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பகவா� எ�ப�பலா� அத�ம���� ஹான� வ�ேதா அ�ப�பலா� பகவா� ஆனவ� 
இ�த �ேலாக���ேகா அ ல� அ�த�த !க"க#�� ெப�மா% 
ைவ�'ட��ேல��� கீேழ இற"கி வர ேவ'.யதான ஒ� நி�ப�த�த 
அத�மமான� ஏ2ப3���. அத�ம� தைல 5��� ேபா� ேச��ல மா7.'ட 
�ழ�ைதைய கா�பா�தற��� தக�பனா� எ�ப. �.�பாேரா, ேச��ல �ழ�ைத 
மா7.'டா தக�பனா� எ�ன ேபசாம நி�9 ேவ.�ைகயா பா��'3 இ��பா�. 
எ�த :ப��ைலயாவ� கா�பா�திட;�9 ஆைசப73 தாேன, அ� கடைம"கற 
ேநா�க��ல எ�ப. த�ேனாட <ய2=சி எ லா� ெச>�தி அைத 
கா�பா��வாேனா, சாமான�ய ம9ஷ9�ேக அ�த ச�தி இ���� ேபா�, நம��9 
ஒ� ஆப�� வ�தா அ���9 தன� வழி ெவ=@��ேபா�. நம�� வய�� வலினா 
எ�ன ப';ேவா� @�மாவா இ��ேபா�. அ3�தவா வய�� வலினா அவா#�� 
ம��தலா� ெசா >ேவா�, அ� சா�பட <.யாத கAடமான ம��தா 
இ��தா>�, சா�பட ெகாBச� கAட� தா� இ��தா>� சா�பC7டா 
ச�யாயC3�9 ெசா >ேவா�, ஆனா நம�� அ�த வய�� வலி வ�� ேபா� 
எ�ன ெசDேவா� <த ல ஊசி ேவணா�9 ெசா >ேவா�, syrup ஆ �3"க, 
மா�திைர �3�தா �3�க ேவ'டா� இ�ப.லா� ெசா லி ேக�ேபா�ல அ�த 
மாதி� எ�ெப�மா9�� வ��7டா எ�ன ெசDவா� அ�ப.�னா அ�த அத�ம�த 
அழி�கற���, அதாவ� ெப�மா% ச�ேதாஷமா இ��தா த�ம�, ேகாவமா இ��தா 
அத�ம�, மன�தேனாட இய பான வாG�ைக அதாேன. மன�தேனாட வாG�ைக 
எ�ன, ச�ேதாஷமா இ���� ேபா� அவ� எ�ன ெசDயறா� நி�மதியா 
இ��கா�, அ�த ச�ேதாஷ� ெபாயC7டா ேகாவ� வ��7ற�, ச�ேதாஷமா 
இ���� ேபா� எ�ன ெசDயேறா� எ லாேம ச�ேதாஷமா நட�கற�, ேகாவமா 
இ��கற=ேச எ�ன ப'றா, ேகாவமா இ��கறவா கி7டா ஒ� சி�ன �ழ�ைத 
ேபாD நி�னா பளா�9 அைறயறா அ�த �ழ�ைதய, ெகாBசின �ழ�ைதய Iட 
அைறவா, ஏ�னா அ�த ேகாவ� தா� அவா#�� <த ல, �ழ�ைத Iட 
ெர'டாவ� தா�, இ�தன நா% ெகாBசின �ழ�ைதய Iட அ3=@3வா, ஏ�னா 
ேகாவ� தா� அவா#�� தைல 5�கி நி���, ேகாவ� க';�� <�னா. 
ெத�ய2�னா எ�ன அ��த�னா சி�தைன <J�� அ�த ேகாவ��ைலேய 
இ����. ஒ� 2 இல7ஷ� :பாD ெச�� ெதால=@7டா, ேகாயC>�� 
ேபாக;�9 ெசா�ன L"கேள ேந�தி�கி வM"களா அ�ப.9 யாரவ� I�டா அவா 
க3�பாயC3வா, ேகாயC>�� ேபாD ேபாD எ�ன ெசBேச�, எ� ெச�� கா;�, 
ெப�மாளா ெகா'3 வ�� �3�க� ேபாறா� அ�ப.9 ேந�தி வைர��� 
ெப�மா% நாமாவ ெசா லி73 இ�ைன�� தி7ட ஆர�பC=@3ேவா�. 
