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1111 ஆதிய�ேல வா�ைத இ��த�, அ�த வா�ைத
ேதவன�டதிலி��த�, அ�த வா�ைத
ேதவனாய���த�. 2222 அவ� ஆதிய�ேல
ேதவேனா���தா�. 3333 சகல�� அவ�  லமா"
உ$டாய�%&; உ$டானெதா)&�
அவராேலய+லாம+ உ$டாகவ�+ைல. 4444
அவ�-./ ஜ1வ) இ��த�, அ�த ஜ1வ)
ம2ஷ�-. ஒள�யாய���த�. 5555 அ�த ஒள�
இ�ள�ேல ப�ரகாசி-கிற�; இ�ளான� அைத9
ப%றி-ெகா/ளவ�+ைல. 6666 ேதவனா+ அ29ப9ப;ட
ஒ� ம2ஷ) இ��தா), அவ) ேப� ேயாவா). 7777
அவ) த)னா+ எ+லா�� வ�>வாசி-.�ப� அ�த
ஒள�ைய-.றி�? சா;சிெகா@-க சா;சியாக
வ�தா). 8888 அவ) அ�த ஒள�ய+ல, அ�த
ஒள�ைய-.றி�? சா;சிெகா@-க
வ�தவனாய���தா). 9999 உலகதிேல வ�� எ�த
ம2ஷைனC� ப�ரகாசி9ப�-கிற ஒள�ேய அ�த
ெம"யான ஒள�. 10101010 அவ� உலகதி+ இ��தா�,
உலக� அவ�  லமா" உ$டாய�%&, உலகேமா
அவைர அறியவ�+ைல. 11111111 அவ� தம-.?



ெசா�தமானதிேல வ�தா�, அவ�-.?
ெசா�தமானவ�கேளா அவைர
ஏ%&-ெகா/ளவ�+ைல. 12121212 அவ�ைடய
நாமதி)ேம+ வ�>வாச�/ளவ�களா" அவைர
ஏ%&-ெகா$டவ�க/ எதைனேப�கேளா,
அதைனேப�கG� ேதவ2ைடய
ப�/ைளகளா.�ப�, அவ�கG-. அதிகாரH
ெகா@தா�. 13131313 அவ�க/, இரததினாலாவ� மா�ச
சிததினாலாவ� I�ஷ2ைடய
சிததினாலாவ� ப�றவாம+, ேதவனாேல
ப�ற�தவ�க/. 14141414 அ�த வா�ைத மா�சமாகி,
கி�ைபய�னாJ� சதியதினாJ� நிைற�தவரா",
நம-./ேள வாச�ப$ண�னா�; அவ�ைடய
மகிைமைய- க$ேடா�; அ� ப�தாL-.
ஒேரேபறானவ�ைடய மகிைம-. ஏ%ற
மகிைமயாகேவ இ��த�. 15151515 ேயாவா)
அவைர-.றி�? சா;சிெகா@�: என-.9
ப�)வ�கிறவ� என-. �)ன���தவ�, ஆைகயா+
அவ� எ)ன�J� ேம)ைமC/ளவ� எ)& நா)
ெசா+லிய���ேதேன, அவ� இவ�தா) எ)&
சதமி;@- Nறினா). 16161616 அவ�ைடய
பOPரணதினா+ நா� எ+லா�� கி�ைபய�)ேம+



கி�ைபெப%ேறா�. 17171717 எ9ப�ெயன�+,
நியாய9ப�ரமாண� ேமாேசய�)  லமா"-
ெகா@-க9ப;ட�, கி�ைபC� சதிய�� இேய>
கிறிQ�வ�)  லமா" உ$டாய�ன. 18181818 ேதவைன
ஒ�வ2� ஒ�-காJH க$டதி+ைல, ப�தாவ�)
ம�ய�லி�-கிற ஒேரேபறான .மாரேன அவைர
ெவள�9ப@தினா�. 19191919 எ�சேலமிலி��� Rத�க/
ஆசாOயைரC� ேலவ�யைரC� ேயாவான�டதி+
அ29ப�: ந1� யா� எ)& ேக;டெபாS�, 20202020 அவ)
ம&தலியாம+ அறி-ைகய�;ட�ம)றி, நா)
கிறிQ� அ+ல எ)&� அறி-ைகய�;டா). 21212121
அ9ெபாS� அவ�க/: ப�)ைன யா�? ந1� எலியாவா
எ)& ேக;டா�க/. அத%.: நா) அவ) அ+ல
எ)றா). ந1� த1�-கதOசியானவரா எ)&
ேக;டா�க/. அத%.�: அ+ல எ)றா). 22222222 அவ�க/
ப�)2� அவைன ேநா-கி: ந1� யா�? எHகைள
அ29ப�னவ�கG-. நாHக/ உதரL
ெசா+J�ப�-., உ�ைம-.றி� எ)ன
ெசா+Jகிற1� எ)& ேக;டா�க/. 23232323 அத%. அவ):
க�த�-. வழிைய? ெசVைவப$WHக/ எ)&
ஏசாயா த1�-கதOசி ெசா)னப�ேய, நா)
வனா�தரதிேல N9ப�@கிறவ2ைடய



சதமாய��-கிேற) எ)றா). 24242424
அ29ப9ப;டவ�க/ பOேசயராய���தா�க/. 25252525
அவ�க/ அவைன ேநா-கி: ந1� கிறிQ�Lம+ல,
எலியாLம+ல, த1�-கதOசியானவ�ம+லெவ)றா+,
ஏ) ஞானQநானH ெகா@-கிற1� எ)& ேக;டா�க/.
26262626 ேயாவா) அவ�கG-.9 ப�ரதிCதரமாக: நா)
ஜலதினாேல ஞானQநானHெகா@-கிேற); ந1Hக/
அறியாதி�-கிற ஒ�வ� உHக/ ந@வ�ேல
நி%கிறா�. 27272727 அவ� என-.9 ப�)வ��� எ)ன�J�
ேம)ைமC/ளவ�; அவ�ைடய பாதர;ைசய�)
வாைர அவ�Y9பத%.� நா) பாதிரன+ல
எ)றா). 28282828 இைவக/ ேயா�தா2-. அ-கைரய�+
ேயாவா) ஞானQநானHெகா@த ெபதாபராவ�ேல
நட�தன. 29292929 ம&நாள�ேல ேயாவா) இேய>ைவ
த)ன�டதி+ வர-க$@: இேதா, உலகதி)
பாவைத? >ம��த1�-கிற ேதவ ஆ;@-.;�. 30303030
என-.9ப�) ஒ�வ� வ�கிறா�, அவ� என-.
�)ன���தப�யா+ எ)ன�J�
ேம)ைமC/ளவெர)& நா) ெசா)ேனேன, அவ�
இவ�தா). 31313131 நா2� இவைர அறியாதி��ேத);
இவ� இQரேவJ-. ெவள�9ப@� ெபா�;டாக,
நா) ஜலதினாேல ஞானQநானH



ெகா@-கவ�ேத) எ)றா). 32323232 ப�)2� ேயாவா)
சா;சியாக? ெசா)ன�: ஆவ�யானவ�
Iறாைவ9ேபால வானதிலி��திறHகி, இவ�ேம+
தHகினைத- க$ேட). 33333333 நா2� இவைர
அறியாதி��ேத); ஆனாJ� ஜலதினா+
ஞானQநானHெகா@-.�ப� எ)ைன அ29ப�னவ�:
ஆவ�யானவ� இறHகி யா�ேம+ தH.வைத ந1
கா$பாேயா, அவேர பO>த ஆவ�ய�னா+
ஞானQநானHெகா@-கிறவ� எ)& என-.?
ெசா+லிய���தா�. 34343434 அ�த9ப�ேய நா) க$@,
இவேர ேதவ2ைடய .மார) எ)& சா;சி
ெகா@�வ�கிேற) எ)றா). 35353535 ம&நாள�ேல
ேயாவா2� அவ2ைடய சீஷO+ இர$@ேப��
நி%.�ேபா�, 36363636 இேய> நட��ேபாகிறைத அவ)
க$@: இேதா, ேதவ ஆ;@-.;� எ)றா). 37373737
அவ) அ9ப�? ெசா)னைத அVவ�ர$@
சீஷ�Hேக;@, இேய>L-.9 ப�)ெச)றா�க/. 38383838
இேய> தி��ப�, அவ�க/ ப�) ெச+Jகிறைத-
க$@: எ)ன ேத@கிற1�க/ எ)றா�. அத%.
அவ�க/: ரப[, ந1� எHேக தHகிய��-கிற1� எ)&
ேக;டா�க/; ரப[ எ)பத%.9 ேபாதகேர எ)&
அ�தமா�. 39393939 அவ�: வ�� பா�Hக/ எ)றா�.



அவ�க/ வ�� அவ� தHகிய���த இடைத-
க$@, அ)ைறயதின� அவOடதி+ தHகினா�க/.
அ9ெபாS� ஏற-.ைறய9 ப�மண�
ேவைளயாய���த�. 40404040 ேயாவா) ெசா)னைத-
ேக;@, அவ�-.9 ப�)ெச)ற இர$@ேபO+
ஒ�வ) சீேமா) ேப��வ�) சேகாதரனாகிய
அ�திேரயா எ)பவ). 41414141 அவ) �தலாவ� த)
சேகாதரனாகிய சீேமாைன- க$@: ேமசியாைவ-
க$ேடா� எ)& ெசா)னா); ேமசியா எ)பத%.-
கிறிQ� எ)& அ�தமா�. 42424242 ப�)I, அவைன
இேய>வ�ன�டதி+ N;�-ெகா$@வ�தா). இேய>
அவைன9 பா��: ந1 ேயானாவ�) மகனாகிய
சீேமா), ந1 ேகபா எ)ன9ப@வா" எ)றா�; ேகபா
எ)பத%.9 ேப�� எ)& அ�தமா�. 43434343
ம&நாள�ேல இேய> கலிேலயாL-.9ேபாக
மனதாய����, ப�லி9Iைவ- க$@: ந1 என-.9
ப�)ெச)& வா எ)றா�. 44444444 ப�லி9ெப)பவ)
அ�திேரயா ேப�� எ)பவ�கGைடய ஊராகிய
ெபசாய�தா ப;டணதா). 45454545 ப�லி9I
நாதா)ேவைல- க$@: நியாய9ப�ரமாணதிேல
ேமாேசC� த1�-கதOசிகG� எSதிய��-கிறவைர-
க$ேடா�; அவ� ேயாேச9ப�) .மார2�



நாசேர]ரா2மாகிய இேய>ேவ எ)றா). 46464646
அத%. நாதா)ேவ+: நாசேரதிலி��� யாெதா�
ந)ைம உ$டாக-N@மா எ)றா). அத%.9
ப�லி9I: வ�� பா� எ)றா). 47474747 இேய>
நாதா)ேவைல த�மிடதி+ வர-க$@
அவைன-.றி�: இேதா, கபட%ற உதம
இQரேவல) எ)றா�. 48484848 அத%. நாதா)ேவ+: ந1�
எ)ைன எ9ப� அறிவ 1� எ)றா). இேய> அவைன
ேநா-கி: ப�லி9I உ)ைன அைழ-கிறத%.�)ேன,
ந1 அதிமரதி) கீழி�-.�ேபா� உ)ைன-
க$ேட) எ)றா�. 49494949 அத%. நாதா)ேவ+: ரப[, ந1�
ேதவ2ைடய .மார), ந1� இQரேவலி) ராஜா
எ)றா). 50505050 இேய> அவ2-.9 ப�ரதிCதரமாக:
அதிமரதி) கீேழ உ)ைன- க$ேட) எ)&
நா) உன-.? ெசா)னதினாேலயா
வ�>வாசி-கிறா"; இதிJ� ெபOதானைவகைள-
கா$பா" எ)றா�. 51515151 ப�)2�, அவ� அவைன
ேநா-கி: வான� திற�தி�-கிறைதC�, ேதவ]த�க/
ம2ஷ.மாரன�டதிலி��� ஏ&கிறைதC�
இறH.கிறைதC� ந1Hக/ இ��த+ கா$ப[�க/
எ)& ெம"யாகேவ ெம"யாகேவ உHகG-.?
ெசா+Jகிேற) எ)றா�.



2222

1111  )றா� நாள�ேல கலிேலயாவ�J/ள கானா
ஊOேல ஒ� கலியாண� நட�த�; இேய>வ�)
தாC� அHேகய���தா/. 2222 இேய>L� அவ�ைடய
சீஷ�� அ�த- கலியாண�-.
அைழ-க9ப;���தா�க/. 3333 திரா;சரச�
.ைறLப;டேபா�, இேய>வ�) தா" அவைர
ேநா-கி: அவ�கG-. திரா;சரச� இ+ைல
எ)றா/. 4444 அத%. இேய>: Qதி^ேய, என-.�
உன-.� எ)ன, எ) ேவைள இ)2� வரவ�+ைல
எ)றா�. 5555 அவ�ைடய தா" ேவைல-காரைர
ேநா-கி: அவ� உHகG-. எ)ன ெசா+Jகிறாேரா,
அதி)ப� ெச"CHக/ எ)றா/. 6666 Rத�க/
தHகைள? >திகO-.� �ைறைமய�)ப�ேய,
ஒVெவா)& இர$@  )& .ட� த$ண 1�
ெகா/ளத-க ஆ& க%சா�க/ அHேக
ைவதி��த�. 7777 இேய> ேவைல-காரைர ேநா-கி:
ஜா�கள�ேல த$ண 1� நிர9IHக/ எ)றா�; அவ�க/
அைவகைள நிைறய நிர9ப�னா�க/. 8888 அவ�
அவ�கைள ேநா-கி: ந1Hக/ இ9ெபாS� ெமா$@,
ப�திவ�சாO9I-காரன�டதி+ ெகா$@ேபாHக/



எ)றா�; அவ�க/ ெகா$@ேபானா�க/. 9999 அ�த
திரா;சரச� எHேகய���� வ�தெத)& த$ண 1ைர
ெமா$ட ேவைல-கார�-. ெதO�தேதய)றி
ப�திவ�சாO9I-கார2-. ெதOயாததினா+, அவ)
திரா;சரசமா" மாறின த$ண 1ைர �சிபா�தேபா�,
மணவாளைன அைழ�: 10101010 எ�த ம2ஷ2� �)I
ந+ல திரா;சரசைத- ெகா@�, ஜனHக/
தி�9தியைட�தப�)I, �சி .ைற�தைத-
ெகா@9பா), ந1ேரா ந+ல ரசைத இ�வைர-.�
ைவதி��த1ேர எ)றா). 11111111 இVவ�தமாக இேய>
இ�த �தலா� அ%Iதைத- கலிேலயாவ�J/ள
கானா ஊOேல ெச"�, த��ைடய மகிைமைய
ெவள�9ப@தினா�; அவ�ைடய சீஷ�க/
அவOடதி+ வ�>வாச� ைவதா�க/. 12121212
அத)ப�)I அவ�� அவ�ைடய தாயா��
அவ�ைடய சேகாதர�� அவ�ைடய சீஷ��
க9ப�நN�-.9ேபா", அHேக சிலநா/
தHகினா�க/. 13131313 ப�)I Rத�ைடய பQகாப$�ைக
சம_பமாய���த�; அ9ெபாS� இேய>
எ�சேல�-.9 ேபா", 14141414 ேதவாலயதிேல ஆ@க/
மா@க/ Iறா-களாகிய இைவகைள
வ�%கிறவ�கைளC�, கா>-கார�



உ;கா��தி�-கிறைதC� க$@, 15151515 கய�%றினா+
ஒ� சL-ைகC$@ப$ண�, அவ�க/ யாவைரC�
ஆ@மா@கைளC� ேதவாலய�-.9 Iற�ேப
�ரதிவ�;@, கா>-கார�ைடய கா>கைள- ெகா;�,
பலைககைள- கவ�Y�9ேபா;@, 16161616 Iறா
வ�%கிறவ�கைள ேநா-கி: இைவகைள
இVவ�டதிலி��� எ@�-ெகா$@ேபாHக/; எ)
ப�தாவ�) வ 1;ைட வ�யாபார வ 1டா-காதி�Hக/
எ)றா�. 17171717 அ9ெபாS�: உ��ைடய
வ 1;ைட-.றி� உ$டான ப-திைவரா-கிய�
எ)ைன9 ப;சித� எ)& எSதிய��-கிறைத
அவ�ைடய சீஷ�க/ நிைனLN��தா�க/. 18181818
அ9ெபாS� Rத�க/ அவைர ேநா-கி: ந1�
இைவகைள? ெச"கிற1ேர, இத%. எ)ன
அைடயாளைத எHகG-.- கா$ப�-கிற1� எ)&
ேக;டா�க/. 19191919 இேய> அவ�கG-.9
ப�ரதிCதரமாக: இ�த ஆலயைத
இ��9ேபா@Hக/,  )& நாைள-./ேள இைத
எS9Iேவ) எ)றா�. 20202020 அ9ெபாS� Rத�க/: இ�த
ஆலயைத- க;ட நா%பதா& வ�ஷ� ெச)றேத,
ந1� இைத  )& நாைள-./ேள எS9Iவ 1ேரா
எ)றா�க/. 21212121 அவேரா த��ைடய ச^ரமாகிய



ஆலயைத-.றி�9 ேபசினா�. 22222222 அவ� இ9ப�?
ெசா)னைத அவ� மOேதாOலி��ெதS�தப�)I
அவ�ைடய சீஷ�க/ நிைனLN���,
ேவதவா-கியைதC� இேய> ெசா)ன
வசனைதC� வ�>வாசிதா�க/. 23232323
பQகாப$�ைகய�ேல அவ�
எ�சேலமிலி�-ைகய�+, அவ� ெச"த
அ%IதHகைள அேநக� க$@, அவ�ைடய
நாமதி+ வ�>வாச� ைவதா�க/. 24242424
அ9ப�ய�����, இேய> எ+லாைரC�
அறி�தி��தப�யா+, அவ�கைள ந�ப�
இணHகவ�+ைல. 25252525 ம2ஷ�/ளதிலி�9பைத
அவ� அறி�தி��தப�யா+, ம2ஷைர- .றி�
ஒ�வ�� அவ�-.? சா;சி
ெகா@-கேவ$�யதாய��-கவ�+ைல.

3333

1111 Rத�-./ேள அதிகாOயான நி-ெகாேத�
எ)ன9ப;ட பOேசய) ஒ�வ) இ��தா). 2222 அவ)
இரா-காலதிேல இேய>வ�ன�டதி+ வ��: ரப[, ந1�
ேதவன�டதிலி��� வ�த ேபாதக� எ)&
அறி�தி�-கிேறா�, ஏெனன�+ ஒ�வ2�



த)2டேன ேதவ) இராவ�;டா+ ந1� ெச"கிற
இ9ப�9ப;ட அ%IதHகைள? ெச"யமா;டா)
எ)றா). 3333 இேய> அவ2-.9 ப�ரதிCதரமாக:
ஒ�வ) ம&ப�C� ப�றவாவ�;டா+ ேதவ2ைடய
ரா`யைத- காணமா;டா) எ)& ெம"யாகேவ
ெம"யாகேவ உன-.? ெசா+Jகிேற) எ)றா�. 4444
அத%. நி-ெகாேத�: ஒ� ம2ஷ)
�தி�வயதாய��-ைகய�+ எ9ப�9 ப�ற9பா)?
அவ) த) தாய�) க�9பதி+ இர$டா�தர�
ப�ரேவசி�9 ப�ற-க-N@ேமா எ)றா). 5555 இேய>
ப�ரதிCதரமாக: ஒ�வ) ஜலதினாJ�
ஆவ�ய�னாJ� ப�றவாவ�;டா+ ேதவ2ைடய
ரா`யதி+ ப�ரேவசி-கமா;டா) எ)&
ெம"யாகேவ ெம"யாகேவ உன-.?
ெசா+Jகிேற). 6666 மா�சதினா+ ப�ற9ப�
மா�சமாய��-.�, ஆவ�ய�னா+ ப�ற9ப�
ஆவ�யாய��-.�. 7777 ந1Hக/ ம&ப�C�
ப�ற-கேவ$@� எ)& நா) உன-.?
ெசா)னைத- .றி� அதிசய9படேவ$டா�. 8888
கா%றான� தன-. இaடமான இடதிேல
வ 1>கிற�, அதி) சதைத- ேக;கிறா", ஆகிJ�
அ� இ)ன இடதிலி��� வ�கிறெத)&�, இ)ன



இட�-.9 ேபாகிறெத)&� உன-. ெதOயா�;
ஆவ�ய�னா+ ப�ற�தவெனவேனா அவ2� அ9ப�ேய
இ�-கிறா) எ)றா�. 9999 அத%. நி-ெகாேத�:
இைவக/ எ9ப� ஆ.� எ)றா). 10101010 இேய>
அவைன ேநா-கி: ந1 இQரேவலி+
ேபாதகனாய����� இைவகைள
அறியாமலி�-கிறாயா? 11111111 ெம"யாகேவ
ெம"யாகேவ நா) உன-.? ெசா+Jகிேற),
நாHக/ அறி�தி�-கிறைத? ெசா+லி, நாHக/
க$டைத-.றி�? சா;சிெகா@-கிேறா�; ந1Hகேளா
எHக/ சா;சிைய ஏ%&- ெகா/Gகிறதி+ைல. 12121212
Pமி-க@த காOயHகைள நா) உHகG-.?
ெசா+லிC� ந1Hக/ வ�>வாசி-கவ�+ைலேய,
பரமகாOயHகைள உHகG-.? ெசா+ேவனானா+
எ9ப� வ�>வாசி9ப[�க/? 13131313
பரேலாகதிலி��திறHகினவ��
பரேலாகதிலி�-கிறவ�மான
ம2ஷ.மாரேனய+லாம+ பரேலாக�-.
ஏறினவ) ஒ�வ2மி+ைல. 14141414 ச�9பமான�
ேமாேசய�னா+ வனா�தரதிேல
உய�த9ப;ட�ேபால ம2ஷ.மார2�, 15151515 த)ைன
வ�>வாசி-கிறவ) எவேனா அவ)



ெக;@9ேபாகாம+ நிதியஜ1வைன அைடC�ப�-.,
உய�த9படேவ$@�. 16161616 ேதவ), த��ைடய
ஒேரேபறான .மாரைன வ�>வாசி-கிறவ) எவேனா
அவ) ெக;@9ேபாகாம+ நிதியஜ1வைன
அைடC�ப�-., அவைர த�த�ள�, இVவளவா"
உலகதி+ அ)I N��தா�. 17171717 உலகைத
ஆ-கிைன-./ளாக த1�-.�ப� ேதவ)
த��ைடய .மாரைன உலகதி+ அ29பாம+,
அவராேல உலக� இர;சி-க9ப@வத%காகேவ
அவைர அ29ப�னா�. 18181818 அவைர வ�>வாசி-கிறவ)
ஆ-கிைன-./ளாக த1�-க9படா);
வ�>வாசியாதவேனா, ேதவ2ைடய ஒேரேபறான
.மார2ைடய நாமதி+
வ�>வாச�/ளவனாய�ராதப�ய�னா+, அவ)
ஆ-கிைன த1�9I-.;ப;டாய�%&. 19191919 ஒள�யான�
உலகதிேல வ�தி���� ம2ஷ�ைடய
கிOையக/ ெபா+லாதைவகளாய��-கிற ப�ய�னா+
அவ�க/ ஒள�ைய9பா�-கிJ� இ�ைள
வ���Iகிறேத அ�த ஆ-கிைனத1�9I-.-
காரணமாய��-கிற�. 20202020 ெபா+லாH. ெச"கிற
எவ2� ஒள�ைய9 பைக-கிறா), த) கிOையக/
க$�-க9படாதப�-., ஒள�ய�ன�டதி+



வராதி�-கிறா). 21212121 சதியதி)ப� ெச"கிறவேனா,
த) கிOையக/ ேதவ2-./ளா"?
ெச"ய9ப@கிறெத)& ெவள�யா.�ப�-.,
ஒள�ய�ன�டதி+ வ�கிறா) எ)றா�. 22222222
இைவகG-.9ப�)I, இேய>L� அவ�ைடய
சீஷ�� Rேதயா ேதசதி%. வ�தா�க/; அHேக
அவ� அவ�கேளாேட சbசO�,
ஞானQநானHெகா@�வ�தா�. 23232323 சாலி� ஊ�-.?
சம_பமான அய�ேனா) எ)2� இடதிேல த$ண 1�
மி.தியாய���தப�ய�னா+, ேயாவா2� அHேக
ஞானQநானHெகா@�வ�தா); ஜனHக/
அவன�டதி+ வ�� ஞானQநான� ெப%றா�க/. 24242424
அ-காலதி+ ேயாவா) காவலி+
ைவ-க9ப;��-கவ�+ைல. 25252525 அ9ெபாS�
ேயாவா2ைடய சீஷO+ சில�-.� Rத�-.�
>திகO9ைப-.றி� வா-.வாத�$டாய�%&. 26262626
அவ�க/ ேயாவான�டதி+ வ��: ரப[,
உ��டேனNட ேயா�தா2-. அ-கைரய�+ ஒ�வ�
இ��தாேர; அவைர- .றி� ந1��
சா;சிெகா@த1ேர, இேதா, அவ�
ஞானQநானHெகா@-கிறா�, எ+லா��
அவOடதி+ ேபாகிறா�க/ எ)றா�க/. 27272727 ேயாவா)



ப�ரதிCதரமாக: பரேலாகதிலி��� ஒ�வ2-.-
ெகா@-க9ப;டாெலாழிய, அவ) ஒ)ைறC�
ெப%&-ெகா/ளமா;டா). 28282828 நா) கிறிQ�வ+ல,
அவ�-. �)னாக அ29ப9ப;டவ) எ)& நா)
ெசா)னத%. ந1Hகேள சா;சிக/. 29292929 மணவா;�ைய
உைடயவேன மணவாள); மணவாள2ைடய
ேதாழேனா, அ�ேக நி)&, அவ�ைடய ெசா+ைல-
ேக;கிறவனா" மணவாள2ைடய
சதைத-.றி� மிகL� ச�ேதாஷ9ப@கிறா);
இ�த? ச�ேதாஷ� இ9ெபாS� என-.?
ச�Pரணமாய�%&. 30303030 அவ� ெப�கL� நா)
சி&கL� ேவ$@�. 31313131 உ)னததிலி���
வ�கிறவ� எ+லாOJ� ேமலானவ�;
Pமிய�லி���$டானவ) Pமிய�)
த)ைமC/ளவனாய����, Pமி-க@தைவகைள9
ேப>கிறா); பரேலாகதிலி��� வ�கிறவ�
எ+லாOJ� ேமலானவ�. 32323232 தா� க$டைதC�
ேக;டைதC� சா;சியாக? ெசா+Jகிறா�;
அவ�ைடய சா;சிைய ஒ�வ2�
ஏ%&-ெகா/Gகிறதி+ைல. 33333333 அவ�ைடய
சா;சிைய ஏ%&-ெகா/Gகிறவ) ேதவ)
சதிய�/ளவெர)& �திைரேபா;@



நி?சய9ப@�கிறா). 34343434 ேதவனா+
அ29ப9ப;டவ� ேதவ2ைடய வா�ைதகைள9
ேப>கிறா�; ேதவ) அவ�-. தம� ஆவ�ைய
அளவ�+லாம+ ெகா@தி�-கிறா�. 35353535 ப�தாவானவ�
.மாரன�+ அ)பாய���� எ+லாவ%ைறC� அவ�
ைகய�+ ஒ9I-ெகா@தி�-கிறா�. 36363636
.மாரன�டதி+ வ�>வாசமாய��-கிறவ)
நிதியஜ1வைன உைடயவனாய��-கிறா);
.மாரைன வ�>வாசியாதவேனா ஜ1வைன-
கா$பதி+ைல, ேதவ2ைடய ேகாப� அவ)ேம+
நிைலநி%.� எ)றா).

