
கற்$தத்ல்	
 

தன# பன்னிரண்' அப்ேபாஸ்தலரக்ள் !லம் கரத்த்ர ்
ேதசங்க'க(் அ"ளிய ப"ப்$ைனகள் 

1 ம் கடட்ைள – !தல் கடட்ைள&ம், இரண்% வ"க$ம்: 

அநத் இரண்% வ"களாவன; ஒன்$ !"யம் மற்ைறய& 
மரணம், ஆனால் இநத் இரண்% வ"க$க&்ம் 
இைட$ல் ஒ" ெபரிய !த$்யாசம் உண்$. 
அப்ப$யானால், இ"தான் வாழ்கை்க'ன் நிய$. 
!தலாவதாக, உங்கைளப் பைடதத் கட#ைள நீங்கள் 
ேந#கக் ேவண்%ம்; இரண்டாவ(, உங்கைளப் ேபாலேவ 
உங்கள் அயலாைர'ம் ேந#கக் ேவண்%ம். உங்க%க&் 
யா#ம் ெசய்ய !"ம்பாதைத நீங்கள் மற்றவ%க'் 
ெசய்யக&்டா). இைவ எமக%் எ"த%்க ்!"வ$ இ" 
தான்: உங்கைள ச"ப்பவரக்ைள நீங்கள் 
ஆ"ரவ்&'ங்கள், !ேரா%க'கக்ாக)ம், 
எ"ரிக&கக்ாக)ம் ெச#$ங்கள், உங்கைளத ்
!ற்$பவரக்)கக்ாக நீங்கள் !ரதம் இ"ந%் 
ெச#$ங்கள். உங்கைள ேந#ப்பவரக்ைள நீங்கள் 
ேந#ப்பதனால் உங்க%க&் !ைடக&்ம் ெவ#ம% 
என்ன? !ற இனதத்வர ்அவ்வா% ெசய்ய%ல்ைலயா? 
ஆகேவ உங்கைள ெவ#ப்பவரக்ைள நீங்கள் 
ேந#ப்பதன் !லம், உங்க%க&் எ"ரிகள் என்$ 
ஒ"வ"ம் இ"கக் மாடட்ாரக்ள். சரரீ மற்$ம் உலக 
வாழ்%ல் சந$்கக் ேநரி%ம் காம இசை்சகளில் இ"ந%் 
!ல# இ"ங்கள். யாராவ% உங்கைள உங்கள் வல# 
கன்னத%்ல் அைறநத்ால், உங்கள் மற்ைறய 
கன்னதை்த&ம் காட%்ங்கள். அப்ேபா& நீங்கள் !க 
உயரந்த்வராக ஆ"ரக்ள். யாராவ% உங்கைள ஒ" 
ைமல் !ரத%்ற்' கவரந்த்ால், அவ#டன் இரண்% ைமல் 
!ரம் ெசல்%ங்கள். எவராவ% உங்கள் ஆைடகைள 
எ"த%்க ்ெகாண்டால், அவ#க&் உங்கள் உயரந்த் 
ேமலாைடைய(ம் ெகா$ங்கள். உங்க%க&் உரியைத 
யாராவ% உங்களிட()ந+் எ"த%்க ்ெகாண்டால், 
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அைதத ்!"ம்பக ்ேகடக்ா&ரக்ள், ஏெனன்றால் அ" 
உண்ைம&ல் உங்களால் ஆகா$. உங்களிடம் ேகட%்ம் 
யாராவ% எைதேய&ம் ேகடட்ால் அைதக ்ெகா$ங்கள், 
அைதத ்!"ம்பக ்ேகடக்ா&ரக்ள்; எம் அைனவ%க(்ம் 
அ"ளப்படட் ஆ"ரவ்ாதங்கைள (இலவச 
ெவ#ம%களாக) நா#ம் மற்ைறேயா(டன் ப"ரந்&் 
ெகாள்ள ேவண்%ெமன்பேத நம# !தா$ன் !தத்மாக 
இ"க%்ற'. கடட்ைளப்ப' ெகா$ப்பவரக்ள் 
பாக%்யவான்கள். ஏெனன்றால் அவரக்ள் !ற்றம் 
ெசய்யாதவரக்ள். ேதைவகள் இன்$ ெபற்%கெ்காள்ள 
!ைழபவரக்ள் ேயாக#்யரக்ள் அல்லர;் ேதைவ%ள்ளவர ்
ெபற்%கெ்காண்டால், அவர ்!ற்றமற்றவராவார.் அேத 
ேநரம், ேதைவயற்றவர ்எவேர%ம் எைதேய&ம் 
ெபற்%கெ்காள்வாரானால், அவர ்ஏன், எதற்காகப் 
ெபற்றார,் என்பதற்கான அபராததை்த ெச#தத் 
ேவண்%ம். அவர ்!ைறப்ப&தத்ப்பட&், அவர ்ெசய்த 
காரியங்கைளப் பற்$ ஆராயப்ப'வார.் அவர ்கைட$ 
ஒ" சதம் வைரயான அபராததை்த !"ப்%ச ்ெச#த&்ம் 
வைர, அவரால் அங்$%ந'் தப்$சச் ெசல்ல !"யா%. 
இதன் !லம் அ"ந%் ெகாள்ள ேவண்%யெதன்ன 
ெவன்றால், உங்கள் உள்ளங்ைககளில் !யரை்வ வ"ம் 
வைர, யா#க&் நீங்கள் தரம்ம் ெகா$கக் 
நிைனக'்!ரக்ேளா, அைத உங்கள் ைககளிேலேய 
ைவத%்&ங்கள். 

2ம் கடட்ைள – இரண்டாவ( கடட்ைள: சாவான பாவம் 
தைடெசய்யப்பட)்ள்ள+: 

