
 



 

 

 

 

 

நீ பூரணமானவன் என்று உனக்குத் த ான்றலாம் 

உன்னனப் பூரணப்படுத்தும் ஆன்மானவ நீ 

சந் ிக்கும் வனர 

நீ குனறயானவதன 

   ---------------------------------- 

 

 

சிறு பிள்னை தபால் சிணுங்குவன  நிறுத்து பரவசத் ில் இயங்கும் பிரபஞ்சம் 
நீ! 
 

   ------------------------------- 
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"உனது சசயதல, உன் தநசத் ின் அழகாய் அனமயட்டும்." 
 

  ------------------------------ 

 

 

 

அன்பில் சூரியனனப் தபான்றிரு 

நட்பில் சதகா ரத்துவத் ில் ந ி தபான்றிரு 

குனறகனை மனறப்ப ில் இரவு தபான்றிரு 

பணிவில் மணல் தபான்றிரு 

  ---------------------------------------- 
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உன்னிடம் அ ிகம் இருந் ால் சசல்வத்ன  சகாடு,  

குனறவாய் இருந் ால் இ யத்ன  சகாடு!  

  -------------------------------------- 

 

சதகா ரா... 
நீ என்பது சிந் னன மட்டும் ான் 

எலும்புகளும் த ாளும் உன்னிடம் 

எஞ்சப் தபாவ ில்னல  

 

   -------------------------- 

 



 

 

காலவட்டத்ன  விட்டு சவைிதய வா.. அன்பு வட்டத் ினுள் நுனழந்து சகாள். 
   

   ---------------------------- 

 

 

 

அன்பு எ னனத் ச ாட்டாலும் 

புனி மாகிவிடும்.  

  ---------------------------------------- 
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பல மனி ர்கனை பார்க்கிதறன் அவர்கள் தமல் ஆனட இல்னல பல ஆனடகனை 
பார்க்கிதறன் அவர்களுக்குள் மனி ம் இல்னல   

  ------------------------------------------- 
 

 
 

 

 

 

 

 ன் மீ ான அன்னப நிரூபித்து சகாண்தட இருக்க தவண்டுசமன நினனப்பது 

சபண்கைின் தமாசமான உைவியல்.... 

 
  -------------------------------------- 
 
 
 

க வுகள்  ிறக்கப்பட்டிருந்தும் இன்னும் சினறகளுக்குள்தை வாழ்ந்து 
சகாண்டிருக்கிதறாம்.....! 
 

 

                              ------------------- 
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வார்த்ன தயயில்லா.. 
ஓனச!!..*கவனி* ..ஒன்று தகட்கிறது.. 

  -------------------------------- 

 

இந்  உலகம் ஒரு கனவு ஆனால் உறக்கத் ில் இருப்பவர்கள் அன  நிஜம் 
என்று என்னிக்சகாள்கிறார்கள் 

 

   ------------------------------ 
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https://www.facebook.com/search/str/%2523%25E0%25AE%25B0%25E0%25AF%2582%25E0%25AE%25AE%25E0%25AE%25BF/keywords_blended_posts?filters_rp_author=%7B%22name%22%3A%22author_friends%22%2C%22args%22%3A%22%22%7D&esd=eyJlc2lkIjoiUzpfSTEwMDAwODIyNjk3NzU3NjoxOTg2MTcyMDE1MDAwMzQ1IiwicHNpZCI6eyIxMDAwMDgyMjY5Nzc1NzY6MTk4NjE3MjAxNTAwMDM0NSI6IlV6cGZTVEV3TURBd09ESXlOamszTnpVM05qb3hPVGcyTVRjeU1ERTFNREF3TXpRMSIsIjEwMDAwNjU5MTY5NjA3MToxOTk4NzQ0ODkwMzU1MjE1IjoiVXpwZlNURXdNREF3TmpVNU1UWTVOakEzTVRveE9UazROelEwT0Rrd016VTFNakUxIn0sImNyY3QiOiJ0ZXh0IiwiY3NpZCI6IjQzZjExNjQ4ZGUwZGI5NDAzNDM3MWM0MTdhNDhhODAxIn0%3D
https://www.facebook.com/search/str/%2523%25E0%25AE%25B0%25E0%25AF%2582%25E0%25AE%25AE%25E0%25AE%25BF/keywords_blended_posts?filters_rp_author=%7B%22name%22%3A%22author_friends%22%2C%22args%22%3A%22%22%7D&esd=eyJlc2lkIjoiUzpfSTEwMDAwODIyNjk3NzU3NjoxOTg2MTcyMDE1MDAwMzQ1IiwicHNpZCI6eyIxMDAwMDgyMjY5Nzc1NzY6MTk4NjE3MjAxNTAwMDM0NSI6IlV6cGZTVEV3TURBd09ESXlOamszTnpVM05qb3hPVGcyTVRjeU1ERTFNREF3TXpRMSIsIjEwMDAwNjU5MTY5NjA3MToxOTk4NzQ0ODkwMzU1MjE1IjoiVXpwZlNURXdNREF3TmpVNU1UWTVOakEzTVRveE9UazROelEwT0Rrd016VTFNakUxIn0sImNyY3QiOiJ0ZXh0IiwiY3NpZCI6IjQzZjExNjQ4ZGUwZGI5NDAzNDM3MWM0MTdhNDhhODAxIn0%3D
https://www.facebook.com/search/str/%2523%25E0%25AE%25B0%25E0%25AF%2582%25E0%25AE%25AE%25E0%25AE%25BF/keywords_blended_posts?filters_rp_author=%7B%22name%22%3A%22author_friends%22%2C%22args%22%3A%22%22%7D&esd=eyJlc2lkIjoiUzpfSTEwMDAwODIyNjk3NzU3NjoxOTg2MTcyMDE1MDAwMzQ1IiwicHNpZCI6eyIxMDAwMDgyMjY5Nzc1NzY6MTk4NjE3MjAxNTAwMDM0NSI6IlV6cGZTVEV3TURBd09ESXlOamszTnpVM05qb3hPVGcyTVRjeU1ERTFNREF3TXpRMSIsIjEwMDAwNjU5MTY5NjA3MToxOTk4NzQ0ODkwMzU1MjE1IjoiVXpwZlNURXdNREF3TmpVNU1UWTVOakEzTVRveE9UazROelEwT0Rrd016VTFNakUxIn0sImNyY3QiOiJ0ZXh0IiwiY3NpZCI6IjQzZjExNjQ4ZGUwZGI5NDAzNDM3MWM0MTdhNDhhODAxIn0%3D


 

 

நனரக்கா  எப்தபாதும் நீடித் ிருக்கிற ஒதர அழகு உள்ைத் ின் அழகு ான்! 
 

