
இமா�இமா�இமா�இமா� 

ஹஸ�ஹஸ�ஹஸ�ஹஸ� இ�	இ�	இ�	இ�	 அல�அல�அல�அல�  அஅ�க�அஅ�க�அஅ�க�அஅ�க� 

அைலஹி�ஸலா�அைலஹி�ஸலா�அைலஹி�ஸலா�அைலஹி�ஸலா� 

அறி�க�அறி�க�அறி�க�அறி�க� 

ெபய�ெபய�ெபய�ெபய�: 

அ�அ�அ�அ� �ஹ�ம��ஹ�ம��ஹ�ம��ஹ�ம� ஹஸ�ஹஸ�ஹஸ�ஹஸ� இ�	இ�	இ�	இ�	 அல�அல�அல�அல�  அஅஅஅ அ�க�அ�க�அ�க�அ�க� 

ஜனன�ஜனன�ஜனன�ஜனன�: 

ஹி��ஹி��ஹி��ஹி�� 232, இரா இரா இரா இரா  ேதசேதசேதசேதச ஸாம�ராஸாம�ராஸாம�ராஸாம�ரா நகர�நகர�நகர�நகர�. 

த%ைதத%ைதத%ைதத%ைத: 

ப&தாவ�ப&தாவ�ப&தாவ�ப&தாவ� இமாமாகஇமாமாகஇமாமாகஇமாமாக வ(ள*கியவ(ள*கியவ(ள*கியவ(ள*கிய ஹஸர&ஹஸர&ஹஸர&ஹஸர& ஹாத+ஹாத+ஹாத+ஹாத+ அைலஹி�அைலஹி�அைலஹி�அைலஹி� ஸலா�ஸலா�ஸலா�ஸலா�. 

தா,தா,தா,தா,: 

க-ண(ய��க-ண(ய��க-ண(ய��க-ண(ய�� இைறய/ச��இைறய/ச��இைறய/ச��இைறய/ச�� மி கமி கமி கமி க அ�ைனஅ�ைனஅ�ைனஅ�ைன ஹுைதஸாஹுைதஸாஹுைதஸாஹுைதஸா (1ஸ�1ஸ�1ஸ�1ஸ� அ�ைமயா�அ�ைமயா�அ�ைமயா�அ�ைமயா� 

என3�என3�என3�என3� அைழ க�ப5கிறா�அைழ க�ப5கிறா�அைழ க�ப5கிறா�அைழ க�ப5கிறா�.) 

ேவ6ேவ6ேவ6ேவ6 ெபய�க7ெபய�க7ெபய�க7ெபய�க7: 

சாம�ராசாம�ராசாம�ராசாம�ரா நக�நக�நக�நக� அ�க�அ�க�அ�க�அ�க� * எ	மிட&திஎ	மிட&திஎ	மிட&திஎ	மிட&தி வசி&�வசி&�வசி&�வசி&� வ%ததாவ%ததாவ%ததாவ%ததா - அ�க�அ�க�அ�க�அ�க� - என3�என3�என3�என3� அஅஅஅ 

ஸ கீஸ கீஸ கீஸ கீ, அ�அ�அ�அ� �ஹ�ம&�ஹ�ம&�ஹ�ம&�ஹ�ம& அ�ன கீஅ�ன கீஅ�ன கீஅ�ன கீ, எ�றஎ�றஎ�றஎ�ற ெபய�கள:;�ெபய�கள:;�ெபய�கள:;�ெபய�கள:;� அைழ கப<டா�அைழ கப<டா�அைழ கப<டா�அைழ கப<டா�. 

இமாம&இமாம&இமாம&இமாம&: 

த%ைதத%ைதத%ைதத%ைத ப&தாவ�ப&தாவ�ப&தாவ�ப&தாவ� இமா�இமா�இமா�இமா� ஷஹ+தா>�ஷஹ+தா>�ஷஹ+தா>�ஷஹ+தா>� ேபா�ேபா�ேபா�ேபா� வய�வய�வய�வய� இ?ப&�இ?ப&�இ?ப&�இ?ப&� இர-5இர-5இர-5இர-5 தன�தன�தன�தன� இ?ப&இ?ப&இ?ப&இ?ப& 

ெத<டாவ�ெத<டாவ�ெத<டாவ�ெத<டாவ� வயதா>�வயதா>�வயதா>�வயதா>� வைரவைரவைரவைர @மா�@மா�@மா�@மா� ஆ6ஆ6ஆ6ஆ6 வ?ட*க7வ?ட*க7வ?ட*க7வ?ட*க7 இமாம&ைதஇமாம&ைதஇமாம&ைதஇமாம&ைத ஏCறிஏCறிஏCறிஏCறி 
வழிநட&தினா�வழிநட&தினா�வழிநட&தினா�வழிநட&தினா� 

மரண�மரண�மரண�மரண�: 

ஹி��ஹி��ஹி��ஹி�� 260���� ஆ-5ஆ-5ஆ-5ஆ-5 தம�தம�தம�தம� 25வ�வ�வ�வ� வயதிவயதிவயதிவயதி இD3லைக�இD3லைக�இD3லைக�இD3லைக� ப(�%தா�க7ப(�%தா�க7ப(�%தா�க7ப(�%தா�க7. 

ஆEைமஆEைமஆEைமஆEைம: 

ேகா�ைமேகா�ைமேகா�ைமேகா�ைம நிறமானநிறமானநிறமானநிறமான பளபள�பானபளபள�பானபளபள�பானபளபள�பான உட�Gஉட�Gஉட�Gஉட�G, வ(சாலமானவ(சாலமானவ(சாலமானவ(சாலமான �க���க���க���க�� 

க-கE�க-கE�க-கE�க-கE�, வசீகரமானவசீகரமானவசீகரமானவசீகரமான ேதாCற�ேதாCற�ேதாCற�ேதாCற�. 

ஆ<சியாள�ஆ<சியாள�ஆ<சியாள�ஆ<சியாள�: 

பதிேனாராவ�பதிேனாராவ�பதிேனாராவ�பதிேனாராவ� இமா�இமா�இமா�இமா� த�த�த�த� வாHவ(வாHவ(வாHவ(வாHவ( ஆ6ஆ6ஆ6ஆ6 ஆ�பாசியஆ�பாசியஆ�பாசியஆ�பாசிய கல�பா கைள/கல�பா கைள/கல�பா கைள/கல�பா கைள/ ச%தி&தா�ச%தி&தா�ச%தி&தா�ச%தி&தா�. 
�தவ கி�தவ கி�தவ கி�தவ கி,��தஸி���தஸி���தஸி���தஸி�, �ஃத��ஃத��ஃத��ஃத�, �Jதத+�Jதத+�Jதத+�Jதத+, �ஃதம&�ஃதம&�ஃதம&�ஃதம& ஆகிேயா�ஆகிேயா�ஆகிேயா�ஆகிேயா�. இ6தியாகஇ6தியாகஇ6தியாகஇ6தியாக 

�ஃதமதி��ஃதமதி��ஃதமதி��ஃதமதி� ஆ<சி ஆ<சி ஆ<சி ஆ<சி  கால&திகால&திகால&திகால&தி ஷஹ+தா க�ப<டா�ஷஹ+தா க�ப<டா�ஷஹ+தா க�ப<டா�ஷஹ+தா க�ப<டா�. (1) 

வா�@வா�@வா�@வா�@: 

அ�னா��அ�னா��அ�னா��அ�னா�� ஷஹாத&திைன&ஷஹாத&திைன&ஷஹாத&திைன&ஷஹாத&திைன& ெதாட�%�ெதாட�%�ெதாட�%�ெதாட�%� இ6திஇ6திஇ6திஇ6தி இமா��இமா��இமா��இமா�� �மிய(�மிய(�மிய(�மிய( அலாJவ(�அலாJவ(�அலாJவ(�அலாJவ(� 

இ6திஇ6திஇ6திஇ6தி அ&தா<சிKமானஅ&தா<சிKமானஅ&தா<சிKமானஅ&தா<சிKமான இமா�இமா�இமா�இமா� மJதிமJதிமJதிமJதி அைலஹி�அைலஹி�அைலஹி�அைலஹி� ஸலா�ஸலா�ஸலா�ஸலா� இமாம&இமாம&இமாம&இமாம& ெபா6�ைபெபா6�ைபெபா6�ைபெபா6�ைப 



ஏCகிறா�ஏCகிறா�ஏCகிறா�ஏCகிறா�. அ�னா�அ�னா�அ�னா�அ�னா� -அவர�அவர�அவர�அவர� பாத&திபாத&திபாத&திபாத&தி ந�ந�ந�ந� உய(�க7உய(�க7உய(�க7உய(�க7 அ��பணமாக<5�அ��பணமாக<5�அ��பணமாக<5�அ��பணமாக<5�- 
ெவள:Kல> >&ெவள:Kல> >&ெவள:Kல> >&ெவள:Kல> >& ெத�யாமெத�யாமெத�யாமெத�யாம ேமக&திைட�ப<டேமக&திைட�ப<டேமக&திைட�ப<டேமக&திைட�ப<ட கதிரவ�கதிரவ�கதிரவ�கதிரவ� ேபாலேபாலேபாலேபால மைற%�மைற%�மைற%�மைற%� 

வாHகிறா�வாHகிறா�வாHகிறா�வாHகிறா�. நா�நா�நா�நா� வாL�வாL�வாL�வாL� இ கால&தி;�இ கால&தி;�இ கால&தி;�இ கால&தி;� அ�னா�அ�னா�அ�னா�அ�னா� உய(�உய(�உய(�உய(� வாHகிறா�வாHகிறா�வாHகிறா�வாHகிறா� எ�ப��எ�ப��எ�ப��எ�ப�� அவேரஅவேரஅவேரஅவேர 

நா�நா�நா�நா� வ(@வாச�வ(@வாச�வ(@வாச�வ(@வாச� ப(ரமாண�ப(ரமாண�ப(ரமாண�ப(ரமாண� ெச,�ெச,�ெச,�ெச,� ெகா-டெகா-டெகா-டெகா-ட நம�நம�நம�நம� Kக&�Kக&�Kக&�Kக&� இமா�இமா�இமா�இமா� எ�ப��எ�ப��எ�ப��எ�ப�� நா�நா�நா�நா� 

ந�Gகி�றந�Gகி�றந�Gகி�றந�Gகி�ற உ-ைமகளா>�உ-ைமகளா>�உ-ைமகளா>�உ-ைமகளா>�. 

இமாம&இமாம&இமாம&இமாம& 

நம�நம�நம�நம� இமா�க7இமா�க7இமா�க7இமா�க7, �தலாவ��தலாவ��தலாவ��தலாவ� �த�த�த�த இ6தியானவ�இ6தியானவ�இ6தியானவ�இ6தியானவ� வைரKமானவைரKமானவைரKமானவைரKமான இமா�இமா�இமா�இமா�கள:�கள:�கள:�கள:� ெபய�ெபய�ெபய�ெபய� 

வ(வகார*க7வ(வகார*க7வ(வகார*க7வ(வகார*க7 அட*கியஅட*கியஅட*கியஅட*கிய றிவாய&�கேளா5றிவாய&�கேளா5றிவாய&�கேளா5றிவாய&�கேளா5 ம<5�ம<5�ம<5�ம<5� நி�6நி�6நி�6நி�6 வ(டவ(ைலவ(டவ(ைலவ(டவ(ைலவ(டவ(ைல. ஒDெவா?ஒDெவா?ஒDெவா?ஒDெவா? 

இமா��இமா��இமா��இமா�� தம >�தம >�தம >�தம >� ப(�னாப(�னாப(�னாப(�னா அ�ெபா6�ைப அ�ெபா6�ைப அ�ெபா6�ைப அ�ெபா6�ைப  ைகேயCபவ�ைகேயCபவ�ைகேயCபவ�ைகேயCபவ� யா�யா�யா�யா� எ�பைதஎ�பைதஎ�பைதஎ�பைத த�த�த�த� 

ேதாழ�கE >�ேதாழ�கE >�ேதாழ�கE >�ேதாழ�கE >� ேநச�கE >�ேநச�கE >�ேநச�கE >�ேநச�கE >� மிக&மிக&மிக&மிக& ெதள:வாகெதள:வாகெதள:வாகெதள:வாக அறிவ(&�அறிவ(&�அறிவ(&�அறிவ(&� அைடயாள�ப5&தி அைடயாள�ப5&தி அைடயாள�ப5&தி அைடயாள�ப5&தி  

கா<5வைதகா<5வைதகா<5வைதகா<5வைத வழைமயாக வழைமயாக வழைமயாக வழைமயாக  ெகா-N?%தன�ெகா-N?%தன�ெகா-N?%தன�ெகா-N?%தன�. இத�இத�இத�இத� Oல�Oல�Oல�Oல� இ�இ�இ�இ� ச�ப%தமாகச�ப%தமாகச�ப%தமாகச�ப%தமாக 

ச%ேதக*கைளச%ேதக*கைளச%ேதக*கைளச%ேதக*கைள ேதா�6வதCேகாேதா�6வதCேகாேதா�6வதCேகாேதா�6வதCேகா உ?வா >வதCேகாஉ?வா >வதCேகாஉ?வா >வதCேகாஉ?வா >வதCேகா உ7ளஉ7ளஉ7ளஉ7ள வா,�Gக7வா,�Gக7வா,�Gக7வா,�Gக7 

கைளய�ப5�கைளய�ப5�கைளய�ப5�கைளய�ப5�. இமா�இமா�இமா�இமா� அ�க�ய(�அ�க�ய(�அ�க�ய(�அ�க�ய(� இமாம&இமாம&இமாம&இமாம& பCறிK�பCறிK�பCறிK�பCறிK� நிைறயேவநிைறயேவநிைறயேவநிைறயேவ றிவாய&�க7றிவாய&�க7றிவாய&�க7றிவாய&�க7 

உ7ளனஉ7ளனஉ7ளனஉ7ளன. 

அ�அ�அ�அ� ஹாஷி�ஹாஷி�ஹாஷி�ஹாஷி� ஜஃப�ஜஃப�ஜஃப�ஜஃப� - இவ�இவ�இவ�இவ� இமா�கள:�இமா�கள:�இமா�கள:�இமா�கள:� மிகமிகமிகமிக ெந?*கியெந?*கியெந?*கியெந?*கிய சீட?�சீட?�சீட?�சீட?� மிகமிகமிகமிக வ(@வாசமானவ(@வாசமானவ(@வாசமானவ(@வாசமான 

றாவ(K�றாவ(K�றாவ(K�றாவ(K� ஆவா�ஆவா�ஆவா�ஆவா� - P6கிறாP6கிறாP6கிறாP6கிறா���� : 

இமா�இமா�இமா�இமா� அ�க�ய(�அ�க�ய(�அ�க�ய(�அ�க�ய(� த%ைதத%ைதத%ைதத%ைத P6வா�P6வா�P6வா�P6வா� : “என >�என >�என >�என >� ப(�ன�ப(�ன�ப(�ன�ப(�ன� என�என�என�என� மக�மக�மக�மக� ஹஸ�ஹஸ�ஹஸ�ஹஸ� இமா�இமா�இமா�இமா� 

ஆவா�ஆவா�ஆவா�ஆவா�. அவ? >�அவ? >�அவ? >�அவ? >� ப(ற>ப(ற>ப(ற>ப(ற> யா�யா�யா�யா� எனஎனஎனஎன உ*கE >&உ*கE >&உ*கE >&உ*கE >& ெத�Kமாெத�Kமாெத�Kமாெத�Kமா ? அவைரஅவைரஅவைரஅவைர ந+*க7ந+*க7ந+*க7ந+*க7 

காணமா<Q�க7காணமா<Q�க7காணமா<Q�க7காணமா<Q�க7. அவர�அவர�அவர�அவர� ெபயைர ெபயைர ெபயைர ெபயைர  PடPடPடPட உ/ச��ப�உ/ச��ப�உ/ச��ப�உ/ச��ப� �ைறயல�ைறயல�ைறயல�ைறயல. அவைரஅவைரஅவைரஅவைர 

�ஹ�ம��ஹ�ம��ஹ�ம��ஹ�ம� நப(களா��நப(களா��நப(களா��நப(களா�� ஸலலாஹுஸலலாஹுஸலலாஹுஸலலாஹு அைலஹிஅைலஹிஅைலஹிஅைலஹி வஆலிஹிவஆலிஹிவஆலிஹிவஆலிஹி பர�பைரய(பர�பைரய(பர�பைரய(பர�பைரய( 

உதி&தஉதி&தஉதி&தஉதி&த அ&தா<சிஅ&தா<சிஅ&தா<சிஅ&தா<சி எனஎனஎனஎன அைழK*க7அைழK*க7அைழK*க7அைழK*க7.” (2) 

ஸக�ஸக�ஸக�ஸக� இ�	இ�	இ�	இ�	 அ�அ�அ�அ� த�த�த�த� P6கிறா�P6கிறா�P6கிறா�P6கிறா�: 

இமா�இமா�இமா�இமா� ஹாத+ஹாத+ஹாத+ஹாத+ அைலஹி�ஸலா�அைலஹி�ஸலா�அைலஹி�ஸலா�அைலஹி�ஸலா� ப(�வ?மா6ப(�வ?மா6ப(�வ?மா6ப(�வ?மா6 Pற Pற Pற Pற  ேக<N? கிேற�ேக<N? கிேற�ேக<N? கிேற�ேக<N? கிேற�. “என >�என >�என >�என >� 

ப(�ன�ப(�ன�ப(�ன�ப(�ன� என�என�என�என� Gதவ�Gதவ�Gதவ�Gதவ� ஹஸ�ஹஸ�ஹஸ�ஹஸ� இமா�இமா�இமா�இமா� ஆகிறா�ஆகிறா�ஆகிறா�ஆகிறா�. அவ? >�அவ? >�அவ? >�அவ? >� ப(�ன�ப(�ன�ப(�ன�ப(�ன� அவர�அவர�அவர�அவர� 

மகனாகியமகனாகியமகனாகியமகனாகிய காய(�காய(�காய(�காய(� மJதிமJதிமJதிமJதி இமா�இமா�இமா�இமா� ஆவா�ஆவா�ஆவா�ஆவா�. அவ�அவ�அவ�அவ� அந+தியாஅந+தியாஅந+தியாஅந+தியா இ?-N?%தஇ?-N?%தஇ?-N?%தஇ?-N?%த �மிைய�மிைய�மிைய�மிைய 

ந+தியாந+தியாந+தியாந+தியா நிர�ப(நிர�ப(நிர�ப(நிர�ப( ஒள:மயமா >வா�ஒள:மயமா >வா�ஒள:மயமா >வா�ஒள:மயமா >வா�.” (3) 

நDபல�நDபல�நDபல�நDபல�  ெசாகிறா�ெசாகிறா�ெசாகிறா�ெசாகிறா�: 

ஒ?ஒ?ஒ?ஒ? �ைற�ைற�ைற�ைற இமா�இமா�இமா�இமா� ஹாத+Kட�ஹாத+Kட�ஹாத+Kட�ஹாத+Kட� வ +<5வ +<5வ +<5வ +<5 ��னா��னா��னா��னா அம�%தி?%ேதா�அம�%தி?%ேதா�அம�%தி?%ேதா�அம�%தி?%ேதா�. அ�ேபா�அ�ேபா�அ�ேபா�அ�ேபா� 

அவர�அவர�அவர�அவர� Gதவ�Gதவ�Gதவ�Gதவ� �ஹ�ம��ஹ�ம��ஹ�ம��ஹ�ம�; அDவ(ட&தாஅDவ(ட&தாஅDவ(ட&தாஅDவ(ட&தா ெச�றா�ெச�றா�ெச�றா�ெச�றா�. நா�நா�நா�நா� அவைர அவைர அவைர அவைர  கா<Nகா<Nகா<Nகா<N 'எம�எம�எம�எம� 

அ5&தஅ5&தஅ5&தஅ5&த இமா�இமா�இமா�இமா� இவ�இவ�இவ�இவ� தானாதானாதானாதானா?”எனஎனஎனஎன வ(சா�&ேத�வ(சா�&ேத�வ(சா�&ேத�வ(சா�&ேத�. 

அதC>அதC>அதC>அதC> இமா�இமா�இமா�இமா�: “இைலஇைலஇைலஇைல, இவ�இவ�இவ�இவ� அ�6அ�6அ�6அ�6 என�என�என�என� மக�மக�மக�மக� ஹஸ�ஹஸ�ஹஸ�ஹஸ� தா�தா�தா�தா� அ5&தஅ5&தஅ5&தஅ5&த இமாமாகஇமாமாகஇமாமாகஇமாமாக 

இ?�பா�இ?�பா�இ?�பா�இ?�பா�”என என என என  Pறினா�Pறினா�Pறினா�Pறினா�. (4) 

யJயாயJயாயJயாயJயா இ�	இ�	இ�	இ�	 ய�ஸா�ய�ஸா�ய�ஸா�ய�ஸா� க�ப�க�ப�க�ப�க�ப� P6கிறா�P6கிறா�P6கிறா�P6கிறா�: 



“இமா�இமா�இமா�இமா� ஹாத+ஹாத+ஹாத+ஹாத+ அைலஹி�அைலஹி�அைலஹி�அைலஹி� ஸலா�ஸலா�ஸலா�ஸலா� தம�தம�தம�தம� மரண�மரண�மரண�மரண� ச�பவ(�பதC>ச�பவ(�பதC>ச�பவ(�பதC>ச�பவ(�பதC> நா�>நா�>நா�>நா�> 

மாத*கE >மாத*கE >மாத*கE >மாத*கE > ��னேர��னேர��னேர��னேர, Gதவ�Gதவ�Gதவ�Gதவ� ஹஸைன/ஹஸைன/ஹஸைன/ஹஸைன/ @<N @<N @<N @<N  கா<Nகா<Nகா<Nகா<N, இவைரேயஇவைரேயஇவைரேயஇவைரேய இமாமாக�இமாமாக�இமாமாக�இமாமாக� 

ப(�பC6*க7ப(�பC6*க7ப(�பC6*க7ப(�பC6*க7 எனஎனஎனஎன உபேதச�உபேதச�உபேதச�உபேதச� G�%தா�க7G�%தா�க7G�%தா�க7G�%தா�க7. அ�ேபா�அ�ேபா�அ�ேபா�அ�ேபா� மவாலிக7மவாலிக7மவாலிக7மவாலிக7 

ெப?%ெதாைகயாேனா�ெப?%ெதாைகயாேனா�ெப?%ெதாைகயாேனா�ெப?%ெதாைகயாேனா� எ�	ட�எ�	ட�எ�	ட�எ�	ட� இ?%தன�இ?%தன�இ?%தன�இ?%தன�.' (5) 

அ�அ�அ�அ� ப �ப �ப �ப � அஅஅஅ பJப கீபJப கீபJப கீபJப கீ ெசாகிறா�ெசாகிறா�ெசாகிறா�ெசாகிறா�: 

இமா�இமா�இமா�இமா� அஅஅஅ ஹாத+ஹாத+ஹாத+ஹாத+ அைலஹி�அைலஹி�அைலஹி�அைலஹி� ஸலா�ஸலா�ஸலா�ஸலா� என >என >என >என > ப(�வ?மா6ப(�வ?மா6ப(�வ?மா6ப(�வ?மா6 

எLதிய(?%தா�எLதிய(?%தா�எLதிய(?%தா�எLதிய(?%தா�: 'என�என�என�என� Gதவ�Gதவ�Gதவ�Gதவ� அ�அ�அ�அ� �ஹ�ம&�ஹ�ம&�ஹ�ம&�ஹ�ம& ஹஸ�ஹஸ�ஹஸ�ஹஸ� அ�க�அ�க�அ�க�அ�க� அைலஹி�அைலஹி�அைலஹி�அைலஹி� 

ஸலா�ஸலா�ஸலா�ஸலா� நப(ய(�நப(ய(�நப(ய(�நப(ய(� >5�ப&தி>5�ப&தி>5�ப&தி>5�ப&தி மிக/மிக/மிக/மிக/ ச�யானச�யானச�யானச�யான இயைபK�இயைபK�இயைபK�இயைபK� மிகமிகமிகமிக வ(@வாச&� >�யவ(@வாச&� >�யவ(@வாச&� >�யவ(@வாச&� >�ய 

அ&தா<சிையK�அ&தா<சிையK�அ&தா<சிையK�அ&தா<சிையK� ெகா-டவ�ெகா-டவ�ெகா-டவ�ெகா-டவ� ஆவா�ஆவா�ஆவா�ஆவா�. என�என�என�என� ப(7ைளகள:ப(7ைளகள:ப(7ைளகள:ப(7ைளகள: ெப�யவ�ெப�யவ�ெப�யவ�ெப�யவ� அவேரஅவேரஅவேரஅவேர. 
எ�ைன&எ�ைன&எ�ைன&எ�ைன& ெதாட�%�ெதாட�%�ெதாட�%�ெதாட�%� வ?பவ�வ?பவ�வ?பவ�வ?பவ� அவ�அவ�அவ�அவ� தா�தா�தா�தா�. எம�எம�எம�எம� ெபா6�Gக7ெபா6�Gக7ெபா6�Gக7ெபா6�Gக7 அவைரேயஅவைரேயஅவைரேயஅவைரேய 

ெச�றைடK�ெச�றைடK�ெச�றைடK�ெச�றைடK�. ஆகேவஆகேவஆகேவஆகேவ ந�மிட�ந�மிட�ந�மிட�ந�மிட� ந+�ந+�ந+�ந+� ேக<5&ேக<5&ேக<5&ேக<5& ெத�%த�ெத�%த�ெத�%த�ெத�%த� ேபாலேபாலேபாலேபால, இன:ேமஇன:ேமஇன:ேமஇன:ேம 

அவ�ட&திஅவ�ட&திஅவ�ட&திஅவ�ட&தி ேக<5&ேக<5&ேக<5&ேக<5& ெத�%�ெத�%�ெத�%�ெத�%� ெகா7ளலா�ெகா7ளலா�ெகா7ளலா�ெகா7ளலா�'. (6) 

ஆ<சியாள�க7ஆ<சியாள�க7ஆ<சியாள�க7ஆ<சியாள�க7 

ஆ6ஆ6ஆ6ஆ6 வ?ட*கேளவ?ட*கேளவ?ட*கேளவ?ட*கேள ந+-N?%தந+-N?%தந+-N?%தந+-N?%த தம�தம�தம�தம� மிக மிக மிக மிக  >6கிய>6கிய>6கிய>6கிய காலகாலகாலகால இமாம&தி�இமாம&தி�இமாம&தி�இமாம&தி� ேபா�ேபா�ேபா�ேபா�, அ�பாசியஅ�பாசியஅ�பாசியஅ�பாசிய 

ம�ன�க7ம�ன�க7ம�ன�க7ம�ன�க7 Oவ�Oவ�Oவ�Oவ� ஆ<சிஆ<சிஆ<சிஆ<சி ெச;&தின�ெச;&தின�ெச;&தின�ெச;&தின�. அவ�க7அவ�க7அவ�க7அவ�க7 �ஃத��ஃத��ஃத��ஃத�, �Jதத+�Jதத+�Jதத+�Jதத+ மC6மC6மC6மC6 �ஃதமி&�ஃதமி&�ஃதமி&�ஃதமி& 

ஆகிேயா�ஆகிேயா�ஆகிேயா�ஆகிேயா� ஆவ�ஆவ�ஆவ�ஆவ�. 

��தயRன:��தயRன:��தயRன:��தயRன:ட�ட�ட�ட� இ?%�இ?%�இ?%�இ?%� ஆ<சிைய�ஆ<சிைய�ஆ<சிைய�ஆ<சிைய� பறி&ெத5&தா�பறி&ெத5&தா�பறி&ெத5&தா�பறி&ெத5&தா� �ஃத��ஃத��ஃத��ஃத�. அவர�அவர�அவர�அவர� ஆ<சிய(ஆ<சிய(ஆ<சிய(ஆ<சிய( 

இமா�இமா�இமா�இமா� ஹாத+ஹாத+ஹாத+ஹாத+ ெகால�ெகால�ெகால�ெகால� ப<டா�ப<டா�ப<டா�ப<டா�. �ஃத�ஸி��ஃத�ஸி��ஃத�ஸி��ஃத�ஸி� ஆ<சிய(ஆ<சிய(ஆ<சிய(ஆ<சிய( ெகால�ப<டெகால�ப<டெகால�ப<டெகால�ப<ட 

ஹாஷிம� கள:�ஹாஷிம� கள:�ஹாஷிம� கள:�ஹாஷிம� கள:� ெதாைகெதாைகெதாைகெதாைக ஏராள�ஏராள�ஏராள�ஏராள�. 

அவர�அவர�அவர�அவர� ெகா5ைம >ெகா5ைம >ெகா5ைம >ெகா5ைம > உதாரணமாகஉதாரணமாகஉதாரணமாகஉதாரணமாக த�த�த�த� சேகாதர�சேகாதர�சேகாதர�சேகாதர� �அ,ய(� >�அ,ய(� >�அ,ய(� >�அ,ய(� > இைழ&தஇைழ&தஇைழ&தஇைழ&த 

ெகாSர*கைளேயெகாSர*கைளேயெகாSர*கைளேயெகாSர*கைளேய Pறலா�Pறலா�Pறலா�Pறலா�. �N >�ய�N >�ய�N >�ய�N >�ய வா�@வா�@வா�@வா�@ எ�றஎ�றஎ�றஎ�ற அ%த�திலி?%�அ%த�திலி?%�அ%த�திலி?%�அ%த�திலி?%� வ(லகி வ(லகி வ(லகி வ(லகி  

ெகா7Eமா6ெகா7Eமா6ெகா7Eமா6ெகா7Eமா6 வலிK6&திவலிK6&திவலிK6&திவலிK6&தி அவைர/அவைர/அவைர/அவைர/ பாதாள/பாதாள/பாதாள/பாதாள/ சிைறய(சிைறய(சிைறய(சிைறய( அைட&�அைட&�அைட&�அைட&� நாCப�நாCப�நாCப�நாCப� 

கைசயNK�கைசயNK�கைசயNK�கைசயNK� வழ*கினா�வழ*கினா�வழ*கினா�வழ*கினா�. 

இராTவ&ைத/இராTவ&ைத/இராTவ&ைத/இராTவ&ைத/ ேச�%தேச�%தேச�%தேச�%த �? கிய�? கிய�? கிய�? கிய -மமால� மமால� மமால� மமால� - சி�பா,க7சி�பா,க7சி�பா,க7சி�பா,க7 �அ,ய(ைத/�அ,ய(ைத/�அ,ய(ைத/�அ,ய(ைத/ சிைறய(சிைறய(சிைறய(சிைறய( 

இ?%�இ?%�இ?%�இ?%� ம�<பதC>&ம�<பதC>&ம�<பதC>&ம�<பதC>& தி<டமி<57ளதாக தி<டமி<57ளதாக தி<டமி<57ளதாக தி<டமி<57ளதாக  ேக7வ(KCறேக7வ(KCறேக7வ(KCறேக7வ(KCற �ஃத��ஃத��ஃத��ஃத�, த�ப(ைய த�ப(ைய த�ப(ைய த�ப(ைய  ெகாைலெகாைலெகாைலெகாைல 

ெச,யெச,யெச,யெச,ய உ&தரவ(<டா�உ&தரவ(<டா�உ&தரவ(<டா�உ&தரவ(<டா�. அத�அத�அத�அத� ப(ரகார�ப(ரகார�ப(ரகார�ப(ரகார� அவர�அவர�அவர�அவர� உடலி�உடலி�உடலி�உடலி� ஒ?ஒ?ஒ?ஒ? ப>திையப>திையப>திையப>திைய 

நU1<ட�ப<டநU1<ட�ப<டநU1<ட�ப<டநU1<ட�ப<ட ேபா�ைவயாேபா�ைவயாேபா�ைவயாேபா�ைவயா ேபா&தினா�ேபா&தினா�ேபா&தினா�ேபா&தினா�. அ%தஅ%தஅ%தஅ%த நUைசநUைசநUைசநUைச அவ�அவ�அவ�அவ� @வாசி >மா6@வாசி >மா6@வாசி >மா6@வாசி >மா6 

ெச,�ெச,�ெச,�ெச,�, அத�அத�அத�அத� Oல�Oல�Oல�Oல� அவ�அவ�அவ�அவ� ெகால�ப<டா�ெகால�ப<டா�ெகால�ப<டா�ெகால�ப<டா�. ப(�ன�ப(�ன�ப(�ன�ப(�ன�, ந+திபதிக7ந+திபதிக7ந+திபதிக7ந+திபதிக7 ச<டச<டச<டச<ட அறிஞ�களஅறிஞ�களஅறிஞ�களஅறிஞ�கள 

எ�ேபாைரஎ�ேபாைரஎ�ேபாைரஎ�ேபாைர அைழ&�அைழ&�அைழ&�அைழ&�, �அ,ய(தி��அ,ய(தி��அ,ய(தி��அ,ய(தி� உடைல�உடைல�உடைல�உடைல� பா�ைவ >பா�ைவ >பா�ைவ >பா�ைவ > ைவைவைவைவ&தன�&தன�&தன�&தன�. இ�இ�இ�இ� இயCைகஇயCைகஇயCைகஇயCைக 

மரணேமமரணேமமரணேமமரணேம எனஎனஎனஎன அவ�கE�அவ�கE�அவ�கE�அவ�கE� சா<சிசா<சிசா<சிசா<சி ெசாலெசாலெசாலெசால ேவ-Nயதாய(C6ேவ-Nயதாய(C6ேவ-Nயதாய(C6ேவ-Nயதாய(C6. (7) 

ஜஃப�ஜஃப�ஜஃப�ஜஃப� இ�	இ�	இ�	இ�	 அபRஅபRஅபRஅபR தாலி�தாலி�தாலி�தாலி�, அகீஅகீஅகீஅகீ இ�	இ�	இ�	இ�	 அபRஅபRஅபRஅபR தாலி�தாலி�தாலி�தாலி� ேபா�ேறா��ேபா�ேறா��ேபா�ேறா��ேபா�ேறா�� >5�ப>5�ப>5�ப>5�ப 

அ*க&தவ�க7அ*க&தவ�க7அ*க&தவ�க7அ*க&தவ�க7 ெப?�பாலாேனா�ெப?�பாலாேனா�ெப?�பாலாேனா�ெப?�பாலாேனா� இவர�இவர�இவர�இவர� க<டைளய(�க<டைளய(�க<டைளய(�க<டைளய(� ப(ரகார�ப(ரகார�ப(ரகார�ப(ரகார�; ைக�ைக�ைக�ைக� 

ெச,ய�ப<டன�ெச,ய�ப<டன�ெச,ய�ப<டன�ெச,ய�ப<டன�. ஹிஜா�ஹிஜா�ஹிஜா�ஹிஜா� மாகாண&திமாகாண&திமாகாண&திமாகாண&தி, ஆ<சிையஆ<சிையஆ<சிையஆ<சிைய எதி�&தா�கஎதி�&தா�கஎதி�&தா�கஎதி�&தா�க7777 எ�ப�எ�ப�எ�ப�எ�ப� அவ�க7அவ�க7அவ�க7அவ�க7 

ம�தானம�தானம�தானம�தான >Cற/சா<5>Cற/சா<5>Cற/சா<5>Cற/சா<5. அவ�க7அவ�க7அவ�க7அவ�க7 அ*கி?%�அ*கி?%�அ*கி?%�அ*கி?%� ஸாம�ரா3 > ஸாம�ரா3 > ஸாம�ரா3 > ஸாம�ரா3 >  ெகா-டெகா-டெகா-டெகா-ட 

வர�ப<டன�வர�ப<டன�வர�ப<டன�வர�ப<டன�. (8) 



இமா�இமா�இமா�இமா� அ�க�ய(�அ�க�ய(�அ�க�ய(�அ�க�ய(� ேநச�கைள�ேநச�கைள�ேநச�கைள�ேநச�கைள� ெபா6&தெபா6&தெபா6&தெபா6&த வைரவைரவைரவைர வாH ைகவாH ைகவாH ைகவாH ைக மிகமிகமிகமிக இ?-5இ?-5இ?-5இ?-5 வ(<ட�வ(<ட�வ(<ட�வ(<ட�. 
ெந? கNகE�ெந? கNகE�ெந? கNகE�ெந? கNகE�, இ�னகE�இ�னகE�இ�னகE�இ�னகE� தா*ெகாணாதா*ெகாணாதா*ெகாணாதா*ெகாணா நிைல >நிைல >நிைல >நிைல > ேமாசமைட%த�ேமாசமைட%த�ேமாசமைட%த�ேமாசமைட%த�. இமா� >இமா� >இமா� >இமா� > 

அவ�க7அவ�க7அவ�க7அவ�க7 எLதியஎLதியஎLதியஎLதிய கNதகNதகNதகNதெமா�றிெமா�றிெமா�றிெமா�றி, இதC>இதC>இதC>இதC> �Nேவ�Nேவ�Nேவ�Nேவ கிைடயாதாகிைடயாதாகிைடயாதாகிைடயாதா? எனஎனஎனஎன 

அ*கலா,&தன�அ*கலா,&தன�அ*கலா,&தன�அ*கலா,&தன�. இமா�இமா�இமா�இமா�, O�ேறO�ேறO�ேறO�ேற நா<கள:நா<கள:நா<கள:நா<கள: ெதாைலக7ெதாைலக7ெதாைலக7ெதாைலக7 ெதாைல%�ெதாைல%�ெதாைல%�ெதாைல%� வ(5�வ(5�வ(5�வ(5� எனஎனஎனஎன 

பதிபதிபதிபதி வைர%�வைர%�வைர%�வைர%� ஆ6தஆ6தஆ6தஆ6த வழ*கினா�வழ*கினா�வழ*கினா�வழ*கினா�. (9) 

�ஃத�ஸி��ஃத�ஸி��ஃத�ஸி��ஃத�ஸி� இராTவ&திஇராTவ&திஇராTவ&திஇராTவ&தி இ?%தஇ?%தஇ?%தஇ?%த �? கிய�? கிய�? கிய�? கிய மமால� >க7மமால� >க7மமால� >க7மமால� >க7 கல�பா3 >கல�பா3 >கல�பா3 >கல�பா3 > எதிராகஎதிராகஎதிராகஎதிராக 

Gர<சிGர<சிGர<சிGர<சி ெச,தன�ெச,தன�ெச,தன�ெச,தன�. அவைர�அவைர�அவைர�அவைர� பதவ(ய(பதவ(ய(பதவ(ய(பதவ(ய( இ?%�இ?%�இ?%�இ?%� கவ(H&�கவ(H&�கவ(H&�கவ(H&� ைநய�ைநய�ைநய�ைநய� Gைட&தன�Gைட&தன�Gைட&தன�Gைட&தன�. த-ண+�த-ண +�த-ண +�த-ண +� 

களUசியெமா�6களUசியெமா�6களUசியெமா�6களUசியெமா�6 த7ள:த7ள:த7ள:த7ள: கதைவK�கதைவK�கதைவK�கதைவK� அைட&�அைட&�அைட&�அைட&� வ(<டன�வ(<டன�வ(<டன�வ(<டன�. �ஃத��ஃத��ஃத��ஃத� அ*ேகேயஅ*ேகேயஅ*ேகேயஅ*ேகேய 

உய(�உய(�உய(�உய(� �ற%தா��ற%தா��ற%தா��ற%தா�.(10) 

�ஃத�ஸின�ஃத�ஸின�ஃத�ஸின�ஃத�ஸின அழிேவா5அழிேவா5அழிேவா5அழிேவா5, �ஹதத+�ஹதத+�ஹதத+�ஹதத+ ஆ<சி >ஆ<சி >ஆ<சி >ஆ<சி > வ%தா�வ%தா�வ%தா�வ%தா�. உலக�உலக�உலக�உலக� பCறCறபCறCறபCறCறபCறCற ந+தியானந+தியானந+தியானந+தியான 

ஆ<சியாளராகஆ<சியாளராகஆ<சியாளராகஆ<சியாளராக த�ைன த�ைன த�ைன த�ைன  கா<N கா<N கா<N கா<N  ெகா7ளெகா7ளெகா7ளெகா7ள மிக3�மிக3�மிக3�மிக3� ப(ரய&தன�ப<டா�ப(ரய&தன�ப<டா�ப(ரய&தன�ப<டா�ப(ரய&தன�ப<டா�. பகிர*கபகிர*கபகிர*கபகிர*க 

ேகள: ைககைள&ேகள: ைககைள&ேகள: ைககைள&ேகள: ைககைள& தவ(�%�தவ(�%�தவ(�%�தவ(�%� ெகா-டா�ெகா-டா�ெகா-டா�ெகா-டா�. நடனநடனநடனநடன, இைசஇைசஇைசஇைச மாத�கைளமாத�கைளமாத�கைளமாத�கைள அரசைவய(அரசைவய(அரசைவய(அரசைவய( 

இ?%�இ?%�இ?%�இ?%� வ(ல கிவ(ல கிவ(ல கிவ(ல கி ைவ&தா�ைவ&தா�ைவ&தா�ைவ&தா�. ேம;�ேம;�ேம;�ேம;� பலபலபலபல ேமாசமானேமாசமானேமாசமானேமாசமான பழ க*கைளபழ க*கைளபழ க*கைளபழ க*கைள ஒள:&� ஒள:&� ஒள:&� ஒள:&�  

க<5வதாக க<5வதாக க<5வதாக க<5வதாக  கா<N கா<N கா<N கா<N  ெகா-டா�ெகா-டா�ெகா-டா�ெகா-டா�. அட கிஅட கிஅட கிஅட கி ஒ5 க�ப<ேடா? >ஒ5 க�ப<ேடா? >ஒ5 க�ப<ேடா? >ஒ5 க�ப<ேடா? > ந+திந+திந+திந+தி 
வழ*>வதாக3�வழ*>வதாக3�வழ*>வதாக3�வழ*>வதாக3� ெப�தகாக ெப�தகாக ெப�தகாக ெப�தகாக  Pறினா�Pறினா�Pறினா�Pறினா�. என:	�என:	�என:	�என:	�, இமா�இமா�இமா�இமா� அ�க�ய(அ�க�ய(அ�க�ய(அ�க�ய(���� சிைறசிைறசிைறசிைற 

வாHவ(வாHவ(வாHவ(வாHவ( மாCற�மாCற�மாCற�மாCற� ஏCபடவ(ைலஏCபடவ(ைலஏCபடவ(ைலஏCபடவ(ைல அ�னாைர&அ�னாைர&அ�னாைர&அ�னாைர& த+�&� க<5வதாக&த+�&� க<5வதாக&த+�&� க<5வதாக&த+�&� க<5வதாக& த+�மான:&தத+�மான:&தத+�மான:&தத+�மான:&த 

ேபா��ேபா��ேபா��ேபா�� அதைனஅதைனஅதைனஅதைன நிைறேவCறநிைறேவCறநிைறேவCறநிைறேவCற ��னேரேய��னேரேய��னேரேய��னேரேய �Jதத+�Jதத+�Jதத+�Jதத+ ம63ல>ம63ல>ம63ல>ம63ல> ெச�றா�ெச�றா�ெச�றா�ெச�றா�. 

