
         

 

சாமி ��தக
சாமி ��தக
சாமி ��தக
சாமி ��தக
 –––– ஆமாவ� நிைலக�ஆமாவ� நிைலக�ஆமாவ� நிைலக�ஆமாவ� நிைலக�   

(ப�க
ப�க
ப�க
ப�க
 23-32) 

மன�தனாக� ப�ற�த நா
, எதைன�
 உ�வா�க� ெத �! 

ெகா"டவ$க�.  நா
 இைறய மன�த வா(�ைகய�),  ம�திர+கைள- 
ெசா)லி நம�.� உ�வா�கி� ெகா�கிேறா
 உ�வா�கிய ப� அ�த 
ெத1வ
 தா,  எ)லா
 எற வைகய�) சதா அ�த ம�திர�ைத ெசா)லி 
வ�கிேறா
. 

 

உதாரணமாக 3�க பட�தி) இ��! வர�45ய கல$,  அத 
ேம) ேபா6ட !ண�ய� கல$,  இைவகைள� க" பா$�!, அத 
கல$கைள� கா67கிற!. அதிலி��! அ�த உண$ைவ எ7�கிற!. 
எ7�க எ7�க,  அ�த 3�க மாதி ேய,  ந
 உட8�.� வ�! 
வ�7கிற!. 

 

நா
 ெஜப��த ெசா) (ம�திர
),  நம�.� பதிவாகிற!. இ�த 
உண$வ� தைமைய ஆ�� 3<வ!
,  நம�.� உ�� ெபற- 
ெச1கிேறா
. யாராவ! ந
மிட
 வ�தா$க� எறா), 

3�க அ�� கிைட�.
, 



உன�. நறாகி வ�7
 

எ= ெசா)கிேறா
. அ�த வ8வான எ"ண+க� அவ$க>�.� 
ெசற?ட, அவ$க>�. நறாகி வ�7கிற!. 

 

இ��தா8
 இைத உ�வா�க�ப67,  எெனன ம�திர�ைத 
ெசா)8கிேறேனா, “நA இ�தைன 3ைற ம�திர�ைத- ெசானா), 
3�கைனேய நA  காணலா
”,  அவ அ�� கிைட�.
. இைத� ேபா=, 

 “வராகி,  Cடைல மாட”  எ= ெசா)8வா$க�. அ�த�த உண$?க� 
.வ��க�ப67, அ�த உ�வ
 உன�.� ெத �
.இ�த உண$ைவ வள$�! 
வ�தா), நா
 இற�தப�,  இேத ம�திர�ைத- ெசானா$கெளறா), அ�த 
உண$ைவேய எ7�!, நா
 ேபா6ட DEப�ைத� ேபா6டா) 3�கைனேய 
ைகவ)ய�ப7�தலா
,  எெற)லா
 ெசா)வா$க�. 

 

அ�ெபா<!,  3�கைனேய என�.� வ5�!� ெகா�கிேற. 
என�.� உ�வான நிைலகள�),  எ உ�வ
 ெத யா!.  என�.� எ�த 
உ�வ�ைத நிைன?ப7�தி� ெகா"ேடேனா,  அ�த அைலக� பர?
. 
அ�ெபா<! அ+.,  3�கனாக� கா6சி ெகா7�.
. 

 

கா6சிகள�),  3�கனாக� பா$�ப! எ)லா
,  ப�தி 
ெகா"ட நிைலக�தா.  ஒ� 3�க ஒ� வ�தமாக� 
ேபCவா$. இெனா� 3�க ேவ= வ�தமாக� 
ேபCவா$. அவரவ$ உண$வ�) கல�த உண$வ� 
ேவக+க�தா,  அ�த�த அைலகளாக� பட�
 ெபா<!, 
அவரவ$க>�.� கிைட�த நிைலக� ெகா"7 
ேபCவா$க�. 

 

ஒ� 3�க ேரா65) உ�>
,  இெனா� 3�க,  “இ� நா 
பா$�கிேற” எ= ஆசீ$வதி�.
. இ�ப5 3�கன�),  யா$ யா$ 
எ�ெத�த உண$? ெகா"7 வள$�தா$கேளா,  அ�த அைலகளாக� பட�
. 

பட$�த அைலக� .வ��த?ட, “3�கைனேய  
த சன
 ெச1ேத”  எ= ெசா)வா$க�. அ�த உண$வ� 
ஒலிக� வ�
 ெபா<! அதH. ய ம�திர�ைத- ெசானா) ேபா!
, 

சE5� கவச�ைத� பா7கிறா$க�. 
 



அ�த உண$வ� ஒலிக� ஒ�வ$ ேம) ப6ட?ட,  அ�த அ�த அ�த அ�த 
உடலி) இ��ப! எ)லாஉடலி) இ��ப! எ)லாஉடலி) இ��ப! எ)லாஉடலி) இ��ப! எ)லா
 இ+. இ<�!வ�7

 இ+. இ<�!வ�7

 இ+. இ<�!வ�7

 இ+. இ<�!வ�7
. . . . அ�த அ�த அ�த அ�த 
உண$?க� இவ��.� வ�தப�உண$?க� இவ��.� வ�தப�உண$?க� இவ��.� வ�தப�உண$?க� இவ��.� வ�தப�,  கEடெம)லா
 கEடெம)லா
 கEடெம)லா
 கEடெம)லா
 
இவ��. வ�!வ�7
இவ��. வ�!வ�7
இவ��. வ�!வ�7
இவ��. வ�!வ�7
.... 

 

இ�ப5 ஆய�ர
 கEட
 வ�த?டஇ�ப5 ஆய�ர
 கEட
 வ�த?டஇ�ப5 ஆய�ர
 கEட
 வ�த?டஇ�ப5 ஆய�ர
 கEட
 வ�த?ட, ““““3�க 3�க 3�க 3�க 
இ�ப5 ேசாதி�கிறா எபா$க�இ�ப5 ேசாதி�கிறா எபா$க�இ�ப5 ேசாதி�கிறா எபா$க�இ�ப5 ேசாதி�கிறா எபா$க�””””. 

 

ஒ� சமய
, நா CH= பயண
 ெச1�
 ெபா<!, ஒ� 
கிராம�தி) ஒ� நிக(-சிைய� பா$�ேத. அ�த கிராம�தி) ஒ� அ
மா 
இ��த!. அ! ஒ� 3�க ப�த$. அ�த அ
மாவ�H.- ெசா�! அதிக
 
இ��த!, எ)லாவHைற�
 எ<தி� ெகா7�! வ�6ட!.  

 

எைன, அ�த அ
மா இ��த வ A65), தி"ைணய�) உ6கார- 
ெசானா$  .�நாத$.  அ�த அ
மாவா), எ<�! நட�க 35யா!. 

 

அ�த அ
மாவ�H.,   வய! எ<ப! இ��.
. அ! �ல
ப�� 

ெகா"ேட இ��த!. என�ட
 இ��த ெசா�! எ)லாவHைற�
 
பறி�!� ெகா"7,  எைன அநாைதயா�கி வ�6டா$க�. ெச)வ3
 
ெச��.
 உ�ள ெபா<!,  எ ம5ேம) உ6கா$�! வ�ைளயா7ைவேய, 

“3�கா!”, இ�ெபா<! எ+கடா ேபானா1?. ெச)வ
 இ��பவ$கைள� தா 
பா$�பாயா?  நா இ�ெபா<! அநாைதயாக இ��கிேற எைன� 
கா�கவ�)ைலயா? நா அநாைததானா?, எ= �ல
ப�� ெகா"7 உ�ள!. 
ஆனா), உடெல)லா
 மல�தா) J(�!, அசி+கமாக ைவ�தி��த!. 

 

அ�த அ
மா வ A7 ெப ய!,  ஆனா) சாைலய�) K�கி� ேபா67 
வ�67� ேபா1வ�6டா$க�. “3�கா!,  நா நிைன�.
 ெபா<ெத)லா
 
வர
 ெகா7�தா1,  நா ெசா)8கிறவ��. எ)லா
 ந)ல! 
ெச1தா1,  என�. ந)ல வழி�
 கா65னா1”.  என�ட
 ெச)வ
 
இ)ைலெய=, நA 4ட வராம) ேபா1வ�6டாேயடா,  எ= ெசா)லி� 
ெகா"7 இ��த!. 

 

“நா அவ$க>�. எ)லா
 ெச1ேதேன,  என�. இ�ப5- 
ெச1கிறா$கேள,  என�.- ெசா�! ேவ"டா
, நA இ��தா) ேபா!
 
3�கா”. “எைன இ�த நிைல�. வ�67 வ�6டா$க�,  நா அசி+கமான 
நிைலய�) இ��கிேற, எைன கவன��பதH., நA 4ட வரவ�)ைலேய, 



இ�த அசி+க�ைத� பா$�!, நA 4ட வ�லகி வ�6டாயா?”  எ= ேக67� 
ெகா"5��த!.  இர"7 மண� ேநர
,  அ�த அ
மா ெசா)வைத� 
ேக67� ெகா"5��ேத. 

 

இைதெய)லா
,  எ அMபவ�தி) நா க"டைத- 
ெசா)8கிேற.  அ�த அ
மா �ல
ப�� ெகா"5��பைத� பா$�!,  

நா கதைவ� திற�! ெகா"7 உ�ேள ேபாேன. அ�த அ
மைவ 
ப�க�தி) இ��த கிணHறி) .ள��க ைவ�!,  !ண�கைள !ைவ�!� 
ெகா7�க- ெசானா$ .�நாத$,  ெச1ேத. ப��,  ஆசீ$வாத
 
ெகா7�ேத. 

 

மன! ெதள�வைட�! அ�த அ
மா அம$�த!,   “3�கா!, நA 
வ�!வ�6டாயா?”. “நA இ�த Nப�தி) வ�வா1 எ= என�.� 

ெத யவ�)ைலேய”, எ= 3�கைன� தா நிைன�கிற!. 
 

“எ ப��ைள மாதி  எ ம5ய�) அம$�! வ�ைளயா7வா1, 
இ�ெபா<!, ெப ய ஆளா1 வ�! இ��கிறா1, நA தி�டன�பா”  எ= 
ெசா)8கிற!. அ�த இட�தி), அவ$க� உண$?கைள� ெத �! 
ெகா"7,  அ�த அ
மாவ�H. உபேதச
 ெகா7�கிறா$, .�நாத$. 

 

.�நாத$,  “நA ந)லைத- ெச1தா1,  ஆனா), 
ப�ற�ைடய கEடெம)லா
,  நA எ7�!� ெகா"டா1”. 
“உன�.� பண
 ேவ"டா
 எ= அவ$கள�ட
 
ெகா7�! வ�6டா1”. “அவ$கள� கEட�ைத நA 
எ7�!� ெகா"டா1.  

 

அவ$கள� கEட+கைள நA எ7�!அவ$கள� கEட+கைள நA எ7�!அவ$கள� கEட+கைள நA எ7�!அவ$கள� கEட+கைள நA எ7�!, அ! ேநாயாக அ! ேநாயாக அ! ேநாயாக அ! ேநாயாக 
வ�! வ�6ட!வ�! வ�6ட!வ�! வ�6ட!வ�! வ�6ட!””””.  “கைடசிய�) நA எைன� ைகவ�67 
வ�6டா1 எ=,  ெவ=�ைப�தா எ"Oகிறா1ெவ=�ைப�தா எ"Oகிறா1ெவ=�ைப�தா எ"Oகிறா1ெவ=�ைப�தா எ"Oகிறா1....  

 

இ�த ஆறாவ! அறிவ� இ�த ஆறாவ! அறிவ� இ�த ஆறாவ! அறிவ� இ�த ஆறாவ! அறிவ� ((((3�க3�க3�க3�க) ) ) ) தைமைய தைமைய தைமைய தைமைய 
உன�.உன�.உன�.உன�.� ஒள�� ஒள�� ஒள�� ஒள�---- Cடராக மாHறிடாம) Cடராக மாHறிடாம) Cடராக மாHறிடாம) Cடராக மாHறிடாம),  உட) பHைற� உட) பHைற� உட) பHைற� உட) பHைற� 
தா ைவ�தா1தா ைவ�தா1தா ைவ�தா1தா ைவ�தா1....  



