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ெபா�ளட�க
ெபா�ளட�க
ெபா�ளட�க
ெபா�ளட�க
    
I. I. I. I. ேவ��ேவ��ேவ��ேவ��    கிரக�தி�கிரக�தி�கிரக�தி�கிரக�தி�    மன�த�க�மன�த�க�மன�த�க�மன�த�க�    இ��கி�றா�களாஇ��கி�றா�களாஇ��கி�றா�களாஇ��கி�றா�களா????    

1. 2000 "#ய� %&
ப�தி� உ�ள மக#ஷிக�, ச+த#ஷி ம,டல
, 
.�வ ந0ச�திர
 

2. ச+த#ஷி ம,டல�தி� இைண3
 உய4ரா�மா�கள�� வள�5சி 
3. வ4, ெச7�.
 உண�ைவ %� கா0&
 வழிய4�, ஊ:�%� 

பதி; ெச<3
 நிைல 
4. ம�ற "#ய� %&
ப�தி�, தமி> ெமாழி 
5. தமி> ெமாழிைய எ+பA உ�வா�கினா� அகCதிய�? 
6. %� வழிய4�, 2000 "#ய� %&
ப�தி�%�E
 ந
 உண�;க� 

ெச�7
 நிைல 
7. அகCதிய� வழிய4� வ4,F�%+ ேபா%
 ஆ�ற� 

II. II. II. II. நாCட�டாமCநாCட�டாமCநாCட�டாமCநாCட�டாமC    
1. நாCட�டாமC Hறிய உ,ைமக� 
2. தIைமகைள+ ப4ள�%
 மக#ஷிகள�� ஆ�றைல+ ெப�
 த%தி 
3. இ�ைறய உலகி� நிைலய4�, ந
ைம� கா�%
 அ��ஞான� 

H0டைம+K 
4. இ�ைறய உலக ம�கள�� இய�K நிைல  
5. Lமிய4� 2010�% ேம�தா� வள�5சி 

III. III. III. III. ஓ
ஓ
ஓ
ஓ
    ஈCவராஈCவராஈCவராஈCவரா    %�ேதவா%�ேதவா%�ேதவா%�ேதவா    
1. ஆதிச�திய4� அ�� ெப�ற "ஈCவரா %�ேதவா" 
2. நம. உய4� அவதார K�ஷ� 
3. நா� எைத நிைன�தா7
 “உய4#� நிைன;க�” அA�கA என�% 

வரேவ,&
 
4. ந
 உய4ரான ஈசன�ட
 எ+பA, எைத� ேக0க ேவ,&
? 

IV. IV. IV. IV. த#�திரேமத#�திரேமத#�திரேமத#�திரேம    ேபாேபாேபாேபா…………! 

1. ஞான%� நம�%� ெகா&�%
 வா�% 
2. த#�திரேம ேபா…! 

3. ஈCவராய %�ேதவ� ஞான%�வ4�%� ெகா&�த வா�கி� 
(ச�திய4�) நிைல 

4. ஞான%� ெச<வ4ைனைய நI�கிய. 
V. V. V. V. ஆ�மV�திையஆ�மV�திையஆ�மV�திையஆ�மV�திைய, , , , சீராக�சீராக�சீராக�சீராக�    கைட+பA+பதா�கைட+பA+பதா�கைட+பA+பதா�கைட+பA+பதா�    ஏ�ப&
ஏ�ப&
ஏ�ப&
ஏ�ப&
    ந�ைமக�ந�ைமக�ந�ைமக�ந�ைமக�    

1. கணவ:
 மைனவ43
 %�கா0&
 வழிய4� எ+பA நட�க 
ேவ,&
 

2. எதி�பாராத நிைலகள�லி�Y. த+ப ZA3
 (நடYத நிக>5சி) 
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VI. VI. VI. VI. வா>�வா>�வா>�வா>�ைகேயைகேயைகேயைகேய    தியானமா�%
தியானமா�%
தியானமா�%
தியானமா�%
    நிைலநிைலநிைலநிைல    

1. %� கா0&
 வழிய4�, மக#ஷிகள�� அ�� ஒள�ைய நம�%� 
சதாசிவமா�%
 வழி 

2. தIைமகைள உட:�%ட� நI�க ஞான%� நம�%� ெகா&�%
 
ேபரா�ற�  

3. ஹேர கி�]ணா ஹேர ராமா - வ4ள�க
 
4. அழியா+ ெப�
 ெசா�. 
5. க�கி – ஞான%�வ4� வ4ள�க
 

VII. VII. VII. VII. ஆ3ஆ3ஆ3ஆ3����    காலகாலகாலகால    ெம
ப�ெம
ப�ெம
ப�ெம
ப�    எ+பAஎ+பAஎ+பAஎ+பA    இ��கஇ��கஇ��கஇ��க    ேவ,&
ேவ,&
ேவ,&
ேவ,&
????    
1. ெச�வ�ைத� ச
பாதி+பதா� எ`வள; நா� சYேதாசமாக 

வாழZA3
? 
2. .�வ ந0ச�திர�.ட� ஆ3� ெம
பராக5 ேசரேவ,&
. 
3. அ�� உண�;கைள� தவறான வழிகள�� பதி; ெச<தா� எ�ன 

ஆ%
? 

4. ஆ3� கால ெம
ப� எ+பA இ��க ேவ,&
? 
5. ஞான%� உபேதசி+பைத, நம�%� Zaைமயாக+ ெப�
வழி 
6. தIைமகள�லி�Y. த+ப4�க ேவ,&
 எ�ற எ,ண
 எ+பA 

வ7+ெப�கி�ற. 
VIII. VIII. VIII. VIII. நா
நா
நா
நா
    ெச<யெச<யெச<யெச<ய    ேவ,Aயேவ,Aயேவ,Aயேவ,Aய    தவ
தவ
தவ
தவ
    

1. மக#ஷிகள�� அ�� ச�திைய எ�ேலா��%
 கிைட�க5 ெச<ய 
ேவ,&
 

2. நம. எ�ைல எ.? - மக#ஷிகள�� அ�� வ0ட
தா� 
3. ெபா.நல�தி� Vயநல
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ஞான%�ஞான%�ஞான%�ஞான%�:::: உபேதச�ைத, நா� அA�கA தி�+ப45 

ெசா�கிேற� எ�� எ,ண ேவ,டா
. அைத 
உcகE�%� ஆழ+ பதி; ெச<3cக�. ஆகேவ, 
ஒ`ெவா� வ I0A7
, இYத+ K�தக
, ம��
 
தேபாவன�தி� ெவள�ய4&
 அைன�.+ K�தகcகE
  
இ��க ேவ,&
.  

 
நா
 அA�கA எ&�.+ பA�., அYத 

உண�வ4ைன5 Vவாசி�தா�, அ.ேவ தியானமாகி�ற.. 
“நா
நா
நா
நா
    அA�கAஅA�கAஅA�கAஅA�கA    பA�க+பA�க+பA�க+பA�க+    ேபா%
ேபா%
ேபா%
ேபா%
    ெபாa.ெபாa.ெபாa.ெபாa.”, ”, ”, ”, நம�%�நம�%�நம�%�நம�%�    

தியான�தி�தியான�தி�தியான�தி�தியான�தி�    பல�பல�பல�பல�    எ.ேவாஎ.ேவாஎ.ேவாஎ.ேவா, , , , அைதவ4ட+அைதவ4ட+அைதவ4ட+அைதவ4ட+    பலபலபலபல    
மடc%மடc%மடc%மடc%    அYதஅYதஅYதஅYத    தியான�தி�தியான�தி�தியான�தி�தியான�தி�    பல�பல�பல�பல�    
கி0&கி�ற.கி0&கி�ற.கி0&கி�ற.கி0&கி�ற.....  
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I. I. I. I. ேவ��ேவ��ேவ��ேவ��    கிரக�தி�கிரக�தி�கிரக�தி�கிரக�தி�    மன�த�க�மன�த�க�மன�த�க�மன�த�க�    
இ��கி�றா�களாஇ��கி�றா�களாஇ��கி�றா�களாஇ��கி�றா�களா????    

1. 2000 1. 2000 1. 2000 1. 2000 "#ய�"#ய�"#ய�"#ய�    %&
ப�தி�%&
ப�தி�%&
ப�தி�%&
ப�தி�    உ�ளஉ�ளஉ�ளஉ�ள    
மக#ஷிக�மக#ஷிக�மக#ஷிக�மக#ஷிக�, , , , ச+த#ஷிச+த#ஷிச+த#ஷிச+த#ஷி    ம,டல
ம,டல
ம,டல
ம,டல
, , , , .�வ.�வ.�வ.�வ    

ந0ச�திர
ந0ச�திர
ந0ச�திர
ந0ச�திர
    
ேக�வ4ேக�வ4ேக�வ4ேக�வ4::::    
ஒ`ெவா� ப4ரபdச�தி7
 ந
ைம+ ேபா��, மன�த�க� 

வா>கி�றா�களா? அ+பA வா>Yதா�, இYத+ ப4ரபdச�தி� எ+பA 
மன�த�க� மக#ஷிகளாகி, ச+த#ஷிகளாகி, .�வ மக#ஷி, .�வ 
ந0ச�திர
 வைர, இYத மன�த�தா� ஆனா� எ�ற நிைலய4�. 
ஒ`ெவா� ப4ரபdச�தி7
 இேத நிைலக� .�வ ந0ச�திரcக�, 
ச+த#ஷி ம,டலcக� எ�ப. இ��கிறதா?     

 
ஞான%�வ4னஞான%�வ4னஞான%�வ4னஞான%�வ4ன    பதி�பதி�பதி�பதி�::::    
நம. %�நாத� கா0Aய அ�� வழிய4�, ப4ரபdச
 எ�ப. ஒ� 

"#ய %&
ப
. அேத சமய�தி�, இ+ேபா. நா
 இர,டாய4ர
 "#ய 
%&
ப�தி� நா
 வா>Y. ெகா,A��கிேறா
.  

 
எ+பA "#ய� இ��%
 ேபா., ம�ற ேகா�க�, ந0ச�திரcக� 

வ�
 ெபாa., ப4�ன� வ�வ. ேபா��, இைடமறி�. அYத உண�; 
வ�
 ெபாa., ந& ைமயமாக இ��கிற. "#ய�.  

 
நம. Lமி V��
 ேபா., ஈ�+ப4� த�ைமய4� ெவ+ப
 

வ�
ேபா. ந&ைமய
 ெவ+பமாகிற.. இYத ெவ+ப
தா� இYத ெவ+ப
தா� இYத ெவ+ப
தா� இYத ெவ+ப
தா� 
அத�% உய4�அத�% உய4�அத�% உய4�அத�% உய4�.... ெவ+ப
 இ�ைலெய�றா� Lமி 
வா>வதி�ைல, ெவ�
 க�தா�. இத� ஈ��%
 Vழ�சிய4� 
ேவக�தி� ெவ+ப
 வ�
 எ�றா�, Lமிய4� ந& ைமய�தி� ெவ+ப
 
வ�
.  

 
இYத ெவ+ப�தி� தண� Hட� Hட, Hட� Hட, த� அ�கி� 

இ��க�HAய ம�றைத உ��%
. அ+பA உ�கி வ�
ேபா., ேம� 
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இ��%
 பாைறக� அ+பAேய கீேழ இறc%
. நில ந&�க
 எ�� 
ெசா�வா�க�.       

 
எYெதYத+ ப%திய4� அதிகமாக உ�%கி�றேதா, அ. சி�க5 சி�க 

வ4ைளY., அYத ேம� அ&�% தாcகா., அ+பAேய உ� அZcகி வ4&
. 
அ+ெபாa., அYத+ ப�க
 Lமி நில ந&�க
, Lமி அதி�;, ம�ற 
மா�றcகெள�லா
, கீேழ உ�E�%� ேபாகிற. எ�� 
ெசா�வெத�லா
, இ+பA�தா�. ஒ� ப�க
 இ. %ழ
K ேபா�, எ+பA 
நா
 சா+ப40டா� மல
 ெவள�ேய ேபாகி�றேதா, இேத மாதி# வ�
.  

 

இைத+ ேபால, நமநமநமநம.... ப4ரபdச
 இYத ெவ+ப�தி�  ப4ரபdச
 இYத ெவ+ப�தி�  ப4ரபdச
 இYத ெவ+ப�தி�  ப4ரபdச
 இYத ெவ+ப�தி� 
தணலி�தா� உய4� வா>கிற.தணலி�தா� உய4� வா>கிற.தணலி�தா� உய4� வா>கிற.தணலி�தா� உய4� வா>கிற..... இேத ேபா� ந
 "#ய�, 

ம�ற ேகா�க�, ந0ச�திரcக� எ��, வAவைம�. இcேக இ��கிற..  
 
இேத ேபா�, ஒ`ெவா� ேகாE
, த� Vழ�சிய4� த�ைமய4� 

ஏ�ப&
 ெவ+ப�ைத ைவ�., அ. அ. உய4� வா>கிற.. இைவ 
அைன�தி�%
, "#யன�� இ�Y.தா� ெவ+ப
 கிைட�கிற.. 
அத:ைடய உண�;க� உராய+ப&
 ேபா., ெவ+ப
 கிைட�%
.  

 
இேத ேபா� "#யன��%
, ம�றேதா& அYத உண�;கேளா& 

உராய+ப&
 ேபா. தா�, "#ய:�ேக ெவ+ப
 கிைட�கி�ற.. ஆக, 
இ. ஒ�றி� .ைண ெகா,&, ஒ�� வ4ைள3
.  

 
இ+பA வ4ைளYதா7
, நம. ப4ரபdச�தி� ம�ற ேகா�கள�� 

உய4ரF�க� உ,&, ந0ச�திரcகள�� இ�ைல. "#யன�� உ,&. 

"#யன�� யா� எ�றா�, இ+ெபாa. ந
ைம+ ேபா� 
ெஜப4�த, மிக ச�தி வா<Yத #ஷிக� அcேக %A 
ெகா,&�ளா�க�. அதாவ. "#ய� மிக� %ள��5சியான Lமி, 
இைத+ ேபா� தைலைம அைடY., ஒ� சில ஆ�மா�க� அc% இ��
 
உ,&. 

 

இேத ேபா� இYத Lமிய4� வ4ைளYத மன�த�, ெவ% நா� 
வாழ ேவ,&
 எ�� தவமி�Y. ெச�ற சில�, 
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இ��
 சYதிரன�� உ,&. அYத ஆ�மா�க� "0சம 
நிைலய4� உ,&.  

 
ஆனா�, ம�ற ேகா�கE�% அதிகமாக இc% இ�Y. 

ெச�லவ4�ைல. இ�Yதா7
, .�வ�தி� நிைல ெகா,&  
வா>கிறா�க�, ஏென�றா�, இன� ப4றவ4ய4�லா நிைல அைடYதவ�கE
 
ப4ற நிைலகைள+ பா��க ேவ,&
 எ�� ெசா�லி, நம. Lமிய4� 
இ�தைன நிைலக�. 

 
இேத ேபா�, ம�ற ப4ரபdசcகள�7
 வள�5சி அைடYத "#ய 

%&
ப�தி�, ந
ைம ேபா� வ4dஞான�தி� Z�ேன�ற
 அைடYத 
நிைலய4� உ,&. "#ய:
 இேத ேபா�, ஒ� Z0ைட வAவ4�தா� 
இ��%
. ஒ�றி� .ைண ெகா,& ஒ�� V��கிற..  

 
இதி� எ�லாவ�றி7
 கழி; எ�ற நிைல வர+பட+ ேபா%
 

ெபாa., அதாவ. ஒ`ெவா�றி� நிைலகள�7
 ெவள�+ப&�திய 
.க�க� க,A�+ப., வா� ந0ச�திர
 எ�� ெசா�வா�க�. இேத 
மாதி# எ�தைனேயா. அ+ெபாa., நம. "#ய %&
ப
 வ�
 ேபா., 
அத�% ேநராக இைட+ப0ட. எ�றா�, வா� ந0ச�திரமாக� ெத�ப&
.  

 
அ+பA இைட+ப0ட நிைலகள�� ஒ`ெவா� ப4ரபdச�தி7
 இ. 

வா� ந0ச�திரமாக� ெத�ப&
. பல ஆய4ர
 ஆ,&கE�%+ ப4�னா� 
வர�HAய.
 உ,&. சில காலcகள�� வர�HAய வா� 
ந0ச�திரcகE
 உ,&. ஏென�றா�, இ. எைடய�ற.. ஆவ4ய4� 
நிைலக� ெகா,ட..  
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"#யன�� நிைலகள�� ேபானா�, இத:ைடய பc% "#ய� அ. 

இa�%
 ச�தி வ�
 ெபாa., வா� ேபா� ெத#3
. வ�
 ெபாa., 
நம. Lமிய4� ப�க
 இ+ேபா. நா
 உணர ZAகிற..  

 
Lமிய4�லாத ப�க
 ந
 ப4ரபdச�தி�% வ�
 ெபாa., சில 

கால
 ெத#3
. இYத வா� ந0ச�திர
 எ�ப., ஒ� fசி, ஒ� Vழ� 
கா�� அA�தா�, எ+பA ஒ� ப�க�தி� உ�,ைடயாக இ��கி�றேதா, 
அYத மாதி# இ��%
. ஆக, அத�%� ஒ� திட+ ெபா�ள�னா� 
ஆனத�ல.  

 
இேத மாதி#, இர,டாய4ர
 "#ய %&
பcகள�� %ைறYத. ஒ� 

இ�g� "#ய %&
பcகள��, ந
ைம+ ேபா� வள�5சி ெப�ற, 
வ4dஞான அறிவ4� ந
ைம கா0A7
 Z�ேன�ற
 அைடYத 
ப4ரபdசcக� உ,&.  

 
அc% இேத ேபா� .�வ ந0ச�திர
, .�வ�தி� வள�5சி 

ெப�றவ�க� இ��கிறா�க�. இYத "#ய� அழிY. வ40டா�, 
அ&�தவ#ட
 ெதாட�K ெகா,&, மh,&
 ேவகா நிைலயாக எ��
 
அவ�க� வள�Y. ெகா,ேட இ�+பா�க�. 

 
இத�காக ேவ,A�தா�, பல ேப� பல Zய�சி எ&+ப.. இன� 

ப4றவ4ய4�ைல. அக,ட உலகி�, இர,டாய4ர
 "#ய %&
பZ
, ப4ற 
ம,டல�திலி�Y. எ&�கிற.. இYத இர,டாய4ர
 "#ய %&
பZ
 
வ0டமி&
.  
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ப4�, இத:ைடய உண�;க� ெவள�ய4ேல எ&�க� HAய 
உண�ைவ ைவ�., அக,ட நிைலகE�% ெவள�ய4ேல ெச�7
. 
இைத�தா�, எ��
 பதினா� எ�� இYத அ,ட�தி�, அத:ைடய 
நிைலக� வள�5சி அைட3
 ெபாa. எ��
 பதினா� எ�ற 
நிைலகள��, வா>Y. ெகா,A��கிறா�க�.  

 
இYத இர,டாய4ர
 "#ய %&
பcகள��தா�, இ�தைகய .�வ 

ந0ச�திரcக� உ,&. அத� வள�5சிய4� ச+த#ஷி ம,டலcகள��, 
அதி� %ைறவாக இ�+பவ�கE
 உ,&. ந
 ப4ரபdச�தி� உ�ள 
ச+த#ஷி ம,டல�தி�, அதிகமாக உ,&.  

 
ஆனா�, இதி7
 அத�%+ ப4ற%, இYத iவாய4ர
 

ஆ,&கE�%+ப4�, ந
 ச+த#ஷி ம,டல�தி� அதிகமாக5 
ெச�லவ4�ைல. இ+ேபா., நா
 அத�% ேவ,Aய உண�ைவ எ&�., 
அYத ஆ�மா�கைள அ:+Kவதனா�, இத� நிைலய4� ெகாdச
, 
இ+ேபா. ச+த#ஷி ம,டல�.ட� இைணகிற..  

2. 2. 2. 2. ச+த#ஷிச+த#ஷிச+த#ஷிச+த#ஷி    ம,டல�தி�ம,டல�தி�ம,டல�தி�ம,டல�தி�    இைண3
இைண3
இைண3
இைண3
    
உய4ரா�மா�கள��உய4ரா�மா�கள��உய4ரா�மா�கள��உய4ரா�மா�கள��    வள�5சிவள�5சிவள�5சிவள�5சி    

ந
 உடலி� இ��%
 இYத உய4ரா�மா ஊசி Zைனய4� அள; 
எ`வளேவா, அYத அள;தா�. இ+ேபா. இcகி�Y. ெச�ல� 
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HAயவ�கE�%, இYத உண�வ4� த�ைம வள��., அத:ைடய 
வள�5சி வர+ப&
 ேபா. ஊசி Zைன அள;தா�. இ�ைற�% இ��க 
HAய இYத ஆ�மா�க�.  

 
அ. மி� அFவ4� த�ைம வ�
 ெபாa., ஒள�யாக வ�
. அ. 

எ&�.� ெகா,ட ஆ�மா நிைலக�, உட� க�கிய நிைல ெகா,& ஒள� 
தா� இ��%
. அ. ஓரள;�%� ெகாdச
 வ4#வைடYதி��%
. 

 
இ+ெபாa. ஒ� க&ைக எ&�. ெகா,டா�, இதி� i�றி� ஒ� 

பாக�ைத+ ப4#�தா� எ+பA, ஊசி Zைன ேபா� இ��%
 உய4�, 
உண�வ4� அைலக� ெகாdச
 க&கி� i�றி� ஒ� பாக�ைத+ 
ேபா��, அத:ைடய அைலகைள வ IV
. இ. அத�%+ ப4�, அத:ைடய 
வள�5சிக� இ��%
. 

 

ஆனா�, சிவச�தியாக சிவச�தியாக சிவச�தியாக சிவச�தியாக கணவ�கணவ�கணவ�கணவ�    மைனவ4யாகமைனவ4யாகமைனவ4யாகமைனவ4யாக    
அவ�க� இஅவ�க� இஅவ�க� இஅவ�க� இைணைணைணைணYதி�Yதா�Yதி�Yதா�Yதி�Yதா�Yதி�Yதா�,,,, அத:ைடய வள�5சி  அத:ைடய வள�5சி  அத:ைடய வள�5சி  அத:ைடய வள�5சி 
ேவகமாக வள�
ேவகமாக வள�
ேவகமாக வள�
ேவகமாக வள�
.... அ., த�ைன மா�றி� ெகா�ள�HAய ச�தி.  

 
இ+ெபாa. இவ�க� எ�லா
 மி� அF ேபா��தா�. அவைர+ 

ப4�ப�றி� ெதாட�Yதவ�க�, மைனவ4 அவ�கேளா& இைணYதா� அ. 
ந�றாக வள�5சி ெப�
.  

 
ெப,கைள அc% அ:+ப4ய4�Yதா�, அதி� ஆ,கEைடய 

உண�; இைணYதா�தா�, இர,& உண�;
 ேச�Y., உண�ைவ� 
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தன�%� எ&�., வள�
 ப�வ
 அைட3
. இதி� இ�தைன 
ப�%வ
 இ��கிற., ஒ��, இர,& அ�ல.  

 
அதனா�, அவ�க� ப4றவ4ய4�லா நிைல அைடகி�றா�க�. நா
 

அவ�கEைடய உண�வ4� ெதாட�K ெகா,& இ��கிேறா
. ஆக, நா
 
அYத ந0ச�திர�தி� உண�ைவ எ,F
 ேபா., நம�% அYத அைலக� 
கிைட�க ZAகிற..  

 
ந
 Z�ேனா�க� Z� ெச�றா�,  
ப4� நம�% அYத அைலக� கிைட�கிற..  
அYத மாதி# அ:+ப4னா�தா� கிைட�%
. இ�ைல எ�றா�,  
நா
 அYத ச+த#ஷி ம,டலcகள�� அைலகைள எ&�க ZAயா..  

3. 3. 3. 3. வ4,வ4,வ4,வ4,    ெச7�.
ெச7�.
ெச7�.
ெச7�.
    உண�ைவஉண�ைவஉண�ைவஉண�ைவ    %�%�%�%�    
கா0&
கா0&
கா0&
கா0&
    வழிய4�வழிய4�வழிய4�வழிய4�, , , , ஊ:�%�ஊ:�%�ஊ:�%�ஊ:�%�    பதி;பதி;பதி;பதி;    

ெச<3
ெச<3
ெச<3
ெச<3
    நிைலநிைலநிைலநிைல    
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அத�%�தா�, நா
 அைத+ ெப�வத�%, நம. %�நாத� ெகா&�த 
அYத ந0ச�திர�தி� உண�ைவ, உcக� உண�வ4� நிைன;கள�� 
ெகா&�கி�ேறா
.  

 
அேத மாதி#, இYத உடைல வ40&5 ெச�ற ஆ�மா�கைள3
 

அஅஅஅYதYதYதYத    ஆ�மா�கள��ஆ�மா�கள��ஆ�மா�கள��ஆ�மா�கள�� Zக+ Zக+ Zக+ Zக+Kகள��Kகள��Kகள��Kகள��,,,, இYத  இYத  இYத  இYத 
ச+த#ஷி ம,டலcகள�� உண�ைவச+த#ஷி ம,டலcகள�� உண�ைவச+த#ஷி ம,டலcகள�� உண�ைவச+த#ஷி ம,டலcகள�� உண�ைவ5555 ேச��.  ேச��.  ேச��.  ேச��. 
வ4&கி�ேறா
வ4&கி�ேறா
வ4&கி�ேறா
வ4&கி�ேறா
.... இYத ஆ�மா ேமேல ேபானா�, அYத திைசய4� 

ேகாAய4� இa�.� ெகா,& ேபா%
.  
 
அcேக ெச�ற உட�, உட� ெப�
 உண�;க� க�கி வ4&
. 

ஆனா�, ஒள� ெப�
 அறி; தா� நிைல�தி��%
.. அத� வழி ெகா,& 
தா� இ��%
. 

 
இ+ெபாa., ரா�ெக0ைட இcகி�Y. ஏ;கிறா�க�. அ+பA ஏ;
 

ெபாa., அதி� இYத இட�தி�%+ ேபாக ேவ,&
 எ�கிறா�க�.  
அதி� ைவ�தி��க�HAய ெசய�ைக� ேகா�,  
அYத� க
+j0ட#� பதி; ெச<.,  
இYத� ேகாள�� நிைலைய+ பதி; ெச<தி�Yதா�,  
அYத+ பாைத�% அைழ�.5 ெச�7
.  
இ�ைலெய�றா�, ேகாள�� அைடயாள
 ெத#யா..  
ஆக, அேத மாதி#�தா�, உcகE�%� இYத நிைலைய+ பதி; 

ெச<கி�ேறா
. 
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உcக� உடலி� இ��கஉcக� உடலி� இ��கஉcக� உடலி� இ��கஉcக� உடலி� இ��க����HAயHAயHAயHAய,,,, ஊன�� பதி;  ஊன�� பதி;  ஊன�� பதி;  ஊன�� பதி; 
ெச<3
 நிைலக� ெகா,&ெச<3
 நிைலக� ெகா,&ெச<3
 நிைலக� ெகா,&ெச<3
 நிைலக� ெகா,&,,,, எYத ஞான�தி� 
Zக+ைப உcகE�%� பதி; ெச<கி�ேறாேமா, இத� 
நிைன; ெகா,& உcக� நிைனவா�ற� வ�
.  

 
அ+ெபாa., அYத Zக+ப4� இ��%
. அYத ஆ�மாவ4� 

Zக+ப4� இ�Yத. எ�றா�, வ4, ெச�றப4�, அYத ச+த#ஷி ம,டல 
அைல�% அ. ெச�7
. இ�ைல எ�றா�, வா� வ Iதிய4� வ Iசி வ4&
. 
எc% ேபா%
 எ�ேற ெத#யா.. அத�% வழி ெத#ய ேவ,&
. 

  
இ�ைலெய�றா�, இைத அ:+Kவ. எ�றா�, அ�தைன 

சாதாரணமாக அ:+ப ZAயா.. இைதெய�லா
, நா
 ெத#Y. ெகா�ள 

ேவ,&
. வ4dஞான அறிவ4� எ+பA ெட�ன��ெட�ன��ெட�ன��ெட�ன��க�க�க�க�    
இ��கிறஇ��கிறஇ��கிறஇ��கிற����ேதாேதாேதாேதா.... இYத ெம<ஞான அறிவ4�, இைத அறிY. ெகா�ள 
ேவ,&
.  

 
இைத சாதாரணமாக வாய4ேல ெசா�லிவ40&, அ:+ப4 வ4டலா
 

எ�� ெசா�னா�, அத�ெக�லா
 ஒ��
 நட�கா.. அ�தைன சிரம
 
இ��கி�ற..  

 

ஆனா�, அவ�க� வாய4� ெசா�வதி�, அைத+அைத+அைத+அைத+    
ெப�வத�%ெப�வத�%ெப�வத�%ெப�வத�%, , , , இYத திைசக�இYத திைசக�இYத திைசக�இYத திைசக�,,,, இYத உண�;க� இYத உண�;க� இYத உண�;க� இYத உண�;க�,,,,    
எ�லா
 ெத#Y. இ��க ேவ,&
எ�லா
 ெத#Y. இ��க ேவ,&
எ�லா
 ெத#Y. இ��க ேவ,&
எ�லா
 ெத#Y. இ��க ேவ,&
....    
4. 4. 4. 4. ம�றம�றம�றம�ற    "#ய�"#ய�"#ய�"#ய�    %&
ப�தி�%&
ப�தி�%&
ப�தி�%&
ப�தி�, , , , தமி>தமி>தமி>தமி>    ெமாழிெமாழிெமாழிெமாழி    

இேத மாதி#, சில இடcகள�� மிக;
 வள�5சி ெப�ற வ4dஞான 
அறி; உ,&. இ+ெபாa., நா
 மாYதிkக அள;கைள எ+பA எ&�.� 
ெகா�கிேறாேமா, இேத ேபா� சில "#ய %&
பcகள�� இ�Y., 
அவ�க� எYத� திைச�%
 ேபாக� HAய நிைல3
, அவ�க� தன��. 
வர� HAய நிைலக� உ,&. அYத ஆ�மாைவ வ4#வா�க+ப0&, அைத 
கிரகி�., அதிலி�Y. தன�%� ேசமி�., ம�ற .ைண ெகா,ட 
%�;�% அ:+ப�HAய நிைலகள�7
 இ��கிறா�க�. 
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இதி�, ந
 நா0A� இ��%
, ந
 ப4ரபdச�தி� இ��க�HAய 

தமி> ெமாழி ேபால, ம�ற ப4ரபdச�தி7
 தமி> உ,&. ஏென�றா�, 
இYத உண�வ4� ஒலி கீ��கEைடய உண�;கE�ெகா+ப, நாதcக� 
எa
Kகி�ற..  

 
ம�ற ந0ச�திரcகள�� இ�Y. வர�HAய அF�க�, எ+பA 

உரா<கி�றேதா, இேத ேபா� மி�ன� தா�%
 ேபா., இYத மி� அF 
ேதா��
.  

5. 5. 5. 5. தமி>தமி>தமி>தமி>    ெமாழிையெமாழிையெமாழிையெமாழிைய    எ+பAஎ+பAஎ+பAஎ+பA    உ�வா�கினா�உ�வா�கினா�உ�வா�கினா�உ�வா�கினா�    
அகCதிய�அகCதிய�அகCதிய�அகCதிய�????    

