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நா� மா3�க '&F� 
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2. மக$ஷிகள�> அ�) ச�திகைள, �� அ�ளா6  நம��) ஏ+L� 
நிைல  
3. நம��) மக$ஷிகள�> அ�) உண*Kகைள 'லாமாக! .ச 
ேவ1��. 
4. ஆ0ம R0திய�6 உ)ள Sல�%L 
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5. ஒUெவா� �ண0திE�, உண*வ�E�, ெசயலிE�, 8�வ 
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1  ெப1க)தா> “ஆதிச�தி” -- தா3ைம    
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4. கணவ> தன8 மைனவ�ைய உய*0திடK�, மைனவ� 
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I I I I ஞான�� உபேதசி!பைத! #$ய�%&ய ஞான�� உபேதசி!பைத! #$ய�%&ய ஞான�� உபேதசி!பைத! #$ய�%&ய ஞான�� உபேதசி!பைத! #$ய�%&ய 

'ைறக)'ைறக)'ைறக)'ைறக)    
1. 1. 1. 1. ��ேதவ* ��ேதவ* ��ேதவ* ��ேதவ* ஞான��வ�+�ஞான��வ�+�ஞான��வ�+�ஞான��வ�+�    

அ-பவ.*வமாகஅ-பவ.*வமாகஅ-பவ.*வமாகஅ-பவ.*வமாக உண*0திய  உண*0திய  உண*0திய  உண*0திய உ1ைமக)உ1ைமக)உ1ைமக)உ1ைமக)    

    
நம8 ��நாத* ெசா>னப&, S>L இலNச� ேபைர யா� ச7தி�க 

ேந*7த8, ஒUெவா�0தைரF� ச7தி���ேபா8 அவ*கbைடய 
கAட:க) எUவாL இ��கி>ற8? அவ*கb��0 8>ப:க) எ!ப& 
ேந�கி>ற8? ஒUெவா� மன�த-�, வா]�ைகய�6 ந6ல8 ெச3ய 
ேவ1�� எ>L எ1I�ேபா8, அ7த ந6லைத எ1I�ேபா8, 
அவரகைள, 8யர:க) எ!ப& வ7தைடகி>ற8?  

அதிலி�78 அவ* ம̂)வத+� வழி இ6லாதப&, ப�தி எ>ற 
ந6ெலா[�க0ைத மN�� கைடப�&08� ெகா1�, அ7த ப�தி எ>ற 
நிைலகள�6 இ�7தாE�, ந6லைத எ1Iகி>றன*. ந6லைத� கா��� 
திற> இழ��� நிைலய�6, இ>L ஒUெவா� மன�த-� இ��கி>றன*.  

ஆனா6, ந6லைத� கா��� வEவான நிைலக) ஒUெவா� 
மன�தன�ட0திE� ெசயலிழ78 இ��கி>ற8. ந6லைத! ெபற 
ேவ1�ெம>L, அரச*க) ப�தி ஒ>ைறமN�� நம��� காN&வ�N�, 
ந6ெலா[�க0ைத� கா��� திறைன, அவ*க) வ�N�Z ெச>L 
வ�Nடா*க). அைத! ெபற '&யாதப& தைட!ப�0திவ�Nடா*க).  
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ஏென>றா6, அ7த! ப�தி எ>ற நிைலகள�6, ந6ெலா[�க0ைத� 
கைடப�&0தாE�, ெம3 ஒள�ய�> த>ைம தன��) உண*7தா6, ம�க) 
அ&பண�யமாNடா*க) எ>ற நிைலக) ெகா1�, அரச*க) அவ*க) 
Rகேபாக:கb�காக, உலக cதிய�ேலேய உ1ைமகைள மா+றினா*க).  

இ7த! ேபர1ட0தி> ேப�1ைமகள�> நிைலக), அ8 ந� 
.மி��) வ7தாE�, ம+ற சாதாரண ம�க) ெபறாத நிைலகள�6 எ!ப&0 
தைடப�0திவ�Nட8 எ>ற நிைலகள�E�, இதிலி�78 ம̂1�, நா� எ!ப& 
இ7த உடலிலி�78, இ7த உய�ரா0மாைவ ஒள� நிைல ெபறZெச3ய 
ேவ1�ெம>ற இ7த நிைலைய0தா>, நம8 ��நாத*, அவ* கைடசி 
ேநர0தி6, இ7த உடைலவ�N� அ7த உய�ரா0மா ெச6ல! ேபா��ேபா8, 
'த> நிைலயாக இைதZ ெசா>னா*. 

அைதZ ெசா6லி, இ7த! ப�ரணவ0தி> த08வ0ைத '[ைமயாக, 
'தலி6 அ-பவ cதியாக, அவ* இ����ேபாேத பல அ-பவ:கைள, 
எ�ைம! ெபறZ ெச3தா*. அதாவ8 க>ன�யா�ம$ 'த6, இமய மைல 
வைர ெச>L வரZ ெச3தா*. 

வட 8�வ0திலி�78�, ெத> 8�வ0திலி�78� ஆ+ற6மி�க 
ச�திகைள, இ7த .மி எ!ப&! ெபLகி>ற8 எ>ற நிைலF�, அவ* 
உடேலா� இ��க!ப��ேபா8, ேநர&யாகேவ அவ* எம�� உண*0தி, 
நா� எ!ப& T.V.கள�6 பா*கி>ேறாேமா, இைத!ேபா>ற நிைலகைள, அவ* 
அவ�ட> அைண08� ெகா1�, அவ* உட6 எ:ேக ெச6கி>றேதா 
அவ�ட> அைண08� ெகா1�, ஆ:கா:� நிL0தி, அத-ைடய 
ெசயலா�க:க) எ!ப& இ��கிற8 எ>ற நிைலைய, எம�� 
உண*0தினா*. 

அவ* உண*0திய எ1ண:கைள ைவ080தா>, எ6ேலா�� ெபற 
'&F� எ>ற இ7த ந�ப��ைகய�6, ந<:க) ெபற '&F� எ>ற இ7த 
ந�ப��ைகய�6, 12 வ�ட கால� பல கா�க), ேம�க) அைல78, ம+ற 
உய�$ன:க) எUவாL ெசய6 ப�கி>ற8, தாவர இனZ ச08�க) எ!ப& 
தாவர இனZ ச0ைத இ[�கி>ற8? தாவர இனZ ச0ைத தன��) 
எUவாL வள*கி>ற8? தாவர இனZ ெச&க) எ!ப& வள*கி>ற8? எ>L 
அறி7ேதா�. 

அ7த வள*Zசிய�> த>ைம ெகா1�, .மிய�> கா+றைலக) எ!ப& 
மாLகி>ற8 எ>ற நிைலைய, அவ* உண*0திZ ெச>ற அ7த நிைலைய, 
ஒUெவா� ச7த*!ப0திேலF�, அைத உண*வத+�, ேநர& அ-பவ0ைத! 
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ெபLவத+ேக, அைத ெச3தா*. அ!ப&, எம��) ெப+L வள*0த, அ7த 
ஆ+ற6 மி�க ச�திகைள ந<:க) ெபLவத+ேக, யா� உபேதச0தி> 
Sலமாக உ:கb��) பதிK ெச3கி>ேறா�.  

2. 2. 2. 2. ஞான��ஞான��ஞான��ஞான��    நம��)நம��)நம��)நம��)    ெம3ெம3ெம3ெம3    உண*ைவ!உண*ைவ!உண*ைவ!உண*ைவ!    
பதிவா���பதிவா���பதிவா���பதிவா���    நிைலநிைலநிைலநிைல    

    
ந<:க) எ:ேக ெச6ல ேவ1�� எ>L, உண*வ�> நிைலகைளZ 

ெசE08கி>ற<*க), இத+�, �� வழிெகா1�, உ:கைள! 
ப�ரா*0தி�க�%&ய �� ேவ1��. அ!ப&! ப�ரா*0தி�க�%&ய 
��வ�-ைடய த>ைம ெப+றா6தா>, உ:க)  உண*வ�> த>ைம வE 
%��. 

 
நா� அைனவ�ேம  TV, RADIO  Sலமாக, அைன0ைதF� பா*08, 

ேகN� அறிகி>ேறா�. இைத! ேபா>L, வ�iஞான அறிKெகா1� 
எ:ேகேயா வ�1ண�ேல பரவ�%&ய, அ7த உண*வ�> த>ைமைய, அ7த 
அைலகைள எ�08 பட:கைள அ-!#கி>ற8. 

 
அ!ப& அ-!#� ெபா[8, உடேன அ7த! பட:கைள 

எ�08�ெகா)வத+காக ேவ1&, க�!jட* சி\ட� எ>L, அ7த 
உண*வைலகைள அ8 ஒ>L��) ஒ>L இைணயZ ெச38, அ8 
வ�1ண�ேல எ0தைனேயா ேகா& ைம6கb��, அ7த! ப�க� பற78 
ெகா1&�7தாE�, அ8 எ�08 அ-!#� பட:கைளேயா, அ:கி���� 
உண*வைலகைள அ8 படெம�08, தைரய�லி���� 
ஆ1ெடனா�கள�ேல இய�க!ப�கி>ற8, க�!jட* அ7த நிைலைய 
இ[08! பதிK ெச38வ��கி>ற8. 
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இைத!ேபா>L உ:க) உடலி> த>ைம அைன08ேம “இய7திர�”, 
ந<:க) தியான0தாேல எ�08�ெகா1�, உண*வ�> க1ண�> #லனறிK 
“ஆ1ெடனா”, அ7த! பவ$> ச�தி நா� தியான��க!ப��ேபா8, ந� 
உடE��) எ0தைன உண*Kக) இ�7தாE�, க1I��) ெதாட*# 
உ1�.  

 
நா� எ7ெத7த நிைலகள�6 ெசE08கி>ேறாேமா, அ7த உண*வ�> 

த>ைம உ:க) #லனறிவா6 ஆ+ற6மி�க நிைலக) ெகா1�, 
க1I��) இ��க�%&ய க�வ�ழி��) அ8 ெதாட*# ெகா)கி>ற8.  

 
அUவாL அ8 ெதாட*# ெகா)b�ெபா[8, நா� தியானமி���� 

ெபா[8, ஒUெவா�வ�� ச7தி08 தியானமி��கி>ேறா�. இைத ந<:க) 
ெசய6ப�08�ேபா8,  நம8 ��நாத* காN&ய அ�) வழி!ப& உ:க) 
க1I��) இ��க�%&ய, அ7த� க�வ�ழியான நிைலகள�ேல, 
ெம3ஞான�கள�> அ�ளா+ற6கைள ந<:க) ெபற ேவ1�� எ>L, 
உண*ைவ உ7தி, அ7த உண*ைவ! பதிK ெச3கி>ேறா�.  

 
அதாவ8, க1ணாேல பா*!ப8�, அ7த! பா*ைவய�> நிைலக) 

ெகா1�, உண*வ�> ஆ+றைல! ெப��கZ ெச3வ8�, என�� நம8 
��நாத* எUவாL காN&னாேரா, அ7த உண*வ�> நிைலக) ெகா1ேட, 
உ:க) க�வ�ழி��), அ7த உண*வ�> திைர ஈ*!ப�> ச�திைய! ெபறZ 
ெச3F�ேபா8,  ந<:க) இரவ�ேல ப�08�ெகா1&����ேபா8 இ8 
பதிK ஆகி>ற8. 

  
இUவாL இரவ�ேல, இ!ேபா8 ந<:க) பழ�க!ப�0தி�ெகா1டப�>, 

அ7த மக$ஷிகள�> அ�) ச�திைய நா:க) ெபற ேவ1�� எ>L, 
ஆ0மR0தி ெச38வ�N� ந<:க) ப����ேபா8, இ7த உண*வைலய�> 
ஓNட:க) இ�78 ெகா1&����.  

 
அ!ெபா[8 இரவ�ேல நா� தியான��க!ப��ேபா8, ச!த$ஷி 

ம1டல:கள�6 இ�78, 8�வ நNச0திர0தி6 இ�78 வர�%&ய 
அைலகைள, ந<:க) ெபற ேவ1�� எ>ற உண*Kட> ெதாட*# ெகா1� 
ெசய6ப�08�ெபா[8, அ8 த>ன�Zைசயாகேவ அ7த உண*Kகைள அ8 
இ[08Z ெசய6ப�0திவ���.   
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3. ஞானஞானஞானஞான�� உபேதசி!பைத�� உபேதசி!பைத�� உபேதசி!பைத�� உபேதசி!பைத!!!! #$ய�%&ய  #$ய�%&ய  #$ய�%&ய  #$ய�%&ய 
'ைற'ைற'ைற'ைற 

நா� ெத$78 ெகா)வத+காக,  ஞான�க) த08வ நிைலகள�6 
இதைன0 ெதள�வா�கி உ)ளன*.  ஞான�க) ெசா>னைத நா� ெத$78 
ெகா)ளேவ1��.  சாமி எ>னேவா ெசா6கி>றா*,  நம��! #$யவ�6ைல 
எ>L ெசா>னா6,  நம��! #$யாமேல ேபா3வ���.  

 

இைத,  நா� #$F� ச�தி ெபறேவ1�� எ>L 
ஏ:கி! ெப+றா6,  இ7த உண*Kக) ம̂1�� உ:க) நிைனவ�+� 
வர!ப�� ெபா[8,  அதன�> உ1ைமைய,  அறிF� ஆ+ற6 ெபLவ <*க). 
 

ஞான�க) உண*0திய அ�)வழி ெகா1�,  நா� மன�தனாக! ப�ற7த 
வழிைய0  ெத$78 ெகா1டா6,   இ7த மன�த வா]�ைகய�6 எைதZ 
ேச*�க ேவ1��?  எைத வள*�க ேவ1��?  எைதZ Rவாசி�க ேவ1��? 

எைத கண:கb�� அதிபதியா�க ேவ1��?   எ>ற உண*Kகைள 
உ:கள�6 ெபற '&F�.  
 

இ7த மன�த வா]�ைகய�6,  ஒUெவா� ெநா&! ெபா[8� அ7த 
8�வ நNச0திர0தி> ேபர�ைள ேபெராள�ைய நம��) ெப+L,  மகி]78 
வா]78,  '[ைம ெப+L,  ந�ைமZ சா*7தவ*கைளF� மகி]78 வாழZ 
ெச38,  மக$ஷிக) ெச>றைட7த அ7த ச!த$ஷி ம1டல0ைத,  நா� 
அைனவ�� அைடயலா�. மன�தனாக! ப�ற7ததி> பலைன 
ஒUெவா�வ�� அைடய '&F�. 
 

யா�,  நிைறய அ�) உபேதச:கைள உ:கb��� 

ெகா�0தி��கி>ேறா�.   அ�) உண*Kகைள,  எ!ப& உ:கள�ட0தி6 
இய�கமா�க ேவ1��?  எ!ப&0  த<ைமகைள0  த��க ேவ1��?  எ>L 
யா� அ&�க& உ:கb�� உபேதசி0தி��கி>ேறா�. 

 

“சாமி ெசா>னா*க),  மற78வ�Nட8”  எ>L  இ��க�%டா8.  அ�) 
உண*Kகைள,  உ:கb��)  “ஆழமாக!  பதிK”  ெச38  ெகா)ள  ேவ1��.
இ7த வ�ள�க:கைள நா� ெத$78 ெகா1டா6,  ஒUெவா� நிமிட'� 
த<ைமக) வராதப& த��கலா�. 
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4.  ஞானஞானஞானஞான�� உபேதசி�� உபேதசி�� உபேதசி�� உபேதசி!பைத!பைத!பைத!பைத  நம��) நம��) நம��) நம��) 
பதிவா�பதிவா�பதிவா�பதிவா�கககக ேவ1&யேவ1&யேவ1&யேவ1&ய 'ைற'ைற'ைற'ைற 

ஆசி$ய* க+L0 த�� பாட:கைள மாணவ>,  தா> %*ைமயாக 
உ+L! பா*08,  தன��) பதிவா�கி, ஆசி$ய* ேம6 ப+L ெகா1ட  

உண*வ�> த>ைமையF�, மாணவ> தன��)  பதிவா�கினா6, ஆசி$ய* 
தம��) க+Lண*7த  உண*வ�> த>ைமக),  மாணவன�ட0தி6 பரவ�, 
அ7த உண*ேவ ஆசி$யராக இ�78, இ8 - இUவாL,  இ8 - இ7த 
நிைல,  எ>ப8 ேபா>ற சி7தி��� திற-�,  ெசயE�  அத+�1டான 
உண*K� வ��. 

 

இ!ப&,  ஒ�வ* க+L0 த�� ேபாதைனைய,  %*ைமயாக� 
கவன�08,  அத> உண*வ�> த>ைமைய,  எவ* தம��) பதிK 
ெச3கி>றனேரா,  அத> வழி அவ���) இய�கமாகி>ற8. 
இைத0தா>,  �� எம���  கா1ப�08,  எ�') பதிவா�கினா*. 

 

உலக நிைலைய அறியZ ெச3தி��  ஆசி$ய*,  எ>ற நிைலய�6 
எம8 ��வ�> உண*வ�> த>ைமைய,  எம��) பதிK ெச38 
ெகா1டப�>,  உலகி> த>ைமையF�,  கட7த கால0தி6 மன�த*க) 
எUவாL வா]7தா*க) எ>L�,  எம�� உண*0தினா* ��. 

 

இ!ப&,  இத>வழி ெகா1� எ1I� ெபா[8,  அவ* க+Lண*7த 
உண*வ�> இய�க:க),  எ�ைமZ சி7தி�கZ ெச3F� நிைலயாகK�,  அத> 
வழி ெகா1�,  வா]�ைக அைம0தி�� நிைலF� வ�கி>ற8.  

 

இ!ெபா[8,  யா� உபேதசி��� உண*Kகைள ந<:க) உ:கb��) 
பதிவா�கி,  பதிவா�கியைத ம̂1�� நிைனK ெகா1டா6,  த<ைமய�லி�78 
வ��ப�� உண*வ�> அI�க) உ:கb) உ�வாகி,  ந<:கb� இைத 
9க*7தறி78,  த<ைமய�லி�78 வ��ப�� மன�தனாகி>ற<*க). 

 

ஒ�வ> எ>ைன ஏRகி>றா>,  என��0  ெதா6ைல 
ெகா��கி>றா>,  எ>ற உண*வ�> த>ைமைய,  பதிவா�கி�ெகா1�, 
த<ைம ெச3தவைன எ1I� ெபா[8,  ம̂1�� நம��) த<ைமய�> 
உண*Kக)  வள*78,  ந�மிட0தி6,  ைக கா6 �ைடZசலாகி,  சி7தி��� 
த>ைம இழ78, ேகாப உண*Kக) வ�கி>ற8. 

 



 11 

சி7தி��� த>ைமைய இழ�க!ப�� ெபா[8,  ெசயலி> த>ைம 
�ைறகி>ற8. நம8 ெசய6 ந+பல> தரவ�6ைலெய>றா6,  உண*Zசிய�> 
த>ைம %�கி>ற8. ெகாதி!ப�> த>ைம ஏ+ப�கி>ற8. 

 

ெகாதி!ப�> உண*Kக) நம��) வள*78,  நம8 ந6ல 
அI�கைள ெசயல+றதாக மா+Lகி>ற8.  இ8ேவ நம��) 
வள*78,  க�� ேநாயாகK� மாLகி>ற8. ஆக,  இ8K� ஆசி$யராக 
வ�கி>ற8,   ��வாக வ�கி>ற8. 

 

ஆகேவ,  எதன�> த>ைமைய ந�') பதிவா��கி>ேறாேமா,  அத> 
வலிைம ெகா1� ந�ைம இய�கிவ���. இைத ெவ>றவ*,  8�வ 
மக$ஷி. அவ* க1�ண*7த உண*ைவ,  நம8 �� க+Lண*7தா*. �� 
ஊN&ய உண*வ�ைன,  யா'� 9க*7ேதா�,  க1டறி7ேதா�. 

 

��நாத* உபேதசி0த, அ7த!  ேப�1ைமகைள ந<:க) அைனவ�� 
ெபறேவ1�� எ>Lதா>, யா� இைத உபேதசி�கி>ேறா�  

5. ஞானஞானஞானஞான�� உபேதச 56கைள! ப&��� �� உபேதச 56கைள! ப&��� �� உபேதச 56கைள! ப&��� �� உபேதச 56கைள! ப&��� 
'ைற'ைற'ைற'ைற  

வ�கீ6க) எ6லா� ப&08வ��வா*க). சNட0ைத! ப&!பா*க). 
ஆன6, அவ$ட� ஏராளமான 56க) இ����, காலநிைல வ�� 
ெபா[8, அத-ைடய உண*K�ெகா!ப ப&08� ெகா1ேட இ�!பா*க). 

 
��நாத* ெகா�0த 56கைள! ப&08� ெகா)b:க) அைத! 

ப&�க!ப�� ெபா[8, நிைனவா+றைல� %N&! பைகைமகைள! 
#கவ�டா8, உ:கள�> வலிைம ெகா1�, பைகைமகைள 
மா+றியைம08வ�டலா�. 

 
ஆகேவ, 56கைள! ப&08வ�Nேடா�, ெத$78 ெகா1ேடா� 

எ>பைத� காN&E�, “அ7த7த� கால:கள�6” #0தக:கைள0 தி��ப0 
தி��ப! ப&�க ேவ1��. 

 

.நா� அைனவ�ேம, எ>L� ேபர�bட> ஒ>றி வா]த6 
ேவ1��. எனேவ, 8$தநிைல ெகா1�, உ:கைள உ�வா�க 
ேவ1�ெம>Lதா>,  இைதZ ெச3வ8. 

 

ந<:க) உ�வானா6, அைனவைரF� கா��� நிைல 
வ�கி>ற8.  ஒ�  அ$சிையZ சைம08, பசிைய! ேபா�க '&யா8. 
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அ$சிய�> ப��வ0ைத உ:கb��) ஊN&, நாெம6லா� %N&னா6, 

அ7த அ$சி %�கி>ற8. அ8 சைம08Z சா!ப�ட உதKகி>ற8. 
 

ஒ� ெந6ைல ைவ08, பல ெந6 எ>L ெசா6லி� ெகா1� 
சைம�கலா� எ>றா6 அ8 '&யா8.  ஒ� ெந6ைல! பல ெந6லாக 
உ�வா��த6 ேவ1��. அதைன! ெபறZ ெச3ய,  எம8 அ�b�, 
மாமக$ஷி ஈ\வராய ��ேதவ$> அ�b�, உ:கb��) 
உL8ைணயாக இ��கி>ற8. 

 

உ:க) உய�ரான ஈசைனF� ேநசிF:க). உ:க) உய*7த 
�ண:கைள, உ:கb��) எ���� ெபா[8, உ:க) உய�ரான �� 
ெமZRகி>ற8. அேத சமய0தி6,  உய*7த �ண:கைள எ1I� ெபா[8, 

அ8ேவ ��வாக இ�78,  ந�ைம ந6வழி!ப�08கி>ற8. 
 

எதைனFேம ெதள�வா�கிய,   அ�) ஞான�கள�> உண*ைவ நம��) 
அ7த உண*வ�> த>ைமயா�க!ப�� ெபா[8, அ8 நிைனK வ�� 
ெபா[8,  “அ8 ��வாகி”  ந�ைம0 ெதள�வா��� த>ைம ெபLகி>ற8. 

 

சாமி ந>றாக! ேபRகி>றா*. எ:க) சாமி�� எ6லா� ெத$F�, 
எ>L ெசா6லி வ�N�வ�ட�%டா8. யா� எ6லா� ெத$78 
ெகா)ளவ�6ைல. எ6லாவ+ைறF� ெத$78 ெகா)ள ேவ1�� எ>ற 
ஆ*வ0திேலதா> யா� இ��கி>ேறா�. 

 

ந<:க) அைனவ��, இ7த வா]�ைகய�6 எ6லாவ+ைறF� 
ெத$78 ெகா)ளேவ1��  எ>ற ஆ*வ0திேலதா>, யா� இ��கி>ேறா�. 
அ7த ஆைசய�> நிமி0தேம, கால0ைதF� அறி78,  அ7த! ப�வ� க1�, 

உ:கb��) பதிவா��கி>ேறா�. 
 

ஆகேவ, இைத! ேபா>L ந<:க) உ:க) ���ப0திE�, இ7த! 
பதிவ�ைன ஏ+ப�08:க). மன�தன�> உண*K���, ப+Lட> வா[� 
ப1ப�ைன வள*08� ெகா)b:க). 

 

உபேதசி��� ெசா+கைள, ஏ+�� ப�வ� நம�� வரேவ1��. 
'தலி6 க&னமாக இ����. கால நிைலகb�ெகா!பZ ெசா6லிவ�Nடா6, 

சிறி8 சி7தி�கZ ெச3F�, “ேகNக ேவ1��” எ>ற உண*Kகைள ஊN��. 
 

ஆைகயா6, நா� ஒUெவா�வ�� உய�ைர ஈசனாக மதி0த6 
ேவ1��. உடைல, அவ> வ <+றி���� ஆலயமாக மதி08, அைத! 
ப$R0தமாக ைவ08� ெகா)ள ேவ1��.  
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அத+�, உ:க) ஆ>மாைவZ R0த!ப�0த தேபாவன0தி6 
ெவள�ய�ட!பN�)ள,   அ�)ஞான!   #0தக:கைள,   தன�0த 

நிைலகள�6  ப&F:க).  %Nடைம!#ட>  இ�78, அ7த அைலகைள! 
பா3ZR:க).  அ7த ஆ>மா�கைளZ R0த!ப�0த, உண*Kட> எ1I:க). 

 

ஆ>ம ேநய0ைத,  நம��) உ�வா��த6 ேவ1��. ���ப0தி+�),

இைண78   வா[� நிைலகைள உ�வா��த6 ேவ1��. இ8தா>, 
மன�த ேநய�  எ>ப8. 

 

உ:கbைடய ெசயலா�க:கைள! பா*08, நா-� இைணய ேவ1��, 

எ>ற  உண*ைவ  ஊN&  இைண0தா6, அ8  நல�  ெபL�. ஆகேவ, 
ந�'ைடய  ஆ*வ0ைத,  இதிேலதா>  %Nட ேவ1��.  ஆ>ம  ஞான0ைத�
ெகா1�,   நம��)  ஒ>றி  வா[�  உண*Kக)  வரேவ1��. 

 

ஒUெவா�வ��,   உண*Zசிகைள  ெவள�!ப�08வைத�   காN&E�,

ேகNேபா*   உண*Kகள�6,  உண*Zசிகைள   ஊN��   உண*Kகைள,   நம��)
உ�வா��த6 ேவ1��. 

 

ந�'ைடய இய+ைகய�> உ1ைமய�> உண*வ�ைன, அறிய 
ேவ1�� எ>பத+�0தா> இ7த 56கைள� கால!ப�வ� அறி78, 
அைமதி ெகா1ட ேநர0தி6 ப&08, ெசா6லா6 ந� ���ப0தினைர� 
ேகNக ைவF:க). 

 
�ழ7ைதகb��� இைதZ ெசா6E:க). தா3 த7ைதய���! 

ப&!பறிK இ6ைல எ>றா6, ப&08Z ெசா6E:க) ேகNக மL��� 
ெபா[8, ப&�க ேவ1டா�. ஏ+#ைடய உண*K வ�� ெபா[8, ப&�க 
ேவ1��. 

 

 

இத>  வழிய�6தா>,  அ�)ஞான0ைத    வள*�க'&F�.  ஆ*வ0தி>
 த>ைம  %N�� ெபா[8,  ேவக� %Nடலா�. 

 

க1ணா& ேபா>ற8 ஆ0மா. அதி6 எ[08�கைள! பதி�க 
ேவ1�� எ>றா6, சிைதயா8 பா8கா�க ேவ1��. ஆ>மாவ�+�) 
அ[0தமாகிவ�Nடா6, இத> உண*Kக) அ[0த0தி> த>ைம 
அதிகமாகிவ�Nடா6, ஆ>மா சிைத78, ெவL!ப�> த>ைம ெப�08வ���. 
பதிF� த>ைம இழ78 வ��கி>ற8. 
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இைதெய6லா� ெத$78, அைமதி ெகா1� அ�) ஞான0ைத! 
ெப���:க) உ:க) வா]�ைகய�6 உ:க) அ-பவ� ெப$தாகி>ற8. 
அ�) ஞான0ைத! ெப���� அ-பவமாக மாLகி>ற8. 

 

அ�) வா]�ைக வா[� த>ைம வ�கி>ற8, இ�) n]7த 
நிைலகள�லி�78, இ�ைள அக+றி! ெபா�) காI� நிைலகைள, நா� 
ெபLகி>ேறா�. �� வழிய�6, 8�வ நNச0திர0தி> ேபர�) 
ேபெராள�ைய! ெபற,   நா� தியான�!ேபா�. 

6.  ஞான��ஞான��ஞான��ஞான��    உபேதசஉபேதசஉபேதசஉபேதச    56கள�656கள�656கள�656கள�6    
மைற78)ள உ1ைமகைள 9க�� மைற78)ள உ1ைமகைள 9க�� மைற78)ள உ1ைமகைள 9க�� மைற78)ள உ1ைமகைள 9க�� 

'ைற'ைற'ைற'ைற 

உபேதச0ைத� ேகN�ண*7த அைனவ��, இைத ந<:க) ஆழமாக! 
பதிK ெச38, உ:க) வா]�ைகய�6 வ�� த<ைமகைள அக+றி, அ7த 
ெம3ஞான�ய�> உண*ைவ உ:கb��) வE! ெபறZெச38, எ>L� 
அழியா! ெப�வ <� ெப�நிைல எ>ற ஒள�Zசcர� ெபL� நிைலைய, 

ந<:க) இ7த வா]�ைகய�ேல, இ�) n]7த நiசிைன ந<�கி, ஒள� ெபL� 
உண*ைவ வள*��� ச�திைய, ந<:க) ெபற ேவ1�� எ>L, இ7த 56 
வ&வ�6, உ:கb�� நிைனK %Lகி>ேறா�. 

