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2-ோண் பி்ட ணடண் 

யகோ்ந்நி, 31 ணோச் ்1901 

பக் ஞ்டத ோநியயத ணது ோடு 

ஆ்பகட் துடபே் ணோபபோண் 

ப்ய்ங்கடநக் கஞ்டிபோ்டது. 

அ்ட் னண் பபோண் சிட்திட்டட 

இ்று ண் கஞ்ப்  பகோஞ்டு 

பபோயபோண். இப்போறு னண்பபோடணபே் 

ஆன்்திபோ்டோ் ஓ ்ஆட்து 

https://drive.google.com/open?id=1pBmJBCCYhbcesbumDbv3t9FOO4zkvbOy
https://drive.google.com/open?id=1rkgINQbU7T6sQVr7RFQRvg5G4g4AiPAv


உந்நது.ோண் புதுடணகடநக் 

கோஞ்ட்கு பத்சி பசத்தோண் 

இபோ்து விடுயபோண். க்து யோ ணது 

ப்யோக்நி்  பபோடணபே் 

குநிக்ோத்பது் திபோ்திப்று ி்று 

விடுயபோண். அதியயத பபோடண 

கோஞ்யோண். இ்ட விஷதட்தி் ோண் 

சச்ிக்டகப் இபோக்கயபஞ்டுண். 

உஞ்டணடத  யபோக்கு ய ்கஞ் 

ிஷிகளுண் ணகிஷிகளுண் ஞ்டத 

ோ்கநி்   ்இபோ்ட .் இ்டி் 

னண்பபோடணடத ஞ்ஞி்ோ்்தி் 

த்  விடநத யபஞ்டுணோோ், 

ோபண் அபக்டந்யோ், ிஷிகநோக  

யபஞ்டுண். அது ண்டுண், போறு 

ணக்கநிட்ட ிஷிகடநவி ோண் சி்ட 

ிஷிகநோக இபோ்யோண் ்டட ோ் 

உறுதிதோக ண்புகிய். க்ட 

கோட்தி் ணது சோடடகந் 



ணகட்டோடப. அப்றி் ோ் 

பபோடண பகோந்கிய். அப்ட 

ஞ்ணுண்யோது பபோபடண் 

அடகிய். ணது இ்டத 

வீன்சச்ிதோ் ோ் சிறிதுண் ணண் 

டநவி்ட, திக்ோட்தி் ் 

க்க இபோக்கிது ்டட ணட்தி் 

தீ்டி, அதி் பூஞ ண்பிக்டக 

பகோந்கிய் . ்? பி் விடட 

அழிபது ணண் ஆபட்கோகட்டோய! 

விடட ப்றிலுணோக ஒபோ ணோ்ட்தி்கு 

உந்நோகிது. அ்யோது அது அழி்து 

வி்து யோ் டோ் யடோ்றுகிது. 

ஆோ் அது டோ் பி் ்ணணோகிது. 

அது யோ் இ்டத வீன்சச்ிபே், ணது 

ணடட்தி் ோடநத ணயகோ்டணோ 

திக்ோண்  இ்யோடடக்கு ணட்து 

கிக்கிது. அது பஞ்டுண் 

ழுசச்ிபறுண், ஒபோயபடந ப்பு 



்யோதுண் இபோ்டடட வி 

யண்டணபனுண்  ணகிடணபனுண் அது 

னோண். 

 ோண் பி்ட இ்ட ணடட்தி் 

போதுபோ அடி்டகடந் 

ோ்்யோண். டுட்ட டு்பி் ணது 

ணட் பிிவுகளுக்கு  இடயத ்யபறு 

யபறுோடுகந் டோ் பட்டுண் 

்டட ணறு்ட்கி்ட.சி ்

அட்டபதிகந், சி ்

விசிஷ்ோட்டபதிகந், சி ்துடபதிகந் 

, சி ்அபடோங்கடந ண்புகிோக்ந். 

