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மனனதர
 இநத�ய�வ�ல வத�னற�ய வவதங�வள இவவல�தத�ன ஆத� மதல�ன ச�ஸத�ரங�ள�கம. 
பவல�� மறறம ஆனம5� ஞ�னங�ள உல�ம பதடக�பபடட ��லதத�லரநவத அதவ வழ� 
வழ�ய�� வநத, ப�ன, �தடச�ய�ல 5,000  வரடங�ளகக மனன�ல, நல வடவதத�ல ஸ 
வ�ய�ஸ மன�வர�ல எழதபபடடன.  இதறவன�ன ஒர அவத�ரம�ன வவத  வ�ய�ஸர எழத�ய 
ச�ஸத�ரங�ள அதனததம ம��வம ஆழநத ஞ�னங�தள அள�பபதவ. அதவ�ள�ல ஒனற த�ன 
எலல�வறற�லம ச��ரம�� வ�ளஙகம ஸமத ப��வதம ஆகம. அத அதனதத உணதம�ள�லம 
வமல�ன பரம உணதம�தளப பறற�ப வப�த�க��றத. மன�த வ�ழகத�ய�ன ஒவர கற�கவ��ள, 
பரம இதறவன�ன ஸ ��ரஷணரககப பகத� வசதவ ப��நத ப�றபப இறபப�ள�லரநத 
வ�டபடட அநத பரம இதறவன�ன ப�தங�தள அதடநத, வபர�னநதம�� இரபபத மடடவம 
எனற வப�த�க��றத. ஸ ��ரஷணவர பரம இதறவசனனறம அவ��டம�ரநவத அதனததம 
வத�னற��னறன எனறம அத கற��றத. வமலம, அவர வ�தவ�தம�ன அவத�ரங�ள�� இநதப 
பவல��ல வத�னற�, தன பகதர�தள ம��ழவ�ததம, அவர�ளடன பறபல லதல�ள ப��நதம 
பரஸபரம அனதபப ப��ம�றவம சசய��ற�ர. ஸமத ப��வததத�ன பதத�வத ��ணடம, 
ப�வ�ன அவவ�ற 5,000 வரடங�ளகக மனன�ல வத�னற� ந��ழதத�ய லதல�தளப பறற� 
அழ��� வ�ளகக��றத. 

ஆன�ல அதறகம சவக��லங�ளகக மனன�ல இலடசக�ணக��ன வரடங�ளகக 
மன, ப�வ�ன இவவல��ல ந��ழதத�ய லதல�தளப பறற�யம அத�ல கற�பப�டப படடளளன. 
அதவ�ள�ல ஒனற த�ன அவர அதர மன�த, அதர ச�ங� வடவம�ன நரச�மம ப�வன��த 
வத�னற� பகதப ப�ர�ல�ததனக ��தத ச��தத�ரம.  ப�ர�ல�தன அரக�க கலதத�ல ப�றநத ஒர 
ப�ல�ன. அவனதடய தநதத ஹ�ரணய�ச�பப மறறம ஹ�ரணய �ச�பபவ�ன சவ��தரன�ன 
ஹ�ரணய�க ஷன அதனவரம ஸ ��ரஷணரகக எத���ய�� இரநதனர. ஆன�ல 
ப�ர�ல�தவன� ஸ ��ரஷண��ன சததம�ன பகதன. ச�ற வயத�லரநவத ப�ர�ல�தன அதனதத 
நறகணங�தளயம சபறற�ரநத�ன. 

அவனத தநதத ஹ�ரணய �ச�பபவம 
ஹ�ரணய �ச�பபவடன ப�றநத ஹ�ரணய�க 
ஷனம ம��வம ச��டரம�ன அரக�ர�ள. 
தங�ளத �டம வலதமய�லம த�றதத�லம 
எலல� உல�ங�தளயம தங�ள �5ழ 
ச��ணட வநதனர. ஹ�ரணய�க ஷன தன 
சப��ய �த�யததததத தன வத�ள�ன வமல 
வப�டடக ச��ணட எலல� 
உல�ங�ளககம சசனற அடடள�யங�ள 
சசயத அதனவதரயம வப���ல 
மடக��ன�ன. வதவவல��தத�ல  வச�தத 
வதவர�ளம கட அவனகக அஞச� ஓடனர. 
�தடச�ய�ல ப�வ�ன வ�ஷணவ�டவம 
வநர��ப வப�ர ப��யவம ஆயததம�ன�ன. 
நடநத வப���ல ஹ�ரணய�க ஷன ப�வ�ன வ�ஷணவ�ல ச��லலப படட�ன. 
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தன சவ��தரன இறநத சசயத�தயக வ�டட ஹ�ரணய�ச�பப ம��வம வ��பம 
ச��ணட�ன. எபபடய�வத வ�ஷணதவக ச��லலவத��ச சபதம எடதத�ன. எஙச�லல�ம 
வ�ஷணவகக ய��ங�ளம வழ�ப�ட�ளம நடததப படடவத� அதவசயலல�வறதறயம 
அழ�தத�ன. பவர���தர�தளயம வ�ஷண பகதர�தளயம இரக�ம�னற�க ச��னற�ன. 
ய��ங�ளககம வழ�ப�ட�ளககம  வவணடய சநய. ப�ல வப�னறதவ பசக�ள�டம�ரநத 
வரவத�ல எலல�ப பசக�தளயம ச��னற�ன. வ��ய�ல�தள எலல�ம த5ய�ல எ��தத�ன. 
இவவ�ற உல�தததவய அழ�க� ஆரமப�தத�ன. 

அதமடடம�னற� வ�ஷணதவ சவலல சகத�யம ச�வ� 
வரமம சபற வவணட சம�ர 20,000  வரடங�ள(நம பவல�� 
�ணக��ன பட) ம��க �டதமய�ன தவம இரநத�ன.  அவனத 
�டம தவம வமலல�ங�தளயம �5ழ உல�ங�தளயம 
உலக��ன. வதவர�ள அதனவர�ளம ப�ரமம வதவ��டம சசனற 
மதறய�டடனர. ப�ரமம வதவர ஹ�ரணய �ச�பபவ�ன மனன�ல 
வத�னற�ன�ர. �டம தவதத�ல ஹ�ரணய �ச�பபவ�ன உடல 
மழவதம எறமப�ல அ��க�பபடட சவறம எறமபப பறற��வவ 
இரநத�ன. ப�ரமம வதவர தன �மணடலதத�லரநத ச�ற�த ந5தர 
அவன வமல சதள�தத�ர. பத உடல சபறற ஹ�ரணய �ச�பப 
சவள�வய வநத ப�ரமம வதவ��டம வவணடய வரங�தளப 
சபறற�ன. ��தடதத வரதத�ல மவல�ங�தளயம தனனள 
அடக��க ச��ணட�ன. ம��சபரம மன�வர�ளம வதவர�ளம 
அவனகக அடங�� பயநத வ�ழநதனர. அத மடடமலல�மல 
அவர�ள  அடக�ட ஹ�ரணய�ச�பபவ�டம வநத 
வணக�ங�தளத சத��வ�தத வ�டடம சசனற ச��ணடரநதனர. 

வவதங�தளக �தடபப�டபபவர�ள, பசக�ள, 
ப�ர�மணர�ள, மன�வர�ள, பகதர�ள அதனவர�தளயம 
ஹ�ரணய �ச�பப ம��வம ச��டதமப படதத�ன�ன. அவனதடய 
சபரம சகத�ய�ன�ல �ரம பலதனக கட ம�றற�யதமதத�ன. 
அதனபட நலவல�ர�தள நர�தத�றகம சப�லல�தவர�தள 
சவரக� வல��ததம அனபப�ன�ன. எலல�வம ததலம�ற�� 
நடநதன. மவல�ங�ள�லம ஆணட வநத அரசர�ள கட 
அவனககப பயநத நடங��னர. ஆன�ல ஒவர ஒர ப�ல�ன 
மடடம எநத வ�தம�ன பயமம இனற� தன ப��சததம�ன 
பகத�தய ப�வ�ன�டம ப��ம�ற�யவ�ற அதமத�ய�� வ�ழநத 
வநத�ன. அவன த�ன பகத ப�ர�ல�தன!

அளவ�லல�த சகத� வ�யநத ஹ�ரணய �ச�பப, வ�ஷண ப�வ�ன�டம பத�தம 
தவதத�ரநதத�ல அவன அதமத�யறற வ�ழநத�ன. அவன�ல மனற உல�ங�தளயம தன 
சணட வ�ரல�ல ஆடட  மடநதத. ஆன�ல, தன ச�ற பசச�ளம ப�ல�தன அவன�ல �டடப 
படதத இயலவ�லதல. இதன�ல அவன தன வ��பததத அநதக கழநததய�டம ��டட, மடவ�ல 
ப��த�பம�� அழ�நத�ன. இன� ம5த�யளள அறபதம�ன �தததய எங�ள கர ம��ர�ஜ�வ�ன 
ஸ ஸமத பகத� வவத�நத ந�ர�யண ம��ர�ஜ�வ�ன ப�னவரம சச�றசப�ழ�வத 
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சத�கபபக�ள�லரநத படதத ம��ழங�ள. 

இநத நல "The Fearless Prince (The story of Prahlad Maharaj)"  எனற ஆங��ல 
நலலரநத சம�ழ� சபயரக�பபடடத. இநதத தம�ழ�க�தத�ல ஏத�வத தவற�ள இரநத�ல 
பகத வ��ட�ள எங�தள மனன�ககம�ற த�ழதமயடன வவணடக ச��ள��வற�ம. 

USA இபபடகக 
Putrada Ekadasi, ப�வத� ��நத த�ஸ�
December, 27, 2009 ச�ய�மல வதவ� த�ஸ�
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1. ப�வ�ன�ன ம��தம

எலல�ம வலல ப�வ�ன ஸ ��ரஷணர, அவரத சச�லல சவ�ணண�த அழ��லம 
இன�தமய�ன�லம அதனதத ஜ5வ ர�ச��தளயம �வரநத இழக��ற�ர. அவதர வ�தம 
வ�தம�ன, மறறம ம��வம உயரநத ந�தலய�லளள பகதர�ளம வழ�பட��னறனர.  அவர�ளத 
பகத� வசதவ�ள, மறறம ப�வ�ன�டம எவவளவ தரம அவர�ள சநரங�� உறவ�ட��ற�ர�ள 
எனபததப சப�றதத அவர�ளத பகத�ய�ன ந�தலதய அற�யல�ம. ஒர ஆரமப ந�தல பகதன 
ப�வ�தன ஐஸவ��யமம ஆடமபரமம ச��ணட ம��வம உயரநத ந�தலய�ல ச�ததம ச��ணட 
வழ�படவ�ன. அவனத எலல� வழ�ப�டடலம ஐஸவரய ப�வம த�ன மனவன ந�றகம. 
அவவ�ற�ன பகதனகக, ப�வ�ன ஸ ��ரஷணர ய�ர எனபதம, ஜ5வ�தம�வ�ன இயறத� 
எனனசவனபதம, ம�தய எனற�ல எனன, உயரநத ந�தலய�ன பகத� எனபத எனன, 
சததம�ன ��ரஷண பகத�ய�ன சவவவவற ந�தல�ள எனன, ப�வ�னககம பகதனககம 
இதடய�ல ப��ம�றபபடம அம�ரதம�ன அனபப ப��ம�றறங�ள எனனசவனன எனற 
அதனததம நனக சத��யம. 

அவவ�ற ப�வ�தன ஜஸவ��யமம சபரம ம��தமயம ச��ணடவர��க �ரத� வழ�படட 
பகதர�ள�ல ஸ ப�ர�ல�த ம��ர�ஜ� ம��வம ச�றநதவர. அவர ஸ ��ரஷண��டம ப��சததம�ன 
அனப ச��ணட பகதர�ளகச�லல�ம அரசன வப�னற ததல ச�றநத வ�ளங��யத�ல அவரகக 
ம��ர�ஜ� எனற மத�பப�ன படடம! இனற ந�ம அநத ப�ர�ல�த ம��ர�ஜ�வ�ன இதயதத�ல 
அவரகக ஸ ��ரஷண��டம எபபடப படட தனனலமறற ப��சததம�ன பகத� இரநதத 
எனபததயம அவர எபபட எலல� பகதர�தள வ�டவம வமல�ன பகதர�� இரநத�ர 
எனபததயம வ�வரம��க ��ணவப�ம.  ந5 ப�வ�ன�ன ச�றநத பகதன�� ஆ� வவணடம�ன�ல, 
ப�ர�ல�த ம��ர�ஜ�தவப ப�னபறற� அவரத தனனடக�ம, ப��சததம, ச��பபத தனதம இதவ 
அதனதததயம ச��ளள வவணடம. அதறக மதன மதல��, நம சச�நத ஆதச�தளயம, 
இநத���ய ச�ங�தள அனபவ�க� வவணடசமனற அவ�க�தளயம அறவவ வ�டட வ�டட, 
பத�ல�� பகத�தய வளரக� வவணடய சசயல�ள�ல ஈடபட வவணடம. மறறம, சவறம வரடட 
வவத�நத ஞ�னங�ள�லம, உல�, மறறம சப�ரள சமபநதம�ன இனபங�ள�லம, வததவயறற 
வ�ரதங�ள மறறம அஷட�ங� வய���, பல�ள, வந�னப�ள, சமயச சடஙக வ�த��ள இதவ 
எவறற�லம ஈடபட�மல, ப��சததம�ன பகத� ச�த�ங�ள�ல ஈடபட வவணடம. உன உடல, 
மனம வ�கக அதனதததயம மழக�வம ஸ ��ரஷணரக��� மடடவம உபவய��ப படதத� 
தனனலமறற பகத� வசதவய�ல ஈடபட வவணடம. இவவ�ற ந5 உன அதனதத 
இநத���யங�தளயம �ன�நத இதயமடன ப�வ�னகக மடடவம உபவய��ப படதத� வசதவ 
ப��யம வப�த அதவவ பகத� என அதழக�ப பட��றத. 

2. ப�ர�ல�த�வ�ன  அரக�த தநதத
ப�ர�ல�த ம��ர�ஜ� ச�த�ரணம�னவரலல. ம��வம அடக�மம ச��பபத தனதமயம 

ச��ணடவர. ஆன�ல தநதத ஹ�ரணய �ச�பபவவ� ஒர ச��டதமய�ன அரக�ன. அவன வவத 
நல�ள அதனதததயம ச�றபப��க �றற ஒர ந�பணன. எலல� வவதங�ளம அவனத ந�க��ன 
நன�ய�ல இரநதத மடடம�னற�, அவன சமஸ��ரதம, அதன இலக�ணம அதனதத�லம கட 
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ம��வம பலதம சபறற�ரநத�ன. ஆன�ல அவனத சப�வவம� அரக�ததனம ச��ணடத. ஸ 
��ரஷணரகக எத�ர��வம அவ��டம பத� ச��ணடம இரநத�ன. �டவளகக எத�ர�� 
எவசன�ரவன வ�ளங��ன�லம அவன ஒர அரக�வன. மநததய வவத ��லங�ள�சலலல�ம 
வ�ரல வ�டட எணணக கடய அளவ�ல சவறம இரணட மனற அரக�ர�ள மடடவம 
இரநதனர. இர�வணன, ஹ�ரணய �ச�பப எனபவர�ள. ஆன�ல இபவப�வத� எங��லம, எநத 
வதசதத�லம அரக�ர�வள ம�கநத ��ணபபட��ற�ர�ள. எநதக ��ரணமம�னற� அவர�ள இநத 
உல�தததவய அழ�க� வ�ரமப��ற�ர�ள. ந�ம அவர�ள�டம �வனம�� இரக� வவணடம. 
எபபட? எபவப�தம ப�வ�ன�ன பன�தம�ன ந�மங�தள சஜப�ததம சதத பகதர�ள�டம 
வசரநதம அவர�ள�ன உதவ�ய�ன�ல நமதம ந�ம ��ததக ச��ளள வவணடம. 