 

இைத! ேபால, ெசா6 வாய�லாக யா� உபேதசி0தைத, எ[08 
வ&வ�6 வ��ெபா[8, எ[08 வ&வ�ேல ெகா�0தத+��, ெசா6 
வ&வ�+�� சில �ைறபா�க) இ�!பதனா6, யாேம இைத எ[த 
'&யாததனா6, ந� தியான வழி அ>ப*கைள ைவ08 இைத 
எ[8வதினா6, சிறி8 மா+ற:க), �ைற இ�7தாE�, இைத ம̂1�� 
ந<:க) தியான���� ேபா8, இதன�> உண*Kகைள ந<:க) நிைறK 
ெபL� ச�தியாக! ெபLகி>ற<*க). 

 

ஆகேவ �ைறைய எ1ணா8, ந<:க) ம̂1��, ம̂1��, இ7த 
5ைல! ப&��� ெபா[8, இதி6, இைடெவள�ய�6 வ�ட!பNட சிL 
�ைறF�, உ:க) உண*K��) ேதா>றி, அ7த உண*ைவ, நிைறK 
ெச3F� நிைலைய அைடகி>ற<*க). 

 

இைத ந<:க) ப&���ேபா8, எ0தைகய �ைற வ7தாE�, ம̂1�� 
இைத0 தி��ப0 தி��ப! ப&!ப*க) எ>றா6, அ7த அ�) மக$ஷிய�> 
உண*Kக) உ:கb��) வ�ைள78, இ7த! #0தக _ப0தி6 
வ��ெபா[8, சில �ைறபா�க) இ�7தாE�, அ7த �ைறய�> Sல! 
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ெபா�ைள ந<:க) அறி78ண*78, உ1ைமைய உ:கb��) ெதள�வாக0 
ெத$78 ெகா)b� நிைல வ�கி>ற8. 

 

இைத!ேபால ந<:க) ப&08! பா�:க). உ:க) வா]�ைகய�6, 

அ7த மக$ஷிய�> அ�) ச�திையZ ேச*08! பா�:க). ேச*08� 
ெகா)b:க). 

 

இ7த #0தக0தி6 எ[08 வ&வ�ேல  சில மா+ற:க) இ�7தா6, 

மைற7தி�7தாE�, ெதள�7தி�� ச�தியாக,  உ:கb��) ஏ+ப�வைத 
ந<:க) பா*�கலா�. 

 

ஆகேவ, இ7த மன�த வா]�ைகய�6 ��நாத* காN&ய 
அ�)வழி!ப&, வ�1ண�> ஆ+ற6 ந<:க) ெப+L, இ7த ம1ண�> 
ஆ+றE��) இ�7த த<ைமகைள அக+றி, இ7த உண*வ�> ச�திைய 
ஒள�யாக மா+றி, ந<:க) வ�1ண�> ஆ+றைல உ:கb��) வள*08, 

எ>L� அழியாத ஒள�Zசcரமாக, சcர0ைத மா+L� நிைல ெபL� 
நிைலேய,  நா� இ!ேபா8 இ���� தியான0தி> அற வழிக). 

 

ஆகேவ, ஒUெவா� நாb� இைத0 ெதள�வாக0 ெதள�78, 

கைட!ப�&08, இ7த வா]�ைகய�6 ��நாத* காN&ய அ�) வழிய�6, 

ந<:க) மக$ஷிகள�> அ�Nச�தி ெப+L, அேத உண*வ�> ச�தியாக, 

ஒள�யாக மாL� ச�தி ெப+L, ஆக மக$ஷிகள�> அ�) வNட0தி6 
உ:க) நிைனவைலக) ெச>L, உ:க) வா]�ைகய�6, அ7த 
மக$ஷிகள�> அ�) வNட0தி6, உ:க) நிைனவைலக) இ��க 
ேவ1�� எ>L ப�ரா*0தி�கி>ேறா�. 

 

தேபாவன0தி6 ெவள�ய�ட!ப��  அைன08! #0தக:கைளFேம, 

ந<:க) ப&08ண*78, ேம+%றியவாL ச�தி ெபற ேவ1�ெம>L, யா� 
உ:கைளZ சதா ப�ரா*0தி�கி>ேறா�.     

 

%N� தியான� இ�!ேபா�; மக$ஷிகள�> அ�) ச�தி ெபLேவா�; 

ஆ0ம R0தி ெச3ேவா�; அ>றாட வா]�ைகய�6 வ�� நiசிைன 
ெவ6ேவா�. 

 

மக$ஷிகள�> அ�N ச�தியா6, இ�மன�த வா]�ைகய�6 
ெபா�ளறி78 ெசய6ப�� திறைன! ெபLேவா�. ெபா>னான இ7த மன�த 
சcர0தி6,  மக$ஷிகள�> அ�) உண*Kட> வா]78 வள*ேவா�. 
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II II II II உ:க)உ:க)உ:க)உ:க)    உய�ைரஉய�ைரஉய�ைரஉய�ைர    ந<:க)ந<:க)ந<:க)ந<:க)    ந�பந�பந�பந�ப    ேவேவேவேவ1��1��1��1��    
1. 1. 1. 1. நா�நா�நா�நா�    எைதஎைதஎைதஎைத    ந�ப��ந�ப��ந�ப��ந�ப��    
ெகா1&��கி>ேறா�ெகா1&��கி>ேறா�ெகா1&��கி>ேறா�ெகா1&��கி>ேறா�???? 

நா� ந�மிட0தி6, ந6 உண*Kகைள வள*!பத+காக 
ஆலய:கைள0 த08வ ஞான�க) நம��� ெகா�0தி�7தாE�, நா� 
ஆலய:கைள அவமதி!#தா> ெச3கி>ேறா�.  

 
அதாவ8, “ேந+L வைர ேசாL ேபாNேட> ந>றாகZ சா!ப�Nடா3 

இ>ைற�� என�� எதி$யாக வ78வ�Nடா3”, எ>L ம�க) ம0திய�6 
ச1ைட ேபா�வைத! ேபா>L, ெத3வZ சிைலைய� %Nடாள�யாக� 
க�தி, உண*Kகைள வள*�கி>ேறா�. 

 
ஆனா6, நா� அ:� அ7த0 ெத3வZ சிைல��� 

கா1ப��க!பN&����, உய*7த த08வ0ைத நா� 9க*7ேதாெம>றா6, 
அ7த உண*Kக) க�வாகி, நம��) அ7த உய*7த வழிைய� 
கா1ப����. 

 
நா� 9க�� உய*7த த08வ0தி> உண*Kக), அ0ைவத�. 

9க*78 உய��ட> ஒ>றி உராய!ப�� ெபா[8, வ�சிAடா0ைவத�. 
“ந6ல8 ெச3ய ேவ1��” எ>ற உண*ைவ, இ!ெபா[8 ந<:க) 
எ1I� ெபா[8, அ7த உண*Zசிக) உ:கb��) o1�கி>ற8. 
உ:கb��) மகி]Zசிைய உ�வா��கி>ற8. 

 
ஆனா6, நா� இ!ப& ந�மிட0தி6 ந6ல உண*Kகைள 

வள*!பத+�! பதி6 எ>ன ெச3கிேறா�? நம8 வ <N&6 ஒ� க6யாண 
ஏ+பா� எ>றா6, “ந6ல ேநர�, ெகNட ேநர�” பா*�கி>ேறா�. 
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ேஜாசிய$ட� ேபா3, ஜாதக� பா*08 எ6லா! ெபா�0த:கைளF� 
பா*�கி>ேறா�. 

 
அ�08, ஆலய:கb��Z ெச>L, சாமி சிைலய�6 . ைவ08, 

எ>ன கல* . கிைட�கி>ற8 எ>L பா*�கி>ேறா�. இ!ப&, சாமிய�ட� 
வர� ேகNகி>ேறா�. சாதகமான . வ�[78வ�Nடா6, சாமி நம�� வர� 
ெகா�08வ�Nட8 எ>L க�8கிேறா�. 

 
சாமிய�ட� ேபா3, . ைவ08! பா*0தா6தா>, எ>-ைடய �ைற 

த<��. சாமி வர� ெகா�0தப�>தா>, அைதZ ெச3ேவ> எ>பா*க). 
ஆனா6 இ:ேக, கா7த! #லனறிK எ>ன ெச3கி>ற8? 

 
அ:ேக எ>ன . வ�[� எ>L, உ+L! பா*08� 

ெகா1&�!பா*க). ெசUவரள�!. வரேவ1�� எ>L நிைன08� 
ெகா1&�!பா*க).  

 
அேத சமய� அவ�ட> வ7தவ*க), அ8 எ!ப& இ��கிறேதா, 

எ>ன ஆ�ேமா? எ>L கல�க08ட> பா*�க!ப�� ெபா[8, அ:ேக 
எதி*பா*!#கb�� மாறான .�க) வ�[�. ஏென>றா6, இவ*கbைடய 
உண*வ�> ேவக� அ:ேக இய��கி>ற8.   

 
“வ <N&6 ைம08ன> ச$யாக இ6ைல, இ7த! ெப1 க6யாணமாகி 

நம8 வ <N&+� வ7தா6 ச$யாக இ���மா”, அ6ல8 “அவ*க) வ <N&6 
இ0தைன ேப* இ��கி>றன*, அ7த வ <N� மா!ப�)ைள நம8 வ <N&+� 
வ7தா6, ச$யாக இ���மா?” எ>L இ7த கல�க உண*Kட> 
பா*0தப�>, அத+ேக+ற . தா> வ�[�. 

 
ெப1 ந6ல �ணவதியாக0தா> இ�!பா). ஜாதக'� 

ெபா�7திய�����. ேகாவ�லி6 . ைவ08! பா*08 அ8 ச$ய�6ைல 
எ>றா6, ெப1ைண ேவ1டா� எ>L %றிவ��வா*க).  

 
அேத சமய�, ஒ� ைபயைன! பா*�கி>ேறா�. “இவ> வ <N&+� 

மா!ப�)ைளயாக வ7தா6 ச1ைட ப�&!பானா? எதாவ8 கலக� 
ப1Iவானா? இைதெய6லா�, நா>� ேப* ெசா>னா*கேள, 
உ1ைமயாக இ���மா?” எ>L கல�க08ட> இ�!பா*க). 
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ஜாதக0தி6 ந>றாக இ��கிற8. இவ-ைடய �ண� 
இ!ப&ய���கிற8. நம8 �லெத3வ� தா> கா!பா+ற ேவ1�� எ>L 
அ:� ேபா3� ேகNபா*க).  

 
ஆக ந6ல மா!ப�)ைளயாக இ�!பா>. அ7த மா!ப�)ைள�� 

ஆகாதவ*க) இர1� ேப* இ�!பா*க) அவ*க) ெப1 
வ <Nடா*கள�ட0தி6 ேபா3, “இவ-��! ேபா3 உ:க) ெப1ைண� 
ெகா��கிற<*கேள” எ>பா*க). இைத! ெப1 வ <Nடா*க) வEவாக 
ைவ08� ெகா)வா*க).  

 
இ7த எ1ண� அவ*கள�ட� வEவானKடேன, சாமிய�ட� ேபா3 . 

ைவ08 வர� ேகNபா*க). இவ*கள�> உண*வ�> வலிைம�ேக+ப 
அ:ேக . வ�[�. இ!ப&0தா>, நம8 உண*வ�> ெசய6 எ8ேவா, 
அ8ேவ இய�கி ந�ைம அத> நிைலயா�கி வ��கி>ற8.  

 
இைவெய6லா� இ7த உலகி6 ந�ைமயறியாம6 இய��� 

ச�திக) ஆ��. ந�ைமயறியாமேல, நம8 எ1ண:க) உ)b��) 
9க*78, அ7த உண*வ�> ெசயலாக ந�ைம உ�வா�கி வ��கி>ற8. ஆக, 
நா� 9க�� உண*Kக)தா>, ெத3வமாக நி>L நம��) இய�கி� 
ெகா1&��கி>ற8.  

 
இ!ப& ந�ைமயறியா8 இய��� த<ய வ�ைனகைள, மக$ஷிகள�> 

அ�) ச�திகள�> 8ைண ெகா1� நிL08த6 ேவ1��. ந� உய�* வழி 
அைத 9க*78, ந� உடலி6 இ��க� %&ய எ6லா உண*Kகள�E�, 
இைண�கZ ெச3ய ேவ1��.  

 
அ7த மக$ஷிக) ஆலய:கள�6 உண*0திய ெநறிகைள 

வா]�ைகய�6 கைட!ப�&�க ேவ1��. ந� ெசா6E� ெசயE�, #ன�த� 
ெபற ேவ1��. ஞான�க) காN&ய அ7த0 ெத3வZ ெசயலாக, ந� 
ெசய6க) அைமய ேவ1��. உ:கைள ந<:க) ந�ப ேவ1��. 

2.2.2.2.    உ:க)உ:க)உ:க)உ:க)    உய�ைரஉய�ைரஉய�ைரஉய�ைர    ந<:க)ந<:க)ந<:க)ந<:க)    ந�#:க)ந�#:க)ந�#:க)ந�#:க)    
ஈச-�� '> நா� எ6ேலா�� ஒ>L. நா� உ�வா��� 

நிைலக) எ6லா� ஒ>றி,  நம8 உய�* ஈசனாகி>ற8. அவ> அைம0த 
ேகாNைட இ7த உட6. இ7த� ேகாNைடைய,  நா� எ!ேபா8ேம 
#ன�த!ப�0த ேவ1��.  அவ-��) ஒ>றி,  அவனாகேவ ஆகேவ1��. 
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“எ>-)ேள எ>L� ந< இ�78வ�� ஈ\வரா”  எ>L நா� 
ெசா6E� இ7த உண*Kக),  ஒலி, ஒள� எ>ற நிைலய�6  “உய�*” எ>L 
ஆகி>ற8.  

 

“ந<ேய தா> நா>”,  நாேன தா> ந<” எ>L உய�ேரா� 
ஒ>றி,  “ஒள�ெய>ற நிைல”  நா� எ>L� ெப+றி�ேவா�. 

 

இ7த மன�த உடைல உ�வா�கிய8 நம8 உய�* 
எ>றாE�,  ஒUெவா� உடலிE� கா0தி�� உண*வ�ைனZ ேச*08Z 
ேச*08,  அத> உண*K�ெகா!ப,  அ7த7த உட6கள�6,  அைத� கா0தி�� 
ஞான'� அத> வழி வள*ZசிF� ெப+L,  இ>L மன�தனாகி உ)ேளா�. 

 
ஆக, இ7த உடலி6, உய�* ந�ைம உ�வா�கிய8 எ>L, 

எ6லாவ+ைறF� அறி7தி�� ஆறாவ8 அறிவ�> 8ைண ெகா1�, 

எ>L� ஒள�ய�> Rடராக வாழ ேவ1��. 
 

உய�$>  உண*வ�6, எ�காரண� ெகா1�� நiR 
அIகா8,  கா08� ெகா1டவ*க) ஞான�க). இ7த மன�த உடலி6 
ஆறாவ8 அறிவ�6,  வ�ஷ0ைத� கல�கா8,  அைத0  த���� 
ஞான�தா>,  8�வ நNச0திர0தி> உண*வ�ைன ந� உடE��) உ)ள 
அI�கb��Z  ேச*!ப���� நிைல. அைத! ெபL� நிைலயாக0 

தா>,  இ!ெபா[8 உபேதசி08� ெகா1�)ேளா�.  
 

ஆைகயா6,  ந<:க) உ:க) உய�ைர� கடKளாக மதி08,  ஆறாவ8 
அறிைவ, அத-ட> இைண��� ப�வ� ெபற ேவ1��. ஆறாவ8 
அறிவ�> 8ைண ெகா1�தா>,  இ>L 8�வ நNச0திர� ஒள�ய�> 
Rடராக இ��கி>ற8. 
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நா� இ7த உடைல  வ�N�,  எ7த நிைலய�6 ெச>றாE�,  ஒ� 
%Nடைம!பாக வா]78 ெகா1&���� உய��ட> ஒ>றி,  உண*வ�ைன 
ஒள�யாக மா+றிZ ெச6E� %Nடைம!ப�6 (ச!த$ஷி ம1டல�), நா� 
இைண7திட6 ேவ1��.  

 

ஆகேவ,  அ:ேக இைண78 வ�Nடா6,  அக1ட அ1டேம இ�1ட 
n]நிைலக) ெகா1�,  பல ப�ரபiச:க) அழிைவ0 ேத&Z 
ெச>றாE�,  அ7த7த!  ப�ரபiச:கள�6 ேதா>றிய  உய�ரI�க),  அ8 
ஒள�ய�> Rடராக0தா> வா[�. 

 

எ0தைனேயா ேகா& ஆ1�க),  எ>L� ஏகா7த நிைல எ>ற, அ7த 
நிைல ெபLவ8,  இ7த மன�த உடலி6தா>.  ஆனா6,  ந�'ைடய இ7த 
ச7த*!ப�,  மிக! ெப$ய ச�தி வா37த,  ��வ�> அ�ைள! ெப+றதினா6, 

ந� அைனவ���� அ7த பா�கிய� கிைட08)ள8. 
 

நம8 ��வ�> Sல�,  எ0தைகய க�� வ�ஷ0ைதF� ஒள�யாக 
மா+றி��  ச�திைய!  ெபற'&7த8. நம8 �� வ�ஷ0ைதF� தா:கி, 
அைத ஏ+L� ெகா)b� ப�வ0திைன ஏ+ப�0தினா*. 

 

ஆகேவதா>,  உ:கb��� அ7த ஆ+ற6 மி�க 
ச�தியாக,  வ�ஷ0ைத ஒள�யாக மா+L� திறைன! ெபறZ ெச3வ8. நா� 
ஒUெவா� நாb�,  உய�$> 'க!ப�6 ஈ*�க!ப�� ெபா[8, அ7த0  8�வ 
நNச0திர0தி> உண*Kக),  உட6 '[வ8� பரKகி>ற8. 

 

இைத! ேபா>L,   உட6 உL!#கைள உ�வா�கிய  அI�கள�> 
'க!ப�> இய�க0தி6,  உய�$> 8ைண ெகா1�,  8�வ நNச0திர0தி> 
உண*வ�ைன ஈ*�கZ ெச3F� ெபா[8,  ந� �� எம�� எ!ப&Z 
ெச3தாேரா, அைத! ேபா>L, உ:கள�6 ஈ*�கZ ெச3F� ெபா[8,  நா� 
அைனவ�� ஒள�ய�> சcர� ெபL� த�தி ெபLகி>ேறா�. 
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நா� அைனவ��,  அவ* காN��  வழிய�6  ெச6ேவா�. ��வ�> 
8ைணயா6 அiஞான0ைத அக+றி,  ெம3ஞான0 ெதாட$6 இ7த 
வா]�ைகைய0 ெதாட*ேவா�. எம8 அ�ளாசிக). 

 

3. 3. 3. 3. ��������    ெகா����ெகா����ெகா����ெகா����    வா�ைகவா�ைகவா�ைகவா�ைக    நா�நா�நா�நா�    
ெசய6ப�0தெசய6ப�0தெசய6ப�0தெசய6ப�0த    ேவ1&யேவ1&யேவ1&யேவ1&ய    'ைற'ைற'ைற'ைற    

��நாத* காN&ய அ�)வழி ெகா1�, யா� இ>-� அறி78 
ெகா1ேட இ��கி>ேறா�. எ�ைம எ0தைனேயா நிைலக) ெகா1�, பல 
ேப* ச7தி�க வ�கி>றா*க).  

 
அ!ப& வ�கி>றவ*கள�6, ேநா3 உ)ளவ*கb�� யா� 

ஆசீ*வதி08, “உ:கb�� இ!ெபா[8 ேநா3 இ6ைல, ந<:க) ேபா:க)” 
எ>L ெசா>னா6, “நா> ப�� அவ\ைத என�க6லவா ெத$F�” 
எ>கிறா*க). 

 
“இன� ேநாெய6லா� ந<:கி! ேபா��” எ>L யா� அவ*கள�ட� 

ெசா>னா6, “இ6ைல:க, எ> ெதா6ைல எ>ைன வ�N�! ேபாக 
மாNேட> எ>கிற8” எ>L ெசா6கி>றா*க). 

 
தேபாவன0தி6 ஒ� சமய�, ஒ� அ�மா எ�மிட� இைத! ேபா>L 

ேகN�� ெகா1&�7த8. ப�>, எ�மிட� “நா> இ:ேக வ7தா6 ந>றாக 
இ��கி>ற8. எ> வ <N&+�! ேபானா6, பைழயப&0 ெதா6ைலயாக 
இ��கி>ற8” எ>றா*க). 
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யா� அவ$ட�, ந<:க) வ <N���! ேபானாE�, இேத ேபா>ேற 
ஆ0ம R0தி ெச38, “ேநா3 இ6ைல” எ>L ந6லதாக எ1I:க) 
எ>L ெசா6Eகிேறா�.  

 
ஆனா6, எ> வ <N���! ேபானா6, “எ> ெதா6ைல எ>ைன 

வ�N�! ேபாக மாNேட> எ>கிற8”, எ>L இL�கி! ப�&08� ெகா1� 
வ��கி>றா*க). 

 
“ேநா3 இ6ைல, ந<:க) ேபா:க)” எ>ற ந6ல வா�கிைன� 

ெகா�08, தியான0ைத! ப�>ப+L:க) எ>L ெசா>னா6, அைத� 
ேகNபா* யா�� இ6ைல. “சாமி�ெக>ன ெத$F�? நா> ப�� அவ\ைத 
என�க6லவா ெத$F�” எ>கிறா*க). 

 
ஆனா6, இவ*கைள0 திN�பவ*கைள மN�� மனதி6 எ1ண�, 

“இ� உ>ைன! பா*�கிேற>, உ> ���ப0ைத0 ெதாைல08� 
கN�கிேற>” எ>L அைத இL�கி! ப�&08� ெகா)வா*க).  

 
ஆக, அவ*கைள இவ*க) ெதாைல08� கN�வத+� '>னா6, 

இவ*க) எ1ண�ய உண*Kக) உடE��) #�78, இவ*க) உடைலேய 
ெதாைல08� கN�கிற8 எ>பைத, மற78 வ��கி>றா*க). 

 
சில வ <�கள�6 பா�:க). ெகாiச� “R��” எ>L ெசா>னா6, 

“இவைன வ�N�வ��வதா?, இவ> எ!ப&! ேபRகிறா> பா*” எ>L வாய�6 
வ7தைதெய6லா� ேபRவா*க). “ந< இ!ப&! ேபா3வ��வா3, அ7த 
மாதி$! ேபா3வ��வா3” எ>L ேபRவா*க). 

 
அ!ப&! ேபRபவ*கள�ட0தி6 பா*0ேதா� எ>றா6, உட6 வலி, ைக 

கா6 �ைடZச6, க1 எ$Zச6, தைல வலி, இ�!# வலி, SN� வலி, 
கா6 வலி, எ6லா வலிF� இ����. ஆக, இ8 ேபசிவ*கb��. 

 
இைதெய6லா� ேபசாம6, ேவ&�ைகயாக ெபா[8 ேபாகாம6 

பா*08� ெகா1&�7தKடேன, “இ!ப&! ேபRகி>றா*கேள பாவ�’, எ>L 
ச1ைட ேபா�பவ*கைள! பா*08, ெபா6லாதவ*கைள எ1Iவ8.  

 
அேத சமய0தி6, ந6லவ*கைள! பா*08, “இ!ப& இ��கி>றேத”, 

இ:ேக இர�க'�, அ:ேக ஆ0திர'�, இர1�� எ�08வ��கி>ேறா�. 
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இ8 வ7தKட> “அ�ம�மா.. வய�L எ6லா� எ$Fேத”, எ>பா*க). 
அவ*கb�� இ7த ேநா3 வ��. 

 
நா� ந6லவ*க)தா>, ஆனா6 இ7த மாதி$, எ>ன ெச3கிறா*க) 

எ>L பா*��� ெபா[8, “எ> �டைல 'N�ேத, எ!ப&ேயா ஆகி>றேத? 
நா> யா���� த<:� ெச3யவ�6ைலேய, எ>ைன ஆ1டவ> இ!ப&Z 
ேசாதி�கி>றாேன? நா> வண:�� ெத3வ'�, இ!ப&Z ெச3கி>றேத”, 
எ>L இைத0தா> எ�08, நம��) %N&� ெகா)கி>ேறாேம தவ�ர, 
ெத3வ� எ:� இ��கி>ற8? எ7த _ப0தி6 இ��கி>ற8 எ>பதைன 
மகா ஞான�க) காN&யைத, உண�� ப��வ� இ6ைல. 

 
இதைன, வ�யாசக பகவா> ெதள�வாக எ�08� காN&F)ளா*. நா� 

எைத எைதெய6லா� எ1Iகி>ேறாேமா, அ7த எ1ண0ைத உய�* 
ஜ<வனா�கZ ெச3கி>ற8. “ஓ” எ>L எ1ண�ய உண*வ�> ச08 “�” என 
உடலாக சிவனாக ஆ��கி>ற8.  

 
இ8ேவ, ஓ� நமZ சிவாய, நா� எ7த� �ண0ைத 

எ1Iகி>ேறாேமா, அ7த உண*வ�> ச08 இைறயாகி, அ7த உண*வ�> 
ச08 இைறயாகி, இைறவனா�கி>ற8. அ7த இைறய�> ச�தி, நம8 
உடE��6 இைணய!ப�� ெபா[8, இைறயாகி இைறவ> ஆகி, 
நம��) ெசயலா��� ெபா[8, ெத3வமாகி>ற8. 

 

நா� எ7ெத7த �ண:கைள எ1Iகி>ேறாேமா, அ7த� �ண:கேள 
ெத3வமாக நி>L, ந�ைமZ ெசய6ப�08கி>ற8. ேகாப �ண� எ>ப8 
“காள�”. ேகாப உண*Kக) நா� எ1ண�யைத� கா0தி�� நிைலF�, 
நம��) ஆ0திர0ைதF�, “அவைன0 ெதாைல08� கN&வ��கிேற> பா*” 
எ>ற உண*ைவF� எ��கி>ற8. 

 

நா� ெதாைல08� கN�கிேற> எ>L எ1I� ெபா[8, அ7த0 
ெதாைல08� கN�� உண*Kக), நம8 ந6ல �ண0ைத நம��)ேள 
ெதாைல08� கN&, அ7த� காள�ய�> _பமாக நம��) ெகாதி!பைட78, 
இர0த� ெகாதி!பாக மா+றி, எ>னா6 '&யவ�6ைலேய, தைல 
R+Lகிறேத எ>ற நிைல வ�கிற8. 

 

கீைதய�ேல “ந< எைத நிைன�கி>றாேயா, அ8வாகி>றா3” எ>ற 
நிைலைய0 ெதள�வாக� காNட!ப�கி>ற8.  ஆகேவ, நா� எ8வாக ஆக 

ேவ1��? ச+L சி7தி08! பா�:க). 
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ந� �� காN&ய அ�) வழிய�6 த<ைமகைள! ப+ற+றதாக மா+றி, 
அ�) மக$ஷிகள�> அ�) உண*Kகைள! ப+Lட> ப+றி, ந� உய�ரான 

ஈசைன மதி08, எ6ேலா�ைடய உய�ைரF� ஈசனாக மதி08, அ�) 

வழிய�6 வா]ேவா�. எ>L� உய�ேரா� ஒ>றி, அவ-ட> இைண78, 

அவனாக மாறி, ப�றவ�ய�6லா நிைல எ>ற நிைலைய எ6ேலா�� 

அைடேவா�.  எம8 அ�ளாசிக). 

4444. . . . கAட0திலி�78கAட0திலி�78கAட0திலி�78கAட0திலி�78    வ��படவ��படவ��படவ��பட,,,,    ��������    வழிய�6வழிய�6வழிய�6வழிய�6    
நா�நா�நா�நா�    எ>னஎ>னஎ>னஎ>ன    ெச3யெச3யெச3யெச3ய    ேவ1��ேவ1��ேவ1��ேவ1��? ? ? ?     

வ <N&6 உ)ள கAட� ந<:கேவ1�� எ>றா6, அ7த 
மக$ஷிகள�> அ�) ஒள�ைய! ெபறேவ1��, எ>L எ1ண�, அ7த 
SZசைலகைள எ��க ேவ1��  

 
ஆனா6, எ�மிட� (��வ�ட�) ேகN��ெபா[8,  “எ> வ <N&6, 

கAட� எ>ைன வ�N�! ேபாகமாNேட:கிற8” எ>Lதா> ேகNபா*க). 
ஏென>றா6, இ7த உண*வ�> த>ைம அைத! ேபசைவ���.  

 
யா� இைத ந<��வத+�0தா>, அதாவ8 இ7த உண*வ�> 

எ1ண0ைத, உ:க) உடலி6 இ�78, “கAட�” எ>ற ெசா6ைல 
ந<��வத+�0தா>, இ0தைன உபேதச:கைளF� ெகா��கி>ேறா�.     

 
வ�ஷ0தி> த>ைமையZ Rவாசி���, இ7த உண*ைவ 

ந<��வத+�0தா> இ0தைகய உபேதச'�, இ7த நிைலF� 
ெகா��கி>ேறா�. நா� இன� எ>ன ெச3ய ேவ1��? 

 
ெம3 ஒள�ய�> த>ைம, 8�வ நNச0திர0தி> ச�திைய ந<:க) 

எ���� ேபா8, இ7த உண*K�� ஊ�க� ெகா����ேபா8, 
உ:கb��) இ��க�%&ய 8>ப உண*வ�-ைடய நிைலகைள 
ந<��கி>ற8.  

 
உ:கb��), அ�) உண*வ�> த>ைமையZ Rவாசி�கZ ெச38, 

இ�1ட நிைலகள�6 இ�78, அ7த உண*வ�> த>ைமைய மா308, 
நiைச மா308, நா� எ!ப& க�ைண�கிழ:ைக ேவகைவ08 அதி6 
உ)ள நiசிைன ந<�கி, நம��) ேபாசா�கான நிைலக), ச0தாக நம��) 
உNெகா)bகிேறாேமா, அைத!ேபா>L ஒUெவா� நிைலகள�E� ந>ைம 
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ெபL� ச0தாக, நம��) உ�வா��வத+ேக இ7த நிைலகைளZ 
ெச3கி>ேறா�. 

  
ஏென>றா6, ந<:க) தியானமி�!பைத� காN&E�,  இ7த 

உபேதச0தி+�), உ:கb��) உண*வ�> வ�08�க), ந6ல 
வ�08�கைள ஊ>றிய���கி>ேற>.  

