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3 பித்ி 1897 அண்று சுோபஜி 

கு்தயகோ்திந்கு யககபுி்து 

பெண்று ோட்கப் ங்கிணோ.் அங்கு இ்து 

ோக்ப் அபி் யந்புகக்குத் 

ததினபி்து சுோபஜி ிக்்தி 

ச ோந்சதோழிவு.  

 

கேதோ்தப் பணி:  

பகக் குகந் அபய 

ச ்த்தடுகிண்ந த்தி கூட பகத் 

சதி விகபக் யகிநது - கீக 

கூறுகிண்ந இ் உ்கக்கு விபக்க் 

ய்டுோணோன் ணது பி 

ோ்க்கககத் தோ்்ோன் யதோது். 

அண் ியத்க ோண் எ்சோய 

ோளு் ண் ோ்வின் க்டு 

யகியநண். ணது தி உ்கபேன் 

பக  ் ோோோணது .ஆணோன் 



சகோழு்புவிலிய்து இங்கு க ண் 

த்திண் எ்சோய கட்ட்திலு் 

ணக்கு் த்தடுகிண்ந ணப், 

கணிோண யந்புகப் ன்னோ 

தித்ோத்்புககபயு் பறிக; அய 

ய்தின் இது ் இ்துத் 

தோ்தி்திந்கு் குதிோணக, 

து இண்திந்கு குதிோணக. ் 

இ்து இண்திண் உபே ் ் க்தியு் 

ோ்க்கக் ்துப் ஆோ ோடியு் 

்தின்ோண் இயக்கிநது. ோண் கீக 

ந்று் யகன ோடுகபின் தன்யறு 

இண க்கபிகடய த் ச ்து, 

இ் உனக்கக் சகோஞ் ் 

தோ்்தியக்கியநண். எ்சோய 

ோட்டிந்கு் எய க்ோண னட்சி் 

இயத்தக ோண் க்யடண்.அதுய 

அ் இண்திண் பதுசகலு்தோக் 

திக்கிநது. சின ோடுகபின் இ் 



யசித் பிண்ணி அசினோக 

இயக்கிநது , சின ோடுகபின்  போ 

கனோ  ்ோோக உப்பது, ந்று் சின 

ோடுகபின் அறிவுக் கனோ  ்ோோக 

உப்பது. ஆணோன் து ோ்ோட்டிண்,  

அடித்தகடோக வு் 

பதுசகோலு்தோகவு் அண் 

யசிோ்க்கக பழுது் 

கட்டத்தடுந்கோண உறுதிோண 

அடி்பத்தோகநோகவு் ய 

உப்பது. 

 

ச ண்கண க்கப் ணக்கு 

அசிக்கோவின் அனுத்பி அண்தோண 

தோோட்டுகக்கு ோண் அனுத்பி ததின் 

உங்களுப் தனது ிகணவின் இயக்கு். 

் ோட்டிண் எய குடிோணண், யகன 

ோட்டிலுப்ப சீோண் எய கணவிடத் தன 

ழிகபின் சிந்  அறிவு 



சதந்நணோக உப்போண் ண்று அதின் 

ோண் குறித்பிட்டிய்யண். ணது அ்  ்

ச ோந்கப்  ்யக்திந்கு இடபண்றி  ்

 ிோக இயத்தக இண்று ோண் 

கோ்கியநண்.  ோோ இ்திக்ப் 

தன விஷங்ககப 

அறிோக்போகவு் புதி 

ச ்திககப அறிதின் ஆ்் 

இன்னோக்போகவு் 

இயத்தகக்க்டு, எய கோன்தின் ோண் 

சறுத்தகட்து உ்டு. ஆணோன் 

இத்யதோது அக்பிண் யதோக்கிந்கோண 

கோ் ணக்குத் புி்துவிட்டது. 

அக்ளுக்கு தின் ஆ்் உப்பயோ, 

அகத் தந்றி ச ்திககப அறிதின் , 

ண் த்தின் ோண் க்ட ந்ந 

ோட்டு க்ககபவிட அக்ப் 

யதோ்் கோட்டுகிநோக்ப். 

 



யோத்தோவிண் ததத்தோண அசின் 

ோந்நங்ககபயு் யோத்பி 

 போ்தின் கடசதறு் 

ழு ச்ிககபத் தந்றியு் ் 

குடிோணக்கபக் யகளுங்கப். 

அக்ளுக்கு அக துவு் சிோது. 

சி்து சகோப்தின் அக்ளுக்கு 

ஆ்ப் கிகடோது. ஆணோன் 

இ்திோவிலிய்து தன ழிகபிலு் 

பிிக்கத்தட்ட, இ்தி ோ்க்கக 

பகநகபிலிய்து து்டிக்கத்தட்ட 

இனங்கக வி ோபே - இனங்கக 

ன்கபின் உகக்கிண்ந அக்ப்கூட, 

அசிக்கோவின் எய   ் கோ கத 

கடசதந்நகயு் , அந்கு இ்தி 

 ண்ணிோசி எய ்ச ண்நகயு் 

,அங்கு அ ்யோ சிறு சந்றி 

சதந்நகயு் சி்து 

க்தியக்கிநோண். ணய ோங்கப் 



விய்புக அறி்து சகோப்தின் 

இக்ளு் பிந ோட்டிணகத் யதோன் 

ஆ்் ிகந்க்போகய 

இயக்கிநோக்ப். ் எண்றுோண் 

இ்திக்ப் பழு ோட்ட் சகோப்பக் 

கூடி எண்நோகு். 

 

ஏ ்இண்திண் ஆோ  க்தி பழுது் 

 னட்சி்தின் இயத்தது ன்னோ 

அன்னது அசின் சகோப்கககபின் 

இயத்தது ன்னோ ண்தது தந்றி 

இத்யதோது ோண் யத வின்கன . 

ன்னந்யகோ சகட்டந்யகோ, து 

ஆோ  க்தி பழுது் ்தின் ோண் 

எயபகணத்தடு்த்தட்டுப்பது ண்தது 

சபிவு. இக ீங்கப் ோந்ந படிோது. 

அக அழி்துவிட்டு அந்குத் ததினோக 

யறு எண்கந கக்க உங்கபோன் 

படிோது. ப்்துவிட்ட சதி 



்க ஏ ்இட்திலிய்து பிடுங்கி 

ந்யநோ ்இட்தின் ட்டு, உடணடிோக 

அது அங்யக ய ்பிடி்து பய்தடி  ்

ச ் உங்கபோன் படிோது. 

ன்னந்யகோ சகட்டந்யகோ 

ஆபேோபே் ஆ்டுகபோக 

இ்திோவின்  னட்சி் ிகந்து 

தவிக் சகோ்டியக்கிநது . ன்னந்யகோ 

சகட்டந்யகோ இ்தி  ்சூ்ிகன  

னட்சிங்கபோன் ித்தத்தட்டு 

்கணயோ நூந்நோ்டுகபோக 

எபிவீசி யகிநது. ன்னந்யகோ 

சகட்டந்யகோ ோ் இ்  

னட்சிங்கபிண்  டுவியன பிந்து 

பக்்கத்தட்டு இயக்கியநோ், அக 

் ்்யோடு கன்து, ்க்குோபேன் 

ஏடுகிண்ந எ்சோய துபிபேலு் 

சிலித்்கத ஊட்டி, ் உட்யதோடு 

எண்றித்யதோ் இயக்கிநது; ் ோ்விண் 



ஆோ   க்திோக ஆகிபேயக்கிநது. 

 

அ்கக ்க, திவ்ிகபோக 

அய அபவு  க்திக ழுத்தோன், 

ஆபேோபே் ஆ்டுகபோக ஏடிக் 

சகோ்டியக்கிண்ந அ்த் யதோறு 

ணக்சகண்று உ்டோக்கிக் சகோ்ட 

கோன்ோக ித்தோன், உங்கபோன் 

விட்டுவிட படியுோ ? கங்கக ப்டு் 

தணி கனகளுக்குப் திய்பி  ்ச ண்று 

புதி தோகபேன் தோ ய்டு் ண்று 

விய்புகிறீக்போ? அது கூட எயயகப 

படிகிண்ந கோிோக இயக்கனோ். 

ஆணோன் ண் ணித் த்தோண  

ோ்க்ககக விட்டு விட்டு, அசின் 

அது யதோண்ந ோது எண்கந் ண் 

தோகோக ந்றுக் சகோப்து 

இ்திோோன் படிோ கோி். ீங்கப் 

யகன ச ் ய்டுோணோன், 



இண்ந அபவு தித்்பு குகநோக 

இயக்க ய்டு். இ்திோவின் 

அ்கக எய தோக ்ோண். 

இ்திோவின் இதுோண் ோ்க்கக ழி, 

இதுோண் ப ்ச்ிக்கோண ழி. 

த்தோககத் பிண்தந்றிய இ்திோ 

பண்யணந்ந் க்டியக்கிநது.  

 

பிந ோடுககபத் சதோறு்க, 

ோ்க்ககபேண் ்கணயோ 

யககளுப் ப் எண்று. ோண் அடிக் 

கடித் தண்தடு்து் ஏ ்உககக் 

கூறுகியநண்; சீோட்டிபேண் 

யந்தகநபேன் தன்யறு சதோயட்கப் 

இயக்கு், த்தோணி ஜோடி எண்கநயு் 

கத்தது இ்ோபின் எய ோகீக் 

ஆபேந்யந! அக அப் ோங்கிய தீ 

ய்டு், அது இன்னோன் 

யந்தகந ண்நோக இயக்குோ 



ண்ண! அகத்யதோன், அண்தக்யப, பிந 

ோட்டிணயக்கு ோ்க்ககபேன் தன்யறு 

அ் ங்கப் உப்பண; அகண 

பழுகோக்க ் ண்தது் 

சகோஞ் ் யகோக இயக்கிநது. 

அந்கோக அக்ப் அகயு் சிறிது 

க்தியக்கிநோக்ப். எய 

ோ்்கபேன் ச ோன்சண்நோன் 

அசின், அோது  போ 

பண்யணந்ந், அோது இ் உனக் 

ோண் யகன ோட்டிணிண் னட்சி். 

கடவுப், ் ண்த சன்னோ் அ் 

னட்சி்க அகடந்கோக 

உவுதக, அ்பவுோண்.  

அக்கபத் சதோறு்க, கடவுப்  

ண்த ்் உனகக் தூ்க 

ச ்ந்் அனங்கித்தந்கு் 

அக்ளுக்கு உவுகிண்ந எய,் 

அது  தித்சதன்னோ்  அ்பவு 



ோண்.அக்யப இண்னு் கந்க 

ய்டியுப்பது, இதின் ்க விட் 

சி்க்ப் யதோன் கோட்டிக் 

சகோப்கிநோக்ப். கட் நூறு இயநூறு 

ஆ்டுகபோக் சோட்்து இ்தி 

்திந்கு திோக அக்ப் 

கூறியசன்னோ் ண்ண சியுோ ? 

து ் இ்வுனக ோ்க்ககக்கு 

ஆண ச ்வின்கன, அது க்கு கோசு 

தங்ககப் வின்கன, ்க ந்ந 

ோடுககபக் சகோப்கப 

அடித்தக்போக ஆக்கவின்கன, 

தன ோலிககபத் தனவீணக்ப் பது 

ிண்றுசகோ்டு அக்பிண் உபே ் ்

 க்திக உறிஞ்சி , ங்ககப 

போக்கிக் சகோப்ப  ்ச ோன்னவின்கன 

ண்ததுோண். ி  ்ோக து ் 

இக  ்ச ோன்னவின்கன. ண் கோனடிபேன் 

உனககய டுங்க  ்ச ்கிண்ந 



தகடககப அனுத்பி, ந்ந இணங்ககப  ்

சூகநோடி ோ த்தடு் அணோன் 

படிோது. ணய அக்ப், இ் 

்தின் ண்ண இயக்கிநது, ோ்க்கு் 

தீணியு் உடலுக்குத் தனப் அபிக்கோ 

எய ்தின் ண்ணோண் இயக்க 

படியு் ண்று யகட்கிநோக்ப். 

 

து ் இ்வுனக ோ்க்ககக்கு 

கயு் ச ்வின்கன, ண்ந 

அக்ளுகட இ் ோ்க 

க்துக் சகோ்யட ோ் து 

்திண் சிநத்கத உறுதி ச ்னோ் 

ண்தக அக்ப் உவின்கன. து 

் ட்டுய உ்கோண ். 

