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ெபா�ளட�க
ெபா�ளட�க
ெபா�ளட�க
ெபா�ளட�க
    
I. ��ைவ���ைவ���ைவ���ைவ�    ப�றிப�றிப�றிப�றி    நா
நா
நா
நா
    ெதள�வாக�ெதள�வாக�ெதள�வாக�ெதள�வாக�    ெத���ெத���ெத���ெத���    ெகா�ளெகா�ளெகா�ளெகா�ள    ேவ��
ேவ��
ேவ��
ேவ��
    

1. �� எ�றா� யா!? 
2. த%ைமைய அட�கி�
 �� 

3. �� வா�ைக மதி�க ேவ��
 

4.  �� அ��  --  மாமக�ஷி ஈ*வராய ��ேதவ�� அ�� 

5. ஞான�� ெசா�னைத நா
 ெச/ய ேவ�0ய கடைம 

6. ஞான�� உபேதசி�பைத� 2!ைமயாக� பதிவா�க ேவ�0யத� 
3�கிய��வ
 
7. எ�ேலாைர5
 ஒ�7கிைண��
  ஞான�� 

        
II.    ��வ9ட
��வ9ட
��வ9ட
��வ9ட
    ெப�றெப�றெப�றெப�ற    3த�3த�3த�3த�    அ:பவ
அ:பவ
அ:பவ
அ:பவ
    

1. ஞான�� - ��நாதைர 3தலி� ச�தி�த ச�தர�ப
  
2. எ�  மைனவ9ைய� கா�பா�றினா!,  ��நாத! 
3. எ�ைன ந
;கி�றாயா? எ�< ேக=டா! ��நாத! 
4. கட>� எ�றா� யா!? எ�< ேக=டா! ��நாத! 

5. ��நாத�ட
, நா� ப0�கவ9�ைலேய எ�< ெசா�ேன� 
6. இ�த உட@���ப9� எ7ேக ெச�லேவ��
? எ�< உண!�தினா! 
��நாத!  

7. ச�த�ஷி ம�டல7கைள� கா=0னா! ��நாத! 

8. மி�ன� பா5
 ெபாA�, கா�< ம�டல�தி� இ���
 

உய9ரா�மா�கள�� நிைல 

9. மக�ஷிகள�� ஆ�ற� மி�க ச�திைய எ�ப0� ெபறேவ��
? எ�< 
உண!�தினா!  ��நாத! 
 

III.  ��வ9ட
��வ9ட
��வ9ட
��வ9ட
 ெப�றெப�றெப�றெப�ற 3�கியமான3�கியமான3�கியமான3�கியமான அ:பவ7க�அ:பவ7க�அ:பவ7க�அ:பவ7க� 

1. ப9ற!ப�
 கCட�ைத உணரD ெச/தா! ��நாத! 

2. மன�த!க� E�கள�� சி��
 நிைலகைள உண!�தினா! ��நாத! 
3. ெச/வ9ைனைய ந%�கD ெச/தா! ��நாத! 

4. ெபா�ளாDசி ப* *டா�0� ெப�ற அ:பவ
 

5. ஆ�ற�மி�க ச�தி ெப<வதா� வ�
 இ<மா�ைப, அக�றினா! ��நாத! 

6. வ9�ைதைய� கா�ப9�கி�ேற� எ�றா!  ��நாத! 

7. சின�மா பட
 Fல
 உண!�தினா! ��நாத! 

8. இர�த� ேபா�ைக நி<�தினா! ��நாத! 

9. காலரா ேநாைய, ஊைர வ9=ேட வ9ர=டD ெச/தா! ��நாத! 
10. கா=���� அ:பவ
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11. “மி�னைல� பா!” எ�றா! ��நாத! 
12. உ�ைன பலி ெகா���, நா� ச�தி ெபற� ேபாகி�ேற� எ�றா! 
��நாத! 
13. இராமகி�Cணைர� ப�றிய உ�ைமகைள உண!�தினா! ��நாத! 
14. அ*ஸா
 கா=0�, கா=�வாசிகN�� ம�திய9� எம�� ஏ�ப=ட 
அ:பவ
 
15. ��நாத! ெகா��த “ேகா0 ேகா0 - ேகா0 ேகா0” உபேதச
 

    
IVIVIVIV. . . . ஐவ!ஐவ!ஐவ!ஐவ!    மைலய9�மைலய9�மைலய9�மைலய9�    ைவ��ைவ��ைவ��ைவ��, , , , ��������    ெகா��தெகா��தெகா��தெகா��த    3A3A3A3Aைமயானைமயானைமயானைமயான    

ச�திய9�ச�திய9�ச�திய9�ச�திய9�    நிைலக�நிைலக�நிைலக�நிைலக�    
1. மனைத� த7கமா�க ேவ��
 எ�< ெசா�னா! ��நாத! 
2. எ�ைன ேவைலைய வ9=� நி�கD ெசா�னா! ��நாத! 
3. மைல��D ெச�<, 3�கன�ட
 எ�ன ேக=க ேவ��
? எ�< 
ெசா�னா! ��நாத! 
4. 3�கன�� கா=சி 
5. “நா� ந�லவனாக ஆகேவ��
” எ�<தா� 3�கன�ட
 ேக=ேட� 
6. ேபாக! சமாதிய9�, ேபாக�ைடய அ�ைள� ெப�ேற� 
7. ஆவ9 ப90�த ஒ� ெப� நலமைட�தா! 
8. எ�ைன E=ைட5
, ச=ைட5
 ேபாடD ெசா�னா! ��நாத! 
9. ேக�ச! ேநாைய ந%�கD ெச/தா!  ��நாத! 
10. ெட7� கா/Dசைல ந%�கD ெச/தா! ��நாத! 
11. ைக கா� 3டமான நிைலய9�, ��நாத! ஆ*ப�தி�ய9� ெச/த 
ெசய�க� 
12. ஓடாத ஆ=ேடாைவ ஓட ைவ�தா! ��நாத! 
13. க�
;� கா=0� த% ைவ�தா! ��நாத! 
15. இ�த� க�யாண
 நட�கா�, எ�< ெசா�னா! ��நாத! 
16. “எ�ைன� கா�பா�<டா” எ�கிறா! ��நாத! 
17. ஏ< சி7, இற7� சி7 பா!�தி��கிறாயாடா? எ�< ேக=டா! ��நாத! 
18. ஐவ! மைலய9� ைவ���தா� 3Aைமயான ச�திைய� ெகா��தா! 
��நாத! 
19. ந%7க� அைனவ�
, அக*தியைன� ேபா�< அ��ஞான�களாக 
உ�வாக ேவ��
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ஞான��ஞான��ஞான��ஞான��:::: உபேதச�ைத, நா� அ0�க0 தி��ப9D 

ெசா�கிேற� எ�< எ�ண ேவ�டா
. அைத 
உ7கN��� ஆழ� பதி> ெச/57க�. ஆகேவ, 
ஒ^ெவா� வ %=0@
, இ�த� ;�தக
, ம�<
 
தேபாவன�தி� ெவள�ய9�
 அைன��� ;�தக7கN
  
இ��க ேவ��
.  

 
நா
 அ0�க0 எ���� ப0��, அ�த 

உண!வ9ைனD _வாசி�தா�, அ�ேவ தியானமாகி�ற�. 
“நா
நா
நா
நா
    அ0�க0அ0�க0அ0�க0அ0�க0    ப0�க�ப0�க�ப0�க�ப0�க�    ேபா�
ேபா�
ேபா�
ேபா�
    ெபாA�ெபாA�ெபாA�ெபாA�””””, , , , நம���நம���நம���நம���    

தியான�தி�தியான�தி�தியான�தி�தியான�தி�    பல�பல�பல�பல�    எ�ேவாஎ�ேவாஎ�ேவாஎ�ேவா,,,,    அைதவ9ட�அைதவ9ட�அைதவ9ட�அைதவ9ட�    பலபலபலபல    
மட7�மட7�மட7�மட7�    அ�தஅ�தஅ�தஅ�த    தியான�தி�தியான�தி�தியான�தி�தியான�தி�    பல�பல�பல�பல�    
கி=�கி�ற�கி=�கி�ற�கி=�கி�ற�கி=�கி�ற�....  
 

 

 

 

 



 5 

I. ��ைவ���ைவ���ைவ���ைவ�    ப�றிப�றிப�றிப�றி    நா
நா
நா
நா
    ெதள�வாக�ெதள�வாக�ெதள�வாக�ெதள�வாக�    
ெத���ெத���ெத���ெத���    ெகா�ளெகா�ளெகா�ளெகா�ள    ேவ��
ேவ��
ேவ��
ேவ��
    

1. ��������    எ�றா�எ�றா�எ�றா�எ�றா�    யா!யா!யா!யா!????    

    
�� எ�றா� எ�ன? உட@��� இ���
 

அைன�தி��
, உய9ேர ��வாக இ��கி�ற�. உய9! 
ஒள�ய9� சிகரமாக இ���
 ெபாA�,  அதன�� அறிவாக இய��கி�ற�. 
இ�த உடலி� வா`�ைகைய ஞான�தி� நிைலக� ெகா��, சி�தி�� 
பா�7க�. 

 
��ைவ நா
 எ�ப0 மதி�க ேவ��
? உ7கைள� பழி��� ேப_
 

உண!>கைளேயா, உ7கைள� ��ப�ப���
 நிைலகைளேயா நா� 
எ�ண9ேன� எ�றா�, அ� எ� உய9ரான ��வ9�� நா� ெச/5
 
த%7ேகயா�
.  

 
இ�த உய9ரா� வள!�க�ப=ட உ�ைமய9� உண!ைவ, 

வள!�க�ப=ட நிைலகள�� இ��� நா� எ���
 உண!>க� என��� 
வ�தா� ��வ9�� நா� ெச/5
 �ேராக
. 

 
எ�ண9லட7கா நரக ேவதைனய9� நிைலக� உய9ரா� 

உ�வா�க�ப=�, எ�தைனேயா நிைலக�, உய!�த நிைலக� ெகா�� 
சகல வ9�ைதகைள5
 க�<� ெகா�ட�தா� இ�த உய9!.  
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பல சaர7கள�� பல த%ைமகள�லி��� வ9�ப=�, 
ந
ைம மன�தனாக உ�வா�கிய� உய9!. 
அ�ப0�ப=டஅ�ப0�ப=டஅ�ப0�ப=டஅ�ப0�ப=ட    உய9ைரஉய9ைரஉய9ைரஉய9ைர    மதி�க�மதி�க�மதி�க�மதி�க�    தவறினா�தவறினா�தவறினா�தவறினா�,,,, 
அத���ய த�டைனைய அ:பவ9���தா� ஆக 
ேவ��
. �ேராகிN�� உ<�ைணயாக� ேபானவ!கள�� நிைலக�, 
நா
 அ:பவ9���தா� ஆக ேவ��
.  

 
நம� ��, ைப�திய�கார! ேபா� இ��தா!. கா=0��� 

ெச�ல�ப�
 ெபாA�, யாைனைய� கா=0,  
அ�த யாைனய9டமி��� த�ப9�க,  
யாைன5ட� ந=;� ெகா�ள ேவ��
 எ�றா!.  
 
bைன, எ�ப0 எலிய9� உண!ைவ cக!��,  
அ�த மண�ைத� ெகா�� எலிைய உணவாக உ=ெகா�கி�றேதா  
அைத� ேபால, யாைனய9� மண�ைத cக!�� ெகா�. 
தி�
ப� தி�
ப cக!��, அ�த உண!வ9� அைலகைள� பா/D_.  
அத:ைடய எ�ண7கN�� வ�
 ெபாA�,  

யாைன வ@>ைடய�தா� எ�றா@
,  

அத�அத�அத�அத�    வ@வ9�வ@வ9�வ@வ9�வ@வ9�    த�ைமத�ைமத�ைமத�ைம    உன���உன���உன���உன���    சி�கிசி�கிசி�கிசி�கி,,,, 
அ� தா��
 நிைலய9� இ��� ந% த�ப9�கலா
 
எ�றா!. 

 

சில ேநர7கள�� கா=���� ேபா�
 ெபாA�, ��������நாத!நாத!நாத!நாத!    
எம��எம��எம��எம��    அ:பவ�ைத�அ:பவ�ைத�அ:பவ�ைத�அ:பவ�ைத�    ெகா��தா!ெகா��தா!ெகா��தா!ெகா��தா!. . . . அ:பவ�ைதDஅ:பவ�ைதDஅ:பவ�ைதDஅ:பவ�ைதD    
ெசா�@கி�ேற�ெசா�@கி�ேற�ெசா�@கி�ேற�ெசா�@கி�ேற�.... ந%7க� அல=சிய�ப��தினா� என�� ஒ�<
 
இ�ைல. அல=சிய�ப���ேவா!க� உண!>கN��, இ�த பா�கிய
 
கிைட�ைத� தவறவ9=டதாக ஆகி வ9�
. 

2. த%ைமையத%ைமையத%ைமையத%ைமைய அட�கி�
அட�கி�
அட�கி�
அட�கி�
  �������� 

நம� வா`�ைகய9�, நா
 த%ைமயான உண!>கைள நம��� 
;காதப0, ந
 �� கா=0ய அ�� வழி ெகா��, அ�� மக�ஷிகள�� 
உண!>கைள நா
 cக!�த� ேவ��
. அத��, �� ப�தி ேவ��
.  
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��������    கவ!�தகவ!�தகவ!�தகவ!�த, , , , அ�தஅ�தஅ�தஅ�த    உண!வ9�உண!வ9�உண!வ9�உண!வ9�    ச�திச�திச�திச�தி,,,,        
�� ப�தி ெகா�� எவ! கவ�கி�றாேரா  
அவ! நிைன��
 ெபாAெத�லா
  
��, தா� cக!�த அ�த உண!வ9� ச�தி எள�தி� கிைட��
.  
எள�தி� ெசய�ப��த 305
. 
த%ைம எ�ற நிைலக�, தன��� ;கா� த��� நி<�த 305
. 

�� ப�தி �ைற��, எவெரா�வ! அைத அல=சிய�ப���கி�றாேரா 
கிைட�த  ச�திைய உதறிவ9=ட� ேபா�<, ஆகிவ9�
.  

 
நா
 எ���
 நிைலகைள, ெத/வ�ைதD சீ!ப��தி� ெகா�ளலா
. 

நா
 எ�e
 எ�ண7கேள ெத/வமாகி�ற�. ேகாப�தி� 
உண!வானா�, அ�த ேகாப�ைதD ெசய�ப���
  ெத/வமாகி�ற�. 
ேவதைனைய cக!�தா�, அ�த ேவதைனையD ெசய�ப���
 
ெத/வமாகி�ற�.  

 
ஆனா�, இைவ அைன�ைத5
 ஒ��கி, த%ைமகைள அக�றி, அ_ர 

உண!>கைள� த���, உண!வ9ைன ஒள�யாக மா�<
, ெம/ ஒள�ய9� 
உண!ைவ� ெப��கியவ! அக*திய!.  

 
அக*திய! ��வனாகி, ��வ மக�ஷியாகி, ��வ 

ந=ச�திரமானா!. அதைன� ப9�ப�றி, ““““��������    எ�றஎ�றஎ�றஎ�ற        
வழிகள��வழிகள��வழிகள��வழிகள��” ” ” ” நா
நா
நா
நா
    ெப�ேறாமானாெப�ேறாமானாெப�ேறாமானாெப�ேறாமானா����,,,, நம� வா`�ைகய9� வ�
 
த%ைமகள�� இ��� வ9�பட 305
. இ�த உட@���ப9�, ப9றவ9ய9�லா 
நிைலக� அைடய 305
.  

 
�� ெகா��த உண!வ9ைன� ெக���, த�ைன� தா`�தி� 

ெகா��, ��வ9�� நா
 தவ< ெச/தா�, அ�த� தவறி� பல�, 
3�ப�தி ச�ேதாச�ைத� ெகா��கலா
. ஆனா�, ப9�ப�தி அதன�� 
அ:பவ�ைத� ெதள�வாக� ெத��� ெகா�ளலா
. 

 
இ�த உடலிேல, தா� ெச/5
 தவறி� உண!ைவ, உய9! 

உண!�திவ9�
. யா�ட�தி@
 ெபா/ ேபசிடலா
. ஆனா� 

உய9�டமி��� த�ப 30யா�. ப9ற���, நா
 த%7� வ9ைளய 
ைவ�� வ9டலா
. ஆனா�, உய9�டமி���உய9�டமி���உய9�டமி���உய9�டமி���    த�பேவத�பேவத�பேவத�பேவ    
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30யா�30யா�30யா�30யா�.... நா
 தவ< ெச/யவ9�ைல. ஆனா�, உய9�டமி��� த�ப 
30யா�. 

 
��>�� வ9ேராதமான நிைலகள�� எவ! நட�கி�றாேரா, அத� 

பல�க� நிDசய
 ெத���வ9�
.  
அவ�ைடய வா`�ைகய9�, உய9ேர அவ���� உண!�தி,  
ந�ல பயைன� ெப<
 நிைலைய� தைட�ப��தி,  
தன��� தவெற�ற உண!ைவ உண!�திவ9=டா�,  
உண!வ9� அறிைவ, நிDசய
 ெப�ேறதா� ஆகேவ��
. 
 
ஆகேவ, நம� வா`�ைகய9� �<கிய காலேம நா
 வா`கி�ேறா
. 

இ�த உடைல வ9=� எ�ேபா� ெச�றா@
, �� கா=0ய அ�� வழிய9�, 
அ�� மக�ஷிகNட� ெதாட!; ெகா��, நா
 அ7ேக ெச�ல ேவ��
. 

 

ஒ�வ� த%7� ெச/கிறா� எ�றா�, அ�த�அ�த�அ�த�அ�த�    த%7கி�த%7கி�த%7கி�த%7கி�    
த�ைமத�ைமத�ைமத�ைம    ப�<ப�<ப�<ப�<    ெகா�டா�ெகா�டா�ெகா�டா�ெகா�டா�,,,, அ�ேவ ��வாகி�ற�. 
அ�த� த%7கி� வ9ைள>க� ��வா�க�ப�
 ெபாA�, அ�த� த%7கி� 
வ9ைளேவ உ�வாகி�ற�.   

 

த%ைமையத%ைமையத%ைமையத%ைமைய    அக�றி�
அக�றி�
அக�றி�
அக�றி�
    நிைலகைளநிைலகைளநிைலகைளநிைலகைள, , , ,     
��வாக��வாக��வாக��வாக    ஏ�<�ஏ�<�ஏ�<�ஏ�<�    ெகா�டா�ெகா�டா�ெகா�டா�ெகா�டா�        
““““த%ைமையத%ைமையத%ைமையத%ைமைய    அட�கி�
அட�கி�
அட�கி�
அட�கி�
    ��������”””” எ�ற நிைலக� அைடகி�ற�. 
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இ�ைறய ெசய�, நாைளய நிைலகளாக அைடகி�ற�. ஆகேவ 
நா
 எதன�� நிைலகைள வள!�கி�ேறாேமா, அ�ேவ நம��� 
��வாகி�ற�.  

 
ஒ�வைர ேவதைன�ப���
 உண!வ9ைன எ���� ெகா�டா�, 

அ�த ேவதைன உண!ேவ நம��� உ�வாகி�ற�. அ�ேவ ��வாகி, 
நரகேலாக�ைதD ச�தி��
 நிைலைய உ�வா��கி�ற�.  

 
தி�ட� எ�ற நிைலக� வ�தா�,  
அ�ேவ ��வாகி, தி�ட� எ�ற நிைலக� அைட��,  
ப9ற�ைடய ��ப7கைள அறியா�,  
தவ< ெச/5
 நிைலகேள வ�கி�றன. அ�>
 ��தா�.  
 
மன�தன�� வா`�ைகய9�, ந
 �� கா=0ய அ�� வழிய9�, 

நfசிைன ெவ�<, உண!வ9ைன ஒள�யாக மா�றிய அ�� ஒள� எ�ற 

நிைலகள��, நா
 எ�த ��ைவ� ப9�ப�<கி�ேறாேமா, அ�த ““““��������    
உபேதசி�தஉபேதசி�தஉபேதசி�தஉபேதசி�த    உண!ைவஉண!ைவஉண!ைவஉண!ைவ”,”,”,”, தன��� எ��தா�, 
த%ைமகைள அக�றி, அ�� ஒள� எ�ற ச�திகைள ஊ=�
. 

 
அ�
 ெப<
 உண!ைவ, நா
 ெப<ேவா
. இ�த வா`�ைகய9� 

வ�
 இ�ைள அக�<ேவா
. ெம/�ெபா�� எ�ற நிைலகைள 
உ�வா��ேவா
.  

 

அைன��அைன��அைன��அைன��    உலகஉலகஉலகஉலக    ம�கள��ம�கள��ம�கள��ம�கள��    உய9ைர5
, ஈசனாக 
மதி�ேபா
.    அைன��அைன��அைன��அைன��    உலகஉலகஉலகஉலக    ம�கN
ம�கN
ம�கN
ம�கN
,,,,    மக�ஷிகள�� 
அ�� வ=ட�தி� வாழ ேவ��
    எ�<,    தவ
தவ
தவ
தவ
        
இ�இ�இ�இ��ேபா
�ேபா
�ேபா
�ேபா
....    
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3. �������� வா�ைகவா�ைகவா�ைகவா�ைக மதி�கமதி�கமதி�கமதி�க ேவ��
ேவ��
ேவ��
ேவ��
 

 
மக�ஷிய9� அ�ளா�ற� நா7க� ெபற ேவ��
, எ7க� 

பா!ைவயா�, அைன��
 நல
 ெபற ேவ��
 எ�ற இ�த உண!வ9ைன 
இைண��வ9=டா�, இ�த உண!>க� ப9ர
ம
 ஆகி�ற�. அ� 
க�வாகி�ற�, உ�வாகி�ற�. த%ைம எ�ற உண!வ9� ச�தி, நம��� 
வராதப0 பா�கா�பாகி�ற�. அத�� �� பல
 ேவ��
.  

 

நம� ��நாத!, மிக>
 ச�தி வா/�தவராக இ��தா!. அவ�� 
உண!ைவ cக!�ேத�. cக!�தcக!�தcக!�தcக!�த    உண!ைவஉண!ைவஉண!ைவஉண!ைவ    என���என���என���என���    

வள!�ேத�வள!�ேத�வள!�ேத�வள!�ேத�.... வள!�தவள!�தவள!�தவள!�த    உண!ைவஉண!ைவஉண!ைவஉண!ைவ, , , , உ7கN���உ7கN���உ7கN���உ7கN���    
பதிவா��கி�ேற�பதிவா��கி�ேற�பதிவா��கி�ேற�பதிவா��கி�ேற�....    

 
பதிவானைத மற��, ஆைசய9� நிைலகைள உ7கN��� 

2=0னா�, இ�த அ�
 ெப<
 ச�திைய நா
 இழ��, ஆைசய9� 
உண!>க� வள!�க�ப=�, ெகா��த வா�கிைன இழ��
 த�ைம வ�
.  

 
அ�� ஒள� ெப<
 உண!ைவ உ7கN��� ேச!�க�ப�
 ெபாA�, 

ஆைசய9�ஆைசய9�ஆைசய9�ஆைசய9�    நிமி�த
நிமி�த
நிமி�த
நிமி�த
    இதி�இதி�இதி�இதி�    2=ட�ப�
2=ட�ப�
2=ட�ப�
2=ட�ப�
    ெபாெபாெபாெபாA�A�A�A�,,,,    யா
 
ெகா���
 வா��
, உ7கN��� சீராக இய7கா�. 
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யா
 ெகா���
 வா�கி� உண!>க� அ� 
க�வாகி, அeவாக வ9ைள�தா@
, அைத வளரவ9டா� 
உ7கள�� ஆைசய9� உண!>க� த���
. ��������    ெகா��தெகா��தெகா��தெகா��த    
வா�கி�வா�கி�வா�கி�வா�கி�    த�ைமைய5
த�ைமைய5
த�ைமைய5
த�ைமைய5
, , , , இழ�கஇழ�கஇழ�கஇழ�க    ேந��
ேந��
ேந��
ேந��
....  

 

ந%7க� எ7ேக ெச�றா@
, ��������    ெப�றெப�றெப�றெப�ற    உண!வ9ைனஉண!வ9ைனஉண!வ9ைனஉண!வ9ைன,,,,    
நா7க�நா7க�நா7க�நா7க�    ெபறேவ��
ெபறேவ��
ெபறேவ��
ெபறேவ��
    எ�< ஏ7�
 ெபாA�, 

பைகைமயான உண!>கைள அக�றி�
 வ�லைம ெப<கி�ேறா
. 
 
நா
 ெப�ற உண!வ9� த�ைமேய, நம��� ெத/வமாகி�ற�. 

நா
 எ�ண9ய எ�ண7கைள cகர�ப�
 ெபாA�, அ�த உண!வ9� 
ெசய� எ��ணேமா அ�த� ெத/வமாகி�ற�. இைத� ேபா�<, அ�� 
ஒள� ெப<
 அ�� ஞான�ைத நம��� உ�வா�கினா�, ம�றைவகைள 
அதன�� வ@ைவ இழ�கD ெச/�, சி�தி��
 த�ைமைய� ெகா���
. 

 
இ�< ��வ9� வலிைம ெகா��  
மா�றவ!கைள ஏமா�<பவ!க�தா� உ��.  
��வ9� நிைலகள�� ஏமா�றி� ப9ைழ�ேபா! நிைலகள��  

கைடசி நிமிட
, உய9! எைத5ேம மற�கா�.  
அ�த உண!>க� ெகா��, உய9! அைத வள!�ேததா� த%�
.  
அ�த வ9ைனகைள அ:பவ9�ேததா� ஆகேவ��
. 
 
�� பல
 ெகா��, ��வ9ைன நிைன�தா�  
த%ைமய9� உண!>க� தன��� வரா� த��கலா
.  
இைத மற�திடலாகா�. மதி மய7கிடலாகா�.  
 
��ைவ எவெரா�வ! நி�தி�கி�றனேரா, அ�ெளாள� கா=�
  

உண!ைவ எவ! இ�ளD ெச/கி�றனேரா, அவ!க� வா`�ைகய9� 
��வ9� த�ைமைய இழ��. இ�ள�� த�ைம அைடவ!. வா`�ைகய9� 
கைடசி நிமிட�தி�, சி�தி��
 த�ைம வ�தா@
, எ�>
 வலிைம 
ெபறா�.  

 
��வ9� வ@ைவ எ^வா< இய�க ேவ��ெம�<
,  
��வ9� த�ைம ெகா��,  
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ந
ைமந
ைமந
ைமந
ைம    அறியா�அறியா�அறியா�அறியா�    வ�தவ�தவ�தவ�த    இ�ைளஇ�ைளஇ�ைளஇ�ைள    எ�ப0எ�ப0எ�ப0எ�ப0    ந%��த�ந%��த�ந%��த�ந%��த�    
ேவ��ெம�<
ேவ��ெம�<
ேவ��ெம�<
ேவ��ெம�<
,,,, அைதD ெசயலா��த� ேவ��
.  

 
ச�த!�ப�தா� cக!�த உண!>க� நம��� ��ைவேய மற�கD 

ெச/5
. ந�ப!க�பா� ந�ப� எ�ற நிைலக� இ��ப9:
, அவ� 
தவ< ெச/கி�றா� எ�ற நிைலக� வ�
ெபாA�,  

தவெற�ற நிைலகள�� ��வ9� த�ைம ெகா��  
தவைற� தி��த� தவறினா�, தவ<�ேக உதவ9 ெச/தா�,  
தவறி� உண!வ9� அைலக� சிறி� கால
 நிைல��
. ப9� அவ! 

வா`�ைகேய சீ!ெக��கD ெச/5
 எ�பைத மற�திடலாகா�. 
 

ம�றவ!கள�ட
 �ைறக� இ��ப9:
, ��வ9� 
�ைண ெகா��, �ைறகைள��ைறகைள��ைறகைள��ைறகைள�    கைளயகைளயகைளயகைளய    ேவ��
ேவ��
ேவ��
ேவ��
....  

 
;க` பா�
 நிைலக� ெகா��,  
ஆகா! உ�:ைடய வ@க� எ�ன! எ�<,  
ேபா�<ேவா! நிைலகNட� இைண��வ9=டா�,  
அத� உண!வ9� நிைலகைள, சிறி� கால�தி� உய9! அத:ைடய 

உண!ைவ உண!�திேய த%�
. உய9�டமி��� எவ�
 த�ப 30யா�. 
 
�� வா�ைக வா7கினா�, அ�த ��வ9:ைடய நிைலக� எள�தி� 

இ��கலா
. ஆனா�ஆனா�ஆனா�ஆனா�, , , , ��������    வா�கி�வா�கி�வா�கி�வா�கி�    பல�பல�பல�பல�    மிகமிகமிகமிக    ச�திச�திச�திச�தி    
வா/�த�வா/�த�வா/�த�வா/�த�.... அதி� எவெரா�வ! தவ<கி�றனேரா, 
அ�த� தவறி� நிைலக�, நிDசய
 இய�கி� கா=�
. 

4.  �������� அ��அ��அ��அ��  --  மாமக�ஷிமாமக�ஷிமாமக�ஷிமாமக�ஷி ஈ*வராயஈ*வராயஈ*வராயஈ*வராய 

��ேதவ����ேதவ����ேதவ����ேதவ�� அ��அ��அ��அ�� 

மாமக�ஷி ஈ*வராய ��ேதவ! அவ!க�, கா�ப9�த அ�� 

வழிய9�, யா
 அ�� உண!>கைள� ெப�ேறா
. ஆகேவ, யா
யா
யா
யா
    ��������    
அ�ைள�தா�அ�ைள�தா�அ�ைள�தா�அ�ைள�தா�    ேபா�<கி�ேறா
ேபா�<கி�ேறா
ேபா�<கி�ேறா
ேபா�<கி�ேறா
.... ேவ< யாைர5
 
ேபா�<வதி�ைல.  
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��நாத! கா�ப9�த அ�� வழிய9�,  
யா
 cக!�� ெகா�ட அ�� உண!>��� த�க  
யா
 ந�ைமக� அைட�ேதா
.  
 
அேத ேபா�<, தியானவழி அ�ப!கN
  
�� கா�ப9�த அ�� வழிய9�  
தா
 cக!��� ெகா�ட அ�� உண!வ9��� த�க  
ந�பய�கைள� ெபற 305
. 
 

யா
யா
யா
யா
    ச�தி�ச�தி�ச�தி�ச�தி��
�
�
�
    அைனவ�ேமஅைனவ�ேமஅைனவ�ேமஅைனவ�ேம    அ��ஞான
அ��ஞான
அ��ஞான
அ��ஞான
    
ெபறேவ��
ெபறேவ��
ெபறேவ��
ெபறேவ��
. . . . அ��ச�திஅ��ச�திஅ��ச�திஅ��ச�தி    ெபறேவ��
ெபறேவ��
ெபறேவ��
ெபறேவ��
    எ�<எ�<எ�<எ�<    
எ�ண9எ�ண9எ�ண9எ�ண9, , , , இத�காகஇத�காகஇத�காகஇத�காக    அைனவைர5
அைனவைர5
அைனவைர5
அைனவைர5
    தயா!�ப��ததயா!�ப��ததயா!�ப��ததயா!�ப��த    
ேவ��
ேவ��
ேவ��
ேவ��
    எ�றஎ�றஎ�றஎ�ற    ஆைசய9�தா�ஆைசய9�தா�ஆைசய9�தா�ஆைசய9�தா�, , , , யா
யா
யா
யா
    
ெசய�ப�கி�ேறா
ெசய�ப�கி�ேறா
ெசய�ப�கி�ேறா
ெசய�ப�கி�ேறா
....        
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இ� எ^வள> ெப�ய ச�தி!  
எ�தைன வ�ட
 கCட�ப=�,  
எ�ென�ன வழிய9� ெசய�ப=�,  
எ�தைன சிரம7க� அ:பவ9��,  
அ�தைன சிரம7கைள5
 தா7கி,  

தா�0 வ�கி�ேறாெம�றா�, எத�காக?  
அைனவ�
, இ�த அ�
ெப�
 ச�திைய� ெபற ேவ��
 எ�ற 

ஆைசய9�தா�. 
 
தேபாவன
 வளர ேவ��
. தேபாவன
 எ
மா� வளரவ9�ைல. 

��நாதரா�தா�, வள!கி�ற�. ��நாத�ைடய உண!>தா� ந
 
அ�தைன ேப���
 அைம���ள (ந�) ச�த!�ப
 ஆ�
.  

 

““““எ�ேலா���
எ�ேலா���
எ�ேலா���
எ�ேலா���
    அ��அ��அ��அ��    ஞான
ஞான
ஞான
ஞான
    கிைட�ககிைட�ககிைட�ககிைட�க    
ேவ��
ேவ��
ேவ��
ேவ��
” ” ” ” எ�றஎ�றஎ�றஎ�ற    ஆைசஆைசஆைசஆைச    உ7கN��உ7கN��உ7கN��உ7கN��    வரவரவரவர    ேவ��
ேவ��
ேவ��
ேவ��
....    

 
நம� வா`�ைகய9�, எ�த நிைலக� இ��தா@
, உ�ராயண
 

எ�ற அ�த நிைலக� வரேவ��
. அ�த வலிைம நம��� வர 
ேவ��
 எ�< ப9ரா!�தி��, �� கா=0ய அ��வழி ெகா��, உய9ைர 
ஈசனாக மதி��, அவனா� உ�வா�க�ப=ட உடைல, சிவனாக நா
 
மதி�த� ேவ��
. 

 
இ�த உடலி� பைகைம ;கா�, எதி� வரா�, அ�� உண!ைவ� 

2=0, இன�, “ப9றவ9ய9�லா நிைல எ:
, நிைல ெப�
 நிைலயாக”, 
ேப��ப� ெப�வா`வாக வா`�� வள!�திட, எம� அ�ளாசிக�. 
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5. ஞான��ஞான��ஞான��ஞான��    ெசா�னைதெசா�னைதெசா�னைதெசா�னைத    நா
நா
நா
நா
    ெச/யெச/யெச/யெச/ய    
ேவ�0யேவ�0யேவ�0யேவ�0ய    கடைமகடைமகடைமகடைம    

 
இ�ெபாA�, யா
 உ7கN�� ம�திய9� ேபசி� ெகா�� 

இ��கிேறா
 எ�< ைவ��� ெகா�N7க�. அ� சமய
, ந%7க� 
“ந
3ைடய வ %=0� ெச/யேவ�0ய ேவைல எ�ன, வ %=0� மக� 
எ�ன ெச/� ெகா�0��கி�றாேனா, ஏதாவ� ெச/� வ9=டா� 
எ�னவா�
?” எ�< எ�ண9� ெகா�0��பj!க� எ�றா�, யா
 
ெசா�@
 உண!>க� உ7கள�ட�தி� பதிவாகா�. 

 

ஆைகயா�, ஒ�வ! ந
மிட
, த%ைம த�
 உண!>கைளேயா, 

ேவதைன த�
 உண!>கைளேயா, ெசா�வாேர எ�றா�, அ� சமய
, 

��வ ந=ச�திர�தி� உண!>கைள ந
3� இைண�ேபாேமயானா�, 

அ�த%ய உண!>கைள ந
3� ;கா� த��கலா
. 
 

அவ!க� ெசா�@
 உண!>க� ெசவ9கள�� 
ேக=�
,  ஆனா�ஆனா�ஆனா�ஆனா�, ஈ!�கா�ஈ!�கா�ஈ!�கா�ஈ!�கா�....  இதைன ஒ� பய9�சி��இதைன ஒ� பய9�சி��இதைன ஒ� பய9�சி��இதைன ஒ� பய9�சி������    
ெகா�� வரேவ��
ெகா�� வரேவ��
ெகா�� வரேவ��
ெகா�� வரேவ��
.... 

 

இ�<,  எ�தைனேயா ேப! எ
மிட
 கCட7கைள நிவ!�தி�க 

வ�கி�றா!க�, அவ!கNைடய ேவதைனகைளD ெசா�கி�றா!க�.  யா
 யா
 யா
 யா
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அைத ஈ!�பதி�ைலஅைத ஈ!�பதி�ைலஅைத ஈ!�பதி�ைலஅைத ஈ!�பதி�ைல.... யா
யா
யா
யா
,  எ
ைமஎ
ைமஎ
ைமஎ
ைம���� ��வ ��வ ��வ ��வ     
ந=ச�திர�தி� உண!>கN��� இைண��� ந=ச�திர�தி� உண!>கN��� இைண��� ந=ச�திர�தி� உண!>கN��� இைண��� ந=ச�திர�தி� உண!>கN��� இைண��� 
ெகா�வதா�ெகா�வதா�ெகா�வதா�ெகா�வதா�,  அவ!க� எ�ன ெசா�னா@
, ேக=�� 
ெகா�ேவா
.  

 

அத� ப9ற�, யா
 ேகாபமாக எ�ன ெசா�ேவா
. 
““““ேபா7க�ேபா7க�ேபா7க�ேபா7க�…………, உ7கN�� ஒ�<மி�ைல ேபா7க�உ7கN�� ஒ�<மி�ைல ேபா7க�உ7கN�� ஒ�<மி�ைல ேபா7க�உ7கN�� ஒ�<மி�ைல ேபா7க�…………,””””  
எ�< ெசா�ேவா
எ�< ெசா�ேவா
எ�< ெசா�ேவா
எ�< ெசா�ேவா
.... 

 

 அ�ப0 யா
 ெசா�னா�, “சாமி திlெர�< ந
ைம� 
ேகாப9�கி�றாேர” எ�< எ�ண9னா� எ�னவா�
. ஏென�றா�, 

அவ!க� ெசா�@
 ேவதைனய9� உண!Dசிகைளஅவ!க� ெசா�@
 ேவதைனய9� உண!Dசிகைளஅவ!க� ெசா�@
 ேவதைனய9� உண!Dசிகைளஅவ!க� ெசா�@
 ேவதைனய9� உண!Dசிகைள 

உடேன தா7கிஉடேன தா7கிஉடேன தா7கிஉடேன தா7கி, 
மட�கி அ:�;கி�ேறா
மட�கி அ:�;கி�ேறா
மட�கி அ:�;கி�ேறா
மட�கி அ:�;கி�ேறா
.... 

 

 ந%7க� சாமி ந
ைம� ேகாப9��� ெகா�டா! எ�< ெசா�னா�, 
யா
 எ�ன ப�eவ�. அ�ப0யானா�, அவ!க� ெசா�@
 கCட�ைத 
யா
 ஈ!�க ெவ��மா? யா
 உ7க� கCட�ைத ந%��வத���தா�, 
அ�ப0D ெசா�கி�ேறா
. 
 

     ம�றவ!க� அ:பவ9��
 கCட�ைதெய�லா
, ந%7க� உ�<� 
ேக=பj!க� எ�றா� எ�னவா�
? அ�த உண!>க� உ7கN��� 
இ�திaகமாக மா<
. ஆைகயா�, இ�த� த%ய உண!>கைள ந%7க�, 
உ7கள�ட�தி� வரா� தைட�ப��த� க�<� ெகா�ளெவ��
. 
இ^வா<, த%ைமக� தம��� வரா� தைட�ப��த, தியான�ைத சீராக� 
கைட�ப90��
 அ�ப!க� அைனவ���
, எம� அ�� ஆசிக�. 

   
ஆர
ப�தி� யா
, அேநக
 ேப���� பல நிைலகைள ெசா�லி� 

ெகா��ேதா
. ஆனா� அவ!க�, ெசா�லி� ெகா��ததி� நிைலகைள� 
ேதா�வ9 அைடயD ெச/� வ9=டன!. மன�த�� இய�க
 எ�ப0 
இ��கி�ற�?, அைத நா
 எ�ப0� ெகா��வர ேவ��
? எ�< 
உண!��கி�ேறா
. 
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ஆனா�, ெப�
 ப�தியானவ!க� எ�ன ெச/� 

வ9=டா!க�?  நாைள எ�னேவா நட�க=�
. இ�<, நா
 
ெதாழிலி� 3�ேனற ேவ��
. தா� ஒ�ைறதா� ஒ�ைறதா� ஒ�ைறதா� ஒ�ைறDDDD    
ெசா�னா�ெசா�னா�ெசா�னா�ெசா�னா�, அ^வா!�ைதைய5
அ^வா!�ைதைய5
அ^வா!�ைதைய5
அ^வா!�ைதைய5
, த�ைன5
 த�ைன5
 த�ைன5
 த�ைன5
 
ம�றவ!க� மதி��
ப0 ெச/ய ேவ��
ம�றவ!க� மதி��
ப0 ெச/ய ேவ��
ம�றவ!க� மதி��
ப0 ெச/ய ேவ��
ம�றவ!க� மதி��
ப0 ெச/ய ேவ��
 எ�<, 

இ�ப0�தா�, தைலகீழாக� ேபாகிறா!க�. 
 

அ�ைள� ெப��கி, இ�ைள� ேபா��
 த�ைமைய யா
 
எ^வள>தா� ெகா��தா@
 எ�பட மா=ேட� எ�கிற�. 

 

ஆைகயா�, யா
 ம�ற நிைலகைள நி<�தி 
வ9=�,  இ�ெபாA� தியானவழி அ�ப!கைள, ��வ ��வ ��வ ��வ 
ந=ச�திர��ட� ஒ�றD ெச/5
 நிந=ச�திர��ட� ஒ�றD ெச/5
 நிந=ச�திர��ட� ஒ�றD ெச/5
 நிந=ச�திர��ட� ஒ�றD ெச/5
 நிைல��ைல��ைல��ைல������ ெகா��  ெகா��  ெகா��  ெகா�� 
வ�கி�ேறா
வ�கி�ேறா
வ�கி�ேறா
வ�கி�ேறா
....  

 

அ�த உண!ேவா� ெகா�� ேபாக�ப�
 ெபாA�, அ^>ண!வ9� 
ஒள��க�ைறகைள,  உ7கள�� ேச!��� பழ�7க�. ஆனா�, சாதாரண 
மி�ன� வ�கி�றேத, அைத ந%7க� பா!�க� 2டா�.  

 

மி�கதி!கைள எ�ண9D _வாசி�க�ப�
 ெபாA�, அத� உண!வ9� 

த�ைமய9ைன உ7கள�ட�தி�, ஒ^ெவா� அeவ9@
 ேச!�க 
உத>
.  

 

நா
 cக!�த உண!>க� இர�த�தி� கல��, ம�ற அe�கள�� 
ேச!கி�ற�. இைவெய�லா
, �� த�ைமயா� வ�வ�. 

 

““““சாமி சாமி சாமி சாமி ((((ஞான��ஞான��ஞான��ஞான��) ) ) ) ெசா�னா!ெசா�னா!ெசா�னா!ெசா�னா!, இைதெய�லா
 இைதெய�லா
 இைதெய�லா
 இைதெய�லா
 
ெபறேவ��
ெபறேவ��
ெபறேவ��
ெபறேவ��
”””” எ�< எ�ண�ப�
 ெபாA�எ�< எ�ண�ப�
 ெபாA�எ�< எ�ண�ப�
 ெபாA�எ�< எ�ண�ப�
 ெபாA�,  ந%7க� 
எ�ண9ய ஆ�ற� ெப<வத��, உ<�ைணயாக இ���
.  

 

நா� தன��த�ைமய9� ெச�ேவ� எ�< எ�ண9னா� 30யா�.  

�� இ�லாத வ9�ைத எ�>ேம வ9�ைதயாகா�. ஆைகயா�,  

““““��நாத! ெசா�னா!��நாத! ெசா�னா!��நாத! ெசா�னா!��நாத! ெசா�னா!”””” எ�ற நிைலய9�,  
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ஒ�ைற இைண��� பா!��
 ெபாA�, தன��� உ�வா�
. 
 

ஆகேவ, இத� வழிய9�தா� நா
 அறிய 305
. 

அ�ப0ய9�லாம�, நம� எ�ண7கைள பலவ %னமைடயD 
ெச/தா�,  அ�த உண!வ9� அeஅ�த உண!வ9� அeஅ�த உண!வ9� அeஅ�த உண!வ9� அe, உ7கைள திைச உ7கைள திைச உ7கைள திைச உ7கைள திைச 
தி��ப9வ9�
தி��ப9வ9�
தி��ப9வ9�
தி��ப9வ9�
....  

 

ஏென�றா�, “நா
 இ
மன�த உட@���ப9�, ெபறேவ�0ய� எ�?” 
எ�பைத உ7க� எ�ேலா���
, ெதள�வா��
 த�ைம���தா� 
ெகா�� ேபாகி�ேறா
. 