 

இைத மறவா8, அ7த 8�வ நNச0திர0தி-ைடய ச�திைய 
எ�08, அ�08 ந<:க) வார0தி6 ஒ� நா), %N�� ���ப 
தியான:க) இ�78, கணவ> மைனவ� இ�'ைற!ப& ெச3தா6, இ7த 
வா]�ைகய�ேல மன�த-ைடய கடைமைய, .ரணமாக ந<:க) ஏ+L� 
ெகா1டவ*க) ஆகிற<*க).  

 
இ7த வா]�ைகய�ேல, இ7த வ�iஞான உலக0தி6 வர�%&ய 

எ0தைகய நZR0த>ைம இ�7தாE�, அைத மா308வ�N�, 
உ:கb��) இ7த ஒள�ய�> Rடராக ந<:க) ெபற'&F�.  

 
உ:கைள ந<:க) ந�ப ேவ1��, உ:கb��) இ��க�%&ய 

உய�ைர ஈசனாக மதி�க ேவ1��. எைத எ1ண� ந<:க) வE�ெகா1� 
ெகா��கி>ற<*கேளா, அைத நிZசய� அவ> (நம8 உய�*) 
சைம08வ��வா>  

 

5555. . . . ந�ந�ந�ந� உடE��) வர�%&ய ெக�தைல உடE��) வர�%&ய ெக�தைல உடE��) வர�%&ய ெக�தைல உடE��) வர�%&ய ெக�தைல,,,,    
�� அ�ளா6 நா��� அ�ளா6 நா��� அ�ளா6 நா��� அ�ளா6 நா� ந<�க '&F� ந<�க '&F� ந<�க '&F� ந<�க '&F�    

ஒ� நா) இரK, மைழFட> ப�க08� கிராம0திலி�78, ெப1 
�ழ7ைத ஒ>ைற இள�ப�)ைள வாத08ட>, (இர1� காE� 
ஆ&�ெகா1&��கிற8) தேபாவன0தி+�, எ�08� ெகா1� வ7தா*க). 
காைல 05.30 'த6 6 மண���) இ����. 
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அ[8 ெகா1� வ�கிறா*க). இ7த இள� ப�)ைள வாத� வ78, 
இர1� வ�ட� ஆகிவ�Nட8. ெப1 �ழ7ைதயாக இ��கிற8. ெரா�ப� 
கAடமாக இ��கிற8 எ>L, ெபாலெபாலெவ>L அ[8 ெகா1ேட 
இ�7தா*க). 

 
ஆர�ப� கால:கள�6 இ8 நட7த8. அ!ெபா[8, ெகாiச� 

_�க)தா> இ�7த8. �ழ7ைத��Z ச$ ெச38வ�Nேடா�. எ[78 
நட7த8. அத>ப�>, சாமி எ!ப& இ��கிறா*? எ>L எN&�%ட 
பா*�கவ�6ைல. ைவ0திய� பா*0த8, அவb�� ெசௗக$யமாக 
ேபா3வ�Nட8.  

 
நாைள�� ந<:க) கAட!படாதப&, இ7த SZைச எ�08� 

கா!பா+றி� ெகா)b:க) எ>L இைதF� ெகா�08)ேளா�. உட�# 
ந6லதாக ஆகேவ1�� எ>L எ1I�ேபா8, இ7த0 தியான� 
ெச3வதாேல, உட�# ந6லதாக ஆகி வ���. வர�%&ய ெக�தE�, 
உ:களாேலேய கா!பா+ற!ப��. 

 
சாமியாைர0 ேத&! ேபாகேவ1��, ேஜாசிய� பா*�கேவ1��, 

எ>Lதா> எ1ண�� ெகா1&��கிறா*கேள தவ�ர, தன��) அ7த 
உண*ைவ வராம6 த�08� ெகா)ள, இ!ப&Z ெச3F:க) எ>கிேறா�. 
இைத கவன��கமாNேட> எ>கிறா*க).  

 
உட�#�ேக ெசௗக$ய� இ6லாம6 ேபா3வ�NடாE� %ட, 

அ!ெபா[8 எ1ணலா� எ>றாE� %ட, ேநரமி6ைல எ>Lதா> 
ெசா6கிறா*க). காைச� ெகா�08வ�N� உட�ைப நிவ*0தியா�க 
ேவ1�� எ>L எ1Iகி>றா*க). 

 
ஆனா6, மன�தனாக! ப�ற!ப8 ெரா�ப அ.*வ�. நா� எ��க�%&ய 

8>ப0ைத Rவாசி0தKட>, ந� உடலி6 #1 வ�கிற8, சிர:� 
வ�கிற8, அ8 வ�கிற8, இ8 வ�கிற8 எ>றா6, இ7த உண*வ�> 
அI�களாகZ ேச*08, உய�ரா0மாவ�6 ேச*78வ��கி>ற8. 

 
ஆகேவ, ஒUெவா�0த�� உ:கைள '[ைமயாக ந�#:க). 

உ:க) அ�மா அ!பாைவ, ெத3வமாக எ1I:க). யா� ெசா>ன 
மாதி$, 8�வ நNச0திர0தி> ேபர�ைள! ெபL:க). உ:க) உய�ைர� 
கடKளாக மதிF:க). உ:க) உடைல, அவ> அைம08� ெகா1ட 
ேகாய�6 எ>L நிைனF:க).  



 27 

 
உ:கள�ட� உ)ள ந6ல �ண0தி+�, அைத வள*!பத+�, 8�வ 

நNச0திர0தி> ேபர�ைள எ�:க). ஞான�கள�> உடலி6 வ�ைள7த, 
ந6ல ச�திைய எ�!பத+�, இ7ேநர� வைரய�E� உபேதசி08 அ7தZ 
ச�திைய ெகா�0தி��கிேறா�. இைத! ெபLவத+�, ஆ0மR0தி எ>ற 
வா�ைகF� ெகா��கிேறா�.  

 
இைத! பய>ப�0தி, உ:க) வா]�ைகய�6 வர�%&ய கAட0ைத, 

நிவ*0தி ப1I:க). இUவளK Rலபமாக� ெகா��கி>ேறா�. 
உ:களா6 நிZசய� த<ைமகைள ந<�க '&F�. 

6. '7ைதய த<ய வ�ைனக) ந�ைம '7ைதய த<ய வ�ைனக) ந�ைம '7ைதய த<ய வ�ைனக) ந�ைம '7ைதய த<ய வ�ைனக) ந�ைம 
இய�இய�இய�இய������ நிைலக)� நிைலக)� நிைலக)� நிைலக)     

நம8 அ>ப* ஒ�வ*, ஆNேடாைவ ேவகமாக ஓN& வ�கிறா*. 
அ!ெபா[8, அ8 அவ���� �ஷியாக0 ெத$கிற8. ஆனா6, 
தேபாவன0தி> ேகN&> ப�க� வ��ேபா8, ப�ேர� ேபாNடKட>, 
ச$யான ேநர0தி6 தி�!பாம6 வ�Nடதா6, கவ�]78 வ�Nட8. அவ* த!ப� 
வ�Nடா*. வ1&ய�6 இ�7தவ* சி�கி� ெகா1டா*. 

 
இத+ெக6லா� காரண�, நம8 உண*Kகள�6 ேவக� எ8ேவா, 

அதி6 மகி]Zசிைய0 o1��. அதன�> ேவகZ ெசயலாக ேவைல 
ெச3F�. இத> வ�ைளK நம��) எ!ப& ஊN��? எ>பைத0 ெத$78 
ெகா)வத+காக0தா> இைதZ ெசா6கிேறா�. 

 
இேதமாதி$தா>, நா� ஆ*வமாக0 தியான� ெச38 

ெகா1&��கிேறா�. அ!ப& ஆ*வமாக இ����ேபா8, '7ைதய 
நிைலக) நம��) இய���ேபா8, “எ>ன0ைத எ�0ேதா�, இ!ப& 
வ�கிறேத” “நா� ெஜய��கவ�6ைல, ந�மா6 '&யவ�6ைல ேபாE�” 
எ>L வ�ர�தி அைட78வ��வா*க). 

 
யா� ந<:க) அைனவ�� ெபறேவ1��, எ>ற ஆ*வ0ைத0 

o1�கி>ேறா�. இ7த உண*வ�> த>ைம, மன�கN�!பா� இ6லாதப& 
இய�கி வ�கிற8. ஏ+கனேவ பதிK ெச3த உண*Kக) �L�ேக �L�ேக 
வ�கிற8. “நா� ெச3F� தியான�, ச$யாக இ6ைலேயா” எ>L எ1ண0 
o1��. இைதெய6லா� நா� ெதள�வாக0 ெத$78 ெகா)ள ேவ1��. 
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ஆனா6, '7ைதய நிைலகள�6 பதிK ெச3த நிைலக) நம��) 
உ1�. அைத நா� அட�க ேவ1��. இ7த ஆறாவ8 அறிவ�+�), அ7த 
ெம3ஞான�கள�> உண*ைவ� கவ�� திறைமயாக வரேவ1��. இைத! 
பைட�க ேவ1��. 

 
இ8தா>, ப�ர�மாைவZ சிைற!ப�&0தா> '�க>. இ7த ஆறாவ8 

அறிவா6, நா� அ7த 8�வ நNச0திர0தி> அ�) ச�திைய நா� ெபற 
ேவ1��, அைத ஞானமா�க ேவ1��.  

 
இைத0தா> உ:கb��) அ&�க& பதிK ெச3கிேறா�. 

ந�ைமயறியா8 வ�� த<:�கைள, எ!ப& ந<�கி! பழக ேவ1�� எ>L, 
இ!ெபா[8 பல வழிகள�E� உபேதசி�கி>ேறா�. 

7777. . . . நாைள��நாைள��நாைள��நாைள��    வர�%&யவர�%&யவர�%&யவர�%&ய    அI�1&>அI�1&>அI�1&>அI�1&>    
வ�ஷ0ைதF�வ�ஷ0ைதF�வ�ஷ0ைதF�வ�ஷ0ைதF�, , , , ��������    அ�ளா6அ�ளா6அ�ளா6அ�ளா6    நா�நா�நா�நா�    

மா3�கமா3�கமா3�கமா3�க    ''''&F�&F�&F�&F�    

    
யா� இ!ெபா[8 உபேதசி!ப8 அைன08�, அ7த ெம3ஞான�கள�> 

உண*ைவ, உ:கb��) பதியZ ெச3வத+�0தா>. இைத0 ெதாட*78 
ெச38 ெகா1ேட இ��கி>ேறா�. ந<:க) கவனமாக� ேகN�� ெகா1� 
இ�7தா6 ேபா8�. ெத$78 ஒ>L� எ��க! ேபாவதி6ைல. 

 
இ7த வ�08, உ:கb��) வள*78வ�Nடா6, ஓ� ஈ\வரா எ>L 

அ7த மக$ஷிய�> அ�) ச�தி ெபLவதினாேல, அ7தZ ச�தி 
உ:கb��)ேள வளர0 ெதாட:��. உ:கைள� கா�க, இ7த 
உண*வ�-ைடய நிைலக) வள��. அத+�0தா>, இ!ெபா[8 யா� 
உபேதசி!ப8. 
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ந<:க) எ>ைன! ேபா6 காN���)ேளF�, வ <N��� ெவள�ேயF�, 

மி�க:கb��)ேளF�, ேச+L��)ேளF�, க�� மைழய�ேலF�, 
அNைட��)ேளF�, ேபா3 எ>ைற��! ேபா3 இைத ந<:க) க+L� 
ெகா)வ8? எ>ைற�� ந<:க) ெத$78 ெகா)வ8? இ7தZ ச0ைத ந<:க) 
எ!ப& வள*08� ெகா)வ8?  

 
அத+� ேநர'� இ6ைல, கால'� இ6ைல, ந<:க) 

சா!பாN&+�! பா*!ப*களா? ச�தி வள*!ப*களா? ��நாத*, எ�ைம 
ஒ�வைர உ�வா�கினா*. ��நாத* ெசா>னைதZ ெச3ேதா�. எம��� 
��நாத* எ!ப&Z ெசா>னாேரா, அேத மாதி$, உ:கைள ந<:க) கா08� 
ெகா)வத+காக, இைதZ ெசா6கி>ேறா�. 

 
ஆைகய�னாேல, இைத அலNசிய!ப�0தி வ�டாதப&, எ>னேமா 

சாமி, வ�iஞான0ைத! ப+றி, ெசா6கிறா*, இைத! ப+றி ெசா6கிறா* 
எ>L எ1ண�வ�N�, சாமிய�ட� ெகாiச� வ�.தி வா:கிZ ெச>றா6, 
தைலவலி ேபானா6 ேபா8�, உட6 வலி ேபானா6 ேபா8�, எ>ற 
நிைன!ப�ேல சி6 ேப* இ�!பா*க).  

 
யா� ெசா6E� இ7நிைலகைள எ�0தா6, உ:கb��) அ7த 

தைலவலிைய ந<:க), உ:க) SZசினாேல உ:கb��) வராமேல 
த��க '&F�. இைத வராம6 த�08 வ�Ns*கெள>றா6, நாைள�� 
வர�%&ய, எ0தைகய அI�1&> வ�ஷ0 த>ைமையF�, உ:களாேல 
த��க '&F�. இைத நிைனவ�6 ைவ08� ெகா)b:க).  

 
அேத ேபால ஒ�வ* உ:கb��, ெக�த6 ெச38 ெகா1ேட 

இ��கிறா* எ>றா6, ந<:க) ஒUெவா� எ1ண0ைதF�, யா� 
ெசா6கி>ற மாதி$, ஆ0ம R0தி ெச38வ�N�, உ:க) எ1ண0ைத! 
பா3Zசி, நாைள அவ*, என�� ந6ல8 ெச3ய ேவ1�ெம>L 
எ1ண�னா6, அ7த எ1ண:க) மாறிவ��. நாைள��, அI�1� 
ேபா>ற எதி*!பான நிைலக) வ�� ெபா[8, உ:களாேல த��க 
'&F�, எ>L உLதி!ப�0தி� ெகா)b:க). 

 
இேத மாதி$, உ:கb��) என��� �ழ7ைத இ6ைல, அ8 

இ6ைல, இ8 இ6ைல, ந<:க) நிைன08� ெகா1ேடய���கிற<*க). 
அைதெய6லா� ந<:க) அறேவ வ�N�வ��:க). யா� ெசா6கி>றப&, 
ஆ0ம R0தி, தியான� ெச38, “என��� �ழ7ைத உ1�” எ>L 
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யாெரா�வ* எ1ண�னாE�, க1&!பாக அவ*கb��� �ழ7ைத 
ப�ற���. 

 
நாைள�� வர!ப�� ெபா[8, அ8 ஞான� �ழ7ைதயாக வ��. 

அ8 எ���� SZR, உ:கைள� கா�க உதK�. அேத சமய0தி6, அ7த� 
�ழ7ைத வள�� நிைலக) ெகா1�, ந<:க) எ�08� ெகா1ட8, 
நாைள�� வ�iஞான0தி6 வர�%&ய த<ய அைலகைள, ந�ைம மய��� 
நிைலைய, அ7த0 8&!ப�> நிைலைய0 த��கK� '&F�. இ8 
உ:கb��! ப$Nைச. உ:கைள ந<:க) ந�ப ேவ1��. உ:க) 
அைனவ����, இ7த ஆ+றைல� ெகா��கிேறா�.  

 
எ!ெபா[8� யா� தியானமி��கி>ேறா�. உ:கைள� கா�க 

ேவ1�ெம>ற நிைலய�ேல, உ:கைள எ1ண�, ேபர1ட0தி> 
நிைலகள�> சில ச08கைள எ�08, யா� தியான��கி>ேறா�. 
இ!ெபா[8, ந<:க) கAட0ைத! ப+றி எ1ண�� ெகா1&����, 
SZசைலகைள எ6லா� மா+ற ேவ1��. 

 
உ:கb��, கAட0ைத மா+றியைம�க� %&ய ச08 கிைட�க 

ேவ1�� எ>L, இ0தைனF� ெச38 ெகா1&��கி>ேறா�. 
வ <N&லி�78 ெகா1ேட, உ:க) கAட0ைதெய6லா� ேபா�க, இைத! 
ேபா>L யா� ெசா6E� நிைலைய, எ1Iவத+�Z சிரமமா? 

 
சாமிய�ட�, வ�.தி வா:கிZ ெச>றா6 ேபா8�. “உNகா*78 

தியான��க ேநரமி6ைல”, எனL வ�N�வ <டாத<*க). சைமய6 ப1I� 
ெபா[8, “ஓ� ஈ\வரா ��ேதவா” எ>L, உய�ைர எ1ண�� ெகா1�, 
நா:க) சைம!பெத6லா� ந>றாக இ��க ேவ1��, அ7த 
மக$ஷிகள�> அ�) ச�திைய, எ6ெலா�� ெபற ேவ1�� எ>L 
நிைன�க ேவ1��. கAட:கைள எ6லா�, ந<:க) மா+றி 
அைம!பத+காக0தா>, யா� ெசா6E� இ7த0 தியான0தி> 'ைற. 
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III III III III ந�ைமயறியாம6ந�ைமயறியாம6ந�ைமயறியாம6ந�ைமயறியாம6    இய���இய���இய���இய���    உண*உண*உண*உண*Kக)Kக)Kக)Kக)    
1. ப�றைர0 8>#L08ப�றைர0 8>#L08ப�றைர0 8>#L08ப�றைர0 8>#L08வதா6வதா6வதா6வதா6    ஏ+ப�� த<ய ஏ+ப�� த<ய ஏ+ப�� த<ய ஏ+ப�� த<ய 

வ�ைளKக)வ�ைளKக)வ�ைளKக)வ�ைளKக)     
�மாரபாைளய0தி6 யா� R+L!பயண� ெச3F�ேபா8, ப1ட$ 

ேகாவ�லி6 இ���� ெபா[8, ஒ� அ�மா வ��. அ7த அ�மா, 
“ஐ3ய3ேயா, என�� உட�ெப6லா� எ$Fேத” எ>L வ�[7த&08 ஓ& 
வ��.  

 
சா!ப�ட! ேபா3 உNகா*7தா6 ேபா8�, உட�ெப6லா� எ$F�. 

அ7த அ�மாவ�> வ <N��கார*, இ7த அ�மா ெசா>னப&ெய6லா� 
ேகNபா*. ஆனா6, இ7த அ�மா, த> மாமியா���Z சா!பா� ேபாடாதப&, 
உைத உைத எ>L உைத08, சாக!ேபா�� ெபா[8, இ7த நிைலகள�ேல 
இற7த8.  

 
அ-பவ0தி+காக ேவ1&, யா� உலக� '[வத+�� R+றி, 

“ஒUெவா� மன�த-ைடய உண*K�, எ!ப& இய:�கி>ற8? எ>L, 
ஒUெவா� ஊ$6 த:கிய��78, க1டறி7த உ1ைமைய யா� 
ெசா6Eகி>ேறா�. அேத �மாரபாைளய0தி6 %ட பல எதி*!#, பல 
8>ப:க) எ!ப&ெய6லா� வ7த8 எ>L, அ:கி�7ேதா���� ெத$F�. 

 
ஏென>றா6, உ1ைமைய அறிவத+காக, ஒ� மன�த> 

த>ைனயறியா8, அ7த உண*வ�> ெசய6க) எUவாL இய:�கி>ற8? 
எ>L அறி78 உண*வத+�0தா>, யா� S>L இலNச� ேபைரZ 
ச7தி�க ேவ1&ய��7த8.  

 
ஒ� மன�த-��) இ���� உண*வைலக) எUவாL 

இய:�கி>ற8? அைத நா� எ!ப&ெய6லா� க1டறிவ8? அ7த 
உண*வ�> த>ைமய�-ைடய  நிைலகைள, நம8 ��நாத* காN&ய 
அ�) வழி ெகா1�, இைத யா� அறி78ண*7ேதா�.  

 
ஆைகய�னா6, இ!ெபா[8 யா� ஒUெவா� மன�த-���, 

அவ*கைள அறியாம6 இய�க�%&ய ஆ+றலிலி�78, த>ைன0 தாேன 
ம̂N�� ெகா)வத+�, இ7த நிைலகைளZ ெச3கிேறா�. 

 



 32 

ஆக, அ7த அ�மா வ7தKடேன, பா*0தKடேன, கப கப எ>L 
எ$F�. அ:கி�78 வ�[78, எ[78 ஓ��. ப�ற� யா�, ந< வ <N&6 ேபா3 
உ> மாமியாைர நிைன08, அவ* உய�ரா0மா ந6ல நிைலக) 
ெபறேவ1��, எ6லா மக$ஷிகள�> அ�) ச�தி, அ7த உய�ரா0மா 
ெபறேவ1��. வ <N&6 ைவ08 இைத! ேபா>L எ1I:க) எ>L 
ெசா>ேனா�. 

 
அUவாL ெச38 வ7த, ப08 நாNகb��) ந>றாக இ����. 

ப08 நா) கழி08, யா� ெசா>ன மாதி$ ெச3தைத வ�N�வ�Nடா6, 
மLப&F� வ�[7த&08 ஓ& வ��. இ8 யா� க1ட அ-பவ�. இைத 
வ�N�வ�Nடா6, மLப&F� வ��. 

 
இேத மாதி$0தா> ஒUெவா� அ-பவ'�. இைத! ேபா>L, 

ஒUெவா� மன�த உடE��) இய:�கி>ற8. நா� தவL 
ெச3யவ�6ைல. ச7த*!ப:க) அ7த நிக]Zசிைய நட0திவ���. 
அதிலி�78 ம̂N�� ெகா)b� வழிைய! ப�>ப+ற ேவ1��. 

 
ெம3ஞான�ய�> அ�) ச�திைய, ந<:க) ெப+L� ெகா1டா6தா>, 

எ!ெபா[ெத6லா� உ:கைளயறியாம6, 8>ப:க) வ78, உ:கைள0 
8>#L08கி>றேதா, அ!ெபா[8, ஆ0ம R0தி எ>ற இ7த ஆFத0ைத! 
பய>ப�08:க). 

 
அ!ப& ஆ0ம R0தி ெச3F� ேபா8, உ:கைள0 8>#L08� இ7த 

உண*வ�> ஆ+றைல மா308, உ:க) ெசா6E��) மனவலிைம 
ெப+L, யா* உ:கைள0 8>#L08கி>றா*கேளா, ந<:க) எ���� இ7த 
அ�) உண*Kக) அவ���) ஊ��வ�, 8>#L08� ஆ+றைல அ:� 
�ைற08, உ:கb��) இ>#றZ ெச3F�. 

 
அ7த ந6ல உண*வ�> ஆ+றைல, ந<:க) உ:க) அ-பவ0தி6 

பா*�கலா�. இைத, ந<:க) ஒUெவா�வ�� ப�>ப+L:க). உ:கைள 
ந<:க) ந�#:க) தா3 த7ைதைய0 ெத3வமாக� க�8:க). உ:க) 
உய�ைர, ஈசனாக மதிF:க). உ:க) உடைல� ேகாவ�லாக மதிF:க).  

 
ஒUெவா� நிமிட'�, “ஈ\வரா” எ>L உய�ைர எ1ண�, அ7த 

மக$ஷிகள�> அ�) ச�திைய நா:க) ெபறேவ1�� எ>L ந<:க) 
எ1ண�னா6, உ:கb��) மகி]ZசிF�, மனவள'� ெப�கி, இ7த 
வா]�ைகய�> #ன�த0 த>ைமைய, உ:கb��) ந<:க) காணலா�. 
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2. 2. 2. 2. த<ைமயானத<ைமயானத<ைமயானத<ைமயான    உண*Kக)உண*Kக)உண*Kக)உண*Kக)    நநநந6ல6ல6ல6ல    
அI�கைளஅI�கைளஅI�கைளஅI�கைள    வ�ஷமாகவ�ஷமாகவ�ஷமாகவ�ஷமாக    மா+L�மா+L�மா+L�மா+L�    நிைலநிைலநிைலநிைல    
உதாரணமாக, ெப1க) த:கள8 �ழ7ைதக)ம̂8 அ>பாக 

இ�!பா*க). பாசமாக இ�!பா*க). ஆனா6, ைபய> ேசNைட 
ெச3F�ெபா[8, “R�மா ேசNைட ெச3கிறாேன, ெதாைலiR ேபாறவ>”. 
எ>L, ெப1க) த:கள8 ைபயைன! ேபசிவ��வா*க). த� �ழ7ைத 
ேம6 பாசமாக இ�7தாE�, ேகாப0தி6 “ெதாைலiR ேபாறவேன” எ>ற 
வா*0ைதைய RலபமாகZ ெசா6லிவ��வா*க). 

 
இேத ேபா>L, மாமியா* ம�மகைள! பா*08, ஒ� ேவைலயாக 

“ஏ�மா இ!ப&Z ெச3கிறா3. அைதZ ெச3தா6 எ>ன” எ>L, ஒ� 
'ைற�� இ� 'ைறயாகZ ெசா6லிவ�Nடா6, ேபா8�,  

 
உடேன ம�மக) “R�மா ெசா6லி� ெகா1&�7தா6 எ!ப&, நா> 

ெச3ய மாNேடனா என��0 ெத$யாதா?” எ>L ெவL!ைப ெவள��காN& 
வ��வா*. 

 
ஆக, இ7த உண*வ�> அைலக) #வ�ய�> ஈ*!பா6, வ <N&6 

பதி78வ��கி>ற8. பதி7தப�>, இ7த உண*Kக) அைலகளாக 
ெவள�!ப�கி>ற8.  

 
9க*7த உண*Kக) அ:ேக ெவL!பாகி>ற8. ெவL!பான 

உண*Kக), இ�வ$ட0திE� படர!ப�� ெபா[8, அ8 அவ*கள�ட� 
வ�ஷ அI�கைள உ�வா�க0 ெதாட:�கிற8, அவ*கள8 உடலி6 ந6ல 
�ண0தி+�, எதி*மைறயான உண*Kக) ேமா8� ெபா[8, அவ*கள8 
உடலி6 அ$!# வ�� 

 
சில வ <�கள�6 ச:கட'�, சiசல'� இ�7தா6 ேபா8�. 

அ:கி�!பவ*கb�� உடலி6 அ$!# வ��. பா*�கலா�. அ8K� சிறி8 
நா) ெச>றா6, அவ*கbைடய தைலகள�6 சீைல! ேபனாக மாறிவ���. 
வ <N&6, சiசல'�, சலி!#�, ச:கட'�, ேவதைனF� 
ெகா1டவ*கbைடய தைலய�6, நிZசய� ேப> வ��.  

 



 34 

ச7ேதாஷ0ைத உ�வா�கி! பா�:க). ேப> இ���� இட� 
ெத$யாம6, காணாம6 ேபா3வ���. ஏென>றா6, ேபன�+� மன�த$> 
ச7ேதாஷமான உண*Kக) எதி$. 

 
வ <N&6 சலி!#, மாமியா$> ேகாப�, ைபயன�> ேசNைட, கைட 

வ�யாபார0தி6 ம7த�, ப�க08 வ <N��கார$> வ�#, எ>L பலவ+ைற 
எ1ண�, சலி08, ெவL08! ேபசி� ெகா1&�7தா6 ேபா8�, நிZசய� 
அவ*க) தைலய�6 ேப> வ��.  

 
அ7த! ேப> அவ* தைலைய வ�N� இற:கினா6, அ�08 

சiசல�  ெகா1ட, இ>ெனா�0த$ட�தா> ேபா�ேம தவ�ர, 
ம+றவ*கைள! பா*0தா6, அiசி ஓ&வ���. ஒ� வ <N&6 நாைல78 ேப* 
இ�7தாE�, சiசல� ெகா1டவ$ட0தி6 மN�ேம, ேப>க) உ�வா��. 

 
இ8 எதனா6 ஆன8? நம��) எ�08� ெகா1ட SZைசF�, நா� 

ெவள�!ப�08� எ1ண ஒலி அைலகைளF�, n$யன�> கா7தZ ச�தி 
எ�08 ைவ08� ெகா)கி>ற8. ம̂1��, அைத ந�') ேச*0தKடேன, 
அ8 ஜ<வ அIவாக மாLகி>ற8.  

 
ந� உடலிலி�78 வ7த8, ந� உடலிேலேய பா3கி>ற8. இ7த 

உண*வ�> த>ைமைய ஒN&, இத-ைடய ச�திைய எ�08, அ8 
அIவாக மாLகி>ற8. ந� உடE��) வ78, சா!ப�ட ஆர�ப��கி>ற8. 
இைத நா� ெத$78 ெகா)வ8 நல�. 

3. 3. 3. 3. இராமாயண0தி6இராமாயண0தி6இராமாயண0தி6இராமாயண0தி6    உண*0த!பNடஉண*0த!பNடஉண*0த!பNடஉண*0த!பNட    
இராவண>இராவண>இராவண>இராவண>    யா*யா*யா*யா*????    

ஒ� வ <N&6, ெகாuர �ண� ெகா1ட ஒ�வ> வா]78 இற7த 
ப�ற� எ>னவாகி>றெத>றா6, ஒUெவா� உடலிE� #�78 நரக 
ேவதைனைய உ�வா�கி>ற8.  

 
சில ���பகள�6 த<ய �ண:க) மி�7த ஒ�வைன! பா*08, 

“இவ> ெச080 ெதாைல7தா6 எ>ன” எ>L எ1Iவா*க). ஆனா6 
அவ> இற7த ப�+பா�, அவ> வ�ைளயைவ0த த<ய உண*Kக) 
எ6ேலா�ைடய உட6கள�E� ெப�க0 ெதாட:கி வ���. 
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அர�க உண*K ெகா1ட ஒ�வ>, வ <N&6 ���ப08ட> 
வசி���ெபா[8, அவ> ேபசிய ேபZR�க), ெவள�ய�Nட உண*Kக) 
அைன08�, ���ப0திE)ள அைனவ$ட'� பதி7தி����.  

 
ெவள� நப* ஒ�வ* அவ$ட� ேபசிய��7தாE�, அவ$ட'� 

பதி78, அவ�� இவ$> உண*ைவ அ&�க& த>-) வள*0தி���� 
நிைலய�6, அர�க� �ண� ெகா1ட மன�த> இற78வ�Nடா6 
எ>னா��?  

