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நா� ஒ� நா� ஒ� நா� ஒ� நா� ஒ� “Smart” Phone! 

 

என�� ெப�ைம தா�க வ��ைல! ப��ேன இ��காதா? நா� எ�ன 
சாதாரணமான Ôேகவல�” ஒ�வேரா" ஒ�வ� ேப#வத$� Ôம%"�” 
உபேயாகப"()� க�வ�யா நா�? நா� ஒ� “smart phone”! எ�*ைடய 
�(த� �திய, அதி நவ /ன  Android Operating System எ�ன, மி�மி*��� user 
interface எ�ன, touch screen எ�ன, 3G internet connectivity எ�ன, உலகி� இ���� 
எ�லா பாட�கைள1� store ெச2) ெகா3ள 45ய கிகா ைப%6 ெமம7 
ம$8� MP3 Player, கண�கி�லாத ெமகா ப��ஸ� ேகமரா எ�ன, ேக�6 
எ�ன, ... ெசா�லி�ெகா;ேட ேபாகலா�. Of course, த� �"�பதினேரா"�, 
உ$றா� உறவ�னேரா"�, ந;ப�கேளா"� ேப#வத$� Ô4ட” எ�ைன 
உபேயாக=ப"திகிரா�. ஆனா� ேப?#�காக ம%"� ெடலிேபா� எ�ற 
கால� எ�லா� மைல ஏறி ேபா?#! எ�*ைடய owner எ�ைன 
எ�ேலா7டA� எ�*ைடய பல சிற=ப�ச�கைள (ேப?ைச தவ�ர!) கா%5 
த�ப%ட� அ5() ெகா;" இ�Dதா� Ð என�� ஒேர �ஷிதா�! 
 

ஒ� நா3 காைல எGDதHட� என�� ஒேர அதி�?சி! எ�*ைடய 
ேகமரா, MP3 Player, 3G, Android, User Interface எ)Hேம இ�ைல! Ôெவ8�” 
ேப?#�� ம%"ேம எ�ைன உபேயாக ப"(தி ெகா;" இ�Dதா�க3! 
அைத தவ�ர எ�ைன மதி=�டேனா ஆ??ச�ய)டேனா யா�� பா��க 
வ��ைல; ெசா�ல ேபானா� எ�ைன எ� owner ஓ அ�ல) ம$றவ�கேளா, 
ஏ8 எ"() 4ட பா��கவ��ைல! உ?சி வான(தி� இ�D) கீேழ 
வ�GDத) ேபால, கனவ�� இ�D) வ�ழி() ெகா;ட) ேபால என�� 
எ�ைன ப$றிய shocking #ய உண�H தி��ப�ய) Ð நா� இDத 6மா�% 
ேபா� இ�ைல. இDத காேமரேவா, user interface ஓ ,  android operating systemஓ, 
MP3 Playerஓ Ôநா�” இ�ைல Ð இைவ எ�லா� எ�*ைடய 
6வபாவதி$��, இல�கி$�� ச�பDத� இ�லாதைவ; ெவளM �ரமானைவ 
(extraneous to my nature).  இைவ எ�லா� இ�லா) இ�DதாN� Ôநா�” 
ெதாட�D) Ôஇ�D) ெகா;"” தா� இ��கிேற�!  
 

அ=ப5 எ�றா� Ôநா�” உ;ைமய�� யா�? எ�*ைடய உ;ைமயான 
purpose எ�ன? உ3ள�ைக ெந�லி கனM ேபால என�� எ�லா� 
நித�சனமாக ெத7ய ெதாட�கிய). எ� எ� எ� எ� purpose நம�� நம�� நம�� நம�� 
ேவ;5யவ�களMட(தி� ேபசி ெதாட�� ெகா3ள சா(தியமா��வேதேவ;5யவ�களMட(தி� ேபசி ெதாட�� ெகா3ள சா(தியமா��வேதேவ;5யவ�களMட(தி� ேபசி ெதாட�� ெகா3ள சா(தியமா��வேதேவ;5யவ�களMட(தி� ேபசி ெதாட�� ெகா3ள சா(தியமா��வேத.... 
ம$றைவ அ�ல!  Ôநா�” “smart” ேபா� இ�ைல; Ôநா�” அத$�3 
இ���� sim card ம%"ேம. அதி நவ /னமான Android phone� இ�DதாN� ச7, 
சாதாரண instrument � இ�DதாN� ச7, எ�*ைடய ந�ப�, அைடயாள� 
மாறா). எ�லா phone� உ3ள sim card ஒேர மாதி7தா� இ��கிற). இைத 
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உண�Dத உட�, Ôநா�” கனHலகி� இ�D) நிைனH உலக(தி$� 
வDேத�!  
 

