
 

ஆடியதோ 

- 

ோகண்-1 

 

ோகண்-2 

 

ோகண்-3 

https://drive.google.com/open?id=1-z2eci-DPWfFoAoeeeihX619zayq-nmD
https://drive.google.com/open?id=156oCm2BwBP4ySKG7sIAlBKB2zbKVv5TJ


 

ோகண்-4 

 

ோகண்-5 

 

ோகண்-6 

 

ோகண்-7 

 

ோகண்-8 

https://drive.google.com/open?id=1B1-K5GP_PWGauEPsFiOGdwDcrPwJcdoe
https://drive.google.com/open?id=1A3NYO3xtgkMJRXGnFz_of1I9Ec24BouI
https://drive.google.com/open?id=10kv4ZKYKN7Wdzdbmc2neMTtQdzFJCoVb
https://drive.google.com/open?id=1_dT3XlCOmcaxj79QkaYChQHlGXKoNthx
https://drive.google.com/open?id=123hxheIo3GOzADu7UuoHb7eNWWerrWNE


 

ோகண்-9 

 

ோகண்-10 

 

ோகண்-11 

 

ோகண்-12 

 

 

https://drive.google.com/open?id=1Ylx70QvUVt9qTMyfToAqLyzPGO1b1tMG
https://drive.google.com/open?id=18a1ZHc3mmc7LNXEIDkBpi3g6Ag8MkncC
https://drive.google.com/open?id=1ruwKUWLiCCDy4Uq11YnhklEbqa0-qpFI
https://drive.google.com/open?id=17TMiFsOpIkFKWEbIB9J3ca3Bxo5s-Ky8
https://drive.google.com/open?id=1A0B4JItg0AjgCrJwlpL0azCx_1pRHegD


ோகூி்  

சுபோபஜி ோகூபோக்கு பண் ்5-ஆண் 

ோந் ப்டோ.் ஆித சணோண் ண்றுண் 

சோட டண் சபபே்  டபபக்ந் 

அபபோக்கு ணோபபோண் பயப்பு 

அநிட்ட.் ோகூி் டங்கிபேபோ்ட 

குப்ட கோட்தி் சுபோபஜி பெ்று 

பசோ்போழிவுகந் ிகன்ட்திோ.் பட் 

பசோ்போழிவு திதோ சிங் ்பி் 

ணோநிபகபே் பப்து. அப ்

யசிதது- 

           1-இ்து ணடட்தி் போது 

அடி்பகந். 

    புிடணோ ஆத்ோபட்்டட்தி்  பக் 

புிடணோ இணோகக் கபோட்டுபது 

இ்ட இண். ணது ணகட்டோ ிஜுதோகித 

ணனு குறி்பிடுகி் பிண்ணோபட்்டண் 

இது டோ். ஆ்ணோபப அபபட்கோ 



பபோண் துடி்பு. ஆண், போறு கோ்டுபது 

யோ் திக்ோட்தி் உகட்படயத 

ிபட்து் ப்யோகி் அ்ட் 

யோப்ண் இ்ட் பூபபேலிபோ்து டோ்  

ழு்டது. பபோ திகபந்யோ், 

ஆ்பக்யோப்ங்கந் 

போங்கிபதழு்து , எ்று யச்்து, 

பலிபண ப்று உகண் பழுபதிலுண் 

தஞண் பசத்து, இடியோ் குலி் 

டங்கபந அறிவிட்துக்பகோஞ் பூப இது 

டோ். இ்திதோவி்குந் தபன்ட ்ோ 

ஊடுபோப்கபநபண் 

பபதடு்புகபநபண்  பட்படலி் 

டோங்கிக்பகோஞ் பூப இது டோ். 

பபநிபேலிபோ்து இ்திதோவி்குந் 

தபன்ட கோ்டுபோஞ்டிகநி் 

எப்பபோபோ டோக்குடபபண் ட் பஜ்சி் 

படலி் டோங்கித வீ பூப இது டோ். 

அட்டப  து்ங்களுக்கு் பிகுண் ட் 



பபோபணபதபண் பலிபணபதபண் 

பழுபதுணோக இன்துவிோண் இபோக்குண் 

பூப இது டோ். இங்யக டோ்சோ்டணோ 

ோக் டணது ணகட்டோ உகண் டழுவித 

அ்ப பி்கோட்தி் யோதிட்டோ.் 

இங்குடோ் அபது விசோணோ இடதண் 

தி்டது. உகண் பழுபபடபண் 

அபஞட்துக்பகோந்ந- இ்துக்கபந 

ண்டுண், பகணதிதக்பநபண் 

டழுவிக்பகோந்ந-அபது பககந் ீஞ் 

இண் இது டோ். ணது இட்தி்கபசி 

வீக்ளுந் எபோபபோண் ணங்கோ்புகன் 

ப்பக்ளுந் எபோபபோணோ குபோ 

யகோவி்ட சிங், டண்பபதவுண், டணது 

அ்பி்குிதபக்ந் ண்றுண் 

பபோக்கணோபக்ளுபதவுண் ட்டட்பட 

ணடட்தி்கோகச ்பசோி்டோ.் தோபோக்கோக 

ட்டண் சி்திோயோ அபக்நோ் 

புக்கஞிக்க் ் பி்போண்  டணது 



ோ்டி்கு திோக எபோ போட்்படபண் 

பசோ்ோண், எபோ பணு பணு்புண் 

இ்ோண், பஜ்சி் அடி்டுக் 

கோதப் சிங்கண்யோ், ணஞட்பட 

திய்ோக்கிட் பட்ோடு 

பச்பட்கோக அப ்பி் போங்கிதது 

இ்ட் பூபபே் டோ். 

்து திகந் ோபண் ோ்டி் 

குன்படகயந, இங்யக ணது இ்ட் 

புோட பூபபே் உங்கந் ப்ோ் ோ் 

ி்கிய்-ஆசிிதோக அ், 

பி் க்பி்ட்கோக க்குட் 

படி்டது பகவுண் பசோ்யண. யண்கி் 

போழுண் சயகோடக்ளுக்குட் ட் 

போன்ட்துக்கபநச ்பசோ்பட்கோக,  

அபக்ளு் ட் கபோட்துக்கபந் 

ிணோறிக் பகோந்பட்கோக, 

கினக்கிலிபோ்து பபோகி் எபோபோக 

ண்டுயண இங்கு ி்கிய். ணக்குந் 



ிவுண் யபறுோடுகபநக் கஞ்றித 

ோ் இங்கு பவி்ப. ோண் ங்கு 

எ்றுடுகியோண் ்படக் கோஞயப 

ப்திபோக்கிய். ்ட அடி்பபே் 

ோண் ்யோதுண் சயகோடக்நோக இபோக்க 

படிபண். அோதி கோண் பட் யசி 

பபோகி் கு் ்ட அடி்பபே் 

பந்்து ோளுக்கு ோந் பலிபண கோஞ 

படிபண் ்பட அறிதயப ோ் 

பத்கிய். அழிவு யபபகபந 

அ், ஆக்க யபபகபந உங்கந் ப் 

பபக்கயப ோ் ப்திபோக்கிய். 

விணச்ிட்துக் பகோஞ்டிபோ்ட்கோ  

ோ்கந் கழி்து வி். ஆக்க 

யபபகளுக்கோக ோண் கோட்திபோக்கி் 

யபபந இது. விணச்ண், ், 

கடுபணதோ விணச்ண் கூச ்

சியபபநகநி் உகி்குட் யடபப 

டோ். ஆோ் அது அ்யோபடக்கு 



ண்டுயண.. ்ோ கோட்தி்குண்  

யடபப்டுபது பநச்ச்ிபண் 

ஆக்கபயண, டவி குப கூறுபதுண்  

அழிவுண் அ். க்குபத க்ட தறு 

ஆஞ்டுகநோகயப ணது ோ்டி் 

விணச் பபந்நண் கப புஞ்டு டோ் 

ஏடிக் பகோஞ்டிபோக்கிது.ணது குப 

ோடுகநி்  பது  யணப விஜ்ஜோண் 

க்வின்ட்து வி்்டுந்நது. அட் 

கோஞணோக அ்டக் குபோடுகளுண்  

ணலிங்களுண் ண் ்ோப்பபண் 

வி  பபநி்்டுடப்டிகி். 

யப இத்ோகயப ண் ோ்டி் ்ோ 

இங்கநிலுண் ணகட்டோ அறிவுஜீவிகந் 

யடோ்றிோக்ந். அபக்நி் 

இடதங்கநி் சட்தித ோ்பண் ிதோத 

உஞச்ச்ிபண் ோ்டு்்றுண் 

குடிபகோஞ்டிபோ்ட. ்ோப்றி்குண் 

யணோகட் டங்கந் ணடட்தி் பதுண் 



படத்பட்தி் பதுண்  அபக்ளுக்கு 

ஆன்்ட அ்பு இபோ்டது. இ்ட 

ணோணிடக்நி் உந்நட்து உஞச்ச்ிகந் 

பகவுண் ஆனணோடோக இபோ்ட. 

அபக்நி் அ்பு பகவுண் ஆன்்டடோக 

இபோ்டது. யப டோங்கந் 

படபத்ோண் டபறு ்று 

ிபட்டோக்யநோ அபடபத்ோண் 

விணச்ிட்டோக்ந். க்ட கோட்தி் இ்ட 

ணகட்டோ உந்நங்களுக்கு் 

பபோபணகந் யசப்டோக! அபக்ந் 

ப்பநயபோ ்பணபதச ்

பசத்டோக்ந்.ஆோ் இ்பத கு் 

ண்பண் ”யோதுண்” ்று பசோ்லிதபோறு 

பபோகிது. யோதித அநவி்கு விணச்ண்  

பசத்டோகிவி்து. கு்ண் 

கஞ்டுபிடிட்டலுண்  யோதித அநவி்குச ்

பசத்டோகிவி்து. இ்யோது 

புது்பிக்கவுண் புபண்ட்குணோ 



கோண் ப்திபோக்கிது. சிடறிக் 

கிக்கி் ண் சக்திகபநபத்ோண் 

தி்டி, எபோ  பணதட்தி் குவிட்து, 

த்றுக்கஞக்கோ ஆஞ்டுகநோக  

க்குபத டப்டு்யோத்வி்  

இ்ட ோ்டி் ப்ய்் தஞட்பட 

அட் பெண் பழி ட்துபட்கோ 

கோண் ப்திபோக்கிது. இ்ட வீடு 

சுட்டணோக்க் ்டு வி்து.இி இதி் 

புதிடோகக் குடியதோண், ோபட 

சீபணக்க்்டு வி்து. ஆிதக்நி் 

குன்படகயந, ப்யறிசப்ச்லுங்கந். 

பியதோக்யந. இ்ட யோக்கண் டோ் 

்ப உங்கநிண் பச ்பசத்டது. ோ்  

்டக் க்சிபதயதோ ்ட் பிிபபயதோ 

யச்்டப் அ் ்பட படலியயத 

உங்கநிண் படநிபோகக் 

கூறிவிடுகிய். ்ப் 

போறுட்டபப அபபபத்ோண் 



ணகட்டோபப, பபோபண பக்கபப. 

அப்றிலுந்ந  ்ப்பபண் 

உஞ்பணதோப்பபண் ோ்  ் 

போன்ோந் பழுபதுண் யடடி பபோகிய். 