 
இைத0தா>, இராமாயண0தி6 ப0தாவ8 நிைலைய அைடய� 

%&ய இராவண>, த> உடலி6 வள*08� ெகா1ட �ேராத உண*வ�>  
அI�க) அைன08�, ம̂1�� எ!ப& அகர �ண:கைள வள*�கி>ற8 
எ>பைத0 ெதள�வாக %றினா*க). 

 
இராவண�> மக> இ7திரஜி0, மாயமாக மைற7தி�78 

ெசய6ப�வா> எ>L %றினா*க). அதாவ8 அர�க� �ண� ெகா1ட 
ஒ�வ>, ெகாuரமாகZ சாகிறா> எ>றா6, அவ-ைடய உய�ரா>மா 
ம+ெறா�வ�ைடய உடE��) #�78 ெகா1�, அவ���0 
ெத$யாமேலேய அவைர ஆN&!பைட�கி>ற8. 

 
இைத0தா>,  “இவ-ைடய உடE��) ஆவ� இற:கிவ�Nட8. ேப3 

ஆN�கி>ற8” எ>ப8 ேபா>L இ!ெபா[8 சSக0தி6 ெசா6கிறா*க). 
எ0தைன ஆைசகைள0 தன��) எ�08� ெகா1�, அ7த உய�ரா>மா 
உடைல வ�N� ெவள�ேய வ7தேதா, அேத ஆைச ெகா1�, ம+ெறா� 
உடE��) #�78 ெகா1�, அ:ேக ேபயாக ஆN��.  
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“ெகா6ல ேவ1��” எ>ற உண*Kகைள எ�08� ெகா1ட 

உய�ரா>மா, இ0தைன ேவைலகைளZ ெச3F�. அவ-��! ப�ற7த 
�ழ7ைதF�, இவ> வழிய�6 வளர!ப�� ெபா[8 இ!ப&0தா> 
வ�கி>றா>. அ>றாட வா]�ைகய�6, இதைன நா� சாதாரணமாக� 
காண'&F�. 

 
உதாரணமாக, ப)ள�ய�6 பய�E� மாணவ மாணவ�க), மிகK� 

நNபாக, ந>றாக! பழ�வா*க). ஆனா6, பcNைசய�6 ேதா6வ� 
அைட78வ�Nடா6, சில* மிகK� ேவதைனயைட78, த+ெகாைல ெச38 
ெகா)வ8� உ1�.  

 
த+ெகாைல ெச38 ெகா1ட ஒ� மாணவ�ய�> உய�ரா>மா, யாைர 

மிகK� நNபாக ேநசி08, நNபாக! பழகியேதா, அ7த உடE��) 
வ78வ���. இ!ப& வ7த ப�>, இ7த மாணவ� பcNைச எ[தZ 
ெச6லேவ1�� எ>றா6, த>ைனயறியா8 பய� ெகா)b�.  

 
ஏென>றா6, இ7த மாணவ�ய�> உடலிE)ள உய�ரா>மா 

ேபாகவ�டா8. தா> எ�08� ெகா1ட உண*K ெகா1�, இ7த உடலி6  
பல வ�த ெசய6கைளZ ெசய6ப�08�. இைத நா� அ-பவ0தி6 
பா*�கலா�. 

 
ம�08வ! ப&!# ப&!பவ���� %ட, இ8ேபா>ற நிைலக) 

ஏ+ப�கி>றன. ந1ப*களாக! பழகிய��!பா*க). ஆனா6, ந1ப*கள�6 
ஒ�வ* எதி*!பாராதவ�தமாக ஹா*N அNடா�கி6 இற78 
வ�Nடாெர>றா6, ப+றி> உண*Kக) இ:ேக வ7தKடேன, அ7த 
உய�ரா>மா ந1ப$> உடE��) வ78வ���.  

 
இைவகெள6லா� எதனா6 வ�கி>ற8 எ>பதைன, ஞான�க) 

இராமாயாண காவ�ய� Sல�, நம��0 ெதள�Kப�0திF)ளா*க).       
உய�$> இய�க:கைளF�, உண*வ�> எ1ண:கள�> இய�க0ைதF�, 
உண*K�ெகா!ப நம8 உட6 உ�வான8 எ>பைதF�, மன�த சcர 
வா]�ைக��!ப�>, நம8 நிைல எ>ன எ>பைதF�, ஞான�க) 
இராமாயண� காவ�ய0தி6 ெதள�வாக� ெகா�08)ளா*க). 
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4. இ7த உடE�காக ெகௗரவ0ைத! பா*�க இ7த உடE�காக ெகௗரவ0ைத! பா*�க இ7த உடE�காக ெகௗரவ0ைத! பா*�க இ7த உடE�காக ெகௗரவ0ைத! பா*�க 
ேவ1&யதி6ைலேவ1&யதி6ைலேவ1&யதி6ைலேவ1&யதி6ைல  

உதாரணமாக நா�, நம8 ந1ப* ஒ�வ* வ <N&+�Z ெச6ேவா�. 
அ!ெபா[8, அவ* ஏேதா ஒ� ச:கட0தி6 இ�7தி�!பா*. அவ* த> 
ச:கட நிைலய�6, ந�ைம “வா:க” எ>L அைழ�கா8 வ�N�வ�Nடா6 
ேபா8�.  

 
நம8 மனதி6, “இவ-�� வ7த ெகௗரவ0ைத! பா*, வ <� ேத& 

வ7தி��கிேற>. ெகாiசமாவ8 மதி�கிறானா?” எ>ற ெவL!# 
உண*KகைளZ Rவாசி�க ேந*கி>ற8. “ந�ைம மதி�கவ�6ைலேய” எ>L 
எ1I� ெபா[8, ேவதைன உண*K) ந�மிட0தி6 வ�கி>ற8. 

 
“வா:க” எ>L எ7த மன�த* ந�ைம அைழ�கவ�6ைலேயா, அ7த 

மன�த�ைடய ந6ல �ண:கைள, ந6ல ப1#கைள, நா� அறிய 
'&யாதப& ந�'ைடய ேவதைனயான உண*Kக) மைற08 
வ��கி>றன.  

 
ந1பராக இ�78, அ>#ட> பழகிய அவ$> ந6ல உண*Kகைள 

நா� அறிய '&யாதவாL, ந�'ைடய சி7தைன0 திற-� ெதள�7த 
மன'� �ைற78 ெகா1ேட வ�கி>ற8. 

 
உ:க) வா]�ைகய�6 எ0தைகய த<ைமக) இ�7தாE�, 

அ0தைகய த<ைமகைள ந<�கி��, அ�) ச�தி ெபற ேவ1�� 
எ>பத+�0தா> யா� அ�) ஞான0ைத உ:கb) பதிவா��கி>ேறா�. 

 
நம��) இ��க�%&ய உய�ரான ஈச>, இ7த உடைலவ�N� 

ேபா3வ�Nட8 எ>றா6, இ7த ந<ச0தி+� ேவைலேய இ6ைல. நா� 
எ0தைன ெகௗரவ�, எ0தைன 8ண�, எ0தைன அல:கார�, எ0தைன 
Rகமான நிைல, எ0தைன பiR ெம0ைத ேபாN� ைவ0தி�7தாE�, இ7த 
ஈச> ேபா3வ�Nடா6, �!ைபய�6 ேபாN� எ$08வ��வா*க).  

 
நா� இ:� பா*��� ெகௗரவ� எ6லா�, இ!ப&ெய6லா� 

இ�7தா*க) எ>L பா*�கிேறாேமா? ஆனா6, இ[08� ெகா1� 
கNைடய�6 ைவ���ேபா8�, ம1ைண� ெகாN�� ேபா8� பா*08� 
ெகா1ேடதா> இ��கி>ேறா�. “ஏ>டா இ!ப&Z ெச3கி>றா3? எ>L 
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ேகNகி>ேறாேமா” ஒ� நாைள�� ேம6 ைவ0தி�7தா6, நா+ற� 
அ&���. o�கிZ ெச>L வ��கிேறா�. 

 
இ!ப& இ��க!ப�� ெபா[8, இ7த உடலிேல அ7த ஈச> 

இ����ேபா[ேத, ந<:க) இ7த ெகௗரவ0ைத! பா*!பைத� காN&E�, 
அ7த ெம3ஞான�ய�> உண*ைவ எ�08, அ7த ந<சமான உண*K நம��) 
வளராதப&, அ7த ெம3ஞான�ய�> உண*ைவ வள*�கZ ெச3F:க). 

 
இ7த� ெகௗரவ! ப�ரZசைன, நம��) நிைறயேவ உ1�. 

ஏென>றா6, நா� அ6ல. அரச-�� அ7த ெகௗரவ0தி6 எ>ன 
ெச3கிறா>? எ>ன த!#!ப1ண�னாE� ச$? உடேன ேபா*'ைறதா>.  

 
நா> ெசா>ேன>, ேகNகவ�6ைல. உடேன ேபா*'ைற. இ!ெபா[8 

நா> வEவாக நிைலய�6 இ��கிேற>. நா> ெசா>னைத� 
ேகNகவ�6ைல. உடேன எதி*08வ��. எ>ைன எதி*08! பழகி வ�Nடா6, 
அேத உண*K, எ>ன ெசா>னாE� அ:ேக ேகNகமாNடா*க). 

 
இ7த உண*வ�-ைடய ேவைல, எதி* நிைலகள�6 ேவைல ெச38 

ெகா1ேடதா> இ����. ஆக, எ7ெத7த உண*Kக) நம��) 
'>னன�ய�ேல நி+கிறேதா, அ8 ேவைல ெச38 ெகா1ேட இ����. 
இைத மா+Lவத+காக0தா>, உ:கb�� இ7த ஆ0மR0தி எ>ற 
ஆFத0ைத� ெகா��கி>ேறா�. இைத ைவ08, வா]�ைகய�6 எ!ெபா[8 
8>ப� வ�கிறேதா, அ!ெபா[8 நிவ*0தி ெச38 பழக ேவ1��. 

 
இ>L, நா� நம8 மன�த வா]�ைகய�6 உட6 ப+L ெகா1�, 

உடைல வள*�கZ ெச6வ0ைத0 ேத& அைலகி>ேறா�. அேத சமய�, 
ேத&Z ேச*0த ெச6வ� நா� இற7தப�> ந�'ட> வ�மா? 
வ�வதி6ைல. நம8 உட6 %ட வ�வதி6ைல.  

 
ஆனா6, நா� ேச*08 ைவ0தி���� ெச6வ0ைத எ1ண�, அ7தZ 

ெச6வ0ைத0 த> மக> கா!பானா? அ�0தவ*க) தி�&� ெகா1� 
ேபா3வ��வா*களா? எ>ற அZச'�, ேவதைனF� ெகா)கி>ேறா�. 

 
ஆனா6, த> மகைன� கா�க ேவ1�ெம>Lதா> எ1Iகிேறா�. 

“அவைன எ!ப&� கா�க! ேபாகிேற>?” எ>L அவைன நிைன08, 
ேவதைனய�> உண*ைவ நம��) வள*08வ�Nடா6, நம8 உடலி6 வ�ஷ 
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அI�க) பரவ�, ந�ைம மன�தனாக உ�வா�கிய ந6ல அI�கைள� 
ெகா>Lவ��கி>ற8. க�� ேநாய�ைன, நம��) உ�வா�கிவ��கி>ற8.  

 
ேநாயானப�> உட6 நலி78, மன�த உடைல உ�வா�கிய 

உண*Kக) அைன08� அழி78, வ�ஷ� ெகா1ட உண*Kக) உடலி6 
ெப�கிய நிைலய�6, உடைலவ�N� உய�ரா>மா ெவள�ய�6 வ�கி>ற8. 

 
எ7த மக>ம̂8 ப+Lைவ0ேதாேமா, அவ-ைடய உடE��) 

#�78 வ��கி>ற8. ���ப0தி6 ப08! ேப* இ�7தாE�, ப08ேப$6, 
யா* ம̂8 அதிக! பாச உண*ைவ ெசE0திேனாேமா, இத> உய�ரா>மா 
இத> ெதாட*ெகா1�, தா> ப+L ெகா1ட உடE��) ெச6கி>ற8. 

 
இ8 ேபா>ேற, ப�ற��� உதவ� ெச3F� மன!பா>ைம ெகா1ட 

ந<:க), “நா> அவ-�� உதவ� ெச3ேத>. ஆனா6 அவ> எ>ைன 
மதி�கவ�6ைல, உதவ� ேவ1��ேபா8 மN�� எ>ைன அIகினா>, 
அவ-�� வசதி ேச*7தப�>, எ>ைன0 தி��ப�� %ட! பா*�கவ�6ைல” 
எ>L ேவதைன!ப�கி>ேறா�. 

 
ேவதைன!ப�� உண*Kகைள ந<:க) எ1ண�னா6, ேவதைனய�> 

உண*Kக) வள*78, எ7த மன�தைன எ1ண� ேவதைனய�> 
உண*Kகைள வள*0தா*கேளா, அதன�> உண*Kக) உ:க) உடலி6 
ெப�கி, இ7த உடைலவ�N�! ப�$78 ெச>றப�>, எ7த உண*வ�> 
த>ைமைய0 த>-) வள*0த<*கேளா, உய�ரா0மா அவ$> உடE��) 
ெச>Lவ���.  

 
அ:ேக ெச>L, த>-) வள*0த ேவதைனைய, அவ$ட0திE� 

உ�வா�கி, ேவதைனய�> உண*Kகைள அதிகமாக வள*0த நிைலய�6, 
தா> #�7த உடைலF� வ <]0திவ�N�, ெவள� வ7தப�>, உய�ரா>மா  
பா�பாகேவா, ேதளாகேவா தா> அ�0த உடைல உ�வா���. 
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IV IV IV IV ஆ0மஆ0மஆ0மஆ0ம    R0திய�6R0திய�6R0திய�6R0திய�6    உ)ளஉ)ளஉ)ளஉ)ள    Sல�%Lக)Sல�%Lக)Sல�%Lக)Sல�%Lக)    
1111.... மன�தைனமன�தைனமன�தைனமன�தைன    மா+றியைம���மா+றியைம���மா+றியைம���மா+றியைம���    ச�திச�திச�திச�தி    

8�வ8�வ8�வ8�வ    நNச0திர�நNச0திர�நNச0திர�நNச0திர�    

    
இ!ெபா[8,  TV நிக]Zசிகைள ஒள�பர!#Z ெச3கி>றா*க). எ7த 

அைலவ$ைச எ>L ெத$78ெகா1� அ7த அைலவ$ைசைய 
ைவ0தா6,  உடேன அைத எ�08,  ேவைல ெச3கி>ற8.  

 
அேத ேபா>L,  ந� உடலி6 ஒUெவா� �ண:கைளF� பதிவா�கி 

இ��கி>ேறா�. எ>ைன0 திN&னா> எ>L எ1ண�யKட>,  அ7த 
அைலவ$ைச வ7தKட>,  ேகாப� வ��. 

 
ேகாபமான நிைலகள�6, கண��! ேபாNடா6 த!பாக வ��. அேத 

சமய0தி6 வ <N&6 ச1ைட�� ேபாேவா�. எ8 இ�7தாE�,  அ7த 
உண*Zசி��0 த�கவாLதா> ேவைல ெச3ய ஆர�ப����.  

 

அேத சமய0தி6 ேகாபமாக இ�78,  “இ7த மாதி$, அவ> என��0 
த<:� ெச3தா>” எ>L எ1ண�னா6,  அவ-� அ:� ெக�கி>றா>. 
அ:� அவ-�� #ைர ஓ��. 

 
பாச0தா6,  ைபய> ெலNட* ேபாடவ�6ைல,  எ>L தா3 எ1ண� 

ேவதைன!பNடா6,  அ7த ேவதைனயான உண*K, ைபயைன! பாதி���.  
 
அவ> அ7த ேநர0தி6 கண��! ேபாNடா6,  அ7த ேவதைன,  அவ> 

சி7தைனைய� �ைற08, கண�� த!பா��. ெகNட ெபய* வா:கி 
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வ��வா>. அEவலக0தி6 ேவைல ெச38 ெகா1&��கி>றா> 
எ>றா6,  “எ>ைன எதி*�கி>றா*க)”,  எ>L அ:கி�78 ெலNட* வ��. 

 
தா3 எ1ண�ய8, எ>L அவ-�� ெத$யா8. அேத சமய0தி6 

ேராN&6 நட78 ேபா�� ெபா[8,  தா3 இ�மாதி$ 
எ1ண�னா6,  வ�ப0தி6 ெகா1� ேபா3 வ�N�வ���. தாய�> நிைனK 
இ!ப& வ78வ���.  இைதெய6லா�,  நா� மா+ற ேவ1��. 

 
இெத6லா� கா+றி6 இ��கி>ற8. அேத சமய0தி6 ஊ]வ�ைன 

எ>ற வ�0தாக நம��) பதிவாகி இ��கி>ற8. நா�,  யாைர 
எ1Iகி>ேறாேமா, உடேன அ8 ேவைல ெச3F�. 
மன�த-��   மன�த>, நா� கல78தா> இ��கி>ேறா�.   யா�� 
தன�08 இ��க '&யா8. 

 
ச'தாய அைம!ப�6,  மன�த> ஒ>ேறாெடா>L இைண78தா> 

வா[கி>றா>. நம��),  நம8 உடE��) எ8  எ8 எ6லா� பதிவாகி 
இ��கி>றேதா,  அைவக) இ7த கா+L ம1டல0திE� உ1�. 

 
நம8 உடE��) பதிவானைவகள�6, எைத நா� 

நிைன�கி>ேறாேமா, அைவக),  கா+றிலி�78 ந� ஈ*!ப�+� வ78, அ7த 
அைலக) ந�ைம இய�க0தா>  ெச3F�. இ8ெவ6லா�,  இய+ைகய�> 
சில நியதிக) இ7த மாதி$ நா� எைத எ1ண�னாE�, உடேன 
மா+Lகி>ற  ச�தி ேவ1��. 

       
 இ>ைற��,  நா� வ�iஞான Fக0தி6 வா[கிேறா�. 

மன�த>,  எல�N$�,  எல�Nரான�� எ>ற நிைலகள�6,  ஏேதேதா 
ெச3கி>றா>. நம8 ஞான�க),  இய+ைகய�> உ1ைமய�> 
உண*Kகைள, ெதள�வாக� காN&ய���கிறா*க).  

 
இைதெய6லா� ெத$78 ெகா1s*கெள>றா6,  நா� எ!ப& 

இய:�கி>ேறா�?  நம8 உய�* எ!ப& இய:�கி>ற8? எ>பைத0 
ெதள�வாக0 ெத$78 ெகா)ளலா�. 

       
 எ7த உண*K� ந�ைம இய�காம6,  அைத நம�� உதவ�யாக 

மா+றி� ெகா)வத+�,  ஒ� ச�தி ேதைவ. அத+� ச�தி ஊN�வ8தா>, 
8�வ நNச0திர�. 
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2222.... மக$ஷிகள�> மக$ஷிகள�> மக$ஷிகள�> மக$ஷிகள�> அ�) ச�திகைளஅ�) ச�திகைளஅ�) ச�திகைளஅ�) ச�திகைள, �� �� �� �� 
அ�ளா6 அ�ளா6 அ�ளா6 அ�ளா6 நம��) நம��) நம��) நம��) ஏ+L� ஏ+L� ஏ+L� ஏ+L� நிைலநிைலநிைலநிைல    

    
எல�N$� ேபNட$ய�6 ஆசிNைடF�, த1ண<ைரF�, ஊ+றி 

ைவ0தி��கிேறா�. கர1ைட ஏ+றிZ சா*w ெச3தKட>, அத> பவ* 
%�கிற8. இைத! ேபால இ7ேநர� வைரய�E�, அ7த மக$ஷிகள�> 
அ�ளா+ற6 மி�க ச�திக), உ:கb��) வ�ைளய ேவ1�ெம>L 
எ1ண�ேனா�. 

 
இ!ெபா[8, அ7த மக$ஷிகள�> அ�) ச�திைய எ���� 

ெபா[8, அ7தZ ச�தி உ:கb��) “சா*w” ஆவத+� இ7த நிைலையZ 
ெச3கி>ேறா�. 

 
இ7ேநர� வைரய�E� உபேதசி0த8, மனைத! ப1ப�0திேனா�. 

மக$ஷிகள�> ஞானவ�0ைத, உ:க) உ)ள:கள�6 பதிK ெச3ேதா�. 
அத+�, அ7த மக$ஷிகள�> அ�) ச�தியான ந>ன<ைர ஊ+ற!ப�� 
ெபா[8, அ�) கா7த ச�திய�-ைடய நிைலக) கிைட�கி>ற8.  

3. 3. 3. 3. நம��) மக$ஷிகள�> அ�) நம��) மக$ஷிகள�> அ�) நம��) மக$ஷிகள�> அ�) நம��) மக$ஷிகள�> அ�) 
உண*Kகைள 'லாமாக! .ச ேவஉண*Kகைள 'லாமாக! .ச ேவஉண*Kகைள 'லாமாக! .ச ேவஉண*Kகைள 'லாமாக! .ச ேவ1��1��1��1��....    

தியானமி�78 பழகி� ெகா1டவ*க), ேகN�ண*7தவ*க), இ7த 
ஆ0ம R0தி எ>ற நிைலகள�6 ெசய6பட ேவ1��. எ!ெபா[8 நா� 
வ <Nைட வ�N� ெவள�ய�6 ேபா�� ெபா[8�, க1&!பாக ஆ0ம R0தி 
ெச3ய ேவ1��. 

 
உதாரணமாக, ந�'ைடய ந1ப* ஒ�வ* அவ�ைடய கAட0ைதZ 

ெசா6கிறா* எ>L ைவ08� ெகா)ேவா�. நா� கா8 ெகா�08� 
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ேகNகிேறா�. அவ�ைடய கAட0ைத நா� ேகN�� ெபா[8, நம8 உட6 
R�:�கி>ற8. ந�ைமயறியாமேலேய 'க� வா�கி>ற8.  

 
அUவாL, அவ�ைடய கAட0ைதெய6லா� நா� ேகN�ண�� 

ெபா[8, அ7த உண*Kக) ந� உடE��) ெச>L, அ8 உமி]ந<ராக 
மாறி, ந� ஆகார08ட> கல78, நா� எ7த ந6ல �ண08ட> 
ேகNேடாேமா, அ7த உண*வான ச08 ஆகார08ட> கல78, நா� 
எ1ண�ய ந6ல எ1ண:கb��), கல78வ��கி>ற8. 

 
அவ��� நா� பண0ைத� ெகா�08, உதவ� ெச3தாE�%ட, 

அவ�ைடய 8>பமான உண*Kக), அ7த உண*Kக) உமி]ந<ராக 
வ&�க!பN�, ந� ஆகார08ட> கல78, இர0த08ட> கல78 
ெச6E�ேபா8, நம8 9ைரயர6, Rவாச!ைப எ��க!ப�� ெபா[8, 
இர0த0ைதZ R0த!ப�08� உL!#கb�� அ-!ப!ப�� ெபா[8, 
அவ*க) எ!ப& ேவதைன!பNடா*கேளா, அ7த ேவதைனயான 
உண*Zசிக), ந� உL!#கள�E� 'தலி6 ஏ+ப��. 

 
அ!ெபா[8, அைத!ேபால அ7த இர0த0ைதZ R0த!ப�0த! 

ேபா��ேபா8, கிNன� ச$யாகZ R0த!ப�0தா8. அUவாL 
R0த!ப�0தாம6, அ-!#�ேபா8, ந� உட6 '[வத+�� இர0த:க) 
ெச6E� ெபா[8, நம8 உடE��) அ8 ேவதைனைய உ1டா��� 
நிைல வ�கிற8.  

 
அ7த ேவதைனயான உண*Kக) ெச6E�ேபா8, நா� எ7த ந6ல 

�ண:கைள� ெகா1� எ�0ேதாேமா, அ7த ந6ல �ண08ட>, இ8 
இர1டற� கல78வ��கி>ற8. 

 
உதாரணமாக, ஒ� ெதாN&ய�6 ந<ைர ஊ+றி, ஒ� த:க� கN&ைய 

எல�Nரா-ட> இைண�க!பN�, அ7த ந<���) ேபாN�வ��வா*க). 
அேத சமய�, ஒ� ெச�#� கN&Fட>, எல�Nரான��ைக� கல�கZ 
ெச38, அ7த ந<���) ேபாN�வ��வா*க).  

 
ெச�ப�6 எல�Nரான��ைக அதிகமாக� %N&, த:க0திேல 

�ைற08� ெகா����ெபா[8, த:க0திலி��க�%&ய த:க ச�திக) 
கைர78, அதிகமாக� %&ய ெச�ப�> எல�Nரான��, அ7த0 த:க0ைத� 
கவ*78, இ7த ெச�#��) த:க 'லா� .சிவ���. ஆக உ)ேள 
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இ��க�%&ய ெச�#, கL!பைத வ��08, இ7த0 த:க0தி> 'லாமாக 
ஆகி, அ8 ெதள�வாகி>ற8. 

 
ஆனா6 அேத சமய�, த:க0தி+�) எல�Nரான��ைக அதிகமாகZ 

ேச*08, ெச�ப�6 �ைறவான எல�Nரான��ைகZ ேச*08, ெச�ைப ஒ� 
ந<���) ேபாNடா6 எ>ன ெச3F�? ெச�ப�> ச�தி த:க0தி+�) 
'லா� .R�ேபா8, அ&�க& ெச�# க��கி>றேதா, அேத மாதி$ த:க� 
கL08வ���. 

 
உ:க) ந6ல எ1ண:க) ெகா1�, ந<:க) ஒ�வ�ைடய 

8>பமான உண*ைவ� ேகNடறிF� ேபா8, அ7த உண*Kக) ந� 
இர0த08ட> கல78, அ8 உடE��) ெச6E�ேபா8, நா� எ7த �ண� 
ெகா1� ேகN�� ெகா1&�7ேதாேமா, அ7த ந6ல �ண0தி6, இ8 
'லா� .சிவ���. 

 
ஏென>றா6, ந6ல �ண� ெகா1� நா� ேபசினாE�, அவ*ப�� 

8>ப0தி>ேம6 எ1ண:கைள அதிகமாகZ ெசE0தி, “உன�� எ!ப& 
வ7த8” எ>L ேகNக!ப��ேபா8, அ7த ந6ல உண*Kகbட>, அவ$ட� 
இ�7த ேநாயான உண*Kக), 'லா� .சிவ���. 

 
நம��) ந6ல உண*வான ந6ல �ண:க), ேநாய+ற நிைலF�, 

ெதள�வான நிைலகb�, உடலி6 ெத�பாக இ�7த8. ஏென>றா6, த:க� 
எ!ப& பள!பள!பாக இ�7தேதா, அைத! ேபால நம8 ெதள�வான 
எ1ண:கள�-ைடய நிைலகள�6, அவ�ைடய �ண:க) கல�க!ப�� 
ெபா[8, ந�ைம அறியாமேலேய, இ!ப&Z ேசா*வ�> த>ைம அைட78, 
இ8 நாளாக நாளாக, நம��) ேநாயாக வ78 ேச*78வ��கி>ற8. நம8 
எ1ண'� ெதள�வ+றதாக! ேபா3வ��கி>ற8. 

 
ஆக, நா� 8>ப0ைத� ேகNடறி7ேதா�. அைத0 8ைட�க 

ேவ1�ம6லவா? ெச�#� ெவ)ள�F� கல78, ஒ� நைகைய! ப+ற 
ைவ�கி>ேறா�.  

 
ெந�!ப�ேல காN��ேபா8, த:க� இள�வத+� ேநரமா��. 

ஆனா6, ெச�ைபF� ெவ)ள�ையF� கல78, ெகாiச� ெபா&யாக 
ைவ0தப�>, அ8 சீ�கிர� உ�கிவ��கி>ற8. அேத சமய�, த:க08ட> 
ஒN&�ெகா)கி>ற8.  
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இைத! ேபால0தா>, ஒ�வ* 8>பமான நிைலையZ 
ெசா6E�ேபா8, அ8 உடன&யாக நம��) இய�கZ ச�தியாகி, அ7த 
ெச�பான நிைலக) உ��வ8 ேபால, நம��) அவ�ைடய கAடமான 
நிைலக) சீ�கிர� வ78, ந�மிட� ஒN&� ெகா)கி>ற8. 

 
த:க நைக ெச3F�ேபா8, ஒNடைவ080தா> ஆக 

ேவ1&ய���கிற8. அ!ெபா[8தா> நைக ஆகி>ற8. இைத!ேபால, ஒ� 
மன�த-��0 8>ப� ஏ+ப��ேபா8, அைத ம+றவ*கள�ட� ெசா6E� 
ெபா[8, நா� ேகN�ண*78தா> ஆக ேவ1&யதி��கிற8.  

 
அவ��� வா]�ைகய�> நிைலகள�6, நா� ந>ைம ெச3தா6தா>, 

மன�தன�> நிைலF� ஆ��. ந>ைமய�-ைடய நிைலகைள நா� 
ெச3தாE�, இ7த வா]�ைகய�6, இ>L ஒ�வ��� நா� உதவ� 
ெச3தா6தா>, நாைள�� நம�� ஒ�வ* உதவ� ெச3வா*. இ>L உதவ� 
இ6ைல எ>L ெசா>னா6, அவ* நாைள��, நம�� எ7த உதவ�F� 
ெச3ய மாNடா*. 

 
அவ�ைடய 8>ப0ைத, நா� ேகNடறியவ�6ைல எ>றா6, 

ந�'ைடய 8>ப0ைதF� அவ* ேகNடறியமாNடா*. ேகNடறி7தாE� 
எ!ப& நைக ெச3F�ேபா8, ெச�#�, ெவ)ள�F� ைவ08 நா� 
ப+றைவ�கி>ேறாேமா, அைத!ேபால வா]�ைகய�6 இ7த� �ைறக) 
நிZசய� வர0தா> ெச3F�. 

 
ஆனா6, இ7த வா]�ைக எ>ற நிைலகள�6 நா� ஓN&னாE�, 

எ!ப& அ�0த நைக ெச3F�ேபா8, த:க0தி+�) திரவக0ைத ஊ+றி, 
அைதZ R0த!ப�0திவ�N�, அ�0த நைகையZ ெச3கி>றன*. 

 
அைத! ேபால, ஒ� ந1ப> அவ�ைடய கAட0ைதZ 

ெசா6E�ேபா8, நா� ேகNடறிF� ேபா8, அைத� ேகN�ண*78 
அவ��� உதவ� ெச38 வ��கி>ேறா�. 