   ------------------------------- 

 

 

தநற்று  

நான் புத் ிசாலியாக இருந்த ன் 

அ னால் 

உலனக மாற்றிவிட விரும்பிதனன். 

இன்று  

நான் ம ிநுட்பமுள்ைவனாக இருக்கிதறன் 

எனதவ வினரவில் 

என்னன நான் மாற்றிக் சகாள்தவன். 
  

   ---------------------------------- 

https://www.facebook.com/search/str/%2523%25E0%25AE%25B0%25E0%25AF%2582%25E0%25AE%25AE%25E0%25AE%25BF/keywords_blended_posts?filters_rp_author=%7B%22name%22%3A%22author_friends%22%2C%22args%22%3A%22%22%7D&esd=eyJlc2lkIjoiUzpfSTEwMDAwNjU5MTY5NjA3MToxOTk4NzQ0ODkwMzU1MjE1IiwicHNpZCI6eyIxMDAwMDY1OTE2OTYwNzE6MTk5ODc0NDg5MDM1NTIxNSI6IlV6cGZTVEV3TURBd05qVTVNVFk1TmpBM01Ub3hPVGs0TnpRME9Ea3dNelUxTWpFMSIsIjEwMDAwODIyNjk3NzU3NjoxOTg2MTcyMDE1MDAwMzQ1IjoiVXpwZlNURXdNREF3T0RJeU5qazNOelUzTmpveE9UZzJNVGN5TURFMU1EQXdNelExIn0sImNyY3QiOiJ0ZXh0IiwiY3NpZCI6IjQzZjExNjQ4ZGUwZGI5NDAzNDM3MWM0MTdhNDhhODAxIn0%3D
https://www.facebook.com/search/str/%2523%25E0%25AE%25B0%25E0%25AF%2582%25E0%25AE%25AE%25E0%25AE%25BF/keywords_blended_posts?filters_rp_author=%7B%22name%22%3A%22author_friends%22%2C%22args%22%3A%22%22%7D&esd=eyJlc2lkIjoiUzpfSTEwMDAwNjU5MTY5NjA3MToxOTk4NzQ0ODkwMzU1MjE1IiwicHNpZCI6eyIxMDAwMDY1OTE2OTYwNzE6MTk5ODc0NDg5MDM1NTIxNSI6IlV6cGZTVEV3TURBd05qVTVNVFk1TmpBM01Ub3hPVGs0TnpRME9Ea3dNelUxTWpFMSIsIjEwMDAwODIyNjk3NzU3NjoxOTg2MTcyMDE1MDAwMzQ1IjoiVXpwZlNURXdNREF3T0RJeU5qazNOelUzTmpveE9UZzJNVGN5TURFMU1EQXdNelExIn0sImNyY3QiOiJ0ZXh0IiwiY3NpZCI6IjQzZjExNjQ4ZGUwZGI5NDAzNDM3MWM0MTdhNDhhODAxIn0%3D


 

 

 ற்சபருனமனய சபா ியாய் சுமந் னலயும் 

அவர்கைின் வழிபாட்டுத் லங்கனை விட்டுவிடு! 
 

உன் மிஹ்ராப்ச ாழுமிடத்ன - 
உன் உள்ைத் ில் அனமத்துக் சகாள்!! 

 

   -------------------------- 



 

 

அறிவுக்கனல என்பது 

என  நீ அறியக்கூடாச ன  

அறியும் கனல! 

  

   ********************* 

 

நூலகத் ில் ஒரு வாசகம் எழு ப்பட்டிருந் து: 

“நூசலான்று எடுத்து அ ில் உன்னனக் கண்டுபிடி”  

(Take a book and discover your-self in it). 

“சசால்லப்பட தவண்டிய அறிவுனர இ ற்கு தநர் மாற்றமானது.... 
‘உன்னில் நூனலக் கண்டுபிடி’” என்றார் சூஃபி 
------------ 

 

 

 



 

 

 

உன்னிரு கண்கனை ஒைியின் மீத  

நினலத் ிருக்கச் சசய்... 

இந்  எல்லா இருள்கனையும் 

விைங்கிக் சகாள்வ ற்காக! 
 

 

  -------------------------- 



 

 

 

மற்றவர்களுக்கு ஒப்பாகுவ ில் 

என் ஆயுனைக் கழித்த ன் 

ஆனால் என் உள்ைனமனய 

நான் கண்டு சகாள்ைவில்னல 

பிறகு என் ஆழங்களுக்குள் 

பார்னவயிட்தடன் 

என் சபயனரத்  விர 

எதுவும் கினடக்கவில்னல 

அ ன்பின்  

என்னன விட்டு சவைிதய 

அடிசயடுத்து னவத்த ன் 

என்னனச் சந் ித்த ன் 

 

 

  ------------------------ 

 

 



"இந்  எல்லா தவ னனக்கும்  

என் உள்ைத் ில் எப்படி இடமைிக்க முடியும்?" 

என்று தகட்தடன். 

"உன் கண்களுக்கு  

அனவ எவ்வைவு சிறியனவ என்று பார்; 

ஆனால் இந்  பனடப்புலகதமா..." 
என்று ப ிலைித் ார்கள். 
 

  --------------------- 

 

 

வாசிப்பின் மூலம்  

கற்றுக் சகாள்வாய்! 
ஆனால் அன்பின் மூலம்  ான்  

புரிந்து சகாள்வாய்.! 

 

  ---------------------- 

 

 

 

https://www.facebook.com/hashtag/%E0%AE%B5%E0%AE%BE%E0%AE%9A%E0%AE%BF%E0%AE%AA%E0%AF%8D%E0%AE%AA%E0%AE%BF%E0%AE%A9%E0%AF%8D?source=feed_text&story_id=1733946620168378


 

 

 

உன் உள்ைத் ில் ஏத ாசவாரு மலனர 

அவர்கள் மரிக்கச் சசய் ாசலன்ன... 

உன் த ாட்டம் உயிதராதட இருக்கிறது 

   

 

  -------------------------- 

அன்பில்லாமல் இருந்து விடா ீர்கள் 

நீங்கள் ஒரு சடலம் என்று உணரா ிருப்ப ற்காக... 

