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1. ோோபு்திலிரு்து சுோபஜி 

தகுடி செண்நோ.் அரக் 

கோ்தந்கோக த் சதரு் கூட்ட் 

தி்டு ்து. அங்யக அபிக்கத்தட்ட 

யந்ரத ஏந்றுக்சகோ்டு சுோபஜி 

யதசிணோ.் 

வரவவற்புக்குப் பதிலுரர 

 

ீங்கப் பகு் அண்யதோடு் 

கணியோடு் எணக்கபி் யந்புக்கு  

ண்றி செோன்து எண்தது இனோ 

கோி். ீங்கப் அனுதி்ோன் ோண் 

ண்று கூந விரகியநண் - ீங்கப் 

எண்ரணத் யதண்புடண் யந்நோலு் 

ெி அன்னது இ் ோட்ரடவிட்டு 

உர்து் து்திணோலு் ெி,எண் 

ோட்டிண் பது எணக்குப்ப அண்பு ண்று 

யதோனய இருக்கு் . கீரபேன் 

ஸ்ரீகிருஷ்,் யரனக்கோகய யரன 



செ் ய்டு், அண்பிந்கோகய 

அண்பு செ் ய்டு் எண்று 

கூறுகிநோ.் யரன ோடுகபின் 

எண்ணோன் செ்த்தட்டிருக்கு் யரன 

பகவு் சிறிது. ோண் 

செ்ரத்யதோன் யரன ோட்டின் நூறு 

டங்கு யரன செ் இங்குப்ப 

்சோருோலு் படியு். 

இ்திோவிண் கோடுகபிலிரு்து 

யோண்றி, இ்தி ்ணுக்கு் 

ட்டுய செோ்ோண ஆண்பக் 

,திோக் ஆகிந்ரந உனக் 

பழுந்கு் ோோண, சன்ன 

படிோ ஆண்பக ஆந்நயனோடு கூடி 

ணிக்ப் யோண்று் ோரப ோண் 

பகு் ஆ்்யோடு 

எதித்ோக்்கியநண்.  

 

உனக ோ்வின் ருவிோண 



யெோவ்ிணோன் பீடிக்கத்தடுது யதோண்ந 

சின கோனகட்டங்கரப உனக ோடுகப் 

்சோண்று் ெ்தித்தர ணிகுன 

னோந்றின் ோ் கோ்கியநோ். 

அத்யதோது அக்ளுரட திட்டங்கப் 

என்னோ் ரகழுவித் யதோகிண்நண, 

அக்ளுரட ெபோ 

அரத்புகளு்  பரநகளு் 

தூப்தூபோகித் புழுதிபேன் வீ்கிண்நண, 

அக்ளுரட ்பிக்ரகசன்னோ் 

இரு்டு யதோகிண்நண, என்னோய 

சூண்ோகிண்நண.  

 

ெபோ ோ்ர உருோக்க இ் 

உனக்திண் இ்டு பந்சிகப் 

எடுக்கத்தட்டண. ஒண்று , ்ர 

அடித்தரடோகக் 

சகோ்டது..ந்சநோண்று,  ெபோ் 

யரர அடித்தரடோகக் 



சகோ்டது ; ரு பந்சி ஆண்பக்திண் 

பது எழுத்தத்தட்டது; ந்சநோண்று  

சனௌகீக்திண்  பது. ண்று 

அரண்ரயு் கட்ர 

ஆோோகக்சகோ்டது, ந்சநோண்று 

கோணு் இ் உனக்ர ஆோோகக் 

சகோ்டது. ண்று, யதோகத் 

சதோருட்கபோன் ஆண இ்ெ ்

சிண்ணஞ்சிறி உனக்திந்கு அத்தோன் 

துிெெ்னோகத் தோத்்தது் அங்யகயு் 

அந்கு அத்தோலு் ோ்க்ரகர் 

துக்குது் ஆகு்;ந்சநோண்று, 

உனகத் சதோருபியனய திருத்தி 

அரட்து விடுது் அங்யகய 

ிரன்து ோ ிரணத்தது் ஆகு். 