 
த:க08ட>, ெச�#� ெவ)ள�F� ேச*78 ெகா1டப�>, எ6லாேம 

ஒ>றாகிவ��கிற8. அ&�க& இேத நைகைய, அழி08 அழி08Z 
ெச3F�ேபா8, ெச�#� ெவ)ள�F� அ&�க& ேச*7தா6 எ>னா��? 
அ7த ெச�ப�> த>ைம %&, அ7த த:க0தி> த>ைம �ைற78வ���. 
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இைத!ேபால, நா� அ&�க& கவைலையF�, சiசல0ைதF� 
ேகN�� ெகா1ேடய��7தா6, நம��) ந6ல �ண� எ6லா� �ைற78, 
நம��) அ8 ேநாயாக வ�ைள78, நம��) ந6ல �ணெம6லா� 
ெக�வேதா� மN�ம6லாதப&, ந6ல உடE� ெகN�வ��கி>ற8. நம8 
ந6ல ெசா6E�, ெகN�வ��கி>ற8. நம8 ெசா6E�%ட, நம�� 
ெவL!பாக0 ேதா>L�. 

 
கAடமாக இ�!பவ*க) ப�ற$ட� ேபா3Z ெசா6E�ேபா8, அ7த 

ேவதைன ெகா1ேட ெசா6வா*க). எ!ெபா[8 பா*0தாE� நZR, 
நZெச>ேற ெசா6லி� ெகா1&�!பா*க). அவ*க) ெசா6ல வ7தாேல, 
நா� ஓ�ேவா�. ஆனா6, அ7த ச:கடமான உண*Kக) ேநாயாகK� 
மாறிவ��கி>ற8. 

 
நா� தவL ெச3யவ�6ைல ேகN�ண*கிேறா�. ஒUெவா� 

நிமிட0திE�, ப�ற* ெச3F� தவLகைள! பா*�கி>ேறா�. அவ�ைடய 
கAட:கைள� ேகNகி>ேறா�. அைத! பா*�கி>ேறா�.  

 
இ>L ப0தி$�ைக வாய�லாக! பா*�க!ப�� ெபா[8, அ&�க& 

ந�ைமயறியாமேலேய, ேவதைனF�, 8யர'�, பய'�, உ:கb��) 
வ78, ேச*78 ெகா1ேடதா> இ��கி>ற8. இைத எ!ப&! ேபா�கி� 
ெகா)வ8? ஏதாவ8 வழி இ��கிறதா? 

 
அத+�0தா>, அ7த ஞான�க) ெசா>ன அ7த உ1ைமய�> 

ச�திைய, உ:கb��) இ7ேநர� வைரய�E� யா� உபேதசி0த8. இ7த� 
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%N�0 தியான0தி6, எ6ேலா�ைடய அ�) வா���, யா� மN�ம6ல, 
உ:க) அைனவ�ைடய அ�) வா��� ேச*�க!ப�� ெபா[8தா>, 
அ7த வE %�கி>ற8, எ>L நம8 ��நாத* ெசா>னா*. 

 
ஆ0ம R0தி எ>ற அ7த ஆFத0ைத எ�08, “ஓ� ஈ\வரா” எ>L 

உ:க) உய�ைர ேவ1&, 8�வ நNச0திர0தி> ேபர�b� ேபெராள�F� 
நா:க) ெபற அ�)வா3 ஈ\வரா எ>L ஏ:கி, அ8 எ:க) உட6 
'[வ8� படர ேவ1�� எ>ற ஏ�க08ட>, நம��) ேச*�க 
ேவ1��. 

 
ப�>, 8�வ நNச0திர0தி> ேபர�b� ேபெராள�F� எ:க) 

உடலிE)ள, ஜ<வ அI�க) ஜ<வ ஆ>மா�கb� ெபற ேவ1�� எ>ற 
ஏ�க உண*Kட>, க1கைள0 திற78 ஒ� நிமிட'�, க1கைள S& 
இ� நிமிட'�, நம��) எ�08� ெகா)ள ேவ1��.  

 
ப�>#, க1கைள0 திற78 கAட!ப�பவ*கள�ட�, “8�வ 

நNச0திர0தி> ேபர�b� ேபெராள�F� ந<:க) ெபLவ <*க), அ7த 
மக$ஷிகள�> அ�) ச�தியா6, உ:கbைடய 8>ப:க) அைன08� 
ந<:��” எ>L ந<:க) ெசா6லி! பா�:க). 

 
அவ*கள8 கAட�, உ:கb��) வராம6 த��கK� '&கி>ற8. 

நா� அ�0த நைக ெச3F�ெபா[8, ெச�ைபF�, ெவ)ள�ையF� 
R0த!ப�0தி� ெகா)வ8 ேபால, அ�0த நிமிடேம இைதZ R0த!ப�0தி� 
ெகா1�, நம8 மனைதZ R0த!ப�0தி� ெகா)ள ேவ1��. இ8தா> 
தியான� எ>ப8. 

 
நம��), த<ய8 ேசரா8 த���� அ7த ஆ+ற6 மி�க ச�திய�> 

8ைண ெகா1�, நம��) தியானமி��க ேவ1��.. தியான� எ>ப8 
எ8? ெகNட8 நம��) ேசரவ�டா8, ைவரா�கியமான நிைலக) ெபற 
ேவ1��, இ8தா> தியான� எ>ப8. 

 
ப�திய�6 எ>ன ெச3கிேறா�? ந6லைத நிைன08� ெகா1&� 

எ>பா*க). ஆனா6, தியான� எ>ப8, “நம��) ேச*08� ெகா)b� 
திறைன” வள*08� ெகா)வ8. 

 
ப�தி எ>ப8, ந6லைத நிைன!ப8. தியான� எ>ப8, உய*7த 

ஞான�கள�> ச�தி ெகா1�, நம��) ந6லைத� கா�கZ ெச3வ8. 
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3333.... ஆ0ம R0திய�6 உ)ள Sல�%Lஆ0ம R0திய�6 உ)ள Sல�%Lஆ0ம R0திய�6 உ)ள Sல�%Lஆ0ம R0திய�6 உ)ள Sல�%L    

    
நா� �� காN&யவழிய�6 தியான0ைத� கைட!ப�&08 

வா]கி>ேறா�. அ!ப&Z சீராக� கைட!ப�&��� ெபா[8, ப�ற�ைடய 
கAடமான உண*Kகைள! ப�$08� காN��.  

 
அ�) உண*ைவ எ�08, அைத ந<�கி, அவ*கb�� ந6ல 

வழிைய� காN& வ�Nேடா� எ>றா6, வா]�ைகய�6 த<ைமக) வராதப&  
அUவ!ெபா[8, ஆ0மR0தி ெச38 ந<�கிவ�டலா�.  

 
இைத ந<�காம6 இ�78வ�N�, இ7த உண*வ�> த>ைம எ�08� 

ெகா1டா6, அ8K� இ8K� கல7தி����. இ7த ஆ>மாவ�6 உ)ளைத 
நா� Rவாசி0தKட>, உய�$6 கல���.  

 
இரவ�6 #லனட:கி0 o:�� ேபா8, இெத6லா� நம8 

வா]�ைகய�6, காNசி! ெபா�ளாகK�, ெகNட கனKகளாகK� வ��. 
இைத! #$78ெகா1ேடா� எ>றா6, ந>றாக இ����  

 
ந�'ைடய உண*K ஓNட0தி+� ஒ!ப, ஒ� ெவள�Zச0ைத! 

ேபாN� அதிேல எ7த� கல* R+Lகி>ேறாேமா, அ8தா> ெத$F�. 
அ8ேபால அறிவ�> ஞான0ைத ஊN&, இ7த உண*வ�> த>ைம 
வர!ப��ேபா8, அ7த உண*Kதா> நம��0 ெத$F�. அ!ெபா[8 
ப�ற�ைடய �ைறகைள உணர '&F�. “இ!ப& நட�கி>ற8, அவ��� 
இைடjL வ�கி>ற8” எ>L ெத$F�. 

 
ப�ற* தவL ெச3தி�!பா*க). அவ�ைடய இ>னலான நிைலக) 

ெத$ய வ7தி����. “என��� காNசி கிைட0த8. அவைர! பா*0ேத>. 
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இ7த மாதி$ கAடமாக வ78வ�Nட8.. என�� 'தலிேலேய ெத$7த8”, 
எ>L ெசா6Eேவா�.  

 
ஏென>றா6, அவ�ைடய தவறி> உண*Kகைள அறிய 

'&கி>ற8. இைத0தா> நா� 9க*78 ெசா6கி>ேறா�. அ!ெபா[8, 
அ7த மாதி$ ேநர:கள�6 காNசிகைள� ெகா�0தKடேன, இைத எ!ப&Z 
ெச3ய ேவ1��?  

 
அ�) வழிய�6, ப+Lட> ஆ0மR0தி ெச38வ�Nேடா� எ>றா6, 

ஒ�வர8 நிைலகைளZ ெசா>னாE�, அவ* நiR ெகா1ட 
ேவதைனயான உண*Kக), ந� ஆ>மாவ�6 கல�கா8.  

 
ஆனா6, இரவ�6 ந� வா]�ைகய�6 ஆ0மR0தி ெச3யாமேலா, 

ெச3தி�7தாE�, அ7த ஆ0மR0திய�6 �ைற இ�7தாேலா, எ>ன 
ஆ��?  

 
ஒ� பா0திர0தி6 அ[�� சிறி8 ஒN&ய��7தா6, அ8 சீ�கிர� 

ேபா3வ��கி>ற8. அேதா� ஒ>றிய நிைலக) இ���� ேபா8, இர1� 
தர� ேத308� க[வ�னாE� ேபாகா8. இேத மாதி$, ந� 
ஆ0மR0திய�E� ஏ+ப��. இெத6லா� நா� ெத$78 ெகா)ள ேவ1��. 

 
“நா> ஆ0மR0தி ெச3கிேற>, இ!ப&0 ெத$கிறேத”, எ>L 

ஏ:க�%டா8. இைதெய6லா�, நா� ெதள�வாக0 ெத$78 ெகா)ள 
ேவ1��.  

 
நா� ேபா�� மா*�க:க), மன�தன�> '[ைம அைடF� 

நிைலக), ந�') வ�ைளF� உண*Kக), ப�ற�ைடய இ�ைள! 
ேபா��� த�தி ெப+றவ*க) நா�. அதனா6 அ7த0 த�திைய நம��) 
வள*08� ெகா)வ8 ந6ல8.  

 
ம+றவ*கbைடய தவைற� க1ணா6 பா*�கி>ேறா�. நம��) 

பதிK ெச38 வ��கி>ேறா�. நா� ஆ0மR0தி எ>ற வE 
ேச*0தி�7தாE�, அ7த நிமிட�தா>, அ7த வE.  

 
அதிேல 8ைட!# அதிக� இ��கா8. o:க!ேபா�� ேபா8, இ8 

வ78வ���. அ7த ெவL!ப�> உண*Kக) இ:� வர!ப�� ெபா[8, 
o�க� வரா8. எ>னதா> ஆ0மR0தி ெச3தாE�, o�க� வரவ�6ைல 
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எ>ேபா�. ஏென>றா6, அ7த உண*வ�> இய�க:கேள நம��) 
இ����.  

 
அ!ெபா[8, நா� ஆ0மR0தி ெச3த ப�>#�, அ7த� க&னமான 

நிைலக) வ�லகவ�6ைல எ>L ெபா�). இைத நா� ெத$78 ெகா)ள 
ேவ1��. 

 
அத+� நா� எ>ன ெச3ய ேவ1�ெம>றா6, ந� நிைனைவ, 

8�வ மக$ஷிேயா� இைண�க ேவ1��. 8�வ நNச0திர0ேதா�, 
ச!த$ஷி ம1டல0ேதா� இைண�க ேவ1��.  

 
இைத� %N&� ெகா1ேட இ�7ேதாெம>றா6, அ7த உண*Kக) 

நம��) வர வர, இ8 ஒ�:��. இ7த ஆ>மாைவZ அ8 R0த!ப�08�. 
அேத சமய0தி6, ந� உடலி6 நா� ேகNடறி7த த<ைமயான 
அI�கb��, சா!பா� ேபா3Z ேசரா8. அ!ெபா[8 நா� எ>ன ெச3ய 
ேவ1�ெம>றா6, ந� வா]�ைகய�6 ெதாட*78 அதிேல இ��க 
ேவ1��.  

 
ந� வா]�ைகேய தியானமா�க ேவ1��. அ7த மக$ஷிகள�> 

அ�) உண*Kகைள நம��) எ�08, இ7த உடெல>ற சN&ய�6 
சைம�க ேவ1��.  

 
நா� எ7ெத7த� கா3கைள, �ழ�ப�6 ேபாN�Z சைம�கி>ேறாேமா, 

அ7த வாசைனதா> வ��. நா� உய*7த சர��கைள! ேபாNடாE�, 
காரேமா, உ!ப�> த>ைமேயா %&வ�Nடா6, அ7த� �ழ�ப�> Rைவ 
ெகN�வ���.  

 
இ7த �ழ�ைப! ேபா>Lதா>, ந� வா]�ைகய�> நிைலகள�6 

எைதZ ெசய6 ப�08கி>ேறாேமா, அ7த மண� நம��) Rைவ ெகா1ட 
ெசா6லாகK�, ெசயலாகK� வ��. அ7த Rைவ ெகா1ட 
உண*Zசிகைள0 o1��. 

 
�ழ�ப�6 சிறி8 வ�0தியாசமாகி! ேபா3வ�Nட8 எ>றா6, 

உ)b��) இ[�கா8. Rைவ ெகN�வ���. ஆனா6, உணK எUவளK 
ச0தான நிைலகள�6 இ�7தாE�, உ)ேள ஏ+L� ெகா)ளா8 
மL�கி>ற8.  
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சா!பாN&6, அதிேல ேபாN&��கி>ற மண�தா> 'லா�. 
மண0தி> உண*Zசிக) நம��) o1ட!ப�� ெபா[8, உ)b��) 
இ[�கா8. ெவள�ய�6 த)ள� வ��கி>ற8. ஆனா6 பசி எ����. இ7த 
மண0ைத 9க�� உண*Zசிக) ந�ைம இய�கினா6தா>, இ8 உ)ேள 
ேபா��. 

 
ஆைகயா6, நா� ந� ��நாத* காN&ய அ�) வழிய�6, அ7த 

“மக$ஷிகள�> அ�) மண:கைள”, வா]�ைகய�6 ஒUெவா� 
ெநா&!ெபா[8� 9க*78 பழக ேவ1��. 

 
R�மா இ���� ெபா[8, ஒ�வைர நா� பா*08� 

ெகா1&�7ேதா� எ>றா6, அவ* எ�08� ெகா1ட உண*K ெகா1�, 
திsெர>L நிைனK ஓNட� ஓ��, 

 
ஒ� ெவள�Zச0ைத! ேபாNடKட>, அ:� இ���� ெபா�) 

ெத$ய வ��. அைத! ேபால, ஞான�கள�> உண*Kக) நம��) வர!ப�� 
ெபா[8, அ7த உ1ைமகைள நா� உணர'&F�. ெதாழிலி6 
இ�!ேபா�. இ7த உண*Kக) அ:ேக ப�$08� காN��. 

 
ஒ� க�!jNட$6 இர1� அைலக) ேபாNடKட>, உதாரணமாக 

எ[08 வ&வ�ேல ஆ:கிலேமா, தமிேழா ெகா��கிறா*க). அதனத> 
அ[0த0ைத� ெகா�0தKட>, ம+றைத! ப�$08� காN�கி>ற8.  

 
இைத! ேபால நம8 உய�*, n$யன�> கா7த ச�தி கவ*7த இ7த 

உண*Kகைள 9கர!ப�� ெபா[8, அைத எல�Nரான��காக 
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மா+Lகி>ற8. அத-ைடய ெசறிவ�-ைடய அளKேகா6 எ8ேவா 
அத+�0 த�7த மாதி$, ந� உடைல இய��கி>ற8.  

 
அத> அளKேகா6 எ8ேவா, அத+�0த�7த மாதி$ நம8 உய�*, 

அைத, அ7த� கா7த0ைத இ[�கி>ற8. அதி6 வ7த உண*K அதிேல 
அ[0த� எUவளK இ��கி>றேதா, அத+�0 த�7த மாதி$, 
எல�Nரான��காக மா+Lகி>ற8. 

 
மா+றிய அத-ைடய உண*Kகைள! பர!ப!ப�� ெபா[8 

அத-ைடய இன உண*Kக) அத+�0 த�7த அதி*Kகைள� ெகா�08 
உடைல இய��கி>ற8. அத+�0 த�7த சி7தைனகைள� ெகா�08 
அத+�1டான ெசய6கைளF� ெச3கி>ற8. 

 
இைத! ேபால0தா>, நம��) 5+L�கண�கான ப�$Kக) உ1�. 

அ8 ெவள�!ப�� ெபா[8, எ7ெத7த அளKேகா6 இ��கி>றேதா, 
அத+�0 த�கவாLதா>, #லனட:கி0 o:�� ெபா[8, அதிேல, இ7த 
வா]�ைகய�6, நா� எ7த உண*ைவ அதிகமாகZ ேச*08� 
ெகா1ேடாேமா, அ7த அI�கள�> உண*Zசிக) அதிகமாக0 o1��. 
அ8 ஆ>மாவாக மாL�. 

 
இ8 இர1�� கல78, உய�$ேல ப�� ெபா[8தா>, 

எல�Nரான��காக மா+றி, பல நிைலகைள நா� ெத$78 ெகா)கி>ேறா�. 
அ7த மாதி$0 ெத$78 ெகா1டாE�, தியான வழிகள�6, இ8 ெரா�ப0 
ெதள�வாக0 ெத$F�. 

 
o�க0தி6 இ�7தாE�, R�மா ப�0தி�7தாE�, நா� 

அைமதியாக இ���� ெபா[8, இ7த ஆ>மாவ�6 உ)ளப&, ந� 
மனநிைலய�6 மா+ற:க) வ78 ெகா1ேடய�����. 

 
அ7த மாதி$ ேநர:கள�6, அ7த உண*ைவ, த<ைமயான 

அI�கb�� ஆகார� கிைட�காதப& ஆ0ம R0தி ெச38, அைத 
அக+L�ப&, நா� ெச3ய ேவ1��. இ8தா> ஆ0ம R0திய�6 உ)ள 
“Sல�%L”. 
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4444.... ஒUெவா�ஒUெவா�ஒUெவா�ஒUெவா�    �ண0திE��ண0திE��ண0திE��ண0திE�, , , , உண*வ�E�உண*வ�E�உண*வ�E�உண*வ�E�, , , , 
ெசயலிE�ெசயலிE�ெசயலிE�ெசயலிE�    8�வ8�வ8�வ8�வ    நNச0திர0ைதநNச0திர0ைதநNச0திர0ைதநNச0திர0ைத    

இைண�கஇைண�கஇைண�கஇைண�க    ேவ1�ேவ1�ேவ1�ேவ1�����    

    
வ <N&6, ஏதாவ8 சலி!# சiசல� வ78வ�Nடா6, “ஈ\வரா” (நம8 

உய�ைர எ1ண�) எ>L ெசா6E:க). இ7த உண*ைவ மா+L:க). எ> 
ப�)ைள ஞான�யாக ேவ1��. அவ> க6வ�ய�6 உய*7தவனாக 
ேவ1��, உய*7த நிைலக) ெபறேவ1�� எ>L எ1I:க). 

 
யாராவ8 எதி$யாக! ேபRகிறா*க) எ>றா6, உடேன “ஈ\வரா” 

எ>L எ1ண�, அைத0 த�08வ��:க). அவ*க) ெபா�ளறி78 
ெசய6ப�� ச�தி ெபறேவ1��. அவ*க) ெச3வ8, யா���� 
ெதா6ைலய�6லாத நிைல ெபறேவ1��, அவ*கள8 பைகைமjN�� 
இ7த நிைலக) மாற ேவ1�� எ>L எ1I:க). இUவாL நா� 
எ1I� ெபா[8, அவ*க) உண*Kக) நம��) வ�வதி6ைல. 

 
ஏென>றா6, “ஈ\வரா” எ>L எ1ண� ந� உடE��) ெபறZ 

ெச38வ�N�, அ7த உண*வ�> த>ைமையZ ெசா6ல!ப�� ெபா[8, 
இ7த உண*K (நா� எ���� அ�) உண*Kக)) இர0த0தி6 கல78 
ெச6E�.  

 
இ7த அ�) உண*Kக), ந� ஆ>மாவாக மாLகி>ற8. 

அ!ெபா[8, இேத மாதி$ ந�ைம எ!ெபா[8 திN&னாேனா, இ8 
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ெகாiச� ெகாiசமாக, ேபா3Z ேச��. ஆக அவ> தி�78� நிைல 
வ��.  

 
அவ> எ�08� ெகா1ட உண*K, தி�7த எ1ண�னா6 

வ�கி>ற8.  ந�ைம திN��ேபா8, ந� உடE�� பா8கா!பாக 
இ����.  ெசா6வ8 உ:கb�� அ*0தமாகிறத6லவா. 

 
இேத மாதி$, வா]�ைகய�6 நா� ஒUெவா� நிமிட0திE�, 

ஒUெவா� �ண:கள�E�, ஒUெவா� உண*வ�E�, ஒUெவா� 
ெசய6கள�E�, 8�வ நNச0திர0தி> உண*ைவ கல78 ெகா1ேட 
வரேவ1��. 

 
பலவ�தமான �ழ�# ைவ�கிேறா�, பலவ�தமான பலகார� 

ெச3கி>ேறா�. இேத மாதி$, நம��) அ7த த<ைம ெச3F� அ7த 
உண*ைவ  மா+றி, Rைவ மி�கதாக மா+றிவ��கிேறா�. இ!ப&, ந� 
இர0த0தி6 கல��� ெபா[8, ந� உடலிE)ள அI�கb�� எ6லா� 
ேச*கி>ற8.  

 
ெகாiச�,  இதி6 ெபாLைம ேதைவ. ஏென>றா6, மன�த-ைடய 

உண*Kக) ஒ�வ* ேம6 ெவL!பாகி வ�Nடா6, ேராN&6 ேபா�� 
ெபா[8 பா*0தா6, “ேபாகி>றா> பா*” எ>ற இ7த உண*ைவ வள*08� 
ெகா)கி>ேறா�. 

 
இேத மாதி$, ஒ�வ> யா��ேகா தவL ெச3கி>றா>. அைத நா� 

பா*08வ��கி>ேறா�. பா*0தKட> அவன�> நிைனK வ�கி>ற8. அேத 
உண*ைவ எ�08, தவL ெச3F� அI�கைள0தா> நா� 
வள*�கி>ேறா�.  

 
ஒ�வ> சாப� வ��கி>றா>, அவைன! பா*0தKட> பதிK ெச38 

வ��கி>ேறா�. அவ>, எைத! பா*0தாE� சாப� வ�N�� ெகா1ேட 
இ�!பா>. இ7த உண*Kக), சாப அைலக) எ>L நம��) எைத 
எ�0தாE�, அ7த த<ைம ெச3F� அI�க) வள*Zசி ெபLகி>ற8. 

 
அ7த மாதி$ உண*Kக) வ�� ெபா[8,  அ7த கணேம “ஈ\வரா” 

எ>L 8�வ நNச0திர0தி> உண*ைவ, #�வ ம0திய�6 ெகா1� 
வரேவ1��.   
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அ7த 8�வ நNச0திர0தி> ேபர�) ேபெராள� எ> உடலிE)ள 
ஜ<வ அI�க), ஜ<வ ஆ>மா�க) ெபறேவ1�� எ>L எ1ண 
ேவ1��.  

 
ந� வா]�ைகய�6, இைத ஒ� பழ�க0தி+�� ெகா1� 

வரேவ1��. இUவாL ெச38, அ7த0 த<ைமயான உண*Kகைள ந� 
ஈ*!# வNட0திலி�78 த)ள�! பழக ேவ1��. எம8 அ�ளாசிக). 

5555.... மக$ஷிகள�> உணமக$ஷிகள�> உணமக$ஷிகள�> உணமக$ஷிகள�> உண*ைவ உய�* வழி *ைவ உய�* வழி *ைவ உய�* வழி *ைவ உய�* வழி 
இய�க ேவ1�� இய�க ேவ1�� இய�க ேவ1�� இய�க ேவ1�� ---- “ “ “ “ஆ�ைஞஆ�ைஞஆ�ைஞஆ�ைஞ” ” ” ”     

        
சில சமய:கள�6, நா� எUவளK ெதள�வாக இ�7தாE�, 

ந�'ைடய ைபய> நா>� தடைவ அட�ப�&0தா6 ேபா8�, இ7த! 
ப+L இ:ேக வ78வ��கி>ற8. அ8, ந� எ1ண0ைத ஆ>மாவ�ேல 
மைற08 வ��கி>ற8. இ7த உய*7த எ1ண0ைத! ெபL� த�திைய, 
இழ�கZ ெச3கி>ற8. 

 
இ7த நiசான உண*K வ78 ஊ��வ!ப�� ெபா[8, இ8 த> 

இைரைய எ�08� ெகா)கி>ற8. இ7த உட6 ப+றி> உண*Kக), அ7த 
அIவ�> வள*ZசிF� நம��) ெதாட*78 வ��கி>ற8. இைத0 
8ைட!பத+�, அUவ!ெபா[8 எ1ண வEைவ� ெகா1� வரேவ1��. 

 
அத+�0தா>, நா� ஒUெவா� நிமிட'� “ஈ\வரா” எ>L ந� 

உய�$ட� எ1ண0ைதZ ெசE0தி! பழக ேவ1��. இ7த� க1ண�> 
நிைனைவ, அ:ேக ெகா1� ேபாக ேவ1��.  

 
%N�0 தியான0தி6, நா� ெபL� அ7த மக$ஷிகள�> உண*ைவ 

க1ண�> நிைனவ�+�� ெகா1� வ78, உய��ட> இைண�க ேவ1��. 
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மக$ஷிகள�> அ�) ச�தி நா:க) ெப+L, அ8 எ:க) உட6 '[வ8� 
படர ேவ1�� எ>L இைண�க ேவ1��. 

 
இUவாL காN&யைத0தா>, இ7த� �1டலின� ேயாக�கார*க) 

“ஆ�ைஞ” இட!பN� எ>L ெசா6வா*க). நா� எ7த உண*ைவZ 
ெசE08கி>ேறாேமா, அ8 நம��) அI�கள�6, “Sலாதார0தி6” 
உடலி> அI�கள�6 இய��கி>ற8.  

 
உடலி> உL!#�கb�� Sல�, அI�கள�> த>ைம. இ:ேக 

உய�* Sலாதார�. இைத0தா>, “Sலாதார0தி6 S1ெட[� கனைல, 
காலமறி78” எ>கிற ெபா[8 ந�மிட0தி6 த<ய அI�க) உ1�. அத+� 
வள*Zசி இ6லாதப&, “S1ெட[� கனைல� காலமறி78, க�08ட> 
ெசய6பட ேவ1��” எ>Lதா>, அ7த இட0தி6 காNட!பNட8.  

 
இவ*க) எ>ன ெச3கி>றா*க) எ>றா6, அ:ேக கNடைள 

இட!ப�� ெபா[8தா>, ஆ�ைஞ எ>ற நிைலைய� ெகா1� 
வ�கி>றா*க). அ!ெபா[8 ஆ�ைஞ இN�, பரKலக0ைத ேமேல 
உZசி��� ெகா1� ேபா3, இத> வழிெகா1� ேமாNச ேலாக0தி+�� 
ெகா1� ேபா, எ>L ெசா6கி>றா*க).  

 
ஆக Sலாதார�, இ7த உட6 '[வத+�� இ:ேக கீேழ 

இ[�க!பN�, இ7த உண*Kக) சைம�க!பN�, இ7த உண*வ�> த>ைம 
இர0த நாள:கள�6 இ�78 ப�$�க!ப�கி>ற8 எ>L, இவ*கள�> 
அ-மான�. Sலாதார� கீேழ இ��கி>ற8 எ>L, இவ*க) ெகா1� 
ேபாகி>றா*க). 

 
ஆனா6, நம�� Sல� உய�*. நா� எ���� உண*Kக) நம�� 

ஆதார�. இ7த ஆதார0ைத, நம��) மைற7தி���� ஒUெவா� 
அI�கb��� ேச*!ப��க ேவ1��. இ8தா> �1டலின�.  

 
க1ண�> நிைனK ெகா1�, உய��ட> ஒ>றி, உண*வ�ைன 

உடE��) பர!#த6 ேவ1��. அ7த உண*வ�>  த>ைம வE!ெபL� 
ெபா[8, இைத! ப�ள�கி>ற8. 

 
ஏென>றா6, நம��) பதிவான �ண:க) பல ேகா&. அ8 அ8 

சா!பாN&+�� கிள*7ெதழ0தா> ெச3F�. .மி��) எ>ென>ன வ�ைத 
மைற7தி��கி>றேதா, கைளைய ந<�கியKட>, மைழ� கால� 
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வ78வ�Nடெத>றா6, 8ண�78 ஆகார0ைத எ�080 தைழ�க 
ஆர�ப�08வ���. 

 
அேத மாதி$, அ7த7த� கால! ப�வ0தி6 அ8 அைத எ�08� 

ெகா)கி>ற8. ஒ�வ* ேகாப!ப�வைத! பா*08! பதிK ெச38வ�Nடா6, 
ச1ைட ேபா�வைத! பா*0தா6, அ7த� கால!ப�வ� வ78வ�Nட8. 
உடேன ஆ>மாவ�6 ேச*78வ���. உடேன ச1ைட ேபா�கிற 
மாதி$தா> வ��. ச1ைடைய ேவ&�ைக பா*0தா6, வ <N&6 ச1ைட 
ேபா�வ <*க). அ7த� கால!ப�வ0தி6, அ8 வளர ஆர�ப�08 வ��கி>ற8. 

 
நம��) வ�ைளய ைவ0த வ�08க), அ7த7த� கால!ப�வ� 

வ78வ�Nடா6 அ8 அ8 வ�ைளய ஆர�ப�08வ��கி>ற8. எ7த� 
கால!ப�வ0தி6 வ�ைள7தாE�, நம��0 ேதைவ!பNடைத வ�ைளயZ 
ெச3ய, கைளைய ந<��கி>ேறா�. அைத நா� ந<��வத+�, ச�தி 
ெகா��கி>ேறா�.  