அன்பில் மரணித்து விடுங்கள் 

எப்தபாதும் உயிருடன் எஞ்சியிருங்கள்! 
    ------------------------------ 

 

 



நான் அதநக மனி ர்கனைப் பார்த்துள்தைன்;அவர்கைின் உடலில் 
ஆனடயிருப்ப ில்னல. 

நான் அதநக ஆனடகனைப் பார்த்துள்தைன்; 

அவற்றினுள் மனி னிருப்ப ில்னல 

 

 

  -------------------------------- 

 

 

 

உயினர விட்டுக்சகாண்டிருப்பனின் 

கனடசி உள் மூச்சும்  

சவைி மூச்சும்  ான் 

இந்  வாழ்க்னக. 

அ ில் அன்னபத்  விர 

தவறு என யும் வின க்கா ீர்! 
  ---------------------------- 

 



 

 

 

 

மாதுனை முத்துக்கனை 

ஒவ்சவான்றாக  

அ ன் ச ாலிக்குள் னவத்  சக் ி... 

எந்  உள்ைத் ினுள் உன்னன 

னவக்க தவண்டுசமன்பன  

அறிந்து னவத்துள்ைது. 
எனதவ கலக்கமனடயாத ! 
   

 

   --------------------- 

 

 

 

https://www.facebook.com/search/str/%2523%25E0%25AE%25B0%25E0%25AF%2582%25E0%25AE%25AE%25E0%25AE%25BF/keywords_blended_posts?filters_rp_author=%7B%22name%22%3A%22author_friends%22%2C%22args%22%3A%22%22%7D&esd=eyJlc2lkIjoiUzpfSTEwMDAwNjU5MTY5NjA3MToxOTkzNjgxNTA0MTk0ODg3IiwicHNpZCI6eyIxMDAwMDY1OTE2OTYwNzE6MTk5MzY4MTUwNDE5NDg4NyI6IlV6cGZTVEV3TURBd05qVTVNVFk1TmpBM01Ub3hPVGt6TmpneE5UQTBNVGswT0RnMyIsIjEwMDAwNjU5MTY5NjA3MToxOTgwNDUyNDU4ODUxMTI1IjoiVXpwZlNURXdNREF3TmpVNU1UWTVOakEzTVRveE9UZ3dORFV5TkRVNE9EVXhNVEkxIiwiMTAwMDA2NTkxNjk2MDcxOjE5NzA2MDQyODMxNjkyNzYiOiJVenBmU1RFd01EQXdOalU1TVRZNU5qQTNNVG94T1Rjd05qQTBNamd6TVRZNU1qYzIifSwiY3JjdCI6InRleHQiLCJjc2lkIjoiNDNmMTE2NDhkZTBkYjk0MDM0MzcxYzQxN2E0OGE4MDEifQ%3D%3D


ஒரு நிலவு ப ோல என் கிணற்றினுள் விழுந்தோர் யூசுஃப்! 
 

 

  -------------------- 

 

*கவின கைின் 

உள்ைிருக்கும் 

துடிப்புகனைக் தகள் 

அனவ விரும்பும் இடத் ிற்கு 

உன்னன அனழத்துச் சசல்லட்டும் 

உனக்சகன விடுக்கும் 

சமிக்னைகனை 

ச ாடர்ந்து சகாண்தட இரு 

அ ன் அருகானமனய 

நழுவவிடாத  

ஒரு தபாதும். 
--------------- 

 

 

https://www.facebook.com/search/str/%2523%25E0%25AE%25B0%25E0%25AF%2582%25E0%25AE%25AE%25E0%25AE%25BF/keywords_blended_posts?filters_rp_author=%7B%22name%22%3A%22author_friends%22%2C%22args%22%3A%22%22%7D&esd=eyJlc2lkIjoiUzpfSTEwMDAwNjU5MTY5NjA3MToxOTkzNjgxNTA0MTk0ODg3IiwicHNpZCI6eyIxMDAwMDY1OTE2OTYwNzE6MTk5MzY4MTUwNDE5NDg4NyI6IlV6cGZTVEV3TURBd05qVTVNVFk1TmpBM01Ub3hPVGt6TmpneE5UQTBNVGswT0RnMyIsIjEwMDAwNjU5MTY5NjA3MToxOTgwNDUyNDU4ODUxMTI1IjoiVXpwZlNURXdNREF3TmpVNU1UWTVOakEzTVRveE9UZ3dORFV5TkRVNE9EVXhNVEkxIiwiMTAwMDA2NTkxNjk2MDcxOjE5NzA2MDQyODMxNjkyNzYiOiJVenBmU1RFd01EQXdOalU1TVRZNU5qQTNNVG94T1Rjd05qQTBNamd6TVRZNU1qYzIifSwiY3JjdCI6InRleHQiLCJjc2lkIjoiNDNmMTE2NDhkZTBkYjk0MDM0MzcxYzQxN2E0OGE4MDEifQ%3D%3D
https://www.facebook.com/search/str/%2523%25E0%25AE%25B0%25E0%25AF%2582%25E0%25AE%25AE%25E0%25AE%25BF/keywords_blended_posts?filters_rp_author=%7B%22name%22%3A%22author_friends%22%2C%22args%22%3A%22%22%7D&esd=eyJlc2lkIjoiUzpfSTEwMDAwNjU5MTY5NjA3MToxOTkzNjgxNTA0MTk0ODg3IiwicHNpZCI6eyIxMDAwMDY1OTE2OTYwNzE6MTk5MzY4MTUwNDE5NDg4NyI6IlV6cGZTVEV3TURBd05qVTVNVFk1TmpBM01Ub3hPVGt6TmpneE5UQTBNVGswT0RnMyIsIjEwMDAwNjU5MTY5NjA3MToxOTgwNDUyNDU4ODUxMTI1IjoiVXpwZlNURXdNREF3TmpVNU1UWTVOakEzTVRveE9UZ3dORFV5TkRVNE9EVXhNVEkxIiwiMTAwMDA2NTkxNjk2MDcxOjE5NzA2MDQyODMxNjkyNzYiOiJVenBmU1RFd01EQXdOalU1TVRZNU5qQTNNVG94T1Rjd05qQTBNamd6TVRZNU1qYzIifSwiY3JjdCI6InRleHQiLCJjc2lkIjoiNDNmMTE2NDhkZTBkYjk0MDM0MzcxYzQxN2E0OGE4MDEifQ%3D%3D


 

 

 

 

 

 ன் கண்ணால் அல்ல 

உள்ைத் ால் அறிந் வர் 

உன்னனத்  வறாக எண்ணமாட்டார். 