ஆெெ்ித்தடு் ரகபேன் சின 

யரபகபின் ஆண்பகப், சின 

யரபகபின் சனௌகீகப் உெெ்்திந்கு 

ருகிண்நண. இ்டு் 



அரனரனோக ண்ரநசோண்று 

சோட்து யதோன் உப்பது . ய 

ோட்டின் இ்ரக தன்யறு அரனகப் 

ினவு். ரு ெ் சனௌகீக அரன 

அடி்துத் தவு்; அத்யதோது அதிக 

இண்தப் அதிக உவு் ருகிண்ந 

சென்், அ்ரக கன்வி யதோண்ந 

இ் ோ்க்ரகரெ  ்யெ்் 

அரண்து் சதருர சதறு். பிண்ண ்

கீோண ிரனக்குெ ்செண்று 

இழிிரனர அரட்துவிடு். 

சென்்திண் பெ்ச்ியோடு ணி 

இண்துடயணய யோண்றி என்னோ 

ரகோண சதோநோரகளு் 

சறுத்புகளு் உெெ்ிரனர 

அரடயு். அ்க் கோனகட்ட்தின் 

யதோட்டிகளு் இக்கந்ந 

சகோடுரகளு் ினவிய தீரு். 

பிதனோண ஆணோன் அ்பவு 



சிந்ன்னோ ஒ ்ஆங்கின தசோழி 

கூறுது யதோன், ்சோருரு் 

ணக்கோகய ோ்கிநோக்ப், பிண்ணோன் 

ருதரணெ ்ெோ்ோண் பிடி்துவிட்டுத் 

யதோகட்டு் எண்தது அ் ோபிண் 

யோக்கோக அரயு். ோ்க்ரக 

பரநபேண் திட்டய யோந்றுவிட்டது 

எண்யந க்கப் ிரணத்தோக்ப் . 

அத்யதோது ஆண்பக் ்து , 

பெ்குகிண்ந அ் உனகிந்கு 

உவிக்க் ீட்டி அரணக் 

கோத்தோந்நவின்ரன எணின் உனகய 

அழி்து யதோ்விடு். 

 

அண்பிநகு உனக் புதி 

்பிக்ரகரத் சதறு்; புதி 

ோ்க்ரக பரநக்கோண புதி 

அடி்ப்ரக் கோணு். பிநகு 

ந்யநோ ்ஆண்பக அரன ரு்; கோனத் 



யதோக்கின் அதுவு் அழி் சோடங்கு். 

சதோதுோகெ ்செோன்ோணோன்,  சின 

வியெஷ ஆந்நன்களுக்கு் ணித்தட்ட 

உிர சகோ்டக்போண ரு 

பிிவிணர ஆண்பக் உருோக்குகிநது. 

இண் உடணடி விரபவு 

எண்ணசண்நோன் சனௌகீக்ர யோக்கி 

ப்டு் சென் லுன். இது அ்த் 

பிிவிண ்இண்னு் தன்யறு ணித்தட்ட 

உிரகரபத் சதந ழிகுக்கு். 

கோனத் யதோக்கின் அ் இண்திண் 

என்னோ ஆண்பக ஆந்நன்கப் 

ட்டுன்னோன், சதௌதீக 

அதிகோங்களு் ெலுரககளு் அ்ெ ்

சினிண் ஆளுரகக்கு உட்தட்டுவிடு் . 

இ்ெச்ின ் தோ க்கபிண் யோப்பது 

ஏறிக்சகோ்டு அக்ரப அடக்கிோப 

விரு்புோக்ப். இத்யதோது ெபெக் 

ணக்கு ்ோயண உவிக் சகோ்டோக 



ய்டு் இ் ிரனபேன் சனௌகீக் 

்து உவிக்க் ீட்டு். 

 

து ோ்ோடோண இ்திோர 

தோ்்ோன் இ்ரகசோரு 

ிரனரர்ோண் கோ்கிறீக்ப் 

ஐயோத்தோவிந்குெ ்செண்று 

யோ்்ரத் யதோதி் ருரண 

இத்யதோது யந்கிறீக்ப். 

ஐயோத்தோவின் சதௌதீக ோ்க்ரக 

அந்கோண ழிர் திந்து 

விட்டிருக்கோவிட்டோன் எண்ரண ீங்கப் 

யந்தசண்தது படிோ கோி். 