 
எ7த� கால!ப�வமானாE�, அ7த மக$ஷிகள�> அ�) ச�திைய! 

ெபற ேவ1��. அ7த உண*ைவ உ)'கமாக உடE��) ெசE0தி, 
வE! ெபறZ ெச38, அத+�Z சா!பா� இ6லாம6 ெச3ய ேவ1��.  

 
இ7த� கைளைய ந<�க ேவ1��. இைத ந<�கினா6தா>, அத+�Z 

சா!பா� கிைட�கா8. இ6ைலெய>றா6, ச1ைட ேபாNட 
அIெவ6லா� சா!பா� எ�08வ���. 

 
ஓ� ���ப0தி6 ேவதைன!ப�கிறா*க). அ7த ேவதைனயான 

ெசா6ைல� ேகN�� ெகா1&�7ேதாெம>றா6, அ7த� கால!ப�வ� 
எ>ன ெச3Fெம>றா6, அ7த ேவதைனயான அI�க) ந�மிட� வ78, 
வள*Zசியைடய ஆர�ப�08வ��கி>ற8. 

 
இ!ப&! ெப��ப�தி, எ:� தி��ப�னாE�, ரய�லி6 ேபா�� 

ெபா[8, அ�0தவ*க) ெச3F� தவைற! பா*0தா6 ேவதைன. கைடய�6 
இ����ேபா8 ஒ�0த���� கட> ெகா�08வ�N�, அவ* தரவ�6ைல 
எ>றா6 ேவதைன. ேகாப�, �ேராத�, ெவL!#.  

 
இ8ெவ6லா� ச7த*!ப0தா6 வ�ைளய!ப�� ேபா8, உ)b��) 

ஊNட� ெகா�08� ெகா1ேடய�����. அ8 அ8 வள��. மன�த�ைடய 
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மனநிைல, காைலய�6 ஒ� மனதாக இ����. இைத வ�N� ெவள�ேய 
ேபாகி>ேறாெம>றா6, மன8 ேவL வ�தமாக மாL�. 

 
ெதாழிலி6 அம*7தKட> எ>னவா�� எ>றா6, ஒ�வ> ந� 

ெசா6ைல� ேகNகாம6 இ�!பா>. நம�� இைடiச6 ெச38 ெகா1ேட 
இ�!பா>. நா� இ:ேக இ���� வைரய�6, இைதெய6லா� மற78 
இ�!ேபா�. ேராN&6 ேபா�� ெபா[8 மற7தி�!ேபா�. அ7த இட0தி6 
(ெதாழிலி6) உNகா*7தKடேன, அவைன! பா*0தKடேன, ம̂1�� அ7த� 
கைள 'ைள�க ஆர�ப�08வ���. 

 
ேவதைன ெவL!# வ78வ�Nடா6, ந6லவ*கைளF� ெவL08! 

ேபச ஆர�ப�08வ���. ஒ� ந6ல அைம!ைப அைம�க 
ேவ1�ெம>றா6, ெவL!பாக0தா> வ��. அ7த7த� கால!ப�வ0தி6, 
அ8 அ8 வ�ைளகி>ற8.  

 
நா� ஒUெவா� நிமிட0திE�, மன�த> கால!ப�வ0ைத 

மா+Lகி>ேறா�. அேத ேபால மா+றியைம0த அ�)ஞான�கள�> 
உண*Kகைள உ)ெசE0தி, அ7த7த! ப�வ:க) வர!ப�� ெபா[8, 
கைளகைள ந<�கி� ெகா1ேட இ��க ேவ1��. இ8தா> ஆ0ம R0தி 
எ>ப8. 

 
அ7த0 8�வ மக$ஷிகள�> அ�) ச�தி நா:க) ெபற ேவ1��. 

எ:க) உட6 '[வ8� படர ேவ1��. எ:க) ஜ<வா>மா�க), ஜ<வ 
அI�க) ெபற ேவ1�� எ>L, ந� க1ண�> நிைனைவ! #�வ 
ம0தி��� ெகா1� வ78, பல 'ைற எ1ண ேவ1��. 

 
இைத0தா> அ>L ஞான�க) ெசா>ன8. “ஆ�ைஞ”. இ7த 

உண*வ�> த>ைம ெகா1�, ந� உய��ட> எைத எ1Iகி>ேறாேமா, 
உய�* அைத இய���.  

 
அ7த 8�வ மக$ஷிகள�> அ�) ச�தி, எ:க) உட6 '[வ8� 

படர ேவ1��, எ>ற உண*ைவ #�வம0திய�> வழியாக, உடE��) 
ெகா1� ேபாக ேவ1��. 

 
சிறி8 நாNகb��! பழ�க� வ78வ�Nடெத>றா6, இ8 

உ)b��) ெகா1� ேபா��. அ!ெபா[8, இ7த உண*வ�> ெச6கைள 
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வள*�க!ப�� ெபா[8, எைத அ:� ப+றிேனாேமா, இ7த நிைனK அ:� 
ெகா1� ேபா��. 
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V V V V ���ப0தி+�)���ப0தி+�)���ப0தி+�)���ப0தி+�)    வ��வ��வ��வ��    �ைறகைள�ைறகைள�ைறகைள�ைறகைள    
ந<���ந<���ந<���ந<���    வழிவழிவழிவழி    

1. 1. 1. 1. ப�ற* ந�ைம0 திN&� ெகா1ேட ப�ற* ந�ைம0 திN&� ெகா1ேட ப�ற* ந�ைம0 திN&� ெகா1ேட ப�ற* ந�ைம0 திN&� ெகா1ேட 
இ�இ�இ�இ�7தா67தா67தா67தா6,,,,    �� காN&�� காN&�� காN&�� காN&ய வழிய�6 ய வழிய�6 ய வழிய�6 ய வழிய�6 எ>ன எ>ன எ>ன எ>ன 

ெச3ய ேவ1��ெச3ய ேவ1��ெச3ய ேவ1��ெச3ய ேவ1��????    

    
ஒUெவா� நிமிட'� ந�ைம அறியாம6 ப�ற* ேகாபமாக! 

ேபசினாE�, “ஈ\வரா” எ>L உய�ைர எ1ண�, அ7த மக$ஷிகள�> 
அ�) ச�திகைள நா:க) ெபறேவ1�� எ>L ஏ:கி உடE��) 
ெசE0த ேவ1��.  

 
உடE��) நிைனைவZ ெசE0திவ�N�, உ:கைள0 திN&யவ*க), 

அவ*க) எ:கைள! பா*��� ெபா[8, ந6ல ெசா6லாகZ ெசா6E� 
ஆ+ற6, அவ*க) ெபற ேவ1�� எ>L எ1I:க). 

 
அவ*க) எைதெய6லா� ேபசி, எைதெய6லா� உ:கb��Z 

ச:கடமாக எ1Iகி>றனேரா, அேதசமய� ந<:க) ஆ0ம R0தி ெச38 
ெகா1�, அவ*க) எைதZ ெச3ய ேவ1�ெம>L வ���#கி>றனேரா, 
அ8 அவ*கb�� நட78, “அவ*க) உண�� ஆ+ற6 ெபறN��” எ>L 
ந<:க) எ1I:க). 

 
இ!ெபா[8, உ:கைள ஒ�வ* திN&� ெகா1ேட இ��கிறா* 

எ>L ெசா>னா6, நா� R0தமாக� ேகN�� ெகா1ேடய��7தப�>, 
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“திN&ய8 அைன0ைதF� ந<:கேள ைவ08� ெகா)b:க), என�� 
ேவ1டா�” எ>L நா� அவ$ட� ெசா6லிவ�Nடா6, அ8 ந�ைம! 
பாதி�கா8. 

 
ந<:க) ஆ0ம R0திையZ ெச38வ�N�, திN&யவ$ட�, “ந<:க) 

எ!ப& எ!ப&ெய6லா� திN&ன <*கேளா, அைதெய6லா� ந<:கேள 
ைவ08� ெகா)b:க), என�� ேவ1டா�” எ>L, சி$0த 'க08ட> 
ெசா6E:க). அ7த உண*Kக), உ:கைள ஆN&! பைட�கா8. 

 
நா� ஆ0ம R0தி ெச38, இUவாL ெசா>னKட>, “ஆ” எ>L 

அவ*க) இ[0தா6 ேபா8�. அவ*க) அறியாம6 ெச3த தவைற, நா� 
வ�Nட SZசைலக) அவ���) ஊ��வ�Z ெச>L, அவ*க) ெச3த 
தவைற உண*08�. இைத உ:க) அ-பவ0தி6 பா*�கலா�. 

 
இைத! ேபா>L, ���ப0திேலா, ம+ற நிைலகள�ேலா, 

ஒUெவா�வ�� த�ைமயறியாத நிைலகள�6, இ!ப& அ&�க& 
ேபRகி>றன*. அவ*க) உடலி6 ேச*08� ெகா1ட உண*வ�> ச08�க), 
அவ*க) உடலி6 ேவைல ெச38 வ��கி>ற8. அைத அவ*க) 
கN�!ப�0த ேவ1�ெம>றாE�, '&யவ�6ைல.  

 
நா� ஒUெவா�வ�� ந� அ-பவ0தி6 பா*�கலா�. ைபய> ேம6 

நா� ெவL!பாக இ�!ேபா�. அவ> ந6ல8 ெச38வ�N� வ7தாE�%ட, 
“ேலNடாகிவ�Nட8” எ>கிறேபா8, அவைன நிைன0தKட>, “அவ> 
எ!ெபா[8 பா*0தாE� இ!ப&0தா> இ��கிறா>”. எ>ேபா�. 

 
ைபய> ஒ� கா$ய0தி+�! ேபானா6, ேலNடாகி அ7த� 

கா$ய0ைத '&08வ�N� வ�வா>. ெஜய�08வ�N� வ7தா6%ட, நா� 
ஏ+L� ெகா)ள மாNேடா�.  

 
அவ> ெச>L வ7த கா$ய�, எ>ன எ>L ேகNகாதப&, “அவ> 

இ!ப&0தா>, எ!ெபா[8 ெச>றாE� ேலNடாக வ�வா>” எ>L 
அவைன0 திNடK�, ேபசK�, ஏசK�,  

 
அவ> உ1ைமையZ ெசா>னாE� %ட, ஏ+L� ெகா)ள 

மாNேடா�. “ெபா3 ெசா6கி>றா>”, எ>ற எ1ண�தா> ேதா>L�. 
அைத� ேகNடறிவத+�0 தாமதமா��. நா� ந6ல8 நிைன0தாE� %ட, 
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ந�ைமயறியாம6 அ7த உண*Kகைள நி+கZ ெச3F�. அ7த உண*வ�> 
த>ைம, அவைன� ெகNடவனாக மா+றZ ெச3F�. 

 
இைத! ேபா>L, ஒUெவா� ���ப0திE�, ஒ�வ*பா6 

ெக�தலான எ1ண:கைள ைவ08வ�Nடா6 அ7த உண*வ�> 
பா*ைவய�ேல ேபR� ெபா[8, நா� எ0தைன ந6ல8 ெச3தாE�, அ7த 
எ1ண:கb��0 த!பாக0தா> ெத$F�. 

 
ஆைகய�னாேல, இைத! ேபா>ற நிைலகைள நா� மா+ற 

ேவ1�ெம>றா6, “நா� ஆ0ம R0தி” ெச38 '&0தKட>, ந�ைம0 
திN&யவ*க) ேபசிய 'ைறக), ெச3த 'ைறக) அைன0ைதF�, 
அவ*க) உண*78, அவ*கேள அைத அ-பவ�080 ெத$78 ெகா)b� 
ஆ+ற6 ெபறN��” எ>ற இ7த உண*வ�> நிைலகைள, ந<:க) மனதி6 
எ1ண�� ெகா)b:க). வாய�ேல ெசா6லிவ�டாத<*க), ெசா>னா6 வ�# 
வ78வ���. 

 
உ:க) எ1ண0தா6 வள*�கZ ெச3F� ெபா[8, அ7த 

உ1ைமய�> த>ைமைய, அவ*கb� அறிF� த>ைம வ78வ���. 
ஏென>றா6, அவ*க) உண*Zசிவச!பN� ேசா*ேவா, மனZ சiசலேமா, 
ெவL!ேபா அைட7தா6, அ7த உண*Kக) ந�ைம! பாதி�கா8. நா� 
எ���� இ7த ஆ0ம R0திய�> நிைலக), அறியாைமய�லி�78 ம̂Nக 
நம�� அ7தZ ச�தி உதK�.  

 
���ப0தி+�) இைத! ேபா>ற நிக]Zசிக), நிைறய உ1�. 

மாமியா���� ம�மகb��� ப�&�கா8. மக-�� அ!பாைவ�%ட! 
ப�&�கா8. அ7த அளK��, இ>L ெப�� ப�தி ஆகிவ�Nட8. இ>ைற�� 
�ழ7ைத! ப�வ0திலி�7ேத, இ7த நிைலதா>. 

 
ந� உண*வைலக) மாறாம6 இ�!பத+�, ஒUெவா� நிமிட'� 

இ7த ஆ0ம R0தி எ>ற ஆFத0ைத! பய>ப�0த0 தவறாத<*க). “யா� 
ெவL� வா*0ைதய�ேல ெசா6கிேறா� எ>L எ1ண�வ�டாத<*க)”. 
உ:கb��) வர�%&ய, எ0தைகய 8>ப0ைதF� ேபா��வத+�, ஆ0ம 
R0தி எ>ற ஆFத0ைத, வா�காக உ:கb��� ெகா�08, உ:கb��) 
பதிK ெச3கி>ேறா�. 
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2. 2. 2. 2. உய�$>உய�$>உய�$>உய�$>    8&!ைப�8&!ைப�8&!ைப�8&!ைப�    %N&%N&%N&%N&,,,,    த<ைமத<ைமத<ைமத<ைமகைளகைளகைளகைள    
ந<�கந<�கந<�கந<�க    ேவ1�ேவ1�ேவ1�ேவ1�����    

நம��� கAடகாலமாக இ�7தா6, ேகாவ�E��! ேபா3 ஐ78 
_பா3 ெகா�08 அ*Zசைன ெச38வ�Nடா6, கAட� த<*78 ேபா�� 
எ>L ச7ேதாச!ப�கிேறா�.  

 
பண� ெகா�0தா6, அ*Zசக* 'தலி6 %!ப�N� வ�.தி ெகா�!பா*. 

ெகா��கவ�6ைல எ>றா6, தNேட இ7த! ப�க� தி��பா8. ஆக 
ஆ1டவ-��� காR ெகா�0தா6தா>, அவ-ைடய வா�� இ:ேக 
வ��. அ7த நிமிட0தி6 உ:கைள ஆ)பவ> யா*? ந� உய�*.  

 
இ!ெபா[8 உதாரணமாக, �ழ7ைத எ>ன ெச3கிற8? கீேழ 

வ�[78, அவ\ைத! பN�0 8>ப!ப�கி>ற8. அ�0த நிமிட�, ந<:க) 
எ>ன ெச3ய ேவ1��?. 

 
ஓ� ஈ\வரா எ>L உ:க) உய�ைர நிைனF:க). உ:கைள 

ஆ)பவ> அவனாக இ��கிறா>. அ!ெபா[8, “ஓ�” எ>L 
Rவாசி���ேபா8, கா7த� அதிகமாகி>ற8. அ!ேபா8, உய�$> 8&!# 
அதிகமாகி>ற8. அ!ெபா[8, ஈ\வரா எ>L எ1ண�, மக$ஷிகள�> 
அ�) ச�தி நா:க) ெபறேவ1�� எ>L எ1ண�, ஏ:கி அ7தZ 
Rவாச0ைத� ெகா1� வா�:க). 

 
மக$ஷிகள�> அ�) ச�தி, எ:க) ஜ<வா0மா ெபற ேவ1��. 

ஏென>றா6, அவ> கீேழ வ�[7தா>. இ7த எ1ண� வ78வ�Nட8. 
மக$ஷிகள�> ச�திைய ந<:க) எ��கிற<*க). எ�08, ஈ\வரா, 
மக$ஷிகள�> அ�) ச�தி நா:க) ெபற ேவ1�� எ>L, 
Rவாசி�கிற<*க). 

 
உய�ரான ஈச> எ>ன ெச3கி>ற8? அ7த மக$ஷிக) எ!ப& 

மகி]78 உறவா&, அ7த உண*ைவ எ�0தா*கேளா, அ:� பNடKட> 
ஈச-�� அ!ப&ேய மகி]Zசியாகி>ற8.  

 
ந<:க) இ7த� �ழ7ைத ேம6 பாச� ெகா1�, இ!ப& 

வ�[78வ�Nடாேன, எ>ற ேவதைனைய உணரZ ெச38, அ7த ேவதைன 
உணர�%&ய நிைல இ�7தாE�, ஈச-�� ேவதைனயாகிற8. 
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இ7த உண*வ�> த>ைம அ:� பNடKட>, உடE��) இ���� 

ச�திகெள6லா� சிவமாகி வ��கி>ற8. உடலான சிவ� எ>ன 
ெச3கி>ற8? உட6 பய0தா6 ந�:க ஆர�ப�08 வ��கி>ற8.  

 
ந<:க) ஆடவ�6ைல எ>றாE� சிவ> ந*0தனமாட ஆர�ப�08 

வ��கி>றா>. ைக கா6 எ6லா� ஆ��. உட6 சிவ�. சிவ நடன0ைத! 
ப+றி� காN&ய���கிறா*க).  

 
ஆக, வாRகி ந< Rவாசி0த உண*வ�> ச�திேய, அ8 உன��) 

ச�தியாக இ�78, ஆN&! பைட�கி>ற8 எ>ற த08வ0ைத0 ெதள�வாக 
எ[தி� ெகா�0தி��கிறா*க). யா* ப&0தி��கி>ேறா�? அைத யா�� 
ப&!பதி6ைல. ெத$78 ெகா)வ8மி6ைல.  

 
ஆைகய�னா6, நா� ஒUெவா�வ�� இ7த நிைலைய எ�08 

எ!ெபா[ெத6லா�, நம�� அ7த� கAடமான நிைலக) வ�கி>றேதா, 
அ!ெபா[ெத6லா� அ7த0 8�வ நNச0திர0தி> ேபர�b� ேபெராள�F� 
ெபற ேவ1�� எ>L, உய�* வழி கவ*78, உ)'கமாக,  ந� உடைல 
உ�வா�கிய அI�கb�� அ7த ச�திைய! பா3Zசி, ச*வ 
த<ைமகள�லி�78� வ��பட ேவ1��.  

 
இ>ைறய நிைலய�6, சாதாரண ம�கள�-ைடய நிைலக) 

வ�யாபர0திேலேயா, ம+ற நிைலகள�ேலா, பல உண*Kட> கAட!பN�� 
ெகா1��, அவ*க) எ�0த Rவாச0தாேலா எ0தைனேயா இ>ன6க) 
பN��ெகா1� இ�!பா*க). அவ*ககைளZ ச7தி0தா6, ந<:க) ெச3ய 
ேவ1&ய ேவைல எ>ன? 

 
அவ*க) ேம6 இர�க!பN�, அ7த இர�க உண*Kட> மN�� 

இ�78வ�ட� %டா8. அ7த இர�கமான உண*Kக) நம��) உ7தZ 
ெச38, அ7த 8�வ நNச0திர0தி> ேபர�b� ேபெராள�F� எ:க) 
உட6 '[வ8� படர ேவ1��, எ:க) உடலி6 உ)ள ஜ<வா>மா 
நNச0திர0தி> ேபர�b� ேபெராள�F� ெபறேவ1�� எ>L, உடE��) 
தியான�08வ�N�, “இன� உ:கb��0 8>ப:க) இ6ைல, ந>றாக 
இ�!ப*க)” எ>L ெசா6E:க). 
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ஆனா6, இைத ெவள�ய�ேல இ�!பவ*கb��Z 
ெசா6லிவ��வா*க). ���ப0தி+�) இ7தZ சி�க6 வ78வ�Nடா6, 
இ>-� ெகாiச� ஆ0திர�தா> ஜா\தி வ��.  

 
ஏென>றா6, ஒ�வ��ெகா�வ* பழகிய���கிேறா�. பா*0தKட> 

ஆ0திர�தா> சீறி எ[�. ஆக, ச7ேதாசமாக இ�7தி�!ேபா�. ஏதாவ8 
எ1ண�ய��!ேபா�. ஏதாவ8 ச7த*!ப:கள�6 இேதமாதி$ நிக]Zசிக) 
நிக]78வ�Nடா6, நா� ந�ைமயறியாமேலேய இ7த நிைலகைள! ேபசி, 
���ப0தி+�)ேள ஒUெவா� உடலிE� ெவL!#ண*Kகைள 
வள*08வ��கி>ேறா�. 

 
அ!ப&, அ7த ெவL!பாேல நா� Rவாசி��� இ7த உண*Kக) 

ேநாயாக மாறி, ந�ைமேய நா� ெவL��� நிைலையF�, இ7த 
உண*வைலக) ஏ+ப�0தி வ��கி>றன. 

 
இைத! ேபா>ற நிைலகெள6லா� ஏ+ப�08� இ7த 

ச7த*!ப:கள�லி�78, தியானெம���� ஒUெவா�வ��, உ:க) 
���ப0தி6 சிறிதளK ப�ைழக) ெச3தாE�, உடேன ந<:க) ஆ0ம R0தி 
ெச38 ெகா1�, “த<ைம ெச3பவ*க), அவ*க) நாைள ெச3வ8 
எ6ேலா���� ந6லதாக இ��க ேவ1��” எ>ற எ1ண0ைத! 
பா3Zசி! பழ�:க). 

3. 3. 3. 3. 8�வ நNச0திர0ைத� ெகா1� 8�வ நNச0திர0ைத� ெகா1� 8�வ நNச0திர0ைத� ெகா1� 8�வ நNச0திர0ைத� ெகா1� 
த<ைமகைள த<ைமகைள த<ைமகைள த<ைமகைள அட�க ேவ1�� அட�க ேவ1�� அட�க ேவ1�� அட�க ேவ1��     

    
வ <N&+�) சிL �ைறக) வ78வ���. அ8 ஏ>? எ>L சி7தி�க 

'&யவ�6ைல. அத-ைடய ெபா�ைள அறிய வ���ப�னா6, நம8 
ஆறாவ8 அறிK ெகா1� சி7தி08, “ச$ ஏேதா ச7த*!ப�” எ>L 
வ�N�வ�N�, அ�0த ச7த*!ப� வ�� ெபா[8, ெசா6லி0 தி�0த 
'&F�. 
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ைபய> ப&�க ேவ1�ெம>L வ���#கி>ேறா�. ம+ற 

ைபய>கேளா� ேச*78, இ�) n]78வ��கி>ற8. அவ> எ:ேகா R+றி� 
ெகா1ேடF)ளா> எ>ற உண*ைவZ ெசE0தி, ேவதைன!ப�08� 
உண*ைவ, நம��) எ�08! ேபசி� ெகா1ேடF)ேளா�. 

 
நா� நிைன0த ேநர0தி+� வராம6, ேராN&6 வ�ைளயா&� 

ெகா1&�7தா6, நா� எ1ண�ய ேவதைனய�> உண*Kக) அ:� 
ெச>L, அவைனZ சி7தி�க வ�டா8 ெச38, கீேழ வ�[78 அ&ப�� 
நிைலைய உ�வா�கிவ��கி>ற8. 

 
சாமி ெசா>னா*, ந>றாக இ��கி>ற8. அ�0தப&யாக! 

ைபயைன! பா*��� ெபா[8, இUவாL ெச38 ெகா1&��கி>றாேன 
எ>ற உண*Kக) o1�கி>ற8. ப0தாவ8 நிைல அைடய�%&ய இ7த 
உய�*, நா� எ1Iவைத உ�வா�கிவ��கி>ற8. 

 
இைத! ேபா>ற நிைலகைள அறிவத+காக, “நா:க) ெபா�ளறி78 

ெசய6ப�� அ�) ச�தி ெபறேவ1��” எ>L எ1ண ேவ1��. எ> 
ைபய> ெபா�ளறி78 ெசய6ப�� திற> ெபறேவ1��, எ:க) 
���ப0திE)ேளா* அைனவ��, ெபா�ளறி78 ெசய6ப�� அ�) ச�தி 
ெபறேவ1�� “ஈ\வரா” எ>L, எ1ண ேவ1��. 

 
இ8ேபா>ற Rைவயான உண*Kகைள, உ:கb��) 9கரேவ1��. 

9க*7த8�, வசிAட* ப�ர�ம��. ப�ர�ம��வ�> மைனவ� அ�7ததி. 
நா� 9க*7த8தா> வசிAட*. அவ* ெப+றப�>, அ7தZ ச�தி அவ�ட> 
இைண78 இய��கி>ற8, எ>ற இ7த0 த08வ� ெதள�வாக� 
%ற!ப�கி>ற8. 

 
அ7த0 த:க0ைத! ேபால, மன� ம:காத நிைல நா:க) ெபற 

ேவ1��. ஒ�வ*, ஒ� �ைறையZ ெசா>னாE� ம:காதப&, “ஏ>” 
எ>L சி7தி�க ேவ1��. ைவர0ைத! ேபால, எ:க) ெசா6E� 
ெசயE�, வா]�ைகF�, ெஜாலி�க ேவ1�� எ>L எ1ண ேவ1��. 

 
���ப0தி6 எ0தைனேயா நிைலக). மாமியா* ஒ>L 

ெசா6லிவ�Nடா6, நா� ேகாப�08� ெகா)கிேறா�. நா� ேகாப�0தா6, நா� 
எைதZ ெசா>னாE�, ந� ேம6 ேகாப�08� ெகா)வா*க). இைத0 
8ைட�கி>ேறாமா? 
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இர1� ேப��, ஒ�வ* ேம6 ம+ெறா�வ* �ைற ெசா6லி, 

கணவ-� இ�வ* %LவைதF� ேகN�� ேகN�, அவ�� 
ேகாப!ப�கிறா*. எ> அ�மா இ!ப&, எ> மைனவ� இ!ப&, எ>L 
ேகாப!ப�கிறா*.  

 
இேத ேகாப08ட>, ேபா30 ெதாழி6 ெச3F� ெபா[8, அ:ேக 

ெதாழிE� நAட� அைடகி>ற8. கைடசிய�6 எ>ன ஆகி>ற8?  
ெதாழி6 ெச3F� இட:கள�6 பைகைமயாகி>ற8.  

 
அதனாேல, ந6ல ேநர� ெகNட ேநர� எ6லா� பா*�கி>ேறா�. 

ஜாதக�, ேஜாசிய� பா*08, சன� உNகா*7தி��கிறா>, நா� 
சன <\வரன�> ேகாவ�லி6 ேபா3, இ>-� ெகாiச� காR ெசலK 
ெச38வ�N�, அைத வள*08� ெகா1�தா> வ�கிேறா�. 

 
எ:ேக ெச6கிேறா�? நா� சன <\வரன�> ேகாவ�லி6 ேபா3, 

யா��ேகா காR ெகா�08வ�N�, அவ*க) ெசா6E� 'ைற!ப& 
ெச38வ�N� வ7தா6, எ6லா ேதாஷ'� ேபா3வ���. அ:ேக இ��கிற 
�ள0திேல �ள�08வ�N� வ7தா6, ேதாஷ� ேபா3வ��� எ>L 
ந�#கிேறா�. 

 
ஆனா6, அ:ேக �ள�08வ�N�, ேமE� ெகாiச� அ[�ைகZ 

ேச*08� ெகா1�தா> வ�வா*க). இ8 ேபா>ற தவறான 
வழிகள�6தா>, நா� ெச>L ெகா1&��கி>ேறா�. ஆக நா� ெச3ய 
ேவ1&ய8 எ>ன? 

 
எ:க) ெசா6ைல� ேகNேபா* அைனவர8 வா]K�, ைவர0ைத! 

ேபா>L ெஜாலி�க ேவ1��. எ> வா]K ெஜாலி�க ேவ1�� எ>L 
எ1ண ேவ1��. அ�08 எ>ன ெச3ய ேவ1��.  

 
மலைர!  ேபா>ற மண�, நா:க) ெபற ேவ1��, மகி]78 

வா[� ச�தி ெபற ேவ1��, அ7த 8�வ மக$ஷிய�> அ�) ச�தி 
நா:க) ெபறேவ1��, எ:க) ���ப0தி6 உ)ள அனவ��, அ7த 
நிைல ெபறேவ1��. 

 
ஏென>றா6, கணவ-� மைனவ�F� வசிAட�� அ�7ததிF� 

ேபால வா]7த உண*Kக), இ:ேக இ��கி>ற8. அைத எள�தாக எ�08, 
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நம��) வள*08, 8�வ நNச0திர0தி> ேபர�b� ேபெராள�F� ெபற 
ேவ1�� எ>L, ஏ:கி எ1Iத6 ேவ1��. 

 
இைத0தா>, “ஆதிSல� எ>ற உய�*” நா� மி�க� எ>ற 

நிைலய�லி�78, இ>L மன�தனாக உ�வா�கிய8, அதாவ8, '> 
ேச*08� ெகா1ட வ�ைன�� நாயகனாக, இ7த மன�த உடைல 
உ�வா�கிய8. கண:கb�ெக6லா� ஈசா, கேணசா எ>L, ந� உய�ைர 
வண:கZ ெசா>னா*க) ஞான�ய*க). 

 
நா� த<ைமய�லி�78 ந<:க ேவ1�� எ>பத+காக, கண:கb�� 

அதிபதியாகி, உடலி6 உ)ள நiைச மலமாக மா+Lகி>ற8. 
அ:�சபாசவா, யாைன ெப$ய8, ஆனாE�, அைத அ:�ச0தா6 
அட�கிவ�டலா�.  

 
அேத ேபா>L, வ�ஷ� அைன0திE� வலிைமயான8. அ7த 

வ�ஷ0ைத, 8�வ நNச0திர0தி> 8ைண ெகா1� அட��த6 ேவ1��. 
அ:�சபாசவா, த<ைமகைள அட��� நிைல. 
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VI வ <Nைட� ேகாவ�லா�க '&வ <Nைட� ேகாவ�லா�க '&வ <Nைட� ேகாவ�லா�க '&வ <Nைட� ேகாவ�லா�க '&F�F�F�F�    
1111.... வ <�கள�6வ <�கள�6வ <�கள�6வ <�கள�6    மாN�ZமாN�ZமாN�ZமாN�Z    சாண0ைதசாண0ைதசாண0ைதசாண0ைத    ஏ>ஏ>ஏ>ஏ>    

ெதள��கெதள��கெதள��கெதள��க    ேவ1��ேவ1��ேவ1��ேவ1��????    

