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ந�த�சா��த ��ப�ரேயாக�
உ�கைள�க���ப��த அ�ல� உ�க���� ��� ஏ�ப��த யாேர�� ஒ�வ�
பண�ைத� பய�ப��த�னா�. அ� இ�வா� ேதா�றலா� - ��க� பண�ைத� ெப��
வழிைய� க���ப���த�, உ�கைள ேவைலெச�யவ�டா� த��த� அ�ல� உ�க�
ச�பள�ைத� ைக�ப��த�, அ�ல� உ�கைள� கட�, ஈ� அ�ல� ெதாைலேபச� த��ட�
ேபா�றவ�ற�� ஈ�ப���த�.

ச�க ��ப�ரேயாக�
உ�க� ந�ப�க� ம��� ���ப�த�னரிடமி��� உ�க� ெதாட��கைள� ����பத��
யாேர�� ஒ�வ� �ய�ச��தா�. இ� இ�வா� ேதா�றமளி�கலா� - உ�க� ந�ப�க� அ�ல�
���ப�த�னைர ��க� பா��பைத� த��த�, அவ�க�டனான ெதாட�ைப� க���ப���த�,
அ�ல� அவ�கைள� ேபா��பா��க/ேபச, ேமா�டா� வ�� அ�ல� ெதாைலேபச� பாவைனைய�
க���ப���த�.

இன�ெப��க� ெதாட�பான �ைறேக�
�ழ�ைதகைள� ெப�ெற��க ேவ��மா அ�ல� ேவ�டாமா எ�ப� ப�ற�ய 

உ�க� ெசா�த ���கைள எ��கவ�டாம� உ�கைள ஒ�வ� த��தா�. இ� 
இ�வா� ேதா�றமளி�கலா� - க��ப� தரி�பத�� அ�ல� க�ைவ� கைல�பத��
வ�����த�/அ��த�ெகா��த�, ப�ற�ைப� க���ப���� ம���கைள எ��பேதா
இ�ைலேயாெவன� க���ப���த�, அ�ல� பா�ய� ஆேரா�க�ய ேசைவக��கான
வா����கைள ம���ப���த�.

 

உளவ�ய� ச�ப�தமான ��ப�ரேயாக�
��க� பய�ப�� அ�ல� ேகவல�ப�� உண�ைவ உ�க��� ஏ�ப���வத�காக

யாேர�� ஒ�வ� காரிய�கைள� ெச�தா� அ�ல� ெசா�னா�. இ� இ�வா�
ேதா�றமளி�கலா� - உ�க��� அ�ல� உ�க� ப��ைளக��� ��� ஏ�ப��த�

ேபாவதாக� பய���த�, அவமத��பாக� ேப�த�, பய�கரமாக வாகன�ைத� ெச��த��
பய�படைவ�த� அ�ல� ெசா���கைள அழி�த�..

 

ஆ��க ��ப�ரேயாக�
உ�க��� ஊ� வ�ைளவ��க, பய���த அ�ல� க���ப��த ஆ��க அ�ல� மத

ந�ப��ைககைள ஒ�வ� பய�ப��த�னா�. இ� இ�வா� ேதா�றலா� - உ�களி� மத
ந�ப��ைககைள வழ�க�ேபால� ேபண��யாதப� ந����த�, மத நடவ��ைககளி�

ப��ப��மா� உ�கைள வ�����த�, அ�ல� ஓ� உறவ�� த�க�ய���க அ�ல� வ�ெசய�
ம��� ��ப�ரேயாக�ைத ஏ���ெகா�ள� ெச�வத�காக மத�சா��த ேபாதைனகைள

ப�ரேயாக��த�.

இ�த ெவளி�� ந�� ச�� ேவ�� ச�ட��ட� ெதாட�பான� அ��ட� அ�ேடாப� 2021 இ� நைட�ைறய�� உ�ள�.



க���� அ��பைடய�லான ��ப�ரேயாக�
உ�களி� தனி�ப�ட அ�ல� அ�தர�க �ைக�பட�ைத யாேர�� ஒ�வ�
பக����ெகா�டா� அ�ல� பக����ெகா�ள�ேபாவதாக� பய���த�னா�. இ�
இ�வா� ேதா�றலா� - ச�க ஊடக�களி� அ�தர�க� பட�கைள� பக��த�, அ�ல�
பக����ெகா�ள�ேபாவதாக� பய����த�, ந�ப�க� அ�ல� உறவ�ன�க���
அ�தர�க� பட�கைள அ��ப�ேபாவதாக அ����த� அ�ல� உ�களி�
�ைக�பட�ைத� ெபா��தம�ற பட�த��ேம� அ�ல� ஒளி நாடாவ�� ைவ��
'ேபா�ேடாெஷா�ப��' ெச�த�.

உட��த�யான ��ப�ரேயாக�
ேவ��ெம�ேற ஒ�வ� உ�க��� உட��த�யான ��க�ைன ஏ�ப��த�னா� 

அ� இ�வா� ேதா�றலா� - உ�கைள� ������� வைகய��, ெபா��கைள�
பய�ப��த� உ�க��� அ��த�, அைறத� அ�ல� உைத�த� அ�ல� 

உ�க��� ���த�.

�த�ேயாைர ேமாசமாக நட��த�
உ�கள� அ�பைட� ேதைவகைள ஒ�வ� உதா�ன� ெச�தா� அ�ல� உ�க����
��� அ�ல� அைமத�ய��ைமய� ேதா��வ��தா� இ� இ�வா� ேதா�றமளி�கலா� -

அ��கைட�த ஆைட�ட� உ�கைள வ����ெச��த�, உட��த�யாக ������த�,

ெவ�க உண��கைள ஏ�ப��த� ம��� ஏளன�, உ�க� உய�ைல மா�ற� எ�த அ�ல�
ஆவண�களி� ஒ�பமி�மா� வ�����த�, அ�ல� உ�களி� ச�மத� இ�லாம�
உ�க� பண�ைத ெசலவழி�த�.

 

மைற�� ப��ெதாட�த� ம��� பய����த� 
ேவ�டாத ெதாட�� அ�ல� கவனஈ��� �ல� யாேர�� ஒ�வ� ����, ����

ெதா�ைல ெகா��தா�. இ� இ�வா� ேதா�றமளி�கலா� - உ�கைள ���� ����
அைழ�த� அ�ல� உ�க���� ெச�த� அ���த�, ��க� ����� அ�ல�
ேவைல��� ேபா��ேபா��, வ��ேபா�� உ�கைள� ப�� ெதாட�த�, அ�ல�

உ�கள� அ�மத� இ�லாம� உ�க� இட�த��� �வ�ப���� வ�த�..

 

பா�ய� ��ப�ரேயாக�
��க� த��மண� ெச�த���தேபாத���, உ�களி� ச�மத� இ�லாம� உட�ற�

ெகா�வத�� ஒ�வ� உ�கைள� க�டாய�ப��த�னா�.

இ� இ�வா� ேதா�றமளி�கலா� - பா�ய� �த�யாக ெதா�த�, பா�ய� �த�யாக
உ�கைள�ெகா�� இ�ெனா�வைர� ெதாடைவ�த�, அ�ல� ஒ� வ�ைளயா���

ெபா��, வ�ர�, அ�ல� ஆ���ைப உ�க� அ�மத� இ�லாம� உ�க� வாய���,

மலவாச��� அ�ல� ெப����ப��� ெச���த�.
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