங்வகக்
வகமணமவச் சசற் ணத்டக்கு
இிதமவப் மவும் ீ பமய்
டயபமய்

இித்டமன் ழுந்டயமய் ஈசடன்
வர் உக்கம் அவத்ட

இல்த்டமபேம் அயந்வடவமர்
ம்மபமய்

கன்றுக்குட்டிவத உவத பேவண டன்

கன்வ யவத்ட இக்கம் சகமள்கயடமம்
கவத்ட அவனக்கயடமம்

12

குட்டிக்கு சயக்கமத்டமல் அட டமபி
பபில்வதமம்
ஆமலும் டமய் யவத்ட மவ
சசமரிகயடமம்

அப்டி டமமய் சசமரிந்ட மமல் படு
ீ
வசமகய பிடுகயடமம்
அவ்பநவு ணயகுடயதம மவ டயட்சயதமக
உவதபன் ன்மல் அபன் சரித
சசல்பந்டன் அல்பம

சசல்பச்சரணமன் மணின் டங்வகவத
சுத்வவத
ிசய்ட ஈணம டவவதமடு உன்
பமசயல் யற்கயவமம்

அவத்ட இல்த்டமபேம் உன்
வபேக்கத்வட ற்ய வகமள் வச இம்
சகமடுக்கமணம

சடன் இங்வகதியபேந்ட புஸ்க

பிணமத்டயல் ஆங்கமங்கு பந்ட இமபஞன்

சசய்ட அக்கயணங்கவந அக்கய ம்வண கமத்ட
ணத்டக்கு இிதபர்கவந மவபண்மவணம
வகமவட அக்கம வகமமங்கய அடித்டத்டமன்
சுத்வவத ழுப்புகயமள்

அட சடன்மல் இமபஞவ அனயத்டட
இமணர் ணட்டும் அல்வப

அந்ட ஷ்ணஞன்டமவ அர்ச்சுமக
அபடரித்டமர்
அபரின் கமடல் ணவபிதல்பம சுத்வ
உன் ணத்டக்கு இிதமவ மவும் பமய்
டயபமய்
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புள்நின் பமய் கர ண்மவப்
சமல்ம அக்கவக் கயள்நிக்

கவநந்டமவக் கர ர்த்டய வண மடிப்
வமய்ப் ிள்வநகள் ல்மபேம்
மவபக் கநம்புக்கமர் சபள்நி

ழுந்ட பிதமனம் உங்கயற்று
புள்லம் சயம்ி கமண் வமடரிக்
கண்ஞிமய் குள்நக் குநிக்
குவந்ட ீமமவட

ள்நிக் கயத்டயவதம. மபமய். ீ
ன் மநமல் கள்நம் டபிர்ந்ட
கந்வடவமர் ம்மபமய்.

சுத்வவத ழுப்புபடற்கம பதற்சயதில்

13

வகமவட அக்கம ம ம அபலக்கு சுத்வ
ணீ ட அன்பும் சமங்கய பனயகயட
ஆதிம் இபேந்டமலும் அபநட வணத்டி
அல்பம ?

அபவந குனந்வடதமகவப மபித்ட
அபலக்கு ஆவமசவ

சசமல்த்சடமங்குகயமள்
புள்நின் பமய் கர ண்மவப் சமல்ம
அக்கவக்

கயள்நிக் கவநந்டமவக் கர ர்த்டயவண மடிப்
வமய்

ிள்வநகள் ல்மபேம் மவபக் கநம்புக்கமர்
சபள்நி ழுந்ட பிதமனம் உங்கயற்று
புள்லம் சயம்ி கமண் வமடரிக்
கண்ஞிமய்

குள்நக் குநிக் குவந்ட ீமமவட

ள்நிக் கயத்டயவதம. மபமய். ீ ன் மநமல்
கள்நம் டபிர்ந்ட கந்வடவமர் ம்மபமய்.

வப இங்கலக்கும் உஞவு அநிப்பன்
ந்டமணன் ; சில் வக்கப்ட்
அவத்டம் அபனுக்குள்வநவத
வக்கப்ட்ட

அவட வத்டயல் அபனுக்குள்வநவத
வக்கப்ட்டிபேந்டமலும்

சமல்மடபர்கநமகயத அக்கர்கநின்

டவவத கயள்நி ரித அபன்
டதங்கயதடயல்வ

அப்டிப்ட் ந்டமணனுக்கு பழு சஞமகடய
அவந்ட க்டர்கள் வமக மஜ்யதத்டயன்
ிள்வநகநமபமர்கள் ; அபர்கள் பூணயதில்

இபேந்டமலும் உகத்டமல் வகக்கப்ட்வ

இபேப்மர்கள் ஆகவப அபர்கள் இவபிமட
ந்டமணன் பணமக இவபவ

வபண்டிக்சகமண்வ பமழும் யர்ப்ந்டத்டயல்
இபேப்மர்கள்

ஆகவப அபர்கள் பமழ்வு ப்வமடம் வமன்பு
வமற்வடப்வமவப இவ்வுகயல் இபேக்கும்
இலும் வமவும் பபேபடம் அவட

ிமர்த்டயத்வட கந்ட சசல்லுபடணம
திற்சயதமல் அபர்கள் ப்வமடம்

இவபின் புகவன டடயத்டபர்கநமகவப
இபேப்மர்கள்

இட மவபக்கூத்ட வம
எபே மகம் ன்மவ அடயல் இல் டபேம்
பில்னும் அபவ சபல்லும் எபே
கடமமதகனும் அபசயதம்

அந்டப்வமர்க்கநத்டயல் ிள்வநகநின் ம்
டசபன்மல் இவபவபம்

சற்குபேவபபம் புகழ் மடிக்சகமண்டிபேப்ட
ணட்டுவண

வபடங்கள் அவத்டம் க்டர்கவந
ணஞபமட்டிகநமகவப சயத்டரிக்கயன்
தமபேக்கு ணஞபமட்டிகள் ன்மல்

பப்வமகய சத்டயத பகத்வட ஆநப்வமகய
பகபுபேன் கல்கயக்கு ணஞபமட்டிகள்

அல்ட பபேகனுக்கு ணஞபமட்டிகள்
பள்நிக்குத்டயகள்

பள்நிக்குத்டயகலக்கு இவக்டய

ஆஞணமக இபேக்கயட ; ஆமல் எபே
சரித குவ இபேக்கயட ; அட சடன்மல்
சுத சபேவணதில் பிழுந்ட பிடுபமர்கள்
அக்கம சசமல்கயமர்கள் ; குள்நக்குநி
குவந்ட உக்குள்நமக பழ்கய சுத

சபேவணதில் பழ்ந்ட
ீ
ீமடிக்சகமண்டிமவட
எபே குயப்ிட் கமம் பவ எபே க்டன்
அசுர்கவநமடு வமம வபண்டும் ; அடயல்

சகமஞ்சம் சபற்ய சற்வுன் அபவ
ணதக்கும் சுத சபேவணவதமடு
வமமவபண்டும்
ஆன்ணீ க பமழ்பில் சபடமதத்டயல் அசுர்கள்
வ்பநவபம இவம அவ்பநவு இல்
பூசமரிணமர்கநமலும் பபேகயட
அபர்கள் டங்கள் சடமனயயன் யணயத்டம்
இவசக்டயகலக்கு குத்டவகடமர்கள் வம
டங்கவந கபேடயக்சகமண்டு ீபர்கவந

பன்வ பிமணல் டடுக்கயபர்கள் ஆகய
பிடுகயமர்கள்

ல் எயசபேக்கயகநமக இபேப்ட சரித
பிசதணல் அட சபறும் வணக்சசட்
ஆமல் வணக்சசட்கள் டங்கவந

ஜமபமன்கநமக கபேடயக்சகமள்லம் ஆத்ட
வர்ந்டபிடுகயட

இவடெடர்கள் பூணயக்கு பபேம்வமசடல்மம்
அசு ஆபிகநமல் ீடிக்கப்ட் டீதபர்கள்
சகடுடல் சசய்டவட பி இவபனுக்கு
பூவ சசய்பம் சடமனயவ சசய்பம்

பூசமரிணமர்கள் சசய்பம் சகடுடல்
அடயகணமகவப இபேந்டயபேக்கயட

பூசமரிணமர்கலக்கு தமர் ம் சகமடுப்ட
ன்மல் ஆபிணண்த்டயல் ிஸ்டய
ன்னும் குபே பிதமனன் கயகத்டயன்
அடயவடபர்
வகமவட அக்கம எபே பக்கயதணம
கசயதத்வட இங்கு சசமல்கயமர் இவட
சசமல்லும் டகுடய ணற்

குபேணமர்கவநக்கமட்டிலும் வகமவட
அக்கமபிற்கு உண்டு

அட சடன்மல் குபேணமர்கள் ர் இன்னும்
எநிசரீம் சற்று வமகம் வமகமணல்

பூணயதில் ிந்டசகமண்வ இபேக்க வகமவட
அக்கம எநிசரீம் சற்று வமகம்
வமபர் பள்நமவப்வம

அபர் சசமல்கயமர் க்குள்நமக பழ்கய மன்
ிம்ணம்  கண்டுசகமண்வன் மன்

புிடன் ரிசுத்டன் ஜமி மவ கவுள்
மன் குபே ன்சல்மம்

கட்டிக்சகமண்டிமவட மவப வமன்பு

வமற் கற்றுக்சகமள்
சய்பன்ஞமவட வணதிட்டு ழுடமவட
ணரிட்டு படிதமவட

சபேவணவத கட்மவட சஞமகடயவத
டமழ்வணவத கற்றுக்சகமள்

ஆன்ணீ க சபேவண ஆன்ணீ க கட்டுக்கு
ின்ஞி பிதமனன் ிஸ்டய

சமகமக்கவ ணஞணயல்ம சபேபமழ்வு
கற்பர் தமசன்மல் சுக்ன் சபள்நி
கயகத்டயன் அடயடய
ஆன்ணீ க கட்மகயத பிதமனம் ணவந்ட
சபள்நி உடயக்கவபண்டும் பூசமரிகள்

ணடபமடயகவந கந்ட சசன்மல் எனயத
சமகமக்கவ கற்க படிதமட

இவபவ டரிசயக்க படிதமட
சற்குபே இவதசு பெட குபேணமர்கவந வமக்கய
குற்ம் சமட்டிமர் :

ணத்வடப 23:15 ணமதக்கமமகயத வபடமகவ!
ரிவசதவ! உங்கலக்கு வதம, எபேபவ

உங்கள் ணமர்க்கத்டமமக்கும்டி
சபத்டயத்வடபம் பூணயவதபம்

சுற்யத்டயரிகயீர்கள்; அபன் உங்கள்

ணமர்க்கத்டமமவமட அபவ உங்கநிலும்
இட்டிப்மய் கத்டயன் ணகமக்குகயீர்கள்.
இவபனுக்கமக குபேவப டபி குபேவுக்கமக
இவபன் கயவதமட

ர் குபேக்டயபம் இவக்டயபம் என்ச
கட்டி குபேவபவத இவபமக ஆக்கய
இவஞவபக்கும் மபத்டயல் பிழுந்ட
வமகயமர்கள்
இந்ட குற்ச்சமட்டு கமம் கமணமக

பூசமரிகவநப்ற்யதட குபேகயகத்டயன்
ஆடயக்கத்வட க சடரிந்டமல் எனயத
சமகமக்கவ சயத்டயக்கமட

மமவஸ்பரிதமய் அடயவடபர் மமதஞி
தமவ அக்கயமர் ணகயசமசுவ அல்பம
சுதபம் சுத சபேவணபவண ஆன்ணீ க
சசபேக்குவண அந்ட ணகயசமசுன்

ர் ன் குபேவபவத இவபன் 
இட்டுக்கட்டுகயமர்கள் ன்மல்

குபேவபப்வமன் ணிடவவத அபர்கள்
ணகயவணப்டுத்ட பிபேம்புகயமர்கள் அடயல்
ணிடம டக்கும் எபேமள் ணகயவண

கயவக்கும் ன் ஆவச எனயந்டகயக்கயட
இவபவக்கமட்டிலும் டன்வப்வம எபே
ணிடவவத ணகயவணப்டுத்டம் கள்நம்

அபர்கள் உள்நங்கநில் எனயந்ட கயக்கயட .
ஆமல் இவபனுக்கமகமத்டமன் குபேவப
ணகயவணப்டுத்டகயவமம்  பூசய
சணழுகயக்சகமள்கயமர்கள்

கள்நம் டபிர்த்ட இவபவ
ணகயவணப்டுத்ட ன்வட வகமவட அக்கமபின்
அயவுவ

மமதஞன் மணத்டயமலும் ஆடயவசின்
மணத்டயமலும் மமதஞிதின்

மணத்டயமலும் சயபின் மணத்டயமலும்
கவுள் டங்கவநபம் டங்கள்

குடும்த்டமவபம் டணட அபேநமல் யப்
வபண்டுகயவன்

அபேட்சபேஞ்வசமடய அபேட்சபேஞ்வசமடய
டிப்சபேங்கபேவஞ அபேட்சபேஞ்வசமடய
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உங்கள் புனக்கவத் வடமட்த்ட பமபிபள்
சசங்கழு ீர் பமய் சகயழ்ந்ட ஆம்ல்

பமய் கூம்ி கமண் சசங்கற் சமடி சூவ
சபண்ல் டபத்டபர்

டங்கள் டயபேக்வகமதில் சங்கயடுபமன்
வமடன்மர் ங்கவந பன்ம்
ழுப்புபமன் பமய்வசும்

ங்கமய் ழுந்டயமய் மஞமடமய்

மவுவதமய் சங்வகமடு சக்கம் ந்டம்
டக்வகதன்

ங்கதக் கண்ஞமவப் மவவமர்
ம்மபமய்.
அடயகமவதில் சவணதல்கமர்கள் டங்கள்
வபவவத ஆம்ிக்கும் அநவு

சபேங்கூட்ம் ந்டவகமபேவத
அண்ணவ .

சணதல்கட்டியபேந்ட கழுீர் பனயந்வடமடி
உட அண்ணவதின் புனக்கவ
குநத்டயல் வமய் கக்கயட

அந்ட சத்டம ீவ குடித்ட (மர்ச்
டதமரிக்க வபண்டித சூழ்யவ

இல்மடடமல்) சூரித எநி அபசயதணயல்வ
ன் யவவணக்கு ஆம்ல் சசடிகள்
வமய் பிடுகயன்

அடமல் இவகவந குபித்ட அவபகள்
ஏய்வுக்கு வமய்பிடுகயன் ன்கயமள்
வகமவட அக்கம

அபேநில் யம்ி மப்டுகய

மல்கநில் டமமக உண்வணகள் அயபிதல் பந்ட குபிபம்
சசடி ; சகமடி ; ணங்கலக்கு பமய்

டசபன்மல் அவபகநின் இவகவந
ஆகும்
அந்ட இவகநில் உள்ந ச்சதம் ன்
வபடயப்சமபேள் சூரித சக்டயவத ஈர்த்ட
வபர்கள் பணமக உயஞ்சயத டண்ஞர்ீ

ணற்றும் பூணயதின் சத்டக்கவந மர்ச்
ன் சமத்டமக ணமற்யக்சகமள்கயட

கமற்யலுள்ந கரிதணய பமய்வுவப
ிமஞ பமபபமக ணமற்ய சபநி
பிடுகயட

ணங்கள் வணகங்கவந ஈர்த்ட ணவன

சய்தவபக்கும் ; வப ணங்கவந
சபட்மடீர்கள் ; ணங்கவந மடுங்கள் ;
ணம் பநர்ப்வமம் ன்சல்மம்

பிநிப்புஞர்வு உண்மக்குகயமர்கவந
ணவன ணட்டுணல் ; உதிரிஞங்கள்
சுபமசயக்க அபசயதணம ிமஞ பமபவப
பூணயதில் அடயகரிக்கய வபவவதபம்

ணங்கள் ; சசடி ; சகமடிகள் சசய்கயன்
ிமஞபமபவப ப்வமட சபநிதிடும்

ன்மல் உஞவு டமதமரிக்கமணல் ஏய்வு
டுக்கும் வத்டயல் ிமஞபமபவப
சபநிதிடும்

சுத்வதின் சணதல்கட்டியபேந்ட சத்டம
ீர் சபநிவதறுபடமல் பமபிதின்

ஆம்ல்கள் ஏய்வுக்கு வமய் ிமஞ
பமய்வப சபநிவதற்ய குடும்த்டமபேக்கு
சடம்வ சகமடுக்கயன்பமம்

அடயகமவதில் பமக்கயங் வமக சசமல்லும்
கமஞம் பூணயதில் ிமஞபமய்வு

அடயகணமக இபேக்கும் ன்டமல் ஆகும்
ணமர்கனய ீமடுடலுக்கும் இக்கமஞம்
உண்டு

பிடம் ; டெய்வணதம ிமஞபமய்வு ;
இவ வபேள் யம்ி ணிடர்கள்
சடம்மகய பிடுபமர்கள்

அடணட்டுணல் சசங்கல் சமடிவத
ஸ்ணமக்கய அக்கமத்டயல் ல்வமபேம்
ல் டக்க ணமட்மர்கள் .

பசடய ; பமய்ப்பு யம்ிதபர்கவந

அப்டிட் சமடிகவந தன்டுத்டய
ல்டக்கய நிச்சசன்று
வபத்டயபேப்மர்கள்
இந்ட மல் சடன்மல் சுத்வ

டுக்வகவத பிட்டு இங்கய குநிதல்
அவக்கு வமய் பிட்மள் ;

சபண்வணதம ல்வ உவதபநமக
இபேக்க சசங்கல் சமடி ஸ்த்வட
தன்டுத்ட  ஆவமசவ
சசமல்கயமள்.

