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எ்றி் டங்கிோ.்  ணதுர இ்துே்ேந் 

சுபோபஜிே்கு எரு வப்வப் உரபே் 

பயப்புர் ட்திண் அநிட்ட.்  

 

வணக்கத்திற்குரிய சுவாமி ஜி. 

 

ணதுர இ்துே்ேநோகித ோங்ேந், 

புோடணோதுண் புஞ்ஞிதபே்ேதுண் 

ஆகித ங்ேந் ேருே்கு உங்ேரந இடத 

பூப்ணோே பயப்கியோண். உகி் 

்ட ோசங்ேரநட் து்து, ணிட 

குட்தி் ஆ்பே ப்ய்ட்ரட 

ணட்தி் வேோஞ்டு திதோே சீட்து் 

விநங்குகி் ீங்ேந் இ்து 

ச்ிதோசிேளுே்கு ஏ ்

டுட்துே்ேோ்ோேட் திேன்கிறீே்ந். இ்து 

ணடட்தி் உஞ்ரணதோ சோண் 

ிததிேநோயோ சங்குேநோயோ 

ே்டு்்து அ்; ணோோே, 



து்பு்பே்ளுே்கு நிதபே்ளுே்குண் 

சோ்திரதயுண் சணோடோட்ரடயுண் 

அநிே்ேப் எரு தஞ்ஞித டட்துபண் 

அது ்ரட உங்ேந் போன்வியயத 

ீங்ேந் ிரூபிட்து வி்டீே்ந். 

 

எப்வபோருபி் டகுதிே்குண் 

சூன்ிரே்குண் ் அரபரயுண் 

உதட்்ட ப்டோ டட்துபட்ரடயுண் 

ணடட்ரடயுண் அவணிே்ேோவிலுண் 

இங்கிோ்திலுண் யோதிட்து அபே்ரந 

வித்ரதச ்வசத்திருே்கிறீே்ந். 

டங்ேந் உயடசங்ேந் ே்ட பெ்று 

ஆஞ்டுேநோே வபநிோடுேநி் 

ிேன்்ட. அயடயபரநபே் அரப 

இ்ட ோ்டிலுண் ஆப்ட்து் ்ே் 

்; யணர ோ்டிலிரு்து ப்து 

இங்யே பந்்து பருகி் 

உேோதடட்தி் பநச்ச்ிரத் 



விதுண் ே்டு்டுட்தியுந்ந. 

இ்திதோ இ்னுண் போன்கிது, வி் 

பிஜ்சட்தி் ஆ்பே ிததிபே் 

அட்வே்று எரு வசத்தி உந்நது. 

ேலியுேட்தி் இறுதிபே் டங்ேரந் 

யோ் எரு ணேோ் யடோ்றியுந்நது. 

இ்னுண்  யணயோே்ந் யடோ்றி 

இ்ட் ஞிரத ிரயப்றுபோே்ந் 

்ரடயத குறிே்கிது. ே்விே்கு் 

வத ்வ்துண்,சு்ட யசுபருே்கு 

உே்ட டபண், யதோகிேநி் 

துபோடசோஞ் யசட்திபண் ஆகித 

ணதுர, பி ேங்ேளுே்கு 

ப்விடட்திலுண் பி்டங்ேோட பரேபே் 

டங்ேந் திரு்ஞிே்கு ்றியுண் 

ோோ்டுண் வடிவிே்கிது. டங்ேளுே்கு 

ீஞ் ஆயுளுண் ்ோ ப்ரணயுண் 

்ரணயுண் கிரே்ே்டுண் ்று 

பிோட்்திே்கியோண். 



 

சுவாமிஜியின் ேதிலுரர; 

 

ோ் உங்ேயநோடு  ோ்ேந் டங்கி, 

உங்ேந் அரபட்டரப ்விருண்பிதது 

யோ், ோ்கு ஆஞ்டுேநோே யணர 

ோ்டி் ோ் வசத்ட ஞிேரநயுண் 

வ் அனுபட்ரடயுண் 

விரநவுேரநயுண் உங்ேநிண் 

கூறுபட்கு ே்குண் விரு்ண்டோ். 