சணணின் பெண்று ோட்கயப 

ிகனத்தது் புனண்கபோன் 

உத்தடுதுோண இ்  ்

சிண்ணஞ்சிறு உனகக ோ்விண் 



அகண்து ோகக் சகோப்பக் கூடோது, 

து க்ோண னட்சி் அதுன்ன 

ண்று து ்ோண் கூறுகிநது. சின 

அடிகளுக்குப் அடங்கிவிடுகிண்ந 

பூபோகி இ்க் யகோப் ; து 

்திண் கோட்சிகக் 

கட்டுத்தடு்வின்கன. து ்திண் 

னட்சி் இககளுக்கு அத்தோன், 

இண்னு் அத்தோன் உப்பது; புனண்களுக்கு 

அத்தோன், இட்திந்கு அத்தோன், 

கோன்திந்கு அத்தோன் இண்னு் அத்தோன், 

ஆண்ோவிண் கடன்யதோன்  விி் 

கிகபேன் இ் உனக் சூண்ோகி, 

பிதஞ் ய எய துபியதோனோகிண்ந அ் 

இடய து னட்சி். 

 

து ்ோண் உ்கோண ். 

சணணின், கடவுப் எயய 

உ்கோண ,் இ் உனக் 



சதோ்ோணது, க் யோண்றி 

கநது, உங்கப் கோசு தசன்னோ் 

தூசிக் வி யநன்ன,  அதிகோ 

சன்னோ் ்பிந்கு உட்தட்டது, 

ோ்க்கக தன யங்கபின் 

தீகோகய  இயக்கிநது ண்று அது 

கூறுகிநது. ணயோண் து ் 

உ்கோணது.  

 

து ் ோண் உ்கோண ். 

சணணின் ன்னோந்கநயு் விட 

யனோக, அது துநகத் யதோதிக்கிநது. 

கோனங்கோனோகத் சதந்ந ஞோண்யோடு 

ழு்து ிண்று, இ்துக்கபோகி 

்யோடு எத்பிட்டோன், து 

பண்யணோக்போன் இங்யக இய 

இ்திோவின் க்டு பிடிக்கத்தட்ட 

தழு் த்தட்ட ஞோண்க 

உகடக்போண ்யோடு 



எத்பிட்டோன், யந்றுோண் பிந் 

க்போக் யோண்று் ோடுகளுக்கு் 

சபிோண ச ோந்கபின் அது கூறுகிநது; 

கு்ககயப, ீங்கப் புனண்கபிண் 

அடிககப். புனண்களுக்கு ககந 

இயக்கிநது, புனண்கபின் அழிவு ட்டுய 

உப்பது. இ்சடோய ோட்கயப 

ிகனக்கிண்ந இ் ஆட்த ோ்க்கக 

இறுதிபேன் அழிக்ோண் சகோ்டு 

ய். இக அகண்கயு் 

விட்டுவிடுங்கப். புனண்கபிடப் 

உனக்திடப் சகோ்டுப்ப தந்கந 

விடுங்கப்; அது ோண் ்திண் ழி, 

யதோக்திண் ழிோக அன்ன, துநவிண் 

பெனய னட்சி்க அகட படியு் . 

அணோன் ்பகடது ட்டுய 

உ்கோண ். 

 

வியணோோணயோ  ்உ்ககத் 



தோயங்கப். எண்நண்பிண் எண்நோக 

்கணயோ ோடுகப் உனக யகடக்கு 

்து, எய சின கங்கப் ங்கப் 

தோ்திங்ககப ஆோோக 

டி்துவிட்டு, கோனத் சதயங் கடலின் 

ீக்்குபழி யதோன், நக்குகந ் 

அகடோப்கயு் ிறு்ோன் 

அழி்து யதோ்விட்டண, இங்கு ோயோ 

ி்ோணது யதோண்ந ோ்க்ககக 

ோ்்து சகோ்டியக்கியநோ். பகத் 

சதய் குதி சதந்நய ோழு் 

ண்தகத் தந்றி புதி தன 

சகோப்ககககபசன்னோ் அக்ப் 

சதிோகத் யதசுகிநோக்ப் ; 

ோ்ந்கோண பகத் சதய் குதிோக 

உடன் லிககய கயதுகிநோக்ப். 

அது உ்கசண்நோன் பிந ோடுககப 

ஆக்கிப்ோண தக ோடுகளுப் 

எண்நோது இண்று் சதயகயோடு 



ோ்்து சகோ்டியக்க ய்டு், 

எயயதோது் ் இண்கயோ 

ோட்கடயோ சன்னோ தனவீணோண 

இ்துக்கப் அழி்தியக்க ய்டுய ! 

ஆணோன் ோ் பத்ததுயகோடி யத ்

இண்னு் லிகயுடண் ோ்்து 

சகோ்டியக்கியநோ்.(எய பகந  

ஆங்கினத் சத்சோய்தி, இ்துக்கப் 

ண்ண ச ்ோக்ப்? அக்ப் ஏ ்

இண்கக்கூட சந்றி 

சகோப்பவின்கனய! ண்று ண்கணக் 

யகட்டோப்.)............ 

 

இணி, து ஆந்நன்கப் ன்னோ் 

ச னழி்து விட்டண ண்தயோ, ் 

ோடு தடித்தடிோக அழி்து யகிநது 

ண்தயோ சிறிது் உ்க அன்ன. 

்பட் யதோதுோண லிக 

இயக்கிநது. யக ந்தடு் யதோது 



 ிோண ய்தின் அது சப்பசணத் 

சதோங்கிசழு்து உனகக ித்தய 

ச ்கிநது.  

 

பகத் தங்கோன்திலிய்ய ோ் 

உனக்திந்கு  ் ோன் 

விட்டுக்சகோ்டியத்தது யதோன் 

யோண்றுகிநது. எய ணிண் ்பவு 

அதிகோக க்துக்சகோப்ப படியு் 

ண்ந பி  ்கணக் தீக்்க யகன 

ோட்டிண ்பண்று 

சகோ்டியக்கிநோக்ப். இங்யகோ எய 

ணிண் ்பவு குகநோண 

உகடகககபக் சகோ்டு ோ 

படியு் ண்ந யகப்விக்கு விகடகோ 

பண்று சகோ்டியக்கியநோ். இ்த் 

யதோோட்டப் இ் யறுதோடு் தன 

நூந்நோ்டுகப் சோடய ச ்யு். 

ஆணோன் னோந்றின் ோது உ்க 



இயக்குோணோன், ஆயடங்கப் 

த்சதோழுோது  உ்கோகி 

இயக்கிநசண்நோன், அது ோ ்

குகநோண சதோயட்ககபக் சகோ்டு 

ோக் கந்றுக் சகோப்கிநோக்யபோ, 

கட்டுத்தோட்டுடண் ோ்கிநோக்யபோ 

அக்யப படிவின் சன்கிநோக்ப், 

ோ ்யதோக்திண் பிண்ணோலு் 

ஆட்த்திண் பிண்ணோலு் 

ஏடுகிநோக்யபோ அக்பிண் ோ்க்கக 

்பவு தத்தத்தோக அ்  ய்தின் 

கோத்தட்டோலு் அக்ப் அழி்ய தீ 

ய்டு், ோ்்யோக ய்டு் 

ண்ததுோண். 

 

ணி ோ்க்ககபேன், ண், ோடுகபிண் 

னோந்றின் கூட எய ககோண 

ககபத்பு, யகண ்க்க ககபேன் 

அதிகோக ினவுகிண்ந சின யங்கப் 



உ்டு. அ்ககயோ ்அகன 

இத்யதோது யகனோடுகபின் யோதுது 

யதோன் யோண்றுகிநது. அங்கு் க்ோண 

சி்கணோபக்ப் இயக்கிநோக்ப். 

இத்தடித் த் ,தவி ண்று அந்றிண் 

பிண்ணோன் ஏடுது சறுகபேலு் 

சறுக ண்று அக்ளு் 

க்டுபிடி்து விட்டோக்ப். அங்குப்ப 

தனய், ண், த்தோட்யடோயப் 

சதய்தோனோண ஆ்களு் சத்களு் 

இ்த் யதோட்டி, யதோோட்ட், ோித 

ோகீக்திண் கோட்டு போ்டி்ண் 

இககபோன் ந்கணய ககப்துத் 

யதோ்விட்டோக்ப். யனோண எண்கந 

அக்ப் தித்ோக்்கிநோக்ப். அய÷ 

யகபபேன் யோத்தோவிண் 

தீககளுக்சகன்னோ் அசின் ந்று் 

 போ ோந்நங்கயப எய தீவ்ுண்று் 

சின ்இண்னு் அங்யக பிடிோோக 



்பிக் சகோ்டுோண் இயக்கிண்நண ். 

 

ஆணோன் அங்குப்ப க்ோண 

சி்கணோபக்பிட் யறு 

சி்கணகப் ப்்து 

சகோ்டியக்கிண்நண. ணி ோ்வின் 

்பவு ோண் அசின் ந்று் 

 போ ோந்நங்ககபக் சகோ்டு 

்ோலு் தீகககப் தீக்்க படிோது 

ண்தக அக்ப் க்டு விட்டோக்ப். 

அக ோ்வின் ஏ ்உறுதிோண ோந்ந் 

ட்டுய ோ்க்ககபேண் தீகககப 

ீக்கு். தகடகயபோ அ ோங்கயோ 

 ட்டக்சகோடூங்கயபோ ்பவு ோண் 

இய்ோலு் ஏஇ்ண்திண் ிகனக 

ோந்ந படிோது. ஆண்பகத் த்தோடு் 

ீதிசறித் த்தோடு் ட்டுய ணி 

இண்திண் நோண யதோக்குககப 

ோந்றி, அக ன்ன ழிபேன் தியத்த 



படியு் ,ணய யகனோட்டிண ்

ோது புதி சி்கணககபயு் புதி 

்துங்ககபயு் சதறுந்கோக 

ஆ்்யோடு இயக்கிநோக்ப். 

அக்பது ோண கிறிஸ்் தன 

விஷங்கபின் ன்னோகவு் சதயக 

பக்கோகவு் இய்ோலு் அகண 

அக்ப் பழுகோக உவின்கன; 

உ்்யதோயோ அது அக்ளுக்குத் 

யதோதுோணோக இன்கன. ணய யகன 

ோட்டிண் அறிவுஜீவிகப், ் தக 

்துங்கபின், அதிலு் குறித்தோக 

யோ்்தின், ோங்கப் யடிக் 

சகோ்டியக்கிண்ந புதி சி்கண் 

துடித்கதயு் ங்கப் தசிக்கு் 

ோக்திந்கு் ந்ந ஆண்பக 

உகயு் ீகயு் கோ்கிநோக்ப். 

இதின் ஆ  ்ி் எண்று் இன்கன. 

 



எ்சோய ்திலு் உப்ப ்கண 

்கணயோ வி்கோண 

கய்துக்ககபக் யகட்தது ணக்குத் 

தக்கோகிவிட்டது. சிறிதுகோன்திந்கு 

பண்பு கூட, கிறிஸ் ் ட்டுய 

உனக்ழுவி ் ண்று ண் சிந் 

்தோண டோக்ட ்தயோஸ் உிக 

தோோட்டிக ீங்கப் யகட்டியக்கனோ் . 

இ் விஷ்கத்தந்றி  ்சிறிது 

சி்திக்க விய்புகியநண். யோ்், 

யோ்் ட்டுய உனக் ழுவி 

ோக படியு்; யசந் ப் 

அ்கக எண்நோக இயக்க படிோது 

ண்யந ோண் கயதுகியநண். அந்கோண 

கோங்ககப இத்யதோது கூறுகியநண். 

 

து ்க் வி, நக்குகந 

உனகிண் ந்ந சதி ங்கப் 

ன்னோய அக் யோந்றுவி் எய ்



அன்னது தனது ோ்க்ககயோடு 

இகக்கத்தட்டுப்பண. அ் 

ங்கபிண் சகோப்கககளு் 

யதோகணகளு் யகோட்டுதோடுகளு் அந 

சறிகளு் அகககப் 

யோந்றுவி்க்பிண் ோ்க்ககக  ்

சுந்றிய அக்தியக்கிண்நண. 

அக்பிண் ோ்க்ககய அ் 

ங்கபிண் ஆோோகவு் 

அதிகோோகவு் ஆந்நனோகவு் உப்பது. 