அYத மி�னலி� பா��தா�, பல வ4தமான lபcக� இ��%
.  
இேத மாதி#, அத�%� த%Yத ஒலி அைலகைள எa+K
.  
அதி� ஒலி, ஒள� எ�ற நிைலக� இ��%
.  
அைத ஆதாரமாக ைவ�.�தா�,  
அகCதிய� ெசா� வA;�% ெகா,& வYத.. 
 
அைத இைண�.5 ேச��., நா
 lப�ைத காF
 நிைலகE�%
, 

ஒ� ெபா�ள�� த�ைமைய, மண�தி�ெகா+ப அYத5 ெசா�ைல 
அைம�., இYத5 ெசA தா� எ�ற நிைலகைள3
 நி�ணய4�த., 
ஆதிய4ேல அகCதிய�, தமி> V�தமான தமி>.  

 
அ�ைறய தமி>, ேகா& வ#ைசய4� தா� இ��%
. அதி� 

ெநள�;க� இ��%
. நா
 இ+ேபா. பா��%
 தமிழி�, எ
.ஜி.ஆ� 
வYத.
 சில மா�றcக� ஏ�ப0ட..  
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அேத சமய�தி�, ெப#யா� வYத ப4�K, தமிழி� ைல, ைழ எ�லா
 

மா�ற+ப0&  ஜ, ஷா, ஸா எ�ற எa�.�கள�� மா�றcக� ஏ�ப0ட.. 
இ+பA தமிழி� பல மா�றcக� ஏ�ப0&, Zதலி� வ0ட எa�தாக 
இ�Yத., ப4� த0ைட எa�தாக வYத..  

 
அேத மாதி# அதி�, ஒ�றி� ஒ�� %திைர ஏ�வ. ேபா� 

இ��%
. இ+பA எa�.�க� மாறி மாறி, இ. ஒ`ெவா� அரச�க� 
வர+ப&
 ேபா., தன�%கYத ெமாழிகளாக இைத மா�றினா7
, ஒேர 
பாைஷயாக இ�Yதா7
, ெசா�கைள மா�றி எaதியவ�கE
 உ,&. 

6. 6. 6. 6. %�%�%�%�    வழிய4�வழிய4�வழிய4�வழிய4�, 2000 , 2000 , 2000 , 2000 "#ய"#ய"#ய"#ய    
%&
ப�தி�%&
ப�தி�%&
ப�தி�%&
ப�தி�%�E
%�E
%�E
%�E
    ந
ந
ந
ந
    உண�;க�உண�;க�உண�;க�உண�;க�    

ெச�7
ெச�7
ெச�7
ெச�7
    நிைலநிைலநிைலநிைல    

    
ஆகஆகஆகஆக,,,, ம�ற "#ய %&
பcகள�� ந
ைம ம�ற "#ய %&
பcகள�� ந
ைம ம�ற "#ய %&
பcகள�� ந
ைம ம�ற "#ய %&
பcகள�� ந
ைம++++ ேபா�  ேபா�  ேபா�  ேபா� 

மன�த�க� வா>கிறா�க�மன�த�க� வா>கிறா�க�மன�த�க� வா>கிறா�க�மன�த�க� வா>கிறா�க�.... வள�5சி இ�லாத 
மன�த�கE
 உ,&. வள�5சி உ�ள மன�த�கn
 
உ,&. நம�% ZA உ,&, சில "#ய %&
பcகள��, 
ெமா0ைட� தைலயாக, ZA இ�லாத மன�த�கE
 
உ,&. 



 16 

 
நம. "#ய %&
ப�தி�, ஒ� Lமி உ,&. ஆனா�, இர,& Lமி 

இ��%
 "#ய %&
பZ
 இ��கிற.. ஒ�� ந�ல வள�5சி இ��%
, 
ம�ெறா�� வள�5சி இ��கா..  

 
இ+ெபாa., நா
 இர0ைட� %ழYைத எ�� ெசா�வ. ேபால, 

இர,& Lமி இ��%
 "#ய� %&
பcகE
 உ,&. இைதெய�லா
 
வ4#வா�கமாக ஒ� நா� ெதள�வாக� கா0&கி�றா�, %�நாத�.  

 
இc% ம0&
 அ�ல. நம. "#ய %&
ப�தி�%� ேபாவத�%, 

வ�ட� கண�கி� ஆ%
 எ�� வ4dஞான�க� ெசா�கிறா�க�. ஆக, இYத 
அக,ட நிைலகள��, இர,டாய4ர
 "#ய %&
ப
 ேபாக ேவ,&
 
எ�றா� எ+பA இ��%
.  

 
இர,டாய4ர
 "#ய %&
ப
 எ�ப.,  
ஒ� அக,ட அ,டமாக இ��கிற..  

இைத� கா0A7
, இைத+ ேபா� எ�தைனேயா 
அ,டcக� இ��கிற..  

 
அ. வ4#வைடYத நிைலய4லி�+பைத, நIcக� பா��க+ ேபானா�, 

ஆ3ேள ப�தா.. ஆ3� ப�தா. எ�� ம0&
 இ�ைல, 
ேபாக ZAயா..  
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அc% ேபாக ேவ,&
 எ��அc% ேபாக ேவ,&
 எ��அc% ேபாக ேவ,&
 எ��அc% ேபாக ேவ,&
 எ��,,,, இYத  இYத  இYத  இYத 
நிைலய4� நிைலய4� நிைலய4� நிைலய4� ெச�றாெச�றாெச�றாெச�றா����, (, (, (, (ந
ந
ந
ந
    %�நாத�%�நாத�%�நாத�%�நாத�    கா0&
கா0&
கா0&
கா0&
    
வழிய4�வழிய4�வழிய4�வழிய4�)))) அ. ேபா< அ. ேபா< அ. ேபா< அ. ேபா<���� ெகா,ேட இ��%
 ெகா,ேட இ��%
 ெகா,ேட இ��%
 ெகா,ேட இ��%
....        

 
இ+ெபாa., நா
 இைதெய�லா
 பா��கி�ேறா
 எ�றா�, 

ந0ச�திரcகளாக� ெத#வதி� ெப�
ப%தியான., இர,டாய4ர
 "#ய 
%&
பcகள�� உ�ள., ந0ச�திரமாக நம�%� ெத#3
. 

 
இைத+ ேபால, ந
 "#யைன� கா0A7
 வ7வைடYத, மிக;
 

ெப#தாக இ��க�HAய "#ய:
 சில ப4ரபdச�தி� உ,&. ஒேர 
அளவாக இ�ைல. 

 
இைத ஒ� சமய
 நIcக� பா��க+ ேபானா�, இYத உண�ைவ 

எ&�. ெகா,& வYதா�. ப&�. ெகா,A��%
 ெபாa., ேமேல 
அைழ�. ெகா,& ேபா< வ4&
. 

 
எYத உண�; இ��கிறேதா, இYத ஆ�மா அc% கல�%
. 

அ+பAேய பற+ப. ேபா� இ��%
. சில� பயY. ெகா,&, அ+பAேய 
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எcேகேயா ேபா< வ4&ேவா
 எ�� ப4A�.� ெகா�பவ�க� உ,&. 
இ+பAெய�லா
 வ�
.  

 
ஏென�றா�, இYத உண�;கைள நிைன�%
 ெபாa., உcக� 

ஆ�மா அத:ட� ெதாட�K ெகா,& வ0டமி&
. அ+ெபாa., 
அத:ைடய உண�;க� அ.வாக இcேக வள�
. 
ஏென�றா�, ஒ� வ4a. பா<Y.தா�ஒ� வ4a. பா<Y.தா�ஒ� வ4a. பா<Y.தா�ஒ� வ4a. பா<Y.தா�,,,, அ. இத�%�  அ. இத�%�  அ. இத�%�  அ. இத�%� 
வள�
வள�
வள�
வள�
....        

 
அேத மாதி#�தா� கன; கா,கிேறா
 எ�றா�, ஒ� மன�தன�� 

உடலி� இ�Y. வர�HAய உண�ைவ, நIcக� ப4ற� ெசா�7
 ேபா. 
ேக0A�Yதா�, ந
 உய4#� ப&கிற.. இரவ4� இYத உண�;க� அcேக 
அைழ�.5 ெச�7
. 

 
எcேகேயா இ�+ப. ேபா� இ��%
. ஒ� ப�ள�தி� இ�+ப., 

ேம0A� இ�+ப. ேபா� இ��%
, ஒ� மைல ேம� இ��கிேறா
 
எ�ப. ேபா� இ��%
. அ+பA எ�றா�, எYதYத+ ப%திய4�, எYெதYத 
மன�த�கள�� உண�;க� வ4ைளY. அத:ைடய நிைனவா�ற� 
வYதேதா, அைவ எ�லா
 கனா�கள�� வ�வ. உ,&. 

7. அகCதிய�அகCதிய�அகCதிய�அகCதிய�    வழிய4�வழிய4�வழிய4�வழிய4�    வ4,F�%+வ4,F�%+வ4,F�%+வ4,F�%+    
ேபா%
ேபா%
ேபா%
ேபா%
    ஆ�ஆ�ஆ�ஆ�ற�ற�ற�ற� 

அகCதிய� வ4,Fலக ஆ�றைல� த�:� எ&�., 

வ4,ண4லி�Y. வY. ம,F�%� வ4ைளYதா7
, வ4,ண4� 
ஆ�றைல� த�:� ப�கினா�. அைத  

அறி3
 ஆ�ற7
அறி3
 ஆ�ற7
அறி3
 ஆ�ற7
அறி3
 ஆ�ற7
,  

ேச��%
 ஆ�ற7
ேச��%
 ஆ�ற7
ேச��%
 ஆ�ற7
ேச��%
 ஆ�ற7
,  

ப4#�%
 ஆ�ற7
 ப4#�%
 ஆ�ற7
 ப4#�%
 ஆ�ற7
 ப4#�%
 ஆ�ற7
  

ெப�ற Zத� மன�த� அகCதிய�. 
 

“ெத�னா&ைடய  சிவேன ேபா�றி,  எYநா0டவ��%
 இைறவா 

ேபா�றி” எ�� ெசா�7ேவா
. ெத�னா0A� ேதா�றிய அகCதிய� 

க,&ண�Yதைவகைள, எYநா0டவ�
 ெபற ZA3
.  
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வ4,ண4� ஆ�றைல வ4,ண4� ஆ�றைல வ4,ண4� ஆ�றைல வ4,ண4� ஆ�றைல  

இYத ம,Fலகி� கவ�
 ச�தி ெப��கவ�
 ச�தி ெப��கவ�
 ச�தி ெப��கவ�
 ச�தி ெப��  

அ. வளர+ப&
ேபா.,  

வ4,F�%+ ேபா%
 நிைல வ�கி�ற.வ4,F�%+ ேபா%
 நிைல வ�கி�ற.வ4,F�%+ ேபா%
 நிைல வ�கி�ற.வ4,F�%+ ேபா%
 நிைல வ�கி�ற..... 
  

வ4dஞான அறி; ெகா,&, ஒ� ரா�ெக0ைட உY. வ4ைச 
ெகா,&, கா�ைற+ ப4ளY. வ4,F�% ேவகமாக ெச�7
 
த�ைமைய+ ெபற ைவ�கி�றா� வ4dஞான�.  

 

இைத+ ேபால, வ4,ண4லி�Y. வர�HAய ந0ச�திர�தி� 
உண�வ4� ச�ைத, அேத நdைச+ ப4ள�%
 உண�; வYத;டேன, 
மி�ன� தா�%கி�ற..  

அைத� கவ�Y. தன�%� எ&�%
 ேபா.,  

த� எ,ண�ைத வ4,ண4ேல பா<5V
ேபா.,  

இேத உண�;ட� ெதாட�K ெகா�Eகி�ற.. 
 

அகCதிய� த� 5வ. வயதி�, வ4,Fலைக ஆ�றைல எ`வா� 
ெப�றா�? எ�� கா0&கி�றா�, %�நாத�. அவ� ஐY. வயதி�, தா< 
தYைதய� இறY. வ4&கி�றா�க�.  
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அவ� தா< க�வ4ேல இ��%
ேபா. எ+பA "#யைன 
வணcகினா�கேளா, அவ�க� எYெதYத தாவர இனcகைள pக�Yதா�கேளா, 

இெத�லா
 த�ன�5ைசயாக எ,ணcக� வY.த�ன�5ைசயாக எ,ணcக� வY.த�ன�5ைசயாக எ,ணcக� வY.த�ன�5ைசயாக எ,ணcக� வY.,  அYத அYத அYத அYத 
உண�; அகCதியைனஉண�; அகCதியைனஉண�; அகCதியைனஉண�; அகCதியைன இய�%கி�ற.இய�%கி�ற.இய�%கி�ற.இய�%கி�ற.. 

  

ப#ணாம வள�5சிய4�, மன�தனக வள�Yத அYத Zத� கால�தி�, 
இYத தாவர இன�தி� உண�;க�, அவ:�%� தIைமைய அக��
 
உண�வ4� அF�களாக வ4ைளகி�ற..  

 

அ�� அகCதியன�� வ4ைளYத., இ��
 
இ��கி�ற.. அகCதியைர+ ப�றி அA�கA ெசா�லிய4�+ேப�. 
அYத அFவ4� த�ைமைய, அவ�க� ெப�ற நிைலைய, உcகE�%+ 
ேபாதி�%
 ேபா., இYத உண�;க�, உcக� அைனவ��%�E
 
பதிவாகி�ற.. 

 

பதிவா%
 அYத உண�;கைள நIcக� எ,ண4னா�, அைத எள�தி� 
ெபறலா
. அ`வா�,  

அகCதிய� ெப�ற வ4,ண4� ஆ�ற�கைள நIcக� ெப��,  
அவ� ெச�ற எ�ைலைய அைடய, எம. அ�ளாசிக�. 
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II. II. II. II. நாCநாCநாCநாCட�டாமCட�டாமCட�டாமCட�டாமC    

    
1. 1. 1. 1. நாCட�டாமCநாCட�டாமCநாCட�டாமCநாCட�டாமC    HறியHறியHறியHறிய    உ,ைமக�உ,ைமக�உ,ைமக�உ,ைமக�    
ேக�வ4ேக�வ4ேக�வ4ேக�வ4::::    
நாCட�டாமC Hறிய க��.�க� அைன�.
, உலக நிைலய4� 

நடY. ெகா,& வ�கிற. எ�� H�கிறா�க� இத�% வ4ள�க
. 
    
ஞான%�வ4�ஞான%�வ4�ஞான%�வ4�ஞான%�வ4�    பதி�பதி�பதி�பதி�::::    
நாCட�டாமC எ�பவ�, நாq� ஆ,&கE�% Z�K ப4ரா�சி� 

உ�வானவ�. நாCட�டாமC எ�றவ��%
, இ+ேபா. சாதாரணமாக 
நா
 இ�ைற�% இ. ப4றYதா� எ�� ெசா�கிேறா
. 

 
இ+பA5 ெசா�னா� த+பாகி வ4&
. இைத இைண�.+ ேபச 

ேவ,டா
. அைத5 ெசா�லாதபA, அ�ைற�% அப4ராமி+ப0டராக 
இ�Yதா�. இ�ைற�% ஈCவரப0டராக இ��கி�றா�.  
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இைத+ ேபால, பல உலகி� நிைலகE�%
 ெச���ளா�. பல 
உட�கைள மா�றிய4��கிறா�. பல உட�கள�7
 K%Y.�ளா�. அத� 
இய�க
 வ�
 ேபா., உலக
 எ+பA இ��%
 எ��, அYதYத� கால+ 
ப�வ�தி�% சில நிைலகைள உண��தி3�ளா�. 

 
இ�� க��ண�Yேதா� எ�தைனேயா ேப� இ��கிறா�க�. அதி� 

இ�ைறய நிைலய4� நட�%
 ெசய�கைள3
, இைத எ&�. இைண�., 
நடYதைவகைள ைவ�.+ பா��.�தா�, இ+பA வYதி��கிற. எ��, 
வ4dஞான அறிவா� இ�� H�கிறா�க�. அ. உ,ைம தா�.  

 
அYத அYத அYத அYத நாநாநாநாCட�Cட�Cட�Cட�டாடாடாடாமமமமCCCC ெசா�னெத�லா
 ெசா�னெத�லா
 ெசா�னெத�லா
 ெசா�னெத�லா
,,,,    

இ�ைற�% நடY. இ�ைற�% நடY. இ�ைற�% நடY. இ�ைற�% நடY. ெகா,ெகா,ெகா,ெகா,&தா�&தா�&தா�&தா�    வ�கி�ற.வ�கி�ற.வ�கி�ற.வ�கி�ற.....  
இ+ெபாa. உலக�தி:ைடய நிைலகைள,  
நா
 அைத மா�றி அைம�க ேவ,&
 எ�றா�,  
எ+பA5 ெச<வ.?  

 

%�நாத� சில Zைறகைள%�நாத� சில Zைறகைள%�நாத� சில Zைறகைள%�நாத� சில Zைறகைள,,,, அ. வ%�. அ. வ%�. அ. வ%�. அ. வ%�.����    
ெகா&�ததனா�ெகா&�ததனா�ெகா&�ததனா�ெகா&�ததனா�, , , , நா
 அைதநா
 அைதநா
 அைதநா
 அைத����    கைட+ப4A�.கைட+ப4A�.கைட+ப4A�.கைட+ப4A�.,,,,    
அஅஅஅதிதிதிதிலி�Y. மhள ேவ,&
லி�Y. மhள ேவ,&
லி�Y. மhள ேவ,&
லி�Y. மhள ேவ,&
....        
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இYத உலக
 வ4ஷ� த�ைம அைடய+ப&
 ேபா.. நdV கலYத 
உண�;க� Vழல+ ேபா%
 ேபா., மன�த� மன�தன�லா. உ�ெப�
 
த�ைம அைடகி�ேறா
. ெசா�வ. அ��தமாகிறதா? 

 
இYத உலக
 அழிகி�ற. எ�றா�, இ�ைற�% மன�தனாக 

இ��கிேறா
. இYத உலக�தி� வ4ஷ� த�ைமைய pக�கிேறா
. pக�Yத 
ப4�, இYத உண�வ4� அF�க� மாறியப4� மAகி�ேறா
. மAYதப4�, 
மன�த� அ�லாத உ��கைள+ ெப�
 மா�றcக� வ�கிற.. 

 
ஆக, மன�த� மன�தனாக இ��க ேவ,&
 எ�றா�, இ�ைற�% 

இYத� கா�� ம,டல�தி� உ�ள, அYத மக#ஷிகள�� அ�� 
ச�திைய pகர5ெச<வ. தா�. அைத pக�Y., இYத உண�; 
ெகா,&, இYத வ4ஷ�த�ைமய4லி�Y. மா�ற ேவ,&
. இ. தா� 
கட;ள�� அவதார
 வராக அவதார
. 

 
அதாவ., சா�கைட�%� இ��க�HAய நா�ற�ைத அ. 

ப4ள�கிற.. ப4ளY.வ40&, அYத உணா�வ4� த�ைமைய தன�%� 
ேச��., எ+பA மன�தனாக, பரVராமனாக வ4ைளYதேதா, இைத+ ேபா�� 
தா� இ�� நா
 மன�த�.  

 
இ+ேபா. வ4dஞான அறிவ4�, நா
 எ�ன ெச<கிேறா
? %ரcகி� 

இ�Y.தா� மன�த� ப4றYதா� எ�� ெசா�வா�க�. ஆனா�, இYத+ 
ப�றிய4� இ�Y.தா� மன�த� ப4றYதா�.  

 



 24 

தIைமகைள அக��
 உண�;க� தன�%� வள��க+ப&
 
ேபா.தா�, அ. சம+ப&�.
 உண�;க� ப�றிய4� உடலி� 
வ4ைளYதப4�, இYத உண�;�ெகா+ப இYத மன�த உட� அைமகி�ற.. 

 
ஆைகய4னா�, இைத இ�ைற�% எ&�.� ெகா,டா7
 

அத:ைடய ச�திைய நா
 எ&+ப. ேபா��, இைதெய�லா
 கடY. 
pக�Y. ெச�றவ�க� மக#ஷிக�. அவ�கEைடய உண�;கைள எ&�., 
நா
 அைத pக�Y. ந
 உட7�%� ேச��க ேவ,&
. 

2. 2. 2. 2. தIைமகைள+தIைமகைள+தIைமகைள+தIைமகைள+    ப4ள�%
ப4ள�%
ப4ள�%
ப4ள�%
    மக#ஷிகள��மக#ஷிகள��மக#ஷிகள��மக#ஷிகள��    
ஆ�றைல+ஆ�றைல+ஆ�றைல+ஆ�றைல+    ெப�
ெப�
ெப�
ெப�
    த%தித%தித%தித%தி    

இ+ெபாa., நIcக� மக#ஷிகEைடய உண�;கைள எ&�., அைத 
pக�Y., அYத5 ச�திைய+ ெப�வத�%�தா� அைத5 ெச<கி�ேறா
. பல 
ேகாA சkரcகள�� தIைமய4லி�Y. ெவ�றி&
 உண�;கைள� 
H�ைமயாக+ பா��., அYத வலிைமய4லி�Y. த+ப4�%
 உண�;க� 
எ&�., எ&�.�தா� பல ேகாA சkரcகள�லி�Y. வலிைம ெப�ற.. 
அ.தா�, வராக அவதார
. 

 
தIைமய4லி�Y. வ4&ப&
 நிைலகள��, இ. வலிைம ெப�
 ேபா. 

தா�, அYத உண�; ெகா,& நா�ற�ைத+ ப4ளY., அYத உண�ைவ 
pக�Y., உண�வ4� த�ைம த� உடலா�%
 ேபா. தIைமைய+ 
ப4ளYதி&
 உண�;க� வ4ைளகி�ற.. 

 
ஆக, தIைமைய அக��
 உண�வான மன�த உடைல உ�வா�கி, 

நா
 உணவாக உ0ெகா�E
 உண;�%� மைறYத நdசிைன மலமாக 
மா�றிவ40&, தIைமகைள அக��
 எ,ணcக� உ�வாகி�ற..  

 
ஏென�றா�, அ�ைற�% யா
 ெசா�7
ேபா., யா�
 

ந
பவ4�ைல. இ�ைற�% வ4dஞான� எ�ன ெச<கிறா�? ப�றி உடலி� 
இ�Y. சில உ�+K�கைள எ&�., மன�த:�% மா�றலா
, மன�த:�% 
கி0ன�ைய மா�றலா
, எ�� ெசா�கிறா�க�. இைத� ேக0ட ப4�Kதா�, 
“ஓேகா, அ�ைற�% ந
 சாமி ெசா�னா�” எ�கிறா�க�. 

 
கட;ள�� அவதார�தி�, வராக அவதார
, எ�பைத Z�கியமாக5 

ெசா�லி இ��கிறா�க� எ��, மன�தனாக+ ப4ற+பைத iலமாக� 
ெகா&�தி��கிறா�க�.  
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ஞான� எaதிய4��கிறா�, நா� ெசா�லவ4�ைல,  
அ�� அவ� ெசா�னைத ைவ�.�தா�  
நா� ெசா�கிேற�.  

 
இைத5 ெசா�னா�, கட;� எcேகா இ��கிறா�, 

தன�யாக எcேகேயா இ��கிறா� எ�கிறா�க�. கட;� 
எ�ப., நம. உய4�தா�.  

 
நா
 எ�தைன உண�;கைள எ&�ேதா
, உய4� அத�%�த�க 

lபcக� மா�றி வYத. எ�� ெதள�வாக� கா0&கிறா�, ஞான�. அைத 
நா
 ெத#Y. ெகா�ளாதபA, கட;� எcேகேயா இ��கிறா� எ�றா� 
எ�ன ெச<வ.?  

 
இ+ெபாa., உய4ேர கட;� எ�பைத நா
 எ,Fகிேறா
. இ. 

நம�%� உ�வாகிற., அத� நிைலகைள நம�%� எ,ண�HAய 
உண�; வ�கிற.. இ. தா� ப4ர
மாைவ5 சிைற+ப4A�தா�. மன�த�, 
நா
 எைத எ,ண�தா� எ&�கி�ேறாேமா, அைத உ�வா�க ZA3
. 

 
ஆக, ப#ணாம வள�5சிய4� த�ைன� கா0A7
 வலிைம ெகா,ட 

உண�;கள�லி�Y., “த+ப4�க ேவ,&
, த+ப4�க ேவ,&
” எ�� 
எ,ண4யைத, அ. உ�வா�%கிற.. அதிலி�Y. த+ப4�%
 உடலாக 
மா��கி�ற.. இ+பA�தா� நா
 வYதி��கி�ேறா
.  

 
ஆைகய4னா�, இYத உண�வ4� வலிைம ெகா,&, யா
 அYத 

மக#ஷிய4� அ�� ச�திகைள உcகE�%� பதி; ெச<கி�ேறா
. 
ஒ`ெவா� நிமிடZ
, இ+ெபாa. நIcக� எ�ன ெச<ய ேவ,&
?   
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க]ட
 எ�� வ�கிற.. அ+ெபாa., அYத மக#ஷிய4� அ�� 
ச�திைய நாcக� ெபற ேவ,&
, இதிலி�Y. மhள ேவ,&
 எ�� 
நIcக� நிைன�தா�, ேவதைனய4லி�Y. நIcக� மh�கிறI�க�. ஆக, இYத 
ேவதைனைய அ. அட�%கிற.. இ+பA, நIcக� இைத+ ேபா�ற 
பழ�க�தி�%� ெகா,& வர ேவ,&
.  

3. 3. 3. 3. இ�ைறயஇ�ைறயஇ�ைறயஇ�ைறய    உலகி�உலகி�உலகி�உலகி�    நிைலய4�நிைலய4�நிைலய4�நிைலய4�, , , , ந
ைம�ந
ைம�ந
ைம�ந
ைம�    
கா�%
கா�%
கா�%
கா�%
    அ��ஞான�அ��ஞான�அ��ஞான�அ��ஞான�    H0டைம+KH0டைம+KH0டைம+KH0டைம+K    

கதி#ய�கcகE
, வ4ஷ� %,&கE
, இ�ைற�% Lமிய4� பதிய 
ைவ�., பரவ5 ெச<.�ளா�க�. இேத மாதி# L5சி�ெகா�லி 
ம�Y.கைள� தயா� ெச<., இYத உலகி7�ள ம�ற L5சிகைள� 
ெகா��, பய4� இனcகைள வள��கலா
 எ�� ேசமி�. 
ைவ�தி��கிறா�க�. அைதேய, மன�தைன� ெகா�ல�HAய அள;�%, 
ஒ`ெவா� நா0A7
 ேசமி�. ைவ�தி��கிறா�க�. 

 
தன�% ஆப�. வ�கிற. எ�றா�, இைத ெவA�. வ4&கி�றா�. 

இைவ அைன�.
 பர;
 ெபாa., இYத ந5V�த�ைம உலைகேய 
அழி�.வ4&கிற..  

 
ஆனா�, இYத நdசி� த�ைமைய நா
 ெவ�ல�HAய ச�தியாக, 

ஞான�தி� நிைலகைள நா
 ெகாdச
 ெகாdசமாக, நம�%� வள��. 
வYேதா
 எ�றா�, அYத நdைச+ ப4ளY. ந
ைம� கா+பா�றி� 

ெகா�ளலா
. மன�த உ�வ4�மன�த உ�வ4�மன�த உ�வ4�மன�த உ�வ4�,,,, ெகாdச ேநரமாவ.  ெகாdச ேநரமாவ.  ெகாdச ேநரமாவ.  ெகாdச ேநரமாவ. 
தcகி இ��கதcகி இ��கதcகி இ��கதcகி இ��கலா
லா
லா
லா
....        

 
இYத உண�வ4� த�ைமைய� ெகா,& வ�
 ெபாa., ந
 

வ I0A� வள�
 %ழYைதகE�%, இYத ஞான�ைத ஊ0Aனா�, அ. 
ெவள�+ப&�.
 i5V நம�% உத;
. %ழYைதக� எ�� நா
 
நிைன�கிேறா
, அ. த� ஞான�தி� உண�ைவ வள��%
 ெபாa., 
%ழYைதயா� கா+பா�ற ZA3
.  

 
இ+பA� H0டைம+K இ�ைலெய�றா�, நாைளய உலக
 

அழிகி�ற. எ�றா�, உலக
 அழிய+ ேபாவதி�ைல. அ. இ��%
. 
மன�த உலக
தா�, இYத நிைல சிதறி+ேபா<, இYத உலக�ைத நா
 
அறி3
 அறிைவ இழ+ேபா
. ெசா�வ. அ��த
 ஆகிறதா? 
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உலக
 இ+பAேயதா� இ��%
. இ. ஒ��
 அழிவதி�ைல.  
ஆனா�, இYத மன�த�க� அதாவ., இYத மன�த உலக
  
த� அறிைவ இழ�%
. எ. எ�� அறிய� ெத#யா..  

 
இ+ெபாa., ஆ& மா&கE�% இYத உலக
 

இ�+ப. ெத#3மா? ெத#ய+ேபாகிறதா?  
த� எதி#ைய� க,&, த+ப4�. ஓட�ெத#3
. இYத உண�;தா� 

நம�%� வ�
. ஆகேவ, நம�% இYத எ,ணcக� அழிY. வ40டா� 
எைத+ பா��க+ ேபாகிேறா
. 

4. 4. 4. 4. இ�ைறயஇ�ைறயஇ�ைறயஇ�ைறய    உலகஉலகஉலகஉலக    ம�கள��ம�கள��ம�கள��ம�கள��    இய�Kஇய�Kஇய�Kஇய�K    
நிைலநிைலநிைலநிைல        

இ�ைற�% எ�ன நட�கிற.? பழைமவாத�ைத� ெகா,& 
வ�கிறா�க�. ெப,கைள, ச;�கி� அA�கிறா�. இ�+பவ�கைள� 
ெகா�கிறா�. இேத ேபால, ZCr
 நா&கள�� Zaவ.
 இ. 
நட�கிற.. 

 
அேத மாதி# இ�ைற�% கிறி�தவ மத�ைத� ெகா,& 

வ�கி�றா�க�. அதி�, இேயV கா+பா��கிறா� எ�� ெசா�கிறா�க�. 
அவைன நI வணc%, அவ� கா�கி�றா� எ�பா�க�. ஆனா�, 
அவ�தா� இேயVைவ ைவ�. வணc%கி�றா�. எ�லாவ�ைற3
 
அF %,ைட+ ேபா0&� ெகா�கிறா�. இ��%
 ேலச� கதி� 
இய�க�ைத ைவ�.� ெகா�கிறா�.  

 
அவைன எவ:
 ேக0க மா0டா�. எ+பA� ேக0பா�? இைத�தா� 

அவ� ெச<கி�றா�. இYத உண�வ4லி�Y. மhள ேவ,&
 எ�றா�, 
நா
 எ�ன ெச<ய ேவ,&
?  

 
ஆகேவ, மதcக� உ�வா�க+ப0டைத இவ� எ&�.� 

ெகா,டதா�, இYத உலக
 அழி3
 த�ைம வ�கிற. எ�� தா� 
நாCட�டாமC  ெசா�ன.. 

