சக்தி பபளண்டேஷன்,
திழ் CCC வகுப்பு
திருவாதிரை நன்நாள்
அன்று அந் ட்டில்
ீ
பதரி கூட்டம் கூட ஆம்தித்து. சின ாட்களுக்கு
பன்திருந்த அவ்ட்டில்
ீ
உள்பர்கள் ட்டட
ீ
சுத்ம் பசய்தும்,
காய்கநிகள் ாங்குதும் எண ஆபாளுக்கு ஒரு தடனடச் பசய்
ஆம்தித்ணர்.
அவ்ட்டடச்
ீ
சார்ந் குடும்தங்களுக்கு ஃததான் பனம் அடப்பு
ப்தட்டது.
எல்னாரும் கூடிணர், காடன பல் பதண்கள் ட்டு
ீ
தடனகடப ஆம்தித்ணர். அில் தன கல்ாம்
ஆணர்கள் தறு ிம். சினர் பறும் கூடபம் தகாதுட ா உப்புாடபம் சாப்திட்டு
தடனகடபச் பசய்ணர்.
அடணத்தும் எற்காக?
ஒரு சந்தாத்துக்காக!
சந்தாம்! எல்னாருக்கும் அது ாதண தண்டும். அது எப்ததாது ரும்? அர் ஆடசகள் பூர்த்ி
ஆகும் சத்ில் ணம் சந்தாத்ில் ாணத்ில் இநக்டக கட்டிப் தநக்கும்.
”அவன் பாரு சந்டதாஷத்தால வானத்துல பறக்கறான்” என்று கூறுது உண்டு.
இந் சந்தாம் ாழ்க்டக பழுதும் ீடிக்கத தா ாட்டில் எத்டண எத்டண தண்டிடககள்?
சடங்குகள்? சப்ாங்கள்?
அில் ஒன்று ான் ிழ்ாட்டிலும் தகபத்ிலும் ார்கி ாம் பகாண்டாடப்தடும் ிருாிடத்
ிருாள்.
ிருாிட, இது சினுக்கு உரி ட்சத்ிம். அன்று எல்னா சின் தகாில்கபிலும் டாஜருக்கு
ிடி ிடி அதிதக ஆாடண டந்து றுாள் ிடினில் அது ஆணந் ாண்டக் காட்சி
”ஆருத்ா ரிசணம்” என்று க்களுக்குக் காட்டப்தடுகிநது.பதண்கள் ங்கள் இல்னந பத்துக்கும், ானி
தனத்துக்கும், ஆடசகபின் பூர்த்ிக்கும் இப்தடிடக பகாண்டாடப் தடுகிநது.
எணால் இப்தண்டிடக ஏற்தட்டது?
ாருகாணத்து பணிர்கள் ாங்கதப உனகில் சிநந்ர்கள் என்ந ஆம் பகாண்டு இருந்ணர்.
தங்கடப ஓி, அில் கூநப்தட்ட சடங்குகடபச் சரிச் பசய்ாதன ததாதும்; பய் ஆாடண
தடில்டன என்ந ட அர்களுக்குள் டன தூக்கி இருந்து. இடத் று என்று உர்த்
சின் திச்சாடணாாகச் பசன்நார்.
அடணத்ிற்கும் பன காாண ஈசன் ந்தும் அந் பணிர்கள் புத்ி டுாநி, அட அடக்க
புனி ஒன்டநபம், பனகன் என்ந அக்கடணபம் ஏிணர்.
ஈசன் புனிடக் பகான்று, அன் தாடன ஆடடாக உடுத்து, பனகன் ீ து ாி ஏநி ின்று ன்
ாண்டத்ட ஆடிணார். அன் பனம் தடடத்ல் - காத்ல் - அித்ல் எண பத்பாிலுக்கும்
ஆாாக ாதண ிபங்குட உர்த்ிணார். தி ிதாட்டின் தனன் பூ ஞாணத்துடன்
கூடித தக்ித என்றும் உர்த்ிணார்.

இந் ாண்டத்டத திற்கானத்ில் தாக சாஸ்த்த்ட அருபி தஞ்ஜனிபணிரும்
ாக்தாபணிரும் கா தண்டி இன்டந சிம்தத்ில் ம் பசய்ணர். ஈசனும் அட
ிடநதற்ந எண்ி அன்டண தார்ிட ம் பசய்து பகாண்டு ஆிட ட்சத்ித்ன்று ன்
ஆணந் டணக் தகானத்டக் காட்டிணார்.இதுத இருாிடின் புாம் ஆகும்.
சரி ம் ஆடசகள், தணாங்கள் பூர்த்ிாற்கும் ிருாிடக்கும் என்ண சம்தந்ம்?
இந் ப்தஞ்சம் பழுதுக்கும் ஆாாண பனப் பதாருள் ஒன்று உள்பது. அதுத சி த்தும். அது
எவ்ி ாற்நங்களுக்கும் உள்பாகாது. ஆணால் அதுத ாம் காணும் அடணத்து பதாருள்களுாய்
உருாகி உள்பது. இந் ப்தஞ்சத் தாற்நத்துக்கும் அில் ஏற்தடும் ாற்நங்களுக்கும் ஆாாண
சக்ித தார்ி.
சிாணது சா ிிப்புர்வு ிடனிதனத இருக்கிநது. சக்ித சா ாற்நங்களுக்கு ஆபாகிநது.
இந் ப்தஞ்ச சக்ி ிிப்புர்வு ிடனிதனத சா இடந்து இருப்தத சிதார்ி கல்ாம்.