இ்றிவு இது சண்்டணோ சி 

கபோட்துக்கபந உங்கந் ப் பபக்க 

விபோண்புகிய். ்டக்  கபோட்தி் ோண் 

இபஞத படிபண் ்படக் 

கஞ்றிபதுண் படிபணோோ் 

இபஞபட்கோ ஏ ்அடி்பபதக் 

கோஞ்துண் இபதபோநோ் அட்டபகத 

அடி்பபதக் கஞ்டிறித படி்டோ் 

அபட ்றுக்பகோஞ்டு, 

பகோந்பகதநவிலிபோ்து  அபடச ்

பசத்பப ிபக்குக்பகோஞ்டு 

பபோபதுண் டோ் ் தி்ண். 

ோண் இ்துக்கந். இ்து ் 

போட்்படபத யணோசணோ போபோநி் 

ோ் த்டுட்டவி்ப. அ்டச ்



பசோ்லி்கு யணோசணோ போபோந் 

இபோக்கிது ்று கூறுபக்நி் 

கபோட்படபண் ோ் ்றுக் 

பகோந்நவி்ப. னங்கோட்தி் அ்டச ்

பசோ் சி்து திபே் ணறுகபபே் 

போன்பக்ந்  ்று போபோந் ்து. 

ண்பண பபறு்பக்ளுந்  ்

ட்யோது யணோசணோ போபோந் 

கூோண்.ஆோ் பதி் எ்றுயண 

இ்ப. இ்து ் பசோ், 

பபபத்ோண் பபோபண பக்கயடோ, 

பபபத்ோண் ஆ்பகயணோ 

அப்பக் குறிக்கிடோ அ்து 

பப்க்ட்டக்க எ்றி் பதோக, 

டோன்ட்ட்் த் ண்பிக்பகத் 

எ்பக் குறிக்கி் எ்ோகட் டோ் 

ிபபறுணோ ்து 

ண்பண்போறுட்து டோ் உந்நது. 



 இ்று இ்து ் பசோ் யணோசணோ 

படதோபது குறி்டோக இபோக்குணோோ் 

அபட் ்றிக் கபபயபஞ்ோண். ண் 

பசத்கந் பெண் அ்ட போட்்படபத 

உகி் உந்ந  ்ட பணோழிபண் 

உபோபோக்க படிதோட உத்்ட 

போட்்படதோக ணோ்றுயபோண்.ணது 

ப்யோக்பநக் குறிட்து அபணோண் 

பகோந்நக் கூோது ்து ் 

போன்க்பகக் யகோ்ோடுகளுந் எ்ோக  

உந்நது. இது பப பி்துந்ந கப்ண் 

பக்கபக்ளுந் ோ் எபோப், 

உங்கநிண் உஞ்பணபதச ்

பசோ்கிய்- இ்டக் கப்ண் ் 

பபோபணபே் கோஞணோக அ், து 

ோண்ிதட்தி் பபோபணக்கோகயப  

ஆகுண். க்ட கோட்பட் ்றி ோ் 

அதிகணோக் டிக்கு்யடோறுண் , ோ்  

பி்யோக்கி் ோக்்கு்யடோறுண் இ்டக் 



கப்ண் ்ிண் யணயோங்குகிது. அது 

க்கு பலிபணபதட் டபோகிது. ஆன்்ட 

ண்பிக்பக ிப்ட படிதட்படட் 

டபோகிது. பூபபே் தூசிபேலிபோ்து 

்ப உதட்்துகிது. ணது அ்ட 

ணகட்டோ ப்யோக்ந் பகுட்துச ்

பச்றுந்ந சீித தி்ங்கபநச ்

பசத்டுட்ட பபட்திபோக்கிது. அ்ட் 

புோட ஆிதக்நி் குன்படகயந! 

ீங்களுண் அட்டபகத கப்ண் 

பகோந்ளுங்கந்! உங்கந் 

ப்யோக்நிண் அட்டபகத 

ண்பிக்பக  உங்கந் ட்டட்தி் 

போங்க்டுண், அது உங்கந் 

போன்க்பகபே் எப்யபோ ்அண்சட்திலுண் 

க்து ப்டுண். உகி் 

கதியணோ்சட்தி்கோக அது 

பசத்்டுண். 



ோண்  ்யோபோண் ்றுக்பகோந்படோ 

டிபதோபோ கபோட்படக் கஞ்டுபிடிக்கு 

ப் ணது யடசித போன்வி்  போது  

அடி்பபத ிபவு கூ யபஞ்டிதது 

அபசிதண்.  எப்பபோபோ ணிடிபண்  

டிட்துபண் இபோ்து யோ் 

ோடுகளுக்குண் டிட்துபண் இபோக்கிது. 

எபோப் சி விஷதங்கநி்  

ண்பிபபோ்து 

யபறுடுபபட்யோ், அபனுக்பக்று 

சி டி குஞங்கந் இபோ்பட ்யோ், 

ஏ ்இபண் ண்யோ ்இட்திலிபோ்து 

சி குறி்பி் ஞ்புகநி் 

யபறுடுகிது. இத்பகபே் தி்ட்தி் 

எப்பபோபோபபோண் எபோ குறி்பி் ங்பக 

ிபயப் யபஞ்டிபேபோக்கிது. 

அட்கோக அபது ப்விப 

அபனுக்பக்று எபோ குறி்பி் பழிபத 

பகுட்துக்பகோடுக்கிது.ோடுகந் 



விஷதபண் அ்டியத. எப்பபோபோ ோடுண் 

ிபயப்றுபட்பக எபோ ்சிதண் 

உந்நது. எப்பபோபோ ோடுண் 

அநி்ட்பக எபோ பசத்தி உந்நது. 

எப்பபோபோ ோடுண் சோதி்ட்கோ எபோ 

ஞிபண் உந்நது.  யப ண் இட்தி் 

ஞி து, ிபயப் யபஞ்டித 

்சிதண் து. ோடுகநி் அஞிபகு்பி் 

அட் இண் து. இங்கநி் 

எ்றுபணக்கோக அது அநிக்க யபஞ்டித 

ங்கு து  ்படட் படி்து பகோந்ந 

யபஞ்டிதது இ்றிதபணதோடது. 

சி ோகங்கநி் டபபே் ணோஞிக்கண் 

இபோக்குண் ்றுண், அது இபோக்குண் பப 

அபட தோோலுண் பகோ் படிதோது 

்றுண்  கபட பசோ்பபட ோண் 

குன்பட் போபட்தி் 

யக்டிபோக்கியோண். அக்கக்நி் 

கபடபண் உந்நது. அபக்நி் உபே ்சி 



சிறித பபகநி் உண்பி் இபோக்குண். 

அ்ட் பபகந் ட்திணோக இபோக்குண் 

பப அ்ட அக்கக்பநக்பகோ் 

படிதோது. துஞ்டு துஞ்ோக 

பப்டிோலுண், ் டோ் பசத்டோலுண் 

அபக்பநச ்சோகடிக்க படிதோது. 

ோடுகநி் விஷதபண் அதுயோ் டோ். 

எப்பபோபோ ோ்டி்குண் அட் யடசித 

போன்வு, பணதண்  பகோஞ்டிபோக்கி் ஏ ்

இண் உந்நது. அங்கு டோ் அ்ட ோ்டி் 

போன்க்பக இபோக்கிது. அபடட் படோோட 

பப அ்ட ோடு அழிதோது. 

இ்ட விநக்கட்தி் கஞ்யஞோ்ட்தி் , 

உக போறு கோ்டுண் அதிசதட்பட 

ோண் அறி்து பகோந்ந படிபண். ணது 

இ்ட் போ்ோ்டி் பது 

கோ்டுபோஞ்டிகநி் பபதடு்புகந் 

அப அபதோக புஞ்டு 

ப்ட.”அ்ோஹு அக்”் ்னுண் எலி 



த்றுக்கஞக்கோ ஆஞ்டுகநோக 

போபயத ிபட்து்விதது. ட் 

உபே ்்டக் கஞண் யோகுயணோ  ்து 

படிதோண் எப்யபோ ்இ்துவுண் 

உப்து யோபேபோ்டோ். சிட்தி் 

பிசிட்தி ப் உக ோடுகநி்  

பகஅதிகணோ து்ங்களுக்கு 

உந்நோதுண், பக அதிகணோ பப 

கீனக்க் ்துணோ ோடு இது. 

்ோலுண் ோண் க்குபத அ்டியத. 

அயட இணோக, யடபபதோோ் 

அட்டபகத  து்ங்கபந ட்டப 

பப யபஞ்டுணோோலுண் 

ச்தி்ட்குட் டதோோக இபோக்கியோண். 

அது ண்டுண், ோண் பலிபணயதோடு 

இபோ்து் பபநி ோடுகளுக்குச ்

பச்வுண் டதோோக இபோக்கியோண் 

்ட்கோ அறிகுறிகந் சப 

கோட்தி் படிதவுண் பசத்கி். 



ப்ோ்  விிபபபது டோய 

போன்வி் அறிகுறி. 

ணது ்சிதங்களுண் சி்டபகளுண்  

ப்பு யோ் ண்ோ்டு ்பக்குந் 

அங்கிக் கிக்கவி்ப ்பட 

இ்று கோஞ்கியோண். ோண் 

விபோண்புகியோயணோ இ்பயதோ அபப 

அஞிபகுட்து பபநியத பச்கி். 

பி ோடுகநி் இக்கிதங்கநி் 

ஊடுபோவுகி். ண் ோடுகநி் 

டக்குித இட்பட்பறுகி். சி 

ோடுகநி் அதிகோ பீட்தி் கூ இண் 

பிடிட்திபோக்கி். இட்கோ விநக்கண் 

் பப்ோ், உகி் எ்டுபணோட்ட 

ப்ய்ட்தி்கு இ்திதோவி் 

ங்கநி்பு ணகட்டோது, 

யண்பணதோது, ணிடி் ணட்பட 

ஆக்கிபக்க  படி்டப்றுந் பக பக 

தஞ்பணதோது. அது டட்துபபண் 



ஆ்பகபண்  ஆகுண். ண் 

ப்யோக்ளுண்  பழிகநி் 

பத்ோக்ந். இது ணக்குடப்டிபண். 

ண் ோ்டிப்யோ் புவுக  

கசிதங்கபந அறித ப்்ோக்ந். 

ஈடிபஞத் அறிவு பநண் 

பகோஞ்பக்நோ ணது ணகட்டோ  

இட்தி,் அதி், உகண் க்பபே் 

கூக் கோஞ இதோட அதிசதங்கபந 

ிகன்ட்தி இபோ்ோக்ந். ஆோ் 

அபடவி உத்்ட எ்றி்கோக அ்ட 

பத்சிபதக்பகவி்டு வி்ோக்ந். 

அ்ட உத்்டபப டோ் யபடங்கநி் 

திபோலிக்கி். தோ ்ணோோண் 

இபோக்கிோயோ அபப ோண் அறிதச ்

பசத்பது டோ், அபட்திலுண் ணகட்டோ 

அறிவு! ணோக்கூடித ிபத்  

இத்பகபத்்றி, ணஞபண் 

து்பண் ிப்ட உபக் ்றித 



அறிவித் ணகட்டோது. ணகட்டோது 

டோ். ஆோ் ண் ப்யோக்நி் 

கபோட்து்டி ணோ்யண இ்ோட  

ஆ்டணதணோ இபபப் ்றித 

அறிவுடோ் அபட்திலுண் 

தஞ்பணதோ அறிவித். அதி் 

ண்டுயண ிபதோ போன்வு உந்நது. 

அதி் ண்டுயண அபணதி உந்நது.  அதி் 

ண்டுயண பழுபண உந்நது. அதி் 

ண்டுயண து்ங்கந் ்ோண் 

எழிகி். 