வணத்டி ஆதிற்வ பத்டப்ல் அனகய
 புகழ்கயமள்
அடுத்ட பமதனவக ற்ய ம பந்ட
சகமஞ்சம் உஞச்சய பசப்ட்டு பமதமடி
 கண்டித்ட பிட்மள்

ணமர்கனய ீம ங்கவந ழுப்புகயவன் ;
வகமபிலுக்கு வமய் ணங்கநம் மடுவபமம்
 பமய்கூசமட சசமன் ீவத டமதி
உன்வத உடுக்கடிச்சு அல்பம

ழுப்ிக்சகமண்டிபேக்கயவன்
சரி சரி பிவந்ட பம
சங்வகமடு சக்கம் டமங்கும் டக்வகதன் ;
டமணவக்கண்ஞன் உன் அண்ஞவ
மடுவபமம் பம
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ல்வ. இநம் கயநிவத இன்ம்
உங்குடயவதம

சயல் ன்று அவனவதன் ணயன் ங்வகதீர்
வமடபேகயன்வன்

பல்வ உன் கட்டுவகள் ண்வ உன்
பமய் அயடம் பல்லீர்கள் ீங்கவந மவ
டமன் ஆதிடுக

எல்வ ீ வமடமய் உக்சகன்
வபறுவவத ல்மபேம் வமந்டமவம
வமந்டமர் வமந்ட ண்ஞிக்சகமள்

பல் ஆவ சகமன்மவ ணமற்மவ
ணமற்னயக்க பல்மவ ணமதவப்
மவவமர் ம்மபமய்
ஆதிம் இபேந்டமலும் சுத்வ வகமவட
அக்கமபின் வணத்டி அல்பம ; கடவுக்கு
சபநிவத இபேந்டசகமண்வ அபவந

மமட்டிபம் கண்டித்டம் வ பமவ ன்று

அபவநமடு வசயக்சகமண்வடமன் இபேக்கயமள்
குநித்ட டதமமகயபிட்மள் சுத்வ ; ஆமல்

சகமஞ்சம் வட்டு அவ்பநவுடமன்
ர் வமய் பிட்ர் ; ஆமலும் மன்
உக்கமகத்டமன் கமத்டயபேக்கயவன் ; உன்வ
சசமட்டி வச ணமட்வன்

உன் அண்ஞவ வசபிக்க உக்கும்
க்கும் டமவ பன்னுரிவண

பயத அக்கர்கவந சகமன்பன் அல்பம
அபனுக்கு ணமறுமடு உவதபர்கவந
அக்கவும் பல்வ்ன் அல்பம

ஆமலும் உக்கும் க்கும் அபித்ட
டதவு உண்டு ன்கயமள் வகமவட அக்கம
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மதகமய் யன் ந்டவகமன் உவத
வகமதில் கமப்மவ. சகமடி வடமன்றும்
வடமஞ

பமதில் கமப்மவ. ணஞிக் கடபம் டமள்
டயபமய் ஆதர் சயறுணயதவமபக்கு அவ
வ

ணமதன் ணஞி பண்ஞன் சன்வ பமய்
வர்ந்டமன் டெவதமணமய் பந்வடமம் டதில்
னப் மடுபமன்

பமதமல் பன்ம் பன்ம் ணமற்மவட

அம்ணம. ீ வத யவக் கடபம் ீக்வகவமர்
ம்மபமய்
வகமவட அக்கம சம் அட்பமன்ஸ் டயங்கயங்க்
உள்நபள்

சுத்வ டதமமகய பபேம்வமவட பமதில்
கமப்வமவபம் ழுப்புகயமள்
சரித சரித டவபர்கள் வணவதில்
உட்கமர்ந்டயபேக்கும் வமடம் வசும் வமடம்

அபர்கள் ின்மல் AK 47 BK 47 உன் யன்று
சுற்றும் பற்றும் கண்ஞமவவத

அநசபடுத்டக்சகமண்டிபேக்கும் பூவப்வ
தமவப்வவத மர்த்டயபேப்ீர்கவந
அபர்டமன் மதகமக யற்கும் ர்
சணய்க்கமப்மநர்கள் ணயக ணயக பக்கயதத்டபம்
உள்நபர்கள் ; அபர்கள் அனுணடயதில்மணல்
டவபர்கநமல் என்றும் சசய்த படிதமட
அக்கம பிபணமபள் ன்டமல் மதகமய்
யற்கும் ந்டவகமபேவத பமதில்
கமப்வமவ  புகழ்கயமள்
பிடபிடணமக சகமடிகவநபம்
வடமஞங்கவநபம் வபத்ட

அனகுடுத்டயதபன் ீதல்பம
ஆதர் சயறுணயதர்கநம மங்கள் உணட
மடகமப்ில் அல்வபம ணகயழ்ச்சயதமக
உள்வநமம்

ணஞிக்கடபம் டயப்மதமக

உன் ணமஞி சுத்வ ங்கவந அவனக்க
பந்டசகமண்டிபேக்கயமள் மர்த்டமதம

ணமதன் ணஞிபண்ஞவ மங்கள் டதில்
ழுப்புணடிதமக ; மடும்டிதமக ங்கலக்கு
உள்லஞர்வு சகமடுத்டள்நமன் .

ணமர்கனய வமன்பு ன் புட சம்ிடமதத்வட
மன் அபட உத்டவு இல்மணல்
ஆம்ிக்கபில்வ
ப் வசு வகட் ன்று டமபட குறுக்கு
ணறுக்க வசயமட டமதீ .

இந்டப்மயல் சன்மல் ன்சமபே
அனகயத பமர்த்வடவத

அக்கமஅயபித்டள்நமர்கள்
சன்மல் ன்டற்கு உள்லஞர்வு ன்று
அர்த்டம்
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அம்வண டண்ஞ ீவ வசமவ அம் சசய்பம்
ம்சபேணமன் ந்டவகமமம ழுந்டயமய்

சகமம்மர்க்கு ல்மம் சகமழுந்வட கு
பிநக்வக

ம்சபேணமட்டி தவசமடமய் அயவுமய்

அம்ம் ஊ அறுத்ட ஏங்கய உநகு அநந்ட
உம்ர் வகமணமவ உங்கமட ழுந்டயமய்
சசம் சமற் கனடிச் சசல்பம வடபம

உம்ிபம் ீபம் உங்வகவமர் ம்மபமய்.
பூணயக்கு பமம் எபே மடகமப்பு பவநதம்
பூணயதில் பசயக்கும் க்கும் ல்ம

உதிரிஞங்கள் ணீ டம் கமற்ழுத்டத்டமல்
யவத்ட இதங்க சசய்கயட ;
ிமஞபமபவப டபேகயட
எவசமன் ம் ன் அடுக்கமல்

ிஞ்சத்டயயபேந்ட பபேம் கடயர்பச்சுகவந
ீ
டடுத்டக்சகமள்கயட
சூரித சபப்த்வட கூ படிகட்டித்டமன்

அடப்புகயட
ந்டவம பூணயவத சுற்யத மடகமப்பு
அடுக்கமக பமம் இபேப்டமல் அவட
அம்ம் ன்கயட டணயழ்
டணயழ் இக்கயதங்கநில் அபேநமநர்கள்

அபேநில் யவந்ட மடிதவபகநில் 

பிங்கள் பிஞ்ஜமத்வட சணய்ிப்டமக
இபேக்கும்
ஆமல் ணிட பவநதமல் யடமித்ட பூணய

டட்வ ; அட மய் வமன்ட  விநில்
பசத்வட வசர்த்டபிட்டு இடவும்

இவபமர்த்வட  கயயஸ்டபர்கள்
ம்ித்டயரிந்டமர்கள்

விநில் இவபமர்த்வடவதமடு ணிட

கப்புகலம் உள்ந  ந்டணவடமடு
அபர்கள் எத்டக்சகமள்நவபண்டும்
அப்டி இல்மணல் பூணய உபேண்வ 

கண்டுிடித்ட பிஞ்ஜமஞி கயயவதமபின்
கண்வஞ சகடுத்டமர்கள்

டங்கவந அன்ின் ணடம் ன்றும்
சசமல்யக்சகமண்மர்கள்
ணற் ணடங்கசநல்மம் கவுநித்டயயபேந்ட
பமடவப ன்று அவபகவந எனயப்ட
கவுலக்கு சசய்பம் சடமண்டு 
கயயஸ்டபர்கலம் இசுமணயதபேம்

யவப்வட பிட்டுபிட்மல் பூணயதில்
குனப்ங்கள் பமட
வகமவட அக்கம கடவப டயந்ட

அண்ணவக்குள் பந்டபிட்மள்
இப்வமட ணமணவ ணமணயதமவ கண்ஞவ
மணவ ழுப்புகயமள்
அபள் உள்நத்டயயபேந்ட பபேம் ணரிதமவட
எவ்வபமபே ணபேணகலக்கும் பன்னுடமஞம்
சரிவதமர்கவந ணடயப்ட ணபேணகநின் கவண
ணமணவ மர்த்ட சசமல்கயமள்
குடும்த்டயன் அம்வண ; டண்ஞவ
ீ
; வசமவ ;

ம்சபேணமவ ; அம் சசய்கயபவ
இல்ம் அல்மட ல்ம் இல்வ
ன் ணமணன் டர்ணபமன் ; ீடயடபமடபன் ;
அம் சசய்ட குடும்த்வடபம் சபகத்வடபம்
கமக்கயபன்

குடிப்சபேவண சண்கலக்கு டகுடயதமவட
ஆதர்கள் சகமம்பு என்று வபத்டயபேப்மர்கள்
கயவவத ஏட்டுபட ; கயவநகவந
எடித்டபிடுபட ; டயரிகவந டமக்குபட 
நிக்கும்

ஆகவப குத்வட சகமம்மர் ன்கயமள்
ஆதர்குத்டயற்வக ீ குத்டபிநக்கு ; சகமழுந்ட
ன்கயமள் ணமணயதமவப்மர்த்ட

ணமணவ கூ ழுந்டயபே ன்பள்
ணமணயதிம் ஜமகப்டுத்டகயவன் 
வ்பிதம் கமட்டுகயமள்

அவட அம்த்வட டட எவ கமமல்
ஊறுத்டபவ
வணய்ப்ர்கநின் டவபவ
வணய்டல் ன்மல் பிங்குகள் உஞவு
டுப்ட

ஆகவப அபர்கள் வணய்ப்ர்
அனகுடணயனமல் உம்ர் ; ஊட்டுகயபன்
ன்கயமள்

கயயஸ்ஞம டிதநக்கும் வம் பந்டபிட்ட
; ழுந்டயபே
அடுத்ட மணன் ;அண்ஞி ன்கய

உரிவணவதமடு சகமஞ்சவும் சசய்கயமள்
சசம்பு வமன் மடங்கவந உவத
சசல்வண வடபம
டிதநக்கயபவமடு ீபம் உங்கமவட ;
அபவபம் ழுப்ிபிடு

குடும் அக்கவ ; மமம்ர்தம் ; சபேவண
வடபம் வகமவட அக்கம

பிட்டுக்சகமடுக்கபில்வ
குடும் குத்டபிநக்கு அபள்
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உந்ட ணட கநிற்ன் ஏமட வடமள் பயதன்
ந்டவகமன் ணபேணகவந ப்ின்மய்

கந்டம் கணழும் குனய கவ டயபமய்

பந்ட ங்கும் வகமனய அவனத்ட கமண்
ணமடபிப்

ந்டல் வணல் ல் கமல் குதியங்கள்
கூபி கமண்

பந்டமர் பிய உன் வணத்டன் வர் மச்

சசந்டமணவக் வகதமல் சரமர் பவந எயப்
பந்ட டயபமய் ணகயழ்ந்வடவமர் ம்மபமய்.
டயரிகவந கண்டு ஏமணல்
ணடதமவ வம டத்டகய பயவணதம

வடமவந உவத ந்டவகமமன் ணபேணகவந
ப்ின்மய்

வகமவட அக்கமபிம் பமர்த்வட பிதங்கவந
கற்றுக்சகமள்ந வபண்டும்

கூட்த்வடமடு கூட்ணமக கயயஸ்ஞின்
படல் ணவபிவத ழுப்மம் அல்பம

க்கபிதம் ிடிச்சுட்மள்ம
ஆகவப டி ஆபர்த்டணமக கட்ம் கட்டி
கபஞணமக ழுப்புகயமள்
படயல் சுத்வவத வகக்குள்

வமட்டுக்சகமள்ந ந்டமறு மட்டு மடிமள்
அப பிட்டுக்சகமடுக்க ணமட்மள் அல்பம
அவட வம ப்ின்வவத புகழ்கயமள்
கந்டம் டெத்டமல் றுணஞம் கணழும்
குனல்கவந உவதபவந

வகமனய பிமணல் கூவுகயவட வகட்மவதம
உன் பட்டில்
ீ
ீ அவணத்டள்ந

ணமடபிப்ந்டயல்  பவகதம பிவச
ணர்சகமடிகநில் பமசம் சசய்பம்

குதியஞங்கள் கூபி இன்ிவச வுகயவட
கந்டங்கமத்டயல் இடனய ன்சமபே

பமர்த்வட பபேம் அட சடன்மல் மக்வக
வணதணமக வபத்ட பமழும் மம்வ

குயக்கும்
அடவம டவக வணமவதமக பிய ன்
பமர்த்வடவத சண்கவந குயக்க

தன்டுத்டகயமள் அக்கம ; அக்கமத்டயல்
சண்கள் பட்டுவபவ
ீ
ணட்டுவண

சசய்பமர்கள் ; அபர்கலக்கு பில் டமவ
படம் ; ஆகவப பிய

சசமற்சுவப ன்ட இடடமன்
பந்டமர் பிய உன் வணத்டன் வர்ம
உன் பட்டுக்கமவபுகழ்ந்டமடி
ீ
ரிசயல்கள்
ச சண்கள் பந்டயபேக்கயமர்கள்

சசந்டமணவ வமன் உன் வககநில்

பவநதல்கள் சயப்மக எயக்க பந்ட உள்
பமசவ டயந்ட அபவ டரிசயக்க பிடு
மன் படயல் வபண்மம் ன்று

யவத்வடன் ; இப்மயல் பிய ன்மல்
சண்கள் ன்சமபே பமர்த்வடவத சசமன்
அக்கம இன்சமபே டணயழ் பத்வடபம்
ணரிதமவட சசய்கயமள்

அட ணமடபி ன் பத்டயம் . அபள்
குடிப்ிப்பு கஞிவகதர் குணமக
இபேக்கமம்

ஆமல் வசற்யவ பவநந்ட சசந்டமணவ
வனகய ணட்டுணல் ணமசபேம் டஸ்பஞி
ீ
அபள்
கர்ணமவப கனயக்க ணமடபிதமக பந்ட
ிந்டமலும் ; வகமபன் எபேபனுக்வக
டன்வ அர்ப்ஞித்ட பமழ்ந்டபள்

அக்கமத்டயல் டம ணஞம் உண்டு
டன்வ ணஞந்ட அந்டஸ்வடமடு பமன வப
 சசமல்க்கூ சடரிதமணல் ; டன்

டமதமரின் பிதமம உத்டயக்கு யதமகய

வகமபின் சமபேநமடம பமழ்வு சரர்சக
கமஞணமமள்.
ஆமல் வகமபனுக்கு ின்பு உவக
சபறுத்ட ணடம சணஞ டபி ஆகய
ணமசபேம் வமன்பு வமற்பள்

ணம டஸ்பி ன்வட ணமடபி ஆகும்
சதபேக்கு ற் ணம டஸ்பதமக
ீ
பமழ்ந்ட
அட்சத மத்டயம் அவதப்சற்

ணஞிவணகவதின் டமய் ன் ஸ்டமம்
சற்பள்
அட்சதமத்டயம் பணமக அவதப்சறுபட
சமடமஞ பிசதணம

டணயனயன் அவதமநங்கலள்

ணஞிவணகவபம் அபள் டமய் ணமடபிபம்
என்று
ணமடபிவத இங்கு ணகயவணப்டுத்டயபள்நமள்
வகமவட அக்கம
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குத்ட பிநக்சகரித வகமட்டுக் கமல் கட்டில்
வணல்

சணத்சடன் ஞ்ச சதத்டயன் வணல் யக்
சகமத்டர் பூங்குனல் ப்ிவ சகமங்வக

வணல் வபத்டக் கயந்ட ணர் ணமர்ம பமய்
டயபமய்

வணத் டம் கண்ஞிமய் ீ உன்

ணஞமநவ த்டவ வமடம் டதிசன
எட்மய் கமண்

த்டவவதலும் ிரிவு ஆற்கயல்மதமல்
டத்டபம் அன்று டகவபவமர் ம்மபமய்
வகமவட அக்கமபின் அடகுபவ
டயவணதமட

பத்டபள் ப்ின்வவத அவனத்ட
வசயக்சகமண்டிபேந்டபள் ; அபவநமடு சடமர்பு
டுத்டய கயயஷ்ஞவபம் ழுப்புகயமள் ;
அப்டிவத ப்ின்வவதபம் அபவ
ழுப்ிபிடு ன்வட பஞ்ச புகழ்ச்சய

அஞிதில் வசுகயமள்
வகமட்டுக்கமல் சணத்வட ன்டயவவத
ணச்சட்ங்கநமல் சசய்தப்ட் கட்டில் ;

அடவும் பூச்சய அரிக்கமட வடமடகத்டய ணத்டமல்
ஆ கட்டில் அடயல் இபம்ஞ்சமல்
உபேபமக்கப்ட் சணத்வட ன்வட
அவதமநப்டுத்டய பிட்மள்

அடயல் பூங்சகமத்ட வமன் பூங்குனமல்
ப்ின்வபன் டெங்குகயன்பவ

ப்ின்வ ழுந்ட உன் ள்நிதவதின்
கடவப டயக்க சயமரிசு சசய்பமதமக

வணதமல் ழுடப்ட் அனகயத கண்வஞ
உவதபவந
கயயஷ்ஞன் டெக்கத்டயல் இபேந்ட ழுபடற்கு
உன் ணம் இம் சகமடுப்டயல்வ ; அபவ
எபே யணயம் கூ ிரிபடற்கு ீ டதமரில்வ

ஆமலும் சகத்வடபம் யர்பமகயக்கும் ;
கமத்டல் ; டிதநத்டல் ன் சடமனயவ

சசய்த வபண்டித அடயவடபர் அபல்பம
கஞபன் சடமனயயல் சயந்டபமக இபேக்க
ணவபி இவபெமக இபேக்க கூமடல்பம
அட டர்ணம் ஆகமவட ; சமறுத்டக்சகமள்
ன்கயமள்

டத்டபம் அன்று டகபவக
இடற்கு வணல் ந்டப்சண்ஞமபட கஞபவ
சடமட்டுக்சகமண்டு டுக்வகதில் இபேப்மநம
ந்டயபேச்சய பந்ட ள்நிதவ கடவப டயந்ட
கயயஷ்ஞவ டரிசயத்டக்சகமள்லங்கள் 
அனுணடயத்ட பிட்மள்
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பப்த்ட பபர் அணர்க்கு பன் சசன்று
கப்ம் டபிர்க்கும் கயவத டதில் னமய்
சசப்ம் உவதமய் டயல் உவதமய்
சசற்மர்க்கு

சபப்ம் சகமடுக்கும் பிணம டதில் னமய்
சசப்சன் சணன் பவச் சசவ்பமய்ச்
சயறு ணபேங்குல்

ப்ின்வ ங்கமய் டயபேவப டதில் னமய்
உக்கபம் டட்சமநிபம் டந்ட உன்
ணஞமநவ

இப்வமவட ம்வண ீமட்வவமர் ம்மபமய்
பப்த்ட பக்வகமடி வடபர்கவநஅசுர்கள்
டங்கள் ணமவதகநமல் ணதக்கய

அடிவணப்டித்டய பிட்மர்கநமம்
எபே குயப்ிட் கமம் பவ இவ வசம்
சகமள்வபமபேக்கும்

டற்சகடுத்டமலும் வசமடவகலம்
டவகலம்

பட்டுக்கட்வகலம் பந்ட குபிபம்
ட்யபில்மட உவடசங்கள் சரித ன்
சகமடுக்கமட

உவனக்கநத்டயல் இபேம்பு வணபேவகற்ப்டுபட
வம பமழ்பில் அன்ம சத்டயல் அசு

ணமவதகவநமடும் டவகவநமடும் வமமடி
வமமடி உபம் சமறுவணபம் ம்ிக்வகபம்
அவதமட ஆத்ணம ஜமணவதமட

பழு சஞமகடயவத கற்றுக்சகமள்நமட
அல்மணலும் பற்ிபிகநில் மபம் சசய்ட
அனயச்சமட்டிதங்கலக்கு டயலும்
அனுபித்டமகவபண்டும்
ஆகவப அசுர்கள் வடபர்கவந அக்குபட
எபே குயப்ட் கமம் பவ சடமவப
சசய்பம்
ஆமலும் அடிவணகநமக அல்மடும்
வடபர்கவந பிடுபிக்க ன்வ எபே
அம்சம் இபேக்கயட

