ஹர ஓம!
இநத பககஙகளகக வநததகக நனற!
ொகொஞசம பககஙகைை தயொர ொசயத ொகொணட இறஙக உதேதசம. ொகொஞச நொள ஆகம.
உணைையல இநத பககஙகைை இனனம ொவளயடைை. என அஞசல ஒடடல இைத பொரதத
இஙேக வநதவஙகளடம ைனனபப ேகொரகேறன.
இநத வைைபப யொரகக அபபடனன மதலை ொசொலை நைைககேறன. ஆனமகததககததொன
ஆயரம வைைபப இரகேகனன ொசொலறஙக, கொதை வழத. இரநதொலம "அொதலைொம
யொரகேகொ நைகக இலைை, நைகக இொதலைொம பரயொத" அபபட
நைைககறவஙகளககததொன இத.
எலைொரககேை பரயஙக - ொகொஞசம சைபைொ பரயறொைொதர எழதைொ. அநத ைொதர ஒர
மயறச இத.
இத வைர எழதைைத பொததஙக இலை? இேத நைடைதொன எழதபேபொேறன. "தரபட ஒழய
அநதககரணம ஒடஙக.." அபபடொயலைொம எழத பயமறதத ைொடேடன. ஏேைொ ஆனமக
சைொசொரம எழதறவஙக ொசநதமழகக ேபொயடரொஙக. எைகக ொசநதமழ ொதரயொத. அதைொேை
நஙக ேயொசகக ேவணொம.
ஆனமகம ஏன ொதரயனமன ேகககைொம!
இநத ேபொரலைொம சமைொ பயமறதததொஙக. நமைை நொேை பரஞசககனைொ இலைையொ?
அததொஙக ஆனமகம. அத ைடடம ஏன பரஞசககனமன ேகடடொ.. நமை உணைையொை
நைை, சகத எனைனன ொதரஞசகடடொ இனனம ொகொஞசம சநேதொசைொ இரககைொேை!
யொரேை சநேதொசைொ இரககறத வரமபவொஙகதொேை?
எழதொதலைொம ஆரமபககற மனேை சை வசயம.
நைறய ஒவொவொர தரமம எழத உசர வொஙக ைொடேடன. ஒர ேபஜ டவன ேைை
ேபொகககடொதனன நைைககேறன. தைமம(!) சனை சனை ேடொஸ. அவேைொதொன.
எழதைதை சநேதகமைொ பனனடடம இடட ேகளஙக. பதல ொசொலேறன. சை சையம இத
பனைொை பரயமன ொசொலலடேவன. வரததபபடொதஙக.
சமைொவொடட இடகக ேகளவ ேகடடொ அைத ொவளயட ைொடேடன. அதககம வ.ப.
இொதலைொம நஙக படசச பரஞசககனம அபபட யொரககம கடடொயமலை. அதைொை உஙக
வழ உஙகளகக. என வழ எைகக. எழதறத யொரககொை உபேயொகைொ இரநதொ எைகக
ொகொஞசம ைகழசசதொன. அவேைொதொன.
இநத பககஙகளகக வநததகக நனற!
இநத பதவகள ஆனமகததல ொகொஞசம ொதரஞச ொகொணட ேைை ொதரஞச ொகொளை வரபபம
உளைவரகளககதொன. அலைத உணரவகைை தளள வசச பதத பரவைொ ேயொசைை ொசயய
மயறச ொசயயரவஙகளககததொன.
மடநதவைர எளதொ பரய ைவககற மயறசை நொன ேதொததபேபொைொ தயஙகொை ேகளஙக.
பரயைைனன ொதரஞச ேகடகறவஙக ொதரஞச ொகொளை வொயபப இரககைொம. ேகடகொடடொ
பரயொைேை இரபேபொம.
ஏன இநத ொபயர?
சை ேபர ஏன இபபட ொபயர ொவசச இரககனன நைைககைொம. கணணபரொன ஸொபலலங
மஸேடக ேை எழத இரககொர.
ஆஙகைததை for dummies எனகற பததகஙகள பரபைம. மக எளதொக பைரககம பரயமபட
ொகொஞசம நைகசசைவேயொடேவ எழதவொஙக. ஒவொவொர பததகம எழதறத ேவற ேவற நபரொ
இரநதொலம இேத ைொதரதொன இரககம. கணன சைொசொரததகக ஆரமபசசத இபப
ொசொேடொக வைர வைநத இரகக. டமமஸ.கொம ேபொய பொரஙக!

இததொன எைகக எளதொ எழத ஒர ஊககம. அபபட எழதேறைொ இலைையொ எனபைத
ைததவஙகதொன ொசொலைணம! கைறஞச படசம மயறச பணணகேறன.
டமமஸ எனகறதொை இத ைததவஙகைை இழவ படததறதலைை. தயவ ொசயத அபபட யொரம
நைைகக ேவணொம. அத என ேநொககம கைடயொத.
டமமஸ அபபடேை ேபர ைவககைை. ஏனைொ அத எதொவத கொபபரைை அத இதனன
அைொவசய சககலை ொகொணட வடேைொ, ஏன வமபனனதொன. அதைொை ேபைர ொகொஞசம
ைொதத இரகேகன.
சர அபப உளேை ேபொகைொைொ?
1. சரயஸொ உளேை ேபொகம மன ஒர வஷயதைத பொதத வடட ேபொைொல ொகொஞசம
நலைத. நைகக பரதல ொகொஞசம சைபைொ இரககம.
வஞஞொைததன வைரொயலைை:
சொதொரணைொக ஆனமகம பதத ேபசசவரமேபொத சைர ொசொலலவத எனை எனறொல
நொன வஞஞொைதைததொன நமபேவன. நஙக ொசொலற ஆனமகததகக எனை வஞஞொை
ஆதொரம இரகக எனபததொன. இைத நொம ொகொஞசம ேயொசைை ொசயத பொககனம.
எனை ேயொசைை?
வஞஞொைததகக எலைொம ொதரயைொ?
சைொர 105 வரஷம மனைொை ஆகொய வைொைம கைடயொத. அபேபொ ைனதன பறகக
மடயமன ொசொனைவஙகைை ேகல ொசஞசொஙக. 1903 ை மதல ஆகொய வைொை
பறததல நடககமவைர “இத வஞஞொை பரவைொக மடயொத” அபபடதொேை
ொசொனைொஙக? இபப? ஆகொயம எனை, வண ொவளயேைேய பறககேறொம.
வஞஞொைம ஒர வஷயம இரககனன நரபகக மடயம. ஒர கமபயல ஒர கரவைய
ொபொரதத இேதொ பொர மனசொரம பொயகறத னன ொசொலைைொம.
ஆைொல வஞஞொைம ஒர வஷயதைத இலைைனன நரபககேவ மடயொத. இத ஒர
சஙகடம. அநத அநத கொைகடடததல இரககற கரவகைை ைவதததொேை பொககேறொம?
வஞஞொைம வைர வைர பதய கரவகள வநத இதவைர ொதரயொதொதலைொம இபேபொ
இரபபதொ ொசொலலதஙக. வரைொறைற பொரததொ ஒர கொைகடடததல இலைொததொ
நைைசசொதலைொம பனைொை இரபபதொ நரபசச இரககொஙகேை!
இனைறய வஞஞொைததகக எலைொம ொதரயமைொ பதய கணடபடபபகேை வரமடயொத.
ஏனைொ நொைை வரககடயத எலைொம இலைைன இபபேவ ொதரயேை? ஓடைட வொதமன
நைைககறஙகைொ? தைைய பசசகக ேதொணதொ? வஞஞொைததகக இபபேவ எலைொம
ொதரயமன நைசசொ இபபடததொன தபபொ மடவ வரம.
வஞஞொைததகக நைறயேவ ொதரயைொம. ஆைொல எலைொம ொதரயமடயொத. எலைொம
ொதரஞசகக ேவனடய உபகரணஙகேைொ உணரககடய சகதேயொ நைகக இலைொை
இரககைொம. எைகடரொன ைைகரொஸேகொப வரம வைர நைறய வஷயஙகள ொதரயொைல
இரநதத இலைையொ? வரம கொைததை எனை எனை கணடபடபபகள வநத நமைை
ஆசசரயததை ஆழததேைொ ொதரயொத. அபேபொ இபப கைடயொதஙகற பை வஷயஙகள
இரபபதொ ொதரய வரைொம. ஆக ேகளவகக எனை வைட?
வஞஞொைததகக எலைொேை ொதரயொத எனபேத வைட.
கடவள இரககறொர எனபத ொவறம நமபகைகதொன எனகறொரகள. கடவள இலைை
எனபதம நமபகைகதொன. எனை ஆதொரம இரகக? இபப இரககற வஞஞொை
உபகரணஙகைொல கணடபடகக மடயவலைை எனபதொை இலைொைேை ேபொகொத
எனபதததொன இபப ொதரஞச ொகொணேடொேை. கடவள இரபபதொ ஆதொரம இலைை;
அதைொை ஆதொரம வரம வைர நொன நமப ைொடேடன எனற ொசொலலகறதை அரததம
இரகக. கடவள இலைை, இலைேவ இலைைனன ொசொலகறதை அரததம இலைை.