மனMத�களாகிய ந�Aைடய நிைலைம1� கி%ட த%ட இDத மாதி7 தா�. 
நா� ந�ைம நா� இ���� உடNட� Ð phone instrument – உட� identify 
ெச2) ெகா3கிேறா�. Ôநா� சிவ=� நிற�”, Ôநா� அழக�”, Ôநா� 
பண�கார�”, Ôநா� உலக� ேபா$8� �கO உைடயவ�” எ�8 நம�� 
ெவளMேய இ���� �னாதிசய�கPடேன ந�ைம associate / identify ெச2) 
ெகா3கிேறா�. இெத�லா� ந�Aைடய உ;ைமயான 6வபாவ� அ�ல! 
இைவ எ�லா� இ�8 இ����, நாைள இ��கா)! இைவ ப$றி 
எ;ண� ந�ைம ேப2 ப�5(தா� ேபா� ஆ�கிரமி() ெகா;", 
இைவதா� Ôநா�” எ�ற த=பான பாைதய�� ெகா;" ெச�கிற). 
உ;ைமயான Ôநா�” ஆன sim card ஐ நா� நிைன�கH� மறD) 
வ�"கிேறா�. Sim card or signal இ�ைல எ�றா� ம$ற feature �� ஏதாவ) 
பய� உ3ளதா? 
 

ம$8�, இDத ெவளM �ணாதிசய�க3 எ�லா� ந�Aைடய உ;ைமயான 
�றி�ேகாP� (purpose) அ�ல. Sim card ஆகிய ந�Aைடய ஆ(மாஆ(மாஆ(மாஆ(மா வ�� 
A�கிய �றி�ேகா3 நம�� உ;ைமயான உறவ�னரானஉ;ைமயான உறவ�னரானஉ;ைமயான உறவ�னரானஉ;ைமயான உறவ�னரான இைறவ*ட� 
ேப#வத$� மா(திரேம! இ=ப5 ேபச நம�� ேதைவ ப"� ஒ� க�வ�ேய 
இDத உட� அ�ல) phone instrument. இDத உ;ைமயான �றி�ேகாைள1�, 
6வபாவைத1� மறD), Ôந�ைம” கான� ந/� ேபா�ற இDத உடNட� 
identify ெச2) ெகா3கிேறா�. நம�� உ;ைமய�� ேவ;ட ப%டவரான 
பரமா(மாHட� ேபசாம� ெவ8மேன ெவ%5யாக இDத உடைல ம$ற 
ேதைவ அ$ற ேவைலகளM� ஈ" ப"(திகிேறா�.  
 

உ;ைமயான Ôநா�” அDத sim card ம%"ேம! எDத உடலி� Ð instrument � 
இ�DதாN�, எ�*ைடய ஆ(மா வ�� 6வபாவA�, identity� மாறா). 
ஒ� instrument� இ�D) இ�ெனா�8�� மாறினாN�, இDத sim card� 
கண��� மாறா). நம) ஆ(மா ஒ� உடலி� இ�D) இ�ெனா� 
உடN�� ேபானாN�, அத� Ôகண�கான” பாவ �;ண�ய�க3 
ெதாட�Dேத வ��. இ�8 அழகான மனMத உ�வ�� இ��கலா�, நாைள 
ஒ� �Gவ�� உ�வ�� இ��கலா� Ð இ�DதாN� இDத ஆ(மாவ�� பாவ 
�;ண�ய�க3 ெதாட�Dேத வ��! ந/�க3 உ�கPைடய instrumentஐ மா$றி 
வ�%S�க3 எ�பத$காக உ�க3 service provider (Airtel/Aircel/AT &T etc) 4=ப�%", 
Ôஎ�*ைடய பைழய பா�கிைய எ�லா� cancel ெச2) வ�"�க3” எ�8 
ேக%டா� ஒ=� ெகா3வா�களா? அேத ேபால நம) ஆ(மா ஒ� உடைல 
வ�%" இ�ெனா� உடலி� ெச�றாN�, நம) Ôbill” ஆன பாவ 
��னMய�கP� ந�ைம ெதாட�Dேத வ��.  
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ந� க;T�� ெத71� இDத உட� Ð instrument – 6Uல 6வVப�. 
ந�Aைடய உ;ைமயானஉ;ைமயானஉ;ைமயானஉ;ைமயான 6வVப� ந�A3 இ���� ஆ(மாவான sim 
card  ம%"ேம! ந�Aைடய இDத உடலி� உ$றா�, உறவ�ன�, நிற�, பண�, 
�கO எ�லாேம ஒேர ெநா5ய�� ெதாைலD) ேபாகலா�. ஆனா� 
ந�Aைடய ஆ(மா ம%"� மாறேவ மாறா). இ)ேவ நம) மத(தி� 
இ���� க�ம ம$8� �ன� ஜ�ம� Aதலிய த()வ(தி� (concepts இ�) 
அ5=பைட. 
 

இDத த()வ(ைத இDத உதாரண(ைத உபேயாகி() ேமN� 
ஆரா2Dேதா� எ�றா�, இ�*� ந�றாக �71�. ஒ� sim card ேகவல� 
silicon என=ப"� ம;ண�லி�D) உ�வா�� ெபா�ளM� இ�D) ெச2ய 
ப"கிற). ம; எ�ப) Ô=�(வ�” எ�8� ெகா3ளலா�. இDத Ô=�(வ�”ஏ  
எ�லா சி�W5��� Xலாதாரமாக வ�ள��கிற).  
 

