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உத்திரபிரததசம் 

     அய்யோோவிய் 

https://drive.google.com/open?id=1hZGXibTYfBbpYUnIqLuuEE6o2nwghdbF


சுலோபஜி ய11-ஆ் நோர் 

அய்யோோவல  அவைந்தோ.் 

அப்யபோது அலருக்கு லயலம்பு 

அரிக்கப்பை்ைது. இந்தியிய் 

லயலம்புவ லறங்கப்பை்ைது. 

1- லயலம்புக்குப் பதிலுவ 

இது ந் பன்யனோக்ரின் 

கனவுோன பூப. இதிய் தோன் 

இந்தித்தோோன போல்தி பிமந்தோர். 

இந்திோவின் ஆன்பக சோதக ்

ஒல்வலோருலரு் இறுதிநோவரக் 

கழிக்க , தன் லோற்க்வகயின் 

கவைசிப்பகுதிவ நிவமவு வச் 

விரு்புகின்ம புனித பூப இது. 

ஆசீல்திக்கப்பை்ை புனிதோன 

இந்தப் பூபயின் வயயுசச்ிகரிய், 

இங்குர்ர குவககரின்  இருர்திரிய், 



வபோங்கிப்போ்ந்து  வசய்லு் இந்த 

நதிகரின் கவயிய் தோன்  அம்புத 

சிந்தவனகர் பய உருப் வபம்மன. 

அந்தச ்சிந்தவன வலர்ரத்தின் சிறு 

துரிகர் தோன் யவய நோை்டிய் 

இல்லரவு  அதிகோன யபோம்றுதவயப் 

வபம்றுர்ரது. ஈடிவைம்மவல 

என்று தகுதி லோ்ந்த அறிஞக்ரோய் 

படிவு வச்ப் பை்டுர்ரது. 

என் லோற்நோவரக் கழிக்க 

யலை்டுவன்று இர் லதிலிருந்யத 

நோன் கனவு கை்டு வகோை்டிருக்கு் 

பூப இது. இங்கு லோற நோன்  பயபவம 

பன்யமன். இது உங்களுக்கு் 

வதியு். ஆனோய் அதம்கோன யலவர 

லவிய்வய. நோன் வச் யலை்டி 

பைி உர்ரது. அதம்கோக இந்தப் 

புனித பூபக்கு வலரியிய் நோன் 



சுறன்று வகோை்டிருக்கியமன். 

எனினு் ிஷிகர் லோற்ந்தது், 

தத்துலங்கர்  பிமந்தது், வயகரின் 

தந்வதயுோன இந்தப் பூபயியயய 

என் இறுதி நோை்கவரசவ்சயவிடுயலன் 

என்பது என் ந்பிக்வக. ஆகோ, அந்த 

அவதியு், ோரு் என்வன 

அறிோத அந்த நோை்களு் பை்டு் 

எனக்குக் கிவைக்க யலை்டு் என்று 

நோன் எல்லரவு விரு்புகியமன்! 

ஆனோய் நை்பக்யர, நோன் 

திை்ைபை்டிருப்பது யபோய்  நைக்க 

படிோய் யபோகயோ். எனினு் என் 

லோற்நோரிய் கவைசி நோை்கர் 

உயகத்தின் எந்த இைத்வத விைவு்  

இங்யக கழி யலை்டு் என்று நோன் 

உை்வோகப் பிோத்்தவன 

வச்கியமன், ந்புகியமன். 



 நோன் யவய நோை்டிய் வச்த 

சிறிவதோரு பைிக்கோக, இந்தப் 

புனித பூபயிய் லோழு் நீங்கர் 

லறங்கி கனிலோன 

போோை்டுக்களுக்கு என்  நன்றிவ 

ஏம்றுக்வகோர்ளுங்கர். கீவற 

நோை்டியயோ யவய நோை்டியயோ நோன் 

வச்துர்ர பைிகவரப் பம்றி யபச 

என் ன் விரு்பவிய்வய. இந்த 

வயத்தந்வதயின் சிகங்கர் 

ஒன்மன்பின் ஒன்மோக என் 

போவ்லயிய் விழுந்யதோறு், 

இத்தவன ஆை்டுகரோக என் 

னத்திய் வபோங்கிக்வகோை்டிருந்த, 

பைிகர் வச்லதம்கோன யலக் 

அப்படிய தைிலது யபோய் 

யதோன்றுகிமது. இது லவ 

வச்தவதயு் இனி 



வச்ப்யபோலவதயு் பம்றி 

யபசச்ிய் என் நோை்ை் குவமகிமது. 

ோமோக இந்த இவய எப்யபோது் 

நக்குப் யபோதித்து லருகின்ம அந்த 

அழிலம்ம கருத்திய் என் ன் 

நிவயவகோர்கிமது. அந்தக் கருத்யத 

இந்தச ்சூறய் பழுலது் 

எதிவோலித்துக் வகோை்டிருக்கிமது. 

