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1 ந�லைத� ெபறேவ�� எ�� ஆைச�ப�கி�றா�க� 
ஆனா�, வழி ெத�யா� தவ !கி�றா�க� எ�றா� 

"#நாத� 

 
ஒ# அ�மா எ�ன'ட� வ)� ேக*கிற�. 
 
என!"! ைக கா� "ைட,சலாக இ#!கி�ற�. எ� ைபய� 

ெசா�னப. ேக*க மா*ேட� எ�கிறா�, ெகா�/தவ�க� எ�லா� ெகா�!க 
மா*ேட� எ�கிறா�க� நா� க0ட�ப*�! ெகாேடய #!கி�ேற� எ�� 
ெசா�லி! ெகா.#!கிற�. 

 
இைதெய�லா� வ *� வ �. எ�லா� ந�லதாக ஆக ேவ�� எ�� 

ேக� அ�மா எ�ேற�.  
 
மக�ஷிகள'� அ#� ச!தி அ)த அ�மா ெபறேவ�� எ�ற 

உண�5கைள� பா6,சிேன�. 
 
அ)த அ�மாவ ட� இ�ெபா7� எ�ப. இ#!கி�ற�? ஒ# கர* 

பா6கிற மாதி� இ#!கி�றதா எ�� நா� ேக*கிேற�. 
 



இ�ைல:க.., ப �ைளக� எ�லா� ெசா�வைத! ேக*கவ �ைல, 
எ�ேலா#� என!" எதி��பதமாக இ#!கி�றா�க�. என!" வ யாபார� 
ந0டமாகேவ ஆகி! ெகா.#!கி�ற� எ�� இைதேய தி#�ப / தி#�ப , 
ெசா�லி! ெகா��ள� அ)த அ�மா. 

 
யா#!" நா� எ�ன ெசா�லி எ�ன பல� இ#!கிற�? சிரம�ப*� 

அ)த/ த;ைமகைள ெவ�ற அ#� மக�ஷிகள'� அ#� ச!திகைள� பதி5 
ெச6வத<காக அைத, ெச6கி�ேற�. 

 
ந;:க� அைத ஏ:கி� ெப<றா� தா� அ)த ஆ<ற�க� உ:க>!"� 

கிைட!"�. த;ைமகைள ந;:க� ந;!க ?.@�, க0ட:கள@� ேபா!க 
?.@�. 

 
ைம!"!" ?�னா. நா� ேபAகிேற� எ�றா� ேபAவ�தா� 

ைம!"!" வ)� உ:க� கா�!" வ#கிற�. அைத ெசவ  வழி ேக*க�ப�� 
ேபா� ந;:க� ஏ:கி ெப�வ�தா� அ:ேக உ:க>!"� ேவைல ெச6@�..  

 
அைத நா� ெத�)� ெகா�வத<" இ�லாதப. ?.யவ �ைல. 

சாமியா�கைள எ�லா� ேபா6� பா��ப� எ�லா! ேகாவ �கைள@� 
பா��ப� க0ட:கைள, ெசா�வ�தா�. எ:ேகயாவ� யாராவ� எைதயாவ� 
ெச6� ெகா�!கமா*டா�களா...! எ�� காைச, ெசலவழி/�! ெகா� 
அைலய/ ெத�@ேம தவ ர நி�மதி ஏதாவ� ெப�கி�ேறாமா எ�றா� 
இ�ைல. 

 
நம� "#நாத� இைத/தா� ெசா�னா�.  
 
மன'தCைடய வாD!ைகய � ந�லைத� ெபறேவ�� எ�� 

ஆைச�ப�கி�றா�க�. ஆனா� ந�ல� ெபற!E.ய வழி ெத�யாம� 
தவ !கி�றா�க�. 

 
அவ�க>!ெக�லா� ஞாபக/ைத ஊ*�கி�ற மாதி� 20 வ#ட� ஒ# 

நா� இர� நா� இ�ைல ஊ#!"�ேள@� கா*�!"�ேள@� அ:ேக 
ெரா�ப5� சிரம�ப�கி�றா�கேளா அ)த இட:க>!ெக�லா� "#நாத� 
அைழ/�, ெச�� கா*.னா�. 

 
அவ�க>ைடய நிைலக� எ�லா� எ�ப. இ#!கி�ற�? எதனா� 

இ�ப. சிரம:க� ஆன�? அவ�க>!ெக�லா� எ�ப. இ)த, ச!திைய! 
ெகா�!க ேவ�� எ�ற அCபவ/ைத/ ெத�)� ெகா� 
வ#வத<"/தா� க0ட:கைள "#நாத� எம!"! ெகா�/� அறிய, 
ெச6தா�. 



 
த;ைமகள'லி#)� ெவ�� நJசிைன ெவ�� ஒள'ய � சKரமான 

�#வ ந*ச/திர/ைத என!"! கா*.னா�. அைத Lக#�ப. ெச6தா�. �#வ 
ந*ச/திர/தி� ஆ<றைல என!"� ேச�/� அைத வள�/� வ#� 
த;ைமகைள ெவ�ல ?.)த�. உண�ைவ ஒள'யாக மா<ற ?.)த�. 

 
அ)த, ச!திகைள அ)த ஆ<றைல உலக ம!க� அனவ#� ெப�� 

நிைல!"/தா� "#நாத� கா*.ய வழிய � ேவதைனகள'லி#)� வ �ப�� 
வழிகைள உபேதச வாய லாக ெவள'�ப�/தி! ெகா��ேளா�. 

 
Ôக0ட/ைத எணாம�  க0ட/திலி#)� வ �படேவ�� எ�ற 

எண/தி� �#வ ந*ச/திர/தி� ஆ<றைல, Aவாசி/த;�க� எ�றா� த!க 
உபாய:க� கிைட!"�. ேவதைனய லி#)� வ �பட ?.@�. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2 ஒNெவா#வ#� ந�லைத/ ேத. அைலகி�றா�க�.., 
உைம கிைட!கவ �ைல Ð "#நாத� ெசா�ன� 

 
த;ைமகைள ெவ�ற �#வ மக�ஷிகள'� உண�5கைள! கவ�)� 

இ)த நிைனவ ைன! E�ைமயாக எண  அ)த உண�ைவ/ தன!"� 
பா6,சி/ த� மைனவ !"! கிைட!க ேவ�� எ�� ெச#ேக<றி அேத 
ேபா�� த� கணவC!"! கிைட!க ேவ�� எ�� மைனவ  
ெசP/�வ�� இNவா� ெச6தவ�க� அைனவ#� ஆறாவ� அறிைவ 
ஏழாவ� நிைலயா!கி ச�த�ஷிகளாக ஒள'யாக மாறி இ��� ச�த�ஷி 
மடலமாக உ�ளா�க�. 



 
அதைன� ெப�வத<", ெச6த மா�!க:க� அைன/�� 

அைட�ப*�வ *ட�. மத:களாக மா<றிவ *டன�. மத/தி� உண�5கைள, 
ெச#கிவ *டன�.  

 
அ#� ஞான'க� கா*.ய அ#� வழிகைள நா� இ��� 

ேத.!ெகா.#!கி�ேறா�. எ/தைனேயா வைகய � ந�லைத/ 
ேத�கி�றா�க�. ந�லைத/ ேத. அைலகி�றா�க�,  

 
உைம கிைட!கவ �ைல. 
 
ஆனா�, இைத� ேபால இ)த� ேப#ைமய � நிைலகைள 

அறிவத<" எ/தைனேயா இ�ன�க>!" ம/திய � "#நாத� எம!"! 
ெகா�/தா�.  

 
பல வ ப/தான இட:க>!"� அைழ/�, ெச�றா�. வ பKத:க� பல 

நட�பைத@� கா*.னா�. அ)த வ பKத/ைத Lகர�ப�� ெபா7� சிறி� 
ேநர/தி<"� உ� உடP!"� அ� எ�ன ெச6கிற�? 

 
உ�Cைடய இ#தய� எ�ப./ �.!கி�ற�? அQ!கள'� நிைலக� 

எ�ப. மா<றமைடகி�ற�? உ�Cைடய எண:க� எ�ப. மா�கி�ற�? 
உண�வ � அQ!க� எ�ப. உ#வாகி�ற�? எ�ற நிைலைய "#நாத� 
உண�/�கி�றா�. 

 
இத<" மா<� வழியாக Ôஎ�ென�ன வழிக�  எ�� அைத மா<றி�� 

மா�!க:கைள@� கா*.னா�. மா<றிட5� ெச6தா�.  
 
மா<றி�� உண�ைவ Lகர5� ெச6தா�. ஆக, Lகர, ெச6ய ைவ/தா�. 

Lக�)ேத�, மா<றிேன�. 
 
இைத� ேபால யா� க�ண�)த உண�வ � த�ைமைய/ தா� 

உ:க>!"� உபேதசி/� வ#கி�ேறா�. 
 
 உ:க� வாD!ைகய � எ/தைனேயா இ�ன�கைள! கட)� இ�� 

மன'தனாக இ#)தாP� இ)த வாD!ைகய � இ�னைல/தா� ச)தி/�! 
ெகா.#!கி�ற;�க�. 

 
ேவதைன ெவ��R ேகாப� ெகாதி�R எ�ற உண�5கைள அதிகமாக 

வள�/�! ெகா.#!"� நிைலய � மன'த� மS�� ேத6ப ைற எ�ற 
நிைலக>!ேக வ#கி�றா�. 