ஆனமகவொத அனபவததொல கடவைை பொததொலம பொதத வடைொம; உணரதொலம
உணரைொம. நமபகைக தடபபடம. வஞஞொைதைத ைடடேை நமபகறவரகள
எபேபொதேை நமபகைகயலதொன இரகக ேவணடம.
இரணட நொள கழதத அடததைத பொபேபொம!
வரடடொ?
2. 2. நொன யொர?
இநத ேகளவகக வைட கொண மயறச பணணவேத ஆனமகம.
நொன இநத உடமபதொேைஙக, இொதனை ேகளவ அபபடஙகறஙகைொ?
கொைம கொைைொக நம ேபசச பழககததல இரககறத ொபரமபொலம சரயொகேவ
இரககம. சொதொரணைொக எனை ொசொலலேறொம? இத என ொபனசல ,இத என பததகம.
அபேபொ ொபனசலம பததகமம நொன இலைை. நொன ேவற என ொபனசல/ பததகம
ேவற. அேத ேபொை என கொல என ைக எனகேறொம. என உடமப வலககத
எனகேறொம. அபப நொம ேவற நம உடமப ேவறதொேை?
ஒரவர இறநத ேபொகறொர. நொை தகக படகேறொம. அவர இரநதொர இபப இலைை
எனகேறொம. ஆைொல அநத உடமப இஙேகதொேை இரகக? உயர பரஞச ேபொைதொை
“அவர” ேபொயடடொர எனகேறொம. அபப “அவர” அநத உடமப இலைை. ேபொை உயர
எனறத எத? அத எஙேக ேபொசச?
ஒர ேவைை ைைசதொன நொைொ? “நொன நைைககேறன, அதைொல இரககேறன” எனற
சை அறஞரகள ொசொலறொஙக. ைைச பதத எனற ொரணடொக ொசொனைொலம ொரணடம
ஒேர வஷயததன ேவற ேவற பககமதொன. உணரவகள ேைேைொஙக சைைபபடடொல
அத ைைச. சைைமலைொைல ொசயலபடவத பதத.
நொம தஙகம ேபொத எனை ஆகறத. ைைதன ொசயல எனை?
தககததை ொரணட நைைகள. ஒனற கைவ கொணகற நைை. இைத ொசொபைம
எனகேறொம. இதல ைைச ஏேதேதொ நைைககறத. நைவல நடகக மடயொத பை
வஷயஙகைை நடபபதொக நைககேறொம. அபேபொைதகக அத நரமபேவ நஜைொகேவ
ேதொணத. கைவதொன எனற உணரேவொட யொரம கைவ கொணைை. அபபட ஒர
ேவைை உணரநதொ அத ஒர தறகொலகைொை வழபபதொன. கொணகற வஷயம
சைைைொைதொை பததயம இலை.
ொரணடொவத ஆழநத தககம. இதை கைவ இலை. அதைொை ைைசம ொசயலபடை.
கொணகற, அறகற வஷயம இலை. அதைொை பததயம இலை.
இநத சையம நொை இரககேறொேைொ இலைைேயொ? நொம இலைைனைொ எஙேக
ேபொேைொம? எஙகரநத தரமப வநேதொம?
தஙக எழநத “ஒணணேை ொதரயொை சகைொ தஙகேைன” அபபடனன ொசொலேறொேை
அநத சகம அனபவசசத யொர?
இரகேகொமனைொ ைைச நொை இலை. அபப நொம யொர?
உடமப ைைச/பதத அலைொத ஏேதொதொன.
இநத ைைச அலைொத பதத அலைொத உடமப அலைொத நமைை ொதரஞசகறத எபபட?
அதறக நம ொபரயவஙக ஒர நொல வழ ேபொடட ொகொடததரககொஙக.
ஏன நொல இரககணமன ேகடடொ ைனஷன கணஙகள ேவற ேவற. பதத கரைை ேவற
ேவற. சைரொை ொரொமப ேயொசகக மடயொத. சைரொை சமைொ உககொநத ஆரொயசச
ொசயய மடயொத. நைறய ேபரொை ைைச அடகக மடயொத. மசச படகக மடயொத.
அதைொை நொல வழகள.
நைகக தகநதொ ேபொை ஒர வழைய ேதரநத எடததககைொம.