இரண்டாவ( கடட்ைள எமக%்த ்த"ம் ப"ப்$ைன 
யாெதனில், ெகாைல ெசய்தல், !பசச்ாரம் ெசய்தல், 
சமபா%னப்(ணரச்+் ேபான்ற இயற்ைகக'் 
!ேராதமான ெசயல்கள், பா#யல் ெதா$ல், !"#தல், 
மந$்ரம் மற்$ம் மாந%்ரகீம், ெகா$%ைன மற்$ம் 
!னியம் ெசய்தல் ேபான்ற !ய ெசயல்கைள நீங்கள் 
ைக#டேவண்)ம். அதே்தா&, க"ச%்ைத(ன் !லேமா 
அல்ல$ !றநத் !ழநை்தையேயா ெகாைல ெசய்வ& 
ேபான்ற பாதகச ்ெசயல்கைள ெசய்யேவ !டா$. 
உங்கள் அயலவ%க(் உரியவற்(ன் ேமல் நீங்கள் 
ஆைசப்படக ்!டா$. ெபாய் சத$்யம் ெசய்வைத(ம், 
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ெபாய் சாட%் ெசால்வைத)ம், அ"வ"கக்தத்கக் 
வாரத்ை்தகைளப் ேப#வைத'ம், ப"#ணரச்(்ைய 
மன#ல் ைவத%்&ப்பைத(ம் !ற்றாகத ்த"ரக்க் 
ேவண்%ம். நீங்கள் இரடை்ட எண்ணம் ெகாண்ட 
ெகாள்ைகயற்றவராகேவா அல்ல$ இரடை்ட 
நாக%்ள்ளவரக்ள் ேபால் ேபசை்ச 
மாற்%பவரக்ளாகேவா இ"கக்க%்டா(. ஏெனன்றால் 
இரடை்ட நாக%்ள்ளவரக்ள் ேபால் ேபசை்ச 
மாற்%பவரக்ள் ெகாைல ெசய்%ம் ச"காரரக்ளாக 
இ"ப்பர.் உங்கள் வாரத்ை்தகளில் ெபாய் அல்ல$ 
ெவ#ைம இ"கக்ாமல் பாரத் ்!கெ்காள்ள ேவண்%ம். 
ஆதலால் ெசால்வைத ெசயலால் காடட் ேவண்%ம். 
ேபராைச ெகாள்&தல், ெகாள்ைளய(தத்ல் பாசாங்& 
ெசய்தல், !ைமைய அரவைணதத்ல், ெப#$தம் 
ெகாள்&தல் ேபான்றைவ !ற்றாகக ்ைக#டப்படல் 
ேவண்%ம். உங்கள் அயலவ%க(் எ"ராக நீங்கள் !ய 
ஆேலாசைன ேமற்ெகாள்ளக ்!டா$. ஒ"வைர&ம் 
ெவ#த&் ஒ"கக்க ்!டா$. அேத ேநரம், !ல 
ெசய்ைககைள நீங்கள் கண்$ப்பவரக்ளாக இ"கக் 
ேவண்%ம், அவரக்&கக்ாக(ம், அவரக்ள் ெசய்%ம் 
ெசயல்க'கக்ாக"ம் நாம் ெச#கக்க ்
கடைமப்பட'்ள்ேளாம். அேதேவைள, நீங்கள் உங்கள் 
ெசாநத் வாழ்கை்கைய !ட, மற்ைறேயாரக்ைள 
அ"கமாக ேந#கக் ேவண்%ய !ழ்நிைலக)ம் 
ஏற்படலாம். 

3ம் கடட்ைள – தைட ெசய்யப்பட'்ள்ள ஏைனய 
பாவங்கள் 

என் !ள்ைளகளா'ய நீங்கள், அதைனத&்த ்!ய 
காரியங்களி)*ந,்ம், அவற்%ன் அ"ப்பைடக ்
காரணிகளில் இ"ந%்ம் எப்ேபா&ம் !ல# இ"ங்கள். 
ேகாபத'்ற்) ஆளாகா%ரக்ள், ஏெனன்றால் ேகாபம் 
ெகாைல ெசய்யக ்!ட உங்கைளத ்!ண்$%ற'. 
ெபாறாைமப்படேவா, சண்ைட&டேவா, ேகாபப்படேவா 
ேவண்டாம் ஏெனன்றால் ெகாைலகக்ான காரணிகள் 
இவ்வாறான ெசயல்களில் இ"நே்த உ"வா#ன்றன. 
என் !ள்ைளகளாக இ"ப்பவரக்ள், காம இசை்ச 
ெகாண்டவரக்ளாக இ"கக்க ்!டா$. காமம் என்ப% 
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!பசச்ாரத(்ற்* வ" ேகா$%ற'. இ"வான 
ேபச%்கைள த"ரத்%்&ங்கள் அ"க இ"மாப்' 
ெகாண்டவரக்ளாக*ம் இ"கக்ா&ரக்ள், ஏெனன்றால் 
!பசச்ாரங்கள் ேபான்ற !ரச்ெ்சயல்கள் இைவ ேபான்ற 
!ணங்களில் இ"ந%் உ"வா%ன்றன. என் 
!ள்ைளகளான நீங்கள் , ச"னங்கைள ேபான்றவற்ைற 
நம்பா&'ங்கள். அவற்%ற்& அவதானிகளாக)ம் 
இ"கக்ா&ரக்ள். ஏெனனில் அைவ !க$்ரகங்கைள 
வணங்க உங்கைள இட$்செ்சல்(ம். மாந%்ரகீம் 
ெசய்வ&, ேஜா$டம் பாரப்்ப%, !ல்$ !னியங்கள் 
!லம் உங்கைள !த$்கரிகக் !யலா%ரக்ள். இைவ 
ேபான்றவற்ைறப் பாரப்்பைதக ்!ட த"ரத்%்&ங்கள். 
ஏெனன்றால் இைவ யா#ம் !க$்ரகங்கைள வணங்க 
உங்கைள இட$்செ்சல்(ம். என் !ள்ைளகளான நீங்கள் 
ெபாய் ெசால்வைத அ"ேயா& !ட$் !"ங்கள், 
ஏெனன்றால் ெபாய் !"ட%்க'் வ"வ#க&்ற!. 
பணப்ேபராைசகளில் இ"ந%்ம் !ண் ெச#க&்களில் 
(!"ர)் இ"ந%்ம் !"ப"ங்கள். ஏெனனில் அைவ 
!"ட%்க'் உங்கைள இட$்செ்சல்(ம். என் 
!ள்ைளகளான நீங்கள் அ"க !"!"ப்ைபத ்
த"#ங்கள். ஏெனன்றால் அ" ேதவ !ஷணத&்ற்( 
வ"வ#க&்ற(. !யநலம் அல்ல$ !ய எண்ணம் 
ெகாண்டவராக இ"கக்ா&ரக்ள், ஏெனன்றால் ேதவ 
!ஷணம் ேபான்ற அவ#$கள் இவற்%ல் இ"ந%் 
தான் உ"வா%ன்றன. மாறாக, சாநத் 
!ண#ள்ளவரக்ளாக*ம் தாழ்ச&்'ட)ம் 
ெசயல்ப'ங்கள் ஏெனன்றால் ெபா$ைமசா(கேள 
!"ைய ஆளக%்&யவரக்ள். நீண்ட ெபா$ைம'ட)ம் 
இரகக்க ்!ணத%்ட'ம் ெசயலாற்#ங்கள். 
கபடமற்றவராக*ம், ெமன்ைமயாக)ம், நல்லவராக(ம் 
இ"ங்கள், நீங்கள் ேகட%்ம் வாரத்ை்தகைள)ட+் 
எப்ேபா&ம் பயபக%்&டன் இ"ங்கள். நீங்கள் உங்கைள 
உயரத்&்க ்ெகாள்ளேவா, உங்கள் மன#ல் அ"க 
நம்$கை்கைய வளரத்&்கெ்காள்ளேவா !டா$. 
உங்கள் ஆதம்ா உயரந்த்வரக்)டன் இைணகக்ப்பட 
மாடட்ா%, மாறாக, நியாயமான மற்$ம் 
தாழ்நத்வரக்)டன் உறவாடேவ அ" இைணகக்ப் 
பட$்%க'்ம். உங்க%க&் என்ன ேநரந்த்ா'ம் அ" 
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நன்ைமகக்ாக என்$ நிைனத'்க ்ெகாள்&ங்கள், 
கட#ைளத ்த"ர ேவ# யார ்!லமாக&ம் உங்க%க&் 
நன்ைம !ைடகக்ப் ேபாவ%ல்ைல. 

