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றனஏங்கு னண்ிச் சசல்ஏங்கற 
அன்தனள் 

றநகனரங்கு சசல்ம்ஏங்கச் 

சசநறகரங்க அநறகரங்கற 
றலநரண இன்தம் 

றகழ்ந்கரங்க அனள்சகரடுத்து 

னஏங்கு சசங்கன னர்ஏங்கு 
ம்ஏங்க 

பர்கனல ம்ஏங்கறஏர் 

ம்ஏங்கு சள்அன ம்ஏங்கற 
ஆணந் 

டிரகற ஏங்கறஞரண 



உனஏங்கும் உர்ின்றலந 
எபிஏங்கற ஏங்கும்ில் 

ஊர்ந்கரங்கற வ்வுிர்க்கும் 

உநகரங்கும் றன்தம்ன் 
உபம்ஏங்கற பம்ஏங்க 

உய்கறன்ந ரள்ந்ரள் 

னஏங்கு சசன்லணில் கந்ககரட் 
டத்துள்பர் 

னம்ஏங்கு கந்ககப   

ண்னகத் துய்ி உண்னகச் 
லசி 

சண்னகத் சய்ிக.-  1 

 

 

9 து குந்லல னசரரி ரது தரடு 
ண சசரன்ணரல் தரட னற்சறக்கறநது 



அதுகர உய்கறன்ந ரள் ந் ரள் 

உய்கறன்ந ரள் ந் ரள் ண 
னனம்னகறநது 

சறும் னனம்தல் ட்டும்ரணர ன்நரல் 
ன் னற்திநிின் ஞரண அனுதத்ல 
திறந்து றனேம் சசரல்கறநது 

னண்ிம் சசய் ன்ல சசய் 
ன்கறநரர்ககப தரகரசம் உள்ப 
ணின் ல்னது சசய் றலணத்ரலும் 
சகடுனரகக னடினேம் 

எனன் ன்ல சசய்கண்டுரணரல் 
அணிடம் இலநணின் சதனள் 
றலநகண்டும் 

டனக்கு கரற்று அடித்து அடித்து 
ஏட்டுதுகதரன அனுறணனம் 
இலநணிடம் கரடர்ன சகரண்டு 



இலநனலப ரது என றில் 
ரம் கசர்த்துக்சகரண்கட இனக்ககண்டும் 

றத்ற அனுஸ்ட்டரணம் இல்னரிட்டரல் 
உனகனம் அன் இனலம் அசுர்கலம் 
ம்ல றப்தி கற்சகரள்ரர்கள் 

றன ஏங்கறணரல் னண்ி சசல்கள் 
ஏங்கும் 

அப்கதரது தக்ர்கபின் றநன் ஏங்கும் 

ஆணரல் தக்ர்கபின் றலனல ன்ண 

ப்கதரது தரர்த்ரலும் க்க 
சதனனெச்சுரகண 

ரலரது கும்திடுற்கு சடி ீரன் 
ண்டி ண சசம்தடிக்க சடி 

ணக்கு ல்னரம் சசய்துசகரடுங்கள் 

த்ல தப்த சடி 



ஆணரல் உதகசத்ல கற்றுக்சகரள் 
உன்லண உர்த்றக்சகரள் ன்நரல் ஊகூம் 
ஊகூம் 

ச்சண்லட கதரட சடி 

அடுத் கர்கலப கரரிதுப்த சடி 

ரலுகதர்கபின் ண்லடல உலடக்கவும் 
சடி 

உன் குறல இலநறலனக்கு 
உர்த்றக்சகரள் 

உன் குனரர்கபின் 
உதகசங்கபினரது சபிந்து கறு 
ன்நரல் ஊகூம் ஊகூம் 

ரங்கள் கும்திடுகறகநரம் அர் ங்கலப 
தரர்க்கட்டும் ன்கறநரர்கள் 

ரரிடனம் உதகசத்ல கற்றுக்சகரண்டு 
அன்ற டந்ரல் அநறவு ஏங்கும் 



தட்டநறவு சசநற சசநற ஞரணசசல்ம் 
ஏங்கும் 

உனகறலும் அனபிலும் றலநரண இன்தம் 
ஏங்கும் 

றத்ற தரணந்ம் 

கலபகள் ஏங்கற சகற ண்டி 
குபத்றல்ரன் சசங்கனம் னனம்தடினேம் 
ணங்கள் ஏங்கற பனம்தடினேம் 
இலநன் அனள்சசய்கறநரர் 

ரலம் ம்ல அலத்து பர்க்கறந 
கனல ம் குற்நம் குலநகலப கண்டு 
சறுப்தறல்லன 

அகரடு ில் ஊர்துகதரன இலசந்து 
பர்ந்ரல் ம் கறலடக்கும் 

அனது கறலடக்கும் 



ஞரணம் ப ப து உர்ில் 
இலநசரபி பனம் 

ஆத் உள்சபரபி பனம் 

சறன் லணரக ரநற 
லன்தட்டிில் னறங்கத்றன் சதர் 
பர்எபி ரர் 

ஆத் உள்சபரபி பர்ந்து லம் 
ிலபக எபிககம் 

அப்கதரது வ்வுிர் ீதும் வு கனல 
உண்டரகற இலநணின் தம் அனுனற 
அனள் பம் சறத்றக்கும் 

உய்கறன்ந ற 

லரக்கறத்ரல் னல்ன 

ந்ற உச்சரடத்ரல் னல்ன 

ஆத்ரில் இலநசரபி ஏங்கட்டும் 



உய்கறன்ந ரள் அந் ரள் 

உய்கறன்ந ரள் அந் ரள் 
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தம்து ிலணசசனேம் தன்து 
தறது 

தசுது தரசம்து 

தத்ற லடகறன்ந னத்ற னள்து 

தரனண் ங்கள்து 

ம்து ம்து ிம் 
சரன்றும்இலன 

ணம்ினம் னவுண்டுல் 

த்றம் அிந்துட ரர்ல 
ரடிறு 

னர்சூடி ிலபரடிகல் 



கக ிட்டுனலன சரட்டுரழ்ந் 
சரடு 

கனந்துகறழ் கறன்நசுகக 

கண்கண்ட சுகம்இக லககண்ட 
தனன்னும் 

கலக் கூடரனள் 

கவு சசன்லணில் கந்ககரட் 
டத்துள்பர் 

னம்ஏங்கு கந்ககப 

ண்னகத் துய்ி உண்னகச் 
லசி 

சண்னகத் சய்ிக.  – 2 

 

தம் ிண்டனகம் ன்று கனும் 
இனக்கறநர ? 



சும்ர அசல்னரம் கப்சர 

இப்த இனக்கும்கதரக அனுதிச்சு 
ரர ப்தகர கதரகப்கதரந 
தகனரகத்துக்கரக ரனுரம் 

தரனண்ிம் தரர்க்கடரம் 

சசய்ிந சசலுக்கு ில ந்து 
கசனரம் 

இன்சணரன திநிின னரம் 

திள்லபகுட்டிகலக்கு னரம் 

ர சசய்ிநர ரலுகதனக்கு சரிர 
சசய்ர ரனக்கு சரினேம் 

றநலர இனக்கடம் சரினேர 

கதரக்கத் தலு சும்ர சரற னம்னு 
கதசறட்டு றரினேதுங்க 



சதரிரர் னு என சரற க்கு 
சசரல்னறரிச்சுள்ப ஆரி தரர்ப்தண சறன்னு 

தகுத்நறவுன்னு 

ரலு கரச தரப்தம் 

ஜரனறர அனுதிப்கதரம் 

தக்றரம் தக்ற 

னக்றரம் அனபரம் 

ிரம் ரம் ம் 
ரங்குரங்கபரம் 

தசு தற தரசம் னு சறத்ரந் ிபக்கம் 
சசரல்நரங்கபரம் 

சதரலக்கத்சரிர தசங்க 
கதசறட்டுத்றரிிதுங்க 

ணசுக்கு திடிக்கறந ரறரி ிிர 
சரப்திடனும் 



அதுவும் ரலுகதர் கசர்ந்து சதனல 
கதசறகறட்கட ினந்து சகரண்டரடனும் 

ல்ன டிசஸ் கதரட்டுக்கறடடம் 

ணம் கனம் சதண்கள் உடன் 
கதசறகறனும் 

னடிஞ்சர று னர்கலப 
அர்கலக்கு சூட்டி சகரஞ்சனும் 

கற்ன சநற கலடதிடிக்கர சதண்ககபரடு 
கனந்து கறழ்கறன்ந சுகக கண்கண்ட 
சுகம் 

லககண்ட தனன் 

னறில் ரழ்ந்ற்கு அர்த்ம் 

ன்ந சகரள்லகனேள்ப கர்ககபரடு 
கசர்ந்து ர கண்டி சூழ்றலன 
ரல் இலநர தரர்த்துக்சகரள்லங்கள் 



கசர்க்லக கரம் ம்ல தரறத்து 
ிடும் 

ஆககரன் சத்சங்கம் ன்ந என 
சரடர்லத இனக்கறந இடத்றகன ரது 
என லகில் லத்துசகரள்ப 
கண்டும் ன்று னன்கணரர்கள் 
சசரன்ணரர்கள் 

உனகத்றல் சகட்டசங்கம் அட்லட 
ஆங்கரங்கக இல்னரல் இனக்கரது 

அது வ்பவு இனந்ரலும் றணந்கரறும் 
என ககரினறல் கதரய் அர்ந்து சகரஞ்ச 

கம் றரணித்து திரர்த்றத்ரல் 
சகட்டல ல்னது கழுி ிட்டு ிடும் 
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துடின்னும் இலடஅணம் திடின்னும் 
லடனகறல் 

துலனும் திலல்அபகம் 

சூசன்னும் னலனசசழுந் 
ரசன்னும் அலனனணல் 

சுறன்ண சரறசசய்உந்ற 

டின்னும் ிறறலநனேம் 
றன்னும் ணம்ண 

ங்லகர்ம் அங்கம்உற்கந 

ணம்ன்னும் எனதரி 
ல்ன்னும் அதுகி 

ரழ்கரன் ரழ்கஇந்ப் 



தடின்னும் ஆலசலக் கடின்ண 
ன்சசரல்இப் 

தடின்ண அநறரதுறன் 

தடின்ண ன்சரறப் தடிஇன்ண 
ித்லீ 

தடின்னும் ன்சசய்குகன் 

டிதுன்னும் றல்சசன்லண 
கந்ககரட் டத்துள்பர் 

னம்ஏங்கு கந்ககப 

ண்னகத் துய்ி உண்னகச் 
லசி 

சண்னகத் சய்ிக.  – 3 

 

இது ஆசு கி ன்னும் சறக்கனரண 
இனக்க அலப்ன 



இனந்ரலும் தரட ஆம்தித்து ிட்டரர் 9 

து ள்பனரர் 

இந் திநிில் அர் துநி கதரன 
ரப்கதரகறநர் 

ஆணரலும் னற்திநி அனுதம் றலந 
இனக்கும் கதரன 

சறத்றணி ன்கறந உடல்ரகு அலப்னள்ப 
சதண்கள் துறுதுறுசண சலணக்கு 
உரிர்கள் 

என இடத்றல் கரல் றற்கரது 
தரிக்சகரண்கட இனக்கும் . உடல் 
அலசவுகலம் அடவுகலம் 
னகதரலணகலம் ரட்டி கலனகதரன 
சரரரகக இனப்தரர்கள் 

ணக்கு றனரண னறறல் ன் 
லணி அலச்சுகுட்லட ண 



எனலப்தற்நற அவ்ப்கதரது 
கண்டுல ககட்டினக்கறகநன் 

அப்னநம் எனரள் அதுரர் ண 
ககட்டகதரது சசரன்ணரர்கள் 

அது சறத்றணி உடல்ரகு அலப்னள்ப 
எனசதண் ன்தலனேம் அர்கள் 
அநறரகனக ரட்டிம் ஆடி 
அடுத்ல கனரல் ன் லணி 
அலச்சுகுட்லட ன்கறந சடக்ணிகல் 
ரர்த்லல தன்தடுத்றினக்கறநரர் 
ன்தல அநறந்கன் 

இன்லந அம்ன் தடங்கள் சறலனகள் 
தன இந் சறத்றணி உடல்ரகுிகனக 
இனக்கும் 

ள்பல்சதனரனும் ணிர்கபின் 
இத்ல கனம் இந் டிலப்னள்ப 



சதண் எனலக இங்கு ர்ிக்க 
ஆம்திக்கறநரர் 

என கர்ந் கிஞன் கில 
டிக்கும்கதரது கர்த்ற கரட்டுது அன் 
கடல ன்தரல் ர்லணல 
கலனஞணின் கண் சகரண்டு ரனம் 
தரர்க்க கண்டும் 

சுறு சுறுப்தரக சட்டி சகரண்டினக்கும் 
துடுப்ன கதரன்ந இலட 

அன்ணம் த்ற த்ற னறல 
திடிப்ததுகதரன்ந லட 

ககம் கூட்டம் என்று கல் என்று 
கிழ்ந்றனப்ததுகதரனவும் ிரிந்தும் 
தடர்ந்தும் ககரட்லட றல் கதரன்ந 
கூந்ல் 

கண்ரனெச்சற ஆடும் ரர்ன 

சசழுலரண இடுப்ன 

ீர்ச்சுற கதரன்ந உந்ற 



டிப்தரண னற 
சதபர்ற கதரன்ந தபிச்சசன்ந னகம் 

ஆகறற்நறல் ங்கற ங்லகர்கபின் 
திம்தத்ல சுந்து 

அங்கத்ல அபசடுத்துக்சகரண்கட 
இனக்குரம் ணம் ன்கறந தரி 
அது ரண்டரல் ட்டுக ரன் 
ரனடினேம் 

ங்லகர்கபின் திம்தத்ல சுந்து 

அங்கத்ல அபசடுத்துக்சகரண்கட 
இனக்கும் ணம் ன்கறந தரி ரபட்டும் 
ரன் ரட்டும் ன்கறநரர் ள்பனரர் 

சதண்கள் றரினசுந்ரி ஆகற 
அன்லணின் தல்லக அம்சங்கள் 

அர்கள் அகரக இனப்தது ஆர்கபது 
இல்ன 

திச்சறலண அர்கபின் அகறல் இல்லன 



அந் அகறலன ஆண்கபின் ணம் 
திம்தரக இத்றல் சுந்து அல 
அபசடுத்துக்சகரண்கட இனக்கறநக 
அறல்ரன் திச்சறலண இனக்கறநது 

தரர்க்கறந சதண்கலப ல்னரம் அர்கள் 
கடந்துகதரண தின்னம் இத்றல் 
சுந்துசகரண்டு றரிறல்ரன் திச்சறலண 
இனக்கறநது 

சதண்கலப சுக்கர ணம் ஆண்கள் 
அலட கண்டி என னக்ற 

என தடி 

சதண்ரலசல கடந் னக்ற றலன 
இது 

எழுங்லக கலடதிடி ன்தது சரி 
ன்நரலும் ம்தரக எழுங்லக 
கலடதிடிப்தது பர்ச்சறக அல்ன 



சதண்கபரல் தரறக்கப்தடர றலனல ீ 
அலடகண்டும் ண னனகன் 
ள்பனரரிடம் சசரன்ணரரம் 

சதண்கபரல் தரறக்கப்தடர தடிறலனல 
அலடரது ஆலசல அடக்கு ன்ந 
றலனிகனக ீ இனப்தரல் 
னன்கணற்நம் இல்லன ன்தல ீ 
உரறனப்தது ன்ண ண னனகன் 

ள்பனரரிடம் ககட்டரரம் 
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ள்பல்உலண உள்பதடி ரழ்த்துகறன் 
கநரர்ல 

றத்றடு ன்நறற்லந 

ரணல றன்ணில் ரன்அல 
எனகணின் 

ரட்டினும் நந்தும்றகன் 

கள்பம்அறும் உள்பம்உறும் 
றன்தம்அ னரல்கறு 

கடவுபர் தத்லஅர்ன் 

கண்றர் அடுத்ல ண்ண 
அபிப்தினும் 

கடுண சறுத்துறற்கதன் 



ள்பபவும் இம்சரறி கனசுசரற 
அன்றுண்ல 

ன்லண ஆண் டனள்னரிகுரய் 

ன்ந்ல கணது ரகன் 
இன்தக 

ன்நன்அநற கன்அன்கத 

ள்பரி சசன்லணில் கந்ககரட் 
டத்துள்பர் 

னம்ஏங்கு கந்ககப 

ண்னகத் துய்ி உண்னகச் 
லசி 

சண்னகத் சய்ிக. – 4 

 

 

ள்பல் சதனரன் சறணரல் றனடி 
ீட்லச ங்கப்சதற்ந திநகு சற 



றதரட்டில் இனந்து அனட்சதனஞ்கசரற 
றதரட்டுக்கு ரநறணரர் 

அந் அனட்சதனஞ்கசரற இசுனரத்றல் 
சசரல்னப்தடும் அன இலநன் ன்ததும் 
அல்னர ன்ததும் ள்பனரனக்கு ன்கு 
சரினேம் 

ஆணரலும் ச்சரம் உண்டரகற ககடுகள் 
ிலபனேம் ன்தரல் அனட்சதனஞ்கசரற 
ண அலடரபப்தடுத்றணரர் 

இசுனரத்றன் ந்றரண கனறரல 
சகரஞ்சம் ரற்நற சன்ரர்க்க ந்றரக 
சகரடுத்ரர் 

அன் அபற்ந அனபரபன் 

றகற்ந அன்னலடகரன் ன்தது 
இசுனரத்றன் ந்றம் 

அபற்ந அனபரபன் ன்தல 
அனட்சதனஞ்கசரற ன்நரர் 



றகற்ந அன்னலடகரன் ன்தல 
ணிப்சதனங்கனல ன்நரர் 

ள்பனரரின் இன்சணரன அம்சரண 
சரலன ஆண்டனம் திக 
அனட்கனறரரகும் ண 
உறுறதடுத்றனேள்பரர் 

அல்னர ன்ந அன ரர்த்லக்கு அர்த்ம் 
கடவுள் இலநன் ன்ந சதரது 
அர்த்ரகும் 

அன க இலநலண றதடுது ன்ந 
உண்லலத்ி ற்ந அரதி 
கனரச்சர தண்தரடுகலப இசுனரம் ம் 
ன்தரக உள்பது 

அறல் அரதி ன்லல 
எதுக்கறலத்துிட்டு இந்துக்கபரக 
இனந்துசகரண்கட அன இலநலண 



ங்கனரம் ன்தல இந்ற 
இசுனரறர் உகண்டும் 

அரதி அலடரபங்கள் உங்கலப 
அந்றப்தடுத்துகறநது 

இந்ற உநிர்கலபிட்டு ன் 
எதுங்ககண்டும் 

இலநன் னக்கறக ி அரதி 
அலடரபம் அசறற்நது 

க அன இலநலண ங்க சரிரண 
ரர்க்கம் ள்பனரரின் சன்ரர்க்கரகும் 

9 றல் கந்ர்ககரட்ட னனகன் 
ககரினறல் ள்பனரர் 
றன்றுசகரண்டினக்கும் கதரது அனங்கரம் 
சசய்னேம்ல ரரது தரடுங்ககபன் 
ண னசரரி ககட்டரல் 31 தரடல்கள் 
ன்லணநறரல் தரடிணரர் 



அனபரல் தரடி இப்தரடல்கபில் னந்ற 
திநி ஞரணம் உண்ல 
சபிப்தட்டுள்பது 

அன க இலநலண றதடுன்நற 
அது கர்கலப ட்டும் றதடு ற 
ன்நரல் கணில் கூட றக்கரட்கடன் 

அந் கர்கள் ன் கண்சறக ந்து 
ன்லகள் தன சகரடுக்கறகநன் ன்நரலும் 

அர்கலப ட்டும் றத்து ிட்டு 
உனம் அற்ந இலநலண றதடரல் 
இன ன்நரல் இனக்கரட்கடன் 
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தறனலச னனற் கறரிலரல் 
ணம்னும் 

தசுகம் ஈங்கசுத் 

தரலண அநச்சுத் தரலணில் 
றற்கும்சய்ப் 

தறகரக றலனலஅணரன் 

றதரசம் அற்நறன் அடங்கறடும் 
அடங்கக 

லனில்சய்ஞ் ஞரணரய் 

வுகதரக் கற்நறலன கூடும்ண 
ணதுகப 

ந்துர்வு ந்குனக 



துறரய்ல சதறுசரந் தம்கவு 
றக 

துரிசறு சுஞ்கசரறக 

கரலகர கணீ றனங்கன 
கரன்நகன 

சசரல்னரி ல்னதுலக 

றசதறும் சசன்லணின• கந்ககரட் 
டத்துள்பர் 

னகரங்கு கந்ககப 

ண்னகத் துய்ி உண்னகச் 
லசி 
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ஞரண சற்குன னனகன் 
ள்பனரனக்கு சபிந் உர்ல 
சகரடுத்ரரம் . ன்ண சபிவு ? 



 

ள்பல்திரன் லசரர்க்கத்றல் 
திநந்து பர்ந்ர் . குடும்த சூனறல் 
அந் சறத்ரந்ம் அனக்கு 
சரிந்றனக்கும் . 
 

ல்ன குன ற்கணக பர்ந்ல 
அறத்து ிடு ; ரர்க்கம் ரநறிடு ; 

இணம் ரநற கசநரன இணத்றணரின் 
சதல லத்துக்சகரள் ; உன் 
ரத்ன் னட்டன் சதல நந்து 

ிட்டு ரசன்கந சரிர 
ஆப்கரம் ஈசரக்கு ரக்ககரன 
இஸ்ரில் ண னைர்கபின் 
அதிர்கபின் சதல ரத்ன் 
னட்டணரக சசரல்லு ன்சநல்னரம் 

சசரல்னரட்டரர் 

 

இனக்கறந இடத்றனறனந்க கடவுலப 
கரக்கற தரல கரட்டி அனலரர் 



 

லசதிகன தசு தற தரசம் 
ன்தல சசரல்னறத்ந்றனப்தரர்கள் 

 

தசுரகற ணிர்கலப ணி 
ஆத்ரக்கலப தரசம் ன்னும் 
திநிக்கடனறல் இனந்து ட்சறத்து 

கடவுலப கரட்டினலம் குனரக 
சறலண தறரக தற்நறக்சகரள் 

 

உனக தரசத்றனறனந்து சறகுனின் 
ீது தரசத்ல பர்த்துக்சகரண்டரல் 
தரசம் ன்னும் தந்த்றனறனந்து 
ிடுதடுரய் ன்தரர்கள் 

 

ள்பல்திரணிடம் சறகுனரக ந் 
னனகன் ; றலனக்கண்ரடிில் 
ன்லண கரட்டினபி னனகன் தசு 
தற தரசத்றனறனந்க உதகசத்ல 
சரடங்கறணரரம் 



 

தறனலச னனற் கறரிலரல் 
ணம்னும் 

தசு சுத் தரலண ஆகும் கம் 
ஈங்கரகும் 

 

தறரகற சறனலஜ சசய்ரல் 
ணம் ன்னும் தசு சுத்ரகும் . 
ணகரடு கசர்ந்து இங்கும் ணல 
சகடுக்கும் ம்னனன்கள் ஈங்கரகும் . 
 