ெசா�! ேவ"டாெம= வ�67 வ�6டா1, நA 4ட 
மற�! வ�6டா1 எ=,   உட) பHைற� தா உட) பHைற� தா உட) பHைற� தா உட) பHைற� தா 
ைவ�தா1ைவ�தா1ைவ�தா1ைவ�தா1””””. 

 

ப�திய�),  !யர�திH. அவ (3�க) கா�கவ�)ைல எற 
நிைல வ�கிற!.  அ�த சமய�தி),  அ�� ஞான�க� கா65ய 
நிைலக�, இ+. வரேவ இ)ைல எபைத� கா67கிறா$, .�நாத$.  

 

ஆனா),  இேத நிைலகள�),  ப�திய�) இ�த ஆமா ெவள�ேய 
ெசறா),  இ! யா$ ேம) ெவ=�� ெகா"டேதா, அவ$ உட8�.� தா 
இ�த ஆமா ெச)8
 எ= .�நாத$ ெசா)கிறா$. 

 

அ�த அ
மாவ�ட
 ேக6க�ப7
 ெபா<!, “எ ெசா�!கைள 
ெசா�த+க>�. எ<தி ைவ�ேத”  எ= ெசா)8கிற!. ெசா�!கைள 

ேவ"டா
 எ= ஒ!�கினா8
, உடைல வ�67 ப� �
 இ�த 
ஆமா, அவ$கள�டேம அவ$கள�டேம அவ$கள�டேம அவ$கள�டேம ((((அ�த அ
மாவ� ெசா�த+க�அ�த அ
மாவ� ெசா�த+க�அ�த அ
மாவ� ெசா�த+க�அ�த அ
மாவ� ெசா�த+க�) ) ) ) 
ெச)8கிற!ெச)8கிற!ெச)8கிற!ெச)8கிற!....    

 

இைத வ�67 வ�67, இெனா� இட�திH.� ேபாக- ெசானா$ 
.�நாத$. 

 

அ! ஒ� சின கிராம
, அ! ெப", இ! ஆ". அவ��. வய! 
அதிகமாகிவ�6ட!. “எைன ஏடா ேசாதி�கிறா1 3�கா, 
எ)லாவHைற�
 ெகா7�தா-C,  ேபர ேப�தி எ7�தா-C,  எைன நA 
உன�ட
 அைழ�!�ெகா� 3�கா”.  “எ!�. இ�த கEடெம)லா
 பட 
ேவ"7
?”, “ேபரM�. ச
பாதி�! ைவ�ேதா
,  அவ அ�ப5� 
தி கிறா,  மக இ�ப5� தி கிறா”, “எ)லா
 பா$�க- 
சகி�கவ�)ைல,  எRவள? கEட�ப6ேட, ச
பாதி�ேத,  அவ$க� 
ெச1கிறைத� பா$�.
 ெபா<!, என�.� ப�5�கவ�)ைல 3�கா”. 
அவ$ வ A65) அம$�! ேபசி� ெகா"5��கிறா$. 

 

எைன அ+ேக ேபாக- ெசா)8கிறா$ .�நாத$,  “ப�திய�) 
எ�தளவ�H. இ��கிறா$க� எபைத� பா$”,  எகிறா$. எ�த 3�க 
ேம) ப�தி ைவ�தாேரா, இவ�ைடய ந)ல ஒ<�க3
, அ�த ெசா�! 
ேம) பH= இ)ைலெயறா8
,  ெசா�! ேச$�! ைவ�ேத,  ைபய 
ஒ<�கமாக இ)ைலேய எற நிைல தா வள�கிற!. 

 



அவ$க� ெச1வ! சகி�கவ�)ைலய�பா,  நா உன�டேம வ�! 

வ�7கிேற எற இ�த எ"ண
தா வள�கிற!. ெசா�ைத�
, 
ைபயைன�
 ெவ=�கிறா$. 3�கன�ட
 வ�கிேற எகிறா$. 
தி�-ெச�K$ 3�கைன�தா எ"ண�� ெகா"7 இ��கிறா$. 

 

“நA எ�தைனேயா தAய!கைள ச
கார
 ப"ண�னா1. எ 
ைபயக>�. தAைமக� வராதப5 ச
கார
 ப"ண�பா. அவ$க>�. 
ந)ல வழி கா6ட�பா”  எ= 3�கைனேய எ"ண�� 
ெகா"5��கிறா$.  இேத மாதி  3�கைனேய எ"ண�� ெகா"5��த 
ஆவ�,  எ�ப5 இவ$ உடலி) Sைழகிற! எபைத, .�நாத$ 
கா67கிறா$. 

 

அவ$ அ�ளா7கிறா$,  அ�ெபா<! வ�கிறவ$க>�. எ)லா
 
ந)லதா.
 எ= ெசா)8கிறா$. ந)லாதாகிற!. எRவளேவா 
நைமகைள- ெச1தா$. இ�த உண$வ� ஆமா உட8�.� 
ெசற?டேன,  ப�ற�ைடய கEட+கைள� பா$�தா),  “மகேன 
வ�!வ�6டாயா,  உ ேநாெய)லா
 தA�
” எ= ெசான?டேன,  இ�த 
உண$வ� வ8 அவ ட
 இ��பதா),  அ�த ேநாெய)லா
 இவ ட
 
வ�! வ�7கிற!,   மHறவ��. ந)லதாகிற!.  

 

வாத ேநா1 உ�ளவ��ெக)லா
,  தி�நA= ெகா7�தி��கிறா$. 
அ�த உண$?க� வரவர,  இவ��. ைககா) வராம) ேபா1வ�6ட!. 
“3�கா!,  எ)ேலா��.
 ந)ல! ெச1தாேய,  எைன இ�ப5 வ�67 
வ�6டாேய”  எ= �ல
�கிறா$. 

 

சிறி! கால
 மHற இட+கள�) CHறி� தி �! வ�67,  தி�
ப 
அவ$ இ��த இட�திH.� ேபா1� பா$�ேத. ைக, கா), வராம) 
கிட�தா$. நைம ெச1�
 உண$?கைள தன�.� வ8வா�கி� 
ெகா"டா$. 

 

அவ��.� இ�த உண$?க� ெசறப�,  

ப�ற உட)கள�) இ��! இ<�! அவ$க>�. ந)ல! ஆகிற!.  

ஆனா)ஆனா)ஆனா)ஆனா), ப�ற�ைடயப�ற�ைடயப�ற�ைடயப�ற�ைடய தAய உண$?க� தAய உண$?க� தAய உண$?க� தAய உண$?க�, 

இவ��.� வ�ைள�!இவ��.� வ�ைள�!இவ��.� வ�ைள�!இவ��.� வ�ைள�!,  

இ�த உடைல வ A(�!கிற!இ�த உடைல வ A(�!கிற!இ�த உடைல வ A(�!கிற!இ�த உடைல வ A(�!கிற!....  



“3�க என�. த சன
 ெகா7�தா, எ)லா
 ெச1தா, இைற�. 
அவைன� காணவ�)ைலேய”,  ேநா1 வ�த?ட இைதேய தா, அவ$ 
நிைன�கிறா$. 

 

தAைமய� உண$?க� வ�த?ட,  அவ$ எ7�!� ெகா"ட 
நிைலக� ம+கி� ேபாகிற!. ம+கியப�,  இ�த உடைல வ�67- ெச= 

வ�6டா),  கைடசி நிைலகள�), அ�த உய�ராமா எ�ப5� ேபாகிற!? 
எ= அ�தளவ�H., அைழ�!- ெசறா$ .�நாத$. 

 

அ�த உய�ரா�மா மன�த உட8�. ேபாவதி)ைல. எ�தைன 
ேப�ைடய நTCக� இதி) கல�தேதா,  அ�த வ�ஷ� தைம ெகா"ட 
உண$?க�, பரமா�மாவ�) கல�கிற!. கல�தப�,  இதH. ஒ�த உட) 
கிைட�.
 வைர,  J6Cம�திேலேய இ��கிற!. அைத� ப�ெதாட$�!, 
ேபாக- ெசா)கிறா$ .�நாத$.  

 

என�.- ச யான பா!கா�� ெகா7�தா$. “நA இ�த 
எ"ண�தி) இ��தா) உன�ட
 வ�!வ�7
” எ= 
.�நாத$ ெசா)8கிறா$.  

 

ப�ற�ைடய ேவதைனகைள, அவ$ எRவள? எ7�!� ெகா"டாேர, 

அதH.� த�க,  ““““க67வ A யக67வ A யக67வ A யக67வ A ய”””” பா
ப� ஈ$�ப�H.� 

ேபாகிறா$. 
 
 

இ�த ஆமா எRவள? உய$�தைத ெச1த!,  ஒ� உட8�.� 
ேபான?ட,  பல வ�ஷ�தைமைய எ7�த!. இ�த உண$வ� தைம 
க67�க6டாக வ�ைளகிற!.  

 

இ�த உடைலவ�67- ெசறப�,  அ�த ஆமா க67வ A ய 
பா
ப� ஈ$�ப�H.� எ�ப5� ேபாகிற!. அ�த உண$வ� தைம 
க�வாகி,  அேத பா
பாக Nபமாகிற!. இைத ேநர5யாக, அ�த 
உண$ைவ� ேத5� ப�5�!� பா$�கிறவைர,  எைன வ�டவ�)ைல 
.�நாத$.  இ�ப5�தா சில அMபவ+கைள� கா65னா$. .�நாத$. 

 

அவ$ (ப�திய�) இ��தவ$) த��- ெச1யவ�)ைல, ப�தி ெகா"டா$. 

ந)லைத- ெச1தா$, நைம�
 ெச1தா$.  அ�த� தAய உண$?க� 
இவ��.� வ�
 ெபா<!, தைன� கா�க� 45ய 



ச�தி,  அ�த மக ஷிக� கா65ய ச�தி அவ ட
 
இ)ைல.  

 

ஏெனறா),  நTசி உண$ைவ ஒள�யாக மாHறியவ$க� 
மக ஷிக�. மன�த��.� வ�ைளய ைவ�த உண$?க�,  நைமக� பல 
ெச1ய ேவ"7
 எ= எ"ண�னா8
, அவ$ உடலி) இ��! வ�த 

உண$?க�, ந
 உட8�.� வ�!வ�7கிற!. அ�த ஆமா, 
இெனா� உட8�.� ெசறா), என ெச1கிற!? 
எபைத� ெதள�வாக� கா65னா$. 

 

இ= ெப�
 ப.தியானவ$க�,  த+க� கEட�ைத�தா 
ெசா)8கிறா$க�. நா
 அைத� ேக6காம) இ��க 35யா!. ஆனா) 

ேக6ட?ட,  ப�ற�ப�ற�ப�ற�ப�ற�ைடயைடயைடயைடய கEடமான  கEடமான  கEடமான  கEடமான  உண$?க�  உண$?க�  உண$?க�  உண$?க� 
நம�.� வளராம)நம�.� வளராம)நம�.� வளராம)நம�.� வளராம), வ�ைளயாம) த7�.
 வ�ைளயாம) த7�.
 வ�ைளயாம) த7�.
 வ�ைளயாம) த7�.
 
நிைலயாகநிைலயாகநிைலயாகநிைலயாக,  நTசிைன ெவ=,  உண$வ�ைன ஒள�யா�கிய,  எ=
 

பதினா= எ=, மகி(�! வா(�! ெகா"5��.
,  அ�த� !�வ 
ந6ச�திர�தி) இ��! வ�
,  ேபர�ைள�
 ேபெராள�ைய�
, ந
 
உடைல உ�வா�கிய எ)லா அO�கள�8
 படர ேவ"7
 எ= 
இைண�!� பழக ேவ"7
.  