 
இ+பA, உலைக அழி�தி&
 நிைல�% வர+ப&
 ெபாa., 

இ�ைற�% எ�லா
 ேச�Y., அெம#�காைவ� க`வ+ேபாகி�ற.. 
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ஏ�கனேவ, ர]யா வ I>Y.வ4&
 எ�� ெசா�ேன�. ர]யாவ4:ைடய 
நிைலக� வ I>Yதி&
. வ I>Yதி0டா� இவ� ெகா,டா&வா�. 

 
ஆனா�, ர]யாவ4� க,&ப4A�த வ4ஷ�த�ைம Zaவ.
, 

ZCr
 நா&கள�� கவ�கிற.. அதாவ., "0சமமான நிைலகள�� 
வ4ஷ�த�ைம Zaவ.
 ZCr
 நா&கள�� இ��கிற..  

 
தா� இற�க+ ேபாகி�ேறா
 எ�� ெசா�னா�, இைத வ40& 

வ4&வா�. நா� ஆ,டவன�ட
 ேநராக+ ேபாகிேற� எ�ற ந
ப4�ைக, 
அவன�ட
 இ��கிற..  

 
உலக�தி� ஆ,டவ� எ�றா�, த�ம�ைத� கைட+ப4A�ேத�. 

இறYதா7
 நா� உ�ன�ட
 வY. வ4&கிேற�. ஆனா�, இc% 
ம�றெத�லா
 சாக0&
. அதாவ. இ.ெவ�லா
 அைன�.
 ேப<க�, 
ப4சாVக�.  

 
அத�காக ேவ,A�தா�, இ�ைற�% ெம�காவ4� எ�ன 

ெச<கிறா�க�? ேப<கைள, இYத� க�ைல ெகா,& எறிவ.. ேபைய 
வ4ர0&கிறா�களா
. அதிேல Z,AயA�.� ெகா,& ேபா<, இAப0&5 
சாகிறவ�க�  நிைறய+ ேப�. 

 
இ+பA ஒ� த�.வ�ைத உண��தி, தா� மAYதா7
 

பரவாய4�ைல ேபைய ஓ0&கி�றா�களா
. இ+பA ஒ� த�.வ�ைத 
ைவ�., இைத ஆ,டவ:�% வ4ேராதமாக+ ேபானா�, அவைன நI 
ெகா�வதனா�, உன�% ஆ,டவ� ந�ல நிைலைய� ெகா&�கி�றா�. 

 
ஆ,டவ:ைடய த�.வ�ைத எவ� அழி�கி�றாேனா, அவைன நI 

அழி�க ேவ,Aயவ�. ஆ,டவ�, அவ� உ�ைன அரவைண�கி�றா�. 
இYத மாதி#� த�.வcக� வ�வதா�தா�, இ�ைற�% இ+பA 
வ�கிற..  

 
இ�ைற�% எ�.A.A,இ எ�ன ெச<கிறா�க�? நI நா0ைட கா�க 

ேவ,&ெம�றா�, நI எவெர��
 பா��காேத. அவைன நI ெகாைல ெச<. 
ஒ�� அவைன நI ெகா�, இ�ைலெய�றா�, நI அழிY.வ4&. இYத� 
த�.வ�ைத�தா� இவ�க� ைவ�தி��கிறா�க�. இேத மாதி#�தா� 
இ�ைற�% தIவ4ரவாதிக� ெப�கி வ�கிறா�க�.  
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தIவ4ரவாத
 ெப�%
 ெபாa., நIcக� எ�ன ெச<கிறI�க�? 
மன�த� மி�கமாக மா�கிறா�. உலக
 Zaவ.
, இ�ைற�% 
தIவ4ரவாத
 வ�கிற.. 

 
இc% %,& ைவ�தா�. அc% %,& ைவ�தா�, வ I0A� %,& 

ைவ�தா�, தமி> நா0A� ஓ0டலி� %,& ைவ�தா�. கா#� %,& 
ைவ�கிறா�, எ�ெற�லா
 வ�கி�ற.. நIcக� எYத ந
ப4�ைகேயா& 
ேபாகிறI�க�? நIcக� எைத ைவ�., ந
ப4�ைகயாக இய�க ZA3
?  

 

ஆகேவஆகேவஆகேவஆகேவ,,,, எYத நிமிட
 இYத உடைல வ40& எYத நிமிட
 இYத உடைல வ40& எYத நிமிட
 இYத உடைல வ40& எYத நிமிட
 இYத உடைல வ40&++++    
ப4#Yதா7
ப4#Yதா7
ப4#Yதா7
ப4#Yதா7
,,,, நா
 அc% ச+த#ஷி  நா
 அc% ச+த#ஷி  நா
 அc% ச+த#ஷி  நா
 அc% ச+த#ஷி 
ம,டல�.ட� இம,டல�.ட� இம,டல�.ட� இம,டல�.ட� இைணைணைணைணய ேவ,&
ய ேவ,&
ய ேவ,&
ய ேவ,&
. . . . நம. நம. நம. நம. 
எ�ைல அ.எ�ைல அ.எ�ைல அ.எ�ைல அ.தா�தா�தா�தா�. . . . ஆகேவ இc% வர�Hடா.ஆகேவ இc% வர�Hடா.ஆகேவ இc% வர�Hடா.ஆகேவ இc% வர�Hடா.....        

 
அYத உண�வ4� த�ைமைய நா
 வ7ெகா�E
 ேபா., ஒ� 

மன�தன�� ஈ�+K�%� ெச�றிட�Hடா.. ஒ� மன�தன�� ஈ�+ப4�%� 
ெச�ேறாெம�றா�, மh,&
 ப4றவ4�%�தா� வ�கிேறா
 அத�%�தா� 
இ+பA5 ெசா�வ.. 

5. 5. 5. 5. Lமிய4�Lமிய4�Lமிய4�Lமிய4� 2010 2010 2010 2010�%�%�%�%    ேம�தா�ேம�தா�ேம�தா�ேம�தா�    வள�5சிவள�5சிவள�5சிவள�5சி    
நாCட�டாமC எ�ன ெச<கிறா�? 2000 �தி� ஒ� வ4ஷ�த�ைம 

அைட3
. ப4� இத:ைடய நிைலக� ஒ&c%
. ஒ&c%
 ெபாa., 

2010�% ேம�தா��% ேம�தா��% ேம�தா��% ேம�தா�,,,, மன�த உ�;�%,டான ந�ல  மன�த உ�;�%,டான ந�ல  மன�த உ�;�%,டான ந�ல  மன�த உ�;�%,டான ந�ல 
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சிYதைனக� ெசய�ப&
சிYதைனக� ெசய�ப&
சிYதைனக� ெசய�ப&
சிYதைனக� ெசய�ப&
....    அத�% ேம�தா� அYத 
வள�5சி வ�
. 

 
அதனா�தா�, நாCட�டாமC ெசா�னதி� உண�;க�,  
இYத வ4ஷ�த�ைமக� அழி3
.  

இத�%இத�%இத�%இத�%����தா� ெத�கி� ேபா0A�+பா�க�தா� ெத�கி� ேபா0A�+பா�க�தா� ெத�கி� ேபா0A�+பா�க�தா� ெத�கி� ேபா0A�+பா�க�....  
எYத அகCதிய� Zதலி� இcேக ேதா�றினாேனா,  
அேத உண�; தா� இYத க�வ4� வள�
 சிV�கE�%+  
ெபறேவ,&
 எ��, இ+ேபா. நா
 ெச<. ெகா,A��கி�ேறா
. 

%� க0டைளைய%� க0டைளைய%� க0டைளைய%� க0டைளைய5555 ெச<கி�ேறா
 ெச<கி�ேறா
 ெச<கி�ேறா
 ெச<கி�ேறா
....        

 
அYத� க�வ4� இ��%
 %ழYைதகE�% இைத+ பதியைவ�., 

இைத+ ேபால வளர ேவ,&
 எ�� உபேதச
 ெகா&�கி�ேறா
. அYத� 
க�வ4� வ4ைள3
 ேபாேத, இYத தியான�தி�% வ�கிறா�க�, அவ�க� 
உ��� கவன��தா� இYத க�வ4� வ4ைளகிற..  

 
இ. தி0Aயவ�கைள3
, ச,ைட ேபா0டவ�கைள3
, அத� 

ேவதைனேயா& H�ைமயாக+ பா��கிறா�க� இYத உண�வ4� த�ைம 
அYத� க�வ4� வ4ைளகிற., அவ� அYத வழிய4� ச,ைட 
ேபா&பவனாக, ேவதைனைய உ�வா�%கி�றவனாக+ ப4ற�கி�றா�.   
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இதனா�தா�, யா��%5 ெசா�னா7
, அவ�க� ேக0& 

கைட+ப4A�கவ4�ைல எ�றா7
Hட, அYத� க�வ4� இ��%
 
%ழYைத�%, யா
 பதிவா�%
 இYத ஞானவ4�. வ4ைளகிற.. 

 
இ+ெபாa., எ
மிட
 ஆசீ�வாத
 வாcகி வYதவ�கைள+ 

பா�cக� க�+பமாக இ��%
 ெபாa., இYத 
உபேதச�ைத� ேக0டவ�கள�� %ழYைதகைள+ 
பா�cக�. அYதஅYதஅYதஅYத���� %ழYைத %ழYைத %ழYைத %ழYைதக�க�க�க� ஞானமாக இ��%
 ஞானமாக இ��%
 ஞானமாக இ��%
 ஞானமாக இ��%
....        

 
இYத� %ழYைதக� வ4Lதிைய எ&�.� ெகா&�த. எ�றா�, 

தைலவலி ேபா%
. அYத� %ழYைத த� எ,ண�தா� எ&�., ேவ� 
ஒ��
 ேவ,டா
, ெந�றிய4� ேபா0டா� ேபா.
, தைல வலி ேபா%
, 
கா<5ச� ேபா%
. 

 
அேத %ழYைதகE�%, ேக�ச� எ�ற நிைலய4� உபேதச
 

ெகா&�., ேக�ச� ேபா<வ4&
 எ�� ெசா�லி, மனதி� அவ�க� இYத� 
ேக�ச� ேபா%
 எ�� நிைன�தா�, இ. ேபா<வ4&
. நா
 பா��கலா
.  

 
இைதேய, நா
 ெப#யவ�கE�%� ெகா&�தா� எ�ன ெச<வா�க�? 

இYத5 சாமியா� இ+பA5 ெசா�வா�, அYத5 சாமியா� இ+பA5 ெசா�னா� 
எ�� இர,ைட3
 இைண�.� ெகா�வா�க�. ப4�K நா
 எ�ன 
ெச<வ.? 

 
ஆக, கடலி� ேபா< ெப�cகாய�ைத+ ேபா0ட. ேபா� ஆகிவ4&
. 

ஆைகய4னா�, ந
 %�நாத� கா0Aய ெநறிக�பA, க�வ4� வள�
 
%ழYைதகE�% இYத அ��ஞான�ைத நா
 ெகா&�க ேவ,&
.  

 
இத�%�தா�, ப�ள�க� ேதா�
 இYத உபேதச�ைத� ெகா&�., 

அYத ஞான�ைத, அc% வள�
 %ழYைதகள�ட
 நா
 இைண�. 
வ40ேடா
 எ�றா�, அ. வள�
. 

 

அத�%�தா� ப�ள�கள��, அYதஅYதஅYதஅYத    வள�
வள�
வள�
வள�
    
%ழYைதகE�%�%ழYைதகE�%�%ழYைதகE�%�%ழYைதகE�%�    கிைட+பத�%கிைட+பத�%கிைட+பத�%கிைட+பத�%, , , , ெகாdச
 ெகா,& ெகாdச
 ெகா,& ெகாdச
 ெகா,& ெகாdச
 ெகா,& 
ேபாவத�%ேபாவத�%ேபாவத�%ேபாவத�% இைத ஏ�பா& ெச<3cக�.  
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அத�%,டான K�தகcகைள ெவள�ய40&,  
H&மான வைரய47
 ெகாdச
 த�மமாக� ெகா&�.,  
அYத+ ப�ள�கE�% அத�%,டான ஏ�பா&கைள5 ெச<யலா
.  
எம. அ�ளாசிக�.. 
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III. III. III. III. ஓ
ஓ
ஓ
ஓ
    ஈCவராஈCவராஈCவராஈCவரா    %�ேதவா%�ேதவா%�ேதவா%�ேதவா    
1. 1. 1. 1. ஆதிச�திய4�ஆதிச�திய4�ஆதிச�திய4�ஆதிச�திய4�    அ��அ��அ��அ��    ெப�றெப�றெப�றெப�ற " " " "ஈCவராஈCவராஈCவராஈCவரா    

%�ேதவா%�ேதவா%�ேதவா%�ேதவா""""    
“ஓ
 ஈCவரா %�ேதவா” எ�� ெசா�7
 ெபாa., ஓ
 எ�ப. 

ப4ரணவ
. ஆக, என�%� ஜIவனாக இ�Y. இயc%
 உய4ைர�தா�உய4ைர�தா�உய4ைர�தா�உய4ைர�தா�, , , , 
““““ஓ
ஓ
ஓ
ஓ
” ” ” ” எ��எ��எ��எ��    ெசா�வ.ெசா�வ.ெசா�வ.ெசா�வ.....    

 
“ஓ
” அதாவ., அ. இயcகி, என�%� “
” எ�� அடcகி, நா� 

எ,ண4ய இய�கcக� அைன�ைத3
 இய�%கி�ற., எ�� ெபா��. 
 
ஆக “ஓ
” ஈCவரா எ�� ெசா�7
 ெபாa., இYத உடலி� 

இ��க�HAய அைன�. %ணcகE�%
, இYத உடலி� இ��க�HAய 
அைன�. தைசகE�%
, இYத உடலி� உ�ள எ,ணcக� 
அைன�தி�%
, %�வாக இ�+ப. நம. “உய4�”.  

 
ஆைகய4னாேலதா�, “ஓ
 ஈCவரா %�ேதவா” எ�� ெசா�7
 

ெபாa. உய4ைர எ,ண4 ஏcக ேவ,&
. அேத சமய
, நம. %�நாத� 
ெபய�
 “ஈCவரா” எ�ப.தா�. 

 
ஆக, அவ� ஜIவ� உ�ள ச�தியாக, %�வாக நி��,  
வ4,ெவள�ய4� ஆ�ற�மி�க ச�திைய வள��.,  

உய4� எ+பA ஒள�யாக நி�� இயc%கி�றேதா, 

இைத+ேபாலஇைத+ேபாலஇைத+ேபாலஇைத+ேபால, , , , அவ�அவ�அவ�அவ�    மன�தமன�தமன�தமன�த    உடலிலி�Y.உடலிலி�Y.உடலிலி�Y.உடலிலி�Y.    
உண�;க�உண�;க�உண�;க�உண�;க�    அைன�ைத3
அைன�ைத3
அைன�ைத3
அைன�ைத3
    ஒள�யாகஒள�யாகஒள�யாகஒள�யாக    மா�றிமா�றிமா�றிமா�றி,,,, 
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எ��
 நிைலயான ஒள� சkரமாக, ச+த#ஷி ம,டலcகEட� ஒ�றாக 
ஒ�றி, இ��
 நிைல�தி��கி�றா�. 

 
அவ� உடலிேல, உண�ைவ ஒள�யாக மா�றிய ந�நா� தா� 

“ைவ%,ட ஏகாதசி” எ�ப.. “ஏகாதசி” எ�ப. எ��
 
ஒள�மயமான நா�, .யரம�ற.யரம�ற.யரம�ற.யரம�ற    நா�நா�நா�நா� எ�பா�க�. 

 
ஆகேவ, நம. %�நாத� ெபய�
 “ஈCவரா” எ�� வ�வதனா�, 

“அவ�ைடயஅவ�ைடயஅவ�ைடயஅவ�ைடய    நிைனைவ3
நிைனைவ3
நிைனைவ3
நிைனைவ3
” ” ” ” உய4�ட�உய4�ட�உய4�ட�உய4�ட�    ஒ�றிஒ�றிஒ�றிஒ�றி    
நிைன�.நிைன�.நிைன�.நிைன�.,,,, நா
 எ,ண4 ஏcக ேவ,&
. 

 
ஆக, “ஓ
 ஈCவரா %�ேதவா” எ�� எ,F
 ேபாெத�லா
,  
ெவ�
 வா��ைதகளாக5 ெசா�வ. பயன�ற.. 
 

நா
 ஓ
 ஈCவரா %�ேதவா எ�� ெசா�7
ேபா., ந
ந
ந
ந
    
உய4ைர+உய4ைர+உய4ைர+உய4ைர+ “ “ “ “ப#Lரணமாகப#Lரணமாகப#Lரணமாகப#Lரணமாக” ” ” ” நிைனநிைனநிைனநிைனவ4�வ4�வ4�வ4�    ைவ�.ைவ�.ைவ�.ைவ�.,,,, 
நம�%� ஈசனாக இ�Y. இயc%வ.
, ந
 உட7�%� அைன�. 
உண�;கE�%
 %�வாக இய�கி&
 நிைல ெப�ற., எ�ற நிைன; 
ெகா,&தா�, நா
 எ,ண4 ஏcக ேவ,&
. 

 
ஏென�றா�, ேபர,ட�தி� ேப�,ைமய4:ைடய நிைலக�, 

மன�த உட7�%� எ+பA இயc%கி�ற. எ�பைத�தா� எ�லா 
மக#ஷிகE
  கா0Aனா�க�. 
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“ஆதிச�திய4� அ�� ெப�ற ஈCவரா” எ�� ெசா�7
ேபா.,  
"#ய� வ4ஷ�தா� தா�க+ப0&,  
அYத வ4ஷ�தி� தா�%த� தாcகா.,  
Vழ�சிய4� ேவக
 அதிகமாகி,  
அதனா� ஏ�ப&
 ெவ+ப�தி� தண�க� இcேக வள�Y.,  
வ4ஷ�ைத அ. ெவள�+ப&�தி,  
இYத ப4ரபdச�ைத இய�%
 நிைலக� ெப�ற..  
 
ந
ைம� ேத� ெகா0Aனா�, .A.A�. ேவக�தி� இய�க
 

நம�%� அதிகமாகி�ற.,  
இைத+ ேபா�ேற, இYத உய4ரFவ4�%�  
வ4ஷ�தி� .A+K அதிகமாக� f,&
 நிைலக� வ�
ேபா.தா�,  
உய4ரFவாக� ேதா�றி,  
அYத இய�க�தி� ஆ�ற� ெகா,&,  

வ4ஷ�தி�வ4ஷ�தி�வ4ஷ�தி�வ4ஷ�தி�    தா�%த�தா�%த�தா�%த�தா�%த�    தாcகாததாcகாததாcகாததாcகாத    நிைலக�நிைலக�நிைலக�நிைலக�    ெகா,டெகா,டெகா,டெகா,ட, , , ,     
உய4#�உய4#�உய4#�உய4#�    .A+பைலக�.A+பைலக�.A+பைலக�.A+பைலக�        
ஏ�ப&
 நிைலகளா� தா�  
ம�றைத உ�வா�%
 நிைலக� ெப�கி�ற..  
 
ஆகேவதா�, “ஆதிச�திய4� அ�� ெப�ற ஈCவரா %�ேதவா” 

எ�� ெசா�7கி�ேறா
.  
உய4� இ`வா� உய4ராக இயc%வத�%,  

ஆதிச�தியானஆதிச�தியானஆதிச�தியானஆதிச�தியான    வ4ஷ�தி�வ4ஷ�தி�வ4ஷ�தி�வ4ஷ�தி�    உண�வ4�உண�வ4�உண�வ4�உண�வ4�    
இய�க5இய�க5இய�க5இய�க5    ச�தியாகச�தியாகச�தியாகச�தியாக    அ.அ.அ.அ.    மாறிமாறிமாறிமாறி, , , ,     

அ. உய4#� இய�கமாக மா�வைத�தா�,  
“ஆதிச�திய4� அ�� ெப�ற ஈCவரா %�ேதவா”  
எ�� எ,Fகிேறா
. 
 
ஆகேவ, அYத இய�க�தி� ெதாட�பாக, இYத உய4#� .A+K 

அதிகமா%
ேபா., "#ய:�% எ+பA ெவ+பcக� ஏ�ப&கி�றேதா, 
அைத+ேபால ந
 உய4#� நிைல ெகா,&, இYத .A+ப4� இய�க�தா� 

இயc%
 நிைல ெகா,&, ந
 உடலி� காYதcக� 
பர;கி�றன. 
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"#ய�, தன�%� ெவ+ப காYதcகைள உ�வா�கி, ஓ� 

ப4ரபdச�தி�%� அைன�.� ேகா�கைள3
 தன�%� அைண�., 
அதன��� ெப�
 ச�தியாக தன�%� ஒள�யாக மா�றி, த� ஒள�ய4� 
Vடராக, அYத காYத�ைத உ�ப�தி ெச<., ம�றைவகைள3
 இய�க5 
ெச<கி�ற..  

 
ஆக நம. உய4�
, இைத+ேபா�ற நிைலக� ெகா,& 

இய�க+ப0&, உண�வ4� அைலகைள காYத அைலகளாக+ பர+ப4, இYத 
உட7ட� உடலாக இய�க5 ெச<., இYத உண�வ4� எ,ண 
அைலகளாக இய�%கி�ற..  

 

அ`வா�, இYத நிைலகள�� நம�%� இ�Y., ஈசனாக 
இய�கி� ெகா,A�+ப. நம. உய4�,  

எ�ற இYத நிைலைய, ெதள�;ற� ெத#Y. ெகா�வத�%,  

““““ஈசனானஈசனானஈசனானஈசனான” ” ” ” நம.நம.நம.நம.    %�நாத�%�நாத�%�நாத�%�நாத�        
அYத இய�க5 ச�திைய உண�Yத நிைலைய உண��தி,  
அவ� உண��திய நிைலக� ெகா,&தா�, எம�%� இயc%
 

உய4ைர ஈசனாக மதி�., %�நாத� கா0Aய வழிய4�, யா
 உcகE�% 
உபேதசி�கி�ேறா
. 

2. 2. 2. 2. நம.நம.நம.நம.    உய4�உய4�உய4�உய4�    அவதாரஅவதாரஅவதாரஅவதார    K�ஷ�K�ஷ�K�ஷ�K�ஷ�    
நம. %�நாத�, எ`வழிய4� எம�% வழி கா0Aனாேரா, 

அ`வழிைய நIcகE
 ப4� ெதாட�
 ெபாa., அYத ெம<ஞான�க� 
ெச�ற வழிகள��, நா
 எ�ேலா�
 அcேக ெச�வத�% ஏ.வா%
.  

 
ஆக, அ�ைறய ஞான�க� கா0Aய ஒ`ெவா� உண�வ4� ச�தி3
, 

அவ�க� த� உடலிேல வ4ைளய ைவ�த ஆ�ற�மி�க ச�திக�, நம�% 
Z� ஒலி அைலகளாக+ பட�Y. ெகா,&தா� உ�ள..  

 
யா
 இ+ெபாa. ேபV
 ேபா., இYத உண�வ4� ஒலி அைலகைள 

"#யன�� காYத ச�திக� கவ�Y., ஆ�ற�ஆ�ற�ஆ�ற�ஆ�ற�    மி�கமி�கமி�கமி�க    
எ,ணஎ,ணஎ,ணஎ,ண    அைலகளாகஅைலகளாகஅைலகளாகஅைலகளாக,,,, அ. பட�Y. ெகா,&தா� 
இ��கிற.. 
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இ�� ேரAேயா�கள�ேலா, ம�ற A.வ4.�கள�ேலா,  
ஒலிபர+K5 ெச<3
 இYத உண�வ4� ச�திைய, இயYதிர�தி�  

அேதஅேதஅேதஅேத    அைலவ#ைசய4�அைலவ#ைசய4�அைலவ#ைசய4�அைலவ#ைசய4�    ைவ�.ைவ�.ைவ�.ைவ�., , , ,     
பட நிைலகைள3
, ஒலி அைலகைள3
,  
நா
 பா��கி�ேறா
, ேக0கி�ேறா
. 
 
இைத+ ேபா��தா�, நா
 ேபV
 சாதாரண ேப5சாக இ�Yதா7
, 

"#யன�� காYத ச�தி கவ�கி�ற.. ஞான�க�, மக#ஷிக� அவ�க� 
உட�கள�� எ&�.� ெகா,ட இ5ச�திக�, அவ�க� உட�கள�லி�Y. 
ெவள�+ப&�திய நிைலகE
, "#யன�� காYத ச�தியா� கவர+ப0&, 
இ��
 அ. Vழ�� ெகா,A�கி�ற.. 

 
அYத ஞான�கள�� ஆ�ற� மி�க அ5ச�திைய+ ெப�வத�%�தா�, 

இYத தியான
 எ�ற நிைலகள��, ந
 %�நாத� கா0Aய நிைலக� 
ெகா,&, இcேக உண��.கி�ேறா
.  

 

நம. உய4#� ஆ�றைல, நம�%� இய�க�HAய ச�திைய, 
நா
 உண�Y. அறிY. ெகா�ள ேவ,&
.  

ஒ� ேம�ன0A�,  
““““காYத�ைதகாYத�ைதகாYத�ைதகாYத�ைத””””    அதிகமாக� H0ட5 ெச<3
ேபா.,     
அYத “Vழ�சிய4�Vழ�சிய4�Vழ�சிய4�Vழ�சிய4�” ” ” ” ேவக�ைத�ேவக�ைத�ேவக�ைத�ேவக�ைத�    ெகா,&ெகா,&ெகா,&ெகா,&, , , ,     
கர,0கர,0கர,0கர,0    உ�ப�தியாகி�ற.உ�ப�தியாகி�ற.உ�ப�தியாகி�ற.உ�ப�தியாகி�ற.....        
 
அைத+ ேபால, ந
 உய4#� இய�க ஓ0ட�தி� நிைலக� ெகா,&, 

நம�%� காYத+ Kலைன அதிகமாக� H0A, அத� வழி ெகா,&, 
நம�%� ஆ�றலி� ச�திைய+ ெப��க5 ெச<வ.தா�, அYத நிைல. ஆக, 
நா
 அைத நிைனவ4� ெகா,&தா� இய�க+பட ேவ,&
. 

 
%�ற
 ெச<ேதாைர எ,F
ேபா., இYத உண�;க� நம�%� 

இய�கிய;ட�, அYத� ேகாப உண�5சிக� எ`வள;எ`வள;எ`வள;எ`வள;    
.#தமாக.#தமாக.#தமாக.#தமாக    இய�%கி�ற.இய�%கி�ற.இய�%கி�ற.இய�%கி�ற.????        

இைத+ ேபா��தா�,  

ந
 உய4#� நிைனவைலகைள,  
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அYத ெம< ஒள� ெபற ேவ,&ெம��,  
ஆ�றலி� நிைனைவ நா
 H0&
ேபா.தா�,  

அYதஅYதஅYதஅYத    இய�க5இய�க5இய�க5இய�க5    ச�திய4�ச�திய4�ச�திய4�ச�திய4�    ஓ0ட�ைதஓ0ட�ைதஓ0ட�ைதஓ0ட�ைத    
அதிகமாக�அதிகமாக�அதிகமாக�அதிகமாக�    H0AH0AH0AH0A,,,,    நா
 எ,ண4ய ச�திைய+ ெபற�HAய 

த%தி ெப�கி�ேறா
. 
 
அYத த%திைய+ ெபற5 ெச<வத�%�தா�, மகாஞான�க� 

ஒ`ெவா�வ�
, அYத இய�ைகய4� உ,ைமய4� இய�க5 ச�திைய 
எ`வள; ெதள�வாக உண��தி உ�ளா�கேளா, அைத3
 உcகE�%� 
பதி; ெச<கி�ேறா
.  

 
“நIcக� உண�கிறI�கேளா, இ�ைலேயா” ஒ��மறியாத வாய4�லாத 

நாடா�க� (ேகச0) இ+ெபாa. எ+பA பதிவா�%கி�றேதா, இைத+ ேபால 
உcகE�%� இ��க�HAய ேம�ன0, நIcக� H�Y. கவன��%
 ேபா., 
உcகE�%� ஈ��., தன�%� பதி; ெச<கி�ற.  

 
Kைக+ படcக� எ&�க+ப&
ேபா.,  
“ேகமரா” எ+பA அத:ைடய நிைலகைள+ பதிவா�%கி�றேதா,  
ைம�கி� Z� ேபVவைத, “ைம�” ஈ��. பதிவா�%கி�றேதா,  

அைத+ ேபால, உcக� எ,ணcக� ெச
ைமயாக, ““““சாமிசாமிசாமிசாமி    
ெசா�வைத+ெசா�வைத+ெசா�வைத+ெசா�வைத+    ெபறெபறெபறெபற    ேவ,&
ேவ,&
ேவ,&
ேவ,&
”””” எ�ற ஏ�க உண�;ட�, 
உcக� க,ண4� நிைனவைலகள�� ஏcகி இ�Yதாேல 
ேபா.மான..  

 
அ.ேவ பதிவாகி, மh,&
 நிைனவவைலக� வர+ப&
ேபா., 

ெம<ஞான�ய4� அ�� ஒள�ைய, நIcக� ெப�
 த%திைய+ 
ெப�கி�றI�க�. 

 
ஆகேவ “சாமி எ�னேமா ெசா�கி�றா�”, ஏேதா ெசா�கி�றா�, 

ெசா�கிற வைரய47
 ெபா��தி�+ேபா
 எ��, நிைன;கைள ேவ� 

ப�க
 திைச தி�+பா., உcக�உcக�உcக�உcக�    நிைனவ4�நிைனவ4�நிைனவ4�நிைனவ4�    
எ,ணcகைளஎ,ணcகைளஎ,ணcகைளஎ,ணcகைள, , , , எ`வள;எ`வள;எ`வள;எ`வள;    fர
fர
fர
fர
    பதி;பதி;பதி;பதி;    
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ெச<கி�றI�கேளாெச<கி�றI�கேளாெச<கி�றI�கேளாெச<கி�றI�கேளா,,,, அYத+ பதிவ4� ஆ�ற� மி�க ச�திைய, 

ெம<ஞான�கள�� அ�ளா�றைல+ ெப�
 த%தி ெப�கி�றI�க�. 
 
அைத+ ெபற5 ெச<வத�%�தா�, உcக� உய4#� இய�க�தி� 

ஓ0டcக� எ`வா� இ��கி�ற. எ�பைத, தன�%�தாேன தன�%� 
இயc%
 ஆ�றைல, நம�%� இ�+பைத நா� அறிY. ெகா�ேவ� 
எ�றா�, ப4ற#� நிைலகைள அறிY. ெகா�வ. மிக� கAன
.  

 
நா
 எ,F
 எ,ணcக� நம�%� இய�%வைத, நா
 

க0&+ப&�தாமேலா, அ�ல., நம�%� எ,ண4ய எ,ணcகைள, அறிY. 
ெகா�E
 திறன�றவ�களாகேவா, நா
 இ�Yேதா
 எ�றா�, ப#ணாம 
வள�5சிய4� வள�Y. வYத  

ஒ� உய4�, உடைல+ ெப�றப4�,  
ப#ணாம வள�5சி ெப�ற, ம�ற மி�க உண�;�%
,  
நம�%
 வ4�தியாச
 இ�லாமேல ெச�� ெகா,A��%
. 
 
