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சுபோபஜி பி்பி 19-ஆண் ோந் 

க்கட்டோவப அவ்டோ.் பயப்பு 

வினோ ரு போட்தி்கு் பி் ்பி்பி 

28-ஆண் ோந் வப்து. டவபி் 

சுருக்கணோ அறிபகட்தி்கு் பி்பு 

பயப்புவவத போசிட்து, 

பபந்நி்யவனபே் வபட்து 

சுபோபஜிபேண் பகோடுட்ட.் அட் 

பிகு சுபோபஜி யசிோ.் 

 

பயப்புக்கு் திலுவ 

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

 ருப் அஞ்சோசங்கநி் ட் 

டிட்ட்வணவத இனக்க 

விருண்புகிோ். ருப் து்து பச் 

விருண்புகிோ், ருப் ்து யோக 

விருண்புகிோ். உலுனுண் க்ட 

கோட்துனுணோ எ்ோ  

படோப்ுகநிலிரு்துண் ட்வ 

விக்கிக் பகோந்ந விருண்புகிோ். 

ருப், டோ் ரு ணிட் 



எ்வடக்கூ ண்ட்கோகட் 

தீபணோக உவனக்கிோ். எினுண் 

அபது இடத ஆனங்கநி் ரு 

பண்யோவச எழுகிது. ஒ ்இவன 

அதிக்ிது. ரு பண்கு் யக்கிது. 

யணவ ோயோ  கீவன ோயோ  பசோ்ட 

வீடு டோ் பகச ்சி்டது எ்று அது 

அபிண் கூறுகிது. ஆங்கி் 

யசி் டவக ்ணக்கயந! உங்கந் 

ப்ோ் ோ் ி்கிய். ரு 

துவிதோக அ், ரு ணட 

யோடகோகவுண் அ். ரு க்கட்டோ 

சிறுபோக, ப்பு உங்கநிண் 

எ்டி்யசிக் பகோஞ்டிரு்யடயோ, 

அயட சிறுபோக உங்கந் ப் ப்து 

ி்கிய். ஆகோ, இ்ட கட்தி் 

படரு் புழுதிபே் ோ் உ்கோ 

விருண்புகிய். உ்கோ்்து, எ் 

சயகோடக்யந,  பிந்வந்ருபட்தி் 

சுட்திட்யடோடு எ் ணட்தி் உந்நவட 

பத்ோண் உங்கநிண் பசோ் 

விருண்புகிய், எயப ”சயகோட்” 



எ் இவஞத் போட்்வடதோ் 

எ்வ அவனட்ட்கோக எ் இடதண் 

ிவ்ட ்றிகவந ஏ்றுக் 

பகோந்ளுங்கந். 

 

 ஆண், ோ் உங்கந் சயகோட், ீங்கந் 

எ் சயகோடக்ந், ோ் யணவ 

ோ்டிலிரு்து இ்திதோ பு்டுண்யோது 

ஒ ்ஆங்கியத ஞ் ்எ்ிண், 

சுபோப” ோ்கு ஆஞ்டுகந் 

ஆண்ணோ சி்ோ சக்திபோத்்ட 

யணவ ோடுகநி் னகித ீங்கந், 

இ்யோது உங்கந் ோ்வ்்றி எ் 

ிவக்கிறீக்ந்? எ்று யக்ோ.் 

இ்திதோவப வி்டு ப்டயோது ோ் 

அவட யசிட்யட். ஆோ் இ்யோது 

அட் தூசி கூ எக்கு் 

புிடணோடோகிவி்து, அங்கு வீசுண் 

கோ்று எக்கு் புிடணோது. அது 

இ்யோது எது புிட பூப, 

புஞ்ஞிதட்டண் தீட்்டட்டண்” எ்று 



ண்டுயண அட்கு எ்ோ் தி் கூ 

படி்டது. 

 

க்கட்டோ க ணக்கயந! எ் 

சயகோடக்யந! எ் பது ீங்கந் கோ்டித 

கருவஞக்கு எ்ோ் ்றி கூ 

இதோது. அயடோடு ோ்  உங்களுக்கு 

்றி பசலுட்ட யபஞ்டிதது இ்வயத, 

ஏப்ோ் ீங்கந் எ் சயகோடக்ந் 

அ்போ! ரு சயகோட், ஒ ்இ்துச ்

சயகோட் பசத்த யபஞ்டித 

கவணவதட் டோ் ீங்கந் பசத்தீக்ந். 

ஆகோ, இட்டவகத குடுண்் பிவஞ்பு, 

இட்டவகத உவு பவகந், இட்டவகத 

அ்பு எ்ோண் ண்  டோத் ோ்டி் 

எ்வகளுக்கு அ்ோ் எங்குயண 

இ்வ. 

 

சப் ணட ணகோசவ ரு பித ிகன்சச்ி, 

ச்யடகயண இ்வ. அ்டக் கூ்ட்வட 

ட்திதபக்ளுக்கு ணது ோ்டி்  



கங்கநிலிரு்துண் ோண் ்றி 

பசலுட்தியோண், ண்பண் அபக்ந் 

கோ்டித கிவி்கு ணது எ்ோ 

்றிகளுண் போருட்டணோயட. ஆோ் 

அது ்றித சி உஞ்வணகவநக் கூ 

எ்வ அனுணதியுங்கந். ஏறி சபோி 

பசத்த அபக்ளுக்கு ரு குதிவ 

யபஞ்டிபேரு்டது.கிறிஸ்டபக்ந் 

அ்ோடபக்வநச  ்ச்ய டவகுிதச ்

பசத்பட்கோ ரு போத்்ோக அ்ட 

ணோோ்வ் த்டுட்ட அங்குந்ந 

சி ்விருண்பி.் ஆோ் விதியதோ அது 

யபறுவிடணோக க்க யபஞ்டுண் 

எ்றிரு்டது.அ்டி  

க்கோணலிருக்கவுண்  படிதோது. அப ்

களுந் ருண் கிவு் டோ் 

னகிோக்ந். அபக்ளுக்கு யபஞ்டித 

அநவு ்றி கூறிவி்யோண். 

 

 அபணிக்கோவி் எது பசத்தியுண் 

சப்ணட ணகோசவக்கோக 

இருக்கவி்வ. அ்டசச்வ எ்து 



பழிபே் ப்து யச்்ட ்று, அது 

ஒஆ்ண்ண், ரு போத்்பு ண்டுயண. 

அட்கோக அ்ட் யவபபே் 

உறு்பிக்ளுக்கு ணது ணணோ்்ட 

்றி! ஆோ் ோண் உஞ்வணபே் 

்றிக்க் ்டிரு்து எ்யபோ 

கிவுணதணோ இடதண் பகோஞ் 

விரு்திவ உசிக்கி் உந்நண் 

பகோஞ் அபணிக்கோவி் ணகட்டோ 

ணக்களுக்குட்டோ். ணோபருண் ோோகித 

அ்ட அபணிக்கோவி் டோ் உகி் 

யபறு எ்ட ோ்வயுண் வி 

சயகோடட்துபண் பந்்திருக்கிது. ஒ ்

அபணிக்க்        உங்களு் பேலி் 

ஐ்து ிபண் தஞண் பசத்டோ் யோதுண் 

அப் உங்களுக்கு 

ஞ்ோகிவிடுபோ். அடுட்ட ிபண் 

உங்கவநட்ட் வீ்டி் 

விரு்தி்குஅவன்ோ். ட் போன்வி் 

கசிதங்கவந உங்கநிண் தி்து 

விடுபோ். இது அபணிக்க இடதட்தி் 

குஞண். ோபண் பபகுபோக் 



ோோ்டுகியோண். அபக்ந் எ்ி் 

கோ்டித கிவப போட்்வடகநோ் 

விநக்க படிதோது. அபக்ந் எ்வ 

எப்பநவு அ்ோக, இடணோக 

ட்திோக்ந் எ்வட ோ் பசோ்ட் 

படோங்கிோ் படிபட்கு்  

ஆஞ்டுகந் ஆகுண். 