அவர�அவர�அவர�அவர� ஆ<சிய(ஆ<சிய(ஆ<சிய(ஆ<சிய( நப(காள��நப(காள��நப(காள��நப(காள�� பர�பைரய(ன�பர�பைரய(ன�பர�பைரய(ன�பர�பைரய(ன� ெப?�ெப?�ெப?�ெப?� ெதாைகயாேனா�ெதாைகயாேனா�ெதாைகயாேனா�ெதாைகயாேனா�, ஆ<சிையஆ<சிையஆ<சிையஆ<சிைய 

எதி�&ததCகாகஎதி�&ததCகாகஎதி�&ததCகாகஎதி�&ததCகாக ைக�ைக�ைக�ைக� ெச,ய�ப<5ெச,ய�ப<5ெச,ய�ப<5ெச,ய�ப<5 பாதாள/பாதாள/பாதாள/பாதாள/ சிைறய(சிைறய(சிைறய(சிைறய( அைட க�ப<டன�அைட க�ப<டன�அைட க�ப<டன�அைட க�ப<டன�. 
அவ�கள:அவ�கள:அவ�கள:அவ�கள: சில�சில�சில�சில� அ*ேகேயஅ*ேகேயஅ*ேகேயஅ*ேகேய தம�தம�தம�தம� இ6திஇ6திஇ6திஇ6தி O/ைசK�O/ைசK�O/ைசK�O/ைசK� வ(டவ(டவ(டவ(ட ேவ-Nயதாய(C6ேவ-Nயதாய(C6ேவ-Nயதாய(C6ேவ-Nயதாய(C6. 

அJம&அJம&அJம&அJம& இ�	இ�	இ�	இ�	 �ஹ�ம&�ஹ�ம&�ஹ�ம&�ஹ�ம& P6கிறா�P6கிறா�P6கிறா�P6கிறா�: 

'நா�நா�நா�நா� இமா�இமா�இமா�இமா� அ�க� >அ�க� >அ�க� >அ�க� > எLதியஎLதியஎLதியஎLதிய கNதெமா�றிகNதெமா�றிகNதெமா�றிகNதெமா�றி ப(�வ?மா6ப(�வ?மா6ப(�வ?மா6ப(�வ?மா6 எLதிேன�எLதிேன�எLதிேன�எLதிேன�. 
அ�ேபா�அ�ேபா�அ�ேபா�அ�ேபா� �Jததிய(��Jததிய(��Jததிய(��Jததிய(� கவன�கவன�கவன�கவன� �Lவ���Lவ���Lவ���Lவ�� இராTவ&திஇராTவ&திஇராTவ&திஇராTவ&தி Gர<சிGர<சிGர<சிGர<சி ெச,�ெச,�ெச,�ெச,� 

ெகா-Nெகா-Nெகா-Nெகா-N?%த?%த?%த?%த �? கிய�? கிய�? கிய�? கிய மமால� >கைளமமால� >கைளமமால� >கைளமமால� >கைள அட >வதிேலேயஅட >வதிேலேயஅட >வதிேலேயஅட >வதிேலேய கழி%த�கழி%த�கழி%த�கழி%த�. 'ந�ைமந�ைமந�ைமந�ைம வ(<5வ(<5வ(<5வ(<5 

வ(<5வ(<5வ(<5வ(<5 கவன�கவன�கவன�கவன� ெச;&தெச;&தெச;&தெச;&த ேவ-Nயேவ-Nயேவ-Nயேவ-Nய ேவ6ேவ6ேவ6ேவ6 ேவைலையேவைலையேவைலையேவைலைய அவ? > அவ? > அவ? > அவ? >  ெகா5&தெகா5&தெகா5&தெகா5&த 

இைறவ	 ேகஇைறவ	 ேகஇைறவ	 ேகஇைறவ	 ேக Gகழைன&��Gகழைன&��Gகழைன&��Gகழைன&��. �மிய(�மிய(�மிய(�மிய( இ?%�இ?%�இ?%�இ?%� ந�ைம&ந�ைம&ந�ைம&ந�ைம& �ைட&ெதறிவதாக3��ைட&ெதறிவதாக3��ைட&ெதறிவதாக3��ைட&ெதறிவதாக3� 

P6கிறாேனP6கிறாேனP6கிறாேனP6கிறாேன' என என என என  >றி�ப(<ேட�>றி�ப(<ேட�>றி�ப(<ேட�>றி�ப(<ேட�. 

இமா�இமா�இமா�இமா� ெசா%த ெசா%த ெசா%த ெசா%த  ைகெயL&திைகெயL&திைகெயL&திைகெயL&தி அ	�ப(யஅ	�ப(யஅ	�ப(யஅ	�ப(ய பதிலிபதிலிபதிலிபதிலி >றி�ப(<N?%தா�>றி�ப(<N?%தா�>றி�ப(<N?%தா�>றி�ப(<N?%தா�. 'அவ? ேகாஅவ? ேகாஅவ? ேகாஅவ? ேகா -

கல�பாகல�பாகல�பாகல�பா- வய�வய�வய�வய� க�மிக�மிக�மிக�மி. இ�றிஇ�றிஇ�றிஇ�றி இ?%�இ?%�இ?%�இ?%� ஐ%�ஐ%�ஐ%�ஐ%� நா<க7நா<க7நா<க7நா<க7 எ-ண( எ-ண( எ-ண( எ-ண(  ெகா7ெகா7ெகா7ெகா7. ஆறாவ�ஆறாவ�ஆறாவ�ஆறாவ� நா7நா7நா7நா7 

அவ�அவ�அவ�அவ� மிகமிகமிகமிக ேகவலமாக ேகவலமாக ேகவலமாக ேகவலமாக  ெகால�ப5வா�ெகால�ப5வா�ெகால�ப5வா�ெகால�ப5வா�' 

இமா�இமா�இமா�இமா� எLதியஎLதியஎLதியஎLதிய ப(ரகாரேமப(ரகாரேமப(ரகாரேமப(ரகாரேம ச�பவ*க7ச�பவ*க7ச�பவ*க7ச�பவ*க7 நட%ேதறினநட%ேதறினநட%ேதறினநட%ேதறின. (11) 

�Jதத+ய(��Jதத+ய(��Jதத+ய(��Jதத+ய(� ெகாைலைய&ெகாைலைய&ெகாைலைய&ெகாைலைய& ெதாட�%�ெதாட�%�ெதாட�%�ெதாட�%� �ஃதமி&�ஃதமி&�ஃதமி&�ஃதமி& ஆ<சிபRட�ஆ<சிபRட�ஆ<சிபRட�ஆ<சிபRட� 

ஏறினா�ஏறினா�ஏறினா�ஏறினா�. (12)��ைனய��ைனய��ைனய��ைனய ஆ<சியாள�கைள�ஆ<சியாள�கைள�ஆ<சியாள�கைள�ஆ<சியாள�கைள� ேபா�ேறேபா�ேறேபா�ேறேபா�ேற �ஃதமி� >��ஃதமி� >��ஃதமி� >��ஃதமி� >� ேகள: ைகK�ேகள: ைகK�ேகள: ைகK�ேகள: ைகK� 

உலாச��உலாச��உலாச��உலாச�� அட >�ைறK�அட >�ைறK�அட >�ைறK�அட >�ைறK� தவ(ரதவ(ரதவ(ரதவ(ர ேவெற�3�ேவெற�3�ேவெற�3�ேவெற�3� � கிய&�வ�� கிய&�வ�� கிய&�வ�� கிய&�வ� ெபறவ(ைலெபறவ(ைலெபறவ(ைலெபறவ(ைல. 



அவைர அவைர அவைர அவைர  P&தி;�P&தி;�P&தி;�P&தி;� ெகா<ட&தி;�ெகா<ட&தி;�ெகா<ட&தி;�ெகா<ட&தி;� வ(<5வ(<5வ(<5வ(<5 வ(<5வ(<5வ(<5வ(<5 ஆ<சிஆ<சிஆ<சிஆ<சி வ(வகார*கைளவ(வகார*கைளவ(வகார*கைளவ(வகார*கைள 

சேகாதரரானசேகாதரரானசேகாதரரானசேகாதரரான �வ�ப �வ�ப �வ�ப �வ�ப  தா�தா�தா�தா� கவன:&�கவன:&�கவன:&�கவன:&� வ%தா�வ%தா�வ%தா�வ%தா�. 

�ஃ�ஃ�ஃ�ஃ;தமி&தமி&தமி&தமி& ெபயரளவ(ேலேயெபயரளவ(ேலேயெபயரளவ(ேலேயெபயரளவ(ேலேய ஆ<சியாளராகஆ<சியாளராகஆ<சியாளராகஆ<சியாளராக இ?%தா�இ?%தா�இ?%தா�இ?%தா�. �வ�ப கி��வ�ப கி��வ�ப கி��வ�ப கி� 

மைறேவா5மைறேவா5மைறேவா5மைறேவா5, அரசஅரசஅரசஅரச க?ம*கைளக?ம*கைளக?ம*கைளக?ம*கைள �ஃதமிதி��ஃதமிதி��ஃதமிதி��ஃதமிதி� மக�மக�மக�மக� �ஃதழி&�ஃதழி&�ஃதழி&�ஃதழி& ெபா6�ேபCறா�ெபா6�ேபCறா�ெபா6�ேபCறா�ெபா6�ேபCறா�. 
இ6திய(இ6திய(இ6திய(இ6திய( ஹி��ஹி��ஹி��ஹி�� 279 �ஃதமி&�ஃதமி&�ஃதமி&�ஃதமி& மரண(&தமரண(&தமரண(&தமரண(&த ேபா�ேபா�ேபா�ேபா� �ஃதழி&�ஃதழி&�ஃதழி&�ஃதழி& உ&திேயாகஉ&திேயாகஉ&திேயாகஉ&திேயாக ��வமாக��வமாக��வமாக��வமாக 

அரச�அரச�அரச�அரச� ஆனா�ஆனா�ஆனா�ஆனா�. (13) 

இமா�இமா�இமா�இமா� அ�க�ையK�அ�க�ையK�அ�க�ையK�அ�க�ையK� �ஃதமிேத�ஃதமிேத�ஃதமிேத�ஃதமிேத ெகாைலெகாைலெகாைலெகாைல ெச,தா�ெச,தா�ெச,தா�ெச,தா�. ேமேமேமேம;�;�;�;� ெப?�ெப?�ெப?�ெப?� ெதாைகயானெதாைகயானெதாைகயானெதாைகயான 

அ�னார�அ�னார�அ�னார�அ�னார� உறவ(ன�க7உறவ(ன�க7உறவ(ன�க7உறவ(ன�க7 மC6�மC6�மC6�மC6� ேநச�கE�ேநச�கE�ேநச�கE�ேநச�கE� ெகாைலெகாைலெகாைலெகாைல ெச,ய�ப<டன�ெச,ய�ப<டன�ெச,ய�ப<டன�ெச,ய�ப<டன�. பல�பல�பல�பல� மிக மிக மிக மிக  

ெகாSரமானெகாSரமானெகாSரமானெகாSரமான �ைறய(�ைறய(�ைறய(�ைறய( ெகாைலK-டன�ெகாைலK-டன�ெகாைலK-டன�ெகாைலK-டன�.. அவ�கள�அவ�கள�அவ�கள�அவ�கள� உட�ைப உட�ைப உட�ைப உட�ைப  PடPடPடPட �-5�-5�-5�-5 

�-டாக&�-டாக&�-டாக&�-டாக& தறி&�தறி&�தறி&�தறி&� மகிH%தா�மகிH%தா�மகிH%தா�மகிH%தா� �ஃதமி&�ஃதமி&�ஃதமி&�ஃதமி&.(14) 

�ஃதமிதி��ஃதமிதி��ஃதமிதி��ஃதமிதி� ெகாைல கள�ெகாைல கள�ெகாைல கள�ெகாைல கள� வ(சாலமான�வ(சாலமான�வ(சாலமான�வ(சாலமான�. ஆ<சி >ஆ<சி >ஆ<சி >ஆ<சி > எதிரானஎதிரானஎதிரானஎதிரான எலாஎலாஎலாஎலா வ(வ(வ(வ(தததத 

எதி��GகE�எதி��GகE�எதி��GகE�எதி��GகE� வ��ைறைய வ��ைறைய வ��ைறைய வ��ைறைய  ெகா-ேடெகா-ேடெகா-ேடெகா-ேட �றியN க�ப<டன�றியN க�ப<டன�றியN க�ப<டன�றியN க�ப<டன. அவர�அவர�அவர�அவர� ஆ<சிய(ஆ<சிய(ஆ<சிய(ஆ<சிய( 

ம<5�ம<5�ம<5�ம<5� ஐ%�ஐ%�ஐ%�ஐ%� ல<ச�ல<ச�ல<ச�ல<ச� ேப�ேப�ேப�ேப� ெகால�ெகால�ெகால�ெகால� ப<டதாகப<டதாகப<டதாகப<டதாக வரலC6வரலC6வரலC6வரலC6 அறிஞ�க7அறிஞ�க7அறிஞ�க7அறிஞ�க7 P6வ�P6வ�P6வ�P6வ�. (15) 

ப�@&தப�@&தப�@&தப�@&த இமா�கE >இமா�கE >இமா�கE >இமா�கE > ம க7ம க7ம க7ம க7 அள:&�அள:&�அள:&�அள:&� வ%தவ%தவ%தவ%த மதி�G�மதி�G�மதி�G�மதி�G�, இமா�க7இமா�க7இமா�க7இமா�க7 வ(<5 வ(<5 வ(<5 வ(<5  

ெகா5 கா�ெகா5 கா�ெகா5 கா�ெகா5 கா� நட%�நட%�நட%�நட%� ெகா-டைமK�ெகா-டைமK�ெகா-டைமK�ெகா-டைமK� ஆ<சியாள�ஆ<சியாள�ஆ<சியாள�ஆ<சியாள�கள:�கள:�கள:�கள:�, உ7ள*கள:உ7ள*கள:உ7ள*கள:உ7ள*கள: 

ேகாப&ைதK�ேகாப&ைதK�ேகாப&ைதK�ேகாப&ைதK� �ேவச&ைதK��ேவச&ைதK��ேவச&ைதK��ேவச&ைதK� உ?வா கினஉ?வா கினஉ?வா கினஉ?வா கின. 

ஒ?ஒ?ஒ?ஒ? �ைற�ைற�ைற�ைற இமா�இமா�இமா�இமா�, ஸாலிJஸாலிJஸாலிJஸாலிJ இ�	இ�	இ�	இ�	 வஸR �பRன:�வஸR �பRன:�வஸR �பRன:�வஸR �பRன:� சிைறய(சிைறய(சிைறய(சிைறய( அைட க�ப<டா�அைட க�ப<டா�அைட க�ப<டா�அைட க�ப<டா�. 
அ*>அ*>அ*>அ*> க5ைமயானக5ைமயானக5ைமயானக5ைமயான ெந? கNகைள ெந? கNகைள ெந? கNகைள ெந? கNகைள  ெகா5 >மா6ெகா5 >மா6ெகா5 >மா6ெகா5 >மா6 �Jதத+�Jதத+�Jதத+�Jதத+ பண(&தா�பண(&தா�பண(&தா�பண(&தா�. 

ஸாலிJஸாலிJஸாலிJஸாலிJ P6கிறா�P6கிறா�P6கிறா�P6கிறா�: நா�நா�நா�நா� எ�ன:ட�7ளஎ�ன:ட�7ளஎ�ன:ட�7ளஎ�ன:ட�7ள மிக மிக மிக மிக  ேகாரமானேகாரமானேகாரமானேகாரமான மன:தாப(மானமCறமன:தாப(மானமCறமன:தாப(மானமCறமன:தாப(மானமCற 

இர-5இர-5இர-5இர-5 காவலாள:கைளகாவலாள:கைளகாவலாள:கைளகாவலாள:கைள நியமி&ேத�நியமி&ேத�நியமி&ேத�நியமி&ேத�. அவ�கேளாஅவ�கேளாஅவ�கேளாஅவ�கேளா சிலசிலசிலசில நா<கள:நா<கள:நா<கள:நா<கள: 

ெதாLைகய(;�ெதாLைகய(;�ெதாLைகய(;�ெதாLைகய(;�; ேநா�Gேநா�Gேநா�Gேநா�G ைவ�பதி;�ைவ�பதி;�ைவ�பதி;�ைவ�பதி;� த�ைமத�ைமத�ைமத�ைம ஈ5ப5&தி ஈ5ப5&தி ஈ5ப5&தி ஈ5ப5&தி  ெகா-டன�ெகா-டன�ெகா-டன�ெகா-டன�. 
ப(ற>ப(ற>ப(ற>ப(ற>, அவ�கள:?வைரK�அவ�கள:?வைரK�அவ�கள:?வைரK�அவ�கள:?வைரK� வரவைழ&�வரவைழ&�வரவைழ&�வரவைழ&� வ(சா�&ேத�வ(சா�&ேத�வ(சா�&ேத�வ(சா�&ேத�.‘அவைர அவைர அவைர அவைர  ெகா5ைம�ப5&தெகா5ைம�ப5&தெகா5ைம�ப5&தெகா5ைம�ப5&த 

அ	�ப(னாஅ	�ப(னாஅ	�ப(னாஅ	�ப(னா ந+*க7ந+*க7ந+*க7ந+*க7 எ�னேவாஎ�னேவாஎ�னேவாஎ�னேவா ெச,கிற+�கேளெச,கிற+�கேளெச,கிற+�கேளெச,கிற+�கேள’. அவ�க7அவ�க7அவ�க7அவ�க7 Pறினா�க7Pறினா�க7Pறினா�க7Pறினா�க7 : ‘பகலிபகலிபகலிபகலி 

ேநா�ப(?%�ேநா�ப(?%�ேநா�ப(?%�ேநா�ப(?%� இரவ(இரவ(இரவ(இரவ( வண*>கி�றவண*>கி�றவண*>கி�றவண*>கி�ற ஒ?ஒ?ஒ?ஒ? நலநலநலநல மன:த�மன:த�மன:த�மன:த�, அவைர�அவைர�அவைர�அவைர� பCறிபCறிபCறிபCறி எ�னஎ�னஎ�னஎ�ன 

ெசாவ�ெசாவ�ெசாவ�ெசாவ�? அதிக�அதிக�அதிக�அதிக� கைத ககைத ககைத ககைத க மா<டா�மா<டா�மா<டா�மா<டா�. அவ�அவ�அவ�அவ� ந�ைம�ந�ைம�ந�ைம�ந�ைம� பா�&�பா�&�பா�&�பா�&� வ(<டாவ(<டாவ(<டாவ(<டா எம�எம�எம�எம� உடஉடஉடஉட 

உ7ள�உ7ள�உ7ள�உ7ள� எலாேமஎலாேமஎலாேமஎலாேம ந5 க�ந5 க�ந5 க�ந5 க� ப(N&�ப(N&�ப(N&�ப(N&� வ(5�வ(5�வ(5�வ(5�. ந�ைமந�ைமந�ைமந�ைம நா�நா�நா�நா� க<5�ப5&தக<5�ப5&தக<5�ப5&தக<5�ப5&த �Nயாத�Nயாத�Nயாத�Nயாத நிைலநிைலநிைலநிைல 

ஏCப5�ஏCப5�ஏCப5�ஏCப5�’ (16) 

ப(�ன�ப(�ன�ப(�ன�ப(�ன� நிJ��நிJ��நிJ��நிJ�� எ�பஎ�பஎ�பஎ�பவ��வ��வ��வ�� பாதாள/பாதாள/பாதாள/பாதாள/ சிைற >சிைற >சிைற >சிைற > இமா�இமா�இமா�இமா� ெகா-5ெகா-5ெகா-5ெகா-5 வர�ப<டா�வர�ப<டா�வர�ப<டா�வர�ப<டா�. அ*>அ*>அ*>அ*> 

ெகா5ைமக7ெகா5ைமக7ெகா5ைமக7ெகா5ைமக7 ெதாட�%தனெதாட�%தனெதாட�%தனெதாட�%தன. ஒ?ஒ?ஒ?ஒ? �ைற�ைற�ைற�ைற நிJ���நிJ���நிJ���நிJ��� மைனவ(மைனவ(மைனவ(மைனவ( த�த�த�த� கணவ�ட�கணவ�ட�கணவ�ட�கணவ�ட� 

ெசா�னா7ெசா�னா7ெசா�னா7ெசா�னா7: ‘ந+�ந+�ந+�ந+� அலாJைவஅலாJைவஅலாJைவஅலாJைவ பய%�ெகா7பய%�ெகா7பய%�ெகா7பய%�ெகா7. ந+ந+ந+ந+ சிைறய(சிைறய(சிைறய(சிைறய( ைவ&�ைவ&�ைவ&�ைவ&� ெதாைலெதாைலெதாைலெதாைல 

ெகா5�பவ��ெகா5�பவ��ெகா5�பவ��ெகா5�பவ�� மக&�வ&ைதமக&�வ&ைதமக&�வ&ைதமக&�வ&ைத ந+ந+ந+ந+ அறியஅறியஅறியஅறிய மா<டா,மா<டா,மா<டா,மா<டா,. இ�இ�இ�இ� ேபா��ேபா��ேபா��ேபா��’ என என என என  PறிPறிPறிPறி இமாமி�இமாமி�இமாமி�இமாமி� 

மகிைமமகிைமமகிைமமகிைமகைளகைளகைளகைள வ(ப�&தா7வ(ப�&தா7வ(ப�&தா7வ(ப�&தா7. 

அதC>அதC>அதC>அதC> நிJ��நிJ��நிJ��நிJ�� 'நா�நா�நா�நா� அவைரஅவைரஅவைரஅவைர மி?க மி?க மி?க மி?க  P-N	7P-N	7P-N	7P-N	7 த7ள:த7ள:த7ள:த7ள: வ(5ேவ�வ(5ேவ�வ(5ேவ�வ(5ேவ�. அ�ேபா�அ�ேபா�அ�ேபா�அ�ேபா� 

உ-ைமைய�உ-ைமைய�உ-ைமைய�உ-ைமைய� பா� கலா�பா� கலா�பா� கலா�பா� கலா�' எ�றா�எ�றா�எ�றா�எ�றா�. கல�பாவ(டமி?%��கல�பாவ(டமி?%��கல�பாவ(டமி?%��கல�பாவ(டமி?%�� அதC>�யஅதC>�யஅதC>�யஅதC>�ய அ	மதிைய�அ	மதிைய�அ	மதிைய�அ	மதிைய� 

ெபCறா�ெபCறா�ெபCறா�ெபCறா�. 



பா�யெதா?பா�யெதா?பா�யெதா?பா�யெதா? மி?க மி?க மி?க மி?க  P-NP-NP-NP-N இமாைமஇமாைமஇமாைமஇமாைம ைவ&�ைவ&�ைவ&�ைவ&� ONைவ&தா�ONைவ&தா�ONைவ&தா�ONைவ&தா� நிJ��நிJ��நிJ��நிJ��, அைவஅைவஅைவஅைவ 

அவைர அவைர அவைர அவைர  >தறி/>தறி/>தறி/>தறி/ சா�சா�சா�சா�ப(5வைத ப(5வைத ப(5வைத ப(5வைத  காணகாணகாணகாண ஆவஆவஆவஆவ ெகா-டா�ெகா-டா�ெகா-டா�ெகா-டா�. 

அவ�க7அவ�க7அவ�க7அவ�க7 அவதான:&தஅவதான:&தஅவதான:&தஅவதான:&த ேபா�ேபா�ேபா�ேபா� P-N�P-N�P-N�P-N� ந5ேவந5ேவந5ேவந5ேவ இமா�இமா�இமா�இமா� அைமதியாகஅைமதியாகஅைமதியாகஅைமதியாக ெதாL�ெதாL�ெதாL�ெதாL� 

ெகா-N?%தா�க7ெகா-N?%தா�க7ெகா-N?%தா�க7ெகா-N?%தா�க7. மி?க*க7மி?க*க7மி?க*க7மி?க*க7 அவைர/அவைர/அவைர/அவைர/ 1ழ1ழ1ழ1ழ அைமதியாகஅைமதியாகஅைமதியாகஅைமதியாக உ<கா�%தி?%தனஉ<கா�%தி?%தனஉ<கா�%தி?%தனஉ<கா�%தி?%தன. 
உடனNயாகஉடனNயாகஉடனNயாகஉடனNயாக அவைரஅவைரஅவைரஅவைர வ +<5 >வ +<5 >வ +<5 >வ +<5 > அைழ&�/அைழ&�/அைழ&�/அைழ&�/ ெசலெசலெசலெசல உ&தரவ(<டா�உ&தரவ(<டா�உ&தரவ(<டா�உ&தரவ(<டா�. (17) 

�ஃதமி�ைடய�ஃதமி�ைடய�ஃதமி�ைடய�ஃதமி�ைடய ஆ<சிய(ஆ<சிய(ஆ<சிய(ஆ<சிய( இமா�இமா�இமா�இமா� அ�க�அ�க�அ�க�அ�க� அ�னார�அ�னார�அ�னார�அ�னார� சேகாதர�சேகாதர�சேகாதர�சேகாதர� ஜஃப?ட�ஜஃப?ட�ஜஃப?ட�ஜஃப?ட�, அல�அல�அல�அல�  
ஜ��ன:�ஜ��ன:�ஜ��ன:�ஜ��ன:� சிைறய(சிைறய(சிைறய(சிைறய( அைட க�அைட க�அைட க�அைட க� ப<டன�ப<டன�ப<டன�ப<டன�. �ஃதமி&�ஃதமி&�ஃதமி&�ஃதமி& அல�ய(ட�அல�ய(ட�அல�ய(ட�அல�ய(ட� அN கNஅN கNஅN கNஅN கN 

இ ைகதிகள:�இ ைகதிகள:�இ ைகதிகள:�இ ைகதிகள:� ெச,திகைளெச,திகைளெச,திகைளெச,திகைள வ(சா�&� வ(சா�&� வ(சா�&� வ(சா�&�  ெகா7வா�ெகா7வா�ெகா7வா�ெகா7வா�. அ�ேபாெதலா�அ�ேபாெதலா�அ�ேபாெதலா�அ�ேபாெதலா�, அவ�அவ�அவ�அவ� பகலிபகலிபகலிபகலி 

ேநா�Gேநா�Gேநா�Gேநா�G ேநாC6ேநாC6ேநாC6ேநாC6 இரவ(இரவ(இரவ(இரவ( வண க�வண க�வண க�வண க� G�கிறா�G�கிறா�G�கிறா�G�கிறா� எ�ேறஎ�ேறஎ�ேறஎ�ேற பதிபதிபதிபதி வ?�வ?�வ?�வ?�. 

ஒ?ஒ?ஒ?ஒ? நா7நா7நா7நா7 அDவாேறஅDவாேறஅDவாேறஅDவாேற �ஃதமி&�ஃதமி&�ஃதமி&�ஃதமி& ேக<ேக<ேக<ேக<கககக அல�K�அல�K�அல�K�அல�K� வழைமயானவழைமயானவழைமயானவழைமயான பதிைல பதிைல பதிைல பதிைல  

Pறினா�Pறினா�Pறினா�Pறினா�. ‘அவைரஅவைரஅவைரஅவைர வ +<Nவ +<Nவ +<Nவ +<N ெகா-5ெகா-5ெகா-5ெகா-5 ேபா,ேபா,ேபா,ேபா, வ(<5வ(<5வ(<5வ(<5 வ(5வ(5வ(5வ(5’ எனஎனஎனஎன �ஃதமி&�ஃதமி&�ஃதமி&�ஃதமி& 

க<டைளய(<டா�க<டைளய(<டா�க<டைளய(<டா�க<டைளய(<டா�. 

அல�அல�அல�அல�  P6கிறா�P6கிறா�P6கிறா�P6கிறா�: ‘நா�நா�நா�நா� சிைறவாச; >சிைறவாச; >சிைறவாச; >சிைறவாச; > வ%ேத�வ%ேத�வ%ேத�வ%ேத�. அ*கி?%தஅ*கி?%தஅ*கி?%தஅ*கி?%த கNவாளமிட�ப<டகNவாளமிட�ப<டகNவாளமிட�ப<டகNவாளமிட�ப<ட 

கLைதெயா�ைறகLைதெயா�ைறகLைதெயா�ைறகLைதெயா�ைற எ5&� எ5&� எ5&� எ5&�  ெகா-5ெகா-5ெகா-5ெகா-5 இமாைம இமாைம இமாைம இமாைம  காண/காண/காண/காண/ ெச�ேற�ெச�ேற�ெச�ேற�ெச�ேற�. இமா�இமா�இமா�இமா� சீராகசீராகசீராகசீராக 

ஆைடK�ஆைடK�ஆைடK�ஆைடK� தைல�பாதைல�பாதைல�பாதைல�பாைகK�ைகK�ைகK�ைகK� அண(%�அண(%�அண(%�அண(%� தயாராகதயாராகதயாராகதயாராக இ?%தா�இ?%தா�இ?%தா�இ?%தா�. எ�ைன எ�ைன எ�ைன எ�ைன  க-ட��க-ட��க-ட��க-ட�� 

எL%தா�எL%தா�எL%தா�எL%தா�. வ(5தைலவ(5தைலவ(5தைலவ(5தைல பCறிபCறிபCறிபCறி கNத&ைதகNத&ைதகNத&ைதகNத&ைத அவ�ட�அவ�ட�அவ�ட�அவ�ட� ெகா5&ேத�ெகா5&ேத�ெகா5&ேத�ெகா5&ேத�. 
  

அவ�அவ�அவ�அவ� ெவள:ேயெவள:ேயெவள:ேயெவள:ேய வ%�வ%�வ%�வ%� கLைதய(�கLைதய(�கLைதய(�கLைதய(� ம��ம��ம��ம�� ஏறினா�ஏறினா�ஏறினா�ஏறினா�. என:	�என:	�என:	�என:	� ப(ரயாண( காமப(ரயாண( காமப(ரயாண( காமப(ரயாண( காம நி�6நி�6நி�6நி�6 

வ(<டா�வ(<டா�வ(<டா�வ(<டா�. நா�நா�நா�நா� ேக<ேட�ேக<ேட�ேக<ேட�ேக<ேட�. 

'ஏ�ஏ�ஏ�ஏ� தா*க7தா*க7தா*க7தா*க7 நிCகிற+�களநிCகிற+�களநிCகிற+�களநிCகிற+�கள'; ? 

'ஜஃப�ஜஃப�ஜஃப�ஜஃப� வ?�வ?�வ?�வ?� வைரவைரவைரவைர' இமா�இமா�இமா�இமா� ெசா�னா�ெசா�னா�ெசா�னா�ெசா�னா�. 

'உ*கைளஉ*கைளஉ*கைளஉ*கைள ம<5ேமம<5ேமம<5ேமம<5ேம வ(5வ( கவ(5வ( கவ(5வ( கவ(5வ( க உ&தர3உ&தர3உ&தர3உ&தர3'. 

'நா*க7நா*க7நா*க7நா*க7 ஒேரஒேரஒேரஒேர வ +<Nவ +<Nவ +<Nவ +<N இ?%�இ?%�இ?%�இ?%� ஒேரஒேரஒேரஒேர ேநர&திேநர&திேநர&திேநர&தி ெகாணர�ப<ேடா�ெகாணர�ப<ேடா�ெகாணர�ப<ேடா�ெகாணர�ப<ேடா�,அவ�அவ�அவ�அவ� இ�றிஇ�றிஇ�றிஇ�றி நா�நா�நா�நா� 

ம<5�ம<5�ம<5�ம<5� ெவள:ேய6வ�ெவள:ேய6வ�ெவள:ேய6வ�ெவள:ேய6வ� �ைறயல�ைறயல�ைறயல�ைறயல ந+�ந+�ந+�ந+� ெச�6ெச�6ெச�6ெச�6 உ&தர3உ&தர3உ&தர3உ&தர3 ெபC6ெபC6ெபC6ெபC6 வாவாவாவா'. 

