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சாமி ��தக
சாமி ��தக
சாமி ��தக
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அ� வா��ைகஅ� வா��ைகஅ� வா��ைகஅ� வா��ைக  

(ப�க
ப�க
ப�க
ப�க
 5-9) 

““““ஓ
ஓ
ஓ
ஓ
  ஈ�வரா �ேதவாஈ�வரா �ேதவாஈ�வரா �ேதவாஈ�வரா �ேதவா"""" 
எ"�   ெசா#$
  ெபா%ெத#லா
,  நம(  உய+ைர  ஈசனாக-
   ந
   

உட$���  இ��
   அைன�(�ண1க2��
,   உட$��
,   நம(    

உய+ேர   �வாக   இ�கி"ற(,  எ"�   மதி�க 

ேவ45
.  நம(     உய+ேர   ந
ைம  ஆ2கி"ற(. 
 

நா
 எ4ண+ய(, பா7�த(, ேக8ட(, 9க7:த( அைன�ைத;
 

நம( உய+7, “ஓ” எ"� ஜ>வ  அ?வாக  மா@றி, 
“
” எ"�  ந
 உடலாக மா@றி�  ெகா4ேட  உ�ள(. 

நம( வா��ைகய+#,  காைலய+லி:(  இர- வைர  நா
  பா7�த(, 

ேக8ட(,  இைவ  அைன�ைத;
சதாசிவமா�கி�  ெகா4ேட  உ�ள(,  நம( 

உய+7.  சிவெம"றா#,  நம( உடலா�கி� ெகா4ேட உ�ள(. 

 



நம( உய+�� ““““ஆதிAல
ஆதிAல
ஆதிAல
ஆதிAல
””””  எ"�  ஒ ெபய45.  அ:த  உய+7
ஒ தாவர இனB ச�ைத 9க7:(,  9க7:த  உண7-கைள உடலா�கி, Cத"
Cதலி# �%வாகி"ற(. �%வ+லி:( மன�தனாக வ
 வைரய+$
, உய+7
எெதனத"    உண7ைவ     உணவாக     எ5�(�    ெகா4டேதா,   அைத,     த" 

 உணவ+@காக� ேதDBெச#கி"ற(. 

 

உதாரணமாக, தவைளக� பல EBசிகைள;
, �%�கைள;
 உணவாக
உ8ெகா�2கி"ற(.       அ:தF         EBசிகள�"        உட#க�,      தவைள��   

உடலாகி"ற(.   தவைளகள�"   உடலி#,    சி��4ட  EBசிக�    அைன�(
,

அ:தஉண7வ+"    ச�(க�   உடலானா$
,   அ:தF   EBசிகள�"    உய+7க� 

அைன�(
  தவைளைய  எ4ண+,    அ:த  உண7ைவ   9கரFப5
  ெபா%(, 

ேவதைன;ட"      “த"ைன     வ+%1கிவ+8டேத”       எ"ற     ேவதைனயான 

உண7Bசிக� ெகா45,  அ:த  உய+7  ெவள�வரFப5
  ெபா%(,  தவைளய+" 

ஈ7Fப+@�� வ:(வ+5கி"ற(. 

 

தவைளய+"      ஈ7Fப+@��     வ:தப+",      தவைள     வள7�த 

உண7வ+"  ச�ைத,  இ:தFEBசிய+"  உய+ர?  9க7:(, 

அத"    கவாக    உவாகி"ற(.    அத"  C8ைடயாக    மாறி
வ+5கி"ற(. C8ைடயாக மாறியப+", இேத தவைளதா", அைடகா�கி"ற(.

C8ைடக� ெபாறி�( ெவள�வ
 ெபா%(,  EBசிகளாக  இ:த( 

அைன�(ேம, தவைளகளாகதவைளகளாகதவைளகளாகதவைளகளாக Gப
 ெபGப
 ெபGப
 ெபGப
 ெப�கி"ற(�கி"ற(�கி"ற(�கி"ற(. 
 

இேத   மாதிH,    பா
�   த"   உணவ+@காக,    தவைளய+"   மI(,   த" 

வ+ஷ�ைதF  பாKBசி  வ+%1�கி"ற(.அத" வ+ஷ1க�,  தவைளய+"  உட#
C%வ(
  பட7கி"ற(.  அ:த வ+ஷ�தி"   தா��தலா#,   அ:த�  தவைள 

பா
ைப   எ4?கி"ற(.    தவைளய+"    உட#,    வ+ஷ�தி"    த"ைமயா#
கைர:(,  பா
ப+@�   இைரயாக  மாறினா$
,  பா
ப+"  வ+ஷ�தி"   த"ைம,

தவைளைய உவா�கிய  அ?�கள�# பட7:(,  பா
ப+" Gபமாக  மா@ற� 

ெதாட1கிவ+5கி"ற(. 

 

உதாரணமாக, இ"� நா
 �ளவ+ையF பா7�கி"ேறா
. த" 
உமி�ந>ரா#, ம4ைணF ப+ைச:( எ5�(, M5 க85கி"ற(. �%ைவ 
எ5�(, அைத� த" வ+ஷ�தா# தா�கி, M8D@�� ெச$�திவ+5கி"ற(. 
�ளவ+ய+" வ+ஷ1க�, �%வ+" உட# C%வ(
 பர-கி"ற(. 

 



அNவா� பரவ+யப+", ெகா8Dய �ளவ+ய+" நிைன-, �%வ+" 
உட$��� உவாகி"ற(. 

�%வ+" உட$���, �ளவ+ய+" நிைன-க� வ:(, 

இ:த உண7வ+@ெகாFப� (DFப+" நிைன-க�, 

உண7-கைள மா@றி,  
அ:தF �% �ளவ+யாக மா�கி"ற(அ:தF �% �ளவ+யாக மா�கி"ற(அ:தF �% �ளவ+யாக மா�கி"ற(அ:தF �% �ளவ+யாக மா�கி"ற(. 
 