உபோப பழிோடு பசத்பக்ந் சி,் 

அபோபக்பகோந்டந உடதபக்ந் சி.் 

னக்க பனக்கங்கநிலுண்  ப்பநயபோ 

யபறுோடுகந் இபோ்டோகட்டோ்  

படிகிது.ோ்கந் 

பகணதிதக்ளுனுண் 



கிறிஸ்டபக்ளுனுண் திபோணஞட் 

படோப்ு பகோஞ்ோலுண்,ோதிபேலிபோ்து 

ீக்க்டுபதி்ட. இபக்ந் இ்துக் 

யகோபே்கநி்  டடபே்றிசப்ச்று 

பழிோண். ஜ்சோபிலுந்ந  

கிோணங்கநி் ்றி ணோபசண்  

சோ்பிோடப் இ்துபோகக் 

கபோட்டுபதி்ட. யோந 

பிோணஞ் ோ்கு பஞ்ட்டடச ்

யச்்டபக்நிலிபோ்துண்  திபோணஞண் 

பசத்து பகோந்நோண். பங்கோந 

பிோணஞயோ பசோ்ட ோதிபே் 

உ்பிிவுகநி் கூட் திபோணஞண் 

பசத்து பகோந்நக் கூோது. இது யோ் 

ட்டடயதோ  உந்ந. இப்போறு ோண் 

கோணுண் ப்பநயபோ யபறுோடுகளுக்கு 

இடயத, இ்துக்களுந் ஓ ்ஒ்றுடண 

உந்நது. அது ்ட இ்துவுண் சு 

ணோபசண் உஞ்தி்ட. ்து டோ். 



இதுயோ் ணது ணடட்தி் ்யபறு  

பிிவுகளுக்கிடயத  ஓ ்அடி்ட 

ஒ்றுடண இபோக்கயப பசத்கிது. 

 சோஸ்திங்கடந ஆோபண்யோது ஓ ்

உஞ்டண படநிபோகடப்டிகிது. 

அடோபது ்ட ணடட்தி்கு டக்பக 

ஒ்யோ. யபோ சோஸ்திங்கந் 

அடி்டதோக உந்நயபோ, அது 

விடபோக பநச்ச்ி கோஞ்கிது.  

இ்நவுண்  ிடட்திபோக்கிது. 

ப்பநயபோ டோக்குட்கடநபண் அக்கு 

படகடநபண் தி ்பகோஞ்டுண்டட 

தூக்கி ி்கிது. கியக்க ணடண்   

ப்பநயபோ சி்டடோக இபோ்துண் 

அழி்து யோபே்று. கோஞண், அடடட் 

டோங்கி ி்க ஒபோ சோஸ்திண்  கூ 

இ்ோடயட. ஆோ் பொடக்நி் ணடண் 

இ்றுண் பச்போக்கு் ஓங்கி 



ி்கிது. கோஞண் டனத ்ோ்டி் 

அடி்டபே் அது ழு்டயட. இ்து 

ணடட்தி் ிடபண் இடட்யோ்து 

டோ். உகட்தி் பக் டனத 

சோஸ்திணோகித  யபடங்கந் அட் 

அடி்டதோக உந்ந. 

யபடங்கந் இது குதிகநோக் பிிக்க் 

்டுந்ந. ஒ்று கண்கோஞ்ண். 

ண்போ்று ஜோகோஞ்ண். 

்ட்யகோ, பக்ட்யகோ கண் 

கோஞ்ண் இ்திதோவி் இ்று 

பனக்கட்தி் இ்ட. ினுண் 

பட்குதிபேலுந்ந பிோணஞ ்சி ் 

இ்றுண் ஆடுகடந் லிபே்டு 

அப்ப்யோது தோகண் பசத்கி் .் 

யபடங்கநி் கிிதோ கோஞ் 

ண்திங்கநி் சுபடுகடநட் திபோணஞண் 

ண்றுண் சிோட்ட ண்திங்கநி் 



கோஞ்கியோண்.ஆபேனுண் ப்புயோ் 

அப்றி்  பச்போக்கு விநங்க 

பழிபே்ட. அட்கோக ஒபோ பட 

குணோி ் ்பத்ோ.் ஆோ் 

யடோ்வியத கஞ்ோ.் 

 யபடங்கநி் ஜோ கோஞ்ண் 

உிடங்கடநக் பகோஞ்து. இது 

யபடோ்டண் ்று அடனக்க் டுகிது. 

