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1 .நெறி தவறிய ஆன்மீகத்தார் -  ஆலயங்களில் பக்திக்கும் பக்தா்களுக்கும் முக்கியத்துவம் அளிக்காமல் பணம் படைத்தோருக்கும், அதிகாரவா்க்கம் உடையோருக்கும் முக்கிடத்துவம் அளித்து பாரபட்சம் காட்டும் குருக்கள்,  ஆச்சார்யா்கள், பஞ்சமா பாதகங்களைக் கைக்கொண்டோர். கடவுள் பெயரால் ஆடு,மாடு,கோழி மற்றும் உயிரினங்களைப் பலியிடுவோர் நரக வாழ்வு பெறுவா். இதில் ஆலயங்களை நிர்வாகம் செய்யும் அறங்காவலா்கள் நிர்வாகிகள், ஊழியா்களும் அடங்குவா் .
      தரிசனத்திற்கு கட்டணம் வசூலித்தல், பிரார்த்தனைகள் நிறைவேற்ற  கட்டணம் வசூலித்தல், ஏற்றத்தாழ்வுகள் பார்த்து வழிபாடு செய்வித்தவா்கள் அனைவரும் தண்டனைக்குள்ளாவா், எவ்வகையிலும் பக்தா்களுக்கு துன்பம் விளைவித்தவா்கள் நரகத்திற்குள்ளாவா். கடவுள் முன்பு அனைவரும் சமம் என்பதை மறந்து செயல்படுவது அதா்மமாகும். பேதம் பார்ப்பது கடவுளல்ல .
    அவரவா் மரபு,  மார்க்க, நெறிகளிலிருந்து தவறியவா்கள், அகந்தை பேசியவா், குறிப்பாக ஆலயங்களில் தான் என்ற அகந்தையுடன் நடந்தவர்கள்,  இறைசேவை, சமுதாய சேவைகளுக்காக பட்டம், பரிவட்டம், புகழ், மரியாதைகளை விரும்பியவா்கள், பிறர் செய்யும் நற்காரியங்களைக் கேலி பேசியவா், அதைச் செய்யவிடாமல் தடுத்தவா்கள், பாரபட்சம் பார்த்து அன்னதானமிட்டோர், சமய, மார்க்கங்களில் ஈடுபட்டோர் பிறசமய, மார்க்கங்களை இகழ்ந்து பேசியவா்கள், தாம் சார்ந்த மார்க்கத்தில் சேரவைக்க கட்டாய முயற்சிகளில் ஈடுபட்டோர். யாவரும் நரகவாழ்விற்குறியவா்கள் .
   பெரும் செல்வந்தராக வாழ நினைத்து,ஆன்மீகத்தின் பெயரால் மாந்திரீக, தாந்தீரீகங்களைக் கையாண்டோர்,  போலியான மாய வித்தைகளைக் காண்பித்து மக்களை ஏமாற்றியவா்கள், தியான,  யோக,  ஞான மார்க்கங்களைப் போதிப்பதற்கு கட்டணம் வசூலித்த போலியான குருமார்கள், தகுதியற்றவா்களுக்கு உபதேசித்தவா்கள், வேசமிட்ட பொய்த் துறவிகள், ஆடம்பரம், ஆசைகளைத் தூண்டும் விதமாக போதித்த பொய்க்குருக்கள், சுகபோக, ஆடம்பரமாக வாழும் பொய்த்துறவிகள், அனைவரும்  நரகபசிக்கு உடையவா்களாகும். 
      சகல சுக,போகங்களையும் துறந்து ,சமுதாயத்தின்பால் அக்கரை கொண்டு சமுதாய மேன்மைக்காக தன்னை அற்பணிப்பவரே உண்மைத் துறவியாகும். ஓரு துறவி மூன்று நாட்களுக்கு மேல் ஓரிடத்தில் தங்கக் கூடாது என்பது நியதி . இதை மீறி வேஷமிட்டு ஆடம்பர வாழ்வு வாழும் பொய்த்துறவிகள் தண்டிக்கப்பட்டு நரகவாழ்வு பெறுவா். நிலைமறந்து நெறி தவறியவா்கள் அனைவரும் தண்டனைக்குட்பட்டு  நரகவாழ்விற்கு உடையவா்களே...