ஹ�ரணய �ச�பப ப�ரமம வதவ��டம�ரநத வலதம வ�யநத வரதததப சபறற�ரநத�ன. 
இநத அணட சர�சரங�தளப பதடதத ப�ரமம��டம எபபடப படட வரங�தள அவன 
சபறற�ரநத�ன?  " ந�ன ஆ��யதத�ல இறக�க கட�த; இதன �5ழ உல�தத�வல� அலலத வமல 
உல�தத�வல� தவதத இறக�க கட�த. ந�ன எநத வ�தம�ன ஆயததத�லம ச��லலப படக 
கட�த.  ந�ன உய�ரளளவறற�வல�, உய�ரலல�தத�வல� ச��லலபபடக கட�த. 
உமம�ல(ப�ரமம�வ�ல) பதடக�ப படட மன�தர�ள, ம�ர�ங�ள, ப�மப�ள, பறதவ�ள மறறம 
எநத வ�தம�ன ப�ர�ண��ள�லம ச��லலப படக கட�த. ந�ன ப�லவல� அலலத இரவ�வல� 
ச��க கட�த. வரடங�ள�ல வரம ம�தங�ள�ல ச��க கட�த. ந�ன உளவள� 
சவள�பபறதத�வல� தவதத ச��க கட�த " எனற ப�ரமம வதவ��டம வரதததப சபறறக 
ச��ணட ச���வரம சபறறவதனப வப�ல வ�ழநத வநத�ன. 

ஹ�ரணய �ச�பபவம ப�ர�ல�தனம தநததயம ம�னம�� இரநத�ரநதம, அவர�ளககள 
மதலககம மடவககமளள வ�தத�ய�சங�ள இரநதன. ஹ�ரணய �ச�பப எபவப�தம 
ப�ர�ல�தன�டம சணதடயம வ�கக வ�தமம ப�டபப�ன. ஆன�ல ப�ர�ல�தவன� அடக�மடன 
எலல�வறதறயம ச��ததக ச��ளவ�ன. ஹ�ரணய �ச�பப ஒர அரக�ன. ஆன�ல ப�ர�ல�தவன� 
ஒர சததம�ன பகதன. ஒர வதவன! ஒர அரக�னகக உயரதரம�ன ஒர பகதன ம�ன��ப 
ப�றபப சதனபத அபரவதத�லம வமல�ன அபரவம. ப�ர��லதன ம��வம பதத�ச�லய�� 
இரநதத மடடம�னற�, தனத மறற எலல�க கழநதத�ள�லம இதளயவன��வம இரநதத�ல 
ஹ�ரணய �ச�பப ப�ர�ல�தன�டம ஈடப�ட ச��ணடரநத�ன. மறற எலல� அரக�க கழநதத�ள 
படதத வநத சக��ர�சச���ய���ன கரகலப பளள�ய�ல ப�ர�ல�ததனச வசரதத�ன.

3. என ம�தனயம  எனதனப வப�ல  படக� தவ
அபவப�த சக��ர�சச���ய�ர வவசற�ர வ�ஷயம�� தர வதசம சசனற�ரநத�ர. எனவவ 

அவரத ம�ன�ள�ன சநத�, அமரக�� எனற இரவரம அநதப பளள�ய�ல கரக�ள�� 
இரநதனர. சநத� எனற�ல ��தள எனற அரததம. ��தள ம�ட ம��வம பயங�ரம�னத, சபண 
ம�ட�ள�டம வம��ம ச��ளவத. ச�ல சமயங�ள�ல அத மதம ப�டதத ஓடம. அரக�� எனற�ல 
சவள�சசம எனற சப�ரள. எனவவ அமரக�� எனற�ல சவள�சசததகக எத�ர�ன இரதளக 
கற�ககம. இநத இரணட வபரம சவள�சசதத�ல இலதல. அத�வத சய ஆதம ஞ�னம 
இனனமம வரவ�லதல. எவசர�ரவர ��தள வப�னவற�, அலலத எபவப�தம அற�ய�தம 
எனற இரள�ல மழ��ய�ரக��ற�ர�வள�, அவர�ள இநத சநத�, அமரக��தவப வப�ல இதற 
ஞ�னவம� பகத�வய� இனற�தத�ன இரபப�ர�ள. ஹ�ரணய �ச�பப அவர�ளககக �டடதள 
இடட�ன: " எனத ம�னகக ந5ங�ள இரவரம சமயச சடஙக�ள, சப�ரள�த�ரம, உல� 
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இனபங�தள ந�ரம ஞ�னங�ள, மறறம மகத� இவறதறப பறற�ப வப�த�யங�ள. மக��யம��, 
அரச�யலல ந�தறய �றப�க� வவணடம. எவவ�ற பத�வர�தள சவலலவசதனபததயம, 
எவவ�ற மறற வதசங�தள ஆக��ரம�க� வவணடசமனபததயம, எவவ�ற அரச�ங�த 
தநத�ரதத�லம ந�ரவ��த த�றதமய�லம உணதமதய மதறக�ல�ம எனற அதனதத 
ஞ�னங�தளயம �றப�க� வவணடம " எனற உததரவ�டட�ன. 

சம�ர ந�னக அலலத ஐநத 
ம�தங�ள பளள�ய�ல பய�னற வ�டட 
ப�ர�ல�தன ஒர சமயம வடடகக 
வநத�ரநத�ன. அவனத த�ய�ர �ய�த 
ப�ர�ல�ததன ம��வம அழ��� 
அலங���தத தநததய�டம கடடக 
ச��ணட வநத�ள. தன ம�தனக 
�ணட ஹ�ரணய �ச�பப அடக�ம�ன 
ப�ர�ல�ததனத தக��த தன மடய�ல 
தவததக ச��ணட மததம�டடக 
ச��ஞச ஆரமப�தத�ன. " என அரதம 
ம�வன! ந5 ம��வம பதத�ச�லய�னவன. 
உன வமல எனகக ம��வம ப���யம. ந5 
பளள�ய�ல எனனசவலல�ம படததக 
ச��ணடரக��ற�ய? ந5 இதவதர 
படததத�ல ம��வம ச�றநததத எனககக 
கற " எனற ஆவலடன ஹ�ரணய 
�ச�பப வ�டட�ன. 

4. ப�ர�ல�தன�ன  பகத�  ப�ர��ச�க��றத
அதறக உடவன ப�ர�ல�தன பத�லள�தத�ன:  என தநததவய!  

"ச�ரவணம �5ரததனம வ�ஷவண� ஸமரணம ப�த வசவனம
அரசசனம வநதனம த�ஸயம ஸகயம ஆதம ந�வவதனம "

ஒனபத வ�தம�ன சசயல�ள சததம�ன பகத�சயனற ஒததக ச��ளளபபடடதவ. 
அதவ�ள: ஸ வ�ஷண அலலத ஸ ��ரஷண��ன ந�மங�தளயம, அவரத சச�ரபம மறறம 
கணங�ள, லதல�ள வப�னறவறதறக வ�டடம, சஜப�ததம, ப�டயம, அவதர எபவப�தம 
மனதத�ல த�ய�ன�ததம, ப�தங�ள�ல வசதவ சசயதம, அவரகக உ�நதவறதற 
ம��ய�ததயடன அள�ததம, வநதனங�ள சசலதத�யம, அவரத வசவ�ன��ப பண�ப��நதம, 
அவதரத தன சநரங��ய நணபர��க ச��ணடம, தன உடல, மனம, வ�கக அதனதததயம 
அவரகவ� அறபண�தத வ�டவதம�கம. இவவ�ற எவசன�ரவன இநத ஒனபத வத�ய�ன 
மதற�ள�ன�ல ஸ ��ரஷணரகக தன வ�ழந�ட�தளயம ஆதம�தவயம 
அரபபண�க��ற�வன� அவனத�ன உணதமய�ல எலல�வறதறயம �றறவன���ற�ன. 
ஏசனனற�ல அவன மழ ஞ�னதததயம சபறறவன���ற�ன. 
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5. ஹ�ரணய �ச�பபவ�ன  ஆவவசம
தன ம�ன கற�ய பத�தல, சறறம எத�ரப�ரக��த ஹ�ரணய �ச�பப வ��பதத�ல 

த5வப�னற சவகணட எழநத�ன. அநத எத�ரப�ர�த சமபவதததத சத�டரநத சததம��க 
�டஙகரலல ச���தத�ன. " ப�ர�ல�த�! ந�ன உனதன இநத உல�ததககக ச��ணட வநவதன. 
உனதன மழவதம��ப ப�த��ததம வளரததம வரபவன ந�ன. உனன�டமளள அதனததம 
எனன�டம�ரநத வநததவ. ந5 ஏன உன தநததகக ம��ய�தத ச��டக��மல, ம�ற�� என 
எத���ய�ன வ�ஷணவ�ன பக�ம வசர��ற�ய? இதவ� ந5 எனககச சசலததம நனற�க�டன? 
ப�ர�ல�த�! இபவப�த கற. ய�ர உனகக வ�ஷணதவப பறற�க �றப�தத�ர? உனத 
கரக�ள�ன சநத�வம அமரக��வம� உனகக இததக �றப�தத�ர�ள? " 

ஹ�ரணய �ச�பப ப�ர�ல�த�வ�ன இர ஆச���யர�தள வந�க�� ச�டன�ன: " இததய� 
ந5ங�ள என ம�னககப வப�த�தத5ர�ள? ந�ன உங�ள�டம அவதன உல� வ�ஷயங�ள�ல 
எவவ�ற சவறற� சபற வவணடம எனபதத அலலவ� �றப�க�க �டடதளய�டவடன? ப�னனர 
ஏன அவனகக ஆனம5� வ�ஷயங�தளயம வ�ஷணவகக பகத� சசலததவத பறற�யம 
�றப�தத5ர�ள? ந�ன உங�ளககக �டதமய�ன தணடதனதய அள�க�ப வப���வறன. உங�ள 
இரவரதடய ததல�தளயம தணடபவபன!"
 

ஹ�ரணய �ச�பபவ�ன வ��பதததயம தணடதனதயயம வ�டட சநத�வம அமரக��வம 
சவடசவட சவனற பயதத�ல ஆட ஆரமப�ததனர. " ஓ ஐய�! ந�ங�ள அபபட எததயவம 
அவனககக �றப�க�வவய�லதல. அவன இநத மடட�ளதனம�ன வ�ஷயங�தள எங��ரநத 
படதத�ன எனபத எங�ளககம சத��யவவ சத��ய�த. அவன தன சயம��த த�ன இததக 
கற��ற�ன. தயவ சசயத அவன�டவம அதத எஙவ� படதத�ன எனற வ�ளங�ள. ந�ங�ள 
இதத உணதமய�வலவய �றப�தவத�ம� எனபததயம கட அவன�டவம வ�டட வ�டங�ள. 
ந�ங�ள ந�ரபர�த��ள " எனற மனற�டன�ர�ள. 

ப�ர�ல�ததன ஹ�ரணய �ச�பப வ��பததடன உலக��க வ�டட�ன: " இதத ந5 
எங��ரநத படதத�ய? உனத கரக�ள�ன சநத�வவ� அமரக��வவ� இதத உனகக சச�லலக 
ச��டக�வ�லதல எனற�ல ப�ன இநத மடட�ள தனம�னவறதற ந5 இவவளவ தரம 
த5ரக�மடனம �மபரமடனம வபசமளவகக எஙவ� படதத�ய?  பளள�கக வவற ய�ர�வத 
வநத�ர�ள�? ந�ரதர அலலத அவர வப�னற பகதர�ள எவரம வநத�ர�ள�? உணதமதயச 
சச�ல. இலல�வ�டட�ல உனதன ந�ன இபவப�வத ச��னற வப�டட வ�டவவன. ந5 எனதன 
மடட�ள எனற� ந�தனக��ற�ய? உன கரக�ள�ன சநத�தவயம அமரக��தவயம, மறறம 
சக��ர�சச�ரய�தவயம கட மடட�ள�ள எனற� ந�தனக��ற�ய? சச�ல! இவர�ள 
அதனவரககம எதவவம சத��ய�த எனற த�வன ந5 ந�தனக��ற�ய? "
 

ஹ�ரணய �ச�பப உடனடய�� சநத�தவயம அமரக��தவயம �டடதளய�டட�ன: " 
ப�ர�ல�ததன த�ரமபவம எடததச சசலலங�ள. அவனகக அரச�யல மறறம ர�ஜ 
தநத�ரங�தளக �றப�யங�ள. எவவ�ற மறறவர�தள ஆடடவ�பபத எனபததயம, எவவ�ற 
மறறவர�தள சவலலவத எனபததயம, எவவ�ற எனதனப வப�ல பலமம பல�ச�க��ரமம 
அதடவத எனபததயம அவனககக  �றப�யங�ள.  அத மடடமலல. ��ரஷண�, வ�ஷணவ�ன 
பகதர�ள எவர�தளயம உளவள வ�ட�மல ��வல�ள��தள ந�றததங�ள."
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இததக வ�டட சநத�வம அமரக��வம ப�ர�ல�ததனத த�ரமபவம கடடக ச��ணட 
தங�ள கரகலப பளள�தய அதடநத�ர�ள. ச�ல ம�தங�ள பய�னற ப�னனர, ப�ர�ல�தன 
த�ரமபவம வடடகக வநத�ன. த�ய�ர �ய�த ப�ர�ல�ததன ம��வம அழ��� அலங���தத 
ஹ�ரணய �ச�பபவ�ன மடய�ல ச��ணட இரதத�ன�ள. தன ம�தனக �ணடதம ஹ�ரணய 
�ச�பப ம��வம ம��ழசச� அதடநத�ன. வமலம அவன சசனற தடதவ வ�டடததப வப�ல, " 
ம�வன, ந5 பளள�ய�ல கரவ�டம�ரநத எனன �றற�ய? " எனற வ�டட�ன.