அபர் பபேகன் வடப வசமடயடய
ணண்த்டயல் ஆடயதில் வடபர்கவந
ஆட்டிப்வத்ட அசுர்கவந அக்கய

பிடுடவ சகமடுத்டபர் பபேகன்
ஆமல் வகமவட மச்சயதமவம
வடபர்கலக்கு பன் சசன்று

கப்ம் டபிர்ப்பர் மமதஞன் ன்கயமர்
பபேகன் வமகத்டயல் மமதஞவ 
ஆடய டணயழ் வபடங்கள்  இங்கநில்

சசமல்கயன் . ஆமல் அபன் பூணயக்கு
அபடமணமக பந்டமவம ஆடய ணிடம
சயபின் ிள்வந
ரின்
ரி = மமதஞன் + ன் = சயபன்
மமதஞன் ணிடமக அபடமசணடுத்ட
பந்டமல் அபன் ரின் ; பபேகன்

அபடமங்கள் அவபபேம் ரிர்கவந
ரிகம ரிகம ரிகம  வகமசம்
வமட்வட கமப்வமக்கயல் அவமகம
அவமகம  ணமயபிட்ட
சரி பிசதத்டக்கு பபேவபமம்

வகமவட அக்கம டணயனச்சய ஆதிற்வ ; அபநின்
வர்த்டயதம அடகுபவ இப்மயலும்
சபநிப்டுகயட

இந்ட மயல் அபள் மமதஞவபம்
அபநின் ணவபிவதபம் டதில்
ழுப்புகயமள்

சண்டு வமவபம் வசர்த்வட அவனக்கயமள்
எபேபன் ணமஞமநன் இன்சமபேத்டயவதம
சக்கநத்டய ; ணடயக்க ணமட்மவந

சக்கநத்டயக்கு ன்வத அடிவணதமக்கடம
சமணய ன்வட க்குபணமக சசமல்கயமள் ;
பப்த்ட பன்று வகமடி வடபர்கவந
அடிவணத்டவநதியபேந்ட

பிடுபித்டபல்பம ீ ன்கயமள்
சசம்வணதமபவ டயவணதமபவ
உன்வமடு எத்டப்வமகயவ்ர்கலக்கு ஜம
அக்கயிதமல் இபேவந கவநகயபன் ீ

அப்பும் சக்கநத்டயக்வக ஸ் ஸ்
ப்ிவதின் அனவக பர்ஞித்ட ஸ்

வபத்ட உன் ணஞபமநனுக்கு ஊக்கபம்
ஆக்கபம் சகமடுத்ட ன்வ அபேநமல்
அிவகயக்கும் டிதமக சசய்பமதமக
ன்கயமள்
அனகம ப்ிவதின் ணஞபமநவ
ன்கயமள்

டமதீ வகமப்ட்டிமட அபபே ஏம் புபேன்டம
உன் டதவு க்கு ன்வக்கும் வபடம்
டமதீ

கயல்மடி அக்கம

அடகுபவதில்கயல்மடிவத

மமதஞன் மணத்டயமலும் ஆடயவசின்
மணத்டயமலும்

ஆடயசக்டயதின் மணத்டயமலும் சயபின்

மணத்டயமலும் கவுள் டங்கவநபம் டங்கள்
குடும்த்டமவபம் டணட அபேநமல் யப்

வபண்டுகயவன்
அபேட்சபேஞ்வசமடய அபேட்சபேஞ்வசமடய

டிப்சபேங்கபேவஞ அபேட்சபேஞ்வசமடய
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ற் கங்கள் டயர் சமங்கய ணீ டநிப்

ணமற்மவட மல் சசமரிபம் பள்நல் சபேம்
சுக்கள்

ஆற்ப் வத்டமன் ணகவ அயவுமய்

ஊற்ம் உவதமய் சரிதமய் உகயில்
வடமற்ணமய் யன் சுவ டதில் னமய்

ணமற்மர் உக்கு பய சடமவந்ட உன்
பமசற் கண்

ஆற்மட பந்ட உன் அடி ஞிபணம வமவ
வமற்யதமம் பந்வடமம் புகழ்ந்வடவமர்
ம்மபமய்
மல் ீய்ச்சும் வமட மல் சமங்கய பனயபம்
டிதமக ணறுக்கமணல் மவ சசமயகய

பள்நல் சபேம் சுக்கவந டட கயவதில்
அநபில்மணல் வசர்த்ட வபத்ட கமத்ட
பிரித்டயதமக்கும் ஆற்ல் அயவு உள்ந
ந்டவகமின் ணகவ
உக்கு சணர்ப்ிக்கும் ங்கள் பமசகத்வட
வகட்மதமக

சகபற்யக்கும் டிதநக்கயபன் ஊட்டுபிக்கயபன் ீ
ன்வண டீவணகலக்கு அடயடயபம் ீவத
சகபம் உன்வக்சகமண்வ உன்
பணமகவப இவபமல்
உற்பிக்கப்டுகயன்
ய

ாைான் 1:3 சகபம் அபர் பணமய்

உண்மதிற்று; உண்மசடமன்றும்
அபமவதல்மணல் உண்மகபில்வ.
அபேபணம இவபன் ன்

சபட்சபநிக்குள் டங்கும் பேப்சமபேள் ;
பமம் ; சபநி உள்நக்கயத ிஞ்சம்

அவத்டம் ீவத - ணமத்ணம ப்டுகயமய்
வடமன்யத சமபேட்கள் அவத்டம்
மல்சபநி ணண்த்டயல் அல்வபம இதங்கய
பபேகயட

உன்வவத அபேட்சபேஞ்வமடய ன்று
பள்நமர் உள்நிட் ஜமிகள்
பர்ஞிக்கயமர்கள்
வடமற்ணமய் யன் சுவ
கர வட 11 : 3 சகபற்யன் அடயடயவத ! (

வணஸ்பம ) கவுநின் உன்டணம
சபநிப்மவ ! ( மமதஞவ ) சக

உபேபங்கநின் சணமத்ட சசமபேணம

புபேவமத்டணவ ! இப்வமட உங்கநட ணிட
சசமபைத்வட கமண்டவம டங்கநட
ணமத்ண சசமபைத்வடபம் கமஞ
ஆவசப்டுகயவன் !
கர வட 11 : 4 வதமகங்கநமல் பிவநபம்
அணமனுஸ்த சக்டயகநின் அடயடயவத ! (
வதமவகஸ்பம ) ன்மல்

டமங்கயக்சகமள்லணநவு ட சக்டயக்குட்ட்

அநவு உணட ணமத்ண சசமபைத்வட கமட்டும்
டி இவஞ்சுகயவன் !
கர வட 11 : 5 கவுநின் உன்டணம
சபநிப்மமகயத கயரிஸ்ஞர் கூயமர் !

மர்த்டம ! டைற்றுக்கஞக்கமகவும்

ஆதிக்கஞக்கமகவும் ற்பிடணமகவும்
பைணமகவும் பர்ஞணமகவும் உள்ந

ணமத்ண சடய்பக
ீ சசமபைத்வட உன்மல்
படிந்டநவு மர் !!
கர வட 11 : 6 ட குத்வடமன்வ ! ற்

சபநிப்மடுகநம ஆடயத்தர்கள் , பசுக்கள் ,

பேத்ர்கள் , அஸ்பிஞிகள் ,ணபேத்டகள் ணற்றும்
 வடபடெடர்கள் இன்னும் தமபேம்

மர்த்டயமட அடயசதணம பிபங்கவந
இப்வமட மர் !
கர வட 11 : 7 அர்ச்சுஞம ! இப்வமட இந்ட

உயல் அண்சமசங்கள் அவத்வடபம்
ீ மர்க்கமம் ! இதங்குப இதங்கமடப
இடபவ ீ மர்க்க பிபேம்ிதவபகள்

இிவணலும் ீ மர்க்க பிபேம்புவபகள்

அவத்வடபம் அந்ட ணமத்ண சசமபைத்டயல்
உன்மல் கமஞபடிபம் !
கர வட 11 : 8 ஆமல் அவட உட
ஊஞகண்ஞமல் கமஞபடிதமட ! ஆகவப

சடய்பக
ீ மர்வபவத உக்கு அபேலகயவன்

! இப்வமட ட ணயவணவத டரிசயப்மதமக
!

டர்ணம் ணட்டுணல் ; அடர்ணபம்
உக்குள்வநவத டமவ பகயழ்த்டள்ந
வடபர்கள் ணட்டுணல் ; அசுர்கலம்
உன்ிணயபேந்வட உற்பித்டள்நர்
ஆகவப சக மபங்கலக்கும் ீபம்
சமறுப்வற்று பயவத எவ்சபமபே

அபடமத்டயலும் (மணர் , கயயஷ்ஞர் & இவதசு)
சுணந்டம் பபேகயமய்

ணமற்மர்கநமல் - அசுர்கநமல் உக்கு

உண்மகும் பய ப்வமட ீங்கும் ன்மல்
அபர்கள் டங்கவந உஞர்ந்ட

டீவணகநியபேந்ட பிடுட்டு டப் உன்

பமசயல் சண்வபம் மநில் அன்வம
கர வட 11 : 21 பமணண் வசவகநம

வடபடெடெடர்கநின் டயள்கூட்பம் உம்ணயம்
சஞவகயன் ! அவபகநில் சயவபம (

அசுர்கள் ) சுதணகயவண வடடிதடற்கமக
அச்சணவந்டபமக வககவந கூப்ி

சடமழுட உம்ணயம் ணன்மடி சடமழுகயன் !
உம்வணத்டடயத்ட உம்ணயவ
க்கயதணவகயன் !
அடவமவப உம்வண வமற்ய புகழ்ந்ட
மடுகயவமம் ங்கவந ட்சயத்ட
அபேள்பமதமக

திருப்பாவை 22

அம் கண் ணம ஜமத்ட அசர் அிணம

ங்கணமய் பந்ட யன் ள்நிக் கட்டிற் கர வன
சங்கம் இபேப்மர் வமல் பந்ட
டவப்சய்வடமம்

கயங்கயஞி பமய்ச் சசய்ட டமணவப் பூப்
வமவ

சசங்கண் சயறுச் சயயவட ம்வணல் பினயதமவபம
டயங்கலம் ஆடயத்டனும் ழுந்டமற் வமல்

அம் கண் இண்டும் சகமண்டு ங்கள் வணல்
வமக்குடயவதல்

ங்கள் வணல் சமம் இனயந்வடவமர்
ம்மபமய்

டணயனச்சய வகமவட அக்கமபின்

உள்நத்டயயபேந்ட சமங்கய பந்ட

டயபேப்மவபவத வகட்டுக்சகமண்டிபேந்டமவ
வமடம் ; டணயழ் புவண டமவ பந்டபிடும்
இவ்பநவு நிவணதமக வ்பநவு
அற்புடணம கபேத்டகவந

அள்நிசடநித்டள்நமர்கள் . அடமல்

சணய்ணப்சடமடு சரி ழுடமம் ன்வ
வடமன்றுபடயல்வ .
டயபேப்மவப பழுடம் எவ்சபமபே மமக
எவ்சபமபேபவ டதிசழுப்பும் அக்கம ;
இப்வமட டட இடதம் ஆக்கயணயத்ட
கமடிம் பந்ட பிட்மள் .

ந்ட அக்கவபம் இல்மணல் அபவம
டதின்று சகமண்டிபேக்கயமன்

சமடபமக மன் கமடவ ஆடரிப்டயல்வ .
அடயல் பபேம் இம்வசகள் இபேக்கயவட

சகமஞ்ச ஞ்சணல் .  பைத்டயல் பிட

பிடணமக ம்வண அடித்ட அவக்கநிக்கும் .
இந்ட இம்வசகள் ; கற்வகள் ல்மவண

ணக்குள்வந இபேக்கும் ணமவதகநமக இபேக்கும்
; அட ம் டயமநி அப்டிப்ட் ர்

ன்டமக ம்வண ம் வபக்கும் . ஆமல்
படிபில் அட அவத்டம் சமய் ; மணமக
கற்வ சசய்ட சகமண்டயல் கமல் ங்கு

கூ அந்ட ரிம் டகுடயவதம ; அன்வம ;

அக்கவவதம இல்வ ; ணமந்டபிட்வமம்
ன்டமகவப படிபம் . 99 % கமடல்கள்
ணமறுபடமகத்டமன் இபேக்கயட

சண்கள் அவ்பநவு ஈசயதமக தமவபம்
கமடயப்டயல்வ . ப்டிவதம ந்சடந்ட

சுழ்யவதில் பிழுந்ட பிட்மல் ; டமன்

வடம சம் டயவணதமக ஆமய்ச்சய சசய்ட
கண்டுிடித்ட இந்ட கமடயல் பிழுந்டடமக
சகமஞ்சம் ஈசகமவபமடு ிடிபமடம் வபறு
ிடிப்மர்கள் . சகமஞ்சம் ஆய்வு

ணப்மன்வணவதமடு டயமநிவத வ

வமணமட்மர்கள் ; அடற்கு டயமக டக்கு
டமவ வ்பநவு அன்பு சசழுத்டபமர்கவநம
ம்ிக்வக வபப்மர்கவநம அவ்பநவு

ம்ிக்வக அன்பு சசழுத்டபமர்கள் . குபேட்டு
அன்பு வபத்டக்சகமள்பமர்கள் .

ச்சரிக்வகவதமடு சகமஞ்சம் யடமிப்வமம்
வதமசயப்வமம்  இபேக்கணமட்மர்கள் .

அடமல்டமன் டணயழ் ; சண்கவந வவட
ன்று அவனக்கயட . ம்ணமட்மள் ;
ப்டிவதம ம்ிபிட்மல் குபேட்டு

ம்ிக்வகதமகவப வவடதமக இபேப்மள்
அப்வமட அந்ட கமடன் அவட

உஞர்ந்டசகமள்நமணல் உடமசரணமக
இபேக்கயமன் ன்மல் அபர்கள் டும்

அபஸ்த்வட பமதிமல் பிபரிக்க இதலுணம
?

டன் கமடயன் ணீ டள்ந அன்ிமல் ;

ம்ிக்வகதமல் ீ ந்டயரி ீ ந்டயரி 
எவ்சபமபேபமமக வுசு சசய்ட

ழுப்ிக்சகமண்டு அவனத்டக்சகமண்டு
கமடிம் அக்கம பந்ட பிட்மள் . அபன்
இப்டிப்ட்பன் அப்டிப்ட்பன்

ன்சல்மம் சபேவண வபறு யவத

சசமல்யபிட்மள் ; இவ்பநவு அபவப்ற்ய
சசமல்கயமவந ; அபனுக்கும் இபலக்கும்

எபே இட இல்மணல் இப்டி ிடற்ணமட்மள்
ன்று ஊபேக்வக சடரிந்டயபேக்கும் ; அபிம்
சசன்வுன் அபன் அப்டிவத அந்ட இவட
ஊயத கமட்டும்டி அன்வ

சபநிப்டுத்டகயமம இல்வதம மர்
ன்சல்மம் டயர்மர்ப்பு அக்கமபிம்

இல்மணம இபேந்டயபேக்கும் .
அட ணட்டும் அல்மணல் அக்கம சசய்ட
வுசமல் ரிச்சல் ட் சண்டு கயநடு

கட்வகள் ; இப பகுசயத மத்டயபேவபமம்டி
இன்க்கு  கபேபிக்சகமண்டு
பந்டசகமண்டிபேக்கயமர்கள்
அங்கு வமவுன் அட புஸ்பமம் ன்மகய
பிட்ட . அபன் வடபம்

கமட்டிக்சகமள்நபில்வ ; அட்லுணயல்வ
; அக்கவபணயல்வ ; அபன் மட்டுக்கு
டெங்கயக்சகமண்டு இபேக்கயமன் .

இப்டி எபே யவவணதில் ணிட கமடமக
இபேந்டமல் ன் க்கும் . அப்டிவத

அபணமத்டயல் கூி ; இந்ட ஆவநதம மம்

கமடயத்வடமம் ; ணமந்டட வமடணம சமணய ;
டெக்கயயந்ட பிட்டு யம்ணடயதமக
இபேப்டவணல் ன்மகய பிடும் .

ஆமல் அக்கம ன் சசய்கயமர்கள் . இபன்
ணிடல்வப ; ணமத்ணம ; மமதஞன் ;
கவுநின் சக சபநிப்மடுகவநபம்

டன்னுவந அக்கயதபன் . சணமத்ட

குத்டவகடமன் . இபவ பிட்மல்
கவுநிம் சசல்படிதமட .
இபன் ணஞணயல்மடபன் . எநி சரீம்
உள்நபன் . வடவபப்ட்மல் பூணயக்கு

அபடமணமக பபேபமன் . அல்ட பமணல்
யத்டயதீபவமடு வமகத்டயல் இபேந்ட
சகமள்பமன் .
ஆமல் ிப்சடுத்ட மன் இபின்
பணமக அல்மட எநிசரீவணம ;

ணஞணயல்ம சபேபமழ்வபம ச படிதமட
.
அபன் அக்கவ இல்மணல் இபேந்டமலும்
இபவ இநக்கயவத மன் வமகம்
வமகபடிபம் .
அக்கவதிமணல் இல்மணல் இபேப்ட
இன்று வற்ம ?

மணமபடமத்டயலும் சரவடதமக சகமஞ்ச ஞ்ச
அபஸ்த்வடதம ?
பபேபமன் பபேபமன்  கமத்டக்கயந்வடன் .
பந்ட உன் அக்கயி ிவபசம்
சசய்தசசமன்மன் .

அப்பும் சகமஞ்ச மள்டமன் யம்ணடயதமக

பமழ்ந்டட . உண்வண ன்ட ன்பமக

இபேந்டமலும் மீடய ன்ட வபறு . அபன்
சமடணக்கலக்கமக சந்வடகம் இல்மட

சபநிப்வதம பமழ்வு பமனவபண்டும்
ன்று ன்வ கமட்டில் பிட்டு பிட்டு
ிரிந்வடடமவ பமழ்ந்டமன் .

ஆமலும் ந்டமணன் . ணிட ிபிதமல்
பந்ட மபங்கள் ; சமங்கள் டீமணல்

வமகம் வமகபடிதமட . அடற்கு இபன்
கபேவஞ வபத்ட மர்த்டமல் அன்ய வபறு
பனய கயவதமட

ஆகவப அக்கம ந்ட ணம அபணமபம்
அவதமணல் ; சஞமகடய என்வவத

ஆஞணமக சகமண்டு ப்டி வபண்டுகயமள்
மபேங்கள் .

ிஞ்சத்டயன் அபேள்வணதணம அங்கத்டயன்
அசவ .

ீ டெங்குகய கட்டியன் கர வன உன் அபேவந
வபண்டி ; சத்சங்கம் கூடி ங்கள் டவவத
சமய்த்ட கயக்கயவமம் .

கயங்கயஞி பமதனகம . ீ வச ணமட்மய் ;

ஆமல் வசயமவம ஜமபம் டத்டபபம்
ககசப உடயத்சடமங்கய பிடும் .
ீ வசவப வபண்டிதடயல்வ . டமணவ

சணமட்டு வம படிகயக்கய அந்ட சண்டு
கண்வஞபம் டயந்ட ங்கவநப்மர்த்டமவ
வமடவண

சூரிதனும் சந்டயனும் உகத்டயன் ணீ ட
உடயத்டவுன் இபேள் அகன்று
பிடுகயடல்பம ?
அப்டி அந்ட இண்டு கண்கலம்
ங்கவநமர்த்டமவ வமடம் ங்கநின்
ிபி ீலபடற்கம சமம் அனயந்ட
பிடுணல்பம ?