 

  ----------------------- 



 

கடவுைிடம் வரம் தகட்டுப் சபற்ற த சத் ில்  ான் சாத் ான் உலவமுடியும். 

மூஸா(அனல) பணிவின் வரம் தவண்டிய அத  இரவுத் ச ாழுனகயில்  

ஃபிர்அவ்னும் அ ிகார வரம் தவண்டினான் என்பார்கள் 

 

 

  --------------------------------- 



 

 

"அவர் அழுகிறாரா?" 

"இல்னல.அவர்  ிடமாகத்  ான் இருந் ார். 
அவரின் கண்கள்  ான் அவருக்காக சநகிழ்ந்து விட்டது." 
 

 

   ----------------------------------- 

 

தநற்று_நான் அறிவாைியாக இருந்த ன்.எனதவ உலனக மாற்ற விரும்பிதனன். 
இன்று நான் ைானியாகி விட்தடன்.அ னால் என்னன நான் மாற்றிக் சகாண்தடன். 

 

 

https://www.facebook.com/hashtag/%E0%AE%A8%E0%AF%87%E0%AE%B1%E0%AF%8D%E0%AE%B1%E0%AF%81_%E0%AE%A8%E0%AE%BE%E0%AE%A9%E0%AF%8D?source=feed_text&story_id=1838962133000159


 

 

ஆன்மாவுக்கு அனழப்தபானசகள் உள்ைன. 
சசவிக்கு மனறவாகவும்  

அறிவாற்றலால் தகட்கதவா அனடயதவா இயலாமலும்.. 

 

   ----------------------- 

 

அன்பு ான் உள்ைங்கைின் உயிர். 
ஆனசனய அறியா வர்கள் உயிரற்றவர்கள்.  

 

 

  ---------------------------- 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/hashtag/%E0%AE%86%E0%AE%A9%E0%AF%8D%E0%AE%AE%E0%AE%BE%E0%AE%B5%E0%AF%81%E0%AE%95%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AF%81?source=feed_text&story_id=1767737923455914
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%AE%85%E0%AE%A9%E0%AF%8D%E0%AE%AA%E0%AF%81%E0%AE%A4%E0%AE%BE%E0%AE%A9%E0%AF%8D


 

உன்னன 

இங்கு யார் அனழத் து 

என்றாள்.. 
உன் ஆன்மாவின் வாசனன  

என்தறன்!!.. 

 

  ------------------------------ 

 



 

 

உனடந்துதபான உள்ைத்ன  

அத தபான்று உனடந்  ஒன்றுடன் 

அல்லாஹ் இனணத்து னவக்கிறான் 

அ ன்மூலம் ஒன்றுக்சகான்று கட்டுப்தபாட்டு 

ஒன்னறசயான்று முழுனமயாக்குகிறது. 
 

   ------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 



 

ஒரு மனல  

 னது அடியாழத் ினுள் 

ஒரு தபசராலினயத்  க்க னவத் ிருக்கிறது 

உனது குரனல 

நான் வசப்படுத் ி னவத் ிருப்பதும் 

அவ்வாதற..! 
 

               ------------------ 

 

 

 

கா ல் 

எனது பழக்கங்கனைப் பறித்துக் சகாண்டு 

கவின யால் 

என்னன நிரம்பி வழியச் சசய் து ! 
             --------------- 



 

 

 

அழகு நம்னம சுற்றிதய உள்ைது, ஆனால் அன  

ச ரிந்து சகாள்ை பூந்த ாட்டத் ிற்குள் 

நீங்கள் நடந்து சசல்ல தவண்டும் 

 
                  -------------------- 
  

 

காற்றுக்குக் கா ல் 

சகாடி  ாங்கும்  

கம்பத் ின் மீத  

சகாடி மீ ல்ல 

கா லின் சாரம் 

அதுதவ..! 
                ---------------- 

 



 

 

பயணம் உங்கைின் வாழ்க்னகக்குள் அன்னபயும் வலினமனயயும் மீண்டும் 
சகாண்டு வருகிறது 

 

 

              ------------- 

 

 

உன் இ யத்ன  உணர்ந்து சகாண்டவர்களுடன் இரு 

அல்லது 

 னித் ிரு 

அல்லது 

அழகான மலர்களுடன்,  

நிழல்  ருகிற மரங்களுடன் பினணந் ிரு 

 

 

 

 

                  ------------ 

 

 

 

 

"விைக்குகைின் வடிவங்கள் தவறான ாக இருந் ாலும், ஒைி ஒன்று ான்" 
                   ------------ 

 

 



 

 

 

 

என்னுள் நீ பார்க்கும் அழகானது 

உந் ன் பிர ிபலிப்பு ான்..!! 
 

 

             ------------- 

 

 

முன்பு எனக்கு எத் னனதயா  

ஆனசகள் இருந் ன,இனறவா  

என்று உன்னன அறிந்துசகாள்ை  

ஆனசப் பட்தடதனா,அன்தற  

மற்றனவசயல்லாம் பனிதபால் மனறந் ன. 
 

 

         ----------- 
 

 



 

 

 

சசார்க்கச் தசானலயின் பறனவ நான்  

பூமிப் பந் ிி்ன் பிறனை அல்லன்  

ஓரிரு நாட்களுக்காக சசய்யப்பட்ட கூண்டு என் உடல். 

 
              ----------- 

 

 

 

 

 

ஒவ்சவாரு கணமும் 

உைி சகாண்டு வடிவனமக்கிதறன் 

என் வி ினய 

என் ஆன்மாவின் 

 ச்சன் நாதன! 
           ------------ 



 

 

 

என்னன_நீ_தநசிக்கிறாயா ? 

 ான் தநசிப்பைிடம் கா லசனாருவன் 

"என்னனக்காட்டிலும் நீ 

உன்னன மிக தநசிக்கிறாயா ?" 

என தகட்டான் 

தநசிப்பிற்குரியவள் சசான்னாள்: 
"என் வாழ்வானது உன்னுனடயது 

ஏசனனில் 

"நான்" என்பது மாய்ந் ாயிற்று 

எனன சபாருத் மட்டில்" 

என் இருப்பு உனக்கும் மட்டுமானத  

ஏசனனில் 

என்னிலிருந்து, என் சசயல்கைிலிருந்து 

நான் மனறவுற்தறன்.. 

