
சிவரா�தி�	
 தவசி�பாைற	


நிைன� ெத��� பல ஆ��களாக ச�ரகி�,  ��தரமகாலி�க
 
ேகாவ!"#$% ெச&"
 வழ#க
 இ)#கி*ற�. அ�ண* அ)ணகி�ராஜா 
அவ/க0 மாதாமாத
 அமாவைச#$% ெச&கி*றா/.  நா1
 
இைடய!ைடேய ேநர
 கிைட#$
 ேபாெத&லா
 ெச&வ���.
 
மாசிமாத
 ம4�
 அமாவைச#$% ெச&லாம&, சிவரா�தி�#$% ெச&"
 
வழ#க
 கட�த 5*றா��களா6 எ�கள8ட
 இ)#கி*ற�.  மைலக0 
9:�த ச�ரகி�ய!& சிவரா�தி�ய*; ம4�
,  5ல<தான�தி=$0 
அைனவ)
 ெச*; ��தரமகாலி�க��#$ ேநர>யா6 மல/களா& 
அ/%சி#கலா
. எனேவ ெதாட/%சியா6 5*றா��களா6 அ�ேக ெச*; 
ெகா�>)#கி*ேறா
.  

இ�த ஆ��
 அ� ேபா&,  சிவரா�தி�ய*; ச�ரகி� ெச*றி)�ேதா
. 
எ*ேன இைறவ* க)ைண?  இ�த ஆ��,  ெவ$நா4களா6 எ�ேகா 
@ர�தி& கா4சியள8�த தவசி�பாைற#$% ெச&"
 வா6�A,  அ��
 
சிவரா�தி�ய*; ச�ரகி� மைலைய% �=றி வ)
 ேப; கிைட�த� 
இைறவ* சி�த
, எ�க0 பா#கிய
 எ*; நிைன#கி*ேற*.

இன8,  06-03-2008,  சிவரா�தி�ய*;,  ச�ரகி� தவசி�பாைற#$% ெச*ற 
மய!/#H%ெசறி	
 அ1பவ�கைள உ�கJட* பகி/�� ெகா0வதி& 
மி#க மகி:%சி அைடகி*ேற*. 



ச�ரகி� ��தரமகாலி�க
 ேகாவ!"#$ அ)கி& இ)#$
 சிவகாசி 
மட�தி=$ 10  மண!யளவ!& வ�� ேச/�ேதா
.  வ�த�
 கா& ைககLவ! 
ஆ�வாச�ப��தி# ெகா�� அ)M�ைவ	ட* தயா�#க�ப4>)�த 
காைல உணைவ N>�ேதா
.
 
எ�கJட* வ�தவ/கள8& ஒ)வ)
,  அ�ண!யா�* த
ப!	மான தி) 
ராஜா N>ய!ற#$வத=காக வ�தி)�தைமயா&,  Nதலி& அைத N>�� 
வ!டலா
 எ*; ேகாவ!"#$# கிள
ப!ேனா
.  ேகாவ!லி* அ)ேக 
N>ய!ற#கி# ெகா�>)�தா/க0.  அ� வைர,  நா�க0 யா)ேம 
தவசி�பாைற ெச&வ� $றி�ேதா,  ெப�ய மஹாலி�க�ைத� த�சி�ப� 
$றி�ேதா நிைன��# Hட� பா/#கவ!&ைல.  காரண
 ஒQெவா) 
Nைற	
 ��தரமகாலி�க
 ேகாவ!லி& N#கன8கJட* H>ய 
பழ#கலைவ சா��
 A�ண!ய
 ெப=றி)�ேதா
.  அத=கான 
ேவைலைய� �வ�கினா& தா*,  சிவரா�தி� Rைஜ#$ N*ன/ 



அைன�ைத	
 தயா/ ெச6ய இய"
.

எ�கJ#$0 ேப%� நட�� ெகா�>)�த�.  ஒQெவா)வ)
,  இ� தா* 
ெப�ய மஹாலி�க��#$� ேபா$
 பாைத இ�வாக இ)#$
,  அ�வாக 
இ)#$
 எ*; ேபசி#ெகா�>)�ேதா
!  அ�ேக N>ய!ற#கி# 
ெகா�>)�தவ/,  எ�க0 அடாவ> ெபா;#க N>யாம&,  ெப�ய 
மஹாலி�க��#$ இர�� பாைத இ)#$, ஒ*; தவசி�பாைற வழியாக, 
இ*ெனா*; தவசி�பாைற ெச&லாம& தன8யாக எ*றா/.

அ�ப>� தா* ேப%� ெம&ல வள/�த�.  எQவள� ேநரமா$
 எ*; 
வ!சா�#க ஆர
ப!�ேதா
. ச�யாக 5*; மண! ேநரமா$
 எ*றா/ அவ/. 
"அடடா!  இ*1
 ெகாMச
 N*னேம வ�தி)�தா& அைத 
ஏறி�பா/�தி)#கலாேம!"  எ*; ேபசி# ெகா�ேட, "அ��த Nைற வ)
 
ேபா� க4டாய
 ஏறி வ!ட ேவ�>ய� தா*" எ*; N>� ெச6ேதா
!