4ம் கடட்ைள – ஏைனய கடட்ைளகள் பற்$ய 
ப"ப்$ைன 

என் !ள்ைளகேள, கட#$ைடய வாரத்ை்தைய 
உங்களிடம் ேப#பவைர அல்$ம் பக#ம் ஞாபகத'்ல் 
ைவத%்&ங்கள், நீங்கள் கரத்த்ைர ம"ப்ப% ேபாலேவ 
அவைர%ம் ம"த"்%ங்கள். கட#$ைடய ஆட$் பற்$ 
எங்$ !றப்படட்ா'ம், அங்ேக கரத்த்ர ்இ"க%்றார ்
என்பைத நிைன%ல் ெகாள்&ங்கள். 
பரி$தத்வான்கைள-ம் அவரக்ளின் 
வாரத்ை்தகைள)ம் நாள்ேதா'ம் ேத#ங்கள். அவற்%ல் 
நிைலத'்(ப்பதற்காக அ"#ன%ம் அவற்ைற 
நிைன%ங்கள். !ரி$ைனகக்ாக காத%்&ப்பைத !ட$், 
சமாதானத'்ற்காக உைழப்பவரக்ைள அைழத&் 
அவரக்ைள உற்சாகப்ப(த*்ங்கள். நீ# தவறாமல் 
!ரப்்%&ங்கள், நீ#, நியாயதை்த !"பவரக்ைள ம"கக் 
ேவண்டாம். எைத$ம் அதன் உண்ைம நிைலைய 
(இ"க%்ம் அல்ல$ இல்ைல என்பைத) அ"#ம் !ன் 
!ரம்ானிகக்ா!ரக்ள். ெப#வதற்( ைககைள 
நீட%்வைதத ்த"ரத்%், ெகா$க&்ம் ேபா$ ைககைள 
!ன்$க&் இ"கக்ாமல் !ன்னாள் நீட%்வ' சாலச ்
!றநத்&. உங்களிடம் இ"ப்பைத, உங்கள் ைககளால் 
நீங்கள் கட$்கெ்காண்ட பாவங்க'க(் பரிகாரமாக 
நீங்கள் வழங்க ேவண்%ம். ெகா$கக் தயங்கா'ரக்ள், 
ெகா$க&்ம்ேபா* அ" பற்$ய !காரக்&க'் இடம் 
ெகா$கக்ா&ரக்ள். அதற்கான ெவ#ம%ைய 
!ராமமாகத ்!!ப்$ச ்ெச#த&்பவர ்யார ்என்பைத 
நீங்கள் அ"ந%் ைவத%்ள்ளரீக்ள். 
!"ப்ப%ள்ளவரிட+"ந-் !ல#ச ்ெசல்ல 
எதத்னிகக்ா(ரக்ள். மாறாக, எல்லாவற்ைற(ம் உங்கள் 
சேகாதர'டன் ப"ரந்&் ெகாள்&ங்கள், அைனத&்ம் 
உங்கள& என்$ ெசாநத்ம் ெகாண்டாடா'ரக்ள். நீங்கள் 
அ"#ல்லாதவற்#ல் பங்காளிகளாக 
இ"ப்%ரக்ளானால், அ"#ல் அவற்%ன் பங்$ எவ்வள% 
அ"கமாக இ"க%்ம் என்பைத நிைன%ங்கள். உங்கள் 
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மகன் அல்ல$ மகைள உங்கள் அரவைணப்(ல் 
ைவத%்&ங்கள், அவரக்&ைடய இளைம 
ப"வத&்'"நே்த அவரக்&க'்க ்கட#ளிடம் பயந%் 
நடக%்ம் நற்பண்&கைளக ்கற்$கெ்கா%ங்கள். நீங்கள் 
வ"ப$ம் கட#ைள நம்$ம் உங்கள் ேசவகரக்ள் அல்ல$ 
பணிப்ெபண்கள் !" காழ்ப்&ணரச்*்+டனான எநத்க ்
கடட்ைளைய'ம் இடா$%ங்கள். அப்ப$ நடக%்ம் 
படச்த&்ல், அவரக்ள் எல்ேலா&க(்ம் ேமலான 
கட#$க&் அஞ்சமாடட்ாரக்ள். அவர ்ெவளிப்'ற 
ேதாற்றத&்ற்' ஏற்ப எம்ைம அைழகக்&ல்ைல, 
மாறாக, ஆ"யானவரால் தயார ்
ெசய்யப்படட்வரக்ைளேய அைழக&்றார.் 
அ"ைமப்படட்வரக்ேள, நீங்கள் ஒ" வைக$ல் 
அடகக்தே்தா(ம் பயதே்தா'ம் கட#ைளப் ேபால் 
எண்ணி உங்கள் எஜமானரக்)க*் 
அடங்%&!ப்$ரக்ள். எல்லா%த ேபா$தத்னம் மற்$ம், 
கரத்த்%க&் !"ப்பமற்ற எ"#ம் ஈ"ப"வைத நீங்கள் 
த"ரக்க் ேவண்%ம். கரத்த்%ைடய கடட்ைளகைள 
நீங்கள் எநத் வைக$%ம் ைக#டா&ரக்ள். நீங்கள் 
ெபற்%க ்ெகாண்டைத நீங்கள் ைவத%்க ்
ெகாள்&ங்கள், அ"ல் எைத$ம் ேசரக்க்ேவா அல்ல$ 
அ"#$ந'் எைத$ம் நீக%் !டேவா ேவண்டாம். 
ேதவாலயத(்ல் கட"ள் !ன் நீங்கள் ெசய்த 
பாவங்கைள ஏற்$கெ்காள்)ங்கள் அ"க%்ப்ப'நத் 
மனசாட'்(டன் ெசபம் ெசய்வைத நீங்கள் 
நிைனத'்க)்டப் பாரக்க்ா&ரக்ள். இ"தான் நாம் 
வா#ம் வாழ்கை்க'ன் நிய$. 