ஸ�ேவOவர� ஒ��த� தா� கா�பா�தற��� த�தியானவ�. அவ� தா� 
எ லா���� இ�பமானவ�, எ லாைர!� வாழ ைவ�க�I.யவ�, எ லா� 
<த  நா% ெசா >வா, ஆனா அ�த 2 இல7ஷ� ெச�� ேபான�� அவ� எ�ப. 
ஆவா� ஸ�ேவOவரன ந�பC இ��கற� �ரேயாஜன� இ ைல, அவ� ஆப���� 
உதவ மா7டா�, அவ� இ ைல9 ஏேதா உளற ஆர�பC=@3வா. ஏ�னா 



இல7ஷ� ெச�� அRவேளா �ரதானமா ேபாயC��� இ ைலயா, அ�த ெச�� 
கிைட=@7டா ஏேதா :ப��ல கிைட=@� அ�பா எ�ெப�மா� வ�� �3��7டா� 
என��, அ�ப. அவன ெசா�ன� எ லா� த�S அ�ப.�9 மா�தி மா�தி 
ேபசி'3 இ��கறவா#�கலா� எ�ெப�மா��ல கிைடயா�. ந�ம தா� 
அ�ப.லா� ெசDேவா�. ஒ� உதாரண���� ெசா�ேன�. ந�ம தா� எ�ன 
ெசDேவா� இேத ேபால ேகாவமா இ���� ேபா� அ��� <�9�ைம 
�3�ேபா�, <த ல அ��� தா� <�கிய��வ� �3�ேபா�, ச�ேதாஷமா 
இ���� ேபா� எ�ன ெசDேவா� ச�ேதாஷ���� <�கிய��வ� �3�ேபா�, 
இதா� ந�ேமாட இய S வாG�ைக, மன�த வாG�ைக அதாேன, ச�ேதாஷமா 
இ��தா எ�ன ெசDேவா� எ�ன ேவ'ணா>� ெசB@'ேட இ��ேபா�. இ�ப 
வ�� இவ� ெரா�ப ச�ேதாஷமா இ��கா�, அவ�கி7ட ெரா�ப ெப�ய கா�ய� 
ெசDய;�, எ லா���� வCைல!ய��த த"க கா@ �3�க;�9 ெசா�னா, 
�3�தா ேபா=@9 ெசா லி3வா�, ஏ�னா அவ9�� ெப�ய பதவC வர�ேபாற� 
உ�தி ஆயC3��, அ�னால எ லா� தயா� ஆயC3��, கைடசி சமய��ல வ�� 
கா�ல வ�� உ"க#�� அ�த பதவC கிைடயாதா�, உ"க#�� கிைடயா�9 
ெசா லி7டா அ�ப.யா, அ�த ேநர��ல நைக� கைடேல��� அைழ�S வ��, 
நL"க ஒ� 50 த"க கா@ ேக7V"கேள, அத எ�ப எ3��'3 வரலா� அ�ப.9 
ேக7டா, எ�ன ெசா >வா� அ�த பதவC ேபான ேகாவ��ல, எ லா� அ�பற� 
பா���கலா�9 ெசா லி3வா�, ேவற ஏ�� ெசா ல மா7டா�, அ�த 
ேகாவ��ல எ�ன ஆ=@, எ�ப. ஆ=@9 எ லா� collapse ஆயC3�. அேத மாதி� 
எ�ெப�மா9� ந�ேமாட ச�யான ேநர���� எRவேளா 5ர� அத�ம� 
ெசDயறாேனா அRவேளா 5ர� வழி ப'ணC, ெகாBச� அத�ம� ப'ண�� 
உடேன வ��ட மா7டா�, ெமா�தமா அத�ம� ப'ணC, அவ9�� அத�ம� 
ப'ற� அவேனாட க�மா இ ைலயா க�மாவC� அ.�பைடல தாேன ஜLவராசி 
எ லா�, ஜLவ�னா ராWஷ9� ஒ� ஜLவ� தாேன, அவ9� ெபாற�� வாG�� 
ேபாயC��கானா இ ைலயா, இராவண' இ��கானா இ�ப, ��பக�ண� 
இ��கானா இ�ப, இ��கா� நிைறய ேநர� ைபய� 5"கினா அவைன 
��பக�ண�9 ெசா ேறாமா இ ைலயா. ��பக�'' இ��கா�, இராவண' 
இ ைல, வCபXஷண' இ ைல. ந ல ப�திமானா இ��தா அவைன வCபXஷண 
ஆGவா�9 ெசா ல�ேபாறதி ைல, ந ல க�பXரமா இ��தா அவன 
இராவண'9� ெசா ல மா7டா, ஆனா ந லா 5"கரவன பா�� எ�ன 
