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கன்லூிபேன் யோ்் ண்னு் 

சனத்பின் கெோந்கதோழிவு ஆந்றிணோ  ்

சுோபவ. அண் சுருக்க் இங்கு 

த்தடுகிநது. 

- 

யோ்் 

- 

விஷயோ பகவு் கதிது, ய் 

பகக் குசநோகய உப்பது. எரு 

கெோந்கதோழிவின் இ்துக்கபிண் 

்சத் தந்றி பழுசோண 

ஆோ்ெச்ிச ட்துது ண்தது 

படிோது. ணயது ்திண் 

பக்கிக் கரு்துக்கசப ண்ணோன் 

இண்ந அபவு பி கோழிபேன் 

உங்கப் பண் சக்கியநண். 

 

 ்ச ோ் இத்யதோது ோகீகோக 

அச்துக்ககோப்கிண்ந ஹி்து ண்ந 

ோ்்ச, அண் பழுத்கதோருசபயு் 



இ்துவிட்டது. கணணின் இ் 

ோ்்ச சி்து திக்கு று தக்க்தின் 

ோ்்க்சபக் குறித்பிடுகிநது. 

அ்பவு ோண். சி்து ண்ந கெோன் 

தங்கோனத் தோசீகக்போன்  

சிசக்கத்தட்டு ஹி்து ண்று 

ஆகிது. சி்துதிக்கு றுபுந் 

ோ்் அசணசயு் அக்ப் 

ஹி்து  ண்யந அச்ோக்ப். 

இ்ோறு இ்ெக்ெோன் ்பட் 

்து. பகதிக்ப் 

ஆட்சிக்கோன்தின் ோப் இ்த் 

கதச ந்றுக்ககோ்யடோ். இ் 

ோ்்சசத் தண்தடு்துோன் 

்் தீசயு் இன்சன. ஆணோன் 

ோண் பண்யத கெோண்ணது யதோன், அது 

ண் கதோருசப இ்து விட்டது. 

ந்கோன்தின் சி்து திக்கு இ்த் 

தக்க்தின் ோ்கிண்ந ன்னோ 

க்களு் தங்கோன்சத்யதோன் எய 

்சத் பிண்தந்நவின்சன. ணய 



இ்ெக்ெோன் ந்யதோது இ்துக்கசப 

ட்டுபண்றி பகதிக்ப், 

கிறிஸ்க்ப், ெக்ப் ண்று 

இ்திோவின் ோ்கிண்ந 

அசணசயு் குறிக்கிநது. அணோன்  

இங்கு இ்து ண்ந கெோன்சன 

ோண்தண்தடு்த்யதோதின்சன. 

அத்தடிோணோன் ் ோ்்சச 

உதயோகித்தது? ோ்  

தண்தடு்்க்க ோ்்சகப் 

இ்யட. சதீகக்ப், - 

யோ்்சத் பிண்தந்றுதக்ப், 

அன்னது இசவிட ெ ்சிநத்தோக 

யோ்திகப்- யோ்்சத் 

பிண்தந்றுதக்ப். 

 

உனகிண் சிந் ங்களுப் 

கதரு்தோனோணச  சின குறித்பிட்ட 

தன்கசப 

ஆோோகக்ககோ்டுப்பண. 

அந்றுப் கூநத்தட்டுப்பச 



இசநணிண் ோ்்சகப் ண்யநோ, 

இந்சகசக் கட் சின 

யசகபிண் ோக்குகப் ண்யநோ 

அக்ப்  ்புகிநோக்ப். அசய 

அக்பது ்திண் அடித்தசடோக 

உப்பண. இண்சந யசனோட்டு 

அறிஞக்பிண் கரு்துத்தடி, இ் 

தன்களுக் பகவு் தசோணது 

இ்துக்கபிண் யங்கயப. ணய 

ய்சத்தந்றிெச்ிறிது அறி்து 

ககோப்து அசிோகு். 

 

யங்கப் ண்ந கதோன் அசக்கத் 

தடுகிண்ந தந்கபஞ்சிங்கப் 

ணிக்ப் கெோண்ணச அன்ன. 

அந்றிண் கோனப் 

ி்பேக்கத்தடவின்சன. 

ி்பேக்கத் தடவு் படிோது. ் 

கரு்துத்தடி யங்கப் ண்றுய 

உப்பச. எரு பக்கி விஷ்ச 

ோண் உங்களுக்கு ிசணவூட்ட 



விரு்புகியநண். ந்ந ங்கப் ங்கப் 

யோந்ந்திந்கு எரு க்்சயோ, 

தன ணிக்சபயோ, 

யசகசபயோ, இசநணிண்  

வியெஷ தூக்சபயோ கோோகக் 

கோட்டி, குறித்பிட்ட சின ்பெனோக 

அக்ப் அ் ்ச 

கபித்தடு்திோகக்  கூறுகிண்நண. 

இ்ோறு ங்கப் அ்ோட்சிச 

ிசனோட்டுகிண்நண. ஆணோன் 

இ்துக்கயபோ யங்களுக்கு 

அத்தடியோ ்

அ்ோட்சிசக்கூநவின்சன . 

ண்கநண்று் ிசனோண 

இசநஞோண்ச அச கூறுோன் 

அசயு் அழிந்நச, அணோன் 

யங்களுக்கு யங்கயப அ்ோட்சி 

ண்று இ்துக்கப் கூறுகிநோக்ப். 

அச ்க் கோன்திலு் 

ழுத்தடவின்சன. கோனங்கோனோக 

அச இருக்கிண்நண. ்ோறு 



தசடத்பு யோந்நப் படிவு் 

இன்னோன் ன்சனந்நோகவு் 

ி்ோகவு் இருக்கிநயோ, 

அ்ோயந இசநறிவு் யோந்நப் 

படிவு் இன்னோன் ண்று் 

இருக்கிநது. இ் அறிவுோண் 

யங்கப் (வி்- அறின்) ண்று 

அசக்கத்தடுகிநது. 

 

யோ்் ண்ந கதோன் அசக்கத் 

தடுோண அறிவுக் கபஞ்சி்,  

ிவகபோன் க்டுபிடிக்கத்தட்டச. 

ிவ ண்நோன் ”்் ்ஷ்டோ 

அோது ்தி்ச, எரு 

சி்சணச யய க்ட ்ண்று 

கூநத்தடுகிநது. அக்ப் அ்ெ ்

சி்சணசக் க்டக்யப வி, 

அ்ெ ்சி்சணகப் 

அக்ளுசடச அன்ன. 

யோ்்திண் இண்ண தகுதி இண்ண 

ிவபேடபரு்து கபி ்து 



ண்நோன் அ்த் தகுதிச அ ்

ழுதிணோ ்ண்யநோ, அ ்்  

ண்திலிரு்து அசண 

உருோக்கிணோ  ்ண்யநோ 

ிசண்துக்ககோப்போதீக்ப். 

ந்கணய இரு் சி்சணச அ ்

க்டோ.் அ்பவு ோண், அது 

பிதஞ்ெ்தின் த்யதோது் இருக்கிநது. 

ிவ அசணக் க்டுபிடி்.் 

ிவகப் ஆண்பகக் 

க்டுபிடித்தோபக்ப். 

 

யங்கப் பக்கிோண க் க் 

கோ்ட், ஞோண கோ்ட், கென் 

அன்னது ெடங்குத்தகுதி, அறிவு அன்னது 

ஆண்பகத்தகுதி- ண்று இ்டு 

தகுதிகபோகத் பிிக்கத்தட்டுப்பண. 

க் கோ்ட் தன்யறு ோகங்கசபத் 

தந்றிக் கூறுகிநது. ந்யதோச 

சூ்ிசனபேன் கெ்த்தட 

படிோச ண்று அந்றுப்  தனவு் 



சகவிடத்தட்டுவிட்டண. ஞ்சிச 

யோ எரு வி்தின் இண்றுச 

இருக்கய  கெ்கிண்நண. ெோோ 

ணிண், ோண், இன்னந்ோண், 

துநவி ண்று ோ்விண் தன்யறு 

ிசனகபின் உப்பக்ளுக்கோண 

கடசகப் க்கோ்ட்திண் 

பக்கிக் கரு்துக்கப் ஆகு். இச 

இண்று் ஏபவிந்கு க்க்தின் 

உப்பண. 

 

 து ்திண்ஆண்பகத் தகுதி 

இ்டோ் தகுதிோண ஞோண 

கோ்ட்தின் உப்பது. இதுய 

யோ்், யங்கபிண் ிசநவு, 

யங்கபிண் ெோ், அண் னட்சி், 

யங்கபிண் ெோோண கரு்து 

யோ்் ணத்தடுகிநது. இ்த் 

தகுதிபேன் ோண் உதிடங்கப் 

உப்பண. துச், அ்ச், 

விசிஷ்டோ்ச், செ், 



ச், ெோக்், கெௌ், 

கோத்் ண்று இ்திோவிலுப்ப  

த்பிிவுகப் துோபேனு், இ்து 

்திண் எரு பிிோக் ண்சணக் 

கூந் துிவுப்ப ்  

கறிோபேனு் அச யங்கபிண் 

இ் உதிடங்கசபந்றுக் 

ககோ்டோக ய்டு். அச 

அந்சந் ங்களுக்கு ந்நோறு 

கதோருப் ககோப்பனோ். ஆணோன் 

உதிடங்கசப ந்றுக் ககோ்யட தீ 

ய்டு். அணோன் ோண் ோ் இ்து 

ண்தந்குத் ததினோக  யோ்தி ண்ந 

கெோன்சனத் தண்தடு் 

விரு்புகியநோ். இ்திோவிண் 

சதீக் ்து அறிஞக்ப் 

அசணரு் யோ்்ச 

ந்க்ோண் ய்டு். ந்கோன 

ங்கசப டு்துக்ககோப்ளுங்கப். 

அந்றுப் சின பெ்ச்ி 

அசடோசோக இருக்கனோ். சின 



தணந்நச யதோனய யோண்நனோ். 

