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1. 1. 1. 1. ��நாத���நாத���நாத���நாத�    எ	ைமஎ	ைமஎ	ைமஎ	ைம    எத�காக�எத�காக�எத�காக�எத�காக�    காகாகாகா����-���-���-���-���    
அைழ��.அைழ��.அைழ��.அைழ��.    ெச�றா�ெச�றா�ெச�றா�ெச�றா�????    

பல இல�ச	 ஆ3-க4�� %�, மி�க!க�, யாைனக�, வ#ஷ 
ஜ8�கள9ட	 இ�8� த!கைள* பா�கா��� ெகா�ள �ைகக�, 
;த�கள9< மைற8� வா=8� வ8த ப3ைடய கால மன9த�க� 
(;ைலய�க�), வ#ல!கின!க�, மி�க!க�, பறைவ ப�சிகைள 
ேவ�ைடயா�, அத� இைற.சிய#ைன த!க� உணவாக உ�ெகா3-	 
கன9வா�க!க� வ#ைள@	 கால ப�வ!கள9< கன9க� காAகறிகைள� 
த!க� உணவாக உ�ெகா3- வா=8� வ8தா�க�.  

 
மி�க!க� த!க� இைற�காக மா�, மா- ஆ-கைள@	 

மன9த�கைள@	 ேவ�ைடயா�� தி��, த!க� பசிைய� தB���� 
ெகா�கி�றன. 

 
வ#ல!கின!க�, ;<, தாவர!கைள ேமய. ெசAகி�றன. ஆ-, 

மா-, மா�க� த!கைள� ெகா�� வ#D!�	 மி�க!கள9� மண�ைத 
Eக�8தறி8�, மி�க!கள9டமி�8� த!கைள* பா�கா��� ெகா�ள, 
மைறவான இட!க4��. ெச��வ#-கி�றன. 

 
ப3ைடய கால மன9த�க�, (;லFதிய�க�) த!கள� அ�பவ 

அறிவா<, ப�பல Gலிைககள9� ம���வ� �ண!கைள அறி8�, 
மன9த��� வ�	 ேநாAகைள* ேபா�க, ேநாA�� ஏ�ப Gலிைககைள* 
பய�ப-�தி, ேநாAகைள* ேபா�கி� ெகா3டா�க�. 

 
�ைககள9<, ;த�கள9< வா=8� வ8த ;லFதிய� �-	ப	, 

பா	;க�, வ#ஷ* I.சிக�, வ#ஷ வ3-க�, ெகாJ�க�, நாA, நKக�, 
;லிக�, யாைனக�, கDைத* ;லிக� ேபா�ற பலவைக மி�க!கள9ட	 
இ�8�, த!கைள* பா�கா��� ெகா�ள, Gலிைககள9� ரகசிய!கைள 
அறி8�� ெகா3ட ;லFதிய�க�, தா!க� த!கி@�ள �ைகய#� 
%க*ப#<, பலவைக Gலிைககைள* பர*ப# ைவ��வ#�-, உற!கி 
வ#-வா�க�.  

 



%லிைககள9� மண�ைத Eக�8த மி�க!க�, வ#ஷ ஜ8��க�, 
�ைக*ப�க	 வரா� வ#லகி. ெச�� வ#-கி�றன. இLவா�  
மி�க!கள9டமி�8�	, வ#ஷ ஜ8��கள9ட	 இ�8�	, த!கைள* 
பா�கா��� ெகா3டா�க�. 

 
இ�, மி�ன<, த!கைள� தா�கிடா� பா�கா��� ெகா�ள, 

இ�தா!கி எ�ற வ#Dைத, த!க� ைககள9< க��� ெகா�வா�க�. 
அதனா< இ�, மி�னலிடமி�8�, அவ�க� கா�க*ப-வா�க�. 

 
இ*ெபாD�	, ேத� எ-�க. ெச<பவ�க�, உட<கள9< 

Gலிைககைள* Iசி�ெகா�வா�க�, அ<ல�, வாய#< Gலிைககைள 
ெம��, ேத� M��� மN� ஊதினா<, ேதன B�க� ெகா�-வதி<ைல. 
வ#லகி. ெச��வ#-கி�றன. 

 
இைத*ேபா��, அ�பவ*I�வமாA அறி8� ெகா�வத��, 

��ேதவ� எ�ைன� கா�-��� அைழ��. ெச�றா�.  

    

    
2. 2. 2. 2. வ#ஷவ#ஷவ#ஷவ#ஷ    %றி'%றி'%றி'%றி'    ேவ�கைள*ேவ�கைள*ேவ�கைள*ேவ�கைள*    ப�றியப�றியப�றியப�றிய    
எ��ைடயஎ��ைடயஎ��ைடயஎ��ைடய    %த<%த<%த<%த<    அ�பவ	அ�பவ	அ�பவ	அ�பவ	    

எ�ைன, ஓ� இட�தி< அம�	ப�. ெசா�னா�. அம�8தி�8ேத�. 
சிறி� ேநர�தி<, Gலிைகக� பலவ�ைற@	, ேவ�க� பலவ�ைற@	 



ெகா3- வ8தா�. எ� ைகய#<, ஒ� ேவைர� ெகா-�தா�. 
ஒ��	 ெசா<லாம<, எ� %�கி< பல ேத�கைள* ேபா�-வ#�டா�.  

 
“நா� ேத�கைள� க3- அலறிவ#�ேட�”. ஆனா<, ேத�க� 

எ�ைன ஒ��	 ெசAயவ#<ைல. அைவக� அைமதியாக இ�8தன.  
 
எ�ைன* பா���, ��ேதவ� “ெக�ெக�க…” எ�� சிK��� 

ெகா3��8தா�. 
 
சிறி� ேநர	 கழி��, ஏேதா Gலிைகைய� ெகா-�தா�. அைத. 

சா*ப#-	ப� ெசா�னா�.  
 
சா*ப#�ேட�.  
 
“இன9 உ� பசி தB�8�வ#-	” எ��, சிK��� ெகா3ேட ெசா�னா�.  
 
��ேதவ� Mறியப�, என��* பசி எ-�கவ#<ைல. சிறி� Vர	 

எ�ைன� கா�-��� M��. ெச�றா�. ஒ� இட�தி< ��ேதவ� 

அம�8� ெகா3டா�. எ� ைகய#<, ஒ�ஒ�ஒ�ஒ�    ப.சிைலைய�ப.சிைலைய�ப.சிைலைய�ப.சிைலைய�    கச�கி*கச�கி*கச�கி*கச�கி*    
Iசி�Iசி�Iசி�Iசி�    ெகா�4	ப�ெகா�4	ப�ெகா�4	ப�ெகா�4	ப�    Mறினா�.  

 
அவ� ெசா�னப� Iசி�ெகா3ேட�. ைகய#< ேவ� ஒ�ைற� 

ெகா-��, ைகய#< ைவ��� ெகா�4	ப� ெசா�னா�. அ8த ேவைர� 
ைகய#< ைவ��� ெகா3-, ��ேதவ� �றி�த இட�ைத� 
கா��னா�.  

 
“அ!� ஒ� ெபா�� இ���	,. அைத எ-��� ெகா3-வா” எ�� 

Mறினா�. 
 
��ேதவ� Mறிய இட�தி��. ெச�ேற�. அ!�. ெச�றப#� தா�, 

எ�ன ெபா�� எ�� ெதKயவ8த�. நா� எ*ேபா�	 பா��காதைத* 
பா��� வ#ய*பைட8ேத�. “அ8த* ெபா�� எ� ெதK@மா? நB!க4	 
ஆ.சKய*ப-வ B�க�”.  

 



“காள9!கராய�” எ�ற மிக* ெபKய க�நாக�. 
மைல* பா	ைப* ேபா��, த�மனாக %*ப� அ� நBள	 இ���	. �� 
அ�ளா< அ!� பய	 வரவ#<ைல. ��ேதவ� Mறியப�, அ8த நாக	 
J�3- ப-��� ெகா3ட�.  

 
அ8த நாகைன� ெதா-	ப�� Mறினா�.  
 

ெதா�ேட�. பா	; ஒ��	 ெசAயவ#<ைல.  
 
அைத� V�கி� ெகா3- வ�	ப�� Mறினா�.  
 
எ�னா< V�க %�யவ#<ைல எ�� ெசா�ேன�.  
 
சK வ8�வ#- எ�� ெசா�னா�. ��ேதவKட	 வ8�வ#�ேட�. 

3. 3. 3. 3. ெவள9.ச�ைதெவள9.ச�ைதெவள9.ச�ைதெவள9.ச�ைத    உமிD	உமிD	உமிD	உமிD	    மர*ப�ைடமர*ப�ைடமர*ப�ைடமர*ப�ைட    
அ��, ெபாD� இ�3- வ#�ட�. ேவ� ஒ� இட�தி�� எ�ைன 

அைழ��. ெச�றா�. �	மி��- X=8� ெகா3ட�. நா� திைக�ேத�. 
��ேதவ� மைற8� ைவ�தி�8த ைபய#லி�8� ஒ� ப�ைடைய 
எ-�தா�.  

 

ஆனா<, அ8த* ப�ைடேயா ெம��Kெம��Kெம��Kெம��K    ேபா��ேபா��ேபா��ேபா��, , , , 
ப#ரகாசமான ெவள9.ச�ைத* பாA.சிய�. அ8த 
ெவள9.ச�தி<, ெகாYச Vர	 கர-%ரடான பாைதய#< நட8� 
ெச�ேறா	. 

 
நா� கைல��வ#�ேட�. நா� ேசா�8த நிைலைய* பா���, ஒ� 

மர�த�ய#< வ#K*;க� ஒ��	 இ<ைல. தைழகைள* பறி��, 
Vசிகைள� �ைட��வ#�-, தைழகைள வ#K��* ப-��� ெகா3ேடா	.  



 

எ�எ�எ�எ�    ைகய#<ைகய#<ைகய#<ைகய#<, , , , சிலசிலசிலசில    Gலிைகக�Gலிைகக�Gலிைகக�Gலிைகக�, , , ,     
சிலசிலசிலசில    ேவ�கைள�ேவ�கைள�ேவ�கைள�ேவ�கைள�    �ண#ய#<�ண#ய#<�ண#ய#<�ண#ய#<    க��க��க��க��,,,,        
எ� இ-*ப#< க��� ெகா�4	ப� ெசா�னா�.  
நா�	, இ-*ப#< க��� ெகா3-� V!கிவ#�ேட�. 
 
அ�றிர', ந-நிசி இ���	 உ�ம< ச�த	 ேக�ட�. ச�த	 ேக�- 

%ழி��� ெகா3ேட�. ��ேதவ� ைவ�தி�8த ெம��K* ப�ைட 
Gடாம< இ�8த�. �	மி��டாக இ�8தா< ப�ைடய#< இ�8� 
ெவள9*ப-	 ெவள9.ச	, 30 அ� Vர	 வைர பரவ# இ�8ததா<, உ�மி� 
ெகா3-வ8த�, கர� ஒ�� ெதKய வ8த�.  

 
��ேதவ� ந<ல V�க�தி< இ�8தா�. நா� வ#ழி�� இ�8�, 

கர�ய#� ெசய<கைள* பா���� ெகா3ேட இ��கிேற�. கர� எ!க� 
ப�க	 வராம<, ேவ� ப�க	 ேபாAவ#�ட�. ெபKய, ெபKய ெகாJ�க�, 
[!கார	 இ�-� ெகா3-, பற8� ெகா3- இ�8தன. எ!க� ப�க	 
வரவ#<ைல. எ!கைள� க��க'	 இ<ைல.  

 
வ#ஷ* I.சி�க4	, வ#ஷ வ3-க4	 ேவகமாக பற8� வ�	 

ேவக�தி<, எ!க� அ�கி< வ�	 %� 1 அ� Vர�தி< கீேழ வ#D8�, 
பற8� ஓ� வ#-கி�றன. J<லி எ�	;க�, எ!க� ப�க	 வரா� 
ஓ�வ#-கி�றன. 

 
என��� V�க	 வரவ#<ைல. வ#ழி��� ெகா3���கிேற�. 

மா�க�, ப�றிக� அதனத� இைரைய� ேத�. ெச<கி�றன. 
ெச8நாAக�, இைரைய� ேத� வ�கி�றன. ��ேதவ� V!�கிறா�. 



எ!க� ப�க	 வ8த ெச8நாAக�, ேமா*ப�தா< எ!கைள Eக�8� 
அறிகி�றன. வ#லகி. ெச�� வ#-கி�றன. என��� V�க	 வ8�, பய	 
இ<லாததா< V!கிவ#�ேட�. 

4. 4. 4. 4. கா�����கா�����கா�����கா�����    உண'உண'உண'உண'    
ம�நா� வ#�8� வ#�ட�. எD8� ெகா3ேடா	. ��ேதவ� 

எ�ைன* பா��� “ந�றாக� V!கினாயா” எ��. ேக�டா�,  
 
நட8தைவகைள. ெசா�ேன�.  
 
பய*படவ#<ைலயா எ�� ேக�டா�.  
 
நB!க� அ�கி< இ�8ததா< பய	 வரவ#<ைல எ�� ெசா�ேன�.  
 
“காைல உண' ேவ3-மா” எ�� ேக�டா�.  
 
ேவ3-	 எ�ேற�.  
 
சK, உண' ேதட� கா�-��� ெச<ேவா	. எ��, எ�ைன� Mட� 

M��� ெகா3- ேபானா�. கா�����, பல ெச� ெகா�கைள. J��� 
கா��, இைவகெள<லா	, ம���வ �ண%�ள� எ�றா�.  