ஆோ் துதிஷ்்பசணோே 

சோதுே்ேளுே்குண் உண்பு ் எ்று 

உந்நது. ே்ட பெ்று போங்ேநோேட் 

வடோ்்து ரவறுகி் தஞண் 

ண்றுண் வசோ்வோழிவுேநி் 

ேோஞணோே, இ்ட ணோரபே் ோ் 

உங்ேந் ப் ீஞ்வடோரு 

வசோ்வோழிரப ிேன்ட்ட படிதோண் 

யோத்வி்து. யப ீங்ேந் பகு்ட 



அ் யோடு அநிட்ட ேிபோ 

பயப்புே்கு ்றி ண்டுண் 

வடிவிட்துே்வேோஞ்டு, ண்ரபேரந, 

போத்்புண் கிரட்து, ் 

உ்ிரயுண் ்ோகுணோோ் தி ்

ேோட்தி் ்யோடோபது யசுகிய். 

இ்யோது சுருே்ேணோேே் கூறுபரடவி 

அ்யோது  விஷதங்ேரந்்றி 

ோண் யச படியுண். 

 

உங்ேளுே்கு ்கு வடி்ட பருண் 

சோ்யோருணோகித ோணோடபுண் 

அசி் விரு்திோே ணதுரபே் 

டங்கிபேருே்கி் ் ணட்தி் ஏ ்

ஞ்ஞண் யணவழு்து யடோ்றுகிது. 

சிேோயேோவி்கு் யோே யபஞ்டுண் ் 

ஞ்ஞட்ரட பட் படலி் ் 

ணட்தி் ழு்பிதபருண் அட்ேோேட் 

டண் இடதண் ிர்ட உடவிரதயுண் 



வச்போே்ரேயுண் ்யோதுண் ே்கு 

அநிட்டபருண் ண்ய ்து 

உங்ேநி் ருே்குண் 

வடி்திருே்குண்.யப உங்ேந் ப 

யப்புரபே் ்ர் ோோ்டித 

ோோ்டுே்ேநி், ேஞிசணோ குதி 

வட்ி்திதோவி் அ்ட உ்ட 

ணிடரயத சோருண். அப ்

அசோபட்கு் திோே எரு 

துவிதோகி இருே்ே யபஞ்டுண் ்து 

் விரு்ண்; அப ்அட்கு ப்றிலுண் 

டகுதிதோப.் 

 

உேட்தி் ்ட் குதிபேோபது எரு 

வோருந் உஞ்ரணதோேட் யடரப் 

டுணோோ், அரட அநிே்கி் எ்று, 

பழிரத அறி்து, புதித உபேருஞவ்ு் 

அரடே் வேோஞ்டு ப்து டருகிது. 

வௌதீே உேட்திலுண் அரட் யோயப 



ஆ்பே உேட்திலுண் இது 

உஞ்ரணதோே இருே்கிது. உேட்தி் 

எரு குதிபே் ஆ்பேண்  யடரப்்டு, 

அயட யட்தி் அது ண் ்ட் 

குதிபேோபது இருே்ேவுண் 

வசத்யுணோோ், அரட் வறுபட்கு 

ோண் ண்பூப்ணோே விருண்பிோலுண் 

விருண்ோவி்ோலுண், யடரப்டுகி் 

இட்தி் அது ப்துயச்்து குர்ட 

சணிரரதச ்சீவ்சத்து விடுகிது. 

