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சிலசிலசிலசில மண�(தியால5கள'	மண�(தியால5கள'	மண�(தியால5கள'	மண�(தியால5கள'	 ப�	ப�	ப�	ப�	 *+ய	*+ய	*+ய	*+ய	 உய1உய1உய1உய1 வான(தி�வான(தி�வான(தி�வான(தி� நி"2நி"2நி"2நி"2 ேபா)ேபா)ேபா)ேபா) 
கிராம()�கிராம()�கிராம()�கிராம()� Oறா-க/Oறா-க/Oறா-க/Oறா-க/ அத	அத	அத	அத	 ஒள'ய�	ஒள'ய�	ஒள'ய�	ஒள'ய�	 கீ"�கள'�கீ"�கள'�கீ"�கள'�கீ"�கள'� ெதள'$தெதள'$தெதள'$தெதள'$த வான(திேலவான(திேலவான(திேலவான(திேல தம)தம)தம)தம) 
சிற2கைளசிற2கைளசிற2கைளசிற2கைள அ>()-அ>()-அ>()-அ>()- ெகா9>=$தனெகா9>=$தனெகா9>=$தனெகா9>=$தன. 

கிராம(திலி=$)கிராம(திலி=$)கிராம(திலி=$)கிராம(திலி=$) ெப9கள'	ெப9கள'	ெப9கள'	ெப9கள'	 2ரைவ2ரைவ2ரைவ2ரைவ பா7பா7பா7பா7 ச(தச(தச(தச(த கா"ேறா7கா"ேறா7கா"ேறா7கா"ேறா7 கல$)கல$)கல$)கல$) 
ெச	ற)ெச	ற)ெச	ற)ெச	ற). ந8C"�-க=கி�ந8C"�-க=கி�ந8C"�-க=கி�ந8C"�-க=கி� I	ன1I	ன1I	ன1I	ன1 க9டக9டக9டக9ட சிலசிலசிலசில ெப9க/ெப9க/ெப9க/ெப9க/ கிராமகிராமகிராமகிராம 
ஒE5ைககள'�ஒE5ைககள'�ஒE5ைககள'�ஒE5ைககள'� ச$ேதாஷமாகச$ேதாஷமாகச$ேதாஷமாகச$ேதாஷமாக அ52மிஅ52மிஅ52மிஅ52மி52525252 வ�ைர$)வ�ைர$)வ�ைர$)வ�ைர$) ெகா9>=$தன1ெகா9>=$தன1ெகா9>=$தன1ெகா9>=$தன1. 
ஒ=வ=-ெகா=வ1ஒ=வ=-ெகா=வ1ஒ=வ=-ெகா=வ1ஒ=வ=-ெகா=வ1 ஒ=ஒ=ஒ=ஒ= மகிA4சிைய�மகிA4சிைய�மகிA4சிைய�மகிA4சிைய� ப+மாறி-ப+மாறி-ப+மாறி-ப+மாறி- ெகா9டன1ெகா9டன1ெகா9டன1ெகா9டன1. 

ஆஆஆஆ. அ5ேகஅ5ேகஅ5ேகஅ5ேக இர97இர97இர97இர97 ெப9க/ெப9க/ெப9க/ெப9க/ அேதஅேதஅேதஅேத இைர4ச;ட	இைர4ச;ட	இைர4ச;ட	இைர4ச;ட	 அழகியஅழகியஅழகியஅழகிய ம9ம9ம9ம9 

பா(திர5கள'�பா(திர5கள'�பா(திர5கள'�பா(திர5கள'� ந8ெர7�பத"காகந8ெர7�பத"காகந8ெர7�பத"காகந8ெர7�பத"காக ந8C"றி	ந8C"றி	ந8C"றி	ந8C"றி	 ப-கப-கப-கப-க வ=கிறா1க/வ=கிறா1க/வ=கிறா1க/வ=கிறா1க/. 
அ4ெச<திையஅ4ெச<திையஅ4ெச<திையஅ4ெச<திைய அறி$)அறி$)அறி$)அறி$) ெகா/வத"காகெகா/வத"காகெகா/வத"காகெகா/வத"காக என)என)என)என) கா)கைள-கா)கைள-கா)கைள-கா)கைள- R1ைமயா-கி-R1ைமயா-கி-R1ைமயா-கி-R1ைமயா-கி- 
ெகா9ேட	ெகா9ேட	ெகா9ேட	ெகா9ேட	. 

'சேகாத+ேயசேகாத+ேயசேகாத+ேயசேகாத+ேய ெசா�கி	றா1க/ெசா�கி	றா1க/ெசா�கி	றா1க/ெசா�கி	றா1க/. இமாஇமாஇமாஇமா ஸாதி-ஸாதி-ஸாதி-ஸாதி- தம)தம)தம)தம) ப�/ைளப�/ைளப�/ைளப�/ைள ப�ற$தப�ற$தப�ற$தப�ற$த ெச<திெச<திெச<திெச<தி 
கிைட(தகிைட(தகிைட(தகிைட(த ேபா)ேபா)ேபா)ேபா) ெசா	னா1களாெசா	னா1களாெசா	னா1களாெசா	னா1களா.‘என-2�என-2�என-2�என-2� ப�	னா�ப�	னா�ப�	னா�ப�	னா� வழிகா
>Jவழிகா
>Jவழிகா
>Jவழிகா
>J 
இைறவன'	இைறவன'	இைறவன'	இைறவன'	 மிக4மிக4மிக4மிக4 சிற$தசிற$தசிற$தசிற$த பைட�Oபைட�Oபைட�Oபைட�O ப�ற$)/ள)ப�ற$)/ள)ப�ற$)/ள)ப�ற$)/ள)’ எ	�எ	�எ	�எ	�. (3) 

“அவ=-2அவ=-2அவ=-2அவ=-2 எ	னஎ	னஎ	னஎ	ன ெபய1ெபய1ெபய1ெபய1 ைவ�பா1க/ைவ�பா1க/ைவ�பா1க/ைவ�பா1க/ எ	�எ	�எ	�எ	� ெத+Jமாெத+Jமாெத+Jமாெத+Jமா?” 

“அவ=ைடயஅவ=ைடயஅவ=ைடயஅவ=ைடய ப�ற�O-2ப�ற�O-2ப�ற�O-2ப�ற�O-2 I	னேரI	னேரI	னேரI	னேர அவ=-2அவ=-2அவ=-2அவ=-2 �ஸா�ஸா�ஸா�ஸா எனஎனஎனஎன ெபய+
>=$தன1ெபய+
>=$தன1ெபய+
>=$தன1ெபய+
>=$தன1.” 

என)என)என)என) எ9ண-எ9ண-எ9ண-எ9ண- க9க9க9க9, எேத4ைசயாகஎேத4ைசயாகஎேத4ைசயாகஎேத4ைசயாக பாைலவன(திேலபாைலவன(திேலபாைலவன(திேலபாைலவன(திேல ந8C"�-2�ந8C"�-2�ந8C"�-2�ந8C"�-2� ப-கப-கப-கப-க 
நி	றநி	றநி	றநி	ற இைடயன'	இைடயன'	இைடயன'	இைடயன'	 ேம�ேம�ேம�ேம� வ�E$த)வ�E$த)வ�E$த)வ�E$த). அவ	அவ	அவ	அவ	 இ$தஇ$தஇ$தஇ$த கிராம(தி�கிராம(தி�கிராம(தி�கிராம(தி� எ	னஎ	னஎ	னஎ	ன நட$த)நட$த)நட$த)நட$த) 
எ	�எ	�எ	�எ	� ெத+யாம�ெத+யாம�ெத+யாம�ெத+யாம� தன)தன)தன)தன) ஆ7கைளஆ7கைளஆ7கைளஆ7கைள த>ய�	த>ய�	த>ய�	த>ய�	 �ல�ல�ல�ல )ர(தி-)ர(தி-)ர(தி-)ர(தி- ெகா9>=ெகா9>=ெகா9>=ெகா9>=$தா	$தா	$தா	$தா	. 



ஒ=ஒ=ஒ=ஒ= வ�னா>வ�னா>வ�னா>வ�னா> நா	நா	நா	நா	 இ4சி�இ4சி�இ4சி�இ4சி� இைடயைனஇைடயைனஇைடயைனஇைடயைன நப�நப�நப�நப� �ஸா�ஸா�ஸா�ஸா எனPஎனPஎனPஎனP இ52இ52இ52இ52 சீனாசீனாசீனாசீனா 
பாைலவனபாைலவனபாைலவனபாைலவன எ	�எ	�எ	�எ	� நிைன(த-நிைன(த-நிைன(த-நிைன(த- ெகா9ேட	ெகா9ேட	ெகா9ேட	ெகா9ேட	, எ9ண(திலி=$)எ9ண(திலி=$)எ9ண(திலி=$)எ9ண(திலி=$) 
வ�7ப
ேட	வ�7ப
ேட	வ�7ப
ேட	வ�7ப
ேட	. இ)இ)இ)இ) Oதிதாக�Oதிதாக�Oதிதாக�Oதிதாக� ப�ற$தப�ற$தப�ற$தப�ற$த �ஸா�ஸா�ஸா�ஸா. த"காலத"காலத"காலத"கால எ$தஎ$தஎ$தஎ$த 
ப�1அS�-ெகதிராக�ப�1அS�-ெகதிராக�ப�1அS�-ெகதிராக�ப�1அS�-ெகதிராக� ப�ற$தாேராப�ற$தாேராப�ற$தாேராப�ற$தாேரா?! 

அ�பாசியஅ�பாசியஅ�பாசியஅ�பாசிய ஆ
சிய��ஆ
சிய��ஆ
சிய��ஆ
சிய�� 

இமாஇமாஇமாஇமா �ஸா�ஸா�ஸா�ஸா ப�	ப�	ப�	ப�	 ஜஃப1ஜஃப1ஜஃப1ஜஃப1 அ�காழிஅ�காழிஅ�காழிஅ�காழி அைலஹி�அைலஹி�அைலஹி�அைலஹி� ஸலாஸலாஸலாஸலா அவ1க6-2அவ1க6-2அவ1க6-2அவ1க6-2 
நா	2நா	2நா	2நா	2 வயதாகவயதாகவயதாகவயதாக இ=-2இ=-2இ=-2இ=-2 ேபா)ேபா)ேபா)ேபா) அநியாய-காரஅநியாய-காரஅநியாய-காரஅநியாய-கார உைமயா-கள'	உைமயா-கள'	உைமயா-கள'	உைமயா-கள'	 ஆ
சிஆ
சிஆ
சிஆ
சி 
வ 8A4சியைட$)வ 8A4சியைட$)வ 8A4சியைட$)வ 8A4சியைட$) வ�
ட)வ�
ட)வ�
ட)வ�
ட). 

ேகா(திரவாதேகா(திரவாதேகா(திரவாதேகா(திரவாத உைமயாஉைமயாஉைமயாஉைமயா ஆ
சிஆ
சிஆ
சிஆ
சி அநியாயஅநியாயஅநியாயஅநியாய, பலா(காரபலா(காரபலா(காரபலா(கார, அபக+�Oஅபக+�Oஅபக+�Oஅபக+�O எனஎனஎனஎன 

ம-க6-2ம-க6-2ம-க6-2ம-க6-2 எதிராகஎதிராகஎதிராகஎதிராக ெசய"ப
7ெசய"ப
7ெசய"ப
7ெசய"ப
7 வ$த)வ$த)வ$த)வ$த). 2றி�பாக2றி�பாக2றி�பாக2றி�பாக உ9ைமயானஉ9ைமயானஉ9ைமயானஉ9ைமயான இ�லாமியஇ�லாமியஇ�லாமியஇ�லாமிய 
ஆ
சிையஆ
சிையஆ
சிையஆ
சிைய ேவ9>ேவ9>ேவ9>ேவ9> 2ர�2ர�2ர�2ர� எஎஎஎE�ப�யE�ப�யE�ப�யE�ப�ய ம-க6-2ம-க6-2ம-க6-2ம-க6-2 எதிராகஎதிராகஎதிராகஎதிராக அளவ�லாஅளவ�லாஅளவ�லாஅளவ�லா 
அ
Uழிய5கைளஅ
Uழிய5கைளஅ
Uழிய5கைளஅ
Uழிய5கைள இைழ(ததனா�இைழ(ததனா�இைழ(ததனா�இைழ(ததனா� ம-க/ம-க/ம-க/ம-க/ எதி1�Oஎதி1�Oஎதி1�Oஎதி1�O பலமைடயலாய�"�பலமைடயலாய�"�பலமைடயலாய�"�பலமைடயலாய�"�. 

அ	ைறயஅ	ைறயஅ	ைறயஅ	ைறய சிலசிலசிலசில அரசிய�அரசிய�அரசிய�அரசிய� ச-திக/ச-திக/ச-திக/ச-திக/ ம-கள'	ம-கள'	ம-கள'	ம-கள'	 உ+ைமையஉ+ைமையஉ+ைமையஉ+ைமைய உ+யவ1க6-24உ+யவ1க6-24உ+யவ1க6-24உ+யவ1க6-24 
ேச1-கேச1-கேச1-கேச1-க ேவ97ேவ97ேவ97ேவ97 எ	றஎ	றஎ	றஎ	ற ேபா1ைவய��ேபா1ைவய��ேபா1ைவய��ேபா1ைவய��,2றி�பாக2றி�பாக2றி�பாக2றி�பாக இமாஇமாஇமாஇமா அலMய�	அலMய�	அலMய�	அலMய�	 

ஆதரவாள1க6-2ஆதரவாள1க6-2ஆதரவாள1க6-2ஆதரவாள1க6-2 அவ1கள)அவ1கள)அவ1கள)அவ1கள) உ+ைமையஉ+ைமையஉ+ைமையஉ+ைமைய மMள�மMள�மMள�மMள� ெப"�ெப"�ெப"�ெப"�---- ெகா7(த�ெகா7(த�ெகா7(த�ெகா7(த� எ	றஎ	றஎ	றஎ	ற 
ேபா1ைவய��ேபா1ைவய��ேபா1ைவய��ேபா1ைவய�� அத"காேவஅத"காேவஅத"காேவஅத"காேவ ேபா+
7ேபா+
7ேபா+
7ேபா+
7 வ$தவ$தவ$தவ$த அVI�லிஅVI�லிஅVI�லிஅVI�லி 2ராஸான'ய�	2ராஸான'ய�	2ராஸான'ய�	2ராஸான'ய�	 

உதவ�ேயா7உதவ�ேயா7உதவ�ேயா7உதவ�ேயா7 Oர
சிOர
சிOர
சிOர
சி ெச<தன1ெச<தன1ெச<தன1ெச<தன1. அSவா�அSவா�அSவா�அSவா� ைக�ப"றியைக�ப"றியைக�ப"றியைக�ப"றிய ப�	ப�	ப�	ப�	 ஆ
சி-2ஆ
சி-2ஆ
சி-2ஆ
சி-2 உ+ைமஉ+ைமஉ+ைமஉ+ைம 
ெகா9டெகா9டெகா9டெகா9ட ஆறாவ)ஆறாவ)ஆறாவ)ஆறாவ) வழிகா
>வழிகா
>வழிகா
>வழிகா
> இமாஇமாஇமாஇமா சாதி-சாதி-சாதி-சாதி- அவ1க6-2�அவ1க6-2�அவ1க6-2�அவ1க6-2� பதிலாகபதிலாகபதிலாகபதிலாக 
அO�அ�பா�அO�அ�பா�அO�அ�பா�அO�அ�பா� அ�ஸ�பாLஅ�ஸ�பாLஅ�ஸ�பாLஅ�ஸ�பாL எ�எ�எ�எ� அ�பாசியைரஅ�பாசியைரஅ�பாசியைரஅ�பாசியைர ஆ
சிஆ
சிஆ
சிஆ
சி பDட(தி�பDட(தி�பDட(தி�பDட(தி� 
அம1(தின1அம1(தின1அம1(தின1அம1(தின1. (4) 

இதன>�பைடய��இதன>�பைடய��இதன>�பைடய��இதன>�பைடய�� கிலாப(கிலாப(கிலாப(கிலாப( எ	றஎ	றஎ	றஎ	ற ேபா1ைவய��ேபா1ைவய��ேபா1ைவய��ேபா1ைவய�� இ	�ெமா�இ	�ெமா�இ	�ெமா�இ	�ெமா� ம	னரா
சி�ம	னரா
சி�ம	னரா
சி�ம	னரா
சி� 
பரபைரபரபைரபரபைரபரபைர ஹிF+ஹிF+ஹிF+ஹிF+ 132இ�இ�இ�இ� ஆ
சிய��ஆ
சிய��ஆ
சிய��ஆ
சிய�� அம1$த)அம1$த)அம1$த)அம1$த). 

இவ1க/இவ1க/இவ1க/இவ1க/ அ
Uழிய(தி;அ
Uழிய(தி;அ
Uழிய(தி;அ
Uழிய(தி; நயவNசக(தன(தி;நயவNசக(தன(தி;நயவNசக(தன(தி;நயவNசக(தன(தி; மா1-கமா1-கமா1-கமா1-க வைரயைறகைளவைரயைறகைளவைரயைறகைளவைரயைறகைள 
மM�வதி;மM�வதி;மM�வதி;மM�வதி; உைமயா-கைளஉைமயா-கைளஉைமயா-கைளஉைமயா-கைள வ�டPவ�டPவ�டPவ�டP 2ைற$ேதாராக2ைற$ேதாராக2ைற$ேதாராக2ைற$ேதாராக இ=-கவ��ைலஇ=-கவ��ைலஇ=-கவ��ைலஇ=-கவ��ைல. 

இவ1க/இவ1க/இவ1க/இவ1க/ ஹிFஹிFஹிFஹிF++++ 656 வைரவைரவைரவைர அதாவ)அதாவ)அதாவ)அதாவ) 524 வ=ட5க/வ=ட5க/வ=ட5க/வ=ட5க/ ப-தாதிேலப-தாதிேலப-தாதிேலப-தாதிேல ந89டந89டந89டந89ட 
காலமாககாலமாககாலமாககாலமாக ம	னரா
சிம	னரா
சிம	னரா
சிம	னரா
சி O+$தன1O+$தன1O+$தன1O+$தன1. 

ச5ைக-2+யச5ைக-2+யச5ைக-2+யச5ைக-2+ய ஏழாவ)ஏழாவ)ஏழாவ)ஏழாவ) இமாஇமாஇமாஇமா தம)தம)தம)தம) வாAநாள'�வாAநாள'�வாAநாள'�வாAநாள'� அO�அ�பா�அO�அ�பா�அO�அ�பா�அO�அ�பா� 

ச�பாLச�பாLச�பாLச�பாL, ம	*1ம	*1ம	*1ம	*1 தவான'கீதவான'கீதவான'கீதவான'கீ, ஹாதிஹாதிஹாதிஹாதி, மLதிமLதிமLதிமLதி, ஹாC	ஹாC	ஹாC	ஹாC	 ஆகிேயா+	ஆகிேயா+	ஆகிேயா+	ஆகிேயா+	; ஆ
சிையஆ
சிையஆ
சிையஆ
சிைய 
ச$தி(தேதா7ச$தி(தேதா7ச$தி(தேதா7ச$தி(தேதா7, இவ1க/இவ1க/இவ1க/இவ1க/ அைனவர)அைனவர)அைனவர)அைனவர) அட-2Iைறக6-2அட-2Iைறக6-2அட-2Iைறக6-2அட-2Iைறக6-2 
அநியாய5அநியாய5அநியாய5அநியாய5க6-2க6-2க6-2க6-2 உ/ளானா1க/உ/ளானா1க/உ/ளானா1க/உ/ளானா1க/. 

அO�அ�பா�அO�அ�பா�அO�அ�பா�அO�அ�பா� ச�பாLச�பாLச�பாLச�பாL ஹிF+ஹிF+ஹிF+ஹிF+ 136���� மரண�-கமரண�-கமரண�-கமரண�-க அவர)அவர)அவர)அவர) இட(தி�இட(தி�இட(தி�இட(தி� அவர)அவர)அவர)அவர) 
சேகாதர	சேகாதர	சேகாதர	சேகாதர	 ம	*1ம	*1ம	*1ம	*1 தவான'கீதவான'கீதவான'கீதவான'கீ உ
கா1$)உ
கா1$)உ
கா1$)உ
கா1$) ெகா9டா1ெகா9டா1ெகா9டா1ெகா9டா1. அவ1அவ1அவ1அவ1 ப-தாைதப-தாைதப-தாைதப-தாைத 



நி�வ�னா1நி�வ�னா1நி�வ�னா1நி�வ�னா1. அVI�லிைமஅVI�லிைமஅVI�லிைமஅVI�லிைம ெகாைலெகாைலெகாைலெகாைல ெச<தா1ெச<தா1ெச<தா1ெச<தா1. அ(ேதா7அ(ேதா7அ(ேதா7அ(ேதா7 அலவ�யா-க6-2அலவ�யா-க6-2அலவ�யா-க6-2அலவ�யா-க6-2 
அநியாயஅநியாயஅநியாயஅநியாய ெச<வதி;மெச<வதி;மெச<வதி;மெச<வதி;ம ெகாைலெகாைலெகாைலெகாைல ெச<வதி;ெச<வதி;ெச<வதி;ெச<வதி; வ 8
74வ 8
74வ 8
74வ 8
74 சிைறசிைறசிைறசிைற 
ெச<வதி;ெச<வதி;ெச<வதி;ெச<வதி;; அவ1கள)அவ1கள)அவ1கள)அவ1கள) ெபா=ளாதார(ைத-ெபா=ளாதார(ைத-ெபா=ளாதார(ைத-ெபா=ளாதார(ைத- ைக�ப"�வதி;ைக�ப"�வதி;ைக�ப"�வதி;ைக�ப"�வதி; IEIEIEIE 
�4ேசா7�4ேசா7�4ேசா7�4ேசா7 ஈ7ப
டா1ஈ7ப
டா1ஈ7ப
டா1ஈ7ப
டா1. அ(ேதா7அ(ேதா7அ(ேதா7அ(ேதா7 இ-27ப(தி	இ-27ப(தி	இ-27ப(தி	இ-27ப(தி	 I-கிய�த1க/I-கிய�த1க/I-கிய�த1க/I-கிய�த1க/ பலைரபலைரபலைரபலைர 
அதி;அதி;அதி;அதி; I-கியமாகI-கியமாகI-கியமாகI-கியமாக இமாஇமாஇமாஇமா சாதி-சாதி-சாதி-சாதி- அவ1கைள-அவ1கைள-அவ1கைள-அவ1கைள- ெகாைலெகாைலெகாைலெகாைல ெச<த)ெச<த)ெச<த)ெச<த). 

ம	*1ம	*1ம	*1ம	*1 இர(தெவறிஇர(தெவறிஇர(தெவறிஇர(தெவறி ப�>(தப�>(தப�>(தப�>(த, 2/ள(த	ைமJ/ள2/ள(த	ைமJ/ள2/ள(த	ைமJ/ள2/ள(த	ைமJ/ள, நயவNசக(நயவNசக(நயவNசக(நயவNசக( 
தனமானதனமானதனமானதனமான, ேபராைசேபராைசேபராைசேபராைசJ/ளJ/ளJ/ளJ/ள, வா-2�தி-2வா-2�தி-2வா-2�தி-2வா-2�தி-2 மா�மா�மா�மா� ெச<Jெச<Jெச<Jெச<J ஒ=வராகஒ=வராகஒ=வராகஒ=வராக 
இ=$தா1இ=$தா1இ=$தா1இ=$தா1, அ�பாசிய1அ�பாசிய1அ�பாசிய1அ�பாசிய1 ஆ
சிஆ
சிஆ
சிஆ
சி பDடபDடபDடபDட ஏ�வத"2-ஏ�வத"2-ஏ�வத"2-ஏ�வத"2- காரணமாககாரணமாககாரணமாககாரணமாக அைம$தஅைம$தஅைம$தஅைம$த 
அVI�லிஅVI�லிஅVI�லிஅVI�லி 2ராஸான'ையேய2ராஸான'ையேய2ராஸான'ையேய2ராஸான'ையேய ப7ெகாைலப7ெகாைலப7ெகாைலப7ெகாைல ெச<தா1ெச<தா1ெச<தா1ெச<தா1. ம	*+	ம	*+	ம	*+	ம	*+	 இ$தஇ$தஇ$தஇ$த ந	றிந	றிந	றிந	றி 
ெகா�ல�ெகா�ல�ெகா�ல�ெகா�ல� வரலா"றிேலவரலா"றிேலவரலா"றிேலவரலா"றிேல ஒ=ஒ=ஒ=ஒ= பழெமாழியாகேவபழெமாழியாகேவபழெமாழியாகேவபழெமாழியாகேவ மாறிய�=$த)மாறிய�=$த)மாறிய�=$த)மாறிய�=$த). 

இமாஇமாஇமாஇமா காழிமி	காழிமி	காழிமி	காழிமி	 த$ைதத$ைதத$ைதத$ைத ெகாைலெகாைலெகாைலெகாைல ெச<ய�ப
ெச<ய�ப
ெச<ய�ப
ெச<ய�ப
டடடட ேபா)ேபா)ேபா)ேபா) அவ1க6-2அவ1க6-2அவ1க6-2அவ1க6-2 வய)வய)வய)வய) 
இ=ப)இ=ப)இ=ப)இ=ப). தம)தம)தம)தம) I�ப)I�ப)I�ப)I�ப) வய)வய)வய)வய) வைர-2வைர-2வைர-2வைர-2,ம	*+	ம	*+	ம	*+	ம	*+	 ெந=-க>யானெந=-க>யானெந=-க>யானெந=-க>யான ஆ
சிய�	ஆ
சிய�	ஆ
சிய�	ஆ
சிய�	 

காரணமாககாரணமாககாரணமாககாரணமாக மைறவாகமைறவாகமைறவாகமைறவாக இ=$)இ=$)இ=$)இ=$) ெகா97ெகா97ெகா97ெகா97 தம)தம)தம)தம) ஷ8யா-கைள-ஷ8யா-கைள-ஷ8யா-கைள-ஷ8யா-கைள- கவன'()-கவன'()-கவன'()-கவன'()- 
ெகா9>=$தா1ெகா9>=$தா1ெகா9>=$தா1ெகா9>=$தா1. 

ஹிF+ஹிF+ஹிF+ஹிF+ 158���� ம	*1ம	*1ம	*1ம	*1 இற-கேவஇற-கேவஇற-கேவஇற-கேவ அவர)அவர)அவர)அவர) மக	மக	மக	மக	 மLதிமLதிமLதிமLதி அSவ�ட(ைத-அSவ�ட(ைத-அSவ�ட(ைத-அSவ�ட(ைத- 
ைக�ப"றி-ைக�ப"றி-ைக�ப"றி-ைக�ப"றி- ெகா9டா1ெகா9டா1ெகா9டா1ெகா9டா1. மLதிய�	மLதிய�	மLதிய�	மLதிய�	 ஆ
சிஆ
சிஆ
சிஆ
சி ம-கைளம-கைளம-கைளம-கைள ஏமா"�ஏமா"�ஏமா"�ஏமா"� கபட(தனகபட(தனகபட(தனகபட(தன 
நிைற$தநிைற$தநிைற$தநிைற$த ஆ
சியாகஆ
சியாகஆ
சியாகஆ
சியாக இ=$த)இ=$த)இ=$த)இ=$த). தன)தன)தன)தன) த$ைதத$ைதத$ைதத$ைத சிைற�ப�>(தி=$தசிைற�ப�>(தி=$தசிைற�ப�>(தி=$தசிைற�ப�>(தி=$த அரசிய�அரசிய�அரசிய�அரசிய� 
ைகதிகைளைகதிகைளைகதிகைளைகதிகைள (அதிகமானவ1க/அதிகமானவ1க/அதிகமானவ1க/அதிகமானவ1க/ ஷ8யா-களாகஷ8யா-களாகஷ8யா-களாகஷ8யா-களாக இ=$தன1இ=$தன1இ=$தன1இ=$தன1) வ�7தைலவ�7தைலவ�7தைலவ�7தைல ெச<)ெச<)ெச<)ெச<) 
:வ 8க+(த:வ 8க+(த:வ 8க+(த:வ 8க+(த ெசா()கைளJெசா()கைளJெசா()கைளJெசா()கைளJ தி=�ப�-தி=�ப�-தி=�ப�-தி=�ப�- ெகா7(தா1ெகா7(தா1ெகா7(தா1ெகா7(தா1. 

ஆனா�ஆனா�ஆனா�ஆனா�, இமாமி	இமாமி	இமாமி	இமாமி	 நடவ>-ைககள'�நடவ>-ைககள'�நடவ>-ைககள'�நடவ>-ைககள'� க9காண��பாகக9காண��பாகக9காண��பாகக9காண��பாக இ=$இ=$இ=$இ=$தேதா7தேதா7தேதா7தேதா7 
அவ1கைளஅவ1கைளஅவ1கைளஅவ1கைள உ/ள(தா�உ/ள(தா�உ/ள(தா�உ/ள(தா� ெவ��பவாகெவ��பவாகெவ��பவாகெவ��பவாக இ=$தா1இ=$தா1இ=$தா1இ=$தா1. எ)வைரெய	றா�எ)வைரெய	றா�எ)வைரெய	றா�எ)வைரெய	றா� இமாஇமாஇமாஇமா 
அலMய�	அலMய�	அலMய�	அலMய�	 27ப(ைத�27ப(ைத�27ப(ைத�27ப(ைத� ப"றிப"றிப"றிப"றி வைசபா7பவ1க6-2வைசபா7பவ1க6-2வைசபா7பவ1க6-2வைசபா7பவ1க6-2 ெப=ெப=ெப=ெப= ெப=ெப=ெப=ெப= ப+:�ப+:�ப+:�ப+:� 
ெபா=
கைளெபா=
கைளெபா=
கைளெபா=
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7( ெதாட1$தா1க/ெதாட1$தா1க/ெதாட1$தா1க/ெதாட1$தா1க/. “ப�	ன=ப�	ன=ப�	ன=ப�	ன= எ	ைனஎ	ைனஎ	ைனஎ	ைன ப-தா)-2ப-தா)-2ப-தா)-2ப-தா)-2 அைழ()அைழ()அைழ()அைழ()4444 
ெச�வா1க/ெச�வா1க/ெச�வா1க/ெச�வா1க/. அ�ேபா)அ�ேபா)அ�ேபா)அ�ேபா) தி=ப�வரதி=ப�வரதி=ப�வரதி=ப�வர மா
ேட	மா
ேட	மா
ேட	மா
ேட	” ப�	ன1ப�	ன1ப�	ன1ப�	ன1 அவ1க/அவ1க/அவ1க/அவ1க/ 
ெசா	னவாேறெசா	னவாேறெசா	னவாேறெசா	னவாேற நட$)நட$)நட$)நட$) I>$த)I>$த)I>$த)I>$த).(6) 



மLதிமLதிமLதிமLதி, இமாைமஇமாைமஇமாைமஇமாைம அ�ப�ரயாண(திேலஅ�ப�ரயாண(திேலஅ�ப�ரயாண(திேலஅ�ப�ரயாண(திேல ப-தா)-2-ப-தா)-2-ப-தா)-2-ப-தா)-2- ெகா97ெகா97ெகா97ெகா97 வ$)வ$)வ$)வ$) 
சிைறய�லைட(தசிைறய�லைட(தசிைறய�லைட(தசிைறய�லைட(த அேதஅேதஅேதஅேத இரPஇரPஇரPஇரP இமாஇமாஇமாஇமா அலMைய-அலMைய-அலMைய-அலMைய- கனPகனPகனPகனP க9டா1க9டா1க9டா1க9டா1. இமாஇமாஇமாஇமா அலMஅலMஅலMஅலM  
மLதி-2மLதி-2மLதி-2மLதி-2 கீAக9டகீAக9டகீAக9டகீAக9ட 21ஆ	21ஆ	21ஆ	21ஆ	 ஆய()-கைளஆய()-கைளஆய()-கைளஆய()-கைள ஓதி-ஓதி-ஓதி-ஓதி- 
கா9கா9கா9கா9ப�(தா1க/ப�(தா1க/ப�(தா1க/ப�(தா1க/. “உ5கைளஉ5கைளஉ5கைளஉ5கைள ஆ
சியாளரா-கிய)ஆ
சியாளரா-கிய)ஆ
சியாளரா-கிய)ஆ
சியாளரா-கிய) உறPகைள(உறPகைள(உறPகைள(உறPகைள( )9>())9>())9>())9>() 
Vமிய�	Vமிய�	Vமிய�	Vமிய�	 ேம�ேம�ேம�ேம� 2ழ�ப2ழ�ப2ழ�ப2ழ�ப ெச<வத"காகவாெச<வத"காகவாெச<வத"காகவாெச<வத"காகவா?” (7) 

ரபDஉரபDஉரபDஉரபDஉ எ	பவ1எ	பவ1எ	பவ1எ	பவ1 அறிவ�-கி	றா1அறிவ�-கி	றா1அறிவ�-கி	றா1அறிவ�-கி	றா1. ந7ந7ந7ந7 இரவ��இரவ��இரவ��இரவ�� மLதிமLதிமLதிமLதி, ஒ=வைரஒ=வைரஒ=வைரஒ=வைர அ��ப�அ��ப�அ��ப�அ��ப� 
எ	ைனஎ	ைனஎ	ைனஎ	ைன அவ+டஅவ+டஅவ+டஅவ+ட சIகமள'-2மா�சIகமள'-2மா�சIகமள'-2மா�சIகமள'-2மா� ெசா�லிய�=$தா1ெசா�லிய�=$தா1ெசா�லிய�=$தா1ெசா�லிய�=$தா1. நா�நா�நா�நா� 
க7ைமயாக�க7ைமயாக�க7ைமயாக�க7ைமயாக� பய$)பய$)பய$)பய$) ேபா<ேபா<ேபா<ேபா< அவ+ட(தி�அவ+ட(தி�அவ+ட(தி�அவ+ட(தி� வ�ைர$ேத	வ�ைர$ேத	வ�ைர$ேத	வ�ைர$ேத	. 

அ$தஅ$தஅ$தஅ$த அகாலஅகாலஅகாலஅகால ேநர(தி�ேநர(தி�ேநர(தி�ேநர(தி� ேம"ப>ேம"ப>ேம"ப>ேம"ப> வசன(ைதவசன(ைதவசன(ைதவசன(ைத IZIZ()-IZIZ()-IZIZ()-IZIZ()- ெகா9>=$தா1ெகா9>=$தா1ெகா9>=$தா1ெகா9>=$தா1. 
நா	நா	நா	நா	 ேபானேபானேபானேபான ேபா)ேபா)ேபா)ேபா) ெசா	னா1ெசா	னா1ெசா	னா1ெசா	னா1. “ேபாேபாேபாேபா. ேபா<ேபா<ேபா<ேபா< �ஸா�ஸா�ஸா�ஸா ப�	ப�	ப�	ப�	 ஜஃப1ஜஃப1ஜஃப1ஜஃப1 அவ1கைளஅவ1கைளஅவ1கைளஅவ1கைள 
சிைறய�லி=$)சிைறய�லி=$)சிைறய�லி=$)சிைறய�லி=$) எ	ன'டஎ	ன'டஎ	ன'டஎ	ன'ட ெகா97ெகா97ெகா97ெகா97 வாவாவாவா.” நா�நா�நா�நா� ெச	�ெச	�ெச	�ெச	� அைழ()அைழ()அைழ()அைழ() வ$ேத	வ$ேத	வ$ேத	வ$ேத	. 

மLதிமLதிமLதிமLதி எE$)எE$)எE$)எE$) அவ1கைளஅவ1கைளஅவ1கைளஅவ1கைள உ4சிIக$)உ4சிIக$)உ4சிIக$)உ4சிIக$) தன-2தன-2தன-2தன-2 அ=கி�அ=கி�அ=கி�அ=கி� அமரைவ()அமரைவ()அமரைவ()அமரைவ() 
கனவ�	கனவ�	கனவ�	கனவ�	 நிகAைவநிகAைவநிகAைவநிகAைவ அவ1க6-2அவ1க6-2அவ1க6-2அவ1க6-2 எ7()4எ7()4எ7()4எ7()4 ெசா	னா1ெசா	னா1ெசா	னா1ெசா	னா1. ப�	ன1ப�	ன1ப�	ன1ப�	ன1 அேதஅேதஅேதஅேத வ�னா>வ�னா>வ�னா>வ�னா> 
அவ1கைளஅவ1கைளஅவ1கைளஅவ1கைள மத8னாP-2மத8னாP-2மத8னாP-2மத8னாP-2 அ��ப�அ��ப�அ��ப�அ��ப� வ�7ப>வ�7ப>வ�7ப>வ�7ப> உ(தரவ�
டா1உ(தரவ�
டா1உ(தரவ�
டா1உ(தரவ�
டா1. 

ரபDஉரபDஉரபDஉரபDஉ ேம;ேம;ேம;ேம; ெசா�கி	றா1ெசா�கி	றா1ெசா�கி	றா1ெசா�கி	றா1. இமாமி	இமாமி	இமாமி	இமாமி	 ப�ரயாண(தி"2ப�ரயாண(தி"2ப�ரயாண(தி"2ப�ரயாண(தி"2 இைடNச�க/இைடNச�க/இைடNச�க/இைடNச�க/ வ=வ=வ=வ= 
என�என�என�என� பய$ததா�பய$ததா�பய$ததா�பய$ததா�, அSவ�ரேவஅSவ�ரேவஅSவ�ரேவஅSவ�ரேவ இமாமி	இமாமி	இமாமி	இமாமி	 ப�ரயாணப�ரயாணப�ரயாணப�ரயாண ஏ"பா7கைளஏ"பா7கைளஏ"பா7கைளஏ"பா7கைள ெச<ேத	ெச<ேத	ெச<ேத	ெச<ேத	. 
அதிஅதிஅதிஅதி காைலய��காைலய��காைலய��காைலய�� இமாஇமாஇமாஇமா ப�ரயாண�ப�ரயாண�ப�ரயாண�ப�ரயாண� பாைதய�ேலபாைதய�ேலபாைதய�ேலபாைதய�ேல இற5கிவ�
டா1க/இற5கிவ�
டா1க/இற5கிவ�
டா1க/இற5கிவ�
டா1க/.(8) 

இமாஇமாஇமாஇமா மத8னாவ��மத8னாவ��மத8னாவ��மத8னாவ�� அ�பாசியஅ�பாசியஅ�பாசியஅ�பாசிய ெந=-க>க6-2ெந=-க>க6-2ெந=-க>க6-2ெந=-க>க6-2 ம(திய�;ம(திய�;ம(திய�;ம(திய�; மன'த1கைளமன'த1கைளமன'த1கைளமன'த1கைள 
ேந1வழி�ப7()வதி;ேந1வழி�ப7()வதி;ேந1வழி�ப7()வதி;ேந1வழி�ப7()வதி; க"ப��பதி;க"ப��பதி;க"ப��பதி;க"ப��பதி; தம)தம)தம)தம) சிGய1கைள(சிGய1கைள(சிGய1கைள(சிGய1கைள( 
தயா1ப7()வதி;ேமதயா1ப7()வதி;ேமதயா1ப7()வதி;ேமதயா1ப7()வதி;ேம ஈ7ப
>=$தா1க/ஈ7ப
>=$தா1க/ஈ7ப
>=$தா1க/ஈ7ப
>=$தா1க/. 

மLதிமLதிமLதிமLதி அ�பாஸிஅ�பாஸிஅ�பாஸிஅ�பாஸி ஹிF+ஹிF+ஹிF+ஹிF+ 169���� மரண�()மரண�()மரண�()மரண�() அவர)அவர)அவர)அவர) மக	மக	மக	மக	 ஹாதிஹாதிஹாதிஹாதி அரசஅரசஅரசஅரச பDடபDடபDடபDட 
ஏ�ஏ�ஏ�ஏ� வைரவைரவைரவைர இமாமி	இமாமி	இமாமி	இமாமி	 பண�பண�பண�பண� அSவாேறஅSவாேறஅSவாேறஅSவாேற ந8>(த)ந8>(த)ந8>(த)ந8>(த). ஹாதிஹாதிஹாதிஹாதி த$ைத-2த$ைத-2த$ைத-2த$ைத-2 I"றி;I"றி;I"றி;I"றி; 
மா"றமாகமா"றமாகமா"றமாகமா"றமாக பகிர5கமாகபகிர5கமாகபகிர5கமாகபகிர5கமாக அலவ�ய1க6-2அலவ�ய1க6-2அலவ�ய1க6-2அலவ�ய1க6-2 அநியாயஅநியாயஅநியாயஅநியாய ெச<)ெச<)ெச<)ெச<) ெகா9>=$தா1ெகா9>=$தா1ெகா9>=$தா1ெகா9>=$தா1. 
தன)தன)தன)தன) த$ைதத$ைதத$ைதத$ைத மLதிமLதிமLதிமLதி ஏ"ப7(திஏ"ப7(திஏ"ப7(திஏ"ப7(தி ைவ(தி=$தைவ(தி=$தைவ(தி=$தைவ(தி=$த ெதாட1Oகைன-ெதாட1Oகைன-ெதாட1Oகைன-ெதாட1Oகைன- RடRடRடRட )9>())9>())9>())9>() 
வ�
டா1வ�
டா1வ�
டா1வ�
டா1. மிகPமிகPமிகPமிகP ேமாேமாேமாேமாசமானசமானசமானசமான அவ=ைடயஅவ=ைடயஅவ=ைடயஅவ=ைடய நடவ>-ைககேளநடவ>-ைககேளநடவ>-ைககேளநடவ>-ைககேள ஃப-ஃப-ஃப-ஃப- இர(த-களறிஇர(த-களறிஇர(த-களறிஇர(த-களறி 
ஏ"பட-ஏ"பட-ஏ"பட-ஏ"பட- காரணமா<காரணமா<காரணமா<காரணமா< அைம$த)அைம$த)அைம$த)அைம$த). 

ஃப-ஃப-ஃப-ஃப- ப7ப7ப7ப7 ெகாைலெகாைலெகாைலெகாைல 

ஹுைஸ	ஹுைஸ	ஹுைஸ	ஹுைஸ	 ப�	ப�	ப�	ப�	 அலMஅலMஅலMஅலM  மத8னாவ�லி=$தமத8னாவ�லி=$தமத8னாவ�லி=$தமத8னாவ�லி=$த அலவ�யா-கள'�அலவ�யா-கள'�அலவ�யா-கள'�அலவ�யா-கள'� ஒ=வ1ஒ=வ1ஒ=வ1ஒ=வ1. அ�பாசியஅ�பாசியஅ�பாசியஅ�பாசிய 
ஆ
சிய�	ஆ
சிய�	ஆ
சிய�	ஆ
சிய�	 அ
டகாச5கைள�அ
டகாச5கைள�அ
டகாச5கைள�அ
டகாச5கைள� ெபா�-கெபா�-கெபா�-கெபா�-க I>யாம�I>யாம�I>யாம�I>யாம�, இமாஇமாஇமாஇமா காழிமி	காழிமி	காழிமி	காழிமி	 

உ(தரேவா7உ(தரேவா7உ(தரேவா7உ(தரேவா7 ஹாதி-2ஹாதி-2ஹாதி-2ஹாதி-2 எதிராகஎதிராகஎதிராகஎதிராக Oர
சிOர
சிOர
சிOர
சி ெச<யெச<யெச<யெச<ய :மா1:மா1:மா1:மா1 300 ேப1ேப1ேப1ேப1 ெகா9டெகா9டெகா9டெகா9ட 
2EPட	2EPட	2EPட	2EPட	 மத8னாவ�லி=$)மத8னாவ�லி=$)மத8னாவ�லி=$)மத8னாவ�லி=$) ம-காP-2�ம-காP-2�ம-காP-2�ம-காP-2� Oற�ப
டா1Oற�ப
டா1Oற�ப
டா1Oற�ப
டா1. (9) 



ஹாதிJைடயஹாதிJைடயஹாதிJைடயஹாதிJைடய பைடபைடபைடபைட, இவ1கைளஇவ1கைளஇவ1கைளஇவ1கைள ஃப-ஃப-ஃப-ஃப- எ�எ�எ�எ� இட(தி�இட(தி�இட(தி�இட(தி� வழிமறி()வழிமறி()வழிமறி()வழிமறி() 
I"�ைகய�
7I"�ைகய�
7I"�ைகய�
7I"�ைகய�
7 ஹுைஸைனJஹுைஸைனJஹுைஸைனJஹுைஸைனJ அவர)அவர)அவர)அவர) பைடய�னைரJபைடய�னைரJபைடய�னைரJபைடய�னைரJ 
ெகாைலெச<தன1ெகாைலெச<தன1ெகாைலெச<தன1ெகாைலெச<தன1. 