நா�நா�நா�நா� ேபா,ேபா,ேபா,ேபா, உ&தரேவா5உ&தரேவா5உ&தரேவா5உ&தரேவா5 தி?�ப(தி?�ப(தி?�ப(தி?�ப( வ%�வ%�வ%�வ%� ெசா�ேன�ெசா�ேன�ெசா�ேன�ெசா�ேன�. 'ஜஃபைரஜஃபைரஜஃபைரஜஃபைர வ(5தைலவ(5தைலவ(5தைலவ(5தைல 

ெச,�வ(<ெச,�வ(<ெச,�வ(<ெச,�வ(<ேட�ேட�ேட�ேட�. ஜஃபைரஜஃபைரஜஃபைரஜஃபைர தன >�தன >�தன >�தன >� உ*கE >�உ*கE >�உ*கE >�உ*கE >� எதிராகஎதிராகஎதிராகஎதிராக ெசயCப<டதாேலேயெசயCப<டதாேலேயெசயCப<டதாேலேயெசயCப<டதாேலேய ைக�ைக�ைக�ைக� 

ெச,ததாகெச,ததாகெச,ததாகெச,ததாக கல�பாகல�பாகல�பாகல�பா ெசா;கிறா�ெசா;கிறா�ெசா;கிறா�ெசா;கிறா�,’ 

இமா�இமா�இமா�இமா� எ�3�எ�3�எ�3�எ�3� ெசாலவ(ைலெசாலவ(ைலெசாலவ(ைலெசாலவ(ைல. நா�நா�நா�நா� வழிவ(<ேட�வழிவ(<ேட�வழிவ(<ேட�வழிவ(<ேட�. அவ�அவ�அவ�அவ� ஜஃபைரஜஃபைரஜஃபைரஜஃபைர அைழ&� அைழ&� அைழ&� அைழ&�  

ெகா-5ெகா-5ெகா-5ெகா-5 வ +5வ +5வ +5வ +5 ெச�றா�ெச�றா�ெச�றா�ெச�றா�. (18) 

ேமேலேமேலேமேலேமேல >றி�ப(<ட>றி�ப(<ட>றி�ப(<ட>றி�ப(<ட ச�பவ*க7ச�பவ*க7ச�பவ*க7ச�பவ*க7 மC6�மC6�மC6�மC6� தகவகள:தகவகள:தகவகள:தகவகள: இ?%�இ?%�இ?%�இ?%�, இமா�இமா�இமா�இமா� க5ைமயானக5ைமயானக5ைமயானக5ைமயான 

ெந? கNகைளெந? கNகைளெந? கNகைளெந? கNகைள அ	பவ(&�அ	பவ(&�அ	பவ(&�அ	பவ(&� வ%தைமவ%தைமவ%தைமவ%தைம ெதள:வாகிற�ெதள:வாகிற�ெதள:வாகிற�ெதள:வாகிற�. ஒ�றிஒ�றிஒ�றிஒ�றி சிைறய(சிைறய(சிைறய(சிைறய( இ%தா�இ%தா�இ%தா�இ%தா� 

அல�அல�அல�அல� க5ைமயானக5ைமயானக5ைமயானக5ைமயான க-காண(�ப(�க-காண(�ப(�க-காண(�ப(�க-காண(�ப(� கீHகீHகீHகீH காண�ப<டா�காண�ப<டா�காண�ப<டா�காண�ப<டா�. வ +<Nவ +<Nவ +<Nவ +<N இ? >�இ? >�இ? >�இ? >� ேபா��ேபா��ேபா��ேபா�� 

அவைர/அவைர/அவைர/அவைர/ ச%தி�ப�ச%தி�ப�ச%தி�ப�ச%தி�ப� மிக மிக மிக மிக  கNனமானகNனமானகNனமானகNனமான வ(டயமாகவ(டயமாகவ(டயமாகவ(டயமாக இ?%த�இ?%த�இ?%த�இ?%த�. கYGகYGகYGகYG ஃ>�மாவ(ஃ>�மாவ(ஃ>�மாவ(ஃ>�மாவ( 

இDவா6இDவா6இDவா6இDவா6 Pற�ப5கிற�Pற�ப5கிற�Pற�ப5கிற�Pற�ப5கிற� : 



அGஅGஅGஅG காஸி�காஸி�காஸி�காஸி� அறிவ(அறிவ(அறிவ(அறிவ( கிறா� கிறா� கிறா� கிறா� : சாம�ராவ(சாம�ராவ(சாம�ராவ(சாம�ராவ( இ?%தஇ?%தஇ?%தஇ?%த இமாமி�இமாமி�இமாமி�இமாமி� ேநச�ேநச�ேநச�ேநச� ஒ?வ�ஒ?வ�ஒ?வ�ஒ?வ�, வ(யாபாரவ(யாபாரவ(யாபாரவ(யாபார 

ேநா கிேநா கிேநா கிேநா கி க�வ +�க�வ +�க�வ +�க�வ +� ெச�றி?%தா�ெச�றி?%தா�ெச�றி?%தா�ெச�றி?%தா�. அவைர/அவைர/அவைர/அவைர/ ச%தி&தச%தி&தச%தி&தச%தி&த அ�ப(ரேதசஅ�ப(ரேதசஅ�ப(ரேதசஅ�ப(ரேதச ேநச�ேநச�ேநச�ேநச� 

ஒ?வ�ஒ?வ�ஒ?வ�ஒ?வ�, ‘சாம�ராவ(சாம�ராவ(சாம�ராவ(சாம�ராவ( இமாமி�இமாமி�இமாமி�இமாமி� நிைலைமநிைலைமநிைலைமநிைலைம எ�னஎ�னஎ�னஎ�ன?| எனஎனஎனஎன வ(சா�&தா�வ(சா�&தா�வ(சா�&தா�வ(சா�&தா�. வ%தவேராவ%தவேராவ%தவேராவ%தவேரா 

தன >தன >தன >தன > ஒ�6ேமஒ�6ேமஒ�6ேமஒ�6ேம ெத�யா�ெத�யா�ெத�யா�ெத�யா� என/என/என/என/ சாதி&தா�சாதி&தா�சாதி&தா�சாதி&தா�. ப(�ன�ப(�ன�ப(�ன�ப(�ன� இமா�இமா�இமா�இமா� இ? >மிட�இ? >மிட�இ? >மிட�இ? >மிட� ேபா>�ேபா>�ேபா>�ேபா>� 

�ைற�ைற�ைற�ைற ேபா�றேபா�றேபா�றேபா�ற தகவக7தகவக7தகவக7தகவக7 ெத�%�ெத�%�ெத�%�ெத�%� ைவ&�77ைமைய ைவ&�77ைமைய ைவ&�77ைமைய ைவ&�77ைமைய  க-5க-5க-5க-5 ெகா-டா�ெகா-டா�ெகா-டா�ெகா-டா�. 

'நா�நா�நா�நா� உன >உன >உன >உன > ஐ�ப�ஐ�ப�ஐ�ப�ஐ�ப� தி�ஹா�க7தி�ஹா�க7தி�ஹா�க7தி�ஹா�க7 த?கிேற�த?கிேற�த?கிேற�த?கிேற�. இைத�இைத�இைத�இைத� ெபC6 ெபC6 ெபC6 ெபC6  ெகா-5ெகா-5ெகா-5ெகா-5 எ�	ட�எ�	ட�எ�	ட�எ�	ட� 

வா?�வா?�வா?�வா?�. சாம�ராவ(சாம�ராவ(சாம�ராவ(சாம�ராவ( இமாமிட�இமாமிட�இமாமிட�இமாமிட� அைழ&�/அைழ&�/அைழ&�/அைழ&�/ ெச;�ெச;�ெச;�ெச;� ' எ�றா�எ�றா�எ�றா�எ�றா�. 

வ%தவ?�வ%தவ?�வ%தவ?�வ%தவ?� இண*கஇண*கஇண*கஇண*க, அவ?டேனஅவ?டேனஅவ?டேனஅவ?டேன ெச�6ெச�6ெச�6ெச�6 இமாைம இமாைம இமாைம இமாைம  கககக-டா�-டா�-டா�-டா�. (19) இமாைம/இமாைம/இமாைம/இமாைம/ 

ச%தி�பதC>ச%தி�பதC>ச%தி�பதC>ச%தி�பதC> PடPடPடPட தி<ட�தி<ட�தி<ட�தி<ட� த+<Nத+<Nத+<Nத+<N அக�படாமஅக�படாமஅக�படாமஅக�படாம ெசலெசலெசலெசல ேவ-Nயேவ-Nயேவ-Nயேவ-Nய அள3 >அள3 >அள3 >அள3 > நிைலைமநிைலைமநிைலைமநிைலைம 

க5ைமயாகக5ைமயாகக5ைமயாகக5ைமயாக இ?%த�இ?%த�இ?%த�இ?%த�. 

ஆEைம/ஆEைம/ஆEைம/ஆEைம/ சிற�Gசிற�Gசிற�Gசிற�G 

இமாமி�இமாமி�இமாமி�இமாமி� ப��ரணமானப��ரணமானப��ரணமானப��ரணமான நC>ண*கE�நC>ண*கE�நC>ண*கE�நC>ண*கE� ஆ�ம�கஆ�ம�கஆ�ம�கஆ�ம�க ப�ப >வ��ப�ப >வ��ப�ப >வ��ப�ப >வ��, அ�னார�அ�னார�அ�னார�அ�னார� 

ேநச�கைளேநச�கைளேநச�கைளேநச�கைள ம<5ம�றிம<5ம�றிம<5ம�றிம<5ம�றி பைகவரகைளK�பைகவரகைளK�பைகவரகைளK�பைகவரகைளK� ம-Nய(டம-Nய(டம-Nய(டம-Nய(ட ைவ&தனைவ&தனைவ&தனைவ&தன. 

ஹஸ�ஹஸ�ஹஸ�ஹஸ� இ�	இ�	இ�	இ�	 �ஹ�ம&�ஹ�ம&�ஹ�ம&�ஹ�ம& அYஅ�அYஅ�அYஅ�அYஅ� மC6�மC6�மC6�மC6� �ஹ�ம&�ஹ�ம&�ஹ�ம&�ஹ�ம& இ�	இ�	இ�	இ�	 யJயாயJயாயJயாயJயா ேபா�ேறா�ேபா�ேறா�ேபா�ேறா�ேபா�ேறா� 

அறிவ( கி�றா�க7அறிவ( கி�றா�க7அறிவ( கி�றா�க7அறிவ( கி�றா�க7: 

அJம&அJம&அJம&அJம& இ�	இ�	இ�	இ�	 உைப�லாJஉைப�லாJஉைப�லாJஉைப�லாJ இ�	இ�	இ�	இ�	 ஹாகா�ஹாகா�ஹாகா�ஹாகா� வ��பண�வ��பண�வ��பண�வ��பண� அறவ(டஅறவ(டஅறவ(டஅறவ(ட >�>�>�>� நக�நக�நக�நக� 

வ%தி?%தா�வ%தி?%தா�வ%தி?%தா�வ%தி?%தா�. இமாைமK�இமாைமK�இமாைமK�இமாைமK� நப(களா��நப(களா��நப(களா��நப(களா�� அJ;அJ;அJ;அJ; ைப&ைப&ைப&ைப& பர�பைரய(னைரK�பர�பைரய(னைரK�பர�பைரய(னைரK�பர�பைரய(னைரK� 

க5ைமயாகக5ைமயாகக5ைமயாகக5ைமயாக எதி��பவ�எதி��பவ�எதி��பவ�எதி��பவ�. அவ?ைடயஅவ?ைடயஅவ?ைடயஅவ?ைடய சைபய(சைபய(சைபய(சைபய( அலவ(யா க7அலவ(யா க7அலவ(யா க7அலவ(யா க7 பCபCபCபCறியறியறியறிய ேப/@ேப/@ேப/@ேப/@ வ%தவ%தவ%தவ%த 

ேபா�ேபா�ேபா�ேபா� ஹாகா�ஹாகா�ஹாகா�ஹாகா� ெசா�னா�ெசா�னா�ெசா�னா�ெசா�னா�: 

“சாம�ராவ(சாம�ராவ(சாம�ராவ(சாம�ராவ( வாLகி�றவாLகி�றவாLகி�றவாLகி�ற ஹஸ�ஹஸ�ஹஸ�ஹஸ� இ�	இ�	இ�	இ�	 அல�அல�அல�அல�  அ�க�அ�க�அ�க�அ�க� ேபா�6ேபா�6ேபா�6ேபா�6 அறிவ(;�அறிவ(;�அறிவ(;�அறிவ(;� 

ப-ப(;�ப-ப(;�ப-ப(;�ப-ப(;� மக&�வ&தி;�மக&�வ&தி;�மக&�வ&தி;�மக&�வ&தி;� அைமதிய(;�அைமதிய(;�அைமதிய(;�அைமதிய(;� ஒL க&தி;�ஒL க&தி;�ஒL க&தி;�ஒL க&தி;� தைலசிற%ததைலசிற%ததைலசிற%ததைலசிற%த ஒ?வைரஒ?வைரஒ?வைரஒ?வைர 

நா�நா�நா�நா� க-டதிைலக-டதிைலக-டதிைலக-டதிைல. அவ?ைடயஅவ?ைடயஅவ?ைடயஅவ?ைடய ஹாசிமிய ஹாசிமிய ஹாசிமிய ஹாசிமிய  >ல&தவ�கள:>ல&தவ�கள:>ல&தவ�கள:>ல&தவ�கள: அவேரஅவேரஅவேரஅவேர சிற%தவ�சிற%தவ�சிற%தவ�சிற%தவ�. 
அ�னாைரஅ�னாைரஅ�னாைரஅ�னாைர வ(டவ(டவ(டவ(ட வயதிவயதிவயதிவயதி O&தவ�க7O&தவ�க7O&தவ�க7O&தவ�க7 PடPடPடPட க-ண(ய�க-ண(ய�க-ண(ய�க-ண(ய� ப5&�கி�றன�ப5&�கி�றன�ப5&�கி�றன�ப5&�கி�றன�. தளபதிக7தளபதிக7தளபதிக7தளபதிக7 

அைம/ச�க7அைம/ச�க7அைம/ச�க7அைம/ச�க7 ம<5ம�றிம<5ம�றிம<5ம�றிம<5ம�றி ெபா�ம கE�ெபா�ம கE�ெபா�ம கE�ெபா�ம கE� PடPடPடPட அ�னா? >அ�னா? >அ�னா? >அ�னா? > மதி�G மதி�G மதி�G மதி�G  

ெகா5 கி�றன�ெகா5 கி�றன�ெகா5 கி�றன�ெகா5 கி�றன�. 

“நா�நா�நா�நா� ஒ?ஒ?ஒ?ஒ? �ைற�ைற�ைற�ைற என�என�என�என� த%ைதKட�த%ைதKட�த%ைதKட�த%ைதKட� அவர�அவர�அவர�அவர� அைவய(அைவய(அைவய(அைவய( அம�%தி?%ேத�அம�%தி?%ேத�அம�%தி?%ேத�அம�%தி?%ேத�. அவ�அவ�அவ�அவ� ஓ�ஓ�ஓ�ஓ� 

அைம/ச?�அைம/ச?�அைம/ச?�அைம/ச?� மமால� >கள:�மமால� >கள:�மமால� >கள:�மமால� >கள:�- �? கிய���? கிய���? கிய���? கிய�� தைலவ?�தைலவ?�தைலவ?�தைலவ?� ஆவா�ஆவா�ஆவா�ஆவா�. அ*>அ*>அ*>அ*> வ%தவ%தவ%தவ%த ஒ?ஒ?ஒ?ஒ? 

காவலாள:காவலாள:காவலாள:காவலாள:,த%ைதய(ட�த%ைதய(ட�த%ைதய(ட�த%ைதய(ட� ‘ஆ�ஆ�ஆ�ஆ� �ஹ�ம&�ஹ�ம&�ஹ�ம&�ஹ�ம& இ�	இ�	இ�	இ�	 றிழாறிழாறிழாறிழா| வ?கிறா�வ?கிறா�வ?கிறா�வ?கிறா� என என என என  Pறினா�Pறினா�Pறினா�Pறினா�. 
த%ைதK�த%ைதK�த%ைதK�த%ைதK� ச�தமி<5ச�தமி<5ச�தமி<5ச�தமி<5‘அவைரஅவைரஅவைரஅவைர அைழ&�அைழ&�அைழ&�அைழ&� வாவாவாவா’என என என என  க<டைளய(<டா�க<டைளய(<டா�க<டைளய(<டா�க<டைளய(<டா�. 

“த%ைதய(�த%ைதய(�த%ைதய(�த%ைதய(� ��ன:ைலய(��ன:ைலய(��ன:ைலய(��ன:ைலய(, கல�பாகல�பாகல�பாகல�பா தவ(ரதவ(ரதவ(ரதவ(ர யா?�யா?�யா?�யா?� யாைரK�யாைரK�யாைரK�யாைரK� >5�ப�>5�ப�>5�ப�>5�ப� ெபய�ெபய�ெபய�ெபய� ெசாலிெசாலிெசாலிெசாலி 
அைழ�பதிைலஅைழ�பதிைலஅைழ�பதிைலஅைழ�பதிைல. அ�பNஅ�பNஅ�பNஅ�பN அைழ�ப�அைழ�ப�அைழ�ப�அைழ�ப� அைழ கஅைழ கஅைழ கஅைழ க�ப5வைர�ப5வைர�ப5வைர�ப5வைர க-ண(ய�ப5&�வதா>�க-ண(ய�ப5&�வதா>�க-ண(ய�ப5&�வதா>�க-ண(ய�ப5&�வதா>�. 

அ�ேபா�அ�ேபா�அ�ேபா�அ�ேபா� அழகியஅழகியஅழகியஅழகிய �க���க���க���க�� வசீகரவசீகரவசீகரவசீகர ேதாCற��ேதாCற��ேதாCற��ேதாCற�� ஒள:ெபா?%தியஒள:ெபா?%தியஒள:ெபா?%தியஒள:ெபா?%திய உட�G�உட�G�உட�G�உட�G� ெகா-டெகா-டெகா-டெகா-ட ஒ�ஒ�ஒ�ஒ� 

இைளஞ�இைளஞ�இைளஞ�இைளஞ� உ7ேளஉ7ேளஉ7ேளஉ7ேள [ைழ%தா�[ைழ%தா�[ைழ%தா�[ைழ%தா�. என�என�என�என� த%ைதத%ைதத%ைதத%ைத எL%�எL%�எL%�எL%� ெச�6ெச�6ெச�6ெச�6 அவைரஅவைரஅவைரஅவைர வரேவCறா�வரேவCறா�வரேவCறா�வரேவCறா�. 
என�என�என�என� த%ைதத%ைதத%ைதத%ைத ேவ6ேவ6ேவ6ேவ6 யா? >�யா? >�யா? >�யா? >� அ&தைகயஅ&தைகயஅ&தைகயஅ&தைகய ச*ைகைய/ச*ைகைய/ச*ைகைய/ச*ைகைய/ ெச,தைதெச,தைதெச,தைதெச,தைத நா�நா�நா�நா� 

க-டதிைலக-டதிைலக-டதிைலக-டதிைல. அவர�அவர�அவர�அவர� ைகய(;�ைகய(;�ைகய(;�ைகய(;� ெநUசி;�ெநUசி;�ெநUசி;�ெநUசி;� �&தமி<5�&தமி<5�&தமி<5�&தமி<5 அவைரஅவைரஅவைரஅவைர க<N&க<N&க<N&க<N& தLவ(னா�தLவ(னா�தLவ(னா�தLவ(னா�. 



தா�தா�தா�தா� உ<கா%தி?%தஉ<கா%தி?%தஉ<கா%தி?%தஉ<கா%தி?%த வ(��ப(வ(��ப(வ(��ப(வ(��ப( அவைரஅவைரஅவைரஅவைர அமரஅமரஅமரஅமர ைவ&தா�ைவ&தா�ைவ&தா�ைவ&தா�. அவ��அவ��அவ��அவ�� ��ன:ைலய(��ன:ைலய(��ன:ைலய(��ன:ைலய( 

தாHைமயாகதாHைமயாகதாHைமயாகதாHைமயாக உ<கா�%தா�உ<கா�%தா�உ<கா�%தா�உ<கா�%தா�. என >என >என >என > இ�இ�இ�இ� மி கமி கமி கமி க வ(ய�ைப&வ(ய�ைப&வ(ய�ைப&வ(ய�ைப& த%த�த%த�த%த�த%த�. 

அ�ேபா�அ�ேபா�அ�ேபா�அ�ேபா� ஒ?ஒ?ஒ?ஒ? காவலாள:காவலாள:காவலாள:காவலாள: வ%�வ%�வ%�வ%�, �வ�ப �வ�ப �வ�ப �வ�ப  வ%தி?�பதாகவ%தி?�பதாகவ%தி?�பதாகவ%தி?�பதாக அறிவ(&தா�அறிவ(&தா�அறிவ(&தா�அறிவ(&தா�. �வ�ப �வ�ப �வ�ப �வ�ப  

வ%தாவ%தாவ%தாவ%தா த%ைதத%ைதத%ைதத%ைத தம�தம�தம�தம� அதிகா�க7அதிகா�க7அதிகா�க7அதிகா�க7, தளபதிக7தளபதிக7தளபதிக7தளபதிக7 சகித�சகித�சகித�சகித� ��ேன��ேன��ேன��ேன ெச�6ெச�6ெச�6ெச�6 வரேவC6வரேவC6வரேவC6வரேவC6 

அைழ&�அைழ&�அைழ&�அைழ&� வ?வ�வ?வ�வ?வ�வ?வ� வழ க�வழ க�வழ க�வழ க�. ஆனாஆனாஆனாஆனா இ��ைறஇ��ைறஇ��ைறஇ��ைற அவ�கைளஅவ�கைளஅவ�கைளஅவ�கைள ேநா கிேநா கிேநா கிேநா கி, ‘இவைர இவைர இவைர இவைர  க-5க-5க-5க-5 

ெகா7ளெகா7ளெகா7ளெகா7ள �������� �வ�பைக�வ�பைக�வ�பைக�வ�பைக ம6ப கமாகம6ப கமாகம6ப கமாகம6ப கமாக அைழ&�/அைழ&�/அைழ&�/அைழ&�/ ெச;*க7ெச;*க7ெச;*க7ெச;*க7’ எ�றா�எ�றா�எ�றா�எ�றா�. ப(�ன�ப(�ன�ப(�ன�ப(�ன� 

வ(?%தாள:வ(?%தாள:வ(?%தாள:வ(?%தாள: ேபாகேபாகேபாகேபாக எL%தா�எL%தா�எL%தா�எL%தா�. ம�-5�ம�-5�ம�-5�ம�-5� �&தமி<5�&தமி<5�&தமி<5�&தமி<5 க<Nயைண&�க<Nயைண&�க<Nயைண&�க<Nயைண&� வழிய	�ப(னா�வழிய	�ப(னா�வழிய	�ப(னா�வழிய	�ப(னா�. 

நா�நா�நா�நா� ஏவலாள�கள:ட�ஏவலாள�கள:ட�ஏவலாள�கள:ட�ஏவலாள�கள:ட� ேக<ேட�ேக<ேட�ேக<ேட�ேக<ேட� : 'என�என�என�என� த%ைதK�த%ைதK�த%ைதK�த%ைதK� ந+*கE�ந+*கE�ந+*கE�ந+*கE� இ�பNஇ�பNஇ�பNஇ�பN ம�யாைதம�யாைதம�யாைதம�யாைத 

ெகா5 >�ெகா5 >�ெகா5 >�ெகா5 >� அள3 >அள3 >அள3 >அள3 > அ%தஅ%தஅ%தஅ%த இைளஞன:இைளஞன:இைளஞன:இைளஞன: எ�னஎ�னஎ�னஎ�ன வ(ேசஷ�வ(ேசஷ�வ(ேசஷ�வ(ேசஷ�, யாரவ�யாரவ�யாரவ�யாரவ�?” 

அவ�க7அவ�க7அவ�க7அவ�க7 Pறினா�க7Pறினா�க7Pறினா�க7Pறினா�க7 : “அவ�அவ�அவ�அவ� தா�தா�தா�தா� இமா�இமா�இமா�இமா� றிழாவ(�றிழாவ(�றிழாவ(�றிழாவ(� ேபர�ேபர�ேபர�ேபர� ஹஸ�ஹஸ�ஹஸ�ஹஸ� இ�	இ�	இ�	இ�	 அல�அல�அல�அல� . 
அவ�அவ�அவ�அவ� அலவ + கள:�அலவ + கள:�அலவ + கள:�அலவ + கள:� தைலவ?�தைலவ?�தைலவ?�தைலவ?� ெப?ெப?ெப?ெப?���� மகா	�மகா	�மகா	�மகா	� ஆவா�ஆவா�ஆவா�ஆவா�.” 

என�என�என�என� வ(ய�Gவ(ய�Gவ(ய�Gவ(ய�G ேம;�ேம;�ேம;�ேம;� அதிக�&த�அதிக�&த�அதிக�&த�அதிக�&த�. நா�நா�நா�நா� இ�இ�இ�இ� பCறிபCறிபCறிபCறி க5ைமயாகக5ைமயாகக5ைமயாகக5ைமயாக சி%தி க&சி%தி க&சி%தி க&சி%தி க& 

ெதாட*கிேன�ெதாட*கிேன�ெதாட*கிேன�ெதாட*கிேன�. 

இர3இர3இர3இர3 வ%த�வ%த�வ%த�வ%த�. இர3&இர3&இர3&இர3& ெதாLைகய(�ெதாLைகய(�ெதாLைகய(�ெதாLைகய(� ப(�ன�ப(�ன�ப(�ன�ப(�ன� த%ைதயா�த%ைதயா�த%ைதயா�த%ைதயா� நாைளயநாைளயநாைளயநாைளய க?ம*கைள&க?ம*கைள&க?ம*கைள&க?ம*கைள& 

தி<டமி5வதC>தி<டமி5வதC>தி<டமி5வதC>தி<டமி5வதC> அம�வா�அம�வா�அம�வா�அம�வா�. நா	�நா	�நா	�நா	� அவ?ட�அவ?ட�அவ?ட�அவ?ட� அம�%�அம�%�அம�%�அம�%� ‘உ*கEட�உ*கEட�உ*கEட�உ*கEட� 

கைத கலாமாகைத கலாமாகைத கலாமாகைத கலாமா?’ எனஎனஎனஎன ேவ-Nேன�ேவ-Nேன�ேவ-Nேன�ேவ-Nேன�. அவ�அவ�அவ�அவ�‘கைத கலாேமகைத கலாேமகைத கலாேமகைத கலாேம, எ�னஎ�னஎ�னஎ�ன வ(ஷய�வ(ஷய�வ(ஷய�வ(ஷய�?’ என என என என  

ேக<கேக<கேக<கேக<க நா�நா�நா�நா� நட%தைத/நட%தைத/நட%தைத/நட%தைத/ ெசாலிெசாலிெசாலிெசாலி காரண&ைதகாரண&ைதகாரண&ைதகாரண&ைத வ(னவ(ேன�வ(னவ(ேன�வ(னவ(ேன�வ(னவ(ேன�. அவ�அவ�அவ�அவ� ெசா�னா�ெசா�னா�ெசா�னா�ெசா�னா�: 
  

'மகேனமகேனமகேனமகேன, அவ�அவ�அவ�அவ� ஷ+யா கள:�ஷ+யா கள:�ஷ+யா கள:�ஷ+யா கள:� தைலவ�தைலவ�தைலவ�தைலவ�. அ�பாசிய��அ�பாசிய��அ�பாசிய��அ�பாசிய�� ைகய(ைகய(ைகய(ைகய( இ?%�இ?%�இ?%�இ?%� கிலாப&கிலாப&கிலாப&கிலாப& 

வ(5ப<டாவ(5ப<டாவ(5ப<டாவ(5ப<டா அதைன அதைன அதைன அதைன  ைகய(ைகய(ைகய(ைகய( எ5 >�எ5 >�எ5 >�எ5 >� த>தித>தித>தித>தி இவ�கE >இவ�கE >இவ�கE >இவ�கE > ம<5ேமம<5ேமம<5ேமம<5ேம உ-5உ-5உ-5உ-5. ப\ப\ப\ப\ 

ஹாஷ+�க7ஹாஷ+�க7ஹாஷ+�க7ஹாஷ+�க7 ம&திய(ம&திய(ம&திய(ம&திய( அறிவ(;�அறிவ(;�அறிவ(;�அறிவ(;� அட க&தி;�அட க&தி;�அட க&தி;�அட க&தி;� ஒL க&தி;�ஒL க&தி;�ஒL க&தி;�ஒL க&தி;� இைறய/ச&தி;�இைறய/ச&தி;�இைறய/ச&தி;�இைறய/ச&தி;� 

ேவ6ேவ6ேவ6ேவ6 எலா/எலா/எலா/எலா/ சிற�Gகள:;�சிற�Gகள:;�சிற�Gகள:;�சிற�Gகள:;� இவேரஇவேரஇவேரஇவேர சிற%�சிற%�சிற%�சிற%� வ(ள*>கிறா�வ(ள*>கிறா�வ(ள*>கிறா�வ(ள*>கிறா�.” 

த%ைதய(�த%ைதய(�த%ைதய(�த%ைதய(� இ%தஇ%தஇ%தஇ%த வ(ள க�வ(ள க�வ(ள க�வ(ள க� எ�ைனஎ�ைனஎ�ைனஎ�ைன ேம;�ேம;�ேம;�ேம;� ]-N]-N]-N]-N வ(<ட�வ(<ட�வ(<ட�வ(<ட�. நா�நா�நா�நா� அரசஅரசஅரசஅரச 

அதிகா�க7அதிகா�க7அதிகா�க7அதிகா�க7,அைம/ச�க7அைம/ச�க7அைம/ச�க7அைம/ச�க7, ப(ரதான:க7ப(ரதான:க7ப(ரதான:க7ப(ரதான:க7 எனஎனஎனஎன எேலா�ட��எேலா�ட��எேலா�ட��எேலா�ட�� ஹஸ�ஹஸ�ஹஸ�ஹஸ� இ�	இ�	இ�	இ�	 அல�அல�அல�அல�  
அைலஹி�அைலஹி�அைலஹி�அைலஹி�ஸலா�ஸலா�ஸலா�ஸலா� பCறிபCறிபCறிபCறி வ(சா� கலாேன�வ(சா� கலாேன�வ(சா� கலாேன�வ(சா� கலாேன�. எேலா;�எேலா;�எேலா;�எேலா;� ஏேகாப(&�ஏேகாப(&�ஏேகாப(&�ஏேகாப(&� இேதஇேதஇேதஇேத 

உய�ைவ&உய�ைவ&உய�ைவ&உய�ைவ& தா�தா�தா�தா� வ(ப� கலாய(ன�வ(ப� கலாய(ன�வ(ப� கலாய(ன�வ(ப� கலாய(ன�. எேலா?�எேலா?�எேலா?�எேலா?� மதி கி�றமதி கி�றமதி கி�றமதி கி�ற, எவைரK�எவைரK�எவைரK�எவைரK� பைக காதபைக காதபைக காதபைக காத 

ஒ?ஒ?ஒ?ஒ? சிற%தசிற%தசிற%தசிற%த மகாைனமகாைனமகாைனமகாைன நா�நா�நா�நா� க-5க-5க-5க-5 ெகா-ேட�ெகா-ேட�ெகா-ேட�ெகா-ேட�.” (20) 

பCறCறபCறCறபCறCறபCறCற வாH3வாH3வாH3வாH3 

காமிகாமிகாமிகாமி இ�	இ�	இ�	இ�	 இ�றாஹ+�இ�றாஹ+�இ�றாஹ+�இ�றாஹ+� அஅஅஅ மதன +மதன +மதன +மதன + P6கிறா�P6கிறா�P6கிறா�P6கிறா�: 

நா�நா�நா�நா� ஒ?ஒ?ஒ?ஒ? �ைற�ைற�ைற�ைற இமா�இமா�இமா�இமா� அ�க�அ�க�அ�க�அ�க� அஅஅஅைலஹி�ைலஹி�ைலஹி�ைலஹி� ஸலா�ஸலா�ஸலா�ஸலா� அம�%தி?%தஅம�%தி?%தஅம�%தி?%தஅம�%தி?%த இட&திஇட&திஇட&திஇட&தி 

[ைழ%ேத�[ைழ%ேத�[ைழ%ேத�[ைழ%ேத�. அவ�அவ�அவ�அவ� மிகமிகமிகமிக அழகியஅழகியஅழகியஅழகிய பளபள�பானபளபள�பானபளபள�பானபளபள�பான ெவ7ைளெவ7ைளெவ7ைளெவ7ைள ஆைடெயா�ைறஆைடெயா�ைறஆைடெயா�ைறஆைடெயா�ைற 

அண(%தி?%தா�அண(%தி?%தா�அண(%தி?%தா�அண(%தி?%தா�. 'அலாJவ(�அலாJவ(�அலாJவ(�அலாJவ(� ேநச�ேநச�ேநச�ேநச� அழகியஅழகியஅழகியஅழகிய ஆைடஆைடஆைடஆைட அண(%�7ளா�அண(%�7ளா�அண(%�7ளா�அண(%�7ளா�. ந�ைமேயாந�ைமேயாந�ைமேயாந�ைமேயா 

இ&தைகயவCறிஇ&தைகயவCறிஇ&தைகயவCறிஇ&தைகயவCறி இ?%�இ?%�இ?%�இ?%� த5&� த5&� த5&� த5&�  ெகா7கிறா�ெகா7கிறா�ெகா7கிறா�ெகா7கிறா�. மCறவரகEட�மCறவரகEட�மCறவரகEட�மCறவரகEட� சம&�வ�சம&�வ�சம&�வ�சம&�வ� ேபணேபணேபணேபண 

ேவ-5�ேவ-5�ேவ-5�ேவ-5� எ�கிறா�எ�கிறா�எ�கிறா�எ�கிறா� எனஎனஎனஎன எ�	7எ�	7எ�	7எ�	7 நிைன&� நிைன&� நிைன&� நிைன&�  ெகா-ேட�ெகா-ேட�ெகா-ேட�ெகா-ேட�. 



இமா�இமா�இமா�இமா� எ�ைன�எ�ைன�எ�ைன�எ�ைன� பா�&�பா�&�பா�&�பா�&� G��6வG��6வG��6வG��6வ �&தவாேற�&தவாேற�&தவாேற�&தவாேற தன�தன�தன�தன� ைககைளைககைளைககைளைககைள எ�எ�எ�எ� ப க�ப க�ப க�ப க� 

ந+<Nனா�ந+<Nனா�ந+<Nனா�ந+<Nனா�. கNனகNனகNனகNன ேதாலினாேதாலினாேதாலினாேதாலினா ஆனஆனஆனஆன ஓ�ஓ�ஓ�ஓ� அ*கிையஅ*கிையஅ*கிையஅ*கிைய அவ�அவ�அவ�அவ� உ7ேளஉ7ேளஉ7ேளஉ7ேள அண(%�7ளைமஅண(%�7ளைமஅண(%�7ளைமஅண(%�7ளைம 

ெத�%த�ெத�%த�ெத�%த�ெத�%த�. “இ%தஇ%தஇ%தஇ%த ஆைடஆைடஆைடஆைட இைறவ	 காகஇைறவ	 காகஇைறவ	 காகஇைறவ	 காக அண(வ�அண(வ�அண(வ�அண(வ�. ேமேலேமேலேமேலேமேல உ7ள�உ7ள�உ7ள�உ7ள� 

உ*கE காகஉ*கE காகஉ*கE காகஉ*கE காக” எனஎனஎனஎன வ(ள கினா�வ(ள கினா�வ(ள கினா�வ(ள கினா�. (21) 

வறியவ�வறியவ�வறியவ�வறியவ� நா5மிட�நா5மிட�நா5மிட�நா5மிட�; 

ஹஸர&ஹஸர&ஹஸர&ஹஸர& �ஹ�ம&�ஹ�ம&�ஹ�ம&�ஹ�ம& இ�	இ�	இ�	இ�	 அல�அல�அல�அல�  இ�	இ�	இ�	இ�	 இ�றாஹ+�இ�றாஹ+�இ�றாஹ+�இ�றாஹ+� இ�	இ�	இ�	இ�	 OஸாOஸாOஸாOஸா இ�	இ�	இ�	இ�	 ஜஃப�ஜஃப�ஜஃப�ஜஃப� 

அைலஹி�அைலஹி�அைலஹி�அைலஹி� ஸலா�ஸலா�ஸலா�ஸலா� P6கிறா�P6கிறா�P6கிறா�P6கிறா�: 

“ந�ைமந�ைமந�ைமந�ைம வ6ைமவா<Nய�வ6ைமவா<Nய�வ6ைமவா<Nய�வ6ைமவா<Nய�. த%ைதத%ைதத%ைதத%ைத எ�ன:ட�எ�ன:ட�எ�ன:ட�எ�ன:ட� இமா�இமா�இமா�இமா� அ�க�ய(�அ�க�ய(�அ�க�ய(�அ�க�ய(� தாராள&தாராள&தாராள&தாராள& 

த�ைமையK�த�ைமையK�த�ைமையK�த�ைமையK� சிற�GகைளK�சிற�GகைளK�சிற�GகைளK�சிற�GகைளK� வ(ப�&�வ(ப�&�வ(ப�&�வ(ப�&� வ(<5/வ(<5/வ(<5/வ(<5/ 'நா�நா�நா�நா� அவ�ட�அவ�ட�அவ�ட�அவ�ட� ேபா,ேபா,ேபா,ேபா, 

வ?ேவா�வ?ேவா�வ?ேவா�வ?ேவா� ' எ�றா�எ�றா�எ�றா�எ�றா�. 

நா*க7நா*க7நா*க7நா*க7 ப(ரயாண&ைதப(ரயாண&ைதப(ரயாண&ைதப(ரயாண&ைத ஆர�ப(&ேதா�ஆர�ப(&ேதா�ஆர�ப(&ேதா�ஆர�ப(&ேதா�. இைடய(இைடய(இைடய(இைடய( த%ைதத%ைதத%ைதத%ைத ெசா�னா�ெசா�னா�ெசா�னா�ெசா�னா�: ‘தCேபாைத >தCேபாைத >தCேபாைத >தCேபாைத > 

ஐ%^6ஐ%^6ஐ%^6ஐ%^6 திரஹ�திரஹ�திரஹ�திரஹ� கிைட >ெமன:கிைட >ெமன:கிைட >ெமன:கிைட >ெமன: ேபா�மான�ேபா�மான�ேபா�மான�ேபா�மான�. ஆைடயண(கE >ஆைடயண(கE >ஆைடயண(கE >ஆைடயண(கE > இ?^ைறK�இ?^ைறK�இ?^ைறK�இ?^ைறK� 

கட�கைள/கட�கைள/கட�கைள/கட�கைள/ ெச;&திவ(டெச;&திவ(டெச;&திவ(டெச;&திவ(ட இ?^6�இ?^6�இ?^6�இ?^6� ெசல3 >ெசல3 >ெசல3 >ெசல3 > ^6�^6�^6�^6� தாராளமாக�தாராளமாக�தாராளமாக�தாராளமாக� 

ேபா�மான�ேபா�மான�ேபா�மான�ேபா�மான�.’ நா	�நா	�நா	�நா	� நிைன&ேத�நிைன&ேத�நிைன&ேத�நிைன&ேத�. என >�என >�என >�என >�; �%^6�%^6�%^6�%^6 திரஹ�திரஹ�திரஹ�திரஹ� 

கிைட >ெமகிைட >ெமகிைட >ெமகிைட >ெமன:ன:ன:ன:, ^6^6^6^6 தி�ஹமிதி�ஹமிதி�ஹமிதி�ஹமி ஒ?ஒ?ஒ?ஒ? வாகன�வாகன�வாகன�வாகன�-கLைதகLைதகLைதகLைத வா*கலா�வா*கலா�வா*கலா�வா*கலா�. இ�ெனா?இ�ெனா?இ�ெனா?இ�ெனா? 

^ைற^ைற^ைற^ைற ெசல3 >ெசல3 >ெசல3 >ெசல3 > ைவ&� ைவ&� ைவ&� ைவ&�  ெகா-5ெகா-5ெகா-5ெகா-5 எUசியஎUசியஎUசியஎUசிய ^6^6^6^6 தி�ஹைமதி�ஹைமதி�ஹைமதி�ஹைம எ5&�எ5&�எ5&�எ5&� ெகா-5ெகா-5ெகா-5ெகா-5 

ஹமதா	 >/ஹமதா	 >/ஹமதா	 >/ஹமதா	 >/ ெச�6ெச�6ெச�6ெச�6 வ(யாபார�வ(யாபார�வ(யாபார�வ(யாபார� ெச,யலா�ெச,யலா�ெச,யலா�ெச,யலா�.’ 