5ம் கடட்ைள – மரணத&்ற்கான பாைத பற்$ய 
எசச்ரிகை்க 

மரணத&்ற்கான பாைத பற்$ ெசால்ேவாமானால்; 
!தற்கண் அ" !ய#ம் ச"கக்ப்படட்'ம் ஆ"ம். 
ெகாைல, !பசச்ாரம், காமம், பா#யல் ேமாகம், !"ட%், 
!க$்ரக வ"பா%, மந$்ரம், !ல்$ !னியம், கற்ப%ப்&, 
ெபாய் சாட%் ெசால்தல், ேபா$தத்னம், இரடை்ட 
!ணம், வஞ்சகம், !ண் ெச#க&், தற்ெப&ைம, 
ஓ"கக்கே்க&, !யநலம், ேபராைச, இ"நத் ேபச%், 
ெபாறாைம, அ"த நம்$கை்க, இ"மாப்'; நன்ைமகைள 
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ஏற்$கெ்காள்ளாைம, சத$்யதை்த ெவ#தத்ல், 
ெபாய்ைய ேந#தத்ல், நீ#$ன் ெவ#ம%ைய 
அ"யாைம, !ளைவ உண்$ பண்$தல் மற்$ம் 
நீ#யான !ரப்்ைப !மர%்தத்ல், நல்லவற்ைறப் 
பாரக்க்ாமல், !யவற்ைறப் பாரப்்ப% ேபான்றைவ 
இவற்%ல் அடங்%&ன்றன. இப்ப$ப்படட்வரக்ளிடம் 
இ"ந%் சாநத்&ம் ச"ப்%தத்ன்ைம*ம் ெவ# 
ெதாைல&க)்ப் ேபாய் !"#ன்றன. ஆடம்பரதை்த 
!"ம்%தல், ப"வாங்'தல், ஏைழகள் ேமல் இரகக்ம் 
காடட்ாைம, !ன்பப்படட்வரக்)கக்ாக பா#படாைம, 
தம்ைமப் பைடதத்வர ்யார ்என்ப% பற்$ அ"யாைம, 
!ழநை்தகைளக ்ெகால்பவரக்ள், கட#ளின் 
பைடப்%கக்ைள நிர%்லம் ெசய்தல், தம்ைம 
ேந#ப்பவரக்ளிடம் இ"ந%் !ல# இ"தத்ல், !ன்பத&்ல் 
இ"ப்ேபாைர ேம#ம் உபத%்ரவப்ப(தத்ல், 
ெசல்வநத்ரக்*கக்ாக வா#டல், ஏைழக%க'்ம் 
பாவத&்ற்(டப்டட்வரக்,க!்ம் நீ# !ைடகக்ாமல் 
ெசய்தல் ேபான்ற பாதகச ்ெசயல்கைள, !ழநை்தகேள, 
நீங்கள் என்$ம் ெசய்யா& அவற்%ல் இ"ந%் !ர 
!ல#$%ங்கள். 

6 ம் கடட்ைள – தவறான ஆ"ரியரக்(ம் !ைலக%க'் 
உணவளிதத்(ம் 

கட#ள் உங்க%க&் அ"ளி%ள்ள ப"ப்$ைனையத ்
த"ர, உங்கைள ேவ# எவ#ம் தவறாக வ"நடதத்ாமல் 
பாரத்&்கெ்காள்*ங்கள். கரத்த்%ைடய !"ைவ%ன் 
!" பாரதை்த'ம் உங்களால் தாங்%கெ்காள்ள 
!"நத்ால், நீங்கள் ேப#ெபற்றவரக்ளாக இ"ப்%ரக்ள். 
எனி$ம், இைத உங்களால் ெசய்ய !"யா%டட்ால், 
உங்களால் !"நத்ைதச ்ெசய்%ங்கள். உணைவப் 
ெபா$தத்வைர, நீங்கள் !"# ெசய்%ங்கள் . ஆனால் 
அவற்ைற !ைலக%க'் பைடப்பைத எ"ரப்்ப& 
மட$்மன்&, !க#ம் கவனமாக&ம் இ"ங்கள். அ" 
மாண்% ேபான கட#ள்க&க'் ேசைவ ெசய்வ& 
ேபான்றதா(ம். 

7ம் கடட்ைள – ஞானஸ்நானம் பற்$ய அ"#ைர 
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ஞானஸ்நானம் ெகா$க&்ம் ேபா$, இப்ப$தத்ான் 
ெகா$கக் ேவண்!ம் என்ற நிய$ உண்$. அைனத&் 
மன்றாட'்கக்ைள+ம் !த#ல் ெசான்ன&ன்', !தா, 
!தன், பரி$தத் ஆ"#ன் ெபயரால் !ளிரந்த், !ரத்த் 
நீரில் ஞானஸ்நானம் ெகா$கக்ப்பட ேவண்%ம். ஆனால் 
உங்களிடம் !ரத்த் நீர ்இல்ைல என்றால், மற்ைறய 
சாதாரண தண்ணரீில் ஞானஸ்நானம் ெகா$கக்லாம்; 
!ளிரந்த் நீரில் ெகா$கக் !"யா%டட்ால், இளம் 
!டான நீரி%ம் ஞானஸ்நானம் ெகா$கக்லாம். 
உங்களிடம் ேமற்%&ய எ"#ம் இல்லாத&டத(், !தா, 
!தன், பரி$தத் ஆ"#ன் ெபயரால் !ன்$ !ைற 
தைல$ல் தண்ணைீர ஊற்$ ஞானஸ்நானம் 
ெகா$தத்ைல நிைறேவற்றலாம். ஆனால், 
ஞானஸ்நானம் ெகா$கக்ப்பட !ன், ஞானஸ்நானம் 
ெகா$ப்பவர ்!ரதம் இ"தத்ல் ேவண்%ம். அவரால் 
!"யாத படச்த&்ல், ஞானஸ்நானம் ெப#பவர ்அல்ல$ 
ேவ# ஒ"வரால் !ட அைத ெசய்ய !"#ம். ஆனால் 
ஞானஸ்நானம் ெபற்றவர,் ஒன்$ அல்ல$ இரண்% 
நாடக்&க'் !ன்$%நே்த !ரதம் இ"க%்ம்ப( 
உதத்ர#டப்பட ேவண்%ம். 