உன்னறி ல்கைில் இருந்த  

ஒரு தமன யாகிதனன் 

ஏசனனில் 

நான் கற்றன யாவும் மறந் ிழந்த ன்.. 

உன் பலத் ால் ான் 

என்னால் யாவும் இயல்கிறது 

https://www.facebook.com/hashtag/%E0%AE%8E%E0%AE%A9%E0%AF%8D%E0%AE%A9%E0%AF%88_%E0%AE%A8%E0%AF%80_%E0%AE%A8%E0%AF%87%E0%AE%9A%E0%AE%BF%E0%AE%95%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AE%BF%E0%AE%B1%E0%AE%BE%E0%AE%AF%E0%AE%BE?source=feed_text&story_id=1400027076776747


ஏசனனில் 

என் பலமனனத்தும் ச ானலத் ிழந்த ன்.. 

நான் எனன தநசிக்கிதறன் என்றாலும் 

உன்னனதய தநசிக்கிதறன் 

நான் உனன தநசிக்கிதறன் என்றாலும் 

என்னனதய தநசிக்கிதறன்.. 
 

 

                    ------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

உயினர விட்டுக்சகாண்டிருப்பனின் 

கனடசி உள் மூச்சும்  

சவைி மூச்சும்  ான் 

இந்  வாழ்க்னக. 

அ ில் அன்னபத்  விர 

தவறு என யும் வின க்கா ீர்! 
                    

------------ 



 

 

 

 

தகாபம் என்பது வலுவான காற்னறப் தபான்றது.  
சற்று தநரத் ில்  ணிந்து விடும் ஆனால் அ ற்குள் பல மரங்கைின் கினைகனை, 

அது முறித் ிருக்கும் 

 

------------- 



அனுபவம் நமக்கு உணர்த்துகிறது., 
"உயிர்" என்பது "விழிப்புணர்தவ" . 
 

                 ----------- 

 

 

 

 

ஆத்ம  ிருப் ியுடன், 

ஒரு சசயனலச் சசய்யும் சபாழுது, 

ச ைிந்  நீதரானடயில், 

சலசலத்து ஓடும் நீர் தபால, 

மன ில் மகிழ்ச்சி ஊற்று சபருகும். 
 

 

                        -------------- 

 

 

 



 

வானம் முழுதும் ஒைிவசீும் நிலவு, உன் அனறக்குள் சவைிச்சம்  ருவது. உன் 
ஜன்னனல எவ்வைவு  ிறந்து னவத் ிருக்கிறாய் என்பன  சபாருத்த ... 
------------ 

நீ கடலில் 

கலந் ிருக்கும் 

ஒருதுைி அல்ல..  
ஒருதுைிக்குள் 

ஒைிந் ிருக்கும் சபருங்கடல்..!! 
 

 

-------- 



 

 

 

 

அன்பு என்னும் முடிவில்லா சபருங்கடலில் நாம் ஒரு துைி மட்டுதம... 
 

 

                 --------------- 

 

 

 

காண இயலா ன  ஒவ்சவாருவரும் காண்கிறார்கள்.... அவரவர் இ யத் 
ச ைிவின் அைவிற்கு ஏற்றாற் தபால்.... 
 

 

 

                    ---------- 

 

 

நான் ஒரு கண்ணாடி; வா ம் சசய்பவன் அல்ல. 
I am a mirror Not a debater .  

 

  ---------------- 



 

சிலதநரம் உணர்கிதறன் 

நாசனாரு மன்னன் தபால் 

சிலதநரங்கைில் 

சசாந் ச் சினறக்குள் புலம்புகிதறன் 

இந்  நினலகளுக்கினடயில் உழலும்தபாது 

சபருனமப் படுவச ங்தக 

என்னனப் பற்றி நான்? 

இந்  ‘நான்’ என்பது 

என் கற்பனனயின் துணுக்கு மட்டுதம..!! 
------------ 

 



 

என்னனத்  விர நீ தவறு 

எல்தலாருடனும் இருப்பாயானால் 

எவதராடும் நீ 

இருக்க வில்னல ! 
என்னனத்  விர நீ தவறு... 
எல்தலாரிடம் இல்லா விட்டால் 

ஒவ்சவாருவர் 

உடனும் நீ இருக்கிறாய் ! 
ஒவ்சவாரு வருக்கும் 

உரினமயாய் 

இருப்ப ற்குப் ப ிலாக 

எல்லாரும் தபால் இருப்பாய் ! 
பலனரப் தபால் நீ இருந் ால் 

நீ எவனு மில்னல ! 
பூஜியம் !......................... 
------------------ 

 

 



 

 

 

               ---------- 

"அன்பு ான் முழுனமயானது; நாதமா சி ிலங்கள் மட்டும்  ான்" 
"Love is the whole thing. We are only pieces." 

----------- 

 

 

 

எப்தபாச ல்லாம் எ ிர்பார்ப்பில்லாமல், கணக்குப் பார்க்காமல், தபரம் நிகழ்த் ாமல் 
தநசிக்க முடிகிறத ா அப்தபாச ல்லாம் நாம் சசார்க்கத் ில் இருக்கிதறாம். 
“Whenever we manage to love without expectations,  
calculations, negotiations, we are indeed in Heaven.” 

------------ 

 

 



 

"சநருங்கி வா; நாதன நீ என்பன  உணர்" 
Come Closer And Know I Am You. 

 

 

   –------------------ 

"இப் பிரபஞ்சத் ின் ஆத்மாவின் ஆத்மா, அன்பாகதவ அனமந் ிருக்கிறது" 
"The soul of the soul of the universe is Love." 

 

----------------- 

 



 

 

நீ புரட்டிக் சகாண்டிருக்கும் நூறு நூறு நூல்கனையும்  

 ாள்கனையும் சநருப்பில் தபாட்டுவிடு;  

உன் இ யத்ன  நண்பனின் ஒைி சகாண்டு பூஞ்தசானல ஆக்கிவிடு...!! 
 

 

                           ---------------- 

வாழ்க்னக யாருக்காகவும் காத் ிருப்ப ில்னல . 
ஆனால் அன   ள்ைிப்தபாடா ீர்கள். 
 

 

                             ----------- 

என் இ ய அனறயினுள்  

யாரும் காணா வாறு  

ரகசியமாய் நீ நடமாடுகிறாய். 
                             