எலைொேை கேடசை ேபொற இடம ஒணணதொன. அத எபபடனைொ.....
3. இபப சதமபரததேைநத ொசனைை ேபொகணம.
சைபைொ பொணடசேசர ேபொய ஈசஆர வழயொ ேபொகைொம.
பொணடசேசர ொபரமட இலைொத டொகஸயொ? கடலர, பணணரடட ேபொய தணடவைம
வழயொ ேபொகைொம.
அலைத பொணடசேசர ேபொய தணடவைம ேபொய ேபொகைொம.
எபபட ேபொைொலம ேசரகற இடம ொசனைைதொன.
அத ேபொை இநத எலைொ வழகளம ேபொய ேசரகற இடம ஒணேணதொன.
1. பகத வழ:
நமை எலைொரககம நலைொ ொதரஞசவழதொன இத. நமைை மறய, எலைொம வலை
சகதைய கடவள னன ஒர ொபயர ொகொடதத ொசொலேறொம. அவரகக எநத ேபர
ேவணடைொைொலம ொகொடககைொம. அதககனன ஒர தன வழ பொடட மைற
இரககைொம. அநத கடவளகக ஒர பரொண கைத இரககைொம. ொநைறய ேகொவலகள
இரககைொம. நைடமைறகள, தரவழொககள, பைஜகள, ேதேரொடடஙகள ...ொபரய கடல
இத!
நலலஙக! நலலஙக!
எனைஙக?
நஙக எனை ொசொலல ஆரமபசசஙக? நமைை நொேை அறஞசககறததொேை?
ஆைொ.
“நமைை நொேை பரஞசககனைொ இலைையொ? அததொஙக ஆனமகம.” அபபடனனதொேை
ஆரமபசசஙக?
ஆைொனயொ ஆைொ!
பனை இபப கடவள அபபடனன ஆரமபசசொ எனை அரததம?
நொமதொன கடவளன அரததம!
எனைத?
ஆைொம. நொமம கடவளம ஒணணதொன. நொை பரமைததன ேவற ேவற
ொவளபபொடதொன.
தைைய சததேத!
அதககததொன ொைவல ஜமப பணணககடொதஙகறத. நஙக ொசொலைவசசடடஙக.
நஙக ொசனைை ேபொகணமன ொசொனனஙக. சரனன நொன பொணடசேசர பககம
வணடய தரபபேறன. இத ஒர வழஙக. இத எபபட இரககனன பொரஙக. படசசொ
வசசபேபொம. இலைொடடொ... அடதத வழ சர படதொனன பொபேபொம.
பரமைம எனகற பரதல ைடடம ேவற. அத ஞொை ேயொகம. ைனதன கடவள ஙகற
ைடடம ேவற. அத பகதேயொகம. ஒணணொஙகைொஸ படசசடடதொன ொரணடொஙகைொஸ
ேபொகணம. ேகொவலை, ஒர சைைை, படததை, கடவைை பொகக ஆரமபசச ொைதவொ
மனேைற எலைொ உயரகளலம கடவைை பொகக ஆரமபசச பனைொை
எலைொததேையம பொகக ஆரமபசசொ சரயொை மனேைறறம ன ொசொலைைொம. இதேவ
ேைேை ேைேை ேபொய நொமம எலைொமம ஒணணனன ொகொணடவடம.
சர அபபடைொ ஏன பகத ேயொகம? எலைொரம ஞொைததகக ேபொைொ எனை?
4. 4. அபபடபபடட அறவ எலைொரககம இலைை. தைகக மறை சகத இரககனன
எலைொரம அனபவததொேை ஒததககறத சைபம. அதகக கடவளனன ஒர ேபர
ொகொடதத வழ படறத சைபம. கடவளககம நைககம இரககற ொதொடரைப ைைச
ொசொலறபட நரணயம பணணவத சைபம. இபபடேய ேபொகற ேபொத நொம ொகொஞசம
ொகொஞசைொ மனேைறடேவொம.
ஆைொ எைகக ொதரஞச யொரம இபபட மனேைறககொேணொேை?
ொகொஞசம கமமதொன. ஆைொ இலைொை இலைை. நொம பொககறதம இலைை. இபப
சொதொரணைொ இரககறத பகத இலைை. பயம/ ஆைச. மனேை எலைொம கடவள தபப
பணணொ தணடபபொேரொ ஙகற பயம இரநதத; இத ொகொஞசம ொகொஞசைொ ேபொயடசச.

தபப பணணடட ேகொவலகக ேபொய நைறய பைஜ எலைொம பணண பொவதைத
ொதொைைசசடைொமன நைைககறொஙக. அேத ேபொை ஆைச அதகைொயடசச. எைகக
நைறய கொச ேவணம, பதவ ேவணம, கழநைதகக ஸகலை இடம கைடககணம,
நைறய ைொரக வொஙகணம - இபபடேய ஆைச வைநதகடேட ேபொகத.
இத தபபொ?
தபபலைை. ஆைசககொகதொன மதலை கடவளகடட வரொஙக. இத ொகொஞச நொளேைேய
ஆைசபபடட இத ேவணம அத ேவணமன ேகககொத பகத ஆகணம.
இநத பகத வைகவைகயொ இரககொ?
இபப நொன ொசொலேறன. நஙக ொகொஞசம நலலஙக! (எைகக கொல வலககத :-))
பகதய பதத வரவொ இபப ேபச ஆரமபசசொ அத ேபொயகடேட இரககம. அதைொை
ைததத பதத ொகொஞசம ேபசடட தரபப வரைொம சரதொைொ?
அடதத வழ பொணடசேசர- ஈசஆர வழயொ!
வழ-௨
அதகக கரை ேயொகம னன ேபர ொவசசரககொஙக. கரைொனைொ ேவற ஒணணமலைைேவைை அவேைொதொன. அதொவத ஒததர ொசயயற ேவைை வழயொேவ தனைை
பரஞசககறத. இதேையம கடவள வரொர. ொசயயற ேவைைைய ஒழஙகொ ொசயயடொ;
உனேைொட சொைரததயொைலைொம கொடட மடஞசவைர நலைொ ொசயயனம. அபபறம அத
கடவளகேக அரபபணமனன ொசொலல வடடட. அபபட ொசஞசொ பைன இபபட
இபபடதொன இரககணமனன நைைகக ைொடேட. சரககைொ இததொன கரை ேயொகம.
ஓேஹொ! கைதை இததொேை ொசொனைதொ ொசொலறொஙக? “கரைொைவ ொசய. பைைை
எதரபொரககொேத”
அபபட நைறய ேபர ொசொலறொஙக. ஆைொ அபபட கரஷணன ொசொலைேவ இலை.
பனேை?
அவன ொசொனைொதலைொம “ கரைொவ ொசயய ைடடேை உைகக அதகொரம இரகக.
பைன இபபடதொன இரககணமகறதை எபபவேை அதகொரம இலை.”
எனை ொபரய வததயொசம?
நொைனைைகக பொககைொம!
---5. பைைை எதரபொககொேதனைொ அேைகைொ யொரேை அபபட ொசயய ைொடடொஙக. யொரொ
இரநதொலம எேதொ ஒர பைன - வைைவ நடககமனனதொேை ேவைை ொசயயேறொம.
அத எதர பொககொேதனன ொசொனைொ யொர ேவைை ொசயவொஙக?
ஒர ேவைைைய ொசயயைொம, ொசயயொை வடைொம அலைத ேவற ைொதர ொசயயைொம.
அதகக உைகக அதகொரம இரகக! ஒர ேபொதம பைனை அதகொரமலை.
பைன இபபடதொன இரககணமன ொசொலகறததகக நைகக அதகொரம இலை. ஏனைொ
பைன நமை ைடடேை ொபொரததத இலை. ேநரம, இடம, நொம ொசயயற ேவைைை பஙக
இரககற ைததவஙக எபபட எனை ொசயயறொஙக இொதலைொம வரத இலைையொ?
நொை நலைொ படசச பரடைச எழதைொம. அைத தரததறவரகக அத சரயொ ேபொய
ேசரனம. அவர அபப நலை மடை இரககனம. ஏதொவத பககதைத பொககொை
வடடடககடொத. ைொரக கடட ேபொடறத சரயொ இரககனம. அத சரயொ கணனை
பதயனம. நமை ைொரக வநத ேசரததககளேை இபபட எவேைொ வஷயம இரகக?