8ம் கடட்ைள – !ரதம் இ"ந%் ெசபம் (கரத்த்%ைடய 
ெசபதை்த) ெசய்தல் 

எப்ேபா&ம் நீங்கள் ேபா$ ேவடதாரிக)டன் !ரதம் 
இ"தத்ல் ஆகா$. ஏெனன்றால் அவரக்ள் வாரத&்ன் 
இரண்டாவ( மற்$ம் ஐநத்ாவ' நாளில் மட$்ேம 
!ரதம் இ"க%்றாரக்ள். மாறாக, நான்காம் நாள் மற்$ம் 
ஆயதத் நாளில் (ெவள்ளிக'்ழைம) !ரதம் இ"ங்கள். 
ேபா$ ேவடதாரிகள் ேபால ெச#கக் ேவண்டாம், 
மாறாக, கரத்த்ர ்தம்$ைடய நற்ெசய்'(ல் 
கடட்ைள&டட்' ேபால் இவ்வா% ெச#$ங்கள்: 
“பரேலாகத)்*+க,்ற எங்கள் !தாேவ, உம்$ைடய 
நாமம் அரச்%்கக்ப்ப(வதாக, உம்$ைடய இராச#்யம் 
வ"க, உம்$ைடய !தத்ம் பரேலாகத)்ல் 
ெசய்யப்ப&வ( ேபால் !"#$ம் ெசய்யப்ப&வதாக. 
எங்கள் அ"#ன உணைவ எங்க%க&் இன்$ 
அளிதத்&'ம் , எங்க%க&்த ்!ைம ெசய்தவரக்ைள 
நாம் ெபா$ப்ப& ேபால, எங்கள் பாவங்கைள)ம் 
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ெபா$தத்'(ம். எங்கைள ேசாதைன'ல் 
!ழ!டாமல், !ைமகளின் இ"ந%் (அல்ல$, 
!யவரக்ளிட*+ந-்) எங்கைள இரட%்தத்'(ம்; 
அர#ம், வல்லைம&ம் மாட%்&ம் என்ெறன்&ம் உமேத. 
ஆெமன்” என்$ இைத ஒவ்ெவா& நா#ம் !ன்$ !ைற 
ெச#$ங்கள். 

9ம் கடட்ைள – !வ்$ய நற்க%ைண ஒப்$கெ்கா(தத்ல் 

நற்க%ைண பற்$ நாம் !"ம் ேபா$, !த"ல் 
!ண்ணதை்தப்பற்(ய எம# நன்$ய$தைல 
இவ்$தமாக ஒப்$கெ்கா(ப்ேபாம்: “!தாேவ, உம# 
அ"ேயானா'ய தா#$ன் பரி$தத் !ராடை்ச 
இரசத&்ற்காக நாங்கள் உமக%் நன்$ !"#ேறாம் 
உம# அ"ேயானா'ய இேய$%ன் !லமாக நீர ்
உம்ைம எமக%் அ"#கப்ப'த)்னீர.் அவர ்!லம் 
எங்க%க#் வாழ்ைவ&ம் !டை்ப&ம் அ"ளினீர.் 
ஆகேவ உமக%் என்ெறன்&ம் ம"ைம$ம், 
மாட%்ைம'ம் உண்டாககக்டவதாக”. 

அப்பதை்தப் !ட$் அதைன ஒப்$கெ்கா(க)்ம் ேபா$… 

“!தாேவ, உம# அ"ேயானா'ய இேய$%ன் !லமாக 
நீர ்உம்ைம எமக%் அ"#கப்ப'த)்னீர.் அவர ்!லம் 
எங்க%க&் வாழ்ைவ#ம் !டை்ப&ம் அ"ளினீர.் 
ஆகேவ உமக%் நாம் நன்$ !"#ேறாம்; உமக%் 
என்ெறன்&ம் ம"ைம$ம் மாட%்ைம'ம் 
உண்டாககக்டவதாக”. 

“இநத் உைடநத் அப்பம் !ண்$களாய் மைலகள் !" 
!த#ண்&, !ண்$ம் ஒன்$ !"ய$ ேபால், 
உம்$ைடய !"சச்ைபயான* இநத்ப் !"#ன் 
அைனத&் !ைனகளி'(ந+்ம் வந$் உம்$ைடய 
இராச&்யத)்ல் ஒன்$%டட'்ம்”. 

“எம் ஆண்டவரா(ய இேய$ !"ஸ்%&ன் வ"யாக, 
உமக%் என்ெறன்&ம் ம"ைம$ம் மாட%்ைம'ம் 
உண்டாவதாக”. 

கரத்த்%ைடய நாமத&்னால் ஞானஸ்நானம் 
ெபற்%ரா(டட்ால், உங்களில் எவ#ம் நற்க%ைணைய 
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உடெ்காள்ளேவா, அல்ல" பரி$தத் இரசதை்த 
அ"நத்ேவா !டா$. இைதப் பற்$ கரத்த்ர ்ெசான்ன 
ேபா$, “பரி$தத்மான எைத$ம் நாய்க&க'் 
ெகா$கக்ா&ரக்ள்” என்$ அ"ளினார.் 

10ம் கடட்ைள – நற்க%ைண ெபற்ற%ன் ெசால்&ம் 
ெசபம் 

நீங்கள் ஆன்மா&கக்ான உண#ல் நிைற% ெபற்ற !ன், 
இவ்வா% நன்$ ெச#த&்ங்கள். 