ஆகேவ மன�த உட� ெப�றப4�, ெம<3ண�வ4� த�ைமைய 

நம�%� வள��., அறிY.ண�Y. ெசய�ப&
 ஆ�ற� மி�க இ5ச�திைய, 
ஒ`ெவா��
 நா
 எYத அள;�%, H�ைமயாக� கவன��கி�ேறாேமா, 

அYத ெம< உண�வ4� த�ைமைய, நா
நா
நா
நா
    எ&�.�எ&�.�எ&�.�எ&�.�    ெகா,டெகா,டெகா,டெகா,ட    
VவாசZ
VவாசZ
VவாசZ
VவாசZ
, , , , எ&�.�எ&�.�எ&�.�எ&�.�    ெகா,டெகா,டெகா,டெகா,ட    எ,ண�தி�எ,ண�தி�எ,ண�தி�எ,ண�தி�    உண�;
உண�;
உண�;
உண�;
,,,, 
நம�%� அவதார K�ஷனாக மா�கி�ற.. 
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3. 3. 3. 3. நா�நா�நா�நா�    எைதஎைதஎைதஎைத    நிைன�தா7
நிைன�தா7
நிைன�தா7
நிைன�தா7
    ““““உய4#�உய4#�உய4#�உய4#�    
நிைன;க�நிைன;க�நிைன;க�நிைன;க�””””    அA�கAஅA�கAஅA�கAஅA�கA    என�%என�%என�%என�%    

வரேவ,&
வரேவ,&
வரேவ,&
வரேவ,&
    
அYத மகாஞான�க� தன�%� வள��. எ&�., உண�வ4� 

ச�திைய ெவள�+ப&�திய, அ��ஞான ச�தியான அ��ஞான வ4�.�க� 
அைன�.
, நம�% Z� இYத� கா�றி� பட�Yதி��கி�ற..  

 
அைத pக�Y. எ&�., அYத ஆ�ற�மி�க ச�திைய நம�%� 

ெப��, அவ�க� எ+பA உண�ைவ ஒள�யாக மா�றி, வ4,ண4� 
நிைலகள��, ஒள� சkரமாக+ ெப��, எ��
 நிைலயான நிைலகள�� 

இ��கி�றனேரா, அYத நிைலைய அைடய5 ெச<வ.
, 
அYத நிைல�% நா
 எ,ண4யைத� ெகா&�., அைத+ 
பைட+ப.
 ““““நம.நம.நம.நம.    உய4ேரஉய4ேரஉய4ேரஉய4ேர”.”.”.”.    

 

ஆக, ““““ஆதிச�திய4�ஆதிச�திய4�ஆதிச�திய4�ஆதிச�திய4�    அ��அ��அ��அ��    ெப�றெப�றெப�றெப�ற    ஈCவராஈCவராஈCவராஈCவரா    
%�ேதவா%�ேதவா%�ேதவா%�ேதவா””””    எ�ற இYத உண�ைவ,  

உண�5சி+உண�5சி+உண�5சி+உண�5சி+    L�வமாகL�வமாகL�வமாகL�வமாக    எ,ண�தி�எ,ண�தி�எ,ண�தி�எ,ண�தி�    எ,ண4எ,ண4எ,ண4எ,ண4,,,,        
ெம< ஒள�ய4� த�ைம ெப�ற நம. உய4#� நிைலகள��,  
இைத உண��தி5 ெச�ற  
மகா ெம< ஞான�ய�ைடய உண�;ட� ஒ�ற5 ெச<.,  
அYத உண�வ4� ச�திைய நம�%� ெப��க ேவ,&
.  
 
அYத5 ச�திைய+ ெபற5 ெச<வத�%�தா�, “ஆதிச�திய4� அ�� 

ெப�ற ஈCவரா %�ேதவா” எ�ப., ெவ�
 வாய4ேல அழ%�காக5 

ெசா�லாமா�, யா
 பா&
 உண�வ4� த�ைமைய 
உcகE�%� பதிவா�கி, அYதஅYதஅYதஅYத    ஏ�க�தி�ஏ�க�தி�ஏ�க�தி�ஏ�க�தி�    நிைலகள��நிைலகள��நிைலகள��நிைலகள��    
பதி;பதி;பதி;பதி;    ெச<கி�ேறா
ெச<கி�ேறா
ெச<கி�ேறா
ெச<கி�ேறா
....    

 
“எ� இைசய4� நI இைச+பா<”. அதாவ. யா
 ெசா�7
 இYத 

உண�வ4� நிைலக� அைன�.
, என�%� உய4ராக இ�Y. 
இைச+பவ:
 அவேன. ஆைகய4னாேல “எ� இைசய4� நI இைச+பா<”.  
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“எ� நிைனவ4� நI வ�வா<”  
ஆக, எ� நிைனவ4� நI வ�வா< எ�ப.  
“ஈCவரா” எ�� நம. உய4�, 

நா� எைத நிைன�தா7
, என�%�என�%�என�%�என�%�    இயcகி�இயcகி�இயcகி�இயcகி�    

ெகா,A��க�HAயெகா,A��க�HAயெகா,A��க�HAயெகா,A��க�HAய “உய4#�உய4#�உய4#�உய4#�    நிைன;க�நிைன;க�நிைன;க�நிைன;க�” ” ” ” 
அA�கAஅA�கAஅA�கAஅA�கA    என�%என�%என�%என�%    வரேவ,&
வரேவ,&
வரேவ,&
வரேவ,&
....        

    
என�%� ஈசனாக நி��, உ�ப�தி ெச<ய�HAய 

இYத உண�வ4� ச�தி, என�%� நிைலயாக இ�Y. 
வரேவ,&
.  

 
நா� அறியாத நிைலகள�� தIைமைய+ பா��தா7
, ஈச:�% அYத 

தIய உண�வ4� த�ைம ப0&, அவ:�% எ#5சைல ஊ0A, அவ� 
தாcகா. நி�கி�றா�.  

 
ஆகேவ, அYத நிைன; ெகா,&, தIயைத நா� பா��தா7
,  
அYத உண�வ4� ச�தி, ஈச:�% அ. பட�Hடா. எ�ற நிைலய4�  
“ெம< ஒள�ைய நா� ெபற ேவ,&
”,  
“மக#ஷிகள�� அ�� ஒள�ைய நா� ெபற ேவ,&
”  
எ�ற இYத உண�ைவ நம�%� எ&�.  
ந
 உய4��% அப4ேஷக
 ெச<யேவ,&
. 
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ஏென�றா�, நா
 தIயைத எ,ண4, நம�%�நம�%�நம�%�நம�%�    இ��%
இ��%
இ��%
இ��%
    
ஈச:�%
ஈச:�%
ஈச:�%
ஈச:�%
, , , , அYத�அYத�அYத�அYத�    தIயதIயதIயதIய    உண�;க�உண�;க�உண�;க�உண�;க�    ப&
ேபா.தா�ப&
ேபா.தா�ப&
ேபா.தா�ப&
ேபா.தா�,,,, 
நம. உடலிேல3
 அYத� ெதா�ைலக� வ�கி�ற..  

 

ஆைகய4னாேலதா�, “எ� இைசய4� நI இைச+பா<, எ� 
நிைனவ4� நI வ�வா<, ஈCவராஈCவராஈCவராஈCவரா    %�ேதவா%�ேதவா%�ேதவா%�ேதவா”””” எ�ற 
நிைலகைள, ஒ`ெவா� நிமிடZ
 நா
 எ,ண4 ஏcகேவ,&
.  

 
“நா� இ�ைல, நI இ�லா இ`;லகி�”, இYத உடலி� இYத உய4� 

இ�ைல எ�றா�, இYத உலக�தி�%� எ.;ேம இ�ைல.  
“நா� இ�ைல நI இ�லா இ`;லகி� 
எ�லா நிைனைவ3
 ெப�றிடேவ,  
என�க�� ெச<வா< ஈCவரா”. 
 
அYத ெம<ஞான�க� கா0Aய, ேபர,ட�தி� ேப�,ைமய4:ைடய 

நிைலகைள நா� ெப�வத�%, அ�� H�வா< ஈCவரா எ��, 

எ�எ�எ�எ�    உய4ைரஉய4ைரஉய4ைரஉய4ைர, , , , நா�நா�நா�நா�    ேக0&ேக0&ேக0&ேக0&    ேவ,&கிேற�ேவ,&கிேற�ேவ,&கிேற�ேவ,&கிேற�....        
 
எம�% நம. %�நாத� கா0Aய அ`வழி அ.ேவ, அதன�� 

வழிய4�, யா
 உcகE�%
 கா0&கி�ேறா
. இைதேய நIcக� எ,ண4,  
உcகைள ஆ,& ெகா,A��%
,  
உcகைள இய�கி� ெகா,A��%
  
அYத ஈசைன மறவா., அவன�ட
 ேவ,&cக�.  
அைத யா
 ேவ,&வ. ேபா�, நIcகE
 ேவ,&cக�. 
 
நம. %�நாத� கா0Aய அ�� வழி+பA, உcக� உண�வ4� 

எ,ணcகைள அYத ச+த#ஷி ம,டலcகEட� இைண�கி�ேறா
. 
அேத ேபா��, Zத� Zதலி� ஆ�ற� மி�க இYத உடலி� ச�திைய, 
உண�வ4ைன ஒள�யாக மா�றி, .�வ ந0ச�திரமாக5 ெச�றைடY.�ளா� 
.�வ மக#ஷி. 

 
அதிலி�Y. ெவள�+ப&
, .�வ மக#ஷிகள�� ஆ�ற�மி�க 

எ,ண அைலகE
, நம�% Z� பட�Yதி�+பைத, அைத+ ப�%
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ஆ�ற� நIcக� ெபற ேவ,&
 எ�ற ேநா�க�.ட�தா�, யா
 இைத 
உபேதசி�கி�ேறா
.  

 
நா
 எ+பA ஒ� ேதைர இa�.,  

“எ�ைல ேசர ேவ,&
 எ��”  
ஒ��ஒ��ஒ��ஒ��    ேச�Y.ேச�Y.ேச�Y.ேச�Y.    அYதஅYதஅYதஅYத    எ,ண�ைத5எ,ண�ைத5எ,ண�ைத5எ,ண�ைத5    ெச7�திெச7�திெச7�திெச7�தி        
அYத� ேதைர இa�. எ�ைல ேச��கி�ேறா
. 

 
அைத+ ேபா��, மன�தனான நா
 அைனவ�
,  
நம. %�நாத� ெகா&�த  
ஆ�ற�மி�க ச�திய4� எ,ண அைலகைள,  
ெம<ஞான�க� ெப�ற அYத உண�வ4� ச�திகைள,  
யா
 உcகE�%� உபேதசி�.,  

இYத உண�ைவ� f,ட5 ெச<.,  
உcக� உய4�ட� ஒ�ற5 ெச<.,  
இYத உண�வ4� ஆ�றைல+ ெப��க5 ெச<.,  
அYத உண�;ெகா,&தா�,  
அYத மக#ஷிகள�� அ�� ச�தி நாcக� ெபற ேவ,&ெம��,  
எ�ேலா�ைடய எ,ணcகைள3
, யா
 %வ4�க+ப&
ேபா.,  

அைதஅைதஅைதஅைத    நம�%நம�%நம�%நம�%    Z�Z�Z�Z�    VVVVழல5ழல5ழல5ழல5    ெச<கி�ேறா
ெச<கி�ேறா
ெச<கி�ேறா
ெச<கி�ேறா
....        
 
ஆக, இைத+ ெபறேவ,&
 எ�� ஏcகி எ,F
 அைனவ��%
, 

அYத ெம<ஞான�கள�� ஆ�ற�மி�க ச�திக�, அ+பA Vழ�� வ�வைத, 
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உcகE�%� ெபற5 ெச<வத�%�தா�, இைத யா
 உபேதசி�கி�ேறா
. 
எம. அ�ளாசிக�. 

4. ந
 உய4ரான ஈசன�ட
 எ+பAந
 உய4ரான ஈசன�ட
 எ+பAந
 உய4ரான ஈசன�ட
 எ+பAந
 உய4ரான ஈசன�ட
 எ+பA, எைத�எைத�எைத�எைத�    
ேக0க ேவ,&
ேக0க ேவ,&
ேக0க ேவ,&
ேக0க ேவ,&
? 

 
ஞான�க� கா0Aய Zைற+பA, யா�
 

ெத<வ�ைத வணc%வதி�ைல. அYத� ெத<வ %ண�ைத+ 
ெபறேவ,&
. அYத ெத<வமாக ஆக ேவ,&
 எ�� யா�ேம 
எ,Fவதி�ைல. 

 
ஞான�க�, சாதாரண ம�கE�%� கிைட�க ேவ,&ெம��தா�, 

இைதெய�லா
 ெசா�னா�க�. அரச� ஒ� வைகய4� மதcகைள 
உ�வா�கி, மத�தி�% ஒ� ெத<வ
, மத�தி�% ஒ� கட;� எ�� 
உ�வா�கினா7
, ஞான�க� த�ைன உணரYதவ�க�. 

 
த� இன ம�கE�%� கிைட�க ேவ,&ெம�� காவ4யcகைள+ 

பைட�.� ெகா&�தி��கி�றா�க�. வழிப&
 Zைற3
 ெசா�கிறா�க�. 
அைத யா�
 ேகாவ4லி� ேபா<, அ+பA5 ெச<வதி�ைல.  

 
ந
 %�நாத� கா0Aய அ�� வழி+பA, அவ� எம�%� ெகா&�த 

உண�வ4� த�ைமைய உcகE�%� பதிவா�க+ப&
 ெபாa., 

““““தIைமையதIைமையதIைமையதIைமைய    அக�றி&
அக�றி&
அக�றி&
அக�றி&
””””, , , , இYதஇYதஇYதஇYத    iல�ைத+iல�ைத+iல�ைத+iல�ைத+    பதி;பதி;பதி;பதி;    
ெச<தி&
ெச<தி&
ெச<தி&
ெச<தி&
    ெபாa.ெபாa.ெபாa.ெபாa.,,,, ப4ற�ப&
 தIைமயான உண�;கைள� 
க,&ண�Yதா7
, இYத உண�;க� Z�னன�ய4� வY., நம�%� 
அவ�கEைடய உண�;கைள5 ெசயலா�க வ4டா.. 
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தIைமகைள அ+பA� தைட+ப&�த ேவ,&
. அத�% ேவ,Aய 
ச�தி நம�% இ�Yதா� தா�, இைத5 ெசய�ப&�த ZA3
. உcகE�% 
இYத ச�தி கிைட�க ேவ,&
 எ�பத�%�தா�, இைதேய உ�வா�%வ..  

 
ஒ�வ��% ேம�வலி வY.வ40டெத�றா�,  

“அ
ம
மா…” எ�றா�,  
இYத உண�;, அத�% சா+பா& ெகா&�.வ4&
. சYேதாஷமான 

வா��ைதைய5 ெசா�லி, நிவ��தி ப,ணலா
 எ�றா�, ZAயா.. அ. 
எதி#யாகிவ4&கி�ற.. 

 
இYத எதி#ைய ெவ�றவ�க� யா�? இYத5 சYேதாஷ�ைத 

ஊ0Aயவ�க� யா�? அYத மக#ஷிக�தா�. ஆகேவ, அYத மக#ஷிகள�� 
அ�� உண�ைவ நா
 எ,F
 ெபாa., நம�%� அYத ஆகார�ைத� 
ெகா&�த;டேன, வ7+ ெபற5 ெச<கி�ற..  

 

ந
ந
ந
ந
    உய4ரானஉய4ரானஉய4ரானஉய4ரான    ஈசன�ட
ஈசன�ட
ஈசன�ட
ஈசன�ட
    எைத�எைத�எைத�எைத�    ேக0கேக0கேக0கேக0க    
ேவ,&
ேவ,&
ேவ,&
ேவ,&
????    உcகE�%� பதி; ெச<தைத, நிைனவ4�%� 

ெகா,&வரேவ,&
. அYத� .�வ மக#ஷிய4� அ�� ச�திைய, 
நாcக� ெபற ேவ,&
. எcக� உட� Zaவ.
 படரேவ,&
 எ�ற 

நிைனைவ, K�வK�வK�வK�வ    ம�திய4�ம�திய4�ம�திய4�ம�திய4� ெச7�தி+ பழக ேவ,&
.     
 
ப4ற� ெச<3
 தIைமகைள, நா
 க,F��+ பா��%
 ெபாa.,  
அ. நம. ஆ�மாவாக மாறி,  
அதிலி�Y. Vவாசி�., இYத உண�;கைள  
உய4� அக� க,ணாக இ�Y. நம�% உண��.கி�ற..  

ஆக, உய4� ““““அக�அக�அக�அக�    க,ணாகக,ணாகக,ணாகக,ணாக”””” இ�Y. பதி; ெச<., 
மh,&
 நிைனவ4�%� ெகா&�கி�ற.. 

 

ஆனா�, அேத சமய
, ந
 க,க� “Kற� க,”  
அைத+ படெம&�., ஆ�மாவாகி,  
உய4�ட� ஒ��
 ெபாa.தா�,  
அYத உண�ைவ அக�க,ணான க, கா0&கி�ற..  
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ஆனா� அேத சமய
, அYத .�வ மக#ஷிய4� உண�ைவ 

நம�%�நம�%�நம�%�நம�%�    பதி;பதி;பதி;பதி;    ெச<.ெச<.ெச<.ெச<., , , , அைதஅைதஅைதஅைத    மh,&
மh,&
மh,&
மh,&
    நிைன;நிைன;நிைன;நிைன;    
ெகா,&ெகா,&ெகா,&ெகா,&, , , , உய4ரானஉய4ரானஉய4ரானஉய4ரான    அக�அக�அக�அக�    க,Fட�க,Fட�க,Fட�க,Fட�    
இைண�க+ப&
இைண�க+ப&
இைண�க+ப&
இைண�க+ப&
    ெபாa.ெபாa.ெபாa.ெபாa.,,,, இYத ஆ�மாவ4லி�Y. 
வர�HAயைத� தைட+ப&�.கி�ற.. 

 
உதாரணமாக, ேவதைன அதிகமாக இ��கி�ற. எ�றா�, 

“ஈCவரா” எ�� ந
 உய4ைர ேவ,A, அYத .�வ மக#ஷிய4� அ�� 
ச�திைய நாcக� ெபற ேவ,&
 எ�� நிைனைவ அcேக ெச7�.
 
ெபாa., அYத உண�ைவ5 சிறி. ேநர
 ஏcகி5 Vவாசி�. வ40டா�, 
இYத ேவதனேயா, i5V� திணறேலா, ம�ற வலிய4னா7
, அைத 
எ,F
 ெபாa., அைத� H0&
 ெபாa., இ. %ைற3
. 

 

Zதலி� ந
ைம எ&�கவ4டா.. .�வ மக#ஷிகள�� 
அ�� ச�தி ெபறேவ,&
. அ. எcக� உட� Zaவ.
 பட�Y., 
எcக� ஜIவா�மா, ஜIவ அF�க� ெபறேவ,&
 என� உய�Yத 
ச�திய4� எ,ண அைலகைள+ பர+K
 ெபாa., ம�றைவக� ெகாdச
 
ெகாdசமாக� %ைற3
. 

 
இத�%Z� இ. ெத#யா.. இ. பதிவாகிய4��கி�ற.. அத�%5 

சா+பா& ேவ,&
. உண�5சிகைள� f,&
. அைத pக�Y., 
ஆ�மாவாக மா��
.  

நம. உய4�, ஆ�மாவ4� இ�+பைத எ&�.,  
எ.எ.எ.எ.    எத�%எத�%எத�%எத�%    எ�ென�னஎ�ென�னஎ�ென�னஎ�ென�ன    ேவ,&ேதாேவ,&ேதாேவ,&ேதாேவ,&ேதா, , , ,     
அத�%5அத�%5அத�%5அத�%5    சா+பாடாக�சா+பாடாக�சா+பாடாக�சா+பாடாக�    ெகா&�%
ெகா&�%
ெகா&�%
ெகா&�%
. . . .  
உய4�ைடய கடைம அ..  
இ.தா� “வ4]F” - வர
 ெகா&�கி�றா�, “ப4ர
மா” -  

உ�வா�%கி�றா� எ�ப..  
 

உய4#� இ��%
 காYத
 இa�., வ4]F எ�ற உய4#� 

ெவ+ப�ேதா& ேச��க+ப&
 ெபாa., அ. ஒ� K. 
அFவாக உ�வாகி�ற.. இ.தா� வ4]Fவ4� மக� ப4ர
மா. 
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இYத அFவ4� த�ைம உைறY.வ40டா�, அYத உண�வ4� மல
 

ந
 உடலாகி�ற.. ஆக, ச�தியாக இ��%
 நிைலக�, க,F�%+ 

Kல+ப&வதி�ைல. அFவ4� த�ைம அைடYதப4�, அYத அFவ4� 
மல�தி� த�ைம உைறY., உடலாக சிவமாகி�ற..  

 
மகி>5சிய4� த�ைம வ�
 ெபாa., மகி>5சிய4� உடலாக ேமன� 

அழகாக இ��கி�ற.. ேவதைனய4� த�ைம அFவ4� த�ைமயா%
 
ெபாa., உட� %�%கி�ற.. இைத�தா�  

வ4]F வர
 ெகா&�கி�றா�,  
ப4ர
மா உ�வா�%கி�றா�,  
சிவேனா அரவைண�கி�றா�  
எ��, ெம<ஞான�களா� கா0ட+ப0ட.. 
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IVIVIVIV. . . . த#�திரேமத#�திரேமத#�திரேமத#�திரேம    ேபாேபாேபாேபா…………! 

1. 1. 1. 1. ஞான%�ஞான%�ஞான%�ஞான%�    நம�%�நம�%�நம�%�நம�%�    ெகா&�%
ெகா&�%
ெகா&�%
ெகா&�%
    வா�%வா�%வா�%வா�%    

    
நம. %�நாத�, யா
 ச#யாக5 ெசா�லவ4�ைல எ�றா�, உைத 

ெகா&+பா�. அேத ேபால இ+ெபாa. யா
 உcகைள அA�தா�, எ�ன 
ெச<வ I�க�. வாcகி� ெகா�வ I�களா?  

 
எம�%�தா� தி�+ப4� ெகா&+பs�க�. “எ�னடா, சாமி எ�னேமா 

ெசா�லிவ40& ந
ைம உைத�கிறா�. ந
ைம உைத�க ZA3மா?” 
எ��தா� எ,Fவ I�க�. 

 
ஒ�வ� எ�ன ெச<கிறா�? “க]ட
 எ�ைனவ40&+ ேபாகேவ 

மா0ேட� எ�கிற.” எ�� எ
மிட
 ெசா�லி அல�கி�றா�.  
 

யா
 எ�ன ெசா�னா7
, ““““ேபாயாேபாயாேபாயாேபாயா, , , , உன�%�உன�%�உன�%�உன�%�    
க]டZமி�ைலக]டZமி�ைலக]டZமி�ைலக]டZமி�ைல, , , , ஒ,Fமி�ைலஒ,Fமி�ைலஒ,Fமி�ைலஒ,Fமி�ைல    ேபாேபாேபாேபா”,”,”,”, எ�� 
ெசா�ன;ட�, “எ�ன சாமி இ+பA� ேகாவ4�கி�றா� எ�கிறா�. இைத 
உcகள�ட
 ெசா�னா� எ�ன ெச<வ I�க�?  

 
இYத அa�த�ைத உ�E�%� ெகா&�த;டேன எ�ன 

ெச<கி�ற.? ச# இேதா& ேபாக0&
 எ�ற நிைலைய நிைன�தா�, 
பரவாய4�ைல.  

2. 2. 2. 2. த#�திரேமத#�திரேமத#�திரேமத#�திரேம    ேபாேபாேபாேபா…………! 

இ+பA�தா� ஒ� அ
மா;�% எ�ன ெச<த.? அYத அ
மா 
ேகாய
K�f�. அத�% ெரா
ப� க]ட
. ெசா�. எ�லா
 ேபா<வ40ட.. 
வ I0ைட� Hட ைவ�.� ெகா,&, ெரா
ப� ெதா�ைல ெகா&�கிறா�க�. 
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எ+பAயாவ. இYத5 ெசா�. வY.வ40டா�, நா� ப4ைழ�.� ெகா�ேவ� 
எ�� எ
மிட
 ேக0ட.. 

 
யாZ
 ச# எ�� ெசா�லி, “இYத தியான�ைத� ெதாட�Y. ெச<. 

உன�% வ I& தி�
ப� கிைட�%
” எ�� வா�ைக� ெகா&�ேதா
. 
 
“ெசா�ைத ைவ�.� ெகா,&, ெகா&�க மா0ேட� எ�கிறா�க�, 

ெகா&�கேவ மா0ேட� எ�கிறா�க�” எ�� எ
மிட
 அYத அ
மா 
ெசா�கி�ற.. 

 
“வ I0ைட� ெகா&�க மா0ேட� எ�கிறா�க� எ�� ெசா�வைத 

வ4ட
மா”, ““““உன�%�உன�%�உன�%�உன�%�    கிைட�ககிைட�ககிைட�ககிைட�க    ேவ,&
ேவ,&
ேவ,&
ேவ,&
    எ��எ��எ��எ��    
எ,ண4எ,ண4எ,ண4எ,ண4    எ&எ&எ&எ&”.”.”.”.    உன�%� கிைட�%
 எ�� யா
 
ெசா�ேனா
.  

 
அத�%  அYத அ
மா “எcெகcக, எcெகcக ெகா&�கி�றா�க�” 

எ�� தி�
ப� தி�
ப, அைதேய ெசா�லி� ெகா,ேட இ��கி�ற..  
 
அ+Kற
 யா
 ேகாபமாக5 ெசா�லி, “உன�%� கிைட�%
, நI 

கிைட�%
 எ�� எ,ண4 தியான
 ெச<”, எ�� அa�தமாக5 ெசா�லி, 
“அ&�. ந�லதாக�தா� நட�%
” எ�� ெசா�ேனா
. 

 
“அ+பtcகளா, ச#” எ�� ெசா�லி தியான�ைத� ெதாட�Y. ெச<., 

அYத அ
மா;�%, வ I& தி�
ப� கிைட�த.. வ I& கிைட+பத�%, 
ேகா�0&�%
 பண
 இ�ைல எ�றா�க�. அ.;
 எ+பAேயா கிைட�., 
ேகC ெஜய4�., இYத அ
மா;�%5 சாதகமாக ZAYத.. 

 
சYேதாஷமாக5 ெச<தா�க�. ேகC ெஜய4�. வYத;ட�, அYத 

அ
மா எ�ன ெச<கிறா�க�? ெசா�. வY.வ40ட., அேதா& வ40டா� 
பரவாய4�ைல. ஆனா�, “இ�ைற�%+ ப4ைழ+ப4�%+ பண
 ஒ,F
 
இ�ைல, ஏதாவ., ெதாழி� ெச<ய ேவ,&ெம�றா�. அத�%+ பண
 
இ�ைல, நா� எ�ன ெச<வ.?” எ�� ெசா�7கி�ற.. அத�% யா
 
எ�ன ெச<வ.? 
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“இYத வ I& இ�ைற�%� தி�
ப� கிைட�தா7
, வ�மான�தி�% 
ஒ��
 இ�ைலெய�றா� நா� எ�ன ெச<வ.? எ�� ெசா�லி, 
தி�
ப� தி�
ப� த� க]ட�ைதேய எ,ண4 அa. ெகா,ேட 
இ��கி�ற.. 

 
யா
 ெசா�7
 Zைற+பA, இYத தியான�ைத5 ெச<., ெதாழி� 

ெச<ய ேவ,&ெம�� எ,Fcக�. அத�%,டான அைம+K 
க,A+பாக� கிைட�%
 எ�� அYத அ
மாவ4ட
 ெசா�ேனா
. 

 
அYத அ
மாேவா, “எcெகcக நட�க+ ேபாகி�ற.” எ�� 

ெசா�கிற.. 
 
“Zதலி� உன�% எ+பA வ I& தி�
ப� கிைட�த.?  
அேத ேபால எ,ண4னா�, ெதாழி7
 சீராக வ�
 அ�லவா”  
எ�� யா
 ெசா�ேனா
. 
 
“வ�
, ஆனா�, இ�ைற�%+ ப4ைழ+K�%5 ெசா�7cக�” எ�� 

எ
மிட
 தி�
ப;
 ெசா�7கி�ற.. ஏென�றா�, இYத� க]ட�ைத 
எ&�.� ெகா,&, அைதேய தா� ேபசி� ெகா,A��கி�ற. அYத 
அ
மா. நடYத நிக>5சி இ.. 

 
அ+Kற
 யா
 ேகாபமாக, “இYத� தியான�ைத� ெதாட�Y. 

கைட+ப4A3cக�, அத�பA ெச<., இYத� த#�திர�ைத வ4&cக�” 
எ�� ெசா�ேனா
. 

 
அத�%
 அYத அ
மா, “எcெகcக எ� த#�திர
, எ�ைன வ40&+ 

ேபாக+ேபாகி�ற.” எ�� மh,&
 ெசா�ன.. 
  

யா
 உடேன, த#�திர�ைதத#�திர�ைதத#�திர�ைதத#�திர�ைத “ “ “ “சீசீசீசீ... ... ... ... ேபாேபாேபாேபா...”...”...”...” எ�� 
ெசா�ேனா
. அ+ெபாa. அYத அ
மா எ�ன ெச<கி�ற.? 

 
“சீ ேபா..” எ�� எ�ைன சாமி ெசா�லிவ40டா�. இcேக சாமிய4ட
 

வYதா7
 Hட, அவ� எ�ன�ட
 ேகாவ4�.+ ேபVகி�றா� எ�� 
ெசா�7கி�ற..  
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ஆக, த#�திர
 ேபாக0&
, ந�லந�லந�லந�ல    கால
கால
கால
கால
    வர0&
வர0&
வர0&
வர0&
 
எ�ற ந�ல வா�ைக யா
 ெசா�னா7
 Hட, ஏ��� 
ெகா�E
 மன
 அcேக இ�ைல.  

 
“ேகாெவ��’ அYத அ
மா அaக ஆர
ப4�.வ40ட.. அYத அ
மா 

எ�ன ெச<கி�ற.? “எ� க]ட கால
, சாமி Hட, எ�ைன� ேகாபமாக+ 
ேபVகி�றா� எ�� ெசா�கி�ற.   

 
நா� எைத5 ெசா�கி�ேற� எ�ற அYத அ��த�ைத+ K#Yதிடா., 

அத:ைடய உண�;கள�ேலேய அYத அ
மா இ��கி�ற.. நடYத 
நிக>5சி இ.. ப4ற% எ�ன ஆகி�ற.? “சாமி எ�ைன+ ேபாக5 
ெசா�லிவ40டா�” எ�� அa.ெகா,ேட அYத அ
மா ேபா<வ40ட..  

 

ஆக, இYத அa�தcக� இ+பAயானா7
 அcேக யா
 
ெகா&�த வா�%, அYத அ
மா;�% நிைறேவ�கி�ற..  

  
“ஒ�வ� வ0Aய4�லாம�, பண
 ெகா&�கி�ேற� எ�� 

ெசா�னா�. நா� கைட ைவ�ேத�. ஏேதா, ஓரளவ4�% இர,டாவ. தர
 
என�% பண
 வY.வ40ட.. சாமி எ�ைன நIcக� கா+பா��cக�” எ�� 
அYத அ
மா எ
மிட
 வY. ெசா�கி�ற.. 

 
அ�ைற�%�தா�, யா
 வ4ள�க�ைத அYத அ
மாவ4�%� 

ெகா&�ேதா
. அதாவ.,  
“அ�ைற�% உ� த#�திர�ைத�தா�, நா� ேபாக5 ெசா�ேன�.  
ஆனா�, நI ேகாப4�.� ெகா,& ேபா<வ40டா<  
எ�� யா
 ெசா�ேனா
. 
 