4444

1111 ேயாவாைன9பா�-கிJ� இேய> அேநக� ேபைர?
சீஷரா-கி ஞானQநானHெகா@-கிறாெர)&
பOேசய� ேக/வ�9ப;டதாக- க�த� அறி�தேபா�, 2222
Rேதயாைவவ�;@ ம&ப�CH கலிேலயாL-.9
ேபானா�. 3333 இேய> தாேம
ஞானQநானHெகா@-கவ�+ைல, அவ�ைடய
சீஷ�க/ ெகா@தா�க/. 4444 அவ� சமாOயா நா;�)
வழியா"9 ேபாகேவ$�யதாய���தப�யா+, 5555
யா-ேகாI த) .மாரனாகிய ேயாேச9I-.-



ெகா@த நில�-. அ�ேக இ��த
சமாOயாவ�J/ள சீகா� எ)ன9ப;ட ஊ�-.
வ�தா�. 6666 அHேக யா-ேகாIைடய கிண& இ��த�;
இேய> ப�ரயாணதினா+ இைள9பைட�தவரா"
அ�த- கிண%றின�ேக உ;கா��தா�; அ9ெபாS�
ஏற-.ைறய ஆறா�மண� ேவைளயாய���த�. 7777
அவ�ைடய சீஷ�க/ ேபாஜனபதா�தHகைள-
ெகா/G�ப� ஊ�-./ேள ேபாய���தா�க/. 8888
அ9ெபாS� சமாOயா நா;டாளாகிய ஒ� Qதி^
த$ண 1� ெமா/ள வ�தா/. இேய> அவைள ேநா-கி:
தாக�-. தா எ)றா�. 9999 Rத�க/ சமாOய�டேன
ச�ப�தHகலவாதவ�களானப�யா+, சமாOயா Qதி^
அவைர ேநா-கி: ந1� Rதனாய��-க, சமாOயா
Qதி^யாகிய எ)ன�டதி+, தாக�-.தா எ)&
எ9ப�- ேக;கலா� எ)றா/. 10101010 இேய> அவG-.9
ப�ரதிCதரமாக: ந1 ேதவ2ைடய ஈைவC�,
தாக�-.தா எ)& உ)ன�டதி+ ேக;கிறவ�
இ)னா� எ)பைதC� அறி�தி��தாயானா+, ந1ேய
அவOடதி+ ேக;��9பா", அவ� உன-.
ஜ1வத$ண 1ைர- ெகா@தி�9பா� எ)றா�. 11111111
அத%. அ�த Qதி^: ஆ$டவேர, ெமா$@ெகா/ள
உ�மிடதி+ பாதிரமி+ைலேய, கிண&�



ஆழமாய��-கிறேத, ப�)ைன எHேகய���� உம-.
ஜ1வத$ண 1� உ$டா.�. 12121212 இ�த- கிண%ைற
எHகG-. த�த ந��ைடய ப�தாவாகிய
யா-ேகாைப9பா�-கிJ� ந1� ெபOயவேரா? அவ��
அவ� ப�/ைளகG� அவ� மி�கஜ1வ)கG� இதிேல
.�த�$ேட எ)றா/. 13131313 இேய> அவG-.9
ப�ரதிCதரமாக: இ�த த$ண 1ைர-
.�-கிறவ2-. ம&ப�C� தாக�$டா.�. 14141414
நா) ெகா@-.� த$ண 1ைர- .�-கிறவ2-ேகா
ஒ�-காJ� தாக�$டாகா�; நா) அவ2-.-
ெகா@-.� த$ண 1� அவ2-./ேள நிதிய
ஜ1வகாலமா" ஊ&கிற ந1d%றாய��-.� எ)றா�. 15151515
அ�த Qதி^ அவைர ேநா-கி: ஆ$டவேர, என-.
தாக�$டாகாமJ�, நா) இHேக ெமா$@ெகா/ள
வராமJமி�-.�ப� அ�த த$ண 1ைர என-.
தரேவ$@� எ)றா/. 16161616 இேய> அவைள ேநா-கி:
ந1 ேபா", உ) I�ஷைன இHேக அைழ�-
ெகா$@வா எ)றா�. 17171717 அத%. அ�த Qதி^:
என-.9 I�ஷ) இ+ைல எ)றா/. இேய>
அவைள ேநா-கி: என-.9 I�ஷ) இ+ைலெய)&
ந1 ெசா)ன� சOதா). 18181818 எ9ப�ெயன�+, ஐ��
I�ஷ� உன-கி��தா�க/, இ9ெபாS�



உன-கி�-கிறவ) உன-.9 I�ஷன+ல, இைத
உ/ளப� ெசா)னா" எ)றா�. 19191919 அ9ெபாS� அ�த
Qதி^ அவைர ேநா-கி: ஆ$டவேர, ந1� த1�-கதOசி
எ)& கா$கிேற). 20202020 எHக/ ப�தா-க/ இ�த
மைலய�ேல ெதாS�ெகா$@வ�தா�க/; ந1Hக/
எ�சேலமிலி�-கிற Qதலதிேல
ெதாS�ெகா/ளேவ$@� எ)கிற1�கேள எ)றா/. 21212121
அத%. இேய>: Qதி^ேய, நா) ெசா+Jகிறைத
ந�I, ந1Hக/ இ�த மைலய�J� எ�சேலமிJ�
மாதிரம+ல, எH.� ப�தாைவ
ெதாS�ெகா/GHகால� வ�கிற�. 22222222 ந1Hக/
அறியாதைத ெதாS�ெகா/Gகிற1�க/; நாHக/
அறி�தி�-கிறைத ெதாS�ெகா/Gகிேறா�;
ஏென)றா+ இர;சி9I Rத�க/ வழியா" வ�கிற�.
23232323 உ$ைமயா" ெதாS�ெகா/Gகிறவ�க/
ப�தாைவ ஆவ�ேயா@� உ$ைமேயா@�
ெதாS�ெகா/GHகால� வ��, அ� இ9ெபாSேத
வ�தி�-கிற�; த�ைம ெதாS�ெகா/Gகிறவ�க/
இ9ப�9ப;டவ�களாய��-.�ப� ப�தாவானவ�
வ���Iகிறா�. 24242424 ேதவ) ஆவ�யாய��-கிறா�,
அவைர ெதாS�ெகா/Gகிறவ�க/ ஆவ�ேயா@�
உ$ைமேயா@� அவைர



ெதாS�ெகா/ளேவ$@� எ)றா�. 25252525 அ�த Qதி^
அவைர ேநா-கி: கிறிQ� எ)ன9ப@கிற ேமசியா
வ�கிறா� எ)& அறிேவ), அவ� வ��ேபா�
எ+லாவ%ைறC� நம-. அறிவ�9பா� எ)றா/. 26262626
அத%. இேய>: உ)2டேன ேப>கிற நாேன அவ�
எ)றா�. 27272727 அத�ணதி+ அவ�ைடய சீஷ�க/
வ��, அவ� Qதி^Cடேன ேப>கிறைத9ப%றி
ஆ?சOய9ப;டா�க/. ஆகிJ� எ)ன
ேத@கிற1ெர)றாவ�, ஏ) அவGடேன
ேப>கிற1ெர)றாவ�, ஒ�வ2� ேக;கவ�+ைல. 28282828
அ9ெபாS� அ�த Qதி^, த) .டைத
ைவ�வ�;@, ஊ�-./ேள ேபா", ஜனHகைள
ேநா-கி: 29292929 நா) ெச"த எ+லாவ%ைறC� ஒ�
ம2ஷ) என-.? ெசா)னா�; அவைர வ��
பா�Hக/; அவ� கிறிQ�தாேனா எ)றா/. 30303030
அ9ெபாS� அவ�க/ ஊOலி��� Iற9ப;@
அவOடதி+ வ�தா�க/. 31313131 இ9ப� நட-ைகய�+
சீஷ�க/ அவைர ேநா-கி: ரப[, ேபாஜன�ப$W�
எ)& ேவ$�-ெகா$டா�க/. 32323232 அத%. அவ�:
நா) Iசி9பத%. ந1Hக/ அறியாத ஒ� ேபாஜன�
என-. உ$@ எ)றா�. 33333333 அ9ெபாS� சீஷ�க/
ஒ�வைரெயா�வ� பா��: யாராவ� அவ�-.9



ேபாஜன� ெகா$@வ�தி�9பாேனா எ)றா�க/. 34343434
இேய> அவ�கைள ேநா-கி: நா) எ)ைன
அ29ப�னவ�ைடய சிததி)ப� ெச"�
அவ�ைடய கிOையைய ��9பேத எ)2ைடய
ேபாஜனமாய��-கிற�. 35353535 அ&9I-கால�
வ�கிறத%. இ)2� நாJமாத� ெச+J� எ)&
ந1Hக/ ெசா+Jகிறதி+ைலயா? இேதா, வய+
நிலHக/ இ9ெபாSேத அ&9I-.
வ�ைள�தி�-கிறெத)& உHக/ க$கைள
ஏெற@�9பா�Hக/ எ)& நா) உHகG-.?
ெசா+Jகிேற). 36363636 வ�ைத-கிறவ2�
அ&-கிறவ2மாகிய இ�வ�� ஒ�மி�?
ச�ேதாஷ9படத-கதாக, அ&-கிறவ) Nலிைய
வாHகி, நிதிய ஜ1வ2-காக9 பலைன?
ேச��-ெகா/Gகிறா). 37373737 வ�ைத-கிறவ)
ஒ�வ) அ&-கிறவ) ஒ�வ) எ)கிற ெம"யான
வழ-க?ெசா+ இதினாேல வ�ளH.கிற�. 38383838 ந1Hக/
ப�ரயாச9ப;@9 பய�Oடாதைத அ&-க நா)
உHகைள அ29ப�ேன), ம%றவ�க/
ப�ரயாச9ப;டா�க/, அவ�கGைடய ப�ரயாசதி)
பலைன ந1Hக/ ெப%ற1�க/ எ)றா�. 39393939 நா) ெச"த
எ+லாவ%ைறC� என-.? ெசா)னா� எ)& சா;சி



ெசா)ன அ�த Qதி^ய�2ைடய
வா�ைதய�ன�மித� அ�த ஊOJ/ள சமாOயO+
அேநக� அவ�ேம+ வ�>வாச�/ளவ�களானா�க/.
40404040 சமாOய� அவOடதி+ வ��, தHகள�டதி+
தHகேவ$@ெம)& அவைர
ேவ$�-ெகா$டா�க/; அவ� இர$@நா/ அHேக
தHகினா�. 41414141 அ9ெபாS� அவ�ைடய
உபேதசதின�மித� இ)2� அேநக�ேப�
வ�>வாசி�, 42424242 அ�த Qதி^ைய ேநா-கி: உ)
ெசா+லின�மித� அ+ல, அவ�ைடய உபேதசைத
நாHகேள ேக;@, அவ� ெம"யா"- கிறிQ�வாகிய
உலகர;சக� எ)& அறி�� வ�>வாசி-கிேறா�
எ)றா�க/. 43434343 இர$@நாைள-.9ப�)I அவ�
அVவ�ட�வ�;@9 Iற9ப;@, கலிேலயாL-.9
ேபானா�. 44444444 ஒ� த1�-கதOசி-. த) ெசா�த
ஊOேல கனமி+ைலெய)& இேய> தாேம
ெசா+லிய���தா�. 45454545 அவ� கலிேலயாவ�+
வ�தேபா�, எ�சேலமி+ ப$�ைகய�ேல அவ�
ெச"த எ+லாவ%ைறC� பா�தி��த கலிேலய�
அவைர ஏ%&-ெகா$டா�க/; அவ�கG�
ப$�ைக-.9 ேபாய���தா�க/. 46464646 ப�)I, இேய>
தா� த$ண 1ைர திரா;சரசமா-கின



கலிேலயாவ�J/ள கானா ஊ�-. ம&ப�C�
வ�தா�; அ9ெபாS� க9ப�நNமிேல ராஜாவ�)
ம2ஷO+ ஒ�வ2ைடய .மார)
வ�யாதியாய���தா). 47474747 இேய> Rேதயாவ�லி���
கலிேலயாL-. வ�தாெர)& அ�த ம2ஷ)
ேக/வ�9ப;டேபா�, அவOடதி%.9 ேபா", த)
மக) மரண அவQைதயாய���தப�ய�னாேல,
அவைன- .ணமா-.�ப�-. வரேவ$@ெம)&
அவைர ேவ$�-ெகா$டா). 48484848 அ9ெபாS�
இேய> அவைன ேநா-கி: ந1Hக/
அைடயாளHகைளC� அ%IதHகைளC�
காணாவ�;டா+ வ�>வாசி-கமா;f�க/ எ)றா�. 49494949
அத%. ராஜாவ�) ம2ஷ): ஆ$டவேர, எ)
ப�/ைள சாகிறத%.�)ேன வரேவ$@� எ)றா).
50505050 இேய> அவைன ேநா-கி: ந1 ேபாகலா�, உ)
.மார) ப�ைழதி�-கிறா) எ)றா�. அ�த
ம2ஷ), இேய> ெசா)ன வா�ைதைய ந�ப�9
ேபானா). 51515151 அவ) ேபாைகய�+, அவ2ைடய
ஊழிய-கார� அவ2-. எதி�ெகா$@வ��,
உ��ைடய .மார) ப�ைழதி�-கிறா) எ)&
அறிவ�தா�க/. 52525252 அ9ெபாS�: எ�த மண�ேநரதி+
அவ2-.- .ண�$டாய�%& எ)&



அவ�கள�டதி+ வ�சாOதா). அவ�க/: ேந%&
ஏழாமண�ேநரதி+ ஜுர� அவைன வ�;ட�
எ)றா�க/. 53535353 உ) .மார) ப�ைழதி�-கிறா)
எ)& இேய> த)2டேன ெசா)ன மண�ேநர�
அ�ேவ எ)& தக9ப) அறி��, அவ2� அவ)
வ 1;டாரைனவ�� வ�>வாசிதா�க/. 54545454 இேய>
Rேதயாவ�லி��� கலிேலயாL-.
தி��ப�வ�தப�)I, இ� அவ� ெச"த இர$டா�
அ%Iத�.

5555

1111 இைவகG-.9ப�)I Rத�ைடய ப$�ைக ஒ)&
வ�த�; அ9ெபாS� இேய> எ�சேல�-.9
ேபானா�. 2222 எப�ெரய பாைஷய�ேல ெபதQதா
எ)ன9ப;ட ஒ� .ள� எ�சேலமி+
ஆ;@வாசலின�ேக இ�-கிற�, அத%. ஐ��
ம$டபHகG$@. 3333 அைவகள�ேல .�ட�,
ச9பாண�க/, h�ப�ன உ&9Iைடயவ�க/ �தலான
வ�யாதி-கார� அேநக� ப@தி���, த$ண 1�
எ9ெபாS� கலH.� எ)&
கா�-ெகா$��9பா�க/. 4444 ஏெனன�+ சில
சமயHகள�ேல ேதவ]த) ஒ�வ) அ�த-



.ளதி+ இறHகி, த$ண 1ைர- கல-.வா);
த$ண 1� கலHகினப�)I யா� ��தி அதி+
இறH.வாேனா அவ) எ9ேப�9ப;ட
வ�யாதிQதனாய���தாJ� ெசாQதமாவா). 5555
�9பெத;@ வ�ஷ� வ�யாதிெகா$���த ஒ�
ம2ஷ) அHேக இ��தா). 6666 ப@தி��த அவைன
இேய> க$@, அவ) ெவ.காலமா"
வ�யாதிQதென)& அறி��, அவைன ேநா-கி:
ெசாQதமாகேவ$@ெம)& வ���Iகிறாயா எ)&
ேக;டா�. 7777 அத%. வ�யாதிQத): ஆ$டவேர,
த$ண 1� கல-க9ப@�ேபா� எ)ைன- .ளதி+
ெகா$@ேபா" வ�@கிறத%. ஒ�வ�மி+ைல, நா)
ேபாகிறத%./ேள ேவெறா�வ) என-. ��தி
இறHகிவ�@கிறா) எ)றா). 8888 இேய> அவைன
ேநா-கி: எS�தி�, உ) ப@-ைகைய
எ@�-ெகா$@ நட எ)றா�. 9999 உடேன அ�த
ம2ஷ) ெசாQதமாகி, த) ப@-ைகைய
எ@�-ெகா$@, நட��ேபானா). அ�த நா/
ஓ"Lநாளாய���த�. 10101010 ஆதலா+ Rத�க/
.ணமா-க9ப;டவைன ேநா-கி: இ�
ஓ"Lநாளாய��-கிறேத, ப@-ைகைய
எ@�-ெகா$@ ேபாகிற� உன-. நியாயம+ல



எ)றா�க/. 11111111 அவ) அவ�கG-.9
ப�ரதிCதரமாக: எ)ைன? ெசாQதமா-கினவ�, உ)
ப@-ைகைய எ@�-ெகா$@ நடெவ)& என-.?
ெசா)னா� எ)றா). 12121212 அத%. அவ�க/: உ)
ப@-ைகைய எ@�-ெகா$@ நடெவ)&
உ)2டேன ெசா)ன ம2ஷ) யா� எ)&
அவன�டதி+ ேக;டா�க/. 13131313
ெசாQதமா-க9ப;டவ) அவ� இ)னாெர)&
அறியவ�+ைல; அVவ�டதி+ ஜனHக/
N;டமாய���தப�ய�னா+ இேய> வ�லகிய���தா�.
14141414 அத%.9ப�)I இேய> அவைன
ேதவாலயதிேல க$@: இேதா, ந1 ெசாQதமானா",
அதிக ேகடானெதா)&� உன-. வராதப� இன�9
பாவbெச"யாேத எ)றா�. 15151515 அ�த ம2ஷ) ேபா",
த)ைன? ெசாQதமா-கினவ� இேய> எ)&
Rத�கG-. அறிவ�தா). 16161616 இேய> இைவகைள
ஓ"Lநாள�+ ெச"தப�யா+, Rத�க/ அவைர
�)ப9ப@தி, அவைர- ெகாைலெச"ய
வைகேத�னா�க/. 17171717 இேய> அவ�கைள ேநா-கி:
எ) ப�தா இ�வைர-.� கிOைய ெச"� வ�கிறா�,
நா2� கிOைய ெச"� வ�கிேற) எ)றா�. 18181818
அவ� ஓ"Lநா/ க;டைளைய ம_றின�ம+லாம+,



ேதவைன த��ைடய ெசா�த9 ப�தா
எ)&bெசா+லி த�ைம ேதவ2-.?
சமமா-கினப�ய�னாேல, Rத�க/ அவைர-
ெகாைலெச"C�ப� அதிகமா" வைகேத�னா�க/.
19191919 அ9ெபாS� இேய> அவ�கைள ேநா-கி:
ெம"யாகேவ ெம"யாகேவ நா) உHகG-.?
ெசா+Jகிேற): ப�தாவானவ� ெச"ய- .மார)
கா$கிறெத�ேவா, அைதேயய)றி,
ேவெறா)ைறC� தாமா"? ெச"யமா;டா�; அவ�
எைவகைள? ெச"கிறாேரா, அைவகைள- .மார2�
அ�த9ப�ேய ெச"கிறா�. 20202020 ப�தாவானவ�
.மாரன�டதி+ அ)பாய����, தா�
ெச"கிறைவகைளெய+லா� அவ�-.-
கா$ப�-கிறா�; ந1Hக/ ஆ?சOய9படத-கதாக
இைவகைள9 பா�-கிJ� ெபOதான கிOையகைளC�
அவ�-.- கா$ப�9பா�. 21212121 ப�தாவானவ�
மOேதாைர எS9ப� உய��9ப�-கிற�ேபால,
.மார2� தம-.? சிதமானவ�கைள
உய��9ப�-கிறா�. 22222222 அ)றிC� ப�தாைவ-
கன�ப$Wகிற�ேபால எ+லா�� .மாரைனC�
கன�ப$W�ப�-., ப�தாவானவ� தாேம
ஒ�வ�-.� நியாயத1�9I? ெச"யாம+,



நியாயத1�9I? ெச"C� அதிகார� �SவைதC�
.மார2-. ஒ9I-ெகா@தி�-கிறா�. 23232323
.மாரைன- கன�ப$ணாதவ) அவைர அ29ப�ன
ப�தாைவC� கன� ப$ணாதவனாய��-கிறா). 24242424
எ) வசனைத- ேக;@, எ)ைன அ29ப�னவைர
வ�>வாசி-கிறவ2-. நிதியஜ1வ) உ$@; அவ)
ஆ-கிைன த1�9I-.;படாம+, மரணைதவ�;@
ந1Hகி, ஜ1வ2-.;ப;��-கிறா) எ)&
ெம"யாகேவ ெம"யாகேவ உHகG-.?
ெசா+Jகிேற). 25252525 மOேதா� ேதவ.மார2ைடய
சதைத- ேக;.H கால� வ��, அ�
இ9ெபாSேத வ�தி�-கிற�; அைத- ேக;கிறவ�க/
ப�ைழ9பா�க/ எ)& ெம"யாகேவ ெம"யாகேவ
உHகG-.? ெசா+Jகிேற). 26262626 ஏெனன�+,
ப�தாவானவ� த�மி+ தாேம
ஜ1வ2ைடயவராய��-கிற� ேபால, .மார2�
த�மி+தாேம ஜ1வ2ைடயவராய��-.�ப�
அ�/ெச"தி�-கிறா�. 27272727 அவ�
ம2ஷ.மாரனாய��-கிறப�யா+, நியாயத1�9I?
ெச"C�ப�-. அதிகாரைதC� அவ�-.-
ெகா@தி�-கிறா�. 28282828 இைத-.றி� ந1Hக/
ஆ?சOய9படேவ$டா�; ஏென)றா+



ப�ேரத-.ழிகள�J/ள அைனவ�� அவ�ைடய
சதைத- ேக;.H கால� வ��; 29292929 அ9ெபாS�,
ந)ைமெச"தவ�க/ ஜ1வைன அைடC�ப�
எS�தி�-கிறவ�களாகL�, த1ைமெச"தவ�க/
ஆ-கிைனைய அைடC�ப�
எS�தி�-கிறவ�களாகL� Iற9ப@வா�க/. 30303030 நா)
எ) >யமா" ஒ)&b ெச"கிறதி+ைல; நா)
ேக;கிறப�ேய நியாய�த1�-கிேற); என-.?
சிதமானைத நா) ேதடாம+, எ)ைன அ29ப�ன
ப�தாL-.? சிதமானைதேய நா) ேத@கிறப�யா+
எ) த1�9I ந1தியாய��-கிற�. 31313131 எ)ைன-.றி�
நாேன சா;சிெகா@தா+ எ) சா;சி ெம"யாய�ரா�.
32323232 எ)ைன-.றி�? சா;சிெகா@-கிறவ�
ேவெறா�வ� இ�-கிறா�, அவ� எ)ைன-.றி�-
ெகா@-கிற சா;சி ெம"யான சா;சிெய)&
அறி�தி�-கிேற). 33333333 ந1Hக/ ேயாவான�டதி+
ஆள29ப� வ�சாOத1�க/, அவ) சதியதி%.?
சா;சிெகா@தா). 34343434 நா) ஏ%&-ெகா/Gகிற
சா;சி ம2ஷ�ைடய சா;சிய+ல, ந1Hக/
இர;சி-க9ப@வத%காகேவ இைவகைள?
ெசா+Jகிேற). 35353535 அவ) எO�� ப�ரகாசி-கிற
வ�ள-காய���தா); ந1HகG� சிலகால� அவ)



ெவள�?சதிேல கள�Nர மனதாய���த1�க/. 36363636
ேயாவா2ைடய சா;சிைய9பா�-கிJ�
ேம)ைமயான சா;சி என-. உ$@;
அெத)னெவன�+, நா) நிைறேவ%&�ப�-.9
ப�தாவானவ� என-.- க%ப�த�� நா)
ெச"�வ�கிற�மான கிOையகேள ப�தா எ)ைன
அ29ப�னா� எ)& எ)ைன-.றி�? சா;சி
ெகா@-கிற�. 37373737 எ)ைன அ29ப�ன ப�தா தாேம
எ)ைன-.றி�? சா;சி ெகா@தி�-கிறா�; ந1Hக/
ஒ�-காJ� அவ� சதைத- ேக;ட�மி+ைல,
அவ� dபைத- க$ட�மி+ைல. 38383838 அவ�
அ29ப�னவைர ந1Hக/ வ�>வாசியாதப�யா+
அவ�ைடய வசன� உHகள�+
தOதி�-கிற�மி+ைல. 39393939 ேவதவா-கியHகைள
ஆரா"�� பா�Hக/; அைவகளா+ உHகG-.
நிதியஜ1வ) உ$ெட)& எ$Wகிற1�கேள,
எ)ைன-.றி�? சா;சிெகா@-கிறைவகG�
அைவகேள. 40404040 அ9ப�ய����� உHகG-. ஜ1வ)
உ$டா.�ப� எ)ன�டதி+ வர உHகG-.
மனதி+ைல. 41414141 நா) ம2ஷரா+ மகிைமைய
ஏ%&-ெகா/Gகிறதி+ைல. 42424242 உHகள�+ ேதவ
அ)I இ+ைலெய)& உHகைள அறி�தி�-கிேற).



43434343 நா) எ) ப�தாவ�) நாமதினாேல வ�தி����
ந1Hக/ எ)ைன ஏ%&-ெகா/ளவ�+ைல,
ேவெறா�வ) த) >யநாமதினாேல வ�தா+
அவைன ஏ%&-ெகா/வ 1�க/. 44444444
ேதவனாேலமாதிர� வ�கிற மகிைமைய
ேதடாம+, ஒ�வராெலா�வ� மகிைமைய
ஏ%&-ெகா/Gகிற ந1Hக/ எ9ப� வ�>வாசி9ப[�க/?
45454545 ப�தாவ�ன�டதி+ நா) உHக/ேம+
.%றbசா;@ேவ) எ)& நிைனயாதி�Hக/;
ந1Hக/ ந�Iகிற ேமாேசேய உHக/ேம+
.%றbசா;@வா). 46464646 ந1Hக/ ேமாேசைய
வ�>வாசித1�களானா+, எ)ைனC�
வ�>வாசி9ப[�க/; அவ) எ)ைன-.றி�
எSதிய��-கிறாேன. 47474747 அவ) எSதின
வா-கியHகைள ந1Hக/ வ�>வாசியாமலி��தா+
நா) ெசா+Jகிற வசனHகைள எ9ப�
வ�>வாசி9ப[�க/ எ)றா�.