யபடங்கநி் சிகண் ்ய இது 

அறித் டுகிது. ணது ஆசச்ோிதக்ந் 

யபடங்கநிலிபோ்து யண்யகோந் கோ்டுண் 

இங்கநி் ்ோண் 

உிடங்கடநயத 

டகதோஞ்டிபோக்கிோக்ந். ட்யோது 

யபடோ்டயண இ்துக்கநி் ணடண். ணது  

ணட் பிிவுகந் துபோபேனுண்  ட் 

கபோட்துக்கடந ணக்கநிண் உறுதிதோக 

ிட பச ்பசத்த யபஞ்டுணோோ், 



அடப யபடோ்ட் பிணோஞட்டட 

அடி்டதோகக்பகோந்ந யபஞ்டுண். 

துடபதிகயநோ அட்டபதிகயநோ 

அபக்ந் இடடசப்சத்யடதோக 

யபஞ்டுண். டபஞபக்ந் கூட் டங்கந் 

பகோந்டககடந ிடோ்டுபட்கு 

யகோோடோபிி உிடட்டட ோயப 

யபஞ்டிபேபோ்டது.புதிடோகட்யடோ்றுண் 

பிிவு ஒ்று ட் கபோட்துக்டந 

யபடங்கநி் கோஞ இதோவி்ோ் 

புதிடோக ஓ ்உிடட்டடயத 

உபோபோக்குண் அநவி்கு் யோத்விடுண். 

பி் ்அது டனத உிடங்களுந் 

ஒ்று ்று பிசச்ோபண் பசத்துவிடுண். 

இட்டடகத க்டகோ ிகன்சச்ிகந் . 

இ்யோது யபடங்கடந் ோ்்யோண். 

யபடங்கந் ணிடக்நோ் ்யோ 

ஒபோோந் ழுட் ்  பபறுண் த்கந் 



அ் ்து இ்துக்கநி் ண்பிக்டக. 

அடப ்டத் படத்வீக 

ஜோட்தி் படோகு்பு. சிகோண் 

பபநி்்டுண்.  ண்றுண் சிகோண்  

பபநி்ோணலுண் 

இபோ்டப.யபடங்களுக்கு உட 

ழுதித சோதோசச்ோித,் யதோ 

யபயட்யதோ கிண் கட் ிண்யண-யபட 

ஜோட்டோ் பழு் பிஜ்சட்டடபண் 

டட்டப ்தோயோ” 

்கிோ.்யபடங்கடநட் 

படோகுட்டபட தோபோண் கஞ்துண் 

இ்ட, க்ட பசத்தவுண் படிதோது. 

ிஷிகந் ்பக்ந் ண்திங்கடந, 

ிட்தித ிதணங்கடநக் கஞ்டு 

பிடிட்டபக்ந். அப்பநவு டோ், 

அோதிகோண் பட் ்டத் 

அறிவுச ்சுங்கணோக விநங்கி பபோகி் 



யபடங்கடந யபோக்குயோக 

உஞ்்டபக்ந், அப்பநவு டோ். 