அக்கம உண்வணதில் யவவணவத

டயவணதமக சணமநிக்கயமவநம ; இல்வ ,
சஞமகடய டத்டபத்டயன் உச்சத்டயவ
யன்றுடமன் இப்டி மபடிபம்

மமதஞமக சபநிப்ட் ஏரிவபவவத
ணஸ்கரிக்கயவமம்

ஏம் வணம மமதஞமத
சயபமக சபநிப்ட் ஏரிவபவவத
ணஸ்கரிக்கயவமம்

ஏம் வணம சயபமத
ஆடயவசமக சபநிப்ட் ஏரிவபவவத

ணஸ்கரிக்கயவமம்

ஏம் வணம ஆடயவசமத
ஆடயசக்டயதமக சபநிப்ட் ஏரிவபவவத
ணஸ்கரிக்கயவமம்

ஏம் வணம ஆடயசக்டயதமத
அபேட்சபேஞ்வசமடய அபேட்சபேஞ்வசமடய

டிப்சபேங்கபேவஞ அபேட்சபேஞ்வசமடய
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ணமரி ணவ பவனஞ்சயல் ணன்ிக் கயந்ட
உங்கும்

சரரித சயங்கம் அயவுற்றுத் டீ பினயத்ட

வபரி ணதிர் சமங்க ப்மடும் வர்ந்ட உடய
பரி யணயர்ந்ட பனங்கயப் புப்ட்டுப்

வமடபேணம வமவ ீ பூவபப்பூ பண்ஞம
உன் வகமதில் யன்று இங்ஙவ வமந்டபேநிக்
வகமப்புவத

சரரித சயங்கமசத்ட இபேந்ட தமம் பந்ட
கமரிதம் ஆமய்ந்ட அபேவநவமர் ம்மபமய்
ன் சயங்கம் கமட்டுக்கு மமபமக இபேக்கயட
ன்வட ற்ய வகமவட அக்கம இங்கு
சசமல்கயமள்
ஆஸ்டயவயதமபில் கமட்டுத்டீ கமடுகநில்
பிக்சகமண்டு உள்நட
டீ வுபவட கண்டு டப்ி ஏடுபடற்கு கூ
சடரிதமணல் வந்ட வந்ட பினயத்டக்சகமண்டு
அங்கு யற்கும் ணயபேகங்கவந ிிசய
கமசஞமநி டுத்ட வமடுகயமர்கள்

ரிடமணமக இபேக்கயட
டீவத உஞர்ந்ட டப்ி ஏ அவப
அயதபில்வ
ஆமல் அக்கம சசமல்கயமள்
ணமரி ணவன கஞத்ட சய்டடமல் சுபேண்டு

டுத்ட உங்கும் சயங்கம் ; டீதின் சபப்த்வட
உஞர்ந்ட கண்பினயத்ட கர்யத்ட ிரி

ணதிவ உடய டமபி புப்ட்டு டீ இல்மட
இத்டக்கு பந்ட வசபேணமம்

அடனுவத கர்வ மம க்கபம்
சுனன்று ணயபேகங்கவந உசுப்ி அடன்

கர்வவத சடமர்ந்ட பந்ட டப்ி
ிவனக்க பனயகமட்டுணமம்

அக்கம வ்பநவு அனுபசமய
உபவண ;எப்ீடு சசய்படயலும் வ்பநவு
வர்த்டய
கயயஷ்ஞவ ீ சயங்கம் வமன்பன்

ன்கயமள்
அயவு டயன் ; டப்பும் வர்த்டய ; டப்புபிக்கும்
பல்வண உள்நபன் ன்கயமள்

உகம் பழுபடம் சயங்கமசவண ஆட்சய
ீணமக இபேக்கயவட ; அடன் கமஞம்

கமட்டுக்கு அடயடய ன்டற்கமக ணட்டுணல்
;அடன்
அயவு டயன் ; டப்பும் வர்த்டய ; டப்புபிக்கும்
பல்வண ஆகும்

சர்பவமகமடயடயதம ீபம் சயங்கமசத்டயல்
இபேந்ட மங்கள் உம் புகழ் மடி

பந்டயபேப்டயன் வமக்கத்வட ஆமய்ந்ட
அபேள்பமதமக
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டயபேப்மவப ன்ட ஆண்மள் ன் எபே
பசடயதம டணயழ்ப்சண் வபவ சபட்டி
இல்மடடமல் ழுத்டமக்கம் ன் சுத

டயபேப்டயக்கமக மடிதடல் ; கபிடமதிஞி

ன் ட்த்வட வமட்டுக்சகமண்டு டத்ட
ித்ட கண்வன் கமடல்சகமண்வன்

டபித்வடன் டடுணமய டடுணமய பிழுகயவன்

 கஞபர் கமசயல் புத்டகம் வமட்டு புகழ்
வடடுகய கபம் அல்
பன்வ சசமல்யதிபேக்கயவன் ;

மணமபமடமத்டயல் சரவடதமக அபடரித்ட
பூணயதின் பிதமகம் எபே ஆத்ணமபமக

பூணயதில் பந்ட பிட்டமல் யவபவத

வபண்டி அந்ட ந்டமணவ மடி டடயத்ட
க்டய சத்வட ணமனுர்கலக்கும் சகமடுத்ட
டமனும் பழுவணதவத ஆண்மநமக
அபடரித்டட
க்டயசம் ணட்டுணல் ; ஜம கசயதங்கலம்
ஆங்கமங்வக அள்நித்சடநித்டயபேப்மர் .

வகயரிஷ்ஞவ மணமமக பந்டபர் ன்வட
ஆண்மலம் சபநிப்டுத்டயமர் ;

அடணட்டுணல் கயபேட பகத்டயல் சயபமர்

அயபகப்டுத்டயத ணமவதமன் வசவதமன் குபே
பனயமட்டில் வசவதமன் 

பன்யபிக்கப்ட் பபேகன் ; வபறு தமவம
அல் ணமவதமன் பூணயதில் பகங்கள் வடமறும்
அபடரித்ட பபேம் அபடமம் ன்டயன்
பன்யபிப்பு ன்வடபம் ஆண்மள்
சபநிப்டுத்டயபள்நமர்
டயபேப்மவப 24 ல் இவ்பிபங்கள் உள்நட
அன்று இவ் உகம் அநந்டமய் அடி வமற்ய

சசன்ங்குத் சடன் இங்வக சசற்மய் டயல்
வமற்ய

சமன்ச் சகம் உவடத்டமய் புகழ்
வமற்யகன்று குஞில் ஆசபயந்டமய் கனல்
வமற்ய

குன்று குவதமய் டுத்டமய் குஞம்

வமற்யசபன்று வக சகடுக்கும் யன்
வகதில் வபல் வமற்ய

ன்சன்றும் உன் வசபகவண த்டயப் வ

சகமள்பமன்இன்று தமம் பந்வடமம்
இங்வகவமர் ம்மபமய்
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ணமய சக்கபர்த்டயக்கு டமம் சசய்கயவன்
ன் சுதணகயவணவத டவதமகய பிடுகயட .
சுதத்வட யக்கயகம் சசய்டமல் எனயத

அபபேக்கு பழுவண சகமடுக்க படிதமட .

ஆகவப டயரிபிக்ணமக பந்ட ணமத்ணம ;
ீபமத்ணமபின் ஆஞபம் , கன்ணம் ,

ணமவதகவந சபற்யசகமள்ந பபடி வகட்டு

எவ அடிதில் உகம் பழுபடம் அநந்டமர் .
அடுத்ட அடிதிவம ிஞ்சம் பழுபடம்
அநந்ட பிட்மர் பன்மபட அடிக்வகம
இணயல்வ . டன்வ அபபேக்கு

கர ழ்டிடலுள்நபமமகய அபரின் மடத்டயல்
என்றுபவடத்டபி வபறு பனய
இல்மணல்வமகயட .
எபே ஆத்ணம உகம் பழுபவடபம் அயந்ட

கந்டமலும் ிஞ்ச கசயதங்கள் அவத்டம்
அயந்ட சடநிந்டமலும் ணமத்ணமவபமடு

என்ய கவுலக்கு கர ழ்டிடலுள்ந க்டயவத

கற்றுக்சகமள்நம பிட்மல் பழுவண ன்ட

இல்வ
சக ஆத்ணமக்கநின் அடிப்வதம

ணமத்ணமபமபர் சற்குபேபமக சகபேக்கும்
ட வடவபவதம அவட டிப்டிவத

கற்றுக்சகமடுத்ட பழுவணதவத சசய்பமர் .
இட அபட ஞிதமக இபேக்கயட .

அடமல்டமன் அடி வமற்ய ன்கயமர்
இங்வகக்கு மணர் சசல்வபண்டிதட
அபட அபடம வமக்கம் . சரவடவத

மபஞன் டெக்கய சசன்ட எபே கபேபி –
உநவு . மபஞன் ணமசபேம் டஸ்பி .

அபபேக்கு அனயவு அபட அடிதியபேந்வட
சரவட ன் ணகநமக பவனத்டட .
மபஞனும் அயபமர் .

அபமல் கயல் பிப்ட் குனந்வட சர வட
ன்ட . குனந்வடவத மடகமக்க டன்மல்
டபம் சசய்ட சப்ட் சயபடனுவபம்

உன் வபத்வட வவனவத கயல் பிட்மர்
. அந்ட சயபடனுவ மணர் பயத்டவமட
ணற்சமபே சயபடனுவ வபத்டயபேந்ட

சுமணர் ணற்சமபே பில்வபம் உன்மல்

பயக்க இதலுணம  வகள்பி
வகட்கபில்வதம ?

சன்மல் அப்டிப்ட் எபே ர்
ணமத்ணமபின் அபடமணமக ணட்டுவண
இபேக்கபடிபம் ன்வட சுமணபேம்
அயபமர் . அவட வசமடயத்ட உறுடய
சசய்டசகமண்மர் . இவ்பிசதம்

மபஞனுக்கும் சடரிந்வடடமன் இபேந்டட .
சரவடவத கபர்ந்ட சசன்று கமபல் சசய்டமவ
டபி அபர் சரவடவத சகடுக்க பதவப
இல்வ . ணகவந பபமசத்டயன்

சகமடுவணதியபேந்ட கமப்டம் என்று .
ணற்சமன்று கயபேட பகத்டயன் படிவு

கமங்கநில் உகத்டயல் டன்ிச்வசதமக
பநர்ந்ட எபே வகமட்மடு – ணடணமச்சரிதம்

வசபம் ணட்டுவண உண்வண – சயபன் ணட்டுவண
கவுள் ன் சகமள்வக .

சயபன் பூணயதில் இபேந்ட பனயடுத்டம் பவ

பூணய பழு டர்ணத்டயல் இபேந்டடமகத்டமன் சக
வபடங்கலம் – குமனும் கூ

எப்புக்சகமள்கயட . ஆமல் சயபன்

வபபமக எநி சரீம் அவந்ட வமகம்
சசன்று பேத்ன் ஆ ிகு பூணயதில் அபவ
குபேபமக – குசடய்ப பனயமமக வபத்ட
பனய ஆம்ித்டமர்கள் . அப்வமட அபர்
சசமல்ய வபத்ட ணமவதமன் வசவதமன்

பணமக கவுவந பனயடும் பவவத

பற்யலும் எடக்கய பிட்டு சயபவ ணட்டுவண
பனயடும் பவவத ணிடர்கள்

உபேபமக்கயக்சகமண்மர்கள் . அபர்கள்
ணமவதமின் டதவு வடவபதில்வ
ன்டவம உடமசரம் சசய்பம்
வபவபம் – வசப வபஞப

ணடச்சண்வகலம் பந்ட பிட்ட .

வபஞபம் ணற்றும் சடர்வபடங்கலக்கு
ஆசமம பிதமசவ வசபத்டயல் எடக்கய
வபத்ட வசபசயத்டமந்டங்கவந ணட்டு
கவிடித்டமல் வமடம் ன்கய

ணடணமச்சமரிதம் ஆம்ித்ட கமம் இட .
சயபிம் பம் சற்பர் ன் பவதில்
வசபசபயவத இங்வகவத

டவவணதகணமக வபத்ட மபஞன்
பன்ின்று உகத்டயல்

த்டயக்சகமண்டிபேந்டமர் . இணத ணவ பவ
மபஞின் ஆட்கள் சசன்று சடர் வபடத்வட
கற்ிக்கவும் பநர்க்கவும் சசய்ட பசயஸ்ட்ர்
பிசுபமணயத்ர் வமன்வமரின் ஆசயணங்கவந
டமக்கயபம் பந்டமர்கள் .
ஆகவப இவட சரி சசய்த மபஞமடயகநின்
சகமட்த்வட அக்கவப மணர் அபடரிக்க
வபண்டும் ன் வபண்டுடல்

இம்பிபர்கநமல் சடுக்கப்ட்டு மணர்
அபடரித்டமர் . ஆக மண அபடமவண
குசடய்பணம சயபின் பணமக

கவுவந பனயடுபட ன் பவவத
குசடய்பத்வட ணட்டும் பனயடுபட

ன்டமகவப ணமற்யக்சகமண்மர்கவந அந்ட
டபவ சரி சசய்படடமன் .

சரவடவத மணர் ணஞக்கும் பன்வண
பிபர்கநின் ஆசயணங்கவந டமக்க பந்ட
இங்வகதர்கவந மணர் அனயத்டமர் ன்
சசய்டய மபஞனுக்கு சடரிதமணம

இபேந்டயபேக்கும் . அப்வமவட வக ஆம்ித்ட
பிட்ட

சயபடனுவசமடு கயல் பிப்ட் குனந்வட
சரவடதமக பநர்ந்டயபேக்கயட ன் பிம்
ஆம்த்டயல் மபஞனுக்கு சடரிதமணல்
இபேந்டயபேக்கமம் ; ஆமல் சுதம்ப

சசய்டயகலம் சுமணரிம் இபேந்ட சயபின்
பில்வபம் மணர் உவத்டமர் ன்

வசடயவதபம் மபஞன் அயந்டவமட டக்கு
அனயவப டபேம் சரவட டட பண்மம
மணபேக்கு ணவபிபம் ஆகய பிட்மள்

ன்ட இன்னும் ஆத்டயத்வட உண்மக்கய

பிட்ட . சரவடபம் மணபேம் வசர்ந்டயபேந்டமல்
டக்கு பிவபில் அனயவு பபேம் ன்டம்
அபர்கவந ணவத்ட ிரித்ட

வபக்கவபண்டும் ன் படிவுக்கு மபஞன்
பந்டட . கபஞிபங்கள் சபநிப்வதமக
சண்வ சசய்ட சரவடவத டெக்கய

சசல்படற்கு டயமக ணவபமக தமர் ன்று
சடரிதமணலும் ங்கு சரவட இபேக்கயமள்

ன்ட சபநிப்மணல் இபேக்கவபண்டும்
ன்றுடமன் மபஞன் டெக்கய சசன்மர் .

மபஞன் சபேம்வவதமடு பந்ட கமட்டில்
டிவத இபேந்டபர்கவந டமக்கய சரவடவத
சகமண்டு சசன்யபேக்க படிபம் . அப்டி

சசய்டமல் உவ மணர் மபஞனுன்

பத்டம் சசய்பமர் ; ஆமல் கமத்வட ீடித்ட
சரவடவத கண்டுிடிக்கவப மணர்

அவதட்டும் ன்றுடமன் கநபமக டுத்டட ;
ஆமலும் சய சமட்சயகநமல்

மபஞவப்ற்யத வசடய பந்டட ;

இபேப்ினும் அனுணவ கசயதணமக அனுப்ி
உறுடய சசய்தவபண்டிதிபேந்டட
இவபகவந யடமித்டீர்கநமமல் சரவடதின்
யணயத்டணமக இச்சண்வ பவப இல்வ .
குசடய்பத்வட ணட்டும் பனயட்டு பிட்டு
இவபவ பனயமமணல் இட்டிப்பு

சசய்பம் டபவ சரி சசய்த உண்மவட
இந்ட பத்டம் .
சயபவ குசடய்பணமக பனயட்வடமடு

டங்கள் பன்வமர்கள் தமசல்மம் ன்கு
பமழ்ந்டமர்கவநம அபர்கநின் சணமடயதின் ணீ ட
யங்கம் என்வ வபத்ட இபபேம்

ஈஸ்பமகய பிட்மர்  அபட
சதபேன் ஈஸ்பன் ன்று வசர்த்ட

வகமபில் கட்டும் னக்கம் பந்டபிட்ட

மபஞனும் டட சதபேன் ஈஸ்பன்
ன் மணத்வட டரித்டக்சகமண்மன் .

இவபகவந ணமற்ய சயபின் பணமகவும்
மமதஞன் பணமகவும் கவுவந

பனயடும் சயவத உபேபமக்க பந்டபவ
மணர் . இங்வகதில் அசு ஆபிகநின்

ஆடயக்கத்வட அனயக்கவப ; சரிதம சயவத
பநர்க்கவப பிீசபேக்கு வசங்க பர்த்டம்
பனங்கப்ட்ட . ஆமல் அட

கமபிரிக்கவதில் டங்கய இங்வக

வமய்ச்வசடடம் இன்று பவ அசு ஆபிகள்
இங்வகதின் யம்ணடயவத சகடுத்ட
பபேகயன் .

ன் சயறு பதடயல் க்கு உண்ம எபே

கஞவு - டரிசம் சுவணதமக யவபில்
உள்நட . இங்வக கலுக்கு இக்கவதில்
யன்று சகமண்டிபேக்கயவன் .

பிடவபக்வகமத்டயல் உள்ந டமதமர் எபேபர்
ன்ிம் வக டுத்ட கும்ிட்டு டமண்டி

பமபேங்கள் ன்று சகஞ்சுகயமர்கள் . சம்
சயன் பதட ; க்கு என்றுவண
புரிதபில்வ .

எபேவபவந இவபன் ன்வ
இவஞிக்கு அிவகயத்ட மன்

இங்வகக்கு சசல்லும் கமத்டயல் ணட்டுவண
அங்கு யம்ணடய டயபேம்பும்வம . இந்ட

ண்ஞம் பந்டிகு மன் இண்டுபவ
வசடக்கவ சசன்று ன் ஆபிணண் குபே
ஆஞ்சவதரின் கமடிதில் அணர்ந்ட
இங்வகக்கமக ிமர்த்டயத்வடன் ;

அப்வமசடல்மம் அங்கு வடம சய

ணமற்ங்கள் பந்டசகமண்டுடமன் இபேக்கயட .
இந்ட அசு ஆபிகவந – இவபவ
பனயமணல் ப்டிதமபட சகடுத்ட பூணயதில்
பந்ட அபடமங்கவந ணட்டும் பனயட்மல்

வமடம்  டயபேம் டயபேம் ணிடர்கலக்கு
உவடசயக்கும் ஆபிகவந கடிந்ட சகமண்மர்
மணர் . அக்கயபம் வபத்டமர் . ஆண்மலம்
சடன்ிங்வக சசற்மய் ; டயம் வமற்ய

ன்கயமர் . கயகமத்டயன் படிவு பவ அசு
ஆபிகவந பற்யலுணமக அனயக்கபடிதமட ;
ஆமல் அக்கய வபக்கபடிபம் சசற்மய்
ன்டயன் அர்த்டம் அடவப

அடுத்ட பரி சபன்று வக படிக்கும் யன்

வக வபல் வமற்ய ன்கயமர் . மமதஞன்
ங்குவண வபல் வபத்டயபேக்கணமட்மர் .

ஆமல் ஜமவபல் உவதபன் பபேகன்
ணட்டுவண . வகயரிஷ்ஞர்டமன் வமணர் ன்வட
ணட்டும் ஆண்மள் சசமல்பில்வ ;
பபேகனும் ீ டமன் ன்கயமர் .