 

 அது யோயப அ்ோஞ்டிக் 

பருங்கலுக்கு ணறுகவபே் உந்ந 

ண் ோ்டி்குண் ண் ்றிகந் 

உிட்டோகுக. ஆங்கியதக்நிண் 

எக்கு இரு்டவடவி அதிக 

பபறு்பு் ருப ்அ்ட ஆங்கி 

ணஞ்ஞி் கோடி வபட்திருக்க 

படிதோது. இ்ட யணவபே் 

அண்்திருக்கி் எ் ஆங்கியத 

ஞ்க்யந அட்குச ்சோ்சி. ஆோ் 

அபக்ளு் அதிக ோந் போனபோன, 

அ்ட  ோ்டி் யடசித போன்க்வகதோகித 

எ்திண் யபவ பசத்கி் விடட்வட் 

ோட்்டயோது அபக்நிண் க்து 



னகிதயோது, அ்ட ோ்டி் 

இடதட்துடி்பு எங்யக இருக்கிது 

எ்வட ோ் அறி்டயோது பக 

அதிகணோக அபக்வந யசிக்க 

ஆண்பிட்யட். எ் சயகோட ்

கயந!இ்யோது இங்யக எ்வவி 

ஆங்கியதக்வந அதிகணோக 

யசி்பக்ந் தோருண் இருக்க படிதோது. 

 அங்யக எ் க்கிது எ்வட ் 

ோக்்க யபஞ்டுண், அபக்யநோடு க்து 

னகயபஞ்டுண். ண் யடசிதட் 

டட்துபணோ யபடோ்டண், எ்ோ 

கஷ்ங்களுக்குண்  எ்ோ 

து்ங்களுக்குண் ய கோஞட்வடச ்

சுருக்கணோக அறிதோவண எ்று  

கூறுகிது. இங்யககூ ணக்குண் 

ஆங்கியதக்ளுக்குண் இவபே்  

ஏ்டுகி் பிசச்வகளுக்குண் 

பக்கிதக்கோஞண் இ்ட அறிதோவண 

டோ். அபக்வந ோண் அறி்து 

பகோந்நவி்வ, ண்வண அபக்ந் 

அறி்து பகோந்நவி்வ எ்து டோ். 



 

 துதிஷ்்பசணோக, யணவ 

ோ்டிருக்கு ஆ்பகண், ஏ், ழுக்கண் 

கூ, எ்யோதுண் உக ஆடோதட்து் 

படோப்ு பகோஞ்டோகயப உந்நது. 

ஆங்கியதயோ அ்து யபப்ட 

யணவோ்வச ்சோ்்டபயோ ண் 

ோ்டி்கு பருண்யோது இங்யக 

பறுவணயுண் து்பயண 

அபனுக்குடப்டிகிது. எயப இங்யக 

ணடயணோ, ஏ், ழுக்கயணோ கூ இருக்க 

படிதோது எ்று உய படிவுக்டி 

விடுகிோ். அபனுக்கு அபது 

அனுபண் உஞ்வணயத. கடுவணதோ 

குநி ்யோ் கோிவகநி் 

கோஞணோகவுண், ண்றுண்  

சூன்ிவகநி் கோஞணோகவுண் 

ஐயோ்ோவி் பறுவணயுண் ோபபண் 

்யோபோ்று யச்்யட உந்ந. 

ஆோ் இ்திதோவி் அ்டி அ். 

இ்திதோவி் ருப் எ்ட 

அநவுஏவனயதோ அ்ட அநவி்கு 



ழுக்கண் ிவ்டபோக இரு்வடயத 

ோ் கோஞ்கிய். 

 

இவட்புி்து பகோந்ந கோண் ஆகுண். 

இ்தித யடசித போன்வி் கசிதணோ 

இடவ்புி்து பகோந்பட்கோகச  ்ச்று 

ி்று ிடோிக்கி் பபநி ோ்டி ்

எட்டவ ய ்இருக்கிோக்ந்? இ்ட 

ோ்வ ஆோத்பட்குண் அறி்து 

பகோந்பட்குணோ போறுவண பகச ்

சிியண உந்நது. இங்கு, இங்கு 

ண்டுயண, இ்ட ஒ ்இட்தி் ண்டுயண 

பறுவண எ்து கு்ணோக இ்வ, 

பறுவண எ்து ரு ோபணோக இ்வ. 

இ்ட ஒ ்இட்தி் ண்டுண் டோ் பறுவண 

எ்து கு்ணோக்க் ோடது 

ண்டுண், பறுவண படத்வீகணோக்க் 

்டுந்நது. இ்ட  ோ்டி் டோ் 

பிசவ்சக்கோி் உவ பகச ்சி்ட 

உவதோகக் கருட்டுகிது. 

 



 அது யோயப யணவ ோ்டி் சபடோத 

அவண்புகவநயுண் போறுவணயதோடு 

ஆோத்்து ோக்்க யபஞ்டுயண டவி, 

அபச்்டு் 

வட்திதக்கோட்டணோ படிவுகளுக்கு 

ப்துவிக்கூோது. ஆஞ்களுண் 

பஞ்களுண் பருங்கி் னகுட் 

யோ் அபக்நி் ்யபறு னக்க 

பனக்கங்கந், வபவகந் யோ் 

அவட்தி்குண் 

அபக்வந்போறுட்டபவ போருந் 

உந்நது. ணகட்டோ சி்புகந் உந்ந. 

போறுவணதோக ஆோத்்டோ் 

அவபகவந ீங்கந் அறி்து 

பகோந்நோண். அட்கோக ோண் 

அபக்நி் னக்க  பனக்கங்கவந ஏ்க 

யபஞ்டுண் எ்யோ, அ்து அபக்ந் 

ணது னக்கங்கவந ஏ்கயபஞ்டுண் 

எ்யோ ோ் கூவி்வ. ப்யபோ ்

இட்தி் னக்க பனக்கங்களுண் 

வபவகளுண் அ்ட இட்தி்  

த்றுக்கஞக்கோ ஆஞ்டுகநி் 



போறுவணதோ பநச்ச்ிதோ் 

யடோ்றிதவப. அவப ப்பபோ்றுண் 

ஆனணோ போருந் போதி்டவப. 

எயப ோண் அபக்நி் னக்க 

பனக்கங்கவநக்யகலி பசத்த 

யபஞ்ோண். அபக்ளுண் ணது னக்க 

பனக்கங்கவநக்யகலி  பசத்த 

யபஞ்ோண். 

 இ்டக் கூ்ட்தி் ண்போரு 

கருட்வடயுண் படிவிக்க விருண்புகிய். 

அபணிக்கோவபவி இங்கிோ்தி் 

எ்யபவ பகவுண் திரு்திகணோக 

உந்நது. ஆங்கியதக்ந் 

துஞிவுந்நபக்ந், 

வடிதண்போத்்டபக்ந், 

உறுதிதோபக்ந், அபக்நி் டவ 

ஒடு- இ்ட போட்்வடவத ோ் 

த்டுட்ட படியுணோோ் –ஆண் 

அபக்நி் டவ ஒடு 

ண்பக்ளுவதவடவிச் சிறிது 

கணோக இருக்கிது. அப் ரு பவ 

அட்குந் ரு 



கருட்வட்யோ்டுவி்ோ், அது 

வீஞோபயட இ்வ. அ்ட இட்தி் 

அநப் பசத்பவட்தினுண் 

ஆ்லுண் அ்டக் கருட்வட 

பவநக்கசப்சத்து  விவவியயத 

நிக்கச  ்பசத்கிது. யபறு எ்ட 

ோ்டிலுண் இ்டி இ்வ- அ்ட 

அநப் பசத்பவ ட் தி், அ்ட 

அநப் வீத்ண்- இப்வ ீங்கந் 

யபபங்குண் கோஞ படிதோது. 