ணிட இ போ்ர் ோட்்டோ், 

ே்ட ேோட்தி் எரு பர இருபர 

அ், பஞ்டுண் பஞ்டுண் உேட்தி்கு 

ஆ்பேட்ரட பனங்குபது இ்திதோவி் 

ஞிதோே இரு்து 

ப்துந்நது.பே்வித 

வப்றிேநோயோ,  போஞி 

ஆதிே்ேட்டோயோ உகி் ்யபறு 

குதிேந் இரஞே்ே்்டு, ணிட 



இண் பழுபதுண் எ்றுடுண்யோது, 

எப்வபோரு ோடுண் ட் ங்ரேச ்

வசலுட்ட யபஞ்டியுந்நது. அசித், 

சபடோதண், ஆ்பேண் ்று எப்வபோரு 

ோ்டி்குண் எரு குறி்பி் ங்கு 

உந்நது.எ்டுவணோட்ட ணிட அறிவி்கு 

இ்திதோவி் ங்கு ஆ்பேபண் 

டட்துபபண் ஆகுண். இரட் ோசீே 

சோண்ோ்தண் யடோ்றுபட்கு பே 

ப்ய எருபர இ்திதோ பனங்கிதது. 

இஞ்ோபது பரதோே ோசீே 

சோண்ோ்த ேோட்தி் யோது 

பனங்கிதது. பெ்ோபடோே, கியே்ே் 

யசு உசச் ிரபே் இரு்டயோது 

பனங்கிதது. இ்யோது ோ்ேோபது 

பரதோே, ஆங்கியதே்ந் உசச் 

ிரபே் இருே்கி் இ்டே் ேோட்தி் 

பஞ்டுண் எரு பர அயட ேோிதண் 

ிரயப் யோகிது. 



 

அரண்புே்ேரந உருபோே்குட் ண்றுண் 

பு ோேீேண் ்றித யணர ோ்டுே் 

ேருட்துே்ேந் ண் ோ்டினுந் புகு்து 

ஊடுருவிச ்வச்றுந்நது. அரபேரந 

ோண் ்கியோணோ இ்ரதோ ்து 

யபறு விஷதண். அது யோயப இ்தித 

ஆ்பேபண் டட்துபபண் யணர 

ோடுேநிலிரு்து பருகி் எரு 

விடணோ உேோதடண் யோ் அ்ட 

ோேீேட்ரட ண்ணோ் டடுே்ே 

படிதோடரட் யோ், இ்திதோ வி்  

ஆ்பே வபந்நட்ரடயுண் யணர 

ோ்ோ் டடுே்ே படிதோது. சிறிது 

உகித் ணே்கு ்து, அப்போய 

யணர ோ்டி்குச ்சிறிது ஆ்பேண் 

்து. இப்போறு சணிர பினோண் 

ேோே்ே்டுகிது. 

 



யணர ோடுேநிலிரு்யட ோண் 

்ோப்ரயுண் ே்றுே் வேோந்ந 

யபஞ்டுண் ்யடோ, யணர ோ்டி ்

எப்வபோ்ரயுண் ண்பபரு்து 

ே்றுே் வேோந்ந யபஞ்டுண் ்யடோ 

அ். ஆோ் ேோங்ேோணோே இரு்து 

பருகி், ோடுேநி் எருங்கிரஞ்பு, 

்சித உேண் ஆகித ேவுேரந 

போே்குபட்ேோே எப்வபோரு ோடுண் 

டங்ேநிண் உந்நரட திே்ோ 

ச்டதிதருே்குே் வேோடுட்யடதோே 

யபஞ்டுண். இட்டரேத ்சித உேண் 

்யோடோபது உருபோகுணோ ்து 

ே்குட் வடிதோது; சபடோதண் 

்ோபது ிரிரரத அரயுணோ 

்துண் ச்யடேயண. அது பருகியடோ 

இ்ரயதோ, ஆோ் ோண் 

எப்வபோருபருண் அது ோரநே்யே ப் 

யோகிது, அது ண் உரன்ோ் 



ண்டுயண ப படியுண் ் ஞ்ஞட் 

யடோடு உரனே்ே யபஞ்டுண் . ்யோருண் 

டங்ேந் ங்ரேச ்வசத்துவி்ோே்ந், 

உேண் ிரிரரத அரபட்கு 

ஜ்சிபேரு்து,  ோ் வசத்த யபஞ்டித 

யபர ண்டுயண ்று ோண் 

எப்வபோருபருண் ண் யபஞ்டுண். ோண் 

அரபருண் ்றுே் வேோந்ந யபஞ்டித 

வோறு்பு இதுயப. 