6. உயரநத  பகத�ய�ல  ப�ர�ல�தன
ப�ர�ல�தன உடவன பத�லள�தத�ன.  " ஓ என அரதம தநததவய! ஸ ��ரஷண��டம 

ஒரவன தன ச�தததததச சசலதத�மல, ம�ற�� உல� சமபநதம�ன இனபங�ள�ல ஆதச 
ச��ளபவன, உணதமய�வலவய தன ஆதம த�ரபத�தயப பறற� எதவவம அற�ய�தவன. 
��தடபபதற���ய மன�த சஜனமதத�ன ஒவர கற�கவ��ள ஸ ��ரஷணரககப பகத� 
சசலததவவத! ஆன�ல இநத���யங�ளகக அடதமய���, தன இநத���ய ச�ங�தள மடடவம 
அனபவ�க�த தடபபவர�ள இதத அற�யவவ ம�டட�ர�ள. மழவதம�� அவர�ள இநத���ய 
ச�ங�தள அனபவ�பபத�ல ஈடபடட, உணதமய�ன கற�கவ��தள வ�டடவ�டட, சதவததத 
தபப�ய சகத��தளத த�ரமபவம சதவக��னறனர. சதவததத தபப�ய அநதச சகத��ள�ல 
இனபம இரககசமனற த�ரமபவம சதவக��னறனர. ஆன�ல உணதமய�� உல� ச�ங�ள�ல 
எநத வ�தம�ன இனபமம ��தடய�த. இரநதம அவர�ள தங�ள அடக� மடய�த 
இநத���யங�ள�ல உநதபபடட, உல� இனபததக��� ஓட��ற�ர�ள. இவவ�ற அவர�ள 
ம�தயய�ன கதத�ரடட�ன அற�ய�தமய�ல வமனவமலம மழக��ற�ர�ள. �தடச�ய�ல அதவ 
சச�லலசவ�ணண�த வவததன�ள�ல அவர�தள ஆழதத� வ�டம. 

"ஸ வ�ஷணவ�ன த�மதரப ப�தங�தள 
வழ�படவவத வ�ழகத�ய�ன உததமம�ன 
இலக��கம. கடமப வ�ழகத�ய�ல மழ�� உல� 
ச�ங�தள அனபவ�பபதத எற�நத வ�டட, 
வ�ஷணதவ அதடவதறகப பத�ல��, அவர�ள தன 
உடல, மதனவ�, கழநதத�ள, வட, 
சச�நதக��ரர�ள, வவதல, சமத�யம 
இதவயதனததம ம��ழசச�தய அள�ககம எனற 
எணண��னறனர. இநத எணணங�ள ச��ணட 
கரடர�ள உல� சமபநததத�ல ஊற�ய இனசன�ர 
கரடதன கரவ��வம ச��ணட அவதனப ப�ன 
பறற��னறனர. இவவ�ற ஒர கரடன இனசன�ர 
கரடதனத சத�டரநத �தடச�ய�ல அதனவரம 
கணடககள வ�ழ��னறனர. ஒர கர, 
வ�ழகத�ய�ன உணதமய�ன கற�கவ��தள 
அற�யவ�லதல எனற�ல அவனம அவதனப 
ப�னபறறம ச�ஸயர�ளம நர�ததகவ� 
சசலல��னறனர. "
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இததக வ�டட ஹ�ரணய �ச�பப வ��பதத�ன�ல சவகணட எழநத�ன: " ந5 எனதனக 
கரடன, அற�வ�லல�தவன எனற� அவமத�க��ற�ய " எனற ச�டன�ன. " என கர 
சக��ர�சச���ய�ரம அவரத ம�ன�ள�ன சநத�வம அமரக��வம வப�லய�ன கரக�ள எனற� 
கற��ற�ய? அவர�ளகக அற�வ எதவம�லதலசயனறம உனகக மடடம த�ன அற�வளளத 
எனறம த�வன கற��ற�ய? என கரவ�ன ம��தமதயப பறற� உனககத சத��யவவ சத��ய�த. 
அவர எலல�வறதறயம �றறவர. ம��வம சகத� வ�யநதவர. ச�ற தள� தணண5தரத சதள�தவத 
அவர இறநதவதனக கட உய�ரதசதளச சசயத வ�டவ�ர. என கர, எங�தளத தவற�ன 
ப�ததய�ல ச��ணட சசலவத��வம, ந5 ச��ய�ன ப�தததய - ஆனம5� ம�ரக�தததப 
எங�ளககப வப�த�க��ற�ய�?  ந�ன 20,000  வரடங�ள �டநதவம இரநத ப�ரமம 
வதவ��டம�ரநத வரம வ�ங��யவன. ந�ன என வ�ழ ந�ட�தள இவவ�ற வண�க�� வ�டவடன 
எனற� கற��ற�ய?  ந5 என கரதவ அவமத�ததத�லம எனத ச��ளத��ளகக எத�ர�� 
இரபபத�லம ந�ன இபவப�வத உனதனக ச��லலக �டடதளய�ட��வறன! உனககம உன 
மடட�ள தனம�ன �டவதளப பறற�ய வபசசககம இத த�ன ச��ய�ன மறறப பளள� 
தவககம! 

ஆன�ல ப�ர�ல�தன எநத வ�தம�ன பயமம இனற�  அதமத�ய��, ஆன�ல 
ஆண�ததரம��ப பத�லள�தத�ன. "ஆம தநததவய! ந5ங�ளம உங�ள கரவம, இரணட வபரவம 
கரடர�ள த�ன.  வமலம ந5ங�ள அரக�ர�ள. எனவவ ந5ங�ள உணதமதயக ��ண மடய�த 
கரடர�ள. ந5ங�ள பரம இதறவனகக எபவப�தம �ன�நத இதயங�ளடன அனப வசதவ�ள 
ப��நத வரம பகதர�தள ந�ட, அவர�ளத உயரநத உபவதசததத எதவம வ�ட��தவர�ள! 
அற�வறறவர�ள! ந5ங�ள அவர�ளதடய ப�த தள��ள�ல கள�தத உங�ள மனங�தள 
தயதமப படதத வவணடம. அநத ம��ன�ள�ன அற�வதர�தளக வ�டட நடக� வவணடம. 
ந5ங�ள அநதப பன�தம�ன பகதர�ள�ன உபவதசங�தளக வ�டட உங�ள பதத�தய ஸ 
��ரஷண��டம சசலதத�ன�ல உங�ள இதயங�ள�லளள அழகச�லல�ம ந5ஙகம. என 
அரதமத தநததவய! உங�ள அ�ங��ரததத வ�டட வ�டட மதறய�ன ஒர கரவ�டம 
சரணதடயங�ள. மதறய�ன கரவ�ன ஒவர சப�க��ஷம ஸ ��ரஷணரகக அனப வசதவ 
சசயவத மடடவம. அபபடசயனற�ல மடடம த�ன ந5ங�ள இநத உல�  சமபநதங�ள�லரநத 
வ�டபடவர�ள.” 

7. ப�ர�ல�ததனக  ச��லலவவ  மடயவ�லதல
ப�ர�ல�தன�ன பத�தலக வ�டட ஹ�ரணய �ச�பபவகக வ��பம இபவப�த அத����ததத. 

ப�ர�ல�தன வமல �டதமய�� ச5ற�ன�ன:  " ஓ!  உனதன ந�ன �டதமய��த தணடக�ப 
வப���வறன " எனற கற�யவ�ற தன வ�தளயம �த�யததததயம தக��க ச��ணட 
ப�ர�ல�ததனக ச��லல உயரதத�ன�ன. ஆன�ல ஆசச��யம��, அவன�ல ஒனறவம சசயய 
மடய�மல ந�னற�ன. தன தளபத�ய�டம ஆதணய�டட�ன: " உடனடய�� இபவப�வத 
இவதனக ச��லலங�ள " எனற�ன. மழ ர�ணவமம ப�ர�ல�ததனக ச��லவத�ல ஈடபடடத. 
ஆன�ல எவர�லம எநத வத�ய�லம ப�ர�ல�ததன எதவவம சசயய இயலவ�லதல. 
இததயற�நத ஹ�ரணய �ச�பப தனத வசவ�ர�ள�டம ஒனறன ப�ன ஒனற�ய ஆதண�ள 
இடட�ன...
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"மத ய�தன�தளச சசலதத�க 
ச��லலங�ள "

"ச��டய வ�ஷங�ள ச��ணட ப�மபக 
கணட�ள�ல வப�டங�ள "

"�டம வ�ஷதததக கடக�க ச��டங�ள 
"

"அப�யம�ன ச�ங�க கணடககள 
வப�டங�ள "

"சபரம ப�தறக �லலல �டட, 
மதலய�ன உசச�ய�லரநத உரடடங�ள "

"சப��ய �றப�தற�தள அவன வமல 
உரடடங�ள..."
 

இபபட எதததனவய� வ�தங�ள�ல 
மயனறம ப�ர�ல�ததன எவர�லம ச��லல 
இயலவ�லதல. ச�பப�ய�ள�ன வ�ள�ள 
அவதன சவடட  மடயவ�லதல. மத 
ய�தன�ள ப�ர�ல�தன�டம 
சநரங��யதம அதவ�ள�ன 
உடல�ள�ல ம�னச�ரம ப�யநதத 
வப�ல அதவ ச�தற� ஓட, பத�ல�� 
ந�தறய ச�பப�ய�தளயம மறற 
அரக�ர�தளயம ச��னறன. 
ச�ங�ங�வள� ப�ர�ல�ததன நக��க 
ச��டததன. மதலய�லரநத 
ப�ர�ல�ததன உரடடம வப�த ஸ 
வ�ஷணவவ வத�னற� அவதனத 
த�ங��க ச��ணட ��பப�றற�ன�ர. 

அபவப�த ஹ�ரணய 
�ச�பபவகக ஒர பதத�ச�லததனம�ன 
எணணம வத�னற�யத. அவனகக 
வஹ�ல�� எனற ஒர ம��வம அழகம 
சகத�யம வ�யநத சவ��த�� ஒரதத� 
இரநத�ள. அவள தன வய�� 
வலலதமய�ன�ல ச��ழநத 
வ�டசட��யம எவவளவ சப��ய 
த5ககளளம பகநத எ��ய�மல இரபபவள. ஹ�ரணய �ச�பப அவதள வரவதழதத, " என அனப 
சவ��த��வய!  ந5 எனகக ஒர உதவ� ப��ய வவணடம. ந�ன ப�ர�ல�ததனக ச��லல 
எனனசவலல�வம� சசயத ப�ரதத வ�டவடன. அவதனக ச��லலவவ மடயவ�லதல. இநத 
வ�ஷயததத மடக�, ந�ன உனதனத த�ன நமப�ய�ரக��வறன. உனகக இத ஒர சலப�ன 
வவதல. ந5 ப�ர�ல�ததனத தக��க ச��ணட சப��ய த5ய�னள சசலல வவணடம. ந�சசயம�� 
அத ப�ர�ல�ததனக ச��னற வ�டம. ஆன�ல ந5 மடடம ஒனறவம ஆ��மல வநத வ�டவ�ய. 

15



ந�ன உனகக ந�தறய சசலவங�ள அள�பவபன " எனற ஆவல�சதன கற�ன�ன. ப�ர�ல�தன 
ம��வம அனப தவதத�ரநத தன சச�நத அதததவய, சசலவததகக ஆதசப படடப 
ப�ர�ல�தன�ன வமல எநத வ�தம�ன ப�சமம இனற� அதறகச சமமத�தத வ�டட�ள. 

ஒர சப��ய அக��ன�க கணடம 
உணட�க�பபடடத. அத�லரநத உணட�ன த5க 
ச��ழநத�ள வ�தன மடடம சத�டடன. வஹ�ல�� 
தனதன ம��வம நனற�� அலங��ரம சசயத 
ச��ணட�ள. ம��வம ம��ழசச�யடன ப�ர�ல�ததனத 
தன இர �ரங�ள�லம தக��க ச��ணட த5ய�னள 
பகநத�ள. ஆன�ல அஙவ� நடநதத வவற! அநத 
சபரம த5, ப�ர�ல�த�தவ எதவவம சசயயவ�லதல. 
ம�ற�� அத வஹ�ல��தவ எ��ததச ச�மபல�க��யத. 
அநதத த5ய�னள ப�ர�ல�தவன� பன� சபயவத வப�னற 
ஜ�லசலனற உணரநத�ன. ப�வ�ன�ன ந�மங�தளப 
ப�ட ஆரமப�தத�ன: " ஹவர ��ரஷண� ஹவர 
��ரஷண�, ��ரஷண� ��ரஷண� ஹவர ஹவர. ஹவர 
ர�ம� ஹவர ர�ம�, ர�ம� ர�ம� ஹவர ஹவர! "

ஹ�ரணய �ச�பப�வல�, அவனத சபரம 
படட�ளங�ள�வல� ப�ர�ல�ததன ஒனறவம சசயய 
இயலவ�லதல. ஏசனனற�ல ஸ ��ரஷணர ஒரவப�தம 
ப�ர�ல�ததனக ��பப�றறவதறகத தவறவவ இலதல. 
ஸ ��ரஷணர வ�கக அள�ததளள�ர: " எனன�டம 
சரணதடநதவர�தள ந�ன �ணடபப��க ��ததக 
ச��ளவவன. அவர�ளகக ய�ரவம த5ஙக சசயய 
மடய�த. இநத உல�ம மழவதவம அவர�ளகக 
எத�ர��த த�ரணட�லம, அவர�ள�ல ஒனறவம சசயய 
மடய�த! " ப�வ�ன கற�யத வப�ல எவசர�ரவர 
ந�ரதர, வ�ய�ஸர, ச� வதவ வ��ஸவ�ம�, ரப வ��ஸவ�ம�, சன�தன வ��ஸவ�ம� வப�னற 
மதறய�ன கர மலம�� ப�வ�ன ஸ ��ரஷண��டம சரணதடயம வப�த, இநத உல�வம 
அவர�ளகக எத�ர�� ம�ற�ன�லம அவர�தள ஒனறம சசயய மடய�த. ஸ ��ரஷணர 
அவர�தளக ��பப�றற�வய த5ரவ�ர. எனவவ ஹ�ரணய �ச�பப அவவளவ பலமம த�றதமயம 
ச��ணடரநதம அவன�ல ப�ர�ல�ததன ஒனறவம சசயய இயலவ�லதல. 

 8. ம�� சக�ரவரததய�ன   சபரம  �வதல
இபவப�த ஹ�ரணய �ச�பபவகக �வதல வத�னற�யத. " ந�ன எனனசவனன 

மயறச��ள அதனதததயம சசயதம ப�ர�ல�ததன அழ�க�வவ மடயவ�லதலவய! எனனதடய 
அதனதத மயறச��ளம வத�றறவ�டடன. ஒரவவதள அவனகக அத�யம�ன சகத��ள 
இரககவம�? அபபடய�ன�ல அவன எனதனயம ச��னற வ�டவ�வன�? " இவவ�ற 
சபரங�வதல ச��ணட�ன. அவன ப�ரமம வதவ��டம�ரநத ச�� மடய�தவ�ற வரம 
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வ�ங��ய�ரநதம இபவப�த அவனகக அநத வரதத�வலவய சநவத�ம வர ஆரமப�தத வ�டடத. 
அவவளவ சப��ய சபரம சக�ரவரதத�ய��வம ம��வம பலமம த�றதமயம ச��ணடவன�� 
இரநதம அவனகக எலல�ம பத�ர��த வத�னற�ன. எனன சசயய எனற சத��ய�மல உதவ� 
எதவம�னற�த தவ�தத�ன. 