அபக்நிண் க்வபநண் குவவு. 

ஆோ் பசத்தி் அதிகண். இ்ட 

ஆங்கியத இடதட்தி் ஆனட்வட  

அட் பக்கித் போகட்வட தோ ்

அறிபோக்ந்? அங்யக டோ் எட்டவ 

க்வ பநண், எட்டவபதட்டவ 

உஞச்ச்ிகந்! அது வீக்நி் ோடு. 

அபக்ந் டோ் உஞ்வணதோ 

ஷட்திிதக்ந். அபக்ந் க்து 

உஞச்ச்ிகவந ணவட்துக்பகோந்நயப, 

ரு யோதுண் பபநியத கோ்டுபட்கோக 

அ், அட்கோ க்வியத குன்வட் 



ருபட்திலிரு்து அபக்ளுக்கு 

அநிக்க்டுகிது. ஆங்கியத், 

ஆஞ்,ஏ், ஆங்கியத்பஞ் கூ, 

உஞச்ச்ிகவந பபநிக்கோ்டுபவட 

எநிதி் ீங்கந்  ோக்்க படிதோது. 

வடிதண் பகு்ட பங்கோநிவதக் கூட் 

டடுணோ வபக்கி் யபவகவந 

ஆங்கி்பஞ்கந்  சப் 

சோடோஞணோகச ்பசத்பவடயுண் 

கடிணோ கோிதங்கவந 

ிப்கி்வடயுண் ோ்  

ோட்்திருக்கிய். ஆோ் ஆங்கியத 

இடதட்தி் வீண், எ்றுண் இட்டவகத 

புட்யடோ்ட்தி்குந், தீண் எ் 

யோவ்பக்கு் பி்ோ் அட் 

ஆனட்தி் உஞச்ச்ி்யரூ்று 

இருக்கயப பசத்கிது. அவட எ்டி 

அவபது எ்வட ண்டுண் ீங்கந் 

அறி்து பகோஞ்ோ், ீங்கந் 

அபக்யநோடு பருக்கணோ படோப்ு 

பகோஞ்டு க்து னகிோ் அபக்ந்  

டங்கந் இடதட்வடட் தி்ோக்ந், 



எ்ப்வக்குணோக உங்கந் 

ஞ்க்நோகி விடுபோக்ந். உங்கந் 

யபவதோ்கநோகி விடுபோக்ந். எயப 

எ் கருட்து்டி, எ் யபவ யபறு 

எங்யகயுண் வி இங்கிோ்தி் டோ் 

பகு்ட ண ிவவபட் டருபடோக 

உந்நது. ோ் ோவநயத இ்து 

யோோலுண்  இங்கிோ்திலுந்ந ஞி 

அழி்துயோகோது. ணோோக பந்்து 

பகோஞ்ய யோகுண், எ்தி் எக்கு 

உறுதி உந்நது. 

 

 சயகோடக்யந! எ் இடத ஆனட்திலுந்ந 

ண்போரு குதிவதடப்டோ்டு 

வி்டீக்ந். எ் இடத ஆனங்கநி் 

பகவுண் உஞச்ச்ிணதணோ குதி அது. 

போன்வி் எ் ஆசச்ோித,் எ் குரு, எ் 

டவப,் எ் ்சிதண், எ் கவுந் 

எ்ோபணோகித  ஸ்ரீோணகிருஷ்ஞ 

ணஹண்சவ் ்றி ீங்கந் இங்யக 

குறி்பி்யட அது. எஞ்ஞங்கநோயோ 

போட்்வடகநோயோ பசத்கநோயோ 



எ்ோ்  இ்ட உகட்தி் ஏடோபது 

சோதிக்க் ்டிருக்கிது எ்ோ், இ்ட 

உகட்தி் உந்ந ருபவதோபது  

கோ்ோ்க்கூடித ரு போட்்வட எ் 

போபேலிரு்து பி்டது எ்ோ், அதி் 

எக்கு எ்டவிடணோ உிவணயுண் 

இ்வ. எ்ோண் அபருவதவப. 

ஆோ் எ் ோவிலிரு்து சோங்கந் 

ப்திருக்குணோோ், எ்ிபரு்து 

பபறு்பு பபநி்்டிருக்குணோோ், 

அவபபத்ோண் எ்னுவதவப, 

அபருவதவப அ்,வீணோ 

அவட்துண் எ்னுவதவப, 

உபேட்்துடி்வட் டருவப, 

பலிவணவதட் டருவப, தூதவப, 

புிடணோவப, அவட்துண் அப ்ட்ட 

உட்யபகட்டோ் ப்டவப, அபது 

போட்்வடகந். ஆண் எ் ஞ்க்யந! 

அபவ இ்ட உகண் இ்னுண் அறி்து 

பகோந்நவி்வ. உக போ்றி் 

தீக்்கடிசிகவந்்றியுண்  

அபக்ளுவத போறுகவநயுண் ோண் 



டிட்திருக்கியோண்,  

த்ோஞ்டுகநோக அபக்ளுவத 

சீக்ந் எழுதித தஸ்கநி் 

பெணோகவுண் அ்டச ்சீக்நி் ஞிகந்  

பெணோகவுண், அவப ண்பண் ப்து 

யச்்திருக்கி். அ்ட ணோபருண் 

தீக்்கடிசிகநி் ணகட்டோ 

போறுகந் ஆபேக்கஞக்கோ 

ஆஞ்டுகநோகச ்சீவணக்க்்டு 

படிபவணக்க்்ய ண்வண 

அவ்துந்ந. ஆோ் தோருவத 

போன்க்வகவத ோ் எ் கஞ்கநோ் 

கஞ்யயோ, தோருவத ினலி் ோ் 

பந்்யடயோ, தோருவத திருபடிகநி் 

அண்்து ோ் அவட்வடயுண் 

க்யயோ அ்ட 

ஸ்ரீோணகிருஷ்ஞணஹண்சி் அருந் 

பிகோசட்தி்கு தோருண் ஈோக 

ணோ்ோக்ந். ஞ்க்யந- 

 

 ட  குட்தி்  உதிட்டபய, 

எ்யோபட்ோண் டண்ண் கு்றி, 



அடண்ண் யணபழுகியடோ, 

அ்யோபட்ோண் ோ் உ் 

டிக்கிய், ்க்வநக் கோக்கவுண் 

தீதபக்வந அழிக்கவுண் டண்ட்வட 

ிவோ்வுண் யுக்யடோறுண் ோ் 

அபடோண் பசத்கிய், எ் 

பிணோ சுயோகங்கந் ீங்கந் 

அறி்டயட. 