 
எத� வழிகள'� ஒ#வ� ந�ைம! "ைற E�கி�றனேரா அைத 

நம!"� அதிகமாக வள�/�வ *ேடா� எ�றா� அத� உண�5 E�ைமயாகி 
அதன'� வலிைமயானப � "ைற E�பவ�� உடP!"� ெச��வ �ேவா�. 

 
ஆகேவ, இைத� ேபா�ற நிைலகள'லி#)� வ �பட உ:க>ைடய 

E�ைமய � எண:க� அ)த மக�ஷிகள'� பா� ச�த�ஷி மடல/தி� 
ெசP/��ப. ேவ.! ெகா�கி�ேறா�. 

 
அ)த அ#� மக�ஷிகள'� அ#� ச!திைய ந� "#நாத� கா*.ய 

அ#� வழிய � உ:க� உடலிP�ள ஒNெவா# அQ!கள'P� ஒNெவா# 
உண�5கள'P� இைத� பா6,Aகி�ேற�. 

 
ந;:க� ப�ணாம வள�,சிய � வள�)� வ)தைத நிைன5�ப�/தி 

அ)த! E�ைம ெகா� அ)த/ �#வ ந*ச/திர/தி�பா� ெசP/தி 
அதிலி#)� வ#� ேபர#� ேபெராள'ைய� ெப�:க�. உ:க� உட� 
?7வ�� பரவ, ெச6@:க�. 

 
�#வ ந*ச/திர/தி� ேபர#� ேபெராள' கணவC!"! கிைட!க 

ேவ�� எ�� ெபக>� த� மைனவ !"! கிைட!க ேவ�� எ�� 
ஆக>� இ)த உண�5கைள எவ� ெசP/�கி�றனேரா அ� 
E�ைமயாகி�ற�. 

 
ெதாட�)� ெச6� வ)தா� அத� உண�5க� வலிைமயாகி�ற�. 

அ)த வPவான உண�வ � த�ைம ெகா� நா� ச�த�ஷி மடல/தி� 
ஈ��R வ*ட/தி<"� Lைழகி�ேறா�. 

 
ெப# வ ;� எ�ற நிைலய � வாD)� ெகா.#!"� அ)த மக�ஷிக� 

வா7� ச�த�ஷி மடல எ�ைலைய நா� அைடகி�ேறா�. இ� ந� 
"#நாத� மாமக�ஷி ஈUவராய "#ேதவ� கா*.ய அ#� வழி. 

 
 
 
 
 
 
 



3 ப /தைன� ேபா�� இ#)த Ôெம6ஞான'யான எ� 
"#நாத�� ெசய�க�  

 
Ôநம� "#நாத� மாமக�ஷி ஈUவராய "#ேதவ�  - தா� 

க�ண�)த உண�வ � த�ைம ெகா� ப /தைன� ேபா�� 
உலெக:கிP� A<றி வ)தவ�. 

 
உலகிP�ள சா:கிய நிைலகைள/ தன!"� க�ண�)� 

சா:கிய/தா� ெப<ற த;ைமகள'லி#)� ம!க� வ �பட ேவ�� எ�ற 
உண�வ ைன/ தன!"� பதிய, ெச6� ெகாடா�. 

 
வ Qலக ஆ<றைல� ெப<�ண�)த நம� "#நாத� அ)த 

உைமக� ம!க� அைனவ#!"� கிைட!க ேவ�� எ�� தா� 
ப /தைன� ேபா�� பல கால� பல நிைலகள'P� Aழ�� வ)தா�. 

   
எ� (ஞான"#) தா6 ேவதைன�ப*�! ெகா.#!"� 

அ!கால:கள'� அவ#ைடய Aழ<சிய � ேவக, Aழ�கள'� வர�ப�� 
ேபா�தா� எ� தாய <" இவ� AழP� நிைலகள'� இ)த ஆசி@� 
கிைட/த�. 

 



அத� வழிகள'ேல தா� ந; க#வ � இ#!க�ப�� ெபா7� Y�வ/தி� 
பதி)த உண�5க� ேவதைனகள'லி#)� உ� அ�ைன மS.�� நிைலக� 
ெகா� ஏ!க/தா� ஏ:கி! ெகா.#)த அ/த#ண� நா� ச)தி!"� 
ச)த��ப?�  அத<" ஆசி E�� நிைலக>� ஏ<ப*ட�. 

 
அத� வழிகள'ேல ெப<ற ஆசிதா� அதC� வள�)� வள�)� ந; 

எ/தைகைய இ�னலிலி#)�� உ�ைன மS*.�� என� உண�ேவ உ�ன'� 
ேவைல ெச6த� எ�றா� "#நாத�. 

 
அதனா� பல இ�ன�கள'லி#)� மSள5� உைம� ெபா#ைள 

அறி)திட5� உன!"� ந; அCபKதிய ேல ெப�� த"திைய� ெப<றா6. 
 
அத� ெதாட� வ�ைசய ேல தா� பழன'ய�பதிய � உ�ைன நா� 

ெந#:கி வ)ேத�. உ�ைன எ�Cட� இைண/�! ெகா�ள எ�/�! 
ெகாட ?ய<சிகள'� ந; சி!கா� த�ப னாP� நா� உ�ைன வ டவ �ைல, 
உ�ைன அQகிேன� எ�� ெதள'5ப�/தினா� மாமக�ஷி ஈUவராய 
"#ேதவ�. 

 
ஆகேவ, ஈUவராய "#ேதவைர நா� (ஞான"#) காQ� 

ெபா7ெத�லா� ஒ# ப /தராக/தா� எண ேன�. ஏேதா ம)திர/தி� தவ� 
ஏ<ப*� அதனா� இ�ப. ஆகிவ *டாேரா எ�ற எண/தி� நா� வ லகி, 
ெச�ேற�.  

 
நா� வ லகி, ெச�றாP� அவ� எ�ைன வ *டபா.�ைல. எ�ைன� 

ப � ெதாட�)ேத பல நிைலகள'P� வ)� “இைத! க<�! ெகா�.., அைத! 
க<�! ெகா�..,” எ�� எ�ன'ட� ெசா�லி! ெகா.#)தா� "#நாத�. 

 
“நா� என!" எ�5� ேவடா�, ஆைள வ *டா� ேபா��…,”  எ�ற 

நிைலகள'� "#நாத�டமி#)� வ லகி, ெச�� ெகா.#)ேத�. அ)த 
ேநர/தி� தா� எ� மைனவ  க�� ேநாயா� (..ப .) பாதி!க�ப*டா�.  

 
இதன'� ெதாட� வ�ைசய � தா� நா� உ�ைன அQகி வ)ேத� 

எ�றா� "#நாத�.  
 
உன� மைனவ ய � ேநா6 த;ராத நிைலகள'� இ#�ப C� அைத/ 

த;�!"� நிைலக>!" உ�ைன நா� அQகி எPமி,ச�பழ/ைத@�, 
தி#ந;ைற@� ெகா�/� அைத! கா!"� நிைல!", ெசய�ப�/திேன�. 

 
உன� மைனவ  ேநாய லி#)� எ7)தப � உ�ைன ந�R�ப., ெச6� 

எ�Cட� அைழ/�! ெகாேட� எ�ற நிைலய ைன ப �னாள'� "#நாத� 



என!"/ ெதள'5ப�/தி! கா*.னா�. ஒNெவா# உைமய � நிைலைய@� 
உண#�ப., ெச6தா�. 

 
இ�� இைதெய�லா� ந;:க� அம�)� ேக*கிற;�க�. ஆனா�, நா� 

கா� ேமெட�லா� அைல)� தி�)�தா� ெத�)� ெகாேட�.  
 
கா*�!"� ெச�P� ெபா7� பல வ ல:"க� ஒ��!ெகா�� 

த�ைன/ த<கா/�! ெகா�ள எNவள5 இ�ைசக� ப�கிற�? அத� வழிய � 
மி#க:க� ம<ற உய �ன:க� எNவா� ப�ணாம வள�,சி அைடகி�ற�? 
எ�ற நிைலைய அ:ேக கா*�!"� ெச�� கா*.னா� "#நாத�. 

 
அத� வள�,சிய � மன'தனான ப � தன� வாD!ைகய � ெச�வ/தி� 

பல வைகய � ெசழி/தி#)தாP� ப ற#ைடய சாப!ேக�கள'� சி!க�ப*� 
அவ�க� எNவா� நலிகி�றன�? 

 
தா� ேச�/� ைவ/த ெச�வ/தா� த�ைன! கா!க ?.யா� பல 

இ�ன�கள'� எNவா� Aழ�� ெகா��ளா�க�? எ�ற நிைலைய/ 
ெதள'5ப�/தி! கா*�கி�றா�. 

 
தவ� ெச6யவ �ைல எ�றாP� சாப உண�5க� எNவா� 

அவ�கைள/ தா!"கி�ற�? அ� ப � ெதாட�)� அவ�க>!"� எNவா� 
வ ைளகிற�? எ��� கா*�கி�றா� "#நாத�. 

 
ந; உ� தாய � க#வ லி#!க�ப�� ெபா7� உ� தா6 

த;ைமகள'லி#)� மSள ேவ�� எ�ற எண/தி� இ#)த�. அ)த ஏ!க/ 
ெதாட�� நா� ெகா�/த ஆசீ�வாத� (உன!"�) க#வ <"� Y�வ 
Rண யமாக அைம)த�.  