 

இRவா= ெச1ேதா
 எறா),  ப�ற�ைடய தAைமக� நம�.� 
வராம) த7�கிேறா
,  இ�த வா(�ைகய�),  மக ஷிகள� அ�� 
வ6ட�தி) நா
 அைனவ�
 வா<
 நிைல�
,  இ�த வா(�ைக�.� 
ப� ந
 உய�ரா�மா ப�றவ� இ)லா நிைல எM
 அழியா ஒள� சWர
 

ெப=கிற!. இ! தா எ)ைலஇ! தா எ)ைலஇ! தா எ)ைலஇ! தா எ)ைல.... 
 
 

 (ப�க
ப�க
ப�க
ப�க
 44-50) 

 

X$�தி எபவ$, ராOவ�திH. ேபா1வ�67 வ�தவ$, ஓ1? ெபH= 
இ+. வ�தி��தா$. இ+. வ�தப�, அவ$ தAவ�ர தி.க. ெம
பராகி 
வ�6டா$. “சாமியாவ! Dதமாவ!” எ= ேபசி� ெகா"ேட இ��பா$. 
அவ�ைடய ைம�!ன$ ஒ� ேர5ேயா ெம�கான��, அவ�
, எம! 
ைச�கி� கைட�. வ�தி��தா$. 

 



யா
, 1954–) வ�ஜய.மா$ மி)லி) ேமZதி யாக ேவைல பா$�!� 
ெகா"7 இ��த ெபா<!, எMட இராஜர�தின
 எபவ$, ேவைல 
பா$�!� ெகா"5��தா$. அவ��. இர"டா
 தாரமாக, ஒ� 
ெப"ைண� க)யாண
 ெச1தா$க�. 

 

எ ைச�கி� கைடய�) ேர5ேயா ெம�கான��.
, அவ�ைடய 
ைம�!ன�
 இ��த ெபா<!,  இராஜர�தின
 அ+. வ�தா$. 

 

அவ$ எ
மிட
, எ மைனவ�, ேரா65) இ��.
 .ழ�ைதகைள� 
K�கி� ெகா"7, கிணHறி) ேபா1� ேபா7கிற!. ஊ ) உ�ளவ$க� 
எ
ைம அ5�க வ�கிறா$க�. ச+கிலிைய ைவ�!� க65� 
ேபா67வ�67 வ�தி��கிேற,  நA+க� வ�!, அைத� பா$�க ேவ"7
 
எ= ெசானா$. 

 

46டமாக இ��கிறேத, எ= யா
 ெசாேனா
. 
 

.திைர வ"5 465 வ�தி��கிேற, ேபாகலா
 எறா$. 
 

கைடய�லி��! அவ$ வ A65H.- ெசேறா
. வ A6ைட� D65 
இ�வ$ ெவள�ய�) அம$�தி��தா$க�. நா+க� ெச=, அ+ேக கதைவ� 
திற�! பா$�தா), ஆைள� காணவ�)ைல. ச+கிலி ேபா67, Kேணா7 
ேச$�!� க65� ேபா67 ைவ�தி��தா$க�. அ�த வ A6ைட- CHறி, ெப ய 
CH=- Cவ$ இ��த!. 

 

ஆனா), ச+கிலிைய� கழHறி� ேபா67வ�67, ெவள�ய�) 
ேபா1வ�6ட!. CH=- Cவைர� தா"5, ெவள�ய�) ேபா1வ�6ட!. CH=- 
Cவ��.� ப�ப�க
, ெத� இ��த!. க65� ேபாட- ெசானவ$ வ A7, 

அ�த� ெத�வ�) இ��த!. வ A65), அவ$ சா�ப�67� ெகா"5��தா$. 
 

எைன� க65� ேபாட- ெசா)லிவ�67, நA இ+ேக 
சா�ப�7கிறாயா? எ= அவ  க<�ைத ெந �!� ெகா"5��த!. 
46ட
 அைன�!
 அ+. நி= ெகா"5��த!. இெத)லா
 நட�த 
நிக(-சிக�. 

 

யா
 அ+. ெச= பா$�ேதா
. சாத
 சா�ப�67� 
ெகா"5��தவ�ைடய, க<�ைத ெந �!� ெகா"5��த!. ஆனா), அ! 
சா�ப�67, எ67   நா� ஆகிய���த!. எ8
�
 ேதா8மாக இ��த!. 

 

யா
 அ+. ெசற?ட, வா+க வ�!6\+களா! எற!. த 
கணவைன� பா$�!, இவM�.- ெசா)8+க,  இவM�., அறிேவ இ)ைல 



எ= ெசான!. இவ, எைன� க65� ேபா67வ�6டா எ= 
ெசான!. 

 

ச , நா
 ேபாகலா
, எ= யா
 ெசாேனா
. 
 

இவ$க>�ெக)லா
 ��தி ெசா)8, ப�ற.தா நா வ�ேவ 
எற!. 

 

ஏன1யா இ�ப5- ெச1கிறA$க�? எ= அவ$க>�. ��தி 
ெசா)லியப�, எ
3ட வ�த!. .திைர வ"5ய�) ஏHறினா$க�. 3 
ப�க
, X= வாலிப$க� அம$�! வ�6டா$க�. யா
 ைச�கிள�) ப� 
ெதாட$�ேதா
. 

 

காவ) நிைலய
 அ�கி) வ"5 வ�த?ட, கணவைன� கீேழ 
த�ள�வ�67, ZேடசM�.� ெச=, அ+கி��த த5ைய எ7�!, 

ேபா]ைஸ அ5�க ஆர
ப��!வ�6ட!. S.I. அ+. வ�தா$, அவ��.
 அ5 
வ�<�த!. அ�த அ
மாைவ� ப�5�கேவ 35யவ�)ைல. 

 

நாைல�! ேப$ ேச$�! ப�5�தா8
, ஒேர ஒத ), அ�தைன ேப�
 
கீேழ வ�<கிறா$க�. யா
 அ+. ெசற?ட, இவ$க>�ெக)லா
 
��தி ெசானா)தா,  நா வ�ேவ எ= ெசா)லிவ�6ட!. 

 

அைத ஒ=
 ெச1யாதA$க�, ந)ல ஆ�மாதா எ= 
ெசா)லியப�, எ
3ட வ�த!. 

 

ைச�கி� கைட�. வ�த!
, X$�தி எபவ$ அ+. வ�தா$. 
உ"ைமய�ேலேய இ! ேப1தானா? எறா$. 

 

உன�. ஏடா இ�த ச�ேதக
? எ= ேக6ட!. அட, அறி? 

ெக6டவேன, உன�. ஏடா ச�ேதக
?  எ= ேக6ட!. 
 

அவ$க� ெசா)கிறா$க�, நA ேபசாம) இ�, எ= யா
 
ெசாேனா
. X$�திய�ட
, ச+கிலியா) க65� ேபா6டைத� கழ65 

வ�6ட! எேறா
. 
 

நA+க� தள$-சியாக� க65ய���ப_$க�, இ�ெபா<! நா 
க67கிேற. கழ6ட- ெசா)8+க� பா$�ேபா
 எறா$. கய�Hறி) 
க65,   த"ணA$ ஊHறி, இைத� கழ6ட- ெசா)8+க� பா$�ேபா
 எறா$. 

 



அட� ேபாடா, மான
 ெக6டவேன, எ= கய�Hைற� கழ65� 
ைகய�) ெகா7�! வ�6ட!. கய�= 3<தாக இ��கிற!. 
இர"டாவதாக, ைகைய� ப�னா5 ைவ�!� க65னா$. உன�. ேராஷ
 
இ��.தாடா? எ= ெசா)லி� கழ65� ைகய�) ெகா7�!வ�6ட!. 
Xறாவதாக,  Kண�) ைவ�!� க65னா$. 

 

உன�. வ8?மி)ைல, ச�தி�மி)ைல, எைன ஏடா 
ேசாதி�கிறா1? எ= 3ைற�!� பா$�த!. பய�! ந7+க 
ஆர
ப��!வ�6டா$, இைத அவ$ ைம�!ன$ ராOவ�கார$ பா$�!� 
ெகா"ேட இ��தா$. 

 

‘இ!ெவ)லா
 ேவஷ
’ எ= அவ�
 ேபCகிறா$. சாமியாவ!, 

Dதமாவ!, ‘இ!ெவ)லா
 ஏமாH= வ��ைதக�’ எ= அவ�
 
ேபCகிறா$. நா+க� ஒ� ெபா�ைள எ7�!� ெகா�கிேறா
, நA 
ெசா)லிவ�7 எறா$க�. 

 

ஒ�வ 35ைய எ7�!� ெகா"டா. இெனா�வ 
ம"ணா+க65ைய எ7�!� ெகா"டா. Xறாமவ, ஐ�! ைபசாைவ 
எ7�!� ெகா"டா. ைகய�) ைவ�தி��பைத, நA ெசா)8 பா$�கலா
 
எறா$க�. 

 

ஐ�! ைபசாைவ ைவ�தி��பவைன� பா$�!, பரவாய�)ைல, நA காC 
ைவ�தி��கிறா1, ப�ைழ�!� ெகா�வா1 எ= ெசா)லிய!. அ�த� 
காசி), ந
ப$ இன! இ��.ெம= ெசா)லிய!. 

 

அைத- ெசா)லிவ�6டா1, நA இைத- ெசா)8 பா$�கலா
 எறா$ 
இெனா�வ$. அவைர� பா$�!, அட� ேபாடா, ம"ணா+க65 எ= 
ெசா)லிவ�6ட!. 

 

Xறாமவ, இைத உனா) ெசா)ல 35யா! எறா. அட� 
ேபாடா. மய�ரா"5, எ= ெசான!. இைத- ெசா)லிவ�67, ஆேவசமாக 
ஆட ஆர
ப��!வ�6ட!. 

 

இெத)லா
 35�த?ட, .�நாத$ இர"7 ேகாழி 36ைட, 

வா+கி வர- ெசானா$. ஒ� X6ைட ெபா , எ67 ேத+கா1 வா+கி வர- 
ெசானா$. வா+கி வ�த?ட, எ67 ேத+காைய�
 ெந��கி ைவ�க- 
ெசானா$. ெபா ைய- சா�ப�7, இ)ைலெயறா), 36ைட� க�ைவ 
உைட�ேப, க7ைக� ேபா67 வ=�ேப, எ= ெசா)ல- ெசானா$. 

 



ெசான?ட, ேத+காைய�
, ெபா ைய�
 திற!. ப�ற. “ெபா�” 
எ= கீேழ வ�<�! வ�6ட!. ப�� Cய நிைன? வ�த!.  

 

ப��, ஏடா, ச"ைட நட�.
 ெபா<!, த�ப� வ�தா), க)க�தா 
காள��. ேத+கா1 ேபா7கிேற, எ= ெசானாய�)ைலயா? எற!. 

 

நா எ�ெபா<! ெசாேன?  எ= X$�தி ேக6டா$ 

 

நA ராOவ�தி) ச"ைடய�), பன��பாைறய�) சி�கி, 
எதி ய�டமி��! மc"7 வ�
 ெபா<!, அ�த .ைக�.� நி= 
ெசானாயா? எ= ேக6ட?ட, அ�த ஆ� ெவலெவல�!� 
ேபா1வ�6ட!.  

 

இ)ைல எ= ம=�க, என�ட
 ம=�க 35யா!, எ= 
கடகடெவன எ7�!- ெசான!.  

 

நA+க� இ�தைன ேப$ வ�த!. 4ட வ�தவ, J7ப67 கா) 
இழ�! இ��த!, அதH. ைவ�திய
 பா$�காம) இற�த!. இெத)லா
 
ெசான?ட,  பய�! ேபா1வ�6டா$. 

 

அ�த இட�தி), இன மாதி  ெசானா1 ஆனா), இ+. வ�தப�, 

ஒ=
 ெச1யவ�)ைல. அ�த உண$ைவ எ7�!- ெசான?ட, 

அவ��. தைல CHற ஆர
ப��!வ�6ட!. அதH.� ப�தா 
அவ$ ந
ப�னா$. 