அ�ேபா� அைத ஏ* நா
 இ*ேற த�சி#க# Hடா�?  எ*ற ேக0வ! 
வ�த�.  N#கன8 ேவைல	
 ஞாபக
 வ�த�.  ச�,  நா
 இ)�� எ*ன 
சாதி#க� ேபாகி*ேறா
,  அ� தா* அ�ண* இ)#கி*றாேர,  அவ/ 
பா/��# ெகா0ள4�
 எ*; N>�#$ வ��, நா1
, அ"வலக ந�ப/ 
ஒ)வ)
 கிள
ப!ேனா
.

எ�க0 ஆ/வ�ைத� பா/�த�
,  அ�த ஊழியேர ெசா*னா/,  "சா/,  அ� 
இ�ேக பாைத ெத��த யாைரயாவ� H4>% ெச*றா& தா* ேபாக 
N>	
 அவ/க0 அ�ேக 5லிைக# கைடய!& இ)�பா/க0. 
அ�கி)�தா& அைழ��% ெச&"�க0"  எ*றா/.  ச�ெய*; அ"வலக 
ந�ப/ ேபா6 வ!சா��� வ)வத=$0 அ�ேக வ�� ேச/�த அ�ண!	
, 
தா1
 உட* வ)வதாக ஆ/வ
 ெத�வ!�பத=$
,  எ�கைள அைழ��% 
ெச&ல வழிகா4> தயாரா6 இ)�பதாக அ"வலக ந�ப/ வ�� 
H�ப!�வத=$
 ச�யாக இ)�த�.

அ�ேபா� மண! 11.30. உ%சி ெவய!& ஆர
ப!�தி)�த�. யா)#$
 ெச)�A 
கிைடயா�.  மைல	%சிய!& தவசி�பாைற.  உய!ைர மற�த உட&கள8& 
நா* ெசா*ன க;�A ேபா& N*னா& எ�க0 வழிகா4>. பாைதய!&லா� 
பாைதய!& மண! 3#$0 தி)
ப! வ!ட ேவ��
 எ*ற ைவரா#கிய�தி&, 



ஈச* ேம& பார�ைத� ேபா4�# கிள
ப!ேனா
!

இேதா எ�கள8* வழிகா4> N*ேன நட#க ஒ=ைறய>�பாைதய!& 
ஆர
ப!�� ேபாக� ேபாக பாைதேய இ&லாம& ெச&"
 தவசி�பாைற 
யா�திைர �வ�$கி*ற�! 



ப�ைம எழி& ெகாM�
 வன வள
 எ�கைள# ெகா0ைளய>#க� ேபாவ� 
ெத�யாம& ஏேதா Nர4�� ைத�ய�ேதா� கிள
ப! வ!4ேடா
! ெகாMச
 
ெகாMசமா6 கா� எ�கைள வ!L�க ஆர
ப!�த�.  Nதலி& இ�த� 
பாைதைய வழிகா4ட நம#$ எத=$ ஆ0 எ*ற நிைன�ெப&லா
 ேபா6, 
வழிகா4>ைய� தவற வ!4� வ!4டா& நா�க0 அ
ேப& எ*ற 
உ�ைமைய உண/�த�
, $4> ேபா4ட ஆடா6 எ�க0 வழிகா4>ைய# 
க�பா/ைவய!லி)�� த�ப வ!டாம& வ!ைர�� ெச*ேறா
.

ெஜய�ப!ரகாY.  இ� தா* எ�கைள அைழ��% ெச*ற வழிகா4>ய!* 
ெபய/.  அவர� ேவக��#$ அ�த வன�தி& யா)
 ஈ� ெகா�#க 
N>யா� எ*; நிைன#கி*ேற*.  அ�த மைலெய�$
 இ)#$
 
சிைக#கா6கைள� பறி#$
 $�தைக ஒ�ப�த
 எ��தவ/ எ*; அறி�� 
ெகா�ேடா
.  பலவைக 5லிைக ப=றி அறி�தி)�தா/.  இ)��
,  ச4ட� 
ப!ர%ைனக0 காரணமாக,  எ�த 5லிைக ப=றி	
 ேக4காதZ/க0. 



ேதைவ�ப4டா& ச�ரகி� ேகாவ!& அ)ேக இ)#$
 5லிைக# கைடய!& 
ேக4�# ெகா0J�க0 எ*; நா9#கா6 ெசா*னா"
,  வழிய!& 
எ�கள8* அ[$Nைறைய# க�� பல 5லிைககைள அைடயாள
 
கா4>னா/.  இைத ஏ* எ&ேலா)#$
 ெசா&லவ!&ைல எ*ற ேபா�, 
"நா�க0 ஒ) 5லிைகைய# கா4>,  சா�ப!�
 N* ஒ) 5  கிரா
 
எ���# ெகா0ள% ெசா*னா&,  சா�ப!4ட ப!ற$ 10  கிராமாக எ���# 
ெகா�டா& அத* வ Z�யேம ேவ; வ!தமாக இ)#$
.  எத=$ வ
A?" 
எ*; ெசா*னா/. உ�ைம தா* எ*; நிைன��# ெகா�ேட*. 