ஞரணிகள் கதசுகறந தரலரல் றழ் 
ிபங்கும் . ங்கம் னறவு 
இல்னரது . லகரக 

அினடிரது . லக 
சசய்கண்டுரணரல் அறல் 
சசம்லத அபகரடு கனக்ககண்டும் 
. அப்தடி கனந் ங்கத்ல ங்கலக 
ஆதம் ன்கறகநரம் . ஆணரல் 
ஆதத்ல ஈங்கம் ன்கறநரர் 



ள்பனரர் 

 

ங்கம் சசம்ன கனந்ரல் ஈங்கம் . 
இந் ஈங்கம் னறல சதற்று 
ஆதரக கறல அலடகறநது . 
அதுகதரன ணது சசம்லரகும் 
கதரது சுத் தரலணனேம் உடலும் 
சதரன்லணப்கதரன திகரசலடகறநது 
. சதரறலடகறநது 

 

ஆணரல் ஆணரல் தறரணகர அந் 
சுத் தரலணலனேம் கடந்ர் . 
 

ணின் னனறல் சுத் தரலண 
அலடகண்டும் . திநககர அந் 
தரலணலனேம் கடந்து 
ிடகண்டும் 

 

ீலினறனந்து ன்லக்கு 
ரநகண்டும் திநககர ன்ல 



ீல ன்தலனேம் 
கடந்துிடகண்டும் இனள் கசர் இன 
ிலணனேம் கசர இலநன் . 
ன்லலனேம் கூட என இனகப . 
 

இலநதூர்ககபர அரங்ககபர ீ 
இல்னள்பர்கலப சறுத்கர 
ினகற றன்நகர இல்லன . 
அர்கபினறனந்து ங்கலப 
கம்தட்டர்கபரக 
ித்றரசப்தடுத்றனேம் 

கரண்தித்றல்லன 

 

ன்லண தரிகபின் கரன் 
ன்கறநரர்கள் ; ணம் றனம்த 
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ீறரன்கலபக்கரட்டிலும் ணம் 
றனந்துகறந எக என தரிின் 
றறத்ம் தகனரகம் றகுந் 
சந்கரசலடனேம் ன்நரர் சற்குன 



இகசு . க அன்லத னசற 
தரர்த்ர்கள் ரனம் ீர்கலப 
அனசறுக்க ரட்டரர்கள் 

 

இலநன் ல்கனரர்க்கும் 
சதரல்கனரர்க்கும் டு றற்தர் 

 

சுத் தரலண அநச்சுத் 
தரலணில் றற்கும்சய்ப் 

தற 
சுத்ம் அந் சுத்த்லனேம் கடந் 
றலன தரிகரித் றலன தரிசுத்ம் 

 

ன்ல ீல ண உர்ந்து 
ன்லில் றன்நரல் அது சுத்ம் 
ன்ல ீலலனேம் கடந்து 
ிட்டரகனர தரிசுத்ம் ற தரசம் 
அற்று அடங்கற றலன 

 

றதரசம் அற்நறன் அடங்கறடும் 



அடங்கக 

லனில்சய்ஞ் ஞரணரய் 

வுகதரக் கற்நறலன கூடும்ண 
ணதுகப 

ந்துர்வு ந்குனக 

 

இனலல கடந் றலன வு 
கதரக்கற்ந றலன ணரலும் 
தரறப்தில்னர றலன லககூடிணரல் 
சய்ஞரணம் ிபங்கும் 

 

அது குன்நறன் ீது எபினம் 
ிபக்லக கதரன ணக்கும் 
சனெகத்றற்கும் தனணபிக்க கூடிது 

 

த்கனே 5 

 

1. அர் றபரண ஜணங்கலபக் கண்டு 
லனின் கல் நறணரர்; அர் 
உட்கரர்ந்சதரழுது, அனலட 



சலர்கள் அரிடத்றல் ந்ரர்கள். 
 

2. அப்சதரழுது அர் து ரலத் 
றநந்து அர்கலக்கு உதகசறத்துச் 
சசரன்ணது ன்ணசன்நரல்: 
 

3. ஆிில் பிலனேள்பர்கள் 
தரக்கறரன்கள்; தகனரகரஜ்ம் 
அர்கலலடது. 
 

4. துப்தடுகறநர்கள் 
தரக்கறரன்கள்; அர்கள் 
ஆறுனலடரர்கள். 
 

5. சரந்குனள்பர்கள் 
தரக்கறரன்கள்; அர்கள் னறலச் 
சுந்ரித்துக்சகரள்லரர்கள். 
 

6. ீறின்கல் தசறரகனள்பர்கள் 
தரக்கறரன்கள்; அர்கள் 



றனப்றலடரர்கள். 
 

7. இக்கனலடர்கள் 
தரக்கறரன்கள்; அர்கள் இக்கம் 
சதறுரர்கள். 
 

8. இனத்றல் சுத்னள்பர்கள் 
தரக்கறரன்கள்; அர்கள் கலணத் 
ரிசறப்தரர்கள். 
 

9. சரரணம் தண்டகறநர்கள் 
தரக்கறரன்கள்; அர்கள் 
கனுலட னத்றர் 
ன்ணப்தடுரர்கள். 
 

10. ீறிணிறத்ம் 
துன்தப்தடுகறநர்கள் 
தரக்கறரன்கள்; தகனரகரஜ்ம் 
அர்கலலடது. 
14. ீங்கள் உனகத்துக்கு 



சபிச்சரினக்கறநரீ்கள்; லனின் 
கல் இனக்கறந தட்டம் 
லநந்றனக்கரட்டரது. 
 

15. ிபக்லகக் சகரலத்ற 
க்கரனரல் னெடிலக்கரல், 

ிபக்குத் ண்டின்கல் லப்தரர்கள்; 

அப்சதரழுது அது டீ்டிலுள்ப 
ரனக்கும் சபிச்சம் சகரடுக்கும். 
ன்தது இகசுின் உதகசரகும் 

 

னனகன் ள்பனரனக்கு லச 
சறத்ரந்ம் னல் இகசுின் 
உதகசம் ல கரட்டுக்சகரடுத்ரர் 
ன்தக இங்கு சுட்டப்தடுகறநது 
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கரஉட் தலகனும் ககரதசங் 
சகரடினும் 

கணகனரத னழுனெடனும் 

கடுகரக ீனும் சகரடும் 
னுந்துட்ட 

கண்சகட்ட ஆங்கரரினேம் 

ம்அறு ரச்சரி ினனும் 
சகரலனன் 

நறம்னதர கனுரம்இவ் 

சழுனம் இர்க்குற்ந உநரண 
கதர்கலம் 

லணப்தற்நற டரல்அனள்ரய் 



கசறகு ரலநின் ஏம்னும் 
அனட்தத் 

றநன்அனபி னனணின் 

சறந்லணின் ந்லணஉ 
ந்சய்ஞ் ஞரணசற 

கசறக சறகரத்ணக 

ரம்எபிர் சசன்லணில் கந்ககரட் 
டத்துள்பர் 

னம்ஏங்கு கந்ககப 

ண்னகத் துய்ி உண்னகர் 
லசி 

சண்னகத் சய்ிக. – 6 

 

தஞ்சரதரகம் ன்று 
ககள்ிப்தட்டினப்கதரம் . ஆணரல் 
ள்பகனர ழு - சப்தரகம் ன்கறநரர் . 



 

கரம், ககரதம், கனரதம், கரகம், ம், 

ரச்சரிம் ; இலகலடன் சகரலன 
ஆகற ழு தரகங்கள் ற்றும் 
இலககபரடு கூடி அகக ீ 
இல்னகள் லணப்தற்நறடரல் சற்குன 
னனகன் கரத்துக்சகரள்பகண்டுரம் . 
 

கரம் து உள் தலகன் . கூடக 
இனந்து அவ்ப்கதரது லனகரட்டி 
கழுத்ல அறுப்தன் 

 

ககரதகர சங்சகரடின் . சட்சடன்று 
ககரதம் ந்து ஆட்டம் ஆடிிடுகரம் . 
திநகுதரர்த்ரல் ரம் ககரதப்தட்டது று 
ண சரினேம் 

 

கதரலச அபவுக்கறகரக அறப்தடுது 
- னழு னெடத்ணம் 

 



இலநன் கதரற அபவு 
லகலத்றநப்தரர் . இல்லன ணது 
சகரடுப்தரர் . ம்ல இனரலில் 

இல்னரலில் ிக்க ிடரட்டரர் ண 
தனனலந உர்ந்ரலும் கரசு ிசத்றல் 

கலன கசர்த்துலக்கில்லனகர ண 
றலணப்தது ; சுதசசனவு சசய் ங்குது 
. 
 

ீரண கரகம் . இணக்கர்ச்சற ன்தது 
என சரதம் . ம் ஆத்ர ஆரககர 
இல்லன சதண்ரககர இல்லன 

 

சரீத்றகனர ரம் ஆரக இனந்ரலும் 
சதண்ரகவும் ரநற ரநறத்ரன் 
திநந்தும் னகறகநரம் 

 

ஆண் சதண் கதம் கடப்தடகண்டிக 
ி று தரனறணத்ல வ்பவுரன் 
சறத்ரலும் னசறத்ரலும் என்லநனேம் 



அலடப்கதரறல்லன . றனப்ற 
அலடப்கதரறல்லன 

 

கரகம் ீரணது 

 

சநற கண்சகட்ட ஆங்கரம் 

 

உனகம் னழுதும் உள்ப தனலக 
இணங்கலம் இலநணரல் 
தலடக்கப்தட்டலக 

 

உனகம் னழுதும் இன்று பர்ந்துள்ப 
தனலக இலநசநறகலம் ணிர்கலப 
ல்றப்தடுத் இலநணிடறனந்து 
ந்லக ன்ந சதரதுப்தரர்ல 
கண்ககட்டுப்கதரணரல் சநற னகறநது 
. 
 

ம் த்ல பர்க்கனரக ி அடுத் 
த்ல துகசறக்க கூடரது. ம்  



கர்கலப லனில் தூக்கற லத்து 
ஆடி அடுத்  கர்கலப 

கரநறத்துப்திணரல் ம்  கர்கலம் 
ம்ல ிட்டு ினகறிடுரர்கள் 

 

சணணில் கர்கலக்குள் திரிிலண 
இல்லன 

 

இலநன் கர் . இலந கதசறல் உள்ப 
தனலகரண கர்கலம் எனர்க்கு 
எனர் எற்றுலரக கரகத்ரன் 
உள்பணர் 

 

தஸ்த அன்ன , ல்னறக்கம் க 
குங்கபில் என்று 

சறுப்ன கதம் ன்தது அசு கும் 

 

கத்ல ; ல்னறக்கத்ல றுக்கும் 
ரச்சர்ம் ிலுக்கு இலநக்கும் ீர் 
கதரன்நது 



 

ஜீகரனண்ம் ; இநக்கம் ; அன்ன ன்தல 
றனகங்கலப சகரல்னரல் இனப்தது ; 

லச உவு ட்டும் சரப்திடுது 
ன்தரக ககனரட்டரக 
கனறக்சகரள்கறகநரம் 

 

ந் உவு ன்தது சடங்கு . 
அலடரபம் ட்டுக 

 

ஆணரல் உள்பரர்ந்து இனக்கும் ிம் 
சகரல்னரல 

 

ினங்குகலப சகரல்னரல னனரல் 
உண்ரலல ிட னக்கறத்துரண 
ிம் ணிர்கலப சகரல்னரல 

 

ணிர்கலப அறப்தக இலநனுக்கு 
ிகரரண சதனம் தரம் 

 

ணின் எனகண இலநணின் சரனறல் 



உள்பன் 

 

ணிலண அறத்ரல் அணின் 
சரனறல் உள்ப இலநலணனேம் 
அறக்கறகநரம் 

 

தூ இலநதக்ற இலநணின் சரனறல் 
உள்ப ணிர்கலப க்கரம் 
சகரண்டும் அறக்கரது 

 

ங்கபின் கரரக அடுத் 
த்றணல சகரல்னனரம் ; சுர்க்கம் 
கறலடக்கும் ; ர்னேத்ம் ன்தசல்னரம் 
இலநலண உர சலடர்கள் ிபக்கம் 
சகரடுத்து 

 

ந் இலந தூனம் ; ஞரணினேம் அடுத் 
த்றணல சகரன்நரல் னண்ிம் 
ன்று சசரல்னக இல்லன . 
அப்தடிப்தட்டர்கலப ள்பனரல் 



சதனரன் தரகன் ன்கறநரர் 

 

கறுகறு கசத்றல் ந்ரல் ங்கள் 
கற்றுல உள்பலரக உள்பண 

 

ஆணரல் ங்கபின் 
கற்றுலகலக்கறலடில் எற்றுலல 
உண்டரக்கும் சச கனம் சச 

கரந்றனேம் இலநன் னநத்றனறனந்து 
ந் திநகக கனறனேகம் னடிவுக்கு 

சகரண்டுப்தடும் 

 

சத்ற னேகனம் இலநகதசும் 
ப்கதரல உர்ந் இலநதற்நரபர்கள் 
ங்கள் த்ல அறிடரல் 
கரப்தரர்ககப ி ற்ந ங்கலப 

சறுக்கரட்டரர்கள் 

 

கசறகு ரலநின் ஏம்னும் 
அனட்தத் 



றநன்அனபி னனணின் 

சறந்லணின் ந்லணஉ ந்சய்ஞ் 
ஞரணசற 

கசறக சறகரத்ணக 

 

கசத்ல அபிக்கும் ர லநகள் தன 
உனகம் னழுதும் தகுற தகுறரக 
ஆங்கரங்கு சபிரக்கப்தட்டுள்பண 
.கற்றுல கதரன சரினேம் அல 
த்ல க இலந சநறல 

லநனகரக . அலகபின் ஊடரக 
கதரறக்கறன்நண . கத்றன் அனட்தக 
ஏம் . 
 

அந்கர அந் ஏம் ன் அர்த்த்ல சறன் 
னனரண அலணத்து கர்கலம் 
ணிர்கலம் நந்ல்னகர கதரணரர்கள் . 
லன னணின் சறனுக்கு 
னனகணல்கனர ஏம் ன்ந தத்றன் 
அர்த்த்ல உதகசறத்ரர் 



 

இன்லந ணிர்கலம் ஏம் ன்தன் 

அர்த்ம் அநறரல் கரகர 
திற்றுரர் . அல்னது சறனுக்கு னனகன் 

உதகசறத்து ிட்டரர் ன்தல 
சரிந்றனப்தலக ஏம் க்கு அர்த்ம் 

அநறந்துகதரன ம்திக்சகரள்ரர் . 
 

ஏம் ன்ந தத்றன் அர்த்ம் 
ஏரிலநலணக ஸ்கரிக்கறகநரம் 
ன்தரம் ஏரிலநலணக துறக்கறகநரம் 
ன்தரம் 

 

ரணண்டனத்றலும் தரல்சபிிலும் 
அலணத்து கர்கலம் தலடப்னகலம் 
ஏரிலநலணக ஸ்கரிக்கறகநரம் 
ஏரிலநலணக துறக்கறகநரம் ன்று 
ணரலும் உர்ரலும் துறக்கும் 
சத்க தி ந்றரக சுற்நற 
சுன்று னகறநது 



 

ரரணரக சபிப்தட்ட 
ஏரிலநலணக ஸ்கரிக்கறகநரம் 

ஏம் கர ரரணர 

 

ஆறகசணரக சபிப்தட்ட 
ஏரிலநலணக ஸ்கரிக்கறகநரம் 

ஏம் கர ஆறகசர 

 

ரரிரக சபிப்தட்ட 
ஏரிலநலணக ஸ்கரிக்கறகநரம் 

ஏம் கர ரரண்ர 

 

சறணரக சபிப்தட்ட ஏரிலநலணக 
ஸ்கரிக்கறகநரம் 

ஏம் கர சறர 

 

அனட்சதனஞ்கசரற அனட்சதனஞ்கசரற 
ணிப்சதனங்கனல அனட்சதனஞ்கசரற 
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றலனஉறும் றரலசரம் உர்குனப் 
சதண்டிசரடு 

றகழ்சரந் ரம்னல்னும் 

சநறசதறும் உரகும் ன்னும்ற் 
சதரனலம்னள் 

ீக்கும்அநற ரம்துலனும் 

லனறு றரங்கர ண்தனும் 
சுத்னறு 



ணம்ன்னும் ல்லும் 

னசகன ககனம்இ னரஇட 
னம்சதற்று 

ரழ்கறன்ந ரழ்னலரய் 

அலனஇனரச் சறஞரண ரரிக 
ஆணந் 

அனக குனனர்ரய் 

அிசகரள்சதரற் சகரடிதசுங் 
சகரடிஇன னநம்தடர்ந் 

குசதந னசதரன்லனக 

லனர்னகழ் சசன்லணில் 
கந்ககரட் டத்துள்பர் 

னம்ஏங்கு கந்ககப 

ண்னகத் துய்ி உண்னகச் 
லசி 
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உர்ந் தண்தரடு உள்ப லணி ; 

சற்குணனள்ப திள்லபகள் : உரரண 

ல்றில் ஈட்டி சதரனள் ; 

ரலகலப கதரக்கும் அநறரகற 
உிரபர்கள் ; லன அபவு 
ஆங்கரத்லனேம் அர்த்ற 
ல்றப்தடுத்தும் ண்தர்கள் ; சுத்ரண 

கரரிங்கபில் வு ணனம் ; ந் 
ககனனம் ர சனெக றப்னம் சதற்று 

ரழ்கறன்ந ல்ரழ்ல அனலரரக 

ணம் சகரந்பிக்கர சபில அனலம் 
சறஞரண கடகன 

அனரண ரர்த்லகபரல் னம் 
கதரணந்க 

அல்னறனலப்கதரன்ந ரனேம் அகற 
ஆதங்கலப அிந் சதரற்சகரடினேம் 



தசுங்சகரடினேம் கதரன்ந துலிரர் 
இனர் சூழ்ந்து  அனள்தரனறக்கறன்ந 

சதரன்லனக 
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எனலனேடன் றணதுறன னடி 
றலணக்கறன்ந 

உத்ர்ம் உநவுகண்டும் 

உள்என்று லத்துப் னநம்சதரன்று 
கதசுரர் 

உநவுகன ரலகண்டும் 

சதனலசதறு றணதுனகழ் கதசகண் 
டும்சதரய்ல 

கதசர றனக்க்கண்டும் 



சதனசநற திடித்சரழுக 
கண்டும் ரணகதய் 

திடிர றனக்ககண்டும் 

னவுசதண் ஆலசல நக்கக 
கண்டும்உலண 

நர றனக்ககண்டும் 

றகண்டும் றன்கனல 
றறகண்டும் கரற்ந 

ரழ்ில்ரன் ரகண்டும் 

னறகு சசன்லணில் கந்ககரட் 
டத்துள்பர் 

னம்ஏங்கு கந்ககப 

ண்னகத் துய்ி உண்னகச் 
லசி 
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எனல ன்தது எக ன்ந அர்த்ம் 
உலடது அல்ன 

 

எற்றுல ; கற்றுலில் 
எற்றுலரக அலணத்து 
ரர்க்கங்கலம் ங்கலம் அந் 
எக இலநலண கரக்கறக தன 
தரலகபில் 
னன்கணநறக்சகரண்டுள்பண ன்ந 
னரில் உள்ப உத்ர்கள் உநவு 
கண்டும் 

 

இல சதனசநற ன்கறநரர் 
ள்பல்சதனரன் 

 

கரனம்கரனரக அனபரபர்கள் 
சனெகத்ல இலநலண கரக்கறக 
கர்த்ற ிட்டுக்சகரண்டினக்கறநரர்கள் 

 



இன்லநக்கு கர்த்ற ிட கண்டி 
தடிலப்தற்நற அர்கள் 
கதசறக்சகரண்டினந்ரலும் இந்ப்தடி 
றந்ரணல்ன ன்ந சபிவு 
அர்கலக்கு இனந்து 

 

ரங்கள் திநந் த்றல் 
இனந்ரர்கள் ; அடுத் ங்கலப 
துகசறக்கரல் இனந்ரர்கள் 

 

கதரட்டிரக உள்ப ங்கபின் 
உண்லகலப கண்டநறந்து 
அலகலப ங்கள் த்றல் கனந்து 

சசழுலப்தடுத்றர்ககப ங்கள் 
த்ல பர்த்றனக்கறநரர்கள் 

 

அடுத் ங்கலப 
துகசறத்ர்கபரகனர ; அடுத் 
ங்கலப அறக்க 
றலணத்ர்கபரகனர அர்கபின் 



ம் பர்ந்க இல்லன 

 

 துகசறகபரல் ந் னம் 
பர்ந்க இல்லன 

 

அடுத் த்ல அறப்தரல் ந் 
தனனும் ிலபப்கதரறல்லன 

 

அடுத் த்றன் உண்லல ரம் 
உநறஞ்சறக்சகரண்டரல் ; அது க்கு 
ீங்கு சசய் சக்ற அற்றுப்கதரய் 
ிடும் 

 

லசனம் லனம் 
சர்கலடன் கதரட்டிிட 
னடிரல் கரற்றுப்கதரண கரனம் 
என்று இந்றரில் இனந்து 

 

அசுகள் அலணத்தும் ச த்றன் 
ஆழுலகில் இனந்ண 

 



அறல் னன்னனரக லசத்றற்கு 
னத்றிர்ப்லத உண்டரக்கறர் 
றனரவுக்கசர் 

 

அர் கரய்ரய்ப்தட்டினந் 
குதரண்டி ன்ணலண 
குப்தடுத்றவுடன் லச சம் 
அச ரக அநறிக்கப்தடில்லன 

 

க்கம் கதரன ரறகன 
சர்கலப சல்னகண்டி ந்து 

 

அது த்து ரரக ட்டுறல்லன ; 

அக்கரன க்கப்தடி லலகில் 
டு ிடகண்டும் 

 

அந் டு லலகல றர்த்து ீந் 
கண்டும் 

 

றனரவுக்கசர் ிட்ட டு 



றர்த்றலசில் ீந்ற கலகநற 
இடம் றனகடகம் . இன்று அங்கு 
ரகறனஷ் கதரணம் இனக்கறநது 

 

ரன் னக்கறரக சசரல்ன னது ; 

அற்கு னன்னம் தன லசர்கள் 
லசத்றன் ீதுள்ப அக்கலநரல் 
கதரட்டி இட்டரர்கள் . கரற்நரர்கள் ; 

கழுகற்நப்தட்டரர்கள் 

 

சர்கலப சல்ன னடிர 
கதரட்டிகள் தன டந்ண 

 

இறல் றனரவுக்கசர் ட்டும் ப்தடி 
சன்நரர் ? 