 
அதன'� வள�,சிய � ெதாட�� ந; ெம6ஞான/ைத� ெப�கி�றா6. 
 
இைத� ேபால ஒNெவா# மன'தன'� வாD!ைகய P� அவ�க� தவேற 

ெச6யவ �ைல எ�றாP� ம<றவ�க� ஒ#வ#!ெகா#வ� சாபமி�� 
ெபா7� அதைன உ<� ேநா!"� ெபா7� க#வ லி#!"� "ழ)ைத!"� 
Y�வ Rண யமாக அ� அைமகி�ற�. 

 
தா6 ேவ.!ைகதா� பா�/த�. ஆனா� யாைரேயா ஏசி� ேபசி சாபமி*ட 

உண�5க� அைத/ தா6 ேக*டறி@� ெபா7� அ)த உண�5க� 
க#வ லி#!"� "ழ)ைத!"� Y�வ Rண யமாக அைம)�வ �கிற�. 

 



சாபமி*ட உண�5க� எ)த வயதி� அவ�க� இ*டா�கேளா அத� 
ெதாட� வ�ைசய � "ழ)ைத!" அ)த வயதி� வ ைள)�வ �கி�ற�. 

 
அ�ெபா7� தவ� இ�லாமேல தவறி� நிைலக� அவ�கள'� 

வாD!ைகய � இய:கி அதனா� எ/தைகய நிைலகள'� 
அ�ல�ப�கி�றா�க� எ�பைத/ ெதள'வாக உண�/�கி�றா� "#நாத�. 

 
இைத� ேபால தன� வாD!ைகய � ஒNெவா# மன'தC� 

தா6மா�க>� ப ற� ேம� அ�R ெகா� பல#!"� பல உதவ க� 
ெச6தாP� ப ற�ப�� க0ட:கைள@� �யர:கைள@� ேக*டறி@� 
ெபா7� அ� க#வ லி#!"� "ழ)ைத!"� எNவா� பதிவாகி�ற�? 

 
ஒ#வ� தாைய ஏசி� ேபசிய அ)த த;ைமய � வ ைள5கைள ெச6� 

ெகா.#!க�ப�� ெபா7� ஒ# க��ப ண  உ<�� பா�/தா� அவ�க� 
ெச6@� த;ைமகேள க#வ லி#!"� "ழ)ைத!"� பதிவாகிவ �கி�ற�. 

 
அதனா�, "ழ)ைத வள#� ப#வ/தி� தா6!" எதி�யாக அ�  

உ#�ெப�கிற�. அதன'� வள#� ப#வ/தி� அ)த! "ழ)ைத அேத 
த;ைமைய, ெச6@� நிைல வ#கி�ற�.  

 
ஆனா�, க#வ ேல வள#� ெபா7� அ)த! "ழ)ைத ெத�)� 

ெசய�ப�/தவ �ைல. 
 
இைத� ேபா�ற நிைலக� எNவாெற�லா� உ#வாகி�ற�? எ�ற 

நிைலகைள/ ெதள'வாக எம!" உண�/தினா� மாமக�ஷி ஈUவராய 
"#ேதவ�. 

 
 
 
 
 
 
 
 



4 இ)த உட, ப-ைற0 பி23காதவ4, அ�� 
உண�6ட4 ைப7தியமாகி4ேற4 – ஈ	வராய 

�ேதவ� 

 
நம� "# கா*.ய அ#� வழி - அவ� ேவகா நிைல எ�ற நிைலைய 

இ)த உடலி� சாகா!கைலயாக மா<றினா�.  
 
ேரா*.ேல ெச�P�ேபா� ைப/திய!கார� மாதி� ேபாU* க�ப ய � 

த*�வா�.  
 
ேபாU* க�ப ய � த*��ேபா� “எ� சாமி த*�கிற;�க�..,” எ�� 

ேக*ேட�. 
 
ந; தா�டா.., ேக*கிறா6, ேவ� எவ� ேக*கிறா�? எ4ைன0 

ைப7திய3கார4 எ�� ெசா�கிறா�க�. ந; ஏ� எ�� ேக*பதா� உன!" 
வ ள!க� ெசா�கிேற� எ�பா� "#நாத�. 

 



இ)த உலக� ைப/திய!கார உலகமாக இ#!கி�ற�. அவ� ஆைச 
எ�ேவா, அத� ஆைச ெகா� அவ� ைப/தியமாகி�றா�, ம<றைத, 
சி)தி�பதி�ைல. 

 
இ�ெபா7� எ� ஆைச இ)த உடலி� மS� ப<� இ�ைல. அ#� ஒள' 

எ�ற ப<�!" வ#கிற�. அத� உண�ைவ நா� ெபற, ெச6ய� 
ேபா"�ேபா� இத� நிைலய � எவ�ேம எ4ைன0 ப-றிடா; நா4 
ெச,கிேற4 எ�� ெசா�கிறா� மாமக�ஷி ஈUவராய "#ேதவ�. 

 
ைப/திய!கார� ேபா� இ#)தா� “ைப/திய!கார�” எ�� எ�ைன 

ஒ�!கிவ �வா�.  
 
ஆக, அேத சமய/தி� சில உைமய � உண�5கைள நா� 

ெச6தாP�, “சாமி ெச6தா�..,” எ�� எ� மS� ப<� வ#�. இ)த உண�வ � 
த�ைமைய� பதிவா!கி எ�ைன இ7/�வ �வா�.  

 
ஆைகய னா�, இ7/தாP� நா� ைப/திய!காரனாக/ தா� இ#�ேப�.  
 
ஆக, நா� ைப/திய� எ�ன? இ)த உடலி� நிைலய � ப .�பதி�ைல. 

இ)த உடP!"�ப � அ#� எ�ற உண�ைவ நா� எ�/�! ெகா�கிேற�.  
 
அவC!" எ�ைன� பா�/தா� ைப/தியமாக/ ெத�கிற�. ஆனா�, 

அவ� ைப/திய!கார� எ�� அவ� உண�வதி�ைல. 
 
இ�� ம!கள'� நிைலக� எ�ப. இ#!கிற�? அவ�க� ைப/திய� 

எ�� நா� ெசா�P�ேபா� அவ�க� ைப/திய!கார�க� ஆகிறா�கேள தவ ர 
நா� இ)த உட� ப<ைற� பி23காதவ4 அ�� உண�6ட4 நா4 
ைப7தியமாகி4ேற4 எ�� இ�ப. வ ள!க:கைள, ெசா�வா�. 

 
ஒNெவா# நிமிட/திP�, நம� நிைலகள'� ப ற#ைடய த;ைமகள'� 

நிைலகைள! ேக*கா� வ *டா� ந�ைம� ைப/திய!கார� எ�� 
ெசா�வா�க�.  

 
ஒ#வ� ஏதாவ� ெசா�லி! ெகா.#!"�ேபா� நம!" எத<" இ)த 

வ�R எ�� ெச��வ *டா� ந�ைம� ைப/திய!கார� எ�� ெசா�வா�க�.  
 
வாD!ைகய � ந;:க� இ)த மாதி�, ெசா�லி� பா#:க�. எதாவ� ஒ# 

ெபா#ைள ச� எ�� ெசா�லி “அவ� ஆைச�ப. அவேன ைவ/�! 
ெகா�ள*��..,” எ�� நா� ஒ�:கி, ெச�றா� “ச�யான ைப/திய�.., இ�” 
எ�� ந�ைம, ெசா�ல ஆர�ப /�வ �வா�க�. 



 
அேத சமய/தி� அவ� தி*��ேபா� நா� கா� ெகா�/�! ேக*கா� 

ெச�றா� ைப/திய� எ�� ந�ைம, ெசா�வா�க�.  
 
தியான வழிய � இ#!"�ேபா� ெசா�வா�க�. யாராவ� ெசா�னாP� 

Eட ெகாJச� Eட ேராச� இ�ைல, அவ� ஒ# ைப/திய!கார� எ�பா�க�. 
ஒ#வைர ச� இ�ைல எ�� ேக*ட5டேன அவைன உைத/ேதா� எ�றா� 
அ�ெபா7� “மன'த�  எ�� ெசா�வா�க�.  

 
இ)த/ தியானவழிய � ந;:க� ெச�றா� ம<றவ�க� A/தமாகேவ 

ைப/திய� எ�� ெசா�வா�க�. அ�/தவ�க�.., “ஏதாவ� ெசா�னாP� 
பா#:க�, இவ� ஒ��ேம ெசா�ல மா*டா�..,  எ�� ெசா�லிவ *�, ?@ 
�ரைண எ;6A இ,ைல, இவ� ஒ# ைப/திய!கார� எ�பா�க�. 

 
ஆனா�, அவ� ைப/திய� எ�� அவ� உண�வதி�ைல. தா� Lக#� 

உண�வ � த�ைம த4ைன ஒ� ைப7திய3காரனாக ஆ3கி4ற;. 
த�ைனயறியாமேல அ)த உண�5க� அவC!"� ெசய�ப�கிற� எ�� 
அவ� உண�வதி�ைல. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5 “இ; மனிதன,ல, ஏேதா �ஷி பிFடA.., இவைர 
விG@விடாதH�க�…” எ4றா� �3 ேவத ஆசி�ய� 

 
ஆரAப7தி, �நாதைர0 ைப7திய3கார� எ4Iதா4 நா4 

நிைன7;3 ெகாF2�)ேத4.  
 