அபவப�த சநத�வம அமரக��வம அவனகக சம�த�னம அள�ததனர: " ஓ! த�ங�ள 
எதறகவம �வதலப படத வததவய�லதல. இநத அணடதத�றவ� த�ங�ள சக�ரவரதத�ய�ய 
இரககம வப�த ஏன �வதல வவணடம? ப�ர�ல�தன சவறம ச�ற ப�ல�ன. இநத ஒர ச�ற 
வ�ஷயததககப வப�ய ஏன இவவளவ வரததப பட வவணடம? அவன ஒர ச��ச ம�த���. 
ந�தனதத�ல உங�ள வ�ரல�ள�வலவய நசக��க ச��னற வ�டல�வம!  எங�ள தநததய�ன 
சக��ர�ச ச���ய�ர எலல�ம அற�நத ம��ப சபரம ஞ�ன�. அவர வரவத வதர ந�ம 
��தத�ரபவப�ம. அவர வநததம இததக கறவவ�ம. அவர இதத ம��வம எள�த��த த5ரதத 
வ�டவ�ர. அதவதர ந�ங�ள ப�ர�ல�ததனப பளள�ய�ல தவதத வழக�ம வப�ல 
�றப�க��வற�ம. எங�ள தநததய�ன சகத�வய� அளவ�லல�தத. அவர தன ப�ரதவய�ன�ல 
மடடவம இறநதவர�தளயம உய�ர சபறற வரச சசயபவர. அவர தன வ��பம�ன பரவதத�ல 
ஒரவதர ச5ற�ப ப�ரதத�வல வப�தம. அவர அபபடவய சப�சங��ச ச�மபல��� வ�டவ�ர. 
அவரத மறக� மடய�த வ�ததத�ல ப�ர�ல�ததன தன சய பதத�ககக ச��ணட வநத 
வ�டவ�ர. அதறகப ப�ன அவன ந�ம சச�லவததக வ�டப�ன. அதவதர அவன எங�ளடன 
கட வநத படக�ல�ம எனபத எங�ள அப�பப�ர�யம " எனற கற�னர.

9. த�ரமபவம  பளள�கக
 சநத�, அமரக�� இரவ��ன ஆவல�சதனய�ன வப��ல ப�ர�ல�ததன த�ரமபவம 
பளள�ககச சசலல தவதத�ர�ள. ப�ர�ல�ததன எபபடயம தன அரக�த தநததய�ன ப�ததககக 
ச��ணட வநத வ�ட வவணடசமனற �டம மயறச� எடததக ச��ணடனர. அவனகக 
மறறவர�தள எபபட ஏம�றறவத, எபபட அளவகக ம5ற� சசலவம வசரபபத, எபபட இநத���ய 
ச�ங�தள உசச அளவகக அனபவ�பபத வப�னற பறபல ப�டங�தளக �றப�ததனர. ஆன�ல 
ப�ர�ல�தவன� அதவ எவறற�லவம தனதன ஈடபடதத�மல, த�டமடன தன இதற பகத� எநத 
அளவ�லம ப�த�க�ப பட�மல, தன மனத�ல ஸ ��ரஷண��ன ந�மங�தள ஜப�பபத�லம, 
அவரத லதல�தளயம �லய�ண கணங�தளயம த�ய�ன�பபத�வலவய வநரததத எபவப�தம 
சசலவள�தத�ன. 

ஒர ந�ள சநத�வம அமரக��வம ஏவத� ஒர வ�ஷயம�� சவள�வய சசலல வவணட 
வநதத. அவர�ள ப�ர�ல�ததன வகபபத ததலவன�� ந�யம�தத வ�டடச சசனற�ரநதனர. 
ப�ர�ல�தன�டம, " ந�ங�ள ச5க��ரம த�ரமப� வநத வ�டவவ�ம. வகபதபயம கழநதத�தளயம 
�வன�ததக ச��ள. அவர�ள சணதட எதவம சசயய�மலம, மழ வநரதததயம வ�தளய�டடல 
�ள�க��மலம �வன�ததக ச��ள. அவர�ள அதமத�ய��வம சததம சசயய�மலம இரக� 
வவணடயத உன சப�றபப. ந�ங�ள  சவக ச5க��ரவம த�ரமப� வநத வ�டவவ�ம " எனற கற� 
வ�டடச சசனற�ரநதனர.

இர கரக�ளம ��ளமப�யதம, எலல�க கழநதத�ளம, அரக�த தனதம 
சபறற�ரநதத�ல உடவன வ�தளய�டவதற���க கத�தத ஓட ஆரமப�ததன. அவர�ள 
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அதனவதரயம ப�ர�ல�தன அடக�மடன கபப�டட�ன: " ஓ!  நணபர�வள! ஓ அரக�ர�ள�ன 
கழநதத�வள!  ந�ன சச�லலவததக வ�ளங�ள. ந5ங�ள உங�ள வ�ழ ந�ட�ள மழவதவம 
ஆனநதம�� இரபபதற��ன சபரம ர�ச�யததத உங�ளகக ந�ன இனற கற��வறன. அதன 
ப�ன ந5ங�ள வ�தளய�டச சசலலல�ம " எனற அதழதத�ன. ப�ர�ல�தனகக அபவப�த 
சவறம ஐநவத வயத ஆ��ய�ரநதம கட எலல�க கழநதத�ளம அவன கறவததக வ�ட� 
உட��ரநதன. ப�ர�ல�தன ப�னனர வபச ஆரமப�தத�ன. 

10. இபவப�வத  உடவன ஆரமப�யங�ள 
"என சவ��தரர�வள வ�ளங�ள!  ந�ம நம இளதமப பரவதத�லரநவத பரம 

இதறவதன த�ய�ன�க� வவணடம. இநத உல�ம, மறறம இத�லளள எதவயவம த�ன�� 
உணட��வ�லதல.  ச�லர இதவசயலல�ம இயறத�ய�லரநத உணட�னத��க கறவர. 
ஆன�ல அநத இயறத� ய�ரதடயத? எங��ரநத வநதத? ஸ ��ரஷண��ன ஒர ச�ற சகத�வய 
இயறத�. அவர ந�தனதத�ல வ��டக�ணக��னப ப�ரமம�ணடங�தள ஒவர சந�டய�ல 
பதடக�வம அதவயதனததததயயம ஒவர சந�டய�ல அழ�க�வம இயலம. இனனம அடதத 
சந�டய�ல அதவசயலல�வறதறயம த�ரமபவம உணட�க�வம அவர�ல மடயம. ஸ 
��ரஷணர ம��வம சகத� வ�யநதவர. அத மடடமலல. அவர நம ஒவசவ�ரவதரயம நனற�� 
அற�வ�ர. ஆன�ல நமம�ல த�ன அவதர அற�ய மடவத�லதல. ந�ன என இதடவ�ட�த 
சஜபதத�லம த�ய�னதத�லம அவதரப பறற� ஓரளவகக அற�ய மடநதத. 

"ந�ம அதனவரம ஆனம5� வ�ழகத�ய�ல நம இளம பரவதத�லரநவத ஈடபட 
வவணடம. இபவப�வத, இநதக �ணதத�லரநவத ஆரமப�க� வவணடம. 'ந�ன ந�தளய�லரநத 
சத�டஙகவவன' எனற ஒரவப�தம கற�த5ர�ள. நமகக ந�தள எபபடயம வரம எனற எனன 
ந�சசயம? ந�ரநதரம�லல�த அழ�யம இநத உல�தத�ல ��ணம அறப ச�ங�தள அனபவ�க� 
வவணட, ��தடதத ��லததத வண�க��த5ர�ள. இனவற இபவப�வத ஆரமப�யங�ள. 
ந�தளககச சசயய வவணடயதத இனறம, இனதறகக சசயய வவணடயதத இபசப�ழவத 
சசயயங�ள. எலவல�ரம ப�வ�ன�ன ந�மததத சஜப�யங�ள: 

ஹவர ��ரஷண� ஹவர ��ரஷண�, 
��ரஷண�, ��ரஷண� ஹவர ஹவர

 ஹவர ர�ம� ஹவர ர�ம�, 
ர�ம� ர�ம� ஹவர ஹவர. 

நமகக, ��ழம, மறறம வந�ய�ள எலல�ம எபபடயவம வநத த�ன த5ரம. வமலம, ந5 
எனன த�ன வசரதத தவதத�லம அதத இறககம வப�த ச��ணட சசலல மடய�த.  பணம, 
ப�ழ, சபரதம இபபட எனனசவலல�ம சமப�த�தத தவததம, இறககம வப�த 
எலல�வறதறயம வ�டட வ�டவட சசலல வவணடம. உனன�ல ஒர தபச� கட ச��ணட 
சசலல மடய�த! ந�ன சச�லவசதலல�ம ச��த�ன�? " 

"ஆம. அதனததம ச��! " எனற எலல� ம�ணவர�ளம ப�ர�ல�தன கற�யதத 
ஆவம�த�தத�ர�ள. " ந5 உணதமதயத த�ன கற��ற�ய! "

"என அனப நணபர�வள! அரக�ர�ள�ன தமநதர�வள! நம மன�த உடவல� 
ந�தலயறறத. அழ�நத வப��க கடயத. ஆன�ல நம ஆதம�வவ� ந�ரநதரம�னத. மன�த 
சஜனமதத�ன ஒவர கற�கவ��ள ந�ம நமதம அற�நத ச��ணட, நமத சச�நத வட�ன 
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இதறவன�ன ப�தங�தள அதடவவத. எனவவ ஒவசவ�ர ஜ5வனம கற�பப�� மன�த சஜனமம 
எடததவர�ள, பரம இதறவன�ன ஸ ��ரஷணரககப பகத� வசதவ ப��ய வவணடம. ஸ 
��ரஷணரககப  பகத� வசதவ சசயவசதனபத எலல� ஜ5வன�ளககம இயறத�ய�� அதமநத 
சப�வம. ஏசனனற�ல  ஸ ��ரஷணவர எலல� ஜ5வன�ளககம ��ரணமம ஆத�ரமம 
அவர�ளத நலன�தள ந�டபவரம ஆவ�ர. அவவர ஒவசவ�ர ஜ5வனககம உணதமய�ன 
அனபககப ப�தத�ரம�னவர. எனவவ, அவரகக அனப வசதவ�ள ப��நத அவ��டவம 
தஞசமதடவத த�ன ந�ம ஒவசவ�ரவ��ன �டதம. அவவ�ற ந�ம இதறவனககச வசதவ 
சசயவத�ல ��தடககம பரம ஆனநததததப சபறற, அறபம�ன உல� சமபநதம�ன 
ஆதச�ள�லரநத வ�டததல அதடவவ�ம. ஒரவன உல� சமபநதங�ள�லரநத வ�டததல 
சபறற வ�டட�ல, ஆனம5�ப வப��னப ச�ம த�ன��க ��தடதத வ�டம. 

"எனவவ என 
சவ��தரர�வள! ந5ங�ள 
உடனடய��, 
இபவப�த�லரநவத, எவதரயம 
�வரநத�ழககம அநத ப�வ�ன 
ஸ ��ரஷணதர ந5ங�ள 
த�ய�னம சசயய ஆரமப�யங�ள. 

"இநதக �ணதத�லரநவத 
ந5ங�ள சஜப�க� ஆரமப�யங�ள 
: 'ஹவர ��ரஷண� ஹவர 
��ரஷண�, ��ரஷண� 
��ரஷண� ஹவர ஹவர, ஹவர 
ர�ம� ஹவர ர�ம�, ர�ம� ர�ம� 
ஹவர ஹவர!' . ந�ம அதனவரம 
வயத��� இறநத வப�வவ�ம. 
எனவவ இதத ந5ங�ள உங�ள 
இளம வயத�லரநவத 
ஆரமப�தத வ�டங�ள. உங�ள 
வநரததத வண�� அரச�யல, 
வஞச�ம, ஏம�றறதல 
இதவ�ள�ல �ழ�க��த5ர�ள. 
ப�வ�ன ஸ ��ரஷணவர பரம இதறவன. அவர ம��வம சகத� வ�யநதவர. அளவ�லல� 
இரக�மம �ரதணயம உளளவர. அவர தன சகத��தள அவரத ந�மங�ள�லம தவததளள�ர. 
எனவவ ந5ங�ள அவரத ந�மங�தள சஜப�ககம வப�த ந5ங�ள அளவ�லல�த நனதம�தளப 
சபறவர�ள"  எனற ப�ர�ல�தன அற�வதர கற�ன�ன. 

அபவப�த ம�ணவர�ள�ல ததலவன�� இரநத இனசன�ரவன வ�டட�ன: " ஏன ந�ம 
ஸ ��ரஷண��ன ந�மங�தள சஜப�க� வவணடம? ந�ம ம��வம இளம கழநதத�ள. ந�ம ஏன 
வ�தளய�டக கட�த? ந�ம சசலவம வசரபபத�ல த�றதம சபறற ப�னனர ந�தறய 
சசலவங�தளச வசரதத ச�ங�தள அனபபவ�பபத�ல மடடவம நமகக உணதமய�ன 
ஆனநதம ��தடககம."
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11. உல� வ�ழகத�  ந�தலயறறத
ப�ர�ல�தன�டம�ரநத உடனடய�� பத�ல வநதத: " இலலவவ இலதல! 

இதவ�சளலல�ம உணதமய�ன ஆனநதததத அள�க��த. மதலல ந5 எவவளவ ந�ள 
வதரககம இரபப�ய எனற கட உனககத சத��ய�த. அபபடவய வயத�வத வதர 
வ�ழநத�லம, பறபல வந�ய�ளம வ�ய�த��ளம ப�டதத, அதன ப�ன ந5 இறபபத ந�சசயம. 
அதவம இனவற� ந�தளவய� அலலத இபவப�வத�, எநத ந�ம�டதத�லம வப��டய�ன�ல 
த�க�பபடட அநத இடதத�வலவய இறநத வப��ல�ம" எனற ப�ர�ல�தன வ�தட கற�ன�ன. 

ந�மம இததவய த�ன ��ண��வற�ம. வ�ம�னதத�ல பயணம சசயத ச��ணட 
சசல��ற�ர�ள. த�டசரனற எஞச�ன பழத��� அத�லரநத ந�னற வபர�ளம இறநத 
வப���ற�ர�ள. வமலம அவர�ளதடய உடல, எலமப எலல�ம எஙவ� வ�ழ��னறன எனபத 
கட சத��ய�த. 