இேத மாதிHதா", தவைளய+" உடைல உவா�கிய அ?�கள�#, 

வ+ஷ�தி" நிைலக� பாKBசFப5
 ெபா%(, பா
ப+" வ+ஷ
 
தவைளய+" அ?�கள�# ப8டப+", அ( அைன�தி$
, பா
ப+" 
உண7Bசிகைள ஊ85
 க�த"ைம, உவாகிவ+5கி"ற(. 

 

தவைளய+" உய+7 ெவள�வ:தப+", எ( தா�கியேதா அத" 
உட$���, தவைளய+" உய+7 ேபாKவ+5கி"ற(. அNவா� ேபானப+", 

அ:த வ+ஷ�தி" த"ைம ெகா45, பா
ப+" உண7ைவ� கவா�கி, ஒ 
C8ைடயாக உவாகி"ற(. அ:த C8ைடய+8டப+", எ:த பா
� 
வ+%1கியேதா, அ:த பா
ப+" �8Dயாக ெவள�வகி"ற(. பா
�, த" 
உடலி# உ�ள வ+ஷ�ைதF பாKBசிய(. ஆனா#, தவைளய+" உடலி# 
வ+ஷ�தி" த"ைம மா�
 ெபா%(, தவைள பா
பாக மா�கி"ற(. 

 

ஆனா#, பா
ைப கட" P�கிB ெச"�, உய+ேரா5, சிறி( 
சிறிதாக� ெகா�தி சாFப+5கி"ற(. அFெபா%( கடன�டமி:( தFப+�க, 

பா
� பல மாயாஜால1கைளB ெசK;
. அ( த" வாைல� ெகா45 
இ�கி, எ"ன ெசKதா$
, உய+7 ேபாகி"ற வைரய+$
, பா
ைப� 
கட" ப+K�(� தி1�
. 

 

பா
ப+" க4க�, கடைன உ@�F பா7�த-ட", அ:த கடன�" 

GபC
, கடன�" வ+ஷ�தி" த"ைம;
, பா
ப+" உட$���, 

அ�தைன அ?�கள�$
 ேசகி"ற(.  
 

அ:தஅ:தஅ:தஅ:தFFFF பா
ப+" உய+ரா"மா எைத உ@�F  பா
ப+" உய+ரா"மா எைத உ@�F  பா
ப+" உய+ரா"மா எைத உ@�F  பா
ப+" உய+ரா"மா எைத உ@�F 
பா7�தேதாபா7�தேதாபா7�தேதாபா7�தேதா, அ:த கடன�" ஈ7Fப+@�� ெச"அ:த கடன�" ஈ7Fப+@�� ெச"அ:த கடன�" ஈ7Fப+@�� ெச"அ:த கடன�" ஈ7Fப+@�� ெச"����, 

கடன�" உண7ைவ 9க7:(கடன�" உண7ைவ 9க7:(கடன�" உண7ைவ 9க7:(கடன�" உண7ைவ 9க7:(, கடன�" C8ைடயாக கடன�" C8ைடயாக கடன�" C8ைடயாக கடன�" C8ைடயாக 
மா�கி"ற(மா�கி"ற(மா�கி"ற(மா�கி"ற(....  அத" C8ைடயாக மா�
 ெபா%(, அத" 
வழிெகா45 கடனாக Gப
 ெப�கி"ற(. 



 

மா" �#ைல ேமKகி"ற(. �லி அைத� க4 ெகா45 
பா7�த-டேன, அ:த மாைனB சாFப+ட எ4?கி"ற(. �லிய+டமி:( 
தFப, மான�" க4க� உத-கி"ற(. இ:தா$
, �லி வ+டாம# (ர�தி 
வகி"ற(. அதன�டமி:( தFப+�க ேவ45ெம"�, மா" ஓ5கி"ற(. 

 

மான�" உட$���, �லிய+" உண7-க� அ:த உடைல 
உவா�கிய அ?�க2��� ெப�கி"ற(. மா" �லி�� 
இைரயானா$
, அ#ல( இய@ைகயாக மD:தா$
, மான�" 
உடைலவ+85F ப+H:த உய+ரா"மா, �லிய+" உட$��� ெச"�, �லிய+" 
உண7ைவ 9க7:(, கவாகி, �லி� �8DயாகF ப+ற�கி"ற(. 

 

இFபD�தா", பலேகாD சRர1கள�# வ$வான நிைலகைள 9க7:(, 

யாைனயாக உவா��கி"ற(, உய+7.  

யாைன, உட# வ$ ெப@ற(. 
யாைனயானப+", ஞான1க� அத@�� ேதா"றி, 
எ4ண வ$ ெபற ேவ45
 எ"ற உண7-க� 

யாைனய+" உட$��� ேதா"றி, 
உட# சி��(, ப"றியாக, 

ந# உண7-கைள, ப"றிய+" உடலி# 9க7:(, 

ப+", மன�தனாக உவா��கி"ற( உய+7. 
 

C" ெஜ"ம1கள�#, நா
 மிக நிைலகள�# 
இ:ேதா
 எ"பைத� கா8ட, யாைனய+" தைலைய, 

மன�த உடலி# ெபா�தி� கா8D, உய+7உய+7உய+7உய+7, தா" ேச7�(� தா" ேச7�(� தா" ேச7�(� தா" ேச7�(� 
ெகா4ட வ+ைனக2�� நாயகனாகெகா4ட வ+ைனக2�� நாயகனாகெகா4ட வ+ைனக2�� நாயகனாகெகா4ட வ+ைனக2�� நாயகனாக, இ:த மன�த இ:த மன�த இ:த மன�த இ:த மன�த 
உடைலஉடைலஉடைலஉடைல���� த:த( த:த( த:த( த:த(, எ"பைத நாெம#லா
 �H:( ெகா�ள, 

ேகாவ+#கள�# வ+நாயகைர, சிைலயாக ைவ�(� கா8Dனா7க�. 
 