ிஷிகந் தோ?் சிதோ டண்ட்தி் 

யடி அனுபூதி ப்பக்ந். அபக்ந் 

பி்பிோ் பயோசச்க்நோக 

இபோ்டோலுண், அபக்ந், அபக்ந் 

ண்டுயண ிஷிகந்” ்கிோ ்

போட்ஸ்தோத .் அடோ் டோ் 

ஞ்டத ோ்கநி், விடணகளுக்கு் 

பி்ட  பசிஷ்போண், பப் 

பஞ்ஞி்கு் பி்டவிதோசபோண்,, 

அடிடண்பஞ்ஞி் பிந்டநதோ 

ோடபோண் இபக்டந்யோ் போண் 

ிஷிிடடத 

அட்ட.்உஞ்டணடத 

அறி்டபக்நிடபே் யப்றுடண 

கோஞக் கூோது ்து டோ் இட் 

உஞ்டணதோ போபோநோகுண். இ்யோது 



கூறித இபக்யந ிஷிகந் ஆோ்கந் 

்ோ், ஓ இ்டத உத ்கு 

புோஞணதக்யந, ீங்கந் ப்பநவு 

பித ிஷிகநோகோண். அ்ட 

ிஷிட்துபட்டட அடத பத்சி 

பசத்பங்கந். ்சிதட்டட அடபண் 

படபே் ி்கோதீக்ந். உகண் 

டோோகயப உங்கந் கோடிபே் 

பஞங்கிக் கிக்குண்! ிஷிஆகுங்கந்- 

இதுயப ஆ்லி்கசிதண். 

இ்ட யபடயண ணக்கு ஒய பிோணஞண், 

அட் பது ்யோபோக்குண் 

உிடணஉஞ்டு. 

தயடணோண் போசண் க்தோஞீ ணோபடோி 

ய்த 

 ்ஹ்ண ோ்தோ்தோண் சூட்ோத 

சோ்ோத  ச ஸ்போத 

சோஞோத 



இப்போறு சுக் து ்யபடண் கூறுகிது. 

யபடட்தி் பது ்யோபோக்குண் உிடண 

இ்ட ்ட்கு ணது இ்ட 

யபடங்கநிலிபோ்து   டோபது ஆடோண் 

கோ் படிபணோ? யபடங்கநி் சி 

குதிகடநச ்சி ோதிபே ்டோ் 

டிக்க யபஞ்டுண். இ் ோதிபே ்

அடட் டிக்கக் கூோது. இ்ட் குதி 

சட்தித பகட்தி்கு, இ்ட் குதி 

கலிபகட்தி்கு ்ப்ோண் 

புோஞங்கந் பசோ்பது உஞ்டண டோ். 

ஆோ் ஒ்று , இடட யபடங்கந் 

பசோ்வி்ட. பசோ்டப 

புோஞங்கயந! இடட ிடவி் 

டபட்துக் பகோந்ளுங்கந். 

யபடக்கோ் ணோட அதிகோண் 

பசத்த படிபணோ?ஸ்பபோதிகந், 

புோஞங்கந், ட்திங்கந் ்ோயண 

யபடட்து் ஒட்து்யோகுண் பட டோ் 



்கட் டக்கடப. ங்பக்ோண் 

ணோறுடுகி்யபோ, அப்ட ண்ட் 

டகு்டடப அ் ்று ஒதுக்கி வி 

யபஞ்டுண். ஆோ் இ்று ோண் 

யபடங்கடநவி  உஞ்்ட பீட்தி் 

புோஞங்கடந டபட்துந்யநோண்.! 

யபடங்கடந்  டி்து ்து 

பங்கோநட்திலிபோ்து  க்குடத 

ணட்து வி்து. வீடு யடோறுண் சோநக் 

கிோணட்து் கு படத்பட்து் 

யபடங்கடநபண் பழிடுண் அ்ட ோந், 

இடநஜக்ளுண், பஞ்களுண், 

பதிதபக்ளுண் யபடங்கடந் 

பூஜிக்குண்  அ்ட ோந் விடவி் ப 

யபஞ்டுண் ்று ோ் ப்பநவு 

ங்குகிய்! 

யபடங்கடந் ்றி யணட அறிஜக்ந் 

கூறுகி் கபோட்தி் க்கு 



ண்பிக்டகபே்ட . அது இ் 

கோட்டடச ்யச்்டது ்று இ்று 

கூறுகிோக்ந். ோடநயத அடடட் 

டபப்று டந்நிவி்டு, ஓோபேண் 

ஆஞ்டுகந் ப்ய பகோஞ்டு 

பபோகிோக்ந்.புோஞங்கடந் ்றி 

ோ் ப்ய கூறிவி்ய். 

யபடங்கயநோடு  ஒட்து்யோகுண் 

படயத அடப ்கட் டக்கடப. 