ஆணோன் அந்சந ஆ்்து 

தடித்தக்ப், புி்து ககோப்தக்ப், 

அசயு் 

உதிடக்கரு்துக்கசபய 

ஆோோகக் ககோ்டிருத்தசக் 

கோனோ். 

 

இ்து ்திண் கீ்ிசனத் பிிவுகப் 

ோது எண்றின் கோத்தடுகிண்ந 

சிண்ணங்கசப ஆோ்்து தோருங்கப். 

அந்றுப் தனவு் உதிடங்கபின் 

உருகோகக் 

கூநத்தட்டிருத்தசக்க்டு 

ஆெெ்ிசடவீக்ப். இ் உதிட 

உருகங்கயப  கோனத்யதோக்கின் 

சிண்ணங்கபோக ோறிண. அ் 

அபவிந்கு ஆோண உதிடங்கப் 

் இண்தின் 

ஊறித்யதோபேருக்கிண்நண. 

உதிடங்கபின் உப்ப உ்் 



ஆண்பகெச்ி்சணகளு் 

கரு்துக்களு் தன்யறு 

சிண்ணங்கபிண் டிவின் இண்று் ் 

வீடுகபின் ழிதடத்தட்டு ்படண்  

இருக்கிண்நண. இ்ோறு ோ் 

தண்தடு்தி ருகிண்ந சிண்ணங்கப் 

ன்னோய யோ்்திலிரு்து 

்ச ோ். யோ்்தின் அச 

உருகங்கபோகக் கூநத்தடுகிண்நண. 

இச ோடு பழுது் தவி, 

இறுதிபேன் சிண்ணங்கபோக 

எ்கோருிண் அண்நோட 

ோ்க்சகயோடு எண்றி விட்டண. 

 

 யோ்்திந்குத் பிநகு ஸ்பருதிகப் 

ருகிண்நண. இசயு் கோண்கபோன் 

ழுத்தட்டசய. ஆணோன் 

அ்ோட்சிசத்கதோறு்ச இச 

யோ்்திந்கு் அடு் தடிபேன் 

உப்பச. ந்ந ங்களுக்கு 

அந்றிண்  ெோஸ்திங்கப் யதோன் து 



்திந்கு உப்பச இச. இ் 

ஸ்பருதிகப் சின குறித்பிட்ட 

ிவகபோன் ழுத்தட்டச ண்தச 

ோ்  ந்றுக்ககோப்கியநோ். இ் 

ிசனபேன் ோண் அச பிந  

ெோஸ்திங்கசபத்யதோண்நச. 

ஸ்பருதிகப் இறுதி அ்ோட்சி அன்ன. 

ஸ்பருதிகப் யோ்்திந்கு ோநோக 

ோது இருக்குோணோன்  அச 

எதுக்கி விட ய்டு். அண் 

அ்ோட்சி யதோ்விட்டது. இ் 

ஸ்பருதிகப் கோன்திந்குக் கோன் 

ோறிக்ககோ்யட இருத்தசயு் ோ் 

கோ்கியநோ். ெ்தி யுக்தின் இண்ண 

ஸ்பருதி அ்ோட்சி கதந்ந. தியோ 

யுக்தின் இண்ண ஸ்பருதி, அது யதோன் 

துோத யுக்தின் சினவு், 

கலியுக்தின் சினவு் அ்ோட்சி 

கதந்றிரு்ண ண்றுோ் 

தடிக்கியநோ். ஸ்பருதிகப் 

பக்கிோக க்கபிண் தக்க 



க்கங்கசப கறித்தடு்துதச, 

கோன்திந்யகந்த ோட்டிண் அடித்தசடெ ்

சூன்கப் ோறி, யறு சூன்கபிண் 

ஆதிக்க் ந்தடு் யதோது, க்கபிண் 

ோ்க்சக பசந ோறுந்கு ந்நோந் 

யதோன் ஸ்பருதிகளு் ோறு். இ் 

விஷ்ச ிசணவின் 

ச்துக்ககோப்ப ய்டுகண்று 

யகட்டுக்ககோப்கியநண். 

 

யோ்க்யகோட்தோடுகப் 

ோநோசண்? கணணின் அச 

ணிணிலு் இந்சகபேலு் உப்ப 

ோநோ உ்சகபிண் 

அடித்தசடபேன் ழுத்தத்தட்டுப்பச. 

அச எரு யதோது் ோநோது. ஆண்ோ 

தந்றி உ்சகப் ந்று் 

கெோக்்க்திந்குத்யதோது யதோண்ந 

கரு்துக்கப் த்யதோதுய ோந 

படிோது. ஆபேக்கக்கோண 

ஆ்டுகளுக்கு பண் அச இரு்து 



யதோனய இண்று் உப்பண. 

னட்ெக்கக்கோண ஆ்டுகளுக்குத் 

பிநகு்  இத்தடிய ோண் இருக்கு். 

ஆணோன் ெபோ ிசனகப், 

தஸ்தக்ோடப்ு ஆகிந்றிண்  

அடித்தசடபேயனய பந்றிலு் 

அசோண ெத்தக்க 

க்கங்கப் ெபோ் ோறு்யதோது 

ோறிய தீரு். ணய குறித்பிட்ட எரு 

கோன்திந்கு்ோண் ன்னசோகவு் 

கதோரு் ோணசோகவு் அச 

இருக்கு். ந்ந  கோனங்களுக்கு 

ந்புசடசோக இருக்கோது. எரு 

குறித்பிட்ட உவு எரு கோன்தின் 

உ்தந்கு அனுதிக்கத் தட்டது. 

அடு்  கோன கட்ட்தின் 

அனுதிக்கத்தடவின்சன. கணணின் 

அ்க் கோன்தின் அ் உவு 

கதோரு்வின்சன, கோன ிசனயு் 

ந்நெச்ூன்களு்  ோறிது. யறு தன 

சூன்கசபயு் திக்கோப்ப 



ய்்து. ணய பிந்கோன 

ஸ்பருதிகப் உசயு் 

பிநந்சநயு் ோந்றி விட்டண. 

இ்ோயந கோன்திந்குக் கோன் 

ோறுன்கப் ந்தட்டண. இண்சந 

து ெபோ் ோது 

ோந்நங்கசப விரு்பிணோன்  

அந்சநயு் கெ்ோக ய்டு். 

கோண்கப் யோண்றி அசண 

த்தடிெக்ெ்து ண்தசக் 

கோட்டுோக்ப். ஆணோன் து 

்திண் யகோட்தோடுகப் எரு துபி கூட 

ோநோது. அச அத்தடிய இருக்கு். 

 

பிண்ண  ்ருதச புோங்கப் 

.புோ் தஞ்ெ னஷ். 

புோங்கசப ்து 

அசடோபங்கபோன் அறி்து 

ககோப்பனோ். அச னோறு, 

பிதஞ்ெ இன், ்துக் 

கரு்துக்களுக்கு தன்யறு உரு 



விபக்க் 

யதோண்நச.யக்கரு்துக்கசபத் 

தத்புந்கோக ழுத்தட்டச 

புோங்கப்.யங்கப் ழுத்தட்ட 

கோழி பகவு் தசோணது, 

அறிஞக்ளுப் கூட யோ சினோன் 

ோண் அ் தன்கப்  ழுத்தட்ட 

கோன்சஅறி்து ககோப்ப படியு். 

புோங்கப் அக்கோன க்கப் யதசி 

கோழிபேயனய ழுத் தட்டுப்பண. 

அ்கோழிய இண்சந வீண 

ெ்ஸ்கிரு். அச 

அறிஞக்ளுக்கோக ழுத்தட்டச 

அன்ன. ெோோ க்களுக்கோக   

ழுத்தட்டச. ெோோக்கபோன் 

்துங்கசப த் புி்து ககோப்ப 

படிோது. அ்சக விஷங்கப் 

சுனதோகத் புி்துககோப்பக்கூடி 

சகபேன் கோண்கப், அெக்ப் 

ந்று் பிதனோணக்பிண் 

னோறுகப் பெனோகவு், 



அக்கோன்தின் அ்  இண்தின் 

சடகதந்ந னோந்று ிக்ெச்ிகப் 

பலிந்றிண் ோபேனோகவு்  

புோங்கபின் விபக்கத் தடுகிண்நண. 

இந்சநத் தண்தடு்தி க்களுக்கு 

ிசனோண ்துங்கசப கோண்கப் 

புகட்டிணோக்ப். 

 

இந்சந் வி ்தி தன்கப் 

உப்பண. இச சின  விஷங்கபின் 

புோங்கசபத்யதோனய உப்பண. 

இந்றுப் சின க் கோ்ட்தின் 

உப்ப ோக் தந்றி தச 

கரு்துக்கசப் திரு்தவு் 

சடபசநக்குக்ககோ்டு  

ருந்கோண பந்சி 

கோத்தடுகிநது. 

 இ் தன்கப் அசண்து் யெ்்ய 

இ்துக்கபிண் ெோஸ்திங்கப் . 

இ்பவு அதிகோண புணி தன்கப்  

இருக்கிண்ந எரு ோட்டின், ண் 



ஆந்நலிண் கதரு் தகுதிச 

இ்சக ்து ோட்ட்திலு் , 

ஆண்பகெ ்சி்சணகபிலு் 

கெனவிட்ட ஏ ்இண்தின்( ்சண 

ஆபே் ஆ்டுகபோக ண்தது 

ோருக்கு் கிோது) அதிகோண 

இ்பவு த்பிிவுகப் இருத்தது 

இன்தோணது. இண்னு் 

ஆபேக்கக்கின்  இன்னோது ோண் 

ஆெெ்ி். அ்த் பிிவுகப் சின 

யகோட்தோடுகபின் பந்றிலு் 

யறுதடுகிண்நண. அ் யறுதோடுகப்  

ன்னோந்சநயுயோ அந்றிண் 

ஆண்பகக்யகட்தோடுகப் 

அசக்சயுயோ அறி்து ககோப்ப 

க்கு யபன்சன. ணய இ்த் 

பிிவுகப் அசண்திந்கு் 

அடித்தசடோணது், எ்யோ ்

இ்துவு் ்பிய  தீ ய்டுது 

ோண சின கரு்துக்கசப ோண் யதெ 

டு்துக்ககோப்கியநண். 



