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ஞிகநி் ஈடு் பி் ்

இ்திதோ திருண்பிோ.் அட் பிகு 

கினக்கு பங்கோநட்திலுந்ந ோங்க்  

்ட் ண்றுண் அசோபலுந்ந 

கோணோக்தோ சச்று டிசண் 

சசத்டோ.் பி்  ்ஷி்ோங், 

சகௌஹோ்டி பழிதோக ோக்கோ 

சச்ோ.் 1901- ணோச் ்19-ஆண் ோந் 

ோக்கோவிலுந்ந க்ோட் 

க்லூிபே் அப ்ிகன்ட்தித 

சசோ்சோழிவு இது. 

 

நான் கற்றது என்ன? 

        - 

 கினக்கு பங்கோநட்தி்கு 

பருபட்கோ எரு போத்்பு 

கிலட்ட தி் ் ணகின்சச்ிலதட் 

சடிவிட்துக் சகோந்கிய். 



ோகீகண் பக்க யணல ோடுகந் 

ப்றி் ்ோ் 

படி்டது.ஆோ் இ்ட் குதிலத் 

்றி  க்கு அதிகண் அறித 

படிதோண் யோபே்று. கண்பீணோக் 

ோயுண் திகந், பநண் பகு்து ்து 

விி்து யடோ்றுண் சணசபநிகந், 

ப்பு பக்கச ்சூன்ிலயு் 

விநங்குண் சி்றூக்ந்  இப்ல ் 

சசோ்ட ோோகித  பங்கட்தியயத 

கஞ்டு ணண் ணகின்கிய். இது 

பல இப்லக் கோணுண்யறு 

க்குக் கிலக்கவி்ல. து 

பங்க ோடு ீிலுண் சி, ிட்திலுண் 

சி, ங்குண் இட்டல அனகுண் 

பசீகபண் ில்டது ்து இது 

பல க்குட் சடிதோது. உக 

ோடுகளுந் ப்லயுண் கஞ் 

பி்,் து ோ்டி் அனலக 



யணலுண் சி்ோக உஞ படிகிது. 

இது ோ் கஞ் ். 

அது யோயப ணடட்லடட்யடடியுண் 

ோ் ்யபறு பிிவிிலயத 

திி்டதுஞ்டு. பி ோ்டிி் 

்சிதங்கலநட் டங்கந் 

்சிதணோக ்றுக் 

சகோஞ்பக்நிண் கூச ் 

சச்ய். து ோ்டு ணடட்தி், 

ணது யடசித ணடட்தி் ப்பநவு 

அனகிருக்கிது. ட்டல சி் 

பிருக்கிது ்லட அறிதோண் 

பிது போசற் பிசல்சக்யக்ய். 

இ்லக்கு்  ஆஞ்டுகளுக்கு 

ப்ய, உகி் பகவுண் 

திரு்திகணோ ணடண் இ்து ணடண் 

எ்ய ்லடக் கஞ்டு 

சகோஞ்ய். யப ் ோ்டு 

ணக்கந், டோங்கந் எ்் ணடட்லடச ்



சோ்்டபக்ந் ்று 

சசோ்றக்சகோஞ்டு, அயட 

யபலநபே் அலட் 

புக்கஞி்்லடக் கஞ்டு உந்நண் 

பரு்துகிய். அயட யபலநபே் 

யோ்பிதச ்சி்டலகந் ணது 

ணோசருண் ோ்டினுந் 

ஊடுருவிபேரு்டோ் ட்டலகத 

அனுகூண் உகித்  

சூன்ிலபே் இபக்ந் டங்கந் 

போன்ோலநக் கட்துகிோக்ந்  

்லடயுண் ோ் ்ோக 

உஞ்்திருக்கிய். 

இ்று ண்பலயத 

சீத்ிருட்டபோதிகந் சி ்

யடோ்றியுந்ந .் அபக்ந் ணது 

ணடட்லடச ்சீத்ிருட்ட 

விருண்புபக்ந் ்லட வி, 

அட் புது போன்வி்கோக அலடயத 



டலகீனோக ணோ்றி அலணக்க 

விருண்புபக்ந் ்று சசோ்பயட  

சோருட்டணோக இருக்குண். 

இபக்நிலயத உஞ்லணதோ 

சி்டலதோநக்ளுண் சி ்

உந்ந ் ்தி் தப்ல. 