6666

1111 இைவகG-.9ப�)I இேய> திேபOயா-கட+
எ)ன9ப;ட கலிேலயா- கடலி) அ-கைர-.9
ேபானா�. 2222 அவ� வ�யாதி-காரOடதி+ ெச"த



அ%IதHகைள திரளான ஜனHக/ க$டப�யா+
அவ�-.9 ப�)ெச)றா�க/. 3333 இேய>
மைலய�)ேம+ ஏறி, அHேக த��ைடய
சீஷ�டேனNட உ;கா��தா�. 4444 அ9ெபாS�
Rத�ைடய ப$�ைகயாகிய பQகா
சம_பமாய���த�. 5555 இேய> த��ைடய க$கைள
ஏெற@�, திரளான ஜனHக/ த�மிடதி+
வ�கிறைத- க$@, ப�லி9Iைவ ேநா-கி: இவ�க/
சா9ப�டத-கதாக அ9பHகைள எHேக ெகா/ளலா�
எ)& ேக;டா�. 6666 தா� ெச"ய9ேபாகிறைத
அறி�தி����, அவைன? ேசாதி-.�ப� இ9ப�-
ேக;டா�. 7777 ப�லி9I அவ�-.9 ப�ரதிCதரமாக:
இவ�கள�+ ஒVெவா�வ2� ெகாbசH ெகாbச�
எ@�-ெகா$டாJ�, இ�j& பண�
அ9பHகG� இவ�கG-.9 ேபாதாேத எ)றா). 8888
அ9ெபாS� அவ�ைடய சீஷOெலா�வ2�,
சீேமா) ேப��வ�) சேகாதர2மாகிய அ�திேரயா
அவைர ேநா-கி: 9999 இHேக ஒ� ைபய)
இ�-கிறா), அவ) ைகய�+ ஐ�� வா%ேகா�ைம
அ9பHகG� இர$@ ம_)கG� உ$@, ஆனாJ�
அைவக/ இதைன ஜனHகG-. எ�மாதிர�
எ)றா). 10101010 இேய>: ஜனHகைள உ;காரைவCHக/



எ)றா�. அ�த இட� மி.�த I+J/ளதாய���த�.
ப�திய���த I�ஷ�க/ ஏற-.ைறய
ஐயாய�ர�ேபராய���தா�க/. 11111111 இேய> அ�த
அ9பHகைள எ@�, Qேதாதிர�ப$ண�,
சீஷ�கள�டதி+ ெகா@தா�; சீஷ�க/
ப�திய���தவ�கG-.- ெகா@தா�க/; அ9ப�ேய
ம_)கைளC� அவ� எ@� அவ�கG-.
ேவ$�யம;@� ெகா@தா�. 12121212 அவ�க/
தி�9தியைட�தப�)I, அவ� த��ைடய சீஷ�கைள
ேநா-கி: ஒ)&� ேசதமா"9 ேபாகாதப�-.
ம_தியான �ண�-ைககைள? ேச��ைவCHக/
எ)றா�. 13131313 அ�த9ப�ேய அவ�க/ ேச��,
வா%ேகா�ைம அ9பHக/ ஐ�தி+ அவ�க/
சா9ப�;@ ம_தியான �ண�-ைககள�னாேல
ப)ன�ர$@ Nைடகைள நிர9ப�னா�க/. 14141414 இேய>
ெச"த அ%Iதைத அ�த ம2ஷ� க$@:
ெம"யாகேவ இவ� உலகதி+ வ�கிறவரான
த1�-கதOசி எ)றா�க/. 15151515 ஆதலா+ அவ�க/ வ��,
த�ைம ராஜாவா-.�ப�9 ப���-ெகா$@ேபாக
மனதாய��-கிறா�கெள)& இேய> அறி��,
ம&ப�C� வ�லகி, தன�ேய மைலய�)ேம+ ஏறினா�.
16161616 சாயHகாலமானேபா� அவ�ைடய சீஷ�க/



கட%கைர-.9 ேபா", 17171717 படவ�+ ஏறி, கடலி)
அ-கைரய�J/ள க9ப�நN�-.
ேநரா"9ேபானா�க/; அ9ெபாS� இ�;டாய���த�,
இேய>L� அவ�கள�டதி+ வராதி��தா�. 18181818
ெப�Hகா%& அ�தப�ய�னாேல கட+
ெகா�தள�த�. 19191919 அவ�க/ ஏற-.ைறய  )&
நாJ ைம+]ர� த$@வலி�9 ேபானெபாS�,
இேய> கடலி)ேம+ நட��, படL-.? சம_பமா"
வ�கிறைத- க$@ பய�தா�க/. 20202020 அவ�கைள
அவ� ேநா-கி: நா)தா), பய9படாதி�Hக/ எ)றா�.
21212121 அ9ெபாS� அவைர9 படவ�+ ஏ%றி-ெகா/ள
மனதாய���தா�க/; உடேன படL அவ�க/ ேபாகிற
கைரைய9 ப��த�. 22222222 ம&நாள�+ கடலி)
அ-கைரய�ேல நி)ற ஜனHக/ அவ�ைடய சீஷ�
ஏறின அ�த ஒேர படLதவ�ர அHேக ேவெறா�
படL� இ��ததி+ைலெய)&�, இேய>
த��ைடய சீஷ�டேனNட9 படவ�+ ஏறாம+
அவ�ைடய சீஷ�மாதிர� ேபானா�கெள)&�
அறி�தா�க/. 23232323 க�த� Qேதாதிரbெச"தப�)I
அவ�க/ அ9ப� சா9ப�;ட இட�-.? சம_பமா"
திேபOயாவ�லி��� ேவேற படLக/ வ�த�. 24242424
அ9ெபாS� இேய>L� அவ�ைடய சீஷ�� அHேக



இ+லாதைத ஜனHக/ க$@, உடேன அ�த9
படLகள�+ ஏறி, இேய>ைவ ேத�-ெகா$@,
க9ப�நN�-. வ�தா�க/. 25252525 கடலி)
அ-கைரய�ேல அவ�க/ அவைர- க$டேபா�: ரப[,
ந1� எ9ெபாS� இVவ�ட� வ�த1� எ)& ேக;டா�க/.
26262626 இேய> அவ�கG-.9 ப�ரதிCதரமாக: ந1Hக/
அ%IதHகைள- க$டதினா+ அ+ல, ந1Hக/ அ9ப�
Iசி� தி�9தியானதினாேலேய எ)ைன
ேத@கிற1�க/ எ)& ெம"யாகேவ ெம"யாகேவ
உHகG-.? ெசா+Jகிேற). 27272727 அழி��ேபாகிற
ேபாஜனதி%காக அ+ல, நிதியஜ1வ)வைர-.�
நிைலநி%கிற ேபாஜனதி%காகேவ கிOைய
நட9ப�CHக/; அைத ம2ஷ.மார) உHகG-.-
ெகா@9பா�; அவைர9 ப�தாவாகிய ேதவ)
�திOதி�-கிறா� எ)றா�. 28282828 அ9ெபாS�
அவ�க/ அவைர ேநா-கி: ேதவ2-ேக%ற
கிOையகைள நட9ப�-.�ப� நாHக/ எ)ன
ெச"யேவ$@� எ)றா�க/. 29292929 இேய>
அவ�கG-.9 ப�ரதிCதரமாக: அவ�
அ29ப�னவைர ந1Hக/ வ�>வாசி9பேத
ேதவ2-ேக%ற கிOையயாய��-கிற� எ)றா�. 30303030
அத%. அவ�க/: அ9ப�யானா+ உ�ைம



வ�>வாசி-.�ப�-. நாHக/ காணத-கதாக ந1�
எ)ன அைடயாளைத- கா$ப�-கிற1�? எ)னைத
நட9ப�-கிற1�? 31313131 வானதிலி��� அவ�கG-.
அ9பைத9 Iசி-க-ெகா@தா� எ)&
எSதிய��-கிறப�, ந��ைடய ப�தா-க/
வனா�தரதி+ ம)னாைவ9 Iசிதா�கேள
எ)றா�க/. 32323232 இேய> அவ�கைள ேநா-கி:
வானதிலி��� வ�த அ9பைத ேமாேச
உHகG-.- ெகா@-கவ�+ைல; எ) ப�தாேவா
வானதிலி��� வ�த ெம"யான அ9பைத
உHகG-.- ெகா@-கிறா� எ)&, ெம"யாகேவ
ெம"யாகேவ உHகG-.? ெசா+Jகிேற). 33333333
வானதிலி��திறHகி, உலக�-. ஜ1வைன-
ெகா@-கிற அ9பேம ேதவ) அ�ள�ய அ9ப�
எ)றா�. 34343434 அ9ெபாS� அவ�க/ அவைர ேநா-கி:
ஆ$டவேர, இ�த அ9பைத எ9ெபாS��
எHகG-. தரேவ$@� எ)றா�க/. 35353535 இேய>
அவ�கைள ேநா-கி: ஜ1வ அ9ப� நாேன,
எ)ன�டதி+ வ�கிறவ) ஒ�-காJ�
பசியைடயா), எ)ன�டதி+
வ�>வாசமாய��-கிறவ) ஒ�-காJ�
தாகமைடயா). 36363636 ந1Hக/ எ)ைன- க$�����



வ�>வாசியாமலி�-கிற1�க/ எ)& உHகG-.?
ெசா)ேன). 37373737 ப�தாவானவ� என-.- ெகா@-கிற
யாL� எ)ன�டதி+ வ��; எ)ன�டதி+
வ�கிறவைன நா) Iற�ேப த/Gவதி+ைல. 38383838
எ) சிததி)ப�ய+ல, எ)ைன
அ29ப�னவ�ைடய சிததி)ப� ெச"யேவ நா)
வானதிலி��திறHகி வ�ேத). 39393939 அவ� என-.
த�தைவகள�+ ஒ)ைறC� நா) இழ��ேபாகாம+,
கைடசி நாள�+ அைவகைள எS9Iவேத எ)ைன
அ29ப�ன ப�தாவ�) சிதமாய��-கிற�. 40404040
.மாரைன- க$@, அவOடதி+
வ�>வாசமாய��-கிறவ) எவேனா, அவ)
நிதியஜ1வைன அைடவ��, நா) அவைன-
கைடசிநாள�+ எS9Iவ��, எ)ைன
அ29ப�னவ�ைடய சிதமாய��-கிற� எ)றா�. 41414141
நா) வானதிலி��� வ�த அ9ப� எ)& அவ�
ெசா)னதின�மித� Rத�க/ அவைர-.றி�
�&�&�: 42424242 இவ) ேயாேச9ப�) .மாரனாகிய
இேய> அ+லவா, இவ2ைடய தக9பைனC�
தாையC� அறி�தி�-கிேறாேம; அ9ப�ய��-க, நா)
வானதிலி��திறHகி வ�ேத) எ)& இவ)
எ9ப�? ெசா+Jகிறா) எ)றா�க/. 43434343 இேய>



அவ�கG-.9 ப�ரதிCதரமாக: உHகG-./ேள
�&�&-கேவ$டா�. 44444444 எ)ைன அ29ப�ன ப�தா
ஒ�வைன இS�-ெகா/ளாவ�;டா+ அவ)
எ)ன�டதி+ வரமா;டா); கைடசிநாள�+ நா)
அவைன எS9Iேவ). 45454545 எ+லா�� ேதவனாேல
ேபாதி-க9ப;��9பா�க/ எ)& த1�-கதOசிகள�)
ஆகமதி+ எSதிய��-கிறேத; ஆைகயா+
ப�தாவ�ன�டதி+ ேக;@- க%&-ெகா/Gகிறவ)
எவ2� எ)ன�டதி+ வ�கிறா). 46464646
ேதவன�டதின�)& வ�தவேர தவ�ர ேவெறா�வ��
ப�தாைவ- க$டதி+ைல, இவேர ப�தாைவ-
க$டவ�. 47474747 எ)ன�டதி+
வ�>வாசமாய��-கிறவ2-. நிதியஜ1வ)
உ$ெட)& ெம"யாகேவ ெம"யாகேவ
உHகG-.? ெசா+Jகிேற). 48484848 ஜ1வ அ9ப� நாேன.
49494949 உHக/ ப�தா-க/ வனா�தரதிேல ம)னாைவ9
Iசிதி���� மOதா�க/. 50505050 இதிேல Iசி-கிறவ)
மOயாமலி�-.�ப� வானதிலி��திறHகின
அ9ப� இ�ேவ. 51515151 நாேன வானதிலி��திறHகின
ஜ1வ அ9ப�; இ�த அ9பைத9 Iசி-கிறவ)
எ)ெற)ைற-.� ப�ைழ9பா); நா) ெகா@-.�
அ9ப� உலகதி) ஜ1வ2-காக நா) ெகா@-.�



எ) மா�சேம எ)றா�. 52525252 அ9ெபாS� Rத�க/:
இவ) த)2ைடய மா�சைத எ9ப� நம-.9
Iசி-க- ெகா@9பா) எ)& தHகG-./ேள
வா-.வாத�ப$ண�னா�க/. 53535353 அத%. இேய>
அவ�கைள ேநா-கி: ந1Hக/ ம2ஷ.மார2ைடய
மா�சைத9 IசியாமJ�, அவ�ைடய இரதைத9
பான�ப$ணாமJ� இ��தா+ உHகG-./ேள
ஜ1வன�+ைல எ)& ெம"யாகேவ ெம"யாகேவ
உHகG-.? ெசா+Jகிேற). 54545454 எ) மா�சைத9
Iசி�, எ) இரதைத9 பான�ப$Wகிறவ2-.
நிதியஜ1வ) உ$@; நா) அவைன- கைடசிநாள�+
எS9Iேவ). 55555555 எ) மா�ச� ெம"யான
ேபாஜனமாய��-கிற�, எ) இரத� ெம"யான
பானமாய��-கிற�. 56565656 எ) மா�சைத9 Iசி�,
எ) இரதைத9 பான�ப$Wகிறவ) எ)ன�ேல
நிைலதி�-கிறா), நா2� அவன�ேல
நிைலதி�-கிேற). 57575757 ஜ1வ2/ள ப�தா எ)ைன
அ29ப�ன�ேபாலL�, நா) ப�தாவ�னா+
ப�ைழதி�-கிற�ேபாலL�, எ)ைன9
Iசி-கிறவ2� எ)னாேல ப�ைழ9பா). 58585858
வானதிலி��திறHகின அ9ப� இ�ேவ; இ�
உHக/ ப�தா-க/ Iசித ம)னாைவ9ேபால+ல,



அவ�க/ மOதா�கேள; இ�த அ9பைத9
Iசி-கிறவேனா எ)ெற)ைற-.� ப�ைழ9பா)
எ)றா�. 59595959 க9ப�நNமிJ/ள ெஜபஆலயதிேல
அவ� உபேதசி-ைகய�+ இைவகைள? ெசா)னா�. 60606060
அவ�ைடய சீஷO+ அேநக� இைவகைள-
ேக;டெபாS�, இ� க�னமான உபேதச�, யா�
இைத- ேக;பா�க/ எ)றா�க/. 61616161 சீஷ�க/
அைத-.றி� �&�&-கிறா�கெள)& இேய>
தம-./ேள அறி��, அவ�கைள ேநா-கி: இ�
உHகG-. இடறலாய��-கிறேதா? 62626262
ம2ஷ.மார) தா� �)ன���த இடதி%.
ஏறி9ேபாகிறைத ந1Hக/ கா$ப[�களானா+
எ9ப�ய��-.�? 63636363 ஆவ�ேய உய��9ப�-கிற�,
மா�சமான� ஒ)&-.� உதவா�; நா)
உHகG-.? ெசா+Jகிற வசனHக/ ஆவ�யாC�
ஜ1வனாC� இ�-கிற�. 64646464 ஆகிJ� உHகள�+
வ�>வாசியாதவ�க/ சில� உ$@ எ)றா�;
வ�>வாசியாதவ�க/ இ)னாெர)&�, த�ைம-
கா;�-ெகா@9பவ) இ)னாென)&� ஆதி�தலாக
இேய> அறி�தி��தப�யா+, அவ� ப�)2�: 65656565
ஒ�வ) எ) ப�தாவ�) அ�ைள9 ெபறாவ�;டா+
எ)ன�டதி%. வரமா;டா) எ)& இதின�மிதேம



உHகG-.? ெசா)ேன) எ)றா�. 66666666 அ��த+
அவ�ைடய சீஷO+ அேநக� அவ�டேனNட
நடவாம+ ப�)வாHகி9ேபானா�க/. 67676767 அ9ெபாS�
இேய> ப)ன��வைரC� ேநா-கி: ந1HகG�
ேபா"வ�ட மனதாய��-கிற1�கேளா எ)றா�. 68686868
சீேமா) ேப�� அவ�-.9 ப�ரதிCதரமாக:
ஆ$டவேர, யாOடதி+ ேபாேவா�, நிதியஜ1வ
வசனHக/ உ�மிடதி+ உ$ேட. 69696969 ந1� ஜ1வ2/ள
ேதவ2ைடய .மாரனாகிய கிறிQ� எ)& நாHக/
வ�>வாசி�� அறி��� இ�-கிேறா� எ)றா). 70707070
இேய> அவ�கைள ேநா-கி: ப)ன��வராகிய
உHகைள நா) ெதO��ெகா/ளவ�+ைலயா?
உHகG-./G� ஒ�வ) ப�சாசாய��-கிறா)
எ)றா�. 71717171 சீேமான�) .மாரனாகிய
RதாQகாOேயா�
ப)ன��வOெலா�வனாய�����, த�ைம-
கா;�-ெகா@-க9 ேபாகிறவனாய���தப�ய�னா+
அவைன-.றி� இ9ப�? ெசா)னா�.

7777

1111 இைவகG-.9ப�)I, Rத�க/ இேய>ைவ-
ெகாைலெச"ய வைகேத�னப�யா+, அவ�



Rேதயாவ�ேல சbசO-க மனதி+லாம+
கலிேலயாவ�ேல சbசO�வ�தா�. 2222 Rத�ைடய
Nடார9ப$�ைக சம_பமாய���த�. 3333 அ9ெபாS�
அவ�ைடய சேகாதர� அவைர ேநா-கி: ந1� ெச"கிற
கிOையகைள உ��ைடய சீஷ�கG� பா�-.�ப�,
இVவ�ட�வ�;@ RேதயாL-.9 ேபா�. 4444
ப�ரபலமாய��-க வ���Iகிற எவ2�
அ�தரHகதிேல ஒ)ைறC� ெச"யமா;டா); ந1�
இ9ப�9ப;டைவகைள? ெச"தா+ உலக�-.
உ�ைம ெவள�9ப@�� எ)றா�க/. 5555 அவ�ைடய
சேகாதர�� அவைர வ�>வாசியாதப�யா+ இ9ப�?
ெசா)னா�க/. 6666 இேய> அவ�கைள ேநா-கி: எ)
ேவைள இ)2� வரவ�+ைல, உHக/ ேவைளேயா
எ9ெபாS�� ஆயதமாய��-கிற�. 7777 உலக�
உHகைள9 பைக-கமா;டா�; அதி) கிOையக/
ெபா+லாதைவகளாய��-கிறெத)& நா)
சா;சிெகா@-கிறப�ய�னாேல அ� எ)ைன9
பைக-கிற�. 8888 ந1Hக/ இ�த9 ப$�ைக-.9
ேபாHக/; எ) ேவைள இ)2� வராதப�யா+ நா)
இ�த9 ப$�ைக-. இ9ெபாS� ேபாகிறதி+ைல
எ)றா�. 9999 இைவகைள அவ�கGடேன ெசா+லி,
ப�)2H கலிேலயாவ�ேல தHகினா�. 10101010 அவ�ைடய



சேகாதர� ேபானப�)I, அவ� ெவள�யரHகமா"9
ேபாகாம+ அ�தரHகமா"9 ப$�ைக-.9 ேபானா�.
11111111 ப$�ைகய�ேல Rத�க/ அவைர ேத�: அவ�
எHேகய��-கிறா� எ)றா�க/. 12121212 ஜனHகG-./ேள
அவைர-.றி� �&�&9I$டாய�%&. சில�:
அவ� ந+லவ� எ)றா�க/. ேவ&சில�: அ9ப�ய+ல,
அவ) ஜனHகைள வbசி-கிறவ) எ)&
ெசா+லி-ெகா$டா�க/. 13131313 ஆனாJ� Rத�-.9
பய�தி��ததினாேல, ஒ�வ2� அவைர-.றி�
தாராளமா"9 ேபசவ�+ைல. 14141414
பாதி9ப$�ைகயானேபா�, இேய>
ேதவாலய�-.9ேபா", உபேதச�ப$ண�னா�. 15151515
அ9ெபாS� Rத�க/: இவ� க+லாதவராய�����
ேவத எS�-கைள எ9ப� அறி�தி�-கிறா� எ)&
ஆ?சOய9ப;டா�க/. 16161616 இேய> அவ�கG-.9
ப�ரதிCதரமாக: எ) உபேதச�
எ)2ைடயதாய�ராம+, எ)ைன
அ29ப�னவ�ைடயதாய��-கிற�. 17171717 அவ�ைடய
சிததி)ப� ெச"ய மன�/ளவெனவேனா அவ)
இ�த உபேதச� ேதவனா+ உ$டாய��-கிறேதா,
நா) >யமா"9 ேப>கிேறேனா எ)&
அறி��ெகா/Gவா). 18181818 >யமா"9 ேப>கிறவ) த)



>யமகிைமைய ேத@கிறா), த)ைன
அ29ப�னவO) மகிைமைய ேத@கிறவேனா
உ$ைமC/ளவனாய��-கிறா), அவன�டதி+
அந1திய�+ைல. 19191919 ேமாேச நியாய9ப�ரமாணைத
உHகG-.- ெகா@-கவ�+ைலயா? அ9ப�ய�����
உHகள�+ ஒ�வ2� அ�த
நியாய9ப�ரமாணதி)ப� நட-கிறதி+ைல; ந1Hக/
ஏ) எ)ைன- ெகாைலெச"ய ேத@கிற1�க/
எ)றா�. 20202020 ஜனHக/ அவ�-.9 ப�ரதிCதரமாக: ந1
ப�சா>ப��தவ); உ)ைன- ெகாைலெச"ய
ேத@கிறவ) யா� எ)றா�க/. 21212121 இேய> அவ�கைள
ேநா-கி: ஒேர கிOையைய? ெச"ேத),
அைத-.றி� எ+லா�� ஆ?சOய9ப@கிற1�க/. 22222222
வ��தேசதன� ேமாேசய�னா+ உ$டாகாம+,
ப�தா-களா+ உ$டாய�%&; ப�)I ேமாேச அைத
உHகG-. நியமிதா); ந1Hக/ ஓ"Lநாள�J�
ம2ஷைன வ��தேசதன� ப$Wகிற1�க/. 23232323
ேமாேசய�) நியாய9ப�ரமாண� ம_ற9படாதப�-.
ஓ"Lநாள�+ ம2ஷ) வ��தேசதன�
ெபறலாெம)றா+, நா) ஓ"Lநாள�+ ஒ�
ம2ஷைன �Sவ�� >கமா-கினதினாேல
எ)ேம+ எO?சலாய��-கலாமா? 24242424 ேதா%றதி)ப�



த1�9Iெச"யாம+, ந1திய�)ப� த1�9Iெச"CHக/
எ)றா�. 25252525 அ9ெபாS� எ�சேல� நகரதாO+
சில�: இவைனய+லவா
ெகாைலெச"யேத@கிறா�க/? 26262626 இேதா, இவ)
தாராளமா"9 ேப>கிறாேன, ஒ�வ�� இவ2-.
ஒ)&� ெசா+Jகிறதி+ைலேய, ெம"யா" இவ)
கிறிQ�தா) எ)& அதிகாOக/ நி?சயமாக
அறி�தி�-கிறா�கேளா? 27272727 இவ) இ)ன
இடதிலி��� வ�தவென)& நா�
அறி�தி�-கிேறா�, கிறிQ� வ��ேபாேதா, அவ�
இ)ன இடதிலி��� வ�கிறவெர)& ஒ�வ2�
அறியமா;டாேன எ)றா�க/. 28282828 அ9ெபாS� இேய>
ேதவாலயதி+ உபேதசி-ைகய�+ சதமி;@: ந1Hக/
எ)ைன அறிவ 1�க/, நா) எHேகய����
வ�ேதென)&� அறிவ 1�க/; நா) எ)>யமா"
வரவ�+ைல, எ)ைன அ29ப�னவ�
சதிய�/ளவ�, அவைர ந1Hக/
அறியாதி�-கிற1�க/. 29292929 நா) அவரா+
வ�தி�-கிறப�ய�னாJ�, அவ� எ)ைன
அ29ப�ய��-கிறப�ய�னாJ�, நாேன அவைர
அறி�தி�-கிேற) எ)றா�. 30303030 அ9ெபாS� அவைர9
ப��-க வைகேத�னா�க/; ஆனாJ� அவ�ைடய



ேவைள இ)2� வராதப�ய�னா+ ஒ�வ2�
அவ�ேம+ ைகேபாடவ�+ைல. 31313131 ஜனHகள�+
அேநக� அவைர வ�>வாசி�: கிறிQ� வ��ேபா�,
இவ� ெச"கிற அ%IதHகைள9பா�-கிJ� அதிக�
ெச"வாேரா எ)றா�க/. 32323232 ஜனHக/
அவைர-.றி� இ9ப� �&�&-கிறைத9
பOேசய� ேக;டெபாS�, அவைர9 ப���-ெகா$@
வ��ப�-.9 பOேசய�� ப�ரதான ஆசாOய��
ேசவகைர அ29ப�னா�க/. 33333333 அ9ெபாS� இேய>
அவ�கைள ேநா-கி: இ)2H ெகாbச-கால� நா)
உHகGடேனNட இ���, ப�)I எ)ைன
அ29ப�னவOடதி%.9 ேபாகிேற). 34343434 ந1Hக/
எ)ைன ேத@வ 1�க/, ஆனாJ� எ)ைன-
காணமா;f�க/; நா) இ�-.� இடதி%. ந1Hக/
வரLHNடா� எ)றா�. 35353535 அ9ெபாS� Rத�க/:
இவைர நா� காணாதப�-. எHேக ேபாவா�,
கிேர-க�-./ேள சிதறிய��-கிறவ�கள�டதி%.9
ேபா", கிேர-க�-. உபேதச�ப$Wவாேரா? 36363636
ந1Hக/ எ)ைன ேத@வ 1�க/, ஆனாJ� எ)ைன-
காணமா;f�க/ எ)&�, நா) இ�-.� இட�-.
ந1Hக/ வர-Nடா� எ)&�, இவ� ெசா)ன
வா�ைதய�) க�� எ)னெவ)&



தHகG-./ேள ெசா+லி-ெகா$டா�க/. 37373737
ப$�ைகய�) கைடசிநாளாகிய ப�ரதான நாள�ேல
இேய> நி)&, சதமி;@: ஒ�வ)
தாகமாய���தா+ எ)ன�டதி+ வ��,
பான�ப$ண-கடவ). 38383838 ேவதவா-கிய�
ெசா+Jகிறப� எ)ன�டதி+
வ�>வாசமாய��-கிறவ) எவேனா, அவ)
உ/ளதிலி��� ஜ1வத$ண 1�/ள நதிக/ ஓ@�
எ)றா�. 39393939 த�ைம வ�>வாசி-கிறவ�க/
அைடய9ேபாகிற ஆவ�ைய-.றி� இ9ப�?
ெசா)னா�. இேய> இ)2�
மகிைம9படாதி��தப�ய�னா+ பO>தஆவ�
இ)2� அ�ள9படவ�+ைல. 40404040 ஜனHகள�+
அேநக� இ�த வசனைத- ேக;டெபாS�:
ெம"யாகேவ இவ� த1�-கதOசியானவ� எ)றா�க/.
41414141 ேவ&சில�: இவ� கிறிQ� எ)றா�க/.
ேவ&சில�: கிறிQ� கலிேலயாவ�லி��தா வ�வா�?
42424242 தாவ 1தி) ச�ததிய�J�, தாவ 1� இ��த
ெபெலேக� ஊOJமி��� கிறிQ� வ�வா�
எ)& ேவதவா-கிய� ெசா+லவ�+ைலயா
எ)றா�க/. 43434343 இVவ�தமாக அவைர-.றி�
ஜனHகG-./ேள ப�Oவ�ைனC$டாய�%&. 44444444



அவ�கள�+ சில� அவைர9 ப��-க
மனதாய���தா�க/; ஆகிJ� ஒ�வ2� அவ�ேம+
ைகேபாடவ�+ைல. 45454545 ப�)I அ�த? ேசவக� ப�ரதான
ஆசாOயOடதி%.� பOேசயOடதி%.�
தி��ப�வ�தா�க/; இவ�க/ அவ�கைள ேநா-கி:
ந1Hக/ அவைன ஏ) ெகா$@வரவ�+ைல எ)&
ேக;டா�க/. 46464646 ேசவக� ப�ரதிCதரமாக: அ�த
ம2ஷ) ேப>கிற�ேபால ஒ�வ2� ஒ�-காJ�
ேபசினதி+ைல எ)றா�க/. 47474747 அ9ெபாS� பOேசய�:
ந1HகG� வbசி-க9ப;f�களா? 48484848
அதிகாOகள�லாவ� பOேசயOலாவ� யாதாெமா�வ�
அவைன வ�>வாசித�$டா? 49494949 ேவதைத
அறியாதவ�களாகிய இ�த ஜனHக/
சப�-க9ப;டவ�க/ எ)றா�க/. 50505050 இராதிOய�ேல
அவOடதி%. வ�தவ2�
அவ�கள�ெலா�வ2மாகிய நி-ெகாேத� எ)பவ)
அவ�கைள ேநா-கி: 51515151 ஒ� ம2ஷ) ெசா+வைத-
ேக;@, அவ) ெச"ைககைள அறிகிறத%. �)ேன,
அவைன ஆ-கிைன-.;ப@தலாெம)&
ந��ைடய நியாய9ப�ரமாண� ெசா+Jகிறதா
எ)றா). 52525252 அத%. அவ�க/: ந1�� கலிேலயேனா?
கலிேலயாவ�லி��� ஒ� த1�-கதOசிC�



எS�Iகிறதி+ைல எ)பைத ஆரா"��பா��
எ)றா�க/. 53535353 ப�)I அவரவ� தHக/ தHக/
வ 1;@-.9 ேபானா�க/.

