ஹார்ட்ஃபுல்ஸ் இனக்கம்
கம்ஷ் ேல்
7 ஜூ 2019, கான்ஹா சாந்தி யம், ஹதபாாத், இந்தினா
அயருக்கும் யணக்கம்,
ரபரண இளபஞர்களப இங்கு தரர்ப்தறல் றக்க கறழ்ச்சற, கிட்ேத்தட்ே
600லிருந்து 700 ர். இந் உனகபரற ஒபறதப்பு றகழ்றன் ாக்கம்?
உண்ளறல் அது தனப்தன. அற்நறல் ஒன்ர, உங்கள் அயபயும்
2020-ல் 75 ஆண்டுகளப றளநவுசய்யும் ஸ்ரீ ரம் சந்த் றின் 75ஆயது
ஆண்டு யிமாயில் ங்கற்குநார அமப்பு யிடுத்தல். அத ணறல்
ககரண்டு, ரம் தங்ககற்தரபர்களப இண்டு தாகுதிகபரகப்
தறரறத்துள்ாம். ன்ர, ஜணரற 28, 29 நற்ரம் 30 ஆகற ரட்கபறலும்,
இபண்ோயது தாகுற ிப்ரற 1, 2 நற்ரம் 3 ஆகற ரட்கபறலும் ன்ர
தறரறத்து டத் இருக்கறகநரம். லூணரர் கரனண்டாின்டி ாாஜினின்
ிந்த ாா ிப்பயாி 2 அன்ர சந்த் அநகிது, ஜயாி 29 கசரனரர்
கரனண்டாின்டி அயருேன தறநந் ரள் ஆகும். தரபூஜற கரஜ் அத
தசந்த் தஞ்சற ன்ர அளத்ரர். எய ஏபாநாார் முலநனாக
கந்துகாள்யார்கள் எ யிரும்புகின். இதன் காபணநாகய, ஜூளன
24 ற்ரம் கசப்டம்தர் 28 ஆகற யிமாக்க ரங்கள் த்து
கசய்துள்ாம். அதால் இவ்யிமாக்கலக்காக சவுசய்து யபமுடினாத
ரும் ணத்தச் சநித்து சந்த் ஞ்சநினிலும் ிப்பயாி யிமாயிலும்
ங்கற்க ஏதுயாக இருக்கும்.

நது யமக்கநா அப்னாசிகலக்காக நட்டுநல்ாநல் அளத் ரண்டி
தனரும்  கண்டும் என் யண்டுகின். அறல் U-ககணக்ட், C-ககணக்ட்
ன்ர சகனறரண ககணக்ட் உரப்தறணர்களபயும் கசர்த்து அளத்து
யாருங்கள். அர்கலம் தண்டரர (ிந்த ாள் யிமா) சூளன
அனுதறத்துப் தரர்க்கட்டும். அர்கள் ிபாணாஹுதின அனுதறத்துப்
தரர்த்து றட்டரர்கள், ஆணரல் ண்ோபா சநனத்தில் ாமியும் ‘அருள்’ என்
அம்சத்த இன்னும் அனுதறத்துப் தரர்க்கறல்ளன. நலும், ம்நில் சிர்
ான்கு தாகுதிகாகக் கந்துகாண்ே 1999-ல் ேற்
தண்டரரயப் ா, இது ம்நில் ருக்கும் யாழ்ாில் நக்கமுடினாத
ன்ாக திகமப்ாகிது. ஆகய, அத்தகன யிரனங்கள் நீண்டும் 2020லும் ே யிரும்புகின்.
சறன புள்பற றதங்களப உங்கபறடம் தகறர்வு கசய்றட றளகறன்கநன்.
இன்ர உகம் முலயதும், யரர்ட்ஃபுல்கணளம அனுதறத்துள்
அப்ரசறகபறன் ண்றக்ளக சறன றல்லின்கள் இருக்கும். அத்துடன் கடந்
5-6 ஆண்டுகபறல் தறகசப்டர்கபறன் ண்றக்ளக, 3 டங்கரக
உர்ந்துள்பது. யரர்ட்ஃபுல்கணஸ் இக்கத்தின் யற்ிக்காக தபாது
தறபுரறயும் தல்ானிபக்கணக்கா ன்ணரர்ர்கள் இருக்கிார்கள்.