ப�ர�ல�தன�டம�ரநத வமலம பத�ல சத�டரநத வநதத: " அபபட ந5 இதடய�வலவய 
ச���மல வயத�கம வதர இரநத�லம, எணபத வயதககப ப�ன உனன�ல ந�ம�ரநத 
உட��ரநத சஜப�க�வவ� த�ய�னம சசயயவவ� கட மடய�த. வ�தவ�தம�ன எதததன 
எதததனவய� வந�ய�ள வரம. வவணட�ததறக உன மரம�வள உனகக ந�தறய 
ப�ரசச�தன�தளயம வரததங�தளயம ச��ணட வரவ�ள.  ததடபபதத�ல உனதன 
அடபப�ள! ஓ உனதன ச��ய�� சததம சசயவ�ள! இபபட எதததனவய� 
�ஷடங�ளக��தடய�ல உனன�ல எபபடப ப�வ�தனப பறற�த த�ய�ன�க�வவ� ந�தனக�வவ� 
மடயம? உனத சத�ணதட மடட வபசவவ மடய�மல��ல�ம. இலதல உனகக பதத� 
தடம�றறவம� தபதத�யவம� கடப ப�டக�ல�ம. இபபட எதததனவய� �ஷடங�ள�ல 
உனன�ல ப�வ�தன ந�தனக� மடய�மவலவய வப�ய வ�டம. 

' 'இநத மன�தப ப�றவ�ய�ன ஒவர ��ரணம எனன? உனககம பரம இதறவன�ன ப�வ�ன 
ஸ ��ரஷணரககமளள சமபநததததத தலககவவத அத! எனவவ இநதப ப�றபப உனககக 
ச��டக�பபடடளள ஒர தரணவம! ந5 இநத அ��ய வ�யபதபப பயன படதத�க ச��ணட, 
அவரகக ஆனநதம��ச வசதவ சசயத�ல, அறக� மடய�த சங��லத சத�டரப வப�னற 
ப�றபப இறபப�ள�லரநத வ�ட படட, சதநத�ரம�� ஸ ��ரஷணரடன வபர�நதமடன 
வ�ழல�ம.  உணதமய�ன ஆனநதம அவரடன ந�ரநதரம�� ஆனம5� உல�தத�ல வ�ழவவத. 
உல� சமபநதம�ன ப�தணபபக�ள, கற�பப��க கடமப வ�ழகத�ய�ல ��தடககம சப�யய�ன 
அறப ம��ழசச��ள, ஒரவதனப பகத� ச�த�ங�ள�ல ஈடபட மடய�மல சசய��றத. வமலம ந5 
வயத�ன ��லதத�ல த�ரமணம சசயத�ல உனனதடய இளம மதனவ�தயயம, அழம பசச�ளங 
கழநதத�தளயம ந5 எபபட வ�ட மடயம? உன த�பபன�ர ம��வம வயத�கம வப�த ந5 அவதர 
எபபட ஒதக� மடயம? உனனதடய கழநதத�ள  '' அபப�, அமம�''  எனற உனதன ம�� 
இன�தமய�� அதழககம வப�த ந5 அவர�தள  எபபட வ�ட மடயம? உனனதடய அழ��ன 
ந�ய, அழ��ன வத�டடங�ள இதவ�தள எலல�ம ந5 எபபட வ�ட மடயம? 

''ஒரவனத ஆதம� ஆனம5� ஞ�னதத�ல வ�ழ�பபதடயம வப�த, அவன தன 
உணதமய�ன ந�ரநதர சச�ரபததத அற���ற�ன. ப�வ�னகக அனப வசதவ�ள சசயவத 
மடடவம உணதமய�ன ஆனநதம எனபதத அற���ற�ன. வவற எநத வ�தம�ன உல� 
பநதங�ளம மக��யம��த சத��வத�லதல. ந5ங�ள இநத இளம வயத�வலவய, உல� 
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இனபங�தள ரச�பபதற��� த5டடய�ரககம த�டடங�ள அதனதததயம எற�நத வ�டட, ஸ 
��ரஷணதர ந�தனபபத�லம அவரத ந�மங�தள சஜப�பபத�லம ஈடபடவத நலலத. நமககக 
��தடதத�ரககம இநத ம�ன�ட ஜனமம ம��ம�� அ��யத. இத ந�ரநதரம�னத 
அலலசவனற�லம, இதன�ல நமகக பகத� வசதவ�ள ப��வதறக அனகலம���றத. ச�ற�தளவ 
பகத� வசதவ�ள சசயத�ல கட அத பரண பலதனக ச��டக��றத. ந5 ஆனநதம�� இரக� 
வவணடம�ன�ல எனன சசயய வவணடம? பகத� வய��தததக �தடபப�டக� வவணடம. ஸ 
��ரஷணரகக வசதவ சசயய ஆரமப�யங�ள! ''  எனற ப�ர�ல�தன வ�வரம�� எடததக 
கற�ன�ன. 

12. ��ரஷண  பகத�வய  உணதமய�ன  ஆனநதம
உங�ள வ�ழகத�ய�ன ஆரமபம�ன இளம ப�ர�யதத�லரநவத உங�தள ஸ 

��ரஷணரகக அரபபண�தத வ�டங�ள. ந�ன சச�லலம இநத அற�வதர�தள ந5ங�ள எநத 
வயத�ல வ�ட��ற5ர�வள� - ஐமபத வயத�� இரநத�லம கட பரவ�ய�லதல. ந5ங�ள பகத� 
ச�த�ங�தள இபவப�வத ஆரமப�க�ல�ம. வப�ன ஜனமங�ள�ல உங�ளககக ��தடதத பகத 
வசரகத��ள�ன�ல த�ன இநத அற�வதர�தள ந5ங�ள இபவப�த வ�ட��ற5ர�ள. வப�ன 
ஜனமங�ள�ல வசரநத பணண�யங�ள�ல த�ன இநத ஜனமதத�ல இநத ஞ�னங�தள ந5ங�ள 
வ�ட��ற5ர�ள. 

ந�ம ஒரவப�தம நம வநரததத உல� 
இனபங�ள மறறம அறபம�ன சசயல�ள�ல 
வண�க�க கட�த. ஏன? ந5 எநத ஒர 
சஜனமம எடதத�லம இநத���ய ச�ங�தள 
அனபவ�க� மடயம. ந5 ஒர ந�வய� அலலத 
பனற�ய�ன உடலல இரநத�ல 
எணண�கத�ய�லல�த மதனவ��தளச 
வசரததக ச��ளளல�ம. வமலம அபபடப 
படட ஜனமங�ள�ல வ�வ��ரதத வப�னற 
ச�ரமங�ள கட ��தடய�த. எநத வ�தம�ன 
சப�ரவள� பணவம� சசலவழ�க� 
வவணடயதம ��தடய�த.  எனவவ 
சதநத�ரம�� ந5 எதததனசயதததனவய� 
பதப பத மதனவ��ள மலம 
ச�மதடயல�ம. அத மடடமலல, 
சடடங�தளக ச��ணட ந5த� மனறததகக 
உனதன எவரம இழததச சசனற 
வ�டவ�ர�வள� எனற பயஙச��ளளத 
வததவய�லதல. உன கழநதத�தள 
வளரதத அவர�தளப பர�ம��க� வவணடய �டதம கட ��தடய�த. மன�த ஜனமதத�ல 
உனகக ஒர வரடததகக ஒவர ஒர கழநதத த�ன ப�றககம.  ச�ல சமயங�ள�ல இரடதடக 
கழநதத�ள ப�றக�ல�ம. ஆன�ல அத ம��வம அ��த. ஆன�ல ந5 பனற� அலலத ந�ய வப�னற 
சஜனமங�ள எடதத�ல உனகக எடட, பதத, பனன�ரணட, பத�ன�ற கடட�ள ஒவர வநரதத�ல 
ப�றககம. உணதமய�ல இநத வ�ஷயதத�ல அவர�ள நமதம வ�டவம ச�றநதவர�ள. இவவ�ற 
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ஒரவன எநத வ�தம�ன ப�ர�ண�ய��ப ப�றநத�லம ச�றற�னபததகக ஒர கதறவம  இலதல. 
அத மடடமலல அததத�ய ப�ர�ண� அலலத வ�லஙக�ள உனதன வ�டவம எவவளவவ� 
ம�கநத அளவ�ல ச�றற�னபங�தள அனபவ�க��னறன. ஆன�ல ��தடததற���ய ம�ன�டப ப�றவ� 
எடதத ந5 உனதன ச�றற�னப ந�ரசச�ய�ல ஆழதத� இநத���ய ச�ங�தள அனபவ�பபததவய 
கற�கவ��ள��க ச��ணட வ�ட�வத.  உன வ�ழகத�ய�ல மதலலரநவத ஸ ��ரஷண��ன 
ந�மங�தள சஜப�ததம அவதர ந�தனததம த�ய�ன�ததம வர வவணடம. 

வமலம, வ�ழகத�ய�ல தனபங�ள வரம எனபத எவரம அற�நதவத. அதவ ந�ம 
அதழக��மவலவய வரபதவ! இறபப, ��ழம, வந�ய�ள, பக�தத�ரடன சணதட�ள இபபட 
எதததன எதததனவய� �ஷடங�ள வர��னறன. வவணட�ததறக அரச�ங�ம வவற எதததன 
எதததனவய� ப�ரசச�தன�தளக ச��டக��றத. இதவசயலல�ம எநத வ�தம�ன 
எசச��கத�யம�னற� அதழக��மல வர��னறன. இவத வ�த�த�ன நமத ம��ழசச�ககம 
சப�ரநதம. நமத மனசஜனம �ரமங�ள�ன பட நமகக கற�பப�டட அளவகக ம��ழசச� 
��தடக��றத. அத த�ன��வவ வரம. அதற��� ந�ம எதவம சசயயத வததவய�லதல. 

ந�ம �டவள நமப�கத� ச��ணடரநத�ல எலல� வ�தம�ன சநவத�ஷங�ளம த�ன�� 
அதழபப எதவம�னற� வரம. ப�ன ஏன ந�ம அதற���க �வதலப பட வவணடம?  இநத 
ஜனமதத�ல ந�ம உல� இனபததக��� எநத வ�தம�ன மயறச�யம சசயயத வததவய�லதல. 
அவத வப�ல நமத �ஷடங�தள ந5ககவதறகம �வதலப படத வததவய�லதல. உல� 
இனபததக��� மயறச� சசயவதம �ஷடங�தளத த5ரக�ப ப�ட படவதம நம வ�ழகத�ய�ன 
கற�கவ��ள அலல. ந�ம வ�ரமப��வற�வம� வ�ரமபவ�லதலவய� �ஷடங�ள வநத த�ன த5ரம. 
அதவ�ள நமதம அநதத தனபங�ள அதனதததயம அனபவ�க� தவதவத த�ன த5ரம. நம 
மநத�ய ஜனமங�ள�ல சசயத �ரம�க�ள�ன பலன�தள ந�ம �ணடபப�� அனபவ�தவத த5ர 
வவணடம. அபபடய�ரககம வப�த ஏன ந�ம நமத ம��ழசச�தயப பறற�யம �ஷடங�தளப 
பறற�யம �வதலப படட நம வநரததத வண�க� வவணடம? அதறகப பத�ல�� ந�ம ஸ 
��ரஷண��ன பன�தம�ன ந�மங�தள சஜப�க� வவணடம. அதவ ம��வம சகத� வ�யநததவ. 
ஸ ��ரஷணர தன ந�மங�தள அவதர வ�டவம �ரதணயம அழகம கடயத��ப 
பதடததளள�ர. ந�ம அவரத ந�மங�தள சவறம சபதங�ள எனற ஒரவப�தம �ரதவவக 
கட�த. ம�ற��, அதவ�ள ம�� ம�� சகத� வ�யநததவ. எனவவ, ந�ம நம வ�ழகத�ய�ல 
மதலலரநவத அவரத பன�தம�ன ந�மங�தள சஜப�க� வவணடம. 

13. மன�த சஜனமம  வ�தல  மத�க�  மடய�தத

தறவப�த நடநத ச��ணடரககம சவள�வவடமம சணதட சசசரவ�ளம மலநத 
�லய�தத�ல ஒரவன சம�ர 100 வரடங�ள வ�ழ��ற�ன. ஆன�ல இலடசக �ணக��ன 
வரடங�ளகக மனன�ல பதழய ய�ங�ள�ல மன�தன ந�தனக� மடய�த அளவ வரடங�ள 
வ�ழநத�ன. உணதமயம தயதமயம ந�தறநத சதத�ய ய�தத�ல மன�தர�ள நற�ய�ரம 
வரடங�ளகக வமலம வ�ழநத�ர�ள. ச�லர அவந�ம�� ச���மவலவய இரநதனர. அதறகப 
ப�னனர வநத த�வரத ய�தத�ல மன�தர�ள சம�ர பதத�ய�ரம வரடங�ள வ�ழநத�ர�ள. அதன 
ப�ன வநத தவ�பர ய�தத�ல மன�தர�ள ��டடத தடட ஆய�ரம வரடங�ள வ�ழநதனர. 
இபவப�தளள �லயல�தத�ல, மன�தர�ள தன இநத���யங�தளக கட �டடப படதத 
மடய�தவர�ள��� வ�ஸ��, ச��சரட, மடதட, ம�ம�சம, த�ர�டதச மத வப�னறதவ 
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அதனதததயம ச�பப�ட��ற�ர�ள. இதவ அவர�ளத வ�ழ ந�ட�தள வமலம கதறக��றத. 
�லய�தத�ல மரததவர�ள�வல� வ�ஞஞ�ன��ள�வல� த5ரக� மடய�த எலமபரக�� வந�ய�ன 
��ச வந�ய, பறற வந�ய இபபட ந�தறய வந�ய�ள வத�னற�யளளன. வமலம, பதபபத 
வந�ய�ள�ன எயடஸ வப�னறதவ�ளம உரவ���யளளன. இதவசயலல�ம எங��ரநத 
வர��னறன எனற நமககத சத��யவ�லதல எனற�லம, அதவ அளவ �டநத இநத���ய 
ச�ங�ள�ன ��ரணம�� வரவத எனபத�ல சநவத�வமய�லதல. 

ப�ர�ல�தன தனனதடய ச� ம�ணவர�ளகக வமலம வப�ததன�ள வழங��ன�ன. '' ந5 
நற  வரடங�ள வ�ழநத�ய�ன�ல அத�ல ப�த� தக�தத�வலவய வப�ய வ�ட��றத. ம5த� ஐமபத 
வரடங�ள த�ன உளளன. அத�லம உன பழக� வழக�ங�தளக �டடப படதத�மல 
வ�ழநத�ரநத�ல இதத வ�டவம கதறவ��வவ உன வ�ழ ந�ட�ள இரககம. இளம 
பரவதத�லரநத இரபத வயத வதரககம வண�� வ�தளய�டட�ள�லம, படபபத�லம அதன 
ப�னனர வ�ழகத�கக வவணடய சசலவம சமப�த�க�த வததவய�ன த�றதமதய வளரககம 
படபப�ள�லம�� வரடங�ள சசலவ��� வ�ட��னறன. சபரம ப�ல�ன மன�தர�ளகக எணபத 
வயத�லரநத நற வயத வதர எநத வ�தம�ன உபவய��மம ��தடய�த. உனன�ல 
உட��ரநத இரக�வவ�, த�ய�னம சசயயவவ� - சச�லலப வப�ன�ல எதறகவம மடவத�லதல. 
ம�ஞச�ய�ரககம ந�ட�வள� த�ரமணம மறறம கடமப வ�ழகத�ய�ல சசலவ��� வ�ட��றத.''  