பஜ்சி்யோோ் அறிவித்கந் ணக்கு 

உப உஞவுண் டோண். பி ்பது 

பசலுட்துபட்கோ அதிகோ ண் 

டோண். சக ணிடக்பந ்டி 

பப்பது, ்டி ஆந்பது, 

வீக்பந் ணோபக்ந் ்டி  

அக்குபது ்படபத்ோண் 

க்றுட்டோண். ணது ப்யோக்ந் 



விபோண்பிபேபோ்டோ் க்ோதணோக 

இட்டபகத அறிவித்கபநக் கஞ்டு 

பிடிட்திபோ்ோக்ந். ஆோ் அபக்ந் 

அப்ப ோோடட்கோக ோண் 

இபபப்யோ்றுயபோண். அ்ட 

அறிவித்கபந ோோண் அப்பவி 

யண்பணதோ, அநப் ணங்கு  

உ்டணோ, அநப் ணங்கு 

ஆ்டண் டபோகி் ணறுக்கட்பட 

அபக்ந் பிடிட்துக்பகோஞ்ோக்ந். இ்று 

அது யடசித் ஞ்ோகிவி்து. 

ட்படபேபபோ்து ணகனுக்கு ் 

ீதிபே் ண்பண்பதோக 

ஆபேக்கஞக்கோ ஆஞ்டுகபநக் 

க்து இ்று அது ண்பண் ப்து 

யச்்திபோக்கிது. ண் போன்யபோடு 

போன்போகிபந்நது. ண் ண்புகநி் 

ஏடுகி் ட்டட்தி் க்து எப்பபோபோ 

துநிபேலுண் அதி்்து, ண்  இத்ோகயப  



ஆகிவி்து. அட் கோஞணோக ணடண், 

இ்து-இ்ட இஞ்டுண் எய போபோபநட் 

டபோகி் பசோ்கநோகி வி். 

 இது டோ் ணது யடசித்ஞ்பு, இபட 

தோபோண் அபசக்க படிதோது.  போளுனுண் 

பபோ்புனுண் பபோண் 

கோ்டுபோஞ்டிகளுண் சி, 

பபோகட்டணோ ணடங்கபந் ் 

பபோண் கோ்டுபோஞ்டிகளுண் சி, 

இபக்நி் தோோலுண் அ்டச ்சோட்பட 

அ்ட ” ணோஞிக்கட்படட் படோபடிதோது. 

இ்ட இட்தி் உத ்இபோக்கி் 

”பப”பதக் பகோ்லுண்“ ஆ்் 

தோபோக்குண் இ்ப. இதுயப இ்ட 

இட்தி் உபே்ோடி. இ்ட  உபே ்ோடி 

இபோக்குண் பப சூிதி் கீன் உந்ந 

்டச ்சக்திதோலுண் இ்ட இட்பட 

அழிக்க படிதோது. உகி் ்ோ 

சிட்திபபடகளுண் து்ங்களுண் ண்பண 



பபோட்டோண் க்து பச்றுவிடுண்.ணது 

ப்யோக்ந் ணக்கு 

வி்டுசப்ச்பப அபட்திலுண் 

ணயகோ்டணோ ஆ்பகட்பட ோண் 

்றிக்பகோஞ்டிபோக்குண் பப ோபண் 

பிகோடப்யோ் அக்கிிபே் 

குநிடப்டழு்து  பபநிப்து விடுயபோண். 

ஏ ்இ்து ஆ்பக உஞவ்ி்றி 

இபோ்ோோோ், அபப ோ் இ்து 

 அபனக்க ணோ்ய். பி ோடுகநி் 

ணிடனுக்கு்பபோண்ோலுண்  அசித் 

டோ் பட்பணதோ டோக இபோக்குண், 

அடனு் யடோ சிறிது ணடபண் 

இபோக்கிது.ஆோ்  இ்திதோவி் ணது 

போன்க்பகபே் பட்கபண, 

பக்கிதக்கபண ஆ்பகண்டோ். 

அட்கு் பிகு யண் இபோ்டோ்  

ண்பப இண் பறுண்.இபட ணட்தி் 

பகோஞ்ோ், ண் ோ்டு ி்கோக 



ோண் க்ட கோங்கநி்  பசத்டதுண், 

இிபபோண் கோங்கநி் பசத்த 

யபஞ்டுபதுண் ண் இட்தி் ்ோ 

ஆ்பக சக்திகபநபண் கஞ்டு 

பிடி்யட ்து ் ்று படநிபோக 

அறி்து பகோந்ந படிபண். சிடறிக் 

கிக்கி் ஆ்பக சக்திகபந 

எபோங்கிபஞ்ட் பெண் ண்டுயண 

இ்திதோவி் யடசித எபோபண்ோ்பக் 

பகோஞ்டு ப படிபண். ஆ்பகண் ் 

எய ோகட்தி்கு ் இபச்து 

துடிக்கி் இடதண் பகோஞ்பக்நி் 

சங்கணட்டோ் டோ் இ்ட ோ்ப 

உபோபோக்க படிபண். 

 இ்ட ோ்டி் யோதித அநவு ணட் 

பிிவுகந் உந்ந. ட்கோட்தி் 

யோதுணோபப உந்ந. 

திக்ோட்திலுண் யோதுணோபப 

யடோ்றுண். இது ணது ணடட்தி் சி்புட் 



ட்பணதோகுண். ணது ணடட்தி் தஞ் 

டட்துபங்கந்  ண் டபகளுக்கு யண் 

விி்து கிக்குண் போண்யோ் 

்டபப. இத்பகபத்யோ் 

ிபதோபப.அப்றி் பது 

ட்டபபதட்டபயதோ விநக்கங்கந் 

ழுதுகி் அநவி்கு் ்ட யோக்கு 

பகோஞ்பப. யப இங்யக ணட் 

பிிவுகந் இத்ோக இபோ்யட தீபோண். 

ஆோ் இபோக்கட்யடபபத்து து 

்ோ் அப்றுக்கிபயத சஞ்ப. 

பிிவுகந் இபோ்யடதோக யபஞ்டுண். 

ஆோ் பிிவிபபோடண் கூோது. 

பிிபபபோடட்டோ் இ்ட உகண் 

ப்ய்யோபதி்ப. ஆோ் 

பிிவுகந் இ்பபத்ோ்  உகி்கு 

ப்ய்ண் இ்ப. யடோ எபோ 

கூ்ட்தி ்்ோப்பபண் 

பசத்துவி படிதோது. உகண் பழுபதுண் 



க்குபத ்பத்று் 

்திபோக்குண் சக்திபத யடோ சிோ் 

பகதோந படிதோது. யப அ்ட 

யபபபத் கி்்து பகோந்ந 

யபஞ்டித  க்ோதட்தி்கு ோண் 

உந்நோகியோண். இதுயப  பிிவுகந்  

உஞ்ோக துபோது. ஆ்பக 

சக்திகபந் த்டுட்துபட்கோக  

ணட் பிிவுகந் இபோக்க்டுண்.ஆோ் 

இ்ட் பிிவுகந் , இ்டயபறுோடுகந்  

பபறுண்யடோ்ண் ண்டுயண. இ்ட ்ோ 

யபறுோடுகளுக்கு இபபேலுண்  

சணசட்தி் ஏ ்இபனஊடுபோவி  

ி்கிது. ஏ ்அனகித எபோபண்ோடு 

அபட்துந்ளுண் ிவுகிது ்று ணது 

சோஸ்திங்கந் பனங்குண்யோது 

ணடசச்ஞ்பகந் யடபபடோோ?”கண் 

ஸட்வி்ோ, ஹுடோ பட்தி- உந்நது 

எ்ய, ிஜுகந் அடப் ்யபறு 



பதக்நோ் அபனக்கிோக்ந் ்று 

டோ் புோட த்கந்  கூறுகி். 

யப ்ோ ணட்பிிவுகபநபண் 

ணதிக்கி் ணது ோ்டி், 

அப்றுக்கிபயத பிிபபபோட் 

யோோ்ங்களுண் சஞ்பகளுண் 

இபோக்குணோோ், போோபணபண் 

பபறு்புண் ிவுணோோ் அது 

ணக்குட்டோ் இழிவு. யண்பணபகு 

ப்யோக்நி் பழிட்யடோ்்கந் 

்று ண்பண அபனட்துக்பகோந்நட் 

துஞி்ட ணக்கு இது அபணோயண டவி 

யப். 

பபஞப,் பசப,் சோக்ட,் கோஞட்த ் 

படலித தோோலுண் , புோட 

யபடோ்திதோோலுண் வீ் 

பிிவுகபநச ்யச்்டபோோலுண், 

னங்கோட்தி் கடுபணதோ் 

பிிவுகபநச ்சோ்்டபக்ந் ஆோலுண், 



வீ சீத்ிபோட்ட் பிிவுகபநச ்

சோ்்டபக்ந் ஆோலுண், குறி்பி் சி 

யகோ்ோடுகபந ்றுக் பகோந்பக்ந் 

் ீதிபே் ோண் அபபபோண் எ்ய  

்று ோ் கபோதுகிய். இ்து ்று 

டங்கபந அபனட்துக்பகோந்கி் 

்யோபோண் இ்டக் யகோ்ோடுகபந 

்றுக்பகோந்போக்ந். 

 இ்டக்யகோ்ோடுகபந விநக்குபதிலுண் 

விிட்துப்திலுண் யபறுோடுகந் 

இபோக்கோண் அ்ட யபறுோடுகந் 

இபோ்யடதோக யபஞ்டுண். அபப 

அனுணதிக்க்யப யபஞ்டுண். 

பி் ்யோபபண் ணது 

ிபப்  யசட்்துக் 

க்டி்யோடுபட் ணது அநவுயகோ். 

்ோ ணிடக்ளுண் ணது 

கபோட்துக்கநி் டி யபப பசத்த 

யபஞ்டுண். ணது பழிபபகநி் போன 



யபஞ்டுண் ்று ப்புறுட்துபது ோபண். 

ணட கசிதங்கநி் அபழிப் 

உயடசங்கயந யபடங்கந் ் பட் 

கபோட்பட இங்குந்ந அபபபோண் எபோ 

யபபந ்றுக் பகோந்நோண். 

 

இ்ட் புிட இக்கிதங்கந் 

இத்பகபத்யோயப யடோ்பண் 

படிவுண் இ்ோடபப ்பட ோண் 

அபபபோண் ண்புகியோண். இ்ட் புிட 

த்கநி் ச்திபே் ி்குண் யோது 

ணது ணட யப்றுபணகளுண் ணட் 

யோோ்ங்களுண்  எழி்து விடுண் 

்றுண் ோண் ண்புகியோண். ணட 

யப்றுபணகபந ்ோண் பபபைடு  

பசத்பண் இறுதி இணோ உதீ்தி 

ண்ண்  இ்ட யபடங்கயந ்படபண் 

ோண் ்றுக் பகோந்கியோண். இ்ட 

யபடங்கந் ்ோ் ் ்பட் 



்றி ோண் ்யபறு 

கபோட்துக்கபநக்பகோந்நோண் . அட் எபோ 

குதிபத ண்்  குதிபத வி 

யணோடோக எபோ பிிவு கபோடோண். 

ஆோ் யபடங்கநி் திபோப் ் ோண் 

அபபபோண் சயகோடக்ந். இ்ட 

பழிோ்டி்குித , ிபதோ 

அ்புடணோ யபடங்கநிலிபோ்யட இ்று 

ோண் ப்றிபோக்குண் ்துண் 

புிடணோதுண் தூத்பணதோதுண் ஆகித  

அபட்துண் ப்திபோக்கி் ்பட 

ோண் ்றுக் பகோந்ளுண் யோது, அது 

எ்றுண் அப்பநவு பித விஷதண் 

அ். 