க1பலாவ��க1பலாவ��க1பலாவ��க1பலாவ�� நிகA$தநிகA$தநிகA$தநிகA$த அேதஅேதஅேதஅேத நிகAPநிகAPநிகAPநிகAP இவ1க6-2இவ1க6-2இவ1க6-2இவ1க6-2 நிகA$த)நிகA$த)நிகA$த)நிகA$த). இவ1கள'	இவ1கள'	இவ1கள'	இவ1கள'	 

தைலகைளதைலகைளதைலகைளதைலகைள ெவ
>ெய7()ெவ
>ெய7()ெவ
>ெய7()ெவ
>ெய7() மத8னாP-2-மத8னாP-2-மத8னாP-2-மத8னாP-2- ெகா97ெகா97ெகா97ெகா97 வ$தன1வ$தன1வ$தன1வ$தன1, இமாஇமாஇமாஇமா 
அலMய�	அலMய�	அலMய�	அலMய�	 27ப(தின127ப(தின127ப(தின127ப(தின1, 2றி�பாக2றி�பாக2றி�பாக2றி�பாக இமாஇமாஇமாஇமா காழிகாழிகாழிகாழி ஆகிேயா1ஆகிேயா1ஆகிேயா1ஆகிேயா1 இ=$தஇ=$தஇ=$தஇ=$த சைபய�ேலசைபய�ேலசைபய�ேலசைபய�ேல 
அ(தைலகைளஅ(தைலகைளஅ(தைலகைளஅ(தைலகைள பா1ைவ-காகபா1ைவ-காகபா1ைவ-காகபா1ைவ-காக ைவ(தன1ைவ(தன1ைவ(தன1ைவ(தன1. 

யா=யா=யா=யா= எ)Pஎ)Pஎ)Pஎ)P Rறவ��ைலRறவ��ைலRறவ��ைலRறவ��ைல. ஹுைஸ	ஹுைஸ	ஹுைஸ	ஹுைஸ	 ப�	ப�	ப�	ப�	 அலMய�	அலMய�	அலMய�	அலMய�	 தைலைய�தைலைய�தைலைய�தைலைய� பா1(தபா1(தபா1(தபா1(த 
ேபா)ேபா)ேபா)ேபா) இமாஇமாஇமாஇமா ெசா	னா1க/ெசா	னா1க/ெசா	னா1க/ெசா	னா1க/:“இ	னாலி�லாஹிஇ	னாலி�லாஹிஇ	னாலி�லாஹிஇ	னாலி�லாஹி வவவவஇ	னாஇ	னாஇ	னாஇ	னா இைலஹிஇைலஹிஇைலஹிஇைலஹி 
ராஜிஊ	ராஜிஊ	ராஜிஊ	ராஜிஊ	. இைறவ	இைறவ	இைறவ	இைறவ	 மM)மM)மM)மM) ஆைணயாகஆைணயாகஆைணயாகஆைணயாக. அவ1அவ1அவ1அவ1 I�லிமாகPI�லிமாகPI�லிமாகPI�லிமாகP 
ந�ல>யாராகPேமந�ல>யாராகPேமந�ல>யாராகPேமந�ல>யாராகPேம மரண�()/ளா1மரண�()/ளா1மரண�()/ளா1மரண�()/ளா1. ேநா	Oேநா	Oேநா	Oேநா	O ேநா"றலி;ேநா"றலி;ேநா"றலி;ேநா"றலி;, வண-க(தி;வண-க(தி;வண-க(தி;வண-க(தி; 
ந�லைதந�லைதந�லைதந�லைத ஏவ�ஏவ�ஏவ�ஏவ� த8ைமையத8ைமையத8ைமையத8ைமைய வ�ல-கவதி;வ�ல-கவதி;வ�ல-கவதி;வ�ல-கவதி; ஈ7ப
7ஈ7ப
7ஈ7ப
7ஈ7ப
7 வ$தா1வ$தா1வ$தா1வ$தா1. நி4சயமாகநி4சயமாகநி4சயமாகநி4சயமாக நம)நம)நம)நம) 
27ப(திேல27ப(திேல27ப(திேல27ப(திேல அவ=-2அவ=-2அவ=-2அவ=-2 ஒ(ததாகஒ(ததாகஒ(ததாகஒ(ததாக யா=யா=யா=யா= இ=-கவ��ைலஇ=-கவ��ைலஇ=-கவ��ைலஇ=-கவ��ைல.” (10) 

அரசிய�அரசிய�அரசிய�அரசிய� வாA-ைகையவாA-ைகையவாA-ைகையவாA-ைகைய வ�
டா;வ�
டா;வ�
டா;வ�
டா;, ஹாதிஹாதிஹாதிஹாதி தன)தன)தன)தன) :யவாAவ�ேல:யவாAவ�ேல:யவாAவ�ேல:யவாAவ�ேல 
ம)�பழ-கIம)�பழ-கIம)�பழ-கIம)�பழ-கI தா	ேதா	றி(தனIதா	ேதா	றி(தனIதா	ேதா	றி(தனIதா	ேதா	றி(தனI உைடயவராகேவஉைடயவராகேவஉைடயவராகேவஉைடயவராகேவ காண�ப
டா1காண�ப
டா1காண�ப
டா1காண�ப
டா1. 
ஒ=Iைறஒ=Iைறஒ=Iைறஒ=Iைற \:�\:�\:�\:� ஸ<க�ஸ<க�ஸ<க�ஸ<க� எ	பவ1எ	பவ1எ	பவ1எ	பவ1 சிலசிலசிலசில கவ�ைதகவ�ைதகவ�ைதகவ�ைத அ>கைளஅ>கைளஅ>கைளஅ>கைள ந	றாக�ந	றாக�ந	றாக�ந	றாக� 
பா>யத"காகபா>யத"காகபா>யத"காகபா>யத"காக ஓ1ஓ1ஓ1ஓ1 ஒ
டக4ஒ
டக4ஒ
டக4ஒ
டக4 :ைமயளP-2:ைமயளP-2:ைமயளP-2:ைமயளP-2 பண�ெபாதிையபண�ெபாதிையபண�ெபாதிையபண�ெபாதிைய 
ெகா7(த��ப�னா1ெகா7(த��ப�னா1ெகா7(த��ப�னா1ெகா7(த��ப�னா1. (11) 

இ��இ��இ��இ�� தஅ�தஅ�தஅ�தஅ� நாமMநாமMநாமMநாமM எ	பவ1எ	பவ1எ	பவ1எ	பவ1 ெசா�கி	றா1ெசா�கி	றா1ெசா�கி	றா1ெசா�கி	றா1. “ஒ=நா/ஒ=நா/ஒ=நா/ஒ=நா/ ஹாதிய�டஹாதிய�டஹாதிய�டஹாதிய�ட ெச	ேற	ெச	ேற	ெச	ேற	ெச	ேற	. 
அவர)அவர)அவர)அவர) க9க/க9க/க9க/க9க/ சாராய(தி	சாராய(தி	சாராய(தி	சாராய(தி	 காரணமாகPகாரணமாகPகாரணமாகPகாரணமாகP நி(திைரநி(திைரநி(திைரநி(திைர வ�ழி�ப�	வ�ழி�ப�	வ�ழி�ப�	வ�ழி�ப�	 

காரணமாகPகாரணமாகPகாரணமாகPகாரணமாகP சிவ$தி=$தனசிவ$தி=$தனசிவ$தி=$தனசிவ$தி=$தன. எ	ன'ட(தி�எ	ன'ட(தி�எ	ன'ட(தி�எ	ன'ட(தி� சாராயசாராயசாராயசாராய ப"றிப"றிப"றிப"றி கவ�ைதகவ�ைதகவ�ைதகவ�ைத 
ெசா�;ப>ெசா�;ப>ெசா�;ப>ெசா�;ப> ேவ9>-ேவ9>-ேவ9>-ேவ9>- ெகா9டா1ெகா9டா1ெகா9டா1ெகா9டா1. நா�நா�நா�நா� அவ=-2அவ=-2அவ=-2அவ=-2 சிலசிலசிலசில கவ�ைதகைள�கவ�ைதகைள�கவ�ைதகைள�கவ�ைதகைள� 
பா>ேன	பா>ேன	பா>ேன	பா>ேன	. அ-கவ�ைதகைளஅ-கவ�ைதகைளஅ-கவ�ைதகைளஅ-கவ�ைதகைள 2றி()-2றி()-2றி()-2றி()- ெகா97ெகா97ெகா97ெகா97 நா"பதினாய�ரநா"பதினாய�ரநா"பதினாய�ரநா"பதினாய�ர தி1ஹக/தி1ஹக/தி1ஹக/தி1ஹக/ 
என-2(என-2(என-2(என-2( த$தா1த$தா1த$தா1த$தா1.” (12) 

இ�ஹா-இ�ஹா-இ�ஹா-இ�ஹா- அ�அ�அ�அ� மSசிலMமSசிலMமSசிலMமSசிலM  எ�எ�எ�எ� அ-காலஅ-காலஅ-காலஅ-கால ப�ரபலப�ரபலப�ரபலப�ரபல அரOஅரOஅரOஅரO இைசயைம�பாள1இைசயைம�பாள1இைசயைம�பாள1இைசயைம�பாள1 
ெசா�கிறா1ெசா�கிறா1ெசா�கிறா1ெசா�கிறா1. 'ஹாதிஹாதிஹாதிஹாதி மா(திரமா(திரமா(திரமா(திர உய�ேரா7உய�ேரா7உய�ேரா7உய�ேரா7 இ=$தி=$தா�இ=$தி=$தா�இ=$தி=$தா�இ=$தி=$தா� நா5க/நா5க/நா5க/நா5க/ எ5க/எ5க/எ5க/எ5க/ 
வ 8
74வ 8
74வ 8
74வ 8
74 :வ1கைள-:வ1கைள-:வ1கைள-:வ1கைள- RடRடRடRட த5க(தினா�த5க(தினா�த5க(தினா�த5க(தினா� க
>ய�=�ேபாக
>ய�=�ேபாக
>ய�=�ேபாக
>ய�=�ேபா'. (13) 

ஹாதிJஹாதிJஹாதிJஹாதிJ ஹிF+ஹிF+ஹிF+ஹிF+ 170���� மரண�-கமரண�-கமரண�-கமரண�-க ஹாC	ஹாC	ஹாC	ஹாC	 ேதச(தி	ேதச(தி	ேதச(தி	ேதச(தி	 ம	னரானா1ம	னரானா1ம	னரானா1ம	னரானா1. (14) 

அ�ேபா)அ�ேபா)அ�ேபா)அ�ேபா) இமாஇமாஇமாஇமா காழிI-2காழிI-2காழிI-2காழிI-2 42 வயதாகவயதாகவயதாகவயதாக இ=$த)இ=$த)இ=$த)இ=$த). ஹாCன'	ஹாCன'	ஹாCன'	ஹாCன'	 காலகாலகாலகால 
:வ 8க+�O:வ 8க+�O:வ 8க+�O:வ 8க+�O தா	ேதா	றி(தா	ேதா	றி(தா	ேதா	றி(தா	ேதா	றி( தனIதனIதனIதனI உ4சஉ4சஉ4சஉ4ச க
ட(ைதக
ட(ைதக
ட(ைதக
ட(ைத அைட$தி=$த)அைட$தி=$த)அைட$தி=$த)அைட$தி=$த). 

ஹாC	ஹாC	ஹாC	ஹாC	 த	த	த	த	 ச(திய�ச(திய�ச(திய�ச(திய� ப�ரமாண(தி	ப�ரமாண(தி	ப�ரமாண(தி	ப�ரமாண(தி	 இ�திய��இ�திய��இ�திய��இ�திய�� யLயாயLயாயLயாயLயா ப1மகிப1மகிப1மகிப1மகி எ�எ�எ�எ� 
ஈரான'யைரஈரான'யைரஈரான'யைரஈரான'யைர தன)தன)தன)தன) அைம4சராஅைம4சராஅைம4சராஅைம4சராக(க(க(க( ேத1$ெத7()ேத1$ெத7()ேத1$ெத7()ேத1$ெத7() அவ=-2அவ=-2அவ=-2அவ=-2 ெபா)வாகPெபா)வாகPெபா)வாகPெபா)வாகP 



2றி�பாகP2றி�பாகP2றி�பாகP2றி�பாகP யாைரJயாைரJயாைரJயாைரJ ேவைலய��ேவைலய��ேவைலய��ேவைலய�� ேச1�பதி;ேச1�பதி;ேச1�பதி;ேச1�பதி; வ�ல-2வதி;வ�ல-2வதி;வ�ல-2வதி;வ�ல-2வதி; 
அைன()அைன()அைன()அைன() அதிகார5கைளஅதிகார5கைளஅதிகார5கைளஅதிகார5கைளiJJJJ வழ5கிய�=$தா1வழ5கிய�=$தா1வழ5கிய�=$தா1வழ5கிய�=$தா1. (15) 

அ	ைறயஅ	ைறயஅ	ைறயஅ	ைறய காலகாலகாலகால சப�ரதாய�ப>சப�ரதாய�ப>சப�ரதாய�ப>சப�ரதாய�ப> இத"2இத"2இத"2இத"2 எ7()-எ7()-எ7()-எ7()- கா
டாககா
டாககா
டாககா
டாக தன)தன)தன)தன) ேமாதிர(ைதேமாதிர(ைதேமாதிர(ைதேமாதிர(ைத 
அவ=-2அவ=-2அவ=-2அவ=-2 அண�வ�()அண�வ�()அண�வ�()அண�வ�() வ�
7வ�
7வ�
7வ�
7, தா	தா	தா	தா	 ம)ம)ம)ம), மா)மா)மா)மா) மாண�-கமாண�-கமாண�-கமாண�-க, ேகள'-ைகேகள'-ைகேகள'-ைகேகள'-ைக 
எ	பவ"றி�எ	பவ"றி�எ	பவ"றி�எ	பவ"றி� தன)தன)தன)தன) கால(ைத-கால(ைத-கால(ைத-கால(ைத- கட(தினா1கட(தினா1கட(தினா1கட(தினா1. 

நா	2நா	2நா	2நா	2 வய)வய)வய)வய) ஆ7ஆ7ஆ7ஆ7 ஒ	றி	ஒ	றி	ஒ	றி	ஒ	றி	 வ�ைலவ�ைலவ�ைலவ�ைல ஒ=ஒ=ஒ=ஒ= தி1ஹமாகதி1ஹமாகதி1ஹமாகதி1ஹமாக இ=$தஇ=$தஇ=$தஇ=$த ேபா)ேபா)ேபா)ேபா) 
திைறேச+ய�	திைறேச+ய�	திைறேச+ய�	திைறேச+ய�	 வ=மானவ=மானவ=மானவ=மான ஐ]�ஐ]�ஐ]�ஐ]� மி�லிய	மி�லிய	மி�லிய	மி�லிய	,ஐ]"�ஐ]"�ஐ]"�ஐ]"� நா"பதாய�ரநா"பதாய�ரநா"பதாய�ரநா"பதாய�ர 
தி1ஹகளாகதி1ஹகளாகதி1ஹகளாகதி1ஹகளாக இ=$த)இ=$த)இ=$த)இ=$த). (16) 

ஹாC	ஹாC	ஹாC	ஹாC	 இ$தஇ$தஇ$தஇ$த வ=மான(திேலவ=மான(திேலவ=மான(திேலவ=மான(திேல ைகய>-க(ைகய>-க(ைகய>-க(ைகய>-க( ெதாட5கினா1ெதாட5கினா1ெதாட5கினா1ெதாட5கினா1. அGஜஃஅGஜஃஅGஜஃஅGஜஃ எ�எ�எ�எ� 
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பா>யபா>யபா>யபா>ய ேபா)ேபா)ேபா)ேபா) அவைரஅவைரஅவைரஅவைர திைறேச+-2-திைறேச+-2-திைறேச+-2-திைறேச+-2- ெகா97ெகா97ெகா97ெகா97 ெச	�ெச	�ெச	�ெச	� வ�=ப�யளPவ�=ப�யளPவ�=ப�யளPவ�=ப�யளP 
எ7()-எ7()-எ7()-எ7()- ெகா/ள
7ெகா/ள
7ெகா/ள
7ெகா/ள
7 எனஎனஎனஎன உ(தரவ�
டா1உ(தரவ�
டா1உ(தரவ�
டா1உ(தரவ�
டா1.(24) 

ப-தாதிலி=$தப-தாதிலி=$தப-தாதிலி=$தப-தாதிலி=$த அலவ�யா-க/அலவ�யா-க/அலவ�யா-க/அலவ�யா-க/ எ�ேலாைரJஎ�ேலாைரJஎ�ேலாைரJஎ�ேலாைரJ மத8னாP-2மத8னாP-2மத8னாP-2மத8னாP-2 நா7நா7நா7நா7 கட(தினா1கட(தினா1கட(தினா1கட(தினா1. 
அவ1கள'�அவ1கள'�அவ1கள'�அவ1கள'� அதிகமாேனாைரஅதிகமாேனாைரஅதிகமாேனாைரஅதிகமாேனாைர நN*
>JநN*
>JநN*
>JநN*
>J ெகா	�ெகா	�ெகா	�ெகா	� 2வ�(தா12வ�(தா12வ�(தா12வ�(தா1. (25) 

ம-க/ம-க/ம-க/ம-க/ இமாஇமாஇமாஇமா ஹுைஸன'	ஹுைஸன'	ஹுைஸன'	ஹுைஸன'	 க�ைறக�ைறக�ைறக�ைற சியார(சியார(சியார(சியார( ெச<வைத-ெச<வைத-ெச<வைத-ெச<வைத- RடRடRடRட த7(தேதா7த7(தேதா7த7(தேதா7த7(தேதா7 
அ-க�ைறஅ-க�ைறஅ-க�ைறஅ-க�ைற இ>()(இ>()(இ>()(இ>()( த/6மா�த/6மா�த/6மா�த/6மா� உ(தரவ�
டா1உ(தரவ�
டா1உ(தரவ�
டா1உ(தரவ�
டா1. (26) 

அ(ேதா7அ(ேதா7அ(ேதா7அ(ேதா7 அ5கி=$தஅ5கி=$தஅ5கி=$தஅ5கி=$த இல$ைதஇல$ைதஇல$ைதஇல$ைத மர(ைதமர(ைதமர(ைதமர(ைத தறி()தறி()தறி()தறி() வ�7மா�வ�7மா�வ�7மா�வ�7மா� உ(தரவ�
டா1உ(தரவ�
டா1உ(தரவ�
டா1உ(தரவ�
டா1. 
நப�க/நப�க/நப�க/நப�க/ நாயகநாயகநாயகநாயக ஸ�ல�லாஹுஸ�ல�லாஹுஸ�ல�லாஹுஸ�ல�லாஹு அைலஹிஅைலஹிஅைலஹிஅைலஹி வஆலிஹிவஆலிஹிவஆலிஹிவஆலிஹி “இல$ைதஇல$ைதஇல$ைதஇல$ைத மர(ைதமர(ைதமர(ைதமர(ைத 
தறி�பவ�-2தறி�பவ�-2தறி�பவ�-2தறி�பவ�-2 இைறவன'	இைறவன'	இைறவன'	இைறவன'	 சாப-ேக7சாப-ேக7சாப-ேக7சாப-ேக7 உ9டாக
7உ9டாக
7உ9டாக
7உ9டாக
7” எ	�எ	�எ	�எ	� �	��	��	��	� IைறIைறIைறIைற 
சப�()/ளா1க/சப�()/ளா1க/சப�()/ளா1க/சப�()/ளா1க/. (27) 

இ(தைகயஇ(தைகயஇ(தைகயஇ(தைகய அநியா-காரஅநியா-காரஅநியா-காரஅநியா-கார ஆ
சிையஆ
சிையஆ
சிையஆ
சிைய இமாஇமாஇமாஇமா அ5கிக+-கஅ5கிக+-கஅ5கிக+-கஅ5கிக+-க மா
டா1மா
டா1மா
டா1மா
டா1 எ	பதிேலஎ	பதிேலஎ	பதிேலஎ	பதிேல 
ச$ேதகமி�ைலச$ேதகமி�ைலச$ேதகமி�ைலச$ேதகமி�ைல தா	தா	தா	தா	. ஃப-ஃப-ஃப-ஃப- Oர
சி-2Oர
சி-2Oர
சி-2Oர
சி-2 அ�மதிஅ�மதிஅ�மதிஅ�மதி வழ5கியதிலி=$)வழ5கியதிலி=$)வழ5கியதிலி=$)வழ5கியதிலி=$) இ)இ)இ)இ) 
ெதள'வாகிற)ெதள'வாகிற)ெதள'வாகிற)ெதள'வாகிற) தம)தம)தம)தம) ஷ8யா-கைள(ஷ8யா-கைள(ஷ8யா-கைள(ஷ8யா-கைள( தன'ைமய��தன'ைமய��தன'ைமய��தன'ைமய�� ச$தி()ச$தி()ச$தி()ச$தி() இ$தஇ$தஇ$தஇ$த அநியாய-காஅநியாய-காஅநியாய-காஅநியாய-காரரரர 
ஆ
சிய��ஆ
சிய��ஆ
சிய��ஆ
சிய�� எSவா�எSவா�எSவா�எSவா� நட$)நட$)நட$)நட$) ெகா/வ)ெகா/வ)ெகா/வ)ெகா/வ) எனஎனஎனஎன ஒSெவா=வ=-2ஒSெவா=வ=-2ஒSெவா=வ=-2ஒSெவா=வ=-2 இமாஇமாஇமாஇமா �ஸா�ஸா�ஸா�ஸா 
காழிகாழிகாழிகாழி வழிகா
>ய�=$தா1க/வழிகா
>ய�=$தா1க/வழிகா
>ய�=$தா1க/வழிகா
>ய�=$தா1க/. 



ஸ�வா	ஸ�வா	ஸ�வா	ஸ�வா	 ப�	ப�	ப�	ப�	 ெமLரா	ெமLரா	ெமLரா	ெமLரா	 எ�எ�எ�எ� தம)தம)தம)தம) ேதாழ=-2ேதாழ=-2ேதாழ=-2ேதாழ=-2 இமாஇமாஇமாஇமா ெசா	னா1க/ெசா	னா1க/ெசா	னா1க/ெசா	னா1க/: “ந8ந8ந8ந8 
எ�லாஎ�லாஎ�லாஎ�லா வ�டய(தி;வ�டய(தி;வ�டய(தி;வ�டய(தி; ந�லவனா<ந�லவனா<ந�லவனா<ந�லவனா< இ=-கி	றா<இ=-கி	றா<இ=-கி	றா<இ=-கி	றா<. ஆனா�ஆனா�ஆனா�ஆனா�, உன)உன)உன)உன) 
ஒ
டைககைளஒ
டைககைளஒ
டைககைளஒ
டைககைள ஹாC�-2ஹாC�-2ஹாC�-2ஹாC�-2 வாடைக-2-வாடைக-2-வாடைக-2-வாடைக-2- ெகா7ெகா7ெகா7ெகா7-கி	றா<-கி	றா<-கி	றா<-கி	றா<.' 

அத"கவ1அத"கவ1அத"கவ1அத"கவ1, “நா	நா	நா	நா	 அவ"ைறஅவ"ைறஅவ"ைறஅவ"ைற ஹFஹFஹFஹF ப�ரயாண()-காகேவப�ரயாண()-காகேவப�ரயாண()-காகேவப�ரயாண()-காகேவ வாடைக-2-வாடைக-2-வாடைக-2-வாடைக-2- 
ெகா7-கி	ேற	ெகா7-கி	ேற	ெகா7-கி	ேற	ெகா7-கி	ேற	. அ(ேதா7அ(ேதா7அ(ேதா7அ(ேதா7 அத	அத	அத	அத	 ப�	னா;ப�	னா;ப�	னா;ப�	னா; நா	நா	நா	நா	 ேபாவதி�ைலேபாவதி�ைலேபாவதி�ைலேபாவதி�ைல” எ	றா1எ	றா1எ	றா1எ	றா1. 

“இத	இத	இத	இத	 �ல�ல�ல�ல ஹாC	ஹாC	ஹாC	ஹாC	 ம-காவ�லி=$)ம-காவ�லி=$)ம-காவ�லி=$)ம-காவ�லி=$) உய�=ட	உய�=ட	உய�=ட	உய�=ட	 தி=ப�தி=ப�தி=ப�தி=ப� வ$)வ$)வ$)வ$) உன)உன)உன)உன) 
ஒ
டக(ைதJஒ
டக(ைதJஒ
டக(ைதJஒ
டக(ைதJ அத	அத	அத	அத	 வாடைகையJவாடைகையJவாடைகையJவாடைகையJ ெகா7-கெகா7-கெகா7-கெகா7-க ேவ97ேவ97ேவ97ேவ97 எனஎனஎனஎன ந8ந8ந8ந8 
வ�வ�வ�வ�=பவ��ைலயா=பவ��ைலயா=பவ��ைலயா=பவ��ைலயா?” எனஎனஎனஎன இமாஇமாஇமாஇமா ேக
டாரேக
டாரேக
டாரேக
டார.; 

“ஏ	ஏ	ஏ	ஏ	? வ�=Oகி	ேற	வ�=Oகி	ேற	வ�=Oகி	ேற	வ�=Oகி	ேற	”எனஎனஎனஎன அவ1அவ1அவ1அவ1 பதிலள'(தா1பதிலள'(தா1பதிலள'(தா1பதிலள'(தா1. 

இமாஇமாஇமாஇமா ெசா	னா1க/ெசா	னா1க/ெசா	னா1க/ெசா	னா1க/: “யா1யா1யா1யா1 ஓ1ஓ1ஓ1ஓ1 அநியாய-காரஅநியாய-காரஅநியாய-காரஅநியாய-கார ஆ
சியாள	ஆ
சியாள	ஆ
சியாள	ஆ
சியாள	 நிைல(தி=-கநிைல(தி=-கநிைல(தி=-கநிைல(தி=-க 
ேவ97ெம	�ேவ97ெம	�ேவ97ெம	�ேவ97ெம	� வ�=Oகி	றாேராவ�=Oகி	றாேராவ�=Oகி	றாேராவ�=Oகி	றாேரா, அவ1அவ1அவ1அவ1 அ$தஅ$தஅ$தஅ$த ஆ
சியாளைன4ஆ
சியாளைன4ஆ
சியாளைன4ஆ
சியாளைன4 
ேச1$தவராவா1ேச1$தவராவா1ேச1$தவராவா1ேச1$தவராவா1.” (28) 

ஆனா�ஆனா�ஆனா�ஆனா�, சிலேவைளகள'�சிலேவைளகள'�சிலேவைளகள'�சிலேவைளகள'� ஹாCன'	ஹாCன'	ஹாCன'	ஹாCன'	 ஆ
சிய��ஆ
சிய��ஆ
சிய��ஆ
சிய�� சிலசிலசிலசில ெபா��Oகைளெபா��Oகைளெபா��Oகைளெபா��Oகைள 
வகி�பத"2வகி�பத"2வகி�பத"2வகி�பத"2 அ�மதிஅ�மதிஅ�மதிஅ�மதி வழ5கிய)97வழ5கிய)97வழ5கிய)97வழ5கிய)97. அரசிய�அரசிய�அரசிய�அரசிய� _திய��_திய��_திய��_திய�� அவ1க/அவ1க/அவ1க/அவ1க/ 
அரசா5க(தி"2/அரசா5க(தி"2/அரசா5க(தி"2/அரசா5க(தி"2/ இ=�ப)இ=�ப)இ=�ப)இ=�ப) ஷ8யா-க6-2ஷ8யா-க6-2ஷ8யா-க6-2ஷ8யா-க6-2 பயனாகPபயனாகPபயனாகPபயனாகP அவ1க/அவ1க/அவ1க/அவ1க/ 
�லமாக�லமாக�லமாக�லமாக அலவ�யா-க6-2அலவ�யா-க6-2அலவ�யா-க6-2அலவ�யா-க6-2 எதிரானஎதிரானஎதிரானஎதிரான அரசா5க(தி	அரசா5க(தி	அரசா5க(தி	அரசா5க(தி	 திடட5கைள(திடட5கைள(திடட5கைள(திடட5கைள(; ெத+$)ெத+$)ெத+$)ெத+$) 
ெகா/வத"காகPேமெகா/வத"காகPேமெகா/வத"காகPேமெகா/வத"காகPேம அ�மதியள'(தி=$தன1அ�மதியள'(தி=$தன1அ�மதியள'(தி=$தன1அ�மதியள'(தி=$தன1. அSவா�அSவா�அSவா�அSவா� அலMஅலMஅலMஅலM  ப�	ப�	ப�	ப�	 ய-த8	ய-த8	ய-த8	ய-த8	 

எ	பவ1எ	பவ1எ	பவ1எ	பவ1 ஹாCன'	ஹாCன'	ஹாCன'	ஹாCன'	 ஆ
சிய��ஆ
சிய��ஆ
சிய��ஆ
சிய�� தா	தா	தா	தா	 வகி(தவகி(தவகி(தவகி(த பதவ�ையபதவ�ையபதவ�ையபதவ�ைய இராஜினாமாஇராஜினாமாஇராஜினாமாஇராஜினாமா ெச<யெச<யெச<யெச<ய 
Iய	றIய	றIய	றIய	ற ேபா)ேபா)ேபா)ேபா) இமாஇமாஇமாஇமா காழிகாழிகாழிகாழி அத"2அத"2அத"2அத"2 அ�மதி-கவ��ைலஅ�மதி-கவ��ைலஅ�மதி-கவ��ைலஅ�மதி-கவ��ைல எ	ப)எ	ப)எ	ப)எ	ப) 
2றி�ப�ட(த-க)2றி�ப�ட(த-க)2றி�ப�ட(த-க)2றி�ப�ட(த-க). 

ஒ=ேபா)ஒ=ேபா)ஒ=ேபா)ஒ=ேபா) இமாஇமாஇமாஇமா இவ1கள'	இவ1கள'	இவ1கள'	இவ1கள'	 அநியாய�அநியாய�அநியாய�அநியாய� ப�>-2/ப�>-2/ப�>-2/ப�>-2/ சி-கிய�=$தசி-கிய�=$தசி-கிய�=$தசி-கிய�=$த ேபா)ேபா)ேபா)ேபா) RடRடRடRட 
இ$தஇ$தஇ$தஇ$த அநியாயமானஅநியாயமானஅநியாயமானஅநியாயமான ஆ
சி-2ஆ
சி-2ஆ
சி-2ஆ
சி-2 இைச$)இைச$)இைச$)இைச$) ெகா7-கவ��ைலெகா7-கவ��ைலெகா7-கவ��ைலெகா7-கவ��ைல. 

இமாஇமாஇமாஇமா சிைறைவ-க�ப
>=$தசிைறைவ-க�ப
>=$தசிைறைவ-க�ப
>=$தசிைறைவ-க�ப
>=$த ேபா)ேபா)ேபா)ேபா) ஒ=ஒ=ஒ=ஒ= நா/நா/நா/நா/ கலMபாகலMபாகலMபாகலMபா ஹாC	ஹாC	ஹாC	ஹாC	, யLயாயLயாயLயாயLயா 
ப�	ப�	ப�	ப�	 காலி(காலி(காலி(காலி( எ	பவைரஎ	பவைரஎ	பவைரஎ	பவைர சிைற-2/சிைற-2/சிைற-2/சிைற-2/ அ��ப�அ��ப�அ��ப�அ��ப� இமாமிடஇமாமிடஇமாமிடஇமாமிட ம	ன'�O-ம	ன'�O-ம	ன'�O-ம	ன'�O- ேகா=ேகா=ேகா=ேகா= 
ப>Jப>Jப>Jப>J ம	ன'�O-ம	ன'�O-ம	ன'�O-ம	ன'�O- ேகா+னா�ேகா+னா�ேகா+னா�ேகா+னா� வ�7தைலவ�7தைலவ�7தைலவ�7தைல அள'-க�ப7அள'-க�ப7அள'-க�ப7அள'-க�ப7 எ	�எ	�எ	�எ	� 
ெசா�லிய��ப�னா1ெசா�லிய��ப�னா1ெசா�லிய��ப�னா1ெசா�லிய��ப�னா1. ஆனா�ஆனா�ஆனா�ஆனா�, இமாஇமாஇமாஇமா அதைனஅதைனஅதைனஅதைன ஏ"�-ஏ"�-ஏ"�-ஏ"�- ெகா/ளவ�ெகா/ளவ�ெகா/ளவ�ெகா/ளவ��ைல�ைல�ைல�ைல. (29) 

இமாஇமாஇமாஇமா மிகPமிகPமிகPமிகP க>னமானக>னமானக>னமானக>னமான ெந=-க>ய�	ெந=-க>ய�	ெந=-க>ய�	ெந=-க>ய�	 ேபா)ேபா)ேபா)ேபா) தம)தம)தம)தம) உய1உய1உய1உய1 
ப9Oகள'ேலாப9Oகள'ேலாப9Oகள'ேலாப9Oகள'ேலா, நிைல�பா7கள'ேலாநிைல�பா7கள'ேலாநிைல�பா7கள'ேலாநிைல�பா7கள'ேலா தள1$த)தள1$த)தள1$த)தள1$த) கிைடயா)கிைடயா)கிைடயா)கிைடயா). 

சிைறய�லி=$)சிைறய�லி=$)சிைறய�லி=$)சிைறய�லி=$) ஒ=Iைறஒ=Iைறஒ=Iைறஒ=Iைற ஹாC�-2ஹாC�-2ஹாC�-2ஹாC�-2 எEதியஎEதியஎEதியஎEதிய இ-க>த(தி	இ-க>த(தி	இ-க>த(தி	இ-க>த(தி	 

வசன5கைள-வசன5கைள-வசன5கைள-வசன5கைள- கவன'()�கவன'()�கவன'()�கவன'()� பா=5க/பா=5க/பா=5க/பா=5க/. அதி�அதி�அதி�அதி� அவ1கள)அவ1கள)அவ1கள)அவ1கள) ப+:(தIப+:(தIப+:(தIப+:(தI 
ஈமா�ஈமா�ஈமா�ஈமா� ஏக()வIஏக()வIஏக()வIஏக()வI KயKயKயKய ேநா-ேநா-ேநா-ேநா-கIகIகIகI பள'4சி7கிற)பள'4சி7கிற)பள'4சி7கிற)பள'4சி7கிற). 



“உன-2உன-2உன-2உன-2 மிகPமிகPமிகPமிகP இேலசாகPஇேலசாகPஇேலசாகPஇேலசாகP ச$ேதாஷமாகPச$ேதாஷமாகPச$ேதாஷமாகPச$ேதாஷமாகP )	ப(தி;)	ப(தி;)	ப(தி;)	ப(தி; கட-கி	றகட-கி	றகட-கி	றகட-கி	ற 
அ$தஅ$தஅ$தஅ$த நா
க/நா
க/நா
க/நா
க/ என-2என-2என-2என-2 மிகPமிகPமிகPமிகP கGடமாகPகGடமாகPகGடமாகPகGடமாகP கழிகி	றனகழிகி	றனகழிகி	றனகழிகி	றன. ஆனா�ஆனா�ஆனா�ஆனா�, நாநாநாநா 
இ=வ=இ=வ=இ=வ=இ=வ= ஒ=ஒ=ஒ=ஒ= நாைளநாைளநாைளநாைள அைடேவாஅைடேவாஅைடேவாஅைடேவா. அத"2அத"2அத"2அத"2 I>ேவய��ைலI>ேவய��ைலI>ேவய��ைலI>ேவய��ைல. 
அநியா-கார1க/அநியா-கார1க/அநியா-கார1க/அநியா-கார1க/ அ	�அ	�அ	�அ	� ைகேசத�ப7வா1க/ைகேசத�ப7வா1க/ைகேசத�ப7வா1க/ைகேசத�ப7வா1க/.’ (30) 

ஹாC�-2ஹாC�-2ஹாC�-2ஹாC�-2 இமாஇமாஇமாஇமா இ=�பைத�இ=�பைத�இ=�பைத�இ=�பைத� ெபா�(தி=-கெபா�(தி=-கெபா�(தி=-கெபா�(தி=-க I>யவ��ைலI>யவ��ைலI>யவ��ைலI>யவ��ைல. ஹாC	ஹாC	ஹாC	ஹாC	 

இமாைமஇமாைமஇமாைமஇமாைம அவ1கள'	அவ1கள'	அவ1கள'	அவ1கள'	 அதிJய1அதிJய1அதிJய1அதிJய1 ஆ	மMகஆ	மMகஆ	மMகஆ	மMக ெச�வா-கி	ெச�வா-கி	ெச�வா-கி	ெச�வா-கி	 காரணமாககாரணமாககாரணமாககாரணமாக ம-க/ம-க/ம-க/ம-க/ 
உ/ள(தி�உ/ள(தி�உ/ள(தி�உ/ள(தி� இடஇடஇடஇட ப�>(தைதப�>(தைதப�>(தைதப�>(தைத ெபா�-கெபா�-கெபா�-கெபா�-க I>யாதI>யாதI>யாதI>யாத ஒேரஒேரஒேரஒேர காரண(தி"காக(தா	காரண(தி"காக(தா	காரண(தி"காக(தா	காரண(தி"காக(தா	 

ெபாறாைம�ப
7ெபாறாைம�ப
7ெபாறாைம�ப
7ெபாறாைம�ப
7 சிைறய�லைட(தா1சிைறய�லைட(தா1சிைறய�லைட(தா1சிைறய�லைட(தா1. 

இமாIடனானஇமாIடனானஇமாIடனானஇமாIடனான ஷ8யா-கள'	ஷ8யா-கள'	ஷ8யா-கள'	ஷ8யா-கள'	 ெதாட1ைபெதாட1ைபெதாட1ைபெதாட1ைப ப"றிப"றிப"றிப"றி தன)தன)தன)தன) ைகயா
ைகயா
ைகயா
ைகயா
கள'	கள'	கள'	கள'	 �ல�ல�ல�ல 
ஹாC	ஹாC	ஹாC	ஹாC	 அறி$தி=$தா1அறி$தி=$தா1அறி$தி=$தா1அறி$தி=$தா1. இமாஇமாஇமாஇமா ச$த1�பச$த1�பச$த1�பச$த1�ப கிைட-2கிைட-2கிைட-2கிைட-2 எ$தெவா=எ$தெவா=எ$தெவா=எ$தெவா= 
வ�னா>Jவ�னா>Jவ�னா>Jவ�னா>J தம)தம)தம)தம) ேநச1க6-2ேநச1க6-2ேநச1க6-2ேநச1க6-2 Oர
சிOர
சிOர
சிOர
சி ெச<யெச<யெச<யெச<ய உ(தரPஉ(தரPஉ(தரPஉ(தரP ெகா7()ெகா7()ெகா7()ெகா7() தம)தம)தம)தம) அரைசஅரைசஅரைசஅரைச 
கவ�A-க-R7கவ�A-க-R7கவ�A-க-R7கவ�A-க-R7 எ	பைதJஎ	பைதJஎ	பைதJஎ	பைதJ வ�ள5கிவ�ள5கிவ�ள5கிவ�ள5கி ைவ(தி=$தா1ைவ(தி=$தா1ைவ(தி=$தா1ைவ(தி=$தா1. இவ1கள'	இவ1கள'	இவ1கள'	இவ1கள'	 வ 8ரமானவ 8ரமானவ 8ரமானவ 8ரமான 

மன(திடகா(திரமன(திடகா(திரமன(திடகா(திரமன(திடகா(திர அறேவஅறேவஅறேவஅறேவ 2ைற$தபா>�ைல2ைற$தபா>�ைல2ைற$தபா>�ைல2ைற$தபா>�ைல எ	�எ	�எ	�எ	� அவ1அவ1அவ1அவ1 அறி$தி=$தா1அறி$தி=$தா1அறி$தி=$தா1அறி$தி=$தா1. 

இமாஇமாஇமாஇமா தம)தம)தம)தம) ெசய"கா7கைளெசய"கா7கைளெசய"கா7கைளெசய"கா7கைள சிலசிலசிலசில ேபா)ேபா)ேபா)ேபா) நி�(திநி�(திநி�(திநி�(தி ைவ(தா1ைவ(தா1ைவ(தா1ைவ(தா1 என'�என'�என'�என'� அத"2அத"2அத"2அத"2 
அ1(தஅ1(தஅ1(தஅ1(த ைகவ�
7ைகவ�
7ைகவ�
7ைகவ�
7 வ�
டா1வ�
டா1வ�
டா1வ�
டா1 எ	பத�லஎ	பத�லஎ	பத�லஎ	பத�ல. தா-2த�தா-2த�தா-2த�தா-2த� நடா()வத"கானநடா()வத"கானநடா()வத"கானநடா()வத"கான 

ச$த1�ப(ைதச$த1�ப(ைதச$த1�ப(ைதச$த1�ப(ைத எதி1எதி1எதி1எதி1 ேநா-கி-ேநா-கி-ேநா-கி-ேநா-கி- கா(தி=-2கா(தி=-2கா(தி=-2கா(தி=-2 அைமதியா2அைமதியா2அைமதியா2அைமதியா2. 

அதனா�அதனா�அதனா�அதனா�, அத"2அத"2அத"2அத"2 I$தி-I$தி-I$தி-I$தி- ெகா97ெகா97ெகா97ெகா97 கலMபாகலMபாகலMபாகலMபா ெசயலி�ெசயலி�ெசயலி�ெசயலி� இற5இற5இற5இற5கககக 
Iைன$தா1Iைன$தா1Iைன$தா1Iைன$தா1, ஆ
சிய�	ஆ
சிய�	ஆ
சிய�	ஆ
சிய�	 அ
Uழியஅ
Uழியஅ
Uழியஅ
Uழிய, அநியாயஅநியாயஅநியாயஅநியாய,அநாைதகள'	அநாைதகள'	அநாைதகள'	அநாைதகள'	 பண(ைதபண(ைதபண(ைதபண(ைத 
சா�ப�7த�சா�ப�7த�சா�ப�7த�சா�ப�7த�, கிலாப(ைதகிலாப(ைதகிலாப(ைதகிலாப(ைத ம	னரா
சியாகம	னரா
சியாகம	னரா
சியாகம	னரா
சியாக மா"றியைமமா"றியைமமா"றியைமமா"றியைம எத"2எத"2எத"2எத"2 
ெவ
க�படாம�ெவ
க�படாம�ெவ
க�படாம�ெவ
க�படாம� நப�காளா+	நப�காளா+	நப�காளா+	நப�காளா+	 ம9ணைறம9ணைறம9ணைறம9ணைற I	I	I	I	 ெச	�ெச	�ெச	�ெச	� Rறினா1Rறினா1Rறினா1Rறினா1. 

“அ�லாLவ�	அ�லாLவ�	அ�லாLவ�	அ�லாLவ�	 KதேரKதேரKதேரKதேர! உ5க/உ5க/உ5க/உ5க/ மக	மக	மக	மக	 �ஸா�ஸா�ஸா�ஸா ப�	ப�	ப�	ப�	 ஜஃப1ஜஃப1ஜஃப1ஜஃப1 அவ1கள'	அவ1கள'	அவ1கள'	அவ1கள'	 

வ�டய(தி�வ�டய(தி�வ�டய(தி�வ�டய(தி� நாென7(தநாென7(தநாென7(தநாென7(த IIII>வ�"காக>வ�"காக>வ�"காக>வ�"காக ம	ன'�O-ம	ன'�O-ம	ன'�O-ம	ன'�O- ேக
கி	ேற	ேக
கி	ேற	ேக
கி	ேற	ேக
கி	ேற	. நா	நா	நா	நா	 

உ9ைமய��உ9ைமய��உ9ைமய��உ9ைமய�� அவைரஅவைரஅவைரஅவைர சிைறய��சிைறய��சிைறய��சிைறய�� அைட-கஅைட-கஅைட-கஅைட-க வ�=பவ��ைலவ�=பவ��ைலவ�=பவ��ைலவ�=பவ��ைல. ஆனா�ஆனா�ஆனா�ஆனா� த5கள)த5கள)த5கள)த5கள) 
உம(தின1உம(தின1உம(தின1உம(தின1 J(த(தி�J(த(தி�J(த(தி�J(த(தி� ஈ7ப
7ஈ7ப
7ஈ7ப
7ஈ7ப
7 இர(தஇர(தஇர(தஇர(த ஓ
7வா1க/ஓ
7வா1க/ஓ
7வா1க/ஓ
7வா1க/ என�என�என�என� பய$தத	பய$தத	பய$தத	பய$தத	 

காரணமாகேவகாரணமாகேவகாரணமாகேவகாரணமாகேவ நா	நா	நா	நா	 இதைனஇதைனஇதைனஇதைன ெச<கி	ேற	ெச<கி	ேற	ெச<கி	ேற	ெச<கி	ேற	”. 

