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சுோபவ அபி் ததிலிண் சுயக்க். 

 

பக ீ்ட இவு வினகுதுயதோன் 

யோண்றுகிநது ,பகக்கடுரோண 

துண்த் கரடசிோக படிவுக்கு 

்துவிட்டது யதோன் யோண்றுகிநது, 

பி் யதோன் கிட் உட்பு 

விழித்ததுயதோன் உப்பது. இ் ய்தின் 

எய குன் ்ர  யோக்கி யகிநது- 

னோறு் புகளு்கூட ட்டித் தோக்்க 

படிோ இயப்ச றி் அ்க் 

கட்கோன்திலிய்து புநத்தட்டு , 

ஞோண் தக்தி ந்று் க்ோகி 

ன்ரனந்ந இ  ்சிகங்கப் யோறு் 

திசோலித்தது யதோன் ் ோ் 

ோடோகி இ்திோவிண் குன் ்ர 

யோக்கி யகிநது. சதுோக ஆணோன் 

உறுதிோக, பகவு் சபிோக அது 

யகிநது. ோளுக்கு ோப் அண் எலி 



அதிகி்துசகோ்யட யகிநது. 

தூங்கிண் விழிக்கிநோண் ! 

இ்திலிய்து ்்து ய் 

சண்நன் கோந்ரநத்யதோன், அது 

ந்ோ உபேி் ிரனபேன் 

இயக்கிண்ந லு்புகளுக்கு் 

ர களுக்கு் உபே் ்துடித்ரத் 

யகிநது. ய ோ்தன் ீங்க் 

சோடங்குகிநது. து தோ்ோ் 

ீ்ட ஆ்் தூக்க்திலிய்து 

விழிக்கிநோப். அப் விழி்து யரக் 

குயடனு் குக்்கோதிகளு் கோ 

படிோது. அரப ோய் டுக்க 

படிோது. இணிஅப் தூங்கத் 

யதோதுபன்ரன. புந  க்திகப் துவு் 

அரப அடிரத்தடு் படிோது. 

சணணின் அபது கோனடிபேன் 

ன்ரனந்ந ஆந்நன் ழு்து 

சகோ்டியக்கிநது. 



 

ோோபு ண்ண ்அக்யப ! 

ோோபு்திண் குடிக்கயப! ீங்கப் 

அண்யதோடு் கணியோடு் ணக்கு 

அபி் யந்பிந்கு ண் சஞ் ் 

ிரந் ண்றிர ந்றுக் 

சகோப்ளுங்கப். உங்கப் அண்ரதயு் 

கணிரயு் ண்ணோன் உ படிகிநது. 

சணணின் ோ்  ்ச ோந்கரப விட 

இ்துடண் இ் யதசுய உ்் 

சோழி. உபேயடண் உபே ்கன்து ஆ்் 

அரதிபேன் அர யதசுகிண்ந அ் 

சோழி சிறிது் றின்னோ தூ 

சோழி. அர ோண் ண் உப்ப்திண் 

ஆ்தின் உக்ியநண்.  

 

யண்ர ங்கி ோோபு ண்ண ்

அக்யப, யரன ோடுகபின் து 

்திந்கோகவு் ் ோ் 

ோட்டிந்கோகவு் ண்ணோன் ோது 



சிறி யரன ச ் படி்து 

ண்நோன், ங்கப் ச ோ் வீடுகபியனய 

ஆோகத் புர்து கிடக்கிண்ந விரன 

தித்தந்ந ்திணங்கரப அறிோ ் 

ோட்டு க்கபிண் கண்ர அண்பது 

தியத்பி, அக்பிண் உ ்ச்ிகரப 

விழிக்க  ்ச ் படி்சண்நோன், 

அறிோரோகி குயட்டு்ண்திண் 

கோோக ,ோக்ோன் வி்து ோடி , 

உபேப்ிரக்கு் ழியடி ங்யகோ 

உப்ப  ோக்கரட் ்ீரக் 

குடி்துக் சகோ்டிய்க்ரப 

அர்து, ங்கப் ச ோ் வீட்டியனய 

ந்நோன் சதோங்கிக் சகோ்டியக்கிண்ந 

ி் ஊந்றுீரக் குடிக்குோறு 

ண்ணோன் ச ்படி்து ண்நோன் , 

து க்கரப விழித்பு்்தி, 

ச ன்தட் தூ்டி, ன்னோந்றிலு் 

இ்திோவிண் உபே்்துடித்பு ்,் 



ட்டுய ண்தரத் புி ரக்க 

படி்சண்நோன், அ் உவ்ு 

இன்னோது யதோணோன் ்ரண 

அசின்கப் இய்ோலு் ,்ரண 

 பெக  ்சீத்ிய்ங்கப் இய்ோலு், 

இ் ோட்டு க்கப் எ்சோயிண் 

ரனபது் குயதணிண் ச ன்்ரக் 

சகோட்டிக் குவி்ோலு் இ்திோ 

அழி்துவிடு் ண்று ோண் அக்ளுக்கு 

உ்் படி்து ண்நோன், இந்கோக 

இ்திோவிலு் ந்ந ோடுகபிலு் 

ண்ணோன் ோது ச ் படி்து 

ண்நோன் அந்கோண சதயர 

பக்கிோக ங்கரபய  ோய். 