பூணயதில் பபேகய அபடமம் ன்வட
அவதமநப்டுத்டய சயபமர் பபேகன் ன்று
சசமன்மர் . அபவ டக்கும் ஜம குபே

டகப்ன் சமணய ன்மர் . அபவ ணமவதகவந
அனயத்ட ஜமத்வட பனங்கும் ஜமவபவ

வபத்டயபேக்கயபர் . இந்ட வபமல் ணட்டுவண
டயரிகநம ணமவதகவந அனயக்கபடிபம் .
டயபேப்டயதில் உள்ந சயவ பபேகம ;
சபேணமநம ன் குனப்ம் இபேந்டவட

உகம் அயபம் . அவட சபேணமள் ன்று
மணமனுர் எபே சஸ்ட் வபத்ட

டீர்ப்நித்டமர் ன்ட பமறு . மணமனுர்
பபேம் பவ சயர் அவட பபேகன் ன்றும்
சபேணமள் ன்றும் பனயட்டு பந்டர் .

உண்வண ன்சபன்மல் வமகத்டயல்

சபேணமள் ஆகயத ணமத்ணம ப்வமசடல்மம்
ணிடமக அபடரித்ட பபேவணம மணர்

கயரிஷ்ஞர் இவதசு பபபேம் பபேகவ .
இபர்கநமல் பூணயக்கு சகமடுக்கப்ட்

உவடசங்கவந – வபடங்கவந ஜமவபல் .
மமதஞன் மணத்டயமலும் சயபின்

மணத்டயமலும் வசின் மணத்டயமலும்
ஆடயசக்டயதின் மணத்டயமலும் கவுள்

டங்கவநபம் டங்கள் குடும்த்டமவபம்
டணட அபேநமல் யப் வபண்டுகயவன்
அபேட்சபேஞ்வசமடய அபேட்சபேஞ்வசமடய

டிப்சபேங்கபேவஞ அபேட்சபேஞ்வசமடய
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எபேத்டய ணகமய்ப் ிந்ட ஏர்

இபில் எபேத்டய ணகமய் எநித்ட
பநத் டரிக்கயமன் ஆகயத் டமன்
டீங்கு யவந்ட கபேத்வடப்

ிவனப்ித்டக் கஞ்சன் பதிற்யல்
சபேப்சன் யன் சடுணமவ.,
உன்வ அபேத்டயத்ட பந்வடமம்
வ டபேடயதமகயல்

டயபேத்டக்க சசல்பபம் வசபகபம்
தமம் மடி பபேத்டபம் டீர்ந்ட
ணகயழ்ந்வடவமர் ம்மபமய்
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எபேத்டய ணகமய் ிந்ட ஏரிபில் எபேத்டய
ணகமய் எநிந்ட பந
அக்கம இங்கு கயயஷ்ஞரின் வமக்கம் என்வ
வகமடிட்டு கமட்டுகயமள்
மணமபடமத்டயல் அயந்வடம அயதமணவம
டன் அன்புக்கும் ணரிதமவடக்கும் உரித

வகவகதிவத ணகயவணப்டுத்ட படிதபில்வ
. உகத்டமல் அபணடயப்புக்கு ஆநமமள்
வகவகதிவத சகடுத்டபள் கூி
அன்ிவ பித்வட கந்டபள் கூி
சசமல்பமர் வச்சமல் சகட்பள் அபள்
சபேந்டீவணகள் உண்மகய கஞபவ
இனந்டமள்

ிரிதணமபவ கமட்டுக்கு அனுப்ி ; சசமந்ட
ணகன் மடமலும் எடக்கய வபக்கப்ட்மள்
அபடம வமக்கம் யவவப னயக்கு
உரிதபநமமள்

ஆகவப ணமற்மந்டமவத ணகயவணப்டுத்ட
கயயஷ்ஞமபமடமத்வட

தன்டுத்டயக்சகமண்மர்
தவசமவட டமன் உண்வணத்டமய் ன்வ
அயந்டயபேந்டமள்

ஆமல் கயயஷ்ஞர் எபேத்டய ணகமய் ிந்ட

ஏரிபில் எபேத்டய ணகமய் எநிந்ட
பநர்பவட அயந்வட இபேந்டமர்

டன்வ சகமல் பல் குனந்வட என்று
அபடரித்ட ிபேந்டமபத்டயல் பநர்கயட

ன்வட அவட சகமல் வபண்டும் ன்
வமக்கத்டயல் கம்ன் அயந்டயபேந்டமன்
மமதஞன்வ கயயஷ்ஞமக பூணயக்கு
அபடரித்ட பந்டயபேந்டமலும் ; அபவ தமர்

ன்று தமமலும் அபடமிக்க படிதபில்வ
கம்ன்  பவகதம அசு ஆபிகவந
அக்குனந்வடவத சகமல்லும்டிதமக பி
பிட்மன்

அவப அவத்வடபம் அந்டக் குனந்வட
பயதடித்டட

ஆமல் அவட மர்ப்வமர்க்கு வடம
அணமனுஷ்தம் க்கயட ன்று ணட்டும் டமன்
சசமன்மர்கள்

அவட வத்டயல் அடன் டமதம

தவசமவடக்வகம இம் புரிதம தம் ; கபவ

; குனப்த்டன் மட்கள் ஏடி
இடவும் அல்மணல் அந்டக் குனந்வட

அடிக்கய லூட்டிகள் ற்யபம் ஏதமட
புகமர்கள் ; ஆமல் என்றுவண யபேவ
ஆகபில்வ

ஆகவப அபள் சயடுசயடுக்கவும் ; டண்வ
சகமடுக்கவும் ஆம்ித்டயபேந்டமள்

என்றும் அயதமட குனந்வடவத வமவப

டித்டக்சகமண்டு டன்வ இன்மர் ன்றும்
உஞர்த்டய பந்டமர் வகயயஷ்ஞர்
அபள் சகமடுக்கய டண்வகள்
அவத்வடபம் உள்நன்வமடும்

ற்டவமவப டித்டம் பந்டமர்
ிம்ணம ; இந்டயன் ; பபேஞன் படயத
வடபர்கலம் கூ ; எபே ணிடம இத்டவகத
பல்வண உள்நபன்  வசமடயத்ட அபவ
இன்மர் ன்று அயந்டசகமண்ர்
பகங்கள் வடமறும் அபடரிப்வன் 
கர வடதின் கயயஷ்ஞர் சசமல்யபிட்மர்

சசமல்யபிட்மர்  ணிடர்கள்

சசமல்யக்சகமள்பமர்கவந டபி அபர்
அபடரித்ட பந்டவமசடல்மம் அபர்

இன்மர் ன்று அயதமணல் படிந்ட அநவு
சகடுடல் டமவ சசய்டமர்கள்
மணபேக்கும் ண வமவபத்டமவ டந்டமர்கள்
கயயஷ்ஞபேக்கும் ; இவதசுவுக்கும்
வமவபத்டமன் டந்டமர்கள்
ஆமலும் இந்ட அபடமங்கள் அவத்டம்
அபர்கநட அன்வதரின் சதமல்

அவனக்கப்ட்வப டபி டகப்வ
அவ்பநவு பக்கயதப்டுத்டபில்வ
வகமசவ மணம ; வகவகதி மணம ;

தமவமவட வணந்டம ; வணரி வணந்டம
ன்றுடமன் அபர்கள் அவனக்கப்ட்மர்கள்
கமஞம் என்வ என்று டமன்
பூணயதில் அபடம வமக்கம் யவவப ;
குடும் மபங்கள் ; கு மபங்கள்

மடபர்கநமக இபர்கள் அபடரிக்க

வபண்டிதிபேந்டட
அடற்கமக ஆண் பித்ட கக்கமணல் ;

சண்ஞின் சூவ ணட்டுவண தன்டுத்டய
அடயவடபர் மமதஞரின் ஆத்ணம
ிபிசதடுத்டட

அடமல் அபர்கலக்கு டகப்ின் ஆடயக்கம்
கயவதமட

இட எபே க்கம் இபேக்க ; தவசமவடக்கும்
கயயஷ்பேக்கும் உள்ந ிவஞப்பு ; ணகயவண
வபறு தமபேக்கும் கயவதமட

மணமபடமத்டயல் வகமசவ சற்மவந டபி
பநர்த்டபள் ஆநமக்கயதபள் அவத்டவண
வகவகதிவத ஆகும்

அபள் பத்ட கவகநிலும் பல்பள்
ணமசபேம் பத்டம் என்யல் டசடபேக்கு டம்
எட்டி உதிவ கமத்ட பத்டத்டயலும் சதம்
ச வபத்டபள் வகவகதி
அசயதமக அவத்வடபம் யர்பமகம்

சசய்டபலம் அபவந

கூிதின் டெண்டுடமல் அபள் மணர்
பபமசம் வமகட்டும் ன்று உத்டவு

இட்மலும் உள்நமர்ந்ட அன்மல் அபள்
புழுங்கய சசத்டபள்
மணபேக்கும் அபள் ணீ ட அமடய ிரிதம்
ஆமல் பிடயதின் கபேபிதமகயத வகவகதி
உகத்டமல் டெற்ப்ட்பள் ஆமள்
அபலக்கு ணகயழ்ச்சயவத சகமடுக்கவப ;

வடபகய பதிற்யல் ிந்டமலும் வகவகதின்
ணறுிபி தவசமவடதிம் ஏட்டிக்சகமண்டு
அபவந ணகயழ்ச்சய டுத்டயமர் மணர் @
கயயஷ்ஞர்

இட இப்டிதிபேக்க அந்டக்குனந்வடவத
சகமல்  பதற்சயகள் டுத்டம் சபற்ய
சமடடமல் அடன் புகழ் கம்ின்

பதிற்யல் சபேப்மக யன்ட ன்கயமள்
வகமவட அக்கம

கயயஷ்ஞ லீவகள் ன்கயமர்கவந

அவபகவந வகட்டவும் ரிமண வ

மடுபடம் கயபகத்டயல் வணன்வண தப்வப
வகமவட அக்கம ம்ிக்வக ஊட்டுகயமள்
கயயஷ்ஞவ சபேங்கய பந்டமல் ; டயபேத்டக்க
சசல்பம் சகமடுப்மர்
அபவ வசபித்டக்சகமண்டு பபேத்டம் ீங்கய
ணகயழ்ந்டயபேக்கமம்
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ணமவ. ணஞிபண்ஞம. ணமர்கனய
ீமடுபமன்

வணவதமர் சசய்பகள் வபண்டுப
வகட்டிவதல்

ஜமத்வட ல்மம் டுங்க பல்ப
மல் அன் பண்ஞத்ட உன் மஞ்ச
சன்ிதவண

வமல்ப சங்கங்கள் வமய்ப்
மடுவதவப

சமப் சபேம் வவத ல்மண்டு
இவசப்மவ

வகம பிநக்வக சகமடிவத பிடமவண
ஆனய யவதமய் அபேவநவமர்
ம்மபமய்

ணமல் ன்மல் ல்வ
ல்வ ன்மவவத எபே சமபேள்
அல்ட சநடீகம் அல்ட ஆட்சய
அவணப்பு ன்று அர்த்டம்

சபட்சபநிதில் சக சநடீகபம்

அபற்யர்க்கு ல்வ டவபம அடவப

ணமல்
ல்ப்ன் ; ல்மநன் ன்சல்மம்
சதர் வபத்டயற்கயமர்கவந அந்ட
ல்வதமபவ டயபேணமல்
ணமவ ; ணஞிபண்ஞம
இந்ட ிஞ்சம் பழுடம் மல்சபநி

ணண்த்டயல் ஏடிக்சகமண்டிபேக்கயடமம்
மல்சபநிவதவத ணஞிபண்ஞன்
ன்கயமர்கள்

வணவ மன்குயப்ிட்பமறு ணமர்கனய
பிடம் இபேப்வமர் வபண்டுடல்

ன்சபன்மல் உன் வகதில் உள்ந
மஞ்சமவசிதம்

டயபேணமயன் வகதில் உள்நட பம்புரி
சங்கு
மல் சபநிதில் இதங்கும்

இதக்கத்டயயபேந்ட ஏம் ன் ிஞப
சத்டம் பந்டசகமண்வ இபேக்கயட

ன்மர்கள்
இ பணமக சுனலும் ிஞ்ச உறுப்புகள்
ிஞப ஏவசதமல் என்வ என்வ
பலுப்டுத்டயக்சகமள்கயன்
அடயயபேந்ட பபேம் எநிக்கற்வகள் பநர்
சரவட ணமற்த்வட உண்மக்குகயன்
இவட சுடர்ச சக்கம் ன்மர்கள்
எயபம் எநிபவண சக்டயதமக ஆற்மக
கமந்வடமடி சகமண்டிபேக்கயன்

இந்ட இதற்வக ன்ட ர்க்வகதமக
இபேப்டம் உண்வண ; அடவப

ிகயபேடயதமக எபே மக - அடயவடபர்
மமதஞன் ஆக

இதங்கயக்சகமண்டிபேப்டம் உண்வண
இதற்வகதமக இபேக்கும் வமட வகம
பிநக்கமகவும் ; சகமடிதமகவும் ;
பிடமணமகவும் இபேக்கயடமம்
அடவப மக இதங்கும் வமட

ஆனயதில் யவத்டள்ந

மமதஞமகவும் உள்நமமம்
அத்வபடபம் உண்வண ; டவபடபம்
உண்வண ன்கயமள் வகமவட அக்கம
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கூமவ சபல்லும் சரர்
வகமபிந்டம

உந்டன்வப் மடிப் வ

சகமண்டு தமம் சறும் சம்ணமம் மடு
புகழும் ரிசயமல்

ன்மகச் சூகவண

வடமள் பவநவத வடமவ சசபிப் பூவப

மகவண ன்வத கனும் தமம்
அஞிவபமம் ஆவ உடுப்வமம் அடன்

ின்வ மற் வசமறு ப சய் சய்ட
பனங்வக பனய பமக் கூடி இபேந்ட
குநிர்ந்வடவமர் ம்மபமய்
ணமர்கனய பிடத்டயல் ணயக பக்கயதணம
மள் வபகுண் கமடசய . அந்ட மள்

சபேணமள் வகமபியல் இவு பழுபடம்
பினயத்டயபேந்ட பூவச புஸ்கமங்கள்
வ சசய்பமர்கள் அடயகமவ

சசமர்க்கபமசல் ன்சமபே பக்கு
பமசவ டயப்மர்கள் . இந்ட பமசல்

அந்ட எபேமள் டபி ணற் மட்கநில்
டயக்கப்டுபடயல்வ
இந்ட பமசல்பனயதமக ிவபசயத்டமல் மம்

சசமர்க்கம் சசல்படற்கு அச்சமம்
கயவப்டமக ம்ிக்சகமண்டு

பண்டிதடிப்டமல் ம் கபம் அந்ட
பமசயவவத யன்றுபிட்ட

ஆமல் இந்மநின் ணயகபக்கயதணம
வசடய வபறு

அட அசுர்கவந தமமலும் அக்க
படிதபில்வ ன்டமகும் அபர்கநின்
சடமல்வ ல்வ ணீ ய பிட்ட

அக்கயணம் அநவு கந்டபிட்ட . டமங்க
இதமட வடபர்கள் மமதஞிம்

ணமர்கனய பிடணயபேந்ட பவதிட்மர்கள் .
அப்வமட வபகுண் கமடசய அன்று
அபர் அனகம வணமகயிதமக

அபடமசணடுத்டமர் . தமபேக்கும் அங்கமட
அசுர்கள் ணதங்கயப்வமய் சயந்வட கங்கய
யன்மர்கள் . அப்வமட மமதஞன்

அபர்கவந அனயத்டபிட்மர் ன்டமகும்
இந்ட பக்கயதணம வசடய
சசமர்க்கபமசமல் ன் ஏங்கட்ப்ட்ட
டயபேப்மவப 27 ல் கூமவ சபல்லும் சரர்

வகமபிந்டம ன்கயமர் ணகமகுபே ஆண்மள்
கூமவ வசமக்கூமடபர்கவந சபல்
க்கூடிதபம சரர் வகமபிந்டர்
வகமபிந்டர் சுக்கூட்த்வட வக டெக்கய
பிடுபர் . அக்கம ஆண்மள்

பமர்த்வடக்கு பமர்த்வட அர்த்டம் சணபேகு
ற்யக்சகமண்வ இபேப்மர்

சுபமகயத க்டர்கவந டம் உதர்த்டய

ரிசுத்டப்டுத்டபடமல் சரர் வகமபிந்டர் சரர்
டுத்டகயபர்
க்டர்கநிம் வட சரர்டுத்ட வபண்டும் .
அபர்கநிபள்ந டபறுகவந சரர்

டுத்டவபண்டும் . சரர் டுத்டவபண்டிதட
அசு குஞங்கவந . அசுர்கள் ன்
ஆபிணண் சக்டயகள் டிவத
இபேந்டமலும் அந்ட சக்டயகநமல்

டென்ப்ட் க்டர்கநின் சயந்வட

இபேக்கயவட அடவும் அசு சயந்வடவத .
க்டர்கள் அல்மடபர்கநிவணம அசு

சயந்வடதமல் கவுள் தம் அற்றுப்வமய்
சகமடுவண சசய்ட அவட சயக்கும்

ணயவ ணிடர்கவந அக்கர்கநமக
ணமற்ய வபத்டயபேக்கயட

அசுர்கள் கூ இவபனுக்கு

அஞ்சுபமர்கள் ஆமல் அசுர்கலக்கு
இம் சகமடுத்ட அக்கர்கள்

இபேக்கயமர்கவந அபர்கள் தமபேக்கும்
அஞ்சவப ணமட்மர்கள் அசுர்கலம்
ணிடர்கலம் கூட்ஞி

அவணத்டபிட்மல் வணம ம்
அவந்ட பிடுபமர்கள்
அப்டிப்ட் அசுர்கவநபம்
அக்கர்கவநபம் சரர் டுத்டபமமம்
வகமபிந்டன்

அட ப்டி ன்மல் அபர் வணமகயிதமக
அன்வ மமதஞிதமக சபநிப்ட்டு

ன்வட வபகுண் கமடசய மள் சசய்டய
.