 

 இ்போ்வயுண்  ீங்கந் புி்து 

பகோஞ்ோக யபஞ்டுண். அட்டவகயதோ ்

அபடோண் இ்று ண்ப் 

ிகன்்திருக்கிது. ஆ்பகட்தி் 

இட்டவகத யவபதோ்று பருப் 

ஆ்் குவ்ட ்யபறு சிறித 

சுழிகந் சபடோதட்தி் அங்கங்யக 

யடோ்றுகி். அ்ட் யவ 

கிநண்புண்யோது படலி் தோருக்குண் 

படிபதி்வ. தோோலுண் 

உஞ்டுபதி்வ.தோருவத 

சி்டவக்குண் எ்டுபதி்வ. பி் ்

அது ிணோஞட்தி் பகோஜ்சண் 



பகோஜ்சணோக் பிடோகி, சிறு சிறு 

சுழிகந் அவட்வடயுண் விழுங்குபது 

யோ்  ட்னுந் அக்கித டி, பகவுண் 

பிடோகி, ணோபருண் அவதோக எழு்து, 

தோோலுண்  எதிக்்க படிதோட  

ஆ்யோடு சபடோதட்தி் பது வீன்்து 

வுகிது. அட்டவகத ிகன்சச்ி 

இ்யோது ண் கஞ்ப்  ்து 

பகோஞ்டிருக்கிது. உங்களுக்குக் 

கஞ்கந் இரு்டோ் ீங்கந் கோஞ்பீக்ந். 

உங்கந் இடதண் தி்திரு்டோ், ீங்கந் 

அவட் பறுவீக்ந், 

உஞ்வணவதட்யடடுபக்நோக 

இரு்டோ் அவடக் கோஞ்பீக்ந். 

இ்வத அ்ட அறிகுறிகவநக் 

கோஞோடப் குரு், குருய, 

 

ஆகோ, ஒ ்ஏவன பிோணஞ குட்தி் 

பி்ட இ்டச ்சிறுபவ உங்களுந் 

பகச ்சிய யகந்வி்்டிருக்கக் கூடித 

எங்யகோ துக்கு்புட்திலிருக்குண்  ரு 

குக்கிோணட்தி்  பி்ட இ்டச ்



சிறுபவ, இ்ட ோ்டி் பழிோ்வ, 

எ்ோண்  த்றுக்கஞக்கோ 

ஆஞ்டுகநோகட் தூ்றிக் பகோஞ்டிரு்ட 

ோடுகந் எ்ோண் பழிடுகி். 

தோருவத சக்தி இது? எ் சக்திதோ,  

உங்கந் சக்திதோ? இங்யக  

ஸ்ரீோணகிருஷ்ஞ ணஹண்சோக 

பபநி்் சக்தியத இது, அவடட்டவி 

யபறு எதுவுண் இ்வ.ஏபி் ீங்கந் , 

ோ், ணகிஷிகந்,தீக்்க டிசிகந், ஏ் 

அபடோ புருஷக்ந், பிஜசண் ண்றுண் 

எ்ோயண ரு சக்திபே் ஏக்குவத  

டி்டுட்ட் ், ஏக்குவத 

குவிக்க்் பபநி்ோடுகயந டவி 

யப். இ்யோது யடோ்றிபேரு்து 

அநப் சக்திபே் பபநி்ோடு. 

அடனுவத பசத்்ோடுகநி் பபறுண் 

ஆண்ட்வடயத ோண் இ்யோது 

கோஞ்கியோண். இ்டட் டவபவ 

படிபட்கு ப், ீங்கந் அ்ட 

ஆ்லி்  அதித்புடணோ 

பசத்ோடுகவநக்  கோஞ்பீக்ந். 



இ்திதோவி் ணறுணச்ச்ிக்கோ டகு்ட 

டருஞட்தி் அது ப்திருக்கிது. 

ஏப்ோ் எ்ட ஆடோ சக்தி 

இ்திதோவப எ்யோதுண் 

பசத்்டுக்பகோஞ்டிருக்கச் 

பசத்யுயணோ அவட ோண் அப்ப்யோது 

ண்து விடுகியோண். 

 

ப்பபோரு ோடுண் பசத்டுபட்கு 

டக்பக்று டி்் 

பழிவதக்பகோஞ்டிருக்கிது. சி 

ோடுகந் அசித் பெண் யபவ 

பசத்யுண். சி, சபடோதச ்

சீட்்திருட்டட்தி் பெண்  யபவ 

பசத்யுண். சி, யபறு பழிகநி் யபவ 

பசத்யுண். ண்வண் போறுட்ட பவ ோண் 

பசத்டுபட்கோ ய பழி ணடண். 

ணடட்வடக் கூ அசிதலி் பெண் டோ் 

ஆங்கியதக்ந் புி்து பகோந்போக்ந். 

அபணிக்கக்யநோ, ரு யபவந சபடோத 

சீத்ிருட்டட்தி் பெண் டோ்  

ணடட்வடயத புி்து பகோந்போக்ந். 



ஆோ் அசிதவக் கூ ணடட்தி் 

போபேோகக் பகோடுட்டோ் டோ் 

இ்துபோ் புி்து பகோந்ந 

படியுண்.சபெக இதலுண்  ணடட்தி் பழியத 

டோ் பயபஞ்டுண். எ்ோயண ணடட்தி் 

பெணோகட்டோ் ப்டோக யபஞ்டுண். 

ஏப்ோ் அது டோ் ஆடோ சுருதி. 

ண்வபபத்ோண் ண்யடசித 

சங்கீடட்தி் ்யபறு ோகங்கந். 

அப்பநவு டோ். அட்யக அோதண் 

ப்துவி்து.ணது யடசித 

போன்க்வகபே் இ்ட 

ஆடோசுருதிவதயத ணோ்றிவி் 

யோகியோயணோ எ்று யடோ்றிதது. ணது 

இரு்பி்யக பதுபகலுண்பு யோ் 

ஆ்பகட்வட ணோ்றிவி்டு, அட்கு் 

திோக அசிதவ பதுபகலுண்ோகக் 

பகோந்ந பத்சி பசத்பது யோ் 

யடோ்றிதது. அ்ட பத்சி பப்றி 

ப்றிரு்டோ் பழு ோசயண அட் 

விவநபோக இரு்திருக்குண். ஆோ் 

அ்டி ்து விதிதோக 



இருக்கவி்வ. அடோ் டோ் இ்டச ்

சகதி பபநி்்டிருக்கிது. 

 

இ்ட ணோபருண் ிஷிவத ீங்கந்  எ்ட 

பவகபே் புி்து 

பகோந்ந்யோகிறீக்ந் எ் கபவ 

எக்குக் கிவதோது. ீங்கந் அபருக்கு 

எப்பநவு ணிதோவட பகோடுக்க் 

யோகிறீக்ந் எ்துண் பித விஷதண் 

அ்.ஆோ்  த்ோஞ்டுகநோக 

இ்திதோவி் இ்ோடபவகபே் ஒ ்

அ்புடணோ சக்தி இ்யோது இங்யக 

பபநி்்டிருக்கிது எ் 

உஞ்வணவத உங்கநிண யருக்குய ்

கூறிச ்சபோ் விடுகிய். சக்திவத 

ஆோத்பதுண் , இ்டச ்சக்திபே் பெணோக 

இ்திதோவி் ணறுணச்ச்ிக்குண் 

்வணக்குண், அயட யோ் ணிடகுண் 

பழுபட் ்வணக்குண் எ்ப் 

்துந்ந எ்வட அறிபதுண் 

இ்துக்கந் எ் ிவபே்  உங்கந் 

கவண.ஆகோ, உகண் டழுவித ணடண் 



்யபறு பிிவுகநிவயத  

சயகோடட்துபண் ்றித 

கருட்துக்கவந்றிச  ்சி்தி்ட்குண்  

விபோதி்ட்குண் பபகு கோட்தி்கு 

ப்ய, இங்யக இ்ட கட்தி் 

அருகியயத, டணது போன்க்வகவத ரு 

ணட ணகோசவதோக அவண்திரு்ட ரு 

ணிட ்போன்்டோ.்ணது 

சோஸ்திங்கநி் உந்ந பகவுத்்ட 

்சிதண் உருபண் கவுந் 

கருட்டோகுண். ஆோ் இங்யக இருக்குண் 

ப்பபோரு பருண்கவுவந உருபண் 

ிவபே் உஞருண் அநவி்கு 

உத்்டபக்நோக இரு்திரு்டோ் அது 

யபறு  விஷதண். ஆோ் அது க்க 

படிதோது. பருண்ோ்வணதோ 

ணக்களுக்கு உருபக் கவுந் ்சிதண் 

ப்றிலுண் அபசிதணோ ்று. 