விசி்தி் ண்ணசண்நோன் அ்கக 

ங்கபோகி கட்டிட் அக்பது 

ோ்க்ககபேண் னோந்று ஆோ் 

ண்ந அஸ்திோ்திண் பதுோண் 

பந்றிலு் கட்டத்தட்டுப்பது. அ் 

னோந்று ஆோ்தின் ட்டு் ஏ ்அடி 

விழுோணோன், தோகந யதோண்ந 

அஸ்திோ் ண்று சதயகத்தட்டுக்  

சகோப்கிநோக்யப அது ட்டு் 



அக க்கத்தடுோணோன், 

தூபோக்கத்தடுோணோன் 

பழுக்கட்டிடபய சோறுங்கிக் சுக்கன் 

சுக்கனோகி விடு். அக ப்டு் 

தக சதயககத் சதறுய 

இன்கன. இண்று அத்தடி்ோண் 

கடசதறுகிநது. அ்கக 

ங்ககப் யோந்றுவி்க்பிண் 

ோ்க்கக னோந்றின் தோதி 

ி  ்ோண உ்க ண்று 

்தத்தடவின்கன; பதித் தோதியு் 

தீவிோண  ்யக்திந்கு உிோகக் 

கயத்தடுகிநது.  

 

து ்க் வி ந்ந சதி 

ங்கப் அகண்து் இ்கக 

னோந்று ணிக்ப் பய 

அகக்கத்தட்டுப்பண. ஆணோன் து 

் ்துங்கபிண் பது 



அகக்கத்தட்டுப்பது. யங்ககப உய 

ோக்கிோக ் ஆயோ சத்யோ 

உிகதோோட்ட படிோது. அக 

ண்று் அழிோ உ்ககபிண் 

தி்ட டிோகு். ிஜுகப் 

அந்கநக் க்டுபிடி்ோக்ப். 

யங்கபின் அ் ிஜுகபிண் 

சதக்ப் சறு் சதக்ப் ட்டுய 

,இங்குங்குோகக் 

குறித்பிடத்தட்டுப்பண. அக்ப் ோ,் 

ண்ண ச ்ோக்ப் ண்தது க்கு் 

சிோது. தனயகட ்கபேண் 

சத ்இன்கன ; அக்ப் த்யதோது 

ங்யக பிந்ோக்ப் ண்ந குறித்புகூட 

சதய்தோலு் இன்கன. அக்ப், அ் 

ிஜுகப் ங்கப் சதகத்தந்றிக் 

ககனத்தட்டோக்போ ண்ண !அக்ப் 

உ்கககபத் யதோதி்ோக்ப். 

ோங்கப் யதோதி் உ்ககளுக்கு, 



ங்கபோன் இண்ந அபவு உோோக 

விபங்கிணோக்ப். 

 

து கடவுப்  குோகவு் அய 

யகபபேன் ிக்்குோகவு் 

இயத்தகத்யதோன் து ப் 

அழு்ோண ககபேன் ்துங்கபிண் 

பது கட்டத்தட்ட எண்நோகவு், அய 

ய்தின் ணிக்பிண் 

வியத்தங்களுக்கு ந்த ்ந்ந 

விங்கபின் பிண்தந்றுந்கு ந்ந 

விோகவு் அக்துப்பது. து 

்க விட அதிகோண அோ 

புயஷக்கப, கோண்ககப, 

தீக்்கிசிககப யறு ் ் 

்துப்பது, இண்னு் ்ந்யநோக் 

யந்கு் ோக இயக்கிநது? 

 

அோங்கப் கக்கந்நக ண்று 



தோக் கூறுகிநது; ீங்கப் 

விய்புகிண்ந அபவு அதிகோக இண்னு் 

க்துக்சகோப்ந்கு யதோதுோண 

ோ்த்கத் ்துப்பது. ஆககோன் ் 

இ்தி  னோந்றிலுப்ப 

அோபுயஷக்பிலு்  ி, 

கோண்கபிலு்  ி, எயயோ தனயோ 

ோ்ந்கு னோந்று ஆோங்கப் 

இன்கன ண்தது ியபிக்கத்தட்டோலு் 

அணோன் ் ்திந்கு ்வி 

தீங்கு் இன்கன. அத்யதோது் ் ் 

த்யதோது் யதோன் உறுதிோகய 

இயக்கு். சணண்நோன் அது 

்துங்ககப ஆோோகக் 

சகோ்டுப்பய வி ணிக்கப 

அன்ன. உனகிலுப்ப அகணகயு் எய 

ணிக  ்சுந்றி் திளு்தடி  ்ச ் 

பன்து வீ். ண் 

உனக்ழுவிது், அழியபேன்னோ 



உ்ககபிண் கீழு்கூட உனக க்கப் 

ன்யனோகயு் எண்றுய த்்தது ண்தது 

படிோ எண்று.  

 

் ண்ந துகநபேன் ணி இண்திண் 

சதய் தகுதிகயனு் எய 

ோதிிோக  ்சி்திக்க  ்ச ் 

ய்டுோணோன், அது ்து 

உ்ககபிண் பென் ோண் படியுய 

வி, ணிக்பிண் பென் படிோது 

ண்தகக் குறி்துக் சகோப்ளுங்கப். 

ோண் பண்பு கூறிதுயதோன் து ் 

அந்கு ய்டி அதிகோ்கயு் 

ஆந்நகனயு் பகுதிோகத் சதந்நோக 

உப்பது. இஷ்ட ச்க் சகோப்கக 

இயக்கிநய, அது அந்புோணது. 

உங்களுக்கு உக் கோண்ககப ீங்கப் 

ய்்துசடு்துக் சகோப்ந்கு 

பழுகோண சு்தி்க  இது 



அபிக்கிநது. இக்ளுப் ் 

கோகணயோ ஆ  ்ோிகயோ 

உங்கப் ழிக்கோட்டிோக, ழிதோட்டிந்கு 

உிோக ீங்கப் 

ந்றுக்சகோப்பனோ், அது ட்டுன்ன, 

ீங்கப் ய்்சடுத்தய கோண்களுப் 

பக யனோண,் அோபுயஷக்ளுப்  

பக உ்் ்ண்று ிகணக்கவு் 

அனுதிக்கத்தட்டியக்கிநது. அதின் 

றின்கன. ஆணோன் அந்குத் 

பிண்ணிோக உறுதிோண, 

ி்ோண ்து உ்ககப் 

இயக்க ய்டு். ஏ ்ஆ  ்ிகோண 

உ்க ண்ணசண்நோன் து 

அோ புயஷக்பிண் தித்சதன்னோ் 

அக்பிண் ோ்க்கக ய 

உ்ககளுக்கு விபக்கோக அகயு் 

யதோது ட்டுய. ஸ்ரீகியஷ்ிண் 

சதயக சன்னோ், அ ்து 



 ணோண ்்திண் சகோப்ககககப 

பக  ்சிநத்தோகத் யதோதி் ்

ண்ததிலு், இ்திோவின் இதுக 

ோ்் யோ் ஆ  ்ோிக்ளுப் 

பக  ்சிந் ்ண்ததிலு் ோண் 

இயக்கிநது.  

 

உனக்திண் கண்திந்கு யோ்் 

விடுக்கிண்ந இ்டோது கய்து; உனக 

 ோஸ்திங்கப் அகண்திலு் யோ் 

யதோகணகப் ட்டுய, இக்கோன 

விஞ்ஞோண்திண் புநவுனக ஆோ் ச்ி 

படிவுகயபோடு பழுக்கபழுக்க இகபு 

உகடோக உப்பது. அடித்தகட, 

தஸ்த் சோடப்ு, ந்று் உநவு 

இந்கநத் சதோறு்க எய 

பென்கக் சகோ்டு இ்டு 

ணங்கப் னோந்றிண் ங்கனோண 

கட்கோன்தின் ச்யறு 



தோககபின் புநத்தட்டண. எண்று 

புோணோண இ்து ண், ந்சநோண்று 

புோணோண கியக்க ண். இ்துக்கப் 

அகவுனக்க ஆோ்ண் பென் 

த்க சோடங்கிணோ,் 

கியக்கக்ப் புநவுனக்க 

ஆோ்ண் பென், அத்தோலுப்ப அ் 

னட்சி்க யோக்கி் ங்கப் 

த்கக் சோடங்கிண.் 

ணங்கபிண் த னோறுகப் 

்பயோ யறுதோடுககப 

உகடோக இய்ோலு், அ் இ்டு 

ககோண சி்கண அகனகளு் 

அத்தோலுப்ப அ்  னட்சி்திண் எய 

ோதிிோண திசோலிககபய 

ழுத்புகிண்நண; இகண ோ் பிோக 

அறி படிகிநது . ந்கோன 

விஞ்ஞோண்திண் படிவுகப் யோ்திகப் 

அன்னது இ்துக்கபிண் ்யோடுோண் 



இகதோகத் சதோய்துோக் 

யோண்றுகிநது. ந்கோன விஞ்ஞோண் ண் 

படிவுககப க்துக்சகோ்டு, அய 

ய்தின் யோ்்திண் படிவுகபிண் 

ோபேனோக ஆண்பக்கயு் ோடனோ் 

ண்யந யோண்றுகிநது. இண்கந 

விஞ்ஞோண்திண் படிவுகப் 

சடுங்கோன்திந்கு பண் யோ்் 

க்ட படிய ண்றுோண் , க்கு 

ட்டுன்னோன் ஆோ் ச்ிபேன் 

வியத்த் உப்ப அகணயக்கு் 

யோண்றுகிநது. எய வி்திோ ் 

ண்ணசண்நோன், இண்கந விஞ்ஞோண் 

தூன சோழிபேன் ழுத்தட்டுப்பது. 

 

ந்கோன யகன ோட்டறிஞக்கப 

யோ்் க்ந்கோண ந்சநோய 

கோ், யோ்திண் அந்புோண 

தகு்றிவுக் சகோப்கக . யோ்்திண் 



படிவுகப் பகவு் ஆ  ்ிோண 

ககபேன் அறிவுபூ்ோக இயத்தோக 

இண்கந பக  ்சிந் யகன ோட்டு 

அறிஞக்ப் தன ்ண்ணிட் கூறிண.் 

அக்ளுப் எயக ணக்கு 

சயக்கோக் சியு். உ்தந்யகோ 

ண் ஆோ் ச்ிக்கூட்க விட்டு 

சபிய ச ன்ந்யகோகூட 

யபன்னோ அ ்ண் யோ்  ்

ச ோந்சதோழிவுககபக் யகட்தந்க்கோக 

ிக்கக்கின் கோ்தியத்தோ.் 

யோ்் பகவு் அறிவுபூ்ோணது; 

கோன்திண் யகக பழுக்க பழுக்க 

அது பூ்்தி ச ்கிநது; ந்கோன 

விஞ்ஞோண் சபித்தடு்திக் 

சகோ்டியக்கிண்நண படிவுகளுடண் 

அத்தடிய இக்தியக்கிநது ண்தோ ்

அ.் 

 



 எத்புகபேலிய்து சதநத்தட்டுப்ப 

அ்கக இ்டு விஞ்ஞோண 

படிவுகப் பது உங்கப் கண்க  ்

சிறிது தியத்த விய்புகியநண்- எண்று, 

ங்கபிண்   ்; ந்சநோண்று, 

ன்னோ் எண்யந ண்னு் சகோப்கக. 

தோபியனோணி னோந்றிலு் யூ 

னோந்றிலு் எய சுகோண 

விஷ்க ோ் கோனோ். 

தோபியனோணிக்ளு் யூக்ளு் 

தன்யறு குழுக்கபோக பிி்துப்பண.் 

எ்சோறு குழுவிந்கு் எய ச்் 

உ்டு. இ்க் ச்ங்கப் 

சதய்தோலு் எய சதோதுோண 

சதகத் சதந்றிய்ண.் 

தோபியனோணிக்பிண் ச்ங்கப் தோன் 

ண்று ங்கத்தட்டண.் இக்ளுப் 

தோன் சயோடக் கனக ச்். 

ோபகடவின் இ்க் குழுக்கபின் எண்று 



ந்நந்கந சண்று, அந்கந் 

ண்னுடண் எண்று ய ்்துவிட்டது. அண் 

விகபோக , சண்ந குழுவிண் ச்் 

ன்னோ குழுக்கபிண் ச்ங்களுக்கு் 

கனக ச்ோகிவிடுோ.் 

இ்ோறுோண், இண்று ்தட்ட் 

அடி்துக் சகோப்ோண, ச பட்டிக் 

இண்திண் எய கடவுப் சகோப்கக 

உயோகிது.  

