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க�ணன��க�ணன��க�ணன��க�ணன�� வத
க�� அத�வத
க�� அத�வத
க�� அத�வத
க�� அத� உ�க���க��உ�க���க��உ�க���க��உ�க���க�� 
  

த�பாவள� எ�றாேல நரகா�ர� வத�� அைத ெச"த க�ணன�� நிைன$�தா� 
நம&' வ��. க�ணன�� கைதகைள Ð 'றி*பாக க�ண� இள� 'ழ-ைதயாக  
பால கி�/ணன�� கைதகைள --  ப1&'� ேபா� ஏேதா ஒ� சி4 
'ழ-ைத வ5ைளயா�6  ேபாலேவா அ7ல� அ�ர8கைள வத� ெச"9� படல� 
ேபாலேவா ேதா�4�. இதி7 எ�ன ெப;ய அ8�த� இ�&கிற� எ�ேறா இதனா7 
வா<&ைக பாட
க= எதாவ� இ�&'� ேபாலேவா ேம7 எ>-தவா;யாக பா8�த7 
ெத;யா�. ஆனா7 ச@4 ஆ<-� ப1�� உண8-ேதா� ஆனா7 இ-த 
ேச/1த
க�� வத
க�� அ-த வத
கள�� வ;ைச9�வ;ைச9�வ;ைச9�வ;ைச9� (sequence) மிக ெப;ய 
த��வ
கைள9� ஜனன மரண �ழ@சிகள�7 இ�-� ந�ைம வ56வ5&க 
கீதாசா8ய� Cறி இ�&'� மிக உ�னதமான, மிக நித8சனமான ம�-� என 
உணரலா�. இ-த க�6ைரய57 சிறி� இ-த ம�-ைத �ைவ&க ேபாகிேறா�.  

 
க�ண� �தலி7 வத� ெச"த� Eதனா எ�F� 
அர&கிையதா�. அவ= ஒ� அழகிய ெப� உ�வ� 
எ6��&ெகா�6 க�ணF&' வ5ஷ��ட� கல-த  பா7 
ெகா6*பத@' வ-தா=. க�ண� அவ= மா8ப57 இ�-� பா7 
அ�-�� ெபா� பாHட� அவ= உய5ைர9� பறி�தா�. உய58 

இழ-� த�Fைடய �ய உ�வ��ட� கிேழ வ5>-த Eதனாவ5� உடலி7 இ�-� 
ச-தன� ம@4� பல ந7ல மண� உ=ள ெபா�=கள�� ந4மண� வ �சி@4.  
  

நம&' இ-த உலகி7 �தலி7 ஏ@ப6� ப-த�� ஆைச9� தா" பாலி7 மI�தா�. 
பாH&&காகேவ (உண$&காகேவ) �தலி7 எ*ேபா�� அ>கிேறா�; ப5ற' 
உண$&காகேவ, வய5@4 பசிைய ேபா&கேவ  எ*ேபா�� வா<கிேறா�; ந��ைடய 
ப5றவ5 ல�சியமான Ôபரமா�மா$ட� ஐ&கிய�” எ�பைத மற&க �த7 ஏ� தா" 
பா7தா�. இ-த ஆைசைய, வய5@4 பசி ேமாக�ைத ஆர�ப�திேலேயஆர�ப�திேலேயஆர�ப�திேலேயஆர�ப�திேலேய கி=ள�  எ;ய 
ேவ�6� எ�பைத வலி94�தேவ க�ண� �தலி7 �தலி7 �தலி7 �தலி7 பாHட� ேச8-� 
Eதைனய5� உய5ைர9� ேச8-� '1�தா�.  