போன்வி் இட்டவகத ணோபருண் 

்சிதங்கநி் ்றி் கீன் 

ஆப்ட்து் திநோண் எ்ட ோடுண் 

ப்ய படிதோது. ணகட்டோ ோோக 



படிதோது. பசத்க்கூ படிதோது. 

அசித் ்சிதங்கந், அசித் 

்சிதங்கநி் பிதிிதிகநோ 

டவபக்ந், ஏ் சபடோத ்சிதங்கந் 

ண்றுண் போருநோடோ ்சிதங்கந் 

எட்குயண இ்திதோவி்  எ்ட ஆ்லுண் 

கிவதோது. ணக்கு ண் ப்ோ் 

யபஞ்டுபது ஆ்பக ்சிதங்கந், 

ணகட்டோ ஆ்பகசப்சண்ண்கவநச் 

சு்றியத ோண் ்று யச 

விருண்புகியோண். 

 

ணது டவபக்ந் ிசச்தண் 

ஆ்பகபோதிகநோகயப இருக்க 

யபஞ்டுண். அட்டவகத டவபோக 

ணக்கு அநிக்க்்பய 

ஸ்ரீோணகிருஷ்ஞ ணஹண்ச.் எ் 

போட்்வடகவநக் 

குறிட்துக்பகோந்ளுங்கந்.- இ்ட ோடு 

எழுசச்ி ப யபஞ்டுணோோ், அது 

அப ்பதி் கீன் உ்சோகட்யடோடு 

திந யபஞ்டுண். ஸ்ரீோணகிருஷ்ஞ 



ணஹண்சவ் பிசச்ோண் பசத்பது 

ீங்கநோ, ோோ, அ்து யபறு 

தோோபடோ எ்து பிட். ஆோ் 

ோ் அபவ உங்கந் ப் வபக்கிய், 

எவயோ யபஞ்டிதபக்ந் 

ீங்கயந.ண் இட்தி் ்வணக்கோக , 

ண் ோ்டி் ்வணக்கோக, அவட 

இ்யோயட பசத்யுங்கந். போன்வி் இ்ட 

ணோபருண் ்சிதட்வட எப்போறு 

த்டுட்துபது எ்வட 

உடிதோகட் தீண்ோியுங்கந். 

ருவிஷதண், அபது போன்க்வக, 

இதுபவ ீங்கந் கஞ் , இ்னுண் 

படநிபோகச ்பசோ் யபஞ்டுணோோ், 

ீங்கந் இதுபவ டிட்ட ணகோ 

புருஷக்நி் போன்க்வககவந எ்ோண் 

வி பகபகட்தூத்வணதோது. 

உங்கநோ் டிக்க படி்ட, ருயபவந 

உங்கநோ் ோக்்க படி்ட ஆ்ணசக்தி 

பபநி்ோடுகந் எவட விவுண் இது 

பகபகச ்சி்ோது. 

ணயகோ்டணோது. உங்கந் ப் அ்ட 



உஞ்வண இருக்கிது. அப ்ணவ்ட 

ட்யட ஆஞ்டுகளுந் இ்டச ்சக்தி 

உவகயத பண் ப்து வி்து. அ்ட 

உஞ்வண உங்கந் ப்ய படிகிது. 

கவணதோ் உ்ட்்டு, ண் இட்தி் 

்வணக்கோக, ணது ணடட்தி் 

்வணக்கோக  அ்ட ணகட்டோ ஆ்பக 

்சிதட்வட ோ் உங்கந் ப் 

வபக்கிய். 

 

எ்வ வபட்து அபவ 

எவயோோதீக்ந். ோ் பபறுண் ரு 

வீணோ கருவி. எ்வ் ோட்்து 

அபது குஞவ 

எவயோோதீக்ந். ோனுண் சி, ண் 

அபது எ்டச ்சீக்நோோலுண் சி, 

த்றுக்கஞக்கோ ஆஞ்டுகந் 

பசபழிட்டோலுண்  அபது 

உஞ்வணட்ட்வணபே் ்சட்தி் ரு 

ங்வகக்கூ போனபடிதோது. அபது 

போன்க்வக அப்பநவு ணகட்டோது. 

ஆடோ் ீங்கயந அபவ 



எவயோடுங்கந். உங்கந் இடத 

ஆனங்கநினுந் ிட்தித சோ்சிதோ 

ண்போருந் வீ்றிருக்கிோ.் அ்ட 

இவப், அயட ஸ்ரீோணகிருஷ்ஞ 

ணஹண்ச ்ண் ோ்டி் 

்வணக்கோகவுண், ணது ோ்டி் 

ப்ய்ட்தி்கோகவுண்   ணிட 

குட்தி் ்வணக்கோகவுண் உங்கந் 

இடதட்வட ணச ்பசத்த்டுண். 

 

இதிலிரு்து அ்டக் கருட்து 

விிபவகிது. ீங்கந் 

குறி்பி்வட்யோ் , ோண் உவக 

பப் யபஞ்டுண், பப்யதோக 

யபஞ்டுண். அவடவிக் குவபோது 

எதுவுண்  எ் ்சிதண். இது 

பக்பிதடோக இருக்கோண். உங்களுந் 

வயுண் பிபக்க வபக்கோண். 

ஆோ் இவடச ்பசத்யடதோக யபஞ்டுண். 

உவக ோண் பப் யபஞ்டுண். அ்து 

சோகயபஞ்டுண். யபறுபழிபே்வ. 

போன்க்வகபே் அறிகுறி விிபவட். 



ோண் பபநியத பச்ோக யபஞ்டுண். 

விிபவத யபஞ்டுண். போன்க்வகவதக்  

கோ்டுயபோண், அ்து அழுகிச ்சீழி்து  

சோயபோண். யபறு எ்ட பழியுண் இ்வ. 

இ்ட இஞ்டு ந் 

்வட்யட்்படடுங்கந்-போன்வு 

அ்து சோவு. 

 

ண் ோ்டி் ண்பவயத ிவுகி் 

அ்ட்டணோ போோவணவதயுண், 

சஞ்வசச்சச்வுகவநயுண் ்றி 

ணக்குடப்டியுண். எ் போட்்வடவத 

ண்புங்கந்.-உகண் பழுபதுயண இயட 

கவட டோ். அசிதவட்டங்கந் 

போன்போகக்  பகோஞ்டுந்ந ோடுகந் 

டங்கவநக் கோட்துக்பகோந்ந 

அத்ோ்டுக்பகோந்வககவந 

வபட்துந்ந. உந்ோ்டுச ்சஞ்வ 

சசச்வுகந்  அநவப பறுண்யோது, 

சஞ்வபேடுபட்கோக அத் ோடுகநி் 

சிவ அபக்ந் 

உருபோக்கிக்பகோந்கிோக்ந். அ்யோது 



உந்ோ்டுசச்ஞ்வ ி்றுவிடுகிது. 

