
 

ஆடியதோ 

- 

 

 

சிவகங்ககயிலும் 

மானாமதுகையிலும்  ச ாற்ச ாழிவு 

- 

சிபகங்கக ண்றுண் ணோோணதுக 

ப்டோக்நோலுண்  ணக்கநோலுண் 

https://drive.google.com/open?id=1NGUgrSrPZNfsKQ9OByhg3XsjQxBi-I8h


ணோோணதுகபே் சுபோபவக்கு 

பயப்பு அநிக்க்்து. 

- 

வைவவற்புக்கு ் திலுகை 

- 

ீங்கந் எக்கநிட்ட இடணோ 

பயப்புக்கோ எது ஆன்்ட 

்றிகத போட்்கடகநோ் விநக்க 

படிதோது. ோ் எப்பநவு டோ் 

விருண்பிோலுண், துதிஷ்்பசணோக, 

பக் பித பசோ்போழிகப 

ிகன்ட்துண் ிகபே் ோ் இ்யோது 

இ்க. ணது சணஸ்கிருட ஞ் ்

பகபக அனகித பசோ்கநோ் 

எ்க் பருகண்டுட்திக்  

கூறிோ.் எ்டோ் ப்ோந் 

டணோகட் யடோ்றிோலுண் எக்குண் 

உண் போ்று உந்நது.அது சி 

விதிககநயுண் பகககநயுண் ் 



போரு்களுக்குித சி 

ிததிககநயுண் பி்்யப பசத்யுண். 

எயப ககந் ப்றுண் 

யசோப்ப்றுண் சி விஷதங்கந் இ்ட 

உண்கயுண் ோதிக்கயப பசத்கிது. 

 

யணக ோ்டி் எ்ோ் பசத்த்் 

சிறித யபக குறிட்து ண் ோ்டி் 

ப்பபோரு குதிபேலுண் 

ஆசச்ித்ட்டக்க பககபே் ணக்கந் 

படிவிட்து பருகி் ணகின்சச்ியுண் 

ோோ்டுண் கோஞ்ட்கு் பருகண 

பக்கக் கோ்சிதோக உந்நது. 

எதிக்ோட்தி் ப்யோகி் 

ணகோ்களுக்கோ பயப்ோகயப 

இடக ோ் கோஞ்கிய். ோ் 

பசத்ட்திருக்குண் இ்ட பகசச்ிறித 

யபகக்யக இட்டககத சி்ோ 

பயப்பு கிகக்கிபட்ோ், 



எக்கு் பி்ோ் ப் யோகி், 

உகட்கடயத அகசக்கப் ஆ்பக 

வீக்ளுக்கு இ்ட ோடு அநிக்க 

்யோகுண் பயப்பு எப்பநவு 

ணகட்டோடோக இருக்குண்! 

 

இ்திதோ ஆ்பக பூப. ஆ்பகட்கட, 

ஆ்பகட்கட ண்டுயண இ்து புி்து 

பகோந்கிோ். நூ்றுக்கஞக்கோ  

ஆஞ்டுகநோக ணது க்வி இ்ட 

பழிபே்டோ் அகண்துந்நது. அட் 

விகநபோக ஆ்பகண் போன்வி் 

பக்கித யோக்கணோக உந்நது. இது 

உங்களுக்கு ்ோகட் படியுண். 

ப்பபோருபருண் பித விதோோிதோக 

இருக்க யபஞ்டுபண் அபசிதண் 

இ்க; . ப்பபோருபருண் 

ஆசிிதக்நோக 

இருக்கயபஞ்டுபண்று கூ  இ்க. 



ப்பபோருபருண் யோவ்ீோக 

இருக்கயபஞ்டுபண் அபசிதபண் 

இ்க . ஆோ் பபப்யபறு ோடுகந் 

யச்்து ருங்கிகஞ்து இ்ட உகி் 

ருபட்டபடோரு விகநகப ஏ்டுட்ட 

படியுண். 