 
ேவ� சில இட!க4��, எ�ைன அைழ��. ெச�றா�. “உன�� 

பசி வ8�வ#�ட� அ<லவா” எ�� எ�ைன� ேக�டா�.  
 
“ஆமா	” எ�� ெசா�ேன�.  
 
ஒ� ெகா�ைய� கா��, அத� அ�ய#< கிழ!� இ���	, அைத� 

ேதா3� எ-�� வ�	ப� ெசா<லிவ#�-, அேதா அ8த மர�த�ய#< 
ேபாA இ��கிேற�, எ�� ெசா<லிவ#�-* ேபாAவ#�டா�.  

 
நா� கிழ!ைக� ேதா3� எ-��� ெகா3-, ��ேதவKட	 

ெச�ேற�.  
 
��ேதவ� �.சிகைள, ெச�ைதகைள ெபா��கி� �வ#�� ைவ�� 

இ�8தா�க�. நா� ெகா3- ெச�ற கிழ!ைக, கீேழ ைவ��	ப� 
ெசா�னா�.  



 
நா!க� ெகா3- ெச�ற பா�திர�தி< ஒ�ைற எ-��, எ� 

ைகய#< ெகா-��, Gலிைகைய� ெகாYச	 ெகா-��, சிறி� Vர	 
ெச�றா<, தண#வான ெச�ய#< ேத� M- இ���	.  

 

அ*ேபா�, நா� ெகா-�த GலிைகையGலிைகையGலிைகையGலிைகைய    வாய#<வாய#<வாய#<வாய#<    ேபா�-ேபா�-ேபா�-ேபா�-    
ெம��ெம��ெம��ெம��,,,,    ேத� M�- மN� ஊ�, ேதன Bக� பற8� ேபாAவ#-	. 
உ�ைன� ெகா�டா�. ேதைன எ-��வா, எ�� ெசா�னா�.  

 
��ேதவ� ெசா�னப�ேய ெசA�, ேதைன எ-�� வ8� 

ெகா-�ேத�. 
 
��ேதவ�, கிழ!ைக. J�- ஆறைவ��� ெகா3- இ�8தா�க�. 

நா� ெகா-�த ேதைன@	, கிழ!ைக@	 ேச���* ப#ைச8�, ��ேதவ�	 
நா�	 சா*ப#�ேடா	, ப#�. சிறி� ேநர	 ஓA' எ-��� ெகா�4	ப� 
ெசா�னா� ��ேதவ�. மர�த�ய#<, சிறி� ேநர	 V!கிேனா	. 

 
எ�ைன எD*ப#, “ேபாகலாமா?” எ�� ேக�டா�.  
 
“சK” எ�ேற�.  
 
மNத%�ள கிழ!� மாைவ எ-��� ெகா3-, கா�-* ப�திய#< 

நட8� ெகா3ேட இ�8ேதா	. மாைல 4 மண# இ���	. நB� இ���	 
இடமாக* பா���, மர�தி� நிழலி< உ�கா�	ப� ெசா�னா�. ெகா3- 
ெச�ற, கிழ!� மாைவ. சா*ப#�ேடா	. 

5555. . . . கா�����கா�����கா�����கா�����    தன9ைமய#<தன9ைமய#<தன9ைமய#<தன9ைமய#<    இ�8ததா<இ�8ததா<இ�8ததா<இ�8ததா<    
என��என��என��என��    ஏ�ப�டஏ�ப�டஏ�ப�டஏ�ப�ட    பய	பய	பய	பய	    

ஓA' எ-��	ப� ெசா�னா�. நட8� வ8த அ_*ப#<, ந�றாக� 
V!கிவ#�ேட�. மாைல 6 மண# அளவ#< எD8ேத�. எ� அ�கி< 
��ேதவைர� காணவ#<ைல.  

 
15 அ� Vர�தி< த3ணB� இ�*பதா<, ;லி ஒ�� த3ணB� 

����� ெகா3- இ�8த�. அைத* பா��த'ட�, என�� பய	 
வ8�வ#�ட�. ;லிேயா த3ணBைர� ����வ#�-� தி�	ப#ய�. எ�ைன* 
பா��த�,. என�� இ��	 அதிகமாக* பய	 வ8�வ#�ட�.  



 
ஆனா<, அ8த* ;லிேயா அைமதியாக* ேபாAவ#�ட�. 

அ*ேபா�தா�, ��ேதவ� ெகா-�த ;லி;லி;லி;லி    மிமிமிமிர��ர��ர��ர��    ேவ�ேவ�ேவ�ேவ�, , , , 
Gலிைகக�Gலிைகக�Gலிைகக�Gலிைகக�    எ	 �ண#ய#< க��ய#�*பைத உண�8ேத�.  

 
பல வ#ல!கின!க�, அ!� வ8� த3ணB� ����� ெகா3- 

ெச<கி�றன. ஆேற %�கா< மண# இ���	. இ���� ெகா3ேட 
உ�ள�. ��ேதவைர� காேணா	. யாைனக� வ�கி�றன. அ*ேபா�, 
என�� பய	 வரவ#<ைல.  

 

யாைன மிர�� ேவ�, Gலிைகக� எ� இ-*ப#< 
க��ய#�*பதா<, யாைனக� த3ணBைர� ����வ#�-* 
ேபாAவ#-கி�றன. 

 
நா� தன9ைமய#< இ�*பதா<, என��� பய	 அதிகK��� 

ெகா3���கி�ற�. அ*ேபா�, எ� மனதி< பலவ#தமான எ3ண!க� 
ேதா��கி�ற�.  

 
வ B�ைட* ப�றிய கவைலக�. எத�காக இ8த� கaட!க� பட 

ேவ3-	? ெதாழி<க� ெசA� ெகா3-, �-	ப�ைத� கவன9��� 
ெகா3-, நி	மதியாA இ��கலாேம எ�� உண�'க� எ��� 
வலிைம* ெப�கி�றன.  

 
மன பய�தா<, சி8தைன இழ8தி���	 நிைலய#<, நா� ெதாழி< 

ெசA� வா=8த வா=�ைகய#<, எ�னா< பதி' ெசAத உண�'க� 
எ��� வலிைம* ெப��, “�ழ*ப�ைத உ�வா�கி வ#-கிற�” எ��, 
எ�னா< உணர %�கி�ற�. 

 
��ேதவ� “எ� மைனவ# இற8�வ#-	” எ�ற நிைலய#< இ�8த 

ெபாD�, எ� மைனவ#ய#� ேநாைய நB�கி, �ண*ப-�திவ#�-, “இ*ேபா� 
எ�ைன ந	;கிறாA அ<லவா” எ�� ேக�வ# எD*ப#வ#�-, “எ��ட� 
வ�கிறாயா?, நா� ெசா�னைத. ெசAவாயா?” எ�� ேக�டா� ��ேதவ�. 
நா� “சK” எ�� ெசா�ேன�. 



 
அத�ப#�தா�, எ�ைன அைழ��. ெச��, கா-கள9< 

மைலகள9< நட��	 அதிசய!க�, அ�;த!கைள என��� கா3ப#��, 
அ8த அ�;த!கைள எ�ைன@	 ெசA@	ப� உண��தி, எ�ைன@	 
அ�;த!கைள. ெசA@	ப� Mறினா�க� ��ேதவ�. 

 
ஆனா<, தன9யாக இ�8ததா<,  

ச8த�*ப�தா< ஏ�ப�ட பய�தா<  
��������    ெகா-�தெகா-�தெகா-�தெகா-�த    அ�;தஅ�;தஅ�;தஅ�;த    ச�திகைளச�திகைளச�திகைளச�திகைள    மற8�மற8�மற8�மற8�, , , ,     
��ைவ��ைவ��ைவ��ைவ    மற�க.மற�க.மற�க.மற�க.    ெசA�ெசA�ெசA�ெசA�, , , ,     
கல!கி� ெகா3����	 நிைலய#<, ��ேதவ� வ8தா�. 
 
பல Gலிைககைள, எ-��� ெகா3- வ8தா�. எ�ைன* பா��த�	 

சிK�தா�. “எ�ன ெசA� ெகா3��8தாA?” எ�� ேக�டா�.  
 
“நா� பய�தா< உ!கைள� காணவ#<ைல” எ�� நிைன��� 

ெகா3��8ேத� எ�� ெசா�ேன�. 
 
மி�க!கள9டமி�8� உ�ைன* பா�கா��� ெகா�ள, ேவ�கைள, 

Gலிைககைள, உ� இ-*ப#< க��ய#��கிேற�. உ� மன	 
உ�தி*ப-வத��, பல உபேதச!க�, பல உபாய!கைள@	 
ேபாதி�தி��கிேற�. 

 
ஆனா<, நB தன9ைமய#< இ�8ததா<, ��ைவ� காணவ#<ைல 

எ�ற பய	 உ�ன9< வலிைம ெப��, உ� உ�திைய இழ�க. 
ெசA�வ#�ட�. சி8தி��	 திற� இழ8� வ#�டாA. 



 

நா�நா�நா�நா�    உன���உன���உன���உன���    ெகா-�தெகா-�தெகா-�தெகா-�த    ச�திையச�திையச�திையச�திைய, , , , நBநBநBநB    
எ3ண#எ3ண#எ3ண#எ3ண#    இ�8தாஇ�8தாஇ�8தாஇ�8தா<<<<, , , , உன��உன��உன��உன��    பய	பய	பய	பய	    
வ8தி���மாவ8தி���மாவ8தி���மாவ8தி���மா???? எ�ைன� காணவ#<ைல எ�� எ3ண#யதா<, 
உன��* பய	 வ8த�. உ� மன வலிைமைய அறியேவ, 
நா� மைற8தி�8ேத�. 

 
இன9யாவ�, நா� ெகா-�த ச�திைய அறி8�,  
உ�ைன அறி8�,  
உ�ைன� கா��,  
உலைக அறி8�,  
உலைக� கா�தி-	 ஞான9யாக,  
ஆகேவ3-	 எ�� எ� மனைத� ெதள9வா�கினா�. ப#� 

அைமதியாக� V!கிவ#�ேடா	. 
 

    
    



II “II “II “II “மி�னைல*மி�னைல*மி�னைல*மி�னைல*    பா�பா�பா�பா�””””    எ�றா�எ�றா�எ�றா�எ�றா�    ��ேதவ���ேதவ���ேதவ���ேதவ�    
1. 1. 1. 1. ப3ைடயப3ைடயப3ைடயப3ைடய    கால�கால�கால�கால�தி<தி<தி<தி<    வா=8தவா=8தவா=8தவா=8த    

மைலவா=மைலவா=மைலவா=மைலவா=    ம�க�ம�க�ம�க�ம�க�    
அ�� இர' வ#�@	 த�ண	, Jமா� மண# நா�� இ���	. 

கா�-. ேசவ<க� Mவ#� ெகா3-, க�	ம8திக� “உ�.. உ�.. எ�� 
ஒ�வ#தமான சபத�ைத எD*ப#� ெகா3-, வ#�8� வ#�டைத த!க� 
ஓைச Gல	 ெதKவ#��� ெகா�கி�றன. 

 
பல வ#தமான பறைவக�, பலவ#தமான ஓைசக� எD*ப# வ#�8� 

வ#�டைத, மகி=.சிைய ெவள9*ப-�தி� ெகா�கி�றன. 
 
இ8த ர	மியமான நாத!கைள எ� காதி< ேக�-, நா�	 மகி=.சி 

அைடகிேற�. ஆன8த*ப-கிேற�. காைல 4 மண# ஆனதா<, நா� ��வ 
தியான�தி< அம�8� வ#�ேட�. 

 
காைல 6 மண# இ���	. தியான	 கைல8� வ#�ட�. ��ேதவ� 

எ�ைன* பா��தா�. பல இல�ச	 ஆ3-க4��%�, மைலவா= 
ம�களான ;லFதிய�க�, மைல� �ைககைள த!க� வ Bடாக அைம��� 
ெகா3-,  த!க� உண'�காக* பய�ப-��	 காAகறிக�, கிழ!�க�, 
தா!க� ேவ�ைட ஆ�ய மி�க!க�, வ#ல!�கள9� மாமிச!கைள 
ப.சிைலகள9� சா�றி< ேதA��, உலர ைவ��� ெகா�கிறா�க�. 

 
மைழ� கால!கள9<, தா!க� ேவ�ைடயாட* ேபாக %�யாத 

கால!கள9<, ேசமி�� ைவ�தவ�ைற உணவாக பய�ப-�தி� 
ெகா�கிறா�க� எ�� ெசா�னா� ��நாத�. 

 
“நா�	 நB@	, ேந�� கிழ!�	 ேத�	 எ-�� வ8�. J�- 

மாவா�கி. சா*ப#�ேடா	. இ*ேபா� எ�ன ெசAவ�? எ�� ேக�டா�. 
 
“நா� ேந�� நB!க� கா3ப#�த, கிழ!ைக� ேதா3� எ-�� 

வ�கிேற�” எ�ேற�.  
 
“அ�� எ-�� வ8த கிழ!�, இ8த இட�தி< இ<ைல. அ8த 

இட�தி�� நB ெச��, கிழ!ைக எ-��வர. இ���வ#-	” எ�� 
ெசா�னா�க�.  



 
நா�, ேவ� இட!கள9< ஏ!� இ���	 எ�� ேக�ேட�?  
 
அேதா, அ8த* பா�திர�ைத எ-��வா எ�றா�. 
 
எ-�� வ8� ெகா-�ேத�. அதி< ஏேதா ப.சிைலைய* ேபா�-, 

ஓ� �.சிய#< கிளK� ெகா3��8தா�. அைவ ெநா!� ேபா�� 
ஆகிவ#�ட�. அைத� ெகாYச	 சா*ப#-	ப� ெசா�னா�. சா*ப#�ேட�. 
ெநா!� ேபா�� இ�8த�. �சியாக, நா�	 ��ேதவ�	 சா*ப#�ேடா	. 
என�� உட< ெத	பாக இ�8த�. 