 

ட்யோது இ்திதோவி் ணேட்டோ ணட 

ணறுணச்ச்ி யடோ்றியுந்நது. இதி் 

வருரண இரு்ரட் யோயப 

ஆட்துண் உந்நது.வி் சி 

யபரநேநி் இ்ட ணறுணச்ச்ி 

வேோந்ரேவபறிரத பநே்்கிது, சி 

யங்ேநி் அ்ட வபறி ்ர ே்து 

யோத்விடுகிது. ணறுணச்ச்ிே்குே் 

ேோஞணோபே்ந் கூ அரடே் 



ே்டு்டுட்ட படிதோட ிர பருகிது. 

யப சச்ிே்ரேதோே இரு்து 

்து. 

 

பெ ண்பிே்ரே ிர்ட னரணதோ 

ரபதீேணோகித ணரே்குண், உந்நீ், 

சீத்ிருட்டண் ்று வசோ்்டுகி், 

யணர ோ்டு பநச்ச்ிபே் அடிட்டநண் 

பழுபதிலுண் ஊடுருவி் 

ோத்்திருே்கி் யோ்ோவி் 

உேோதடண் ்னுண் ஆன்ேலுே்குண் 

இரயத ணே்குித ோரடரத ோண் 

ேஞ்ோே யபஞ்டுண்.  

 

ஆ்பேண், வௌகீேண் இஞ்ரயுண் 

ோண் ேபட்தி் வேோந்ந யபஞ்டுண். 

படலி் ண்ணோ் யணர ோ்டிோே 

ஆே படிதோது. யப அபே்ரநே் 

ேோ்பிதடி்து த்து. எரு யபர 



ீ அபே்ரநே் ேோ்பிதடி்டோேயப 

ரபட்து வேோந்யபோண். அ்டே் ேஞயண ீ 

வசட்து விடுபோத், அட்பி் உே்கு 

போன்ரே ்யட இ்ோண் யோவிடுண். 

இஞ்ோபடோே, அது படிதோட 

ேோிதபண் ஆகுண். ேோட்துயயத 

யடோ்றி, யுேயுேங்ேநோே ணிட 

போ்ரே் ே்து ஏடிே்  

வேோஞ்டிருே்கி்து ஆறு எ்று. 

அடரட் டடுட்து ிறுட்தி, 

பி்யோே்கிட் டந்நிே் வேோஞ்டு யோத், 

இணோத் ி் ங்ேநி் 

யசட்்துவி ஞ்ணுகிறீே்நோ? எரு 

யபரந அதுகூ படிகி ேோிதணோே 

இருே்ேோண். ஆோ் உங்ேநோ் 

யோ்பிதணதணோே படிதோது. சி 

த்ோஞ்டுேநோே ண்டுயண உந்ந 

டங்ேந் ோேீேட்ரடட் தூே்கி றிபது 

யோ்பிதே்நோ் 



படிதோணலிருே்குண்யோது, 

ஆபேே்ேஞே்ேோ ஆஞ்டுேநோே் 

பிேோசிே்குண் ணது ஞ்ோ்ரட் 

தூே்கி றிபது சோட்திதண் ்ோ 

ிரே்கிறீே்ந்? அது படிதோது.  