 

பனோது, தசடத்சதத் தந்றிது, 

அோது இந்சக பிகிருதி, ோச 

தந்றிது. ோச ன்சனந்நது. 

யோந்ந் இன்னோது. இண்ண ோண் 

இ் உனக் உருோக்கத் தட்டது.எரு 

கடவுப் ்து இ் உனகங்கசபத் 

தசட்ோ.் அண் பிநகு இண்றுச 

அ ்தூங்கிக் ககோ்டிருக்கிநோ  ்

ண்ததின்சன. கணணின் அ்ோறு 

டக்க படிோது. தசடத்தோந்நன் 

இண்னு் இங்கிக்ககோ்யட ோண் 

இருக்கிநது. கடவுப்  த்யதோது் 

தசட்துக்ககோ்யட இருக்கிநோ.் 

எருயதோது் ஏ்வு ககோப்தின்சன. 

ோண் எரு க் ஏ்கடு்ோலு் 

இ்த் பிதஞ்ெ் அழி்துவிடு்” 

ண்று கீசபேன் ஸ்ரீகிருஷ் ்

கெோன்ச ிசணவு கூருங்கப். 

்செச்ுந்றி இவு் தகலு் 

இங்கிக்ககோ்யட இருக்கிண்ந 



அ்த் தசடத்தோந்நன் எரு  விணோடி 

ிண்று யதோணோலு் ன்னோ் 

சட்டோகிவிடு். பிதஞ்ெ் 

பழுது் அ்ெ ்ெக்தி இங்கோ 

யய கிசடோது. 

 

 ஆணோன் பிப் அன்னது சுந்சி 

ிதி ண்தது உப்பது. 

தசடத்பிந்கோண 

ெ்ஸ்கிருெக்ெோன்சன ெ ்ெிோக  

கோழிகத்்ோன் அது கபித்தோடு 

ண்று கதோருப்தடுய வி தசடத்பு 

ண்று கதோருப் ோது. கணண்நோன் 

ஆங்கின கோழிபேன் தசட்ன், ண்ந 

கெோன் சூண்்திலிரு்து யோ எண்று 

யோண்றுன், எண்றுபன்னோதிலிரு்து 

தசடத்பு, இன்னோ எண்று இருத்தோக 

ோறுன்  ண்கநன்னோ், 

துதிஷ்்டெோக, பகவு் யசண 

ருகிண்ந. பதிெ்ச்ிந்ந 

கதோருப்கசப் ருகிநது. இ்க் 



கரு்ச ்பு்தடிக் கூறி உங்கசப 

ோண் இழிவுதடு் ோட்யடண். இந்கு 

் கெோன், கபித்தோடு ண்தது. இ் 

இந்சக  கோ்ப் இருக்கிநது. 

பிநகு தட்தோகிநது, சநகிநது. எரு 

குறித்பிட்ட கோன ஏ்விந்குத் பிண்ண,் 

கபித்தடுது யதோன் ப்டு் ன்னோ 

கதோருட்களு்  யோண்றுகிண்நண. அய 

யெக்்சக, அய திோ் , அய 

கபித்தோடுகப் யோண்றுகிண்நண. எரு 

குறித்பிட்ட கோன் விசபோடன் 

சடகதறுது யதோன் யோண்றுகிநது. 

பிண்ண,் யெ்் அசண்து் ப்டு் 

சிறி தட்தோகி, யலு் தட்தோகி 

ன்னோ் சந்து விடுகிநது. 

றுதடியு்  கபி ருகிநது. இ்ோறு 

ஏ ்அசனசத்யதோன்  பண்ணோன் 

ருது் பிண்ணோன் யதோதுோக 

கோனங்கோனோக இ் இக்க் 

சடகதந்றுக்ககோ்யடபேருக்கு். 

 



கோன், இட், கோ் ன்னோ் இ் 

இந்சகக்குப் ோண் உப்பண. ணய 

இ்த் பிதஞ்ெ் எரு கோன்தின் 

தசடக்கத் தட்டது ண்று கெோன்து 

சு் பட்டோப் ண். அண் 

யோந்ந்சத் தந்றியோ  

படிசத்தந்றியோ ்க்யகப்வியு் 

 படிோது. ணய ் 

ெோஸ்திங்கபின் ங்ககன்னோ் 

பிதஞ்ெ்திண் யோந்ந் ந்று் படிவு 

ண்று ருகிநயோ அசண எரு 

சுந்சிபேண் யோந்ந் ந்று் படிவு 

ண்று ககோப்ப ய்டு். இதுய 

அண் கதோருப் யகநதுவு் அன்ன. 

 

 து இசணத் தசட்து? கடவுப், 

ண்று் இ் ஆங்கினெக்ெோன் பென்  

ோண் சக் குறித்பிடுகியநண்? 

ெோோோக அ்  ோ்்ச 

ஆங்கின கோழிபேன் கூநத்தடு்  

கதோருபின் அன்ன, ோண் ககோப்ளு் 



கதோருளுக்கு்  அந்கு்  பகு் 

வி்திோெ் உப்பது. அசணக் 

குறித்தந்குத்கதோரு்ோண யறு 

ஆங்கினெக்ெோன் துவு்  இன்சன. 

ணய பி்்” ண்ந ெ்ஸ்கிருெ ்

கெோன்சனய தண்தடு்துகியநண். 

அ ்இ் ன்னோ 

கபித்தோடுகளுக்கு் கதோதுக் 

கோோக இருக்கிநோ.் 

 

 இ் பி்் ண்தது ண்ண? அ ்

ண்று் இருத்த.் ண்று் 

தூ்சோண ,் ண்று்  

விழித்யதோடு இருத்த.் ன்னோ 

ஆந்நலு் ககோ்ட,் ன்னோ் 

அறி்,் கருச ோண,் 

ங்கு் ிசந்,் 

உருந்ந.்பிிவு இன்னோ.் 

அ ்இ் த் பிதஞ்ெ்சத் 

தசடக்கிநோ.் அ ்த்யதோது் 

தசட்துக்ககோ்டு் 



கோ்துக்ககோ்டு் 

இருத்தோகெக்ெோண்ணோன் இ்டு 

ெங்கடங்கப் ழுகிண்நண.ோ் இ்த் 

பிதஞ்ெ்தின் ந்ந் ோ்வுகசபத் 

தோக்்கியநோ். எரு ணிண் 

பிந்திலிரு்ய கி்ெச்ிோக 

இருக்கிநோண். ந்கநோருண் 

துருறுகிநோண். எருண்  

தக்கோணோக இருக்கிநோண்.  

ந்கநோருண் சோக 

இருக்கிநோண். இது ஏ 

ஞ்ெசணசய கோட்டுகிநது. 

அயோடு தசடத்பின் ககோடூ்  

இருக்கிநது. ோ்க்சகபேண் ிதிய 

ோக அன்னோ உப்பது. எரு 

பருக் ந்கநோரு பருக்ச 

ோ்ோோகக் 

கிழிக்கிநது.எ்கோருனு் ண்  

கெோ் ெயகோணிடபரு்து ்பவு 

படியுயோ அ்பவு தறி்துக்ககோப்ப 

பன்கிநோண். இ்த்யதோட்டி, 



ககோடூ், தங்க், க்கத் 

கதருபெெச்ுகப் ன்னோ் இவு் தகலு் 

இங்கசபக் கிழி்துக்ககோ்யட 

இருக்கிண்நண. இது ோண் து 

உனக்திண் ிசனச, இது கடவுபிண் 

தசடத்பு ண்நோன், அ்க் கடவுப் 

ககோடூ்ச விட யோெோண.் 

ணிணோன் கந்தசண கெ் 

படிச விட பகவு்  தங்கோண 

பிெோசு அ.் 

 

ஆணோன் இங்யக ஏஞ்ெசண 

இருக்கிநது ண்நோன் யதோட்டி 

ினவுகிநது ண்நோன் யறு கடவுப் 

பது இன்சன ண்கிநது யோ்். 

அத்தடி ண்நோன் இந்சந 

உ்டோக்குது ோ?் ோய, யக் 

ன்னோ ினங்கபிண் பது் ெோகய 

சசத்கதோழிகிநது.ஆணோன் 

ண்நோக உழுது த்தடு்த்தட்ட 

ின் ட்டுய அ் சோன்தனண் 



கதறுகிநது.த்தடு்த்தடோ 

ினயோ, ன்ன பசநபேன் கண் 

கெலு்த்தடோ  ினயோ  சபேண் 

்த் தனசணயு் கதந படிோது. அது 

யக்திண் குந்ந் அன்ன. அது யதோன் 

கடவுபிண் கருச ி்ோணது. 

ோநோது. ோ் ோண் யந்றுசகசப 

உ்டோக்குகியநோ். ஆணோன் 

பிந்திலிரு்ய சின ்

கி்ெச்ியோடு இருத்தசயு், சின ்

துண்த்தின் ோடுசயு் த்தடி 

விபக்குது? இ் யந்றுசச 

உ்டோக்க அக்ப் துவு் 

கெ்வின்சன. இ்த் பிநவிபேன் 

எண்று் கெ்வின்சன. 

உ்சோண். ஆணோன் கெண்ந 

பிநவிபேன் கெ்ோக்ப். கெண்ந 

பிநவிபேன் கெ்ச இ்த் 

பிநவிபேண் ிசனசக்கோண 

கோங்கப் ண்தய 

யந்றுசகபிண் விபக்க். 



 

 ன்னோ இ்துக்கப் ட்டுபண்றி, ன்னோ 

கதௌ்க்ளு் ன்னோ ெக்ளு் 

ந்றுக் ககோப்கிண்ந இ்டோது 

யகோட்தோட்டிந்கு இத்யதோது 

ருயோ்,ோ் ன்யனோரு் ோ்க்சக 

ி்ோணது ண்தச 

ந்றுக்ககோப்கியநோ். எண்று் 

இன்னோதின் இரு்து இது வின்சன. 