எதவேை இபபடததொன இரககணமனன நைைககறபேபொதொன நைகக பரசசைை
வரத. நடககேைொ நடககொேதொனன தககம ொகடட ேபொகத. நடககேைைொ எனை
ொசயயறதனன ொரொமப ேயொசைை ொசயய ஆரமபககேறொம. நைைசசபட நடககைைைொ
அதகக தைடயொ இரநதத எதேவொ, அத ேைை ேகொபம வரத. அதபபதத ஒணணம
ொசயய மடயைைைொ வரகத வரத.
நமைொை மடஞச வைர ொசஞேசொம. அபபறம அவன வடட வழனன யொர
நைைககறொஙகேைொ அவஙக அவவைவ கஷடபபட ைொடடொஙக. ைைச அைைதயொ
இரபபதொேை அவரொை ேவைைைய நலைொேவ ொசயய மடயம.
மன கொைததை இநத கரைொஙகறைத அவரவர ஜொதகக ஏறபடட கரைொனன
ொசொனைொஙக. அதவம மககயைொ யொகஙகள, ேஹொைஙகள, பைஜகள இைதேய
ொசொனைொஙக. அத ஒர கொைம. அபபலைொம ஒரததர ேவைைைய ேவற ஒரததர
ொசயய ைொடடொஙக. ைததவஙக ேவைைைய பறசச ொகொளைக கடொதனன ஒர
கடடபபொட. இபப பை வரஷஙகைொ இத அடபடட ேபொயொசச. ைகொபொரத
கொைததேைநேத ஜொத கைபப ஏறபடட ேபொயொசச. பை ேவைைகள கொணொைபேபொசச.
பை பத ேவைைகள வநதொசச. அதைொை இபப இத எபபட எடததககறத?
பகவொன எேதொ ஒர ேவைைை இபப நமைை ொகொணட ொவசசரககொன இலைையொ
அநத கரைொனன எடததககணம.
நொை ொசயயற ேவைைைய சறபபொ ொசயயனம. மழ ஈடபொடேடொட தறைைேயொட,
கவைதேதொட ொசயயனம. எநத பைன கைடசசொலம சர, இத பகவொன நைகக
ொகொடததத னன எடததககணம. அத நொம நைைசசதகக ேைேை இரககைொம; நொம
நைைசசபடேய இரககைொம; கைறவொ இரககைொம; இலைை ேவற ைொதரேய
இரககைொம. எதொைொலம அைத அபபடேய ஏததககணம.
இத கரைொ வழ.
அடதத எநத வழ?
கடலர பணணரடட வழயொ ொசனைை.
ரொஜ ேயொக வழ:
ேயொகம னன பை இடஙகளை பை வதைொ ொசொலைை பயனபடததறொஙக. ேயொகம னைொ
ஒணண ேசககறத. ரொஜ ேயொகம எனகறத அடடொஙக ேயொகம ன ொசொலலவொஙக. அதை 8
படகள. ொகொஞசம பரயொடடொலம படடயல ேபொடடடேவொம.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

யைம
நயைம
ஆசைம
பரொணொயொைம
பரதயொகொரம
தொரைண
தயொைம
சைொத

எனைஙக நஙக சைொத, எைைை எலைொம கபபடட பயமறததறஙக?
பயபபடொதஙக. சமைொ ஒர பதஞச வககதொன அபபட எலைொம ொசொனேைன. அொதலைொம
எனைனன பொததொ பயம இரககொத. சரயொ?
1. யைம -எைன இலை- அபபடனைொ சய கடடபபொட.
அட, அத அபபட மனேைேய ொசொலைககடொதொ?

இலைைஙக. எலைொ சைொசொரததககம ஒர தன அகரொத உணட. அத ொதரஞச கடேடொமைொ
பனைொை பயனபடம. அதைொை ொசொலேறன.
2. நயைம: இத நைகக பழகைததொேை?பைஜ கைஜ ொசயயறபப நயைைொ இரககணமன!
ொபரயவஙக வடடை ஆரமபசச வசச பழககஙகைை கைட படககறத; அத பதத ஏன எதகக
எபபடனன ொதரஞசகறத; அதை ஈட பொட கொடடறத- இதொன நயைம.
3. ஆசைம: இததொஙக ேயொகொ ேயொகொனன எஙக பொததொலம ேபசறத. ேயொகொசைம. அதொவத
ொசயைககைொை உடமைபயம ைைைசயம இைணககறத.
ொகொஞசம வரவொ பொககைொைொ?
இபப சை ேபர ஒேர ொடனஷன படடகடட இரபபொஙக. அவஙகளகக தககம வரொத.
அட இொதலைொம ொதரயொதொ எனை?
சர சர ேைேை ேகளஙக. சைர ைைசை நைறய கஷடஙகைை ேபொடட படட வசச இரபபொஙக.
அவஙக கொைைைை ைைம கழகக கஷடபபடவொஙக. சைர அடககட ைைமகழகக ேபொக
ேவணட இரககம. சைரகக ேதொொைலைொம அரபப, சரஙக ேபொை வரம.
இதகொகலைொம நொை ைவததயர கடேட ேபொைொ இரககற, இலைொத பரேசொதைை எலைொம
பணணடட ஒணணேை இலைைமபொஙக. நைககொ ேகொவைொ வரம. பனை கஷட படறத
நொைதொேை! அதொவத உடல ரதயொ ேகொைொற இலைைனன அரததம.
அபபடனைொ?
நம ைைசககம உடமபககம ஒர ொதொடரப இரகக. ைைசை இரககற வயொத உடல
உபொைதகைொ ொவளபபடம. அதகக ஒர ேபர வசசரககொஙக. psycho somatic.
எனைத நொை ைசகேகொவொ?
நொை நைைககற ைொதர இலை அணணொசச, இஙக அதகக “ைை” னன ொபொரள. ேசொைொ
=உடமப. அதொவத ைைசொை வர உடல வயொத.
இபப பொரஙக, ைைச உடமப பொதககத; அேத ேபொை உடமபம ைைச பொதககணேை?
அதொேை!
அேததொன. நைகக ொரொமப சரம அடககத. நொல நொைொ வடைை. அபப ைைச எபபட
இரககம? ஒர டபொரஷன வரம. ேசொரநத ேபொயரேவொம.
இபபட ைைச உடமைபயம உடமப ைைைசயம பொதககறைத நைகக சொதகைொ
பயனபடததககைொம.
எபபட?
-இத நைகக சொதகைொ பயனபடததககைொம.
எபபட?
சமைொ ொகொஞச ேநரம படஙக. ைக கொல உடமப மழதம வைறபபொ ஆககஙக. நலைொ
மறகேகறடடம. ஆசசொ, இனைம ொகொஞசம, இனனம ொகொஞசம..... இபப டக கனன லஸொ
வடஙக. இ.ொகொ ொசொலறொ ைொதர Free யொ வட ைொேை....!
நலைொ ஆழைொ, ொைதவொ மசச இழதத வடஙக. ஒவொவொர மசச இழககறதம எணணடேட
வஙக. ஆரமப கொைம. அதைொை ஒர 10 ை ஆரமபசச 9. 8. 7 இபபடேய 0 வொஙக. இபப
உஙகைைேய கவனஙக. ஜமன இரகக இலை. ரைொகஸடொ..
அதொன.
உடமைப தைர வடடத ைைைசயம இறககம இலைொை ஆககடசச!
அநத ைொதர சைொசொரம எலைொம பனைொை வரவொ பொககைொம. இபப இத ஒர