 

எப்வபோரு சி்ஜ்சிறு கிோண 

யடபரடேரநயுண், பெண்பிே்ரேபே் 

யடோத்்ட சோடோஞணோ னே்ே 

பனே்ேங்ேரநயுண்டோ் ோண் ணடண் 

்று அரனட்து 

னே்ே்்டிருே்கியோண் ்ரட 

ணே்ேே் கூோது. ப்ோ் னே்ேங்ேந் 

ேஞே்ே்ரப, எ்றுே்வேோ்று 

பஞோரப. இப்றுந் ோண் ரட 

்றுே் வேோந்பது, ரட ட்டந்ளுபது? 

உடோஞணோே, எரு பிோணஞ் 

இரசச்ி உஞ்ரடே் ேஞ்ோ் 

வட்ி்தித பிோணஞ், 



குரடுங்கி் யோத்விடுபோ், 

ஆோ் அரடயத ப இ்தித 

பிோணஞ் பேவுண் 

வருரணே்குிதடோே, புிடணோடோேே் 

ேருதுகிோ் - தோேட்தி் 

த்றுே்ேஞே்ேோ ஆடுேரந் 

லிபேடுப் அப். இ்டி உங்ேந் 

னே்ேண் சி்டது ்று ீங்ேந் 

வசோ்ோ், டங்ேந் னே்ேங்ேயந 

சி்டரப ்று ேோ்  ்டதோோே 

உந்ந.் இ்திதோ பழுபதிலுண் உந்ந 

னே்ே பனே்ேங்ேந் ்யபோரப. 

ஆோ் அரப ப்ோ பனே்ேங்ேயந. 

இ்ட ப்ோ பனே்ேங்ேந்டோண் ணது 

ணடட்தி் சோண் ்ய ோண ணே்ேந் 

ஞ்ஞிபருகிோே்ந். இது 

வரு்டபோகுண். 

 

இரடே் ே்து வச்ோ் இ்னுண் 



வித பிசச்ிர உந்நது. ணது 

சோஸ்திங்ேந் இஞ்டு பரேதோ 

உஞ்ரணேரநே் கூறுகி். எ்று, 

ணிடி் அழிதோட இத்ர அடி் 

ரதோேே் வேோஞ்து; இரப் 

ஆ்ணோ, இத்ரே - 

இப்றுே்கிரபேோ ணோோட 

உரப்்றி ஆோத்கிது. 

ண்வோ்று, ப்ோச ்சூன்ிரேந், 

ேோச ்சூன்ிரேந், குறி்பி் அ்டே் 

ேோட்தி் சபடோத அரண்புேந் 

படலிதப்ர் ்றித டோே உந்நது. 

பட்பரே உஞ்ரணேந் வருண்ோலுண் 

ணது சோஸ்திங்ேநோ .  

யபடங்ேநி் கூ்்டுந்ந. 

இஞ்ோபது பரே, ஸ்பருதிேநிலுண் 

புோஞங்ேநிலுண் 

கூ்டுகி்.்ோ 

ேோங்ேளுே்குண் யபடங்ேயந 



இறுதிதோ ்சிதண், படிபோ 

அதிேோண் உந்நரப ்ரப ோண் 

ிரவி் வேோந்ந யபஞ்டுண். 

திோபது புோஞங்ேந் 

யபடங்ேநிலிரு்து ணோறுடுணோோ் 

புோஞட்தி் அ்ட் குதிரத 

இே்ேப்றி எதுே்கிவி யபஞ்டுண்.  

 

இ்ட ஸ்பருதிேந் அரட்திலுண் 

கூ்டுண் யோடரேந் வபப்யபோே 

உந்ந ்து ணே்குட் வடியுண். இது 

டோ் பனே்ேண், இ்ட யுேட்தி் 

இரடட்டோ் பி்் யபஞ்டுண். ்று 

எரு ஸ்பருதிகூறுகிது. ண்வோரு 

ஸ்பருதியதோ  இது டோ் இ்ட யுேட்தி் 

ரபர ்கிது. இது சட்தித 

யுேட்தி் னே்ே பனே்ேங்ேநோே இருே்ே 

யபஞ்டுண், இது ேலியுேட்தி் 

பனே்ேங்ேநோே இருே்ே யபஞ்டுண் ்று 



இ்வோரு ஸ்பருதி சோதிே்கி்து.  