அத்தடி வு் படிோது. அ்சக 

ோ்க்சக ோ் கு்து் அன்ன. 

கோன்திண் கட்டிந்குப் யோண்றுகிண்ந 

ன்னோ் அந்குப்யபய 

படி்ோகய்டு். ோ்க்சக 

யந்றுோண்  துங்கி இருக்குோணோன் 

அது கட்டோ் ோசப படிவுக்கு 

்துவிடு். பழுசோண அழிவு 

ோண் அண் விசபோக 

இருக்கபடியு். ோ்க்சக இரு்து 

ககோ்யட இருக்கிநது. இசண 

அறி்து ககோப்ந்கு இண்று 



பிோோண அறிவுக்கூச் 

யசபேன்சன. கணணின் இண்சந 

விஞ்ஞோண படிவுகப் ன்னோய இ் 

விஷ்தின் க்கு் துசோக 

உப்பண. தூன உனகிண் 

உோங்கசபய கோட்டி அச 

து ெோஸ்திங்கபிலுப்ப 

கரு்துக்கசப விபக்குகிண்நண. 

 

 ோ் எ்கோருரு் படிந்ந கட் 

கோன்திண் விசபவு ண்தது ந்கணய 

உங்களுக்குக்ியு். கவிஞக்ப் 

கவிசகபின் தோடி கி்ோக்யப, 

அ்ோறு பண்ணன் கட்டுது யதோன் 

இந்சகபேண் சககபிலிரு்து 

கு்ச திடீகண உனகின் ்து 

விடவின்சன. ன்சனந்ந 

கட்கோன் ண்னு் சுச அணிட் 

உப்பது. ன்னந்யகோ  ககட்டந்யகோ, 

அண் ண் கட்கோனக் க்ங்கசபக் 

கழித்தந்கோக ்துப்போண். இ்க் 



க்ங்கப் ோண் க்கபிசடய 

யந்றுசச உ்டோக்குகிண்நண. 

இது க் ிதி. ோ்  எ்கோருரு் 

து கெோ் விதிச 

உருோக்குதக்போக இருக்கியநோ். 

து ோ்க்சகச யறு ோயோ 

பண்யத கு்து ச்திருக்கிநோக்ப். 

விதித்தடிோண் ன்னோ் டக்கு். 

ண்கநன்னோ் கூறுச எயடிோக  

வீ்்திவிட்டு, இ்க் க் ிதி 

இசநனுக்கு் ணினுக்கு் 

இசடபேன் எய தோனோக் திக்கிநது. 

 

ோ் துருறுந்கு ோ்,ோய ோண் 

கோ். யறு ோரு் கோ் 

அன்ன.ோய விசபவுகப், ோய 

கோங்கப். ணய ோ் 

சு்திக்ப். ோண் துண்தத்தட்டோன்  

அது ணக்கு ோயண 

உ்டோக்கிக்ககோ்டது. ோண் 

விரு்பிணோன் ண்ணோன் கி்ெச்ிோக 



இருக்க படியு் ண்தசயு் இது 

கோட்டுகிநது. ோண் 

தூ்சந்நணோக இரு்ோன் 

அதுவு் ோண் கெ்து ககோ்டது ோண். 

இதுய, ோண் விரு்பிணோன் 

தூணோக இருக்குபடியு் 

ண்தசயு் கோட்டுகிநது. ணி 

ெங்கன்த் ன்னோ சூ்ிசனகசபயு் 

கட்து ிந்கிநது. அ் லிசோண, 

உறுதிோண ன்சனந்ந 

ெங்கன்த்திந்கு் சு்தி்திந்கு் 

பண்ணோன் ன்னோ ஆந்நன்களு், 

இந்சகபேண் ஆந்நன்கப் கூட, 

கட்டோ் சனங்கிய தீ 

ய்டு். எடுங்கிோக ய்டு், 

யெகக்போக ய்டு். இது ோண் 

க் ிதிபேண் விசபவு. 

 

 இன்தோகய ழு் அடு் யகப்வி, 

ஆண்ோ ண்நோன் ண்ண ண்தது ோண். 

ஆண்ோச அறிோன் து 



ெோஸ்திங்கப் கூறுகிண்ந கடவுசப 

ோ் புி்து ககோப்ப படிோது. புந 

இந்சகச ஆோ்ண் பென், 

அசண்சயு் கட்  கதோருசபெ ்

சிறிோது உ்்து விடனோ் ண்று 

அந்கோண பந்சிகப்  இ்திோவிலு் 

கபிோடுகபிலு் ட்து ்துப்பண. 

இ் பந்சிகப் ்பவு 

தடுயோன்விச் ழு ய்்து 

ண்தச ோ் அறியோ். 

இந்சகசக் கட் கதோருசபக் 

கோ்தந்குத் ததினோக, ோ் ்பவு 

அதிகோக உனகத் கதோருட்கசப 

ஆோ்்யோயோ அ் அபவிந்கு 

உனகிலிண் ெத்தட்டு ருகியநோ். 

இ் உனக்ச அதிகோகத் 

தண்தடு்து்யதோது ்பட் 

இருக்கிண்ந சிறிபவு ஆண்பக் கூட 

சந்து யதோகிநது. ணய 

இந்சகச ஆோ்து 

ஆண்பக்ச, இசநஞோண்ச 



அசடந்கோண ழி அன்ன. அ் ழி 

ிெெ்் இ்திண் பென், ணி 

ஆண்ோக்கபிண் பென் ய்டு். 

புந பந்சிகப் துவு், 

அசண்திந்கு் அத்தோன் உப்ப 

ன்சனந்நத்கதோருசபத் 

தந்றிக்கு சயு் கந்பிக்கோது. 

அக பந்சிகப் ட்டுய அசெ ்

கெ் படியு். ணய ஆண்ோவிண் 

பென், ணி ஆண்ோச ஆோ்ெச்ி 

கெ்ண் பென் ட்டுய ோ் 

கடவுசப அறி படியு். 

 

 ணி ஆண்ோவிண் இன்பு தந்றி 

இ்திோவின் உப்ப தன்யறு 

கறிகபிசடய கரு்து யறுதோடுகப் 

உப்பண. ஆணோன் அச ன்னோய 

ந்றுக் ககோப்கிண்ந சின கரு்துக்கப் 

உப்பண. ஆண்ோக்களுக்கு் 

யோந்நப் படிவு் இன்சன. அச 

இன்தோகய அ்து் 



ோ்்ச ண்தச ோ் 

ன்யனோரு் ந்றுக் ககோப்கியநோ். 

ன்னோ ெக்திகளு், ஆசீ்ோங்களு், 

தூ்சயு் , ங்கு் ிசந் 

ண்சயு், ன்னோ் அறிகிண்ந 

ண்சயு், எ்யோ ்ஆண்ோவிலு்  

உப்பது ண்தது ் அசணருக்கு் 

ந்புசட கரு்து ோண். இது ோ்  

ிசணவின் ககோப்ப ய்டி ஏ ்

அந்புோண கரு்து. தனவீணோணது, 

ஞ்ெகோணது, உ்்து, ோ்்து 

யதோண்ந யறுதோடுகப் துவு்  இண்றி 

எ்கோரு ணிணிலு் எ்கோரு 

பருக்திலு், ங்கு் ிசந் 

ன்னோ் அறிகிண்ந எய ஆண்ோ 

உசநகிநது. யந்றுச ஆண்ோவின் 

இன்சன, அண் கபித்தோட்டியன 

உப்பது. ணக்கு் பகெச்ிறு 

பிோிக்கு்  உப்ப யந்றுச 

ஆண்ோவிண்  கபித்தோட்டியன. 

ஆணோன் அடித்தசடபேன் இருரு் 



ெய. அது  ண் ெயகோண். அதுவு் 

ோனு் எய விோண 

ஆண்ோசத்கதந்றிருக்கியநோ். இ் 

க்ோண உ்சச்ோண் 

இ்திோ பிெெ்ோ் கெ்து. 

ெயகோ்து் தந்றி யதெச்ு 

இ்திோசத் கதோறு் ச உனக் 

ழுவிெயகோ்துோக உப்பது.  

கதி பருகங்கபிலிரு்து சிறி 

று்புகப் ச ன்னோய து 

உட்புகப் ண்று கருது் அபவிந்கு 

ப்்து உப்பது. இ்ோறு ன்னோ 

உட்புகபிலு் எய இசநண் 

உசநகிநோ ்ண்தச அறிகிண்ந 

கோண், ன்னோ  உட்புகசபயு் 

அ்ோயந ழிதடுகிநோ.்” ண்யந 

து ெோஸ்திங்களு் கூறுகிண்நண. 

அணோன் ோண் இ்திோவின் சகப், 

பருகங்கப் ண்று ன்யனோிடப்  

ன்னோந்றிடப் கருச கோட்டு் 

யதோக்கு உப்பது. ஆண்ோசத் தந்றி 



து அடித்தசடக் கரு்துக்களுப் இது 

எண்நோகு். 

 

இத்யதோது கடவுசபத் தந்றி 

கரு்திந்கு ருகியநோ். அந்கு  

பண் ஆண்ோசத் தந்றி எரு விஷ். 

ஆங்கின்  தடி்க்ப் அடிக்கடி 

அதின் ரு்  soul( ஆண்ோ),  mind( ண்) 

ண்ந கெோந்கபோன் 

கு்பிபேருத்பீக்ப். ஆண்ோ யறு, 

ண் யறு. ோ் ண் ண்று 

செக்ெோன்கியநோயோ, அசய 

யசன ோட்டிண ் soul ( ஆண்ோ) 

ண்கிநோக்ப்.  