அபநின் அன்வ ன் டமய்வணக்குள்

அபவஞப்ிற்குள் அவபபேம் அங்கய
பிடுபமர்கள்
அசுர்கவநபம் ஈர்த்ட அபர்கவந சயந்வட

அற்பர்கநமக ணமற்ய டன் பன்மல்
ணதங்கய யற்கும்டிதமக அன்வ

மமதஞி சசய்டபிடுகயமள் . ிற்மடு
அபர்கவந சரர் டுத்டயபம் பிடுபமள்
இவப அவத்டவண எபே மநில்

க்கும் கமரிதணயல்வ . பக படிவு
பவ சடமபேம் எபே சடமவமட்ம்

கபேப்புசமணயபம் அன்வ மமதஞிபம்
மபத்டயல் பழ்ந்டபர்கள்
ீ
ணட்டுவண
மபத்வட உஞர்ந்ட டயபேந்டய ஜமம்
அவதபடிபம்

என்றுவண இல்மணல் டெய்வணதமக

இபேந்டமல் அட ஜமணமகமட மபத்டயன்
சக ஆனத்வடபம் உஞர்ந்ட அட
அபசயதணயல்வ  இதல்மலும்

கந்டபிட் யவ பந்டமல் ணட்டுவண
ட்யவு ஜமம்
ஆக ணிட ஆத்ணமக்கவந ணமவதபள்
பின வபப்டன் வமக்கம் அபர்கள்
அப்டிவத சகட்டு வமக கத்வட

யப்புபடற்கல் . அங்கயபேந்ட அபர்கவந
ட்சயத்ட சபநிவதற்ய மபத்வட
ரிகரித்ட ஜமம் சகமடுப்டற்கு
இந்ட வபவவத தமர் சசய்கயமர்கள்
ன்மல் அடயவடபர் மமதஞிவத
வடபர்கநமக இபேந்டபர்கவந அசுர்கநமக
ணமயமர்கள் . டன் யணயத்டம் ன்மல்
டங்கலக்கு ிகு படல்ணிடமக
வக்கப்ட் சயபவ கவுள் டக்கு
இவஞதமக்கய டக்குள்ந ல்ம
ணரிதமவடவதபம் பனங்கும்டி சசமன்மவ
அடமபட சயபனுக்கு அடயவடபர் அந்டஸ்ட
சகமடுத்டவட ற்றுக்சகமள்நமணவவத
அபர்கள் அசுர்கள் ஆமர்கள்

குமன் 7:11. யச்சதணமக மவண
உங்கவநப் வத்வடமம்; ின்பு
உங்கலக்கு உபேக்சகமடுத்வடமம்.
அடன்ின், “ஆடபக்கு றறட

சசய்பங்கள் (சயம் ஞிபங்கள்)”
ன்று ணக்குகநிம் கூயவமம்;
இப்லீவத் டபி (ணற் ணக்குகள்)
தமபபேம் (அபபேக்குத்)
டவபஞக்கம் சசய்டமர்கள்; அபன்
(ணட்டும்) டவபஞக்கம்
சசய்டபர்கநில் எபேபமக
இபேக்கபில்வ.
7:12. “மன் உக்குக் கட்வநதிட்
வமட, ீ ஜ்டம சசய்தமடயபேக்க

உன்வத் டடுத்டட தமட?” ன்று
அல்மஹ் வகட்மன்; “மன் அபவ
(ஆடவண)பி வணமபன் - ன்வ
ீ சபேப்ிமல் வத்டமய், அபவ
கநிணண்ஞமல் வத்டமய்” ன்று
(இப்லீஸ் டயல்) கூயமன்

7:13. “த்டயயபேந்ட ீ இங்கய பிடு; ீ
சபேவண சகமள்படற்கு இங்கு

இணயல்வ; ஆடமல் (இங்கயபேந்ட)
ீ சபநிவதறு - யச்சதணமக ீ

சயறுவண அவந்வடமரில் எபேபமகய
பிட்மய்” ன்று அல்மஹ்
கூயமன்.
7:14. “(இந்டபர்) ழுப்ப்டும் மள்
பவ க்கு அபகமசம்

சகமடுப்மதமக”  அபன் (இப்லீஸ்)
வபண்டிமன்.
7:15. (அடற்கு அல்மஹ்) “யச்சதணமக

ீ அபகமசம் சகமடுக்கப்ட்பர்கநில்
எபேபமபமய்” ன்று கூயமன்.
7:16. (அடற்கு இப்லீஸ்) “ீ ன்வ
பனய சகட்பமக (சபநிவதற்ய)

பிட்டன் கமஞத்டமல், (ஆடபவத

சந்டடயதம) அபர்கள் உன்னுவத
வம மவடதில் (சசல்மட
டடுப்டற்கமக அவ்பனயதில்)

உட்கமர்ந்ட சகமள்வபன்” ன்று
கூயமன்.

7:17. “ின் யச்சதணமக மன் அபர்கள்
பன்னும், அபர்கள் ின்னும்,

அபர்கள் பப்க்கத்டயலும், அபர்கள்
இப்க்கத்டயலும் பந்ட (அபர்கவந
பனய சகடுத்டக்) சகமண்டிபேப்வன்;
ஆடமல் ீ அபர்கநில்

சபேம்மவமவ (உக்கு) ன்ய
சசலுத்டவபமர்கநமகக் கமஞ
ணமட்மய்” (ன்றும் கூயமன்).
7:18. அடற்கு இவபன், “ீ
யந்டயக்கப்ட்பமகவும்,

சபபேட்ப்ட்பமகவும் இங்கயபேந்ட

சபநிவதய பிடு - அபர்கநில்
உன்வப் ின்ற்றுவபமவபம்,
உங்கள் தமபவபம் சகமண்டு

யச்சதணமக கத்வட யப்புவபன்”
ன்று கூயமன்.

சயபனுக்கு பன்வ இபேந்ட

அடயவடபர்கநம மமதஞன்
ஆடயவசன் மமதஞி ஆகயவதமவ

அசுர்கள் டயர்ப்டயல்வ . ஆமல்
சயபவ அபர்கள் அங்கர கரிப்டயல்வ
கூமவ அடமபட சயபவமடு கூமட
அசுர்கவந சபன்று சரர் டுத்டம்

வகமபிந்டம ன்டடமன் அக்கமபின்
பமர்த்வட

இட பமண்டி
ீ
ணமரிதம்ணன் வகமபில்
சுதம்பு. இங்கு சயபயங்கத்வட

ணவத்டக்சகமண்டு கபேப்புசமணய

அம்ணனுக்கு கமபல் சடய்பணமக யற்கயமர்

ல்வமபேம் கபேப்சமணயவத

பனயமடுகயமர்கள் ின்மல் இபேக்கும்
யங்கத்வட கபிப்டயல்வ
ணயகவும் புகழ் சற் புடம வகமபில்
இட .ணயகுந்ட சக்டய சகமண் அம்ணன்
ன்ட பவ யபைிக்கப்ட்
வகமபில்

இங்கு யங்கத்வட ணவத்டக்சகமண்டு
யற்கும் கபேப்புசமணயக்கு பனயமடு
க்கயட

மன் பவ இக்வகமபிலுக்கு
சசன்யபேக்கயவன்

இங்கு யங்கம் இபேப்வட
கபஞித்டடயல்வ

அம்ணன் வகமபில்கநில் ணட்டுவண

வகமபிலுக்கு சபநிவத கபேப்புசமணய
ன்கய கமபல்சடய்பம் இபேக்கும்

சயபன் வகமபியவம சபேணமள்

வகமபியவம பபேகன் வகமபியவம

கபேப்புசமணய கமபல் சடய்பணமக இபேக்கமட
ஆகண பனயமடு உள்ந
அம்ணன்வகமபில்கநிலும் சபநிவத உள்ந

கபேப்புசமணயக்கு வசபப்யதமக பூசஞிவத
உவக்கயமர்கள்

ஆமல் கயமணவகமபில்கநில்

கபேப்புசமணயக்கு ஆட்வ வகமனயவத
யசசலுத்டய அவட உண்டுபிட்டு

வகமபிலுக்குள் பபேபடமல் வகமபில்
அசுவத டுகயட ன்கய கபேத்ட
பமகய பபேகயட

ஆகவப இப்வமட அம்ணவ
பனயட்டுபிட்டு ிகு கயவத

சமப்ிட்டுபிட்டு வகமபிலுக்குள் பமணல்
படு
ீ சசன்றுபிடுங்கள் ன்று

சசமல்த்சடமங்கய பிட்மர்கள் ங்கள்

வகமபியல் ழுடயவத வமட்டுபிட்வமம்
ல்ம சடய்பங்கலக்கும் பூவ

சசய்பமர்கள் ஆமல்

யசகமடுக்கணமட்மர்கள்
ஆமல்கபேப்புசமணயக்கு யசகமடுப்மர்கள்
அட சன்மல் அபன்சகட்பன்
ஆமல் அம்ணமபிம் ணட்டும்

அபன்கமபல்கமமக அங்கய யற்கயமன்
அபவ சமந்டப்டுத்ட

யசகமடுக்கயவமம் ன்மர்கள்
இந்ட கபேப்புசமணய ன்பர் அசு
சக்டயதமகும் இபர்கள் சயபவ

ஏங்கட்டிபிட்டு டங்கவந அம்ணவ
கமபல்கமக்கயபர்கள் வம
கமட்டிக்சகமண்டுள்நர்

அசுர்கநின் குபே சுக்மச்சமரிதமர் சபள்நி
கயகம் இந்ட கயகத்டயன் அடயவடபவட
மமதஞி

வமகத்டயல் மமதஞவம சயபவம

பபேகவம அசுர்கவந எடுக்குகயபர்கள்
ன்மல் அபர்கவந டட டமய்வணதமல்
சகமஞ்சம் ஆடரிக்கயபள் மமதஞி

அடமல்டமன் அசு சக்டயகள் அம்ணன்
வகமபியல் ணட்டும் கமபல்கமன் ன்கய
வமர்வபதில் பந்ட யற்கயமர்கள்
இந்ட அசுர்கள் ணிட குத்வட

இச்வசகள் ஆஞபங்கள் அக்கயணங்கவந
டெண்டி எபேபர்க்சகமபேபர் சகடுடல்கள்

மபம்சசய்த வபக்கயபர்கள் ஆடமல்
இந்ட அசுர்கள் சசய்கய மபத்வட
ணன்ிக்கும்டிதமக அபர்கவந

ல்பனயப்டுத்டம்டிதமக இவபிம்
பூசஞிவத உவத்டம் லுணயச்வசவத
அறுத்டம் ய சசலுத்டம் பனக்கம்
ஆடயதில் இபேந்டட . அவட

கமப்வமக்கயல் கபேப்புசமணயவத

ஆடுவகமனயசசலுத்டய பனயடுபடமக
ணிடர்கள் ணமற்யக்சகமண்டு டங்கள்

பதிவ யப்புபடமக ணமற்யக்சகமண்ர்
சயறுசடய்ப பனயமடு சசய்தமவட

பள்நமர் அயவுறுத்டயதடன்
ின்ஞி இடவப

சயறுசடய்பங்கவந பனயக்கூமட

ணமமக அபர்கவந ணன்ிக்கும்டிதமக
இவபிம் வசபப்யவத சணமடம
யதமக சசலுத்டவபண்டும்

பக படிவு கமம் பவ அசுர்கள்

அவபவபம் ல்பனயப்டுத்ட இதமட
. சன்மல் கயபகத்டயன் இதக்கவண

அசுர்கநின் சசதல்மட்மல் பபேகயட .
டீவண ன்வண இபேந்டமல் ணட்டுவண
இதக்கம் இபேக்கும்
ஆகவப அன்வ மமதஞி
அசுர்கவநபம் டமங்குகயபநமகவப
இபேக்கயமள் . இந்ட சணன்வணவத

அசுர்கலம் தன்டுத்டய அன்வவத
கமநி ன் டீத சக்டயதமகவப ணமற்யபம்
வபத்டயபேக்கயமர்கள்

இச்வசகள் ஆக்வமம் வமன்

வமகுஞம் உகம் இதங்குபடற்கு

ஏநவு உடபிபம் சசய்கயட . ஆமல்
அநவுக்கடயகணமகய மபங்கள் டன்ங்கள்
பவும் கமஞணமகய பிடுகயட

கமநிவத ணமகமணமவத ன்றும்

சசமல்பமர்கள் . இந்ட கமநி பனயடுவபமர்
ர் டீவணகள் சசய்கயபர்கநமகவப

இபேக்கயமர்கள் ணந்டயபமடயகள் டங்கள்
பல் ில்ய சூிதங்கலக்கு இபவந
தன்டுத்டகயமர்கள்

இபள் உகத்வட பிபேத்டயதமக்குகயமள்
அப்டி இப்டி மபத்டயல் பழ்த்டபடம்
ீ
இபவந அந்ட மபத்டயயபேந்ட

சபநிவதற்ய பிடுபடம் இபவந ன்றும்
சசமல்பமர்கள் அட வ்பநவு

உண்வணவதம அவட பி உண்வண
மமதஞி அசுர்கலக்கு இம்

சகமடுத்டபநமக சயபவ ணயடயக்கயமள்
ன்டமகும் . கமநி ன் ணமதமசக்டயதமக
அபள் ப்வமடம் சயபவ

ணயடயப்டமகத்டமன் ஜமிகள்
சயத்டரித்டள்நர்

அசுர்கநின் கசயதம் அபர்கள் சயபவ
சபறுத்ட சயபனுக்கு ணமற்று சக்டயதமக

டங்கவந கமட்டிக்சகமள்படயல் இபேக்கயட

. சயபவப்வமன் ணிடர்கவந இச்வச
வமகுஞத்டயல் இழுத்ட பிட்டு

அபர்கவந ணயடயத்ட அழுத்ட டதமமக
உள்நடயல் உள்நட

சணச வபடமந்டயதம அன்வ

மமதஞிதிம் அசுர்கள் சயபவ
அடயவடபமக ற்றுக்சகமள்ந

பனயகமட்டுபமதமக ன் வபண்டுடவ

வடுத்டமல் அசுர்கள் ல் இஞக்கணமகய
ல் சக்டயதமகும் ணமறுபமர்கள் .
கமநி மபத்வட ரிகரிக்கயபநமக
ணமறுபமள் . அந்ட யவவத படமரிஞி
ன்மர்கள் . படமரிஞிதமக ணகமகுபே
மணகயபேஷ்ஞ ணம்சர் கமநிவத
பனயட்மர் . படமரிஞி சயபவ
ணயடயக்கணமட்மள் ணமமக சயபவ
அிவகயத்ட பனயடுபமள் .

கமநி சயபவ ணயடயத்டமல் அபள்

டர்த்வடபவட ; ஆமல் சயபவ
பனயட்மல் மமகமநி படமரிஞி சமந்ட

சசமபேிஞி ல்சக்டயதமக ணமயபிடுகயமள்
. இப்வமட அபள் சயபகமணய .
அன்வ மமதஞிவத

உஞத்சடமங்கயதவுன் ட
சசதல்மடுகள் தமவும்

பங்கத்சடமங்கய . ிச்சயவகள்
வணல் ிச்சயவகள் பந்ட

குபிந்டபிட் . பிட்டுபிமணம
ன்கய அநவுக்கு பந்டபிட்ட
ிற்மடுடமன் கவுள் இந்ட

கபேப்புசமணயக்கமக வசபப்ய சசலுத்டய
அபர்கள் சயபவ அடயவடபமக
ற்றுக்சகமள்லம் ணயவ

உண்மகட்டும் ன்று வபண்டுடல் சசய்த
பனயகமட்டிமர் . கட்டுகள்
பிகத்சடமங்கய .

சயபகமணயதிபம் டமங்கவந சயபவ

வசயத்டயபேக்க டங்கநமல் மடகமக்கப்டும்
அசுர்கலம் சயபவ ற்றுக்சகமள்லம்
க்குபத்வட உண்மக்குபமக
ீ
ன்று
ணன்மடுபட அபசயதணமகும்

இடவப சணச வபடத்டயன் எபே

சபநிப்மடுணமகும் . சணமடமம் டவனத்ட
அசுர்கலம் வடபர்கநமக ணமறும் பனய
ிமர்த்டவ இடவப

இப்ிமர்த்டவவத கயபகம் படிந்ட
சத்டயத பகம் வடமன்றுபடற்கு
டயவுவகமலுணமகும்

அசுர்கலம் வடபர்கலம் கூடி இபேந்ட
குநிர்பமர்கள்

மமதஞமக சபநிப்ட்

ஏரிவபவவத ணஸ்கரிக்கயவமம்
ஏம் வணம மமதஞமத
ஆடயவசமக சபநிப்ட்

ஏரிவபவவத ணஸ்கரிக்கயவமம்
ஏம் வணம ஆடயவசமத
மமதஞிதமக சபநிப்ட்
ஏரிவபவவத ணஸ்கரிக்கயவமம்
ஏம் வணம மமதஞிதமத

சயபமக சபநிப்ட் ஏரிவபவவத
ணஸ்கரிக்கயவமம்

ஏம் வணம சயபமத
அபேட்சபேஞ்வசமடய அபேட்சபேஞ்வசமடய
டிப்சபேங்கபேவஞ அபேட்சபேஞ்வசமடய
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கவபகள் ின் சசன்று கமம் வசர்ந்ட
உண்வமம்

அயவு என்றும் இல்மட ஆய்க் குத்ட
உந்டன்வப்

ிபி சறுந்டவப் புண்ஞிதம் தமம்
உவவதமம் குவ என்றும் இல்மட
வகமபிந்டம உந்டன்வமடு

உவபல் ணக்கு இங்கு எனயக்க எனயதமட
அயதமட ிள்வநகவநமம் அன்ிமல்
உந்டன்வ

சயறு வர் அவனத்டபம் சரய அபேநமவட
இவபம ீ டமமய் வவதவமர்
ம்மபமய்

ஆடுணமடுகள் மல் சகமடுப்டமல்

அவபகலக்கு சதர் கவபகள்
கவபகவந கமணவடனு ன்மர்கள்
அக்கமத்டயல் ணயக சயந்ட சடமனயல்கநில்
ஆடுணமடு வணய்த்டல் என்று
ஆதர் கும் ன்ட இன்று  மடயகநிலும்

பிபி கயக்கயட
அபர்கள் வணய்ச்சலுக்கு சசல்லும்வமட ;
சமப்மடும் சகமண்டுவமய் பிடுபமர்கள்

கமட்டுச்சமப்மடு ; கட்டுச்சமப்மடு ல் உம்
ஆகவப ஆட்ம் மட்பணமகவப இபேக்கும்
அபர்கள் சணட்டுக்கட்டி மடுபவடவத கமம்
வசர்த்ட உண்வமம் ன்கயமள் அக்கம

ஆதர் குத்டக்வக இதல்ம ஆட்ம்
மட்த்டயற்கு வ ன் டப்பு ஆடமணமட
ணமவ வபவநகநில் ; பதல்கநில்

அறுபவ கமத்டயல் அங்கு வணய்ச்சலுக்கு
பபேம் ஆதர்கள் வ அடித்ட ஆடி
ணகயழ்பிப்மர்கநமம்

அபர்கலக்கு அந்ட வ யவபம்டிதமக
சல்வ ; டமிதங்கவந ரிசநிப்மர்கநமம்
வ ன் பமர்த்வடக்கு ரிசு ன்டம்
அர்த்டம்

டப்பு இவசவத ழுப்பும் ; அட யவத
ரிவசபம் வபநமநர்கள் சகமடுப்மர்கள்
வகமவட அக்கம டயபேப்மவப பழுபடம்

டயபேம் டயபேம் வ ன் பமர்த்வடவத
இவபிம் சபேம் அபேநமக ;

சமபேநமகவப தன்டுத்டயபள்நமர்
சரிதமழ்பமர் கண்டு டுத்ட சண் ிள்வந
பமனயவத  உகம் அபவந

சகமண்மடிமலும் ; அபள் ஆதர் குத்ட
சபேவணகவநவத வசயக்சகமண்டிபேப்மள்
இடன் டமத்ர்தம் சடன்மல்
ணிடர்கநமகயத மம் அவபபேவண இவ
வசயல் பநர்க்கப்டும் கவபகவந
ஆத்ணமக்கள் அவத்டம் சுக்கவந
மம் அபவ இன்மசன்று அயதமடவமடம்
ம்வண அபர் அயந்வட இபேக்கயமர்

ிபிகள் வடமறும் ணமத்ணமபமபர்
குபேபமக ; ஆதமக ம்வண

பனயத்டயக்சகமண்டுடமவ உள்நமர்
மமதஞன் இவதசுபமக சபநிமட்டு
ணக்கவந ல்பனயப்டுத்ட பந்டவமட

டன்வ ல் ஆதன்  மம மமபமக
பிநக்கம் சகமடுத்டள்நமர்

1. சணய்தமகவப சணய்தமகவப மன்
உங்கலக்குச் சசமல்லுகயவன்;

ஆட்டுத்சடமழுபத்டக்குள் பமசல்பனயதமய்
ிவபசயதமணல், வபறுபனயதமய் றுகயபன்

கள்நனும் சகமள்வநக்கமனுணமதிபேக்கயமன்.
2. பமசல்பனயதமய்ப் ிவபசயக்கயபவம
ஆடுகநின் வணய்ப்மதிபேக்கயமன்.
3. பமசவக் கமக்கயபன் அபனுக்குத்
டயக்கயமன்; ஆடுகலம் அபன் சத்டத்டக்குச்
சசபிசகமடுக்கயட. அபன் டன்னுவத
ஆடுகவநப் வர்சசமல்யக் கூப்ிட்டு,
அவபகவந சபநிவத

த்டயக்சகமண்டுவமகயமன்.
4. அபன் டன்னுவத ஆடுகவந சபநிவத
பிட்ின்பு, அவபகலக்கு பன்மக

ந்டவமகயமன், ஆடுகள் அபன் சத்டத்வட
அயந்டயபேக்கயடிதிமல் அபனுக்குப்
ின்சசல்லுகயட.
5. அந்யதபேவத சத்டத்வட

அயதமடடிதிமல் அவபகள் அந்யதனுக்குப்
ின்சசல்மணல், அபவ பிட்வமடிப்வமம்
ன்மர்.