 

ப��, ஆவ�கள! உ"ைம, இ�த உண$வ� எ"ண அைலக� 
எ�ப5 இய+.கிற!?  எ= யா
 வ�ள�க
 ெசாேனா
. அதH.�ப� 
அவ$ உண$�தா$. உண$�தப�, என�. அ�ெபா<! ஆன!. எ உடலி) 
காைல மட�க 35யவ�)ைல, எ= ெசானா$. 

 

உடேன, சாமிய�ட
 ேக�, உன�. நறாகிவ�7
 எற!. வ�Dதி 
ெகா7�ேத. மின) தா�கிய! மாதி  இ��த!, ப� கா) மட�க 
35கிற! எறா$. 

 

இ!ெவ)லா
 எம! .�நாத$ Xலமாக, 

அMபவ�D$வமாக ெத �! ெகா"7 வ�தைத- 
ெசா)8கிேற. ஆர
ப� கால+கள�), உ"ைமய� நிைலகைள 
உண$வதH. இைதெய)லா
 ெச1த!. 



 

மன�த உடலி) வ�ைள�த உண$?க� எ�ப5 
ஆகிற!? அதி) ஒ� அO மன�த ட
 
ப67வ�6டா), அேத அO Sகர�ப7
 ெபா<! 
ஆமாவாகி, Cவாசி�தப�, உண$?கள� எ"ண 
அைலகைள எ�ப5� பர��கிற!?  

 

ேவ"7ெமேற ேபCகிறா$ எ= நா
 நிைன�கிேறா
. ஒ= 
பதிவாகிவ�6டா), உய� ) ப67 அ�த உண$ைவ இய�.
. ேட� 
ெர�கா$ட ) பதிவான மாதி  தா. 

 

இ! மாதி இ! மாதி இ! மாதி இ! மாதி , ம�க� ம�திய�) பல நிைலக�ம�க� ம�திய�) பல நிைலக�ம�க� ம�திய�) பல நிைலக�ம�க� ம�திய�) பல நிைலக�. . . . 
இதிலி��! ம�கைள மc6க ேவ"7
 எபதH.� 

தா, யா
 தி��பதி�.� ேபா1, ப� நா� வைரய�8
 ெச=, ம=ப5 
கன�யா.ம  வைரய�8
 ெச=, கன�யா.ம ய�லி��! ம=ப5 
ேகதா$நா� ேபா1,  ைசனா (china) பா$ட$ வைர ெச=, இ+. வ�த!. 

 
 

 (ப�க
ப�க
ப�க
ப�க
 55-59) 

 

ேகாக$ண�தி) (க$நாடகா) நட�.
 நிக(-சிகைள, எம�. 
3னேம .�ேதவ$ ெசா)லிய���தா$. அைத� பா$�!வ�67- 
ெச)லலா
 எ= ப"ட �ர
 ேபாகிற வழிய�), ேகாக$ண
 
இற+கிேனா
. பாவ+கைள எ�ப5� ேபா�.கிறா$க�, எ! எ!கைள- 
ெச1கிறா$க� எபைத, அ+ேக யா
 பா$�ேதா
. எ
மிட
, N.1000-�. 
ேம) நாராயணசாமி ெகா7�த! இ��த!. 

 

நாராயணசாமி என ெசானாெரறா), நA+க� எ+. ெசறா8
, 

பண
 இRவள? ேவ"7ெம= த�தி ெகா7+க�, பண
 வ�!வ�7
. 
பண�திHகாக� கEட�பட ேவ"டா
 எ= ெசா)லிய���தா$. 

 

ேகாக$ண�தி), ஒ� ப�ராமண$ வ A65)தா சா�பா7. எ
மிட
 
இ��த பண�ைத� பா$�!வ�67, அ+. ஒ� மட
 இ��கிற!. அதி), 

தன�யாக� ப7�!� ெகா�ளலா
 எ= வ A65) இ��தவ$ ெசானா$. 
Nபா1 எ)லா
 இ+. ெகா7�!வ�7+க�, எறா$. 

 



அ�ெபா<!, .�நாத$ கா6சி ெகா7�!, உைன� ெகாைல 
ெச1!வ�7வா$க� எ= ெசானா$. உ பண�ைத எ7�!� ெகா"7, 

உ சWர�ைத� கடலி) வ Aசி வ�7வா$க� எ= ெசானா$. 
 

அவ$க>�.� கா6சி ெகா7�!, காள�ைய� கா65ய?ட, வ�<�! 
சரணைட�! வ�6டா$க�. ெத யாம) த�� ெச1!வ�6ேட. நா 
உ+கைள� ெகாைல ெச1யலா
 எ=தா இ��ேத. ப67� !"7, 

ேவE5 எ)லா
 எ7�!� ெகா�ளலா
 எ=தா இ��ேத, எறா$. 
 

ப�ற., யா
 அவ ட
 ப67� !"ைட� ெகா7�!, நA ெச1த பாவ
 
ேபாக� “கடலி) .ள�” எேறா
. !"7, ேவE5 எ)லா
 த"ணA ) 
X(கிய?ட, ச)லைட� க" ேபா) ஆகிவ�6ட!. 

 

இைத� பா$�!, அவ$ என+க, த"ணA )தாேன X(கிேன, 

இ�ப5 ஆகிவ�6டேத எறா$. உMைடய உண$?க� இ�ப5 
இ��த!, நA எைதயாவ! ெச1தி��தா), உMைடய உMைடய உMைடய உMைடய 
உண$?க� உைனஉண$?க� உைனஉண$?க� உைனஉண$?க� உைன---- C�. dறா�கிவ�7
 C�. dறா�கிவ�7
 C�. dறா�கிவ�7
 C�. dறா�கிவ�7
....  

 

நA எ�தைன ேப��.� பாவ வ�ைனக� 
ெச1தி��கிறா1? இ�த ம�திர ஒலிக� உைன 
என ெச1�
? எபைத,  இதிலி��! ெத �! ெகா�, எ= யா
 
ெசாேனா
. 

 

அதிலி��! எைன மன��!வ�7+க�, ெத யாம) 
ெச1!வ�6ேட எ= ெசானா$. ேகாக$ண�தி) ஒ� மைல ஒ= 
உ"7, அ+ேக எ
ைம அைழ�!- ெசறா$. அ+. அரச$க� ேபா$ 
ெச1�
 ெபா<!, அைம�த .ைகக� உ"7. அதH. வழி 
கா6டேவ"7
 எ= யா
 ேக6ட?ட, எ
3ட வ�!வ�6டா$. 
.ைககைள எ)லா
 கா65னா$. 

 

அ+., கட8�. ேம) ஒ� பாைற நA65� ெகா"7 இ��.
. 
அ+. கட) அைலக� ஜிRெவ= இ<�த!. அ+., CHறி� க
ப� 

க65ய���பா$க�. அ+., �வ�ய� ஈ$���.�வ�ய� ஈ$���.�வ�ய� ஈ$���.�வ�ய� ஈ$���., கட)கட)கட)கட) அைலகள�அைலகள�அைலகள�அைலகள�    
கா�த
 எ�ப5 இ��கிற!கா�த
 எ�ப5 இ��கிற!கா�த
 எ�ப5 இ��கிற!கா�த
 எ�ப5 இ��கிற!?  எ= .�நாத$ 
உண$�தினா$. 

 



அ�த இட�திH.� ேபான?ட, எ
ைம அ�ப5ேய இ<�த!, 

பழ�க�ப6டவ$க�, ச+கிலிைய மா65� ெகா"7 அ+. ேபாவா$க�. 
அ+.�ள காள� ேகாவ�8�.� Dைஜ ெச1ய, அ+ேக ேபாவா$க�. 
ம=ப5�
 ச+கிலிைய� ப�5�!, இ�த� ப�க
 வ�!வ�7வா$க�. 
அ�தளவ�H. அைம�� ப"ண�,  அ+ேக க65ய���கிறா$க�. 

 

அ�த காள� ேகாவ�8�.� கீ(, க)லிேலேய கத? ெச1! 
ைவ�தி��கிறா$க�. அ+. வ�தப�, 4ட வ�தவைர� ேபாக- 
ெசா)லிவ�6ேட. க)ைல எ7�!வ�67, உ�>�.� ெசறா), .ைக 
பல ப� ?களாக- ெச)8கிற!. அதH.
 கத? ைவ�தி��கிறா$க�. 

 

அரச$ கால+கள�), எதி கள�டமி��! த�ப எனெவ)லா
 
ெச1தா$க� எ= ெத �! ெகா"ேடா
. அதிலி��! கீேழ வ�த?ட, 

ராம$ தA$�த
 எ= ஒ= இ��த!. அ+., அைலக� வ�! 
பா1கிற!. பாவ�ைத� ேபா�க எ= வ�கிறா$க�. வ�கிறவ$க� 
எெனனெவ)லா
 பாவ
 ெச1கிறா$க�? அ�த அைலய� ெதாட$ 
என ெச1கிற!? எ= உண$வா) உண$�தி� ெகா"ேட வ�தா$ 
.�நாத$. 

 

அைத� கட�!, ஒ� பாைற இ��த!. கட) த"ணA$ Kர�தி) 
இ��த!. அைலக� அ+. உயரமாக வ�வைத� பா$�க� பா$�க, 

ரசி�பாக இ��த!. அ! வ�த ேவக�தி), எ
ைம� K�கி ேகாவ�8�. 
3 ேபா67வ�6ட!. 

 

கட) அைல, இ�த� ேகாவ�) வைர வ�த!. தி��ப�� ேபா.
 
ெபா<!, சில ெபா��கைள உ�>�.� இ<�!- ெச=வ�7கிற!. 
அ�த உண$?கைள� கா6சியாக� ெகா7�தா$ .�நாத$. அைலகள� 
ெப��க3
, உண$வ� தைமைய�
, உMைடய ரசி��
 எ�ப5 
இ��த! எ= கா67கிறா$. 

கட) அைலக� எ�ப5 உ�வாகிற!? 

உ�வாவதH.� காரண
 என? 

�ய)க� எ�ப5 உ�வாகிற!? எபதைன� கா67கிறா$. 
 

கீேழ, ெவ�ப�தி தண) ஓ7
 ெபா<!, எதி$ 
அைலக� ேமா!
 ெபா<!, எ�ப5- Cழ)க� 
உ�வாகிறேதா, அேத மாதி  ெவ�ப+க� 
உ�வானப�, அதிலி��! ெகா�பள��! ேமேல 



வ�கிற!. இ! ேமேல எ<�! ேமா!
 ெபா<!, 

�யலாக வ�கிற!. அ�த- CழHசிய� தைமைய, 

அ�ப5ேய கா67கிறா$. 
 

கட)கள�), இRவா= �ய)க� வ�
 ெபா<!, மc 36ைடக� 
அதMட கல�!, எ�ப5� ேபாகிற! எபைத� கா65னா$. இைவகள�) 
சில தைரய�) வ�<�!வ�7கிற!. சில, ேமக+கள�) கல�!, மைழ 
ேநர+கள�) மc, தவைள, இைவகெள)லா
 எ�ப5 வ�<கிற! 
எபைத� கா65னா$. 

 

ஆதிய�), நA ) வா<
 உய� ன+க� எ�ப5 வள$�த!? எபைத� 
கா65னா$. 

அ�த� க�வ� தைம எ�ப5 தைர�. வ�த!? எபைத� 
கா65னா$. 

தைர�. வ�! ம5�தப�, அ! எ�ப5 தைர வா( உய� னமாக 
மா=கிற!? எபைத� கா65னா$. 

 

இ�த உய�ரO, தாவர இன+கைள Sக$�!, தைர வா( இன+களாக 
மா=கிற! எ=, �யைல� கா65 சில நிைலகைள உண$�தினா$. 