 

சணணின் ீங்கப்ோண் ணக்கு 

பண்பலின் இ் ்்ர் 

்தீக்ப். ீங்கப்ோண் இரடவிடோன் 

ண்ரண இ்ரக யரனபேன் 



தூ்டி்தீக்ப். திக்ோன்ர 

உப்ளு்ோன் புி்து சகோ்டது 

யதோன் ீங்கப்ோண் ண் ரககரபத் 

பிடி்து அ்த் திகளுக்கு அர்து  ்

ச ண்றீக்ப்,  ன்னோ ழிகபிலு் 

உவிணீக்ப், எயயதோது் ங்கோன் 

இ்க் திபேன் ண்ரண 

உந் ோகத்தடு்திணீக்ப். ணயோண் 

,ணது சந்றிபேன் கி்கிண்ந பன் 

ணிோக ீங்கப் இயக்கிறீக்ப். 

அரக் கோய ோண் இ்திோவிந்கு் 

திய்பு் ழிபேன் உங்கப் அசின் 

பண்பலின் இநங்க ய்்து 

யதோலு்! 

 

யண்ர ங்கி ண்ணய, ோங்கப் 

ந்கணய கூறிது யதோன் க்ோண 

யரனகப் ச ்த்தட ய்டியுப்பது; 

விக்க்க்க ஆந்நன்கப் ச ன் 

தடு்த்தட ய்டியுப்பது. ந்ந 



ோடுகளுக்கு ோ் தனந்ரநத் 

யதோதிக்க ய்டியுப்பது. ்து்திண், 

ஆண்பக்திண், த்பிண், இணிரபேண், 

சண்ரபேண், அண்பிண் ோக் இ்த் 

பூப. இ்க் குங்கப் இண்று் 

இயக்கிண்நண. தன ோடுகளுக்கு  ்

ச ண்நதின் கிரட் ண் அனுதங்கப் 

ணக்கு இரய அழு்ோக் 

சிவிக்கிண்நண. உனக ோடுகபியனய 

இ்திோவின்ோண் இ்க் குங்கப் 

இண்று் பக ச்ிந் அபவின் 

இயக்கிநது  ண்தர உறுதிோக, 

ரிோக ண்ணோன் ச ோன்ன படியு். 

 

இ் வி்ரரத் தோயங்கப். கட் 

ோண்ரக்து ஆ்டுகபோக இங்கு 

்ரணயோ அசின் ோந்நங்கப் 

ட்துப்பண. தன்யறு ோடுகபின் உப்ப 

அரத்புகரப அழித்தந்கோகத் சதி 

இக்கங்கப் யரன ச ்து 



யகிண்நண. யரன ோடுகபின் அர 

குறித்பிட்க்க சந்றியு் 

சதந்றுயகிண்நண. இரத்தந்றிக் 

யகப்வித்தட்டது்டோ ண்று ் 

க்கரபக் யகளுங்கப். எய 

ோ்்ரயு் யகப்வித்தட்டதின்ரன. 

ஆணோன் சிகோயகோவின்  ்  கோ 

 ரத  எண்று ரடசதந்நது, அதின் 

கன்துசகோப்ப இ்திோவிலிய்து எய 

துநவி அனுத்தத்தட்டது, அ ்அங்யக 

பகு் தோோட்டுசதந்நது,  

அத்யதோதிலிய்து அ ்அங்யக 

திோந்றி யது யதோண்ந 

விங்கப்  ோோ பி ர் க் 

கோனுக்குக்கூட் சி்தியக்கிநது. 

 

் க்கப் ழுங்கி பெரப 

உரடக்ப், அக்ப் கந்க 

விய்புதின்ரன, ்  ்

ச ்திகரபயு் அறி்து சகோப்ப 



விய்புதின்ரன ண்று 

யகப்வித்தட்டியக்கியநண். எய கோன்தின் 

ோனு் அ்ரக பட்டோப்ணோண 

கய்ரய சகோ்டிய்யண். ஆணோன் 

உனரக  ்சுந்றி யகிண்ந 

ோ்திிகக்ளு், யயனோட்டோக 

விஷங்கரபத் புி்துசகோப்கிண்ந 

அ  பு்திக்கோக்ளு் ழுதுகிண்ந 

நூன்கபின் உப்ப கய்துக்கரபவிட, 

கந்தரணகரபவிட அனுதய சிந் 

ஆ ோணோக உப்பது. ் க்கப் 

பட்டோப்கப் அன்ன, ்ோணக்ப் 

அன்ன, கதிணிண் குரடபேண் கீ் இ் 

உனக்தின் ோ்கிண்ந 

ன்னோக்கரபத் யதோனய அக்ளு் 

ச ்திகரப அறி்து சகோப்தின் 

ஆ்ப் ோகப் உரடக்போக 

உப்பண ்ண்தர்ோண் இ் 

அனுத் ணக்குத் யதோதி்து.. 



 

ஆணோன் எ்சோய ோட்டிந்கு் 

அந்சகண்று ணித் தங்கு உப்பது. 

இன்தோகய எ்சோய ோடு் 

ண்யணோடு பிந், ணக்சகண்யந உி 

விசி்திங்களு் ணி்ண்ரயு் 

சகோ்டோக உப்பது. உனக ோடுகப் 

அரண்திண் இ் இரபின் எ்சோய 

ோட்டிந்கு் ணித் தங்கு உப்பது. 

அதுய அ் ோட்டிண் 

உபேயோட்டோகவு் ஆோோகவு் 

உப்பது. அதுய அ் ோட்டு யசி 

ோ்விண் பதுசகலு்தோகவு் 

அஸ்திோோகவு் அர க்க படிோ 

அடி்பத் தோரநோகவு் 

அர்துப்பது. 