 

                               -------------- 

 
 

 



 

கா லில் 

எல்னலகள் 

கலந்து விடுகின்றன. 
 

 

 

  ------------------- 

சபண் இனறவனின் சவைிச்சம் 

                              

 

                          --------------- 

 

இரவு தவனையில் உன்னருங் கா லி  
 ிரிகிறாள் உன்னனத் த டி !  
ஆறு ல் அைிக்க வருதவானர  

ஏற்றுக் சகாள்ைாத  !  



 

வானய மூடிக் சகாள்  

வாயிற்குள் உண்டினயத்  ிணித்  பிறகு !  
உன் கா லி வானய  

உன் வாயால் சுனவத் ிடு ! 
 

 

   ------------------- 

 

 

 

நான் என்  ானய எப்படி தநசிக்காமலிருப்பது? 

 

மு லில் என்னன உடலில் சுமந் ாள்.. 
 

பின்னர் னககைில் சுமந் ாள்.. 
 

பின்னர் ஆயுள் முழுவதும் என்னன சநஞ்சில் சுமந் ாள்.. 
 

 

  ---------------------------- 

 

அனனவரும் என் நாவின் சத் த்ன க் தகட்பார்கள்  

 

ஆனால் நீ மாத் ிரம் என்னுள்ைத் ின் சத் த்ன க் தகட்கிறாய்.. 
 

  --------------------- 



 

 

"கண்கைால்  

கா லிப்பவர்களுக்குத்  ான் 

பிரிவு தநரும், 

ஆன்மா,உள்ைத் ால் தநசிப்பவர்கள் 

ஒருதபாதும் பிரிவ ில்னல!" 
 

 

  --------------------------- 

சினறக் குள்தை நீ ஏன்  

 ங்கியுள்ைாய் 

அனறக் க வு முழுவதும்  

 ிறந்துள்ை தபாது ? 

முக்தகாணப் பயத் ில்  

முடங்காது நீ சவைிச் சசல் ! 

சிந் ித்து சமௌனமாய் வாழ்ந் ிடு ! 
 

 

  -------------------- 

 

 



 

 

 

 

நீ உனடத்  இ யத்ன  

அல்லாஹ் விரும்பி விட மாட்டானா?! 

 

 

 

  ------------------- 

 

 

 

 

அல்லாஹ்விடமிருந்து  

மனி னுக்கு வரும் 

அழகுமிக்க சமிக்னைதய 

பலவனீம். 
பிரார்த் னன தநரம்  

சநருங்கி விட்டது என்று 

அது உணர்த்துகிறது. 
 

 

 

  ------------------ 

 

 

 

 

 



 

 

சபண்  

அல்லாஹ்வின் ஒைியால் ஆனவள். சவறும் பிரியத் ிற்குரியவதைா 

அல்லது பனடப்பினதமா அல்ல. 
மாறாக பனடப்பாற்றல் மிக்கவள். 
 

  ------------------ 

 

நான்_உனக்குச் சசாந் ம்!என்னன என்னிடம்  ிருப்பி அனுப்பி விடாத . 

 

  ----------------- 

 
 

வார்த்ன கனை 

நிறுத் ி னவ இப்தபாது 

சநஞ்சின் நடுவில் 

ஜன்னனலத்  ிற 

உள்ளும் சவைியும் 

உயிர்கள் பறந்து  ிரியட்டும்.. 

 

  --------------------------- 

https://www.facebook.com/hashtag/%E0%AE%AA%E0%AF%86%E0%AE%A3%E0%AF%8D
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%AE%A8%E0%AE%BE%E0%AE%A9%E0%AF%8D_%E0%AE%89%E0%AE%A9%E0%AE%95%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AF%81%E0%AE%9A%E0%AF%8D


 

”பித்துநினலயின் விைிம்பில்  

வாழ்ந்து வந்துள்தைன் நான், 

காரணங்கனைத் த டியபடி, 

க னவத்  ட்டியபடி, 

அது  ிறக்கிறது. 
ஓ, உள்ளுக்குள் இருந்து சகாண்தட  ட்டிக்  

சகாண்டிருந் ிருக்கிதறன." 
“I have lived on the lip 

of insanity, wanting to know reasons, 

knocking on a door. It opens. 

I’ve been knocking from the inside!”) 

 

 

  ----------------------- 

 

 

 

இங்தக அங்தக 

இனம் த சம் ம ம் 

புறப்படுமிடம் தசருமிடம்... 
அபத் மான பிரிவுகனை மறந்துவிடு 

நீ ஆன்மா! 
நீ கா ல்! 
ஜின் அல்ல, வானவர் அல்ல 

மனி னும் அல்ல நீ 

 

 

  --------------------------------- 



 

 

 

ஏமாற்றத் ின் பிறகு 

பல நம்பிக்னககள் சசழிக்கின்றன 

இருளுக்குப் பின் 

ஆயிரம் சூரியன்கள்  

 ிறந்துசகாண்டு பிரகாசிப்பது தபால் 

ஆைவும் மாற்றவும்  

வந்துள்ைது கா ல் 

விழித் ிரு, என் சநஞ்தச! 

விழித் ிரு! 
  ----------------------------- 

 

"நல்ல மனி ன் வலிகனை, தவ னனகனை, 

நாடிப் சபறுகிறான். 
 ன் வலி  ீர்க்கப்படும் என்பது, 

அவனுக்கு ச ரியும். 
எங்தக "வறுனம" உண்தடா, அங்தக... 
நிவாரணமும் உண்டு. 
 ண்ணரீ் தவண்டுசமன்று தகட்கா ீர்கள், 

 ாகத்ன  சவைிக்காட்டுங்கள், 

உங்கனை சுற்றிலும் நீரூற்றுகள், 

சபாங்கிட பறீிட காண்பரீ்கள். 
இனறவன் அறிவான்...உங்கள் 

 ாகத்ன யும், உங்களுக்கு எது 

 கு ியானது என்பன யும்.... 
 



  --------------------- 

 

 

 

1. ாராைத் ிலும் பிறருக்கு உ வுவ ிலும் ந ினயப் தபால் இரு. 

2.கருனணயிலும் இரக்கத் ிலும் சூரியனனப் தபால் இரு. 
3.பிறரின் குனறகனை மனறப்ப ில் இரனவப் தபால் இரு. 

4.தகாபத் ிலும் சீற்றத் ிலும் பிணத்ன ப் தபால் இரு. 