ஒட்து்யோகோவி்ோ் 

்கக்கூோது.யபடங்களு் 

ஒட்து்யோகோட  குதிகடந ோண் 

புோஞங்கநி் கோஞ்கியோண். 

உடோஞணோக , அப ்ட்டோபேண் 

ஆஞ்டுகந் போன்்டோ.் இப ்

இபோடோபேண் ஆஞ்டுகந் போன்்டோ ்

்ப்ோண் அதி் ழுட்்டுந்ந. 

ஆோ் யபடங்கயநோ ”சடோபட்ப 

புபோஷ- ணிட் தோஞ்டுகயந 



போன்கிோ்” ்று கூறுகிது. இதி் 

ோண் டட ்து? ிசச்தணோக 

யபடங்கடநட்டோ். இட்டடகத 

விஷதங்கந் இபோ்டோலுண் ோ் 

புோஞங்கடநக் குடட்து 

ணதி்பிவி்ட. அப்றுந்  ணட்டட 

பந்டுட்துகி் அனகித 

யோடடகந் பநயபோ உந்ந. 

யதோகண், க்தி, ஜோண், கண்ண் 

படலிதடப ்றித அறிவுடகந்  

உந்ந. இத்ோக அப்ட ோண் 

்றுக் பகோந்நயப யபஞ்டுண். 

 பிகு ட்திங்கந் உந்ந. ட்திண் 

் பசோ்லுக்கு உஞ்டணதோ 

போபோந் சோஸ்திண் ்யட. 

உடோஞணோக கோபி ட்திண்.ஆோ் 

ட்திண் ்னுண் பசோ் குறுகித 

கபோட்தியயத போதுபோக 



உயதோகிக்க் டுகிது. புட்ட 

ணடட்டடட் டழுவித ண்க்ந் 

அஹிண்டசக்யகோ்ோ்டட் 

தீவிணோக் பிசச்ோண் பசத்தட் 

படோங்கித பி் ்யபட தோகங்களுண் 

த்ஜங்களுண் னங்கடடதோபே. 

ண்ிண் பகோஞ் அசச்ட்தி் 

கோஞணோக தோகட்தி்கு் 

பிோஞிகடநக் பகோ் ஒபோபபோண் 

ப்பவி்ட. ஆோ் பிகு, இ்து 

ணடட்திலிபோ்து  புட்ட ணடட்தி்குச ்

பச்பக்ந் இ்ட தோக த்ஜங்கநி் 

சி்ோ அண்சங்கடந கசிதணோகக் 

கடபிடிக்க பட் படோங்கிோக்ந்.  

இப்றிலிபோ்யட ட்திங்கந் ழு்ட. 

இப்றுந்  போணோசச்ோண் யோ் 

இழி்ட சி குதிகடநட் டவி பி 

குதிகந், ணக்கந் கபோதுபது யோ் 

அப்பநவு யணோசணோடப அ். 



உத்்ட த்ணோ யபடோ்டக் 

கபோட்துக்கந்   அப்றுந் உந்ந. 

உஞ்டணபே், யபடட்திலுந்ந 

பிோண்ணஞ் குதிகந் சிறு 

ணோ்ங்களு் ட்திங்கநி்  

புகுட்ட் ்டுந்ந. இ்று கண் 

கோஞ்ணோக ோண் கட் பிடிக்கி் 

பூடகளுண் சங்குகளுண் ்ோண் 

ட்திங்கடந் பி்்றியத 

க்கி். 

 இி ணது ணடட்தி் டட்துபங்கடந் 

்றிச ்சிறிது ோ்்யோண். ணட் 

பிிவுகளுக்கிடயத  யபறுோடுகளுண் 

பஞ்ோடுகளுண் ப்பநயபோ 

இபோ்டோலுண், அப்ட ஒ்றுடண் 

டுட்துகி் அடி்டகளுண் உந்ந. 