“எ�ன ப,Fவ.? எ� த#�திர ேநர
, எைத3ேம ந�லைத� 

ேக0க ZAயவ4�ைல” எ�� அYத அ
மா ெசா�கி�ற.. இ+ெபாa. 
த#�திர
 ேபா<வ40ட.. இ+ெபாa. இcேக வYதி��கி�ேற�. 
கைடய4� ந�றாக வ4யாபார
 ஆகி�ற., எ�� ெசா�ன.. நடYத 
நிக>5சி இ..  

 
ஆக, ெபா.வாக எ�ன ெச<கி�றா�க�. த#�திர�ைத� தா� 

இa�.� ெகா,A��கி�றா�க�. அ+பA இ��%
 ெபாa., “த#�திர
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ேபா%
” எ��, யா
 ெசா�னா�, உcகE�% எ`வள; ேகாப
 
வ�கி�ற.?  

 
ஆக, அYத அ
மா ேகாப4�.� ெகா,&, எ
மிட
 ஒ��
 

ெசா�லாமேலேய ேபா<வ40ட.. எ�லா
 நடYத ப4றபா&தா� வY. 
ெசா�7கி�ற.. 

 
ஏென�றா�, இைதெய�லா
 மைறZகமாக யா
 ெசா�னா7
 

Hட, ஏ��� ெகா�ள�HAய ப,K இ�ைல.  

3333.... ஈCவராயஈCவராயஈCவராயஈCவராய    %�ேதவ�%�ேதவ�%�ேதவ�%�ேதவ�    ஞான%�வ4�%�ஞான%�வ4�%�ஞான%�வ4�%�ஞான%�வ4�%�    
ெகா&�தெகா&�தெகா&�தெகா&�த    வா�கி�வா�கி�வா�கி�வா�கி� ( ( ( (ச�திய4�ச�திய4�ச�திய4�ச�திய4�) ) ) ) நிைலநிைலநிைலநிைல    

    
ந
 %�நாத� எ�ன�ட
 எ�ன ெச<தா�? ைத+ ெபாcக� அ��, 

எ� கைடசி+ ைபய� த,டபான�ைய� f�கி ைவ�.� ெகா,A�Yேத�. 
அவ� அa. ெகா,ேட இ��கி�றா�. 

 
அYத ேநர�தி� சாமிஅ
மாேவா, எ
ைம ஒ� மாதி#யாக+ ேபசி� 

ெகா,A��கி�றா�க�. இவ�கEைடய அ
மா;
 அத�% ேம� ேபசி� 
ெகா,A��கி�றா�க�. அவ�க� ேபVவைத+ பா��., யா
 ேகாபமாக 
இ��கி�ேறா
.  

 
%�நாத� எ
மிட
, “நா� ெசா�வைத� ேக0கி�றாயா, 

இ�ைலயா?” எ�கிறா�. 
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அ+ெபாa. நா� எ�ன ெசா�கி�ேற�. “நIcக� ெகா&�த ச�தி3
 

ேவ,டா
, Lராவ�ைற3
 எ&�.� ெகா,& ேபாcக�, எ�ைன ஆைள 
வ4&cக�” எ�� ெசா�கி�ேற�. 

 
“நா� உ�ைன வ4டமா0ேட�டா” எ�கிறா�, %�நாத�. 
 
அ+ெபாa., த,டபான� ைங..ைங.. எ�� அa. ெகா,ேட 

இ��கி�றா�. ைத+ ெபாcக� அ��, வ I0Aேல3
 ேபVகி�றா�க�, 
எ�லா
 ந
ைம+ப�றி இ+பA+ ேபVகி�றா�க�.  

 
%�நாத� வY. எ�ன ெச<கி�றா�? “இYத5 ச�திைய எ&டா, 

அைத எ&டா, இைத எ&டா” எ�கிறா�. 
 
யா
, “சாமி, எ�ைன ஆைள வ40டா� ேபா.
 எ�� ெசா�ேனா
. 
 
“எcகடா நா� உ�ைன வ4&வ.?” எ�� ெசா�லிவ40&, 

ச0ைடைய+ ப4A�. எ�ைன இa�கி�றா�, %�நாத�. அcேக 
இ��கி�றவ�க� எ�லா
 சி#�கி�றா�க�. 

 
“அட+ ேபாயா, உ� ச�தி ேவ,டா
, வாcகி0&+ ேபாயா” எ�� 

யா
 ெசா�ேனா
. 
 

நா�நா�நா�நா�    ச�திையச�திையச�திையச�திைய “ “ “ “உன�%�உன�%�உன�%�உன�%�    ெகா&�த.ெகா&�த.ெகா&�த.ெகா&�த., , , , 
ெகா&�த.தா�ெகா&�த.தா�ெகா&�த.தா�ெகா&�த.தா�. . . . வாcகZAயா.வாcகZAயா.வாcகZAயா.வாcகZAயா.”””” எ�� ெசா�கி�றா� 

%�நாத�. 
 
“எ�ைன இ+பA3
 ேபா0&, அ+பA3
 ேபா0& இYத மாதி# 

க]ட+ப&�தி� ெகா,A��கி�றI�கேள”, எ�ேற�. வ40டா7
 
வ40டபாA�ைல. 

 
உன�%� ெகா&�த. ெகா&�த.தா�. நI அைத5 ெச<த. 

ெச<த.தா�. நா� ெசா�வைத நI ேக0கிேற� எ�றா�, நI வY.தா� 
ஆகேவ,&
. நI வா, எ�� ெசா�கி�றா� %�நாத�.  
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யா
 எ�ன ப,Fவ.? எ�ைன இ+பAெய�லா
, பல 

வைகய47
 மா0Aனா�. ஆனா�, அத�%�அத�%�அத�%�அத�%�    மைறYதி��கHAயமைறYதி��கHAயமைறYதி��கHAயமைறYதி��கHAய    
உ,ைமகைளஉ,ைமகைளஉ,ைமகைளஉ,ைமகைள இ+பA� ெதள�வா�கினா�, நம. %�நாத�. 

4. 4. 4. 4. ஞான%�ஞான%�ஞான%�ஞான%�    ெச<வ4ைனையெச<வ4ைனையெச<வ4ைனையெச<வ4ைனைய    நI�கிய.நI�கிய.நI�கிய.நI�கிய.    

    
ெகா�w#�, ேகாலமாமக#ஷி எத�காக அcேக தவமி�Yதா� 

எ�� அறிவத�காக, %�நாத� எ
ைம அcேக ேபாக5 ெசா�னா�. அYத 
சமய�தி�, அc% ஒ� அ
மாவ4�% ஏ�ப0ட நிைலைய அறி3
பA 
ேந�Yத..  

 
அYத அ
மாவ4�%� %ழYைத இ�ைல. கணவ�
 இறY.வ40டா�. 

அYத அ
மா, வcகிய4� ேவைல ெச<. ெகா,A��கி�ற.. ெசா�. 
நிைறய இ��கி�ற.. ேகாA ெச�வ
 இ��கி�ற.. அதனா�, 
தcைகய4� கணவ� எ�ன ெச<கி�றா�?  

 
இYத5 ெசா�ைத� ைக+ப��வத�காக ேவ,A, ப4�லி, "ன�ய
, 

ஏவைல5 ெச<., இYத அ
மாைவ+ ப4�தைர+ ேபால ஆ�%வத�%, 
ெசய�ப&கி�றா�,  

 
ஆனா�, இYத அ
மா;
 த+ப4�., ம�ற மYதிரவாதிகள�ட
 

ெசா�லி, த+ப4�. வ�கி�ற.. எ�ன இ�Yதா7
, அத:ைடய 
உண�;க� அ., இத�%+ பண�ைத5 ெசலவழி�., மYதிரவாதிய4ட
 
ெச�றா7
, அைத மா�றி� ெகா,ேட வ�கி�ற.. ஆக, கைடசிய4� 
எ�ன ஆகி�ற.? 
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அYத அ
மாவ4:ைடய ேசைலக�, ந�ல ேசைலகைள அYத 
அ
மா உ&�தி� ெகா,& வYதா7
, பL� மாதி# (ேகாமாள�), ேசைல 
கிழிY. ெகா,ேட வ�கி�ற.. சா+பா& ஏதாவ. எ&�. வாய4� 
ெகா,& ெச�றா�, நரகலாக மா�கி�ற.. ஆனா�, சில ேநரcகள�� 
சா+பா0ைட வாய4� ேபா0டா�, தைல ZAயாக மா�கி�ற..  

 
ெகா�w#�, யா
 க,Hடாக+ பா��த நிைலக� இ.. 

ஏென�றா�, அYத அ
மா அYத� ேகாவ4ைல5 V�றிேய வ�கி�ற.. 
அ+ெபாa., ெகா�w#� யா
 இ��%
 ெபாa., இYத அதிசய�ைத+ 
பா��கி�ேறா
. 

 
அYத அ
மா ேகாவ4ைலேய V�றி� ெகா,&, ஏதாவ. ஒ� 

ெபா�ைள� ெகா,& வ�கி�ற.. V�றி வY., அYத� ேகாவ47�% 
Z�னாA சா+ப4&கி�ற.. ஆனா�, சா+ப40டா7
, வா<�%� ேபா%
 
ெபாa., தைல ZAயாக மா�கி�ற..  

 
ஆனா�, சில ேநர�தி�, ேகாவ4ைல வ40& ெவள�ய4ேல வYதா�, 

இcேக நரகலாக மா�கி�ற.. ேகாவ47�%� ேபானா�, அேத ஆகார�ைத 
வா<�%� ேபா0டா�, தைல ZAயாக மா�கிற.. அேத சமய�தி�, சில 
ேநரcகள�� ேகாவ47�%� ேபானா�, ேசைல கிழிவதி�ைல.  

 
ேகாவ4ைலவ40& வYதா�, தா� தாராக, தா� தாராக ேசைல கிழிY. 

வ4&கி�ற.. அ. உட� Zaவ.
 ெத#ய ஆர
ப4�தா�, எ+பA 
இ��%
. அதனா�, அசிcக+ப0& ெவள�ய4� அYத அ
மா வ�வதி�ைல.  

 
இ�Yதா7
, அத:ைடய ெஜப காலcகள�� இ��க+ப&
 ெபாa., 

எ+பAேயா, இர,& ேப�, நா�% ேப�, வசதி இ�+பதனா�, சில 
.ண4கைள3
 ெகா,& மைற�., கிழி3
 ெபாa. உடனAயாக வ4#�. 
மைற�.� ெகா�கி�றா�க�. 

 
இYத ">நிைலய4� யா
 பா��ேதா
. இத:ைடய ெசய�கைள+ 

பா��., %�நாதைர ேவ,A, இc% இ`வள; ச�திய4��கி�ற.. 
ேகாலமாமக#ஷி இcேக இ�Yதா�. அேத சமய�தி�, அவ� அ`வள; 
ஆ�றைல+ ெப�றா�.  

 
அதாவ. ஆதிசcகர�, அவ� தவமி�Yத இடZ
 அ.தா�. அேத 

சமய�தி�, iகா
ப4ைக எ�ற நிைலய4�, இc% ச�தி ெகா,&, 
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எ�தைனேயா அப4ேஷகcக�, எ�தைனேயா நிைலக� ெச<., 
எ�தைனேயா மYதிரcக� ெச<தா7
, இcேக அYத அ
மா வர+ப&
 
ெபாa., நI�க ZAயவ4�ைல.  

 
அ+ெபாa.தா�, யா
 அைத எ,ண4, அcேக ேகாவ4லி� 

வாச�பAய4� உ0கா�Y. இ�Yேதா
. தி,ைணய4� அ+ெபாaெத�லா
 
H0ட
 இ��கா.. யா
 ேபாய4��கி�ற கால�தி�, H0ட
 அதிக
 
கிைடயா..  

 
அ+பAேய தி,ைணய4� உ0கா�Yேத, யா
 அைமதியாக 

ெஜப�திலி�Yேதா
. ப4ற% எ�ன ெச<ேதா
? அYத அ
மாைவ� 
H+ப40ேடா
. அYத அ
மா;
, நடYத ச
பவcகைள எ�லா
 
ெசா�லிய..  

 
அதாவ., ேகாவ47�%� ெச�றா� .ண4 கிழிவதி�ைல. ெவள�ய4� 

ெச�றா�, .ண4 கிழிY. வ4&கி�ற.. சா+பா& சா+ப40டா7
, 
ேகாவ47�%� எ�றா�, தைல ZAயாக மா�கி�ற.. ெவள�ய4� 
சா+ப40டா�, நரகலாக மா�கி�ற., “இcேக பா�cக�” எ�� 
கா,ப4�கி�ற.. 

 
அ+ெபாa. ெகாdச ேநர
, யா
 ப4ரா��தைன ெச<ேதா
. இ. 

எதனா�? எ�� எ,ண4 எ&�க+ப&
 ெபாa., மYதிரவாதிக� அவ�க� 
காைச வாcகி� ெகா,&, ஏவ� ெச<கி�றா�க� எ�� ெத#கி�ற.. 

 
உதாரணமாக, சில ேநரcகள�� பா��தா�, உcக� வ I0A� 

ெச<வ4ைன ைவ�தி�Yதா�, “நIcக� ேபா<� ேதா,A+ பா�cக�, 
அcேக தாய�. இ��%
, அ. இ��கி�ற., இ. இ��கி�ற.” எ�� 
ெசா�லி, இYத மYதிரவாதிக� “அைத எ&cக�” எ��, ெசா�வா�க�. 

  
ேம7
, “உcக� உடலி� தாய�. இ��கி�ற.” எ��
 

ெசா�வா�க�, உcக� வ I0& பsேரா�%� Hட, அைத5 ெச<. 
ைவ�தி�+பா�க�. “ேபா<+ பா�cக�, உcக� பsேராவ4�%� இ��%
” 
எ�� ெசா�வா�க�. “ஜ�னலி� இ��%
” எ�� ெசா�வா�க�.  
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ஆக இYத மYதிரவாதிக�, இேத ேபால ஏவ� 
ப,Fவைதேய, ஒ� ப4ைழ+பாக ைவ�.� ெகா,& 
இ��கி�றா�க�.  

 
தவ4ர, ஒ� மன�த உடலி� உ�வான ஒ� உண�வ4� த�ைம, 

அVர உண�5சிக� ெசய�ப0&, ப4றைர� .�ப+ப&�தி, தIc% 
வ4ைளவ4�%
 உண�; ெகா,ட ஒ� மன�த� இ�Yதா�, அவ� எYத 
ெத<வ�ைத வணcகி வYதாேனா, அதிேல எYெதYத மYதிரcகைள5 
ெச<தாேனா, அYத மYதிர�ைத5 ெச<3
 ெபாa., இYத ஆவ4ைய அYத 
மYதிரவாதிக� ைகவ�ய+ப&�தி� ெகா,&, அவ� எ&�த உண�வ4� 
த�ைமைய, ஒ�வ��%�ேள பா<5சி, இYத உண�வ4� த�ைமைய, 
இcேக பண�தி�காக5 ெச<கி�றன�. 

 
இைதெய�லா
 யா
 ெத#Y. ெகா,டப4�, இத�% எ+பA5 

ெச<ய ேவ,&
? எ��, யா
 அcேக ப4ரா��தைன ெச<., அYத 
அ
மாவ4ட
, வ4Lதிைய� ெகா&�ேதா
.  

 
அYத அ
மாவ4ட
, இைத உ� வாய4� ேபா0&�ெகா� எ�� 

ெசா�ேனா
. அ+Kற
 இYத� ேகாவ4ைல5 V�றி வYத.. ப4�, உ� வ I& 
ேபாகிற வைரய47
, வ4Lதிைய வாய4� ேபா0&� ெகா� எ�� 
ெசா�ேனா
.  

 
தைல ZAய47
, உcக� உடலி7
 இYத வ4Lதிைய+ Lசி� 

ெகா� எ�� ெசா�ேனா
. உcக� வ I0A�%5 ெச��, நIcக� 
சா+ப4&cக� எ��
 யா
 ெசா�ேனா
. 

 
வ I0&�%5 ெச�� சா+ப40ட;டேன, ந�லாக வYத.. அ+பA 

ந�றாக ஆனப4�, அYத அ
மாவ4�%5 சYேதாஷ
 தாளZAயவ4�ைல. 
எ
மிட
 வY., அYத அ
மா ெசா�ன..  

 
எ�ன�ட
 ெசா�. ஏராளமாக இ��கி�ற., என�%� %ழYைத 

இ�ைல. ஆனா�, எ+பA இ�Yதா7
, எ� ெசா�ெத�லா
 தcைக 
வ I0A�%�தா� ேபாக+ ேபாகி�ற..  
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ஆனா�, அத�% Z�னாேல அவசர+ப0&, என�% ஏவ� ப,ண4, 
அவ�க� ஆட
பரமாக வா>வத�காக ஆைச+ப&கி�றா�க�. நா� எcேக 
ேபாவ.? எ�� அYத அ
மா ெசா�ன..  

 
ப4�, இYத� தIைமக� அக�றப4�, யா
 அYத அ
மாவ4ட
, இYத 

ந�ல நிைலேய உன�%� ெதாடர ேவ,&ெம�றா�, யா
யா
யா
யா
    
ெசா�7
ெசா�7
ெசா�7
ெசா�7
    Zைற+பAZைற+பAZைற+பAZைற+பA, , , , தியான
தியான
தியான
தியான
    ெச<யெச<யெச<யெச<ய    ேவ,&
ேவ,&
ேவ,&
ேவ,&
    
எ��எ��எ��எ��    ெசா�ேனா
ெசா�ேனா
ெசா�ேனா
ெசா�ேனா
....    

 
அYத .�வ ந0ச�திர�தி� ேபர�� ேபெராள� எ� உட� 

Zaவ.
 படரேவ,&ெம, எ� உடலி7�ள ஜIவா�மா, ஜIவ அF�க� 
ெபற ேவ,&
 எ�� உய4ரான ஈசைன ேவ,A, தியான
 ெச< எ�� 
ெசா�ேனா
. 

 
இ+பA, அ�� உண�ைவ,  
இYத இYத Zைற+பA ெச<.,  
உcகE�%� வள��.� ெகா�Ecக� எ�� ெசா�ேனா
.  
ஆக, இYத ந�ல வ7 உcகE�%� H&
 எ�� யா
 

ெசா�ேனா
. ச�வச�வச�வச�வ    தIைமகள�லி�Y.
தIைமகள�லி�Y.
தIைமகள�லி�Y.
தIைமகள�லி�Y.
    வ4&படவ4&படவ4&படவ4&பட    
ZA3
ZA3
ZA3
ZA3
 எ��, உண��திேனா
. 

 
அYத அ
மா இcேக, i��, நா�% மாத
 இ�Yத.. அ. 

Zaவ.
 V�தமான.. ப4�K, நா� ஊ��%+ ேபாகலாமா? எ�� அYத 
அ
மா எ
ைம� ேக0ட.. 

 
யா�
 உ�ைன ஏவ� ப,ண மா0டா�க�. அ+பA ஏவ� 

ப,ண4னா7
, அவ�கE�%அவ�கE�%அவ�கE�%அவ�கE�%    ந�லந�லந�லந�ல    வ4ைடகE
வ4ைடகE
வ4ைடகE
வ4ைடகE
    
கிைட�%
கிைட�%
கிைட�%
கிைட�%
. தா� ெச<3
 தவைற உண�வா�க�.  

அவ�கE�% அ., தி�
ப வர+ப&
 ெபாa.,  

த�த�த�த�    தவைறதவைறதவைறதவைற    உணர�தா�உணர�தா�உணர�தா�உணர�தா�    ெச<வா�க�ெச<வா�க�ெச<வா�க�ெச<வா�க�    எ��எ��எ��எ��, , , ,     
யா
 அYத அ
மாைவ� ெதள�வா�கிேனா
. 
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V. V. V. V. ஆ�மV�திையஆ�மV�திையஆ�மV�திையஆ�மV�திைய, , , , சீராக�சீராக�சீராக�சீராக�    கைட+பA+பதா�கைட+பA+பதா�கைட+பA+பதா�கைட+பA+பதா�    
ஏ�ஏ�ஏ�ஏ�ப&
ப&
ப&
ப&
    ந�ைமக�ந�ைமக�ந�ைமக�ந�ைமக�    

1. 1. 1. 1. கணவ:
கணவ:
கணவ:
கணவ:
    மைனவ43
மைனவ43
மைனவ43
மைனவ43
    %�கா0&
%�கா0&
%�கா0&
%�கா0&
    
வழிய4�வழிய4�வழிய4�வழிய4�    எ+பAஎ+பAஎ+பAஎ+பA    நட�கநட�கநட�கநட�க    ேவ,&
ேவ,&
ேவ,&
ேவ,&
    

    
உதாரணமாக எெல�0#� இ�ஜின�யராக இ��கி�றI�க�. அதிேல 

ஒ� ெநாA தவறினா�, எ�ன ெச<3
? ச#ய4�லாம� ேபா<வ4&
.. 
 
அைத+ பா��.வ40& வY., “இYத மாதி# ஆகிவ40ட.” எ�� 

வ I0A� ெசா�வா�க�. அைத5 ெசா�7
 ெபாa., அYத� க��.
 
உcகE�% ெத#3
 அதனா�, இத� வழி வர+ேபா%
 ேபா., அதனத� 
உண�; கலY., அத� உண�; சிYதி�%
 ஆ�ற� வ�
.  

 
அcேக ேவைல பா��%
 இட�தி�, ஒ�வ� எெல�0#� ேவைல 

ெச<3
 ேபா., இYத மாதி# எ�� ஆகிவ40ட.. இYத மாதி# ஆனதா�, 
அ. ெரா
ப;
 சcகடமாக+ ேபா<வ40ட., எ�� வ I0A� ெப,க� 
ேக�வ4+ப0டா�, எ�ன ஆகி�ற.? 

 
“ஆ”... அ+பAயா?.... எ�� ெசா�லி, இYத உண�ைவ எ&�ேதா
 

எ�றா�, அேத த� கணவ#ட�தி� நிைன�%
 ெபாa., இYத 
ேநர�திேல அவ��%�தா�, அவ� ேம� இYத 
உண�;க� பா<கி�ற.. 
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அவ��%அவ��%அவ��%அவ��%    இ+பAெய�லா
இ+பAெய�லா
இ+பAெய�லா
இ+பAெய�லா
    ஆஆஆஆகிகிகிகி    இஇஇஇ�Yதா�Yதா�Yதா�Yதா����    
எ�னஎ�னஎ�னஎ�ன    ஆ%
ஆ%
ஆ%
ஆ%
? ? ? ? அ+பAஅ+பAஅ+பAஅ+பA    எ�றஎ�றஎ�றஎ�ற    இYதஇYதஇYதஇYத    உண�;உண�;உண�;உண�;, , , , 
மைனவ4�%மைனவ4�%மைனவ4�%மைனவ4�%    வரவரவரவர����Hடா.Hடா.Hடா.Hடா.. . . .     

    
ஆகேவ, நா
 அYத இட�தி� எ�ன ெச<ய ேவ,&
? 

மக#ஷிகள�� அ�� ச�தியா�, அYத மாதி#ெய�லா
 எ� கணவ��% 
எ.;
 ஆக�Hடா. எ�ற, அYத நிைல வரேவ,&
,  

மன உ�திேயா&, அYத மக#ஷிகள�� அ�� உண�ேவா&  
ெதாட�K ெகா�ள+ ேபா%
 ெபாa.,  
இYத உண�;க� உ�தியாகி�ற..     
 

இYத உ�தி வYதா� எ�ன ெச<3
? கணவைர 
அYத மாதி# சYத�+ப�தி�, அவஅவஅவஅவைரைரைரைர    அcஅcஅcஅcேகேகேகேக    ேபாகேபாகேபாகேபாக    
வ4டாமவ4டாமவ4டாமவ4டாம����    த&�.த&�.த&�.த&�.வ4&
வ4&
வ4&
வ4&
.... இ.தா�, “எமன�ட
 இ�Y. சாவ4�தி# 
த� கணவைன மh0Aனா�” எ�� ெசா�வ... 

 
ஆக, .யர
 எ�ற நிைலய4லி�Y.,  
.யர�ைத நI�%
 உண�ைவ எ&�%
 ெபாa.,  
அ. அவ��% ந�ல உய�Yத சYத�+பZ
,  
அதிலி�Y. த+ப4�க� HAய நிைல3
,  
ந�ல மன உ�தி3
 ெபற ேவ,&
 எ�ற உண�ைவ,  

மைனவ4 பதி; ெச<தா�,  
நி5சய
 கா�க� HAய ச�தியா%
. 
 
அதாவ., “எெல�0#� எெல�0ரான��”. சாதாரணமாக ந,ப�களாக 

இ��கி�றவ�க� ச,ைட ேபா0டா�க� எ�றா�, அYத உண�; 
அெம#�காவ4� இ�+பவைர3
 எ+பA இய�%கி�ற.? 

 
நா
, அA�கA ஒ� ேநாயாள�ைய எ,F
 ெபாa., ேநாயாள� 

எ�� ெசா�லி+ பதி; ெச<. ெகா�கி�ேறா
. ப4ற%, அYத ேநாயாள� 
அcேக எ�ென�ன வ7 ெப�றாேரா, அவ� இறYத ப4�K, அYத ஆ�மா 
ந
மிட
 வY.வ4&
, இ.ெவ�லா
 உண�;க�. இYத காYத+ 
Kல�தா� இைண�கி�ற..  
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ஒ`ெவா� ெபா�ள�7
, உதாரணமாக க�த#�காய4� அYத காYத+ 

Kல� இ�+பதனா�தா�, அத� உண�; ெகா,&, க�த#�காயாக 
வ4ைளகி�ற...  

 
அேத ேபால, ஒ`ெவா� மிளகாய47
 அதி� உ�ள காYத+ Kல�  

எத� உண�5சிைய� க,டேதா, ெசAய4� த�ைம அைத� கவ�Y., அYத 
உண�வ4� lப�.�ெகா+ப, அYத lப�ைத உ,டா�%கி�ற.. 

 
வா>�ைகய4�, கணவ� மைனவ4 ஒ�� ேச�Y. வா>Yதா7
, 

%ைறகைள கணவ� ெவள�ய4� ெச<.வ40& வ�கி�றா�க�. 
அ+ெபாa., எ+பAேயா அதி�5சி, பய
 இைத+ ேபா�� 
ேதா��வ4�கி�ற..  

 
கணவ� மைனவ4ய4ட
 ெசா�7
 ேபா., மைனவ4 எ�ன 

ெச<யேவ,&
? உடேன, ஈCவரா எ�� உய4ைர எ,ண4, இYத� 
.�வ ந0ச�திர�தி� ேபர�E
 ேபெராள�3
 எ&�., த�  
உண�;கள�� படரேவ,&
. 

  
எ� கணவ�, மக#ஷிகள�� அ�� உண�;க� ெபற ேவ,&
. 

அ`வ+ெபாa. சிYதி�%
 திற� அவ��% வரேவ,&
. இYத மாதி# 
சYத�+பcகள��, அவ��% ஒ� ந�ல மன வ7 ெபறேவ,&
..  

 
அYத சYத�+பcக� அைன�.
, அவ��% ந�லதா�%
 

உண�;�% அைழ�.5 ெச�ல ேவ,&
, எ�� இ+பA எ,ண4+ 
பா�cக� அ+ெபாa. உcக� உண�;க� எ�ன ெச<கி�ற.?  

 
அதாவ., வா>�ைகய4� திtெர��, சி�க�க� வ�கி�ற.. இYத 

சி�கலிலி�Y. வர�HAய நிைலக� அ. வராதபA, இYத Zைற+பA 
ெச<ய ேவ,&
.  

 

அ+பA5 ெச<3
 ெபாa., அYத மைனவ4ய4� 
உண�;க�, இ.இ.இ.இ.    ேம�ென0டாேம�ென0டாேம�ென0டாேம�ென0டாகககக    இய�இய�இய�இய�கிகிகிகி, “, “, “, “எெல�0#�எெல�0#�எெல�0#�எெல�0#�    
எெல�0ரான��எெல�0ரான��எெல�0ரான��எெல�0ரான��”, ”, ”, ”, தIைமகள�லி�தIைமகள�லி�தIைமகள�லி�தIைமகள�லி�Y.Y.Y.Y.    வ4&பட5வ4&பட5வ4&பட5வ4&பட5    
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ெச<கி�ற.ெச<கி�ற.ெச<கி�ற.ெச<கி�ற..... இைத நIcக� அ:பவ�தி� ெத#Y. 
ெகா�ளலா
.  

 
கணவ� ஆபsV�ேக ேபானா7
 Hட, பC ஏறவ4டா., அYத பC 

ஆ�சிட�0 ஆக+ேபாகிற. எ�றா�, அYத உண�வைலக� இcேக 
வ7வாகி, அYத வ,Aய4� ஏற வ4டா.. உcக� அ:பவ�திேல நIcக� 
பா��கலா
. 

2222. . . . எதி�பாராதஎதி�பாராதஎதி�பாராதஎதி�பாராத    நிைலகள�லி�Y.நிைலகள�லி�Y.நிைலகள�லி�Y.நிைலகள�லி�Y.    த+பத+பத+பத+ப    
ZA3
ZA3
ZA3
ZA3
    

    
நா
 எc% ெவள�ய4� ெச�றா7
, ஆ�ம V�தி ெச<.வ40&�தா� 

ெச�ல ேவ,&
. அ+பA5 ெச�றா�, நா
நா
நா
நா
    Vவாசி�%
Vவாசி�%
Vவாசி�%
Vவாசி�%
    அYதஅYதஅYதஅYத    
அ��அ��அ��அ��    உண�;க�உண�;க�உண�;க�உண�;க� நம�%+ பா.கா+பாக வY., 
ந
ைம5 சீ�ப&�.
. 

நடYதநடYதநடYதநடYத    நிக>5சிநிக>5சிநிக>5சிநிக>5சி    -------- 1 1 1 1 
ஒ� சமய
, ந
 தியான வழி அ�ப� ெபா�:5சாமி எ�பவ� 

தேபாவன
 வY.வ40&+ ேபானா�. இcேக இ�Y. ேபா%
 ேபா., பC 
ஏறிய4��கி�றா�,  

 
பCஸி� ஏறிய;ட�, அவ��%+ பத0டமாகேவ 

இ�Yதி��கி�ற.. அ+ெபாa., “%�ேதவா.. ஏ� இYத மாதி# என�%+ 
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பத0டமாகேவ இ��கி�ற.? எ�னேமா… ெத#யவ4�ைலேய” எ�� 
எ,Fகி�றா�. 

 
ஆனா�, அவ��%� அYத உண�;, பCைஸ வ40& அவைர 

இறcக5 ெசா�லி, அYத உண�; இறc%
பA உண�5சிைய� 
f,&கி�ற.. அ&�த பC Cடா+ப4� இறcக� ெதாடcகினா�. 

 
அ+ெபாa., அவ� Hட வYதவ� ஒ� அ#சி வ4யாபா#. அவ� எ�ன 

ெச<கி�றா�? ெபா�:5சாமிைய+ பா��., “நI எ�ைனயா? 
ைப�திய�கார�தனமாக இ`வள; fர
 A�ெக0 எ&�.வ40& வY., 
பCஸிேல ேபாவத�%+ பயY. ெகா,& இ��கி�றா<” எ�� 
ேக0கி�றா�. 