ேமேல ெத�கி*றேத மைல.  அத* அ>வார�தி& தா* ச�தன 
மஹாலி�க
 ேகாவ!"
,  நா�க0 த�கிய!)#$
 மடN
 இ)#கி*றன. 
மர�கள8* உயர
 காரணமாக ந
 க�கJ#$� ெத�யவ!&ைல.  உயர% 
ெச&ல% ெச&ல ெத�யவ)மா எ*; கா�ேபா
!

வழிெய�$
 �ய
Aவா6,  எ*ன மரெம*ேற க�டறிய N>யாம&, 
ேவ/க0 ேம"
 கீLமா6� பரவ!, உ%சி ெவய!ெல*ேற அறி�� ெகா0ளா 
வ�ண
 நிழ& த�த த)#க0. 



அட/�த கா4�#$0 ப!ரேவசி#கி*ேறா
.  வழிெய�$
 க�[#$ 
வ!)�தள8#$
 பலவ!த வ�ண மல/க0. நாசிைய� �ைள#$
 ந;மண# 
கலைவ. உடெல�$
 மய!/#H%ெசறி	
 த�ைம. எ�ெக�$ காண!1
 
பலவ!த ப%ைச நிற�க0 மனைத# கவ/�த�. 

சிைக#கா6 வழிெய�$
 பL�� உதி/�� கிட�த�.  தைல#$ ேம& 
பா/�தா& மர
 NLவ�
 சிைக#கா6 கா6��� ெதா�$கி*ற�! 
ெஜய�ப!ரகாஷு#$ ச�யான ேவ4ைட தா* எ*; நிைன��# 
ெகா�ேடா
.  சா
ப!ராண!	
 அதிக
 வ!ைளகி*ற�.  5லிைககள8* 
5லாதார
 ேம=$� ெதாட/%சி மைலக0 தா*.  அதி"
 ச�ரகி� 
மைல�ப$திய!& இ&லாத 5லிைககேள இ&ைல எனலா
. 

அ�ணா�� பா/�தா& நா�க0 ெச*; ேசரேவ�>ய தவசி�பாைறய!* 
த�சன
 கிைட�த�. Hடேவ அ�தைன உயர�ைத எ�ப> அைடவ� எ*ற 



அய/%சி	
 ஏ=ப4ட�.  தி`ெரன மர�க0 அட/�த ப$தி N>�=; 
ெவ;
 A=க0 அட�கிய ப$தி ஆர
ப!�த�.  ஆஹா,  இன8 நிழ& 
கிைடயாதா?  உ%சி ெவய!& ந
ைம வா4> எ�#$ேமா எ*; பய�பட 
ஆர
ப!�ேதா
. 



ச� நா
 ஏ;
 மைல தா* அ�ப>ேயா எ*; எதிேர பா/�தா& அ�த 
மைல	
 அ�ப>� தா* இ)�த�.  ஒ) உயர��#$ ேம& அட/�த 
மர�க0 இ&லாம& A&ெவள8 ம4�ேம க�[#$� ெத��த�. 

இைறவன8* அ)ைள இ*ேனர�தி& ெசா&லிேய ஆகேவ��
.  ஏேதா 
ஒ) உ�ேவக�தி"
, ஆ/வ�தி"
 அவசரமா6# கிள
ப! வ!4ேடா
. அ�த 
உ%சி ெவய!லி& த�ண Z/ பா4>& Hட எ���% ெச&லவ!&ைலேய 
எ*; உயேர ஏறி# ெகா�� த�ண Z/ தவ!#$
 ேபா� தா* உைற�த�. 
இ�ேக எ�காவ� த�ண Z/ கிைட#$மா எ*; வழிகா4>ைய# ெகMச 
ஆர
ப!�ேதா
. அ��த தி)�ப�தி& �ைன இ)#கி*ற� எ*றா/. ஆஹா! 
எ*ேன இய=ைகய!* ெகாைட!  வ=றாத நZa=றா6,  ெதள8�த 
�ைனெயா*; தாக
 தண!�த�!  இ�த மைலய!& ேக4ட�
 
கிைட#கி*றேத எ*; மி#க மகி:�ேதா
.! 



தாக
 தZ/�த இன8ய ெதள8�த நZa=;. 