இ்டி எ்ட அத்ோ்டுக்பகோந்வகயுண்  

ண்பண் இ்ோடடோ் ணது சஞ்வகந் 

படோ்்ட பஞ்ஞண்  உந்ந. ணது 

சோஸ்திங்கநி் உந்ந உஞ்வணதோ 

உக ோடுகளுக்கு உயடசி்யட ணது 

ிவதோஅத்ோ்டுக்பகோந்வகதோக  

இருக்கயபஞ்டுண். உங்களுந் அசித் 

சோப்ுந்நபக்வநக்யக்கிய்,-

இ்டக்பகோந்வக ண்வண ஒ ்இணோக 

ருங்கிவஞக்குண் எ்ட்கு யபறு 

ஏடோபது ிரூஞண் உஞ்ோ? இங்கு 

திஞ்டுந்ந கூ்யண யோதித 

சோ்சிதோக இ்வதோ? 

 

இஞ்ோபடோக, இட்டவகத சுத 

விஷதங்கவந வி்டு வி்ோ் 

சுதண் யண்வணதோ 

உபேயோ்பந்ந உடோஞங்கந் 

ணக்கு் பி்ோ்  

ிவபகோஞ்டுந்ந. இ்திதோவி் 

து்ட்தி்குண் வீன்சச்ிக்குணோ பக்கித 



கோஞங்களுந் ்று,  அது ட்வக் 

குறுக்கிக்பகோஞ்டோகுண். பட்துசச்ி்பி 

ட் போவத இறுக்கணோக பெடிக் 

பகோந்பது யோ், ட்ிபந்ந 

பச்பங்கவநயுண் 

போக்கிஷங்கவநயுண் பி 

இட்திருக்குட் ட ணறுட்டடோகுண்.  

ஆித இட்தி்கு பபநிபே் டோகட்டோ் 

டவிக்கி் பி ோடுகளுக்கு , உபேச் ்

சக்திதநிக்கி், உஞ்வணகவநட் ட 

ணறுட்டடோகுண். ோண் பபநிோடுகளுக்குண் 

பச்வி்வ, பச்று பி 

இங்கவநயுண் ண்வணயுண் ்பி்டு் 

ோக்்கவுண் இ்வ- ணது வீன்சச்ிக்கு 

இது ரு பக்கித கோஞண். 

 

 ட்யோது இ்திதோவி் ஏயடோ 

கோஞ்டுகி் சிறித 

விழி்புஞச்ச்ியுண் உபேட்்துடி்புண், 

இ்டி டிவண்்டு ி் ிவவத 

உவட்து ோோோண் யணோ்ோத் 

பபநியதறித ோநிலிரு்து 



படோங்கிதடோகுண். இது ீங்கந் 

அறி்டயட. அ்ட  ோநிலிரு்து இ்தித 

போ்றி் ரு திரு்ண் 

உஞ்ோபே்று.அது இ்யோது 

ோந்யடோறுண் அதிவிவபோக பந்்து 

பருகிது. க்ட கோட்தி் ண்பண் 

சிறு ஒவகயந ஒடிக் பகோஞ்டிரு்ட 

எ்ோ் இ்யோது பருபபந்நயண 

ப்யோகிது. தோோலுண் அவடட்டடுக்க 

படிதோது. 

 

 எயப ோண் பபநி ோடுகளுக்குச ்

பச் யபஞ்டுண். பகோடுட்டலுண் 

போங்கலுயண போன்க்வகபே் கசிதண். 

ோண் எ்யோதுண் போங்கிக்பகோஞ்டு 

டோ் இருக்க யபஞ்டுணோ? யணவ 

ோ்டிி் கோடிபே் உ்கோ்்து 

எ்ோப்வயுண் ணடட்வடக்கூ 

அபக்நிபரு்து டோ் க்றுக் பகோந்ந 

யபஞ்டுணோ? எ்திங்கந் ்றி 

அபக்நிபரு்து க்றுக் பகோந்நோண், 

யபறு ப்வயுண் அபக்நிபரு்து 



க்க ோண். ோபண் அபக்ளுக்குச ்

சிப்வக் க்றுட்ட யபஞ்டுண், அது 

ணது ணடண், ணது ஆ்பகண்  

 

 பழுவணதோபடோரு ோகீகட்தி்கோக 

உகண் கோட்துக்பகோஞ்டிருக்கிது. 

அட்கோ அருஜ்பச்பங்கந் 

இ்திதோவிலிரு்து 

பபநி்டுபட்கோகக் 

கோட்திருக்கி். இ்ட இட்தி் 

ஈடிவஞத் ோண்ிதணோ 

ஆ்பகட்தி்கோக உகண் கோட்துக் 

பகோஞ்டிருக்கிது.த்றுக்கஞக்கோ 

ஆஞ்டுகந்  து்ங்கவநயுண் 

சீழிவுகவநயுண் ச்திட்ட பி்ருண் ண் 

ோடு பஜ்யசோடு அவஞட்துக் 

கோ்ோ்றிக்பகோஞ்டிருக்கி் அ்ட் 

புவடதலுக்கோக உகண் கோட்துக் 

பகோஞ்டிருக்கிது. ண் ப்யோக்ந் 

வி்டுசப்ச்றுந்ந அ்புட் 

புவடதலுக்கோக பபநிோடுகந் எப்பநவு 

ஆபலு் கோட்திருக்கி் எ்து 



உங்களுக்குடப்டிதோது. இங்யகோ ோண் 

பபறுண் யசச்ுக்கநிலுண் 

சஞ்வசச்சச்வுகநிலுண் 

புிடணோப்வ ஏநண் பசத்பதிலுண் 

யகலி பசத்பதிலுண் கோட்வட 

வீஞடிக்கியோண். புிடணோப்வ  

க்யகலி பசத்பது எ்து ஏக்குவத 

ணது யடசிதட்தீவணதோகயப 

ணோறிவி்து. இ்திதோவி் ணது 

ப்யோக்ந் ோதுகோட்து 

வபட்திருக்கி் அழுடட்தி் ரு சிறு 

துநிவத் ருகுபட்கோக ண் ோ்டி் 

எ்வக்கு பபநியத 

்சக்கஞக்கோயோ் எப்பநவு 

சிட்துடி்பு், எப்போறு வககவந 

ீ்டிக் கோட்துக்பகோஞ்டிருக்கிோக்ந் 

எ்து ்றி ோண் சிறியட அறியபோண். 

 

எயப ோண் 

பபநிோடுகளுக்குசப்ச்ோக 

யபஞ்டுண். அபக்ந் டக்கூடித 

ஏடோபவட் ப்றுக்பகோஞ்டு, திோக 



ோண் அபக்ளுக்கு ஆ்பகட்வட 

அநிக்கயபஞ்டுண். ஆ்பகட்தி் 

அ்புட சோண்ோ்தட்வட அபக்ளுக்கு 

அநிட்து, அட்கு் திோக 

பௌகீகட்தி் அ்புட சோண்ோ்தட்வட 

ோண் ப்றுக்பகோந்யபோண். ோண் 

எ்யோதுயண ணோஞபக்நோக 

இருக்கக்கூோது, ஆசிிதக்நோகவுண் 

இருக்க யபஞ்டுண். சணட்துபண் இ்ோண் 

்பு இ்வ. ருப ்எ்யோதுண் 

ஆசிிதோகவுண்  ண்போருப ்

எ்யோதுண் அப ்கோடிபே் 

அண்்டடியுண் இரு்டோ் சணட்துபண் 

ஏ் படிதோது. ஆங்கியதக்ந் 

அ்து அபணிக்கக்யநோடு ீங்கந் 

சணணோக இருக்க விருண்பிோ், 

அபக்நிண்  க்றுக்பகோந்பவட்யோ் 

ீங்கந் அபக்ளுக்குக் க்றுட்டவுண் 

யபஞ்டுண். ப்யோகி் 

த்றுக்கஞக்கோ ஆஞ்டுகளுக்கு 

உகட்தி்குக் க்றுட்டவுண் ண்பண் 



ஏோநணோக உந்ந. இவடச ்பசத்டோக 

யபஞ்டுண். 