சதௌதீக் ருவி்தின் இ்திோரக் 

கோத்தோந்றிபேருக்கிநது எண்றுோண் 

செோன்ன ய்டு். அது ோ்க்ரகபேண் 

கவுகரப என்யனோருக்கு் திந்து 

விட்டிருக்கிநது; ஜோதிெ ்ெலுரககரப 

அழி்திருக்கிநது. ; ஜோதிெ ்ெலுரககரப 



அழி்திருக்கிநது ;தண்தடு்துந்கு 

ந்துயதோ் ரு சினிட் 

ரநக்கத்தட்டுக் கிட் 

விரனதித்தந்ந புரன்கரப, 

விோதித்தந்கோக் திந்து 

ர்திருக்கிநது.  

 

இ் ோட்டிண் அருரோண ஆண்பகத் 

புரன்களுப் தோதி 

திருடத்தட்டுவிட்டது, ோ் அந்ரந 

இ்துவிட்யடோ்.று தோதியோ, ோனு் 

திண்ணோன் தசுரயு் திண்ண விடோன் 

ரக்யகோந்யதோரக் கோன் செ்யு் 

ோ்கரபத் யதோண்ந சினிட் சிக்கிக் 

சகோ்டிருக்கிநது. இணி ந்சநோரு 

புந், ஜயோத்தோவின் தன கோனோக 

இரு்து ருது் நூந்நோ்டுகபோகத் 

பிண்தந்நத்தட்டு் குரநதோடுகளுடண் 

கூடிோகய இருத்ததுோண அசின் 



அரத்புகரப இ்திோவின் சகோ்டு 

் துடி்துக் சகோ்டிருக்கியநோ். 

அசியனோடு் அெோங்க்யோடு் 

சோடப்ுரட தன்யறு 

அரத்புகளு் ழிபரநகளு் 

என்னோய ண்நண் பிண் ண்நோகெ ்

யெோதி்துத் தோக்்கத்தட்டு, 

தணந்நர எண்று துக்கத் 

தட்டுவிட்டண. எணய சென்லு் 

திரெறிோன் ஐயோத்தோ 

கு்பிக்சகோ்டிருக்கிநது. 

சதோருபோோக் சகோடுங்யகோண்ர 

அங்யக தங்கோக உப்பது.யரன 

செ்ோ, ஆணோன் னட்ெக்கக்கோண 

க்கபிண் உரத்ரத உறிஞ்சுகிண்ந 

சின ணிக்பிண் ரகபேன் ோட்டிண் 

சென்ப் அதிகோப் கட்டு்டு 

கிடக்கிண்நண. இ் அதிகோ்திண் 

பென் பூப பழுரயு் அக்ப் ் 



சப்ப்தின் ரணக்க படியு். ப் 

ந்ந என்னோபய அக்பிண் 

கோனடிபேன் கிடக்கிண்நண. அக்யப 

ஆப்கிநோக்ப் , என்னோந்றிக்கு் 

யனோணக்போகக் 

கோட்சிபிக்கிநோக்ப் . யரன 

ோடுகப் ரு சின ஈட்டிக் கோக்போன் 

ோண் ஆபத்தடுகிண்நண. ெட்டீதிோண 

அெோங்க், சு்தி் ,உிர 

தோோளுண்ந் எண் சநன்னோ் ீங்கப் 

யகப்வித்தடுகிறீக்யப, 

அரசன்னோ் சறு் யடிக்ரகெ ்

ெ்ங்கப் ட்டுய. 

 