 

எக என தறல் ; அற்கு னன்ன 
சத்துநிரக ர்கசணர் ன்ந 
சதரில் ச தள்பிகபில் தன 
திற்சறகள் கற்நர் றனரவுக்கசர் . 



 

ச த்றன் சகன 
கசறங்கலபனேம் கற்றுத்கநற 
லசத்றற்கு ரநறந் 

றனரவுக்கசர் சத்ல 
சன்நன் தின்ணி அன் 
உண்லகள் றனரவுக்கசனக்கு 
அத்துப்தடி ன்தரகும் 

 

அப்தடிில்னரல் இன்லந 

ினட்டரங்குஞ்சுகலப கதரன 
சறும் ககம் ட்டும் 
லத்துக்சகரண்டு சத்ல 

சறுத்து அறக்க றலணத்ர்கள் 
சத்கரடு கரற்று 
அறந்துகதரணரர்கள் 

 

சத்ல கலத்துக்குடித் 
றனரவுக்கசர் சத்ல சன்று 
லசத்றற்கு னத்துிர் சகரடுத்ரர் 



 

இதுக இந்து ம் பர்ந்து ந் 
தரல 

 

இன்லந ட்சகர்கபரல் இந்து 
ம் என ம்திடி கூட பரது 

 

ள்பல்திரன் ற்கரக னறக்கு 
அனுப்ததட்டரகர ; அது உனகம் 
னழுதும் சகன ங்கலபனேம் 

சசப்தடுத்ற சரரணத்ல 
றலனரட்டும் தி ள்பனரரின் 
சலடர்கலக்கு இனக்கறநது 

 

அந்ப்சதன சநற ; சகன 
ங்கலபனேம் எதுக்கறிட்டு னது 
த்ல உநதத்ற சசய்ல்ன 

 

சகன ங்கபின் னெனரக 
சபிப்தட்டுள்ப உண்லகலப 



உள்பதடி அங்கலகரித்து சதரதுகரக்கு 
சச சரரணத்ல உநதத்ற 
சசய்ரகும் 

 

ள்பனரரின் தின்ப்கதரகறநர் 
சச கரந்ற ன்தல அநறக 

 

அல கற்று திரர்த்லண 
சசய்து ள்பனரரின் இத்ல 
உர்ந்கரரின் திரகும் 
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ஈன்று ரன்எனர் இடம்றன்று 
ககபர 

இல்னம்ன் ணிடம்எனர்ஈ 

றடுன்ந கதரர்க் கறலனன்று 
சசரல்னரல் 

இடுகறன்ந றநனம்இலநரம் 

ீன்றும் லணிடர றலனனேம்ரன் 
ன்றும்உப 

றலணிடர சநறனேம்அனரர் 

றறஎன்றும் ர ணனம்சய்ந் 
றலனறன்று 



சகறர றடனம்உனகறல் 

சலன்று கதய்ன்று ரய்ன்று திநர் 
லத் 

ீங்குசசரல் னரசபிவும் 

றம்என்று ரய்லனேம் து‘ய்லனேம் 
ந்துறன் 

றனடிக் கரபரக்குரய் 

ரய்என்று சசன்லணில் கந்ககரட் 
டத்துள்பர் 

னம்ஏங்கு கந்ககப 

ண்னகத் துய்ி உண்னகச் 
லசி 
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கலகள் உனக ரழ்வுக்கரண 
கலகள் றக குலநந் தட்ச 
கலகள் றலநகநப்தடரல் 
இப்னறில் ரனடிரது 

 

உவு உலட இனப்திடம் 
இம்னென்நரது னர்த்றரணரல் 
ட்டுக ணின் ஆன் ரழ்ில் 
தித்து சரலணகள் 
சசய்னடினேம் 

 

ள்பனரல தடிப்தித்து 
ஆபரக்கும்தடிரக அது 
சதற்கநரர்கள் அண்ன் 
சதரதறிடம் சசன்லணக்கு அனுப்த 
அல ப்ரட்கில் ரழ்ந் 
தச்லசப்த னனறரரிடம் றழ் 

இனக்கம் கற்கச் கசர்க்கப் 
தட்டரர்.அப்கதரது அனக்கு என்தது 
து. இலடசபிில் அடிக்கடி 



அர் கரரல் 
கதரிடுரர்.ண்தர்கள் அலத் 
கடிக் சகரர்து க்கம். இந்ச் 
சசல்தற்நற அது அண்ன் 
சதரதறக்குச் சசய்ற சசரல்னப்தட்டது. 
என ரள் அண்ன் லநில் 
இனந்து ம்திலக் கண்கரித்ரர். 
 

இலடசபிில் இரனறங்கம் 
ிடுிடு ண னங்கர தகுறில் 
உள்ப கந்ர் ககரட்டத்துக்குள் 

சசல்கறநரர். னன்னூறு னடங்கள் 
தலறக்க னனகன் ஸ்னம் கந்ர் 
ககரட்டம்! ககரிலுக்குள் சசன்று 
கக னனகன் னன் தூண் ஏம் 
றற்ததும், ரரல் கர 

னனுனனுப்ததுரக இனக்கறநரர், தின் 
ந்து ிடுகறநரர்.அன்று ரலன 

இரனறங்கத்துக்கு அடிகர அடி! 
 



றுரலம் இக கதரல் 
கந்ர்ககரட்டம் கதரய் ிட்டரர், 

இப்கதரது தச்லசப்த னனறரக 
அர் தின் சசன்று கணிக்க, ரகர 
அதிககக் கட்டலபக்கு ந்றனக்கும் 
கலபில், அர்ச்சகர் ”ரரது 

தரடுங்ககபன்” ன்று 
னெனஸ்ரணத்றல் இனந்து எல் 
ழுப்த, என்தது து இரனறங்கம் 
அப்கதரது ஆசுகிரய் 
றழ்த்சய்த்றன் கனலரல் 

ரய்னர்ந்து ரன் கந்ர்ககரட்ட 
சய்ி ரலனின் னல் 
ி . றனகரங்கு ணத்சரடங்கும் 
தரடல் . 
 

ஆசுகி ன்தது றக சறக்கனரண 
இனக்க அலப்ன சகரண்டது . 
கற்நநறந் தண்டிர்கலக்கக உரி 



கர்த்றகரடு அக்கி சபிப்தடவும் 
தச்லசப்த னனறரர் கற்திப்தற்கு 
அப்தரற்தட்ட சய்ப்கதறு உள்ப 
குந்ல இது ன்தல 
னரிந்துசகரண்டரர் . சதரதறிடம் 
இல னரிலக்க னற்சறத்ரர் . 
இந் குந்லக்கு கல்ி கற்திக்கும் 
குற ணக்கறல்லன ண கூநறிட்டரர் 

 

இன் ரத்தர்ம் ன்ணசன்று 
னரிரல் ன் லக ீநற ம்தில 
தற்நற கலனப்தடுரல் 
தனணில்லன ன்தரக என 
னடிசடுத்து க்ககடும் ககட்டுப்கதர 
ன்கறந அபில் ள்பனரல கண்டு 
சகரள்பரல் இனக்கத்சரடங்கற 
ிட்டரர் சதரதற 
 

தள்பினேம் கதரகரல் கரலனில் 
சபிக கதரதும் இவு ந்து 



தூங்க னதுரண ள்பனரர் 
ப்கதரது னரர் ண சரிரல் 
அல உண்திப்ததுதற்நறனேம் கடந் 
றலன உனரகறிட்டது 

 

றன்ட் ண சசரல்னப்தடும் 
ங்கசரலன தகுறில் ள்பனரர் 
அண்ன் ரழ்ந் எதுக்குப்னநரண 
அந் டீ்டுக்கு சசன்நறனக்கறகநன் 

 

ல்னகலபரக அவ்டீு ரன்கு 
கதர் லகரநற இப்கதரது ஆன்ீக 
உர்வுள்ப எனரின் லகக்கு 

ந்ரல் அந் ரடி கதரர்லண 
அப்தடிக என ககரில் கதரன 
ரற்நற லத்றனக்கறநரர்கள் 

 

அந் இல்னம் என றண்லக்கு 
அடுத்து ரசலும் அனுள் இண்டு 
னென்று எட்டு குடித்ணனம் உள் 



தடிில் நறப்கதரணரல் ரடிில் சறறு 
டீும் உள்பது 

 

இவு கரணதும் ரசலன னெடி 
தடுத்து ிடுரர்கள் . திந்ற இவு 
னம் ள்பனரர் றண்லில் 
தடுத்து ிடுரர் . 
 

சரப்தரடு கண்டும் ன்று ரரிடம் 
ககட்க னடினேம் தசற ர் சங்கடரண 
றலனல ள்பனரர் 
அனுதித்துரன் 

 

இற்கு னன்கத 
றலனக்கண்ரடிில் லன ர 
கதரணரல் ணக்கு தறனரக 
னனகணின் அனட்கரட்சற கர 
ஆம்தித்து அந் சற்குனக அல 
கசறரக டத்றக்சகரண்டினந்ரர் 
ன்தது ரனம் அநறரது . 



அகதிரில் திநந் சூதி 
ஞரணிரண னகது சரனறக் 
ன்தல அல்னரஹ் றனத்ி 
சசன்று னனகணிடம் குன ீட்லச 
சதற்று எபி சரீம் சதனக ண 
அனுப்திலத்ரல் ; அப்தடி 
தல்னரண்டு றனத்ி குலகில் 
ம் சசய்து சறத்ற உற்ந கரன் 
எனல னனகன் ள்பனரல 
பர்க்கும்தடிரக அனுப்திலத்ரர்  
 
அர் எபி ககற ஆணரல் 
ள்பனரரின் கண்கலக்கு ட்டுக 
னனப்தடுரர்  

 

உனகநற ள்பனரர் தரடி னல் 
தரடல் றனகரங்கு ன்ந 
சய்ிரலன தரடல் ன்நரல் 
ள்பனரர் னல்னல் தரடிது 



றனத்ி னனகலணக்கண்டு 
தரடிது ண அக தின்ணரபில் 

சரிித்துள்பரர் . அப்தடிரணரல் 
அந் சறறுலண ரர் றனத்ி 
அலத்து சசன்நது ன்நரல் சரட்சர 
ிலகி திரகண அல 
அலத்து சசன்று சகரண்டினந்ரர் 

 

அர் டீ்டுக்கு ள்பிவு ந்ரலும் 
ரில் கல றநந்து அண்ிின் 
னொதத்றல் எற்நறனைர் டிரம்திலகக 
ந்து உபிப்தரர் 

 

சற்குனரர்கள் ரல்ரில் எனர் 
ரிசணம் கறலடத்துிட்டரல்கதரதும் 
ற்நர்கலம் அலக்கரகனக 
உிக்கு னரர்கள் 
அர்கலக்குள் ந் திரிிலணனேம் 
உர்வு ரழ்வும் கறலடரது 

 



ஈன்று ரன்எனர் இடம்றன்று 
ககபர 

இல்னம்ன் ணிடம்எனர்ஈ 

றடுன்ந கதரர்க் கறலனன்று 
சசரல்னரல் 

இடுகறன்ந றநனம்இலநரம் 

ீன்றும் லணிடர றலனனேம்ரன் 
ன்றும்உள் 

றலணிடர சநறனேம்அனரர் 

றறஎன்றும் ர ணனம்சய்ந் 
றலனறன்று 

சகறர றடனம் ந்து 

 

அறகர் ரரது எனரின் 
ரிசணம் கறலடக்கப்சதற்நரல் 
ட்டுக ஈ ன்று இநக்கர 
றலனல உண்டரகும் 

 

ஆணரல் ஈ ஈ ன்று ககரில் குபம் 
ன்று ங்கும் ங்கற அலனனேம் 



சரர ணிர்கலப கரடம் கதரது 
ள்பனரரின் ணம் தலக்கறநது 
அர்கலக்கு இல்லன ண 
சசரல்னரல் ஈனேம் றநம் கண்டும் 
ண ங்குகறநரர் 

 

அந் க்கம் உறு தசற ீர்த்ரல் அந் 
ணிலண இலநலண கரக்கற 
றறுப்தனடினேக ன்ந க்கக 
அரல் அலர அடுப்ன என்லந 
டலூரில் ற்ந னடிந்து 

 

அடுத்து றகறக னக்கறரண 
உதகசம் ற்கரகவும் ரலனேம் 
குலந சசரல்னரக றட்டரக 

சறுக்கரக ன்ந அயறம்லச 
சகரள்லக . என றுக்கு ணின் 
ட்டும் சதரறுப்கத இல்லன ; 

தின்ணிில் அசு ஆிகள் 
ணிணின் சறந்லணல 



சகடுக்கறன்நண ன்தரல் அலண 
சகறத்து அன் றனந்தும்தடிரக 
திரர்த்லண சசய்து அலண 

றனத்கண்டும் , ககரதம் 
சகரள்பனரகரது 

 

சலன்று கதய்ன்று ரய்ன்று திநர் 
லத் 

ீங்குசசரல் னரசபிவும் 

றநம்என்று ரய்லனேம் 
தூய்லனேம் ந்துறன் 

றனடிக் கரபரக்குரய் 

ஆம் இலநனும் அது அடுத் 
சபிப்தரடுகபரண ரன்கு 
அறகர்கலக அர்கபது 

றனடிக்கு ம்ல ஆபரக்கற 
றநனம் ரய்லனேம் தூய்லனேம் 
னடினேம் 

 

ரரன் ரத்றணரலும் 



ஆறகசணின் ரத்றணரலும் 
ரரிின் ரத்றணரலும் 

சறணின் ரத்றணரலும் கடவுள் 
ங்கலபனேம் ங்கள் 
குடும்தத்ரலனேம் து கதனபரல் 
றப்த கண்டுகறகநன் 

 

அனட்சதனஞ்கசரற 
அனட்சதனஞ்கசரற 
ணிப்சதனங்கனல 
அனட்சதனஞ்கசரற 
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கலில்ணீ் கலனரம் 
உறர்கனங் கரக்லககதரல் 

கறுரர் கள்லண்டீக் 

கந்ம்ர நறடஊத்ல கரம்ர 
நறடஉறு 

கடும்சதரய்இன கரம்ரந 

லில்ரய் சகரடுர்க்க 
ரம்இடு ரர்சற 

ங்கழ் னர்ப்சதரன்ரய்க்கு 

வுணம்இடு ரர்இல னெடர்ண 
ஏதுறு 

க்குல் க்சகணினும்ரன் 



உலினர் லனேநர துணதுனகழ் 
கதசும்அ 

கரடுநவு சதநஅனலரய் 

உர்சய் ரலணசரடு 
குநர்ட ரனும்உள் 

உப்னறு குக்குன்நக 

லில்உர் சசன்லணில் 
கந்ககரட் டத்துள்பர் 

னம்ஏங்கு கந்ககப 

ண்னகத் துய்ி உண்னகச் 
லசி 

சண்னகத் சய்ிக.  – 10 

 

கரக்லககள் அந்ற அடங்குகறந கம் என 
சதரி த்றல் கூடி தல கதசும் 

.கலந்துசகரண்கட இனக்கும் . என 



கரக்லக கலற்கு தறல் சசரல்ரக 

றலணத்துக்சகரண்டு கூட்டரக 
கலந்துசகரண்கட இனக்கும் அறல் என 
உப்னம் சப்னம் இல்லன ன்தல 
ள்பல்சதனரன் அநறந்றனக்கறநரர் . 

அதுகதரன உப்னம் சப்னறல்னரல் 
ஏரல் சட்டி சதனல னரம் 
தரடுது ணிர்கபின் இல்னரகும் 

இப்தடி சட்டிரக கதசுது சரர 
ணிர்கலப ிட கள்லண்டர்கலக்கு 
றக றக அறகம் , 

சரரத்ல குடித்து ிட்டு 
கங்குகக்கறல்னரல் உபறுதும் 
ஊத்ல கரம் ரறுதும் ரய்னறக்கும் 
ல ர்க்கம் சசய்தும் சசய்ரர்கள் ; 

சறலணப்தற்நற கர்கலபப்தற்நற 
இலநலணப்தற்நற கதசறணரல் ரல 



னெடு சரணசரணசன்ணரக 
ன்தரர்கபரம் ; 

ஆணரலும் இப்தடிப்தட்ட ணிர்கபரக 

இனந்ரலும் உணது னகழ் ரன் கதசுல 
கரதுசகரடுத்து ககட்டு உன்லணனேம் 

துறக்கும் ணது சறனனக்கு இனக்குக 
அப்தடிப்தட்டர்கபின் உநவு ணக்கு 

அலட்டும் 

இலந அடிர்கள் எனகதரதும் ம் 
ரழ்ந்ர்கலப எதுக்கக ரட்டரர்கள் ; 

சணன்நரல் சற்குனரன் னனகன் 
ப்தடிப்தட்டன் ன்தது அர்கலக்கு 
னன் உரம் . 

உர்ந் தண்னள்ப சய்ரலணகரடு 

ட்டுல்ன றக ரழ்ந் டக்குநத்ற 
ள்பிசரடும் உள்பரர்ந்து இலசரக 

சந்கரசரக ரழும் குக்குன்று 
அணல்னர ? 
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ரம்திம் லஅன்நற ஆம்திம் 
கநறல்லன 

ன்லீ லகலம் இல்லன 

ில்கறன்ந ரகறஆந் 
ம்இண்டினும்என்ந 

டுறன்ந சன்றுீரள் 

கதரம்தி ீறககட் கதரர்தில 
ரகக 

கதரறப்தர் சரறப்தர்ரம் 

னன்லசநற லகிடரர் ம்திம் 
ிலணஎன்று 

கதரந்றடில் கதரகிடுரர் 



சரம்தி ரம்இர்கள் ரம்திம் 
னும்அநறவு 

ரம்னதரம் சதனும்அநறவுகரண் 

சத்து அகண்டதரின கரஉத 

சரந்சற சறற்தி ீ 

ரம்திரிில் சசன்லணில் 
கந்ககரட் டத்துள்பர் 

னம்ஏங்கு கந்ககப 

ண்னகத் துய்ி உண்னகச் 
லசி 

சண்னகத் சய்ிக. -  11 

 
 
 

கடவுலப ீ உணக்குள்கபக கடி 
கண்டநறகண்டும் . ரகண கடவுள் 
ன்தல சசரல்னப்தகறக்சகரள்து 



அவ்பவு சரர ிசல்ன 
ங்கக ரகண கடவுள் ண சரர 

க்கலப சசரல்னச்சசரல்லுங்கள் 
தரர்க்கனரம் ; அர்கலக்கு லரிம் 
ரது 

 

ம்ல ரம் அநறந்துசகரண்டரல் 
ட்டுக கடவுலப ீ உ னடினேம் 
ண சறத்ர் சதனக்கள் கரட்டி 
உர்ந் ஞரணத்ல ன்ணிடம் ந்து 
சறத்லனேடன் கற்றுக்சகரண்டரல் 
ீனேம் ஞரணிரகற ிட்டரய் 

 

அணரல் ரன் கடவுள் ரன் கடவுள் 
ண சசரல்லும் லரிம் உணக்கு 
ந்றனக்கறநது . இந்ர திடி 

சட்டிதிககட் ீ ஞரணிரகற ிட்டரய் 
இப்திநிக்கு திநகு ன்லலனேம் 
இல்லன ீலனேம் இல்லன 

 



இனக்கறநலக்கும் கறழ்ச்சறரக 
இன . சந்கரசம் சந்கரசம் 

 

அப்தடி இனக்க கற்றுக்சகரள்து உன் 
ஞரணத்றல் உள்பது 

 

ந் கட்டுப்தரடுகலபனேம் 
லத்துக்சகரள்பரக 

 

இற்லககரடு இற்லகரக 
திம்த்கரடு திம்ரக இனக்க 
கற்றுக்சகரள் ண உசுப்கதத்ற 

ஜறணஸீ் னல் இன்லந தன 
கரர்தகட் குனரர்கபின் ிரதரம் 
தடித் ல்ன கலனினறனக்கும் 
இலபஞர்கலக்கு உற்சரகத்ல 
னகறநது 

 

சறனர் அல லனலநற்ந இன்த 
தகர்ச்சறக்கரண கரக 



ஆக்கறக்சகரண்டரர்கள் 

 

இன்னும் சறனர் லனேம் அனுதி 
ஆணரல் திநனக்கு ீங்கு இல்னரல் 
அபகரடு அனுதிக்க 
கற்றுக்சகரள்து தட்தம் 

 

அநறல தட்லட ீட்டி உனகறற்கு 
ககடில்னரல் ணல 
எழுங்குதடுத்ற உன் உனக ரழ்ில் 
னன்கணநனரம் ; குடும்தத்ல 
னன்கணற்நனரம் 

 

ரழ்க பனடன் ரழ்க பனடன் 
ண சசரல்னறக்சகரண்கட றநலரக 
ிரதரம் சசய்து னன்கணநனரம் 
ண சசரன்ணவுடன் சகரள்லப னரதம் 
அடிக்கும் ிரதரரிகலக்கு சம்த 

சவுகரிரக ஆகற ிட்டது 

 



உணக்கும் உனகறற்கும் 
ீலில்னரல் அகத்ரய்வு 
ணல எழுங்கு சசய்து றநம்தட 
ரழும் இந் ரழ்க கதரதும் 

 

இந் உதகசம் ந் 
அடிப்தலடினரணது ன்நரல் இணி 
இந் திநிக்கு திநகு ரம் இல்லன ; 

திம்த்றல் ல்ன தறவுகலபனேம் 
சகட்ட தறவுகலபனேம் கனந்து ிட்டு 

இல்னரல் கதரய் ிடுகரம் ; 

அற்கரக ஆட்டம் கதரடு அக்கறம் 
சசய் சனரத்ல சகடு ண 
சசரல்னில்லன ; ன்லரக ர 
தகு 

 

ீரக கதரகும் திம்த்றன் ீற 
இது 

 

இல்னரல் கதரகும் திம்த்றன் ீற 



இது 

 

அரது அறல ினம்னம் 
திம்த்றன் ீற இது 

 

திம்ம் திம்ம் ண அந் அறல 
ினம்னம் திம்த்றன் (அசுர்கபின்) 
உதகசத்ல ககட்டு 
திம்லரகக கதரறத்து 
சரறப்தர்கபரம் 

 

இது னண்ல சநற ன்கறநரர் 
ள்பல்சதனரன் 

 

கரத்றரிம் ன்கறநரர்ககப அது 
றரிக்கும் சநற . கற்கதரக்கரக 
ஆன்றகம் கதரன சரிந்ரலும் னடிவு 
ன்ணகர றத்றஜீலண றுப்தது . 
றல்னர சதனரழ்வு ன்ந 
இனக்லக அநறந்துசகரள்பிடரல் 



அர்கலப சூணித்ல கரக்கற 
றனப்திிட்ட அசு உதகசரகும் . 
 