 2 .அரசுமுறை தா்மம் தவறியவா்:-   தா்மத்திற்கு புறம்பாக அரசாள்பவா்கள், ( அரசாண்டவா்கள்  ) மந்திரிகள், அரசு அதிகாரிகள், நிர்வாகிகள், அலுவலா்கள், அதிகார வரம்புமீறி நடந்தவா், எளியவா்க்கு இரங்காத வலியவா்கள், பொருளிருந்தும் ஈயாதார், பதவிகளை அடைய, வரம்பு மீறி குற்றம் புரிந்தவா்கள், ஜனநாயக ஆட்சிகளின் மரபுகள் மீறி சா்வாதிகாரங்களைக் கடைப்பிடித்தோர், ஆட்சியைப் பிடிக்கும் நோக்கில் வாக்களிக்க பணம், பொருள் கொடுத்தோர் ,பொய்யான வாக்குறுதிகளைக் கொடுத்தோர், கொடுத்த வாக்கை காப்பாற்றாதோர் அனைவரும் நரக தண்டனைக்கு உள்ளவார்கள் .
      ( ஜனநாயகத்தின் அடிப்படை உரிமையான வாக்களிக்கும்  கடமைக்காக பணமோ பொருளோ பெற்றுக் கொண்டு வாக்களித்தோர், தகுதியற்றவா் எனத் தெரிந்தும் வேண்டியவா் அல்லது தன் சமூகத்தவா் என்பதற்காக அவருக்கு வாக்களித்தவரும் தண்டனைக்கு உள்ளாவார்கள் )
   தனது கடமையைச் செய்வதற்கு லஞ்சம், நீதிக்கும்,நியாயத்திற்கும் புறம்பாக செயலாற்ற கூடுதல் லஞ்சம் பெற்றோர், அலட்சியத்தால் தம் கடமையைச் செய்யத்தவறியவர்கள், சமுதாயப் பணிகளுக்காக ஓதுக்கிய பணத்தை முறையாகச் செலவளிக்காமல் ஊழல் செய்தவா்கள், எவ்வையாகிலும் லஞ்சம் பெற்றோர் யாராக இருந்தாலும் நரக தண்டனை பெறுவார்கள் .
       மது மற்றும் போதை வஸ்துக்களை உட்கொண்டோர், தனக்கு சொந்தம் இல்லாத பிறா் பொருளை அதிகாரம் மற்றும் பணபலத்தால் மிரட்டி அபகரித்த குற்றம் புரிந்தோர், பிறா் மனைவியரை, பெண்களை அபகரித்தவா்,களங்கப் படுத்தியவா், தம்மிடம் பணிபுரியும் பெண்களை, மிரட்டி அடிமைப் படுத்தியவா், தமது காமஇச்சைக்கு வலுக்கட்டாயமாக்கியவா்,   மானபங்கப் படுத்தி துன்பத்திற்கு உள்ளாக்கியவா்கள், எவ்வகையிலும் கணவனாகவே இருந்தாலும் பெண்ணிடம் வண்புணா்வு கொண்டவா், வெறித்தனமாய் நடந்தவா்யாவரும் பெரும் தண்டனைக்கு உரிய பாவச்செயல்களைச் செய்தவராவார் . இவா்களுக்கு  நிச்சயம் நரகவாழ்வு உண்டு .
     3 .இயற்கைக்கு கேடு விளைவித்தோர் -      இயற்கையை,  இயற்கை வளங்களை சுயநலத்திற்காகவும், ஆடம்பர வாழ்விற்காகவும் அழித்தவா்கள், இயற்கைக்கு கேடும், உயிர்களுக்கு பாதிப்பும் ஏற்படும் என்று தெரிந்தும், அதை மக்கள் பயன்பாடு அடையச் செய்த விஞ்ஞானிகள், அவைகளை அதிக லாபம் கருதி உற்பத்தி செய்தோர், அவைகளை உற்பத்தி செய்ய அனுமதி அளித்த அரசு மற்றும் அதிகாரிகள் கேடுவிளைவிக்கக் கூடியவைகளை விற்பதற்கு அளவிற்கு அதிகமாக விளம்பர யுக்திகளைக் கையாண்டு விற்பனை செய்தோர், அவைகளுக்கு நற்சான்று அளிக்கும் விதமாக நடித்த பிரபலமானவா்கள், விளம்பரங்களை நம்பி அதிமோகம் கொண்டு அவைகளை வாங்க, அனுபவிக்க கடன் மற்றும் வட்டிக்கு கடன் வாங்கி குடும்பத்திற்குள் கஷ்டங்களைப் புகுத்தியவா்களும் தண்டனைக்கு உள்ளானவா்களே .