்து, ோண் இபப ்ோப்பபண் 

ண்புபடோ் பட் படலி் இ்டக் 

கபோட்து ோ்டி் எபோ யகோடிபேலிபோ்து 

ணறுயகோடி பப ்்்டுண். இது 

உஞ்பண  ்ோ் யபடங்கந் 



அப்றி்கு ்யோதுண் உிதடோ, 

ோபண் ண்புபடோ டபபண 

இட்பட்ப்டுண் ஆபகதோ் 

படலி் யபடங்கந். 

ோண் ்யோபோண் ்றுக் பகோந்கி் 

இஞ்ோபது கபோட்து கவுந். 

ப்ப ்அப.் அஞ்ங்கந் 

அபட்படபண் கோக்கி் சக்தி அப.் 

குறி்பி்  கோங்கநி் அபியண 

அபப எடுங்குகி்.  ண்க் 

கோங்கநி்  அபிபபோ்யட 

பபநிப்து பிஜ்சண் ்டுண் இ்ட 

அ்புடக்யகோணோக  பபநி்்டு 

ி்கிது. கவுந் ்றித விநக்கட்தி் 

ோண் யபறுோண். எபோப ்ப்றிலுண் 

சகுஞணோ கவுபந ண்ோண். 

ண்போபோப ்கவுநி் குஞங்கபந 

்றுக் பகோஞ்டு உபோபட்பட ண்ோண்  

யோகோண். இ்போபோப  ்பழுக்க 



பழுக்க ிக்ுஞணோ கவுபந 

ண்ோண். இபக்ந் ்யோபோயண 

யபடங்கநிலிபோ்து டோ் அட்டோ்சி 

பறுகிோக்ந். அபபபத்ோண் 

இபோ்துண் ோண் அபபபோண் கவுபந 

ண்புபக்ந். அடோபது திலிபோ்து 

்ோண் ப்டயடோ, தி் ்ோயண 

போன்கியடோ, இறுதிபே் ்ோண் ங்யக 

திபோண்பியத தீ யபஞ்டுயணோ, அ்ட  

ணோபபோண் அ்புடணோ ்பத் 

சக்திபேண் ண்பிக்பக பகோந்நவி்ப 

்ோ் அபப இ்து ்ய அபனக்க 

படிதோது. இது சிபத்ோ் இ்டக் 

கபோட்பட ோடு பழுபதுண் ் 

பத்சி்யோண். 

ீங்கந் விபோண்புகி் யகோ்ோ்ப் 

்புங்கந், அதி்  ணக்பக்றுண் 

கபோட்து யப்றுபண இ்ப, அபட் 

்றி ோண் சஞ்பபே் யோபதுண் 



இ்ப. ஆோ் ீங்கந் ்புபது 

கவுபந்்றித யகோ்ோோக  

இபோக்க்டுண். அது எ்றுடோ் ோண் 

யபஞ்டுபது. எபோ யகோ்ோடு 

ண்படவி யணோடோக இபோக்கோண். 

ஆோ் அப்றுந் துவுண்  தீபணதோது 

அ் ்பட ிபவி் 

பகோந்ளுங்கந். எ்று ்து,  

ண்போ்று அபடவி ்து. 

இ்போ்று அபடவி ்து. ஆோ் 

பக்து ் எபோ பசோ்ய ணது ணட 

அகோதிபே் இண் பவி்ப. யப 

இபபி் திபோோணட்படட் டோங்கந் 

விபோண்புண் பழிபேயயத யோதிக்கி்  

அபபபபண்  ண்பபோணோ 

ஆசீப்தி்ோோக. அப ்அதிகணோக் 

யோதிக்க் டுகி் அநவு ண் 

இட்தி்கு ்து.ண் குன்படகந்  

இ்டக் கபோட்து் பநக்்க் 



டுபோக்நோக! இபபி் திபோோணண், 

பனகந் ண்றுண் டோன்்டபக்ந், அது 

யோயப, ஞக்கோக்ந் ண்றுண் 

உத்்டபக்நி் வீடுகநி் ்ோண் 

தபனத்டுண். 

ோ் உங்கநிண் கூ்யோகுண் 

பெ்ோபது கபோட்து இது. பி இட்தி ்

கூறுபதுயோ், இ்ட உகண் சி ஆபேண்  

ஆஞ்டுகளுக்கு ப்ோ் பக்க் 

்து. எபோ குறி்பி் ோந்று இது 

்ப்பக்குணோக அழித்யோகிது  

்பட ோண் ண்புபதி்ப. 

அபட்யோயப , இ்ட் 

பிஜ்சட்து் ணிட ஆ்ணோவுண் 

பபறுண் சூ்ட்திலிபோ்து 

பக்க்்து ்படபண் ோண் 

ண்புபதி்ப. இங்யக ோண் 

்யோபோயண ்றுக் பகோந்கி் 



ண்போபோ கபோட்து இபோ்டோகட் 

யடோ்றுகிது. 

இத்பக  ஆதிபண் அ்டபண் இ்டது, 

இ்ட் புவுகண் டோ்  

ஆக்க்்டுந்நயடோ அ்ட ்போபோந் 

குறி்பி் சி கோக்க்ங்கநி்  

அட் தஞ் ிபக்குட் திபோண்புகிது. 

எபோ குறி்பி் கோண் பப அ்ட 

ிபபேயயத இபோக்கிது. அட் பிகு  

பபநிட்யடோ்றி, ோண் இத்பக ்று 

அபனக்கி் இ்ட ்பத் 

கோ்சிபத விிக்கிது்பட ோண் 

ண்புகியோண். அபயோ்டோ  இ்ட 

இதக்கண், கோண் ் எ்று 

படோங்குண்  ப்ய கோங்கோணோக 

்து பபோகிது. இிபண் ்பத் 

கோட்தி்கு ்து பகோஞ்யபேபோக்குண். 

 அடுட்டடோக, ணிட் பபறுண்  ் 

போபோநோோ  உண்பு அ் ்பட 



்ோ இ்துக்களுண் ண்புகியோண். இ்ட 

உண்பி்குந் ணண் ்னுண் தஞ்ணு்  

உந்நது ்பட ண்டுண் அ், அட்கு 

அ்ோலுண் யடோ ணகட்டோ எ்று 

இபோக்கிது ்படபண் ோண் 

ண்புகியோண். உண்பு  ணோ்ட்தி்கு 

உந்நோகிது. ணபண் ணோறுகிது. 

இப்றி்கு அ்ோலுந்ந  யடோ எ்ோ 

ஆ்ணோ ணோோடது. ஆ்ணோ ் 

பசோ்ப ்ோ் பணோழிபதக்்க 

படிதோது, பி் ்ட போட்்படபத 

் த்டுட்திோலுண் அது டபோடோக 

இபோக்குண். அ்ட ஆ்ணோ தஞ்ணுோ 

ணட்தி்குண் அ்ோ் இபோக்கிது. 

அட்கு ஆதியதோ அ்டயணோ கிபதோது. 

ணஞண் ்து ்பப்று அட்குட் 

படிதோது. இ்ட ஆ்ணோ ்யபறு 

உ்கபநட் டிக்கிது. பஞ்டுண் உ் 

டிக்குண் விபோ்ண் இ்ோண் 



யோகுண்யோது அது சுட்திணோகிது. 

அட்குயண் அது பி்தி்ப. இ்ட 

ஆ்ணக்யகோ்ோடு ண் ்ோ 

இட்டபி் கபோட்திலிபோ்து ணோறு் 

ணகட்டோ எ்று. ஆண், ணது 

சோஸ்திங்கந்  யோதிக்கி் 

சண்சோக்யகோ்ோடு ண்றுண் அழிப் 

ஆ்ணோக்கபந் ்றித 

யகோ்ோடுகபநட்டோ் இங்யக ோ் 

குறி்பிடுகிய். ோண் ்ட் பிிபபச ்

சோ்்டபக்நோக இபோ்டோலுண், ோண் 

்யோபோண் ்றுக் பகோந்கி் 

ண்போபோ  கபோட்து இது. 

ஆ்ணோவி்குண் இபபனுக்குண் 

இபயத   உந்ந படோப்ு ்றித 

கபோட்தி்  யபறுோடு இபோக்கோண். 

ஆ்ணோ  ்ப்பக்குண் 

இபபிலிபோ்து டிட்யட ி்டோக 

எபோ பிிவி ் கூோண். ண்போபோ 



பிிவிி் கபோட்து்டி , இபப் 

் ்பத் பபோ்பு் பினண்பி்  

ஆ்ணோ, எபோ போறி ்டோக 

இபோக்கோண். இ்போபோ பிிவி ,் 

ஆ்ணோபப ்பத் அ்ட 

எ்று்  இபஞ்டடோகக் 

பகோந்நோண். ஆோ் ஆ்ணோ ்து 

பபதபத்து. பக்க் ோடது. 

ஆடோ் ணஞப்ோடது. ்யபறு 

உண்புகபநட் டிட்து ணிட உண்பி்  

ிபிபபத அபபண் பப 

ிஞபட்துக்பகோஞ்ய இபோக்க 

யபஞ்டுண். ் அடி்பக் கபோட்பட 

ோண் விோதிபோக்குண்பப  இ்ட 

யபறு் விநக்கங்கபந ்ோண் 

பிடோக டுட்துக் பகோந்ந 

யபஞ்டிததி்ப. இ்ட 

ஆ்ணக்யகோ்ோ்டிலுண் ோண் 

அபபபோண் எ்றுடுகியோண் 



 

அடுட்து பபோபது டோ் பகவுண் 

யபறு்து ணயகோ்டணோது, ஆ்பக 

உகி் இதுபப கஞ்டுபிடிக்க்் 

அபட்திலுண்  பகவுண்  அ்புடணோ 

கபோட்து. உங்களுந் யணப ோ்டுச ்

சி்டபகபந்டிட்துந்நபக்ந் ,யண

ப  ண்றுண் கீபனச ்சி்டபகபந 

எய வீசச்ி் யபறுடுட்திக் கோ்டுகி் 

எபோ பக்கித யபறுோ்பக் 

கஞ்டிபோ்பீக்ந். ோண் சோக்ட ்

கயநோ,பசௌக்யநோ,  பபஞபக்யநோ 

அ்து பௌட்டக்யநோ,, சணஞக்யநோ, 

தோோக இபோ்டோலுண், ஆ்ணோ 

இத்ோகயப தூத்பணதோது. 

பழுபணதோது, சக்திபேலுண் 

ஆ்டட்திலுண் ்பத்து ் 

கபோட்பட இ்திதோவி் உந்ந 

அபபபோயண ்றுக் பகோந்கியோண். 



துபபதிகநி் கபோட்து் டி,, 

ஆ்ணோவி் இ்ட இத்ோ யி்ண் 

ப்பிவிகநி் தீவிபதோ் 

சபோங்கி்யோகிது. இபதபோநோ் 

பஞ்டுண் விிவு்று ிபிபபத 

அபகிது. அட்பபதிகநி் 

கபோட்து்டி, ஆ்ணோ சுபோங்குகிது 

்து கூ எபோபபகபே் டபறுடோ், 

ணோபத ்னுண் திப டோ் ஆ்ணோ ட் 

ஆ்்கபந இன்து வி்டோக ண்பண 

ிபக்கசப்சத்கிது. ஆோ் அங்யக 

்ோ ஆ்லுண் பழுபணதோக  

பபநி்்ய ி்கிது. 

யபறுோடுகந் இ்டிபேபோக்க ோண் 

பணதக்கபோட்தி்கு பபோகியோண்.யணப 

ண்றுண் கீபன ோ்டுசச்ி்டபகந் 

எபோங்கிபஞத படிதோட எபோ 

யபறுோ்பக் கோஞ்கியோண். 