மனேைொடடமதொேை!
[ஒர சடட தேரன. மனை இத ொசஞச பொததரகேகன. அபப ஆடேயொ ேடப இைவசைொ
கடசசத. இபப கடடணம வசல ொசயயறொஙக. ஆைொ ேவைை ொசஞசதனகறத நசசயம.
http://www.svyasa.org/course/smet.asp ]
4. பரொணொயொைம.
இதவம இபப ொகொஞசம பொஷன ஆகடட வரத. ஆைொ இத ொகொஞசம சரயொ ொசயயேைனைொ
நைறயேவ பொதபப ஏறபடததம. ஒர ேயொக ஆசொன கடட கததகடட ொசயயனம.
மசைச நலைொ இழதத உளேை படசச ொைதவொ ொவளயடறத மசச பயறச. ேைேைொடடைொ
பொகக இத நலைொ மசச வடறதொை ஆகஸஜன மைைகக சரயொ கைடககதனன நைசசொலம
அதககம ேைேைேய சகத ஊடடறத இத.
ைைைசயம உடமைபயம இைணககத. பரொணொயொைம எனகறத இநத ைொதர சை பை மசச
பயறசகைொை கைடககற உயர மசச ேைேை கைடககற கடடபபொட.
5. பரதயொஹொரம: கண கொத ைொதர உணர கரவகள இரகக இலைையொ அைத எலைொம
கடடகக ொகொணட வரத பரதயொஹொரம. சொதொரணைொ கண பொகக வரமபறத பொகக நமைை
இழததடட ேபொகத. அேத ேபொை எலைொ உணரசசகளேை. இஙேக ேவணடயத எனைனைொ
நொை நைசச ைொதர உணர கரவகள ொசயலபடனம. அதகள எலைொம இழததபட நொை
ேபொகககடொத.
6. ேைேை பொதத ைொதர பரதயொகொரம ொசஞசொ ைைைச ஒேர இடததை நைைகக ைவககைொம.
இத தொரைண. ஆஙகைததை concentration, one-pointedness of mind
அபபடஙகறொஙகேை அததொன.
7.தயொைம: இதவம நைகக ொதரஞச ைொதர இரககறததொன. ஆைொ சரயொ பரஞசககொை
இரபேபொம. தொரைணயொை கவஞச ைைைச ஒேர ொபொரள ேைேை ைவககறத தயொைம.
8. சைொத: டலல ைொதர ஊரை எலைொம இரகேக, டரஸடட ொகொணட கொடடவொஙகேை அநத
ைொதர சைொத இலை. தயொைதத மைைொ உளளளளககளை இரககற அநத நசைொை “நொம”
ஓட ொதொடரப ொகொளைறத.
இபபட எடட நைைகள ொகொணடத அஷடொஙக ேயொகம.
இதை ொரொமப மககயைொைத ஒர சரயொை கர இலைொை பை வஷயஙகள ொசயயககடொத
எனகறததொன. பரொணொயொைமதொேை ொவறம மசச பயறசதொேை எனை ஆயடம ன நைைசச
நொை பொடடகக ொசயய ஆரமபசசொ ஏடொகடைொயடம.
எைகக நலைொ ொதரஞச ஒததர. ஒர டஜன ொதொணட நறவைஙகள வசச நடததரொர.
இதககொக பைைர பொரதத ேபசவொர. அபபட பொரதத ேபசைதை ஒததர ேயொகம பயறச
ொசயயறவர. நணபர யொைர பொததொலம அவரவரகக படசச சபொஜகடடொ ேபசடவொர. இவர
ேயொகனறதொை அத பதத ேபசைொர. தைககம அைத கததகக ஆைசனைொர. ேயொகேயொ
உைகக ேவணடொமன ைறததொர. எைத ைறககறொஙகேைொ அத ேைை ஆைச
அதகைொகமதொேை? நணபர வடொபபடயொ ொதொடரநத ேயொகைய ொதொநதரவ பணண
கததகொகொடஙகைொர. கேடசயொ ஒர நொள சரனன ேயொக இவைர உககொதத ொவசச கணைண
மடகக ொசொலல தைை ேைேை ைகைய வசச ஏேதொ ொசஞசொர. பறக ஒர ைநதரமம
பயறசயம ொசொலலததநத இைத ொரணட வொரம பயறச ொசஞசவடட வொஙகனன ொசொலல
அனபபைொர.
நணபர ேயொககடட கததககனமன நைைசச அத கடசசொசச இலை, அதைொை அத
அபபடேய வடடடட ைதத ேவைைைய பொகக ேபொயொசச. ஒர ைொசம ஆசச. நொைொக ஆக
நணபரகக ைைககழபபம அதகைொக எனைனேை பரயொை கஷடபபடடொர. தடரன ஒர நொள
ேயொக பதத நைைபப வநத அவைர பொககபேபொைொர. ேயொக இவைர “ேவணடொமன
ொசொனேைேை ேகடடயொ” னன தடடடட தைை ேைேை ைக வசச ஏேதொ ொசஞசவடட இனேை
இநத ைொதர சைொசொரததை எறஙகொேதனன ொசொலல தரததடடொர.
எதகக ொசொலை வநேதனைொ இத சொககரைதயொ எறஙக ேவணடய சைொசொரம. ஏேதொ பகக
பொததடட எலைொம இறஙக ேவணொம. கதத மைைை நடககறத ேபொை இத. நலை கர