வ+நாயகைர ஆதிCத#வ", சிவன�" ப+�ைள, C%Cத@ கட-� 

எ"� ெசா#$வா7க�. மன�தனான ப+", எைத;
 உவா�கி, 
இைள ந>�கி, ஒள� எ"ற உைவ, உவா��பவ" 

மன�த".  அ(தா" C%Cத@ கட-�அ(தா" C%Cத@ கட-�அ(தா" C%Cத@ கட-�அ(தா" C%Cத@ கட-�....  நா
 மிக 

நிைலய+லி:( மன�தனாக வ:தப+", நா
 எைதB ேச7�க ேவ45
? 

எ"பத@��தா", வ+நாயகைர ைவ�தி�கி"றா7க�. 



 

(ப�க
ப�க
ப�க
ப�க
 13-14) 

 

அைன�ைத;
 ேவக ைவ�தவ" (வ ந8ச�திர
. நா
 �#ைல� 
தி"ேறா
. தைழ�தா
�கைள� தி"ேறா
. Tைவ மி�க நிைலகள�#, 

ெகா%�க8ைடையF பைட�(B சாFப+5
 இ:த மன�த உடைலF 
ெப@ேறா
. 

இ:தF ப+�ைள யா7? ந> சி:தி�( பா7. 
உய+ரா# வள7�கFப8ட(உய+ரா# வள7�கFப8ட(உய+ரா# வள7�கFப8ட(உய+ரா# வள7�கFப8ட(, இ:த மன�த உட#இ:த மன�த உட#இ:த மன�த உட#இ:த மன�த உட#,   

ந> சி:தி�(F பா7ந> சி:தி�(F பா7ந> சி:தி�(F பா7ந> சி:தி�(F பா7, 

எ"� ெசா#கி"றா7க�. 
 

ேவதைன எ"ற உண7ைவ 9க
ெபா%(, உட# நலிவைடகி"ற(. 
ந
 உடைல உவா�கிய, உய+ரான ஈசU��, (ேராக
 ெசKகி"ேறா
. 
மன�தனாக உவா�கிய, ஈசைன மதி�கவ+#ைல எ"� அ7�த
. 

 

ஈ�வர" ேகாவ+லி# அப+ேஷக
 ெசKவதா#, ஒ"�
 
ப+ரேயாஜன
 இ#ைல. 

உய+ரான ஈசன�ட
, ேவதைன எ"ற உண7ைவ 9க7:தா#, 

ைகய+# அ%��F ப8டா#, 

ந#ல த4ண >ைர வ+85B T�தFப5�(கி"ற மாதிH, 

““““ஈ�வராஈ�வராஈ�வராஈ�வரா””””, அ:த (வ ந8ச�திர�தி" ேபரஅ:த (வ ந8ச�திர�தி" ேபரஅ:த (வ ந8ச�திர�தி" ேபரஅ:த (வ ந8ச�திர�தி" ேபர2
 2
 2
 2
 
ேபெராள�;
ேபெராள�;
ேபெராள�;
ேபெராள�;
 நா1க� ெபறேவ45
நா1க� ெபறேவ45
நா1க� ெபறேவ45
நா1க� ெபறேவ45
,  எ"� இைத 
வ+85B T�தFப5�த ேவ45
. 

 

9க7:த ேவதைனய+" உண7-க� ந
 உடலி# எ#லா 
அ?�கள�$
 ப5
. அதனா#, (வ ந8ச�திர�தி" ேபர2
 
ேபெராள�;
 எ1க� உட# C%வ(
 படரேவ45
, ஜ>வா�மா, ஜ>வ 
அ?�க� ெபறேவ45
 எ"� T�தFப5�த ேவ45
. இ( தா", ந
 
ஞான�க� கா8Dய, அ� வழி. 
 

(ப�க
ப�க
ப�க
ப�க
 22-24) 

 

ஒ சமய
, உ4ைமய+# நட:த நிக�Bசிைய, �நாத7 கா8Dனா7. 
நா1க� �ழ:ைதகளாக இ:தெபா%(, ஒ மர�ைதB T@றி இ:த 
தி8D#, அம7:( வ+ைளயாD� ெகா4D:ேதா
. அ:த தி8D@�� கீ�, 

ச:(
 ெபா:(மாக இ:த(. 



 

ஒவ", த" காைல ஆ8D� ெகா45 இ:தா". அ:தF 
ெபா:தி@�� “ந#ல பா
�” இ:த(. அ( அவைன� த>4Dவ+8ட(. அ( 
கD�த( அவU��� ெதHயவ+#ைல. ஏேதா EBசி கD�(வ+8ட( எ"� 
இ:(வ+8டா". 

 

இர45 மாத
 கழி�(, அேத இட�தி@� வ+ைளயாடB ெச"ேறா
. 
உ8கா7:( இ:த இட�திலி:(, பா
� தைலைய ந>8Dய(. 

அ"ைற��, இ:த பா
�தா" கD�த( எ"� எ4ண+னா". 
அFபDேய மய1கி வ+%:(வ+8டா" 

அ:த உண7- ேவகமாக இ%�(, உடலி# பர-கி"ற(. 
சி� ப+�ைளயாக இ:த ெபா%(, என��� ெதHயா(. ஆனா#, 

�நாத7 நிைன-ப5�(கி"றா7. 
 

அ"�, தி85 ேம# அம7:(, காைல ஆ8D� ெகா4D:தா", 

இர45, A"� Cைற ெகா8Dய+�கி"ற(. எ�
� கD�கி"ற(, எ"� 
ெசா#லி� ெகா4D:தா". ஆனா#, அேத இட�தி#, இர45 மாத
 

கழி�( பா
ைப பா7�த-ட", இ(தா" அ"ைற��,  ந
ைம� 
கD�த( எ"� எ4ண+ய-ட", அFபDேய கீேழ 
வ+%:(வ+8டா".  க4க� ந>ல நிறமாகிவ+8ட(க4க� ந>ல நிறமாகிவ+8ட(க4க� ந>ல நிறமாகிவ+8ட(க4க� ந>ல நிறமாகிவ+8ட(....  அ( 
வைரய+$
 அவைன ஒ"�ேம ெசKயவ+#ைல. அ:த அ:த அ:த அ:த 
எ4ண
 வ:த-ட"எ4ண
 வ:த-ட"எ4ண
 வ:த-ட"எ4ண
 வ:த-ட", ேவகமாக இ%�( அைதB ேவகமாக இ%�( அைதB ேவகமாக இ%�( அைதB ேவகமாக இ%�( அைதB 
ெசKத(ெசKத(ெசKத(ெசKத(.... 