“பரி$தத் !தாேவ, எங்கள் இதயங்களில் உம# 
வாசஸ்தலதை்த அைமதத் உம# !"நாமத!்ற்காக 
நாங்கள் உமக%் நன்$ !"#ேறாம். உம# 
அ"ேயானா'ய இேய$%ன் !லம் நீர ்எங்க%க&் 
அ"ளிய உம# அ"யாப்'கழ் ஆ"யவற்'ற்காக*ம் 
உமக%் என்ெறன்&ம் ம"ைம உண்டாகக ்கடவதாக. 
சரவ்வல்லைம(ம், நித%்ய'மான சரே்வ&ரா, 
உம்$ைடய !"நாமத!்னால் அைனதை்த&ம் 
பைடத&்ர.் மனிதரக்ளின் ம"ழ்ச&்கக்ாக அவரக்&க'் 
உண#ம் பானதை்த'ம் வழங்%னீர.் அதற்காக 
அவரக்ள் உமக%் நன்$ ெச#தத்க ்கடவாரக்ளாக. 
ஆனால் எமக%் உம# அ"ேயான் !லம் 
ஆன்மா&கக்ான உணைவ#ம், பானதை்த'ம், நித%்ய 
!வைன%ம் இலவசமாகக ்ெகா$த'்ர.் அைனத&்ற்(ம் 
ேமலாக, நீர ்சரவ்த&்க(்ம் வல்லவர ்என்$ நாம் உமக%் 
நன்$ !"#ேறாம். உமக%் என்ெறன்&ம் ம"ைம 
உண்டாககக்டவதாக. ஆண்டவேர, உம்$ைடய 
பரி$தத் !"சச்ைபைய, நிைன%&ரந்த்*+ம். அைத 
அைனத!்த ்!ைமகளி'(ந+்ம் !"!த%், உம# 
அன்$னால் பரி$ரணமைடயச ்ெசய்த&'ம். 
உம்$ைடய இராச&்யதை்த நான்% !ைசக ்
காற்%&'ந)் ஒன்$ ேசரத்&், அைதப் 
!னிதமாக)்ய+,ம். ஏெனனில் அர#ம், வல்லைம&ம், 
மாட%்&ம் என்ெறன்&ம் உம்$ைடயேத. !"ைப 
வரகக்டவதாக, அ" இநத் உலகதை்தக ்கடந%் 
ெசல்லகக்டவதாக. தா#$ன் (!மார%க!்) கட#$க&் 
ேஹாசன்னா! பரி$தத்ராக எவ#ம் இ"நத்ால், அவர ்
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வரட%்ம். அவ்வா% இல்லாதவரக்ள் மனந%்&ம்' 
வரட%்ம்! (Maranatha) மரணநாதா! ஆெமன்.” 

!ரக்க்தரி'கள் அவரக்ள் !"ம்%ம் வைர நன்$ 
ெச#தத் அ"ம!கக்$ம். 

11ம் கடட்ைள – ஆ"ரியரக்ள், அப்ேபாஸ்தலரக்ள் 
மற்$ம் !ரக்க்தரி'கள் பற்$ய ெதளி%ைர 

எவர ்வந$், !ன்$ ெசால்லப்படட் யாவற்ைற'ம் 
உங்க%க&் கற்$க%்றாேரா அவைர ஆ"ரியராய் 
ஏற்$கெ்காள்)ங்கள். அேதேவைள, அநத் ஆ"ரியேர 
ேவெறா& ேகாடப்ாடை்டக ்கற்$தத்ால், அவைர நீங்கள் 
!றகக்ணி'ங்கள். ஆனால் நீ#ைய&ம் கரத்த்%ைடய 
அ"ைவ%ம் அவர ்ேபா$தத்ால், அவைர இைறவ%க(் 
சமமாகப் ேபாற்&ங்கள். ஆனால் அப்ேபாஸ்தலரக்ள் 
மற்$ம் !ரக்க்தரி'கள் !"த%், நற்ெசய்'(ல் 
!"ப்%ட'்ள்ளவா+ ெசயல்ப'ங்கள். உங்களிடம் 
வ"ம் ஒவ்ெவா& அப்ேபாஸ்தலைர$ம் கரத்த்ரா&ய 
எண்ணி ஏற்$கெ்காள்ள)ம் ஆனால் ேதைவ 
ஏற்படட்ால் அன்$, அவர ்ஒ" நாைளகே்கா அல்ல$ 
இரண்% நாள்க&க'் ேமல் தங்க மாடட்ார;் அவர ்
!ன்$ நாடக்ள் தங்$னால், அவர ்ேபா$ !ரக்க்தரி' 
ஆவார.் அப்ேபாஸ்தலர ்அங்$%ந'் ெசல்%ம்ேபா*, 
அவர ்மற்$ெமா' தங்$%டதை்த அைட$ம் வைர, 
அப்பதை்தத ்த"ர ேவெறான்ைற)ம் எ"த%்க ்
ெகாண்& ேபாகக ்!டா$. அவர ்பணம் ேகடப்ாரானால், 
அவர ்ேபா$ !ரக்க்தரி' ஆவார.் ஆ"#ன் 
வல்லைமயால் ேப#ம் எநத்ெவா( !ரக்க்தரி'ைய*ம் 
நீங்கள் !சாரிகக்ேவா அல்ல$ !ரப்்பளிகக்ேவா 
!டா$; எல்லாப் பாவங்க'க!்ம் மன்னிப்& உண்$, 
ஆனால், இநத்ப் பாவத&்க(் மன்னிப்& !ைடயா&. 
ஆ"#ன் ெபயரால் ேப#ம் எல்லா மனித%ம் 
!ரக்க்தரி'கள் அல்லர;் அவரக்ள் கரத்த்%ைடய 
வ"ைய !ன்பற்&னால் மட$்ேம !ரக்க்தரி'கள் 
ஆவர.் ஆைகயால், அவரக்&ைடய நடவ$கை்ககைளக ்
ெகாண்ேட அவரக்ள் உண்ைமயான !ரக்க்தரி'யா 
அல்ல$ ெபாய்யான !ரக்க்தரி'யா என்$ அ"ந%் 
ெகாள்ளலாம். ஆ"#ன் ெபயரால் உணைவ ெகாண்& 
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வரக ்கடட்ைள&'ம் எநத்ெவா( !ரக்க்தரி'(ம் அைத 
உண்ப%ல்ைல, அப்ப$யா'ன், அவர ்ஒ" ேபா$ 
!ரக்க்தரி'யாவார.் சத$்யதை்தக ்கற்$த&்ம், அைத 
!ன்பற்றாத எநத்ெவா! !ரக்க்தரி'(ம் ேபா$யான 
!ரக்க்தரி'யாவார.் உண்ைமயாக நி#$கக்ப்படட் 
எநத்ெவா( !ரக்க்தரி'(ம், உல#ன் !"சச்ைப'ன் 
பா#காகக்ப்படட் !னிததத்ன்ைமைய காத%்ட ேசைவ 
ெசய்%ம், அவர ்ெசய்வைத மற்றவரக்'க(் 
கற்$கக்%ல்ைல என்றால், அவர ்உங்கள& !ரப்்%க'் 
உடப்டமாடட்ார,் ஏெனன்றால் அவ#ைடய !ரப்்% 
ேதவனிடத(்ல் இ"க%்ற'. பண்ைடய காலத&் 
!ரக்க்தரி'க(ம் அவ்வாேற ெசய்தனர.் ஆனால், 
ஆ"#ன் ேபரால் யார ்என்ன ெசான்னா&ம், பணேமா 
அல்ல$ ேவ# எைதேயா ெகா$ங்கள் என்$ 
ேகடட்ாேலா, நீங்கள் அவ#க&்ச ்ெச#சாய்கக் 
ேவண்டாம். ஆனால், ேதைவ%ள்ள மற்றவரக்'கக்ாகக ்
ெகா$க&்ம்ப) அவர ்உங்களிடம் ேகடட்ால், யா#ம் 
அவைர நீங்கள் !சாரிகக்ேவா, !ரப்்%க'்டப்)தத்ேவா 
ேவண்டாம். 