ஈட்டிக்கோக்பிண் சகோடுரோன் 

யரன ோடுகப் துடிக்கிண்நண. கீர 

ோடுகப் பூஜோிகபிண் சகோடுரோன் 

துடிக்கிண்நண. இ்டு் ண்ரந ண்று 

டு்துக் கோக்க ய்டு். இந்றுப் 



ண்று ட்டுய உனகிந்கு உவிசெ் 

ய்டுசண்று ிரணக்கோதீக்ப் 

.தோதட்ெந்நோண இரநண் ண் 

தரடத்பின் ்சோரு துகரபயு் கூட 

ெோகய தரட்திருக்கிநோ.் பக 

யோெோண, அக்க்ணோண 

ருணிட், கோணிட்கூடஇன்னோ 

உ்் குங்கப் இருக்கனோ்.பகெ ்

ெோோோண புழுவிட் பக யனோண 

ணிணிட் இன்னோ சின உ்் 

குங்கப் இருக்கனோ். ஏர் 

சோழினோபி ருரண எடு்துக் 

சகோப்ளுங்கப் அனுக்கு ோ்வின் 

இண்த் பகக் குரநய. உங்கரபத் 

யதோண்ந அறிவு அணிட் இன்ரன, 

யோ்் ்துங்கரப அணோன் 

புி்துசகோப்ப படிோது எண்சநன்னோ் 

ீங்கப் ிரணக்கனோ். ஆணோன் உங்கப் 

உட்ரத அணது உட்யதோடு 



த்பிட்டுத் தோருங்கப்.அணது உட்பு 

உங்கப் உட்ரதத்யதோன், அ்பவு 

சீக்கிோக யோ்க்கு் லிக்கு் இட் 

ருதின்ரன. அணது உட்பின் 

ஆோண சட்டுத்தட்டோன்கூட 

அ்க்கோ் உங்கப் உட்புகரப விட 

விரவின் ஆறிவிடுகிநது. அணது 

ோ்க்ரக புனணிண்தங்கபின்  

இருக்கிநது. அண் அந்றிண் பெனய 

கி்ெச்ி அரடகிநோண். அணது 

ோ்க்ரக ெெச்ீோக ெண்தடு்த் 

தட்டோக உப்பது.  சனௌகீக 

அடித்தரடபேன் ஆகட்டு், அறிவு 

அன்னது ஆண்பக அடித்தரடபேன் 

ஆகட்டு், இரநண் தோதட்ெபண்றி, 

ண்றின்னோவிட்டோன் ந்சநோண்ரந 

்சோருருக்கு் அபி்து 

என்யனோரயு் ெோகய 

ர்திருக்கிநோ.் எணய ோ் ோண் 



உனக்ரக் கோத்தக்ப் எண்று 

ிரணக்க் யரபேன்ரன. ோ் 

உனக்திந்குத் தன ன்னந்ரநத் 

யதோதிக்கனோ். அயயரபபேன் 

,ோப் உனக்திடபரு்து ன்னர 

தனந்ரநக் கந்றுக் சகோப்பபடியு். 

உனக்திந்கு எது யரயோ 

அர்ோண் ோ் கந்பிக்க படியு். 

ஆண்பக அடித்தரட ட்டு் இன்னோன் 

யதோணோன், யரன ோகீக் அடு் 

ஐ்தது ஆ்டுகளுக்குப் தூப்தூபோகெ ்

சிறிவிடு்.  ணி குன்ர ோபோன் 

ஆப ிரணத்தது பழுக்க பழுக்கத் 

தணந்ந வீ் பந்சி. அ்ரக 

ண்பரநபேண் பென் உருோக்கத்தட்ட 

அெோங்கங்கப் என்னோ் ோெரட்து , 

பக விரவின் ண் ிரனபே்து 

உருச்ிோன் ரந்து 

யதோபேருத்தர ீங்கப் கோனோ். 



சதௌதீக ஆந்நலிண் ிரனக்கபணோண 

ஐயோத்தோ ண் ிரனர ோந்றி, 

ஆண்பக்ர் ண் அடித்தரடோகக் 

சகோப்போன் யதோகுோணோன் இண்னு் 

ஐ்தது ஆ்டிந்குப்  அது சோறுங்கிெ ்

சுக்கனோகெ ்சிறிவிடு். அ் 

ஐயோத்தோர எது கோக்க படியு் 

சியுோ ? உதிடங்கப் கூறுகிண்ந 

ஆண்பக் ட்டுய.  

 