 
“எ�னேமா ெத#யவ4�ைல.. என�%� இறcக5 ெசா�7கி�ற. 

எ�� ெபா�:5சாமி ெசா�கி�றா�. 
 
அ+ெபாa. அவ�, “உcக� சாமியா� ெசா�கி�றாரா? உ�ைன 

பCஸிலி�Y. இறc% எ��, உcக� சாமியா� ெசா�லி� ெகா&�தாரா? 
H0டமாக இ��கி�ற. எ�� ெசா�லி, இறcக5 ெசா�கி�றாரா?” எ�� 
தி�
ப� தி�
ப, கி,டலாக5 ெசா�லி� ெகா,ேட வYதி��கி�றா�.  

 
ஆனா� பC, அ&�த Cடா+K�% வYத;டேன, க0டாயமாகேவ, 

அவைர� கீேழ இறcக ைவ�.வ40ட.. 
 
அவ� இறcகியப4�, பC அ&�த Cடா+K�%+ ேபாவத�% 

Z�னாAேய, ஒ� பால�தி� இ�Y. அ+பAேய f�கி எறிY., பC கீேழ 
கவ4>Y. வ40ட.. 

 
அ+ெபாa., கி,ட� ப,ண4யவ� அவ� அYத பCஸி�, பA 

ஓர�தி� உ0கா�Y. இ�Yத அYத+ ப�கேம, பCஸு
 கவ4>Y. வ40ட.. 
அத�%�ேள அவ� சி�கி� ெகா,டா�.  

 
அ&�த பCஸி�, இவ� ஏறி வ�கி�றா�. ேபான உடேன, 

“ெபா�:5சாமி நI ெசா�னைத, நா� ேக0கவ4�ைல, எ�ைன� f�கி 
வ4&” எ�� ெசா�கி�றா�.  
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எcேக பCஸி� அAய4லி�Y. f�கிவ4&வ.? ஆக, காைல 
ெவ0A�தா� எ&�க ZA3
. நடYத இYத வ4ப�ைத, “ெபா�:சாமி வYத 
வ,A கவ4>Y. வ40ட.” எ�� யாேரா ேபா<5 ெசா�லி 
இ��கி�றா�க�.  

 
அைத� ேக�வ4+ப0ட உடேன, ெபா�:5சாமி3ைடய மாமனா� 

ேமா0டா� ைச�கிள�லி� வY.வ40டா�. பா��தா�, இர�த
 ெசா0A� 
ெகா,& இ��கி�ற..  

 
அவ#ட
, உ� ம�மக� ெசா�னைத நா� ேக0கவ4�ைல. 

அவைர� கி,ட� ப,ண4ேன�. ஆைகய4னா�, இYத மாதி# நா� 
அவCைத+ப0&� ெகா,A��கி�ேற� எ�� ெசா�கி�றா�. இ. நடYத 
நிக>5சி.  

 
ஆக, இYத உண�;க� எைத எ+பA இய�%கி�ற.? எ��தா�, 

யா
 ெசா�கி�ேறா
. 

நடYதநடYதநடYதநடYத    நிக>5சிநிக>5சிநிக>5சிநிக>5சி    -------- 2  2  2  2     
அேத மாதி#, அவ�ைடய ைபய� இYத தியான�தி� இ�+பா� 

அYத சமய�திெல�லா
, யா
 கா0சிகைள� ெகா&�.� 
ெகா,A�Yேதா
.  

 
அ+ெபாa., அவ:ைடய பா0A3
, த
ப43
 ைம"#லி�Y. 

பCஸி� வY. ெகா,A��கி�றா�க�. அYத பா0A3
 தியான
 ெச<. 
ெகா,A�+பவ�தா�.  

 
அ+பA பCஸி� வ�
 ேபா., அYத+ பா0A, “எ�னேமா என�% 

ஒ� மாதி#யாகேவ இ��கி�ற., இYத பC Aைரவ� ஓ0&வைத+ 
பா��தாேல, சYேதகமாகேவ இ��கி�ற. எ�� ேபரன�ட
 
ெசா�7கி�ற..  

 
அட, நI ஏ� பா0A இYத மாதி# பய+ப&கி�றா<? நI பய+ப&கி�ற 

மாதி#ெய�லா
 ஒ��
 ஆகா.”, எ�� ேபர� ெசா�கி�றா�.  
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இ�Yதா7
 Hட, நிைலைம எ�ன ஆகி�ற.? அYத பC ஒ� 

பால�தி� கவ4>Y.வ40ட.. அ+பA� கவ4a
ேபா., ““““ஈCவராஈCவராஈCவராஈCவரா…,”…,”…,”…,” 
எ�� அYத+ பா0A ச�த
 ேபா0A��கி�ற..  

 
இYத� %ர�, இYத இ�ெனா� ைபய� (i�தவ�, இcேக 

இ�+பவ�) கா0சி ெசா�லி� ெகா,& இ�+பாேன, அYத+ ைபய:�% 
கா0சிய4� வYதி��கி�ற.. 

 
உடேன அவ�, அ+பாவ4ட
 ஓA+ ேபா<, “பா0A வYத பC 

கவ4>Y.வ40ட.” எ�� ெசா�லி இ��கி�றா�. 
 
“ேட< ேபசாம� இ�டா”.. எ�� அவ� இவைன அA�தி��கி�றா�. 

நடYத நிக>5சி இ.. “ஏ�டா, இYத மாதி#, கா0சிெய�லா
 ெத#Yதா�, 
இYத மாதி#+ ெபா< ெசா�ல� Hடா.” எ��, அவன�ட
 ெசா�கி�றா�. 

 
ஆனா�, அவ� அ+பாவ4ட
, “அட, நிஜமாக�தா� எ�� 

ெசா�கி�ேற�, நIcக� எ�ன ெசா�கி�றI�க�. சாமிய4ட
 ேபா<� 
ேகEcக�” எ�கிறா�. ஏென�றா�, அ+ெபாa. யா
 கா0சிெய�லா
 
ெகா&�.� ெகா,A�Yேதா
. 

 
அ+ெபாa. எ�ன ஆகி�ற.? இcேக இ+பA5 ெசா�லி� 

ெகா,A��%
 ெபாa., அcேக, பCஸி� இ�Yதவ�க� எ�லா
 
அAப0& வ4aY. கிட�கி�றா�க� எ��, அ&�த பCஸி� வYதவ�க� 
வY. ெசா�கி�றா�க�. 

 
அ+பA5 ெசா�7
 ெபாa., ப�க�.�% வ I0&�கார�க�, பC 

ஆ�சிெட�0 ஆகி, இYத மாதி# அAப0&, ைக கா� எ�லா
 உைடY. 

ேபாய4��கி�றா�க�. ஆனா�, உcக� ைபய:
, அ�ைத3
, எYத 
அA3
 படாம� த+ப4 இ��கி�றா�க� எ�� இcேக வY. 
ெசா�கி�றா�க�. 

 
அ+ெபாa., அYத� கா0சி ெசா�ன ைபய� த� அ+பாவ4ட
, “ந
 

சாமி எ�ன ெசா�கிறா�? ெபா< ெசா�ல� Hடா., எ��தா� ெசா�லி 
இ��கி�றா�. நIcக�, “நா� ெபா< ெசா�கிேற� எ�� ெசா�னா�, 
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எ�ன அ��த
?” அ+Kற
 தியான�தி� இ�Y. எ�ன? எ��, அவ#ட
 
ேக0கி�றா�. இ. நடYத ஒ� ச
பவ
. 

 
ஆக, இYத Zைற+பA தியான
 ம��
 ஆ�ம V�தி ெச<3
 

ெபாa., நா
 எ&�%
 அYத மக#ஷி�ள�� அ�� உண�;க�, ந
ைம� 
கா�தி&
 பா.கா+K� கவசமாக அைம3
. 
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VVVVI. I. I. I. வா>�ைகேயவா>�ைகேயவா>�ைகேயவா>�ைகேய    தியானமா�%
தியானமா�%
தியானமா�%
தியானமா�%
    நிைலநிைலநிைலநிைல    
1. 1. 1. 1. %�%�%�%�    கா0&
கா0&
கா0&
கா0&
    வழிய4�வழிய4�வழிய4�வழிய4�, , , , மக#ஷிகள��மக#ஷிகள��மக#ஷிகள��மக#ஷிகள��    
அ��அ��அ��அ��    ஒள�ையஒள�ையஒள�ையஒள�ைய    நம�%�நம�%�நம�%�நம�%�    சதாசிவமா�%
சதாசிவமா�%
சதாசிவமா�%
சதாசிவமா�%
    

வழிவழிவழிவழி    

    
ேக�வ4ேக�வ4ேக�வ4ேக�வ4::::    
%� கா0Aய அ�� வழிய4�, நா
 அைனவ�
 மக#ஷிகள�� 

அ�� ஒள� உண�ைவ, ஒ`ெவா� ெநாA+ெபாa.
 சதாசிவமா�க 
ேவ,&
. ஆனா�, தIைமய4� நிைலக� ஏ�ப&
 ெபாa., அதிலி�Y. 
%�வ4� அ�ளா� மன பல�.ட�, அதிலி�Y. மhள ேவ,&
 எ�� 
ெசா�கிறI�க�. அத�% வ4ள�க
.  

 
பதி�பதி�பதி�பதி�::::    
நா
 ப#;
, அ�K
, ப,K
 ெகா,டவ�களாக இ��கிேறா
. 

அ+ெபாa., ஒ�வ� ேரா0A�, “ஐயா பசி�கி�ற.” எ�� ெசா�கிறா�, 
அYத ேவதைனயான உண�ைவ, நா
 pக�Y. வ4&கிேறா
. இர�க 
உண�; ெகா,&, அவ��% உதவ43
 ெச<கிேறா
.  

 
ஆக, இYத உண�;க� அவைர எYத ேவதைனய4� அYத 

ேசாக�%ரலி� வ�கிறாேரா, இYத உண�;, ேசாக உண�5சிைய� 
f,&
 அFவாக நம�%� வ4ைளY.வ4&
. இ. சிவமாகிற.. 

 
இ�ெனா� ப�க
 ஒ�வ�, ேகாபமாக ஒ�வைர உைத�க 

ேவ,&
 எ�� எ,Fகி�றா�. நா
 க,ண4� பா��கிேறா
. இ. ஓ
 
நம5சிவாய, இ. ந
 உடலாகிற..  
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நம�%� அYத உண�; %&
ப�தி� ஏதாவ. ெகாdச
 %ைற 

க,டா�, ந
 %ழYைதைய உைத�க ஆர
ப4�. வ4&கிேறா
. 
அ+ெபாa., அYத உண�;க� நம�%� ேகாப உண�5சிைய� f,&
 
அFவாக வ4ைளY., இ. சிவமாகிற.. 

 
இ+பA, ந
 வா>�ைகய4�, ஒ`ெவா��
 சிவமா�க+ப&
 ேபா., 

நா
 மன�தனான நிைலகள�� பரVரா
 எ�� ெசா�னா�. அவ� 
ேவதைன+ப&கி�றா�, உதவ4 ெச<கி�ேறா
. அ+ேபா. நா
 எ�ன 
ெச<ய ேவ,&
? 

 
“ஈCவரா...” எ�� ந
 உய4ரான ஈசன�ட
 ேவ,ட ேவ,&
. அYத 

.�வ மக#ஷிய4� அ�� ச�திைய நாcக� ெபற ேவ,&
. எcக� 
உட� Zaவ.
 படர ேவ,&
 எ�� ேவ,A, அவ� ேவதைன+ப0ட 
உண�ைவ இத:ட� இைண�.� தண4�க ேவ,&
.  

 

இYத அFவாக மா�ற ேவ,&
இYத அFவாக மா�ற ேவ,&
இYத அFவாக மா�ற ேவ,&
இYத அFவாக மா�ற ேவ,&
. . . . இைத உடலாக இைத உடலாக இைத உடலாக இைத உடலாக 
மா�ற ேவ,&
மா�ற ேவ,&
மா�ற ேவ,&
மா�ற ேவ,&
. . . . இ+ேபா. ெசா�வ. அ��தமாகிறதாஇ+ேபா. ெசா�வ. அ��தமாகிறதாஇ+ேபா. ெசா�வ. அ��தமாகிறதாஇ+ேபா. ெசா�வ. அ��தமாகிறதா????        

 
இைத நா
 உடலா�கியப4�, அவைன நா
 எ+பA நிைன�க 

ேவ,&
? அYத மக#ஷிய4� அ�� ச�தி அவ:�%� கிைட�க 
ேவ,&
. இYத� .�ப�திலி�Y. அவ� வ4&பட ேவ,&
 எ��, 
இYத உண�வ4� ஒலிைய+ பர+ப ேவ,&
. 

 
நIcக� ெச<கிறI�கேளா, ெச<யவ4�ைலேயா? உதாரணமாக, 

இ�ைற�% ஒ�வ� ேவதைன+ப&கிறா� எ��,  

நா
 உதவ4 ெச<. ெகா&�தா�,  
எ�தைன ேநர�தி�% இ��%
?  
அ�ைற�% Zaவ.
 இ��%
.  
அ+Kற
, நIcக� நிவ��தி ெச<ய ZA3ேமா?  
     
ஆக, அYத மக#ஷிகள�� உண�;க� ெபறேவ,&
 எ��, 

உcகE�%� அவ:ைடய தIைமக� வரா., த&�த� ேவ,&
. இைத+ 
ேபா�, மக#ஷிய4� அ�� ச�தி ெபறேவ,&
. எதி� கால
 ந�லதாக 
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ேவ,&
 எ�� அவன�ட
 ெசா�லி, “நI ந�றாக இ�+பா< எ�� இYத 
வ4�ைத+ ேபாட ேவ,&
”.  

 
இைத அவ� எ,ண4னா�, அவ:�%� கிைட�%
, 

எ,ணவ4�ைல எ�றா� கிைட�கா.. ஆஆஆஆனா�னா�னா�னா�,,,, வ4�ைத  வ4�ைத  வ4�ைத  வ4�ைத 
நIcக� அc% ஊ�நIcக� அc% ஊ�நIcக� அc% ஊ�நIcக� அc% ஊ�றறறற ேவ,& ேவ,& ேவ,& ேவ,&



....        

 
இேத மாதி#, ந,ப�கE�% ேநாயாக இ�Yதா�, ேபான;ட� 

அவ�க� ேநாைய வ4சா#�கிறI�க�. ேக0ட;ட� உய4#� ப&கிற., 
உcக� உட� ேசா�வைடகிற..  

 
ேசா�வைடYத உட�, ேசா�வைடய5 ெச<3
 அFவாக நம�%� 

வ4ைளகிற.. அYத மன�த உடலி� வ4ைளY., அவ� எ�தைன 
ேவதைன+ப0டாேனா, அத� மhதிைய எ&�. நம�%� வ4ைளய� 
ெதாடc%கிற..  

 
ஆக, நா
 அைத� ேக0ட;ட� எ�ன ெச<ய ேவ,&
? “ஈCவரா” 

எ�� அவன�ட
 ேவ,ட ேவ,&
. உய4ரான ஈசன�ட
 ேவ,A, அYத 
.�வ மக#ஷிய4� அ�� ச�தி நாcக� ெபறேவ,&
 எcக� உட� 
Zaவ.
 படர ேவ,&
, எcக� ஜIவா�மா, ஜIவ அF�க� அைன�.
 

ெபறேவ,&
, எ�� இைண�க ேவ,&
. இ+பA, இைத ஒ� 
இர,& நிமிடமாவ. ெச<ய ேவ,&
. 

 
இைத5 ெச<. ZA�தப4�, மக#ஷிய4� அ�� ச�தி அவ�க� 

ெபறேவ,&
. எ� ந,ப� மக#ஷிய4� அ�� ச�தி ெபறேவ,&
. 

மக#ஷிய4� அ�� ச�தியா� நலமாக ேவ,&
 
எ�� ெசா�லிவ40&, இைத வ40& வ4டேவ,&
இைத வ40& வ4டேவ,&
இைத வ40& வ4டேவ,&
இைத வ40& வ4டேவ,&
....        

 
இ+பA5 ெச<3
 ெபாa., இYத உண�;க� கலY. வலிைம 

ெப�கி�ற.. அYத உண�ைவ எ&+பத�%�தா�, உcகE�% யா
 ச�தி 
ெகா&�கிேறா
.  
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2. 2. 2. 2. தIைமகைளதIைமகைளதIைமகைளதIைமகைள    உட:�%ட�உட:�%ட�உட:�%ட�உட:�%ட�    நI�கநI�கநI�கநI�க,,,,    
ஞான%�ஞான%�ஞான%�ஞான%�    நம�%�நம�%�நம�%�நம�%�    ெகா&�%
ெகா&�%
ெகா&�%
ெகா&�%
    ேபரா�ற�ேபரா�ற�ேபரா�ற�ேபரா�ற�        

    
இ+ெபாa., தி0Aயவ�கைள ம�பA3
 எ,F
 ெபாa.,  
பத0டZ
, ேகாபZ
 நம�% வ�கிற.. அேத ேபால�தா�,  

உcகE�%உcகE�%உcகE�%உcகE�%,,,, அYத அ�� ஞான�ைத  அYத அ�� ஞான�ைத  அYத அ�� ஞான�ைத  அYத அ�� ஞான�ைத     
நIcக� எநIcக� எநIcக� எநIcக� எ,F,F,F,F
 ெபாa
 ெபாa
 ெபாa
 ெபாaெத�லா
ெத�லா
ெத�லா
ெத�லா
,,,,        
அைத ெபற� HAய த%திையஅைத ெபற� HAய த%திையஅைத ெபற� HAய த%திையஅைத ெபற� HAய த%திைய,,,,  
உபேதச�தி� iலமாக யா
 பதிவா�%கி�ேறா
. 
 
இைத, நIcக� தி�
ப நிைனவா�%
 ெபாa., க,ண4�% 

வ�கிற.. அYத உண�வ4� த�ைமைய நIcக� எ&�கிறI�க�. இ+பA, 
இைத� கலY. பழ%cக�. அ+பA� கலY. பழகினா�தா�, அYத� 
தIைமகைள அட�க ZA3
. இைத5 சிவமா�க ேவ,&
.  

 
அYத ேநாயான ப4�K, சிறி. நா0க� கழி�. வ I0A� ேபா<, நIcக� 

தன��. என�% இெத�லா
 ச#யாக ேவ,&
 எ�� நிைன�தா� 
கAன
.  

  
இ. Zதலி� அFவாகிற.. இர,டாவதாக இைத� ெகா,& 

ேபாவ. சிரம
.  
Zதலி� ஒ� ெசA வ4ைள3
 ெபாa.,  
அYத ெசAேயா& இYத உர�ைத இைண�. ைவ�தா�தா�,  
ந�றாக இ��%
. 
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ஆகேவ இYத� தIைமய4� உண�;க� நம�%� 
வளரா., அ+ெபாaேத, உட:�%ட� மக#ஷிகள�� 
அ�� ஒள� ெகா,&, அைத நா
 .ைட�க ேவ,&
. 
இஇஇஇைத�ைத�ைத�ைத�தா�தா�தா�தா�,,,, வா> வா> வா> வா>�ைகேய�ைகேய�ைகேய�ைகேய தியான
 எ�ப. தியான
 எ�ப. தியான
 எ�ப. தியான
 எ�ப.....        

 
அ+ெபாa. நா
 இைத+ ப��ட� ப�றி, கைட+ப4A�க ேவ,&
. 

தவறி+ ேபா<வ40ட., ஆனா�,  
%ைறYத. தIைமயான அFவ4� த�ைமயாக  
அ. வ4ைளவத�% Z�, Zதலி�  
ஒ� நிமிட
 மக#ஷிகள�� அ�� ச�தி நா
 ெபறேவ,&
 எ��,  
இைத இைண�.வ4&cக�.  
 
இதி�, ஒ� பழ�கதி�% வர ேவ,&
. இ+பA5 ெச<3
 ெபாa., 

தIைமக� உcகE�%� வரா. த&�க+ப&கி�ற.. 
 
நா
 வா>�ைகய4� பா�+பெத�லா
 நம�%� சதா சிவமா�கி� 

ெகா,ேட வ�கிேறா
. ேவதைன+ப0டவைர+ பா��தா7
 சிவமாகிற.. 
இ.தா�, ஓ
 நம5சிவாய. நா
 pக�Y. பா��த;ட�, “ஓ” எ�� 
ப4ரணவமாகி, “
” எ�� உடலாகிற.. இ. தா� ஓ
 நம5சிவாய.  

 
இ+ேபா. ஒ�வ� ேநாேயா& இ��கிறா� அவைர+ பா��த உட� 

தி�+ப45 ெசா�கிேறா
, ஒ�வ� தி0&கிறா�, ேக0கிேறா
. அ+பA� 
தி0&வ. ஓ
 நம5சிவாய, நா
 அYத உண�ைவ தி�+ப45 ெசா�ன 
உட�, “தி0Aயவைன.., எ�ன V
மா வ4&வதா? வ4ட�Hடா.” எ�� நா
 
தி�+ப45 ெசா�கிேறா
. 

 
இ+ேபா. ஒ�வ� ேநா<வா<+ப0& இ��கிறா�. ஓ
 நம5சிவாய. 

எ�னடா இ+பA ேவதைன+ப&கிறா� எ��, இYத உண�வ4� த�ைமைய 
நா
 எ&�%
 ேபா., அYத உண�; நம�%� வ4ைளகிற..  

 
இைத�தா� சதா சிவமா�கி� ெகா,ேட இ��கிேறாேம தவ4ர, நா
 

நம�%� வ�வைத, “பரVரா
” சம+ப&�.
 நிைலக� ெப�றவ�. 
கா<கறிகைள எ�ன ெச<கிேறா
? இ�+பைத ேவக ைவ�கிேறா
. 
Zதலி� பல ெபா��கைள5 ேச��கிேறா
, Vைவயாக உ�வா�%கிேறா
.  
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இேத ேபா� “பலரா
”, பல�ைடய எ,ணcகைள நா
 

ேக0கிேறா
. உடேன தIைமக� வ4ைளகிற., அ�� ஞான�ய4� உண�ைவ 
இத:ட� இைண�. வ40டா�, இதி� கலY. சம+ப&�தி வ4&கிற.. 
அ+பA5 சம+ப&�.
 ேபா., அ�� ஞான�கள�� உண�; நம�%� 

வ�கிற.. இYத� தIைமய4� நிைலக� தண4கிற..  
 

இைத� ெகாdச நா� பழகி�ெகா,டா� ேபா.
. 

நIcக� இைத5 ெசா�ல ேவ,டா
. த�னாேல இ. த�னாேல இ. த�னாேல இ. த�னாேல இ. 
ெசா�ல ைவ�%
ெசா�ல ைவ�%
ெசா�ல ைவ�%
ெசா�ல ைவ�%
....     

 
இத�% Z�னா� நIcக� தIைமகைள ேக0%
 ெபாa. எ�ன 

ெசா�வ I�க�? ஐ<ய<ேயா.., அ
ம
மா.., எ�பs�க�. இ+ெபாa. “ஈCவரா” 
எ�� ெசா�லி, உய4ைர நிைன�க வ�
. அத:ட�, மக#ஷிய4� அ�� 
ச�தி ெபறேவ,&
 எ�� நிைன�தா�, வ4ைளY. வ4&கிற..  

 
சYத�+ப�தி� எ&�த;ட�, ேவதைனைய� கவ�Y. எ&�. 

வ4&கிறI�க�, அ+ெபாa., நா
 அYத மக#ஷிய4� அ�� ச�தி 
ெபறேவ,&
 எ�� இைத இைண�. வ4டேவ,&
.  

 
இ+பA, அைத இைண�.+ பழகி�ெகா,டா�, எYத� .�ப�ைத3
 

நI�க ZA3
. உcக� ெசா�லா�, ப4ற�ைடய .�ப�ைத3
 ேபா�க 
ZA3
. இதனா�, உcகE�%� .�ப�ைத+ ேபா�%
 உண�;க� 
வ4ைளகி�ற.. 

 
ஒ�வ� .�ப�ைத� க,&ண�
ேபா., .�ப�ைத வ4ைளவ4�%
 

அF வ4ைளகி�ற.. .�ப�ைத அக�றிய, அ��ஞான உண�; --  
மக#ஷிய4� அ�� ச�தி ெபறேவ,&
 எ�� இைத இைண�தா�, 
இYத� .�ப�ைத அட�%
 ச�தி வ�கிற.. ெகாdச
 பழ�க�தி�%� 
ெகா,& வர ேவ,&
. தியான
 எ�ப. இ.தா�. இைத5 ெச<யாதபA, 
யாேரா ெச<வா�, எவேரா ெச<வா� எ�றா�, ஒ��
 நட�கா.. 
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3. 3. 3. 3. ஹேரஹேரஹேரஹேர    கி�]ணாகி�]ணாகி�]ணாகி�]ணா    ஹேரஹேரஹேரஹேர    ராமாராமாராமாராமா    ––––    
வ4ள�வ4ள�வ4ள�வ4ள�க
க
க
க
    

    
அகCதிய� எ�� ெசா�னா�, இYத உண�வ4� த�ைம வ�
 

ெபாa., இYத உய4� எ�தைன வ7 ெப�ேறாேமா அc% ெச�கிற.. 
இYத க,ண4� நிைலகள�� எைத� H�ைமயாக எ,Fகி�ேறாேமா, 
அைத நம�%� ேச��கி�ற..  

 
இ+ெபாa., இ�ைற�% வான ம,டல�ைத ேநா�%
 ெபாa., 

அYத நிைன; .�வ ந0ச�திர�.ட� இைணகி�ற.. அYத உண�வ4� 
த�ைம ஆ%
 ெபாa., அ. H�ைம அவதார
.  

 
அYத வலிைம H&
 ெபாa., க,ண� எ�ன ெச<கிறா�? 

அ�5Vன:�%5 சாரதியாக+ ேபாகிறா�. இ+ெபாa. ேவதைன+ப&
 
ெபாa., அைத நIcக� எ&�தா� அ�5Vனனா%
. அ. சாரதியாக வY. 
வ4&
. அவ�க� உட7�%� ேச�கிற..   

 
ஆனா�, அ�� ஞான�ய4� உண�; ெபற ேவ,&
 எ�� 

எ,F
 ெபாa., இ. அ�5Vனனாகி வலிைமயாகிற.. அYதஅYதஅYதஅYத���� க, க, க, க,,,,,    
அc% அc% அc% அc% வ4,F�%வ4,F�%வ4,F�%வ4,F�%    அைழ�.அைழ�.அைழ�.அைழ�.5555 ெச�கிற. ெச�கிற. ெச�கிற. ெச�கிற.....        
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எைத வ7வாக எ&�தேதா, அYத� H�ைம ந
ைம வ7வாக 

அைழ�.5 ெச�கிற.. இ. மகாபாரத�தி7
, கீதா உபேதச�தி7
 
ெதள�வாக உ�ள.. யா
 எைத3
 Kதிதாக5 ெசா�லவ4�ைல. அவ�க� 
ெசா�னைத�தா�, யா
 தி�+ப4 வ4ள�கமாக5 ெசா�கி�ேறா
. 

 
அைத�தா� கி�]ணா, கி�]ணா எ�பா�க�. ஹேர கி�]ணா 

ஹேர ரா
, ஹேர கி�]ணா ஹேர ரா
 எ�� ெசா�கிேறா
. அYத 
ராம� யா�? ஹேர கி�]ணா யா�?  

 

இ+ெபாa., நா
 ஒ�வ��% உதவ4 ெச<கிேறா
. அYத� 
க,ண4� நிைன;க� வ�
, அ. ஹேர கி�]ணா. 
அவைர+ ப�றி நா� ெத#Y. ெகா�கிேற� எ�� ெசா�ேவா
.  

 
Zதலி� ஹேர கி�]ணா, அ&�. ஹேர ரா
, உ�ைன நா� 

பா��கிேற� அ+ெபாa., அYத உண�வ4� த�ைம என�%� 
இர,டாவ. வ�கிற., அ+ேபா. அYத எ,ண�தி� 
ெசயலாக ஹேர கி�]ணா ஹேர ரா
.  

ஹேர கி�]ணா ஹேர ரா
,  
ஹேர ரா
 ஹேர கி�]ணா.  
நா
 இைத+ பா�+ப. க,ண4� த�ைம ெகா,& தா� 

பா��கி�ேறா
. இ+ேபா. ெசா�வ. உcகE�% அ��தமாகிறதா? 
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4. 4. 4. 4. அழியா+அழியா+அழியா+அழியா+    ெப�
ெப�
ெப�
ெப�
    ெசா�.ெசா�.ெசா�.ெசா�.    
ஏென�றா�, எ
Zைடய எ,ண
, நIcக� உயர ேவ,&
 

எ�� யா
 எ,F
 ெபாa., எ�ன�ட
 வள�கிற.எ�ன�ட
 வள�கிற.எ�ன�ட
 வள�கிற.எ�ன�ட
 வள�கிற.,,,, 
நIcகE
 அேத ேபா� எ,ண4னா�, அ. உcகE�%�E
 வ4ைள3
.  

 
அYத அ�� ஞான
 ெபற ேவ,&
 எ�கிற ெபாa., அYத 

வழி�% நIcக� ேபாகிறI�க� அ.தா� நம�%5 ெசா�.. இYத உட7�%, 
நIcக� ேகாA+ பண
 ைவ�தி�Yதா7
, அ. ந
Zட� 
வர+ேபாவதி�ைல.  

 
இYத உடைல எ�தைன அழகாக ைவ�தி�Yதா7
, அ.;
 

வர+ேபாவதி�ைல. ந
Zட� வ�வ., அழ% ப&�.
 உண�;க�, இYத 
ஒள�. ஆகேவ. நம�%� வ�
 இ�ைள மா<�க ேவ,&
.  

 
ஆக, மன�த� இYத உடலி� ெகா,ட இ5ைசைய, மற�க 

ேவ,&
. அ�� ஞான�ய4� உண�ைவ நம�%� ெப��க அ�� ஞான�ய4� உண�ைவ நம�%� ெப��க அ�� ஞான�ய4� உண�ைவ நம�%� ெப��க அ�� ஞான�ய4� உண�ைவ நம�%� ெப��க 
ேவ,&
ேவ,&
ேவ,&
ேவ,&
 எ��, இ5ைச+பட ேவ,&
.  

  
இைத�தா�, இ5சா ச�தி, கி#யா ச�தி, ஞான ச�தி எ��, அ�� 

ஞான�ைத நம�%� இ5ைச+ப0& ந
 உட7�%� வள��தா�, இYத 
வா>�ைகய4�, இYத உடலி� ப4A+K�% வ�
 தIைமக� அைன�.
 
கைர3
.  

 
அYத அ�� ஞான�ய4� உண�;க�, நம�%� கி#ையயா%
. இYத 

வா>�ைகைய, அYத� ெதள�வான நிைலகE�% அைழ�.5 ெச�7
. 
இ.தா� இ5சா ச�தி, கி#யா ச�தி. 