சநீத்தில், இவ்யருேக் காேனிலிருந்து இந்தினா முலயதும்
தினாாத்சவ் (யாழ்வுக்கா யிமாக்கள்) ஆம்தறக்கப்ட்ேது. இதுள
25க்கும் கற்தட்ட தினாாத்சவ் றகழ்வுகள் ளடகதற்ிருக்கறன்நண.
நலும்  ேயிருக்கின். 2020 ஆண்டில் 100 றரகணரத்சவ்
றகழ்வுகளபத் ரண்டிட யிரும்புகின், ஆால் இந் றரகணரத்சங்கள்
நிகப்கதரற அயில் ரகங்கபறல்தான் டத் கண்டும் ன்தறல்ளன.

இது ள ரம் கற்ககரண்ட றரகணரத்சவ் ிகழ்வுகள் சறன றங்களப
க்குப் புனப்தடுத்துகறன்நண. உதாபணநாக, X என் இேத்த நது
ிகழ்ச்சிக்கா ிகழ்யிேநாக இருக்கிது எில் 2-3 கற.ல சுற்பறலிருந்து
நட்டுந ருநயில் க்க கயரும் றரக அளகறநது. ஒரு களப
இளறட தூம் அறகம் ில், தங்ககற்தரபர் ண்றக்ளக குளநந்து
றடுகறநது. ஆகக சறநந்து ன்ணகில், அந்
சுற்ரட்ோபத்றற்குள்பரகக து கணத்ளச் கசலுத்தி அப்தகுற
க்க ட்டுக கயர்யதுதான். ணக ரம் கம் பழுதும் களன
கசய் கண்டிதில்ளன. றரகணரத்சவ் டக்கும் இடத்றலிருந்து 2-3 கற.ல
சுற்ரட்டத்றற்கு ட்டுக கணம் கதரதுரணது. இறல் தல்கர
சரகரண அம்சங்கள் உள்பண: சிர அயிா நக்க ங்கற்ார்கள்
எில் றகழ்ச்சற டக்கும் இடம் றககதரற அபறணரக இருக்கத்
கயனில். அது ஒரு ஸ்கடடிரக இருக்கவும் கயனில்ளன.
அளண தரு கரனங்கபறலும் கூட டத்திடும் அயிற்கு ரு உள்
அங்கரகக இருக்கவும் படியும். கசனவும் குளநவு. அளண
றர்கறப்ததும் பறரக இருக்கும். இளண றடுத்து லங்கள் 5000 தர்கள்,
10000 தர்கள் ன்ர இக்காக ககரள்வீர்கள் ில், நிகச் சிின அவு
தன்ார்யர்கக் காண்ே நனத்திற்கு அது கடிநாக இருக்கும்.
கலும், ரபரண றகழ்ச்சறகளப ங்கறக் ககரண்டிருக்கறன்கநரம், தன
அசரங்க அலுயகங்கில் ேரம் நது பன்பற்சறகலம்
இருக்கறன்நண. டுத்துக் கரட்டரக, குஜரத், கலுங்கரணர, ஆந்றர,
கரரஷ்டிர ரறனங்கபறல், தல்கர தள்பறக் கூடங்கள், அசுத் துளந
அலுனகங்கள் க்கு அளப்பு றடுத்றருக்கறன்நண. அண்ளறல் பம்ளத
ரகரட்சறறல் இருந்து, 1 னட்சத்றற்கும் கற்தட்ட ஊறர்கலக்கு
னிற்சினிக்க நக்கு ரு யண்டுகாள் யந்துள்து. அங்கக 500

அப்னாசிக இருக்கிார்கள் என்ால் இளண வ்ரர றர்கரக்குது?
அது நிகக் கடிநா தற ஆகும். கபூப் கரறல், 720 கிபாந
ஞ்சானத்துகிலிருந்து தறற்சறக்கரக ந்துள்பரர்கள். அரது 720
கறரங்கள் ன்ர கதரருபரகறநது. அங்கக அறகதட்சம் 50-100
தறகசப்டர்கள் இருக்கறநரர்கள். இந் தறச்சளணள வ்ரர லர்ப்தது?