க்குடத இ்ட் பிிவுகந்  

்ோயண பெ்று விஷதங்கடந 



ஒ்புக்பகோந்கி். இடப், 

ஆ்ணோ, உகண், பிஜ்சண்  

பழுபடடபண் டட்து , கோட்து, 

அழி்பய இடப், 

சோங்கிதக்டநட் டவி அடபபோண் 

இடட ்றுக் பகோந்கி் .் 

அடுட்து ஆ்ணோ, அட் ணறுபிவி 

்றித யகோ்ோடு. இட் டி, 

கஞக்க் டி ஆ்ணோக்கந் டட்டண் 

விடக்யக் பஞ்டுண் பஞ்டுண் 

உபடுட்து பி்பு- இ்புச ்சுனலி் 

உன்று பகோஞ்டிபோக்கி். இதுயப 

சண்சோபோடண், போதுபோக இது 

ணறுபிவிக்யகோ்ோடு ்று 

அடனக்க் டுகிது. அடுட்டது 

உகண்.அடோபது  ஆதிபண் அ்டபண் 

அ் பிஜ்சண். இடப பெ்றுண் 

ஒ்றி் பெ்று க்கங்கந் ண்டுயண 

்று சி ்பகோந்கி் .் சி ்



பெ்றுயண டிதோடப, 

பபப்யபோடப ்கி்.் 

இப்போறு ்டிபத்ோயணோ 

கூறுகி்.் ஆோ் அடபபோண் 

இ்ட பெ்டபண் ண்புகிோக்ந். 

அதி் கபோட்து யப்றுடண இ்ட. 

 ஒ்று ண்டுண் ிடவி் இபோக்க்டுண்- 

ணண் யபறு, ஆ்ணோ யபறு. இ்துக்கந் 

இடடட் படோ்று படோ்ய 

அறி்திபோ்ட .் ஆோ் யணட 

ோ்டிோ்  ணட்தி்கு அ்ோ் 

பச் படிதவி்ட. அபக்டந் 

போறுட்ட பட உகண் இ்ண் 

ிட்டது.  யப படி்டபட 

இ்ண் அனுவிக்க யபஞ்டித இது. 

ஆோ் கீடனோயோ, இ்ட சண்சோண் 

இடபை்று ணோறிக்பகோஞ்டிபோ்து, 

து்ண் ிட்டது. யப த்து. 



உஞ்டணத்டடட் டவி யபறு 

துவுப்ட. இட் ிடத் 

ணகின்சச்ிகளுக்கோகவுண் 

போபோ்களுக்கோகவுண் ஆ்ணோடப 

இன்து டகுதித்து ் கபோட்தி் 

ஊ்றி ி்கிது. இ்டக் 

கோஞட்தி்கோகயப ஸ்டோ ீதிதோ 

பசதலி் யணட ோடு  பகவுண் சி்து 

விநங்குகிது. அகவுக 

கசிதங்கடநட் துஞிவு் ோடி 

அறிபதி் கீடன ோடு ஊக்கண் 

பகோஞ்டிபோக்கிது. 

 இ்து ணடட்தி் ண்  ஓிபோ 

அண்சங்கடந இ்யோது ோ்்யோண். 

அபடோக்யகோ்ோடு உந்நது. 

யபடங்கநி் ணசச்ோபடோண் ்றி 

ண்டுயண கூ்்டுந்நது. 

இ்டக்யகோ்ோ்ட ்யோபோண் 



ண்புகிோக்நோ இ்டதோ ்து 

அ் 

பிசச்ட.அபடோக்யகோ்ோ்டி் 

உஞ்டண்போபோந் ணோி பழிோடு. 

அடோபது ணிடி் இடபடக் 

கோஞ்யட உஞ்டணதோ 

இடக்கோ்சி. இ்து இத்டகபே் 

பெணோக இத்டகபே் கவுளுக்குச ்

பச்பதி்ட. ணிடி் பெணோகயப 

ணிடி் கவுடந அடகிோ். 

 அடுட்டது உபோப பழிோடு. சோஸ்தி 

விதி்டி சுகோிதங்கந் 

பசத்பண்யோது பழி் டுகி் 

ஜ்சயடபடடகடநட் டவி யபறு 

யடபடடகந்  தோவுண் அபக்ந் பகிக்குண் 

ிடடதக் குறி்பிடுடப ண்டுயண. 