 
நா
 இ5ைச+பட ேவ,Aய. எ.? அ�� ஞான
. அYத அ�� 

ஞான�ைத, ந
 உட7�%� ெச7�த ேவ,&
. இைத கி#ைய ஆ�க 
ேவ,&
. இYத உண�வ4� த�ைமைய ஞானமா�க, இYத உடலி� 
எ,ணcகைள இய�க ேவ,&
. இைத நா
 ெசய�ப&�.த� 
ேவ,&
. 
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5555. . . . க�கிக�கிக�கிக�கி    ––––    ஞான%�வ4�ஞான%�வ4�ஞான%�வ4�ஞான%�வ4�    வ4ள�க
வ4ள�க
வ4ள�க
வ4ள�க
    
இேத மாதி# க�கி ப4றY. வ40டா� எ��, த+பான வழிகள�� 

ெசா�லி வ�கிறா�க�. வ4,ண4� ெச�றவ� க�கியாகிறா�.  
 

இYத உய4#� த�ைமய4�இYத உய4#� த�ைமய4�இYத உய4#� த�ைமய4�இYத உய4#� த�ைமய4�,,,,        
உண�வ4� த�ைமயா%
ேபா. தா�,  

அYத வ4,Fலக ஆ�றலா�,  
ம,Fலகி� வாளா� வ Iசி,  
%திைரய4� பற�கிறா�. 

ஏென�றா�, ேம� ேநா�கிேம� ேநா�கிேம� ேநா�கிேம� ேநா�கி5555 ெச�கிறா� ெச�கிறா� ெச�கிறா� ெச�கிறா�....        
 
ஆக, வாைள� ைகய4� ைவ�தா� எ�� க�கிைய� 

கா0&கிறா�க� ஞான�க�. இYத Kவ4ய4� ஈ�+ைப இYத Kவ4ய4� ஈ�+ைப இYத Kவ4ய4� ஈ�+ைப இYத Kவ4ய4� ஈ�+ைப 
வ I>�திவ40&வ I>�திவ40&வ I>�திவ40&வ I>�திவ40&,,,, அYத உண�வ4� த�ைம ெகா,&, 
அcேக ெச�கிறா� எ�� உ�வமா�கி� 
கா0&கிறா�க�.  

 
நா
 எ,ண� HAயைத, நம. உய4� இய�%கி�ற.. நா
 எைத 

எ,ண ேவ,&
? இYத Kவ4ய4� ஈ�+ைப� கடY. ெச�ற, ஞான�கள�� 
உண�ைவ நம�%� இைண�த� ேவ,&
. அைத நம�%� ெப��க 
ேவ,&
. 
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இைத�தா�, கீைதய4� நI எைத எ,Fகி�றாேயா அ.வாகி�றா<, 
எ�� ெதள�வா�க+ப0&�ள.. இைத வ4ட சாCதிரcக� உcகE�%�  
Hறேவ,&
 எ�� நிைன�கிறI�களா?  

 
அ�தைன ெதள�வாக� ெகா&�தி��கி�ற. நம. சாCதிர
. இ. 

ெபா<ய�ல, நா
 ெபா<யா�கி ைவ�தி��கிேறா
. உ,ைமைய நா
 
உணர ZAயா. மைற�க+ப0&, இ�� மைறYேத ேபா<வ40ட.. 

நம�%� அ. ெதள�வா�க+பட ேவ,&
. ஆைகயா�, இைத 
ஒ`ெவா��த�
. நIcக� ெதள�;ப&�த ேவ,&
.  

 
ஆகேவ, இYத� ெதள�வ4� த�ைமய4� நIcக� வளர ேவ,&
.  
ந
 பா�ைவ இ+பA� ெதள�வா�க ேவ,&
.  
ெதள�வா�%
 உண�;க� உcகE�%� வ4ைளய ேவ,&
.  
உcக� பா�ைவ ப4றைர� ெதள�வா�க,  
ெதள�Yத சிYதைனக� ெப�
 ச�தியாக வரேவ,&
  
 

உcகைளஉcகைளஉcகைளஉcகைள++++ பா��தாேல பா��தாேல பா��தாேல பா��தாேல,,,,    ம�றவம�றவம�றவம�றவ�க� ெதள�Yதி&
 �க� ெதள�Yதி&
 �க� ெதள�Yதி&
 �க� ெதள�Yதி&
 
மன
 ெபற ேவ,&
மன
 ெபற ேவ,&
மன
 ெபற ேவ,&
மன
 ெபற ேவ,&
.... அYத5 ச�தி ெபறேவ,&
 
எ�� யா
 ப4ரா��தி�கி�ேறா
. எம. அ�ளாசிக�. 
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VVVVIIIIIIII. . . . ஆ3�ஆ3�ஆ3�ஆ3�    காலகாலகாலகால    ெம
ப�ெம
ப�ெம
ப�ெம
ப�    எ+பAஎ+பAஎ+பAஎ+பA    இ��கஇ��கஇ��கஇ��க    
ேவ,&
ேவ,&
ேவ,&
ேவ,&
????    

1. 1. 1. 1. ெச�வ�ைத�ெச�வ�ைத�ெச�வ�ைத�ெச�வ�ைத�    ச
பாதி+பதா�ச
பாதி+பதா�ச
பாதி+பதா�ச
பாதி+பதா�    எ`வள;எ`வள;எ`வள;எ`வள;    
நா�நா�நா�நா�    சYேதாசமாகசYேதாசமாகசYேதாசமாகசYேதாசமாக    வாழZA3
வாழZA3
வாழZA3
வாழZA3
????    

    
இYத அ��ஞான
 நம�%� கிைட�த., ெப#ய 

ேபர��. நா
 ெச�வ�ைத� ேதA, ச
பாதி�.5 சYேதாசமாக 
இ��கிேறா
 எ�� நிைன�கி�ேறா
. எ�தைன கால
 சYேதாசமாக 
இ��க ZA3
?  

 
ச
பாதி�கிறவைர�%
 ச
பாதி�கிேறா
. ஒ� இர,& ேப��%� 

கட� ெகா&�.வ40&, ச# இ��க0&
 எ�� நா
 நிைன�கிேறா
. 
ஆனா�, உதவ4 ெச<கிற வைர�%
, நம�% வ�வா< வ�கி�ற. எ�� 
நிைன�கிேறா
.  

 

ஆனா�, ப�. ேப��%� ெகா&�தப4�, இர,&இர,&இர,&இர,&    ேப�ேப�ேப�ேப�    
தி�+ப4�தி�+ப4�தி�+ப4�தி�+ப4�    ெகா&�ெகா&�ெகா&�ெகா&�கவ4�ைலகவ4�ைலகவ4�ைலகவ4�ைல    எ�றா�எ�றா�எ�றா�எ�றா�,,,,  

நம�% எ�ன ஆ%
?   
அவ� ேம� ேகாப
 வ�
,  
பழி தI��%
 உண�; வ�
, ெவ�+K வ�
.  
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பாதாைம+ ேபா0&, Vைவயாக5 ெச<., அதி� வ4ஷ�ைத� 
ெகாdச
 ேபா0டா� எ�ன ெச<3
? ந
Zைடய ந�ல மனெத�லா
, 
ேபா<வ4&
. அ&�., நா
 எ�ன ெச<ேவா
?  

 
ந
மிட
, ச#யாக வர; ெசல; ப,ண4� ெகா,& 

இ�+பவ�கள�டZ
 Hட, ெவ��. ேபச5 ெசா�7
.  இYத ெவ�+ப4� 
த�ைமைய5 Vவாசி�%
 ெபாa., அவ�கE
 தைட ெச<ய� 
ெதாடc%வா�க�.  

 
இ+ெபாa., இ. எcேக இ�Y. வ�கி�ற.? அYத உண�;களா� 

வ�கி�ற.. ஆகேவ, இைத+ேபா�ற நிைலகெள�லா
, நம�%� 
வராதபA மா�ற ேவ,&
. ஏென�றா�, இ. சYத�+ப�தா� 
வர�HAய..  இ. சிவ த:சாக மா�கி�ற.. 

 
ஆக, உடேன அYத அ�ைள+ ெப��கி,  
அYத உண�வ4� த�ைமைய  

அ��அ��அ��அ��    வழிய4�வழிய4�வழிய4�வழிய4�    இத�%,டானஇத�%,டானஇத�%,டானஇத�%,டான    பதி;கள��பதி;கள��பதி;கள��பதி;கள��,,,,        
நா
 அ&�த நிமிடேம, மா�றி� ெகா,& வரேவ,&
.  
 
ஏென�றா�, சிவ த:V எ�றா�, ஒ`ெவா�றாக நா
 எைத 

எைதெய�லாேமா ெகா��, அைத� தி��தா�, ப#ணாம வள�5சிய4� 
இ�� மன�தனாக உ�வாகி3�ேளா
. 

 
அதாவ., சYத�+ப�தி�, ேகாழி ஒ� வ40A� L5சிைய 

வ4ac%கி�ற., அ&�., அYத+ L5சி3ைடய சYத�+ப
 ேகாழியாக+ 
ப4ற�கி�ற..  

 
ஒ� கா�கா<, அYத வ40A� L5சிைய வ4ac%கி�ற.. 

அத:ைடய சYதர+ப
, கா�காயாக+ ப4ற�க HAய நிைல வ�கி�ற..  
 
அேத வ40A� L5சிைய, இேத மாதி# ஒ� எ�
K, ப�. எ�
K, 

ேச��.� கA�கிற. எ�� ைவ�.� ெகா�ேவா
. அத:ைடய சYதர+ப
 
எ�ன ஆகி�ற.? இ. உட� ெப#தாக  இ�Yதா7
, இYத எ�
ப4� 
உண�வ4� நிைனேவ வY., எ�
ப4� ஈ�+ப4�%� ெச�கி�ற.. 
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அேத சமய�தி� மன�த� அைத� ெகா�றா�, அYத உய4ரா�மா 
மன�த:�%� வ�கி�ற.. அ.:ைடய சYதர+ப
, அYத உய4� நம�%� 
வYதா�, அYத உண�ைவ+ ெப��. இYத lப
 ெபற� HAய த%தியாக 
வ�கி�ற.. அ. அத:ைடய சYதர+ப
.  

 

ஆக, இ+ெபாa. நா
 மன�தனாக இ��க�HAய 

நிைலகள��, ந
Zைடயந
Zைடயந
Zைடயந
Zைடய    சYத�+ப
சYத�+ப
சYத�+ப
சYத�+ப
    எ�னஎ�னஎ�னஎ�ன????        
    
ேவதைன+ப0டவ�கEைடய உண�ைவ அதிகமாக எ&�தி�Yதா�,  
அYத ேவதைன உண�ைவ வள��க+ப&
 ேபா.,  
நம�%� எ�ன ெச<கி�ற.?  
 
இYத உண�5சிய4� த�ைம, நம�%� ஆ�திரZ
, ேகாபZ
, 

ேவதைன3
 அதிகமாகி, இேத ேபால ஒ`ெவா� சYத�+பZ
 
உ�வாகி�ற.. யாரா� ேவதைன+ப0ேடாேமா, அYத ேநாய4� த�ைம 
நம�%� வY., அ. ேநாயாக மா�கி�ற..  

 
ேநாய4� த�ைம வYதப4�, “ச,டாள� இ+பA+ ப,ண4வ40டா�” 

எ�� ெசா�லிவ40&, இYத உண�வ4� த�ைமைய வள��த ப4�, யாைர 
நிைன�. வ7+ ெப�ேறாேமா, உட7�%+ ப4� இYத உடைலவ40&5 
ெச�றா�, அவ�க� உடலி� ேபா< ஆவ4யாக�தா� மா��
.  

 
அேத ேவதைனைய அcேக உ�வா�கி, அவ�கைள+ பழி தI��%
 

உண�;டேன ேபாகி�ற..  இ. நம�%� ெத#யா..  நா
 அ�ல. இYத 
உண�5சிக�, இYத உய4�ட� எ,F
 ேபா., இYத உய4� அYத 
உண�;க� எcேக ெச�றா7
, இ. இய�கிேய தா� தI�
 இ.தா� 
சாகா�கைல. ெசா�வ., இ+ெபாa. உcகE�% அ��தமாகி�றதா?  

 
இைதெய�லா
 நா
 ெதள�வாக� ெத#Y.ெகா,&, ந
ைம+ 

ப4றவ4ய4�லா நிைல அைடய5 ெச<3
, அYத அ�� 
மக#ஷிகள�� அ�� உண�;கைள, நம�%� ேச�+பேத 
““““ந
ந
ந
ந
    உய4ரா�மாவ4�%5உய4ரா�மாவ4�%5உய4ரா�மாவ4�%5உய4ரா�மாவ4�%5    ேச��%
ேச��%
ேச��%
ேச��%
    ெப�
ெப�
ெப�
ெப�
    ெசா�.ெசா�.ெசா�.ெசா�.”””” 
எ��, உணரேவ,&
. 
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2. 2. 2. 2. .�வ.�வ.�வ.�வ    ந0ச�ந0ச�ந0ச�ந0ச�திர�.ட�திர�.ட�திர�.ட�திர�.ட�    ஆ3�ஆ3�ஆ3�ஆ3�    
ெம
பராக5ெம
பராக5ெம
பராக5ெம
பராக5    ேசரேவ,&
ேசரேவ,&
ேசரேவ,&
ேசரேவ,&
....    

    
நIcக� ஒ`ெவா�வ�
, அYத அ�� மக#ஷி அகCதியன�� 

நிைலகைள3
, நம. %� கா0Aய அ�� வழிய4� அகCதிய� ெப�ற 
ேப�,ைமக�, அவ� அறிY.ண�Yத அ�� அைன�.
 நIcக� ெப��, 
அYத .�வ ந0ச�திர�.ட�, அதி� ஆ3� கால ெம
பராக அைமY. 
ெச�ல ேவ,&
.  

ஏென�றா�, என�% %�நாத� இ+பA�தா� ெகா&�தா�.  
அவ� ெகா&�த வழிய4ேலதா� யா
 இைத� ெகா&�க ZA3
  
 

ேகாA� கண�கி� உcகE�%+ பண
 வாcகி� 
த�கி�ேற�, உடேன உcக� ேநா<கைள எ�லா
 
நI�கிவ4&கி�ேற�, எ�ெற�லாஎ�ெற�லாஎ�ெற�லாஎ�ெற�லா



    ெசா�ெசா�ெசா�ெசா�வத�%வத�%வத�%வத�%    யா
யா
யா
யா
    
இ�இ�இ�இ�ைலைலைலைல....    

 
ேநா< வ�வ.
, ேநாைய நI�%வ.
 இய�ைக, ஆக, அதிலி�Y. 

த+ப ேவ,&
 எ�ற உண�; வர+ேபா%
 ெபாa.,, எைத ைவ�. நா
 
த+ப ேவ,&
?  
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அYத உண�வ4� த�ைம,  

மக#ஷிகள��மக#ஷிகள��மக#ஷிகள��மக#ஷிகள��    அ��அ��அ��அ��    ஒள�ஒள�ஒள�ஒள�ையையையைய    எ&�.எ&�.எ&�.எ&�., , , ,     
இcஇcஇcஇcேகேகேகேக    த+பேவத+பேவத+பேவத+பேவ,&
,&
,&
,&
    எ��எ��எ��எ��    எ&எ&எ&எ&�தா�தா�தா�தா����, , , ,     
நா
 இYத உட� ெப�ற உண�;�%5 ச#யா%
,  
ெசா�வ. அ��தமாகி�றதா?  
 
இ�ைற�% ம�Yைத� ெகா&�. ேநாைய நI�கி, அ+Kற
 ைக, கா� 

ேபா<வ40ட. எ�� உ�+Kகைள மா�றி ைவ�த;ட�, எ�தைன கால
 
வாaகி�றா�க�? ெசா�7cக� பா��கலா
.  

 
இ+பA உ�+K�கைள மா�றி ைவ�தா7
, எ�ன ெச<கிேறா
? 

இYத இய�ைகய4� ெச<த நிைலகள�� ெகாdச
 மா�ற
 ஆ%
 
ெபாa., “எ�னா� ZAயவ4�ைலைலேய, எ�னா� ZAயவ4�ைலேய” 
எ�� எ,Fவா�க�. 

 
ஆக, இ+பA இ��கி�ற.. நா� எ� உடலி� உ�+K�கைள 

எ�லா
 மா�றி ைவ�தி��கி�ேற� எ��, இYத உண�;க� ேதா��
 
ெபாa., இய�ைகய4� ந�ல நிைலய4� இ��%
 அ&�தவ�கைள+ 
பா��த;டேன, ேவதைனதா� வ�கி�ற.,  

 
அYத5 சலி+ப4� த�ைமதா� வ�கி�ற.. சcகட�தி� 

த�ைமதா� வ�கி�ற.. இெத�லா
 எcேக ேபாகி�ற.? உ�+K�கைள 
மா�றியைம�. வ40ேடா
.  

 
ஆனா�, இ+பA pக�
 உண�;க� எ�ன ெச<3
? இYத 

உண�;கைள மா�றியைம�கி�ற.. அ+பA உண�;கைள மா�றி 
அைம�கிற.�%� த�கவா�, நம�%� உண�5சிகE
 மா�கி�ற..  

 
அYத உண�;�%� த�க, உண�5சிய4� த�ைம ெகா,&, 

இ�ைறய ெசய� நாைளய சkரமாக மா�கி�ற.. இYத உடலி�, 
இெத�லா
 மா��கி�ற.. அ+ெபாa. நா
 எcேக ேபாக ேவ,&
? 
ெசா�வ. அ��தமாகி�றதா?  
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அதனா�, நா
 ஆ3� கால ெம
பராக இைண�க+ப&
 ேபா.. 
இYத உட� ப���% வரேவ,டா
. ப4றிெதா� ஆ�மா�க� நம�%� 
வYதா7
, அைத அட�கி&
 வ�லைம நம�% உ,&,  

 

அேத ேபா��, ப4றிெதா� ஏவ� த�ைமைய யா� 
ெச<தா7
, அYத அ�ைள+ ெப�� இ�ைள நI�க 
ZA3
. நா
 அைத+ ப��ட� ெகாdச நா� ப�றினா�, அYத 
வ7வ4� த�ைம நி5சய
 H&
. 

 
அa�%� த,ணI#�, ெகாdச
 தIைம இ��%
 எ�� ெசா�னா�, 

அதி� உல�
 பைச3
 ஜாCதியாக இ��%
. ந�ல த,ணIைர ஊ�றி� 
ெகா,ேட வYதா�, அa�%� த,ணI� ேபானா7
, பா�கி ெகாdசமாவ. 
அதிேல ெதா�கி இ��%
, அYத உண�வ4� த�ைம, ந�லைத ஊ�றி� 
ெகா,ேட வYதா�தா� ச#யா%
.  

 
“நா� எ`வள; ந�ல த,ணIைர ஊ�றி� கaவ4ேன�,  
ம�பA3
 வY.வ40டேத” எ�� ெசா�னா� எ+பA இ��%
?  
ஆக, இYத உண�ைவ. நா
 மா�றி� ெகா,ேட வரேவ,&
. 
 

நம�%நம�%நம�%நம�%    இYதஇYதஇYதஇYத    உட�உட�உட�உட�    ெசாYதெசாYதெசாYதெசாYதமிமிமிமி����ைலைலைலைல. . . . நா
நா
நா
நா
    
ெசாYதமா�கெசாYதமா�கெசாYதமா�கெசாYதமா�க    ேவ,Aய.ேவ,Aய.ேவ,Aய.ேவ,Aய.    ““““உய4�உய4�உய4�உய4�””””    ஒ��தா�ஒ��தா�ஒ��தா�ஒ��தா�....  
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அYத உண�வ4� த�ைம ஒள�. அYத உண�வ4� த�ைமதா�, 
“எ��
 ஏகாYத நிைல எ�ற நிைல”. ஆக, எ.;ேம ந
ைம� தா�காத 
நிைல, அ., எ+ெபாa.
 ஒள�ய4� த�ைம ெகா,& இ�ைள வ4ர0&
 
நிைல.    

 
வ4ள�ைக+ ேபா0டா� எ+பA இ�� மைறகி�றேதா, அைத+ ேபால 

ந
 உண�வ4� த�ைம, எைத3ேம ெத#Y. ெகா�E
 நிைல. அதன�� 
வ7 அa�தமானா�, தIைம எ�ற நிைல ந
Z� வரா..  

 
அYத உண�வ4� த�ைமைய, நா
 வள��. வ40டா�, .�வ 

ந0சதிர�தி� ஈ�+K வ0ட�தி�, அத� உண�வ4� த�ைம எ��
 
ஒள�ய4� த�ைமயா%
. இ. ஏகாYத நிைல அ.தா� “ஏகாதசி”. அ+பA 
எ�றா� ப�., ப�தாவ. நிைல அைட3
 ேபா., ஏகாதசி.  

 
ஏகாதசி எ�றா�, நா
 எ�ன ெச<கி�ேறா
? எcேகேயா 

ேபாகி�ேறா
. ஆனா�, ஞான�க� கா0Aய., நா
 ஏகாYதமான 
நிைலகள�� இ��க ேவ,&
. எ.;ேம எதி�+K இ�லாத நிைல, 
ஏகாதசி..  

 

அ&�. ைவ%,ட ஏகாதசி அ+பA எ�றா�, ப4ற�ைடயப4ற�ைடயப4ற�ைடயப4ற�ைடய    
தIைமகைளதIைமகைளதIைமகைளதIைமகைள    எ,ணாதபAஎ,ணாதபAஎ,ணாதபAஎ,ணாதபA, , , , நம�%�நம�%�நம�%�நம�%�    சYேதாசமானசYேதாசமானசYேதாசமானசYேதாசமான    
நிைலநிைலநிைலநிைலய4ேலேயய4ேலேயய4ேலேயய4ேலேய    இ�+ப.இ�+ப.இ�+ப.இ�+ப..... 

 
ஏகாதசி வ4ரத
 எ+பA இ��க ேவ,&
? ந
Zட� பைகைம 

ெகா,டவ�க� யாராக இ�Yதா7
, அவ�க� ந�றாக இ��க ேவ,&
, 
அவ�க� %&
ப
 ந�றாக இ��க ேவ,&
, எ�� எ,ண ேவ,&
. 
ச,ைட ேபா&பவ�க�, சிYதி�.5 ெசய�ப&
 ச�தி ெபறேவ,&
 
எ��
 எ,ண  ேவ,&
.  

 
ஒ�வ� .ேராக
 ெச<தா� எ�� நிைன�தா�, அவ� ெபா�� 

அறிY. ெசய�ப&
 ச�தி ெபற ேவ,&
 எ�� எ,ண4னா�, நம�%� 
அYத� தIைமய4� உண�;க� வரா.. அ.தா� ஏகாதசி வ4ரத
  

 
இYத+ Kவ4ய4� த�ைமய4� ைவ%,ட ஏகாதசி எ�றா�, இYத 

உண�வ4� த�ைம, ப4ற ம,டலcகள�� இ�Y. வர�HAய வ4ஷ�தி� 
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த�ைமைய அ. இய�கா., “எ��ேம ஒள�”, இ. ைவ%,ட ஏகாதசி. 
ெசா�வ. உcகE�% அ��தமாகி�றதா?   

 

மன�த�மன�த�மன�த�மன�த�    எ+பAஎ+பAஎ+பAஎ+பA    வாழவாழவாழவாழ    ேவ,&
ேவ,&
ேவ,&
ேவ,&
? ? ? ?     
இYதஇYதஇYதஇYத    உய4ரFஉய4ரFஉய4ரFஉய4ரF    எைத+எைத+எைத+எைத+    ெபறெபறெபறெபற    ேவ,&
ேவ,&
ேவ,&
ேவ,&
???? எ��, 

எ�தைனேயா ேகாA சkரcகள��, இ�னைல� கடY., இYத இ�னைல 
நI�க� HAய வலிைமயான இYத உட7
, அYத உண�;
,  

அறி3
 அறி;
 கிைட�த ஆறாவ. அறிைவ,  
நா
நா
நா
நா
    எ+பAஎ+பAஎ+பAஎ+பA++++    பய�ப&பய�ப&பய�ப&பய�ப&�த�த�த�த    ேவ,&
ேவ,&
ேவ,&
ேவ,&
    எ��எ��எ��எ��, , , ,     
ஞான�க� உண��திய உ,ைமகைள�தா�  
இ+ெபாa. யா
 உcகE�%� ெகா&+ப..  

 

3. 3. 3. 3. அ�அ�அ�அ�����    உண�;கைள�உண�;கைள�உண�;கைள�உண�;கைள�    தவறானதவறானதவறானதவறான    
வழிகள��வழிகள��வழிகள��வழிகள��    பதி;பதி;பதி;பதி;    ெச<தா�ெச<தா�ெச<தா�ெச<தா�    எ�னஎ�னஎ�னஎ�ன    ஆ%
ஆ%
ஆ%
ஆ%
? 

Z�ெப�லா
, கா0சிய4� த�ைமய4� வY., ெகா&�க5 
ெச<வத�% ZYதி ெச<ேத� ஏென�றா�, இYத அ�� உண�;கைள� 
தவறான வழிகள�� பதி; ெச<.வ40டா�, எ�ன ஆ%
? 

 
ஆைகய4னா�, உcகE�% எYத� கா0சி ேவ,&
? அYத 

அ�ைள+ ெபறேவ,&
. அYதஅYதஅYதஅYத    ஒள�ய4�ஒள�ய4�ஒள�ய4�ஒள�ய4�    த�ைமத�ைமத�ைமத�ைம    கா0சிகா0சிகா0சிகா0சியாகயாகயாகயாக    
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வவவவ�
�
�
�
.... இ�ைள நI�க ேவ,&
 எ��தா�, அைத அைன�ைத3
 
(கா0சி ெகா&+பைத) மா�றி, இ+ெபாa. ெகா,& வ�கி�ேறா
. 

  
கா0சிைய� ெகா&�%
 ெபாa. எ�ன ெச<வா�க�? யாராவ. 

ேபா%
 ேபா., இYத கா0சி ெத#Yத. எ��,  

உடேன அஅஅஅவ�வ�வ�வ�    ந�லவனாந�லவனாந�லவனாந�லவனா? ? ? ? ெக0டவனாெக0டவனாெக0டவனாெக0டவனா????  
எ��தா� பா��க ஆர
ப4�.வ4&வா�க�.  
அ+ெபாa., அவ�கள�ட
 இ��%
 ெக0ட 

K�திகைளெய�லா
 இcேக pக�வா�க�. ெக0டதாக அைத 
pக�
ேபா., இ�:
 ெகாdச
 ெக0டதாக�தா� ஆ�கிவ4&
.  

 
ஆக, ந�ல.�%� ெகா&�த ச�தி எத�%+ ேபாகி�ற.? இவ� 

ந�லவனா, ெக0டவனா, ந
ைம ஏமா��வானா? எ�� எ,F
ேபா., 
இYத உண�;, அவ� உடலி� இ��%
 தவ�கைளெய�லா
 எ&�.� 
ெகா,&, கைடசிய4� அறிய�HAய ச�திைய எ�லா
 ந
ைம இழ�க5 
ெச<கி�ற.. ஆக, .�ப�ைத� தா� வள��கி�ற..  

 
அதனா�, .�ப�ைத நI�%வத�%�தா� கா0சி3
, .�வ 

ந0ச�திர�தி� உண�;
, அYத அக,ட அ,ட�தி� 
ம,டல�தி�, உcகைள5 ேச�+பத�%�தா� இைத5 
ெச<வ.. இைத�தா� இYத ஆ3� கால ெம
ப�க� எ�ப.,  

 
ஏென�றா�, ZYதி கா0சிகைள யா
 ெகா&�ேதா
. அைத  

எ�லா
 சா0சி�காக ேவ,A, “இYத மாதி# நட�%
, அவ�களா7
 
அறிய ZA3
”, எ�� அறிY. ெகா�வத�காக ேவ,A, கா0சிகைள� 
ெகா&�த.. 

 
இ+ெபாa. எ�ன ெச<கி�றா�க�? இYத அ��ஞான5 ச�கர
 

ெகா&�தா�, ச�கர�திலி�Y. ஏேதா ம�Y. வ�கி�றதாேம, வ4Lதி 
வ�கி�றதாேம எ��, ZYதி நIcக� ெகா&�த ச�கர�தி� எ�லா
 
வYததாேம, அைத+ ேபா��, இ+ெபாa. எcகE�%
 வ�மா? எ�� 
சில� ேக0கி�றா�க�. ஆக, எத� ேம� ஆைச ேபாகி�ற.? 
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அ�� ஞான5 ச�கர�திலி�Y., .�வ 
ந0ச�திர�தி� அ�� ஒள�க� வ�
. அ. இ�ைள+ 
ேபா�%
. உcகE�% அ�� கிைட�%
, உ,ைமைய 
அறிY. ெகா�ள�HAய நிைல வ�
, எ�� யா
 
ெசா�கி�ேறா
.  

 
அ+ெபாa. ேவ� எ.;
 வராதா? எ�� ேக0கி�றா�க�. 

ஏென�றா� அYத பைழய அ�ப�க� ெசா�வைத� ேக0&, இYத மாதி# 
ச�கர�தி� வ�
 எ�ற அYத அவாவ4� வ�கி�றா�க�. ஆக, அ�ைள+ 
ெபற�HAய நிைல இ�ைல. இ�ைள ெபற�HAய நிைலைய�தா� 
ேக0கி�றா�க�.  

 
ஆைச எ�� வ�
 ேபா., இ��தா�. ஆைச எ�ற நிைலய4� 

ெபா�E�% வ�
 ெபாa., ம�றைத5 சிYதி�%
 த�ைம 
வ�வதி�ைல. அ+ெபாa., அYத இ�E�%�தா� ேபாகி�ேறா
.  

4. 4. 4. 4. ஆ3�ஆ3�ஆ3�ஆ3�    காலகாலகாலகால    ெம
ப�ெம
ப�ெம
ப�ெம
ப�    எ+பAஎ+பAஎ+பAஎ+பA    இ��கஇ��கஇ��கஇ��க    
ேவ,&
ேவ,&
ேவ,&
ேவ,&
????    

அYத ம�#ஷிகள�� அ�ைள+ ெபற ேவ,&
, ெத#Y. ெகா�ள 
ேவ,&
 எ�ற அYத அறிைவ+ ெப�
ேபா., ஒள��%+ ேபாகி�ேறா
. 
ஏென�றா�, இYத ஆ3� ெம
பராக இ��க� HAயவ�கE�%, இைத5 
ெசா�கி�ேறா
 ஆகேவ, நம�% எ. ேதைவ? 

 

இ. ெப�
 ெசா�., ேகாAேகாAேகாAேகாA����கண�கண�கண�கண�கி� கி� கி� கி� பண
பண
பண
பண
    
%வ4%வ4%வ4%வ4����தா7
தா7
தா7
தா7
    கிைட�காதகிைட�காதகிைட�காதகிைட�காத    ெசா�.ெசா�.ெசா�.ெசா�.,,,, அYத� 

ேகாA�கண�கான உண�வ4� த�ைம, இYத உட7�%+ப4� எ��
 

ஏகாYத நிைல, இcேக ஏகாதசி, ைவ%,ட ஏகாதசி. ந
ந
ந
ந
ைம ைம ைம ைம 
எ.எ.எ.எ.;;;;ேமேமேமேம    அஅஅஅழிழிழிழி�திட�திட�திட�திட    ZAயா.ZAயா.ZAயா.ZAயா.,,,, எ��ேம நிைலயான..  