 

உக ்றுகணபே் ஆ்பகணோகித 

இகசகத எழு் யபஞ்டுபண்று 

இகப் ண்கண விதிட்துந்நோ ்

யோலுண். எ்ட ோடுண் பருகண்ட் 

டக்கபக்நோ யண்கணபக்க ணது 

ப்யோக்ந் ணக்கு அநிட்துந்ந 

ோண்ிதச ்சி்பிக இ்னுண் ோண் 

இன்து விோதிரு்து கஞ் ோ் 

குதூகண் அககிய். இது எக்கு 

ண்பிக்கககதட் டருகிது; ணது 

இட்தினுகத விதிபே் பது 

உறுதிதோ ண்பிக்கககத 



அநிக்கிது. எது உ்சோகண் எ்ோண், 

எக்குட் டி்் பகபே் ீங்கந் 

அநிட்ட பருகணக்கோக அ், ஆோ் 

இ்ட ோ்டி் இடதண் இ்னுண் 

போன்்து பகோஞ்டிருக்கிது, அட் 

பலிகண கு்வி்க எ்கட 

அறி்டட்கோகட்டோ். 

 

இ்திதோ இ்றுண் போன்கிது, அது 

இ்துவி்டோக தோப்சோ்து ? 

ோண் சுறுசுறு்ோகச ்பசத் 

யபஞ்டுண் எ்று யணக ோடுகந் 

விருண்புகி். ஆோ் அபக்ந் 

ண்கண் யோக்்கநட்தி் 

சுறுசுறு்ோகக் கோஞ விருண்பிோ் 

ஏணோ்யண அகபோக்ந். அது ணது 

கநண் அ், ரு ோணுப ோடு ஆ்பக 

ணதணோக யபஞ்டுண் எ்று ிகட்டோ் 

எ்டி ோண் ஏணோ்ண் அகயபோயணோ 



அ்டிட்டோ் இதுவுண் . அபக்ந் இங்கு 

ப்டுண்,  ோபண் அபக்ளுக்கு 

இகஞதோக எ்டி ட் துடி்பு்  

பசத்டுகியோண், ண் ோடு எ்டி 

போன்்து பகோஞ்டிருக்கிது,  அ்று 

யோயப  இ்றுண் எ்டி உபேட்் 

துடி்யோடு பசத்்டுக் 

பகோஞ்டிருக்கிது எ்கடக் 

கோஞ்டுண். ோபண்ோண் டோன்்ட 

ிககத அக்து வி்யோண் எ் 

கருட்கட ணோ்றி அகணக்க யபஞ்டுண். 

எப்பநவு விகபோக இகடச ்

பசத்கியோயணோ அப்பநவுக்கு ்து. 

 

இ்போழுது ோ் சி கடிணோ 

போட்்கடக்ககநச  ்பசோ்லிதோக 

யபஞ்டிபேருக்கிது.. ீங்கந் டபோக 

எடுட்துக்பகோந்ந ணோ்டீக்ந் எ்று 

ண்புகிய்.ஐயோ்பிதக்நி் 



உகித் ண்கண ஏக்குகத 

பன்கடிட்துவி்து எ்று ச்றுப் 

கு்ண் சோ்டிோக்ந்.டபறு 

ஐயோ்பிதக்ளுகதது ண்டுண் 

பருண் ங்கு ண்பகதயட. 

யபடோ்திகந் எ் ிகபே் ோண் 

எ்ட் போருகந எடுட்துக் 

பகோஞ்ோலுண், அட் 

உந்யோக்கட்கட, அடி்கட் 

ட்கணகதக் கஞ்றித யபஞ்டுண். 

யபடோ்திகந் எ் ிகபே், ண்கண 

ோயண கோத்டுட்திக் 

பகோஞ்ோ்றி, பிஜ்சட்தி் உந்ந 

எ்டச ்சக்தியுண் ண்கணக் கோத்டுட்ட 

படிதோது எ்து உறுதிதோக ணக்குட் 

படியுண். இ்தித ணக்கந் படோககபே் 

ஐ்தி் ரு குதிபே ்

பகணதிதக்நோகி வி்.் அது 

யோயப அட்கு ப்ோ் பெ்றி் 



இஞ்டு ங்கி ்

பௌட்டக்நோகியுந்ந .் இ்போழுது 

ஐ்தி் ரு ங்கி ்பகணதிதக்ந், 

ரு ்சட்தி்கு யண் ஏ்கயப 

கிறிஸ்டபக்ந் உந்ந.் 

 

இது தோருகத டபோ் விகந்டது? 