 

அதிலி:(, ேமைட ேம# உ8காவைத வ+85வ+8ேட". ந> 
சி�வனாக இ:த ெபா%(, இ:த நிக�Bசி நட:த( எ"�, �நாத7 

எ
மிட
 T8D� கா85கி"றா7.  எ4ண1கைளFப@றிB எ4ண1கைளFப@றிB எ4ண1கைளFப@றிB எ4ண1கைளFப@றிB 
ெசா#$
 ெபா%(ெசா#$
 ெபா%(ெசா#$
 ெபா%(ெசா#$
 ெபா%(, இைதB ெசா#$கி"றா7இைதB ெசா#$கி"றா7இைதB ெசா#$கி"றா7இைதB ெசா#$கி"றா7. 

 

வ+ப�தான ேநர1கள�# சி�கி� ெகா4டப+", ெரா
ப 
பத8டFப5கி"ேறா
. அ:த ேநர�தி#, ஏதாவ( ச:ேதாஷமாக ேபசி� 
ெகா45 இ��
ெபா%(, அ:த நிக�BசிையB ெசா#ல ஆர
ப+�தா#, 

அ:த சமய
 மய�க நிைல வ
. உடேன, அ:த அ?�க� ெபக 
ஆர
ப+��
. 

 



ப�ஸி# ேபா�
ெபா%(, வ+ப�(கைளF ப@றி யாராவ( 

ெசா"னா#, அைத ந>1க� ேக8டா#, அேத உண7-க�, கா@றி# 
அைலயFப5
 ெபா%(, ப� Dைரவைர;
 தா��
.  

 

எFெபா%(
 ப�ஸி# ேபா�
 ெபா%(, வ+ப�(கைளF ப@றி 
ேபச�Mடா(. ேபசினா#, ேக8பவ��
 பயமாக இ��
. அ:த 
உண7-க�, Dைரவைர;
 தா��
. அேத மாதிH, ப�ஸி# இட
 மாறி 
உ8கா7:( ெகா4டா$
, அத@�� த�க வ+ப�தாகி, இவ7கைள� P�கி 
எறி;
. அ:த உண7-க�, Hேமா8 (remote) ெசK( ெகா4ேடய+��
. 
இ:த உண7-கள�" இய�க
 அFபD, எ"� �நாத7 ெசா#$கி"றா7. 

எFபDெய#லா
 உண7- இ�கி"றேதா, 

அத@��த�க மாதிH, நம( வா��ைகய+# 

அ:த உண7-க�, உண7Bசிகளாக ந
ைம மா@றி 
எ"ன ெசKயB ெசா#$கி"ற(. 
ெசா"ன(, எFபD நம��� உண7Bசிகளாக 

மா�கி"ற(, 

வ+ப�(கள�# சி��வைதெய#லா
, �நாத7 கா85கி"றா7. 
அதனா#, ப�ஸி# ேபா�
 ெபா%(, வ+ப�(�கைளF ப@றிF ேபசா(, 

ந#ல வ+ஷய1கைளF ப@றி�தா", ேபசி� ெகா45 ேபாகேவ45
. 
 

(ப�க
ப�க
ப�க
ப�க
 32,33,34) 

இFெபா%(,  TV நிக�Bசிகைள ஒள�பரF�B ெசKகி"றா7க�. எ:த 
அைலவHைச எ"� ெதH:(ெகா45 அ:த அைலவHைசைய 
ைவ�தா#,  உடேன அைத எ5�(,  ேவைல ெசKகி"ற(. அேத 
ேபா"�,  ந
 உடலி# ஒNெவா �ண1கைள;
 பதிவா�கி 
இ�கி"ேறா
. எ"ைன� தி8Dனா" எ"� எ4ண+ய-ட", அ:த 
அைலவHைச வ:த-ட",  ேகாப
 வ
. 

 

ேகாபமான நிைலகள�#, கண��F ேபா8டா# தFபாக வ
. அேத 
சமய�தி# வ >8D# ச4ைட�� ேபாேவா
. எ( இ:தா$
,  அ:த 
உண7Bசி��� த�கவா�தா" ேவைல ெசKய ஆர
ப+��
. அேத 
சமய�தி# ேகாபமாக இ:(,  இ:த மாதிH, அவ" என�� த>1� 
ெசKதா" எ"� எ4ண+னா#,  அவU
 அ1� ெக5கி"றா". அ1� 
அவU�� �ைர ஓ5
. 

 

பாச�தா#, ைபய" ெல8ட7 ேபாடவ+#ைல,  



எ"� தாK எ4ண+ ேவதைனFப8டா#,   

அ:த ேவதைனயான உண7-, ைபயைனF பாதி��
.  
 

அவ" அ:த ேநர�தி# கண��F ேபா8டா#, அ:த ேவதைன, அவ" 
சி:தைனைய� �ைற�(, கண�� தFபா�
. ெக8ட ெபய7 வா1கி 
வ+5வா". அ$வலக�தி# ேவைல ெசK( ெகா4D�கி"றா" 

எ"றா#, எ"ைன எதி7�கி"றா7க�, எ"� அ1கி:( ெல8ட7 வ
. 
 

தாK எ4ண+ய(, எ"� அவU�� ெதHயா(. அேத சமய�தி# 
ேரா8D# நட:( ேபா�
 ெபா%(,  தாK இ
மாதிH 
எ4ண+னா#, வ+ப�தி# ெகா45 ேபாK வ+85வ+5
. தாய+" நிைன- 
இFபD வ:(வ+5
. இைதெய#லா
, நா
 மா@ற ேவ45
. 