6. இந்ட உபவணவத இவதசு அபர்கலவ
சசமன்மர்; அபர்கவநம அபர்

சசமன்வபகநின் கபேத்வட அயதபில்வ.
7. ஆடமல் இவதசு ணறுடிபம் அபர்கவந
வமக்கய: மவ ஆடுகலக்கு பமசல் ன்று
சணய்தமகவப சணய்தமகவப உங்கலக்குச்
சசமல்லுகயவன்.
8. க்கு பன்வ பந்டபர்கசநல்மபேம்
கள்நபேம்

சகமள்வநக்கமபேணமதிபேக்கயமர்கள்; ஆடுகள்
அபர்கலக்குச் சசபிசகமடுக்கபில்வ.

9. மவ பமசல், ன் பனயதமய் எபேபன்

உட்ிவபசயத்டமல், அபன் இட்சயக்கப்டுபமன்,
அபன் உள்லம் பும்பும்சசன்று,
வணய்ச்சவக் கண்வபமன்.
10. டயபேன் டயபேவும் சகமல்வும்
அனயக்கவும் பபேகயமவதன்ய

வபசமன்றுக்கும் பமன். மவம

அவபகலக்கு ீபன் உண்மதிபேக்கவும், அட
ரிபூஞப்வும் பந்வடன்.

11. மவ ல் வணய்ப்ன்: ல்வணய்ப்ன்
ஆடுகலக்குக்கமகத் டன் ீபவக்
சகமடுக்கயமன்.

ஆதன் ; வணய்ப்ன் ; குபே ல்மவண எவ
அர்த்டம் உள்நவப

ணண்ஞியபேந்ட உண்மகய குபேணமர்கள்
ர் ; டங்கள் யறுபங்கவந பநர்க்க

வ அட்வதமக சுண்டி பிடுகயமர்கள்
ஆமல் த்டயயபேந்ட பூணயக்கு பபேகய

சற்குபேமடர்கள் பமழ்கய கமத்டயல் பூணயதில்
ிந்டயபேப்வமர் வறு சற்வமர்கவந

மணர் ; கயயஷ்ஞர் ; இவதசுபின் கமத்டயல்

அபவமடு பமழ்ந்ட அபபேன் சடமண்டூனயதம்
சசய்வடமர் வறு சற்வமர்கவந
பப்வமகய சத்டயத பகத்வட ண சசய்கய
ஞி இபர்கநிவண உள்நட

பவபண்டித சணச வபடமந்டய இவபின்
அிவகத்வடமடு சபநிப்டும் கமத்டயல்

இபர்கள் அவபபேம் என்யவஞபமர்கள்
அப்டி பகம் பகணமக மணர் ; கயயஷ்ஞர் ;
இவதசுபின் கமத்டயல் அபபேன்
சடமண்டூனயதம் சசய்வடமர் ர்
ிந்டயபேப்வட கமண்கயவன்

ஆகவப பவபண்டிதபவ பவபற்கும்

ிமர்த்டவக்கு பக்கயதத்டபம் சகமடுங்கள்
ன்கயவன்

குவ என்றும் இல்மட வகமபிந்டம
உந்டன்வமடுிபி சறுந்டவப்

புண்ஞிதம் தமம் உவவதமம்அன்ிமல்
உந்டன்வ

சயறு வர் அவனத்டபம் சரய அபேநமவட

கண்ஞம ன்று அபவ சயறுவர் அவனத்ட
இந்டயதமவப சகமண்மடி ணகயழ்கயட
கர வட 11 : 14 பிடயர்பிடயர்த்ட யவடடுணமய ணதிர்க்கமல்கள்
கூச்சசரிந்டம் பிதப்புவணயட்பமய் அர்ச்சுஞன் இபே
வககவநபம் கூப்ிதபமக டவசமய்த்ட பஞங்கய

கவுநின் உன்டணம சபநிப்மமகயத கயரிஸ்ஞவ
டடயக்கசடமங்கயமன் !

கர வட 11 : 15 டபேவண கயரிஸ்ஞம ! சற்குபேவப ! அவத்ட

வடபடெடர்கவநபம் அவத்ட வப்ிங்கவநபம் என்று
வச உம் சரீத்டயல் கமண்கயவன் ! வப்பு சடமனயலுக்கு
யதணயக்கட் ிம்ணமவப டமணவதில்

அணர்ந்டயபேப்பமகவும் ; அடவம பேத்டயர் சயபவபம் ;
இன்னும் ணகம பஞிபர்கவநபம் சமடக்கவநபம்

அசுர்கவநபம் சடய்பக
ீ சர்ப்ங்கவநபம் கமண்கயவன் !
கர வட 11 : 16 அண்கயண்ங்கநின் டவபவ ! உணட

ணமத்ண சசமபைத்டயல்  வககவநபம் வடமள்கவநபம்
பமய்கவநபம் கண்கவநபம் ல்வவத இல்மணல் ந்ட
ந்ட ங்சகங்கும் பிரிந்டசகமண்வ இபேப்டமக

கமண்கயவன் ! உம்ணயத்டயல் படிவபவதம டுவபவதம
டபக்கத்வடவதம ன்மல் கமஞ படிதபில்வ !

கர வட 11 : 17 இந்ட ணமத்ண சசமபைம் அடன் எநிசபள்ந
ிகமசத்டமல் கமண்டற்கு கடிஞணமடமக இபேக்கயட

!சபடித்ட சயடறுகய டீப்ினம்புகநமல் ண்டயவசதிலும் பி
யவபடமகவும் அநபிபடிதமட சூரிதக்கடயர்பச்சு
ீ

வமவும் மன் கமண்கயவன் அத்வடமடு பவகதம
ணகுங்கவநபம் ஆங்கவநபம் டக்கங்கவநபம்

அஞிந்டள்நடமகம் ணகயவணவதக்கமண்கயவன் !
கர வட 11 : 18 ீவ உன்டபம் பப்சமபேலணமகயத ிடம
சநடீகம் ! இந்டப்வண்ம் பழுவணபம் படிபமக
ணவபம் இம் ீவ ! ீவ ஆடயதமபர் ! ீவ

அனயபில்மடபர் ! ீவ சடய்பக
ீ சம்த்டகள் சநடீக

சம்த்டகள் தமபற்வபம் யர்பகயக்கயபர் ! ீவ கவுநின்
அடய உதர்ந்ட சபநிப்மமகவும் இபேக்கயபர் !

கர வட 11 : 19 ஆடயபம் அந்டபம் டுவும் இல்மடபர் ீவ !

உணட ணகயவண ல்வதற்டமக பிரிந்டசகமண்வ இபேப்ட
! ண்ஞிந்ட வககவநபம் சந்டய சூரித ட்சத்டயங்கவந

எத்ட கண்கவநபம் உவதபர் ீவ ! உணட பமதியபேந்ட
றபமயக்கய அக்கயஞி புப்டுபவடபம் உணட

கடயர்பச்சுக்கநமல்
ீ
வண்ம் பழுபடம் டகயத்ட
ரிபடமகவும் கமண்கயவன் !

கர வட 11 : 20 ீர் எபேபவ பமங்கள் ட்சத்டய ணண்ங்கள்
அவத்டயலும் அபற்றுக்கு ஊமகவும் பிபிதிபேப்பமக
கமண்கயவன் ! உன்டணமபவ ! ஆச்சதணம
டுதங்கபணம இந்ட ணமத்ண சசமபைத்வட

கமடம்வமட ல்ம ட்சத்டய ணண்ங்கலம்
டெசயவதப்வம ஆகயபிட் !

கர வட 11 : 38 ீவ ஆடயவடபர் ! ஆடயபுபேர் !

னவணதமபபேம் கவுநமல் வக்கப்ட் அவத்டயன்
இறுடய அவக்கபணமபபேம் ீவ ! அவத்வடபம்

அயந்டபபேம் அவபமலும் அயதப்வபண்டித இக்கும்
ீவ ! ணம புகயபம் ீவ ! ல்வதற்

பைணமபபேம் ிஞ்ச வடமற்ம் பழுபடயலும்
பிபள்நபபேம் ீவ !

கர வட 11 : 39 ீவ பமப ! ீவ ணன் ! ீவ அக்ி ! ீவ

பபேஞன் ! ீவ சந்டயன் ! ீவ ணனுக்குத்டயன் உவதபர் !
ஆடயபத்டயன் குணமனும் ீவ ! ட ணரிதமவட கந்ட

பஞக்கங்கவந ஆதிணமதிம் பவகள் சணர்ிக்கயவன் !!
கர வட 11 : 40 பன்ிபேந்டம் ின்ிபேந்டம்

ல்மத்டயக்குகநியபேந்டம் உம்வண பஞங்குகயவன் !

ல்வதற் சக்டயபம் ல்வதற் ஆற்லும் ீவ ! ீவ
ங்கும் பி யவகயன்ீர் !!

கர வட 11 : 41 உம்வண ண்ன்  ண்ஞிக்சகமண்டு

கயரிஸ்ஞம தமடபம ண்வ ன்சல்மம் அகந்வடபன்
அவனத்டள்வநன் ! உம்வண ஆனணமக உஞமணல்

ித்டத்டயமலும் ிவவணதிமலும் புத்டயக்குவபமலும் மன்
சசய்டவப அவத்வடபம் சமபேத்டபேள்பமக
ீ
!

கர வட 11 : 42 சமழுடவமக்கயன்வமடம் ; உஞபபேந்டம்வமடம்
; எவ டுக்வகதில் டுத்டயபேந்டவமடம் ண்ர்கலக்கு
ணத்டயதிலும் டிதமகவும் கூ கயண்லும் வகயபம்

சசய்டள்வநன் ! இனயவுகவந கந்டபவ ! இத்த்வகத
குற்ங்கவநபம் ணன்ிப்ீமக !!

ண்னும் சரனுணம அர்ச்சுஞவ பிஷ்பபேத்வட

டரிசயத்ட பிட்டு டமன பிழுந்ட இத்டவகத பமர்த்வடகவந
சசமன்மர்

வகமவட அக்கமவும் அவட வமவப வபண்டுகயமர் : சயறுவர்
அவனத்வடமம் சரய அபேநமவட
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சயற்ம் சயறு கமவ பந்ட உன்வ
வசபித்ட உன் சமற்மணவ அடிவத
வமற்றும் சமபேள் வகநமய்

சற்ம் வணய்த்ட உண்டம் குத்டயல்
ிந்ட ீ குற்று பல் ங்கவநக்
சகமள்நமணல் வமகமட

இற்வப் வ சகமள்பமன் அன்று கமண்
வகமபிந்டம ற்வக்கும் ழ் ழ்
ிபிக்கும் உன் டன்வமடு

உற்வமவண ஆவபமம் உக்வக மம்

ஆட்சசய்வபமம் ணற்வ ம் கமணங்கள்
ணமற்வவமர் ம்மபமய்

டணயழ் ஆன்ணீ க சசயவுள்ந சணமனய .

பள்நமர் கூ டணயழ் ஆத்ணமவப நிடயல்
இவபனுன் க்கயதம் ற்டுத்டம் .

சணஸ்கயடம் டமய் சணமனய ன்மல் டந்வட
சணமனய டணயழ் ன்றுள்நமர்
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டணயழ்பமர்த்வடகள் ; அவட தமர்

உச்சரித்டமவம அபபேக்கும் இவபனுக்கும்
உள்ந அபேள் சடமர்வ அடயர்வப அப்டிவத
இழுத்ட வபத்டக்சகமள்லம் .

ஜமிகள் க்டய சுவப உஞர்வு சசமட்
மடித வடபமம் , டயபேபமசகம் , டயபேப்மவப ,
டயபேசபம்மவப , டயபேப்புகழ் , கந்டங்கமம்
, கந்டர் அடேபூடய , கந்டர்வகமட் ணஞிணமவ ,
டயபேபபேட்ம வமன் உதர் ஜமிகள்

ழுடயத மல் பரிகவந இவசவதமடு வகட்க
னகவபண்டும் . இவப புரிந்ட சகமள்ந சற்று
கடிணமக வடமன்யமலும் வகட்க வகட்க

அந்ட அபேநடயர்வுகள் உஞர்வுகள் சணல் ம்
உயல் டங்கய ணடயல் புகுந்ட அவட
ஆக்ணயக்க சடமங்கும் . சணடபமக

உள்நிபேந்ட ற்குஞணமக சபநிபபேம்
டணயனயல் உள்ந அநவு டப்ட்

உஞர்வுகலக்கு ; இதல்புகலக்கும் – டவணம ;
வம ; சத்ப குஞத்டமவபம் ஈர்க்கும்

மல்கவந ணற் சணமனயகநில் வகட்க
இதமட

வமகுஞம் ணயகுந்ட கபேப்சமணய மல்கலம்
கூ அப்டிப்ட்பர்கவந ஈர்த்ட க்டயவத

பநர்க்கயட . பமம கபேப்ம வமம கபேப்ம
ன்மல்டமன் அபர்கலக்கு சகமஞ்சம் க்டய
பபேம் . ந்ட டத்டயற்கும் இங்கய பபேம்

வடபர்கநின் பிதமகங்கள் டணயனயல் ணட்டுவண
உண்டு

புற்ீசல் வம தப் சரன் மல்கலம்
சயிணமக்கலம் டணயவனப்வம ங்கும்
இல்வ .

சயறு சடமனயல் சசய்பம் வனகள் அன்மம்
பதிற்றுப்மடு ; உல்வமவு டீ குடித்டல்

அடித்டல் உவடத்டல் கமஞம மட்டுப்மடி

வசமகத்டயல் சுகம் கமடடல் ; டத்டபம் வம
உநறுடல் ; இடுப்பு பய சுலக்கு மண்ஸ்
ஆடி அடுத்டபவ சபறுப்வற்றுடல்

வமன்வப அபர்கநின் பமழ்யவதில்
டபிர்க்க இதமடவப .

இப்டிப்ட்பர்கலக்கு தப் சரன்

சமற்கமம் வம . அந்ட குவந்ட கம
கடும் பிடம் உவ வடற்றும் ; கமவச

ணயச்சணமக்கும் . சசய்பவதில் பபேபட

ணட்டுவண அந்ட பபேத்டயற்கு அபர்கலக்கு
கயவக்கும் ணயச்சம் ; அப்டிவத குடும்
பன்வற்த்டயற்கு வமய் பிடும் .

சயிணம கபில் சபற்ய கமஞபடிதமணல்
குழு ஆட்ம் ; சண்வ பர்கநமக
ீ

வபவநகநில் பமதிற்று ிவனப்ிற்கமக

டம் டமழ்ந்ட பமழ்க்வகதில் பமழும் பேம்
உடபி இதக்குர் டதமரிப்பு ஞிதமநர்கள்

அவபபேம் ணமவ வமட்டு புற்ீசல் வம
தப் சரன் ங்கநமல் ன்வண
அவகயமர்கள் .

கயயஸ்ட பட்மத்டயல் கூ டணயழ்

மடயரிகவநப்வம பிட பிடணமக சர.டி
வமடுபர்கள் சபநிமட்டிலும் கூ இல்வ
. மத்சடரிந்டமல் மஸ்ட்ர் ;

ஆத்சடரிந்டமல் அிவகம் உள்ந சரித

ஊனயதக்கமன் ன்று ஆநமலக்கு 1ருரு வவ
ிடித்ட வபத்டக்சகமண்டு வமமக

ிவனப்பர்கள் டணயனர்கவந . உகநபில்

கயயஸ்ட ஊனயதம் சசய்ட வகமடிக்கஞக்கயல்

ஞம் புலபட எபே டணயனர்
இடன் ின்ஞி டணயனயல் உள்ந இதல் ;
இவச ; மகப்ின்ஞி . பத்டணயனமல்

வபடமவபம் அங்கு பமனவபப்வமம் ன்று
கந்டங்கம மல் பரி சம
உண்வணதமட
இவசடமர்பு கூ கூ டணயனயல் பமர்த்வட
பநம் அடயகரிக்கும் . அந்ட பமர்த்வட

வகட்கப்ட்மலும் டிக்கப்ட்மலும் ம்
ஆத்ணமபில் அபேள் கூடும்
அவ்பவகதில் அபேள் டணயழ் பமர்த்வட பநம்
; கபிதம் ; டவக வணமவபன் கூடித
சமபேள் சுவப ணக்குள்

பநவபண்டுணமமல் ஆண்மநின்
டயபேப்மவப படயம் .

டயபேப்மவப 29 அப்டி ஆழ்ந்ட
சயக்கப்வபண்டித என்று

வடி பிண்ஞப்ம் இப்மயல் ணட்டுவண
உள்நட . டன்வ ற்றுக்சகமள்பமம

ணமட்மம  ஆவசப்டும் எபே சண்
வ்பநவு வர்த்டயதமக ; டமழ்வணவதமடு
பின்ப்ிக்கயமள் மபேங்கள் ;
சயற்ம் சயறுகமவ ; சமற்மணவ அடி
ிம்ணபகூர்த்டம் ன்ட ணட்டுணல் அடன்
சமபேள் ; படல்ணரிதமவட டதில்

ழுந்டவுன் உக்குத்டமன் . சமற்மணவ
அடிவத மன் வமற்றுகயவன் அடணட்டுவண

ட வபவ ; சசசப வசய உன்வ
சபறுப்வத்டணமட்வன் ; ன் ன்று ீடமன்
வகட்டுக்சகமள்ந வபண்டும் . அப்டி
வகட்மல் எபே எபே பமர்த்வட
வசயக்சகமள்கயவன்

சற்ம் வணய்த்டண்டம் குத்டயல்

ிந்டபன் ீ . மலூட்டி ன் பவக
உதிரித்வட சற்ம் – வ்பநவு அனகம
பமர்த்வட

மலூட்டிகள் டன் பதிற்யல் கபேவப சுணந்ட ;
சற் ிகு க்சகன் 

இபேந்ட பிமட . குட்டிகள் ஆநமகய
சசமந்டக்கமயல் யற்கும் பவ பநர்த்ட

கமக்கும் . டன் குட்டிகள் வ்பநவு குற்ம்
சசய்டமலும் டமங்கய டயபேத்டய க்குபம்
சகமடுக்கும் .