 
“இ�� கா�-��� ெவ�Vர	 ேபாக ேவ3-	” எ�� 

ெசா�னா�க�. 
 
நா�	, ��ேதவ�	, கா�-��� கர-%ரடான பாைதய#< நட8� 

ெச�ேறா	. Jமா�, 10 கிேலா மN�ட� Vர	 ெச�றி�*ேபா	. நா� 
ேசா�வைட8ேத�. எ�ைன* பா��த ��ேதவ�, இ!� ெகாYச ேநர	 
ஓA' ெப�ேவா	, எ�� ெசா�னா�க�. 

 
அத�ப�, மர�த�ய#< அம�8� ஓA' ெப�ேறா	. சிறி� ேநர�தி<, 

எ�ைன எD*ப#னா�. “உ� உட< வலி எ<லா	 நB!கி வ#�டதா” எ�� 
ேக�டா�.  

 
நB!கிவ#�ட� எ�� ெசா�ேன�.  
 
உன��	, தாவர இன!கள9� இரகசிய�ைத. ெசா<லி� 

ெகா-���ேள�. அத�ப�, ேநாAகைள* ேபா��	 தாவர இன!கள9� 
உண�'க� எைவ எ�பதைன, அ�பவ I�வமாக அறி8�� ெகா3டாA 
அ<லவா? 

 
இைத* ேபா�ேற, பழ!கால மைலவா= ம�களான ;லFதிய� 

வ	ச�ைத. சா�8தவ�க�, ((((;ல�;ல�;ல�;ல�    அறிவா<அறிவா<அறிவா<அறிவா<    அறி@	அறி@	அறி@	அறி@	    ஆ�ற<ஆ�ற<ஆ�ற<ஆ�ற<    
உ�ளவ�க�உ�ளவ�க�உ�ளவ�க�உ�ளவ�க�))))    தாவர இன!கள9� ம���வ �ண!கைள, த!க� 
;ல� அறிவா< அறி8� ெகா3-, ேநாAகைள* ேபா��	 உண�'க� 
எைவ எ�பதைன, அ�பவ I�வமாA அவ�க� அறி8தவ�ைற, த� இன 



ம�க4�� ேநாAகைள* ேபா�க ம�8தாக பய�ப-�தி, ேநாAகைள நB�கி 
வா=8� வ8தா�க�. 

 

இ*ேபா�, உ� இ-*ப#< க��@�ள ேவ�க�, Gலிைகக� 
ஒLெவா��	, ஒLெவா�ஒLெவா�ஒLெவா�ஒLெவா�    வ#தமானவ#தமானவ#தமானவ#தமான    வாசைனையவாசைனையவாசைனையவாசைனைய    
ெவள9*ப-��கிற�ெவள9*ப-��கிற�ெவள9*ப-��கிற�ெவள9*ப-��கிற�....  

 
யாைனக�, ;லிக�, ஓநாAக�, நKக�, ெச8நாAக�, கர�க�, 

ப�றிக�, வ#ல!கின!க�, வ#ஷ ஜ8��க�, பா	; இன!க�, வ#ஷ 
வ3-க�, வ#ஷ I.சிக�, ெகாJ�க� இைவெய<லா	, உ� இ-*ப#< 
க��@�ள ேவ�க� ெவள9*ப-��	 வாசைனகளா<, த!க� இைர�காக 
Eக�8தறி8� வ�	 உய#Kன!க� அைன��	, உ� அ�கி< வ8தா<, 
ேவ�கள9< இ�8� வ�	 வாசைனகைள Eக�8�, சிறி� ேநர�தி< 
அைவக4�� மய�க	 வ8�வ#-	  

 
அதனா<, அைவக� உ� அ�கி< வரா�, வ#லகி. 

ெச��வ#-கிற�. இ8த ேவ�கள9� வாசைனயா<, நB 
பா�கா�க* ப-கி�றாA.  

 
இைத* ேபா��, பல இல�ச	 ஆ3-க4��%� கா-கள9<, 

�ைககள9< வா=8� வ8த ;லFதிய�க�, த!க� அ�பவ�தா< அறி8� 
ெகா3ட பல Gலிைகக�, வ#ஷ %றி' ேவ�கைள, தா!க� த!கி@�ள 
�ைககள9� %க*ப#< பர*ப# ைவ��வ#�-, த!க� உட<கள9< சில 
Gலிைககைள அைர��* Iசி� ெகா3-, பயமி�றி� V!கிவ#-வா�க�. 

 
இ8த� �ைக*ப�க	, ேமா*ப�தா< Eக�8� அறி8�, த!க� 

இைர�காக வ�	 யாைனக�, ;லிக�, ஓநாAக�, ெச8நாAக�, கர�, 
வ#ஷ ஜ8��க�, பா	; இன!க�, வ3�ன!க� ேபா�றைவக�, 
Gலிைககள9�, ேவ�கள9� வாசைனக�, �ைகய#லி�8� 
ெவள9*ப-வதா<, இ8த� �ைக*ப�க	 வ�	 அைன�� ஜBவ 
ெஜ8��க4	, அ8த மண�ைத Eக�8�, �ைக��� ேபாகா� வ#லகி. 
ெச<கி�றன எ�றா�, ��ேதவ�. 

 
“ேபாகலா	” எ�� ெசா�னா� ��ேதவ�.  
 



ம�ப�@	, கர- %ரடான பாைதய#< நட8� ெச��, மைல 
உ.சிைய அைட8ேதா	. இ�3- வ#�ட�. என��* பசி 
அதிகமாகிவ#�ட�. “பசி�கிற�” எ�� ெசா�ேன�.  

 
“Gலிைகைய� ெகா-��, “ெம�� %D!கி� த3ணBைர� ��, பசி 

தB�8�வ#-	” எ�� ெசா�னா�. 
 
ப.சிைலைய. சா*ப#�ேட�. த3ணBைர� ���ேத� பசி 

அட!கிவ#�ட�. நட8� வ8த கைள*பா<, V!கிவ#�ேட�. ம�நா�, 
காைல நா�� .மண#�� எD8�, வழ�க	ேபா< ��வ தியான�தி< 
அம�8�வ#�ேட�.  

 

2222. . . . மைலமைலமைலமைல    உ.சிய#<உ.சிய#<உ.சிய#<உ.சிய#<    நா�நா�நா�நா�    அைட8தஅைட8தஅைட8தஅைட8த    
ேபரான8தேபரான8தேபரான8தேபரான8த    நிைலநிைலநிைலநிைல    

காைல ஏD மண#��, தியான	 கைல8�, க3கைள� திற8� 
பா��ேத�. நா� மைல உ.சிய#< இ�8�, ம�ற மைல* ப�திைய* 

பா���	 ேபா�தா�, ெசா��க�தி< இ�*பைத* ேபா�ற 
உண�'க�, எ� உ�ள�தி< ப#ரதிபலி�த�.  

 
நா� தி�	ப#* பா��ேத�. ��ேதவைர எ� அ�கி< 

காணவ#<ைல. ஏதாவ� Gலிைகக�, ேவ�கைள எ-�� வ�வா� எ�� 
நிைன��� ெகா3-, மைல*ப�திகைள நா�� ப�க%	 பா���� 
ெகா3- இ�8ேத�.  

 



மர!கள9� அட��தி@	, மர!கள9� வன*;	, ப�சிக� M'	 
இன9ைமயான ஓைசகைள@	 பா��த�	, ேக��	 ெபாD�	, எ� மன	 
ேபரான8த நிைல அைட8த�.  

 
XKயன9� ஒள9� கதி�க�, “பள9.” எ�� ெதK8த�. நா!க� 

அம�8தி�8த இட	, ெபKய பாைற. அகலமாக, நBளமாக இ�8த�. ப-�க 
வசதியாக இ�8த�. மாைலய#<, இ���< நா!க� இ!� வ8ததா<, 
வ8த கைள*;	, பசி@	 ேச�8� இ�8ததா<, எைத@ேம சKயாக� 
கவன9�கவ#<ைல. அ�கி< உ�ள ��ைடய#<தா�, த3ணB� எ-�� 
வ8� ���ேத� எ��, வ#�8தப#� தா� என��� ெதK8த�. 

 
��ேதவைர எதி�பா���� ெகா3��8ேத�. Jமா� எ�- 

மண#யளவ#<, வ8� ேச�8தா�க�.  
 
“இரவ#< பய8தாயா?” எ�� ேக�டா�க�.  
 
“பய*படவ#<ைல” எ�� ெசா�ேன�. 
 
ைகய#< ைவ�தி�8த ைபய#லி�8�, நா!க� வழ�க	 ேபா< 

J�-. சா*ப#-	 கிழ!ைக எ-�தா�. “இைத� ெகா3- ேபாA, J�- 
எ-��வா” எ�� ெசா�னா�. அைத. J�- எ-�� வ8தப#�, ஒ� 
ேவைர எ�ன9ட	 ெகா-��. “இைத@	 உ� இ-*ப#< க���ெகா�” 
எ�� ெசா�னா�க�.  

 
“நB ப-�� உற!கிய பாைத, எ� ெதK@மா?” எ�� ேக�-வ#�-, 

நா!க� ப-�� இ�8த பாைறய#� கீேழ, எ�ைன� M��. ெச�றா�. 
அ8த* பாைறய#� அ�ய#<, ஓ� �ைக இ�8த�.  

 
இ8த� �ைகய#< இ�8த கர�, நா	 வ�வத�� %� இைர ேதட. 

ெச��வ#�ட�. நா	 இ!� வ8த�	, நB ேசா�வைட8� V!கிவ#�டாA. 
நா�	 ெவள9ய#ேல ெச��வ#�ேட�. உ� இ-*ப#< க��@�ள ேவ�	, 
Gலிைக@	, ெவள9*ப-�திய வாசைனைய Eக�8த கர�, த� 
இ�*ப#ட�தி�� வராம< ேபாAவ#�ட�. எ�� ��ேதவ� ெசா�னா�. 

    



3333. . . . ப#ரபYச�ைத*ப#ரபYச�ைத*ப#ரபYச�ைத*ப#ரபYச�ைத*    ப�றி.ப�றி.ப�றி.ப�றி.    ெசா<ல�ெசா<ல�ெசா<ல�ெசா<ல�    
ெதாட!கினா�ெதாட!கினா�ெதாட!கினா�ெதாட!கினா�    ��நாத���நாத���நாத���நாத�    

ேவ� இட!க4��* ேபாA* பா�*ேபா	 எ��, மN3-	 கர- 
%ரடான பாைதய#< எ	ைம� M��. ெச�றா�. மைல உ.சி��. 
ெச�ேறா	. மாைல நா�� மண# ஆகிவ#�ட�. ெகா3- ெச�ற 
கிழ!�	, ேத�	 சா*ப#�ேடா	. சிறி� ேநர	 அய�8� ப-��வ#�ேடா	. 

 
மாைல 5 மண#�� எD8ேதா	. மைல உ.சிைய* பா���	ப� 

ெசா�னா�. மைல உ.சிய#< ேமக!கைள, மைலமைலமைலமைல    எ*ப�எ*ப�எ*ப�எ*ப�    
ஈ��கி�ற�ஈ��கி�ற�ஈ��கி�ற�ஈ��கி�ற�???? ஈ��த ேமக!க� எ*ப� நBராக வ���, மைல* 
ப�திகள9< நB� ஊ�றாக வ�கி�ற� எ�பைத, வ#ள�கி� Mறினா�. 

 
இர3- வ#தமான ேவ�கைள, எ� ைகய#< ெகா-�தா�.  
 
அைத வா!கி, எ� ைகய#< ைவ���ெகா3ேட�.  
 
அைத நB ெதாைல�� வ#-வாA எ�� தி�	ப வா!கி, எ� ைகய#< 

க�� வ#�டா�. மி�னைல* ப�றிய வ#பர!கைள. ெசா<ல� 
ெதாட!கினா�. ப#ரபYச�தி< மி�ன<க� எதனா< உ�வாகிற�? ந	 
Iமிய#<, மி�ன< எLவா� உ�வாகிற�? எ�� வ#ள�கினா�. 

 



ஓ� ப#ரபYச	 எ�ப�, நம� XKய� �-	ப	. நம� XKய� ஈ�*; 
வ�ட�தி< வா=8� ெகா3����	 27 ந�ச�திர!க4	, ப#ற 
ம3டல!கள9லி�8� வ�	, பலவ#த உண�'கள9� ச���கைள, அைவ 
ஒLெவா��	 27 வ#தமான உண�வ#� ச���கைள, அதனத� உண�வ#� 
நிைல�ெகா*ப கவ�8�, வள�	 ச�தி ெப�றைவக�.  

 
ப#ற ம3டல!கள9லி�8� வ�	, எ�தைகய உண�வ#� ச�ைத� 

கவ�8� கா��திைக ந�ச�திரமனாேதா, அ8த உண�வ#� ச���கைள� 
கவ�8�, கா��திைக ந�ச�திரமாக வள�8� வ�கி�ற�. 

 
கா��திைக ந�ச�திர	, த�ன9< வள���� ெகா3ட ச�திைன 

உமி=�தி� ெகா3ேட இ���	. அLவா� உமி=��	 ச���க�, ந	 
ப#ரபYச�தி< �க�களாக பட�கி�ற�.  

 
ேம�Mறியவாேற, ேரவதி ந�ச�திர	, எ8த வைக உண�'கள9� 

ச�ைத� கவ�8� ேரவதி ந�ச�திரமானேதா, அ8த உண�'கள9� 
ச���கைள� கவ�8�, ேரவதி ந�ச�திர	 வள�8� வ�கி�ற�. 