 

சுோ ்இருதது ருடங்களுக்கு பண் 

ெ்ஸ்கிரு் ்து்திண் ோபேனோக 

அறியு்ச ஆண்ோ ண்ந எண்சநத் 

தந்றிய யசன ோடுகப் 

அறி்திருக்கவின்சன. உட்பு இயோ 



இருக்கிநது. இசக் கட்து ண் 

இருக்கிநது ண்நோலு்் ்ண் ஆண்ோ 

அன்ன.ண் த்ணுடன். சூட்சு 

ெீ். பக தட்தோண கதோருட்கபோன் 

ஆக்கத் தட்டது. பிநத்பிலிரு்து இநத்பு 

ண்று கோட்்து கென்கிநது. ஆணோன் 

ண்சயு் கட்திருத்தது ஆண்ோ, 

அோது ணிணிண் ஆண்ோ. ஆண்ோ 

ண்னு் ோ்்சச உபே,் ண் 

ண்கநன்னோ் ் ோ்்சோலு் 

கோழிகதக்்க படிோது. ணய 

ஆண்ோ ண்ந கெோன்சன தண்தடு் 

ய்டு். அன்னதுயசன ோட்டு் 

்து அறிஞக்ப்  தண்தடு்து்  self 

ண்ந ோ்்சோன் குறித்பிட 

ய்டு். ் ோ்்சசத் 

தண்தடு்திணோலு் ெி, ஆண்ோ 

ண்தது ண்திலிரு்து் 

உட்பிலிரு்து் யநோணது 

ண்தசக்பிோகத் தி்து 

ககோப்ப ய்டு்.  



 

இ் ஆண்ோோண் த்ணுடனோகி 

ண்துடண் யெ்்து பிநத்பு- இநத்பு 

சுலின் கெண்று ககோ்டிருக்கிநது. 

உி கோன்தின் ஞோண் கதந்று, ணது 

பூ்து்ச கபித் 

தடு்துகிநது. அண் பிநகு அண்  

பிநத்பு- இநத்புெ ்சுந்சி ிண்று 

விடுகிநது. பிண்ண  ்த்ணுடனோகி 

ண்ச ச்துக்ககோப்ப 

ய்டுோ அன்னது அச 

பந்றிலுோக விட்டு விட்டுெ ்

சு்திோக ி்ோண 

பக்தித்யதந்றின் திசபக்க ய்டுோ 

ண்தது ஆண்ோவிண் விருத்த். 

ஆண்ோவிண் னட்சி் பக்தி. இது 

து ்திந்கு ட்டுய உி எரு 

ணி்ண்ச ஆகு். 

 

 க்கு் கெோக்்கங்களு் 

கங்களு் உப்பண. ஆணோன் அச 



ி்ோணச அன்ன. அத்தடி 

இருக்கவு் படிோது. கெோக்்கங்கப் 

இருக்குோணோன் அச இ் 

உனக்திண் கன்கபோகய இருக்கு்.-

ெந்று அதிக அபவின் கி்ெச்ியு், 

அதிகோண யதோகப் அங்யக 

இருக்கனோ். ஆணோன் இச ோவு் 

ஆண்ோவிந்குக்யகடு விசபவிக்கக் 

கூடிச. இ்சக கெோக்்கங்கப் 

தன உ்டு. தனசண தித்ோ்்து 

ந்கென் புிக்ப், இந் பிண் 

ோது கெோக்்கங்கபின் இ்திண்  

யதோண்ந யக்போகத் 

பிநக்கிநோக்ப். யக்ப் ண்தது 

சினகுறித்பிட்ட ிசனகசபய 

குறிக்கிநது. அக்ளு் ணிக்போக 

இரு்க்ப் ோ். ன்ன கோிங்கப் 

கெ்ோன் யக்போகி 

இருக்கிநோக்ப். யலு்,யலு், 

இ்திண் யதோண்ந கதக்ளு் எய 

திண் கதக்ப் அன்ன. 



 

 ஆபேக்கக்கோண இ்திக்ப் 

இருத்தோக்ப். குஷண் எரு யதெண். 

அண் இந்பிண்  இ்திண் ஆணோண். 

அது எரு தவி. எரு வண் உ்் 

ிசனச அசட்து் இ்தி 

தவிசத்கதறுகிநது. குறித்பிட்ட 

கோன் ச  அ்த் தவிபேன் 

இருக்கிநது. பிநகு இந்து றுதடியு் 

ணிணகத் பிநக்கிநது. ஆணோன் 

ணித் பிநவி ோண் ன்னோந்றிலு் 

பக உ்் பிநவி. கெோக்்க்திலு் 

கூட, சின யக்ப் அங்குப்ப  

இண்தங்கபின் ோட்ட் ககோப்போன், 

அந்சந் துந்து யயன கென்ன 

பனனோ். ஆணோன் இ் உனக்சத் 

யதோனய அக்ளுப் 

கதரு்தோயனோச அங்குப்ப கென்், 

தவிஈ யதோக் பலிச க்கி 

விடுகிண்நண. ணய ங்கப் 

பு்ி தனசண அங்யக 



அனுதவி்து படி்து விட்டு, ப்டு் 

பூபபேன் ணிக்போகத் 

பிநக்கிநோக்ப். அணோன் ோண் இ் 

உனக் க்பூப ண்று 

அசக்கத்தடுகிநது. இ் 

உனக்திலிரு்து ோண் ோ் பக்தி 

கதந படியு். ணய கெோக்்கங்களு் 

கூட ோ் அசட் கு்ச அன்ன. 

 

அத்தடிோணோன் ோ் அசட் 

கு்து து? பக்தி, சு்தி். 

யனோண கெோக்்கங்கபின் கூட ீங்கப் 

அடிசகபோக இருக்கிறீக்ப் ண்யந 

் ெோஸ்திங்கப் கூறுகிண்நண. அங்கு 

இருதோபே் ஆ்டுகப் அெக்போக 

இரு்ோலு் அணோன் ண்ண தண்? 

உட்பு ண்ந எண்று இருக்கு் 

ச,கி்ெச்ிக்கு அடிசோக 

ீங்கப் இருக்கு் ச, கோன்  

உங்கசபக் கட்டுத்தடு்து்ச, 

இட் உங்கசபக் கட்டுத்தடு்து் 



ச ீங்கப் அடிசகயப. ணய 

அக ந்று் புந இந்சககபிலிரு்து  

விடுதடுய து யோக்க். இந்சக 

உங்கப் கோனடிபேன் வி ய்டு். 

ீங்கப் அசக்கோனோன்  பதி்து, 

அந்கு அத்தோன் கெண்று 

சு்திோகவு் யகோண்ணோகவு் 

இருக்க ய்டு். அங்கு ோ்வு 

இன்சன, ் இன்சன. இண்த் 

இன்சன. ஆசகோன் துண்தப் 

இன்சன. விபக்க படிோ, அழிக்க 

படிோ ன்னோந்சநயு் கட் 

யதிண்த் அது. இங்கு ோ் கி்ெச்ி 

ண்று் ண்ச ண்று் ந்சநெ ்

கெோன்கியநோயோ, அச அ் 

ன்சனந்ந யதிண்த்திண் கறு் 

துபிகப் ட்டுய. அபந்ந அ்த் 

யதிண்த்ச அசடது ோண் து 

னட்சி். 

 



ஆண்ோ தோன்யந்றுச இன்னோது. 

அது ஆோ கத்ோ ண்று ்ோன் 

கூந படிோது. தோன்யந்றுச 

உடலுக்கு ட்டுய. உடசனத்கதோறு் 

சபேன், ஆ்,  கத் ண்று 

யதசுது ெி, ஆண்ோச அ்ோறு 

தோகுதடு்துது அறிவீண். து 

விஷ்திலு் அ்ோறு ோண். அந்கு 

ோய  இன்சன. தசோண 

அது த்யதோது் ோநோோகய 

இருக்கிநது. அது த்தடி இ் 

ோ்க்சகபேன் கட்டு்டது? இ்க் 

யகப்விக்கு து ெோஸ்திங்கபின் எய 

எரு ததின் இருக்கிநது. அறிோச 

ோண் இ்த் த்ங்களுக்ககன்னோ் 

கோ். அறிோசபேன் ோ் ோ் 

கட்டு்யடோ். ஞோண் இ்க் 

கட்டிசண வினக்கி, ்ச 

றுகசக்கு அச்துெக்ென்லு். 

அ் ஞோண் த்தடி ரு்? அண்பிண் 

பென், தக்திபேண் பென், கடவுசப 



ழிதடுண் பென், ன்னோ 

உபேக்சபயு் கடவுபிண் 

யகோபேகனண்று அண்பு கெலு்துண் 

பென். கணணின் ன்யனோிலு் 

கடவுப் இருக்கிநோ.் அ்த் யதண்பிண் 

பென் ஞோண் ரு். அறிோச 

சந்துயதோகு். த்ங்கப் அறு்து 

யதோகு். ஆண்ோ சு்தி் கதறு். 

 

ெோஸ்திங்கபின் கடவுசபத்தந்றி 

இ்டு கரு்துக்கப் உப்பண. எண்று 

ெகு், ந்கநோண்று ிக்ு். 

ெகுக் கடவுசபத் தந்றிகரு்து 

ண்ணகண்நோன், அ ்ங்கு் 

ிசந்,் ன்னோந்சநயு் 

தசட்,் கோத்த,் அழித்த,் 

அ்டெோெங்கபிண் ிசனோண 

்சயு் ோயு் அய, 

்பலிரு்து் ந்ந 

உபேக்பிலிரு்து்  அ ்த்யதோது் 



யறுதட்ட.் அச கருங்குது் 

அின் ோ்து்  ோண் பக்தி. 

 

ிக்்குக் 

கடவுசபத்தந்றிகரு்துக்கப்  

அடு்து ருகிண்நண. ெகுக் 

கடவுசப விபக்கி குனண்கப் 

ன்னோ் உ்சக்குத் புந்தோணச 

ண்று், கதோருபந்நச ண்று், 

இங்யக வினக்கத் தடுகிண்நண. அ ்

உரு் அந்ந,் ங்கு் ிசந்,் 

அறித ்ண்று அசக்கூந 

படிோது. கணண்நோன்  அறின், அறிவு 

ண்தசகன்னோ் ணி ண்தின் 

ட்டுய ிகக் கூடிச. 

சி்தித்த ்ண்று அசக் கூந 

படிோது.கணண்நோன் சி்தித்தது 

தனவீணக்பிண் ழி. அச 

ஆோ்த ்ண்று கெோன்ன படிோது. 