பாைதைய ஆ#ரமி#க ஆர
ப!�த ேகாைர� A=க0. கர$� A& எ*; ெபய/ 
ெசா*னா/ ெஜய�ப!ரகாY.  இ�த� A=க0 வர ஆர
ப!�த�
 பாைத 
மைற�� வ!4>)�த�. இ�த A=கள8& ஒ) வ!ேசஷ
 அத* இைலகள8& 
ர
ப
 ேபா& இ)#கி*ற�.  நா
 நட#$
 ேபாேத சிரா6#கி*ற�!  கீேழ 
வ�� ேச/�த�
 தா* க�ேடா
 இ�த� A=கள8* ைக�க�ய�ைத! 
கா&கெள�$
 வ�வ�யா6 ேகா�க0 இL�தி)நத�.

ஆJயர�தி=$ வள/�தி)�த A=கள8* ஊேட நட#கி*ேறா
.  ேவக 
ேவகமா6 ஒ) ேமக
 வ�� ேபா/�த நிழ& வ�� மைலைய 5>ய�! 
இேதா,  ஒ) ேமக
 5ட,  வல� Aற
 ச�தன மகாலி�க
 ேகாவ!"
, 
வல� Aற
 கீேழ ��தரமஹாலி�க
 ேகாவ!"
,  இட� Aற
 ஊதா 
நிற�தி& நா�க0 த�கிய!)�த மடN
 ெத�கி*ற�.  ச�ர கி� எ*; 
ெபய/ வ�தத=$,  �=றி"
 நா*$ மைலக0 ச�ரமா6# ேகா4ைட 
அைம�தி)#க, ந�ேவ இைறவ* ஆ4சி ெச6வதா& தா* எ*; அறி��, 



அவ=றி& ஒ) மைலய!& தா* நா
 ஏறி# ெகா�� இ)#கி*ேறா
 
எ*; எ�[
 ேபாேத Aளகா�கித
 அைட�த�.

தவசி�பாைறைய# ெகாMச
 ெகாMசமா6 ெந)�$கி*ேறா
. இேதா ஒ) 
வழியா6 அ>வார�தி& கா[
 ேபா� மிக% சிறியதாக�
,  அ)கி& 
கா[
 ேபா� ப!ர
மா�டமாக�
 கா4சியள8#$
 தவசி�பாைறைய 
அைட�ேத வ!4ேடா
. 

த4��த�மாறி� தவசி�பாைறைய% ெச*றைட�ேதா
.  மைல%சிகர�ைத 
அைட�த�
 எ&ைலய!&லா மகி:%சி எ�கைள ஆ4ெகா�ட�. எைதேயா 
சாதி�த நி
மதிைய மன
 அைட�த�. அைமதி $> ெகா�ட�. எ�தைன 
Nைற வர ேவ��
 எ*; ஆவ"ட* இ)�தா"
,  ஒ) 
சிவரா�தி�ய*; அைழ��# ெகா�ட ேபர)ைள உ0ள
 உ0ள*ேபா� 
ந*றி Hறிய�.
 



அ�ேபா� ஏ=ப4ட Aளகா�கித உண/ைவ எ*னா& வா/�ைதய!& வ>#க 
இயலவ!&ைல. ம*ன8��# ெகா0J�க0.
 
ேமக�க0 எ�கைள� தLவ!% ெச*றன.  ெவய!& ெகா�ைம ெகாMசN
 
எ�கைள% சீ�டவ!&ைல.  

தவசி�பாைற.  உ�ைமய!& தவசிக0 தவ
 ப�ண� ேத/�ெத��த 
பாைற#$ைக தா*.  ெவள8ேய மிக% சிறிய பாைதயா6� ெத��தா"
, 
உ0ேள இர�� 5*; வைள�கJட* ெச&கி*ற�.  உ0ேள ெச&ல 
ேவ��மானா& ைகவ!ள#ைக எ���% ெச&ல ேவ��


தவசி�பாைறய!* bைழ� வாய!& பட�தி& கா�ப� ேபா*ற சிறிய 
�வாரமாக� தா* இ)#கி*ற�.  உ0ேள அரவ
 ேபா& ப��� ஊ/�ேத 
ெச&ல ேவ��
.  சிறி� @ர
 (30  அ> ேபா&)  தவ:�� ெச*ற�
, 
பாைத வல�Aறமா6� தி)
A
.  அ�$
 சிறி� @ர
 ஊ/�� ெச*றா&, 
ப!*ன/ தைலைய ம4�
 @#கி ஆ�வாச�ப��தி# ெகா0ளலா
. ப!*ன/, 
மe��
 அ�ப>ேய தவ:�� ெச*றா& ஒ) 40  எ4>& அம/�� 
ெகா0Jமா; இட
 கிைட#$
.  ப!*ன/ உ4கா/�த ப>ேய நக/�� 
ெச*றா&,  10  Nத& 15  ேப/ வைர அம/�� தியான
 ெச6ய# H>ய 
தியான ம�டப
 இ)#கி*ற�.  ந�நாயகமா6,  தவசிக0 -  சி�த/க0 
Rஜி�த லி�க
 இ)#கி*ற�.  அ�கி)#$
 அக& வ!ள#கி& நா
 
வ!ள#ேக=றி# ெகா0ளலா
.  அQவள� @ர
 ெச*ற ப!ற$ ேமலி)�� 
ெவள8%சN
 கா=;
 ெம&லியதா6 வ)கி*ற�.  எQவள� ேநர
 
இ)#க ேவ��ேமா இ)�� வ!4�,  மe��
 பைழய பாைத வழிேய 
நக/��
,  தவ:��
,  ஊ/��
 ெவள8ேயறலா
.  இ�தைன	
 நா�க0 
ெச6ேதா
 எ*றா& இ�ேபா� Hட  உடெல�$
 உ%சி Nத& 
உ0ள�கா& வைர மி*சார
 பா6�� ெச&வெத*னேவா உ�ைம.
 