 

து இ் ஆசீ்திக்கத்தட்ட ோட்டிண் 

அடி்போகவு் பதுசகலு்தோகவு் 

உபே்ிரன ரோகவு் இயத்தது 



், ் ட்டுய. ந்நக்ப் 

அசிரனத்தந்றித் யத ட்டு், 

விோதோ்திண் பென் குவிகிண்ந 

அபந்ந ச ன்்திண் சதயரரத் 

யத ட்டு், தவி யகிண்ந ோித 

ப்ரத்தந்றி த்யத ட்டு், 

சு்தி்திண் கிரரத்தந்றி 

யத ட்டு். இரகரப ன்னோ் 

இ்துவிண் ண் புி்து சகோப்போது. 

புி்து சகோப்பவு் விய்தோது. 

ஆண்பக், ், இரநண், ஆண்ோ, 

ன்ரனந்ந த் சதோயப், பக்தி- 

இர தந்றிசன்னோ் 

யதசித்தோயங்கப்.பிந ோடுகபிண்  சிந்  

்து ஆசிிக்ப் ண்று 

கூநத்தடுதக்ரபவிட ்ோட்டின் 

உப்ப  ோோ குடிோணண் 

இந்ரநத்தந்றி அதிகோக 

அறி்தியத்தோண். இது உறுதி. 



அண்தக்யப , ோ் இ் உனக்திந்குத் 

யதோதிக்க ய்டிர சின உப்பண 

ண்று கூறியணண். நக்குரந ஆபே் 

ஆ்டு கோன் சகோடுரபேலு் 

அண்ணி ஆதிக்க்திலு் அக்பிண் 

்டரணகபிண் கீழு் ோ்்து் இ் 

ோடு அழிோன் இயத்தந்குி எய 

கோ், இ் உனக்திந்குத் யதோதிக்க 

ய்டிர அது சதந்றியத்தது ோண். 

இ் ோடு இண்னு் ோ்்து 

சகோ்டியக்கிநது. சணணின் அது 

கடவுரபயு் ் ந்று் ஆண்பகக் 

கயவூனங்கரபயு் ரகவிடோன் 

பிடி்துக் சகோ்டியக்கிநது.  

 

ந்யதோது அசின் யதோர கபோலு் 

 பெக்திட்டங்கபோலு் சதய்தோலு் 

அழிக்கத்தட்டுவிட்ட, தோதி ச ்துவிட்ட 

யரன ோடுகளுக்கு் பிந 

ோடுகளுக்கு் புதி ோ்ரயு் புதி 



 க்திரயு் சப்ப் யதோன் 

தோ் ச்ுந்கோண ் ந்று் 

ஆண்பக்திண் ஊந்றுக்கப் இண்னு் 

இ் ோட்டின்  ோண் இயக்கிண்நண.  

 

இ்தி  ்சூரன ிரந்துக் 

கிப்புகிண்ந, இரதோணது் 

ோறுதட்டதுோண தன்யறு குன்களுக் 

கிரடய க்ோண, 

ணி்ண்ரோண, பழுரோண எய 

குன் ழுகிநது; அது துநவு. துந்துவிடு! 

இதுோண் இ்தி ங்கபிண் 

அடித்தரடோண கய்து, இ் உனக் 

இ்டு ோட்களுக்கு ட்டுய 

இயக்கிண்ந எய ோர . இத்யதோர 

ோ்க்ரகயு் சறு் ்து 

ிபடங்களுக்கு ட்டுய. இந்குத் 

பிண்ணோன், ோரோகி இ் 

உனக்திந்கு த்பிண்ணோன் ன்ரனந்ந 

எண்று உப்பது; அரண ோ் 



யடுயோ். படிவின்னோோகக் 

கயத்தடுகிண்ந இ்த் பிதஞ் ்கூட 

எய ய ந்றுக்குட்ரட ட்டுய ண்று 

்ணுகிண்ந ஆந்நன்பக்க த் 

ணங்கபோலு் அறிோலு் 

எபிசதறுகிண்ந ோடு இது. இந்குத் 

பிண்ணோன், அந்கு்  பிண்ணோன் அக்ப் 

யதோகிநோக்ப். கோன், ன்ரனந்ந 

கோன்கூட அக்ரபத் சதோறு்ர 

சறுரய. கோன்திந்கு் அத்தோன், 

சகு அத்தோன் அக்ப் 

ச ோன்கிநோக்ப். இட் ண்தது 

அக்ளுக்கு எண்றுய இன்ரன. 

அரயு் கட்து ச ன்ன அக்ளுக்கு 

எண்றுய இன்ரன. அரயு் கட்து 

ச ன்ன அக்ப் விய்புகிநோக்ப். 

இத்தடி,இ் உனக், கோன், இட் 

அரண்ரயு் கட்து ச ன்துோண் 

்திண் ஆோ்.  



 

ன்னோந்ரநயு் கட்து ச ன்து ோண், 

அரண்ரயு் கட்து ச ன்ந்கோண 

இ்த் யதோோட்ட்ோண், ரண இக்க 

யினு், ் ஆத்துக்கரப தி ்

சகோப்ப யினு் ன்னோந்றிக்கு் 

அத்தோன் இயக்கிண்ந எண்றிண் 

கோட்சிரத் சதறுந்கோக 

இந்ரகபேண் பக்திரரக் 

கிழிக்கிண்ந ரி்ோண் து 

ோட்டிண் த்பு. அதுய து 

னட்சி்.ஆணோன் எய ோட்டிலுப்ப 

ன்யனோய் பந்றிலுோக் துந்துவிட 

படிோது ோண். அக்ளுக்கு 

உந் ோகபெட்ட விய்புகிறீக்போ? 