ினுண் சசத்பது துசபட் 

சடிதோணய குரு்டுட்டணோக் 

பில் பி்்றுபக்ளுண், 

ப்ோந்டணோகச ்சசதற் 

ஈடுடுபக்ளுண்  ்உந்ந.் 

அ்ிதக் கருட்துக்கலந ணது 

ணடட்தி் புகுட்துபதி் இபக்ந் 

பகு்ட உ்சோகண்  கோ்டுகி்.் 

உருப பழிோடு” ் போட்்லடலத 

யபறுபிடிட்துக்சகோஞ்டுந்ந .் 

இ்து ணடண் 

உஞ்லணத்,சி் அதி் 

உருப பழிோடு உந்நது ்று 



அடிட்து்யசுகி்.் இ்ட ”உருப 

பழிோடு” ்து ். அது 

்டோ சக்டோ ்றுசி்திட்து் 

ோக்்க எரு கஞண் கூ இபக்ந் 

பத்பதி்ல. அ்ட 

போட்்லடபேறரு்து லடயதோ 

புி்து சகோஞ்டு, இ்து ணடண் 

உஞ்லணத் ்று துஞி்து 

கூசச்றடுகி்.் 

 இி,  ண்சோரு சோோ ்உந்ந.் 

இ்து ணடட்தி் கோஞ்டுண் னக்க 

பனக்கங்கந், லபலகந் 

்ோப்றி்குண் டோபயடோ ்

சண்்டப்ோட விஜ்ஜோ 

விநக்கண் ட ப்டுகி்பக்ந் 

இபக்ந். ப்சோண், கோ்ட சக்தி, 

கோ்திவ்ு  ்ச்ோண் யடயடோ 

யசுபோக்ந். இலப் கூ 

ப்சோ அதிவ்ுகநி் சடோகு்ய 



டவி  யப் ்று எருோந் 

சசோ்ோலுண் சசோ்போக்ந். தோ ்

கஞ்து! ்டியதோ அ்ல 

இபக்ளுக்கு அருந் 

புிபோநோக!்யபறு பலகபேலுண் 

்யபறு பழிபேலுண் டது ஞிலத 

ட்துபந் அபயந அ்போ! 

 இபக்நிறரு்து ப்றிலுண் 

ணோறு் , னலணபோதிகந் சி ்

உந்ந.்  உங்கந் டக்்கங்கயநோ 

போட் பிதிபோடங்கயநோ க்குட் 

சடிதோது” சடி்து சகோந்நவுண் 

ோ் விருண்வி்ல. 

க்குட்யடலப கவுந். க்கு 

யபஞ்டிதது ஆ்ணோ, பிஜ்சயண 

ணல்து யோத்வி், இ் 

து்ங்கந் யோ்டயண 

ில்துந்ந அ்ட 

இட்தி்கு்யோகயப ோ் 



விருண்புகிய். ண்பிக்லகயு் 

புிட கங்லகபே் ீோடிோ்  

பக்தி ்லட ோ் ண்புகிய். 

சிப், ோண், திருணோ் ்று ்ட 

உருவி் பஞங்கிோலுண் அபய 

பிஜ்சட்தி் எய கவுந் ் 

உறுதிதோ ண்பிக்லகயுண் க்தியுண் 

இருக்குணோோ் ீ யணோ்சண் 

சறுபோத்” ்ச்ோண் இபக்ந் 

கூறுகிோக்ந்” டநோட உறுதி 

சகோஞ் இ்ட் புோட 

இட்லடசய்ச்்டப் ்தி் 

ோ் சருலண சகோந்கிய். 

ண்சோரு பிிவி ்உந்ந,் 

ஆஞ்பலயுண் அயட யபலநபே் 

உலகயுண் ்றிக்சகோந்ளுணோறு 

இபக்ந் கூறுகி் .் இபக்ந் 

யல்ணத்பக்ந், உந்சநோ்று 

லபட்து் புசணோ்று யசுபக்ந். 



ணகோ்கநி் யோடல்? 

”ோண் உந்ந இட்தி் கோண் 

இ்ல. கோண் உந்ந இட்தி் 

ோண் இ்ல. இவுண் கலுண் எரு 

யோதுண் இலஞ்திருக்க படிதோது 

்ட்போ? இலபல அலத 

விருண்பிோ் கோணட்லடயுண் 

ஆலசலதயுண் வி யபஞ்டுண். இ்ட 

சண்சோண் ்து உஞ்லணத்து. 

உந்நீ்து. சூ்தண் . இலட 

விோண் ீ ப்பநவு பத்ோலுண் 

இலபல அலத படிதோது. 