 

யூக்பிண் ச்ங்கப் சோனோக் ண்ந 

சதோன் அகக்கத்தட்டண .் 

இக்ளுப் இஸ்யன் ண்னு் குழுவிந்கு 

  ்ச ோ்ோண  ்சோனோக்-ஹ்ோ 

அன்னது சோனோக் -ோய ண்று 

அகக்கத்தட்டோ .் கோனத்யதோக்கின் 

இஸ்யன் குழு அய இண்க  ்ய ்் 

ந்ந குழுக்ககப சண்று, அக்பிண் 

சோனோக்குககப ன்னோ் அழி்து் 



ங்கப் ச ோ் சோனோக்ோண் 

சோனோக்குகப் அகணிலு் 

உ்் ்ண்று அறிவி்து. 

இ்கக எய  சந்றிக்கோக  ்

சி்த் தட்ட ் சப்பங்களு், 

ட்த்தட்ட சகோடுககளு், 

ச ்த்தட்ட சகோடூங்களு்   ்பவு 

ண்தது உங்களுப் தனயக்கு் சியு். 

பிந்கோன்தின் தோபியனோணிக்ப் 

இஸ்யலிக்பிண் சோனோக்- ஹ் 

ோவிண் கனகக அழிக்க 

பண்நோக்ப், ஆணோன் படிவின்கன.  

 

 விஷங்கபின் ங்ககப 

ிகனிறு்திக்சகோப்ந்கோகத்  

தன்யறு குழுக்கப் ிக்்தி 

இ்கக யதோோட்ட் இ்தி 

ன்கனக்குப்ளு் ட்தியத்தோக 

ணக்கு் யோண்றுகிநது. இங்கு் 



ஆிக்பிண் தன்யறு இணங்களுக்குப் 

ங்கப் ச்ங்கபிண் 

கனகக்கோகக் கய்து 

யந்றுககப் ினவிபேயக்கனோ். 

ஆணோன் இங்கு ிக்்து யறு. இ்தி 

னோறு யூக்பிண் னோந்றிலிய்து 

ோறுதட்டோக இயக்க ய்டிபேய்து.  

ந்ந ோடுகப் கவிடவு்  கித்பு் 

ண்கக்கு் ஆண்பக்திந்கு் 

இயத்பிடோண ோடோக இ்திோ ட்டுய 

இயக்க ய்டிபேய்து. ணய இண  ்

 ்கடகப் இங்கு சடுங்கோன் 

ீடிக்கவின்கன. 

 

னோறு ட்ட படிோ, 

தோ்திங்கப் ங்கப் தோக்க  ்

ச லு்் துிோ அபவிந்கு பக் 

சோகனோண, அட்்ோண அ்த் 

தங்கோன்தின் இ்திோவின் யோண்றி 



க்ோண ிஜுகளுப் எய,்க் ஸ் 

வித்ோ தஹீோ ்தி - இயத்த ்

எயய, ிஜுகப் அகத் தனோநோக 

அகக்கிநோக்ப்” ண்று கூறிணோ.் இது,  

இதுக கூநத்தட்ட ோக்கிங்களுப் 

ிகணவின் ிறு் ய்டி  எண்று், 

இது கபேன் க்டுபிடிக்கத்தட்டுப்ப 

க்ோண உ்ககளுப் பக  ்சிந் 

உ்கயு் ஆகு். இ்துக்கபோகி 

க்கு இ் உ்க, யசி ோ்விண் 

பதுசகலு்தோக அக்துப்பது. க் 

ஸ் வித்ோ தஹீோ ்தி ண்கிண்ந 

இ் எய கய்து து யசி ோ்வின் 

்கணயோ நூந்நோ்டுககபக் 

கட்து ்பட் ்துப்பது; 

கோன்யோறு் அபவிலு் ிகநவிலு் 

புதி யக் சதந்று இண்று அது து 

யசி ோ்வின் இ்டந 

எண்றுதட்டுப்பது, ்்தின் ்ோகக் 



கன்து ்பன் எண்நோகியுப்பது. இ் 

உ்க ் ்குோ் யோறு் ஏடிக் 

சகோ்டியக்கிநது; ் ோடு  

 கித்பு்ண்கபேண் க்ோண 

ினோக ஆகிவிட்டது. இங்யக இ் 

ோட்டின் ட்டுய க்கப் ங்கப் 

்கய இக ் ங்களுக்கு் 

யகோபேன்களு்   ்ச்ுகளு் கட்டி் 

யகிண்நண.் இ் க்ோண எய 

கய்க்ோண் உனக் ்படபய்து 

கந்றுக்சகோப்ப ய்டிபேயக்கிநது.  

 

யகன ோடுகபின் ் அபவிந்கு  ்

 கித்தந்ந ண்க ினவுகிநது ண்தது 

தந்றி உங்களுக்குத் சதிோக துவு் 

சிோது. அங்யகய உபேகவிட 

யயயோ ண்றுகூட ோண் தனபகந 

ிகணக்கிண்ந அபவிந்கு அங்யக   ்

 கித்பிண்க கனவிி்ோ டுகிநது. 



்திந்கோக எய ணிகணக் 

சகோன்து ண்தது அங்யக  ் 

 ோோோண எண்று. ங்கப் 

ோகீக்கத்தந்றித் சதயகடி்துக் 

சகோப்கிண்ந அக்ப், அகயு் எய 

ோகீகோக  ்ச ோன்லி, இண்று இன்னோ 

விட்டோன் ோகபக்கு  ்ச ்னோ். 

யகன ோட்டின், யகன ோட்டின், ோடு 

ந்றுக் சகோ்டுப்ப ்திந்கு 

திோக ோோது எய ோ்்க 

ச ோண்ணோன் யதோது், அண் பகக் 

சகோடூோண ககபேன்  போ்கக் 

விட்டு வினக்கத்தடுோண். அக்ப் து 

ஜோதி பகநககபத் தந்றி  ் போக 

அய யகபபேன் ோகக் குகந 

கூறுோக்ப். ீங்கப் 

யகனோடுகளுக்கு  ்ச ண்று 

ண்கணத்யதோன் அங்யக சின ஆ்டுகப் 

ோ்்து தோயங்கப். பகத் சதி 



யதோசிிக்ப் ண்று ீங்கப் 

யகப்வித்தடுகிண்ந சினக்ூட 

்கத்தந்றி் ோங்கப் 

சகோ்டுப்ப கய்தின், நூந்றின் எய 

தங்ககக்கூட சபிய ச ோன்ந்கு்  

கிபன்னோ டிகட்டிண 

யகோககபோக இயத்தகக் 

கோ்பீக்ப். 

 

இ்  ் கித்பு்ண்க ண்னு் 

யகோண்ணோண கய்திந்கோக உனக் 

கோ்தியக்கிநது. ோகீக்திந்கு அது எய 

க்ோண ச ன்ோக விபங்கு்; அது 

ட்டுன்ன , இ்க் கய்க  

ந்றுக்சகோப்போன் ் ோகீகப் 

ீ்ட கோன் ோ படிோது.சறியு் 

் சப்பப் சகோடூப் 

ிறு்த்தடோன்  ் ோகீகப் ப 

படிோது. ணிக்ப் 



எயயக்சகோயக அண்புவ்ுடண் 

அணுகோக ் ோகீகப் கன 

ிப படிோது. பகவு் யகோண 

அ் அண்புவ்ிண் பன் தடி, பிந 

க் கய்துக்ககப அண்யதோடு் 

கணியோடு் தோத்்தோகு்.  

அண்புவ்ுடண் இய்ோன் ட்டு் 

யதோோது,  , து க் சகோப்கக களு் 

்பிக்ககளு் ்பவுோண் 

யறுதட்டோக இய்ோலு், அ் 

ங்களுக்கு ஊக்க்துடண் உவு் 

ய்டு்.  ந்றுபண் ோண் கூறிது 

யதோன் இ்திோவின் அகய இத்யதோது 

ச ்து சகோ்டியக்கியநோ். இங்யக 

இ்திோவின் ோண் இ்துக்கப் 

கிறிஸ்க்ளுக்கு   ்ச்ுகளு், 

பகதிக்ளுக்கு சூதியு் கட்டி் 

்ண;் இண்று் கட்டி் யகிண்நண.் 

அது ோண் ச ்த்தட ய்டி 



கோி். அக்ப் ் பது கோட்டுகிண்ந 

சறுத்பு,, சகோடூங்கப் அக்பிண் 

சகோடுககப் ஆதிக்க சறி 

இந்றிந்கு இகடபேலு் , 

்கத்தந்றித்யதசு் இழிோண 

யத ச்ுக்களுக்கு இகடபேலு், ோ் 

அக்கப அண்பிணோன் சந்றி 

சகோப்ளு்க ,ி  ்் 

கிறிஸ்க்ளுக்கு  ்   ்ச்ுககபயு் 

பகதிக்ளுக்கு சூதிககபயு் 

கட்டிக் சகோடுத்யதோ்; 

சகோடு்துக்சகோ்யட இயத்யதோ். 

அண்பு ட்டுய ிகனக்கக்கூடி எண்று,  

சறுத்பு அன்ன; சண்கோண் 

சடுங்கோன் ோ்ந்குி 

லிககயு் தனகணயு் ன்னது 

அண்றி,  சறு் 

கோட்டுபோ்டி்ணயோ உட்பிண் 

லிகயோ அன்ன ண்தக 



உனக்திந்கு ியபிக்கு் க ோ் 

இ்ோறு ச ்துசகோ்யட இயக்க 

ய்டு். 

 

்படபய்து இண்கநக்கு உனக் சதந 

விய்புகிண்ந ந்சநோய க்ோண 

கய்து , உனக் பழுகபேண் ஆண்பக 

எயக யோத்தோவிண் 

சி்கணோபக்ளுக்கு, இன்கன, இ் 

உனக் பழுந்கு் – 

உ்்யோகவிட் ோ்் 

பிிவிணயக்கு,த்தட்யடோக விடத்  

தோயக்கு, தடி்க்கபவிடத் 

தடிக்கோக்ளுக்கு, தன ோலிககப 

விடத் தனவீணயக்கு- யகோணது 

இ்க் கய்ய. யகன ோட்டிண் 

ந்கோன ஆோ் ச்ிகப்,தூன உத 

கங்கப் பெனய பிதஞ் ்திண் 

எயகத்தோட்கடயு்,  பிதஞ் ் 



பழுதிலு் உப்ப ன்னோய 

எண்கநசோண்று  ோ்்தியத்தகயு் 

ியபி்துப்பது. ஜடத் சதோயப்  

ிகனபேன், ீங்கப், ோண், சூிண், 

ட் ்திங்கப், ன்னோய 

ன்கனபேன்னோ எய 

ஜடத்சதோயட்கடலின் , கடலின் 

சிண்ணஞ்சிறு அகனகபோகயோ அகன் 

சோகுதிகபோகயோ இயக்கியநோ்; அது 

யதோனய உட்பு் ணப் 

ஜடத்சதோயபோகி கடலின் சிண்ணஞ்சிறு 

அகனகயப, அோது சத ்யறுதோயட 

ண்தக சடுங்கோன்திந்கு பண்யத 

இ்தி ண இன் கோட்டியுப்பது. 

யோ்் இந்கு் எய தடி யனோக  ்

ச ண்று, இ் த் பிதஞ் ்திண் எயகத் 

தோட்டுக் கய்திண் பிண்ணிபேன் 

க்ோண, எண்யநோண உ்க 

ஆண்ோ இயக்கிநது ண்தகக் 



கோட்டிபேயக்கிநது. இந்கந சன்னோ் 

ச ண்கணத் தன்ககனக் ககத் 

தட்டோிகபோகி உங்களுக்கு ோண் 

ச ோன்லி் சி ய்டிதின்கன . 

பிதஞ் ் பழுதிலு் எய ஏ ்

ஆண்ோோண் உப்பது. இயத்தக 

ன்னோ் எண்யந. 