ஒ� சமயA பழனியிேல ேராG2ேல நா4 நட); வர0ப@A ெபாK; 

ேவதLகைளM ெசா,லி3 ெகா@3A ஆசி�ய� ஒ�வ� அத4 வழியாக 
வ)தா�. 

 
�நாத� எ4ன ெசNதா�?  
 
அவைர இைடமறி7; ெசா,லாத வா�7ைதகைளM ெசா,லி7 திG2 

“இLேக வாடா..,” எ4I அவ� @மிைய0 பி27; இK7;3 ெகாF@ 
வ)தா�. 

 
ேவதA ெசா,லி3 ெகா@0பவைர �நாத� ஓLகி ஓLகி 

அ23கி4றா�. இவ� பி2யிலி�); அவ� த0ப P2யவி,ைல.  
“யாைன30 பலமா..? என30 பலமா..?” எ4I ெசா4னவ� (நA 
�நாத�) ைகயி, சி3கினா, எ0ப2யி�3A?  

 
வாயி, வராத ெகாMைசயான வா�7ைதகைளM ெசா,லி7 திG2 

ஓLகி ஓLகி அ23கி4றா� �நாத�. ெசா,லேவ P2யா;, அ)த 
அளவி- ேமாசமாக0 ேப�கி4றா�. 



 
“ஏFடா.., நH வா7தியாராடா…?” எ4I ேகGடா� �நாத�. அLேக 

எ4னடா ெசா,லி3 ெகா@7தாN?  
 
யாகA வள�3Aேபா; அLேக த0பான ஒலிகைள எK0பினா� 

எ4பத-காக அ0ப23 ேகGகி4றா� �நாத�. 
 
அLேக நH இ4ென4னைத இ0ப27 த0பாகM ெசா4னாN அைத 

இ0ப27தா4 ெசா,ல ேவF@A எ4I �நாத� அவ�டA 
ெசா,Qகி4றா�. 

 
ஆக, அ)த �3 ேவத7ைத Pதலி, ேமலி�); ெசா,லி மIப2 

தைல கீழாக6A ெசா,கிறா�. ��தி �7தமாக0 பா23 காG@கி4றா� 
�நாத�. 

 
இைத3 ேகGட6ட4 அ)த வா7தியா� அ0ப2ேய சாSடாLகமாக3 

�நாத� காலி, விK)தா�. 
 
ேவதA எ4றா, எ4ன? அத-� உ�ள ெபா�� எ4ன? இைத நH 

எ0ப2 எ@3க ேவF@A? ேவத7ைத3 கFடவ4 ெசா4ன; எ4ன? 
ஆனா,, நH ெசா4ன; எ4ன எ4றா� �நாத�. உடQ3காக 
(பண7தி-காக) ேவF2 நH தவறாகM ெசா,கிறாN எ4றா� �நாத�. 

 
�3 ேவதA எ4கிற ெபாK; ஒ� உண�வி4 த4ைம இய-ைகயி, 

விைள)த; எTவாI அ; மாIகி4ற;? அ; நாதLகளாக எ0ப2 
மாIகி4ற; எ4I ��திைய அவ�க� இய3கி3 காG2னாQA “ஏ-றA.., 
இற3கA..,” அதாவ; கைர); மீF@A ேகாளாகி (ஒ� பிரபVச7தி-�) 
மீF@A கைர); எ0ப23 ேகாளாகி4ற;? 

 
அதனி4 நிைலக� மாறி மாறி மீF@A ஒ� தாவர இனமாகி4ற;. 

இ)த உண�வி4 ச3தி கைர); மீF@A அைலகளாக எ0ப2 மாIகிற;? 
இ; அைன7ைதWA ேவதLகளி, இ)த உண�வி4 த4ைமகைள எ0ப23 
ெகா@7தி�3கி4றா�க�? எ4I அவைர அ27;விG@M ெசா,கிறா� 
�நாத�. 

 
அ0ெபாK; அைத நா4 ேகGA ெபாK;தா4 என30 

X�கி4ற;. ஏென4றா,, அவ� சம	கி�த7தி, ேப�கி4றா�. X�யாத 
பாைஷயி, ேப�கி4றா�.  

 



அவைர அ27;விG@ இைத3 காG@கி4றா�. ஆனா,, நா4 
�நாதைர0 “ைப7தியA” எ4I நா4 எF�Aேபா; அLேக 
ேவதLகைள உண�7தி3 காG@கி4றா�. 

 
ஆக, ந@ ேராG2, ைவ7;3 �நாத� காலி, விK); அ)த 

வா7தியா� வணLகி4றா�. “நா4 ெசNத பாவெம,லாA இ4ேறா@ 
ேபாNவிGட;..,” எ4I ேபரான)த நிைலயி, ெசா,லிவிG@M ெச4றா�. 

 
மI நா� அ)த வா7தியா� எ4ைன வ); ச)தி7தா�. “இ; 

மனிதன,ல…, ஏேதா �ஷி பிFடA…” அவ�ைடய அ�ளாசி உLகY33 
கிைட7தி�3கி4ற;. அவைர நHLக� விG@விடாதH�க� எ4றா�.  

 
எ4ைன0 ப-றி அவ�3A ெத�WA. மLகZ� அவ� ெசா)த ஊ�. 

அவ� இTவாI எ4னிடA ெசா4ன பி4 தா4 ஓரளவி-3 �நாதைர0 
ப-றி அறிய P2)த; ஆரAப நிைலகளி,. 

 
அவ� ெசா4ன ெமாழிக� ேவI. இவ� �3 ேவத7ைத எ@7; 

வாசி3க0ப@A ெபாK; அFட7தி4 நிைலக� எTவாI உ�வாகி4ற;? 
நாதLக� ��திக� எ0ப2 மாIகி4ற;? அ)த உண�வி4 த4ைம ஒலி 
அைலக� எ0ப2 மாIகி4ற;?  

 
உண�வி4 த4ைம ஒலி3ெகா0ப தாவர இனLக� எ0ப2 

மாIகி4ற;? எ4I அவ� �G23 காG2ய நிைலக� அவைர அ27;3 
காG2ய; எ4ைன அ27; உண�7திய; ேபா4I இ�)த;. 

 
இ)த நிைன6க� வர0ப@A ெபாK; தா4 இ)த உண�வி4 

இய3கLகைள உண�7தி3 காG2னா� �நாத�. இ;ெவ,லாA 
ேவதLகைள0 ப-றி ேவத சா	திரLகளி, ெதளி6F@.  

 
ஆனா,, ேவத சா	திரLக� அைன7ைதWேம நாA எ0ப2 

மா-றிவிGேடாA எ4றா, இ)த மனித4 �ய லாபLகY3A இ)த 
மனித வா\3ைகயி4 உண�6கY3ேம மா-றியைம7;விGடா�க�. 

 
அ)த ெமN0ெபா�ைள3 கF@ண�); ெமN0ெபா�ளி4 ச3தி 

ெகாF@ இ)த வா\3ைகயி, நம3� வ)த அ�ர உண�6கைள எ0ப2 
நH3வ; எ4I தா4 அதிேல காG2ய நிைலக�. 

 
மாறாக, ேவ�வி யாகA எ4I காG2 மா-றிவிGடா�க�. ஆக, 

யாகA எ4றா, எ4ன? 
 



யாகA எ4ப; நA உயி� ஒ� ெந�0X. நாA எ@7;3 ெகாFட 
உய�)த உண�வி4 த4ைம இ)த யாக7 தHயி, ேபா@A ேபா; தா4 
நம3� உண�வி4 அைலக� பட�); தHைமக� அக-IA நிைல 
வ�கி4ற;. 

 
தHைமைய அக-றி@A உண�6 நம3� எ@7;3 ெகாFடபி4 

அ)த உண�வி4 எFண அைலக� அ; ெவளி0ப@A ெபாK; ?�யனி4 
கா)த அைலக� கவ�); ]மியி, எTவாI பட�கி4ற; எ4ற 
நிைலதா4 அ)த ேவதLகளி4 சா	திரLகளி, ^ற0பG2�3கி4ற;. 

 
யாக ேவ�வியி, Xற7 தHயிG@ அத-� Xற7திலி�); நாA பல 

ெபா��கைள0 ேபாG@ அதனா, மகி\); ஆFடவ4 நம3 
எLகி�)ேதா ெசNவா4 எ4ற நிைலக� ெசா,லி மா-றியைம7; 
விGடா�க�. 

 
Xற0ெபா��களி4 நிைலகைள3 காG@வ; எத- எ4றா, 

அக0ெபா��களி4 இய3கLக� எTவாI எ4I ெதளி); உண�7திட 
ேவF@A எ4பத-7தா4 காG2னா�க�. 

 
2000 வ�டLகY3 P4 வ)த ஆதிசLகர� இைத7தா4 ?Gசம 

நிைலக� ெகாFடைத எFண7தா, எ@3A ெபாK; இ)த உண�வி4 
த4ைம “;ைவதA” அ; உைறWA த4ைம (உடலாக) அைடகி4ற;. 