அதிறரு்து சபநியத 

படிதோவி்ோ் உது வீட்லட 

எ்புக்சகோந். ஆோ் அட்கோக 

்சிதட்லடக் கீயன சகோஞ்டு 

போயட. அழுகுண் பிஞட்லட்சோ் 

இலகநோ் ணலக்கோயட” 

்்போ ணது ஞ்லத 



ிஷிகநி் கு் எறக்கிது!  

அபக்லந்சோறுட்ட பல, 

உக்கு ஆ்பகண் 

யபஞ்டுணோோ்,ீ கவுலந 

அலத விருண்புபோதோோ் பட் 

படோகச ்சசத்த யபஞ்டுபது  

யல்ணபே்லணலத வி்டு 

விடுபயட. கருட்தி் கஞ்க்டு 

விலநதோ்ல வி்டு விடுங்கந்“ 

யல்ணத்பக்நோக 

இருக்கோதீக்ந். ”உஞவ்ு வீ்டி் 

திரு்டு” க்கு இண் 

சகோடுக்கோதீக்ந். ோ் க்து 

்? இ்ட் புோட 

இட்திறரு்து ோ் ் க்றுக் 

சகோஞ்ய்? ோ் க்து இதுயப- 

ணிட் பிவி, பக்தி யப்லக, 

சோதுசங்கண் ஆகித இ்ட பெ்றுண் 

கில்து அபூப்ண். ஆஞ்பி் 



அருநோ் ண்டுயண அலப 

கிலக்குண். படற் யபஞ்டுபது 

ணனுஷ்தட்பண், 

ணிட்பிவிசி் ணிட் 

பிவி எ்றி் பெயண பக்தி ச 

படியுண்.அடுட்டது பபஷட்பண் , 

பக்தி யப்லக. அனுபூதிக்கோ 

ணது ோலடகந் ணிடக்ளுக்குண்  

பிிவுகளுக்குண் ் ்யபோக 

இருக்கோண். ்யபறு போன்க்லக 

ிலகலந்சோறுட்து, ஜோண் 

சட் டகுதியுலதபக்ந் 

ோங்கயந ்று சி ்டியுிலண 

சகோஞ்ோோண், ினுண் பக்தி 

யப்லக இ்ோவிடி் இலபல 

அறித படிதோது ்லட ்ட 

தி்்பி் தபப்றி துஞி்து 

கூறிவிோண். பபஷட்பண் ்து 

்? யணோ்சண்  யபஞ்டுசண் 



டஞிதோட ஆலச, இ் து்ச ்

சூனறறரு்து விடு 

யபஞ்டுசண் யப்லக, 

உகட்தி் பது தீவி சபறு்பு, 

கவுலநக் கோஞ யபஞ்டுசண் 

இ்ட யப்லக தீவிணோகக் க்று 

ழுண்யோயட உங்களுக்கு 

அனுபூதிசறுண் டகுதி ப்து வி்து 

்று புி்து சகோந்நோண். 

 இ்சோ்றுண் யடலப, அது ணகோ, 

புருஷக்நி் யடிடச்டோப்ு. 

்சிதட்லட அல்துவி் அ்ட 

ணகோ்கநி் போன்லப் ோட்்து 

ணது போன்லப பகுட்துக்சகோந்பது. 

 உகி் பது சபறு்பு, இலபல 

அலபட்கோ தீவி ஆலச, இலப 

கூ்யோடோது. குருபெண் தீ்லச 

அபசிதண் ்?  சி் 



ண்லண்லதோக 

குருவிபரு்து சீனுக்கு பனங்க் 

்டு, இலசபநிபே்றி 

டலபல டலபலதோக பருண் 

ணகட்டோசடோரு ஆ்் 

லணதட்து் தீ்லச உங்கலந 

இலஞக்கிது. க்ட், 

குருலபட்யடடிசச்ச் யபஞ்டுண், 

அபல ்றுக் சகோஞ்டு டது 

பழிகோ்டிதோக, டட்துப ஜோிதோக , 

யடோனோக, டலபோகக்சகோந்ந 

யபஞ்டுண். சுருங்க க் கூறிோ் 

ஆ்பக பநச்ச்ிக்கு படலுண் 

பக்கிதபண் ஆப ்குருயப. 