இலைொை இறஙகேவ கடொத.
அடதத வழ?
-What is real? How do you define real? If you are talking about what you can feel,
what you can smell, what you can taste and see they are simply electrical signals
interpreted by your brain!
அடதத ஞொை வழ
ைைைச சததைொகக கடடபபடதத, ைைசொேைேய வசொரகக ஆரமபசச, “நொன ஏத, பொரகற
இநத உைகம ஏத” னன ேயொசசச நொம இலைைஙகறைத எலைொம தளள தளள கைடசை
மஞச நககறைத நொம அபபடனன அறகறத ஞொை வழ.
சரககைொ நொம பொரகற உைகம ைொைய; நொம பரமைம; பரமைமதொன எலைொேை.
இத பரய ொகொஞசம சரைபபடனம.
எனைஙக ஒேரயடயொ இபபட ஒர ேபொட ேபொடடடடஙக? இேதொ என கணணகக மனைொை
ொதரயறத எலைொம ைொையைொ எபபட ஒததககறத?
சர நமை கண மனைொை ொதரயறத எலைொம உணைையொை உணைையொனன பொககைொம.
பனை ொபொயயொை உணைையொவொ இரககம?
அட சரயொ ொசொலலடடஙகேை
கணடைொ?
இலை, இலை, உணைை ொபொயயொை உணைை, ொபொதவொை உணைை, உணைையொை
உணைைனன மனற வைக.
இத எஙகேயொ ேகடட ைொதர இரகேக
நஙக ொசொலைறத உணைையொை உணைை. இபப நொன ொசொலைறத எதவம பதச இலை.
நமை ொபரயவஙக ொசொலல ொவசசததொன.
சனை உதொரணம பொககைொம. இபப ரொததர. நொை ொைொடட ைொடை உககொநதகடட
இரகேகொம. ொகொஞசம ேைை பொரஙக. எனை ொதரயத?
ேைை ஆகொயம. நடசததரொைலைொம ொதரயத.
அேதொ அஙக ...
அத ஓரயன நடசததர கடடம.
நடவை?
மன நடசததரஙக பககதத பககததை இரகக.
பககதத பககததைதொேை?
ஆைொம.
நொை பொககற இநத நடசததரஙக எலைொம இபப அஙகஙக அபபடேய இரககொ?
ஆைொம. எனை சநேதகம?
அறவயல இலைைனன ொசொலலத.
எபபட?
இபப நொை பொதத ஓரயன ொரொமப தரததை இரகக.
அததொன ொதரயேை.
ஓேஹொ, எவவேைொ தரம?
அதொேை ொதரயொத.
1500 ஒள வரஷம.
எனைஙக தரதைத ேகடடொ வரஷஙகறஙக?
மமம...அதொவத சரயன எஙேக இரகக?
ஓ, அத ொரொமப தரம.
சரயனகடேடநத ஒர ஒள கதைத கைமபைொ அத பமகக 8 நமஷம 18 வைொடை வநத
ேசநதடம.
மமமமம.....சரதொன.
அபப இபப பொககற சரயன இபப அஙேக இலைை. எடட நமஷம மனைொை அஙேக
இரநதத.

அேத ேபொை ொரொமப தரைொ ேபொைொ ஒள வர ஒர ைண ஆகைொம இலைையொ? அேத ேபொை
ஒர ஒர நொள? ஒர வரஷம?
யபபொ! நைசச பொககேவ மடயைைேய! அத ொரொமப ொரொமப தரைொசேச!
அத சமைொ ஜுஜுப. அநத தரதத ஒர ஒள வரஷமனன ொசொலவொஙக. நொை ேபசறத 1500
ஒள வரஷம. அதொவத இஙேக 1500 வரஷததகக மன இரநதைததொன நொை இபப
பொககேறொம.
யமைொட!
அதொவத 1500 வரசஙக மனைொட இரநதபட இரநத இடததேை அநத நடசததரதத
பொககேறொம. அத இபப இரககொ ொவடசச சதறயொசசொனன நைகக ொதரயொத.
அபப நொை பொககற ஆகொயம ஒர கைைவயொை சததரம. ேகொடககணககொை ைைல தரததை
நடசததரம இரகக. நைகக பககதத பககததை இரகறதொ ொதரயற இனொைொர நடசததரம
உணைைை அத பககததேைேய இலைை. பை ேகொட ைைல இைட ொவளை இரகக.
நடசததரஙகளகடேடநத வர ஒளககதைதகளதொன பககதத பககததை இரகக. சரயொ?
சரயொ ொசொனனஙக. ஆைொ இபப நொை பொககறத ஆகொயம. அதை இஙக இஙக இனை இனை
நடசததரம இரககனன ொசொலகறத எலைொம ொபொதவொை உணைை. ஆரொயஞச பொததொ
உணைை இலைொடடொலம ொபொதவொ அைத தபபொ ொசொலைறத இலேை.
அத ேபொைதொன இநத உைகம. இநத உைகம இரககனன ொசொலைறத ொபொதவொை
உணைை. ஆைொலம அத உணைையொை உணைை இலை.
சர, ஒததககேறன. ஆைொ இொதலைொம ைொைய; இலைேவ இலைைஙகறைத எபபட
ஒததககறத?
ைொையைொ இலைேவ இலைைனன அரததமலை.
ேபொசசடொ! பனை?
[ேைேை ஆரமபததை இரககற ேைறேகொள எஙக வரதனன ொசொலை மடயைொ?]
எத நரநதரம இலலேயொ அத ைொைய. உதொரணைொ இத எனை?
இத கடம.
இபப இத பொதத கடமன ொசொலறஙக. ேநதத இத ொவறம ைணணொ இரநதத.
சரதொன.
நொைைகேக இத உடஞச ேபொசசைொ?
ொவறம ஓடடஞசலல. கொைபேபொககை அதவம ைணணொயடம.
அபப ைணண, கடம, ஓடடஞசலலஙகறத எலைொம ொவறம ொபயரதொன. அதை ைொறொதத
ைணணதொன.
ேநதத இனனகக நொைை. இறநத கொைம, நகழகொைம, எதர கொைம, மண கொைததேையம
எத ைொறொை இரககேைொ அததொன நததயம. ைததொதலைொம அநததயம.
அபப இநத கடம நததயம இலைை. அேதொ அநத ைைை நததயம. சரதொைொ?
மமம. ேயொசசச பொரஙக. ைைையம நததயைொ? அஙேக ஒர கவொர இரகக. இனனம சை
பை வரஷஙகள ேபொைொ அத மழகக ொவடட எடததடவொஙக.
நொரொயணொ! அபபட பொததொ பொககற எைதயேை நததயமன ொசொலை மடயொத ேபொை
இரகேக!
அபபொடொ. அேததொன. அத ேபொைதொன இநத உைகம. ேைேைொடடைொ பொககறபப நததயைொ
ேதொணைொலம எனனகேகொ ஒர நொள அழஞச ேபொயடம.

