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எனறம� த�டடம ம	�டட பசலக�ன� சறறல�ற�க க�டடலம, த�டப#னக க�ளம	% 	ல 
ம�ற இடஙகறளக க�ணம ��யபபப ப	றம சறறல��%ல ந�ற�ய இன	ம உணட 
எனற நமப	�ன ந�ன.  அநத நம	%கறககக உ#ம மசரககம �றகய%ல மநறற 
இரநதத. அத எப	ட எனற த�ன இபம	�த க�ணப ம	�க�னம��ம!

மநறற �தற# �5ன�க� அம�றனத தரச�தத �#ல�ம எனற க�ளம	%,  எஙபகலல�ம 
பசனம��ம எனற பச�னன�ல ஆசசரயப	ட� ;ரகள!

மகரதத ந�ள�ய இரநதத�ல அத�க�றலய%ல �%ற#��கச பசன��ல அம�றனத 
தரச�ப	த எள>த எனற மடவ பசயத பக�ணட 6  �ண%கபகலல�ம க�ளம	%மன�ம 
எஙகள கடம	மம, அணணன கடம	மம.

க�றல 7.30 �ண%கபகலல�ம �தற# �5ன�க�யம�ன �டககக மக�ப# ��சல �ழ�ய�க 
உளமள நறழநமத�ம.  அபம	�மத மக��%ல �ழ�	டம அன	ர கடடததடனம,  	ல 
த�ர�ணஙகளகக�ன ஆயததஙகமள�டம கமள	#��க இரநதத.  சனனத�கக ப�ள>மய 
இரநத கடடதத�ல 	தத சத� ;தம கட சனனத�ககள இலல�தத எஙகளகக இன	 
அத�ரசச� தநதத! உளமள ச��க�ச��க ந�னற அமற�றயத தரச�தமத�ம.

மககறண% �%ந�யகற#த தரச�ததப 	%ன பச�ககந�தற#யம கணகள>#த தரச�தமத�ம. 

�5ன�க�யம�ன சனனத�ய%ல இரநத அளவ கடடம கட பச�ககற#க க�ண இலறல. 

எனம� ப�க மந#ம பச�ககர சனனத�ய%ல �னம லய%தமத�ம.  	%ன,  தக�ண� மரதத�, 
ல�ஙமக�த	�ர,  தரகறக அம�ன,  ச�ததர சனனத� எனற �தற#ய%ன அறனதத ச��பப 
��கக பதய�ஙகறளயம ஆ#�த�தமத�ம. 

10  �ண%கபகலல�ம ம�றல மடநத �%டடமத!  க�ளம	 ம�ணடயத த�ன� எனற 
ந�றனதமத�ம. 

இனற ஞ�ய%ற த�மன,  �த�ய உணவ �ற# ம�ம�மதனம க�ண�த மக��%லககச 
பசலலல�ம� எனற ந�றனதத ம	�த,  அம�� பச�னன�ரகள,  �தற#ய%ல�ரநத 5  க�.�5. 
த#தத�மலமய 108  த�வய மதசஙகள>ல ஒர ஆலயம இரகக�ன�த.  ந�னம 
பசன�த�லறல. எலமல�ரம பசலம��ம என��ரகள. சரபயனற க�ளம	%மன�ம.

எஙகள>ன ஒரந�ள ப�யச�ல�ரககம ஆன�5கப 	யணம ஆ#ம	��னத! 

�தற#ய%ல�ரநத ம�லர பசலலம �ழ�ய%ல ஒததககறடய%ல�ரநத �லத ப�ம 
த�ரம	% ஐநத க��5 த#ம 	யண%தத 108  த�வய மதசஙகள>ல 44�த த�வய மதச��ன 
த�ரம��கர பசன�றடநமத�ம.

மக��%ல�ன 	ழற�யம,  அதன ச��பபம,  பதய� ;கத தனற�யம,  அததறன ப�ய%ல�லம 
கள>ரசச�ய�ன சறறபப�மம அப	டமய ஆடபக�ணடன என��ல அத ��றகய�க�த.

க�ளம�கப ப	ர��ள என� ப	யரல க�டச�யள>ககம ப	ர��ள மல�ரம உறச�ரம 
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அததறன அழக. இனனம கணணககளமளமய இரகக�ன�த.

மல�ர: க�ளம�கப ப	ர��ள/�ழ�ததறணப ப	ர��ள (��ரகக	நத)

த�ய�ர: ம��ஹன�லல�த த�ய�ர
உதச�ர: த�ரம��கர ஆபதன
உதச� த�ய�ர: ம��கன�லல�த த�ய�ர
பஷக#ண%: சM#�பத� பஷக#ண%
�%��னம: சதரமக �%��னம

மக�ப#ம சM#ற�ப	%ல இரகக�ன�த.  மக��%றலச சற��லம பதனறன �#ஙகள 
ப	ர��ளககக க�ர � ;சக�ன�ன! 

இதத�ரததலம த�ர�ஙறகய�ழ��ர �றறம நம��ழ��#�ல �ஙகள�ச�சனம 
பசயயப	டடளளத எனற அ��நத பசயத பணண%யதத�ல �நத தரச�ககம ��யபபக 
க�றடததறத உணரநமத�ம.  இக மக��%ல�ன சகக#தத�ழ��ற# ��கவம �%மசஷ��க 
கறக�ன�னர.  �%ஷண இஙகத�ன ம��ஹ�ன> அ�த�#ம எடததத�க க�ப	டக�ன�த. 

அதன�ல, இததலம, ம��கனமஷதத�#ம எனறம அறழககப	டக��த.

இறணயதத�ல எடதத �%	#ஙகளம, 	டஙகளம க�ணம	�ம!