அத்தடிோணோன் அந்கோண ழி 

இயோஉப்பது. உங்கப் அசின்,  பெக  ்

சீத்ிய்், த்  ்தோதித்தது, 

ோித ப் - இர தந்றி உங்கப் 

யத ச்ுக்கப் ன்னோ் ோ்திண் 



பதுகின்தட்ட ்ீ ்யதோன் ழி்து 

யதோ்விடு். பிநகு? ீங்கப் உனகிந்குத் 

யதோதிக்க ய்டி சன்னோ் 

ஆண்பக்ர ோண். ோ் யறு ோது 

கந்றுக்சகோப்ப ய்டுோ? இ் 

உனக்திடபய்து ோ் கந்றுக் 

சகோப்ந்கு ோது இயக்கிநோ? 

ஆ் ; உனகத் சதோயட்கரபத் தந்றி 

அறிவு, ிறுணங்கபிண்  க்தி, 

அதிகோங்கரபக் ரக ோளு் திநர, 

ிறுணங்கரப உயோக்குகிண்ந 

திநர, குரந்  க்திர  ்

ச னழி்து அதிக தனண்கரப 

அரடயு் -திநர- இந்ரநசன்னோ் 

ோ் கந்றுக்சகோப்ப 

ய்டிபேயக்கிநது. இந்ரந எய 

குறித்பிட்ட அபவு யரன 

ோட்டிடபய்து எய யரப ோ் 

கந்றுக்சகோப்ப ய்டிபேயக்கனோ்.  



 

ஆணோன் உ்தது் உடுத்தது் குடி்துக் 

கபித்ததுோண னட்சி்ர 

இ்திோவின் ோோது 

உதயசி்ோலு், உனகின் 

ோ்க்ரகர ஆண்பக்திந்குப் புகு் 

ிரண்ோலு் அண் சதோ்ண். 

இ்த் புணி பூபபேன் அனுக்கு 

இடபன்ரன; அணது யத ர் க் 

யகட்கவு் இ்தி ண் விய்தோது. 

யரன ோகீக் பனுபனுத்பு் 

தபதபத்பு் சகோ்டோக இயக்கனோ், 

ோசூக்கோணோக இயக்கனோ் , அதிகோ 

ஆந்நன் பக்கோக இயக்கனோ் . ஆணோன் 

அர அரண்து் வீ் ண்தர இ் 

யரடபேன் ிண்று சகோ்டு அக்பிண் 

பக்திந்கு யோக  ்ச ோன்கியநண். 

அர சறு் ட்தய.கடவுப் ட்டுய 

ோ்கிநோ.். ஆண்ோ ட்டுய 



ோ்கிநது. ஆண்பக் ட்டுய 

ோ்கிநது.அரக் சகட்டிோகத் 

பிடி்துக் சகோப்ளுங்கப்.  

 

ண்நோலு், பக உ்் உ்ரகரப 

ந்றுக் சகோப்ந்கோண தக்கு் 

சதநோ  யகோக்ளுக்கு அக்பிண் 

யரகளுக்கு ந்த  தீவி் 

குரநக்கத்தட்ட  ் சிறிது உனகோ் 

எயயரப ண்ரர ்னோ். 

அக்ப் பது உ ்உ்ரகரப 

திிக்கக்கூடோது.  பத கோன்தின் 

எ்சோய ோட்டிலு் எ்சோய 

 பெக்திலு் இ்க் யந 

ச ்த்தட்டு யகிநது. உ ்

உ்ரகரப ந்றுக் சகோப்கிண்ந 

தக்கு் இன்னோக்பிடப் அர 

திிக்கத் தடுகிண்நண. இத்தடி் 

திித்தது று ண்ந உ்ர 



ண்நோகத் புி்து சகோப்பத்தடுகிண்ந 

இ்திோவின் பகவு் யரண 

யகிண்ந அபவின் இது ரடசதறுகிநது. 

ண் ழி உங்கப் ழிோக இயக்க 

ய்டி தின்ரன. இ்து 

ோ்க்ரகபேண் னட்சி்  ண்ணிோ ் 

ண்தது உங்களுக்கு் சியு்; 

ன்யனோரயுய துநக்கு் தடி து 

 ோஸ்திங்கப் கட்டோத்தடு்துகிண்நண. 

உனகின் இண்தங்கரப அனுதவி் 

பிநகு ோ்விண் இறுதிக்கட்ட்தின் 

எ்யோ ்இ்துவு் உனரக் துநக்க 

ய்டு். அத்தடி் துநக்கோண் இ்து 

அன்ன . அண் ண்ரண இ்து ண்று 

கூறிக்சகோப்ப உிரபேன்ரன .உனக 

ோ்விண் ிரனோரரக்  க்ட 

பிநகு , ோ்க்ரகர அனுதவி்பிநகு 

அர விட்டு விட ய்டு் . இதுோண் 

னட்சி் ண்தது க்கு் சியு் . 



யதோக ோ்க்ரக உப்பீடந்நது, சந்று  ்

 ோ்தன் ண்தர அறி்து், அர் 

துந்துவிடு, திய்பிவிடு. ண் 

புனண்கரப யோக்கி  ்சுண்று ச ன்து 

யதோலுப்பது. அ் ண்ரத் பிண்ணோன் 

திய்பி  ்சுன  ்ச ் ய்டு். 

பிவிய்தி ிண்று யதோக ய்டு்; 

ிவிய்தி துக்கத்தட ய்டு். 

இதுோண் னட்சி். 

 

ஆணோன் எய குறித்பிட்ட அபவு அனுத் 

ந்தட்ட பிநயக, அ் னட்சி்ர 

அரட படியு். துநவிண் உ்ரர 

எய கு்ரக்குத் யதோதிக்க படிோது. 