நா�நா�நா�நா� இமாமி�இமாமி�இமாமி�இமாமி� வ +<5வ +<5வ +<5வ +<5 வாசைலயைட%தவாசைலயைட%தவாசைலயைட%தவாசைலயைட%த ேபா�ேபா�ேபா�ேபா�, அ*கி?%தஅ*கி?%தஅ*கி?%தஅ*கி?%த ேவைலயா7ேவைலயா7ேவைலயா7ேவைலயா7, உ7ேளஉ7ேளஉ7ேளஉ7ேள 

ேநா கிேநா கிேநா கிேநா கி, ‘இேதாஇேதாஇேதாஇேதா அல�அல�அல�அல�  இ�	இ�	இ�	இ�	 இ�இ�இ�இ�றாஹ+�றாஹ+�றாஹ+�றாஹ+� அவர�அவர�அவர�அவர� மக�மக�மக�மக� �ஹ�ம�ட��ஹ�ம�ட��ஹ�ம�ட��ஹ�ம�ட�’ வ?கிறா�க7வ?கிறா�க7வ?கிறா�க7வ?கிறா�க7 

எனஎனஎனஎன அறிவ(&தா�அறிவ(&தா�அறிவ(&தா�அறிவ(&தா�. நா�நா�நா�நா� உ7ேளஉ7ேளஉ7ேளஉ7ேள ெச�6ெச�6ெச�6ெச�6 �கம��கம��கம��கம� Pறிேனா�Pறிேனா�Pறிேனா�Pறிேனா�. இமா��இமா��இமா��இமா�� �கம��கம��கம��கம� த%�த%�த%�த%� 

வ(<5வ(<5வ(<5வ(<5 எ�எ�எ�எ� த%ைதய(ட�த%ைதய(ட�த%ைதய(ட�த%ைதய(ட�, 'ஏ�ஏ�ஏ�ஏ� இDவள3இDவள3இDவள3இDவள3 கால��கால��கால��கால�� ந�ைம ந�ைம ந�ைம ந�ைம  காணகாணகாணகாண வரவ(ைலவரவ(ைலவரவ(ைலவரவ(ைல' என என என என  

வ(சா�&தா�வ(சா�&தா�வ(சா�&தா�வ(சா�&தா�. த%ைதத%ைதத%ைதத%ைத ெசா�னா�ெசா�னா�ெசா�னா�ெசா�னா�:'எஜமாேனஎஜமாேனஎஜமாேனஎஜமாேன, இ%தஇ%தஇ%தஇ%த நிைலய(நிைலய(நிைலய(நிைலய( த*கைள த*கைள த*கைள த*கைள  காணகாணகாணகாண வரவரவரவர 

வ(?�பவ(ைலவ(?�பவ(ைலவ(?�பவ(ைலவ(?�பவ(ைல'. 

நா�நா�நா�நா� அ*கி?%�அ*கி?%�அ*கி?%�அ*கி?%� ெவள:ேயறெவள:ேயறெவள:ேயறெவள:ேயற �Cப<ட�Cப<ட�Cப<ட�Cப<ட ேபா�ேபா�ேபா�ேபா� இமாமி�இமாமி�இமாமி�இமாமி� ஏவலா7ஏவலா7ஏவலா7ஏவலா7 இர-5இர-5இர-5இர-5 

�N�Gபைள �N�Gபைள �N�Gபைள �N�Gபைள  ெகா-5ெகா-5ெகா-5ெகா-5 வ%தா�வ%தா�வ%தா�வ%தா�, அதிஅதிஅதிஅதி ஒ�ைறஒ�ைறஒ�ைறஒ�ைற எ�எ�எ�எ� த%ைதய(ட�த%ைதய(ட�த%ைதய(ட�த%ைதய(ட� ெகா5&தெகா5&தெகா5&தெகா5&த இமா�இமா�இமா�இமா�, 

'இதிஇதிஇதிஇதி ஐ^6ஐ^6ஐ^6ஐ^6 திரஹ�திரஹ�திரஹ�திரஹ� உ7ள�உ7ள�உ7ள�உ7ள�. ஆைடகE >ஆைடகE >ஆைடகE >ஆைடகE > இ?^6�இ?^6�இ?^6�இ?^6� கட�கட�கட�கட� ெகா5 கெகா5 கெகா5 கெகா5 க இ?^6�இ?^6�இ?^6�இ?^6� 

ெசல3 >ெசல3 >ெசல3 >ெசல3 > ^6�^6�^6�^6� ைவ&� ைவ&� ைவ&� ைவ&�  ெகா7E*கெகா7E*கெகா7E*கெகா7E*க7777'எ�றா�எ�றா�எ�றா�எ�றா�. 

ப(�ன�ப(�ன�ப(�ன�ப(�ன� எ�ன:ட�எ�ன:ட�எ�ன:ட�எ�ன:ட� அ5&தஅ5&தஅ5&தஅ5&த �N�ைப�N�ைப�N�ைப�N�ைப த%�த%�த%�த%�, 'இதிஇதிஇதிஇதி �%^6�%^6�%^6�%^6 தி�ஹ�தி�ஹ�தி�ஹ�தி�ஹ� உ-5உ-5உ-5உ-5. கLைதகLைதகLைதகLைத 

வா*கவா*கவா*கவா*க ^6�^6�^6�^6� ெசல3 >ெசல3 >ெசல3 >ெசல3 > ^6�^6�^6�^6� வ(யாபார&� >வ(யாபார&� >வ(யாபார&� >வ(யாபார&� > ^6�^6�^6�^6� ைவ&� ைவ&� ைவ&� ைவ&�  ெகா7E*க7ெகா7E*க7ெகா7E*க7ெகா7E*க7. 
ஆனாஆனாஆனாஆனா ஹமதா	 >/ஹமதா	 >/ஹமதா	 >/ஹமதா	 >/ ெசலா�ெசலா�ெசலா�ெசலா� இரா இரா இரா இரா  ேதசேதசேதசேதச ஸDரா >/ஸDரா >/ஸDரா >/ஸDரா >/ 

ெச;*க7ெச;*க7ெச;*க7ெச;*க7' எ�றா�எ�றா�எ�றா�எ�றா�. (22) 

வண கவண கவண கவண க வழிபா5வழிபா5வழிபா5வழிபா5 

இஇஇஇமா�மா�மா�மா� அ�க�K�அ�க�K�அ�க�K�அ�க�K� அவர�அவர�அவர�அவர� த%ைதத%ைதத%ைதத%ைத, பா<டனா�பா<டனா�பா<டனா�பா<டனா� ேபாலேவேபாலேவேபாலேவேபாலேவ இைறஇைறஇைறஇைற வண க&திவண க&திவண க&திவண க&தி அதிகஅதிகஅதிகஅதிக 

ஈ5பா5ஈ5பா5ஈ5பா5ஈ5பா5 ெகா-N?%தா�ெகா-N?%தா�ெகா-N?%தா�ெகா-N?%தா�. ெதாLைகெதாLைகெதாLைகெதாLைக ேநர�ேநர�ேநர�ேநர� வ%�வ%�வ%�வ%� வ(<டாவ(<டாவ(<டாவ(<டா எ&தைகயஎ&தைகயஎ&தைகயஎ&தைகய கா�ய&ைதK�கா�ய&ைதK�கா�ய&ைதK�கா�ய&ைதK� 



இைடநி6&திஇைடநி6&திஇைடநி6&திஇைடநி6&தி வ(5வா�வ(5வா�வ(5வா�வ(5வா�. எ%தஎ%தஎ%தஎ%த ேவைல >�ேவைல >�ேவைல >�ேவைல >� ெதாLைக >ெதாLைக >ெதாLைக >ெதாLைக > ேமலாேமலாேமலாேமலா � கிய&�வ�� கிய&�வ�� கிய&�வ�� கிய&�வ� 

ெகா5�பதிைலெகா5�பதிைலெகா5�பதிைலெகா5�பதிைல. 

அ�அ�அ�அ� ஹாசி�ஹாசி�ஹாசி�ஹாசி� ஜஃப�ஜஃப�ஜஃப�ஜஃப� P6கிறா�P6கிறா�P6கிறா�P6கிறா�: நா�நா�நா�நா� ஒ?�ைறஒ?�ைறஒ?�ைறஒ?�ைற இமா�இமா�இமா�இமா� அ�க�ைய அ�க�ைய அ�க�ைய அ�க�ைய  காண/காண/காண/காண/ 

ெச�றி?%ேத�ெச�றி?%ேத�ெச�றி?%ேத�ெச�றி?%ேத�. அ�னவ�அ�னவ�அ�னவ�அ�னவ� ஒ?ஒ?ஒ?ஒ? ^ைல^ைல^ைல^ைல யா&� யா&� யா&� யா&�  ெகா-N?%தா�ெகா-N?%தா�ெகா-N?%தா�ெகா-N?%தா�. ெதாLைகெதாLைகெதாLைகெதாLைக ேநர�ேநர�ேநர�ேநர� 

வ%த��வ%த��வ%த��வ%த�� அைதஅைதஅைதஅைத அ�பNேயஅ�பNேயஅ�பNேயஅ�பNேய வ(<5வ(<5வ(<5வ(<5 வ(<5வ(<5வ(<5வ(<5 ெதாLைக காகெதாLைக காகெதாLைக காகெதாLைக காக எL%�எL%�எL%�எL%� ெச�றா�ெச�றா�ெச�றா�ெச�றா�. (23) 

இைறவண க&திஇைறவண க&திஇைறவண க&திஇைறவண க&தி அவ�அவ�அவ�அவ� கா<Nயகா<Nயகா<Nயகா<Nய ஈ5பா5ஈ5பா5ஈ5பா5ஈ5பா5 ஏைனயவ�கைளK�ஏைனயவ�கைளK�ஏைனயவ�கைளK�ஏைனயவ�கைளK�, மிகமிகமிகமிக ேமாசமானேமாசமானேமாசமானேமாசமான 

பழ கவழ க*கைள பழ கவழ க*கைள பழ கவழ க*கைள பழ கவழ க*கைள  ெகா-டவ�கைள ெகா-டவ�கைள ெகா-டவ�கைள ெகா-டவ�கைள  PடPடPடPட திைசதிைசதிைசதிைச தி?�ப(தி?�ப(தி?�ப(தி?�ப( சீ�தி?%தசீ�தி?%தசீ�தி?%தசீ�தி?%த ைவ&தைவ&தைவ&தைவ&த 

கைதக7கைதக7கைதக7கைதக7 ஏராள�ஏராள�ஏராள�ஏராள�.(24) 

வழிகா<Nவழிகா<Nவழிகா<Nவழிகா<N 

அ�அ�அ�அ� ஹாஷி�ஹாஷி�ஹாஷி�ஹாஷி� ஜஃப�ஜஃப�ஜஃப�ஜஃப� PறியதாகPறியதாகPறியதாகPறியதாக அJ;அJ;அJ;அJ; ஸு�னாஸு�னாஸு�னாஸு�னா அறிஞரானஅறிஞரானஅறிஞரானஅறிஞரான இ�	இ�	இ�	இ�	 ஸ�பாஃ ஸ�பாஃ ஸ�பாஃ ஸ�பாஃ  

அஅஅஅ மாலிகீமாலிகீமாலிகீமாலிகீ அறிவ( கிறா�அறிவ( கிறா�அறிவ( கிறா�அறிவ( கிறா� : 

இமா�இமா�இமா�இமா� அ�க�அ�க�அ�க�அ�க� அைலஹி�அைலஹி�அைலஹி�அைலஹி� ஸலா�ஸலா�ஸலா�ஸலா� சிைற�சிைற�சிைற�சிைற� ப(N க�ப<5ப(N க�ப<5ப(N க�ப<5ப(N க�ப<5 சிலசிலசிலசில நா<கேளநா<கேளநா<கேளநா<கேள கழி%த�கழி%த�கழி%த�கழி%த�. 
நா5நா5நா5நா5 �ரா3��ரா3��ரா3��ரா3� ெப?�ெப?�ெப?�ெப?� வர<சிவர<சிவர<சிவர<சி ஏCப<ட�ஏCப<ட�ஏCப<ட�ஏCப<ட�. மைழமைழமைழமைழ ேதN&ேதN&ேதN&ேதN& ெதாLைகெதாLைகெதாLைகெதாLைக (இ�தி�காஇ�தி�காஇ�தி�காஇ�தி�கா)நடா&தநடா&தநடா&தநடா&த 

ம கைளம கைளம கைளம கைள ஒ�6ஒ�6ஒ�6ஒ�6 ேச?மா6ேச?மா6ேச?மா6ேச?மா6 �ஃதமி&�ஃதமி&�ஃதமி&�ஃதமி& க<டைளய(<டா�க<டைளய(<டா�க<டைளய(<டா�க<டைளய(<டா�. ெதாட�%�ெதாட�%�ெதாட�%�ெதாட�%� O�6O�6O�6O�6 நா<களாகநா<களாகநா<களாகநா<களாக 

ம க7ம க7ம க7ம க7 ஒ�6ஒ�6ஒ�6ஒ�6 PNPNPNPN ப(ரா&தைனப(ரா&தைனப(ரா&தைனப(ரா&தைன நடா&தினா�க7நடா&தினா�க7நடா&தினா�க7நடா&தினா�க7. என:	�என:	�என:	�என:	� மைழமைழமைழமைழ வ%தபாNைலவ%தபாNைலவ%தபாNைலவ%தபாNைல. 

அ5&தஅ5&தஅ5&தஅ5&த நா7நா7நா7நா7 நஸாரா க7நஸாரா க7நஸாரா க7நஸாரா க7 தம�தம�தம�தம� மத>?மாமத>?மாமத>?மாமத>?மா?ட�?ட�?ட�?ட� வர-டவர-டவர-டவர-ட பாைலெவள:ய(பாைலெவள:ய(பாைலெவள:ய(பாைலெவள:ய( PNPNPNPN 

ப(ரா�&தைனப(ரா�&தைனப(ரா�&தைனப(ரா�&தைன G�%தன�G�%தன�G�%தன�G�%தன�. அவ�கEட�அவ�கEட�அவ�கEட�அவ�கEட� இ?%தஇ?%தஇ?%தஇ?%த ஒ?ஒ?ஒ?ஒ? மத>?மத>?மத>?மத>? வான&தி�வான&தி�வான&தி�வான&தி� பாபாபாபா த�த�த�த� 

ைகையைகையைகையைகைய ஏ%தஏ%தஏ%தஏ%த மைழமைழமைழமைழ ெகா<ட&ெகா<ட&ெகா<ட&ெகா<ட& ெதாட*கிய�ெதாட*கிய�ெதாட*கிய�ெதாட*கிய�. அவ�அவ�அவ�அவ� ைகையைகையைகையைகைய எ%தியஎ%தியஎ%தியஎ%திய ஒDெவா?ஒDெவா?ஒDெவா?ஒDெவா? 

�ைறK��ைறK��ைறK��ைறK� அDவாேறஅDவாேறஅDவாேறஅDவாேற நட%த�நட%த�நட%த�நட%த�. 

இர-டாவ�இர-டாவ�இர-டாவ�இர-டாவ� நாE�நாE�நாE�நாE� அDவாேறஅDவாேறஅDவாேறஅDவாேற திர-டன�திர-டன�திர-டன�திர-டன�. அ�மத>?அ�மத>?அ�மத>?அ�மத>? ைகையைகையைகையைகைய ஏ%தஏ%தஏ%தஏ%த வான�வான�வான�வான� 

ெகா<Nெகா<Nெகா<Nெகா<Nய�ய�ய�ய�. ேபா��ேபா��ேபா��ேபா�� ேபா��ேபா��ேபா��ேபா�� எ�6எ�6எ�6எ�6 ஆ>மள3 >ஆ>மள3 >ஆ>மள3 >ஆ>மள3 > மைழமைழமைழமைழ ெப,த�ெப,த�ெப,த�ெப,த�. 

இ%த/இ%த/இ%த/இ%த/ ச�பவ�ச�பவ�ச�பவ�ச�பவ� ம கைளம கைளம கைளம கைள அதிரஅதிரஅதிரஅதிர ைவ&த�ைவ&த�ைவ&த�ைவ&த�. அவ�கள�அவ�கள�அவ�கள�அவ�கள� உ7ள&திஉ7ள&திஉ7ள&திஉ7ள&தி தம�தம�தம�தம� மதமதமதமத 

ந�ப( ைகக7ந�ப( ைகக7ந�ப( ைகக7ந�ப( ைகக7 பCறியபCறியபCறியபCறிய ஐமி/ச*ைளK�ஐமி/ச*ைளK�ஐமி/ச*ைளK�ஐமி/ச*ைளK� ேதாC6வ(&த�ேதாC6வ(&த�ேதாC6வ(&த�ேதாC6வ(&த�. கல�பா3 >கல�பா3 >கல�பா3 >கல�பா3 > இ�இ�இ�இ� ெப?�ெப?�ெப?�ெப?� 

தைலய(Nயாகதைலய(Nயாகதைலய(Nயாகதைலய(Nயாக மாறிய�மாறிய�மாறிய�மாறிய�. 

இமா�இமா�இமா�இமா� அ�க�ையஅ�க�ையஅ�க�ையஅ�க�ைய சிைறய(லி?%�சிைறய(லி?%�சிைறய(லி?%�சிைறய(லி?%� அைழ&�அைழ&�அைழ&�அைழ&� வ?மா6வ?மா6வ?மா6வ?மா6 ஸாலிஸாலிஸாலிஸாலிJJJJ இ�	இ�	இ�	இ�	 வஸRைப�வஸRைப�வஸRைப�வஸRைப� 

பண(&தா�பண(&தா�பண(&தா�பண(&தா�. இமா�இமா�இமா�இமா� வ%தவ%தவ%தவ%த ேபா�ேபா�ேபா�ேபா� கல�பாகல�பாகல�பாகல�பா ெசா�னா�ெசா�னா�ெசா�னா�ெசா�னா� : இ%தஇ%தஇ%தஇ%த நிகH/சிநிகH/சிநிகH/சிநிகH/சி ம க7ம க7ம க7ம க7 ம&திய(ம&திய(ம&திய(ம&திய( 

ெப?�ெப?�ெப?�ெப?� >ழ�ப&ைத>ழ�ப&ைத>ழ�ப&ைத>ழ�ப&ைத ஏCப5&திய(? கிற�ஏCப5&திய(? கிற�ஏCப5&திய(? கிற�ஏCப5&திய(? கிற�. இமா�இமா�இமா�இமா� ெசா�னா�ெசா�னா�ெசா�னா�ெசா�னா�: ‘நாைளK�நாைளK�நாைளK�நாைளK� அவ�கைளஅவ�கைளஅவ�கைளஅவ�கைள 

வ%�வ%�வ%�வ%� ப(ரா�&தி க/ப(ரா�&தி க/ப(ரா�&தி க/ப(ரா�&தி க/ ெசா;*க7ெசா;*க7ெசா;*க7ெசா;*க7’ 

'யா?�யா?�யா?�யா?� வரமா<டா�க7வரமா<டா�க7வரமா<டா�க7வரமா<டா�க7. இ�ேபாைத ேகஇ�ேபாைத ேகஇ�ேபாைத ேகஇ�ேபாைத ேக ேபாதியேபாதியேபாதியேபாதிய அள3 >அள3 >அள3 >அள3 > ேமலாேமலாேமலாேமலா ந+�ந+�ந+�ந+� 

கிைட&�7ள�கிைட&�7ள�கிைட&�7ள�கிைட&�7ள�.' 

'பலவ +னமானபலவ +னமானபலவ +னமானபலவ +னமான உ7ள*க7உ7ள*க7உ7ள*க7உ7ள*க7 >ழ�ப(�>ழ�ப(�>ழ�ப(�>ழ�ப(� ேபாK7ளேபாK7ளேபாK7ளேபாK7ள நிைலைமையநிைலைமையநிைலைமையநிைலைமைய மாCறிமாCறிமாCறிமாCறி ச%ேதகச%ேதகச%ேதகச%ேதக நிவ�&திநிவ�&திநிவ�&திநிவ�&தி 
ெச,வதC>ெச,வதC>ெச,வதC>ெச,வதC> அ�ேபா�அ�ேபா�அ�ேபா�அ�ேபா� சா&தியமா>�சா&தியமா>�சா&தியமா>�சா&தியமா>� .' 



அ5&தஅ5&தஅ5&தஅ5&த நாE�நாE�நாE�நாE� மத>மா?�மத>மா?�மத>மா?�மத>மா?� ம கE�ம கE�ம கE�ம கE� கல�பாவ(�கல�பாவ(�கல�பாவ(�கல�பாவ(� க<டைளய(�க<டைளய(�க<டைளய(�க<டைளய(� ப(ரகார�ப(ரகார�ப(ரகார�ப(ரகார� ஒ�6ஒ�6ஒ�6ஒ�6 

ேச�%தன�ேச�%தன�ேச�%தன�ேச�%தன�. மத>?3�மத>?3�மத>?3�மத>?3� வ%தா�வ%தா�வ%தா�வ%தா� ைகேய%தினா�ைகேய%தினா�ைகேய%தினா�ைகேய%தினா�. வான�வான�வான�வான� இ?-5இ?-5இ?-5இ?-5 ேசானாமா�ேசானாமா�ேசானாமா�ேசானாமா� 

ெபாழி%த�ெபாழி%த�ெபாழி%த�ெபாழி%த�. 

மத>?வ(�மத>?வ(�மத>?வ(�மத>?வ(� ைகய(ைகய(ைகய(ைகய( ஏேதாஏேதாஏேதாஏேதா இ?�பதாக3�இ?�பதாக3�இ?�பதாக3�இ?�பதாக3� அதைன அதைன அதைன அதைன  ைக�பC6மா6�ைக�பC6மா6�ைக�பC6மா6�ைக�பC6மா6� இமா�இமா�இமா�இமா� 

Pறினா�Pறினா�Pறினா�Pறினா�. அDவாேறஅDவாேறஅDவாேறஅDவாேற ேசாதைனய(ட�ேசாதைனய(ட�ேசாதைனய(ட�ேசாதைனய(ட� ப<ட�ப<ட�ப<ட�ப<ட� அவர�அவர�அவர�அவர� ைகய(ைகய(ைகய(ைகய( இ?%தஇ?%தஇ?%தஇ?%த ஓ�ஓ�ஓ�ஓ� மன:தமன:தமன:தமன:த 

எL�G&எL�G&எL�G&எL�G& �-ைட�-ைட�-ைட�-ைட எ5&�எ5&�எ5&�எ5&� வ%தன�வ%தன�வ%தன�வ%தன�. அதைனஅதைனஅதைனஅதைன வா*கிவா*கிவா*கிவா*கி ஒ?ஒ?ஒ?ஒ? �ண(ய(�ண(ய(�ண(ய(�ண(ய( @Cறி@Cறி@Cறி@Cறி ெகா-டா�ெகா-டா�ெகா-டா�ெகா-டா� 

இமா�இமா�இமா�இமா�. 

மைழமைழமைழமைழ நி�ற�நி�ற�நி�ற�நி�ற�. ம�-ம�-ம�-ம�-5�5�5�5� ப(ரா�&தி >மா6ப(ரா�&தி >மா6ப(ரா�&தி >மா6ப(ரா�&தி >மா6 மத>?ைவ மத>?ைவ மத>?ைவ மத>?ைவ  ேகா�ன�ேகா�ன�ேகா�ன�ேகா�ன�. அவ�அவ�அவ�அவ� ைகையைகையைகையைகைய 

உய�&தினா�உய�&தினா�உய�&தினா�உய�&தினா�. ப(ரா�&தி&தா�ப(ரா�&தி&தா�ப(ரா�&தி&தா�ப(ரா�&தி&தா�. பல�பல�பல�பல� கிைட கவ(ைலகிைட கவ(ைலகிைட கவ(ைலகிைட கவ(ைல மாறாகமாறாகமாறாகமாறாக, PNய(?%தPNய(?%தPNய(?%தPNய(?%த ேமக�ேமக�ேமக�ேமக� 

கைல%த�கைல%த�கைல%த�கைல%த�. வான�வான�வான�வான� பள:/சி<ட�பள:/சி<ட�பள:/சி<ட�பள:/சி<ட�. மைழய(�மைழய(�மைழய(�மைழய(� அைடயாள&ைதேயஅைடயாள&ைதேயஅைடயாள&ைதேயஅைடயாள&ைதேய காணவ(ைலகாணவ(ைலகாணவ(ைலகாணவ(ைல. 

கல�பாகல�பாகல�பாகல�பா இமாமிட�இமாமிட�இமாமிட�இமாமிட� ச*கதிையச*கதிையச*கதிையச*கதிைய வ(சா�&தா�வ(சா�&தா�வ(சா�&தா�வ(சா�&தா�. இமா�இமா�இமா�இமா� வ(ப�&தா�வ(ப�&தா�வ(ப�&தா�வ(ப�&தா�: 

'இ�இ�இ�இ� ஒஒஒஒ;ரரரர இைற&இைற&இைற&இைற& ]த��]த��]த��]த�� எ;�G&எ;�G&எ;�G&எ;�G& �-5�-5�-5�-5. இவ�க7இவ�க7இவ�க7இவ�க7 ஒ?ஒ?ஒ?ஒ? க�றிக�றிக�றிக�றி இ?%�இ?%�இ?%�இ?%� 

ெபCறி? கிறா�க7ெபCறி? கிறா�க7ெபCறி? கிறா�க7ெபCறி? கிறா�க7. ஒ?ஒ?ஒ?ஒ? நப(ய(�நப(ய(�நப(ய(�நப(ய(� எ;�G&எ;�G&எ;�G&எ;�G& �-5�-5�-5�-5 எ%த&எ%த&எ%த&எ%த& திைரK�திைரK�திைரK�திைரK� இ�றிஇ�றிஇ�றிஇ�றி வான&தி�வான&தி�வான&தி�வான&தி� 

பாபாபாபா திற%தி?%தாதிற%தி?%தாதிற%தி?%தாதிற%தி?%தா மைழமைழமைழமைழ ெப,வ�ெப,வ�ெப,வ�ெப,வ� அதிசயமலஅதிசயமலஅதிசயமலஅதிசயமல.” 

இமாமி�இமாமி�இமாமி�இமாமி� வ(ள க&ைதவ(ள க&ைதவ(ள க&ைதவ(ள க&ைத எேலா?�எேலா?�எேலா?�எேலா?� ஏCறேதா5ஏCறேதா5ஏCறேதா5ஏCறேதா5, அவ�அவ�அவ�அவ� Pறியைத�Pறியைத�Pறியைத�Pறியைத� ப�<சி&��ப�<சி&��ப�<சி&��ப�<சி&�� 

பா�&தன�பா�&தன�பா�&தன�பா�&தன�. அ�னா�அ�னா�அ�னா�அ�னா� ெசா�னெசா�னெசா�னெசா�ன ப(ரகாரேமப(ரகாரேமப(ரகாரேமப(ரகாரேம நட%தைத நட%தைத நட%தைத நட%தைத  க-டன�க-டன�க-டன�க-டன�. 

ம கள:�ம கள:�ம கள:�ம கள:� ச%ேதக�ச%ேதக�ச%ேதக�ச%ேதக� த+�%த�த+�%த�த+�%த�த+�%த�. இமா�இமா�இமா�இமா� அ�க�ையஅ�க�ையஅ�க�ையஅ�க�ைய அவர�அவர�அவர�அவர� ெசா%தெசா%தெசா%தெசா%த வ +<NC>வ +<NC>வ +<NC>வ +<NC> அைழ&�/அைழ&�/அைழ&�/அைழ&�/ 

ெச;மா6ெச;மா6ெச;மா6ெச;மா6 கல�பாகல�பாகல�பாகல�பா பண(&தா�பண(&தா�பண(&தா�பண(&தா�. (25) 

த&�வஞான:Kட�த&�வஞான:Kட�த&�வஞான:Kட�த&�வஞான:Kட� 

இமாமி�இமாமி�இமாமி�இமாமி� கால&திகால&திகால&திகால&தி இரா இரா இரா இரா  ேதச&திேதச&திேதச&திேதச&தி இ�ஹா இ�ஹா இ�ஹா இ�ஹா  அஅஅஅ கி%த+கி%த+கி%த+கி%த+ எ�றஎ�றஎ�றஎ�ற த&�வஞான:த&�வஞான:த&�வஞான:த&�வஞான: 
வாH%வாH%வாH%வாH%���� வ%தா�வ%தா�வ%தா�வ%தா�. >ரஆன:>ரஆன:>ரஆன:>ரஆன: ஒ�6 ஒ�6 ஒ�6 ஒ�6  ெகா�6ெகா�6ெகா�6ெகா�6 �ரணான�ரணான�ரணான�ரணான க?&� க7க?&� க7க?&� க7க?&� க7 

காண�ப5வதாக3�காண�ப5வதாக3�காண�ப5வதாக3�காண�ப5வதாக3� அவCைற�அவCைற�அவCைற�அவCைற� பCறிபCறிபCறிபCறி ஆரா,/சிஆரா,/சிஆரா,/சிஆரா,/சி ெச,�ெச,�ெச,�ெச,� G&தக�G&தக�G&தக�G&தக� ஏL�வதாக3�ஏL�வதாக3�ஏL�வதாக3�ஏL�வதாக3� 

PறிPறிPறிPறி வ%தா�வ%தா�வ%தா�வ%தா�. 

ப(�ன�ப(�ன�ப(�ன�ப(�ன� எலாஎலாஎலாஎலா ேவைலகைளK�ேவைலகைளK�ேவைலகைளK�ேவைலகைளK� ஒ� கிஒ� கிஒ� கிஒ� கி வ(<5வ(<5வ(<5வ(<5, இ%தஇ%தஇ%தஇ%த ^ைல^ைல^ைல^ைல எL�வதிேலேயஎL�வதிேலேயஎL�வதிேலேயஎL�வதிேலேய 

கால&ைத கால&ைத கால&ைத கால&ைத  கழி கலானா�கழி கலானா�கழி கலானா�கழி கலானா�. 

அவ?ைடயஅவ?ைடயஅவ?ைடயஅவ?ைடய சிYய�க7சிYய�க7சிYய�க7சிYய�க7 சில�சில�சில�சில� இமாைம இமாைம இமாைம இமாைம  காணகாணகாணகாண வ%தவ%தவ%தவ%த ேபா�ேபா�ேபா�ேபா� உ*க7உ*க7உ*க7உ*க7 ‘ஆசி�யைரஆசி�யைரஆசி�யைரஆசி�யைர இ%தஇ%தஇ%தஇ%த 

ேவைலைய ேவைலைய ேவைலைய ேவைலைய  ைகவ(ட&ைகவ(ட&ைகவ(ட&ைகவ(ட& ]-5�]-5�]-5�]-5� த>தித>தித>தித>தி ெபCறெபCறெபCறெபCற ஒ?வ�ஒ?வ�ஒ?வ�ஒ?வ� உ*கள:உ*கள:உ*கள:உ*கள: இைலயாஇைலயாஇைலயாஇைலயா?| எனஎனஎனஎன 

வ(னவ(னா�வ(னவ(னா�வ(னவ(னா�வ(னவ(னா�. 

'நா�நா�நா�நா� அவ�கEைடயஅவ�கEைடயஅவ�கEைடயஅவ�கEைடய சீட�களலவாசீட�களலவாசீட�களலவாசீட�களலவா. எ�பNஎ�பNஎ�பNஎ�பN அவைரஅவைரஅவைரஅவைர எதி�&� எதி�&� எதி�&� எதி�&�  கைத�ப�கைத�ப�கைத�ப�கைத�ப�? ' சீட�க7சீட�க7சீட�க7சீட�க7 

Pறின�Pறின�Pறின�Pறின�. 

'நா�நா�நா�நா� ெசாகிறெசாகிறெசாகிறெசாகிற பNபNபNபN ெச,K*க7ெச,K*க7ெச,K*க7ெச,K*க7. அவ�ட�அவ�ட�அவ�ட�அவ�ட� ெச�6ெச�6ெச�6ெச�6, அவ? >அவ? >அவ? >அவ? > பண(வ(ைடபண(வ(ைடபண(வ(ைடபண(வ(ைட 

ெச,K*க7ெச,K*க7ெச,K*க7ெச,K*க7. அவ?ட�அவ?ட�அவ?ட�அவ?ட� மிகமிகமிகமிக ெந? க��ெந? க��ெந? க��ெந? க�� உ*க7உ*க7உ*க7உ*க7 ம��ம��ம��ம�� நெல-ண��நெல-ண��நெல-ண��நெல-ண�� ெகா-ட��ெகா-ட��ெகா-ட��ெகா-ட�� 

ந+*க7ந+*க7ந+*க7ந+*க7 இDவா6இDவா6இDவா6இDவா6 அவைர அவைர அவைர அவைர  ேகE*க7ேகE*க7ேகE*க7ேகE*க7. 



'>?ேவ>?ேவ>?ேவ>?ேவ இ%த இ%த இ%த இ%த  >�ஆைன>�ஆைன>�ஆைன>�ஆைன இற கியவ�இற கியவ�இற கியவ�இற கியவ� இதைனஇதைனஇதைனஇதைன உ*கள:ட�உ*கள:ட�உ*கள:ட�உ*கள:ட� த%தி?%தாத%தி?%தாத%தி?%தாத%தி?%தா, அவ�அவ�அவ�அவ� 

இத�இத�இத�இத� Oல�Oல�Oல�Oல� ெசாலெசாலெசாலெசால வ(?�Gகி�றவ(?�Gகி�றவ(?�Gகி�றவ(?�Gகி�ற அ�&த�அ�&த�அ�&த�அ�&த� ந+*க7ந+*க7ந+*க7ந+*க7 G�%�G�%�G�%�G�%� ெகா-N?ெகா-N?ெகா-N?ெகா-N?�பைத�பைத�பைத�பைத வ(டவ(டவ(டவ(ட 

ேவ6ப5�ேவ6ப5�ேவ6ப5�ேவ6ப5� சா&திய�சா&திய�சா&திய�சா&திய� உ-டாஉ-டாஉ-டாஉ-டா' எ�6எ�6எ�6எ�6 ேகE*க7ேகE*க7ேகE*க7ேகE*க7. அவ�அவ�அவ�அவ� கCறறி%தகCறறி%தகCறறி%தகCறறி%த மன:த�மன:த�மன:த�மன:த� எ�பதாஎ�பதாஎ�பதாஎ�பதா 

அதைனஅதைனஅதைனஅதைன ஏC6 ஏC6 ஏC6 ஏC6  ெகா7வா�ெகா7வா�ெகா7வா�ெகா7வா�. ப(�ன�ப(�ன�ப(�ன�ப(�ன�, 'இ�ேபா�இ�ேபா�இ�ேபா�இ�ேபா� ந+*க7ந+*க7ந+*க7ந+*க7 G�%�G�%�G�%�G�%� ெகா-N?�ப��ெகா-N?�ப��ெகா-N?�ப��ெகா-N?�ப�� PடPடPடPட 

Pற�ப<டPற�ப<டPற�ப<டPற�ப<ட அ�&த�அ�&த�அ�&த�அ�&த� அலாதஅலாதஅலாதஅலாத மாறானமாறானமாறானமாறான க?&தாக3�க?&தாக3�க?&தாக3�க?&தாக3� இ? கலா�இ? கலா�இ? கலா�இ? கலா� அலவாஅலவாஅலவாஅலவா?” எனஎனஎனஎன 

வ(ன3*க7வ(ன3*க7வ(ன3*க7வ(ன3*க7. 

இமா�இமா�இமா�இமா� ெசா�னெசா�னெசா�னெசா�ன ப(ரகார�ப(ரகார�ப(ரகார�ப(ரகார� ஒ?ஒ?ஒ?ஒ? சிYய�சிYய�சிYய�சிYய� ெச�றா�ெச�றா�ெச�றா�ெச�றா�. பண(வ(ைடெச,தா�பண(வ(ைடெச,தா�பண(வ(ைடெச,தா�பண(வ(ைடெச,தா�. ெந? க�ெந? க�ெந? க�ெந? க� 

கிைட&தகிைட&தகிைட&தகிைட&த ஒ?ஒ?ஒ?ஒ? நாள:நாள:நாள:நாள: ேமCபNேமCபNேமCபNேமCபN இமா�இமா�இமா�இமா� ெசாலி&ெசாலி&ெசாலி&ெசாலி& த%தத%தத%தத%த வ(ட*கைளவ(ட*கைளவ(ட*கைளவ(ட*கைள ��ைவ&தா���ைவ&தா���ைவ&தா���ைவ&தா�. 
>?வானவ?�>?வானவ?�>?வானவ?�>?வானவ?� அதைன&அதைன&அதைன&அதைன& தி?�ப(தி?�ப(தி?�ப(தி?�ப( ெசா;மா6ெசா;மா6ெசா;மா6ெசா;மா6 பல�ைறபல�ைறபல�ைறபல�ைற பண(&தா�பண(&தா�பண(&தா�பண(&தா�. ந�>ந�>ந�>ந�> 

சி%தி&தா�சி%தி&தா�சி%தி&தா�சி%தி&தா�. சீட�ட�சீட�ட�சீட�ட�சீட�ட� ெசா�னா�ெசா�னா�ெசா�னா�ெசா�னா� : 

'உ-ைமைய/உ-ைமைய/உ-ைமைய/உ-ைமைய/ ெசாெசாெசாெசா யா�யா�யா�யா� இதைனஇதைனஇதைனஇதைன உன உன உன உன >>>> ெசாலி&த%த�ெசாலி&த%த�ெசாலி&த%த�ெசாலி&த%த�' 

'எ�எ�எ�எ� உ7ள&திஉ7ள&திஉ7ள&திஉ7ள&தி உதி&தைத/உதி&தைத/உதி&தைத/உதி&தைத/ ெசா�ேன�ெசா�ேன�ெசா�ேன�ெசா�ேன� >?ேவ>?ேவ>?ேவ>?ேவ' எ�றா�எ�றா�எ�றா�எ�றா�. 

'இைலஇைலஇைலஇைல, இDவா6இDவா6இDவா6இDவா6 ேப@கி�றேப@கி�றேப@கி�றேப@கி�ற அள3 >அள3 >அள3 >அள3 > ந+*க7ந+*க7ந+*க7ந+*க7 த� க&தித� க&தித� க&தித� க&தி உய�உய�உய�உய� நிைலையநிைலையநிைலையநிைலைய இ�	�இ�	�இ�	�இ�	� 

அைடயவ(ைலஅைடயவ(ைலஅைடயவ(ைலஅைடயவ(ைல. உ-ைமையஉ-ைமையஉ-ைமையஉ-ைமைய P6�P6�P6�P6�.' 

'என >என >என >என > இமா�இமா�இமா�இமா� அ�அ�அ�அ� �ஹ�ம&�ஹ�ம&�ஹ�ம&�ஹ�ம& அ�க�அ�க�அ�க�அ�க� தா�தா�தா�தா� ெசாலி&ெசாலி&ெசாலி&ெசாலி& த%தா�த%தா�த%தா�த%தா�.' 

'உ-ைமஉ-ைமஉ-ைமஉ-ைம ெசா�ன +�ெசா�ன +�ெசா�ன +�ெசா�ன +�. அ%தஅ%தஅ%தஅ%த வ +<Nவ +<Nவ +<Nவ +<N இ?%�இ?%�இ?%�இ?%� தா�தா�தா�தா� இ&தைகயஇ&தைகயஇ&தைகயஇ&தைகய அறி3அறி3அறி3அறி3 ெவள:�படலா�ெவள:�படலா�ெவள:�படலா�ெவள:�படலா�.' 