 
ஆகேவ நாA எைத எFண ேவF@A? எத4 உண�ைவ நாA 

கவ�கி4ேறாேமா இ)த உயி�4 இய3கA இTவாI தா4 இ�3கி4ற; 
எ4I காG2னா�. 

 
ஒ4I அ7ைவதA இரFடாவ; ;ைவதA. ஆக, எ@7;3 ெகாFட 

உண�6 இரFடாவதாக உைறWA த4ைம அைடகி4ற;. 
 
ஆனா,, உைற)த நிைலக� ெகாF@ இ)த உண�வி4 த4ைம 

உ� நி4I எTவாI இய3கி4ற; எ4ற நிைலைய7 தா4 சா	திர 
விதிக� காGட0பG2�3கி4றேத தவிர Xற7 தHயிG@ இைதM ெசNயM 
ெசா,லவி,ைல. 

 
ஆனா,, Xற7தHயிG@M ெசNதா, என33 ெகா@0பா4 எ4I 

பிறைர ேவ23ைக பா�3க ைவ7; உைழ7த ெபா�ைள அLேக 
க�3கிவிG@ எைதேயா கிைட7த; எ4I சிறி; ச)ேதாச7ைதேய அLேக 
ஏ-படM ெசNகி4றா�க�. 

 



ஆனா,, ெசNத நிைலக� மாறிய; எ4ற நிைலைய7தா4 அLேக 
உ�வா3க P2)தேத தவிர ெமN0ெபா�� கா�A உண�ைவ அLேக 
காGடவி,ைல எ4I ெதளிவாக உண�7தினா� அ4I ஆதிசLகர�.  

 
இைதெய,லாA நம; �நாத� என3 அ`பவ]�வமாக3 

ெகா@7தா�. 
 
ஆக, �நாத� ேபசிய; க4னடA, ;Y இைத0 ேபால பல 

பாைஷக�, அதாவ; அவ� 32 பாைஷக� ேப�வா�. அ; அ�7தம-றதாக 
என30 X�யேவ X�யா;. 

 
X�யாத நிைலக� இ�0பைத அ)த உண�வா, பதியM ெசN; 

மீF@A நிைன633 ெகாF@ வ�A ெபாK;தா4 அைத7 ெதளி6ற3 
காG@கி4றா� �நாத�. 

 
�நாத� aலA கF@ண�)த ெமN உண�6கைள7தா4 

உLகY3M ெசா,லி வ�கி4ேறாA. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6 மாமக�ஷி ஈ	வராய �ேதவ� ெகா@3A 

 
மாமக�ஷி ஈUவராய "#ேதவ� எ�ைம� பல இட:க>!" 

ேநர.யாக5� [*சமமாக5� அைழ/�, ெச�� பல உைமகைள 
உண�/தினா�, கா*.னா�. 

 
அைத� ேபால ஒNெவா# ெம6ஞான'@� எத� வழி ெகா� 

ெம6ஞான/தி� \ல!E�கைள அறி)தா�க� எ�� அ!கால:க>!ேக 
அைழ/�, ெச�� அ)த உண�5க� பரவ ய #�பைத@� Lகர, ெச6� 
அறி@�ப. ெச6தா�. 

 
அவ�க� மன'தனாக வா7�ேபா� வ#� இ�ன�கள'லி#)� 

வ �ப�� ஆ<ற�கைள� ெப<� இ�� வ ண ேல ஒள'ய � Aழ�� 
ெகா.#�பைத@� உண�/தினா�.  

 
இைத எ�லா� அவ� கா*சியாக5�, உண�5� Y�வமாக5� 

அCபவமாக5� என!"! கா*.னா�. இய!க/தி� உைமைய அறி)� 
ெகாேட�.  

 
"#நாத� ெகா�/தா�, எ�னாP� அைத� பா�!க ?.)த�, அறிய 

?.)த�, உணர5� ?.)த�. அ)த ெம6ஞான'க� ெப<ற ஆ<றைல@� 
ெபற ?.)த�. ெப<ேற�. 



 
அNவா� யா� ெப<ற இ)த நிைலகைள யா#!", ெசா�லேவ�� 

எ�� ெத�@மா? 
 
எ�Cட� சீட�களாக வ)� நா� ெசா�கிறப.ெய�லா� 

ேக*கி�றவ�க>!", ெசா�ல ேவ��. அவ�க� ஒ7!கமாக 
வ#கி�றா�களா.., இ�ைலயா.., எ�� பா�/� அத<க�Rற� அவ�க>!", 
ெசா�லி! ெகா�!க ேவ��. 

 
சீரான நிைலகள'� வழி நட�பத<" வர�Rகைள வ தி/�, 

க*��பா�கைள! ெகா� வ)� அ)த! க*��பா*.�ப. 
வ#கி�றா�களா.., இ�ைலயா.., எ�� பா�!க ேவ��. 

 
உைமகைள எ�லா� ெசா�லி� பதிவா!கி அத�ப. நட�பா�களா 

இ�ைலயா எ�� ெத�)� ெகா� பல தடைவ இ7/த./த ப �R 
ெம�பரா!க ேவ��. 

 
கைடசியாக Ôநா� இதிலி#)� மாறேவ மா*ேட�  எ�� ெசா�லி 

ச/திய� ெச6� ெகா�!க ேவ��. இ�ப., ச/திய� ெச6� 
ெகா�/தவ�க>!"/ தா� ம<ற Uதாபன:கள'� அவ�க� க<�! ெகாட 
நிைலகைள! ெகா��பா�க�.  

 
ஒ# Uதாபன/தி<"� (உ�>!"�) ேபானா� Ôமாற மா*ேட�  எ�ற 

வா!கிைன ?தலி� வா:கி! ெகா�வா�க�. 
 
 உ:கள'ட� இைதெய�லா� நா� வா:கவ �ைல. "#நாத� அ�ப., 

ெச6ய, ெசா�லவ �ைல. 
 
உ:க� உய ைர! கட5ளாக மதி!க, ெசா�னா�. உ:க� உடைல! 

ேகாவ லாக மதி!க, ெசா�னா�. ஈச� வ ;<றி#!"� அ)த ஆலய:க� 
ப�A/த� ஆகேவ�� எ�� Ôந; ]6ைம�ப�/�  எ�றா�. 

 
அNவா� ந; ]6ைம�ப�/தினா� உ� உய ரான ஈச� உன!"! Eலி 

ெகா��பா� எ�றா�. 
 
அவ� கா*.ய வழிய � அவ� ெசா�ன ?ைற�ப./தா� அவ� இ*ட 

க*டைள�ப./தா� இைத, ெச6� ெகா.#!கி�ேறா�.  

 
 



 
7 எம; நFப� மைனவியி4 உதிர0 ேபா3ைக நH3கM 

ெசNதா� �நாத� 

 
என!" (ஞான"#) \ல ேநா6 இ#)த�. அேத சமய/தி� 

எ�Cைடய நப� த� மைனவ !" உதிர� ேபா!" எ�ற நிைலக� 
வர�ப��ேபா� எ�ன'ட� ெசா�லி "#நாத�ட� ேக*� ம#)� வா:கி! 
ெகா�:க� எ�றா�. 

 
அ�ெபா7ெத�லா� வ நாயக� சிைல ஒ�ைற ைவ/� "#நாத� 

ெசா�னப. அைத உ<�� பா�/தா� கா*சிக� கிைட!"�. அ)த! 
கா*சிய � த�ைம ெகா� ெத�)� சில#!", ெச6வ� உ�. 

 
எ�Cைடய சிறிய "ழ)ைத மSரா எ�ற ெபQ!"! கா*சியாக! 

கிைட!"�. அ� எ�லா வ பர/ைத@� ெசா�P�.  
 
இ)த மாதி� ேநர/தி� எ� நப� வ)� த� மைனவ ய � உதிர� 

ேபா!ைக ந;!"வத<" "#நாத�ட� ம#)� ேக*க, ெசா�கிறா�.  
 
வ ;*.� க ெத�யாத "ழ)ைத ஒ�� இ#!கி�ற�, அ� ேபாக 4 

ெப "ழ)ைதக� இ#!கி�றன�. இ)த உதிர� ேபா!" நி<கேவ இ�ைல. 
டா!ட�களா� ஆபேரஷ� ெச6�� ?.யவ �ைல. என!" எ�ன ெச6வ� 
எ�� ேதா�றவ �ைல.  



 
இ�ேறா நாைளேயா எ�ற நிைலய � எ� மைனவ  உ�ள�. இர/த! 

கசி5 அதிகமாகி அதனா� ேசதமாகி இ)த உடைல வ *� மைனவ ய � 
உய � ப �)�வ �� ேபாலி#!கி�ற� எ�� எ�ன'ட/தி� ெசா�கி�றா�. 

  
ச�.., சாமிய ட� ேக*கலா� எ�� நா� ெசா�லி! 

ெகா.#!கி�ேற�.  
 
அ�ப. நா� ெசா�லி! ெகா.#!"�ேபா� "#நாத� ேரா*.லி#)� 

ச�த� ேபா�கி�றா�. இ:ேக நா:க� ேபசி! ெகா.#!கி�ேறா�. 
ேரா*.லி#)� ச�த� ேபா�கி�றா�.  

 
Ôேட6.., ஓம� ெபா.ைய வா:கி! ெகா�!க, ெசா�Pடா.., உதிர� 

ேபா!" ச�யாக� ேபா6வ �� எ�� ெசா�Pடா  எ�கிறா�. என!"/தா� 
ெத�@� நப#!"/ ெத�யா�. 