6. ஞான��ஞான��ஞான��ஞான��    உபேதசி�பைத�உபேதசி�பைத�உபேதசி�பைத�உபேதசி�பைத�    2!ைமயாக�2!ைமயாக�2!ைமயாக�2!ைமயாக�    
பதிவா�கபதிவா�கபதிவா�கபதிவா�க    ேவ�0யத�ேவ�0யத�ேவ�0யத�ேவ�0யத�    3�கிய��வ
3�கிய��வ
3�கிய��வ
3�கிய��வ
    

    
மாமக�ஷி ஈ*வராய ��ேதவ! அ���ைண ெகா��, யா
, 

இய�ைகய9� இய�க ேப��ைமகைள, அ:பவ ஞானமாக, பல 
சிரம7கN�கிைடேயதா�, ெப�ேறா
. 
 

 உ7கN�� உபேதசமாக� ெகா���
 ெபாA�, அ�த அ�� 
உண!>கைள, உ7கNைடய க��தி� பதிய ைவ�காம� வ9=� 
வ9�கி�ற%!க�.  

 

 எம� அ�� ஞான உபேதச7கைள ந%7க� ப0��
 ெபாA�
, 

ேக=�
 ெபாA�
 ஆ!வ3ட� இ��பj!க�. ஆனா�, அ�� ஞான 
உபேதச7கைள ேக=�, ப0�த ப9ற� சில நிமிட7கள��, சாைலய9� சில! 
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ச�ைட ேபா=�� ெகா�0��தா�, அைத� பா!��, அதன�� உண!ைவ 
ஈ!��,  உ7கN��� பதி> ெச/�, வள!�க ஆர
ப9��வ9�வ %!க�. 

 

உதாரணமாக, ஒ� ��, த
 சீடைர அைழ��, அவ�ைடய ைகய9� 
காைச� ெகா���, “கைட�� ெச�< ெகாA�க=ைட வா7கி வா” எ�< 
ெசா�லி அ:�ப9 ைவ�தா!. சீட�
, தா
 கைட�� ெச�< 
ெகாA�க=ைட வா7கி வ�வத�� கிள
ப9னா!. 

 

சீட! கைட�� ெச�@
 வழிய9�, �<�ேக ஒ� சா�கைட 
இ��த�. சா�கைடைய� தா�0�தா�, கைட�� ெச�ல ேவ��
. 
சா�கைடய9� இ��� வ�
 நா�றேமா, சீடரா� தா7கி� ெகா�ள 
30யாத அள> இ��த�.  

 

சீட!, “அ��… சீ… m…” எ�< ெசா�லி� ெகா�� F�ைக 
ெபா�தியவா< சா�கைடைய தா�0 ெச�றா!. இ�ப0 ெச�றவ!, ேநராக 
கைட�� ேபா/ நி�<, “ெகாA�க=ைட தா�7க�” எ�< ேக=பத�� 
பதிலாக, “அ��… சீ… m…” ெகா�7க� எ�< ேக=டா!. 

 

அதாவ�, எம� அ�� ஞான உபேதச7கைள ந%7க� ேக=பj!க�. 
ப9�ன! எ�ன ெச/வ %!க�? ந�லைவகைள அறி�� ெகா�ட ப9�, 

சாைலய9� சில! ச�ைட ேபா=� ெகா�0��தா�, அைத� க�களா� 
பா!��, அத� உண!>கைள வ9ைல�� வா7கி� ெகா�வ %!க�.  

 

இத� உண!>கைள வள!��� ெகா�ட நிைலய9�, வ %=0��� 
ேபாவ %!க�. வ %=0� மைனவ9 மn�
, �ழ�ைத மn�
 ெவ<�; இ���
. 
�ழ�ைத சிறி� �<
;�தன
 ெச/தா� ேபா�
. 

 

“இவ� இ�ப0D ேச=ைட ெச/கிறா�”, “சாமி” நா
 எ�ப0 இ��க 
ேவ��
 எ�< உபேதச
 ெச/கிறா!. ஆனா� வ %=0�, மைனவ9, 

�ழ�ைதக� இ�ப0 இ��கி�றா!கேள” எ�<, த�ைன த�ைன த�ைன த�ைன 
நியாய�ப��தி� ெகா��நியாய�ப��தி� ெகா��நியாய�ப��தி� ெகா��நியாய�ப��தி� ெகா��, த� மைனவ9, 
�ழ�ைதகள�ட
 ேவக உண!ைவ கா�ப9�பா!க�.  

 

ஏென�றா�, நம��� எதி!நிைலயான உண!>களான 
ப9�, நம��� உண!>க� ேவகமாகி�ற�. 
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ஆனா�, அ�� ஞான உண!>கைள உ7கN��� 
பதி> ெச/� வள!��,  உ7கNைடய உண!>க� உ7கNைடய உண!>க� உ7கNைடய உண!>க� உ7கNைடய உண!>க� 
எதி!நிைல�� மாறாதி��தா�எதி!நிைல�� மாறாதி��தா�எதி!நிைல�� மாறாதி��தா�எதி!நிைல�� மாறாதி��தா�, உ7கNைடய உடலி� உ�ள 
ேநாைய �ைற�க 305
. ��
ப�தி� உ�ள சி�கைல நிவ!�தி��
 
ஆ�ற@
, சி�தி��D ெசய�ப�
 த�ைம5
 வ�
. 
 

அ�� ஞான உண!>கைள, ந%7க� ப0��
 ெபாA�
, ேக=�
 
ெபாA�
 ஊ`வ9ைன எ�ற நிைலய9� பதிவா�கி�ற�. யா
 ெசா�லி� 
ெகா�� வ�வதைன�ைத5
, 2!�� கவன��த%!க� எ�றா�, 

உ7கNைடய க�வ9ழி ��மண9, கவ!�த உண!வைலகைள உ7கNைடய 
ெச�கள�� பதிவா��கி�ற�. 

 

ஒ�வைர, எம� அ�� ஞான ;�தக7கைள� ப0�கD ெசா�லி, 
அவைர� தா
 ப0�தைத� தி�
பD ெசா�@
ப0� ேக=டா�, அவ���D 
ெசா�ல� ெத�யா�. ஏென�றா�, ;�தக7கள�� க���க� அ��க��காக 
வ�
.  

 

தியான�தி� இ��பவ!க� தி�
பD 
ெசா�கி�றா!க� எ�றா�, அவ!க� தியான�தி� 
இ��பவ!களாக ம=�ேம இ��க 305
.  

 

யா
 த�த�ள�ய தியான 3ைறய9ைன� 
கைட�ப90�� வ�பவ!க�, தா7க� ப0�த தா7க� ப0�த தா7க� ப0�த தா7க� ப0�த 

க��தி:ைடய க��தி:ைடய க��தி:ைடய க��தி:ைடய Fல7கைளFல7கைளFல7கைளFல7கைள அ��க��காகஅ��க��காகஅ��க��காகஅ��க��காகDDDD    
ெசா�ல ஆர
ப9�பா!க�ெசா�ல ஆர
ப9�பா!க�ெசா�ல ஆர
ப9�பா!க�ெசா�ல ஆர
ப9�பா!க�.... 

 

காரண
, எல�=��, எல�=ரான��. பதிவான உண!>க�, எல�=ரா� 
எ�ற 3ைற�ப0, அ� கா�றி� இ��பைத எ���, ந
3ைடய இய�கD 
ச�தியா�க 20ய ஞான
 நம�� வ�கி�ற�.  

 

ஞான�தி� த�ைம வ�தா�, நம��� த%ைம ;கா� வலிைம 
கிைட��
. நா� கா=0��D ெச�< ஞான�ைத� ெப<ேவ�, 

“ெபறேவ��
” எ�< நிைன�தா�,  30யா�. 
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ஒ� வ9fஞான�, ;திய ஒ� இய�திர�ைத� க��ப90��
 
பண9ய9� இ���
 ெபாA�, பல ச7கட7கைள அ:பவ9�கலா
. அ�ப0 
அவ!, பல சிரம7கைள அ:பவ9��, க��ப90�த இய�திர�ைத நா
 
ச�யானப0 ஏ�<� ேகா�ேடாமானா�, அ�த வ9fஞான அறி> நம�� 
பய�ப�
. 

 

வ9fஞான அறி> ெகா��, க
o=டைர ெச/�ெகா��கி�றா!க�. 
சிரம�ப=� தா� அைத ெச/� ெகா��கிறா!க�. 

ஆனா�,  க
�o=டைர வ9ைளயா=0��� த=0� 
ெகா�0��தா�, பய� ஒ�<
 இ��கா�. 

 

அைத� ேபா�<, யா
 உபேதசி��
 அ�� உண!>கைள, 

2!ைமயாக உ�< ேநா�கி� பதி> ெச/� ெகா�டப9�,  அ�த அ�த அ�த அ�த 
உபேதசி�த உண!>கைள நிைன>ப��திஉபேதசி�த உண!>கைள நிைன>ப��திஉபேதசி�த உண!>கைள நிைன>ப��திஉபேதசி�த உண!>கைள நிைன>ப��தி, ந%7க� ��வ 
ந=ச�திர�திலி��� வ�
 ேபர�ைள எள�தி� cகர 
305
.  

 

உ7க� உய9! வழி, ��வ ந=ச�திர�திலி��� 
வ�
 ேபர�ைள cக!��, உ7க� உடலி� உ�ள அைன�� 

அe�கN��
 உணவாக ெகா��க 305
. நா
 அைனவ�
நா
 அைனவ�
நா
 அைனவ�
நா
 அைனவ�
, 

இைத இைத இைத இைத ஒ� பழ�க�தி��ஒ� பழ�க�தி��ஒ� பழ�க�தி��ஒ� பழ�க�தி������ ெகா�� வர  ெகா�� வர  ெகா�� வர  ெகா�� வர 
ேவ��
ேவ��
ேவ��
ேவ��
....  

 

அ^வா<, ெகா�� வ��வ9=ேடா
 எ�றா�, நா
 எ�ெபாA� 
ேவ��ெம�றா@
 அ�த மக�ஷிகள�� அ�� ச�திகைள நம��� 
ேச!�ப9�க 305
. நம��� த%ைமக� வரா� த��க 305
.  

 

ெம/ வழி வாழ 305
. ெம/ஞான�க� க�ட ேப��ைமகைள, 
நா3
 க��ணர 305
. ெம/ஞான�கNட� இைண��, ேவகா நிைல 
எ�ற நிைலயாக, அழியா ஒள�Dசaர
 நா
 அைனவ�
 ெபற305
. 
எம� அ�ளாசிக�. 
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7. எ�ேலாைர5
எ�ேலாைர5
எ�ேலாைர5
எ�ேலாைர5
 ஒ�7கிைண��
ஒ�7கிைண��
ஒ�7கிைண��
ஒ�7கிைண��
  

ஞான��ஞான��ஞான��ஞான�� 

 
சி< �ள� ெப� ெவ�ள
 ஆவ� ேபா�<, ஒ� ெச0 பல 

வ9ைதகைள அள���, அ� பல p<  ெச0க� உ�வாவத��� 
காரணமாகி�ற�. 

 

அைத� ேபா�<, மக�ஷிக� அ�� ச�திைய உ7க� உண!வ9� 
ச�தாக வ9ைளய ைவ��, உலக
 3Aவ�
 பட!�� வ�
 நfசி� 
த�ைமய9� இ���, ந
ைம5
, ம�கைள5
, இ�த bமிய9� த�ைம5
 
வாழைவ�கD ெச/ய ேவ��
. 

 

அ�ப0 வாழ ைவ�கD ெச/5
 நிைலயாக, மன�தன�� த�ைமகைள 
நிைல�கD ெச/தி�
 ெசயலாக, அ^>ண!வ9� த�ைம வளரD 
ெச/வத��
, ம�<
 மகா ஞான�கள�� உண!>க� நம��� ெச�றப9�, 

இ�த உடலி� ஒள�சaர
 ெப<
 த�ைம�காக நா
 இய7க ேவ��
 

எ�ற ேநா�க�தி�காக,  எ�ேலாைர5
 ஒ�7கிைண��, 

த%ைமக� எ^வழிய9� எ^>�வ9� வ�தா@
 அைத� 
தைட ெச/5
 ஆ�றைல, ந%7க� ெப<வத���தா�, 

இ�த உபேதச�தி� வாய9லாக,  எம� ெசய�க� எம� ெசய�க� எம� ெசய�க� எம� ெசய�க� 
நைடெப<கி�ற�நைடெப<கி�ற�நைடெப<கி�ற�நைடெப<கி�ற�.... 
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உலக�ைத அழி��� ெகா�0���
 வ9ஷ�த�ைம பட!��, 

மன�த:ைடய எ�ண�ைத5
 அழி��� ெகா�0��கிற�. அைத மn=க 
ேவ��
 எ�ற நிைலய9�, நம� ��நாத! கா=0ய அ�� வழிய9�, 

நம��� எ���� ெகா�ட உண!வ9� ச�திையநம��� எ���� ெகா�ட உண!வ9� ச�திையநம��� எ���� ெகா�ட உண!வ9� ச�திையநம��� எ���� ெகா�ட உண!வ9� ச�திைய,    
உலக
 3Aவத��
 பரவD ெச/ய305
உலக
 3Aவத��
 பரவD ெச/ய305
உலக
 3Aவத��
 பரவD ெச/ய305
உலக
 3Aவத��
 பரவD ெச/ய305
. 

 

அ�ப0� பரவD ெச/ய 305
 எ�ற ந
ப9�ைகய9�, அ�� 
ஞான�கள�� உண!>க� நா�� திைசகள�@
 பரவ9, 
இ�ெபாA� அ�>
 வள!Dசிஇ�ெபாA� அ�>
 வள!Dசிஇ�ெபாA� அ�>
 வள!Dசிஇ�ெபாA� அ�>
 வள!Dசியாயாயாயாகி வ�கி�ற�கி வ�கி�ற�கி வ�கி�ற�கி வ�கி�ற�....  

 

நா
 ம=�ம�ல. அ�த மக�ஷிக�, தியான
 எ�ற 
நிைலய9�,  உலகி� ஒ^ெவா� பாக�தி@
 இைதD ெசய�ப��தி 
வ�கி�றன!. 
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II.    ��வ9ட
��வ9ட
��வ9ட
��வ9ட
    ெப�ெப�ெப�ெப�றறறற    3த�3த�3த�3த�    அ:பவ
அ:பவ
அ:பவ
அ:பவ
    
1. ஞான��ஞான��ஞான��ஞான�� - ��நாதைர 3தலி� ச�தி�த ��நாதைர 3தலி� ச�தி�த ��நாதைர 3தலி� ச�தி�த ��நாதைர 3தலி� ச�தி�த 

ச�தர�ப
ச�தர�ப
ச�தர�ப
ச�தர�ப
  

நம� ��நாதைர யா
 ச�தி�த�, எதி!பாராதஎதி!பாராதஎதி!பாராதஎதி!பாராத    ச�த!�ப
ச�த!�ப
ச�த!�ப
ச�த!�ப
,,,, 
எ^வளேவா நா=க�, நம� ��நாதைர, அவ! யா! எ�ேற ெத�யா�. 

இ��தா@
, அ0�க0 பல ச�த!�ப7கள�� எ�ைனD 
ச�தி���ளா!.  

 
அவைர நா� ப9�த� எ�ேறதா� எ�ண9ய9��ேத�. எைதD 

ெசா�னா@
, அவ�ட
 ெவ<�; ெகா��, ஒ�7கிD ெச�வ�தா�. 
என� வழ�கமாக இ��த�. 

 
ச�த!�பவச�தா� எ� மைனவ9 ேநா/வா/�ப=�, அதனா� அவ! 

ைவ�திய�திேல5
, மnள30யாத நிைல ஏ�ப=ட, இ�த ச�த!�ப 
நிக`Dசிய9ேலதா�, எம� ��நாத! எ�ைன அeகினா!. அ�ப0 
ெரா
ப>
 ெந��கமாக வ�
ேபா�, அவைர� ப9�த� எ�ற நிைலகள�� 
நா� ஒ�7கிD ெச�ேற�  

 
அ�ப0 ஒ�7கிD ெச�றா@
2ட, அ�சமய
 என� மைனவ9, 

இ�ேறா, நாைளேயா எ�ற நிைலெகா�� இ��கி�ற�, எ� 
மைனவ9ய9� தக�பானா���, ஒேர ெப� �ழ�ைதயாக இ��ததா�, 
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உட� நிைல ேமாசமாக இ��கி�ற� எ�ற ஏ�க�தி�, அவ�ைடய 
உடைலவ9=� ஜ%வ� ப9��த�. மாமனா�� உடைல அட�க
 
ெச/�வ9=� வ�தப9�, ��நாத! எ�ைன அeகி, ெரா
ப>
 
அசி7கமான ேபD_�கைள� ேபசி, ந% “l” �0 எ�< மிக>
 
நி!ப�த�ப��தி� ெகா�0��தா!. 

 
நா� அைத� �0�க ம<�த>ட�, அவ�ைடய ேபD_
, ஏD_
 

மிக>
 க0னமாக>
, ெசவ9 ெகா�� ேக=க 30யாத வா!�ைதக� 
ெகா�ேட எ�ைன ஏசி� ேபசினா!, இ��தா@
, அவ�டமி��� வ9லகிD 
ெச�வத�� 3ய�சி எ��ேத� 30யவ9�ைல,  

 
ந% “l” �0�தா�தா�, ந% இைதவ9=� நகர 305
 எ�< 

ெசா�னா!.  
 
அத� அ0�பைடய9�தா�, நா� “l” கைட��D ெச�< “l” 

�0��வ9=டா� அவ! வ9லகிD ெச�< வ9�வா!, இ�த எ�ண�தி� 
அவ! ெகா��த “l”ைய வா7கி� �0�ேத�.  

 
இ�< ந% “l” �0�தா@
, உ�ைன நா� வ9டமா=ேட� எ�<, 

மிக>
 க0னமான நிைலகள�� மn��
 ேபச� ெதாட7கினா!.  
 
ப9� “l” �0�தப9�, அவைர எ�ப05
 ஊைர வ9=�, எ�ைல 

கட�� அ:�ப9வ9=� வ��வ9டலா
 எ�< எ�ண9 இ��ேத�. 
ஏென�றா�, மாமனா! அவ! இற�த கால�தி� எ�ேலா�
 வ�� �Aமி 
இ��தா!க�.  

 
இைத அவ!கN
 பா!��, எ�ைன ஏசி� ேபசி� ெகா�0��தா!க�. 

ஆகேவ, இவைர எ�ப05
 கட�தி ஊ��� அ�பா� ெகா��ேபா/, 
வ9=�வ9=� வரலா
 எ�<, நா� அைழ��D ெச�ேற�.  

2. எ�எ�எ�எ�  மைனவ9ைய� மைனவ9ைய� மைனவ9ைய� மைனவ9ைய� 
கா�பா�றினா!கா�பா�றினா!கா�பா�றினா!கா�பா�றினா!,  ��நாத!��நாத!��நாத!��நாத! 

அ7ேக (பழன�ய9�) பழன��� ப�க
, ெப�ய நாயகி அ
ம� 
ேகாவ9� ஒ�< உ��. அத� கீ` ெத�ப��ள
 ஒ�< உ��. அ�த 
ெத�ப��ள�தி��� எ�ைன அைழ��D ெச�றா!.  

 



 26 

நா� வ9லகிD ெச�லலா
 எ�< எ�e
ேபா�, அ�த 
ெத�ப��ள�தி��� எ�ைன அைழ��D ெச�<, அ�ெபாA� எ� 
வா`�ைகD ச��திர7க� அைன�ைத5
 ெசா�லி, நா� ப9ற�ததி� 
இ���, அவைரD ச�தி��
 வைரய9@
 இ��த நிைலகைளD 
ெசா�லிவ9=�, மைனவ9ய9:ைடய நிைலகைள அைன�ைத5
 

ெசா�லி� ெகா�ேட வ�தா!. அ�ப0 அவ! ெசா�@
ேபா�தா�, அவ!அவ!அவ!அவ!    
““““ைப�திய
ைப�திய
ைப�திய
ைப�திய
    இ�ைலஇ�ைலஇ�ைலஇ�ைல” ” ” ” எ�றஎ�றஎ�றஎ�ற    நிநிநிநிைலையைலையைலையைலைய    நா�நா�நா�நா�    உணரஉணரஉணரஉணர    
30�தத�30�தத�30�தத�30�தத�....        

 
அத� ப9�, ெப�
 உ�ைமக� பலவ�ைறD ெசா�னப9�, 

வ9bதிைய5
 எ@மிDச
 பழ�ைத5
 ெகா���, இைத� ெகா�� 
ெச�<, “உ� மைனவ9��� ெகா�, எA�� நட�பா!” எ�< ெசா�னா!. 

 
ஏென�றா�, ஆ*ப�தி�ய9ேலேய 30யா� எ�< வ�த இ�த 

நிைலைய, இ��ப9�� கீ` ஒ� வ9ர@
 அைசயவ9�ைல. இ�ேறா, 
நாைளேயா எ�< மிக>
 க0னமாக நிைலகள�� இ��க�ப�
ேபா�,  

அவ! ெசா�ன மாதி�ேய ெச/ேத�. 
எ� மைனவ9 எA��, ஒ� மாத�தி��� நட�க ஆர
ப9��வ9=டா!. 

��நாத�ட
 இ�த ந�ெச/திையD ெசா�லலா
 
எ�<, ேத0D ெச�றேபா�, அவைர� காண 
30யவ9�ைல.  

 



 27 

ப9� திl! எ�<, எ�ப05
 ெசா�லியாக ேவ��
 எ�ற 
மகி`Dசிேயா� இ��க�ப�
ேபா�,  

திlெர�< “எ�ைன ந% ேத0னாயா”, எ�<  
3�� ப�கமாக இ���, ��நாத! எ
ைம� த=0னா!.  
எ�ப0 வ�தா!, எ�ன ெச/தா!? எ�ேற என�� ெத�யா�. 
 
அவ! த=0 எA�ப9யப9�, நா� திl! எ�< உண!Dசிவச�ப=�, 

“உ7கள�ட
 ெசா�லலா
 எ�< இ��ேத�, ேத0ேன� காணவ9�ைல” 
எ�< ெசா�ேன�.  

 
இ�ெபாA� உ� மைனவ9 ”ந�றாக இ��கிறாளா?” எ�< ேக=டா!.  
 
“நலமாக இ��கிறா!” எ�< ெசா�ேன�. “ஆனா� வ %=0�� 

வரவ9�ைல” ெவள�ய9� இ���தா� இ� நட�கி�ற�.  

3. எ�ைன ந
;கி�றாயாஎ�ைன ந
;கி�றாயாஎ�ைன ந
;கி�றாயாஎ�ைன ந
;கி�றாயா? எ�< ேக=டா! எ�< ேக=டா! எ�< ேக=டா! எ�< ேக=டா! 
��நாத!��நாத!��நாத!��நாத! 

“அ�ெபாA� நா� ெசா�கி�றைத ந% ந
;கிறாயா?” எ�< ேக=டா!. 
“எ�ைன ந% ந
;கிறாயா” எ�< ேக=டா!.  

 
“ந
;கிேற�” எ�< நா� ெசா�ேன�.  
 
“நா� ெசா�வைத� ேக=கி�றாயா?“ எ�< ேக=டா!.  
 
“ேக=கி�ேற�” எ�< ெசா�ேன�.  
 
இதி� ந% மாறமா=டா/, இ�ைலயா? எ�< ேக=டா!.  
 
“மாறமா=ேட�” எ�< ெசா�ேன�.  

4. கட>� எ�றா� யா!கட>� எ�றா� யா!கட>� எ�றா� யா!கட>� எ�றா� யா!? எ�< ேக=டா!எ�< ேக=டா!எ�< ேக=டா!எ�< ேக=டா! 

��நாத!��நாத!��நாத!��நாத! 

அத�ப9� அவ! எ�ைன ெப�ய நாயகி அ
ம� ேகாவ9@�� 
அைழ��D ெச�றா!. அைழ��D ெச�றப9�, அ�த ெப�ய நாயகி 
அ
மைன வண7கD ெச/தா!. அத�ப9�, கி�வல
 வ�ேதா
.  
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அ7ேக “த=சிணாF!�தி” சிைல இ��கி�ற�. இ�தD சிைல 

எத�காக ைவ�தி��கிறா!க�? எ�< ேக=டா!.  
 
என��� ெத�யவ9�ைல எ�< ெசா�ேன�.  
 
இ�ப0 ஒ^ெவா� சிைலைய5
 கா=0, “இ�தD சிைலய9� 

உ=ெபா�� எ�ன? எ�< எ�லாவ�ைற5
 கா=0வ9=�, “�!�ைக” 
எ�ற சிைல உ��. அ�தD சிைல�� ப�க
 அைழ�� வ�தா!. 
“இத:ைடய ெபா�� எ�ன?” எ�< ேக=டா!.  

 
“ெத�யவ9�ைல” எ�< ெசா�ேன�.  
 
எைத� ேக=டா@
 ெத�யவ9�ைல எ�< ெசா�கி�றா/ எ�< 

ேக=�வ9=�, அத�ப9� ெவள�ய வ�தப9�, இ7ேக உ� ெபயைர ைவ�� 

““““ேவeேகாபாலேவeேகாபாலேவeேகாபாலேவeேகாபால    வ9நாயக!வ9நாயக!வ9நாயக!வ9நாயக!”””” எ�< ஒ�< உ��. உன��� 
ெத�5மா? எ�றா!.  

 
என��� ெத�யா� எ�ேற�.  
 

அ7ேக அைழ��D ெச�றா!. அைழ��D ெச�றப9�, அ�தD 
சிைலமn� ஏறி உ=கா!�� ெகா��, இத:ைடயஇத:ைடயஇத:ைடயஇத:ைடய    
““““உ=ெபா��உ=ெபா��உ=ெபா��உ=ெபா��”””” எ�ன? எ�< ேக=டா!.  

 
“ெத�யா� எ�< ெசா�ேன�”. இைத மnறி� ேபசினா� ேப_வா!, 

எ�ேற வ9லகி இ��ேத�.  
            

அ�;ற
 அ�ப0ேய ெதாட!�� வர�ப�
ேபா�, இத:ைடய 
நிைலகைள ஒ^ெவா� சிைலைய5
 கா=0யப9�,  

எ<
;�� யா! ேசா< ேபா�வ�?,  
;Aவ9�� யா! ேசா< ேபா�வ�?,  
��வ9�� யா! ேசா< ேபா�வ�?  
இ7ேக இவ!கN�ெக�லா
, யா! ேசா< ேபா�கி�றா!க�? எ�ப0? 

எ�ற நிைலகள�ேல ��நாத! எ�ைன� ேக=�� ெகா�ேட வ�தா!.  
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எ�லா
 கட>� ேபா�கி�றா! எ�ேற ெசா�லி� 
ெகா�� இ��ேத�.  

 

““““கட>�கட>�கட>�கட>�    எ�றா�எ�றா�எ�றா�எ�றா�    யா!யா!யா!யா!? எ�< ேக�வ9 ேக=டா!.  

 
என��� ெத�யா� எ�ேற�. நா� பா!�கவ9�ைல எ�ேற�.  
 
பா!�காதப0, கட>� எ�< எ�ப0 ந% ெசா�லலா
? எ�< ேக�வ9 

ேக=டா!.  

5. ��நாத�ட
��நாத�ட
��நாத�ட
��நாத�ட
, நா� ப0�கவ9�ைலேயநா� ப0�கவ9�ைலேயநா� ப0�கவ9�ைலேயநா� ப0�கவ9�ைலேய 

எ�< ெசா�ேன�எ�< ெசா�ேன�எ�< ெசா�ேன�எ�< ெசா�ேன� 

இ�ப0 வ9த�டவாத7க� நட��, ஓரளவ9�� எ�லா
 _�றி 
வ�தப9�, அ�த மன�த�டய எ�ண7க� எ^வா< ெச�@கி�ற� எ�ற 
நிைலைய� கா=0னா!.  

 
அ� ஒ^ெவா�ைற5
 ெசா�லி ஒ� நிைல�ப��தி,  
ப9ரபfச
 எ�ப0� ேதா�றிய�?  

 
ப9ரபfச�தி��� bமி எ�ப0� ேதா�றிய�? 
bமி��� உய9ரe எ�ப0� ேதா�றிய�?  
bமி��� தாவர இன7க� எ�ப0� ேதா�றிய�? எ�< 

வ9னா�கைள எA�ப9� ெகா�ேட வ�தா!.  
 

ெத�யா�, ெத�யா� எ�< ெசா�லி�ெகா�ேட இ��ேத�. 
ெத�யா� எ�< ெசா�கிறேபாெத�லா
, ஒ^ெவா� அ0 கிைட��
. 

அ0அ0அ0அ0    ெகா����ெகா����ெகா����ெகா����    ெகா�ேடெகா�ேடெகா�ேடெகா�ேட    இ��தா!இ��தா!இ��தா!இ��தா!, , , , ��நாத!��நாத!��நாத!��நாத!....     
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ெத�யா� எ�றா�, ந% எத��� ேக=கிறா/? எ�றா!.  
 
நா� ெத��� ெகா�வத�காக�தா� ேக=கிேற�, எ�< 

ெசா�ேன�.  
 

ெத��� ெகா�டப9�, அ��� ந% எ�ன ெசா�ல� 
ேபாகி�றா/? எ�ன ெச/ய� ேபாகி�றா/? இ�ப0ேய 
ேக=�� ெகா�ேட, எ�ைன� ைப�திய�கார�தனமாக அ0��� 
ெகா�ேட இ��தா!. 

 
இத���ப9�, E�ய� எ�ப0 அ� உ�டான�?  
அ�த ப9ரபfச�தி��� எ�ப0 ஒ� உய9ரe உ�வாகிய�?  
அ�த உய9ரe உ�வாகிய ப9� எ�ன ெச/த�?  
அரச!க� நா�தா� எ�ற நிைலகள��, எ�ப0 இ��தா!க�?  
அரச!க� பல ம�திர7கைள ஏ� ெச/தா!க�?,  
அரச!க� ஏ� ேகாவ9�கைள� க=0னா!க�? 
ஞான�க� எ�ப0 உ�ைமய9:ைடய நிைலகைள உண!�தா!க�?  
ஞான�க� ெசா�னைத அரச!க� எ�ப0 த�வச�ப��தி� 

ெகா�டா!க�?  
எ�ெற�லா
 ��நாத! வ9னா�க� ேக=�� ெகா�ேட இ��தா!.  
 

என�� ஒ�<
 ெத�யா� சாமி, நா� ப0�கவ9�ைலேய, 
எ�< ெசா�ேன�. 

 
ந% ;�தக�ைத� ப0�காததா�தா� உ�ன�ட
 ேக=கிேற�.. 

ப0�தி��தா�ப0�தி��தா�ப0�தி��தா�ப0�தி��தா�, , , , ந%ந%ந%ந%    எ�ன�ட
எ�ன�ட
எ�ன�ட
எ�ன�ட
    வ9த�டவாத
வ9த�டவாத
வ9த�டவாத
வ9த�டவாத
    
ேப_வா/ேப_வா/ேப_வா/ேப_வா/,,,, எ�< ெசா�னா! ��நாத!..  

 
��நாத! இ�ப0, அ0�க0 ேக=��ெகா�ேட இ��தா!, என�� 

ஒ�<
 ;ல�படவ9�ைல. இ�ைலெய�றா�, ெகாDைசயான 
வா!�ைதகளா� ேபசி�ெகா�ேட இ��தா!.  
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6. இ�த உட@���ப9� எ7ேக இ�த உட@���ப9� எ7ேக இ�த உட@���ப9� எ7ேக இ�த உட@���ப9� எ7ேக 
ெச�லேவ��
ெச�லேவ��
ெச�லேவ��
ெச�லேவ��
? எ�< உண!�தினா!  எ�< உண!�தினா!  எ�< உண!�தினா!  எ�< உண!�தினா! 

��நாத!��நாத!��நாத!��நாத!  

 
ப9ற�, ேபர�ட
 இ��ட நிைலகள�� இ��த�.  
அ�த இ��ட நிைலக� எ�ப�, வ9ஷமான ச�தி ெகா�ட�.  
அ�த வ9ஷமான ச�தி ெகா��, அe�க� எ�ப0 உ�டான�?  
அ�த அe�கள�� த�ைம, அe�க� ஒ�றாகD ேச!��, எ�ப0 

ஒ� ேகாளாக, ஒ� பர
ெபா�ளாக உ�டான�?  
 
அதாவ� பல அe�க� ேச!��, எ�ைலேய இ�லாத இ�த 

உலகி� ேபர�ட�தி� அ� எ�ைலயாக ஒ� சி< ெபா�� எ�ப0 
உ�டான�? அத�� ெபய! “பர
ெபா��” எ�<
, அ�த பர
ெபா�� 
த� _ழ�சிய9� நிைலகள��, “தா� வள!�த� எ�ப0?” எ�< அைத� 
கா=0னா!.  

 
அ� வள!�தப9� அ� ேகாளாக மாறி, அ�த� ேகாள�� த�ைம, 

அ� எ�ப0 ந=ச�திரமாக மாறிய�? ந=ச�திரமாக மாறியப9�, E�யனாக 
எ�ப0 மாறிய�?  

 
E�யனாக மாறியப9�, அதன��< ெவள��ப�
 அe�க� அ� 

எ�ப0 E�யன�� அe�கள�� த�ைம ேச!�ைக ஆனேதா, அ�த 
ேச!�ைகய9� நிைலக� ெகா��, ேகா�க� மn��
 உ�வாகி, அ�த� 
ேகா�க� ந=ச�திரமாகி, ஆக, ஒ� ப9ரபfச
 எ�ற நிைலக� அைட�த� 
எ�< ெசா�னா!.  
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அ�ப0 ப9ரபfச
 எ�ற நிைலக� அைட��, அத��� ஒ� 
உய9ரe ேதா�றி, தாவர இன7க� bமிய9� நிைலக� ெப�<, bமி���, 
அ� தாவர இன7க� உ�ப�தியாகி, அ�த தாவர இன மண�ைத ஒ� 
உய9ரeதா� _வாசி��, அ� உட� ெப�< அத� நிைலக� ெகா�� 
இ�த உய9ரe, ப�ணாம வள!Dசிய9� வள!�� மன�தனான� எ�< 
வ9ள�கினா!. 

 
E�ய� த� உண!வ9� ச�திைய� தன��� எ���, ம�ற 

ேகா�கைள உ�வா�கி, அ�த உ�வா�கிய நிைலக� ெகா��, ஒ� 
ப9ரபfச�ைத உ�வா��கி�ற�.  

 
இைத�ேபா�ேற, ஒ� உய9ரe ேதா�றி,  
;Aவ9லி��� மன�தனாக� ேதா�றி, மன�தனானப9�  
அ�த மன�த:ைடய உண!வ9� த�ைமைய ஒள�யாக மா�றி,  
இ�< ��வ�ைத அைட��,  
��வ மாக�ஷியாகி, ��வ ந=ச�திரமாகி,  
அதன��< ெவள��ப�
 உண!>கைள, தா� _வாசி��,  
அதன�� நிைலக� ெகா��  

ச�த�ஷி ம�டல7களாக அைம��, 
இ�<இ�<இ�<இ�<    எ�ப0எ�ப0எ�ப0எ�ப0    _ழ�<_ழ�<_ழ�<_ழ�<    ெகா�0��கிறா!க�ெகா�0��கிறா!க�ெகா�0��கிறா!க�ெகா�0��கிறா!க�        
எ�றஎ�றஎ�றஎ�ற    நிைலையநிைலையநிைலையநிைலைய    உண!�தினா!உண!�தினா!உண!�தினா!உண!�தினா!....    

7. ச�த�ஷி ம�டல7கைள� காச�த�ஷி ம�டல7கைள� காச�த�ஷி ம�டல7கைள� காச�த�ஷி ம�டல7கைள� கா=0னா!=0னா!=0னா!=0னா! 

��நாத!��நாத!��நாத!��நாத! 

உலகி� உ�ள மத7க� அைன��
, அ�த�த மத7க� கா=0ய 
வழி3ைற�ப0, வண7கி வ�
 ெத/வ வழிபா=0�, உபேதசி�த 
அறெநறிகைள5
, பல ந�ப�;கைள� கைட�ப90�� வா`�� வ�
 
மன�த!க�, ஒ^ெவா� மன�த:
 தா� வண7கி வ�
 ெத/வ7க�, 
த7கைள� கா�� வ�
 எ�ற ந
ப9�ைகய9�, எ�லா வழிகள�@
 
ந�லைதD ெச/யேவ, உலகி� உ�ள மன�த!க� அைனவ�
 
எ�eகி�றா!க� 

  
ஆனா�, நா� உன�� கா=சிய9� உண!�திய ப0, ஒ^ெவா� 

மன�த����N
 த%ய உண!வைலக�, அவ!கைள அறியாம� அவ!க� 
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உட�கள�� எ^வா< ேச!கி�றன எ�பதைனேய உன�� உண!�திேன�, 
எ�றா! ��நாத!. அதிேல ந%5
 ஒ�வ�,  

““““த%ய உண!>கள�� இ��� உ�ைனத%ய உண!>கள�� இ��� உ�ைனத%ய உண!>கள�� இ��� உ�ைனத%ய உண!>கள�� இ��� உ�ைன, , , ,     
ந% எ^வா< கா�பா�றி� ெகா�ள� ந% எ^வா< கா�பா�றி� ெகா�ள� ந% எ^வா< கா�பா�றி� ெகா�ள� ந% எ^வா< கா�பா�றி� ெகா�ள� 

ேபாகி�றா/ேபாகி�றா/ேபாகி�றா/ேபாகி�றா/?”?”?”?”  
எ�ற ேக�வ9� �றி5ட� அவ! ெசா�வைத நி<�தி� ெகா�டா!. சிறி� 
ேநர
 கழி��,  

எ�ைன வ9�ைண ேநா�கி� பா!��
ப0 ெசா�னா!.  

பல ந=ச�திர7கள�� இ��� ெவள�வ�
, , , ,     
ஒள� அைலகைள� கா�ப9��,  
அத� நிைலகைள5
 உண!�தினா!.        
ப9�;ப9�;ப9�;ப9�;,,,, ச�த�ஷி ம�டல7கள�� ஈ!�;��� ச�த�ஷி ம�டல7கள�� ஈ!�;��� ச�த�ஷி ம�டல7கள�� ஈ!�;��� ச�த�ஷி ம�டல7கள�� ஈ!�;���,,,,        
சி<சி< ;�ள�களாக வல
 வ�� ெகா��,  
ேகாலி� ���கைள� ேபா�<,  
பல வ�ண7கள�� இ��தன.  

““““அைவ எ�லா
 எ�னஅைவ எ�லா
 எ�னஅைவ எ�லா
 எ�னஅைவ எ�லா
 எ�ன?”?”?”?” எ�< எ�ைன� ேக=டா!. 

 
“நா� ெத�யவ9�ைல” எ�< ெசா�லிய�
, ம�றவ!கள�ட
 

ைப�திய
 ேப_வ� ேபா�< ேப_வைத� ேபால, என��� ;�யாத 
நிைலய9� ேபசி� ெகா�ேட, எ�ைன ஓ7கி ஒ� அ0 ெகா��தா!. நா� 
திைக��� ேபாேன�, ப9ற� அத� நிைலைய உணர ைவ�தா!. 

  



 34 

அெத�லா
, ச�த�ஷி ம�டல7க� ெவள��ப��திய ஒள� 
ச�திைய, bமிய9� மன�த!களாக வா`�த கால7கள��, அவ!க� 
தவ7கள�� பலனா�, ;ல�கள�� உண!வா�, அ�த ஒள� ச�திைய 
த7கள�� _வாச7கள�� ஈ!��, இர�த நாள7கள�� ேச!��� ெகா��, 
அவ!கள�� தவ�தி� வலிைமயா�, ச�த�ஷி ம�டல7கள�� ஒள� 
ச�திகள�� ஆ�ற�கைள, அவ!கள�� உட�கள�� ேச!��� 
ெகா�டதினா�. மன�தைன மி�கமாக மா�றவ�ல த%ய உண!>கைள 
மா/��, 

த7கைளேய அறி5
 ஞான�களாக, 
ஞான�தி� வழி� ெதாட�� ெம/ஞான�களாகி, 
அவ!கள�� உய9��உய9��உய9��உய9��, , , , ஆ�மாவாக இய7கிய அe ஆ�மாவாக இய7கிய அe ஆ�மாவாக இய7கிய அe ஆ�மாவாக இய7கிய அe 

சி_�க�சி_�க�சி_�க�சி_�க�,,,, 
ஒள�யாக மாறிஒள�யாக மாறிஒள�யாக மாறிஒள�யாக மாறி, , , , உய9�ட� உய9ராகD ேச!��உய9�ட� உய9ராகD ேச!��உய9�ட� உய9ராகD ேச!��உய9�ட� உய9ராகD ேச!��,,,, 
ஒள�ய9� உண!> ெகா�டஒள�ய9� உண!> ெகா�டஒள�ய9� உண!> ெகா�டஒள�ய9� உண!> ெகா�ட,,,, ஜடமாக மி�:
 
ந=ச�திர7கைள� தா� ந% பா!�த�, எ�றா! 

��நாத!. 
  
உய9�� ஈ!�ப9� ஆ�மாவாக இ���
 அe சி_�க�, ஒ^ெவா� 

உடலி@
 ேச!��� ெகா�ட உண!>கN�� ஒ�ப, அe சி_�க� மாறி� 

ெகா�ேட இ���
, மாறிய அe சி_�கN�� ஒ�ப� மாறிய அe சி_�கN�� ஒ�ப� மாறிய அe சி_�கN�� ஒ�ப� மாறிய அe சி_�கN�� ஒ�ப� 
தா�தா�தா�தா�,,,, அ��த உடைல அ�த உய9! உ�வா��
அ��த உடைல அ�த உய9! உ�வா��
அ��த உடைல அ�த உய9! உ�வா��
அ��த உடைல அ�த உய9! உ�வா��
, , , , 
எ�< உண!�தினா! ��நாத!. 

8. மி�ன�மி�ன�மி�ன�மி�ன� பா5
பா5
பா5
பா5
 ெபாA�ெபாA�ெபாA�ெபாA�, கா�<கா�<கா�<கா�< 

ம�டல�தி�ம�டல�தி�ம�டல�தி�ம�டல�தி� இ���
இ���
இ���
இ���
 உய9ரா�மா�கள��உய9ரா�மா�கள��உய9ரா�மா�கள��உய9ரா�மா�கள�� 

நிைலநிைலநிைலநிைல 

சிறி� ேநர
, மைலகைள5
, கா�கைள5
, சமெவள�கைள5
 
தி�
ப9� பா!�கD ெசா�னா!. தி�
ப9� தி�
ப9� பா!��� ெகா�ேட 
இ��ேத�. அ�ெபாA�, இள
 க��; அட!�தி�ெகா�ப இேலசான ஒள�, 
ப9ரகாசமான ஒள�, இ^வா< பல வைகயான வ�ண7கள�� சி< 
;�ள�களாக� ெத��தன. 
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அத� வ9வர7கைள வ9ள�கி உபேதசி��� ெகா�0��தா! 
��நாத!. “மி�ன� பா5
 ெபாA�, க�கைள F0வ9டாேத!” எ�றா!.  

 
என��� பய
 வ��வ9=ட�. க�கைள Fடவ9�ைலெய�றா�, 

பா!ைவ இழ��வ9=டா� எ�ன ெச/வ� எ�< ேக=ேட�?. 
அ^வள>தா�, ைப�திய
 ப90�தவ! ேபா�<, என��� ;�யாத 
பாைஷய9� ேபசிவ9=�, ப9ற� எ� உண!>கள�� ;�5
ப0 
உண!�தினா! 

  
நா� ெசா�னைதD ெச/கிேற� எ�றா/, இ�ெபாA� ஏ� தய�க
? 

எ�< ேக=�வ9=�, ““““ந%யாகவாந%யாகவாந%யாகவாந%யாகவா    பா!�கிறாபா!�கிறாபா!�கிறாபா!�கிறா////? ? ? ? நா�நா�நா�நா�    அ�லவாஅ�லவாஅ�லவாஅ�லவா    
பா!�கDபா!�கDபா!�கDபா!�கD    ெசா�@கிேற�ெசா�@கிேற�ெசா�@கிேற�ெசா�@கிேற�” ” ” ” எ�றா!எ�றா!எ�றா!எ�றா!....    

 
சிறி� ேநர
, சமெவள�ைய� பா!��� ெகா�0��ேத�. 

அ�ெபாA�, இ�த மன�த!கள�� உட�கள�லி���, ப9��� வ�த 
உய9ரா�மா�க�தா�, சி< சி< ;�ள�களாக� ெத�வ�, எ�< ெசா�லி, 
அதி� ப9ரகாசமாக� ெத��த ;�ள�கைளD _=0� கா=0, சில 2�வ9=�� 
2� பா/��, பல ெசய�கைளD ெச/� வ��, கைடசிய9�, 2�வ9=�� 
2� பா5
 ச�தி இழ�த உய9ரா�மா�க�, க�
 ;�ள�களாக 
இ��கி�றன எ�றா!. 