அDத sim card அ�ல) =�(வ� ம%"� தனMயாக இ�Dதா� ஒ�8� ெச2ய 
A5யா). அ) உய�� ெப$8 எழ ஒ� உட� ேதைவப"கிற). இைறவ� 
நம) ஆ(மாவான sim card �� ந�Aைடய (அதாவ) ந�Aைடய 
ஆ(மவ�*ைடய) பாவ �;ண�ய�களM� Ð க�மா�களM�க�மா�களM�க�மா�களM�க�மா�களM� --  த�தி�� 
ஏ$ப, நம�� கிைட�க 45ய ஓ� ப�றவ�ைய, உடைல, வழ��கிரா�. ஒ� 
கறிகா2 வ�யாபா7 ஒ� no frills ேபா� ைவ()ெகா3வா�; ஒ� ேம� 
பதவ�ய�� உ3ள பண�கார� மிக latest model smart phone ைவ() ெகா;" 
இ�=பா�; அேத ேபா� மிகH� Ôெகா"() ைவ(தவ�க3” அழகாகH�, 
பண�கார�க3 ஆகH�, �கO உ3ளவ�களாகH� ப�ற�கிறா�க3; ச$8 
�ைறDத �;ண�ய�க3 உ3ளவ�க3 ஏைழயாகH�, பலவ /ன�களாகH� 
ம$ற �ைறகPட� ப�ற�கிறா�க3. இைறவ� நம) க�மா�கP�� த�Dத 
ப5 நம�� உடைல ெகா"(தHட�, அைத activate ெச2கிறா�. ந/�க3 ஒ� 
sim card வா�கி உ�க3 ேபானM� ேபா�தினாN� 4ட, உடேன அ) ெசய� 
பட ஆர�ப��க வ��ைல. Aircel / Airtel etc (service provider) அைத activate ெச2ய 
ேவ;"�. இைறவ� ெச21� activation தா� ÔA�கிய ப�ராண�A�கிய ப�ராண�A�கிய ப�ராண�A�கிய ப�ராண�” எ�ப).  
இைதேய நம) �ராண�க3 வா1 பகவானாக உ�வக=ப")கிற). நம) 
ஆ(மா A�கிய ப�ராண� Xலமாக ெசய� ப"(த படா வ�%டா�, ந� 
உட� உய�ர$ற சடல� ஆகி வ�"கிற).  
 

sim card�, 6Uல சZரA�, A�கிய ப�ராண� எ�கிற ச�தி1� 
ேச�Dதா�தா� ஒ� sim card� ேப#� த�ைமைய நா� உணர A5கிற). 
Aத� இர;"� தாமாகேவ (independent) இ�DதாN� 4ட, AG பய*�, 
உய�� த�ைம1� அைடய ேவ;"� எ�றா� இைறவ� அளM��� 
A�கிய ப�ராண� மிக அவசிய�. எDத உடலி� இ�DததாN� ஆ(மா 
மாறா) Ð எDத instrument� இ�DதாN� sim card த�ைம மாறா). இDத 
உ;ைமைய நா� உண�Dேதா� ஆனா�, இDத வாOைகய�� கான� ந/� 
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Prakriti Body Atman Active 

Janma

SIM Card Instrument Activation of

SIM Card

Usable

Connection

ேபா�ற #க�கைள )றD), நம) ஆ(மாவ�� �றி�ேகாைள உண�D), 
இைறவ*ட� ச�கம� ஆ�� நிைலைய அைடய Aத� ப5கைள எ"() 
ெகா;" வ�%ேடா�! 
  
 

Just to summarize: 

 

 

 

 

• ஆ(மா (Ôநா�”) எ�ப) உ3ேள இ���� sim card தா�. அ) 
மைறD) இ���� உட� (ேபா�) அ�ல  

• ஒ� instrument� இ�D) ம$ெறா� instrument�� sim card 
மாறினாN�, அத� ந�ப� ம$8� balance மா8வதி�ைல. ந� 
ஆ(மா எ(தைன ப�றவ�க3 எ"(தாN� ந� balance ஆன 
க�மா�க3 ந�ைம ெதாட�D) ெகா;ேட வ��.  

• ஒ� ேபா� இ� A�கிய ேவைல ந�Aைடய உ$றா� 
உறவ�னேரா" ேப?# வா�(ைத ெகா3ளேவ Ð ந� ஆ(மாவ�� 
A�கிய �றி�ேகா3, நம�� எ=ேபா)� ேவ;ட=படவரான 
இைறவ*ட� ெதாட�� ெகா3ளேவ.  

• ஒ� ேபா� பய� பட ேவ;"� எ�றா�, sim card, instrument 
and activation ேவ;"�. ஒ� ஆ(மா ெசய� பட ேவ;"� 
எ�றா�, அத$� ஒ� 6Uல சZர�, A�கிய ப�ராண� 
ேவ;"�. இDத fusion ஐ ெச2வ�=பவ� பரமா(ம� 
ஒ�வேன! ÔஅவனM�றி ஓ� அTHம அைசயா)!” 

 