 
ேரா*.� இ#!"� எல!*�! ேபாU.� க�ைல! ெகா� 

Ôத*ேடா.., த*�  எ�� த*. கா� ேக*க ைவ/� Ôஓம� ெபா.ைய வா:கி 
வர, ெசா�Pடா.., ச�யா� ேபா"� எ�� ெசா�Pடா  எ�கிறா� "#நாத�. 

  
நப� ெசா�கிறா� இ:ேக இ/தைன ம#)� ெகா�/� ஒ��� 

ஆகவ �ைல. அ� எ�ன:க..! ஓம� ெபா.ைய வா:கி! ெகா�!க, 
ெசா�கிற;�க�? இ�ப., ெசா�லிவ *� வா:க� ேபா6வ *டா�. 

 
அைத, ெசா�ன5ட� எ�ன ெச6தா� "#நாத�? 
 
என!" (ஞான"#வ <") ஆன' \ல� இ#)த� எ�னா� ெரா�ப 

ேநர� உ*கார ?.யா�.  
 
உன!ேக \ல ேநா6 இ#!கி�ற�, ந; அவ�க>!" ைவ/திய� 

பா�!க� ேபாகி�றாயா? எ�கிறா� "#நாத�. 
 
ெகாJச ேநர/தி� பா�/தா� Ôப`�..  எ�� ெவள'ய � த�ள'வ �கிற 

மாதி� அ)த ஆன' ெவள'ய � வ)�வ *ட�. எ� ேவ0.ெய�லா� 
இர/தமாகிவ *ட�. ேவ� ேவ0.ைய மா<றிவ *� வ)ேத�. 

 
ஓம� ெபா.ைய வா:கி! ெகா� வ)� எ� ைகய � ெகா�/தா�  

நப�. அவ�ட� ெசா�லி! ெகா�/� உ:க� மைனவ ைய, சா�ப ட, 
ெசா�P:க� எ�ேற�. 

 



சா�ப *ட5ட� “பிேர3..,” ேபாGட மாதி� ஆகிவ *ட�. ஏென�றா�, 
"#நாத#ைடய அ#� வா!", பா��ப� ஓம� ெபா. "# அ#� அ:ேக 
இ#!கி�ற�. அத� வழி அ:ேக ந�றாகிவ *ட�.  

 
நப� ஓ. வ#கி�றா�. நி<கா� ேபா6! ெகா.#)த உதிர� 

ேபா!" அ� Ôப ேர!..,  ஆன� மாதி� ஆகிவ *ட�.  
 
நாைள!" வைரய P� பா�!கலா� எ�றா�. இ�ெபா7� நி�� 

வ *ட�. நாைள!"� பா�/தா� நாைள!"� இ�ைல ந�றாகிவ *ட�.  
 
இேத ேபால "#நாத� அவ#ைடய உண�வ � ஆ<ற� மிக 

ச!திவா6)த நிைலகள'� இ#�பதா� நா� இ:ேக ேபசினாP� Ôஅவ�ைடய 
உண�6க� நம3� இய3க0பG@” ெசா�லாக, ெசா�ல, ெசா�லி இ)த 
ஓம� ெபா.!"� வா�/ைதைய வ *� ேநா6 ச�யாக� ேபா"� எ�� 
ெசா�லி அ� ெகா�!"�ேபா� இ�ப./தா� "#நாத� அCபவ/தி� 
ெகா� வ#கி�றா�. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



8 த4 ச3தியி4 ;ைண ெகாF@ “�ேமாG க4Gேரா,” 
ேபா, விப7ைத7 த@7;3 காFபி7தா� �நாத� 

 
ஒ� சமயA எ4ைன0 ெபா�ளாMசி3� வரM ெசNதா� �நாத�. 

ப	 	டாF@ அ�ேக வ�Aேபா; ேவகமாக வ); ெகாF2�3A 
ப	ஸு33 I3ேக எ4ைன இK7;M ெச4IவிGடா�. 

 
திgெர4I அவ� விலகி3 ெகாFடா�. ஆனா,, ப	 நி4IவிGட;.  
 
எ0ப2 “பிேர3..,” ஆன; எ4I ெத�யவி,ைல. இ,ைல எ4றா, 

நாLக� இரF@ ேப�A அLேக ந�Lகியி�0ேபாA. 
 
அ)த மாதி� இK7;3 ெகாF@ விப7தி, அ; எ0ப2 அ)த 

உண�6க� இய3கி4ற;?  
 
அேத சமய7தி,, இ0ெபாK; �ேமாG க4Gேரா, ேபால த4 

ச3தியி4 ;ைண ெகாF@ அ; எ0ப2 பிேர3 ேபாட ேவF@A எ4I 
எ4ைன ப	ஸு3� வQ3கGடாயமாக இK7;7 த�ளிவிGடா� 
�நாத�. 

 
அ0ெபாK; ப	ஸி, பிேர3 எ0ப2 அைண3கி4ற;? மனிதனி4 

உண�6க� எFணLகY3 எ0ப2 இ�3கி4ற;? 
 



“இய)திர7தி-� இ�3க3^2ய ேம3னG” மனிதனி4 உண�6க� 
அவ4 எFணி அLேக பாNMச0ப@A ெபாK; அேத உண�வி4 ;ைண 
ெகாF@ இ; எTவாறாகி4ற; எ4I இைத உண�7;கி4றா�. 

 
ஏென4றா,, இைத அ`பவ]�வமாக என33 ெகா@7தா� 

�நாத�. நட)த நிக\Mசி. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



9 "# எ�மிட� ெசா�ன� - எவைர! க�� 
ேவதைனேயா, ேசா�ேவா அைடயாேத, அவ�க� அ#� 
ச!தி ெபறேவ�� எ�ற வPைவ ந; E*.! ெகா� 

 
மக�ஷிகள'� அ#� ச!திைய� ெப�� த"திய ைன ந�?ைடய 

?)ைதய கால:கள'� வ *�வ *ேடா�.  
 
?)ைதய கால/தி� அ)த மக�ஷிகள'� அ#� ச!திைய ெப�� 

த"திைய ஏ<ப�/தினா�க�. அ� கால/தா� மைற)�வ *ட�. அதைன� 
ெப�� த"திேய ந�மிட/தி� இ�லா� ேபா6வ *ட�. 
 



மக�ஷிகள'� அ#� ச!திைய� ெபறேவ�� எ�றா� எண/தி<" 
வP இழ)�வ *ட�. வPவ ழ)த நிைலகள'� நா� எைத, ெச6ய� 
ேபாகி�ேறா�? 

 
மக�ஷிகள'� அ#� ச!தி ெபறேவ�� எ�றா� அவ�கள'� 

உண�5கைள உ:க>!"� பதி5 ெச6ய ேவ��. உண�வ � த�ைம 
வP� ெபற,ெச6ய ேவ��. வP� ெப<ற ப � இ/தைகய தியான/ைத, 
ெச6ய ேவ��. தியான/தி� மக�ஷிகள'� அ#�ச!திைய! கவ#�திற� 
ெபறேவ��. இ�ெபா7� இ/தைன சிரமமி#!கி�ற�. 
 

மக�ஷிகள'� அ#� ச!திகைள� ெப�� வழிய ைன நம� "#நாத� 
மாமக�ஷி ஈUவராய "#ேதவ� எம!"! கா*.னா�. மக�ஷிக� கா*.ய 
அ#� வழிைய ந;:க� அைனவ#� இ�ெபா7� எள'தி� ெபற ?.@�.  

 

"#நாத� கா*.ய நிைலகள'� எ�மிட� அவ� ெசா�ன�:- 
•  ஒNெவா# உய ைர@� கட5ளாக எQ.  
•  கட5ளா� அைம!க�ப*ட� அ)த! ேகா*ைட எ�� எQ.  
•  அத<"� ந�ல "ண:களா� உ#வா!க�ப*ட உடைல ஆலய� எ�� 

எQ.  
•  ஆகேவ இைத ேபாதி.  
•  அ)த மக�ஷிகள'� அ#� ச!தி ெபறேவ�� எ�ற ஏ!க/�ட� ந; 

தியான'.  
•  அவ�க� ெபறேவ�� எ�� ந; இ)த உண�வ � த�ைமைய� பதி5 

ெச6.  
•  எவெரா#வ� எண  எ�!கி�றனேரா அவ�க� அ)த ந<பயைன� 

ெபற*��.  
•  அ)த ஆலய/தி<"டான ஈசைன அவ�க� மதி!க*��.  
•  அ)த மன'தனாக உ#வா!கிய ந� உண�5கைள மதி!க*��. 
•  அத� உண�ைவ� ெப�� அ)த உண�வ � த�ைமைய ந; பதி5 ெச6.  
•  நிைன5 ெகா�ள*��. ெபற*��.  
•  அவ�க� வாD!ைக இ� எ�ற நிைல எQ.  

 
•  இைத, ெசா�லி@� அைத அவ�க� எ�!கவ �ைல எ�றா� அைத! 