கு்ர இண்தயோக்குடண் பிநக்கிநது; 

அண் உனக் புனண்கபியனய உப்பது; 

அண் ோ்க்ரக பழுது் 

புனணிண்தங்கபின்   உப்பது; இ்க் 

கு்ரரத் யதோண்ந ணிக்ப் 

எ்சோய  பெக்திலு் 



இயக்கிநோக்ப். அக்ளுக்கு ஏபவு 

அனுத் ய்டு், யதோக் ய்டு்; 

இந்றிண் பென் அக்ப் உனகிண் 

ிரனோரர அறி்து 

சகோப்ோக்ப். அண்பிநயக 

அக்ளுக்கு் துநவு ய். து 

 ோஸ்திங்கபின் அ்ரகயோயக்கோண 

ழிகப் ிரந உப்பண. ஆணோன் 

துதிஷ்்ட ோக, 

 ண்ணிோசிகளுக்குகோண ிதிகபோன் 

ன்யனோரயு் கட்டுத்தடு்து் தக்க் 

பிந்கோன்தின் ந்தட்டது. இது பக 

சதி நோகு். இ்் ரந் 

வி்்திய்ோன் இத்யதோது ீங்கப் 

இ்திோவின் கோ்கிண்ந இ்பவு 

றுரயு் துண்தப் இய்தியக்கோது. 

 ோோ ரபேண் ோ்க்ரக கூட 

அனுக்கு  ் சிறிது் தணின்னோ 

ஆண்பக ந்று் எழுக்க விதிகபோன் 



கட்டி சயக்கத்தட்டுப்பது. உங்கப் 

ரககரப வினக்கிக் சகோப்ளுங்கப் ! 

அண் ோ்க்ரகர சகோஞ் ் 

அனுதவிக்கட்டு். அண்பிநகு அண் 

ண்ரண உ்்திக் சகோப்ோண். 

ோணோகய அணிட் துநவு யோண்று். 

 

யரனோட்டிண ்இ் ரகபேன் யோ 

சிறிது க்குத் யதோதிக்கனோ். ஆணோன் 

இந்ரநக் கந்றுக்சகோப்தின் ோ் 

பகவு்   ்ிக்ரகோக இயக்க 

ய்டு். சணணிண் யரனோட்டுக் 

கய்துக்கபிண் தடி ங்கப் 

ோ்க்ரகர அர்துக் 

சகோ்டக்ளுப் தனது ோ்க்ரக  

சதய்தோலு் யோன்விோகய உப்பது. 

இர  ்ச ோன்ந்கு ோண் பகவு் 

ய்துகியநண்.  

 

இ்திோவின் து தோரபேன் இ்டு 



ரடகப் உப்பண. எண்று தங்கோன 

ரதீக், ந்சநோண்று ந்கோன 

யோத்பி ோகீக். இ்டுய 

அபர பறிணோன் அதோ் 

விரபவிக்கக் கூடிர, எண்ரந 

விட்டோன் ந்சநோண்றிணோன் யய் 

அதோ் சதயகு். இ் இ்டுப் 

தங்கோன ரதீக்ரய ோண் 

ய்்சடுத்யதண் யோத்பிோகு் 

பரநர ோண் விய்தவின்ரன. 

சணணின் தர ரதீக ணிண் 

அறிவிலிோக இயக்கனோ், படணோக 

இயக்கனோ்; ஆணோன் அண் ணிண். 

அனுக்கு ்பிக்ரக இயக்கிநது, 

லிர உப்பது. அண் ச ோ் 

க்கோன்கபின் ிந்கிநோண். 

யோத்பிோணனுக்யகோ பது 

சகலு்பின்ரன; தன்யறு 

இடங்கபிலிய்து அங்சகோண்று் 



இங்சகோண்றுோக் திட்டத்தட்ட, 

சதோய்ோ, விக்க படிோ, 

எண்றுதடோ தன்யறு கய்துக்கபிண் 

எய கூட்டுக் குத்தோக அண் 

இயக்கிநோண். அண் ச ோ்க் கோலின் 

ிந்கவின்ரன , அணது ரன சுந்றி  ்

சுண்று சகோ்டியக்கிநது. அணது 

ச ன்கபிண் யோக்க் து சியுோ? 

ஆங்கியன ்சினிடபய்து சதறு்“ 

 தோஷ் “ோண் அணது சீ ்

திய்்திட்டங்கப், யோ சின 

 போ்தீரக்களுக்கு திோண 

அனுரட ர ோிகப் - 

இரசன்னோ் பக்கிோக  ்சின 

யோத்பிக்பிண் ஆவியனய 

டக்கிநது. து சின தக்கங்கப் 

சகோடிர ண்று ண் அண் 

ச ோன்கிநோண் ? சணண்நோன் 

யோத்பிக்ப் அத்தடி  ்



ச ோன்கிநோக்ப், இதுோண் அண் கூறு் 

கோ். ோண் இர ந்றுக்சகோப்ப 

ோட்யடண். உங்கப் லிரபேயனய 

ழு்து ின்லுங்கப், உங்கப் 

லிரபேயனய இந்து யதோங்கப். 

இ் உனக்தின் தோ் ண்று ோது 

இயக்கிநது ண்நோன் அது தனவீண் 

ட்டுய. ன்னோ ரகோண 

தனவீணங்கரபயு் வி்்து விடுங்கப். 