கரத்றரி ஆம்தத்றல் எக என 
சதரய்ல தப்திணரர் 

 

ள்பனரர் என தவுர்ற இில் 
கரத்றரிின் கரல் தக்கம் ந்து 
றன்நரகவும் இணிகல் உன் 
னெனரக ன்நரக கல்னர கட்டுகன் 
ண சசரன்ணரகவும் என சதரய்ல 

அிழ்த்துிட்டரர் 

 

சன்ரர்க்கத்ல கசர்ந் தன 
அன்தர்கள் கூட்டம் கூட்டரக அர் 
தின்ணரல் அிகுத்து 
கரத்றரித்ல 
பர்த்துிட்டரர்கள் 

 

உன்ணரண க இலநணின் 



கதரினரண தக்ற சரகற ; ஆத்து 
சரீத்ல எபி சரீரக பர்த்து 
ஸ்துன சரீத்றன் அசறம் 
இல்னரல் றத்றஜீலண அலடந்து 

ன்சநன்றும் உிர் ரழும் 
சகரக்கல்ில கதரறத்ரண 
ள்பல்சதனரன் ங்கக இணிகல் 
இல்னரல் கலந்து 
லநந்துிடுகரம் ன்று சசரன்ண 
கரத்றரி ங்கக 

 

இனனம் கர் றர்னநல்னர ? 

 

கரத்றரி சசரன்ணரர் . சரர 
சதரதுக்கள் இல்னரல் கதரய் 
ிடுரர்கள் 

 

ஆணரல் கரகக்கலனல 
கற்றுக்சகரண்டு குண்டனறணில 
ற்நறர்கள் ஜீசரற அலடந்து 



சரகரல் இனப்ததுரன் சரகரக்கல்ி  
 

ஜீசரறல ள்பல்சதனரன் 
ஆரித்து இல்லன 

 

அறகறந உடலன அற ிடரல் 
கரக்கறல்ன றல்னர 
சதனரழ்வு 

 

ஆத்து சரீத்ல எபி சரீரக 
ரற்நறக்சகரள்து . கரக ரநற 
தகனரகத்றற்குள் திகசறப்தது 
ணிணரக திநந்றன் இனக்கு 

 

ஆறகரகற சறன் பர் எபி 
ரரக ணது ஆத்துரில் 
எபில சதனக்கற னழுல 
அலடந்ல லன் ன்நரர்கள் 

 

ணி தலடப்ன ற்கரக ன்நரல் 



ரம் கரக ரநற 
தகனரகத்றற்குள் தல கண்டும் 

 

அனட்சதனஞ்கசரற இலநன் 
ஆறில் தலடத் 33 ககரடி 
கர்கபில் என சதரி கூட்டம் 
இலநனுக்கு ிகரரக ன் 
னலணப்ன ஆம் அலடந்து 
அசுர்கபரக ரநறிட்டணர் 

 

அந் சற்நறடத்ல ணிர்கபரக 
இனந்து எபி சரீம் சதறுகரரின் 
ண்ிக்லக றப்த கண்டும் 
ன்தற்கரகக னறில் ணி 
தலடப்ன அனுறக்கப்தடுகறநது 

 

அது றம்திணரல் னறில் ணி 
தலடப்ன றறுத்ப்தடும் 

 

இலநகண சதரின் ண 



னன்ணிலனப்தடுத்துதர்கள் 
கர்கள் 

 

ரங்கலம் இலநறலனல 
அலடந்துிட்கடரம் ண 
ங்கலபத்ரங்ககப 
சதனலப்தடுத்துதர்கள் அசுர்கள் 

 

ஆன்ீகரறகபில் இந் இண்டு 
திரிவுகலம் உள்பணர் 

 

ஆன்றகம் ன்நவுடன் ஆகர ண 
ஏடி ிழுந்துிட கூடரது 

 

வ்பகர சறத்துக்கள் ஆற்நல் 
இனந்ரலும் ; றள் றபரக ந் 
க்கலக்கு ன்லகள் டந்ரலும் 
அல ிபம்தம் கதரட்டு கரட்டரல் 
அனட்சதனஞ்கசரற றதரட்லட 

னன்ணிலனப்தடுத்றர் 



ள்பல்சதனரன் 

 

ற்சதனல திடித் ணிர்கலக்கும் 
இலநலண கறலப்தடுத்து ; 

அல சரகற அலடக ன்நரல் 
திடிக்கரது 

 

ீனேம் கடவுபரகனரம் ன்நரல் சதரஷ் 
ன்தரர்கள் 

 

அந் ணின் கடவுபரகறிட்டரன் ; 

சறத்ரகறிட்டரன் ; ஜீசரற ஆகற 
அனள்தரனறக்கறநரன் ன்நரல் ஏடி 
ஏடி ிழுந்து கும்திட்டுக்சகரள்ரன் 

ஆணரல் கடவுலப கும்திடு ன்நரல் 
என தரர்ல தரர்ப்தரன் 

 

ீ அநறந் னொதம் ; சதர் 
ல்னரற்லநனேம் ிட 
உன்ணரணர் கடவுள் 



அனட்சதனஞ்கஜரற 
 

சறலண ீ கசறக்கறநரர 

 

அல குனரக லத்துக்சகரள் 

 

இங்கு னனகலண தரடுறடத்து 
ள்பல்சதனரணின் ரர்லணல 
தரனங்கள் 

 

தரிதனண அகன்ட சத்துரண 
திம்த்றன் உத சரந்ன் னனகன் 

 

சறணின் சறன்ண டிம் னனகன் 

 

திம்த்றன் உதசரந்ன் னனகன் 
ன்நரல் ம்லப்கதரன்ந 
ணிர்கபின் றலன ன்ண ? 

 

னனககண உதசரந்ன் ன்நரல் 
சரகறந திம்ரகற ணிர்கள் 



ம்ல திம்ம் ன்று 
சசரல்னனரர ? 
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தரர்சகரண்ட லடில்ன் 
தசறசகரண்டு ந்றப் 

தரர்னகம் தரர்த்றங்கும் 

தண்னம்றன் றனடிக் கன்னம்றலந 
ஆனேலம் 

தறனேம்ல் றறனேம்உர்வும் 

சலர்சகரண்ட றலநனேம்உட் 
சதரலநனேம்சய்ப் னகழும்கரய்த் 

ீலஎன சற்றும்அடகரத் 

றநனம்சய்த் றடனம்ல் 
இடனம்றன் அடிர்னகழ் 

சசப்னகறன் கநரர்அலடர்கரண் 



கூர்சகரண்ட சட்டிலனக் 
கறர்கலும் ிலும்என 

þக்‘றங் சகரடினேம்ிண்கரர் 

ககரரன்ன் கலம்என 
ரரன்ன் கலம்ரல் 

சகரண்டறன் ககரனநகன் 

ரர்சகரண்ட சசன்லணில் 
கந்ககரட் டத்துள்பர் 

னம்ஏங்கு கந்ககப 

ண்னகத் துய்ி உண்னகச் 
லசி 

சண்னகத் சய்ிக. – 12 

சட்டிலன ன்தல சட்டினறங்க 
ம் ணவும் கனனரம் 

 

ம் கூரக இனக்கும் 



சலடசலடரக தக்கரட்டு 
சறம்னகலம் இலனகலம் அடர்த்றரக 
இனக்கும் 

 

ஞரணம் னழுஞரணம் ன்தது 
ஆரணது ட்டுல்ன 
அகனரகவும் தல்னகத்ன்ல 
உலடரகும் 

 

தக்கரட்டில் சறம்னகள் இனக்கனரக 
ி தக்கரட்டில் பரன 
இலநலண கரக்கற உச்சறல 
கரக்கறக பகண்டும் 

 

சட்டினறங்க த்றல் தணி 
உண்த்ல கரக்கற இனக்க 
அற்கு எர்லரக தன தறு 
ிழுதுகள் இனக்கும் 

 

அலப்கதரனக னறில் உள்ப 



ந் சங்கலம் 
குனரர்க்கங்கலம் இலநலண 
கரக்கறலக 

 

அடிில் உள்ப ிழுறல் என 
ரர்க்கத்றல் உள்ப ணினுக்கு 
ணக்கு ககன 

உள்ப ிழுறல் உள்ப ணிர்கள் 
அக த்றல் ங்கறனேள்பர்கள் 
ன்தது 

னரிரது 

 

தடிப்தடிரக ககனநற உச்சறல 
சனங்கறற்கு ங்கலக்கு கலக 
ரனர னநத்றனறனந்தும் நற 
னகறநர்கலப சரினேம் 

 

அர்கள் றன்று சகரண்டு ிக்கறந 
இடநல்கலம் னரினேம் 

 



கலழ்த்ட்டில் உள்பர்கலக்கு ககன 
இனப்தர்கலம் னரிரது 
தக்கரட்டில் உள்பர்கலபனேம் 
சரிரது 

 

இலநலண கரக்கற இந் ம் 
ி 
 

சகன ரர்க்கங்கலபனேம் உள்படக்கற 
குனத்துங்கள் சற்குனத்தும் 

 

சற்குன 

 

தன குனரர்கபின் அறதர் லனர் 

 

சகன ன்தக சற் ன்தரகும் 

 

ஆிண்டனத்றல் சற்குன சகன 
ஞரணத்றற்கும் அறதற 
ஆறகசசணரகும் 

 



அந் ஆறகசசன் கரரிப்தடும்கதரது 
சசங்ககரடன் கரர்க்ககரடன் ண 
இண்டு ிரதகம் 

 

சசங்ககரடன் ஞரணசற்குனரம் 
னனகன் 

 

அனலனக ரழ்வுக்கு சற்குன 

 

கரர்க்ககரடன் உனக ரழ்வுக்கு 
சற்குன 

 

ிரகர் 

 

சண்டு குட்டு குட்டி அப்தம் சதரநற 
ஆட்டதரட்டம் 

 

உனக ரழ்ிற்கரண உத்ககம் 

 

தப்திம் ன்நவுடன் என்று என 
தர் ன்தலப்கதரன என தடிம் 



தனல ரற்றுகறநது 

 

என்நரய் அனம்தி தனரய் ிரிந்து 

 

தன கர்கபரக ிரிந்து 
கரரிப்தட்டுக்சகரண்டுள்பது 

 

33 ககரடி கர்கலப அடக்கற 
தண்டனம் 

 

33 அறகர்கள் 

 

இலநகதசறல் அர் கலனல 
ககச்சறரக சசய்து 
இங்கறக்சகரண்டுள்பது 

 

இந் அலணத்றற்கும் லனரண 
எக தர் கதரன்நர் இலநன் 
அனட்சதனஞ்கஜரற 
 

அல் ண அன தரலமிலும் ல் 



ண னைதரலமிலும் 
அலக்கப்தடுதர் றறல் 
இலநன் ன்ந 
சதரதுரர்த்லரகும் 

 

ரம் உனரக டிரக 
அநறந்ர்கள் அலணனம் கர்கள் 

 

இந் அல் அல்னது திம்ம் ண 
சசரல்னப்தடும் தலடப்னக்கும் 
சபிக சட்டசபிரகவும் 
றற்தர் 

 

திதஞ்சத்லனேம் ிட சதரிர் 

 

அலணத்லனேம் ீங்கற றற்தரய் 
ன்கறநது அதிரற அந்ரற 
 

திம்ம் ன்நவுடன் இலநன் 
ன்தரக சறனர் நரண 



தடிரணத்றல் உள்பணர் 

 

திம் ன்தது தலடக்கப்தட்டது 

 

தரத்ர திதஞ்சம் தப்திம் 
னென்றும் என்கந 

 

தரக சசரன்ணரல் ரரன் 
அறகர் ஆர்க் ஞ்சல் கரப்ரிகல் 

 

இலநனுக்கு அடுத்ர் ஆணரல் 
இலநணல்ன 

 

ஆணரல் தலடப்னகள் அலணத்றற்கும் 
லனர் 

 

அனக்குள் அர் னெனரக 
அலக்சகரண்கட சகனனம் 
தலடக்கப்தட்டுள்பது 

 

னெனம் கனம் னத்னம் அநறர 



அனட்சதனஞ்சஜரற ண ள்பல் 
சதனரன் சசரல்கறநரக அந் 
னெரில் ரரன் ன்ந 
தப்தினம் அடக்கம் 

 

னனகலண உதசரந் சற சறற்தின் 
சறன்ணதின் ண ள்பனரர் 
னந்றதரடனறல் சசரன்ணரர் 

 

னெனம் னத்னம் சறத்னம் அநறர 
அனட்சதனஞ்கஜரற ண ள்பனரர் 
தரடில இனக்கற னகழ்ச்சற 
ரர்த்லரக னரிந்துசகரள்ப 
கண்டும் 

 

சறனுக்கும் ரரனுக்கும் 
திம்ரவுக்கும் சரிர 
அனட்சதனஞ்சஜரற ண 

தரடிட்டரன தரடிட்டரன அணரன 
அர்கலபசல்னரம் உலடப்திகன 



கதரடு ன்ததுகதரன 

சன்ரர்க்க ினட்டரன் குஞ்சுகள் 
கூித்றரிகறன்நண 

 

கிஞர்கலக்கக உரி னகழ்ச்சற அி 
உர்த்றகதசும் ரர்த்லகலப 
அபரக டுத்துக்சகரள்ப கண்டும் 

 

கல ஊர் கூடி சகரட்டடித்து 
டம்திடித்து இழுத்து சம்தி 
ள்லரர்கள் 

 

அடுத் இடத்றல் கதரய் 
றன்றுசகரள்லம் 

 

திநகு றுரள் ந்து அக ரறரி 
கட்டிிட்டரல் அடுத் இடத்றல் 
கதரய் றன்றுசகரள்லம் 

 

அதுகதரனத்ரன் ஆன்ீக ரழ்வும் 

 



என ரல அநறரலல ிட்டு 
கட்டி ிட்டரல் அடுத்றல் கதரய் 
சறக்கறக்சகரள்லம் 

 

கலடசற றறமம் ல ரல 
இனக்கும் 

 

ரலணனம் இப்தடித்ரன் ண 
ற்றுக்சகரண்கட ஆக கண்டும் 

 

ரர் து சசரன்ணரலும் அறல் 
சகரஞ்சரது உண்ல இனக்கும் 

 

ண ஆய்வுக்கு டுத்துக்சகரள்லம் 
ணறலனல னந்ற 
கற்றுக்சகரள்ப கண்டும் 

 

து அனுதத்றல் றன்று சகரண்டு 
அடுத் கனத்ல ஊகூம் ஊகூம் ண 
றர்த்துக்சகரகட இனப்தது து 



ணறன் இல்ன 

 

ள்பரரின் கலடசற கட்டலப 

 

ஆண்டர் னம்ல ிசரம் 
சசய்துசகரண்டினங்கள் ன்தரகும் 

 

ிசரம் ஆகரக்ரண ர்க்கம் 

 

றலும் உண்லினக்கறநது 

 

றலும் சதரய்னேம் கனந்து னகறநது 

 

ஆகக ந் கனத்கரடும் அறலும் 
ன்ண உண்ல இனக்கறநது ண 
ரற்று ரர்க்க கனத்துகலப 
உசறப்தரர்க்க கண்டும் 

 

என ஞரணி னறில் இனக்கும்கதரது 
றர்க்கறந அசு சக்றகள் அர் 

சசன்றுகதரணதும் அல 



துறதரடுகறந சலடர்ககபரடு 
ல்னறக்கரகற ிடுகறன்நண 

 

அலப்கதரன உண்டுர ண 
சசம்தடித்து அரின் 
ரர்த்லகலக்கு சல்ன நரண 
அர்த்ம் ிபக்கம் சகரடுக்க 
ஆம்தித்துிடுகறன்நண 

 

றர்ப்தல ிட கூட இனந்து 
கனப்தடம் சசய்து சற்நறகரணது 
ன்ந உதத்ல அசு சக்றகள் 
ரடிக்லகரக சசய்கறன்நண 

ள்பல்சதனரணின் சற்நறின் 
கசறம் தக்றகரகறரக 
அனட்சதனஞ்கஜரற இலநலண 
தற்நறக்சகரண்டினந்துக. 
 

இன்று சன்ரர்க்கத்றல் பர்ந்து 
னகறந ஆதத்து இலநலண 



உர்ற்நரக சறத்ரிப்தது 

 

ள்பல்சதனரகணர உர்ச்சறனேள்ப 
ஜீனுள்ப இலநகணரடு 
உநரடிர்  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kanthar Kotta Manimalai 13 

கந்ர் ககரட்ட ிரலன 13 

 

ன்சதன சனப்திலணப் னன்னழுப் 
தற்றுகர 

ரலணஎன ரன்ரவுகர 

னறனேள்ப னனறலஏர் னறசலறு 
கரசதரி 

லனலஏர் ஈச்சறநகறணரல் 

துன்னந அலசக்குகர ச்சறத் 
து‘ண்என 

துனம்திணரல் துண்டரகர 

சூரிலண இனள்ந்து சூழுகர 
கரற்நறல்ல 

கரனேகர இல்லனஅதுகதரல் 



அன்னலட றன்அடிர் 
சதரன்அடில உன்னும்அர் 

அடினர் னடிக்கிந்கரர்க் 

கனனறு கரகரம் சகுபிஉறு 
கரணத் 

ற்தனம்ி கற்தம்உறுகர 

ன்னகழ்சசய் சசன்லணில் 
கந்ககரட் டத்துள்பர் 

னம்ஏங்கு கந்ககப 

ன்னகத் துய்ி உன்னகச் 
லசி 

சண்னகத் சய்ிக. – 13 

 

லசதில் சறலண றதடுது கதரன 
சறணடிரலப்கதனுதும் றதரடு 
ன்தரக லடனலந உண்டு . 



குனின் கன்ல ம் இனலப அகற்நற 
ம்ல இலநலண கரக்கற 
உர்த்றிடும் ன்ந கனத்ல 
சடங்கரச்சரரக சறணடிரர் றதரடு 
ன்தரக ரற்நறிட்டரர்கள் 

இந் கனத்ல னறனேறுத்ற ரன்ரர்கள் 
கலலனேம் கூநறணரர்கள் . ரன்ரர்கள் 
ன்ந த்ல அலடரர்கலம் 
அதுகதரன டித்து தன திலப்னரறகள் 
ஆன்ீகத்றல் னகுந்து சலறவுகலபனேம் 
சசய்ரர்கள் 

ரடகத்ரல் உன்ணடிரர் கதரல்டித்து 

ரன்டுக 

டீகத்க னகுந்றடுரன் றகப்சதரிதும் 

ிலகறன்கநன் 

ஆடகச்சலர் ிக்குன்கந இலடநர 

அன்னணக்சகன் 

ஊடகத்க றன்றுனகத் ந்னள்ம் 



உலடரகண. - றனரசகம் தரடல் ண் : 
11 

ரன் ன்ந சும் அகம்தரக டீு கதறு 
அலடற்கரண னற்சறில் 
லடக்கல்னரக ந்துிடுகறநது ; ஆணரல் 
ரர் உண்லரண அன்லத இலநன் 
ீதும் அது அறகர்கள் ீதும் 
சகரண்டர்ககபர ; தக்றகரகம் 
லககூடிர்ககபர அர்கள் எனகதரதும் 
ன்லண துனத்றக்சகரள்பக ரட்டரர்கள் 
; ப்கதரதும் கடவுலபக 

கன்லப்தடுத்துரர்கள் 

ள்பல்சதனரனும் உன் ீது அன்னலட 
றன் அடிரர்கலப குனரக சகரண்டு 
தக்றகரகம் ிலபிப்தர்கலக்கு ந் 
சகடுலும் கரது ன்கறநரர் 



அனனறுகர கரம் சகுபிஉறுகர 
ணத் 

ற்தனம் ிகற்தம் கறுகர 

இல்லன ன்கறநரர் 

ள்பல்திரன் னனகணினறனந்து சரடங்கற 
எவ்சரன கரக உதரசறத்து 
கலடசறரக அலணத்து கர்கலபனேம் 
ிட சதரிரண அன க இலநலண 
அனட்சதனஞ்கஜரற ண கண்டுர்ந்ர் 

இந் அனட்சதனஞ்கஜரற ின் 
அடிர்கள் ரர் 

ரர் ன்நரல் இலநனுக்கு அடுத் 
றலனில் உள்ப ரன்கு அறகர்கபரண 
ரரன் ஆறகசண ரரணி சறன் 
ஆகறகரக 

இந் ரல்ரின் அடில ன் னடிரக 
கனக்கூடிர்ககப சகன 



ரலகபினறனந்தும் ிடுதட 
கூடிரர் 

அவ்ரநறல்னரல் ணி குனரர்கலப 
றதடுசன்தது அஞ்ஞரணிகள் 
ங்கலக்கு ரங்ககப னகழ் 
ினம்திக்சகரண்ட ரலரகும் 
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கரனறலட ீனம்என கட்லடில் 
கள்னும் 

கரண்உறு கிற்நறல் அநவும் 

கடின கறபிஞ்சறனறலட சள்பினேம் 
சதரன்லணக் 

கறத்தித் லபின்இலடனேம் 

ரணனறல் கண்டுப ங்கல்கதரல் 
கற்தலணல 

ரலில் கண்டுிக 

லணன்றும் கசன்றும் 
உநசன்றும் றறன்றும் 

ரள்சன்றும் ரணம்ன்றும் 



ஊணனறன் உடம்சதன்றும் 
உிசன்றும் உபம்ன்றும் 

உள்ன்றும் சபின்றும்ரன் 

உனசகன்றும் அபவுறுி கரம்உந 
றன்நலண 

உண்லஅநற ித்குனக 

ரணறகு சசன்லணில் கந்ககரட் 
டத்துள்பர் 

னம்ஏங்கு கந்ககப 

ன்னகத் துய்ி உன்னகச் 
லசி 

சண்னகத் சய்ிக. -14 

 

கரணல்ீர் கதரன அபற்ந ரலகள் 
ம்ல திடித்து 
ஆட்டுித்துக்சகரண்டுள்பண .எக என 



சறன்ண ிசத்ல ிட்டு சபிக  
என திநி ஆகறிடுகறநது . ஆணரல் 

சற்குனரர் அநறித்ரல் ல்னர 
ரலகலபனேம் கடந்து ிட னடினேம் 

உண்ல எனகதரதும் ரம் கண்டு 
திடிப்தல்ன ; சற்குனரல் 
உர்த்துிக்கப்தடுது 

ள்பல்சதனரனும் அபற்ந 
ிகரம்உந றன்ந ணக்கு உண்ல 
அநறித் குனக ன்கறநரர் 

கரற்நரற்று சள்பத்றல் சறக்கற எனன் 
என த்ல திடித்து உச்சறக்கு றுகறநரன் 
; அந்கர அங்கு எதுங்கறினந் என 
றனடன் கத்றல கரட்டி றட்டி அணின் 
அிகலப திடுங்கறக்சகரள்கறநரன் 