ெசா >வா, ந லா ��பக�ண' மாதி� 5"கரா'டா. இRவேளா 5ர� service 
ப'ணC, எ லா� ஆY மாத கால� <ழி=@'3, ஆY மாத கால� 5"கரவ� 
��பக�ண'9 எ லா� மன�ைல!� பதிB@7டா�, எRவேளா 5ர� ச'ைட 
ேபா73, ெப�ய இராவ'ைண எதி���� ச�தி வ�� இராமைன ேந��� ேந� 
பா��� ெசBச இராவணைண மன@ல ெவ=@�க <.யைல ந�மளால, 
��பக�ணைண தாேன ஞாபக� வ��, 5"கினா எ�ன ெசா ேறா� உடேன 
அவாள பா��� ந ல �ற7ைட வC73'3 ��பக�ண' மாதி� 5"க�ேய, அ�ப 
<த ல �ற7ைடைய க'3S.=ச� யா� ��பக�ண' தா�. அேத மாதி� 
அத�ம� <J�� வ�த பCற� அத� பCற� இன� அத�மேம ப'ண <.யா�"கற 
அள[�� அத�ம� ப'றவா கா�தி��பா. அ��� அ�பற� எ�ன ெசDவா 



தLயCன�  5சா�� ெச�S அ�த மாதி� ந ல \வாைல!ட� எறிய�தான காAைட, 
ந ல காBச வCற� ந ல தக தக தக9 எ�யற�, ந ல காB@ ேபானதான ஒ� 
சர� அத அ�ப. ெந��Sல ேபா7டா எ�ன ஆ��, அ�த ெந��S கி7ட 
எ3��'3 ேபா�� ேபாேத பாதி எறிB@3� இ"ைகேய, அைத அ�ப. ேபா7ட�� 
எ�ன ஆ��, அ� இ��கற இட� ெத�யாம ெபாD3� அ� மாதி� எ�ெப�மா� 
அவதார� ப'ணC அவதார� ப'ண பCற� ேவற யா� ]லமாவாவ� அவதார� 
ப'ணC தாேன அவதார� ப'ணC ேவY யா� கி7ைடேயா யாைரயாவ� உபகரண� 
மாதி� ெவ=@'3 இராம� ெபாற�தா� தசரத9�� ைபயனா, ��A'ணா 
வ@ேதவ���� ேதவகி��� அ�ப. அேத மாதி� வ�� �Aட நி�ரஹ�, சா� 
ப�பாலண� அதாவ� சா��கைள கா�பா�தற� ம73� தா� எ�ப�மான�� 
�றி�ேகா%, ஆனா  இ�த ராWஷ�கைள அழி�கற� I3தலான ேவைல, 
பகவான�� �ரதான ேவைல எ�ப� த�ம ப�பாலண�, த�ம�ைத கா�பா�தற� 
ம73� தா� பகவாேனாட �றி�ேகா%, இ��தா>� நில��ல பயC� ந லா 
வளர;�னா எ�ன ெசDய;� ந�ம <த ல ஏ2கல�ைபயால ந ல ஆழமா 
உழ9�, உJ�73 எ�ன ப';வா க7. க7.யா இ��கற ம'ைணெய லா� 
அ.=@ ெநரவ;�, அத� பCற� ந ல உரமா பா�� ேபாட;�, ேபா7ட பCற� 
ஜல�த வய  <J�� ெநற�பC73, அத� பCற� அ�த ஜல�ைத <Jவ�மா 
நில� உ%வா"கி'3 ந ல ெசழி�பா இ����. அ�த நில�ைத பா��தாேல 
ெத�!� வCைத ேபா7டா உடேன <ைள���9, அ�த அள[�� அ�த ம' 
தயாரா இ����. அதாவ� ��கற � எ லா� ெப�மா% கி7ட ேபாற��� தயாரா 
இ��தா ந ல வாசைன வ��. ெச.ல இ��கற � எ லா� தயாரா இ����, 
எ"க ேபார��� ெப�மாேளாட தி�வ.�� ேபாD ேச2ற���, பாகவத� வ�� 
தி���ழாD, SAப� எ லா� பறி=@�பா�, பறி=@'3 ெர"கநாத� தி�வ.ல 
வ�� மாைலயா வCJ� ேபா� அ��� ச�ேதாஷ�, அ� ேபால அ�த ம' எ�ன 
ெசD!� ந லா தயாறா இ����, அைத பா��த�� ேபாD வCதைய வCைத�ேபா�. 