கணண்நோன் அது தனவீண்திண் 

அசடோப். தசடத்த ்ண்று 



அசக்  கூந படிோது. கணண்நோன் 

கட்டு்டு இருத்தக்ப் ோ்  

தசடத்தோக்ப். அருக்கு ண்ண சப 

இருக்கிநது? ஆசெகசப 

ிசநயந்றிக் ககோப்ந்கோக 

ட்டுய எரு ்கென் புி 

ய்டு். அருக்கு ண்ண ஆசெ 

இருக்கிநது? சின யசகசப் 

தீ்்துக்ககோப்ந்கோக் ோண் 

உசக்க ய்டு், அருக்கு ண்ண 

யச இருக்கிநது? 

 

யங்கபின் கடவுசபக் 

குறித்பிடுந்கு அண்” ண்ந கெோன் 

தண்தடு் வின்சன. அது” ண்ந 

கெோன்யன 

தண்தடு்த்தட்டிருக்கிநது. 

கணணின் ”அண்” ண்ந கெோன் 

கடவுசப ஆ் ண்று கோட்டு். ணய 

தோன்யந்றுச இன்னோ ”அது” 

ண்று் கெோன் 



தண்தடு்த்தடுகிநது. ”அது” 

ண்தய உதயசிக்கத் தடுகிநது. இ் 

கறி அ்ச். 

 

இ் ிக்்குத்கதோருளுடண் து 

கோடப்ு ண்ண?ோய அ.் அரு் 

ோப் எண்யந. ோ்  எ்கோருரு் 

குந்ந, ன்னோ உபேக்பிண் 

அடித்தசடோக இருக்கிண்ந அ் 

எண்றிண் கபித்தோயட. அ் 

ன்சனந்ந, ிக்்குத் 

கதோருபிலிரு்து ்ச யநோக 

ிசணத்தோன் ோண் ோ் 

துண்தத்தடுகியநோ். ஆெெ்ிோண 

அ் ிக்்குத்கதோருளுடண் ோ் 

எண்றுதட்டக்ப் ண்தச அறிதின் 

ோண் பக்தி இருக்கிநது. இது து 

ெோஸ்திங்கபின்  கோத்தடுகிண்ந 

கடவுப் தந்றி சுருக்கோண இ்டு 

கரு்துக்கபோகு். 

 



இங்யக சின விஷங்கசபெக்ெோன்ன 

ய்டு். ிக்்குக் கடவுப் 

கரு்திண் பென் ோண், உங்கபோன் 

ோது ண்கணறிக்யகோட்தோட்டிசண  

உருோக்க படியு். பிநசயு் 

உங்கசபத்யதோன் யசியுங்கப். 

அோது ந்ந ந்நணிக்சபயு் 

உங்கசபத்யதோன் யசியுங்கப்” ண்று 

எ்கோரு ோட்டிலு்  பகத் 

தங்கோன்திலிரு்ய 

யதோதிக்கத்தட்டு ருகிநது. 

இ்திோவியனோ ன்னோ உபேக்சபயு் 

உங்கசபத்யதோன் யசியுங்கப், ண்று 

உதயசிக்கத்தடுகிநது. ணிக்ப், 

பருகங்கப், ண்று ோ்  யறுதோடு 

தோத்்தது கிசடோது. ஆணோன் 

்சத்யதோன் பிநசயு் யசித்தது 

ண்  ன்னது ண்தந்கோண 

கோ்ச ோரு் கெோன்னவின்சன, 

ோருக்கு் கிவு் இன்சன. அ்க் 

கோ் ிக்்குக் கடவுப் 



ககோப்சகபேன் உப்பது. இ் உனக் 

பழுது் எண்று ண்தச ீங்கப் 

அறியு்யதோது, அசண் கபிோகத் 

புி்து ககோப்வீக்ப்- பிதஞ்ெ்தின்  

ஏ ்எருச உப்பது- ன்னோ 

உபேக்ளு் எண்நோக இசக்கத் 

தட்டுப்பண.பிநச் துண்புறு்து் 

யதோது ண்சணய ோண் 

துண்தறு்திக்ககோப்கியநண். 

ோிடோது அண்பு  கெலு்திணோன் 

ண்ணிடய ோண் அண்பு 

கெலு்துகியநண். பிநச ண் 

துண்புறு்க்கூடோதுண்தச 

இத்யதோது ோ் அறி்து ககோப்கியநோ். 

ணய ண்கணறிக்கோண கோ்ச 

இ்  ிக்்குக் கடவுப் 

கரு்திலிரு்து ட்டுய ோ் கதந 

படியு். 

 

பிநகு இதின் ெகுக் கடவுபிண் இட் 

தந்றி  யகப்வி ழுகிநது. ெகுக் 



கடவுப் கரு்திலிரு்து  தோ்்து ரு்  

அண்பு கப்ப்ச ோண் புி்து 

ககோப்கியநண். தன்யறு கோனங்கபிண்  

யசகளுக்கு ந்த ணினுக்குத் 

தண்தடக் கூடி அண் ெக்திசயு் 

அடித்தசட ஆந்நசனயு் ோண் 

பழுக்க பழுக்க ஆயோதிக்கியநண். 

ஆணோலு் ் ோட்டின் க்கு 

இத்யதோது யசோணகன்னோ்  

சிறிோது லிசய அண்றி, 

அபவுக்கு அதிகோண அழுசக அன்ன. 

ன்னோ பெட ்பிக்சக கசபயு் தூ 

றி்து விட்டு, குங்கப் அந்ந  எண்று 

ோண்” ண்ந ஞோண்யோடு கெோ்க் 

கோன்கபியனய எருசண 

ிந்கெக்ெ்கிண்ந இ் ிக்்குக் 

கடவுப் ககோப்சபோண் லிசபேண் 

்சக சுங்கோக இருக்கிநது! து 

ண்சணத் தபறு் படியு்? ோண் 

இந்சகபேண் ிதிகசபக்கூட 

கதோருட்தடு் ோட்யடண். ் 



ணக்கு எரு யகலிக்கூ்து! இங்யக 

ணிண் ி்ோண, ன்சனந்ந 

ந்ந ஆண்ோவிண்,, ண் கெோ் 

ஆண்ோவிண் கதருசபேன் 

திசபக்கிநோண்.  

 

அ் ஆண்ோச ் 

ஆயுங்கபோலு்  கட்ட படிோது. 

்ெ ்சூட்டிணோலு் உன்் படிோது. 

கருத்பிணோன் ிக்க படிோது. 

ீிணோன் சணக்க படிோது. அது 

ன்சனந்நது, பிநத்தந்நது, 

இநத்தந்நது, ஆ்தப் படிவு் 

இன்னோது. அண் பண்ணிசனபேன் 

சூி ெ்திக்ளு் ோண 

்டனங்களு்  கூட கடலிண் பண் 

சிறு துபி கபோக்யோண்றுகிண்நண. 

அண் கதருசக்கு பண்ணோன் இட் 

ண்தது சூண்்தின் கசகிநது. கோன் 

ண்தது இன்னோன் எடுங்கி விடுகிநது. 



 கதருச பக்க இ் ஆண்ோவின் ோ்  

்பிக்சக ககோப்ப 

ய்டு்.அதிலிரு்து ஆந்நன் ரு். 

ச ிசணக்கிறீக்யபோ , அதுோக 

ஆவீக்ப். உங்கசபத் தனவீணக்ப் 

ண்று ிசண்ோன் , தனவீணக்ப் 

ஆவீக்ப். லிசோணக்போக 

ிசண்ோன்  லிச பக்கக்ப் 

ஆவீக்ப். தூ்சந்நக்போக 

்ிணோன்  தூ்சந்நக்ப் 

ஆவீக்ப். தூ்சோணக்போக 

்ிணோன் தூ ்ஆவீக்ப். 

 

ணய ்ச தனவீண ்ண்று 

ிசணக்க ய்டோ். ோ் லிச 

பக்கக்ப். சயு் கெ்யு் 

ஆந்நன் கதந்நக்ப், ன்னோ் 

அறி்க்ப் ண்று ிசணக்கு்தடி  

இது யதோதிக்கிநது. ோண் அச 

இதுச கபித்தடு்வின்சன 

ண்நோன், அசத்தந்றிக் கசன 



இன்சன. ஆணோன் அது  ண்ணின் 

இருக்கிநது. ன்னோ அறிவு் ன்னோ 

ஆந்நலு் ன்னோ தூ்சயு்  ன்னோ 

சு்திப் ண்ணின் இருக்கிநது. 

அ் அறிச ண் ண்ணோன் 

கபித்தடு் படிவின்சன? 

கணண்நோன்  அச பது ணக்கு 

்பிக்சக இன்சன. ோண் அச 

்பிணோன்  அச கபித்தட்யட தீ 

ய்டு். கபித்தடய கெ்யு். 

இச்ோண் ிக்்குக் கடவுப்  

ககோப்சக யதோதிக்கிநது. உங்கப் 

கு்சகசபெ  ்சிறுதிலிரு்ய 

லிச உசடக்போக 

ஆக்குங்கப். அக்ளுக்கு 

தனவீண்செ  ்கெோன்லி் ோதீக்ப். 

கறு் புநெ ்ெடங்குகசபக் கந்று் 

ோதீக்ப். அக்சப 

லிசோணக்போக ஆக்குங்கப்.  

அக்ப், ங்கபிண் கோன்கபியனய 

ிந்கட்டு். சிோணக்போக, 



ன்னோந்சநயு் கன்தக்போக 

ன்னோ துண்தங்கசபயு்  

ந்தக்போக, அசண்திந்கு் 

யனோக, ஆண்ோவிண் கதருசகசப 

அறிதக்போக அக்சப 

உருோக்குங்கப். 

 

ீங்கப் அச யோ்்தின், 

யோ்்தின் ட்டுய கதந படியு். 