இ� தா* தவசி�பாைற bைழ� வாய!&! 



Aைக�பட# க)வ!ய!* ப!ளாY ெவள8%ச�தி& சிறி� @ர
 ெச*ற ப!*ன/ 
எ��த பட
 இ�.  பாைத எ�தைன $;கியதா6 இ)#கி*ற� எ*; 
பா)�க0.  இதி& தா* ஊ/�� ெச&ல ேவ��
.  தைலைய# Hட� 
@#கி� பா/#க இயலா�.

இய=ைகயா6 அைம�த இ�த# $ைகைய% சி�த/க0 தவ!ர ேவ; யா)
 
க�>)#க இயலா� தா*! 

தவசி�பாைற#$ ெவ$ அ)கிேலேய இ*1ெமா) $ைக	
 
இ)#கி*ற�. அத* Nக�ப!& வ!நாயக/ சிைல	
, 5M9; வாகனN
 
கா4சியள8#கி*றன. த�சன
 ெச6ேதா
. 

தவசி�பாைறய!& ஒ) ெப�யவைர# கா[
 வா6�A# கிைட�த� 
நா�க0 ெச6த பா#கிய
!  அவ/ ஒ) வ!நா>ய!& நிக:�திய 



வ!ேநாத�ைத# க�ெகா�� பா/�� A&ல��ேதா
.  அைத� ப!*ன/ 
ெசா&கி*ேற*.

இவ�ட
 சிறி� ேநர
 ேபசி# ெகா�>)�ேதா
.  இவ/ 
க*ன8யா$ம�ைய% ேச/�தவரா
.  மைல�தல�கைள� த�சி�பைத� த* 
வா:நா0 ல4சியமா6# ெகா�டவரா
.  ச�ரகி�#$ Nத& Nைறயாக 
வ�தி)#கி*றாரா
.  வ�த�ேம தவசி�பாைறைய� த�சி#கி*றா/. 
(நா�கெள&லா
 பலNைற க��
 வராதி)�தைத எ�ண! என#$0 
கழிவ!ர#க
 ஏ=ப4ட�)  தி)வ�ணாமைல தZபேம=;
 சிகர
 
ெச*றி)�ப�ட*,  அ�கி)#$
 க�தா%ரம
,  வ!)பாgி $ைக எ*; 
அவர� அ1பவ�க0 ஒQெவா*றா6# ேக4ட�
,  எ�தைன ெப�ய 
மன8த)ட* ேபசி# ெகா�>)#கி*ேறா
 எ*ற ஆ%ச�ய
 வ!ைள�த�. 
இேதா கா& ேம& கா& ேபா4� அம/�தி)#$
 அ�த� ெப�யவ/. 
ப!*னா& ெஜய�ப!ரகாஷு
! 



மைலய!* கீழி)�� கா�ைகய!& மிக�ெப�ய இ�#$ட* கா4சியள8�ப� 
தா*  தவசி�பாைற# $ைக எ*ேற நா* இ�வைர நிைன�தி)�ேத*. 
ஆனா& உ�ைமய!& அத* bைழ� வாய!ேலா 4  அ> அகல
 Hட 
இ)#கா�. ஆனா&, கீழி)�� கா[
 ேபா� ெத�	
 $ைக�ப$தி இேதா! 
இத=$0J
 ெச*; அம/��
 த�கி	
 இ)#கலா
 எ*; அறிய 
வ)
 ேபா� மி#க மகி:%சி	=ேறா
. அ�$ ெச*;
 உவ�ேதா
.

இேதா கீழி)�� கா[
 ேபா� சிறியதா6# காண�ெப;
 தவசி�பாைற 
இ�#$! 

இன8 அ�த�ெப�யவ�* அ)Mெசயைல# கா�ேபா
.  இ�ேபா� 
நிைன�தா& Hட� A&ல�#கி*ற�.  நா* ெச*; வ�த $ைகய!hேட 
ெச*; வ�த 5தா4> ஒ)வ/,  ெவள8ேய வ)ைகய!& க�கள8& 



ப!ரைம	ட*,  தா* உ0ேள சிவலி�க த�சன
 க�டதாக�
, 
ேஜாதிமயமா6# கா4சியள8�ததாக�
 ெப)�$ரெல��� அர=றி# 
ெகா�ேட ெவள8ேயறினா/.  ெவள8ேயறியவ/ தவசி�பாைறய!* bன8ைய 
ெவ$ ேவகமா6% ெச*றைட�தா/.  நா�க0 யா)ேம இைத 
எதி/பா/#கவ!&ைல.  இ*1
 ஒ) வ!நா> தா*.  தாமதி�தி)�தா& 
ச�ரகி�யாைர% ெச*றைட�தி)�பா/.  கண�ெபாLதி& த* கர�கைள 
நZ4> அ�த� ெப�யவ/ அ�த 5தா4>ைய� த* ப#கமா6 இL�� ஒ) 
பா/ைவயா& அவைர அட#கினா/ பா)�க0.
 