ப(�ன�ப(�ன�ப(�ன�ப(�ன� எLதியஎLதியஎLதியஎLதிய க<5 கைளக<5 கைளக<5 கைளக<5 கைள ஒ�6ஒ�6ஒ�6ஒ�6 ேச�&�ேச�&�ேச�&�ேச�&� ெந?�ப(ெந?�ப(ெந?�ப(ெந?�ப( இ<5இ<5இ<5இ<5 எ�&�எ�&�எ�&�எ�&� வ(<டா�வ(<டா�வ(<டா�வ(<டா�. (26) 

சிலசிலசிலசில பதிக7பதிக7பதிக7பதிக7 

அ�அ�அ�அ� ஹாசி�ஹாசி�ஹாசி�ஹாசி� ஜஃப�ஜஃப�ஜஃப�ஜஃப� அறிவ( கிறா�அறிவ( கிறா�அறிவ( கிறா�அறிவ( கிறா� : 

பJப கீபJப கீபJப கீபJப கீ எ�பவ�எ�பவ�எ�பவ�எ�பவ� இமாமிட�இமாமிட�இமாமிட�இமாமிட� ேக<டா�ேக<டா�ேக<டா�ேக<டா� : வா�@/வா�@/வா�@/வா�@/ ெசா&திெசா&திெசா&திெசா&தி ஆ-க7ஆ-க7ஆ-க7ஆ-க7 இர-5இர-5இர-5இர-5 ப*>ப*>ப*>ப*> 

ெபெபெபெபறறறற அ�பாவ(�அ�பாவ(�அ�பாவ(�அ�பாவ(� ெப-T >ெப-T >ெப-T >ெப-T > ஒ?ஒ?ஒ?ஒ? ப*>ப*>ப*>ப*> தாேனதாேனதாேனதாேன ெசகிற�ெசகிற�ெசகிற�ெசகிற�. இ�இ�இ�இ� நியாயமாநியாயமாநியாயமாநியாயமா ? 

இமா�இமா�இமா�இமா� Pறினா�Pறினா�Pறினா�Pறினா�: ஜிஹா&ஜிஹா&ஜிஹா&ஜிஹா& ெச,�ெச,�ெச,�ெச,�, >5�ப&தி�>5�ப&தி�>5�ப&தி�>5�ப&தி� ெசல3கைள�ெசல3கைள�ெசல3கைள�ெசல3கைள� 

ெபா6�ேபCப�ெபா6�ேபCப�ெபா6�ேபCப�ெபா6�ேபCப�, ெசா%தகார�ெசா%தகார�ெசா%தகார�ெசா%தகார� ஒ?வ�ஒ?வ�ஒ?வ�ஒ?வ� ெகாைலெகாைலெகாைலெகாைல ெச,�ெச,�ெச,�ெச,� வ(<டாவ(<டாவ(<டாவ(<டா 

ெகால�ப<டவன:�ெகால�ப<டவன:�ெகால�ப<டவன:�ெகால�ப<டவன:� >5�ப&� >>5�ப&� >>5�ப&� >>5�ப&� > நYடஈ5நYடஈ5நYடஈ5நYடஈ5 ெகா5�ப�ெகா5�ப�ெகா5�ப�ெகா5�ப� எனஎனஎனஎன பலேவ6பலேவ6பலேவ6பலேவ6 ெபா6�Gக7ெபா6�Gக7ெபா6�Gக7ெபா6�Gக7 

ஆ-ஆ-ஆ-ஆ- மகன:�மகன:�மகன:�மகன:� தைலய(தைலய(தைலய(தைலய( இ? கிற�இ? கிற�இ? கிற�இ? கிற�. ' 

இமாமி�இமாமி�இமாமி�இமாமி� இ�இ�இ�இ� பதிைல பதிைல பதிைல பதிைல  ேக<டேக<டேக<டேக<ட ேபா�ேபா�ேபா�ேபா�, இமா�இமா�இமா�இமா� ஜஃப�ஜஃப�ஜஃப�ஜஃப� ஸாதி கிட�ஸாதி கிட�ஸாதி கிட�ஸாதி கிட� இ�	இ�	இ�	இ�	 அGஅGஅGஅG அDஜஉஅDஜஉஅDஜஉஅDஜஉ 

இேதஇேதஇேதஇேத ேக7வ(ைய ேக7வ(ைய ேக7வ(ைய ேக7வ(ைய  ேக<கேக<கேக<கேக<க இமா�இமா�இமா�இமா� ஸாதி ஸாதி ஸாதி ஸாதி  இேதஇேதஇேதஇேத பதிைல/பதிைல/பதிைல/பதிைல/ ெசா�னைதெசா�னைதெசா�னைதெசா�னைத நிைன&� நிைன&� நிைன&� நிைன&�  

ெகா-ேட�ெகா-ேட�ெகா-ேட�ெகா-ேட�. 

இமா�இமா�இமா�இமா� அ�க�அ�க�அ�க�அ�க� எ�ைன�எ�ைன�எ�ைன�எ�ைன� பா�&�பா�&�பா�&�பா�&�: ‘ந+ந+ந+ந+ நிைன�ப�நிைன�ப�நிைன�ப�நிைன�ப� ச�ச�ச�ச�. நா�நா�நா�நா� அைனவ?�அைனவ?�அைனவ?�அைனவ?� ஒேரஒேரஒேரஒேர பதிபதிபதிபதி 

தா�தா�தா�தா� ெகா5 ெகா5 ெகா5 ெகா5 கிேறா�கிேறா�கிேறா�கிேறா�. எ*கள:எ*கள:எ*கள:எ*கள: எேலா?�எேலா?�எேலா?�எேலா?� - இமா�க7இமா�க7இமா�க7இமா�க7 - அறிவ(;�அறிவ(;�அறிவ(;�அறிவ(;� ஆCறலி;�ஆCறலி;�ஆCறலி;�ஆCறலி;� 

சமமானவரக7சமமானவரக7சமமானவரக7சமமானவரக7. அம�?அம�?அம�?அம�? �ஃமின +��ஃமின +��ஃமின +��ஃமின +� ஹஸர&ஹஸர&ஹஸர&ஹஸர& அல�அல�அல�அல�  அைலஹி�அைலஹி�அைலஹி�அைலஹி� ஸலா�ஸலா�ஸலா�ஸலா� எ�ைமஎ�ைமஎ�ைமஎ�ைம 

வ(ட3�வ(ட3�வ(ட3�வ(ட3� ெப?மானா�ெப?மானா�ெப?மானா�ெப?மானா� ஸலலாஹுஸலலாஹுஸலலாஹுஸலலாஹு அைலஹிஅைலஹிஅைலஹிஅைலஹி வஆலிஹிவஆலிஹிவஆலிஹிவஆலிஹி அவைரஅவைரஅவைரஅவைர வ(ட3�வ(ட3�வ(ட3�வ(ட3� 

ேமலானவ�ேமலானவ�ேமலானவ�ேமலானவ�’ எ�6எ�6எ�6எ�6 Pறினா�Pறினா�Pறினா�Pறினா�. (27) 

ஹஸ�ஹஸ�ஹஸ�ஹஸ� இ�	இ�	இ�	இ�	 ழ��ழ��ழ��ழ�� Pறினா�Pறினா�Pறினா�Pறினா� : 



இமா�இமா�இமா�இமா� அ�க� >அ�க� >அ�க� >அ�க� > கNத�கNத�கNத�கNத� எLதிஎLதிஎLதிஎLதி நப(நப(நப(நப( ஸலலாஹுஸலலாஹுஸலலாஹுஸலலாஹு அைலஹிஅைலஹிஅைலஹிஅைலஹி வஆலிஹிவஆலிஹிவஆலிஹிவஆலிஹி, அம�?அம�?அம�?அம�? 

�ஃமின +��ஃமின +��ஃமின +��ஃமின +� அல�அல�அல�அல�  அைலஹி�அைலஹி�அைலஹி�அைலஹி� ஸலா�ஸலா�ஸலா�ஸலா� பCறிபCறிபCறிபCறி 'நா�நா�நா�நா� யா? >யா? >யா? >யா? > தைலவேராதைலவேராதைலவேராதைலவேரா அவ? >அவ? >அவ? >அவ? > 

இ%தஇ%தஇ%தஇ%த அல�அல�அல�அல�  அைலஹி�அைலஹி�அைலஹி�அைலஹி� ஸலா�ஸலா�ஸலா�ஸலா� தைலவராவா�தைலவராவா�தைலவராவா�தைலவராவா� ' என என என என  Pறியத�Pறியத�Pறியத�Pறியத� அ�&த�அ�&த�அ�&த�அ�&த� 

எ�னஎ�னஎ�னஎ�ன?| எனஎனஎனஎன வ(சா�&ேத�வ(சா�&ேத�வ(சா�&ேத�வ(சா�&ேத�. 

அவ�அவ�அவ�அவ� வ(ைடவ(ைடவ(ைடவ(ைட த%தா�த%தா�த%தா�த%தா� : “இத�இத�இத�இத� Oல�Oல�Oல�Oல� நப(கள�நப(கள�நப(கள�நப(கள�, ப(�வ(ைனக7ப(�வ(ைனக7ப(�வ(ைனக7ப(�வ(ைனக7 ேதா�6ேதா�6ேதா�6ேதா�6���� ேபா�ேபா�ேபா�ேபா� 

அலாJவ(�அலாJவ(�அலாJவ(�அலாJவ(� ெபா?&த�ெபா?&த�ெபா?&த�ெபா?&த� ெபCறெபCறெபCறெபCற P<ட�P<ட�P<ட�P<ட� யா�யா�யா�யா� எ�பைத&எ�பைத&எ�பைத&எ�பைத& ெதள:3ெதள:3ெதள:3ெதள:3 ப5&�வதC>ப5&�வதC>ப5&�வதC>ப5&�வதC> ஓ�ஓ�ஓ�ஓ� 

அைடயாள&ைதஅைடயாள&ைதஅைடயாள&ைதஅைடயாள&ைத ஏCப5&தஏCப5&தஏCப5&தஏCப5&த வ(?�ப(னா�க7வ(?�ப(னா�க7வ(?�ப(னா�க7வ(?�ப(னா�க7” (28) 

காஸி�காஸி�காஸி�காஸி� அஅஅஅ ஹரவ +ஹரவ +ஹரவ +ஹரவ + அறிவ( கிறா�அறிவ( கிறா�அறிவ( கிறா�அறிவ( கிறா� : 

இமாமி�இமாமி�இமாமி�இமாமி� வ(லாய&�வ(லாய&�வ(லாய&�வ(லாய&� பCறிபCறிபCறிபCறி சில�ைடேயசில�ைடேயசில�ைடேயசில�ைடேய க?&�க?&�க?&�க?&� ேவ6பா5ேவ6பா5ேவ6பா5ேவ6பா5 

உ?வாகிK7ளதாஉ?வாகிK7ளதாஉ?வாகிK7ளதாஉ?வாகிK7ளதா, அதC>அதC>அதC>அதC> அ&தா<சியாகஅ&தா<சியாகஅ&தா<சியாகஅ&தா<சியாக ஏ��ஏ��ஏ��ஏ�� அைடஅைடஅைடஅைடயாள�யாள�யாள�யாள�, அ&தா<சிஅ&தா<சிஅ&தா<சிஅ&தா<சி கா<N&கா<N&கா<N&கா<N& 

த?மா6த?மா6த?மா6த?மா6 அ�பா&அ�பா&அ�பா&அ�பா& ேகா&திர&ைத/ேகா&திர&ைத/ேகா&திர&ைத/ேகா&திர&ைத/ ேச�%தேச�%தேச�%தேச�%த ஒ?வ�ஒ?வ�ஒ?வ�ஒ?வ� கNத�கNத�கNத�கNத� எLதிய(?%தா�எLதிய(?%தா�எLதிய(?%தா�எLதிய(?%தா�. இமா�இமா�இமா�இமா� 

அைலஹி�அைலஹி�அைலஹி�அைலஹி� ஸலா�ஸலா�ஸலா�ஸலா� அதC>அதC>அதC>அதC> ப(�வரமா6ப(�வரமா6ப(�வரமா6ப(�வரமா6 பதிபதிபதிபதி எLதினா�க7எLதினா�க7எLதினா�க7எLதினா�க7. 

'நி/சயமாகநி/சயமாகநி/சயமாகநி/சயமாக இைறவ�இைறவ�இைறவ�இைறவ� அறி3ைடேயாைரேயஅறி3ைடேயாைரேயஅறி3ைடேயாைரேயஅறி3ைடேயாைரேய வ(ள:&��வ(ள:&��வ(ள:&��வ(ள:&�� ேப@கிறா�ேப@கிறா�ேப@கிறா�ேப@கிறா�, இ6திஇ6திஇ6திஇ6தி நப(நப(நப(நப( 
�ஹ�ம&�ஹ�ம&�ஹ�ம&�ஹ�ம& ஸலலாஹுஸலலாஹுஸலலாஹுஸலலாஹு அைலஹிஅைலஹிஅைலஹிஅைலஹி வஆலிஹிவஆலிஹிவஆலிஹிவஆலிஹி நிகHநிகHநிகHநிகH&திய�&திய�&திய�&திய� ேபா�றேபா�றேபா�றேபா�ற 

அCGத*கைளஅCGத*கைளஅCGத*கைளஅCGத*கைள யா?�யா?�யா?�யா?� ெச,யவ(ைலெச,யவ(ைலெச,யவ(ைலெச,யவ(ைல அவைரஅவைரஅவைரஅவைர ெப?�ெப?�ெப?�ெப?� 

�ன:யா கார��ன:யா கார��ன:யா கார��ன:யா கார�, ெபா,ய�ெபா,ய�ெபா,ய�ெபா,ய�, ம%திரவாதிம%திரவாதிம%திரவாதிம%திரவாதி என என என என  >Cற�>Cற�>Cற�>Cற� @ம&தின�@ம&தின�@ம&தின�@ம&தின�. 

“யா�யா�யா�யா� ேந�ேந�ேந�ேந� வழிைய&வழிைய&வழிைய&வழிைய& ேத5கிறாேராேத5கிறாேராேத5கிறாேராேத5கிறாேரா, அதைனஅதைனஅதைனஅதைன அவ�அவ�அவ�அவ� அைட%�அைட%�அைட%�அைட%� ெகா7வா�ெகா7வா�ெகா7வா�ெகா7வா�. அCGத*க7அCGத*க7அCGத*க7அCGத*க7 

சிலர�சிலர�சிலர�சிலர� உ7ள&ைதஉ7ள&ைதஉ7ள&ைதஉ7ள&ைத சமாதான�சமாதான�சமாதான�சமாதான� ப5&�வ�ப5&�வ�ப5&�வ�ப5&�வ� உ-ைமஉ-ைமஉ-ைமஉ-ைம. நாேமாநாேமாநாேமாநாேமா இைறவ�இைறவ�இைறவ�இைறவ� 

அ	மதி&தாஅ	மதி&தாஅ	மதி&தாஅ	மதி&தா ேப@ேவா�ேப@ேவா�ேப@ேவா�ேப@ேவா�. த5&தாத5&தாத5&தாத5&தா ெமௗன�ெமௗன�ெமௗன�ெமௗன� சாதி�ேபா�சாதி�ேபா�சாதி�ேபா�சாதி�ேபா�. 

“அலாJஅலாJஅலாJஅலாJ உ-ைமஉ-ைமஉ-ைமஉ-ைம ெவள:�ப5வைதெவள:�ப5வைதெவள:�ப5வைதெவள:�ப5வைத வ(?�பாதி?%தாவ(?�பாதி?%தாவ(?�பாதி?%தாவ(?�பாதி?%தா நப(மா�கைளநப(மா�கைளநப(மா�கைளநப(மா�கைள 

அ	�ப(ய(? கஅ	�ப(ய(? கஅ	�ப(ய(? கஅ	�ப(ய(? க மா<டா�மா<டா�மா<டா�மா<டா�. அவ�கE�அவ�கE�அவ�கE�அவ�கE� ந�மாராய�ந�மாராய�ந�மாராய�ந�மாராய� 

P6ேவாராகேவாP6ேவாராகேவாP6ேவாராகேவாP6ேவாராகேவா, எ/ச��பவராகேவாஎ/ச��பவராகேவாஎ/ச��பவராகேவாஎ/ச��பவராகேவா, பலமானபலமானபலமானபலமான நிைலய(;�நிைலய(;�நிைலய(;�நிைலய(;� பலவ +ன&தி;�பலவ +ன&தி;�பலவ +ன&தி;�பலவ +ன&தி;� 

உ-ைம காக�உ-ைம காக�உ-ைம காக�உ-ைம காக� ேபாரா5ேவாராகேவாேபாரா5ேவாராகேவாேபாரா5ேவாராகேவாேபாரா5ேவாராகேவா, இைறக<டைளையஇைறக<டைளையஇைறக<டைளையஇைறக<டைளைய நிைலநி6&த�நிைலநி6&த�நிைலநி6&த�நிைலநி6&த� 

பா5ப5ேவாராகேவாபா5ப5ேவாராகேவாபா5ப5ேவாராகேவாபா5ப5ேவாராகேவா இ?%தி? கஇ?%தி? கஇ?%தி? கஇ?%தி? க மா<டா�க7மா<டா�க7மா<டா�க7மா<டா�க7. 

“ம க7ம க7ம க7ம க7 பலவைக�ப5வ�பலவைக�ப5வ�பலவைக�ப5வ�பலவைக�ப5வ� ஒ?ஒ?ஒ?ஒ? P<ட�P<ட�P<ட�P<ட� உ-ைமையஉ-ைமையஉ-ைமையஉ-ைமைய ஏC6ஏC6ஏC6ஏC6 ேமா<ச&தி�ேமா<ச&தி�ேமா<ச&தி�ேமா<ச&தி� வழிைய வழிைய வழிைய வழிைய  

கைட�ப(N�பவ�கைட�ப(N�பவ�கைட�ப(N�பவ�கைட�ப(N�பவ�. ச&திய&தி�ச&திய&தி�ச&திய&தி�ச&திய&தி� அN�பைடஅN�பைடஅN�பைடஅN�பைட மC6�மC6�மC6�மC6� இைணஇைணஇைணஇைண அ�ச*கள:அ�ச*கள:அ�ச*கள:அ�ச*கள: ெதள:வானெதள:வானெதள:வானெதள:வான 

வ(ள க�வ(ள க�வ(ள க�வ(ள க� ெகா-டவ�ெகா-டவ�ெகா-டவ�ெகா-டவ�. ச&திய&ைத&ச&திய&ைத&ச&திய&ைத&ச&திய&ைத& தவ(ரதவ(ரதவ(ரதவ(ர ேவ6ேவ6ேவ6ேவ6 எ*>��எ*>��எ*>��எ*>�� ஒ�*காதவ�ஒ�*காதவ�ஒ�*காதவ�ஒ�*காதவ�. 

“இ�ெனா?இ�ெனா?இ�ெனா?இ�ெனா? P<ட�P<ட�P<ட�P<ட�, ச&திய&ைதச&திய&ைதச&திய&ைதச&திய&ைத உ�யவ�கள:டமி?%�உ�யவ�கள:டமி?%�உ�யவ�கள:டமி?%�உ�யவ�கள:டமி?%� ெபCறவரக7ெபCறவரக7ெபCறவரக7ெபCறவரக7 அல�அல�அல�அல�. 
அவ�க7அவ�க7அவ�க7அவ�க7 கடலிகடலிகடலிகடலி ப(ரயாண�ப(ரயாண�ப(ரயாண�ப(ரயாண� ெச,பவ�ெச,பவ�ெச,பவ�ெச,பவ� ேபா�றாவா�ேபா�றாவா�ேபா�றாவா�ேபா�றாவா�. கடகடகடகட அைசK�அைசK�அைசK�அைசK� ேபா�ேபா�ேபா�ேபா� அவ?�அவ?�அவ?�அவ?� 

அைசவா�அைசவா�அைசவா�அைசவா�. கடகடகடகட அைமதிஅைமதிஅைமதிஅைமதி ெப6�ெப6�ெப6�ெப6� ேபா�ேபா�ேபா�ேபா� அவ?�அவ?�அவ?�அவ?� அைமதிஅைமதிஅைமதிஅைமதி ெப6வா�ெப6வா�ெப6வா�ெப6வா�. 

“மCைறயமCைறயமCைறயமCைறய P<ட�P<ட�P<ட�P<ட�, ைச&தான:�ைச&தான:�ைச&தான:�ைச&தான:� ைகயா<களாகைகயா<களாகைகயா<களாகைகயா<களாக மாறியவ�க7மாறியவ�க7மாறியவ�க7மாறியவ�க7. 
ச&திய&ைதKைடேயாைரச&திய&ைதKைடேயாைரச&திய&ைதKைடேயாைரச&திய&ைதKைடேயாைர நிநிநிநிராக��ப�ராக��ப�ராக��ப�ராக��ப�. ெபாறாைமெபாறாைமெபாறாைமெபாறாைம காரணமாககாரணமாககாரணமாககாரணமாக உ-ைமகைளஉ-ைமகைளஉ-ைமகைளஉ-ைமகைள 

ெபா,யாெபா,யாெபா,யாெபா,யா மிைக&�வ(டமிைக&�வ(டமிைக&�வ(டமிைக&�வ(ட �யCசி�ப��யCசி�ப��யCசி�ப��யCசி�ப�. அ*>மி*>�அ*>மி*>�அ*>மி*>�அ*>மி*>� சா,%�சா,%�சா,%�சா,%� ெகா7ேவாேரா5ெகா7ேவாேரா5ெகா7ேவாேரா5ெகா7ேவாேரா5 

இவ�கE�இவ�கE�இவ�கE�இவ�கE� இைண%�இைண%�இைண%�இைண%� ெகா7வ�ெகா7வ�ெகா7வ�ெகா7வ�. உ-ைமய(உ-ைமய(உ-ைமய(உ-ைமய( ஆ5கைளஆ5கைளஆ5கைளஆ5கைள ஒ�6ஒ�6ஒ�6ஒ�6 ேச��ப�ேச��ப�ேச��ப�ேச��ப� 

இைடய	 >இைடய	 >இைடய	 >இைடய	 > @லபமான�@லபமான�@லபமான�@லபமான�. 



“வ(லாய&வ(லாய&வ(லாய&வ(லாய& பCறிபCறிபCறிபCறி க?&�க?&�க?&�க?&� ேவ6பா5க7ேவ6பா5க7ேவ6பா5க7ேவ6பா5க7 பCறி பCறி பCறி பCறி  >றி�ப(<N?%த+�>றி�ப(<N?%த+�>றி�ப(<N?%த+�>றி�ப(<N?%த+�. அ�அ�அ�அ� 

உய�3 காக3�உய�3 காக3�உய�3 காக3�உய�3 காக3� ெப?ைம காக3�ெப?ைம காக3�ெப?ைம காக3�ெப?ைம காக3� இ?%தாஇ?%தாஇ?%தாஇ?%தா ச%ேதகி�பதCகிைலச%ேதகி�பதCகிைலச%ேதகி�பதCகிைலச%ேதகி�பதCகிைல. இமாம&திஇமாம&திஇமாம&திஇமாம&தி 

அம?கி�றவேரஅம?கி�றவேரஅம?கி�றவேரஅம?கி�றவேர ச<ட&ச<ட&ச<ட&ச<ட& த+��Gத+��Gத+��Gத+��G வH*>வதC>வH*>வதC>வH*>வதC>வH*>வதC> �த�ைம�த�ைம�த�ைம�த�ைம அ?கைதKைடயவ�அ?கைதKைடயவ�அ?கைதKைடயவ�அ?கைதKைடயவ�. 
உ�ைனஉ�ைனஉ�ைனஉ�ைன நாNநாNநாNநாN வ?பவைரவ?பவைரவ?பவைரவ?பவைர. உ�உ�உ�உ� ெபா6�ப(ெபா6�ப(ெபா6�ப(ெபா6�ப( உ7ேளாைரஉ7ேளாைரஉ7ேளாைரஉ7ேளாைர ந�>ந�>ந�>ந�> கவன:&� கவன:&� கவன:&� கவன:&�  ெகா7ெகா7ெகா7ெகா7. 
வத%திவத%திவத%திவத%தி, மC6�மC6�மC6�மC6� பதவ(பதவ(பதவ(பதவ( ஆைசஆைசஆைசஆைச எ�பைவஎ�பைவஎ�பைவஎ�பைவ பCறிபCறிபCறிபCறி உ�ைமஉ�ைமஉ�ைமஉ�ைம எ/சஎ/சஎ/சஎ/ச� கிேற�� கிேற�� கிேற�� கிேற�. அைவஅைவஅைவஅைவ 

இர-5ேமஇர-5ேமஇர-5ேமஇர-5ேம அழிைவேயஅழிைவேயஅழிைவேயஅழிைவேய ேதN&த?�ேதN&த?�ேதN&த?�ேதN&த?�. 

“ந+�ந+�ந+�ந+� பாரசீக�பாரசீக�பாரசீக�பாரசீக� ெசவைத�ெசவைத�ெசவைத�ெசவைத� பCறிபCறிபCறிபCறி எLதினா,எLதினா,எLதினா,எLதினா,. ந+ந+ந+ந+ ெசலலா�ெசலலா�ெசலலா�ெசலலா�. உம >உம >உம >உம > இைறவ�இைறவ�இைறவ�இைறவ� 

ந�ைமையேயந�ைமையேயந�ைமையேயந�ைமையேய த?வா�த?வா�த?வா�த?வா�. ந+�ந+�ந+�ந+� மிக�மிக�மிக�மிக� பா�கா�பாகபா�கா�பாகபா�கா�பாகபா�கா�பாக எகி�திஎகி�திஎகி�திஎகி�தி; [ைழவ +�[ைழவ +�[ைழவ +�[ைழவ +�. அ*கஅ*கஅ*கஅ*க ந�ம��ந�ம��ந�ம��ந�ம�� 

ந�ப( ைகந�ப( ைகந�ப( ைகந�ப( ைக ைவ&�7ேளா? >ைவ&�7ேளா? >ைவ&�7ேளா? >ைவ&�7ேளா? > நம�நம�நம�நம� ஸலா&ைத ஸலா&ைத ஸலா&ைத ஸலா&ைத  P6வாயாகP6வாயாகP6வாயாகP6வாயாக. ஆவரகE >ஆவரகE >ஆவரகE >ஆவரகE > 

மக&�வமி கமக&�வமி கமக&�வமி கமக&�வமி க இைறவ�இைறவ�இைறவ�இைறவ� ம��ம��ம��ம�� பயப திபயப திபயப திபயப தி பCறிK�பCறிK�பCறிK�பCறிK� அமான:த*கைளஅமான:த*கைளஅமான:த*கைளஅமான:த*கைள ேபTவ�ேபTவ�ேபTவ�ேபTவ� பCறிK�பCறிK�பCறிK�பCறிK� 

ேபாதைனேபாதைனேபாதைனேபாதைன ெச,ெச,ெச,ெச,. ந�ப( ைக�ந�ப( ைக�ந�ப( ைக�ந�ப( ைக� பCறி&பCறி&பCறி&பCறி& த�பானத�பானத�பானத�பான கைதகைள�கைதகைள�கைதகைள�கைதகைள� பரபGவ��பரபGவ��பரபGவ��பரபGவ�� ச%ேதக�ச%ேதக�ச%ேதக�ச%ேதக� 

ெகா7ளெகா7ளெகா7ளெகா7ள ைவ�ப��ைவ�ப��ைவ�ப��ைவ�ப�� நம ெகதிராக�நம ெகதிராக�நம ெகதிராக�நம ெகதிராக� ேபரா5வதா>�ேபரா5வதா>�ேபரா5வதா>�ேபரா5வதா>�. எ�பைதஎ�பைதஎ�பைதஎ�பைத அவ�கE >அவ�கE >அவ�கE >அவ�கE > 

அறிவ( க3�அறிவ( க3�அறிவ( க3�அறிவ( க3�.” 

அவ�அவ�அவ�அவ� P6கிறா�P6கிறா�P6கிறா�P6கிறா� : ‘ந+ந+ந+ந+ இ�ஷாஇ�ஷாஇ�ஷாஇ�ஷா அலாJஅலாJஅலாJஅலாJ பா�கா�பாகபா�கா�பாகபா�கா�பாகபா�கா�பாக எகி�ைதஎகி�ைதஎகி�ைதஎகி�ைத அைடவா,அைடவா,அைடவா,அைடவா,’ எ�றஎ�றஎ�றஎ�ற 

வசன&ைதவசன&ைதவசன&ைதவசன&ைத நா�நா�நா�நா� G�%�G�%�G�%�G�%� ெகா7ளேவெகா7ளேவெகா7ளேவெகா7ளேவ இைலஇைலஇைலஇைல. நா�நா�நா�நா� ப தா� >ப தா� >ப தா� >ப தா� > வ%தவ%தவ%தவ%த ேபா�ேபா�ேபா�ேபா� பாரசீக�பாரசீக�பாரசீக�பாரசீக� 

ெச;�ெச;�ெச;�ெச;� எ-ணேமஎ-ணேமஎ-ணேமஎ-ணேம இ?%த�இ?%த�இ?%த�இ?%த�. அதC>�யஅதC>�யஅதC>�யஅதC>�ய ஏCபா5க7ஏCபா5க7ஏCபா5க7ஏCபா5க7 நைடெபறாததாநைடெபறாததாநைடெபறாததாநைடெபறாததா எகி�� >/எகி�� >/எகி�� >/எகி�� >/ 

ெச�ேற�ெச�ேற�ெச�ேற�ெச�ேற�. (29) 

�ஹ�ம&�ஹ�ம&�ஹ�ம&�ஹ�ம& இ�	இ�	இ�	இ�	 ஹஸ�ஹஸ�ஹஸ�ஹஸ� ம,O�ம,O�ம,O�ம,O� P6கிறா�P6கிறா�P6கிறா�P6கிறா� : 

என�என�என�என� வ6ைமவ6ைமவ6ைமவ6ைம நிைலநிைலநிைலநிைல பCறிபCறிபCறிபCறி இமாமிட�இமாமிட�இமாமிட�இமாமிட� �ைற�பா<5 �ைற�பா<5 �ைற�பா<5 �ைற�பா<5  கNத�கNத�கNத�கNத� வைர%ேத�வைர%ேத�வைர%ேத�வைர%ேத�. ப(�ன�ப(�ன�ப(�ன�ப(�ன� 

எ�எ�எ�எ� உ7ள&திஉ7ள&திஉ7ள&திஉ7ள&தி ேதா�றிய�ேதா�றிய�ேதா�றிய�ேதா�றிய�. ‘இமா�இமா�இமா�இமா� ஜஃப�ஜஃப�ஜஃப�ஜஃப� ஸாதி ஸாதி ஸாதி ஸாதி  ப(�வ?மா6ப(�வ?மா6ப(�வ?மா6ப(�வ?மா6 Pறினா�Pறினா�Pறினா�Pறினா� 

அலவாஅலவாஅலவாஅலவா? எ*கEட�எ*கEட�எ*கEட�எ*கEட� வ6ைமய(வ6ைமய(வ6ைமய(வ6ைமய( இ?�ப�இ?�ப�இ?�ப�இ?�ப� மCறவ�கள:ட&திமCறவ�கள:ட&திமCறவ�கள:ட&திமCறவ�கள:ட&தி ெசவ&ேதா5ெசவ&ேதா5ெசவ&ேதா5ெசவ&ேதா5 

இ?�பைதஇ?�பைதஇ?�பைதஇ?�பைத வ(ட/வ(ட/வ(ட/வ(ட/ சிற%த�சிற%த�சிற%த�சிற%த�. எ*கEட�எ*கEட�எ*கEட�எ*கEட� இ?%�இ?%�இ?%�இ?%� ெகால�ப5வ�ெகால�ப5வ�ெகால�ப5வ�ெகால�ப5வ� பைகவ?ட�பைகவ?ட�பைகவ?ட�பைகவ?ட� 

இ?%�இ?%�இ?%�இ?%� வாHவைதவாHவைதவாHவைதவாHவைத வ(டவ(டவ(டவ(ட ேமலான�ேமலான�ேமலான�ேமலான�.| 

சிலசிலசிலசில நா<கள:�நா<கள:�நா<கள:�நா<கள:� ப(�ன�ப(�ன�ப(�ன�ப(�ன� பதிபதிபதிபதி வ%த�வ%த�வ%த�வ%த�: ‘அலாJஅலாJஅலாJஅலாJ எம�எம�எம�எம� ேநச�கைளேநச�கைளேநச�கைளேநச�கைள, பாவ*க7பாவ*க7பாவ*க7பாவ*க7 

அதிக� >�அதிக� >�அதிக� >�அதிக� >� ேபா�ேபா�ேபா�ேபா� வ6ைமவ6ைமவ6ைமவ6ைம ெகா-5ெகா-5ெகா-5ெகா-5 ேசாதி&�ேசாதி&�ேசாதி&�ேசாதி&� ப >வ�ப5&�கிறா�ப >வ�ப5&�கிறா�ப >வ�ப5&�கிறா�ப >வ�ப5&�கிறா�. ப(�ப(�ப(�ப(� அத�அத�அத�அத� 

Oல�Oல�Oல�Oல� நிைறய�நிைறய�நிைறய�நிைறய� பாவ*கைளபாவ*கைளபாவ*கைளபாவ*கைள ம-ன:&��ம-ன:&��ம-ன:&��ம-ன:&�� வ(5வா�வ(5வா�வ(5வா�வ(5வா�. 

“உம�உம�உம�உம� மனதிமனதிமனதிமனதி ேதா�றியேதா�றியேதா�றியேதா�றிய ப(ரகார�ப(ரகார�ப(ரகார�ப(ரகார�, எ*கEடஎ*கEடஎ*கEடஎ*கEட���� வ6ைமேயா5வ6ைமேயா5வ6ைமேயா5வ6ைமேயா5 

இ?�ப��இ?�ப��இ?�ப��இ?�ப��, ெகால�ப5வ��ெகால�ப5வ��ெகால�ப5வ��ெகால�ப5வ��, ந�ந�ந�ந� எதி�கேளா5எதி�கேளா5எதி�கேளா5எதி�கேளா5 ெசா>சாகெசா>சாகெசா>சாகெசா>சாக வாHவைதவாHவைதவாHவைதவாHவைத வ(ட/வ(ட/வ(ட/வ(ட/ 

சிற%த�சிற%த�சிற%த�சிற%த�. ஒ�*கஒ�*கஒ�*கஒ�*க நிைன�பவ? >நிைன�பவ? >நிைன�பவ? >நிைன�பவ? > நா�நா�நா�நா� நலநலநலநல Gகலிட�Gகலிட�Gகலிட�Gகலிட� ஆேவா�ஆேவா�ஆேவா�ஆேவா�. ந�ைம ந�ைம ந�ைம ந�ைம  ெகா-5ெகா-5ெகா-5ெகா-5 

பா� கபா� கபா� கபா� க வ(?�Gேவா? >வ(?�Gேவா? >வ(?�Gேவா? >வ(?�Gேவா? > நா�நா�நா�நா� ப(ரகாசமானப(ரகாசமானப(ரகாசமானப(ரகாசமான ஒள:யாேவா�ஒள:யாேவா�ஒள:யாேவா�ஒள:யாேவா�. எ�ைம�எ�ைம�எ�ைம�எ�ைம� பCறி�பCறி�பCறி�பCறி� 

ப(N�ேபா? >ப(N�ேபா? >ப(N�ேபா? >ப(N�ேபா? > பலமானபலமானபலமானபலமான ெகா;ெகா�Gெகா;ெகா�Gெகா;ெகா�Gெகா;ெகா�G ஆேவா�ஆேவா�ஆேவா�ஆேவா�. ந�ைமந�ைமந�ைமந�ைம வ(?�ப(ேயா�வ(?�ப(ேயா�வ(?�ப(ேயா�வ(?�ப(ேயா� உய�யஉய�யஉய�யஉய�ய 

@வனபதிய(@வனபதிய(@வனபதிய(@வனபதிய( ந��ட�ந��ட�ந��ட�ந��ட� இ?�ப�இ?�ப�இ?�ப�இ?�ப�. ந�ைமந�ைமந�ைமந�ைம வ(<5வ(<5வ(<5வ(<5 வ(லகி/வ(லகி/வ(லகி/வ(லகி/ ெசபவ�ெசபவ�ெசபவ�ெசபவ� நரகநரகநரகநரக ெந?�ைபெந?�ைபெந?�ைபெந?�ைப 

நா5கிறா�நா5கிறா�நா5கிறா�நா5கிறா�.”(30) 

>�>�>�>� நகர�நகர�நகர�நகர� ேபரறிஞ? >ேபரறிஞ? >ேபரறிஞ? >ேபரறிஞ? > எLதிய�எLதிய�எLதிய�எLதிய� 



இமா�இமா�இமா�இமா� அ�க�அ�க�அ�க�அ�க� அைலஹி�அைலஹி�அைலஹி�அைலஹி� ஸலா�ஸலா�ஸலா�ஸலா� தம�தம�தம�தம� ேதாழ�கEட�ேதாழ�கEட�ேதாழ�கEட�ேதாழ�கEட� ைவ&தி?%தைவ&தி?%தைவ&தி?%தைவ&தி?%த கNத&கNத&கNத&கNத& 

ெதாட�Gகள:ெதாட�Gகள:ெதாட�Gகள:ெதாட�Gகள:,>�>�>�>� நக�நக�நக�நக� வாH%தவாH%தவாH%தவாH%த ஹத+�ஹத+�ஹத+�ஹத+� கைலகைலகைலகைல வ;ந�வ;ந�வ;ந�வ;ந� அல�அல�அல�அல�  இ�	இ�	இ�	இ�	 ஹுைஸ�ஹுைஸ�ஹுைஸ�ஹுைஸ� 

இ�	இ�	இ�	இ�	 பாபைவஹி >பாபைவஹி >பாபைவஹி >பாபைவஹி > எLதியஎLதியஎLதியஎLதிய இ இ இ இ  கNத�கNத�கNத�கNத� ப(ரதானமான�ப(ரதானமான�ப(ரதானமான�ப(ரதானமான�. 