 
ேரவதி ந�ச�திர	, த�ன9< வள���� ெகா3ேடய#���	, 

இLவா� உமி=��	 ச���க�, ந	 ப#ரபYச�தி< �க�களாக* 
பட�கி�றன. 

 
நம� Iமிய#<, ேவ*பமர	 எ*ப� த� கச*ப#� உண�வ#� ச�ைத� 

கவ�8�, ேவ*பமரமாக வள�8� வ�கி�றேதா, மாமர	 �வ�*ப#� 
உண�வ#� ச�ைத� கவ�8�, மாமரமாக வள�8� வ�கி�றேதா, இ� 
ேபா��,  

27 ந�ச�திர!க4	 27 வைகயான  
உண�'கள9� ச���கைள� கவ�8�,  
அதனத� ச�தி� வைகய#� உண�'கைள,  
ப#ற ம3டல!கள9லி�8� ெவள9*ப-	 ச���கைள� கவ�8�,  
த!கைள வள���� ெகா�கி�றன. 



 
த!கள9< வள����ெகா3ட 27 ந�ச�திர!க4	, 27 வைகயான 

உண�'கள9� ச���கைள, உமி=�தி� ெகா3ேட இ���	. அLவா� 
உமி=��	 உண�'கள9� ச���க�, ந	 ப#ரபYச�தி< 27 வைகயான 
�க�களாக* பட�கி�றன. 

 
27 ந�ச�திர!க4	, 27 வைக உண�வ#� ச���கைள, �க�களாக* 

ப#ரபYச�தி< பரவ#� ெகா3��*பைத, XKய� கவ�8�, த� ஈ�*;��� 
ெகா3- வ�கி�ற�. 

 
XKயன9� அ�கி< வ�	 �க�கைள,  
த�ன9< உ�வான பாதரச�தா< ேமாதி ெவ*பமா�கி,  
�க�கைள ஆவ#யாக மா��	ேபா�,  
�க�கள9< உ�ள வ#ஷ!க�, ப#K8� ெச�� வ#-கி�றன. 
தன��க8த ச�தி� உண�'கைள� தன��� ேச���, பாதரசமாக 

உ�வா�கி� ெகா�கிற�.  
 

பாதரச�தா<, �க�க� மN� ேமாதியதி<, ெவ*ப 
கா8த VJகளாக உ�வாகி, ப#ரபYச�தி< பர'	ேபா�, 
�க�கள9லி�8� ப#K8� ெச�ற வ#ஷமான ஆவ#ைய, Vசிய#< உ�ள 
கா8த	 கவ�8�, ெவ*ப��ட� இைண��� ெகா�கிற�. 

    



4444. . . . ஒLெவா����	ஒLெவா����	ஒLெவா����	ஒLெவா����	    காரண*காரண*காரண*காரண*    ெபயைரெபயைரெபயைரெபயைர    
ைவ�தா�ைவ�தா�ைவ�தா�ைவ�தா�    ��ேதவ���ேதவ���ேதவ���ேதவ�    

    
இLவா� ப#ரபYச�தி<, ெவ*ப	, கா8த	, வ#ஷ	 G��	 

ஒ�றாக இைண8�, ஓ� இய�க அeவாக உ�வாகி, ப#ரபYச�தி< 
பர'கி�றன. இLவா� உ�வான இய�க அe'��, காரண* ெபய�க� 
ைவ�தா� ��ேதவ�. 

 
ஈ���	 ச�தியான கா8த�தி��, இல�Jமி எ��	, ஈ���	 

ச�தியான, கா8த��ட� இைண8� இ���	 ெவ*ப�தி��, வ#ae 
எ��	, இல�Jமியான கா8த	, வ#ஷ�ைத ஈ���� த��ட� 
இைண��� ெகா3டதா<, இல�Jமண� எ��, காரண* ெபய�க� 
ைவ�தா� ��ேதவ�. 

 
ெவ*ப	 வ#ஷ��ட� ேச�8�, இைண8�, ஈ���	 ச�தியான 

இல�Jமி, த� அ�கி< வ�	 கச*பான உண�வ#� ச�ைத ஈ���, 
ெவ*ப	 வ#ஷ��ட� இைண��� ெகா3டதா<, கச*ப#� உண�ைவ 
இய��	 அeவாக உ�வாகிற�. 

 
இLவா� கச*ப#� உண�வ#� ச�ைத� தன��� ஈ���, 

இைண��� ெகா3டதா<, கச*ப#� உண�'க4�� ஏ�ப, அeவ#� 
உ�வ�ைத�தா� “பரப#ர	ம	” எ�� காரண* ெபய� ைவ�கி�றா� 
��ேதவ�. 



 
இLவா�, உ�வமாக உ�வான அeவ#< இைண8தி�8த வ#ஷ	, 

த��ட� இைண8த கச*பான உண�வ#� ச�ைத, கச*பான மணமாக 
ெவள9*ப-��	 அeவாகி�ற�. 

 
இLவா� உ�வமாகி, உ�வான அeவ#< இ�8� ெவள9*ப-	 

கச*பான மண�ைத, சரFவதி எ�� காரண*ெபய� ைவ�தா�க� 
��ேதவ�. 

 
கச*பான உண�வ#� ச�ைத� கவ�8�, ஒ� அeவான அe, 

கச*ப#� உண�வ#� ஞானமாக, கச*ப#� ச�ைத வள��தி-	 அeவாக 
வ_*ெப�கி�ற�. இLவா� ஆன அeவ#��, “காய�திK” என� காரண* 
ெபய� ைவ�தா� ��ேதவ�. 

 
�வ�*பான உண�வ#� ச�ைத� கவ�8�, ஓ� அeவான அe, 

�வ�*ப#� அeவ#� ஞானமாக, �வ�*ப#� ச�ைத வள��தி-	 
அeவாக வ_*ெப�கி�ற�. இLவா� ஆன அeவ#��, “காய�திK” 
எ�� காரண* ெபய� ைவ�தா� ��நாத�. 

 
கச*பான உண�வ#� ச�ைத கவ�8��ெகா3ட அe,  
�வ�*பான உண�வ#� ச�ைத� கவ�8� ெகா3ட அeைவ,  

த� அ�கி< வரா� த-�� வ#-கி�ற�. 
 
இைத* ேபா�ேற, �வ�*பான உண�வ#� ச�ைத� கவ�8�� 

ெகா3ட அe, கச*ப#� அeைவ த� அ�கி< வரா� த-�� 
வ#-கி�ற� எ��, ��ேதவ� வ#ள�கமாக� Mறினா�. 



 

5555. . . . மி�ன<மி�ன<மி�ன<மி�ன<    எ*ப�எ*ப�எ*ப�எ*ப�����    ேதா��கிேதா��கிேதா��கிேதா��கிற�ற�ற�ற�????    
ேம�Mறியவா�, பல வைகயான ச�ைத� கவ�8� ெகா3ட, பல 

வைகயான அe�களாக, ந	 ப#ரபYச�தி< உ�வாகி பரவ#* பட�8� 
ெகா3ேட உ�ள� எ�றா�, ��ேதவ�. 27 ந�ச�திர!க4	, 27 வைக 
ச�தி� உண�'கள9� �க�களாக, ந	 பரபYச�தி< பரவ#� 
ெகா3���கி�றன. 

 
இ8த 27 ந�ச�திர!கள9� �க�கைள,  
XKய� த� ஈ�*;��� ெகா3-வ�	 பாைதய#<,  
பரண# ந�ச�திர�தி� �க�க4	,  
அJவ#ன9 ந�ச�திர�தி� �க�க4	,  

ச8த�*ப�தா< ஒ��ட� ஒ�� ேமா�	ஒ��ட� ஒ�� ேமா�	ஒ��ட� ஒ�� ேமா�	ஒ��ட� ஒ�� ேமா�	    ெபாD�ெபாD�ெபாD�ெபாD�    
மி�னலாக மாறி, Vசிகளாக* ப#ரபYச�தி< பர'கி�ற� எ�றா�, 
��ேதவ�. 

 
ேம�Mறிய ந�ச�திர�தி� VJக� இர3-	, ஒ�றான VJகளாக, 

ப#ரபYச�தி< பர'கி�றன. 
 
ெவ*ப	, க8த	, வ#ஷ	, இைவ G��	 ஒ�� ேச�8�, ஓ� 

இய�க அeவாக ப#ரபYச�தி< பரவ# இ�8த அe�க�, 
மி�னலிலி�8� ெவள9*ப�ட VJகைள� கவ�8�, அe�க� அத� 
இய�கமாக மாறி வ#-கி�றன எ�றா� ��ேதவ�. 



 
இ� ேபா��, ப#ரபYச�தி<  
ப�பல வ#தமான வ3ண!க� ெகா3ட அe�க4	,  
ப�பல வ#தமான fப!களான அe�க4	,  
ப�பல வ#தமான VJக4	, �க�க4	,  
ப#ரபYச�தி< பரவ#� ெகா3-	,  
ஒ��ட� ஒ�� ேமாதி� ெகா3-	,  
அe�களாக'	, VJகளாக'	 மாறி� ெகா3ேட இ��கி�றன.  
 
இைவக�, ந	 Iமிய#� அ�கி< வ�	ேபா�, ந	 Iமி கவ�8�, 

Iமி��� பரவ. ெசAகி�ற� எ��, ��ேதவ� வ#ள�கமாக. ெசா�னா�. 
 
ேம�Mறியவா�, ந	 Iமிய#� ஈ�*;�� வ8தைவகள9<, கா��திைக 

ந�ச�திர	 உமி=�திய �க�க�, Iமிய#� கா�றD�த ம3டல�தி< 
ேமாதி மி�னலாகி, VJகளாக ந	 Iமிய#< பட�கி�றன. 

 
அேத ேபா��, ந	 Iமிய#� ஈ�*;��� வ8தைவகள9<, ேரவதி 

ந�ச�திர	 உமி=�திய �க�க�, ந	 Iமிய#� கா�றD�த ம3டல�தி< 
ேமாதி மி�னலாகி, VJகளாக ந	 Iமிய#< பட�கிற�. 

 
மி��	ேபா� ஒள9வ3ணமாக மாறி, VJகளாக* பட�வைத, 

உ� ைகய#< க��@�ள ேவ�உ� ைகய#< க��@�ள ேவ�உ� ைகய#< க��@�ள ேவ�உ� ைகய#< க��@�ள ேவ�,,,, 27 ந�ச�திர!கள9� 
வ#ஷ�த�ைமகைள. சா8தமா�கி, மி�ன<க� தா�கா� 
உ�ைன* பா�கா��	 எ��, ெசா<லி %��தா� ��ேதவ�. 

6666. “. “. “. “மி�னைல*மி�னைல*மி�னைல*மி�னைல*    பா�பா�பா�பா�” ” ” ” எ�றா�எ�றா�எ�றா�எ�றா�    ��ேதவ���ேதவ���ேதவ���ேதவ�    
மைல உ.சிய#< நா!க� இ�8ததா<, �ள9� அதிகமாக இ�8த�. 

எ�ைன* பா��தா�. ஒ� ேவைர� ெகா-�தா�. ேவைர வாய#< ஒ��கி� 
ெகா�4	ப� ெசா�னா�.  

 
நா� வாய#< ஒ��கி� ெகா3ேட�. சிறி� ேநர�தி<, என� 

உடலி< X- ஏ�ப�ட�. என� மன	 உ�சாக	 ஆன�. அ8த மைல 
உ.சிய#<, G�� நா� இ�8ேதா	. பல உபேதச!கைள. ெசா<லி� 
ெகா3ேட இ�8தா� ��நாத�. 

 



நா!க� மைல உ.சிய#< இ�8த இடேமா, G�� ேப� ப-��� 
ெகா�4	 அளவ#��, சி�ன �ைக. அ8த� �ைக�� ெவள9ய#< 

இ�8�தா�, வானவ#ய<வானவ#ய<வானவ#ய<வானவ#ய<, , , , உய#Kய<உய#Kய<உய#Kய<உய#Kய<, , , , ;வ#ய#ய<;வ#ய#ய<;வ#ய#ய<;வ#ய#ய<, , , , 
தாவரய#ய< ப�றிதாவரய#ய< ப�றிதாவரய#ய< ப�றிதாவரய#ய< ப�றி,,,,    வ#வர!கைள. ெசா<லி� ெகா3��*பா�. 

 
அ�� திgெர�� மி�ன_	, ேமக�M�ட!க4	 அதிகK��� 

ெகா3- இ�8த�. “மி�னைல* பா�” எ�றா� ��நாத�. 

 
பா��ேத�பா��ேத�பா��ேத�பா��ேத�. . . . எ�ன ஆ.சKய	எ�ன ஆ.சKய	எ�ன ஆ.சKய	எ�ன ஆ.சKய	? ? ? ? க3e��க3e��க3e��க3e������    

�4ைமயாA இ�8த��4ைமயாA இ�8த��4ைமயாA இ�8த��4ைமயாA இ�8த�....    எ*ப� ெவ<�! ைவ��	ேபா�, 
கல� க3ணா� ைவ�� பா���	ேபா�, க3ண#< எK.ச< 
வ�வதி<ைலேயா, இைத* ேபா��, க3க4��� �4ைமயாA 
இ�8த� எ�� ெசா�ேன� ��ேதவKட	. 

 
நா� இத�� %�;, மி�னைல* பா��க. ெசா<_	 

ெபாDெத<லா	, எ�ன9ட	 ேகாப#��� ெகா3-, “க3 ேபாAவ#�டா<, 
எ� �-	ப�ைத யா� பா����ெகா�வா�க�?” எ�ெற<லா	 



ெசா�னாேய, “இ*ெபாD� ந	ப#�ைக வ8ததா?” எ�� ேக�டா� 
��ேதவ�.  