ாம் 700 தறகசப்டர்க ஒவ்கரரு கறரத்துக்கும் ஒரு தறரறகசப்டர் ன்ர
மூன்ர ாட்கள் கசல்னப் தறத்தாலும், சரசரறரக 100 புறர்கள்
ருகறநரர்கள் ன்நரல் அது நக்கு ரு ளனப்தரண களனரக
ரநறறடுகறநது.
ஆகக, ான் கக்ட் ிகழ்ச்சிகயும் இவ்யா அணுக
யிரும்புகின். நலும், அபசாங்க அலுயகங்கிலும், ள்ிகிலும்,
கல்லூாிகிலும் முன்முனற்சினாக எடுத்துச் சல்லும் ன்ணரர்ர்கலக்கும்
இத சனல்டுத்த யிரும்புகின். யிரும்ி சயனாற்க்கூடின
அப்னாசிகள் மூம் இத சாத்தினநாக்க எண்ணுகின். இப்ாது ான்
சிக்காண்டிருப்து ரு தன்ார்யர் திட்ேம் அல். இத ான்
ணினாகய அிக்க எண்ணுகின். இந்த ணினின் சாத்தினக்கூரக
சற்ர சிந்தித்துப் ாருங்கள். இந்றர பழுதும், சுரர் 700 ரட்டங்கள்
இருக்கறன்நண. அற்நறல் ஒரு 300 ரட்டங்களப நட்டும் ாம் கணத்றல்
காண்ோல், அடுத் 2 ருட கரனத்தில், அதாயது ரு யருேத்தில் 150
நாயட்ேங்க ாம் கனா யண்டும், சபாசாினாக வ்யாரு
நாயட்ேத்திலும் 10 நண்ேங்கள். ஆக, 150 x 10 = 1500 நண்ேங்கள்,
வ்யாரு நண்ேத்திற்கும் 2 ணினார்கள் எில் 3000 ணினார்கள்
ஹார்ட்ஃபுல்ஸ் இனக்கத்திற்காக ணினாற் யண்டும்.

இப்ாது, ாக்குயபத்து சவுேன் சர்த்து சரசரற சம்தபநாக
நாதத்திற்கு ரூ. 20,000 த்திலிந்து 25,000 யப, அல்து 30,000 என்ர
ளத்துப் தரர்ப்கதரம். அற்கரக ஆகும் கசனறணம், ஒரு ஆண்டிற்கு ரூ.6070 ககரடி ஆகும். இத்கு கசனவு கசய்ளகறல், து கருவூம் வ்பவு
கரனம் சல்லும்? ககு கரனம் கசல்னரது. CSR ிதி (கார்ப்பட் சமூகப்
ாரப்பு) மூநாகவும் ரும் ிதி திபட்டுகி அயிற்கு நக்கு
சல்யாக்கு கிேனாது, ணக ம்றடம் இருக்கறன்ந ம்தறற்குட்தட்ட
பத்றளண ளத்க கசனவு கசய்ரக கண்டும்.
வ்பவு தூம் அது ம்ிற்கு உட்ட்ேதாக இருந்ரலும் சரற, அதால்
நது இக்க அேன முடியும். உங்கபது ஃகதரணறல் இருக்கறன்ந
கரல்குகனட்டளப் தன்தடுத்ற கணக்கிட்டுப் தரருங்கள். ஒரு ரளபக்கு 50
ரூதரய் ன்நபறல் லங்கள் கசறக்க ஆம்தறத்ரல், அது 365 ரளபக்கு
வ்பவு ருகறநது? அப்ரசறகபறன் ண்றக்ளக 50 ஆறம் ன்நரல்
அது 91 ககரடிக 25 னட்சம் (91,25,00,000) ன்நபறல் இருக்கும்.