 சி்டபப ண்றுண் ்பப 

அபட்படபண் கீபன ோ்டுசச்ி்டப 

அகட்தி் யடடுகிது. ோண் பழிடுண் 

யோது கஞ்கபந பெடி ணக்குந் டோ் 

கவுபநக்கோஞ பத்கியோண். யணப 

ோ்டி ்டங்கந் கவுபந பபநிபே் 

யடடுகிோக்ந். யணப ோ்டிி்  ணட 

த்கந் புட்திலிபோ்து அபக்ந் ப் 

கபோட்துக்கநோ் உபோபோக்க் ்பப. 

ணது த்கயநோ உந்நிபோ்து ழு்ட  

கபோட்துக்கநோ் உபோபோபப. பெசச்ுக் 

கோ்ப்யோ் இபபி் பெசச்ோக 

பபநி்்பப. ”ண்ட் ட்ஷ்ோ 

”க்கநோகித  ிஜுகநி் 

இடதங்கநிலிபோ்து ழு்டபபயத ணது 

த்கந். 

 ் ஞ்க்யந, ் சயகோடக்யந! 

ீங்கந் புி்து பகோந்ந யபஞ்டித எபோ 

ணகட்டோ கபோட்து இபோக்கிது. 



திக்ோட்தி் இது ோண்  பகவுண் 

பலிபறுட்ட யபஞ்டித கபோட்டோகுண். 

இ்டக் கபோட்தி் ோ் அப்பநவு 

உறுதிதோ ண்பிக்பக 

பபட்திபோக்கிய்.இபட ீங்கந் 

ணட்தி் பகோந்ந யபஞ்டுண் ்று 

உங்கபநக்பகஜ்சிக்யக்டுக் 

பகோந்கிய். டோ் ட்குண் 

உயதோகண்ப் ்று இவு  கோக 

ஞ்ஞிக் பகோஞ்டிபோக்குண் 

எபோபிபபோ்து ்ட ்பணபண் 

பிக்கோது. ோ் யபடபக்குிதப், 

கீனோப், ட்குண் த்ப் ்று 

இவுண் கலுண் ிபட்துக் 

பகோஞ்டிபோ்டோ், அப் எ்றுக்குண் 

பியதோண் இ்ோடபோகட்டோ் 

ஆகிோ்.ஆண், ்ோ் துவுண் படிபண்” 

்று ீங்கந்  ிபட்டோ் அட்டபகத 

எபோப ்ஆவீக்ந்” . ணோோக ோ் 



எ்றுக்குண் உடபோடப்” ்று 

கூறிதபோறு அ்லுண்கலுண் அபடயத 

உபோ்யோ்டுக் பகோஞ்டிபோ்டோ் 

அ்டியத ட்குண் த்று் 

யோத்விடுவீக்ந். ீங்கந் ிபவி் 

பபட்துக்பகோந்ந யபஞ்டிதபடோபோ 

யபோஞ்பண இது.ோண் ்ோண் ப் 

இபபி் பிந்பநகந். 

்பத்டோ படத்வீக பபோ்பு் 

பினண்பி் போறிகந் ோண். ோண் ்டி 

பூ்தங்கந் ஆக படிபண்? ோயண ்ோண். 

படச ்பசத்தவுண் ோண் டதோோக 

இபோக்கியோண். ண்ணோ் படபண் பசத்த 

படிபண். ணிட் ்ோப்பபண் 

பசத்டோக யபஞ்டுண். 

 இட்டபகத ட்ண்பிக்பக ண் 

ப்யோக்நி் இடதங்கநிலிபோ்து 

இபோ்டது. அபக்நி் இ்டட் 

ட்ண்பிக்பகடோ் அடி்ப 



சக்திதோக இபோ்து அபக்பந 

ோகீகட்தி் அஞிபகு்பி் 

யணலுண்யணலுண்  ப்ஞிபே் 

உ்திட்டந்நிதது இ்யோது இழிவு 

ய்்திபோக்கிது ்ோ் வீன்சச்ி 

ய்்திபோக்கிது ்ோ்  ண் ணக்கந் 

டங்கநிண் இ்டட் ட்ண்பிக்பகபத  

்று இன்டோக்யநோ அ்றுடோ் இ்ட 

வீன்சச்ி ஆண் ணோகிதது. இ்ட 

போட்்படகபநக் குறிட்து 

க்பகோந்ளுங்கந். 

எபோப் ட்ிண் ண்பிக்பக 

இனக்கிோ் ்ோ் இபபியண 

ண்பிக்பக இனக்கிோ் ்து 

போபோந். உங்களுக்கு உந்ளுண் உங்கந் 

பெணோகவுண்  பசத்டுகி் அ்ட 

்பத் சக்திபத ீங்கந் 

ண்புகிறீக்நோ? ங்குண் ிப்துந்ந, 

அ்டத்ோபதோ எப்யபோ ்



அணுவினுந்ளுண் இபோக்கி், சண்ஸ்கிபோட 

போட்்பட சு்டுபது யோ்  ”ஏட-

்யோட”ணோக, அடோபது ஊடுண்ோவுண் 

யோ் உங்கந் உண்பிலுண்  ணட்திலுண் 

ஆ்ணோவிலுண் ஊடுபோவி ி்கி்டோ 

அ்டச ்சக்திபே்  உங்களுக்கு ண்பிக்பக 

இபோக்குணோோ் ீங்கந் ்டி 

ண்பிக்பக இனக்க படிபண்? ோ் 

சிறிதபடோபோ ீக்்குபழிதோக 

இபோக்கோண், ீங்கந் ணபதநவு 

உதணோஅபதோக இபோக்கோண், 

அபட்போபோ்டுட்டயப யபஞ்ோண். 

க்குண் உங்களுக்குண் பி்ஞிதோக 

அ்ட  ்பத் க்டோ்  

இபோக்கிது. போன்க்பக, ஆ்், 

ஆ்பகண்- இப்றி் அ்ட ்பத்  

பபோங்க் டோ் உங்கபந்யோ் 

க்குண் அடி்பதோக இபோக்கிது. 

ோ் ்கயப ்ப அதி் 



இபஞட்துக் பகோஞ்டு வி்ய். ோ் 

பி்டதிலிபோ்து போன்்து பபோகிய் 

்டோ் அ்ட ்பத் 

போன்வுனுண்  ்பத் 

்பணபனுண் ்பத் 

சக்திபனுண் யதோகட்தி் உந்யந். 

அடோபது இபஞ்துந்யந். ீங்கந் 

ணபதநவி்கு உத்்திபோக்கோண். 

ஆோ் ோனுண் உங்கபந்யோயப 

அ்ட ்பத்து் 

இபஞ்திபோக்கிய். 

யப சயகோடக்யந, இ்ட 

உபேபௌ்டுகி் ணகட்டோ 

யண்பணதோ, ணயகோ்டணோ 

உஞ்பணகபந உங்கந் குன்படகந் 

பி்டதிலிபோ்யட  அபக்ளுக்குச ்

பசோ்லிட் டோபோங்கந். அபக்ளுக்கு 

ீங்கந் அட்பபடட்படசப்சோ்லிட் 

டட்யடபபபே்ப.துபபடட்படயதோ 



ீங்கந் விபோண்புண் யபறு டோபது எபோ 

யகோ்ோ்பயதோ  பசோ்லிட்டோபோங்கந். 

ஆோ் இ்திதோ பழுபட்குண் ஆ்ணோ 

்றித இ்டக் யகோ்ோடுடோ் 

போதுபோக இபோ்பட ோண் 

கோஞ்கியோண். ஆ்ணோவி் 

பூஞட்துபட்பட்்றித யகோ்ோ்ப 

்ோ பிிவுகளுண் ண்புகி். 

ணது ணகட்டோ டட்துப ஜோிதோ 

கபி ்பசோ்பபட்யோ், தூத்பண 

்து ஆ்ணோவி்  இத்ோ 

இ்ோட ்சட்தி், அது  பி் ்

எபோயோதுண் தூத்பண ப 

படிதோது.ப்ோ் இத்ோகயப து 

ிபிப ப்தி்பயதோ, அது 

ிபிபபத அப்டோலுண் அ்ட 

ிப ணறுடிபண்  யோத்விடுண். 

தூத்பணபே்பண ணிடி் இத்ோக 

இபோக்குணோோ் அப் எபோயபபந யடோ 



்து ிப யட்தி்குட் தூதபோக 

இபோக்க ய்்டோலுண், ணறுடிபண்  

தூத்பணத்போகட்டோ்  

்ப்பக்குண் இபோக்க யபோண். அ்ட 

்து ிபட்தூத்பண கப்து 

யோகி்., ணப்து யோகி் யண் 

பயப பசத்பண். அ்யோது ணறுடிபண் 

பனத இத்ோ தூத்பணபே்பண 

அபப ஆ்பகோஞ்டு விடுண். அடோ் 

டோ், ்பணயத ணது இத்பு, 

பூஞட்துபயண ணது இத்பு. 

பூஞப்பணயதோ ிசுட்டப்பணயதோ 

ணது இத்பு அ். ்று ண் டட்துப 

ஜோித ்அபபபோண்  

கூறிபேபோக்கி் .் அபட ோண் 

ிபவி் பகோந்ந யபஞ்டுண். டோண் 

பசத்ட ்ோ ணகட்டோ 

கோிதங்கபநபண், சி்திட்ட ணகட்டோ 

சி்டபகபநபண் ிபவு கூபோண் டி 



டணது ணஞ யபபநபே் கூறித அ்ட 

ணோபபோண் ிஜுபே் அ்புட 

உடோஞட்பட  ிபவு்ோபோங்கந். 

டணது வீங்கபநபண் 

கு்ங்கபநபண் ிபக்குண்டி அங்யக 

அப ்பசோ்ோடபட ீங்கந் 

கபிட்திபோ்பீக்ந்.குபகந் 

இபோக்கோண், வீங்கந் இபோக்கயப 

பசத்பண். ஆோ் ்யோதுண் உங்கந் 

உஞ்பண இத்ப 

ிபவுடுட்திக்பகோந்ளுங்கந் . 

வீங்கபந விக்க, 

கு்ங்குபகபந்யோக்க அது எ்ய 

சி்டபழி.இ்டச ்சி கபோட்துக்கந் 

இ்திதோவி் ்யபறுபிிவுகளுக்குண் 

போதுபோபப ்ய யடோ்றுகிது. 

திக்ோட்தி் எபோயபபந இட்டபகத 

போதுயணபபே் சணத சோதிகளுண் 

படபோதிகளுண், பனத 



பிிபபசய்ச்்டபக்ளுண் புதித 

பிிபபச ்யச்்டபக்ளுண் பககுலுக்க  

யோண். 

 இபப ்ோப்றி்குண் யணோக ோண் 

ிபவி் பகோந்ந யபஞ்டித எ்று 

உஞ்டு. அபடட்டோ் ோண் அடிக்கடி 

ண்து விடுகியோண் ்பட 

பபோட்டட்து் படிவிட்துக் 

பகோந்கிய். அது டோ் ணடண் ்றித 

ணது கபோட்து. 

இ்திதோபப்போறுட்டபப  ணடண் 

்ோ் அது அனுபூதிபதயத குறிக்குண். 

அட்குக் குப்டது துவுண் 

ஆகோது.இ்டக் பகோந்பகபத ண்புங்கந். 