8888

1111 இேய> ஒலிவமைல-.9 ேபானா�. 2222 ம&நா/
காைலய�ேல அவ� தி��ப� ேதவாலயதி%.
வ�தேபா�, ஜனHகெள+லா�� அவOடதி+
வ�தா�க/. அவ� உ;கா��� அவ�கG-.
உபேதச�ப$ண�னா�. 3333 அ9ெபாS� வ�பசாரதிேல
க$@ப��-க9ப;ட ஒ� Qதி^ைய ேவதபாரக��
பOேசய�� அவOடதி+ ெகா$@வ��, அவைள
ந@ேவ நி&தி: 4444 ேபாதகேர, இ�த Qதி^
வ�பசாரதி+ ைகC� ெம"Cமா"9 ப��-க9ப;டா/.
5555 இ9ப�9ப;டவ�கைள- க+ெலறி��
ெகா+லேவ$@ெம)& ேமாேச
நியாய9ப�ரமாணதி+ நம-.-
க;டைளய�;��-கிறாேர, ந1� எ)ன ெசா+Jகிற1�
எ)றா�க/. 6666 அவ�ேம+ .%றb>ம�வத%கான
காரண� உ$டா.�ெபா�;@ அவைர?
ேசாதி-.�ப� இ9ப�? ெசா)னா�க/. இேய>ேவா
.ன���, வ�ரலினா+ தைரய�ேல எSதினா�. 7777



அவ�க/ ஓயாம+ அவைர-
ேக;@-ெகா$��-ைகய�+, அவ� நிமி��� பா��:
உHகள�+ பாவமி+லாதவ) இவ/ேம+ �தலாவ�
க+ெலறிய-கடவ) எ)& ெசா+லி, 8888 அவ�
ம&ப�C� .ன���, தைரய�ேல எSதினா�. 9999
அவ�க/ அைத- ேக;@, தHக/ மன?சா;சிய�னா+
க���ெகா/ள9ப;@, ெபOேயா��த+
சிறிேயா�வைர-.� ஒVெவா�வரா"9
ேபா"வ�;டா�க/. இேய> தன�தி��தா�, அ�த
Qதி^ ந@ேவ நி)றா/. 10101010 இேய> நிமி��� அ�த
Qதி^ைய தவ�ர ேவெறா�வைரCH காணாம+:
Qதி^ேய, உ)ேம+ .%றbசா;�னவ�க/ எHேக?
ஒ�வனாகிJ� உ)ைன ஆ-கிைன-./ளாக
த1�-கவ�+ைலயா எ)றா�. 11111111 அத%. அவ/:
இ+ைல, ஆ$டவேர, எ)றா/. இேய> அவைள
ேநா-கி: நா2� உ)ைன ஆ-கிைன-./ளாக
த1�-கிறதி+ைல; ந1 ேபா, இன�9 பாவbெச"யாேத
எ)றா�. 12121212 ம&ப�C� இேய> ஜனHகைள ேநா-கி:
நா) உலகதி%. ஒள�யாய��-கிேற), எ)ைன9
ப�)ப%&கிறவ) இ�ள�ேல நடவாம+ ஜ1வஒள�ைய
அைட�தி�9பா) எ)றா�. 13131313 அ9ெபாS� பOேசய�
அவைர ேநா-கி: உ)ைன-.றி� ந1ேய சா;சி



ெகா@-கிறா"; உ)2ைடய சா;சி
உ$ைமயானத+ல எ)றா�க/. 14141414 இேய>
அவ�கG-.9 ப�ரதிCதரமாக: எ)ைன-.றி�
நாேன சா;சி ெகா@தாJ�, எ) சா;சி
உ$ைமயாய��-கிற�; ஏெனன�+ நா)
எHேகய���� வ�ேதென)&�, எHேக
ேபாகிேறென)&� அறி�தி�-கிேற); ந1Hகேளா
நா) எHேகய���� வ�கிேறென)&�, எHேக
ேபாகிேறென)&� அறிய[�க/. 15151515 ந1Hக/
மா�ச�-ேக%றப� நியாய�த1�-கிற1�க/, நா)
ஒ�வைனC� நியாய�த1�-கிறதி+ைல; 16161616 நா)
நியாய�த1�தா+, எ) த1�9I
சதியதி)ப�ய��-.�; ஏெனன�+ நா)
தன�தி�-கவ�+ைல, நா2� எ)ைன அ29ப�ன
ப�தாLமாக இ�-கிேறா�. 17171717 இர$@ேப�ைடய
சா;சி உ$ைமெய)& உHக/
நியாய9ப�ரமாணதிJ� எSதிய��-கிறேத. 18181818 நா)
எ)ைன-.றி�? சா;சி
ெகா@-கிறவனாய��-கிேற), எ)ைன அ29ப�ன
ப�தாL� எ)ைன-.றி�? சா;சி ெகா@-கிறா�
எ)றா�. 19191919 அ9ெபாS� அவ�க/: உ��ைடய ப�தா
எHேக எ)றா�க/. இேய> ப�ரதிCதரமாக:



எ)ைனC� அறிய[�க/, எ) ப�தாைவC�
அறிய[�க/; ந1Hக/ எ)ைன அறி�த1�களானா+ எ)
ப�தாைவC� அறிவ 1�க/ எ)றா�. 20202020
ேதவாலயதிேல இேய> உபேதச�ப$Wகிறேபா�,
த�ம9ெப;�ய��-.� இடதி+ இ�த
வசனHகைள? ெசா)னா�. அவ�ைடய ேவைள
இ)2� வராதப�ய�னா+ ஒ�வ2� அவைர9
ப��-கவ�+ைல. 21212121 இேய> ம&ப�C� அவ�கைள
ேநா-கி: நா) ேபாகிேற), ந1Hக/ எ)ைன ேத�
உHக/ பாவHகள�ேல சாவ 1�க/; நா) ேபாகிற
இட�-. வர உHகளா+ Nடா� எ)றா�. 22222222
அ9ெபாS� Rத�க/: நா) ேபாகிற இட�-. வர
உHகளா+ Nடா� எ)கிறாேன, த)ைனதா)
ெகாைலெச"�ெகா/வாேனா எ)&
ேபசி-ெகா$டா�க/. 23232323 அவ� அவ�கைள ேநா-கி:
ந1Hக/ தாYவ�லி���$டானவ�க/, நா)
உய�வ�லி���$டானவ); ந1Hக/ இ�த
உலகதிலி���$டானவ�க/, நா) இ�த
உலகதிலி���$டானவன+ல. 24242424 ஆைகயா+
ந1Hக/ உHக/ பாவHகள�+ சாவ 1�க/ எ)&
உHகG-.? ெசா)ேன); நாேன அவ� எ)&
ந1Hக/ வ�>வாசியாவ�;டா+ உHக/ பாவHகள�ேல



சாவ 1�க/ எ)றா�. 25252525 அத%. அவ�க/: ந1� யா�
எ)றா�க/. இேய> அவ�கைள ேநா-கி: நா)
ஆதி�தலா" உHகG-.?
ெசா+லிய��-கிறவ�தா). 26262626 உHகைள-.றி�9
ேபசL� நியாய�த1�-கL� என-. அேநக
காOயHகG$@. எ)ைன அ29ப�னவ�
சதிய�/ளவ�; நா) அவOடதி+
ேக;டைவகைளேய உலக�-.? ெசா+Jகிேற)
எ)றா�. 27272727 ப�தாைவ-.றி�9 ேபசினாெர)&
அவ�க/ அறியாதி��தா�க/. 28282828 ஆதலா+ இேய>
அவ�கைள ேநா-கி: ந1Hக/ ம2ஷ.மாரைன
உய�தின ப�)I, நாேன அவெர)&�, நா) எ)
>யமா" ஒ)&� ெச"யாம+, எ) ப�தா என-.9
ேபாதிதப�ேய இைவகைள? ெசா)ேன) எ)&�
அறிவ 1�க/. 29292929 எ)ைன அ29ப�னவ�
எ)2டேனNட இ�-கிறா�, ப�தாL-.9
ப�Oயமானைவகைள நா) எ9ெபாS��
ெச"கிறப�யா+ அவ� எ)ைன தன�ேய
இ�-கவ�டவ�+ைல எ)றா�. 30303030 இைவகைள அவ�
ெசா+Jைகய�+, அேநக� அவOடதி+ வ�>வாச�
ைவதா�க/. 31313131 இேய> த�ைம வ�>வாசித
Rத�கைள ேநா-கி: ந1Hக/ எ) உபேதசதி+



நிைலதி��தா+ ெம"யாகேவ எ)
சீஷராய��9ப[�க/; 32323232 சதியைதC� அறிவ 1�க/,
சதிய� உHகைள வ�@தைலயா-.� எ)றா�. 33333333
அவ�க/ அவ�-.9 ப�ரதிCதரமாக: நாHக/
ஆப�ரகாமி) ச�ததியாய��-கிேறா�, நாHக/
ஒ�-காJ� ஒ�வ2-.�
அ�ைமகளாய��-கவ�+ைல;
வ�@தைலயாவ 1�கெள)& ந1� எ9ப�? ெசா+Jகிற1�
எ)றா�க/. 34343434 இேய> அவ�கG-.9
ப�ரதிCதரமாக: பாவbெச"கிறவ) எவ2�
பாவ�-. அ�ைமயாய��-கிறா) எ)&
ெம"யாகேவ ெம"யாகேவ உHகG-.?
ெசா+Jகிேற). 35353535 அ�ைமயானவ) எ)ைற-.�
வ 1;�ேல நிைலதிரா); .மார) எ)ைற-.�
நிைலதி�-கிறா�. 36363636 ஆைகயா+ .மார)
உHகைள வ�@தைலயா-கினா+ ெம"யாகேவ
வ�@தைலயாவ 1�க/. 37373737 ந1Hக/ ஆப�ரகாமி)
ச�ததியாெர)& அறிேவ); ஆனாJ�
உHகG-./ேள எ) உபேதச�
இட�ெபறாதப�யா+, எ)ைன- ெகாைலெச"ய
ேத@கிற1�க/. 38383838 நா) எ) ப�தாவ�ன�டதி+
க$டைத? ெசா+Jகிேற), ந1HகG� உHக/



ப�தாவ�ன�டதி+ க$டைத? ெச"கிற1�க/ எ)றா�.
39393939 அத%. அவ�க/: ஆப�ரகாேம எHக/ ப�தா
எ)றா�க/. இேய> அவ�கைள ேநா-கி: ந1Hக/
ஆப�ரகாமி) ப�/ைளகளாய���தா+ ஆப�ரகாமி)
கிOையகைள? ெச"வ 1�கேள. 40404040 ேதவன�டதி+
ேக;��-கிற சதியைத உHகG-.? ெசா)ன
ம2ஷனாகிய எ)ைன- ெகா+ல ேத@கிற1�க/,
ஆப�ரகா� இ9ப�? ெச"யவ�+ைலேய. 41414141 ந1Hக/
உHக/ ப�தாவ�) கிOையகைள? ெச"கிற1�க/
எ)றா�. அத%. அவ�க/: நாHக/
ேவசிதனதினா+ ப�ற�தவ�கள+ல; ஒேர ப�தா
எHகG-.$@, அவ� ேதவ) எ)றா�க/. 42424242
இேய> அவ�கைள ேநா-கி: ேதவ) உHக/
ப�தாவாய���தா+ எ)ன�டதி+ அ)பாய��9ப[�க/.
ஏெனன�+ நா) ேதவன�டதிலி���
வ�தி�-கிேற); நா) >யமா" வரவ�+ைல, அவேர
எ)ைன அ29ப�னா�. 43434343 எ) வசனைத ந1Hக/
ஏ) அறியாமலி�-கிற1�க/? எ) உபேதசைத-
ேக;க மனதி+லாதி�-கிறதினா+ அ+லவா? 44444444
ந1Hக/ உHக/ ப�தாவாகிய ப�சாசானவனா+
உ$டானவ�க/; உHக/ ப�தாவ�2ைடய
இ?ைசகள�)ப� ெச"ய மனதாய��-கிற1�க/; அவ)



ஆதி�த%ெகா$@
ம2ஷெகாைலபாதகனாய��-கிறா); சதிய�
அவன�டதிலி+லாதப�யா+ அவ) சதியதிேல
நிைலநி%கவ�+ைல; அவ) ெபா"ய2� ெபா"-.9
ப�தாLமாய��-கிறப�யா+ அவ) ெபா"ேப>�ேபா�
த) ெசா�ததி+ எ@�9 ேப>கிறா). 45454545 நா)
உHகG-.? சதியைத? ெசா+Jகிறப�ய�னாேல
ந1Hக/ எ)ைன வ�>வாசி-கிறதி+ைல. 46464646
எ)ன�டதி+ பாவ� உ$ெட)& உHகள�+ யா�
எ)ைன- .%ற9ப@த-N@�? நா) சதியைத?
ெசா+லிய��-க, ந1Hக/ ஏ) எ)ைன
வ�>வாசி-கிறதி+ைல. 47474747 ேதவனா+ உ$டானவ)
ேதவ2ைடய வசனHகG-.? ெசவ�ெகா@-கிறா);
ந1Hக/ ேதவனா+ உ$டாய�ராதப�ய�னா+
ெசவ�ெகாடாமலி�-கிற1�க/ எ)றா�. 48484848 அ9ெபாS�
Rத�க/ அவ�-.9 ப�ரதிCதரமாக: உ)ைன?
சமாOயென)&�, ப�சா>ப��தவென)&� நாHக/
ெசா+Jகிற� சOதாேன எ)றா�க/. 49494949 அத%.
இேய>: நா) ப�சா> ப��தவன+ல, நா) எ)
ப�தாைவ- கன�ப$Wகிேற), ந1Hக/ எ)ைன-
கனவ 1ன�ப$Wகிற1�க/. 50505050 நா) என-.
மகிைமைய ேத@கிறதி+ைல; அைத ேத�



நியாய�த1�-கிறவ� ஒ�வ� இ�-கிறா�. 51515151 ஒ�வ)
எ) வா�ைதைய- ைக-ெகா$டா+, அவ)
எ)ெற)ைற-.� மரணைத- கா$பதி+ைல
எ)& ெம"யாகேவ ெம"யாகேவ உHகG-.?
ெசா+Jகிேற) எ)றா�. 52525252 அ9ெபாS� Rத�க/
அவைர ேநா-கி: ந1 ப�சா>ப��தவென)&
இ9ெபாS� அறி�தி�-கிேறா�; ஆப�ரகா��
த1�-கதOசிகG� மOதா�க/. ந1ேயா: ஒ�வ) எ)
வா�ைதைய- ைக-ெகா$டா+ எ)ெற)ைற-.�
மரணைத �சிபா�9பதி+ைல எ)கிறா". 53535353 எHக/
ப�தாவாகிய ஆப�ரகாமிJ� ந1 ெபOயவேனா? அவ�
மOதா�, த1�-கதOசிகG� மOதா�க/; உ)ைன ந1
எ9ப�9ப;டவனா-.கிறா" எ)றா�க/. 54545454 இேய>
ப�ரதிCதரமாக: எ)ைன நாேன
மகிைம9ப@தினா+ அ�த மகிைம வ 1ணாய��-.�,
எ) ப�தா எ)ைன மகிைம9ப@�கிறவ�, அவைர
உHக/ ேதவென)& ந1Hக/ ெசா+Jகிற1�க/. 55555555
ஆய�2� ந1Hக/ அவைர அறியவ�+ைல, நா)
அவைர அறி�தி�-கிேற); அவைர அறிேய) எ)&
ெசா+ேவனாகி+ உHகைள9ேபால நா2�
ெபா"யனாய��9ேப); அவைர நா) அறி��,
அவ�ைடய வா�ைதைய-



ைக-ெகா$��-கிேற). 56565656 உHக/ ப�தாவாகிய
ஆப�ரகா� எ)2ைடய நாைள- காண
ஆைசயாய���தா); க$@ கள�N��தா) எ)றா�.
57575757 அ9ெபாS� Rத�க/ அவைர ேநா-கி: உன-.
இ)2� ஐ�ப� வயதாகவ�+ைலேய, ந1
ஆப�ரகாைம- க$டாேயா எ)றா�க/. 58585858 அத%.
இேய>: ஆப�ரகா� உ$டாகிறத%. �)னேம நா)
இ�-கிேற) எ)& ெம"யாகேவ ெம"யாகேவ
உHகG-.? ெசா+Jகிேற) எ)றா�. 59595959
அ9ெபாS� அவ�ேம+ எறிC�ப� க+Jகைள
எ@�-ெகா$டா�க/. இேய> மைற��, அவ�க/
ந@ேவ கட��, ேதவாலயைத வ�;@9ேபானா�.

9999

1111 அவ� அ9Iற� ேபாைகய�+ ப�றவ�- .�டனாகிய
ஒ� ம2ஷைன- க$டா�. 2222 அ9ெபாS�
அவ�ைடய சீஷ�க/ அவைர ேநா-கி: ரப[, இவ)
.�டனா"9 ப�ற�த� யா� ெச"த பாவ�, இவ)
ெச"த பாவேமா, இவைன9 ெப%றவ�க/ ெச"த
பாவேமா எ)& ேக;டா�க/. 3333 இேய>
ப�ரதிCதரமாக: அ� இவ) ெச"த பாவ�ம+ல,
இவைன9 ெப%றவ�க/ ெச"த பாவ�ம+ல,



ேதவ2ைடய கிOையக/ இவன�டதி+
ெவள�9ப@�ெபா�;@ இ9ப�9 ப�ற�தா). 4444
பக%காலமி�-.ம;@� நா) எ)ைன
அ29ப�னவ�ைடய கிOையகைள?
ெச"யேவ$@�; ஒ�வ2� கிOைய ெச"ய-Nடாத
இரா-கால� வ�கிற�. 5555 நா)
உலகதிலி�-ைகய�+ உலகதி%.
ஒள�யாய��-கிேற) எ)றா�. 6666 இைவகைள?
ெசா+லி, அவ� தைரய�ேல �9ப�, உமிYந1Oனா+
ேச&$டா-கி, அ�த? ேச%ைற- .�ட2ைடய
க$கள�)ேம+ Pசி: 7777 ந1 ேபா", சீேலாவா�
.ளதிேல கSL எ)றா�. சீேலாவா� எ)பத%.
அ29ப9ப;டவ) எ)& அ�தமா�. அ9ப�ேய
அவ) ேபா"- கSவ�, பா�ைவயைட�தவனா"
தி��ப�வ�தா). 8888 அ9ெபாS� அயலகதா��,
அவ) .�டனாய��-ைகய�+ அவைன-
க$���தவ�கG�: இவ) உ;கா��� ப�?ைச
ேக;@-ெகா$���தவன+லவா எ)றா�க/. 9999
சில�: அவ)தா) எ)றா�க/. ேவ&சில�:
அவ2ைடய சாயலாய��-கிறா) எ)றா�க/.
அவேனா: நா)தா) அவ) எ)றா). 10101010 அ9ெபாS�
அவ�க/ அவைன ேநா-கி: உ) க$க/ எ9ப�



திற-க9ப;ட� எ)றா�க/. 11111111 அவ)
ப�ரதிCதரமாக: இேய> எ)ன9ப;ட ஒ�வ�
ேச&$டா-கி, எ) க$கள�)ேம+ Pசி, ந1 ேபா"
சீேலாவா� .ளதிேல கSL எ)றா�. அ9ப�ேய
நா) ேபா"- கSவ�, பா�ைவயைட�ேத) எ)றா).
12121212 அ9ெபாS� அவ�க/: அவ� எHேக எ)றா�க/.
அவ): என-. ெதOயா� எ)றா). 13131313
.�டனாய���த அவைன9 பOேசயOடதி%.-
ெகா$@ேபானா�க/. 14141414 இேய> ேச&$டா-கி,
அவ) க$கைள திற�த நா/
ஓ"Lநாளாய���த�. 15151515 ஆைகயா+ பOேசய��
அவைன ேநா-கி: ந1 எ9ப�9 பா�ைவயைட�தா"
எ)& ம&ப�C� ேக;டா�க/. அத%. அவ): அவ�
எ) க$கள�)ேம+ ேச%ைற9 Pசினா�, நா)
கSவ�ேன), கா$கிேற) எ)றா). 16161616 அ9ெபாS�
பOேசயO+ சில�: அ�த ம2ஷ) ஓ"Lநாைள-
ைக-ெகா/ளாததினா+ அவ) ேதவன�டதிலி���
வ�தவன+ல எ)றா�க/. ேவ&சில�:
பாவ�யாய��-கிற ம2ஷ) இ9ப�9ப;ட
அ%IதHகைள எ9ப�? ெச"வா) எ)றா�க/.
இVவ�தமா" அவ�கG-./ேள
ப�Oவ�ைனC$டாய�%&. 17171717 ம&ப�C� அவ�க/



.�டைன ேநா-கி: உ) க$கைள திற�தாேன,
அவைன-.றி� ந1 எ)ன ெசா+Jகிறா"
எ)றா�க/. அத%. அவ): அவ� த1�-கதOசி
எ)றா). 18181818 அவ) .�டனாய����
பா�ைவயைட�தைத Rத�க/ ந�பாம+,
பா�ைவயைட�தவ2ைடய தா"தக9ப)மாைர
அைழ9ப��, 19191919 அவ�கைள ேநா-கி: உHக/
.மார) .�டனா"9 ப�ற�தா) எ)&
ெசா+Jகிற1�கேள, அவ) இவ)தானா?
இவனானா+, இ9ெபாS� இவ) எ9ப�9
பா�ைவயைட�தா) எ)& ேக;டா�க/. 20202020
தா"தக9ப)மா� ப�ரதிCதரமாக: இவ) எHக/
.மார)தா) எ)&�, .�டனா"9 ப�ற�தா)
எ)&� எHகG-. ெதOC�. 21212121 இ9ெபாS�
இவ) பா�ைவயைட�த வைக எHகG-.
ெதOயா�; இவ) க$கைள திற�தவ) இ)னா)
எ)ப�� எHகG-. ெதOயா�; இவ)
வய�/ளவனாய��-கிறா), இவைன- ேகGHக/,
இவேன ெசா+Jவா) எ)றா�க/. 22222222 அவ2ைடய
தா"தக9ப)மா� Rத�கG-.9 பய�ததினா+
இ9ப�? ெசா)னா�க/. ஏெனன�+ இேய>ைவ-
கிறிQ� எ)& எவனாவ� அறி-ைகப$ண�னா+



அவைன ெஜபஆலய�-.9
Iற�பா-கேவ$@ெம)& Rத�க/
அத%.�)னேம க;@9பா@ ெச"தி��தா�க/. 23232323
அதின�மித�: இவ) வய�/ளவனாய��-கிறா),
இவைனேய ேகGHக/ எ)& அவ)
தா"தக9ப)மா� ெசா)னா�க/. 24242424 ஆதலா+
அவ�க/ .�டனாய���த ம2ஷைன
இர$டா�தர� அைழ�: ந1 ேதவைன
மகிைம9ப@�; இ�த ம2ஷ) பாவ�ெய)&
நாHக/ அறி�தி�-கிேறா� எ)றா�க/. 25252525 அவ)
ப�ரதிCதரமாக: அவ� பாவ�ெய)& என-.
ெதOயா�; நா) .�டனாய���ேத), இ9ெபாS�
கா$கிேற); இ� ஒ)&தா) என-. ெதOC�
எ)றா). 26262626 அவ�க/ ம&ப�C� அவைன ேநா-கி:
உன-. எ)னெச"தா), உ) க$கைள எ9ப�
திற�தா) எ)றா�க/. 27272727 அவ) ப�ரதிCதரமாக:
�)னேம உHகG-.? ெசா)ேன), ந1Hக/
ேகளாம%ேபான 1�க/; ம&ப�C� ேக;க
ேவ$�யெத)ன? அவ�-.? சீஷராக உHகG-.�
மன�$ேடா எ)றா). 28282828 அ9ெபாS� அவ�க/
அவைன ைவ�: ந1 அவ2ைடய சீஷ), நாHக/
ேமாேசய�2ைடய சீஷ�. 29292929 ேமாேசCடேன ேதவ)



ேபசினாெர)& அறிேவா�, இவ) எHேகய����
வ�தவென)& அறிேயா� எ)றா�க/. 30303030 அத%.
அ�த ம2ஷ): அவ� எ) க$கைள
திற�தி����, அவ� எHேகய���� வ�தவெர)&
ந1Hக/ அறியாதி�-கிற� ஆ?சOயமான காOய�. 31313131
பாவ�கG-. ேதவ)
ெசவ�ெகா@-கிறதி+ைலெய)& அறி�தி�-கிேறா�;
ஒ�வ) ேதவப-திC/ளவனாய���� அவ�-.?
சிதமானைத? ெச"தா+ அவ2-.?
ெசவ�ெகா@9பா�. 32323232 ப�றவ�-.�ட2ைடய க$கைள
ஒ�வ) திற�தாென)& உலக�$டான��த+
ேக/வ�9ப;டதி+ைலேய. 33333333 அவ�
ேதவன�டதிலி��� வராதி��தா+ ஒ)&�
ெச"யமா;டாேர எ)றா). 34343434 அவ�க/ அவ2-.9
ப�ரதிCதரமாக: �Sவ�� பாவதி+ ப�ற�த ந1
எHகG-.9 ேபாதி-கிறாேயா எ)& ெசா+லி,
அவைன9 Iற�ேப த/ள�வ�;டா�க/. 35353535 அவைன
அவ�க/ Iற�ேப த/ள�வ�;டைத இேய>
ேக/வ�9ப;@, அவைன- க$டேபா�: ந1
ேதவ2ைடய .மாரன�டதி+
வ�>வாசமாய��-கிறாயா எ)றா�. 36363636 அத%. அவ):
ஆ$டவேர, அவOடதி+ நா)



வ�>வாசமாய��-.�ப�-. அவ� யா� எ)றா). 37373737
இேய> அவைன ேநா-கி: ந1 அவைர-
க$��-கிறா", உ)2டேன ேப>கிறவ� அவ�தா)
எ)றா�. 38383838 உடேன அவ): ஆ$டவேர,
வ�>வாசி-கிேற) எ)& ெசா+லி, அவைர9
பண���ெகா$டா). 39393939 அ9ெபாS� இேய>:
காணாதவ�க/ காW�ப�யாகL�, கா$கிறவ�க/
.�டரா.�ப�யாகL� நியாயத1�9I-. நா) இ�த
உலகதி+ வ�ேத) எ)றா�. 40404040 அவ�டேனNட
இ��த பOேசயO+ சில� இைவகைள-
ேக;டெபாS�: நாHகG� .�டேரா எ)றா�க/. 41414141
இேய> அவ�கைள ேநா-கி: ந1Hக/
.�டராய���தா+ உHகG-.9 பாவமிரா�; ந1Hக/
கா$கிேறா� எ)& ெசா+Jகிறப�ய�னா+ உHக/
பாவ� நிைலநி%கிற� எ)றா�.

10101010

1111 ெம"யாகேவ ெம"யாகேவ நா) உHகG-.?
ெசா+Jகிேற); ஆ;@ெதாSவ�-./
வாச+வழியா"9 ப�ரேவசியாம+, ேவ&வழியா"
ஏ&கிறவ) க/ள2�
ெகா/ைள-கார2மாய��-கிறா). 2222



வாச+வழியா"9 ப�ரேவசி-கிறவேனா ஆ@கள�)
ேம"9பனாய��-கிறா). 3333 வாசைல- கா-கிறவ)
அவ2-. திற-கிறா); ஆ@கG� அவ)
சத�-.? ெசவ�ெகா@-கிற�. அவ) த)2ைடய
ஆ@கைள9 ேப�ெசா+லி- N9ப�;@, அைவகைள
ெவள�ேய நடதி- ெகா$@ ேபாகிறா). 4444 அவ)
த)2ைடய ஆ@கைள ெவள�ேய வ�;டப�)I,
அைவகG-. �)பாக நட��ேபாகிறா), ஆ@க/
அவ) சதைத அறி�தி�-கிறப�ய�னா+
அவ2-.9 ப�)ெச+Jகிற�. 5555 அ�நிய�ைடய
சதைத அறியாதப�ய�னா+ அைவக/
அ�நிய2-.9 ப�)ெச+லாம+, அவைன
வ�;ேடா�9ேபா� எ)றா�. 6666 இ�த உவைமைய
இேய> அவ�கGடேன ெசா)னா�; அவ�கேளா அவ�
ெசா)னைவகள�) க�ைத அறியவ�+ைல. 7777
ஆதலா+ இேய> ம&ப�C� அவ�கைள ேநா-கி:
நாேன ஆ@கG-. வாச+ எ)& ெம"யாகேவ
ெம"யாகேவ உHகG-.? ெசா+Jகிேற). 8888
என-. �)ேன வ�தவ�கெள+லா�� க/ள��
ெகா/ைள-கார�மாய��-கிறா�க/; ஆ@க/
அவ�கG-.? ெசவ�ெகா@-கவ�+ைல. 9999 நாேன
வாச+, எ) வழியா" ஒ�வ) உ;ப�ரேவசிதா+,



அவ) இர;சி-க9ப@வா), அவ) உ/G� Iற�I�
ெச)&, ேம"?சைல- க$டைடவா). 10101010 தி�ட)
தி�டL� ெகா+லL� அழி-கL�
வ�கிறாேனய)றி ேவெறா)&-.� வரா). நாேனா
அைவகG-. ஜ1வ) உ$டாய��-கL�, அ�
பOPரண9படL� வ�ேத). 11111111 நாேன ந+ல
ேம"9ப): ந+ல ேம"9ப) ஆ@கG-காக த)
ஜ1வைன- ெகா@-கிறா). 12121212
ேம"9பனாய�ராதவ2�, ஆ@க/ தன-.?
ெசா�தம+லாதவ2மான Nலியா/ ஓநா"
வ�கிறைத- க$@ ஆ@கைள வ�;@
ஓ�9ேபாகிறா); அ9ெபாS� ஓநா" ஆ@கைள9ப[றி,
அைவகைள? சிதற�-.�. 13131313 Nலியா/ Nலி-காக
ேவைலெச"கிறவனாைகயா+ ஓ�9ேபாகிறா),
ஆ@கG-காக அவ) கவைல9படா). 14141414 நாேன
ந+ல ேம"9ப); ப�தா எ)ைன
அறி�தி�-கிற�ேபாலL�, நா) ப�தாைவ
அறி�தி�-கிற�ேபாலL�, 15151515 நா)
எ)2ைடயைவகைள அறி���
எ)2ைடயைவகளா+ அறிய9ப;@மி�-கிேற);
ஆ@கG-காக எ) ஜ1வைனC� ெகா@-கிேற). 16161616
இ�த ெதாSவதிJ/ளைவகள+லாம+ ேவேற



ஆ@கG� என-. உ$@; அைவகைளC� நா)
ெகா$@வரேவ$@�, அைவக/ எ) சத�-.?
ெசவ�ெகா@-.�, அ9ெபாS� ஒேர ம�ைதC� ஒேர
ேம"9ப2மா.�. 17171717 நா) எ) ஜ1வைன ம&ப�C�
அைட��ெகா/G�ப�-. அைத-
ெகா@-கிறப�ய�னா+ ப�தா எ)ன�+
அ)பாய��-கிறா�. 18181818 ஒ�வ2� அைத
எ)ன�டதிலி��� எ@�-ெகா/ளமா;டா);
நாேன அைத- ெகா@-கிேற), அைத- ெகா@-கL�
என-. அதிகார� உ$@, அைத ம&ப�C�
எ@�-ெகா/ளL� என-. அதிகார� உ$@.
இ�த- க;டைளைய எ) ப�தாவ�ன�டதி+
ெப%&-ெகா$ேட) எ)றா�. 19191919 இ�த
வசனHகள�ன�மித� Rத�-./ேள ம&ப�C�
ப�Oவ�ைனC$டாய�%&. 20202020 அவ�கள�+ அேநக�:
இவ) ப�சா>ப��தவ), பய�திய-கார); ஏ)
இவ2-.? ெசவ�ெகா@-கிற1�க/ எ)றா�க/. 21212121
ேவேற சில�: இைவக/ ப�சா>ப��தவ2ைடய
வசனHகள+லேவ. .�ட�ைடய க$கைள9 ப�சா>
திற-க-N@மா எ)றா�க/. 22222222 ப�)I எ�சேலமிேல
ேதவாலய9 ப�ரதிaைடப$�ைக வ�த�;
மாOகால�மாய���த�. 23232323 இேய> ேதவாலயதி+