தறவப�சதலல�ம ஜனங�ள த�ரமணம ஒனறலல - எதததன எதததனவய� தடதவ�ள 
வ�வ��ரதத�ள சசயத ச��ணவட - பறபல தடதவ�ள த�ரமணம சசயத ச��ள��னறனர. 
உணதமய�ல இத�ல எநத வ�தம�ன இல�பமம ��தடய�த எனபத அவர�ளககத 
சத��வத�லதல. இபபட ஒவசவ�ர தடதவ த�ரமணம சசயயம வப�தம வமலம கழநதத�ள 
வத�னற��னறன.  அவர�தள வளரக�வம படபப�க�வம மறற வததவ�தளக �வன�பபதம 
இபபடய�� வமலம அத��ம��ப சப�றபதபயம சமதத��னறன. வமலம சமத�யதத�ல ந��ர�� 
வ�ழ ��ர, வட, சடலவ�ஷன, �மப�யடடர எதததன எதததனவய� இதய�த��ள வததவப 
பட��னறன. இதவ எலல�வறறககம�தடய�ல ஒரவனகக ஸ ��ரஷணதர ந�தனக�வவ� 
அவதர வழ�படவதறவ�� எபபட வநரம ��தடககம? ஒர வப�தம ��தடக�வவ ��தடக��த. 

ப�ர�ல�தன கற�ய அதனதததயம வ�டட  ச� ம�ணவர�ளம உடவன ஆவல��, 
''அபபடய�ன�ல ந�ம எனன சசயய வவணடம? ''  எனற வ�டடனர. 

ப�ர�ல�தன பத�லள�தத�ன: '' சசலவம வசரபபத�வல� மறறம வவற எததப பறற�யம 
�வதலப பட�த5ர�ள. உல� சமபநதம�ன ம��ழசச�தய அதடவவத�, �ஷடங�தளத 
தவ�ரபபவத� நம வ�ழகத�ய�ன கற�கவ��ள அலல. எநசதநத வ�தம�ன ம��ழசச��ளம, 
எநசதநத வ�தம�ன �ஷடங�ளம நமகக வரவவணடசமனபதத எபவப�வத� நம ததலய�ல 
எழதப படட வ�டடன. நம மநததய சஜனம �ரமங�தளப சப�றதத அதவ ந�ரணய�க�ப 
படடவ�டடன. �ஷடங�ள நமகக வவணட�சமனற�லம அதவ வநவத த5ரம. நமகக  வயத��க 
கட�த எனற ந�தனதத�லம அத ஆ��வய த�ன த5ரம.  ந�ம ச��க கட�த எனற 
வ�ரமப��வற�ம. ஆன�ல ச�வ வநவத த�ன த5ரம. நம �ணவவர� மதனவ�வய� வ�வ��ரதத 
சசயத வ�டக கட�த எனற வவணட��வற�ம. ஆன�ல அதவம எபபடவய� வநத வ�ட��றத. 
ந�ம எபவப�தம சநவத�ஷம�� இரக� வவணடம எனற ந�தனக��வற�ம. ஆன�ல த�ன��வவ 
�ஷடங�ள வநத வ�ட��னறன. அவறதறத தவ�ரக� மடவத�லதல. இவதவப�ல த�ன 
சநவத�ஷமம த�ன�� நமம�டம வநத வசரம. ஆன�ல ந�ம அததப பறற� அக�தர எதவம 
ச��ளளக கட�த. ந�ம நம சகத� அதனதததயம ஸ ��ரஷண��ன ந�மங�தள சஜப�பபத�ல 
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சசலதத வவணடம. அவவ�ற சசலதத�ன�ல, ந�ம எபவப�தம ஆனநதம�� இரபவப�ம. 
"ஹவர ��ரஷண�" எனற சஜப�பபவத எலல� வ�தம�ன �ஷடங�ளககம மரநத�கம. அத ம�� 
ம�� சகத� வ�யநதத. சக�ரம வப�ல மடவ�லல�மல சழனற ச��ணடரககம நம ப�றபப 
இறபபக�ள அதனதததயம அத உதடதத அறதத வ�டம. இத த�ன ஒவர வழ�! " 

இததக வ�டட ப�ர�ல�தன�ன ச� ம�ணவர�ள, "ப�ர�ல�த�, ந5 கற�யத அதனததம 
ம��ச ச��ய�னத. தயவ சசயத எங�ளகக ப�வ�னகக எபபட வசதவ ப��ய வவணடம 
எனபததக கற வவணடம. அதறகளள வழ�மதற�தள தயவ சசயத எங�ளகக சச�ல " 
எனற வ�டடனர. 

ப�ர�ல�தன�டம�ரநத தக� பத�ல வநதத: " ந5ங�ள மதறய�� பரமபதரய�ல வரம 
கரவ�ன�டம சரணதடநத அவரகக எலல� வ�தங�ள�லம வசதவ சசயய வவணடம. அநதக 
கரதவ ந5ங�ள உங�ள அபப�, அமம� மறறம ம��ப ப���யம�ன சச�நதக��ரர�தள வ�டவம 
வமல��ப ப�வ�க� வவணடம. அவ��டம�ரநத ஞ�னதததப சபற ந5ங�ள அவரகக வசதவ 
சசயய வவணடம. அநத வசதவ உங�ளகக ஸ ��ரஷணரகக எவவ�ற பகத� வசதவ சசயய 
வவணடசமனற ஞ�னதததப ப��நத ச��ளள வவணடய சகத�தய அள�ககம."

இளவரசன�ன ப�ர�ல�தன தன பளள� ம�ணவ வத�ழர�தளப ப�ரதத, " ந�ன 
கற�யவறற�லரநத இபவப�த உங�ள ஐயங�ள எலல�ம த5ரநத நமப�கத� வநதளளத�? " 
எனற வ�டட�ன. ப�ர�ல�தன அள�தத அற�வதர�தளக வ�டட பளள� ம�ணவர�ள 
அதனவரம ம��வம ஆசச��யமதடநத�ரநதனர. " ஓ, ஆம�ம. எங�ளகக இபவப�த எலல�ம 
நனற��ப ப��நதளளத.  ஆன�ல இதவ எலல�வறதறயம ந5 எங��ரநத படதத�ய? " எனற 
வ�டடனர.

ப�ர�ல�தன அவர�ளகக, தனத தநதத சபரம சகத��தள வவணடக ��டடல தவம 
சசயய சசனற வப�த தனத த�ய�ர �ய�த ப�ர�ல�ததனக �ரபபதத�ல ச��ணடரநதததயம, 
ம�� சபரம மன�வர�ன ந�ரத��ன ஆஸரமதத�ல அவர�ள தங��ய�ரநத வப�த அவர 
அவனகக �ரபபதத�ல இரககம வப�வத ஸ ��ரஷண��ன த�ரவட வசதவ�தளப பறற�ப 
வப�த�ததததயம வ�ளக�ம��க கற�ன�ன. தன த�ய���ன �ரபபதத�லரககம வப�வத 
ப�ர�ல�தன வவதங�ள, பர�ணங�ள, உபந�ஷததக�ள, ஸமத ப��வதம அதனதததயம 
வ�டடரநத�ன. எனவவ ந�ரத மன�வ��ன �ரதணய�ன�ல, ப�றககம வப�வத ப�ர�ல�தன 
மறறம அற�நத ஞ�ன�ய��வம பகதன��வம ஆ��ய�ரநத�ன.  
 

14. ப�ர�ல�தன  அரக�க கழநதத�தளச  வசரதத�ன 
ப�ர�ல�தன எலல� ச� ம�ணவர�தளயம கபப�டட�ன: "ந5ங�ள எலவல�ரம இபவப�த 

உணதம எனனசவனபதத ஒததக ச��ணடர�ள. அதனவரம வ�ரங�ள! ந�ம இபவப�வத 
ப�வ�ன�ன ந�மங�தள சததம�� ஆடயம ப�டயம ம��ழவதடவவ�ம !" 
இவவ�ற ச� வத�ழர�ள அதனவரடன அவன ந�ம சங�5ரததனததத ஆரமப�தத�ன. 

ஹவர ��ரஷண� ஹவர ��ரஷண�, 
��ரஷண� ��ரஷண� ஹவர ஹவர
ஹவர ர�ம� ஹவர ர�ம�, 
ர�ம� ர�ம� ஹவர ஹவர
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எலல�க கழநதத�ள 
வபர�னநதமடன கத�ததக 
கத�ததப ப�ட ஆடன�ர�ள. 
எவவளவ வநரம அவர�ள 
இபபட சங�5ரததனம 
சசயதனர எனபவத 
சத��யவ�லதல. 

பளள� ம�ணவர�ள 
அதனவரம இவவ�ற ஆடப 
ப�டயதத எபபடவய� 
ஹ�ரணய �ச�பப வ�டட 
வ�டட�ன. த�ங� மடய�த 
எ��சசலம வ��பமம 
ச��ணட, " என ம�ன 
எனதனவய சவ�ல சசயதத 
மடடம�னற� இபவப�த 
எலல�க கழநதத�தளயம 
கட எனகக எத�ர�� ஆக�� 
வ�டட�ன. இபவப�த எலல� 
கழநதத�ளவம ச�டடப 
வப�ய வ�டட�ர�ள. இதத இன�வமலம வ�டட தவதத�ல அத ம��வம அப�யம�னத! " எனற 
சப�ரம�ன�ன. உடவன அவன ப�ர�ல�ததனயம அவனத ச� ம�ணவர�ள அதனவதரயம 
தன சதபய�ல ச��ணட வநத ந�றதத�ன�ன. 

"ப�ர�ல�த�!  ந5 ஏன  இபபடச சசய��ற�ய? " எனற வ�டட�ன. அததக �ணட பளள� 
ச�றவர�ள அதனவரம ச��லசலனற ச���ததனர. ஹ�ரணய �ச�பப அநதக கழநதத�தளயம 
உலக��ன�ன: " ச���பதப ந�றததங�ள. ஏன ந5ங�ள இவவளவ உஷ�ர�� இரக��ற5ர�ள? 
ந5ங�ள இபவப�த ��ரஷண��ன பகதர�ள ஆ�� வ�டடர�ள�? ந�ன ய�ர எனற உங�ளககத 
சத��யம�? ந�ன ஹ�ரணய �ச�பப - இநத உல�ங�ளகச�லல�ம அத�பத�.  உங�ளகக என 
வமல பயம�லதல? "

ஹ�ரணய �ச�பபவ�ன ஆதத�ரம அளவ �டநதத. உடவன தனத வ�தளயம 
�த�யததததயம த�ய�ல எடததக ச��ணட ப�ர�ல�ததன பயமறதத�ன�ன. " உனகக 
ச�வத�ல பயம�ரக��றத�? உனகக இவவளவ தத��யம எங��ரநத வர��றத. ய�ர உனதன 
எபவப�தம ப�த��க��ற�ர? " எனற �ரசச�தத�ன. 

அதறகப ப�ர�ல�தவன� ம��வம அடக�மடன அதமத�ய��ப பத�லள�தத�ன. " ஓ,  என 
அனப தநததவய! எனதன ப�த��ககம அவத ப�வ�ன த�ன உங�தளயம மறறம 
எலவல�தரயம கட ப�த��பபவர. அவர எங��லம இரக��ற�ர. எலல�வம அவ��டம 
அடங��யளளன. ஸ ��ரஷண��ன சகத�வய உங�ள சகத�, என சகத� மடடம�னற�, அவவர 
எலல� ஜ5வர�ச��ளககம சகத�தய அள�பபவர. 

"உன ��ரஷணன எஙவ�ய�ரக��ற�ன? உன வ�ஷண எஙவ�ய�ரக��ற�ன? " 
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 "எனத வ�ஷண எங��லம 
இரக��ற�ர. "

"அவன இநத தண�ல 
இரக��ற�ன�? " 

"ஓ ! ஆம�ம. அவ��லல�த 
இடவம ��தடய�த. அவர ஒவசவ�ர 
அணவ�ல மடடம�னற� எலல� 
ஜ5வர�ச��ள�ன இதயங�ள�லம 
வறற�ரக��ற�ர. " 

"என �ணணகக அபபட 
எதவம சத��யவ�லதல"

"ஆன�ல ந�ன அவதரக 
��ண��வறன. ஆம என வ�ஷண 
அஙவ� இரக��ற�ர! "

"ந�ன இபவப�வத இதத 
இரணடசல�னற ப�ரதத 
வ�ட��வறன. ந�ன உனதன 
இபவப�வத ச��லலப வப���வறன. 
உன வ�ஷண வநத உனதனக 
��க�ப வப���ற�ன� எனற ப�ரதத வ�டவவ�ம! அவன வநத�ல ந�ன வநரகக வநர�� ஒர 
வழ� ப�ரதத வ�ட��வறன." 

15. நரச�மம  ப�வ�ன�ன  அறபதம�ன  வத�றறம
ஹ�ரணய �ச�பப தன வ�தளக ச��ணட சவ�ல வ�டடவ�வற �டதமய�ன வ��பம 

ச��பபள�க�, பக�தத�லரநத தண�ன வமல தன பலம�ன த� மஷடய�ன�ல ஓங��யடதத�ன. 
அவவளவ த�ன! இடவப�னற அளவ�ல சப��த�� �ரசச�ககம கரல வ�டடத. ஹ�ரணய �ச�பப 
இநத சபதம எங��ரநத வர��றத எனற சறற�லம ப�ரதத�ன. அபவப�த ததணப ப�ளநத 
ச��ணட ஒர ஆசச��யம�ன உரவம சவள�பபடடத. எலல�ம வலல ப�வ�ன நரச�மம வதவர 
�டதமய�ன கரலல �ரசச�ததவ�ற வத�னற�ன�ர. அவர மன�த ரபமம�லதல. ச�ங� 
ரபம��வம இலதல. இரணடம வசரநத நரச�மமர�� வ��ரம ச��ணட எவதரயம பத�யதடய 
தவககம பயம�ன சபரம உரவதத�ல வத�னற�ன�ர. வமவல ச�ங� ம�ம. �5வழ வலதம ம�கநத 
அழ��ன மன�த உடல! 