 
பல ம�திர த�திர7கைளD ெச/� கா=0, வ�த உய9ரா�மா�கN
, 

க�
 ;�ள�யாக இ��கி�றன. இைவ அைன�தி@
, உய9�� ஈ!�ப9� 
ஆ�மாவாக உ�ள அeசி_�க� ெத�கி�றன.  

 
இ�:
 சில! ஒ�ைற5
 எதி!பா!�ப9�லா�, பல ��ப7க� 

வ�தா@
 அைத� தா7கி� ெகா��, ந�ல ெசய�கைளD ெச/� வ��, 
ெத/வேம �ைண எ�ற நிைலய9@
, வள!�� வ�த உய9ரா�மா�க� 
இள
 சிவ�;� ;�ள�யாக� ெத��தன, எ�< ெசா�லிவ9=�, 
சமெவள�ைய� பா!��� ெகா�ேட இ��கD ெசா�னா!. 

 
அDசமய
, எதி!பாரா�, பள %! பள %! எ�<, மி�ன� பா/�� 

ெகா�ேடய9��த�, 
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அ�த மி�னலி� சி�கிய, பல வ�ண
 ெகா�ட 

உய9ரா�மா�கள�� அeசி_�க� ெசய� இழ�� வ9=டன. ஆனா�, 

உய9!க�உய9!க�உய9!க�உய9!க�    அழிவதி�ைலஅழிவதி�ைலஅழிவதி�ைலஅழிவதி�ைல.... 
 

ஒள�யாக இ��த உய9ரா�மா�க�, மி�னலி� 
கதி!வ %Dசி� சி�கினா@
, எ^வ9த� பாதி�;மி�லா� 
மி�ன�� ெகா�ேடய9��தன.  

 
இ�தைகய ஒள�யான உய9ரா�மா�க� ம< ப9ற�ப9�� வராம�, 

bமிய9� ஈ!�ப9� _ழ�< ெகா�ேட, த7கைள வள!��� ெகா�N
 
ஆ�ற� ெப�றைவகளாகி�றன. கால�தா�, வ9�ைணD ெச�றைட�� 
வ9�கி�றன.  

 
இ�தைகய ஒள�யான உய9ரா�மா�கள�லி��� ெவள��ப�
 ஒள� 

அe�க� ச�த!�பவச�தா�, ப9றிெதா� மன�தன�� உண!வ9� ஈ!�ப9� 
ேச!�தா�, அ�த மன�தன�� ஆ�ற� ெப�கி, ஞான�தி� வழி�ெதாட��, 
த�ைன அறிய�20ய ெம/ஞான�யாகி�றா�. இ^வா< நிக`வ�, 
எ7ேகா ஒ�வ����தா� எ�< உண!�திவ9=�, மி�னலி� ெசயலிழ�த 
உய9ரா�மா�கைள� ப�றிD ெசா�ல� ெதாட7கினா!. 

 
மி�னலி� தா��த@���ளான  
உய9ரா�மாவ9� அeசி_�கள�� ெசயலிழ�த ச���க�  
உய9�� இைண�த ஆ�மாவாக இ��கி�றன.  
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அ� மn��
, மன�தனாக உட� ெபற� 
த�திய�றதாகிற�த�திய�றதாகிற�த�திய�றதாகிற�த�திய�றதாகிற�....  

 
இ�தைகய உய9ரா�மா�க�, bமிய9� உ�ள தாவர7க� மn� ப�
 

ெபாA�, உய9�� �0�ப9னா� ெசயலிழ�த ஆ�மா�க�, மn��
 

அe�க��களாக உ�வாகி, ;�வ9தமான;�வ9தமான;�வ9தமான;�வ9தமான    bDசிகளாகbDசிகளாகbDசிகளாகbDசிகளாக    
உ��ெப<கி�ற�உ��ெப<கி�ற�உ��ெப<கி�ற�உ��ெப<கி�ற�    எ�பைத உண!�தினா!. 

9. மக�ஷிகள��மக�ஷிகள��மக�ஷிகள��மக�ஷிகள��    ஆ�ற�ஆ�ற�ஆ�ற�ஆ�ற�    மி�கமி�கமி�கமி�க    ச�திையச�திையச�திையச�திைய    
எ�ப0எ�ப0எ�ப0எ�ப0���� ெபறேவ��
 ெபறேவ��
 ெபறேவ��
 ெபறேவ��
? எ�<  எ�<  எ�<  எ�< 
உண!�தினா!உண!�தினா!உண!�தினா!உண!�தினா!  ��நாத!��நாத!��நாத!��நாத! 

அ�ப0 உண!�தியப9�, இைதெய�லா
 ந% காeவ� எ�ேபா�? 
இைத ந% எ�ேபா� காண�ேபாகி�றா/? எைத ந% அைடய� ேபாகி�றா/, 
எ�ற இ�ப0 வ9னா�கைள எA�ப9� ெகா�ேட, ெசா�லி�ெகா�ேட 
வ�தா!, ��நாத!.  

 
இைத, ஒ^ெவா�<
 ��நாத! ெசா�லி�ெகா�� வர�ப�
 

ெபாA�, இைதெய�லா
 நா� எ�ைற��� பா!�க� 
ேபாகி�ேற�? நா�நா�நா�நா�    க�
க�
க�
க�
    தவ
தவ
தவ
தவ
    இ��கஇ��கஇ��கஇ��க    30யாேத30யாேத30யாேத30யாேத....        

 
நா� �ழ�ைத �=0ேயா� இ��கி�ேற�. இ�ைற�� மைனவ9 

எA�� வ�தி��கி�ற�. அத�� ஏதாவ� ெதாழி� ெச/தா� தா�, 
ந�றாக இ���
. ெதாழி� ெச/தா�தா�, சா�பா=���� ெகா��க 
305
 எ�< ெசா�லி� ெகா�ேட வ�ேத�. அவ! 
இைடமறி�கவ9�ைல.  

இைதெய�லா
 நா� பா!�பத��� திற� இ�ைல.  
என�� இ�த ஆ5� ப�தா� எ�< ெசா�ேன�.  
 
ஆ5� ப�தா� எ�ற நிைல�� ந% ெசா�ல ேவ�0யதி�ைல, நா� 

அ�லவா ெசா�ல ேவ��
, எ�< தி��ப9� தி��ப9 ெசா�லி� 
ெகா�� வ�தா!. 
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ஒ�வ! தி=0னா� ம=�
, ந%ந%ந%ந%    2!��2!��2!��2!��    கவன���கவன���கவன���கவன���, , , , 
““““இ�டாஇ�டாஇ�டாஇ�டா, , , , நா�நா�நா�நா�    பா!�கி�ேற�பா!�கி�ேற�பா!�கி�ேற�பா!�கி�ேற�    எ�<எ�<எ�<எ�<    ச�ைட���ச�ைட���ச�ைட���ச�ைட���    
ேபாக�ேபாக�ேபாக�ேபாக�    ெத�கி�ற�ெத�கி�ற�ெத�கி�ற�ெத�கி�ற�.... அவைன ந% நிைன��
ேபாெத�லா
, எ�ப0 
உ� உட� பத<கி�ற�?  

 
அேத மாதி� நா� ெசா�வைத ந% ேக=��ெகா�ேட வா.  
ந% அைத� ெபற ேவ��
 எ�< எ�ண9�ெகா�ேட வா.  

அ�தஅ�தஅ�தஅ�த    ச�திச�திச�திச�தி    உன���உன���உன���உன���    ஆழமாக�ஆழமாக�ஆழமாக�ஆழமாக�    பதி5
பதி5
பதி5
பதி5
. . . .     
    
அைத ந% தி��ப9 எ�e
ேபா�, உன��� எ�ப0 ச�தி 

கிைட�கிற� எ�பைத ம=�
, ந% த=டா� ேக=�� ெகா�ேட வா எ�< 
இைதD ெசா�னா!.  

 
இைத�தா�, அ�< “கட>ள�� அவதார
 ப��” எ�ற நிைலகைளD 

ெசா�லி, அ�த கட>ள�� அவதார
 எ�றா�, இவ!க� ெசா�கிற மாதி�, 
கட>� எ�தைனேயா அவதார7க� எ��தா! எ�ற நிைலையD 
ெசா�வத�� பதி�,  

நம� உய9ைர� கட>ளாக ைவ��  
நா
 ;Aவ9லி��� அவதார நிைலக� ெப�<  
இ�த உண!வைன�ைத5
 ஒள�யாக மா�றி  

இ�தஇ�தஇ�தஇ�த    உய9!உய9!உய9!உய9! “ “ “ “க�கியாகக�கியாகக�கியாகக�கியாக     
எ�ப0 ெச�றைட�� எ�< ெதள�வாகD ெசா�னா!. 
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III.  யா
யா
யா
யா
 ��வ9ட
��வ9ட
��வ9ட
��வ9ட
 ெப�றெப�றெப�றெப�ற 3�கியமான3�கியமான3�கியமான3�கியமான 

அ:பவ7க�அ:பவ7க�அ:பவ7க�அ:பவ7க� 

1. ப9ற!ப�
ப9ற!ப�
ப9ற!ப�
ப9ற!ப�
 கCட�ைதகCட�ைதகCட�ைதகCட�ைத உணரDஉணரDஉணரDஉணரD ெச/தா!ெச/தா!ெச/தா!ெச/தா! 

��நாத!��நாத!��நாத!��நாத! 

 

மன�த வா`�ைகய9� மக�ஷிக� த%ைமகைள அக�றி, 
வ9�eலகி� எ^வா< இ�< _ழ�< ெகா�� இ��கி�றன!? 
அவ!க� உடலிலி��� த%ைமைய அக�றிய நிைலக�, அவ!க� உடலி� 
வ9ைளய ைவ�த உண!வைலக�, E�யன�� கா�த ச�தியா� கவர�ப=�, 
இ�<
 ந
 bமிய9� எ^வா< _ழ�< ெகா�0��கி�ற�?  

 
அைத ந% எ^வா< ப�க ேவ��
? எ�ற நிைலைய எம�� 

உபேதசி��, அ:பவ
அ:பவ
அ:பவ
அ:பவ
    ெப<
ெப<
ெப<
ெப<
    வழிய9�வழிய9�வழிய9�வழிய9�, , , , நம�நம�நம�நம�    
��நாத!��நாத!��நாத!��நாத!    எ
ைமஎ
ைமஎ
ைமஎ
ைம    வழிவழிவழிவழி    நட�தினா!நட�தினா!நட�தினா!நட�தினா!....    

 
எம� கா�கள�� பல ஆண9க� உ��. கா�கள�� ஆண9 

இ��பவைர� ேக=டா� ெத�5
. சி�ன�க� பாத7கள�� ��தினா�2ட, 
உDசிமய9! ந=டமாக நி��
.  
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கா�கள�� ஆண9 உ�ளவ!கைள� த�0�க ேவ��
 எ�றா�, 
சி�ன� ப9ர
ைப ைவ�� 10 அ0க� அ0�தா�, ஜ%வேன ப9���வ9�
 
எ�றா�, அத� உண!>க� எ�ப0 இ���
 எ�< ெத��� 
ெகா�ளலா
. 

 
இ^வா<, எம� இர�� கா�கள�@
 26 ஆண9க� உ��. யா
 

ஒ� கால0 எ��� ைவ�கேவ��ெம�றா�, 3�ள�� கா� ைவ�கிற 
மாதி� இ���
. ஒ^ெவா� நிமிட�தி@
, இ�த ேவதைனக� ேதா�<
.  

 
எ
ைம, ெச��ேப ேபாட�2டா� எ�< ��நாத! ெசா�லி 

வ9=டா!. ெச��; ேபா=டா�, உ� கCட�ைத ந% உணர 30யா�.  

இ�ப0, எ�தைனேயா ேப!க� கCட�ப�கிறா!க�.  
இ�தஇ�தஇ�தஇ�த    உண!>க�உண!>க�உண!>க�உண!>க�    எ�ப0எ�ப0எ�ப0எ�ப0    ேவைலேவைலேவைலேவைல    ெச/கிற�ெச/கிற�ெச/கிற�ெச/கிற�? ? ? ? 

எ�< ந% உணரவ9�ைல எ�றா�, ப9ற���, ந% 
உதவ95
 ெச/ய 30யா�. இைதஇைதஇைதஇைத    ந%�க>ந%�க>ந%�க>ந%�க>



    30யா�30யா�30யா�30யா� 
எ�< �� ெசா�கி�றா!.        

 
உன��� ேவதைன எ�ப0 உ�வாகி�ற�? ந% _வாசி��
 

உண!>க�, உ� உட@��� எ�ன ெச/கி�ற�? எ�பைத5
 
உண!��கி�றா!  

 
கா� ஆண9 வ�தவ!கள�� கா� எ�ப0 3டமாகி�ற�? ந�றாக 

இ��பா!க� ஆனா� வ��வ9=டா�, உட� அ�ப0ேய �<கி, கா�க� 
எ�லா
 நலி�த நிைலக� ஆ�
.  

 
அவ!க� மன�
, ேவதைன�ப�
 உண!வாக மா<
. இ�ப0 

மன�த!க� எ�ெத�த நிைலகள�� த�ைன அறியா� ேவதைன 
ப�கி�றனேரா, அ�த ேவதைனய9� உ�வாக மாறி வ9�கி�றன!. 

 
இைத� ேபா�ற நிைலகைள ந% அறி�தா�தா�, அைவகைள 

மா�றியைம��
 ச�திகைள ந% ெப�<, ம�றவ!கைள5
 ெபறD ெச/ய 
305
 எ�றா! ��நாத!. ஆகேவ, 

அ�த அ��ஞான�க� கா=0ய அ��வழி�ப0,  

அக�திய! கா=0ய அ��வழி�ப0,  
வ9யாசக� கா=0ய அ��ெநறி�ப0,  
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வா�மnகி கா=0ய அ��ெநறி�ப0,  
ேபாக! கா=0ய அ��ெநறி�ப0,  
நா
 எைத எ�ணேவ��
?  
எதைன நா
 ப�க ேவ��
?  
எதைன நம��� வ@வாகD ேச!�கேவ��
?  
எதைன வ9ைனயாகD ேச!�கேவ��
?  
அைதஅைதஅைதஅைத, , , , நம���நம���நம���நம��� “ “ “ “வ9ைன��வ9ைன��வ9ைன��வ9ைன��    நாயகனாகநாயகனாகநாயகனாகநாயகனாக” ” ” ” எ^வா<எ^வா<எ^வா<எ^வா<    

ஆ�கஆ�கஆ�கஆ�க    ேவ��
ேவ��
ேவ��
ேவ��
???? எ�ற நிைலகள�� என�� உண!��வத�காக,  
எ� கா�கள�� ஆண9 இ��கி�ற வைரய9@
, இ�ப0 நட�கD ெசா�லி, 
பல நிைலகைளD ெசய�ப��தினா!, நம� ��நாத!. 

2. 2. 2. 2. மன�த!க�மன�த!க�மன�த!க�மன�த!க�    E�கள��E�கள��E�கள��E�கள��    சி��
சி��
சி��
சி��
    
நிைலகைளநிைலகைளநிைலகைளநிைலகைள    உண!�தினா!உண!�தினா!உண!�தினா!உண!�தினா!    ��நாத!��நாத!��நாத!��நாத!    
நம� உய9ரe பல ேகா0 உட�கைள� ெப�<, அ^>ட�கள�� 

உ�ள த%ைமகைள ந%�கி, ந%�கி, இ�< ஆறாவ� அறி> ெகா�ட மன�தராக 
உ�வா�கி5�ள�.  

 

Eதா�வ�, த%ைம எ�< ெத�கி�ற�. ஆனா�, Eதாட� 
ேபாகி�ேறா
. Eதா=ட வ9ைளயா=0� ேதா�க� ேதா�க, வ9ைளயா=0� 
இழ�த பண�ைத� ப90��வ9டலா
 எ�<, தி�
ப� தி�
ப வ9ைளயா0, 
எ�லாவ�ைற5
 இழ�� வ9�கி�ேறா
. 

 

இத�� உதாரண3
 ஒ�<, ��நாத! எம�� அ:பவb!வமாக� 
கா�ப9�தா!. ஒ� பா� வ9யாபா�, அ0�க0 எ
ைம வ�� ச�தி�பா!. 
யா
, ��நாத�ட� ேச!�� _�றி� ெகா�0���
 கால�தி�, அ�த 
பா� வ9யாபா� எ
மிட
 வ��, “��ேதவ�ட
 ஏேதா ச�தி இ��கிற� 
எ�< ஊ�� ெப�
பாலானவ!க� ேபசி� ெகா�கி�றா!க�.  

 

ச���ேதவ! என�� ஒ� ஆசீ!வாத
 ெகா��தா� ேபா�
” எ�< 
பா� வ9யாபா�, யா
 தன��� இ��த ேநர�தி� வ�� 2றினா!. 

 

“எ�ன ஆசீ!வாத
 ேவ��
” எ�< பா� வ9யாபா�ய9ட
 
ேக=ேடா
.  
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அத�� பா� வ9யாபா�, “நா� சீ=� வ9ைளயா0யதி�, எ�ன�ட
 
இ��த எ�லா பண3
 ேபா/வ9=ட�, ேவ< வழி இ�ைல, இ�த 
ைச�கிைள ைவ�� வ9ைளயாடலா
 எ�< பா!�கி�ேற�. இ�>
 
ேபா/வ9=டெத�றா�, பா� எ��� வ9�பத�� வழி இ�ைல.  

 

ஆகேவ,   ��ேதவ�ட
 ெசா�லி, நா� சீ=� வ9ைளயா=0� 
ெஜய9�பத�� ஆசீ!வாத
 வா7கி� ெகா�7க�” எ�< 2றினா!.  

 

 

ம<நா�, ��நாத�� அ�கி� யா
 இ���
 ெபாA� பா� 
வ9யாபா� எ
மிட
 வ��, “அ�ேண, ��நாத�ட
 அ�த வ9பர
 
2றினா!களா?” எ�< ேக=டா!. 

 

“பா� வ9யாபா� ேக=டைத ஏ� எ�ன�ட
 ெசா�லவ9�ைல?” எ�< 
��நாத! எ
ைம� ேக=�வ9=�, “ந% (பா� வ9யாபா�) ெஜய9�� வா எ�< 
ஆசீ!வாத
 ெகா�” எ
ைம பா!��, “அவ:�� ஆசீ!வாத
 ெகா�” எ�< 
2றினா! ��நாத!.  

 

யா
 அ^வாேற பா� வ9யாபா�ைய ஆசீ!வாதி�த ப9�. அவ! சீ=� 
வ9ைளயாடD ெச�றா!. 

 

சீ=� வ9ைளயா=0� பா� வ9யாபா�, ஒேர நாள�� 25,000 rபா/ 
ச
பாதி�தா!. சீ=� வ9ைளயா=0� 25,000 rபா/ ச
பாதி�� வ�த>டேன, 

பா� வ9யாபா� எம��� ;� ேவC0, ;� ச=ைட, ெப=ஷ%= வா7கி 
வ�தா!.  

 

��நாத! ெவ<
 ேகாவண��ண9தா� க=0ய9��தா!. எனேவ 
அவ��� ப����ெகா�ள ெப=ஷ%= இ�ைலயா
. அதனா�, அவ��� 
ஒ� ெப=ஷ%= வா7கி வ�தி��தா! பா� வ9யாபா�. ��நாத!, அைத 
வா7கி தா!தாராக� கிழி�ெதறி�தா!. 

 

சீ=� வ9ைளயா=0�, ஓேர நாள�� 25,000 rபா/ ச
பாதி�த�
, 

பா� வ9யாபா��� ேம@
 ஆைச வ��வ9=ட�. இ�:
 ப�� 
நாைள�� வ9ைளயா0னா�, தா� ெப�ய ப7களாேவ, காேர வா7கி 
வ9டலா
” எ�< தி=டமி=டா!. 

 

பா� வ9யாபா�, அ�< rபா/ 25,000 தா� ச
பாதி�க 30�த�. 
அைத5
 இ7ேக ெகா�� வ�� ெசலவழி�கி�றா!. எ7கN�� 
�ண9மண95
 ெப=ஷ%=�
 வா7கி� ெகா���வ9=�, அவ�ைடய 
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ந�ப!கN�ெக�லா
, “ந% காப9 சா�ப9�, ந% காப9 சா�ப9�” எ�< 2றி அதி� 
rபா/ 5,000 வைர ெசலவழி�தா!, 20,000 rபா/ மிDச
. 

 

பா� வ9யாபா� ெகா��த ெப=ஷ%=ைட, ��நாத! கிழி�� 
எறி��வ9=�, “பா� வ9யாபா�ய9:ைடய ஆைச எதிேல ேபாகி�ற�? 

ெஜய9�க ேவ��
 எ�< ேக=டா�. அைத� ெகா��தப9�, இவ� ஆைச 
எ7ேக ேபாகி�ற� பா!. ஏேதா ெஜய9�� ெகா��தா�, இன�ேம� சீ=� 
வ9ைளயாட ேபாக மா=ேட� எ�< தாேன 2றினா�.  

 

இழ�த பண�ைதD ச
பாதி�தா�, ெஜய9�த பண�ைத 
அனாவசியமாகD ெசலவழி�கி�றா�, உன��
 என��
 ேவ< வா7கி� 
ெகா��தி��கி�றா�. நாைள எ�ப0 வ�வா� பா!?” எ�< 2றினா!.  

 

ம< நா�, பா� வ9யாபா� சீ=� வ9ைளயா0, த�ன�ட
 இ��த 
ைச�கிN
 ேபா/வ9=ட�. 

 

ம<நா� பா� வ9யாபா� எ7கள�ட
 வ��, “எ�ன சாமி இ�ப0 
ஆகிவ9=ட�” எ�< ேக=டா!. 3தலி� ஆசி ெகா��� ெஜய9�த ப9�, 

அவ�� ஆைச சீ=� வ9ைளயா=0� மn�தா� ேபாகி�ற�.  
 

இ�ப0 ச3தாய�தி� மன�த! E�கள�� ஆைசைய 
வள!��� ெகா�N
 ெபாA�,  ““““ேபா�
ேபா�
ேபா�
ேபா�
”””” எ:
 மன
 எ:
 மன
 எ:
 மன
 எ:
 மன
 
வ�வதி�ைலவ�வதி�ைலவ�வதி�ைலவ�வதி�ைல.... த�:ைடய ெதாழிைல 3�ேன�றி, 
ெபா�ைளD ச
பாதி�கலா
 எ�ற நிைல5
 
இ�ைல.  இ�ப0 ச�த!�ப7க� எ�ப0 வ�கி�ற� எ�<, அ�த 
இட�தி� ��நாத! கா�ப9�தா!. 

 

��நாத! சாதாரணமாக வ9டவ9�ைல. ஒ^ெவா� ெநா0ய9@
 
மன�தர� உண!>க� எ�ப0 இய7�கி�ற�? அதிலி��� ந% எ�ப0 
த�;வ� எ�< அ7� ெசா�னா!. 

 

ஒ�வ! கடலி� ஒ� த%ைவ� �றி ைவ��, படைக� ���ப9� 
உதவ9 ெகா�� ெச@��கி�றா!, கடலி� எதி! அைலக� வ�� 
ெகா�0��தா@
, அவ! எதி! அைலகைள சமாள��� படைக 
ெச@��கி�றா!.  
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இதி� "த%> எ�ப� ��வ ந=ச�திர�தி� ஈ!�; வ=ட
" எ�< 

நா
 க�தி� ெகா��,  ��வ ந=ச�திர�தி� ேபர�� ��வ ந=ச�திர�தி� ேபர�� ��வ ந=ச�திர�தி� ேபர�� ��வ ந=ச�திர�தி� ேபர�� 
உண!>கைளஉண!>கைளஉண!>கைளஉண!>கைள, நா
 ���பாக பய�ப��தி� நா
 ���பாக பய�ப��தி� நா
 ���பாக பய�ப��தி� நா
 ���பாக பய�ப��தி� 
ெகா��ெகா��ெகா��ெகா��,  இ�த உலக வா`�ைகய9� வ�
 த%ைமகைள ெவ�<,  

நம� ந� ஞான� பயண�ைத,  நட�தி வரேவ��
. 
 

நா
 உட� மn� ப�< ைவ�தா�, மn��
 ப9றவ9ைய 

அைடேவா
.  நா
 உய9! மn�நா
 உய9! மn�நா
 உய9! மn�நா
 உய9! மn� ப�< ைவ�தா� ப�< ைவ�தா� ப�< ைவ�தா� ப�< ைவ�தா�,  ப9றவ9 ப9றவ9 ப9றவ9 ப9றவ9 
இ�லா நிைலைய அைடேவா
இ�லா நிைலைய அைடேவா
இ�லா நிைலைய அைடேவா
இ�லா நிைலைய அைடேவா
.... 

3. ெச/வ9ைனெச/வ9ைனெச/வ9ைனெச/வ9ைனையையையைய ந%�கDந%�கDந%�கDந%�கD ெச/தா!ெச/தா!ெச/தா!ெச/தா! ��நாத!��நாத!��நாத!��நாத! 

��நாத! ெச/வ9ைனகைள� ப�றி5
, ேதாஷ7கைள� ப�றி5
 
2றி வ�தா!. அ� சமய
, ��நாத! ஒ� ப9Dைச�காரைர� கா�ப9�தா!. 
அ�த� ப9Dைச�கார! காைல ெநா�0� ெகா��, �Dசிைய ஊ�றி� 
ெகா�� நட�� வ�தா!.  

 

அவ! ஒ� ப�� அ0 நட�பத��, 15 நிமிடமாவ� எ���� 
ெகா�டா!. உண> ெப<வத�காக, ஒ� ட�பாைவ ைகய9� ைவ��� 
ெகா��, அ�லா0� ெகா�� வ�தா!.  

 

அவ!, காைலய9லி��� மாைல வைர அைலவா!. கைடகள�� 
ெகா��த உணைவ, அ�ள�D சா�ப9�வத�� சிரம�ப�வா!. யா
, அவைர 
அ0�க0 சாைலகள�� பா!�தி��கி�ேறா
. 
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ப9Dைச�கார! நட�� வ�வைத சிறி� mர�திலி���, ��நாத�
 
யா3
 கவன���� ெகா�0��ேதா
. ��நாத! அவைர� கா�ப9��, 

“தி�ட� வ�கி�றா� பா!, தி�ட� வ�கி�றா� பா!” எ�< 2றினா!.  
 

“எ7ேக சாமி வ�கி�றா!?” எ�< யா
 ேக=ேடா
.  
 

“இேதா வ�கி�றா� பா!” எ�< ப9Dைச�காரைரD _=0� 
கா�ப9�தா! ��நாத!. 

 

��நாத! ெசா�லி, ப9Dைச�கார! எ7க� ப�க�தி� வ�வத�� 
அைர மண9 ேநர
 ஆகிவ9=ட�. இ^வா< அ�த ப9Dைச�கார! எ7க� 
அ�கி� வ�த�
, அவ! ைகய9� இ��த க
ைப� ப9�7கி� ெகா��, 

ப9Dைச�காரைர அ7ேக உ=கார ைவ��வ9=டா! ��நாத!. 
 

��நாத!, அவ�� ைகய9லி��த த0ைய எ���� ெகா�டப9�, 

எ
ைம� பா!��, “காப9 வா7கி வா, ெம�வைட ேபா�ற சில 
தி�ப�ட7கைள வா7கி வா” எ�< 2றினா!. எ�லாவ�ைற5
 வா7கி 
வரD ெசா�லி, ப9Dைச�காரைர சா�ப9டD ெசா�னா! ��நாத!. 

 

ப9Dைச�கார! அைன�ைத5
 சா�ப9=� 30�த>டேன, “அ�த� 
க
ைப எ�” எ�< 2றி, அ�த� க
ைப வா7கி, எம� ைகய9� ெகா��தா! 
��நாத!. 

 

“இ�த� க
பா�, அவன�� ம�ைடைய� பா!��, ஓ7கி அ0, 

அவ:ைடய ம�ைடைய இர�டாக� ப9ள�க ேவ��
” எ�< 2றினா!. 
“தி�ட� இவ�, இவ:ைடய ம�ைடைய இர�டாக உைட” எ�< 
எ
மிட
 2றினா! ��நாத!. 

 

��ேதவ�
, யா3
 ேப_வைத� ேக=�, ப9Dைச�கார! அலற� 
ெதாட7கினா!. இ�தைன5
 வா7கி� ெகா��� சா�ப9=ட>ட�, “அ0” 
எ�றா� எ�ப0 இ���
. 

 

யா3
 ��நாத�ட
 இ���, க
ைப வா7கி� ெகா��, ெம�வாக 
ப9Dைச�கார! தைல�� ேநராக� ெகா�� ேபாேனா
. இேலசாக, வலி 
ெத�யாதவா<, ப9Dைச�கார�� தைலய9� அ0�� வ9=�, 

“அ0��வ9=ேடா
 சாமி” எ�< யா
 2றிேனா
. 
 

“ம�ைட உைடயவ9�ைலேய” எ�< 2றினா! ��நாத!. 
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அ�த� க
ைப வா7கி, எம� 3�கி� “ஓ7கி அ0�தா!” ��நாத!. 
“ம�ைடய9� அ0�தா�, இ�ப0 தி�ெம�< ச�த
 வரேவ��
, ம�ைட 
உைடய ேவ��
” எ�< 2றினா!. “இ�ெபாA� அவ� ம�ைடய9� 
அ0” எ�< 2றினா!. 

 

“சாமி, நா� ப9�ைள��=0�கார�, ப9Dைச�கார! ெச��� ேபானா�, 

எ�ைனD சிைறய9� ேபா=�வ9�வா!க�” எ�< 2றிேனா
. “எ
3ைடய 
ப9�ைளகெள�லா
 ேரா=0�� வ��வ9�
” எ�< 2றிேனா
. 

 

எ
ைம _
மாவா வ9=டா! ��நாத!. “அெத�லா
 30யா�, நா� 
ெசா�னைதD ெச/கி�ேற� எ�< 2றினாய�லவா, நா� 3�கி� 
அ0�ேத�, அேத ேபா�<, அவன�� ம�ைடய9� ந% அ0” எ�< 2றினா!. 

 

யா
, இர��, F�< தடைவ ெம�வாக, ெம�வாக 
ப9Dைச�கார�� தைலய9�, க
ைப ைவ�� எ��ேதா
. இதனா�, 

��நாத! எ
ைம� தி�
ப, தி�
ப அ0�தா!.  
 

“ச� சாமி, ப9Dைச�கார! அ0 தா7கமா=டா!, இ�ெபாA�, இவைர 
அ0��� ெகா�ேற வ9�கி�ேற�” எ�< 2றிவ9=�, க
ைப ஓ7கி� 
ெகா�� ேபா/, அ�த� ப�க
 தைரய9� அ0�ேதா
. 

 

ப9Dைச�கார!, “ஐய/ேயா…அ
மா…” எ�< 2றி�ெகா�� எA�� 
ஓ0னா!. யா
 அவைர �ர�தி� ெகா�� ஓ0ய அவசர�தி�, எம� 
ேவC0 2ட கழ�< வ9=ட�. எம� ேவC0ைய, ஒ� ைகய9� ப90��� 
ெகா�� ஓ0ேனா
. 

 

எம� வ %=�D ச�தி�� 3�, ஒ� இ�
;� கைட இ��கி�ற�. 
அ�த கைடய9லி��த ஒ�வ!,  “எ�ன ைநனா ஓ�கி�ற%!க�?, அவ� 
நட�க 30யாம� இ��தா�, அவ:
 ஓ�கி�றா�, எ�ன சமாDசார
?’ 
எ�< ேக=டா!.  

 

அத�� யா
, “��நாத! அவைன� தி�ட� எ�< 2றினா!” எ�< 
ெசா�ேனா
. 

 

யா
, அவைர ஒ� ைகய9� ப90��� ெகா��, ��நாத�ட
 
இA��� ெகா�� வ�ேதா
. “அவ! எ�ைன� ெகா�< வ9டாத%!க�” 
எ�< ெசா�லி� ெகா�� வ�தா!. ��நாத�ட3
, “எ�ைன� 
ெகா�<வ9டாத%!க�” எ�< 2றினா!. ��நாத!, அவ�� ைகய9� 100 

rபாைய ெகா��தா!. 
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“இவ:ைடய ெசா�ைத� பறி�பத�காக ேவ�0, 

இவன�� உடலி� இ�ெனா� ஆவ9ைய ஏவ� ெச/�, 

இவைன ைப�திய�காரனாக ஆ�கிவ9=டா!க�.  
 

இ�ப0 ைப�திய�கார!களாக _�<கிறவ!கN�ெக�லா
, 

ைப�திய�கார� ஒ�வ� மைலய9� இ��கி�றா�. இ� ேபா�< 
3�கியமான ேகாவ9� �ள7கN�ெக�லா
 ெச/வ9ைன 
ெச/ய�ப=டவ!க�, ேதாஷ7களானவ!க�, இ�ப0�தா� வ�வா!க�”. 

 

“ஏென�றா�, இவ� எ���� ெகா�ட உண!>கN��, 

ப9றிெதா�வ! ெச/த ஆவ9 நிைலக� இவ:��� வ�தா@
, இவைன� 
ேபா�றவ!கைள ந�ல இட�தி�ேக அைழ�� வ�
.  

 

இ��தா@
, இவ� ப9Dைச எ���தா� வாழ305
. ந�லைத 
எ��க 30யவ9�ைல. இவனா� பா!�க 30யவ9�ைல, இ�ப0 
அவ*ைத�ப�கி�றா�. ஆைகயா�, இவ� உடலி� இ��த ஆவ9ைய� 
தா�, உ�ைன� ெகா�ல ெசா�ன�” எ�< 2றினா! ��நாத!. 

 

 எனேவஎனேவஎனேவஎனேவ, அ�தைன நாடக7க� ெச/�அ�தைன நாடக7க� ெச/�அ�தைன நாடக7க� ெச/�அ�தைன நாடக7க� ெச/�, ஆவ9 ஆவ9 ஆவ9 ஆவ9 
நிைல வ9லகிய�நிைல வ9லகிய�நிைல வ9லகிய�நிைல வ9லகிய�.... ப9Dைச�கார�ைடய ைக கா� எ�லா
 
ஜ
ெம�< ஆன�. அவ�� ைகய9� 100 rபாைய ெகா���, “உன� 
ெசா�ெத�லா
 வ�� வ9�
, ேபாடா” எ�< 2றினா! ��நாத!. 

 

அ�த ஆ�, வ9��நக! ப�க
 ஏேதா ஒ� கிராம�ைதD ேச!�தவ!. 
அவ�ைடய ெசா�ைதெய�லா
 பறி��� ெகா��, அவைர ெவள�ய9� 
�ர�திவ9=டா!க�. அவ��� �ழ�ைதகேளா, ேவ< வா�_கேளா 
கிைடயா�.  

 

அவ�ைடய ெசா�ைத அ:பவ9�பத�காக, அவைர 
ைப�திய�காரராக ஆ�கி5�ளா!க�. இ�ப05
 இ��கிற� உலக
. இைத 
எ�லா
 அ:பவb!வமாக கா�ப9�தா! ��நாத!. 

 

இ� ேபா�<,  நம� மன�த வா`�ைகய9� நம� மன�த வா`�ைகய9� நம� மன�த வா`�ைகய9� நம� மன�த வா`�ைகய9� 
எ�தைகய நிைலக� வ�தா@
எ�தைகய நிைலக� வ�தா@
எ�தைகய நிைலக� வ�தா@
எ�தைகய நிைலக� வ�தா@
, நம��� த%ைம ;கா� நம��� த%ைம ;கா� நம��� த%ைம ;கா� நம��� த%ைம ;கா� 
த���
 ச�தி வரேவ��
த���
 ச�தி வரேவ��
த���
 ச�தி வரேவ��
த���
 ச�தி வரேவ��
....  

இ� தா�, கட>ள�� அவதார�தி� நரசி
மா, 
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ம0 மn� இர�யைன ைவ�� 

வாச�ப0 மn� அம!�� 

நர நாராயண�, இர�யைன� ப9ள�தா�. 
அதாவ�, நம��� த%ைம ெச/5
 உண!வ9ைனநம��� த%ைம ெச/5
 உண!வ9ைனநம��� த%ைம ெச/5
 உண!வ9ைனநம��� த%ைம ெச/5
 உண!வ9ைன, 

நம� உடைல வ9=ேட அக�ற ேவ��
நம� உடைல வ9=ேட அக�ற ேவ��
நம� உடைல வ9=ேட அக�ற ேவ��
நம� உடைல வ9=ேட அக�ற ேவ��
.... 

 

E�ய� பாதரச�தா� ேமாதி, வ9ஷ�ைத� ப9��கி�ற�. E�யன�� 
இ��� ெவள��ப�
 கல!க� ஆ<. ஏழாவ� ஒள�யாகி�ற�. 

இேத, மன�த��� அறி> ஆ<.  வ9ஷ�ைத ந%�கிய உண!ைவ வ9ஷ�ைத ந%�கிய உண!ைவ வ9ஷ�ைத ந%�கிய உண!ைவ வ9ஷ�ைத ந%�கிய உண!ைவ 
எ���எ���எ���எ���, ந
 உட@��� வ@வா�கிந
 உட@��� வ@வா�கிந
 உட@��� வ@வா�கிந
 உட@��� வ@வா�கி, வ9ஷ�ைத ப9ள�� வ9ஷ�ைத ப9ள�� வ9ஷ�ைத ப9ள�� வ9ஷ�ைத ப9ள�� 
த�ள�னா�த�ள�னா�த�ள�னா�த�ள�னா�, இ�� ந%7�கி�ற�இ�� ந%7�கி�ற�இ�� ந%7�கி�ற�இ�� ந%7�கி�ற�....  

 

ஆறாவ� அறி> ஏழாவ� ஒள�யாகி�ற�. அ�தா�, "ஈேரA 
ேலாக�ைத5
 ெவ�றவ�, வ9� ெச�றா�" எ�< 
காவ9ய�தி� ெதள�வாக� ெகா����ளன!, நம� ஞான�க�.  

 

இத� வழி கைட�ப90��
 அ�ப!க� அைனவ�
, த%ைமகைள 
ெவ�றி�
 நிைலயாக, ��வ ந=ச�திர�தி� ேபர�� ேபெராள�ைய� 
தம��� ெப�<, ஆறாவ� அறிைவ ஏழாவ� நிைலயாக, ஒள�ய9� 
சaரமாக ெப�< வா`�� வள!�திட எம� அ�ளாசிக�. 

4. ெபா�ளாDசி ப* *டா�0�ெபா�ளாDசி ப* *டா�0�ெபா�ளாDசி ப* *டா�0�ெபா�ளாDசி ப* *டா�0� ெப�ற ெப�ற ெப�ற ெப�ற 
அ:பவ
அ:பவ
அ:பவ
அ:பவ
 

ஒ� 3ைற ஆைனமைல� கா�கN��,  ��நாத! எ
ைம 
அைழ��D ெச�<வ9=�, ெபா�ளாDசி ப* நிைலய�தி�� அைழ�� 
வ�தா!. 
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ெபா�ளாDசி ப* நிைலய�தி�� அ�கி� வ�� ெகா�0���
 
ெபாA�, ேவகமாக வ�� ெகா�0���
 ப*ஸி�� 
3�னா�, ேரா=ைட� கட�ப� ேபா�< �<�ேக ெச�<,  எ
ைம5
 
இA�தா!. நா7க� �<�ேக ;��த>ட�,  ப* திlெர�< நி�<வ9=ட�. 
 

உடேன ��நாத! 0ைரவைர� பா!��, "மட�தனமாக வ�0 
ஓ=�கி�றா� பா!" எ�கிறா!. 

 

ப*ஸி� 0ைரவேரா, "ஏன/யா ;�தி இ��கிறதா?  ைப�தியமா 
ப90�தி��கிற�" எ�< தி=0னா!. 

 

��நாத�
, "இ� ேபாலவா வ�0 ஓ=�வ�?  அறி> 
ெக=டதனமாக வ�0 ஓ=�கிறா/" எ�< 0ைரவைர� தி=0னா!. 
 

ப9�,  ��நாத! ெதள�>ப��தினா!. அதாவ�,   இ�ேபா�< 
ச3தாய�தி�,  ச�த!�ப7க� சில ேநர7கள��,  உண!வ9� ேவக
 
ெகா��,  ந
 உண!>க� ெசய�ப=�,  

தா� ெச/த தவைற மற��தா� ெச/த தவைற மற��தா� ெச/த தவைற மற��தா� ெச/த தவைற மற��,  

ப* 0ைரவைர�தா�ப* 0ைரவைர�தா�ப* 0ைரவைர�தா�ப* 0ைரவைர�தா�, �ைற ெசா�கிேறா
�ைற ெசா�கிேறா
�ைற ெசா�கிேறா
�ைற ெசா�கிேறா
....  
 

தவ< எ�ப0 ேந!�த�? எ�< சி�தி�க� தவ<
 
ெபாA�,  0ைரவ! மn� ேகாப
 ெகா�வ� ேபா�ற நிைலக� 
ஏ�ப�கி�றன.  

 

0ைரவ! ப9ேர� ேபாடாம� வ9=� வ9=டா�, அ7ேக 
எ�ன ேந�
?  எ�<  நா
 சி�தி�பதி�ைலநா
 சி�தி�பதி�ைலநா
 சி�தி�பதி�ைலநா
 சி�தி�பதி�ைல....  நா
 
ந_7கி இ��ேபா
  எ�<,   அ�த இட�தி� அ�த இட�தி� அ�த இட�தி� அ�த இட�தி� 
சி�தி�கசி�தி�கசி�தி�கசி�தி�க ேவ��
ேவ��
ேவ��
ேவ��
.... 

 

0ைரவ! தி=0ய� ச�தா�,  

எ�< ஏ�<� ெகா�N
 நிைல வ�மானா�,  

நாைள இ� ேபா�ற அவசர ;�தி நம�� வரா�நாைள இ� ேபா�ற அவசர ;�தி நம�� வரா�நாைள இ� ேபா�ற அவசர ;�தி நம�� வரா�நாைள இ� ேபா�ற அவசர ;�தி நம�� வரா�....  
ந�ல அறிவ9ைன ஊ=0னா! எ�< எ�ண9னா�,  
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0ைரவ! மn� பைகைம வரா�0ைரவ! மn� பைகைம வரா�0ைரவ! மn� பைகைம வரா�0ைரவ! மn� பைகைம வரா�.... 
 

இ�ப0, ��நாத! உண!>க� ஒ^ெவா�ைற5
 அ:பவ aதிய9� 
ெகா��தா!. ம�க� த7க� வா`�ைகய9�,  தா
 எ���� ெகா�ட 
எ�ண7க� ெகா�� ெசய�ப�
 ெபாA�,  சி�தைன அத�பா� தா� 

இ��கி�றேத தவ9ர,  அ7ேக தா
 ெச�@
 பாைதய9� 
உ�ள, இைடo<க� ெத�வதி�ைல.  த
3ைடய ஆைசய9� 
நிைலகள�ேல ெச�கி�றன!. ஆனா�, பாைதய9� இ���
 ஆப�ைத5
 
எதி�ைய5
 மற�� வ9�கி�றன!. 

 

இ� ேபா�ற ச�த!�ப7க� வ�
 ெபாA�, நா
 எ�ன 
ெச/ய ேவ��
 எ�றா�, அ�� ஒள�ய9� உண!ைவ நம��� 
ேச!��, த%ைமக� ந
மிைடேய வரா� வ9ல�கி,  அ�� உண!>க� 
அவ!க� ெபறேவ��
 எ�< எ�eத� ேவ��
. 

 

ஆகேவ, நா� ெகா��த ச�தி ெகா�� ப9றைர வ %̀ ��ேவ� எ�ற 
அக�ைத  ெகா�டா�,  ந�வழிய9� உண!>க� உன��� ந�வழிய9� 
உண!>க� உன��� வரா� எ�<, ��நாத! எம��� 
ெதள�>ப��தினா!..  

 

ஒ�வ! த%7� ெச/கிறா! எ�< எ�ண9,  அேத உண!வ9ைன 
cக!�தா�,  நம��� த%7� வ9ைளவ9��
 உண!>க� வ�
. 

ஆகேவ, நா
 த%ைமகைள�தா� ெச/ய 305ேம தவ9ர,   ந�ைம ந�ைம ந�ைம ந�ைம 
ெச/ய 305மாெச/ய 305மாெச/ய 305மாெச/ய 305மா?,  எ�< நா
 சி�தி�த� ேவ��
எ�< நா
 சி�தி�த� ேவ��
எ�< நா
 சி�தி�த� ேவ��
எ�< நா
 சி�தி�த� ேவ��
.... 
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5. ஆ�ற�மி�கஆ�ற�மி�கஆ�ற�மி�கஆ�ற�மி�க ச�திச�திச�திச�தி ெப<வதா�ெப<வதா�ெப<வதா�ெப<வதா�, வ�
வ�
வ�
வ�
 

இ<மா�ைபஇ<மா�ைபஇ<மா�ைபஇ<மா�ைப அக�றினா!அக�றினா!அக�றினா!அக�றினா! ��நாத!��நாத!��நாத!��நாத! 