சாெலாேமா2ைடய ம$டபதிேல
உலாவ�-ெகா$���தா�. 24242424 அ9ெபாS� Rத�க/
அவைர? hY��ெகா$@: எ�வைர-.� எHக/
ஆ�மாL-.? ச�ேதக� உ$டா-.கிற1�, ந1�
கிறிQ�வானா+ எHகG-. ெதள�வா"?
ெசா+J� எ)றா�க/. 25252525 இேய> அவ�கG-.9
ப�ரதிCதரமாக: அைத உHகG-.? ெசா)ேன),
ந1Hக/ வ�>வாசி-கவ�+ைல; எ) ப�தாவ�)
நாமதினாேல நா) ெச"கிற கிOையகேள
எ)ைன-.றி�? சா;சிெகா@-கிற�. 26262626 ஆனாJ�,
நா) உHகG-.? ெசா)னப�ேய, ந1Hக/ எ)
ம�ைதய�) ஆ@களாய�ராதப�ய�னா+
வ�>வாசியாமலி�-கிற1�க/. 27272727 எ) ஆ@க/ எ)
சததி%.? ெசவ�ெகா@-கிற�; நா) அைவகைள
அறி�தி�-கிேற), அைவக/ என-.9
ப�)ெச+Jகிற�. 28282828 நா) அைவகG-.
நிதியஜ1வைன- ெகா@-கிேற); அைவக/
ஒ�-காJ� ெக;@9ேபாவதி+ைல, ஒ�வ2�
அைவகைள எ) ைகய�லி��� பறி�-
ெகா/வ�மி+ைல. 29292929 அைவகைள என-. த�த
எ) ப�தா எ+லாOJ� ெபOயவராய��-கிறா�;
அைவகைள எ) ப�தாவ�) ைகய�லி���



பறி�-ெகா/ள ஒ�வனாJ� Nடா�. 30303030 நா2�
ப�தாL� ஒ)றாய��-கிேறா� எ)றா�. 31313131
அ9ெபாS� Rத�க/ ம&ப�C� அவ�ேம+
க+ெலறிC�ப�, க+Jகைள எ@�-ெகா$டா�க/.
32323232 இேய> அவ�கைள ேநா-கி: நா) எ)
ப�தாவ�னாேல அேநக ந%கிOையகைள உHகG-.-
கா$ப�ேத), அைவகள�+ எ�த-
கிOையய�ன�மித� எ)ேம+ க+ெலறிகிற1�க/
எ)றா�. 33333333 Rத�க/ அவ�-.9 ப�ரதிCதரமாக:
ந%கிOையய�ன�மித� நாHக/ உ)ேம+
க+ெலறிகிறதி+ைல; ந1 ம2ஷனாய��-க,
உ)ைன ேதவ) எ)& ெசா+லி, இVவ�தமாக
ேதவ]ஷணb ெசா+Jகிறப�ய�னா+ உ)ேம+
க+ெலறிகிேறா� எ)றா�க/. 34343434 இேய>
அவ�கG-.9 ப�ரதிCதரமாக:
ேதவ�களாய��-கிற1�க/ எ)& நா) ெசா)ேன)
எ)பதா" உHக/ ேவததி+
எSதிய��-கவ�+ைலயா? 35353535 ேதவவசனைத9
ெப%&-ெகா$டவ�கைள ேதவ�க/ எ)& அவ�
ெசா+லிய��-க, ேவதவா-கிய��
தவறாததாய��-க, 36363636 ப�தாவ�னா+
பO>தமா-க9ப;@�, உலகதி+ அ29ப9ப;@�



இ�-கிற நா) எ)ைன ேதவ2ைடய .மார)
எ)& ெசா)னதினாேல ேதவ]ஷணb ெசா)னா"
எ)& ந1Hக/ ெசா+லலாமா? 37373737 எ) ப�தாவ�)
கிOையகைள நா) ெச"யாதி��தா+, ந1Hக/
எ)ைன வ�>வாசி-கேவ$�யதி+ைல. 38383838
ெச"ேதேனயானா+, ந1Hக/ எ)ைன
வ�>வாசியாதி��தாJ�, ப�தா எ)ன�J� நா)
அவOJ� இ�-கிறைத ந1Hக/ அறி��
வ�>வாசி-.�ப� அ�த- கிOையகைள
வ�>வாசிCHக/ எ)றா�. 39393939 இதின�மித� அவ�க/
ம&ப�C� அவைர9 ப��-க ேத�னா�க/, அவேரா
அவ�க/ ைக-. த9ப�, 40404040 ேயா�தா2-.
அ-கைரய�ேல �)ேன ேயாவா) ஞானQநானH
ெகா@�-ெகா$���த இட�-.
தி��ப�9ேபா", அHேக தHகினா�. 41414141 அேநக�
அவOடதி+ வ��: ேயாவா) ஒ� அ%IதைதC�
ெச"யவ�+ைல; ஆகிJ� இவைர-.றி� ேயாவா)
ெசா)னெத+லா� ெம"யாய��-கிற� எ)றா�க/.
42424242 அVவ�டதிேல அேநக� அவOடதி+
வ�>வாச�/ளவ�களானா�க/.

11111111



1111 மOயாG� அவ/ சேகாதOயாகிய மா�தாG�
இ��த ெபதான�யா கிராமதிJ/ளவனாகிய
லாச� எ)2� ஒ�வ) வ�யாதி9ப;���தா). 2222
க�த�-.9 பOமளைதல� Pசி, த) தைலமய�ரா+
அவ�ைடய பாதHகைள �ைடதவ/ அ�த
மOயாேள; அவGைடய சேகாதரனாகிய லாச�
வ�யாதியாய���தா). 3333 அ9ெபாS� அவ2ைடய
சேகாதOக/: ஆ$டவேர, ந1� சிேநகி-கிறவ)
வ�யாதியாய��-கிறா) எ)& ெசா+ல,
அவOடதி%. ஆ/ அ29ப�னா�க/. 4444 இேய>
அைத- ேக;டெபாS�: இ�த வ�யாதி மரண�-.
ஏ�வாய�ராம+ ேதவ2ைடய மகிைம
வ�ளH.வத%. ஏ�வாய��-கிற�; ேதவ2ைடய
.மார2� அதினா+ மகிைம9ப@வா� எ)றா�. 5555
இேய> மா�தாள�டதிJ� அவGைடய
சேகாதOய�ன�டதிJ� லாச�வ�ன�டதிJ�
அ)பாய���தா�. 6666 அவ) வ�யாதியாய��-கிறதாக
அவ� ேக/வ�9ப;டெபாS�, தா� இ��த இடதிேல
ப�)2� இர$@நா/ தHகினா�. 7777 அத)ப�)I அவ�
த��ைடய சீஷைர ேநா-கி: நா� ம&ப�C�
RேதயாL-.9 ேபாேவா� வா�Hக/ எ)றா�. 8888
அத%.? சீஷ�க/: ரப[, இ9ெபாS�தா) Rத�



உ�ைம- க+ெலறிய ேத�னா�கேள, ம&ப�C� ந1�
அVவ�டதி%.9 ேபாகலாமா எ)றா�க/. 9999 இேய>
ப�ரதிCதரமாக: பகJ-.9 ப)ன�ர$@ மண�ேநர�
இ+ைலயா? ஒ�வ) பகலிேல நட�தா+ அவ)
இ�த உலகதி) ெவள�?சைத-
கா$கிறப�ய�னா+ இடறமா;டா). 10101010 ஒ�வ)
இரவ�ேல நட�தா+ த)ன�டதி+ ெவள�?ச�
இ+லாதப�ய�னா+ இட&வா) எ)றா�. 11111111
இைவகைள அவ� ெசா+லியப�)I அவ�கைள
ேநா-கி: ந��ைடய சிேநகிதனாகிய லாச�
நிதிைரயைட�தி�-கிறா), நா) அவைன
எS9ப9ேபாகிேற) எ)றா�. 12121212 அத%. அவ�ைடய
சீஷ�க/: ஆ$டவேர, நிதிைரயைட�தி��தா+
>கமைடவா) எ)றா�க/. 13131313 இேய>வானவ�
அவ2ைடய மரணைத-.றி� அ9ப�?
ெசா)னா�; அவ�கேளா நிதிைரெச"�
இைள9பா&கிறைத-.றி�? ெசா)னாெர)&
நிைனதா�க/. 14141414 அ9ெபாS� இேய> அவ�கைள
ேநா-கி: லாச� மO�9ேபானா) எ)&
ெவள�9பைடயா"? ெசா+லி; 15151515 நா) அHேக
இராததினா+ ந1Hக/ வ�>வாச�/ளவ�களாகிறத%.
ஏ�L$ெட)& உHக/நிமித�



ச�ேதாஷ9ப@கிேற); இ9ெபாS� அவன�டதி%.9
ேபாேவா� வா�Hக/ எ)றா�. 16161616 அ9ெபாS�
திதி� எ)ன9ப;ட ேதாமா ம%ற? சீஷ�கைள
ேநா-கி: அவேராேடNட மO-.�ப� நா��
ேபாேவா� வா�Hக/ எ)றா). 17171717 இேய>
வ�தேபா� அவ) க+லைறய�+ ைவ-க9ப;@
நாJநாளாய�%ெற)& க$டா�. 18181818 ெபதான�யா ஊ�
எ�சேல�-.? சம_பமா" ஏற-.ைறய
இர$@ைம+ ]ரதிலி��த�. 19191919 RதO+ அேநக�
மா�தா/ மOயா/ எ)பவ�கGைடய சேகாதரைன-
.றி� அவ�கG-. ஆ&த+ ெசா+J�ப�
அவ�கள�டதி+ வ�தி��தா�க/. 20202020 இேய>
வ�கிறா� எ)& மா�தா/ ேக/வ�9ப;டேபா�,
அவ�-. எதி�ெகா$@ேபானா/; மOயாேளா
வ 1;�ேல உ;கா��தி��தா/. 21212121 மா�தா/
இேய>வ�ன�டதி+ வ��: ஆ$டவேர, ந1�
இHேகய���த1ரானா+ எ) சேகாதர)
மO-கமா;டா). 22222222 இ9ெபாS�� ந1� ேதவன�டதி+
ேக;@-ெகா/Gவெத�ேவா அைத ேதவ)
உம-. த�த�Gவாெர)& அறி�தி�-கிேற)
எ)றா/. 23232323 இேய> அவைள ேநா-கி: உ)
சேகாதர) உய��ெதS�தி�9பா) எ)றா�. 24242424



அத%. மா�தா/: உய��ெதSத+ நட-.�
கைடசிநாள�ேல அவ2� உய��ெதS�தி�9பா)
எ)& அறி�தி�-கிேற) எ)றா/. 25252525 இேய>
அவைள ேநா-கி: நாேன உய��ெதSதJ�
ஜ1வ2மாய��-கிேற), எ)ைன வ�>வாசி-கிறவ)
மOதாJ� ப�ைழ9பா); 26262626 உய�ேரா���� எ)ைன
வ�>வாசி-கிறவெனவ2� எ)ெற)ைற-.�
மOயாமJ� இ�9பா); இைத வ�>வாசி-கிறாயா
எ)றா�. 27272727 அத%. அவ/: ஆ�, ஆ$டவேர, ந1�
உலகதி+ வ�கிறவரான ேதவ.மாரனாகிய
கிறிQ� எ)& நா) வ�>வாசி-கிேற) எ)றா/. 28282828
இைவகைள? ெசா)னப�)I, அவ/ேபா", த)
சேகாதOயாகிய மOயாைள இரகசியமா" அைழ�:
ேபாதக� வ�தி�-கிறா�, உ)ைன அைழ-கிறா�
எ)றா/. 29292929 அவ/ அைத- ேக;டLடேன,
சீ-கிரமா" எS��, அவOடதி+ வ�தா/. 30303030 இேய>
இ)2� கிராம�-./ வராம+, மா�தா/
த�ைம? ச�தித இடதிேல இ��தா�. 31313131
அ9ெபாS�, வ 1;�ேல அவGடேனNட இ���
அவG-. ஆ&த+ ெசா+லி-ெகா$���த
Rத�க/, மOயா/ சீ-கிரமா" எS��ேபாகிறைத-
க$@: அவ/ க+லைறய�ன�டதி+ அSகிறத%.9



ேபாகிறா/ எ)& ெசா+லி, அவG-.9 ப�)ேன
ேபானா�க/. 32323232 இேய> இ��த இடதி+ மOயா/
வ��, அவைர- க$டLடேன, அவ� பாததி+
வ�S��: ஆ$டவேர, ந1� இHேக இ��த1ரானா+ எ)
சேகாதர) மO-கமா;டா) எ)றா/. 33333333 அவ/
அSகிறைதC� அவேளாேடNட வ�த Rத�க/
அSகிறைதC� இேய> க$டேபா� ஆவ�ய�ேல
கலHகி �யரமைட��: 34343434 அவைன எHேக
ைவத1�க/ எ)றா�. ஆ$டவேர, வ�� பா��
எ)றா�க/. 35353535 இேய> க$ண 1� வ�;டா�. 36363636
அ9ெபாS� Rத�க/: இேதா, இவ� அவைன
எVவளவா"? சிேநகிதா� எ)றா�க/! 37373737
அவ�கள�+ சில�: .�ட2ைடய க$கைள திற�த
இவ�, இவைன? சாகாமலி�-க9ப$ணL� Nடாதா
எ)றா�க/. 38383838 அ9ெபாS� இேய> ம&ப�C�
தம-./ேள கலHகி- க+லைறய�ன�டதி%.
வ�தா�. அ� ஒ� .ைகயாய���த�; அதி)ேம+
ஒ� க+ ைவ-க9ப;���த�. 39393939 இேய>: க+ைல
எ@�9ேபா@Hக/ எ)றா�. மOதவ2ைடய
சேகாதOயாகிய மா�தா/ அவைர ேநா-கி:
ஆ$டவேர, இ9ெபாS� நா&ேம, நாJநாளாய�%ேற
எ)றா/. 40404040 இேய> அவைள ேநா-கி: ந1



வ�>வாசிதா+ ேதவ2ைடய மகிைமைய-
கா$பா" எ)& நா) உன-.? ெசா+லவ�+ைலயா
எ)றா�. 41414141 அ9ெபாS� மOதவ) ைவ-க9ப;ட
இடதிலி��த க+ைல எ@�9ேபா;டா�க/.
இேய> த��ைடய க$கைள ஏெற@�: ப�தாேவ,
ந1� என-.? ெசவ�ெகா@தப�ய�னா+ உ�ைம
QேதாதிO-கிேற). 42424242 ந1� எ9ெபாS�� என-.?
ெசவ�ெகா@-கிற1� எ)& நா) அறி�தி�-கிேற);
ஆனாJ� ந1� எ)ைன அ29ப�னைத?
hY��நி%.� ஜனHக/ வ�>வாசி-.�ப�யாக
அவ�க/ நிமித� இைத? ெசா)ேன) எ)றா�. 43434343
இைவகைள? ெசா)னப�)I: லாச�ேவ, ெவள�ேய
வா எ)&, உரத சதமா"- N9ப�;டா�. 44444444
அ9ெபாS�, மOதவ) ெவள�ேய வ�தா). அவ)
கா+கG� ைககG� ப�ேரத? சீைலகள�னா+
க;ட9ப;���த�, அவ) �க�� சீைலயா+
>%ற9ப;���த�. இேய> அவ�கைள ேநா-கி:
இவைன- க;டவ�Y�வ�@Hக/ எ)றா�. 45454545
அ9ெபாS� மOயாள�டதி+ வ�தி���, இேய>
ெச"தைவகைள- க$டவ�களாகிய Rத�கள�+
அேநக� அவOடதி+ வ�>வாச�/ளவ�களானா�க/.
46464646 அவ�கள�+ சில� பOேசயOடதி+ ேபா", இேய>



ெச"தைவகைள அவ�கG-. அறிவ�தா�க/. 47474747
அ9ெபாS� ப�ரதான ஆசாOய�� பOேசய��
ஆேலாசைன? சHகைத- N�வர?ெச"�, நா�
எ)னெச"கிற�? இ�த ம2ஷ) அேநக
அ%IதHகைள? ெச"கிறாேன. 48484848 நா� இவைன
இ9ப� வ�;@வ�;டா+, எ+லா�� இவைன
வ�>வாசி9பா�க/; அ9ெபாS� ேராம� வ��
ந��ைடய QதானைதC� ஜனைதC� அழி�9
ேபா@வா�கேள எ)றா�க/. 49494949 அ9ெபாS�
அவ�கள�+ ஒ�வ2� அ�த வ�ஷ�9 ப�ரதான
ஆசாOய2மாகிய கா"பா எ)பவ) அவ�கைள
ேநா-கி: உHகG-. ஒ)&� ெதOயா�; 50505050
ஜனHகெள+லா�� ெக;@9ேபாகாதப�-. ஒேர
ம2ஷ) ஜனHகG-காக மO9ப� நம-.
நலமாய��-.ெம)& ந1Hக/
சி�தியாமலி�-கிற1�க/ எ)றா). 51515151 இைத அவ)
>யமா"? ெசா+லாம+, அ�த வ�ஷ�9 ப�ரதான
ஆசாOயனானப�ய�னாேல இேய>
RதஜனHகG-காக மO-க9ேபாகிறாெர)&�, 52525252
அ�த ஜனHகG-காகமாதிரம+ல, சிதறிய��-கிற
ேதவ2ைடய ப�/ைளகைள ஒ)றாக?
ேச�-கிறத%காகL� மO-க9ேபாகிறாெர)&�,



த1�-கதOசனமா"? ெசா)னா). 53535353 அ�நா/�த+
அவைர- ெகாைலெச"C�ப�-.
ஆேலாசைனப$ண�னா�க/. 54545454 ஆைகயா+ இேய>
அத)ப�)I ெவள�யரHகமா" Rத�-./ேள
சbசOயாம+, அVவ�ட�வ�;@ வனா�தர�-.?
சம_பமான இடமாகிய எ9ப�ராய[� எ)ன9ப;ட
ஊ�-.9ேபா", அHேக த��ைடய
சீஷ�டேனNட தHகிய���தா�. 55555555 Rத�ைடய
பQகாப$�ைக சம_பமாய���த�. அத%. �)ேன
அேநக� தHகைள? >திகO�-ெகா/G�ெபா�;@
நா;�லி��� எ�சேல�-.9 ேபானா�க/. 56565656
அHேக அவ�க/ இேய>ைவ ேத�-ெகா$@
ேதவாலயதி+ நி%ைகய�+, ஒ�வைரெயா�வ�
ேநா-கி: உHகG- ெக9ப� ேதா)&கிற�, அவ�
ப$�ைக-. வரமா;டாேரா எ)&
ேபசி-ெகா$டா�க/. 57575757 ப�ரதான ஆசாOய��
பOேசய�� அவைர9 ப��-.�ப� ேயாசி�, அவ�
இ�-கிற இடைத எவனாவ� அறி�தி��தா+,
அைத அறிவ�-கேவ$@ெம)&
க;டைளய�;���தா�க/.

12121212



1111 பQகாப$�ைக வர ஆ&நாைள-. �)ேன
இேய> தா� மரணதிலி��� எS9ப�ன லாச�
இ��த ெபதான�யாL-. வ�தா�. 2222 அHேக
அவ�-. இராவ���� ப$ண�னா�க/; மா�தா/
பண�வ�ைட ெச"தா/; லாச�L� அவ�டேனNட9
ப�திய���தவ�கள�+ ஒ�வனாய���தா). 3333
அ9ெபாS� மOயா/ வ�ைலேயற9ெப%ற
களHகமி+லாத நளத� எ)2� ைதலதி+ ஒ�
இராத+ ெகா$@வ��, அைத இேய>வ�)
பாதHகள�+ Pசி, த) தைலமய�ரா+ அவ�ைடய
பாதHகைள �ைடதா/; அ�த வ 1@ �Sவ��
ைதலதி) பOமளதினா+ நிைற�த�. 4444
அ9ெபாS� அவ�ைடய சீஷO+ ஒ�வ2�
அவைர- கா;�-ெகா@-க9 ேபாகிறவ2மாகிய
சீேமா2ைடய .மாரனான RதாQகாOேயா�: 5555
இ�த ைதலைத ��j& பண�-. வ�%&,
தOதிர�-.- ெகாடாம+ ேபானெத)ன எ)றா). 6666
அவ) தOதிரைர-.றி�- கவைல9ப;@ இ9ப�?
ெசா+லாம+, அவ) தி�டனானப�ய�னாJ�,
பண9ைபைய ைவ�-ெகா$@ அதிேல
ேபாட9ப;டைத? >ம-கிறவனானப�ய�னாJ�
இ9ப�? ெசா)னா). 7777 அ9ெபாS� இேய>: இவைள



வ�;@வ�@, எ)ைன அட-க�ப$W� நாG-காக
இைத ைவதி��தா/. 8888 தOதிர� எ9ெபாS��
உHகள�டதி+ இ�-கிறா�க/; நா) எ9ெபாS��
உHகள�டதி+ இேர) எ)றா�. 9999 அ9ெபாS�
RதO+ திரளான ஜனHக/ அவ�
அHேகய��-கிறைத அறி��,
இேய>வ�ன�மிதமாகமாதிர� அ+ல, அவ�
மOேதாOலி��ெதS9ப�ன லாச�ைவ-
காW�ப�யாகL� வ�தா�க/. 10101010
லாச�வ�ன�மிதமாக Rத�கள�+ அேநக� ேபா",
இேய>வ�ன�டதி+ வ�>வாச� ைவதப�யா+, 11111111
ப�ரதான ஆசாOய�க/ லாச�ைவC� ெகாைலெச"ய
ஆேலாசைனப$ண�னா�க/. 12121212 ம&நாள�ேல இேய>
எ�சேல�-. வ�கிறாெர)& ப$�ைக-. வ�த
திரளான ஜனHக/ ேக/வ�9ப;@, 13131313
.�ேதாைலகைள9 ப���-ெகா$@, அவ�-.
எதி�ெகா$@ேபா.�ப� Iற9ப;@: ஓச)னா,
க�த�ைடய நாமதினாேல வ�கிற இQரேவலி)
ராஜா QேதாதிO-க9ப;டவ� எ)&
ஆ�9பOதா�க/. 14141414 அ+லாமJ�: சீேயா)
.மாரதிேய, பய9படாேத, உ) ராஜா
கSைத-.;�ய�)ேம+ ஏறிவ�கிறா� எ)&



எSதிய��-கிறப�ரகாரமாக, 15151515 இேய> ஒ�
கSைத-.;�ைய- க$@ அதி)ேம+
ஏறி9ேபானா�. 16161616 இைவகைள அவ�ைடய சீஷ�க/
�வ-கதிேல அறியவ�+ைல. இேய>
மகிைமயைட�த ப�)I, இ9ப� அவைர- .றி�
எSதிய��-கிறைதC�, தாHக/ இ9ப� அவ�-.?
ெச"தைதC� நிைனLN��தா�க/. 17171717 அ)றிC�
அவ�டேனNட இ��த ஜனHக/ அவ�
லாச�ைவ- க+லைறய�லி��� ெவள�ேய
வரவைழ�, அவைன உய�ேராேட எS9ப�னாெர)&
சா;சிெகா@தா�க/. 18181818 அ9ப�9ப;ட அ%Iதைத
அவ� ெச"தா� எ)& ஜனHக/
ேக/வ�9ப;டதினா+ அவ�க/ அவ�-.
எதி�ெகா$@ ேபானா�க/. 19191919 அ9ெபாS� பOேசய�
ஒ�வைரெயா�வ� ேநா-கி: ந1Hக/
ெச"கிறெத+லா� வ 1ெண)& அறிகிறதி+ைலயா?
இேதா, உலகேம அவ2-.9 ப�)ெச)& ேபாய�%ேற
எ)றா�க/. 20202020 ப$�ைகய�+ ஆராதைன
ெச"யவ�தவ�கள�+ சில கிேர-க� இ��தா�க/. 21212121
அவ�க/ கலிேலயாநா;@9 ெபசாய�தா ஊரானாகிய
ப�லி9Iவ�ன�டதி+ வ��: ஐயா, இேய>ைவ- காண
வ���Iகிேறா� எ)& அவைன-



ேக;@-ெகா$டா�க/. 22222222 ப�லி9I வ��, அைத
அ�திேரயாL-. அறிவ�தா); ப�)I அ�திேரயாL�
ப�லி9IL� அைத இேய>L-. அறிவ�தா�க/. 23232323
அ9ெபாS� இேய> அவ�கைள ேநா-கி:
ம2ஷ.மார) மகிைம9ப@�ப�யான ேவைள
வ�த�. 24242424 ெம"யாகேவ ெம"யாகேவ நா)
உHகG-.? ெசா+Jகிேற), ேகா�ைம
மண�யான� நிலதி+ வ�S�� சாகாவ�;டா+
தன�தி�-.�, ெசதேதயாகி+ மி.�த
பலைன-ெகா@-.�. 25252525 த) ஜ1வைன?
சிேநகி-கிறவ) அைத இழ��ேபாவா); இ�த
உலகதி+ த) ஜ1வைன ெவ&-கிறவேனா அைத
நிதிய ஜ1வகாலமா"- கா�-ெகா/Gவா). 26262626
ஒ�வ) என-. ஊழியbெச"கிறவனானா+
எ)ைன9 ப�)ப%ற-கடவ), நா) எHேக
இ�-கிேறேனா அHேக எ) ஊழிய-கார2�
இ�9பா); ஒ�வ) என-. ஊழியbெச"தா+
அவைன9 ப�தாவானவ� கன�ப$Wவா�. 27272727
இ9ெபாS� எ) ஆ�மா கலH.கிற�, நா) எ)ன
ெசா+Jேவ). ப�தாேவ, இ�த ேவைளய�ன�)&
எ)ைன இர;சிC� எ)& ெசா+ேவேனா; ஆகிJ�,
இத%காகேவ இ�த ேவைள-./ வ�ேத). 28282828



ப�தாேவ, உம� நாமைத மகிைம9ப@�� எ)றா�.
அ9ெபாS�: மகிைம9ப@திேன), இ)ன��
மகிைம9ப@�ேவ) எ)கிற சத�
வானதிலி��� உ$டாய�%&. 29292929 அHேக
நி)&ெகா$����, அைத- ேக;ட ஜனHக/:
இ��ழ-க�$டாய�%& எ)றா�க/. ேவ&சில�:
ேதவ]த) அவ�டேன ேபசினா) எ)றா�க/. 30303030
இேய> அவ�கைள ேநா-கி: இ�த? சத�
எ)ன�மித� உ$டாகாம+ உHக/ நிமிதேம
உ$டாய�%&. 31313131 இ9ெபாSேத இ�த உலக�-.
நியாயத1�9I உ$டாகிற�; இ9ெபாSேத இ�த
உலகதி) அதிபதி Iற�பாக த/ள9ப@வா). 32323232
நா) Pமிய�லி��� உய�த9ப;��-.�ேபா�,
எ+லாைரC� எ)ன�டதி+ இS�-ெகா/Gேவ)
எ)றா�. 33333333 தா� இ)னவ�தமான மரணமா"
மO-க9ேபாகிறாெர)பைத- .றி-.�ப� இ9ப�?
ெசா)னா�. 34343434 ஜனHக/ அவைர ேநா-கி: கிறிQ�
எ)ெற)ைற-.� இ�-கிறா� எ)& ேவததி+
ெசா+லியைத நாHக/ ேக;��-கிேறா�,
அ9ப�ய��-க ம2ஷ.மார)
உய�த9படேவ$�யெத)& எ9ப�? ெசா+Jகிற1�;
இ�த ம2ஷ.மார) யா� எ)றா�க/. 35353535 அத%.