பிந ங்கபிலுப்ப தக்தி, ழிதோடு 

யதோண்ந கரு்துக்களு், அந்சநவிட 

யனோண யறு தனவு் யோ்்தின் 

உப்பது.ஆணோன் அதிலுப்ப இ் 

ஆண்ோசத்தந்றி கரு்து ோண் 

உபேயோட்ட் ரு் சி்சணோக 

பகவு் ஆெெ்ிோணோக உப்பது 

அங்யக, அங்யக ட்டு் ோண் 

உனசகய புட்சிோக்கத் 

யதோகிண்ந, கதௌதீக அறிசயு் 

ஆண்பக்சயு் இசக்கத் 



யதோகிண்ந க்ோண கரு்து 

இருக்கிநது. 

 

து ்திண் பக்கிோண 

கரு்துக்கசப , ககோப்சககசப 

உங்கப் பண் ககோ்டு  ோண் 

பண்யநண். இத்யதோது அந்றிண் 

தபேந்சி ந்று் கென்பசந தந்றி 

சின ோ்்சகப் கெோன்னத் 

யதோகியநண். இ்திோவின் 

இத்யதோதுப்ப சூ்ிசனபேன் தன 

த்பிிவுகப் யோண்ந்ோண் 

கெ்யு் ண்தச ந்கணய 

க்யடோ். அ்ோயந 

யோண்றிபேருத்தசயு் ோ் 

கோ்கியநோ். அய ய்தின் இச  

எண்றுக்ககோண்று 

யதோிட்டுக்ககோப்போ 

விசி்தி்சயு் தோக்்கியநோ். 

எ்கோரு சனு் 

அழித்யதோகிநோண் ண்று செக்ப் 



கெோன்தின்சன. ன்னோ  செக்ளு் 

ோெோ்  யதோோக்ப் ண்று 

சக்ப் கெோன்தின்சன. இது 

ண் தோச. உங்களுக்கு உங்கப் 

தோச இருக்கிநது. படிவின் ோ் 

இ்டுயதரு் யெ்்யோக 

ய்டு்” ண்று சண் 

கூறுகிநோண். இ்திோவின் உப்ப 

ன்யனோருக்கு் இது கியு். இதுய 

இஷ்டக்க்ககோப்சக.  

தன்யறு விங்கபின் கடவுசப 

ழிதடுது பகத் தங்கோன்தியனய 

ந்றுக் ககோப்பத்தட்ட எண்று. 

க்யறு ணிசனகளுக்குத் 

தன்யநோண ழிதோட்டு பசநகப் 

யச ண்தது் ந்றுக் 

ககோப்பத்தட்டய. ீங்கப்  கடவுபிட் 

ருகிண்நழி ணக்கு ந்ந ழிோக 

இன்னோன் யதோகனோ். எரு யசப 

அது ண் ண்ச 

உறு்துோகக்கூட இருக்கனோ். 



ன்யனோருக்கு் எய ழி ண்று் 

ககோப்சக அழிச் ருோகு். அது 

கதோருபந்நது. பந்றிலுோக் 

விக்்கத் தட ய்டிது. 

 

 ன்யனோரு் எய க் கரு்ச 

ந்றுக் ககோ்டு, எய ழிசத் 

பிண்தந்ந ய்்ோன்  உனகிந்யக அழிவு 

ோண். ன்னோ ங்களு் ன்னோ 

சி்சணகளு்  அழிக்கத்தட்டு விடு். 

ோ்க்சகபேண் ஆோய 

யறுதோடுோண். அது பழுதுோக 

அழி்ோன் தசடத்யத அழி்து யதோகு். 

யறுதட்ட சி்சணகப் இரு்ோன் 

ோண் ோ் ோ்யோ். யந்றுசகப் 

இருக்கிநய ண்று ோ் 

ெ்சடபேட்யசபேன்சன. உங்கப் 

ழி உங்களுக்கு ன்னது. ணக்கு 

அன்ன, எருருக்கு உி ணிழி 

ெ்ஸ்கிரு்தின்  இஷ்ட் ண்று 

அசக்கத் தடுகிநது. 



 

 உனக்தின் உப்ப ் ்துடனு் 

க்கு வியோ் இன்சன. ் 

எ்கோருருக்கு்  இஷ்ட், அோது 

ணி ழி உப்பது. ஆணோன் கபி 

ோட்டிலிரு்து சின ்்து, இது 

எண்றுோண் ன்யனோருக்கு் ழி” 

ண்று கெோன்லி, அசய 

பிண்தந்றுோறு ்ச ந்புறு்து் 

யதோது ோ் அக்ளுக்கு எண்று 

கெோன்ன ய்டு். உங்கசபத் 

தோ்்துெ ்சிித்பு ்ோண் ருகிநது. 

கடவுசபக் கோ்தந்கு, ோறுதட்ட 

எரு தோசசத் பிண்தந்றுது யதோன் 

யோண்றுோன் ங்கப் 

ெயகோக்சப அழிக்க விரு்புகிண்ந 

இக்பிட்  அண்சதத்தந்றித் 

யதசுது வீ். இக்ப் கோட்டு் 

அண்சதயு் கதிோக டு்துக் 

ககோப்பக் கூடோது. ங்கப் 

ழிபேலிரு்து ோறுதட்ட தோசசத் 



பிண்தந்றுதக்சபக் க்டோன் 

கதோறுக்க படிோ இக்போன் த்தடி 

அண்சதத்யதோதிக்க படியு்? அது 

அண்கதண்நோன் பிநகு கறுத்பு ண்தது 

ோண் ண்ண? 

 

 உனக்திலுப்ப ் ்துடனு்  , 

அது சுசயோ, பு்சயோ, 

பகதுசயோ அன்னது யறு ் 

கோசணயோ  ழிதடெக்ெோண்ணோலு் 

அந்றுடண் க்குெ ்ெ்சட 

கிசடோது. இ்து அக்சபத் 

தோ்்து, ோருங்கப், ெயகோக்யப! 

ோண் உங்களுக்கு உவுகியநண்! 

ஆணோன் ண் ழிபேன் ோண் கென்ன 

ீங்களு் அனுதிக்க ய்டு். அது 

ண் இஷ்ட். உங்கப் ழி பகவு் 

ன்னது ோண். அதின் ெ்யகபன்சன. 

ஆணோன் ணக்கு அது அதோோணோக  

இருக்கனோ். ணக்கு ் உவு 

ன்னது ண்தச ண் அனுத்  ோண் 



ணக்குெக்ெோன்ன படியு். எரு கதி 

டோக்ட ்தட்டோபப் அசக் கூந 

படிோது.  ணய ணக்கு து பக 

ன்னதோச ண்தச ோண் ண் 

அனுத்திலிரு்ய அறி்து 

ககோப்கியநண்” ண்கிநோண். அது ோண் 

னட்சி் அதுய இஷ்ட், ணய 

ோண் யகோபேயனோ சிண்ணயோ அன்னது 

எரு திருவுருயோ, உண்னுப் இருக்கு் 

க்வீக்ச ீ உ்்து ககோப்ப 

உவுோணோன், ீங்கப் அசண 

ச்துக் ககோப்ளுங்கப் ண்று ோ் 

கெோன்கியநோ்.  

 

ீங்கப் விரு்பிணோன் இருதறு 

விக்கிகங்கசப 

ச்துக்ககோப்ளுங்கப். சின 

குறித்பிட்ட விக்கிகங்களு்  

ழிதோட்டு பசநகளு் ீங்கப் 

க்வீக்ச உ உவி 

கெ்யுோணோன் அ் ழிபேன் 



விச்துெக்ென்னக் கடவுப் 

உங்களுக்கு லிச  ட்டு். 

உங்கசபக் கடவுளுக்கு அருயக 

ககோ்டு கென்லுோணோன் , ் 

டி்சயு் ்க்யகோபேசனயு் 

் விோண ெடங்குகசபயு் 

ோோபோகத் பிண்தந்றுங்கப். ஆணோன் 

அது குறி்துெ ்ெ்சடபேடோதீக்ப் 

ெ்சடபேட் கோடங்குகிண்ந அ்க் 

கய ீங்கப் கடவுசப யோக்கிெ ்

கென்னவின்சன. பருக ிசனச 

யோக்கித் பிண்ணோன் கென்கிறீக்ப். 

 

து ்தின் உப்ப சின கரு்துக்கப் 

இச. இது ன்யனோசயு்  ண்னுப் 

அடக்கிக் ககோப்கிநது. ோசயு் 

வினக்குதின்சன. ஜோதிகளு் 

ெபோ அசத்புக்களு் ்துடண் 

கோடப்ுப்பது யதோன் யோண்றிணோலு், 

அச கோடப்ு உசடச அன்ன. 

எரு ோடு ண்ந சகபேன் ்ச 



இச்துக் கோத்தந்கு இ்ெ ்

ெபோ அசத்புக்கப் யச. 

இ்்யச இன்னோன் யதோகு் 

யதோது, இச ோோகய அழி்து 

விடு்.  

 

ஆணோன் ணக்குது ந, ந, 

கோனங்கோனோகத் யதோந்நத்தட்டு ் 

இ் அசத்புக்கபிண் ண்சகசப 

ஆ்்து சி்திக்க் யோண்றுகிநது. 

இந்றுப் தனந்சநத் தணந்நச 

ண்று் ண்சபேன்னோச ண்று் 

எரு கோன்தின் ிசண்யண். ஆணோன் 

ோண் ப ப அந்றுப் எண்சநத் 

தழித்தந்குக் கூட சி் 

இன்னோணோக இருத்தச 

உக்ியநண். கணணின் அச 

எ்கோண்று் தன தந்நோ்டு கோன 

அனுத்திண் திட்சிகபோக உப்பண. 

 யந்றுத் பிந்து ோசப றுோப் 

ெோந்கு விதிோன் ி்பேக்கத்தட்ட 



எரு கு்ச ண்ணிட் ்து, ண் 

திட்டங்கப் அசண்சயு் 

ோந்நெக்ெோன்கிநது. அ்க் 

கு்சபேண் அறிவுசசக்யகட்டு, 

அண் கரு்திந்கு ந்த ண் 

திட்டங்கசப ோண் 

ோந்றிக்ககோ்டோன் , ோண் ோண்  

பட்டோயப வி யறு ோரு் அன்ன.  