வCைத=@ ெகாBச நா% கழி=@ எ�ன ஆ�� ட�� ட�� ட��9 அ�த வCைத 
<ைள=@ வ��3�. இ�ப அ�த நில���கார9�� ச�ேதாஷ�. இ�9� ெகாBச� 
உர� ேபா3வா�. அத� பCற� எ�ன ெசDவா� நில���கார�, பயC� வ�த�� 
உடேன அYவைட ப'ணC3வானா, பயC� வள�� ேபாேத ப�க��ல கைள 
வள��, பயC� மாதி�ேய ஒ� ெச. ஒ'; வள��, அைத S3"கிட;�. 
அ��� கைள அக2Yத 9 ேபY. அதா� <�கிய� பயC���. ந�ம எ�ன உற� 
ேபா7டா>� எ லா�ைத!� அ� சா�33� பயCற வளர வCடா�. அ�னால எ�ன 
ெசDய;�, பயC� வள�� ெபாJ� ப�க��ல வள2ற அ�த கைளகைள எ�ப. 
கைளகி�ேறாேமா அ� ேபா , Ôகி%ள�� கைள�தாைன கீ��திைம பா.� ேபாD” 
கி%ள�� கைளய;�. அத� பCற� தா� பயC� ந ல ெசழி�பா வள��. கைள 
எ3�கேல�னா பயC� அ�ப.ேய ெமா7ைட ெமா7ைடயா நி��ேம தவCர வளரா�. 
அ�த பயC��� ேமல கைள ந ல ெப�ஸா வள��3�. <�னா.லா� ெப�மா% 
ஏள ப'றவா ந ல 6 அ.�� இ��தா. ெப�மா% ந லா ேமல இ��பா�, 
ம9ஷா எ லா�� கீழ இ��பா. கீேழ��� ெர"கனாதந ந ல அ'ணா��� 
ேசவC�க;�, அ�த மாதி� கைளகைள எ3�கேல�னா பயC�களான� ெசழி�பாக 
வளரேவ வளரா�. அேத மாதி� பயC� வள2ற அேத இட��ல தா� அ�த 



கைள!� வள��, த�ம� இ��கற இட��ல அத�ம<� இ����. ஆனா அைத 
பா��� எ3�க2� யா� அ�த வய  ெவ=@��கா� இ ைலயா ே`�திரபாலக�, 
அதாவ� அ�த வயல கா�பா�தி ர`ி�கறவ� வயலி� உ�ைமயாள�, அவ� 
எ�ப. கைளயறாேனா த� நில�ைத கா�பா�திர மாதி�, பகவா� அ@ரா"கற 
கைளய அழி=@, அ� வள2ற வைர��� ேவ.�ைக பா�பா இ ைலயா, பயC� 
<ைள=ச�� பயC� தா� <த ல வ��, கைள உடேன வரா�, பயC� வளர வளர 
கைள தி3 தி39 பயC��� ேமல வ%���3�, அ� வைர கா�தி��� அத� 
பCற� தா� கைளய S3"�வா, <த ல பயC� கி7ட ேபாக மா7டா, கைள 
வ�தா9 பா�பா, அ�த மாதி� ெப�மா#� கா�தி��� ெபா�ைமயா இ��� 
இ��� அத� பCற� எ�ன ெசDவா� ”த�ம ஸ�Oதாபனா��தாய” அத�ம"க% 
தைல 5��� ெபாJ� அைமதியாக இ��பா�. அத�ம"க% தைல 5��� 
ெபாJ� அைமதியாக இ��� தா�மaக வழியC  த�ம�ைத ர`ி�பா�. இராவணைண 
உடேன ெகா�97டாரா இராம�, க�ஸைன உடேன வத� ப'ணC7டாரா எ�[� 
கிைடயா�. ��ஸி�ஹ அவதார��ல உடேன ஹிர'யைன ெகா�97டாரா 
இ ைலேய, எ லா� கா�தி��� அவ� தி���வானா9 பா�பா�, இராவண' 
த�பC வCபXஷண' ராWஷ' தா�. அவ� தி��தைலயா, ராWஷேன ஒ� 
ஆGவா�. அ� ேபால வCக�ண'9 ஒ��த� இ��கா� அவ9� ராWஷனா 
இ��தா>� உபேதச� ப'ண� I.யவ�, த�ம சி�தைன உைடயவரா இ��தா�. 