இேய>: இ)2� ெகாbச-கால� ஒள�
உHகள�டதி+ இ�-.�; இ�ள�+ ந1Hக/
அக9படாதப�-. ஒள� உHகேளா��-ைகய�+
நடLHக/; இ�ள�+ நட-கிறவ) தா) ேபாகிற
இட� இ)னெத)& அறியா). 36363636 ஒள�
உHகேளா��-ைகய�+ ந1Hக/ ஒள�ய�)
ப�/ைளகளா.�ப�-., ஒள�ய�ன�டதி+
வ�>வாசமாய��Hக/ எ)றா�. இைவகைள இேய>
ெசா+லி, அவ�கைள வ�;@ மைற�தா�. 37373737 அவ�
இதைன அ%IதHகைள அவ�கG-. �)பாக?
ெச"தி����, அவ�க/ அவைர
வ�>வாசி-கவ�+ைல. 38383838 க�தாேவ, எHக/
 லமா"- ேக/வ�9ப;டைத வ�>வாசிதவ) யா�?
க�த�ைடய Iய� யா�-. ெவள�9ப;ட� எ)&
ஏசாயா த1�-கதOசி ெசா)ன வசன� நிைறேவ&�ப�
இ9ப� நட�த�. 39393939 ஆைகயா+ அவ�க/
வ�>வாசி-கமா;டாம+ேபானா�க/. ஏெனன�+
ஏசாயா ப�)2�: 40404040 அவ�க/ க$கள�னா+
காணாமJ�, இ�தயதினா+ உணராமJ�,
.ண9படாமJ� இ�-.�ப�-.�, நா) அவ�கைள
ஆேரா-கியமா-காம+ இ�-.�ப�-.�,
அவ�கGைடய க$கைள அவ� .�டா-கி,



அவ�க/ இ�தயைத- க�னமா-கினா� எ)றா).
41414141 ஏசாயா அவ�ைடய மகிைமைய-க$@,
அவைர-.றி�9 ேப>கிறேபா� இைவகைள?
ெசா)னா). 42424242 ஆகிJ� அதிகாOகள�J� அேநக�
அவOடதி+ வ�>வாச� ைவதா�க/.
அ9ப�ய����� ெஜபஆலய�-.9
Iற�பா-க9படாதப�, பOேசய�நிமித� அைத
அறி-ைகப$ணாதி��தா�க/. 43434343 அவ�க/
ேதவனா+ வ�கிற மகிைமய�J� ம2ஷரா+
வ�கிற மகிைமைய அதிகமா" வ���ப�னா�க/. 44444444
அ9ெபாS� இேய> சதமி;@: எ)ன�டதி+
வ�>வாசமாய��-கிறவ) எ)ன�டதி+ அ+ல,
எ)ைன அ29ப�னவOடதி+
வ�>வாசமாய��-கிறா). 45454545 எ)ைன- கா$கிறவ)
எ)ைன அ29ப�னவைர- கா$கிறா). 46464646
எ)ன�டதி+ வ�>வாசமாய��-கிறவெனவ2�
இ�ள�+ இராதப�-., நா) உலகதி+ ஒள�யாக
வ�ேத). 47474747 ஒ�வ) எ) வா�ைதகைள- ேக;@�
வ�>வாசியாம%ேபானா+, அவைன நா)
நியாய�த1�9பதி+ைல; நா) உலகைத
நியாய�த1�-கவராம+, உலகைத இர;சி-கவ�ேத).
48484848 எ)ைன த/ள� எ) வா�ைதகைள



ஏ%&-ெகா/ளாதவைன
நியாய�த1�-கிறெதா)றி�-கிற�; நா) ெசா)ன
வசனேம அவைன- கைடசிநாள�+ நியாய�த1�-.�.
49494949 நா) >யமா"9 ேபசவ�+ைல, நா)
ேபசேவ$�ய� இ)னெத)&�
உபேதசி-கேவ$�ய� இ)னெத)&� எ)ைன
அ29ப�ன ப�தாேவ என-.- க;டைளய�;டா�. 50505050
அவ�ைடய க;டைள நிதிய
ஜ1வனாய��-கிறெத)& அறிேவ); ஆைகயா+ நா)
ேப>கிறைவகைள9 ப�தா என-.? ெசா)னப�ேய
ேப>கிேற) எ)றா�.

13131313

1111 பQகா ப$�ைக-. �)ேன, இேய>
இVLலகைதவ�;@9 ப�தாவ�ன�டதி%.9
ேபா.�ப�யான த��ைடய ேவைள வ�தெத)&
அறி��, தா� இVLலகதிலி�-கிற
த��ைடயவ�கள�டதி+ அ)Iைவதப�ேய,
��LபOய�த�� அவ�கள�டதி+ அ)Iைவதா�.
2222 சீேமான�) .மாரனாகிய RதாQகாOேயா�
அவைர- கா;�-ெகா@-.�ப� ப�சாசானவ) அவ)
இ�தயைத ]$�னப�)I, அவ�க/ ேபாஜன�



ப$ண�-ெகா$��-ைகய�+; 3333 த��ைடய
ைகய�+ ப�தா எ+லாவ%ைறC�
ஒ9I-ெகா@தாெர)பைதC�, தா�
ேதவன�டதிலி��� வ�தைதC�, ேதவன�டதி%.9
ேபாகிறைதC� இேய> அறி��; 4444 ேபாஜனைத
வ�;ெடS��, வQதிரHகைள- கழ%றிைவ�, ஒ�
சீைலைய எ@�, அைரய�ேல க;�-ெகா$@, 5555
ப�)I பாதிரதி+ த$ண 1� வா��, சீஷ�ைடய
கா+கைள- கSவL�, தா� க;�-ெகா$���த
சீைலய�னா+ �ைட-கL� ெதாடHகினா�. 6666 அவ�
சீேமா) ேப��வ�ன�டதி+ வ�தேபா�, அவ)
அவைர ேநா-கி: ஆ$டவேர, ந1� எ) கா+கைள-
கSவலாமா எ)றா). 7777 இேய> அவ2-.9
ப�ரதிCதரமாக: நா) ெச"கிற� இ)னெத)&
இ9ெபாS� ந1 அறியா", இன�ேம+ அறிவா"
எ)றா�. 8888 ேப�� அவைர ேநா-கி: ந1� ஒ�-காJ�
எ) கா+கைள- கSவ9படா� எ)றா). இேய>
அவ2-.9 ப�ரதிCதரமாக: நா) உ)ைன-
கSவாவ�;டா+ எ)ன�டதி+ உன-.9 பHகி+ைல
எ)றா�. 9999 அத%.? சீேமா) ேப��: ஆ$டவேர,
எ) கா+கைளமாதிரம+ல, எ) ைககைளC� எ)
தைலையC�Nட- கSவேவ$@� எ)றா). 10101010



இேய> அவைன ேநா-கி: �Sகினவ) த)
கா+கைளமாதிர� கSவேவ$�யதாய��-.�,
ம%ற9ப� அவ) �Sவ�� >தமாய��-கிறா);
ந1HகG� >தமாய��-கிற1�க/; ஆகிJ� எ+லா��
அ+ல எ)றா�. 11111111 த�ைம-
கா;�-ெகா@-கிறவைன அவ�
அறி�தி��தப�ய�னா+ ந1Hகெள+லா��
>த�/ளவ�க/ அ+ல எ)றா�. 12121212 அவ�கGைடய
கா+கைள அவ� கSவ�னப�)I, த��ைடய
வQதிரHகைள தO�-ெகா$@, தி��ப
உ;கா���, அவ�கைள ேநா-கி: நா) உHகG-.?
ெச"தைத அறி�தி�-கிற1�களா? 13131313 ந1Hக/ எ)ைன9
ேபாதகெர)&�, ஆ$டவெர)&� ெசா+Jகிற1�க/,
ந1Hக/ ெசா+Jகிற� சOேய, நா) அவ�தா). 14141414
ஆ$டவ�� ேபாதக�மாகிய நாேன உHக/
கா+கைள- கSவ�ன�$டானா+, ந1HகG�
ஒ�வ�ைடய கா+கைள ஒ�வ� கSவ-கடவ 1�க/.
15151515 நா) உHகG-.? ெச"த�ேபால ந1HகG�
ெச"C�ப� உHகG-. மாதிOைய- கா$ப�ேத).
16161616 ெம"யாகேவ ெம"யாகேவ நா) உHகG-.?
ெசா+Jகிேற), ஊழிய-கார) த) எஜமான�J�
ெபOயவன+ல, அ29ப9ப;டவ) த)ைன



அ29ப�னவOJ� ெபOயவன+ல. 17171717 ந1Hக/
இைவகைள அறி�தி�-கிறப�ய�னா+, இைவகைள?
ெச"வ 1�களானா+, பா-கியவா)களாய��9ப[�க/. 18181818
உHகெள+லாைரCH.றி� நா) ேபசவ�+ைல,
நா) ெதO��ெகா$டவ�கைள அறிேவ); ஆகிJ�
ேவதவா-கிய� நிைறேவறத-கதாக, எ)2டேன
அ9ப� Iசி-கிறவ) எ)ேம+ த) .திகாைல
]-கினா). 19191919 அ� நட-.�ேபா� நாேன
அவெர)& ந1Hக/ வ�>வாசி-.�ெபா�;@,
இ9ெபாS� அ� நட9பத%. �)னேம அைத
உHகG-.? ெசா+Jகிேற). 20202020 நா)
அ29Iகிறவைன ஏ%&-ெகா/Gகிறவ) எ)ைன
ஏ%&-ெகா/Gகிறா), எ)ைன
ஏ%&-ெகா/Gகிறவ) எ)ைன அ29ப�னவைர
ஏ%&-ெகா/Gகிறா) எ)&, ெம"யாகேவ
ெம"யாகேவ உHகG-.? ெசா+Jகிேற) எ)றா�.
21212121 இேய> இைவகைள? ெசா)னப�)I, ஆவ�ய�ேல
கலHகி: உHகள�+ ஒ�வ) எ)ைன-
கா;�-ெகா@9பா) எ)&, ெம"யாகேவ
ெம"யாகேவ உHகG-.? ெசா+Jகிேற) எ)&
சா;சியாக? ெசா)னா�. 22222222 அ9ெபாS�
யாைர-.றி�9 ேப>கிறாேரா எ)& சீஷ�க/



ஐய9ப;@, ஒ�வைரெயா�வ� ேநா-கி9பா�தா�க/.
23232323 அ�த? சமயதி+ அவ�ைடய சீஷO+
இேய>L-. அ)பானவனாய���த ஒ�வ)
இேய>வ�) மா�ப�ேல சா"��ெகா$���தா). 24242424
யாைர-.றி�? ெசா+Jகிறாெர)& வ�சாO-.�ப�
சீேமா)ேப�� அவ2-.? ைசைககா;�னா). 25252525
அ9ெபாS� அவ) இேய>வ�) மா�ப�ேல
சா"��ெகா$@: ஆ$டவேர, அவ) யா� எ)றா).
26262626 இேய> ப�ரதிCதரமாக: நா) இ�த
�ண�-ைகைய ேதா"� எவ2-.-
ெகா@9ேபேனா, அவ)தா) எ)& ெசா+லி,
�ண�-ைகைய ேதா"�, சீேமா) .மாரனாகிய
RதாQகாOேயா�-.- ெகா@தா�. 27272727 அ�த
�ண�-ைகைய அவ) வாHகினப�)I, சாதா)
அவ2-./ I.�தா). அ9ெபாS� இேய> அவைன
ேநா-கி: ந1 ெச"கிறைத? சீ-கிரமா"? ெச" எ)றா�.
28282828 அவ� இ9ப� அவ2டேன ெசா)னதி)
க�ைத9 ப�திய���தவ�கள�+ ஒ�வ2�
அறியவ�+ைல. 29292929 RதாQ பண9ைபைய ைவ�-
ெகா$���தப�ய�னா+, அவ) ேபா",
ப$�ைக-. ேதைவயானைவகைள-
ெகா/G�ப�-காவ�, தOதிர�-. ஏதாகிJ�



ெகா@-.�ப�-காவ�, இேய> அவ2டேன
ெசா+லிய��9பா� எ)& சில� நிைனதா�க/. 30303030
அவ) அ�த �ண�-ைகைய வாHகினLடேன
Iற9ப;@9ேபானா); அ9ெபாS�
இரா-காலமாய���த�. 31313131 அவ)
Iற9ப;@9ேபானப�)I இேய>: இ9ெபாS�
ம2ஷ.மார) மகிைம9ப@கிறா�, ேதவ2�
அவO+ மகிைம9ப@கிறா�. 32323232 ேதவ) அவO+
மகிைம9ப;���தா+, ேதவ) அவைர த�மி+
மகிைம9ப@�வா�, சீ-கிரமா" அவைர
மகிைம9ப@�வா�. 33333333 ப�/ைளகேள, இ)2�
ெகாbச-கால� நா) உHகGடேனNட இ�9ேப);
ந1Hக/ எ)ைன ேத@வ 1�க/; ஆனாJ� நா)
ேபாகிற இட�-. ந1Hக/ வர-Nடாெத)& நா)
Rதேராேட ெசா)ன�ேபால இ9ெபாS�
உHகேளா@� ெசா+Jகிேற). 34343434 ந1Hக/
ஒ�வOெலா�வ� அ)பாய��Hக/; நா) உHகள�+
அ)பாய���த�ேபால ந1HகG� ஒ�வOெலா�வ�
அ)பாய��Hக/ எ)கிற Iதிதான க;டைளைய
உHகG-.- ெகா@-கிேற). 35353535 ந1Hக/
ஒ�வOெலா�வ� அ)I/ளவ�களாய���தா+,
அதினா+ ந1Hக/ எ)2ைடய சீஷ�கெள)&



எ+லா�� அறி��ெகா/வா�க/ எ)றா�. 36363636
சீேமா)ேப�� அவைர ேநா-கி: ஆ$டவேர, ந1�
எHேக ேபாகிற1� எ)றா). இேய> அவ2-.9
ப�ரதிCதரமாக: நா) ேபாகிற இட�-.
இ9ெபாS� ந1 எ) ப�)ேன வர-Nடா�, ப�%பா@
எ) ப�)ேன வ�வா" எ)றா�. 37373737 ேப�� அவைர
ேநா-கி: ஆ$டவேர, நா) இ9ெபாS� உம-.9
ப�)ேன ஏ) வர-Nடா�? உம-காக எ)
ஜ1வைனC� ெகா@9ேப) எ)றா). 38383838 இேய>
அவ2-.9 ப�ரதிCதரமாக: என-காக உ)
ஜ1வைன- ெகா@9பாேயா? ேசவ+ NLகிறத%.
�)ேன ந1 எ)ைன  )&தர� ம&தலி9பாெய)&,
ெம"யாகேவ ெம"யாகேவ உன-.?
ெசா+Jகிேற) எ)றா�.

14141414

1111 உHக/ இ�தய� கலHகாதி�9பதாக;
ேதவன�டதி+ வ�>வாசமாய��Hக/,
எ)ன�டதிJ� வ�>வாசமாய��Hக/. 2222 எ)
ப�தாவ�) வ 1;�+ அேநக வாசQதலHக/ உ$@;
அ9ப�ய�+லாதி��தா+, நா) உHகG-.?
ெசா+லிய��9ேப); ஒ� Qதலைத உHகG-காக



ஆயத�ப$ண9ேபாகிேற). 3333 நா) ேபா"
உHகG-காக Qதலைத ஆயத�ப$ண�னப�)I,
நா) இ�-கிற இடதிேல ந1HகG� இ�-.�ப�,
நா) ம&ப�C� வ�� உHகைள எ)ன�டதி+
ேச��-ெகா/Gேவ). 4444 நா) ேபாகிற இடைத
அறி�தி�-கிற1�க/, வழிையC� அறி�தி�-கிற1�க/
எ)றா�. 5555 ேதாமா அவைர ேநா-கி: ஆ$டவேர, ந1�
ேபாகிற இடைத அறிேயாேம, வழிைய நாHக/
எ9ப� அறிேவா� எ)றா). 6666 அத%. இேய>: நாேன
வழிC� சதிய�� ஜ1வ2மாய��-கிேற);
எ)னாேலய+லாம+ ஒ�வ2� ப�தாவ�ன�டதி+
வரா). 7777 எ)ைன அறி�த1�களானா+ எ)
ப�தாைவC� அறி�தி�9ப[�க/; இ��த+ ந1Hக/
அவைர அறி��� அவைர- க$@� இ�-கிற1�க/
எ)றா�. 8888 ப�லி9I அவைர ேநா-கி: ஆ$டவேர,
ப�தாைவ எHகG-.- கா$ப�C�, அ� எHகG-.9
ேபா�� எ)றா). 9999 அத%. இேய>: ப�லி9Iேவ,
இVவளLகால� நா) உHகGடேனNட இ���� ந1
எ)ைன அறியவ�+ைலயா? எ)ைன- க$டவ)
ப�தாைவ- க$டா); அ9ப�ய��-க, ப�தாைவ
எHகG-.- கா$ப�C� எ)& ந1 எ9ப�?
ெசா+Jகிறா"? 10101010 நா) ப�தாவ�J�, ப�தா



எ)ன�J� இ�-கிறைத ந1
வ�>வாசி-கிறதி+ைலயா? நா) உHகGடேன
ெசா+Jகிற வசனHகைள எ) >யமா"?
ெசா+லவ�+ைல; எ)ன�டதி+ வாசமாய��-கிற
ப�தாவானவேர இ�த- கிOையகைள?
ெச"�வ�கிறா�. 11111111 நா) ப�தாவ�J� ப�தா
எ)ன�J� இ�-கிறைத ந�IHக/;
அ9ப�ய�+லாவ�;டாJ� எ)
கிOையகள�ன�மிதமாவ� எ)ைன ந�IHக/. 12121212
ெம"யாகேவ ெம"யாகேவ நா) உHகG-.?
ெசா+Jகிேற); நா) எ) ப�தாவ�ன�டதி%.9
ேபாகிறப�ய�னா+, எ)ைன வ�>வாசி-கிறவ) நா)
ெச"கிற கிOையகைள தா2� ெச"வா),
இைவகைள9பா�-கிJ� ெபOய கிOையகைளC�
ெச"வா). 13131313 ந1Hக/ எ) நாமதினாேல எைத-
ேக;ப[�கேளா, .மாரன�+ ப�தா
மகிைம9ப@�ப�யாக, அைத? ெச"ேவ). 14141414 எ)
நாமதினாேல ந1Hக/ எைத- ேக;டாJ� அைத
நா) ெச"ேவ). 15151515 ந1Hக/ எ)ன�டதி+
அ)பாய���தா+ எ) க%பைனகைள-
ைக-ெகா/GHக/. 16161616 நா) ப�தாைவ
ேவ$�-ெகா/Gேவ), அ9ெபாS�



எ)ெற)ைற-.� உHகGடேனNட
இ�-.�ப�-.? சதிய ஆவ�யாகிய ேவெறா�
ேத%றரவாளைன அவ� உHகG-. த�த�Gவா�.
17171717 உலக� அ�த? சதிய ஆவ�யானவைர-
காணாமJ� அறியாமJ� இ�-கிறப�யா+
அவைர9 ெப%&-ெகா/ளமா;டா�; அவ�
உHகGடேன வாச�ப$ண� உHகG-./ேள
இ�9பதா+, ந1Hக/ அவைர அறிவ 1�க/. 18181818 நா)
உHகைள தி-க%றவ�களாக வ�ேட),
உHகள�டதி+ வ�ேவ). 19191919 இ)2�
ெகாbச-காலதிேல உலக� எ)ைன- காணா�,
ந1Hகேளா எ)ைன- கா$ப[�க/; நா)
ப�ைழ-கிறப�ய�னா+ ந1HகG� ப�ைழ9ப[�க/. 20202020
நா) எ) ப�தாவ�J�, ந1Hக/ எ)ன�J�, நா)
உHகள�J� இ�-கிறைத அ�நாள�ேல ந1Hக/
அறிவ 1�க/. 21212121 எ) க%பைனகைள9
ெப%&-ெகா$@ அைவகைள-
ைக-ெகா/Gகிறவேன எ)ன�டதி+
அ)பாய��-கிறா), எ)ன�டதி+
அ)பாய��-கிறவ) எ) ப�தாL-.
அ)பாய��9பா); நா2� அவன�+ அ)பாய����,
அவ2-. எ)ைன ெவள�9ப@�ேவ) எ)றா�. 22222222



QகாOேயாத+லாத Rதா எ)பவ) அவைர
ேநா-கி: ஆ$டவேர, ந1� உலக�-. உ�ைம
ெவள�9ப@தாம+ எHகG-. உ�ைம
ெவள�9ப@த9ேபாகிற காரணெம)ன எ)றா). 23232323
இேய> அவ2-.9 ப�ரதிCதரமாக: ஒ�வ)
எ)ன�+ அ)பாய���தா+, அவ) எ) வசனைத-
ைக-ெகா/Gவா), அவன�+ எ) ப�தா
அ)பாய��9பா�; நாHக/ அவன�டதி+ வ��
அவேனாேட வாச�ப$Wேவா�. 24242424 எ)ன�+
அ)பாய�ராதவ) எ) வசனHகைள-
ைக-ெகா/ளமா;டா). ந1Hக/ ேக;கிற வசன�
எ)2ைடயதாய�ராம+ எ)ைன அ29ப�ன
ப�தாவ�2ைடயதாய��-கிற�. 25252525 நா) உHகGடேன
தHகிய��-ைகய�+ இைவகைள உHகG-.?
ெசா)ேன). 26262626 எ) நாமதினாேல ப�தா
அ29ப9ேபாகிற பO>த ஆவ�யாகிய
ேத%றரவாளேன எ+லாவ%ைறC� உHகG-.9
ேபாதி�, நா) உHகG-.? ெசா)ன
எ+லாவ%ைறC� உHகG-. நிைன9P;@வா�. 27272727
சமாதானைத உHகG-. ைவ�9ேபாகிேற),
எ)2ைடய சமாதானைதேய உHகG-.-
ெகா@-கிேற); உலக� ெகா@-கிறப�ரகார� நா)



உHகG-.- ெகா@-கிறதி+ைல. உHக/ இ�தய�
கலHகாமJ� பய9படாமJ� இ�9பதாக. 28282828 நா)
ேபாேவ) எ)&�, தி��ப� உHகள�டதி+
வ�ேவ) எ)&� நா) உHகGடேன ெசா)னைத-
ேக;f�கேள. ந1Hக/ எ)ன�+
அ)I/ளவ�களாய���தா+ ப�தாவ�ன�டதி%.9
ேபாகிேறென)& நா) ெசா)னைத- .றி�?
ச�ேதாஷ9ப@வ 1�க/, ஏெனன�+ எ) ப�தா
எ)ன�J� ெபOயவராய��-கிறா�. 29292929 இ�
நட-.�ேபா� ந1Hக/ வ�>வாசி-.�ப�யாக,
நட9பத%.�)னேம இைத உHகG-.?
ெசா)ேன). 30303030 இன� நா) உHகGடேன
அதிகமா"9 ேப>வதி+ைல. இ�த உலகதி)
அதிபதி வ�கிறா), அவ2-. எ)ன�டதி+
ஒ)&மி+ைல. 31313131 நா) ப�தாவ�+
அ)பாய��-கிேற) எ)&�, ப�தா என-.-
க;டைளய�;டப�ேய ெச"கிேற) எ)&�, உலக�
அறிC�ப�-. இ9ப� நட-.�. எS�தி�Hக/,
இVவ�ட�வ�;@9 ேபாேவா� வா�Hக/ எ)றா�.

15151515

1111 நா) ெம"யான திரா;ச?ெச�, எ) ப�தா



திரா;சேதா;ட-கார�. 2222 எ)ன�+
கன�ெகாடாதி�-கிற ெகா� எ�ேவா அைத அவ�
அ&�9ேபா@கிறா�; கன�ெகா@-கிற ெகா� எ�ேவா,
அ� அதிக கன�கைள- ெகா@-.�ப�, அைத?
>த�ப$Wகிறா�. 3333 நா) உHகG-.? ெசா)ன
உபேதசதினாேல ந1Hக/ இ9ெபாSேத
>தமாய��-கிற1�க/. 4444 எ)ன�+ நிைலதி�Hக/,
நா2� உHகள�+ நிைலதி�9ேப); ெகா�யான�
திரா;ச?ெச�ய�+ நிைலதிராவ�;டா+ அ�
தானா"- கன�ெகா@-க மா;டாத� ேபால, ந1HகG�
எ)ன�+ நிைலதிராவ�;டா+,
கன�ெகா@-கமா;f�க/. 5555 நாேன திரா;ச?ெச�,
ந1Hக/ ெகா�க/. ஒ�வ) எ)ன�J� நா)
அவன�J� நிைலதி��தா+, அவ) மி.�த
கன�கைள- ெகா@9பா); எ)ைனய+லாம+
உHகளா+ ஒ)&� ெச"ய-Nடா�. 6666 ஒ�வ)
எ)ன�+ நிைலதிராவ�;டா+, ெவள�ேய எறிC$ட
ெகா�ைய9ேபால அவ) எறிC$@ உல���
ேபாவா); அ9ப�9ப;டைவகைள? ேச��,
அ-கின�ய�ேல ேபா@கிறா�க/; அைவக/
எO��ேபா�. 7777 ந1Hக/ எ)ன�J�, எ) வா�ைதக/
உHகள�J� நிைலதி��தா+, ந1Hக/



ேக;@-ெகா/வெத�ேவா அ� உHகG-.?
ெச"ய9ப@�. 8888 ந1Hக/ மி.�த கன�கைள-
ெகா@9பதினா+ எ) ப�தா மகிைம9ப@வா�,
என-.� சீஷராய��9ப[�க/. 9999 ப�தா எ)ன�+
அ)பாய��-கிற�ேபால நா2� உHகள�+
அ)பாய��-கிேற); எ)2ைடய அ)ப�ேல
நிைலதி�Hக/. 10101010 நா) எ) ப�தாவ�)
க%பைனகைள- ைக-ெகா$@ அவ�ைடய
அ)ப�ேல நிைலதி�-கிற�ேபால, ந1HகG� எ)
க%பைனகைள- ைக-ெகா$���தா+, எ)2ைடய
அ)ப�ேல நிைலதி�9ப[�க/. 11111111 எ)2ைடய
ச�ேதாஷ� உHகள�+ நிைலதி�-.�ப�-.�,
உHக/ ச�ேதாஷ� நிைறவாய��-.�ப�-.�,
இைவகைள உHகG-.? ெசா)ேன). 12121212 நா)
உHகள�+ அ)பாய��-கிற�ேபால ந1HகG�
ஒ�வOெலா�வ� அ)பாய��-க ேவ$@ெம)பேத
எ)2ைடய க%பைனயாய��-கிற�. 13131313 ஒ�வ)
த) சிேநகித�-காக த) ஜ1வைன- ெகா@-கிற
அ)ப�J� அதிகமான அ)I
ஒ�வOடதிJமி+ைல. 14141414 நா) உHகG-.-
க%ப�-கிற யாைவC� ந1Hக/ ெச"வ 1�களானா+,
எ) சிேநகிதராய��9ப[�க/. 15151515 இன� நா) உHகைள



ஊழிய-காரெர)& ெசா+Jகிறதி+ைல,
ஊழிய-கார) த) எஜமா) ெச"கிறைத
அறியமா;டா). நா) உHகைள? சிேநகித�
எ)ேற), ஏெனன�+ எ) ப�தாவ�ன�டதி+ நா)
ேக/வ�9ப;ட எ+லாவ%ைறC� உHகG-.
அறிவ�ேத). 16161616 ந1Hக/ எ)ைன
ெதO��ெகா/ளவ�+ைல, நா) உHகைள
ெதO��ெகா$ேட); ந1Hக/ எ) நாமதினாேல
ப�தாைவ- ேக;@-ெகா/வ� எ�ேவா, அைத அவ�
உHகG-.- ெகா@-கத-கதாக ந1Hக/ ேபா"-
கன�ெகா@-.�ப�-.�, உHக/ கன�
நிைலதி�-.�ப�-.�, நா) உHகைள
ஏ%ப@திேன). 17171717 ந1Hக/ ஒ�வOெலா�வ�
அ)பாய��-கேவ$@ெம)ேற இைவகைள
உHகG-.- க%ப�-கிேற). 18181818 உலக� உHகைள9
பைகதா+, அ� உHகைள9 பைக-கிறத%.�)ேன
எ)ைன9 பைகதெத)& அறிCHக/. 19191919 ந1Hக/
உலகதாராய���தா+, உலக� த)2ைடயைத?
சிேநகிதி�-.�; ந1Hக/
உலகதாராய�ராதப�ய�னாJ�, நா) உHகைள
உலகதிலி��� ெதO��ெகா$டப�ய�னாJ�,
உலக� உHகைள9 பைக-கிற�. 20202020 ஊழிய-கார)



த) எஜமான�J� ெபOயவன+லெவ)& நா)
உHகG-.? ெசா)ன வா�ைதைய
நிைன�-ெகா/GHக/. அவ�க/ எ)ைன
�)ப9ப@தின�$டானா+, உHகைளC�
�)ப9ப@�வா�க/; அவ�க/ எ) வசனைத-
ைக-ெகா$ட�$டானா+, உHக/ வசனைதC�
ைக-ெகா/Gவா�க/. 21212121 அவ�க/ எ)ைன
அ29ப�னவைர அறியாதப�ய�னா+ எ)
நாமதின�மிதேம இைவகைளெய+லா�
உHகG-.? ெச"வா�க/. 22222222 நா) வ��
அவ�கள�டதி+ ேபசாதி��ேதனானா+
அவ�கG-.9 பாவமிரா�; இ9ெபாSேதா தHக/
பாவைத-.றி�9 ேபா-.?ெசா+ல அவ�கG-.
இடமி+ைல. 23232323 எ)ைன9 பைக-கிறவ) எ)
ப�தாைவC� பைக-கிறா). 24242424 ேவெறா�வ��
ெச"யாத கிOையகைள நா) அவ�கG-./ேள
ெச"யாதி��ேதனானா+, அவ�கG-.9 பாவமிரா�;
இ9ெபாS� அவ�க/ எ)ைனC� எ) ப�தாைவC�
க$@� பைக�மி�-கிறா�க/. 25252525
�கா�தரமி+லாம+ எ)ைன9 பைகதா�க/ எ)&
அவ�கGைடய ேவததி+ எSதிய��-கிற
வா-கிய� நிைறேவ&�ப�-. இ9ப�யாய�%&. 26262626



ப�தாவ�ன�டதிலி��� நா) உHகG-.
அ29ப9ேபாகிறவ��, ப�தாவ�ன�டதிலி���
Iற9ப@கிறவ�மாகிய சதிய ஆவ�யான
ேத%றரவாள) வ��ேபா�, அவ�
எ)ைன-.றி�? சா;சி ெகா@9பா�. 27272727 ந1HகG�
ஆதி�த+ எ)2டேனNட இ��தப�யா+ என-.?
சா;சிகளாய��9ப[�க/.