    
நா� நம8 வ <�கள�6, மாN&> சாண0ைத0 ெதள�08 

ெம[�கிேறா�. இ8 ஞான�க) நம�� வழி!ப�0தி� ெகா�0த8. நா� 
வ <N&6, மா�கைள ஒ� ஒ8��! #றமாக! பா*08, த)ள�� கN& 
ைவ�கிேறா�.  

 
ஆனா6, அத-ைடய சாண0ைத வ <N&6 ெதள��கிேறா�. 

எத+காக0 ெதள��கி>ேறா� எ>L, நம��0 ெத$ய ேவ1�ம6லவா? 
oRகைள அட��வத+காக, சாண0ைத0 ெதள��கி>ேறா� எ>L, 
நிைன�கி>ேறா�. oசிகைள அ6ல. ேவதைன!பNட உண*Kகைள 
அட��வத+காக, வ <�கள�6 மாN�Z சாண0ைத0 ெதள��கி>ேறா�. 

 
மாN�Z சாண0ைத வ <N&6 ெம[�வதா6, ெவள�ய�லி�78 வ��, 

தவறான உண*Kகள�> நiசான8 அட�க!ப�கி>ற8. நா� ெவள�ேய 
எ:ேக ெச>றாE�, அ:ேக வ�ஷ அI�கள�> த>ைம பரவ�! 
பட*78)ள8. அைவக) ந� பாத:கள�6 பNடKட>, நம8 உடலி6 
ேச*கி>ற8 அ7த உண*வ�> வலிைமைய 9க*7தா6, நம��) அ8 
வலிைம ெபLகி>ற8.  

 
வ�ஷ0தி> உண*வ�> த>ைமைய, நம��) எ�0தாE�, 

வாசைனF)ள சாண0தி> ம̂8 நம8 பாத� பNடப�>, நம��) 
வ�ஷ0ைத ஒ���� ஆ+றைல! ெபLகி>ேறா�.  
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ஏென>றா6, மா� வ�ஷ0தி> த>ைமைய0 த> உடலா�கியப�>, 
வ�ஷ0ைத ந<�கிய ந6ல உண*வ�> த>ைமயாக, மாN&> சாண� 
ெவள�!ப�கி>ற8. ஆகேவ, வ�ஷ0ைத ஒ���� வ6லைம மாN&> 
சாண0தி+� உ1�.  

 
ஆைகயா6, ஞான�க) “மாN&> சாண0ைத, வ <N&6 ெதள�” 

எ>றா*க). மாN�Z சாண0ைத வ <N&6 ெம[கினா6, ந�மா6 
ெவள�ய�ட!பN�, வ <N&6 பதி78)ள ச:கட�, சலி!#, ேவதைன, ேபா>ற 
உண*Kகைள அ8 ெகா6கி>ற8. 

2222.... வ <N&6வ <N&6வ <N&6வ <N&6    ேகால�ேகால�ேகால�ேகால�    எ!ப&எ!ப&எ!ப&எ!ப&    எ1ண�!எ1ண�!எ1ண�!எ1ண�!    
ேபாடேவ1��ேபாடேவ1��ேபாடேவ1��ேபாடேவ1��????    

    
வ <�கள�6 ேகால� ேபா�வா*க). சா\திர:க) நம�காக 

உ�வா�கி� ெகா�0த வழி'ைற இ8. வ <N&6 ெவL!பாக இ�!பா*க). 
ச1ைட ேபாN�� ெகா1&�!பா*க).  

 
ஆக, இ7த ெவL!ப�> உண*Kட>, ேகால!ெபா&ைய� ைகய�6 

எ�0ேதா� எ>றா6, அதிலி���� கா7த ச�தி நம8 ெவL!ப�> 
உண*ைவ அ8 கவ*78 ெகா)b�. 

 
இ7த உண*Kட> ேகாலமிட0 ெதாட:கினா6, எ>னா��? அ8 

ஒ[:காக வரா8. அழி08 அழி08� ேகால� ேபாN�� 
ெகா1&�!பா*க). ஆனா6 ச7ேதாசமாக இ�!பவ*க), ஒ� #)ள�ைய 
ைவ0தா6, ெதாட*78 அழகாக� ேகா� இ[08� ெகா1ேட ேபாவா*க).  
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ேகால� எத+காக!  ேபா�கிறா*க)? பல #)ள�கைள ைவ08 
இைண08! பா*�கிறா*க). ேகால!ெபா& தயா$�க! பய>ப�� க+க) 
கா7த! #ல>களாலான8.  

 
கா7த! #ல>க) ெகா1ட, ேகால!ெபா&ைய� ெகா1� 

ேகாலமி�� ெபா[8, நா� எ1Iகி>ற உண*Kக), ேகால! ெபா&ய�6 
கல78 வ��கி>ற8. 

 
���ப0தி6 அைனவ�� ஒ+Lைமயாக இ��க ேவ1��. ஒ>L 

ேச*78 வாழேவ1�� எ>L எ1ண� ேகால! ெபா&ைய எ�08, 
#)ள�கைள ைவ08� ேகாலமி�� ெபா[8, ந�'ைடய நிைலகb� 
ஒ>Lப�� த>ைம வ�கி>ற8. 

 
ஆக, நம��) ேவ+Lைம இ6லாத நிைலக) ெகா1�, 

அைனவைரF� அரவைண��� த>ைம வரேவ1�ெம>ற எ1ண0தா6, 
நம8 ���ப0தி> ம̂8 ப+L� பாச'� வரேவ1��, இைண78 வா[� 
ச�தி ெபற ேவ1�� எ>ற, உண*Kகைள எ1ண�0தா>, இ:� 
ேகாலமிட ேவ1��. 

 
ஆக சா\திர:க) கா1ப�0த த08வ:க) ெபா3ய6ல. நா� நம8 

வ <N&6 ேகால!ெபா& ைவ0தி��கிேறா�. ம+ற எ6லாவ+ைறF� 
ைவ0தி��கிேறா�. ஆனா6, மாமியா* ம̂8 ெவL!#, மாமனா* ம̂8 
ெவL!#, கணவ* ம̂8 ெவL!# எ>L மனதி6 ெவL!# ெகா1�, #)ள� 
ைவ0தா6 எ!ப&ய�����?  

 
ஆக, இைதெய6லா� மா+றியைம!பத+காக0 த> ���ப0தி> 

ம̂8, ப+L� பாச'� ெகா)b� ெபா[8, மகி]Zசியான உண*வ�> 
த>ைமைய உ�வா��� ஆ+ற6 வ�கி>ற8. 

3. 3. 3. 3. வ <N&6வ <N&6வ <N&6வ <N&6    உ)ளஉ)ளஉ)ளஉ)ள    தைரக)தைரக)தைரக)தைரக)    Rவ*கள�6Rவ*கள�6Rவ*கள�6Rவ*கள�6    
பட��பட��பட��பட��,,,,    த<ைமயானத<ைமயானத<ைமயானத<ைமயான    உண*Kகைளஉண*Kகைளஉண*Kகைளஉண*Kகைள    ��������    
காN&யகாN&யகாN&யகாN&ய    வழிய�6வழிய�6வழிய�6வழிய�6    ந<�கந<�கந<�கந<�க    ேவ1��ேவ1��ேவ1��ேவ1��    

எ0தைனேயா ேப*, ��நாதேரா� பழகினா*க). அவ* ரசமண� 
ெச38 ெகா�0தா6, ச�தி கிைட���. அவ$ட� சி08க) ெப+றா6, 
நா-� ச�தி ெபLேவ>, எ>L அ7த ஆைசய�6தா> வ7தா*க). அவ* 
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யா$டெம6லா� பழகினாேரா, அவ*கெள6லா�, சாமி எ:க) வ <N&6 
தா> ப�0தி�7தா*, நா> ேசாL ேபாNேட> எ>L ெசா6Eவா*க). 

  
அேத சமய0தி6 எ:க) வ <N&+� வ7தா6 மல� இ�78 ைவ08 

வ��வா*, 8ண�ைய� கிழி08 ைவ08 வ��வா*, எ>L 
ெசா6Eகிறவ*கb� உ1�.  

 
ந� வ <N&+� வ7தாE�, ெதாN&ய�6 இ��கி>ற த1ண<$6 

தவ�ைட எ�08! ேபாN�, “அைன08� அசி:கமாய��ZR”, எ>L ெசா6லி 
அைன0ைதF� ெகாN&வ�டZ ெசா6வா*. 

  
�ட0தி6 இ���� த1ண<ைர, வ <� '[வ8� ஊ+றிவ�N�, “வ <� 

அசி:கமாக இ���, அைத� க[Kகி>ேற>”, எ>L ெசா6வா*. 
வ <N&+�), சி>ன _மி6 சிLந<* கழி08வ�N�, “எவேனா அசி:க� 
ப1ண� ைவ0தி��கா>, அைத� க[வ ேவ1��” எ>பா*. 

  
சாமி அ�மாேவாட அ�மா, என8 மாமியா*, “ைப0திய0ைத 

வ <N���) வ�N� இ7த மாதி$ ெச3கி>றா>” எ>L ெசா6லி, எ>ைன0 
திN��.  

 
ஒ� நா) இ:ேக வ78, “இ7தZ ெசா08 ேபா3வ���, இ7த வ <� 

ேபா3வ���, எ6லாேம ேபா3வ���”, எ>L ��நாத* ெசா6கிறா*. 

 
இ8 ெசா6லி� ெகா1� இ����ெபா[8, சாமி அ�மாேவாட 

அ�மா, அ�ளாட ஆர�ப�08 வ�Nட8. “உட�ெப6லா� எ$F8, த1ண<* 
ஊ+L” எ>L ெசா6கிற8.  

 
��நாத*, “என��0 ெத$யாம6, எ!ப& இ7த சாமி வ�கிற8” 

எ>L ெசா6கிறா*. “எ$Fதா!, உன�� இ>-� எ$F� பா*” எ>கி>றா*. 
அ�கின�யாகி>ற8,  
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“அ7த� கிழவைன ேபாகZ ெசா6” எ>கிற8 அ7த அ�மா. 
  
“த1ண<* எ�08 அ&”, எ>றா*, அ&0தKட> கீேழ வ�[78வ�Nட8. 

அ8 உடலி6 இ�7த ேப3 ேபா3வ�Nட8 . 
 
க[வ�வ�ட ேவ1�� எ>L ெசா>ன நிைலக),  இ7த வ <N&6, 

“அ7த அ�மா பாத:களா6 பதிவான8, சாமி அ�மாேவாட சி>ன�மா, 
அ8 சாபமிNட அைலக) இ:� இ��கி>ற8”, “அதனா6தா>, த1ண<ைர 
ஊ+றி� க[வZ ெசா>ேன>” எ>றா* ��ேதவ*. 8ண�ைய! ேபாN�0 
ேத3�கி>றா*,  

 
“எ6லா� ேபா3வ�Nட8 எ>ேற>”.  
 
“உ> க1கb��0 ெத$யவ�6ைல, ந< 'Nடா)டா” எ>கிறா*. 

“உ+L! பா*” எ>றா*. 
 
பா*��� ெபா[8, அ7த�மா திN&ய8, ேபசிய8, எ6லா� ேட! 

$�கா*ட$6 பதிவான மாதி$, Rழ>L ெகா1� இ��கி>ற8. 
  
இ8ெவ6லா� நட7த நிக]Zசிக).  நா� வ <N&6 வா]7தவ*க) 

இற78 ேபா3வ�Nடா*க) எ>L நிைன�கிேறா�. அவ*க) உடலி6, 
எ7ெத7த எ1ண:கைள ேவகமாக எ1ண�னா*கேளா,  .மிய�6 
இ��கி>ற கா7த�, அைத! பதிK ெச38 ைவ08� ெகா)கி>ற8. 

  
சில ேப* ந6லவ*களாக இ�!பா*க). ப�க08 வ <N�கார*, ���ப� 

கAட:கைள! ேபசினா6 நி�மதியாக இ��கி>ற8, எ>L ெசா6லி 
வ��வா*க). எ7த இட0தி6 உNகா*78 ேபசினா*கேளா, அ7த இட0தி6 
பதிவாகிவ���. அ7த அைலக) எ6லா� ேச*78வ���.  நி�மதியாக 
இ�7த வ <N&+�), ச1ைடF� சZசரKமாக வ78 வ���.  

 
“நா:க) எ>ன பாவ� ெச3ேதாேமா”, எ>பா*க). காரண�, இர1� 

ேப�� கல78 உறவா&ய உண*Kக), Rவ$E� பதிவாகி வ��கி>ற8. 
ச:கடமாக இ�7தா6, ேவL எ:�� ேபாக மாNடா*க),  ச:கடமாக 
எ:� ேபசினா*கேளா, அ:� ேபா30 தா> உNகா�வா*க). 

  
சாதரணமாக R+Lலா ைமய:கள�6 பா*0தா6, சில ேப* ஒ8:கி0 

தன�யாக! ேபாவா*க). உNகா�வத+ேக இடமி��காத அ7த இட:கள�6, 
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ஒ+ைற� காலி6 நி+பா*க). ஊ$6 இ��கி>ற �ைறகெள6லா� ேபசி� 
ெகா1� இ�!பா*க). இைவ அைன08� அ7த இட:கள�6 பதிவா��.  

 
அ7த இட0தி+� வ7தKடேன, ஊ$6 உ)ள �ைறகைள! ேபசி� 

ெகா1ேட இ�!பா*க). �ைறகைள! ேபச! ேபச, அவ*க) ெதாழி6 
நலி78வ���. "உலக0தி6 எ6ேலா�� ஏமா+Lகி>றா*க), 
ஏமா+Lபவ*க) ந>றாக இ��கிறா*க), ந� ெதாழி6 மN�� நலி78 
ெகா1ேட இ��கி>ற8" எ>L, ெசா6வா*க). 

 
ந� ���ப0திE)ளவ*க) ேவைல நிமி0தமாக ெவள�ய�6 

ெச6E� ெபா[8, ப�ற�ைடய க�ைமயான உண*வைலக) 
அவ*கb��) தா�க!பN�, அ7த உண*வாேல, அ7த ந6லவ$> 
எ1ண:கைளF� மா+றி, அ8 ந� ���ப0தி+�) ஊ��வ�, நம��) 
பா3ZR� ெபா[8, த<ய வ�ைனகைள உ1டா�கி வ��கி>ற8. 

 
இைத! ேபா>ற உண*Kகைள எ�08� ெகா1� வ <N&ேல 

நடமா�� ெபா[8, ஒ�வ��ெகா�வ* எதி*!பான உண*Kக) 
ேதா>றியப�>, இ7த உண*Zசிகைள நா� SZசா6 ெவள�ய��� ெபா[8, 
Rவ*கள�E� பதிK ெச38ெகா)b�.  

 
அேத சமய�, .மிய�> ஈ*!பைலகள�6 நா� இ��க!ப�� ெபா[8, 

அ7த உண*Kக) .மிய�ேலF� பதி78 வ��கி>ற8. அ!ப&! பதி7தப�>, 
ந� உடலிலி�78 வ��, இ7த வ <N&ேல வ <R� மண0ைத� ெகா1�, 
அ7த� க�க�!#�, ெவL!பான எ1ண:கைளF� ஒ�வ��ெகா�வ* 
ேதா+Lவ�08வ��கிேறா�. 

 
அதனாேல, நா� எ1ண�ய ந6ல கா$ய:க) தைட!பN�, 

ேவதைனF�, சiசல'� ெகா1ேட நா� �&ெகா1� இ�!ேபா�. ஆக, 
நா� எத+�)ேள இ��கி>ேறா�? இ7த வ�ஷ0தி> அைற��)ேள, ந� 
வ <N&+�)ேளேய அைத உ�!ெபறZ ெச38, அ7த உண*ைவ நா� 
Rவாசி08, நம��) அதிகமாக வள*08� ெகா)கி>ேறா�.   

 
ந� உடE��)b� ேச�கி>ற8. இைத! ேபா>L ந� 

உடE��)b� இய�கி வ��கி>ற8. ந� வ <N&+�)b� பரவZ ெச38, 
நம�� நாேம த1டைன வ�தி0த8 ேபா>L, ஆகிவ��கி>ற8. 
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இைத! ேபா>ற நிைலகைள மா+ற ேவ1�ெம>றா6, வார0தி6 
ஒ� நா) ���ப0தி6 உ)ளவ*க) அைனவ�� ேச*78, %N�0 
தியானமி�78, உ:கள�> எ1ண0தி> வEைவ உ:க) வ <N&+�) 
பரவZ ெச3F:க).  

 
இ7த� ���ப0தி6 உ)ளவ*க) அைனவ�ேம, அ7த 

மக$ஷிகள�> அ�) ஒள�கைள வ <N&+�) பா3Zசி, ச*வ 
த<ைமகள�லி�78� வ��ப�:க), எம8 அ�ளாசிக).  

4. 4. 4. 4. சைமய6சைமய6சைமய6சைமய6    ெச3F�ெச3F�ெச3F�ெச3F�    ெபா[8ெபா[8ெபா[8ெபா[8,,,,    ��������    
வழிய�6வழிய�6வழிய�6வழிய�6    எ>னஎ>னஎ>னஎ>ன    ெச3யெச3யெச3யெச3ய    ேவ1��ேவ1��ேவ1��ேவ1��????    
ெப1க), ந<:க) சைமய6 ெச3F� ெபா[ெத6லா�, உ:கb��Z 

ச7த*!ப� உ1�. ந<:க) ஆ0ம R0தி ெச38 ெகா1�, “நா> ெச3F� 
சமய6 அைன08�, அைத உணவாக உNெகா)ேவா* அைனவ�ேம 
மக$ஷிகள�> அ�) ஒள�ைய! ெப+L, அவ*க) #ன�த நிைலக) 
ெபறேவ1��, அவ*க) உட6 நல� ெபறேவ1��, மக$ஷிகள�> 
அ�ளா6, #ன�த� ெபறேவ1�� எ>L ந<:க), இைதெய1ண� எ1ண�, 
உணK ப$மாL:க). 

 
ெப1கb�� இ7த நிைனவைலக), ஈ*!பைலக) அதிகமாக உ1�. 

ஆகேவ, தா3மா*க) ஒUெவா�வ�� இைத நிைனவ�6 ெகா1�, 
உ:கைளயறியாம6 8�க!படZ ெச3F�, உண*Zசி வச!படZ ெச3F�, 
ச:�ட!படZ ெச3F� இ7த உண*Kகைள மா3�க, ஒேர வழி இ8தா>.  

 
ந<:க) சைமய6 ெச3F� ெபா[8, ஆ0ம R0திைய சைமய6 

அைறய�6 ெச3F:க). உ:கb��0 8>பSN�� நிைலக) 
இ�7தாE�, உ:க) ��மப0தி+�) 8>பSN�� நிைலக) 
இ�7தாE�, அைதெய6லா� ந<:க) நிைனவ�6 ைவ�காதப&, ஈ\வரா 
எ>L, அ7த ஆ0ம R0திையZ ெச38வ�N� சைமயைலZ ெச3F:க). 
ஆகார� சா!ப��� ெபா[ெத6லா�, இைத நிைனவ�6 ெகா)b:க).  

 
உ:கb�� எ!ெபா[ெத6லா� 8>ப:க) ஏ+ப�கி>றேதா, 

அ!ெபா[ெத6லா� ஆ0மR0தி ெச38ெகா1�, ந� வ <N&6, 
மக$ஷிகள�> அ�) ஒள� படர ேவ1��. வ <N&+� வ�ேவா* 
அைனவ��, நல'� வள'� ெபறேவ1��.  
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ந� வ <N&6 இ�!ேபா* அைனவ����, மக$ஷிய�> அ�ளாேல, 
ெசா6லாE� ெசயலாE�, இன�ைம ெபL� ஆ+ற6 அவ*க) ெபற 
ேவ1�� எ>L SZசி> அைலகைள, அ7த வ <N&6 இ�78 ெகா1� 
ஏ:கி எ�0தாேல, #வ�ய�> ஈ*!ப�+�), உ:க) வ <N&+�) அைலக) 
பட�கி>ற8. 

 
உ:க) SZசி> அைலக), Rவ*கள�ேல பட*கி>ற8. அ:� 

எUவளK ெப$ய நிைலக) இ�7தாE�, உ:க) ெசா6லாேல, உ:க) 
���ப0தி6 #ன�த நிைலகள ெபறZ ெச3ய, உ:கb�� இ7தZ ச�தி 
உ1�. 

 
இ7த 'ைறய�6 ெச3த<*கெள>றா6, இைத ந<:க) அதிசய� எ>L 

எ1ண ேவ1டா�. ஆZச$யமான நிைலகள�6 உ:க) வ <N&ேல 
மகி]Zசிய�-ைடய நிைலக) ேதா+Lவ�!பைத, ந<:க) பா*�கலா�.  

 
ந<:க) இNட SZசைலக) உ:கb��) ந6ல நLமண:களாக 

வள*78, எ!ெபா[8� மகி]ZசிjN�� நிைலகைள! பா*�கலா�. 
தியானமி�7ேதா* வ <N&-ைடய நிைலக), நLமண:க) அ&�க& 
Rழ>L வ�வைத ந<:க) பா*�கலா�. 

6666.... ���ப���ப���ப���ப    %N�0%N�0%N�0%N�0    தியான0தியான0தியான0தியான0ைதைதைதைத    
ஒUெவா�வ��ஒUெவா�வ��ஒUெவா�வ��ஒUெவா�வ��    ெசா6ெசா6ெசா6ெசா6லி!லி!லி!லி!    பழகபழகபழகபழக    

ேவ1��ேவ1��ேவ1��ேவ1��    

    
இ!ெபா[8 யா� தியான0ைதZ ெசா6கிேறா� ந<:க) 

ேகNகி>ற<*க). இைத! ேபால ந<:கb� ஒUெவா�வராகZ ெசா6E� 
ெபா[8, ேகNபவ*கb��� இ8 பதிவாகி>ற8. அவ*கbைடய 
உண*Kக) அ:ேக பதிவாகி, எ1ண0 ெதாட�ட> ந6லதாகி>ற8. 
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இைத! ேபா>L, ஒUெவா�0த�� ஒ� ���ப0தி6 இ�7தாE� 

ச$, ந� தியான வழி அ>ப*க) %N�� ���ப0 தியானமி���� 
ெபா[8, ஒ� நாைள�� ஒUெவா�வராகZ ெசா6லி! பழக ேவ1��. 

 
நா� வ <N&லி�7தாE�, ந� �ழ7ைதகைளF� இேத மாதி$ 

அவ*கைளZ ெசா6லZ ெசா6லி, நா� ேகNக ேவ1��. இ7த 
'ைறகள�6 நா� ப��வ0தி+� வரேவ1��. காரண� உண*K.*வமாக 
எ�08, அைதZ ெசா6ல ேவ1��.  

 
அ!ப&Z ெசா6E�ேபா8, ேகNேபா�ைடய ெசவ�கள�E� அ8 

பதிவாகி>ற8. இவ�ைடய ந6ல எ1ண�, ம+றவ���) உ�வா�� 
ெபா[8, அ7த ந6ல எ1ண�, இவ* ேம6 அ>ைப! பா3ZRகி>ற8.  

 
இ!ப&, நா� எ�08� ெகா1ட தியான வழிய�> நிைலகைள, 

%N�� ���ப தியான:க) இ��க!ப�� ெபா[8, ஒUெவா� 
ெம�ப*கb�, இ>L ஒ�வ* ெசா>னாE�, நாைள ஒ�வைரZ ெசா6ல 
ைவ�கேவ1��. நா>� ேப* இ�7தாE�, ஒUெவா� நாb� 
ஒUெவா�0த�� ெச38 பழக ேவ1��. 

 
இைத! ேபா>L, ஆ0ம R0திF� பய�+சிF� ெச3F� ெபா[8�, 

ஒ�வேர ெச3ய ேவ1�ெம>ப8 அ6ல. ஒUெவா�0த�� இ7த 
நிைலகைளZ ெச38 பழக ேவ1��.  

 
இ!ப& ஒ�வ��ெகா�வ*, அ7த� கல!# உண*வ�-ைடய 

நிைலகள�6 ஒ>L ேச*7ேதாெம>றா6, அ7த! ப�$ய08ட>, அ7த! 
பாச08ட> நா� ெசா6ல!ப�� ெபா[8, அ7த! பாச� இ:ேக 
வள*கி>ற8.  

 
ஏென>றா6, இ7த உண*Zசிகைள அ:ேக o1டZ ெச3வத+��, 

அ7த ஐ�கிய மேனாபாவ0தி> நிைலகb�, இ7த! ப+LதEட> ஒ>L 
ேச*வத+�, இைத! ேபா>L நா� 'ைற!ப& ெச3ய ேவ1��. 
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VII VII VII VII ெம3ஞான�கைளெம3ஞான�கைளெம3ஞான�கைளெம3ஞான�கைள    உ�வா�கஉ�வா�கஉ�வா�கஉ�வா�க    ேவ1&யேவ1&யேவ1&யேவ1&ய    
கடைமகடைமகடைமகடைம    

1111.... .*வ#1ண�.*வ#1ண�.*வ#1ண�.*வ#1ண�ய� எ>றா6 எ>னய� எ>றா6 எ>னய� எ>றா6 எ>னய� எ>றா6 எ>ன????    

    
ஆ� மா�கb��, அ7த7த� கால:கள�6 இைர ேபா�கி>ேறா�. 3 

மண��� இைர ேபாN�! பழ�கினா6, மண� 3 எ>L ெத$78 ெகா)b�. 
அ7த உண*K!ப&, அ8 ச0த� ேபாட ஆர�ப�08வ���. யா* இைர 
ேபாNடாேரா, அவ*கைள எ1ண�, உண*ைவ ெவள�!ப�08கி>ற8. 

  
இைர ேபா�� ெபா[8, ெசா6வைதெய6லா� ஆழமாக! பதிK 

ெச38 ெகா)கி>ற8. அவ*கைள அIகி வ�கி>ற8. ஆனா6, ஒ�வ* 
இைத மிரN& இ�7தா*கெள>றா6, அவ*க) வ�� ெபா[ேத, இ8 
மிரbகி>ற8. இ7த உண*Kக) அவ*கைள இய��கி>ற8. யா* ேம6 
பாசமாக இ��கி>றேதா, அ7த உடE��) ப$ணாம வள*Zசி�� அ8 
வ�கி>ற8. 

 
ஆனா6, மன�தனாகி இ���� நா� ஒ� மன�தன�> நிைலகள�6 

பாசமாக இ��கி>ேறாெம>றா6, இ7த உடைலவ�N�Z ெச>றப�>, 
அவ*க) உண*ைவ நா� வள*08� ெகா1டா6, இ7த உடைலவ�N�Z 
ெச>றப�>, யா* ேம6 பாசமாக உ)ேளாேமா, அவ*க) உடE��)தா> 
ெச6E�. 

 
மன�த உடலி6 இ���� ேபா8, எ7த ேநா3 இ�7தேதா, அ7த 

ேநாைய அ:ேக உ�வா�க0 ெதாட:கிவ���. மன�தன�> 'தி*Zசி ெப+ற 
இய�க:க) அைத இய�கி, அைத மா+றியைம�கZ ெச3கி>ற8. 
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ஏென>றா6, #[வ�லி�78 மன�தனாக வ�� வைரய�E�, இ7த நிைல 
அைட7தவ*க). 

 
ஆ� மா�கb��, எ!ப& நா� ெசா6E� ேபா8, உண*வ�> 

த>ைம பதிவாகி>றேதா, அைத!ேபால, தா3 க�வ�ேல இ��க!ப�� 
ேபா8, பாச0தா6, அ>பா6, ப�ற*ப�� கAட:கைள, 
ேநா3வா3!பNடவ*கbைடய உண*Kகைள, ச1ைட 
ேபா�கி>றவ*கbைடய ெவL!பான உண*Kகைள, க*!பமாக இ���� 
தா3, ஒ>றிலி�78 ெதா1zL நா) அ7த� க� வள*Zசியா�� 
ெபா[8, அ7த உண*Kகைள, தா3 க1ணா6 பா*�க!ப�� ெபா[8, 
க�வ�> உய�ரI, தா3 எைத உ+L! பா*0தேதா, அதன�> _பமாக அ8 
கவர0 ெதாட:கிவ���. 

 
அ8 அத-ட> இைண78வ�Nடா6, அதி6 ஒ�வ���! #+L 

ேநா3 இ�7தெத>றா6, அவ��� 40 வய8 இ�7த8 எ>றா6, “அதிேல 
வ�ைள7த இ7த ெச6”, க�வ�ேல இ���� �ழ7ைத��, அேத 40 வ8 
வயதி6, #+L ேநா3 வ��. 

 
ஆ\8மா ேநாைய உ)ளவைர0 தா3 பா*0தி�7தா6, அ7த 

உண*வ�> த>ைம க�வ�ேல பதிவாகி, 40 வய8 வைரய�E� ஆ\8மா 
இ��கா8. 40 வய8�� ேம6 ஆ\8மா வ��.  

 
அேத மாதி$, ���ப0தி6 எ>ென>ன ச1ைட ேபாNடா*கேளா, 

அைத� ேகN&�7தா6, இ7த� �ழ7ைதய�> க�வ�ேல பதி78, 
அத-ைடய உண*Zசிக) o1ட!பN�, அத-ைடய வள*Zசிய�6 அேத 
ச1ைட ேபா�� உண*Kக) வ��. 

 
ஒ� க1ண�6லாத �ழ7ைதைய, அத-ைடய உண*Kகைள 

9க*78, �ைறகைளZ ெசா6லி� ெகா1&�7தா6, அேத உண*Kக) 
�ழ7ைதய�> உடலிேல, க�வ�ேல இ���� ேபா8, 
வ�ைளயாட!ப��ேபா8, அத> வள*Zசிைய0 தைட!ப�0தி, 
க1I��1டான ச0ைத0 தைட!ப�08�. மன�தன�> வள*Zசிய�6 
இ!ப&ெய6லா� பல உ1�. 