'அளவCறஅளவCறஅளவCறஅளவCற அ?ளாள�அ?ளாள�அ?ளாள�அ?ளாள�, நிகரCறநிகரCறநிகரCறநிகரCற அ�Gைடயவ�அ�Gைடயவ�அ�Gைடயவ�அ�Gைடயவ� அலாJவ(�அலாJவ(�அலாJவ(�அலாJவ(� தி?நாம&தாதி?நாம&தாதி?நாம&தாதி?நாம&தா. 
எலா�எலா�எலா�எலா� பைட�ப(ன*கள:ன��பைட�ப(ன*கள:ன��பைட�ப(ன*கள:ன��பைட�ப(ன*கள:ன�� ர<சகனானர<சகனானர<சகனானர<சகனான அலாJ3 ேகஅலாJ3 ேகஅலாJ3 ேகஅலாJ3 ேக Gகழைன&��Gகழைன&��Gகழைன&��Gகழைன&��. 
இைறய/ச�இைறய/ச�இைறய/ச�இைறய/ச� ெகா-ேடா��ெகா-ேடா��ெகா-ேடா��ெகா-ேடா�� இ6திஇ6திஇ6திஇ6தி �N3�N3�N3�N3 மிகமிகமிகமிக நலதா>�நலதா>�நலதா>�நலதா>�. ஏகஏகஏகஏக ெத,வ ெத,வ ெத,வ ெத,வ  

ெகா7ைகைய ெகா7ைகைய ெகா7ைகைய ெகா7ைகைய  ெகா-ேடா? ேகெகா-ேடா? ேகெகா-ேடா? ேகெகா-ேடா? ேக @வனபதி@வனபதி@வனபதி@வனபதி கிைட >�கிைட >�கிைட >�கிைட >�. இைறம6�பாள��இைறம6�பாள��இைறம6�பாள��இைறம6�பாள�� 

வாழிட�வாழிட�வாழிட�வாழிட� நரகேமநரகேமநரகேமநரகேம. அநியாய அநியாய அநியாய அநியாய  கார�கைள&கார�கைள&கார�கைள&கார�கைள& தவ(ரதவ(ரதவ(ரதவ(ர யா?ட	�யா?ட	�யா?ட	�யா?ட	� பைகைமபைகைமபைகைமபைகைம கிைடயா�கிைடயா�கிைடயா�கிைடயா�. 
அலாJைவ&அலாJைவ&அலாJைவ&அலாJைவ& தவ(ரதவ(ரதவ(ரதவ(ர இைறவ�இைறவ�இைறவ�இைறவ� இைலஇைலஇைலஇைல. அவ�அவ�அவ�அவ� சிற%தசிற%தசிற%தசிற%த சி?YNக�&தாசி?YNக�&தாசி?YNக�&தாசி?YNக�&தா. 

“பைட�Gகள:பைட�Gகள:பைட�Gகள:பைட�Gகள: தைலசிற%ததைலசிற%ததைலசிற%ததைலசிற%த நப(களா�நப(களா�நப(களா�நப(களா� �ஹ�ம&�ஹ�ம&�ஹ�ம&�ஹ�ம& ஸலலாஹுஸலலாஹுஸலலாஹுஸலலாஹு அைலஹிஅைலஹிஅைலஹிஅைலஹி 
வஆலிஹிவஆலிஹிவஆலிஹிவஆலிஹி ம���ம���ம���ம���;அ�னா��அ�னா��அ�னா��அ�னா�� ப�@&தப�@&தப�@&தப�@&த >5�ப&தா�>5�ப&தா�>5�ப&தா�>5�ப&தா� ம���ம���ம���ம��� ேசாபன�ேசாபன�ேசாபன�ேசாபன� உ-டாக<5�உ-டாக<5�உ-டாக<5�உ-டாக<5�. 

“எனேவஎனேவஎனேவஎனேவ ந�ப( ைக >�ந�ப( ைக >�ந�ப( ைக >�ந�ப( ைக >� ம�யாைத >�ம�யாைத >�ம�யாைத >�ம�யாைத >� பா&திரமானபா&திரமானபா&திரமானபா&திரமான ேபரறிஞ�ேபரறிஞ�ேபரறிஞ�ேபரறிஞ� அGஅGஅGஅG ஹஸ�ஹஸ�ஹஸ�ஹஸ� அல�அல�அல�அல�  
இ�	இ�	இ�	இ�	 ஹுைஸ�ஹுைஸ�ஹுைஸ�ஹுைஸ� >�ம�>�ம�>�ம�>�ம� அவரகேளஅவரகேளஅவரகேளஅவரகேள. அலலாJஅலலாJஅலலாJஅலலாJ உ*கைளஉ*கைளஉ*கைளஉ*கைள அவன�அவன�அவன�அவன� �ரண�ரண�ரண�ரண 

தி?�தி >�யவராகதி?�தி >�யவராகதி?�தி >�யவராகதி?�தி >�யவராக ஆ >வானாகஆ >வானாகஆ >வானாகஆ >வானாக. அவன�அவன�அவன�அவன� அ?ளாஅ?ளாஅ?ளாஅ?ளா த*கள�த*கள�த*கள�த*கள� பர�பைரய(பர�பைரய(பர�பைரய(பர�பைரய( 

ஸாலிஹானஸாலிஹானஸாலிஹானஸாலிஹான ப(7ைளகைள&ப(7ைளகைள&ப(7ைளகைள&ப(7ைளகைள& த?வானாகத?வானாகத?வானாகத?வானாக. இைறய/ச�இைறய/ச�இைறய/ச�இைறய/ச�, ெதாLைகெதாLைகெதாLைகெதாLைக, ஸ கா&ஸ கா&ஸ கா&ஸ கா& 

ேபா�றைவேபா�றைவேபா�றைவேபா�றைவ பCறிபCறிபCறிபCறி நா�நா�நா�நா� ேபாதி கிேற�ேபாதி கிேற�ேபாதி கிேற�ேபாதி கிேற�. ஸ கா&ஸ கா&ஸ கா&ஸ கா& ெகா5 காதவன:�ெகா5 காதவன:�ெகா5 காதவன:�ெகா5 காதவன:� ெதாLைகெதாLைகெதாLைகெதாLைக 

ஏC6 ஏC6 ஏC6 ஏC6  ெகா7ள�ப5வதிைலெகா7ள�ப5வதிைலெகா7ள�ப5வதிைலெகா7ள�ப5வதிைல. த�Gகைளத�Gகைளத�Gகைளத�Gகைள ம�ன:�ப�ம�ன:�ப�ம�ன:�ப�ம�ன:�ப�, ேகாப&ைதேகாப&ைதேகாப&ைதேகாப&ைத 

அட >வ�அட >வ�அட >வ�அட >வ�, உற3கைள�உற3கைள�உற3கைள�உற3கைள� பல�ப5&�வ�பல�ப5&�வ�பல�ப5&�வ�பல�ப5&�வ�, சேகாதர�கேலா5சேகாதர�கேலா5சேகாதர�கேலா5சேகாதர�கேலா5 சம&�வ�சம&�வ�சம&�வ�சம&�வ� 

ேபTவ�ேபTவ�ேபTவ�ேபTவ�, அவ�கள�அவ�கள�அவ�கள�அவ�கள� கYடகYடகYடகYட நYட*கள:நYட*கள:நYட*கள:நYட*கள: ப*ெக5�ப�ப*ெக5�ப�ப*ெக5�ப�ப*ெக5�ப�, அவ�கள�அவ�கள�அவ�கள�அவ�கள� ேதைவகைளேதைவகைளேதைவகைளேதைவகைள 

நிைறேவCறி நிைறேவCறி நிைறேவCறி நிைறேவCறி  ெகா5�ப�ெகா5�ப�ெகா5�ப�ெகா5�ப�, அறிவ(அறிவ(அறிவ(அறிவ( >ைற%ேதா?ட�>ைற%ேதா?ட�>ைற%ேதா?ட�>ைற%ேதா?ட� ெபா6ைமெபா6ைமெபா6ைமெபா6ைம 

ேபTவ�ேபTவ�ேபTவ�ேபTவ�, வ(வகார*கள:வ(வகார*கள:வ(வகார*கள:வ(வகார*கள: �திர&த�ைம�திர&த�ைம�திர&த�ைம�திர&த�ைம, >�ஆேனா5>�ஆேனா5>�ஆேனா5>�ஆேனா5 இ6 கமானஇ6 கமானஇ6 கமானஇ6 கமான 

ெதாட�Gெதாட�Gெதாட�Gெதாட�G, நCப-GநCப-GநCப-GநCப-G, நலவCைறநலவCைறநலவCைறநலவCைற ஏ3தஏ3தஏ3தஏ3த, த+யவCைறத+யவCைறத+யவCைறத+யவCைற வ(ல >தவ(ல >தவ(ல >தவ(ல >த �தலானைவ�தலானைவ�தலானைவ�தலானைவ பCறிபCறிபCறிபCறி 
நா�நா�நா�நா� உபேதச�உபேதச�உபேதச�உபேதச� ெசெசெசெச,கிேற�,கிேற�,கிேற�,கிேற�. 

“அலாJஅலாJஅலாJஅலாJ P6கிறா�P6கிறா�P6கிறா�P6கிறா� : த�ம�த�ம�த�ம�த�ம� ெகா5 க3�ெகா5 க3�ெகா5 க3�ெகா5 க3� நலைத/நலைத/நலைத/நலைத/ ெச,ய3�ெச,ய3�ெச,ய3�ெச,ய3� அல�அல�அல�அல� ம க7ம க7ம க7ம க7 

ம&திய(ம&திய(ம&திய(ம&திய( உற3கைள/உற3கைள/உற3கைள/உற3கைள/ சீ�ெச,ய3�சீ�ெச,ய3�சீ�ெச,ய3�சீ�ெச,ய3� ஏ3வைத&ஏ3வைத&ஏ3வைத&ஏ3வைத& தவ(�&�தவ(�&�தவ(�&�தவ(�&� அவ�கள�அவ�கள�அவ�கள�அவ�கள� 

ேப/@வா�&ைதகள:ேப/@வா�&ைதகள:ேப/@வா�&ைதகள:ேப/@வா�&ைதகள: எDவ(தஎDவ(தஎDவ(தஎDவ(த உ�ைமK�உ�ைமK�உ�ைமK�உ�ைமK� கிைடயா�கிைடயா�கிைடயா�கிைடயா�. 

“அ&ேதா5அ&ேதா5அ&ேதா5அ&ேதா5, எலாவ(தஎலாவ(தஎலாவ(தஎலாவ(த த+யத+யத+யத+ய கா�ய*கள:கா�ய*கள:கா�ய*கள:கா�ய*கள: இ?%��இ?%��இ?%��இ?%�� தவ(�%தி?&தைலKதவ(�%தி?&தைலKதவ(�%தி?&தைலKதவ(�%தி?&தைலK���� 

ேபாதி கிேற�ேபாதி கிேற�ேபாதி கிேற�ேபாதி கிேற�. இர3&இர3&இர3&இர3& ெதாLைகெதாLைகெதாLைகெதாLைக மிகமிகமிகமிக � கிமான�� கிமான�� கிமான�� கிமான�. அதைன அதைன அதைன அதைன  கைட�ப(N&�கைட�ப(N&�கைட�ப(N&�கைட�ப(N&� 

வா?*க7வா?*க7வா?*க7வா?*க7. யா�யா�யா�யா� இர3&இர3&இர3&இர3& ெதாLைகய(ெதாLைகய(ெதாLைகய(ெதாLைகய( ெபா5ேபா காகெபா5ேபா காகெபா5ேபா காகெபா5ேபா காக நட%�நட%�நட%�நட%� ெகா7கிறாேராெகா7கிறாேராெகா7கிறாேராெகா7கிறாேரா அவ�அவ�அவ�அவ� 

ந�ைம/ந�ைம/ந�ைம/ந�ைம/ ேச�%தவ�ேச�%தவ�ேச�%தவ�ேச�%தவ� அல�அல�அல�அல�. 

“என�என�என�என� இ%த�இ%த�இ%த�இ%த� ேபாதைனகைள&ேபாதைனகைள&ேபாதைனகைள&ேபாதைனகைள& தா*கE�தா*கE�தா*கE�தா*கE� க?&திCக?&திCக?&திCக?&திC ெகா-5ெகா-5ெகா-5ெகா-5 

நைட�ைற�ப5&�மா6நைட�ைற�ப5&�மா6நைட�ைற�ப5&�மா6நைட�ைற�ப5&�மா6 க<டைளய(5*க7க<டைளய(5*க7க<டைளய(5*க7க<டைளய(5*க7. அஅஅஅவ�க7வ�க7வ�க7வ�க7 த�த�த�த� கடைமகைள&கடைமகைள&கடைமகைள&கடைமகைள& ெத�%�ெத�%�ெத�%�ெத�%� 

ெகா7வா�க7ெகா7வா�க7ெகா7வா�க7ெகா7வா�க7. ெபா6ைமைய ெபா6ைமைய ெபா6ைமைய ெபா6ைமைய  கைட�ப(NK*க7கைட�ப(NK*க7கைட�ப(NK*க7கைட�ப(NK*க7. இ6திஇ6திஇ6திஇ6தி இமா�இமா�இமா�இமா� ெவள:�ப5வைதெவள:�ப5வைதெவள:�ப5வைதெவள:�ப5வைத 

எதிரபா�&��எதிரபா�&��எதிரபா�&��எதிரபா�&�� ெபா6&தி?*க7ெபா6&தி?*க7ெபா6&தி?*க7ெபா6&தி?*க7. 



“நப(நப(நப(நப( ஸலலாஹுஸலலாஹுஸலலாஹுஸலலாஹு அைலஹிஅைலஹிஅைலஹிஅைலஹி வஆலிஹிவஆலிஹிவஆலிஹிவஆலிஹி, Pறினா�க7Pறினா�க7Pறினா�க7Pறினா�க7: என�என�என�என� உ�ம&தின��உ�ம&தின��உ�ம&தின��உ�ம&தின�� 

அதிசிற%தஅதிசிற%தஅதிசிற%தஅதிசிற%த வண க�வண க�வண க�வண க� வ(5தைலையவ(5தைலையவ(5தைலையவ(5தைலைய எதிரபா�&தி?�பஎதிரபா�&தி?�பஎதிரபா�&தி?�பஎதிரபா�&தி?�ப தா>�தா>�தா>�தா>�. அநியாய��அநியாய��அநியாய��அநியாய�� 

>ழ�ப��>ழ�ப��>ழ�ப��>ழ�ப�� நிைற%தநிைற%தநிைற%தநிைற%த உலகிஉலகிஉலகிஉலகி ந+திையK�ந+திையK�ந+திையK�ந+திையK� நியாய&ைதK�நியாய&ைதK�நியாய&ைதK�நியாய&ைதK� நிைலநிைலநிைலநிைல நி6&�வதC>நி6&�வதC>நி6&�வதC>நி6&�வதC> 

நப(களா�நப(களா�நப(களா�நப(களா� வா கள:&தவா கள:&தவா கள:&தவா கள:&த ப(ரகார�ப(ரகார�ப(ரகார�ப(ரகார� என�என�என�என� மக�மக�மக�மக� ேதா�6�ேதா�6�ேதா�6�ேதா�6� வைர >�வைர >�வைர >�வைர >� நம�நம�நம�நம� ேநச�க7ேநச�க7ேநச�க7ேநச�க7 

கவைலேயா5கவைலேயா5கவைலேயா5கவைலேயா5 தா�தா�தா�தா� இ?�பா�க7இ?�பா�க7இ?�பா�க7இ?�பா�க7. 

“மதி�G >�மதி�G >�மதி�G >�மதி�G >� வ(@வாச&� >�வ(@வாச&� >�வ(@வாச&� >�வ(@வாச&� >� உ�யஉ�யஉ�யஉ�ய அGஅGஅGஅG ஹஸ�ஹஸ�ஹஸ�ஹஸ� அவ�கேளஅவ�கேளஅவ�கேளஅவ�கேள, தா*க7தா*க7தா*க7தா*க7 

ெபா6ைமைய ெபா6ைமைய ெபா6ைமைய ெபா6ைமைய  கைட�ப(Nகைட�ப(Nகைட�ப(Nகைட�ப(N�பேதா5�பேதா5�பேதா5�பேதா5 நம�நம�நம�நம� ேநச�கE >�ேநச�கE >�ேநச�கE >�ேநச�கE >� ெபா6ைமைய�ெபா6ைமைய�ெபா6ைமைய�ெபா6ைமைய� பCறி�பCறி�பCறி�பCறி� 

ேபாதைனேபாதைனேபாதைனேபாதைன ெச,K*க7ெச,K*க7ெச,K*க7ெச,K*க7. நி/சயமாகநி/சயமாகநி/சயமாகநி/சயமாக �மி�மி�மி�மி அலாJ3 >�ய�அலாJ3 >�ய�அலாJ3 >�ய�அலாJ3 >�ய�. இைறயNயா�கள:இைறயNயா�கள:இைறயNயா�கள:இைறயNயா�கள: 

அவ�அவ�அவ�அவ� நாNயவைரநாNயவைரநாNயவைரநாNயவைர இதC>இதC>இதC>இதC> வா�சாகவா�சாகவா�சாகவா�சாக ஆ >வா�ஆ >வா�ஆ >வா�ஆ >வா�. இைறய/ச�இைறய/ச�இைறய/ச�இைறய/ச� ெகா-ேடா��ெகா-ேடா��ெகா-ேடா��ெகா-ேடா�� �N3�N3�N3�N3 

சிற�பானதா>�சிற�பானதா>�சிற�பானதா>�சிற�பானதா>�. 

“உ*க7உ*க7உ*க7உ*க7 ம���ம���ம���ம��� ந�ந�ந�ந� ேநச�க7ேநச�க7ேநச�க7ேநச�க7 எேலா�எேலா�எேலா�எேலா� ம���ம���ம���ம��� ஸலா��ஸலா��ஸலா��ஸலா�� அஅஅஅலாJவ(�லாJவ(�லாJவ(�லாJவ(� அ?E�அ?E�அ?E�அ?E� 

அ?<ெகாைடகE�அ?<ெகாைடகE�அ?<ெகாைடகE�அ?<ெகாைடகE� ெபாழிய<5�ெபாழிய<5�ெபாழிய<5�ெபாழிய<5�. அலாJேவஅலாJேவஅலாJேவஅலாJேவ ேபா�மானவ�ேபா�மானவ�ேபா�மானவ�ேபா�மானவ�. அவேனஅவேனஅவேனஅவேன சிற%தசிற%தசிற%தசிற%த 

பா�காவல�பா�காவல�பா�காவல�பா�காவல�,சிற%தசிற%தசிற%தசிற%த எஜமா�எஜமா�எஜமா�எஜமா�. சிற%தசிற%தசிற%தசிற%த உதவ(யாள�உதவ(யாள�உதவ(யாள�உதவ(யாள�. (31) 

அCGத*க7அCGத*க7அCGத*க7அCGத*க7 

இமா�இமா�இமா�இமா� அ�க�அ�க�அ�க�அ�க� அைலஹி�அைலஹி�அைலஹி�அைலஹி� ஸலா�ஸலா�ஸலா�ஸலா� தம�தம�தம�தம� த%ைதய�த%ைதய�த%ைதய�த%ைதய� ேபா�6ேபா�6ேபா�6ேபா�6 அலாJ3ட	�அலாJ3ட	�அலாJ3ட	�அலாJ3ட	� 

மல >கEட	�மல >கEட	�மல >கEட	�மல >கEட	� நம >�நம >�நம >�நம >� Gல�படாதGல�படாதGல�படாதGல�படாத உல>ட	�உல>ட	�உல>ட	�உல>ட	� ெதாட�Gைளெதாட�Gைளெதாட�Gைளெதாட�Gைள     

ெகா-N?%தா�க7ெகா-N?%தா�க7ெகா-N?%தா�க7ெகா-N?%தா�க7. அ�னார�அ�னார�அ�னார�அ�னார� இமாம&தி�இமாம&தி�இமாம&தி�இமாம&தி� அ%த�� >�அ%த�� >�அ%த�� >�அ%த�� >� ெபா?&தமானெபா?&தமானெபா?&தமானெபா?&தமான 

வைகய(வைகய(வைகய(வைகய(, வ(டய*கைளவ(டய*கைளவ(டய*கைளவ(டய*கைள அறி%�அறி%�அறி%�அறி%� ைவ&தி?%தா�க7ைவ&தி?%தா�க7ைவ&தி?%தா�க7ைவ&தி?%தா�க7. இமாமி�இமாமி�இமாமி�இமாமி� வாழிவ(வாழிவ(வாழிவ(வாழிவ( நிகH%தநிகH%தநிகH%தநிகH%த 

அCGத*க7அCGத*க7அCGத*க7அCGத*க7 பCறிபCறிபCறிபCறி அறிவ(�Gக7அறிவ(�Gக7அறிவ(�Gக7அறிவ(�Gக7 நிைறயேவநிைறயேவநிைறயேவநிைறயேவ காண�ப5கி�றனகாண�ப5கி�றனகாண�ப5கி�றனகாண�ப5கி�றன. வ(�வUசிவ(�வUசிவ(�வUசிவ(�வUசி சிலசிலசிலசில 

உதாரண*கைளஉதாரண*கைளஉதாரண*கைளஉதாரண*கைள ம<5�ம<5�ம<5�ம<5� இ*>இ*>இ*>இ*> த?கிேறா�த?கிேறா�த?கிேறா�த?கிேறா�. 

அ�அ�அ�அ� ஹாசி�ஹாசி�ஹாசி�ஹாசி� ஜஃப�ஜஃப�ஜஃப�ஜஃப� P6கிறா�P6கிறா�P6கிறா�P6கிறா�: 

ஒ?ஒ?ஒ?ஒ? �ைற�ைற�ைற�ைற நா�நா�நா�நா� இமா�இமா�இமா�இமா� அ�க�ய(ட�அ�க�ய(ட�அ�க�ய(ட�அ�க�ய(ட� ெச�ேற�ெச�ேற�ெச�ேற�ெச�ேற�. பர க&� காகபர க&� காகபர க&� காகபர க&� காக ஒ?ஒ?ஒ?ஒ? ேமாதிர&ைத/ேமாதிர&ைத/ேமாதிர&ைத/ேமாதிர&ைத/ 

ெச,வதC>�யெச,வதC>�யெச,வதC>�யெச,வதC>�ய அள3அள3அள3அள3 ெகாUச�ெகாUச�ெகாUச�ெகாUச� ெவ7ள:ெவ7ள:ெவ7ள:ெவ7ள: த?மா6த?மா6த?மா6த?மா6 ேகாரேகாரேகாரேகார ேவ-5�ேவ-5�ேவ-5�ேவ-5� எ�றஎ�றஎ�றஎ�ற 

எ-ண��எ-ண��எ-ண��எ-ண�� எ�	7எ�	7எ�	7எ�	7 இ?%த�இ?%த�இ?%த�இ?%த�. 

நா�நா�நா�நா� ெச�6ெச�6ெச�6ெச�6 �கம��கம��கம��கம� ப�மாறிப�மாறிப�மாறிப�மாறி உ<கா�%�உ<கா�%�உ<கா�%�உ<கா�%� அளவளாவ(ேன�அளவளாவ(ேன�அளவளாவ(ேன�அளவளாவ(ேன�. இ6தியாகஇ6தியாகஇ6தியாகஇ6தியாக நா�நா�நா�நா� 

ெவள:ேயெவள:ேயெவள:ேயெவள:ேய வரவரவரவர எL%�எL%�எL%�எL%� நி�ேற�நி�ேற�நி�ேற�நி�ேற�. எ�ன:ட�எ�ன:ட�எ�ன:ட�எ�ன:ட� இமா�இமா�இமா�இமா� அைலஹி�ஸலா�அைலஹி�ஸலா�அைலஹி�ஸலா�அைலஹி�ஸலா� ஒ?ஒ?ஒ?ஒ? 

ேமாதிர&ைதேமாதிர&ைதேமாதிர&ைதேமாதிர&ைத ந+<Nனா�க7ந+<Nனா�க7ந+<Nனா�க7ந+<Nனா�க7. ப(�ன�ப(�ன�ப(�ன�ப(�ன� Pறினா�க7Pறினா�க7Pறினா�க7Pறினா�க7. 'ந+*க7ந+*க7ந+*க7ந+*க7 ெவ7ள:ெவ7ள:ெவ7ள:ெவ7ள: தா�தா�தா�தா� 

வ(?�ப(ன +�க7வ(?�ப(ன +�க7வ(?�ப(ன +�க7வ(?�ப(ன +�க7 நா�நா�நா�நா� ேமாதிரேமேமாதிரேமேமாதிரேமேமாதிரேம த?கிேறா�த?கிேறா�த?கிேறா�த?கிேறா�. உ? கிஉ? கிஉ? கிஉ? கி வNவைம >�வNவைம >�வNவைம >�வNவைம >� ேவைலேவைலேவைலேவைல 

கிைடயா�கிைடயா�கிைடயா�கிைடயா� தாேனதாேனதாேனதாேன. அ�அ�அ�அ� ஹாசி�ஹாசி�ஹாசி�ஹாசி�! உ�ைமஉ�ைமஉ�ைமஉ�ைம வாH&�கிேற�வாH&�கிேற�வாH&�கிேற�வாH&�கிேற�.” 

நா�நா�நா�நா� Pறிேன�Pறிேன�Pறிேன�Pறிேன�.'எ�எ�எ�எ� எஜமாஎஜமாஎஜமாஎஜமாேனேனேனேன, தா*க7தா*க7தா*க7தா*க7 அலாJவ(�அலாJவ(�அலாJவ(�அலாJவ(� ெந?*கியெந?*கியெந?*கியெந?*கிய ேநச?�ேநச?�ேநச?�ேநச?� நா�நா�நா�நா� 

வழிப5�வழிப5�வழிப5�வழிப5� எ�எ�எ�எ� இமா��இமா��இமா��இமா�� ஆவ +�க7ஆவ +�க7ஆவ +�க7ஆவ +�க7 எ�6எ�6எ�6எ�6 சா<சிய�சா<சிய�சா<சிய�சா<சிய� P6கிேற�P6கிேற�P6கிேற�P6கிேற�.” 

'அ�அ�அ�அ� ஹாஷி�ஹாஷி�ஹாஷி�ஹாஷி�! உன >உன >உன >உன > அலாJஅலாJஅலாJஅலாJ ம�ன:�ைபம�ன:�ைபம�ன:�ைபம�ன:�ைப அ?Eவானாகஅ?Eவானாகஅ?Eவானாகஅ?Eவானாக.' எனஎனஎனஎன இமா�இமா�இமா�இமா� 

ப(ரா�&தி&தா�க7ப(ரா�&தி&தா�க7ப(ரா�&தி&தா�க7ப(ரா�&தி&தா�க7. (32) 

அ�அ�அ�அ� ஹாஷி�ஹாஷி�ஹாஷி�ஹாஷி� தா`&தா`&தா`&தா`& இ�	இ�	இ�	இ�	 காஸி�காஸி�காஸி�காஸி� அறிவ( கிறா�அறிவ( கிறா�அறிவ( கிறா�அறிவ( கிறா�: 



நா�நா�நா�நா� ஸாலிJஸாலிJஸாலிJஸாலிJ இ�	இ�	இ�	இ�	 வஸR �வஸR �வஸR �வஸR � அஅஅஅ அJம�அJம�அJம�அJம� எ�பவ��எ�பவ��எ�பவ��எ�பவ�� சிைற சிைற சிைற சிைற  Pட&திPட&திPட&திPட&தி 

அைட�ப<N?%ேத�அைட�ப<N?%ேத�அைட�ப<N?%ேத�அைட�ப<N?%ேத�. எ�	ட�எ�	ட�எ�	ட�எ�	ட� ஹஸ�ஹஸ�ஹஸ�ஹஸ� �ஹ�ம&�ஹ�ம&�ஹ�ம&�ஹ�ம& அஅஅஅ அகீகீஅகீகீஅகீகீஅகீகீ, �ஹ�ம&�ஹ�ம&�ஹ�ம&�ஹ�ம& இ�	இ�	இ�	இ�	 

இ�ராஹ+�இ�ராஹ+�இ�ராஹ+�இ�ராஹ+� உம�உம�உம�உம� மC6�மC6�மC6�மC6� பல�பல�பல�பல� இ?%தன�இ?%தன�இ?%தன�இ?%தன�. 

இமா�இமா�இமா�இமா� அ�க�K�அ�க�K�அ�க�K�அ�க�K� அவர�அவர�அவர�அவர� ேசாதர�ேசாதர�ேசாதர�ேசாதர� ஜஃப?�ஜஃப?�ஜஃப?�ஜஃப?� அேதஅேதஅேதஅேத சிைற >சிைற >சிைற >சிைற > ெகா-5ெகா-5ெகா-5ெகா-5 வர�ப<டன�வர�ப<டன�வர�ப<டன�வர�ப<டன�. 
நம�நம�நம�நம� சிைற Pட�சிைற Pட�சிைற Pட�சிைற Pட� ெபா6�பாள�ெபா6�பாள�ெபா6�பாள�ெபா6�பாள�, இஇஇஇமா� >�மா� >�மா� >�மா� >� பண(வ(ைடபண(வ(ைடபண(வ(ைடபண(வ(ைட ெச,யெச,யெச,யெச,ய நம >நம >நம >நம > ச;ைகச;ைகச;ைகச;ைக 

வழ*கிய(?%தா�வழ*கிய(?%தா�வழ*கிய(?%தா�வழ*கிய(?%தா�. ந��ட�ந��ட�ந��ட�ந��ட� ஜுைமஹ+ஜுைமஹ+ஜுைமஹ+ஜுைமஹ+ எ�றைழ க�ப5�எ�றைழ க�ப5�எ�றைழ க�ப5�எ�றைழ க�ப5� ஒ?ைகதிK�ஒ?ைகதிK�ஒ?ைகதிK�ஒ?ைகதிK� இ?%தா�இ?%தா�இ?%தா�இ?%தா�. 
அவ?�அவ?�அவ?�அவ?� அலவ +அலவ +அலவ +அலவ + தா�தா�தா�தா� என�என�என�என� பல�பல�பல�பல� Pறின�Pறின�Pறின�Pறின�. 

இமா�இமா�இமா�இமா� அைலஹி�அைலஹி�அைலஹி�அைலஹி� ஸலா�ஸலா�ஸலா�ஸலா� எ�மிட�எ�மிட�எ�மிட�எ�மிட�, 'எ*கைள/எ*கைள/எ*கைள/எ*கைள/ ேசராதேசராதேசராதேசராத ஒ?வ�ஒ?வ�ஒ?வ�ஒ?வ� இ*>இ*>இ*>இ*> இ? கிறா�இ? கிறா�இ? கிறா�இ? கிறா�. 
இலாவ(<டாஇலாவ(<டாஇலாவ(<டாஇலாவ(<டா உ*க7உ*க7உ*க7உ*க7 வ(5தைலவ(5தைலவ(5தைலவ(5தைல பCறிபCறிபCறிபCறி நா�நா�நா�நா� அறிவ(�ேப�அறிவ(�ேப�அறிவ(�ேப�அறிவ(�ேப�' என என என என  Pறினா�Pறினா�Pறினா�Pறினா�. 

ஜுைமஹ+ஜுைமஹ+ஜுைமஹ+ஜுைமஹ+ ெவள:ேயெவள:ேயெவள:ேயெவள:ேய ெச�ற��ெச�ற��ெச�ற��ெச�ற�� இமா�இமா�இமா�இமா� அைலஹி�ஸலா�அைலஹி�ஸலா�அைலஹி�ஸலா�அைலஹி�ஸலா� Pறினா�க7Pறினா�க7Pறினா�க7Pறினா�க7: 'இவ�இவ�இவ�இவ� 

உ*கைள/உ*கைள/உ*கைள/உ*கைள/ ேச�%தவ�ேச�%தவ�ேச�%தவ�ேச�%தவ� அலஅலஅலஅல. அவைர�அவைர�அவைர�அவைர� பCறிபCறிபCறிபCறி மிக3�மிக3�மிக3�மிக3� கவன�கவன�கவன�கவன� ேதைவேதைவேதைவேதைவ. அவ?ைடயஅவ?ைடயஅவ?ைடயஅவ?ைடய 

உைட > உைட > உைட > உைட >  கீழாகீழாகீழாகீழா அவ�அவ�அவ�அவ� ெதா>&தெதா>&தெதா>&தெதா>&த அறி ைகஅறி ைகஅறி ைகஅறி ைக இ? கிற�இ? கிற�இ? கிற�இ? கிற�. அவCைறஅவCைறஅவCைறஅவCைற @தா	 >@தா	 >@தா	 >@தா	 > 

ெகா5 கேவெகா5 கேவெகா5 கேவெகா5 கேவ எLதிK7ளா�எLதிK7ளா�எLதிK7ளா�எLதிK7ளா�.' 

ந�மிந�மிந�மிந�மி சில�சில�சில�சில� ஜுைமஹ+ைய/ஜுைமஹ+ைய/ஜுைமஹ+ைய/ஜுைமஹ+ைய/ ேசாதைனய(<டேசாதைனய(<டேசாதைனய(<டேசாதைனய(<ட ேபா�ேபா�ேபா�ேபா� இமா�இமா�இமா�இமா� ெசா�னெசா�னெசா�னெசா�ன ப(ரகார�ப(ரகார�ப(ரகார�ப(ரகார� 

அறி ைகஅறி ைகஅறி ைகஅறி ைக கிைட&த�கிைட&த�கிைட&த�கிைட&த�. (33) 

�ஹ�ம&�ஹ�ம&�ஹ�ம&�ஹ�ம& இ�	இ�	இ�	இ�	 றபRஉறபRஉறபRஉறபRஉ ைசபான +ைசபான +ைசபான +ைசபான + அறிவ( கிறா�அறிவ( கிறா�அறிவ( கிறா�அறிவ( கிறா�: 

நா�நா�நா�நா� அJவாஸிஅJவாஸிஅJவாஸிஅJவாஸி இ? >�இ? >�இ? >�இ? >� ேபா�ேபா�ேபா�ேபா� அ&ைவத அ&ைவத அ&ைவத அ&ைவத  ெகா7ைகெகா7ைகெகா7ைகெகா7ைக உைடயஉைடயஉைடயஉைடய ஒ?வ?ட�ஒ?வ?ட�ஒ?வ?ட�ஒ?வ?ட� 

வாதி<ேட�வாதி<ேட�வாதி<ேட�வாதி<ேட�. அவ�அவ�அவ�அவ� ெசா�னெசா�னெசா�னெசா�ன சிலசிலசிலசில வ(டய*க7வ(டய*க7வ(டய*க7வ(டய*க7 எ�எ�எ�எ� உ7ள&ைதஉ7ள&ைதஉ7ள&ைதஉ7ள&ைத உ?&தினஉ?&தினஉ?&தினஉ?&தின. அைவஅைவஅைவஅைவ 

ச�யாகச�யாகச�யாகச�யாக இ? >ேமாஇ? >ேமாஇ? >ேமாஇ? >ேமா எ�6எ�6எ�6எ�6 PடPடPடPட நா�நா�நா�நா� சி%தி&த�-5சி%தி&த�-5சி%தி&த�-5சி%தி&த�-5. 

நா�நா�நா�நா� சாம�ரா3 >சாம�ரா3 >சாம�ரா3 >சாம�ரா3 > வ%�வ%�வ%�வ%� அJம&அJம&அJம&அJம& இ�	இ�	இ�	இ�	 ஹுைழய(�ஹுைழய(�ஹுைழய(�ஹுைழய(� வ +<ட?கிவ +<ட?கிவ +<ட?கிவ +<ட?கி அம�%தி?%ேத�அம�%தி?%ேத�அம�%தி?%ேத�அம�%தி?%ேத�. 
இமா�இமா�இமா�இமா� அ�க�அ�க�அ�க�அ�க� அைலஹி�அைலஹி�அைலஹி�அைலஹி� ஸலா�ஸலா�ஸலா�ஸலா� அ%த�அ%த�அ%த�அ%த� ப கமாகப கமாகப கமாகப கமாக வ%தா�வ%தா�வ%தா�வ%தா�. எ�ைன எ�ைன எ�ைன எ�ைன  கா-ட��கா-ட��கா-ட��கா-ட�� 

தம�தம�தம�தம� @<5@<5@<5@<5 வ(ரைலவ(ரைலவ(ரைலவ(ரைல ந+<Nந+<Nந+<Nந+<N, 'இைறவ�இைறவ�இைறவ�இைறவ� ஒ?வ�ஒ?வ�ஒ?வ�ஒ?வ� தா�தா�தா�தா� எ�றஎ�றஎ�றஎ�ற ெகா7ைகேயெகா7ைகேயெகா7ைகேயெகா7ைகேய ச�யான�ச�யான�ச�யான�ச�யான�. 
அதிஅதிஅதிஅதி உ6தியாகஉ6தியாகஉ6தியாகஉ6தியாக இ?�இ?�இ?�இ?�'என என என என  Pறினா�க7Pறினா�க7Pறினா�க7Pறினா�க7. 
  

‘எ�னாஎ�னாஎ�னாஎ�னா வ(ய�G&வ(ய�G&வ(ய�G&வ(ய�G& தா*கதா*கதா*கதா*க �Nயவ(ைல�Nயவ(ைல�Nயவ(ைல�Nயவ(ைல நா�நா�நா�நா� மய*கிமய*கிமய*கிமய*கி வ(L%�வ(L%�வ(L%�வ(L%� வ(<ேட�வ(<ேட�வ(<ேட�வ(<ேட�” (34) 

இ�மாயRஇ�மாயRஇ�மாயRஇ�மாயR இ�	இ�	இ�	இ�	 �ஹ�ம&�ஹ�ம&�ஹ�ம&�ஹ�ம& P6கிறா�P6கிறா�P6கிறா�P6கிறா�. 

நா�நா�நா�நா� ஒ?ஒ?ஒ?ஒ? �ைற�ைற�ைற�ைற இமா�இமா�இமா�இமா� அ�க�ய(ட�அ�க�ய(ட�அ�க�ய(ட�அ�க�ய(ட� வ%ேத�வ%ேத�வ%ேத�வ%ேத�. அவ�அவ�அவ�அவ� ெவள:ேயெவள:ேயெவள:ேயெவள:ேய வ?�வ?�வ?�வ?� வைரவைரவைரவைர வ +<5வ +<5வ +<5வ +<5 

வாசலிவாசலிவாசலிவாசலி கா&தி?%ேத�கா&தி?%ேத�கா&தி?%ேத�கா&தி?%ேத�. அவ�அவ�அவ�அவ� வ%த��வ%த��வ%த��வ%த�� ��ேனெச�6��ேனெச�6��ேனெச�6��ேனெச�6 �கம��கம��கம��கம� Pறிேன�Pறிேன�Pறிேன�Pறிேன�. 
எ�	ைடயஎ�	ைடயஎ�	ைடயஎ�	ைடய ேதைவைய ேதைவைய ேதைவைய ேதைவைய  PறிPறிPறிPறி ஒ?ஒ?ஒ?ஒ? தி�ஹ�தி�ஹ�தி�ஹ�தி�ஹ� PடPடPடPட இ�ேபா�இ�ேபா�இ�ேபா�இ�ேபா� எ�ன:ட�எ�ன:ட�எ�ன:ட�எ�ன:ட� இைலெயனஇைலெயனஇைலெயனஇைலெயன 

ச&திய�ச&திய�ச&திய�ச&திய� ெச,�ெச,�ெச,�ெச,� Pறிேன�Pறிேன�Pறிேன�Pறிேன�. 