இ�ப>4இ�ப>4இ�ப>4இ�ப>4 ெசா�லிவ�
7ெசா�லிவ�
7ெசா�லிவ�
7ெசா�லிவ�
7 அ�ேபாேதஅ�ேபாேதஅ�ேபாேதஅ�ேபாேத றSழாறSழாறSழாறSழா ச_ப��ச_ப��ச_ப��ச_ப�� ெதாE)ெதாE)ெதாE)ெதாE) ெகாெகாெகாெகா9>=$த9>=$த9>=$த9>=$த 
இமாைமஇமாைமஇமாைமஇமாைம ைக)ைக)ைக)ைக) ெச<)ெச<)ெச<)ெச<) பஸராP-2-பஸராP-2-பஸராP-2-பஸராP-2- ெகா97ெகா97ெகா97ெகா97 ெச	�ெச	�ெச	�ெச	� சிைறய�லைட-2மா�சிைறய�லைட-2மா�சிைறய�லைட-2மா�சிைறய�லைட-2மா� 

ஏவ�னா1ஏவ�னா1ஏவ�னா1ஏவ�னா1. 

இமாஇமாஇமாஇமா ஒ=ஒ=ஒ=ஒ= வ=டவ=டவ=டவ=ட பஸராவ�	பஸராவ�	பஸராவ�	பஸராவ�	 கவ1ன1கவ1ன1கவ1ன1கவ1ன1 ஈஸாஈஸாஈஸாஈஸா ப�	ப�	ப�	ப�	 ஜஃஜஃஜஃஜஃ;ப1ப1ப1ப1 உைடயஉைடயஉைடயஉைடய 
சிைறய�ேலசிைறய�ேலசிைறய�ேலசிைறய�ேல இ=$தா1க/இ=$தா1க/இ=$தா1க/இ=$தா1க/. இமாமவ1கள'	இமாமவ1கள'	இமாமவ1கள'	இமாமவ1கள'	 உய1$தஉய1$தஉய1$தஉய1$த 2ண5க/2ண5க/2ண5க/2ண5க/ ஈஸாஈஸாஈஸாஈஸா ப�	ப�	ப�	ப�	 

ஜஃப+�ஜஃப+�ஜஃப+�ஜஃப+� எSவளPஎSவளPஎSவளPஎSவளP ப�ரதிபலி�ைபப�ரதிபலி�ைபப�ரதிபலி�ைபப�ரதிபலி�ைப ஏ"ப7(தியெத	றா�ஏ"ப7(தியெத	றா�ஏ"ப7(தியெத	றா�ஏ"ப7(தியெத	றா�, அவ1அவ1அவ1அவ1 ஹாC�-2ஹாC�-2ஹாC�-2ஹாC�-2 



எEதியஎEதியஎEதியஎEதிய க>த(தி�க>த(தி�க>த(தி�க>த(தி�, “அவைரஅவைரஅவைரஅவைர எ	எ	எ	எ	 ெபா��ப�லி=$)ெபா��ப�லி=$)ெபா��ப�லி=$)ெபா��ப�லி=$) எ7()எ7()எ7()எ7() வ�75க/வ�75க/வ�75க/வ�75க/. 
இ�ைலெயன'�இ�ைலெயன'�இ�ைலெயன'�இ�ைலெயன'� அவைரஅவைரஅவைரஅவைர நாேனநாேனநாேனநாேன வ�7தைலவ�7தைலவ�7தைலவ�7தைல ெச<)ெச<)ெச<)ெச<) வ�7ேவ	வ�7ேவ	வ�7ேவ	வ�7ேவ	” எனஎனஎனஎன எEதினா1எEதினா1எEதினா1எEதினா1. 

ஹாCன'	ஹாCன'	ஹாCன'	ஹாCன'	 உ(தரவ�	உ(தரவ�	உ(தரவ�	உ(தரவ�	 ேப+�ேப+�ேப+�ேப+� இமாைமஇமாைமஇமாைமஇமாைம ப-தா)-2ப-தா)-2ப-தா)-2ப-தா)-2 ெகா97ெகா97ெகா97ெகா97 ேபா<ேபா<ேபா<ேபா< பA�பA�பA�பA� ப�	ப�	ப�	ப�	 

றபDஉவ�டறபDஉவ�டறபDஉவ�டறபDஉவ�ட; க75காவலி�க75காவலி�க75காவலி�க75காவலி� ைவ(தி=$தன1ைவ(தி=$தன1ைவ(தி=$தன1ைவ(தி=$தன1. இ�திய��இ�திய��இ�திய��இ�திய�� சிசிசிசி$த8$த8$த8$த8 ப�	ப�	ப�	ப�	 ஷாஹி-ஷாஹி-ஷாஹி-ஷாஹி- 
உைடயஉைடயஉைடயஉைடய சிைற-2சிைற-2சிைற-2சிைற-2 இடமா"ற�ப
டா1க/இடமா"ற�ப
டா1க/இடமா"ற�ப
டா1க/இடமா"ற�ப
டா1க/. 

இSவா�இSவா�இSவா�இSவா� ெதாட14சியாகெதாட14சியாகெதாட14சியாகெதாட14சியாக மா"றியத"கானமா"றியத"கானமா"றியத"கானமா"றியத"கான காரணகாரணகாரணகாரண 
எ	னெவன'�எ	னெவன'�எ	னெவன'�எ	னெவன'�, ஒSெவா=ஒSெவா=ஒSெவா=ஒSெவா= சிைறய��சிைறய��சிைறய��சிைறய�� இமாஇமாஇமாஇமா இ=-2இ=-2இ=-2இ=-2 ேபா)ேபா)ேபா)ேபா) அவ1கைள-அவ1கைள-அவ1கைள-அவ1கைள- 
ெகா	�ெகா	�ெகா	�ெகா	� வ�7வத"2வ�7வத"2வ�7வத"2வ�7வத"2 சிைறசிைறசிைறசிைற அதிகா+க6-2அதிகா+க6-2அதிகா+க6-2அதிகா+க6-2 ஹாC	ஹாC	ஹாC	ஹாC	 உ(தரவ�
டா1உ(தரவ�
டா1உ(தரவ�
டா1உ(தரவ�
டா1. ஆனா�ஆனா�ஆனா�ஆனா� 
யா=யா=யா=யா= அ$தஅ$தஅ$தஅ$த பாதக4பாதக4பாதக4பாதக4 ெசய;-2ெசய;-2ெசய;-2ெசய;-2 I	வI	வI	வI	வரவ��ைலரவ��ைலரவ��ைலரவ��ைல. இ�திய��இ�திய��இ�திய��இ�திய�� ஸி$த8ஸி$த8ஸி$த8ஸி$த8 ப�	ப�	ப�	ப�	 

ஷாஹி-ஷாஹி-ஷாஹி-ஷாஹி- ஹாCன'	ஹாCன'	ஹாCன'	ஹாCன'	 உ(தரவ�	உ(தரவ�	உ(தரவ�	உ(தரவ�	 ேப+�ேப+�ேப+�ேப+� இமாI-2இமாI-2இமாI-2இமாI-2 நN*
>னா1நN*
>னா1நN*
>னா1நN*
>னா1 

ப�	ன1ப�	ன1ப�	ன1ப�	ன1 ப�ரப�யமானப�ரப�யமானப�ரப�யமானப�ரப�யமான சிலைரசிலைரசிலைரசிலைர அைழ()அைழ()அைழ()அைழ() வ$)வ$)வ$)வ$), இமாஇமாஇமாஇமா சிைறய��சிைறய��சிைறய��சிைறய�� 
இய"ைகயாகேவஇய"ைகயாகேவஇய"ைகயாகேவஇய"ைகயாகேவ மரணமானா1மரணமானா1மரணமானா1மரணமானா1, எ$தெவா=எ$தெவா=எ$தெவா=எ$தெவா= த852-2த852-2த852-2த852-2 உ
ப7(த�உ
ப7(த�உ
ப7(த�உ
ப7(த� 
படவ��ைலபடவ��ைலபடவ��ைலபடவ��ைல எனஎனஎனஎன சா
சியசா
சியசா
சியசா
சிய அள'-க4அள'-க4அள'-க4அள'-க4 ெச<தா	ெச<தா	ெச<தா	ெச<தா	. 

இ$த(இ$த(இ$த(இ$த( த$திர(த$திர(த$திர(த$திர(தி	தி	தி	தி	 �ல�ல�ல�ல, அ�பாசியஅ�பாசியஅ�பாசியஅ�பாசிய ஆ
சிஆ
சிஆ
சிஆ
சி ஒ=ஒ=ஒ=ஒ= ெப=ெப=ெப=ெப= இமாைம-இமாைம-இமாைம-இமாைம- ெகாைலெகாைலெகாைலெகாைல 
ெச<த)ெச<த)ெச<த)ெச<த) எ	றஎ	றஎ	றஎ	ற இழிவ�லி=$)இழிவ�லி=$)இழிவ�லி=$)இழிவ�லி=$) த�ப�()-த�ப�()-த�ப�()-த�ப�()- ெகா/ளPெகா/ளPெகா/ளPெகா/ளP, இமாமி	இமாமி	இமாமி	இமாமி	 ேதாழ1க/ேதாழ1க/ேதாழ1க/ேதாழ1க/ 
ச$ேதக�படாதி=-2ச$ேதக�படாதி=-2ச$ேதக�படாதி=-2ச$ேதக�படாதி=-2 நிைலையநிைலையநிைலையநிைலைய ஏ"ப7(தPஏ"ப7(தPஏ"ப7(தPஏ"ப7(தP அவ1க/அவ1க/அவ1க/அவ1க/ Iய	றன1Iய	றன1Iய	றன1Iய	றன1. (31) 

ஆனா�ஆனா�ஆனா�ஆனா�, இமாமி	இமாமி	இமாமி	இமாமி	 ெத<வ 8கெத<வ 8கெத<வ 8கெத<வ 8க சிற�பான)சிற�பான)சிற�பான)சிற�பான) அவ1கைள�அவ1கைள�அவ1கைள�அவ1கைள� ெபா<�ப�()ெபா<�ப�()ெபா<�ப�()ெபா<�ப�() 
தைல2ன'ய4தைல2ன'ய4தைல2ன'ய4தைல2ன'ய4 ெச<ெச<ெச<ெச<)வ�
ட))வ�
ட))வ�
ட))வ�
ட). காரணகாரணகாரணகாரண, சா
சிக/சா
சிக/சா
சிக/சா
சிக/ இமாைம�இமாைம�இமாைம�இமாைம� பா1(தபா1(தபா1(தபா1(த 
ேபா)ேபா)ேபா)ேபா), நN*
ட�ப
7நN*
ட�ப
7நN*
ட�ப
7நN*
ட�ப
7 மிகPமிகPமிகPமிகP ேமாசமானேமாசமானேமாசமானேமாசமான நிைலய��நிைலய��நிைலய��நிைலய�� இ=$)இ=$)இ=$)இ=$) இமாஇமாஇமாஇமா 
ெசா	னா1க/ெசா	னா1க/ெசா	னா1க/ெசா	னா1க/: 

“எ	ைனஎ	ைனஎ	ைனஎ	ைன ஒ	ப)ஒ	ப)ஒ	ப)ஒ	ப) IைறIைறIைறIைற ேப_(தேப_(தேப_(தேப_(த பழ5க/பழ5க/பழ5க/பழ5க/ �ல�ல�ல�ல நN*
>னா1க/நN*
>னா1க/நN*
>னா1க/நN*
>னா1க/. நாைளநாைளநாைளநாைள 
என)என)என)என) உட�உட�உட�உட� ப4ைசயாகிப4ைசயாகிப4ைசயாகிப4ைசயாகி நாைளநாைளநாைளநாைள ம�நா/ம�நா/ம�நா/ம�நா/ நா	நா	நா	நா	 இSPலைகஇSPலைகஇSPலைகஇSPலைக வ�
7�வ�
7�வ�
7�வ�
7� ப�+ேவ	ப�+ேவ	ப�+ேவ	ப�+ேவ	.” 
(32) 

இர97இர97இர97இர97 நா
கள'	நா
கள'	நா
கள'	நா
கள'	 ப�	ப�	ப�	ப�	 ஹிF+ஹிF+ஹிF+ஹிF+ 183 ரஜ�ரஜ�ரஜ�ரஜ� மாதமாதமாதமாத 25ஆஆஆஆ நா/நா/நா/நா/ அ	னா1அ	னா1அ	னா1அ	னா1 
RறியவாேறRறியவாேறRறியவாேறRறியவாேற க4சிதமாகக4சிதமாகக4சிதமாகக4சிதமாக இடஇடஇடஇட ெப"றனெப"றனெப"றனெப"றன. (33)வானIவானIவானIவானI VமிJVமிJVமிJVமிJ கவைலய��கவைலய��கவைலய��கவைலய�� 
�Aகிய�=$த)�Aகிய�=$த)�Aகிய�=$த)�Aகிய�=$த). IஃமM	க/IஃமM	க/IஃமM	க/IஃமM	க/ அைனவ=அைனவ=அைனவ=அைனவ=, 2றி�பாக2றி�பாக2றி�பாக2றி�பாக தம)தம)தம)தம) உ9ைமயானஉ9ைமயானஉ9ைமயானஉ9ைமயான 

தைலவைரதைலவைரதைலவைரதைலவைர இழ$தஇழ$தஇழ$தஇழ$த ஷ8யா-க/ஷ8யா-க/ஷ8யா-க/ஷ8யா-க/ கவைலய��கவைலய��கவைலய��கவைலய�� �Aகி-�Aகி-�Aகி-�Aகி- கிட$தன1கிட$தன1கிட$தன1கிட$தன1. 

அறிP�அறிP�அறிP�அறிP� பண�பண�பண�பண� 

நம)நம)நம)நம) ச5ைக-2+யச5ைக-2+யச5ைக-2+யச5ைக-2+ய இமாக/இமாக/இமாக/இமாக/ தமிடI/ளதமிடI/ளதமிடI/ளதமிடI/ள ெத<வ 8கெத<வ 8கெத<வ 8கெத<வ 8க ஆ"ற�ஆ"ற�ஆ"ற�ஆ"ற� �ல�ல�ல�ல 
எைத�ப"றிஎைத�ப"றிஎைத�ப"றிஎைத�ப"றி அவ1கள'டஅவ1கள'டஅவ1கள'டஅவ1கள'ட ேக/வ�ேக/வ�ேக/வ�ேக/வ� ேக
டா;ேக
டா;ேக
டா;ேக
டா; ேக
பவ+	ேக
பவ+	ேக
பவ+	ேக
பவ+	 நிைல-ேக"பநிைல-ேக"பநிைல-ேக"பநிைல-ேக"ப 
ச+யானச+யானச+யானச+யான, VரணமானVரணமானVரணமானVரணமான பதிைல-பதிைல-பதிைல-பதிைல- ெகா7�பா1க/ெகா7�பா1க/ெகா7�பா1க/ெகா7�பா1க/. எதி+யாகஎதி+யாகஎதி+யாகஎதி+யாக இ=$தா;இ=$தா;இ=$தா;இ=$தா; 
அவ1கேளா7அவ1கேளா7அவ1கேளா7அவ1கேளா7 அறிPைரயாட�கள'�அறிPைரயாட�கள'�அறிPைரயாட�கள'�அறிPைரயாட�கள'� ஈ7ப7ஈ7ப7ஈ7ப7ஈ7ப7 ேபா)ேபா)ேபா)ேபா), ஈ"றி�ஈ"றி�ஈ"றி�ஈ"றி� தமிடதமிடதமிடதமிட 



எ)Pஎ)Pஎ)Pஎ)P இ�ைலஇ�ைலஇ�ைலஇ�ைலெய	பைதெய	பைதெய	பைதெய	பைத எதி+க/எதி+க/எதி+க/எதி+க/ ஏ"�-ஏ"�-ஏ"�-ஏ"�- ெகா/வேதா7ெகா/வேதா7ெகா/வேதா7ெகா/வேதா7 இமாகள'	இமாகள'	இமாகள'	இமாகள'	 

பர$தபர$தபர$தபர$த சி$தைனய�	சி$தைனய�	சி$தைனய�	சி$தைனய�	 ச-திையJச-திையJச-திையJச-திையJ ெம4சிெம4சிெம4சிெம4சி வ�
74வ�
74வ�
74வ�
74 ெச�வா1க/ெச�வா1க/ெச�வா1க/ெச�வா1க/. 

கலMபாகலMபாகலMபாகலMபா ஹாC	ஹாC	ஹாC	ஹாC	 ரஷ8(ரஷ8(ரஷ8(ரஷ8(, இமாஇமாஇமாஇமா காழிைமகாழிைமகாழிைமகாழிைம மத8னாவ�லி=$)மத8னாவ�லி=$)மத8னாவ�லி=$)மத8னாவ�லி=$) ப-தா)-2-ப-தா)-2-ப-தா)-2-ப-தா)-2- 
ெகா97வ$தெகா97வ$தெகா97வ$தெகா97வ$த ேபா)ேபா)ேபா)ேபா) அவ=ட	அவ=ட	அவ=ட	அவ=ட	 அளவளாவ�னா1அளவளாவ�னா1அளவளாவ�னா1அளவளாவ�னா1. 

ஹாC	ஹாC	ஹாC	ஹாC	: என)என)என)என) சி$தைனைய-சி$தைனைய-சி$தைனைய-சி$தைனைய- 2ழ�ப�-2ழ�ப�-2ழ�ப�-2ழ�ப�- ெகா9>=-2ெகா9>=-2ெகா9>=-2ெகா9>=-2 சிலசிலசிலசில வ�டய5கைளவ�டய5கைளவ�டய5கைளவ�டய5கைள 
உ5கள'டஉ5கள'டஉ5கள'டஉ5கள'ட ேக
கேக
கேக
கேக
க வ�=Oகி	ேற	வ�=Oகி	ேற	வ�=Oகி	ேற	வ�=Oகி	ேற	. இ)வைர-2இ)வைர-2இ)வைர-2இ)வைர-2 அைத�ப"றிஅைத�ப"றிஅைத�ப"றிஅைத�ப"றி யா+டIயா+டIயா+டIயா+டI 
நா	நா	நா	நா	 ேக
கவ��ைலேக
கவ��ைலேக
கவ��ைலேக
கவ��ைல. ந85க/ந85க/ந85க/ந85க/ ஒ=ேபா)ஒ=ேபா)ஒ=ேபா)ஒ=ேபா) ெபா<ெபா<ெபா<ெபா< ெசா�லமா
`1க/ெசா�லமா
`1க/ெசா�லமா
`1க/ெசா�லமா
`1க/ எனஎனஎனஎன 

என-24என-24என-24என-24 ெசா	னா1க/ெசா	னா1க/ெசா	னா1க/ெசா	னா1க/. என-2என-2என-2என-2 ச+யானச+யானச+யானச+யான உ9ைமயானஉ9ைமயானஉ9ைமயானஉ9ைமயான வ�ைடைய(வ�ைடைய(வ�ைடைய(வ�ைடைய( 
தா=5க/தா=5க/தா=5க/தா=5க/. 

இமாஇமாஇமாஇமா: என-2�என-2�என-2�என-2� பதி�பதி�பதி�பதி� ெசா�வதிேலெசா�வதிேலெசா�வதிேலெசா�வதிேல க=()4க=()4க=()4க=()4 :த$தி:த$தி:த$தி:த$திரரரர இ=-2மானா�இ=-2மானா�இ=-2மானா�இ=-2மானா� 
உம)உம)உம)உம) ேக/வ�-2+யேக/வ�-2+யேக/வ�-2+யேக/வ�-2+ய வ�ைடையவ�ைடையவ�ைடையவ�ைடைய அறி$தவைரஅறி$தவைரஅறி$தவைரஅறி$தவைர ெசா�கிேற	ெசா�கிேற	ெசா�கிேற	ெசா�கிேற	. 

ஹாC	ஹாC	ஹாC	ஹாC	: பதி�பதி�பதி�பதி� ெசா�வதிேலெசா�வதிேலெசா�வதிேலெசா�வதிேல :த$திரமாக:த$திரமாக:த$திரமாக:த$திரமாக உ/ள 81உ/ள 81உ/ள 81உ/ள 81. எைதஎைதஎைதஎைத வ�=Oவ�=Oவ�=Oவ�=O 
கி	ற81கேளாகி	ற81கேளாகி	ற81கேளாகி	ற81கேளா அைதஅைதஅைதஅைத ெசா�;5க/ெசா�;5க/ெசா�;5க/ெசா�;5க/. 

என)என)என)என) Iத�Iத�Iத�Iத� ேக/வ�ேக/வ�ேக/வ�ேக/வ�: ஏ	ஏ	ஏ	ஏ	 ந85க6ந85க6ந85க6ந85க6 உ5க/உ5க/உ5க/உ5க/ ம-க6ம-க6ம-க6ம-க6, அ�பாஸி	அ�பாஸி	அ�பாஸி	அ�பாஸி	 

ப�/ைளகளாகியப�/ைளகளாகியப�/ைளகளாகியப�/ைளகளாகிய எ5கைளஎ5கைளஎ5கைளஎ5கைள வ�டவ�டவ�டவ�ட அVதாலிப�	அVதாலிப�	அVதாலிப�	அVதாலிப�	 ப�/ைளப�/ைளப�/ைளப�/ைளகளானகளானகளானகளான ந85க/ந85க/ந85க/ந85க/ 
ேமலானவ1க/ேமலானவ1க/ேமலானவ1க/ேமலானவ1க/ எ	�எ	�எ	�எ	� க=)கி	ற81க/க=)கி	ற81க/க=)கி	ற81க/க=)கி	ற81க/? ஆனா�ஆனா�ஆனா�ஆனா�, நா5க6நா5க6நா5க6நா5க6 ந85க6ந85க6ந85க6ந85க6 ஒேரஒேரஒேரஒேர 
பரபைரபரபைரபரபைரபரபைர அ�லவாஅ�லவாஅ�லவாஅ�லவா? அVதாலி�அVதாலி�அVதாலி�அVதாலி�-அ�பா�அ�பா�அ�பா�அ�பா� இர97இர97இர97இர97 ேப=ேப=ேப=ேப= நப�களா+	நப�களா+	நப�களா+	நப�களா+	 சிறியசிறியசிறியசிறிய 
த$ைதய1த$ைதய1த$ைதய1த$ைதய1 அ�லவாஅ�லவாஅ�லவாஅ�லவா? நப�களா+	நப�களா+	நப�களா+	நப�களா+	 27ப27ப27ப27ப எ	றஎ	றஎ	றஎ	ற வைகய��வைகய��வைகய��வைகய�� 
அSவ�=வ=-2மிைடய��அSவ�=வ=-2மிைடய��அSவ�=வ=-2மிைடய��அSவ�=வ=-2மிைடய�� வ�(தியாசவ�(தியாசவ�(தியாசவ�(தியாச இ�ைலேயஇ�ைலேயஇ�ைலேயஇ�ைலேய. 

இமாஇமாஇமாஇமா: உ5கைளஉ5கைளஉ5கைளஉ5கைள வ�வ�வ�வ�டடடட நா5க/நா5க/நா5க/நா5க/ நப�-2நப�-2நப�-2நப�-2 ெந=5கியவ1களாேவாெந=5கியவ1களாேவாெந=5கியவ1களாேவாெந=5கியவ1களாேவா. 

ஹாC	ஹாC	ஹாC	ஹாC	: எSவா�எSவா�எSவா�எSவா�? 

இமாஇமாஇமாஇமா: காரணகாரணகாரணகாரண எ5க/எ5க/எ5க/எ5க/ த$ைதத$ைதத$ைதத$ைத அVதாலி�அVதாலி�அVதாலி�அVதாலி� நப�களா+	நப�களா+	நப�களா+	நப�களா+	 த$ைத-2த$ைத-2த$ைத-2த$ைத-2 ஒேரஒேரஒேரஒேர தா<தா<தா<தா<-
த$ைதய��த$ைதய��த$ைதய��த$ைதய�� உ=வானஉ=வானஉ=வானஉ=வான சேகாதரரா2சேகாதரரா2சேகாதரரா2சேகாதரரா2. ஆனா�ஆனா�ஆனா�ஆனா� ஹ�ர(ஹ�ர(ஹ�ர(ஹ�ர( அ�பா�அ�பா�அ�பா�அ�பா� த$ைதத$ைதத$ைதத$ைத 
வழியாகவழியாகவழியாகவழியாக ம
7ேமம
7ேமம
7ேமம
7ேம சேகாதரராவா1சேகாதரராவா1சேகாதரராவா1சேகாதரராவா1. 

ஹாC	ஹாC	ஹாC	ஹாC	: இ	�ெமா=இ	�ெமா=இ	�ெமா=இ	�ெமா= ேக/வ�ேக/வ�ேக/வ�ேக/வ�. நப�யவ1க/நப�யவ1க/நப�யவ1க/நப�யவ1க/ மரண�-கி	றமரண�-கி	றமரண�-கி	றமரண�-கி	ற 
ேபா)ேபா)ேபா)ேபா) , நப�களா+	நப�களா+	நப�களா+	நப�களா+	 சி(த�பாவானசி(த�பாவானசி(த�பாவானசி(த�பாவான எ5க/எ5க/எ5க/எ5க/ த$ைதத$ைதத$ைதத$ைத ஹஸர(ஹஸர(ஹஸர(ஹஸர( அ�பா�அ�பா�அ�பா�அ�பா� 

உய�ேரா7உய�ேரா7உய�ேரா7உய�ேரா7 இ=$தா1இ=$தா1இ=$தா1இ=$தா1. ந85க/ந85க/ந85க/ந85க/ நப�களா+டமி=$)நப�களா+டமி=$)நப�களா+டமி=$)நப�களா+டமி=$) வா+:+ைமையவா+:+ைமையவா+:+ைமையவா+:+ைமைய 
வாதி7கி	ற81க/வாதி7கி	ற81க/வாதி7கி	ற81க/வாதி7கி	ற81க/. ஆனா�ஆனா�ஆனா�ஆனா�,நப�ய�	நப�ய�	நப�ய�	நப�ய�	 ம"றம"றம"றம"ற சிறியசிறியசிறியசிறிய தக�ப	தக�ப	தக�ப	தக�ப	 ஹஸர(ஹஸர(ஹஸர(ஹஸர( அVதாலி�அVதாலி�அVதாலி�அVதாலி�, -
உ5க/உ5க/உ5க/உ5க/ த$ைதத$ைதத$ைதத$ைத- அ$தஅ$தஅ$தஅ$த ேநர(தி�ேநர(தி�ேநர(தி�ேநர(தி� உய�ேரா7உய�ேரா7உய�ேரா7உய�ேரா7 இ=-கவ��ைலஇ=-கவ��ைலஇ=-கவ��ைலஇ=-கவ��ைல. ஒ=வ1ஒ=வ1ஒ=வ1ஒ=வ1 உய�ேரா7உய�ேரா7உய�ேரா7உய�ேரா7 
இ=-2இ=-2இ=-2இ=-2 ேபா)ேபா)ேபா)ேபா), உய�ேரா>�லாதஉய�ேரா>�லாதஉய�ேரா>�லாதஉய�ேரா>�லாத சி(தா�பாவ�	சி(தா�பாவ�	சி(தா�பாவ�	சி(தா�பாவ�	 ப�/ைளக6-2ப�/ைளக6-2ப�/ைளக6-2ப�/ைளக6-2 அன$தரஅன$தரஅன$தரஅன$தர 
ேசரா)ேசரா)ேசரா)ேசரா) எ	ப)எ	ப)எ	ப)எ	ப) ெதள'வாக(ெதள'வாக(ெதள'வாக(ெதள'வாக( ெத+கி	ற)ெத+கி	ற)ெத+கி	ற)ெத+கி	ற) தாேனதாேனதாேனதாேன? 

இமாஇமாஇமாஇமா : என-2என-2என-2என-2 வ�ைடய�ேலவ�ைடய�ேலவ�ைடய�ேலவ�ைடய�ேல :த$திர:த$திர:த$திர:த$திர உ/ளதாஉ/ளதாஉ/ளதாஉ/ளதா? 



ஹாC	ஹாC	ஹாC	ஹாC	 : :த$திரமாக�:த$திரமாக�:த$திரமாக�:த$திரமாக� பதி�பதி�பதி�பதி� ெசா�;ெசா�;ெசா�;ெசா�; எ	�எ	�எ	�எ	� ஆரப(திேலேயஆரப(திேலேயஆரப(திேலேயஆரப(திேலேய 
ெசா�லிவ�
ேடேனெசா�லிவ�
ேடேனெசா�லிவ�
ேடேனெசா�லிவ�
ேடேன. 

இமாஇமாஇமாஇமா : இமாஇமாஇமாஇமா அலMஅலMஅலMஅலM  இ��இ��இ��இ�� அபDதாலிஅபDதாலிஅபDதாலிஅபDதாலி���� ெசா�கி	றா1க/ெசா�கி	றா1க/ெசா�கி	றா1க/ெசா�கி	றா1க/: ஒ=வ1ஒ=வ1ஒ=வ1ஒ=வ1 மரண�()மரண�()மரண�()மரண�() 
அவ=-2அவ=-2அவ=-2அவ=-2 ப�/ைளக/ப�/ைளக/ப�/ைளக/ப�/ைளக/ இ=-2இ=-2இ=-2இ=-2 ேபா)ேபா)ேபா)ேபா) தா<தா<தா<தா<, த$ைதத$ைதத$ைதத$ைத, கணவ	கணவ	கணவ	கணவ	, மைனவ�ைய(மைனவ�ைய(மைனவ�ைய(மைனவ�ைய( 
தவ�ரதவ�ரதவ�ரதவ�ர ேவ�ேவ�ேவ�ேவ� யா=யா=யா=யா= அன$தர(தி"2அன$தர(தி"2அன$தர(தி"2அன$தர(தி"2 உ+ைமயாகமா
டா1க/உ+ைமயாகமா
டா1க/உ+ைமயாகமா
டா1க/உ+ைமயாகமா
டா1க/. ப�/ைளக/ப�/ைளக/ப�/ைளக/ப�/ைளக/ 
இ=-2இ=-2இ=-2இ=-2 நிைலய��நிைலய��நிைலய��நிைலய�� சி(த�பாP-2சி(த�பாP-2சி(த�பாP-2சி(த�பாP-2 வ+:4வ+:4வ+:4வ+:4 ெசா(தி�ெசா(தி�ெசா(தி�ெசா(தி� உ+ைமJ/ள)உ+ைமJ/ள)உ+ைமJ/ள)உ+ைமJ/ள) எ	�எ	�எ	�எ	� 
21ஆ�21ஆ�21ஆ�21ஆ� ெசா�லவ��ெசா�லவ��ெசா�லவ��ெசா�லவ��ைலைலைலைல. ஹத8ஸுஹத8ஸுஹத8ஸுஹத8ஸு ெசா�லவ��ைலெசா�லவ��ைலெசா�லவ��ைலெசா�லவ��ைல. எனேவஎனேவஎனேவஎனேவ 
சிறியத$ைதையசிறியத$ைதையசிறியத$ைதையசிறியத$ைதைய த$ைதய�	த$ைதய�	த$ைதய�	த$ைதய�	 இட(தி�இட(தி�இட(தி�இட(தி� க=)பவ1கள'	க=)பவ1கள'	க=)பவ1கள'	க=)பவ1கள'	 க=()க=()க=()க=() 
அ>�பைடய"றெத	ப)அ>�பைடய"றெத	ப)அ>�பைடய"றெத	ப)அ>�பைடய"றெத	ப) Oலனாகிற)Oலனாகிற)Oலனாகிற)Oலனாகிற). (நப�களா+	நப�களா+	நப�களா+	நப�களா+	 மக/மக/மக/மக/ அ	ைனஅ	ைனஅ	ைனஅ	ைன பா(திமாபா(திமாபா(திமாபா(திமா 
ஸலாI�லஹிஸலாI�லஹிஸலாI�லஹிஸலாI�லஹி அைலஹாஅைலஹாஅைலஹாஅைலஹா இ=�பதனா�இ=�பதனா�இ=�பதனா�இ=�பதனா�, நப�களா+	நப�களா+	நப�களா+	நப�களா+	 சிறியசிறியசிறியசிறிய த$ைதத$ைதத$ைதத$ைத 
அ�பா:-2அ�பா:-2அ�பா:-2அ�பா:-2 அன$தரஅன$தரஅன$தரஅன$தர உ+ைமஉ+ைமஉ+ைமஉ+ைம ேசரா)ேசரா)ேசரா)ேசரா).) 

ேம;ேம;ேம;ேம;, ஹஸர(ஹஸர(ஹஸர(ஹஸர( அலMைய�அலMைய�அலMைய�அலMைய� ப"றிப"றிப"றிப"றி நப�நப�நப�நப� ெப=மானா1ெப=மானா1ெப=மானா1ெப=மானா1 Rறியதாவ)Rறியதாவ)Rறியதாவ)Rறியதாவ) “உ5கள'�உ5கள'�உ5கள'�உ5கள'� 
மிக4மிக4மிக4மிக4 சிற$தசிற$தசிற$தசிற$த ந8திபதிந8திபதிந8திபதிந8திபதி அலMயா2அலMயா2அலMயா2அலMயா2.” 

ேம;ேம;ேம;ேம; இர9டாஇர9டாஇர9டாஇர9டா கலMபாகலMபாகலMபாகலMபா உம1உம1உம1உம1 இ��இ��இ��இ�� க(தா�க(தா�க(தா�க(தா� Rறினா1Rறினா1Rறினா1Rறினா1. “அலMஅலMஅலMஅலM  எ5கள'�எ5கள'�எ5கள'�எ5கள'� மிக4மிக4மிக4மிக4 
சிற$தசிற$தசிற$தசிற$த த81�Oத81�Oத81�Oத81�O வழ5க-வழ5க-வழ5க-வழ5க- R>யவராவா1R>யவராவா1R>யவராவா1R>யவராவா1.” 

இ$தஇ$தஇ$தஇ$த வசனவசனவசனவசன இமாஇமாஇமாஇமா அலMய�	அலMய�	அலMய�	அலMய�	 வ�டய(திேலவ�டய(திேலவ�டய(திேலவ�டய(திேல நிCப�-க�ப
டநிCப�-க�ப
டநிCப�-க�ப
டநிCப�-க�ப
ட ஒ=ஒ=ஒ=ஒ= ெபா)ெபா)ெபா)ெபா) 
வ�டயமா2வ�டயமா2வ�டயமா2வ�டயமா2. த81�Oத81�Oத81�Oத81�O வழ52வதி�வழ52வதி�வழ52வதி�வழ52வதி� சிற$)சிற$)சிற$)சிற$) வ�ள52வத"2வ�ள52வத"2வ�ள52வத"2வ�ள52வத"2 நப�யவ1க/நப�யவ1க/நப�யவ1க/நப�யவ1க/ தம)தம)தம)தம) 
ஸஹாபா-க6-2-ஸஹாபா-க6-2-ஸஹாபா-க6-2-ஸஹாபா-க6-2- க"ப�(தக"ப�(தக"ப�(தக"ப�(த அைன()அைன()அைன()அைன() அறிPக6அறிPக6அறிPக6அறிPக6 21ஆ�ைடய21ஆ�ைடய21ஆ�ைடய21ஆ�ைடய 
அறிPஅறிPஅறிPஅறிP,இ�லாமியஇ�லாமியஇ�லாமியஇ�லாமிய ச
ட5கள'	ச
ட5கள'	ச
ட5கள'	ச
ட5கள'	 அறிPஅறிPஅறிPஅறிP, ெபா)ெபா)ெபா)ெபா) அறிPஅறிPஅறிPஅறிP, இைவயைன(ைதJஇைவயைன(ைதJஇைவயைன(ைதJஇைவயைன(ைதJ 
ஒ	�ஒ	�ஒ	�ஒ	� ேச1$தேச1$தேச1$தேச1$த ஞானஞானஞானஞான ேதைவேதைவேதைவேதைவ. இமாஇமாஇமாஇமா அலMஅலMஅலMஅலM ,த81�ப�ேலத81�ப�ேலத81�ப�ேலத81�ப�ேல எ�ேலாைரJஎ�ேலாைரJஎ�ேலாைரJஎ�ேலாைரJ வ�டவ�டவ�டவ�ட 
ேமலானேமலானேமலானேமலானவ1வ1வ1வ1 எ	�எ	�எ	�எ	� ெசா�;ெசா�;ெசா�;ெசா�; ேபா)ேபா)ேபா)ேபா), அத	அத	அத	அத	 க=()க=()க=()க=() ஏைனயஏைனயஏைனயஏைனய எ�லா(எ�லா(எ�லா(எ�லா( 
)ைறகள';)ைறகள';)ைறகள';)ைறகள'; ஏைனேயாைரஏைனேயாைரஏைனேயாைரஏைனேயாைர வ�டவ�டவ�டவ�ட ேமலானவ1ேமலானவ1ேமலானவ1ேமலானவ1 எ	ப)வா2எ	ப)வா2எ	ப)வா2எ	ப)வா2. 

ஹாC	ஹாC	ஹாC	ஹாC	 : இ	�ெமா=இ	�ெமா=இ	�ெமா=இ	�ெமா= ேக/வ�ேக/வ�ேக/வ�ேக/வ�. ந85க/ந85க/ந85க/ந85க/ ஏ	ஏ	ஏ	ஏ	 ம-க/ம-க/ம-க/ம-க/ உ5கைளஉ5கைளஉ5கைளஉ5கைள நப�ேயா7நப�ேயா7நப�ேயா7நப�ேயா7 
ெதாட1Oப7(திெதாட1Oப7(திெதாட1Oப7(திெதாட1Oப7(தி, ர*;�லாLவ�	ர*;�லாLவ�	ர*;�லாLவ�	ர*;�லாLவ�	 ப�/ைளக/ப�/ைளக/ப�/ைளக/ப�/ைளக/ எ	�எ	�எ	�எ	� ெசா�வத"2ெசா�வத"2ெசா�வத"2ெசா�வத"2 
அ�மதி-கிற81க/அ�மதி-கிற81க/அ�மதி-கிற81க/அ�மதி-கிற81க/ ந85க/ந85க/ந85க/ந85க/ ஹஸர(ஹஸர(ஹஸர(ஹஸர( அலMய�	அலMய�	அலMய�	அலMய�	 ப�/ைளக/ப�/ைளக/ப�/ைளக/ப�/ைளக/ தாேனதாேனதாேனதாேன? ஒSெவா=ஒSெவா=ஒSெவா=ஒSெவா= 
மன'தன)மன'தன)மன'தன)மன'தன) பரபைரபரபைரபரபைரபரபைர அவரவர)அவரவர)அவரவர)அவரவர) த$ைதேயா7த$ைதேயா7த$ைதேயா7த$ைதேயா7 தா	தா	தா	தா	 ெதாட1Oப7கிற)ெதாட1Oப7கிற)ெதாட1Oப7கிற)ெதாட1Oப7கிற). 
நப�யவ1கேளாநப�யவ1கேளாநப�யவ1கேளாநப�யவ1கேளா உ5க/உ5க/உ5க/உ5க/ தா<வழி�தா<வழி�தா<வழி�தா<வழி� பா
டனா1பா
டனா1பா
டனா1பா
டனா1 அ�லவாஅ�லவாஅ�லவாஅ�லவா? 

இமாஇமாஇமாஇமா: நப�யவ1க/நப�யவ1க/நப�யவ1க/நப�யவ1க/ உய�ேரா7உய�ேரா7உய�ேரா7உய�ேரா7 வாA$)வாA$)வாA$)வாA$) உம)உம)உம)உம) மகைளமகைளமகைளமகைள தி=மணதி=மணதி=மணதி=மண ேக
டா�ேக
டா�ேக
டா�ேக
டா� 
அவ1க6-2அவ1க6-2அவ1க6-2அவ1க6-2 உம)உம)உம)உம) மகைள-மகைள-மகைள-மகைள- ெகா7�பDராெகா7�பDராெகா7�பDராெகா7�பDரா? 

ஹாC	ஹாC	ஹாC	ஹாC	: :�ஹான�லாL:�ஹான�லாL:�ஹான�லாL:�ஹான�லாL. ஏ	ஏ	ஏ	ஏ	 ெகா7-கமா
ேட	ெகா7-கமா
ேட	ெகா7-கமா
ேட	ெகா7-கமா
ேட	! அ�ப>யாய�	அ�ப>யாய�	அ�ப>யாய�	அ�ப>யாய�	 

அரப�அரப�அரப�அரப�, அஜமிஅஜமிஅஜமிஅஜமி, 2ைறஷி2ைறஷி2ைறஷி2ைறஷி எ�ேலாைரJஎ�ேலாைரJஎ�ேலாைரJஎ�ேலாைரJ வ�டவ�டவ�டவ�ட ெப=ைமJெப=ைமJெப=ைமJெப=ைமJ பாரா
7ேவ	பாரா
7ேவ	பாரா
7ேவ	பாரா
7ேவ	. 



இமாஇமாஇமாஇமா: நப�யவ1க/நப�யவ1க/நப�யவ1க/நப�யவ1க/ உய�1உய�1உய�1உய�1 வாA$)வாA$)வாA$)வாA$) என)என)என)என) மகைளமகைளமகைளமகைள தி=மணதி=மணதி=மணதி=மண ேக
டா�ேக
டா�ேக
டா�ேக
டா�, 
(அ�ப>-அ�ப>-அ�ப>-அ�ப>- ேக
கமா
டா1க/ேக
கமா
டா1க/ேக
கமா
டா1க/ேக
கமா
டா1க/) நா	நா	நா	நா	 ெகா7-கெகா7-கெகா7-கெகா7-க மா
ேட	மா
ேட	மா
ேட	மா
ேட	. 

ஹாC	ஹாC	ஹாC	ஹாC	 : ஏ	ஏ	ஏ	ஏ	? 

இமாஇமாஇமாஇமா: காரணகாரணகாரணகாரண அவ1க/அவ1க/அவ1க/அவ1க/ எ5கள)எ5கள)எ5கள)எ5கள) த$ைதத$ைதத$ைதத$ைத. (தா<தா<தா<தா< வழியாகவழியாகவழியாகவழியாக இ=�ப��இ=�ப��இ=�ப��இ=�ப��) 
ஆனா�ஆனா�ஆனா�ஆனா�, உம-2உம-2உம-2உம-2 த$ைதய�லத$ைதய�லத$ைதய�லத$ைதய�ல. எனேவஎனேவஎனேவஎனேவ,எ	ைனஎ	ைனஎ	ைனஎ	ைன நப�யவ1கள'	நப�யவ1கள'	நப�யவ1கள'	நப�யவ1கள'	 ப�/ைளயாக-ப�/ைளயாக-ப�/ைளயாக-ப�/ைளயாக- 
க=தக=தக=தக=த என-2என-2என-2என-2 I>JI>JI>JI>J. 

ஹாC	ஹாC	ஹாC	ஹாC	: ப�	ப�	ப�	ப�	 ஏ	ஏ	ஏ	ஏ	 ந85க/ந85க/ந85க/ந85க/ உ5கைளேயஉ5கைளேயஉ5கைளேயஉ5கைளேய நப�யவ1கள'	நப�யவ1கள'	நப�யவ1கள'	நப�யவ1கள'	 வசமாக-வசமாக-வசமாக-வசமாக- 
க=)கி	ற81க/க=)கி	ற81க/க=)கி	ற81க/க=)கி	ற81க/. ஏெனன'�ஏெனன'�ஏெனன'�ஏெனன'�, வசவசவசவச எ	ப)எ	ப)எ	ப)எ	ப) ஆ9ப�/ைளஆ9ப�/ைளஆ9ப�/ைளஆ9ப�/ைள வழியாகேவவழியாகேவவழியாகேவவழியாகேவ 
உ=வா2உ=வா2உ=வா2உ=வா2. ெப9ப�/ைளெப9ப�/ைளெப9ப�/ைளெப9ப�/ைள வழியாகவழியாகவழியாகவழியாக அ�அ�அ�அ�லேவலேவலேவலேவ? 

இமாஇமாஇமாஇமா : இத"2இத"2இத"2இத"2 வ�ைடவ�ைடவ�ைடவ�ைட த=வதி�த=வதி�த=வதி�த=வதி� இ=$)இ=$)இ=$)இ=$) எ	ைனஎ	ைனஎ	ைனஎ	ைன வ�
7வ�
7வ�
7வ�
7 வ�7வ 8ராவ�7வ 8ராவ�7வ 8ராவ�7வ 8ரா?. 