 

பிதஞ் ் பழுகபேண் இ் 

அடித்தகட எயகத்தோட்டுக் கய்து 

இ் ோட்டின் கூடத் தனகத் 

தபறு்தி இயக்கிநது. இண்று் சின 

யங்கபின் அ்க் கய்க 

ஆித்தக்கபவிட தித்்தக்யப 

அதிக் உப்பண.்  ண்நோலு் ோண் 

உங்களுக்கு  ்ச ோன்கியநண்; பு்துபே ்

அபிக்கிண்ந இ் எய க்ோண 

கய்க்ோண் இண்கநக்கு உனக் 

்பட் ய்டி ிந்கிநது. ங்கப் 



உிகக்கோக குன் ழுத்த படிோ 

தோ க்கபிண் விடிவிந்கு இ்க் 

கய்து ோண் யக. அகண்திண் இ் 

எயகத்தோட்டுக் கய்க 

கடபகநபேலு் அண்நோட 

ோ்க்ககபேலு் ச ன்தடு்ோன் 

ோோலு் து ோட்டின் 

பண்யணந்ந்கக் சகோ்டு  

படிோது. 

 

கயு் ஆோ் ச்ிக் க்ணுடண் 

அணுகுகிண்ந யகனோடு ண் ்து், 

ீதிசறி பலி அகண்திந்கு் 

ஆோோண தகு்றிக ஆ்்துடண் 

யடுகிநது. ்பவு 

க்ோணக்போக இய்ோலு் 

ச்வீகோணக்போக இய்ோலு், 

எய ணிணிணிண் எத்புலிணோன் 

ட்டுய ீதி சறிக உ்டோக்க 



படிோது ண்தது உங்களுக்கு 

ண்நோகய சியு் . ீதிசறிக்கு 

இ்கக ஆோ்க உனகிண் 

சி்கணோபக்ப் ோய் 

ந்றுக்சகோப்ப ோட்டோக்ப். ீதி 

சறியு் எழுக்க விதிகளு் க்ககபக் 

கட்டுத்தடு் ய்டுோணோன், ணி 

ஆோ்கவிட  ் ந்று யனோண 

ஆோ் ோது ய்டு் ண்று 

அக்ப் யகட்கிநோக்ப். ி்ோண 

சின உ்க் ்து்.. இ் 

ீதிசறிக்கு ஆோோக அக 

ய்டு் ண்று அக்ப் 

விய்புகிநோக்ப். உங்கபிலு், 

ண்ணிலு், ன்யனோிண் ண்திலு், 

உபேிலு் உகநோண  அ் 

ன்கனந்ந எய உ்கபேலிய்து 

அன்னோன் ,அ் ி் ஆோ்க 

யறு ங்யக கோ படியு்? 



ஆண்ோவிண் ன்கனந்ந எயகய 

ன்னோ எழுக்க விதிகபிண் ஆோோகு். 

ணிணிண் பக்கிக்கோண 

யதோோட்ட்கத்தந்றி  ்ச ோன்கிண்ந 

எ்சோய  நூலு் கூறி ்துப்பய அது 

யதோன் ீங்களு் ோனு்   யகோக்ப் 

ண்தது ட்டுன்ன, உ்கபேன் 

ீங்களு் ோனு் எண்யந. இதுோண் 

இ்தி் ்து்திண் ஆி் ோண 

கய்து.  இ் எயகோண் ன்னோ ீதி 

சறிக்கு் ஆண்பக்திந்கு் அடித்தகட.  

இது து தோ க்களுக்கு ்பவு 

அ ோக் யகயோ, அ்வுபவு 

அ ோக யோத்பிக்ளுக்கு்  

யகத்தடுகிநது. இங்கினோ்திலு் 

பிோண்சிலு் அசிக்கோவிலு் இண்று 

உயோகி யகிண்ந வீண அசின் 

ந்று்  போ ன ்ச்ிகளுக்கு, 

அக்ப் அறிோயன, இ் க்ோண 



கய்துோண் அடித்தகடோக 

இயக்கிநது. 

 

்தக்யப, ண்நோக் சி்து 

சகோப்ளுங்கப். ணிணி 

பக்திக்கோகவு்,  ் பக்திக்கோகவு் 

ணிணிண் யதோோட்டகத்தந்றிக் 

கூறுகிண்ந ன்னோ நூன்கபிலு் இ்தி 

யோ்க் கய்துக்கப் பகவு் 

அதிகோகக் கோத்தடுகிண்நண. 

அந்கந ழுதிக்ளுப் சினயக்கு ் 

ோங்கப் ழுதியுப்பந்றிண் 

பெனகோ் து ண்தது 

சிவின்கன. சினயோ அக ங்கப் 

ச ோ்க் கய்துக்கப் யதோன் 

யோண்றுகிண்ந அபவிந்கு 

ழுதியுப்பண.் கிப் 

ண்றியுவ்ு் சகோ்ட எய சின ்

ட்டுய பென நூகனக் குறித்பிட்டு் 



ங்கப் ண்றிக  ்ச லு்தியுப்பண.் 

 

ோண் அபவுக்கு அதிகோக 

அ்க்கத் யதோதித்தோகவு், 

தக்திகத் தந்றிக் குகநோகய 

கூறுோகவு் குந்ந்  ோட்டத்தடுக 

அசிக்கோவின் இய்யதோது 

யகப்வித்தட்யடண். துக சறிகபிலு் 

அண் தக்திக்சகோப்கககபிலு்  

ழிதோட்டிலு்  உப்ப பிய தக்தியு் 

த  ிகனகளு் அக யகிண்ந 

ன்கனந்ந ஆண்ப் ணக்கு 

ண்நோகய சியு். அக 

ன்னோந்கநயுய ோண் அறியண். 

ஆணோன் க்கு இது அழுந்கோண 

யன்ன.  ஆண்க் க்ீக்ூட 

இத்யதோது கூடோது. யதோதுோண அபவு 

ோ் அழுோபேந்று. 

சண்கோணக்ப் ஆந்கு இது 



ய் அன்ன . சண்க சண்க 

ண்று ோ் சறு் தஞ்சுத் 

சதோதிகபோகி விட்யடோ், பிங்கபோக 

ோறிவிட்யடோ். து ோட்டிந்கு 

இத்யதோது  ய்டுது இய்தோனோண 

க யு், ஃகோனோண ்புகளு், 

அந்றுடண் இ்த் பிதஞ் ்திண் 

உ்கககபயு் கசிங்ககபயு் 

ஊடுயவித் தோக்்கவு், அசிோணோன் 

அந்கோகக் கடலிண் அடிோ் க 

ச ண்று ்கயு் யயக்கு 

யோக  ்  ்திக்கக்கூடி க்ோண 

 க்தி ோ்், ோோலு் டுக்க 

படிோோண  ங்கன்தப் ோண் க்கு 

இத்யதோது யக. க்கு் 

யகோணது இது ோண். இகண 

உயோக்கி ிகனிறு்தி தனத்தடு், 

ன்னோ் எண்யந ண்தோண அ் 

அ்க  



னட்சி்க ண்கு்்து, அகண 

அனுத்தின் சகோ்டு யோன்ோண் 

படியு். 

 

்பிக்கக, ்பிக்கக, ்பட் 

்பிக்கக, ்பிக்கக ,இகநணிட் 

்பிக்கக இதுய யணோண்ண்திண் 

கசி். உங்களுகட புோ 

ச்ங்கப் பத்த்து 

பக்யகோடியதிடப், சபிோட்டிண ்

அ்த்யதோது உங்கபிட் திிக்கிண்ந 

அகண்து ச்ங்கபிடப் 

்பிக்கக க்து, அய யகபபேன் 

உங்கபிடய உங்களுக்கு 

்பிக்ககபேன்கன ண்நோன் 

உங்களுக்குக் கதியோட் பன்கன.  

உங்கபிட் ்பிக்கக சகோப்ளுங்கப். 

அ் ்பிக் ககக ஆோோகக் 

சகோ்டு ழு்து ின்லுங்கப் லிக 



உகடக்போக இயங்கப். க்கு் 

யகத்தடுது இதுோண் .. 

 

யயோய் யதோயோயோண 

,வின்விட்டு ்க்கூடி அண்ணி  ் 

சின ்பத்த்து பெண்று யகோடி 

க்கபோகி ்க பதி்து அ ோபக் 

கோ் ண்ண? அக்ளுக்கு் 

ண்ண்பிக்கக இய்து, க்கு இன்கன. 

யகனோட்டின் ோண் ண்ண 

கந்றுக்சகோ்யடண்? ணிண்தோவி, 

இழி்ண் ண்று 

தியத்பி்தியத்பி ச் ோன்கிண்ந  

கிறிஸ் த் பிிவுகபிண் சந்று 

உதய ங்களுக்குத் பிண்ணோன் ோண் 

க்டது ண்ண? ணிக்ப் 

ங்கபிடய சகோ்டுப்ப 

்பிக்ககோகி ோசதய்  க்தி 

யோத்தோ ந்று் அசிக்கோவிண் 



யசி ீயோட்ட்திண் க்தின் 

து்பி ிந்தது ோண் ணக்கு் 

சி்து. ோண் ஆங்கியனண் ண்ணோன் 

கயு் ச ் படியு் ண்யந 

ஆங்கியன  ்சிறுண் எயண் 

ச ோன்ோண், அசிக்க  ்சிறுனு் 

இகய ச ோன்ோண், 

யோத்தோவிலுப்ப ்  ்சிறுனு் 

இகய ோண் ச ோன்ோண் . ஆணோன் 

இங்குப்ப ் சிறுக்ப் இக  ்

ச ோன்ோக்போ ? ோட்டோக்ப். 

சிறுக்ப் ண் அக்பிண் ்கய 

ச ோன்ன ோட்டோக்ப். ோ் 

ண்ண்பிக்ககக இ்து விட்யடோ். 

ணய ங்கப் ச ோ் ஆண்ோவிண் 

கிகக க்களுக்குக் 

கோட்டுந்கு் அக்ளுகட 

இ்தின் உகந்துப்ப ஆந்நகனக் 

கிப்்ச  ்ச ்ந்கு் 



,யோ்்திண் அ்கக் கய்க 

உதயசி்யோக ய்டு், அணோன் 

ோண் ோண் 

அ்க்கத்யதோதி்யண்.  

யோ் ்க  ் ோ்்ண் ண்ந 

எய பிிவு ணத்தோண்கயுடண் அக 

ோண் கூநவின்கன. அது பகத்த் 

அபவின் உனக் பழுதிலு் 

எத்புக்சகோப்பத்தடுோண எண்று 

ண்தோன் ோண்  கூறியணண்.  

 

துகதிகயோ 

விசிஷ்டோ்கதிகயோ ய் பந  ்

ச ்ோன் பிோக ஏ ்இகத்பு 

ழிகக் க்டறி படியு். கடவுப் 

்பப் இயக்கிநோ,் ன்னோந்றிலு் 

ச்வீக் உகநகிநது ண்ந சகோப்கக 

இன்னோ எய சறிகூட இ்திோவின் 

இன்கன. தூ்கயு் பூ்துப் 



லிகயு் ன்னோய ் ஆண்ோவின் 

பழுகோக இயக்கிநது ண்தக 

ன்னோ யோ் சறிகளு் ந்றுக் 

சகோப்கிண்நண. இ்த் பூோ்து் 

சின யகபகபின் சுயங்குது யதோனவு் 

சின யங்கபின் விிது யதோனவு் 

ஆகிநது, ஆணோலு் அது இயக்கய 

ச ்கிநது ண்று யோ்்திண் சின 

சறிகப் கூறுகிண்நண. 

அ்க்திண்தடி அது சுயங்குது் 

இன்கன விிது் இன்கன; 

அ்த்யதோது கநக்கத்தடவு் , 

ப்டு் கநத்பு வினக்கத்தடவு் 

ச ்கிநது. நக்குகந விஷ் 

எண்றுோண். எண்று ந்சநோண்கந விட  ்

 ந்று க்்கீதிோணோக இயக்கனோ், 

ஆணோன் விகபவு் கடபகந 

விபக்கங்களு் எண்றுயதோனய உப்பண. 

இ் எய பக்கிக் கய்ய இத்யதோது 



உனக்திந்கு் யகோக உப்பது; 

ந்ந இடங்ககபவிட ் 

ோட்டிந்கு்ோண் இண் யக 

அதிகோக உப்பது. 

 

்தக்யப, ய்் க்கூடி சின 

உ்கககப உங்களுக்கு ச ோன்லிய 

ஆக ய்டு். ் இ்திண் எயண் 

ஏ ்ஆங்கியனணோன் சகோகன 

ச ்த்தட்டோண் ண்யநோ யகனோக 

ட்த்தட்டோண் ண்யநோ 

த்திிக்ககபேன் யகிநது. உடயண ் 

ோடு பழுது் கூக்குன்கப் ழுகிண்நண 

. ோனு் தடிக்கியநண், அழுகியநண். 