இமா�இமா�இமா�இமா� ெசா�னா�ெசா�னா�ெசா�னா�ெசா�னா�: “இ?இ?இ?இ? ^6^6^6^6 த+னாைர�த+னாைர�த+னாைர�த+னாைர� Gைத&�Gைத&�Gைத&�Gைத&� ைவ&�ைவ&�ைவ&�ைவ&� வ(<5வ(<5வ(<5வ(<5 ஒ?ஒ?ஒ?ஒ? சத சத சத சத  கா@கா@கா@கா@ 

இைலெய�கிறா,இைலெய�கிறா,இைலெய�கிறா,இைலெய�கிறா,. ச&திய�ச&திய�ச&திய�ச&திய� ேவ6ேவ6ேவ6ேவ6 ப-Tகிறா,ப-Tகிறா,ப-Tகிறா,ப-Tகிறா,. பரவாய(பரவாய(பரவாய(பரவாய(ைலைலைலைல நா�நா�நா�நா� த?வைத த?வைத த?வைத த?வைத  

>ைற க>ைற க>ைற க>ைற க மா<ேடா�மா<ேடா�மா<ேடா�மா<ேடா�.' 



ப(�ன�ப(�ன�ப(�ன�ப(�ன� த�த�த�த� பண(யாைளபண(யாைளபண(யாைளபண(யாைள அைழ&�அைழ&�அைழ&�அைழ&� எ�ன:ட�எ�ன:ட�எ�ன:ட�எ�ன:ட� ^6^6^6^6 தி�ஹ�தி�ஹ�தி�ஹ�தி�ஹ� த?�பNத?�பNத?�பNத?�பN பண(&தா�க7பண(&தா�க7பண(&தா�க7பண(&தா�க7. 
நா�நா�நா�நா� அலாJ3 >அலாJ3 >அலாJ3 >அலாJ3 > ந�றிந�றிந�றிந�றி Pறிேன�Pறிேன�Pறிேன�Pறிேன�. தி?�ப(தி?�ப(தி?�ப(தி?�ப( வரவரவரவர எ&தன:&தஎ&தன:&தஎ&தன:&தஎ&தன:&த ேபா�ேபா�ேபா�ேபா� இமா�இமா�இமா�இமா� 

எ�ன:ட�எ�ன:ட�எ�ன:ட�எ�ன:ட�, “அ%தஅ%தஅ%தஅ%த இ?இ?இ?இ? ^6^6^6^6 த+னா?�த+னா?�த+னா?�த+னா?� உன >&உன >&உன >&உன >& ேதைவயானேதைவயானேதைவயானேதைவயான ஒ?ஒ?ஒ?ஒ? ச%த��ப&திச%த��ப&திச%த��ப&திச%த��ப&தி 

காணாமகாணாமகாணாமகாணாம ேபா,ேபா,ேபா,ேபா, வ(5ேமாவ(5ேமாவ(5ேமாவ(5ேமா எ�6எ�6எ�6எ�6 அU@கிேற�அU@கிேற�அU@கிேற�அU@கிேற�' எனஎனஎனஎன எ/ச�&தா�க7எ/ச�&தா�க7எ/ச�&தா�க7எ/ச�&தா�க7. 

வ +5வ +5வ +5வ +5 தி?�ப(யதி?�ப(யதி?�ப(யதி?�ப(ய நா�நா�நா�நா� அ�பண&ைத&அ�பண&ைத&அ�பண&ைத&அ�பண&ைத& ேதா-Nேதா-Nேதா-Nேதா-N எ5&�எ5&�எ5&�எ5&� ேவ6ேவ6ேவ6ேவ6 ஓ�ட&திஓ�ட&திஓ�ட&திஓ�ட&தி Gைத&ேத�Gைத&ேத�Gைத&ேத�Gைத&ேத�. 
அதைனஅதைனஅதைனஅதைன ந�>ந�>ந�>ந�> க-காண(&�க-காண(&�க-காண(&�க-காண(&� வ%ேத�வ%ேத�வ%ேத�வ%ேத�. 

ஒ?ஒ?ஒ?ஒ? �ைற�ைற�ைற�ைற என >&என >&என >&என >& ேதைவேதைவேதைவேதைவ ஏCப<டஏCப<டஏCப<டஏCப<ட ேபா�ேபா�ேபா�ேபா� ேதா-N�ேதா-N�ேதா-N�ேதா-N� பா�&ேத�பா�&ேத�பா�&ேத�பா�&ேத�. பண&ைத பண&ைத பண&ைத பண&ைத  

காணவ(ைலகாணவ(ைலகாணவ(ைலகாணவ(ைல. எ*>எ*>எ*>எ*> ேதNK�ேதNK�ேதNK�ேதNK� கிைடகிைடகிைடகிைட கவ(ைல கவ(ைல கவ(ைல கவ(ைல. நா�நா�நா�நா� மிக3�மிக3�மிக3�மிக3� கYட�ப<ேட�கYட�ப<ேட�கYட�ப<ேட�கYட�ப<ேட�. 
என�என�என�என� ப(7ைளகள:ப(7ைளகள:ப(7ைளகள:ப(7ைளகள: ஒ?வ�ஒ?வ�ஒ?வ�ஒ?வ� அதைன&அதைன&அதைன&அதைன& ேதா-Nேதா-Nேதா-Nேதா-N எ5&�/எ5&�/எ5&�/எ5&�/ ெச�றைத�ெச�றைத�ெச�றைத�ெச�றைத� ப(�ன�ப(�ன�ப(�ன�ப(�ன� 

அறி%ேத�அறி%ேத�அறி%ேத�அறி%ேத�. என ேகாஎன ேகாஎன ேகாஎன ேகா அதிஅதிஅதிஅதி எ�3�எ�3�எ�3�எ�3� கிைட கவ(ைலகிைட கவ(ைலகிைட கவ(ைலகிைட கவ(ைல. (35) 

�ஹ�ம&�ஹ�ம&�ஹ�ம&�ஹ�ம& இ�	இ�	இ�	இ�	 அ,யாYஅ,யாYஅ,யாYஅ,யாY P6கிறா�P6கிறா�P6கிறா�P6கிறா�: 

நா�நா�நா�நா� இமாமி�இமாமி�இமாமி�இமாமி� மக&�வ&ைதK�மக&�வ&ைதK�மக&�வ&ைதK�மக&�வ&ைதK� அவர�அவர�அவர�அவர� அCGத*கைளK�அCGத*கைளK�அCGத*கைளK�அCGத*கைளK� பCறிபCறிபCறிபCறி அளவளாவ(அளவளாவ(அளவளாவ(அளவளாவ(     

ெகா-N?%ேதா�ெகா-N?%ேதா�ெகா-N?%ேதா�ெகா-N?%ேதா�. ந�ேமாN?%தவ�கள:ந�ேமாN?%தவ�கள:ந�ேமாN?%தவ�கள:ந�ேமாN?%தவ�கள: ஒ?வ�ஒ?வ�ஒ?வ�ஒ?வ� இமா�இமா�இமா�இமா� அைலஹி�அைலஹி�அைலஹி�அைலஹி� ஸலா�ஸலா�ஸலா�ஸலா� 

ம��ம��ம��ம�� ந�ப( ைகயCறவ�ந�ப( ைகயCறவ�ந�ப( ைகயCறவ�ந�ப( ைகயCறவ�. அ�அ�அ�அ� ம<5ம�றிம<5ம�றிம<5ம�றிம<5ம�றி அJ;அJ;அJ;அJ; ைப&தினைரைப&தினைரைப&தினைரைப&தினைர ெவ6&��ெவ6&��ெவ6&��ெவ6&�� 

பைக�பவ?�பைக�பவ?�பைக�பவ?�பைக�பவ?� PடPடPடPட. 

அவ�அவ�அவ�அவ� >த� கமாக/>த� கமாக/>த� கமாக/>த� கமாக/ ெசா�னா�ெசா�னா�ெசா�னா�ெசா�னா� : “நா�நா�நா�நா� ைமய(லாமைமய(லாமைமய(லாமைமய(லாம எL��எL��எL��எL�� கNத&� >கNத&� >கNத&� >கNத&� > உ*க7உ*க7உ*க7உ*க7 

இமா�இமா�இமா�இமா� பதிபதிபதிபதி த%தாத%தாத%தாத%தா ந+*க7ந+*க7ந+*க7ந+*க7 ெசாபவCைறெசாபவCைறெசாபவCைறெசாபவCைற ஏC6 ஏC6 ஏC6 ஏC6  ெகா7ளெகா7ளெகா7ளெகா7ள �NK��NK��NK��NK�.” 

நா��நா��நா��நா�� ப�<சி�பதC>ப�<சி�பதC>ப�<சி�பதC>ப�<சி�பதC> ச%த��ப�ச%த��ப�ச%த��ப�ச%த��ப� ெகா5&ேதா�ெகா5&ேதா�ெகா5&ேதா�ெகா5&ேதா�. அவ�அவ�அவ�அவ� ைமய(லாமைமய(லாமைமய(லாமைமய(லாம ெவ6�ெவ6�ெவ6�ெவ6� 

காகித&திகாகித&திகாகித&திகாகித&தி எLதினா�எLதினா�எLதினா�எLதினா�. அதைனஅதைனஅதைனஅதைன நா�நா�நா�நா� இமா� >இமா� >இமா� >இமா� > அ	�ப(ேனா�அ	�ப(ேனா�அ	�ப(ேனா�அ	�ப(ேனா�. 

சிறி�சிறி�சிறி�சிறி� நா7நா7நா7நா7 கழி%�கழி%�கழி%�கழி%� பதிபதிபதிபதி வ%த�வ%த�வ%த�வ%த�. தம >தம >தம >தம > வ%தவ%தவ%தவ%த அேதஅேதஅேதஅேத எL&திலாதஎL&திலாதஎL&திலாதஎL&திலாத காகித&திகாகித&திகாகித&திகாகித&தி 

எLதியவ��எLதியவ��எLதியவ��எLதியவ�� ெபய�ெபய�ெபய�ெபய�, அவர�அவர�அவர�அவர� ெபCேறா�ெபCேறா�ெபCேறா�ெபCேறா� வ(பர��வ(பர��வ(பர��வ(பர�� >றி�ப(ட�ப<5>றி�ப(ட�ப<5>றி�ப(ட�ப<5>றி�ப(ட�ப<5 பதிபதிபதிபதி 

வைரய�ப<N?%த�வைரய�ப<N?%த�வைரய�ப<N?%த�வைரய�ப<N?%த�. 

பதிைல பதிைல பதிைல பதிைல  க-டவ�க-டவ�க-டவ�க-டவ� தி5 கி<5தி5 கி<5தி5 கி<5தி5 கி<5 மய*கினா�மய*கினா�மய*கினா�மய*கினா�. க-க-க-க- வ(ழி&�வ(ழி&�வ(ழி&�வ(ழி&� ெதள:3ெதள:3ெதள:3ெதள:3 ெபCற��ெபCற��ெபCற��ெபCற�� 

உ-ைமையஉ-ைமையஉ-ைமையஉ-ைமைய ஏC6 ஏC6 ஏC6 ஏC6  ெகா-டா�ெகா-டா�ெகா-டா�ெகா-டா�.” (36) 

அ��அ��அ��அ�� இ�	இ�	இ�	இ�	 அ�அ�அ�அ� ��லி���லி���லி���லி� ெசாகிறா�ெசாகிறா�ெசாகிறா�ெசாகிறா�: 

என�என�என�என� அயஅயஅயஅய வ +<Nவ +<Nவ +<Nவ +<N இ?%தவ�னாஇ?%தவ�னாஇ?%தவ�னாஇ?%தவ�னா ெதாைலெதாைலெதாைலெதாைல தா*கதா*கதா*கதா*க ����Nயவ(ைலNயவ(ைலNயவ(ைலNயவ(ைல. என�என�என�என� 

வ +<ேடா5வ +<ேடா5வ +<ேடா5வ +<ேடா5 ேச�&ேதேச�&ேதேச�&ேதேச�&ேத அவ��அவ��அவ��அவ�� வ +5�வ +5�வ +5�வ +5� இ?%த�இ?%த�இ?%த�இ?%த�. 

இ%தஇ%தஇ%தஇ%த இ�னலிஇ�னலிஇ�னலிஇ�னலி இ?%�இ?%�இ?%�இ?%� வ(5படவ(5படவ(5படவ(5பட வழிவழிவழிவழி ெசால ெசால ெசால ெசால  ேக<5ேக<5ேக<5ேக<5 இமா�இமா�இமா�இமா� அ�க� >அ�க� >அ�க� >அ�க� > கNத�கNத�கNத�கNத� 

எLதிேன�எLதிேன�எLதிேன�எLதிேன�. பதிபதிபதிபதி கNத&திகNத&திகNத&திகNத&தி, என காக�என காக�என காக�என காக� ப(ரா�&தி�பதாக3�ப(ரா�&தி�பதாக3�ப(ரா�&தி�பதாக3�ப(ரா�&தி�பதாக3� இ%த&இ%த&இ%த&இ%த& ெதாைலய(ெதாைலய(ெதாைலய(ெதாைலய( 

இ?%�இ?%�இ?%�இ?%� PNயPNயPNயPNய வ(ைரவ(வ(ைரவ(வ(ைரவ(வ(ைரவ( வேமாசன�வேமாசன�வேமாசன�வேமாசன� கிைட >�கிைட >�கிைட >�கிைட >� என3�என3�என3�என3� அDவ +<5 >அDவ +<5 >அDவ +<5 >அDவ +<5 > ந+ேயந+ேயந+ேயந+ேய 

உ�ைமஉ�ைமஉ�ைமஉ�ைம ெகா7வா,ெகா7வா,ெகா7வா,ெகா7வா, எ�6�எ�6�எ�6�எ�6� வைர%தி?%தா�வைர%தி?%தா�வைர%தி?%தா�வைர%தி?%தா�. 

ஒ�?ஒ�?ஒ�?ஒ�? மாத*கள:மாத*கள:மாத*கள:மாத*கள: அயஅயஅயஅய வ +<Nவ +<Nவ +<Nவ +<N இ?%தவ�இ?%தவ�இ?%தவ�இ?%தவ� மரண(&தா�மரண(&தா�மரண(&தா�மரண(&தா�. உறவ(ன�க7உறவ(ன�க7உறவ(ன�க7உறவ(ன�க7 அDவ +<ைடஅDவ +<ைடஅDவ +<ைடஅDவ +<ைட 

என ேகஎன ேகஎன ேகஎன ேக வ(Cறன�வ(Cறன�வ(Cறன�வ(Cறன�. நா�நா�நா�நா� இமாமி�இமாமி�இமாமி�இமாமி� பர க&தாபர க&தாபர க&தாபர க&தா வ +<ைடவ +<ைடவ +<ைடவ +<ைட இைண&�இைண&�இைண&�இைண&� ெப�தா கி ெப�தா கி ெப�தா கி ெப�தா கி  

ெகா-ேட�ெகா-ேட�ெகா-ேட�ெகா-ேட�.” (37) 



அ�அ�அ�அ� ஹ�ஸாஹ�ஸாஹ�ஸாஹ�ஸா நஸR?நஸR?நஸR?நஸR? காதி�காதி�காதி�காதி� ெசாகிறா�ெசாகிறா�ெசாகிறா�ெசாகிறா�: 

“இமா�இமா�இமா�இமா� அஸக�அஸக�அஸக�அஸக� அைலஹி�அைலஹி�அைலஹி�அைலஹி� ஸலா�ஸலா�ஸலா�ஸலா� தம�தம�தம�தம� பண(யாள�கEட�பண(யாள�கEட�பண(யாள�கEட�பண(யாள�கEட� அவரவ�அவரவ�அவரவ�அவரவ� ெமாழிய(ெமாழிய(ெமாழிய(ெமாழிய( 

ேப@வ�ேப@வ�ேப@வ�ேப@வ� என >என >என >என > வ(ய�பள:&த�வ(ய�பள:&த�வ(ய�பள:&த�வ(ய�பள:&த�. �? கிய�? கிய�? கிய�? கிய, ேராமேராமேராமேராம, கிேர ககிேர ககிேர ககிேர க ெமாழிகள:ெமாழிகள:ெமாழிகள:ெமாழிகள: அவ�அவ�அவ�அவ� 

உைரயா5வ�உைரயா5வ�உைரயா5வ�உைரயா5வ� அதிசயமாகஅதிசயமாகஅதிசயமாகஅதிசயமாக இ?%த�இ?%த�இ?%த�இ?%த�. அவேராஅவேராஅவேராஅவேரா மத+னாவ(மத+னாவ(மத+னாவ(மத+னாவ( ப(ற%தவ�ப(ற%தவ�ப(ற%தவ�ப(ற%தவ� அலவாஅலவாஅலவாஅலவா எனஎனஎனஎன 

நிைன&ேத�நிைன&ேத�நிைன&ேத�நிைன&ேத�. 

இமா�இமா�இமா�இமா� வ?வைதவ?வைதவ?வைதவ?வைத யா?�யா?�யா?�யா?� அவதான: கவ(ைலஅவதான: கவ(ைலஅவதான: கவ(ைலஅவதான: கவ(ைல, நா	�நா	�நா	�நா	� PடPடPடPட. எ�ன?கிஎ�ன?கிஎ�ன?கிஎ�ன?கி வ%�வ%�வ%�வ%� 

ெசா�னா�ெசா�னா�ெசா�னா�ெசா�னா�:“அலாJஅலாJஅலாJஅலாJ; அவன�அவன�அவன�அவன� ப(ரதிநிதிையப(ரதிநிதிையப(ரதிநிதிையப(ரதிநிதிைய ஏைனேயாைரஏைனேயாைரஏைனேயாைரஏைனேயாைர வ(டவ(டவ(டவ(ட ேவ6ப5&தி ேவ6ப5&தி ேவ6ப5&தி ேவ6ப5&தி  

கா<டகா<டகா<டகா<ட சிலசிலசிலசில நிஃம&�கைளநிஃம&�கைளநிஃம&�கைளநிஃம&�கைள வழ*கிK7ளா�வழ*கிK7ளா�வழ*கிK7ளா�வழ*கிK7ளா�, அவ? >அவ? >அவ? >அவ? > எலாஎலாஎலாஎலா வ(வகார*க7வ(வகார*க7வ(வகார*க7வ(வகார*க7 பCறிK�பCறிK�பCறிK�பCறிK� 

அறிைவஅறிைவஅறிைவஅறிைவ வழ*கிK7ளா�வழ*கிK7ளா�வழ*கிK7ளா�வழ*கிK7ளா�. ெமாழிையெமாழிையெமாழிையெமாழிைய,பர�பைரையபர�பைரையபர�பைரையபர�பைரைய, ச*கதிகைளச*கதிகைளச*கதிகைளச*கதிகைள எலா�எலா�எலா�எலா� அறி%�அறி%�அறி%�அறி%� 

ைவ&தி?�ப�ைவ&தி?�ப�ைவ&தி?�ப�ைவ&தி?�ப�. இலாவ(<டாஇலாவ(<டாஇலாவ(<டாஇலாவ(<டா அஅஅஅலாJவ(�லாJவ(�லாJவ(�லாJவ(� ப(ரநிதிநிதி >�ப(ரநிதிநிதி >�ப(ரநிதிநிதி >�ப(ரநிதிநிதி >� 

மCைறேயா?� >�மCைறேயா?� >�மCைறேயா?� >�மCைறேயா?� >� ேவ6பா5ேவ6பா5ேவ6பா5ேவ6பா5 இ? கா�இ? கா�இ? கா�இ? கா� அலவாஅலவாஅலவாஅலவா? (38) 

ெபா�ெபா�ெபா�ெபா� ெமாழிக7ெமாழிக7ெமாழிக7ெமாழிக7 

1. “சி கனமா,சி கனமா,சி கனமா,சி கனமா, இ?*க7இ?*க7இ?*க7இ?*க7, வ(ரய�வ(ரய�வ(ரய�வ(ரய� ேவ-டா�ேவ-டா�ேவ-டா�ேவ-டா�.” (39) 

2. சி6வ�க7சி6வ�க7சி6வ�க7சி6வ�க7 வ(ைளயாN வ(ைளயாN வ(ைளயாN வ(ைளயாN  ெகா-N?%தன�ெகா-N?%தன�ெகா-N?%தன�ெகா-N?%தன�. சி6வராகசி6வராகசி6வராகசி6வராக இ?%தஇ?%தஇ?%தஇ?%த இமா�இமா�இமா�இமா� அ�க�அ�க�அ�க�அ�க� 

இவ�கைள�இவ�கைள�இவ�கைள�இவ�கைள� பா�&�பா�&�பா�&�பா�&� அL�அL�அL�அL� ெகா-N?%தா�ெகா-N?%தா�ெகா-N?%தா�ெகா-N?%தா�. இதைன இதைன இதைன இதைன  க-டக-டக-டக-ட பJaபJaபJaபJa தன >�தன >�தன >�தன >� 

வ(ைளயா<5�வ(ைளயா<5�வ(ைளயா<5�வ(ைளயா<5� ெபா?7ெபா?7ெபா?7ெபா?7 கிைட ககிைட ககிைட ககிைட க ேவ-5ெமனேவ-5ெமனேவ-5ெமனேவ-5ெமன இவ�இவ�இவ�இவ� அLவதாகஅLவதாகஅLவதாகஅLவதாக நிைன&�நிைன&�நிைன&�நிைன&�, 

'உம >�உம >�உம >�உம >� வ(ைளயாடவ(ைளயாடவ(ைளயாடவ(ைளயாட ஒ?ஒ?ஒ?ஒ? ெபா�ைமெபா�ைமெபா�ைமெபா�ைம வா*தி&வா*தி&வா*தி&வா*தி& தர<5மாதர<5மாதர<5மாதர<5மா?' என என என என  ேக<டா�ேக<டா�ேக<டா�ேக<டா�. 

இமா�இமா�இமா�இமா� அைலஹி�அைலஹி�அைலஹி�அைலஹி� ஸலா�ஸலா�ஸலா�ஸலா� Pறினா�Pறினா�Pறினா�Pறினா�: “அறிவ(லாதவேனஅறிவ(லாதவேனஅறிவ(லாதவேனஅறிவ(லாதவேன! நா�நா�நா�நா� வ(ைளயாடவாவ(ைளயாடவாவ(ைளயாடவாவ(ைளயாடவா 

பைட க�ப<57ேளா�பைட க�ப<57ேளா�பைட க�ப<57ேளா�பைட க�ப<57ேளா�. 

'ப(ற>ப(ற>ப(ற>ப(ற> எதCகாக�எதCகாக�எதCகாக�எதCகாக� பைடபைடபைடபைட க� க� க� க� ப<57ேளா�ப<57ேளா�ப<57ேளா�ப<57ேளா�?' பJ;பJ;பJ;பJ; ேக<டா�ேக<டா�ேக<டா�ேக<டா�. 

'அறி3 காக3�அறி3 காக3�அறி3 காக3�அறி3 காக3� இபாத&� காக3�இபாத&� காக3�இபாத&� காக3�இபாத&� காக3�'. 

'இைதஇைதஇைதஇைத எ*கி?%�எ*கி?%�எ*கி?%�எ*கி?%� ெத�%�ெத�%�ெத�%�ெத�%� ெகா-Q�க7ெகா-Q�க7ெகா-Q�க7ெகா-Q�க7' 

'நா�நா�நா�நா� உ*கைளஉ*கைளஉ*கைளஉ*கைள வ +ணாக�வ +ணாக�வ +ணாக�வ +ணாக� பைட கபைட கபைட கபைட க வ(ைலவ(ைலவ(ைலவ(ைல. ேம;�ேம;�ேம;�ேம;� ந�மிடேமந�மிடேமந�மிடேமந�மிடேம ந+*க7ந+*க7ந+*க7ந+*க7 தி?�ப(தி?�ப(தி?�ப(தி?�ப( 
வ?வ +�க7வ?வ +�க7வ?வ +�க7வ?வ +�க7' (40)எ�6எ�6எ�6எ�6 இைறவ�இைறவ�இைறவ�இைறவ� P6கிறாேனP6கிறாேனP6கிறாேனP6கிறாேன.” 

3. “இழிெசாஇழிெசாஇழிெசாஇழிெசா ேபசாேதேபசாேதேபசாேதேபசாேத. உ�உ�உ�உ� க-ண(ய�க-ண(ய�க-ண(ய�க-ண(ய� ேபா,வ(5�ேபா,வ(5�ேபா,வ(5�ேபா,வ(5�. ேகலிேகலிேகலிேகலி ெச,யாேதெச,யாேதெச,யாேதெச,யாேத, உ�ைனKமஉ�ைனKமஉ�ைனKமஉ�ைனKம 

பழி�பா�க7பழி�பா�க7பழி�பா�க7பழி�பா�க7.” (41) 

4. “கட%�கட%�கட%�கட%� ெச;�ெச;�ெச;�ெச;� ஒDெவா?வ? >�ஒDெவா?வ? >�ஒDெவா?வ? >�ஒDெவா?வ? >� ஸலா�ஸலா�ஸலா�ஸலா� ெசாவ��ெசாவ��ெசாவ��ெசாவ�� சைபய(சைபய(சைபய(சைபய( ஒ�*கிஒ�*கிஒ�*கிஒ�*கி 
அம�வ��அம�வ��அம�வ��அம�வ�� பண(ைவ பண(ைவ பண(ைவ பண(ைவ  கா<5�கா<5�கா<5�கா<5�” (42) 

5. “உ7ள�உ7ள�உ7ள�உ7ள� உCசாகமா>�உCசாகமா>�உCசாகமா>�உCசாகமா>� ேபா�ேபா�ேபா�ேபா� அதC>அதC>அதC>அதC> வழிவ(5*க7வழிவ(5*க7வழிவ(5*க7வழிவ(5*க7. ெவ6�G-டானாெவ6�G-டானாெவ6�G-டானாெவ6�G-டானா வ(ல கிவ(ல கிவ(ல கிவ(ல கி 
வ(5*க7வ(5*க7வ(5*க7வ(5*க7”(43) 

6. “� க&தி;7ேளா�ட�� க&தி;7ேளா�ட�� க&தி;7ேளா�ட�� க&தி;7ேளா�ட� மகிH/சிையமகிH/சிையமகிH/சிையமகிH/சிைய கா<5வ�கா<5வ�கா<5வ�கா<5வ� ப-பானப-பானப-பானப-பான ெசயெசயெசயெசய அ�6அ�6அ�6அ�6.”(44) 

7. “பண(3பண(3பண(3பண(3 எ�ப�எ�ப�எ�ப�எ�ப� ெபாறாைமெபாறாைமெபாறாைமெபாறாைம ெகா7ள�படாதெகா7ள�படாதெகா7ள�படாதெகா7ள�படாத அ?<ெகாைடஅ?<ெகாைடஅ?<ெகாைடஅ?<ெகாைட யா>�யா>�யா>�யா>�.” (45) 



8. “இரகசியமாகஇரகசியமாகஇரகசியமாகஇரகசியமாக த�த�த�த� சேகாதரைனசேகாதரைனசேகாதரைனசேகாதரைன உபேதசி&தவ�உபேதசி&தவ�உபேதசி&தவ�உபேதசி&தவ� அவைனஅவைனஅவைனஅவைன மதி&தா�மதி&தா�மதி&தா�மதி&தா�. பகிர*கமாக�பகிர*கமாக�பகிர*கமாக�பகிர*கமாக� 

ேபாதி&தவ�ேபாதி&தவ�ேபாதி&தவ�ேபாதி&தவ� அவைன�அவைன�அவைன�அவைன� பழி&தா�பழி&தா�பழி&தா�பழி&தா�” (46) 

9. “மCறவ�கள:டமி?%�மCறவ�கள:டமி?%�மCறவ�கள:டமி?%�மCறவ�கள:டமி?%� தாதாதாதா���� ெவ6�பைதெவ6�பைதெவ6�பைதெவ6�பைத தா	�தா	�தா	�தா	� ெச,யாதி?�ப�ெச,யாதி?�ப�ெச,யாதி?�ப�ெச,யாதி?�ப� உன >�உன >�உன >�உன >� 

ேபா�மா�ேபா�மா�ேபா�மா�ேபா�மா� ப-பாடா>�ப-பாடா>�ப-பாடா>�ப-பாடா>�.” (47) 

10. “அழகியஅழகியஅழகியஅழகிய ேதாCற�ேதாCற�ேதாCற�ேதாCற� ெவள:�பைடெவள:�பைடெவள:�பைடெவள:�பைட அழகா�அழகா�அழகா�அழகா�. நலநலநலநல சி%தைனசி%தைனசி%தைனசி%தைன அ%தர*க&தி�அ%தர*க&தி�அ%தர*க&தி�அ%தர*க&தி� அழகா�அழகா�அழகா�அழகா� 
.” (48) 

11. “இைறவைனஇைறவைனஇைறவைனஇைறவைன அைடதஅைடதஅைடதஅைடத ஒ?ஒ?ஒ?ஒ? ந+-டந+-டந+-டந+-ட பயணேமபயணேமபயணேமபயணேம. இரவ(இரவ(இரவ(இரவ( வ(ழி&தி? கா�வ(ழி&தி? கா�வ(ழி&தி? கா�வ(ழி&தி? கா� அ%தஅ%தஅ%தஅ%த 

இல ைகஇல ைகஇல ைகஇல ைக அைடயஅைடயஅைடயஅைடய �Nயா��Nயா��Nயா��Nயா�.” (49) 

12. “த+ைமகள:�த+ைமகள:�த+ைமகள:�த+ைமகள:� வ +<5 >வ +<5 >வ +<5 >வ +<5 > ெபா,ெபா,ெபா,ெபா, திற3ேகா7திற3ேகா7திற3ேகா7திற3ேகா7 ஆ>�ஆ>�ஆ>�ஆ>�.” (50) 

13. “ெகாைட >�ெகாைட >�ெகாைட >�ெகாைட >� ம<5�-5ம<5�-5ம<5�-5ம<5�-5, ம�றினாம�றினாம�றினாம�றினா வ(ரய�வ(ரய�வ(ரய�வ(ரய� ஆ>�ஆ>�ஆ>�ஆ>�.” (51) 

14. “ெபா6ைம >�ெபா6ைம >�ெபா6ைம >�ெபா6ைம >� எைவK-5எைவK-5எைவK-5எைவK-5. ம�6வ�ம�6வ�ம�6வ�ம�6வ� ேகாைழ&தன�ேகாைழ&தன�ேகாைழ&தன�ேகாைழ&தன�.|| (52) 

ேதாழ�க7ேதாழ�க7ேதாழ�க7ேதாழ�க7 

இமா�இமா�இமா�இமா� அ�க�அ�க�அ�க�அ�க� அைலஹி�அைலஹி�அைலஹி�அைலஹி� ஸலா�ஸலா�ஸலா�ஸலா�, >றி�ப(<டள3>றி�ப(<டள3>றி�ப(<டள3>றி�ப(<டள3 ேதாழ�கைளேயேதாழ�கைளேயேதாழ�கைளேயேதாழ�கைளேய 

ெகா-N?%தா�க7ெகா-N?%தா�க7ெகா-N?%தா�க7ெகா-N?%தா�க7. இமா�இமா�இமா�இமா� ம��ம��ம��ம������ சOக&தி�சOக&தி�சOக&தி�சOக&தி� ம���ம���ம���ம��� திண( க�திண( க�திண( க�திண( க� ப<N?%தப<N?%தப<N?%தப<N?%த 

க<5�பா5கE�க<5�பா5கE�க<5�பா5கE�க<5�பா5கE� க-காண(�GகEேமக-காண(�GகEேமக-காண(�GகEேமக-காண(�GகEேம இதC> இதC> இதC> இதC>  காரண�காரண�காரண�காரண�. அDவா6அDவா6அDவா6அDவா6 இமா�ட�இமா�ட�இமா�ட�இமா�ட� 

ெந?*கிய(?%தெந?*கிய(?%தெந?*கிய(?%தெந?*கிய(?%த ேதாழ�க7ேதாழ�க7ேதாழ�க7ேதாழ�க7 தைலசிற%ததைலசிற%ததைலசிற%ததைலசிற%த மகா�களாக3�மகா�களாக3�மகா�களாக3�மகா�களாக3� இைறய/ச&திஇைறய/ச&திஇைறய/ச&திஇைறய/ச&தி உய�%தஉய�%தஉய�%தஉய�%த 

ேநச�களாக3�ேநச�களாக3�ேநச�களாக3�ேநச�களாக3� வ(ள*கின�வ(ள*கின�வ(ள*கின�வ(ள*கின�. அவ�கE7அவ�கE7அவ�கE7அவ�கE7 சில�சில�சில�சில� வ?மா6வ?மா6வ?மா6வ?மா6: 

அஹம&அஹம&அஹம&அஹம& இ�	இ�	இ�	இ�	 இ�ஹா இ�ஹா இ�ஹா இ�ஹா  அஅஅஅ அYஅ�அYஅ�அYஅ�அYஅ� அஅஅஅ >�ம�>�ம�>�ம�>�ம� 

இவ�இவ�இவ�இவ�, இமா� >இமா� >இமா� >இமா� > மிகமிகமிகமிக ெந? கமானவ?�ெந? கமானவ?�ெந? கமானவ?�ெந? கமானவ?� அ�னார�அ�னார�அ�னார�அ�னார� ப(ரதிநிதியாக3�ப(ரதிநிதியாக3�ப(ரதிநிதியாக3�ப(ரதிநிதியாக3� ஆவா�ஆவா�ஆவா�ஆவா�. >�>�>�>� 

ப(ரேதசப(ரேதசப(ரேதசப(ரேதச � கிய�தரான� கிய�தரான� கிய�தரான� கிய�தரான இவ�இவ�இவ�இவ� அ�ப(ரேதசஅ�ப(ரேதசஅ�ப(ரேதசஅ�ப(ரேதச ம கள:�ம கள:�ம கள:�ம கள:� ேக7வ(கைளேக7வ(கைளேக7வ(கைளேக7வ(கைள இமாமிட�இமாமிட�இமாமிட�இமாமிட� @ம%�@ம%�@ம%�@ம%� 

ெச�6ெச�6ெச�6ெச�6 பதிபதிபதிபதி ெபC6 ெபC6 ெபC6 ெபC6  ெகா-5ெகா-5ெகா-5ெகா-5 வ?வா�வ?வா�வ?வா�வ?வா�. இமா�இமா�இமா�இமா� ஜவா�ட	�ஜவா�ட	�ஜவா�ட	�ஜவா�ட	� இமா�இமா�இமா�இமா� 

ஹாதிKட	�ஹாதிKட	�ஹாதிKட	�ஹாதிKட	� ெந? கமாகெந? கமாகெந? கமாகெந? கமாக இ?%தஇ?%தஇ?%தஇ?%த இவ�இவ�இவ�இவ� அவ�கள:�அவ�கள:�அவ�கள:�அவ�கள:� ஹத+�கைளK�ஹத+�கைளK�ஹத+�கைளK�ஹத+�கைளK� 

அறிவ(&�7ளா�அறிவ(&�7ளா�அறிவ(&�7ளா�அறிவ(&�7ளா�. (53) 

இமா�இமா�இமா�இமா� மJதிமJதிமJதிமJதி சிறி�சிறி�சிறி�சிறி� கால�கால�கால�கால� மைற%தி?%தமைற%தி?%தமைற%தி?%தமைற%தி?%த கால&திகால&திகால&திகால&தி அ�னா��அ�னா��அ�னா��அ�னா�� O�றாவ�O�றாவ�O�றாவ�O�றாவ� 

பரதிநிதியாகபரதிநிதியாகபரதிநிதியாகபரதிநிதியாக இ?%தஇ?%தஇ?%தஇ?%த ெப�யா�ெப�யா�ெப�யா�ெப�யா� ஹுைஸ�ஹுைஸ�ஹுைஸ�ஹுைஸ� இ�	இ�	இ�	இ�	 bJbJbJbJ, >�ம� >>�ம� >>�ம� >>�ம� > - ஹ�ஹ�ஹ�ஹ� ெசலெசலெசலெசல 

அ	மதிஅ	மதிஅ	மதிஅ	மதி ேக<5ேக<5ேக<5ேக<5 - கNத�கNத�கNத�கNத� வைர%தா�வைர%தா�வைர%தா�வைர%தா�. ெப�யா?�ெப�யா?�ெப�யா?�ெப�யா?� பதிபதிபதிபதி கNத&ேதா5கNத&ேதா5கNத&ேதா5கNத&ேதா5 ஒ?ஒ?ஒ?ஒ? 

ஆைடஆைடஆைடஆைடையK�ையK�ையK�ையK� அ	�ப(ய(?%தா�அ	�ப(ய(?%தா�அ	�ப(ய(?%தா�அ	�ப(ய(?%தா�. 

'எ�எ�எ�எ� இதய�இதய�இதய�இதய� என >என >என >என > மரண/மரண/மரண/மரண/ ெச,திெச,திெச,திெச,தி ெசாகிற�ெசாகிற�ெசாகிற�ெசாகிற�' எ�6எ�6எ�6எ�6 PறியPறியPறியPறிய வ-ணேமவ-ணேமவ-ணேமவ-ணேம ஹ�ஜு >ஹ�ஜு >ஹ�ஜு >ஹ�ஜு > 

ெச�றா�ெச�றா�ெச�றா�ெச�றா�,தி?�ப(தி?�ப(தி?�ப(தி?�ப( வ?�வ?�வ?�வ?� ேபா�ேபா�ேபா�ேபா� ஹவா�ஹவா�ஹவா�ஹவா� எ	மிட&திஎ	மிட&திஎ	மிட&திஎ	மிட&தி மரண(&தா�மரண(&தா�மரண(&தா�மரண(&தா�. (54) 

அஹம�அஹம�அஹம�அஹம� இ�	இ�	இ�	இ�	 இ�ஹா கி�இ�ஹா கி�இ�ஹா கி�இ�ஹா கி� மரண�மரண�மரண�மரண� பCறிபCறிபCறிபCறி ஸஃ�ஸஃ�ஸஃ�ஸஃ� இ�	இ�	இ�	இ�	 அ��லாJஅ��லாJஅ��லாJஅ��லாJ 

P6கிறா�P6கிறா�P6கிறா�P6கிறா�: ஹவான:ஹவான:ஹவான:ஹவான: இ?%�இ?%�இ?%�இ?%� OOOO�6�6�6�6 ப�ஸ ப�ஸ ப�ஸ ப�ஸ  ]ர&தி]ர&தி]ர&தி]ர&தி அவ? > அவ? > அவ? > அவ? >  கா,/சகா,/சகா,/சகா,/ச 

ஏCப<ட�ஏCப<ட�ஏCப<ட�ஏCப<ட�. ப(�ன�ப(�ன�ப(�ன�ப(�ன� க5ைமயாகக5ைமயாகக5ைமயாகக5ைமயாக ேநா,வா,�ேநா,வா,�ேநா,வா,�ேநா,வா,� ப<டா�ப<டா�ப<டா�ப<டா�. நா�நா�நா�நா� ந�ப( ைகய(ழ%�ந�ப( ைகய(ழ%�ந�ப( ைகய(ழ%�ந�ப( ைகய(ழ%� 

வ(<ேடா�வ(<ேடா�வ(<ேடா�வ(<ேடா�. 