ஒரு ரளபக்கு ஒரு 50 ரூதரள றட்டு றடுன் பனரக, லங்கள்
கனும் அறக அபறல் இக்க கரறடுர? ம்றல் பால் முடியும். நது
அப்ரசறரசிகள் சிர் ஒரு ரத்றற்கு 5 ககரடி ரூாய் சயிடுகிார்கள்,
அயர்கலக்கு அது ன்ரநில், இது ருபுநிருக்க ரு ாக்கு 10
ரூாய் அிப்தற்க சிபநப்டும் அப்னாசிகலம் இருக்கிார்கள். ஆகய,
சபாசாினாக ாம் இளண சநன்சய்து 50 ரூானாக யத்துக்காண்ோல்,
3000 அப்ரசறகலக்கு களன ககரடுத்து அன் பனரக,
யரர்ட்ஃபுல்கணஸ் இனக்கத்த இந்றரறன் 150 ரட்டங்கலக்குக்
ககரண்டு கசல்து ரத்றம் அல்ன, அளயும் ரண்டி றச்சம் இருக்கறன்ந
தத்றல் றளந றரகணரத்சங்கலம் டத்றட படியும் எ ான்
எண்ணுகின்.

இந்த றரகணரத்சங்கள் இனசரகக் கறளடக்கறல்ளன. சறன
தினாாத்சங்கள் டத் ரூதரய் 25 னட்சம் கசனவு ஆகறநது. சறன
றரகணரத்சங்கலக்கு 8 னட்சம் ன்ர ளத்துக் ககரண்டரல் சரசாினாக
ரு தினாாத்சயத்திற்கு, அது 16 னட்சத்திலிருந்து 18 ட்சம் ஆகறநது.
ரம் 200 றரகணரத்சங்கள் ஒரு ருடத்றற்கு டத்துயதாால் அது
இன்னும் கூடும். அத்துடன் தண்டரரச் கசனறளணயும் ஈடு கசய்
யண்டும், யருக தரும் யிருந்திர்கயும் கயிக்க யண்டும். ாம்
சய்யதற்கு  யிரனங்கள் இருக்கின் - ரம் ஆறக்கக்கரண
ஆசறரறர்கலக்கு நாதந்கரரம் தறற்சறனிக்க கண்டும். ணக ாம்
சல் யண்டின தூபம் அதிகநிருக்கிது. ணக ரன் கண்டிக்
ககரள்து ன்ணயில், ரருக்ககல்னரம் இலுகர,
யிருப்ப்டுயர்கள் ாள் ன்ரக்கு 50 ரூதரள சநித்துக் ககரடுத்ரல்,
அது வ்பகர னனுள்தாக இருக்கும். ீங்கள் இத ணநாகக்
காடுக்க யண்ோம்; உங்கள் உள்லர் நனங்கிலும் அத சலுத்த
யண்டினதில். லங்கள் வ்யாரு நாதமும் 50 x 30 ாட்கள் சநித்து
நாத்தநாக 1500 ரூானாக அளண கடிரக ஆன்ில் நது
ன்காே கணக்கில் கசலுத்றக் ககரள்பனரம். அது எிதாது. இள
றட அறகரக ககரடுக்கனரம் ன்ர எயபாயது கருறணரல் அளண றகவும்
ணபந்து கற்கறகநரம்.
உண்நனில், இது கதரன்ந றட்டத்ள ரங்கள் அகரறக்கரறல் ககு
கரனத்றற்கு பன்தரகக ஆம்தறத்து கற்நறகரக டத்றக்
ககரண்டிருக்கறன்கநரம்; அது ஒரு ரளபக்கு ஒரு டரனர் ன்கறந
றட்டரகும். றகவும் ல்ன பளநறல் அது பர்ந்து ந்துள்பது. 2000
அப்ரசறகள் ன்நரல் ரு ாக்கு 2000 ோர்கள் எனும்ாது, ரு

யருேத்திற்கு 365 நேங்காக பரும். ணக ஒவ்கரரு ருடபம் புறரக
ரு ஆசிம் அங்கு உருயாகும். அக கதரன, இங்கு 50,000 அப்னாசிகள்
ரு ாக்கு 50 ரூதரய் சநித்து அித்தால் ரருக்கும் தறச்சளண
இல்னரல், ஒரு 20 ஆசிங்களப, இந்றரறன் பளன படுக்ககல்னரம்
ரம் ககரண்டு  படியும். இளண றடுத்து காடிக் கணக்கில்
ன்காேனிக்கும் கதரும் தக்கரர்களப ரம் சரர்ந்து இருக்கறன்கநரம்
ில் ன்ண டக்கும்? சிந்தித்துப் ாருங்கள்; அர்கலக்கு, ரம் றகவும்
கடநப்தட்டர்கபரகற றடுகரம். ஒருயப 20 ககரடி, 50 ககரடி
ககரடுக்கறன்நரர் ில், அருக்கு நிகவும் கேநப்ட்ேயபாயாம்.