 

அ�ப5ேய ப�ரைம� ப�5�தவ மாதி  நிHகிேற  
என�. ஒ=
 ெத யா!. 

எ+ேகேயா அைழ�!- ெச=எ+ேகேயா அைழ�!- ெச=எ+ேகேயா அைழ�!- ெச=எ+ேகேயா அைழ�!- ெச=,  

எைத எைதேயா கா67கிறா$எைத எைதேயா கா67கிறா$எைத எைதேயா கா67கிறா$எைத எைதேயா கா67கிறா$.  

 

ப�ற.தா, வ�யாசக$ கா65ய நிைலக� ெகா"7 
“ம-சவதார
”. நA லி��! - மன�த வைர, எ�ப5 

உ�வான! "ஆதிநிைலஆதிநிைலஆதிநிைலஆதிநிைல""""  எபைத� கா65னா$. 
 

 (ப�க
ப�க
ப�க
ப�க
 60-64) 

 

.� எம�.� ெகா7�த உண$ைவ, ெதள�வா�.கிேற. 

எேறா நட�த உண$ைவ, 

ெசா)லா) ெசா)லிெசா)லா) ெசா)லிெசா)லா) ெசா)லிெசா)லா) ெசா)லி, பதிவா) இய�க�ப67பதிவா) இய�க�ப67பதிவா) இய�க�ப67பதிவா) இய�க�ப67, 



நிைனவா)நிைனவா)நிைனவா)நிைனவா), இேத க"ண� உண$?தாஇேத க"ண� உண$?தாஇேத க"ண� உண$?தாஇேத க"ண� உண$?தா 

பரவ�� கிட�.
 உண$?கள�), 

எதன� தைம பதிவா�.கிறேதா, 

அ�த நிைனவ� அைலகைள, 

எ�ப5 உன�. உ�வமாக� கா67கிஎ�ப5 உன�. உ�வமாக� கா67கிஎ�ப5 உன�. உ�வமாக� கா67கிஎ�ப5 உன�. உ�வமாக� கா67கிற!ற!ற!ற!? 

எ=, இ�தைன வ�ள�க
 ெகா7�கிறா$, நம! .�நாத$. 
 

வ�யாசக$, கட8�.� இ��.
 மHற உய� ன+கைள� ெகா= 
.வ��!, ப�ைழ�ைப நட�தி வ�தா8
, அவMைடய ச�த$�ப
 �யலி) 
சி�கி, கடலி) உய�$வா( இன+கள�) ஒறான “டா)ப�” எற மc 
இவைன� கா�கிற!. அ�ப5� கா�.
 ெபா<!, இவ நிைனவ� 
அைலக�, இத ேம) பH=� ெகா�கிற!. 

 

இயHைகய�) வ�ைள�த, மc இன�தா) வ�ைள�த உண$?கைள 
இவ Sக$கிறா. அ�த ச�த$�ப�தி), உண$வ� உ"ைம 
நிைலகைள� க"7ண$�த, அகZதியன� ஆHறைல� பா$�கிறா. 
அ�த உண$வ� !ைண� ெகா"7தா,  இ�த� க"ணா) அவ எைத� 
பா$�தாேனா, அ�த பரவ�� கிட�.
 உண$?கைள உ�ளதாக� 
கா67கிறா. 

 

உன! க" ேகாகில� க"ண (எ=), இ+ேக ேகாக$ண
 எ= 
கா65னா. அதHகாக�தா, நா உைன இ+ேக அைழ�ேத, எ= 
நம! .�நாத$ 4றினா$. இ!ெவ)லா
 .� கா65ய நிைலக�. உ 
ெபய$தா, (ேவOகேகாபா)) எ= ெசா)8கிறா$. நA தி�டதா 
எ= ெசா)8கிறா$. 

 

அ+. வ�யாசக�ைடய நிைலக� ெதள�வா�க�ப6ட!. மகாபாரத� 

ேபா$ எகிற ெபா<!, நம! Dமிய�) அO�க� ேமாத�ப67, தாவர 
இன+க� மாHற+களாகி, ஒைற ஒ= ெவ)8கிற!. 

இைத� தா “அத$வண”  எ=
, 

உண$வ� தைம இைண�! ெகா"டப�,  “யஜூ$”  எ=
, 

உண$வ� தைமய�) மாHற+க>
,  

எதன� மாHறமானேதா “சாம”  எ=
, 

அதன� இைணவ� தைம ஒ�+கிைண�த!  “ �”. 
அதன� உண$வ� தைம ெகா"7, எதெனத தைமைய 

உ�வா�.கிற! எ= .�நாத$ கா65னா$. 
 



இ�த� த�!வ�ைத� �யலி) சி�க ைவ�!, எைன� கா�பாHறி, 
ப�ரைம ப�5�கைவ�!,  இ�தைன நிைலகைள�
 கா67கிறா$. அரச$க� 
தைன� பா!கா�க, எ�தைன .ைககைள� க"7ப�5�தா? அவ 
இ��கிறானா? அவ இ�த உட) இ-ைச�. இைத- ெச1தா, நA 
ேவ5�ைக பா$�கிறா1. 

 

அவ ஆமாைவ யா$ எ= .�நாத$ கா65னா$. நTC 
ெகா"ட உண$வ�ைன� ெபH=, அவ ப�  
ெசறவ$க� பா
பாக?
பா
பாக?
பா
பாக?
பா
பாக?
, ேதளாக?
ேதளாக?
ேதளாக?
ேதளாக?
 இ��கிறா$க�இ��கிறா$க�இ��கிறா$க�இ��கிறா$க�,    
ஆைசய� உண$? வ�
 ெபா<!, Dத+களாக மாறி, அதன� உண$வ� 
தைம, க7
 ேவதைன�."டான உண$வ� தைம ெப=கிற!. 

 

அ�ப5� ெபHறப�, கட) வா( இன+கள�) அவ உண$?க� 
ஈ$�க�ப67, அவMைடய எ"ண� கலைவகளாகி, “ஆ�ேடாபசியாகிற!”. 
அ! பரவ� த இைர�காக, எ�தைன அவZைத�ப7கிற! பா$. 

 

இ+. இ��! அ+. ேபான!. இதMைடய ஆைசய� நிைலக� 
ெகா"7, கடலி) X(.
 ெபா<!, அ�த கா�த��ல அைழ�!� 
ெகா"டப�, 

இவ மc இனமாகி, இரா6சச மி�க+களாக, பல வ�<!களாகி, 
இைர�காக எ�தைன அவZைத�ப7கிற! பா$! 

எ= .�நாத$ கா67கிறா$. 
 

காவ�ய+கள�) வர�45யைத, உண$வ� இ�திWக
 எற 
உண$வ� தைம ெகா"7, இ�திரஜி� எகிற ெபா<!, அவM�.� 
எ�ெத�த அளவ�) வள$�த!,  அ�த வள$�! ெகா"ட உண$?க� எ�ப5 
வ�ைள�த!, எபைத�தா இ+. கா67கிறா$. சில நிைலகள�), 

காவ�யமாக� தA65ய உண$?கள�), இ!?
 ஒ=. 
 

அ�த இட�தி) இைத� கா67கிறா$. இ!ெவ)லா
, அMபவ 
Wதிய�) யா
 ெத �! ெகா"ட!. அவ அரசனாக இ��தா. பல 
உண$?க� எ7�தா. அவ கட) வா( நிைலகள�) 
மரணமைடய�ப7
 ெபா<!, எ�ப5� ேபாகிற! எ= கா67கிறா$. 
கடலிேல கவர�ப67, அ�த உண$வ� தைம எ�ப5 மா=கிற! 
எபைத,  ஒRெவாறாக� ெதள�வா�.கிறா$. ஆைகயா), 

நா
 எதிலி��! வ�ேதா
? 

வ�தப� எதிேல ெபHேறா
? 



.�நாத$ கா65ய உண$ைவ, நா
 எ�ப5 இதH.� இைண�க 
ேவ"7
? 

எைத�
 பா$�கலா
, தவறி)ைல. ஆனா),  மன�த 
எ)லாவHைற�
 கட�! வ�தவ. அவM�.�, 

அைன�ைத�
 அறி�
 ஆHற) உ"7. அவM�.� 
பதி? ெச1�
 நிைல உ"7. 

அைன�திலி��! வ�7பட?
 35�
அைன�திலி��! வ�7பட?
 35�
அைன�திலி��! வ�7பட?
 35�
அைன�திலி��! வ�7பட?
 35�
. . . .  

அ�ப5� ெபHறவ மக ஷிஅ�ப5� ெபHறவ மக ஷிஅ�ப5� ெபHறவ மக ஷிஅ�ப5� ெபHறவ மக ஷி....  
அ�த உண$வ� தைமதா, இ�த உண$வ� க"க>�., 

மன�த தவ= ெச1த உண$ைவ� பா$�கிறாேயா, அைத ெவற 
மக ஷி எ�ப5 இ��கிறா? 

 

இைத இர"ைட�
 எ7�!� கா65, அைத� ப�.
 ெபா<!, நA 
இ!வாகிறா1, இ�த இ-ைசய� ஆைசைய� ப�.
 ெபா<!, நA 
அ!வாகிறா1. 

 

அTசி, இவMைடய ெசய)க� எனெவ= அ-சமா.
 ெபா<!, 

அவ ெசய)கள� அ-ச
 இ+. உண$வா�க�ப67, மc"7
 நA 
இ+ேகதா ேபாகிறா1. 

அ-ச�தா8
 ேபாகிறா1, 

உண$வ� நிைனவா8
 ேபாகிறா1,  

எ= .�நாத$ கா67கிறா$. 

 



அ�த ேகாக$ண�தி நிைலக�, அMபவ Wதியாக� ெத �! 
ெகா"ட நிைலக�. நம�.� எ�தைனேயா வ�தமான எ"ண+க� 
பதிவாகி இ��கிற!. அைவ அO�களாக வ�ைள�! இ��கிற!. 
அத! ஆகார�திH.� ேத5� ெகா"7தா இ��கிற!. 

 

ஒ� மாமர
 கா1�!� ெகா"5��.
 ெபா<!, அதMைடய 
கிைளகேள, மHறதH. வர�45ய ச�திைய மைற�தி��.
. மைற�த 
நிைலகள�) வர�45ய கா1, �சி இ��கா!. இதMைடய ச�!�க� 
எ7�காதப5, �சி இ)லா!, மாHறிவ�7
. 

 

அேத சமய�தி), மாமர�திH.� இ��.
 அேத மர�தி ச�!, 

இ+ேக வர�ப7
 ெபா<!,  மHற கா1க>�. வள$-சி இ��கா!. 
இைட�ப6ட ஒள�ய� அைலக�, எ! வ�கிறேதா, 

அதMைடய வள$-சி ெப தாக இ��.
. 

எ�த உண$வ� ச�திஎ�த உண$வ� ச�திஎ�த உண$வ� ச�திஎ�த உண$வ� ச�தி. . . . இய�க
 அதிகமாகிறேதாஇய�க
 அதிகமாகிறேதாஇய�க
 அதிகமாகிறேதாஇய�க
 அதிகமாகிறேதா, 

ஒேர கிைளய�) ஒ� பழ
 �சியாக இ��.
 

இெனா= �சியாக இ��கா!, எ= இைத�
 கா67கிறா$. 
 

இைத� ேபா=தா,  இ�த இயHைகய� நியதிக� இ�த இயHைகய� நியதிக� இ�த இயHைகய� நியதிக� இ�த இயHைகய� நியதிக� 
எRவா= இ��கிற!எRவா= இ��கிற!எRவா= இ��கிற!எRவா= இ��கிற!?  எபைத எம�. அMபவ� 

D$வமாக ேகாக$ண�தி) ைவ�!� கா65னா$, 
.�நாத$. அைத�தா, யா
 உ+க>�. இ�ெபா<! 
எ7�! உைர�கிேறா
. 