ஸ நரச�மம ப�வ�ன�ன ம�தத�ல வ��பம அளவ�லல�மல அனல��ப பறநதத. வ�னம 
வதரய�லம பறநத அவரத ச�ங� ததல மட�ள�லரநத த5க�னல�ள பறநத ச��ணடரநதன. 
உல�வம த5பபறற� எ��நதத வப�ல வத�னற�யத. ஹ�ரணய �ச�பப கழமப�ன�ன: " இத 
மன�தன� அலலத ச�ங�ம�? " தன �த�யததததத தக��க ச��ணட பலமடன அநத சபரம 
அத�சய ப�ர�ண�ய�ன வமல அடதத�ன. அவர�ள இரவரம த�வய�ட த� வசரதத 
மலயததர�ள சணதட வப�டவத வப�ல சணதட சசயதனர. மதலகக மதலய�� 
உரணடனர. ப�னனர நரச�மம ப�வ�ன ஹ�ரணய �ச�பபதவப பறற�ப ப�டததக ச��ணட�ர. 
ஹ�ரணய �ச�பப தன த��ள�லரநத தபபவதற��� மயனற வப�த நரச�மம வதவர தன 
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த�பப�டதய வவணடசமனவற ச�ற�த தளர வ�டட ஹ�ரணய �ச�பபதவ தன ப�டய�லரநத 
நழவ வ�டட�ர. ஹ�ரணய �ச�பப நரச�மம��ன த�ய�லரநத வ�டவ�தத வ�டட வநததம அததப 
ப�ரததக ச��ணடரநத அதனததத வதவர�ளம சபரம �வதல ச��ணடனர. ஹ�ரணய 
�ச�பபதவக ச��லல மடய�மல வப�ன�ல அவன வதவர�தள இனனமம அத��ம��த 
சத�லதல சசயவத மடடம�னற�, அணட சர�சங�ள�லமளள எலல� உய�ர�தளயம வதத 
சசயத வ�டவ�ன எனற அஞச�னர. " ஐயவ��! இபவப�த ஹ�ரணய �ச�பப நரச�மமதரக 
ச��னற வ�டவ�ன.  அதன ப�ன அவன ந�ம அதனவதரயம ச��னற த5ரதத வ�டவ�ன" 
எனற அலற�னர. 

ஆன�ல உணதமய�ல 
நரச�மம ப�வ�ன ஹ�ரணய 
�ச�பபவ�டம, �ரடன ப�மப�ன�டம 
ச��ஞச வநரம வ�தளய�டவத 
வப�ல, நரச�மம வதவர 
வ�தளய�டடக ��டடன�ர. ச�ற�த 
மசதச எடதத ப�ன, ஹ�ரணய 
�ச�பப தன வ�தள உரவ�க 
ச��ணட அவனத மழப 
பலதததயம ச��ணட நரச�மமதரக 
கததவதற��� ஓடன�ன. நரச�மம 
ப�வ�வன� அவதன அல�க���ப 
ப�டததக ச��ணட, தன மடய�ல 
��டதத�ன�ர. ச�ங�ம வப�ல சபரம 
சததததடன �ரசச�ததவ�ற அனல 
பறககம வ��பததடன தன 
ந�ங�ள�ல ஹ�ரணய �ச�பபவ�ன 
வய�றதறக ��ழ�தத�ர. உளள�ரநத 
கடதல உரவ� இரததம சச�டடச 
சச�டட அததத தன �ழதத�ல 
ம�தலய��ப வப�டட�ர. அரக�ன 
உடவன இறநத�ன. ஆன�ல வ��பம 
தண�ய�த  ப�வ�வன� வ��பதத�ல 
சத�டரநத �ரசச�ததக ச��ணவட 
இரநத�ர. அதனவரம 
பத�யதடநதனர. 

ப�ரமமவதவர ச��டதத 
வரததத ந�தறவவறறவதற���வவ ப�வ�ன இபபடபபடட உரவததத எடக� வவணட 
வநதத. ப�ரமம�வ�டம ஹ�ரணய �ச�பப, த�ன எநத மன�தன�வல� ம�ர�தத�வல� 
ச��லலபபடக கட�த, ப�லவல� இரள�வல� ச��லலப படக கட�த, உளவள� சவள�வய� 
தவததக ச��லலப படக கட�த, மணண�வல� வ�ணண�வல� தவததக ச��லலப படக 
கட�த, வரடங�ள�ல வரம பனன�ரணட ம�தங�ள�லம ச��லலப படக கட�த, 
ஆயதங�ள�ல ச��லலப படக கட�த, இறநததவ�ள�வல� உய�ரளளதவ�ள�வல� 
ச��லலப படக கட�த எனற ம��வம ப�னன�யவ�ற வரம வ�ங��ய�ரநத�ன. எனவவ த�ன, 
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ப�வ�ன அவதன அதர மன�த அதர ச�ங� வடவடன ப�லம இரவம இலல�த அநத� 
வவதளய�ல, ச�த�ரண ம�தங�ள�ல அலல�த லப வப�னற ந�ள�ல, உளவள� சவள�வய� 
இலல�மல வ�சலல தவதத, ஆயதங�ள எதவம�னற�, உய�ர இலல�ததம அவத சமயம 
இறக��மலரககம ந�ங�தளக ச��ணடம வதம சசயத�ர. 

16. ப�ர�ல�தன  வமல  ப�வ�ன�ன  அனப
நரச�மம��ன வ��பம இனனமம தண�யவ�லதல. அவரத வ��பதத�றக மன எவரம 

அர��ல சசலலவதறக அசசமதடநதனர. ஸ பரமச�வன, ஸ ப�ரமம வதவர மதறச��ணட 
எலல� வதவர�ளம ப�வ�ன�டம�ரநத தரதத�வலவய த�ன ந�னற ச��ணடரநதனர. இலடசம� 
வதவ� ச�வசபரம�தனயம ப�ரமம வதவதரயம தனவன�ட அதழததக ச��ணட நரச�மமதரக 
வ��பம தண�ய தவக�ல�சமனற�ல, எவரவம பக�ம வரவதறகப பயநதனர. அவர�ள 
உடவன பக�தத�ல ந�னற�ரநத ப�ர�ல�ததனப ப�ரததக வ�டடனர: " கழநத�ய ! ந5 த�ன 
வப�ய நரச�மம வதவ��ன வ��பதததத தண�க� வவணடம!"  உடவன ப�ர�ல�தன ம��ழசச�யடன 
நரச�மம வதவதர வந�க�� ஓடன�ன. அவரத மடய�ல ஏற� உட��ரவம சசயத�ன. 

ப�ர�ல�ததனக �ணடதம நரச�மம��ன வ��பம உடவன தண�நத அதமத�ய�ன�ர. 
அவரத இதயம இள��யத. �ணண5ர வ�டடவ�வற ப�ர�ல�ததன அனபடன தடவ�க 
ச��டதத�ர. "ஓ ப�ர�ல�த�! என அனப தமநதவன. ந�ன வரவதறக இவவளவ ந�ட�ள 
ஆனதற��� எனதன ந5 மனன�க� வவணடம. ந�ன  ச5க��ரம��வவ வரவதறக 
ஆதசபபடவடன. ஆன�ல இபவப�த த�ன எனன�ல வர மடநதத. ப�ரமம�வ�டன உன தநதத 
ச�த�ரண எநத ம�தங�ள�லம ச��லல மடய�த வரததத வ�ங��ய�ரநதத�ல இத வதரககம 
எனன�ல வர மடயவ�லதல. ச��ய�ன தரணததக���க ��தத�ரநவதன. வமலம உன 
வமனதமய�ன பகத�தய உலகககத சத��யப படதத ஆதசபபடவடன. உன தநதத உனகக 
எதததனவய� ச�ரமங�தளக ச��டதத வ�டட�ன. ந5 இவவளவ தரம அவறதற எலல�ம 
ச��ததத�ல ந�ன உனகக வவணடய வரம அள�க� வ�ரமப��வறன. வ�ள! " எனற�ர.

ப�ர�ல�ததன வச�ததன சசயய ப�வ�ன மதலல  வம�டசதததக வ�ட�த தணடன�ர. 
அத�வத ச�சப�லன வப�னற அரக�ர�ள ப�வ�ன�ன உடலல ஐக��யம ஆனத வப�ல. ஸ 
சங�ர�சச���ய���ன வழ�ய�ல சசலலம எதததன எதததனவய� ம�ய�வ�த��ள இததப 
சபறவதற���த த�ன ஆய�ரக �ணக��ன ப�றவ��ள ப�றநத �டதமய�� மயல��னறனர. 
நரச�மமர இதத ப�ர�ல�தனகக ம��வம எள�த��வவ அள�தத வ�டல�ம. ஆன�ல ப�ர�ல�தவன� 
அதத வவணட�ம எனற உதற�ன�ன. ஆன�ல ப�வ�ன த�ரமபவம, " ந5 எபபடயம 
எனன�டம�ரநத வரம சபறறத த�ன ஆ� வவணடம " எனற கற�ன�ர. ப�ர�ல�தன வவணட�ம 
எனற மறதத�ன. 

ப�ர�ல�தன ச���ததவ�ற கற�ன�ன: " ப�வ�வன! இநத ப�ரமம மகத�மடடமலல, த�ங�ள 
உதறநதளள பரவல�� தவகநதம கட எனகக வவணட�ம. ந�ன உமதம எதவவம வ�ட� 
ம�டவடன. உமகக வசதவ சசயத வ�டட, கல வப�ல அதறக பலன�� ஏத�வத வ�டகம 
வ�ய�ப���யலல ந�ன. வமலம உமம�டம�ரநத எததயம சபறவதற��� ந�ன எநத வ�தம�ன 
வசதவ�தளயம சசயயவம இலதல. ந�ன அபபடப படடவன அலல. ந�ன உமதமத த�ரபத�ப 
படததவதற��� மடடவம வசதவ சசய��வறன. ந�ன சசயயம ம��ச ச�ற வசதவ�ள�ல ந5ங�ள 
த�ரபத� ச��ளள வவணடம." ந�ன வ�டகம ஒனவற ஒனற இத த�ன.
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நரச�மமர த�ரமபவம வ�டட�ர: " ப�ர�ல�த�! ந5 �ணடபப�� எனன�டம ஏத�வத 
வ�டவட ஆ� வவணடம. இலல�வ�டட�ல ந�ன இஙக வத�னற�யத வண��ப வப�ய வ�டம. "

"ந5ங�ள எனகக வரம ச��டததத த�ன ஆ� வவணடசமனற�ல, எனதன உல� 
சமபநதங�ள�ல ஆதசய�லல�தவன�� ஆக� வவணடம எனற வவணட��வறன." 

நரச�மமர 
பத�லள�தத�ர: " உனகக 
எநத வ�தம�ன ஆதச�ளம 
அறவவய�லதல. வவற 
ஏத�வத வ�ள"

"த�ங�ள ஏத�வத 
எனகக அள�க� 
வவணடசமனற�ல ஒனவற 
ஒனற த�ன எனகக 
வ�ட�த வத�னற��றத. " 
என தநதத எதததன 
எதததனவய� 
அடடள�யங�ள 
சசயதளள�ர. ச�தக�ள�ன 
வமல எவவளவவ� 
ச��டதம�ள 
சசயதளள�ர. இரநத 
வப�த�லம என தநதததய 
ந5ங�ள மனன�தத அவரகக 
வம�டசததத அள�க� 
வவணடம. " 

அதறக ப�வ�ன, " 
உன தநதத ஏற�னவவ 
வம�டசததத அதடநத 
வ�டட�ன. ஸ ��ரஷண��ன 
ந�மங�தள இதடவ�ட�மல எபவப�தம சஜப�தத அவரகக வசதவ சசயயம மதல தரம�ன 
சதத பகதன�ன இரபதத ஒர வ���ச�ளம த�ன��வவ வம�டசம சபற��னறனர. 
இரணட�நதரம�ன சதத பகதன�ன பத�ன�னக வ���ச�ள வம�டசதததப சபற��ற�ர�ள. 
ப��சததம�ன இதயம ச��ணட கரவ�ன ப�த �மலங�ள�ல சரணதடநத ப�வ�ன�ன 
ந�மங�தள சஜப�ததம, அவரத லதல�தளத த�ய�ன�ததம வரம மனற�ம தரம�ன பததன�ன 
ஏழ வ���ச�ள வம�டசதததப சபற��ற�ர�ள. எனவவ ந5 வவற ஏத�வத வ�ள " எனற ப�வ�ன 
வ�டட�ர.  
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17. ப�ர��லதன�ன வவணடவ��ள : "அதனவரககம வம�டசம 
ச��டங�ள!"

ப�ர�ல�தன அடக�ம�� கற�ன�ன: ந�ன உமகக ம��வம அனபம சநரக�மம 
உளளவன எனற எனககத சத��யம. ந�ன உமககச சசயத வசதவ�ள உணதமய�வலவய 
சநவத�ஷதததக ச��டதத�ரநத�ல, ந�ன வ�டபத ஒனவற ஒனற த�ன. இநத உல�தத�லளள 
அதனதத ஜ5வன�ளககம ந5ங�ள வம�டசமள�க� வவணடம! ந5ங�ள உங�ளத பகதர�ள�டம 
ம��வம ப���யமளளவர. எலல� ஜ5வ ர�ச��ளம உமமதடய அமசங�வள. எனவவ அதவ 
அதனததம உம வசவ�ர�ள த�ன. ஆன�ல அதவ அதனவரம இநத உல�தத�ல ப�றநத 
வவததனப பட��ற�ர�ள. ந�ன அவர�ள அதனவ��ன ப�வங�தளச சமக� வவணடம. 
அவர�ள அதனவரதடய வவததன�தளயம �ஷடங�தளயம எனன�டம தளள� வ�டங�ள. 
ந�ன அவர�ளதடய வவததன�தள எலல�ம அனபவ�ககம�ற அரளங�ள. ந�ன இஙவ� 
எதததன எதததன சஜனமங�ள எடக� வவணட இரநத�லம இஙவ� த�ரமபத த�ரமப 
ப�றநதம இறநதம ச��ணட, அவர�ளக��� ந�ரநதரம�� நர�ம சசலலவதறகம தய�ர�� 
இரக��வறன. தயவ சசயத எலல� ஜ5வன�ள�ன நலனக��� இநத ஒர வரததத மடடம ந5ங�ள 
எனகக அள�க� வவணடம. வவற எதவவம எனககத வததவய�லதல. 

"ஓ, ம��தமயம ப��சததமம ந�தறநத ப�வ�வன! ந�ன ஆய�ரக�ணக��ன தடதவ�ள 
அவர�ளக���ப ப�றவ�சயடதத ப�வங�தள அனபவ�க�த தய�ர. ஆன�ல ஒவர ஒர 
வ�ணணபபம சசய��வறன. ந5வ�ர எனதன எஙவ� தவதத�லம எனகக உமத பகதர�ள�ன 
வசரகத�யடன உமதம எபவப�தம வழ�பட உதவ� சசயய வவணடம."