ம் ணில் உள்ப தணாசக்ி, உடல் - ணம் - அநிவு என்ந ிடனகடபக் கடந்து ிிப்புர்வு
ிடனட எட்டிிட்டால் அந் ிடனில் இருந்து ாம் தண்டும் அடணத்தும் உடதண கிடடக்கும்.
இந் ிிப்புர்வு ிடனக்கு ம் தணாசக்ிட எடுத்துச் பசல்ற்காகத பூடஜகள், சடங்குகள்,
ிாக்கள், ிதாடுகள் எண அடணத்டபம் பன்தணார்கள் ஏற்தடுத்ி உள்பணர்.
சிதம்பைத்தில் திருவாதிரை:
சிம்தம் தகாில் தஞ்சபூ ஸ்னங்கபில் ஆகாச ஸ்னம் ஆகும். இங்தக ஈசன் பதான்ணம்தனத்துள்
ஆணந் டணம் ஆடுகிநார். இன் ிபக்கம் என்ண?
சிதம்பைம் என்பரத சித் + அம்பைம் என்று பிரிக்கிடறாம்.
சித் என்நால் ஞாணம்.
ம் ஜீன் ஞாணத்டத ஆடடாக உடுத்ி இருக்கிநது என்று அர்த்ம்.
சரி ஈசன் பதான்ணம்தனாகி சன்ணிிில் சிற்நம்தனத்ின் ீ து ஆடுகிநார்.
பனில் பதான்ணம்தனம் என்நால் என்ண என்று தார்ப்ததாம்.
பபான் + அம்பலம் = பபான்னம்பலம்.
து உடல் ான் பதான்ணம்தனம். கிடடப்தற்கு ிகவும் அரிாண இந் ணி உடதன
பதான்ணம்தனம். இனுள் ஜீன் ாழ்கிநது. பதான்ணம்தனம் ணி உடல் ததானத த்துார்த்ாக
அடக்கப்தட்டு இருக்கிநது. [ஒருாடபக்கு ணின் ிடும் சுாச எண்ிக்டகடக் குநிக்கும் 24000
ங்க ஓடுகள், ணி உடனில் உள்ப ம்புகடபக் குநிக்கும் 72000 ஆிகள் ற்றும் துாங்கடபக்
குநிக்கும் 9 கனசங்கள் பகாண்டது பதான்ணம்தனம்.]
ம் உடலுக்குள் உள்ப ஜீன் ஞாணத்துடன் கிழ்ச்சிாக இருக்கும் ிடனத ஆணந் ாண்டம்.
தலும் பூ ஞாணத்ால் க்கு ிிப்புர்வு ஏற்தடுகிநது. இன் பனம் ாம் எண்ணும்
அடணத்தும் ிடநதறுகின்நண. இந் ிிப்புர்வு ிடநந் ஜீதண சிற்நம்தனம்.
இந் ப்தஞ்சம் பழுதும் ின்காந் அணுக்கபால் ிடநந்து உள்பது. அந் அணுக்கள் சா
அிர்ந்தடித இருக்கின்நண. இடக் குநிீடாக உர்த்துதும் டாஜரின் த்தும் என்தர்.
நேைாஜரின் டதாற்ற விளக்கம்:
அது அதக்கம் ”அஞ்ச தண்டாம்” என்ந தக்ி த்துத்டபம் தஞ்சபூங்கடபபம்

உர்த்துகிநது. அது இடது கம், தூக்கி இடது காடனக் காட்டிதடி இருக்கிநது. சாகி
பசய்பம் ததாத ிிப்புர்வு பதறும் ஞாணத்துக்கு ாம் உர்த்ப்தடுகிதநாம் என்தட இது
உர்த்துகிநது.
பனகன் ீ து அர் ிித்ிடனில் ஆடுது, ம் ஆத்ட அடக்குடக் குநிக்கும். உடுக்டக
ஒனி சக்ிடபம் தடடத்ல் பாிடனபம் குநிக்கும். ீச்சுடர் ஒபி சக்ிடபம் அித்ல்
பாிடனபம் உர்த்தும்.
டாஜடச் சுற்நி உள்ப ீச்சுடர்களுடன் கூடி டபந் ிருாட்சி ப்தஞ்சம் சக்ிால்
ிடநந்துள்படக் குநிக்கும்.
இந் த்துங்கள் அடணத்டபம் தூ தக்ி பனம் அநிந்து ிிப்புர்வு ிடனக்கு உர்த்ப்தட்ட
இத்டக த்துங்கடப எல்னாம் உர்ந்து ிருாிட ாபில் டாஜடபம் சிகாி
அம்டடபம் ிதடுதார்க்கு ாழ்ில் அடணத்தும் கிடடக்கும் ிிப்புர்வு பதறுன் பனம்.
இந் ன்ாபில் படிந் ட ”ஓம் சிா” என்று பஜதிபங்கள். சி ிதாட்டு ஸ்தாத்ங்கள்,
தா ிருாசகப் திகங்கள், னனிா சகஸ்ாம் ததான்ந ஸ்துிகடப ணாந ாாநப்
தாடுங்கள்.
உனபகனாம் உர்ந்து ஓற்கு அரின்
ினவு னாி ீர்னி தணின்
அனகில் தசாின் அம்தனத்த ஆடுான்
னர்ச் சினம்தடி ாழ்த்ி ங்குாம்!
குணித் புருபம் பகாவ்டச் பசய்ாில்
குின் சிரிப்பும் தித் சடடபம்
தபம் ததால் தணிில் தால்பண்றும்
ீ
இணித்படன் எடுத் பதாற்தாபம் காப்பதற்நால்
ணித் திநிபம் தண்டுத இம்ாினத்த!