பல ச�திகைள5
, பல வ9�ைதகைள5
 ��நாத! எம��� 

கா=0னா@
, அ�தD ச�திய9� �ைணெகா��, எம�� 
இ<மா�; அதிகமாகேவ வ9ைளகி�ற�.  

 
எைத5
, எ�ப0 ேவ��மானா@
 ெச/யலா
 எ�ற நிைலகள��, 

பல ச�திகைள உண!��கி�றா!. அ� வ�த>ட�, எம��� இ<மா�; 
வ�கி�ற�. இ<மா�; வர�ப�
ெபாA�, சில ம�திரவாதிகைள� ேபா/ 
அe�வ�, அவ!கைளD ெசயல�றதாக ஆ��வ�. அ�ெபாA� அவ!க� 
வ�ம
 ெகா��, சில நிைலகைளD ெச/வா!க�.  

 
ம�திரவாதிகN��� இ�த மாதி�� பழ�க
 உ��. தன��� 

ம�திர
 இ��கிற� எ�றா�, அ��தவைன எ�னெவ�< _�0� 
பா!�ப�. அேத  மாதி�தா�, எம� ;�தி5
 ெசய�ப=ட�.  

 

மன�த வா`�ைகய9� வ�த யா
, ��நாத! ச�தி 
ெகா��தி��கி�றா! எ�றா�, “இவைன ஒ� ைக பா!�ப�” எ�ற 
நிைலய9�, அக�ைத ெகா�� ெசய�ப�
 உண!ேவ, எம��� 
ேதா�<வ9�த�. 

  
ஆனா�, அ��ஞான�யான மாமக�ஷி ஈ*வராய ��ேதவ! 

அவ!க� உண!�திய உண!ேவா, நம��� ஈ!��
 அ�த உண!வ9� 
இய�க7கைள� க�� அறிவத�காக,  

எ�தைகய வ@ இ��தா@
,  

நா
 எ�ண�தி�நா
 எ�ண�தி�நா
 எ�ண�தி�நா
 எ�ண�தி�    வ@ ெகா��வ@ ெகா��வ@ ெகா��வ@ ெகா��    ெசய��
ெசய��
ெசய��
ெசய��
        
ெபாA�ெபாA�ெபாA�ெபாA�, , , , நம� எ�ண
 த%ைமய9� வழிய9� எ�ப0நம� எ�ண
 த%ைமய9� வழிய9� எ�ப0நம� எ�ண
 த%ைமய9� வழிய9� எ�ப0நம� எ�ண
 த%ைமய9� வழிய9� எ�ப0    
அைழ��D ெச�கி�ற�அைழ��D ெச�கி�ற�அைழ��D ெச�கி�ற�அைழ��D ெச�கி�ற�???? எ�பைத� ெதள�வாக உண!�தினா!. 

  
��நாத! உய!�த ச�திய9ைன எம��� ெகா��தா@
, எம��� 

அக�ைத எ�ற நிைலக� ஓ7கி வர�ப�
 ெபாA�, ம�றவ!கைள 
எள�ைம�ப��தி� பா!�ப�
,  

“தா� தா�”,  
“நா� தா�”  
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எ�< நா� எ�ற அக�ைத 2�
ெபாA�, அ�த ந�ல உண!ைவ� 
கா�காதப0, இ�த ஆறாவ� அறிைவ ெச
ைமயாக பய�ப��தாதப0. 
இ�த ஆறாவ� அறிவ9� த�ைம ெகா��, �� கா=0ய அ��வழிய9�, 
அவ!க� கா=0ய அறெநறிய9� த�ைமைய,  

வ@வாக� த%ைமைய அக�<
 நிைல�� 
வ�வத��� பதி�, த%ைமைய அ� m�டD 
ெச/�,  ““““இ� நா� பா!�கி�ேற�இ� நா� பா!�கி�ேற�இ� நா� பா!�கி�ேற�இ� நா� பா!�கி�ேற�””””     எ�< அவன�� 
நிைலகN��, இ�த உண!>க� உன��� எ^வா< 
ெசய�ப�கி�ற� எ�< பா!  எ�<, ��நாத! உண!��கி�றா!. 

  
இ^வா< உண!�தி� ெகா�ேட இ���
 ெபாA�, நா� எ7ேகா 

ெச�< ெகா�0���
 ெபாA�, இ�ப0� பல நிைலகைளD ெச/5
 
ெபாA�, “திl! எ�< எ
ைம அறியாதப0, ஒ� மைல மn�, பாத
 
ைவ�க ம=�
தா� இட
 உ�ளதி�, எ
ைம நி<�திவ9=டா!, உ=கார 
30யவ9�ைல”. 

  
அ7ேக எ�ப0 வ�ேதா
? எ�ன ெச/வ�? எ�< ெத�யாதப0 

திைக�ப9� நிைலய9� இ��ேதா
. எ�த ம�திரவாதி இ�ப0D ெச/தாேனா? 
எ�ற இ�த எ�ண
தா� வ�கிற�.  

 
யா
 ம�திரவாதிகைள� ெதா=�� ப�=ைச ெச/ததினாேல, யாேரா 

மிக>
 ச�தி வா/�தவ!க�, எ
ைம இ�ப0 அைழ�� வ��வ9=டன! 
எ�< நிைன�ேதா
. எ�த� ப�க
 பா!�தா@
, தைல _�றிய�, அ�த 
அளவ9�� ேமாசமான இட�தி� இ��ேதா
. அ�த மைல uவ9�லி;�m! 
அ�கி� உ�ள�. 

  
அ�ெபாA�தா� யா
 திைக��,  நம�� �� எ^வள> ச�தி 

ெகா��தா@
, அ�த ��வ9� �ைண நம�� இ�ைலேய, யா
 அக�ைத 

ெகா�� ெசய�ப=டதா�, ஏேதா ம�திரவாதி ெச/�வ9=டா� 
எ�ற எ�ண7க�தா� எம�� வ�தேத தவ9ர,  ��வ9� வ@ைவ ��வ9� வ@ைவ ��வ9� வ@ைவ ��வ9� வ@ைவ 
யா
 எ�ணவ9�ைலயா
 எ�ணவ9�ைலயா
 எ�ணவ9�ைலயா
 எ�ணவ9�ைல....  

 

எம��� அக�ைதய9� நிைலக� ெகா��, யா
 ெச/த ெசய@�� 
ம�றவ!க� இ^வா< ெச/��ளா!க� எ�ற உண!ேவ ேதா�<வ9�த�. 
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இ�த நிைலகள�� இ��� எ�ப0 மn�வ�? எ�< தவ9��� 
ெகா�0��ேதா
. 

 
ஒ� மண9 ேநர
 ஆகிவ9=ட�, ேநர
 ஆக, ஆக, எம� உட� 

எ�லா
 ேவ!�கி�ற�. ச<��� பாைறேபா� இ��ததா�, ேவ!ைவ 
வ9ய!�க, வ9ய!�க கா�க� த�ன�Dைசயாக நக�
 த�ைம வ�கி�ற�. 
என�� எைத5
 எ=0� ப90��
 நிைலேய இ�ைல.  

 
3� ப�க
 ேபானா@
 மரண
தா�, ப9�ப�க
 ேபானா@
 

மரண
தா�. ��நாத! ெகா��த ச�திைய எ�ண9� பா!�க�2ட ேநர
 
இ�ைல. ெகாfசேநர
 ேபானா�, ேபா/வ9�ேவாேமா எ�ற பய 
உண!>க� அதிகமாக, அதிகமாக, உடலி� த�ைமய9� ெவ�ப
 
அதிக��க, அதிக��க, உடலிலி��� வ9ய!ைவ ெகா=ட� ெதாட7கி 
வ9�கி�ற�. ஆக, வ@வ9ழ�த நிைலய9� யா
 இ��ேதா
. 

  
இ�த ேநர�தி� “மனேம இன�யாகி@
 மய7காேத”, எ�ற �ர� 

வ�கி�ற�. அ� ��வ9� �ரலாக� ெத�ப=டப9�, எம��� ெகாfச
 
ஜ%வ� வ�த�.  

 

“ந% ெகாfச ேநர�தி� வ9A��வ9�கி�றா/, ந% உ� 
எ�ண�தா� பல மன� ேகா=ைடைய க=0னாேய, 

ெகாfச ேநர�தி� மைறய� ேபாகி�ற� பா!ெகாfச ேநர�தி� மைறய� ேபாகி�ற� பா!ெகாfச ேநர�தி� மைறய� ேபாகி�ற� பா!ெகாfச ேநர�தி� மைறய� ேபாகி�ற� பா!”””” 
எ�றா! ��நாத!. 

  
அைத� ெதாட!��, ஒ^ெவா� மன�த:
 ெச�வ7க� �வ9�� 

ைவ��, அ�த ெச�வ�ைத� கா�தி�
 நிைலயாக, த� ப���க�, த� 
இன7கைளேய இ
சி�கி�றன!.  

 
கைடசி நிைலய9�, அ�த ெபா�ைள� கா�க 30யாத நிைலய9� 

அவ!க� எ�ப0 ேவதைன�ப�கி�றன!. ச
பாதி�� ைவ�தா@
, 
அவ!கN��� ேவதைனய�தா� வள!�க 30�த�.  

 
ஆக, ெச�வ�ைத� கா�தி�
 நிைல அ�<, தன��� ேவதைன 

எ�ற நfசி� த�ைம உ��ெப<
 நிைலயாக, ந�ல �ண7கைள 
அழி�தி�
 நிைலக� ப=�, சீ!ெக=� இ���
 நிைலகைள, சின�மா� 
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பட7கைள� கா=�வ� மாதி�, ஒ�< ஒ�றாக� கா�ப9�தா!. 
அ�ெபாA�தா�, 

மனேம இன�யாகி@
 மய7காேத 
ெபா�லா மான�ட வா`�ைகய9� தய7காேத 
ெபா�ன0 ெபா�N
 bமிய9� _கேமா 
மி�னைல� ேபால மைறவைத� பாரா/ 
ேந�< இ��தா! இ�< இ��ப� நிஜேமா 
நிைலய9�லா இ^>லக
 உன�� சதமா 
மனேம இன�யாகி@
 மய7காேத 
ெபா�லா மான�ட வா`�ைகய9� தய7காேத 
எ�ற நிைலைய உபேதசி�தா!, ��நாத!. 

 
ஒ^ெவா�வ�
 த� வா`�ைகய9� எ^வா< ெச�வ�ைதD 

ச
பாதி�தன!. அ�த ெச�வ�ைத� கா�பத�காக, எ�தைன 
ேவதைன�ப=டன!. அ�த ேவதைன ��
ப�தி��� எ�ப0 ெதாட!�த�. 
அ�தD ெச�வ�ைத� கா�க30யாத நிைலக� ெகா�� சாப7கN
, 
��
ப�தி� நலி�த உடலாக>
, நி
மதிய�ற நிைலகள�� எ^வா< 
வா`கி�றன!? எ�ற நிைலகைள� ெதள�வாக எ���� கா=0, �ைற�த� 
இர�� மண9 ேநர
 இ���
, அத� ப9�, கீேழ இற�கி வ9=டா!. 
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“இன� ந% வல
 வரலா
, உலைக அறியலா
. நா� 
உன��� க��ண!�திய அைனவ�� உ�ைமக�, ந% 
ெச�@
ெபாA�, ெச�@
 பாைதய9�, உன�� உ�ைமய9� 
உண!>க� வ�
.  

ந% அ7ேக ெச�< பா!,  
அவ!கள�� ��
ப�தி� நிைலகைள� பா!,  
ஊ�றி� பா!, அவ!கள�� ெசய�கள�� த�ைமைய� பா!,  
அதிலி��� அவ!க� வ9�பட, எ�னெவ�< சி�தி��� பா!,  
எ�< பல நிைலகைள உண!�தினா! ��ேதவ!. 

6. வ9வ9வ9வ9�ைதைய��ைதைய��ைதைய��ைதைய� கா�ப9�கி�ேற�கா�ப9�கி�ேற�கா�ப9�கி�ேற�கா�ப9�கி�ேற� எ�றா!எ�றா!எ�றா!எ�றா!  

��நாத!��நாத!��நாத!��நாத! 

 
ஒ� சமய
, பா�ப
ப=0 இராமசாமி நா5�வ9� க�
;� 

ேதா=ட�தி�, யா3
 நம� ��நாத!, நா7க� இர��ேப�
 இ��� 
ெகா�0��கி�ேறா
.  

“நா� வ9�ைதைய� கா�ப9�கிேற�டா,  

வ9�ைதைய� கா�ப9�கிேற�டா”  
எ�< ெசா�லி வ9=�, ��நாத! எ�ன ெச/தா!? 

 

க�
;D ச�ைக _�றி கிட�கி�ற�. க�
; ஆைல இய7கி 
ெகா�0��கி�ற�. க�
; ஆைலய9� ச�ைக ச�யாக வரவ9�ைல 
எ�ற>ட� இ�வ�
 ெச�ேறா
. க�
; ஆைல��� ேபான>ட�, 
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சாைற எ��� �0டா, எ�றா!. 
 

�0�ேத�, அ�த பா� ச�யாக வரவ9�ைல எ�< ெசா�லி, எ
ைம 
அைழ�� ெச�றா!க�.  

 

��நாத! நா:
 வ�கிேற� எ�றா!. 2=0� ெகா�� 
ெச�ேறா
. 

 

உ�ேள ெச�ற>ட�, அ7ேக மிஷிைன நி<�தி வ9=டா!க�. 
ெவ�ல
 எ�>ேம ச�யாக வரவ9�ைல எ�< ெசா�னா!க�. 

 

��நாத!, இர�� ேப�
 ேபாகலா
, எ�றா!. ேபாேனா
. 
 

ேபான>ட�, எ�ன�ட
 மிஷிைன ஓ=�டா எ�றா!. 
 

ஆய9@
 இ�ைல, ஒ�<
 இ�ைல, மிஷிைன ஓ=டD ெசா�னா�, 

எ�ப0 ஓ=ட 305
 எ�ேற�?. 

 

ஓ=�டா எ�கிேற�, ச�திைய ைவ��� ெகா�0��கி�றா�, 

தி�=�பய ஓ=�டா, எ�< மn��
 எம� ��நாத! ெசா�னா!. 
எ�லாேம ைவ��� ெகா�0��கிறா/. _வ9=ைச� ேபா=� 
ைவ�தி��கிறா/, உைத எ�கிறா!. 

 

என�� ஒ�<
 ெத�யா� சாமி, எ�கிேற�. 
 

இவ� எ�ென�னேமா ெசா�கிறா�, இவ� எ�னேமா 
ப�ண9ைவ��வ9=டா�. இவ�தா� ெச/� ைவ�தி��கிறா� எ�< 
தி=0வ9=�, எ�ென�னேமா ப�ண9னா!. 

 

க�
;D சா<
 வ�த�. க�
;D சா< வ�தப9�, 3த� தடைவ 
ெவ�ல
 ந�றாக வ�த�. அ��� எ�ைன இA��� ெகா�� ேபானா!. 

 

இராமசாமி நா5�>��, எ�லா
 ெத�5
. இரா�தி� பன�ெர�� 
மண9��, நா� எ���� ெகா�ட �ண9மண9கைளெய�லா
, ��நாத! 
ஒ� ைபய9� எ��� ைவ��வ9=டா!. இரா�தி� ைக கா� வராம� 
3ட7கி� ெகா��, அவ! சில ேவைலகைளD ெச/� 
ெகா�0��கி�றா!. 

 

எ7கைளD _�றி� க�
;� கா�. ேசாைகக� நிைறய இ��த�. 
த%ைய ைவ��வ9=டா!. இர�� ேப�
தா� உ�ேள இ��கிேறா
. 
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எ�ேலா�
 ெவள�ய9ேல இ��கிறா!க�. _�றி த% எ��தா�, க�
;� கா� 
எ�ல
 எ���வ9�
. 

 

“ஐ/யேயா, இவ� த%ைய ைவ��வ9=டா�, த%ைய ைவ��வ9=டா�” 
எ�< எ� ெபயைரD ெசா�லி ச�த
 ேபா�கிறா!. இ�ப0 ச�த
 
ேபா�கிறா!. “எ�ைன� கா�பா�<7க�,. எ�ைன� கா�பா�<7க�, 

எ�ைன ெந��;��� ேபா=� வா=�கிறா�, பாவ9�பய�” எ�< ச�த
 
ேபா�கிறா!, ைக கா�கைள இA��� ெகா�ேட, ச�த
 ேபா�கிறா!. 

 

ம�றவ!க� எ�ேலா�
 _�றி நி�<, பா!��� 
ெகா�0��கிறா!க�. என�� எ7�
 ேபாக30யவ9�ைல. 
ேவC0ய9@
 த% ப90��வ9=ட�. அைண�பத�� த�ண%!2ட, அ�த 
இட�தி� இ�ைல. 

சாமி, ேவC0 எ�லா
 த% ப90��வ9=ட� எ�றா�, 

 

ஏ�டா, த%ைய ந% ைவ��வ9=�, எ�ைன ஏ�டா ெசா�கிறா/? 

எ�கிறா! ��நாத!. 
 

இ�ப0ெய�லா
 அவ*ைத�ப��தினா!. த% _�றி E`��வ9=ட�. 
இ�:
 ஒ� நிமிட
 தா� இ��கிற�, அ�த அளவ9� 
இ��க�ப�
ேபா�, 

 

இ�த த% எ�ப0 பர>கிற�இ�த த% எ�ப0 பர>கிற�இ�த த% எ�ப0 பர>கிற�இ�த த% எ�ப0 பர>கிற�? 

இ�த� இ�த� இ�த� இ�த� ““““த%ய9��த%ய9��த%ய9��த%ய9��”””” உ�டான ஆ�ற� எ�ன உ�டான ஆ�ற� எ�ன உ�டான ஆ�ற� எ�ன உ�டான ஆ�ற� எ�ன? 

அவ:ைடய ஆைச, எ�ப0 இ�த க�
;D சா<�காக ேவ�0, எ�த 
ஆைசய9� ெகா�� வ��, இ7ேக ஆைலைய ைவ�தா�? 

எ�<,  இ�தைன உண!ைவ அ7ேக கா=�கி�றா!. 
 

அவ� பண�தி�காக ேவ�0, ஆைச�ப=� ைவ�தா�. ந%, ச�தி 
ெபறேவ��ெம�ற நிைலகள��, இ7ேக வ�� ெகா�0��கி�றா/. 
ெந��; வ�� E`�� ெகா�0��கி�ற�, ந% எ7ேக த�ப� ேபாகி�றா/?  

 

ந%, ஆைசய9� நிைலகள�� இ��� 
ெகா�0��கி�றா/. அவ�, ஆைசய9� அ7ேக 
இ��கிறா�.  ஆனா�, அவ� ெவள�ேய இ��கிறா�. ந% இ7ேக 
இ��கி�றா/. 
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அ�த இட�தி�, உபேதச
 எ�ப0 ெகா��கிறா! பா�7க�. 
எ�லாவ�ைற5
 ேபா=�, ந_�கி, த%ைய அைண�க 3�ப�கிறா!க�. 
எ�லா
 ந_�கினா@
, _�றி அன� தா7க 30யவ9�ைல, ேசாைக 
3Aவ�
 அன� ப90�தி��கிற�. இ^வள> அவ*ைதய9�, இ��� 
ெகா�0��கிேற�. 

 

அவ� ஆைசய9� வ�தா�. ெசா�னா�, க�
;D சா< ச�யாக 
இ��கிற� எ�றா�. உ�ைன� ேபா�றினா�, ந%5
 எ�லா
 
ப�ண9னா/. இ�ெபாA� த% ப90��� ெகா�ட�. இ�ெபாA� எ�ைன 
யாரடா கா�பா�ற� ேபாகிறா!க�. ச�தி எ�ன ஆன�? எ�< ேக=கிறா!.  

 

த% ப90�கிற�, எ�லா
 ப�ண9வ9=�, எ�னேமா ம�திர ேவைல 
ப�ண9வ9=டா�. எ�ைன� த%ைய ைவ��� ெகா�கிறா�, எ�ைன� 
கா�பா�<7க�, எ�றா! ��நாத!. 

 

அவ!க�, அ7ேக அ�கி� ெந�7க 30யவ9�ைல. எ� க�
;� 
காெட�லா
 ேபாகிறேத, இ7ேக த�ண%! ஊ�<, அ7ேக த�ண%! ஊ�<, 

ேமா=டாைர� ேபா� எ�றா@
2ட, அ7ேக கர�= _வ9=D, த�ண%ராகி 
வ9=டதா�, ேமா=டாேர பாய9லாகி ேபா/வ9�வ� ேபால இ��கிற�. இ�த 
அள>�� ஆப�தான நிைலகள�� சி�க ைவ��வ9=�, ந
ைம� 
பா!�கிறா!. அ�ப0ெய�லா
 சி�க ைவ��, நம�� உண!�தினா!. 

 

அ^வா< உண!�தைத ந%7க� ேக=�� 
ெகா�0��கிற%!க�. கCட�ைத� ேபா��வத��, கCட
 

வ�
ேபா�,  அைத நிவ!�திஅைத நிவ!�திஅைத நிவ!�திஅைத நிவ!�தி ெச/யD ெசா�னா� ெச/யD ெசா�னா� ெச/யD ெசா�னா� ெச/யD ெசா�னா�,  ““““ேநர
 ேநர
 ேநர
 ேநர
 
இ�ைலஇ�ைலஇ�ைலஇ�ைல””””  எ�கிற%!க�எ�கிற%!க�எ�கிற%!க�எ�கிற%!க�.... 

 

இ�ப0, அ�த மாதி� ஒ� ச�த!�ப�ைத� ;��தி, என�� அ�ப0ேய 
மரணமைட5
 நிைல வ��வ9=ட�. அ�ப0 மரணமைட5
 
நிைலகள��தா�, 

அவ�ைடய ஆைச எ�ன ெச/த�?  

அ�த ஆைசய9� உ�ைன� 2=0� ெகா�� வ�தா@
,  

அ�த ஆைசய9லி��� அவரக� த�ப9� ேபாக 30�த�.  
 

அவ!க� அ7ேக இ��கிறா!க�. ஆனா�, ந% எ�லா ச�திகைள 
ெப�றா@
, ;கA�காக ேவ�0 இைத ெச/தா/. ந% இத��� மா=0� 
ெகா�0���
ேபா�, உ� ;க` எ7ேக ேபாக�ேபாகிற�? இ^வள> 
ெப�ய ச�திைய ைவ��� ெகா��, ந% எ�ன ப�ண�ேபாகி�றா/? 
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எ�ைன5
 இA��� ெகா�� சி�க ைவ��வ9=டா/. நா� எ�னடா 
ப�ண=�
?  எ�கிறா! ��நாத!. 

 

ெகாfச ேநர
 கழி��, ஹா.. ஹா. எ�< சி���வ9=�, இ�த 
உண!வ9� நிைலக� அ�தைன5ேம மன�தனாக� ேபா�
ேபா� 
எ�னவா�
?  எ�பைத உண!�தினா!. 

 

எ� ேவC0 த% ப90�� எ�கிற�. மரணமாக� 20ய த�ண
, 

ேவC0 த% ப90�� எ�கிற�. ேவ< வழிேய இ�ைல. அ�ெபாA� 
ெந��;��� இ���, அ�த உண!வ9� அைலைய 
எ���� கா=�கிறா!. 

 

ஆனா�ஆனா�ஆனா�ஆனா�, ந% மரணமைடய� ேபா�
ெபாA� எ�த ந% மரணமைடய� ேபா�
ெபாA� எ�த ந% மரணமைடய� ேபா�
ெபாA� எ�த ந% மரணமைடய� ேபா�
ெபாA� எ�த 
நிைலநிைலநிைலநிைல? உ� உட@��� இ��உ� உட@��� இ��உ� உட@��� இ��உ� உட@��� இ��க�20ய உண!வ9� க�20ய உண!வ9� க�20ய உண!வ9� க�20ய உண!வ9� 
அைலக� எ�ென�ன ெச/கிற�அைலக� எ�ென�ன ெச/கிற�அைலக� எ�ென�ன ெச/கிற�அைலக� எ�ென�ன ெச/கிற�? எ�< ெசா�லிஎ�< ெசா�லிஎ�< ெசா�லிஎ�< ெசா�லி, 
அ�த உண!ைவ� கா=0னா!அ�த உண!ைவ� கா=0னா!அ�த உண!ைவ� கா=0னா!அ�த உண!ைவ� கா=0னா!. . . .  

 

எ� உடலி� த% ப90�க ைவ��எ� உடலி� த% ப90�க ைவ��எ� உடலி� த% ப90�க ைவ��எ� உடலி� த% ப90�க ைவ��, அ�த மாதி�D அ�த மாதி�D அ�த மாதி�D அ�த மாதி�D 
ெச/தா!ெச/தா!ெச/தா!ெச/தா!....  அe�கள�� ெசய@
அe�கள�� ெசய@
அe�கள�� ெசய@
அe�கள�� ெசய@
, உ� ஆைசய9� உ� ஆைசய9� உ� ஆைசய9� உ� ஆைசய9� 
நிைலகN
நிைலகN
நிைலகN
நிைலகN
, உ� உட@��� வள!�த 3�ைதய உ� உட@��� வள!�த 3�ைதய உ� உட@��� வள!�த 3�ைதய உ� உட@��� வள!�த 3�ைதய 
அeவ9� நிைல எ�ப0அeவ9� நிைல எ�ப0அeவ9� நிைல எ�ப0அeவ9� நிைல எ�ப0? எ�< உணரD ெச/தா!எ�< உணரD ெச/தா!எ�< உணரD ெச/தா!எ�< உணரD ெச/தா!.... 

 

இைதெய�லா
 3த� ;�தக�தி� ெகா��கவ9�ைல. ெகா��தா�, 

பய��வ9�வ %!க�. இ�ப05
 இ��கிறதா? எ�< ெகா��கவ9�ைல. 
இ�ப0ெய�லா
 உண!�� இைத ெவள��ப��தியப9�, 

அ�ெபாA�தா� அeவ9�அeவ9�அeவ9�அeவ9�, ஆ�றலி� த�ைமைய� ஆ�றலி� த�ைமைய� ஆ�றலி� த�ைமைய� ஆ�றலி� த�ைமைய� 
கா=�கி�றா!கா=�கி�றா!கா=�கி�றா!கா=�கி�றா!.... 

 

இ�ப0� க��ண!�த நிைல ேபால, இ�< உலக�தி� நிைலகள�� 
வ9fஞான அறி> இ�ப0 வ��வ9=ட�. அவ:ைடய ஆைசய9�, 

த�ைன� த�கா��� ெகா�ள�20ய உண!>கள�ேலேய இ�<, அவ� 
அத���ேளேய ேபா/ சி�கி�ெகா�டா�. இ�, இ�ைறய வ9fஞான 
அறி>..  
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ஏென�றா�, இ�< வ9fஞான�க� மன�த:��� இய�ைகய9� 
நிைலகள��, இத:ைடய அைலகைள ைவ��, ஒ� ெநா0��� 
அைனவைர5
 மா/�க வ��வ9=டா!க�. 

 

மன�த�, அ�த E�யன�லி��� ேதா�றிய உண!வ9� அe 
ெகா�� வள!�தா�. இைதெய�லா
, ப9�னா=கள�� இ�த 
வ9fஞான�க� அறிவ9�பா!க�. ஒ^ெவா� நிமிட�தி@
, யா
 கால�ைத 
வ9ரய
 ெச/யவ9�ைல. 

 

ஒ^ெவா�வ�ைடய உ�ள7கள�@
, உய9ைர5
 ஈசனாக மதி��, 

அ�த உட@��� இ��க�20ய உய9ைர மதி��,  

அ�த அeவ9� இய�க7கN���,  

உ7கNட� இர>
 பக@
 ெதாட!; ெகா��,  

உடலி� நிைலகள�� பதி> ெச/கி�ேறா
.  
இ�த உண!வ9� அைலகைள, ந%7க� ெபறேவ��ெம�<, நம� ��நாத! 
கா=0ய அ��வழி ெகா��, சதா ெஜப9��� ெகா�0��கி�ேறா
. 

 

ஆனா�, எ^வள> சிரம�ப=� உ7க� நிைலகைள5
, ந%7க� 
வ9fஞான அழிவ9லி��� மnNவவத��, இ�த உண!ைவ� பா/DசD 
ெச/�, உ7கN��� ஆ�ற� மி�க ச�திைய� ெப��கினா@
, இைத 
சி�தி�பா! யா�
 இ�ைல.  

 

ஆனா�,  நம��� எ���� ெகா�ட, இ^வள> 
ெப�ய ஆ�ற�கைள5
, நம� ��நாத!, எ�ெபாA�
 
இய�கி� ெகா�0��கி�றா!. 

 

ஆனா�, இ�த உடலிலி��� எ^வள> கால
 யா
 இய7க305
? 

அத���, இைத ெப��கி� ெகா�ட நிைலக� ெகா��, நாைள 
வர�20ய வ9fஞான உலக�திேல, நாைளய எதி!கால�ைத சி�தி��, 

ஒ^ெவா�வ�
 இ�த நிைலகைளD ெசய�ப��தி� ெகா�N7க�. 
அத�காக�தா� இ^வள> பா�ப�கி�ேற�. 

 

எ� ��நாத! இ=ட க=டைள�ப0, ஒ^ெவா�வர� உடலி@
 
இைத� பதி> ெச/தி��கி�ேறா
. ஆகேவ, தவறான நிைலக� 

ெகா��, இ�< வ9fஞான நிைலக� ெகா�ட அைலக�இ�< வ9fஞான நிைலக� ெகா�ட அைலக�இ�< வ9fஞான நிைலக� ெகா�ட அைலக�இ�< வ9fஞான நிைலக� ெகா�ட அைலக�, 
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உலைகேய கைர��
 நிைலக� வ�
ேபா�உலைகேய கைர��
 நிைலக� வ�
ேபா�உலைகேய கைர��
 நிைலக� வ�
ேபா�உலைகேய கைர��
 நிைலக� வ�
ேபா�, அைத அைத அைத அைத 
மா�<
 நிைலேவ��
மா�<
 நிைலேவ��
மா�<
 நிைலேவ��
மா�<
 நிைலேவ��
.... 

 

அத���தா�, ��வ ந=ச�திர�தி� ேபர�ைள, 

ஒ�ஒ�ஒ�ஒ� ப�� நிமிடமாவ� எ���� ெகா�w7க�ப�� நிமிடமாவ� எ���� ெகா�w7க�ப�� நிமிடமாவ� எ���� ெகா�w7க�ப�� நிமிடமாவ� எ���� ெகா�w7க�.... அேத 
��வ ந=ச�திர�தி� ேபர�ைள தன��� 2=0யப9�, 

மக�ஷிகள�� ஒள�ைய ந%7க� ெப<7க�. அ�தஅ�தஅ�தஅ�த அ�தி�அ�தி�அ�தி�அ�தி� 

மாமக�ஷிய9�மாமக�ஷிய9�மாமக�ஷிய9�மாமக�ஷிய9� அ��ச�திஅ��ச�திஅ��ச�திஅ��ச�தி, ந%7க� ெப<வத��ந%7க� ெப<வத��ந%7க� ெப<வத��ந%7க� ெப<வத��, எம� எம� எம� எம� 
அ�ளாசிக�அ�ளாசிக�அ�ளாசிக�அ�ளாசிக�.... 

 

7. சின�மா பட
 Fல
 உண!�தினா! சின�மா பட
 Fல
 உண!�தினா! சின�மா பட
 Fல
 உண!�தினா! சின�மா பட
 Fல
 உண!�தினா! 
��நாத!��நாத!��நாத!��நாத! 

ஒ^ெவா� மன�த�� வா`�ைகய9@
, ச�த!�ப7க� அவ!கைள 
எ�ெத�த ேநர�தி�, எ� எ� இய��கி�ற� எ�பைத5
, அவரவ! வாழ 
எைதD ெச/கி�றன! எ�பைத5
, நம� ��நாத! எம��, தின
, தின
, 

அ:பவ�b!வமாக உண!�தினா!.  
 

ஒ� உடலி�, ஒ� உண!வ9� த�ைம எ�ப0� ெப��கி�ற�? 
ெப�கியப9�, அ^>ட� எ�ன நிைலயாகி�ற�? எ�பைதெய�லா
 
எம��� ெதள�வாக உபேதசி�� அ�ள�னா!. 
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��நாத!, எம�� எA�� வ0வ9� எைத5
 
க�<� ெகா��கவ9�ைல. ஆனா�, அ�� வழிய9�அ�� வழிய9�அ�� வழிய9�அ�� வழிய9�, 

எம�� க�<� ெகா��தா!எம�� க�<� ெகா��தா!எம�� க�<� ெகா��தா!எம�� க�<� ெகா��தா!....   
 

பா!�தா�பா!�தா�பா!�தா�பா!�தா�, சி�ன வ9ஷயமாக� ேதா�<
சி�ன வ9ஷயமாக� ேதா�<
சி�ன வ9ஷயமாக� ேதா�<
சி�ன வ9ஷயமாக� ேதா�<
. . . . 
ஆனா�ஆனா�ஆனா�ஆனா�, அத:� வ9ஷய
 ஏராளமாக இ���
அத:� வ9ஷய
 ஏராளமாக இ���
அத:� வ9ஷய
 ஏராளமாக இ���
அத:� வ9ஷய
 ஏராளமாக இ���
....  

 

எம� ெசா�த�கார!க� எ�லா
, எ
ைம� பா!��, ைப�திய��ட� 
ேச!�� அைல�� ெகா�0��கி�ேற� எ�< எ
ைம� 

தி=�வத��தா� வ�தா!கேள தவ9ர,  ��நாத���
��நாத���
��நாத���
��நாத���
, எம��
 எம��
 எம��
 எம��
 
இைடேய உ�ளஇைடேய உ�ளஇைடேய உ�ளஇைடேய உ�ள, உ�ைம நிைல எ�னஉ�ைம நிைல எ�னஉ�ைம நிைல எ�னஉ�ைம நிைல எ�ன?  எ�பைத 
அறி��ெகா�ள 3� வரவ9�ைல. 

 

ந�ப!களாக இ��தவ!கN
, எ
ைம� ைப�திய��ட� ேச!�� 
ைப�தியமாகி வ9=டா! எ�<தா� ேபசினா!க�. ஏ�, எம� வ %=0� சாமி 
அ
மா>
 அ�ப0�தா� ேபசினா!க�. வ %=0� இ��த மாமா, அ�ைத, 

எம� �ழ�ைதக� எ�<, அைனவ�
 எ
ைம அ�ப0�தா� 
நிைன�தா!க�. 

 

அ�� உண!வ9� த�ைமைய, சாமி அ
மா>
 ெகாfச
, 

ெகாfசமாக� ெத��� ெகா�டா!க�. ஏென�றா�, நா7க� 
ைவ�தி���
 வ9ற�� கைட��, ��நாத! வ��, ஹாயாக� ப���� 
ெகா�வா!.  

 

சாமி அ
மாவ9ட
, இவ!கைள� பா!, அவ!கைள� பா!, எ�< தன� 
உ�ள7ைகைய� கா�ப9�பா!. இ�ப0ெய�லா
 பல நிைலகைள ெச/�, 

உலக
 எ�ப0 இ��கிற� எ�< உண!�தினா!. 
 

ப9ற�, “சின�மா� திேய=ட!கள�� எ�ன பட7க� ஓ�கி�றன?” 
எ�< ��நாத! ேக=பா!. சின�மா� திேய=ட!கள�� ஓ�
 பட7கைளD 
ெசா�னா�, “எ�தD சின�மா� பட
 பா!�க வ9�
;கி�றா/?, அைத 
இ7ேகேய பா!�கலா
” எ�< 2<வா!.  

 

அ� எ�ப0� திேய=ட�� ஓ�
 சின�மா� பட�ைத இ7கி��� 
பா!�க 305
? எ�< யா
 ேக=ேபா
. 

 



 63 

“இ�ெபாA� பா! எ�< 2<வா!”. சின�மா� பட
, அ�, அ�ப0ேய 
நா7க� நி�ற இட�தி� இ��ேத பா!�க 30�த�. எம� மக� 
மnராவ9ட
, திேய=ட�� எ�ன பட
 ஓ�கி�ற�? எ�< ேக=பா! 
��நாத!. மnராவ9ட
 ேக=�, மnரா வ9�
ப9ய பட�ைத அ7ேக 
கா�ப9�பா!. 

 

 யா
, ��நாத! எம��� ெகா��த உண!>கைள வ�ைச�ப��தி, 
ஒA7�ப��தி, எ�ன திேய=ட�� எ�ன பட
 ஓ�கி�ற� எ�< 
�ழ�ைதகள�ட
 ேக=�, அைத� பா�7க� எ�< 2றி, யா3
 
ம�றவ!கN��D சின�மா� பட
 கா�ப9�க ஆர
ப9�ேதா
. 

 

இதனா�, எ
ைம� பா!�தா� ேபா�
, �ழ�ைதக� 2=ட
 
20வ9�
. ைநனா., ைநனா., எ�< �ழ�ைதக� எ
ைமD E`�� 
ெகா�வா!க�. இ�த�தD சின�மா� பட7கைள� கா�ப957க� எ�< 
ேக=பா!க�. அவ!க� ேக=ட சின�மாைவ� கா�ப9�தா�, உடேன 
�ழ�ைதகN��� �ஷியா�
. 

 

அத� ப9ற�, ��நாத! எ
ைம� தி=�வா!. உ�ைனD சின�மா 
பா!�கD ெசா�ேனனா?  

ஒ^ெவா�வ�
, சின�மாவ9� ந0�பைத� ேபா�<, 

வா`�ைகய9� எ�பவா`�ைகய9� எ�பவா`�ைகய9� எ�பவா`�ைகய9� எ�ப0 ந0�கி�றா!க�0 ந0�கி�றா!க�0 ந0�கி�றா!க�0 ந0�கி�றா!க�?  

 

இதன�� உண!> எ�ப0 வ�கி�ற�இதன�� உண!> எ�ப0 வ�கி�ற�இதன�� உண!> எ�ப0 வ�கி�ற�இதன�� உண!> எ�ப0 வ�கி�ற�?  ஒ�வ��� 
ந0�; எ�ப0 வ�கி�ற�?. ஒ� உண!ைவ cக!�தப9�, 
எ�ப0 ந0�கி�றா!க�? cக!�த உண!வ9�  
உண!Dசிக�, ஒ�வைர எ�ப0 ஆ=0� பைட�கி�ற�? 
எ�< இைத�தா� உ�ைன� பா!�கD ெசா�ேன� எ�றா!, ��நாத!. 

 

ஒ�வ�ைடய உண!>��� த�க, அவ�ைடய வா`�ைகய9�, 

வ %=0� ஒ�வ�ட� ச�ைட��D ெச�கி�றா!.  
ஒ� ப�க
 அரவைண�கி�றா!,  
ம< ப�க
 ெவ<�கி�றா!.  
இதன�� உண!>கைளD _வாசி�கி�றா!. அதன�� உண!>க�, 

அவ���� எ�ப0 அ7ேக இய7�கி�ற�? எ�< உபேதசி�தா!. 
 

ந% �ழ�ைதகN��D சின�மா� பட
 கா�ப9�கி�றா/. அதனா� 
�ழ�ைதக� ச�ேதாஷ�ப�கி�றன. ஆனா�, ெப�யவ!கள�ட
 ெசா�னா�, 
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அவ!க� எத�� ஆைச�ப�கிறா!க�? ஏதாவ�, ;ைதய� கிைட��மா? 

;ைதய� இ���
 இட
 ெத�5மா? எ�< ேக=� வ�கி�றா!க�. 
;ைதய� கிைட�தா�, நா� ந�றாக ஆகிவ9�ேவ�. �ேபரனாக 
வாழலா
 எ�ப�, ெப�யவ!கNைடய ஆைச. 

 

ஆனா�, “அ�� ஞான�ைத� ெப��க ேவ��
, 

இ�ைள� ேபா�க ேவ��
, எ�ற நிைல���தா� 
"அ�� ஆ�றைல" உன��� ெகா��ேத�. 

ந% ம�றவ!கNைடய ஆைசகைள� ெப��கவா ேபாகி�றா/?” எ�< 
ேக=டா! ��நாத!. 

 

ஆனா�, ஆைசய9ைன� ெப��க ேவ��
. எ�த ஆைசய9ைன� 
ெப��க ேவ��
? அ�ைள ஆைசப=டா�, இ�ைள� ேபா��
. உடலி� 
ஆைசைய வள!�தா�, இ�� EA
. ஆக, 

உய9! ஆைச, 

உட� ஆைச, எ�பத�� வ9ள�க
 ெகா��தா! ��நாத!. 
 

ஏென�றா�, வ9fஞான அறிவ9� எெல�=��, எெல�=ரா� எ�ற 
நிைல வர�ப�
 ெபாA�, க
�oட! ேபா�ற சாதன7கைள 
உ�வா��கி�றன!. ெகமி�க� கல�த நிைலகள��, நா
 எ�ப0  

“சி�கி 3�கி” க�ைல� த=�கி�ற ெபாA�  
அதி� உண!வ9� அதி!>
, ஒள�5
 வ�வைத� ேபா�<  
ெகமி�க� கல�த ெபா��கள�� அதி!ைவ� ெகா���,  

உண!வ9� rப�ைத, வ9fஞான அறிவா� கா=�கி�றன!. 
 

நா
, ேகாப
 எ�ற நிைலைய எ���� ெகா�டப9�, ேகாப�தி� 
உண!>க� எெல�=ரான��, ேகாப உண!வ9� உண!Dசிக�, அA�த7க� 
வர�ப�
 ெபாA�, நம� க� எ�ப0D சிவ�கி�ற�, நர
;க� எ�ப0 
3<��கி�ற�, எத� வழி ெசய�ப�கி�ற�> எ�< ��நாத! எம�� 
உண!�தினா!. 

 

எெல�=��, எெல�=ரா� எ�ற நிைலய9� ஒ� ெபா�Nட� ஒ� 
ெபா�� கல�க�ப�
 ெபாA�, அதன�� கலைவய9� நிைலக� எ�ப0D 
ெசய�ப�கி�றன? ெச0 ெகா0க� எ�ப0 வள!கி�றன? எ�ப0  rப
 
மா�றமைடகி�றன? எ�பைதெய�லா
 எம�� உண!�தினா!.  
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இ�ப0,  எ7கN��� நைடெப<
 உண!>� எ7கN��� நைடெப<
 உண!>� எ7கN��� நைடெப<
 உண!>� எ7கN��� நைடெப<
 உண!>� 
ப�மா�ற7க�ப�மா�ற7க�ப�மா�ற7க�ப�மா�ற7க�,  ேவ< யா���
 ெத�யா�. 
 

 அ:பவaதியாக, ஒ^ெவா�ைற5
 சின�மா� பட
 ேபா�< 
கா�ப9�தா!. இ�த உ�ைமய9� இய�க�ைத, நம� அக�தி��� பதி> 
ெச/ய ேவ��
 எ�ற நிைலகள��, ��நாத!, எம�� உபேதசி�த அ�� 

வழி ெகா��தா�, இ�ெபாA�, யா
 உ7கள�ட�தி� பதி> 
ெச/கி�ேறா
. 

    
8. இர�த� ேபா�ைக நி<�தினா! ��நாத!இர�த� ேபா�ைக நி<�தினா! ��நாத!இர�த� ேபா�ைக நி<�தினா! ��நாத!இர�த� ேபா�ைக நி<�தினா! ��நாத! 

ஒ� சமய
, தன� மைனவ9�� இர�த� ேபா�� ேபா/� 
ெகா�0��கி�ற�, அைத �ண�ப��த ேவ��
 எ�<  எ
ைம� ேத0 
ஒ�வ! வ�தா!. அ� சமய
, என�� Fல ேநா/ இ��த�. 
உ=கா!�ேதா
 எ�றா�, க�க�ெவ�< இ���
. 

 

ேநா/ ெப�மண9��. ஆனா�, அ�த� ெப�மண9ய9� கணவ!தா� 
வ�தி��தா!. அவ!, தன� மைனவ9��� ெதாட!�� உதிர� ேபா�� 
ேபா/� ெகா�0��கி�ற�. டா�ட!க� இதைன� �ண�ப��த 
30யாம� ைகவ9=� வ9=டா!க�.  