ஸ நரச�மம ப�வ�ன பத�லள�தத�ர: " என ப�ர�ல�த�! ந5 உணதமய�வலவய எனதன 
வ�தலகவ� வ�ங��வய வ�டட�ய. இபவப�த ந�ன உனககச சச�நதம! ந�ன உனகக உல� 
ச�ங�ள மறறம மகத� வப�னற வரங�தள அள�தத ஏம�றற மடய�த. அவத சமயம உனதன 
வவததனப படவம வ�ட ம�டவடன. ஆன�ல ஒனதற மடடம உறத�ய��க கற��வறன: 
எவசர�ரவர இநத லதல�தளப பறற�க வ�ட�வவ�, மறறவர�ளககக கறவவ� 
சசய��ற�ர�வள� அவர�ள சவக எள�த�� வம�டசம சபறவ�ர�ள. அத மடடமலல. அவர�ள 
எனன�டம சததம�ன பகத�தயயம சபறவ�ர�ள. அத எபபட நடக��றத? அவர�ள மதறபபட 
பரமபதரய�ல வநத கரவ�டம சரணதடநத, த5க தஷ சபறற, அவரத உபவதசங�தளப 
ப�னபறற� நடக� வவணடம. ப�னனர அநத ஜ5வ�தம�க�ள படபபடய�� வமவலற� வம�டசம 
சபறவ�ர�ள. "

இவவ�ற ப�ர�ல�தன, எலல� ஜ5வன�ளம பயன சபறம�ற ஒர ம�தத�ன வரதததப 
சபறற�ன. அவன தனகச�னற எநத வ�தம�ன ஆதசயம�னற�, மறற ஜ5வன�ளக��� மடடவம 
வ�டட�ன. ஏசனனற�ல தனதன எபபடயம ப�வ�ன ப�ரததக ச��ளவ�ர எனற நமப�கத�. 
அவனகக உல� சமபநதம�ன ஆதச�ள அறவவ ��தடய�த. வமலம ப�வ�ன�டம ஒனற��க 
�லநத வ�டம ப�ரமம வம�டசதத�ல வ�ரபபவமய�லதல. ப�வ�ன�ல ஒவர �ணதத�ல அணட 
சர�சரங�தளப பதடக�வம அழ�க�வம மடயம எனறம அவர அளவ �டநத சகத�யளளவர 
எனறம அவனககத சத��யம. வமலம அவர அழவ�லல�த இன�தமயம, வபரழகம, 
ஆசச��யம�ன கணங�தளயம ச��ணடவர எனறம ப�ர�ல�தனகக நனற��வவத சத��யம. 
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ப�ர�ல�தனகக ஆபததக�ள வநதவப�சதலல�ம எநத வ�தம�ன பயமம ச��ளளவ�லதல. 
ஏசனனற�ல ப�வ�ன தனதன எபபடயம ��ததக ச��ளவ�ர எனற அதசக� மடய�த 
நமப�கத� இரநதத. "என ப�வ�ன எபவப�தம எனதனக ��ததக ச��ள��ற�ர. அவரகக 
அததத�ய சகத� உளளத" எனற நனற�� அற�நத�ரநத�ன. ப�ர�ல�தனகக ஏன அவவளவ 
தரம நமப�கத� வநதத? ஏசனனற�ல நரச�மம ப�வ�ன சபரம ஐஸவ��யததடனம 
சகத�யளளவர��வம உளள�ர. அவரத பகதர�ள ப�வ�ன�ன அளவ �டநத சகத��தள 
அற�நத�ரபபத�ல அவர�ள அதசக� மடய�த நமப�கத� ச��ள��ற�ர�ள. 

18. ப�ர�ல�தன�ன  அதசக� மடய�த  நமப�கத�வய 
உணதமய�ன  பலம

ப�ர�ல�தன�ன வ�ழகத�ய�ல எதததன எதததனவய� வச�ததன�ளம வவததன�ளம 
வநதன. ஆன�ல அவன எததயவம அடவசப�க��மல எலல�வறதறயம சப�றததக 
ச��ணட�ன. தன தநதத இவவளவ தரம ச��டதமப படதத�யம அவன பத�லகக தநதததய 
சப�க�வவ� �டம சச�ற�ள�ல வபச�யவத� ��தடய�த. ம�ற��, எபவப�தம அடக�மடனம 
ம��ய�தத ச��டததம வபச�ன�ன. ப�ர�ல�தன ப�வ�ன�டம எவவ�ற பகத� தவதத�ரநத�வன� 
ந�மம அதவப�ல பகத� வய��தததக �தடபப�டக� வவணடம. ஸ ��ரஷணர பரம இதறவன 
எனற சத��நத�ரநதத�ல ப�ர�ல�தன எபவப�தம வழ�படடம த�ய�ன�ததம இரநத�ன. ஸ 
��ரஷண��ன ஒர அவத�ரம�னத�ல ப�வ�ன நரச�மமரம அவத வப�ல சகத�யம ம��தமயம 
வ�யநதவர. ஹ�ரணய �ச�பப நரச�மமதரக ச��லல மயனற�ன. ஆன�ல ய�ர�லம 
ப�வ�தனக ச��லல மடய�த.

ப�ர�ல�தன எபவப�தம ப�வ�ன வ�ஷணவ�ன ம�டச�தம�தளயம ஐஸவரயதததயம 
ந�தனததக ச��ணவடய�ரநத�ன. இதறவன எஙகம பரநத�ரக��ற�ர எனறம அவர எஙவ�யம 
எபவப�தம வத�னறல�சமனறம ப�ர�ல�தன அற�நத�ரநத�ன. ஸ ��ரஷண��ன அளவறற 
சகத��தள உணரநத�ரநதத�ல தனதன எபபடயம ப�வ�ன ��ததக ச��ளவ�ர எனற 
அதசக� மடய�த நமப�கத�ய�ரநதத. ச�ற�தளவ கட �வதலப படவவய�லதல. அதததன 
ஆபதத�ன சமயங�ள�லம அவன ம��ழசச�யடவன த�ன ��ணபபடட�ன. எநத வ�தம�ன 
பயமம�னற� ஸ ��ரஷணதர நமப�கத�யடன சத�ழத ச��ணட�ன. அவன ப�வ�ன 
எபவப�தம தன இதயதத�ல இரபபததயம ஆபததக�ள�ல உடவன வநத ��ததக 
ச��ளவததயம வந��ல �ணட�ன. ப�ர�ல�தன�ன நமப�கத� அதசக� மடய�த அளவ பலம�� 
இரநதத�ல ஸ ��ரஷணர எபவப�தம ��ததக ச��ணட�ர. ச�வ அவன பக�ம சநரங�வவ 
மடயவ�லதல. 

உனத ச�வகக வநரம வநத வ�டட�ல, ச�வ �ணடபப�� வநத த�ன த5ரம. ஆன�ல 
வநரம இனனம வரவ�லதலய�ன�ல ய�ர�லம உனதனக ச��லலவம மடய�த. ப�ர�ல�தன 
ச��ணடரநதததப வப�ல ந5யம அதசக� மடய�த நமப�கத�யடன�ரக� வவணடம. ந�ன 
இநதச ச��தத�ரததத எலவல�ரதடய நனதமக���க கற��வறன. ச�வவ�, �ஷடங�வள� வரம 
வப�த, ந5 அதவ�தளசயலல�ம த�ணட வமவல சசலல வவணடம. அததக �ணட பயவம� 
�வதலவய� பட�வத. ம�ற�� எநத வ�தம�ன ச�ரமங�ள வநத�லம ப�வ�ன�ன ந�மங�தள 
சஜப�ததம த�ய�ன�ததம இர. ஸ ��ரஷணதர வழ�படவத�ல ஒரவப�தம தயங��வத. 
இதவசயலல�ம பகத ப�ர�ல�தன�ன அற�வதர�ள�கம. 

31



ஸ ��ரஷண��ன ஐஸவ��யங�தளயம சகத��தளயம பறற� அற�நத�ரநத�ல ந5 
த�ன��வவ அதமத�யம ச�நதமம அதடவ�ய. எலல�க ��ரணங�ளககம வமல�ன ��ரணம 
ஸ ��ரஷணர எனறம இநத அணட சர�சரங�ளம அவரத ச�ற பதடபவப எனபதத ந5 
உணரநத ச��ளவ�ய. அவர ஆனம5� சச�ரபதத�ல அளவ�லடங��த ஆனம5� கணங�ளடன 
இரக��ற�ர. ஸ ��ரஷணதர ஆனம5� ச��யன எனற எடததக ச��ணவட�ம�ன�ல 
ஜ5வ�தம�க�ள அநத ச��யக �த�ர�ள�லளள ச�ற அணக�ள வப�னறவர�ள. ஸ 
��ரஷணரகக வசதவ சசயவத மடடவம ஜ5வன�ள�ன சயம�ன கணம�கம. அவரத சகத�ய�ன 
அமசம�� ச�ற அணக�வள ஜ5வ�தம�க�ள. அபபடய�ன�ல ந�மம அவதரப வப�ல சத, ச�த, 
ஆனநத மயம�னவர�ள. ஜ5வ�தம�க�ள�ன ஜ5வ�ததத�ன ஒவர ��ரணம அநத ப�வ�ன�டம 
பரஸபரம�� அனதபப ப��ம�ற�க ச��ணட ஆனநதம�� இரபபத மடடவம. ந�ம 
உணர��வற�வம� இலதலவய�, ப�வ�ன நமம5த அளவ�லல�த �ரதணதய எபவப�தம 
சப�ழ�நத ச��ணவடய�ரக��ற�ர. ப�ர�ல�தன அபபடப படட உணரதவப சபறறத�ல த�ன, 
அவனதடய வ�ழகத�ச ச��தம, பகத� வய��தத�ல வமவல சசலல வ�ரமபபவர�ளகக ம��வம 
ததணய�� உளளத. 

ஹ�ரணய �ச�பபவ�ன மதறவககப ப�ன ப�ர�ல�தன அரசன�ன�ன.  தன வதசம 
மழவதம பகத� வய��தததப பரபப�ன�ன. கட மக�ள அதனவதரயம ஸ ��ரஷண��ன 
ந�மங�தள சஜப�க�வம, சங�5ரததனங�ள, த�ய�னங�ள சசயதம ப�வ�ன�ன 
ம��தம�தளயம லதல�தளயம ஆடயம ப�டயம வ�ழ வழ� சசயத�ன. இவவ�ற அவன 
ஆணட வதசங�ள அதனததம தவகநததததப வப�ல ஆனநத மயம��த வத�னற�ன. 

தவ �ர �மல வவர ந�ம அதபத ஷரங�ம
தலத� ��ரணய �ச�பப தன பரங�ம
வ�சவ�! த�ரதத� நரஹர ரப�! சஜய சஜ� த5ஷ ஹவர

                           (�5த வ��வ�நத� - ஸ சஜய வதவ வ��ஸவ�ம�)

"ஓ வ�சவ�!  ந5வ�ர அதர மன�த அதர ச�ங� வடவம எடதத5ர. ஓ சஜ�த5ஷ�! ந5வ�ர எலல� 
அணட சர�சரங�தளயம ஆடடவ�பபவர. உமத பகதர�ள�ன �ஷடங�தள ந5ககபவர. உமகக 
ம��தம உணட��டடம. ந5வ�ர உமத த�மதர மலர வப�னற த��ள�லளள, த�மதர இதழ�ள 
வப�னற ந�க �ண�ள�ல வணட வப�னற உடல ச��ணட ஹ�ரணய �ச�பபதவக ��ழ�தத5ர. 
எனவன ஆசச��யம! ச�த�ரணம�� வணட த�ன த�மதர இதழ�தளக ��ழ�ததத தள�வம. 
ஆன�ல இஙவ�� இதழ�ள வணதடக ��ழ�க��னறன!

ஹவர ��ரஷண� ஹவர ��ரஷண�
��ரஷண� ��ரஷண� ஹவர ஹவர
ஹவர ர�ம� ஹவர ர�ம�
ர�ம� ர�ம� ஹவர ஹவர
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மல நல�ச���யதரப   பறற�

ஸ ஸமத பகத� வவத�நத ந�ர�யண ம��ர�ஜ� உல� ஜ5வன�ள�ன வமல �ரதண 
ச��ணட இநத�ய�வ�ல பன�த �ஙத� நத�வய�ரமளள வதவ���பபர எனற ��ர�மதத�ல 1921-ஆம 
ஆணட வத�னற�ன�ர.

��ரஷண பகதர�ள�ல கரவதவர எனற அனபடன அதழக�பபடம ஸ ந�ர�யண 
ம��ர�ஜ�, ஸ ��ரஷண��டம தவங�� வழ�வழ�ய�� வரம கர பரமபதரதயச வசரநதவர. 
ஆனம5�தத�ல ம��வம உயரநத ஞ�ன ந�தலதய அதடநத அதன உணதம�தள வநரடய�� 
உணரநதவர. ஸல பகத� ப�ரகஞ�ன வ�சவ ம��ர�ஜ�வ�டம கர த5டதச சபறற, ப�ன ��ரஷண 
பகத�தய உல�ம மழவதம பரபப�ப சபரதம சபறற அ.ச.பகத� வவத�நத ப�ரபப�த�தவச ச�க 
ஷ கரவ��ப சபறறவர.

அதனதத வவதங�ள, உபந�டதங�ள, பர�ணங�ள மறறம அதனதத ஆனம5� 
ச�ஸத�ரங�ள�லம வதரசச� சபறற மபபதககம வமறபடட நல�ளம, வ�ய�க��ய�னங�ளம 
ஹ�நத�ய�ல எழத�, அதவ அதனததம ஆங��லதத�லம மறறம பறபல சம�ழ��ள�லம சம�ழ� 
சபயரக�ப படடளளன. 

உலச�ங��லம உளள மக�ள ஜ�த�, மத வவறப�டனற� ஸமத ந�ர�யண 
ம��ர�ஜ�வ�டம அதடக�லம அதட��னறனர. அவரத சயநலமறற, உணதமய�ன அனபம, 
ஆதரவம உனனதம�ன ஆனம5� வசதவயம இநத உல��ன அதனதத மக�தளயம 
ஈரக��னறன. ஏர�ளம�ன வசவ�லயங�தளயம, பகத�த சத�ணட ந�றவனங�தளயம நடதத� 
வரவதடன உலச�ஙகம சசனற பகதர�ள�ன வததவ�தளக �ன�வடன �வன�க��னற�ர. 
இதவதர சம�ர 30 மதற�ள உல�ததத வலம வநதவர. 
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அஞச�த   இளவரசன
    ப�ர�ல�தன   எபவப�தம   ப�வ�ன  வ�ஷணவ�ன  ம�டச�தம�தளயம   

    ஐஸவரயதததயம    ந�தனததக   ச��ணவடய�ரநத�ன.  .  இதறவன  எஙகம  பரநத�
    ரக��ற�ர   எனறம  அவர  எஙவ�யம   எபவப�தம   வத�னறல�  சமனறம    ப�ர�ல�தன 
   அற�நத�ரநத�ன. .  ஸ ��ரஷண��ன   அளவறற  சகத��தள   உணரநத�ரநதத�ல    தனதன 
    எபபடயம   ப�வ�ன  ��ததக  ச��ளவ�ர   எனற அதசக�  மடய�த   நமப�கத� 
    ய�ரநதத. ..  ச�ற�தளவ   கட  �வதலப  படவவ ய�லதல. .

 அதததன  ஆபதத�ன   சமயங�ள�லம   அவன  ம��ழசச�யடவன    த�ன
    ��ணபபடட�ன. .  எநத  வ�தம�ன   பயமம�னற�   ஸ ��ரஷணதர   நமப�கத�யடன   
    சத�ழத  ச��ணட�ன. . அவன  ப�வ�ன  எபவப�தம   தன  இதயதத�ல   இரபபததயம 
    ஆபததக�ள�ல   உடவன  வநத   ��ததக   ச��ளவததயம    வந��ல  �ணட�ன..
    ப�ர�ல�தன�ன    நமப�கத�   அதசக�  மடய�த   அளவ  பலம��   இரநதத�ல   
    ஸ ��ரஷணர   எபவப�தம   ��ததக   ச��ணட�ர. .  ச�வ அவன பக�ம  சநரங�வவ
    மடயவ�லதல. !...