 
 
 

 (ப�க
ப�க
ப�க
ப�க
 65-74) 

 

கலிய�) த��பவ$க�தா மக ஷிகள� !ைண ெகா"7, தAைமக� 
நம�.� அOகா!, தAைமயான உண$?க� த
ைம� தா�கா! 
பா!கா�!� ெகா�வ!
,  தAைமைய� க"7ண$�! Sக$�தா8
,  அ! 
நம�.� ஜAவ அOவாக மாறா!, எRவா= ெசய)பட ேவ"7
 
எப!தா,  “நரசி
மா” எப!. 

 

நா
 எைதெய)லா
 பா$�கிேறாேமா, அ�த� தAைமய� 
உண$?க� நம! க" நம�.� பதிவா�கி வ�7கிற!  
பதிவானப�, க"ண� கா�த� �லறி?,  அத உண$ைவ� கவ$�!, ந
 



ஆமாவாக மாHறிவ�7கிற!. ஆமாவாக மா=
 ெபா<!,  இைத ம5 
எ= ெசா)8கிறா$க�.அேத சமய
, 

நம! உய�$நம! உய�$நம! உய�$நம! உய�$,  

Cவாச�திH. ேநராக�தா அைம�!�ள!Cவாச�திH. ேநராக�தா அைம�!�ள!Cவாச�திH. ேநராக�தா அைம�!�ள!Cவாச�திH. ேநராக�தா அைம�!�ள!. 

நம! X�. வாச)ப5, 

வாச)ப5 மc! அம$�! நரநாராயண, 

இர"யைன� ப�ள�தா எ= ெசா)8வா$க�. 

ம5மc! ைவ�!, அவMைடய தAைமகைள� ப�ள�தா எ= 
கா67கிறா$க�.. 

 

நா
 உய$�தைத எ"O
 ெபா<!, நம! உய�$,  உய$�த 
அO�கைள உ�வா�.கிற!. தAைமைய எ"O
 ெபா<!, அத 

நிைலகைள உ�வா�.கிற!. அத நிைலகள�) ெசயலா�.கிற!.   
 

நா
 உய$�த .ண+கைள எ"Oகிேறா
, அ�த 
.ண+கைள� கா�பதி)ைல. நா ந)ல!நா ந)ல!நா ந)ல!நா ந)ல! ெச1கிேறெச1கிேறெச1கிேறெச1கிேற    
ஆனா)ஆனா)ஆனா)ஆனா), இவ இ�ப5இவ இ�ப5இவ இ�ப5இவ இ�ப5---- ெச1கிறாேன ெச1கிறாேன ெச1கிறாேன ெச1கிறாேன, எ= இதி) எ= இதி) எ= இதி) எ= இதி) 
இைண�! ெகா�கிேறஇைண�! ெகா�கிேறஇைண�! ெகா�கிேறஇைண�! ெகா�கிேற. . . . அவ$க�அவ$க�அவ$க�அவ$க�,  அதிலி��! அதிலி��! அதிலி��! அதிலி��! 
வ�7ப7
 எ"ண�திHவ�7ப7
 எ"ண�திHவ�7ப7
 எ"ண�திHவ�7ப7
 எ"ண�திH. நா. நா. நா. நா வ�வதி)ைலவ�வதி)ைலவ�வதி)ைலவ�வதி)ைல.     

 
அவ$க� எ"ண�ைத ந
3ட கல�கிேறா
. ந)ல மாைவ 

ைவ�!� ெகா"7,  அதி) !வ$��,  உ�� அதிகமாக� ேபா6டா) Cைவ 
எ�ப5 இ��.
. 

 

இைத� ேபா=,  நா
 ப�ற$ ெச1�
 தவ=கைள� க"ணா) 
பா$�க�ப7
 ெபா<!,  ந
 ஆமாவ�) இ! கல�கிற!. நா
 உணவாக 
உ6ெகா�>
 உணவ�) மைற�!�ள நTசிைன,  நம! உட) மலமாக 
மாH=கிற!. நம�.� நTசிைன நA�கி7
 ஆHற),  ஆறாவ! அறிவாக 
வ�கிற!.   

 

இ�த ஆறாவ! அறிவ�),  ப�ற  தAைமயான உண$?க� கல�! 
வ�7கிற!. இதMட கல�க�ப7
 ெபா<!,  தAைமைய அகHறி7
 



எ"ண
 இ��தா8
,  அவ$க� தAைம ெச1�
 உண$?க�,  ந
மிட
 
வ�த?ட,  தAைமக� ெச1�
 உண$?கேள நம�.� வ�கிற!. 

  

ஒ� .ழ
ப�) கார�ைத� ேபா6டா), கார�தி உண$-சிைய�தா 
K"7
. வ�ஷ�ைத� கல�! வ�6டா),  வ�ஷ�தி ெசயலா�க
தா 
வ�கிற!. ஆனா) தAைமைய நA�கி, மகிழ- ெச1�
 வாகனமாக 
இ��கிற! ஆறாவ! அறி?.  

 

நம! ஆறாவ! அறிவ� ெசயலா�க�ைத, மகி(வாகனா எ= 

ெதள�?ப7�தி இ��கிறா$க�. நா
 பல தAைமகைள அறி�!, 

உண$�!,  வ�லகி- ெசறா8
,  நம�.�,  ஆறாவ! 
அறிவ�H.� கல�த தAைமகைள நA�க ேவ"7
. 

 

ைகய�) ம"ைண� ப�ைச�த ப�, ைகைய� க<வாம) உணைவ 
உ6ெகா"டா), ம"Oைடய நிைலக�தா  வ�
. உ�ைப� ைகய�) 
எ7�!வ�67, எ�த� ெபா�ைள எ7�தா8
, உ�ப� ைக��� தா வ�
.  

 

ஆைகயா) நா
 Sக$�த உண$?க�,  நம�.� இ! கல�!தா 
Sகர ேவ"7
. இர"7
 கல�! Sகர�ப7
 ெபா<!,  ப�ற$ ெச1�
 
தAைமய� உண$?க� 3ன�ைலய�) வ�!வ�6டா),  நம�.� 
இ��.
 ந)ல உண$வ� தைம,  ெதள�வா�.கிற!.  

ெதள�வா�.
 ெபா<!,   

தவ= ெச1கிறா எ= ெத �! ெகா�கிேறா
. 
ஆனா) தவைற� ெத �! ெகா�கிேறாேம தவ�ர,   

தவைற நA�.
 நிைலக� நம�. இ)ைல.  
 

தவைற எRவழிய�) நA�.கிேறா
? ஒ�வ ட
 ெசா)8கிேறா
. 
ேக6கவ�)ைல எறா),  இவைன� ெதாைல�தா)தா ச யாக இ��.
 
எ=, அவ உடைல� தா எ"Oகிேறா
.  

அவைன� ெதாைல�!வ�டலா
. 
அ�த ெதாைல�!வ�ட ேவ"7
 எற எ"ண
, 

அவன�) வ�ைள�த!, 

ந
3� நி=,  ந
ைம� ெதாைல�கிற!. 
 

இைத� த7�க ேவ"7ம)லவா?  இதH.�தா, சாதரண ம�க>
 
� �! ெகா�வதHகாக,  இ�த வ�நாயகைன� கா65ய!. நா
 தAைமைய 



Cவாசி�.
 ெபா<!, தAைமைய ெசய)ப7�!
 வாகனமாக, நம! உடலி) 
ெசய)ப7கிற!. இ!தா Xசிகவாகனா எப!. அ�த� தAைமயான 
உண$?க�,  ந
 கண+க>�. (.ண+க>�.) அதிபதியாக ந
ைம 
இய�க� ெதாட+.கிற!,  இ! ெதள�வா�க�ப7கிற!. 

 

இைத மாH=வதH.�தா,  அரைச� கா65 (அரச மர
),  மன�த 
வா(�ைகய�) தAைமைய அகHறி7
 உண$ைவ,  உய��ட ஒறி 
ஒள�ய� சWரமாக நிைலெகா"ட,  !�வ மக ஷிைய� கா65ய!. நா
 
தAைமைய,  எைத Sக$�தா8
, ஒள�ய� சWரமாக நிைல ெகா"5��.
 
!�வ மக ஷிைய எ"ண�, நா
 அைத Sக$�!, அைத உ� நி=, வ8� 
ெபற- ெச1ய ேவ"7
.  

 

உய�$ வழி அைத Sக$�!, உட8�.� ெச8�தி. 
தAைமகைள அகHற ேவ"7
. ந
 Cவாச�தி Xல
,  அைத 
எ7�க 35யா!.  

 

ஏெனறா), தAைமய� உண$?க� அதிகமாக 
இ��.
 ெபா<!, ந
 உய� )ந
 உய� )ந
 உய� )ந
 உய� )ப67ப67ப67ப67,  அ�த அ�த அ�த அ�த 
இய�கமாக�இய�கமாக�இய�கமாக�இய�கமாக�தா இ��.
தா இ��.
தா இ��.
தா இ��.
....  

 
ஆகேவ,மக ஷிகள� அ�� ச�திைய� ெபற ேவ"7
 எற 

எ"ணேம வரா!. எ"ண�னா8
, உடேன மைற�! வ�7
. எ)ேலா�
 
எனா) எ"ண 35யவ�)ைலேய எ= ெசா)8வா$க�. 

 

அ�த மக ஷிகள� அ�� ச�திைய� ெபற ேவ"7
 எறா), 

நம�.� அ�த மக ஷிகள� உண$?கைள� பதிவா�கி 
இ��க ேவ"7
. 

அைத ந
 க"க>�. ெகா"7 வ�!அைத ந
 க"க>�. ெகா"7 வ�!அைத ந
 க"க>�. ெகா"7 வ�!அைத ந
 க"க>�. ெகா"7 வ�!, 

நிைனைவநிைனைவநிைனைவநிைனைவ, ந
 உய�ரான ஈசன�ட
 ெச8�த  ந
 உய�ரான ஈசன�ட
 ெச8�த  ந
 உய�ரான ஈசன�ட
 ெச8�த  ந
 உய�ரான ஈசன�ட
 ெச8�த 
ேவ"7
ேவ"7
ேவ"7
ேவ"7
....  
 

ெச8�தி அ�த மக ஷிகள� அ�� ச�திைய� ெபற ேவ"7
 
எற எ"ண�ைத, ��வ ம�திய�) ெச8�த ேவ"7
. ப� உட) 



3<வ!
 மக ஷிகள� அ�� ச�தி படர ேவ"7
 எ=, உய�$ வழி 

உ�>�.� ெச8�த ேவ"7
. இ!தாஇ!தாஇ!தாஇ!தா ““““ஆ�ைஞஆ�ைஞஆ�ைஞஆ�ைஞ”””” எப!எப!எப!எப!.... 
 

    மக ஷிக� கா65ய அ�� வழிய�),  இ�த உண$வ� தைமைய 
உ�>�.� ெகா"7 ேபா1, அ�த உண$ைவ வ8�ெபற- ெச1! 
தAைமைய இய�.
 நிைலைய நா
 இழ�க ேவ"7
. நம! 
ஆமாவ�),  அ�த� தAைமைய இழ�திட) ேவ"7
. 

 

உதாரணமாக, ஒ� ேநாயாள�ைய� பா$�! அவ ெசா)வைத� 
ேக6கிேறா
. நா
 பாச�தா) இ��.
 ெபா<!,  நம! ஆமாவ�) 
வ�!வ�7கிற!. ஆமாவ�) கல�த ேவதைனக�,  ந
ைம அறியாமேல 
நம�.� வ�! ெகா"ேட இ��கிற!. ந
 ந)ல .ண�!ட, இ�த 
ேவதைன கல�! வ�7கிற!. அ! ஜAவ அOவாக மாறியப�, த 
இைரைய� ேத5, உண$-சிகைள� K"5,  அ! வளர� ெதாட+.கிற!. 

இ�ப5�  �!� �! அO�களாக,  நம�.� உ�வாகி� 
ெகா"ேடதா இ��கிற!. 