ஹாC	ஹாC	ஹாC	ஹாC	 : இ�ைலஇ�ைலஇ�ைலஇ�ைல பதிலள'()(பதிலள'()(பதிலள'()(பதிலள'()( தா	தா	தா	தா	 ஆகஆகஆகஆக ேவ97ேவ97ேவ97ேவ97. 21ஆன'லி=$)21ஆன'லி=$)21ஆன'லி=$)21ஆன'லி=$) 
ஆதாரஆதாரஆதாரஆதார ெகா97ெகா97ெகா97ெகா97 வரேவ97வரேவ97வரேவ97வரேவ97. 

இமாஇமாஇமாஇமா: அ�21ஆ	அ�21ஆ	அ�21ஆ	அ�21ஆ	 இSவா�இSவா�இSவா�இSவா� R�கி	ற)R�கி	ற)R�கி	ற)R�கி	ற): “(இ�ராஹ8மாகியஇ�ராஹ8மாகியஇ�ராஹ8மாகியஇ�ராஹ8மாகிய) அவ=ைடயஅவ=ைடயஅவ=ைடயஅவ=ைடய 
ச$ததிய��ச$ததிய��ச$ததிய��ச$ததிய�� உ/ளவ1க/உ/ளவ1க/உ/ளவ1க/உ/ளவ1க/ தாதாதாதா தாa(தாa(தாa(தாa(,:ைல:ைல:ைல:ைலமா	மா	மா	மா	, அ<\�அ<\�அ<\�அ<\�, \:�\:�\:�\:�, �ஸா�ஸா�ஸா�ஸா 
ம"�ம"�ம"�ம"� ஹாC	ஹாC	ஹாC	ஹாC	 ஆகிேயா1ஆகிேயா1ஆகிேயா1ஆகிேயா1. இSவா�இSவா�இSவா�இSவா� தா	தா	தா	தா	 ந	ைமயாள1க6-2ந	ைமயாள1க6-2ந	ைமயாள1க6-2ந	ைமயாள1க6-2 நாநாநாநா 
ந"Rலிந"Rலிந"Rலிந"Rலி வழ52கி	ேறாவழ52கி	ேறாவழ52கி	ேறாவழ52கி	ேறா. ேம;ேம;ேம;ேம;, ஸ-க+<யாஸ-க+<யாஸ-க+<யாஸ-க+<யா, யLயாயLயாயLயாயLயா ம"�ம"�ம"�ம"� ஈஸாஈஸாஈஸாஈஸா 
ஆகிேயா=ஆகிேயா=ஆகிேயா=ஆகிேயா= அவர)அவர)அவர)அவர) ச$ததிய��ச$ததிய��ச$ததிய��ச$ததிய�� உ/ளவ1க/உ/ளவ1க/உ/ளவ1க/உ/ளவ1க/ தாதாதாதா.|| (34) 

இ�ேபா)இ�ேபா)இ�ேபா)இ�ேபா) ேக
கி	ேற	ேக
கி	ேற	ேக
கி	ேற	ேக
கி	ேற	. இ�ராஹ8Iைடயஇ�ராஹ8Iைடயஇ�ராஹ8Iைடயஇ�ராஹ8Iைடய ச$ததியாக-ச$ததியாக-ச$ததியாக-ச$ததியாக- கண��ப�ட�ப7கண��ப�ட�ப7கண��ப�ட�ப7கண��ப�ட�ப7 
ஹஸர(ஹஸர(ஹஸர(ஹஸர( ஈஸாஈஸாஈஸாஈஸா நப�நப�நப�நப�; தா<வழியாகதா<வழியாகதா<வழியாகதா<வழியாக வ$தவராவ$தவராவ$தவராவ$தவரா?த$ைதத$ைதத$ைதத$ைத வழியாகவழியாகவழியாகவழியாக வ$தவராவ$தவராவ$தவராவ$தவரா? 

ஹாC	ஹாC	ஹாC	ஹாC	: 21ஆன'	21ஆன'	21ஆன'	21ஆன'	 R"��ப>R"��ப>R"��ப>R"��ப> ஈஸாP-2ஈஸாP-2ஈஸாP-2ஈஸாP-2 த$ைதத$ைதத$ைதத$ைத இ=-கவ��ைலேயஇ=-கவ��ைலேயஇ=-கவ��ைலேயஇ=-கவ��ைலேய. 

இமாஇமாஇமாஇமா : எனேவஎனேவஎனேவஎனேவ, தா<வழியாக(தா<வழியாக(தா<வழியாக(தா<வழியாக( தாேனதாேனதாேனதாேன ச$ததிச$ததிச$ததிச$ததி எ	�எ	�எ	�எ	� Rற�ப
7/ள)Rற�ப
7/ள)Rற�ப
7/ள)Rற�ப
7/ள). 
நா5க6நா5க6நா5க6நா5க6 எ5க/எ5க/எ5க/எ5க/ தா<தா<தா<தா< ஹஸர(ஹஸர(ஹஸர(ஹஸர( பா(திமாபா(திமாபா(திமாபா(திமா ஸலாI�லாஹிஸலாI�லாஹிஸலாI�லாஹிஸலாI�லாஹி அைலஹாஅைலஹாஅைலஹாஅைலஹா 
அவ1க/அவ1க/அவ1க/அவ1க/ �ல�ல�ல�ல நப�யவ1கள'	நப�யவ1கள'	நப�யவ1கள'	நப�யவ1கள'	 ச$ததியாகி	ேறாச$ததியாகி	ேறாச$ததியாகி	ேறாச$ததியாகி	ேறா. ேவ�ேவ�ேவ�ேவ� வசனவசனவசனவசன 
ஒ	ைறJஒ	ைறJஒ	ைறJஒ	ைறJ ஓதிஓதிஓதிஓதி கா
டவாகா
டவாகா
டவாகா
டவா? 

ஹாC	ஹாC	ஹாC	ஹாC	 : ஓ)5க/ஓ)5க/ஓ)5க/ஓ)5க/. 

இமாஇமாஇமாஇமா ப�	வ=ப�	வ=ப�	வ=ப�	வ= இைறவசன(ைதஇைறவசன(ைதஇைறவசன(ைதஇைறவசன(ைத ஒதினா1க/ஒதினா1க/ஒதினா1க/ஒதினா1க/: “(நப�ேயநப�ேயநப�ேயநப�ேய!) உம-2உம-2உம-2உம-2 
உ9ைமயானஉ9ைமயானஉ9ைமயானஉ9ைமயான ெச<திெச<திெச<திெச<தி கிைட(தகிைட(தகிைட(தகிைட(த ப�	ன=ப�	ன=ப�	ன=ப�	ன=, இைத�இைத�இைத�இைத� ப"றிப"றிப"றிப"றி உமிடஉமிடஉமிடஉமிட எவ=எவ=எவ=எவ= 
த1-கி(தா�த1-கி(தா�த1-கி(தா�த1-கி(தா� (அவ1க6-2அவ1க6-2அவ1க6-2அவ1க6-2) ந81ந81ந81ந81 R�R�R�R�: வா=5களவா=5களவா=5களவா=5கள, நாநாநாநா எ5க6ைடயஎ5க6ைடயஎ5க6ைடயஎ5க6ைடய 
ம-கைளJம-கைளJம-கைளJம-கைளJ,உ5க6ைடயஉ5க6ைடயஉ5க6ைடயஉ5க6ைடய ம-கைளJம-கைளJம-கைளJம-கைளJ, எ5க6ைடயஎ5க6ைடயஎ5க6ைடயஎ5க6ைடய 
மைனவ�கைளJமைனவ�கைளJமைனவ�கைளJமைனவ�கைளJ, உ5க6ைடயஉ5க6ைடயஉ5க6ைடயஉ5க6ைடய மைனவ�கைளJமைனவ�கைளJமைனவ�கைளJமைனவ�கைளJ, எ5கைளJஎ5கைளJஎ5கைளJஎ5கைளJ 
உ5கைளJஉ5கைளJஉ5கைளJஉ5கைளJ அைழ()அைழ()அைழ()அைழ() (ஒ	�ேச1()ஒ	�ேச1()ஒ	�ேச1()ஒ	�ேச1()) ைவ()-ைவ()-ைவ()-ைவ()- ெகா97ெகா97ெகா97ெகா97 ச(தியச(தியச(தியச(திய 



ெச<)ெச<)ெச<)ெச<), ெபா<ய1க/ெபா<ய1க/ெபா<ய1க/ெபா<ய1க/ மM)மM)மM)மM) அ�லாLவ�	அ�லாLவ�	அ�லாLவ�	அ�லாLவ�	 சாபசாபசாபசாப உ9டாவதாகஉ9டாவதாகஉ9டாவதாகஉ9டாவதாக! என�என�என�என� 
ப�ரா1(தி�ேபாப�ரா1(தி�ேபாப�ரா1(தி�ேபாப�ரா1(தி�ேபா.' 

இSவா�இSவா�இSவா�இSவா� நப�ெப=மா	நப�ெப=மா	நப�ெப=மா	நப�ெப=மா	 அவ1க/அவ1க/அவ1க/அவ1க/, அவ1கைளஅவ1கைளஅவ1கைளஅவ1கைள அைழ(தஅைழ(தஅைழ(தஅைழ(த சமய(தி�சமய(தி�சமய(தி�சமய(தி� 
ஒ=வ=ேமஒ=வ=ேமஒ=வ=ேமஒ=வ=ேம இSவா�இSவா�இSவா�இSவா� ச(தியச(தியச(தியச(திய ெச<யெச<யெச<யெச<ய I	I	I	I	 வரவ��ைலவரவ��ைலவரவ��ைலவரவ��ைல. நப�யவ1க/நப�யவ1க/நப�யவ1க/நப�யவ1க/ நFரா	நFரா	நFரா	நFரா	 

வாசிக6ட	வாசிக6ட	வாசிக6ட	வாசிக6ட	 IபாஹலாP-2�IபாஹலாP-2�IபாஹலாP-2�IபாஹலாP-2� ேபா2ேபா2ேபா2ேபா2 ேபா)ேபா)ேபா)ேபா) ஹஸர(ஹஸர(ஹஸர(ஹஸர( அலMஅலMஅலMஅலM , ஹஸர(ஹஸர(ஹஸர(ஹஸர( 
பா(திமாபா(திமாபா(திமாபா(திமா,ஹஸரதஹஸரதஹஸரதஹஸரத ஹஸ	ஹஸ	ஹஸ	ஹஸ	, ஹஸரதஹஸரதஹஸரதஹஸரத ஹுைஸ	ஹுைஸ	ஹுைஸ	ஹுைஸ	 ஆகிேயாைர(ஆகிேயாைர(ஆகிேயாைர(ஆகிேயாைர( தவ�ரதவ�ரதவ�ரதவ�ர ேவ�ேவ�ேவ�ேவ� 
யாைரJயாைரJயாைரJயாைரJ R
>4R
>4R
>4R
>4 ெச�லவ��ைலெச�லவ��ைலெச�லவ��ைலெச�லவ��ைல. எனேவஎனேவஎனேவஎனேவ,ேம"Rறியேம"Rறியேம"Rறியேம"Rறிய வசன(தி�வசன(தி�வசன(தி�வசன(தி� ‘எ5க/எ5க/எ5க/எ5க/ 
ப�/ைளக/ப�/ைளக/ப�/ைளக/ப�/ைளக/’ எ	பத	எ	பத	எ	பத	எ	பத	 ெபா=/ெபா=/ெபா=/ெபா=/ ஹஸரதஹஸரதஹஸரதஹஸரத ஹஸ	ஹஸ	ஹஸ	ஹஸ	, ஹஸரதஹஸரதஹஸரதஹஸரத 
ஹுைஸ	ஹுைஸ	ஹுைஸ	ஹுைஸ	; ஆகிேயா1ஆகிேயா1ஆகிேயா1ஆகிேயா1. ஆனா�ஆனா�ஆனா�ஆனா�, அவ1க6அவ1க6அவ1க6அவ1க6 தா<வழியாகதா<வழியாகதா<வழியாகதா<வழியாக நப�-2(நப�-2(நப�-2(நப�-2( 
ெதாட1Oைடயெதாட1Oைடயெதாட1Oைடயெதாட1Oைடய நப�ய�	நப�ய�	நப�ய�	நப�ய�	 ெப9ப�/ைளய�	ெப9ப�/ைளய�	ெப9ப�/ைளய�	ெப9ப�/ைளய�	 ப�/ைளகளா2ப�/ைளகளா2ப�/ைளகளா2ப�/ைளகளா2. 

ஹாC	ஹாC	ஹாC	ஹாC	 : எ5கள'டமி=$)எ5கள'டமி=$)எ5கள'டமி=$)எ5கள'டமி=$) எதைனஎதைனஎதைனஎதைன நா7கி	ற81நா7கி	ற81நா7கி	ற81நா7கி	ற81? 

இமாஇமாஇமாஇமா : என)என)என)என) வ 8
7-2(வ 8
7-2(வ 8
7-2(வ 8
7-2( தி=தி=தி=தி=ப�4ப�4ப�4ப�4 ெச�லெச�லெச�லெச�ல வ�=Oகி	ேற	வ�=Oகி	ேற	வ�=Oகி	ேற	வ�=Oகி	ேற	. 

ஹாC	ஹாC	ஹாC	ஹாC	 : இ$தஇ$தஇ$தஇ$த வ�டய(தி�வ�டய(தி�வ�டய(தி�வ�டய(தி� ச"�ச"�ச"�ச"� சி$தி-கசி$தி-கசி$தி-கசி$தி-க ேவ97ேவ97ேவ97ேவ97. (35) 

இைறவண-கஇைறவண-கஇைறவண-கஇைறவண-க 

இைறவ	இைறவ	இைறவ	இைறவ	 ப"றியப"றியப"றியப"றிய ெதள'$தெதள'$தெதள'$தெதள'$த, உய1$தஉய1$தஉய1$தஉய1$த ஞானஞானஞானஞான, அ$த�அ$த�அ$த�அ$த� ெப+யா=-2+யெப+யா=-2+யெப+யா=-2+யெப+யா=-2+ய வ�ேசடவ�ேசடவ�ேசடவ�ேசட 
அைடயாளஅைடயாளஅைடயாளஅைடயாள, இைறவேனா7இைறவேனா7இைறவேனா7இைறவேனா7 ெகா9>=-2ெகா9>=-2ெகா9>=-2ெகா9>=-2 ஆ(மMகஆ(மMகஆ(மMகஆ(மMக 
ெந=-கெந=-கெந=-கெந=-க;, இமாக6-ேகஇமாக6-ேகஇமாக6-ேகஇமாக6-ேக உ+(தானஉ+(தானஉ+(தானஉ+(தான யதா1(தமானயதா1(தமானயதா1(தமானயதா1(தமான ]ரான'<ய(]ரான'<ய(]ரான'<ய(]ரான'<ய( எ�எ�எ�எ� 
ஒள'மயஒள'மயஒள'மயஒள'மய எ	பனஎ	பனஎ	பனஎ	பன இமாக6-2இமாக6-2இமாக6-2இமாக6-2 உ+(தானஉ+(தானஉ+(தானஉ+(தான சிற�Oகளா2சிற�Oகளா2சிற�Oகளா2சிற�Oகளா2. இைறகாதலி�இைறகாதலி�இைறகாதலி�இைறகாதலி� 
லய�()லய�()லய�()லய�() வண-கமவண-கமவண-கமவண-கம O+வத"2O+வத"2O+வத"2O+வத"2 இைவஇைவஇைவஇைவ அவ=-2அவ=-2அவ=-2அவ=-2 )ைணயாக)ைணயாக)ைணயாக)ைணயாக அைம$தனஅைம$தனஅைம$தனஅைம$தன. 

அவ1க/அவ1க/அவ1க/அவ1க/ வண-க(ைதவண-க(ைதவண-க(ைதவண-க(ைத, அ�21ஆன'�அ�21ஆன'�அ�21ஆன'�அ�21ஆன'�; RறியவாேறRறியவாேறRறியவாேறRறியவாேற பைட�ப�ன5கள'�பைட�ப�ன5கள'�பைட�ப�ன5கள'�பைட�ப�ன5கள'� ஒேரஒேரஒேரஒேர 
இல-காக-இல-காக-இல-காக-இல-காக- க=தினா1க/க=தினா1க/க=தினா1க/க=தினா1க/. ச�க-ச�க-ச�க-ச�க- கடைமகள'�கடைமகள'�கடைமகள'�கடைமகள'� இ=$)இ=$)இ=$)இ=$) ஓ<Pஓ<Pஓ<Pஓ<P ெப�ெப�ெப�ெப� 
ேபா)கள'�ேபா)கள'�ேபா)கள'�ேபா)கள'� இபாத(தி�இபாத(தி�இபாத(தி�இபாத(தி� ஈ7ப7வைத(ஈ7ப7வைத(ஈ7ப7வைத(ஈ7ப7வைத( தவ�ரதவ�ரதவ�ரதவ�ர ேவெறைதJேவெறைதJேவெறைதJேவெறைதJ நாடநாடநாடநாட மா
டா1க/மா
டா1க/மா
டா1க/மா
டா1க/. 

ஹாC�ைடயஹாC�ைடயஹாC�ைடயஹாC�ைடய க
டைளய�	க
டைளய�	க
டைளய�	க
டைளய�	 ேப+�ேப+�ேப+�ேப+� சிைறய�லி=$)சிைறய�லி=$)சிைறய�லி=$)சிைறய�லி=$) மM9டமM9டமM9டமM9ட ேபா)ேபா)ேபா)ேபா) இSவா�இSவா�இSவா�இSவா� 
ெசா	னா1க/ெசா	னா1க/ெசா	னா1க/ெசா	னா1க/: “இைறவாஇைறவாஇைறவாஇைறவா!; உன-2உன-2உன-2உன-2 சதாPசதாPசதாPசதாP இபாத(இபாத(இபாத(இபாத( ெச<வத"கானெச<வத"கானெச<வத"கானெச<வத"கான 

ச$த1�ப(ைதச$த1�ப(ைதச$த1�ப(ைதச$த1�ப(ைத என-2(என-2(என-2(என-2( த$)வ�7த$)வ�7த$)வ�7த$)வ�7 எ	�எ	�எ	�எ	� எSவளேவாஎSவளேவாஎSவளேவாஎSவளேவா காலமாககாலமாககாலமாககாலமாக உ	ன'டஉ	ன'டஉ	ன'டஉ	ன'ட 
ேகேகேகேக
7
7
7
7 வ$ேத	வ$ேத	வ$ேத	வ$ேத	. என)என)என)என) )ஆைவ)ஆைவ)ஆைவ)ஆைவ ஏ"�-ஏ"�-ஏ"�-ஏ"�- ெகா9டைம-2ெகா9டைம-2ெகா9டைம-2ெகா9டைம-2. நா	நா	நா	நா	 ந	றிந	றிந	றிந	றி ெச;(தெச;(தெச;(தெச;(த 
ேவ97ேவ97ேவ97ேவ97.” (36) 

இ$தஇ$தஇ$தஇ$த வா1(ைதக/வா1(ைதக/வா1(ைதக/வா1(ைதக/, அவ1க/அவ1க/அவ1க/அவ1க/ சிைறய��சிைறய��சிைறய��சிைறய�� இ�லாதஇ�லாதஇ�லாதஇ�லாத ேபா)ேபா)ேபா)ேபா) எSவளPஎSவளPஎSவளPஎSவளP KரKரKரKர ச�கச�கச�கச�க 
ேசைவகள'�ேசைவகள'�ேசைவகள'�ேசைவகள'� ஈ7ப
>=$தா1க/ஈ7ப
>=$தா1க/ஈ7ப
>=$தா1க/ஈ7ப
>=$தா1க/ எ	பைதJஎ	பைதJஎ	பைதJஎ	பைதJ :
>-கா
7கி	ற):
>-கா
7கி	ற):
>-கா
7கி	ற):
>-கா
7கி	ற). 

இமாஇமாஇமாஇமா, ரபDஉவ�	ரபDஉவ�	ரபDஉவ�	ரபDஉவ�	 சிைறய��சிைறய��சிைறய��சிைறய�� இ=$தஇ=$தஇ=$தஇ=$த ேவைளய��ேவைளய��ேவைளய��ேவைளய��, ஹாஹாஹாஹாC	C	C	C	 சிலேவைளகள'�சிலேவைளகள'�சிலேவைளகள'�சிலேவைளகள'� 
சிைற-2சிைற-2சிைற-2சிைற-2 ேமலா�ேமலா�ேமலா�ேமலா� வ$)வ$)வ$)வ$) அவதான'�பா1அவதான'�பா1அவதான'�பா1அவதான'�பா1. சிைற-2/சிைற-2/சிைற-2/சிைற-2/ பா1ைவையபா1ைவையபா1ைவையபா1ைவைய ெச;(தி-ெச;(தி-ெச;(தி-ெச;(தி- 



ெகா97ெகா97ெகா97ெகா97 ேபாவா1ேபாவா1ேபாவா1ேபாவா1. பா1-2பா1-2பா1-2பா1-2 ேபாெத�லாேபாெத�லாேபாெத�லாேபாெத�லா சிைறய�	சிைறய�	சிைறய�	சிைறய�	 �ைலெயா	றி��ைலெயா	றி��ைலெயா	றி��ைலெயா	றி� 
ஏேதாஏேதாஏேதாஏேதா ஒ=ஒ=ஒ=ஒ= OடைவையOடைவையOடைவையOடைவைய ேபாட�ப
>=�பைதேபாட�ப
>=�பைதேபாட�ப
>=�பைதேபாட�ப
>=�பைத அவான'(தா1அவான'(தா1அவான'(தா1அவான'(தா1. 

ஒ=Iைறஒ=Iைறஒ=Iைறஒ=Iைற ேக
டா1ேக
டா1ேக
டா1ேக
டா1. “அ5ேகஅ5ேகஅ5ேகஅ5ேக கிட-2கிட-2கிட-2கிட-2 உைடஉைடஉைடஉைட யா=ைடய)யா=ைடய)யா=ைடய)யா=ைடய)?” ரபDஉரபDஉரபDஉரபDஉ 
பதிலள'(தா1பதிலள'(தா1பதிலள'(தா1பதிலள'(தா1: “அ)அ)அ)அ) Oடைவய�லOடைவய�லOடைவய�லOடைவய�ல. அ)அ)அ)அ) �ஸா�ஸா�ஸா�ஸா ப�	ப�	ப�	ப�	 ஜஃப1ஜஃப1ஜஃப1ஜஃப1. அதிகமானஅதிகமானஅதிகமானஅதிகமான 

ேநர5கள'�ேநர5கள'�ேநர5கள'�ேநர5கள'� இைறவைனஇைறவைனஇைறவைனஇைறவைன வண5கி-வண5கி-வண5கி-வண5கி- ெகா97ெகா97ெகா97ெகா97 Vமிய��Vமிய��Vமிய��Vமிய�� :ஜூ):ஜூ):ஜூ):ஜூ) ெச<)ெச<)ெச<)ெச<) 
ெகா97ெகா97ெகா97ெகா97 அைசயா)அைசயா)அைசயா)அைசயா) இ=�பா1க/இ=�பா1க/இ=�பா1க/இ=�பா1க/.” 

அத"2அத"2அத"2அத"2 ஹாC	ஹாC	ஹாC	ஹாC	 “இமாஇமாஇமாஇமா உ9ைமயாகஉ9ைமயாகஉ9ைமயாகஉ9ைமயாக ஹாஷிIைடயஹாஷிIைடயஹாஷிIைடயஹாஷிIைடய பரபைரய��பரபைரய��பரபைரய��பரபைரய�� உ/ளஉ/ளஉ/ளஉ/ள 
சிற$தசிற$தசிற$தசிற$த வண-கவாள'வண-கவாள'வண-கவாள'வண-கவாள' அவ1அவ1அவ1அவ1 தா	தா	தா	தா	.” எ	�எ	�எ	�எ	� Rறினா1Rறினா1Rறினா1Rறினா1. 

அத"அத"அத"அத"2222 ரபDஉரபDஉரபDஉரபDஉ ேக
டா1ேக
டா1ேக
டா1ேக
டா1: “ப�	ன1ப�	ன1ப�	ன1ப�	ன1 ஏ	ஏ	ஏ	ஏ	 சிைறய�ேலசிைறய�ேலசிைறய�ேலசிைறய�ேல அவ=-2அவ=-2அவ=-2அவ=-2 மிகமிகமிகமிக ேநாவ�ைனேநாவ�ைனேநாவ�ைனேநாவ�ைன 

ெகா7-2ப>ெகா7-2ப>ெகா7-2ப>ெகா7-2ப> க
டைளக
டைளக
டைளக
டைள இ7கி	ற81இ7கி	ற81இ7கி	ற81இ7கி	ற81?” 

ஹாC	ஹாC	ஹாC	ஹாC	 ெசா	னா1ெசா	னா1ெசா	னா1ெசா	னா1: “எ	னஎ	னஎ	னஎ	ன ெச<வ)ெச<வ)ெச<வ)ெச<வ), அைதவ�டஅைதவ�டஅைதவ�டஅைதவ�ட என-2என-2என-2என-2 ேவ�ேவ�ேவ�ேவ� வழிய��ைலவழிய��ைலவழிய��ைலவழிய��ைல” 
(37) 

ஹாC	ஹாC	ஹாC	ஹாC	 ஒ=Iைறஒ=Iைறஒ=Iைறஒ=Iைற ஓ1ஓ1ஓ1ஓ1 அழகியஅழகியஅழகியஅழகிய பண��ெப9ைணபண��ெப9ைணபண��ெப9ைணபண��ெப9ைண இமாI-2இமாI-2இமாI-2இமாI-2 பண�வ�ைடபண�வ�ைடபண�வ�ைடபண�வ�ைட 
ெச<Jமா�ெச<Jமா�ெச<Jமா�ெச<Jமா� இமாஇமாஇமாஇமா இ=$தஇ=$தஇ=$தஇ=$த சிைற-2சிைற-2சிைற-2சிைற-2 அ��ப�அ��ப�அ��ப�அ��ப� ைவ(தா1ைவ(தா1ைவ(தா1ைவ(தா1. இமாI-2இமாI-2இமாI-2இமாI-2 
ெப9ணாைசையெப9ணாைசையெப9ணாைசையெப9ணாைசைய ஏ"ப7(திஏ"ப7(திஏ"ப7(திஏ"ப7(தி, அத	அத	அத	அத	 �ல�ல�ல�ல அவ1கள)அவ1கள)அவ1கள)அவ1கள) அ$த�ைதஅ$த�ைதஅ$த�ைதஅ$த�ைத ம-க/ம-க/ம-க/ம-க/ 
ம(திய�லி=$)ம(திய�லி=$)ம(திய�லி=$)ம(திய�லி=$) கைளயகைளயகைளயகைளய ேவ97ேவ97ேவ97ேவ97 எ	பத"காகேவஎ	பத"காகேவஎ	பத"காகேவஎ	பத"காகேவ ஹாC	ஹாC	ஹாC	ஹாC	 ரசீதி	ரசீதி	ரசீதி	ரசீதி	 தி
டதி
டதி
டதி
ட 
இமாஇமாஇமாஇமா அ�ெப9ைண-அ�ெப9ைண-அ�ெப9ைண-அ�ெப9ைண- ெகா97ெகா97ெகா97ெகா97 வ$தவ=-2வ$தவ=-2வ$தவ=-2வ$தவ=-2 ெசா	னா1க/ெசா	னா1க/ெசா	னா1க/ெசா	னா1க/: “ந85க/ந85க/ந85க/ந85க/ தா	தா	தா	தா	 

இ$த�இ$த�இ$த�இ$த� ப+:கைளப+:கைளப+:கைளப+:கைள வ�=Oகிற81க/வ�=Oகிற81க/வ�=Oகிற81க/வ�=Oகிற81க/. அ)அ)அ)அ) ப"றிப"றிப"றிப"றி ெப=ைம�ப7கிற81க/ெப=ைம�ப7கிற81க/ெப=ைம�ப7கிற81க/ெப=ைம�ப7கிற81க/. 
ஆனா�ஆனா�ஆனா�ஆனா�, என-2என-2என-2என-2 இ)இ)இ)இ) ேபா	றைவேபா	றைவேபா	றைவேபா	றைவ அவசியேமஅவசியேமஅவசியேமஅவசியேம இ�ைலஇ�ைலஇ�ைலஇ�ைல”. 

இமாஇமாஇமாஇமா இSவா�இSவா�இSவா�இSவா� ெசா	னைத-ெசா	னைத-ெசா	னைத-ெசா	னைத- ேக/வ�J"றேக/வ�J"றேக/வ�J"றேக/வ�J"ற ஹாC	ஹாC	ஹாC	ஹாC	 மிகPமிகPமிகPமிகP 
ேகாபமைட$)ேகாபமைட$)ேகாபமைட$)ேகாபமைட$) “பண��ெப9ைணபண��ெப9ைணபண��ெப9ைணபண��ெப9ைண சிைற-2/சிைற-2/சிைற-2/சிைற-2/ ெகா97ெகா97ெகா97ெகா97 ேபா<ேபா<ேபா<ேபா< வ�7வ�7வ�7வ�7. இமாமிடஇமாமிடஇமாமிடஇமாமிட 
ெசா�ெசா�ெசா�ெசா�. நா5க/நா5க/நா5க/நா5க/ உைமஉைமஉைமஉைம உம)உம)உம)உம) வ�=�ப(தி	வ�=�ப(தி	வ�=�ப(தி	வ�=�ப(தி	 ப>ப>ப>ப> சிைறய��சிைறய��சிைறய��சிைறய�� அைட-கவ��ைலஅைட-கவ��ைலஅைட-கவ��ைலஅைட-கவ��ைல. 
அேதேபா�அேதேபா�அேதேபா�அேதேபா�, இ�பண��ெப9இ�பண��ெப9இ�பண��ெப9இ�பண��ெப9 சிைற-2சிைற-2சிைற-2சிைற-2 வ=வ)வ=வ)வ=வ)வ=வ) RடRடRடRட உம)உம)உம)உம) வ�=�ப(ேதா7வ�=�ப(ேதா7வ�=�ப(ேதா7வ�=�ப(ேதா7 
சப$தமி�லாத)சப$தமி�லாத)சப$தமி�லாத)சப$தமி�லாத)” எனஎனஎனஎன உ(தரவ�
டா1உ(தரவ�
டா1உ(தரவ�
டா1உ(தரவ�
டா1. 

அ�பண��அ�பண��அ�பண��அ�பண�� ெப9ண�ன)ெப9ண�ன)ெப9ண�ன)ெப9ண�ன) இமாமின)இமாமின)இமாமின)இமாமின) ெதாட1ைபெதாட1ைபெதாட1ைபெதாட1ைப அவதான'-கஅவதான'-கஅவதான'-கஅவதான'-க உளவாள'க/உளவாள'க/உளவாள'க/உளவாள'க/ 
ஏவ�ப
டன1ஏவ�ப
டன1ஏவ�ப
டன1ஏவ�ப
டன1, 

அ�பண��ெப9அ�பண��ெப9அ�பண��ெப9அ�பண��ெப9 அதிகஅதிகஅதிகஅதிக ேநர5க/ேநர5க/ேநர5க/ேநர5க/ :ஜுதிேலேய:ஜுதிேலேய:ஜுதிேலேய:ஜுதிேலேய இ=-கி	றா/இ=-கி	றா/இ=-கி	றா/இ=-கி	றா/ எ	�எ	�எ	�எ	� 
ஹாC�-2ஹாC�-2ஹாC�-2ஹாC�-2 தகவ�தகவ�தகவ�தகவ� கிைட(த)கிைட(த)கிைட(த)கிைட(த). ஹாC	ஹாC	ஹாC	ஹாC	 ெசாெசாெசாெசா	னா1	னா1	னா1	னா1, “இைறவ	இைறவ	இைறவ	இைறவ	 மM)மM)மM)மM) 
ஆைணயாகஆைணயாகஆைணயாகஆைணயாக! �ஸா�ஸா�ஸா�ஸா ப�	ப�	ப�	ப�	 ஜஃப1ஜஃப1ஜஃப1ஜஃப1 அ�ெப9ைணஅ�ெப9ைணஅ�ெப9ைணஅ�ெப9ைண மய-கிமய-கிமய-கிமய-கி ஏமா"றிஏமா"றிஏமா"றிஏமா"றி வ�
டா1வ�
டா1வ�
டா1வ�
டா1”. 

ப�	ப�	ப�	ப�	 அ�ெப9ைணஅ�ெப9ைணஅ�ெப9ைணஅ�ெப9ைண வரவைழ()வரவைழ()வரவைழ()வரவைழ() நட$தவ"ைறநட$தவ"ைறநட$தவ"ைறநட$தவ"ைற வ�சா+(தவ�சா+(தவ�சா+(தவ�சா+(த ேபா)ேபா)ேபா)ேபா) இமாமி	இமாமி	இமாமி	இமாமி	 

ந"2ண5கைளேயந"2ண5கைளேயந"2ண5கைளேயந"2ண5கைளேய எ7(தியப�னா/எ7(தியப�னா/எ7(தியப�னா/எ7(தியப�னா/. ஹாC	ஹாC	ஹாC	ஹாC	 தன)தன)தன)தன) ஏவலாள	ஏவலாள	ஏவலாள	ஏவலாள	 



ஒ=வ�-2ஒ=வ�-2ஒ=வ�-2ஒ=வ�-2 இ�பண��இ�பண��இ�பண��இ�பண�� ெப9ைணெப9ைணெப9ைணெப9ைண த	ன'டேமத	ன'டேமத	ன'டேமத	ன'டேம பா)கா-2பா)கா-2பா)கா-2பா)கா-2 ப>Jப>Jப>Jப>J 
இைத�ப"இைத�ப"இைத�ப"இைத�ப"றிறிறிறி யா=-2யா=-2யா=-2யா=-2 எ)Pஎ)Pஎ)Pஎ)P ெசா�லெசா�லெசா�லெசா�ல ேவ9டாேவ9டாேவ9டாேவ9டா எ	�எ	�எ	�எ	� உ(தரவ�
டா1உ(தரவ�
டா1உ(தரவ�
டா1உ(தரவ�
டா1. 

அ�பண��ெப9Zஅ�பண��ெப9Zஅ�பண��ெப9Zஅ�பண��ெப9Z இபாத(திேலஇபாத(திேலஇபாத(திேலஇபாத(திேல �Aகிய�=$)�Aகிய�=$)�Aகிய�=$)�Aகிய�=$) இமாமி	இமாமி	இமாமி	இமாமி	 மரண(தி"2மரண(தி"2மரண(தி"2மரண(தி"2 சிலசிலசிலசில 
நா
க6-2நா
க6-2நா
க6-2நா
க6-2 I	I	I	I	 மரண�()மரண�()மரண�()மரண�() வ�
டா1வ�
டா1வ�
டா1வ�
டா1. (38) 

இமாஇமாஇமாஇமா இ$தஇ$தஇ$தஇ$த )ஆைவ)ஆைவ)ஆைவ)ஆைவ அதிகஅதிகஅதிகஅதிக ஓதிஓதிஓதிஓதி வ$தா1க/வ$தா1க/வ$தா1க/வ$தா1க/. “இைறவாஇைறவாஇைறவாஇைறவா! மரண(தி	மரண(தி	மரண(தி	மரண(தி	 ேபா)ேபா)ேபா)ேபா) 
ெசௗக+ய(ைதJெசௗக+ய(ைதJெசௗக+ய(ைதJெசௗக+ய(ைதJ ேக/வ�ேக/வ�ேக/வ�ேக/வ� கணகணகணகண-2-2-2-2 ேவைளய��ேவைளய��ேவைளய��ேவைளய�� உன)உன)உன)உன) ம	ன'�ைபJம	ன'�ைபJம	ன'�ைபJம	ன'�ைபJ நா	நா	நா	நா	 

உ	ன'ட(தி�உ	ன'ட(தி�உ	ன'ட(தி�உ	ன'ட(தி� ேவ97கி	ேற	ேவ97கி	ேற	ேவ97கி	ேற	ேவ97கி	ேற	” (39) 

அவ1க/அவ1க/அவ1க/அவ1க/ அதிகமாகஅதிகமாகஅதிகமாகஅதிகமாக அ�21ஆ	அ�21ஆ	அ�21ஆ	அ�21ஆ	 ஓ)வா1க/ஓ)வா1க/ஓ)வா1க/ஓ)வா1க/. அ	னா1அ	னா1அ	னா1அ	னா1 21ஆ	21ஆ	21ஆ	21ஆ	 ஓ)ஓ)ஓ)ஓ) 
ச(த(ைதச(த(ைதச(த(ைதச(த(ைத ம-க/ம-க/ம-க/ம-க/ ேக
2ேக
2ேக
2ேக
2 ேபாெத�லாேபாெத�லாேபாெத�லாேபாெத�லா அEவா1க/அEவா1க/அEவா1க/அEவா1க/. அ$தஅ$தஅ$தஅ$த அளP-2அளP-2அளP-2அளP-2 
இன'ைமயாகPஇன'ைமயாகPஇன'ைமயாகPஇன'ைமயாகP இதய(ைத(இதய(ைத(இதய(ைத(இதய(ைத( )ைள-2)ைள-2)ைள-2)ைள-2 வைகய�;வைகய�;வைகய�;வைகய�; ஓ)வா1க/ஓ)வா1க/ஓ)வா1க/ஓ)வா1க/ மத8னாமத8னாமத8னாமத8னா 
ம-க/ம-க/ம-க/ம-க/,இமாைமஇமாைமஇமாைமஇமாைம “ைச��ைச��ைச��ைச�� IதஜLஹித8	IதஜLஹித8	IதஜLஹித8	IதஜLஹித8	 -இரவ��இரவ��இரவ��இரவ�� க9வ�ழி()க9வ�ழி()க9வ�ழி()க9வ�ழி() அம�அம�அம�அம� 
ெச<பவ1கள'�ெச<பவ1கள'�ெச<பவ1கள'�ெச<பவ1கள'� சிற$தவவ1சிற$தவவ1சிற$தவவ1சிற$தவவ1” எனஎனஎனஎன சிற�Oட	சிற�Oட	சிற�Oட	சிற�Oட	 அைழ(தன1அைழ(தன1அைழ(தன1அைழ(தன1. (40) 

ம	ன'�Oம	ன'�Oம	ன'�Oம	ன'�O பண�Pபண�Pபண�Pபண�P; 

இமாமி	இமாமி	இமாமி	இமாமி	 நிகர"றநிகர"றநிகர"றநிகர"ற பண�Pபண�Pபண�Pபண�P ம	ன'-2ம	ன'-2ம	ன'-2ம	ன'-2 த	ைமJத	ைமJத	ைமJத	ைமJ ம"றவ1க6-2ம"றவ1க6-2ம"றவ1க6-2ம"றவ1க6-2 எ7()-எ7()-எ7()-எ7()- 
கா
டாகேவகா
டாகேவகா
டாகேவகா
டாகேவ அைம$)/ளனஅைம$)/ளனஅைம$)/ளனஅைம$)/ளன. அவ1கள'	அவ1கள'	அவ1கள'	அவ1கள'	 ெபய=-2�ெபய=-2�ெபய=-2�ெபய=-2� ப�	ப�	ப�	ப�	னா�னா�னா�னா� 
உ/ளஉ/ளஉ/ளஉ/ள ‘ேகாப(ைதேகாப(ைதேகாப(ைதேகாப(ைத அட-2பவ1அட-2பவ1அட-2பவ1அட-2பவ1’ எ	றஎ	றஎ	றஎ	ற அ1(தஅ1(தஅ1(தஅ1(த த=த=த=த= காழிகாழிகாழிகாழி எ�எ�எ�எ� சிற�Oசிற�Oசிற�Oசிற�O 
ெபயேரெபயேரெபயேரெபயேர அவ1கள'	அவ1கள'	அவ1கள'	அவ1கள'	 பண�P(பண�P(பண�P(பண�P( த	ைம-2த	ைம-2த	ைம-2த	ைம-2 சிற$தசிற$தசிற$தசிற$த ஆதாரமா2ஆதாரமா2ஆதாரமா2ஆதாரமா2. 

அ�பாசிய1அ�பாசிய1அ�பாசிய1அ�பாசிய1 ஆ
சிய��ஆ
சிய��ஆ
சிய��ஆ
சிய�� இ�லாமியஇ�லாமியஇ�லாமியஇ�லாமிய ப�ரேதசெம�லாப�ரேதசெம�லாப�ரேதசெம�லாப�ரேதசெம�லா அநியாயஅநியாயஅநியாயஅநியாய 
தைலவ�+()தைலவ�+()தைலவ�+()தைலவ�+() ஆ>ய)ஆ>ய)ஆ>ய)ஆ>ய). ம-கள'	ம-கள'	ம-கள'	ம-கள'	 ெபா=
க/ெபா=
க/ெபா=
க/ெபா=
க/ திைறேச+திைறேச+திைறேச+திைறேச+ எ	றஎ	றஎ	றஎ	ற ேபா1ைவய��ேபா1ைவய��ேபா1ைவய��ேபா1ைவய�� 
:வ 8க+-க�ப:வ 8க+-க�ப:வ 8க+-க�ப:வ 8க+-க�ப
டன
டன
டன
டன. ெபா)வாகெபா)வாகெபா)வாகெபா)வாக ஏAைமஏAைமஏAைமஏAைம, ம-கைளம-கைளம-கைளம-கைள *A$)*A$)*A$)*A$) ெகா9ட)ெகா9ட)ெகா9ட)ெகா9ட). 
ெப=பாலானெப=பாலானெப=பாலானெப=பாலான ம-க/ம-க/ம-க/ம-க/ பணேமாபணேமாபணேமாபணேமா, ப9பாேடாப9பாேடாப9பாேடாப9பாேடா அ"�-அ"�-அ"�-அ"�- காண�ப
டன1காண�ப
டன1காண�ப
டன1காண�ப
டன1 
அ�பாசிய1கள'	அ�பாசிய1கள'	அ�பாசிய1கள'	அ�பாசிய1கள'	 அலவ�யாக6-ெகதிரானஅலவ�யாக6-ெகதிரானஅலவ�யாக6-ெகதிரானஅலவ�யாக6-ெகதிரான ப�ரசார5க/ப�ரசார5க/ப�ரசார5க/ப�ரசார5க/ அ�பாவ�கள'	அ�பாவ�கள'	அ�பாவ�கள'	அ�பாவ�கள'	 

சி$தைனகைளசி$தைனகைளசி$தைனகைளசி$தைனகைள மாசைடய4மாசைடய4மாசைடய4மாசைடய4 ெச<தனெச<தனெச<தனெச<தன. 

சிலேவைளகள'�சிலேவைளகள'�சிலேவைளகள'�சிலேவைளகள'� அறிெவாE-கம"றஅறிெவாE-கம"றஅறிெவாE-கம"றஅறிெவாE-கம"ற சில1சில1சில1சில1 இமாேமா7இமாேமா7இமாேமா7இமாேமா7 மிகமிகமிகமிக ேமாசமாகேமாசமாகேமாசமாகேமாசமாக நட$)நட$)நட$)நட$) 
ெகா/வ1ெகா/வ1ெகா/வ1ெகா/வ1. இமாேமாஇமாேமாஇமாேமாஇமாேமா தம)தம)தம)தம) உய1$தஉய1$தஉய1$தஉய1$த ப9Oகள'	ப9Oகள'	ப9Oகள'	ப9Oகள'	 காரணமாககாரணமாககாரணமாககாரணமாக அவ1கைள4அவ1கைள4அவ1கைள4அவ1கைள4 
க=ைணேயா7க=ைணேயா7க=ைணேயா7க=ைணேயா7 ேநா-2வ11ேநா-2வ11ேநா-2வ11ேநா-2வ11. தம)தம)தம)தம) பண�Pபண�Pபண�Pபண�P, ம	ன'-2ம	ன'-2ம	ன'-2ம	ன'-2 த	ைமக/த	ைமக/த	ைமக/த	ைமக/ �ல�ல�ல�ல 
அவ1கைள(அவ1கைள(அவ1கைள(அவ1கைள( தததத த�Oக6-2த�Oக6-2த�Oக6-2த�Oக6-2 ெவ
கி�ெவ
கி�ெவ
கி�ெவ
கி� ேபாரா<ேபாரா<ேபாரா<ேபாரா< மா"றிJ/ளா1க/மா"றிJ/ளா1க/மா"றிJ/ளா1க/மா"றிJ/ளா1க/. 