உ�ைமய!ேலேய அவர� ெப)ைம ெசா&ல=க�ய� தா*.  இைறவ* 
அவ/ உ)வ!& வ�� கா�தா* எ*ேற ெசா&ல ேவ��
.  அ�ேபா� 
அவ/ ெசா*ன வா/�ைத இ�!  "எ*ன?  சிவ* வ�� உ*ைன# 
கா�பா��வா*1 பா�தியா? நZயா வ!L�தா எவ1
 கா�பா�த மா4டா*!" 
எ*ற� தா*.  இத* அ/�த
 தா* எ�தைன!  சி�தி#$�ேதா;
 
ஒQெவா) அ/�த
 த)கி*ற�!  அத=$ அ�த 5தா4>	
 ஆேவச
 
அட�காம&, "எ&லா
 என#$
 ெத�	
" எ*ற�
 சி�தி#க ைவ�த�.

ப!*ன/ அைனவ)
 ேச/�� 5தா4>ைய ஆ�வாச�ப��தி 
அமரைவ�ேதா
. 

தவசி�பாைறய!* ப!*Aற
 வழியாக அத* ேமேல ஏற N>	
. அQவா; 
ஏ;
 ேபா� என#$ கா&நர
A ��> சிறி� ேநர
 பயண
 தைடப4ட�. 
ெம�வாக தவசி�பாைறய!* உ%சிைய% ெச*றைட�ேதா
.  இத* 
ேமலி)#$
 ஏேதா ஒ) இ�#$ வழியாக� தா* கீேழ கா=;
 
ெவள8%சN
 ெச&கி*ற� எ*;
,  நா
 இ)�ப� தியான ம�டப�தி* 
உ%சிய!& எ*;
 ெத�ய வ)
 ேபா� ந
ைமயறியாமேலேய 
ப#தி	ண/%சி ஆ4ெகா0கி*ற�.

பாைறய!* ேம& ஆசனமி4� அம/�தி)#$
 எ�கள8* வழிகா4> 
ெஜய�ப!ரகாY. 



எ�கள8* பாதி�பயண
 ச�யாக N>வைட�தி)�த�.  அ��ததாக ெப�ய 
மஹாலி�க
 கா[
 ஆவலி& தவசி�பாைறய!* இட� Aற
 வழியாக 
மைலய!& இற�க ஆர
ப!#க ேவ��
.  ஆனா& மe��
 மைலேயற 
ஆர
ப!�தா/ ெஜய�ப!ரகாY. எ*ன இ�? மe��
 மைலேய=றமா எ*; 
கா& ந��கிய�!

பதறி# ேகா�ேட அவ�ட
 ேக4ேடா
.  பய�படேவ�டா
.  இ*1
 
சிறி� @ர�தி& சமெவள8 வ�� வ!�
.  அத* வழியாக அ��த 
மைல#$% ெச*ற ப!*னேர ெப�ய மஹாலி�க�ைத# காண இய"
 
எ*றா/.
 
எ*ன? மைலய!* ேம& சமெவள8யா? எ*; ஆ%ச�ய��ட* ேக4ேடா
. 
ஆ
,  சிறி� ேநர�தி& நZ�கேள அறி�� ெகா0வ Z/க0 எ*; நட#க 
ஆர
ப!�தா/ அவ/. ச�ெய*; அைமதியா6� ெதாட/�ேதா
.



இேதா மைல	%சி#$ ஏற ஆர
ப!#கி*ேறா
. 

பாைறகள8* ேம& க=கைள ைவ��% சில/ வழிப4ட தட
 ெத��த�. 
யாெர*ேற ெத�யாத பல/ இQவா; ெச6வா/களா
.  ெஜய�ப!ரகாY 
ெசா&ைகய!& ஆ%ச�ய�கள8* ப!ற�ப!டமா6 இ�த மைல	
 
தவசி�பாைற	
 இ)�பைத உண/�ேதா
. 

சிறி� @ர
 தா* ஏறிய!)�ேபா
.  க�க0 N* க�ட கா4சி ப!ரமி#க 
ைவ�த�.  ஆ
.  ஒ) ெப�ய சமெவள8.  அ��வான மைல	%சிய!& 
இ)#கி*ற�.  அதி& தி`ெர*; பல/ நட�� ெகா�>)�பைத# 
க�[;கி*றZ/க0.  எ�ப> இ)#$
?  அவ/க0 அைனவ)
 
ெப�யமஹாலி�க�ைத� த�சி�� வ!4�,  தவசி�பாைறைய# காண% 
ெச&கி*றா/க0 எ*பைத அறி�த ேபா� மகி:%சி அைட�ேதா
. 