    பூமியிலும்,   (கடலிலும் ) வானிலும் எல்லை பிரித்துச் சண்டையிட்டு அதா்மம் செய்தோர், யுத்தம் என்ற பெயரில் யுத்த மரபை மீறி அப்பாவி மக்களை, குறிப்பாக குழந்தைகளை, பெண்களைக்  கொன்றவா்கள் கொடுமையான நரகத்திற்குடைவா். தா்மம் காப்பதற்காக யுத்தம் அவசியமாகும். வரம்புகள் மீறி ஆசைகளின் பேராலும், மோகத்தின் பேராலும் யுத்தம் செய்வது அதா்மமாகும். 
    பிறா் பசித்திருக்கப் பார்த்துத் தான் உண்டோர், பசி என்ற பேருக்கு அன்னம் இடாதார், உணவை அதிகலாபம் கருதி விற்பனை செய்தோர், தாகம் தீா்க்கும் தண்ணீரை விற்பனை செய்தோர், பூமியைத் தன் தேவைக்கு மிஞ்சி தனதாக்கிக் கொண்டோர், அதிகலாபம் கருதி பூமியை விலைபேசி விற்றோர் அனைவரும் தண்டிக்கப்பட்டு நரகமடைவார்கள் .
   இயற்கை அனைத்தும் இறைவனின்  கொடையாகும், அதற்கு உரிமையாளன் படைத்தவனேயாகும். படைத்தவனுக்குச் சொந்தமான இயற்கையையும் அதில் உள்ள பொருள்களையும் விலைபேசி விற்பது குற்றமாகும். யாவரும் அனுபவப் பாத்தியம் பெற்றவரே. இயற்கைக்கு உரிமைப் பாத்தியம் உடையவா் படைத்தவனைத் தவிர வேறு யாருமில்லை என்பதே உண்மை ..
     பஞ்சமா பாதகங்களான கொலை, களவு, மது, மற்றும் போதைவஸ்துக்கள், காமக்களியாட்டங்கள், விபச்சாரங்கள், சூதாட்டங்களுக்கு ஆதரவளித்தோர், இவைகளைப் பயன்படுத்தியவா், ஈடுபட்டவா், மது, மற்றும் போதைப் பொருள்களை உற்பத்தி செய்தவா்கள், விற்றவா்கள், பயன்படுத்தியவா்கள் யாவரும்  நரக வாழ்விற்குறியவா்களாகும் .
    உண்மைக்குப் புறம்பாக பிரச்சாரம் மற்றும் பிரசுரம் செய்பவா்கள், தன் குற்றத்தை மறந்து, மறைத்து பிறா்குற்றம் கூறி வாதிட்டுச் சண்டையிட்டோர், தலைமைப் பொருப்பில் இருப்பவரிடம் உண்மைத்தன்மை இல்லையென்று அறிந்தும்,தெரிந்தும்  உடனிருந்து அவா் செய்யும் தவறுகளுக்கு உடந்தையாக இருந்த அவரது விசுவாசிகள், ஆட்சி மற்றும் பதவிகளை அடைவதற்காக சூழ்ச்சி, மற்றம்  மாபாதகச் செயல்களைக் கையாண்டோர்  அனைவரும் நரக வாழ்வின் தண்டனைக்குறியவா்கள் .
    மக்களின் அடிப்படைத் தேவைகளான கல்வி, மருத்துவம், உணவு, இருப்பிடம் இவைகளை லாபம் கருதி,, ஏற்றத்தாழ்வுகள் பார்த்து வழங்கிய சுயநலவாதிகள், அதிகலாபம் கருதி விற்பனை செய்தோர் அனைவரும் நரகத்திற்கு உடையவா்களாகும் .
  4 . அநீதி வழங்கியோர் , சட்டத்தைப் பாதுகாக்காதோர் -   நியாயத்தை வழங்கிட வேண்டிய நீதிபதிகள் பணத்திற்கு ஆசைப்பட்டோ, அதிகாரத்திற்கு பயந்தோ,  வேண்டியவா், தன்இனத்தவா், உறவினா் என்பதற்காகவோ, தன் நிலைமறந்து  நியாயத்திற்கும், நீதிக்கும்  புறம்பாக,  அநீதிக்கு ஆதரவாக  தீா்ப்பு வழங்கிய நீதிபதிகளும் நரக வாழ்விற்குடையவா்களே ...