சுழித்துப் போ்கின்ம நீயோவைகரின்  

சன்னோன சயசயப்பிய் எய்யோ் 

நோன் அந்தக்கருத்தின் பணு 

பணுப்வபய யகை்கியமன்- அந்தக் 

கருத்துதோன் துமவு. இந்த 

லோற்க்வகயின் எய்யோய அசச்் 

நிவமந்ததோக உர்ரது. துமவு ை்டுய 

ஒருலவன அசச்ம்மலனோக ஆக்கு். 

ஆ், இது துமவின் பூப. 



என் னத்திய் உர்ரவதவய்யோ் 

பழுவோகப்யபசுலதம்கோன 

யநயோ, அதம்குி சூற்நிவயயோ 

இப்யபோது இய்வய. எனயல 

அந்தத்துமவு என்ம ஒன்வமய 

இவய நக்கு உைத்்திலோறு 

நிம்கிமது. அந்த கத்தோன 

கருத்வதய னித சபதோத்திம்கு 

நோ் யபோதிக்க யலை்டு் என்பவத 

ை்டு் கூறி, என்யபசவ்ச நிவமவு 

வச் யலை்டிலனோக 

இருக்கியமன். ந் பன்யனோக்ர் 

தங்கர் இறுதிக்கோய லோற்விய் இந்த 

வயோய் கலப்பை்ைோக்ர். அது 

யபோயயல, ஆன் பய் லோ்ந்யதோ ்

பூபயின் எய்யோ பகுதிகரிய்  

இருந்து்  எதிக்ோயத்திய் இந்த 

வயசனோய் கலப் படுலோக்ர். 



இங்யக தத்தின் பய பிிவுகளுக்கு 

இவையயுர்ர சை்வைகளு் 

வகோர்வக யலம்றுவகளு் மக்கப் 

பை்டுவிடு். என் தத்திம்கு் உன் 

தத்திம்கு் சை்வைகர் 

பழுவோக வமந்து யபோகு். 

அழிோத தோக ஒன்யம ஒன்றுதோன் 

இந்த உயகிய் உர்ரது. உர்ரிருக்கு் 

வத்வீகத்வத உைல்யத அது. 

ம்மவலவய்யோ் பனம்மவல 

என்பவத னித சபதோ் புிந்து 

வகோர்ளு். உயக் வலறு் வீை் 

பகை்டு என்பவத உைந்்து, 

இவமலவன லழிபடுலது ஒன்வமத ்

தவி, ம்ம எதுவுய பனம்மவல 

என்பவதப் புிந்து வகோை்ை ஆல்் 

பக்யகோ ்இங்யக லருலோக்ர். 



 நை்பக்யர, இந்த இவயயிய் 

ஒரு ை் வதோைங்க யலை்டு் என்ம 

எனது கருத்வத நீங்கர் கனியலோடு 

யபோம்றினீக்ர். இந்தஉயக் தழுவி 

தத்வதப் யபோதிப்பதம்கோன ஒரு 

வபி வத்வத அவப்பதம்கு, 

ம்ம எய்யோ இைங்கவரயு் விை 

இந்த இைத்வத ஏன் யதந்்வதடுத்யதன் 

என்பவதப் பம்றிப்யபோதி அரவு 

விரக்கி விை்ைதோக நிவனக்கியமன். 

இந்த வயகர் ந் இனத்தின் 

பகசச்ிமந்த நிவனவுகளுைன் 

வதோைப்ு உவைவல. நது த 

லயோம்றிலிருந்து  இ வய 

வியக்கப்படுோனோய் எஞ்சுலது 

பகக்குவமயல. எனயல இங்கு ஒரு 

ைத்வத நிறுவியோகயலை்டு், 

வலறு் பைிகளுக்கோக ை்டுய்ய, 



அதம்கு் யயோக வௌனத்தின் , 

திோனத்தின், அவதியின் ஒரு 

வோக அது விரங்கயலை்டு் 

என்று நோன் விரு்புகியமன். ஒரு நோர் 

என்ஆலய் நிவமயலறு் என்று நோன் 

ந்புகியமன். உங்கவரச ்சந்தித்து, 

இன்னு் சிமப்போக உங்களுைன் 

யபசுலதம்கோன லோ்ப்பு பை்டு்  

கிவைக்குவன்று ந்புகியமன். 

இப்யபோது நீங்கர் என்னிை் கோை்டி 

கனிவுக்கு் பை்டு் என் நன்றி. இந்த 

லயலம்பு தனினிதன் என்ம 

பவமயிய்  எனக்குத்தப்பை்ைதோக 

நோன் வகோர்ரவிய்வய. நது 

தத்தின் ஒரு பிதிநிதி என்ம 

அரவிய் எனக்குத ்தப்பை்ைதோகயல 

நோன் கருதுகியமன். அது நது 

வநஞ்சங்கவர விை்டு நீங்கோய் 



இருப்பதோக! நோன் 

இப்யபோவதப்யபோயயல  எப்யபோது் 

தூ்வோகவு் ஆன்பகத்திய் 

ஆல்்  உவைலக்ரோகவு் 

இருப்யபோோக! 

 

 

 

 

  

  

 

 

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