ீங்கந் ட்திணோக இபோ்பீக்ந்” 

்ப்ோண் ணக்கு இியண் தோபோண் 

உயடசிக்க படிதோது.ப்ோ் ோண் 

அபட ண்புபதி்ப. உங்கபந ்டி 

ீங்கந் உபோபோக்குகிறீக்யநோ அ்டியத 



உபோபோவீக்ந். இபதபோநோலுண் உங்கந் 

பத்சிதோலுண் டோ் ீங்கந் இ்யோது 

இபோக்கி் ிபபணபத 

அப்துந்நீக்ந். பபறுணய சி 

பகோந்பககபநபண் யகோ்ோடுகபநபண் 

ண்புபது பிடோக உங்களுக்கு ்ட 

உடவிபண் பசத்தோது . இ்திதோவி் 

ஆ்பக போிலிபோ்து பபோகி் எபோ 

ணகட்டோ  போட்்பட அனுபூதி. அடோபது 

யடி அனுபண். கவுபந யோகக் 

கோஞ யபஞ்டுண்” ்று திபோண்ட் 

திபோண்க் கூறுபப ணது சோஸ்திங்கந் 

ண்டுயண. உஞ்பணபேயயத அபப 

படிதண் பக்க போட்்படகந். வீ 

பணோழிகந்! ஆோ்ஆஞியப ்பப 

உஞ்பணதோபப. அட் எப்யபோ ்

ழுட்துண், எப்பபோபோ துடி்புண் 

உஞ்பணதோபப. ணடண் ்ோ் அது 

அனுவி்ட்கு உிதது. பபறுணய 



யக்ட்கு ண்டுண். 

கிநி்பிந்பநபத்யோ் சி 

யகோ்ோடுகபந ண்ோண்  

பசத்பதுணடண் ஆகோது. அறிவி் 

உதப்துண் ணடண் ஆகோது. அறிவு ்து 

பபறுண் பூ்தண். ணடண் ்து ண் உந்யந 

ப யபஞ்டித  எ்ோகுண். 

 யப இபப் எபோப ்இபோக்கிோ ்

்ட்கு பகச ்சி்ட ிபௌஞண் ண் 

அறிவு அ்டிசப்சோ்கிது ்து 

அ், ண் ப்யோக்ளுண் 

இ்றுந்நபக்ளுண் இபபபக் 

கஞ்ோக்ந் ்யட ஆகுண். ோண் 

ஆ்ணோபப ண்புகியோண். அது உந்நது 

்பட ிபௌபிக்கட் டகு்ட 

கோஞங்கந் இபோ்டோ் ண்டுண், 

அட்குண் யணோக, இ்திதோவி் 

ஆபேக்கஞக்கோயோ்  ப்கோட்தி் 

அபட அனுவிட்து அறி்திபோ்டோக்ந். 



இ்றுண்  ்அனுவிக்கிோக்ந். 

திக்ோட்திலுண் 

ஆபேக்கஞக்கோபக்ந் 

ஆ்ணோபபக்கஞ்டு  

அனுவிக்க்யோகிோக்ந் 

்ட்கோகயப ோண் ஆ்ணோபப 

ண்புகியோண். யப கவுபநக் 

கஞ்டுஞபோண் பப, ட் பசோ்ட 

ஆ்ணோபப அறி்துஞபோண் பப 

ணிடனுக்கு பக்தியத கிபதோது. 

அபட்தி்குண் யணோக இபட ோண் 

புி்து பகோந்யபோண். ப்பநவு 

அதிகணோக் புி்து பகோந்கியோயணோ 

அ்ட அநவி்கு   இ்திதோவி் 

பிிவிபபோடண் குபபண். ப்ோ் 

கவுபந உஞ்்டபய, கஞ்பய 

ணடபோதிதோக இபோக்க படிபண். அபது 

படிசச்ுக்கந் பப்் டுகி். 

அபனுக்கு ண்டுயண ச்யடகங்கந் 



அக்கி். பபோங்கிதப்பவி 

பபோங்கிதபோகவுண், படோப தூட்தி் 

இபோக்கி் அபட்படபண்வி 

தூட்தி்  இபோ்போகவுண்  உந்ந 

இபபபக் கஞ்ப் ண்டுயண 

விப் த்கநிலிபோ்து விடு 

படிபண். 

 பபறுண் பிட்்கபந ணட 

உஞ்பணகநோகவுண் , ஞ்டிட 

விநக்கங்கபந 

ஆ்பக்யனுபூதிதோகவுண் டபோக 

ோண் ிபட்துக் பகோந்கியோண். 

விபநவு? பிிவிபபோடண், படோப்து, 

சஞ்பகந். அனுபூதி ்து டோ் எய 

ணடண் ்பட ோண் எபோ பப புி்து 

பகோஞ்ோ் யோதுண். 

இடதட்தி்குந்யநயத ஆன்்து ோக்்க 

ப்டுயபோண். ணட உஞ்பணகபந ோண் 

ப்பநவு தூண் அனுவிட்து 



உஞ்்திபோக்கியோண் ்று அறி்து 

பகோந்யபோண். ோயண இபோநி் ட்டுட் 

டடுணோறிக் பகோஞ்டிபோக்கியோண். இ்ட 

ிபபணபே்  பிகுண் அயட இபோநி் 

உன பழிகோ்டுகியோண் ்து 

அ்யோது டோ் ணக்குடப்டிதபபோண். 

அட்பிகு  பிிவிபபோடண், சஞ்ப 

சசச்வுகந் யோ்ப்றிலிபோ்து 

விடுடுயபோண். தோோபது ணடச ்

சஞ்பகநி் ஈடு விபோண்பிோ் 

அபிண், ”ீகவுபநக் 

கஞ்டிபோக்கிோதோ? ஆ்ணோபபக் 

கஞ்டிபோக்கிோதோ? இ்பபத்ோ் 

இபபி் திபோோணட்பட் பிசச்ோண் 

பசத்த உக்கு ் உிபண 

இபோக்கிது? இபோ்டி்குந் ட்டுட் 

டடுணோறிக்பகோஞ்டிபோக்குண் ீ 

்பபண் அட்குந் இழுட்துசப்ச் 

விபோண்புகிோத். குபோபக் குபோ் 



பழிட்தி இபோபபோண் குழிபே் வின 

யபஞ்டுணோ? ்று யகளுங்கந். 

யப பிது கு்ங்கபநக் 

கஞ்டுபிடிக்கசப்ச்பட்கு ப்ோ்  

ச்று ி்று ிடோணோகச ்சி்டப 

பசத்பங்கந். டங்கந்  இடதங்கநியயத 

உஞ்பணபதக் கோஞ்ட்கோக  அபக்ந் 

யோோடுகிோக்ந் ்கி் ்சட்தி், 

அனுபூதிக்கோ அபப ்ோபடபத் 

பி்்்டுண், ்ட , படநிபோ 

உஞ்பணபதக் கோணுண்யோது, 

இ்திதோவி் ிஜுகந் எப்பபோபோபபோண் 

அனுபூதி ப்  எப்பபோபோபபோண் 

அனுவிட்ட அ்ட அ்புட்யி்ட்பட 

இபக்ளுண் உஞப்ோக்ந். அ்ட 

இடதட்திலிபோ்து அ்ோ 

போட்்படகந் ண்டுயணபபநிபபோண். 

ப்ோ் அ்பி் சோணோ எ்ோ் 

அது  படோ்்டிபோக்கிது! அட் பிகு 



ண்டுயண ்ோ பிிவுச ்சஞ்பகளுண் 

தீபோண்.  அ்யோது டோ் இ்து ் 

பசோ்பயத, இ்து ் பசோ்ோ் 

அபனக்க் டுகி்  

எப்பபோபோபபபயண, இடதட்தி் 

்றுக்பகோஞ்டு, ஆட்டழுவி அ்பு 

ோோ் படிபண். ோ் 

பசோ்பபடக்குறிட்துக்பகோந்ளுங்கந் . 

்யோது இ்து ் பசோ்ய 

உங்களுந் பலிபணபே் 

ப்திவ்ுகபந் ்புயணோ  

அ்யோது, அ்யோது ண்டுயண ீங்கந் 

இ்துக்கந் ஆவீக்ந். 

்ட ோ்பசய்ச்்டபக்நோக 

இபோ்டோலுண், ணது பணோழிபே்  

யசிோலுண் யபப்ட பணோழிபே் 

யசிோலுண் இ்து ் பதபட் 

டோங்கிதபக்நோக இபோ்டோ், அபக்ந் 

எப்பபோபோபபோண் உங்களுக்கு பக 



பபோங்கிதபக்நோக பகு்ட அ்பி்கு 

உிதபக்நோக ்று யடோ்றுகியடோ, 

அ்று, அ்று டோ் ீங்கந் இ்துக்கந் 

ஆவீக்ந். 

 இ்து ் பபட் டோங்கித தோ ்

து்்்ோலுண் அ்டட் து்ண்  

உங்கந் இடதட்தி் தபன்து, உங்கந் 

பசோ்ட ணகி் து்ட்பட்யோ் 

உங்கபநட் துடிக்கச ்பசத்பணோோ், 

அ்யோது , அ்யோது ண்டுயண ீங்கந் 

இ்துக்கந் ஆவீக்ந். 

 து பசோ்போழிவி் ஆண்ட்தி் 

ோ் குறி்பி்து யோ் ணகட்டோ 

உடோஞணோகித குபோ யகோவி்ட 

சிண்ணப்யோ்  ்று அபக்ளுக்கோக 

்ோப்பபண் சகிக்கட் 

டதோோவீக்யநோ, அ்று டோ் ீங்கந் 

இ்துக்கந் ஆவீக்ந். அப ்

ஆக்கிப்ோநக்பந 



திட்்து்யோி்ோ.் இ்து 

ணடட்தி்கோக ட்டண் சி்திோ.் 

யோக்்கநட்தி் டண் குன்படகயந  

ணடிபபடபண் கஞ்ோ.் அ்யடோ! 

தோபோக்கோகட் டண் ட்டட்படபண் டணது 

உ்ோ ்உவிி் ட்டட்படபண் 

சி்திோயோ அபக்நோயயத 

பகவி்்ோ .் அ்ட அடிபஞ் 

சிங்கண் இறுதிபே் யோக்்கநட்திலிபோ்து  

விகி ணஞட்பட அபணதிதோக 

திப்கோந்பட்கோகட் பட்ோடு  

பச்ோ.் ஆ, அ்ட ிபபேலுண் 

டண்பணக்பகவி் ்றிபே்ோட 

ணக்களுக்கு திோக எபோ கடுஜ்பசோ் கூ 

அபது போபேலிபோ்து 

பபநி்வி்ப.ஆகோ, ்யபோ ்

உடோஞண் அ்ட ணகோ குபோவி் 

போன்க்பக. 



 ் போட்்படகபநக் 

குறிட்துக்பகோந்ளுங்கந்- ீங்கந் உங்கந் 

ோ்டி்று ்பண பசத்த விபோண்பிோ், 

ீங்கந்  எப்பபோபோபபோண் எபோ  குபோ 

யகோவி்ட சிங் ஆக யபஞ்டுண். உங்கந் 

ணக்கநிண் ீங்கந் ஆபேண் குபகபநக் 

கோஞோண். ஆோ் அபக்ளுபதது 

இ்து ட்டண்  ்பட ிபவி் 

பகோந்ளுங்கந். உங்கபநட் 

து்புறுட்துபட்கோ ்ோப்பபண் 

அபக்ந் பசத்டோலுண்  ீங்கந் பழி 

யபஞ்டித பட் படத்பங்கந் அபக்யந, 

அபக்ந் எப்பபோபோபபோண் உங்கந் பது 

சோங்கபந்போழி்டோலுண். ீங்கந் 

அபக்ளுக்கு அ்பு போட்்படகபநயத 

அநிபங்கந். அபக்ந் உங்கபந 

பபநியத துட்திோ் அ்டச ்சீித 

சிங்கணோ யகோவி்டசிண்ணபபோ் 

அபணதிதோக  ணஞட்பட 



திப்கோந்பட்கோகச  ் பச்று 

விடுங்கந். அட்டபகதப் டோ் இ்து 

்னுண் பதபோக்குட் டகுதிதோப். 