ிள்வந ணம் கல்மக இபேந்டமலும் சற்
ணம் ித்டமக இபேக்கும் . ிள்வந
ள்நத்டயல் வமய் பிழுவபன் 

ணமவததில் அயபினந்ட வமகமட வமகமட
 சகஞ்சும் சற்வமர்கவந ட்டி

உவடக்கும் . வமய் பிழுந்டமல் டமய்க்கம
வமவு ? பிடு கழுட வமகட்டும் ன்று

சற்வமர்கள் இபேந்ட பிடுகயமர்கநம ?
மலூட்டும் ணயபேகங்கவந அப்டிப்ட்வப

ன்மல் அவட வணய்க்கும் குத்டயல் ிந்ட
ீ ங்கவந வகபிட்டு பிடுபமதம ?
சற்குபே இவதசுவும் கூ டன்வ ல்

வணய்ப்ன் ன்றுடமன் சசமன்மர் ல்
வணய்ப்ன் டன் ஆடுகலக்கமக டன்

உதிவபம் சகமடுப்மன் ன்மர் .
கமஞமணல் வமகமட 99 ஆடுகள்

த்டயணமதிபேப்வட கண்டு சந்வடமசப்மணல்
கமஞமணல் வம எவ எபே ஆட்டின்

யணயத்டணமக கபவசகமண்டு மப்கமக
வடடி அவபமன் ன்மர் . ஆம் ஆதர்

குத்வடமின் இதல்பு அட . அபன் டட
கயவதின் ணீ ட அவ்பநவு அக்கவ

வபத்டயபேப்மன் . ஆமலும் சரன் ப்டி
இபேக்கவபண்டும் ?

அடயகமரிகநின் வகவத ிடித்ட வகசதழுத்ட
வம வபக்கயபவ சயந்ட யர்பமகய .

அடயகமரிதிம் வமய் அவடச்சசய் இவடசசய்
ன்று வகட்மல் ; ம் அப்டிதம மன்

சசய்தணமட்வன் வம  பிட்டி பிடுபமர் .
அபட அயவு சடநிபமல் அபர்

கண்டுிடித்ட அபர் சசய்தச்சசமன்டவம
சூழ்யவவத மம் உபேபமக்க வபண்டும் .
இடற்கு மம் வசும் பமர்த்வடகலம்

அடகுபவபம் ணயகவும் பக்கயதம் .
ஆண்மநின் பமர்த்வடகநில் அடயகமரிதிம்

கமட்டுகய அடகுபவ இபேக்கயட . டவ
சயந்ட குபேக்டய ஆத்ணமபின்

பன்வற்த்வட உறுடயப்டுத்டம் .
குபேபிம் இபேக்கும்பவ

அடிவணவதப்வமத்டமன் இபேக்கவபண்டும் ,

சகட் குபேணமர்கநிம் கூபம ன்று வகள்பி
வகட்குணநவு  யகழ்வுகள் டற்வமட
உள்ந .

ஆமல் மன் என்வ என்று சசமல்வபன் .
கவுலக்கு கர ழ்டிபடமக யவத்ட சகட்

குபேவுக்கும் மம் வசவப சசய்தவபண்டும் .
குபே அப்டிப்ட்பர் ஆகம ஏவகம 

குபேசபேவண வசய வசவப சசய்டமல் அந்ட
குபேபிம் உள்ந டீத இதல்புக்கும் மம்

கப்ம் கட்டித்டமன் ஆகவபண்டும் . ணமமக
இவபனுக்கமக குபேபிம் ணரிதமவட

கமட்டிமல் அபர் சகட் குபே ன்மல்
இவபன் ம்வண அபரிணயபேந்ட வக
ணமற்ய பிட்டுபிடுபமர்

இங்வகம ந்டமணன் ஆண்மநின் குபே .
அபன் கவுவந அடுத்ட மன்கு

அடயவடபர்கநில் - சற்குபேமடர்கநில் எபேபன்
. அடயலும் பத்டபன் . அபனுக்குள் டமன்

ணற் பபவபம் கவுள் வத்டள்நமர்

அபன் டபவடம் இல்மடபன் . ணட்டுணல்

ணஞபமநனும் கூ . அபவ சஞவந்வட
பழுவண அவந்டமக வபண்டும் .

ஆதினும் ம் குவ அபனுன் கக்க
பிமட டடுக்குவண . குவகள் ம்ணயணயபேந்ட
கவநதப் ; ரிசுத்டணவத உள்ந எபே

பனய குபே வசவப . குபேபமல் பல் வபவ
பமங்கப்ட்மல் மபம்  ணங்கு டீர்ந்ட
த்ட ிபிகவந எவ ிபிதில் கந்ட
பி படிபம் . அடற்கும் சகமடுப்ிவ
வபண்டும் .

கசபம்ட்டி யர்பமஞ சமணயதமவ மர்க்க
எபே கூட்ம் உட்கமர்ந்டயபேக்குணமம் . அபர்
சபநிவத பந்ட அந்டப்க்கம் யற்மமம் .
அந்டக்கூட்ம் அப்டிவத ணமய ம்வண

மர்க்கணமட்மம  யற்கும் . சபதியல்
கமத பிட்டுபிடுபமர் . அபவ எபே எபே

பவ மர்த்டமல் பந்ட கமரிதம் யச்சதம்
யவவபறுணமம் . அல்ட பன்வற்ம்
கட்மதம் இபேக்குணமம் .

ன் குபேமடர்கநில் எபேபம மணக்கல்
ணகமன் சட்ம் டித்டபிட்டு சடமனயயல்

வசமிக்க படிதமணல் ; இட மபம் அட
மபம் ன்று உகத்வடமடு எட்டி

பமனபடிதமணல் டகப்னுக்கு ிரிதணற்
ிள்வநதமக இபேந்டமமம் . அப்வமட
கசபம்ட்டிதமவ வகள்பிப்ட்டு

அபவப்மர்க்க வமமமம் . அபபேக்கு
பன்யப் உத்டயவதமகம் கயவத்டடமம் .

ணமபட் ீடயடயதமகய ஏய்வு சற்மர் .
ஜமிகலக்கு மணமக பன்பந்ட சயறு சயறு

சடமண்டூநிதம் சசய்தவபண்டும் . அடயலும்
அபர்கள் வடனும் பல் சசய்டமல்

இவபனுக்கு சசய்படமக யவத்ட

வகதமல் இட் ஞிவத மம் டவதமல்
சசய்ட படிக்கவபண்டும்  ிபி மபம்

டீர்ந்ட பிடும் . ஆண்மலம் ஆதர் குத்டயல்
ிந்டபவ ; ங்கவந குற்வபல்

பமங்கமணல் இபேந்ட பிமவட ன்கயமர் .
உணக்கு அடிவணதமவமம் உம்வண

சஞவந்வடமம் . இன்வக்கு அல் வனழு
ிபிக்கு ிகும்கூ மர்த்டக்சகமள் ;
உக்கு ல் அடிவணதம இல்வதம
ன்வட .

மன் சசய்த வபண்டிதட டவபம அந்ட

நித பனயவத கண்டுசகமண்வன் ; அவட
மன் சசய்டம்பிடுவபன் ; ணற்டிதமக ட
கமண குவமடமடய ணமவதகவந ணமற்ய
ன்வ க்குபப்டுத்டபட ;

பழுவணப்டுத்டபட உட வபவ ; ன்

வபவ கயவதமட ; ன்மலும் அவ்பநவு
வசமக பிவபண்டிதத்வட பி படிதமட ;
ஆமலும் அவட பிவபப்ட சற்குபேவப
உணட வபவ ; ப்டிதமட ன்வ
பழுவணதமக்கய பிடுக .

மமதஞன் மணத்டயமலும் சயபின்

மணத்டயமலும் வசின் மணத்டயமலும்
மமதஞிதின் மணத்டயமலும் கவுள்

டங்கவநபம் டங்கள் குடும்த்டமவபம்
டணட அபேநமல் யப் வபண்டுகயவன்

அபேட்சபேஞ்வசமடய அபேட்சபேஞ்வசமடய

டிப்சபேங்கபேவஞ அபேட்சபேஞ்வசமடய

திருப்பாவை 30

பங்கக் கல் கவந்ட ணமடபவ
வகசபவ

டயங்கள் டயபேபகத்ட வசய் இவனதமர் சசன்று
இவஞ்சய

அங்கப் வ சகமண் ஆற்வ அஞி
புடவபப் வங்கணத் டண் சடரிதல் ட்ர்
ிமன் வகமவட-

சங்கத் டணயழ் ணமவ பப்டம் டப்மவண
சசமன் இங்கு இப்ரிசுவப்மர் ஈரிண்டு
ணமல் பவ வடமள்

சசங்கண் டயபேபகத்டச் சசல்பத் டயபேணமமல்
ங்கும் டயபேபபேள் சற்று இன்புறுபர்
ம்மபமய்.

டயவடம பகத்டயல் சரவடதமக அபடரித்ட
ஆத்ணம – பூணயதின் பிதமகம் !!
பூவமகத்டயல் அடர்ணம் சபேகயதவமட அவட
சரர் சசய்ட ணீ ண்டும் டர்ணத்வட யவமட்
மமதஞன் வமணமக அபடரித்ட வமட

வடபர்கள் பமர்கநமக டணயனகத்டயன்

சுபேநிணவ சடமர்ம வணற்கு சடமர்ச்சய
ணவதில் அபடரித்டர்
மமதஞன் பூவமகத்வட வசயத்ட அவட சரி
சசய்த பந்டடமல் பூணயதின் பிதமகம்
சரவடதமக அபடரித்டட அபவந பூணய !
டபங்கள் வதமகங்கள் பணமக சயத்டயகவந
அவந்ட அசு ஆபிகலன் இஞக்கம்

வபத்ட அவபகநின் உவடசங்கவநபம்
பனயத்டடவபம் சற்றுக்சகமண்பர்கள்
அக்கர்கள் ப்ட்ர் இபர்கநின்

டவவணதிணமக மபவஸ்பின்
இங்வக இபேந்டட

இபர்கள் டமங்கள் சற் பங்கநமல்
டங்கவந ஈஸ்பர்கநமக

அயபித்டக்சகமண்ர் பூவமகத்டயல்
மபங்கள் அமபடிகள் அடயகரித்ட
க்டயவதமகம் ின்னுக்கு டள்நப்ட்டு

சயத்டக்கலக்கமக வதமகசமடவகள் சசய்பட
அடயகரித்ட வமட அவட ரிகரித்ட கவுவந
வமக்கயத க்டயவதமகத்வட ஸ்டமிக்கவும் ;

ப
ீ
மத்டயகபமடம் ன் பிசத்வட

ணவத்டக்சகமண்டு – கவுள் ம்ிக்வக
அற் ஆன்ணீ க ணமர்க்கங்கள் சயத்டம் ; வதமகம் ;
டபம் ; கமதகல்ம் ; உற்திற்சய ன்னும்

சதரில் ணமவதகள் வுபவட சபல்வும் ;
க்டயவதமக ணமர்க்கத்டமல் இவவவச
யறுபவும் பூணயக்கு வமணர் பந்டமர் !

க்குவத 3000 ஆண்டுகள் மணமஜ்யதம்
டர்ணத்வடமடு ந்டட

மபிகநின் வ அபர்கநின் சந்டடயதிவ
அறுப்மர்கள் அல்ட டீர்த்ட வபப்மர்கள்
ன்ட கவுநின் கஞக்கு !

மபவஸ்பின் கஞக்வக டீர்க்க
அபனுக்கு ணகநமகவப சரவட அபடரித்டமர்

மபஞ சம்கமத்டயற்கு கமஞணமக இபேந்டமர்
அத்வடமடு பூவமகபமசயகநின் மபங்கலக்கு
ிமதசயத்டணமக அப்ிபிதில் இன்ல்கவந
ணட்டுவண அனுபித்ட பூணயதின் ணடிதிவவத
டஞ்சணவந்டமர் – பூணய ிநவுண்டு அபவ

ற்றுக்சகமண்ட அந்டநவு வசமக பமழ்வப
அபர் அனுபித்டட

அபடமங்கவந ஆமலும் மபபுண்ஞித
கஞக்வக அனுபித்டடமன் டீ

வபண்டிபள்நட அல்ட சகபேக்கும்

சமறுப்வற்று அனுபிக்க வபண்டிபள்நட
அந்ட சரவட ன் ஆத்ணம
பழுவணதவதமணவவத அந்டப்ிபி

படிந்டடமல் ; சரவட பழுவணதவத - டன்
ணஞமநவ மடி டடயக்க – சூடிக்சகமடுத்ட
சுர்க்சகமடிதமக பவதபந்ட ணகயன எபே
ிபி டுக்க வபண்டிதிபேந்டட

அடற்கு அபர் வடர்ந்ட சகமண் இம் டணயழ்
! வடர்ந்ட சகமண் சணமனய டணயழ் ! ஆடய

ணிட சபகம் டணயழ் ன்டமல் அந்ட டணயழ்

சூத்டய சண்ஞமகவப சபநிப்ட்டு ிமணஞ
சுனயல் பந கவுள் ற்மடு சசய்டமர் !
இந்டயதமபின் 90 சடபட
ீ வசபத்டங்கலம் ;
வபஞபத்டங்கலம் டணயனகத்டயவவத ன்
உள்ந ?

சன்மல் வபடங்கலம் ஆடயதிவ டணயனயல்
டமன் இபேந்ட ! சடன்மடுவத சயபவ
ஆடய குபே ! கயடங்கள் ணறுபி ப இந்டயத
சணமனயகள் உபேபமவமட இந்டயதமபின்
சக சணமனயகவநபம் சணப்டுத்டய

சணஸ்கயடம் ன் மவவத டயமபி
ஜமிகவந உபேபமக்கயர்

சணஸ்கயடம் இன்வத ிமணஞ

மடயதிரின் சணமனய அல் ! அபர்கநின்
படுகநில்
ீ
தமபேம் வசுபடயல்வ ! ஆமல்

அபர்கள் அவட ணப்மம் சசய்ட எப்ிக்க
னக்கப்டுத்டப்ட்ர் ! அவட

உபேபமக்கயதபர்கள் அவட ணந்ட வமட
ணப்மம் சசய்டபர்கள் டங்கவந
உதர்ந்டபர்கநமக கமட்டிக்சகமள்ந

அம்சணமனயவத தன்டுத்டயக்சகமண்ர்
அபர்கநின் பன்வமர்கள் சசய்ட சபேம்
மபம் டணயனயயபேந்ட வபடங்கவந –

ஏவசுபடிகவந அனயத்டட ! அபர்கநின்
கஞக்வக சரிதமரிம் அவந்ட டீர்ந்டமர்கள்
! இி அபர்கள் ணன்ிக்கப்டுபமர்கநமக !!

டணயவனபம் சணஸ்கயடத்வடபம் இவஞத்ட
தன்டுத்டமணல் ஆன்ணீ க டேடக்கங்கவந –
சணய் ஜமத்வட உஞவப படிதமட !

கயபக படிவுக்கு பன்பு உகயல் ப உள்ந
சணச வபடம் டணயனயயபேந்வட புப்ட்டு
உவக பழ்கடிக்கப்வமகயட !
அடவம சரவடபம் பழுவணதவத – எநி
சரீம் சற்று ணஞணயல்ம சபே பமழ்வு
ச டணயனச்சயதமகவப சபநிப்ட்மர் !
அக்குனந்வடவத சரிதமழ்பமர்

கண்ண்சடுக்கும் டி எப்வக்கப்ட்ட !
வகமவட  சதர் வபக்கப்ட்மலும் ;
இன்வக்கு ஆண்மநமக

ஏபிதப்டுத்டப்டுகய ட்சஞணமக அபர்கள்
இல்வ ! அட ஏபிதம் ! சமசரி

டணயழ்ப்சண்ஞமக – கபேப்மக உதணமக

அபர்கள் இபேந்டயபேக்கவபண்டும் வகமபியல்
மன் டயதமித்டவமட அப்டிப்ட் எபே

மகவப - ணயண்டி சண்ஞமகவப டரிசம்

கயவத்டட
அபர் அங்கும் இங்கும் ன்வ

அவனத்டக்சகமண்டு சசன்று ிமகமத்டயல்
பவதப்ட்டுள்ந ஏபிய்ங்கவந கமட்டி

க்கு பிநக்கம் சசமன்டவம இபேந்டட
அப்வமட க்கு மலு பதட குனந்வட
வம இபேந்வடன்

இந்ட டரிசம் வ்பநவு வம் ன்வட
பி ன் மலுபதடயல் அப்டிட் எபே

யகழ்வு ந்டட ஜமகம் பப்சற்வன்
ன் டமதமர் வபஞப குத்டயல் ிந்டபள் ;
அபநட குத்டயர் ர் அந்டக்கமத்டயல்
பத்டயரி பமங்கய யதடயகவந
கவிடித்டபர்கவந
அபர்கள் ணமர்கனய ீமட்டயற்கமக வபி

பந்டமர்கள் ; ணண்த்டயல் வகமஷ்டிதிர்
அணர்ந்ட சரிதமள்பமர் சற்சடுத்ட சண்
ிள்வந பமனயதவப 
மடிக்சகமண்டிபேந்டர்

அப்வமட ன்வ எபே அக்கம வகமபிவ
சுற்யக்கமண்ிக்கயவன் பம  அவனக்க
ன் அம்ணமவும் அடப்ிவபத்டமர்கள்
ன்வ அபர்கள் ந்டபத்டயற்கு அவனத்ட
சசன்று இங்குடமன் ஆண்மள் குனந்வடதமக
அழுடசகமண்டிபேந்டமள்  அணர்ந்ட
கமட்டிமள்

அப்பும் ன்வ வகமபிலுக்கு கூட்டிப்வமய்
ங்கவந கமட்டி பிநக்கம் சசமன்மள்
மன் அபலவ
பிவநதமடிக்சகமண்டிபேந்வடன்
அன்று ணமவ அங்கயபேந்ட ஊபேக்கு
புப்டும்வமட அங்கயபேந்ட வமக
ணணயல்மணல் வம இபேந்டட

அந்டக்கவ படயபம்
ீ
பிநக்குகலம் வகமபில்
பமசலும் க்கு சுவணதமக யவபில்
இபேக்கயட

இன்வத டரிசத்டயலும் அபவந

பந்டயபேந்டமள் ; ஆகவபடமன் டயபேப்மவப

மல்கலக்கு க்கு உள்லஞர்பமக
வடமன்யதவபகவந பிநக்கம்
ழுடயபள்வநன்
மணர் பூணயக்கு பந்டவமட அபபேன்

பமத்டயயபேந்ட பந்ட பமபர் வசவவத
பிநக்கம் சடரிதமணல் பம வசவதமக்கய
பிட்ர்

பக ணமறுடலுக்சகன்று இந்ட ஆத்ணமக்கவந
சமறுப்பு சுணத்டப்ட்பர்கள்

அபர்கநில் அடிவதனும் எபேபன் ;
அடமவவத பப்வமகய கல்கயக்கு பன்பு
பூணயதில் சணச வபடத்வட அபல்டுத்டம்

ின் (சணச வபடமந்டய ன் அல்ணஹ்டய)
பபேவக குயத்டம் அயபித்ட பபேகயவன்
மமதஞன் மணத்டயமலும் ஆடயவசின்
மணத்டயமலும் ஆடயசக்டயதின்

மணத்டயமலும் சயபின் மணத்டயமலும்
அல்மஹ் பின் வபேள் உங்கவந
ஆட்சகமள்நட்டும்

வணன்வணகள் உரித்டமகட்டும்