 

ஆனா7 தவறான எ�ண��ட� வ-தாH� அவ= தா" பா7 ெகா6&க 
�ய�றதா7 தாய5� Nதான�ைதஅைட-தா=. இ-த உலகி7, ஈ6 ெச"ய �1யாத 
Nதான� தாய5� Nதான� ம�6ேம. த*பான எ�ண��ட�  ெச"தாH� ஒ� 
ந7ல கா;ய� ந7ல பயைனேய ெகா6&'�. ெத;யாம7 உ�ெகா�டாH� ம�-� 
த� ேவைலைய ெச"கிற� அ7லவா? அ� ேபால�தா�. 
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இைத உண8�த$�, தாய5� Nதான�தி� ேம�ைமைய எ6�� கா�ட$�, 

ேவ4 யா�&'� கிைடகாத  ந4 மண வர�ைத க�ண� அவ�&' அள��தா�.  
நா� �தலி7 வ5ட ேவ�1ய பாச�ைத9� அேத சமய�தி7 தா"ைமய5� ேம�ைம9� 
ஒேர க7லி7 இர�6 மா
கா" எ�4 உண8��வ�ேபால க�ண� Eதனா வத�தி7 
நம&' உண8�தி இ�&கிறா�. 
 

 

க�ண� அ6�� வத� ெச"த� ��னாவ8த� எ�F� 

அ�ரைன. இவ� கா@4  வ1வமாக வ-� ெதா�1லி7 ப6�தி�-த 

க�ணைன ஆகாய�தி7 எ6�� ெச�4 ெகா7ல பா8�தா�. அவ� 

ேமேல பற&க பற&க க�ணன�� பார� தா
காம7 

கீேழ வ5>-� ம1-தா�.  

க�ண� கீைதய57 C4வ� "மனைத க�6 ப6��வ� மிக மிக க1ன� -- 
அ� கா@ைற க�6ப6��வ� ேபால -- வ5டா 
�ய@சியாH� திடமான மன உ4தியாH� ம�6ேம அ� சா�தியமா'�. " 
எ*ப1 க�6ப6��வ�? க�ணன�� உ�வ�� எ�ண�� ந� ெநRைச மனைத 
ேபா�6 அ>�தேவ�6� -- அ*ேபா�தா� அ-த கா@4 ேபா�ற சRசலி&'� 
அைல பா9� மனைத க�6 ப6�த �19�. இைத நம&' உண8�த�தா� க�ண� 
கா@4 வ1வமாக வ-த ��னாவ8தைன அ>�தி ெகா�றா�. இ-த உலகி7 வ-� 
ப5ற-� தா" பாH&', உண$&', மய
கி வா>� வா<ைகய57 
இ�-� ெவள�ேய வர கா@4 ேபா�ற க�6&கட
காம7 ஓ6� மனைத அட&க 
க�ணன�� நிைனேவ ஒேர கதி எ�4 நா� உணர ேவ�6�. 
 

 

 ஆய8 'லம&க= ஆய8பா1ைய வ5�6 ப5�-தாவன� 
அைட-தா8க=.   க�ண� க�4 ேம"&க ெதாட
கினா�. 
இத@&' ப5ற' க�ண� �தலி7 வத� ெச"த� க�4 
உ�வ� ெகா�ட வ�சா�ர� எ�F� அர&க�. இ-த 
அ�ரைன க�ண� வாைல ப51�� �@றி எறி-� 

ெகா�றா�. க�ண� க�4கைள கா&க வ-தேபா� க�4 உ�வ�தி7 வ-� 
அழி&க �ய�றைத ேபால ந� ேபாலேவ ேவஷ� E�6 ந� ந6ேவ உலா வ�� 
�ேராகிகைள அவ8க= வாைல ஓ�ட ந4&கி க�ண� Tர T&கி எறிவானாக! 
இைத ஊ8ஜித ப6�தேவ க�ண� க�4 ேவஷ�தி7 வ-த வ�சா�ரைன வாைல 
ப51�� �ழ@றி அ1�� ெகா�றா�.  
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 அ6�� வ�வ� அகா�ரன�� வத�. அகா�ர� ஒ� மைல 
பா�W வ1வ�தி7 இ�-� த� வாைய திற-� ைவ�� ெகா�6 
இ�-தா�. அைத ஒ� 'ைக எ�4 நிைன�� ேகாப8க= 
வ5ைளயாட W'-தா8க=. ப5ற' பய-� க�ைண C*ப5�6 
ஓலமி�டன8. நம� வா<ைகய57 நா�� எ�ன ஆப�� எ�4 
அறியாம7, ஆழ� ெத;யாம7 காைல (தைலைய?) வ56கிேறா�. 