இர9டாஇர9டாஇர9டாஇர9டா கலMபாவ�	கலMபாவ�	கலMபாவ�	கலMபாவ�	 பரபைரய��பரபைரய��பரபைரய��பரபைரய�� உ/ளஉ/ளஉ/ளஉ/ள ஒ=வ1ஒ=வ1ஒ=வ1ஒ=வ1 மத8னாவ�ேலமத8னாவ�ேலமத8னாவ�ேலமத8னாவ�ேல இ=$தா1இ=$தா1இ=$தா1இ=$தா1. 
அவ1அவ1அவ1அவ1 இமாI-2இமாI-2இமாI-2இமாI-2 நிைறயேவநிைறயேவநிைறயேவநிைறயேவ ெதா�ைலெதா�ைலெதா�ைலெதா�ைல ெகா7(தா1ெகா7(தா1ெகா7(தா1ெகா7(தா1. காZகாZகாZகாZ ேபாெத�லாேபாெத�லாேபாெத�லாேபாெத�லா 
வைசவைசவைசவைச பா>னா1பா>னா1பா>னா1பா>னா1. இமாமி	இமாமி	இமாமி	இமாமி	 ந9ப1க/ந9ப1க/ந9ப1க/ந9ப1க/ அவைர-அவைர-அவைர-அவைர- ெகாைலெகாைலெகாைலெகாைல ெச<)வ�டெச<)வ�டெச<)வ�டெச<)வ�ட உ(தரPஉ(தரPஉ(தரPஉ(தரP 
வழ52மா�வழ52மா�வழ52மா�வழ52மா� ேகா+னா1க/ேகா+னா1க/ேகா+னா1க/ேகா+னா1க/. இமாஇமாஇமாஇமா அதைனஅதைனஅதைனஅதைன ஏ"�-ஏ"�-ஏ"�-ஏ"�- ெகா/ளேவய��ைலெகா/ளேவய��ைலெகா/ளேவய��ைலெகா/ளேவய��ைல. 



ஒ=நா/ஒ=நா/ஒ=நா/ஒ=நா/ இமாஇமாஇமாஇமா, மத8னாP-2மத8னாP-2மத8னாP-2மத8னாP-2 ெவள'ேயெவள'ேயெவள'ேயெவள'ேய உ/ளஉ/ளஉ/ளஉ/ள ஒ=ஒ=ஒ=ஒ= வய�வய�வய�வய� ேதா
ட(தி�ேதா
ட(தி�ேதா
ட(தி�ேதா
ட(தி� அவ1அவ1அவ1அவ1 
வாEவாEவாEவாE இட(ைதஇட(ைதஇட(ைதஇட(ைத வ�சா+()-வ�சா+()-வ�சா+()-வ�சா+()- ெகா97ெகா97ெகா97ெகா97 கEைதய��கEைதய��கEைதய��கEைதய�� ஏறிஏறிஏறிஏறி அ52அ52அ52அ52 ெச	�ெச	�ெச	�ெச	� 
அவைர-அவைர-அவைர-அவைர- க97க97க97க97 ெகா9டா1க/ெகா9டா1க/ெகா9டா1க/ெகா9டா1க/. அSவாேறஅSவாேறஅSவாேறஅSவாேற கEைதய��கEைதய��கEைதய��கEைதய�� இ=$தவாேறஇ=$தவாேறஇ=$தவாேறஇ=$தவாேற 
ேதா
ட(தி�/ேதா
ட(தி�/ேதா
ட(தி�/ேதா
ட(தி�/ ^ைழ$தா1க/^ைழ$தா1க/^ைழ$தா1க/^ைழ$தா1க/. 

அவ1அவ1அவ1அவ1 “வ�வசாய(ைதவ�வசாய(ைதவ�வசாய(ைதவ�வசாய(ைத ஏ	ஏ	ஏ	ஏ	 மிதி()�மிதி()�மிதி()�மிதி()� பாழா-கிற81பாழா-கிற81பாழா-கிற81பாழா-கிற81?” எ	�எ	�எ	�எ	� க(தினா1க(தினா1க(தினா1க(தினா1. இமாஇமாஇமாஇமா 
அதைனஅதைனஅதைனஅதைன ெபா=
ப7(தாம�ெபா=
ப7(தாம�ெபா=
ப7(தாம�ெபா=
ப7(தாம� அவ+டஅவ+டஅவ+டஅவ+ட அ9மி()அ9மி()அ9மி()அ9மி() கEைதய�லி=$)கEைதய�லி=$)கEைதய�லி=$)கEைதய�லி=$) இற5கிஇற5கிஇற5கிஇற5கி 
மிகPமிகPமிகPமிகP ெப=$த	ைமJட�ெப=$த	ைமJட�ெப=$த	ைமJட�ெப=$த	ைமJட� Iகமல14சிJட�Iகமல14சிJட�Iகமல14சிJட�Iகமல14சிJட� ேக
டா1க/ேக
டா1க/ேக
டா1க/ேக
டா1க/. “இ$தஇ$தஇ$தஇ$த 
ேதா
ட(தி"2ேதா
ட(தி"2ேதா
ட(தி"2ேதா
ட(தி"2 எSவளPஎSவளPஎSவளPஎSவளP பணபணபணபண ெசலPெசலPெசலPெசலP ெச<)/ள 81க/ெச<)/ள 81க/ெச<)/ள 81க/ெச<)/ள 81க/?” 

அத"2அத"2அத"2அத"2 அவ1அவ1அவ1அவ1 “]�]�]�]� த8னா1க/த8னா1க/த8னா1க/த8னா1க/” எ	�எ	�எ	�எ	� Rறினா1Rறினா1Rறினா1Rறினா1. 

“எSவளPஎSவளPஎSவளPஎSவளP வ=மானவ=மானவ=மானவ=மான கிைட-2கிைட-2கிைட-2கிைட-2?” எனஎனஎனஎன எதி1பா1-கிற81எதி1பா1-கிற81எதி1பா1-கிற81எதி1பா1-கிற81 என-என-என-என- ேக
டா1க/ேக
டா1க/ேக
டா1க/ேக
டா1க/. 

“மைறவானமைறவானமைறவானமைறவான அறிPஅறிPஅறிPஅறிP என-2(என-2(என-2(என-2( ெத+யாெத+யாெத+யாெத+யாேதேதேதேத” எ	�எ	�எ	�எ	� அவ1அவ1அவ1அவ1 ெசா	னா1ெசா	னா1ெசா	னா1ெசா	னா1. 

“எSவளPஎSவளPஎSவளPஎSவளP வ=மான(ைதவ=மான(ைதவ=மான(ைதவ=மான(ைத எதி1பா1-கி	ற81எதி1பா1-கி	ற81எதி1பா1-கி	ற81எதி1பா1-கி	ற81?” எ	�தாேனஎ	�தாேனஎ	�தாேனஎ	�தாேன ேக
ேட	ேக
ேட	ேக
ேட	ேக
ேட	 எ	�எ	�எ	�எ	� 
ேக
டேக
டேக
டேக
ட ேபா)ேபா)ேபா)ேபா), “இ=]�இ=]�இ=]�இ=]� த8னா1கைளத8னா1கைளத8னா1கைளத8னா1கைள இலாபமாகஇலாபமாகஇலாபமாகஇலாபமாக எதி1பா1-கி	ேற	எதி1பா1-கி	ேற	எதி1பா1-கி	ேற	எதி1பா1-கி	ேற	” எனஎனஎனஎன 

பதிலள'(தா1பதிலள'(தா1பதிலள'(தா1பதிலள'(தா1. 

இமாஇமாஇமாஇமா I	d�I	d�I	d�I	d� த8னா1கைளத8னா1கைளத8னா1கைளத8னா1கைள அவ=-2-அவ=-2-அவ=-2-அவ=-2- ெகா7()ெகா7()ெகா7()ெகா7() வ�
7வ�
7வ�
7வ�
7, “இ�ேபா)இ�ேபா)இ�ேபா)இ�ேபா) 
ெச<)/ளெச<)/ளெச<)/ளெச<)/ள வ�வசாயவ�வசாயவ�வசாயவ�வசாய உன-2+ய)உன-2+ய)உன-2+ய)உன-2+ய) தா	தா	தா	தா	. இ(ேதா
ட(தி�இ(ேதா
ட(தி�இ(ேதா
ட(தி�இ(ேதா
ட(தி� இைறவ	இைறவ	இைறவ	இைறவ	 ந8ந8ந8ந8 
எதி1பா1-2எதி1பா1-2எதி1பா1-2எதி1பா1-2 இலாப(ைதஇலாப(ைதஇலாப(ைதஇலாப(ைத உன-2(உன-2(உன-2(உன-2( த=மா�த=மா�த=மா�த=மா� ப�ரா1(தி-கிேற	ப�ரா1(தி-கிேற	ப�ரா1(தி-கிேற	ப�ரா1(தி-கிேற	” எ	�எ	�எ	�எ	� 
ெசா	னா1க/ெசா	னா1க/ெசா	னா1க/ெசா	னா1க/. 

அ$தஅ$தஅ$தஅ$த மன'த	மன'த	மன'த	மன'த	 எE$)எE$)எE$)எE$) இமாமி	இமாமி	இமாமி	இமாமி	 ெந"றிையெந"றிையெந"றிையெந"றிைய I(தமி
7I(தமி
7I(தமி
7I(தமி
7 “ெச	றெச	றெச	றெச	ற கால5கள'�கால5கள'�கால5கள'�கால5கள'� 
உ5க6-2உ5க6-2உ5க6-2உ5க6-2 ெச<தெச<தெச<தெச<த பாவ5கைளபாவ5கைளபாவ5கைளபாவ5கைள தயவா<தயவா<தயவா<தயவா< ம	ன'()-ம	ன'()-ம	ன'()-ம	ன'()- ெகா/65க/ெகா/65க/ெகா/65க/ெகா/65க/” எனஎனஎனஎன 

பண�Pபண�Pபண�Pபண�Pட	ட	ட	ட	 ேக
7-ேக
7-ேக
7-ேக
7- ெகா9டா	ெகா9டா	ெகா9டா	ெகா9டா	. 

அ7(தஅ7(தஅ7(தஅ7(த நா/நா/நா/நா/ அ$தஅ$தஅ$தஅ$த மன'த1மன'த1மன'த1மன'த1 ப/ள'ய�ேலப/ள'ய�ேலப/ள'ய�ேலப/ள'ய�ேல உ
கா1$)உ
கா1$)உ
கா1$)உ
கா1$) ெகா9>=-2ெகா9>=-2ெகா9>=-2ெகா9>=-2 ேபா)ேபா)ேபா)ேபா) 
இமாஇமாஇமாஇமா அ52அ52அ52அ52 ^ைழ$தா1க/^ைழ$தா1க/^ைழ$தா1க/^ைழ$தா1க/. இமாைம-இமாைம-இமாைம-இமாைம- க9ட)க9ட)க9ட)க9ட) ெசா	னா1ெசா	னா1ெசா	னா1ெசா	னா1: “இைறவ	இைறவ	இைறவ	இைறவ	 

தன)தன)தன)தன) KைதKைதKைதKைத யா=-2-யா=-2-யா=-2-யா=-2- ெகா7-கெகா7-கெகா7-கெகா7-க ேவ97ெம	�ேவ97ெம	�ேவ97ெம	�ேவ97ெம	� ந	கறி$தவனாவா	ந	கறி$தவனாவா	ந	கறி$தவனாவா	ந	கறி$தவனாவா	.” 

இைத�இைத�இைத�இைத� பா1(தபா1(தபா1(தபா1(த இமாமி	இமாமி	இமாமி	இமாமி	 ந9ப1க/ந9ப1க/ந9ப1க/ந9ப1க/ மிகPமிகPமிகPமிகP ஆ4ஆ4ஆ4ஆ4ச+ய()ட	ச+ய()ட	ச+ய()ட	ச+ய()ட	 “எ	னஎ	னஎ	னஎ	ன 

நட$த)நட$த)நட$த)நட$த)? ந8ந8ந8ந8 அவைர�அவைர�அவைர�அவைர� ப"றிப"றிப"றிப"றி I	OI	OI	OI	O மிகPமிகPமிகPமிகP ேமாசமாகேமாசமாகேமாசமாகேமாசமாக கைத()-கைத()-கைத()-கைத()- 
ெகா9>=$தாேயெகா9>=$தாேயெகா9>=$தாேயெகா9>=$தாேய!” எ	�எ	�எ	�எ	� ேக
டா1க/ேக
டா1க/ேக
டா1க/ேக
டா1க/. 

அவ1அவ1அவ1அவ1 மM97மM97மM97மM97 இமாI-2இமாI-2இமாI-2இமாI-2 ப�ரா1(தைனப�ரா1(தைனப�ரா1(தைனப�ரா1(தைன ெச<தா1ெச<தா1ெச<தா1ெச<தா1. இமாஇமாஇமாஇமா, அவைரஅவைரஅவைரஅவைர ெகாைலெகாைலெகாைலெகாைல 
ெச<யெச<யெச<யெச<ய உ(தரPஉ(தரPஉ(தரPஉ(தரP ேக
டேக
டேக
டேக
ட தன)தன)தன)தன) ந9ப1கள'டந9ப1கள'டந9ப1கள'டந9ப1கள'ட ேக
டா1க/ேக
டா1க/ேக
டா1க/ேக
டா1க/. “எ)எ)எ)எ) 
ந	றாகP/ள)ந	றாகP/ள)ந	றாகP/ள)ந	றாகP/ள)? உ5கள'	உ5கள'	உ5கள'	உ5கள'	 எ9ணமாஎ9ணமாஎ9ணமாஎ9ணமா? அ�ல)அ�ல)அ�ல)அ�ல) என)என)என)என) ந	னட(ைதய�	ந	னட(ைதய�	ந	னட(ைதய�	ந	னட(ைதய�	 

�ல�ல�ல�ல அவைர4அவைர4அவைர4அவைர4 சீ1தி=(தியதாசீ1தி=(தியதாசீ1தி=(தியதாசீ1தி=(தியதா?” (41) 



ெகாைடெகாைடெகாைடெகாைட 

இமாஇமாஇமாஇமா இSPலைகஇSPலைகஇSPலைகஇSPலைக தம)தம)தம)தம) வாAவ�	வாAவ�	வாAவ�	வாAவ�	 இல
சியமாக�இல
சியமாக�இல
சியமாக�இல
சியமாக� பா1-கவ��ைலபா1-கவ��ைலபா1-கவ��ைலபா1-கவ��ைல. ஏதாவ)ஏதாவ)ஏதாவ)ஏதாவ) 
பணபணபணபண ைக-2ைக-2ைக-2ைக-2 வ$தா�வ$தா�வ$தா�வ$தா� அதைன-அதைன-அதைன-அதைன- த1மத1மத1மத1ம ேசைவேசைவேசைவேசைவ ெச<வைதேயெச<வைதேயெச<வைதேயெச<வைதேய 
வ�=ப�னா1க/வ�=ப�னா1க/வ�=ப�னா1க/வ�=ப�னா1க/. 2Gட2Gட2Gட2Gட நிைலய��நிைலய��நிைலய��நிைலய�� உ/ளவ1கைளஉ/ளவ1கைளஉ/ளவ1கைளஉ/ளவ1கைள நிதான�நிதான�நிதான�நிதான� 
ப7(தPப7(தPப7(தPப7(தP, பசியாபசியாபசியாபசியானவ1கைளனவ1கைளனவ1கைளனவ1கைள பசித81-கPபசித81-கPபசித81-கPபசித81-கP, உைடய"றவ1க6-2உைடய"றவ1க6-2உைடய"றவ1க6-2உைடய"றவ1க6-2 உைடஉைடஉைடஉைட 
வழ5கPேமவழ5கPேமவழ5கPேமவழ5கPேம வ�=ப�னா1க/வ�=ப�னா1க/வ�=ப�னா1க/வ�=ப�னா1க/. 

Iஹம)Iஹம)Iஹம)Iஹம) ப�	ப�	ப�	ப�	 அ�)�லாLஅ�)�லாLஅ�)�லாLஅ�)�லாL ப-+ப-+ப-+ப-+ அறிவ�-கி	றா1அறிவ�-கி	றா1அறிவ�-கி	றா1அறிவ�-கி	றா1: 

நா	நா	நா	நா	 ஒ=ஒ=ஒ=ஒ= தடைவதடைவதடைவதடைவ மிகPமிகPமிகPமிகP ேமாசமானேமாசமானேமாசமானேமாசமான ெபா=ளாதாரெபா=ளாதாரெபா=ளாதாரெபா=ளாதார ெந=-க>-2ெந=-க>-2ெந=-க>-2ெந=-க>-2 
த/ள�ப
>=$ேத	த/ள�ப
>=$ேத	த/ள�ப
>=$ேத	த/ள�ப
>=$ேத	. யா+டமாவ)யா+டமாவ)யா+டமாவ)யா+டமாவ) கட	கட	கட	கட	 வா52வா52வா52வா52 ேநா-2ட	ேநா-2ட	ேநா-2ட	ேநா-2ட	 மத8னாP-2/மத8னாP-2/மத8னாP-2/மத8னாP-2/ 
^ைழ$ேத	^ைழ$ேத	^ைழ$ேத	^ைழ$ேத	. அ52மி52அ52மி52அ52மி52அ52மி52 ேக
7�ேக
7�ேக
7�ேக
7� பா1()பா1()பா1()பா1() I>PI>PI>PI>P கிைட-காததா�கிைட-காததா�கிைட-காததா�கிைட-காததா� மிகPமிகPமிகPமிகP 
கைள�பைட$)கைள�பைட$)கைள�பைட$)கைள�பைட$), இ�திய��இ�திய��இ�திய��இ�திய�� இமாஇமாஇமாஇமா �ஸா�ஸா�ஸா�ஸா ப�	ப�	ப�	ப�	 ஜஃப+டஜஃப+டஜஃப+டஜஃப+ட ெச	�ெச	�ெச	�ெச	� என)என)என)என) 
நிைலையநிைலையநிைலையநிைலைய Iைற�படIைற�படIைற�படIைற�பட ேவ97ேவ97ேவ97ேவ97 எ	�எ	�எ	�எ	� எ9ண�-எ9ண�-எ9ண�-எ9ண�- ெகா9ேட	ெகா9ேட	ெகா9ேட	ெகா9ேட	. 

அவ1கைள(அவ1கைள(அவ1கைள(அவ1கைள( ேத>4ேத>4ேத>4ேத>4 ெச	ேற	ெச	ேற	ெச	ேற	ெச	ேற	, மத8னாP-2மத8னாP-2மத8னாP-2மத8னாP-2 அ=கி�அ=கி�அ=கி�அ=கி� உ/ளஉ/ளஉ/ளஉ/ள கிராம(தி	கிராம(தி	கிராம(தி	கிராம(தி	 வய�வய�வய�வய� 
ஒ	றி�ஒ	றி�ஒ	றி�ஒ	றி� அவ1க/அவ1க/அவ1க/அவ1க/ ேவைலேவைலேவைலேவைல ெச<)ெச<)ெச<)ெச<) ெகா9>=$தா1ெகா9>=$தா1ெகா9>=$தா1ெகா9>=$தா1;. எ	ைன-எ	ைன-எ	ைன-எ	ைன- க9ட)க9ட)க9ட)க9ட) 
எ	ன'டஎ	ன'டஎ	ன'டஎ	ன'ட வ$)வ$)வ$)வ$) எ	ேனா7எ	ேனா7எ	ேனா7எ	ேனா7 அம1$)அம1$)அம1$)அம1$) உணவ=$தினா1உணவ=$தினா1உணவ=$தினா1உணவ=$தினா1 

“எ	ன'டஎ	ன'டஎ	ன'டஎ	ன'ட உன-2உன-2உன-2உன-2 ஏதாவ)ஏதாவ)ஏதாவ)ஏதாவ) ேதைவJ/ளதாேதைவJ/ளதாேதைவJ/ளதாேதைவJ/ளதா?” என-என-என-என- ேக
டா1க/ேக
டா1க/ேக
டா1க/ேக
டா1க/. 

என)என)என)என) கைதையகைதையகைதையகைதைய அவ1க6-24அவ1க6-24அவ1க6-24அவ1க6-24 ெசா	ேன	ெசா	ேன	ெசா	ேன	ெசா	ேன	. இமாஇமாஇமாஇமா எE$)எE$)எE$)எE$) ெச	�ெச	�ெச	�ெச	� 
ேதா
ட(தி"க=கி�ேதா
ட(தி"க=கி�ேதா
ட(தி"க=கி�ேதா
ட(தி"க=கி� உ/ளஉ/ளஉ/ளஉ/ள ஓ1ஓ1ஓ1ஓ1 அைற-2/அைற-2/அைற-2/அைற-2/ ^ைழ$)^ைழ$)^ைழ$)^ைழ$) தி=ப�தி=ப�தி=ப�தி=ப� வ$)வ$)வ$)வ$) எ	ன'டஎ	ன'டஎ	ன'டஎ	ன'ட 
I	d�I	d�I	d�I	d� த8னா1கைளத8னா1கைளத8னா1கைளத8னா1கைள த$தா1க/த$தா1க/த$தா1க/த$தா1க/. நா	நா	நா	நா	 அைத�அைத�அைத�அைத� ெப"�-ெப"�-ெப"�-ெப"�- ெகா97ெகா97ெகா97ெகா97 என)என)என)என) 
2திைரய��2திைரய��2திைரய��2திைரய�� ஏறிஏறிஏறிஏறி தி=ப�ேன	தி=ப�ேன	தி=ப�ேன	தி=ப�ேன	 எ	எ	எ	எ	 ேதைவகைளJேதைவகைளJேதைவகைளJேதைவகைளJ நிைறேவ"றிேன	நிைறேவ"றிேன	நிைறேவ"றிேன	நிைறேவ"றிேன	. (42) 

ஈஸாஈஸாஈஸாஈஸா ப�	ப�	ப�	ப�	 Iஹம(Iஹம(Iஹம(Iஹம( எ�எ�எ�எ� ெதா9e�ெதா9e�ெதா9e�ெதா9e� வய)ைடயவ1வய)ைடயவ1வய)ைடயவ1வய)ைடயவ1 அறிவ�-கி	றா1அறிவ�-கி	றா1அறிவ�-கி	றா1அறிவ�-கி	றா1: 
ஒ=ஒ=ஒ=ஒ= வ=டவ=டவ=டவ=ட ெவ/ள+-கா<ெவ/ள+-கா<ெவ/ள+-கா<ெவ/ள+-கா<, :ைர-கா<:ைர-கா<:ைர-கா<:ைர-கா< Vசண�Vசண�Vசண�Vசண� ேபா	றவ"ைற�ேபா	றவ"ைற�ேபா	றவ"ைற�ேபா	றவ"ைற� 
பய�+
ேட	பய�+
ேட	பய�+
ேட	பய�+
ேட	. அ�வைட-2அ�வைட-2அ�வைட-2அ�வைட-2 ெந=5கி-ெந=5கி-ெந=5கி-ெந=5கி- ெகா9>=-2ெகா9>=-2ெகா9>=-2ெகா9>=-2 ேபா)ேபா)ேபா)ேபா) ெவ
7-ெவ
7-ெவ
7-ெவ
7- 
கிள'க/கிள'க/கிள'க/கிள'க/ எ�லாவ"ைறJஎ�லாவ"ைறJஎ�லாவ"ைறJஎ�லாவ"ைறJ அழி()அழி()அழி()அழி() வ�
டனவ�
டனவ�
டனவ�
டன. என-2என-2என-2என-2 அதி�அதி�அதி�அதி� ]"�]"�]"�]"� இ=ப)இ=ப)இ=ப)இ=ப) 
த8னா1க/த8னா1க/த8னா1க/த8னா1க/ நGடநGடநGடநGட ஏ"ப
7ஏ"ப
7ஏ"ப
7ஏ"ப
7 வ�
ட)வ�
ட)வ�
ட)வ�
ட). 

இமாஇமாஇமாஇமா �ஸா�ஸா�ஸா�ஸா காழிகாழிகாழிகாழி ஒSெவா=ஒSெவா=ஒSெவா=ஒSெவா= ேநச1கள'ன)ேநச1கள'ன)ேநச1கள'ன)ேநச1கள'ன) நிைலைமகைளJநிைலைமகைளJநிைலைமகைளJநிைலைமகைளJ 
வ�சா+()-வ�சா+()-வ�சா+()-வ�சா+()- ெகா9>=$தாெகா9>=$தாெகா9>=$தாெகா9>=$தா1க/1க/1க/1க/. ஒ=ஒ=ஒ=ஒ= நா/நா/நா/நா/ எ	ன'டஎ	ன'டஎ	ன'டஎ	ன'ட வ$)வ$)வ$)வ$) ஸலாஸலாஸலாஸலா ெசா�லிெசா�லிெசா�லிெசா�லி 
என)என)என)என) நிைலையநிைலையநிைலையநிைலைய வ�சா+(தா1க/வ�சா+(தா1க/வ�சா+(தா1க/வ�சா+(தா1க/. 

நா	நா	நா	நா	, “எ�லா�எ�லா�எ�லா�எ�லா� பய�1கைளJபய�1கைளJபய�1கைளJபய�1கைளJ ெவ
7-ெவ
7-ெவ
7-ெவ
7- கிள'கிள'கிள'கிள' அழி()அழி()அழி()அழி() வ�
ட)வ�
ட)வ�
ட)வ�
ட)” எ	�எ	�எ	�எ	� 
ெசா	ேன	ெசா	ேன	ெசா	ேன	ெசா	ேன	. 

“எSவளPஎSவளPஎSவளPஎSவளP நGடநGடநGடநGட ஏ"ப
7/ள)ஏ"ப
7/ள)ஏ"ப
7/ள)ஏ"ப
7/ள)?” எனஎனஎனஎன அவ1க/அவ1க/அவ1க/அவ1க/ வ�னவ�னா1க/வ�னவ�னா1க/வ�னவ�னா1க/வ�னவ�னா1க/. 



“எ�லாமாகஎ�லாமாகஎ�லாமாகஎ�லாமாக ]"�]"�]"�]"� இ=ப)இ=ப)இ=ப)இ=ப) த8னா1க/த8னா1க/த8னா1க/த8னா1க/” எ	�எ	�எ	�எ	� நா	நா	நா	நா	 ெசா	ேன	ெசா	ேன	ெசா	ேன	ெசா	ேன	. இமாஇமாஇமாஇமா ]"றி]"றி]"றி]"றி 
ஐப)ஐப)ஐப)ஐப) த8னா1கைளத8னா1கைளத8னா1கைளத8னா1கைள என-2-என-2-என-2-என-2- ெகா7(தா1க/ெகா7(தா1க/ெகா7(தா1க/ெகா7(தா1க/. 

“ந85க/ந85க/ந85க/ந85க/ இ=�ப)இ=�ப)இ=�ப)இ=�ப) பரக(தாகபரக(தாகபரக(தாகபரக(தாக உ/ள)உ/ள)உ/ள)உ/ள). தயPதயPதயPதயP ெச<)ெச<)ெச<)ெச<) என)என)என)என) வய;-2வய;-2வய;-2வய;-2 வ$)வ$)வ$)வ$) 
)ஆ4)ஆ4)ஆ4)ஆ4 ெச<J5க/ெச<J5க/ெச<J5க/ெச<J5க/” எனஎனஎனஎன நா	நா	நா	நா	 ேவ9>ேன	ேவ9>ேன	ேவ9>ேன	ேவ9>ேன	. இமாIஇமாIஇமாIஇமாI வ$)வ$)வ$)வ$) )ஆ4)ஆ4)ஆ4)ஆ4 ெச<)ெச<)ெச<)ெச<) 
வ�
74வ�
74வ�
74வ�
74 ெசா	னா1க/ெசா	னா1க/ெசா	னா1க/ெசா	னா1க/: “நப�களா+டமி=$)நப�களா+டமி=$)நப�களா+டமி=$)நப�களா+டமி=$) அறிவ�-க�ப7கி	றஅறிவ�-க�ப7கி	றஅறிவ�-க�ப7கி	றஅறிவ�-க�ப7கி	ற)))),அழி$)அழி$)அழி$)அழி$) 
ேபா<ேபா<ேபா<ேபா< மி4சமா<மி4சமா<மி4சமா<மி4சமா< இ=-2இ=-2இ=-2இ=-2 பண(ைதJபண(ைதJபண(ைதJபண(ைதJ ெசா(ைதJெசா(ைதJெசா(ைதJெசா(ைதJ வ�
7வ�டவ�
7வ�டவ�
7வ�டவ�
7வ�ட 
ேவ9டாேவ9டாேவ9டாேவ9டா.” 

நா�நா�நா�நா� அேதஅேதஅேதஅேத நில(தி"2நில(தி"2நில(தி"2நில(தி"2 ந81ந81ந81ந81 பா<4சிேன	பா<4சிேன	பா<4சிேன	பா<4சிேன	. அ�லாLஅ�லாLஅ�லாLஅ�லாL அத"2அத"2அத"2அத"2 பரக(திைனபரக(திைனபரக(திைனபரக(திைன 

வழ5கினா	வழ5கினா	வழ5கினா	வழ5கினா	. பலIைறபலIைறபலIைறபலIைற அ52அ52அ52அ52 பய�14பய�14பய�14பய�14 ெச<ைகெச<ைகெச<ைகெச<ைக ெச<)ெச<)ெச<)ெச<) ெப"றெப"றெப"றெப"ற அ�வைடைய�அ�வைடைய�அ�வைடைய�அ�வைடைய� 
ப�லாய�ரப�லாய�ரப�லாய�ரப�லாய�ர த8னா=-2த8னா=-2த8னா=-2த8னா=-2 வ�"பைனவ�"பைனவ�"பைனவ�"பைன ெச<ேத	ெச<ேத	ெச<ேத	ெச<ேத	. (43) 

ெபாெபாெபாெபா	ெமாழிக/	ெமாழிக/	ெமாழிக/	ெமாழிக/ 

“பண�P(பண�P(பண�P(பண�P( த	ைமத	ைமத	ைமத	ைம எ)ெவ	றா�எ)ெவ	றா�எ)ெவ	றா�எ)ெவ	றா� ம-க/ம-க/ம-க/ம-க/ உ	ேனா7உ	ேனா7உ	ேனா7உ	ேனா7 எSவா�எSவா�எSவா�எSவா� நட$)நட$)நட$)நட$) ெகா/ளெகா/ளெகா/ளெகா/ள 
ேவ97ேவ97ேவ97ேவ97 எனஎனஎனஎன வ�=Oகி	ற8ேரவ�=Oகி	ற8ேரவ�=Oகி	ற8ேரவ�=Oகி	ற8ேர அSவாேறஅSவாேறஅSவாேறஅSவாேற ந8Jந8Jந8Jந8J அவ1க6ட	அவ1க6ட	அவ1க6ட	அவ1க6ட	 நட$)நட$)நட$)நட$) 
ெகா/வதா2ெகா/வதா2ெகா/வதா2ெகா/வதா2”. (44) 

‘இைறவைனஇைறவைனஇைறவைனஇைறவைன அறி$)அறி$)அறி$)அறி$) ெகா9டத	ெகா9டத	ெகா9டத	ெகா9டத	 ப�	ப�	ப�	ப�	 அவைனஅவைனஅவைனஅவைன ெந=52வத"2ெந=52வத"2ெந=52வத"2ெந=52வத"2 மிகPமிகPமிகPமிகP 
சிற$தசிற$தசிற$தசிற$த வழிவழிவழிவழி, ெதாEைகையெதாEைகையெதாEைகையெதாEைகைய ேம"ெகா/வ)ேம"ெகா/வ)ேம"ெகா/வ)ேம"ெகா/வ) ெப"ேறா=-2ெப"ேறா=-2ெப"ேறா=-2ெப"ேறா=-2 பண�வ�ைடபண�வ�ைடபண�வ�ைடபண�வ�ைட 
ெச<வ)ெச<வ)ெச<வ)ெச<வ) ெபாறாைமெபாறாைமெபாறாைமெபாறாைம, த"ெப=ைமத"ெப=ைமத"ெப=ைமத"ெப=ைம, ஆகியவ"ைறஆகியவ"ைறஆகியவ"ைறஆகியவ"ைற வ�
7வ�
7வ�
7வ�
7 வ�லகிவ�லகிவ�லகிவ�லகி 
நட�ப)மா2நட�ப)மா2நட�ப)மா2நட�ப)மா2’ (45) 

“நப�-ைக-2நப�-ைக-2நப�-ைக-2நப�-ைக-2 மா�மா�மா�மா� ெச<பவ	ெச<பவ	ெச<பவ	ெச<பவ	, வ�யாபார�வ�யாபார�வ�யாபார�வ�யாபார� ெபா=ள'	ெபா=ள'	ெபா=ள'	ெபா=ள'	 2ைறகைள2ைறகைள2ைறகைள2ைறகைள ஒ=ஒ=ஒ=ஒ= 
I�லிI-2I�லிI-2I�லிI-2I�லிI-2 மைற�பவ	மைற�பவ	மைற�பவ	மைற�பவ	, அ�ல)அ�ல)அ�ல)அ�ல) ேவ�ேவ�ேவ�ேவ� ஒ=Iைறய��ஒ=Iைறய��ஒ=Iைறய��ஒ=Iைறய�� அவைனஅவைனஅவைனஅவைன 

ஏமா"�பவ	ஏமா"�பவ	ஏமா"�பவ	ஏமா"�பவ	; இைறவன'	இைறவன'	இைறவன'	இைறவன'	 சாப-ேக
ைடசாப-ேக
ைடசாப-ேக
ைடசாப-ேக
ைட ெப"�-ெப"�-ெப"�-ெப"�- ெகா/ெகா/ெகா/ெகா/கிறா	கிறா	கிறா	கிறா	.” (46) 

“அ�லாLவ�	அ�லாLவ�	அ�லாLவ�	அ�லாLவ�	 அ>யா1கள'�அ>யா1கள'�அ>யா1கள'�அ>யா1கள'� மிகமிகமிகமிக ேமாசமானவ	ேமாசமானவ	ேமாசமானவ	ேமாசமானவ	 யாெரன'�யாெரன'�யாெரன'�யாெரன'� இர97இர97இர97இர97 
IகIIகIIகIIகI இர97இர97இர97இர97 நாPநாPநாPநாP உ/ளவனா2உ/ளவனா2உ/ளவனா2உ/ளவனா2. I�லிமானI�லிமானI�லிமானI�லிமான த	த	த	த	 சேகாதரைன-சேகாதரைன-சேகாதரைன-சேகாதரைன- 
க9டா�க9டா�க9டா�க9டா� அவைரஅவைரஅவைரஅவைர OகAவா1OகAவா1OகAவா1OகAவா1, அவைனஅவைனஅவைனஅவைன வ�
7வ�
7வ�
7வ�
7 Kரமா2Kரமா2Kரமா2Kரமா2 ேபா)ேபா)ேபா)ேபா) அவைரஅவைரஅவைரஅவைர 
வைசவா1வைசவா1வைசவா1வைசவா1. ஒ=ஒ=ஒ=ஒ= I�லிI�லிI�லிI�லி சேகாதர�-2சேகாதர�-2சேகாதர�-2சேகாதர�-2 ஒ=ஒ=ஒ=ஒ= நிஃம(நிஃம(நிஃம(நிஃம( வழ5க�ப7வழ5க�ப7வழ5க�ப7வழ5க�ப7 ேபா)ேபா)ேபா)ேபா) 
ெபாறாைமெபாறாைமெபாறாைமெபாறாைம ெகாெகாெகாெகா/வா1/வா1/வா1/வா1, அவ=-2அவ=-2அவ=-2அவ=-2 ஒ=ஒ=ஒ=ஒ= ேக7ேக7ேக7ேக7 வ=வ=வ=வ= ேபா)ேபா)ேபா)ேபா) அவ=-2அவ=-2அவ=-2அவ=-2 உதவாம�உதவாம�உதவாம�உதவாம� 
வ�லகி-வ�லகி-வ�லகி-வ�லகி- ெகா/வா1ெகா/வா1ெகா/வா1ெகா/வா1.” (47) 

“யா1யா1யா1யா1 )	யாைவ)	யாைவ)	யாைவ)	யாைவ வ�=Oகி	றாேராவ�=Oகி	றாேராவ�=Oகி	றாேராவ�=Oகி	றாேரா அவ=ைடயஅவ=ைடயஅவ=ைடயஅவ=ைடய உ/ள(திலி=$)உ/ள(திலி=$)உ/ள(திலி=$)உ/ள(திலி=$) 
ம�ைமய�	ம�ைமய�	ம�ைமய�	ம�ைமய�	 பயபயபயபய ெவள'ேயறிெவள'ேயறிெவள'ேயறிெவள'ேயறி வ�7வ�7வ�7வ�7”. (48) 

“எதி;எதி;எதி;எதி; மிக4மிக4மிக4மிக4 சிற$த)சிற$த)சிற$த)சிற$த) ந7நிைலைய-ந7நிைலைய-ந7நிைலைய-ந7நிைலைய- கைட�ப�>�பதா2கைட�ப�>�பதா2கைட�ப�>�பதா2கைட�ப�>�பதா2.” (49) 

“உ5க/உ5க/உ5க/உ5க/ ெபா=
கைளெபா=
கைளெபா=
கைளெபா=
கைள, ஸ-கா(ஸ-கா(ஸ-கா(ஸ-கா( ெகா7�பத	ெகா7�பத	ெகா7�பத	ெகா7�பத	 �ல�ல�ல�ல பா)கா()-பா)கா()-பா)கா()-பா)கா()- 
ெகா/65க/ெகா/65க/ெகா/65க/ெகா/65க/.” (50) 



இமாம(இமாம(இமாம(இமாம( எ�எ�எ�எ� தைலைம()வதைலைம()வதைலைம()வதைலைம()வ 

தம-2�தம-2�தம-2�தம-2� ப�	னா�ப�	னா�ப�	னா�ப�	னா� வ=வ=வ=வ= இமாஇமாஇமாஇமா (அறிPஅறிPஅறிPஅறிP, அரசிய�அரசிய�அரசிய�அரசிய�) சமய(சமய(சமய(சமய( தைலவ1தைலவ1தைலவ1தைலவ1 யா1யா1யா1யா1 
எ	பைதஎ	பைதஎ	பைதஎ	பைத அறிIக�ப7()ைகய��அறிIக�ப7()ைகய��அறிIக�ப7()ைகய��அறிIக�ப7()ைகய�� அவர)அவர)அவர)அவர) ெபய1ெபய1ெபய1ெபய1 வ�பர5கைள(வ�பர5கைள(வ�பர5கைள(வ�பர5கைள( ெதள'வாக-ெதள'வாக-ெதள'வாக-ெதள'வாக- 
2றி�ப�7வ)ேவ2றி�ப�7வ)ேவ2றி�ப�7வ)ேவ2றி�ப�7வ)ேவ நம)நம)நம)நம) இமாகள'	இமாகள'	இமாகள'	இமாகள'	 வழைமயாகவழைமயாகவழைமயாகவழைமயாக இ=$இ=$இ=$இ=$த)த)த)த). அSவா�அSவா�அSவா�அSவா� 
ெச<வத	ெச<வத	ெச<வத	ெச<வத	 �ல�ல�ல�ல, அரசிய�அரசிய�அரசிய�அரசிய� _தியாக_தியாக_தியாக_தியாக இSவ�டய(தி�இSவ�டய(தி�இSவ�டய(தி�இSவ�டய(தி� இலாபமைடயஇலாபமைடயஇலாபமைடயஇலாபமைடய 
Iைனேவா+	Iைனேவா+	Iைனேவா+	Iைனேவா+	 வா<க/வா<க/வா<க/வா<க/ அைட-க�அைட-க�அைட-க�அைட-க� ப
டனப
டனப
டனப
டன. இ	ெண=இ	ெண=இ	ெண=இ	ெண= 
Oற(தி�Oற(தி�Oற(தி�Oற(தி�, உ9ைமயானஉ9ைமயானஉ9ைமயானஉ9ைமயான ஷியா-க6ஷியா-க6ஷியா-க6ஷியா-க6 தம)தம)தம)தம) அ7(தஅ7(தஅ7(தஅ7(த தைலைம()வதைலைம()வதைலைம()வதைலைம()வ ப"றியப"றியப"றியப"றிய 
வ�டய(தி�வ�டய(தி�வ�டய(தி�வ�டய(தி� மிக(மிக(மிக(மிக( ெதள'வானெதள'வானெதள'வானெதள'வான வழிகா
டைல�வழிகா
டைல�வழிகா
டைல�வழிகா
டைல� ெப�வ)ெப�வ)ெப�வ)ெப�வ) அவசியமா2அவசியமா2அவசியமா2அவசியமா2. 

இ$தஇ$தஇ$தஇ$த அ>�பைடகைள-அ>�பைடகைள-அ>�பைடகைள-அ>�பைடகைள- க=(தி"க=(தி"க=(தி"க=(தி" ெகா97ெகா97ெகா97ெகா97 அ�பாசியஅ�பாசியஅ�பாசியஅ�பாசிய ெகா75ேகா	ைமெகா75ேகா	ைமெகா75ேகா	ைமெகா75ேகா	ைம 
ேகாேலா4சியேகாேலா4சியேகாேலா4சியேகாேலா4சிய ேபா)ேபா)ேபா)ேபா) RடRடRடRட, இமாஇமாஇமாஇமா காழிமி	காழிமி	காழிமி	காழிமி	 தைலைம()வதைலைம()வதைலைம()வதைலைம()வ ப"றிப"றிப"றிப"றி அவர)அவர)அவர)அவர) 
த$ைதத$ைதத$ைதத$ைத இமாஇமாஇமாஇமா ஜஃப1ஜஃப1ஜஃப1ஜஃப1 ஸாதி-ஸாதி-ஸாதி-ஸாதி- மிக(மிக(மிக(மிக( ெதள'வாகேவெதள'வாகேவெதள'வாகேவெதள'வாகேவ, பலIைறபலIைறபலIைறபலIைற, வலிJ�(தி-வலிJ�(தி-வலிJ�(தி-வலிJ�(தி- 
Rறிய�=$தா1க/Rறிய�=$தா1க/Rறிய�=$தா1க/Rறிய�=$தா1க/. 