இி இ்ட் ஜ்ச யடபடடகளுண் கூ 

ஒய படத்பட்தி்   பதக்ந் 



ண்டுயண. பழிோடுகளுந் கீன் 

ிடபேலுந்நது உபோப பழிோடு ்று 

ணது சோஸ்திங்கந் கூறுகி். 

அட்கோக இது பசத்தட்டகோட டபோ 

ஒ்று ்து இட் போபோந். உபோப 

பழிோ்டி் ப்பநயபோ ணலிங்கந் 

இ்று புகு்து வி். ினுண் ோ் 

அடடக் குடகூ ணோ்ய்.ஆண், 

டபதீகபோண் உபோப பழிோ்டிபோணோகித 

அ்ட் பிோணஞி் புிடணோ ோட 

தூநிடத ்ப்று, ஆசீப்திக்க் 

ோவிடி் ோ்  ங்யக? 

 உபோப பழிோ்ட திட்்து் 

பிசச்ோண் பசத்கி், அடடக் 

கஞ்டிக்கி் சீத்ிபோட்டபோதிகளுக்கு 

ோ் ஒ்று  கூறுகிய். சயகோடக்யந, 

பு உடவி துவுப்றி, உபோப 

ண்போக இடபட பழிடுண் 



டகுதி உங்களுக்கு இபோ்டோ் அப்போய 

பசத்பங்கந். ஆோ் அப்போறு பசத்த 

படிதோட பக்டந ் ி்திக்கிறீக்ந்? 

ஞ்டத பபோடணபே் சி்ணோக 

இபோக்கி், ஓ ்அனகித விசோணோ 

ணோநிடக, 

கபப்டணதோயோ,ோணிக்க் 

ோடடோயோ லிவு்போக்கிது, 

அழுக்குண் புழுதிபண் ங்குண் 

டி்திபோக்கோண். இ்போபோ புண் 

இடி்து  சி்து விழு்ட குதி. ீங்கந்  

் பசத்வீக்ந்? புழுதிடதச ்சுட்டண் 

பசத்து ழுடோ இங்கடநச ் 

சீத்ிபோட்தி பஞ்டுண் ணோநிடக ்கு 

விநங்கச ்பசத்வீக்நோ? அ்து 

இடிட்துட் டடண்ணோக்கி வி்டு அ்ட 

இட்தி்  அ்ணோ, திணோக இபோக்குண் 

்று இதுபட ிபௌபிக்க் ோட 

புதிதபடோபோ க்டிண் அடண்பீக்நோ? 



அடட ோண் புடணக்க யபஞ்டுண். 

சுட்டண்  பசத்து ழுது ோ்்ட்  

பெண் அடடச ்பசத்த யபஞ்டுயண டவி, 

இடிட்துட் டகட்்துட் 

டடண்ணோக்குபட் பெண், 

சீடணக்க பதக்கூோது. 

புடண்பு் ஞி பச்ிடுபது் 

ிடவுறுகிது. பச்ி்டு 

புடணட்து வி் பி் பச்ிடுண் 

யபட  ட்கு? படி்டோ் அடடச ்

பசத்பங்கந். இ்ோவி்ோ் 

படோோதீக்ந். ணோோக, ணது ோ்டுச ்

சீத்ிபோட்டபோதிகயநோ புதிடோக ஒபோ 

பிிடப உஞ்ோக்க விபோண்புகிோக்ந். 

ினுண் அபக்ந் ் கோிதண் 

பசத்திபோக்கிோக்ந். ஆஞ்ப் 

அபக்ளுக்கு அபோந் புிபோோக! 