ப5ற' ைககைள ப5ைச�� இைறவன�� உதவ5ைய நா6கிேறா�. ேகாப8கைள 
கா*பா@ற க�ண� தாேன அ-த மைல பா�ப5� வாய57 W'-�, ெகா�6 வளர 
ஆர�ப5&க, பா�W வ1வ57 இ�-த அகா�ரF� வய54 ெவ1�� உய58 இழ-தா�. 
இேத ேபா7, நம� க/ட
க= த�ர இைறவேன ந� உ�W'-�, ந� க/ட
கைள 
தக8�� எறிகிறா8. ேகாப8க= Cவ5ன� ேபால, உதவ5&' அைழ&க ேவ�1யேத 
நா� ெச"ய ேவ�1ய�. ம@றைத இைறவ� பா8�� ெகா=வா�. 
 
 

 

 க�ண� காள�
கைன ெகா�றதிH� ஒ� ெப;ய வா<&ைக 
த��வ�  அட
கி இ�&கிற�. காள�
க�எ�F� பா�W 
க�டன�ட� இ�-� த*ப க�ட� வர �1யாத ஒ� ம6வ57 ேபா" 
'1 W'-தா�.  இன� ந�ைம யா�� ஒ�4� ெச"ய �1யா� 
எ�4�, இன� ந�ம&' எ�ன ஆப��� இ7ைல எ�ற 
இ�மாWடF� எ7ேலாைர9� ��W4�தி ெகா�6 இ�-தா�. 

கைடசிய57 க�ணன�� ந�ப8க�&ேக வ5ஷ ேபாைத ெகா6�தா�. இ-த 
இ�மா*ைப9� க8வ�ைத9� ஒழி&கேவ க�ண� அவ� தைல ேம7 நடன� 
ஆ1னா�. காள�
கF&' பல தைலக= உ�6. க�ண� ஒ� தைலய5� ேம7 
கா7 ைவ�தா7 Ôஅதனா7 எ�ன, எ�Fைடய இ�ெனா� தைலைய T&'கிேற�” 
எ�4 இ4மா*Wட� ம@ெறா� தைலைய T&கினா�.  கைடசிய57 ேசா8-� ேபா" 
கீேழ வ5>-தா�. அவF� அவ� மைனவ59� �@ற�தா�� க�ணன�ட� ேவ�1 
ந@கதி அைட-தா8க=.  

நா�� வா<&ைகய57 இ*ப1�தா� இ�&கிேறா�. ெச7வ�, Wக<, ெச7வா&', 
நில�, பதவ5, அழ', மைனவ5, ம&க=  எ�4 ஆணவ� தர C1ய பல வ5ஷய
க= 
ந�மிட� இ�&'� ெபா�, Ôந�ைம யா�� அைச&க �1யா�” எ�4 ஒ� மன 
நிைலைய அைடகிேறா�., நம&' பாட� Wக�ட இைறவ� நம&' ஒ� சிறிய 
த�டைன ெகா6�தா7 Ôஇதனா7 எ�ன, எ�Fைடய மதிய5னாH�, 
ெச7வதினாH�, பல�தினாH� (ஆகிய ம@ற தைலகள�� உதவ59ட�) நாேன 
அைன�திH� ெவ@றி ெகா=ேவ�” எ�4 ெச�&' ெகா=கிேறா�. காள��கன�� 
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எ7லா தைலகைள9� காலா7 அ>�தி அவ� ஆணவ�ைத அழி��, அவைன 
த�பா7 ஈ8�� ெகா�ட� ேபால, க�ண� நம� ஆணவ�ைத9� பல வ5த 
ெச�&'கைள9� க/ட�தி� ேம7 க/டமாக ெகா6�� ந�ைம Wன�த* 
ப6��கிறா�.  