அேத ேபா  வCபXஷண9ைடய ெபா'; தி�சைட உபேதச� ப'றவளா 
இ��தி��கா. சீதா ேதவC வனவாச��ல அேசாக வன��ல இ���� ேபா� அவ 
தா� கா�பா�தினா, பய�படாதL"ேகா9 ெசா லி தாயா��� ப�க பலமா இ��தா. 
ஆக எ�ெப�மா� த�ம�த கா�பா�தற��காக உடேன அவதார� ப'ணCட 
மா7டா�. த�ம� இ���� ேபா� வர மா7டா�. ச�ேதாஷமா இ�க2ேச யா� 
வற�ேபாறா இ ைலயா, ஒ� ஆ% ச�ேதாஷமா இ��கா�, அ�ப அவ9�� எ�ன 
அவ� ச�ேதாஷமா தா� இ��கா� அ�ப.9 தா� ெசா லி73 ேபாவா�, 
ஏதாவ� ஏடாIடமா ஆ=@�னா அ�ப தா� வ�வா�. அதாவ� இ�ப ேபாலaO 
இ���, அைமதியா இ���� ேபா� ேபாலaO வ�தா, ஏதாவ� ஒ� அச�பாவCத� 
நட��� ேபா� தாேன வ��. அேத மாதி� எ�ெப�மா� ஸ�வேலாக ரWக� 
அவ� வ�� இ�த த�ம�த கா�பா�தர��காக எ�ன ெசDவா� அவதார"கைள 
எ3�� எ3�� வறா� அ�ல இ�த ��A';ைடய அவதார�, அ�ல 
ெப�மா#�� ய��ல ந�தன�9 ேப�. அ�னால அ�த ெப�மா% எ�ன 
ெசDயறா�, அ�த வ�ச��ல வறவா%ளா� எ�ப. எ�ன"கற� ப�திலா� 
ெசா ற� தா� யாதவா �.. யாதவா நா இைட=ேச�ல இ��கறவா, மா3கைள 
பா��'3, அ�த மா3க% ]ல� ஒ� கால��ல ப@�க%, ெச வ�னா ப@�க%, 
ெச வ�னாேல ப@ மா3 ெவ=@��தாேல ெப�ய ெச வ�த�. ப@ மா3 இ��க2� 
ஒ� ஆ���� ே`ம�. ஒ� ஆ��ல ப@ மா3 இ��தாேல எ லா ந�ைமக#� 
வ��. ஏ�னா ஒRெவா� ேதவைதைய!� தன�� தன�யா ேபாD 
ேசவC�கற�"கர� நட�காத கா�ய�, எ லா ேதவைதக#� <�ப�� <�ேகா. 
ேதவ�க#� ஒேர இ7��ல I. இ��கற� எ"க�னா அ� ப@ மா3 தா�. 