இெத#லா
 கா@றி# இ�கி"ற(. 
அேத சமய�தி# ஊ�வ+ைன எ"ற வ+�தாக 

நம��� பதிவாகி இ�கி"ற(. 
நா
நா
நா
நா
, யாைர எ4?கி"ேறாேமாயாைர எ4?கி"ேறாேமாயாைர எ4?கி"ேறாேமாயாைர எ4?கி"ேறாேமா, 

உடேன அ( ேவைல ெசK;
உடேன அ( ேவைல ெசK;
உடேன அ( ேவைல ெசK;
உடேன அ( ேவைல ெசK;
. . . .  

மன�தU��மன�தU��மன�தU��மன�தU��   மன�த"மன�த"மன�த"மன�த", நா
 கல:(தா" நா
 கல:(தா" நா
 கல:(தா" நா
 கல:(தா" 
இ�கி"ேறா
இ�கி"ேறா
இ�கி"ேறா
இ�கி"ேறா
....   யா
 தன��( இ�க CDயா(யா
 தன��( இ�க CDயா(யா
 தன��( இ�க CDயா(யா
 தன��( இ�க CDயா(.... 

 

சCதாய அைமFப+#, மன�த" ஒ"ேறாெடா"� இைண:(தா" 
வா%கி"றா". நம���,  நம( உட$��� எ( எ( எ#லா
 பதிவாகி 
இ�கி"றேதா, அைவக� இ:த கா@� ம4டல�தி$
 உ45. 

 நம( உட$��� பதிவானைவகள�#, 

எைத நா
 நிைன�கி"ேறாேமா, 

அைவக�, கா@றிலி:( ந
 ஈ7Fப+@� வ:(, 

அ:த அைலக� ந
ைம இய�க�தா" ெசK;
. 
இ(ெவ#லா
, இய@ைகய+" சில நியதிக�இய@ைகய+" சில நியதிக�இய@ைகய+" சில நியதிக�இய@ைகய+" சில நியதிக� 

இ:த மாதிH நா
 எைத எ4ண+னா$
 

உடேன மா@�கி"ற  ச�தி ேவ45
. 
       

 இ"ைற��,  நா
 வ+Zஞான ;க�தி# வா%கிேறா
. 
மன�த",  எல�8H�,  எல�8ரான�� எ"ற நிைலகள�#,  ஏேதேதா 



ெசKகி"றா". நம( ஞான�க�,  இய@ைகய+" உ4ைமய+" உண7-கைள, 

ெதள�வாக� கா8Dய+�கிறா7க�.  

 

இைதெய#லா
 ெதH:( ெகா4[7கெள"றா#,   

நா
 எFபD இய1�கி"ேறா
?   

நம( உய+7 எFபD இய1�கி"ற(? எ"பைத� ெதH:( 
ெகா�ளலா
. 

       

 எ:த உண7-
 ந
எ:த உண7-
 ந
எ:த உண7-
 ந
எ:த உண7-
 ந
ைம இய�காம#ைம இய�காம#ைம இய�காம#ைம இய�காம#, அைத அைத அைத அைத 
நம�� உதவ+யாக மா@றி� ெகா�வத@�நம�� உதவ+யாக மா@றி� ெகா�வத@�நம�� உதவ+யாக மா@றி� ெகா�வத@�நம�� உதவ+யாக மா@றி� ெகா�வத@�, ஒ ஒ ஒ ஒ 
ச�தி ேதைவச�தி ேதைவச�தி ேதைவச�தி ேதைவ. . . . அத@�அத@�அத@�அத@� ச�தி ஊ85வ(தா" ச�தி ஊ85வ(தா" ச�தி ஊ85வ(தா" ச�தி ஊ85வ(தா",    
(வ ந8ச�திர
(வ ந8ச�திர
(வ ந8ச�திர
(வ ந8ச�திர
.... 

 
(ப�க
ப�க
ப�க
ப�க
 44-46) 

அக�திய" தா" ெப@ற ச�திைய, மைனவ+��B ெசா#$கி"றா". 
அ( அைத � கவ7:(, உய7:த நிைல ெப�கி"ற(. 

கணவ7 உண7-ட" இைண:(, அ( ஒ"றாகி"ற(. 
ஒ"றாகFப5
 ெபா%(தா", 

அ:த உண7வ+" ச�தி, அ?�த"ைம ெப�கி"ற(. 



தா" ெப@ற உ4ைமய+" உண7ைவ, 

இர45 ேப
 ேச7:(, தா" ெப@ற உ4ைமதா" ெப@ற உ4ைமதா" ெப@ற உ4ைமதா" ெப@ற உ4ைம,  

கணவ" உயரேவ45
 எ"�
கணவ" உயரேவ45
 எ"�
கணவ" உயரேவ45
 எ"�
கணவ" உயரேவ45
 எ"�
 

கணவ"கணவ"கணவ"கணவ", த" மைனவ+ உயரேவ45
 எ"�
த" மைனவ+ உயரேவ45
 எ"�
த" மைனவ+ உயரேவ45
 எ"�
த" மைனவ+ உயரேவ45
 எ"�
, 

க#யாண
 ஆனப+", உ4ைமைய உண7:( 

(வ மகHஷியாகி"றா7க�. 
 

(வ மகHஷியாகி, சி\D��
 த"ைம ெப�கி"றா7க�. எFபD� 
கணவ" மைனவ+ ேச7:தப+", �ழ:ைதகைளF ெப@�� 
ெகா�கி"றா7கேளா, 

கணவ", மைனவ+ இர45 உய+
இர45 உய+
இர45 உய+
இர45 உய+
, 

அ:த உண7ைவ எ5�(அ:த உண7ைவ எ5�(அ:த உண7ைவ எ5�(அ:த உண7ைவ எ5�(, 9க7:(9க7:(9க7:(9க7:(, 

உட$��� ஒள�யாக மா@�கி"உட$��� ஒள�யாக மா@�கி"உட$��� ஒள�யாக மா@�கி"உட$��� ஒள�யாக மா@�கி"றா7க�றா7க�றா7க�றா7க�. 