அ6�� பகா�ர� எ�ற அ�ர� நாைர உ�வ57 வ-� 
க�ணைன ெகா7ல பா8�தா�. க�ண� அவFைடய 
வாைய கிழி�� ெகா�றா�. Ôமன�த� ெக6வ� த� 
வாயாேல” எ�4 கா�ட�தா� க�ண� அ-த 
அர&கFைடய வாைய கிழி�� ெகா�றாேனா!  
 

நாைர வ1வ57 வ-த அர&கைன க�ண� வாைய கிழி�� ெகா�றா�. மன�த� 
த� வாயா7தா� ெக6கிறா�. ெசா7ல Cடாத வா8�ைதகைள ெசா7ல Cடாத 
இட
கள�7 ெசா7ல Cடாத ேப8கள�ட� ெசா7வதாேலேய மன�த� பல க/ட
க= 
வ�கி�றன. இைத&கா�டேவ க�ண� வாைய கிழி�� அ�ரைன ெகா�றா� 
எ�4 ெகா=ளலா�. 
 

க�ச� அ&Xறைர அF*ப5 ம�ைர&' க�ண� ேபாவத@' ��னா7 W;-த 
கைடசி வத� ேகசி எ�F� அ�ரைன. 'திைர வ1வ� ெகா�6 மிக* ெப;ய 
உ�வ� ெகா�6 வ-த ேகசிைய க�ண� அனாயசமாக T&கி எ;-� ெகா�றா�. 
தசா அவதார�தி� �த7 அவதாரமான ம�Nய அவதார�திH� பகவா� 'திைர 
�க�ைத ெகா�ட ஹய&Zவ� எ�F� அ�ரைன ெகா�4 ஞான�தி@' 
அ1*பைடயான, \லமான ேவத
கைள கா*பா@றினா8. அேத ேபால இ
'�, 
'திைரைய ெகா�ற�, நம� ஞான க�ைண திற&க�தா� ேபாH�! ஆ
கில�தி7 
“last but not the least” எ�பா8க=. ேகசி வத�� கைடசிய57 வ-தாH�, மிக 
ப5ரதானமான�. இைறவன�� தி� நாம
கள�7 �த7 நாம� Ôேகசவ�”. Ôேகசிைய 
ெகா�றவ�” எ�ப� இத� பல ெபா�=கள�7 ஒ�4. அதனா7தா� ��தா"*W 
ைவ�தா8 ேபா7 பால கி�/ண� ேகசிைய கைடசிய57 ெகா�4, ஞான�தி� 
சிற*ைப க�ண� உண8�தி உ=ளா�.  

 
இ*ப1 பால கி�/ண� ெச"த ஒ]ெவா� வத�திH�, அைத அவ� ெசயத 
வ;ைசய5H�, நா� வா<ைகய5� த��வ
கைள அறியலா�. கி�/ணா 
அவதார�தி� ேம�ைம எ�ன ெவ�றா7 இ�தைகய அE8வமான பாட
கைள 
வ5ைளயா�டாக அனாயசமாக ஆ
கில�தி7 “in a fun-filled way” எ�4 ெசா7வ� ேபால 
Cறி இ�*பதா7தா� க�ணன�� அவதார� எ7லா அவதார
கள�H� மிக 
உ�னதமான Nதான�தி7 ைவ&க ப6கிற�.  
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வாைழ பழ�தி� ேதாH&'= �ைவயான பழ� உ=ள�. அ*ப1ேய, க�ணன�� 
கைதக�&'= �ைவயான த��வ� அட
கி உ=ள�. ேதாைல உ;�� உ=ேள 
இ�&'� பழ�ைத �ைவ*ேபாமாக!  
 
 