ண்  ட்டட்தி் யபகபண் உ்சோகபண் 

யபஞ்டுண். பங்கோநிகநோகித ோண் 

க்வபநண் பக்கபக்ந் எ்று 

ோோ்்டுகியோண் , அது ணக்கு 

உஞ்ப்ய ோனுண் 

ண்புகிய்.க்வ ஆப்ண் 

பகோஞ்துண் உஞச்ச்ி 

பச்டுகி்துண் ஆயடோ ்இண் 

எ்று ோண்யகலிக்கு உந்நோகி 

பருகியோண். ஞ்க்யந, 

ோ்பசோ்பவடக் யகளுங்கந் . 

உஞ்வணடோ். அறிவு எ்து ணகட்டோ 

து டோ். ஆோ் அது குறி்பி் சி 

எ்வக்குந் ி்றுவிடுகிது. ஆன்்ட 

உஞச்ச்ிகநி் பெண் டோ் பக 

உத்்ட ஆ்பக கசிதங்கந் 

அவத்டுகி். எயப 

உஞச்ச்ிபச் டுகி்போ 

பங்கோநி டோ் இ்ட் ஞிவதசப்சத்த 

யபஞ்டுண். 



 

உட்திஷ்ட ோக்ட ்ோ்த போ் 

ியோடட. எழு்திருங்கந், 

விழிட்திருங்கந். விருண்பித ்சிதட்வட 

அவயுண் பவ ி்ோது பச்லுங்கந். 

க்கட்டோ இவநஜக்யந  

எழு்திருங்கந், விழிட்திருங்கந். கோண் 

கி்துந்நது. ண் ப் ்எ்ோ 

பழிகளுண் திக்கி். 

வடிதசோலிதோக இருங்கந். 

த்ோதீக்ந் . ண்பவத 

சோஸ்திங்கநி் ண்டுயண கவுளுக்கு 

அபீ, அபீ- தண்ப”் எ் 

அவபணோழி ட்்டுந்நது. ோபண் 

அபீ- தண்பக்ந் ஆகயபஞ்டுண். 

அ்யோது ணது கோிதண் 

ிவயபறிவிடுண். எழு்திருங்கந்! 

விழிட்திருங்கந். ஏபி் 

டோத்ோ்டி்கு இ்ட ணகட்டோ திதோகண் 

யடவப்டுகிது. இவநஜக்நோ் 

டோ் இவடசப்சத்தபடியுண் 

இநவணட்துடி்பு ிவ்ட, ஆ்்பக்க, 



பலிவண போத்்ட, உயணறித உ் 

பகோஞ், அறிவு ிவ்ட- 

இபக்ளுக்யக இ்ட்ஞி. அட்டவகத 

ஆபேக்கஞக்கோ இவநஜக்ந் 

க்கட்டோவி் உந்ந.் ீங்கந் 

குறி்பி்து யோ்,  ோ் எவடதோபது 

சோதிட்திரு்து உஞ்வணதோோ் 

்வ ிவவி் பகோந்ளுங்கந், ோ் 

க்கட்டோ படருக்கநி் 

விவநதோடிக்பகோஞ்டிரு்ட, ்றுக்குண் 

உடபோடபடோரு சிறுபய ோ், ோய 

இப்பநவு பசத்திருக்கிய் எ்ோ், 

ீங்கந் இ்னுண் எப்பநவு பசத்த 

படியுண்? எழு்திருங்கந்! 

விழிட்திருங்கந். உகண் உங்கவந  

அவனக்கிது. 

 

 இ்திதோவி் ண் குதிகநி் அறிவு 

இருக்கிது. ஞண் இருக்கிது. ஆோ் 

உ்சோகண் எ் டோத்பூபபே் ண்டுண் 

டோ் இருக்கிது. அது பபநிப 

யபஞ்டுண். எயப க்கட்டோ 



இவநஜக்யந ட்டட்தி் உ்சோகண் 

பகோ்நிக்க எழு்திருங்கந். ீங்கந் 

ஏவனகந், ஞ்க்ந் தோருண் 

இ்ோடபக்ந் எ்று ிவக்கோதீக்ந். 

ஆ, ஞண் ணிடவ உஞ்ோக்குபவட 

தோ ்கஞ்து! ணிடய ஞட்வட 

உருபோக்குகிோ். இ்ட உகயண 

ணிடி் ஆ்ோ் டோ்  

உருபோக்க்்டுந்நது. உ்சோகட்தி் 

ஆ்ோ், ண்பிக்வகபே் 

ஆ்ோ்டோ் உருபோக்க்்டுந்நது. 

உிடங்கநி் பகவுண் இித 

்ோகித கயோ ிடட்வட் 

டிட்டபக்ளுக்குடப்டியுண். ண்் 

ருப் ரு பித தோகண் பசத்தட் 

துபங்குகிோ். ் 

போரு்கவநட்டோண் பசத்பட்கு் 

திோக அப் தின்ட 

சுக்கவநயுண் குதிவகவநயுண் 

பகோடுக்கிோ். அ்யோது அசி் 

ணகோகித சியகடி் இடதட்தி் 

சிட்வட தவனகிது.எ்று அ்ட த் 



அனகோகக் கூறுகிது.. சிட்வட எ்னுண் 

பபணோழிசப்சோ்வ ோ் உங்களுக்கு 

பணோழிபதக்்கவி்வ. 

பணோழிபதட்்டோ் அது டபோகயப 

இருக்குண். புி்து பகோந்ந 

யபஞ்டிதயடோ ்அ்புடணோ பசோ் அது. 

 விஷதங்கந்  அவடச ்சோ்்யட 

இருக்கி். அது எ்டி யபவ 

பசத்கிது எ்வட்ோ்்யோண். 

 

சிட்வட இடதட்தி் தவன்டவுய 

சியகட் டக்குந், ோ் வ வி 

உத்்டப், சிவவிட் டோன்்டப், 

ஆோ் எதிலுண் ோ்  கவசிதோப் 

அ், எ்ோலுண் சி கோிதங்கந் 

பசத்த படியுண், எ்று கூறிக் 

பகோந்பவட ோண் கோஞ்கியோண்.அபது 

வடிதண் பநக்ிது. ணட்தி் 

படுங்கோணோக இரு்து பருகி் 

யகந்விக்கு, அடோபது ணஞண் ்றித 

யகந்விக்கு விவ கோஞ விருண்புகிோ் 

அப். எணயோகண் பச்ோ் டோ் 



இ்டக்யகந்விக்கு விவ கிவக்குண். 

எயப அங்கு பச்ோ். 

வடிதசோலிதோ அப், அங்யக 

எணனுவத வீ்டி் பெ்றுோ்கந் 

கோட்திரு்டோ். விருண்பிதவட அப் 

எ்டி்ப்ோ் எ்து 

உங்களுக்குடப்டியுண். 

இ்டச ்சிட்வடடோ் 

ணக்குட்யடவப.ஆோ் 

துதிஷ்்பசணோக அது 

இ்திதோவிலிரு்து ஏக்குவத 

ணவ்யட வி்து. அடோ் டோ் ோண் 

இ்ட ிவபே் இருக்கியோண். 