5.பணிவிலும் அடக்கத் ிலும் பூமினயப் தபால் இரு 

6. ாங்கிக்சகாள்வ ில் கடலினனப் தபால் இரு. 

7.என்னவாக இருக்கிறாதயா அதுவாகதவ த ான்று அல்லது எப்படித் 
த ான்றுகிறாதயா அதுவாகதவ இரு. 
 

 

  ----------------------------------- 



 

சீடரின் தகள்விக்கு சமௌலானா ரூமி ரஹிமஹுல்லாஹ் அவர்கைின் அற்பு  
ப ில்கள்: 
விசம் என்பது என்ன..? 

நமது த னவக்கு அ ிகமான அனனத்தும் விசதம, அது நமது அ ிகாரமாக, 

சசல்வமாக, பசியாக, அகங்காரமாக, தபரானசயாக, தசாம்தபரித் னமாக, கா லாக, 

லட்சியமாக, சவறுப்பாகவும் எதுவாகவும் இருக்கலாம். 
அச்சம் என்பது என்ன..? 

எ ிர்பாரா வற்னற ஏற்றுக் சகாள்ை மறுப்பத  அச்சமாகும், அன  நாம் ஏற்றுக் 
சகாண்டால் அது சாகசமாகிவிடும். 

சபாறானம என்பது என்ன..? 

பிறரிடம் உள்ை நல்லவற்னற ஏற்றுக் சகாள்ை மறுப்பத  சபாறானமயாகும், 

அன  நாம் ஏற்றுக் சகாண்டால் அதுதவ நமக்கு உத்தவகமாகிவிடும். 

தகாபம் என்பது என்ன..? 



நமது சக் ிக்கு அப்பாற்பட்ட காரியங்கனை ஏற்றுக் சகாள்ை மறுப்பத  
தகாபமாகும், ஏற்றுக் சகாண்டால் அது சகிப்புத் ன்னமயாகிவிடும். 

சவறுப்பு என்பது என்ன..? 

ஒருவர் எப்படி இருக்கிறாதரா அவனர அப்படிதய ஏற்றுக் சகாள்ை மறுப்பது,  

ஒருவனர நிபந் னனகைின்றி ஏற்றுக் சகாண்டால் அது அன்பாகிவிடும். 
 

  ------------------------------ 

 

 

 

உன்னனத் த டு 

என்னனக் காண்பாய்! 

எ ிலும் அடங்கா இனறனய  

பள்ைியில் நிறுத்துவது தப  புத் ி 

எங்கும் நினற இனற 

அது உன்னுள்  ினரமனற 

நான் என்பன த டு  

அ ில் நீ என்பது கினடக்கும், 

நீ என்பது கினடக்கா  வனர 

 ன்னினறவு வாய்க்காது. 

உன்னில் த டு 

அவனன அனடவாய் 

நீதய அவனின் மனறசபாருள்  

அவதன உன்னில் மனறசபாருள், 



மானயயில் உன்னன னவத்து  

மாயமானான்,,,,, 

 

 

  ----------------------------- 

 

 

 

 

நம்முனடய மூலா ாரம்...எது..? 

ஆன்மா...!! 

அ ாவது.. ரூஹ்... 

அது எங்கிருந்து...வந் து..? 

மனி னுக்குள் உயிர். உன்டாக..என்னுனடய ரூனஹ .நான்..ஊ ிதனன்... 

என்கிறாதன இனறவன்... 

அப்படியானால்.. 
அந்  ஆன்மா.. 
 னது...மூலா ாரத்ன ...த ட  ாதன.. 
சசய்யும்..? 

ஆன்மா. 



எல்தலாருடனும்..கூடி..ஆடிதய..இருக்கிறது.. 

 ன் நினலனய ..உயர்வாக்கி..சகாண்டவர்களுடனும்.. அது இருக்கிறது.. 

உலகத்த ாடு..ஒன்றி...அ ிதலதய..மூழ்கி... ன்னன மறந்து.. 
உழல்பவர் களு டனும்...அது..இருக்கிறது.. 

அவரவர்கள்..விைங்கி சகாண்ட பிரகாரம் .. 
எல்லாரும்.. என்னுடன்.. நடப்புறவு சகாண்டார்கள்.. 

ஆனால்..யாருதம..அந்  உள்ைிருக்கும் ரகசியத்ன ...அறிந்து சகாள்ைதவா... 
த டி கண்டுபிடிக்க தவா...முயலவில்னல.. 

எனது ரகசியம் என் புலம்பலுக்கு தூர மாக இல்னல... 

ஆனால்.. 
அது..கண்ணுக்கும். 
காதுக்கும்..ஒைி...  ர கூடிய ாக இல்னல.. 

என் புலம்பனல தகட்டு அ ன் பின்னால் மனறந்துள்ை...துயரத் ின் ரகசியத்ன ... 

எைி ாக.. அறிந்து சகாள்ை முடியாது... 

ஆனால்..அகமிய ஒைியின் ரகசியத்ன ... 
சகாண்டு... 

அ னன கண்டும்...தகட்டும்..சகாள்வது...எைி ான ல்ல..!! 

உடல் . 
ஆன்மானவ சகாண்டும்..ஆன்மா உடனல சகாண்டும்... 

மனறந் ிருக்க வில்னல.. 

ஆனால்..யாருக்கும்.. 
ஆன்மானவ..காணும்.. 
வழக்கம்.. கினடயாது!! 

யாருதம.. 
இதுவனர... முகக்கண்ணால்...ஆன்மானவ..கண்ட ில்னல... 

கண்கனை.. 
மிகவும்..அண்மித் ிருக்கும்...எப்சபாருளும்..கண்களுக்கு...ச ரிவ ில்னல..!! 
 -------------------------------- 

 



 

 

உன் ஒைியில் கற்கிதறன் 

கா லிக்கும் கனல 

உன் அழகில் கற்கிதறன் 

கவின கள் எழு  

யாருதம உன்னனப் பார்க்கா  

என் சநஞ்சினுள் ஆடுகிறாய் நீ 

சில தநரம் பார்க்கிதறன் நான் 

அந் ப் பார்னவ ான் 

இந் க் கவின  ஆகிறது 

 

 

  ------------------------------- 

 

 



 

அன்பு...!!! 

அன்பினால்: இருள் சவைிச்சம் ஆகும்...!!! 

அன்பினால்: கசப்பு இனினம ஆகும்...!!! 
அன்பினால்: தவ னன சுகமாகும்...!!! 