ஆோ் இ்துக்கநோகித ீங்கந் போது 

அடண்பிலிபோ்து ் பிி்து யோக 

விபோண்புகிறீக்ந்? இ்து  ்று 

பசோ்லிக் பகோந்ந ் பப்க் 

டுகிறீக்ந்? உத்்டதுண் பபோடண 

பக்கதுணோ பசோட்ட்போ அது! ் 

ோ்டு ணக்கயந! அழிதோட 

அணட்துபட்தி் குன்டடகயந! ணது 

யடசிதக் க்் ோகீகட்டடச ்

சுண்டடி, ணதி்புபக்க ட் 

பச்பட்டட உகி்கு பனங்கி 

பந்டுட்திதடி 

பகபகோ்டங்கநோக் தஞண் பசத்து 

பகோஞ்டிபோக்கிது. ணது இ்டட் 

யடசிதக் க்் ் 

த்ோஞ்டுகநோக போன்பபனுண் கலி் 

தஞண் பசத்து பகோஞ்டிபோக்கிது. 



ணது இ்ட யடசிதக்க்் ் 

த்ோஞ்டுகநோக போன்பபனுண் கலி் 

தஞண் பசத்து பகோஞ்டிபோக்கிது. 

யகோடிக்கஞக்கோ ணக்கடநக் 

கடயசட்்துந்நது. து்க்கடட் 

டோஞ்டிசப்ச் உடவிபந்நது. இ்று 

உங்கந் குடதோயோ. யபறு ்டக் 

கோஞட்டோயோ இ்டக் க்லி் சிறு 

ஓ்ட விழு்து வி்து. அது பிட். 

அ்யோது  க்லி்   அண்்திபோக்குண் 

ீங்கந்  ் பசத்வீக்ந்? 

உங்களுக்குந்  சஞ்டபே்டுண், 

ஒபோபட ண்போபோப ்

சபிட்துக்பகோஞ்டுண் போழுது 

யோக்குவீக்நோ? அ்து, 

்யோபோக்குண் ஒய ணட்து் ஒ்று 

கூடி, ஓ்டடத படி்ட அநவு 

அடக்க பத்சி பசத்வீக்நோ?ோண் 

்யோபோண் ண் இடதட்தி் ட்டட்டட 



ணகின்சச்ிப்  பகோடுட்து இடடச ்

பசத்யபோண்! யடோ்விப்ோ் 

்யோபோண் ஒபோங்யக அழியபோண், 

சோட்து் அ், போன்ட்துகளு் 

அழியபோண். 

 பிோணஞக்ளுக்கு ஒபோ போட்்டட, 

உங்கந் கு் பபோடணபண்  

ோண்ித்பபோபடபண் வீயஞ. அடட 

வி்போழிபங்கந். உங்கந் 

சோஸ்திட்தி் டி ோட்்டோ் இ்யோது 

உங்கநிண்  பிோணஞட்துபண் 

இ்ட.பி் ீஞ் கோணோக 

ீங்கந்  பயசச் அசி்  கீன் போன்்து 

வி்டீக்ந். உங்கந் ப்யோி் 

போட்்டடகநி் உங்களுக்கு ண்பிக்டக 

பேபோக்குணோோ், இ்டக் கஞயண 

துஷோக்கிிபே்  பியபசிட்து உங்கந் 

ோபட்தி்கு் பிோதசிட்டண்  பசத்து 



பகோந்ளுங்கந். குணோி ் ்

அடடயத பசத்டோ.் பௌட்டக்டந 

ஒழிக்கஅப  ்விபோண்பிோ .் யப 

படலி் பௌட்டோோ.் பி் ்

ட போடட்தி் பப்ோ.் து 

ணஞட்தி்குக் கோஞணோோ .் டணது 

ோபங்கடநக் கழுவுபட்கோக 

துஷோக்கிிபே்        வீன்்து உட 

ணோத்ட்துக்பகோஞ்ோ.் அட்கோ 

பஜ்சட்துஞிவு உங்களுக்கு 

இ்ோவிடி் உங்கந் வீட்டட 

ஒ்புக்பகோந்ளுங்கந். ்யோபோக்குண் 

உடவிக்கண் ீ்டுங்கந். அறிவி்  

கடடபட் திவுங்கந். டோன்ட்ட் ் 

ோண ணக்கநி் ிதோதணோ 

உிடணகடநபண் சலுடககடநபண் 

பஞ்டுண் ஒபோ பட பனங்குங்கந். 

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



--- 

 

 

 

  

  

 

 

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