12ம் கடட்ைள – !"ஸ்தவரக்ைள வரேவற்றல் 

கரத்த்%ைடய நாமத&்னால் வ"ம் அைனவைர&ம் 
ஏற்$க ்ெகாள்&ங்கள், !ன்னர ்அவரக்ைளப்பற்* 
உ"# ெசய்% அ"ந%் ெகாள்&ங்கள். அப்ேபா& 
உங்க%க&் வலம் மற்$ம் இடம் பற்$ய 
!ரிந&்ெகாள்+தல் இல#வாக இ"க%்ம். வ"பவர ்ஒ" 
வ"காட'்யாக இ"ப்பாரானால், உங்களால் 
இயன்றவைர அவ#க&் உத#ங்கள்; ஆனால் !க$்ய 
ேதைவகள் இல்லா%டட்ால், அவர ்இரண்% அல்ல$ 
!ன்$ நாடக்&க'் ேமல் உங்க%டன் இ"கக் 
மாடட்ார.் அப்ப$%ம் அவர ்உங்க%டன் தங்க 
ேவண்%ய ேதைவ ஏற்படட்ால்; அவர ்ஒ" 
ைக#ைனஞராக இ"க%்ம் படச்த&்ல், அவர ்உைழத&் 
அநத் உைழப்&ன் !லம் உண்ண ேவண்%ம். அேத 
ேநரம், அவ#க&் ெதா$ல் இல்ைலெயன்றால், நீங்கள் 
!ளங்%க ்ெகாண்டதன்ப*, அவர ்ஒ" !"ஸ்தவராக 
இ"க%்ம் படச்த&்ல், அவர ்உங்க%டன் ெவட%்யாய் 
வாழமாடட்ார ்என்பைத 
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உ"#ப்ப&த#்கெ்காள்,ங்கள். ஆனால் அவர ்
அவ்வா% ெசய்ய !"ம்பாத படச்த&்ல், அவர ்
!"ஸ்%ைவ தன# !யநலத'்கக்ாகப் 
பயன்ப%த'்பவர.் இப்ப$யாகப்படட் நபரக்ைள(ட*் 
நீங்கள் !க#ம் அவதானத'்டன் இ"கக் ேவண்%ம். 

13ம் கடட்ைள – !ரக்க்தரி'களின் உத#கள் 

ஆனால் உங்களிைடேய வாழ !"ம்%ம் ஒவ்ெவா& 
உண்ைமயான !ரக்க்தரி'(ம் நீங்கள் காட%்ம் 
ஆதர#க&் த"# உைடயவராவார.் ஆகேவ, ஒ" 
உண்ைமயான ஆ"ரியராக, பணியாளராக, அவர ்
உங்கள& ஆதர$க'் த"#யானவர ்ஆ"றார.் ஆகேவ, 
ஒவ்ெவா& பழ#ம், பழரசம் தயாரிகக்ப்ப)ம் !ன், 
அைவ நிலத&்ல் ேபாடப்பட&் எ"#கள் மற்$ம் 
ெசம்ம%களால் !"#ண்ட !றேக 
தயாரிகக்ப்ப)*ன்றன அவற்ைற நீங்கள் எ"த%் 
!ரக்க்தரி'க(க)் ெகா$கக் ேவண்%ம், ஏெனன்றால் 
அவரக்ள் உங்கள் !ரதான ஆசாரியரக்ள் ஆவாரக்ள். 
அப்ப$ !ரக்க்தரி'கள் எவைர%ம் காணாத%டத(், 
நீங்கள் அவற்ைற ஏைழக%க'் ெகா$ங்கள். நீங்கள் 
உங்கள் அ"வைட&ன் !தல் பங்$ைன , அல்ல$ 
!தல் பழதை்த எ"த%் கடட்ைள&ல் !"#ள்ளப' 
ெகா$ங்கள். ஆகேவ, நீங்கள் ஒ" ஜா#$ல் இ"ந%் 
ம"ரசதை்தேயா அல்ல$ !ண்ணத%்ல் இ"ந%் 
எண்ெணையேயா !றக%்ம்ேபா*, !தல் பங்$ைன 
எ"த%் !ரக்க்தரி'க(க)்க ்ெகா$ங்கள். உங்கள் 
பணம் (ெவள்ளி) மற்$ம் உைடகள் ேபான்ற எநத்ெவா( 
உைடைமையேயா அல்ல$ !தல் கனிையேயா, அ" 
உங்க%க&் நல்ல$ என்$ ேதான்&னால், கடட்ைள&ல் 
!"#ள்ளப' ெகா$ங்கள். 

14ம் கடட்ைள – கட#ளின் நாளில் !"ஸ்தவரக்ளின் 
!"ப்ப% ஒன்$%டல் 

ஒவ்ெவா& கட#ளின் நாளி%ம் நீங்கள் ஒன்$%&, 
நீங்கள் ெசய்த பாவங்க'கக்ாக மனம் வ"ந%் 
மன்றா%ய !ன், அப்பதை்தப் !ட$், நன்$ 
ெச#த&்ங்கள். நீங்கள் ஒப்$கெ்கா(க)்ம் !"ப்ப% 
!ய்ைமயானதாக இ"கக் ேவண்%ம். நீங்கள் 
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ஒப்$கெ்கா(க)்ம் !"ப்ப% மாசற்றதாக இ"க%்ம் 
ெபா$ட'், சக ஊ"ய$டன் !ரண் பட$்%க'்ம் 
உங்கள் சகா, சமரசம் ெசய்%ெகாள்)ம் வைர, அவர ்
உங்க%டன் ேசரந்&் வராமல் பாரத்&்கெ்காள்*ங்கள். 
இ" பற்$ கரத்த்ர ்!"ைக%ல்; “எநத் இடத%்&ம், எநத் 
ேநரத&்'ம் நீங்கள் எனக%் ஒப்$கெ்கா(க)்ம் ப" 
!ய்ைமயாய் இ"கக் ேவண்%ம்; ஏெனனில் நாேன 
அரச$கெ்கல்லாம் ெபரிய அரசன்” என்$ கரத்த்ர ்
ெசால்&'றார,் “என# !"நாமம் உலெகங்'ம் !க 
ேமலாகப் ேபாற்றப்ப&'ற(”. 