ரிகறந ிநகறல் இனந்து ப்தி 
ரனறில் நற சகரறக்கறந 



ண்சய்க்குள் ண்டுகள் ிழுல 
தரர்த்றனக்கறகநரம் 

ரலகள் ; ிலணகள் ம்ல திடித்து 
ரட்டும்கதரது ணிர்கள் இப்தடித்ரன் 
ிப்தரர்கள் 

கறபிஞ்சலக்குள் சள்பி இனப்ததுகதரன 
தபதபக்கும் . ஆணரல் இனக்கரது 

ங்கனனரம் னசப்தட்ட தித்ரலப 
ஆதங்கபரல் ரற்நப்தடுதுகதரன 

லணன்றும் கசன்றும் உநசன்றும் 
றறன்றும் 

ரள்சன்றும் ரணம்ன்றும் 

ற்கரனறக உநவுகலபனேம் உனகத்லனேம் 
கண்டு ங்கறக்சகரண்டு இனக்கறகநரம் 



இந் உனகம் ன்லண தத்றற்கரண 
கடலுக்குள் னன்கணந ிடரல் க்கற 
க்கற தின்கணரக்கற இழுக்கறநது 

ஆணரலும் இலநணின் கறனலத ; 

குனரர்கபரல் அவ்ப்கதரது உண்லகள் 
உர்த்துிக்கப்தடுகறன்நண 

அனுதம் ன்ந தரடம் னெனரகவும் ; 

இலநணரல் குன ன்ந குறக்கு 

உர்த்ப்தட்ட தர்கபரலும் ; 

ஆிண்டன குனரர்கபரலும் 
எவ்சரன ஆத்ரவும் உர்த்ப்தட 
இலநகதசு டடிக்லக 
டுத்துக்சகரண்டுரன் உள்பது 
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கற்சநரபிசகரள் உர்ிகணரர் 
கண்டர இப்சதனங் 

கன்வுட னறல்தனம்கர் 

கண்டறனேம் இபலரன் தகல்கட 
கரனலக் 

கடல்ீர்சகர கனரகதடகர 

உற்சநரபிின் சில்இட்ட 
ஞ்சகபர ரன்இட்ட 

எனிகனர ீர்க்குறறகர 

உலஅணல் சதநக்கரற்றுள் ஊதும் 
துத்றகர 

உன்றும்அநற கன் இலணரன் 



தற்றுறுற ரக்சகரண்டு 
ணிலர்கண் லனிணில் 

தட்டுற சகட்டுன்கந 

தரக தில்கறன்ந ல்னரது 
றன்அடிப் 

தற்நடவும் உற்நநறகறகனன் 

சற்லநஅகல் சசன்லணில் 
கந்ககரட் டத்துள்பர் 

னம்ஏங்கு கந்ககப 

ன்னகத் துய்ி உன்னகச் 
லசி 

சண்னகத் சய்ிக. -15 

 

ள்பல்சதனரன் சரர ணிர்கபின் 
ண ரலகலப ிட னடிரல் 



ரனும் ிப்ததுகதரன இலநணிடம் 
னலநிடுகறநரர் 

சறறு றகனக அறகர் 
ரரிக அண்ிலப்கதரன ந்து 
உிடுல உண்டு பர்ந்ர் 
சதனரன் 

அனள் உர்வும் கனந்து ஊட்டப்தட்ட 
உல உண்ட சதனரன் கரனம் 
கடந்துரன் அது எற்நறனைர் டிரம்திலக 
ன்தலனேர்ந்து அக்ககரினறல் சசன்று 
அன்லணகரகட ரித்றனக்கவும் 
சரடங்கறணரர் 

டிரம்திலக ிரலன தரடல்கலப 

தடித்ரல் அப்தழுக்கறல்னர அன்லணின் 
அலக அனலப சதனரணரர் 
அனுதித்ரர் ன்தது ிபங்கும் . 
அத்லககரல அறனேம் உடனறன் 



ஆண்சதண் கதங்கள் தரறக்கக 

தரறக்கரது 

அதிரற அந்ரற 

70: கண்கபிக்கும்தடி கண்டுசகரண்கடன், 

கடம்தரடிில் தண் 

கபிக்கும் குல் லீனேம், லகனேம் 
தகரனம், 

ண் கபிக்கும் தச்லச ண்னம் ஆகற, 
ங்கர்க்குனப் 

சதண்கபில் கரன்நற ம்சதனரட்டின் 
கதகக. 

71: அகுக்கு எனனம் எவ்ர ல்னற, 
அன லநகள் 

தகறச் சறந் தரம்னத்ரள், தணி ர 
றின் 

குித் றனனடிக் ககரபரலபக் 
சகரம்ன இனக்க-- 



இவுற்று றன்ந சஞ்கச.-இங்ககல், 

உணக்கு ன் குலநக? 

ரசு றுற்ந அகு கரக் கறபர்ச்சற 
சகரடுக்கரது . சய்கீக 
றம்தித்தும்னம் 

றலநகுடம் தும்தரது 

குலநககப ணிர்கபின் ணங்கபில் 
கரக்கறபர்ச்சறல உண்டரக்குகறன்நண 

ள்பல்சதனரனும் ணிர்கள் தடும் 
தரட்லட குலநரக எப்னிக்கறநரர் 

ணிலர்கண் லனிணில் 

தட்டுற சகட்டு ன்கந 

தரக தில்கறன்ந ல்னரது றன் 
அடிப்தற்ந அடவும் அநறகறகனன் 



இலநணிடம் ரழ்லரக ம் 
குலநகலப எப்னித்ரல் ிடுதடும் 
றல அக உண்டரக்குரர் 
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சடரகற இன்தம் ரரகற றகுசதனஞ் 

சஞ்சனர கரரகறச் 

சற்நரகற சபில் தற்நரகற 
ஏடும்இத் 

ன்லசதறு சசல்ம்ந்கர 

ிடரகற எனகதட டரகற 
ரற்நறலட 

ிலந்துசசலும் சள்பம்ஆகற 

கலனஅலன ரகறஆங் கரலன 
ரகறனறர் 

கணில்உறு ககம்ஆகறக் 

கடர சகடனறு கரனரகற ீடுரய்க் 



கரகனரடும் ீரகறக 

கற்ினர கபிர்கதரல் சதரற்தினர 
துலும்இது 

கனர லகஅனலரய் 

டகவு சசன்லணில் கந்ககரட் 
டத்துள்பர் 

னம்ஏங்கு கந்ககப 

ண்னகத் துய்ி உண்னகச் 
லசி 

சண்னகத் சய்ிக. – 16 

 

தரடுதட்டு கடி தத்ல னறில் 
னலக்கும் தரிகரள் 

கூடு ிட்டு ஆிரன் கதரணதின் கூட 
னகர 



ண சறத்ர்சதனக்கள் ச்சரித்தடி 
அபவுக்கு அறகரக கசர்க்கும் தம் 
னன்ன கரனத்றல் னறில் 
னலத்துக்சகரண்டினந்ரர்கள் 

இக்கரனத்றகனர அது சுிஸ் ங்கறில் 
அடக்கரகற கததரில் இவ்பவு தம் 

இனக்கறநது ண தரர்த்துக்சகரள்கறநரர்கள் . 
அற்கு ட்டினேம் கட்டுகறநரர்கள் 

கலக்கு அறகரண தம் 
சடரகறப்கதரண என்று 

அது கசர்த்னுக்கு ந் தனனும் 
சகரடுக்கரது 

அந் தத்ல கசர்த்து கசர்த்து கண்ட 
கரம் - தப்தித்து இன்னும் இன்னும் 
சம்தரற ண ண சஞ்சனத்ல ட்டுக 
சகரடுக்கும் 



ஆம்தத்றல் அந் தம் ன்லணத்ரகண 
சதனக்கறசகரள்து கதரன இனக்கும் 

ஆணரல் கங்கள் அலணத்தும் தத்ல 
லத்து தத்ல ட்டும் சதனக்குது 
தரம் ன்கந சசரல்கறன்நண 

ட்டி ரசதனம் தரம் 

தத்ல ரது என சரறனறல் 
னலீடு சசய்து உற்தத்ற சசய்கர ; 

சதரனட்கலப சகரள்னல் சசய்து 
ிகம் சசய்து 
அனுறக்கப்தட்டுள்பது 

ஆணரல் ட்டி அனுறக்கப்தடில்லன 

ட்டி சகரடுத்து தத்ல ரங்குதும் 
அவ்பவு பிரண கரரிறல்லன 

ட்டிக்கு ரங்கறகரர் தரடும் அலடப்தது 
அவ்பவு பிரணல்ன 



சகடுதிடிகலம் கரவுகலம் ரநற ரநற 
சரதத்ல உண்டரக்கற கசர்த் தத்ல 

சரலனப்தல ி கசநரன்றும் 
அநறர திள்லபகள் ந்து திநப்தரர்கள் 

ரலனந்து லனனலநரக கசர்த் 
தத்ல எக என ரரீசு 
சரலனத்துிட்டு ண்லடல கதரடும் 

தம் சபிகந சரடங்கறவுடன் 
எடுற்சகன்கந தித்து திடித்றனப்தது 
கதரன அந்ப்தம் ஏடுரம் 

தம் தத்தும் சசய்னேம் ன்ததுகதரன கதட 
ரடகம் கதரடும் ; ிசரகறப்கதரகும் ; 

கலனல எழுங்கரக சசய்ிடரது ; 

ஆங்கரத்ல சகரடுக்கும் ; எழுங்கரக 
இனக்க ிடரது 

இல தத்ரலச திடிக்கரறனக்க 
அனலரரக ; கலகள் 



சந்றக்கப்தட்டரல் கதரதும் ண 
திரர்த்லண சசய்துசகரண்கட 
ஏடிக்சகரண்டினக்க கண்டும் 

இல்லன ன்று னந்ரதடி இலநன் 
அனள்சசய்ரக ி அனபரபர்கலக்கு 
அபவுக்கு அறகரக இலநன் 
சகரடுப்தறல்லன 

ஆணரல் றுலில் உனவும் 
ிடுறல்லன 
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உப்னற்ந தரண்டம்ண என்தது 
துரத்துள் 

உற்நசும் சதரழுகும்உடலன 

உர்கறன்ந ரணிலட நறந்கல் 
ன்றும்லன 

உற்நறறனேம் அனின்றும் 

சப்னற்ந கரற்நறலட ிபக்சகன்றும் 
ககம்உறு 

றன்ன்றும் சீுகரற்நறன் 

கற்தட்ட தஞ்சசன்றும் ஞ்சசன்றும் 
ிலணந் 

சறுர கடம்ன்றும் 



கப்னற்ந தநலக் குடம்லதன் 
றும்சதரய்த் 

கணசன்றும் ீரில்ழுதும் 

லகழுத் சன்றும்உட் கண்டுசகரண் 
டறனரலக 

லகிகடன் ன்சசய்குகன் 

ப்தற்ந சசன்லணில் கந்ககரட் 
டத்துள்பர• 

னம்ஏங்கு கந்ககப 

ண்னகத் துய்ி உண்னகச் 
லசி 

சண்னகத் சய்ிக. – 17 

 

சுண்லடக்கரல உப்திட்டு தரண்டத்றல் 
லத்றனப்தரர்கள் ; சறனரட்கள் சகடரல் 
இனக்கும்  



சறனரட்கள் தண்டம் சகடரல் உப்திட்டு 
தரதுகரக்க இலும் ; ஆணரலும் 
றந்ல்ன  

அதுகதரன்நக ணி உடலும் . உப்திட்ட 
தரண்டம் கதரன சறனரட்கள் தரதுகரப்தரக 

இனக்கறநது . அறல் துரங்கள் 
உள்பண . அலகள் றரக கறவுகள் 

சபிகநறக்சகரண்கட இனக்கறன்நண ; 

ஆணரல் அலகலப லநத்து எப்தலண 
சசய்து சரபித்து னகறகநரம்  

சகரஞ்சம் ிரற ந்ரல் கறவுகள் 
ரற்நசடுக்க சரடங்கறிடும்  

ஊத்லச்சடனடி என்தது துரடி 
ன்ந சறத்ர் தரடலன ல்னர 
ணிர்கலம் அநறரர்கள்  

ஆணரலும் அல றனசன்றும் ; அனி 
ன்றும் ிசனன்றும் ; குிசனன்றும் ; 



கசணன்றும் ரசணன்றும் ர்ித்து 
றரிரர்கள்  

ஆணரல் ஞரணிகர ிலணந் 

சறுர கடம்ன்றும் 

கப்னற்ந தநலக் குடம்லதன் 
றும்சதரய்த் 

கணசன்றும் ீரில்ழுதும் 

லகழுத் சன்றும் கண்டுசகரள்ர்  

ஆணரலும் சரர ணிர்கதரன 
ள்பல்சதனரனும் இந் உடலன ம்னம் 
ஆலச ணக்கு கதரகில்லனக ; அல 
கறல ன்தரக அனட்டித்றரிது 
ணக்கு கதரகில்லனக ண 

னனம்னகறநரர் 
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ந்லறலண ரழ்த்ர கதர்ரய் 
கூழுக்கும் 

க்கற்நற னக்கும்சறுரய் 

ங்கள்சதன ரன்உலண ங்கர 
னெடர்லன 

இகழ்ிந சகடுக்கும்லன 

கந்றகு றன்கணி கரர 
கர்கண் 

கனீர் சசரரிந்அழுகண் 

கடவுள்றன் னகழ்லணக் ககபர 
ீர்சசி 

லகத்றவு ககட்கும்சசி 



தந்ம்அந றலணரப் தரிகள் 
ம்சஞ்சம் 

தகலர்ண டுங்கும்சஞ்சம் 

தறன் றனனன்ணர் குிர 
ஞ்சர்லக 

தனறற்க ீள்சகரடுங்லக 

சந்றகு சசன்லணில் கந்ககரட் 
டத்துள்பர• 

னம்ஏங்கு கந்ககப 

ண்னகத் துய்ி உண்னகச் 
லசி 

சண்னகத் சய்ிக. -18 

 

ரலடி ரலரக றனக்கூட்ட 
தில் ந்ர் ள்பல்சதனரன்  



அதுட்டுல்ன அக னந்ற தன 
திநிகள் ந்து தடிப்தடிக பர்ந்து 
இந் உண்ரண றலனல 
அலடந்ரர்  

அப்தடிரணரல் னந்ற னந்ற 
திநிகபில் கதரற னழுல 
இல்னரலும் ; சகரஞ்சம் ரலகலப 
கடர றலனிலும் இனந்து கதரரடித்ரன் 
இந் னழுலல அலடந்ரர்  

சகரஞ்சம் ரலககபரடு அர் இனந்ரர் 
ன்தற்கு இப்தரடகன சரட்சறரகும்  

இது அர் தரடி தரடல்ரன் ன்தல 
சன்ரர்க்கறகள் ரனம் றுப்தற்கறல்லன  

இந் தரடலன சகரஞ்சம் கணித்ரல் 
கடும் தற்று ன்ந ரல ; ம் ன்ந 
ரல ட்டுல்ன அன் சரடர்தரக 



ரச்சர்ம் ன்ந கத ண றலன 
அனக்கும் இனந்து ன்தல அநறனரம்  

திற்கரனங்கபில் ; ரன் அந்பவு 
சறற்நநறகரடு இனந்கன் ண ணம் 
றநந்து ள்பல்சதனரன் ரக்குனெனம் 
சகரடுக்க ங்கறல்லன  

ஆணரல் அல கடவுபரக ஆக்கரல் 
ிடுறல்லன ண குன சதனல 
கதசறத்றரினேம் சறனர் இந் உண்லல 
உப்கதரறல்லன  

ஆறு ரர்க்கங்கலம் எவ்சரன 
குனகுனரகும்  

அந்ந் குனரர்க்கங்கள் கர்கள் 
அர் ஆத்ரக்கலப கடவுலப கரக்கற 
தடிப்தடிக உர்த்றக னகறன்நண  



என குநறப்திட்ட த்ல கடந்திநகக 
ற்ந குனகுனங்கலப எப்னக்சகரள்லம் 
சதரதுகரக்கு உண்டரகும்  

அந் எனலப்தரடு சகன கர்கலபனேம் 
கடந் அன க இலநகண சகன 

கர்கபரகவும் ிரதகம் ஆகற 
இலநகதலச டத்ற னகறநரர் ன்தல 
உர்ந்து எக இலநணரண 
அனட்சதனஞ்கஜரறரணனடன் 
என்நறணரல் னது எனலப்தரடு 

இந் எனலப்தரடு ற்ந கர்கள் 
ரலனேம் எதுக்கரது ; இல்னக இல்லன 
ண ம் திடித்து கத்ரது  

ள்பல்சதனரணரரின் ரர்த்லகபில் 
சசரல்ரணரல் கனம் னத்னம் 

சறத்னம் ஞரணினம் அந் எக 
இலநணின் அனலபப்சதற்கந ம் ம் 



கரரிங்கலப சசய்துனகறநரர்கள் 
ன்தரகும்  

அந் றலனல அலடந்திநகக 
சதனரன் சசரன்ணரர் ; ஆன்க 
எனலப்தட்டு உரிலல ரன் 
அலடந்துிட்கடன் ன்று  

சணணில் ந் இலநகணரடு 
என்நறிட்கடரகர ; அக இலநணின் 
அனலபப்சதற்று இங்கறனம் 
கர்கலம் ம்ல 
சறுக்கப்கதரறல்லன ; ரனம் 
கர்கலப அறக்கப்கதரறல்லன 

அலணகரடும் அர்ம் 
குனகுனங்ககனரடும் ல்னறணக்கரகும் 
அந் றலனக ஆன்க எனலப்தரடு  

சச சத்றத்றன் அடித்பம் இது  



அணரல்ரன் ன்லண ட்டுக னன் 
திடித்து குனசதனல கதசறத்றரினேம் 

சன்ரர்க்கறகபிடம் சதனரன் சசரன்ணரர் ; 

சசம் ன்ணசன்று இப்கதரது ரன் 

சசரன்ணரலும் அல னரிந்துசகரள்லம் 
குற உங்கலக்கு இல்லன ன்று  

ற்கணக னறில் உள்ப ஆன்ீக 
இக்கங்ககபரடு கரக - சரரணரக 
இனப்தக ஆன்க எனலப்தரடு 
ஆகும் . இதுக சச சத்றத்றன் 
ஜீனுரகும்  

ஆன்க எனலப்தரட்லட 
அலடந்ர்கள் ; ங்கள் ரர்க்கல்னர 
அடுத் கர்கலப தின்தற்றுகறநர்கலப 
சறுக்கரட்டரர்கள்  

ங்கள் கர்கலப 
தின்தற்நரர்கலபனேம் 

சறுக்கரட்டரர்கள்  



இந் தரடனறகனர னனகலண றதடர 
அடுத் ரர்க்கத்ரல ள்பல்சதனரன் 
கடுலரக அர்ச்சறக்கறநரர்  

லம் ; சரக்ம் ; சகபரம் ண 
ரரலண ; அன்லணல ; அனத்ல 
றதடுகறநர்கள் னனகலண 
றதடுறல்லன  

ஆணரல் அர்கலப கதர்ரய் ; 

னெடர்லன ; சசரரிந்அழுகண் ; 

ீர்சசி ன்சநல்னரம் றட்டுகறநரர்  

ரச்சர்ம் ன்ந ரல அலனேம் 
ஆறில் ஆட்சகரண்டு இனந்து ; ஆணரல் 

இலநலணக்குநறத் ரகம் அல 
நரறலன றலனகல் திற்கரனத்றல் 
ற்நற லத்து ன்தல டுறலனகரடு 
உர்கரர் கதறுசதற்கநரர்  



ணிர்கள் சசய்னேம் றுகலப ; 

இல்னகலப ங்கபது சசரந் இல்ன 
கதரன ற்றுக்சகரண்டு இலநணிடம் 

ன்ணிப்னககரரி ள்பல்சதனரன் 
தரடிதரடல்கள் ரபம்  

இலசல்னரம் ள்பல்சதனரகண அந் 
றுகலக்கு இடம் சகரடுத்ரக 
இனந்ரர் ன்று சசரல்ற்கறல்லன ; 

ஆணரல் ணது சலடர்கபிடம் இந் 
றுகள் ல்னரம் இனக்கறநது 

ன்தற்கரக ; அல அர்கள் உர்ந்து 
இலநணிடம் ன்ணிப்னககரரி றனந்ற 
னன்கணநகண்டும் ன்தற்கரக 
சதனரன் அப்தடி தரடிினக்கறநரர் 
ன்தல தனனலந ரன் ழுறனேள்கபன்  

அதுகதரனக இன்லந சன்ரர்க்கறகள் 
ங்கலப ணி என ம்கதரன பர்க்க 
னற்சறத்து ; ற்ந ரர்க்கங்கள் ரவும் 



சதரய் ; குப்லதிகன கதரடு ; எதுக்கறிடு 
ண ஆர்க்ககரபரறு சகரள்லம் கரனம் 
னகறநது ன்தற்கரக ன்லணனேம் என 
ரச்சர்ம் உள்ப தரக இப்தரடனறல் 

கரட்டிக்சகரண்டுள்பரர்  

இப்தடிினந் சதனரணரர் ; பர்ந்து 
ப்தடி ஆன்க எனலப்தரட்டுக்கு 
ந்துகசர்ந்ரகர அப்தடிக ரனம் சகன 

ங்ககபரடும் ரர்க்கங்ககபரடும் 
சசரக ஆன்க எனலப்தரட்லட 

கற்றுக்சகரள்க 
ள்பல்சதனரணரனக்கு ரம் சசய்னேம் 
குனகரிக்லக ஆகும் 
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றன் சலர்கதசு சசல்ர்ரய் 
ல்னசள் 

அழுதுண் டுந்றனரய் 

அப்தறன் றனடி ங்கறகணரர் 
லனனடி 

அிந்கரங்கற ரழுந்லன 

சய்றன் றனகணி கண்டனண் 
ிர்கண்கள் 

றக்கஎபி கவுகண்கள் 

கனறன் னகழ்ககட்ட ித்கர் 
றனச்சசி 

ிரச்சுதம் ககட்கும்சசி 



துய்றன் தம்ண்டம் 
ககனரர்கன் சஞ்சம்சய்ச் 

சுகனொத ரணசஞ்சம் 

கரன்நல்உன் றனனன் குித்சதரி 
கர‘ர்லககன் 

சுர்ன்ணறடு கறன்நலககள் 

லசம்உர் சசன்லணில் 
கந்ககரட் டத்துள்பர் 

னம்ஏங்கு கந்ககப 

ண்னகத் துய்ி உண்னகச் 
லசி 

சண்னகத் சய்ிக.  – 19 

 

இலநணின் னகழ் தரடுகறந ரய் 
அனதுண்டம் ரரக குற சதற்று 
ிடும் 



துறத்து கதரற்றுல் ன்தல சகன 
ஞரணிகலம் னக்கறப்தடுத்துகறநரர்கள் 

ல்னரப்னகழும் இலநனுக்கக 

இலநகண றகப்சதரின் 

இலநகண தரிசுத்ர் 

இலநகண ல்னர கர்கலரக 
சபிப்தட்டினக்கறநரர் 

இலநன் இல்னர ந் சறனஷ்டினேம் 
இல்லன 

ரம் அநறந் கர்கபின் னெனரக 
அநறர இலநன் ஆட்சற சசய்கறநரன் 

ன்று கதரற்நறப்னகழ்ந்து ிட்டு ரம் 
அநறந் கர்கபின் னகழ் தரடுரல் 
இலந கதரற்நல் ம்றல் 
பர்ந்கரங்கும் 



அல ககட்கதரர் சசிகலம் அனபில் 
றலநந்கரங்கும் 

இற்குத்ரன் ரம் என னலநரது 
சத்சங்கம் சசல்னகண்டும் 
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உல்உற்ந உவுனல் உறுசரறல் 
இற்நறனம் 

எத்தன சதரனள்ஈட்டிணீ் 

உறுிறு றலநசண் கசரநலடத் 
றவ்வுடலன 

எறகதரல் பர்த்துரலம் 

ில்உற்ந ரழ்க்லகல 
ினம்திகணன் இவ் 

சய்உடல் சதரய்ன்கறகனன் 

சபிக் ககரர ிடக் 
ககரணது 

ிறக் ககரஅநறகறகனன் 



கல்உற்ந றன்துலக் கரல்னர் 
ங்கறறன் 

கனலல ிலந்துசகரண்சடம் 

கலபகக ஈரறு கண்சகரண்ட 
ன்நன்இன 

கண்க ணப்னகழ்கறகனன் 

லவுற்ந சசன்லணில் கந்ககரட் 
டத்துள்பர் 

னம்ஏங்கு கந்ககப 

ண்னகத் துய்ி உண்னகச் 
லசி 

சண்னகத் சய்ிக.   – 20 

 

உல்கறகநன் ன்நரல் ினகவும் 
னடிரல் சரறக்கவும் னடிரல் ; 



சல்னவும் னடிரல் துப்தவும் 
னடிர என றலன  

உழுனுக்கு ரர்க்கம்ன றஞ்சுர ன்று 
ககட்தரர்கள்  

ற்ந ல்னர சரறல்கபிலும் 90% 

தரதுகரப்ன உண்டு . றட்டறடுனறல் 
தனனும் கறலடக்கும்  

ஆணரல் ன்ண தரடுதட்டரலும் தனணில் 
ம்தகத்ன்ல இல்னர எக சரறல் 
ிசரம்  

சுன்றும் ர் தின்ணது உனகம் ண 
சதனலரய் கதசனரக ி 
சரதத்ீடரண சரறல் கதரனத்ரன் 
ிசரம் இனக்கறநது  

இற்கு உண்லரண கரம் 
ஆறணின் இலநலண சரர்ந்து 
சலடந்து ரழ்ல எதுக்கற சு 



அநறல றநலல ம்தி ரழ்கரம் 
ண னடிசடுத்ரகணர அப்கதரது 

தத்றனறனந்து அலண னறக்கு 
அனுப்னம்கதரது இலநன் சறன 
சரதங்கலப சகரடுத்ரர்  

அறல் றக னக்கறரணது : 

17. தின்ன அர் ஆரல கரக்கற: னற உன் 
றறத்ம் சதிக்கப்தட்டினக்கும்; ீ 
உிகரடினக்கும் ரசபல்னரம் 
னத்த்கரகட அறன் தனலணப் 
னசறப்தரய். 