அவ/கள8& ெவள8நா4�#கார/ ஒ)வ)
 இ)�த� ஆ%ச�ய
 
உ�டா#கிய�!  இ�ேதா� எ�கள8* ஆ%ச�ய
 N>�=; வ!டவ!&ைல. 
அ�த% சமெவள8ய!& ஒேர ஒ) $�
ப
 வசி��# ெகா�>)�த�! ஒேர 
ஒ) $>ைச. அத* N*Aற
 இ*1
 9� $ைறயாத சா
ப&. அத=$
 
N*ேன ஒ) ப�#கிைட.  அதாவ� ப�#க0 ப��தி)#$
 ப$தி. 
சி*னMசி; க*;கைள% �=றி"
 N0ேவலிய!4� அைட�� 
ைவ�தி)�தா/க0. Aலிகள8டN
, கர>கள8டN
 இ)�� பா�கா#க இ�த 
N*ேன=பாடா
!  

மி*சாரமி*றி,  ெதாைல#கா4சிய!*றி ேவ; எ�த வசதிகJ
 இ*றி, 
இய=ைக வா:� வாL
 அ�த# $�
ப�ைத நிைன�தா& ஆ%ச�யமாக 
இ)#கி*ற�!  அவ/கள8ட
 ேபசியைத ைவ�� இர�� ப#க க4�ைரேய 
எLதலா
.
 
அ�$ தாக��#$ நZர)�தி,  வ!ைடெப=; மைலய!லி)�� இற�க 
ஆர
ப!�ேதா
. 

மைல	%சிய!& இ)�த சமெவள8ய!& நட�தவாேற,  அ��த மைலைய% 
ெச*றைட�� இற�க ஆர
ப!�ேதா
. தவசி�பாைற மைலைய# கா4>"
 
இ�த மைலய!& A�ைமயான ெச>ெகா>க0,  மர�கைள# க�ேடா
. 
அட/�த கானக
 எ*றா& எ�ப> இ)#$
 எ*பைத உண/�� 
ெகா�ேடா
! 

நிழலட/�த ஓ�ட�தி& ஓ6ெவ�#$
 எ�கள8* வழிகா4>.  இத* 
அ)கிலி)�� ஊMச& க)�பசாமி ேகாவ!& இ)�பதாக�
 இர�� 
மைலக0 ஏறி இற�கினா& அ�ேக ெச&லலா
 எ*;
 அவ/ ெசா&ல, 
அ�த சமய�தி& நம� இயலாைமைய ஒ�A# ேகா�� அ��த Nைற 
N>�தா& அ�ேக	
 ெச&ல ேவ��
 எ*ற ஆைச	ட* கிள
ப!ேனா
. 
ேவ/க0 N;#கி# ெகா��,  ெவய!"#$� ேபா4> ேபா4�,  கதிரவைன� 
ேதா=க>��,  நிழ=ப�த& அைம�தி)�த� இய=ைக.  இ�த மைலய!& 
தா* பல 5லிைகக0 கிைட#கி*றன எ*ற தகவ"
 ெசா*னா/ 
ெஜய�ப!ரகாY. 

இ�$
 த�சி#க ேவ�>ய இட�க0 நிைறய இ)#கி*றன. உதாரணமாக 



தியான# $ைக, நாக/ ேகாவ!&, ெவ0ைள� ப!0ைளயா/ ேகாவ!&, ெப�ய 
மஹாலி�க
 எ*; அ�#கி# ெகா�ேட ெச&லலா
.  சி�த/கள8* 
சா
ராjயம&லவா? அ�ப>� தா* இ)#$
. 

நா* ஏ=கனேவ ெசா*ன� ேபா& எ�ெக&லா
 நம#$� தாக
 
ஏ=ப�கி*றேதா,  அ�ெக&லா
 நZ/ கிைட#க இைறவ* ஏ=பா� 
ெச6�0ளா* எ*;.  இ�$
 த�ண Z/ கிைட#$மா எ*; பா/#$
 
ேபாேத,  உ*10ேளேய இ)#கி*றேத?  ெவள8ேய எ�$ ேத�கி*றா6? 
எ*ப� ேபா&,  மைல ெந&லி#கன8 கிைட�த�!  க>�த�
 �வ/�A, 
வ!L�$
 ேபா� இன8�A எ*; தாகN
 தவ!/�த�ட* கீேழ இற�கி 
வ)
 வைர பசிைய	
 தZ/�த அ)ைம ெசா&லி� ெத�யா�.
 