 

தன��� க�ண9�லாத �ழ�ைத ஒ�<
, ம�<
 ஐ�தா< 
�ழ�ைதக� இ��பதாக>
, இவ!கைள எ�லா
 கா�பா�ற ேவ�0 
இ��கி�ற�. ஆகேவ, ந%7க�தா� என� மைனவ9ைய �ண�ப��தி� 
தரேவ��
. உ7க� ��நாத�ட
 ெசா�லி, ம��� தா�7க� எ�றா!. 
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அ�ெபாA�, ��நாத! எம��� கா=சி ெகா���, எ
மிட
 ேபசி� 
ெகா�0��தா!. யா
 இத� வ9வர7கைள ��நாத�ட
 ேக=க�ப�
 

ெபாA�, 3�க� வ�கி�றா!. “ஆறாவ� அறிவ9� த�ைம 
ெப�<, ந% இ7ேக வா” எ�றா!.  

 

இ�த ஆறாவ� அறிைவD ச�யாக� இ�த ஆறாவ� அறிைவD ச�யாக� இ�த ஆறாவ� அறிைவD ச�யாக� இ�த ஆறாவ� அறிைவD ச�யாக� 
பய�ப��தாதினா�பய�ப��தாதினா�பய�ப��தாதினா�பய�ப��தாதினா�, உ�வான நிைல எ�னஉ�வான நிைல எ�னஉ�வான நிைல எ�னஉ�வான நிைல எ�ன? இவ!க� இவ!க� இவ!க� இவ!க� 
ெசா�னெசா�னெசா�னெசா�ன, �ைற ேம� ஆைச வ�கி�ற��ைற ேம� ஆைச வ�கி�ற��ைற ேம� ஆைச வ�கி�ற��ைற ேம� ஆைச வ�கி�ற�....  �ழ�ைதக� 
சிரம�ப�கி�றா!க� எனD ெசா�@
 ெபாA�, ��நாத! கா=சி 
த�கி�றா!. 

 

இ�ெபாA� 3�கைன� கா�ப9��, அத� ப9�ப�கமாக ��நாத! 
கா=சிய9� வ��, சி��கி�றா!. 

 

யா
 ��நாத�ட
, அவ!கNைடய வ %=0� ஐ�தா< �ழ�ைதக� 
இ��கி�றன. அவ�றி�, ��=�� �ழ�ைத5
 இ��கி�ற�. நாைள 
அவ!க� இற�� ேபானா�, அவ!கNைடய �ழ�ைதக� 
தவ9�பா!கேள,  அவ!க� வ��தமாகD ெசா�கிறா!க�, ந%7க� 
சி��கி�ற%!க� எ�ேறா
. 

 

“ேபா/ ஓம�ெபா0 வா7கிவா” எ�<, ��நாத! எ
மிட
 
ேகாபமாகD ெசா�னா!. 

 

எம��� ேகாப
 வ�� வ9=ட�. “சாமி, அவ!க� ேவதைனயாக 
இ��கிறா!க�, ந%7க�, ஓம�ெபா0 வா7கி� ெகா�� வரD ெசா�கிற%!க�”, 
எ�ேறா
. 

 

“என��� ெத�யா�, ந% ேபா/ ஐய�பைன� ேக=��ெகா�” எ�றா!. 
��நாத! 

 

கா=சிய9� ஐய�ப� வ�தா!. ஐய�பன�ட
 ேக=டா�, அவ! 
ெமௗனமாக இ��கி�றா!. 

 

“ந% ��ைவேய எதி!��� ேபசிவ9=டா/,  இன� 
உ�ன�ட
 ஒ�<
 ேபச மா=ேட�” எ�< ஐய�ப� 2றினா!. 

 

��நாத�ட
 யா
 ேக=ேடா
, “ஐய�ப� ஒ�<
 ேபசமா=ேட� 
எ�கிறாேர” எ�ேறா
. 
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“அவ! எ�ப0� ேப_வா!?” எ�றா! ��நாத!. 
 

“ப9�ேன யா�ட
 ேக=ப� எ�ேறா
”, யா
. ��வாகிய உ7கள�ட
 

தாேன ேக=க 305
, யா
 எ�ன தவ< ெச/ேதா
? ேத0 
வ�தவ!க� நல
 ெபறேவ��
 எ�< தாேன 
ேக=ேடா
,  என உைர�ேதா
. 

 

“ந% ஐய�பைனேய ேக�” எ�< ��நாத! 2றிவ9=டா!. 
 

பாவ
, இ�த� ெப�மண9 இற�தெத�றா�, அவ!கNைடய 
�ழ�ைதகெள�லா
 அனாைதகளாக நி��
. க�ண9�லாத �ழ�ைத5
 
இ��கி�ற�, இவ!கைள எ�லா
 பா�கா�க ேவ��ம�லவா? அ�த� 
ெப�மண9ைய� கா�பா�றிேனா
 எ�றா�, அவ!கNைடய ��
ப�ைத� 
கா�பா�றி� ெகா�வா!க�. ஆனா�, ��நாத�
, ஐய�ப:
 ேக=க 
மா=ேட� எ�கிறா!க�. 

 

அத� ப9ற�, எம� மக� மnராைவ� 2�ப9=ேடா
. அ�ெபாA�, மnரா 
சி< வய� ெப�. அ�ெபாA�,  மnரா, ��நாத�ட
 உைரயா0னா!. 

மnரா, எ
ைம� பா!��,  

““““ந%7க� ��நாத�ட
 3ைற தவறி� ேக=l!க�ந%7க� ��நாத�ட
 3ைற தவறி� ேக=l!க�ந%7க� ��நாத�ட
 3ைற தவறி� ேக=l!க�ந%7க� ��நாத�ட
 3ைற தவறி� ேக=l!க�,  

��நாத�ட
 ேகாபமாக� ேபசினா� எ�ப0��நாத�ட
 ேகாபமாக� ேபசினா� எ�ப0��நாத�ட
 ேகாபமாக� ேபசினா� எ�ப0��நாத�ட
 ேகாபமாக� ேபசினா� எ�ப0?  

ேநா/ த%ரேவ��
 எ�< ேக=0��க ேவ��
ேநா/ த%ரேவ��
 எ�< ேக=0��க ேவ��
ேநா/ த%ரேவ��
 எ�< ேக=0��க ேவ��
ேநா/ த%ரேவ��
 எ�< ேக=0��க ேவ��
, 

அைத வ9=� வ9=�, ��நாதைர அதிகார
 ப�ண9� 
ேக=கி�ற%!க�”. 

 

“அதிகார
 ெச/�, ேவ��மானா� ந% எ���� ெகா�� ேபா”  
எ�< ��நாத!, மnரா>��� கா=சி ெகா���� 2றினா!. 

 

அ�ெபாA�, ேநாயாள�ய9� கணவ! ஓம�ெபா0ைய வா7கி� 
ெகா�� வ��வ9=டா!. 

 

“அ�த� ெப�மண9ைய ஓம� ெபா0ையD சா�ப9டD ெசா�” எ�< 
மnரா Fல
 ��நாத! 2றினா!. 

 

“அ� எ�ப0 �ணமா�
?” எ�ேறா
 யா
.  

��நாத! தா� ெசா�கிறா!, 
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ஆனா� யா
, அ� எ�ப0 ஓம�ெபா0 சா�ப9=�� �ணமைடய 

305
? எ�<  வாதி�கி�ேறா
வாதி�கி�ேறா
வாதி�கி�ேறா
வாதி�கி�ேறா
....  
 

இ�ப0, ம<ப05
 வ9த�ட வாத
 ெச/த>டேன, ��நாத! 
ம<ப05
 ெமௗனமாகேவ இ���வ9=டா!.  “ந%ேய ேபா/� 

கா�பா�றி�ெகா�,  ந% ��>�� மிfசிய ஆளாக ஆகி�றா/” 
எ�< 2றிவ9=டா!. 

 

அத� ப9ற�, நா7க� இ�வ�ேம ெமௗனமாகி வ9=ேடா
. இ�ப0 
நா�� மண9 ேநர
 ஆகிவ9=ட�. 

 

“சாமி, எ� மைனவ9�� உடலிலி��� இர�த
 3Aவ�
 
ேபா/வ9=ட�. டா�ட!கN
 ைகவ9��� வ9=டா!க�. இ�ேறா, நாைளேயா 
எ�< எ� மைணவ9ய9� நிைல இ��கி�ற�. ந%7க� கா�பா�<வ %!க� 
எ�<  ந
ப9 வ�தா�, ந%7க� ��நாத�ட
 ச�ைட ேபா=�� 
ெகா�0��கி�ற%!கேள” எ�றா!, எ
ைம� ேத0 வ�தவ!. 

 

“��நாத�ட
 ேநா/ ந%��
 வழிைய� ேக=�� 
ெகா�0��கி�ேறா
, அவ! ெகாfச
 2ட, கவன��க மா=ேட� 
எ�கிறா!”  எ�ேறா
 யா
. இ� எ
3ைடய ;�திசாலி�தன
. 

 

அ�ைற�� இ��க� 20ய E`நிைலய9�, 

இதன�� உண!>க� எ�ப0 இய��கி�ற�? எ�பைத� 
கா�ப9�தா! ��நாத!. 

 

இதைன� ெதாட!��, ப�க�� வ %=��கார!, ஒ� ேதவ!, அவ! 
எ
ைம “மா�ப9�ைள, மா�ப9�ைள” எ�< அைழ��� ெகா�ேட வ�தா!. 
“எ�ன�பா இ�, ந�ைலயா நாய�க! ச
பாதி�� ைவ�தி��கிறா! எ�<, 
ந% ஊைர _�றி� ெகா�0��கி�றா/. எ�ென�னேவா ம�திர 
ேவைலகைளD ெச/� ெகா�0��கி�றா/, இெத�லா
 உன�� எத��?” 
எ�< எ
மிட
 ேக=டா!. 

 

“நா� எ�ன ெச/ய ேவ��
?” எ�< அவ�ட
 ேக=ேடா
. 
 

“ந% இ� ேபா�ற ம�திர, த�திர ேவைலகைளD ெச/ய� 2டா�. ந% 
ம<ப05
 வ %=0�� வ��, ெவள� ேவைலகN��D ெச�<, வ9ற�� 
கைட5
 கவன���� ெகா�ளேவ��
” எ�றா!. ெதாட!�� அவ!, “ந% 
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ைப�திய��ட� ேச!�� _�றி, இைதெய�லா
 ெச/� 
ெகா�0��கி�றா/” எ�< ச�த
 ேபா=டா!. 

 

அ�ெபாA�, மnரா எ7கைள� பா!��� ெகா�0��த�. என� மக� 
மnரா அவைர� பா!��, “ேகாப9�காத%!க�, ��நாத! உ7கN�� ல=� 
ெகா��கி�றா!” எ�< ெசா�ன�. 

 

அத�� அவ!, “எ�ன ப9�ைள, எ7ேக ெகா��கிறா!?” எ�< 
ேக=டா!. 

 

“3க!�� பா�7க�, வாசைன ெத�5
” எ�ற� மnரா. 
 

ப�க�� வ %=��கார!, “என�� ஒ� வாசைன5
 ெத�யா�, ஒ� 
க�தி��கா5
 ெத�யா�, இ�ெவ�லா
 யாைர ஏமா�<கிற ேவைல?” 
எ�< 2றினா!. 

 

“இ�ைல, ம<ப05
 3க!�� பா�7க�, ல=� வாசைன ெத�5
” 
எ�ற� மnரா. 

 

“என�� F�கைட��வ9=ட�, வாசைன ெத�யவ9�ைல” எ�< 
2றினா! அவ!. 

 

“தா�தா, ��நாத!, இ�ெபாA� ஜிேலப9 ெகா��கி�றா!, ெகா/யா� 
பழ
 ெகா��கிறா!” எ�< மnரா ெசா�னா�, “எ�>
 என�� ெத�யா�, 

யாைர ஏமா�<கிற%!க�?, ெகா/யா� பழ�ைத ெகா�� வரDெசா�, எ� 
ைகய9� ெகா��கD ெசா�” எ�றா! ேதவ!. 

 

“ந%7க� 3தலி� வாசைனைய� பா�7க�, ப9ற� ெகா��கிேற�” 
எ�றா!. ��நாத!. இ�ப0, இ�வ���
 வா��வாத
 ெதாட!�த�. 

 

“ஊைர எமா�றி, எ7கைள� ைப�திய�காரனா�க வ9�
;கிறா! 
உன� ��நாத!” எ�< ேபசினா!, ப�க�� வ %=��கார!. 

 

மnரா, “F�கைட�� வ9=ட�, வாசைன ெத�யவ9�ைல எ�<தாேன 
2றின %!க�, இ�ெபாA�, நிஜமாகேவ வாசைன ெத�5
 பா�7க� எ�< 
2றி� ெகா�0��த சமய�தி�, ேநாயாள�� ெப�மண9ய9� கணவ!, 

“எ�ன7க ந%7க� வ9ைளயா0� ெகா�0��கி�ற%!க�?, என�� ஒ� 
ந�வழிைய� கா�ப957க�” எ�< 2றினா!. 
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“அ�தா� ஏ�கனேவ ெசா�லிவ9=ேடேன, ஓம�ெபா0 ெகா�7க�, 

�ணமா�
” எ�< ேகாபமாக மnரா Fல
 2றினா!, ��நாத!.  
 

ஓம�ெபா0 ெகா��தா� ேநா/ �ணமா�மா, அ� எ�ப0? எ�< 
ேநாயாள�ய9� கணவ�
 ேக=டா!. 

 

இ� நட�த நிக`Dசி. ��நாத!��நாத!��நாத!��நாத!, எம�� ஒ^ெவா� எம�� ஒ^ெவா� எம�� ஒ^ெவா� எம�� ஒ^ெவா� 
அ:பவ�ைத5
 ேநர0யாக� ெகா��தா!அ:பவ�ைத5
 ேநர0யாக� ெகா��தா!அ:பவ�ைத5
 ேநர0யாக� ெகா��தா!அ:பவ�ைத5
 ேநர0யாக� ெகா��தா!.... 

 

ப�க�� வ %=��காரைர� பா!��, “3க!�� பா�7க� வாசைன 
ெத�5
” எ�< 2றினா�, “என�� ஒ� வாசைன5
 ெத�யா�, 

F�கைட�� வ9=ட� எ�< 2றினா�, தி�
ப� தி�
ப, இைதேய 
2<கி�றாேய” எ�< ேக=டா!. 

 

��நாத! சி���� ெகா�ேட., “இ�ெபாA�, அA�தமாக உறிfசி� 
பா�7க�” எ�றா!. ப�க�� வ %=��கார�
 அ� ேபா�< ெச/யேவ, “நD, 

நD” எ�< ெப�ய �
மலாக� �
மினா!.  
 

அவ! ெவ�றிைல5
, ;ைகய9ைல5
, எ�ெபாA�
 வாய9� 
ேபா=� ெம�< ெகா�0��பவ!. இ�த� �
மலினா�, அவ! வாய9� 
இ��த ெவ�றிைல, அவ�ைடய ேவC0, ச=ைடய9� எ�லா
 வ9A�� 
கைற ப0��வ9=ட�. எ
மn�
, ெவ�றிைல கைறயாகிவ9=ட�.  

 

இ�ப0, சிறி� ேநர
 �
மி� ெகா�ேட இ��தா!. ப�க�� 
வ %=��கார�
 மnராைவ� பா!��, “ஏ/ ப9�ைள, �
மைல நி<�தD 
ெச/கி�றாயா, இ�ைலயா?” எ�< ேக=டா!. 

 

“என�ெக�ன ெத�5
?  ��நாத�ட
 ேகN7க�, 3க!�� பா!�கD 
ெசா�னா!. வாசைன இ�ைல எ�< ெசா�ன %!க�, இ�ெபாA� வாசைன 
ெத��தத�லவா” எ�றா� மnரா. 

 

“இ� எ�னேவா ெப�ய ேவைலயாக இ��கி�ற�. உ7க� 
��நாத�ட
 ம�ன��;� ேக=�� ெகா�கி�ேற�, �
மைல நி<�தD 
ெச/” எ�< ேக=�� ெகா�டா!, ேதவ!. 

 

அ� சமய
, ஓம�ெபா0 வா7கி வ�தவ!, “இ� எ�ன 
எ�ேலாைர5
 ஏமா�<வ� ேபா�< இ��கி�ற�. உ7கNைடய 
��நாத! ைப�திய�காரராக இ��தா!. உ7கNைடய வா`�ைக5
 



 71 

ைப�திய�கார! ேபா�< இ��கி�ற�. நா:
 ேபா5
, ேபா5
, 

உ7கைள� ேத0 வ�ேத�” எ�< 2றினா!. 
 

ேதவ�
, “எ�னா� �
ம 30யவ9�ைல, மா�ப9�ைள, உ� 
��நாத�ட
 ெசா�லி, எ�:ைடய �
மைல நி<��” எ�< எ
மிட
 
2றினா!. 

 

யா
, “எம�ெக�ன ெத�5
?, ந%7கேள எம� ��நாதைர� ேக=�� 
ெகா�N7க�” எ�ேறா
. 

 

இத�� எம� மக� மnரா, “இன�ேம� இ� ேபா�< ெசா�ல 
மா=ேட� எ�< ெசா�@7க�” எ�ற�
, “இன�ேம� அ�ப0D 
ெசா�ேவனா, உ� ��நாத�ட
 ெசா�லி எ�:ைடய �
மைல நி<��” 
எ�றா!.  

 

3�கா� அ�ல� ஒ� மண9 ேநர
 �
மி� ெகா�0��தா!. 
“என�� வய9�< வலி ஆகி�ற�, உடெல�லா
 வலி�கி�ற�, எ�ைன 
வ9=�வ9�” எ�றா!. 

 

மnரா, “ச�, �
ம� நி�< ேபா�
, ��நாத! இ�ெனா� 
ெபா��  த�கி�றா!, வாசைன பா�7க�” எ�ற�
 “ெகா� ப9�ைள, 

ெகா�” எ�றா! ேதவ!. உடேன �
ம@
 நி�ற�. 
 

�
ம� நி�றைத� பா!��� ெகா�0��த, ஓம�ெபா0ைய வா7கி 
வ�தவ! எ
மிட
, “ைநனா, ஓம�ெபா0 ெகா��தா� �ணமா�
 
ேபால�தா� ெத�கி�ற�,  நா�தா� ைப�திய�கார�” எ�றா!. 

 

யா
, ஓம�ெபா0ைய� ெகா�� ேபா/, உன� மைனவ9�� ெகா�” 
எ�ேறா
. இைத ெகா�� ேபா/� ெகா��த>டேன, இர��, F�< 
மாதமாக இ��� ெகா�0��த உதிர� ேபா��, நி�< ேபான�. 
�ணமான>டேன,  ஓ0 வ�� எ7கள�ட
 ெசா�னா!. 

 

அத� ப9ற� ��நாத! எம��D ெசா�னா!. “ஐய�பன�ட
 எ�ப0� 
ேக=ப�, ந% அவைரேய மிர=�கிறா/, 3�கைன மிர=�கிறா/, அத� 
ப9ற�, நா� எ�ன ெசா�ல ேவ�0ய9��கி�ற�” எ�றா!. 

ந% ந% ந% ந% எ�ப0 இ��கேவ��
எ�ப0 இ��கேவ��
எ�ப0 இ��கேவ��
எ�ப0 இ��கேவ��
? 

��நாத�ட
 எ�ப0� ேபச ேவ��
��நாத�ட
 எ�ப0� ேபச ேவ��
��நாத�ட
 எ�ப0� ேபச ேவ��
��நாத�ட
 எ�ப0� ேபச ேவ��
? 
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ந% எ�ென�ன ெச/ய ேவ��
ந% எ�ென�ன ெச/ய ேவ��
ந% எ�ென�ன ெச/ய ேவ��
ந% எ�ென�ன ெச/ய ேவ��
?  எ�< எம� மக� 
மnராவ9��, ��நாத! கா=சி ெகா���, மnரா Fல
 எம�� உபேதச
 
ெகா��தா!. 

 

இ^வா<, அ:பவb!வமாக�தா� எம��� பல நிைலகைள 

உண!�தி,  நா
 எ^வா< ெமநா
 எ^வா< ெமநா
 எ^வா< ெமநா
 எ^வா< ெம/ வழிய9�/ வழிய9�/ வழிய9�/ வழிய9�, �� �� �� �� 
வழிய9� ெச�வ�வழிய9� ெச�வ�வழிய9� ெச�வ�வழிய9� ெச�வ�? எ�< உபேதசி�தா! எ�< உபேதசி�தா! எ�< உபேதசி�தா! எ�< உபேதசி�தா!....  

 

இத�வழிய9�, ��நாத! கா=0ய ெம/ உண!>கைள� 
கைட�ப90�� வ�பவ!க� அைனவ�
, அவ!கள� வா`�ைகய9� இ�� 
ந%7கி, ெம/�ெபா�� காe
 திற� ெப�<, ேநா/ ந%7கி, ேநா/ ந%�கி�
 
அ�� ச�தி ெப�<, ��
ப�தி� அைனவ�
 ஒ�<ைம உண!>ட� 
மகி`�� மகி`�� வா`�திட>
, எ�ெற�<
 அ�த மக�ஷிக� அ�� 
வ=ட�தி� இைண�� வா`�திட>
, எம� அ�ளாசிக�. 

 

9. 9. 9. 9. காலராகாலராகாலராகாலரா    ேநாையேநாையேநாையேநாைய,,,,    ஊைரஊைரஊைரஊைர    வ9=ேடவ9=ேடவ9=ேடவ9=ேட    வ9ர=டDவ9ர=டDவ9ர=டDவ9ர=டD    
ெச/தா!ெச/தா!ெச/தா!ெச/தா!    ��நாத!��நாத!��நாத!��நாத!    

ஒ� சமய
, யா
 வசி�த ஊ�� காலரா எ:
 வ9யாதி பரவ9ய�. 
ஊ�� உ�ள பல!, காலரா வ9யாதியா� தா�க�ப=� இற�தன!. அ� 
சமய
, எம�� ைத�ய
 அதிக
 இ��த�. அதனா�, காலரா வ9யாதியா� 
தா�க�ப=� இற�த பலைர, அதாவ� _மா! 20 அ�ல� 30 ப9ண7கைள 
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m�கி _�கா=0� ேபா=� வ�ேதா
. ஆனா� அ� சமய
, இ� ேபா�ற 
பண9�� பய�� யா�
 வரவ9�ைல. 

 

அ� சமய
, எம� த�ைதைய� ெப�ற அ
மாவ9��, அதாவ� 
எ
3ைடய பா=0�� காலரா ேநா/ வ��வ9=ட�. உறவ9ன!க� சில! 
அவைர m�கி� ெகா�� ஆ*ப�தி��� ேபா/வ9=டா!க�. 

 

பா=0�� காலரா ேநா/ வ��வ9=ட�. அவைர, ஆ*ப�தி��� 
m�கி� ெகா�� ேபா/ வ9=டா!க� எ�< யா
 ேக�வ9�ப=ட�
, எம�� 
வய9�<� ேபா�� ஏ�பட� ெதாட7கிய�.  

 

காலராவ9� இற�த 30 ப9ண7கைள m�கி� ேபா=ேடா
. அ�ெபாA� 
எம�� ஒ�<
 ஆகவ9�ைல. எ
3ைடய பா=0��� காலரா ேநா/ 
வ��வ9=டேத, எ�< எம� உண!வ9� சிறி� இட
 ெகா��த>டேன, 

எம��
 காலரா வ��வ9=ட�. 
 

��நாத! இ�த ச
பவ�ைத எம�� நிைன>ப��தி, “ந% 
ைத�ய��ட:
 வலிைம5ட:
 காலராவ9� இற�தவ!கைள m�கி� 
ெகா�� ேபா/ ேபா=டா/. உன�� ஒ�<
 ஆகவ9�ைல.  

 

ஆனா�, உ�:ைடய பா=0�� காலரா ேநா/ 
வ��வ9=டேத எ�< எ�ண9ய>டேன, உன��
 
காலரா ேநா/ வ��வ9=ட�. மன�த�ட�தி�மன�த�ட�தி�மன�த�ட�தி�மன�த�ட�தி�, உண!> உண!> உண!> உண!> 
எ�ன ேவகமாக ேவைல ெச/கி�ற� எ�< எ�ன ேவகமாக ேவைல ெச/கி�ற� எ�< எ�ன ேவகமாக ேவைல ெச/கி�ற� எ�< எ�ன ேவகமாக ேவைல ெச/கி�ற� எ�< 
பா!�தாயாபா!�தாயாபா!�தாயாபா!�தாயா?”””” எ�< ேக=டா!எ�< ேக=டா!எ�< ேக=டா!எ�< ேக=டா!. 

 

ஆனா�, காலராவா� தா�க�ப=ட பா=0ய9� மnதான எ�ண
 

வ�தப9� தா�, எம��
 காலரா ேநா/ வ�த�, எ�<  ��நாத! 
ெசா�ன ப9� தா�, யா
 ெத��� ெகா�ேடா
. 

 

ம�ைர _�ப9ரமண9ய;ர�தி�, ஒ� வா/�கா� இ���
. 
இ�ெபாA�, அ�த இட�தி� ேம
பால
 க=0ய9��கி�றா!க�. அ�த 
வா/�காலி� த�ண%! ஓ0� ெகா�0���
. எம�� வய9�< ேபா�� 
ஏ�ப=ட�ேம, யா
 அ�த வா/�கா@��D ெச�< வ9=ேடா
. 
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வா/�காலி�, கா� கAவ9 வ9=� வரலா
 எ�< நிைன�தா�, அ� 
நட�காத கா�யமாக இ��த�. ஏென�றா�, வய9�<� ேபா�� நி�காம� 
ேபா/� ெகா�0��த�.  

 

ப9ற�, ஒ�வாறாகD சமாள���, ேஹா=ட@��D ெச�< “தய9! 
சாத
 ெகா�7க�” எ�< ெசா�லி தய9! சாத
 வா7கிD சா�ப9=ேடா
. 
மனதி� யா
 ஒ� பய9�வா� எ�< எ�ண9, தய9! சாத�ைத ஒ� ப90 
ப90��� ெகா�0��ேதா
. 

 

ஆனா�, தய9! சாத�ைத சா�ப9=�� ெகா�0���
 ெபாAேத, 

எம�� வய9�<� ேபா�� ஏ�ப=�வ9=ட�. ேஹா=ட@���ேளேய 
நட��வ9=ட�, ப9ற�, ம<ப05
 வா/�கா@�� வ�� அம!�� அலசி� 
ெகா�0��ேதா
. 

 

ஒ� ச�த!�ப�தி�, எம�� ைத�ய
 சிறி� �ைற��. ஆனா@
 

ைத�ய�ைத வரவைழ��� ெகா�� “எ�ன ப�ண9வ9�
, 

பா!�கலா
” எ�< இ��ேதா
.  
 

பசி�தா�, இ�:
 ெகாfச
 தய9!சாத
 சா�ப9டலா
 எ�< 
எ�ண9ேனா
. ஏென�றா�, தய9! �ள�!Dசி, தய9! சாத
 சா�ப9=டா� 
ச�யாகிவ9�
 எ�< இ��ேதா
. அதனா�, தய9! சாத
 வா7கிD 
சா�ப9=ேடா
. ஆனா�, சா�ப9=ட சாத
 வய9�<� ேபா�கா� 3A� 
3Aதாக ெவள�ேய ெச�ற�. 

 

எம� க� 3ழிெய�லா
 உ�ேள ெச�<வ9=ட�. ச� நா
 இ�த 
த�ண%�ேலேய உ�ேள ெச�<வ9�ேவா
 ேபாலி��கி�ற�. 
பா=0ைய5
 பா!�க 30யா� ேபாலி��கி�ற�, எ�< எ�ண9ேனா
. 
நட�த நிக`Dசி இ�. 

 

காலரா வ9யாதி பரவ9யதா�, ஊைர வ9=ேட நிைறய� ேப! 
ஓ0வ9=டன!. ப�ட
 பா�திர7கைள அ�ப0 அ�ப0ேய ேபா=�வ9=�, 

தா
 த��ப9�தா� ேபா�
 எ�< ஓ0வ9=டன!. 
 

வா/�காைல ஒ=0 ஒ� பால
 இ��த�. அதி� ேபா/ அம!�� 
ெகா�ேடா
. அ�ெபாA�, அ�த பால�தி� வழியாக வ�0 ஓ=0� 
ெகா�� ஒ�வ! வ�தா!.  

 

அவ! எ
ைம� பா!��, “எ�ன/யா… இ�ப0 உ=கா!�தி��கி�றா/"... 
எ�< ேக=டா!. 
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“காலராவ9� இற�தவ!கைள m�கி� ேபா=� வ�ேத�, இ�ெபாA� 
என�ேக காலரா வ9யாதி வ��வ9=ட�” எ�< அவ�ட
 2றிேனா
. 

 

“அட.. ந% எ� வ�0ய9� ஏறி உ=கா!…” எ�< 2றி, எ
ைம 
அவ�ைடய வ�0ய9� ப9� சீ=0� அமரD ெச/�, அவ�ைடய க�
;� 
கா=0�� அைழ�� ெச�றா!. க�
ைப� ப9ழி�� ஜூ* எ���� 
ெகா���, “ந�றாக F��� ப90�கD சா�ப9�” எ�< 2றினா!. 

 

அவ! ெகா��த க�
;D சாைற� �0�தப9�, 

எம�கி��த காலரா ேநா/, எ7ேக ேபானெத�ேற 
ெத�யவ9�ைல. யா
, bரண �ண
 அைட�ேதா
. காலராவ9�� 
ம��� க�
;D சா<. இ�:
 க�
;D சா< ெகா��க ெசா�லி, �0�� 
வ9=� அ7கி��� வ�ேதா
. 

 

எம� உட�நிைல �ணமான>டேன, _
மா இ��கவ9�ைல. ஊ! 
3Aவ�
 _�றி, ம�கள�ட
 யாசக
 ேக=� ெப�<, கா_ ேச!��, க�
;D 
ச�ைற வா7கி, காலராவா� பாதி�க�ப=ட அைனவ���
 ெகா��ேதா
.  

 

ஏென�றா�, யா
 அ�ெபாA� ேதசிய இய�க�தி� இ��ததா�, 

ெபா� ேசைவய9� ஆ!வ3ட� ஈ�ப=�, “ந% �0, ந% �0” எ�< 
எ�ேலா���
 க�
;D சா< வா7கி� ெகா��ேதா
.  

 

அத� ப9�, காலரா ேநா5
 ஊைர வ9=ேட 
ஓ0�ேபாய9�<. 

 

இ� ஒ� ச�த!�ப
. அ�ெபாA� தா� ெசா�னா! 
��நாத!, ““““ேட/ேட/ேட/ேட/…………, உ�ைன�உ�ைன�உ�ைன�உ�ைன� கா�பா�<வத�� கா�பா�<வத�� கா�பா�<வத�� கா�பா�<வத�� 
அ�ெபாA� நா� தா�டா வ�0ய9� வ�ேத�அ�ெபாA� நா� தா�டா வ�0ய9� வ�ேத�அ�ெபாA� நா� தா�டா வ�0ய9� வ�ேத�அ�ெபாA� நா� தா�டா வ�0ய9� வ�ேத�. 

 

ந% ெச��� ேபாவா/… எ�< எ�ண9னா/, ஆனா�, 

ந% சாக� 2டா� எ�< நா� வ�ேதந% சாக� 2டா� எ�< நா� வ�ேதந% சாக� 2டா� எ�< நா� வ�ேதந% சாக� 2டா� எ�< நா� வ�ேத����””””  எ�< 
2றினா!. 
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எம�கி��த காலரா ேநா/ ந%7கிய ப9�, ஆசன
 ெச/வ�, 

பய9�வா� தன
 ெச/வ� எ�பெத�லா
, எ
மா� 30யாம� 
ேபா/வ9=ட�.  

 

யா
 சாதரணமாக, ம�ைரய9� ஆ�டா�;ர�திலி��� 
தி��பர7��ற
 வைர, உட� பய9�சி�காக ஓ�ேவா
. ஓ0யப0ேய 
தி��பர7��ற�திலி��� ஆ�டா�;ர
 வைர தி�
ப9 வ�ேவா
. 
ஆ�டா�;ர�திலி��� தி��பர7��ற
 6 ைம� இ���
. அத� ப9ற�, 

காைல 6 மண9�� மி�லி�� ேவைல��� ேபாேவா
. 
 

இ� ேபா�< இ��த யா
, காலரா ேநா/ தா�கிய>டேன எம��
 
காலரா ேநா/ வ��வ9=ட�. “பா=0ைய எ�ண9னா/, எ�ன ஆன� 
உன��?” எ�< ேக=டா! ��நாத!. 

 

��நாத! ெசா�ன ப9� தா�,  உண!வ9� இய�க�ைத உண!வ9� இய�க�ைத உண!வ9� இய�க�ைத உண!வ9� இய�க�ைத 
யா
 அறி�ேதா
யா
 அறி�ேதா
யா
 அறி�ேதா
யா
 அறி�ேதா
....  ப9ற� தா� எம��� ெத��த�. ��நாத! 
ெசா�லவ9�ைல எ�றா�, எம�� ஒ�<
 ெத�யா�. 

 

"இற�தவ!கைள, ைத�யமாக� m�கி� ெகா��ேபா/ ேபா=டா/. 

ஆனா�, உ�:ைடய பா=0��� காலரா ேநா/ 
தா�கிவ9=டேத, எ�< ஏ7கினா/, உடேன, இத� உண!>, 

உ�ன�ட�தி� எ�ன ேவைல ெச/த� எ�< ெத��� ெகா�டாய�லவா” 
எ�< ேக=டா! ��நாத!.   
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இ� ேபா�றஇ� ேபா�றஇ� ேபா�றஇ� ேபா�ற உண!>க� உண!>க� உண!>க� உண!>க� ஒ^ெவா�ைற5
 ஒ^ெவா�ைற5
 ஒ^ெவா�ைற5
 ஒ^ெவா�ைற5
 
எம�� அ:பவb!வமாகஎம�� அ:பவb!வமாகஎம�� அ:பவb!வமாகஎம�� அ:பவb!வமாக� கா=0னா!� கா=0னா!� கா=0னா!� கா=0னா!, ��நாத!��நாத!��நாத!��நாத!.... 

 

��நாத! கா�ப9�த அ�� வழிய9�, த7கN� ெம/ஞான
 
ெப�<, ெம/வழிய9� வா`��, ெம/ெபா�� காe
 திறைன 
த7கN��� வள!�� வ�
 அ�ப!க� அைனவ�
, ��வ 
ந=ச�திர�தி� ேபர�N
 ேபெராள�5
 ெப�<, உ7கNைடய 
வா`�ைகய9� உண!வ9� இய�க7கைள அறி5
 ஆ�ற� ெப�<, அ�� 
ஞான
 ெப�<, ச!வ த%ைமகள�லி��� வ9�ப�
 ஆ�ற� மி�க அ�� 
ச�தி ெப�<, இ�த� ப9றவ9ய9� ெப�வ %� ெப� நிைல ெப<
 
நிைலயாக, எ�<
 பதினா< எ�ற  அழியா ஒள�D சaர
 ெப<
 
நிைலயாக,  ேப��ப ெப�வா`வாக  வா`�� வள!�திட, எம� அ�ளாசிக�  

 

10. கா=����கா=����கா=����கா=���� அ:பவ
அ:பவ
அ:பவ
அ:பவ
  

��நாத! கா=����ேள ெச�@
ேபா�, சில இட7கள�ேல 2=0� 
ெகா�� ேபாவா!. “இ7ேக ப�டா” எ�பா!.  

 
இ�த� ப�க
 ப��தா�, ெகா_� க0�கி�ற�. இ�ெனா� ப�க
 

ப��தா� ெகா_� க0�கிறதி�ைல. இ�த ம�ண9ேல, கா=0ேல இ��� 
தவ
 ப�ண9, த�ைன� ெப�ய சி�தான�கி� ெகா�ள ேவ��
 எ�<, 

தவ�தி�� வ�தவ!க�, இ�த இட�தி�, பDசிைல 
Fலிைகைள ைவ�தி��பா!க�.  
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அவ!க�, இ�த� பDசிைல Fலிைககைள எ���� த� உடலிேல 

bசி� ெகா�வா!க�. தவ
 எ�ற நிைலகள�� இ��க�ப�
 
ெபாA�, அ�த எ�ைல வைரய9@
 ெகா_�க�, பா
;க� ம�றைவ 
வ�வதி�ைல.  

 
அ7ேக, _�தமான மன�த� ேபானா�தா�, ேபாக 305
. தவறான 

ஆைச5ட� ேபானா�, அவைன� m�கி எறி��வ9�
. நா� ேபாேன�. 
 
“அ7ேக உ=கா�டா” எ�றா!.  
 
m�கி எறிய�ப=ேட�. “எ�ன சாமி ேபேயா, ப9சாேசா இ��� 

ேபாலி���” எ�ேற�.  
 
ேப5மி�ைல, ப9சா_மி�ைல அ�த� கால�தி�, த�ைன� 

பா�கா��� ெகா�ள ேவ��
 எ�<, இ�த� �றி�ப9=ட இட�திேல 
ெச/தி��கிறா!க�. அவ!கN�� ம=�
தா� ெத�5
. தவறான ஆ=க� 
உ=கா!�தா!க� எ�றா�, வ9ஷ�த�ைம பரவ9வ9�
 எ�<, இ�த 
உண!>க�, உ�ைன� m�கி எறிகிற� எ�< ெசா�னா!.  

 
“நா� ெசா�ன மாதி� இ�ப0D ெச/” எ�றா!. “அ�ப0� ேபா/ 

உ=கா!” எ�றா!.  
 
ேபா/ உ=கா!�தா�, ெகா_>
 வரவ9�ைல ஒ�<
 வரவ9�ைல. 

ஆன�தமாக� m�க
 வ�தத�.  
 

அவ!அவ!அவ!அவ!    எ�ப0எ�ப0எ�ப0எ�ப0����    தியான
தியான
தியான
தியான
    ப�ண9னாேராப�ண9னாேராப�ண9னாேராப�ண9னாேரா, , , , அேதஅேதஅேதஅேத    
மாதி�மாதி�மாதி�மாதி�    என��
என��
என��
என��
    ச�திச�திச�திச�தி    கிைட�த�கிைட�த�கிைட�த�கிைட�த�.... இைத�ேபால�தா�, அ�த 
��வ ந=ச�திர�தி� உண!ைவ எ���, இ�த தேபாவன�தி� 
பா/Dச�ப�
 ெபாA�, இ7ேக பதிவாகி�ற�.  

 

இைத�ேபால, ��வ��வ��வ��வ    ந=ச�திர�தி�ந=ச�திர�தி�ந=ச�திர�தி�ந=ச�திர�தி�    உண!ைவஉண!ைவஉண!ைவஉண!ைவ    

எ���எ���எ���எ���,,,, உ7கஉ7கஉ7கஉ7க����    வ %=0�வ %=0�வ %=0�வ %=0�    ந�றாக�ந�றாக�ந�றாக�ந�றாக�    பதி>பதி>பதி>பதி>    ெச/�ெச/�ெச/�ெச/�    
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வ9=l!க�வ9=l!க�வ9=l!க�வ9=l!க�    எ�றா�எ�றா�எ�றா�எ�றா�,,,, வ9ஷ�த�ைமகைளெய�லா
 
ேபா��
 நிைலக� வ�
.  

 

11. “மி�னைல�மி�னைல�மி�னைல�மி�னைல�    பா!பா!பா!பா!”    எ�றா!எ�றா!எ�றா!எ�றா!    ��நாத!��நாத!��நாத!��நாத!    
��நாத! எ
ைம� பா!��, “மி�னைல� பா!” எ�< பல 3ைற 

2றினா!. ஆனா�, யா
 ம<��� ெகா�ேட இ��ேதா
.  
 

ச�த!�ப�தா� ஒ� 3ைற, திlெர�< எம�� 3�னா�, மி�ன� 
ஒ�< பா/�த�. “மி�னைல� பா!�தாய�லவா, இதனா� உ� க� எ�ன 
ஆன�?”  எ�< ேக=டா! ��நாத!.  

 

“இ� ேபா�ற சில உண!>கைள, நா� ெகா��த ச�திய9� 
�ைண ெகா�� உன��� அட�கி,  வ %�ய உண!> வ %�ய உண!> வ %�ய உண!> வ %�ய உண!> 
ெகா�ெகா�ெகா�ெகா�� பா/D_� பா/D_� பா/D_� பா/D_”””” எ�றா!எ�றா!எ�றா!எ�றா!....  

 



 80 

மி�ன� கடலி� தா�க�ப=� மணலாக மாறின@
, ஒ� மn�, 

மி�னலி� உண!>களா� தா�க�ப�
 ெபாA�, அ�  ““““எல�=�� எல�=�� எல�=�� எல�=�� 
மnனாகமnனாகமnனாகமnனாக””””  மா<கி�ற�. அத:ைடய அறிவான�,  ெவ�ெவ�ெவ�ெவ�    
mர�தி� இ��பைத5
 அறிய�20ய ச�தி mர�தி� இ��பைத5
 அறிய�20ய ச�தி mர�தி� இ��பைத5
 அறிய�20ய ச�தி mர�தி� இ��பைத5
 அறிய�20ய ச�தி 
ெப<கி�ற�ெப<கி�ற�ெப<கி�ற�ெப<கி�ற�.... 

 

கடலி� மி�ன� தா�க�ப�
 ெபாA�, மி�னலான� ஒ� மnைன� 
தா�கினா� அ�த மn� இற�தா@
, மn��
 அ� உ��ெப�<, 

;�வ9தமான மnனாக உ�வாகி, ெவ� ெதாைலவ9� இ��பைத5
 
அறி��ணர�20ய ச�தி ெப<கி�ற�.  

 

அ�ப0�ப=ட வள!Dசிய9� த�ைமய9� “டா�ப9� மn�” எ�ற 
நிைலக� உ�வான�. அதாவ� ஞான�ைத� ெகா�� வள!��
 ச�தி, 
கட� வா` நிைலகள��தா� உ�வான� எ�<, ��நாத! எம��� 
ெதள�>ப��தினா!. 

 

இ� ேபா�<,  ஒள��க�ைறகைள அக*திய!ஒள��க�ைறகைள அக*திய!ஒள��க�ைறகைள அக*திய!ஒள��க�ைறகைள அக*திய!, தா
  தா
  தா
  தா
 
_வாசி��_வாசி��_வாசி��_வாசி��,  த
மி� உண!வ9� த�ைம வர�ப�
 ெபாA�, நம� 
ப9ரபfச�ைத5
, நம� ப9ரபfச
 ப9ற ம�டல7கள�� 
இ���, த� உணைவ எ��பைத5
, 3Aைமயாக 
அறி��ண!�தா!. 

 

நம� ��நாத! அ�� �ைண ெகா��, அக*திய! அக*திய! அக*திய! அக*திய! 
க��ண!�த உண!>கைள நா3
 கவ!��க��ண!�த உண!>கைள நா3
 கவ!��க��ண!�த உண!>கைள நா3
 கவ!��க��ண!�த உண!>கைள நா3
 கவ!��, ந
 
உடைல உ�வா�கிய அைன�� அe�கN��
 
உணவாக� ெகா���,  இ�த� ப9றவ9ய9� அழியா ஒள�Dசaர
 
ெபற305
.  

 

அக*திய! க�ட, அ�ட�தி� ேப��ைமகைள5
, நா
 
அைனவ�
 அறிய 305
. இத�வழி ப9�ப�<
 அைனவ���
, 
எம� அ�ளாசிக�. 
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12. 12. 12. 12. உ�ைனஉ�ைனஉ�ைனஉ�ைன    பலிபலிபலிபலி    ெகா���ெகா���ெகா���ெகா���,,,,    நா�நா�நா�நா�    ச�திச�திச�திச�தி    
ெபற�ெபற�ெபற�ெபற�    ேபாகி�ேற�ேபாகி�ேற�ேபாகி�ேற�ேபாகி�ேற�    எ�றா!எ�றா!எ�றா!எ�றா!    ��நாத!��நாத!��நாத!��நாத!    
“க�க�தா காள�” எ�ற �!ேதவைதய9� உண!>கைள,  

ம�திர7கைளD ெசா�லி இ�த உண!வ9� த�ைமைய அள���, 
அதிலி��� உண!>க� ெப�ற�, அரச!க� ெச/த நிைலக�. இ� ப�றிய 
உ�ைம நிைலகைள, உண!�தி� ெகா�0��த ��நாத!, எ
ைம 
ெகாைட�கானலி� கா=��ப�தி��� அைழ��Dெச�றா!. 

 
அ7ேக5
, க�க�தா காள� ேகாய9லி� நட��
 ச
பவ7கைளD 

ெசா�னேதா� ம=�மி�லாம�, அ7ேக நைடெப<
 நிக`Dசிைய� 
கா=சியாக>
 க�ப9�தா! ��நாத!.  