தன்யறு த் பிிவுகளு் 

்துங்களு் ெோஸ்திங்களு் 

இரு்ோலு் இர அரண்திந்கு் 

அடித்தரடோக ரு கரு்து, ரு 

சகோப்ரக உப்பது. அது ணிணிண் 

ஆண்ோவின் ்பிக்ரக . இ்க் 

கரு்திணோன் உனகிண் யதோக்ரகய 

ோந்ந படியு். ஆண்ோ என்னோ 

ெக்திகளு் ிரந்து எண்ந கரு்து, 



இ்துக்கப், ெக்ப், சதௌ்க்ப் 

எண்றின்னோன் இ்திோ பழுதுய 

உப்பது.  ஆந்நரனயோ, 

தூ்ரரயோ, பழுரரயோ 

ீங்கப்  சபியபேரு்து சதந படியு் 

எண்று இ்திோவின் உப்ப  ரு ்து் 

கூடக்கூநவின்ரன.  இரரண்து் 

உங்கப் பிநத்புிர, உங்கப் இந்ரக 

எண்யந இ்தி் ்துங்கப் 

கூறுகிண்நண. இது உங்களுக்கு 

ண்நோகய சியு். தூ்ரந்ந 

ண்ர எண்தது ் பது 

திணிக்கத்தட்டது ட்டுய, அணோன் 

உங்களுரட உ்ர இன்பு 

ரநக்கத்தட்டுப்பது. ஆணோன் 

உ்ரோண ீங்கப் ஏந்கணய 

பழுரோகவு் லிர 

ோ்்க்போகவு் இருக்கிறீக்ப். 

உங்கரப ஆப்ந்கு உங்களுக்கு எ் 



உவியு் ய்டோ். உங்கரப 

ஆப்கிண்ந ெக்தி ஏந்கணய உங்கபிட் 

உப்பது. அர ீங்கப் அறிவின்ரன, 

அ்பவுோண் அர அறிதிலு் 

அறிோன் இருத்ததிலு்ோண் 

யந்றுர உப்பது. அ் யந்றுர, 

அ்ெ ்சி்ோண் அவி்ர  எண்ந 

ய ோ்்ரபேன் கூநத்தடுகிநது. 

 

ணினுக்கு் கடவுளுக்கு் இரடபேன், 

கோனுக்கு் தோவிக்கு் இரடபேன் 

யந்றுரர உ்டோக்குது எது? 

அவி்ர, அோது அறிோர. பக 

வு்் ணினுக்கு்  அண் 

கோனடிபேன் சபிகிண்ந ெோோ 

புழுவிந்கு் உப்ப வி்திோெ் எண்ண? 

அறிோர. அதுோண் என்னோ 

வி்திோெங்கரபயு் 

உ்டோக்குகிநது. சபிகிண்ந அ்ெ ்



சிறு புழுவிந்குப் என்ரனந்ந ஆந்நலு் 

அறிவு் தூ்ரயு் இரநணிண் 

என்ரனந்ந ச்வீகப் உப்பது. அது 

இரநணிண் என்ரனந்ந ச்வீகப் 

உப்பது. அது சபித்தடவின்ரன, அது 

சபித்தட ய்டு். 

 

க்ோண இ் உ்ரர்ோண் 

இ்திோ உனகிந்குத் யதோதிக்க 

ய்டு் . ஏசணணின் அது யசநங்கு் 

இன்ரன . அ் உ்ரய ஆண்பக், 

ஆண்ோர த் தந்றி உ்ர. ரு 

ணிரண ிப்்சழு்து 

சென்புி ரத்தது எது? தன். 

தனய ண்ர, தனவீண்ோண் தோ். 

சடிக்கு்ரடத்யதோன் 

சபிக்கிப்பி, கு்டிலிரு்து தோயு் 

இரு்புெ ்சிநன்கப் யதோன் 

அறிோர் திப்கப் பது தோயு் 



ண்று உதிடங்கபின் 

இருக்குோணோன், அது அெெ்பண்ர 

எண்னு் ரு செோன்னோகு். 

அெெ்பண்ர எண்தய இத்யதோது 

யதோதிக்கத்தட ய்டி ய ். 

உனக ோ்விலு் ெி,  ோ்விலு் 

ெி அெெ்்ோண் என்னோ அழிவுகளுக்கு் 

தோங்களுக்கு் றுக்க படிோ 

கோோக இருக்கிநது. அெெ்்ோண் 

துண்த்ரக் சகோ்டு ருகிநது. 

அெெ்் ோண் ெோரக் சகோ்டு 

ருகிநது. அெெ்்ோண் தீரகரபத் 

சதருக்குகிநது.  

 

அெெ்் எணோன் உ்டோகிநது? ் 

செோ் இன்ரத அறிோோன்ோண். 