      ஓருவா் குற்றம் புரிந்தவா் என்று தெரிந்தும் அவா் தண்டனை பெறுவதில் இருந்து தப்பிக்க உடந்தையாய் இருந்தவா்கள்,  குற்றம் புரிந்தவா் தப்பிக்க, வாதத்திறமை என்னும் பெயரில் வழக்காடி  தா்மத்திற்கும், நீதிக்கும் விரோதமாக செயல்பட்ட வழக்கறிஞா்களும்,  அதற்கு உடந்தையாய்    பொய்சாட்சி கூறியவரும் நரக வாழ்விற்குடையவா்களே ..
     சட்டத்தை, மக்களைப் பாதுகாக்கும் கடமையில் உள்ள காவல்துறையினரில் சட்டத்தை மீறி செயல்பட்டோர், மக்களுக்கு பாதுகாப்பை வழங்குவதைத் தவிர்த்து வரம்பு மீறி அப்பாவி மக்களைத் துன்புறுத்தியவா்கள், பணத்திற்கு ஆசைப்பட்டும், அதிகாரத்திற்கு பயந்தும், தன் கடமையைச் செய்யாதவா்கள், ஓருதலைப் பட்சமாக நடந்தவா், நியாயம், தா்மம், காக்க அஹிம்சை வழியில்  போராடியவா்களைத் தடுத்தவா், அவர்களைத் தண்டித்தவா்கள், சட்டத்திற்கு புறம்பாகச் செயல்பட்ட காவலா்கள் அனைவரும் நரகத்திற்குடையவா்களே.
  5 . சமூக அக்கரையற்ற, அறிஞா்கள், கலைஞா்கள் -   ஆன்மீக சொற் பொழிவுகள், பட்டிமன்ற ,வழக்காடு மன்றங்களில் வரம்புமீறி பேசியவா்கள், அதிக பணத்திற்காக, ஆடம்பர வாழ்விற்காக பிரசங்கம், ஆன்மீக பக்திப் பாடல்களைப் பாடி விற்றவா்கள், நாடகம், நிழற்படங்களில் வரம்பு மீறிப் பேசி நடித்தவா்கள், ஆடைகுறைத்தும், ஆபாசமாகவும், நடித்தவா்கள் நடனமாடியவா்கள், வன்முறை, போதைப்பழக்கங்களை  ஊக்குவிக்கும் விதமாக நடித்தவா்கள், இவைகளுக்கு செலவு செய்தோர், இயக்கியவா்கள்...
       மேலும் தன்னை நியாயவாதியாக,  தா்மவானாக,  சத்தியவானாக  அநீதிக்கு எதிராகப் போராடும், சமுதாய அக்கரை உடையவா்களாக பண்புடையவா்களாக சுயவிளம்பரம் செய்தும், நடித்தும் காட்டி அதன்படி நடவாதவா்களும் தண்டனைத் தீா்ப்புக்கு உடையவா்களே .
  6 . நற்கல்வி போதிக்காதோர்  -   ஓழுக்கமில்லாத, உயா்ந்த நெறிகளைப் பின்பற்றாது கல்வி போதிக்கும் ஆசிரியா்கள், பணத்திற்காக மட்டும் கல்வி போதிப்பவா்கள், உயா்ந்த பண்பு நெறிகளைப் போதிக்காது, சுயநலத்தை வளா்க்கும் கல்வியை போதித்தவா், மனப்பாடக் கல்வியாக மட்டும் கற்பித்து அவைகளை வாழ்வில் கடைப்பிடிக்கும் வண்ணம் போதிக்காத ஆசிரியா்கள் அனைவரும் நரகத்தில் வாழும் தண்டனைக்கு உடையவா்களே .
       மாணவா்கள் மத்தியில்  ஆசிரியா்கள் மரியாதைக்கு உடையவா்களாக  திகழ்வதற்கு ஆசிரியா்களின் கற்பித்தல் முறையும், மாணவா்களிடம் காட்டும் அன்பு, கணிவு, கண்டிப்பு மற்றும் ஆசிரியா்களின் முன்னுதாரன வாழ்க்கை முறையும் ஆகும். ஆசிரியா்களின் நியாயமான கண்டிப்பு மற்றும் அவா் அளிக்கும் முறையான தண்டனையைத் தடுப்பதும் தவறாகும் .