 
அ� சமய
, ஒ� ச�திைய ந�றாக� த%=0�ெகா��, க�க�தா 

காள� ேகாய9லி� எத�காக� பலி ெகா��கி�றா!கேளா, அேத ேபா�<, 
நா:
 உ�ைன� பலி ெகா���, ச�தி ெபற�ேபாகிேற�. அத�காக�தா�, 
நா� உ�ைன மய�கி� ெகா���ேள� எ�றா!, ��நாத!. 

 
த%=0ய க�திைய� ைகய9� ைவ��� ெகா��, �� எம� கA��D 

ச7ைக� ப90��, “இ�த� க�தியா� இ�ப0� ��தி, உ� இர�த
 
அைன�ைத5
 வ0��, இ7ேகய9��� காள� ேகாய9@�� அ:�ப9வ9=�, 
உ� உய9ைர நா� எ���, ம�திரவாதி ஆக�ேபாகிேற� எ�< 2றினா!.  

 
எ�ப0ய9���
 எம��? 
 
“நா� ெசா�னப0 ேக�” எ�< எ
ைம மிர=0யவா< ெசா�னா!.  
 
அ�ேபா� யா
 ெசா�ேனா
, “யா
 ந%7க� ெசா�வைத ஏ�<� 

ெகா�கிேறா
. ஏென�றா�, உ7கைள� ப�றிய அைன�� உ�ைம5
 
ெத���வ9=ட�. ந%7க� எைதD ெச/தா@
 ச�. எ
 மைனவ9ைய� 
�ண�ப��தின %!க�. உ7க� ப9�ைளகைள, ந%7க� கா�பா�றி� 
ெகா�N7க�” எ�< 2றிேனா
.  

 
��நாத! உடேன சி��க ஆர
ப9�தா!. சி��தேதா� 

ம=�ம�லாம�, ைகய9� ஆய9ர
 rபா/ ெகா���, எ7ேக5
 நி�காம� 
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ஓ0, இரய9�ேவ *ேடஷ:��� ேபா/, க�க�தாவ9�� 0�ெக= வா7�, 
எ�றா!.  

 
இரய9�ேவ *ேடஷ:��D ெச�<, எAதி� ெகா��� 0�ெக= 

வா7கிேனா
. அ7கி��� க�க�தா ெச�வத�� ேநர0 வசதி 
இ�லாததா�, மா�< ஏ�பா=�ட� எAதி� ெகா��தா!க�. யா
 0�ெக= 
வா7கி� ெகா�� தி�
;
 வைரய9@
, ��நாத! அ7ேகேய இ��தா!. 

    
13. 13. 13. 13. இராமகி�Cணைர�இராமகி�Cணைர�இராமகி�Cணைர�இராமகி�Cணைர�    ப�றிப�றிப�றிப�றியயயய    

உ�ைமகைளஉ�ைமகைளஉ�ைமகைளஉ�ைமகைள    உண!�தினா!உண!�தினா!உண!�தினா!உண!�தினா!    ��நாத!��நாத!��நாத!��நாத!    
யா
 இரய9� 0�ெக=ைட ��நாத�� ைகய9� ெகா��ேதா
. 

0�ெக=ைட� த
 ைகய9� வா7கி� ெகா�ட ��நாத!, எ
ைம� க=0 
அைண�தா!. அ��த நிமிட
, ��ேதவ�
, யா3
 க�க�தாவ9� 

இ��ேதா
. ��ேதவ! E=_ம நிைலய9�, எ
ைம� 
க�க�தாவ9�� அைழ��D ெச�றா!. 

 
க�க�தா அைழ��D ெச�ற ��நாத!, அ7ேக, தா
 ஓ=ட� கைட 

ைவ�� நட�திய இட�ைதெய�லா
 கா�ப9�தா!. க�க�தாவ9�, காள� 
ேகாவ9லி� எ�ென�ன நட�கி�ற�? எ�பைதெய�லா
 கா�ப9�தா!.  
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காள� ஆலய
 F0ய9��த�. அ�த ேநர�தி�, E=சம நிைலய9� 
உ�N��� அைழ��D ெச�றா!. அ7�
 சில வ9ஷய7கைள� 
கா�ப9�தா!.  

 
அ�ெபாA� இராமகி�Cண பரமக
ச�� வா`�ைகய9� உ�ள 

உ�ைமகைள� 2றினா!. இராமகி�Cண பரமக
ச! ப9ராமண!. 
ப0�பறிவ9�லாதவ!. காள� ேகாவ9லி� bைஜக� ெச/� ெகா�0��தவ!. 
அவ!, காள�ைய� ப�றி நிைறய� ெத��� ெகா�டா!. ெத��� ெகா�ட 
உ�ைமய9� த�ைம ெகா��, காள� ேகாவ9லி� bைஜ ெச/� வ�தா!. 

 
வ�ட�தி� ஒ� அமாவாைச நாள�<, காள� ேகாவ9லி� நரபலி 

ெகா��பா!க�. அ�ப0 நரபலி ெகா��க�ப�
 கால�தி�, ஆலய 
ச�த7க� எ�ப0 இ��கி�ற�? காள�� தா/, இத�ெக�லா
 அ:மதி 
ெகா��கிறாேள, எ�< ெசா�லி அவ���� பாச�தா�, தா� ஏ7கி 
எ��கி�றா!.  

 
அ� ேபா�ற கால�தி�, ஆலய நி!வாகிக� ஒ� ம�திரவாதிய9ட
, 

அத�ெக�ற நிைலகைள� பதிவா�கி, bைஜகைள நட��கி�றன!. 
ம�திரவாதி எ�ற நிைலக� வர�ப�
 ெபாA�, அவ��� மய�க நிைல 
ெகா���, அவ�� உண!வ9� த�ைமைய, அத���டான 3ைறய9�, 
பலி ெகா��கி�றன!.  

 
அ�த ம�திரவாதி, பல ேஜாசிய7கைள� க�<� ெகா�டவ!. பல 

அ�;த7கைள� க�<� ெகா�டவ!. பல உண!>கைள, ம�திர�தா� 
அறி5
 த�ைம ெப�றவ!.  

 
இ�ப0�ப=ட இ�த ஆ�மா, ஆலய�தி� இ�ேபா�ற தவ<கைளD 

ெச/கி�றனேர எ�< எ�ண9ய, இராமகி�Cண பரமக
ச�� உடலி� 
;��� ெகா�ட�. 

 
இ�ப0� ;��� ெகா�ட ப9� தா�, இராமகி�Cண பரமக
ச! 

ப9�தைர� ேபா�< ஆன�, இத� ெதாட! ெகா��தா�, அவ! 
(ம�திரவாதி) த� உடலி� வாA
 கால�தி� எ�ென�ன அ�;த7கைளD 
ெச/தாேரா, அைத�ேபா�ற நிைலைய, இராமகி�Cண பரமக
ச�� 
உடலிலி���
 பல அ�;த7கைள நட��கி�றா!.  
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அதாவ�, ேகாவ9�கள�� bைஜ ெச/வைத வ9���, இற�த 
மன�த!கைள� ;ைத��
 இட7கள�� ெச�< அம!வ�
, அ�த 
உட�கள�லி��� வர�20ய மண7கைள cக!வ�
, அவ!க� எ�ப0 
இற�தா! எ�ற நிைலகள�@
, இராமகி�Cண பரமக
ச! ெசய�ப=� 
வ�தா!. 

 
இராமகி�Cண பரமக
ச!, க7ைக ஆ�றி� வழிய9� ெச�@
 

ேபா�, அ�Dச�திரா கா=, ேகதா! கா= எ�ற நிைல உ��. அத�ெக�<, 
காவலாள� எ�:
 அரச:
 உ��. ஊ�லி���, ;ைத�க� ெகா�� 
ெச�ல�ப�
 ப9ேரத7கைள அ�த அரசன�ட
 ஒ�பைட��, அவ��� 
ேவ�0ய காண9�ைகD ெச@�திய ப9� தா�, எ��பா!க�.  

 
இ�ப0 எ��க�ப�
 கால7கள�� தா�, இராமகி�Cண பரமக
ச! 

படகி�  ெச�கி�றா!. இ�ப0� படகி� ெச�< ெகா�0���
 ெபாA�, 
_�கா=0� ப9ண7க� ெவ�� ெகா�0��பைத� பா!��, ஆ`நிைல� 
தியான�தி��D ெச�றா!.  

 
இ�ப0 அம!�தப9�, அவ�ட� படகி� ெச�றவ!க� பரமக
ச! 

ஆ`நிைல� தியான�தி� அம!��வ9=டாேர, எ7� ெச�றா!, ஏ� 
ெச�றா! எ�ற நிைல ெத�யாம� இ��தன!. 

 
சில மண9ேநர
 கழி��, இராமகி�Cண பரமக
ச! சமாதி 

நிைலய9லி��� வ9�ப=ட�
, அவ�ைடய சீட!க� அவைர� பா!��, 
“எ�ன சாமி பா!�த%!க�?” எ�< ேக=டா!க�.  

அத�� இராமகி�Cண பரமக
ச!,  
“அ7ேக நா� சிவைன5
, ச�திைய5
 பா!�ேத�.  
எ�ன ஆன�தமாக இ��த�” எ�< அவ! ெசா�னா!. 
 

அவ! பா!�த� எ�? உட� சிவ
, உட� ெவ�தப9�, 
உட@��� ேச!��� ெகா�ட உண!வைலக� எ�ப0 ெவள��ப�கி�ற�?  

ச�தியாகச�தியாகச�தியாகச�தியாக    cக!�தcக!�தcக!�தcக!�த    உண!>உண!>உண!>உண!>,,,, சிவமாக எ�ப0 ஆன�?  
ஆனா� இ�ெபாA�, சிவமானசிவமானசிவமானசிவமான    நிைலக�நிைலக�நிைலக�நிைலக�    கைர��கைர��கைர��கைர��,,,,  
அ� ச�தியாக எ�ப0 ெவள��ப�கி�ற�?  
எ�பைத�தா� இராமகி�Cண பரமக
ச! 2றினா!. 
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ஆனா�, இராமகி�Cண  வ9ஜய�தி� (;�தக�தி�) இத�� மாறாக, 

சிவைன5
, ச�திைய5
தா� பா!�தா! எ�<, எA�� வ0வ9� 
ெகா�� வ�கி�றன! எ�< ��நாத! ெதள�வாக� கா�ப9�தா!.  

 
நம� ெம/ஞான�யான ��நாத!, இய�ைகய9� இய�க�தி� 

உ�ைமய9� உண!வ9ைன எம��� பா/Dசி, பரமக
சைர� ப�றிய 
உ�ைமகைள, உண!�� ெகா�N
ப0 ெச/தா!.  

 
அ�ெபாA�தா�, இராமகி�Cண பரமக
ச! பா!�த உண!>
, 

அவ�ைடய உடலி� cக!�த உண!>
, அ7ேக ேக�வ9, பதி� எ�ற 
நிைலகள�� ெவள��ப=ட உண!>கN
, E�யனா� E�யனா� 
கவர�ப=�, இ�;வ9ய9� பரவ95�ள நிைலகைள, “ந% உ�<� பா!. 
உண!வ9� அறி> உன��� ெத�5
, அவ�� உட@
 ெத�5
. 
அவ�ைடய ச
பாஷைணகN
 ெத�5
” எ�< உண!�தினா! ��நாத!..  

 
ஆனா�, இைத� ேபா�< ந% ெத��� ெகா��, இத� வழிய9� ந% 

அதிகமாக நா=ட
 ெச@�தினா�,  
அவ!கள�� உட�கள�� உ�ள, சில த%ைமய9� உண!>க�  
உன� இர�த�தி� கல��வ9�
.  
இத� நிைல உ�ன�� அதிகமா�க�ப�
 ெபாA�  
ந% ப9�தனாக ேவ�0ய நிைல வ�
. 

இ�ப0 வ�
 த%ைமகைள� த��ப� எ7ஙன
? 
எ�<, அ7� பல உபாய7கைள� கா�ப9�தா! ��நாத!. 
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இராமகி�Cண பரமக
ச!, ெத/வ %க� ப�;கைள� ப�றி5
, 
இராமாயண�ைத� ப�றி5
, இராவணைன� ப�றி5
, மகாபாரத�ைத� 
ப�றி5
 பல வ9னா�கN�� ெதள�வாக� பதிைல� 2றினா!.  

 
காவ9ய7க�, மன�த�� உண!வ9� த�ைம ெகா��தா� வ�தேத 

தவ9ர, இைத�இைத�இைத�இைத�    ேபா�றேபா�றேபா�றேபா�ற    rrrrப7க�ப7க�ப7க�ப7க�    இ�ைலஇ�ைலஇ�ைலஇ�ைல    எ�<எ�<எ�<எ�<    
வாதா0னா!வாதா0னா!வாதா0னா!வாதா0னா!....  

 
ஆனா�, இ�த� க��ைத ஏ�<�ெகா�N
 ப�;, அ�<
 

இ�ைல. இராமகி�Cண பரமக
ச! உபேதச�ைத� ேக=டவ!க� 
ஏராளமான ேப!. ஆனா�  

அவ! 2றிய உண!ைவ மா�றி, p�கைள ெவள�ய9=ட�
,  
அவ�ைடய உண!>கைள� ேக=டறி�தப9�,  
தி�;களாக ம�றவ!களா� உண!�த�ப=�,  

உ�ைமய9�உ�ைமய9�உ�ைமய9�உ�ைமய9�    உண!>க�உண!>க�உண!>க�உண!>க�    மைற�க�ப=�மைற�க�ப=�மைற�க�ப=�மைற�க�ப=�, , , ,     
p�கைளp�கைளp�கைளp�கைள    ெவள�ய9=டன!ெவள�ய9=டன!ெவள�ய9=டன!ெவள�ய9=டன!....        
 

த7கN��த7கN��த7கN��த7கN��    ஏ�றவா<ஏ�றவா<ஏ�றவா<ஏ�றவா<,,,, ப�திமா!�க7கN�� 
உ�டான ஞான�ைத� பய�ப��தி, மத7கN�� 
இண�கமாக� க����க� கல�க�ப=�, அவ�ைடய உ�ைமய9� 
உண!>க� ெவள�யாக�ப=ட� எ�ற உ�ைமைய, எம��� கா�ப9�தா! 
��நாத!. 

 
இ�ப0 இராமகி�Cண! _�றி வர�ப�
 ெபாA�, அவ�ட� ஒ� 

ம�திரவாதி5
 வ�தா!. ஏென�றா�, இராமகி�Cண பரமக
ச! 
ப0�பறிவ9�லாதவ!. ஆனா�, அவ! பல அ�;த ேவைலகைளD 
ெச/கிறா!. ;ராண7கைள� ப�றி� 2<கிறா!.  

 
இவ!, அ0�க0 மன�தைர� ;ைத��
 இட7கN��
, எ���
 

இட7கN��
 ெச�<, அ7� வ�
 மண�ைத cக!��, அதன�� 
உண!> எ�ன? எ�< அறிகி�றா!.  
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அவ��� இ�தD ச�தி எதிலி��� வ�த�? எதைன அறிகி�றா!? 
எதைன� ப9�ப�<கி�றா!? எ�< அவைரD E`�தி��த, பல 
ம�திரவாதிக� அறிய 3�ப=டன!. 

 
மாைல ேநர�தி� இவ! நட�� வர�ப�
 ெபாA�, இ��� 

வ9�கி�ற�. இராமகி�Cண பரமக
ச�ட� வ�த ஒ�வ���, க� 
த��கிய�. அ�ெபாA�, “ஐேயா, இ�=டாகிவ9=டேத, வ9ள�� இ�லாம� 
வ��வ9=ேடாேம” எ�<, ஒ�வ! ெசா�னா!. 

 
இதனா�, அவ!கNட� வ�த ஒ� ம�திரவாதி ஒ�வ!, “ெஜ/ 

பவான�” எ�< ெதாைடைய� த=0னா!. “சேலா’ எ�< ெசா�ன>ட�, 
ஒ� ெவள�Dச
 3�னா� ெச�ற�. இத� உண!ைவ� கா�ப9�தா! 
��நாத!.  

 
ம�திரவாதி, த� ம�திர�தி� த�ைம ெகா��, ஆவ9ைய ஏவ� 

ெச/�, அ�த வ9ள�ைக 3� அ:�ப9னா!. அ�ெபாA�, இராமகி�Cண 
பரமக
ச! ெசா�னா!.  

“நா� இ�த ெவள�Dச�ைத வ9�
பவ9�ைல,  

எ� உடலி� அக ெவள�Dச3
,  
இ�ைளஇ�ைளஇ�ைளஇ�ைள    அக�றிஅக�றிஅக�றிஅக�றி, , , , நா�நா�நா�நா�    ெசய�ப�
ெசய�ப�
ெசய�ப�
ெசய�ப�
        
““““3�3�3�3�    சி�தைனசி�தைனசி�தைனசி�தைன””””    எ�றஎ�றஎ�றஎ�ற, , , ,     
இ�த உண!> இ�லா� ேபா/வ9=டேத”  
எ�< ெசா�ன>ட�, 2ட வ�தவ!க� அைனவ�
 சி��� 

வ9=டன!. 
 
இதன�� உண!>கைள அ�ப0ேய பதிவா�கி� கா�ப9�தா!, 

��நாத!. இ�த உண!வ9� ஒலி அைலக�, பதிவாகிய9��த அ�த� 
ப�திய9� நட�� ெச�ல�ப�
 ெபாA�, இதன�� உண!வ9� 
அதி!>கைள நிைன>ப���
ேபா�, அைத எ�ப0 ந% கவ!�� 
உண!கி�றா/? எ�பைத� கா�ப9�தா! ��நாத!. 

 
இ�ப0யான நிைலய9� அ�த ம�திரவாதி, இராமகி�Cண 

பரமக
ச! பல ேப��� ம�திய9�, த�ைன அவமதி�� வ9=டாேர எ�< 
ஏவ� ெச/தா!. எ�த வாய9னா� 2றினாேரா, அ�த உண!ைவ அட�க, 
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ஏவ� ெச/�, உண> உ=ெகா�ள 30யாதப0, பல ��ப7கைள 
இராமகி�Cண பரமக
ச��� உ�வா�கினா!, அ�த ம�திரவாதி. 

 
ஆனா�, இராமகி�Cண பரமக
ச��� ம�திர
 ெத�5
. உடலி� 

உ�ள உண!>க� ெத�கி�ற�. உ�ைமகைள� ெத��� ெகா�டப9�, 
ம�திரவாதி ெச/5
 ேபாரா=ட�தி��, தா� ெச�லாம�, இன� இ�த 
உடலிலி��ேத ப9றவ9ய9�லா நிைல அைடய ேவ��ெம�<, 3Aைம 
ெப�ற உண!>கைள எ�ண9னா!, இராமகி�Cண பரமக
ச!  

 
ஆைகய9னா� பரமக
ச! ம�றவ!கள�ட
, ““““உடலி�உடலி�உடலி�உடலி�    

இDைச��இDைச��இDைச��இDைச��, , , , நா
நா
நா
நா
    ெச�லெச�லெச�லெச�ல    ேவ�டா
ேவ�டா
ேவ�டா
ேவ�டா
,,,, உய9�ட� ஒ�றிய 

உண!>க�, நம��� நிDசயமாக இ��தா� ேபா�
. இ�தஇ�தஇ�தஇ�த    உடஉடஉடஉட����    
கழிய�கழிய�கழிய�கழிய�    20ய�20ய�20ய�20ய�”  ”  ”  ”  இ�த�இ�த�இ�த�இ�த�    கழிவ9�கழிவ9�கழிவ9�கழிவ9�    நிைலகN��நிைலகN��நிைலகN��நிைலகN��, , , , 
நா
நா
நா
நா
    ஏ�ஏ�ஏ�ஏ�    ெச�லெச�லெச�லெச�ல    ேவ��
ேவ��
ேவ��
ேவ��
???? எ�<, பல 3ைற எ���� 
2றி5
, ேக=காம� எ�தைனேயா ைவ�தியைர� ெகா��, பa=சி�க� 
பா!�தா@
 அவ! ஏ�<� ெகா�ளவ9�ைல. 

 
இ��தா@
, இராமகி�Cண பரமக
ச! வாழேவ��
 எ�ற 

நிைலகள�� அவைர� ��;<�தின!. இராமகி�Cண பரமக
ச!, 
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தவேற�
 ெச/யவ9�ைல. ஆனா� ம�திரவாதி, பரமக
ச! த�ைன 
அவமதி�� வ9=டா! எ�< எ�ண9, அவ! உண>2ட உ�ண 
30யாதப0 ெச/தா!. 

 
இராமகி�Cண பரமக
ச!, ந%7க� என�� ஒ�<
 

இதனாெல�லா
 நிவ!�தி�க 30யா� எ�< ெசா�னா�, யா�
 
ேக=கவ9�ைல.  

 
பரமக
ச! இற�தா!. ஆனா�, அவ���� ேக�ச! எ�<தா� 

ம�றவ!க� 30> ெச/தன!. ஆனா�, எ^வா< ஏவ� ெச/தன! எ�ற 
நிைலைய எம��� ெதள�வாக� கா�ப9�தா!, நம� ��நாத!. 

 

14. 14. 14. 14. அ*ஸா
அ*ஸா
அ*ஸா
அ*ஸா
    கா=0�கா=0�கா=0�கா=0�, , , , கா=�வாசிககா=�வாசிககா=�வாசிககா=�வாசிகNNNN��������    
ம�திய9�ம�திய9�ம�திய9�ம�திய9�    எம��எம��எம��எம��    ஏ�ப=டஏ�ப=டஏ�ப=டஏ�ப=ட    அ:பவ
அ:பவ
அ:பவ
அ:பவ
    
ஒ� சமய
, யா
 அ*ஸா
 ப�தி��D ெச�றி��ேதா
. 

அ�ெபாA�, அ7ேக வசி�க�20ய மைலவா` ம�க� எ
ைம� ப90��� 
ெகா�டா!க�.  

 
மைல�ப�திய9� வாA
 ம�கள�� ம�திய9�, “எ�ன 

நைடெப<கிற�” எ�பைத யா
 ெத��� ெகா�N
 ெபா�=�, “அவசிய
 
ந% அ7� ெச�ல�தா� ேவ��
” எ�<, ��நாத! 2றிவ9=டா!. 
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அ�த� காேடா, யாைனகN
, கா�டா மி�க7கN
, ம�<
 
ப�ேவ< வ9ல7�கN
, வாA
 அட!�த ப�தி. ��நாத! ெகா��த 
உபாய�தி� ேப��, யா
 அ7ேக ெச�<, மைலவா` ம�கள�ட
 
ப90ப=�, அவ!க� இA��D ெச�ற ப�தி��D ெச�ேறா
. 

 
அ7ேக, அவ!க� எ
ைம ஒ� மர�ேதா� க=0� ேபா=டா!க�. 

உ�பத�� ஆகார
 ெகா��தா!க�. அ7ேக காள� ேகாவ9� மாதி�, ஒ� 
ேகாவ9ைல ைவ�தி��கிறா!க�. அத�� 3�னா�, அ�த மைலவா` 
ம�க�, ஆ=ட3
 பா=ட3மாக இ��� ெகா�0��தா!க�. 

 
இைதெய�லா
 கவன���
ப0 ��நாத! 2றினா!. ஆ=ட3
 

பா=ட3மாக இ��த அ�த� 2=ட�தி�, தைலவனாக இ��த bசா� 
பா0� ெகா�ேட வ��, எ
 மn� பல இட7கள�� ஊசியா� ��தினா!.  

 
“ஆ” எ�< அலறிேனா
. அ�த சமய
, சில ம�திர7கைளD 

ெசா�கிறா!க�. அைவகைள எம��� பதி5
ப0D ெச/தன!. இ^வா< 
சில நா=க�, அேத இட�தி� க=0 ைவ�தி���, ம�திர ஒலிகைள� 
ெகாfச
 ெகாfசமாக, எ
3� பதியD ெச/�, �றி�ப9=ட கால
 
வ�த�
, எ
ைம� பலிய9ட� கா�தி��தன!. 

 
இதன�� நிைலகைள எ�லா
 ��நாத! கா�ப9��, �றி�ப9=ட 

நா� வ�த�
 உ�ைன� பலிய9�வா!க�. உ� ஆ�மாைவ� 
ப9��ெத���� ைகவ�ய�ப��தி� ெகா�வா!க�. 

 
ப9�, உன� உடைல� ��� ��டாக ெவ=0, தைசகைள� 

தா7க� ெவ�ளாைம ெச/5
 ப�திகள�� வ %சிவ9�வா!க�. ேம@
, 
உன� தைசகைள� ேகாவ9லி� ெபா7கலி�வா!க� எ�<, ��நாத! 
எம�� உண!�தினா!. இைவகெள�லா
, யா
, ��நாத! அ�� �ைண 
ெகா��, அ:பவ� b!வமாக உண!�� ெகா�ட உ�ைமக�.  

 
மன�தைர� பலிய9=�, அவ!கள� ஆ�மாைவ� ைகவ�ய�ப��தி, 

ம�திர ஒலிகள�� �ைண ெகா��, த7கைள� த�கா��� ெகா�N
 
வ9தமாக, அ�த ஆ�மாைவ எ�ப0 பய�ப���வ! எ�பைத, அ�த 
இரவ9� யா
 மர�தி� க=ட�ப=0���
 நிைலய9�, எம��� ��நாத! 
உண!�தி� ெகா�0��தா!. 
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இ�< பல! நிைன��� ெகா�0��கலா
. மைல� ப�தி��D 

ெச�றா�, அைமதியாக� தன��� வாழலா
 எ�<. ஆனா�, சில 
மைல� ப�திகN��D ெச�றா�, எ^வள>எ^வள>எ^வள>எ^வள>    ெப�யெப�யெப�யெப�ய    
ஆப��ஆப��ஆப��ஆப��    இ�கிற�இ�கிற�இ�கிற�இ�கிற�, , , , எ�பைத5
எ�பைத5
எ�பைத5
எ�பைத5
    உண!��கிறா!உண!��கிறா!உண!��கிறா!உண!��கிறா!.... 

 
இ<திய9�, யா
 ��நாத! எம��� ெகா��த ச�திய9� �ைண� 

ெகா��, ெவள�ேய வ�ேதா
. ப9�, இேத ம�திர�தி� நிைலகைள நகர� 
ப�திய9� எ�ப0 உ�வா��கி�றா!க�? எ�ற நிைலைய� ெதள�வாக 
உபேதசி�தா!. 

 
இைத� ேபா�ற நிைலக�, நம� நா=0� ம=�
தா� 

எ�றி�லாம� உலக நா�க� அைன�தி@ேம இத� நிைலக�தா� 
இ��தன. எகி��, ஈரா�, ஈரா� ம�<
 ேராம� நா�க� ப�றி5
, அ7� 
நைடெப<
 நிைலகைள5
, நம� ��நாத! எம��� 2றினா!. 

 

15. 15. 15. 15. ��நாத!��நாத!��நாத!��நாத!    ெகா��தெகா��தெகா��தெகா��த “ “ “ “ேகா0ேகா0ேகா0ேகா0    ேகா0ேகா0ேகா0ேகா0    ----    
ேகா0ேகா0ேகா0ேகா0    ேகா0ேகா0ேகா0ேகா0””””    உபேதச
உபேதச
உபேதச
உபேதச
    

“ந%(சாமிக�) ேவதைனைய அறிகி�றா/”, அேத ேபால நா� 
(��ேதவ!) ெகா���
 அ0ய9� த�ைம உன�� எ�ப0 வ�கி�ற�”. 
இ�ெபாA� பாச�தா� அ0��
ேபா�, ந�ப� ேம� ெவ<�; 
வ�வதி�ைல.  

 
ந%7க� தமாஷாக அ0��� பா�7க�, ேகாப
 வ�கிறதா எ�< 

பா!�கலா
,  அேத சமய�தி� தமாஷாக அ0��� ெகா�0���
ேபா�, 

ஒ� ெசா�ைல ம=�
 இேலசாக �ைறயாகD ெசா�லி 
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அத�க�;ற
 அ0��� பா�7க�, இ�த உண!>க� இ�த உண!>க� இ�த உண!>க� இ�த உண!>க� 
மா<
மா<
மா<
மா<
....    

  
ஆகேவ, �� என��� கா=�
 நிைலக� ெகா��, அவ! எ�ைன 

அ0�க�ப�
ெபாA�, அ�த உண!வ9� த�ைம, “எ�?”, ““““அ0�த>ட� அ0�த>ட� அ0�த>ட� அ0�த>ட� 
சி��பா!சி��பா!சி��பா!சி��பா!,,,, சி��த>ட� பா!�தா� அ� ெத�5
”.  

  
“உன��� எ�தைன ேகா0 உண!>க� ேச!��,  நா� அ0��
, 

அதாவ�  அ0��
 உண!>���’ இ��பைத,   
எ� (��ேதவ!) அ0��� கல�தி��த நிைன>
,  
அ�த நிைனவா� கல�த உண!>
,   
உ�:ட� எ�ப0 அ� ேச!��,  

அ�ட�ைத அறிகி�றா/ எ�< ந% பா!அ�ட�ைத அறிகி�றா/ எ�< ந% பா!அ�ட�ைத அறிகி�றா/ எ�< ந% பா!அ�ட�ைத அறிகி�றா/ எ�< ந% பா!””””  
எ�< �� கா=�கி�றா!. 

 
“ஆக ந% அைத (அ�ட�ைத) அறி��வ9�”, “ஒ� மன�தன�� 

உண!>��� ந% ெசா�ைல� பா/Dசிவ9�, அ7ேக கிள�
 உண!வ9� 
த�ைம cக!�தறி, ஆக cக!�தறி�தா�, அவ:� வ9ைள�த உண!வ9� 
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த�ைம உ�ைன இய��
, ஆனா�, அவைன மா�ற 
30யா�”.  

 

ஒ� ெச0ய9� நிைலக� கார�தி� த�ைம ெகா�டேதா, கச�ப9� 
த�ைம ெகா�டேதா, அத� நிைல மாறா�. அைத�ேபால அவ�� 
உண!வ9� த�ைம மாறா�,  

 
ஆனா� மாறாத நிைலக� ெகா��, ந% ந�ல ெசா�லாகD 

ெசா�னா@
 அவ��� எதி!மைறதா� ஆ�
”. “ஆனா� இைத எ^வா< 
மா�<வ�?” எ�< ��நாத! எ�ன�ட
 ேக=கிறா!. 

  
இ�ப0�தா� இைத�ேபா�< ேக�வ9க� ேக=�, ப9� வ9ள�க7க� 

ெகா���, “வ9�ண9� ஆ�றலி� ச�தி உ�ன�� எ^வா< இய��கிற� 
எ�<
, இ� ேகா0 உண!>க� ேச!�� உண!வ9� நிைலக�, அவ! 
(��நாத!) ெசா�வா!, 

““““ேகா0 ேகா0ேகா0 ேகா0ேகா0 ேகா0ேகா0 ேகா0”, “”, “”, “”, “ேகா0 ேகா0ேகா0 ேகா0ேகா0 ேகா0ேகா0 ேகா0”, “”, “”, “”, “ேகா0 ேகா0ேகா0 ேகா0ேகா0 ேகா0ேகா0 ேகா0””””,  
எ�ற நிைலய9� 

“நா� ேத0� ேத0ேத0� ேத0ேத0� ேத0ேத0� ேத0”, “”, “”, “”, “ேத0� ேத0ேத0� ேத0ேத0� ேத0ேத0� ேத0” இைத நா� ெப�ேற� 
 
“ேகா0 ேகா0” எ�ற நிைலகள��, 

“ேத0� ேத0 ேத0D ெச�< ெப�ேற�”,  
ஆக ““““உ�ைனஉ�ைனஉ�ைனஉ�ைன     நா0 நா0 நா0 வ�கி�ற�நா0 நா0 நா0 வ�கி�ற�நா0 நா0 நா0 வ�கி�ற�நா0 நா0 நா0 வ�கி�ற�””””  
ஆனா�,  ந% “ேத0� ேத0” அைத� ெபறேவ��
  எ�<,  
இ�ப0D ெசா�வா!.  
  
அவ�ைடய ெசா�@��� பா!�ேதாெம�றா�, இ�ப0 எ�ைன 

அ0�த>ட�, “உ�ைன ேத0� ேத0 வ�கி�ற�, ந% நா0 நா0 அைத� 
ெப<கி�றா/” எ�< இ�ப0D ெசா�வா!.  

 

ஏென�றா�ஏென�றா�ஏென�றா�ஏென�றா�. . . . இெத�லா
இெத�லா
இெத�லா
இெத�லா
  ��நாத�ைடய ��நாத�ைடய ��நாத�ைடய ��நாத�ைடய 
ெசா�@��� E=சம
ெசா�@��� E=சம
ெசா�@��� E=சம
ெசா�@��� E=சம
. . . . ஆகஆகஆகஆக, , , , இ�இ�இ�இ�    அைன��
 E=சம
 அைன��
 E=சம
 அைன��
 E=சம
 அைன��
 E=சம
 
தா�தா�தா�தா�....  
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ஆக இ�த ெபா�� காe
 த�ைம, இ�த ேகா0 எ�ற நிைலக� 
எ^வா< இ� இய��கி�ற� எ�ற நிைலைய�தா�, இ�த ேகா0ய9� 
நிைலகைள,  ந%7க� பல ேகா0 உண!வ9� நிைலகைள உ7கN��� 
அறி5
 த�ைமயாக,  �� ெகா��தைத உ7கN��
 ெகா��கி�ேற�.  

 

ஆக அவ! ெப�ற அ�த ெம/ உண!ைவ� கவ�
 ஆ�ற@
, அவ! 

(��நாத!) ப9றவா நிைலக� ெப�ற நிைலய9�, நா3
 
ப9றவா நிைலக� அைடப9றவா நிைலக� அைடப9றவா நிைலக� அைடப9றவா நிைலக� அைட5
 மா!�க3
 இதிேல 5
 மா!�க3
 இதிேல 5
 மா!�க3
 இதிேல 5
 மா!�க3
 இதிேல 
அட7கி5�ள�அட7கி5�ள�அட7கி5�ள�அட7கி5�ள�....    

    
“வ9�eலக ஆ�றைல5
, இ�த நிைல”, இ�தா� “ேகா0 ேகா0” 

எ�< ெசா�@
ெபாA�, “இ�த� ேகா0ையD சா�ப9=டா�, ந% எைத 
எைதெய�லா
 ேபா/ சா�ப9டலா
, ேபா/ சா�ப9டறா, பா�டா”, எ�< 
��நாத! ெசா�வா!.  

 
அதனா� தா� இ�ெபாA� உ7கN��, எ� எ�, எைத எைத 

வ9A7�கிற� எ�ற நிைலைய, அதாவ� உ7க� வா`�ைகய9� வ�த 



 95 

த%ைமகைள,  அ�த த%ைமைய எ���, அைத ஞான�ய!கNைடய 
உண!>கNட� கல�த>ட� அ� வ9A7கி, த%ைமைய அட��கி�ற�. 

  
அைத அட�கிய நிைலக� ெகா�� உணவாக, ஆக உண> 

ேதைவதா�, ஆனா� இத:ைடய த�ைம அத��� ேதைவ.  
 

ஒ� மர
, க=ைட எ�கிறெத�றா� பல உண!>க� ேச!��, 

எ�ெண/�பைச இ��தா�தா� எ�5
. எ�ெண/�பைச 
இ�ைலெய�றா� க�கிவ9�
. 

 
இைதேபால�தா� எதன�� உண!வ9� த�ைம எ�வாக 

இ��ப9:
, ஒ� �ழ
ப9��� _ைவ ேதைவ எ�றா�, கார
 ேதைவ. 
அ�த� கார�ைத எ^வள> ேச!�கி�ேறாேமா, அத��� த�கவா<தா� 
அ�த உண!Dசிக� உ��
.  

 
ஆகேவ, இைத�ேபால நா
 எ�தைகய த%ய �ண
 இ��ப9:
, 

அ��ஞான�கள�� உண!ைவ நம��� ேச!�� இைத வ9A7கிட� 
ேவ��
. ஆக, இைத  

ஞான�கள�� உண!ைவஞான�கள�� உண!ைவஞான�கள�� உண!ைவஞான�கள�� உண!ைவ    நா
நா
நா
நா
    வ9Aவ9Aவ9Aவ9A7கினா�7கினா�7கினா�7கினா�, , , ,     
த%ைமகைளத%ைமகைளத%ைமகைளத%ைமகைள இ� வ9A7�
 இ� வ9A7�
 இ� வ9A7�
 இ� வ9A7�
....  
இைத�ேபால நா
 மக�ஷிகள�� உண!>கைள, நம��� 

அதிகமாகD ேச!�க ேவ��
. 
  
ஞான
 அறிய ேவ��
 எ�றா�, இ�ெபாA� உ7கN��� 

ேக=டறி�த உண!>க�, உ7கN��� எ�தைன ேகா0 �ண7க� 
இ��ப9:
, அைவ அைன�தி@
, எ�ண�தா� மக�ஷிகள�� அ�� 
உண!>கைள� கல��. அ^வா< கல��
ெபாA�, இ� உ7கN��� 
பா�ெவள� ம�டலமாக �க�களாக இ� ேச!கி�ற�.  

 
இ^வா< ேச!��ெகா�ட இ�த� �க�க�, இ�த உண!>க� cகர 

cகர எ�ண7களாக வ9�வைடகி�ற�. ஆகேவ, எ�ண7கள�� 
த�ைம வ9�வைடய�ப�
ெபாA�, இ7ெக ெபா�� 
க��ண!�� ெசய�ப�
 திற� ஏ�ப�கி�ற�.  அ�த� 
திற� இ�ைலெய�றா�, நா
 ெசயலா�க30யா�. 
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அ�த� திற� ந%7க� அைனவ�
 ெபற ேவ��
 எ�பத���தா�, 
இ�த உண!ைவ� பதி> ெச/வ�
, அ�த உண!வ9� �ைணெகா��, 
த%ைமகைள அக�<
 வ�லைம ந%7க� ெபற ேவ��
 எ�<
, அேத 
சமய�தி�, அ�� ஞான�கள�� உண!ைவ அ0�க0 எ�e
ெபாA�, 
cகர ேவ��ெம�பத��
தா� இைத உபேதசி�ப�. 
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IV. IV. IV. IV. ஐவ!ஐவ!ஐவ!ஐவ!    மைலய9�மைலய9�மைலய9�மைலய9�    ைவ��ைவ��ைவ��ைவ��, , , , ��������    
ெகா��தெகா��தெகா��தெகா��த    3Aைமயான3Aைமயான3Aைமயான3Aைமயான    ச�திய9�ச�திய9�ச�திய9�ச�திய9�    

நிைலக�நிைலக�நிைலக�நிைலக�    
1.1.1.1.    மனைத�மனைத�மனைத�மனைத�    த7கமா�கத7கமா�கத7கமா�கத7கமா�க    ேவ��
ேவ��
ேவ��
ேவ��
    எ�<எ�<எ�<எ�<    

ெசா�னா!ெசா�னா!ெசா�னா!ெசா�னா!    ��நாத!��நாத!��நாத!��நாத!    
��நாத! எ�ைன பழன��� அ�கி� இ���
 மைல�� 

அைழ��D ெச�<, ஒ� கர�05
, ஈய3
 எ��� வரD ெசா�லிD 
ெசா�னா!. 

 
அ7�, அவ! ெசா�ன இட�தி� இ���
 ெச�ைதைள எ�லா
 

எ��� வரDெசா�லி, “இ�த இட�தி� இ�த மாதி� ெச�ைதக� இ���
, 
எ���� ெகா�� வா”, எ�< என�ேக ெத�யாம� அவ! இைதெய�லா
 
ெச/கிறா!. 

  
 நா� அைதெய�லா
 எ��� வ�த>ட�, அ�த� கர�0ைய 

ைவ��, அ�த ஈய�ைத5
 ைவ��, இ�த ெச�ைதகெள�லா
 ேபா=�, 
“த%ைய ைவ�� எ�டா” எ�றா!.  

 
அ� எ��� வ�த>ட�, இ�த ஈய
 உ�கிய�. உ�கிய>ட�, அ� 

த7க
 ேபா�ற நிறமாக மாறிய�, அ� அ�ப0ேய எ��� ெகாதி�கிற�. 
ெகாதி�த>ட�, “எ�ப0 இ��கிற�?” எ�< எ
மிட
 ேக=டா! ��நாத!.  

 
நா� “ஜக ஜக ஜக” எ�< இ��கிற� சாமி எ�ேற�.  
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எ�னடா ஜக ஜக ஜக? எ�<, இர�� அ05
 ெகா��தா! எ�ப0 
இ��கிற�? எ�றா!. 

 
ஜக ஜக ஜக எ�ேற�, நா�.  
 
தி�
ப>
 எ�னடா ஜக ஜக ஜக எ�< ெசா�கிறா/? எ�<, 

இர�டாவ� தடைவ5
, ஒ� அ0 ெகா��தா! ��நாத!.  
 
மn��
 நா� எ�ன ெச/ேத�? ஜக ஜக ஜக எ�< ெசா�ேன�. 
 
அ�;ற3
 எ�ப0 இ��கிற�? எ�< ேக=டா! ��நாத!.  
 
த7க
 மாதி� மி�:கிற� சாமி எ�ேற�. 
 
��நாத!, அ�ப0D ெசா�@டா, “m” எ�< ெசா�லி, அவ! உமி` 

ந%ைர அதி� ��;கிறா!. ��ப9ய>ட�, F�டா எ�றா!.  
 
ப9� அைத எ���� பா!�தா�, உைற�� இ��கிற�. “பா!�தா� 

த7க�க=0”. அ@7காம� ெகா�� ேபா/, அைத வ9�<வ9=� வா 
எ�றா!.  

 
இ� உ�ைமயா ெபா/யா? எ�பைத� ெத��� ெகா�ள, இர�� 

ேப�
 த7க ேவைல ெச/பவ�ட
 ெகா�� ெச�< ெகா��ேதா
.  
 
அவ! உரசி� பா!�� வ9=�,  "அட.. அடடடா., எ�ன இ�? 

சாமிய9ட
 ந%7க� க�<� ெகா�டைத� ெகா�� வா�7க�. நா
 
பா!��� ெகா�ளலா
” எ�கிறா!.  

 
இ7� நைக� கைடய9� ெகா��தா�, “ந% ஏ� ைப�திய
 2டD 

ேச!�� _�றினா/ எ�<, இ�ெபாA�தா� ெத�கி�ற�. ஏேதா 
வ9ஷய�ேதா� தா� _�றிய9��கிறா/” எ�கிறா!.  

 
ந% எ^வள> ேவ��மானா@
 ெகா��வா, உன�� நா� கா_ 

த�கிேற�. இ�வ�
 லாப�தி� ப7� எ���� ெகா�ளலா
. ந% _
மா 
ெச/கிறா/. ஆனா@
, நா� இ�ைற�� உ�ள த7க வ9ைலய9�, 
பாதிைய உன��� ெகா��கிேற� எ�< ெசா�கிறா!. ந% எ^வள> 
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ேவ��மானா@
 வா7கி�ெகா�, யா�ட3
  ெசா�ல  ேவ�டா
 
எ�கிறா!.  

 
இ�ெனா�வ!, வா�தியா! இராமகி�Cண� எ�பவ! பாதரச�ைதD 

ெச/கிேற� எ�<, அ�த ரச�ைத� 2=0, என��� த7க
 ெச/வைத� 
ெகாfச
 ெசா�லி� ெகா�. நா� பாதரச�ைத� க=0� க=0 
30யவ9�ைல. ந% த7க�ைதD ெச/5
 வ9�ைதைய, என��� ெகாfச
 
ெசா�லி� ெகா� எ�கிறா!.  

 
ந% ெச/ய ேவ�டா
, நாேன ெச/� ெகா�கிேற�. உன�� 

ேவ�0யைதD ெசா� நா� க=0� த�கிேற� எ�< 2றி, எ� 
ப9�னா0ேய _�றி� ெகா�� இ��தா!. ப9�, அவ! ெச��
 ேபானா!  

 
இ�ப0 எ�லா
 மன�த:ைடய ஆைசக�. எ�ப0ெய�லா
 

மன�த��� ஆைசக� வ�கிற�? எம�ேக இைதD ெச/�, கைடகள�� 
பண�ைத வா7கி வ��, எ� ப9�ைளகN��D ெச/யலா
 எ�ற 
எ�ண
 வ�கிற�.  

 
��நாத!, த7க�ைத வ9�ற அ�த� காைச வா7கி, “பா!, எ�தைன 

ேப! இ7� இ��கிறா!க�. அவ!க� கCடெம�லா
 எ�ப0 இ��கிற�? 
அைத நிவ!�தி ெச/ய ேவ��மா இ�ைலயா?” எ�< 2றி, அ�த� 
பண
 3Aவைத5
 ெகா���வ9=�, எம�� ஒ� rபா/ ெகா��தா!.  