மல�ர க�ளம�கப ப	ர��ள க�ழகக மந�கக� ந�ன� த�ரகமக�லதத�ல, �லத றகய�ல 
	கதரகளகக அரள 	�ல�தத (�#த ஹஸதம)  இடகறகய%ல கத�யதம ஏநத� 
க�டச�யள>கக���ர.  �றழ தரம கரம�கம ம	�ல 	கதமக�டகளகக �#�ள>தத 
அரள�த�ல,  க�ளம�கப ப	ர��ள என� க�#ணப ப	யர ப	ற��ர இ�ர!  த;ரததம 
ஷ;#�பத� பஷகரண% எனப	டக��த. �%��னம மகதக� (	ல#��ரன இனபன�ர த�ரந��ம 
மகதன)�%��னம எனற அறழககப	டக��த. 



த#தத�ல ஆறன�றலயம, பதப	தத�ல ந�ற�நத ந;ர�ளமம. 

அடததத�ய த�ரம��கரல இரநத 12  க�.�5.  பத�றல�%மலமய இரககம த�ர��தவர 
மந�கக�ப 	யண��மன�ம. த�ர��தவர ச��பற	ச பச�லல� மடய�த!
 
றச�கக#�ரகள ந�ல�ர எனற ம	�ற�ப	டம அப	ர,  சநத#ர,  ��ண%கக ��சகர, 

ஞ�னசம	நதர ஆக�மய�ரல �நத�ரய�யப 	ண% பரநத,  ஈசன>ன நரறயப 	ரய�ககம 
த�ர�%றளய�டல உர��கக க�#ண��ய இரநத,  த�ர��சகததகக உரக�ர 
ஒர��சகததககம உரக�ர எனனம ப	யர ப	ற� த�ரமற�கள �ணணகக அள>தத 
��ண%கக ��சகர அ�தரதத ஊர.

மக��%ல�,  ஈசன த�ர�ற�ந�த#� அலலத அமற� ம�தந�யக�ய� ய�ர அழக எனற 
ம	�டட ம	�டடக பக�ணட இரகக�ன��ரகள! 

ம�தந�யக�ய%ன சனனத�ய%ல இ#ணட த�ர�ணஙகள நறடப	றறக பக�ணடரநதத. 

எனம� கடடம அறலம��த�யத.  மந#�ய த�ர�ற�ந�தற#த தரச�தமத�ம.  ச��ப#�ணம 
	�ட அணணனம அணண%யம பதய� ;க��கக�ன�ரகள.



த�ர��தவரக மக�ப#ம. 

ம�தந�யக�யமற� சனனத�. ம�மல இரககம �றள��ன கல�%த�னதறதப 	�ரஙகள! 

எததறன கறலயமசம? 



மக��%லககள இரககம ��ண%கக��சகர சனனத�. பளக�ஙக�தம அறடயச பசயதத. 

த�ர��தவரககளமள ��ண%கக ��சகரகபகனற ஒர ஆலயமம உளளத.  அ�ர 
அ�தரதத இடதத�மலமய அத கடடப	டடளளத.  ந�ஙகள பசன� மந#தத�ல �த�யம 12 

�ண%கக ம�ல�னத�ல படடப	டட�%டடத. 

இமத� நறழவ ��ய%ல. 



�த�ய��க��%டட	டய�ல,  �தற#ககத த�ரம	ல�ம எனற ��தவரல�ரநத �நத 
�ழ�மய க�ளம	%மன�ம.  அஙக�ரநத மனற க�.�5.  த#தத�ல �யலப�ள>ய%ல தரநத 
ம	�ன ந�றலய%ல இரநத மக��%ல�ல ஈசறனக க�ணம ��ய	பக க�றடததத 
மன	%��%ப	யன எனம� கரதக�னம�ன.

அயயமப	�ழ�ல ஈஸ�#றனத தரச�பம	�ம ��ரஙகள.

�யலப�ள>ககள க�ற# இ�கக�மன�ம.  	�றதயலல�ப 	�றதய%ல ச���த த#ம 
	யண%தத மக��%றல அறடநமத�ம. 

அரக�ல பசலக�னம��ம 

��க அரக�ல!  எப	டத தரநத ம	�ய%ரகக�ன�த எனற 	�ரஙகள.  கரசகக�டடத தற# 
என	த�ல ம	�லம. 



மக��%ல�ன அரமக இரககம த��ற#க களம! அதவம �யலகக நட�%மலமய! 

மக��%லககளமள அயயமப	�ழ�ல ஈஸ�#ர.  	%ற� சட எததறன அழக�யக 
க�டச�யள>கக�ன��ர 	�ரஙகள! 

�ழகக��ய கர�ற� இரடட�ய இரககம. ப�ள>மய ப�ள>சச��ய இரககம. இஙமக� 



கர�ற�ககளமள எததறன ப�ள>சச��ய இரகக�ன�த 	�ரஙகள. 

ப�ள>ய%ல�ரநத இற��றன மந�கக�ய�ணணம அரள	�ல�ககம நநத�யமப	ர��ன

பக�ளறளயழகடன, தனனநதன>ய#�ய அயயமப	�ழ�ல ஈஸ�#ன 	%#க�சததடன அரள 
	�ல�கக�ன��ர.

�னத�ல இன	 ப�ளளததடன,  அ�ற#க கணட த�ரபத�யடன �த�யம �தற#ய%ல 
உண�ரநத�,  ��றல 4  �ண%கபகலல�ம இலலம த�ரம	%மன�ம..  இநதக கறஞசறறல� 
உஙகளககம உ�ப	�ய இரநதத த�மன?
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