க� ந; ேவதைன�படாேத. 
•  அவ�க� ெபறேவ�� எ�� மS�� ந; உ�Cைடய வPைவ 

ஏ<றி! ெகா�. 
•  அவ�கள'ட� ெசா�ேனா� ேக*கவ �ைலேய எ�ற ேவதைன 

உண�ைவ உன!"� எ�!காேத.  
•  இ�தா� உ�ைன/ தாDவ � நிைலக>!" அைழ/�, ெச�P�.  



 
•  எ�ப.@� அவ�க� ெபறேவ�� எ�ற உண�வ � வPைவ, 

ெச#ேக<�. 
•  உன!"� அவ� ெபறேவ�� எ�ற தியான/ைத ந; E*�.  
•  அ)த உண�வ � அைலகைள உலகிேல பர�R.  
•  அ)த உண�வ � �ைண ெகா� ெபற*��. 
•  அவ�க� வாD!ைகய � அறியாத இ#�க� ந;:க*��.  
•  ெம6� ெபா#� காQ� உண�5க� அவ�க>!"� வ ைளய*��. 
•  ெம6� ெபா#� க�ண#� ச!தி அவ�க� ெபற*�� எ�ற 

நிைலய � உ�Cைடய தியான/ைத! E*.! ெகா�  
•  எவைர! க�� ெபறவ �ைல எ�றா� ந; ேசா�வைட)�வ டாேத. 
•  Ôஎ�ேலா#� ெபறேவ��  எ�ற வPவ ைன ந; E*.வ � 

எ��தா� ெசா�னா�.  
அதைன/தா� நா� ெச6கி�ேற�. 
 
ஆக, ப ற� ேபா<�வத<காக நா� வரவ �ைல. ப ற� RகD)த நிைலக� 

அவ#!"� மகிD)தி�� நிைல வர�ப�� ேபா�தா� எ� உண�5!"� 
இ#!"� ந�ல உண�5க� எ� எணேம எ�ைன� ேபா<��. என!"� 
மகிD)தி�� நிைலக� ஊ*��.  

 
ப ற� எ)த அளவ <" மகிDகி�றா�கேளா அவ�டமி#)� ெவள'�ப�� 

உண�ேவ உன!"� அ)த மகிD,சிb*�� உண�5களாக வள�)� உய�)த 
உண�வ � ச/தாக உன!"� ஊ*�� அவ�க� ெம6� ெபா#� ெப�வைத! 
க� ந; மகிழ ேவ�� எ��தா� "#நாத� Eறினா�. 

 
அவ� எம!"� ஊ*.ய இ)த உண�வ � த�ைமதா� ந;:க� 

அைனவ#� எள'தி� ெபற?.@� எ�� என!" ந�ப !ைக உ�. 
 
நா� எண ய� எ�ேவா அைத ந� உய � இய!"கி�ற� எ�� 

ெதள'வாக/ ெத�)� ெகா�>:க�.  

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 எ4ைன3 ^2ய ச3ீகிரேம பா�0பாN எ4றா� 
�நாத� 

 



நHLக� அைனவ�ேம சாமி3 (ஞான�) இ)தM ச3தி எ0ப2 
வ)த;? நாPA அ)தM ச3திகைள0 ெபற ேவF@A. அ; எ0ப2..,? எ4I 
ெத�); ெகா�ள ேவF@A எ4I ஆ�வA இ�3கி4ற;.  

 
உ:கைள மாதி�/தா� என!"� ஆைச வ)த�. அ�ெபா7� 

"#நாத�ட� (மாமக�ஷி ஈUவராய "#ேதவ�) உ:கைள� ப<றி ஒ��ேம 
ெசா�லவ �ைலேய எ�� "#நாத�ட� ேக*ேட�. 

 
எ�லாவ<ைற@� காப /த;�க�, ந;:க� எ�ப. இ)த, ச!திைய� 

ெப<ற;�க� எ�� ந;:க� ேக*கிற மாதி�ேய நாC� "#நாத�ட� 
ேக*ேட�, 

 
Ôந; இைத, சீ!கிர� பா��பா6, பா�/�! ெகா�வா6..,  எ�� இ�ப.ேய 

எ�ன'ட� ெசா�லி! ெகா.#)தா� "#நாத�. 
 
அவ#ைடய பா�ைவ 25 வ#ட/தி<"� ப �னா� தா� அவ#ைடய 

ப ற�R, அவ#ைடய உண�5க� எ�ப. இய:கிய� எ�கிற வைகய ேல அ� 
சி�க, சி�க, சி�க/தா� ெத�ய ?.)த�. 

 
ஏென�றா�, எ�லாவ<ைற@� காப /�! ெகா�/தாP� அவைர 

யா� எ�� R�)� ெகா�ள ?.யவ �ைல. 
 
அ�ெபா7� அவ#ைடய உடலி� வ)த உண�5கைள எ�/� நா� 

கவ�)� Ôஅ� எ�ப.  எ�ற நிைலகள'ேல அத� வழிகள'� ப!"வ�ப�/தி 
அவ� நிைல!" இ�ைற!" ஒ# கா� பாக� தா� வ)தி#!கி�ேற�. 

 
அதிேல@� இ�C� ெத�)� ெகா�ள ேவ.யதி#!கி�ற�. யா� 

அவைர� ப<றி/ ெத�)� ெகா�வத<" 25 வ#ட� ஆகிவ *ட�. 
 
அ.!க. "#நாத� எம!", ெசா�ன ெச6திகைளெய�லா� ேசல� 

க)தசாமி அவ�க� வ ;*.� இ#!"� ெபா7� வ .ய வ .ய இ)த/ 
த/�வ:கைள எ�லா� ெசா�லிய #!கி�ேற�. 

 
உலகA இ0ப2 இ�3கி4ற;, அத`ைடய நிைலக� இ0ப2 ஆA 

எ4I �நாத� ெகா@7தைத எ,லாA ெசா,லி3 ெகாFேடயி�0ேப4. 
 
அ0ெபாK; நா4 ெசா4னெத,லாA இ0ெபாK; நட); 

ெகாF@�ள;.  

 



11 மாமக�ஷி ஈ	வராய �ேதவ� அவ�ைடய 
மைனவிWட4 விF�லகி, ஒ4றி வாKA நிைல 

 
நம� "#நாத� மாமக�ஷி ஈUவராய "#ேதவ� அவ� 

தி#மணமானப � தா� கட ெம6 உண�ைவ த4 மைனவியி4 பா, 
பாNMசினா�. 

 
எ� மைனவ ைய வ ைண ேநா!கி ஏ:க, ெச6� அ)த உண�வ � 

த�ைமைய/ தன!"� எ�/� த� மைனவ !"! கிைட!க ேவ�� எ�� 
எண  நா� பா6,சிேன� எ�ற நிைலைய எம!"/ ெதள'வா!கினா�.  

 
அ�ப.� பா6,சினாP�, அ)த உய �� த�ைம அத<"� வ ைள)த 

உண�வ � ச/� "�கிய கால/தி� அ)த உண�5க� தா:கா� ெச�� 
வ �கிற�.  

 
ஆனா�, அ)த உடைல வள�!"� உண�5க� "ைற)தாP� நா� 

எ�/�!ெகாட உண�வ � ச/� மைனவ ய � உடP!"� அதிக�/� இ)த 
உண�வ � நிைனவா<ற� எ� ேம� அதிக�/த�. 

 
நா� எைத� ெபற வ #�ப ேனேனா அத� வழிகள'ேலேய எ4 மைனவி 

எ4ைன விG@0 பி�யாதப2 எ�Cட� அ)த நிைன5 ெகா� வ)த� 
எ�� ெதள'வா!"கி�றா�. 

 



அ�ெபா7� அ)த மைனவ ய � த�ைம த� கணவ� ெகா�/த இ)த, 
ச!திய � த�ைமைய/ தா� வள�!க ேவ�� எ�ற உண�வ ைன 
வள�/�! ெகாடா�. அவ� கா*.ய ெநறி ெகா� வாைன ேநா!கி இேத 
�#வ ந*ச/திர/ைத@� ச�த�ஷி மடல:கைள@� எண  த� கணவ� 
ெகா�/த உண�5கைள தன!"� எ�/�! ெகாடா�  

 
ஆனாP�, ந� "#வ � மைனவ !" ஆ@� "ைற எ��� 

அவ#ைடய வள�,சிய � த�ைம "ைறவாக இ#�ப C� இ)த உண�வ � 
த�ைம த� பா� பா6,சி எ� பா� வ)த உண�வ � �ைண ெகா� நா� 
வளரேவ��, அ� உயர�பட ேவ�� எ�ற உண�வ � ஒ/த நிைலக� 
ெகா� வள�)� வ)த�. அ�ப. வர�ப��ேபா�தா�, எ� மைனவ ய � 
ஆ�மா ப �)தப � எைத நா� ெபறேவ�� எ�� மைனவ !"! 
ெகா�/ேதேனா அேத நிைல என!"� ெபறேவ�� எ�ற உண�வ � �ைண 
ெகா� என!"� இைத, ேச��ப /த� எ�றா� "#நாத�. 

 
எ� மைனவ ய � அ)த ஆ�மா “எ4`ட4 இைண)ேத” வா\கிற;.  
 
ஆகேவ, என� வாD!ைகய � வாCலக ஆ<றைல நா� 

எைதெய�லா� நா� எண ேனேனா எண ய அ)த உண�5க� என!"� 
நி�ேற அத� அQவ � க#வாக உ#வா"� ஆ<ற� ெப<� ஒள'ய � 
சKரமாக� ெப�� த"திைய� ெப<ேற� எ�றா� "#நாத�. 