அ�னால தா� ��ஹ�ரேவஸ� ப';� ேபா� ப@ மா3 தா� <த ல, ேகா 
�ைஜ ஆன பCற� த� எ லாேம. ேகா �ைஜ ப'ணா எ லா ே`ம"க#� 



ஏ2ப3�. எRவேளா ெப�ய வCயாதிகளா இ��தா>� Iட ேகா �ைஜ 
ப'ற�னால எ�ன ஆ�� நம�� ெவ�ம ப@ மாைட ப@ மாடா தா� <த ல 
பா�கேறா�, ப@ மா3னா ஒ� 4 கா  இ���, ஒ� வா  இ���9 தாேன 
பா�கேறா� இ ைலயா. ஆனா அ���%ள யா� யா�லா� இ��கா"கறதலா� 
ெசா ற�. யா� யா� எ�ென�ன இ7��ல இ��கா, பட��ல பா����ேபா� 
யா� யா� எ"ெக"க இ��கா9, அ�ல மஹாலWமி �� இட� இ லாம 
ேபாD3�தா�, அ�பற� அவா ெக73'டபCற� அவா#�� ஒ� இட� 
�3�தாளா�. அ�னால ஒ� ஆ��ல ��ஹ�ரேவச� ப';� ேபா� <த ல 
ெகா �ைஜ ப'ண பCற� தா� உ%ள ேபாறா. ெகா �ைஜ"கற� எ லா வCதமான 
தா���ய�ைத!� �வ�ஸ� ப'ண�I.ய�. ஆ��ல ெரா�ப அைமதி இ ைல, 
வCயாபார� ச�யC ைல, �ழ�ைதக% ச�யா ப.�கல, �ழ�ைதக% எ லா� ந லா 
<�ேனற;�, க யாண� ஆகி �ழ�ைதக% இ ைல, பC���கேளாட ேதாஷ�, 
நாக ேதாஷ�, நவ�ரஹ ேதாஷ� எ லா ேதாஷ"க#� ம9ஷ9��, 
அைமதியான ம9ஷ�"கற� ஒ� 24 மணC ேநர��ல எ�தைன மணC ேநர� 
அைமதியா இ��ேபா� ந�ம ச�ேதாஷ� எ�தைன மணC ேநர�9 ெசா�ேனா�னா  
நம�� எRவேளா ேநர� @க�ைத �3�கி�றேதா அ� <73� ச�ேதாஷ�, எ�ப 
அ�த @க� ந�மள வC73� ேபாறேதா அ�ப ��க� ந�ம கி7ட ஓ.வ��3�, 
”ச�கரவ�� ப�வ��த�ேத @க ��கான�ச :”  ச�கர� @�தி @�தி வ�� @க 
��க"க% மா� மா� வ��. ஓ. ஓ. பல பCற�S� பCற��, ந�ம இ7��ல 
ெப�மா% அவதார� ப'ணC3வாரா�, ந�மள கா�பா�தற��� <�னா. வ�� 
நி�பாறா�. அ� மாதி� இ�த ேகா �ைஜ ப'ற�நால எ�ன ஆ��னா ஒRெவா� 
ேதவைதைய!� தன�� தன�யா ேபாD ேஸவC�கறத வCட, எ ல ேதவைத!� 
ேச��� இ��க2 இட� எ�டானா அ� ேகா �ைஜல, இ�9� ஏ� ேக7டா 
ெகௗதம9ைடய வCவாஹ��ல அக ைய ஸ<�திர��ேல��� வ�தா, பா2கட  
கைட!� ேபாேத அக ைய வ�தா, அக ைய வ�� ேபாேத அக ையயC9ைடய 
தி�மண�த�ப, இ�திர� அக ைய என�� ேவ;�9 ேக7டா�, ெகௗதம 
மஹ�ஷி!� அக ைய ேவ;�9 ேக7டா�, அ�ப ஒ� ேபா7. ெவ=சா, 2 <க� 
உ%ளதான ப@ைவ யா� பா�கறாேளா அவா அக ையைய க யாண� 
ப'ணC�கலா�9 ெசா றா�. இ�திர� இ� எ�ன ெப�ய வCஷயமா9 அவேனாட 
சாம��திய��ல @�தறா�.எ"க பா��தா>� 2 <க� உ%ள ப@ மா3 ேத7றா�, 
எ"ெக"ைகேயா ேபாD ேத.'3 இ��கா�, ெகௗதம� எ�ன ெசBசா� ஒ� 
ஆOரம�ேதாட மா73� ெதாJவ�, அ�த மா73� ெதாJவ��ல ேபாD பா�கறா�, 