18. அது உணக்கு னள்லம் குனக்கும் 
னலபப்திக்கும்; சபிின் 
திர்லககலபப் னசறப்தரய். 

சற்நற கர்ல றனத்றல் சறந் ீ 
தரடுதட்டரலும் ிசரம் னள்லம் 

குறுக்கும் ரகண னகறநது . இலநணின் 



சரதம் உள்பது ன்தரகனக 

ள்பல்சதனரனும் உல் உற்ந உவு 
ன்கறநரர்  

ஆணரல் திர்லககலப ீ உண்டுசகரள்க 
ன்தக இலநணரல் ங்கப்தட்ட 
உவு  

19. ீ னறினறனந்து டுக்கப்தட்டதடிரல், 

ீ னறக்குத் றனம்னட்டும் உன் னகத்றன் 
கர்லரல் ஆகரம் னசறப்தரய்; ீ 

ண்ரினக்கறநரய், ண்டக்குத் 
றனம்னரய் ன்நரர். 

ணி சரீம் ண்ினறனந்து உண்டரணது 
. அணரல் ண்ினறனந்து உண்டரகும் 
திர் லககலப ணின் னசறத்ரல் அது 
எவ்ரலல உண்டரக்கரது  

ஆணரல் ினங்குகள் ணினுக்கு 
ரறுதரடரண சரீங்கள் உலடல  



தினக்கும் உிர் இனக்கறநக ; அலனேம் 
சகரலன சசய்துரகண உண்கறகநரம் 

னழுக்க லணந் திநகு னக்கரடு ற்கு 
கத்றல ீட்டு ரவுக்கு னசறரக சரனர 
ரர் சசய் ண அநறவுஜீிகள் 
சசரல்கறநரர்கள்  

ண்டக்கு ண் ற்னலடது ; சத் 
குங்கலப உண்டரக்க கூடிது  

ஆணரல் ரறசம் கர ற்றும் 
கஜரகும் உண்டரக்கும்  

இலநலண சலடந்து ர 
கற்றுக்சகரண்டரல் அர் சகரடுத் உவு 
அறழ்ம் .ண்ரண ஸ்துன சரீம் 
ஆிக்குரி எபி ககரக ரற்நப்தடும்  

15. ஆணதடிரல், இர்கள் கனுலட 
சறங்கரசணத்றற்கு னன்தரக இனந்து, 

இவும் தகலும் அனலட ஆனத்றகன 



அலச் கசிக்கறநரர்கள்; 

சறங்கரசணத்றன்கல் றீ்நறனக்கறநர் 
இர்கலக்குள்கப ரசரினப்தரர். 

16. இர்கள் இணி தசறலடதுறல்லன, 

இணி ரகலடதுறல்லன; சினரது 
உஷ்ரது இர்கள்கல் 
தடுதுறல்லன. 

றல்னர சதனரழ்வு 
சதற்றுசகரண்டரல் சகனனம் 
இலநணரல் க்கு சகரடுக்கப்தடும்  

அதுல  

கண்டசல்னரம் அறத்றக 

ககட்டசல்னரம் தழுக 

கற்நசல்னரம் சதரய்க 

ீர் கபித்சல்னரம் கீ 

உண்டசல்னரம் னக 

உட்சகரண்டசல்னரம் குலநக 



உனகறலீர் இதுலனேம் 
உண்லநறந்றலீக........ ன்கறநரர் 
சதனரணரர்  

தன சரறல்கலப சசய்து னம் எத் 
தன சதரனட்கலப சம்தரறத்து ிற்நறகன 
கசரலந அலடத்து ஏற கதரன உடம்லத 
பர்த்துக்சகரண்டுள்கபன்  

அந்கர த்லண திநி பர்த்ரலும் 
அந் உடம்ன றந்ரணல்ன . 

அல சதரய் ண உனடிில்லனக  

சய் ஞரணிகபின் ரர்த்லககபரடு 
உர்கரடு இந் தரடல்கலப ரனம் 
ககட்டு ககட்டு உனரம் ; உள்ஞரணம் 
ிலபனேம் ன்தரகனக து 
இல்னகலப ன் இல்ன கதரன 
சதனரணரர் ற்று ற்று தரடிினப்தரர்  



சரர ணிர்கள் கடிரக 
அனட்சதனஞ்கசரற இலநகணரடு 
சரடர்ன சகரண்டு கனலல சதறுது 
அவ்பவு பில்ன . 

சணன்நரல் திரர்றக்கறந து 
ஆத்ரில் இன்னும் ன்ண ன்ண 
தரங்கள் சரதங்கள் இனக்கறநது ண 
க்கு சரிரது ; ஆணரல் இலநன் 
ன்கு அநறரர்  

அர் ம்ல தரர்க்கும் கதரது து 
கலபகலம் அது கண்டக்கு சரினேம்  

இலநனுக்கும் க்கும் இலடில் 
கனலனேள்ப சற்குன னனகலண ரம் 
துலக்கு அலத்ரகனர அர் து 
கலபகலப கலபந்து ம்ல 
இலநகணரடு எப்னரக்குரர்  



ள்பல்சதனரன் அனட்சதனஞ்கசரற 
றதரட்டுக்கு ரநறது சகரஞ்ச கரனக ; 

ஆணரல் அலிட தத்து டங்கு கரனம் 
அர் கர்கலப 
றதட்டுக்சகரண்டினந்ரர் ; தடிப்தடிக 
னன்கணநற கலடசறரக னழுலரண 
இலநணிடம் ந்து கசர்ந்ரர்  

அநறவுக்சகரலந்துகபரண சன்ரர்க்கறகள் 
ள்பல்சதனரன் அநறரலரல் 

தடீிக்கப்தட்டு கர்கலப 
றதட்டுக்சகரண்டினந்ரர் ; ஞரணம் 
அலடந்வுடன் அல ிட்டு ிட்டு 
அனட்சதனஞ்கசரற றதரட்டுக்கு 
ரரிக்சகரண்டரர் ன்கறநரர்கள் 

அணரல் ஞரணிகபரண ரங்கள் 
அனட்சதனஞ்கசரறல ி அந் 
கர்கலப உிக்கு அலக்க 
ரட்கடரம் ; ரங்கள் சதரி 



ஆலகபரக்கும் ண கர ினரசத்ல 

கரட்டிக்சகரள்கறநரர்கள்  

ள்பல்சதனரகண அப்தடித்ரன் 
னன்கணநற ந்றனக்க உன்லணப்கதரன்ந 
அற்த ணின் ரழ்லகரடு 
கர்கபின் ரத்றணரல் 

அனட்சதனஞ்கஜரறிடம் கனல 
கண்ட கண்டுர அல்னர ? 

சுத் ரல சன்ரர்க்கறகலப 
அகம்தரிகபரக ரற்நற கடப் 
ரிகரர்டுகபரக ரற்நற லத்றனக்கறநது  

ள்பல்திரன் ரழ்க்லக 
ம்லப்கதரன்கநரனக்கு சபிந் 
கண்ரடிரக இனக்கறநது  

அர் தண்டனத்றல் ல்னர 
கர்ககபரடும் எப்னவு ஆகற அர்கபின் 
ல்னரசறகரடு உன்ணரண 



அனட்சதனஞ்கசரறல கண்டநறந்து 
எப்னவு ஆணரர்  

ம் திநிில் குடும்தத்றல் ற்கணக 
உள்ப அறகர்கலப எதுக்கரல் 

அர்கபின் ரத்ரல் இலநலண 
றதடுகறகநன் ண கரலன ரலன 
இனகலபரது சசரல்னறிட்டு திநகு 
அனட்சதனஞ்கசரறல தனனலந 
றதரட்டு தரனங்கள்  

தன லடகள் ீங்கற ிலில் கன்ல 
சதறுரீ்கள்  

அறகர்கபின் ரத்ரல் இலநணின் 
கதனள் ம்ல றப்தட்டும்  

அனட்சதனஞ்கசரற அனட்சதனஞ்கசரற 
ணிப்சதனங்கனல அனட்சதனஞ்கசரற 
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ரணம்ங் ககஅன தரணம்ங்கக 
அர் 

ரழ்க்லகஅதி ரணம்ங்கக 

ரட்சறங் ககஅர்கள் சூழ்ச்சறங் 
ககக 

ன்ணன்அ சரட்சறங்கக 

ஞரணம்ங் ககனணிர் கரணம்ங் 
ககஅந் 

ரன்னகன் சசய்லகங்கக 

ரன் கரத்லன டத்ல்ங் 
ககலந 

ின்நறடும் எழுக்கம்ங்கக 

ஈணம்அங் ககசசய் ரனகலண 
ஆி 



இனக்கம்உறு சறங்கனகலண 

ண்அரி றநல்சதற்ந சூலண 
நக்கனல 

ஈந்துதி சகரண்டிலனணில் 

ரணறங் ககர்சசன்லண கந்ககரட் 
டத்துள்பர் 

னம்ஏங்கு கந்ககப 

ண்னகத் துய்ி உண்னகச் 
லசி 

சண்னகத் சய்ிக.  -21 

 
 

தகனரகம் ண ணித்துரண 
அலப்ன என்று இனக்கறநர ? 

ரத்றகரறகலக்கு அல்ன ஆன்ீகர்கள் 
தனனக்கக அப்தடிப்தட்ட ம்திக்லக 
இல்லன  



அர்கள் சறும் இற்லக ரன் 
இனக்கறநது ண 
னரிந்துசகரண்டினக்கறநரர்கள்  

இற்லக அனுதரகவும் இற்லக 
ஆணந்ரகவும் அனட்சதனஞ்கசரற 
இலநன் இனப்தரக ள்பல்சதனரன் 
சசரல்னறனேனள்பல இலநறலன ன்தது 
தடர்க்லக ன்றுட்டுக சன்ரர்க்கறகள் 
தனர் நரக ிரக்கறரணம் 
சசய்கறநரர்கள்  

அனட்தர தரடிதிநகு சறத்ற அலடனேனன்ன 
சதனரன் உதகசம் சசய்றல் ன் னழு 
அனுதங்கலபனேம் சரகுத்து 
சகரடுத்துள்பரர்  

அறல்  

இங்குள்ப ல்னர்க்கும் சுர்க்க க 
ிசரறல்லன. சுர்க்க க 



ிசரனள்பர்கள் ங்கள் கனத்றன்தடி 
தனலகச் சரணங்கலபச் சசய்து அற்த 

திகரஜணத்லப் சதற்று, னடிில் 
லடப்தட்டுத் றனனட்டுலரல் 
கனல ன் னற்சறசடுத்துக்சகரண்டு, 

தின் னடிரண சறத்ற இன்தத்லப் 
சதறுரர்கள். அஃது அனல. 

அவ்ிசரம் தம், அதம் ன்ந இண்டு 
லகரினக்கறன்நது. 

இற்நறல் 

தம் தகனரக ிசரம், அதம் இககனரக 
ிசரம். 

இவ்ிண்டில் இககனரக 

ிசரம் ிசர ல்ன. சரரரக 
எனன் ி-சரம் சசய்து 

சகரண்டினக்கறன்நரகண 
சன்நரல்,அவ்ிசரம் ிசரரகரது, 



உண்ல 

ிசரனல்ன. 

சணணில், ிசர சன்கறன்நதுற்குப் 
சதரனள், ி-சரம் ன்தறல் 

ி-சரர உனக _ிசரத்ல றுக்க 
ந்து, அது கலும் 
தகனரகிசரத்லக குநறக்கும் 
சதரனட்டு ந்து.  

சுர்க்க க ிசரம் தனனக்கு இல்லன . 
அலக்குநறத் அச்சம் இல்னரல் 

இலநலண அஞ்சரல் தனர் 
ரழ்கறநரர்கள் ண னந்துகறநரர் 
சதனரணரர்  

அப்தடிப்தட்ட அச்சத்ல கதரறக்கும் 
ங்கள் தனற்லந தின்தற்றுகரர் ; 

இலநலண குநறத் கதரற சபிவு 
இல்னரல் இனப்தரகவும் அற்த 



திகரஜணம் ட்டுக சதறுகறநரர்கள் 
ன்கறநரர்  

இனந்ரலும் னடிவு கரனத்றகன 
இலநணின் றனனபரல் அர்கள் 
இட்சறக்கப்தடுரர்கள் ன்கந 
சதனரணரர் கூறுகறநரர்  

இல ன் சசரல்கறகநன் ன்நரல் 
இன்லந சன்ரர்க்கறகலம் சுர்க்க க 
ம்திக்லக அற்நர்கபரகக 
இனக்கறநரர்கள்  

சுர்க்க க ிசரம் இல்னரல் 
னழுலரண சறத்றல அலடக 
னடிரது  

சறத்றலடந்து ங்கு 
சசல்னப்கதரகறகநரகர அந் இனக்கு 
இனட்சறம் சரிரர்கள் னன்கணற்நம் 
அலடது ப்தடி ? 



சதனரணரர் எபிககம் அலடந்ரர் 
ன்று சதனலரக கதசும் சன்ரர்க்கறகள் 
அர் ங்கு கதரணரர் ன்நரல் றன 
றனசண னறக்கறநரர்கள்  

ஜீகரனண்க கரட்ச டீ்டின் 
றநவுககரல் ன்ந தஞ்ச் டனரக்லக 
சசரல்கறநரர்கள்  

சரப்தரடு கதரடுகறநரர்கள் ; கரய்கநற றுக்கற 
கதரஸ் சகரடுக்கறநரர்கள் ; 

அனட்சதனஞ்கசரற அகல் தடிக்கறநரர்கள்  

கரட்ச டீு ன்தல அக்கலந 
இல்னரல் கிக்கரல் 
ிட்டுிடுகறநரர்கள்  

ரம் கதரய் கச கண்டி இடம் கரட்ச 
டீு  

சசரர்க்கம்  



இவ்ிசம் ரறகலக்கு ன்கு 
சரிந்றனக்கறநது ; ஆணரல் ற்ந 
ிசங்கபில் சபிில்னரரல் அற்த 
திகரஜணம் அலடகறநரர்கள்  

ல்ன ற ன்நரக சரிந் 
சன்ரர்க்கறககபர றல 
சரிந்றனக்கறநரர்கள் ; அந்கர 
சகரடுலக கதரய் கச கண்டி 
இடத்ல நந்துிட்டரர்கள்  

அணரல் றநலரக னறிகனக 
சுற்நறக்சகரண்டினக்கறநரர்கள்  

இந் தரடனறல் சதனரன் ன் சலடர்கபின் 
குலநகலப ன் குலந கதரன தரடுகறநரர்  

சசரர்க்க கர அப்தடி என்றும் இல்லன 

அன தரணம் என்நர அப்தடிசல்னரம் 
இல்னக இல்லன  



சரகரகல்ி  

ண சதனரன் சசரன்ணரல் 
கறபிப்திள்லப கதரன ரங்கலம் 
சசரல்னறக்சகரண்டினக்கறகநரம்  

ற்நதடிரக கர்கபரக ரநற தகனரக 
ரழ்வுக்கு சசல்னகண்டும் ன்ந 
னற்சற ங்கலக்கு சுத்ரக கறலடரது  

இப்தடி இனக்கறநர்கலப ரர் 
றனத்துது ன்நரல் தத்றனறனந்து 
அவ்ப்கதரது னறக்கு அனுப்ததடுகறந 
இலநணிர்ககப ஆகும்  

ள்பல்சதனரன் உட்தட அப்தடி னறக்கு 
னகரசல்னரம் சதரதுரக னனககண 
ஆகும்  

அப்தடி இப்தடி ல்னலரண 
சகரடூரண அசுர்கலப ீத்றன் 



னெனரக சற்நற சகரண்ட னனகன் 
அர்கலப அறத்ரர ? 

நக்கனல ஈந்ரர்  

அர்கலப கசனரக ரற்நற ணக்கு 
திச்சரம் சசய்கறநர்கபரக 
ரற்நறக்சகரண்டரர் அல்னர ? 

அதுகதரன னனகர சசரர்க்க க ிசரம் 
இல்னர ன் சலடர்கபரண 

சன்ரர்க்கறகலபனேம் ீ 
ல்றப்தடுத்துரரக ண 
கண்டுகறநரர் ள்பல்சதனரன் 
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ணரண எனசறறுன் றரண 
குனலனேம் 

றத்றடரன் றன் அடிச்சலர் 

கறழ்கல்ி கற்நறடரன் சும்ரஇ 
ரன்கர 

டுிணிலட ழீ்ந்துசுல்ரன் 

சறணரண சஞ்சுத் துலுன் 
உகனரதரம் 

சறறுகுலகி னூடுனகுரன் 

சசறுகரக இனபிலடச் சசல்குரன் 
ம்னும் 

சசய்குன்நறல் நறிழுரன் 



இணரண ரச்சரி சங்குறின் 
உள்கப 

இநங்குரன் சறநறதும்அந்கர 

ன்சசரல்கக பரன்ணது லகப்தடரன் 
ற்நறற் 

ககலகன் ன்சசய்குகன் 

ணீடு சசன்லணில் கந்ககரட் 
டத்துள்பர் 

னம்ஏங்கு கந்ககப 

ண்னகத் துய்ி உண்னகச் 
லசி 
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ணி ணம் இனக்கறநக அது ரனக்கும் 
அடங்கரது  



6 லகரண ீ குங்கலப தன 
னொதங்கபில் சபிப்தடுத்தும் 

ணல அடக்கும் ற சரிந்து ிட்டரல் 
இலநலண பிறல் உனரம்  

லனேம் சரறக்கனரம்  

ல ன்ணரல் ன்ண சசய்னடினேம்  

சதரி சதரி ஞரணிககப த்பிக்கும் 
கதரது  

இலநலணத்ி ரர் ம்ல 
ப்னிக்க னடினேம் 
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ரய்சகரண் டுலத்ல்அரி 
சன்சசய்ககன் ன்சசய்ககன் 

ள்பல்உன் கசடிக்கண் 

ன்ணரது சதரன்ணரலச ண்ரலச 
சதண்ரலச 

ரய்ந்துலும் ணதுணது 

கதய்சகரண்டு கள்உண்டு ககரனறணரல் 
சரத்துண்டு 

தித்துண்ட ன்குங்ககர 

கதசுறு குனரனணரற் சுல்கறன்ந 
றகறரிகர 

கதலிலப ரடுதந்கர 



கரய்சகரண்டு தரய்கறன்ந சவ்ினங் 
ககரசதனங் 

கரற்நறணரற் சுல்கநங்ககர 

கரனடி கரஇந்த் ஜரனடி 
கரணது 

கர்டி கரஅநறகறகனன் 

ரய்சகரண்ட சசன்லணில் 
கந்ககரட் டத்துள்பர் 

னம்ஏங்கு கந்ககப 

ண்னகத் துய்ி உண்னகச் 
லசி 
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ள்பல்சதனரணரலப்கதரன்ந இலந 
தூதுர்கள் ; இலநணரல் 



அனுப்தப்தட்டர்கள் சரர 
ணிர்கபின் குற்நங்கலப குலநகலப 
இல்னகலப து குலநகள் கதரன ம் 

ீது ற்நறக்சகரண்டு கண்டுரர்கள்  

அது அந் கண்டுலன ரம் சசினேற்று 
இலந்து கண்டும்கதரது இலநன் 
து அடினக்கு அனலம் அக 
கறனலதல க்கும் அனலரர்  

சபிவு குனின் றன ரர்த்ல ககட்டல்  

ன்ந றனந்ற ரிகள் ணி த்றல் 
குனரர்கபரக உள்ப தனனக்கு 
சதரனந்க சதரனந்ரது  

னழுக்குனடனுக்கு னக்கரல் குனடணரல் 
றகரட்ட இலும்  

அறலும் அலநக்குனடணரல் இன்னும் 
சறநப்தரக றகரட்ட இலும்  



கரல் குனடணரகனர சக்லக கதரடு கதரட்டு 
சதனங்கூட்டத்றற்கு குனரகறிட 
னடினேம்  

ஆணரலும் னலட அனட்தரர்லரல் 
னட்சக்கக்கரகணரனக்கு அற்ன 
அலடரபங்கள் டக்கறநகர ; னலட 
றடத்துபரல் சனர ரறுல் 
உண்டரகறநகர அர்கள் 

