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செண்னணயின் 

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

சுோமிஜி ் யின் பித்ி 6-ஆ் 

ோப் கோனன 7.00 ிக்கு, செண்னண 

https://drive.google.com/open?id=1bxQgzglbAmMsHh0BsKoQaoXocbqg1Dvg


க்யோ ்யின் ினன்திந்கு ்து 

யெ்்து. அங்யக சுோமிஜிக்கு 

விினெோண யந்பு அபிக்கத் 

தட்டது. 24- யந்புத் த்திங்கப் 

அபிக்கத் தட்டண. சுோமிஜி செண்ந  

்டியிலிரு்து குதினகப் அவி்்து 

விட்டு விட்டு இனபஞக்யப அனண 

இழு்துெச்ெண்நண.் சீணோ 

கடந்கனயின் கோஸின் சகண்்(, இது 

ஸ் ஹவுஸ் ண்று் அனக்கத் தட்டது. 

ந்யதோன வியகோண்  ்இன்ன்) 

ண்ந ோபினகயின் சுோமிஜி எண்தது 

ோட்கப் ங்கிணோ.் செண்னணயின் 

அ ்ழு செோந்சதோழிவுகப் 

ிக்்திணோ.் 

பித்ி 7-ஆ் ோப் அருக்கு 

விக்யடோிோ ஹோலின் யந்பு 

அபிக்கத் தட்டது. த்ோயி்திந்கு் 

அதிகோண க்கப் கூட்ட் உப்ளு் 



புநமு் ி்பி ழி்து. திந் 

சபியின் அ ்யதெ ய்டு் ண்று 

க்கப் குன் ழுத்பி்் 

இரு்ண.் 

யந்புனகனப ோசி்து 

முடிந்குப், ஹோலுக்கு சபிய 

இரு்யோ,் திந் சபியின் சுோமிஜி 

யதெ ய்டு். ண்று யகோஷமிட் 

சோடங்கிண.் அந்கு யலு் 

சதோறுக்க முடிோ சுோமிஜி 

விருட்சடண்று ழு்து, ோண் 

க்களுக்கோக ்ண். சபியின் 

இருத்யதோனயு் ோண் ெ்தி்ோக 

ய்டு். ண்று கூறிவிட்டு சபிய 

்ோ.் அருக்கோகக் கோ்திரு் 

”யகோெ”் ்டியிண் மீது றி ிண்நோ.் 

அங்யக சதரு்திபோகக் கூடியிரு் 

க்கபிட் உந்ெோக் கனபு்டு 

ஏடிது. சுோமிஜிோன் சிறி உன 



ட்டுய ிக்் முடி்து. 

இண்சணோரு ோப் ீ்ட செோந்சதோழிவு 

ிக்்னோ் ண்று சிவி்ோ ்

அ.் சுோமிஜியிண் உன ருோறு. 

 

 

 

- 

 

 

1.யந்புக்குத் ததிலுன; 

 

ோ் எண்று ினணக்கியநோ். ச்் 

ந்சநோண்று ினணக்கிநது. இ் 

யந்பு் செோந்சதோழிவு் ஆங்கின 

முனநயின் னடசதந ந்தோடு 

செ்த்தட்டிரு்து. ஆணோன் 

கடவுயபோ அனண யறு னகயின் 

ட்் திருவுப்ப் சகோ்டுப்போ-் 



சிறிக் கிடக்கிண்ந இ் க்கப் 

கூட்ட்தின் இயோ இ் ்திலிரு்து 

கீன தோியின் யதசுகியநண். 

இத்தடி்ோண் ட்திருக்க ய்டு், 

ணய அந்கு து ண்றி. இது 

செோந்சதோழிவிந்கு ஏ ்உ்யக்ன 

சகோடுக்கு். ோண் உங்களுக்குெ ்

செோன்னத் யதோகிண்நன ன்னோ் 

லினயுடண் சபிரு். ண் குன் 

அனணருக்கு் யகட்குோ ண்தது 

ெ்யகய. ணினு் இண்ந அபவு 

முந்சி செ்கியநண். திந் சபியின் 

இ்பவு சதி கூட்ட்தின் ோண் 

இதுன யதசிதின்னன. 

 

சகோழு்பிலிரு்து செண்னணன 

ண்ணிட் க்கப் கோட்டி ருகிண்ந 

அந்புோண கணிவு், ஊக்கமு் 

உந்ெோகமு் உறுதியு் ினந் 



யந்பு். ணது தித்ோத்்புகப் 

அனண்னயு் கட்ோக உப்பது. 

இ்திோ முழுது் இத்தடி இருக்கு் 

ண்றுோண் யோண்றுகிநது. இது ணக்கு 

கி்ெச்ினய ருகிநது. சணணின் 

இது, கட் ோட்கபின் ோண் மீ்டு் 

மீ்டு் லியுறு்தி ்ன 

ச்த்பித்தோகய உப்பது- 

எ்சோரு ோட்டிந்கு், அந்யக உி 

தோன எண்று உ்டு; அது யதோனய 

எ்சோரு ோட்டிந்கு் உயி்ோடிோண 

னட்சிமு் எண்று உப்பது; இ்தி 

ண்திண் பெ்ச்ி ்னத் 

சதோறு்ய அனகிநது. 