ஹவாைனஹவாைனஹவாைனஹவாைன அைட%த��அைட%த��அைட%த��அைட%த�� அ*>அ*>அ*>அ*> இர3இர3இர3இர3 த*கிேனா�த*கிேனா�த*கிேனா�த*கிேனா�. நா�நா�நா�நா� தன:யாகதன:யாகதன:யாகதன:யாக இ? கஇ? கஇ? கஇ? க ேவ-5�ேவ-5�ேவ-5�ேவ-5� 

எ�றா�எ�றா�எ�றா�எ�றா�. நா*க7நா*க7நா*க7நா*க7 நம�நம�நம�நம� இட*கE >/இட*கE >/இட*கE >/இட*கE >/ ெச�6ெச�6ெச�6ெச�6 ]*கிேனா�]*கிேனா�]*கிேனா�]*கிேனா�. அதிகாைலய(அதிகாைலய(அதிகாைலய(அதிகாைலய( நா�நா�நா�நா� 

அவைர�அவைர�அவைர�அவைர� பCறி/பCறி/பCறி/பCறி/ சி%தி&ேத�சி%தி&ேத�சி%தி&ேத�சி%தி&ேத� மிக மிக மிக மிக  >ழ�ப(�>ழ�ப(�>ழ�ப(�>ழ�ப(� ேபாய(?%ேத�ேபாய(?%ேத�ேபாய(?%ேத�ேபாய(?%ேத�. 

க-க-க-க- வ(ழி&தவ(ழி&தவ(ழி&தவ(ழி&த ேபா�ேபா�ேபா�ேபா� இமா�இமா�இமா�இமா� அ�க�ய(�அ�க�ய(�அ�க�ய(�அ�க�ய(� பண(யாள�பண(யாள�பண(யாள�பண(யாள� ஒ?வ�ஒ?வ�ஒ?வ�ஒ?வ� கC�ர&ேதா5கC�ர&ேதா5கC�ர&ேதா5கC�ர&ேதா5 நி�6நி�6நி�6நி�6 

ெகா-N?%தா�ெகா-N?%தா�ெகா-N?%தா�ெகா-N?%தா�. 'உ*க7உ*க7உ*க7உ*க7 கவைல >கவைல >கவைல >கவைல > அலாJஅலாJஅலாJஅலாJ PலிPலிPலிPலி த?வா�த?வா�த?வா�த?வா�. உ*கள:�உ*கள:�உ*கள:�உ*கள:� 

வ(?�ப&� >�யவ�வ(?�ப&� >�யவ�வ(?�ப&� >�யவ�வ(?�ப&� >�யவ� ெச�6ெச�6ெச�6ெச�6 வ(<டா�வ(<டா�வ(<டா�வ(<டா�. இைறவ�இைறவ�இைறவ�இைறவ� ேவெறா?வராேவெறா?வராேவெறா?வராேவெறா?வரா அDவ(ட&ைதஅDவ(ட&ைதஅDவ(ட&ைதஅDவ(ட&ைத 

நிர�Gவானாகநிர�Gவானாகநிர�Gவானாகநிர�Gவானாக' என�என�என�என� ப(ரா�&தி&தா�ப(ரா�&தி&தா�ப(ரா�&தி&தா�ப(ரா�&தி&தா�. 

ப(�ன�ப(�ன�ப(�ன�ப(�ன� Pறினா�Pறினா�Pறினா�Pறினா� : உ*க7உ*க7உ*க7உ*க7 ந�ப�ந�ப�ந�ப�ந�ப� அJமதி�அJமதி�அJமதி�அJமதி� ஜனாஸாஜனாஸாஜனாஸாஜனாஸா >ள:�பா<N>ள:�பா<N>ள:�பா<N>ள:�பா<N கபன:ட�ப<5கபன:ட�ப<5கபன:ட�ப<5கபன:ட�ப<5 

வ(<ட�வ(<ட�வ(<ட�வ(<ட�. எL%�எL%�எL%�எL%� ெச�6ெச�6ெச�6ெச�6 அட க�அட க�அட க�அட க� ெச,K*க7ெச,K*க7ெச,K*க7ெச,K*க7, அலாJ3ட�அலாJ3ட�அலாJ3ட�அலாJ3ட� அவ? கி?%தஅவ? கி?%தஅவ? கி?%தஅவ? கி?%த 

ெந?*கியெந?*கியெந?*கியெந?*கிய ெதாட�Gெதாட�Gெதாட�Gெதாட�G காரணமாககாரணமாககாரணமாககாரணமாக தா*க7தா*க7தா*க7தா*க7 எேலாைரஎேலாைரஎேலாைரஎேலாைர வ(ட3�வ(ட3�வ(ட3�வ(ட3� உ*க7உ*க7உ*க7உ*க7 

எஜமான:ட&திஎஜமான:ட&திஎஜமான:ட&திஎஜமான:ட&தி மதி�Gமதி�Gமதி�Gமதி�G ெபCறா�ெபCறா�ெபCறா�ெபCறா�.' ப(�ன�ப(�ன�ப(�ன�ப(�ன� அ%த�அ%த�அ%த�அ%த� பண(யாளைன பண(யாளைன பண(யாளைன பண(யாளைன  காணவ(ைலகாணவ(ைலகாணவ(ைலகாணவ(ைல. (55) 

அ�அ�அ�அ� ஹாசிமஹாசிமஹாசிமஹாசிம தா`&தா`&தா`&தா`& இ�	இ�	இ�	இ�	 காஸR�காஸR�காஸR�காஸR� 

ஹஸர&ஹஸர&ஹஸர&ஹஸர& ஜஃப�ஜஃப�ஜஃப�ஜஃப� இ�	இ�	இ�	இ�	 அ�அ�அ�அ� தாலிப(�தாலிப(�தாலிப(�தாலிப(� -அைலஹி�அைலஹி�அைலஹி�அைலஹி� ஸலா�ஸலா�ஸலா�ஸலா�- வழி&வழி&வழி&வழி& ேதா�றேதா�றேதா�றேதா�ற. 
(56) ப தாதி;�ப தாதி;�ப தாதி;�ப தாதி;� அவர�அவர�அவர�அவர� >5�ப&தி;�>5�ப&தி;�>5�ப&தி;�>5�ப&தி;� அறிவ(அறிவ(அறிவ(அறிவ( வ(Uசியவ�வ(Uசியவ�வ(Uசியவ�வ(Uசியவ�. இமா�கள:ட&திஇமா�கள:ட&திஇமா�கள:ட&திஇமா�கள:ட&தி 

இவ? >இவ? >இவ? >இவ? > மிகமிகமிகமிக���� ெப�யெப�யெப�யெப�ய ம�யாைதம�யாைதம�யாைதம�யாைத இ?%த�இ?%த�இ?%த�இ?%த�. இமா�களானஇமா�களானஇமா�களானஇமா�களான ஜவா&ஜவா&ஜவா&ஜவா&, இமா�இமா�இமா�இமா� ஹாத+ஹாத+ஹாத+ஹாத+ 
மC6�மC6�மC6�மC6� இமா�இமா�இமா�இமா� அ�க�அ�க�அ�க�அ�க� அைலஹி�அைலஹி�அைலஹி�அைலஹி� ஸலா�ஸலா�ஸலா�ஸலா� OவைரK�OவைரK�OவைரK�OவைரK� ச%தி&தவ�ச%தி&தவ�ச%தி&தவ�ச%தி&தவ�. இமா�இமா�இமா�இமா� 

மJதிய(�மJதிய(�மJதிய(�மJதிய(� >6கிய>6கிய>6கிய>6கிய மைறவ(�மைறவ(�மைறவ(�மைறவ(� ேபா�ேபா�ேபா�ேபா� அவர�அவர�அவர�அவர� ப(ரதிநிகளாகப(ரதிநிகளாகப(ரதிநிகளாகப(ரதிநிகளாக இ?%ேதா�இ?%ேதா�இ?%ேதா�இ?%ேதா� இவ?�இவ?�இவ?�இவ?� 

ஒ?வ�ஒ?வ�ஒ?வ�ஒ?வ�. 

இமா�க7இமா�க7இமா�க7இமா�க7 ம��ம��ம��ம�� அள�ப�யஅள�ப�யஅள�ப�யஅள�ப�ய ேநச��ேநச��ேநச��ேநச�� ப(ர&திேயாகப(ர&திேயாகப(ர&திேயாகப(ர&திேயாக ெந? க��ெந? க��ெந? க��ெந? க�� 

ெகா-N?ெகா-N?ெகா-N?ெகா-N?%தா�%தா�%தா�%தா�, இமா�கள:மி?%�இமா�கள:மி?%�இமா�கள:மி?%�இமா�கள:மி?%� ெப?%ெதாைகயானெப?%ெதாைகயானெப?%ெதாைகயானெப?%ெதாைகயான ஹத+�கைளஹத+�கைளஹத+�கைளஹத+�கைள 

அறிவ(&�7ளா�அறிவ(&�7ளா�அறிவ(&�7ளா�அறிவ(&�7ளா�. அவ�அவ�அவ�அவ� ^ெலா�ைறK�^ெலா�ைறK�^ெலா�ைறK�^ெலா�ைறK� யா&தா�யா&தா�யா&தா�யா&தா�. அைதஅைதஅைதஅைத அN�பைடயாக அN�பைடயாக அN�பைடயாக அN�பைடயாக  ெகா-5ெகா-5ெகா-5ெகா-5 

ெப?�ெப?�ெப?�ெப?� ெப?�ெப?�ெப?�ெப?� ஷ+யாஷ+யாஷ+யாஷ+யா அறிஞ�கE�அறிஞ�கE�அறிஞ�கE�அறிஞ�கE� PடPடPடPட றிவாய&றிவாய&றிவாய&றிவாய& ெச,கி�றன�ெச,கி�றன�ெச,கி�றன�ெச,கி�றன�. (57) 

@த%திரமாக�@த%திரமாக�@த%திரமாக�@த%திரமாக� ேப@கி�றேப@கி�றேப@கி�றேப@கி�ற ைத�யசாலியாகைத�யசாலியாகைத�யசாலியாகைத�யசாலியாக அ�அ�அ�அ� ஹாசி�ஹாசி�ஹாசி�ஹாசி� திகH%தா�திகH%தா�திகH%தா�திகH%தா�. அ�பாசியஅ�பாசியஅ�பாசியஅ�பாசிய 

ஆ<சிஆ<சிஆ<சிஆ<சியாள�யாள�யாள�யாள� ��தயR	 >��தயR	 >��தயR	 >��தயR	 > எதிராக எதிராக எதிராக எதிராக  கிள�/சிகிள�/சிகிள�/சிகிள�/சி ெச,தா�ெச,தா�ெச,தா�ெச,தா� எ�றஎ�றஎ�றஎ�ற 

>Cற/சா<N>Cற/சா<N>Cற/சா<N>Cற/சா<N யJயாயJயாயJயாயJயா இ�	இ�	இ�	இ�	 உம�உம�உம�உம� ைஸத+ைஸத+ைஸத+ைஸத+ எ	�எ	�எ	�எ	� இைறய/ச��இைறய/ச��இைறய/ச��இைறய/ச�� ஞான��ஞான��ஞான��ஞான�� உ7ளஉ7ளஉ7ளஉ7ள 

ெப�யா�ெப�யா�ெப�யா�ெப�யா� ெகாைலெகாைலெகாைலெகாைல ெச,ய�ப<டா�ெச,ய�ப<டா�ெச,ய�ப<டா�ெச,ய�ப<டா�. அ�னார�அ�னார�அ�னார�அ�னார� தைலதைலதைலதைல சீவ�ப<5சீவ�ப<5சீவ�ப<5சீவ�ப<5, ப தா&ப தா&ப தா&ப தா& கவ�ன�கவ�ன�கவ�ன�கவ�ன� 

�ஹ�ம&�ஹ�ம&�ஹ�ம&�ஹ�ம& இ�	இ�	இ�	இ�	 அ��லாJஅ��லாJஅ��லாJஅ��லாJ இ�	இ�	இ�	இ�	 தாஹி��தாஹி��தாஹி��தாஹி�� அைவ >அைவ >அைவ >அைவ > ெகா-5ெகா-5ெகா-5ெகா-5 வர�வர�வர�வர� பபபப<ட�<ட�<ட�<ட�. 

பல�பல�பல�பல� அ*>அ*>அ*>அ*> வ%�வ%�வ%�வ%� இ%தஇ%தஇ%தஇ%த ெவCறி காகெவCறி காகெவCறி காகெவCறி காக கவ�னைரகவ�னைரகவ�னைரகவ�னைர வாH&தின�வாH&தின�வாH&தின�வாH&தின�. அ�ஹாஷி�அ�ஹாஷி�அ�ஹாஷி�அ�ஹாஷி� கவ�ன��கவ�ன��கவ�ன��கவ�ன�� 

மாள:ைக >/மாள:ைக >/மாள:ைக >/மாள:ைக >/ ெச�றா�ெச�றா�ெச�றா�ெச�றா� 'கவ�னேரகவ�னேரகவ�னேரகவ�னேர! நா	�நா	�நா	�நா	� உ*கைளஉ*கைளஉ*கைளஉ*கைள வாH&தவாH&தவாH&தவாH&த வ%ேத�வ%ேத�வ%ேத�வ%ேத�. நி/சயமாகநி/சயமாகநி/சயமாகநி/சயமாக 

நப(க7நப(க7நப(க7நப(க7 ெப?மானா�ெப?மானா�ெப?மானா�ெப?மானா� உய(ேராN?%தாஉய(ேராN?%தாஉய(ேராN?%தாஉய(ேராN?%தா இ%தஇ%தஇ%தஇ%த மன:த? காகமன:த? காகமன:த? காகமன:த? காக ேகாப�Cறி?�பா�ேகாப�Cறி?�பா�ேகாப�Cறி?�பா�ேகாப�Cறி?�பா�' எனஎனஎனஎன 

க�ஜி&தா�க�ஜி&தா�க�ஜி&தா�க�ஜி&தா�. 

கவ�ன�கவ�ன�கவ�ன�கவ�ன� பதிபதிபதிபதி ெசாலவ(ைலெசாலவ(ைலெசாலவ(ைலெசாலவ(ைல. (58) 

அ��லாJஅ��லாJஅ��லாJஅ��லாJ இ�	இ�	இ�	இ�	 ஜஃப�ஜஃப�ஜஃப�ஜஃப� அஅஅஅ ஹுைம�ஹுைம�ஹுைம�ஹுைம� 



>�>�>�>� நக�நக�நக�நக� � கிய�த�� கிய�த�� கிய�த�� கிய�த�. இமா�இமா�இமா�இமா� அ�க�ய(�அ�க�ய(�அ�க�ய(�அ�க�ய(� மிகமிகமிகமிக ெந?*கியெந?*கியெந?*கியெந?*கிய ேதாழ�கE7ேதாழ�கE7ேதாழ�கE7ேதாழ�கE7 ஒ?வ�ஒ?வ�ஒ?வ�ஒ?வ�. 
பலபலபலபல ^கைள^கைள^கைள^கைள எLதினா�எLதினா�எLதினா�எLதினா�. அவர�அவர�அவர�அவர� '>�ப>�ப>�ப>�ப அ�னா&அ�னா&அ�னா&அ�னா&' எ	�எ	�எ	�எ	� ^^^^ இ�6�இ�6�இ�6�இ�6� ஷ+யாஷ+யாஷ+யாஷ+யா ச<டச<டச<டச<ட 

அறிஞ�களாஅறிஞ�களாஅறிஞ�களாஅறிஞ�களா ேபாCற�ப5கிற�ேபாCற�ப5கிற�ேபாCற�ப5கிற�ேபாCற�ப5கிற�. 

ஹி��ஹி��ஹி��ஹி�� 290 PபாPபாPபாPபா ெச�றா�ெச�றா�ெச�றா�ெச�றா� அ*>அ*>அ*>அ*> ம க7ம க7ம க7ம க7 அவ�ட�அவ�ட�அவ�ட�அவ�ட� ஹத+�ஹத+�ஹத+�ஹத+� கCறன�கCறன�கCறன�கCறன�. (59) 

அ�அ�அ�அ� அ��அ��அ��அ�� உ�மா�உ�மா�உ�மா�உ�மா� இ�	இ�	இ�	இ�	 ஸயR&ஸயR&ஸயR&ஸயR& அஅஅஅ உம�உம�உம�உம� 

இமா�இமா�இமா�இமா� மJதிய(�மJதிய(�மJதிய(�மJதிய(� >6கிய>6கிய>6கிய>6கிய மைறவ(�மைறவ(�மைறவ(�மைறவ(� ேபா�ேபா�ேபா�ேபா�, அ�னார�அ�னார�அ�னார�அ�னார� �தலாவ��தலாவ��தலாவ��தலாவ� ப(ரதிநிதியாக&ப(ரதிநிதியாக&ப(ரதிநிதியாக&ப(ரதிநிதியாக& 

திகH%தா�திகH%தா�திகH%தா�திகH%தா�. இமா�இமா�இமா�இமா� ஹாத+ஹாத+ஹாத+ஹாத+, இமா�இமா�இமா�இமா� அ�க�அ�க�அ�க�அ�க�, இமா�இமா�இமா�இமா� மJத+மJத+மJத+மJத+ ஆகிேயா��ஆகிேயா��ஆகிேயா��ஆகிேயா�� 

ந�ப( ைக >�ந�ப( ைக >�ந�ப( ைக >�ந�ப( ைக >� பா&திரமானபா&திரமானபா&திரமானபா&திரமான ெப�யா�ெப�யா�ெப�யா�ெப�யா�. 

தன�தன�தன�தன� பதிெனா?பதிெனா?பதிெனா?பதிெனா? வயதிவயதிவயதிவயதி இ?%ேதஇ?%ேதஇ?%ேதஇ?%ேத இமா�இமா�இமா�இமா� ஹாதிKட�ஹாதிKட�ஹாதிKட�ஹாதிKட� வள�%தா�வள�%தா�வள�%தா�வள�%தா�. ேமCபNேமCபNேமCபNேமCபN 

இமா�கள:�இமா�கள:�இமா�கள:�இமா�கள:� ம க7ம க7ம க7ம க7 ெதாடரGெதாடரGெதாடரGெதாடரG வ(வகார*கைள வ(வகார*கைள வ(வகார*கைள வ(வகார*கைள  கவன:&�கவன:&�கவன:&�கவன:&� வ%தவ�வ%தவ�வ%தவ�வ%தவ�. இவ�இவ�இவ�இவ� பலபலபலபல 

காரம&� கைளK�காரம&� கைளK�காரம&� கைளK�காரம&� கைளK� ெகா-N?%தா�ெகா-N?%தா�ெகா-N?%தா�ெகா-N?%தா�. 

இமா�இமா�இமா�இமா� ஹாத+ஹாத+ஹாத+ஹாத+, இமா�இமா�இமா�இமா� அ�க�அ�க�அ�க�அ�க� ஆகிேயா�ஆகிேயா�ஆகிேயா�ஆகிேயா� ம கைளம கைளம கைளம கைள அறி3அறி3அறி3அறி3 ெபற3�ெபற3�ெபற3�ெபற3� வ(ள க�வ(ள க�வ(ள க�வ(ள க� ெபற3�ெபற3�ெபற3�ெபற3� 

இவ�ட�இவ�ட�இவ�ட�இவ�ட� அ	�ப(அ	�ப(அ	�ப(அ	�ப( ைவ&ைவ&ைவ&ைவ&தன�தன�தன�தன�. இமா�இமா�இமா�இமா� ஹாத+ஹாத+ஹாத+ஹாத+ அைலஹி�அைலஹி�அைலஹி�அைலஹி� ஸலா�ஸலா�ஸலா�ஸலா� இமா�இமா�இமா�இமா� அ�க�அ�க�அ�க�அ�க� 

அைலஹி�அைலஹி�அைலஹி�அைலஹி� ஸலா�ஸலா�ஸலா�ஸலா� இ?வ?ேமஇ?வ?ேமஇ?வ?ேமஇ?வ?ேம இவைர�இவைர�இவைர�இவைர� பCறிபCறிபCறிபCறி ப(�வ?மா6ப(�வ?மா6ப(�வ?மா6ப(�வ?மா6 PறிK7ளான�PறிK7ளான�PறிK7ளான�PறிK7ளான�: 

'அ�அ�அ�அ� அ��அ��அ��அ��, உ�மா�உ�மா�உ�மா�உ�மா� இ�	இ�	இ�	இ�	 ஸயR&ஸயR&ஸயR&ஸயR& எம�எம�எம�எம� வ(@வாச&� >�யவ�வ(@வாச&� >�யவ�வ(@வாச&� >�யவ�வ(@வாச&� >�யவ�. அவ�அவ�அவ�அவ� ஹத+�ஹத+�ஹத+�ஹத+� 

அறிவ(&தாஅறிவ(&தாஅறிவ(&தாஅறிவ(&தா நா�நா�நா�நா� ெசா�னவCைறெசா�னவCைறெசா�னவCைறெசா�னவCைற ம<5ேமம<5ேமம<5ேமம<5ேம அறிவ(�பா�அறிவ(�பா�அறிவ(�பா�அறிவ(�பா�. உ*கE >உ*கE >உ*கE >உ*கE > அவ�அவ�அவ�அவ� 

ஏ��ஏ��ஏ��ஏ�� ெசா�னாெசா�னாெசா�னாெசா�னா அ�அ�அ�அ� உ*கE >உ*கE >உ*கE >உ*கE > எ�மிடமி?%�எ�மிடமி?%�எ�மிடமி?%�எ�மிடமி?%� வ?வதா>�வ?வதா>�வ?வதா>�வ?வதா>�” (60) 

மரண�மரண�மரண�மரண� 

அJ;அJ;அJ;அJ; ைப&ைப&ைப&ைப& இமா�கள:�இமா�கள:�இமா�கள:�இமா�கள:� ெதாைகெதாைகெதாைகெதாைக ப�ன:ர-5ப�ன:ர-5ப�ன:ர-5ப�ன:ர-5 எ�பைதK�எ�பைதK�எ�பைதK�எ�பைதK� இ6தியானவ�இ6தியானவ�இ6தியானவ�இ6தியானவ� 

�மிய(�மிய(�மிய(�மிய( ெகா5*ேகா�ைமையெகா5*ேகா�ைமையெகா5*ேகா�ைமையெகா5*ேகா�ைமைய ஒழி&�ஒழி&�ஒழி&�ஒழி&� ந+திையந+திையந+திையந+திைய நிைலநிைலநிைலநிைல நா<5பவ�நா<5பவ�நா<5பவ�நா<5பவ� எ�பைதK�எ�பைதK�எ�பைதK�எ�பைதK� 

அ�பாசிய�அ�பாசிய�அ�பாசிய�அ�பாசிய� அறி%�அறி%�அறி%�அறி%� ைவ&தி?%தன�ைவ&தி?%தன�ைவ&தி?%தன�ைவ&தி?%தன�. 

இ%தஇ%தஇ%தஇ%த வ(டய�வ(டய�வ(டய�வ(டய� ஆ<சியாள? ஆ<சியாள? ஆ<சியாள? ஆ<சியாள? >>>> கல க&ைதகல க&ைதகல க&ைதகல க&ைத ஏCப5&திஏCப5&திஏCப5&திஏCப5&தி இ?%த�இ?%த�இ?%த�இ?%த�. எனேவஎனேவஎனேவஎனேவ இ%தஇ%தஇ%தஇ%த 

இமா�கைளஇமா�கைளஇமா�கைளஇமா�கைள வ(ேசடவ(ேசடவ(ேசடவ(ேசட க-கான:�ப(�க-கான:�ப(�க-கான:�ப(�க-கான:�ப(� கீHகீHகீHகீH ைவ&தி?%தன�ைவ&தி?%தன�ைவ&தி?%தன�ைவ&தி?%தன�. கல�பாேவாகல�பாேவாகல�பாேவாகல�பாேவா இமா�இமா�இமா�இமா� 

அ�க� >அ�க� >அ�க� >அ�க� > ஆ-ஆ-ஆ-ஆ- ப(7ைளப(7ைளப(7ைளப(7ைள ப(ற கிறதாப(ற கிறதாப(ற கிறதாப(ற கிறதா எ�பைத&எ�பைத&எ�பைத&எ�பைத& �ரவ( �ரவ( �ரவ( �ரவ(  ெகா-ேடெகா-ேடெகா-ேடெகா-ேட இ?%தன�இ?%தன�இ?%தன�இ?%தன�. 

இமா�இமா�இமா�இமா� அ�க�அ�க�அ�க�அ�க� அைலஹி�அைலஹி�அைலஹி�அைலஹி� ஸலா�ஸலா�ஸலா�ஸலா� இதனாஇதனாஇதனாஇதனா பல�ைறபல�ைறபல�ைறபல�ைற சிைறசிைறசிைறசிைற ெசலெசலெசலெசல 

ேவ-Nயதாய(C6ேவ-Nயதாய(C6ேவ-Nயதாய(C6ேவ-Nயதாய(C6. என:	�என:	�என:	�என:	� இமாஇமாஇமாஇமா���� ம�தானம�தானம�தானம�தான க<5�பா5க7க<5�பா5க7க<5�பா5க7க<5�பா5க7 அ�னார�அ�னார�அ�னார�அ�னார� GகHGகHGகHGகH பரவபரவபரவபரவ 

ஏ�வாகியைமையஏ�வாகியைமையஏ�வாகியைமையஏ�வாகியைமைய உண�%தா�உண�%தா�உண�%தா�உண�%தா� கல�பாகல�பாகல�பாகல�பா. எனேவஎனேவஎனேவஎனேவ அவைர&அவைர&அவைர&அவைர& த+�&� த+�&� த+�&� த+�&�  க<5�க<5�க<5�க<5� �N3 >�N3 >�N3 >�N3 > 

வ%தா�வ%தா�வ%தா�வ%தா�. 

இரகசியமானஇரகசியமானஇரகசியமானஇரகசியமான �ைறய(�ைறய(�ைறய(�ைறய( நU1<Nன�நU1<Nன�நU1<Nன�நU1<Nன�. ஹி��ஹி��ஹி��ஹி�� 260 றபRஉறபRஉறபRஉறபRஉ அDவஅDவஅDவஅDவ எ<டா�எ<டா�எ<டா�எ<டா� நா7நா7நா7நா7 

அ�னா�அ�னா�அ�னா�அ�னா� ஷஹ+தானா�ஷஹ+தானா�ஷஹ+தானா�ஷஹ+தானா� 'இமா� >இமா� >இமா� >இமா� > நU1<NயநU1<NயநU1<NயநU1<Nய வ(சய�வ(சய�வ(சய�வ(சய� ெவள:ேயெவள:ேயெவள:ேயெவள:ேய வராமவராமவராமவராம 

இ?�பதCகாகஇ?�பதCகாகஇ?�பதCகாகஇ?�பதCகாக �ஃதமி&�ஃதமி&�ஃதமி&�ஃதமி& எ�ென�னேவாஎ�ென�னேவாஎ�ென�னேவாஎ�ென�னேவா ெச,தா�ெச,தா�ெச,தா�ெச,தா�. அ��லாJஅ��லாJஅ��லாJஅ��லாJ இ�	இ�	இ�	இ�	 ஹாகா�ஹாகா�ஹாகா�ஹாகா� 

எ	�எ	�எ	�எ	� ப(ரதான:ப(ரதான:ப(ரதான:ப(ரதான: ெசா�னதாகெசா�னதாகெசா�னதாகெசா�னதாக இ�	இ�	இ�	இ�	 ஸ�பா ஸ�பா ஸ�பா ஸ�பா  மாலிகீமாலிகீமாலிகீமாலிகீ தன�தன�தன�தன� அஅஅஅ Gஸூ;Gஸூ;Gஸூ;Gஸூ; 

�ஹி�மா�ஹி�மா�ஹி�மா�ஹி�மா| எ	�எ	�எ	�எ	� ^லி^லி^லி^லி ப(�வ?மா6ப(�வ?மா6ப(�வ?மா6ப(�வ?மா6 வ(ப� கிறா�வ(ப� கிறா�வ(ப� கிறா�வ(ப� கிறா�: 



“இமா�இமா�இமா�இமா� ஹஸ�ஹஸ�ஹஸ�ஹஸ� அ�க�அ�க�அ�க�அ�க� அைலஹி�அைலஹி�அைலஹி�அைலஹி� ஸலா�ஸலா�ஸலா�ஸலா� மரண(&தமரண(&தமரண(&தமரண(&த ேபா�ேபா�ேபா�ேபா� அஹம&அஹம&அஹம&அஹம& இ�	இ�	இ�	இ�	 

�தவ கி�தவ கி�தவ கி�தவ கி கல�பாகல�பாகல�பாகல�பா �ஃதமிதிட��ஃதமிதிட��ஃதமிதிட��ஃதமிதிட� வ%தா�வ%தா�வ%தா�வ%தா�. இமா�இமா�இமா�இமா� அ�க�அ�க�அ�க�அ�க� ேநாKCறதாேநாKCறதாேநாKCறதாேநாKCறதா அவைர அவைர அவைர அவைர  

க-காண( கக-காண( கக-காண( கக-காண( க ஏCபாடாகிய�ஏCபாடாகிய�ஏCபாடாகிய�ஏCபாடாகிய�. மிகமிகமிகமிக ந�ப( ைக >�யந�ப( ைக >�யந�ப( ைக >�யந�ப( ைக >�ய பண(யாள�க7பண(யாள�க7பண(யாள�க7பண(யாள�க7 இமாமி�இமாமி�இமாமி�இமாமி� 

வ +<5 >வ +<5 >வ +<5 >வ +<5 > அ	�ப�ப<டன�அ	�ப�ப<டன�அ	�ப�ப<டன�அ	�ப�ப<டன�. இமாமி�இமாமி�இமாமி�இமாமி� நிைலைமைய நிைலைமைய நிைலைமைய நிைலைமைய  க-காண( கெவனக-காண( கெவனக-காண( கெவனக-காண( கெவன அரசஅரசஅரசஅரச 

ைவ&திய�க7ைவ&திய�க7ைவ&திய�க7ைவ&திய�க7 ெச�றன�ெச�றன�ெச�றன�ெச�றன�. எேலா?�எேலா?�எேலா?�எேலா?� அDவ +<NஅDவ +<NஅDவ +<NஅDவ +<N நட�பவCைறநட�பவCைறநட�பவCைறநட�பவCைற உள3உள3உள3உள3 பா�&பா�&பா�&பா�&தன�தன�தன�தன�. 

அதிகஅதிகஅதிகஅதிக ந�ப( ைக >�யந�ப( ைக >�யந�ப( ைக >�யந�ப( ைக >�ய பலபலபலபல ப(ர�க�க7ப(ர�க�க7ப(ர�க�க7ப(ர�க�க7 இமாமி�இமாமி�இமாமி�இமாமி� வ +<5 >வ +<5 >வ +<5 >வ +<5 > அைழ&�/அைழ&�/அைழ&�/அைழ&�/ ெச�6ெச�6ெச�6ெச�6 

இமா�இமா�இமா�இமா� ேநா,வா,�ப<N?�பைதேநா,வா,�ப<N?�பைதேநா,வா,�ப<N?�பைதேநா,வா,�ப<N?�பைத அவ�கE >அவ�கE >அவ�கE >அவ�கE > கா<5மா6கா<5மா6கா<5மா6கா<5மா6 கல�பாகல�பாகல�பாகல�பா, அ�ேபாைதயஅ�ேபாைதயஅ�ேபாைதயஅ�ேபாைதய காழிகாழிகாழிகாழி 
இ�	இ�	இ�	இ�	 ப தியா? >ப தியா? >ப தியா? >ப தியா? > உ&தரவ(<N?%தா�உ&தரவ(<N?%தா�உ&தரவ(<N?%தா�உ&தரவ(<N?%தா�. 

இமா�இமா�இமா�இமா� அைலஹி�அைலஹி�அைலஹி�அைலஹி� ஸலா�ஸலா�ஸலா�ஸலா� சிலசிலசிலசில நா<கள:நா<கள:நா<கள:நா<கள: மரண(&தமரண(&தமரண(&தமரண(&த ேபா�ேபா�ேபா�ேபா� சாம�ராசாம�ராசாம�ராசாம�ரா அேலாலஅேலாலஅேலாலஅேலால 

கேலால�ப<ட�கேலால�ப<ட�கேலால�ப<ட�கேலால�ப<ட�. அ*>அ*>அ*>அ*> கியாம&கியாம&கியாம&கியாம& வ%த�வ%த�வ%த�வ%த� ேபா�6ேபா�6ேபா�6ேபா�6 காண�ப<ட�காண�ப<ட�காண�ப<ட�காண�ப<ட�. ஜனாஸாஜனாஸாஜனாஸாஜனாஸா 

ஆய&தமானஆய&தமானஆய&தமானஆய&தமான ேப�ேப�ேப�ேப� கல�பாகல�பாகல�பாகல�பா ஈஸாஈஸாஈஸாஈஸா இ�	இ�	இ�	இ�	 �தவ கிைல�தவ கிைல�தவ கிைல�தவ கிைல அ	�ப(அ	�ப(அ	�ப(அ	�ப( ெதாLைகெதாLைகெதாLைகெதாLைக நடா&த/நடா&த/நடா&த/நடா&த/ 

ெசா�னா�ெசா�னா�ெசா�னா�ெசா�னா�. அவ�அவ�அவ�அவ� இமாமி�இமாமி�இமாமி�இமாமி� �க&ைத�க&ைத�க&ைத�க&ைத வ(ல கி வ(ல கி வ(ல கி வ(ல கி  கா<Nகா<Nகா<Nகா<N, “இேதாஇேதாஇேதாஇேதா அGஅGஅGஅG �ஹ�ம&�ஹ�ம&�ஹ�ம&�ஹ�ம& 

அ�க�அ�க�அ�க�அ�க� அைலஹி�அைலஹி�அைலஹி�அைலஹி� ஸலா�ஸலா�ஸலா�ஸலா� ேநா,ேநா,ேநா,ேநா, வா,�ப<5வா,�ப<5வா,�ப<5வா,�ப<5 தமதமதமதம வ(��ப(ேலேயவ(��ப(ேலேயவ(��ப(ேலேயவ(��ப(ேலேய உய(�உய(�உய(�உய(� 

ந+ந+ந+ந+&தா�&தா�&தா�&தா�” எனஎனஎனஎன அறிவ(&தா�அறிவ(&தா�அறிவ(&தா�அறிவ(&தா�. ஹி��ஹி��ஹி��ஹி�� 260 றபRKறபRKறபRKறபRK அDவஅDவஅDவஅDவ 8���� நா�நா�நா�நா� இ�மரண�இ�மரண�இ�மரண�இ�மரண� 

ச�பவ(&த�ச�பவ(&த�ச�பவ(&த�ச�பவ(&த�. 

இமாமி�இமாமி�இமாமி�இமாமி� ஷஹாத&ைத&ஷஹாத&ைத&ஷஹாத&ைத&ஷஹாத&ைத& ெதாட�%�ெதாட�%�ெதாட�%�ெதாட�%�, அ�னார�அ�னார�அ�னார�அ�னார� ெசா&� கைளெசா&� கைளெசா&� கைளெசா&� கைள இமாமி�இமாமி�இமாமி�இமாமி� 

தாயா�தாயா�தாயா�தாயா�, சேகாதர�சேகாதர�சேகாதர�சேகாதர� ஜஃப�ஜஃப�ஜஃப�ஜஃப� ஆகிேயா�ஆகிேயா�ஆகிேயா�ஆகிேயா� ம&திய(ம&திய(ம&திய(ம&திய( ப(�&� ப(�&� ப(�&� ப(�&�  ெகா5&தா�ெகா5&தா�ெகா5&தா�ெகா5&தா�. 
கல�பாகல�பாகல�பாகல�பா, இமா� >�இமா� >�இமா� >�இமா� >� ப(7ைளப(7ைளப(7ைளப(7ைள இைலஇைலஇைலஇைல எனஎனஎனஎன இத�இத�இத�இத� Oல�Oல�Oல�Oல� நிbப(&�நிbப(&�நிbப(&�நிbப(&� அ5&தஅ5&தஅ5&தஅ5&த இ6திஇ6திஇ6திஇ6தி 
இமா�இமா�இமா�இமா� பCறியபCறியபCறியபCறிய ச%ேதக&ைதச%ேதக&ைதச%ேதக&ைதச%ேதக&ைத ஏCப5&தேவஏCப5&தேவஏCப5&தேவஏCப5&தேவ இ�இ�இ�இ� �யCசி�யCசி�யCசி�யCசி. 

இமா�இமா�இமா�இமா� மJதிையமJதிையமJதிையமJதிைய அலாJஅலாJஅலாJஅலாJ மைற&� மைற&� மைற&� மைற&�  கா�பாCறிகா�பாCறிகா�பாCறிகா�பாCறி வ%தா�வ%தா�வ%தா�வ%தா�. இமா�இமா�இமா�இமா� அ�க�அ�க�அ�க�அ�க� 

வபா&தானவபா&தானவபா&தானவபா&தான ேபா�ேபா�ேபா�ேபா� அவர�அவர�அவர�அவர� ஜனாஸா&ஜனாஸா&ஜனாஸா&ஜனாஸா& ெதாLைகையெதாLைகையெதாLைகையெதாLைகைய நடா&தநடா&தநடா&தநடா&த இமாமி�இமாமி�இமாமி�இமாமி� சேகாதர�சேகாதர�சேகாதர�சேகாதர� 

ஜஃப�ஜஃப�ஜஃப�ஜஃப� �Cப<டா��Cப<டா��Cப<டா��Cப<டா�. ஆனாஆனாஆனாஆனா திQெரனதிQெரனதிQெரனதிQெரன �������� ெச�றெச�றெச�றெச�ற இமா�இமா�இமா�இமா� மJதிமJதிமJதிமJதி த%த%த%த%ைதய(�ைதய(�ைதய(�ைதய(� 

ஜனாஸாைவ&ஜனாஸாைவ&ஜனாஸாைவ&ஜனாஸாைவ& ெதாLைகையெதாLைகையெதாLைகையெதாLைகைய நடா&தினா�நடா&தினா�நடா&தினா�நடா&தினா�. அத�அத�அத�அத� ப(�ப(�ப(�ப(� மைற%தி?%தமைற%தி?%தமைற%தி?%தமைற%தி?%த த�த�த�த� 

ப(ரதிநிதிக7ப(ரதிநிதிக7ப(ரதிநிதிக7ப(ரதிநிதிக7 Oல�Oல�Oல�Oல� ம கேளா5ம கேளா5ம கேளா5ம கேளா5 ெதாடரGகைளெதாடரGகைளெதாடரGகைளெதாடரGகைள ஏCப5&தி ஏCப5&தி ஏCப5&தி ஏCப5&தி  ெகா-டா�ெகா-டா�ெகா-டா�ெகா-டா�. 
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