அட்டபகதபடோபோ  ்சிதண் ்யோதுண் 

ண் கஞ்ப் இபோக்க யபஞ்டுண். 

சஞ்பச ்சசச்வுகபந ்ோண் 

புபடட்துவிடுயபோண். இ்ட ஆன்்ட 

அ்புஞப்ப ங்குண் ்புயபோண். 

 இ்திதோவி் ப்ய்ட்பட் ்றி 

தோபோண் யபஞ்டுணோோலுண் 

யச்டுண்.ஆோ் யபப பசத்து 

பகோஞ்டிபோ்ப்  ் பபபே், 

அ்து குப்ட்சண்  யபப பசத்த 

பத்ப் ் பபகபே் ோ் 

பசோ் விபோண்புபது இது டோ். ீங்கந் 

ஆ்பகட்படக் பகக்பகோந்நோட  பப 

இ்திதோவி்கு ப்ய்ண் கிபதோது. 

அது ண்டுண். உகி் ்பணயத 

அபடட்டோ் சோ்்துந்நது.ப்ோ் 



யணபோ்டு ோகீகண் அஸ்திபோண் 

பப ஆ்ண் கஞ்டு வி்து ்பட 

ோ் பபநி்பதோக உங்கநிண் 

பசோ்லியத ஆக யபஞ்டுண். உகோதடண் 

் பபறுண் ணஞ் அஸ்திபோட்தி் 

பது ழு்்் க்டிங்கந்  ப்பநவு 

பிதடோக இபோ்டோலுண் எபோ ோந் 

சி்யட தீபோண். ்ோபது 

டபண்ணோகியத  தீபோண். உக போறு 

இட்குச ்சோ்சிதோக உந்நது. 

உகோதட் பபோபணபதட் ட் 

அடி்பதோகக் பகோஞ் 

ட்டபயதோ ோடுகந் ழு்ட். 

ணிட் பபறுண் ்போபோயந ்று 

பனங்கி.ஆண், ணஞண் அபபது 

யணபோ்டு பணோழிபே், உபேப வி்டு 

விடுட் ்று கூ்டுகிது. ணது 

பணோழிபே் உண்ப வி்டுவிடுட் 

்ய ோண் 



கூறுகியோண்.யணபோ்ப் 

போறுட்டபப ணிட் ்ப் 

உண்பு, அபனுக்கு ஆ்ணோ உந்நது. 

ணக்யகோ ணிட் ்ப் 

ஆ்ணோ,அபனுக்கு உண்பு உந்நது. 

இங்குடோ் பித விட்திதோசண். யப 

உக யோகண் படோ ணஞ் 

அடிட்டநட்தி் பது  கோண் ண்டுயண 

போன்்து, எ்் பி் எ்ோக 

உகிலிபோ்து ணப்து வி். 

 ஆோ் இ்தித ோகீகபண், அட் 

கோடிபே் அண்்து க்கவுண் 

கபிக்கவுண் உ்் ோடுகநோ 

்ோ், சீோ, படலிதப்றி் 

ோகீகங்களுண் இ்றுண் போன்்து 

பபோகி். யணலுண் பநப்ட்கோ 

அறிகுறிகளுண், அபபகநிண் 

பட்டுகி். ஆபேண் பப 

அழிக்க் ்ோலுண் ணறுடிபண் யணலுண் 



பபோபணயதோடு பபநிபட் டதோோக 

இபோக்கி்  

ஃபிிக்ஸ் பபபத்யோ் உந்நது 

அபபகநி்  போன்க்பக.ஆோ் 

உகோத ோகீகண் எபோ பப வீன்்து 

்ோ் பஞ்டுண் அடோ் ன படிதோது. 

எபோ பப அ்டக் க்டிண்  

டபண்ணோக்க்  ்டுவி்ோ் ் 

ப்பக்குணோக  போறுங்கி 

சுக்க்சுக்கோகி விடுகிது. யப 

போறுபணப் கோட்திபோங்கந்.  

திக்ோண் ண்பபதடோகட்டோ் 

ஆக்யோகிது. 

அபச் ோதீக்ந், ண்பக்பநக் 

கோ்பிதடிக்கோதீக்ந் . ோண் ிபவி் 

பகோந்ந யபஞ்டித ண்போபோ 

பக்கிதணோ ோண்இது. கோ்பிதடி்து 

எபோயோதுண்  ோகீகண் ஆகோது. ோ் 

அசனுபத உப டிக்கோண், ஆோ்  



அது ்ப அசோக்கிவிடுணோ? 

சிங்கட்யடோ் யோட்்டோலுண் கழுபட 

்டக் கோட்திலுண்  சிங்கண் ஆக 

படிதோது.கோ்பிதடிட்ட், 

யகோபனட்டணோ  இ்ட்யோலிட்டண் 

எபோயோதுண் ப்ய்ட்படட் டோது. 

இது ணிடி் யகபணோ வீன்சச்ி 

பே் படநிபோ அபதோநண்.ஆண், 

எபோப் ட்பயத பபறுக்கட் 

படோங்கி  வி்ோோோ், அபனுக்கு 

இறுதி ணஞி அடிட்து வி்து ்று 

அட்்டண். எபோப் ட் ப்யோக்பநக் 

குறிட்து பப்க்  ஆண்பிட்து 

வி்ோோோ் அபனுக்கு படிவுக்கோண் 

ப்து வி்து. 

இயடோ ோ் இபோக்கிய். இ்து 

இட்தி் பகச ்சோடோஞணோப் 

ோ். ்ோலுண் ் இட்பட் 

்றிபண் ் ப்யோக்பந் 



்றிபண் பபோபண்டுகிய். ்ப 

ஏ ்இ்து  ்று அபனட்துக்பகோந்பதி் 

ோ் பபோபண்டுகிய். உங்கந் 

டகுதிபே்ோட யபபக்கோக்ளுந் 

எபோப் ்தி் பபோபண்டுகிய். 

உங்கந் ோ்டி் ்தி் 

பபோபண்டுகிய். ீங்கந் 

ணகோ்கநி் பழி ப்டபக்ந். இ்ட 

உகண்  இதுபப கஞ்பக்ளுந் 

ணோபபோண் ிஜுகநி் 

பழிட்யடோ்்கந். யப உங்கநிண் 

ண்பிக்பக பகோந்ளுங்கந். உங்கந் 

ப்யோக்பநக் குறிட்து 

அபணோ்ோதீக்ந். அட்கு் 

திோக்  பபோபண் டுங்கந். 

எபோயோதுண் யோலிட்டணோக 

டிக்கோதீக்ந். கோ்பிதடிக்கோதீக்ந்! 

ீங்கந் பிபோபத பகதபசவி்குக் 

க்டு்்டு இபோக்குண்பப உங்கந் 



சுட்திட்பட இனக்கிறீக்ந். ஆ்பக 

விஷதட்தி் கூ ண்பக்நி் 

க்பநக்கு் ஞி்து ீங்கந் 

பசத்பண்பப  சிறிது சிறிடோக உங்கந் 

சி்டபட் திப இன்து 

விடுகிறீக்ந். உங்கந்  உந்நிபோ்பட 

உங்கந் பசோ்ட  உபன்பி் பெண் 

பபநியத பகோஞ்டு போபோங்கந். 

உங்கபந ்டி உபோபோக்க படிபயணோ, 

அ்டி உபோபோக்கிக் பகோந்ளுங்கந். 

ஆோ் பிபக் கோ்பிதடிக்கோதீக்ந் . 

்ோலுண் ண்பக்நிண் 

்ப்பபத்ோண் டுட்துக் 

பகோந்ளுங்கந். பிிபபோ்து ோண் 

க்றுக்பகோந்ந யபஞ்டுண். விபடபத 

ிட்தி் யோடுகிறீக்ந். அது பந 

ோநணோ ணஞ்பஞபண் கோ்பபண் 

டஞ்ஞீபபண் அநிக்கிறீக்ந். விபட 

கந்ோகவுண் பிகு பித ணணோகவுண் 



பநக்ிது. அ்ட விபட ணஞ்ஞோக 

ணோறிதடோ, கோ்ோக ணோறிதடோ, 

ீோகட்டோ் ணோறிதடோ? அது டக்கு 

அநிக்க்் ்ோப்பபண் 

்ஜறுக்பகோஞ்டு ட் இத்பி்கு 

்போறு பசடிதோகிது. பித ணணோக 

பந்்டது. உங்கந் ிபபண்  அ்டி 

இபோக்க்டுண். 

ோண் பிிபபோ்து  க்கயபஞ்டிதபப 

உஞ்பணபேயயத ோநண் உந்ந. 

பிிபபோ்து க்றுக்பகோந்ந 

ணறு்ப் பசட்டபய.ண் ணனு (2.238) 

கூறுகிோ,் ஆடதீட ோண் விட்தோண் 

்தட்ோடபோடபி, அ்ட்தோடபி ண் 

டண்ண் ஸ்ட்ீ ட்ண் துஷ்குோடபி- 

உட்டண் பஞ் கீன் ோதிபே் 

பி்திபோ்டோலுண் அபபந ணபவிதோக 

்றுக் பகோந். ஜோி டோன்்ட குட்தி் 

பி்டபோக இபோ்டோலுண் 



அபபோக்குசய்சபப பசத்து உத ்

ஜோட்பட்பறு. சஞ்ோந் 

ஆோலுண் அபபோக்கு் ஞிவிபகந் 

பசத்து பக்திக்கு பழியடடு, ்ப்ப 

ண்பக்நிபபோ்து ண் க்றுக் 

பகோந்ளுங்கந். ஆோ் அபபகபந 

உங்கந் இத்பி்கு ்க் 

கிகிட்துக்பகோந்ளுங்கந். ண்பக்நோக 

ணோோதீக்ந். இ்தித 

போன்க்பகபேலிபோ்து பபநியத இழுக்க் 

்பக்நோகி விோதீக்ந். இ்திதக்ந் 

ண் இட்டபப்யோ் உபபடுட்தி, 

உஞ்டு போன்்டோ் இ்திதோவி்கு 

்பண விபநபண் ்று எபோ கஞண் கூ 

ிபக்கோதீக்ந். 

சி ஆஞ்டு னக்கட்படயத விடுபது 

ப்பநவு கடிண்  ்து உங்களுக்குட் 

படிபண். இ்டச ்சி்ோ யடசித 

போன்க்பக ட்டப ஆபேண் 



ஆஞ்டுகநோக உங்கந் ட்டட்தி் ஏடிக் 

பகோஞ்டிபோக்கிது ்து கவுளுக்யக 

படிபண். ட்டப ஆபேண் 

ஆஞ்டுகநோக எபோ குறி்பி் பழிபே் 

ஏடிக்பகோஞ்டிபோக்கியடோ கவுயந 

அறிபோ.்கப பபோங்கி வி் அ்ட 

ணோதி திபோண்பி இணதட்தி்  ி பெடித 

சிகட்பட அபபண் ்ோ  ீங்கந் 

பசோ்கிறீக்ந்? அது படிதோடது! அட்கு 

பத்ோ் அழியப ோக இபோக்குண். 

ஆபகதோ் ோ்டி் யடசித 

ீயோ்ட்தி்கு பழிவிடுங்கந். அ்ட 

ணோதிபே் யோக்கி்கு இபபொோக 

உந்ந டபகபந அக்றுங்கந். 