 

ணிடி் இத்ர அடி்ரதோேே் 

வேோஞ் இ்ட ி்ட உஞ்ரணேந் 

ணேட்டோ வேோந்ரேேளுந் எ்ோகுண். 

ணிடி் இத்ர ஆடோணோேே் 

வேோஞ்டுந்நடோ் ணிட் போழுண்பர 

இ்ட உஞ்ரணேளுண் ணோயப ணோோது. 

அரப ்ோ ேோங்ேளுே்குண் 

உிதரப, ்ோ இங்ேளுே்குண் 

வோதுபோரப, உேண் டழுவிதரப. 

ஆோ் ஸ்பருதிேந் வோதுபோே 

ப்ோச ்சூன்ிரேரநயுண், அங்கு 

ிவுகி் ்யபோ 

சூன்ிரேநி் ேோஞணோே ழுகி் 

ேரணேரந் ்றியுயண கூறுகி். 

இரப ேோ ஏ்ட்தி் ணோறுட்ேளுே்கு 

உந்நோகி். ஆோ் யடோ எரு 

சிறித சபடோத பனே்ேண் ணோறுபடோ் 



உங்ேந் ணடயண அழி்துவி் 

யோபதி்ர, அ்டி எரு யோதுண் 

ே்ேோது. இரட ்யோதுண் ிரவி் 

வேோந்ளுங்ேந்.அ்ட் னே்ே 

பனே்ேங்ேந் ்ேயப ணோறிே் 

வேோஞ்டிரு்ரப ்ரட 

ணே்ேோதீே்ந். ணோ்டிரசச்ி தி்ோட 

பிோணஞ், பிோணஞய அ் ்று 

ேருட்் ேோண் எ்று ப்பு இயட 

இ்திதோவி் இரு்டது. ச்ிதோசியதோ 

அசயோ அ்து தோோபது ணேோயோ 

வீ்டுே்கு ப்டோ் ஆடுண் ேோரநயுண் 

வேோ்்் விபங்ேரநயுண், 

ஆோ் பேட்வ்டோழி் வசத்யுண் இ 

ணோகித ோண், பேசச்ி்ட ேோரநேரநே் 

வேோ்பது இறுதிபே் ண் இட்தி் 

அழிவி்யே பழிபகுே்குண் ்ரடே் 

ேோ்யோே்கி் உஞ்்து 

வேோஞ்ரடயுண் ோண் யபடங்ேநி் 



டிே்கியோண். யப சு பரடே்கு 

திோேே் கு்ேந் ழு்ட ; அ்ட 

பனே்ேண் ிறுட்ட்்து. வேோடித 

பனே்ேங்ேந் ்று இ்யோது ோண் 

ேருதுகி்  னே்ேங்ேந் ப்பு 

சபடோதட்தி் ிவிதரடயுண் 

அங்வேோ்றுண் இங்வேோ்றுணோே ோண் 

ோே்்ே படிகிது. ேோ்யோே்கி் 

யபறு விதிேரந உருபோே்ே ய்்டது. 

இ்ட விதிேளுண் ேோ்யோே்கி் 

ணரயுண். உய புதித விதிேந் 

யடோ்வுண் வசத்யுண்.யப யபடங்ேந் 

்ோ ேோங்ேநிலுண் எ்ய. அரப 

ிரதோரப ஸ்பருதிேந் 

ேோட்தி்குே் ேோண் ணோறுரப 

்ரட ோண் புி்துவேோந்ந 

யபஞ்டுண்.  