அற்குப் தறனரக, து றணறல் வ்யாருயரும் இற்கரக ங்கள்
தங்கறளண அிக்க முன்ரருரர்கள் ில், அது நிக ன்ாக இருக்கும்.
இது ஒன்ரம் கட்டரம் அல்ன என்த நீண்டும் கூரகின்.
இது உங்கபது இத்றல் இருந்து ருகறநது ன்நரல் அது றகவும் ன்ர.
ஆணரல், உங்கலக்கு தனும் சந்ககம் இருக்கறநது எில், அிக்க
யிருப்நில் ன்நரல், லங்கள் அளப் தற்நறப் கதசக் கூட கண்டரம்
ன்ர ககட்டுக் ககரள்கறகநன். இளண குரு தறசரரக து
ரஸ்டர்கலக்கு அர்ப்தறக்க றரும்புகறன்கநன். ஆணரல் இதனம் அற்குத்
தனாாில் எில் அது சாத்துக்குடி ஆபஞ்சு மத்தப் ால் இருக்கும்.
கரசம்தற ன்கறந சரத்துக்குடி ஆபஞ்சா அல்து நாம்மநா அது
லக்கயில் எில் புிப்ாக இருக்கும். றருப்தநற் இதனங்கள் இதில்
ங்கற்க யண்ோம், ங்கற்கத் தய இல். உங்கது இம்
தாாகய திக்கட்டும், நிரின் னுக்காக தறரர்த்ளண கசய்யுங்கள்.
உங்கது ிபார்த்தனின் மூநாக கடவுபறன் அருள் ாமிந்து நது
யரர்ட்ஃபுல்கணஸ் இக்கம் முன்ற்ப் ாதனில் சல் ஏதுயாகும்.

இது கதரன்ந து றணறன் கதரருள் சரர்ந் றங்களப ரன் இது
ளப் கதசறக் ககரண்டிருந்கன். இணற ஆன்லகம் கரடர்தரகப்
தரர்ப்கதரம். அது ஒரு ரற்நத்ளப் தற்நறது.
ஆம்தத்றல், ம்றல் தனரும் ருநபறல் ன்ள ரற்நம் அளடந்து
ந்றருக்கறன்கநரம். பல் ரம், இண்டரம் ரம், பல் ருடம்,
இண்டரது ருடம், பன்நரது ருடம் ண ாம் நக்குள்
புபட்சிகபநா தன்ந நாற்த்த அேகிாம். ஆால், காம் சல்ச்
சல், இந்த நாற்நாது, தன்ந நாற்நாது, எவ்யாா நங்கிப்
ாய், நது மன மக்க யமக்கங்கலக்கு அடிநனாகி யிடுகிாம்.
ாம் நலும் நாற்நேனாநல் இருப்தற்கு மகியிடுகிாம். “ான்
முன்ி யிட்ேன்,” என் எண்ணத்திற்கு எப்டினா யந்துயிடுகிாம்.
இவ்யண்ணந நக்குத் தேனாகிது. இத ான் நது 99%
அப்னாசிகிேம் கண்டிருக்கின். அதால் தான் ான் இதக்
கூரகின், ீங்கள் எங்க இருக்கிீர்கள் என்த சிந்தித்துப் ாருங்கள்.
உங்கது ஆன்நீக முன்ற்த்தக் கண்டு நகிழ்ச்சினேகிீர்கா?