அன்பினால்: மரித் து உயிர் சபரும்...!!! 

அன்பு சபருங்கடனலயும் குவனைக்குள் அடக்கும்..!! 

அன்பு சபரும் மனலனயயும் மணல் ஆக்கும்..!!! 
அன்பு ஆகாயத் ிலும் நூறு துனைகனை இடும்..!!! 

அன்பு நிலத்ன யும் ஆட்டி பனடக்கும்...!!! 
 

 

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

அச்சங்கள் நீங்கும் தபாது வாழ்னக ஆரம்பமாகிறது 

 

 

  -------------------------- 

அறிவார்ந்  வார்த்ன கனை நீ எவ்வைவு  ான் சசவிதயற்றாலும், நீ 
 கு ியற்றவனாக இருக்கும் பட்சத் ில், அனவ உன் மன ிதல ப ியாது. அனவ 
உனக்கு எவ்வி ப் பயனும் நல்காது. 
 
 

---------------------------- 



 

இருவரின் ஆத்மாவும் ஒன்சறன்ப ால்,நமக்குள்தை நாம் த ான்றி மனறகிதறாம் 

 

               ------------------------------- 

 
 

ஆழமான கடனல தபான்ற உள்ைத் ின் ஆழத் ில் உன்னனத் 
த டிக்சகாண்டிருக்கிதறன் 

  

 

   ---------------------------------- 

எனது உள்ைம் உன் னகயில் இருக்கும் தபனானவப் தபான்றது. என் 
மகிழ்ச்சினயயும், கவனலனயயும் அதுதவ எழுதும். 

 

 
                   -------------------------------------- 

“ உன்னன அறிந்து சகாண்ட ன் பின்னர் மரணிப்தபன்” என்று நினனத்த ன். 
“என்னன அறிந் வன் ஒருதபாதும் மரணிக்கமாட்டான்” என ப ில் கினடத் து. 
 

      ---------------------------- 



 
 

 

 

 
 

 னலனமனய தவண்டாத . 
முடிந் வனர நீ அடியானாக இருக்க முயற்சி சசய். 
அரசனாக முயலாத  

உன்னிடம் கருனண புரியும்  ன்னனயும் அழகிய முனறயில் பழகுவ ாலும் 
இல்லாமல் தபானால் உனது நண்பர்கைின் மனம் தசார்ந்து தபாகும். 
உன்னனவிட்டு அவர்கள் பிரிந்து விடுவார்கள். 
துறவிகைின் விவகாரம் உன் அறிவுக்கு அப்பாற்பட்டது 

ஏைனமான பார்னவதயாடு அவர்கனைப் பார்ப்பன  நீ விட்டுவிடு 

துறவுதகாலம் என்பது உலகியல் விவகாரத்ன  விட  னிப்பட்ட ாகும் 

அவர்கள் ஒவ்சவாரு வினாடியும் இனறவனிடமிருந்து சவகும ி சபற்றுக் 
சகாண்தட இருக்கிறார்கள். 
துறவிகள் எனப்படுதவார் சபாருளும் ப வியும் மட்டுமின்றி இனறவனிடமிருந்து 
ஒரு மினகத்  உணனவப் சபறுபவர்கைாய் இருக்கின்றனர் 

அலினயப் தபால நீ சவறுனமயாகி விடுவாயானால் இந் ப் பான யிதல  னித்  
ஈடு இனணயற்ற ஒரு மனி னாக மாறிவிடுவாய். 
இந் ப் பாழனடந்துதபாகும் உலகத்ன  விட்டு மனன  விலக்கிக் சகாள். 
 

 

  ------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

கா லாதல பூ வுடல் விண்ணுலகு சசன்றது. அ னால் ான் மனலயும் ஆடத்ச ாடங்கி 
சுறுசுறுப்பனடந் து. 

கா லதன, ஸீனா மனலக்கு உணர்ச்சியூட்டியது கா ல். அ னால் ான் ஸீனா 
தபான யுற்றது. மூஸா (அனல) (Moses) மயங்கி விழுந் ார்கள். 

என் இயல்புடன் இனயந்  ஒருத் ியுடன் நான் உ டு சபாருத்  முடியுமாயின், நானும் 
புல்லங்குழனலப்தபால் சசால்லக்கூடிய அனனத்ன யும் சசால்லிவிடுதவன். 

 ன் சமாழியில் தபசும் ஒருவரிடமிருந்து பிரிக்கப்பட்ட எவனும், நூற்றுக்கணக்கில் 
பாடல்கனைக் கற்றிருப்பினும் அவன் பாட இயலா  ஊனமதயயாவான். 

தராஜா மனறந்து, பூந்த ாட்டத் ின் பசுனம மாண்டபின் புல்புல்லின் கன னய நீ தகட்க 
முடியாமல் தபாய்விடும். 
 

(மஸ்னவி ஷரீப்-ரூமி ) 
 

 

  ------------------------------------------------------------------------------ 
 



 

 

கா லிதய யாவுமாவாள். கா லன் ஒரு  ினரதயயன்றி தவறல்ல. கா லி ான் ஜவீன். 
கா லன் உயிரற்ற ஜடதம. 

கா லிக்கு அவன்மீது பற்றில்லாவிடின் அவன் சிறகில்லா  பறனவ ான்; அந்த ா அவன் 
நினல பரி ாபத்துக்குரிய ன்தறா! 

என் கா லியின் சவைிச்சம் எனக்கு முன்னாலும் பின்னாலும் இல்லாமல் இருக்கும் 
நினலயில் முன்-பின் பற்றிய  ன்னுணர்வு எனக்கு இருப்பச ங்கனம்? 

இந்  வார்த்ன  சவைியாக்கப்படதவண்டும் என்று கா லின் சித் த் ில் 
எண்ணமுண்டாகிவிட்டது. கண்ணாடி பிர ிபலிக்காவிடில் அது எப்படி கண்ணாடியாகும்? 

ஆத்மாவின் கண்ணாடி என யும் பிர ிபலிப்ப ில்னல என்பன யும் நீ அறிவாயா? அ ன் 
முகத் ின் மீதுள்ை துரு அகற்றப்பட்டது ான் அ ன் காரணம். 
 

(மஸ்னவி ஷரீப்-ரூமி ) 

 

 

நட்புடன்  

 

ஜெ . முஹம்மத் ெுப ர் அல்புஹோரி  
கட்டுமோவடி  

 