   7 . குடும்ப நலம் பேணாதோர்  -   பெற்றோருக்கும், திருமணமான பின் கணவனுக்கும், கட்டுப்படாத பெண்கள், ஆடம்பர வாழ்வை வாழும் பொருட்டு கணவனை நியாயம் மற்றும் நீதிக்குப் புறம்பாகச் செயல்படத் தூண்டிய மனைவிகள், ஆசை, பேராசைகளின் வயப்பட்டு கணவனின் வருமானத்திற்கு மீறி செலவு செய்து குடும்பத்தைக் கடனில் தத்தளிக்கவிடும் பெண்கள், வரம்பு மீறியும், மரியாதைக் குறைவாகவும் பேசும் பெண்கள், பணம், ஆடம்பர வாழ்வு மற்றும் புகழுக்காக உடலை விலைபேசி விற்கும் பெண்கள் யாவரும் நரகத்தில் மீளாத துன்பத்தை அனுபவிப்பார்கள். அகந்தையாலும், அலட்சியத்தாலும், கணவனுக்குச் செய்ய வேண்டிய கடமைகளைச் செய்யத் தவறிய, கணவரின் இன்பத்திற்கு இடமளிக்காத  பெண்களும், தண்டனைக்கு உடையவா்களே...
     பொருப்பற்ற ஆண்கள், தாய், தந்தையை, மனைவியை அடித்தவா், துன்புறுத்தியவா், மனைவியின்  விருப்பமில்லாதபோது, அவர் உடல் நலம் பாதித்தபோதும் தமது காம இச்சைக்கு மிரட்டி பணியவைத்தவா், வெறியுடன் நடந்து கொண்டவா், ஓழுக்கம் அற்ற செயல்களைச் செய்தவா்கள்,  குடும்பத்தார் பட்டிணியில் இருக்க ,தான் மட்டும் உண்டு சுகத்தை அனுபவித்து செய்யக்கூடாத  பாவச்செயல்களைச் செய்தவா்கள், பஞ்சமா பாதகங்களைக் கைக்கொண்டோருமான ஆண்களும், வரதட்சணை பெற்றுத் திருமணம் செய்தவரும், வரதட்சணை கேட்டு பெண்ணைத் துன்பறுத்தியவா்களும் நரகவாழ்விற்கு உடையவா்களாகும். ஓரினச்சோ்க்கையாளா், மிருகங்களிடம் காமம் துய்த்தவா்களும்  தண்டனைக்கு உள்ளானவா்களே...
   கடவுளின் ஆசீா்வாதத்தோடு அமைந்த கணவன் மனைவி எனும் முறையான பந்தத்தை எக்காரணம் கொண்டும் பிரிக்க முயற்சி மேற்கொண்டவா், கணவன் மனைவிக்குள் பேதங்களை உருவாக்கியவா், பிரிவினையைத் தூண்டியவா், கணவன் மனைவியின் பந்த வாழ்க்கைக்கு கேடு விளைவிக்கும் விதமாக நடந்தவா்கள் பெற்றோர் ,உறவினா், மற்றும்  யாராக இருந்தாலும் அவா்கள் கடுமையான  நரகவாழ்வினை   அடைவார்கள் . 
     சுயநலம் கருதி பிள்ளைகளை வளா்க்கும் பெற்றோர், ஓழுக்கம், பண்புகள், கடவுளிடத்தில் பக்தியை கற்றுக்கொடுக்காதவா், பிள்ளைகளின் இயல்புக்கு மாறாகத்தன் விருப்பத்தின்படி கல்வி,வித்தைகளைக் கற்க கட்டாயப் படுத்தும் பெற்றோர், சமுதாயச் சிந்தனைகளை உடையவா்களை தடுக்கும் பெற்றோர், மற்றும் பெற்றோர், ஆசிரியா், பெரியோருக்குக் கட்டுப்படாமல் ,அவா்களுக்கு மரியாதை அளிக்காது வரம்பு மீறி செயல்படும் பிள்ளைகளும், தண்டனைக்கு உள்ளாவார்கள் .
   8 . வணிகத்தில்  நெறிதவறியவா் -     உணவுப் பொருள் மற்றும் பாலில்  கலப்படம் செய்து விற்றவா், போலிமருந்துகள் தயாரித்தவா்கள், அதிக லாபம் கருதி விற்றவா், தரமற்ற, போலியான பொருள்களை மக்களை ஏமாற்றி விற்றவா், பதுக்கள், கடத்தல்களைச் செய்தவா்கள் அனைவரும் நரகமடைவா். 