 
இைதெயலா� "#நாத� தன'/த�ைம ெகாட இட/தி<" எ�ைம 

அைழ/�, ெச�� அவ#ைடய இய!க/தி� த�ைமைய! கா*.னா�. 
 
மைனவ  அவ#ட� இ�ைலேய எ�� நா� (ஞான"#) எண ேன�. 

அ�ெபா7�தா� அ:ேக ெதள'வா!"கிறா� "#நாத�.  
 
மைனவ  எ�Cட� இ�ெனா# சKரமாக இ�ைல. இ�ெனா# 

சKர/தி� இ#!"�ெபா7� நா� ெகா�/த என!"� க<�ண�)த வாCலக 
ஆ<றலி� ச/ைத மைனவ ய � பா� பா6,சிேன�. அ)த உண�வ � த�ைம 
எ� மைனவ !"� வள�)த�.  

 
எ� மைனவ @� எ�ைன� ேபா�� அ� வாCலக ஆ<றைல எ�/� 

நா� ெபறேவ�� எ�� எண ய�. அேத ேபா�� நா� எ� மைனவ  
ெபறேவ�� எ�� எண ேன�. இ)த இர� உண�5க>� 
வள�கி�ற�.  

 
இ#�ப C� அதன'� உண�வ � அQக� வPவ ழ)� இ#)த�. ��த 

நிைலக� ெகா� அ)த ஆ�மா ெவள'வர�ப�� ெபா7� எ� நிைன5 



ைவ/� வ)த�.என!"�ேள இ#)� நா4 எFணியவாI என3� 
விைளவி3கிற;.  

 
ஆகேவ, அத� �ைண ெகா� வாCலக ஆ<றைல@�, 

வ Qலக/ைத@�, ேபரட/ைத@� நா� அறி@� ஆ<ற� ெப�கி�ேற�. 
 
ேபரட/ைத! க�ண�)த அகUதிய� உண�ைவ நா� Lக�)ேத�. 

அ)த உண�வ � �ைண ெகா� எ� மைனவ !"! ெகா�/ேத�. இNவா� 
நா:க� எ�/�! ெகாட உண�5க� இ#வ#ேம அ)த/ �#வ/ைத 
Lக�)ேதா�. 

 
அதன'� உண�வ � வள�,சி@� இ)த� ப ரபJச� உ#வா"� 

உண�ைவ@� நா� காண ?.)த�. அ)த உண�வ � �ைண ெகா� ந� 
ப ரபJசம�லா� ப ற ப ரபJச:கள'� ச!திைய@� உணர ?.)த�.  

 
எ� மைனவ யா� உ#ெப�� உண�5 அ� அQவாகி அத� 

உண�5க� க#வா!க�ப��ேபா� அ)த உண�வ � த�ைம அ� உணவாக 
உ#ெப�� அQ!களாக வளர�ப��ேபா� அதன'� Lக#� ஆ<ற� 
வ#�ேபா�தா� என3� சி)தி3A திற4 வ�கிற;. 

 
சி)தி!"� உண�5� எண:க>� என!"� வ#கிற� எ�ற 

நம!"� வ#கிற� எ�ற நிைலைய/ ெதள'வா!"கி�றா� "#நாத�. 
 
இNவா�, இய<ைகய � நிைலக� மைற?கமாக நம!"� எNவா� 

இய:"கிற� எ�ற நிைலைய@� ெதள'வா!"கி�றா� நம� "#நாத� 
மாமக�ஷி ஈUவராய "#ேதவ�. 

 
 
 
 
 
 
 
 



12 ேபரான)த0 ெப�நிைலயாக விF�லகி, வா\); 
ெகாF2�3A மாமக�ஷி ஈ	வராய �ேதவ�டA 
உLக� நிைனவா-ற, ெச,வத-ேக இ)த உபேதசA 

 
ஒTெவா� அ�வி4 த4ைமWA எTவாI ெசயலா3கிற; எ4I 

�நாத� என37 ெதளிவாக உண�7தினா�. 
 
அவ� காG2ய அ�� வழியி, என3 எைதெய,லாA ேபாதி7; 

உண�விைன0 பதி6 ெசNதாேரா அைவ அைன7ைதWேம உLகளிடA 
ஒTெவா� ஆF@A � ]ைஜ அ4I (ைவFட ஏகாதசி) ெதளிவாக3 
காG23 ெகாFேட வ�கி4ேற4. 

 
என3 ஆேற மாத7தி, எ,லாவ-ைறWA காFபி7தா� �நாத�. 

அேத ேபா, ஆI மாத7தி, உLகY3� பதி6 ெசNய ேவF@A 
எ4றா, “நHLக� எLேக..?” 

 



இ)த வா\3ைகயி, “அ; அ0ப2 இ�3கிற;.., இ; இ0ப2 
இ�3கி4ற;..,” மைனவி இ0ப20 ேப�கி4ற; கணவ� இ0ப20 
ேப�கி4றா�, ைபய4 இ0ப2M ெசN; ெகாF2�3கி4றா4 
வியாபார7தி, ெகா@7தவ4 ெகா@3க மாGேட4 எ4கிறா4 எ4I பல 
உண�வி, இ�3கி4றH�க�. 

 
இ)த உண�ைவ எ@7;7 தியான7தி-M ெச4றா, “நH 

தியானமி�)தா, சாமியாராக0 ேபாNவி@வாN..,” எ4I மைனவிேயா 
கணவேரா ஒ�வைர ஒ�வ� ெசா,ல7 ெதாடLகிவி@கி4றா�க�. 

 
உGகா�); தியானி7;3 ெகாF2�)தா, “எ4 அ0பாவி-0 

ைப7தியA பி27;விGட;..,” எ4I ைபய4 ேப�கி4றா4 எ4I 
ெசா,பவ�கYA இ�3கி4றா�க�.  
 

“நHLக� இTவள6 jரA உபேதசி3கி4றH�க�. நா`A ேகGேட4.., 
ஆனா,, எ4னா, P2யவி,ைல..,” எ4I இ0ப27தா4 நA வா\3ைக 
ெச4I ெகாF2�3கி4ற;. 

 
ஏென4றா,, ேகாவிQ3M ெச4I சாமி3 ேதLகாN பழA 

உைட7; அத-ெக4I அLகி�3A ]சா�3 காைச3 ெகா@7; 
இரF@ அபிேஷக7ைதM ெசN; நA நGச7திர7தி- அ�Mசைன 
ெசNதா, பாவெம,லாA ேபாNவி@A எ4I ெசNகி4ேறாA. 

 
நம3காக ேவF2 காைச3 ெகா@7தி�3கி4றா4. அத-காக அLேக 

ஒலிகைள எK0Xகி4றா� ]சா�.  
 
அ0ெபாK; அவ� ெசNWA அ�Mசைன ேநர2யாக ஆFடவ`30 

ேபாN அவ� அத-காக மனமிரLகி வ); நA கSட7ைத எ,லாA 
ேபா3வா� எ4I இ)த நAபி3ைகைய7தா4 ஊG2 
ைவ7தி�3கி4றா�க�.  

 
ஆனா,, “நAைம ஆ�பவ4… யா�…?” இைத7தா4 �நாத� 

காG2னா�.  
 
இ)த உடQ3� பல ேகா2 உண�6க� பல ேகா2M சkரLகைள 

எ@7; வ)தாQA இைத ஆF@ ெகாF2�0ப; நA உயிேர ஆFடவ4. 
 
நாA எF�A எFணLக� அைன7;A இைரயாகி, உண�வி4 

ெசயலாக உடலா3கி, அதனி4 உண�வி4 ெசயலாக7தா4 நAைம உயி� 



இய3கி4றா4 எ4ற நிைலைய “நH எைத எF�கி4றாேயா நH 
அ;வாகி4றாN..,” எ4I கீைதயி, ெதளிவாக3 காGட0பG@�ள;. 

 
நம; �நாத� மாமக�ஷி ஈ	வராய �ேதவ� வா\)த 

கால7தி, அவ�ட4 அ�கியவ�க� அைனவ�A இ)த உடலி4 
இMைச3A ஏேதா சாAராlய7ைத ஆள0ேபாவ; ேபால6A பல�A 
“தவறான வழியி,” ெச4I ெகாF2�3கி4றா�க�. 

 
ஆனா,, அவ� விF�லகி, ேபரான)த0 ெப�நிைலWட4 

வா\); ெகாF2�3கி4றா�. 
 
�நாத� காG2ய அ�� வழியி, அவ�4 உண�வி4 ;ைண 

ெகாF@ அவ� ெப-ற உண�விைன இ)த உபேதச7தி4 வாயிலாக 
இ0ெபாK; உLகளிடA பதி6 ெசNWAேபா; உLக� நிைனவா-ற, 
விF�லகி, வா\); ெகாF2�3A அவ� பா, எளிதி, ெச,QA. 

 
அத4 வழி ெகாF@ அ)த மக�ஷியி4 ஆ-றைல நHLக� எளிதி, 

ெபற P2WA. உLக� வா\3ைகயி, அறியா; ேச�)த தHைமகைள 
அக-ற இ; உத6A.  

 

https://omeswara.blogspot.com/search/label/ஈ	வராய%20�ேதவ� 

 