16161616

1111 ந1Hக/ இடறலைடயாதப�-. இைவகைள
உHகG-.? ெசா)ேன). 2222 அவ�க/ உHகைள
ெஜபஆலயHகG-.9 Iற�பா-.வா�க/; ேமJ�
உHகைள- ெகாைலெச"கிறவ) தா) ேதவ2-.
ெதா$@ெச"கிறவென)& நிைன-.H கால�
வ��. 3333 அவ�க/ ப�தாைவC� எ)ைனC�
அறியாதப�ய�னா+ இைவகைள உHகG-.?
ெச"வா�க/. 4444 அ�த- கால� வ��ேபா� நா)
இைவகைள உHகG-.? ெசா)ேனென)& ந1Hக/
நிைன-.�ப� இைவகைள உHகG-.?
ெசா+லிய��-கிேற); நா) உHகGடேனNட
இ��தப�ய�னா+ ஆர�பதிேல இைவகைள
உHகG-.? ெசா+லவ�+ைல. 5555 இ9ெபாS� நா)



எ)ைன அ29ப�னவOடதி%.9 ேபாகிேற); எHேக
ேபாகிற1ெர)& உHகள�+ ஒ�வ2� எ)ைன-
ேக;கவ�+ைல. 6666 ஆனாJ� நா) இைவகைள
உHகG-.? ெசா)னதினா+ உHக/ இ�தய�
�-கதா+ நிைற�தி�-கிற�. 7777 நா) உHகG-.
உ$ைமைய? ெசா+Jகிேற); நா) ேபாகிற�
உHகG-.9 ப�ரேயாஜனமாய��-.�; நா)
ேபாகாதி��தா+, ேத%றரவாள) உHகள�டதி+
வரா�; நா) ேபாேவேனயாகி+ அவைர
உHகள�டதி%. அ29Iேவ). 8888 அவ� வ��,
பாவைத-.றி��, ந1திைய-.றி��,
நியாயத1�9ைப-.றி��, உலகைத- க$��
உண��வா�. 9999 அவ�க/ எ)ைன
வ�>வாசியாதப�ய�னாேல பாவைத-.றி��, 10101010
ந1Hக/ இன� எ)ைன- காணாதப�-. நா) எ)
ப�தாவ�ன�டதி%.9 ேபாகிறப�ய�னாேல
ந1திைய-.றி��, 11111111 இ�த உலகதி) அதிபதி
நியாய�த1�-க9ப;டதினாேல
நியாயத1�9ைப-.றி��, க$�� உண��வா�.
12121212 இ)2� அேநகHகாOயHகைள நா)
உHகG-.? ெசா+லேவ$�யதாய��-கிற�,
அைவகைள ந1Hக/ இ9ெபாS� தாHகமா;f�க/. 13131313



சதிய ஆவ�யாகிய அவ� வ��ேபா�, சகல
சதியதி%./G� உHகைள நட�வா�; அவ�
த��ைடய >யமா"9 ேபசாம+, தா�
ேக/வ�9ப;டைவக/ யாைவCbெசா+லி,
வர9ேபாகிற காOயHகைள உHகG-. அறிவ�9பா�.
14141414 அவ� எ)2ைடயதி+ எ@� உHகG-.
அறிவ�9பதினா+ எ)ைன மகிைம9ப@�வா�. 15151515
ப�தாவ�2ைடயைவக/ யாL� எ)2ைடயைவக/;
அதினாேல அவ� எ)2ைடயதி+ எ@�
உHகG-. அறிவ�9பா� எ)ேற). 16161616 நா)
ப�தாவ�ன�டதி%.9 ேபாகிறப�ய�னா+
ெகாbச-காலதிேல எ)ைன- காணாதி�9ப[�க/,
ம&ப�C� ெகாbச-காலதிேல எ)ைன-
கா$ப[�க/ எ)றா�. 17171717 அ9ெபாS� அவ�ைடய
சீஷO+ சில�: நா) ப�தாவ�ன�டதி%.9
ேபாகிறப�ய�னா+, ெகாbச-காலதிேல எ)ைன-
காணாதி�9ப[�க/ எ)&�, ம&ப�C�
ெகாbச-காலதிேல எ)ைன- கா$ப[�க/ எ)&�
அவ� ந��டேன ெசா+Jகிறதி) க�ெத)ன
எ)& தHகG-./ேள ேபசி-ெகா$ட�ம)றி: 18181818
ெகாbச-கால� எ)கிறாேர, இெத)ன? அவ�
ெசா+Jகிற� இ)னெத)& நம-.



வ�ளHகவ�+ைலேய எ)றா�க/. 19191919 அைத-.றி�
த�மிடதி+ ேக;.�ப� அவ�க/ வ���Iகிறைத
இேய> அறி��, அவ�கைள ேநா-கி:
ெகாbச-காலதிேல எ)ைன- காணாதி�9ப[�க/,
ம&ப�C� ெகாbச-காலதிேல எ)ைன-
கா$ப[�க/ எ)& நா) ெசா)னைத-.றி�
ந1Hக/ உHகG-./ேள வ�சாO-கிற1�கேளா? 20202020
ெம"யாகேவ ெம"யாகேவ நா) உHகG-.?
ெசா+Jகிேற): ந1Hக/ அS� Iல�Iவ 1�க/,
உலகேமா ச�ேதாஷ9ப@�; ந1Hக/ �-க9ப@வ 1�க/,
ஆனாJ� உHக/ �-க� ச�ேதாஷமாக மா&�. 21212121
Qதி^யானவG-.9 ப�ரசவகால�
வ�தி�-.�ேபா� அவ/ �-கமைடகிறா/;
ப�/ைளெப%றLடேன ஒ� ம2ஷ) உலகதி+
ப�ற�தாென)கிற ச�ேதாஷதினா+ அ9Iற�
உபதிரவைத நிைனயா/. 22222222 அ�ேபால ந1HகG�
இ9ெபாS� �-கமைட�தி�-கிற1�க/. நா)
ம&ப�C� உHகைள- கா$ேப), அ9ெபாS�
உHக/ இ�தய� ச�ேதாஷ9ப@�, உHக/
ச�ேதாஷைத ஒ�வ2� உHகள�டதிலி���
எ@�9ேபாடமா;டா). 23232323 அ�த நாள�ேல ந1Hக/
எ)ன�டதி+ ஒ)&H ேக;கமா;f�க/.



ெம"யாகேவ ெம"யாகேவ நா) உHகG-.?
ெசா+Jகிேற), ந1Hக/ எ) நாமதினாேல
ப�தாவ�ன�டதி+ ேக;@- ெகா/வெத�ேவா அைத
அவ� உHகG-. த�வா�. 24242424 இ�வைர-.�
ந1Hக/ எ) நாமதினாேல ஒ)&� ேக;கவ�+ைல;
ேகGHக/, அ9ெபாS� உHக/ ச�ேதாஷ�
நிைறவாய��-.�ப� ெப%&- ெகா/வ 1�க/. 25252525
இைவகைள நா) உவைமகளா" உHகGடேன
ேப>கிேற); கால� வ��, அ9ெபாS� நா)
உவைமகளா" உHகGடேன ேபசாம+,
ப�தாைவ-.றி� ெவள�9பைடயாக உHகG-.
அறிவ�9ேப). 26262626 அ�த நாள�+ ந1Hக/ எ)
நாமதினாேல ேவ$�- ெகா/வ 1�க/.
உHகG-காக9 ப�தாைவ நா) ேக;@-
ெகா/ேவென)& உHகG-.?
ெசா+லேவ$�யதி+ைல. 27272727 ந1Hக/ எ)ைன?
சிேநகி�, நா) ேதவன�டதிலி���
Iற9ப;@வ�ேதென)& வ�>வாசி-கிறப�ய�னா+
ப�தாதாேம உHகைள? சிேநகி-கிறா�. 28282828 நா)
ப�தாவ�ன�டதிலி��� Iற9ப;@ உலகதிேல
வ�ேத); ம&ப�C� உலகைதவ�;@9
ப�தாவ�ன�டதி%.9 ேபாகிேற) எ)றா�. 29292929



அவ�ைடய சீஷ�க/ அவைர ேநா-கி: இேதா,
இ9ெபாS� ந1� உவைமயா"9 ேபசாம+,
ெவள�9பைடயா"9 ேப>கிற1�. 30303030 ந1�
எ+லாவ%ைறC� அறி�தி�-கிற1� எ)&�, ஒ�வ)
உ�ைம வ�னாவ ேவ$@வதி+ைலெய)&�,
இ9ெபாS� அறி�தி�-கிேறா�; இதினாேல ந1�
ேதவன�டதிலி��� வ�த1ெர)& வ�>வாசி-கிேறா�
எ)றா�க/. 31313131 இேய> அவ�கG-.9
ப�ரதிCதரமாக: இ9ெபாS� ந1Hக/
வ�>வாசி-கிற1�க/. 32323232 இேதா, ந1Hக/ சித&$@,
அவனவ) த) த) இட�-.9 ேபா", எ)ைன
தன�ேய வ�;@வ�@Hகால� வ��; அ� இ9ெபாS�
வ�தி�-கிற�; ஆனாJ� நா) தன�திேர), ப�தா
எ)2டேனNட இ�-கிறா�. 33333333 எ)ன�டதி+
உHகG-.? சமாதான� உ$டாய��-.�ெபா�;@
இைவகைள உHகG-.? ெசா)ேன). உலகதி+
உHகG-. உபதிரவ� உ$@, ஆனாJ�
திட)ெகா/GHக/; நா) உலகைத ெஜய�ேத)
எ)றா�.

17171717

1111 இேய> இைவகைள? ெசா)னப�)I த��ைடய



க$கைள வான�-. ஏெற@�: 2222 ப�தாேவ,
ேவைள வ�த�, ந1� உ��ைடய .மார2-.
த�த�ள�ன யாவ�-.� அவ� நிதியஜ1வைன-
ெகா@-.�ெபா�;@ மா�சமான யாவ�ேமJ� ந1�
அவ�-. அதிகாரHெகா@தப�ேய, உ��ைடய
.மார) உ�ைம மகிைம9ப@��ப�-. ந1�
உ��ைடய .மாரைன மகிைம9ப@��. 3333
ஒ)றான ெம"ேதவனாகிய உ�ைமC� ந1�
அ29ப�னவராகிய இேய> கிறிQ�ைவC�
அறிவேத நிதியஜ1வ). 4444 Pமிய�ேல நா) உ�ைம
மகிைம9ப@திேன); நா) ெச"C�ப� ந1� என-.
நியமித கிOையைய? ெச"� ��ேத). 5555
ப�தாேவ, உலக� உ$டாகிறத%. �)ேன
உ�மிடதி+ என-. உ$டாய���த
மகிைமய�னாேல இ9ெபாS� ந1� எ)ைன
உ�மிடதிேல மகிைம9ப@��. 6666 ந1� உலகதி+
ெதO�ெத@� என-. த�த ம2ஷ�-.
உ��ைடய நாமைத ெவள�9ப@திேன).
அவ�க/ உ��ைடயவ�களாய���தா�க/,
அவ�கைள என-. த�த1�, அவ�க/ உ��ைடய
வசனைத- ைக-ெகா$��-கிறா�க/. 7777 ந1�
என-. த�தைவகெள+லா� உ�மாேல



உ$டாய�னெவ)& இ9ெபாS�
அறி�தி�-கிறா�க/. 8888 ந1� என-.- ெகா@த
வா�ைதகைள நா) அவ�கG-.- ெகா@ேத);
அவ�க/ அைவகைள ஏ%&-ெகா$@, நா)
உ�மிடதிலி��� Iற9ப;@வ�ேத) எ)&
நி?சயமா" அறி��, ந1� எ)ைன அ29ப�ன 1� எ)&
வ�>வாசிதி�-கிறா�க/. 9999 நா) அவ�கG-காக
ேவ$�-ெகா/Gகிேற); உலக�-காக
ேவ$�-ெகா/ளாம+, ந1� என-.
த�தவ�கG-காக ேவ$�-ெகா/Gகிேற);
அவ�க/ உ��ைடயவ�களாய��-கிறா�கேள. 10101010
எ)2ைடயைவக/ யாL� உ��ைடயைவக/,
உ��ைடயைவக/ எ)2ைடயைவக/; அவ�கள�+
நா) மகிைம9ப;��-கிேற). 11111111 நா) இன�
உலகதிலிேர), இவ�க/ உலகதிலி�-கிறா�க/;
நா) உ�மிடதி%. வ�கிேற). பO>த ப�தாேவ,
ந1� என-. த�தவ�க/ ந�ைம9ேபால
ஒ)றாய��-.�ப�-., ந1� அவ�கைள உ��ைடய
நாமதினாேல கா�-ெகா/G�. 12121212 நா)
அவ�கGடேனNட உலகதிலி�-ைகய�+
அவ�கைள உ��ைடய நாமதினாேல
கா�-ெகா$ேட); ந1� என-. த�தவ�கைள-



கா�- ெகா$@வ�ேத); ேவதவா-கிய�
நிைறேவறத-கதாக, ேக;�) மக)
ெக;@9ேபானாேனய+லாம+, அவ�கள�+
ஒ�வ2� ெக;@9ேபாகவ�+ைல. 13131313 இ9ெபாS�
நா) உ�மிடதி%. வ�கிேற); அவ�க/ எ)
ச�ேதாஷைத நிைறவா" அைடC�ப� உலகதி+
இ�-ைகய�+ இைவகைள? ெசா+Jகிேற). 14141414
நா) உ��ைடய வா�ைதைய அவ�கG-.-
ெகா@ேத); நா) உலகதான+லாத�ேபால
அவ�கG� உலகதார+ல; ஆதலா+ உலக�
அவ�கைள9 பைகத�. 15151515 ந1� அவ�கைள
உலகதிலி��� எ@�-ெகா/G�ப� நா)
ேவ$�-ெகா/ளாம+, ந1� அவ�கைள
த1ைமய�ன�)& கா-.�ப� ேவ$�-ெகா/Gகிேற).
16161616 நா) உலகதான+லாத�ேபால, அவ�கG�
உலகதார+ல. 17171717 உ��ைடய சதியதினாேல
அவ�கைள9 பO>தமா-.�; உ��ைடய வசனேம
சதிய�. 18181818 ந1� எ)ைன உலகதி+
அ29ப�ன�ேபால, நா2� அவ�கைள உலகதி+
அ29Iகிேற). 19191919 அவ�கG� சதியதினாேல
பO>தமா-க9ப;டவ�களா.�ப�, அவ�கG-காக
நா) எ)ைனதாேன பO>தமா-.கிேற). 20202020 நா)



இவ�கG-காக ேவ$�-ெகா/Gகிற�ம+லாம+,
இவ�கGைடய வா�ைதய�னா+ எ)ைன
வ�>வாசி-கிறவ�கG-காகL�
ேவ$�-ெகா/Gகிேற). 21212121 அவ�கெள+லா��
ஒ)றாய��-கL�, ப�தாேவ, ந1� எ)ைன
அ29ப�னைத உலக� வ�>வாசி-கிறத%காக, ந1�
எ)ன�ேலC� நா) உ�மிேலC� இ�-கிற�ேபால
அவ�கெள+லா�� ந�மி+ ஒ)றாய��-கL�
ேவ$�-ெகா/Gகிேற). 22222222 நா�
ஒ)றாய��-கிற�ேபால அவ�கG�
ஒ)றாய��-.�ப�, ந1� என-. த�த மகிைமைய
நா) அவ�கG-.- ெகா@ேத). 23232323
ஒ�ைம9பா;�+ அவ�க/
ேதறினவ�களாய��-.�ப�-.�, எ)ைன ந1�
அ29ப�னைதC�, ந1� எ)ன�+
அ)பாய��-கிற�ேபால அவ�கள�J�
அ)பாய��-கிறைதC� உலக� அறிC�ப�-.�,
நா) அவ�கள�J� ந1� எ)ன�J� இ�-.�ப�
ேவ$�-ெகா/Gகிேற). 24242424 ப�தாேவ,
உலகேதா%ற�-. �) ந1� எ)ன�+
அ)பாய���தப�ய�னா+, ந1� என-. த�த
எ)2ைடய மகிைமைய ந1� என-. த�தவ�க/



காW�ப�யாக, நா) எHேக இ�-கிேறேனா அHேக
அவ�கG� எ)2டேனNட இ�-க வ���Iகிேற).
25252525 ந1திC/ள ப�தாேவ, உலக� உ�ைம
அறியவ�+ைல, நா) உ�ைம அறி�தி�-கிேற); ந1�
எ)ைன அ29ப�னைத இவ�கG�
அறி�தி�-கிறா�க/. 26262626 ந1� எ)ன�டதி+ ைவத
அ)I அவ�கள�டதிலி�-.�ப�-.�, நா2�
அவ�கள�லி�-.�ப�-.�, உ��ைடய நாமைத
அவ�கG-. ெதOய9ப@திேன); இ)ன��
ெதOய9ப@�ேவ) எ)றா�.

18181818

1111 இேய> இைவகைள? ெசா)னப�)I, த��ைடய
சீஷ�டேனNட ெகதேரா) எ)2� ஆ%&-.
அ9Iற� ேபானா�; அHேக ஒ� ேதா;ட� இ��த�,
அதிேல அவ�� அவ�ைடய சீஷ��
ப�ரேவசிதா�க/. 2222 இேய> த��ைடய
சீஷ�டேனNட அ�-க� அHேக
ேபாய���தப�ய�னா+, அவைர- கா;�-ெகா@-கிற
Rதா>� அ�த இடைத அறி�தி��தா). 3333 RதாQ
ேபா�?ேசவகO) N;டைதC� ப�ரதான ஆசாOய�
பOேசய� எ)பவ�களா+ அ29ப9ப;ட



ஊழிய-காரைரC� N;�-ெகா$@, ப�தHகேளா@�
த1வ;�கேளா@� ஆCதHகேளா@� அVவ�டதி%.
வ�தா). 4444 இேய> தம-. ேநOட9ேபாகிற
எ+லாவ%ைறC� அறி��, எதி�ெகா$@ேபா",
அவ�கைள ேநா-கி: யாைர ேத@கிற1�க/ எ)றா�. 5555
அவ�-. அவ�க/ ப�ரதிCதரமாக: நசேரயனாகிய
இேய>ைவ ேத@கிேறா� எ)றா�க/. அத%.
இேய>: நா)தா) எ)றா�. அவைர-
கா;�-ெகா@த Rதா>� அவ�கGடேனNட
நி)றா). 6666 நா)தா) எ)& அவ� அவ�கள�டதி+
ெசா)னLடேன, அவ�க/ ப�)ன�;@ தைரய�ேல
வ�S�தா�க/. 7777 அவ� ம&ப�C� அவ�கைள
ேநா-கி: யாைர ேத@கிற1�க/ எ)& ேக;டா�.
அவ�க/: நசேரயனாகிய இேய>ைவ ேத@கிேறா�
எ)றா�க/. 8888 இேய> ப�ரதிCதரமாக:
நா)தாென)& உHகG-.? ெசா)ேனேன;
எ)ைன ேத@கிற�$டானா+, இவ�கைள9
ேபாகவ�@Hக/ எ)றா�. 9999 ந1� என-.
த�தவ�கள�+ ஒ�வைனC� நா)
இழ��ேபாகவ�+ைல எ)& அவ� ெசா+லிய
வசன� நிைறேவறத-கதாக இ9ப� நட�த�. 10101010
அ9ெபாS� சீேமா)ேப��, த)ன�டதிலி��த



ப;டயைத உ�வ�, ப�ரதான ஆசாOய2ைடய
ேவைல-காரைன வல�காதற ெவ;�னா); அ�த
ேவைல-கார2-. ம+.Q எ)& ெபய�. 11111111
அ9ெபாS� இேய> ேப��ைவ ேநா-கி: உ)
ப;டயைத உைறய�ேல ேபா@; ப�தா என-.-
ெகா@த பாதிரதி+ நா)
பான�ப$ணாதி�9ேபேனா எ)றா�. 12121212 அ9ெபாS�
ேபா�?ேசவக��, ஆய�ர� ேபா�?ேசவக�-.
தைலவ2�, Rத�ைடய ஊழிய-கார��
இேய>ைவ9ப���, அவைர- க;�, 13131313 �தலாவ�
அவைர அ)னா எ)பவன�டதி%.-
ெகா$@ேபானா�க/; அவ) அ�த வ�ஷ�9
ப�ரதான ஆசாOயனாகிய கா"பாL-.
மாமனாய���தா). 14141414 ஜனHகG-காக ஒேர
ம2ஷ) சாகிற� நலமாய��-.ெம)& Rத�-.
ஆேலாசைன ெசா)னவ) இ�த- கா"பாேவ. 15151515
சீேமா)ேப��L� ேவெறா� சீஷ2�
இேய>L-.9 ப�)ெச)றா�க/. அ�த? சீஷ)
ப�ரதான ஆசாOய2-.
அறி�கமானவனாய���ததினா+,
இேய>LடேனNட9 ப�ரதான ஆசாOய2ைடய
அரமைன-./ ப�ரேவசிதா). 16161616 ேப��



வாசல�ேக ெவள�ேய நி)றா). அ9ெபாS�
ப�ரதான ஆசாOய2-. அறி�கமானவனாய���த
ம%ற? சீஷ) ெவள�ேய வ��,
வாச+கா-கிறவ�கGடேன ேபசி, ேப��ைவ உ/ேள
அைழ�-ெகா$@ேபானா). 17171717 அ9ெபாS�
வாச+கா-கிற ேவைல-காO ேப��ைவ ேநா-கி:
ந1C� அ�த ம2ஷ2ைடய சீஷO+ ஒ�வன+லவா
எ)றா/. அவ): நா) அ+ல எ)றா). 18181818
.ள��காலமானப�ய�னாேல ஊழிய-கார��
ேசவக�� கOெந�9I$டா-கி, நி)&,
.ள��கா"��ெகா$���தா�க/;
அவ�கGடேனNட9 ேப��L� நி)&
.ள��கா"��ெகா$���தா). 19191919 ப�ரதான
ஆசாOய) இேய>வ�ன�டதி+ அவ�ைடய
சீஷைர-.றி�� ேபாதகைத-.றி��
வ�சாOதா). 20202020 இேய> அவ2-.9
ப�ரதிCதரமாக: நா) ெவள�யரHகமா"
உலக�டேன ேபசிேன); ெஜப ஆலயHகள�ேலC�
Rத�கெள+லா�� N�வ�கிற ேதவாலயதிேலC�
எ9ெபாS�� உபேதசிேத); அ�தரHகதிேல நா)
ஒ)&� ேபசவ�+ைல. 21212121 ந1� எ)ன�டதி+
வ�சாO-கேவ$�யெத)ன? நா)



ெசா)னைவகைள- ேக;டவ�கள�டதி+ வ�சாOC�;
நா) ேபசினைவகைள அவ�க/
அறி�தி�-கிறா�கேள எ)றா�. 22222222 இ9ப� அவ�
ெசா)னெபாS�, சம_பதி+ நி)ற ேசவகO+
ஒ�வ): ப�ரதான ஆசாOய2-. இ9ப�யா உதரL
ெசா+Jகிற� எ)&, இேய>ைவ ஒ� அைற
அைற�தா). 23232323 இேய> அவைன ேநா-கி: நா)
தகாதவ�தமா"9 ேபசின�$டானா+, தகாதைத
ஒ9Iவ�; நா) த.தியா"9 ேபசிேனேனயாகி+,
எ)ைன ஏ) அ�-கிறா" எ)றா�. 24242424 ப�)I அ)னா
எ)பவ) ப�ரதான ஆசாOயனாகிய
கா"பாவ�ன�டதி%. அவைர- க;@$டவராக
அ29ப�னா). 25252525 சீேமா)ேப�� நி)&
.ள��கா"��ெகா$���தா). அ9ெபாS� சில�
அவைன ேநா-கி: ந1C� அவ2ைடய சீஷO+
ஒ�வன+லவா எ)றா�க/. அவ): நா) அ+ல
எ)& ம&தலிதா). 26262626 ப�ரதான ஆசாOய2ைடய
ேவைல-காரO+ ேப�� காதறெவ;�னவ2-.
இனதானாகிய ஒ�வ) அவைன ேநா-கி: நா)
உ)ைன அவ2டேனNட ேதா;டதிேல
காணவ�+ைலயா எ)றா). 27272727 அ9ெபாS� ேப��
ம&ப�C� ம&தலிதா); உடேன ேசவ+ Nவ�%&.



28282828 அவ�க/ கா"பாவ�ன�டதிலி��� இேய>ைவ
ேதசாதிபதிய�) அரமைன-.- ெகா$@ேபானா�க/;
அ9ெபாS� வ��ய%காலமாய���த�. த1;@9படாம+
பQகாைவ9 Iசி-கத-கதாக, அவ�க/
ேதசாதிபதிய�) அரமைன-./
ப�ரேவசியாதி��தா�க/. 29292929 ஆதலா+ ப�லா�
அவ�கள�டதி+ ெவள�ேய வ��: இ�த
ம2ஷ)ேம+ எ)ன .%றbசா;@கிற1�க/
எ)றா). 30303030 அவ�க/ அவ2-.9 ப�ரதிCதரமாக:
இவ) .%றவாள�யாய�ராவ�;டா+, இவைன
உ�மிடதி+ ஒ9I-ெகா@-கமா;ேடா� எ)றா�க/.
31313131 அ9ெபாS� ப�லா� அவ�கைள ேநா-கி:
இவைன ந1Hகேள ெகா$@ேபா", உHக/
நியாய9ப�ரமாணதி)ப� நியாய�த1�Hக/ எ)றா).
அத%. Rத�க/: ஒ�வைனC� மரண ஆ-கிைன
ெச"ய எHகG-. அதிகாரமி+ைல எ)றா�க/. 32323232
தா� இ)னவ�தமான மரணமா"
மO-க9ேபாகிறாெர)பைத- .றி� இேய>
.றி9பா"? ெசா+லிய���த வா�ைத
நிைறேவறத-கதாக இ9ப�? ெசா)னா�க/. 33333333
அ9ெபாS� ப�லா� ம&ப�C� அரமைன-./
ப�ரேவசி�, இேய>ைவ அைழ�: ந1 Rத�ைடய



ராஜாவா எ)& ேக;டா). 34343434 இேய> அவ2-.9
ப�ரதிCதரமாக: ந1ரா" இ9ப�? ெசா+Jகிற1ேரா?
அ+ல� ம%றவ�க/ எ)ைன-.றி� இ9ப�
உம-.? ெசா)னா�கேளா எ)றா�. 35353535 ப�லா�
ப�ரதிCதரமாக: நா) Rதனா? உ) ஜனHகG�
ப�ரதான ஆசாOய�� உ)ைன எ)ன�டதி+
ஒ9I-ெகா@தா�க/, ந1 எ)ன ெச"தா" எ)றா).
36363636 இேய> ப�ரதிCதரமாக: எ) ரா`ய�
இVLலகதி%.Oயத+ல, எ) ரா`ய�
இVLலகதி%.Oயதானா+ நா) RதOடதி+
ஒ9I-ெகா@-க9படாதப�-. எ) ஊழிய-கார�
ேபாரா�ய��9பா�கேள; இ9ப�ய��-க எ) ரா`ய�
இVவ�டதி%.Oயத+ல எ)றா�. 37373737 அ9ெபாS�
ப�லா� அவைர ேநா-கி: அ9ப�யானா+ ந1
ராஜாேவா எ)றா). இேய> ப�ரதிCதரமாக: ந1�
ெசா+Jகிறப� நா) ராஜாதா);
சதியைத-.றி�? சா;சிெகா@-க நா)
ப�ற�ேத), இத%காகேவ இ�த உலகதி+ வ�ேத);
சதியவா) எவ2� எ) சத� ேக;கிறா)
எ)றா�. 38383838 அத%.9 ப�லா�: சதியமாவ� எ)ன
எ)றா). ம&ப�C� அவ) Rத�கள�டதி+
ெவள�ேய வ��: நா) அவன�டதி+ ஒ� .%ற��



காேண). 39393939 பQகாப$�ைகய�+ நா) உHகG-.
ஒ�வைன வ�@தைலப$Wகிற வழ-க�$ேட;
ஆைகயா+ Rத�ைடய ராஜாைவ நா)
உHகG-காக வ�@தைலப$ண உHகG-.
மன�$டா எ)றா). 40404040 அ9ெபாS�:
அவ�கெள+லா�� இவைனய+ல, பரபாைச
வ�@தைலப$ணேவ$@� எ)& ம&ப�C�
சதமி;டா�க/; அ�த9 பரபாெச)பவ)
க/ளனாய���தா).