 

நா
 அ�த ேவதைனைய� ேக6டறி�தா8
,  ஒRெவா� 
ெநா5ய�8
, “ஈZவரா’  எ= உய��ட ெதாட$� ெகா"7, மக ஷிகள� 
அ�� ச�தி ெபற ேவ"7
 எ=, உட8�.� பதி? ெச1த உண$ைவ 
நிைன? ெகா"7,  இைத உய��ட இைண�!வ�ட ேவ"7
. ந
 
ஆமாவ�) கல�த ேவதைனைய Cவாசி�.
 ெபா<!,  அ�த உண$? 

ந
ைம இய�.கிற!. இைத இைடமறி�க ேவ"7
இைத இைடமறி�க ேவ"7
இைத இைடமறி�க ேவ"7
இைத இைடமறி�க ேவ"7
....  
 

மக ஷிகள� அ�� உண$? வ�
 ெபா<!,  ேக67ண$�த 
உண$?ட இ! இைண�! வ�7கிற!. அ�த தAைமய� நிைலகைள 
நிைலகைள, உ�>�.� அட�.
 உண$? வ�
 ெபா<!, 

ஆமாவ�) கல�!�ள உண$?�. ேவைல 
இ)லாம), ந
 ஆமாைவ வ�67� த�ள�� ேபா1 

வ�7கிற!. 
அ�ப5�அ�ப5�அ�ப5�அ�ப5� த�ளவ�)ைல எறா)த�ளவ�)ைல எறா)த�ளவ�)ைல எறா)த�ளவ�)ைல எறா), 

அ�த உண$?க� ந
 உட8�.� வ�!வ�7
அ�த உண$?க� ந
 உட8�.� வ�!வ�7
அ�த உண$?க� ந
 உட8�.� வ�!வ�7
அ�த உண$?க� ந
 உட8�.� வ�!வ�7
.... 
 



இ�ப5�தா,  நம! வா(�ைகய�) ப�ற$ ெச1�
 

தAைமைய� ேக67ண$�தா), உண$வதH. ம67
உண$வதH. ம67
உண$வதH. ம67
உண$வதH. ம67
 

தாதாதாதா, பயப7�த ேவ"7
 பயப7�த ேவ"7
 பயப7�த ேவ"7
 பயப7�த ேவ"7
. . . . மc"7
 அ! மc"7
 அ! மc"7
 அ! மc"7
 அ! 
நம�.� வளராதப5நம�.� வளராதப5நம�.� வளராதப5நம�.� வளராதப5, த7த7த7த7�த) ேவ"7
�த) ேவ"7
�த) ேவ"7
�த) ேவ"7
....  

 

அதH. நா
 மக ஷிகள� அ�� ச�திைய,  அ7�த கணேம 
அதMட இைண�!� பழக ேவ"7
. இ! இர"7
 கல�! 
வ�6டெதறா), அ�த அOவ� தைமயாக வ�ைளகிற!. அ�த ச�தி 
நம�.� 45� ெகா"ேட வ�கிற!. 

 

இ!ெவ)லா
 நம�.� ெத �! இ��தா8
,  உதாரணமாக,  சில 
வ�ட+க>�. 3 ஒ�வ நம�. ெக7த) ெச1தி��பா. அதனா) 
ந
 .7
பேம நEட
 அைட�தி��.
. இ)லாதைத- ெசா)லி 
இ��பா,  அவைன� பா$�த?ட,  கEடமான நிைலக� நம�.� 
ஏHகனேவ பதிவான!, இ<�! ந
 ஆமாவ�) வ�!வ�7
.  

 

அ�ெபா<!,  அவைன ெவ=�.
 நிைலக�, நம�.� உ�வாக 

ஆர
ப��!வ�7
. சிறி! நா�,  அதH.- சா�பா7 இ)லாம) 
இ��த!. சா�பா7 கிைட�த!
,  வ A ய
 அைடய 
ஆர
ப��!வ�7
. 

 

ம"O�.�, எ�தைனேயா வ��!க� மைற�! இ��கிற!. 
சிறி! கால
 மைழ இ)ைலெயறா),  வற"7 ேபா1வ�7கிற!. ஒ� 
நா� மைழ ெப1!வ�6டா),  தளதளெவ= ெவள�ய�) வர� 
ெதாட+கிவ�7கிற!.  

 

இைத� ேபா=தா பைகைம உண$?க�,  அவ ெச1த தவறான 
நிைலக� நம�.� பதிவானா8
,  அவைன� பா$�த?டேன,  அ�த 
இன�ைத� தன�.� கவ$�!,  அதன� ெசயலாக�  தன�.� ஆகார
 
ேதட ஆர
ப��!வ�7
. அ�ெபா<! நா
,  இRவள? தியான
 
எ7�கிேறா
,  அவைன� பா$�த?டேன,  ேகாப
 வ�கிற! எ= 
நிைன�ேபா
. 

 

இ�த உண$? இ+. வ�தப�, இர? K+கினா) ெக6ட கனவாக 
வ�
. அ�த ெவ=�ப� உண$?க�,  நம�.� வ�
 ெபா<! 
எ�ப5ெய)லா
 இ��ேதாேமா,  ந
 எ"ண�திH. அவ நிைன? 



வரா!. ெக7த) ெச1தவைன� பா$�!, அ�த உண$-சி நம�.� 
K"ட�ப6டா8
,  அவ உ� நம�.� நிைனவ�H. வரா!.  

 

அ�த ேநர�தி),  மHற மன�த$கள�ட�தி) உ�வான, ெக7த) 
ெச1த உண$வ� தைம, நம�. எதி ) இ��தா), 

அ! வ�!வ�7
. 
 

இரவ�) K+.
 ெபா<!, யாேரா ெக7த) ெச1கிற மாதி , 
இெனா� உ� நம�.� ெத �
. நா
 3ப� பா$�தி��க 
மா6ேடா
. அ�த மன�தன� உ�வ
 நம�.� ெத �
. அ�ெபா<! 
ந
ைம அறியாமேல,  இர? ேவைளகள�),  தAைமய� உண$?க� ந
 
K�க�ைத� ெக7�.
.  

 

அ�த மாதி  ேநர+கள�),  நா
 இரவ�) K+.
 ெபா<ெத)லா
,  

இ�த உண$?க� வ�
 ெபா<ெத)லா
, “ஈZவரா”  எ= உய�ைர 
ேவ"5, !�வ ந6ச�திர�தி உண$?ட இைண�!,  அைத� ெபற 
ேவ"7
 எ= எ"ண�,  உட8�.� பல 3ைற ெச8�த ேவ"7
. 
அைத- ெச8�திய?ட தைன அறியாமேல K�க
 வ�
. 

 

எ�ெத�த வைகய�) தAைமக� வ�தா8
,  

இ�ப5 நா
 எ7�!� ெகா"டா)தா,  

நம�.� K1ைம�ப7�த 35�ேம தவ�ர, 

ஒேர5யாக ெஜபமி��! ஒேர5யாக ெஜபமி��! ஒேர5யாக ெஜபமி��! ஒேர5யாக ெஜபமி��!  

ஆ"டவ அ�ைள� ெப=ேவஆ"டவ அ�ைள� ெப=ேவஆ"டவ அ�ைள� ெப=ேவஆ"டவ அ�ைள� ெப=ேவ, 

எ= ெசானாஎ= ெசானாஎ= ெசானாஎ= ெசானா) நட�கா!) நட�கா!) நட�கா!) நட�கா!....  
 

ஒRெவா� நிமிட�தி8
, உண$-சிகைள� K"5� 
ெகா"ேட இ��.
. அRவ�ெபா<!அRவ�ெபா<!அRவ�ெபா<!அRவ�ெபா<!, அ�த அ�� அ�த அ�� அ�த அ�� அ�த அ�� 
ஞான�கள� அ�� உண$ைவஞான�கள� அ�� உண$ைவஞான�கள� அ�� உண$ைவஞான�கள� அ�� உண$ைவ, 

இைண�!� ெகா"ேட இ��க ேவ"7
இைண�!� ெகா"ேட இ��க ேவ"7
இைண�!� ெகா"ேட இ��க ேவ"7
இைண�!� ெகா"ேட இ��க ேவ"7
.... 
அைத அட�கி� ெகா"ேட வரேவ"7
அைத அட�கி� ெகா"ேட வரேவ"7
அைத அட�கி� ெகா"ேட வரேவ"7
அைத அட�கி� ெகா"ேட வரேவ"7
.... 
இ�ப5 ஒRெவா� ச�த$�ப�தி8
, அைத அட�கி� ெகா"ேட 

வரேவ"7
. 
 



அ�ப5 அட�கி� ெகா"ேட வ�ேதாெமறா) அ! அ�ப5ேய 
உைற�!வ�7
. எ)லா உண$?கள�8
, அ�த மக ஷிகள� உண$ைவ 
ேச$�!� ெகா�ளேவ"7
. இ�ப5 மன�த அட�கிய நிைலக�தா,  

இ�த Dமிய�) எ�தைனேயா வ�தமான வ�ஷ+க�, ேகாப+க�, ெவ=��க� 
இைவெய)லா
 அட�கினா.  

 

அRவா= அட�கி, அவMைடய வா(�ைகய�) ெச1�
 3ைறக� 
இ�ப5, அ�த உண$ைவ- ேச$�!� ெகா"7 வ�
 ெபா<!,  ேபரான�த� 
ெப�
 ெச)வ
 நம�.� கிைட�கிற!. 

 

ஒRெவா� ச�த$�ப�தி8
, மக ஷிகள� அ�� ச�திைய 
நம�.� இைண�!� பழகேவ"7
. இ)ைலெயறா), நா எ)லா
 
ெச1கிேற,  ஆனா) உலகி) எ+. தி�
ப�� பா$�தா8
, 

இ�ப5�தா இ��.
 எ= இதH. வ8 ெகா7�! வ�7கிேறா
.  
 

அ�ெபா<!,  நா
 ேபா.
 பாைதய�) �வ�ய� ஈ$�ப�H. வ�! 

வ�7கிேறா
. எ! எ�ப5 இ��தா8
,  எRவள? க7ைமயான 
நிைலகைள,  நா
 பா$�!ண$�தா8
,  ஒRெவா� ெநா5ய�8
 ஆ�மC�தி 
எற நிைலைய, ந
 ஆமாவ�) கல�.
 நிைலைய அ�த மக ஷிகள� 
அ�� ச�திைய� ெபற-ெச1!, K1ைம�ப7�தி� ெகா"ேட இ��க 
ேவ"7
. 

 

இ!தா ஆ�மC�தி எப!. இைத 3ைற�ப5 ந
 வா(�ைகய�) 
ெச1! ெகா"ேட இ��க ேவ"7
. காH= பலமாக அ5�.
 ெபா<!, 

Kசி வ�கிற!. அதிகமாக� Kசி வ�
ேபா!, ஒ!+கி� ெகா�கிேறா
. 
இேத மாதி ,  தAைமயான உண$? வ�
 ெபா<!, 

அ�த எ"ண�தி) இ��! வ�லகி நிHகஅ�த எ"ண�தி) இ��! வ�லகி நிHகஅ�த எ"ண�தி) இ��! வ�லகி நிHகஅ�த எ"ண�தி) இ��! வ�லகி நிHக, 

அ�தஅ�தஅ�தஅ�த மக ஷிகள� உண$ைவ ஆதாரமாக ைவ�!மக ஷிகள� உண$ைவ ஆதாரமாக ைவ�!மக ஷிகள� உண$ைவ ஆதாரமாக ைவ�!மக ஷிகள� உண$ைவ ஆதாரமாக ைவ�!, 

இதிலி��!இதிலி��!இதிலி��!இதிலி��!.  சிறி! ேநரமாவ! வ�லகி நிHக சிறி! ேநரமாவ! வ�லகி நிHக சிறி! ேநரமாவ! வ�லகி நிHக சிறி! ேநரமாவ! வ�லகி நிHக 
ேவ"7
ேவ"7
ேவ"7
ேவ"7
. 