நமை ைைச எனை ொசொலலேதொ அததொன பொககேறொம. இேதொ இநத இைை பசைசயொ இரகக
இலைை?
ஆைொம.
இத நொன பொரகற ைொதர நஙக பொககறஙகனன எனை நசசயம?
அட, இத பசைசனன நஙக ொசொனனஙக, நொனம அததொை ொசொலேறன?
சரதொன! நொன ேகடடத அத இலலேய. உஙகளகக வவரம ொதரஞசதேைநத இைைய கொடட
இத பசைசனன ொசொலல இரககொஙக. அதைொை நஙக இத பசைசனன ொசொலலடடஙக.
ஆைொ நொன பொககறொ ைொதரேய நஙக பொககறஙகைொ? நொன சவபபொ பொககறொ ைொதர
பொததககடேட நஙக இத பசைசனன ொசொலைைொம. ஏனைொ அபபடதொேை ொசொலல ொகொடதத
இரககொஙக?
பனை உஙக ைைசககளை பநதொ நஙக பொககறத நொன பொகக மடயம?
அேததொன. ஆக நொம ைைச ொசொலைறத நமபேறொம. அத சரயொ இரககனமன அவசயம
இலைை.
இபப இநத கடதத ஒர பவயயல நபணர கடட கொடடேறொம. அவர அைத பொததொ இத இநத
ைணண, கலல இலைொத சததைொை ைண, வலவொைதனன ஏதொவத ொசொலலவொர. வடட
அமைொகடேட கொடடைொ பொைை பரவொயலை. ொவயயலகக தணண படசச ைவககைொமனன
ொசொலவொஙக. ைணைண பொககறவஙக பொைைைய பொககறதலைை. பொைைைய பொககறவஙக
ைணைண பொககறதலைை.
இநத பரமைமதொன இநத பரபஞசைொ உரொவடதத இரகக. ைணண கடைொைொ ைொதர.
கடமனன ொசொலறொ ைொதர இத உைகமனன நைைககறவஙகதொன ஏறககைறய எலைொரம.
கடதைத ைணணனன ொசொலறொ ைொதர அைத பரமைமன ொதரஞசகறவஙக தனைை
பரஞசகடடவஙக. இததொன ஞொை ேயொகம.
அத எபபட ொதரயவரம?
வசொரசசதொன ொதரயவரம.
வசொரைணைொ?

"நொன யொர? இநத உைகம எனைத? இத எபபட வநதத?” எனற வசொரைண.
இபப இத ேபொதம. இநத வசொரைணைய வரவொ அபபறைொ பொககைொம.
இநத ஞொைம வரவத எபபடனன ேகடடொல அதறக பொைத ேபொடட வசச இரககறொஙக நம
மனேைொரகள.
அதகக சொதைொ சதஷடயம னன ேபர. பயபபடொதஙக.
சொதைை எனகற வொரதைத ொதரஞசததொன. சதஷடயமைொ நொனக. நொல படகள.
அவவைவதொன.
அொதலைொம எனை?
அதகக சொதைொ சதஷடயம னன ேபர. பயபபடொதஙக.
சொதைை எனகற வொரதைத ொதரஞசததொன. சதஷடயம னைொ நொனக. நொல படகள.
அவவைவதொன.
அொதலைொம எனை?
1. நததய அநததயஙகளல நரணயம ொதரகனற வேவகம
2. இநத ேைொக/ ைற ேைொகஙகளல வரம சகஙகளல ஆைச இலைொை இரபபத.,
3. சைொத எனற ஆற கடடம (சைம மதைொை ஆற ொதொகத)

4. மததைய வரமபம இசைச- உணைையொக அதகொரகக உரய சொதைம இநத நொனேக
அபபடனன ொபரயவஙக ொசொலல இரககொஙக.
இபப ஒவொவொணணொ பொககைொைொ?
1.நததய அநததயஙகளல நரணயம ொதரகனற வேவகம
எைதயம இத எபபவேை இரககககடயத. இத அழநத ேபொகககடயத அபபடனன பொகபொட
ொசயத பொககனம. எத எபபவேை இரககககடயேதொ அத வரமப அைடயககடயத.
அழயககடயைத ேதடபபடதத எனை பரேயொசைம?
நொை ேதடற வஷயதைத ஒவொவொணைணயம இபபட பொககணம. ஒர தணபணடம
வொஙகேறன. சொபபடேறன. அத ஆற ைண ேநரததை ஜரணைொக ேபொயடம. அபப அைத
அைடய எவவைவ மயறச எடககைொமன நொன மடவ ொசயதககைொம. உயர வொழ சொபபொடொ
இலைை சொபபட உயரவொழனைொனன ேயொசைை ொசயயைொம. இத ேபொை நைகக ேவணடயத
எலைொேை ேயொசைை பணணவடைொம. அபப உணைைை பை வஷயஙகள அவசயம
இலைைன ொதரய வரம. அொதலைொம ேதட கஷடபபடறைத வடடவடட சகைொக இரககைொம.
வொழகைககக ேதைவயொைதொ நமை மனேைொர ொசொனைத சொபபொட தணைண இரகக ஒர
இடம. அவேைொதொன. இதறக ேைை நமை ேதைவகள அதகைொைொ பரசசைைகளதொன
அதகைொகம.
2. இநத ேைொக/ ைற ேைொகஙகளல வரம சகஙகளல ஆைச இலைொை இரபபத.,
ஆைசேய அழவகக கொரணமன பததர ைொதர ொபரயவஙக ொசொலறொஙக. ேயொசசச பொததொ
உணைைதொனன ேதொணத. ஒர வஷயததன ேைை ஆைச வசசொ அைத அைடய மயறச
பணணேவொம அதகக தைடயொ இரககறத ேைை ேகொவம வரம. அத ைறற எலைொ
பரசசைைகைையம ொகொணடவரம. ஆனமக மனேைறறததகக தைட எபபவேை இநத கொைம
கேரொதமதொன. அதொவத ஆைசயம ேகொபமம.
இநத பறவை கைடககற சகஙகளலதொன ஆைச னன இலை. அடதததொ நொன ொசொரகததகக
ேபொகணம. அஙக ஜொலயொ இரககைொைொேைனன யொைர பைஜ பணணைொம எனை ேஹொைம
பணணைொம ன ேதடறவஙகளம உணட. அத இபப கைறஞச ேபொசச. இத ேைேைொடடைொ
பொததொ நலைத ேபொை ேதொணைொலம இதவம இநத உைக ஆைசகள ேபொை பரசசைைகைை
உணட பணணவததொன.
3. சைம மதைொை ஆற ொதொகத அபபட ேவற ொசொலலடடஙக அத எனை? எனைனைொ..
1.சைம 2.தைம 3.வடல 4. சகததல 5.சைொதொைம 6.சரதைத ஆறொம.
சைமைொ ைைச அடககறத. (அகக கரண தணடம)
இநத ைைச பொரஙக. நமைை பொடொ படததறத இததொஙக. சமைொ வடடொ எஙக எஙகேயொ
ஓடத. எபபேவொ நடநதைத எலைொம அைச ேபொடத. நொபபத வரஷம மனைொட நடநதைத
நைசச இபப வரததபபட ைவககத. ேகொபபபட ைவககத.
அத ேவணம இத ேவணமன ேகடடககடேட இரகக. சர இநதொனன ேகடட ஒணண
சமபொதசச ொகொடததொ சமைொ இரககொ? அடதததொ ேவற ஒணண ேைை ஆைச. ஒர நைையொ
இலைொை படததத. இதகக தன ேபொடட ைொைொத. அதைொை இதகக ஒர ொசக ைவககனம.
“தொ சமைொ ொகட” னன ொசொலை பழகணம. அதொன சைம.
-தைம பறக கரண தணடம. அதொவத ொவள வவகொரஙகைை கவனககற ஐநத இநதரயஙகைை
அடககறத. இநதரயஙகளைொ எனைஙகறஙகைொ? அதொஙக senses. பொககறத ேகககறத
சைவககறத ொதொடறத வொசைை பொககறத. இதொதலைொம நமை கணடேரொலை வரணம.
ஒழககணமன ொசொலைைை. நம வசபபடணம. அதஙக இழககறொ ைொதர நொை ேபொக கடொத.
நொை ொசொலகற ைொதர அொதலைொம ேகடகணம. அொதபபட அத நமை கணடேரொலை இரககொ
எனைஙகறஙகைொ. ஆைொம இரககேவ இரகக.