 
நா� பய�தா< அLவா� ெசா�ேன� எ�ேற�. 
 
மைலவாசிகளான ;லFதிய�க�, நB எ*ப� எ�ைன. ச8தி��	 

ச8த�*ப�தா<, ேம�Mறியெத<லா	 அ�பவ* I�வமாக அறி8� 
ெகா3டாேயா, இைத*ேபால�தா� ப�பல Gலிைககள9�, ப�பல 
ேவ�கள9� ரகசிய�ைத அறி8� ெகா3டா�க�. 

 

நா� உ� ைகய#< க��ய#�8த ேவரா<, உ� 
உடேல மி�னலி� கதிKய�க!க� உ� அ�கி< வ�	ேபா�, உ� 
க3க4�� �4ைமயாக, %Dைமயாக உ�னா< பா��க 
%�8த� எ�� Mறினா� ��ேதவ�. 

 
இைத* ேபா��, ;லFதிய�க� ேவ�கள9� ரகசிய�ைத, த!க� 

அ�பவ�தா< அறி8� ெகா3-, த!க� ைககள9< ேவ�கைள� க��� 
ெகா3-, மி�னலி� இய�க!கைள அறி8� ெகா3டா�க�. மி�னலி� 
தா��தலி< இ�8�, த!கைள� கா��� ெகா3டா�க� எ�றா� 
��ேதவ�. 

 
;லFதிய�க�, தா!க� த!கிய#���	 �ைககள9<, த!க� 

அ�பவ�தா< அறி8� ெகா3ட ேவ�கைள@	, Gலிைககைள@	, 
த!கி@�ள �ைகய#� %க*ப#< க��ைவ�� வ#-வா�க�. த!க4�� 
பா�கா*பாக, த!க� ைககள9_	 க��� ெகா�வா�க�.  

 
வ#ஷ* I.சிகேளா, வ#ஷ* பா	ப#ன!கேளா, மி�க இன!கேளா, 

யாைனகேளா, ;லி, சி!க	, கர� ேபா�ற மி�க இன!கேளா, 
;லFதிய�க� இ���	 �ைக ப�க	 வ�வதி<ைல.  

 
இ�, மி�ன< ேபா�றைவ, �ைகைய� தா�கா�. அதன9� 

ேவக!க� தன98� வ#-	. இLவா�, பா�கா*பாக வா=8� வ8தா�க� 
;லFதிய�க�, எ�றா� ��ேதவ�. 
 



III III III III ;லFதிய�;லFதிய�;லFதிய�;லFதிய�    ----    அகFதிய�ைடயஅகFதிய�ைடயஅகFதிய�ைடயஅகFதிய�ைடய        தாAதாAதாAதாA    
த8ைதய�த8ைதய�த8ைதய�த8ைதய�    

1. 1. 1. 1. ;ல;ல;ல;லனறிவா<னறிவா<னறிவா<னறிவா<    Eக�	Eக�	Eக�	Eக�	    ஆ�ற<ஆ�ற<ஆ�ற<ஆ�ற<    ெப�றெப�றெப�றெப�ற    
;ல;ல;ல;லFதிFதிFதிFதிய�ய�ய�ய�    

“;லFதியைர* ப�றி ம�-	 ெசா<லி வ8தB�க�. அவ�க� 
�-	ப	 ப�றி. ெசா<லவ#<ைலேய” எ�� ��ேதவKட	 ேக�ேட�.  

 

அத�� ��ேதவ� ெசா�னா�, ““““பல இல�ச	 பல இல�ச	 பல இல�ச	 பல இல�ச	 
ஆ3-க4�� %�னா<ஆ3-க4�� %�னா<ஆ3-க4�� %�னா<ஆ3-க4�� %�னா<,,,, மி�க!க4ட� 
மி�க!களாக வா=8� வ8த மைலவா= மன9த�கள9<, 
;லனறிவா<, தாவர இன!கள9� ரகசிய!கைள அறி8த ஒ�வ�, தா� 
அறி8� ெகா3ட Gலிைகைய,  

மைலவா= ம�க4�� ேநாAகைள* ேபா�க,  
ேநாA��� த�க Gலிைககைள Eக�8தறி8�,  
Gலிைககைள* பறி�� வ8�,  
ேநாAகைள நB�கி� �ண*ப-�தி வ8தா�. 
 
இLவா� அவ�க� வா=�ைகய#<, மன9த�க� உடலி< ேநாAக� 

எ*ப� உ�வான� எ��, அ8த மன9த�கள9� ;ல�கள9� இய�க�ைத 
Eக�8� அறிகி�றா�. 

 
அLவா�, தா� அறி8த ேநாAகள9� உண�'�ெகா*ப ேநாைய நB�க, 

Gலிைககள9� உண�'கைள� த� ;லனறிவா< அறி8�, Gலிைககைள 
ேநாயாள9��� ெகா-�� ேநாAகைள� �ண*ப-�தி வ8தா�. அ8த 

மன9தைன�தா�, “;லFதிய�” எ��, காரண* ெபய� ைவ�தா�க� 
அ�கால ம�க�. 

 
இ��, ந	 நா��< நா� ��*ைப* பா���, ��*;�� ஏ�ப 

ேநாைய அறி8�, ம�8ைத� ெகா-�� ேநாைய� �ண*ப-��வைத 
“ைவ�திய�” எ�� அைழ�கி�றன� எ�றா� ��ேதவ�. 

 



அ8த ைவ�திய� �-	ப�தி<, யாராவ� ஒ�வ� த� மக�கள9< 
ஒ�வ�, த� த8ைதய#� ைவ�திய�ைத. ெசAய ஆ�வ	 கா�-கி�றா�. 
த8ைதய#� ைவ�திய %ைறகைள ைவ��, ைவ�திய�ைத. ெசA� 
வ�கி�றா�.  

 
இவ� ப#�ைளகள9< ஒ�வ�	, த� த8ைதய#� ைவ�திய�ைத. 

ெசA� வ�கிறா� எ�றா<, இ*ப� அவ�க� வ	ச�தி< ைவ�திய!க� 
ெசA� வ�	 �-	ப!கைள, பர	பைர ைவ�திய�க� எ��, இ��	 
ெசா<லி� ெகா3���கிறா�க�. 

 
இைத*ேபா��தா�, ;லFதிய� �-	ப�தி< த� ம�கள9< 

ஒ�வ�தா�, த� த8ைதய#� வழிய#< ;லனறிவா< ேநாAகைள அறி8�, 
Gலிைககள9� உன�'கைள அறி8�, Gலிைககளா< ேநாAகைள நB�கி, 
�ண*ப-�திவ8த �-	ப�ைத�தா� ;லFதிய� வ	ச	 எ��	, இ*ப� 

பர	பைரயாக* ;லனறிவா< அறி8�;லனறிவா< அறி8�;லனறிவா< அறி8�;லனறிவா< அறி8�,,,,    ேநாAகைள நB�கி� 

�ண*ப-�தி வ8த �-	ப!க�தா�, “;லFதிய� வ	ச	” எ��, 
வ#ள�கமாக. ெசா�னா� ��ேதவ�. 

2. 2. 2. 2. ;லFதிய�;லFதிய�;லFதிய�;லFதிய�    பய�ப-�திய வ#ஷ %றி' பய�ப-�திய வ#ஷ %றி' பய�ப-�திய வ#ஷ %றி' பய�ப-�திய வ#ஷ %றி' 
ேவ�க�ேவ�க�ேவ�க�ேவ�க�     

த� ;லனறிவா< அறி8த, வ#ஷ�ைத %றி�தி-	 ேவ�கைள@	, 
Gலிைககைள@	, மி�னலி� வ BKய�ைத� தன9�தி-	 ேவ�கைள@	, 
த� அ�பவ�தா< அறி8ததினா<, அவ�க� த!கி@�ள �ைகய#< 

ஏ�கனேவ Mறியப�, ேவ�கைள@	ேவ�கைள@	ேவ�கைள@	ேவ�கைள@	,,,, Gலிைககைள@	 Gலிைககைள@	 Gலிைககைள@	 Gலிைககைள@	 %� 
வாசலி< க�� ைவ�� இ�*பதினா<, வ#ஷ வ3-கேளா, 
வ#ஷ* பா	; இன!கேளா, மி�க இன!கேளா, யாைனகேளா இவ�க� 
இ���	 �ைக ப�க	 வரா� வ#லகி. ெச�� வ#-கி�றன. அதனா< 
;லFதிய� �-	ப�தின�, பயமி�றி V!கிவ#-வா�க�. 

 



 
இLவா� ;லFதிய� வ	ச�தி<, பர	பைரயாக Eக�8தறி@	 ச�தி 

ெப�றா�க�. அதனா<தா�, இ8த* பர	பைரய#< கணவ� மைனவ#@	 
ேச�8�, ஒ�வ��ெகா�வ� ;லனா< அறி8தைத, த� மைனவ#��. 
ெசா<லி@	, ஒ�வ��� ஒ�வ�, Gலிைககள9�, ேவ�கள9� 
ரகசிய!கைள அறி@	 ச�திைய வள���� ெகா3-, �ைககள9< 
வா=8� வ8தா�க�, “;லFதிய� �-	ப	” எ��, வ#ள�கமாக� 
��ேதவ� ெசா�னா�. 
 

த!கைள* பா�கா��� ெகா�ள, வ#ஷ %றி' ேவ�கைள� த� 
அ�பவ�தா< அறி8� உண�8தைத, தா!க� த!கிய#���	 �ைகய#� 
%க*ப#< க�� ைவ�� வ#-கி�றா�. த� ைகய#_	, த� மைனவ# 
ைகய#_	 க��� ெகா�கி�றன�.  

 

அ8தஅ8தஅ8தஅ8த    ேவ�கள9�ேவ�கள9�ேவ�கள9�ேவ�கள9�    மண�தா<மண�தா<மண�தா<மண�தா<, , , , வ#ஷ* பா	ப#ன!கேளா, 
வ#ஷ* I.சி இன!கேளா, அவ�க� த!கிய#���	 �ைக ப�க	 வரா� 

வ#லகி. ெச<கி�றன. 
 
பல��� பலவ#த ேநாAகைள� �ணப-�தி வா=8� வ8தா_	, 

பலவ#தமான வ#ஷ*பா	ப#ன!க� த�ைன� தB3�வ#�டா<, மரண	 
அைடய ேநK-ேம எ�� சி8தி�க� ெதாட!கினா�. அத�வழிய#<, 
;லனறிவா< வ#ஷ�ைத %றி�தி-	 தாவர இன!கள9� ேவ�கைள, 
அறி8தி-	 ச�தி ெப�றா� ;லFதிய�. 

 
இLவா�, வ#ஷ�ைத %றி�தி-	 தாவர இன!கள9� ேவ�கைள, 

த� அ�பவ�தா< அறி8� ெகா3டைத, த� இனம�க4�� 



வ#ஷ�தா< தB3ட*ப�டவ���, இ8தஇ8தஇ8தஇ8த    ேவ�கைளேவ�கைளேவ�கைளேவ�கைள    
ம�8தாக�ம�8தாக�ம�8தாக�ம�8தாக�    ெகா-��ெகா-��ெகா-��ெகா-��, �ண*ப-�தி வ8தா� ;லFதிய�. 

 
இைத* ேபா�ேற, ;லி, கர�, யாைன, ெச8நாA, ஓநாA, நKக� 

ேபா�ற இன!க�, த!கைள� தா�கி� ெகா�� வ#டா� த!கைள* 
பா�கா��� ெகா�ள, ;லி மிர��, கர� மிர��, ெச8நாA மிர��, ஓநாA 
மிர��, நK மிர�� எ�� த!க� அ�பவ�தா< Gலிைககள9� 
ேவ�கைள� க3டறி8�, த!க� ைககள9_	, கD�தி_	, இ-*;கள9_	  
க��� ெகா3-, �ைககள9< வா=8� வ8தா�க�. 

 
த!க� உண'�காக� கா-கள9< ேத�. ெச<_	ேபா�, பயமி�றி 

த!க� உணைவ. ேசமி��� ெகா3-	, வ#ல!கின!கைள 
ேவ�ைடயா�, த!க� உண'�காக* பய�ப-�தி� ெகா3டா�க�. 

3. மி�னலி� வ BKய�ைத� தண#��	 மி�னலி� வ BKய�ைத� தண#��	 மி�னலி� வ BKய�ைத� தண#��	 மி�னலி� வ BKய�ைத� தண#��	 
ேவ�க�ேவ�க�ேவ�க�ேவ�க�    

மைழ கால!கள9< மி�ன< அதிகமாக வ�வதா<, மி�ன<க� 
மர!கள9< ேமா�	ேபா�, மர!க� க�கி வ#-கி�றன. பாைறகள9< 
ேமா�	ேபா�, பாைறகள9< ெவ�*; ஏ�ப-கி�ற�.  

 
க3களா< பா��தா< க3க� MJகி�ற�. க3கள9< உ�ள 

க�மண#கள9< மி�னலி� கதி�வ B.J ப�டா<, க�மண#க� பா�ைவ 
இழ8� வ#-கி�றன எ�� உண�8தா�, ;லFதிய�. 

 



மி�னலி� கதி� வ B.சிலி�8� த�ைன* பா�கா��� ெகா�ள, 
Gலிைககைள�Gலிைககைள�Gலிைககைள�Gலிைககைள�    க3டறி8�க3டறி8�க3டறி8�க3டறி8�, , , , Gலிைககள9�Gலிைககள9�Gலிைககள9�Gலிைககள9�    
ேவ�கைள*ேவ�கைள*ேவ�கைள*ேவ�கைள*    பறி��பறி��பறி��பறி��    வ8�வ8�வ8�வ8�,,,, த� கD�தி_	, த� 
மைனவ#ய#� கD�தி_	 க��� ெகா3டா�. 