சணணின் தனவீண் ோண் தோ், 

தனவீண்ோண் ். ண் கோன்கபின் 

ிந்கிண்ந அபவுகூட  ் ிரன சதநோ 

இ்த் பிோிகப் இண்னு் ்த் 

சதோோலு் குறித்பிட்க்கக்ப் 

ஆகவின்ரன, அக்ரப ண்ணசண்று 

அரத்தது - ஆ்கப் ண்நோ, சத்கப் 

ண்நோ, பயகங்கப் ண்நோ? 

 

ஆணோன் அ்த் தர ரதீகக்ப் 



உறுதி ோ்்க்ப், அக்ப் 

ணிக்ப். அக்ளுப் சின சிந் 

உோ புயஷக்ப் இண்னு் 

இயக்கிநோக்ப் அக்ளுப் எயர 

உங்கப் பண் கோட்ட விய்புகியநண்.. 

அ்ோண் உங்கப் ோோபு அ  ். 

இரத்யதோன் ஆ்் ிரந் எய 

ணி ்இ் ோடு பழுதிலு் இன்ரன. 

இயோ இப  ்இயக்கிநோ,் 

இரத்யதோன் கீர ந்று் யரன 

ோட்டு விகோங்கரப அறி் , 

ன்னணந்ரந ன்னோ 

ோடுகபிலிய்து்  ண்ணோன் படி் 

அபவிந்கு டு்துக் சகோப்கிண்ந 

யசந் ோட்டு இப ய் இன்ரன. 

பகக் கீோண ஜோதிபேன் 

பிந்ோபேனு் அறிோன் 

உ்்தியத்பிண் அிடபய்து உ ்

அறிர பகு் தக்தியுடண் கந்றுக் 



சகோப். ோ்் குன்ர  ்

ய ்்ிபய்து யோணோலு் 

பக்திக்கு உி ழிர அயக்கு்  

சோ்டுகப் ச ்து அறி்து சகோப். -

எய்தி சிந்போக இயத்தோபோணோன், 

கீோண குன்தின் பிந்திய் ோலு் 

அரப  ்து சகோப்” - இர து 

க்ோண இரந்ந  போ விதி 

அரத்தோபோண, ச்வீக னு 

அர்  ட்டங்கப். இது உ்ர.  

உங்கப் ச ோ்க் கோலியனய 

ின்லுங்கப். உங்கபோன் படி்ந்ரந 

ந்றுக் சகோப்ளுங்கப். எ்சோய 

ோட்டிலிய்து் கந்றுக் சகோப்ளுங்கப், 

உங்களுக்குத் தனுப்ணந்ரந ட்டுய 

டு்துக் சகோப்ளுங்கப். ஆணோன் இ்து 

ண்ந ரகபேன் , அர ன்னோ் து 

யசிக் சகோப்ரககளுக்கு அடு் 

தடிபேயனய இயக்க ய்டு் 



ண்தரக் கண்தின் சகோப்ளுங்கப். 

 

எ்சோய ணிணிண் ோ்க்ரகக்கு் 

யோக்க் எண்று இயக்கிநது. இ் 

யோக்க், கக்கின்னோ அணது 

கட்கோன க்ங்கபிண் விரபோகு். 

அது யதோன் உங்கப் சதயரக்குி 

ோட்டிண் படிவின்னோ கட்கோன 

ோ்க்ரகபேண் பழுரோண 

விரபோண பக  ்சிந் தோ் 

தி்துடண் ீங்கப் எ்சோயய் 

பிந்தியக்கிறீக்ப். னட் க்கக்கோண 

உங்கப் பண்யணோ ்உங்கப் எ்சோய 

ச ரனயு் கணி்துக் 

சகோ்டியக்கிநோ  ் ண்று 

யோண்றுகிநது. ணய விழித்யதோடு 

இயங்கப். எ்யோ ்இ்துக் 

கு்ரயு் ் யோக்க்துடண் 

பிநக்கிநது?பிோண் ந்கோகத் 

பிநக்கிநோண் ண்தது தந்றித் 



சதயரயுடண் னு பங்குர 

ீங்கப் தடி்தின்ரனோ?  ்ோகி 

புரரனக் கோத்தந்யக ண்நன்னோ 

அ ்கூறுகிநோ.் இது பிோணிண் 

னட்சி் ட்டுன்ன , இ் 

ஆசீ்திக்கத்தட்ட பூபபேன் பிநக்கிண்ந 

ஆ் சத் யதபண்றி எ்சோய 

கு்ரபேண் னட்சிப் ‘்ோகி 

புரரனக் கோத்தய” ண்று ோண் 

கூறுயண். ோ்க்ரகபேண் ந்ந 

பி  ்ரணகப் ன்னோ் அ் 

யோக்க்திந்கு அடு் தடிபேயனய 

ரக்கத்தட ய்டு் .  ங்கீ்தின் 

ோபனங்கபிண் இட்ரத் யதோண்நய 

இது.  

 

அசிரனய யோக்கோகக் 

சகோ்டுப்ப எய ோடு இயக்கனோ். 