ணிர்கபினறனந்து ம் உர்ந்து 
குனரணர் அல்ன  

தத்றனறனந்து அனுப்தப்தடுதரல் 
ட்டுக அத்லக அனட்சதரறல 
இலநன் சசய்ரர்  

அர்கள் கரனத்றல் ரழ்ந்கரர் 
கதறுசதற்நர்ககப 



அனுப்தட்டரண ள்பல்சதனரனும் 
ணி ணத்றன் இல்லத றலணத்து 
துக்கறத்து இலநணிடம் கண்டுகறநரர்  

ரய்ிட்டு சசரல்னக னடிரது 
இலநர அவ்பவு று சசய்கறநக 
ணது ணது  

ட்சறக்கும் உணது றனடிில் என்நரது 
ண்ரலச ; சதரன்ணரலச ; 

சதண்ரலசில் தட்டு உல்கறநக  

கள் உண்டு தித்து திடித்து ககரனறணரல் 
என்லந என்று கதய் திடித்ல கதரன 
சனறக்கரது என்லந என்று 
சரத்றக்சகரள்லரம் குங்குகள்  

ரங்கள் அடிதடுது அற்நறக்கு 
சரிரரம் ; ஆணரல் அடுத்ல 
அடிதடுல தரர்த்து சறக்குரம்  



அணரல் சண்லடிடுகறந இண்டு 
குங்கும் றச்சம் சரகும் ன்தரர்கள்  

கறரங்கபில் இலப்தற்நற ரன் 
ககள்ிப்தட்டினக்கறகநன்  

குனரனன் லபக்கும்கதரது றகறரிில் 
சுலும் தரலண ிிரக 
லணக்குரம்  

அதுகதரனக ரம் இல்னர குற 
இல்னர தன க்கலணகலப ணது 
சசரல்னறக்சகரடுக்குரம்  

கதலகள் ிலபரடுகறந தந்துகதரன 
கதரகறந தக்கசல்னரம் கதரகுரம்  

ினங்குகள் தசறிணரல் கரய்ந்து கதரய் 
ங்கக உவு கறலடக்கரர ண 
அலனதரய்ந்து சகரண்கட இனக்குரம்  



இலநகடுல் என்கந ினங்குகபின் 
னழுக ரழ்க்லக ரக இனப்தல 
கசணல்கபில் ீங்கள் தரர்க்கனரம்  

என்லந என்று கட்லடரடி சரகறன்நண  

அலனகறன்நண அலனகறன்நண அடித்து 
கதரரடி அடிதட்டு சகரன்று 
சரப்திடுகறன்நண  

தின்சணரனரபில் சரகறன்நண  

கஜர கும் தனல அறத்து ன்லண 
ிட ல்னணிடம் அறந்துிடுகறநது  

சதனம் கரற்நறல் சுன்று றரிலப்கதரன 
றரிகறநது  

ணது கர்ரின் சரடர்தரக இனந்ரலும் 
கரனத்றன் ககரனரக இந்றஜரனகர 
ரரஜரனகர ன் ரலகலப 
உற்தித்துக்சகரள்கறநது 



ள்பகன உன் கறனலதரனன்நற ரன் 
ச்சறக்கப்தடுது அவ்பவு பில்ன 
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கற்நக னசரடும் கூடிறல் கனன்கல்ி 
கற்கும்சநற கர்ந்துகல்கனன் 

கணிவுசகரண் டுதுறன அடிலஎன 
கணினும் 

கனறகனன் ல்னன்அல்கனன் 

குற்நக சசய்சன் குரகும் 
அப்சதனங் 

குற்நம்ல் னரம்கும்ணக் 

சகரள்லது றன்அனட்குரகும் 
ன்ணில்ன் 

குலநிர்த் னள்னரிகுரய் 

சதற்நகல் னம்என சதனந்லகின் 
அனள்உனப் 

சதற்சநழுந் கரங்குசுடக 

திர கரரரின் ின சசரனொதக 

கதறல் தப்திக 



ற்நலக சசன்லணில் கந்ககரட் 
டத்துள்பர் 

னம்ஏங்கு கந்ககப 

ண்னகத் துய்ி உண்னகச் 
லசி 
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சன்ரர்க்கத்றன் இன்லந னக்கறரண 
குலநதரடு கறற்றுத்லப 
ணப்தரன்லரகும்  

ப்தடிகர ள்பல்சதனரணின் ீது 
தற்று லத்துிட்டணர் . அதிரணனம் 
தக்றனேம் உண்டு  

அணரல் ஆபரலக்கு ரலு தரட்டு ; 

தத்துதக்கத்துக்கு ிபக்கம் ண 

சசரல்னறக்சகரண்டு ங்கலக்கு 
சரிந்ல ட்டுக 

எப்தித்துக்சகரண்டுறனப்தரர்கள்  



அடுத்ர் ன்ண சசரல்கறநரர்கள் ; 

அர்கள் ஆரம் கரட்டும் கங்கபில் 
ன்ண இனக்கறநது ண கரதுசகரடுத்து 
ககட்கரட்டரர்கள்  

ங்க குன சதரிரல இப்தடி தரடிட்டரன 
அப்திடி தரடிட்டரன ண சட்டிசதனல 

கதசற கதசற ரங்கலம் சதரி ஆல 
ஆகறிட்கடரம் ன்ந ரல தனல 
திடித்து ரட்டிக்சகரண்டுள்பது  

ணது சலடர்கலக்கு இந் ரல திடிக்கும் 
ண சரிந் சதனரணரர் அல ணது 
குலநரக டுத்துக்சகரண்டு  

கங்கலப கற்நக னசரடும் 
கூடிறல் கனன்கல்ி கற்கும்சநற 
கர்ந்துகல்கனன் ண னந்துகறநரர்  

கறரத்றல் சசரல்ரர்கள் என்று சுனத்ற 
கண்டும் அல்னது சசரல் னத்றரது 
கண்டும்  



சகன கங்கபிலும் ன்ண உண்ல 
சபிப்தலட ஆக்கப்தட்டுள்பது ண 
சுரக ஆர கண்டும் அல்னது 
ஆரய்ந் ல்னடிரர்கள் கதசும்கதரது 
கரதுசகரடுத்ரது ககட்க கண்டும்  

அப்கதரதுரன் சச சன்ரர்க்கம் 
சகரண்டு னடினேம்  

அர்கள் அது கறற்நறல் 
றன்றுசகரண்டுரன் 
கதசறக்சகரண்டினப்தரர்கள் . இது 
இல்னரகண  

ஆணரல் ள்பல்சதனரணின் 
உள்பக்கறடக்லக சகன ங்கபிலும் 
உள்ப இலநசநறல உர்த்ற 
குலநகலப கலபந்து இலநகணரடு 
சசப்தடுத்தும் சசலன சசய்ரகும்  



இது அவ்பவு பிரக ணிர்கலக்கு 
னரிரது ; வும் ரது  

ரர் ற்கணக இலநகணரடு 
சரடர்னள்பர்ககபர அர்கலக்கக 
னரினேம்  

ரரணது அம்சரண இகசு கூநறணரர் 
: 

8. இனத்றல் சுத்னள்பர்கள் 
தரக்கறரன்கள்; அர்கள் கலணத் 
ரிசறப்தரர்கள். 

9. சரரணம் தண்டகறநர்கள் 
தரக்கறரன்கள்; அர்கள் கனுலட 
னத்றர் ன்ணப்தடுரர்கள். 

தனர் இப்திநிில் 
ள்பல்சதனரணிடத்து ந் கசர்ந் 
ஆத்சரகர்கபரக இனப்தரர்கள்  



அணரல் குன சதனல கதசுல 
உர்ந் ஆன்ீகரக 
கனறக்சகரள்கறநரர்கள்  

இலநணிடத்து சகரஞ்சகனும் 
கடித்சரடர்ன உள்பர்கலக்ககர 
சரணம் வ்பவு உிர்ப்னள்ப 
ிம் ன்தது னரினேம்  

ரரிடம் சய்கீ இல்ன உள்பகர 
அர்கள் லண சகரடுத்ரது 
சரரணம் சசய்கறநர்கபரக இனப்தரர்கள்  

ள்பல்சதனரன் னறக்கு 
அனுப்தப்தட்டன் கரக்கம் சண்லட 
கதரட்டுக்சகரண்டு றரினேம் சகன 
ங்கலக்கறலடில் ல்னறக்கத்ல 
உண்டரக்குதும் ஆகும்  



அற்கரண தர்கலப சன்ரர்க்கத்றல் 
சகரண்டுந்து கசர்ப்ததும் அது தன 
திநி சலடணரண ணது தினேரகும்  

சதனரன் கூறுகறநரர் ; இலநர 
உள்பரர்ந் அன்கதரடு உணது றனடில 
சண் அலடகறநர்கள் உன்லண 
உர்ந்ர்கள் ஆரர்கள்  

இலநன் எனர் இனக்கறநரர் ண 
திகறனறல உரல் அது சறும் 
இற்லக ண உபநறத்றரினேம் தனனம் 
சன்ரர்க்கத்றல் ந்து கசர்ரர்கள்  

அர்கலக்கு சரரணத்றன் கன்ல 
னரிரது  

குற்நக னரிது ணி இல்ன ; 

ஆணரலும் அர்கலப ன்ணித்து 
ட்சறப்தது உது இல்தரகும்  



இலநணின் கர்கள் னக்கும் 
இலநணது கும் இனக்கும்  

இலநலணப்கதரன ஆகும் 
ணிர்கலக்கும் இலநலணப்கதரன 
கும் இனக்கும் ன்நரல் 

ற்றுக்சகரள்லம் ணிர்கள் தத்றலுள்ப 
கர்கலக்கும் இலநணின் கும் 

இனக்கும் ன்நரல் ந இநங்க 
தரர்க்கறநரர்கள்  

அனட்சதனஞ்கசரறல ி ரலனேம் 
றக்கனரகரது ; அர்கள் சறும் 
த்தும் ன்சநல்னரம் உபறுகறநரர்கள்  

ஆணரல் சதனரணரர் அந் றல் 
னனகணிடம் ஆன்றகம் 
தகறக்சகரண்டினந் கரனத்றல் 
னனகனுக்கும் அக இல்ன இனப்தரக 
கரண்கறநரர்  



சதற்நம் ன்ந அநற றழ் ரர்த்லல 
ந்றக்கு சதனரன் சூட்டினேள்பரர்  

கன சுந்து திசித்து தரலூட்டி 
பர்ப்தல சதற்நம்  

சதற்நல ன் திள்லபகலப னடிந் 
அபவு கதடறகனக அக்கலநரக 
இனக்கும்  

அவ்பவு இக்கம் உள்பல ககன 
திக்கறந சறன் இன்னும் வ்பவு 
இக்கம் உள்பரக இனப்தரர்  

சதற்நகல் னம்என சதனந்லகின் 
அனள்உனப் 

சதற்சநழுந் கரங்குசுடக 

திர கரரரின் ின சசரனொதக 

கதறல் தப்திக 

னனகலண றக ஆரக உர்ந்ர் 
சதனரன்  



சறணின் அனள் உனப்சதற்று உர்ந் 
சுடர் னனகன் ன்கறநரர்  

உனிகனர அர் திம் கர அந் 
தப்திம்ம் ரரணது ின 
சசரனதம் னனகன் 

சற ரரணது சசம் னனகன்  

கதறல்னர தப்திம்ம்  

அப்தடிரணரல் கதனள்ப திம்னம் 
இனக்கறநது ரகண  

சறன் ட்டுக ரரன் ட்டுக 
அல்னரஹ் ட்டுக அனட்சதனஞ்கசரற 
ட்டுக ண கதம் கதசுக இந் 
ரச்சரிம் ன்ந ீ குரகும்  

ள்பல்சதனரணின் னல் குனரகற 
னனககணர சசத்றன் டிரணர்  



ரண கதய் ட்டுல்ன ரச்சர்ம் 
கதசுகறந திசரசும் சன்ரர்க்கறகலப ிட்டு 

ஏடட்டும் ; தின்ன னன்ணிப்தலட ரக 
இனந்து உனகறன் சகன கதங்கலபனேம் 

கலபகரம்  

சறன் ரத்ரலும் அனட்சதனஞ்கசரற 
ரரன் ரத்ரலும் 
அனட்சதனஞ்கசரற 
அனட்சதனஞ்கசரற அனட்சதனஞ்கசரற 
ணிப்சதனங்கனல அனட்சதனஞ்கசரற 

ள்பல் னடி ரழ்க  

சச சன்ரர்க்கம் ஏங்குக 

 
 

 

 

 

 



கந்ர் ககரட்ட ிரலன 25 

 

தரய்ப்தட்ட னனறஅன்ண ரய்ப்தட்ட 
கர்ம் 

தரழ்தட்ட லணில்சடுரள் 

தண்தட்ட கழுீனம் ிண்தட்ட 
இன்ணனது 

தட்டதர டரகும்அன்நறப் 

கதரய்ப்தட்ட னல்லுி னப்தட்ட 
தரடும்ற் 

னண்தட்ட தரடுிடும் 

னன்தட்ட உறனேம்உர் சதரன்தட்ட 
தரடர்கள் 

கதரகம்என கதரகரகர 



ஆய்ப்தட்ட லநனடிச் கசய்ப்தட்ட 
றன்அடிக் 

கரட்தட்ட சதனரழ்ிகன 

அனள்தட்ட சநறனேம்சய்ப் 
சதரனள்தட்ட றலனனேம்உந 

அர்கதரக ககதரகரம் 

ரய்ப்தட்ட சசன்லணில் கந்ககரட் 
டத்துள்பர் 

னம்ஏங்கு கந்ககப 

ண்னகத் துய்ி உண்னகச் 
லசி 

சண்னகத் சய்ிக.  -  25 

 
 

ள்பனரர் சறன்ண றகனக 
கிலகள் னலணனேம் ரட்டம் 



இனந்ரல் ; ன்லண என னனர் 
ன்தரக அங்கலகரித்துக்சகரள்கறநரர்  

னனர்கள் ரழ்க்லகக்கு ன்ண 
சசய்ரர்கள் ? 

அசர்கலபகர ; சசல்ந்ர்கலபகர 
அண்டி னகழ்ந்து தரடி தரிசறல் சதறுரர்கள்  

அல்னது ரடக குழுக்கபில் கசர்ந்து தரடி 
டிப்தரர்கள்  

இக்கரனத்ற சறணிர உனகம் கதரன 
அக்கரன கலனத்துலந இல்லன  

றகுந் றுல ; அரணம் தட்கட 
அலக்கஞ்சற குடிப்தரர்கள்  

ள்பல்சதனரன் னனகணிடம் அந் இற 
ரழ்வு ணக்கு கண்டரம் ன்று 
கண்டுகறநரர்  



சசல்ந்ர்கள் சதனம்தரலும் ப்தடி 
இனப்தரர்கள் ; தரய்ந்து இலல திடிக்கறந 
னனறல கதரன சதரனள் 
சம்தரறப்தறகனக கணரக 
இனப்தரர்கபரம்  

அதுட்டுல்ன அற்கரக ரரக 
அலனரர்கபரம்  

இப்தடி சதரனள் கசர்த்கரர் 
குடும்தத்லக அண்டி ; அர்கலப 
னகழ்ந்து தரிசறல் சதறுது அவ்பவு 
பிரண கரரினம் அல்ன .  

அர்கள் டீ்டு தங்கஞ்சற ல 
கரத்றனந்து சதறுது கரம்ரித்ல 
சதறுற்கு தித்ணம் சசய்ல ிட 
கடிணரக இனக்குரம்  

அல்னது னல்லு சட்டிரது 
திலப்கதரம் ; கல்லுலடத்ரது கஞ்சற 



குடிப்கதரம் ன்ததும் திகல தித்ணம் . 
ன்ரணத்கரடு உலத்ரலும் ிடும் 
உறனேம் ரன் தனணரக இனக்குரம்  

இப்தடி ல்னரம் இல்னரல் திநகு 
ப்தடிப்தட்ட ரழ்க்லக ள்பனரனக்கு 
கண்டுரம்  

ரய் கதரன்ந கனல உள்ப லந 
னடிகரன் சறணின் கசகரன் 
னனகனுக்கு அடிலரக ஆகற 
சகரண்டரல் ; அனள் றம்தி ரழ்வும் ; 

சய்ப்சதரனள் றம்தி றலநவு ணனம் 
; இலநணரல் கதரற அபவு 
கறலடக்கப்சதறும் றம்றனேம் 
கறலடக்குரம்  

உனகத்றற்கு அடிலரக இனந்து 
உனழுல ிட இலநனுக்கும் ; 

கர்கலக்கும் அடில 
ஆக்கறக்சகரண்டரல் றலநரண 



றம்றரண ரழ்ல சதநனரம் 
ன்கறநரர் 9 து ள்பனரர்  

அர் ண்ம் கதரனக அது 
ரழ்க்லகனேம் இனந்து 
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கசனம் சகரடிசகரண்ட றலணஅன்நற 
கறுசறறு 

கலச் சறந்லசசய்கரர் 

சசங்கணில ிட்டுகப் தங்கணில 
உண்டம்என 

சறறுகனங் கரக்லகறகர்ரர் 

ரனங் கரம்அந கறுனகழ் 
கதசறறன் 

ற்னகழ் ழுத்ரகதர் 

ரய்ப்தரல் ினம்திஆன் து‘ய்ப்தரலன 
ர 

லனேலடப் கதர் ஆரர் 

ீனந் றணது குற்கநல் னரிரது 



றன்றுற் கநல்னரிகரர் 

சல்லுக் கறலநக்கரது னல்லுக் 
கறலநக்கறன்ந 

சடிசறு ீரரர் 

ரனம் சசன்லணில் கந்ககரட் 
டத்துள்பர் 

னம்ஏங்கு கந்ககப 

ண்னகத் துய்ி உண்னகச் 
லசி 
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கசல் சகரடி உலடன் னனகன்  

ணிந் கசல் சகரடி  

சூன் ன்ந அசுலண சன்ந னனகன் 
அலண சகரல்னில்லன  



தறனரக அலண றனத்ற ; திநல 
ிபிப்தலட சசய்னேம் ஆசறரிணரக 
ரற்நறக்சகரண்டரர் னனகன்  

இதுக ற்சசய்ற  

14. இவ்ிரக, இந்ச் சறநறரில் 
எனணரகறலும் சகட்டுப்கதரது 
தகனரகத்றனறனக்கறந உங்கள் திரின் 
சறத்ல்ன. 

ஞரணம் ன்தது என்றுக அநறரல் 
தூய்லரக இனப்தது அல்ன  

னத்ம் னறரக தலடக்கப்தட்ட ணின் 
இல்தில் சுத்ரணணரக இனப்தரன்  

ஆணரல் அனுக்கு ந் அனுதகர 
ஞரணகர இனக்கரது  

ரர் சகன வ்னக்குள்லம் ிழுந்து ; 

அன் ன்ல ீல அனுதங்கலப 



உர்ந்து ; அது இனந்ரலும் கண்டரம் 
ன்ந றலன அலடகறநரகணர அப்கதரக 
ஞரணம்  

இப்தடி உனக ரழ்ின் அகுக்கும் ; 

ரலக்கும் இடம் சகரடுத்து ஆட்டம் 
ஆடி அசுலணப்கதரன ஆணரலும் ; அலண 
ட்சறக்கும் தடிரக குன னரர்  

ட்சறத்ரகன கசனம்  

அது கூி கூி ம்ல ிறப்தலட 
சசய்னேம்  

ஆகக ம்ல ட்சறப்தல ணது 
சரறனரக சகரண்டர் ஞரண சற்குன 
னனகன்  

அல ிட்டுிட்டு ற்ந கர்கலப 
தக்ற சசய்கரர் ; சறறு றனேலட 
கரக்லக கதரன்நர்கள்  



சசங்கணி இனக்க கரக்லக 
கப்தங்கணில ரடி உண்டரம் 

9 து திள்லபரக கந்ர் ககரட்டம் 
சசன்று அடிக்கடி னனகலண றதட்டு 
ந்ரர் ள்பனரர்  

திநிக்கும் ன்தரர்ககப அது 9 து 
னல் சறத்ற ஆகும் ல ள்பனரர் கூட 
இனந்து  

னனறல் னனகன் ; டிரம்திக்லக 
இப்தடி தடிப்தடிக எவ்சரன கரின் 

சரடர்னம் அனுதனம் உண்டரகும் 
கதரதும் ; அலப்கதரன உண்டுர ண 

தரடிினப்தரர் ள்பனரர்  

கலடசறில் 6 ஆம் றனனலந தரடும்கதரது 

அனட்சதனஞ்கஜரறகரடு சரடர்ன 
கறலடக்கறநது ; உடகண இலத்ி 
கறு ரலனேம் கும்திடரக ; கஸ்ட் ; 



திட்சு ; உலடப்திகன கதரடு ண 
தரடிிட்டரர்  

இது ள்பனரனக்கு ட்டுல்ன ; 

கிஞர்கலக்கக உரி னகழ்ச்சற அி  

இது சதனலரக சசரல்னப்தட்ட என 
ிக ி ; அப்தடிக ரர்லின் 
தடி சதரனள் சசரல்னக் கூடரது  

6 ஆம் றனனலநில் ட்டுல்ன ; 

னல்னனரக 9 றல் தரடிகதரது 
கூட னனகலணத்ி ரலனேம் கும்திட 
கண்டி அசறம் இல்லன ன்றுரகண 

தரடினேள்பரர் ன்தல சன்ரர்க்கறகள் 
சகரஞ்சம் றரணிக்க கண்டும்  

ன்நரக தரனங்கள் னனகலணத்ி 
கறு சய்த்ல சறந்ல சசய்கரர் 
கரக்லகல கதரன சறறு றரபர்கள் ; 



ரகரீக கதர்கள் ; ீர்கள் ண 
ரிலசரக அர்ச்சறத்றனக்கறநரர் தரனங்கள்  

இறனறனந்து ரம் னரிந்துசகரள்ப 
கண்டிது ; கிஞர்கலக்கக உரி 
உர்த்றப்தரடுல் அவ்பக  

ற்நர்கலப எதுக்கு ண 
டுத்துக்சகரள்பக கூடரது ; 

அர்ககபரடு அனட்சதனஞ்கஜரற 
றதரட்லட னக்கறப்தடுத்து ன்தக 
ஆகும்  

லரது எதுக்கு ன்நரகனக 
அங்கக ீிரம் ந்துிடுகறநது  

ற்ந ங்கலபசல்னரம் எதுக்கு ; 

சன்ரர்க்கத்ல ரக திடித்துக்சகரள் 

ன்ததுகதரன சநற திடித்ர்கபரக ; 