15ம் கடட்ைள – ஆயரக்ள், ேகானகத ்!"தெ்தாண்டரக்ள் 
மற்$ம் !"ஸ்தவ !ேராதத'்வம் பற்$ய ெதளி%ைர 

ஆைகயால், கட#$க&் ேசைவ ெசய்யத ்த"#யான 
ஆயரக்ள் மற்$ம் ேகானாகத ்!"தெ்தாண்டரக்ைள 
நிய$கக்'ம், ெசல்வநத்ரக்ைள அல்ல, சாநத் 
!ண#ள்ளவரக்ள், உண்ைம&ள்ளவரக்ள் என்$ 
உ"#ப்ப&தத்ப்படட்வரக்ைள நிய$கக்'ம்; 
ஏெனன்றால் அவரக்ள் !ரக்க்தரி'கள் மற்$ம் 
ேபாதகரக்ள் ஆற்$ய ேசைவைய உங்க%க&் வழங்க 
கடைமப்படட்வரக்ளாவர.் ஆைகயால், நீங்கள் 
அவரக்ைள ெவ#த&் ஒ"கக் ேவண்டாம், ஏெனன்றால் 
அவரக்ள் !ரக்க்தரி'கள் மற்$ம் ேபாதகரக்ள் ேபான்ேற 
ம"கக்ப்பட ேவண்%யவரக்ளாவர.் நற்ெசய்'(ல் 
நீங்கள் அ"ந%் ெகாண்டைதப்ேபால் நீங்கள் 
யாைரயாவ& கண்$கக் ேநரந்த்ால், அைதக ்
ேகாபதே்தா' ெசய்யாமல், சமாதானமான !ைற$ல் 
ெசய்%ங்கள். ஒ"வர ்மற்றேயாரிடம் தவறாக நடந!் 
ெகாள்&ம் படச்த&்ல், அவர ்மனந%்&ம்'ம் வைர 
நீங்கள் அைதப்பற்' எைத$ம் அவரிடம் ேபசேவா 
அல்ல$ அவரிடம் அைதப்பற்' எைத$ம் 
ேகடப்ைதேயா த"ரத்%்&ங்கள். ஆைகயால், உங்கள் 
ெசபங்க'ம், தான தரம்ங்க'ம் மற்$ம் உங்கள் 
நடவ$கை்ககள் யா#ம் நம# கட#ளின் நற்ெசய்'(ல் 
உள்ளைதப் ேபாலேவ இ"கக் ேவண்%ம். 

16ம் கடட்ைள – கரத்த்ரின் வ"ைககக்ாக !"ப்%டன் 
இ"தத்ல் 
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உங்கள் வாழ்கை்ககக்ாக நீங்கள் 
ெதரிந'்ெகாள்+ங்கள். உங்கள் !ளக%்களின் 
ஒளிையத ்தணிகக்ேவா, உங்கள் இைடகக்சை்சகைள 
தளரத்த்ேவா !யல ேவண்டாம்; ஆனால் தயாராக 
இ"ங்கள், ஏெனன்றால் கரத்த்ர ்வ"ம் ேநரம் உங்கள் 
ஒ"வ"க&்ம் ெதரியா'. அ"கக்" ஒன்$ !" உங்கள் 
ஆன்மா&க(்ப் ெபா$தத்மானவற்ைறத ்ேத#ங்கள், 
இ"# ேநரத&்ல் நீங்கள் !ற்$%ம் பண்படட்வராக 
இல்லா%டட்ால், உங்கள் !"வாசத(்ன் !"ப் பங்$ம் 
உங்கைள வநத்ைடயா). கைட$ நாடக்ளில் ேபா$த ்
!ரக்க்தரி'க(ம் ஊழல் ெசய்ேவா(ம் பல்$ப் 
ெப#$%வர,் ஆ"கள் ஓநாய்களாக உ"ெவ%க(்ம், 
அன்$ பைகயாக மா#ம்; அநீ$%ம், அக$்ரம'ம் 
அ"கரிக'்ம் ேபா$, மனிதரக்ள் ஒ"வைர ஒ"வர ்
ெவ#த&், நிந$்த&், !ேரா%களாய் மா#வர.் !ன்னர ்
உல#ல் ஒ"வன் ேதவ$தன் ேபாலத ்ேதான்&, 
அைடயாளங்கைள*ம் அ"சயங்கைள*ம் 
காண்%ப்பான் உலகம் அவ#ைடய ஆட$்%ன் !ழ் 
வந$்%&ம் ஆரம்பத'்ல் இ"ந%் இ"வைர 
நைடெபறாத அநீ$யான காரியங்கைளச ்ெசய்வான். 
அப்ெபா&' மனிதரக்ளின் பைடப்% !ச$்வாைலக*் 
மத$்%ல் ேசாதைனக)்டப்,தத்ப்ப,ம். பலர ்தட$்த ்
த"மா%, இ"#$ல் அ"ந%் ேபாய் !"வாரக்ள். 
ஆனால் !"வாசத(்ன் காரணமாக இவ்வாறான 
நிநத்ைனகைள ச"த%்கெ்காள்பவரக்ள், சாபத&்ன் 
!"#ல் இ"ந%் !டக்ப்ப&வாரக்ள். இைவ 
அைனத&்ற்(ம் !ன்னர,் சத$்யத$்ன் அ"#"கள் 
ெதன்ப&ம் !த#ல், பரேலாகத)்ல் கத#கள் !ரிந%் 
!றகக்ப்ப&ம் அைடயாளம். !ன்னர ்எகக்ாளத'்ன் 
ஒ"#ம் ேகட%்ம். !ன்றாவதாக, மரிதே்தாரின் 
உ"ரத்ெ்தழல்; எல்ேலாரின)ம் இல்லா%டட்ா'ம், 
!றப்படட்ப&: “கரத்த்ர ்வ"வார,் அவ#ைடய 
அைனத&் பரி$தத்வான்க+ம் அவ#டன் வ"வாரக்ள்.” 
அப்ேபா& கரத்த்ர ்பரேலாகத)்ல் இ"ந%் ேமகங்களின் 
ஊடாக வ"வைத இநத் உலகம் கா#ம். 

 