ஒ� மா3 க�9 ேபா73'3 இ���, தைல ம73� ெவள�ய வ��'3 இ���, 
ப@ மா73�� அ�த க�9 �7. எ�ன ெசDயற�, ெவள�ல தைல வ�� <ழி=@ 
<ழி=@ பா��'3 இ��� அழகா, எ�ன ெசBசா�, ெகௗதம� கீழ வCJ�� 
ஸாAடா"கமா நமOகார� ப'றா�, அ�த மாட @�தி �ரதWண� ப'ணா�, 
உடேன உம�� தா�9 ெசா லி க யாண� ப'ணC �3��7றா, இ�திர� 
வர���%ள க யாண� ஆயC7ற�, எ�ன காரண�னா, 2 தைல உ%ள ப@ மா3 
தாேன ெசா�னா, 2 தைல உ%ள ப@ மா3 இ���மா இ�த உலக��ல, இ��கா, 
இ ைல"கற� ெத�!�, 5 தைல நாக�, 2 தைல நாக� பா���73 வா�9 
ெசா�னா பா�கலா�, அ� இ�திர9��� ெகௗதம9��� எ�ன, ெகௗதம� ெப�ய 



தபOவC, அவ� தபOவCயான�னால ேயாசி�க ஆர�பC=சா�, 2 தைல உ%ள ப@ 
மா3 இ�த உலக��ைலேய கிைடயா�, அ��� தா� இ�ப. ேயாசி=சா�, இ�ப 
இ�த மா��� 2 தைல இ��கா இ ைலயா, <�னா. ஒ';, பC�னா. 
ஒ';, அ�னால ெகௗதம மஹ�ஷிேயாட சா�ன��ய� அ�த ப@ மா3��� 
இ�����கா இ ைலயா, �ஷிக%9ைடய ��A. அ�த ப@ ேமல 
ப7ட�னாைல!�, அ�த ப@�க%9ைடய, அ� பC���க% சாப"க%லா� எ�ப. 
ேபாற�னா, ப@ மா3�� ேகா �ைஜ ப'ற�னால பC���க%9ைடய ேதாஷ� 
நL"��, சில ேப� பC���க% ேதாஷ� இ���9 ெசா >வா, அ�ப பC���க% 
ேதாஷ� நL"க;�னா எ�ன ப'ண;�, நம�� ெத�யா�, ந�ம 
<�ேனா�க%ள யாராவ� வC7��கலா� தைல<ைறல, ஆைகயா  அ�த 
ேதாஷ"க% நிவ��தி��� ேகா �ைஜ தா� �ரதான�, எ��� ெசா லவேறா�னா 
ெச வ� இ ைலயா, ெச வ�த ெவ=@'3 இ��தவா, ேகா �ைஜனா ெவ�� ப@ 
மா3 இ ைல, ேகா �ைஜல ப@ மாட எ�ப. ஸ�ர� ஷண� ப'ண;�9 சில 
வCதி<ைறக% இ���, அ.�க� Iடா�, ப@ மாட அ.�கேவ Iடா�, , அ�ப.ேய 
அ.�க;�னா>�, ப@ மா3 அ.�கற அள[�� ெவ=@�கா�, மaதி மா3 மாதி� 
<ற3 கிைடயா� இ ைலயா, சா� தாேன, ப@ மாட அ.�க� Iடா�, 
இர'டாவ� ப@ மாட தின<� �ள�=@ வC73, அத ெகாஞச ேநர� ெவDயC ல 
நி�க ெவ=சா அ�த �ள�=ச ஈர� காB@3�, காBச�� நிைறய மBச�ெபா. 
எ3��'3 வ�� ந ல @�த ஜல��ல கல��, ப@ மாேடாட 4 கா ைல!� 
<Jசா தடவ;�, தடவCந��, அ�ல �"�ம� ெவ=@, ெப�மா#�� ப'றா 
மாதி� மaதி �ரம"க%லா� ப'ணC, (மஹாலWமி ஆவாஹன�லா� கிைடயா�, 
ஏ�னா ஏ2கனேவ மஹாலWமி அ�ல ஆவாஹன� ஆயC7டா) எ"க ஆ��ல 
இ��கற கAடெம லா� நL"க;�9, க��ற ஆர�தி எ3��  �ரத`ிண� 
ப'ணC, அக�தி� கீைர, வாைழ�பழ�லா� �3�தாேல எ லா கAட"க#� 
நிவ��தி ஆயC3�.   