 

பிந ோடுகபின் ் ண்தது 

ோ்க்னகயிண் ்னணயோ 

அ்ெங்களுப் எண்று; உ்னனெ ்

செோன்ோணோன், அது மிகெ ்ெோோ 



அ்ெய. டு்துக்கோட்டோக, 

இங்கினோ்தின் யசிக் சகோப்னகயிண் 

எரு தகுதிய ். ஆங்கின ெெ் ், 

ஆளு் க்்க்திணிண் உனடன. 

ணய க்கப் ோங்கப் ்பிணோலு் 

்தோவிட்டோலு் ங்களுனட ெெ் ்

ண்று கருதி அன ஆிக்கிநோக்ப். 

கணோண்களு் சீோட்டிகளு் ென்ெெ ்

யெ்்க்போக இருக்க ய்டு் 

ண்று தித்ோக்்கத்தடுகிண்நண .் 

சதி ணி்ண்திந்கு அது 

அனடோப். இ்ோறுோண் இ 

ோடுகபிலு் அசின், அறிவு் 

யடன்கப், யதோக்்கனன, ோித் 

ண்று ோது எண்று க்ோண யசி 

ஆந்நனோக் திக்கிநது. அதுய அ் 

ோட்டிண் இோக் துடிக்கிநது. 

இ்டோ்தட்ெ ோண ்னணயோ 

அனங்கோங்களுப் ் ண்தது் 



எண்று, அ்பவுோண். 

 

இங்யக இ்திோவியனோ ோட்டிண் 

இய ்ோன்ோண் 

உருோகியுப்பது. இதுய 

முதுசகலு்பு,இதுய அடித்தனட, இ் 

அஸ்திோ்திண் மீதுோண் து 

யசி ோ்ோகி கட்டிட் 

ழுத்தத்தட்டுப்பது. அசின், 

அதிகோ், ண், அறிவுகூட இ்டோ் 

தட்ெய ; ் எண்யந 

முக்கிோணோக இங்குக் 

கருத்தடுகிநது. து ோட்டுத் தோ 

க்கப் துவு் சிோக்ப் ண்று 

செோன்னக் யகட்டிருக்கியநண் 

எருமுனநன்ன, நூறுமுனந 

யகட்டிருக்கியநண். அது உ்னோண். 

சகோழு்புவின் ்து இநங்கிது முன் 

அனய ோண் கோ்கியநண் . 



யோத்தோவின் னட சதறுகிண்ந 

அசின் கிபெ்ச்ிகப் தந்றியோ, 

ோந்நங்கப் தந்றியோ அன்னது 

்திிெனதகபிண் வீ்ெச்ி தந்றியோ 

அக்ளுக்கு துவு் சிவின்னன ; 

யெோஷலிெ் , அணோக்்கிெ் ண் 

தனத்தந்றியோ யோத்தோவிண் பிந 

அசின் ோந்நங்கப் தந்றியோ 

அக்ளுப் எருக்ூட 

யகப்வித்தட்டய இன்னன. ஆணோன் 

ெ்ெத் யதனக்கு இ்தி 

ெண்ணிோசி எரு ்அனுத்தத்தட்டது 

தந்றியு், அ ்அங்கு யோ எரு 

னகயின் சந்றி சதந்நோ ்ண்தது 

தந்றியு் இனங்னகயின் உப்ப ஆ், 

சத், சிறு ்எ்சோருருக்கு் 

சி்திரு்து அத்தடிோணோன் க்கப் 

துவு் சிோக்போ, இன்னன 

சி்து சகோப்ளு் ஆ்் 



இன்னோக்போ? இ்டு் இன்னன. 

அக்பிண் த்புடண் து எ்துத் 

யதோகுயோ, து அக்பிண் 

ோ்க்னக் யனகளுப் எண்நோக 

இருக்குயோ அனத்தந்றி அக்ப் 

அறி்ய இருக்கிநோக்ப். அசிலு் 

பிநவு் ோ்க்னக் யனகபோக 

இ்திோவின் எரு யதோது் 

இரு்தின்னன. இ்தி ோ்க்னக 

ோ்்து் ப் சதந்நது் ், 

ஆண்மீக் ண்ந அடித்தனடமீது 

ட்டுய; இணியு் அ்ோயந அது 

ோழு், ப் சதறு் 

 

உனக ோடுகபிண் முண் இ்டு 

பிோெச்ினணகப் உப்பண. இந்றிந்கு் 

தீவ்ு கோ இ்திோ எருபுநமு், பிந 

ோடுகப் றுபுநமுோக ிண்று 

முந்சியின் ஈடுதடுகிண்நண. 