 

ேோண் வச்சவ்ச் ஸ்பருதிேநி் 



கூ்் விதிேந் ணர்து வேோஞ்ய 

யோகுண். ணேோ்ேந் 

பருபோே்ந்.அபே்ந் சபடோதட்ரட 

ணோ்றி,இ்னுண் ் ோரடேநிலுண் 

ேோட்தி்குட் யடரபதோ 

ேரணேநிலுண் பழிேநிலுண் 

சபடோதட்ரடச ்வசலுட்துபோே்ந். 

இட்டரேத ிர இ்ரவதி் 

சபடோதண் போன்பது ்து படிதோண் 

யோத்விடுண் . இப்போறு ண்பரத 

பழிரத இ்ட இஞ்டு 

ஆட்துே்ேநிலிரு்துண் ேோ்ோ்றிே் 

வேோந்ந யபஞ்டுண். இட் வோருந் 

் ்ரட் புி்து 

வேோந்பட்ேோ யோதித ்ட 

ணபண் அயட யபரநபே் ஆன்்ட 

ண்பிே்ரேயுண் இங்குந்ந 

எப்வபோருபிபண் இருே்கிது ்று 

ோ் ண்புகிய், ரடயுண் 



விே்ேோண் அரட்ரடயுண் 

்றுே்வேோந்பது ்ரடயத ோ் 

குறி்பிடுகிய். வேோந்ரேவபறிதி் 

தீவிபண் வௌகீேி் ்ட யோே்குண் 

யபஞ்டுவண்று விருண்புகிய். 

ே்யோ் ஆன்்து, ்ரத் 

போண் யோ் விி்துந்ந இடதயண 

ணே்கு யபஞ்டுண். உகிலுந்ந 

யபவ்ட ோ்டிரவிவுண் 

ப்யோே்கு் இரு்யோண்; 

அயடயபரநபே் ோண் ணது ண்ர் 

ஞ்பி் ண்பிே்ரேயுனுண் ்றுனுண் 

ணோோண் ிரட்திரு்யோண். ப்போறு 

இ்டி இரு்து ்து 

இ்துே்ேளுே்குட் டோ் வடியுண்.  

 

இரட வடநிபோ போட்்ரடேநி் 

வசோ்பவட்ோ், ோண் 

எப்வபோ்றிலுண் பே்கிதண் ண்றுண் 



பே்கிதண் குதிேளுே்கு 

இரபேலுந்ந யபறுோ்ரட் வடி்து 

வேோந்ந யபஞ்டுண். பே்கிதணோரப 

்றுண் இரு்ரப. பே்கிதண்ரப 

எரு குறி்பி் ேோட்தி்கு ண்டுயண 

த்டுரப; அரப எரு குறி்பி் 

ேோட்தி்கு் பிகு ீே்ே்்டு, 

பே்கித ணோப்ோ் 

ி்்வி்ர ்ோ், 

ே்ோதணோே அரப 

ஆட்டோரபதோகிவிடுண். உய ீங்ே 

வந்ோண் ழு்து ி்று, உங்ேந் 

னங்ேோ பனே்ேங்ேரநயுண் 

அரண்புேரநயுண் தூ் யபஞ்டுண் 

்று ோ் வசோ்படோே 

ஞ்ஞிே்வேோந்நோதீே்ந்.ோ் 

வசோ்பது அது அ்யப அ். 

அப்றுந் பேவுண் தீத எ்ரே் கூ 

ி்திே்ேோதீே்ந், ரடயுண் 



தூ்ோதீே்ந். இ்று பேே் வேோடித 

எ்ோேட் யடோ்றுகி் னே்ேங்ேந், 

ே்ட ேோட்தி் போன்ரப 

பந்டுட்தித னே்ேங்ேநோே 

இரு்திருே்குண். அப்ர ோண் ீே்ே 

யருணோோ் கூ சபிட்துே் வேோஞ்ய 

ீே்ேே் கூோது. ண் இண் இ்றுண் 

போன்்து வேோஞ்டிரு்ட்ேோே, ே்ட 

ேோட்தி் அரப வசத்ட ணேட்டோ 

ேோிதங்ேளுே்ேோே அரபேரந 

போன்ட்தியுண் அரபேநிண் 

்றியுஞவ்ுனுண் ீே்ே யபஞ்டுண். 