ணிடனுக்குண் ணிடனுக்குண் இவபே் 

எது யபறுோ்வ உஞ்ோக்குகிது 

எ்ோ் இ்டச ்சிட்வட டோ், யபறு 

எதுவுண் இ்வ. ருபவ 

ணகட்டோபோகவுண் ண்போருபவ் 

வீோகவுண் கீனோபோகவுண் எது 

ஆக்குகிது எ்ோ் இ்டச ்சிட்வட 

டோ். தோ ்ட்வ் வீ் எ்று  

ிவக்கிோயோ அப் 



வீோகயப ஆபோ் எ்ோ ்எ் 

குருயடப,் உஞ்வண டோ். இ்டச ்

சிட்வட உங்களுந் தவன்டோக 

யபஞ்டுண். யணவ ோ்டிிண் 

பபநி்்டிருக்கி் பௌதீக சக்திகந் 

அவட்துண் இட் விவநவு டோ். 

அபக்ந்  டங்கந் டவசகநி் ஆ்லி் 

ண்பிக்வக வபட்டோக்ந். ீங்கந் 

உங்கந் ஆ்ணோவி் அட்டவகத 

ண்பிக்வக வபட்டோ் அட் விவநவு 

இ்னுண் எப்பநவு ணகட்டோடோக 

இருக்குண்! எ்வத் ஆ்ணோவி், 

எ்வத் ஆ்லி் ண்பிக்வக 

பகோந்ளுங்கந். உங்கந் சோஸ்திங்களுண் 

உங்கந் ிஷிகளுண் ஏயகோபிட்ட குலி் 

யோதி்து அவடயத. ஆ்ணோவப 

எதுவுண் அழிக்க படிதோது. அதி் 

எ்வத் ஆ்் உந்நது. 

பபநி்டுபட்கோகக் கோட்திருக்கிது. 

இ்திதட் டட்துபங்களுக்குண் ண் 

எ்ோ டட்துபங்களுக்குண் உந்ந 

பிதயபறுோடு இது டோ். 



துவபதிதோக்டுண், 

விசிஷ்ோட்வபதிதோக்டுண் , 

அட்வபதிதோக்டுண்,ஆ்ணோவி் 

எ்ோயண இருக்கிது எ்வட 

அவபருண் உறுதிதோக ண்புகி்.் 

அது பபநியத ப யபஞ்டுண், பபநி் 

யபஞ்டுண். அப்பநவு டோ். அ்டச ்

சிட்வடட்டோ் இ்யோது எக்குண், ண் 

எ்யோருக்குண் யடவப்டுபது. இ்டட் 

ட்ண்பிக்வகவத் பறுபது டோ் 

ோண் பசத்த யபஞ்டித பித ஞி. ண் 

யடசிதட்டட்தி் ்்து பருகி்யட 

ரு யோத்- எ்ோப்வயுண் யகலி 

பசத்பதுண், போறு்பி்வணயுணோ 

அ்ட் தங்க யோவத வி்டு 

விடுங்கந். அயப அக்றுங்கந், 

பலிவண பறுங்கந், சிட்வட 

பறுங்கந், ப்றுவி்டீக்நோோ் 

எ்ோண் உங்கவநட் படோ்்யட தீ 

யபஞ்டுண். 

 



ோ் இது பவபே் எதுவுயண 

பசத்தவி்வ ீங்கந் டோ் பசத்த 

யபஞ்டுண். ோ் ோவந இ்து 

யோோலுண் அ்டயபவ ஒதோது. இ்ட் 

ஞிவதசப்சத்த சோடோஞ 

ணக்கநிலிரு்யட ஆபேக்கஞக்கோயோ் 

அஞிதிஞ்டு பருப ்எ்று ோ் 

ணடோ ண்புகிய். ண்பிக்வக 

ணதணோ எ் க்வபே் 

படிபவடவி அபக்ந் அ்ட் 

ஞிவத ச ்சி்ோக 

ிவயப்றுபோக்ந். 

 

எ் ோ்டிண் எக்கு ண்பிக்வக 

உந்நது. குறி்ோக எ் ோ்டு 

இவநஜக்நிண் எக்கு அதிக 

ண்பிக்வக உந்நது. ண்பக்வந வி 

பங்கோந இவநஜக்ளுக்கு இதி் 

அதிகணோ போறு்புஉந்நது. க்ட 

ட்து ஆஞ்டுகளுக்குண் யணோக ோ் 

இ்திதோ பழுபடண் தஞண் 

பசத்திருக்கிய். இ்திதோவப 



ணறுடியுண் அடனுவத புோடணோக 

ஆ்பக் பருவணக்கு 

உதட்்துபட்கோ  ஆ்் பங்கோந 

இவநஜக்நிபரு்யட பிக்குண் 

எ்து எ் உறுதிதோ கஞி்பு. ஆகோ, 

ட்டட்தி் உஞச்ச்ியுண் உங்சோகபண் 

போஜ்குகி் பங்க 

இவநஜக்நிபரு்து டோ் விக்ந் 

எழுபோக்ந். ண் ப்யோக்ந் 

வி்டுசப்ச் அழிப் ஆ்பக 

உஞ்வணகவந் பூபபே் ரு 

யகோடிபேலிரு்து ணறுயகோடிபவ 

அபக்ந் பிசச்ோண் பசத்போக்ந். 

யோதி்ோக்ந். உங்கந் ப் இருக்குண் 

ணகட்டோ யபவ இது. 

 

எயப எழு்திருங்கந்” 

விழிட்திருங்கந்!விருண்பித ்சிதட்வட 

அவயுண்பவ ி்ோது பச்லுங்கந்” 

எ்வட பஞ்டுண் ரு பவ 

உங்களுக்கு ிவவுடுட்தி எ்யசவ்ச 

ிவவு பசத்கிய். த்ோதீக்ந். 



ஏபி் ணிடபோறு பழுபவடயுண் 

ீங்கந் ோட்்டோலுண், ணகட்டோ சக்திகந் 

எ்ோண் ணக்கநியண இரு்துந்நவடக் 

கோஞ்பீக்ந். சோடோஞ 

ணக்கநிபரு்யட ணோபருண் ணிடக்ந் 

எ்யோருண். யடோ்றிபேருக்கிோக்ந். 

சிட்திண் திருண்பியத தீருண். எவடக் 

கஞ்டுண் அஜ்சோதீக்ந். ீங்கந் 

ணகட்டோ கோிதங்கவநசப்சத்வீக்ந். 

தண் யடோ்றிோ் அ்டக்கஞயண 

ீங்கந் ்றுப்ோடபக்ந் 

ஆகிவிடுவீக்ந். தபண உக 

து்ங்களுக்குக்  கோஞண். பெ 

ண்பிக்வககந் அவட்திலுண் பகோடிதது 

தயண. இ்ட தண் டோ் ண் 

துதங்களுக்கு எ்ோண் கோஞண். 

தப்வண ரு போடிபே் 

பசோக்்கட்வடயத ணக்கு 

அநிக்கப்து. எயப 

எழு்திருங்கந்” விழிட்திருங்கந்” 

்சிதட்வட அவயுண் பவபே் 

ி்கோதீக்ந். 



 

 அ்க்யந உங்கந் எ்ோ 

பயப்பி்குண் ோோ்டுக்களுக்குண் 

ணறுடியுண் ோ் ்றி கூறுகிய். எ் 

ஆன்்ட  உஞ்வணதோ விரு்ண் 

எதுபப்ோ், உகட்தி்குண், அட்குண் 

யணோ எ் ோ்டி்குண் எ் 

ணக்களுக்குண் எ்ோோ யசவபவத 

ோ் பசத்த யபஞ்டுண் எ்து டோ் 

 

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

 

 

 

 

  

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