ோபடபதச ்பச்ிடுங்கந். குஞ்டு 

குழிகபநச ்சி பசத்பங்கந். அது ட் 

பசோ்ட்யோக்கியயத போங்கி்ோபண் 

ப்ய்் ோபடபே் யண்பணப் 

ோடு பச்லுண். 



 இ்திதோவி் ஆ்பக் ஞிகளுக்கோக 

பக்கிதணோ யதோசபகந் இபப. 

இ்னுண் ட்டபயதோ பக்கிதணோ 

பிசச்பகந் உந்ந. யண் இ்ோட 

கோஞட்டோ் அப்ப இ்றிவு 

உங்கநிண் பசோ் இதவி்ப.  

உடோஞணோக ோதி்பிசச்ப, அட் 

்பண, தீபண  ்ோப்பபண் ் 

போன்ோந் பழுபதுண் ஆோத்்து 

பபோகிய்.க்குபத இ்திதோவி் 

்ோ குதிகநிலுண் இபடக் குறிட்து 

ஆோத்்திபோக்கிய். இ்ட ோ்டி் 

உந்ந க்குபத ்ோ 

ோதிபேபோனுண் க்து 

னகிபேபோக்கிய்.ஆோ் அட் 

பக்கிதட்துபட்பட அறித 

ஞ்ணுண்யோது ் ணண் திபக்பி் 

ஆன்்து விடுகிது. அதிகணோக ஆோபண் 

அநவு பிப்பு அதிகிக்கிது. 



்ோலுண் கபசிதோக ் ப் 

ணங்கோ சிறித எநி 

பட்டுகிது.அட் பக்கிதட்துபண் 

இ்யோது படிதடப்டோங்கிபந்நது. 

இது உஞ்து, அபோ்துபது குறிட்ட பித 

பிசச்ப உந்நது. உஞ்பணபேயயத 

அது  எபோ பித பிசச்படோ், 

ஆோ் ோண் போதுபோக ிப்து 

யோ், த் பிசச்ப அ். ோ் 

கஞ்டுந்ந படிவு இது.  உஞ்து, 

போகுபது குறிட்து இ்யோது ோண் 

கோ்டுகி் கஞ்டி்பு பகவுண் 

வியோடணோது. இ்டக் கஞ்டி்பு, 

சோஸ்திங்களுக்கு திோது. அடோபது 

உஞ்கி் உஞவு ண்றுண் ீி் 

உஞ்பணதோ தூத்பணதோ அச்ப 

பசத்டடோ் டோ் ோண் அப ிபபத 

அப்துந்யநோண். அட் உஞ்பணதோ 

சோட்பட இன்து வி்யோண். 



 யணலுண் சி பிசச்பகந், 

அபபகளுக்கு ்டிட் தீவ்ு கோஞ்து. 

இ்ட ்சிதங்கபந ்டிச ்

பசத்பப்  டுட்துபது ்து 

்றிபத்ோண் உங்கநிண் யச 

யபஞ்டுபண் ஆப் க்கு உஞ்டு. 

ஆோ் துதிஷ்்பசணோக, இ்டக்  

கூ்ண் ஆண்பிக்குண் யோயட பகவுண் 

கோடோணடணோகி  வி்து. இிபண் 

உங்கபநக் கோக்கபபக்க ோ் 

விபோண்வி்ப. யப ோதி ண்றுண் 

பி விஷதங்கநி் ் கபோட்பட 

ண்போபோ சணதண் கூறுகிய். 

இ்போபோ போட்்பட ண்டுண் கூறி து 

இ்ட ஆ்பகக் கபோட்துக்கபந ிபவு 

பசத்கிய். படுங்கோணோக 

இ்திதோவி் ணடண் யடக்க ிபபே் 

உந்நது. அபடச ்பசத்ிபக்குக் 

பகோஞ்டு பபோபயட ோண் பசத்த 



யபஞ்டிதது. எப்பபோபோபி் அ்ோ 

போன்க்பகபேலுண் அடபக்பகோஞ்டு ப 

யபஞ்டுண்.்று ோ் விபோண்புகிய். 

க்ட கோட்தி் யோ், ணடண் ்து 

ண்க்நி் ணோநிபகபேலுண் அது 

யோயப ோ்டி் பன விபசோபேபே் 

குடிபசபேலுண், தபனத யபஞ்டுண். 

அபபபோபதவுண் போதுசப்சோட்டோ, 

இட்தி் பி்புிபணதோ ணடண் 

்து எப்பபோபோபி் போச்டிக்குண் 

இபசணோகக்பகோஞ்டு பச்்  

யபஞ்டுண். இ்திதோவி் ணடண் ்து, 

கவுந் ட்டக் கோ்ப்யோ் 

சுட்திணோகவுண் நிதி் கிபக்கக் 

கூடிதடோகவுண் ஆக்க் யபஞ்டுண். 

இ்திதோவி் ோண் படோங்க யபஞ்டிதது 

இட்டபகத யபபபதயத. சிறித சிறித 

ணட் பிிவுகபந ்டுட்திபண், 

அப்றுக்கிபயத உந்ந 



யப்றுபணகபந் ்றிச ்

சஞ்பபே்டுண் பசத்த யபஞ்டிதது 

அ் இது. ்யோபோண் ்றுக் 

பகோந்பபட் பிசச்ோண் 

பசத்யபோண்.யப்றுபணகந் டங்கபநட் 

டோங்கயந சீப்சத்து பகோந்ளுண்டி 

வி்டு விடுயபோண். ோ் இ்தித 

ணக்கநிண்  திபோண்ட் திபோண்ச ்பசோ்லி 

ப்துந்நது யோ்,  தறு 

ஆஞ்டுகநோக  இபோந் பெடிக் கிக்கி் 

ஏ ்அப, அ்ட அபபே் அபோயக 

பச்று. ஏ! இது இபோ்ோக இபோக்கிது. 

இபோ்ோக இபோக்கிது” ்று அழுடோ் 

இபோந் விகுணோ ்! எநிபத  உந்யந 

பகோஞ்டு போபோங்கந். அ்டக் கஞயண 

இபோந் ணப்து விடுண். ணிடபச ்

சீத்ிபோட்துபட் கசிதண் இது டோ். 

 ணக்களுக்கு உத்்டப்ப் ்றிச ்

பசோ்லுங்கந். படலி்  ணிடப 



ண்புங்கந். ணிட் இழி்டப், 

டோன்்டப் ் ண்பிக்பகயதோடு ் 

படோங்க யபஞ்டுண்? பக யணோசணோ 

ணிடிலுண் ் ண்பிக்பக எபோயோதுண் 

டந்்டதி்ப. ங்பக்ோண்  

ணிடிண்  ோ் ண்பிக்பக 

பபட்யடயோ, அங்பக்ோண்  ஆண் 

ிபபண ்ோக  இ்ப ்ோலுண் 

கோ்யோக்கி் அது பப்றிபயப 

பசத்டது. 

 எபோப் ்கு 

டிட்டபோகட்யடோ்றிோலுண் , 

டிக்கோட போக  இபோ்டோலுண் 

அபிண் ண்பிக்பக 

பகோந்ளுங்கந்.யடபதூடோகட் 

யடோ்றிோலுண் , சோட்டோோகயப 

யடோ்றிோலுண், அபிண் ண்பிக்பக 

பபபங்கந். படலி்  ணிடிண் 

ண்பிக்பக பபபங்கந். அபிண் 



கு்ங்குபகந்  இபோ்டோ், அப் 

டபறுகந் பசத்டோ், 

பநச்ச்ிபோடயணோசணோ 

பகோந்பககபந அப் பி்்றிோ், 

அட்குக் கோஞண் அபது இத்ய 

டோன்்டது ்ட், உத்்ட 

்சிதங்கபந அப் அறிதோடயட 

உஞ்பணதோ கோஞண் ்பட 

ண்புங்கந். எபோப் டபப 

யோக்கி்யோகிோ். ்ோ் , அட்  

கோஞண் சிதோது அபனுக்குக் 

கிபக்க வி்ப ்யட.  யப 

டபறிலிபோ்து எபோபபட் திபோட்ட 

யபஞ்டுண் ்ோ் அபனுக்கு 

உஞ்பணபதக் கோ்டுங்கந். இபடச ்

பசத்பங்கந். அப் சீ ்தூக்கி் 

ோக்்க்டுண். அபனுக்கு உஞ்பணபதக் 

பகோடுங்கந். அயடோடு உங்கந் யபப 

படி்து  வி்து. அப் ட் ணட்துந், 



்கயப அங்யக இபோ்து் இபட 

எ்பி்டு் ோக்்க்டுண். ் 

போட்்படகபநக் குறிட்துக் 

பகோந்ளுங்கந். ீங்கந் உஞ்பணதோகயப 

உஞ்பணபதக் பகோடுட்திபோ்டோ் போத் 

ணப்யட தீ யபஞ்டுண் பபநிசச்ண் 

இபோபநட் துட்தியத தீபோண். உஞ்பண 

்பணபத பபநியத பகோஞ்டு ப்யட 

தீபோண். 

ஆ்பக பழிபே் ோ்பச ்சீத்ிபோட்ட 

யபஞ்டுணோோ் இது டோ் பழி. 

சஞ்பபேடுபது அ், ணக்கந் 

பசத்பபட்ோண் டபறு ்று 

அபக்நிண் பசோ்பதுண் அ். 

்பட அபக்ந் ப் பபபங்கந். 

ப்பநவு ஆப்ட்து் அபக்ந் அபட 

்றுக் பகோந்கிோக்ந் ்படக் 

கபிபங்கந்,  ணிடி்  ்ப்றுண் 

உபகி், எபோயோதுண் அழிதோட 



படத்வீகண் விழிடப்டழு்ட ்படபண் 

ணகட்டோபடபண் ்றுக் பகோந்நட் 

டது பககபந  ீ்டுபபடக் 

கோஞ்பீக்ந். 

 ப்போகவுண், கோ்போகவுண்  ண் 

இட்தி் கோ்ோநோகவுண், ண் 

ப்யோக்நி் கவுநோகவுண், விஷ்ணு, 

சிப், கஞதி , சக்தி படலித  

பதக்நோ்             அபனக்க் 

டுபோகவுண் , சகுஞணோகயபோ 

ிக்ுஞணோகயபோ பழி்டுபபோண் , 

உபோபண்  உபதபோகயபோ உபோபண் 

அ்போகயபோ பழி் டுபபோண் 

ண்பபத  ப்யோக்ந் தோப 

அறி்து ”, ”கண் ஸட் வி்ோ ஹுடோ 

பட்தி”- உந்நது எபோபய. ணகோ்கந் 

அபப்  ்யபோ பதக்நி் 

அபனக்கிோக்ந்”  ்று தோபக் 

குறி்பி்ோக்யநோ, அ்ட இபப் 



ணகட்டோ அ்யோடு ண்பந் 

புகுபோோக. டணது ஆசிகபந ண்பது 

போழிபோோக. ோண் எபோபப எபோப ்

புி்து பகோந்ளுண் டிச ்பசத்போோக. 

உஞ்பணதோ அ்யோடு, ோண்  

எபோபபோக்கு எபோப ்யசபப பசத்பணோறு 

பசத்போோக. உஞ்பணபே் பதுந்ந  

ஆன்்ட அ்யோடு, ண் பசோ்ட் புகழி் 

சிறிது கூ ஆப்ண் இ்ோண், ண் 

பசோ்ட ணிதோபடபத் பிடோகக் 

கபோடோண், பசோ்ட  ்பணபத 

ிபக்கோண் இ்திதோவி் ஆ்பக 

ணறுணச்ச்ிதோ இ்ட ணகட்டோ 

ஞிபதச ்பசத்பதி் ்பண 

ஈடுடுட்துபோோக! 

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

 

 



 

 

 

  

  

 

 

 

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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