 

ணது சபடோதங்ேநி் டரபே்ந் எரு 

யோதுண் ரட்டரபே்யநோ 

அசே்யநோ அ், ணோோே ிஷிேயந 

்ரட ்ோே ிரவி் வேோந்ந 

யபஞ்டுண்.  ிஷிேந் ்ப ்தோ?் 

உிடங்ேந் ிஷி ்று அரனே்கி் 



எருப ்சோடோஞ ணிட ்அ் ;அப ் 

ண்ட் ட்ஷ்ோ; அப ்ஆ்பேட்ரட 

யருே்கு ய ்ேோஞ்ப.் அபர் 

வோறுட்டபர ஆ்பேண் ்து 

வபறுண் புட்டே் டி்்; 

ே்ரேயநோ போடங்ேயநோ அ்; 

வப்று் யசச்ுண் அ்; ணோோே, 

பு்ேரநே் ே்ட உஞ்ரணேரந 

யருே்கு ய ்ேோஞ்து அடோபது 

உஞ்ரண அனுபூதியத. இது டோ் 

ிஷிட்துண் ்து. 

 

ிஷிட்துபண் ்து எரு குறி்பி் 

யுேட்தி்யேோ ேோட்தி்யேோ வறிே்யேோ 

ோதிே்யேோ வசோ்டணோட்.  உஞ்ரண 

உஞ் யபஞ்டுண் ்கிோ ்

போட்ஸ்தோத.் யப ீங்ேந், ோ் 

ண்றுண் இங்குந்ந எப்வபோருபருயண 

ிஷிேநோபட்ேோே அரனே்ே் 



இருே்கியோண்  ்ரட ிரவி் 

வேோந்ளுங்ேந். ணே்கு ண்பிே்ரே 

யபஞ்டுண்.ோண் அரபருண் உேட்ரட 

அரச்பே்நோே ணோறிதோே யபஞ்டுண், 

வி் ்ோண் ண்பயண உந்நது. 

ஆ்பேண் ்ரட ோண் யருே்கு 

யோேே் ேஞ்ோே யபஞ்டுண், 

அனுவிே்ே யபஞ்டுண், அட் பெண் 

அது ்றித ணது ச்யடேங்ேரநட் 

தீட்்துே் வேோந்ந யபஞ்டுண். 

அட்பி்  ்ிஷிட்துபணோகித 

அ்ட்யவோநிபே் திரநே்குண்யோது, 

ோண் எப்வபோருபருண் 

ணேட்டோபே்நோே இரு்யோண். 

அ்வோழுது ண் உடடுேநிலிரு்து 

வபநிபருகி் எப்வபோரு 

போட்்ரடயுண் இரஞத் ோதுேோ்ர 

அந்நி பனங்குபடோே இருே்குண். 

அ்வோழுது தோரயுண் ி்திே்ே 



யபஞ்டித அபசிதயண இ்ோண், 

தோரயுண் தி் யபஞ்டித யடரபயத 

இ்ோண், இ்ட உேட்தி் தோருனுண் 

சஞ்ரபேடுண் அபசிதபண் இ்ோண் 

ண் ப் ்தீரணேந் டோணோேயப 

ணர்து யோகுண். வசோ்ட 

பே்திே்ேோேவுண் பிது பே்திே்ேோேவுண் 

இங்குந்ந எப்வபோருபருண் அட்டரேத 

ிஷிட்துபட்ரட அரத ேவுந் ணே்கு 

உடவுபோோே 

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

 

 

 

 

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