தி`ெர*; அ)கி& பல/ ேப�
 $ர&க0 ேக4க ஆர
ப!�த�.  ெப�ய 
லி�க�ைத ெந)�கிவ!4ேடா
 எ*றா/ வழிகா4>. அ�ேகேய ப#திமண
 
கமழ ஆர
ப!�த�.  இேதா,  மிக� ப!ரமா�டமா6,  அQவ!ட�தி& 
ேவெற�$ேம பாைறக0 இ&லாத ேபா�
,  �ய
பா6,  பாைற வ>வ!& 
ெப�ய மஹாலி�க
 கா4சியள8#கி*றா/. 



ேமேல மர
 வள/�தி)�ப� ேபா& ேதா*;கி*ற� தாேன? உ�ைமய!& 
அ� லி�க�தி* ேம=Aறமி)�� வளரவ!&ைல. ஆ�ைடயா�* கீழி)�� 
வள/�� (ஐ�� தைல நாக
 ேபா&)  காைல ஊ*றி வைள�� 
லி�க�ேதா� ஒ*றிய!)#கி*ற�.  பMச Rத�கJ
 சிவன8& அட#க
 
எ*1
 த��வ
 உண/�தேவா அ&ல� ஐ
Aல*களா"
 
மஹாலி�கைர% சி#ெகன� ப!>��# ெகா0 எ*; உண/�தேவா 
அறிகிேல*. 



$ய!&க0,  மைல வ��க0 ம=;
 ப!ராண!கள8* ஓைசைய� தவ!ர 
ெமா�த கானகN
 ஒ) அைமதிைய# ெகா�>)#கி*ற�. 

ச=; @ர�திலி)�� ெப�ய மஹாலி�க�தி* ேதா=ற
.  இெத*ன? 
பாைற தாேன எ*; நிைன�தா& பாைற தா*.  ஆனா&,  அ�த இட�தி& 
ஏேதா அ)0 ைமய
 ெகா�>)�பைத அ�$ ெச*; சிறி� ேநர
 
அம/�� பா/�தா& நாேம உண/�� ெகா0ள# H�
. 

சிறி� ேநர
 அம/�தி)�� வ!4�,  மe��
 தைரய!ற�க ஆர
ப!�ேதா
. 
வழிய!& பல அதிசய�கJ
 க�ேடா
.  உதாரண�தி=$ ஒேர ெச>ய!& 
இ) நிற இைலக0! 

இற�$
 ேபா� ெகாMச
 ெஜய�ப!ரகாஷூட* ேப%�# ெகா�#க 



ஆர
ப!�ேத*.  வ!ல�$க0 ப=றி ஆர
ப!�த� எ�க0 உைரயாட&.  கர>, 
யாைன,  கா4�� ப*றிக0 இைவ தா* இ�ேக மைலெய�$
 
பரவ!ய!)#$
 வன வ!ல�$க0.  ப��� பதிைன�� AலிகJ
 இ)#$
 
எ*றா/.  ஆனா&,  ேமேல ெசா*ன 5*;
 அதிக எ�ண!#ைகய!& 
இ)�பைவ.  இவ=றா& நம#$ அதிக ெதா�தர� இ)#கா� எ*றவ/, 
தி`ெரன பாைதய!& ஓ�ட�தின8& ேதா�ட�ப4>)�த ஒ) $ழிைய# 
கா4>,  இேதா கர> இ�ேபா� தா* ேதா�>� பா/�� வ!4�% 
ெச*றி)#கி*ற� எ*றா/. என#$0 கிலியான�!

ேத0,  பா
A ேபா*ற வ!ஷ ஜ��#கJ
 அதிக
 உ�டா
.  ஆனா&, 
அைவகளா"
 ��தர மஹாலி�க�தி* அ)ளா& எ�த� ப!ர%ைன	
 
வ)வதி&ைல எ*றா/.

ப!*ன/ எ�க0 ேப%� மe��
 5லிைக ப#கமா6� தி)
ப!ய�. அ�ேபா� 
அவ/ ெசா*ன ஒ) வ!ஷய
 ஆ%ச�ய�பட ைவ�த�ட*,  மe��
 ஒ) 
Nைற வ�� பா/�ேத ஆக ேவ��
 எ*ற ஆவைல� @�>ய�. ஆ
, 
ஒள8வ!� மர
 எ*; ஒ) மர
 இ)#கி*றதா
.  அ� இ�த மைலய!& 
ப!ரசி�தமா
.  இரவ!& எ&லா வ!ள#$கைள	
 அைண�� வ!4�� 
பா/�தா&,  அதிலி)�� ஒள8 வ)மா
.  இரவ!& த�கிய!)�� த*1ட* 
வ�தா& அைழ��% ெச&வதா6 அவ/ Hற,  எ*னா& ந
ப�
 
N>யவ!&ைல, ந
பாம"
 இ)#க N>யவ!&ைல. இ)�தா"
, அ��த 
Nைற ேந�& க�[ற ேவ��
 எ*; நிைன��# ெகா�ேட*.

ச�ரகி�ய!* அட/�த கா�க0 5லிைக% �ர�க
 தா*.