இ(தா", எமன�டமி:( சாவ+�திH த" கணவைன மI8Dனா� எ"ப(. 
 

கணவU
 மைனவ+;
, வசி\ட
 அ:ததி ேபா"� வா�:(, 

நளாய+ன� ேபா"�, கணவைன உய7�தி எ4?வ(
, கணவ" 
மைனவ+ைய மதி�( நடFப(
, ஆக, இர45 ேப
 மதி�( நட:தா#, 

அ:த அ?வ+" த"ைம சாவ+�திHயாகி"ற(. 
 

இNவா�, அக�திய
 அவைடய மைனவ+;
 (வ 
மகHஷியாகி, சி\D��
 த"ைம ெப@�, த1க2��� உண7-கைள 
ேபெராள�யாக மா@�கி"றா7க�.  

 

இவ7 உடைல வ+85F ப+H:த உய+ரா"மா�க�, ஈய+
 
ஒ"றாகி, உண7-க� அைன�(
 ஒள�யாகி, உய+ட" ஒ"றி, இ"�
 
வ+4ண+# (வ ந8ச�திரமாக, வா�:( வள7:( ெகா45�ளா7க�. 

 

நா
, இ"� மன�த வா��ைகய+# கணவU
 மைனவ+;
 
இைண:(, �ழ:ைதகைள ெப@�� ெகா�வ( ேபா#, அவ7க� 

இவ
 இைண:(, (வ ந8ச�திரமாகி,  வ+4ண+# வ+4ண+# வ+4ண+# வ+4ண+# 
இ:( வ
 வ+இ:( வ
 வ+இ:( வ
 வ+இ:( வ
 வ+ஷ�திைன ஒள�யா�கிஷ�திைன ஒள�யா�கிஷ�திைன ஒள�யா�கிஷ�திைன ஒள�யா�கி, ஒள� ஒள� ஒள� ஒள� 
அ?�கைள உமி��தி� ெகா45�ளா7க�அ?�கைள உமி��தி� ெகா45�ளா7க�அ?�கைள உமி��தி� ெகா45�ளா7க�அ?�கைள உமி��தி� ெகா45�ளா7க�.... 

 



ந
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ந8ச�திர�ைத� கா8Dனா7. எ#லாவ@ைற;
 ந>�கி, ஒள�யான( (வ 
ந8ச�திர
. ந
 �நாத
 அேத வழிய+# ஒள�யானா7. அத"ப+", நா
 
ேபா�
 ெபா%(, அ:த உண7ைவ நா
 எ5�கி"ேறா
. 

 

அ:த உண7ைவ ந>1க2
 ெபறேவ45
, எ"� ெசா#$கி"ேறா
. 
வ+
ப+ வபவரக�, இ:த உண7ைவF பதி- ெசK( ெகா�கி"றா7க�. 
யா
 ேபTவைத, ந>1க� ேக85� ெகா4D�கி"ற>7க�. ந#லைதF 
ெபறேவ45ெம"� ேக8கி"ற>7க�. உண7-க� எைதB ெசKகி"ற(, 

எ"� ெசா#$கி"ேறா
. 
ஏ@கனேவ, (வ ந8ச�திர�தி" உண7ைவ, 

எம( உண7-க2���, யா
 கல:( ைவ�தி�கி"ேறா
. 
உ1க2��� இைத கல:(, உ4ைமய+" உண7ைவ ந>1க� 

ெதH:( ெகா�ள ேவ45
 எ"�
, அைத வள7�கேவ45
 எ"�
, 

எ4ண+ யா
 ெசா#$கி"ேறா
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இ( ெசா#லி, அ:த உண7-க� சிறி( சிறிதாக 
பா;
 ெபா%(, எைத;
 மா@றியைம��
 ச�திஎைத;
 மா@றியைம��
 ச�திஎைத;
 மா@றியைம��
 ச�திஎைத;
 மா@றியைம��
 ச�தி, 
த"னாேலேய வ:(வ+5கி"ற(த"னாேலேய வ:(வ+5கி"ற(த"னாேலேய வ:(வ+5கி"ற(த"னாேலேய வ:(வ+5கி"ற(....  

 

எFபD� த"னாேலேய வ:(வ+5கி"றெத"றா#, காைலய+# (வ 
தியான�தி#, (வ ந8ச�திர�தி" ேபர2
 ேபெராள�;
 நா
 
ெபறேவ45
 எ"� நிைன�க ேவ45
. 

 

அ:த (வ ந8ச�திர�தி" உண7-, ந
 அ?�கள�# சிறி( 
இ�க ேவ45
. அFபD ந
 அ?�கள�# அ:த உண7- இ:தா#, 

(வ ந8ச�திர�தி" உண7ைவ, இ( எ5�(, அைத F ெப�க 
ஆர
ப+�(வ+5
. 

 

(வ ந8ச�திர�தி" உண7-க� ந
 உட$��� ெபகிவ+8டா#, 

ந
 உடலி#, எ:த ேநாைய;
 சH ெசK(வ+5
. அைத எ5Fபத@� ச�தி 

ேவ45
 எ"பத@��தா",  உ1க2ட" ேபசிஉ1க2ட" ேபசிஉ1க2ட" ேபசிஉ1க2ட" ேபசி, இைத இைத இைத இைத 
இைண�(� ெகா5�கி"ேற"இைண�(� ெகா5�கி"ேற"இைண�(� ெகா5�கி"ேற"இைண�(� ெகா5�கி"ேற"....  