ண்பகத போ்று ஆசிிதக்ளுந் 

ருப ்ணக்க படிதோட பணோழிபே் 

யக்கிோ;் ி்ட போன்க்ககதோகித 

ீரூ்று, அருகியயத போங்கி் 

பருகிச ்பச்லுண்யோது, இ்ட ஏகன 

அ்ோவி சிதோலுண் டோகட்டோலுண் ஏ் 

பசட்து ணடித யபஞ்டுண் ? பசோ்ட 

ணடட்கடயத உடறிச ்

பச்பக்ளுக்கோக ோண் எ் 

பசத்யடோண் எ்துடோ் யகந்வி. 

அபக்ந் ஏ் பகணதிதக்ந் 

ஆோக்ந்? ோ் இங்கிோ்தி் 



இரு்ட யோது இ்டச ்பசத்திகதக் 

யகந்வி்்ய் - ரு ் 

குடுண்ட்து் பஞ், விகணகநோக 

விருண்பிோந். ண்போரு பஞ் 

அபகநட்டடுட்ட யோது அபந் , ”அது 

்றுடோ் ோ் ண்பக்நி் 

அனுடோட்கட் பறுபட்கு பழி. 

இ்யோது எக்கு உடவி பசத்போ ்

தோருயண இ்க. ோ் போன்வு டபறி 

இழிபோ பஞ்ஞோபி் , 

கருகஞயுந்நண் பகோஞ் பஞ்கந் 

எ்கட் டங்கந் வீ்டி்கு அகனட்துச ்

பச்று, எக்கு யபஞ்டிதகடச ்பசத்த 

ருயபகந ப்போண் ”எ்று 

பசோ்ோந். 

 

பி ணடங்களுக்கு் யோத்வி் ண் 

ணக்ககநக் குறிட்து ோண் இ்யோது 

அழுகியோண். ஆோ் அபக்ந் ணடண் 



ணோறுபட்கு ப் அபக்ளுக்கோக ோண் 

எ் பசத்யடோண்? ோண் 

ப்பபோருபருண் ண்கணயத இ்டக் 

யகந்விகதக் யக்டுக் பகோந்யபோண். 

ோண் எ் க்றுக்பகோஞ்யோண்? 

சட்தித யோதிகத ோண் 

ஏ்தியுந்யநோணோ? ஏ்தியுந்யநோண் 

எ்ோ், எப்பநவு படோகவு அகட 

எடுட்துச ்பச்யோண்? இ்டக் 

யகந்விகத ோண் ண்பண் யக்ய தீ 

யபஞ்டுண். ோண் அ்யோது 

அபக்ளுக்கு உடபவி்க. இது ோண் 

பசத்ட டபறு,  ோண் பசத்ட விக. 

எயப இட்கோக தோப்துண் ழி யோ 

யபஞ்ோண். ண் பசோ்ட விககதயத 

குக கூறிக் பகோந்யபோண் . ீங்கந் 

அனுணதிக்கோண், உகோதடயணோ, 

பகணதிதயணோ, கிறிஸ்டபயணோ அ்து 

யபறு எதுவுயணோ உங்ககந பப் 



படிதோது. யணோசணோ உஞபோலுண் 

்டிிதோலுண் பபபேோலுண் 

ணகனதோலுண் உண்பு சிகட்துண் 

சீக்ுக்துண் யோகோட பக எ்டக் 

கிருபயுண் அடகக் டோக்க படிதோது. 

ஆயோக்கிதணோப் விஷக்கிருபக் 

கூ்ட்தி் டுயபகூ ஆட்தி்றிச ்

பச்று ப படியுண்.  