 

நா
 எ�ப5�
 ஒ� இட�திH.� ேபாக ேவ"7
 எ= 
நிைன�கிேறா
. அ+. ெவய�) .ைறவாக இ��த!. ேபாக� ேபாக, 

ெவய�) J7 அதிகமாகிற!. அதிகமான அ�த ேநர�தி),  வ�லகி 
நிHகிேறா
. இைத� ேபா=,  

ந
 வா(�ைகய�), 

க7ைமயான நிைலக� வ�
 ேநர�தி), 



மக ஷிகள� அ��ச�தி நா
 ெபறமக ஷிகள� அ��ச�தி நா
 ெபறமக ஷிகள� அ��ச�தி நா
 ெபறமக ஷிகள� அ��ச�தி நா
 ெபறேவ"7
ேவ"7
ேவ"7
ேவ"7
,    

எ=எ=எ=எ=, அ�த எ"ண�திலி��! அ�த எ"ண�திலி��! அ�த எ"ண�திலி��! அ�த எ"ண�திலி��!  

வ�லகி இ��க ேவ"7
வ�லகி இ��க ேவ"7
வ�லகி இ��க ேவ"7
வ�லகி இ��க ேவ"7
.... 
 

 (ப�க
ப�க
ப�க
ப�க
 78-80) 

 

நA+க� அைனவ�
 அ�த ெம1 ஒள�ைய� ெபற ேவ"7ேம தவ�ர, 

 உடலி) வ�ைள�த உண$?கைள� ேதடாதA$க�,  அைத நாடாதA$க�.  
 

ந
 .� கா65ய நிைலக� ெகா"7, ெம1 
ஒள�ைய எ7�! வளர ேவ"7ேமெயாழிய,  இ�த 
உடலி) ெபHற உண$?கைள நாட� 4டா!.  

 

இ�த உட) ம5வ!. இ�த உடலி) ெபHற ெம1 ஞான�ய� 
உண$ைவ,  யா
 ெபHறைத,  வ8 ெகா"7 எ7�க ேவ"7
. 

 

நா
 இ�த உடைல எ"ண�னா),  அதி) எெனன உண$? 
வ�ைள�தேதா அ!தா வ�
. யா
 கா65ய நிைலக� ெகா"7, 
கா6சிக� வ�தா8
, யா
 ெகா7�த அ�த மக ஷிகள� அ�� ச�தி 
ெபற ேவ"7
,  எ= ெம1 ஒள��ட இைண�! வ8� ெபறேவ"7
. 
சாமி வ�தா$,  கா6சி ெகா7�தா$,  என�. ந)லதா-C,  ஆகிவ�6ட! 
எபெத)லா
,  உட) இ-ைச�.�தா மா=
. இ�த நிைலய�) இ��! 
மா=பட ேவ"7
. 

 

நா
 அ�த ெம1 ஒள�ைய� ெபற ேவ"7
.  

ந
 பா$ைவயா) ப�ற�ைடய தAைமக� நA+க ேவ"7
. 

சாமி ெச1கிறா$ எபதH. பதி), 

சாமி பா$ைவசாமி பா$ைவசாமி பா$ைவசாமி பா$ைவ, 

எ�ப5எ�ப5எ�ப5எ�ப5���� ப�ற   ப�ற   ப�ற   ப�ற  தAைமைய� ேபா�.கிறேதாதAைமைய� ேபா�.கிறேதாதAைமைய� ேபா�.கிறேதாதAைமைய� ேபா�.கிறேதா, 

அேத உண$ைவ, ப�ற  தAைமைய நA�.
 ச�தியாகப�ற  தAைமைய நA�.
 ச�தியாகப�ற  தAைமைய நA�.
 ச�தியாகப�ற  தAைமைய நA�.
 ச�தியாக, 

நA+க� ெபற ேவ"7
.  

அைத நA+க� ெபHறா) தா, 

"சாமி ச�திையசாமி ச�திையசாமி ச�திையசாமி ச�திைய"""",  நA+க� ெபHறதாக அ$�த
நA+க� ெபHறதாக அ$�த
நA+க� ெபHறதாக அ$�த
நA+க� ெபHறதாக அ$�த
.... 
இ)லாவ�5),  அதி) அ$�த
 இ)ைல.  



 

 
 

அ�த வள$-சி�., நA+க� ெச)ல ேவ"7
. அ�த ெம1 ஒள�ைய 
நA+க� ெப=
 ெபா<!, தAைமைய இ! அகH=கிற!. உ+க� 

பா$ைவ�
,  ெசா)8
,  ப�ற��.� Sைழ�
 ெபா<!, ப�ற��.� 
இ��.
 தAைமக� அகHற�ப7கிற!. 

 

நம! வா(�ைகய�),  ப�ற�ைடய !யர�ைத� ேக6.
 ெபா<!, 

ந
3� நி= !யர�ைத உ�வா�.கிற!. சாதாரண வா(�ைகய�) 
இ!தா உ�வாகிற!.  

நா
 எைத நம�.� உ�வா�க ேவ"7ெமறா), 

ப�ற�ைடய தAைமகைள நA�.
 உண$?கைளப�ற�ைடய தAைமகைள நA�.
 உண$?கைளப�ற�ைடய தAைமகைள நA�.
 உண$?கைளப�ற�ைடய தAைமகைள நA�.
 உண$?கைள, 

நம�.� உ�வா�க ேவ"7
. 

அ�த வள$�!� ெகா"ட உண$?க�, 

வ��தாகவ��தாகவ��தாகவ��தாக, அவ$க>�.� பதிய ேவ"7
அவ$க>�.� பதிய ேவ"7
அவ$க>�.� பதிய ேவ"7
அவ$க>�.� பதிய ேவ"7
.... 
 

யாராவ!,  தAைமய� நிைலகைள- ெச1தா$கெளறா) அ�த 
உண$ைவ நா
 ேக67� ெத �! ெகா�கிேறா
. உடேன, “ஈZவரா”  
எ= உய�ைர எ"ண�,  அ�த மக ஷிகள� அ��ச�தி ெபறேவ"7
 
எ= அதMட இைண�!வ�ட ேவ"7
.  

 

எ பா$ைவ அவ$கைள� தAைமகள�) இ��! மc6டேவ"7
. 
அவ$க>
,  ெம1�ெபா�� காO
 நிைலக� ெபற ேவ"7
 எ= 
எ"ண ேவ"7
. இ�த உண$ைவ,  நம�.� பைட�! அM�ப�வ�ட 



ேவ"7
. அ! நம�.� வராதப5,  ெம1 ஒள� ெகா"7 இைத 
எ"ண�வ�ட ேவ"7
. 

 

அRவா= எ"ண�வ�6டா), எ�தAைமயாக இ��தா8
 நம�.� 
ேவைல ெச1யா!. 

அ�� உண$ைவ ந
 பா$ைவயா) ெச8�!
 ெபா<!, 

ந
மா) அவ$க� பயனைடகிறா$க�. 
அவ$க>ைடய உண$?க� நம�.� வரா!, 

நா
 பா!கா�!� ெகா�கிேறா
.  

இ�த இர"7 நிைல�
 ேவ"7
இ�த இர"7 நிைல�
 ேவ"7
இ�த இர"7 நிைல�
 ேவ"7
இ�த இர"7 நிைல�
 ேவ"7
....  
 

நா
 மக ஷிகள� அ�� உண$?கைள,  நம�.� வ8� ெபற- 
ெச1!,  ந
 எ"ண� பா$ைவய�) அவ$க>ைடய தAைமகைள� 
ப�ள�திட) ேவ"7
. அவ$கைள� கா�.
 உண$?க�தா, நம�.� 
வ�ைளய ேவ"7
.  மக ஷிகள� உண$?க� நம�.� வ�கிற!. 
ந
ைம� கா�.
 உண$?க� நம�.� வ�கிற!. 

 

இைத ஒRெவா� ெநா5ய�8
, நா
 ெச1தாக ேவ"7
. கடலி) 
பயண
 ெச1�
ெபா<!, அைலக� வ�! ெகா"ேட இ��கிற!. நா
 
எ�த� தAவ�H. ேபாகேவ"7
 எ=,  அைத எ)ைலயாக 
ைவ�கிேறாேமா, அைத� ேபா=தா,  

நம! எ)ைல, 

அ�த மக ஷிகள� அ�� வ6டமான நிைலக�. 

அ! ேபரான�தஅ! ேபரான�தஅ! ேபரான�தஅ! ேபரான�த���� ெப�நிைலயான எ)ைல ெப�நிைலயான எ)ைல ெப�நிைலயான எ)ைல ெப�நிைலயான எ)ைல. . . .  

அ�த எ)ைலைய நா
 அைனவ�
 அைடேவா
. 

 



 

(ப�க
ப�க
ப�க
ப�க
 83,84) 

நா
 ெம1 வழி ெசற,  அ�த மக ஷிகள� உண$ைவ,  நம! 
.�நாத$ கா65ய அ�� வழிய�), நம�.� வள$�!� ெகா"டா) இ�த 
வா(�ைகய�) வ�
 தAைமக� எ!?
 ந
3� இைண�திடா!, 

ெசய)படா!. மக ஷிகள� அ�� உண$?க� ெபHறவ$க�தா, 

உண$வ� ஒள�யானவ$க�. நா
 அைத� ெபற 35�
. 
 

நம! வா(�ைகய�) ெவ=��,   சலி��, ேவதைன ேபாற .ண+க� 
எதி$ப7
 ெபா<!, அ�கால+கள�) எ)லா
,  அ�த மக ஷிகள� அ�� 
ச�தி ெபற ேவ"7
 எற உண$வ�ைன�  க" ெகா"7 ந
 உய��ட 
இைண�க ேவ"7
.  

 

அைத ந
 இர�த�தி),  ஜAவ அO�க>ட,  ஜAவாமா?ட 
இைண�க�ப7
 ெபா<!,  எ�ப5- ெச5கள�),  ச�தி வா1�த அO 
ெச)கைள இைண�தப� அ! மா=கிறேதா,  அ! ேபா=,  அ�த 
உண$?ட ேச$�!,  இைண�!� ெகா�ளேவ"7
. இதH. 3 
பழ�கமி)ைல. 

 

இ�ெபா<தாவ!,  3� பதி? ெச1த எ"ண+க�  

வ�
 ெபா<ெத)லா
,  இைத- ேச$�!� ெகா�ள ேவ"7
. 
 

இரவ�) K+க- ெச)8
 ெபா<ெத)லா
, 

இைத வள$�!� ெகா�>+க�. 
 

காைலய�) எ<�தி��.
 ெபா<ெத)லா
, 

அ�த ெம1ஞான�ய� உண$ைவ,  

உணவாக� ெகா7�!� பழ.+க�. 
 

உண? உ6ெகா�>
 ெபா<ெத)லா
,  

அ�த உண$ைவ� 465� ெகா�>+க�. 
 

ெவள�ய�) ெச)8
 ெபா<ெத)லா
,  

இ�த நிைலகைள- ேச$�!� ெகா�>+க�. 
 

ெதாழிலி) அம�
 ெபா<ெத)லா
,  

மக ஷிகள� உண$ைவ� ெபற- ெச1�+க�. 
 

எ�த ச�த$�ப+கள�8
எ�த ச�த$�ப+கள�8
எ�த ச�த$�ப+கள�8
எ�த ச�த$�ப+கள�8
,  



இைத இைண�!� ெகா�>+க�இைத இைண�!� ெகா�>+க�இைத இைண�!� ெகா�>+க�இைத இைண�!� ெகா�>+க�.... 
 

நா
 இைத பH=ட பH=
ெபா<!,  அ�த� பHறி தைம 
நம�.� வள�
 தைம�
,  இ�த உடைல வ�67 நா
 அகறா), ந
 
ேசமி��,  ேபரான�த ெப�
 நிைலயான ெப�
 ெச)வ
,  அைத நா
 
அைனவ�
 ெப=ேவா
.  எம! அ�ளாசிக�. 
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