ோ் ்சோருரு் 

அெக்ளுக்சகன்னோ் யதெிண் 

ோிசுகப். ோ் கடவுபிண் அ்ெய, 



அன்ன அன்ன , யோ்்திண் தடி ோ் 

கடவுயப. சிறி ணிக்போக ்ர 

ிரண்து, அணோன் செோ் இன்ரத 

ந்திரு்ோலு் ோ் கடவுயப. அ் 

இன்பு ிரனபேலிரு்து ோ் ழுவி 

விட்யடோ். அணோன் ோண் 

உண்ரணவிடெ ்சிறிது யனோணண் 

அன்னது ீ எண்ரண விட யனோணண் 

எண்சநன்னோ் யந்றுரகரபக் 

கோ்கியநோ். இ் ருரக் 

கரு்துோண் இ்திோ உனகிந்கு்  

ய்டி க்ோண தோட். ண்நோகக் 

கணியுங்கப் ,இ்க் கரு்ரத் 

புி்து சகோ்டோன் சதோருட்கபிண் 

ண்ரரய இது ோந்றிவிடு். 

ஏசணணின் அத்யதோது ீங்கப் உனக்ர 

இதுர தோ்்து் 

க்யோட்ட்தின் இரு்து யநோண 

க்யோட்ட்தின் தோத்்பீக்ப். 



பிந்து பிநருடண் யதோோடி 

,லிரோணண் சன்னவு் 

,லிரந்நண் ெோந்கு் 

அர் யதோக்்கப் அன்ன இ் 

உனக் எண்தது அண் பிநகு சியு் 

.அத்யதோது இ் உனக் ரு 

விரபோட்டு ரோணோகிவிடு். சிறு 

கு்ரயதோன் இரநண் அங்யக 

விரபோடுோ.் ோ்  அருரட 

விரபோட்டு் யோக்போக அருடண் 

ஆடிக்கபி்துக் சென்புியோ். 

எ்பவு தங்கோகவு் 

சகோடூோகவு் ஆத்ோணோகவு் 

கோத்தட்டோலு், இரோவு் சறு் 

விரபோட்யட. அண் உ்ரர 

ோ் புி்து சகோப்ப் றிவிட்யடோ். 

 

ஆண்ோவிண் இன்ரத அறியு்யதோது 

சிறிது் லிரந்நக்ளுக்கு் , 



பகவு் இழிோணக்ளுக்கு் , பகவு் 

துண்தத்தடு் தோவிகளுக்கு் கூட 

்பிக்ரக ருகிநது. ்பிக்ரக 

இக்கோதீக்ப்”  எண்யந ் 

ெோஸ்திங்களு் பங்குகிண்நண. ீ 

எண்ண செ்ோலு் ீோண் . உண் 

இன்ரத ோந்ந உண்ணோன் படிோது. 

இந்ரகய இந்ரகர அழிக்க 

படிோது. உங்கப் இன்பு தூ்ர. அது 

னட்ெக்கக்கோண யுகங்கபோக 

ரநக்கத்தட்டு இருக்கனோ்.ஆணோன் 

இறுதிபேன் அது சண்று யயன 

்யதீரு்.  

 

எணய அ்ர் ்சோருருக்கு் 

்பிக்ரகரக்சகோ்டு ருகிநது. 

்பிக்ரகர இக்கோதீக்ப். 

அ்ர் அெெ்்திண் ழிரக் 

ரகோ்டு யதோதித்ததின்ரன; ீங்கப் 



சகோஞ்ெ் ஏோ்ோன் உங்கரபத் 

பிடி்துக் சகோப்கிண்ந 

யத்கரபத்தந்றி ண்றுய இன்ரன. 

உங்கப் விதி உங்கப் ரககபின் 

இருக்கிநது எண்றுோண் அது கூறுகிநது. 

உங்களுரட செோ் விரண ோண் 

உங்களுக்கோக இ் உட்ரத உந்த்தி 

செ்திருக்கிநது. உங்களுக்கோக இர 

யறு ோரு் செ்வின்ரன . எங்கு் 

ிரந் கடவுப் அறிோர 

கோோக ரந்துப்போ.் சதோறுத்பு 

உங்கபிடய; உங்கப் விருத்த் 

இன்னோன் இ் உனக்திந்குக் 

சகோ்டுத்தட்டு, இ் 

தங்கோண இட்தின் ீங்கப் 

விடத்தட்டு இருத்தோக எ்ோதீக்ப். 