 
இ�தைன mர
 ெச/த ப9�பா�, இ�த ஒ� rபாைய எ
மிட
  

ெகா���, உ� ப9�ைளகN��, மி=டா/, தி�ப�ட7க� வா7கி� 
ெகா� எ�கிறா!, ��நாத!.  

  

ஆக, இ�ப0D ெச/த>ட� எம�� எ�ன ஆைச 
வ�கி�ற�. ��நாத���� ெத�யாம�, அவ! ெசா�ன 
இட�தி�ெக�லா
 ெச�<, அ�த ெச�ைதகைளெய�லா
 ேபா=�, ஈய� 
கர�05
 ெகா�� வ��, அவ! ெச/த மாதி�ேய யா3
 ெச/ேதா
. 
அேத மாதி� த7கமாக மாறிய�.  

 
இர�டாவ� 3ைறயாக� த7க
 ஆன>ட�, இர�� ேப�ட
 

த7க
 பத
 பா!�பவ!கள�ட
 ெகா���, அ� எ�ப0 இ��கிற� 
எ�ேற�?  
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“அட..அட..அட., ைநனா, உன�� இ�ைற�� உன�� ேகாl*வர� 

ஆவத�� ேநர
 வ��வ9=ட�”. உ7கைள� ேத0 எ�தன ேப! வ�வா!க�? 
எ�<, இதி� ெப�ைம ேப_கி�றா!க�. 

 
இவ! இ�ப0D ெசா�ன>ட�, அ7கி��� ��நாத! வ�கிறா! 

ேரா=0� தி=0� ெகா�ேட, ஏ/.. தி�=�� பயேல, அேத தி�டா.., ேட/.. 
ெத@7� ரா{ய
.., எ�< எ
ைம� தி=0� ெகா�� வ�கிறா!.  

 
ஒ� ெசய9�, ைச�கி� ெசய9ைன5
 ைகய9� எ���� ெகா�� 

வ�தா!. இ�ப0 யா
 ரகசியமாக� த7க
 ெச/ேதா
 எ�<, “ேட/.. 
தி�டா” எ�< ெசா�லி� ெகா�ேட வ�கி�றா! ��நாத!. 

 
நா� எ�ன ெச/ேத�? எA�� வ9A�த0��, ச��� ப�க
 ஓ0 

ஒள��� ெகா�ேட�. அ7ேக5
 ப9�னா0, எ�ைன� �ர�தி� ெகா�ேட 
வ�� வ9=டா!, ��நாத!.  

 
அவ! எ7ேகேயா இ��� க�தி� ெகா�ேட வ�கிறா!. “ஏ/.., 

தி�டா”. ெத@7� ரா{ஜிய
 எ�< தா� தி=�வா! எ�ைன� தி=ட 
ம=டா!, ெத@7� ரா{ஜிய
 எ�<தா�, ெசா�லி� தி=0� ெகா�ேட 
வ�தா!. 

 
அ�ெபாA� இைத எ���� ெகா�� ஓ0, ஓ0� பா!�கிேற� 

இ��தா@
 எ�னா� 30யவ9�ைல கைடசிய9� எ�ைனD _�றி 
வைள��வ9=டா!.  

 
“இ7ேக வாடா” எ�றா! ��நாத!. எ^வள> த7க
 ெச/தா/? 

எ�< ப90��� ெகா�டா! அவ�டமி��� த�ப 30யவ9�ைல. 
த7க�ைத அவ! வா7கி� ெகா�டா!. ேபா/ வ9�<வ9=� வாடா எ�றா!. 
வ9�<வ9=� வ�த>ட�, பண�ைத அவேர வா7கி� ெகா�டா!. 

 

ஏ�டா உன�� இ�த� தி�=�� ;�தி? எ�றா! ��நாத!. உ� உ� உ� உ� 
மமமமனனனனைதைதைதைத����தா� த7கமா��
ப0 தா� த7கமா��
ப0 தா� த7கமா��
ப0 தா� த7கமா��
ப0 நா�நா�நா�நா�    ெசா�ேன�ெசா�ேன�ெசா�ேன�ெசா�ேன�.... இதி� 
எ�தைன நிைலக� இ��கி�ற�?  
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உ� மனைத� த7கமா�கினா�, எ�தைன த7க
 
ேவ��மானா@
 ச
பாதி�கலா
. ஏ�டா உன�� இ�த� 
;�தி வ�கிற�? எ�றா!. 

 
 ஆக, அ�த நிைலய9� த7க
 ெச/5
 ஆைச என�� வர�ேபா�
 

ேபா�, இேத ேபா� நா� ெச/த மாதி�, அ��தவ!கN��
 ஆைச 
வர�தாேன ெச/5
.  

 
நா� ��நாத�ட
 பழகி� ெகா�� இ���
 ேபாேத, அவ���� 

ெத�யாம� கா_ ச
பாதி��வ9டலா
. வ %=�� கCட�ைத5
 ேபா�கி 
வ9டலா
 எ�< இ�த உண!>தா� வ�கி�ற�. ஏென�றா�, 
மன�த:ைடய மன7க� எ�ப0 இ��கிற�? எ�< ேசாதி�கிறா!, 
��நாத!. 

 
ப9�, த7க
 ெச/� வ9�தா! எ�< ெசா�லி� ெகா��, எம��� 

ப9�னா� எ�ேலா�
 ேத0 வ�வத�� ஆர
ப9�தா!க�. ெகாfச
 
ெசா�லி� ெகா�, நா7க� ெச/� ெகா�கிேறா
 ந% ெச/ய ேவ�டா
.. ந% 
ெச/தா� தா�, ��நாத! உ�ைன வ9டமா=டா!. ந% ெசா�லி�ெகா�, 
நா� எ�லா
 ெச/�ெகா�கிேற�. உன�� ேவ�0யைத நா� 
ெச/கிேற�. பாதி� ப7� ெகா��கிேற� எ�< ேச!�� எ
ைமD _�றி� 
ெகா�� வ�தவ!க�, ஏராளமாேனா!.  

 
ஏென�றா�, ��நாத! ஒ^ெவா� ஆைசய9� த�ைமகைள 

எம��� கா=0, கா=���� அைழ��D ெச�< இைதெய�லா
 
ெதள�>ப��தினா!. ஆைகயா�, மனைத ந% எ�ப0� த7கமா�க 
ேவ��ெம�< இ7� ெதள�வாக� கா=�கிறா!. 

 
ஆக, E�ய� எ�ப0� பல உண!ைவ எ���� பாதரசமாக மாறி, 

உலக�தி� த�ைமைய எ�ப0 உ�வா��
 த�ைம ெப<கி�றேதா, 
அேத மாதி��தா� எ�லா மன�த:ைடய உண!>
, இ�த பாதரச�தி� 
த�ைம அைட�த�. அத� உண!வ9� த�ைம ெப�ற� தா�, அ�த உய9!  

 

ஆக ெமா�த
, உ�:ைடய உய9ைர5
 இேத 

ேபால ரசமா��த� ேவ��
. உண!வ9� உண!வ9� உண!வ9� உண!வ9� 
தததத����ைமைமைமைமையையையைய ஒ�றா��த� ேவ��
 ஒ�றா��த� ேவ��
 ஒ�றா��த� ேவ��
 ஒ�றா��த� ேவ��
....        
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எ�ப0 பாதரச
 _�� pறாக ஆனா@
, அ� மn��
 ஒ�< 

ேச!�� ஆகி�றேதா, அத� வழிய9� ந% ெசய�ப�த� ேவ��
 
எ�பைத�தா� இ�ப0 அ7ேக கா=0னா!.  

2. 2. 2. 2. எ�ைனஎ�ைனஎ�ைனஎ�ைன    ேவைலையேவைலையேவைலையேவைலைய    வ9=�வ9=�வ9=�வ9=�    நி�கDநி�கDநி�கDநி�கD    
ெசா�னா!ெசா�னா!ெசா�னா!ெசா�னா!    ��நாத!��நாத!��நாத!��நாத!    

எ�ைன மி�லி� இ��� ேவைலைய வ9=� (நி�க) ேபாகD 
ெசா�னா!. இ7� வ %=0�, சாமிஅ
மா>��� (ஞான��வ9� மைனவ9) 
ெத�யா� அ�ெபாA�தா� அவ! ேநாய9� இ��� எA�தி��கி�றா!. 
சாமி ேவைலைய வ9=� நி�<வ9=டா! எ�<. இ7� வ %=0� வ�� 
ெசா�லி இ��கி�றா!க�.  

 
அ7� யா
 ேவைல��D ெச�றா@
, ��நாத! எ�ன ெச/தா!? 

அவைன உடேன �ைச� (ராஜினாமா) ப�ணD ெசா� எ�<, ஆபjசி� 
ேபா� அ0�கி�ற�.   

 
ஆனா�, இ7ேக மி�லி� இவ!க�, எ�ைன �ைச� ெச/ய வ9ட 

மா=ேட� எ�கிறா!க� உன�� எ�ன�பா ேவ��
? ெசல>��� பண
 
ேவ��ெம�றா@
 த�கிேற�, ந% ேவைலைய� பா! எ�கிறா!க�.  

 
அத��� ேபான�� ��நாத!, “அவைன உடேன ந% ெவள�ேய 

அ:�;கிறாயா இ�ைலயா” எ�< அ7ேக ேக=கிற�  
 
அ�த ேமேனஜ��� அைத� ேக=ட>டேன, அவ��� ஒ� அதி!Dசி 

மாதி� ஆகி, “கி� கி� கி�”ெவ�< மய�கமாக வ��, எ�ன�பா இ�, 
யாேரா உ�ைன �ைச� ப�ணD ெசா�லி, அவ:��� பண�ைத� 
ெகா���, ேவைலைய வ9=�� ேபாகD ெசா� எ�< ெசா�@கிறா!க�. 
எ�ைன� ேபா=� ெவN�கி�றா!க�, எ�கிறா!.  

 
இ�ப0 இைத� ேக=�, இவ!கN
 பய�� ெகா��, ந% எ�ெபாA� 

ேவ��மானா@
 ேவைல�� வரலா
 எ�< ேவைல�� வ�
ப0 
ெசா�லி, எ
மிட
 அ�த ேமேனஜ! 700 rபா/ ெகா��தா!.  
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யா
 அைத� ெகா�� ேபாக>
, உடேன ��நாத! ந�ேரா=0� 
எ
ைம மட�கி, “இ7ேக பா!, எ�தைன ேப! ப=0ன�யாக இ��கிற!க�? 
அவ!கN�� எ�லா
 வா7கி�ெகா�” எ�றா!.  

 
அ�த� பண�ைத, நா� வ %=0ேல 2ட� ெகா��க 30யவ9�ைல  
 
ந% வ %=0� ெகா��தா�, ேவைலைய ராஜினாமா ப�ண9ய� 

ெத���வ9�
. நிDசய
 அAக�தா� ேபாகிறா!க� ஆைகயா�, ந% 
பண�ைத� ெகா�.  

 
அ�த� பண�ைத, இ7ேக அAகிறவ!கN�ெக�லா
 ெகா��கலா
 

எ�< ெசா�லி வா7கி� ெகா�டா! ��நாத!. அைத5
 வ %=0� 
ெகா��க 30யவ9�ைல. 

 
இ�த மாதி�ெய�லா
 சில சிரம7கைள ஏ�ப��தி�தா�, 

அ:பவ�ைத� ெகா��தா! ��நாத!. ப9�, வ %=0� யா�ட3
 
ெசா�லாம�, ேபசாம� உ=கா!�� வ9=ேட�.  

 
ப9ற� ��நாத!, எ� ெபா�e மnரா>�� கா=சி ெகா��கிறா!. 

ஆனா�, எ� ைபய� த�டபான� சிறிய ைபய�. சாமிஅ
மா>��
 
��நாத! கா=சி ெகா��கவ9�ைல.  

 
எ� ெபா�eக� இ�வ���
 கா=சி ெகா��க>
, என�� 

சா�பா� ேபா=� ைவ�தா!க�. அ�த சா�பா=�� த=� அ7� ேபா/ 
நி�கிற�, ேபா=�வ9=� இ7ேக ைவ��, நா� ைகைய ைவ�க� 
ேபானா�, த=� நக!�� அ7ேக ேபாகிற�.  

 
இ�ப0ேய மா�றி மா�றி வ�த>ட�, எ� ப9�ைள��D ச�ேதக
 

வ�கி�ற�. எ�னேமா ஏேதா நட�கிற� எ�< அAகி�றா!க� 
அ�ெபாA�, அ�த� பட�தி� ��நாத! கா=சி ெகா���, உ7க� 
அ�பா>�� ஒ�<
 ெத�யா�. நா�தா� ேவைலைய வ9=� நி�கD 
ெசா�ேன�, அவ! ேவைலைய வ9=டா! இைத யா�ட3
 
ெசா�ல�2டா�. ெசா�னா�, உன��� தைலவலி வ�
 எ�< 
ெசா�ன>ட�, அ�த� ெபா�e
 எ�>
 ெசா�லவ9�ைல.  

 
ப9ற� இ�ப0ெய�லா
 ஆகிவ9=ட�, சாமிஅ
மா>
 

இ�ெபாA�தா� ேநாய9� இ��� எA�தா!க� அவ�ட3
 



 104 

ெசா�லவ9�ைல எ�< எ�ண9, என�� மன��� மிக>
 ச7கடமாக 
இ��த�.  

3. 3. 3. 3. மைல��Dமைல��Dமைல��Dமைல��D    ெச�<ெச�<ெச�<ெச�<, , , , 3�கன�ட
3�கன�ட
3�கன�ட
3�கன�ட
    எ�னஎ�னஎ�னஎ�ன    
ேக=ேக=ேக=ேக=கககக    ேவ��
ேவ��
ேவ��
ேவ��
? ? ? ? எ�<எ�<எ�<எ�<    ெசா�னா!ெசா�னா!ெசா�னா!ெசா�னா!    

��நாத!��நாத!��நாத!��நாத!    

    
அ�ெபாA� இ�த உண!ைவ எ���, “ந% ேநராக பழன� மைல��� 

ேபா” எ�< ெசா�கிறா!. அ�ப0 அ�த மைல��� ேபாவத�� 3�தா�, 
“3�க� உன��� கா=சி ெகா���
 ெபாA�, ந% எ�ன ேக=க 
ேவ��
” எ�<
 ெசா�கிறா!, ��நாத!.  

 
இ��தா@
, உன��� 3�க� கா=சி த�வா�. 3�க� கா=சி 

த�
 ெபாA�, ந% எ�ன ேக=க ேவ��
 எ�< ெசா�@கி�றா!. 
அ�ெபாA�, ெச�வ
 ேவ��
, ெச�வா�� ேவ��
, ெசா�வா�� 
ேவ��
 எ�<, ந% ேக=க ேவ��
 எ�< ெசா�லி, இத�� 
வ9ள�க3
 ெகா��தா!, ��நாத!.  

 
இ�தD ெச�வ
 இ��தா@
, ெச�வா�� ேவ��
, அ� 

இ�லாம� ேபானா�, அ�தD ெச�வ�தி��� எதி�க� வ�
, 
ெச�வா�� ேவ��
, இர�டாவ� ெசா�வா�� ேவ��
, இைதD 
ெசா�னா�, அ�த உண!ைவ அவ� கிரகி��
 த�ைம. இ�த F�< 
நிைல5
, ஒ� மன�த:��� ேதைவ எ�< ��நாத! ெசா�கி�றா!.  
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ஆனா�, 3�க� உன��� கா=சி ெகா��பா� ந% இைத� ேக=க 
ேவ��
 எ�< ெசா�னா!. இேத மாதி�, பல உண!வ9� உ�ைமய9� 
நிைலகைள இய�கி� கா=0னா!.  

 
சாதாரணமாக 3�க� எ�றா�, இ�ப0�தா� இ��பா! எ�< 

நம��� ெத�5
, ேவ< ஒ�<
 ெத�யா�. நா:
 ப0 ஏறி� ேபாேன�, 
சா�ப9ட>
 30யவ9�ைல கிர�க3
 அதிகமாகி�ற�. எ�:ைடய 
சி�தைன எ7ெக7ேகேயா ேபாகிற�.  

 
இெத�னடா வ
பாக� ேபா/வ9=ட�. சாமிஅ
மா உட� நிைல 

இ�ெபாA�தா� ச�யாகி உ�ள�. ப9�ைளக� எ�லா
 இ�த மாதி� 
இ��கி�ற�. மாமனா! இற�� வ9=டா! பா!�பத��
 வழி இ�ைல 
எ�ற வைகய9� திைக��� ேபா/, மிக>
 கவைலய9� இ��ேத�. 

 
இ�ப0, ெரா
ப� கவைலயாக இ���
 ெபாA�தா�, திlெர�<, 

மைல�� ேபா எ�ற இ�த உண!> வ�� மைல��� ேபா/� 
ெகா�0��ேத�  

4. 4. 4. 4. 3�கன��3�கன��3�கன��3�கன��    கா=சிகா=சிகா=சிகா=சி    
அ7� ேபான>ட� நா� ேபான ேநர�தி� 2=ட
 �ைறவாக 

இ��த�. ஒ� ஏெழ=�� ேப! தா� இ��தா!க�. அ�ெபாA�, எ� 
உடலி�, “கம கம” எ�< வாசைன வ�கிற�.  

 
அ�த மைலய9� உ�ளவ!கள��, இத�� 3� எ�:ட� பழகிய 

வா=Dேம� வ��, “ைநனா, ைநனா, வா7க..” எ�<, அ7� தா
பால�தி� 
யாேரா அ!Dசைன ெச/த மாைலைய எ���, எ� கA�தி� ேபா=டா!.  

 
அ/ய.. எ� கA�தி� ஏ� மாைலைய� ேபா�கிற%!க� எ�< நா� 

அவ�ட
 ேக=ேட�. 
 
அவ!, “இ�ைல ைநனா, உன��� ேபாட ேவ��
 எ�< 

ேதா�றிய�, ேபா�கிேற�” எ�றா!.  
 
“அட., என��� ேபாடேவ��
 எ�< எ�ன�பா வ�த�. நாேன 

இ�ப0� கCட�ப=� வ�கிேற�” எ�ேற�  
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எ�னேமா என��, மாலைய உன��� ேபாட ேவ��
 
ேதா�றிய�, நா� ேபா�கிேற� எ�கிறா! அ�த வா=Dேம�.  

 
3தலி� அ7ேக அ�த வரேவ�;. அ�த மாைலைய� 

ேபா=ட>டேன எ�ன நட�கி�ற�? அ�தD சிைலய9� இ��� 3�க� 
அ�ப0ேய எA�தி��� வ�கி�றா!.  

 
அ�, அ�த உண!>, 3�க� அ�த �ழ�ைத� ப�வமாக வ�வ� 

ெத��த�. நா� 3�ேன ப9�ேன, 3�கைன� பா!�த�
 இ�ைல, 
அ�ெபாA� கா=சியாக, சிைலய9லி��� 3�க� வ�தா� எ�ப0 

இ���
? என�� ஒேர அதிசய
, ெபா7�கி�ற� !  

5. 5. 5. 5. ““““நா�நா�நா�நா�    ந�லவனாகந�லவனாகந�லவனாகந�லவனாக    ஆகேவ��
ஆகேவ��
ஆகேவ��
ஆகேவ��
””””    
எ�<தா�எ�<தா�எ�<தா�எ�<தா�    3�கன�ட
3�கன�ட
3�கன�ட
3�கன�ட
    ேக=ேட�ேக=ேட�ேக=ேட�ேக=ேட�    
3�க� வ�த>ட�, என�� எ�ன ஆன�? ெச�வா��, 

ெசா�வா��, தன
, இ�த� ெபா�� ேவ��
 எ�ற வைகய9�, இ�த 
ெச�வா�� ேவ��
, ெசா�வா�� ேவ��
, ெச�வ
 ேவ��
 
எ�< ேக=பத�ேக, என�� மன
 வர வ9�ைல,  

 
ஆக, ந
 வா`ைகய9� 3�கைனேய பா!�� வ9=ேடா
. இன�ேம�, 

இைத� கா=0@
 நம�� ேவ< எ�ன ேவ��
? இ�த நிைலய9�,  

நா� ந�ல� ெச/யநா� ந�ல� ெச/யநா� ந�ல� ெச/யநா� ந�ல� ெச/ய    ேவ��
ேவ��
ேவ��
ேவ��
, , , ,     
ந�லந�லந�லந�லைதDைதDைதDைதD    ெசய�ப��ெசய�ப��ெசய�ப��ெசய�ப��தததத    ேவ��
ேவ��
ேவ��
ேவ��
,,,,        
ந�ல வழிந�ல வழிந�ல வழிந�ல வழிய9�ய9�ய9�ய9� நட�த நட�த நட�த நட�த    ேவ��
ேவ��
ேவ��
ேவ��
,,,,        
எ�ைன அறியா� த%ய� வ�தா�,  
அ� வரா� த��க�20ய ச�தி என�� ேவ��
.  
 
என��� ஆைச எ�ற நிைலகேளா, தவறான உண!>க� 

வ�தாேலா, அைவகைள வரா� த���
 அ�த ச�திைய, ந%7க� ெகா��க 
ேவ��
 எ�<, ேவ�0ேன�. அ^வள>தா�.  
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6. 6. 6. 6. ேபாக!ேபாக!ேபாக!ேபாக!    சமாதிய9�சமாதிய9�சமாதிய9�சமாதிய9�,,,,    ேபாக�ைடயேபாக�ைடயேபாக�ைடயேபாக�ைடய    
அ�ைள�அ�ைள�அ�ைள�அ�ைள�    ெப�ேற�ெப�ேற�ெப�ேற�ெப�ேற�    

    
அைத� ேக=�வ9=�, அ7கி��� ேநராக ேபாக! சமாதி��� 

ேபாேன�. அ7ேக5
 ஆ� இ�ைல ேபா/ நி�ற>ட�, ேபாகைர� ப�றி 
ெத��த>டேன, ேசக�0 ச�த
 ேக=கி�ற�.  

 
ேக=க>
, உடேன bைஜ ெச/� ெகா�0��கி�ற மாதி� ச�த
 

ேக=ட>ட�, அ7� உ�ளவ!, “ைநனா., ைநனா., இ� எ�ன ேவைல 
ெச/கிற%!க�? எ�< ேக=�� ெகா��, அவ�
 உ�ேள வ�கி�றா! 
வ�தா�, அவ���
 ேசக�0 ச�த
 ேக=கிற�. 

 
அ�ப0ேய நா:
 தைரய9லி���, ஒ� அ0�� ேமேல இ��கி�ற 

மாதி� இ��கிற�. என�ேக ெத�கி�ற�. அ�ெபாA�, பலபலபலபல    
அஅஅஅ�;தமான�;தமான�;தமான�;தமான வாசைனக வாசைனக வாசைனக வாசைனகெள�லா
ெள�லா
ெள�லா
ெள�லா
    அ7ேகஅ7ேகஅ7ேகஅ7ேக    வ�கி�ற�வ�கி�ற�வ�கி�ற�வ�கி�ற�.... 
அ� எ�ைன, எ7ேகேயா அைழ��� ேபாகி�ற மாதி� 
இ��கிற�.  

 
அ�ெபாA�, இவ! வ�� பா!��வ9=�, சிறி� ேநர
 கழி��, “எ�ன 

ைநனா., ெப�ய சி�� ேவைல எ�லா
 வ9ைளயா�வ� ேபா� 
இ��கி�ற�? தைர�� ேம� இ��கிற%!க�, ேசக�0 ச�த
 எ�லா
 
ேக=கி�ற�. “ேபாக:ைடய அ�ைளேய ெப�<வ9=l!க� ேபா� 
இ��கி�றேத” எ�<, ெசா�கிறா!.  
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நா� வழ�கமாக அ7� ேபா/ வ�வதா�, அவ! இ�ப0� 
ேக=கிறா!. அ�த� ெப�யவ!, அ7ேக உ�ளவ! அ�ப0� ேக=கி�றா!. ஆக,  
ேபாக! சமாதிய9�, இ� நட�த நிக`Dசி.  

 

இ�ப0 இ� நட�த>ட�, என�� ஒ� ெப�ய தன� 
உ�காகேம வ�த�. நா� சா�ப9டாம� வ�த, அ�த நிைலெய�லா
 
இ7ேக மாறிவ9=ட�.  

 
அ7ேக நா� ேக=ட� எ�ன? என��D ெச�வ
 ேவ��
, 

ெச�வா�� ேவ��
 எ�< ேக=பைத வ9���. நா� ந�லவனாக 
இ��க ேவ��
, ந�லைதD ெச/ய ேவ��
, 
எ�<தா� ேக=ேட�. 

 
எென�றா�, இ�த உண!>க� நா
 த�ப9தவறி தவ< ஏ�
 

ெச/�வ9=டா�, இவ!க� எ�லா
 ெப�ய மகா�களாக� ெத�கிற�. 
ஏதாவ� தவறாக ஆகிவ9=டா�, இவ!கள�� சாப���� ஆளாகி 
வ9�ேவா
 எ�ற பய�திேலதா�, நா� அைத அ�ப0� ேக=ேட�, 
அ7கி��� கீேழ இற7கி வ�ேத�. வ�த>ட�, எ�ைன அறியாமேலேய 
ெப�ய உ�காக
 வ�த�. 

7. 7. 7. 7. ஆவ9ஆவ9ஆவ9ஆவ9    ப90�தப90�தப90�தப90�த    ஒ�ஒ�ஒ�ஒ�    ெப�ெப�ெப�ெப�    நலமைட�தாநலமைட�தாநலமைட�தாநலமைட�தா!!!!    
இற7�
 வழிய9�, சி�ன ேசல�தி� இ��� வ�த ஒ� ஆவ9 

ப90�த ஒ� ெப�. உட� bரா>
 பல தாய���க�. ஆனா�, அழகான 
ெப�. அவ!க� எ7ெக7ேகா _�றி ஒ�<
 30யவ9�ைல.  

 
ஒ� பைடேய இவைர� 2=0 ெகா��, பழன� மைல�� வ�� 

ெகா�0��கி�றா!க�. ப0 ேம� நி�< ெகா��, “ஏ< ஏ<” எ�<, 
ேமள தாள7கேளா� ெசா�கி�றா!க�. ஆனா�, அ�த� ெப�ணா� ஏற 
30யவ9�ைல.  

 
அ�ெபாA�, நா� இ�த ேபாக! சமாதிய9� இ��த வ9bதிைய, நா� 

கீேழ ேபா�
 ெபாA�, அ�த� ப0 ேம� நி�< ெகா�0��த ெப�ேம� 
வ %சி எறி��வ9=�, நா� ேபா/வ9=ேட�.  
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உடேன, “அேராகரா, 3�கா” எ�< ெசா�லி ெகா�� அ�த� ெப� 
ப0ய9� ஏறி� ேபாகி�ற�. எ�ேலா�
 ேமேல ேபாகி�றா!க�. ஆனா�, 
அ�த� 2=டதி� இ��த ஒ� ஆ�, எ�ைன� �ர�தி� ெகா�� வ��, 
“ஐயா, ந% 3�கேனதா�, ந% எ� 2ட வரேவ��
 எ�< ெசா�கிறா!.  

 
“அட., நா� 3�க:
 அ�ல, க�த��கா5
 இ�ைல” எ�ேற� 

நா�.  
 
“இ�ைல இ�ைல, ந%7க� 3�க�தா�, மா<ேவட�தி� 

வ�தி��கி�ற%!க�” எ�கிறா! அவ!. நா7க� இ�தைன ேப�
 
எ�ென�னேமா ெச/ேதா
. எ�தைனேயா தாய���கைள� க=0ேனா
 
ஒ�<
 ெச/ய 30யவ9�ைல.  

 
இ�த� ெப�, இ�ெபாA� ேவகமாக ஓ�கி�ற�. 3�க� ஏேதா 

ப�ண9ய9��கி�றா!. நா7க� ேவ�0� ெகா�0��ேதா
. அவ!தா� 
வ�தி��கிறா! எ�கிறா!, அவ!. 

 
 ஐயா, நா� சாதாரண ஆ�, மி�லி� ேவைல பா!�கி�ற ஆ� 

எ�< ெசா�னா@
, எ�ைன அவ! வ9டவ9�ைல. அ�;ற
, நா� 

எ^வள> ெசா�னா@
, வ9டவ9�ைல. அ�த இட�தி�, எம�� 
அ^வள> உ�சாக
 ஊ=�கி�றா!, ��நாத!.  

 
என�� ஓேர �ஷி. ஐயா, ந%7க� இ�த வ9bதிைய 

ேவ��ெம�றா�, ெகா�� ேபா7க�. ஏதாவ� ஆனா�, பா!��� 
ெகா�N7க� எ�< ெசா�ேன�.  

 
இ�ைல ந%7க� வ��தா� ஆக ேவ��
 எ�<, அவ�
 

ெசா�கி�றா!. 
 
ஐயா நா� வ�வத�� இ�ைல, நா� ேபாகேவ��
 எ�< 

ெசா�ன ப9�;, ேபா/ வ9=டா!. 
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8. 8. 8. 8. எ�ைனஎ�ைனஎ�ைனஎ�ைன    E=ைட5
E=ைட5
E=ைட5
E=ைட5
, , , , ச=ைட5
ச=ைட5
ச=ைட5
ச=ைட5
    ேபாடDேபாடDேபாடDேபாடD    
ெசா�னா!ெசா�னா!ெசா�னா!ெசா�னா!    ��நாத!��நாத!��நாத!��நாத!    

இ7ேக கீேழ நா� வ�த>ட�, ப*டா�0� ைவ�� ��நாத! 
எ�ைன அ0�தா�, பய7கரமாக அ0�கிறா! ��நாத!. உ�ைன 
3�கன�ட
, நா� எைத� ேக=கD ெசா�ேன�? ந% எைத� ேக=டா/?  

 
பண
 இ�ைல எ�றா�, எதாவ� நட��மா? ெச�வ
 ேவ��
, 

ெசா�வா�� ேவ��
 எ�< ேக=கD ெசா�னா�. ந% எ�ன ேக=டா/? 
எ�ன�ட
 இ^வள> ெப�ய ச�தி இ��கிற�. எ�ைன எவ�டா 
மதி�கிறா�? ந% அைத� ெபறேவ��
 எ�பத�காக�தா�, இைதD 
ெச/கிேற� எ�< ��நாத! ெசா�னா!. 

 
��நாத! எ�ைன அ0��
 ெபாA�, அ�த Fைல� கைட�கார! 

மஜ%� வ��, “மாமா, வசமாக மா=0� ெகா�டாயா?”, நா� ��நாத�ட
 
ைதல�ைத வா7கிவ9=�, உட� ச�யான ப9�; எ�ைன� ேபா=� 
உைத�தா!. இ�ெபாA� ந% சி�கி� ெகா�டா/ எ�றா!.  

 
அைத� ேக=ட>ட�, என�� இ�:
 ெகாfச
 பயமாக� 

ேபா/வ9=ட�. ஆனா�, இவ�ைடய உ�ைமக� அைன��
 
��நாத���
, நம��
தா� ெத�5
. இதி� எ�ப0 நட�த�, எ�ப0 
நட�� ெகா�0��கிற� எ�<.  

 
இ��தா@
 எ
ைம அ0��, எ� ச=ைடெய�லா
 கிழி�� 

வ9=டா! அ�த� ேப��� நிைலய�தி� இைத� பா!��� ெகா�0��த, 
ஒ� டா�சி 0ைரவ! “இ�த� கிழவைன அ0டா” எ�கிறா!,  

 
“ஐயா, ந%7க� ேபசாம� வ9=�வ9=�� ேபா7க�. எ7கN��� 

எ�>
 இ���
, ந%7க� எ�>
 அவைர� ெதாடாத%!க�” எ�< நா� 
ெசா�ேன�.  

 
அவ!, “இ�ைல இ�ைல.., இ� ைப�திய
தா�, இ��க இ��க 

ெரா
ப 3�தி� ேபா/வ9=ட�, அதனா� எ�லாைர5
 அ0�கிறா! 
எ�றா!.  
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��நாத!, அ�;ற3
 எ�ைன வ9டவ9�ைல ச=ைடெய�லா
 
கிழி��வ9=ட�. ேவC0ைய5
 கிழி��வ9=டா!. ஜ=0 இ�ைலெய�றா� 
அ�>மி�ைல. இ�ப0, “டா! பா!” எ�< கிழி�� வ9=டா!. அ�;ற
, 
தி���க� ேரா=0� அ�த *2� ப�க
 அைழ��� ேபா/, ��நாத! 
எ
மிட
 ெசா�கி�றா!.  

 
நா� இ^வள> ெப�ய ச�தி ெப�ேற� எ�ைன எவ:
 

மதி�கவ9�ைல. அத�காக ேவ�0�தா�, 3�கன�ட
, உன�� ெச�வ
 
ேவ��
, ெச�வா�� ேவ��
, ெசா�வா�� ேவ��
 எ�< 
உ�ைன� ேக=�
ப0D ெசா�ேன�. நா� ெசா�னைத, ந% ேக=கவ9�ைல 
உன��, யா! பண
 தர� ேபாகி�றா!க� எ�றா!, ��நாத!. 

 

அ�ெபாA� நா� ெசா�ேன�. 3�கைனேய என��� 
கா�ப9��� ெகா��த%!க�. இத:ைடய ச�திைய, 
ந%7க� ��வாக இ��� என�� வழி கா=�கி�ற%!க�. 
““““ந%7கந%7கந%7கந%7க���� இ�வ�
 இ��தா� இ�வ�
 இ��தா� இ�வ�
 இ��தா� இ�வ�
 இ��தா�, , , , என��என��என��என������    
ேபாேபாேபாேபாதாதாதாதாதாதாதாதா    சாமிசாமிசாமிசாமி”,”,”,”, எ�ேற� எ�ேற� எ�ேற� எ�ேற�        

 
அ^வள>தா�, உடேன அ7� ப�கதி� இ��த ேக�l:�� 

அைழ���ேபா/, ல=�, ஜிேலப9 வா7கி� ெகா���, சா�ப9டD ெசா�னா!. 
ஆனா�, ��நாத! இைத ம=�மா ெச/தா!?  

 
பல நிைலகைள ெச/ய�ப�
 ேபா�, ச�தி வ�த>ட� ஒ� 

வா!�ைத ேக=கிறா!, எ�ன ெச/கி�றா! ��நாத!? “ந% ந�ல E=ைட5
, 
ேகா=ைட5
 ேபா=��ெகா�” எ�< ஆைசைய� m��கி�றா!.  

 
ஜ>ள�� கைட��� ேபா/, ந�ல E=ைட வா7கி�ெகா�, ந�ல 

ச=ைடைய� ேபா=�� ெகா�, ந�றாக “ஜ
” எ�< வரேவ��
 எ�றா!, 
��நாத!.  

 
நா�, “என�� இ�த E=�
 ேவ�டா
, ச!=�
 ேவ�டா
 சாமி”, 

இ�த அவ*ைத�ப=ட� ேபா�
.  
 
“ந% வா7கி� ெகா�கிறாயா இ�ைலயாடா?” எ�<, தி�
ப>
 

ேக=கி�றா!. 
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என�� ேவ�டேவ ேவ�டா
 எ�ேற�, நா�..  
 
ந% E=ைட� ேபா=�� ெகா��, ந%=டா (neat) இ��க ேவ��
. 

உன�� ச�தி நிைறய� ெகா��தி��கி�ேற�. ந% ெச/ எ�றா!, அதி@
 
ஆைசைய� m��கிறா!.  

 
அ�ெபாA�, அ7கி��தவ!க� எ�லா
, ��நாத! எ�னேமா 

E=�
, ச!=�
 வா7கி� த�கிேற� எ�< ெசா�கி�றா!, “ந% 
வா7கி�ெகா�ள ேவ�0ய�தாேன” எ�றன!.  

 
நா�, “என�� இ�தD E=�
 ேவ�டா
, ச!=�
 ேவ�டா
 

எ�ைன ஆைள வ9�7க�, ேபா�
” எ�ேற�.  
 
அதிேல அவ! ச�ேதாஷ�ப=�, அ�தD ச�ேதாஷ�திேலேய வ�ேத�. 

எ� ைச�கி� கைடய9� ேவைல ெச/த, சி�ன�த
ப9 எ�ற ைபய�, 
அவ� கைட�� வ�ேத�. அவ:�� ஏ�கனேவ ைச�கி� எ�லா
 
ெகா��தி��கி�ேற�.  

 
அ7ேக வ�த>ட� அவ� எ�ைன ,“ஓ/” ைப�திய
 ப90�தவ�, “ந% 

அ�த� ப�க
 ேபாயா.., இ7� கைடய9� உ=காராேத, த��திர
 
ப90�தவ�” எ�< எ�ைன� தி=�கி�றா�. 

 
ந% ேவைலைய5
 வ9=�வ9=�, இைத5
 வ9=�� ேபா=� 

ப9�ைள�=0 எ�லா
 வ9=�வ9=�, ஒ� ைப�திய�கார� 2ட� ேபா/D 
_�றி� ெகா�0��கி�றா/, இ7ேக வராேத எ�கிறா�.  

 
எ�னடா இ� வ
பாக� ேபா/வ9=ட�. எ�ைன எதி!��� 

ேபசாதவ�, இ�ப0� ேப_கி�றாேன எ�<, அைத வ9=�வ9=�� 
ேபாேன�.  

 
அ7கி��� ேபானா�, எ� வ %=��� 3�னா0 உ�ள கைட�கார! 

இ�ராஹி
, “ஓ/ ைநனா., உன�� ந�றாக� ைப�திய
 ப90��வ9=ட�, 
ந�ல/யா நாய�க! ச
பாதி�� ைவ�தி�கி�றா!. ந% ெசா�ைதெய�லா
 
ெதாைல�� வ9=டா/” எ�< ெசா�லி, ஐயா., இ�த� கைடய9� 
உ=காராேத, என��
 த��திர
 ப90��
 ேபா/யா, எ�< ெசா�கி�றா!. 
எ7ேக ேபானா@
, இேத மாதி� எ
ைம� ேப_கி�றா!க�. 
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எ� ெபா�e மnரா>
, எ
மிட
, ந% வ %=0��� வராேத, த��திர
 

ப90�தவ! எ�< எ�ேலா�
 ேப_கி�றா!க�, எ�< ெசா�கி�ற�. 
 
அேத ெத�வ9��� வ�
ேபா�, அ7கி���
 ஒ^ெவா��த�
 

எ
ைம மிக>
 ேமாசமாக� ேப_கி�றன!. இ�ப0 இ�த மாதி�, எதி!�ப9� 
உண!>க� வ�கிற�. இ�த ேநர�தி�தா�, என�� மிக>
 கCடமாக 
இ��த�.  

9. 9. 9. 9. ேகேகேகேக�ச!�ச!�ச!�ச!    ேநாையேநாையேநாையேநாைய    ந%�கDந%�கDந%�கDந%�கD    ெச/தா!ெச/தா!ெச/தா!ெச/தா!        
��நாத!��நாத!��நாத!��நாத!    

    
அ�ப0 ெரா
ப� கCடமாக இ���
 ெபாA�தா�, 

பா�ப
ப=0ய9� இ���
 ந�ப! இராமசாமி, அவ! ேதா=ட����� 
ேபாேன�.  

 
அவ�ட
, “என��� ெப�ய அவ*ைதயாக இ��கி�ற�, 

எ�ேலா�
 ேகவலமாக� ேப_கிறா!க�”, எ�< ெசா�ேன�. அ7ேக5
 
எ
ைம _
மா வ9டவ9�ைல, ��நாத!. பல நிைலகைள 
ஏ�ப���கி�றா!. 

 
எ�னேமா ெச/ய� ேபாகிறா/ எ�கிறா!, ��நாத!. அ7ேக அ�த 

சமய�தி�, சில�ைடய உடலி�, ெட7�� கா/Dச� எ�<, F=��� 
F=� வலி�கிற� எ�ற நிைலயாக இ��கி�ற�. 
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அ�ெபாA�, “ம�ைண� m�கி�ேபா=� இ� ச�யா�
” எ�< 
ெசா�னா�, அ�த ேநா/ ேபாகி�ற�. அதனா�. அ7ேக ஒேர 2=டமாக� 
2�கி�ற�. இ�ப0ெய�லா
 பல நிைலக� ஆகி�ற�. இ7ேக5
 
ேபாகவ9டவ9�ைல. இ�ப05
 ெச/கிறா!, ��நாத!. என�� எ�ன 
ெச/வ�? எ�< ஒ�<
 ெத�யவ9�ைல.  

 
அ�ெபாA�தா�, அ7கி��� மகாலி7க
 எ�ற ஜாதக
 

பா!�கிறவ! வ %=0� ேபா/� த7கி இ��ேத�. அ7�
 பல அ�;த7க� 
நட�கிற�. 2=ட7க� வ�கி�ற�.  

 
அ7ேக, அ�த மகாலி7க�தி� அ�ண� ைபய�, அவ:�� 

வய9�< வலி எ�< ெசா�லி, இராமசாமி நா5�வ9� ைர* மி�@�� 
வரDெசா�லிD ெசா�னா!க�.  

 
அ7� ேபா/� பா!��
ேபா�, அவ� வய9�< வலி5ட� 

ேவதைன�ப�கிறா�. நா� அ7� ெச�ற>ட�, ஹா*ப9=ட@�� 
ேபாவத��� பண
 இ��தா� பரவாய9�ைல. ைபய:��� ேக�ச! 
எ�< டா�ட! ெசா�லிவ9=டா!. ேக�சைர ந%��வத��, ெச�ைன��� 
ேபாக ேவ��
 எ�< ெசா�கிறா!க�. 

 

இராமசாமி எ
மிட
, உ� ��நாதைர நிைன�� ஏதாவ� ெச/ 
எ�கிறா!. 

 
அ7கி��த வ9bதிைய எ���, ��நாதைர எ�ண9 அ�த� 

ைபய:��� ெகா��ேத�. ஆனா�, எ�ன ஆன�? வ9bதிைய� 
ெகா��த>ட� அவ:�� இர�த இர�தமாக, ெவள�ய9� ேபாக 
ஆர
ப9��வ9=ட�. 

 
இராமசாமி எ�ன ெச/தா!? நா� தா� அ�த வ9bதிைய, உ�ன�ட
 

ெகா��ேத�. ந% எ�ன�ட
 இ��த வ9bதிைய�தா�,  ந% அ�த� 
ைபய:��� ெகா��தா/. ஒ� ேவைள, இ�த வ9bதிய9� யாராவ� 
பாலிடாைல� (bDசி ம��ைத) கல�� ைவ�தி��பா!கேளா, எ�னேமா 
ெத�யவ9�ைலேய எ�கிறா!, எ
மிட
.  

 
“யா�
 இைத� ெதாடாத%!க�” எ�< இராமசாமி ெசா�கிறா! 

ஏென�றா�, இர�தமாக அவ:�� ெவள�ய9ேல ேபாக>
, அவ��� ஒ� 
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ச�ேதக
 வ�த�. இ�ப0, பல �ழ�ப7கள�� எ�ேலா�
 இ��கி�றன!. 
நா:
 திைக��� ேபா/ இ��ேத�. என��
 கா=சி ெகா��கவ9�ைல.  

 
மகாலி7க�தி:ைடய ைபய:�� உடேன அ�� மாதி� வ��, 

��நாத! கா=சி ெகா��� “நா� தா� வ���ேள�, அவ:ைடய 
ேக�சைர ஆபேரச� ப�ண95�ேள�, அ�தா� இ�ெபாA� ெவள�ய9ேல 
வ�தி��கி�ற�”, எ�< ெசா�ன�
, எ�ேலா���
 ஒ� ஜ%வ� வ�த�. 
இ� நட�த நிக`Dசி.  

 
நா� ஆபேரச� ெச/த அ�த� ேக�ச! க=0, இ�ெபாA� ெவள�ேய 

வ���ள�. அ�த இர�த�தி� ம�திய9� உ�ள�. அைத எ���, த�ண%! 
ஊ�றி� கAவ9� பா! எ�றா!, ��நாத!. 

 
அேத மாதி�� கAவ9� பா!�தா�, க=0 இ��கி�ற�. 
 
அ�த� ைபய:��D சா�பா�, எ=� மண9 ேநர
, எ=� நாழிைக 

வைரய9@
 ெகா��க ேவ��
. அ� இ�னா! வ %=0�, இ�த மாதி� 
கfசி வ0�தி��கி�றா!க�. ந% ேபா/� பா! எ�< ெசா�கி�றா! 
��நாத!. 

 
ேபா/� பா!�தா�, அேத மாதி� கfசி வ0�தி��தா!க�.  
 
அ�த� கfசி� த�ண%ைர� ெகா��வா. அதி� இ�த வ9bதிைய� 

ேபா�. அ�த� கfசிைய�தா�, அவ� இ�தைன நாைள��D சா�ப9ட 
ேவ��
 எ�றா!, ��நாத!.  