 

தன்யறு ோடுகபிலிரு்து க்கு 

ருகிண்ந அறிவுசகப் ன்னோ் 

இத்தடித்தட்டச ோண். ங்கசப 

அறிோபிகப் ண்று கோட்டிக் 

ககோ்டிருக்கிண்ந இ் 

பட்டோப்களுக்குெ  ்கெோன்லுங்கப். 

பலின் எரு ிசனோண 

ெபோ்ச உணக்ககண்று ீ 

ந்தடு்து. அண் பிநகு ோண் உண் 

உதயெ்ச யகட்கியநண். இ்டு 

ோட்கபோன் உங்கபோன் எய கரு்ச 

பந்றிலுோகக் சகக்ககோப்ப 



படிவின்சன. அந்குப் 

அடி்துக்ககோ்டு அச விட்டு 

விடுகிறீக்ப். சக்கோன்தின் 

யோண்று் ஈென்கப் யதோன் யோண்றி, 

அந்சநத் யதோனய ்து 

ிபடங்களுக்குப் கெ்துத் 

யதோகிறீக்ப். ீக்்குபழிகசபத்யதோன் 

யோண்றுகிறீக்ப் அந்சநத்யதோனய 

உசட்து அழிகிறீக்ப்.  

 

பலின் ங்களுசடது யதோன்  எரு 

ிசனோண ெபோ்ச 

அசயுங்கப். தந்நோ்டுகப் 

தனோகியு் ஆந்நன் குண்நோன் 

ிசன்திருக்கிண்ந ெட்டங்கசபயு் 

ெபோ அசத்புக்கசபயு்  

உ்டோக்குங்கப். அண் பிநகு ோண் 

உங்கயபோடு இசத் தந்றித் 

யதசுந்கோண ய் , அது ச, ண் 

்தக்யப , ீங்கப் கறு் 

கு்சகப். 



 ்சத் தந்றி ோண் கெோன்ன 

ய்டிந்சநெக்ெோன்லி விட்யடண். 

இண்சநக்கு பகவு் யசோண 

எண்சந உங்களுக்கு 

ிசணவுதடு்திவிட்டு ண் யதெச்ெ 

படி்துக் ககோப்கியநண். கோதோ் 

ழுதி க்ோண ஆெோிோகி  

விோெருக்குத் புக் ன்னோ் 

கென்ோக! அ ்அதின், இ்க் 

கலியுக்தின் கெ் ய்டிது எய 

எரு க்ோண கோி்ோண் 

ண்கிநோ.் ந்ந யுகங்கபின் 

கெ்த்தட்ட கடிணோண ங்களு் 

யோகங்களு் இ் யுக்தின் தனண் 

ோது. இ் 

யுக்திந்கு்யசோணது  

துகண்நோன்  ககோடுத்தது, பிநருக்கு 

உவி கெ்து, அோது ோண். 

ோண் ண்தண்  கதோருப் ண்ண? 

ோணங்கபியனய பகெ ்சிந்து 

ஆண்பக ஞோண்ச் ருோகு். 



அந்கு அடு்து, கதௌதீக அறிச் 

ருது. அந்கு அடு்து துண்த்தின் 

கோத்தது. கசடசிோக ருது 

உவு் ீரு் ருது. 

 

ஆண்பக ஞோண்ச அபித்தண், தன 

பிநவிகப் டுத்ததிலிரு்து உபேசக் 

கோத்தோந்றுகிநோண். கதௌதீக 

அறிச்ருதண் ஆண்பக 

ஞோண்ச யோக்கிெக்ென்ன 

எருனுசட க்கசப் திந்து 

விடுகிநோண். இந்குக் கீய ோண் ந்ந 

ோணங்கபிண் தித்பு ருகிநது. 

உபேசக் கோத்தோந்றுது கூடக் கீய 

ோண் ருகிநது.ஆண்பக ஞோண்ச 

அபிக்கிண்ந கெசனவிடத் பிந 

கென்கப் தித்புக் குசந்ச 

ண்தச அறி்து ககோப்து 

அசி். பகவு்் க்ோண 

உவி ஆண்பக ஞோண்ச அபித்தது 

ோண். ஆண்பக்திண் ி் ீரூந்று 



் ெோஸ்திங்கபின் உப்பது. துநவிண் 

கதரு் பூபோண இ் ோட்டின் 

அன்னோன், கென்பசந 

ஆண்பக்திண் இ்சக  உண்ண 

டு்துக் கோட்டுகசப உனகின் 

யகநங்கு் கோ படிோது. ணக்கு 

யோ சிறிது உனக அனுத் உ்டு. 

ண்சண ்புங்கப். ்சத் தந்றி 

பிந ோடுகபின் 

அதிகோகத்யதெத்தடுகிநது. ஆணோன் 

அசண் ண் அண்நோட ோ்வின் 

கென்தடு்திண் இங்யக. இங்யக 

ட்டுய இருக்கிநோண். 

 

 கறு் யதெச்ு ் ஆகோது. கிபிகப் 

யதெனோ். இத்யதோகன்னோ் 

்திங்கப்  யதசுகிண்நண. ஆணோன் 

துநவு ோ்ச, ஆண்பக ோ்ச, 

துண்தங்கசப ந்கு் ோ்ச, 

ன்சனந்ந அண்பு ோண 

ோ்க்சக ணக்கு ீங்கப் கோட்டுங்கப் 



தோக்்கனோ். இ்சக ோ்க்சக 

ோண் ஏ ்ஆண்பகோதிச 

அசடோப் கோட்டு். இ்சக 

கரு்துக்களு் அந்சந ோ்்து 

கோட்டி உண்ணோண னோறுகளு் 

் ோட்டின் உப்பண.யோகிிண் 

பெசபகபிலு் இங்கபிலு் 

கெறி்திருக்கிண்ந இ்க் 

கருவூனங்கசப கபிய ககோ்டு 

்து ச தக்கோ,் உ்் ்

ோ்் ்ண்று இ்திோவின் 

ட்டுன்ன, உனக்தின் உப்ப 

எ்கோருிண் கெோ்ோகு் 

தடிெக்ெ்ோன் இருத்தது ஆ்் 

திோத்திந்குிது.  

 

ோ் கெ் ய்டி க்ோண  

கடசகளுப்  இது எண்று. பிநருக்கு 

அதிகோக உவுகிண்ந அபவிந்கு 

உங்களுக்யக ீங்கப் உவி கெ்து 

ககோப்சக் கோ்பீக்ப். ீங்கப் 



உங்கப் ்ச யசித்தது 

உ்சோணோன், உங்கப் ோட்சட 

யசித்தது உ்சோணோன் ழு்து 

ிண்று, உங்கப் ெோஸ்திங்கபின் 

படங்கிக் கிடக்கிண்ந கருவூனங்கசப 

கபிய ககோ்டு ்து அந்கு 

உிசோண ோிசுகளுடண் 

ய்டு் ண்ந எய கரு்துடண் 

பசண்து கெனோந்றுங்கப். இது 

விக்்க படிோ கடசோகு். 

இச அசண்திந்கு் யனோக எண்று 

அசி். கோனங்கோனோக ோ் 

தங்கோண கதோநோசோன் 

இறுகித் யதோபேருக்கியநோ். 

எருருக்ககோரு  ்

கதோநோசத்தட்டதடிய 

இருக்கியநோ். இனுக்கு ண் 

பண்யணந்ந், ணக்கு ண் கூடோது? 

கடவுசப  ழிதடு்யதோது க்கு 

பக்கி்து் த்தட ய்டு் 

ண்று ்ணுகிண்ந அபவிந்கு ோ் 



அடிச ிசனக்கு் ோ்்து 

விட்யடோ். இது விக்்கத்  

தடய்டு்.  

 

ந்யதோது இ்திோவின் ககோடி தோ் 

ண்று எண்று உ்கடண்நோன் அது இ் 

அடிச ணத்தோண்ச ோண். 

கட்டசப இடய ன்யனோரு் 

விரு்புகிநோக்ப். அடிதி ோரு் 

விரு்தவின்சன. இது தங்கோன்தின் 

்பசடய இரு் அந்புோண 

பி்ெெ்ி பசந அழி்து 

யதோணோன் ந்தட்ட விசபோகு். 

பலின் திக் 

கந்றுக்ககோப்ளுங்கப், 

ஆசபேடுகிண்ந குதி ோயண ரு். 

த்யதோது் பலின் யசனக்கோணோக  

இருக்கக் கந்றுக் ககோப்ளுங்கப். 

ஜோண் ஆந்குி குதி 

கதறுவீக்ப், இ்த் கதோநோசச 

ீக்குங்கப், கெ்து படிக்க ய்டி 



க்ோண  கோிங்கசபெ  ்

கெ்வீக்ப். து பண்யணோக்ப் 

அந்புோண 

கோிங்கசபெக்ெ்ோக்ப். 

அக்ப் கெ்ந்சந த் 

கதருசயோடு் தித்யதோடு் ோ் 

திரு்பித் தோக்்கியநோ். ோப் 

க்ோண 

கென்கசபெக்ெ்த்யதோகியநோ் . 

க்குத் பிண்ருதக்ப்  

கி்ெச்ியோடு் கதருசயோடு் 

் கென்கசப் ங்கப் 

பண்யணோக்பிண் கோிோகத் 

யதோந்நட்டு். 

 

் பண்யணோக்ப் ்பவு ோண் 

க்ோணக்போகவு் கதருசக்கு 

உிக்போகவு் இரு்ோலு் அ ்

களுசட கென்கசப ங்கெ ்

கெ்யு் சகபேன் ோ் 



எ்கோருரு் அதிகெ ்கென்கசப 

இசநருபோன் கெ்யோோக! 

 

.............. 
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https://www.youtube.com/channel/UCPA9g_rd2V8S5Vp7wvKlJVg/videos
https://t.me/hindu_matham
https://drive.google.com/drive/folders/19biwxPsnJigaO5-WLZtoXcO6KZxurA1a
https://www.facebook.com/groups/937853849649625/
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