அங்யக ் பனோண 



ந்நரசன்னோ் அ் னட்சி்திந்கு 

அடு்தடிோக்ோண் அர 

ய்டு் . ஆணோன் இ் ோட்டிண் க் 

ோண ோ்க்ரக னட்சி் ஆண்பகப் , 

துநவு்ோண் இக்ளுரட அடித்தரட 

பக்க்,‘  இ் உனகய சறுர”  

பெண்று ோட்களுக்கு ட்டுய 

ிரனக்கு் ோர; ந்ந ன்னோய - 

விஞ்ஞோண் ஆகட்டு் அதிகோ 

அனுத் ஆகட்டு் ,ச ன்், சத ்

,புக் ண்று துவு் ஆகட்டு் - அ் 

யனோண னட்சி்திந்கு அடு் 

ிரனபேன் ோண் இயக்க ய்டு் 

ண்தய. யோத்பி விஞ்ஞோண அறிவு , 

கன்வி, ச ன்் அதிகோ் சத ்

பலி அரண்ரயு்,  எ்யோ ்

இ்துக் கு்ரபேண் பிநத்புடயண 

அனுடண்  யோண்றி ஆண்பக் ந்று் 

அ் இண்திண் தூ்ர ஆகி பக்கி 



யோக்க்திந்கு அடு் ிரனபேன் 

ரத்தய ஏ ்உ்ரோண 

இ்துவினுரட த்பிண் கசி் 

ஆகு்.  

 

ஆரகோன் இ் இ்டுரகோண 

ணிக்ளுப் ரதீக ணிண் ண் 

இண்திண் ோ்க்ரக ஊந்நோண 

ஆண்பக்ர அடித்தரடோகக் 

சகோ்டுப்போண். ந்நண் 

பந்றிலுோக யரனோட்டு யதோலி 

ோகீக்திண் பிடிபேலுப்போண் ; 

உபேயட்டு் னட்சி ோண ஆண்பக்தின் 

அனுக்குத் பிடித்பின்ரன. இ் 

இயயப் ரதீக ணிரணய ோ் 

ய்்சடுக்க ய்டு் ண்தர 

இங்குப்ப எ்சோயயய ந்றுக் 

சகோப்வீக்ப் ண்ததின் ணக்கு  ்

 ்யகபன்ரன. சணண்நோன் அணிட் 

சிறிது ்பிக்ரகக்கு இடபயக்கிநது ; 



அணிட் யசிக் சகோப்ரக உப்பது, 

பிடி்து ிந்க யோ இயக்கிநது. ணய 

அண் உபே ்ோ்ோண், ந்நயணோ 

அழி்து யதோோண். ணி ணி 

ோ்க்ரகபேன்  ோ்க்ரகபேண் னட்சி் 

ரடதடோன் இய்ோன், 

உபே்்துடித்தோண அ் னட்சி் 

ச ன்தட்டுக் சகோ்டியக்குோணோன் 

ந்ந ச ன்களுக்கு ந்தடுகிண்ந 

ரடகப் ்பவு கடுரோக 

இய்ோலு் அ்க் ரடகப் அர 

அழிக்கோது. அதுயதோனய து 

ோ்க்ரகபேண் இ் னட்சி் 

ரடதடோர துவு் ் ோட்ரட 

அழிக்க படிோது. ஆணோன் ிரணவின் 

ர்துக்சகோப்ளுங்கப்; அ் 

ஆண்பக்ர வினக்குவீக்போணோன், 

வினக்கி விட்டு யரன ோட்டிண் 

உனகின் ோகீக்திந்குத் பிண்ணோன் 



ச ன்வீக்போணோன் பெண்று 

ரனபரநகளுப் உங்கப் இண் 

எண்றுய இன்னோன் அழி்து யதோகு். 

சணணின் ோட்டிண் பதுசகலு்பு 

பறி்துவிடு்; யசி ோபிரக 

ழுத்தத்தட்டுப்ப அஸ்திோ் 

கக்்கத்தட்டுவிடு் . அணோன் ன்னோ் 

அழி்ய தீய். 

 

ணய அண்தக்யப , பலு் பக 

பக்கிோணதுோண து யரன 

,த்தர த்தரோக க்கு து 

பண்யணோக்போன் அபிக்கத்தட்டுப்ப 

தித்பிட படிோ ச ன்ோண 

ஆண்பக்ர ிரனோக , உறுதிோகத் 

தந்றிக்சகோப்ய.ண்ண ்த் 

தரர  ் ோ்்க்ப், ர 

ோ்திிகக்ரபக் சகோப்ரபடி்து, 

புோணோண யகோட்ரட 

சகோ்பங்கபின் ோ்் யோ அ  



் ்ர  ் ோ்்க்ப் ண்று 

கூறுதின் சதயர சகோப்போன் 

கோடுகபின் ோ்் அர ி்ோ 

 ோதுக்கரப் ங்கப் 

பண்யணோக்போகக் சகோ்டோட 

பன்கிண்ந யத க்ப் ோ்் 

ோட்ரடத்தந்றிக் யகப்வித் 

தட்டியக்கிறீக்போ? அ்ரக எய 

ோடு இயத்தது உங்களுக்கு் சியுோ? 

அது இ் ோடுோண். ந்ந ோடுகபிண் 

க்ோண ோதிகப் ங்கப் 

பெோரக்போக  ்சின அ க்ரப  ்

ச ோன்கிநோக்ப். ஆணோன் இங்யகோ, 

யத க்ப் ங்கப் த்தரபேண் 

துக்க்ர ஏ ்ஆண்பகோதிபேட் 

கோ பன்கிநோக்ப்.ஆரகோன் 

ீங்கப் ஆண்பக்ர  ்புகிறீக்யபோ 

இன்ரனயோ, ் யசீ 

ோ்விந்கோகோது ஆண்பக்தின்  



்பிக்ரக சகோ்டு அர எய  

ரகோன் தந்றிக் சகோப்ளுங்கப். பிண்ண ்

ந்சநோய ரகர ீட்டி, ந்ந 

இணங்கபிடபய்து ரசன்னோ் 

சதந படியுயோ அந்ரநசன்னோ் 

சதந்றுக்சகோப்ளுங்கப்.  ஆணோன் அர 

ன்னோய உங்கப் ோ்விண் எய 

னட்சிோகி ஆண்பக்திந்கு அடு் 

தடிபேன்ோண் இயக்க ய்டு். 