அடு் விணோடிய இந்சகன்னோ் ோ ்

சதோறுத்பு ண்ந யகப்வி ண் ண்தின் 

ழுகிநது. எய யோ்தி ண்ந 

பகநபேன் ணக்குப்யப இ்க் 

யகப்விகக் யகட்கோன் இயக்க 



ண்ணோன் படிோது. இ்து ணக்குப் 

பெ்குதண். அண் ணக்குப்ளு் ண் 

பெனப், ண்கண அடித்தகடோகக் 

சகோ்டுய கயு் தோக்்க 

விய்புகிநோண். ணய ண்கணய 

ோண் யகட்டுக்சகோப்கியநண்- இந்கு 

ோ ்சதோறுத்பு? ணக்கு எ்சோய 

பகநயு் கிகடக்கிண்ந ததின் இதுோண்; 

ஆங்கியனக்ப் அன்ன, அக்ப் 

சதோறுத்தன்ன; து ன்னோ 

துண்தங்களுக்கு் ன்னோ 

இழிவுகளுக்கு் ோ், ோ் ட்டுய 

சதோறுத்தோபிகப். 

 

பிபு்து சறி பிடி் து 

பண்யணோக்ப் இ் ோட்டுத் தோ 

க்ககப் ங்கப் கோலிண் கீழிட்டு 

பதி்துக் சகோடுகத்தடு்திணோக்ப். 

தோ் அக்ளுக்கு ் உவியு் 



இன்கன. கோனத்யதோக்கின் அ் ககப் 

ோங்கப் ணிக்ப் ண்தகய 

ந்து விட்டோக்ப் ண்றுோண் ச ோன்ன 

ய்டு் தன நூந்நோ்டுகபோக 

அக்ப் சறு் 

விநகுசட்டிகபோகவு் ்ீ ்

இகநத்தக்போகவுய ோ்ந்குக் 

கட்டோத்தடு்த்தட்டோக்ப். விகபவு?  

அக்ப் ங்ககப த் பிநவி அடிககப் 

ண்று் விநகு சட்டவு் ்ீ ்

இகநக்கவு் ட்டுய பிந்க்ப் 

ண்று் ்தய சோடங்கி 

விட்டோக்ப்.இண்கந வீணக் 

கன்விகத்தந்றி இ்பவு  

சதயகடி்துக் சகோப்கியநோ். 

ஆணோன் ோோது அக்ளுக்குத் 

தி்து எய ோ்்க ச ோண்ணோலு், 

ோ்்த்தட்ட அ் அத்தோவிககபக் 

ககதூக்கி விடுோண கடகக 



விட்டுவிட்டு, ் க்கப் 

பிண்ோங்குகய ோண் கோ்கியநண். 

பட்டோப்ணோண சின த்தகக் 

கோங்கப், அக யதோண்ந சின 

யகன ோட்டு உபநன்கப் , 

இந்றிலிய் சின 

கோட்டுபோ்டி்ணோண, , 

பயக்ணோண ோங்கப்- 

இகசன்னோ் அ் கககப 

யலு் அடக்கி எடுக்குந்கோக 

பண்கக்கத்தடுகிண்நண. 

 

அசிக்கோவின்  ் கோ கதபேன் 

ீக்யோ இகபஞண் எயண் கன்து 

சகோ்டோண். உ்கோண ஆத்ிக்க 

ீக்யோ அண். அகோகத் யதசிணோண். 

ணய அணிட் யத  ய்டு் ண்று 

ணக்கு் யோண்றிது. அணிட் 

அ்த்யதோது யதசியணண். ஆபேனு் 



அகணத் தந்றி கயு் 

சி்துசகோப்ப படிவின்கன எய 

பகந இங்கினோ்தின் இய்யதோது சின 

அசிக்கக்கப  ் ்திக்க ய்்து. 

அக்ப் அகணத்தந்றிக் கீ்ய் 

ச ்திககப  ்ச ோண்ணோக்ப். அ் 

இகபஞண் ்தி ஆத்ிக்கோவின் 

ோ்் எய ீக்யோ இண்கனணிண் 

கண். எயோப் ந்யநோ ்இண்திண் 

கனண் அ் இகபஞணிண் ்க 

பது யகோத் சகோ்டு அணது 

்ககயு் ோகயு் சகோண்று 

விட்டோண் . சகோண்நதுடண் திண்று் 

விட்டோண். கு்ககயு் சகோண்று 

 கக்கக் கட்டகபபேட்டோண் அண். 

ஆணோன் சிறுண் த்பிவிட்டோண்.  தன 

தங்கோக இண்ணன்ககப 

அனுதவி்து, தன நூறு கன்கப் 

த் ச ்து கடந்ககக 



அகட்ோண். பிண்ண ்அசிக்கக் 

கத்தன் எண்றின் அசிக்கோ சகோ்டு 

த்தட்டோண். அ்த் கதண் ோண் 

அ்பவு சிநத்தோக உகோந்றிணோண். 

அக யகட்ட பிநகு உங்கப் த்தக 

ோ்கத்தந்றி ண்ணோண் ் 

இயக்கிநது? 

 

 பிோக்யப, த்தக 

கோோக பிோக்ளுக்குக் கீ் 

ஜோதிபேணகவிட ண்நோகத் தடிக்கிண்ந 

திநக இயக்கிநது ண்நோன் 

,பிோக்பிண் தடித்பிந்கோக ்த் 

தப் இணி ச னழிக்கோதீக்ப்; 

ன்னோந்கநயு் கீ் 

ஜோதிபேணயக்கோக  ்ச னவிடுங்கப். 

உவிந்நக்ளுக்குக்  சகோடுங்கப், 

சணணின் அக்ளுக்கு்ோண் ன்னோ 

ச ன்ப் யகத்தடுகிநது. 



பிோண் பிநவிபேயனய அறிோபி 

ண்நோன்  ் உவியு் இன்னோன் 

அயண தடி்துக்சகோப்ப 

படியு்.பிநவிபேயனய  அறிோபி 

அன்னோ பிந ்ன்னோ 

யதோகணககபயு் ஆசிிக்கபயு் 

சதநட்டு். இதுோண் ோண் புி்து 

சகோ்ட ீதியு் தகு்றிவுோகு். 

 

து ககளு் ோ்்த்தட்ட இ்த் 

தோ ஜணங்களு்ோண் உ்கபேன் 

ோங்கப் ோ ்ண்தகக் யகட்கவு் 

அறி்து சகோப்பவு் 

ய்டிபேயக்கிண்நது . ஜோதி –குன்,  

தன், தனவீண் யதோண்ந ்வித்  

தோகுதோடுபண்றி எ்யோ ்ஆணு் 

சத்ணு் கு்கயு் இகக் 

யகட்கட்டு்; லிகோண-் 

லிகந்ந,் உ்் ்–



ோ்் ்ண்று எ்சோயிண் 

உப்யபயு் அ் ன்கனந்ந  ஆண்ோ 

உப்பது . க்ோணக்போக 

,யயனோக்போக எ்சோயய் 

ோறுந்கோண ன்கனந்ந ோ்த்பு் 

ன்கனந்ந ஆந்நலு் அ் 

ஆண்ோவின் உப்பது ண்தக அக்ப் 

சி்து சகோப்பட்டு் . உ்திஷ்ட 

ஜோக் த்ோத் ோண் ியதோ . 

ழு்தியங்கப்,  விழி்தியங்கப், 

னட்சி்க அகடயு்க ின்னோன் 

ச ன்லுங்கப் ண்று எ்சோயிடப் 

பங்குயோ். விழி்தியங்கப் 

!தனவீணோகி இ் 

ணசி்திலிய்து 

விடுதட்சடழுங்கப். உ்கபேன் ோய் 

தனவீண ்இன்கன. ஆண்ோ 

ன்கனந்நது, ன்னோ ஆந்நனகளு் 

உகடது, ன்னோ் அறி்து ழு்து  



ின்லுங்கப், உங்ககப உறுதித்தடு்திக் 

சகோப்ளுங்கப், உங்களுப் உகநகிண்ந 

இகநகண சபித்தடு்துங்கப், 

அக றுக்கோதீக்ப். 

 

அபவுக்கு அதிகோண ய ோ்தன் ,அபக 

பறி தனவீண், ஆ்் ணசி் 

இக ் இண்திண் பது தடி்துப்பது, 

தடி்்் உப்பது. ஏ ந்கோன 

இ்துக்கயப, ணசி்திலிய்து 

உங்ககப விடுவி்துக் சகோப்ளுங்கப். 

அந்கோண ழி உங்கப்  ோஸ்திங்கபின் 

உப்பது. அகத் தடியுங்கப். 

எ்சோயயக்கு் அக்பிண் 

உ்க இன்கதத் யதோதியுங்கப். 

உநங்கு் ஆண்ோக ழுத்புங்கப், அது 

்ோறு விழிச்ழுகிநது ண்தகத் 

தோயங்கப். உநங்குகிண்ந ஆண்ோ 

ட்டு் விழிச்ழு்து ண்னுவ்ுடண் 



ச லின் ஈடுதடுோணோன்  க்தி ய் 

சதயக ய், ண்க ய் தூ்க 

ய், கசன்னோ் யனோணயோ 

அக அ்கணயு் ய். கீகபேன் 

ோண் விய்பு் தகுதி ோது எண்று 

இயக்கிநது ண்நோன், அண்  ோோகவு் 

சுயக்கோகவு் உப்ப க்ணிண் 

இ் இ்டு சுயனோகங்கப்ோ்- ோ ்

ன்னோ உபேக்பிலு் த்சதோயப்  

 ோக உகநகக் கோ்கிநோயணோ, 

அழிகிண்ந சதோயட்கபின் 

அழிோோண இகநகணக் 

கோ்கிநோயணோ அயண உ்கபேன் 

கோ்கிநோண். சணணின் ங்கு் 

இகநண்  ோக உகநகக் 

கோ்தண் ஆண்ோக ஆண்ோோன் 

அழிக்க ோட்டோண். இ்ோறு அண் 

உ ்னட்சி்க அகடகிநோண். 



 

 

இங்கு் இ ோடுகபிலு் 

யோ்்திண் பென் தனுப்ப 

கோிங்கப் ச ்ந்கு இ்ோறு க் 

ோண ோ்த்பு உப்பது. ணி இண 

ப ்ச்ிக்கோகவு் யண்கக்கோகவு் 

இ் அந்புக் கய்க, ஆண்ோ 

எண்யந, அது ங்கு் ிகந்து 

ண்தோண அந்புக் கய்க இங்கு் 

பிந இடங்கபிலு் பி  ்ோ் ச ் 

ய்டு்.  ங்சகன்னோ் தீக 

இயக்கிநயோ, ங்சகன்னோ் அறிோக 

ினவுகிநயோ ,அஞ்ஞோண் உப்பயோ 

அங்சகன்னோ் அந்றிந்கு 

பெனகோோகக் கோத்தடுது 

யறுதோட்டு உ ்ச்ிகயப.  ்து், 

சதோயட்கபிண் அடித்தகடோக் 

திக்கிண்ந  ிகன ந்று் 



எயகத்தோடு - இந்றிண் பதுப்ப 

்பிக்ககபேலிய்ய ன்னோ 

ண்ககளு் பிநக்கிண்நண. ் 

 ோஸ்திங்கப் இ்ோயந கூறுகிண்நண. 

ண அனு தப் இகய ச ோன்கிநது 

இதுய யோ்்திண் க்ோண 

னட்சி். எய னட்சி்கக் சகோப்து 

ண்தது எண்று, அகண அண்நோட 

ோ்விண் அகண்து அ் ங்கபிலு் 

கடபகநபேன் ககடபிடித்தது ண்தது 

பந்றிலு் யநோண எண்று . எய னட்சி் 

கக் கோட்டுது, பகவு் ன்னதுோண், 

ஆணோன் அக அகடந்கு உி 

ச ன்பகந ங்யக இயக்கிநது? 

 

தன நூந்நோ்டுகபோகய ் க்கபிண் 

ண்க ஆக்கிப்தியத்தகயு் 

சறுத்தகட  ்ச ்து. 

யதகயுோண ஜோதி ந்று்  பெக  ்



சீத்ிய்் தந்றி கடிணோண சின 

யகப்விகப் இ் இட்தின் இன்தோகய 

ழுகிண்நண. ோண் ஜோதிககப 

உகடத்தயணோ, சறு்  பெக  ்

சீத்ிய்ோதியோ அன்ன ண்தக 

சபித்தகடோக உங்கபிட் ச ோன்லிக் 

சகோப்கியநண். உங்கப் ஜோதிகபியனோ 

 பெக  ்சீ்்திய்்தியனோ யடிோக 

ணக்கு ்் சோடப்ு் இன்கன. 