தோல குருபோக ்து? ணோச்ப,் 

ஆலசத்ப ,் பிண்ணட்லட  

அறி்டபருந் சி்டப ்

சோஸ்திங்கலந் டிட்டப ்

ண்டுண், அப்றி் நு்ணோ 



கசிதங்கலந, அப்றி் 

உஞ்லண்சோருலநட் டண் 

போன்க்லகபே் அனுவிட்து 

உஞ்்டபய சய்ோட்ித.் ்யபறு  

சோஸ்திங்கலந் டி்டோ் 

ண்டுண் எருப ்ஞ்டிடோக 

ணோ்ோ.் அப ் சபறுண் கிநி 

ண்டுயண ஆகிோ.் சோஸ்திங்கநி் 

எரு போட்்லடலத்  டிட்ட 

அநவியயத சடத்வீக அ்பு ப் 

ச்பக்யந உஞ்லணதோ 

ஞ்டிடக்ந். புட்டக் பூசச்ிகநோ 

ஞ்டிடக்நோ் தி்ல. 

இ்யோது எப்சபோருபருண் 

குருபோகயப விருண்புகி் .் 

பிசல்சக்கோ் ்ச ரூோத் 

்சகோல  அநிக்க விருண்புபது 

யோ்யட அது. குரு ்ப ்ணோசு 

்ட் சோத் கூ் 



டிதோடபோக இருக்கயபஞ்டுண். 

அகோணஹட” ோக ்ட ஆலசதோலுண் 

தீஞ்்ோடபோக இருக்க 

யபஞ்டுண் பிருக்கு ்லண 

சசத்பலடட் டவி யபறு ்ட 

யோக்கபண் அபருக்கு இருக்கக் 

கூோது. கோஞப்றி க் கருலஞ 

கோ்டுண் கோக அப ்

விநங்கயபஞ்டுண். சத ்புகலன 

விருண்பியதோ, சுதண் லடயுண் 

கருதியதோ அப ்உயடசண் சசத்தக் 

கூோது. பிண்ணட்லட உந்நங்லக 

ச்றக்கியோ்  அறி்து 

அனுவிட்டபோக இருக்க யபஞ்டுண். 

இட்டலகதபய குரு ்று 

யபடங்கந் கூறுகி். இட்டலகத 

குருவு் ஆ்பக க்கிதண் 

்டுண் யோது இலதனுபூதி 



போத்க்கிது.  இலக்கோ்சி 

நிடோகிது. 

சட்தித ோ்ண் சகோஞ்ப் 

தீ்லசக்கு் பிகு  அ்தோசண் சசத்த 

யபஞ்டுண். அடோபது குறி்பி் 

பலபே் இஷ்சடத்பட்லடட்  

சடோ்்து திதோி்ட் பெண், 

அ்ட சட்திதட்லடச  ்சசத்பல் 

டுட்துபட்கு பஞ்டுண் பஞ்டுண் 

உஞ்லண ஆப்ட்து் பத்சி 

சசத்த யபஞ்டுண். உ்ிண் 

கவுலநக் கோஞ்ட்குட் டஞிதோட 

யப்லக இருக்கோண். குருலபயுண் 

அல்திருக்கோண். ஆோ் 

அப்று் அ்தோசண் ்து 

இ்ோவிடி், உக்கு உயடசிக்க் 

்லட் பே்சி சசத்தோவிடி்  

உக்கு அனுபூதி கிலக்கோது. 

இலபசத்ோண் உ்ிண் 



ிலசறுணோோ் ீ ்சிதட்லட 

அலபோத். 

 யப இ்துக்கயந, 

ணயகோ்டணோ ஆிதக்நி் 

பழிப்டபக்யந! 

உங்களுக்குசச்சோ்கிய்.- ணது  

ணடட்தி் ணகட்டோ ்சிதட்லட 

ண்து விோதீக்ந். இ்துக்கநி் 

உத்்ட ்சிதணோ இ்ட சண்சோ 

சோகட்லடக் க்து சச்பது 

்லட ண்து விோதீக்ந். இ்ட 

உலகட் து்து ண்டுண் அ், 

சசோக்்கட்லடயுண் து்து, 

தீலணலத ண்டுண்  விடுபட். 

்லணலதயுண் விடுபது, இப்போறு 

்ோப்லயுண் க்து சச்பது, 

இ்டட்யடோ் உலகக் க்து 

சச்பது சசச்ிடோ்ட 

பிண்ணணோகித உஞ்லண- அறிவு 



ஆ்ட  ிலலத அலபது- இ்ட 

்சிதட்லட ண்து விோதீக்ந். 

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

--- 

 

 

 

  

  

 

 

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