ஹஸர(ஹஸர(ஹஸர(ஹஸர( அலMஅலMஅலMஅலM  ப�	ப�	ப�	ப�	 ஜஃப1ஜஃப1ஜஃப1ஜஃப1 அறிவ�-கி	றா1க/அறிவ�-கி	றா1க/அறிவ�-கி	றா1க/அறிவ�-கி	றா1க/: 

“என)என)என)என) த$ைதத$ைதத$ைதத$ைத இமாஇமாஇமாஇமா ஸாதி-ஸாதி-ஸாதி-ஸாதி- தன)தன)தன)தன) ேநேநேநேநச1க6-2ச1க6-2ச1க6-2ச1க6-2 ெசா�லிெசா�லிெசா�லிெசா�லி இ=$தா1க/இ=$தா1க/இ=$தா1க/இ=$தா1க/. 
என)என)என)என) மக	மக	மக	மக	 �ஸாவ��ைடய�ஸாவ��ைடய�ஸாவ��ைடய�ஸாவ��ைடய வ�டய(தி�வ�டய(தி�வ�டய(தி�வ�டய(தி� என)என)என)என) உபேதச(ைதஉபேதச(ைதஉபேதச(ைதஉபேதச(ைத ஏ"�-ஏ"�-ஏ"�-ஏ"�- 
ெகா/65க/ெகா/65க/ெகா/65க/ெகா/65க/. காரணகாரணகாரணகாரண அவ1அவ1அவ1அவ1 என)என)என)என) ஏைனயஏைனயஏைனயஏைனய ப�/ைளகைளப�/ைளகைளப�/ைளகைளப�/ைளகைள வ�டPவ�டPவ�டPவ�டP என-2�என-2�என-2�என-2� 
ப�	னா�ப�	னா�ப�	னா�ப�	னா� என)என)என)என) 27ப(தி�27ப(தி�27ப(தி�27ப(தி� உ/ளஉ/ளஉ/ளஉ/ள எ�ேலாைரஎ�ேலாைரஎ�ேலாைரஎ�ேலாைர வ�டPவ�டPவ�டPவ�டP ேமலானவரா2ேமலானவரா2ேமலானவரா2ேமலானவரா2. 
அ(ேதா7அ(ேதா7அ(ேதா7அ(ேதா7 என-2�என-2�என-2�என-2� ப�	னா�ப�	னா�ப�	னா�ப�	னா� என)என)என)என) ப�ரதிநிதிJப�ரதிநிதிJப�ரதிநிதிJப�ரதிநிதிJ,அ�லாLவ�	அ�லாLவ�	அ�லாLவ�	அ�லாLவ�	 அ>யா1க/அ>யா1க/அ>யா1க/அ>யா1க/ 
மM)மM)மM)மM) அவன)அவன)அவன)அவன) அ(தா
சியாகPஅ(தா
சியாகPஅ(தா
சியாகPஅ(தா
சியாகP உ/ளா1உ/ளா1உ/ளா1உ/ளா1.” (51) 

உம1உம1உம1உம1 ப�	ப�	ப�	ப�	 இ�பா	இ�பா	இ�பா	இ�பா	 அறிவ�-கி	றா1அறிவ�-கி	றா1அறிவ�-கி	றா1அறிவ�-கி	றா1: 

இமாஇமாஇமாஇமா ஸாதி-ஸாதி-ஸாதி-ஸாதி- தம-2�தம-2�தம-2�தம-2� ப�	�/ளப�	�/ளப�	�/ளப�	�/ள இமாக/இமாக/இமாக/இமாக/ அைனவைரJஅைனவைரJஅைனவைரJஅைனவைரJ ப"றி-ப"றி-ப"றி-ப"றி- 
Rறினா1க/Rறினா1க/Rறினா1க/Rறினா1க/. நா	நா	நா	நா	 அவ1கள'	அவ1கள'	அவ1கள'	அவ1கள'	 மக	மக	மக	மக	 இ�மாயDலி	இ�மாயDலி	இ�மாயDலி	இ�மாயDலி	 ெபயைர4ெபயைர4ெபயைர4ெபயைர4 ெசா	னெசா	னெசா	னெசா	ன ேபா)ேபா)ேபா)ேபா) 
அவ1க/அவ1க/அவ1க/அவ1க/ Rறினா1க/Rறினா1க/Rறினா1க/Rறினா1க/: “இைறவ	இைறவ	இைறவ	இைறவ	 மM)மM)மM)மM) ஆைணயாகஆைணயாகஆைணயாகஆைணயாக, அ)அ)அ)அ) எ5க/எ5க/எ5க/எ5க/ ைகய��ைகய��ைகய��ைகய�� 
இ�ைலஇ�ைலஇ�ைலஇ�ைல. இைறவ�ைடயஇைறவ�ைடயஇைறவ�ைடயஇைறவ�ைடய ைகய�ேலேயைகய�ேலேயைகய�ேலேயைகய�ேலேய உ/ள)உ/ள)உ/ள)உ/ள).” (52) 

இமாஇமாஇமாஇமா சாதி-சாதி-சாதி-சாதி- அவ1கள'	அவ1கள'	அவ1கள'	அவ1கள'	 மிகமிகமிகமிக ெந=5கியெந=5கியெந=5கியெந=5கிய மாணவ1கள'�மாணவ1கள'�மாணவ1கள'�மாணவ1கள'� ஒ=வரானஒ=வரானஒ=வரானஒ=வரான ஸுராராஸுராராஸுராராஸுராரா 
அறிவ�-கி	றா1அறிவ�-கி	றா1அறிவ�-கி	றா1அறிவ�-கி	றா1: 

“இமாமிட(தி�இமாமிட(தி�இமாமிட(தி�இமாமிட(தி� ெச	றெச	றெச	றெச	ற ேபா)ேபா)ேபா)ேபா) அவ1கள'	அவ1கள'	அவ1கள'	அவ1கள'	 ப�/ைளகள'�ப�/ைளகள'�ப�/ைளகள'�ப�/ைளகள'� ஒ=வரானஒ=வரானஒ=வரானஒ=வரான ஹஸர(ஹஸர(ஹஸர(ஹஸர( 
�ஸா�ஸா�ஸா�ஸா அ	னார)அ	னார)அ	னார)அ	னார); வல)வல)வல)வல) ப-க(தி�ப-க(தி�ப-க(தி�ப-க(தி� அம1$தி=$அம1$தி=$அம1$தி=$அம1$தி=$தா1தா1தா1தா1. அவ1க6-2அவ1க6-2அவ1க6-2அவ1க6-2 I	னா�I	னா�I	னா�I	னா� 
அவ1கள'	அவ1கள'	அவ1கள'	அவ1கள'	 ம"ெறா=ம"ெறா=ம"ெறா=ம"ெறா= மகனானமகனானமகனானமகனான இ�மாயD;ைடயஇ�மாயD;ைடயஇ�மாயD;ைடயஇ�மாயD;ைடய ஜனாசாPஜனாசாPஜனாசாPஜனாசாP இ=$த)இ=$த)இ=$த)இ=$த). 

இமாஇமாஇமாஇமா எ	ன'டஎ	ன'டஎ	ன'டஎ	ன'ட, “ஸுராராேவஸுராராேவஸுராராேவஸுராராேவ! ேபா<ேபா<ேபா<ேபா< தாa(ரகீதாa(ரகீதாa(ரகீதாa(ரகீ, ஹிரா	ஹிரா	ஹிரா	ஹிரா	, அVபஸD 1அVபஸD 1அVபஸD 1அVபஸD 1 
(அவ1கள'	அவ1கள'	அவ1கள'	அவ1கள'	 �	��	��	��	� ேதாழ1க/ேதாழ1க/ேதாழ1க/ேதாழ1க/) ஆகியவ1கைளஆகியவ1கைளஆகியவ1கைளஆகியவ1கைள அைழ()வா=அைழ()வா=அைழ()வா=அைழ()வா=” எ	�எ	�எ	�எ	� 
ெசா	னா1க/ெசா	னா1க/ெசா	னா1க/ெசா	னா1க/. 



நா�நா�நா�நா� அைழ()அைழ()அைழ()அைழ() வ$ேத	வ$ேத	வ$ேத	வ$ேத	. ேம;ேம;ேம;ேம; பல1பல1பல1பல1 வ$தன1வ$தன1வ$தன1வ$தன1. I�ப)I�ப)I�ப)I�ப) ேப1ேப1ேப1ேப1 வ$தா1க/வ$தா1க/வ$தா1க/வ$தா1க/. 
அவ1கள'	அவ1கள'	அவ1கள'	அவ1கள'	 வ 87வ 87வ 87வ 87 நிைற$)நிைற$)நிைற$)நிைற$) வ�
ட)வ�
ட)வ�
ட)வ�
ட). 

தாa(தாa(தாa(தாa( ரகீய�டரகீய�டரகீய�டரகீய�ட, “ஜனாசாP-2ஜனாசாP-2ஜனாசாP-2ஜனாசாP-2 ேம�ேம�ேம�ேம� உ/ளஉ/ளஉ/ளஉ/ள OடைவையOடைவையOடைவையOடைவைய ந8-கிந8-கிந8-கிந8-கி வ�7வ�7வ�7வ�7” எ	�எ	�எ	�எ	� 

இமாஇமாஇமாஇமா ெசா	னா1க/ெசா	னா1க/ெசா	னா1க/ெசா	னா1க/. அவ=அவ=அவ=அவ= அSவாேறஅSவாேறஅSவாேறஅSவாேற ெச<தா1ெச<தா1ெச<தா1ெச<தா1. 

அ�ேபா)அ�ேபா)அ�ேபா)அ�ேபா) இமாஇமாஇமாஇமா, தாaதிடதாaதிடதாaதிடதாaதிட, “இ�மாயD�இ�மாயD�இ�மாயD�இ�மாயD� உய�ேரா7உய�ேரா7உய�ேரா7உய�ேரா7 உ/ளாராஉ/ளாராஉ/ளாராஉ/ளாரா?, அ�ல)அ�ல)அ�ல)அ�ல) 
மரண�()மரண�()மரண�()மரண�() வ�
டாராவ�
டாராவ�
டாராவ�
டாரா?” எ	�எ	�எ	�எ	� ேக
டா1க/ேக
டா1க/ேக
டா1க/ேக
டா1க/. 

“தைலவேரதைலவேரதைலவேரதைலவேர! அவ1அவ1அவ1அவ1 மரண�()மரண�()மரண�()மரண�() வ�
டா1வ�
டா1வ�
டா1வ�
டா1”எனஎனஎனஎன அவ1அவ1அவ1அவ1 ெசா	னா1ெசா	னா1ெசா	னா1ெசா	னா1. 

இமாஇமாஇமாஇமா அ52அ52அ52அ52 வ$தி=$தவ$தி=$தவ$தி=$தவ$தி=$த ஒSெவா=வ=-2ஒSெவா=வ=-2ஒSெவா=வ=-2ஒSெவா=வ=-2 ஜனாஸாைவஜனாஸாைவஜனாஸாைவஜனாஸாைவ கா
>னா1க/கா
>னா1க/கா
>னா1க/கா
>னா1க/. 
எ�ேலா=எ�ேலா=எ�ேலா=எ�ேலா= அவ1அவ1அவ1அவ1 மரண�()மரண�()மரண�()மரண�() வ�
டதாகேவவ�
டதாகேவவ�
டதாகேவவ�
டதாகேவ ெசா	னா1க/ெசா	னா1க/ெசா	னா1க/ெசா	னா1க/. 

அத	ப�	அத	ப�	அத	ப�	அத	ப�	 ெசா	னா1க/ெசா	னா1க/ெசா	னா1க/ெசா	னா1க/: “இைறவாஇைறவாஇைறவாஇைறவா! ந8ேயந8ேயந8ேயந8ேய சா
சியாகசா
சியாகசா
சியாகசா
சியாக இ=$)இ=$)இ=$)இ=$) ெகா/ெகா/ெகா/ெகா/!” எ	�எ	�எ	�எ	� 
ெசா�லிவ�
7ெசா�லிவ�
7ெசா�லிவ�
7ெசா�லிவ�
7 அவைரஅவைரஅவைரஅவைர 2ள'�பா
>2ள'�பா
>2ள'�பா
>2ள'�பா
> க"Vரமி
7க"Vரமி
7க"Vரமி
7க"Vரமி
7 கபன'7கபன'7கபன'7கபன'7 ப>ப>ப>ப> 
உ(தரவ�
டா1க/உ(தரவ�
டா1க/உ(தரவ�
டா1க/உ(தரவ�
டா1க/. 

அைவஅைவஅைவஅைவ I>வைட$தI>வைட$தI>வைட$தI>வைட$த ேபா)ேபா)ேபா)ேபா), மM97மM97மM97மM97 அவ+	அவ+	அவ+	அவ+	 Iக(ைத(Iக(ைத(Iக(ைத(Iக(ைத( திற-2ப>திற-2ப>திற-2ப>திற-2ப> 
IபAழ�IபAழ�IபAழ�IபAழ� எ	பவ=-24எ	பவ=-24எ	பவ=-24எ	பவ=-24 ெசா	னா1க/ெசா	னா1க/ெசா	னா1க/ெசா	னா1க/. IபAழ�IபAழ�IபAழ�IபAழ� திற$ததிற$ததிற$ததிற$த ேபா)ேபா)ேபா)ேபா) இமாஇமாஇமாஇமா 
ேக
டா1க/ேக
டா1க/ேக
டா1க/ேக
டா1க/. “உய�ேரா7உய�ேரா7உய�ேரா7உய�ேரா7 உ/ளாராஉ/ளாராஉ/ளாராஉ/ளாரா? அ�ல)அ�ல)அ�ல)அ�ல) மரண�()மரண�()மரண�()மரண�() 
வ�
டாராவ�
டாராவ�
டாராவ�
டாரா?” IபAழ�IபAழ�IபAழ�IபAழ�,மரண�()மரண�()மரண�()மரண�() வ�
டதாகவ�
டதாகவ�
டதாகவ�
டதாக ெசா	னா1ெசா	னா1ெசா	னா1ெசா	னா1. 

அ5கி=$தஅ5கி=$தஅ5கி=$தஅ5கி=$த எ�ேலா+டIஎ�ேலா+டIஎ�ேலா+டIஎ�ேலா+டI ேக
டா1க/ேக
டா1க/ேக
டா1க/ேக
டா1க/. எ�ேலா=எ�ேலா=எ�ேலா=எ�ேலா= அைதேயஅைதேயஅைதேயஅைதேய 
ெசா	னா1க/ெசா	னா1க/ெசா	னா1க/ெசா	னா1க/. இமாஇமாஇமாஇமா மM97மM97மM97மM97 ெசா	னா1க/ெசா	னா1க/ெசா	னா1க/ெசா	னா1க/.“இைறவாஇைறவாஇைறவாஇைறவா! சா
சியா<சா
சியா<சா
சியா<சா
சியா< இ=$)இ=$)இ=$)இ=$) 
ெகா/ெகா/ெகா/ெகா/. இைறவன'	இைறவன'	இைறவன'	இைறவன'	 ஒள'ையஒள'ையஒள'ையஒள'ைய அைண-கஅைண-கஅைண-கஅைண-க வ�=Oவ�=Oவ�=Oவ�=O ஒ=ஒ=ஒ=ஒ= R
ட(தின1R
ட(தின1R
ட(தின1R
ட(தின1 
இ�மாயD�இ�மாயD�இ�மாயD�இ�மாயD� இமாமாகஇமாமாகஇமாமாகஇமாமாக இ=$தா1இ=$தா1இ=$தா1இ=$தா1 எ	பைதஎ	பைதஎ	பைதஎ	பைத ெசா�வா1க/ெசா�வா1க/ெசா�வா1க/ெசா�வா1க/. (தம)தம)தம)தம) மக	மக	மக	மக	 �ஸா�ஸா�ஸா�ஸா 
அவ1கைளஅவ1கைளஅவ1கைளஅவ1கைள :
>-கா
>4:
>-கா
>4:
>-கா
>4:
>-கா
>4 ெசா	னா1க/ெசா	னா1க/ெசா	னா1க/ெசா	னா1க/) யா1யா1யா1யா1 வ�=பாவ�>�வ�=பாவ�>�வ�=பாவ�>�வ�=பாவ�>� இைறவ	இைறவ	இைறவ	இைறவ	 

உன)உன)உன)உன) ஒள'ையஒள'ையஒள'ையஒள'ைய உ�தி�உ�தி�உ�தி�உ�தி�;ப7()கிறா	ப7()கிறா	ப7()கிறா	ப7()கிறா	.” 

ஹஸர(ஹஸர(ஹஸர(ஹஸர( இ�மாயDைலஇ�மாயDைலஇ�மாயDைலஇ�மாயDைல அட-கஅட-கஅட-கஅட-க ெச<தா1க/ெச<தா1க/ெச<தா1க/ெச<தா1க/. அ�ேபா)அ�ேபா)அ�ேபா)அ�ேபா) அ52அ52அ52அ52 
வ 8"றி=$தவ1கைள�வ 8"றி=$தவ1கைள�வ 8"றி=$தவ1கைள�வ 8"றி=$தவ1கைள� பா1()பா1()பா1()பா1() இமாஇமாஇமாஇமா ேக
டா1க/ேக
டா1க/ேக
டா1க/ேக
டா1க/:“அ52அ52அ52அ52 அட-க�ப
7/ள)அட-க�ப
7/ள)அட-க�ப
7/ள)அட-க�ப
7/ள) 
யாயாயாயா1111?” எ�ேலா=எ�ேலா=எ�ேலா=எ�ேலா= “த5கள'	த5கள'	த5கள'	த5கள'	 மக	மக	மக	மக	 இ�மாய��இ�மாய��இ�மாய��இ�மாய��” எ	றன1எ	றன1எ	றன1எ	றன1. 

அ�ேபா)அ�ேபா)அ�ேபா)அ�ேபா) இமாஇமாஇமாஇமா, �ஸா�ஸா�ஸா�ஸா காழிமி	காழிமி	காழிமி	காழிமி	 ைகைய�ைகைய�ைகைய�ைகைய� ப�>()ப�>()ப�>()ப�>() ெசா	னா1க/ெசா	னா1க/ெசா	னா1க/ெசா	னா1க/. “இ�திஇ�திஇ�திஇ�தி 
நா/வைரநா/வைரநா/வைரநா/வைர உ9ைமஉ9ைமஉ9ைமஉ9ைம இவ=ட�இவ=ட�இவ=ட�இவ=ட�, இவ1இவ1இவ1இவ1 உ9ைமJட�உ9ைமJட�உ9ைமJட�உ9ைமJட� உ/ளா1உ/ளா1உ/ளா1உ/ளா1” (53) 

ஒ=Iைறஒ=Iைறஒ=Iைறஒ=Iைற ம	*1ம	*1ம	*1ம	*1 ப�	ப�	ப�	ப�	 ஹாஸிஹாஸிஹாஸிஹாஸி எ	பவ1எ	பவ1எ	பவ1எ	பவ1 இமாமிடஇமாமிடஇமாமிடஇமாமிட ெச	�ெச	�ெச	�ெச	�, “என)என)என)என) தா<தா<தா<தா< 
த$ைதத$ைதத$ைதத$ைத த5க6-2த5க6-2த5க6-2த5க6-2 அ1அ1அ1அ1�பணமாக
7�பணமாக
7�பணமாக
7�பணமாக
7. ஒSேவா1ஒSேவா1ஒSேவா1ஒSேவா1 இரPஇரPஇரPஇரP பக;பக;பக;பக; உய�1க/உய�1க/உய�1க/உய�1க/ 
மரண(தி	மரண(தி	மரண(தி	மரண(தி	 வாய��வாய��வாய��வாய�� சி-கி-சி-கி-சி-கி-சி-கி- ெகா/கி	றனெகா/கி	றனெகா/கி	றனெகா/கி	றன. அ�ப>அ�ப>அ�ப>அ�ப> ஏதாவ)ஏதாவ)ஏதாவ)ஏதாவ) உ5க6-2உ5க6-2உ5க6-2உ5க6-2 
நட$தா�நட$தா�நட$தா�நட$தா� அத	அத	அத	அத	 ப�	ப�	ப�	ப�	 எ5க6ைடயஎ5க6ைடயஎ5க6ைடயஎ5க6ைடய இமாஇமாஇமாஇமா யா1யா1யா1யா1?” எ	�எ	�எ	�எ	� ேக
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டா1ேக
டா1ேக
டா1. 



இமாஇமாஇமாஇமா தம)தம)தம)தம) வல)வல)வல)வல) ைகையைகையைகையைகைய தம)தம)தம)தம) மக	மக	மக	மக	 �ஸாவ�	�ஸாவ�	�ஸாவ�	�ஸாவ�	 ேதாள'ேலேதாள'ேலேதாள'ேலேதாள'ேல த
>த
>த
>த
> 
ெசா	னா1க/ெசா	னா1க/ெசா	னா1க/ெசா	னா1க/. “அ�ப>அ�ப>அ�ப>அ�ப> ஏதாவ)ஏதாவ)ஏதாவ)ஏதாவ) என-2என-2என-2என-2 நட$தா�நட$தா�நட$தா�நட$தா� என)என)என)என) இ$தஇ$தஇ$தஇ$த மக	மக	மக	மக	 உ5க/உ5க/உ5க/உ5க/ 
இமாமாகஇமாமாகஇமாமாகஇமாமாக இ=�பா1இ=�பா1இ=�பா1இ=�பா1.” 

அ�ேபா)அ�ேபா)அ�ேபா)அ�ேபா) அவ1க/அவ1க/அவ1க/அவ1க/ ஐ$)ஐ$)ஐ$)ஐ$) வய)ைடயவராகவய)ைடயவராகவய)ைடயவராகவய)ைடயவராக இ=$தா1க/இ=$தா1க/இ=$தா1க/இ=$தா1க/. அ$தஅ$தஅ$தஅ$த சைபய�ேலசைபய�ேலசைபய�ேலசைபய�ேல 
அ�)�லாLஅ�)�லாLஅ�)�லாLஅ�)�லாL எ�எ�எ�எ� அ7(தஅ7(தஅ7(தஅ7(த மக�மக�மக�மக� அ4சைபய�ேலஅ4சைபய�ேலஅ4சைபய�ேலஅ4சைபய�ேல இ=$தா1இ=$தா1இ=$தா1இ=$தா1 சில1சில1சில1சில1 
அ�)�லாLைவஅ�)�லாLைவஅ�)�லாLைவஅ�)�லாLைவ ப�	ன1ப�	ன1ப�	ன1ப�	ன1 இமாமா-இமாமா-இமாமா-இமாமா- க=தின1க=தின1க=தின1க=தின1. 

ெஷ<-ெஷ<-ெஷ<-ெஷ<- IபD(IபD(IபD(IபD( (ரLரLரLரL) அறிவ�-கி	றா1க/அறிவ�-கி	றா1க/அறிவ�-கி	றா1க/அறிவ�-கி	றா1க/: 

இமாஇமாஇமாஇமா சாதி-சாதி-சாதி-சாதி- அவ1கள'டமி=$)அவ1கள'டமி=$)அவ1கள'டமி=$)அவ1கள'டமி=$) IபAழ�IபAழ�IபAழ�IபAழ� இ��இ��இ��இ�� உம1உம1உம1உம1, Iஆ(Iஆ(Iஆ(Iஆ( இ��இ��இ��இ�� 

கத81கத81கத81கத81, அ�)1அ�)1அ�)1அ�)1 ரLமா	ரLமா	ரLமா	ரLமா	 இ��இ��இ��இ�� ஹஜா-ஹஜா-ஹஜா-ஹஜா-, ப<Aப<Aப<Aப<A இ��இ��இ��இ��; Iத-தா1Iத-தா1Iத-தா1Iத-தா1, யஃR�யஃR�யஃR�யஃR� 
சிராFசிராFசிராFசிராF, :ைலமா	:ைலமா	:ைலமா	:ைலமா	 இ��இ��இ��இ�� காலி(காலி(காலி(காலி(, ஸ�வா	ஸ�வா	ஸ�வா	ஸ�வா	 ஜமா�ஜமா�ஜமா�ஜமா� இ	�இ	�இ	�இ	� பல1பல1பல1பல1 இமாஇமாஇமாஇமா 
�ஸா�ஸா�ஸா�ஸா காழிIைடயகாழிIைடயகாழிIைடயகாழிIைடய இமாம(இமாம(இமாம(இமாம( சப$தமாகசப$தமாகசப$தமாகசப$தமாக அறிவ�()/ளா1க/அறிவ�()/ளா1க/அறிவ�()/ளா1க/அறிவ�()/ளா1க/. 

இமாஇமாஇமாஇமா �ஸா�ஸா�ஸா�ஸா காழிகாழிகாழிகாழி அவ1கள'	அவ1கள'	அவ1கள'	அவ1கள'	 இர97இர97இர97இர97 சேகதர1களானசேகதர1களானசேகதர1களானசேகதர1களான இ�ஹா-இ�ஹா-இ�ஹா-இ�ஹா- ம"�ம"�ம"�ம"� 
அலMஅலMஅலMஅலM  �லI�லI�லI�லI இ)இ)இ)இ) ப"றிப"றிப"றிப"றி அறிவ��O4அறிவ��O4அறிவ��O4அறிவ��O4 ெச<ய�ப
7/ள)ெச<ய�ப
7/ள)ெச<ய�ப
7/ள)ெச<ய�ப
7/ள). ; (54) 

ஷ8யா-க6-2ஷ8யா-க6-2ஷ8யா-க6-2ஷ8யா-க6-2 ஆறாவ)ஆறாவ)ஆறாவ)ஆறாவ) இமாIட	இமாIட	இமாIட	இமாIட	 ெதாட1O/ளவ1க6-2ெதாட1O/ளவ1க6-2ெதாட1O/ளவ1க6-2ெதாட1O/ளவ1க6-2 
அவ1க6-2�அவ1க6-2�அவ1க6-2�அவ1க6-2� ப�	ப�	ப�	ப�	 அவ1கள'	அவ1கள'	அவ1கள'	அவ1கள'	 மக	மக	மக	மக	 �ஸா�ஸா�ஸா�ஸா ப�	ப�	ப�	ப�	 ஜஃப1ஜஃப1ஜஃப1ஜஃப1 காழிகாழிகாழிகாழி தா	தா	தா	தா	 இமாஇமாஇமாஇமா 
எ	ப)எ	ப)எ	ப)எ	ப), இமாஇமாஇமாஇமா சாதி-சாதி-சாதி-சாதி- அவஅவஅவஅவ1க/1க/1க/1க/ உய�ேரா7உய�ேரா7உய�ேரா7உய�ேரா7 இ=-2இ=-2இ=-2இ=-2 ேபாேதேபாேதேபாேதேபாேத மரண�(தமரண�(தமரண�(தமரண�(த 
அவ1கள'	அவ1கள'	அவ1கள'	அவ1கள'	 மக	மக	மக	மக	 இ�மாயDேலாஇ�மாயDேலாஇ�மாயDேலாஇ�மாயDேலா, அ7(தஅ7(தஅ7(தஅ7(த மக	மக	மக	மக	 அ�)�லாLேவாஅ�)�லாLேவாஅ�)�லாLேவாஅ�)�லாLேவா 
இமாமி�ைலஇமாமி�ைலஇமாமி�ைலஇமாமி�ைல எ	ப)எ	ப)எ	ப)எ	ப) ெதள'வாகிவ�
ட)ெதள'வாகிவ�
ட)ெதள'வாகிவ�
ட)ெதள'வாகிவ�
ட). இ=�ப��இ=�ப��இ=�ப��இ=�ப�� இமாஇமாஇமாஇமா ஸாதி-கி	ஸாதி-கி	ஸாதி-கி	ஸாதி-கி	 

மரண(தி	மரண(தி	மரண(தி	மரண(தி	 ப�	ப�	ப�	ப�	 சில1சில1சில1சில1, அவ1கள'	அவ1கள'	அவ1கள'	அவ1கள'	 மக	மக	மக	மக	 இ�மாயD�இ�மாயD�இ�மாயD�இ�மாயD� அ�ல)அ�ல)அ�ல)அ�ல) இ�மாயDலி	இ�மாயDலி	இ�மாயDலி	இ�மாயDலி	 

மக	மக	மக	மக	, அ�ல)அ�ல)அ�ல)அ�ல) அ�)�லாLஅ�)�லாLஅ�)�லாLஅ�)�லாL இமாமாகிஇமாமாகிஇமாமாகிஇமாமாகி வ�
வ�
வ�
வ�
டதாக-டதாக-டதாக-டதாக- க=தலாய�ன1க=தலாய�ன1க=தலாய�ன1க=தலாய�ன1. 

மாணவ1க/மாணவ1க/மாணவ1க/மாணவ1க/ 

இமாமி	இமாமி	இமாமி	இமாமி	 அறிPஅறிPஅறிPஅறிP நட(ைதJநட(ைதJநட(ைதJநட(ைதJ நப�யவ1கள'ன)நப�யவ1கள'ன)நப�யவ1கள'ன)நப�யவ1கள'ன) ஏைனயஏைனயஏைனயஏைனய அவ1கள)அவ1கள)அவ1கள)அவ1கள) 
பா
டனா1கள'ன)பா
டனா1கள'ன)பா
டனா1கள'ன)பா
டனா1கள'ன) அறிைவJஅறிைவJஅறிைவJஅறிைவJ அமைலJஅமைலJஅமைலJஅமைலJ எ7(தியப-எ7(தியப-எ7(தியப-எ7(தியப- R>யதா<R>யதா<R>யதா<R>யதா< 
இ=$தனஇ=$தனஇ=$தனஇ=$தன. க�வ�(க�வ�(க�வ�(க�வ�( தாகI/ளதாகI/ளதாகI/ளதாகI/ள அைனவ=அைனவ=அைனவ=அைனவ= இமாமி	இமாமி	இமாமி	இமாமி	 ஊ"றிலி=$)ஊ"றிலி=$)ஊ"றிலி=$)ஊ"றிலி=$) தாகதாகதாகதாக 
த81()-த81()-த81()-த81()- ெகா9டன1ெகா9டன1ெகா9டன1ெகா9டன1. அவ1கள'	அவ1கள'	அவ1கள'	அவ1கள'	 க"ப�(த�க"ப�(த�க"ப�(த�க"ப�(த� IைறIைறIைறIைற எSவா�எSவா�எSவா�எSவா� 
இ=$தெத	றா�இ=$தெத	றா�இ=$தெத	றா�இ=$தெத	றா�, மிக-மிக-மிக-மிக- 2�கிய2�கிய2�கிய2�கிய கால(தி�கால(தி�கால(தி�கால(தி� மாணவ1க/மாணவ1க/மாணவ1க/மாணவ1க/ ஈமான';ஈமான';ஈமான';ஈமான'; 
அறிவ�;அறிவ�;அறிவ�;அறிவ�; மிகமிகமிகமிக உய1$தஉய1$தஉய1$தஉய1$த நிைலையநிைலையநிைலையநிைலைய அைடயலாய�ன1அைடயலாய�ன1அைடயலாய�ன1அைடயலாய�ன1. 

தம)தம)தம)தம) த$ைதத$ைதத$ைதத$ைத மரண�-2மரண�-2மரண�-2மரண�-2 ேபா)ேபா)ேபா)ேபா) இமாI-2இமாI-2இமாI-2இமாI-2 :மா1:மா1:மா1:மா1 20 வய)வய)வய)வய) RடRடRடRட 
V1(தியாகவ��ைலV1(தியாகவ��ைலV1(தியாகவ��ைலV1(தியாகவ��ைல. அ$தஅ$தஅ$தஅ$த ேநர(தி�ேநர(தி�ேநர(தி�ேநர(தி� அவ1கள'	அவ1கள'	அவ1கள'	அவ1கள'	 த$ைதய�டத$ைதய�டத$ைதய�டத$ைதய�ட க�வ�க�வ�க�வ�க�வ� க"றக"றக"றக"ற 
அைன()அைன()அைன()அைன() மாணவ1க6மாணவ1க6மாணவ1க6மாணவ1க6 இமாைமஇமாைமஇமாைமஇமாைம நா>நா>நா>நா> வர(வர(வர(வர( ெதாட5கின1ெதாட5கின1ெதாட5கின1ெதாட5கின1. ெதாட14சியாகெதாட14சியாகெதாட14சியாகெதாட14சியாக 
I�ப)I�ப)I�ப)I�ப) வ=ட5க/வ=ட5க/வ=ட5க/வ=ட5க/ இமாமிடமி=$)இமாமிடமி=$)இமாமிடமி=$)இமாமிடமி=$) அறிPஅறிPஅறிPஅறிP ஞானஞானஞானஞான க"றன1க"றன1க"றன1க"றன1. 



இமாமி	இமாமி	இமாமி	இமாமி	 பய�"சி�பய�"சி�பய�"சி�பய�"சி� பாசைறய��பாசைறய��பாசைறய��பாசைறய�� பய�"�வ�-க�ப
டவ1க/பய�"�வ�-க�ப
டவ1க/பய�"�வ�-க�ப
டவ1க/பய�"�வ�-க�ப
டவ1க/, மா1-கமா1-கமா1-கமா1-க 
அறிPஅறிPஅறிPஅறிP, ஹத8�ஹத8�ஹத8�ஹத8�, கலாகலாகலாகலா, வ�வாத(திற	வ�வாத(திற	வ�வாத(திற	வ�வாத(திற	 ஆகியவ"றி�ஆகியவ"றி�ஆகியவ"றி�ஆகியவ"றி� ஒ�Oவைமய"றஒ�Oவைமய"றஒ�Oவைமய"றஒ�Oவைமய"ற 
வ1களாகPவ1களாகPவ1களாகPவ1களாகP ஒE-கஒE-கஒE-கஒE-க, ந"ெசய�ந"ெசய�ந"ெசய�ந"ெசய�, பண�Pபண�Pபண�Pபண�P ேபாேபாேபாேபா	றவ"றி�	றவ"றி�	றவ"றி�	றவ"றி� தம)தம)தம)தம) கால(திேலகால(திேலகால(திேலகால(திேல 
எ7()-எ7()-எ7()-எ7()- கா
டாகPகா
டாகPகா
டாகPகா
டாகP; இ=$தன1இ=$தன1இ=$தன1இ=$தன1. 

த()வத()வத()வத()வ ஞானஞானஞானஞான ேப:ேப:ேப:ேப: அறிஞ1க/அறிஞ1க/அறிஞ1க/அறிஞ1க/, இ$தஇ$தஇ$தஇ$த அறிஞ1க/அறிஞ1க/அறிஞ1க/அறிஞ1க/ யா+டIயா+டIயா+டIயா+டI வாதவாதவாதவாத O+JO+JO+JO+J 
ச-திைய�ச-திைய�ச-திைய�ச-திைய� ெப"றி=-கவ��ைலெப"றி=-கவ��ைலெப"றி=-கவ��ைலெப"றி=-கவ��ைல. இவ1கேளா7இவ1கேளா7இவ1கேளா7இவ1கேளா7 வ�வாத(தி�வ�வாத(தி�வ�வாத(தி�வ�வாத(தி� ஈ7ப7ஈ7ப7ஈ7ப7ஈ7ப7 ேபா)ேபா)ேபா)ேபா) 
மிகமிகமிகமிக வ�ைரவ��வ�ைரவ��வ�ைரவ��வ�ைரவ�� ேசா1வைட$)ேசா1வைட$)ேசா1வைட$)ேசா1வைட$) தம)தம)தம)தம) இயலாைமையஇயலாைமையஇயலாைமையஇயலாைமைய ஏ"�-ஏ"�-ஏ"�-ஏ"�- ெகா/வா1க/ெகா/வா1க/ெகா/வா1க/ெகா/வா1க/. 

இமாIைடயஇமாIைடயஇமாIைடயஇமாIைடய மாணவ1கள'	மாணவ1கள'	மாணவ1கள'	மாணவ1கள'	 மக()வIமக()வIமக()வIமக()வI த2திJத2திJத2திJத2திJ எதி+கைளஎதி+கைளஎதி+கைளஎதி+கைள 2றி�பாக2றி�பாக2றி�பாக2றி�பாக 
அ	ைறயஅ	ைறயஅ	ைறயஅ	ைறய ஆ
சியாள1கைளஆ
சியாள1கைளஆ
சியாள1கைளஆ
சியாள1கைள ெபாறாைமெபாறாைமெபாறாைமெபாறாைம ெகா/ளெகா/ளெகா/ளெகா/ள ெச<த)ெச<த)ெச<த)ெச<த). இவ1க6-2இவ1க6-2இவ1க6-2இவ1க6-2 
ம-கள'டமி=-2ம-கள'டமி=-2ம-கள'டமி=-2ம-கள'டமி=-2 அ	ப�	அ	ப�	அ	ப�	அ	ப�	 காரணமாககாரணமாககாரணமாககாரணமாக ம-கைள�ம-கைள�ம-கைள�ம-கைள� Oர
சி-2Oர
சி-2Oர
சி-2Oர
சி-2 தயாரா-க-தயாரா-க-தயாரா-க-தயாரா-க- 
R7R7R7R7 என�என�என�என� பய$தன1பய$தன1பய$தன1பய$தன1. அ$தஅ$தஅ$தஅ$த மகா	க/மகா	க/மகா	க/மகா	க/ சில+	சில+	சில+	சில+	 வரலா"�4வரலா"�4வரலா"�4வரலா"�4 :=-க(ைத:=-க(ைத:=-க(ைத:=-க(ைத 
அவதான'அவதான'அவதான'அவதான'�ேபா�ேபா�ேபா�ேபா. 

இ��இ��இ��இ�� அபDஅபDஅபDஅபD உைம1உைம1உைம1உைம1 

இவ1இவ1இவ1இவ1 ஹிF+ஹிF+ஹிF+ஹிF+ 217 ஆ97ஆ97ஆ97ஆ97 மரணமானா1மரணமானா1மரணமானா1மரணமானா1. �	��	��	��	� இமாகள'டஇமாகள'டஇமாகள'டஇமாகள'ட (இமாஇமாஇமாஇமா 
காழிகாழிகாழிகாழி, இமாஇமாஇமாஇமா +ழா+ழா+ழா+ழா, இமாஇமாஇமாஇமா ஜவா(ஜவா(ஜவா(ஜவா() அறிPஅறிPஅறிPஅறிP ெப"றவ1ெப"றவ1ெப"றவ1ெப"றவ1. ஒ=ஒ=ஒ=ஒ= ெப=ெப=ெப=ெப= 
அறிஞராகPஅறிஞராகPஅறிஞராகPஅறிஞராகP இமாகள'	இமாகள'	இமாகள'	இமாகள'	 ேநச1கள'�ேநச1கள'�ேநச1கள'�ேநச1கள'� ஒ=வராகPஒ=வராகPஒ=வராகPஒ=வராகP 
கண��ப�ட�ப7கி	றா1கண��ப�ட�ப7கி	றா1கண��ப�ட�ப7கி	றா1கண��ப�ட�ப7கி	றா1. (55)இவ=ைடயஇவ=ைடயஇவ=ைடயஇவ=ைடய அறிவ��Oக/அறிவ��Oக/அறிவ��Oக/அறிவ��Oக/ இ	�இ	�இ	�இ	� 
நிைல()/ளனநிைல()/ளனநிைல()/ளனநிைல()/ளன. இவ1இவ1இவ1இவ1 ஷ8யாஷ8யாஷ8யாஷ8யா, :	னா:	னா:	னா:	னா ஆகியஆகியஆகியஆகிய இர97இர97இர97இர97 தர�ப�ன+டIதர�ப�ன+டIதர�ப�ன+டIதர�ப�ன+டI 
நப�-ைக-2+யவராகநப�-ைக-2+யவராகநப�-ைக-2+யவராகநப�-ைக-2+யவராக இ=$)/ளா1இ=$)/ளா1இ=$)/ளா1இ=$)/ளா1. ஜாஹிAஜாஹிAஜாஹிAஜாஹிA எ�எ�எ�எ� :	னா:	னா:	னா:	னா அறிஞ1அறிஞ1அறிஞ1அறிஞ1 
இவைர�இவைர�இவைர�இவைர� ப"றி-ப"றி-ப"றி-ப"றி- R�R�R�R� ேபா)ேபா)ேபா)ேபா) “அபDஅபDஅபDஅபD உைம1உைம1உைம1உைம1 அவர)அவர)அவர)அவர) கால(தி�கால(தி�கால(தி�கால(தி� த	ன'க+�லாத	ன'க+�லாத	ன'க+�லாத	ன'க+�லா 
அறிஞராகஅறிஞராகஅறிஞராகஅறிஞராக வ�ள5கிளா1வ�ள5கிளா1வ�ள5கிளா1வ�ள5கிளா1” என-என-என-என- 2றி�ப�7கிறா12றி�ப�7கிறா12றி�ப�7கிறா12றி�ப�7கிறா1. 
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டா1வ�
டா1வ�
டா1. 
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>(க
>(க
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>( 
ெதா5கெதா5கெதா5கெதா5க வ�
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7வ�
7வ�
7 ]�]�]�]� கைசய>கைசய>கைசய>கைசய> அ>(தன1அ>(தன1அ>(தன1அ>(தன1. ேம;ேம;ேம;ேம;, ஒ=ஒ=ஒ=ஒ= ல
சல
சல
சல
ச தி1ஹதி1ஹதி1ஹதி1ஹ வ+வ+வ+வ+ 
வ�+(தன1வ�+(தன1வ�+(தன1வ�+(தன1.” (56) 

இ��இ��இ��இ�� பகீ1பகீ1பகீ1பகீ1 எ	பவ1எ	பவ1எ	பவ1எ	பவ1 அறிவ��பதாவ)அறிவ��பதாவ)அறிவ��பதாவ)அறிவ��பதாவ): “இ��இ��இ��இ�� அபDஅபDஅபDஅபD உைமைரஉைமைரஉைமைரஉைமைர சிைறய�லி
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7சிைறய�லி
7சிைறய�லி
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மிகPமிகPமிகPமிகP கGட�ப7(தின1கGட�ப7(தின1கGட�ப7(தின1கGட�ப7(தின1. அ(ேதா7அ(ேதா7அ(ேதா7அ(ேதா7 அவ+டமி=$தஅவ+டமி=$தஅவ+டமி=$தஅவ+டமி=$த ெச�வெச�வெச�வெச�வ IEவைதJIEவைதJIEவைதJIEவைதJ 
அபக+()-அபக+()-அபக+()-அபக+()- ெகா9டெகா9டெகா9டெகா9டன1ன1ன1ன1.” (57) இ-காலஇ-காலஇ-காலஇ-கால க
ட(தி�க
ட(தி�க
ட(தி�க
ட(தி� அவ1அவ1அவ1அவ1 திர
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>திர
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> ைவ(தி=$தைவ(தி=$தைவ(தி=$தைவ(தி=$த 
ஹத8�ஹத8�ஹத8�ஹத8� கிர$த5கைளJகிர$த5கைளJகிர$த5கைளJகிர$த5கைளJ அழி(தன1அழி(தன1அழி(தன1அழி(தன1. 