 

ணது பழிபகககந 

ணோ்றிக்பகோந்பட்கு இ்னுண் 

அபகோசண் உந்நது. ப்ோந்டணோ 

அ்ட் கனத விபோடங்ககநயுண், 

போருந்ப்க் ்றித கனத 

சஞ்கககநயுண் எ்ோப்கயுண் 

வி்டுவிடுங்கந். க்ட அறுநூறு 

எழுநூறு ஆஞ்டுகநோக ோண் எப்பநவு 

இழிிககத அக்துந்யநோண் 

எ்கட எஞ்ஞி் ோருங்கந். 



டஞ்ஞீக பது ககதோ் குடிக்க 

யபஞ்டுணோ, இது ககதோ் குடிக்க 

யபஞ்டுணோ? ககககந பெ்றுபக 

கழுவுபடோ,, ோ்குபக 

கழுவுபடோ?போகதக்பகோ்நி்து  

ஐ்து பகதோ,, ஆறு பகதோ? 

இகபடோ் நூ்றுக்கஞக்கோ 

ஆஞ்டுகநோக ணது அறிவுவவிகநி் 

போட் பிதிபோடணோக இரு்து 

ப்துந்நது. இட்டககத ஈடிகஞத் 

போடங்கநி் ஈடுடுபதிலுண் 

இப்றிக்கு அ்புடணோ டட்துப 

விநக்கங்ககந எழுதுபதிலுண் 

கோட்கடக் கழிக்கி் 

ணிடக்நிபரு்து, ீங்கந் யபறு 

எ்டோ் எதி்ோக்்க படியுண்! 

 

ணது ணடண் சணதகக்குந் 

அங்கிவிடுகி் ஆட்து ப்துந்நது. 



ோண் யபடோ்திகந் அ், ண்ப் 

பருண்ோயோ ்பௌோஞிகக்ளுண் 

அ், டோ்திிகக்ளுண் அ்; ோண் 

எ்ோண் பபறுண் தீஞ்ோயட, தீஞ்ோயட 

எ் ணடட்கடச ்சோ்்டபக்ந். ணது 

ணடண் சகணதகபே் இருக்கிது. 

ோகடோ் ணது கவுந். எ்கட் 

படோோயட, ோ் புிடணோப் ” 

எ்யட ணது ணடண். இது இ்னுண் ரு 

நூோஞ்டு கோண் இ்டியத பச்ோ் 

ண்ப் பருண்ோயோ ்கட்திதக்கோ 

விடுதிபே்டோ் இரு்யோண். ணது 

பெகந வீணோகிவி்து எ்ட்கு 

அகதோநண் இது. ணது ணட்டோ் 

போன்வி் உத ்பிசச்ிகககந் 

புி்துபகோந்ந படிதவி்க;ணது 

டிட்ட்கணகத ோண் இன்து 

வி்யோண். ணண் எ்ோ 

பலிகணகதயுண் பசத் திகயுண் 



இன்து, எதிி்் சி்ஜ் சிறு 

பிசச்ககதட் திருண்ட்திருண்ச ்

சு்றிக் பகோஞ்டிருக்கிது எ்யட 

இட் போருந். 

 

இட்டககத ிககணகதட் 

டககீனோக ணோ் யபஞ்டுண். அட் 

பி் ்உறுதியதோடு எழு்து ி்க 

யபஞ்டுண்; பசத்தினுண் பலிகணயுண் 

பக்கபக்நோக யபஞ்டுண். 

அட்பிகுடோ் ண் ப்யோக்ந் 

ணக்கு வி்டுச ்பச்துண், இ்று 

உகண் பழுபட்குயண 

யடகப்டுபதுணோ கருவூட்கட 

,அநப் புகடதோகித ண் 

ோண்ிதட்கட ோண் அறி்து 

பகோந்யபோண். இ்டச ்பச்பண் 

கி்்டநிக்க்வி்க எ்ோ் 

உகயண அழி்து யோகுண். அடக 



பபநியத பகோஞ்டு போருங்கந். 

எ்யோருக்குண் பகோடுங்கந். உகண் 

பழுபட்குண் அகட்்றிக் 

கூறுங்கந்.  