 
அ�;ற
 அேத மாதி� அவைனD சா�ப9டD ெச/ேத�. அ�த எ=� 

நா�, எ=� மண9 ேநர
, எ=� நாழிைக வைரய9@
, அ�த� கfசிையD 
சா�ப9=ட>ட�, அ�த� ைபய� எA��, �ஷியாக வ9ைளயாட ஆர
ப9�� 
வ9=டா�. அ7ேகதா�, 3த� 3தலி� ஆபேரச� ெச/�, ேக�சைர 
நிவ!�தி ப�ண9ய�. இ�ப0, சில அதிசய7க� அ7ேக நட�� ெகா�ேட 
இ��த�.  
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10101010. . . . ெட7�ெட7�ெட7�ெட7�    கா/Dசைலகா/Dசைலகா/Dசைலகா/Dசைல    ந%�கDந%�கDந%�கDந%�கD    ெச/தா!ெச/தா!ெச/தா!ெச/தா!    
��நாத!��நாத!��நாத!��நாத!    

அ�;ற
 ஊ�� உ�ளவ!கN��� ேக=கவா ேவ��
, அ�த 
அ�;தமான நிைலக� அ7ேக பர>கி�ற�. அ�த சமய�தி�, அ7ேக 
எ�ேலா���
 ெட7� கா/Dச� பரவ9� ெகா�0��த�. அைனவ���
, 
யா
 அ�த வ9bதிைய� ெகா��க>
, உடன0யாக� �ணமான�. 

 
அ�ெபாA�, இ�த இராமசாமி�� மிக>
 ஓேர �ஷியாக� 

ேபா/வ9=ட�. “பரவாய9�ைல, கிழவ� 2ட, ேச!�� ந% _�றியத�� 
உன�� ந�ல ச�தி கிைட�த�” எ�< எ
மிட
 ெசா�கிறா!.  

 
ேநா/க� �ணமாவைத� ேக�வ9�ப=�, எ�லா ஊ!கள�லி���
 

ம�க� வ�0ைய ேபா=�� ெகா�� அ7� வ�கி�றன!. 2=ட
 
அதிகமாகி� ெகா�ேட ேபான�. 

11. 11. 11. 11. ைகைகைகைக    கா�கா�கா�கா�    3டமான3டமான3டமான3டமான    நிைலய9�நிைலய9�நிைலய9�நிைலய9�, , , , 
��நாத!��நாத!��நாத!��நாத!    ஆ*ப�தி�ய9� ெச/தஆ*ப�தி�ய9� ெச/தஆ*ப�தி�ய9� ெச/தஆ*ப�தி�ய9� ெச/த    

ெசய�ெசய�ெசய�ெசய�க�க�க�க�    
 அ�த சமய�தி�, இ7� பழன�ய9� க7கா ைப�07 அDசாபjஸி�  

உ=கா!�� இ��த ��நாத!, ெத@7� ரா{ஜிய
 எ�னேமா 
ப�ண9வ9=டா�, அவ�தா� என��� ைக கா� வராம� 
ப�ண9வ9=டா� எ�< ெசா�லி� ெகா��, ேரா� bரா
 க�தி� 
ெகா�ேட இ��தி��கி�றா!. 

 
இ�ப0D ெச/த>ட�, உடேன ந% ;ற�ப=� வர ேவ��
 எ�< 

எ�ன�ட
 ெசா�லிவ9=டா!, ��நாத!.  
 
இ�த ெடலிேபான�� ேவைல பா!��
 நடராஜ� எ�ன ெச/தா�, 

ைக, கா� வராம� ப�ண9வ9=டா�, அதனா�, எ7ேகேயா ெகா�� 
ேபா7க� எ�< ெசா�லிவ9=டா�. 

 
ஏென�றா�, நா� தா� ஐவ! மைல�� ��நாதைர� 2=0� 

ெகா�� ேபாய9��ேத� சில அ�;த7கைள� பா!�த>ட�, எ�லா
 
அவ���� தாேன கா=0னா! ��நாத!, என�� ஒ�<
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கா=டவ9�ைலேய, இவைர நா� எத��� பா!�கேவ��
 எ�<, இ� 
இ�த நடராஜ:ைடய இ�த எ�ண
.  

 
இ7� தி�ைணய9� ப��க ேவ�டா
 எ�< ெசா�ல>
, 

இராமசாமி எ�ன ெச/தா�. ��நாதைர, ஆ*ப�தி�ய9� ெகா�� 
ேபா/ ேச!�� வ9=டா!.  

 
எ^வள> 2=ட
 இ��தா@
, ந% உடன0யாக அ7கி��� வர 

ேவ��
 எ�< எ�ைனD ெசா�லி வ9=டா!. ஆனா�, இ7� 
ஹா*ப9=டலி� இ��தா@
, ந
 ��நாத! _
மா இ�ைல. அ7� 
ஒ^ெவா� ெப=0� இ��பவ!கைள5
, இA�� இA��� ேபா=�� 
ெகா�0��தா!. கைடசிய9�, அவைர� ெகா��ேபா/, அ7� 
சவ�கிட7� ப�க�தி� ேபா=� வ9=டா!க�.  

 
அ�ெபாA�, நா� அ7� ேபாக>
 டா�ட! எ�ன ெசா�கி�றா!? 

எ�ப0யாவ�, ந%7க� இவைர ெவள�ேய எ���� ெகா�� ேபா7க�, 
இ7� ெப=0� இ��கி�றவ!கைள எ�லா
, இA�� இA��� 
ேபா�கிறா! எ�கிறா!.  

 
ஆக சா>� கிட7� ப�க�தி� ேபா=ட>ட� அ7� ேபானா@
 

இேத ேபால, க=0லி� த%ைய ைவ�கி�றா!. ப9ற�, நா� ��நாதைரD 
ச�தி�த>ட�, “அ7� இ���
 த=0ைய எ�லா
 எ���� ெகா�� 
வாடா, த%ைய ைவ��� ெகாN��டா” எ�றா!.  

 
“சாமி, த%ைய ைவ��� ெகாN�தினா�, எ�லா
 எ�ன ஆ�
?” 

எ�ேற� நா�.  
 
“நா� ெசா�வைதD ெச/கிேற� எ�றா/ அ�லவா, ெகாN�� 

எ�கிறா!”, ��நாத!. 
 
அ�ப0, ெகாN�த20ய நிைல வ�
 ெபாA�, நா� ம<��� 

ெகா�ேட இ��ேத�. 
 
இ�த நிைலய9�, அ7� ஆ*ப�தி�ய9� ேச!�த ஒ�வ��� 

எ@
;��� ஏவ� ெச/�, அ�த� கா� எ�லா
, ெகாfச
 ெகாfசமாக, 
எ@
;க� ��� ��டாக வ�� ெகா�0��த�.  
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தன�யாக அவைர ைவ��, அவ���� பா/ச� எ�லா
 ேபா=�, 
எ�ென�னேமா ெச/த ப9�;, எ@
ெப�லா
 க�கி, அ�ப0ேய அAகி� 
ெகா�0��கி�ற�. அைத டா�ட�னா� ச� ெச/ய 30யவ9�ைல. 

 
��நாத! எ�ன�ட
, “ந% இைதD ெச/ய ேவ�0ய�தானடா” 

எ�கிறா!. 
 
ெச/கிேற� எ�<, நா:
 ��நாத! ெசா�ன 3ைற�ப0, சில 

நிைலகைளD ெச/த>ட�, அ�த� க<�; இர�த
 நி�<, ந�ல இர�த
 
வ�த�.  

 
உடேன, “டா�டைர� 2�ப9�டா, அவைன அைழ�� பா�ேட{ 

ேபா=�� க=�டா.., ச�யாகி� ேபா�
” எ�றா! ��நாத!.. 
 
அ�ெபாA�, நா� ெச�< இ�ப0 ந�ல இர�த
 வ�கிற� எ�< 

டா�ட�ட
 ெசா�ன>ட�, அவ��� மிக>
 �ஷியாகிவ9=ட�.  
 
இ� எ�னா� 30யாத�, இ�ெபாA� ச� ஆகிவ9=ட� எ�றா!, 

டா�ட!.  
 
அதி� இ��� வ�த� ஒ� தாய��. அவ! உடலி� எ@
;�� 

ந�வ9� இைத ைவ��, ஏவ� ப�ண9 ைவ�தி��கிறா!க�. இ�ப05
 
மன�த!க� இ��கிறா!க�,  

 
அவ� ெசா�ைத� பறி�பத��, அவ� ேம� இ���
 

ெபாறாைமய9� ஏவ� ெச/�வ9=டா!க�. இ�த நிைலய9� ெசா�ைத5
 
இழ�தா�, இ�ெபாA� அனாைதயாக நி�கிறா�. யா�
 அவைன� 
கவன��கவ9�ைல எ�< ெசா�லி, இவைன எ�லா
 யா! கா�பா�<வ�? 
எ�< ேக=டா! ��நாத!. 

 
இ�ப0, அவ��� ந�றாக ஆன>ட� டா�ட���
 ஒேர 

ச�ேதாஷ
. இ�ப0 எ�ேலா�
 ச�ேதாஷமாக இ���
ேபா�, எ�ன 
ெச/கி�றா! ��நாத!? 

 
��நாத! எ�ன�ட
, அ�த த=0ெய�லா
 எ���� ெகா�� 

வாடா எ�றா!. த=0ைய எ�லா
 ேபா=�, இ7� ெகாN�தD 
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ெசா�கிறா!. த%ைய ைவ��� ெகாN�தD ெசா�னா�, அ7கி��பவ!க� 
எ�லா
 _
மாவா இ��பா!க�? 

 
உடேன டா�ட!, “நா5�, ந% இ�த மாதி� எ�லா
 இ7ேக 

ெச/ய�2டா�, உ7க� ��நாதைர உடேன இ7கி��� அைழ��D 
ெச�@7க�” எ�< ெசா�கிறா!.  

 
ஆனா�, ��நாத! எ�ன ெசா�கி�றா!? “ஏ�டா, எ�ைன� 2=0� 

ெகா�� ேபாவத�காகவா இைதD ெசா�கிேற�” எ�றா!. 

12. 12. 12. 12. ஓடாதஓடாதஓடாதஓடாத    ஆ=ேடாைவஆ=ேடாைவஆ=ேடாைவஆ=ேடாைவ    ஓடஓடஓடஓட    ைவ�தாைவ�தாைவ�தாைவ�தா!!!!    
��நாத!��நாத!��நாத!��நாத!    

    
அ�ெபாA�, பா=ஷா எ�ற ஆ=ேடா ஓ=�பவ�ட
 ெச�ேற�. 

அவ! என�� ந�ப!, அவ�ட
 ெகாfச
 ஆ=ேடா ெகா�டா�பா. 
��நாதைர, பா�ப
ப=0ய9� ைர*மி� ைவ�தி���
 ராமசாமிய9� 
ேதா=ட�தி�, ெகா�� ேபா/ ைவ��� ெகா�கிேற� எ�ேற�.  

 
ஆ=ேடா ��ேபராக இ��கி�ற� எ�றா! அவ!. ச� ெச/தா�தா�, 

எ��க 305
. ெகாfச
 கா_ ெகா��தா�, ச� ெச/யலா
 எ�கிறா!. 
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எ�ன�ட
 ஒ� கா_
 இ�ைல, ந% பா�ப
ப=0 வைர ெகா�� 
வ�� வ9=டா�, நா� அ7� வ�� கா_ வா7கி� த�கிேற� எ�ேற�.  

 
இ�ப0, ��ேப! ெச/�தா� எ��� வர 305
 எ�<, ெசா�லி� 

ெகா�0��த அவ���, திlெர�< ஒ� அசa� ேபா� வ�த�.   
 
“அட, ஆ=ேடா ஓ�
” எ�< நா� அவன�ட
 ெசா�ேன�.  
 
ஓ�
.., ஓ�
.., ஓ�
.., எ�< வ9சி�திரமாக ச�த
 வ�கி�ற�.. 

அவ� காதிேலேய “ஓ�
 ஓ�
 ஓ�
” எ�< ேக=ட>ட�, ச� நா� 
ஓ=0�தா� பா!�கிேற� எ�< ெசா�லி, ெப=ேரா� வா7கி� 
ேபா=ட>ட�, ஆ=ேடா>
 *டா!= ஆகிய�.  

 
நா:
 அவ:மாகD ேச!��, ��நாதைர ஆ*ப�தி�ய9� இ��� 

m�கி� ெகா��, ஆ=ேடாவ9� ராமசாமிய9� ேதா=ட��� வ�ேதா
. 
அவர� ேதா=ட
, ஒ� ப�� ஏ�க! இ���
 ெவ<
 க�
;� ேதா=ட
. 
அ�த� ேதா=ட�தி��� ��நாதைர� ப��கD ெசா�லி ைவ�த>ட�, 
��நாத! எ�ன ெச/கிறா!? 

13. 13. 13. 13. க�
;�க�
;�க�
;�க�
;�    கா=கா=கா=கா=0�0�0�0�    த%த%த%த%    ைவ�தா!ைவ�தா!ைவ�தா!ைவ�தா!    
��நாத!��நாத!��நாத!��நாத!    

அ�த� க�
; ஆைலய9� ைவ�தி���
 ெபா��கைள எ�லா
 
எ���, ஒள��� ைவ��� ெகா��, “தி�ட�., தி�ட�”, 
எ�லாவ�ைற5
 எ��� ைவ��� ெகா�டா�. bராவ�ைற5
 
தி�0வ9=டா� எ�< ேப_கிறா!, ��நாத!.  

 
நா� எ7ேக தி�0ேன�? ஏதாவ� மற�தா� ேபால இ7� 

ைவதி��ேப� எ�< நா� ெசா�ேன�. 
 
��நாத!, “இ�ைல, இவ�தா� எ��� ஒள��� ைவ��� 

ெகா�டா� எ�கிறா!. 
 
இ�ப0D ெச/� ெகா�0���
 ெபாA�, திlெர�< எ�ன 

ஆகிவ9=ட�? அ�த� க�
;D ேசாைக எ�லா
 த% ப90�த�. இ�த மாதி� 
ஆன>ட�, ��நாத!, த%ைய ைவ��வ9=டா�, த%ைய ைவ��வ9=டா� 
எ�< எ�ைனD ெசா�கி�றா!.  
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பா!�ேதா
 எ�றா�, ப�� ஏ�க�
 ெபா_7கி� ேபா�
 எ�ற 

நிைலய9� ஆகிவ9=ட�. “இவ�தா� எ�லாவ�றி��
 காரண
” 
எ�கிறா!, ��நாத!. 

 
எ�ன இ�? வ
பாக� ேபா/வ9=ட�. _
மா இ���
 ேபா� 

இ�ப0 எ�லா
 ெசா�ன>ட�, _�றி எ�லா
 ெந��பாகி� ேபான�, 
ேவ< வழி இ�ைல.  

 
இவ�தா� ெச/கிறா�, இவ�தா� எ��கிறா�, இவ�தா� எ�< 

எ�ைனD ெசா�கிறா!. 
 
எ�னடா இ�, இ�ப0 வ
பான நிைலயாக� ேபா/வ9=ட�? என�� 

எ�ப0 எ�கி�ற� எ�ேற ெத�யவ9�ைல, எ�கிேற�. அ�ெபாA�, அ7� 
இ��தவ!க� எ�லா
 2=டமாக� 20 வ9=டா!க�.. 

 
��நாத! எ�ைன� பா!��, “ந% இைத அவ9டா” எ�றா!. “அவ9டா” 

எ�< ெசா�ன>ட� ��நாத! எ�ைன அைழ��, காதி� ஓ�கிறா!. 
ஓதிய>ட�, இைத அவ9�� வ9�டா எ�< ச�தமாகD ெசா�ன>ட�, 
எ�லா
 அ�ப0ேய, “க�” எ�< அட7கி வ9�கிற�.  

 
அவ�தா� ைவ�தா�, அவ�தா� த%ைய ைவ�தி��கிறா� எ�< 

ெசா�கிறா!. எ�லா
, இவ� ெச/த ேவைலதா� எ�கிறா!, ��நாத! 

15. 15. 15. 15. இ�த�இ�த�இ�த�இ�த�    க�யாண
க�யாண
க�யாண
க�யாண
    நட�கா�நட�கா�நட�கா�நட�கா�,,,,    எ�<எ�<எ�<எ�<    
ெசாெசாெசாெசா�னா!�னா!�னா!�னா!    ��நாத!��நாத!��நாத!��நாத!    

இ�ப0 இ��க>
, நா� ��நாதைர ஐவ! மைல��� ெகா�� 
ேபாகலா
 எ�< ெசா�ேன�. அ7� ஒ� 3�க� ேகாவ9� இ��கிற�. 
அ�கி�, இராமலி7க அ0க� ம�டப�தி��� ப�க�தி� r
 
இ��கி�ற�. அ7� இ�7க� எ�றா!, ராமசாமி. சா�பாெட�லா
 
ெகா��கிேற� எ�< ெசா�லி, 2ட இர�� ேபைர5
 அ:�ப9 
ைவ�தா!.  

 
ஐவ! மைலய9� ஏ<
 ேபா�, எ�னா� எ�ப0டா ஏற 305
? 

நா� ைக, கா� வராம� இ��கிேற�. நா� எ�ப0டா ஏ<ேவ�? எ�< 
ேக=கி�றா!, ��நாத!. 
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��நாத! எ
மிட
 ைகைய ைவடா எ�றா!. ைகைய� கீேழ 

ைவ�த>ட�, ைகய9� ஏறி உ=கா!�� ெகா��, எA�தி�டா எ�கிறா!.  
 
எ�ப0 சாமி இ�த� ைகய9�? எ�< ேக=ேட�.  
 
நா�தா� ெசா�கிேற� அ�லவா? எA�தி�டா.., உன�� ச�தி 

ெகா��தி��கி�ேற� எ�< ெசா�லி� ெகா��, ைகய9� உ=கா!�� 
“ைத.. ைத.. ைத…” எ�< �தி�கி�றா!. ேமேல, மைலய9� ஏறD 
ெசா�கிறா!. 

 
ெகாfச mர
 ெச�ற�
, நா� “சாமி., ைக வலி�கி�ற�” 

எ�ேற�.  
 
ெசா�ன>ட� கீேழ இற�கி வ9� எ�<, ெசா�னா!. 2ட இர�� 

ேப! வ�தவ!கள�ட
 m�கD ெசா�கி�றா!. ஆனா�, அவ!களா� 
��நாதைர� m�க>
 30யவ9�ைல, ேமேல ஏற>
 30யவ9�ைல..  

 
ஏ�டா?, அவ� ஒ� ைகய9� m�கினா�. ந%7க� இர�� ேப�
 

ேச!��, எ�ைன� m�க 30யாதா? எ�<, வழிய9� ஒேர கலா=டா 
ப�eகி�றா! ��நாத!.. 

 
அ�;ற
 ஒ� வழியாக ேமேல ஏறி� ேபாக>
, ப0 ேமேல 

ஏறினா�, “அ�த� ப0ய9� ேபாகாேத, ந% எ�ைன� கீேழ உ�=0வ9�வா/,. 
இ�த வழிய9� ேபாடா” எ�கிறா!, ��நாத!. 

 
ெப�ய வ
; ப�ண9, எ�லா
 ேமேல ஏறி� ேபாேனா
. ேமேல 

ேபான>ட�, அ7� ஒ� க�யாண� 2=ட
 வ�த�. ��நாத! 
அவ!கள�ட
, இ�த� க�யாண
 நட�கா� எ�<, அ7ேக5
 ெப�ய 
தகரா< ெச/கிறா!.  

 
அவ!க� எ�ேலா�
 ேச!��, ��நாதைர உைத�க வ�கிறா!க�.  
 
உடேன நா�, “ஐயா, அவ! ஏேதா ெசா�கிறா!, ந%7க� ��றமாக 

நிைன�காத%!க�” எ�ேற�, நா�.  
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அத�� ��நாத!, ஏ� யா�டா? எ�னடா ெத�யாம� ெசா�ன�? 
எ�< ெசா�லி, “மn��
 இ�த� க�யாண
 நட�கா�” எ�கிறா!.  

 
ஏென�றா�, ஏ�கனேவ ெப�ைண� 2�ப9=� வ�
 இட�தி�, 

தகரா<. அ7ேக, ெசா�த மாம�கார� வ9டமா=ேட� எ�கிறா� அவ!க� 
வ�தா!க� எ�றா�, ெவ=0 வ9�ேவ� எ�< ெசா�கிறா�.  

 
ஆக, இ�த அளவ9� அ7� தகரா< நட�கி�ற�. இைதD 

ெசா�கிறா!. இ�த� க�யாண
 நட�கா�.  
 
இவ!க�, அ� எ�ப0� க�யாண
 நட�கா�? மா�ப9�ைள எ�லா
 

வ�தாகிவ9=ட�, ெபா�e எ�ப0 வராம� ேபா�
, அ� வ�� 
ெகா�0��கி�ற� எ�கி�றா!க�.  

 
ஆனா�, ��நாத! ெசா�ன மாதி�ேய நட�த>ட�, அவ!கN�� 

எ�ன ஆன�? இ� ெப�ய சமாDசார
. அ7ேக நட�கி�ற 
நிக`Dசிகைளெய�லா
, அ�ப0ேய ெசா�கிறா!. அவைர� 
ைப�தியமாக�தா� நிைன�ேதா
 எ�<, அ0�க வ�தவ!கெள�லா
 
��நாத! காலி� வ9A��, �
ப9ட ஆர
ப9�தா!க�. 

    
16. 16. 16. 16. ““““எ�ைன�எ�ைன�எ�ைன�எ�ைன�    கா�பா�<டாகா�பா�<டாகா�பா�<டாகா�பா�<டா” ” ” ” எஎஎஎ����கிகிகிகிறா!றா!றா!றா!    

��நாத!��நாத!��நாத!��நாத!    
அ7� ேமேல ேபான>ட�, ப��� ெகா�ேடா
. என��� பயமாக 

இ��கிற� ந% எ� ப�கதி� ப����ெகா� எ�றா!, ��நாத!. இர> 
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பன�ெர�� மண9 இ���
. ைக, கா� வராம� 3டமாக 
இ��தவ!.  எA�� நட�கிறா!. சாதாரணமாக 
நட�கி�றா!. 

 
நட�� ேபா/, அ7� ஒ� ப9�ைளயா! ேகாவ9� இ���
 அ7� 

ேபா/ உ=கா!�� ெகா�டா!. அவ! ெச/வைத, நா� 3ழி��� பா!�� 
ெகா�ேட இ��ேத�. 

 
அ7ேக ேபான>ட�, “ெத@7� ரா{ஜிய
 இ7ேக வாடா., எ�ைன 

எவேனா m�கி� ெகா�� வ��, இ7ேக ைவ��வ9=டா�. வ�� 
m��டா எ�கிறா!.  

 
இர> ேநர�தி� அ7ேக ேபா/ எ�ன ெச/வ�? ச��கலான பாைற. 

அ�ெபாA�தா� காைலய9� வ90கி�ற�. அ�த ேநர
. அ7ேக பா!�தா�, 
ச��கலான இட�தி� ேகாய9லி� ெச�< உ=கா!�தி��கிறா!.  

 
அ�த இட�தி� இ���ெகா�� எ�ைன� கா�பா�<டா., எ�ைன� 

கா�பா�<டா, எ�கிறா!. அ7ேக ெச�றா�, ச<�கலான பாைறய9� 
ப90�க 30யாத இட�தி� இ��கி�றா!. 

 
இ�:
 அ�த வA���பாைற அ7ேக இ��கி�ற�. நா� எ�ப0 

சாமி வர 305
? எ�< ேக=ேட�. ப9�, ேவC0ெய�லா
 க=0 வ9=�, 
இைத� ப90�� ெகா�N7க� எ�< ெசா�ேன�.  

 
ஆனா�, அைத� ப90��� ெகா��, கீேழ ேபா/� ெகா�ேட 

இ��கி�றா!, ந% வ�� எ�ைன� கா�பா�<டா, ���, ேவC0 எ�லா
, 
எ�ைன� கா�பா�றா� எ�கிறா!, ��நாத!. 

 
நா� உ�ேள ெச�ற>ட�, சாமி, ேவC0ைய5
 ப90��� 

ெகா�N7க�, நா:
 ப90��� ெகா�கிேற� எ�றா@
, ப90�க 
30யவ9�ைல. அ�ெபாA�, நா� ஒ� ப�க
 இ��தா@
, எ�ைன 
வA�கிவ9=�, இ�த� ப�க
 ெகா�� ேபாகி�ற�..  

 
��நாத!, “எ�ைன கா�பா�<டா” எ�கிறா!. 
 



 125 

சாமி, நா� கீேழ ேபா/�தா� கா�பா�ற ேவ��
. கீேழ 
வ9A�தா�, ெநா<7கி� m� ஆகி�ேபா�
. அ7� ேபா/�தா� கா�பா�ற 
ேவ��
 எ�ேற�. இ� நட�த நிக`Dசி. 

17. 17. 17. 17. ஏ<ஏ<ஏ<ஏ<    சி7சி7சி7சி7, , , , இற7�இற7�இற7�இற7�    சி7சி7சி7சி7    
பா!�தி��கிறாயாபா!�தி��கிறாயாபா!�தி��கிறாயாபா!�தி��கிறாயாடாடாடாடா????    எ�<எ�<எ�<எ�<    ேகேகேகேக=டா!=டா!=டா!=டா!    

��நாத!��நாத!��நாத!��நாத!    
அ�ெபாA�தா�, காைல வ90�� சில நிைலக� வ�கி�ற�. 

அ�ெபாA� அ7� கீேழ ஒ� ப* ேபா/� ெகா�0��த�. உடேன 

��நாத!��நாத!��நாத!��நாத!,,,,    ““““ஏஏஏஏ<<<< சி7 சி7 சி7 சி7...., , , , இஇஇஇறறறற7� சி77� சி77� சி77� சி7.,.,.,., எ�<  எ�<  எ�<  எ�< ந%ந%ந%ந%    
பா!பா!பா!பா!����தி��கிறாயாடாதி��கிறாயாடாதி��கிறாயாடாதி��கிறாயாடா”””” எ�றா! எ�றா! எ�றா! எ�றா!????    

 
சாமி, இ�ெபாA� நா� இற7� சி7கி� கீேழ ேபா/� ெகா�� 

இ��கிேற�. ெச�த ப9�பா�, உடலி��� உய9! ஏ< சி7காக மாறிவ9�
. 
அதிேல ேவ��ெம�றா�, ேபா/� பா!��� ெகா�ளலா
 சாமி எ�ேற�.  

 
ஏ�டா நா� ெசா�கிேற�, ந% எதி!��� ேப_கி�றாயா? எ�றா!, 

��நாத!. 
 
பா!�தா�, அ�த இட�தி� ைவ��, ��நாத! பல நிைலகள�� பல 

அ�;த7கைள� கா=�கி�றா!. இ�த உலக நிைலகைள5
, ம�ற 
நிைலகைள5
 எ�லாவ�ைற5
 கா=�கி�றா!.  

 
“இ�ெபாA�, ந% இ�த உலக�ைத� பா�டா” எ�கிறா!.  
 
எ7க சாமி பா!�ப�? இ�:
 ெகாfச ேநர�தி� ேபா/, எ�லா
 

அட7கிவ9�
 ேபா� இ��கி�ற� எ�ேற�, நா�. 
 
ந% உலக�ைத� பா�டா எ�றா�, எ7கடா ந% அட7கிவ9�
? எ�< 

ெசா�கி�றா/ எ�< இ�ப0 வாத
 ப�ண9� ெகா�ேட இ��கி�றா! 
��நாத!. 

 
அ�ப0ேய, பாைறய9� ெநfேசா� ேத/�� இர�த
 வ0கி�ற�. 

வA��� பாைறயாக இ��பதா�, அ�ப0ேய எ�ைன� கீேழ ெகா�� 
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ேபாகி�ற�. இ�:
 ெகாfச ேநர�தி� ேபா/வ9�ேவா
 ேபால� 
ெத�கி�ற�.  

 
“ந% இைத� பா!, உலக
 எ�ப0 இ��கிற� எ�பைத� பா!”, எ�< 

எ�ென�னேமா அதிசய7கைள எ�லா
, கா=�கி�றா! ��நாத!.  
 
நா�, “சாமி இ�:
 ெகாfச
 ேநர�தி�, ந%7க� ெசா�வ� 

எ�லாவ�ைற5
 ேபா/� பா!�க� ேபாகி�ேற�, அ� வைர��
, 
ெகாfச
 அைமதியாக இ�7க�” எ�ேற�.  

18. 18. 18. 18. ஐவ!ஐவ!ஐவ!ஐவ!    மைலய9�மைலய9�மைலய9�மைலய9�    ைவ���தா�ைவ���தா�ைவ���தா�ைவ���தா�    
3Aைமயான3Aைமயான3Aைமயான3Aைமயான    ச�திைய�ச�திைய�ச�திைய�ச�திைய�    ெகா��தா!ெகா��தா!ெகா��தா!ெகா��தா!    

��நாத!��நாத!��நாத!��நாத!    

    
அத���ப9�, எ�தைனேயா உண!>கைள ஊ=�கிறா!, உலக 

நிைலகைள� கா=�கி�றா!. இ�த மரண நிைலகள�� ைவ���தா�, 

ெகா��கிறா!. 3Aைமயான3Aைமயான3Aைமயான3Aைமயான    ச�திையச�திையச�திையச�திைய,,,, அ7ேக 
இ���தா� என��� ெகா��கி�றா!. இேத ஐவ! 
மைலய9� ைவ���தா� ெகா��தா!, நம� ��நாத!. 

 
அ�த ேநர�தி�, காைலய9� அ7� யா�
 இ��க மா=டா!க�. 

��நாத!. அ7கி��� எA�� வ�� எ�ன ெச/தா!? 
 

சிவ தா�டவ
 ஆ�கிறா!, ஒ� ெப� வ9ரலி� நி�< ஒ� ெப� வ9ரலி� நி�< ஒ� ெப� வ9ரலி� நி�< ஒ� ெப� வ9ரலி� நி�< 
ெகா��ெகா��ெகா��ெகா��,,,, அ�ப0ேய  அ�ப0ேய  அ�ப0ேய  அ�ப0ேய ““““கிகிகிகி<<<< கி கி கி கி<<<< கி கி கி கி<<<<” ” ” ” எ�<எ�<எ�<எ�<    
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ப
பர
 ேபா� _ப
பர
 ேபா� _ப
பர
 ேபா� _ப
பர
 ேபா� _�றி�றி�றி�றி,,,, அ^வள> அ�;தமாக ஆ�கிறா!. எ�லா 
ேவைலகைள5
 ெச/கி�றா!, ��நாத!. 

 
அ�ெபாA�, எ�லா உண!Dசிகைள5
 ெச/ய�ப=�, இ�த 

உண!வ9� த�ைம ஆன ப9�பா�தா�, ந% பல உ�ைமகைள அறிவா/, 
பல நிைலகைள� ெப<வா/ எ�< இ�த இட�தி� ைவ��, மரண 
வாய9லி� ைவ���தா�, இ�த ச�திகைள� ெகா��கிறா!.  

 
இ�த உலக
 எ�ப0 இ��கிற� எ�<, ந% அறி5
 த�ைம 

ெப<வா/, அைத எ�ப0� கா�க ேவ��
? இ7� யாராவ� த�; 
ெச/தா� 2ட, எ�ன�ட
 இ���
 ச�திைய� ெகா�� ஒ�<
 
ெச/வதி�ைல.  

 
ஆனா�, அைதD ெச/தா� இ�தD ச�தி வ9ரய
 ஆ�
. ஆக, அ�த 

வ9ரய
 ஆ�
 நிைல��� ெகா�� ெச�லாம�, உ�வா��
 நிைல��� 
ெகா�� வரேவ��
, எ�< ெசா�னா! ��நாத!. 

 
இ�ப0�தா� ஏேதேதா ெச/5
ப0, பல நிைலகைளD ெச/�, “அ� 

ெசா�வத�கி�ைல”. இ�ப0 எ�ண9லட7காத நிைலகைளD ெச/�தா� 
என�� இ�த வா��கைள� ெகா��தா!, ��நாத!. 

 
நம� அக�ட அ�ட3
, ேபர�ட3
  
இ�த உண!வ9� த�ைம எ�ப0 இய7�கிற�?  
எ�ற சில உ�ைமய9� த�ைமகைள எ�லா
 ெகா��கிறா!.  
 

நம� ப9ரபfச3
நம� ப9ரபfச3
நம� ப9ரபfச3
நம� ப9ரபfச3
, , , , 27 27 27 27 ந=சந=சந=சந=ச����திரதிரதிரதிர7கN
7கN
7கN
7கN
    
எ�ப0 எ�லா
 இய7�கிற�எ�ப0 எ�லா
 இய7�கிற�எ�ப0 எ�லா
 இய7�கிற�எ�ப0 எ�லா
 இய7�கிற�    எ�பைதஎ�பைதஎ�பைதஎ�பைத, , , , 
ேநர0யாக�ேநர0யாக�ேநர0யாக�ேநர0யாக�    பா!�தா�பா!�தா�பா!�தா�பா!�தா�    எ�ப0எ�ப0எ�ப0எ�ப0    இ���
இ���
இ���
இ���
????        

    
அ�த மரண வாய9லி� ைவ���தா�,  

இ�த அ�;த7கைள,  
பா!�காத கா=சிகைள எ�லா
 கா=�கிறா!, ��நாத!.  
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ப9� அ�த உண!வ9� த�ைம ெகா��, ஏ< சி7, இற7� சி7 

எ�< ெசா�லி, இ�த ஆ=ட7கைள� கா=0, அ�;ற
 எ�ைன 
எA�ப9வ9�கிறா!, ��நாத!.  

 
அ�ெபாA�, அ�த இட�தி�, ம�றவ!க� பா!��
 ேபா� கா� 

3டமாக இ��ப� ேபால இ��கிறா!. ஆனா�, இ7ேக ந�றாக நடன
 
ஆ�கி�றா!. 

 
ம�றவ!க� அவைர� ைப�திய
 எ�<தா� நிைன�தா!க�. 

அதனா� காைல 3ட�கி ெகா�டா!. ஆனா�, அ�த உ�ைமய9� 
த�ைமைய எம��� ெகா���, இ7� நடன
 ஆ�கிறா!.  

 
��நாத! ரசமண9 ெச/வா!. த7க�ைதD ெச/வா!, இ�தD 

சர��கைளD ெச/தா�, அ� ச�யா�
, அவ�ட
 த7க�ைத� ேபண9� 
கா�கலா
 எ�ற வைகய9�, ��நாத�ட
  ஆைச�ப=� அeகியவ!க� 
ஏராளமாேனா!. ஆனா�, இதிலி��� ஒ�7க�ப=�, தன��த�ைமயாக, 
என�� இ�த ஐவ!மைலய9� ைவ���தா�, அ�தD ச�திைய� 
ெகா��தா!.  

 
அ�;ற
தா�, அ7கி��� ;ற�ப=�, இ�ைற�� வைரய9@
 அவ! 

ெசா�ன உ�ைமய9� நிைலகைளD ெச/கிேற�. அவ! இ���
 
ெபாAேத பல கா�க�, பல ேம�க� எ�லா
 அைல�� பா!�ேத�. 
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ஆகேவ, இ�த உ�ைமெய�லா
 எஎஎஎம��ம��ம��ம������ ெதள�வாக ெதள�வாக ெதள�வாக ெதள�வாக����    
ெத����ெத����ெத����ெத����,,,, இ இ இ இ�த�த�த�த    ஐவ!மைலய9�ஐவ!மைலய9�ஐவ!மைலய9�ஐவ!மைலய9�    தா�தா�தா�தா�....  

 
ஆைகய9னா�, அ�த உ�ைமய9� உண!> வ�தப9�, ��நாத! 

எ�ன ெச/வா!? சில இட7கள��, சில மர7கைள, க�கைள எ���, 
இ�ப0D ெசா�னா� அ� m�கி ேமேல ேபா�
, அ�த� ப�க
 m�கி 
வ %_வ�. இ�த மாதி� உண!>கைள5
 ��நாத! கா=�வா!.  

 
அ�ெபாA�, என�� எ�ன ெச/கி�ற�? இ�தD ச�தி வ�
ேபா�, 

என�� ஒ� திமி! ஏ�ப�கிற�. ஒ� மர�ைத� m�கி வ %_
 ெபாA�, 
ந
மா� எைத ேவ��மானா@
 ெச/ய305
. 

 
ஓ! எதி� இ��தா�, அவைன வ %̀ �த�20ய ச�தி நம�� 

இ��கிற� எ�<, இ�ப0�தா� என��D சி�தைன வ�கிற�. அைத 
எ�ப0 ந�ல வழி��� பய�ப��த ேவ��
 எ�<, 
அ�த�த சமய7கள�ெல�லா
, ��நாத! ஒ^ெவா� உண!வ9� 
நிைலகைள5
 உபேதசி�தா!. 

 

ஆக இ�< வைரய9@
, எ
ைமஎ
ைமஎ
ைமஎ
ைம    ��நாத! எ�ப0��நாத! எ�ப0��நாத! எ�ப0��நாத! எ�ப0����    
ெகா�� வ�தாேராெகா�� வ�தாேராெகா�� வ�தாேராெகா�� வ�தாேரா,,,, அேத ேபால  அேத ேபால  அேத ேபால  அேத ேபால 
ம�றவம�றவம�றவம�றவ!க!க!க!கைளைளைளைள5
5
5
5
 ெகா�� வர ேவ��
 ெகா�� வர ேவ��
 ெகா�� வர ேவ��
 ெகா�� வர ேவ��
 
எ�<தா� வ9�
;கி�ேற�. 

 
ஆக இ�தைன ெப�ய சிரம7கைள� கட��, இ�த உலக
 எ�ப0 

இ��கிற� எ�ற நிைல5
. இ�த உட@���ப9� எ�ப0 எ�ற நிைல5
, 
ப9றவ9 இ�லா நிைலக� எ�ப0 அைடய ேவ��
? எ�ற உ�ைமகைள, 
என�� உண!�தினா! ��நாத!.  

 
அ�ெபாA� அ�த நிைலய9�, எ� எ� உ�ைனD ச�தி��
? அ�த 

ஆைசய9� நிைலக� உன��� தி�
;
? அ�ல�  
ஆைசய9� நிைலக� உன��� தி�
;
 ேபா�,  
உ�ைன எதி� எ�ற நிைலய9�,  
உ�ைன� தா��
 உண!Dசி வ�
.  
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அ�ெபாA�, இ�த� க�ைமயான நிைலகள�� உண!ைவ ஏ�றினா� 

உ�ைன5
 ஆ=ெகா��, உன� ந�ல �ண7கைள� 
ெகா�@
. அவைன5
 கா�க 30யா�.  

 
இ�ப0� க�ைமயான ேசாதைனக�. ேபா�
 ப�க
 எ�லா
 

எதி!�;க� வ�
. நா/ 2ட க0�க வ�
, அ�ெபாA� எ�ென�ன 
ெச/வ�? எ�< 3த� அ:பவ�ைத� ெகா��தா!.  

 
இ�ப0�தா�, இ�ப� வ�ட
 அ:பவ
 ெப�<, இ�ைற�� இ�த 

உலக
 எ�ப0 இ��கிற� எ�ற நிைலைய, கா� ேமெட�லா
 ெச�< 
நா� அறி�ேத�. உ7கN��� இ�தD ச�திைய� ெகா��� உ7கைள 
வள!��� ெகா�N7க� எ�கிேற�. நிைறயD ெசா�ல� ேபானா�, 
ஒ^ெவா� ேநர�தி@
 நா� ப=ட அவ*ைதக�, இ�னெத�< ெசா�ல 
30யா�.  

19. 19. 19. 19. ந%7க�ந%7க�ந%7க�ந%7க�    அைனவ�
அைனவ�
அைனவ�
அைனவ�
,,,,    அக*தியைன�அக*தியைன�அக*தியைன�அக*தியைன�    
ேபா�ேபா�ேபா�ேபா�<<<<    அ��ஞான�களாகஅ��ஞான�களாகஅ��ஞான�களாகஅ��ஞான�களாக    உ�வாகஉ�வாகஉ�வாகஉ�வாக    

ேவ��
ேவ��
ேவ��
ேவ��
    

    
ஆைகயா�, இைத� ேபண9�கா�� எ�ேலா���
 இ�த 

உ�ைமைய உண�
 த�ைம ெபறD ெச/ய ேவ��
. ந%7க� எ���� 
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ெகா�ட FDசைலக� ப9ற�ைடய த%ைமகைள அக�<
 ச�தி ெபற 
ேவ��
.  

 

ஆகஆகஆகஆக,,,, அேத சமய�தி� எ�:ைடய ஆைச அேத சமய�தி� எ�:ைடய ஆைச அேத சமய�தி� எ�:ைடய ஆைச அேத சமய�தி� எ�:ைடய ஆைச,,,, ந%7க�  ந%7க�  ந%7க�  ந%7க� 
அைனவ�
அைனவ�
அைனவ�
அைனவ�
    எ�ைனஎ�ைனஎ�ைனஎ�ைன����ேபா� ெப�
 ஞான�களாக ேபா� ெப�
 ஞான�களாக ேபா� ெப�
 ஞான�களாக ேபா� ெப�
 ஞான�களாக 
மாறமாறமாறமாறேவ��
ேவ��
ேவ��
ேவ��
....  

 
ப9ற�ைடய த%ைமகைள� ேபா��
 மகா�களாக� தா� ந%7க� 

மாற ேவ��ேம தவ9ர, இ�த உடலி� இDைச�� மாறிவ9டா� 
உ7கைள� கா�� ந� வழிய9� ெகா�� வ�வ�தா� எ�:ைடய 
3Aைமயான தியான
. 

 
ந%7க� 3Aைம ெப�றா�தா� இைதD ெசய�ப��த 305
. 

ஏென�றா�, அைத�தா� இ�ெபாA� மிக>
 வ@�ப���கி�ேற�. 

இ�தD ச�தி ெப�ற ந%7க�, ஒ^ெவா�வ���
, 
ஒ^ெவா� வைகய9@
 வழி கா=�த� ேவ��
. 

 
ஆைகயா�, இ�ெபாA� உபேதசி�த உண!>கைள, நா
 

ம�றவ!கN�� எ�ப0 உ7கைள இய��கி�ற�? அதி� இ��� ந%7க� 
எ�ப0 மnள ேவ��
 எ�< உபாய�ைத� 2றி, அ�த� பதிவ9� 
நிைலகைள அவ!கN��� பதி> ெச/ய ேவ��
. 

 
அ�த� பதிவ9� நிைலக� அவ!கN��� வள!��,  
அ�த எ�ண�தா� த%ைமய9லி��� அவ!க� வ9�ப�வ�
,  
த%ைம ெச/தவ!க� தி��தி�ெகா�வ�
,  
ந�ைம ெச/5
 உண!> உ�ள ம�களாக  
அவ!கைள மா�<
 திற� ந%7க� எ�ேலா�
 ெபறேவ��
  
எ�பத��� தா�, யா
 இைதD ெசா�வ�. 
 
அ�த 3Aைமய9� த�ைமகைள, நா
 எ�ேலா�
 அைடத� 

ேவ��
. இ�தா� நம� ல=சியேம. ஆகேவ இ�த ல=சிய�தி� 
நிைல�� வ�
ேபா�, ெச�வ�ைத நா
 ேத0� ேபாகேவ�டா
. 
ெச�வ
 த�னாேல வ�� ேச�
. ெச�வ�ைத� �றி�ேகாளாக 
ைவ�தா�, அத:ைடய ஆைசய9� நிைலக� உட� ப�< தா� வ�
. 
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ஆகேவ, நம� ��நாத! கா=0ய அ��வழிய9�, ந%7க� 

எ�ேலா�
 அ�தஅ�தஅ�தஅ�த    அக*தியைன�அக*தியைன�அக*தியைன�அக*தியைன�    ேபா�<ேபா�<ேபா�<ேபா�<. . . . 
உலைக�உலைக�உலைக�உலைக�    கா��
கா��
கா��
கா��
    அ��ஞான�களாகஅ��ஞான�களாகஅ��ஞான�களாகஅ��ஞான�களாக    
வளரேவ��
வளரேவ��
வளரேவ��
வளரேவ��
 எ�< நா� ப9ரா!�தி�கி�ேற�. 
எம� அ�ளாசிக�. 

 
மாமக�ஷி ஈ*வராய ��ேதவ! தேபாவன
 

;fைச ;ள�ய
ப=0 – 638 459 

ஈேரா� மாவ=ட
 

தமி` நா� 

இ�தியா 
ெதாைல ேபசி – 04295 267318 

 
 

 
http://omeswara.blogspot.in/ 
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