சனைொ பொககேறொம. நடவை பககதத சடடை யொேரொ வநத உககொரறொஙக. நொை மமமரைொ
சனைொ பொததககடட இரகேகொம. அத மடஞச பனைொை பககததை பொததொ அட நமை
நணபரதொன உடகொரநதொரன ொதரஞசகேறொம. சனைொ பொததபப தேயடடரை ஸகரன கழ நொய
ஓடைத கடததொன பொரைவை இரநதத. ஆைொ அத உளேை ேபொகைை. (நொய இலைை, நொய
ஓடை ொசயத உளேை ேபொகைை:-) இபபட பை வஷயஙகள கணணை படடம ஏன உளேை
ேபொகைை? ஏனைொ நம கவைம அதை இலைை. டசசர பொடம எடததொலம அத கொதை
வழநதொலம அைத கவனககொை இரககற கைை நொை எலைொரககம ொதரஞசததொேை.
இத ேபொை எைதயம உணரககடய சகத நமை கணடேரொலைதொன எபபவேை இரகக.
பொவம கைநத கொரயஙகள ொசயயறைதயம பணணய கொரயஙகள ொசயயறைதயம பைன
வரமபொை அறதத வடறேத (நககதேை) வடல எனகறொஙக.
பைைை எதர பொரதததொன நொம பை கொரயஙகைை ொசயயேறொம. பைேை ேவணடொமைொ
அொதலைொம ொசயய ைொடேடொம. அடபபைட ேதைவகைை பரதத ொசயய ேவணடயைத ைடடம
ொசஞச நம கடைைைய ைடடம ொசயத வடட ேபொய வடேவொம.
ையககம ொசயகற கொைம கேரொதம மதலயைவ வநதொ அடககதல (ொபொறததல) சகததல.
ைைைச அடகக தைடயொ இரககறத இநத கொைமதொேை? ஆைசபபடட ொபொரள கைடககொை
ேபொைொல வரவத இநத கேரொதமதொேை? இவறைறயம அடககவத.
ேவதொநதைொக ேகடடேதொட அரதததைத உளைம சநதககறொ ைொதர எபபவம வசசககறைத
சைொதொைம எனகறொஙக. நமை நைறய ேபர பை நலை வஷயஙகைை ேகடகேறொம.
ேகடகமேபொத ஆஹொ இததொன சரனன ைைசை படத. ஆைொல பரசஙகம மடநத ொவளேய
வரவதறகளேை ைைச தரபப ஆடடம ேபொட ஆரமபசசடம. ேகடட தததவம எலைொம
கொதேதொட பறநதடம, இலைையொ? இபபட நடககொைல ைைசேைேய அைத எலைொம இரதத
வசச அபபபேபொ அைத அைச ேபொடணம.
பரை சறகர, ஈஸவரன, ேவத சொததரஙகள ேைை அனப பறற இரககறேத சரதைத.
இநத சரதைத இலைொவடடொ நைகக வணொக சநேதகஙகள எலைொம வநத நமேைொட
மனேைறறம எலைொம கொணொைபேபொயடம.
4.
கைடசயொக மததைய வரமபம இசைச. சமஸகரதததை இைத மமகு தவம எனபொஙக.
ஒர சடபபளைை கடவைை பொககனமன கரைவ ொதொநதரவ பணணகடேட இரநதொன.
தவரைொ ேதடைொ பொரககைொம னன கர ொசொனைொர. அவேைொ நொன தவரைொதொேை ேதடேறன
கைடககைைேய னன நசசரசசகடேட இரநதொன.
ஒர நொள கர களகக ஆததகக அவேைொட ேபொைொர. இரணட ேபரம களககமேபொத
தடரன சஷயைை தணணகளை அமககடடொர. மசச தணறபேபொைொன. எபபடயொவத
வடவசசககணமன பொததொ மடயைை. கர அவவைவ பைைொ அவைை உளேை ேபொடட
அமககடடொர. ஏறககைறய அவேைொதொன இன தொஙகொதனன நைைசசபேபொ அவைை
வடடடடொர. அபபொடொனன ொவளேய வநதொன.
நலைொ மசச எடதத ஒரவழயொ நைைகக வநத பறக அவன "கரேவ! எனை இபபட
பனணடடஙகனன" ேகடடொன.
அபேபொ கர ொசொனைொர, ”அபபேை, ந கடவைை பொகக மடயைொனன ேகடடககடேட இரநத
இலைை?”
“ஆைொம சொம!”
“இபப தணணககளை இரநதபேபொ எனை நைைவ இரநதத?”
“எபபட ொவளேய வநத மசச எடககைொமன இரநதத.”
“ேவற ஏதொவத நைைவ?”
“ேவற ஒணணேை இலைை சவொம!”
“இநத தவரதேதொட ந கடவைை ேதடைொ அவைர பொககைொம.”
இநத தவரமதொன மமகு தவம .