ேஷ<-ேஷ<-ேஷ<-ேஷ<- IபD(IபD(IபD(IபD(, அறிவ�-கி	றா1க/அறிவ�-கி	றா1க/அறிவ�-கி	றா1க/அறிவ�-கி	றா1க/: 

“இ��இ��இ��இ�� அபDஅபDஅபDஅபD உைம1உைம1உைம1உைம1 17 வ=ட5க/வ=ட5க/வ=ட5க/வ=ட5க/ சிைறய�லி=$தா1சிைறய�லி=$தா1சிைறய�லி=$தா1சிைறய�லி=$தா1. அவர)அவர)அவர)அவர) ெச�வெச�வெச�வெச�வ 
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ஒ=வ1ஒ=வ1ஒ=வ1ஒ=வ1 அவ=-2அவ=-2அவ=-2அவ=-2 ப(தாய�ரப(தாய�ரப(தாய�ரப(தாய�ர தி1ஹக/தி1ஹக/தி1ஹக/தி1ஹக/ ெகா7-கெகா7-கெகா7-கெகா7-க ேவ9>ய�=$த)ேவ9>ய�=$த)ேவ9>ய�=$த)ேவ9>ய�=$த). இ��இ��இ��இ�� 

அபDஅபDஅபDஅபD உைம+	உைம+	உைம+	உைம+	 ெபா=ளாதாரெபா=ளாதாரெபா=ளாதாரெபா=ளாதார அழி$)அழி$)அழி$)அழி$) வ�
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டைதவ�
டைதவ�
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வ 8
ைடவ 8
ைடவ 8
ைடவ 8
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ெச	றா1ெச	றா1ெச	றா1ெச	றா1. 
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இவ"றி�இவ"றி�இவ"றி�இவ"றி� ஒ=ஒ=ஒ=ஒ= தி1ஹதி1ஹதி1ஹதி1ஹ RடRடRடRட எSவளPஎSவளPஎSவளPஎSவளP ேதைவய�=$தா;ேதைவய�=$தா;ேதைவய�=$தா;ேதைவய�=$தா; ஏ"�-ஏ"�-ஏ"�-ஏ"�- 
ெகா/ளமா
ேட	ெகா/ளமா
ேட	ெகா/ளமா
ேட	ெகா/ளமா
ேட	'எ	�எ	�எ	�எ	� ெசா�லிெசா�லிெசா�லிெசா�லி திதிதிதி=�ப�=�ப�=�ப�=�ப� அ��ப�அ��ப�அ��ப�அ��ப� வ�
டா1வ�
டா1வ�
டா1வ�
டா1. (58) 

ஸ�வா	ஸ�வா	ஸ�வா	ஸ�வா	 ப�	ப�	ப�	ப�	 ெமLரா	ெமLரா	ெமLரா	ெமLரா	 

ஸ�வா	ஸ�வா	ஸ�வா	ஸ�வா	 மிகPமிகPமிகPமிகP ப+:(தமானப+:(தமானப+:(தமானப+:(தமான நப�-ைக-2+யவரா<நப�-ைக-2+யவரா<நப�-ைக-2+யவரா<நப�-ைக-2+யவரா< இ=$தா1இ=$தா1இ=$தா1இ=$தா1. அவ+	அவ+	அவ+	அவ+	 

அறிவ��O-2அறிவ��O-2அறிவ��O-2அறிவ��O-2 அறிஞ1க/அறிஞ1க/அறிஞ1க/அறிஞ1க/ ெப=ெப=ெப=ெப= I-கிய(தவI-கிய(தவI-கிய(தவI-கிய(தவ ெகா7-கி	றன1ெகா7-கி	றன1ெகா7-கி	றன1ெகா7-கி	றன1. இமாேமஇமாேமஇமாேமஇமாேம 
உ�திஉ�திஉ�திஉ�தி ெச<Jமளவ�"2ெச<Jமளவ�"2ெச<Jமளவ�"2ெச<Jமளவ�"2 ந"2ண(திலந"2ண(திலந"2ண(திலந"2ண(தில சிற$)சிற$)சிற$)சிற$) வ�ள5கினா1க/வ�ள5கினா1க/வ�ள5கினா1க/வ�ள5கினா1க/. I	ன1I	ன1I	ன1I	ன1 
2றி�ப�
ட)2றி�ப�
ட)2றி�ப�
ட)2றி�ப�
ட) ேபா�ேபா�ேபா�ேபா�, அநியாய-கார1க6-2அநியாய-கார1க6-2அநியாய-கார1க6-2அநியாய-கார1க6-2 உதவ�உதவ�உதவ�உதவ� ெச<ய-Rடா)ெச<ய-Rடா)ெச<ய-Rடா)ெச<ய-Rடா) எ	�எ	�எ	�எ	� 
இமாமிடமி=$)இமாமிடமி=$)இமாமிடமி=$)இமாமிடமி=$) ெசவ�J"றெசவ�J"றெசவ�J"றெசவ�J"ற ேபாேதேபாேதேபாேதேபாேத அவ1க6-கானஅவ1க6-கானஅவ1க6-கானஅவ1க6-கான சகலசகலசகலசகல உதவ�கைளJஉதவ�கைளJஉதவ�கைளJஉதவ�கைளJ 
தவ�1$)தவ�1$)தவ�1$)தவ�1$) ெகா9டா1ெகா9டா1ெகா9டா1ெகா9டா1. ஹாC�-2ஹாC�-2ஹாC�-2ஹாC�-2 வாடைக-2வாடைக-2வாடைக-2வாடைக-2 ெகா7()ெகா7()ெகா7()ெகா7() வ$தவ$தவ$தவ$த 
ஒ
டைககைளஒ
டைககைளஒ
டைககைளஒ
டைககைள இSவழிய��இSவழிய��இSவழிய��இSவழிய�� அநியாய-கார1க6-2அநியாய-கார1க6-2அநியாய-கார1க6-2அநியாய-கார1க6-2 உதவ�உதவ�உதவ�உதவ� ெச<யெச<யெச<யெச<ய க
டாயக
டாயக
டாயக
டாய 
இ=-க-இ=-க-இ=-க-இ=-க- Rடா)Rடா)Rடா)Rடா) எ	பத"காகஎ	பத"காகஎ	பத"காகஎ	பத"காக வ�"�வ�"�வ�"�வ�"� வ�
டா1வ�
டா1வ�
டா1வ�
டா1. (59) 

ஸ�வா	ஸ�வா	ஸ�வா	ஸ�வா	 ப�	ப�	ப�	ப�	 யLயாயLயாயLயாயLயா 

இவ1இவ1இவ1இவ1 இமாஇமாஇமாஇமா காழிமி	காழிமி	காழிமி	காழிமி	 I-கியI-கியI-கியI-கிய ேதாழ1கள'�ேதாழ1கள'�ேதாழ1கள'�ேதாழ1கள'� ஒ=வராகஒ=வராகஒ=வராகஒ=வராக இ=$தா1இ=$தா1இ=$தா1இ=$தா1. ெஷ<-ெஷ<-ெஷ<-ெஷ<- 
KஸDKஸDKஸDKஸD  எE)கி	றா1எE)கி	றா1எE)கி	றா1எE)கி	றா1: 

“ஸ�வா	ஸ�வா	ஸ�வா	ஸ�வா	 ஹத8�ஹத8�ஹத8�ஹத8� அறிஞ1கள'ட(தி�அறிஞ1கள'ட(தி�அறிஞ1கள'ட(தி�அறிஞ1கள'ட(தி� தன)தன)தன)தன) கால(திேலகால(திேலகால(திேலகால(திேல மிகPமிகPமிகPமிகP 
நப�-ைக-2+யவ=நப�-ைக-2+யவ=நப�-ைக-2+யவ=நப�-ைக-2+யவ= த-வாத-வாத-வாத-வா உ/ளவ=மாகஉ/ளவ=மாகஉ/ளவ=மாகஉ/ளவ=மாக கண��ப�ட�ப
டா1கண��ப�ட�ப
டா1கண��ப�ட�ப
டா1கண��ப�ட�ப
டா1. 
(60) ஸ�வா	ஸ�வா	ஸ�வா	ஸ�வா	 எ
டாவ)எ
டாவ)எ
டாவ)எ
டாவ) இமாமானஇமாமானஇமாமானஇமாமான இமாஇமாஇமாஇமா +ழாவ�டI+ழாவ�டI+ழாவ�டI+ழாவ�டI அறிPஅறிPஅறிPஅறிP ெப"றா1ெப"றா1ெப"றா1ெப"றா1. 
இமாஇமாஇமாஇமா +ழாவ�ட+ழாவ�ட+ழாவ�ட+ழாவ�ட மிகPமிகPமிகPமிகP மதி�O�மதி�O�மதி�O�மதி�O� ெப"றி=$தா1ெப"றி=$தா1ெப"றி=$தா1ெப"றி=$தா1.” (61) 



இமாஇமாஇமாஇமா ஜவா(ஜவா(ஜவா(ஜவா( RடRடRடRட “நா	நா	நா	நா	 அவைர�அவைர�அவைர�அவைர� ெபா=$தி-ெபா=$தி-ெபா=$தி-ெபா=$தி- ெகா9>=�பைத�ெகா9>=�பைத�ெகா9>=�பைத�ெகா9>=�பைத� ேபா�ேபா�ேபா�ேபா� 
இைறவ�இைறவ�இைறவ�இைறவ� அவைரஅவைரஅவைரஅவைர ெபா=$தி-ெபா=$தி-ெபா=$தி-ெபா=$தி- ெகா/ளெகா/ளெகா/ளெகா/ள ேவ97ேவ97ேவ97ேவ97. எ	ேனா7எ	ேனா7எ	ேனா7எ	ேனா7 என)என)என)என) 
ெப"ேறா1கேளா7ெப"ேறா1கேளா7ெப"ேறா1கேளா7ெப"ேறா1கேளா7 அவ1அவ1அவ1அவ1 ஒ=IைறJஒ=IைறJஒ=IைறJஒ=IைறJ Iர9படவ��ைலIர9படவ��ைலIர9படவ��ைலIர9படவ��ைல” எனஎனஎனஎன 

நிைனPப7(தி4நிைனPப7(தி4நிைனPப7(தி4நிைனPப7(தி4 ெசா	னா1க/ெசா	னா1க/ெசா	னா1க/ெசா	னா1க/. (62) 

இமாஇமாஇமாஇமா காழிகாழிகாழிகாழி அறிவ�-கி	றா1க/அறிவ�-கி	றா1க/அறிவ�-கி	றா1க/அறிவ�-கி	றா1க/: 

“ேம<�பாள	ேம<�பாள	ேம<�பாள	ேம<�பாள	 இ�லாதஇ�லாதஇ�லாதஇ�லாத ஆ
7ஆ
7ஆ
7ஆ
7 ம$ைதய�	ம$ைதய�	ம$ைதய�	ம$ைதய�	 உய�=-2உய�=-2உய�=-2உய�=-2 ேபா
>ேபா
>ேபா
>ேபா
> ேபா
7�ேபா
7�ேபா
7�ேபா
7� 
பா<$)பா<$)பா<$)பா<$) வ=வ=வ=வ= இர97இர97இர97இர97 ஓநா<கள'	ஓநா<கள'	ஓநா<கள'	ஓநா<கள'	 ெக7திையவ�டெக7திையவ�டெக7திையவ�டெக7திையவ�ட ஒ=ஒ=ஒ=ஒ= I�லிIைடயI�லிIைடயI�லிIைடயI�லிIைடய 
தைலைம()வதைலைம()வதைலைம()வதைலைம()வ இ4ைசஇ4ைசஇ4ைசஇ4ைச அவன)அவன)அவன)அவன) மா1-க()-2மா1-க()-2மா1-க()-2மா1-க()-2 ெக7தியானதா2ெக7தியானதா2ெக7தியானதா2ெக7தியானதா2” 

அத	அத	அத	அத	 ப�	ப�	ப�	ப�	 ெசா	னா1க/ெசா	னா1க/ெசா	னா1க/ெசா	னா1க/: “இ$தஇ$தஇ$தஇ$த ஸ�வா	ஸ�வா	ஸ�வா	ஸ�வா	 தைலைம()வதைலைம()வதைலைம()வதைலைம()வ 
ஆைசJ/ளவர�லஆைசJ/ளவர�லஆைசJ/ளவர�லஆைசJ/ளவர�ல.” (63) 

அலMஅலMஅலMஅலM  ப�	ப�	ப�	ப�	 ய-த8	ய-த8	ய-த8	ய-த8	 

இவ1இவ1இவ1இவ1 ஹிF+ஹிF+ஹிF+ஹிF+ 124இ�இ�இ�இ� Rபாவ��Rபாவ��Rபாவ��Rபாவ�� ப�ற$தா1ப�ற$தா1ப�ற$தா1ப�ற$தா1. (64) இவ+	இவ+	இவ+	இவ+	 தக�ப�தக�ப�தக�ப�தக�ப� அL;�அL;�அL;�அL;� 
ைப(ைப(ைப(ைப( ம(ஹைப4ம(ஹைப4ம(ஹைப4ம(ஹைப4 ேச1$தவ1ேச1$தவ1ேச1$தவ1ேச1$தவ1. இவ1இவ1இவ1இவ1 தன)தன)தன)தன) ெச�வ(திலி=$)ெச�வ(திலி=$)ெச�வ(திலி=$)ெச�வ(திலி=$) இமாஇமாஇமாஇமா 
சாதி-கிசாதி-கிசாதி-கிசாதி-கி"2"2"2"2 அ��ப�அ��ப�அ��ப�அ��ப� ைவ(தா1ைவ(தா1ைவ(தா1ைவ(தா1. ம1வா	ம1வா	ம1வா	ம1வா	 அவைரஅவைரஅவைரஅவைர ப�	ப�	ப�	ப�	 ெதாட1$தா1ெதாட1$தா1ெதாட1$தா1ெதாட1$தா1. 
அதனா�அதனா�அதனா�அதனா�, அவ1அவ1அவ1அவ1 மத8னாP-2மத8னாP-2மத8னாP-2மத8னாP-2 த�ப�த�ப�த�ப�த�ப� ஓ>வ�
டா1ஓ>வ�
டா1ஓ>வ�
டா1ஓ>வ�
டா1. 

அவர)அவர)அவர)அவர) மைனவ�Jமைனவ�Jமைனவ�Jமைனவ�J அலMஅலMஅலMஅலM , அ�)�லாLஅ�)�லாLஅ�)�லாLஅ�)�லாL ஆகியஆகியஆகியஆகிய இ=இ=இ=இ= ப�/ைளக6ப�/ைளக6ப�/ைளக6ப�/ைளக6 
மத8னாP-2மத8னாP-2மத8னாP-2மத8னாP-2 வ$தா1க/வ$தா1க/வ$தா1க/வ$தா1க/. (65) உைமயாஉைமயாஉைமயாஉைமயா ஆ
சிஆ
சிஆ
சிஆ
சி வ 8A4சியைட$)வ 8A4சியைட$)வ 8A4சியைட$)வ 8A4சியைட$) அ�பாசியஅ�பாசியஅ�பாசியஅ�பாசிய ஆ
சிஆ
சிஆ
சிஆ
சி 
வ$தவ$தவ$தவ$த ேபா)ேபா)ேபா)ேபா) ய-த8	ய-த8	ய-த8	ய-த8	 ெவள'ேயெவள'ேயெவள'ேயெவள'ேய தைலகா
ட(தைலகா
ட(தைலகா
ட(தைலகா
ட( ெதாட5கினா1ெதாட5கினா1ெதாட5கினா1ெதாட5கினா1. அவர)அவர)அவர)அவர) மைனவ�மைனவ�மைனவ�மைனவ� 
ப�/ைளக6ட	ப�/ைளக6ட	ப�/ைளக6ட	ப�/ைளக6ட	 RபாP-2(RபாP-2(RபாP-2(RபாP-2( தி=ப�4தி=ப�4தி=ப�4தி=ப�4 ெச	றா1ெச	றா1ெச	றா1ெச	றா1. 

அலMஅலMஅலMஅலM  ப�	ப�	ப�	ப�	 ய-த8	ய-த8	ய-த8	ய-த8	 அ�பாசியா-க6ட	அ�பாசியா-க6ட	அ�பாசியா-க6ட	அ�பாசியா-க6ட	 ந	2ந	2ந	2ந	2 ெதாட1ைபெதாட1ைபெதாட1ைபெதாட1ைப ஏ"ப7(தினா1ஏ"ப7(தினா1ஏ"ப7(தினா1ஏ"ப7(தினா1. 
அதனா�அதனா�அதனா�அதனா�, சிலசிலசிலசில I-கியI-கியI-கியI-கிய அரசஅரசஅரசஅரச பதவ�க/பதவ�க/பதவ�க/பதவ�க/ அவ=-2-அவ=-2-அவ=-2-அவ=-2- கிைட(தனகிைட(தனகிைட(தனகிைட(தன. 
அ�ேபாெத�லாஅ�ேபாெத�லாஅ�ேபாெத�லாஅ�ேபாெத�லா ஷ8யா-க6-2ஷ8யா-க6-2ஷ8யா-க6-2ஷ8யா-க6-2 ஏ"ப7ஏ"ப7ஏ"ப7ஏ"ப7 அவல5கைள(அவல5கைள(அவல5கைள(அவல5கைள( )ைட�ப)ைட�ப)ைட�ப)ைட�பத"காகத"காகத"காகத"காக 
தததத அ$த�ைத�அ$த�ைத�அ$த�ைத�அ$த�ைத� பய	பய	பய	பய	 ப7(தினா1ப7(தினா1ப7(தினா1ப7(தினா1. 

ஹாC	ஹாC	ஹாC	ஹாC	 ரஷ8(ரஷ8(ரஷ8(ரஷ8(, அலMஅலMஅலMஅலM  ப�	ப�	ப�	ப�	 ய-த8ைனய-த8ைனய-த8ைனய-த8ைன தன)தன)தன)தன) அைம4சராகஅைம4சராகஅைம4சராகஅைம4சராக ேத1$ெத7(தேத1$ெத7(தேத1$ெத7(தேத1$ெத7(த ேபா)ேபா)ேபா)ேபா) 
அலMஅலMஅலMஅலM  ப�	ப�	ப�	ப�	 ய-த8	ய-த8	ய-த8	ய-த8	 'உ5க/உ5க/உ5க/உ5க/ க=()க=()க=()க=() எ	னஎ	னஎ	னஎ	ன?' எ	�எ	�எ	�எ	� இமாஇமாஇமாஇமா காழிமிடகாழிமிடகாழிமிடகாழிமிட 
வ�சா+(தா1வ�சா+(தா1வ�சா+(தா1வ�சா+(தா1. இமாஇமாஇமாஇமா ெசா	னா1க/ெசா	னா1க/ெசா	னா1க/ெசா	னா1க/: “உம-2உம-2உம-2உம-2 வ"O�(த�ப
டா�வ"O�(த�ப
டா�வ"O�(த�ப
டா�வ"O�(த�ப
டா� அ	றிஅ	றிஅ	றிஅ	றி 
ஷ8யா-கள'	ஷ8யா-கள'	ஷ8யா-கள'	ஷ8யா-கள'	 ெபா=ளாதார(ெபா=ளாதார(ெபா=ளாதார(ெபா=ளாதார(தி�தி�தி�தி� ைகைவ-கா)ைகைவ-கா)ைகைவ-கா)ைகைவ-கா) பா1()-பா1()-பா1()-பா1()- ெகா/ெகா/ெகா/ெகா/.” 

இ$தஇ$தஇ$தஇ$த ஹத8ஸி	ஹத8ஸி	ஹத8ஸி	ஹத8ஸி	 அறிவ��பாள1அறிவ��பாள1அறிவ��பாள1அறிவ��பாள1 R�கிரா1R�கிரா1R�கிரா1R�கிரா1: அலMஅலMஅலMஅலM  ப�	ப�	ப�	ப�	 ய-த8	ய-த8	ய-த8	ய-த8	 என-24என-24என-24என-24 
ெசா	னா1ெசா	னா1ெசா	னா1ெசா	னா1. “ஷ8யா-கள'டமி=$)ஷ8யா-கள'டமி=$)ஷ8யா-கள'டமி=$)ஷ8யா-கள'டமி=$) ெவள'�பைடயாகெவள'�பைடயாகெவள'�பைடயாகெவள'�பைடயாக வ+கைளவ+கைளவ+கைளவ+கைள அறவ�
டா;அறவ�
டா;அறவ�
டா;அறவ�
டா; 
அவ"ைறஅவ"ைறஅவ"ைறஅவ"ைற, மைறIகமாகமைறIகமாகமைறIகமாகமைறIகமாக அவ1கள'டஅவ1கள'டஅவ1கள'டஅவ1கள'ட தி=�ப�-தி=�ப�-தி=�ப�-தி=�ப�- ெகா7()ெகா7()ெகா7()ெகா7() வ�7கி	ேற	வ�7கி	ேற	வ�7கி	ேற	வ�7கி	ேற	.” (66) 



ஒ=Iைறஒ=Iைறஒ=Iைறஒ=Iைற இமாஇமாஇமாஇமா காழிI-2காழிI-2காழிI-2காழிI-2 எEதியஎEதியஎEதியஎEதிய ஒ=ஒ=ஒ=ஒ= க>த(தி�க>த(தி�க>த(தி�க>த(தி� “இ$தஇ$தஇ$தஇ$த அரசஅரசஅரசஅரச ேவைலேவைலேவைலேவைல 
ெச<வத"2ெச<வத"2ெச<வத"2ெச<வத"2 மனமனமனமன வ�7வதி�ைலவ�7வதி�ைலவ�7வதி�ைலவ�7வதி�ைல. ந85க/ந85க/ந85க/ந85க/ உ(தரPஉ(தரPஉ(தரPஉ(தரP தா=5க/தா=5க/தா=5க/தா=5க/. நா	நா	நா	நா	 இ$தஇ$தஇ$தஇ$த 
ேவைலய�லி=$)ேவைலய�லி=$)ேவைலய�லி=$)ேவைலய�லி=$) வ�லகி-வ�லகி-வ�லகி-வ�லகி- ெகா/கிேற	ெகா/கிேற	ெகா/கிேற	ெகா/கிேற	”எ	�எ	�எ	�எ	� 2றி�ப�
>=$தா12றி�ப�
>=$தா12றி�ப�
>=$தா12றி�ப�
>=$தா1. 

இமாஇமாஇமாஇமா அத"2+யஅத"2+யஅத"2+யஅத"2+ய பதிலி�பதிலி�பதிலி�பதிலி�, “உம)உம)உம)உம) ேவைலய�லி=$)ேவைலய�லி=$)ேவைலய�லி=$)ேவைலய�லி=$) வ�லகவ�லகவ�லகவ�லக அ�மதி-கஅ�மதி-கஅ�மதி-கஅ�மதி-க 
மா
ேட	மா
ேட	மா
ேட	மா
ேட	. த-வாைவ�த-வாைவ�த-வாைவ�த-வாைவ� ேபண�-ேபண�-ேபண�-ேபண�- ெகா/65க/ெகா/65க/ெகா/65க/ெகா/65க/” (67)எ	�எ	�எ	�எ	� எEதினா1க/எEதினா1க/எEதினா1க/எEதினா1க/. 

ஒ=Iைறஒ=Iைறஒ=Iைறஒ=Iைற இமாஇமாஇமாஇமா ெசா	னா1க/ெசா	னா1க/ெசா	னா1க/ெசா	னா1க/. “ந8ந8ந8ந8 ஒ=ஒ=ஒ=ஒ= வ�டய(ைத�வ�டய(ைத�வ�டய(ைத�வ�டய(ைத� ெபா��ெப7(தா�ெபா��ெப7(தா�ெபா��ெப7(தா�ெபா��ெப7(தா� 
நா	நா	நா	நா	 உன)உன)உன)உன) �	��	��	��	� வ�டய5கைள�வ�டய5கைள�வ�டய5கைள�வ�டய5கைள� ெபா��ெப7�ேப	ெபா��ெப7�ேப	ெபா��ெப7�ேப	ெபா��ெப7�ேப	. அைவயாவனஅைவயாவனஅைவயாவனஅைவயாவன 

வாள'னா�வாள'னா�வாள'னா�வாள'னா� ெகாைலெகாைலெகாைலெகாைல, ஏAைமஏAைமஏAைமஏAைம, சிைறசிைறசிைறசிைற எ	பனஎ	பனஎ	பனஎ	பன உன-2உன-2உன-2உன-2 வரா)வரா)வரா)வரா)” எனஎனஎனஎன அவ+டஅவ+டஅவ+டஅவ+ட 
RறRறRறRற,“நா	நா	நா	நா	 ெபா��ெப7-கெபா��ெப7-கெபா��ெப7-கெபா��ெப7-க ேவ9>யேவ9>யேவ9>யேவ9>ய வ�டயவ�டயவ�டயவ�டய எ)எ)எ)எ)?” எனஎனஎனஎன அவ1அவ1அவ1அவ1 வ�னவ�னா1வ�னவ�னா1வ�னவ�னா1வ�னவ�னா1. 

அத"2அத"2அத"2அத"2 இமாஇமாஇமாஇமா, “எ�ேபாதாவ)எ�ேபாதாவ)எ�ேபாதாவ)எ�ேபாதாவ) நம)நம)நம)நம) ேநச1கள'�ேநச1கள'�ேநச1கள'�ேநச1கள'� ஒ=வ1ஒ=வ1ஒ=வ1ஒ=வ1 உமிடஉமிடஉமிடஉமிட வ$தா�வ$தா�வ$தா�வ$தா� 
அவைரஅவைரஅவைரஅவைர க9ண�ய�ப7(தக9ண�ய�ப7(தக9ண�ய�ப7(தக9ண�ய�ப7(த ேவ97ேவ97ேவ97ேவ97”எ	�எ	�எ	�எ	� ெசா	னா1க/ெசா	னா1க/ெசா	னா1க/ெசா	னா1க/. (68) 

அ�)�லாLஅ�)�லாLஅ�)�லாLஅ�)�லாL ப�	ப�	ப�	ப�	 யLயாயLயாயLயாயLயா அ�அ�அ�அ� காஹிலிகாஹிலிகாஹிலிகாஹிலி அறிவ�-கி	றா1அறிவ�-கி	றா1அறிவ�-கி	றா1அறிவ�-கி	றா1: 

இமாஇமாஇமாஇமா காழிமிடகாழிமிடகாழிமிடகாழிமிட இ=$தஇ=$தஇ=$தஇ=$த ேபா)ேபா)ேபா)ேபா) அலMஅலMஅலMஅலM  ப�	ப�	ப�	ப�	 ய-த8	ய-த8	ய-த8	ய-த8	, இமாமி	இமாமி	இமாமி	இமாமி	 ப-கமாகப-கமாகப-கமாகப-கமாக வ$வ$வ$வ$)))) 
ெகா9>=$தா1ெகா9>=$தா1ெகா9>=$தா1ெகா9>=$தா1. அ�ேபா)அ�ேபா)அ�ேபா)அ�ேபா) இமாஇமாஇமாஇமா,தம)தம)தம)தம) ந9ப1கைள�ந9ப1கைள�ந9ப1கைள�ந9ப1கைள� பா1()பா1()பா1()பா1() “உ5கள'�உ5கள'�உ5கள'�உ5கள'� 
யாராவ)யாராவ)யாராவ)யாராவ) நப�யவ1கள'	நப�யவ1கள'	நப�யவ1கள'	நப�யவ1கள'	 ஸஹாப�ைய�ஸஹாப�ைய�ஸஹாப�ைய�ஸஹாப�ைய� பா1-கபா1-கபா1-கபா1-க வ�=ப�னா�வ�=ப�னா�வ�=ப�னா�வ�=ப�னா� இேதாஇேதாஇேதாஇேதா 
வ=கிறாேரவ=கிறாேரவ=கிறாேரவ=கிறாேர அவைர�அவைர�அவைர�அவைர� பா=5க/பா=5க/பா=5க/பா=5க/” எனஎனஎனஎன அலMய�	அலMய�	அலMய�	அலMய�	 ப-கப-கப-கப-க :
>-கா
>னா1க/:
>-கா
>னா1க/:
>-கா
>னா1க/:
>-கா
>னா1க/. 

அ�ேபா)அ�ேபா)அ�ேபா)அ�ேபா) ஒ=வ1ஒ=வ1ஒ=வ1ஒ=வ1 “அவ1அவ1அவ1அவ1 :வ1-கவாசியா:வ1-கவாசியா:வ1-கவாசியா:வ1-கவாசியா?” என-என-என-என- ேக
கேக
கேக
கேக
க, இமாஇமாஇமாஇமா “நா	நா	நா	நா	 

சா
சியமள'-கிேற	சா
சியமள'-கிேற	சா
சியமள'-கிேற	சா
சியமள'-கிேற	. அவ1அவ1அவ1அவ1 :வ1-கவாசிேய:வ1-கவாசிேய:வ1-கவாசிேய:வ1-கவாசிேய”எ	�எ	�எ	�எ	� Rறினா1க/Rறினா1க/Rறினா1க/Rறினா1க/. (69) 

அலMஅலMஅலMஅலM  ப�	ப�	ப�	ப�	 ய-த8	ய-த8	ய-த8	ய-த8	 இமாமி	இமாமி	இமாமி	இமாமி	 க
டைளையக
டைளையக
டைளையக
டைளைய நிைறேவ"�வதி�நிைறேவ"�வதி�நிைறேவ"�வதி�நிைறேவ"�வதி� ஒ=ேபா)ஒ=ேபா)ஒ=ேபா)ஒ=ேபா) 
ெபா7ேபா-காகெபா7ேபா-காகெபா7ேபா-காகெபா7ேபா-காக இ=$ததி�ைலஇ=$ததி�ைலஇ=$ததி�ைலஇ=$ததி�ைல. எதைனஎதைனஎதைனஎதைன இமாஇமாஇமாஇமா க
டைளய�
டா;க
டைளய�
டா;க
டைளய�
டா;க
டைளய�
டா; ஏ	ஏ	ஏ	ஏ	 ஏ)ஏ)ஏ)ஏ) 
எ	�எ	�எ	�எ	� வ�னவா)வ�னவா)வ�னவா)வ�னவா) அதைனஅதைனஅதைனஅதைன நிைறேவ"றினா1நிைறேவ"றினா1நிைறேவ"றினா1நிைறேவ"றினா1. 

ஒ=Iைறஒ=Iைறஒ=Iைறஒ=Iைற சப�ரதாய�ப>சப�ரதாய�ப>சப�ரதாய�ப>சப�ரதாய�ப> ஹாC	ஹாC	ஹாC	ஹாC	 ரஷ8(ரஷ8(ரஷ8(ரஷ8( சிலசிலசிலசில உைடகைளஉைடகைளஉைடகைளஉைடகைள அலMஅலMஅலMஅலM  ப�	ப�	ப�	ப�	 

ய-த8�-2ய-த8�-2ய-த8�-2ய-த8�-2 அ	பள'�பாக-அ	பள'�பாக-அ	பள'�பாக-அ	பள'�பாக- ெகா7(தா1ெகா7(தா1ெகா7(தா1ெகா7(தா1. அSPைடக6-2அSPைடக6-2அSPைடக6-2அSPைடக6-2 ம(திய��ம(திய��ம(திய��ம(திய�� அரசஅரசஅரசஅரச 
ேமல5கிJேமல5கிJேமல5கிJேமல5கிJ இ=$த)இ=$த)இ=$த)இ=$த). அலMஅலMஅலMஅலM  ப�	ப�	ப�	ப�	 ய-த8	ய-த8	ய-த8	ய-த8	, அவ"ைறJஅவ"ைறJஅவ"ைறJஅவ"ைறJ இ	�இ	�இ	�இ	� சிலசிலசிலசில 
பண(ைதJபண(ைதJபண(ைதJபண(ைதJ ேச1()ேச1()ேச1()ேச1() இமாஇமாஇமாஇமா காழிI-2காழிI-2காழிI-2காழிI-2 அ��ப�அ��ப�அ��ப�அ��ப� ைவ(தா1ைவ(தா1ைவ(தா1ைவ(தா1. 

இமாஇமாஇமாஇமா அ$தஅ$தஅ$தஅ$த அரசஅரசஅரசஅரச அ5கிைய(அ5கிைய(அ5கிைய(அ5கிைய( தவ�ரதவ�ரதவ�ரதவ�ர ஏைனயஏைனயஏைனயஏைனய எ�லாவ"ைறJஎ�லாவ"ைறJஎ�லாவ"ைறJஎ�லாவ"ைறJ ஏ"�-ஏ"�-ஏ"�-ஏ"�- 
ெகா9டா1க/ெகா9டா1க/ெகா9டா1க/ெகா9டா1க/. அலMஅலMஅலMஅலM  ப�	ப�	ப�	ப�	 ய-த8�-2ய-த8�-2ய-த8�-2ய-த8�-2 ஒ=ஒ=ஒ=ஒ= க>தக>தக>தக>த எEதினா1க/எEதினா1க/எEதினா1க/எEதினா1க/. அதி�அதி�அதி�அதி�, “இ$தஇ$தஇ$தஇ$த 
உைடைய�உைடைய�உைடைய�உைடைய� பா)கா()-பா)கா()-பா)கா()-பா)கா()- ெகா/ெகா/ெகா/ெகா/. ைகநEவைகநEவைகநEவைகநEவ வ�டாேதவ�டாேதவ�டாேதவ�டாேத. மிகமிகமிகமிக வ�ைரவ��வ�ைரவ��வ�ைரவ��வ�ைரவ�� இ)இ)இ)இ) 
உன-2(உன-2(உன-2(உன-2( ேதைவ�ப7ேதைவ�ப7ேதைவ�ப7ேதைவ�ப7” எ	�எ	�எ	�எ	� 2றி�ப�
>=$தா1க/2றி�ப�
>=$தா1க/2றி�ப�
>=$தா1க/2றி�ப�
>=$தா1க/. 

இமாஇமாஇமாஇமா இ$தஇ$தஇ$தஇ$த உைடையஉைடையஉைடையஉைடைய ஏ	ஏ	ஏ	ஏ	 தி=�ப�தி=�ப�தி=�ப�தி=�ப� அ��ப�னா1க/அ��ப�னா1க/அ��ப�னா1க/அ��ப�னா1க/ எ	�எ	�எ	�எ	� அலMஅலMஅலMஅலM  ப�	ப�	ப�	ப�	 

ய-த8ய-த8ய-த8ய-த8�-2�-2�-2�-2 ெத+யவ��ைலெத+யவ��ைலெத+யவ��ைலெத+யவ��ைல. ஆனா�ஆனா�ஆனா�ஆனா�, அதைனஅதைனஅதைனஅதைன ப(திர�ப7(தி-ப(திர�ப7(தி-ப(திர�ப7(தி-ப(திர�ப7(தி- ெகா9டா1ெகா9டா1ெகா9டா1ெகா9டா1. 



சிலசிலசிலசில நா
கள'	நா
கள'	நா
கள'	நா
கள'	 ப�	ப�	ப�	ப�	 அலMஅலMஅலMஅலM  ப�	ப�	ப�	ப�	 ய-த8	ய-த8	ய-த8	ய-த8	 த	ன'டத	ன'டத	ன'டத	ன'ட ேவைலேவைலேவைலேவைல ெச<தெச<தெச<தெச<த ேவைலயா/ேவைலயா/ேவைலயா/ேவைலயா/ 
ஒ=வைரஒ=வைரஒ=வைரஒ=வைர ேவைலேவைலேவைலேவைல ந8-கந8-கந8-கந8-க ெச<)ெச<)ெச<)ெச<) வ�
டா1வ�
டா1வ�
டா1வ�
டா1. 

அSேவைலயா/அSேவைலயா/அSேவைலயா/அSேவைலயா/ அலMஅலMஅலMஅலM  ப�	ப�	ப�	ப�	 ய-த8�-2ய-த8�-2ய-த8�-2ய-த8�-2 இமாஇமாஇமாஇமா காழிI-2காழிI-2காழிI-2காழிI-2 இைடய��இைடய��இைடய��இைடய��; உ/ளஉ/ளஉ/ளஉ/ள 
ெதாட1ைபJெதாட1ைபJெதாட1ைபJெதாட1ைபJ இவ1இவ1இவ1இவ1 உைடகைளஉைடகைளஉைடகைளஉைடகைள இமாI-2இமாI-2இமாI-2இமாI-2 அ��ப�அ��ப�அ��ப�அ��ப� ைவ(தைதJைவ(தைதJைவ(தைதJைவ(தைதJ 
ஹாCன'டஹாCன'டஹாCன'டஹாCன'ட ெச	�ெச	�ெச	�ெச	� ெகா
>ெகா
>ெகா
>ெகா
> ைவ(தா	ைவ(தா	ைவ(தா	ைவ(தா	. 

ஹாC�ஹாC�ஹாC�ஹாC� மிகPமிகPமிகPமிகP ேகாபமைட$)ேகாபமைட$)ேகாபமைட$)ேகாபமைட$), “அவ+	அவ+	அவ+	அவ+	 கண-ைக�கண-ைக�கண-ைக�கண-ைக� பா1-கிேற	பா1-கிேற	பா1-கிேற	பா1-கிேற	. ந8ந8ந8ந8 
ெசா�வ)ெசா�வ)ெசா�வ)ெசா�வ) ேபாலி=$தா�ேபாலி=$தா�ேபாலி=$தா�ேபாலி=$தா� நா	நா	நா	நா	 அவைர-அவைர-அவைர-அவைர- ெகாைலெகாைலெகாைலெகாைல ெச<)ெச<)ெச<)ெச<) வ�7ேவ	வ�7ேவ	வ�7ேவ	வ�7ேவ	” எனஎனஎனஎன 

க1ஜி(தா1க1ஜி(தா1க1ஜி(தா1க1ஜி(தா1, அலMஅலMஅலMஅலM  ப�	ப�	ப�	ப�	 ய-த8ைனய-த8ைனய-த8ைனய-த8ைன வரவைழ()வரவைழ()வரவைழ()வரவைழ(), “உன-2(உன-2(உன-2(உன-2( த$தத$தத$தத$த அ$தஅ$தஅ$தஅ$த அரசஅரசஅரசஅரச 
ேமல5கிேமல5கிேமல5கிேமல5கிையையையைய எ	னஎ	னஎ	னஎ	ன ெச<தா<ெச<தா<ெச<தா<ெச<தா<?” எ	�எ	�எ	�எ	� ேக
டா1ேக
டா1ேக
டா1ேக
டா1. 

“அதைனஅதைனஅதைனஅதைன மணமணமணமண VசிVசிVசிVசி வ�ேசஷமானவ�ேசஷமானவ�ேசஷமானவ�ேசஷமான இட(தி�இட(தி�இட(தி�இட(தி� ைவ()�ைவ()�ைவ()�ைவ()� பா)கா-கிேற	பா)கா-கிேற	பா)கா-கிேற	பா)கா-கிேற	.” எ	�எ	�எ	�எ	� 
அலMஅலMஅலMஅலM  வ�ைடயள'(தா1வ�ைடயள'(தா1வ�ைடயள'(தா1வ�ைடயள'(தா1. “அதைனஅதைனஅதைனஅதைன உடேனஉடேனஉடேனஉடேன ெகா97வாெகா97வாெகா97வாெகா97வா” எ	�எ	�எ	�எ	� ஹாC	ஹாC	ஹாC	ஹாC	 

க
டைளய�
டா1க
டைளய�
டா1க
டைளய�
டா1க
டைளய�
டா1. 

அலMஅலMஅலMஅலM  ப�	ப�	ப�	ப�	 ய-த8	ய-த8	ய-த8	ய-த8	 ஒ=ஒ=ஒ=ஒ= ேவைலயாைளேவைலயாைளேவைலயாைளேவைலயாைள அ��ப�அ��ப�அ��ப�அ��ப� அ$தஅ$தஅ$தஅ$த ஆைடைய-ஆைடைய-ஆைடைய-ஆைடைய- ெகா97ெகா97ெகா97ெகா97 
வ$)வ$)வ$)வ$) ஹாC�-2ஹாC�-2ஹாC�-2ஹாC�-2 I	னா�I	னா�I	னா�I	னா� ைவைவைவைவ(தா1(தா1(தா1(தா1. ஹாC	ஹாC	ஹாC	ஹாC	 அதைன�அதைன�அதைன�அதைன� பா1(தபா1(தபா1(தபா1(த ேபா)ேபா)ேபா)ேபா) 
அட5கிவ�
டா1அட5கிவ�
டா1அட5கிவ�
டா1அட5கிவ�
டா1. 

ப�	ப�	ப�	ப�	 ெசா	னா1ெசா	னா1ெசா	னா1ெசா	னா1: “இSPைடையஇSPைடையஇSPைடையஇSPைடைய அத	அத	அத	அத	 இட(தி"2�இட(தி"2�இட(தி"2�இட(தி"2� பா)கா�பாக-பா)கா�பாக-பா)கா�பாக-பா)கா�பாக- ெகா97ெகா97ெகா97ெகா97 
ேபா<ேபா<ேபா<ேபா< தி=�ப�தி=�ப�தி=�ப�தி=�ப� ைவ()ைவ()ைவ()ைவ() வ�7வ�7வ�7வ�7. இத"2�இத"2�இத"2�இத"2� ப�	ப�	ப�	ப�	 உன)உன)உன)உன) வ�டய(தி�வ�டய(தி�வ�டய(தி�வ�டய(தி� நா	நா	நா	நா	 யாைரJயாைரJயாைரJயாைரJ 
நபநபநபநப மா
ேட	மா
ேட	மா
ேட	மா
ேட	.” 

அ$தஅ$தஅ$தஅ$த ேவைலயா6-2ேவைலயா6-2ேவைலயா6-2ேவைலயா6-2 ஆய�ரஆய�ரஆய�ரஆய�ர கைசய>கைசய>கைசய>கைசய> ெகா7-2மா�ெகா7-2மா�ெகா7-2மா�ெகா7-2மா� க
டைளய�
டா1க
டைளய�
டா1க
டைளய�
டா1க
டைளய�
டா1. 
அவ	அவ	அவ	அவ	 500 கைசய>கைள(கைசய>கைள(கைசய>கைள(கைசய>கைள( தா97தா97தா97தா97 I	ேனI	ேனI	ேனI	ேன இற$)இற$)இற$)இற$) வ�
டா	வ�
டா	வ�
டா	வ�
டா	. (70) 

அலMஅலMஅலMஅலM  ப�	ப�	ப�	ப�	 ய-த8	ய-த8	ய-த8	ய-த8	 ஹிF+ஹிF+ஹிF+ஹிF+ 182���� மரணமானா1மரணமானா1மரணமானா1மரணமானா1. இமாஇமாஇமாஇமா �ஸா�ஸா�ஸா�ஸா காழிகாழிகாழிகாழி அ�ேபா)அ�ேபா)அ�ேபா)அ�ேபா) 
சிைறய��சிைறய��சிைறய��சிைறய�� இ=$தா1இ=$தா1இ=$தா1இ=$தா1. (71) 

அவ1அவ1அவ1அவ1 எEதியஎEதியஎEதியஎEதிய சிலசிலசிலசில ]"கைள�]"கைள�]"கைள�]"கைள� ப"றிப"றிப"றிப"றி ெஷ<-ெஷ<-ெஷ<-ெஷ<- IபD(IபD(IபD(IபD( (ரLரLரLரL), ெஷ<-ெஷ<-ெஷ<-ெஷ<- சK-சK-சK-சK- (ரLரLரLரL) 

ஆகிேயா1ஆகிேயா1ஆகிேயா1ஆகிேயா1 2றி�ப�
7/ளா1க/2றி�ப�
7/ளா1க/2றி�ப�
7/ளா1க/2றி�ப�
7/ளா1க/. (72) 

Iஃமி	Iஃமி	Iஃமி	Iஃமி	 அ�அ�அ�அ�-தா-தா-தா-தா- 

ெபய1ெபய1ெபய1ெபய1 Iஹம(Iஹம(Iஹம(Iஹம( ப�	ப�	ப�	ப�	 அலMஅலMஅலMஅலM  ப�	ப�	ப�	ப�	 ^ஃமா	^ஃமா	^ஃமா	^ஃமா	. 27ப�27ப�27ப�27ப� ெபய1ெபய1ெபய1ெபய1 அVஜஃப1அVஜஃப1அVஜஃப1அVஜஃப1. சிற�O�சிற�O�சிற�O�சிற�O� 
ெபய1ெபய1ெபய1ெபய1 Iஃமி	Iஃமி	Iஃமி	Iஃமி	 அ�அ�அ�அ�-தா-தா-தா-தா-. இமாஇமாஇமாஇமா ஸாதி-ஸாதி-ஸாதி-ஸாதி-, இமாஇமாஇமாஇமா காழிகாழிகாழிகாழி ஆகிேயா+	ஆகிேயா+	ஆகிேயா+	ஆகிேயா+	; சீட1சீட1சீட1சீட1. 
இமாஇமாஇமாஇமா சாதி-கிடசாதி-கிடசாதி-கிடசாதி-கிட ெப=ெப=ெப=ெப= மதி�O-2-2+யவராகமதி�O-2-2+யவராகமதி�O-2-2+யவராகமதி�O-2-2+யவராக இ=$தேதா7இ=$தேதா7இ=$தேதா7இ=$தேதா7 இமாஇமாஇமாஇமா 
இவைரஇவைரஇவைரஇவைர தம)தம)தம)தம) ெந=5கியெந=5கியெந=5கியெந=5கிய ேதாழ1கள'�ேதாழ1கள'�ேதாழ1கள'�ேதாழ1கள'�; ஒ=வராக-ஒ=வராக-ஒ=வராக-ஒ=வராக- 2றி�ப�
7/ளா1க/2றி�ப�
7/ளா1க/2றி�ப�
7/ளா1க/2றி�ப�
7/ளா1க/. (73) 

Iஃமி	Iஃமி	Iஃமி	Iஃமி	 அ�அ�அ�அ�-தா-தா-தா-தா- எ$தெவா=எ$தெவா=எ$தெவா=எ$தெவா= எதி+ேயா7எதி+ேயா7எதி+ேயா7எதி+ேயா7 வ�வாதவ�வாதவ�வாதவ�வாத O+$தா;O+$தா;O+$தா;O+$தா; 
ெவ"றியைடJெவ"றியைடJெவ"றியைடJெவ"றியைடJ ஆ"றைல-ஆ"றைல-ஆ"றைல-ஆ"றைல- ெகா9>=$தா1ெகா9>=$தா1ெகா9>=$தா1ெகா9>=$தா1. இமாஇமாஇமாஇமா ஸாதி-ஸாதி-ஸாதி-ஸாதி-, தம)தம)தம)தம) சிலசிலசிலசில 



ந9ப1கைளந9ப1கைளந9ப1கைளந9ப1கைள இ�I�இ�I�இ�I�இ�I� கலாகலாகலாகலா சப$தமானசப$தமானசப$தமானசப$தமான வாத�வாத�வாத�வாத� ப�ரதிவாத5கள'�ப�ரதிவாத5கள'�ப�ரதிவாத5கள'�ப�ரதிவாத5கள'� 
ஈ7ப7வைத(ஈ7ப7வைத(ஈ7ப7வைத(ஈ7ப7வைத( த7(தி=$தா1த7(தி=$தா1த7(தி=$தா1த7(தி=$தா1. ஏெனன'�ஏெனன'�ஏெனன'�ஏெனன'� அத"2(அத"2(அத"2(அத"2( த2தியானத2தியானத2தியானத2தியான 

கிரகி(த�கிரகி(த�கிரகி(த�கிரகி(த� ேபா	றேபா	றேபா	றேபா	ற ஆ"ற�கள'�ஆ"ற�கள'�ஆ"ற�கள'�ஆ"ற�கள'� அவ1க/அவ1க/அவ1க/அவ1க/ ப�	த5கிய�=தா1க/ப�	த5கிய�=தா1க/ப�	த5கிய�=தா1க/ப�	த5கிய�=தா1க/. 
ஆனா�ஆனா�ஆனா�ஆனா�, Iஃமி	Iஃமி	Iஃமி	Iஃமி	 அ�அ�அ�அ�-தா-தா-தா-தா- இ(தையஇ(தையஇ(தையஇ(தைய வாத5கள'�வாத5கள'�வாத5கள'�வாத5கள'� ஈ7படஈ7படஈ7படஈ7பட ேவ97ேவ97ேவ97ேவ97 எ	�எ	�எ	�எ	� 
சிபா+:சிபா+:சிபா+:சிபா+: ெச<தா1க/ெச<தா1க/ெச<தா1க/ெச<தா1க/. 