 
இLவா�, த!க� கD�தி< ேவைர� க��� ெகா3டதா<,  
க3க� Mசவ#<ைல.  
மி� கதி�க� த!கைள� தா�கா�,  
த!க� அ�கி< வ8தா< பலவ Bனமைடவைத,  
அவ�களா< உணர %�கி�ற�.  
 
மி�னலி� இய�க!கைள* ப�றிய உ3ைமகைள, அறி@	 

ஆ�ற<க� அவ�க� ெப�	 நிைல ஏ�ப-கி�ற� எ�பைத, 

அ�பவ*I�வமாக'	, கா�சியாக'	, கா3ப#�கி�றா� 
��ேதவ�. 

 



IV IV IV IV அகFதிய�அகFதிய�அகFதிய�அகFதிய�    சி�சி�சி�சி�    வயதி<வயதி<வயதி<வயதி<    ெசAதெசAதெசAதெசAத    
ெசய<க�ெசய<க�ெசய<க�ெசய<க�    

1. 1. 1. 1. அகFதிய�அகFதிய�அகFதிய�அகFதிய�    எ*ப�எ*ப�எ*ப�எ*ப�****    ப#ற8தா�ப#ற8தா�ப#ற8தா�ப#ற8தா�     
இLவா�, ;லFதிய� �ைககள9< வா=8� வ�	 கால�தி<, 

;லFதியK� மைனவ# க�*பமாகி�றா�. வ#ஷ %றி' ேவ�	, 
மி�னலி� வ BKய�ைத� தண#��	 ேவ�க4	, க�*ப#ண#ய#� ைகய#< 
க�� இ�*பதா<, இைவகள9< இ�8� ெவள9*ப-	 மண�ைத, அ8த� 
க�*ப#ண#@	 Jவாசி�க ேந�கி�ற�. �ைகய#< ேநாAகைள* ேபா�கி-	 
Gலிைகய#< இ�8� வ�	 மண�ைத@	, க�*ப#ண# Eக�	 ச8த�*ப	 
ஏ�ப-கிற�. 

 
;லFதிய� மைனவ#, கD�தி_	, ைககள9_	, இ-*ப#_	, 

க��ய#���	 மி�னலி� கதிKய�க!கைள� தண#ய. ெசA@	 ேவ�	, 
வ#ஷ�ைத %றி�தி-	 ேவ�	, ;லி மிர��, கர� மிர��, யாைன மிர��, 
நK மிர��, ஆகிய ேவ�கள9லி�8� ெவள9*ப-	 மண�தி� உண�'கைள, 
க�*ப#ண# Jவாசி��	 நிைல ஏ�ப-கி�ற�. 

 
;லFதிய�, க�*ப#ண#யான த� மைனவ#��, பல வ#தமான 

வ#ஷ!கைள %றி�தி-	 ேவ�கைள� க<லி< உரசி, உரசிய சா�ைற 
சி��ள9 ஆகார��ட� கல8� ெகா-�� வ8தா�. மி�னலி� அதி�வ#ைன 
அட�கி-	 ேவ�கைள� க<லி< உரசி, சாறாக� த� மைனவ#�� 
ஆகார��ட� �ள9 கல8� ெகா-�� வ8தா�. 

 
இைத* ேபா�ேற, பல வ#தமான வ#ஷ %றி' Gலிைககைள 

ேநாAகைள�  �ண*ப-��	 Gலிைககைள, க�*ப#ண#யான த� 
மைனவ#��� ெகா-�� வ8தா� ;லFதிய�. 

 
இLவா�, க�*ப#ண# Eக�8த மண!கள9� உண�'க�, 

இர�இர�இர�இர�த�த�த�த��ட��ட��ட��ட�    கல8�வ#-வதினா<கல8�வ#-வதினா<கல8�வ#-வதினா<கல8�வ#-வதினா<,,,,    தாய#� இர�த�தி< 
க�வ#< வள�	 சிJவ#� உடலி_	,  

வ#ஷ�ைதவ#ஷ�ைதவ#ஷ�ைதவ#ஷ�ைத    %றி�தி-	%றி�தி-	%றி�தி-	%றி�தி-	    ச�தி@	ச�தி@	ச�தி@	ச�தி@	, , , ,     
ேநாAகைளேநாAகைளேநாAகைளேநாAகைள    நB�கி-	நB�கி-	நB�கி-	நB�கி-	    ச�தி@	ச�தி@	ச�தி@	ச�தி@	, , , ,     



மி�னலி�மி�னலி�மி�னலி�மி�னலி�    வ BKய�ைதவ BKய�ைதவ BKய�ைதவ BKய�ைத����    தன9�தி-	தன9�தி-	தன9�தி-	தன9�தி-	    ச�தி@	ச�தி@	ச�தி@	ச�தி@	, , , ,  
க�வ#< வள�	 சிJ ெப�கி�ற�. 

 
இ� ேபா�� க�வ#< வள�	 சிJ,  

ப�� மாத!க4	,  
ச�தி ெப�� க�வ#< வள�கி�ற� எ��,  
��ேதவ� வ#ள�கமாக. ெசா<லி வ8தா�.  
இLவா� க�வ#< வள�8� வ�	 சிJ, 10 மாத!க4	 மி�னலி� 

கதிKய�க!கைள� தண#ய. ெசA@	 ச�திைய@	, வ#ஷ�ைத 
%றி�தி-	 ச�திைய@	, மி�க!கைள* பண#ய ெசA@	 ச�திைய@	, 
ெப��, தாA க�வ#< வள�8த �ழ8ைதயாக* ப#ற�கி�ற�. 

 
இLவா� ப#ற8த �ழ8ைதய#� அ�கி<, ஈேயா, எ�	;கேளா, 

வ#ஷ*I.சிகேளா, வரா� வ#லகி. ெச��வ#-கி�றன. இைத* பா��தா�, 
;லFதிய�. ஆ.சKய��ட� பா���� ெகா3ேட இ��கிறா�.  

 
;லFதியK� மைனவ#@	, �ழ8ைதைய* பா��� 

அதிசய*ப-கி�றா�. �ழ8ைதய#� வள�.சிய#< ம�ற �ழ8ைதகைள� 
கா��_	, பா�ைவய#_	, ெசயலி_	, வ#�தியாசமாக� காண*ப-வைத, 
;லFதிய�	, அவ� மைனவ#@	 உண�கி�றன�. 

 



;லFதிய�	, அவ� மைனவ#@	 இ8த� �ழ8ைத�� 

அகFதிய� எ�� ெபய� ைவ�தன� எ��, வ#ள�கமாக�வ#ள�கமாக�வ#ள�கமாக�வ#ள�கமாக�    
MறிMறிMறிMறி,,,,    கா�சியாக�கா�சியாக�கா�சியாக�கா�சியாக�    கா3ப#�தா�கா3ப#�தா�கா3ப#�தா�கா3ப#�தா�    ��நாத���நாத���நாத���நாத�....    

2. 2. 2. 2. அகFதிய�அகFதிய�அகFதிய�அகFதிய�    சி�சி�சி�சி�    வயதி<வயதி<வயதி<வயதி<    ெசAதெசAதெசAதெசAத    
ெசய<க�ெசய<க�ெசய<க�ெசய<க�    

அகFதிய� �ழ8ைதயாக வள�	 ப�வ�தி<, பயமி�றி 
I.சிகைள, ேதன B ேபா�ற வ#ஷ ஜ8�கைள* ப#��� வ#ைளயா-வா�. 
ஆனா<, அகFதியைன வ#ஷ* I.சிக4	, ேத�க4	 ஒ��	 
ெசAயவ#<ைல. 

 
இLவா� �ழ8ைத வள�8� வ�	 ப�வ�தி<, G�� வயதி< 

காணாம< ேபாகிறா�. அவைன� ேத�. ெச��, கா-க�, நB� இ���	 
இட!க� எ<லா	 ேத�* பா��கி�றா�க�. அ!�	 காணவ#<ைல.  

 
கைடசிய#< �ழ8ைதைய� க3-ப#��தா�க�. ஓநாA இ���	 

இட�தி<, ஓநாைய* ப#��க* ேபாகி�றா�. ஆனா<, ஓநாA  வ#லகி. 
ெச�� வ#-கிற�. இ*ப� அவ� ெசய<கைள, பய��ட�	, 
ஆ.சKய��ட�	, பா��கி�றன�.  

 
;லFதிய�	 அவர� மைனவ#@	,. இ8த நிைலய#< அவ�க� 

�ழ8ைதைய� M�� வ8�வ#-கிறா�க�. இைதஇைதஇைதஇைத    என��என��என��என������    
கா�சியாககா�சியாககா�சியாககா�சியாக, , , , அதாவ�அதாவ�அதாவ�அதாவ�    படமாகபடமாகபடமாகபடமாக����    காe	ப�காe	ப�காe	ப�காe	ப�    
ெசAகி�றா�ெசAகி�றா�ெசAகி�றா�ெசAகி�றா�, , , , ��ேதவ���ேதவ���ேதவ���ேதவ�....    

 
;லFதிய� வா=8த கால!கள9<, அவ�க� ேபசிய ேப.J	, 

அவ�கள9� உட<கள9< இ�8� ெவள9*ப�ட உண�'க4	, இ��	 ந	 
Iமிய#< பரவ# உ�ள�.  

இ8த உண�'கைள�தா�,  
உ�ைன Eக�	ப�. ெசA�,  

அ��அ��அ��அ��    நட8தநட8தநட8தநட8த    நிக=.சிகைளநிக=.சிகைளநிக=.சிகைளநிக=.சிகைள,,,,        
கா�சியாக� காe	ப�. ெசAத�, எ�றா� ��ேதவ�. 
 



தின%	, �ழ8ைத அகFதிய�, வள�	 ப�வ�தி< அ�;த. 
ெசய<கைள, ெசA� ெகா3- இ�*பா�. மைலவா= ம�க4��, 
Gலிைககைள பறி�� வ8� ெகா-��, ேநாAகைள� �ண*ப-�தி 
வ#-வா�.  

 
அவ� கா�-��� ேபா�	ேபா�, ஏதாவ� வ#ஷ* பா	ைப* ப#��� 

வ�வா�. கா�-��� ேபா�	ேபா�, தன9யாக* ேபாவா�. 

வ#ஷ*பா	ைப ைவ��, �ழ8ைதக4�� ேவ��ைக� 
கா�-வா�. ப#�, அ8த* பா	ைப கா��< வ#�- வ#-வா� எ�� 
��ேதவ� வ#ள�கமாக. ெசா�னா�. அைத, எ	ைம� கா�சியாக'	 
காண. ெசAதா�. 

 
இ� ேபா��, அவ� நட8� ெச<_	 ப�வ�தி<, பா	; 

இன!கைள, ஒ�. ெச�� ப#��� வ#ைளயா-வா�. பயமி�றி 
கா�-��� ெச�� வ#-வா�.  

 
அகFதியைன� க3ட�	, ;லி, கர�, நKக�, ஓநாAக�, 

யாைனக� %த�ெகா3- வ#லகி. ெச�� வ#-கி�றன. 
 
அகFதிய� கா�-��� ெச<_	 நிைலய#<, பசி எ-�தா< அவ� 

ைகக4�� எ�-	 Gலிைககைள* பறி��� தி��, பசிைய* ேபா�கி� 
ெகா�வா�.  

 
பல Gலிைககைள Eக�8தறி8�, பறி�� வ�வா�. அ�கால 

ம�கள9� ேநாAகைள Eக�8தறி8�, அத��3டான Gலிைககைள� 

ெகா-��, ேநாAகைள� �ண*ப-�தி வ#-வா�, 
அகFதிய�  

 
இைதெய<லா	 பா��த ;லFதிய�	, அவர� மைனவ#@	, 

ஆ.சKய%	, அதிசய%	 ப-கி�றா�க�. அவ�கள� இன ம�க4	, 
அகFதியன9� ெசயைல� க3-, ெதAவ Bக� �ழ8ைத எ�� மதி��, 
வண!கி. ெச<வா�க�.  

 
நா�� வய� �ழ8ைத* ப�வ�தி<, ஒ� ெச�ய#லி�8� 

ெவள9*ப-	 மண�ைத, Eக�8� அறிகி�றா�. மா�*ப�ட ெச�ய#� 



மண�ைத@	, Eக�8� அறிகி�றா�. இ� மண�தி� உண�'க� ேச�8�, 
த� உடலி� உண�.சிக� த�ைன எ*ப� இய��கிற� எ��, த� 
அக�தி� இய�க�ைத அறிவாக உண�கி�றா�. 

 

அகFதிய� வாைன ேநா�கி* பா���, 

ேமக!கைள� M-	ப�. ெசA�, மைழமைழமைழமைழ    ெபA@	ப�ெபA@	ப�ெபA@	ப�ெபA@	ப�    
ெசAவா�ெசAவா�ெசAவா�ெசAவா�....        

 
இLவா�. 5 வய� சி�வனாக இ���	ேபா�, இளைமய#< 

%�ைமயானவ�க� ெசA@	 ெசயைல. ெசA� 
ெகா3��*பா�, அகFதிய�.  
 

    
    
    
    
    
    
    



V V V V ெச�ய#லி�8�ெச�ய#லி�8�ெச�ய#லி�8�ெச�ய#லி�8�    வ#�தாவ#�தாவ#�தாவ#�தா? ? ? ? வ#�திலி�8�வ#�திலி�8�வ#�திலி�8�வ#�திலி�8�    
ெச�யாெச�யாெச�யாெச�யா????    