அ்ரக  ஆ  ்ிோண, 

உண்ணோண ோ்க்ரகபேலிய்து 

திக்ோன இ்திோ உயோகு்.  

 

இதுர இன்னோ அபவிந்கு  சதய் 

சிநத்புடண் அ்ரக இ்திோ 

உயோகிக் சகோ்டியக்கிநது ண்ததின் 

 ்யகபன்ரன. தங்கோன 

ிவகப்அரணரவிடவு் க்ோண 

ிவகப் யோண்நத் யதோகிண்நண.் ந்ந 



உனகங்கபின் ோ்கிண்ந உங்கப் 

பண்யணோக்ப் ங்கப் 

ழி்யோண்நன்கபோகி உங்கபிண் 

புகரயு் கீ்்திரயு் க்டு 

தியத்தி ட்டு் அரடவின்ரன, 

சதயரயு் அரடோக்ப் ண்தர 

ோண் கோ்கியநண். ண் யகக்யப, 

ோ் ன்யனோய் கடுரோக 

உரத்யதோ். தூங்குந்கு இது 

யபன்ரன . திக்ோன இ்திோ 

்பரட உரத்ரதத் சதோறு்ய 

அரத் யதோகிநது. இத்யதோது இ்தி் 

ோ் ோோகக் கோ்தியக்கிநோப். 

தூக்க்தின் இயக்கிநோப் , 

அ்பவுோண். ழு்தியங்கப், 

விழி்தியங்கப். அழிோ ண் 

அிோ ண்தின் பு்திபரயோடு் 

பண்பு த்யதோது் இன்னோ 

சதயரயோடு் அப் 



வீந்றியத்தரக் கோணுங்கப். 

 

கடவுரபத் தந்றி கய்து து 

ோ்்தியோட்டின் ப்்துப்பது யதோன் 

யசநங்கு் இ்ோறு பழுரோக 

பவின்ரன. சணண்நோன் கடவுரபத் 

தந்றி இ்க் கய்து உனகின் 

யசநங்கு் இயக்கயபேன்ரன ோண் 

இ்ோறு உறுதிோக  ்ச ோன்ரக் 

யகட்டுீங்கப் திரகக்கனோ். ஆணோன் 

பிந   ோஸ்திங்கப் ந்றியனனு் 

கடவுரபத் தந்றி து 

கய்துக்களுக்கு  ் ோண கய்துக்கப் 

இய்ோன் கோட்டுங்கப். அக்பிண் 

ச்ங்கப் ன்னோ் எ்சோய 

குழுக்களுக்கு உிக்ப்; யூக்பிண் 

ச்், அயபிிண் ச்் ,அ் 

இண்திண் ச்் இ் இண்திண் 

ச்் ண்றித்தடி உப்பக்ப். 



ச ோ் இண்யக்கோக ந்ந 

இண்யடண் யதோிடு் ச்ங்கப். 

ஆணோன் ன்யனோயக்கு் ண்ர 

யகிண்ந, பகு் கயரண ோ்் ,் 

்ரோகவு் ,ோோகவு், 

்தணோகவு்,  ்தனுக்கு் உந்ந 

்தணோகவு் ஆண்ோவிண் 

ஆண்ோோகவு் உப்ப கடவுப் கய்து  

இங்கு.  இங்கு ட்டுய உப்பது. 

ர க்ளுக்கு சிசதயோணோகவு் 

ரக்ளுக்கு விஷ்ணுோகவு், 

க் சறிபேணயக்கு க்ோகவு், 

சதௌ்க்ளுக்கு பு்ோகவு், 

 க்ளுக்கு அயகோகவு்,  

கிறிஸ்க்ளுக்கு் யூக்ளுக்கு் 

சஜயஹோோோகவு்,  

பகதிக்ளுக்கு அன்னோோகவு் , 

எ்யோ ்இண்திந்கு் எ்சோய 

ச்ோகவு், யோ்திகளுக்கு 



பி்ோகவு் இயக்கிண்ந, அ் எய 

கடவுயப ங்கு் ிரந்தியக்கிநோ  ்

ண்ந உ்ரயு் ,அ் இரநணிண் 

சதயரயு் இ் ோட்டிந்கு ட்டுய 

சி் உ்ரோகு். அ ்்ர 

ஆசீ்தித்தோோக, உவுோோக! இ்க் 

கய்திரண  ்ச ன்தடு் அ ்

லிரயு் ஆந்நலு் யோோக. ோ் 

யகட்டரயு் தடி்ரயு் க்கு  ்

 க்திர் ய் உோகட்டு், 

க்குப் லிரோக ோநட்டு். 

எயயக்சகோய  ்உவி ச ்யு் 

ஆந்நனோக ோநட்டு்!  ஆ  ்ோிய் 

சீடனுோகி ோ் எயயக்சகோய  ்

சதோநோரபேண்றி இயத்யதோோக. ஏ் 

 ோ்தி;  ோ்தி; ோ்தி;ஹி: ஏ்! 

- 

.............. 

 



 

 

 

  

  

 

 

 

https://wa.me/919789374109?text=Send_New_WhatsApp_Group_Link
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/
https://drive.google.com/open?id=1W_hlgcCynD_4TVhLsZzEC_5rYGKjSuMM


 

- 

 

https://drive.google.com/open?id=1OL-6RcPMS05_YCi8KjF5HN5REWI9vrc9