இமாஇமாஇமாஇமா ஸாதி-ஸாதி-ஸாதி-ஸாதி-, இவைர�இவைர�இவைர�இவைர� ப"றிப"றிப"றிப"றி காலி(காலி(காலி(காலி( எ	பவ=-2எ	பவ=-2எ	பவ=-2எ	பவ=-2 ெசா	னா1க/ெசா	னா1க/ெசா	னா1க/ெசா	னா1க/: “Iஃமி	Iஃமி	Iஃமி	Iஃமி	 

அஅஅஅ����-தா-தா-தா-தா- அறிஞ1கேளா7அறிஞ1கேளா7அறிஞ1கேளா7அறிஞ1கேளா7 அறிPைரயா7அறிPைரயா7அறிPைரயா7அறிPைரயா7 ேபா)ேபா)ேபா)ேபா) ஏைனேயா1ஏைனேயா1ஏைனேயா1ஏைனேயா1 ப=$தி	ப=$தி	ப=$தி	ப=$தி	 

காலி�காலி�காலி�காலி� மா
7மா
7மா
7மா
7 பறைவபறைவபறைவபறைவ ேபாலேபாலேபாலேபால தி9டா7வ1தி9டா7வ1தி9டா7வ1தி9டா7வ1” (74) 

இமாஇமாஇமாஇமா சாதி-சாதி-சாதி-சாதி- மரண�(தமரண�(தமரண�(தமரண�(த ேபா)ேபா)ேபா)ேபா), Iஃமி	Iஃமி	Iஃமி	Iஃமி	 அ�அ�அ�அ�-தா-கிடதா-கிடதா-கிடதா-கிட கி9ட�கி9ட�கி9ட�கி9ட� ெச<Jெச<Jெச<Jெச<J 
ேநா-2ட	ேநா-2ட	ேநா-2ட	ேநா-2ட	, “உம)உம)உம)உம) இமாஇமாஇமாஇமா மரண�()மரண�()மரண�()மரண�() வ�
டாேரவ�
டாேரவ�
டாேரவ�
டாேர!” எ	�எ	�எ	�எ	� அVஹன8பாஅVஹன8பாஅVஹன8பாஅVஹன8பா 
ெசா	னா1ெசா	னா1ெசா	னா1ெசா	னா1. 

Iஃமி	Iஃமி	Iஃமி	Iஃமி	 அ�அ�அ�அ�-தா-தா-தா-தா- உடேனஉடேனஉடேனஉடேன ெசா	னா1ெசா	னா1ெசா	னா1ெசா	னா1: “ஆனா�ஆனா�ஆனா�ஆனா�, உம)உம)உம)உம) இமாI-2இமாI-2இமாI-2இமாI-2 ம�ைமம�ைமம�ைமம�ைம 
நா/நா/நா/நா/ வைரவைரவைரவைர ச$த1�பச$த1�பச$த1�பச$த1�ப ெகா7-க�ப
7/ள)ெகா7-க�ப
7/ள)ெகா7-க�ப
7/ள)ெகா7-க�ப
7/ள).” (75)(ைஷ(தா	ைஷ(தா	ைஷ(தா	ைஷ(தா	 ப"றி-ப"றி-ப"றி-ப"றி- 
2றி�ப�72றி�ப�72றி�ப�72றி�ப�7 ேபா)ேபா)ேபா)ேபா) 21ஆன'�21ஆன'�21ஆன'�21ஆன'� வ=கி	றவ=கி	றவ=கி	றவ=கி	ற ‘2றி-க�ப
ட2றி-க�ப
ட2றி-க�ப
ட2றி-க�ப
ட இ�திஇ�திஇ�திஇ�தி நா/நா/நா/நா/ வைரவைரவைரவைர ந8ந8ந8ந8 
எதி1பா1(தி=�பD1எதி1பா1(தி=�பD1எதி1பா1(தி=�பD1எதி1பா1(தி=�பD1’ எ	பைதேயஎ	பைதேயஎ	பைதேயஎ	பைதேய அ�அ�அ�அ�-தா-தா-தா-தா- இங2இங2இங2இங2 :
>-:
>-:
>-:
>- கா
>னா1கா
>னா1கா
>னா1கா
>னா1.) 

ஹிஷாஹிஷாஹிஷாஹிஷா இ��இ��இ��இ�� ஹகஹகஹகஹக 

இவ1இவ1இவ1இவ1 இைறய�ய�இைறய�ய�இைறய�ய�இைறய�ய� கைலய�;கைலய�;கைலய�;கைலய�; வ�வாத(தி;வ�வாத(தி;வ�வாத(தி;வ�வாத(தி; ம"றவ1கைளம"றவ1கைளம"றவ1கைளம"றவ1கைள வ�டவ�டவ�டவ�ட 
ேமலானவராகேமலானவராகேமலானவராகேமலானவராக இ=$தா1இ=$தா1இ=$தா1இ=$தா1. இ��இ��இ��இ�� நத8நத8நத8நத8 எE)கி	றா1எE)கி	றா1எE)கி	றா1எE)கி	றா1. 

ஹிஷாஹிஷாஹிஷாஹிஷா, ஷ8யாஷ8யாஷ8யாஷ8யா இைறய�ய�இைறய�ய�இைறய�ய�இைறய�ய� வாதிகள'�வாதிகள'�வாதிகள'�வாதிகள'� ஒ=வராகPஒ=வராகPஒ=வராகPஒ=வராகP, இமாம(தி	இமாம(தி	இமாம(தி	இமாம(தி	 

அ>�பைடகைளஅ>�பைடகைளஅ>�பைடகைளஅ>�பைடகைள ெதள'Pப7()பவராகPெதள'Pப7()பவராகPெதள'Pப7()பவராகPெதள'Pப7()பவராகP இ=$தா1இ=$தா1இ=$தா1இ=$தா1 (76) ஹிஷாஹிஷாஹிஷாஹிஷா ஏைனயஏைனயஏைனயஏைனய 
பலபலபலபல ]"கைள]"கைள]"கைள]"கைள எEதினா1எEதினா1எEதினா1எEதினா1. ஏைனயஏைனயஏைனயஏைனய மதமதமதமத அறிஅறிஅறிஅறிஞ1கேளா7ஞ1கேளா7ஞ1கேளா7ஞ1கேளா7 மிகPமிகPமிகPமிகP 
:வார�யமான:வார�யமான:வார�யமான:வார�யமான சபாஷைணகள'�சபாஷைணகள'�சபாஷைணகள'�சபாஷைணகள'� ஈ7ப
டா1ஈ7ப
டா1ஈ7ப
டா1ஈ7ப
டா1. 

யLயாயLயாயLயாயLயா ப�	ப�	ப�	ப�	 காலி(காலி(காலி(காலி( ப1மகீப1மகீப1மகீப1மகீ ஹாC	ஹாC	ஹாC	ஹாC	 ரஷ8)ைடயரஷ8)ைடயரஷ8)ைடயரஷ8)ைடய I	ன'ைலய��I	ன'ைலய��I	ன'ைலய��I	ன'ைலய�� 
ஹிஷாமிடஹிஷாமிடஹிஷாமிடஹிஷாமிட ேக
டா1ேக
டா1ேக
டா1ேக
டா1: “உ9ைமெய	ப)உ9ைமெய	ப)உ9ைமெய	ப)உ9ைமெய	ப),ெவSேவ�ெவSேவ�ெவSேவ�ெவSேவ� ேகாண5கள'�ேகாண5கள'�ேகாண5கள'�ேகாண5கள'� 
பா1-2பா1-2பா1-2பா1-2 ேபா)ேபா)ேபா)ேபா) ேவ�ப
7-ேவ�ப
7-ேவ�ப
7-ேவ�ப
7- காணகாணகாணகாண I>JமாI>JமாI>JமாI>Jமா?' 

ஹிஷாஹிஷாஹிஷாஹிஷா : இ�ைலஇ�ைலஇ�ைலஇ�ைல 

யLயாயLயாயLயாயLயா: இர97இர97இர97இர97 ேப1ேப1ேப1ேப1 க=()க=()க=()க=() ேவ�ப7ேவ�ப7ேவ�ப7ேவ�ப7 ேபா)ேபா)ேபா)ேபா), இர97இர97இர97இர97 ேப=ேப=ேப=ேப= 
உ9ைமய�;/ேளாராகஉ9ைமய�;/ேளாராகஉ9ைமய�;/ேளாராகஉ9ைமய�;/ேளாராக அ�ல)அ�ல)அ�ல)அ�ல) இர97இர97இர97இர97 ேப=ேப=ேப=ேப= ப�ைழய��ப�ைழய��ப�ைழய��ப�ைழய�� 
இ=�பதாகஇ=�பதாகஇ=�பதாகஇ=�பதாக, அ�ல)அ�ல)அ�ல)அ�ல) ஒ=வ1ஒ=வ1ஒ=வ1ஒ=வ1 உ9ைமய�;உ9ைமய�;உ9ைமய�;உ9ைமய�; ஒ=வ1ஒ=வ1ஒ=வ1ஒ=வ1 ப�ைழய�;ப�ைழய�;ப�ைழய�;ப�ைழய�; இ=-2இ=-2இ=-2இ=-2 
நிைலநிைலநிைலநிைல ஏ"ப7மி�ைலயாஏ"ப7மி�ைலயாஏ"ப7மி�ைலயாஏ"ப7மி�ைலயா? 



ஹிஷாஹிஷாஹிஷாஹிஷா: ஆஆஆஆ. இைதவ�டஇைதவ�டஇைதவ�டஇைதவ�ட நா	காவ)நா	காவ)நா	காவ)நா	காவ) வ>வமி�ைலவ>வமி�ைலவ>வமி�ைலவ>வமி�ைல. ஆனா�ஆனா�ஆனா�ஆனா�, Iதலாவ)Iதலாவ)Iதலாவ)Iதலாவ) 
வ>வமாகியவ>வமாகியவ>வமாகியவ>வமாகிய, இர97இர97இர97இர97 ேப=ேப=ேப=ேப= உ9ைமய��உ9ைமய��உ9ைமய��உ9ைமய�� இ=�பெதஇ=�பெதஇ=�பெதஇ=�பெத	ப)	ப)	ப)	ப) 
சா(தியமி�ைலசா(தியமி�ைலசா(தியமி�ைலசா(தியமி�ைல. 

யLயாயLயாயLயாயLயா: ;ஒ=ஒ=ஒ=ஒ= மா1-க4மா1-க4மா1-க4மா1-க4 ச
டச
டச
டச
ட ப"றிப"றிப"றிப"றி இர97இர97இர97இர97 ேப1ேப1ேப1ேப1 க=()ேவ�ப
டா�க=()ேவ�ப
டா�க=()ேவ�ப
டா�க=()ேவ�ப
டா� 
அவ1க/அவ1க/அவ1க/அவ1க/ இர97இர97இர97இர97 ேப=ேமேப=ேமேப=ேமேப=ேம ச+யாகச+யாகச+யாகச+யாக இ=�ப)இ=�ப)இ=�ப)இ=�ப) சா(தியமி�ைலசா(தியமி�ைலசா(தியமி�ைலசா(தியமி�ைல எ	பைதஎ	பைதஎ	பைதஎ	பைத 
ஏ"பாராய�	ஏ"பாராய�	ஏ"பாராய�	ஏ"பாராய�	 நப�யவரகள'	நப�யவரகள'	நப�யவரகள'	நப�யவரகள'	 வா+:4வா+:4வா+:4வா+:4 ெசா()ெசா()ெசா()ெசா() வ�வகார(தி�வ�வகார(தி�வ�வகார(தி�வ�வகார(தி� ஹஸர(ஹஸர(ஹஸர(ஹஸர( அலMJஅலMJஅலMJஅலMJ 
அ�பா:அ�பா:அ�பா:அ�பா: க=()ேவ�ப
7க=()ேவ�ப
7க=()ேவ�ப
7க=()ேவ�ப
7 அVப-க+டஅVப-க+டஅVப-க+டஅVப-க+ட ேபானா1கேளேபானா1கேளேபானா1கேளேபானா1கேள அவ1கள'�அவ1கள'�அவ1கள'�அவ1கள'� 
உ9ைமய�	உ9ைமய�	உ9ைமய�	உ9ைமய�	 ப-கப-கப-கப-க இ=$த)இ=$த)இ=$த)இ=$த) யா1யா1யா1யா1? 

ஹிஷாஹிஷாஹிஷாஹிஷா: அதி�அதி�அதி�அதி� யா=யா=யா=யா= ப�ைழயாகப�ைழயாகப�ைழயாகப�ைழயாக இ=-கவ��ைலஇ=-கவ��ைலஇ=-கவ��ைலஇ=-கவ��ைல. இத"2இத"2இத"2இத"2 சமமாகசமமாகசமமாகசமமாக 
21ஆன';21ஆன';21ஆன';21ஆன'; ஒ=ஒ=ஒ=ஒ= சபவசபவசபவசபவ உ/ள)உ/ள)உ/ள)உ/ள). தாa(தாa(தாa(தாa( (அைலஅைலஅைலஅைல) அவ1கள'	அவ1கள'	அவ1கள'	அவ1கள'	 சபவ(திேலசபவ(திேலசபவ(திேலசபவ(திேல 
இர97இர97இர97இர97 மல-2க/மல-2க/மல-2க/மல-2க/ ச9ைடச9ைடச9ைடச9ைட ப�>()-ப�>()-ப�>()-ப�>()- ெகா97ெகா97ெகா97ெகா97 நப�நப�நப�நப� தாaதிடதாaதிடதாaதிடதாaதிட வ$)வ$)வ$)வ$) தம)தம)தம)தம) 
ப�ர4சிைனைய(ப�ர4சிைனைய(ப�ர4சிைனைய(ப�ர4சிைனைய( த8த8த8த81()1()1()1() ைவ-2மா�ைவ-2மா�ைவ-2மா�ைவ-2மா� ேவ9>-ேவ9>-ேவ9>-ேவ9>- ெகா9டா1கேளெகா9டா1கேளெகா9டா1கேளெகா9டா1கேள, இதி�இதி�இதி�இதி� யா1யா1யா1யா1 
உ9ைமய�	உ9ைமய�	உ9ைமய�	உ9ைமய�	 ப-கப-கப-கப-க இ=$தா1க/இ=$தா1க/இ=$தா1க/இ=$தா1க/? 

யLயாயLயாயLயாயLயா: இர97இர97இர97இர97 ேப=ேப=ேப=ேப= உ9ைமய�	உ9ைமய�	உ9ைமய�	உ9ைமய�	 ப-கேமப-கேமப-கேமப-கேம இ=$தன1இ=$தன1இ=$தன1இ=$தன1. இர97இர97இர97இர97 ேப=ேப=ேப=ேப= 
க=()ேவ�படவ��ைலக=()ேவ�படவ��ைலக=()ேவ�படவ��ைலக=()ேவ�படவ��ைல. ஆனா�ஆனா�ஆனா�ஆனா�,அவ1கள'	அவ1கள'	அவ1கள'	அவ1கள'	 வாதவாதவாதவாத ெவள'�பைடயானதாகெவள'�பைடயானதாகெவள'�பைடயானதாகெவள'�பைடயானதாக 
மா(திரேமமா(திரேமமா(திரேமமா(திரேம இ=$த)இ=$த)இ=$த)இ=$த). அத	அத	அத	அத	 �ல�ல�ல�ல ஹஸர(ஹஸர(ஹஸர(ஹஸர( தாa)-2தாa)-2தாa)-2தாa)-2 அறிஅறிஅறிஅறிa
டேவa
டேவa
டேவa
டேவ 
வ�=ப�னா1க/வ�=ப�னா1க/வ�=ப�னா1க/வ�=ப�னா1க/. (77) 

ஹிஷாஹிஷாஹிஷாஹிஷா : இமாஇமாஇமாஇமா அலMய�ன)அலMய�ன)அலMய�ன)அலMய�ன) அ�பாசின)அ�பாசின)அ�பாசின)அ�பாசின) ப�ர4சிைனJப�ர4சிைனJப�ர4சிைனJப�ர4சிைனJ அSவாேறஅSவாேறஅSவாேறஅSவாேற 
இ=$த)இ=$த)இ=$த)இ=$த). அவ1க6-கிைடய��அவ1க6-கிைடய��அவ1க6-கிைடய��அவ1க6-கிைடய�� க=()ேவ�பா7க=()ேவ�பா7க=()ேவ�பா7க=()ேவ�பா7 இ=-கவ��ைலஇ=-கவ��ைலஇ=-கவ��ைலஇ=-கவ��ைல. இத	இத	இத	இத	 

�ல�ல�ல�ல அVப-க1அVப-க1அVப-க1அVப-க1 ெச<தெச<தெச<தெச<த தவைற�தவைற�தவைற�தவைற� O+யO+யO+யO+ய ைவ-கைவ-கைவ-கைவ-க வ�=ப�ன1வ�=ப�ன1வ�=ப�ன1வ�=ப�ன1. 
நப�ய�ட(திலி=$)நப�ய�ட(திலி=$)நப�ய�ட(திலி=$)நப�ய�ட(திலி=$) யா=யா=யா=யா= வா+:வா+:வா+:வா+: ெப�வதி�ைலெப�வதி�ைலெப�வதி�ைலெப�வதி�ைல எ	எ	எ	எ	���� அVப-க1அVப-க1அVப-க1அVப-க1 ெசா�வ)ெசா�வ)ெசா�வ)ெசா�வ) 
ப�ைழெய	பைதJப�ைழெய	பைதJப�ைழெய	பைதJப�ைழெய	பைதJ தாேமதாேமதாேமதாேம அவ1கள'	அவ1கள'	அவ1கள'	அவ1கள'	 வா+:க/வா+:க/வா+:க/வா+:க/ எ	பைதJஎ	பைதJஎ	பைதJஎ	பைதJ O+யO+யO+யO+ய 
ைவ-கேவைவ-கேவைவ-கேவைவ-கேவ இSவா�இSவா�இSவா�இSவா� ெச<தன1ெச<தன1ெச<தன1ெச<தன1. 

யLயாயLயாயLயாயLயா ஒ	�ஒ	�ஒ	�ஒ	� ெசா�லெசா�லெசா�லெசா�ல I>யாம�I>யாம�I>யாம�I>யாம� தி9டாட(தி9டாட(தி9டாட(தி9டாட( ெதாட5கினா1ெதாட5கினா1ெதாட5கினா1ெதாட5கினா1. ஹாC�ஹாC�ஹாC�ஹாC� 
ஹிஷாைம�ஹிஷாைம�ஹிஷாைம�ஹிஷாைம� பாரா
>னா1பாரா
>னா1பாரா
>னா1பாரா
>னா1. (78) 

\��\��\��\�� ப�	ப�	ப�	ப�	 யஃR�யஃR�யஃR�யஃR� அறிவ�-கி	றா1அறிவ�-கி	றா1அறிவ�-கி	றா1அறிவ�-கி	றா1: 

இமாஇமாஇமாஇமா ஸாதி-கி	ஸாதி-கி	ஸாதி-கி	ஸாதி-கி	 ச$நிதானச$நிதானச$நிதானச$நிதான()-2()-2()-2()-2 நாநாநாநா ஒ=ஒ=ஒ=ஒ= R
டமாகR
டமாகR
டமாகR
டமாக ெச	ேறாெச	ேறாெச	ேறாெச	ேறா அதி�அதி�அதி�அதி� 
ஹரா	ஹரா	ஹரா	ஹரா	 ப�	ப�	ப�	ப�	 அஃஅஃஅஃஅஃ;J	J	J	J	, Iஃமி	Iஃமி	Iஃமி	Iஃமி	 அலஅலஅலஅல-தா-தா-தா-தா-, ஹிஷாஹிஷாஹிஷாஹிஷா ப�	ப�	ப�	ப�	 சாலிசாலிசாலிசாலி, அ�அ�அ�அ�-
த<யா1த<யா1த<யா1த<யா1, ஹிஷாஹிஷாஹிஷாஹிஷா ப�	ப�	ப�	ப�	 ஹகஹகஹகஹக ஆகிேயா=ஆகிேயா=ஆகிேயா=ஆகிேயா= அம1$தி=$தன1அம1$தி=$தன1அம1$தி=$தன1அம1$தி=$தன1. அ�ேபா)அ�ேபா)அ�ேபா)அ�ேபா) 
ஹிஷாஹிஷாஹிஷாஹிஷா வாலிபராகவாலிபராகவாலிபராகவாலிபராக இ=$தா1இ=$தா1இ=$தா1இ=$தா1. 

இமாஇமாஇமாஇமா, ஹிஷாமிடஹிஷாமிடஹிஷாமிடஹிஷாமிட, “அ1அ1அ1அ1 இ��இ��இ��இ�� உைபேதா7உைபேதா7உைபேதா7உைபேதா7 நட$தநட$தநட$தநட$த வ�டய5கைளவ�டய5கைளவ�டய5கைளவ�டய5கைள 
நமிடIநமிடIநமிடIநமிடI ெசா�லலாேமெசா�லலாேமெசா�லலாேமெசா�லலாேம” என-என-என-என- ேகா+னா1ேகா+னா1ேகா+னா1ேகா+னா1. 



ஹிஷாஹிஷாஹிஷாஹிஷா ெசா	னா1ெசா	னா1ெசா	னா1ெசா	னா1: “உ5க/உ5க/உ5க/உ5க/ I	ன'ைலய��I	ன'ைலய��I	ன'ைலய��I	ன'ைலய�� R4ச�ப7கி	ேற	R4ச�ப7கி	ேற	R4ச�ப7கி	ேற	R4ச�ப7கி	ேற	. உ5க/உ5க/உ5க/உ5க/ 
I	I	I	I	 என)என)என)என) நாPநாPநாPநாP ெசயலிழ$)/ள)ெசயலிழ$)/ள)ெசயலிழ$)/ள)ெசயலிழ$)/ள)” 

அத"2அத"2அத"2அத"2 இமாஇமாஇமாஇமா, “உ5க6-2உ5க6-2உ5க6-2உ5க6-2 நாநாநாநா உ(தரவ�7உ(தரவ�7உ(தரவ�7உ(தரவ�7 ேபா)ேபா)ேபா)ேபா) அைத4அைத4அைத4அைத4 
ெச<J5க/ெச<J5க/ெச<J5க/ெச<J5க/” எ	�எ	�எ	�எ	� Rறினா1க/Rறினா1க/Rறினா1க/Rறினா1க/. 

ஹிஷாஹிஷாஹிஷாஹிஷா ெசா	னா1ெசா	னா1ெசா	னா1ெசா	னா1: “அ1அ1அ1அ1 இ��இ��இ��இ�� உைப(உைப(உைப(உைப( பஸராபஸராபஸராபஸரா ப/ள'வாயலி�ப/ள'வாயலி�ப/ள'வாயலி�ப/ள'வாயலி� அம1$)அம1$)அம1$)அம1$) 
ம-க6-காகம-க6-காகம-க6-காகம-க6-காக உபேதசஉபேதசஉபேதசஉபேதச ெச<வதாகெச<வதாகெச<வதாகெச<வதாக நா	நா	நா	நா	 ேக/வ��ப
ேட	ேக/வ��ப
ேட	ேக/வ��ப
ேட	ேக/வ��ப
ேட	. இ)இ)இ)இ) என-2என-2என-2என-2 
ச$த1�பமாகச$த1�பமாகச$த1�பமாகச$த1�பமாக அைம$த)அைம$த)அைம$த)அைம$த). ஒ=ஒ=ஒ=ஒ= ெவ/ள'-கிழைமெவ/ள'-கிழைமெவ/ள'-கிழைமெவ/ள'-கிழைம பஸராபஸராபஸராபஸரா ப/ள'-2�ப/ள'-2�ப/ள'-2�ப/ள'-2� ேபானேபானேபானேபான 

ேபா)ேபா)ேபா)ேபா) அவைர-அவைர-அவைர-அவைர- க9ேட	க9ேட	க9ேட	க9ேட	. ம-க/ம-க/ம-க/ம-க/ அவைர4அவைர4அவைர4அவைர4 *ழ*ழ*ழ*ழ அம1$தி=$)அம1$தி=$)அம1$தி=$)அம1$தி=$) பலபலபலபல 
வ�டய5கைள-வ�டய5கைள-வ�டய5கைள-வ�டய5கைள- ேக
7-ேக
7-ேக
7-ேக
7- ெகா9>=$தன1ெகா9>=$தன1ெகா9>=$தன1ெகா9>=$தன1. 

ம-கைள-ம-கைள-ம-கைள-ம-கைள- கடகடகடகட$)$)$)$) அவர=கி�அவர=கி�அவர=கி�அவர=கி� ெச	�ெச	�ெச	�ெச	�, “ேபரறிஞேரேபரறிஞேரேபரறிஞேரேபரறிஞேர! நா	நா	நா	நா	 ஒ=ஒ=ஒ=ஒ= பரேதசிபரேதசிபரேதசிபரேதசி. என-2என-2என-2என-2 
உ(தரPஉ(தரPஉ(தரPஉ(தரP தா=5க/தா=5க/தா=5க/தா=5க/. நா�நா�நா�நா� சிலசிலசிலசில ேக/வ�க/ேக/வ�க/ேக/வ�க/ேக/வ�க/ ேக
கிேற	ேக
கிேற	ேக
கிேற	ேக
கிேற	” எ	�எ	�எ	�எ	� ேக
ேட	ேக
ேட	ேக
ேட	ேக
ேட	. 
அவ1அவ1அவ1அவ1 அ�மதிஅ�மதிஅ�மதிஅ�மதி த$த)த$த)த$த)த$த) ேக/வ�கைள-ேக/வ�கைள-ேக/வ�கைள-ேக/வ�கைள- ேக
ேட	ேக
ேட	ேக
ேட	ேக
ேட	. 

நா	நா	நா	நா	 : உ5க6-2உ5க6-2உ5க6-2உ5க6-2 க9க9க9க9 இ=-கிறதாஇ=-கிறதாஇ=-கிறதாஇ=-கிறதா? 

அவ1அவ1அவ1அவ1 : ைபயேனைபயேனைபயேனைபயேன! இ)இ)இ)இ) எ	னஎ	னஎ	னஎ	ன ேக/வ�ேக/வ�ேக/வ�ேக/வ�? 

நா	நா	நா	நா	 : என)என)என)என) ேக/வ�க/ேக/வ�க/ேக/வ�க/ேக/வ�க/ இ�ப>(தா	இ�ப>(தா	இ�ப>(தா	இ�ப>(தா	 இ=-2இ=-2இ=-2இ=-2. 

அவ1அவ1அவ1அவ1: ேக/ேக/ேக/ேக/. I
டா/தனமானI
டா/தனமானI
டா/தனமானI
டா/தனமான ேக/வ�யாகேக/வ�யாகேக/வ�யாகேக/வ�யாக இ=$தா;இ=$தா;இ=$தா;இ=$தா; ப�ைழய��ைலப�ைழய��ைலப�ைழய��ைலப�ைழய��ைல. 

இர9டாஇர9டாஇர9டாஇர9டா Iைறயாக-Iைறயாக-Iைறயாக-Iைறயாக- ேக
ேட	ேக
ேட	ேக
ேட	ேக
ேட	: உ5க6-2உ5க6-2உ5க6-2உ5க6-2 க9க9க9க9 இ=-கி	றதாஇ=-கி	றதாஇ=-கி	றதாஇ=-கி	றதா? 

அவ1அவ1அவ1அவ1 : ஆஆஆஆ. 

நா	நா	நா	நா	 : அதைன-அதைன-அதைன-அதைன- ெகா97ெகா97ெகா97ெகா97 எதைன�எதைன�எதைன�எதைன� பா1�பD1க/பா1�பD1க/பா1�பD1க/பா1�பD1க/? 

அவ1அவ1அவ1அவ1 : நிற5கைளJநிற5கைளJநிற5கைளJநிற5கைளJ வ>வ5கைளJவ>வ5கைளJவ>வ5கைளJவ>வ5கைளJ. 

நா	நா	நா	நா	 : உ5க6-2-2உ5க6-2-2உ5க6-2-2உ5க6-2-2 ����-2-2-2-2 இ=-கி	றதாஇ=-கி	றதாஇ=-கி	றதாஇ=-கி	றதா? 

அவ1அவ1அவ1அவ1 : ஆஆஆஆ. 

நா	நா	நா	நா	 : அதனா�அதனா�அதனா�அதனா� எ	னஎ	னஎ	னஎ	ன ெச<வ 81க/ெச<வ 81க/ெச<வ 81க/ெச<வ 81க/? 

அவ1அவ1அவ1அவ1 : மண5கைளமண5கைளமண5கைளமண5கைள ^க1ேவ	^க1ேவ	^க1ேவ	^க1ேவ	. 

நா	நா	நா	நா	 : உ5க6-2�-2�உ5க6-2�-2�உ5க6-2�-2�உ5க6-2�-2� ப�ப�ப�ப� உ/ளதாஉ/ளதாஉ/ளதாஉ/ளதா? 

அவ1அவ1அவ1அவ1 : ஆஆஆஆ. 

நா	நா	நா	நா	 : அதனா�அதனா�அதனா�அதனா� எ	னஎ	னஎ	னஎ	ன ெச<வ 81க/ெச<வ 81க/ெச<வ 81க/ெச<வ 81க/? 

அவ1அவ1அவ1அவ1 : உணைவஉணைவஉணைவஉணைவ அைர()அைர()அைர()அைர() உ9ேப	உ9ேப	உ9ேப	உ9ேப	. 

நா	நா	நா	நா	 : உம)உம)உம)உம) உண1Pகள'	உண1Pகள'	உண1Pகள'	உண1Pகள'	 ைமயமானைமயமானைமயமானைமயமான �ைள�ைள�ைள�ைள இ=-கி	றதாஇ=-கி	றதாஇ=-கி	றதாஇ=-கி	றதா? 

அவ1அவ1அவ1அவ1 : ஆஆஆஆ. 



நா	நா	நா	நா	 : அதனா�அதனா�அதனா�அதனா� எ	னஎ	னஎ	னஎ	ன ெச<வ 81க/ெச<வ 81க/ெச<வ 81க/ெச<வ 81க/? 

அவ1அவ1அவ1அவ1: அத	அத	அத	அத	 �ல�ல�ல�ல என)என)என)என) உட;��Oகள'�உட;��Oகள'�உட;��Oகள'�உட;��Oகள'� நைடெப�நைடெப�நைடெப�நைடெப� ஒSெவா	ைறJஒSெவா	ைறJஒSெவா	ைறJஒSெவா	ைறJ 
உண1ேவ	உண1ேவ	உண1ேவ	உண1ேவ	. ப�+(தறிேவ	ப�+(தறிேவ	ப�+(தறிேவ	ப�+(தறிேவ	. 

நா	நா	நா	நா	 : �ைள�ைள�ைள�ைள இ�லாம�இ�லாம�இ�லாம�இ�லாம� இ$தஇ$தஇ$தஇ$த உ��Oகளா�உ��Oகளா�உ��Oகளா�உ��Oகளா� பய�9டாபய�9டாபய�9டாபய�9டா? 

அவ1அவ1அவ1அவ1 : இ�ைலஇ�ைலஇ�ைலஇ�ைல. 

நா	நா	நா	நா	 : உ5கள)உ5கள)உ5கள)உ5கள) உ��Oக/உ��Oக/உ��Oக/உ��Oக/ அைன()அைன()அைன()அைன() ந�லதாகேவந�லதாகேவந�லதாகேவந�லதாகேவ இ=-கி	றனவாஇ=-கி	றனவாஇ=-கி	றனவாஇ=-கி	றனவா? 

அவ1அவ1அவ1அவ1 : எ�ேபாதாவ)எ�ேபாதாவ)எ�ேபாதாவ)எ�ேபாதாவ) இSP��Oக/இSP��Oக/இSP��Oக/இSP��Oக/ ஏதாவ)ஏதாவ)ஏதாவ)ஏதாவ) ஒ	றி�ஒ	றி�ஒ	றி�ஒ	றி� ச$ேதகி-2ச$ேதகி-2ச$ேதகி-2ச$ேதகி-2 ேபா)ேபா)ேபா)ேபா) 
அ$தஅ$தஅ$தஅ$த ச$ேதக(ைதச$ேதக(ைதச$ேதக(ைதச$ேதக(ைத ந8-2வத"காகPந8-2வத"காகPந8-2வத"காகPந8-2வத"காகP உ�தியைட$)உ�தியைட$)உ�தியைட$)உ�தியைட$) ெகா/வத"காகPெகா/வத"காகPெகா/வத"காகPெகா/வத"காகP 
�ைளைய�ைளைய�ைளைய�ைளைய நா7கி	ேற	நா7கி	ேற	நா7கி	ேற	நா7கி	ேற	. 

நா	நா	நா	நா	: எனேவஎனேவஎனேவஎனேவ, இைறவ	இைறவ	இைறவ	இைறவ	 இ$தஇ$தஇ$தஇ$த ைமய�ைமய�ைமய�ைமய� O/ள'யானO/ள'யானO/ள'யானO/ள'யான �ைளைய�ைளைய�ைளைய�ைளைய உ��Oகள'	உ��Oகள'	உ��Oகள'	உ��Oகள'	 

ெசய"பா
ைட4ெசய"பா
ைட4ெசய"பா
ைட4ெசய"பா
ைட4 ச+ச+ச+ச+ ெச<வத"காகவாெச<வத"காகவாெச<வத"காகவாெச<வத"காகவா ஏ"ப7(திJ/ளா	ஏ"ப7(திJ/ளா	ஏ"ப7(திJ/ளா	ஏ"ப7(திJ/ளா	? 

அவ1அவ1அவ1அவ1 : ஆஆஆஆ. 

நா	நா	நா	நா	 : எனேவஎனேவஎனேவஎனேவ, அவசியமாகஅவசியமாகஅவசியமாகஅவசியமாக நம-2நம-2நம-2நம-2 ெசய"பா
ைட-ெசய"பா
ைட-ெசய"பா
ைட-ெசய"பா
ைட- கவன'-2கவன'-2கவன'-2கவன'-2 ைமயமாகியைமயமாகியைமயமாகியைமயமாகிய 
�ைள�ைள�ைள�ைள ேதைவ�ப7கிற)ேதைவ�ப7கிற)ேதைவ�ப7கிற)ேதைவ�ப7கிற) எ	கிற81எ	கிற81எ	கிற81எ	கிற81?. 

அவ1அவ1அவ1அவ1 : ஆஆஆஆ. 

நா	நா	நா	நா	:இைறவ	இைறவ	இைறவ	இைறவ	 உம)உம)உம)உம) உ��Oகைள-உ��Oகைள-உ��Oகைள-உ��Oகைள- RடRடRடRட ந�ல)ந�ல)ந�ல)ந�ல) ெக
டைத�ெக
டைத�ெக
டைத�ெக
டைத� 
ப�+(தறிவ�-2ப�+(தறிவ�-2ப�+(தறிவ�-2ப�+(தறிவ�-2 வழிகா
>யானவழிகா
>யானவழிகா
>யானவழிகா
>யான �ைளய�	றி�ைளய�	றி�ைளய�	றி�ைளய�	றி வ�
7வ�டவ��ைலவ�
7வ�டவ��ைலவ�
7வ�டவ��ைலவ�
7வ�டவ��ைல. 
ஆனா�ஆனா�ஆனா�ஆனா�, இSPலகஇSPலகஇSPலகஇSPலக பைட�Oக/பைட�Oக/பைட�Oக/பைட�Oக/ எஎஎஎ�லாவ"ைறJ�லாவ"ைறJ�லாவ"ைறJ�லாவ"ைறJ ச$ேதக5க6ச$ேதக5க6ச$ேதக5க6ச$ேதக5க6 க=()க=()க=()க=() 
ேவ�பா7க6ேவ�பா7க6ேவ�பா7க6ேவ�பா7க6 ஏ"ப7ேபா)ஏ"ப7ேபா)ஏ"ப7ேபா)ஏ"ப7ேபா) தாதாதாதா நா>4நா>4நா>4நா>4 ெச�வத"2ெச�வத"2ெச�வத"2ெச�வத"2 ஓ1ஓ1ஓ1ஓ1 வழிகா
>வழிகா
>வழிகா
>வழிகா
>-இமாஇமாஇமாஇமா 
இ�லாம�இ�லாம�இ�லாம�இ�லாம� வ�
7/ளா	வ�
7/ளா	வ�
7/ளா	வ�
7/ளா	 அ�லவாஅ�லவாஅ�லவாஅ�லவா? 

அ1அ1அ1அ1 இ��இ��இ��இ�� உைப(உைப(உைப(உைப( எ)Pஎ)Pஎ)Pஎ)P ேபசாம�ேபசாம�ேபசாம�ேபசாம� அைமதியைட$)அைமதியைட$)அைமதியைட$)அைமதியைட$) வ�
டா1வ�
டா1வ�
டா1வ�
டா1. ப�ற2ப�ற2ப�ற2ப�ற2 
எ	ைன�எ	ைன�எ	ைன�எ	ைன� பா1()-பா1()-பா1()-பா1()- ேக
டா1ேக
டா1ேக
டா1ேக
டா1. 

அவ1அவ1அவ1அவ1 : உன)உன)உன)உன) ஊ1ஊ1ஊ1ஊ1 எ)எ)எ)எ)? 

நா	நா	நா	நா	 : RபாRபாRபாRபா. 

அவ1அவ1அவ1அவ1: ந81ந81ந81ந81 ஹிஷாஹிஷாஹிஷாஹிஷா அ�லவாஅ�லவாஅ�லவாஅ�லவா? எ	�எ	�எ	�எ	� ெசா�லிவ�
7ெசா�லிவ�
7ெசா�லிவ�
7ெசா�லிவ�
7 என-2என-2என-2என-2 அவ=-க=கி�அவ=-க=கி�அவ=-க=கி�அவ=-க=கி� 
ஓ1ஓ1ஓ1ஓ1 இட(ைத(இட(ைத(இட(ைத(இட(ைத( த$)வ�
7த$)வ�
7த$)வ�
7த$)வ�
7 அத	ப�	அத	ப�	அத	ப�	அத	ப�	 நா	நா	நா	நா	 எE$)எE$)எE$)எE$) வ=வ=வ=வ= வைர-2வைர-2வைர-2வைர-2 எ)Pஎ)Pஎ)Pஎ)P 
ேபசாம�ேபசாம�ேபசாம�ேபசாம� ெமௗனமாகெமௗனமாகெமௗனமாகெமௗனமாக இ=$)இ=$)இ=$)இ=$) வ�
டா1வ�
டா1வ�
டா1வ�
டா1. 

இமாஇமாஇமாஇமா ஸாதி-ஸாதி-ஸாதி-ஸாதி- இைத-இைத-இைத-இைத- ேக
7ேக
7ேக
7ேக
7 O	I�வ�O	I�வ�O	I�வ�O	I�வ� V()வ�
7V()வ�
7V()வ�
7V()வ�
7 ேக
டா1க/ேக
டா1க/ேக
டா1க/ேக
டா1க/. “இ$தஇ$தஇ$தஇ$த 
ஆதார5கைளஆதார5கைளஆதார5கைளஆதார5கைள உம-2உம-2உம-2உம-2 யா1யா1யா1யா1 க"�(க"�(க"�(க"�( த$த)த$த)த$த)த$த)?|| 

அத"2அத"2அத"2அத"2 ஹிஷாஹிஷாஹிஷாஹிஷா, “நப�களா+	நப�களா+	நப�களா+	நப�களா+	 Oத�வேரOத�வேரOத�வேரOத�வேர! அ)அ)அ)அ) இய"ைகயாகேவஇய"ைகயாகேவஇய"ைகயாகேவஇய"ைகயாகேவ எ	எ	எ	எ	 நாவ��நாவ��நாவ��நாவ�� 
வ$)வ$)வ$)வ$) ெகா9>=$த)ெகா9>=$த)ெகா9>=$த)ெகா9>=$த)” எ	�எ	�எ	�எ	� Rறினா1Rறினா1Rறினா1Rறினா1. 



இமாஇமாஇமாஇமா ெசா	னா1க/ெசா	னா1க/ெசா	னா1க/ெசா	னா1க/: “ஹிஷாேமஹிஷாேமஹிஷாேமஹிஷாேம! இைறவ	இைறவ	இைறவ	இைறவ	 மM)மM)மM)மM) ஆைணயாகஆைணயாகஆைணயாகஆைணயாக, இ$தஇ$தஇ$தஇ$த 
ஆதார5க/ஆதார5க/ஆதார5க/ஆதார5க/ நப�நப�நப�நப� இ�ராஹ8இ�ராஹ8இ�ராஹ8இ�ராஹ8, �ஸா�ஸா�ஸா�ஸா ஆகிேயா+	ஆகிேயா+	ஆகிேயா+	ஆகிேயா+	 ேவத5கள'ேலேவத5கள'ேலேவத5கள'ேலேவத5கள'ேல 
எEத�ப
7/ளைவயா2எEத�ப
7/ளைவயா2எEத�ப
7/ளைவயா2எEத�ப
7/ளைவயா2.|| (79) 

2றி�O2றி�O2றி�O2றி�O: 

இ$தஇ$தஇ$தஇ$த ]ைல]ைல]ைல]ைல இய"�வதி�இய"�வதி�இய"�வதி�இய"�வதி� நாநாநாநா ேபரறிஞ1ேபரறிஞ1ேபரறிஞ1ேபரறிஞ1 காழிகாழிகாழிகாழி 2ைறஷ8ய�	2ைறஷ8ய�	2ைறஷ8ய�	2ைறஷ8ய�	 ‘ஹயா()�ஹயா()�ஹயா()�ஹயா()� 
இமாஇமாஇமாஇமா காழிகாழிகாழிகாழி அைலஹி�அைலஹி�அைலஹி�அைலஹி� ஸலாஸலாஸலாஸலா’எ�எ�எ�எ� ]லி�]லி�]லி�]லி� இ=$ேதஇ=$ேதஇ=$ேதஇ=$ேத அதிகஅதிகஅதிகஅதிக 
தகவ�கைள�தகவ�கைள�தகவ�கைள�தகவ�கைள� ெப"ேறாெப"ேறாெப"ேறாெப"ேறா எ	ப)எ	ப)எ	ப)எ	ப) 2றி�ப�ட(த-க)2றி�ப�ட(த-க)2றி�ப�ட(த-க)2றி�ப�ட(த-க). 

அ>-2றி�பக/அ>-2றி�பக/அ>-2றி�பக/அ>-2றி�பக/ 

1. ம-காP-2ம-காP-2ம-காP-2ம-காP-2 மத8னாP-2மத8னாP-2மத8னாP-2மத8னாP-2 இைடய��இைடய��இைடய��இைடய�� உ/ளஉ/ளஉ/ளஉ/ள ஓ1ஓ1ஓ1ஓ1 இடஇடஇடஇட 

2. அ)அ)அ)அ) ஹிF+ஹிF+ஹிF+ஹிF+ 128 ஸப1ஸப1ஸப1ஸப1 மாதமாதமாதமாத 7 நா/நா/நா/நா/ காைல�காைல�காைல�காைல� ெபாE)ெபாE)ெபாE)ெபாE) 

3. அ�அ�அ�அ� காபDகாபDகாபDகாபD 1ஃஃஃஃ476 

4. அ�அ�அ�அ� மில�மில�மில�மில� வ	ன'ஹ�வ	ன'ஹ�வ	ன'ஹ�வ	ன'ஹ�, ஸL+�தான'ஸL+�தான'ஸL+�தான'ஸL+�தான' 1:154 

5. ஹயா)�ஹயா)�ஹயா)�ஹயா)� இமாஇமாஇமாஇமா 1ஃஃஃஃ439 - 445 

6. ப�ஹா=�ப�ஹா=�ப�ஹா=�ப�ஹா=� அ	வா1அ	வா1அ	வா1அ	வா1 48:71 - 72 

7. *ரா*ரா*ரா*ரா Iஹம)Iஹம)Iஹம)Iஹம) 22 

8. தா_2தா_2தா_2தா_2 ப-தா(ப-தா(ப-தா(ப-தா( பாபாபாபா.13 பபபப.30 - 31 

9. மகாதி;(மகாதி;(மகாதி;(மகாதி;( தாலிபD	தாலிபD	தாலிபD	தாலிபD	 447 

10. மகாதி;(மகாதி;(மகாதி;(மகாதி;( தாலிபD	தாலிபD	தாலிபD	தாலிபD	 453 

11. தா_2(தா_2(தா_2(தா_2( தப+தப+தப+தப+ பாபாபாபா.10, பபபப.592 

12. தா_2(தா_2(தா_2(தா_2( தப+தப+தப+தப+ பாபாபாபா.10, பபபப.593 

13. ஹயா)�ஹயா)�ஹயா)�ஹயா)� இமாஇமாஇமாஇமா பாபாபாபா.1,பபபப.58 
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