உள்முகநாக ஆழ்ந்து சிந்தியுங்கள்: “ான் எங்க தயர
இமத்திருக்கின்? எங்க என் சாிசய்து காள் முடியும்?
நாஸ்ேர்கிேநிருந்து எவ்யிதநா உதயி எக்குத் தயப்டுகிது?
இய ீங்காகய உள்முகநாக ஆழ்ந்து சிந்தித்துப் ார்த்து, திிக்கக்
கூடின சி அடிப்ேக் கள்யிகாகும். லங்கள் இளண ணக்கு எலதி
அனுப்த கண்டிறல்ளன. இன்னும் னட்சக்கக்கா றன்ணஞ்சல்கப்
 யிரும்யில். இது உங்கபது உள்பக உளரடல் ஆகும்.
“நிரில்  ஆண்டுகள் கமித்த ின்ர் ரன் ணது பன்கணற்நத்ளப்
தற்நற கறழ்ச்சறரக இருக்கறன்கநணர?” “ான் இன்னும் கள்யிகள்
கட்கிா?” “இந்த நிர என்னுேனதாக்கிக் காண்டுள்ா?
“நது சகாதப சகாதாிகள் அயபயும் என்னுேனயர்காகக்

கருதுகிா?” “ான் அயர்கலேனாகி யிட்ோ? அயர்கள்
என்னுேனயர்காகி யிட்ோர்கா? ாம் அயரும் இம்நாரும்
நிரனுக்குேயர்காகி யிட்ோநா?
ாம் சத்றகரம் கதரன்ந எிநனா நூல்களபப் டிக்கும்ாது,
அங்கக ன்ண காண்கிாம்? ஐந்து யருேங்கலக்கு முன்ால் புாிந்த அதன்
சறன அத்தினானங்கின் ாருள், இப்ாது நீண்டும் டிக்கின்ாது அந்த
அத்தினானத்தின் உண்நனா அர்த்தம் புாினயில் எில், ீங்கள்
தக்கநேந்து இருப்தாகக் கருதுங்கள். அன் கதரருள் ஆமநாக புாிகிது,
உங்கது இதனம் இன்ாரு காணத்தில் புாிந்து காள்கிது, அத்துடன்
அது உங்கது இதனத்தில் யித்தினாசநா அதிர்ய உண்ோக்கி, இற்கு
தன ருடங்கள் பன்தரக, தடித்த கதரது இருந்ள றட இப்கதரது
உங்க அதிகநாக கயர்கிது ன்நரல், லங்கள் அதிர்ஷ்ேசாலிகள்.
ஆணரல், அந் புரறல் இன்னும் அறகரண உத்யகத்த உங்கள்
இத்றல் ற்தடுத்துகிர? து அப்ரசறகில் ரும்ாாாருக்கு

றத்ற சத்றம் நூளன அன் ஆத்றற்குச் கசன்ர தரர்க்க இனயில்ளன.
40ஆண்டுகள் தறற்சறக்குப் ிகும் ாாஜி நகபாஜ் னன்டுத்தினிருக்கும்
யார்த்தகள் அயர்கக் குமப்புகிது. லங்கள் அந் நூளனப் தடித்துப்
புரறந்து ககரள்கிநலர்கள், ன்நரல் உங்களப அதிர்ஷ்ேசாலிகாகக்
கருதுங்கள். புரறறல்ளன ன்நரல், லங்கள் உங்கது னிற்சினச் சாினாகச்
சய்கிீர்கா என்ர ாருங்கள். ரர்த்ளககபர, ரக்கறங்ககபர
அற்நறற்கு சறன ம்புகள் இருக்கக கசய்கறன்நண. எினும், லங்கள்
அற்ளந யாசிக்கும்ாது அது து உள்பரர்ந் றளனளப்
தறறதலிக்கறன்நண.

து யரர்ட்ஃபுல்ஸ் இக்கத்ள இந் ண்டனங்கலக்கு லறரக
டுத்துச் கசல்ளப் தற்நற இன்னும் அறகரண ஆகனரசளணகளப
உங்கபறடறருந்து ரன் றர்தரர்க்கறகநன். ஆந்றர, கனங்கரணர, றழ்
ரடு. கர்ரடகர, கரரஷ்டிர, த்ற தறகசம், உத்ற தறகசம் இம்ரறனங்கள் அளணத்றலும் து இருப்பு றக லுரக உள்பது.