ீங்கயப உங்கப் உட்ரத 

உருோக்கிணீக்ப்; இத்யதோது 

உருோக்கிக் சகோ்டிருத்தரத் 



யதோனய சிறிதுசிறிோக 

உருோக்கிணீக்ப் எண்தர் சி்து 

சகோப்ளுங்கப். ீங்கயப உ்கிறீக்ப், 

உங்களுக்கோக யறு ோரு் ெோத்பிட 

படிோது. உ்டர ீங்கயப 

செிக்கிறீக்ப், யறு ோரு் அரெ ்

செ் படிோது. ்், ரெ, உட்பு 

பலிந்ரந அ் உவிலிரு்து 

ீங்கயப உருோக்கிக் சகோப்கிறீக்ப், 

யறு ோரு் அர உங்களுக்கோகெ  ்

செ் படிோது. ீங்கப் ோண் 

இந்ரந எத் யதோது் செ்து 

ருகிறீக்ப். ெங்கிலிபேன் உப்ப ரு 

ரப்ரத் புி்து சகோ்டோன், 

என்ரனந்ந ெங்கிலிரய 

சி்துசகோப்பனோ். ருக் 

உங்கப் உட்ரத ீங்கப் உந்த்தி 

செ்து உ்ரோணோன், கட்து 

செண்ந ந்று் த்யதோகிண்ந 



்சோரு க்திந்கு் அது 

உ்ரய. ண்ர தீரகளுக்கோண 

என்னோ சதோறுத்பு் உங்களுரடய. 

இது க்ோண ்பிக்ரகர் 

ருகிநது. ோண் ண்ரநெ ்செ்ய 

ணோணோன் அர இன்னோன் ஆக்கவு் 

எண்ணோன் படியு். 

 

அயயரபபேன் து ் கடவுபிண் 

கருரரயு் ணி குன்திலிரு்து 

அத்தோன் எடு்துெ ்செண்று விடவின்ரன , 

அது எத்யதோது் அங்யகய இருக்கிநது. 

ஆந்நன் பக்கோண ண்ர- தீர 

ஒட்ட்திண் தக்க்தின் கடவுப் 

ிந்கிநோ.் அ ்த்பன்னோ,் 

எத்யதோது் கருரோண், ோ் 

று கரர அரட உவுந்கு 

எத்யதோது்ோோக இருத்த.் அது 

கருர க்ோணது., தூ இ்தின் 



அது எத்யதோது் ிரநகிநது. 

 

புதி ெபெக அரத்பிந்கு உங்கப் 

ஆண்பக் ரு குறித்பிட்ட ரகபேன் 

அடித்தரடோக அர ய்டு். 

அ்ர்திண் சின படிவுகபிலிரு்து 

யரன ோடு இண்னு் எ்பயோ 

கந்றுக் சகோப்ப ய்டியுப்பது. 

எணக்கு இண்னு் சிறிது ய் 

கிரட்திரு்ோன் அந்ரநத் 

தந்றிசன்னோ் கூறிபேருத்யதண். 

சதௌதீக விஞ்ஞோண அறிவு 

ப்துவிட்ட இ்க்கோன்தின் 

ெகுக்கடவுப் -னட்சி் என்னோ் 

அதிகத்தரண் ோது. இருத்பினு் 

ஆ்த ிரனபேலுப்ப ்ரெ ்

ெோ்் ருண் யகோபேலு் 

விக்கிகங்களு் யர எண்று 

கருதுோணோணோன், அண் 



விருத்த்யதோன் எ்ரண யண்டுயோ 

அ்ரணயு் ர்துக்சகோப்பனோ். 

அண் அண்பு செ் ரு ெகுக் 

கடவுப் யரோணோன் அது ய்டி 

அபவு இங்கு உப்பது ெகுக் 

கடவுரபத் தந்றி இ்ரக பக 

உண்ணோண கரு்துக்கரப 

உனக்தின் யறு எங்குய கோ 

படிோது. ஆோ்ெச்ி ணத்தோண்ர 

சகோ்ட ருண் ண் அறிர் 

திருத்தித்தடு் விரு்புோணோணோன் , 

அனுக்கு ிக்்குக் கடவுரபத் தந்றி 

பக ஆ்் கரு்துக்களு் இங்யக 

உப்பண. 

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

 



 

 

 

  

  

 

 

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