1. 1. 1. 1. ந	ந	ந	ந	    Iமிய#<Iமிய#<Iமிய#<Iமிய#<    ;�.;�.;�.;�.    ெச�க�ெச�க�ெச�க�ெச�க�    எ*ப��எ*ப��எ*ப��எ*ப��    
ேதா��கி�ற�ேதா��கி�ற�ேதா��கி�ற�ேதா��கி�ற�????    

XKயன9டமி�8� ெவள9*ப-	 ெவ*ப	, கா8த	, வ#ஷ	 இைவ 
G��	 ஒ�றாக. ேச�8�, இய�க அeவாக உ�வான அ8த அe�க� 
ந	 Iமிய#� ஈ�*;��� வ8�,  Iமிய#< பரவ#� ெகா3ேட  இ��கி�ற�. 

 
அ*ப�* பரவ#� ெகா3��*பதா<, கச*பான ெச�ய#லி�8� 

ெவள9*ப-	 கச*ப#� ச�ைத, இய��	 அeவ#< உ�ள கா8த	 ஈ���, 
ெவ*ப	 வ#ஷ��ட� இைண8� ெகா3டா<, கச*ப#� ச�ைத இய��	 
அeவாக மா�கி�ற�. இ8நிைலய#<, கச*ப#� ச���கைள� கவ�8த 
அe�க�, இய�க அe�களாக. ெச�ய#� அ�கி< ெப�கி, Iமிய#< 
பர'கி�ற�.  

 
இைத* ேபா�ேற, ஒ� �வ�*ப#� ெச�ய#லி�8� ெவள9*ப-	 

�வ�*ப#� ச�ைத, இய�க அeவ#< உ�ள கா8த	 கவ�8�, ெவ*ப	 
வ#ஷ��ட� இைண��� ெகா3டா<, �வ�*ப#� ச�ைத இய��	 
அeவாக மா�கி�ற�. இ8நிைலய#<, �வ�*ப#� ச���கைள� கவ�8த 
அe�க�, ெச�ய#� அ�கி< ெப�கி, Iமிய#< பர'கி�றன.  

 
�வ�*ப#� ச�ைத� கவ�8த இய�க அe�க�,  
கச*ப#� ெச�ய#� அ�கி< வ�	 ெபாD�,  
கச*ப#� உண�வா<,  

த� அ�கி< வரா� த�ள9 வ#-கி�ற�. 
 
இைத* ேபா�ேற, கச*ப#� ச�ைத� கவ�8த இய�க அe�க�, 

�வ�*ப#� ெச�ய#� அ�கி< வ�	 ெபாD�, �வ�*ப#� உண�வா<, 
த� அ�கி< வரா� த�ள9 வ#-கி�ற�. 

 
கச*ப#� ச�ைத� கவ�8�� ெகா3ட அe�க�,  
M�டமாக* ேபா�	 நிைலய#<,  
கச*ப#� உண�வ#� வலிைமயா<,  



�வ�*ப#� உண�வ#� இய�க அe�கைள� த�ள9வ#-	ேபா�,  

�வ�*ப#� அe�க� ேவகமாக* ேபா�	. 
 
அ*ப� ேவகமாக* ேபா�	 ெபாD�, அ8த* பாைதய#<, வ#ஷ. 

ெச�ய#லி�8� ெவள9*ப�ட, வ#ஷ. ச�ைத� கவ�8� ெகா3ட வ#ஷ 
அe�கள9<, ேமாதி வ#-கி�றன.  

ேமாதிய'ட�,  
வ#ஷ அe�களா< தா�க*ப�ட �வ�*ப#� அe�க�,  

Jழ< கா�ைற* ேபா��  
Jழ_	 நிைல உ�வாகி�ற�.  
 
இ8த நிைலய#<, கச*ப#� ச�தி� உண�வ#� இய�க அe�க�,  

அ8த.அ8த.அ8த.அ8த.    Jழ�சியா<Jழ�சியா<Jழ�சியா<Jழ�சியா<    ஈ��க*ப�-ஈ��க*ப�-ஈ��க*ப�-ஈ��க*ப�-,,,,        
�வ�*ப#� ச�தி� உண�'	,  
வ#ஷ�தி� உண�வ#� ச��	,  

ஒ��ட� ஒ�� ேமாதி� ெகா�4	 நிைலய#< ெவ*பமாகிெவ*பமாகிெவ*பமாகிெவ*பமாகி,,,,     
ேமாதி�ெகா3ட G�� அe�க4	 ஒ�றாக இைண8�,  
ஒ� ;�. ெச�யாக உ�வா�	. “வ#�தாக” உ�வாகி�ற�. 

 
இLவா� உ�வான வ#�� ம3ண#< பதி8தா<, மி�னலி�மி�னலி�மி�னலி�மி�னலி�    

ஒள9ஒள9ஒள9ஒள9    அதி�'க�அதி�'க�அதி�'க�அதி�'க� வ#�தி�மN� ப-	 ச8த�*ப�தி<, 
அத���த�8த நB�*பத	, இ�8தா<, ஒ� ெச�யாக %ைள��	 நிைல 
ஏ�ப-கி�ற�. 

 



இ8நிைலய#<, இ8த வ#�தி< இைண8தி���	 கச*ப#� உண�வ#� 
ச���க� 20%, �வ�*ப#� உண�வ#� ச���க� 20%, வ#ஷ. ெச�ய#� 
உண�வ#� ச���க� 10% எ�ற கல8��ள உண�'க4�� ஒ*ப, 

அரள9. ெச�யாக உ�வா�	 நிைல ஏ�ப-கி�ற�.  

2. 2. 2. 2. ெச�ய#லி�8�ெச�ய#லி�8�ெச�ய#லி�8�ெச�ய#லி�8�    வ#�தாவ#�தாவ#�தாவ#�தா? ? ? ? வ#�திலி�8�வ#�திலி�8�வ#�திலி�8�வ#�திலி�8�    
ெச�யாெச�யாெச�யாெச�யா????    

    
இைத* ேபா��, ேவ*ப மர�தி< இ�8� ெவள9*ப-	 கச*ப#� 

ச�ைத, இய�க அe ேவ	ப#� ச�ைத� கவ�8தி-	 நிைலய#<, 
ேவ	ப#� இய�க அeவாக உ�வாகி�ற�. 

 
ேராஜா. ெச�ய#� Iவ#� மண�தி� ச�ைத, இய�க அe 

கவ�8தி-	 நிைலய#<, ேராஜா. ெச�ய#� மண�ைத இய��	 அeவாக 
மா�கி�ற�. 

 
வ#ஷ. ெச�ய#லி�8� ெவள9*ப-	 ச�ைத, இய�க அe 

கவ�8தி-	 நிைலய#<, வ#ஷ�ைத இய��	 அeவாக மாறிவ#-கி�ற�. 
 



ேவ	ப#< வ#ைள8த வ#�� நில�தி< பதி8� இ�8தா<, தாA 
மரமான ேவ	ப#� ச�ைத� கவ�8�, ேவ*பமரமாக வள�கி�ற�.  

 
ேராஜா. ெச�ய#< வ#ைள8த வ#�� நில�தி< பதி8� இ�8தா<, 

ேராஜா ெச�ய#� ச�ைத� கவ�8�, ேராஜா. ெச�யாக வள�கி�ற�. 
 
வ#ஷ. ெச�ய#< வ#ைள8த வ#���க� நில�தி< பதி8� இ�8தா<, 

வ#ஷ. ெச�ய#� ச�ைத� கவ�8�. வ#ஷ. ெச�யாக வள�கி�ற�. 
 
ேவ	ப#� உண�வ#� ச�ைத� கவ�8தி-	 அe�க� M�டமாக* 

ேபா�	 நிைலய#<, கச*ப#� உ8�	 உண�வா<, ேராஜா. 
ெச�ய#� �வ�*ப#� ச�ைத� கவ�8�� ெகா3ட இய�க அe�க�, 

ேவகமாக வ#லகி. ெச<_	. 
 
அ8த. X=நிைலய#<, வ#ஷ. ெச�ய#லி�8� ெவள9*ப-	, வ#ஷ. 

ச�ைத� கவ�8� ெகா3ட இய�க அe�கள9< ேமாதிய'ட�, 
Jழ< கா�றாக மா�	. 

 
அ*ப�. Jழ_	 நிைலய#<,  
ேவ	ப#� உண�வ#� ச�ைத ஈ���	 X=நிைலய#<,  
இ8த G�� அe�க4	,  
ஒ��ட� ஒ�� ேமாதி�ெகா�4	 நிைலய#< ெவ*பமாகி,  
இ8த G�� இய�க அe�க4	 ஒ�றாகி,  
ஒ� வ#�தா�	 நிைல உ�வாகி�ற�. 
 
இLவா� உ�வான வ#�தி<, 100% ேவ	ப#� ச��	, 20% ேராஜா. 

ெச�ய#� ச��	, 3% வ#ஷ. ெச�ய#� ச��	 கல8� ஒ� வ#�தானா<, 
இ8த வ#�� நில�தி< பதி8தா<, நB�*பத	 இ�*ப#�, அ� சமய	 
மி�ன< உ�வானா<, மி� அதி�'க� இ8த வ#�தி< பா@	 ெபாD�, 
வ#�தி< உ�ள ச�தி� உண�'க� இய!�	 நிைல ஏ�ப-கி�ற�. 

 
இLவா�, இ8த வ#�தி< இய!�	 நிைல ஏ�ப-	 ெபாD�, இ8த 

வ#�தி< உ�ள  ச�தி� உண�'க�,  
100% ேவ	ப#� ச�ைத� கவ�8� ெகா�கி�ற�.  
20% ேராஜா. ெச�ய#� �வ�*ப#� ச�ைத� கவ�8� ெகா�கி�ற�.  



3% வ#ஷ. ெச�ய#� ச�ைத� கவ�8� ெகா�கி�ற�.  
 
அ*ப�  கவ�8� ெகா3- வள�	 ெபாD�, இ8த G�� வ#த 

உண�'கள9� ச���க�, ஒ�றாக இைண8� ெகா3ட 

உண�'க4�ெகா*ப, க�ேவ*ப#ைல.க�ேவ*ப#ைல.க�ேவ*ப#ைல.க�ேவ*ப#ைல.    ெச�யாகெச�யாகெச�யாகெச�யாக    
உ�வாகிற�உ�வாகிற�உ�வாகிற�உ�வாகிற�....    

 
ெச�ய#< இ�8� வ#�தா? வ#�தி< இ�8� ெச�யா? எ�ற 

வ#னா�க4�� வ#ைடயள9�� வ#�-, வ#�� எ*ப� உ�வான�? 
எ�� கா�சியாக� கா3ப#�கிறா� ��ேதவ�. 
 

    
    
    
    
    
    
    
    
    



VI VI VI VI ;லி;லி;லி;லி    அ-�அ-�அ-�அ-�����, , , , ஏ�ஏ�ஏ�ஏ�    மைல*பா	பாக*மைல*பா	பாக*மைல*பா	பாக*மைல*பா	பாக*    
ப#ற�கி�ற�ப#ற�கி�ற�ப#ற�கி�ற�ப#ற�கி�ற�????    

1. 1. 1. 1. ;லி;லி;லி;லி    ெச�தப#�ெச�தப#�ெச�தப#�ெச�தப#�    அத�அத�அத�அத�    உடலி<உடலி<உடலி<உடலி<    எ�னஎ�னஎ�னஎ�ன    
நட�கி�ற�நட�கி�ற�நட�கி�ற�நட�கி�ற�????    

��ேதவ�, “சK ேபாேவா	 கா����” எ�� ெசா<லி, எ�ைன� 
M��� ெகா3- ேபானா�. ெவ� Vர	 ேபாேனா	. அ!� ஒ� ;லி 
இற8� கிட8த�. அைத* பா��த�	 இ!� உ�காரலா	 எ�� 
ெசா�னா�.  

 
இற8த ;லிய#� அ�கி<, அகலமான பாைற இ�8த�. அதி< 

உ�கா�	ப� ெசா�னா�. உ�கா�8ேதா	. “இற8த ;லிைய* பா���� 
ெகா3ேட இ�” எ�றா�.  

 
பா���� ெகா3ேட இ�8ேத�. ;லிய#� உடலிலி�8� வ�	 

நா�ற�ைத* பா��த�	, அ!� எ�னா< உ�கார %�யவ#<ைல.  
 
“நB இ!� உ�கா�8�, பா��� ெகா3ேட இ��க ேவ3-	” எ�� 

க�டாய* ப-�தினா�.  
 
ேவ� வழிய#<லாம<, நா�ற�ைத. சகி��� ெகா3- உ�கா�8� 

பா���� ெகா3��8ேத�. ;லிய#� உடலி<, ;D�க� அK��� ெகா3- 
இ�8தன. நிைறய ;D�க� எ�� ெசா�ேன�.  

 



“பா��தாயா, ;லிய#� உய#� உடலி< இ���	ேபா�, ;லி Jவாசி�த 
உண�'க�, ;லி உடலி� ஜBவ அe�களாக உ�வாகி, ஜBவ அe�கள9� 
மல!க�, ;லிய#� உடலாகிற�” எ�றா� ��ேதவ�. 

 
;லிய#� உய#� உடைலவ#�-* ப#K8� ெச�றப#�,  
;லிய#� உடைல உ�வா�கிய ஜBவ அe�க�  
உய#� அe�களாக மாறி,  
;லிய#� உடைல இைரயா�கி,  
;D�களாக உட< ெப�கி�றன எ��,  
வ#ள�கமாக. ெசா�னா� ��ேதவ�. 
 