ஆகக ரம் இம்ரறனங்கபறலிருந்து, ஒவ்கரரு ண்டனரக
ஆம்தறக்கனரர, அல்னது ரம் இன்னும் கசன்நளடர இடங்கபறல்
பன்ளரக கணம் கசலுத் கண்டுர ? ரம் அறகரக
கரூன்நறயுள்ப இடங்கபறகனக து பற்சறகளப லறப்தடுத்
கண்டும் ண ரன் ண்ணுகறகநன். ணக. க்கம்கதரன ஆந்றர ,
கனங்கரணர ற்ரம் றழ் ரடு ஆகறற்நறலிருந்க துங்குகரம்.
கணணறல், ரம் ன்ண கசய்ரலும் ம்றடபள்ப உரப்தறணர்கபறன்
துளயுடன் கசய்னரம்.
ஆக, சுரக்கரக, இது யரர்ட்ஃபுல்கணஸ் இக்கத்ள இன்னும் லறரக
டுத்துச் கசல்ற்கரக உங்கபறன் உறள ரடி றடுக்கும் அளப்தரகும்.
கலும் இண்டு கரகுறகபரக டக்கறருக்கும் தசந்த் தஞ்சறக்கு , து
னரனரஜற கரஜறன் தறநந் ரள் றரறற்கு ஆறக்கக்கரகணரர்
கனந்துககரள்ப கண்டும் ண றரும்புகறகநன்.
அளணருக்கும் ன்நற; கணறத்துக் ககட்டற்கு ன்நற. உங்களப அறக
ண்றக்ளகறல் கரண்கதன் ண ம்புகறகநன். லங்கள் அறக
ண்றக்ளகறல் ந்து, களரண சறகளபச் கசய்றல் து றர
அளப்தரபர்களப றக்குபக்கரடச் கசய்யுங்கள். உண்ளறல் , றந்ரண
சறகள் கசய்ப்தட்டு ருகறன்நண. லங்கள் ரும்கதரது ஒக கத்றல்
35,000த்றலிருந்து 40,000 கதர் ள ங்குற்கரண ற்தரட்கடரடு
ரரக இருப்கதரம். லங்கள் ரும்கதரது து றரண ண்டதபம்
ரரகற றடும். ரம் பூஜ் னரனரஜற கரஜறன் தறநந் ரளபக்
ககரண்டரடும் கத்றல் அளணத்தும் து றர்தரர்ப்புக்கு ற்ந ளகறல்
இருக்கும்.

இம்ரகதரும் ஆன்லக றருந்றற்கு ரரகுங்கள். தறற்சறளத்
லறப்தடுத்துங்கள். இன்னும் சறன ரட்கபறல் 90 ரள் சரலும்
றளநளடந்து றடும் ண ண்ணுகறகநன். ரபரண அப்ரசறகள் இந்
90 ரள் சரலில் ஈடுதட்டுள்பரர்கள், அற்கரக ரன் றக்க
கறழ்ச்சறளடகறகநன். அர்கபது ஆன்லக உள்றளனறல் றகப்கதரற
ரற்நத்ள ன்ணரல் உ படிகறநது. இது கலும் லறளட
கண்டும். ககத்ளக் குளநக்கரலர்கள். ஒரு தக்கத்ள உருரக்கற அது
ன்ணறச்ளசரற்கு 90 ரட்கள் கள. இந் கல் ணறனரண பற்சற
ஆழ்ணறன் கசல்தரடரக கண்டும். அது ஆழ்ணறல் தறந்துறட்டரல்
அதுக தக்கரகற றடும், தறன் ரம் கர ஒரு ற்தக்கத்ள டுத்துக்
ககரள்பனரம். இந்ச் சங்கறலி கரடரும். ரம் கன்கலும் சறநந்ர்கபரக
ஆக இந் தரறர பர்ச்சறக்கரண சங்கறலித் கரடர் கரட கண்டும் ,
ன்நற.