ீங்கப் ஜோதிக  ்ய ்்ோக 

ய்டுோணோலு் இயங்கப். ஆணோன் 

அந்கோக ண் ந்சநோயகண, 

ந்சநோய ஜோதிக ீங்கப் சறுக்க 

ய்டு்? ோண் யதோதித்தது அண்பு, 

அண்பு எண்கந ட்டுய. பிதஞ் ் 

பழுண் ஆண்ோ எண்யந, அது ங்கு் 

ிகந்து ண்ந க்ோண யோ் 

உ்கக அடித்தகடோகக் 

சகோ்டுோண் ோண் பி  ்ோ் 



ச ்கியநண். 

 

நக்குகந கட் நூறு ஆ்டுகபோக 

து ோடு  பெக  ்

சீத்ிய்ோதிகபோலு் தன ககோண 

 போ  ்சீத்ிய்் திட்டங்கபோலு் 

பெ்கடிக்கத்தட்டு யகிநது. இ்  ்

சீத்ிய்ோதிகபிட் ண்ணோன் று 

கயு் கோ படிவின்கன . 

அக்ளுப் சதய்தோனோயணோ ்

ன்னக்ப், சபிோண 

சி்கணயுகடக்ப், சின 

விஷங்கபின் அக்பது யோக்கங்கப் 

கூடத் தோோட்ட் க்ககோகய 

உப்பண அயயகபபேன், இ் நூறு 

ஆ்டுகபிண்  போ  ்சீ்்திய்் 

உயத்தடிோண, தோட்ட்க்க, 

ிகனோண ் விகபகயு் இ் 

ோட்டின் ங்குய யோந்று விக்கவின்கன 



ண்தது் றுக்க படிோ உ்க. 

ஆபேக்கக்கோயணோ் யகடபேன் 

பங்குகிநோக்ப். அத்தோவிோண இ்து 

இண்திண் பது் அண் ோகீக்திண் 

பது் பெட்கட பெட்கடோகக் 

க்டணங்கப் சு்த்தடுகிண்நண. 

ஆணோலு் கடபகநபேன் ் ன்ன 

தனகணயு் கோயோ். ண் ?இந்கோண 

கோ்கக் க்டுபிடித்தது அத்தடி 

எண்று் சிோண கோி் அன்ன. அது 

அக்பிண் க்டண்தியனய உப்பது. 

ோண் பண்பு கூறிது யதோன், பலின் 

கோனங் கோனோக ோ் சதந்று ்துப்ப 

து ோட்டிண் த்கதக் தோதுகோக்க 

பன ய்டு் . பிந ோடுகபிலிய்து 

தன விஷங்ககப ோ் 

டு்துக்சகோப்ப ய்டு், 

சபிபேலிய்து தன தோடங்ககப ோ் 

கந்நோக ய்டு் ண்தக  ோண் 



ந்றுக் சகோப்கியநண். ஆணோன் 

சதய்தோனோண து வீண  ்

சீ்்திய் இக்கங்கப் சிறிது் 

சி்திக்கோன் யகன  ோடுகபிண் 

யகன பகநககபக்  

கோத்பிடித்தககபோக உப்பண. இது 

இ்திோவிந்கு ந்நன்ன ண்தகயு் 

ய்்துடண் 

சிவி்துக்சகோப்கியநோ். 

அணோன்ோண் து  பத கோன  ்

சீ்்திய் இக்கங்கப் துவு் ்த் 

தனகணயு் அபிக்கவின்கன  

 

இ்டோோக, க்டண் எயயதோது் 

ண்க ச ்ந்கோண ழின்ன. 

்பகட  பெக்தின் சின யகடுகப் 

இயக்கிண்நண, இக எய 

கு்கோலு் கோ படியு். ்  ்

 பெக்தின்ோண் தீககப் இன்கன? ண் 



ோட்டு க்கயப, ோண் தோ்் தன்யறு 

இண ந்று் ோட்டு க்கயபோடு, ் 

க்ககப எத்பிட்டபிண் ோண் க்ட 

படிக இ் யகபபேன் உங்கயபோடு 

தகி்்து சகோப்ப ஆக த்தடுகியநண். 

அது ண்ணசண்நோன், ் க்கயப 

ன்யனோகயு் விட பகவு் எழுக்க் 

ோ்்க்ப், பகவு் ச்வீக 

ோணக்ப். து  போ 

அகத்புக்கயப ணி குன்க 

கி் ச்ிகோக்க, அகத்பிலு் 

யோக்க்திலு் பகவு் 

சதோய்ோணக. ணய ோண் ் 

சீத்ிய்்கயு் விய்தவின்கன. 

ணது னட்சி் ப ்ச்ி, விிவு, 

யசித் தோகபேன் பண்யணந்ந். ் 

ோட்டிண் னோந்கந் திய்பித் 

தோக்்கு் யதோது, இ் உனக் 

பழுதிலு் ் ோடு் இகத்யதோன 



ணி ண்திண் ப ்ச்ிக்கோக 

அதிகோண கோிங்ககப  ்

ச ்வின்கன ண்தக ோ் கோ 

படியு். ணய ண் ோட்கட ி்திக்கு் 

் ோ்்கயு் ண்ணிட் இன்கன. 

அக்ளுக்கு ோண் ச ோன்சன்னோ், 

ீங்கப் ண்நோக  ்ச ்தியக்கிறீக்ப், 

இண்னு் ண்நோக  ்ச ் பலுங்கப்” 

ண்தது ோண். இ் ோட்டின் க்ோண 

கோிங்கப் கட் கோன்தின் 

ச ்த்தட்டுப்பண. அகவிட  ்

சிநத்தோண கோிங்ககப  ்

ச ்ந்கோண யப் ோ்த்பு் 

இத்யதோது உப்பது. துவு் ச ்ோன் 

்ோன் இயக்க படிோது ண்தது 

உங்களுக்கு் சியு் ண்தது உறுதி. 

துவு் ச ்ோலிய்ோன் 

ச ்துத்யதோயோ். எண்று ோ் பண்யண 

ச ன்ன ய்டு் அன்னது பிண்யண 



ச ன்ன ய்டு்; பண்யணந ய்டு் 

அன்னது வீ் ச்ி அகட ய்டு். 

கட் கோன்தின் ் பண்யணோக்ப் 

க்ோண கோிங்ககப  ்

ச ்ோக்ப். ோப் ோ்க்ககக 

பழுகோக ோ்்து, அக்ப் 

ச ்க விட க்ோண 

கோிங்ககப  ்  ோதிக்க ய்டு் . 

இ் ிகனபேன் ்ோன் த்தடித் 

பிண்யண ச ண்று ்கய  

 

 

 

இழிவுதடு்திக் சகோப்ப படியு்? அது 

படிோது, அத்தடி  ்ச ்வு் கூடோது. 

பிண்ணோன் ச ன்து ண்தது இ் 

ோட்கட ோ ்திந்கு் ்திந்குய 

அக்து  ்ச ன்லு். ணய 

பண்யணறி  ்ச ன்யோ் ,க்ோண 



கோிங்ககப  ்ச ்யோ். ோண் 

உங்களுக்கு  ்ச ோன்ன ய்டிது 

இதுோண்.  

 

அ்த்யதோக யகககப ட்டு் 

ிகந யந்றுோண  பெக  ்

சீ்்திய்்கத் யதோதிக்கிண்ந 

பி  ்ோகண் அன்ன ோண். தீகககப 

ீக்குந்கு் ோண் பனவின்கன , 

ஆணோன் ணி இண்திண் 

பண்யணந்ந்திந்கோக து 

பண்யணோக்ப் பகவு் சிநத்தோக 

கு்து ்்துப்ப திட்ட்க  ்

ச ன்தடு் பகண்து பண் ச ன்ன 

ய்டு் ண்று ட்டு் யகட்டுக் 

சகோப்கியநண். ணிணிண் 

 ோப்ு்ண்க ந்று் அணது 

ச்வீக இன்பு யதோண்ந யோ் 

னட்சி்க உ்்துசகோப்பத் 



தோடுதட ய்டு் ண்று ட்டு்ோண் 

கூறுகியநண். 

 

ணக்கு ய் இய்திய்ோன், ோ் 

இத்யதோது ண்ண ச ் ய்டு் 

ண்தக  ் ட்டங்ககப கு்து் ் 

து பண்யணோக்ப் த்தடி 

தன்னோ்டுகளுக்கு பண்யத ழுதி 

க்துப்போக்ப், து யசி 

அகத்புக்கபின் இதுக ிக்்துப்ப 

ோந்நங்ககபயு் இணி த் யதோகிண்ந 

ோந்நங்ககபயு் த்தடி அண்யந 

உ்்தியக்கிநோக்ப் 

ண்தகசன்னோ் கி் ச்ியுடண் 

டு்து  ்ச ோன்லிபேயத்யதண். 

அக்ளு் ஜோதிக எழிக்கய 

விய்பிணோக்ப். ஆணோன் அக்ப் 

ந்கோன ணிக்கபத் யதோண்நக்ப் 

அன்ன. ஜோதிக எழிக்க ய்டு் 



ண்நோன் அந்கோக, க க்கப் 

அகணய் ஏ ்இட்தின் தி்டு, 

ன்யனோய் துவு் ோட்டிகந ச்ியுோக 

விய்து்டுகபிக்க ய்டு்; 

பட்டோப்களு் கத்திங்களு், 

அக்ப் ோக விய்புகிநோக்யபோ 

அக்கப ங்கு ய்டுோணோலு் 

த்யதோது ய்டுோணோலு் திய் 

ச ்துசகோ்டு இ் ோட்கட எய 

கத்திக்கோ விடுதிோக ோந்ந 

ய்டு் ண்சநன்னோ் அக்ப் 

கூநவு் இன்கன. ்கண 

விககளுக்குக் கண் 

கிகட்தியக்கிநோண் ண்தக க்ய 

எய ோட்டிண் ப்கக் கக்கிட 

ய்டு் ண்று அக்ப் ்தவு் 

இன்கன. அ்ோறு ப் சதந்ந எய 

ோட்கட ோண் இணிோண் கோ 

ய்டு்.  



 

் பண்யணோக்பிண் னட்சி 

ணிணோக் திக்்ண் பிோண். . 

்  ோஸ்திங்கபிலு் இ் பிோ 

னட்சி் சிநத்தோகக் கோத்தடுகிநது. 

யோத்தோவிண் கோட்ிணன் பிபு ண் 

பண்யணோக்ப் யண்கோணக்ப் 

ண்தக ியபிக்க ்பய 

சித்தட்டு ஆபேோபே் த்க  ்

ச னழிக்கிநோ.் இறுதிபேன் அ் 

பண்யணோக்ப் யோ எய கனபேன் 

ோ்்து, ோ்த்புக் கிகட் 

யதோசன்னோ் ோ்திிகக்கபக் 

சகோப்கபடி்து ோ்் சின 

சகோடுங்யகோனக்ப் ண்தக 

அறியு்க அகதி அகடோட்டோ .் 

யகன ோட்டிண் யண்க பக்க 

பண்யணோக்பிண் சோழின் இதுோண். 

ஆணோன் கோட்ிணன் பிபுவுக்யகோ 



இக்பிலிய்ய ண் த்தக 

்துப்பது ண்தக அறி்ோன் ோண் 

தியத்தி. ோநோக இ்திோவியனோ, 

யகோ் அி்து, கோடுகபின் 

ோ்்து, கிங்குககப உ்டு, 

யங்ககப ஏதி யோ எய ிஜுபேண் 

 ்திோக இயத்தகய 

யத க்ளு் விய்புோக்ப். அங்கு 

ோண் இ்தி ண்ணக்ப் ங்கப் 

தோ்தி்க்  யடிணோக்ப். 

உங்கப் த்தக எய ிஜுபேடபய்து 

சோடங்குோணோன் ோண் ீங்கப் 

உ்் ஜோதிபேண,் இன்கன சண்நோன் 

உ்் ஜோதிபேண ்அன்ன.  

 

ணய உக்ுனத் பிநத்கதத் தந்றி 

து னட்சி் ந்நக்பிலிய்து 

யநோணது. ஆண்பகத் த்தோடு் 

துநவு் சகோ்ட பிோயண து 



னட்சி். பிோ னட்சி் ண்று 

ோண் கக் குறித்பிடுகியநண்? 