இLவா� உட< ெப�ற ;D�க�, ;லிய#� தைசகைள இைரயா�கி 

வள�	 ெபாD�, ;D�கள9� மல!க� ெவள9*ப-	ேபா�, 
நா�றமாகி�ற� எ�றா�, ��ேதவ�. 

 
இ8த நா�ற�ைத, இய�க அe�க� கவ�8தி-	 நிைலய#<, 

நா�ற�ைத இய��	 அe�களாக, ந	 Iமிய#< பரவ#* பட�கி�ற� 
எ�றா� ��ேதவ�. 

 

2. 2. 2. 2. இர�த�ைதஇர�த�ைதஇர�த�ைதஇர�த�ைத    உறிYJ	உறிYJ	உறிYJ	உறிYJ	    ெகா�ெகா�ெகா�ெகா�    
இ8நிைலய#<, ;லிய#� நா�ற�ைத� கவ�8� ெகா3ட இய�க 

அe�க� M�டமாக* ேபா�	 பாைதய#<, இத� அD�த�தா<, 



எதி�ப-	 ம�ற தாவர இன!கள9� ச�ைத� கவ�8� ெகா3ட இய�க 
அe�க�, ேவகமாக வ#லகி. ெச<_	.  

 
அ*ப� வ#லகி. ெச<_	ெபாD�, வ#ஷ. ெச�ய#� ச�ைத� 

கவ�8� ெகா3ட இய��	 அeவ#< ேமா�	 நிைலய#<, Jழ_	 நிைல 
ஏ�ப-கி�ற�. 

 
இLவா� Jழ_	ேபா�, Jழ< கா�றாக மா�	 நிைலய#<, த� 

அ�கி< வ�	 ம�ற தாவர இன!கள9� ச�ைத கவ�8�� ெகா3ட 
இய�க அe�க4	, ;லிய#� உண�வ#� நா�ற�ைத� கவ�8� ெகா3ட 
இய�க அe�க4	, Jழ< கா�றா< ஈ��க*ப-கி�ற�. 

 
அ*ப� ஈ��க*ப�-, ஒ��ட� ஒ�� ேமாதி� ெகா�4	 

நிைலய#< ெவ*பமாகி, ;லிய#� உண�வ#� நா�ற%	, ம�ற தாவர 
இன!கள9� உண�'கள9� ச���க4	, வ#ஷ. ெச�@	, வ#ஷ 
உண�வ#� ச���க4	 ஒ�றாக இைண8�வ#-கி�ற�.  

 
அLவா� இைண8�, ஒ� ெகா�யாக உ�வா��	 வ#�தாக 

உ�வா�	 நிைல ஏ�ப-கி�ற�, எ�� வ#ள�கமாக. ெசா<லி, இைத�இைத�இைத�இைத�    
கா�சியாக'	கா�சியாக'	கா�சியாக'	கா�சியாக'	    கா3ப#�கி�றா�கா3ப#�கி�றா�கா3ப#�கி�றா�கா3ப#�கி�றா�    ��ேதவ���ேதவ���ேதவ���ேதவ�....    

 
இLவா�, ெகா�யாக உ�வா�	 இ8த வ#�� நில�தி< பதி8தா<, 

நில�தி< நB�*பத	 இ�*ப#�, மி�ன< வ�	ேபா� மி�னலி� 
அதி�'க� இ8த வ#�தி< ேமா�	 ெபாD�, ெகா�யாக உ�வா�	 நிைல 
ஏ�ப-கி�ற�. 

 
இ*ப�, ெகா�யாக வள�8� ெகா3- இ���	 நிைலய#<, இ8த� 

ெகா�ய#� அ�கி< நி�றா<, இ8த� ெகா� ெம�வாக நக�8� வ8�, ந	 

காைல. J�றி� ெகா3-, ந	 இர�த�ைத உறிYசிவ#-	 
எ�றா�.  

 
ஆக, இர�த	 உ�ள மாேனா, ஆ-, மா-கேளா, ��வ#, கா�காA 

ேபா�ற பறைவகேளா இ8த� ெகா�ய#� அ�கி< நி�றா<, ெகா�க� 
அைவகைள. J�றி� ெகா3- இர�த�ைத உறிYசி வ#-	 எ�றா�.  

 



அ8த� ெகா� இ���	 இட�தி��, எ�ைன� M��� ெகா3- 
ேபானா�. ெகா�ய#� அ�கி< நி��	ப� ெசா�னா�.  

ெகா� ெம�வாக நக�8�, எனன�கி< வ�கிற�.  
எ� காைல. J��கி�ற�.  
எ� உடலி< மி�சார	 பாAவ� ேபா�� இ�8த�.  
 
எ� ைகய#< ைவ�தி�8த க�தியா<, ெகா�ைய ெவ�-	ப�. 

ெசா�னா� ��ேதவ�.  
 
ெவ��ேன�. ெவ��ய �3-, “ப<லி வாைல ெவ��னா<, 

எ*ப�� ��4ேமா, அைத* ேபா�� ��4கி�ற�”. இைத அ�பவ* 
I�வமாக உண���கி�றா�, ��நாத�. 

 
;லிய#� உய#� உடைலவ#�-* ப#K8தப#�, ;லிய#� உடைல 

உ�வா�க� காரணமாக இ�8த ஜBவ அe�க�, உய#� அe�களாக மாறி, 
;லிய#� அDகிய தைசகைள உணவா�கி, ;Dவாக உட<ெப��, ;Dவ#� 
மலமாக ெவள9*ப-	 நிைலய#< நா�றமான மண	 வ BJகிற�. 

 
இ8நிைலய#<, நா�றமாக ெவள9*ப-	 மண�ைத இய�க அe�க� 

கவ�8�, அ8த நா�ற�ைத இய��	 அe�களாக மா�	 நிைலய#<, 
ம�ற தாவர இன!கள9� உண�'க4ட� கல8�, இைண8�, ஒ� 
ெகா�யாகி�ற�.  

 
ெகா�யானப#�, “;லி எ*ப� இர�த�ைத உறிYசி, த� உணவா�கி 

வா=8தேதா” அைத* ேபா�ேற, ;லி;லி;லி;லி    இர�த�ைதஇர�த�ைதஇர�த�ைதஇர�த�ைத    உறிYசி-	உறிYசி-	உறிYசி-	உறிYசி-	    
உண�'க�உண�'க�உண�'க�உண�'க�    ெகா�@ட�ெகா�@ட�ெகா�@ட�ெகா�@ட�    கல8தி�*பதனா<கல8தி�*பதனா<கல8தி�*பதனா<கல8தி�*பதனா<,,,, ;லிைய* 
ேபா�ேற, இர�த�ைத உறிYசி வள�	 ெகா�யாகி�ற�. 

3333. . . . உஉஉஉ�ன9�ன9�ன9�ன9க�க�க�க�    எ*ப�எ*ப�எ*ப�எ*ப�����    ேதா��கி�றனேதா��கி�றனேதா��கி�றனேதா��கி�றன????    
 ;லிய#� உய#� உடைலவ#�-* ப#K8� ெச�றப#�, ;லிய#� 

உடைல உ�வா�க� காரணமான ஜBவ அe�க�, உய#� அe�களாக 
மாறிவ�	 நிைலய#<, ;லிய#� தைசகைள உணவாக உ�ெகா3- 
வாD	 ;Dவாக, உட<க� ெப�கி�ற�. 

 
இ8நிைலய#<, ;லிய#� தைசக� அைன��	 தB�8தப#�, ;Dவ#�� 

உணவ#�றி, ;Dவ#� உய#� உடைலவ#�-* ப#K8� ெச<_	 நிைலய#<, 



இர�த�ைத உறிYசி, உட< ெப�	 உய#� 
அe�களாக. ெச<கிற�. 

 
இLவா�, இர�த�ைத உறிYசி உட<க� ெப�	 உய#� 

அe�களாக. ெச<_	 நிைலய#<, இ8த உய#� அe�க�, ;லி எ�தைன 
வைகயான உட<கைள� ெகா�� தி�றேதா, அ�தைன வைகயான 
உட<க�, இ8த உய#� அe�கைள ஈ���	 நிைலய#<, ஈ��க*ப�ட 
உடலகள9< இ���	 இர�த�ைத உறிYசி, உணவாக உ�ெகா�4	 
நிைல ஏ�ப-கிற�. 

 
இLவா�, இர�த�ைத உறிYJ	 உய#� அe�க� உ�ன9யாக'	, 

இர�த�ைத உறிYJ	 ஈ�களாகேவா உட<ெப��, உ�ன9யாக, 
ஈ�களாக இர�த�ைத உறிYசி வாD	 நிைல 
ஏ�ப-கி�ற�. 

4. 4. 4. 4. ;லி;லி;லி;லி    அ-��அ-��அ-��அ-��, , , , ஏ�ஏ�ஏ�ஏ�    மைல*பா	பாக*மைல*பா	பாக*மைல*பா	பாக*மைல*பா	பாக*    
ப#ற�கி�ற�ப#ற�கி�ற�ப#ற�கி�ற�ப#ற�கி�ற�????    

;லி, எ�தைன வைகயான உட<கைள� ��;��தி, 
ேவதைன*ப-�தி� ெகா�� இர�த�ைத� ����, தைசகைள� தி�� 

வள�8தேதா, ேவதைன*ப-�தி�ேவதைன*ப-�தி�ேவதைன*ப-�தி�ேவதைன*ப-�தி�    தி�றதி�றதி�றதி�ற,,,,    ேவதைனயானேவதைனயானேவதைனயானேவதைனயான    
உண�'க�உண�'க�உண�'க�உண�'க�    அைன��	அைன��	அைன��	அைன��	,,,, ;லிய#� உய#� 
ஆ�மாவாக* ெப��கி�ற�. 

 



அ*ப� வள�8�, ;லிய#� உய#� உடைலவ#�-* ப#K8� ெச<_	 
நிைலய#<, மைல*பா	ப#� ஈ�*;��� ெச��, மைல*பா	பாக உட< 
ெப�கி�ற� 

 
ஆனா<, மைல*பா	பாக உ�*ெப�ற நிைலய#<,  
அ8த* பா	; த� உண'�காக, ஒ� ஆ�ைட� கLவ#*ப#���  
ஆ�ைட வ#D!�	 ேபா�,  
எ�தைன ேவதைன*ப�- ஆ�ைட %Dைமயாக வ#D!கி,  
த� இைரயா�கி உடைல வள��கி�ற� எ�� உண��தி  

கா�சியாக'	 கா3ப#�தா�, ��ேதவ�.  
 
“பா��தாயா? ;லி த� உடைல வள��க எ�தைன உட<கைள 

ேவதைன*ப-�தி� ெகா��, இர�த�ைத உறிYசி, தைசகைள ரசி��� 
தி��, உடைல வள���� ெகா3- வா=8� வ�கி�ற�. 

 
ஆனா<, ;லிய#� உய#� ;லிய#� உடலி< இ���	ேபா� 

ேவதைன*பட. ெசAத உண�'க�, ஜBவ அe�களாக உ�வாகி, 
ேவதைன*ப-	 உடலாக உ�வா�கி, ேநாயா�கி, ;லிய#� உய#� 

உடைலவ#�-* ப#K8� ெச��, ேவதைன*ப�ேட, இைரைய 
ேவதைன@ட�ேவதைன@ட�ேவதைன@ட�ேவதைன@ட�    வ#D!கிவ#D!கிவ#D!கிவ#D!கி    வாD	வாD	வாD	வாD	, , , , மைல*பா	பாகமைல*பா	பாகமைல*பா	பாகமைல*பா	பாக 
உட< ெபற. ெசA� வ#-கிற� உய#�, எ�� வ#ள�கமாக. 
ெசா�னா� ��ேதவ�. 

 

    
    
    



5. 5. 5. 5. ப#றைரப#றைரப#றைரப#றைர    ேவதைன*ப-�திேவதைன*ப-�திேவதைன*ப-�திேவதைன*ப-�தி    இரசி��இரசி��இரசி��இரசி��    
வா=8தா<வா=8தா<வா=8தா<வா=8தா<, , , , அ-��அ-��அ-��அ-��    ;லியாக�தா�;லியாக�தா�;லியாக�தா�;லியாக�தா�    

ப#ற*ேபா	ப#ற*ேபா	ப#ற*ேபா	ப#ற*ேபா	....    
இைத* ேபா�ேற, உ� வா=�ைகய#< ப#றைர ேவதைன*ப-	ப� 

ெசA�, அைத ரசி�� வா=8தாயானா<, உ� உய#�, ேவதைன*பட. 
ெசAத உண�'கைள உ� உடலி< ஜBவ அe�கைள உ�வா�கி, உடலி< 
ேவதைன*ப-��	 ேநாAகைள உ�வா�கிவ#-	.  

 
ப#�, ேவதைன*ப-	 உண�'க4ட� உ� உடைல வ#�-* ப#K8� 

ெச<_	 உய#ரா�மா, ேவதைன*ப-�தி� த� இைரயா�கி வாD	, 
;லிய#� உடலி� ஈ�*;��� Eைழ8� ெச��, ;லியாக உட< ெபற. 
ெசA�வ#-	 உ� உய#�. 

 
இ�ைறய வா=�ைகய#<, எ8த வைக உண�'கைள உ� 

உடலி< வள���� ெகா�கிறாேயா, அத���த�க 

““““அ-�தஅ-�தஅ-�தஅ-�த    உடைலஉடைலஉடைலஉடைல    உ�வா�கிவ#-	உ�வா�கிவ#-	உ�வா�கிவ#-	உ�வா�கிவ#-	    உ�உ�உ�உ�    உய#�உய#�உய#�உய#�”””” 
எ�� உபேதசி��வ#�-, கா�சியாக'	 கா3ப#�தா� ��ேதவ�. 
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