 

டோண் ்றுடோ் கலியுகட்தி் 

பசத்தக்கூடிதது எ்று விதோச ்

கூறுகிோ.் ண்ணோ் பகோடுக்க 

படி்டப்றுந் ஆ்பக டோண்டோ் 

பக உத்்டது. அட்கு அடுட்டடோக 

பௌகீக அறிவு. அட்கு,அடுட்து 

ருபது உபேகக் கோ்ோ்றுட். 

அட்கு அடுட்து ககசிதோக, 

சிட்டபக்ளுக்கு உஞகபட் டருண் 

அ்டோண.ோண் யடகபதோ அநவு 

அ்டோண் பசத்துவி்யோண். யபறு 

எ்ட ோடுண் ண்கண்யோ் 

பகோகதோநிதோக இரு்டதி்க.  ரு 

பிசக்சகோ்கூ, ட் வீ்டி் 



ருபிடியசோறு இருக்குண்பக, அதி் 

ோதிகதட் டோணோகக் பகோடுக்கயப 

பசத்போ் இட்டககத விசிட்திட்கட 

இ்திதோவி் ண்டுண் டோ் கோஞ 

படியுண். இது யோதுண். . இ்யோது ண் 

இஞ்டு டோங்கநோ ஆ்பகண் 

ண்றுண் பௌகீக அறிகப அநி்யோண். 

ோண் எ்யோருண் வீக்நோக, உறுதி 

போத்்ட உந்நண் கட்டபக்நோக 

,பழுக்கபழுக்க உஞ்கண 

தோபக்நோக இரு்து, சக்கண் சுனட் 

யடோந் பகோடு் யோணோோ் 

இருட்கட்து ஆஞ்டுகநி் எ்ோ 

பிசச்ககளுண் தீ்்து யோகுண். 

அட்பிகு ோண் எதிட்்து் யோி 

எதுவுயண இருக்கோது. இ்திதோ பஞ்டுண் 

ஆித ோோகிவிடுண். 

 

இ்யோகடக்கு ோ் உங்கநிண் 



பசோ் யபஞ்டுபபட்ோண் 

இகபடோண்.  எது தி்ங்ககந் 

்றிபத்ோண் ோ் அப்பநபோக 

எதுவுண் பசோ்வி்க. 

பசோ்பகடவிச  ்பசதலி் கோ்யப 

ோ் விருண்புகிய். அட் பி் ்

தி்ங்ககந்்றி் யசுகிய். 

எக்பக்று தி்ங்கந் உந்ந. 

இகப் திருவுநண் பகோந்நவுண் 

எக்கு ீஞ் ஆயுகந அநிக்கவுண் 

பசத்போோோ் அப்கச ்

பசத்டுட்துபட்கோ 

பழிபககளுண் கிகக்கயப பசத்யுண். 

இதி் ோ் பப்றி பறுயபோ, 

ணோ்யோ எ்து எக்குட் 

படிதோது. ஆோ் ஒ ்உதித 

்சிதட்கட யண்பகோந்பதுண், 

அட்கோகட்ட் போன்ோகந 

அ்்ஞி்துண் ரு ணகட்டோ 



கோிதணோகுண். அ்டி இ்ோண் 

உஞப்் கீனோ  போன்க்கக 

போன்பதி் எ் பருகண இருக்கிது 

? ஒ ்உதித ்சிதட்தி்கு 

அ்்ஞி்தி் ண்டுயண போன்க்கக 

ணதி்பு் பறுகிது. இதுடோ் 

இ்யோது இ்திதோவி் பசத்த் 

யபஞ்டித ணகட்டோ கோிதண். 

ட்யோகடத ணட ணறுணச்ச்ிகத 

ோ் பயப்கிய். இருண்பு 

ழுட்திருக்குண்யோயட அகட அடிட்து 

ீ்டுபட்கோ போத்்க 

ழுபவிடுபது ப்ோந்டண் அ்போ? 

-- 

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

 



 

 

 

  

  

 

 

 

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