உனகின் சிறிது் இன்னோ உ்க 

அறிவு ப் பக்க 

பிோ்து்கய ோண் 

கூறுகியநண். இதுோண் இ்து இண்திண் 

னட்சி். பிோண்  ட்ட்திந்குக் 

கட்டுதட்டணன்ன அனுக்கு  ட்டய 

இன்கன, அண் அ னுகட 

ஆளுககக்கு உட்தட்டணன்ன, அகண 

ோய் துண்புறு்க் கூடோது 

ண்சநன்னோ் து ீதி நூன்கப் 

கூறுக ீங்கப் யகட்டதின்கனோ? 

அது பந்றிலு் உ்க . சுனபக்க 

பட்டோப்கபிண் விபக்க்திண்தடி 

இகண ீங்கப் புி்து சகோப்பக் 

கூடோது, யோ்்திண் உ்கோண 

ஆோபூ்ோண விபக்க்திண்தடி 

புி்துசகோப்ப ய்டு் .  



 

அறிகயு் அண்பிண் ஆந்நகனயு் 

சதறுதிலு், அகத் தத்புதிலு் 

பகண்து ஈடுதடுதணோகவு், சுன் 

ண்தய இன்னோணோகவு் 

இயத்தயண பிோண் ண்நோன் 

,,சுனப் ஆண்பகப் 

ன்சனோழுக்கப் ந்த்புகளு்  பக்க 

இ்கக ஆ்களு் 

சத்களுோகி பிோக்ப் 

ட்டுய எய ோட்டின் ோ்ோக்ப் 

ண்நோன், அ் ோட்கட  ்

 ட்டங்களுக்குக்  கட்டுத்தடோோகவு்  , 

 ட்டங்ககபக் கட்ோகவு் 

கயதுதின் ண்ண ஆ  ்ி் இயக்க 

படியு்? அக்கப ஆப யதோலீய ோ 

ோணுயோ ந்கு? அக்கப ண் 

எய ்ஆட்சி ச ் ய்டு்? 

அக்ப் ண் எய அ ோங்க்திண் கீ் 



ோ ய்டு்? அக்ப்  ன்னக்ப், 

 ோண்யநோக்ப், ணி ச்ங்கப். 

இக்ப்ோண் து னட்சி 

பிோக்ப். 

 

 ்தி யுக்தின் எய எய ஜோதிோண் 

இய்ோகவு் அ் எய ஜோதி 

பிோ ஜோதிய ண்று் 

 ோஸ்திங்கபின் ோ் தடிக்கியநோ். 

ஆ்தக் கோன்தின் உனக் பழுதிலு் 

பிோக்ப் ட்டுய இய்ோக்ப்.  

அக்ப் இழிகட ஆ்பி் 

பிண்ணய தன்யறு ஜோதிகபோகத் 

பிி்ண,் இ்  ்சுந்சி எய சுந்று 

படியு்யதோது ன்யனோய் ப்டு் 

பிோக்போகி விடு ்ண்று 

கோதோ்தின் தடிக்கியநோ். இ் 

யுக  ்சுந்சி இத்யதோது எய சுந்கந 

ிகநவு ச ்யு் ிகனபேன் உப்பது. 



இ் விஷ்தின் ீங்கப் கண் 

சகோப்ளுோறு ய்டுகியநண். ணய 

உ்் ிகனபேன் இயத்யதோகக் 

கீ்ிகனக்கு இழுத்தயோ, குடி்துக் 

கு்ோப் அடித்தயோ, அதிக 

யதோக்க ோடி ன்கன பறிக் 

குதித்தயோ ஜோதித் பி  ்கணக்கோண 

து தீவ்ு அன்ன ோ் எ்சோய ய் 

ஆண்பக்க ோட ய்டு் . யோ் 

்திண் ிதிககபக் ககடபிடிக்க 

ய்டு், னட்சி பிோக்போக 

ய்டு். ஜோதித் பி  ்கணக்கு் தீவ்ு 

இ்ோறுோண் ந்தட படியு். 

 

ீங்கப் ஆிக்யபோ, ஆி ்

அன்னோக்யபோ ிஜுகயபோ, 

பிோக்யபோ, பகவு் ோ்்த்தட்ட 

ஜோதிபேணயோ ோோக இய்ோலு்,  

இ் ோட்டின் உங்கப் 



எ்சோயயக்கு் உங்கப் 

பண்யணோக்ப் எய ிதிக கு்து 

க்துப்பண.் உங்கப் அகணயக்கு் 

ிதி, ஆக எண்றுோண் - பக 

உ்ிகன ணிணிலிய்து பகவு் 

கீோண ிகனபேன் இயத்தண்க 

இ் ோட்டிலுப்ப எ்சோயய் 

பண்று, ின்னோன் பண்யணறி னட்சி 

பிோண் ஆக ய்டு். இ் 

யோ்க் கய்து து ோட்டிந்கு 

ட்டுன்ன உனகிந்யக ந்புகட 

எண்நோகு்.  அஹி்க பேன் யயண்றி, 

அகதிோண, உறுதிோண 

ங்க்க்க, தூ்கோண, திோண 

ிகனபேன் திகபக்கிண்ந ஏ ்ஆண்பக 

ணிண் ண்ந உ ்னட்சி்திந்க்கு 

ணி குன்கய ிோணோகவு் 

சண்கோகவு் உ்்துய ஜோதி 

தந்றி து னட்சிோகு். இ் 



னட்சி்தின் இகநண் குடி 

சகோப்கிநோ.் 

 

இந்கநசன்னோ் ச ்து த்தடி? 

 பித்தோலு் யகனத்தடு்துோலு் 

ி்தித்தோலு் ் ன்ன 

விகபகயு் சகோ்டு படிோது 

ண்தக  ோண் உங்களுக்கு 

அழு்ோக  ்ச ோன்ன விய்புகியநண். 

இ் ழிகபின் ன்னோ் 

ஆ்டுக்கக்கோக பந்சி 

ச ்ோகிவிட்டது. குறித்பிட்க்க ் 

விகபவு் கிகடக்கவின்கன. அண்பு, 

கணிவு இந்றிண் பெனய ண்க 

உ்டோக படியு். இது எய க்ோண 

விஷ். இது  ்த்ோண ணது 

திட்டங்ககபயு் இது தந்றி ண் 

ண்தின் ோப்யோறு் யோண்றிக் 

சகோ்டியக்கிண்ந கய்துக்ககபயு் 



உங்கபிட் ச ோன்சண்நோன் அந்குத்  

தன ச ோந்சதோழிவுகப் ிக்் 

ய்டிபேயக்கு். 

 

ணய ஏ ்உ்கக ட்டு் 

ிகணவுதடு்தி, ணது ச ோந்சதோழிக 

ிகநவு ச ்கியநண். இ்துக்கயப, து 

ோடோகி இ்க் கத்தன் 

கோனங்கோனோக க்கு ்பயோ 

ண்க ச ்தடி த் ச ்து 

சகோ்டியக்கிநது. இண்று எய யகப 

அதின் ஏ ்ஏட்கட விழு்தியக்கனோ், 

எய யகப சகோஞ் ் 

தழுதுதட்டியக்கனோ். இ் ிகனபேன் 

ஏட்கடககப அகட்து ்ீ ்

உப்யப ச ன்க் டுத்ததுோண் 

ீங்கப், ோண் ண்று ோ் எ்சயய் 

ச ் ய்டி யகன. ் ோட்டு 

க்களுக்கு ஆத்க டு்து  ்



ச ோன்யோ்; அக்ப் விழிச்ட்டு், 

விழி்து க்கு உட்டு். க்களுக்கு 

ிகனகக டு்துக்கூறி அக்பிண் 

கடகக உ்்துந்கோக, ோண் 

இ் ோட்டிண் எ்சோய பெகனக்கு் 

ச ண்று, உ் குலின் அக்கப 

அகக்கத் யதோகியநண்! ண் குகன 

அக்ப் யகட்கோன் யதோகனோ். 

ண்நோலு் அக்கபத்தந்றி எய 

ி்கண  ்ச ோன்யனோ எய  ோதயோ ண் 

ோபேலிய்து ோது. கட் கோன்தின் 

ோ் அி கோிங்ககப  ்

 ோதி்தியக்கியநோ்.. திக்ோன்தின் 

அ்கக கோிங்ககப  ்

ச ்படிோன் யதோணோன், கட் 

கோன்தின் ச ்தியக்கியநோ் ண்ந 

ஆறுலுடண் அகணய் எண்நோக 

பெ்கி, அகதிோக இநத்யதோ். 

 



ோட்டுத்தந்று உகடக்போக 

இயங்கப். கட் கோன்தின் இ்பவு 

க்ோண கோிங்ககப  ்ச ் இ் 

இண்க யசியுங்கப். ண் ோட்டு 

க்கயப உங்ககப ந்ந ோட்டு 

க்களுடண் எத்பிட்டு யோக்கு் யோறு் 

உங்ககப அதிகோக ோண் 

யசிக்கியநண். ீங்கப் ன்னக்ப், 

தூக்ப், சண்கோணக்ப். 

ீங்கப் த்யதோது் அடக்குபகநக்யக 

ஆபோகிபேயக்கிறீக்ப், இ் ஜடவுனக 

ோகபேண் சகோடுக அது. 

அகத்தந்றிக் ககனத்தடோதீக்ப். 

கோனத்யதோக்கின் உவ்ுத் சதோயயப 

சந்றி சதறு். இந்கிகடய ோ் 

உகத்யதோ், ் ோட்கடக் குகந 

கூநோதியத்யதோ். கோன்திண் 

கடுகககப் ோங்கி உகத்தோன் 

ககப்து் ய்்து சகோ்டியக்கிண்ந 



து புணிபக்க ோட்டிண் 

அகத்புககப  ் பிக்கயோ 

தழிக்கயோ ய்டோ். பெட 

்பிக்கககப் லி், அறிவுக்குத் 

சதோய்ோ அகத்புககபக்கூட 

ி்திக்கோதீக்ப். சணண்நோன் 

கட்கோன்தின் அக யோ ண்க 

ச ்தியக்கு், ் ோட்டு 

அகத்புககபவிட உ்கபேயனய 

சிந் யோக்கங்ககபயு் 

படிவுககபயு் சகோ்ட அகத்புகப் 

உனகின் யறு ங்குய இன்கன 

ண்தக த்யதோது் ிகணவின் 

சகோப்ளுங்கப்.  

 

நக்குகந உனகிண் ன்னோ 

ோடுகபிலுய ஜோதிகப் இயத்தது 

ணக்கு் சியு். ஆணோன் அந்றிண் 

திட்டப் யோக்கப், ் 



ோட்கடத்யதோன் யசநங்கு் அ்பவு 

சிநத்தோக இன்கன. ஜோதி ண்தது 

விக்்க படிோது ண்நோன், 

த்ோன் உயோகிண்ந ஜோதிக விட, 

தூ்க, த்தோடு, ண்ணனபண்க 

இந்கந அடித்தகடோகக் சகோ்ட 

ஜோதிகய ோண் விய்புகியநண். 

ணய எய க்டண  ்ச ோன்கூட 

ய்டோ். உடுககப 

பெடிக்சகோப்ளுங்கப், உங்கப் 

உப்பங்கப் திநக்கட்டு் உங்கப் 

எ்சோயிண் யோப்பதுோண் பழுத் 

சதோறுத்பு் இயத்தோக ்ி, இ் 

ோட்டிண் ந்று் உனக் பழுண் 

ந்கதிக்கோகத் தோடு தடுங்கப். 

யோ்்திண் எபிகயு் ழிகயு் 

எ்சோய ோபேலுக்கு் ்தி  ்

ச ன்லுங்கப். எ்யோ ் ஆண்ோவிலு் 

கந்துப்ப ச்வீக்க விழி் 



ச  ்ச ்யுங்கப். இண்பிநகு ் 

அபவிந்கு உங்களுக்கு சந்றி 

கிகட்ோலு், ீங்கப் எய க்ோண 

னட்சி்திந்கோக ோ்்தீக்ப், 

உக்தீக்ப் ண்ந ணிகநயோடு 

இந்து யதோகனோ். த்தடிோணோலு் 

இ் னட்சி்திண் சந்றிகத் 

சதோறு்ய இத்யதோது் இணி ய் 

கோன்திலு் ணி குன்திண் 

கதியோட் ் ி்பேக்கத்தடு். 

-- 

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

 

 

 

 

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