 

�ண1கைளF ப@றி ஏ" ேபTகி"ேற" எ"றா#, 

ஒ �ண�(ட" இ��
 ெபா%(,  அ:தஅ:தஅ:தஅ:த    



�ண�ைதFப@றி ெசா#லFப5
 ெபா%(�ண�ைதFப@றி ெசா#லFப5
 ெபா%(�ண�ைதFப@றி ெசா#லFப5
 ெபா%(�ண�ைதFப@றி ெசா#லFப5
 ெபா%(,  அதி# (வ அதி# (வ அதி# (வ அதி# (வ 
ந8ச�திர�தி" உண7ைவB ெசகிவ+85 வ+5கி"ேற"ந8ச�திர�தி" உண7ைவB ெசகிவ+85 வ+5கி"ேற"ந8ச�திர�தி" உண7ைவB ெசகிவ+85 வ+5கி"ேற"ந8ச�திர�தி" உண7ைவB ெசகிவ+85 வ+5கி"ேற".... 

 

இ:த உண7வான ச�திக� ந>1க� எ5��
ெபா%(, உ1கைள 
சீ7ப5�(
. க
F]8டH#, எல�8ரான�� எ"ற நிைலகள�# எFபD 
சீ7ப5�(கி"றாேனா, அேத மாதிH �நாத7 ெகா5�த நிைலகள�#, 20 

ஆ45க� அUபவ+�(, ந>1க� ெதள�வான நிைல�� வரேவ45
 
எ"பத@��தா", இைதB ெசKவ(. 

 

(ப�க
ப�க
ப�க
ப�க
 49,50) 

இFபD, நம( வா��ைகய+# எ:த ேநரமானா$
, (வ 
ந8ச�திர�தி" உண7ைவ ேச7�(� ெகா45 வ:ேதாமானா#, 

இ(ெவ#லா
 தUTேகாD.  

 

Cதலி#, எ#லா
 ேச7�(, ேகாD� கைரய+# இ�கி"ேறா
. 
இராேம�வர�தி#, இராம" ேநரமாகிவ+8ட( எ"� மணைல� �வ+�(, 

லி1கமா�கி, Eஜி�க� ெதாட1கிவ+5கி"றா". 
 

நா
 எ"ன ெசKயேவ45
 எ"றா#, ஒNெவா நா2
, 

த>ைமகைள ந>�க ேவ45
. நம( உடலி# ேச7�(� ெகா4ட உண7- 
சிவதUT. அேத சமய�தி# 

(வ ந8ச�திர�தி" உண7-க�, 

உய+ட" ஒ"றிய(உய+ட" ஒ"றிய(உய+ட" ஒ"றிய(உய+ட" ஒ"றிய(, அ( வ+\? தUTஅ( வ+\? தUTஅ( வ+\? தUTஅ( வ+\? தUT.... 
இ:த உட$���, அைத எ5�(F பாKBச 

ேவ45
. அ:த வ+\?தUT, இத@�� ஊ5வ+, உடலி# வ+ைள:த 
உண7-கைள அட��கி"ற(. 

 

இேத மாதிH, ஒNெவா நா2
 ெசKயFப5
 ெபா%(, தUTேகாD 
ஆகி"ற(. வா��ைகய+# கைடசி நிமிட�தி# இ��
 ெபா%(, அ� 
ஒள� ெபறேவ45
 எ"� C%ைமயா�கி வ:ேதாமானா#, இ:த உட# 
எ"ற ேகாD�கைரய+# இ:(, தUTேகாD எ"ற (வ ந8ச�திர�தி@� 
அைழ�( ெச#கி"ற(. 

 

இ#ைலெய"றா#, இ:த உடலி#  ““““பாவ+ என�� இFபD பாவ+ என�� இFபD பாவ+ என�� இFபD பாவ+ என�� இFபD 
ெசKதாேனெசKதாேனெசKதாேனெசKதாேன””””  எ"� எ4?வ >7க� எ"றா#, இ:த 



உண7வ+" த"ைம ேகாDயாகி"ற(. இ:த 
ேகாD�கைரய+லி:( இ"ெனா உட$��� தா" 
தா-கி"ேறா
.  இதிலி:( தFபேவ45
. 

 

அத@�� தா", (வ ந8ச�திர�தி" உண7ைவ, ந>1க� 
எFெபா%(
 எ5�க ேவ45
. எ:த நிமிடமானா$
, (வ 
ந8ச�திர�தி" உண7ைவ அD�கD ேச7�(� ெகா45 வ:(, த>ைமைய 
ந>�கிேனா
 எ"றா#, அைதF ப@�ட" ப@�
. 

 

இ:த உடைலவ+85F ேபாேனா
 எ"றா#, (வ ந8ச�திர�தி" 
ஈ7F� வ8ட�தி#, ஆறாவ( அறி- ெகா45, ஏழாவ( நிைல 
ெப@றவ7க� உ45. அ1� ேபாKB ேசரேவ45
. (வ ந8ச�திர
 ப+ற 
ம4டல1கள�" வ+ஷ�ைத ந>��கி"ற(. ஒள�யாக மா@�கி"ற(. 

 

இ:த மன�த உடலி#, அைத எ5�(F பழ�கி"ேறா
. அ1ேக 
ெச"றா# அைத எ5�( உண7ைவ ஒள�யாக மா@�
. 

(வ ந8ச�திர�தி" ச�தி(வ ந8ச�திர�தி" ச�தி(வ ந8ச�திர�தி" ச�தி(வ ந8ச�திர�தி" ச�தி 
மன�தைன மா@றியைம�க� MDய ச�திமன�தைன மா@றியைம�க� MDய ச�திமன�தைன மா@றியைம�க� MDய ச�திமன�தைன மா@றியைம�க� MDய ச�தி. 
 

அ:த ேபர� எ"ற உண7ைவ, எ5�ேதா
 
எ"றா#, ஒள�ைய நம��� வள7��
,  ம@றைத ம@றைத ம@றைத ம@றைத 
ந>��
ந>��
ந>��
ந>��
....   (வ ந8ச�திர�(ட" இைண��
. 

 

அக�திய" ெச"ற பாைதய+#, அவ" திமணமானப+", தா" 
ெப@ற ச�திைய, மைனவ+��F பாKBTவ(
, அக�தியUைடய மைனவ+, 
தா" கணவனா# க4ட உ4ைமக� ெகா45, கணவ" ேம$
 
உயரேவ45
 எ"� எ4?கி"ற(. இFபD உண7- ஒள�யாகி, 
(வ�தி# எ#ைல ெகா45, உண7ைவ ஒள�யாக மா@றி� ெகா45 
இ�கி"றா7க�. 