19191919

1111 அ9ெபாS� ப�லா� இேய>ைவ9 ப���
வாOனா+ அ�9ப�தா). 2222 ேபா�?ேசவக�
�/Gகள�னா+ ஒ� ��ைய9 ப�)ன� அவ�
சிரசி)ேம+ ைவ�, சிவ9பான ஒ� அHகிைய
அவ�-. உ@தி: 3333 Rத�ைடய ராஜாேவ, வாYக
எ)& ெசா+லி, அவைர- ைகய�னா+ அ�தா�க/.
4444 ப�லா� ம&ப�C� ெவள�ேய வ��: நா)
இவன�டதி+ ஒ� .%ற�� காேண) எ)&
ந1Hக/ அறிC�ப�-., இேதா, உHகள�டதி+
இவைன ெவள�ேய ெகா$@வ�கிேற) எ)றா). 5555
இேய>, �/��C� சிவ9பHகிC� தOதவரா",



ெவள�ேய வ�தா�. அ9ெபாS� ப�லா� அவ�கைள
ேநா-கி: இேதா, இ�த ம2ஷ) எ)றா). 6666 ப�ரதான
ஆசாOய�� ேசவக�� அவைர- க$டேபா�:
சிJைவய�+ அைறC� சிJைவய�+ அைறC�
எ)& சதமி;டா�க/. அத%.9 ப�லா�: ந1Hகேள
இவைன- ெகா$@ேபா"? சிJைவய�+
அைறCHக/, நா) இவன�டதி+ ஒ� .%ற��
காேண) எ)றா). 7777 Rத�க/ அவ2-.9
ப�ரதிCதரமாக: எHகG-. ஒ�
நியாய9ப�ரமாண�$@, இவ) த)ைன
ேதவ2ைடய .மாரென)& ெசா)னப�ய�னா+,
அ�த நியாய9ப�ரமாணதி)ப�ேய, இவ)
சாகேவ$@� எ)றா�க/. 8888 ப�லா� இ�த
வா�ைதைய- ேக;டெபாS� அதிகமா"9 பய��, 9999
ம&ப�C� அரமைன-./ேள ேபா", இேய>ைவ
ேநா-கி: ந1 எHேகய���� வ�தவ) எ)றா).
அத%. இேய> மா&தர� ஒ)&�
ெசா+லவ�+ைல. 10101010 அ9ெபாS� ப�லா�: ந1
எ)ேனாேட ேப>கிறதி+ைலயா? உ)ைன?
சிJைவய�+ அைறய என-.
அதிகார�$ெட)&�, உ)ைன வ�@தைலப$ண
என-. அதிகார�$ெட)&� உன-. ெதOயாதா



எ)றா). 11111111 இேய> ப�ரதிCதரமாக: பரதிலி���
உம-.- ெகா@-க9படாதி��தா+, எ)ேம+ உம-.
ஒ� அதிகார�மிரா�; ஆனப�ய�னாேல எ)ைன
உ�மிடதி+ ஒ9I-ெகா@தவ2-. அதிக
பாவ�$@ எ)றா�. 12121212 அ��த+ ப�லா� அவைர
வ�@தைலப$ண வைகேத�னா). Rத�க/ அவைன
ேநா-கி: இவைன வ�@தைலப$ண�னா+ ந1�
இராய2-.? சிேநகிதன+ல; த)ைன
ராஜாெவ)கிறவெனவேனா அவ) இராய2-.
வ�ேராதி எ)& சதமி;டா�க/. 13131313 ப�லா� இ�த
வா�ைதைய- ேக;டெபாS�, இேய>ைவ ெவள�ேய
அைழ�வ��, தளவOைச9ப@தின
ேமைடெய)&�, எப�ெரC பாைஷய�ேல கபதா
எ)&� ெசா+ல9ப;ட இடதிேல,
நியாயாசனதி)ேம+ உ;கா��தா). 14141414 அ�த நா/
பQகாL-. ஆயதநாG� ஏற-.ைறய ஆ&மண�
ேநர�மாய���த�; அ9ெபாS� அவ) Rத�கைள
ேநா-கி: இேதா, உHக/ ராஜா எ)றா). 15151515 அவ�க/:
இவைன அக%&� அக%&�, சிJைவய�+
அைறC� எ)& சதமி;டா�க/. அத%.9 ப�லா�:
உHக/ ராஜாைவ நா) சிJைவய�+ அைறயலாமா
எ)றா). ப�ரதான ஆசாOய� ப�ரதிCதரமாக:



இராயேனய+லாம+ எHகG-. ேவேற ராஜா
இ+ைல எ)றா�க/. 16161616 அ9ெபாS� அவைர?
சிJைவய�+ அைறC�ப�-. அவ�கள�டதி+
ஒ9I-ெகா@தா). அவ�க/ இேய>ைவ9
ப���-ெகா$@ேபானா�க/. 17171717 அவ� த��ைடய
சிJைவைய? >ம��ெகா$@, எப�ெரC
பாைஷய�ேல ெகா+ெகாதா எ)& ெசா+ல9ப@�
கபாலQதல� எ)கிற இடதி%.9
Iற9ப;@9ேபானா�. 18181818 அHேக அவைர?
சிJைவய�+ அைற�தா�க/; அவேராேடNட
ேவறிர$@ேபைர இர$@ ப-கHகள�J� இேய>ைவ
ந@வ�Jமாக? சிJைவகள�+ அைற�தா�க/. 19191919
ப�லா� ஒ� ேம+வ�லாசைத எSதி,
சிJைவய�)ேம+ ேபா@வ�தா). அதி+
நசேரயனாகிய இேய> Rத�ைடய ராஜா எ)&
எSதிய���த�. 20202020 இேய> சிJைவய�+
அைறய9ப;ட இட� நகரதி%.?
சம_பமாய���தப�ய�னா+, RதO+ அேநக� அ�த
ேம+வ�லாசைத வாசிதா�க/; அ� எப�ெரC
கிேர-. லத1) பாைஷகள�+ எSதிய���த�. 21212121
அ9ெபாS� Rத�ைடய ப�ரதான ஆசாOய�
ப�லா�ைவ ேநா-கி: Rத�ைடய ராஜா எ)& ந1�



எSதாம+, தா) Rத�ைடய ராஜா எ)& அவ)
ெசா)னதாக எS�� எ)றா�க/. 22222222 ப�லா�
ப�ரதிCதரமாக: நா) எSதின� எSதினேத
எ)றா). 23232323 ேபா�?ேசவக� இேய>ைவ?
சிJைவய�+ அைற�தப�)I, அவ�ைடய
வQதிரHகைள எ@�, ஒVெவா� ேசவக2-.
ஒVெவா� பHகாக நாJ பHகா-கினா�க/;
அHகிையC� எ@தா�க/, அ�த அHகி,
ைதயலி+லாம+ ேமேல ெதாடHகி �Sவ��
ெந"ய9ப;டதாய���த�. 24242424 அவ�க/: இைத நா�
கிழியாம+, யா�-. வ�ேமா எ)&
இைத-.றி�? சீ;@9ேபா@ேவா� எ)&
ஒ�வேராெடா�வ� ேபசி-ெகா$டா�க/. எ)
வQதிரHகைள தHகG-./ேள பHகி;@, எ)
உைடய�)ேம+ சீ;@9ேபா;டா�க/ எ)கிற
ேவதவா-கிய� நிைறேவறத-கதாக9 ேபா�?ேசவக�
இ9ப�? ெச"தா�க/. 25252525 இேய>வ�)
சிJைவய�ன�ேக அவ�ைடய தாC�, அவ�ைடய
தாய�) சேகாதO கிெலேயா9பா மOயாG�,
மகதேலனா மOயாG� நி)&ெகா$���தா�க/. 26262626
அ9ெபாS� இேய> த��ைடய தாையC� அ�ேக
நி)ற தம-. அ)பாய���த சீஷைனC� க$@,



த��ைடய தாைய ேநா-கி: Qதி^ேய, அேதா, உ)
மக) எ)றா�. 27272727 ப�)I அ�த? சீஷைன ேநா-கி:
அேதா, உ) தா" எ)றா�. அ�ேநர�த+ அ�த?
சீஷ) அவைள த)ன�டமா" ஏ%&-ெகா$டா).
28282828 அத)ப�)I, எ+லா� ���த� எ)& இேய>
அறி��, ேவதவா-கிய� நிைறேவறத-கதாக:
தாகமாய��-கிேற) எ)றா�. 29292929 கா� நிைற�த
பாதிர� அHேக ைவ-க9ப;���த�; அவ�க/
கட%காளாைன- கா�ய�ேல ேதா"�,
ஈேசா9Iத$�+ மா;�, அவ� வாய�ன�டதி+
ந1;�-ெகா@தா�க/. 30303030 இேய> கா�ைய
வாHகினப�)I, ���த� எ)& ெசா+லி,
தைலைய? சா"�, ஆவ�ைய ஒ9I-ெகா@தா�. 31313131
அ�த நா/ ெபOய ஓ"LநாG-.
ஆயதநாளாய���தப�ய�னா+, உட+க/ அ�த
ஓ"Lநாள�ேல சிJைவகள�+ இராதப�-., Rத�க/
ப�லா�வ�ன�டதி+ ேபா", அவ�கGைடய
காெலJ�Iகைள �றி-.�ப�-.�, உட+கைள
எ@�9ேபா@�ப�-.� உதரL
ேக;@-ெகா$டா�க/. 32323232 அ�த9ப� ேபா�?ேசவக�
வ��, அவ�டேனNட? சிJைவய�+ அைறய9ப;ட
��தினவ2ைடய காெலJ�IகைளC�



ம%றவ2ைடய காெலJ�IகைளC� �றிதா�க/.
33333333 அவ�க/ இேய>வ�ன�டதி+ வ��, அவ�
மOதி�-கிறைத- க$@, அவ�ைடய
காெலJ�Iகைள �றி-கவ�+ைல. 34343434 ஆகிJ�
ேபா�?ேசவகO+ ஒ�வ) ஈ;�ய�னாேல
அவ�ைடய வ�லாவ�+ .தினா); உடேன
இரத�� த$ண 1�� Iற9ப;ட�. 35353535 அைத-
க$டவ) சா;சிெகா@-கிறா), அவ2ைடய சா;சி
ெம"யாய��-கிற�; ந1Hக/ வ�>வாசி-.�ப�, தா)
ெசா+Jகிற� ெம"ெய)& அவ)
அறி�தி�-கிறா). 36363636 அவ�ைடய எJ�Iகள�+
ஒ)&� �றி-க9ப@வதி+ைல எ)கிற
ேவதவா-கிய� நிைறேவ&�ப� இைவக/ நட�த�.
37373737 அ+லாமJ� தாHக/ .தினவைர
ேநா-கி9பா�9பா�க/ எ)& ேவெறா�
ேவதவா-கிய� ெசா+Jகிற�. 38383838
இைவகG-.9ப�)I அOமதியா ஊரா2�,
Rத�-.9 பய�ததினா+ இேய>L-. அ�தரHக
சீஷ2மாகிய ேயாேச9I இேய>வ�) ச^ரைத
எ@�-ெகா$@ேபா.�ப� ப�லா�வ�ன�டதி+
உதரL ேக;டா); ப�லா� உதரL ெகா@தா).
ஆைகயா+ அவ) வ��, இேய>வ�) ச^ரைத



எ@�-ெகா$@ேபானா). 39393939 ஆர�பதிேல ஒ�
இராதிOய�+ இேய>வ�ன�டதி+ வ�தி��த
நி-ெகாேத� எ)பவ) ெவ/ைள9ேபாள��
கOயேபாள�� கல�� ஏற-.ைறய j& இராத+
ெகா$@வ�தா). 40404040 அவ�க/ இேய>வ�) ச^ரைத
எ@�, Rத�க/ அட-க�ப$W�
�ைறைமய�)ப�ேய அைத?
>க�தவ�-கHகGடேன சீைலகள�+ >%றி-
க;�னா�க/. 41414141 அவ� சிJைவய�+ அைறய9ப;ட
இடதி+ ஒ� ேதா;ட��, அ�த ேதா;டதி+
ஒ�-காJ� ஒ�வ2� ைவ-க9ப;�ராத ஒ�
Iதிய க+லைறC� இ��த�. 42424242 Rத�ைடய
ஆயதநாளானப�ய�னாJ�, அ�த- க+லைற
சம_பமாய���தப�ய�னாJ�, அVவ�டதிேல
இேய>ைவ ைவதா�க/.

20202020

1111 வாரதி) �த+நா/ காைலய�+, அதிக
இ�;ேடாேட, மகதேலனா மOயா/
க+லைறய�ன�டதி%. வ�� க+லைறைய
அைடதி��த க+ எ@�9 ேபா;��-க-க$டா/.
2222 உடேன அவ/ ஓ�, சீேமா)ேப��வ�ன�டதிJ�



இேய>L-. அ)பாய���த ம%ற? சீஷன�டதிJ�
ேபா": க�தைர- க+லைறய�லி���
எ@�-ெகா$@ ேபா"வ�;டா�க/, அவைர ைவத
இட� எHகG-. ெதOயவ�+ைல எ)றா/. 3333
அ9ெபாS� ேப��L� ம%ற? சீஷ2�
க+லைறய�ன�டதி%.9 ேபா.�ப� Iற9ப;@,
இ�வ�� ஒ�மி� ஓ�னா�க/. 4444
ேப��ைவ9பா�-கிJ� ம%ற? சீஷ) �Oதமா"
ஓ�, ��தி- க+லைறய�ன�டதி+ வ��, 5555
அத%./ேள .ன���பா��, சீைலக/
கிட-கிறைத- க$டா); ஆனாJ� அவ) உ/ேள
ேபாகவ�+ைல. 6666 சீேமா)ேப�� அவ2-.9
ப�)ேன வ��, க+லைற-./ேள ப�ரேவசி�, 7777
சீைலக/ கிட-கிறைதC�, அவ�ைடய தைலய�+
>%றிய���த சீைல ம%ற? சீைலகGடேன
ைவதிராம+ தன�ேய ஒ� இடதிேல >�;�
ைவதி�-கிறைதC� க$டா). 8888 ��தி-
க+லைறய�ன�டதி%. வ�த ம%ற? சீஷ2�
அ9ெபாS� உ/ேள ப�ரேவசி�, க$@
வ�>வாசிதா). 9999 அவ� மOேதாOலி���
எS�தி�-கேவ$@� எ)கிற ேவதவா-கியைத
அவ�க/ இ)2� அறியாதி��தா�க/. 10101010 ப�)I



அ�த? சீஷ�க/ தHகGைடய இடதி%.
தி��ப�9ேபானா�க/. 11111111 மOயா/
க+லைறய�ன�ேக ெவள�ேய நி)&
அS�ெகா$���தா/; அ9ப�
அS�ெகா$��-ைகய�+ அவ/ .ன���
க+லைற-./ேள பா��, 12121212 இேய>வ�) ச^ர�
ைவ-க9ப;���த இடதிேல ெவ/Gைட
தOதவ�களா" இர$@ ]த�க/, தைலமா;�+
ஒ�வ2� கா+மா;�+ ஒ�வ2மாக,
உ;கா��தி�-கிறைத- க$டா/. 13131313 அவ�க/
அவைள ேநா-கி: Qதி^ேய, ஏ) அSகிறா"
எ)றா�க/. அத%. அவ/: எ) ஆ$டவைர
எ@�-ெகா$@ ேபா"வ�;டா�க/, அவைர ைவத
இட� என-. ெதOயவ�+ைல எ)றா/. 14141414
இைவகைள? ெசா+லி9 ப�)னாக தி��ப�, இேய>
நி%கிறைத- க$டா/; ஆனாJ� அவைர இேய>
எ)& அறியாதி��தா/. 15151515 இேய> அவைள9
பா��: Qதி^ேய, ஏ) அSகிறா", யாைர
ேத@கிறா" எ)றா�. அவ/, அவைர
ேதா;ட-காரென)& எ$ண�: ஐயா, ந1� அவைர
எ@�-ெகா$@ ேபான�$டானா+, அவைர
ைவத இடைத என-.? ெசா+J�, நா) ேபா"



அவைர எ@�-ெகா/Gேவ) எ)றா/. 16161616 இேய>
அவைள ேநா-கி: மOயாேள எ)றா�. அவ/
தி��ப�9 பா��: ரPன� எ)றா/; அத%.9
ேபாதகேர எ)& அ�தமா�. 17171717 இேய> அவைள
ேநா-கி: எ)ைன ெதாடாேத, நா) இ)2� எ)
ப�தாவ�ன�டதி%. ஏறி9ேபாகவ�+ைல; ந1 எ)
சேகாதரOடதி%.9 ேபா", நா) எ)
ப�தாவ�ன�டதி%.� உHக/ ப�தாவ�ன�டதி%.�,
எ) ேதவன�டதி%.� உHக/ ேதவன�டதி%.�
ஏறி9ேபாகிேற) எ)& அவ�கG-.? ெசா+J
எ)றா�. 18181818 மகதேலனா மOயா/ ேபா", தா)
க�தைர- க$டைதC�, அவ� த)2டேன
ெசா)னைவகைளC� சீஷ�-. அறிவ�தா/. 19191919
வாரதி) �த+நாளாகிய அ)ைறயதின�
சாயHகாலேவைளய�ேல, சீஷ�க/ N�ய���த
இடதி+, Rத�கG-.9 பய�ததினா+ கதLக/
P;�ய��-ைகய�+, இேய> வ�� ந@ேவ நி)&:
உHகG-.? சமாதான� எ)றா�. 20202020 அவ� இ9ப�?
ெசா+லி த��ைடய ைககைளC� வ�லாைவC�
அவ�கG-.- கா$ப�தா�. சீஷ�க/
க�தைர-க$@ ச�ேதாஷ9ப;டா�க/. 21212121 இேய>
ம&ப�C� அவ�கைள ேநா-கி: உHகG-.?



சமாதான�$டாவதாக; ப�தா எ)ைன
அ29ப�ன�ேபால நா2� உHகைள அ29Iகிேற)
எ)& ெசா+லி, 22222222 அவ�க/ேம+ ஊதி: பO>த
ஆவ�ைய9 ெப%&-ெகா/GHக/; 23232323 எவ�கGைடய
பாவHகைள ம)ன�-கிற1�கேளா அைவக/
அவ�கG-. ம)ன�-க9ப@�, எவ�கGைடய
பாவHகைள ம)ன�யாதி�-கிற1�கேளா அைவக/
அவ�கG-. ம)ன�-க9படாதி�-.� எ)றா�. 24242424
இேய> வ�தி��தேபா� ப)ன��வO+ ஒ�வனாகிய
திதி� எ)ன9ப;ட ேதாமா எ)பவ)
அவ�கGடேனNட இ�-கவ�+ைல. 25252525 ம%ற?
சீஷ�க/: க�தைர- க$ேடா� எ)& அவ2டேன
ெசா)னா�க/. அத%. அவ): அவ�ைடய
ைககள�+ ஆண�கள�னாJ$டான காயைத நா)
க$@, அ�த- காயதிேல எ) வ�ரைலய�;@, எ)
ைகைய அவ�ைடய வ�லாவ�ேல ேபா;டாெலாழிய
வ�>வாசி-கமா;ேட) எ)றா). 26262626 ம&ப�C�
எ;@நாைள-.9ப�)I அவ�ைடய சீஷ�க/
வ 1;@-./ேள இ��தா�க/; ேதாமாL�
அவ�கGடேனNட இ��தா); கதLக/
P;ட9ப;���த�. அ9ெபாS� இேய> வ�� ந@ேவ
நி)&: உHகG-.? சமாதான� எ)றா�. 27272727 ப�)I



அவ� ேதாமாைவ ேநா-கி: ந1 உ) வ�ரைல இHேக
ந1;�, எ) ைககைள9 பா�, உ) ைகைய ந1;�, எ)
வ�லாவ�ேல ேபா@, அவ�>வாசியாய�ராம+
வ�>வாசியாய�� எ)றா�. 28282828 ேதாமா அவ�-.9
ப�ரதிCதரமாக: எ) ஆ$டவேர! எ) ேதவேன!
எ)றா). 29292929 அத%. இேய>: ேதாமாேவ, ந1
எ)ைன- க$டதினாேல வ�>வாசிதா",
காணாதி���� வ�>வாசி-கிறவ�க/
பா-கியவா)க/ எ)றா�. 30303030 இ�த9 IQதகதி+
எSதிய�ராத ேவ& அேநக அ%IதHகைளC� இேய>
தம� சீஷ�-. �)பாக? ெச"தா�. 31313131 இேய>
ேதவ2ைடய .மாரனாகிய கிறிQ� எ)& ந1Hக/
வ�>வாசி-.�ப�யாகL�, வ�>வாசி� அவ�ைடய
நாமதினாேல நிதியஜ1வைன அைடC�ப�யாகL�,
இைவக/ எSத9ப;��-கிற�.

21212121

1111 இைவகG-.9ப�)I இேய> திேபOயா
கட%கைரய�ேல ம&ப�C� சீஷ�-. த�ைம
ெவள�9ப@தினா�; ெவள�9ப@தின வ�வரமாவ�: 2222
சீேமா)ேப��L�, திதி� எ)ன9ப;ட ேதாமாL�,
கலிேலயா நா;�J/ள கானா ஊரானாகிய



நாதா)ேவJ�, ெசெபேதCவ�) .மார��,
அவ�ைடய சீஷO+ ேவ& இர$@ேப��
N�ய��-.�ேபா�, 3333 சீேமா)ேப�� ம%றவ�கைள
ேநா-கி: ம_)ப��-க9ேபாகிேற) எ)றா). அத%.
அவ�க/: நாHகG� உ��டேனNட வ�கிேறா�
எ)றா�க/. அவ�க/ Iற9ப;@9ேபா", உடேன
படேவறினா�க/. அ�த இராதிOய�ேல அவ�க/
ஒ)&� ப��-கவ�+ைல. 4444 வ��ய%காலமானேபா�,
இேய> கைரய�ேல நி)றா�; அவைர இேய> எ)&
சீஷ�க/ அறியாதி��தா�க/. 5555 இேய> அவ�கைள
ேநா-கி: ப�/ைளகேள, Iசி-கிறத%. ஏதாகிJ�
உHகள�டதி+ உ$டா எ)றா�. அத%. அவ�க/:
ஒ)&மி+ைல எ)றா�க/. 6666 அ9ெபாS� அவ�:
ந1Hக/ படL-. வல�Iறமாக வைலைய9
ேபா@Hக/, அ9ெபாS� உHகG-. அக9ப@�
எ)றா�. அ9ப�ேய அவ�க/ ேபா;@, திரளான
ம_)க/ அக9ப;டதினா+, அைத
இS-கமா;டாதி��தா�க/. 7777 ஆதலா+ இேய>L-.
அ)பாய���த சீஷ) ேப��ைவ9 பா��: அவ�
க�த� எ)றா). அவ� க�த� எ)&
சீேமா)ேப�� ேக;டLடேன, தா)
வQதிரமி+லாதவனாய���தப�ய�னா+, த)



ேம%ச;ைடைய- க;�-ெகா$@ கடலிேல
.திதா). 8888 ம%ற? சீஷ�க/ கைர-. ஏற-.ைறய
இ�j&�ழ ]ரதி+ இ��தப�ய�னா+
படவ�லி��� ெகா$ேட ம_)கG/ள வைலைய
இS�-ெகா$@ வ�தா�க/. 9999 அவ�க/ கைரய�ேல
வ�திறHகினேபா�, கOெந�9I9
ேபா;��-கிறைதC�, அதி)ேம+ ம_)
ைவதி�-கிறைதC�, அ9பைதC� க$டா�க/. 10101010
இேய> அவ�கைள ேநா-கி: ந1Hக/ இ9ெபாS�
ப��த ம_)கள�+ சிலவ%ைற- ெகா$@வா�Hக/
எ)றா�. 11111111 சீேமா)ேப�� படவ�+ ஏறி,
j%ைற�ப� )& ெபOய ம_)களா+ நிைற�த
வைலைய- கைரய�+ இSதா); இதைன ம_)க/
இ���� வைல கிழியவ�+ைல. 12121212 இேய>
அவ�கைள ேநா-கி: வா�Hக/,
ேபாஜன�ப$WHக/ எ)றா�. அவைர-
க�தெர)& சீஷ�க/ அறி�தப�ய�னா+ அவ�கள�+
ஒ�வ2�: ந1� யா� எ)& ேக;க �ண�யவ�+ைல.
13131313 அ9ெபாS� இேய> வ��, அ9பைதC�
ம_ைனC� எ@�, அவ�கG-.- ெகா@தா�. 14141414
இேய> மOேதாOலி��ெதS�த ப�)I த��ைடய
சீஷ�-. அ�ள�ன தOசனHகள�+ இ�  )றாவ�



தOசன�. 15151515 அவ�க/ ேபாஜன�ப$ண�னப�)I,
இேய> சீேமா)ேப��ைவ ேநா-கி: ேயானாவ�)
.மாரனாகிய சீேமாேன, இவ�கள�J� அதிகமா" ந1
எ)ன�டதி+ அ)பாய��-கிறாயா எ)றா�. அத%.
அவ): ஆ� ஆ$டவேர, உ�ைம ேநசி-கிேற)
எ)பைத ந1� அறிவ 1� எ)றா). அவ�: எ)
ஆ;@-.;�கைள ேம"9பாயாக எ)றா�. 16161616
இர$டா�தர� அவ� அவைன ேநா-கி: ேயானாவ�)
.மாரனாகிய சீேமாேன, ந1 எ)ன�டதி+
அ)பாய��-கிறாயா எ)றா�. அத%. அவ): ஆ�
ஆ$டவேர, உ�ைம ேநசி-கிேற) எ)பைத ந1�
அறிவ 1� எ)றா). அவ�: எ) ஆ@கைள
ேம"9பாயாக எ)றா�. 17171717  )றா�தர� அவ�
அவைன ேநா-கி: ேயானாவ�) .மாரனாகிய
சீேமாேன, ந1 எ)ைன ேநசி-கிறாயா எ)றா�.
எ)ைன ேநசி-கிறாயா எ)& அவ�  )றா�தர�
த)ைன- ேக;டப�ய�னாேல, ேப�� �-க9ப;@:
ஆ$டவேர, ந1� எ+லாவ%ைறC� அறி�தி�-கிற1�,
நா) உ�ைம ேநசி-கிேற) எ)பைதC� ந1� அறிவ 1�
எ)றா). இேய>: எ) ஆ@கைள ேம"9பாயாக
எ)றா�. 18181818 ந1 இளவய�/ளவனாய���தேபா�
உ)ைன ந1ேய அைரக;�-ெகா$@, உன-.



இaடமான இடHகள�ேல நட�� திO�தா"; ந1
�தி�வய�/ளவனா.�ேபா� உ) ைககைள
ந1;@வா"; ேவெறா�வ) உ) அைரைய- க;�,
உன-. இaடமி+லாத இட�-. உ)ைன-
ெகா$@ேபாவா) எ)& ெம"யாகேவ ெம"யாகேவ
உன-.? ெசா+Jகிேற) எ)றா�. 19191919
இ)னவ�தமான மரணதினாேல அவ) ேதவைன
மகிைம9ப@த9ேபாகிறாென)பைத-
.றி-.�ப�யாக இ9ப�? ெசா)னா�. அவ� இைத?
ெசா+லியப�)I, அவைன ேநா-கி: எ)ைன9
ப�)ப%றிவா எ)றா�. 20202020 ேப�� தி��ப�9பா��,
இேய>L-. அ)பாய���தவ2�,
இரா9ேபாஜன�ப$Wைகய�+ அவ� மா�ப�ேல
சா"��: ஆ$டவேர, உ�ைம-
கா;�-ெகா@-கிறவ) யா� எ)& ேக;டவ2மாகிய
சீஷ) ப�)ேன வ�கிறைத- க$டா). 21212121 அவைன-
க$@, ேப�� இேய>ைவ ேநா-கி: ஆ$டவேர,
இவ) காOய� எ)ன எ)றா). 22222222 அத%. இேய>:
நா) வ�மளL� இவன��-க என-.?
சிதமானா+, உன-ெக)ன, ந1 எ)ைன9
ப�)ப%றிவா எ)றா�. 23232323 ஆைகயா+ அ�த? சீஷ)
மO9பதி+ைலெய)கிற ேப?> சேகாதர�-./ேள



பர�ப�%&. ஆனாJ�, அவ) மO9பதி+ைலெய)&
இேய> ெசா+லாம+, நா) வ�மளL� இவன��-க
என-.? சிதமானா+ உன-ெக)னெவ)&
ெசா)னா�. 24242424 அ�த? சீஷேன இைவகைள-.றி�?
சா;சிெகா@� இைவகைள எSதினவ);
அவ2ைடய சா;சி ெம"ெய)&
அறி�தி�-கிேறா�. 25252525 இேய> ெச"த ேவ& அேநக
காOயHகG�$@; அைவகைள ஒVெவா)றாக
எSதினா+ எSத9ப@� IQதகHக/ உலக�
ெகா/ளாெத)& எ$Wகிேற). ஆெம).