 
ஆக, இYத ஒள�5 சkர�ைத+ ெப�வத�%�தா�, இYத மன�தன�� 

கைடசி நிைல இ.தா�. அதனா�தா�, இராமாயண�தி� ெதள�வாக� 
ெகா&�கி�றா�க�. சீதா எcேக ேபாகி�ற.? சா+ப40டெத�லா
, ேசமி�த 
ெசா�ெத�லா
, இYத உட7�%�தா�.  
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ஆனா�, கைடசிய4� இYத உட� எcேக ேபாகி�ற.?  
Lமிைய+ ப4ளY., ம�பA3
 இc% ம,ண4�%�தா� ேபாகி�ற..  

மமமம,,,,ண4�%� ண4�%� ண4�%� ண4�%� ேபாேபாேபாேபா%
 %
 %
 %
 உடஉடஉடஉட7777�%�%�%�%,,,,    ஏ�ஏ�ஏ�ஏ�    இYதஇYதஇYதஇYத    மாமாமாமாதி# தி# தி# தி# 
அவCைத+படஅவCைத+படஅவCைத+படஅவCைத+பட    ேவ,&
ேவ,&
ேவ,&
ேவ,&
????    எ�� இராமாயண�தி� ெதள�வாக� 
ெகா&�கி�றா�க�.  

 
உண�வ4� த�ைம சீதா, உண�வ4� த�ைம ஒள�ய4� அறிவா%
, 

இ�E�%� சி�காத த�ைம ெகா,&, வ4]F;ட� இ�Yத.. 
அ+ெபாa., அcேக ேபா< ெசா��க
 அைடகி�ற..  

 
அ+பA இதி� உண��.கி�றா�க�. ஆனா�, இவ�கE�% 

இராமாயண� கைதேய ெத#யவ4�ைல. ப4ற%, நா
 எைத5 ெசா�லி 
அைத நிlப4�கி�ற.?  

 
சீதா இ`வள; க]ட+ப0ட.. இராம� இ�தைன சYேதக+ப0டா�. 

அ+பA எ�ற, சYேதக உண�;கைள�தா� ெகா&�கி�றா�கேள தவ4ர, 
எ�தைகய “iல
” அத�%� இ��கி�ற.? எ�� ெத#யவ4�ைல. 

 
அதனா�, நIcக� ஒ`ெவா�வ�
 ஆ3� கால ெம
பராக ஆக 

ேவ,&ெம�றா�, எ+பA இ��க ேவ,&
? V
மா ேப��% ெம
பராக 
இ�ைல. இய�ைகய4ேலேய, ஆ3� கால ெம
பராக ஆக ேவ,&
.  

 
உcக� %&
ப வா>�ைகய4ேலா, ந,ப�கEைடய 

வா>�ைகய4ேலா, இ+பA வர+ேபா%
ேபா., அ�ைள+ ெப��, 
இவ�க� இ�ைளஇ�ைளஇ�ைளஇ�ைள+ + + + ேபா�கேபா�கேபா�கேபா�க    HAயHAயHAயHAய    ச�திச�திச�திச�தி    ெப�றவ�களாகெப�றவ�களாகெப�றவ�களாகெப�றவ�களாக,,,, 
நIcக� மாற ேவ,&
. 

 
உcக� ெசா�லி� த�ைம, ப4ற�ைடய தIைமகைள+ ேபா�க� 

HAய நிைலயாக இ��கேவ,&
. உcக� ெசா�லி� த�ைம, 
அவ�கE�%� சிYதி�%
 த�ைமய ஊ0A, அவ�கைள5 சி�கலி� 
இ�Y. மh0ட� HAய ச�தியாக மாற ேவ,&
. நIcக� ஒ`ெவா�
 
இYத நிைல ெபறேவ,&
. 
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ஏென�றா�, இ.தா� ஆ3� கால ெம
ப� ப4றிெதா� தIைமக� 
நம�% வரா., அ�� உண�ைவ நம�%� ெப��%
 ச�தி வ�
. ஆகேவ, 
நIcக� மன உ�தி ெகா,&, அ�ைள+ ெப�cக�, இ�ைள அக��cக�,  

 
இYத அ�� ஞான�ைத வள��., ஒ`ெவா� %&
ப�ைத3
 

ப#ப�%வ நிைல ெபற�HAய ச�தியாக, நIcக� மாறேவ,&
. 
அ+ெபாa., அவ�கைள+ ப�%வ+ப&�.
 ேபா., அவ�கள�� தIைமயான 
உண�;க� நம�%� வரா.,  

 
பாச�தா�, நா
 உதவ4 ெச<ய ேவ,&
 எ�ற உண�; வYதா�, 

அYத ேவதைனக� நி5சய
 நம�%� வ�
 ஆகேவ, அYத ேவதைனைய 
நI�க�HAய ச�திகளாக, நIcக� மாறேவ,&
 

 

அ�ைள+ ெபற ேவ,&
, இ�ைள நI�க 
ேவ,&
 எ�ற நிைலயாக�தா�, நIcக� எ�ேலா�
 ஆ3� 
கால ெம
பராக அைமய ேவ,&
. இைணய ேவ,&
 எம. 
அ�ளாசிக�. 
 

5. 5. 5. 5. ஞான%�ஞான%�ஞான%�ஞான%�    உபேதசி+பைதஉபேதசி+பைதஉபேதசி+பைதஉபேதசி+பைத, , , , நம�%�நம�%�நம�%�நம�%�    
Zaைமயாக+Zaைமயாக+Zaைமயாக+Zaைமயாக+    ெப�
வழிெப�
வழிெப�
வழிெப�
வழி    

    
உcகE�%� ெதள�வாகேவ Hறி வ�கி�ேற�. ஏென�றா�, இYத 

ஆ3�கால ெம
பராக இ��கி�றவ�கE�%, இைத5 ெசா�கி�ேறா
. 
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யா
 ஒ`ெவா� ஊ#லி�Y. வ�
 ஒ`ெவா�வ��%
, இைத 
ஒ`ெவா� சYத�+ப�தி� ெசா�கி�ேறா
.  

 

யா
யா
யா
யா
    உபேதசி�தஉபேதசி�தஉபேதசி�தஉபேதசி�த    எ�லாவ�ைற3
எ�லாவ�ைற3
எ�லாவ�ைற3
எ�லாவ�ைற3
    
ெமா�தமாகெமா�தமாகெமா�தமாகெமா�தமாக    எ&�.எ&�.எ&�.எ&�.,,,, ேகெச0டாக5 ேச��., நIcக� 
ேக0t�க� எ�றா�, அYத Zaைம வ�
. 
எ�ேலா��%
 யா
 Zaைமயாக5 ெசா�ல ZA3ேமா?  

 
அதனா� இYத+ ப%திய4� ெசா�ல+ப&
ேபா., அYத+ ப%திய4� 

உபேதசி�.�ளைத ேகெச0A� பதி; ெச<., அைத எ&�.� ேக0டா�, 
அ. Zaைமய4� த�ைமய நி5சய
 அைட3
. 

 
ஏென�றா�. ேபான தடைவ வYதவ�கE�% வ4�தியாசமாக� 

ெத#3
. தி�ெந�ேவலிய4� உ�ளவ�கE�%5 ெசா�7
ேபா., 
ெகாdச
 வ4�தியாசமாக� ெத#3
. இ+ெபாa., இcேக ெசா�7
 
ெபாa., வ4�தியாசமாக இ��%
.  

 
அேத மாதி#, ேசல�தி� உ�ளவ�கE�%5 ெசா�7
 ேபா., 

வ4�தியாசமாக இ��%
, ஏென�றா�, உண�;க� அcேக இைணY., 
அYத உண�;க� மா�வைத, எதெனத� நிைலகள��, எதெனத� 
உண�;க� மா�கி�ற. எ�பைத�தா�, நிைன;ப&�.கிேறா
.  

 
ஆகேவ, இcேக சில� எ,ண4வ4ட�Hடா..  
அதாவ., அ�ைற�% அYத மாதி#,  
ஞான%� அவ�கE�% ஒ� வ4தமாக5 ெசா�லி இ��கி�றா�.  
ஆனா�, இ�� நம�% ஒ� வ4தமாக5 ெசா�கி�றா�  
எ�� எ,ண ேவ,Aயதி�ைல.  
 
ஏென�றா�, இைதெய�லா
 அYத உண�வ4� இய�கcகைள 

Zaைமயாக5 ெசா�ல ேவ,&ெம�றா�, எ�ேலாைர3
 H+ப40& 
ைவ�.5 ெசா�ல ேவ,&
. அ+பA எ�தைன ேப� இcேக உ0கா�வ.?   
எ`வள; நா� உ0கா�Y. உபேதச�ைத� ேக0ப.? 

 
இYத சYத�+ப உண�;க�,  
யா
 இcேக வ4ைளய ைவ�%
 ெபாa.,  
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இேத உண�;க� ஒலி அைலகளாக மா�ற+ப0&,  
இைணY. வாa
 அYத+ ப�%வ�தி� வ�
 ெபாa.,  
நா
 இைத இ+பA எ&�க ேவ,&
 எ�ற நிைல வ�
. 
 
ஆக, ஆ3� கால ெம
ப�க� நIcக� எ�ேலா�
 இைணY., 

அYத அ�� உண�ைவ+ ெப�
 ப�%வ�ைத3
, 
அைதஅைதஅைதஅைத    ம�றவ�கE�%ம�றவ�கE�%ம�றவ�கE�%ம�றவ�கE�%    எ&�.�எ&�.�எ&�.�எ&�.�    ெதள�வாகெதள�வாகெதள�வாகெதள�வாக5555    
ெசா�ல;
ெசா�ல;
ெசா�ல;
ெசா�ல;
,,,, ஏ��� ெகா�E
 ப�வZ
 நி5சய
 வ�
.  

 
அதனா�தா� இைத5 ெசா�வ.. ஏென�றா� %�நாத� என�% 

இ+பA� தா� ெசா�னா�.  

6. 6. 6. 6. தIைமகள�லி�Y.தIைமகள�லி�Y.தIைமகள�லி�Y.தIைமகள�லி�Y.    த+ப4�கத+ப4�கத+ப4�கத+ப4�க    ேவ,&
ேவ,&
ேவ,&
ேவ,&
    
எ�றஎ�றஎ�றஎ�ற    எ,ண
எ,ண
எ,ண
எ,ண
    எ+பAஎ+பAஎ+பAஎ+பA    வ7+ெப�கி�ற.வ7+ெப�கி�ற.வ7+ெப�கி�ற.வ7+ெப�கி�ற.    

%�நாத� எ�ன ெச<தா�? எ
ைம� கா0&�%� H0A� ெகா,& 
ேபா<, ப5சிைலைய� கா,ப4�., இ. ேபVமாடா? பா�டா ப5சிைலைய 
எ�றா�.  

 
அ. எ+பA சாமி ேபV
? எ�ேற�. ப4ற% நா� ப5சிைல ேபV
 

எ�� ெசா�ேவ�.  
 
அ. எ+பAடா ேபV
 எ�� எ
ைம� ேக0டா�? ப4ற% எ�லா 

உ,ைமய3
 ெசா�வா�.  
 
இேத மாதி#, ஒ� Kலி ெச�.+ ேபா<வ40ட., இ. எ�னடா 

ெச<3
 எ�� ேக0டா�?  
 
சாமி, அ. ெச�.+ ேபா<வ40ட. எ�றா�, எ+பA எைத எைத� 

ெகா�றேதா, அcேக ேபா< இYத உய4� ப4ற�%
 எ�ேற�.  
 
அ. எ+பA எ�� நI ெசா�7டா எ�பா�. ஆக, அ. ெச�.+ 

ேபா<வ40ட.. அதி� இ�Yத, அ. ேச��த ச�ெத�லா
 எcகடா ேபான.? 
எ�பா�.  
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அ. ெச�.+ ேபானா�, ஆவ4 எ�லா
 கா�றிேல ேபா%
 எ�� 
யா
 ெசா�னா�, ெர,& ேப��%
 த��க
 ஆ%
.  

 
யா
 இYத மாதி#5 ெசா�னா7
, உடேன அவ� அ. எ+பA� 

கா�றி� ேபா%
? கா�றி� ேபானா� எ�ன ெச<3
? எ�� ேக0பா�  
%�நாத�. இ+பAெய�லா
 வ4ள�க
 ேக0பா�. 

 
அ�ைற�% யா
 கா0&�%� ெச�7
 ெபாa., சா+பா& இ�ைல.  

நடY. ேபாக� Hட ZAயா.. நா
 ஏேதா நிைன�கி�ேறா
. ஆனா� 
கா0&�%� ேபா<, நடY. ேபாக� HAய ச�திைய இழY.வ40டா�, 
எ�ன ெச<ய ZA3
?  

 
அ+ெபாa., அYத இட�தி� ேவதைன வ�
. அYத ேவதைனைய 

எ&�க+ ேபா%
 ேபா. எ�ன ஆ%
?  
 
ேவதைன ஏ�ப0ட உடேன %�நாதைர எ,ண4, இ+பA இYத 

மாதி# ப,ண4வ40டாேர, எ+பA3
எ+பA3
எ+பA3
எ+பA3
, , , , அவ�அவ�அவ�அவ�    ெசா�னெசா�னெசா�னெசா�ன    
இட�தி�%இட�தி�%இட�தி�%இட�தி�%++++    ேபாகேபாகேபாகேபாக    ேவ,&
ேவ,&
ேவ,&
ேவ,&
    எ�றஎ�றஎ�றஎ�ற    எ,ண
எ,ண
எ,ண
எ,ண
    
வ�
வ�
வ�
வ�
....   

 
எம�% ேவதைன வ�
 ெபாa., ெசா�கி�றா� %�நாத�. 

“ேவதைன+ப&�தி வ40டா� எ�� எ,ண4னா�, நட�க ZAயா.. ஆனா�, 
நட�க ZAயவ4�ைல எ�றா�, நI எ�ன ெச<கிறா<?” 

 

அcேக, அYத இட�தி�% நா
 ேபா<வ40டா�, 
உடேன ெகாdச
 ெசௗக#யமாக இ��கலா
 எ�ற 
எ,ண
 வ�கி�றத�லவா?  

 
எ+ெபாa. வ�கிற.? அcேக. அYத எ,ண
 வ�கி�ற.. 

அ+ெபாa., அYத எ,ண
 வ�
 ெபாa., அYத உண�; வ�கி�ற.. 
இதிலி�Y. எ+பA3
 த+ப4�க ேவ,&
, எ�ற எ,ண
 வ�கி�ற.. 
இ+பA�தா�, தIைமகைள நI�%
 வ7வான எ,ண�ைத எம�%� 
ெகா&�தா� %�நாத�. 
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VIII. VIII. VIII. VIII. நா
நா
நா
நா
    ெச<யெச<யெச<யெச<ய    ேவ,Aயேவ,Aயேவ,Aயேவ,Aய    தவ
தவ
தவ
தவ
    
1. மக#ஷிகள�� அ�� ச�திைய மக#ஷிகள�� அ�� ச�திைய மக#ஷிகள�� அ�� ச�திைய மக#ஷிகள�� அ�� ச�திைய 
எ�ேலா��%
 கிைட�க5 ெச<ய எ�ேலா��%
 கிைட�க5 ெச<ய எ�ேலா��%
 கிைட�க5 ெச<ய எ�ேலா��%
 கிைட�க5 ெச<ய 

ேவ,&
ேவ,&
ேவ,&
ேவ,&
 
“%� கா0Aய வழிக�” எ�ேலா��%
 கிைட�க 

ேவ,&
 எ�� எ,Fகி�ேற�. நா�நா�நா�நா�    எ,Fகி�றபAஎ,Fகி�றபAஎ,Fகி�றபAஎ,Fகி�றபAேயேயேயேய    
நIcகE
நIcகE
நIcகE
நIcகE
    எ,ண4னா�எ,ண4னா�எ,ண4னா�எ,ண4னா�    ேபா.
ேபா.
ேபா.
ேபா.
....  

 
ச�தி எcகி��கிற. எ�றா�, இைத நா
 ெப�ேறா
. இ. 

““““எ�ேலா��%
எ�ேலா��%
எ�ேலா��%
எ�ேலா��%
    கிைட�ககிைட�ககிைட�ககிைட�க    ேவ,&
ேவ,&
ேவ,&
ேவ,&
”””” எ�� எ,ண 

ேவ,&
.  
 
நா
 யா� யாைரெய�லா
 பா��கி�ேறாேமா, அவ�கE�ெக�லா
 

அ. கிைட�க ேவ,&
. இ��  நIcகி+ ெபா�� காF
 திற� ெபற 
ேவ,&
 என எ,ண ேவ,&
. 

 
அYத மக#ஷிகள�� அ�� ச�திைய, எYத நிமிடZ
 எ&�க� 

HAய ச�திைய ஏ�ப&�தி இ��கி�ற.. நா
 அைத+ ப��ட� ப�ற 
ேவ,&
.  

 
எYத நிமிட
 ஆனா7
, எYத� %ைறைய+ பா��தா7
, 

ஈCவராஈCவராஈCவராஈCவரா    எ��எ��எ��எ��, , , , அவன�ட
அவன�ட
அவன�ட
அவன�ட
    ேவ,டேவ,டேவ,டேவ,ட    ேவ,&
ேவ,&
ேவ,&
ேவ,&
. 
ஈCவரா எ�ற ெசா�ைல, எ+ெபாa.
 மற�க� 
Hடா.. 

 
ஈCவரா எ�ப., ந
ைம உ�வா�கிய உய4�. ஆைகய4னா�, 

எ�தைகய நிைல வYதா7
, அவ�கள�� %ைறைய நI�கிவ40&, “ஈCவரா”, 
அYத .�வ ந0ச�திர�தி� ேபர�E
 ேபெராள�3
 நாcக� ெபற 
ேவ,&
 எ��, க,ண4� நிைனைவ+ K�வ ம�தி�%�%� ெகா,&வர 
ேவ,&
. 
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ந
 உய4�ட� ஒ�றி, .�வ ந0ச�திர�தி� ேபர�� ேபெராள� 
எcக� உட� Zaவ.
 பட�Y., எcக� உடலி7�ள ஜIவா�மா, 
ஜIவஅF�க� ெபற ேவ,&ெம��, இYத உண�ைவ+ பழ�க�தி�%� 
ெகா,& வரேவ,&
. இ. வள�Yத;ட�, ந
 %ைறகைள நI�%
. 

 
ந
 நிைன;, எ+ெபாa.
 .�வ ந0ச�திர�தி� அ�� ச�தி3
, 

மலைர+ ேபா�ற மணZ
, அைனவ�
 ெபற ேவ,&
. அவ�க� 
பா�+பெத�லா
 நல
 ெபற ேவ,&
. எcக� பா�ைவ, அவ�கைள 
ந�லவரா�க ேவ,&
 எ��, இைத வள��.+ பழக ேவ,&
. 

 
இ�ைலெய�றா�, நா
 நியாய�ைத நிைன+ேபா
.  
ஒ�வ� %ைற ெசா�னா�,  
அYத� %ைறைய வள��.வ4&ேவா
.  
இர,& Zைற ெசா�லிவ40டா�,  
அYத வ4�. வள�Y.வ4&
. அYத� %ைறதா� வள�
. 

அ+ெபாa. நம�%� ேபாரா0ட
 வ�
. நம�%�, மன+ ேபாரா0டேம 
அதிக
 இ��%
. ப4�, நா
 ேபா%
 பாைத�ேக இ. இ�� "a
.  

2. நம. எ�ைல எ.நம. எ�ைல எ.நம. எ�ைல எ.நம. எ�ைல எ.? - மக#ஷிகள�� அ�� மக#ஷிகள�� அ�� மக#ஷிகள�� அ�� மக#ஷிகள�� அ�� 
வ0ட
தா�வ0ட
தா�வ0ட
தா�வ0ட
தா� 

 
அதனா�, நம.நம.நம.நம.    எ�ைலஎ�ைலஎ�ைலஎ�ைல    எ.எ.எ.எ.???? அYத மக#ஷிகள�� அ�� 

வ0ட
தா�. அYத எ�ைலைய அைடய ேவ,&
. அYத 
எ�ைலைய அைடய ேவ,&ெம�றா�, அவ�க� 
உண�ைவ, நம�%� ெப��க ேவ,&
.  
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அைதஅைதஅைதஅைத    எ�ேலா��%
எ�ேலா��%
எ�ேலா��%
எ�ேலா��%
    கிைட�க5கிைட�க5கிைட�க5கிைட�க5    ெச<யெச<யெச<யெச<ய    
ேவ,&
ேவ,&
ேவ,&
ேவ,&
. . . . இ.இ.இ.இ.    நம.நம.நம.நம.    தைலயாய�தைலயாய�தைலயாய�தைலயாய�    கடைமயாககடைமயாககடைமயாககடைமயாக    
இ��கஇ��கஇ��கஇ��க    ேவ,&
ேவ,&
ேவ,&
ேவ,&
....    

 
மக#ஷிகள�� அ�� ச�தி ெபற ேவ,&
. ெபா�� க,&ண�Y. 

ெசய�ப&
 ச�தி ெபற ேவ,&
. இைத சிறி. நா�கE�%5 ெசா�லி+ 
பா�cக�. ந
 பா�ைவ, தIைம ெச<பவ�கைள� த+ப4லி�Y. மா��
.  

 
அ+பA, அவேன த+K ெச<கிறா� எ�றா�,  
அவன�ட
 இ�� இ��%
.  
அதைன வ4ல�கி� த�ள�வ4ட ேவ,&
.  
அவ� ந
மிட
 இ�Yதா7
, அவ� இ�� ந
ைம5 சாரா..  
 
நdசி�லாம� உலக
 இ�ைல. "#ய� Vழ�சியா%
 ெபாa., 

எYத நdசா� அ. தா�க+ப0& அ. ெவ+பமானேதா, அதிேல ஈ��%
 
காYத
 உ�வாகி�ற.. அதிேல ெவ+ப காYதமாக உ�வா%
 ெபாa., 
எைத இYத காYத
 இa�கி�றேதா, அதிேல கலYத வ4ஷ
 மh,&
 
ெவ+ப�ைத உ�வா�%கி�ற.. 

 
அF�கள�� த�ைம ெவ+ப
 அதிகமா%
 ெபாa., வ4ஷ�ைத+ 

ப4#�%
. இைத+ ேபால�தா�, மன�தன�� உண�வ4� த�ைம அcேக 
ெவ+ப
. இcேக, எ,ண�தி� த�ைம ேமாதலா%
 ெபாa., 
தIைமகைள+ ப4ள�%
. 

 
நா
 ஒ�வைன� க&ைமயாக5 ெசா�ல+ப&
 ெபாa., வ4ஷ
. 

அ. தா�க+ப&
 ெபாa., அவ�ைடய உண�;க� இ�� "a
. அYத 
மக#ஷிகள�� அ�� ச�தி ெபற ேவ,&
 எ��, எ,ண�ைத+ பா<5சி, 

அவ�அவ�அவ�அவ�    இ��இ��இ��இ��    நIcகநIcகநIcகநIcக    ேவ,&ெம��ேவ,&ெம��ேவ,&ெம��ேவ,&ெம��, , , , தா�க+ப&
தா�க+ப&
தா�க+ப&
தா�க+ப&
    
ெபாa.ெபாa.ெபாa.ெபாa.,,,, இ�� வ4ல%கி�ற.. இYத� க0டாய�தி�% நா
 
வY.வ40டா�, அவ�க� ெச�ற பாைதய4�, நா
 நி5சய
 ேபாக 
ZA3
. 
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.�வ மக#ஷிகள�� அ�� ச�தி ெபற ேவ,&
 ஈCவரா எ��, 
நIcக� எ+ெபாaெத�லா
 உய4�ட� ஒ��கி�றI�கேளா, அ+ெபாa., 

நIcக� அYத5 ச�திைய+ ெப�
 த%திைய, ஏ�ப&�.கி�ேறா
. அைத 
வ4ைரயமி�லா., எYத நிமிட�தி7
 எ&�கலா
. 

 
அத�%�தா�, அYத மக#ஷிகள�� அ�� ச�திைய ஆழ+பதி; 

ெச<வ.. நIcக� பா��கி�றவ�கE�% எ�லா
, அYத ச�திைய� 
கிைட�க5 ெச<ய ேவ,&
,  

 
உcக� ெசா�, ேப5V, பா�ைவ, உcக� i5சைலக� இYத� 

கா�றிேல பரவ4னா7
, நIcக� யா��%+ பா��., அவ�க� ந�ைம ெபற 
ேவ,&
 எ�� எ,ண�ைத+ பா<5சினா7
, அைத அவ�கE
 ெபற 
ZA3
. 

 
ஒ� ெசA�%+ ப�க
 கைள இ�லா.,  
த� இன�தி� ெசA ெப�கிவ40டா�,  
%வ4Yத ச�தி ெகா,&,  
அYத� தாவர இனcக� ெசழி+பாக வள�
.  
கைளக� Zைள�.வ40டா�, அYத நிைலய4� வள�வதி�ைல.  
 

அைத+ ேபா��தா�, நம. வா>�ைகய4� கைளக� 

Zைள�காம� இ��க ேவ,&ெம�றா�, நா
 நா
 நா
 நா
 
யாைர+ பா��தா7
யாைர+ பா��தா7
யாைர+ பா��தா7
யாைர+ பா��தா7
,,,, அவ�க� .�வ மக#ஷிகள�� 
அ�� ச�தி ெபற ேவ,&
, அவ�க� ெபா�� காF
 
நிைலக� ெபற ேவ,&
, அவ�க� %&
ப
 நல
 ெபற ேவ,&
, 
அவ�க� ெதாழி�க� நல
 ெபற ேவ,&
, அவ�க� எதி�கால
 
சிறYதி��க ேவ,&
 எ��, எ,ண ேவ,&
. 

 
இைத�தா�, கீைதய4� நI எைத எ,Fகி�றாேயா, 

அ.வாகி�றா<. அYத உண�வ4� ச�தி நம�%� வ�கி�ற.. நா
 
எ�லா
 ெசா�ேவா
. “நா� எ�லா
 நிைன�கி�ேற�, ஆனா�, 
ஆ,டவ� இ+பA5 ேசாதி�கி�றா�”, அYத+ பைழய பழ�க
 ந
மிட
 
வY.வ4&
. ஆனா�, அத�% நா
 Z�கிய�.வ
 இ�லாதபA 
ெச<ேவா
.  
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ந
 உண�;க� அைன�ைத3
 .�வ மக#ஷிகள�� அ�� 

வ0ட�தி� இைண�க5 ெச<., நIcக� உcக� ந,ப�கைள5 சYதி�%
 
ெபாaெத�லா
, உcக� ச�திைய அவ�கE�%+ பர+ப4, அவ�கைள5 
சYதி+ேபா� எ�லா
 அைத+ ெபற5 ெச<ய ேவ,&
. நா
 அைத+ 

ப��ட� ப�றி, எ�ேலாைர3
 ப�ற ைவ�க எ�ேலாைர3
 ப�ற ைவ�க எ�ேலாைர3
 ப�ற ைவ�க எ�ேலாைர3
 ப�ற ைவ�க 
ேவ,&
ேவ,&
ேவ,&
ேவ,&
....    

 
"#ய� எ�தைனேயா வ4ஷ�த�ைம3ைடய நிைலகைள 

எ&�தா7
, வ4ஷ�ைத+ ப4#�கி�ற.. ஒள�ய4� Vடராக மா��கி�ற.. 
அதி� வ4ைளYத மகாஞான�, உலகி� அவ� Vவாசி�%
 உண�;க� 
எ.வானா7
, அதி7�ள நdசிைன+ ப4#�.வ40&, ஒள�ய4� Vடராக 
மா�றி� ெகா,&�ளா�.  

 
இYத மன�த உடலி�, அவ�க� ப4�ப�றிய அYத உண�ைவ5 

ேச��தா�தா�, எ��
 ஒள�ய4� Vடராக நிைல�க ZA3
. அைத+ 
ெபற5 ெச<வத�%�தா� இYத நிைலேய.  

3. ெபா.நல�தி� Vயநல
ெபா.நல�தி� Vயநல
ெபா.நல�தி� Vயநல
ெபா.நல�தி� Vயநல
 

என�%5 Vயநல
 அதிக
. ஏென�றா�, நIcக� எ�ேலா�
 
ெபறேவ,&
 எ�� நிைன�%
 ெபாa., அ. அ. அ. அ. 
என�%� வள�Y. ெகா,ேட இ��கி�ற.என�%� வள�Y. ெகா,ேட இ��கி�ற.என�%� வள�Y. ெகா,ேட இ��கி�ற.என�%� வள�Y. ெகா,ேட இ��கி�ற.....        

நIcக� எ�லா
, மகி>5சியாக5 ெசா�7
 ெபாa.,  
மகி>5சி என�%� வ4ைளகி�ற..  
இYத Vயநல�ைத� க�தி�தா�,  
உcகE�%� இYத+ ெபா. நல�தி� ச�திைய+ பர+Kகி�ற.. 
 
நIcக� எ�ேலா�
 ந�றாக இ��க ேவ,&
 எ��, Vயநலமாக 

எ,F
 ெபாa., அ.ேபா� நIcகE
, எ�ேலா�
 ந�றாக இ��க 

ேவ,&
 எ�� எ,F
 ெபாa., அYத Vயநல
 - ெபா. 
நலமானா7
, Vயநல
தா�. ஆய4ர
 ேப� ேச�Y., ஒ�றாக 
இ��%
 ெபாa.தா� மகி>5சி.  
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பல இல0ச�கண�கான உண�ைவ, எ�ேலா�
 ந�றாக இ��க 
ேவ,&
 எ�� எ,ண4யவ�க�தா� மக#ஷிக�. பல ேகா�கEைடய 
உண�;கைள மா��
 ெபாa.தா�, "#ய:ைடய ஒள�.  

 
ஆகேவ, நம�%� இYத உண�வ4� இய�க�தி� வYதா�, “உய4#� 

ஒள�” இைத+ ெபற ZA3
 எ�ற த�ன
ப4�ைகய4�,  
நம. ஆறாவ. அறி; ெகா,&,  
எ+ெபா�ைள3
 அறிY.,  
எ+ெபா�ைள3
 க,&ண�Y.,  
பைட�தி&
 உண�; ெகா,& ெசய�ப&ேவா
. 
 
இYத ஆறாவ. அறி;தா� சரவணபவா, %கா, தIைமகைள5 

சரணமைடய5 ெச<ய�HAய உடலான %ைக�%� நி��, கYதா – 
வ�வைத அறிY., கட
பா – உ�வா�க� ெத#Y. ெகா,டவ� 
கா��திேகயா. எதைன3
 அறிY. உ�வா�க� ெத#Y. ெகா,டவ�. 
ப4ர
மாைவ5 சிைற+ப4A�தா� Z�க�. 

 

இ`வள; எள�தி� ஆறாவ. அறிைவ� ெதள�வா�கியப4�, நா
 

ஏ� ப4�ேனா�கி+ ேபாகேவ,&
? Z�ேனா�கிேய Z�ேனா�கிேய Z�ேனா�கிேய Z�ேனா�கிேய 
ேபாேவா
ேபாேவா
ேபாேவா
ேபாேவா
.... அ�� ஞான�கள�� உண�ேவா& ெச�ேவா
. எம. 

அ�ளாசிக�.  

 
 



 99 

மாமக#ஷி ஈCவராய %�ேதவ� தேபாவன
 

Kdைச Kள�ய
ப0A – 638 459 

ஈேரா& மாவ0ட
 

தமி> நா& 

இYதியா 

ெதாைல ேபசி – 04295 267318 

 
 

 

 
http://omeswara.blogspot.in/ 
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