 

அைத நா
 கவ7:ேதா
 எ"றா#, கணவU
 மைனவ+;
 எ5�(, 
கணவ" ெபறேவ45
, மைனவ+ ெபறேவ45
 எ"� இவ
 
வள7�தா#, அ:த அ� ஒள� எ"ற கைவ, நம��� உவா�கலா
.  

 



இFபD ஒNெவா ேநர�தி$
, ஒ"றாகB ேச7�கFப5
 ெபா%(, 

தUTேகாD எ"ற நிைலைய அைடயலா
. ப+றவ+ இ#லா நிைல எ"U
 
அழியா ஒள� சRர
, அைனவ
 ெபறலா
. எம( அளாசிக�. 
 

(ப�க
ப�க
ப�க
ப�க
 53-57) 

 

ந
 �5
ப�தி# எதி7பாராத நிைலக� வ
ெபா%(, ஒவ7 
ெவ�F�, ேவதைனயான ெசயைலB ெசKவா7. அவைர நா
 உ@�F 
பா7�தப+", உண7ைவ 9க7:( அறிேவா
. இFபDB ெசKகி"றாேன? எ"ற 
நிைல வ:(வ+5
. அ( வ:தப+", அைதB T�தFப5�தாம# வ+85வ+ட� 
Mடா(. 

 

அ:த மாதிH ெசKகி"றாென"றா#, உடேன ந
 � கா8Dய 
CைறFபD, “ஈ�வரா” எ"� உய+ைர எ4ண+, (வ ந8ச�திர�தி" 
ேபர2
 ேபெராள�;
 நா" ெபறேவ45
, எ"� T�தFப5�தி� 
ெகா�ள ேவ45
. 

 

அவ7 ெசK;
 தவறான உண7-, 

ந
 உய+H# ப85, உட# C%வ(
 பர-கி"ற(. 
ந
 ர�த1கள�# C%வ(
 கவரFப5கி"ற(. 
ர�த1கள�# கல:த ப+", 

ந
 உடலி# உ�ள ந#ல அ?�கைளந
 உடலி# உ�ள ந#ல அ?�கைளந
 உடலி# உ�ள ந#ல அ?�கைளந
 உடலி# உ�ள ந#ல அ?�கைள, 

ந#ல உண7ைவ ஈ7�க வ+ந#ல உண7ைவ ஈ7�க வ+ந#ல உண7ைவ ஈ7�க வ+ந#ல உண7ைவ ஈ7�க வ+டாதபDடாதபDடாதபDடாதபD, 

தைடFப5�தி வ+5கி"ற(தைடFப5�தி வ+5கி"ற(தைடFப5�தி வ+5கி"ற(தைடFப5�தி வ+5கி"ற(.... 
ர�த�தி$�ள உண7-கைள 

ந#ல அ?�க�, ஏ@��ெகா�ள ம��கி"ற(. 

 

அFபD ஏ@��ெகா�ள ம���
 ெபா%(, ெகாதிFெப"ற நிைலக� 
வகி"ற(. 

 

அ:த ெவ�Fெப"ற நிைலக� வ
ெபா%(, நம�� ஒவ+தமான 
ந5�க
 வ
. 

 

ஏென"றா#, அ:த அ?�க2�� சHயான ஆகார
 
இ#ைலெய"றா#, அ( பத�
. நம�� பத8ட
 வ
. 

 



அFபD ந5�க
 வ
ெபா%(,  சிறிேதU
 அ:த அ?�கள�# 
ேச7:(வ+8டா#, அ:த அ?�கள�#, அ:த உண7-க� இைண:( 
ெகா�2
. 

 

அ5�(, தவ� ெசK;
 உண7-கைள 9க7:(, 

அ( வள7:(வ+5
. 
 

ந#ல அ?�கள�" மல1களா# உவான(தா", ந
 உ�F�க�. 
அFெபா%( உ�Fப+" வள7Bசி �ைறகி"ற(.  

 

அ(-
 ேச7:(, அ:த அ?�கள�" த"ைம;
 

ேச7:(, ஒ"��ெகா"� ேபா7 Cைற ெசK(ஒ"��ெகா"� ேபா7 Cைற ெசK(ஒ"��ெகா"� ேபா7 Cைற ெசK(ஒ"��ெகா"� ேபா7 Cைற ெசK(,  வலி வலி வலி வலி 
எ5�கி"ற(எ5�கி"ற(எ5�கி"ற(எ5�கி"ற(.... 

 

நா
 தF� ெசKயவ+#ைல. ஒவ�ெகாவ7 ச4ைடய+5
 
உண7ைவ 9க7:ேதாெம"றா#, இ:த நிைலயாகி"ற(. அேத சமய�தி#, 
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ைவ�(� ெகா�ேவா
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அதிகமாகF ெபகிய+��
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ேபா8டா# ேபா(
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ேபா(
. இ( எதி7 நிைல ஆ�
. 

 

மைனவ+ையF பா7�(, ப+�ைளைய வள7�திFபைதF பா7, எ"� 
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. 
சில ேநர1கள�# வ >8D# ஏதாவ( நட:தா#, உ1கைள அறியாமேல 
ேகாப+�(� ெகா�வ >7க�. 

 

இதிலி:(, நா
 எ"ன ெதH:( ெகா�கி"ேறாெம"றா#,  

நா
 9க7:த உண7-தா", ந
ைம இய��கி"ற(.  

அFபD இய��
 அ:த உண7ைவ,  

நா
 ெகா5�த அ� ச�தி ெகா45நா
 ெகா5�த அ� ச�தி ெகா45நா
 ெகா5�த அ� ச�தி ெகா45நா
 ெகா5�த அ� ச�தி ெகா45,  
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ப7 அைனவ
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