திந ங்கலப அல பர்த் 
அனபரபர்கலப அற்தரக ண்டகறந  



துகம் சன்ரர்க்கறக்கலப 
திடித்துக்சகரண்டது  

இற்கு கரம் அடிப்தலடில் 
ள்பல்சதனரன் தக்ற கரகற ன்தல 
சன்ரர்க்க டத்ல இடிக்க ந்து கடர 
கதரட்டுள்ப ரத்ீகரறகள் 
உில்லன  

சும்ர ரிகன அனட்சதனஞ்கஜரற 
ணிப்சதனங்கனல ண என னட்சம் 
டல எப்தித்ரலும் அங்கு தக்ற  
ரய்ப்ன இல்லன  

ஆகக ரத்ீக கசடர்கள் ; ல்ன டடர 
ண சன்ரர்க்கத்றல் னகுந்து ; ஆபரலக்கு 
தத்து தரட்டுக்கு ிபக்கம் சசரல்னற 
சன்ரர்க்கறக்கபின் ஜீலண சகடுத்து 
ிட்டரர்கள்  



குரன் 2:14. இன்னும் (இந்ப் கதரனற 
ிசுரசறகள்) தக்ற சகரண்டினப்கதரலச் 
சந்றக்கும் கதரது, “ரங்கள் தக்ற 
சகரண்டினக்கறகநரம்” ன்று கூறுகறநரர்கள்; 

ஆணரல் அர்கள் ங்கள் 

(லனர்கபரகற) லத்ரன்கலடன் 
ணித்றனக்கும்கதரது, “றச்சரக ரங்கள் 

உங்கலடன்ரன் இனக்கறகநரம்; றச்சரக 
ரங்கள் (அர்கலபப்) தரிகரசம் 

சசய்தர்கபரகக இனக்கறகநரம்” ணக் 
கூறுகறநரர்கள். 
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தின்இணி ன்லணப் திநப்திக்க 
ல்னகணர 

சதய்சறலநில் இன்னும்எனகரல் 

தின்தட்டு றற்குகர னன்தட்ட 
சூட்டில் 

சதறுந்துர் நந்துிடுகர 

இவுறநம் உலடஅன் 
இணிலணக் கணினும் 

இநப்திக்க ண்ம்உறுகர 

ண்டநரன் உலஉண்டு 
சறலஉண்ட ன்உடல் 

இனந்டு ண்டநரகணர 



கவுசதறு ிலணந்து னறனேகர 
அலணஎன 

கரசுக்கும் றகன்னரம் 

கற்நர்கள் தற்றும்றன் றனஅனலப 
ரனும் 

கனந்றடப் சதற்றுறன்கநன் 

னவு சசன்லணில் கந்ககரட் 
டத்துள்பர் 

னம்ஏங்கு கந்ககப 

ண்னகத் துய்ி உண்னகச் 
லசி 
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னறக்கு னிக்க உற்நர் ள்பல்திரன் 

ணி சரீத்றல் ந்றனந்ரலும் அந் 6 

றலும் ரன் றல்னர 



சதனரழ்வு சதற்நர் ன்ந சுரீணம் 

இனந்றனக்கறநது 

தின் ன்லண திநப்திக்க ல்னகணர 
ன்கறநரர் 

சரி ர் ரஜர இனக்கறநரக அரல் 
ம் க கூடுல்னர 

ள்பனரர் சசரல்கறநரர் ; ற்கணக ரன் 
றல்னர சதறுரழ்வு அனபப்தட்டு 
ிட்கடன் 

னன்சதரனனலந க்கம் கதரன 
ன்லண த்றல் ஆழ்த் ந்து ன் 
தட்ட டுல அர் நந்றனக்க ரட்டரர் 

இப்தடித்ரன் ஞரணிகள் ரங்கள் ரர் 
ன்தல சூசகரக அநறிப்தரர்கள் 

ரர்க்கண்கடணரக ரன் அரித்றனந் 
கதரது ன்லண த்றனறனந்து 



ிடுிக்க அறகர் சறன் 
ந்ரல்னர அப்கதரது னுக்கு தட்ட 
டுல அர் நந்றனக்க ரய்ப்ன 
இல்லன 

சரி ணி சரீத்றல் ந்ரகனக ந்து 

தற்றுகறந ரலகள் ; அலகபரல் ரன் 
சசய் சசய்ப்கதரகறந ிலணகள் 
ன்லண ந்து சகடுத்துிட ரய்ப்ன 
உள்பல்னர 

ரள் ன் சசய்னேம் சதற்ந ிலணரன் ன் 
சசய்னேம் குகசர் இனரலம் 
ண்லடனேம் சறனம்னம் ணக்கு னன்கண 
ந்து கரன்நறடிகண ண றனப்னகழ் 
உள்பல்னர 

அக கனத்ல ள்பல் ம்திக்லககரடு 
தலந சரற்றுகறநரர் 

குன தரர்க்க ககரடி தரம் ீனம் 



அந் சற்குனரன் னனகலண குனரக 
சதற்நறனக்கறகநன் ; அணின் அனபில் 
கனந்து றற்கறகநன் 

ஆகக ிலணகலபப்தற்நற ரன் 
கலனப்தட அசறறல்லன 

இவுறநம் உலடஅன் இணிலணக் 
கணினும் 

இநப்திக்க ண்ம்உறுகர 

ண்டநரன் உலஉண்டு சறலஉண்ட 
ன்உடல் 

இனந்டு ண்டநரகணர 

இது ள்பனரர் தரடி ரிகள் 

ன்லண த்றற்கு ஆட்தரடுத்தும்தடி 
ன் கணிலும் ண்ரட்டரர் . 
சணன்நரல் ற்கணக என னலந 
அனக்கு கரம் உண்டரணல அர் 
நக்கரட்டரர் ன்கறநரர் 



இது ஆரம் 
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ீர்உண்டு சதரறகறன்ந கரர்உண்டு 
ிலபகறன்ந 

றனன்உண்டு தனனும்உண்டு 

றறஉண்டு துறஉண்டு றஉண்டு 
கறசகரண்ட 

சநறஉண்டு றலனனேம் உண்டு 

ஊர்உண்டு கதர்உண்டு ிஉண்டு 
திஉண்டு 

உலடஉண்டு சகரலடனேம்உண்டு 

உண்டுண்டு கறக உவுண்டு 
சரந்ம்உறும் 

உபம்உண்டு பனம்உண்டு 



கர்உண்டு கரிஉண்டு தரிஉண்டு 
ற்றுள்ப 

சசல்ங்கள் ரவும்உண்டு 

கன்உண்டு ண்டுறு கடம்தினேம் 
றன்தத் 

றரணனண் டரில்அகச 

ரர்உண்ட சசன்லணில் கந்ககரட் 
டத்துள்பர் 

னம்ஏங்கு கந்ககப 

ண்னகத் துய்ி உண்னகச் 
லசி 

சண்னகத் சய்ிக.  -  28 

உண்டு உண்டு உண்டு உண்டு  

27 னலந உண்டு உண்டு ண 9 

றகனக ள்பனரர் தரடிினக்கறநரர்  



அனபரபர்கள் திநிிகனக ஞரணம் ; 

னனல உடன் திநக்கறநரர்கள்  

இப்தடி தரடில தரர்த் திநகு அந் 
இனக்க ரத்றரர் ன்ண சசரல்ரர்  

ர ! உங்கள் ம்திக்கு தரடம் 
சசரல்னறக்சகரடுக்க ணக்கு குறில்லன 
ண லகசடுத்து கும்திட்டுிட்டு கதரய் 
ிட்டரர்  

இந் அரனுஷ் ம்தில ன்ண 
சசய்து ண சரிரல் அனம் 
ண்ரீ் சபித்து ிட்டு ிட்டரர்  

அல அது ஆிண்டன குனரர் 
ணிலகி திரகண கசறரக 
றடத்றணரர்  

இந் ணிலகிரக சரலனரலனேம் 
றடத்றர்  



சரலனரர் என கிில் 
ணிலகிரல னகது சரனறக் ண 
சசரல்கறநரர்  

னகது சரனறக் ன்ந அகதிர 
அனபரபர் எனர் இலந சநறில் 
கநறகதரது இலநன் அல றகம் 
சசன்று றனத்ி னனகணிடம் 
கற்றுத்கறுக் ண அனுப்திரல் 
றனத்ி குலக என்நறல் தல்னரண்டு 
றரணம் சசய்து தி ககம் சறத்றத்து 
ன்லண ணிலகி திரன் ண 
சசரல்னறக்சகரண்டரர் ன்தது ன  

இர் ள்பனரலனேம் சரலனரலனேம் 
ரரித்து றகரட்டிரகவும் ன  

இனனம் எக சகரடில ற்நறனேள்பதும் 
; ப்கதரகறந ஆண்டர் தனல 
உிர்த்ச சசய்ரர் ன்நதும் அநறக  



ள்பனரனம் சரலனரனம் எனல 
எனர் கடறல்லன ன்தரர்கள்  

ஆணரல் ஞரண ற சசய்ற ரசணில் ; 

ணிலகரர் தகறுனன்ன இனலனேம் 

சசஞ்சற லனக்கரடுகபில் அலத்து 
உதகசறத்ரக என குநறப்ன உண்டு  

சசஞ்சறினறனந்து றனண்ரலன 
கரக்கற கதனந்றல் சறன ஆண்டுகலக்கு 
னன்ன தணித்துக்சகரண்டினந் கதரது 
லன உச்சறில் சரினேம் என சது 
கட்டிடம் ; னனகன் ககரில் ன்றும் 
அங்குரன் இந் சந்றப்ன றகழ்ந்ரகவும் 
ரிசணம் ; ஞ்சல் டரக் ககட்கடன்  

திநறசரன சம் ரனும் சறன 

சன்ரர்க்கறக்கலம் கரரில் தித் 
கதரது அக்ககரினறன் அடிில் 
சரலனில் கரல றறுத்ற 



அங்கறனந்ரகந றரணித்து சதனம் 
ஆற்நலன கறலடக்கவும் சதற்கநன்  

இன்லந சன்ரர்க்கறக்கள் 
ணிலகிரரின் குனகுனம் னேக 
ரறுலுக்கரண என றட்டத்ல ரரித்து 
னகறநது ; ப்கதரகறந சச கம் ; 

சகன னந சங்கலபனேம் 
ல்னறக்கப்தடுத்தும் தி ன்தல 
இன்னும் உில்லன  

அர்கள் இன்னும் என னது ரர்க்கத்ல 
உற்தத்ற சசய்து ;  சண்லட குப்தம் 
சசய்க னற்தடுகறநரர்கள்  

ஆணரலும் சச கரந்றின் னலக 
றச்சம் 
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உபம்ணது சம்றன்ந றல்லனன் 
சரல்லனிலண 

எல்லனிட் டிடவுறல்லன 

உன்தத் ன்தில்லன ன்நணக் 
குற்நதுல 

உலணஅன்நற கறும்இல்லன 

இலபன்அ னுக்கனப 
கண்டும்ன் றுன்தரல் 

இலசக்கறன்ந கதனம்இல்லன 

ல னுக்கனள் கன்ன்றுன் 
றர்றன் 

நறம்னகறன் கநரனம்இல்லன 



பனவும் உணதுறன அனள்குலந 
றல்லனகல் 

ற்சநரன க்கும்இல்லன 

ந்றப் கதரர்கலக் கறலனன்த 
றல்லனீ 

ன்ணத் னும்அல்லன 

பர்ினரச் சசன்லணில் கந்ககரட் 
டத்துள்பர் 

னம்ஏங்கு கந்ககப 

ண்னகத் துய்ி உண்னகச் 
லசி 

சண்னகத் சய்ிக.  -  29 

 
 

குன ன்ந தத்றற்கு அர்த்ம் இனலப 
ீக்குகறநர் ன்தரகும்  



ரகரகுன ள்பல்திரனும் 
ம்லப்கதரன்ந சலடர்கள் தக்கும் 
அலடற்கரக து குலநகலப ணது 
குலநரக தரித்து ம் கஸ்ட 
ஸ்டத்ல இலநணிடம் எப்னிக்கறநரர்  

இலநன் ணம் றனந்துகரர்க்கு றக 
சீதரக இனப்தரர் ன்தது இகசுின் 
ரக்கரகும்  

ன்லண உர்ந்து ணது இனரலல 
எப்னிப்கதரனக்கும் இலநன் றக றக 
சீதரக இனப்தரர்  

ள்பல்திரனும் ணம் கசந்து 
இலநஞ்சுகறநரர் ன் உள்பம் ன் கதச்லச 
ககட்தறல்லன அது ன்லண ம்தரக 
கிழ்த்து ிடுகறநது  



தக்குப்தட்ட ஞரணிகலக்கு ணம் 
லகசப்தடும் ; ம்லப்கதரன்கநரனக்கு 
லகசப்தடுத்துது அவ்பவு பில்ன  

ணம் றக சறநந் கரர்ப்தகசன் 
குப்லதத்சரட்டி லகண்டுரணரலும் 
ணக்குள் இழுத்து சகரட்டிக்சகரள்லம்  

ரம் ற்சசனரக கரறல் ககட்ட என 
ிசம் க்குள்பினந்து றடீசண 
சபிந்து ம்ல சசய்லத்து ிடும் 

ள்பனரர் ிண்ப்திக்கறநரர் ன் 
சரல்லன ிலணகள் கர்ங்கள் ன்லண 
ிடுரக இல்லன  

அதுரன் அப்தடிர ரம் வ்ிசத்றல் 
டுரரி டுரநற ிழுகறகநரகர அறல் 

தக்குப்தட்ட னன்கணரடி எனல ரம் 
சந்றத்து அர் க்கரக இலநணிடம் 



தரிந்துலத்து கண்டிணரல் றச்சம் 
இலநன் ம்ல ிடுிப்தரர்  

அப்தடிப்தட்ட னன்கணரடிகபரது 
ணக்கரக தரிந்துலத்து ன்நரடுகறரர்கபர 
ன்நரல் அதுவும் ணக்கு இல்லன  

இந் தரரிக்கு ற்கரக இநங்கறணரய் ண 
க்கரடுகறர்கபரது இனக்கறநரர்கபர 
ணவும் சரிில்லன  

இலநர ீ ன்ணத்னும் இல்லன 
உன்லண ன்நரடிணரல் இல்லன ன்றும் 
சசரல்னரட்டரய்  

பத்ல அனள்தும் ன் ரல 
அனகுதும் என்நரக டக்கும் கரரிம்  

ன் ரலகலப கடந்து சன்று உன் 
கதனலப ரன் சதற்றுக்சகரள்ப அனள் 
னரிரரக 
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த்றக்கும் ன்உபம் றத்றக்கும் 
இன்தக 

ன்உிர்க் குிரகும்ஏர் 

கக ஆணந் கதரகக கரகக 

ன்சதனஞ் சசல்கன் 

னத்றக்கு னனரண னல்கண 
சய்ஞ்ஞரண 

னெர்த்றக னடிினர 

னனககண சடிரல் னககண 
சறதிரன் 

னத்ரடும் அனலககண 



தத்றக் குந்னள் தரிந்னலம் 
றன்அடிப் 

தற்நனபி ன்லணஇந்ப் 

தடிிகன உல்கறன்ந குடிிகன 
எனணரப் 

தண்ரல் ஆண்டனலரய் 

சத்றக்கும் ீர்ச்சசன்லண கந்ககரட் 
டத்துள்பர் 

னம்ஏங்கு கந்ககப 

ண்னகத் துய்ி உண்னகச் 
லசி 
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னனகலண சற்குனரக 
அலடப்சதற்நர்கலக்கு ந் றக்கறல் 



சசன்நரலும் ; அங்கு ல்னக டப்தரல் 
உள்பம் இன்னநனரரம்  

ன் உிர் இலநணின் அம்மரணது 
ன்று அநறகன்  

அந் உிர்க்கு உறுதுலரக இனக்கும் 
கன் னனகன்  

கரகங்கலப ரரிங்கும் ஞரண 
சற்குன  

துபர சசல்த்லனேம் 
ரரிங்குரன்  

உனக ரழ்ில் கதரகங்கலப 
அபகரடும் னலநகரடும் அனுதிக்க 
கற்றுக்சகரடுப்தரன் ; ஆலகரல் ஆணந் 
ரழ்ல உறுறப்தடுத்துதன்  



அணரல் எவ்சரன கரரித்றலும் 
ன்ல துகர அந் னக்றல 
ித்ரக இனந்து அனலதன்  

னக்ற ன்தது றலன னன்னுறு சரணம் 
ன்தரர் ள்பனரர்  

எக ரபில் சறத்ற அலடந்துிட 
னடிரது  

எவ்சரன கரரித்றலும் ணித்ணிரக 
ன்ல ீல உர்ந்து ன்ல ீல 
இண்லடனேம் கடந் றலன என னக்ற  

இப்தடி தன னக்றகள் னடிில்னரல  

அலகலப தன திநிகபில் கடந்து 
கடந்து  ஞரண குனகுனத்றன் 
னல்ன் அன்  



கர்கபில் இண்டு சதரி திரிவு 
ரரலண அறகரகவும் சறலண 
அறகரகவும் சகரண்டு இங்குகறநது  

னனகன் ரரணின் னகன் ; 

சறணின் கன்  

அணரல் சச கத்றன் அசரணன்  

தக்ற சசய்கரல கறழ்ந்து அர்கலப 
இண்டு அறகர்கபிடத்றலும் 
தரிதுலப்தரணரம் னனகன்  

னனகன் சற ிஷ்ட கனப்தரணன்  

னனகனும் தன அரங்கள் னறில் 
ந்துசகரண்டுரன் இனக்கறநரன்  

ணரர் ன்நநறப்தடுகறந அய்ப்தன் 
னனரண தன அரங்கள் னனகணின் 
அம்மக ஆகும்  



அப்தடி ரது என அரத்ல 
தற்நறக்சகரண்டு தக்றிலும் தின்ன 

கரகத்றலும் பர்ந்கரரணரல் ; உனக 
ரழ்ில் தரங்கபில் ழீ்ந் தனர் 
அடுத் திநிில் றுலிலும் 
துன்தங்கபிலும் அல்னரடுகறநரர்ககப ; 

அப்தடி ஆகரல் ம்ல உர்த்ற உர்த்ற 
ிடுரர் 
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ரன்சகரண்ட ிம்றன் அடிஅனரல் 
திநர்ம்ல 

ரடரல ஆகும்இந் 

ல்ி ரம்கணில இன்லனும் 
எனதுட்ட 

ரய்ந்து கவ்ிஅந்கர 

ரன்சகரண்டு கதரறணி ன்சசய்கன் 
ன்சசய்கன் 

பரல ன்னும்எனலகத் 

டிசகரண் டடிக்ககர னறிகனன் 
சறநறகணன் 

ன்னகம் தரர்த்னலரய் 

ரன்சகரண்ட சள்அன ரரிக 
றகுகனலண 



லக லக்சகரண்டகன 

ள்பகன ன்இனகண் ிகன் 
இன்தக 

ில்று ரிக்கக 

ரன்சகரண்ட சசன்லணில் கந்ககரட் 
டத்துள்பர் 

னம்ஏங்கு கந்ககப 

ண்னகத் துய்ி உண்னகச் 
லசி 
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ிரலனின் றலநவுப்தரடல் ; 

சதனம்தரலும் சற்நற ; கதரற்நற ன்தது 
கதரன கிஞர்கள் னடிப்தரர்கள்  



ஆணரல் ள்பல்சதனரகணர ன் 
அச்சத்ல - லகறு றலனலக 
சபிப்தடுத்துகறநரர்  

ரன் சகரண்ட ிம் ; இலநலணனேம் 
இலந சக்றகலபனேம் ; குனரணரண 
னனகலணக ற்கரகவும் சரர்ந்றனக்க 
கண்டும் ன்தது  

உவு ; உலட ;இனப்திடம் அடிப்தலட 
கலகலக்கரக உனகத்றல் சதரனள் 
கட உலக்கவும் கண்டும்  

கத்ல அறல் சசனிட்டு திநகு 
உன்லணனேம் கடிணரல் சண்டும் 
சகட்டரணரக இனக்க கண்டும்  

அப்தடி இல்னரல் ீக ன் கலகலப 
சந்றத்து ிடுகறகநன் ண ரக்கு 
சகரடுத்ீரணரல் ; ரன் உனகத்றன் தக்கம் 
கதரகும் தடிரக இனக்கரது  



இல்னரல ன்ந துட்ட ரய் ன் 
ித்ல கவ்ிக்சகரண்டு கதரகறந 
சூழ்றலனில் ரகண உள்கபன்  

ன் சசய்கன் ன் சசய்கன்  

ஆணரல் அனக்கு ிலகி திரன் 
ண சசரல்னறக்சகரண்டு அர் கண்டக்கு 
ட்டுக சரிகறந எபிககற எனர் 
ரிசணரணரர்  

அகதிரில் திநந் னகது சரனறக் 
ன்ந ஞரணி அல்னரஹ் ரல் 

அநறவுறுத்ப்தட்டு றனத்ிில் 
குலகில் றனந்து னனகணின் குன 

அனபரல் எபி ககம் - றல்னர 
சதன ரழ்வு சதற்நர்  

அர் தகறும் னன்ன னறிகன 
ரரீசுகலப உனரக்க இனல 
கர்ந்சடுத்ரர்  



எனர் ள்பனரர் ற்நர் சரலன 
ஆண்டர்  

ிலகிரர் 9 து சறறுலண 
ரன்றரக தன இடங்கலக்கும் 
அலத்து சசன்று தன திற்சறகள் 
ங்கலப அனபிணரர்  

9 றல் தரடி கந்ர் ககரட்ட 
ிரலனரகண அது னல் தரடல் 
ண சலடர்கள் ககட்ட கதரது ; இல்லன 
அற்கு னன்கத றனத்ி 
னனகலணப்தற்நற தரடிதுக ன் னல் 
தரடல் ன்நரர் ள்பனரர்  

றனத்ிக்கு ள்பனரரின் குடும்தத்றணர் 
ரனக அல அலத்து 
சசல்னில்லன . ிலகிரக 
ரன்றரக அலத்து சசன்நர் இன் 
உள் சதரனள்  
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ஆண்டுகள் றனப்தங்குன்நத்றலுள்ப என 
குலகில் இனத்ற ிலகரர் திற்சற 
சகரடுத்துள்பரர்  

இந் இனனக றல்னர சதன 
ரழ்வு ; சச கம் ; சத்ற னேகத்ல 

கற்க அடித்பம் இடுல் ; ஆண்டர் 
னலகல னன்ணநறித்ல் ; 

ஆட்சறக்கரண சகரடில ஸ்ரதித்ல் 
கதரன்ந கலனல றகத்றல் 
அலுக்கறல்னரல் சசய்து னகறநரர்கள்  

இவ்ினனக ங்கள் கலகலக்கு 
ரலனேம் அண்டிறல்லன  

ரங்ககப தத்ல இலநணிடறனந்து 
சதற்று சலடர்கலக்கும் சசனவு சசய்ரர்கள் 

 

 

 