பிெச்ினண இதுோண் -ோ ்ோ 

ய்டு்? எரு ோட்னட 

ோனத்தது் பிந ோடுகனப அழி 

னத்தது் து? ோ்க்னகத் யதோின் 

சந்றி சதந ய்டுது து- அண்தோ, 

தனகோ? யதோகோ, துநோ ? ஜடோ 

உ்ோ? னோறு கோோ அ்க் 

கோன்தின் து முண்யணோக்ப் ண்ண 

்ிணோக்யபோ அ்ோயந ோமு் 

சி்திக்கியநோ். ்த் த்தனயு் 

னனீட்ட முடிோ அ்் 

சோனனோபின், யண்ன 

மிக்கக்போகி து முண்யணோக்ப் 

இ்த் பிெச்ினணயின் ங்கப் 

தக்க்ன டு்துக்சகோ்டு, 

உனகிந்யக  ெோன் விட்டுப்பண ்து 

தீவ்ு துநவு, விட்டுவிடுன், 

அெெ்மிண்ன, அண்பு. இனய ோ் 

க்கன. புனணிண்தங்கனப விடுது 



எரு ோட்னட ோெ ்செ்யு். இந்கு 

னோயந ெோண்று .நக்குனந 

எ்சோரு நூந்நோ்டிலு் கோபோண்கப் 

யதோன் ்னணயோ ோடுகப் 

யோண்றினநகிண்நண. 

சூண்்திலிரு்து அன ழுகிண்நண 

யோ சின கோன் ஆத்்திக்கிண்நண, 

பிண்ண ்னந்து் விடுகிண்நண. 

ஆணோன் து ோசதரு் ோயடோ 

இதுன ் ோட்டிந்கு் ்க் 

கோன்திலு் ந்தட்டிோ அபவிந்கு 

சதரு் யெோனணகப், ஆத்துக்கப் 

,சூ்ினன ோந்நங்கப் ண்று 

்னணயோ துதிஷ்்டங்கனப் 

ோங்கியுப்பது; இரு்து் 

பின்திருக்கிநது. ண்? சணணின் 

அது துநவு ண்ந தக்க்ன 

டு்துப்பது. துநவு இன்னோவிட்டோன் 

் து ? ஆணோன் 



யோத்பிோடுகயபோ பிெச்ினணக்கு 

றுதக்க் தீன் டு்துப்பண - ன்ன 

ழியோ, தீ ழியோ எருண் 

்பவு அதிக் சதோருப் 

யெக்்கனோ், ்பவு அதிகோக 

அதிகோ் இருக்க ய்டு் யதோட்டி -

இதுய யோத்பிெ ்ெட்ட்.  ஆணோன் 

து ெட்டயோ ஜோதிோகு். 

யதோட்டின முறிடித்தோகு்., 

யதோட்டியிண் ஆந்நன்கனப் 

டுத்தோகு், அண் சகோடுனகனபக் 

குனநத்தோகு், புதிோண இ் 

ோ்க்னகத் தோனயின் ணிணிண் 

த்ன சண்னோக்குோகு். 

 

இ் யனபயின் கூட்ட் 

கட்டுக்கடங்கோன் யதோயிந்று. 

செோந்சதோழிவு கோதின் விவின்னன. 

ணய பிண்ருோறு கூறி முடி்ோ ்



சுோமிஜி. 

 

்தக்யப! உங்கப் உந்ெோக் க்டு 

கி்கியநண். மிகவு் கி்ெச்ி. 

ணக்கு உங்கப் மீது ரு்் ண்று 

்ி விடோதீக்ப். ோநோக , உங்கப் 

ஆ்் ணக்கு ன்னனந்ந 

திருத்தினய அபிக்கிநது. அபவு 

கட் உந்ெோகய க்கு் 

யன.ஆணோன் இது ினனோக 

இருக்குோறு தோ்்துக் சகோப்ளுங்கப் 

யலு் ப்்துக் சகோப்ளுங்கப். தீ 

அனோன் இருக்கட்டு். 

இ்திோவின் ோ் க்ோண 

கோிங்கனபெ  ்செ் 

ய்டியுப்பது. அந்கு உங்கப் உவி 

யன. இ்னக உந்ெோக் 

ய்டு். இணியு் இ்ெ ்

செோந்சதோழின் சோட முடிோது.. 



ஆ் மிக்க உங்கப் கணிோண 

யந்புக்கு ண்றி. அனதிோண  

யனபயின்  இண்னு் சிநத்தோண 

கரு்துக்கனபயு்  ்ங்கனபயு் 

திோறிக் சகோப்யோ். ்தக்யப, 

இத்யதோனக்கு வினடசதந்றுக் 

சகோப்கியநண். 

 

ீங்கப் ன்யனோரு் யகட்கக்கூடி 

னகயின் யதெ முடிோது. ணய 

இண்னநக்கு ண்னணத் 

தோ்்னயின் திருத்தினடயுங்கப். 

இண்சணோரு ெ்த்்த்தின் 

செோந்சதோழிவு ிக்்துயண். 

உந்ெோக் மிக்க உங்கப் யந்புக்கு 

ண்றி.  

 

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

 



 

 

 

  

  

 

 

 

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