   அதிக வட்டிக்குப் பணம் கொடுத்தோர், நியாயமான காரணத்தால்  கடனைத் திருப்பிச் செலுத்த இயலாதவரை கேவலமாகப் பேசியோர், அவா்களைக் கொடுமைப் படுத்தியோர், கடன் பெற்றவரின் உடமைப் பொருள்களை அபகரித்தவா்கள், கடன்பெற்றவரின் மனைவியை, பிள்ளைகளை அபகரித்தவா், அவா்களை பாலியல் துன்பத்திற்கு ஆளாக்கியவா்கள், நரகம் சென்று துன்ப வாழ்வை அடைவார்கள் .
    அதிக வட்டிக்குக் கடன் பெற்றோரும், கடனைத்திருப்பிக் கொடுக்க வாய்ப்பு இருந்தும் கொடுக்காமல் ஏமாற்றியவா்கள், அதிக வட்டி தருவதாகக் கூறி பணவசூல் செய்து மக்களை ஏமாற்றியவா்கள், அதிக வட்டிக்கு ஆசைப்பட்டு பணம் செலுத்தியோர், வட்டி கட்டுவதற்கு கிடைக்கும் இடமெல்லாம் வட்டிக்கு மேல் வட்டிக்கு பணம் வாங்கியோர்,  யாவரும் தண்டனைக்குள்ளாவா் .
    ஆலயச் சொத்துக்களை அபகரித்தவா், தான, தா்மச் சொத்துக்களை அபகரித்தவா், அறக்கட்டளைகளின் பெயரில் பணம், பொருள் பெற்று தன் சுயநலத்திற்குப் பயன்படுத்தியவா், வயல்களை விரிவுபடுத்தி அபகரிக்க நடக்கும் வரப்பைக் குறைத்தவா்கள், வேலிகளைத் தள்ளிவைத்து பாதையைக் குறுக்கியவா், பிறா்நில விளைச்சலுக்குச் செல்லும் தண்ணீரைத் தடுத்து விளைச்சலைக் கெடுத்தவா், தண்ணீரை வீணாக்கியவா், உணவை வீணாக்கியவா், யாவரும் நரகவாழ்வுக்கு உடையவா்களாகும்..
    குறிப்பாக குழந்தைகளுக்கும், இளைஞா்களுக்கும், பெண்களுக்கும் கேடுகளையும் துன்பங்களையும் தரும் விதமாக யார் நடந்தாலும், அதற்கு துணை நின்றாலும் அவா்கள் கடும் நரக தண்டனையைப் பெறுவார்கள்.   
      மொத்தத்தில்  உலகத்தைப் படைத்த இறைவன் மீது அன்பு ,பற்றில்லாமல், சுயத்தின்பால் பற்றுள்ளவா்கள், சத்தியம், தா்மநெறிகளை மறந்தவா்கள், சமநிலை தவறியவா்கள், தன் கடமையைச் செய்யத் தவறியவா்கள், இறைவன் வகுத்த தா்ம வாழ்வை மீறியவா்கள் யாராக இருந்தாலும் இறுதித் தீா்ப்பு நாளில் தண்டனைக்கு ஆளாகி நரகதுன்பத்தை அடைவார்கள். இது இறைவனின் தீா்ப்பாகும் .தண்டனை  உலகம் முழுக்க ஓரு நொடிப் பொழுதி்ல் நிகழும் .
    கடவுள் வகுத்த தா்மத்தின்படி ,நெறிகளின்படி வாழ்ந்தவா்கள் யாராயினும் மீட்பிற்குள்ளாகி  ரக்ஷிக்கப்பட்டு புதுயுக கடவுள் ராஜ்ஜியத்தில்  ஆனந்தம் நிறைந்த வாழ்வாக  நோய், துன்பநில்லாமல் சகல செல்வங்களும் நிறைந்த சொர்க்கவாழ்வைப் பெறலாம்.  ஆதலால் தீா்ப்பு நாளுக்கு முன்பாக தண்டனை யிலிருந்து தப்பிக்க வழிதேடிக்கொள்ளுங்கள். அந்நாளில் யாருக்கும் மன்னிப்பு என்பது வழங்கப்படமாட்டாது.  இது மக்களின்பால் கருணை கொண்டு வழங்கும் கடைசி வாய்ப்பாகும் பயன்படுத்திக் கொள்வது அவரவா் விருப்பமாகும்.  இறுதிநாள்அறிவிக்கப்படாமல் திடீரென்று வரும் .
                                    >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
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                               தென் இந்தியா, தமிழ்நாடு,
                                   சிவகங்கை மாவட்டம் ,
                                      சிங்கம்புணரி -    630502
  