 
'டமாக இ�!பவைன அதிகமாக ேநசி0தாெர>றா6, அேத 

உண*Kக) க�வ�ேல ேச*7தப�>, அேத உண*வ�> த>ைமய�> 
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அI�க) வ�ைளய0 ெதாட:கி, அ7த� க�வ�ேல வள��ேபாேத 
வ�ைள78, அ7த� கால� வ��ேபா8, உண*Zசிைய0 o1��.  

 
நா� ெச& ெகா&கb�� உரமி��ேபா8, அத-ட> இைண78, 

எUவாL வ�ைளகி>றேதா, இைத! ேபால0தா>, க�வ�ேல வள�� 
�ழ7ைதகb�� வ�கி>ற8. 

 
���ப0தி6 மிகK� கAட!ப�கி>றா*க) எ>றா6, அ7த� 

���ப0தி6 ச1ைடF� சZசரK�, அதிகமாக இ����. இ�7தாE�, 
க*!ப0தி6 இ��க!ப�� ெபா[8, யாராவ8 ஒ�வ* உய*7த �ண:க) 
ெகா1டவ*, எைதயாவ8 ேபசி� ெகா1&���� ெபா[8, 
கைடவ <திகள�ேலா, ம+றைவகள�ேலா, ேவ&�ைக பா*�கZ ெச6கி>ற8.  

 
அ7த உய*7த ெசா6கைளZ ெசா6E� ெபா[8, க*!பமாக 

இ�!பவ*க) ேகNடா*கெள>றா6, அ7த� �ழ7ைத க�வ�ேல 
வ�ைள7தப�>, வ <N&ேல மிகK� த$0திரமாக இ�!பா*க). ஆனா6, இ8 
ஞான� �ழ7ைதயாக வள��. 

 
சில ���ப:கள�6, மிகK� ஏைழயாக இ�!பா*க). ஆனா6, அ7த 

ச7த*!ப� .*வ #1ண�யமாக அைம78, அ7த� �ழ7ைத ஞான�யாக 
உ�வா��.  

 
இேத மாதி$ நம8 வா]�ைகய�6, இ>ைற�� எUவளK திறைம 

உ)ளவராக இ�7தாE�, தா3 க�வ�ேல இ�7த ேபா8, 
.*வ#1ண�ய'� இைண7ேத வ�கி>ற8. இைதெய6லா�, நா� 
ெத$78 ெகா)ள ேவ1&ய8, மிகK� அவசிய�.  

2. க*!பமாக இ���� தா3 அறியாம6 க*!பமாக இ���� தா3 அறியாம6 க*!பமாக இ���� தா3 அறியாம6 க*!பமாக இ���� தா3 அறியாம6 
9999க�� த<ைமக)க�� த<ைமக)க�� த<ைமக)க�� த<ைமக), �ழ7ைதைய! �ழ7ைதைய! �ழ7ைதைய! �ழ7ைதைய!  பாதி��� பாதி��� பாதி��� பாதி��� 

நிைலநிைலநிைலநிைல  

இ!ெபா[ெத6லா�, தா3மா*க) க�வ�6 வள�� �ழ7ைத�� 
எைத� ெகா��கி>றா*க)? T.V.ஐ! பா*�கி>றா*க). T.V.ய�6 “டமா* 
டமா*” எ>L ப78 அ&!பைத! பா*08, அ7த உண*ைவ0 த> க�வ�ேல 
இ��க� %&ய �ழ7ைதய�ட� ெப���கி>றா*க).  
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இதனா6 எ>ன ஆகி>ற8? அவ> ப�ற7தKடேன, கி$�ெகN பா*�க 
ஓ&வ��கி>றா>. கரா0ேத வ�ைளயா�வைத� க1டா6, அைதF� 
ேவ&�ைக! பா*!பா*க). அத> வலிைமைய! பா*!பா*க).  

 
அ7த வலிைம நிைல ெப+றப�>, அ7த� �ழ7ைத ப�ற7தப�> எ>ன 

ெச3கி>ற8? கரா0ேத ேபா>L, தா�கி� ெகா1ேட வ�ைளயா�வா>. 
இ�!பவ*கைள எ6லா� உைத�க ஆர�ப�08வ��வா>. 

 
ஆக, மன�த*க) த:கள�ட0திE�, த:க) �ழ7ைதகள�ட0திE� 

வள*�க ேவ1&ய8 எ8? ந<�க ேவ1&ய8 எ8 எ>பைத, ஞான�க) 
த:கள8 காவ�ய0 ெதா�!#க) Sல�, ம�கb��0 ெதள�வாக உண*0தி 
உ)ளா*க). இைத யா�� சி7தி!பதி6ைல. 

 
உதாரணமாக, ஒ� க�K+றி���� ெப1மண� ஊன'+ற 

�ழ7ைதைய! பா*��ேமயானா6, அ7த� �ழ7ைதய�> உடலிலி�78 
வர�%&ய SZசைலF�, உடலி> அைலகைளF�, n$யன�> கா7த! 
#லனறிK கவ*78 ெகா)கி>ற8.  

 
இ7த உண*வ�> ச�திைய, அ7த0 தா3 Rவாசி��� ெபா[8, 

அைத எ1ண�, இ7த� �ழ7ைத�� இ!ப&யாகி இ��கி>றேத எ>L 
ேசா*K�, ேவதைனF�, அைடகி>ற8. சiசல'� ப�கி>ற8.  

 
ஆக, அ7த உண*வ�> நிைலக) வ�� ெபா[8, அ0தைகய 

உண*ைவ! பா*ைவயா6 9கரZெச38, அ7த எ1ண0தா6 உட6 
இய:கி, அ8 எ�08� ெகா1ட உண*வ�> ச08, அ7த ஊன'+ற 
�ழ7ைதய�> உடலி6 இ�78 வ�� உண*வ�> ச0ைத, க*!ப�ண�! 
ெப1 கவ*78 Rவாசி��� ெபா[8, த> க�வ�லி��க�%&ய 
�ழ7ைத��, இ7த உண*வ�> அைலக) பதிவாகிவ��கி>ற8. 

 
க1ண>, க�வ�ேல இ���� �ழ7ைத�� உபேதசி0தா> எ>L, 

கைதையZ ெசா6வா*க). நம8 க1, அ7த� �ழ7ைத ஊன'+L 
இ���� உண*ைவ� க1�, இர�க!பN�, ப$தாப!பN�, ேவதைன!ப�� 
அ7த உண*KகைளZ Rவாசி�கZ ெச38, உய�ைர இய�கZ ெச3கி>ற8.  

 
உய�* எல�Nரான��காக மா+Lகி>ற8. அ7த உண*வ�> அைலக) 

இர0த08ட> கல78, தாய�> இர0த0தி6 இ��க�%&யைத0தா>, 



 82 

க�வ�6 இ��க�%&ய �ழ7ைத உணவாக எ�08, அதன�> தைசக) 
வள*கி>ற8. 

 
ஆக, தா3 எைத� %*ைமயாக! பா*0தேதா, இ7த� க1 அ7த 

ஊன'+ற �ழ7ைதய�> உண*ைவ, ஆழமாக! பதிK ெச3கி>ற8. 
ஊ]வ�ைனயான அ7த வ�ைனதா>, இ7த� �ழ7ைதய�டமி�78 
ெவள�!ப�� உண*ைவ, ம̂1�� Rவாசி�கZ ெச3கி>ற8. ஏென>றா6, 
தாய�> க�வ�ேல, அ7த உண*Kக) பதிவாகவ�6ைல எ>றா6, 
எ��கா8. 

 
இ!ெபா[8, யா� உபேதசி��� உண*வ�> த>ைமைய, “சாமி 

எ>ன ெசா6கிறா*” எ>L ேகN�, உண*78 ெகா1� இ�7தா6, இ8 
பதிவா��. ெசா6E� உண*Kகb�, ெதள�வாக� ேகN��. ம+றவ*க) 
அ�கிேல ேபசினாE�, அ8 ெசவ�!#ல-�� ஏறா8.  

 
ஆனா6, இ:ேக யா� உபேதசி08� ெகா1&���� ெபா[8, 

“வ <N��� அவசரமாக! ேபாக ேவ1��, எ!ெபா[8 '&!பா*” எ>L 
எ1ண�னா6, யா� உபேதசி��� உண*Kக) பதியா8, எ1ண�ய 
உண*Kதா> இய���. யா� ெசா6E� இ7த உண*Kக), உ:கb��) 
ஊ]வ�ைனயாக! பதிவாகா8. 

 
அத+� மாறாக, வ <N&6 எ>ன நட�கிறேதா, எ>ற உண*வ�ைன! 

பதியZ ெச38, பதNட0ைதF�, பய0ைதF� ஊN&, ந6ல உண*Kகைள� 
ெக��கZ ெச38, ந�'ைடய க1ண�> நிைனவைலக) எ:ேக 
ெச6கி>றேதா, அதன�> நிைலதா> பதிவாகி, அதைனேய இய���.  
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இைத! ேபால, அ7த� க*!ப'+ற தா3 தா> பா*0த, ஊன'+ற 
உண*வ�> த>ைமைய� %*ைமயாக� கவன�08, அ8 உடலிேல 
பதிவா��� ெபா[8, தா3�� ஊ]வ�ைன. 

 
ஊ] எ>ப8, நம8 எE�#��) ேம�னN, கா7த ச�தி உ1�. இ7த 

உடலிேல பதிK ெச3த அைன08�, நம8 எE�#��) ஊ]வ�ைனயாக 
அ8 ஊழாக இ��கி>ற8.  

 
நா� எ!ப& ேட!#கள�ேல 'லா� .Rகி>ேறாேமா, அைத! ேபால 

நம��) உ�வான இ7த நிைல, நா� வள*Zசி ெபL� வ1ண�, நம8 
எE�#��) இ7த ஊ1. நா� க1ணா6 பா*0த உண*வ�> த>ைமைய, 
அ7த ஊI��) பதிK ெச38வ���. 

 
இUவாL, தா3 ச7தி0த (ஊன'+ற �ழ7ைதைய! பா*0த) 

ச7த*!ப0தி> உண*Kக), தா3�� ஊ]வ�ைனயாகி, Rவாசி��� 
உண*Kக) தாய�> இர0த0திேல கல78, க�வ�ேல இ��க�%&ய 
�ழ7ைத��, இ8 .*வ #1ண�யமாக அைமகி>ற8. 

 
ஆகேவ, இ7த� �ைற உண*ைவ� க1�ண*7த தா3, அ7த 

�ழ7ைதய�> உண*Kக) பNடப�>, இ7த ேவதைன எ>ற நiR 
வர!ப�� ெபா[8, அ7த� க�வ�ேல சி7தி��� திற> இழ78, 
Sைளய�> வள*Zசி �ைறயாக இ����. 

 
அUவாL, அ7த Sைளய�> வள*Zசி �ைறயாக இ��க!ப�� 

ெபா[8, இ7த உடலிேல வள*Zசிய�> த>ைம �ைறவாக ஆகி, எதன�> 
உண*Kட>, அ7த� �ழ7ைதைய! பா*0தேதா, அேத நிைலக) ெகா1�, 
க�வ�ேல இ��க�%&ய �ழ7ைத உடE� ஊனமா��. 

 
இ8தா>, க1ண> க�வ�லி���� �ழ7ைத�� உபேதசி0தா> 

எ>L ெசா6வ8. நம8 க1ண�> நினவைலக), அ:ேக இ�!பைத� 
கவ*78, உடE��) அ8 ெச6ல!ப�� ெபா[8, �ழ7ைத�� அ7த 
உண*வ�> ச�தி கிைட�கி>ற8, எ>ற நிைலைய� காN�கி>றன*. 

 
க*!பமாக இ���� தா3மா*க) அைனவ��, க�வ�லி���� த> 

�ழ7ைதைய எ1ண�, அ7த ெம3 ஞான�க) காN&ய அ�) வழிய�6, 
வ�1ைண ேநா�கி ஏகி, அ7த0 8�வ நNச0திர0தி> ேபர�b� 
ேபெராள�F� ெபற ேவ1��, எ>L ஏ:கேவ1��. 
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அ7த ஏ�க08ட>, அ7த0 8�வ நNச0திர0தி> ேபர�b� 

ேபெராள�F�, எ> க�K��) இ���� �ழ7ைத ெபற ேவ1�� எ>L, 
க1ண�> நிைனவைலகைள, க�K��) ெசE0த ேவ1��. 

 
இUவாL ெச3F� ெபா[8, க�வ�ேல இ��க�%&ய �ழ7ைத�� 

உபேதசி!ப8 ேபால, ந� உண*வ�> த>ைம க1ணா6 எ1ண�, அ7த 
8�வ நNச0திர0தி> உண*வ�> நிைனவைலகைள, உ)ேள 
பா3Zச!ப�� ெபா[8, அ8 ஞான� �ழ7ைதயாக வள�கி>ற8.  

 
அ8 வளர வளர, நம��) ெதள�வான நிைலக) வள�கி>ற8. அ8 

ந�ைம� கா0தி�� நிைலயாக வ�கி>ற8. அ7த� �ழ7ைத, 
அக\தியைன! ேபா>ற ஞான� �ழ7ைதயாக உ�வா��. இ7த 
உலைக� கா0தி��, உ0தம ஞான� �ழ7ைதயாக வள��. 

3. 3. 3. 3. தா3தா3தா3தா3    உண*Kஉண*Kஉண*Kஉண*K    �ழ7ைதைய�ழ7ைதைய�ழ7ைதைய�ழ7ைதைய    
எ!ப&ெய6லா�எ!ப&ெய6லா�எ!ப&ெய6லா�எ!ப&ெய6லா�    இய��கி>ற8இய��கி>ற8இய��கி>ற8இய��கி>ற8????    

உதாரணமாக, தா3 ஒ�வ* ச1ைட ேபா�வைத! பா*08வ�N� 
வ7தி�!பா*க). இ:ேக வ <N&+� வ78, தா3 �ழ7ைத��! பா6 
ெகா����. ெகாiச ேநர0தி6, �ழ7ைத “வ <6 வ <6” எ>L கதL�. 

 
உடேன அ7த0 தா3, “யா* க1 பN� வ�Nடேதா, சி6 சி6E>- 

�ழ7ைத அ[கி>ற8” எ>பா*. தா3��, “த> பா*ைவ பNட8தா>” எ>L 
ெத$யா8.  

 
ஏென>றா6, ச1ைட ேபா�பவ*கைள! பா*0த அ7த உண*Kக), 

தா3 உடலி6 பதிவாகிவ��கிற8. பாச0தா6, �ழ7ைதைய0 தா3 
அரவைண�கி>ற8. �ழ7ைத�� ஒ>Lேம ெத$யா8. அைத0 
தா:க�%&ய ச�தி, �ழ7ைத�� இ6ைல. இ!ெபா[8 �ழ7ைத�� 
சீ�காகிவ�Nட8 எ>பா*க).  

 
அ!ப& ேவதைனய�-ைடய நிைலக) அதிகமானKட>, மிக� 

கAடமாக இ��கி>ற8 எ>L, ப�ற* ெசா6வைத� கா8 ெகா�08� 
ேகN�� ெகா1டேட இ�!பா*க).  
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இைத� ேகN�� ெகா1� வ7த உண*Kக), அ7த� �ழ7ைத��0 
தா:காதப&, வய�+L! ேபா�� ேபா3� ெகா1ேட இ����. அ7த 
ச:கடமான உண*ைவ, ேமE� ேமE� நிைன08! பா3Zசி� ெகா1ேட 
இ�!பா*க). இத+� எ>ன ெச3ய ேவ1��? 

 
ஓ� ஈ\வரா எ>L, #�வ ம0திய�6 உ:க) உய�ைர எ1I:க). 

அ7த 8�வ நNச0திர0தி> ேபர�b� ேபெராள�F� ெபற ேவ1��, 
எ:க) உட6 '[வ8� படர ேவ1�� எ>L. ந>றாக ஆ0ம R0தி 
ெச3F:க). 

 
ப�> உ:க) பா*ைவயா6, உ:க) எ1ண0ைத� �ழ7ைத ேம6 

ெசE08:க). “இன� உன�� வய�+றா6 ேபாகா8, ந>றாகிவ���” எ>L 
ெசா6E:க). உ:க) எ1ண0தாE�, பா*ைவயா6 ந>றாக ஆகிறதா? 
எ>L பா�:க). �ழ7ைத�� ந>றாகிவ���. 

 
இைத ந<:க) அ-பவ0தி6 ெகா1� வா�:க). உ:க) மனைத 

வE!ப�08:க). அ!ப&, உ:க) உடE��) வர�%&ய 8>ப0ைத! 
ேபா�க� %&யச�தி, உ:கb��) வ��, இைத ந<:க), 
அ-பவ!.*வமாக பா*�கலா�. 

 
அ�0த�08, இUவாL ந<:க) ெபL� அ-பவ0தா6, உ:க) 

வா�� ெசா6E� ெபா[8, அ�0தவ*க) எ1ண:கள�6 இ8 பதிய 
ேவ1��. அவ*க) ேநா3, நா> ேபாகிேற> எ>L ஓட ேவ1��. 

 
“நா> இ7த 'ைற!ப& ஆ0ம R0தி ெச38, த<ைமகைள ந<�கிேன>” 

எ>L ந<:க) ெசா6E�ெபா[8, ப�ற* கா8 ெகா�08� ேகNடKட>, 
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அவ*க), “எ:க) கAடெம6லா� Rலபமாக வ�லகிவ���, எ:கb�� 
ந>றாக இ����” எ>ற எ1ண:க) அ:ேக ேதா>ற ேவ1��.  

3. ஞானஞானஞானஞான��������  காN�� காN�� காN�� காN�� 
வழிய�6வழிய�6வழிய�6வழிய�6, அக0தியைன! ேபா>ற அக0தியைன! ேபா>ற அக0தியைன! ேபா>ற அக0தியைன! ேபா>ற 

ஞாஞாஞாஞான�கைளன�கைளன�கைளன�கைள உ�வா��� வழி 'ைற உ�வா��� வழி 'ைற உ�வா��� வழி 'ைற உ�வா��� வழி 'ைற  

 
தியான� ெச3ய� க+L� ெகா1டவ*க), க*!பமாக இ���� 

தா3மா*க), “ஓ� ஈ\வரா” எ>L, #�வ ம0திய�6 உ:க) உய�ைர 
எ1ண�. அ7த 8�வ நNச0திர0தி> ேபர�b� ேபெராள�F� ெபற 
ேவ1��, எ:க) உட6 '[வ8� படர ேவ1�� எ>L. ந>றாக 
ஆ0ம R0தி ெச38வ�N�, க�வ�ேல இ���� அ7த� �ழ7ைத��, 
“மக$ஷிகள�> அ�) ச�தி படரேவ1��”. எ>L அ7த� க�வ�ேல 
இ���� �ழ7ைதையZ சிறி8 ேநர� நிைன08, அைத தியான�F:க). 

 
க�வ�ேல இ���� �ழ7ைத��, அ7த0 தா3 தா>, ஞான! பாைல 

ஊNட ேவ1��. அ!ப& ஞான! பாைல ஊN&, அ7த� �ழ7ைத ெவள� 
வ��ேபா8 அ8 ஞான� �ழ7ைதயாகேவ ப�ற���. 

 
உலகி+�, அ7த� �ழ7ைதய�> ஒUெவா� ெசா6E�, மிள��� 

த>ைமயாக, அ8 ெப+ற உண*வ�> ச�தி ேபர1ட0தி> 
ேப�1ைமகைளZ Rலபமாக! ெப+L, தன��) வ�ைளய ைவ08, அ7த 
SZR “அ�மா” எ>ற மழைலZ ெசா6லி> நிைலக) உ:கb��) 
இன�ைமjN��. 
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அ7த ெம3 ஒள�ய�> த>ைமக), உ:கb��)b� வளரZ 

ெச3F�. அ8K� வள��. அ7த� �ழ7ைத இ�� SZசைலக), இ7த 
நாN���� உதK�, ம+றவ*கb��� உதK�. ஆகேவ, எதி*கால 
சிR�கைள இ!ப& உ�வா��:க). அத+காக ேவ1&, வ <N&ேல %N�� 
���ப தியான� ெச3F:க). 

    
ஒUெவா� ���ப0திE�, ெப1க) க*!ப'+றப�>, அ7த� 

���ப0திE)ேளா* அைனவ��, ெத3வ <க� ���பமாக மா+ற 
ேவ1��. அ8 சமய�, ேராஜா!.K�, �:�ம!.K�, க6க1��, 
ேத-� கல78, ஒ� பாN&லி6 ஊற ைவ�க ேவ1��. அைத! ப08 
மாத'�, க*!ப'+ற தா3��� ெகா�08 பழ�த6 ேவ1��. 

 
அதிகாைலய�6, ���ப08ட> 8�வ தியான0ைத எ�08, 

அக0திய* 8�வனாகி, அIவ�> இயய�க0ைத அறி78, 8�வ0தி> 
ஆ+றைல 9க*78 8�வ மக$ஷியாகி, கணவ-�, மைனவ�F� 
ஒ>ெறன இைண78, ஒள�ய�> சcரமான அவ*கள�> ேபர�ைள, 
க�வ�லி���� �ழ7ைத ெபற ேவ1��, எ>L தியான��க ேவ1��.  

 
க�வ�லி���� அ7த� �ழ7ைத, உலக ஞான� ெப+L, உலைக� 

கா0தி�� அ�)ஞான�யாக உ�வாகிட ேவ1��. உலைக� கா0தி�� 
ேபர�) ஞான�யாக ஆக ேவ1�� எ>L, ���ப08ட> அைனவ�� 
ெசா6ல!ப�� ெபா[8, இதன�> உண*Kகைள க�K+றி���� தா3 
த> ெசவ� வழி கவ*78,  த> இர0த0தி6 கல�க!ப�� ெபா[8, 
இதன�> உண*Kக), க�வ�ன�6 இ���� �ழ7ைத�� கிைட�கி>ற8.  

 
இ!ப&Z ெச3ேதாெம>றா6, நம8 ���ப0தி6 சாப அைலக) 

இ�!ப�-�, த<ய அைலக) இ�!ப�-�, பாவ அைலக) இ�!ப�-�, 
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.*வ ெஜ>ம அைலக) இ�!ப�-�, இைதெய6லா� தக*0ெதறிF� 
ெப$ய ஞான�யாக அவ> உ�வா�கி>றா>. 

 
அவ> வளர வளர, ���ப0திE)ள ச*வ ேதாஷ:கைளF�, ச*வ 

ேராக:கைளF� ந<�கி�� த>ைமF�, ேபர�) எ>ற உண*ைவ 
வள*��� த>ைமF�, ெபLகி>றா>.  

 
இதனா6, அ7த� ���ப0தி6 மN�ம6ல, அவ*கbைடய ஊ$E�, 

ெத�வ�E�, அ�)ஞான�ய�> உண*Kக) பட*கி>றன. இ!ப& இத> 
வழிய�6 �ழ7ைதகைள உ�வா�கினா6, அவ*க) ப�ற7தப�>, இ�ைள 
அக+றி, ெம3Fண*ைவ வள*��� த>ைம ெபLகி>ற8.  

 
நா'� இ7த நிைல ெப+றா6, அ7த� �ழ7ைதக) ந�ைம! 

ப�றவ�ய�6லா நிைலைய அைடயZ ெச3வ8�, நம��) இ���� சாப 
அைலகைள மா+றி��, அ�) ஞான�யாகK� ஆகி>றா>. 

 
ப1ைடய கால:கள�6, அரச*கள�> மைனவ�மா*க) 

க*!ப'+றா6, அரச*க) க*!ப'+ற த:க) மைனவ�மா*கைள அமர 
ைவ08, த:கbைடய நாN&> ெப�ைமகைளF�, ப�ற நா�கைள எ!ப& 
ெவ6ல ேவ1�� எ>L�, எதி$கைள ெவ6ல எ7த நிைல ெபற 
ேவ1�� எ>L�, ம+ற ப�ற நிைலகைளF� ���லமாக ைவ08 ஓதி, 
க�வ�6 வள�� �ழ7ைத�� ஊN�வா*க). 

 
ஆக மிக பலசாலியாகK�, அேத சமய0தி6 த> தா3நாNைட� 

கா��� நிைலகள�E�, அ7த� �ழ7ைத வள��. இ!ப&, அரச*க) 
த:க) நாNைட� கா!பத+காக ேவ1&, த:க) �ழ7ைதகைள இ8 
ேபா>L உ�வா��வா*க).  

 
அ>L அரச*க) எ�08! பய>ப�0திய க0தி, வா) ேபா>ற 

ஆFத:கைள, நா� இர1� ைகயாE� o�க '&யா8 ஆனா6, 
அைவகைள அரச*க) ஒ� ைகயாேல o�கி, வ�ைளயா�வா*க). 
ஏென>றா6, மி�க தைசகைள அதிகமாக� ெகா�08, மி�க:கb�� 
உ1டான வEைவ, உடலிேல ஏ+றிய��!பா*க). 

 
ஆனா6, ந<:க) ���ப08ட> 8�வ தியான0தி6 அம*78, 8�வ 

நNச0திர0தி> ேபர�) உண*Kகைள, இ6ல� '[வ8� படரZ ெச38, 
���ப0தின* அைனவ���� அ7த ச�திைய� கிைட�கZ ெச38, 
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ெத3வ <க� ���பமாக, சiசல:கb�, �ைறகb� இ6லா8 நிைற 
ெகா1டவ*களாக வா]78, 8�வ தியான0தி> ெபா[8 க*!ப'+ற 
ெப1ண�+�, �:�ம!.K�, ேத-�, கலக1��, ேராஜாK� கல7த 
பாைக, ���ப08) உ)ேளா* அைனவ��, ெகா�:க).  

 
இ8 சமய�, க�வ�6 வள�� �ழ7ைத, மலைர! ேபா>ற 

மண'�, மகி]78 வா[� ச�திF� ெப+L, அ�) மக$ஷியாக வளர 
ேவ1��. அவ-ைடய பா*ைவய�6, ச*வ ேதாஷ:கைளF� ந<�கி��, 
ச*வ ேநா3கைள! ேபா�கி�� அ�) ச�திF� அவ> ெபற ேவ1��.  

 
வ�iஞான உலகா6 வ��, அiஞான0ைத அக+றி, 

ெம3ஞான0ைத! ெபறZ ெச3ய�%&ய அ�) ச�திF�, அவ> ெபற 
ேவ1�� எ>L எ1ண�, ேத> கல7த பாைக க�K+ற ெப1ண�+�� 
ெகா�:க).  

 
இைத!ேபா>L 10 மாத'� ெகா�08 உ�வா�கிவ�Nடா6, இ>L 

வ�iஞான உலகி6 வ�� அiஞான0ைத அக+றி��, உ:க) 
���ப0தி6 அறியா8 ேச*7த சாப அைலகைள ந<�கி��, பாவ 
அைலகைள! ேபா�கி��, எ0தைகய நிைலகைளF� மா+L� 
அ��ெப�� ச�தி ெகா1ட ஞான�யாக, அ7த� �ழ7ைத வள��. 

 
நா� ஒ�வ�ட>, அ>#ட> ப1#ட> பழகிய��7தா6, அவ* 

இற7தப�> அவ�ைடய ஆ>மா, ப+L�ெகா1ட நம8 உடE��) 
வ78வ��கி>ற8. ப�>, அ7த ஆவ�ய�> உண*ேவ உ:கb��) இய�கZ 
ெச3கி>ற8.  

 
இ!ப&, ���ப0தி6 அறியா8 த<ய வ�ைனகைளZ ேச*0த ஒ�வ* 

சாப� வ���ெபா[8, உ+L ேநா�கினா6 அ7தZ சாப அைலக) 
உ:கb��) வ78, உ:கbைடய ���ப0ைதZ சீரழி�கி>ற8.  

 
உ:கb�� சாப� வ�டேவ1டா�. ேவL யா��ேகா வ��� சாப� 

%ட, உ:கள�6 இைண78 உ:கைளZ சீரழி���. இைத! ேபா>L, 
ச7த*!ப0தா6 9க*7த உண*Kக) ந�ைம அறியாமேலேய, நம8 
���ப0திE�, உடலிE�, ஆN&!பைட��� நிைல வ�கி>ற8. 

 
இ8 ேபா>ற நிைலகைள ந<�க ேவ1�ெம>றா6, உ:கbைடய 

���பேம ஒ� ெத3வ <க� ���பமாக மாற ேவ1��. க*!ப'+ற 
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ெப1கைள, அ�)ஞான 56கைள! ப&�கZ ெச3F:க). 
அ�)ஞானவழி, வய�+றி6 வள�� �ழ7ைத��� கிைட�க ேவ1�� 
எ>L எ1I:க).  

 
தேபாவன0தி6 ெவள�ய�ட!பNட 56கைளF�, வா:கி! ப&�கZ 

ெச3F:க). ப�றைர! ப&�கZ ெசா6லி, ெசவ� ெகா�08 ேகNகZ 
ெச3F:க). இதனா6, ப�ற��� �ழ7ைத அ�)ஞான�  �ழ7ைதயாக! 
ப�ற���.  

 
���ப0தி6, சாப அைலகைள ந<��� அ�) ச�திF�, உலக0ைத 

ஞான0தி> வழி அைழ08Z ெச6E� நிைலF�, ���ப0தி6 ெதாழி6 
வள0ைத! ெப�கZ ெச3F� நிைலF�, க�வ�6 உ)ள �ழ7ைத! ெப+L 
அ�) ஞான�யாக உ�வாவா>. 

 
அைன08 ம�கb�, த�') 8�வ நNச0திர0தி> ேபர�ைள, 

ேபெராள�ைய! ெப+L, த�') அறியா8 ேச*0த இ�ைள அக+றி, 
நiசிைன ெவ>L, ேபர�) உண*Kகைள த�') ெப��கி, 
ெம3!ெபா�) காz� திற> ெப+L, இUவா]�ைகய�6 ப�றவ�ய�6லா 
நிைல ெபறZ ெச3F� அ�)ஞான� ெப+L, ப�றவ�ய�6லா நிைல ெபறZ 
ெச3F� அ�)ச�தி ெப+L, ப�றவ�ய�6லா நிைல ெபறZ ெச3F� 
அ�)ஞான வா]�ைக அைம78, இUவா]�ைகய�6 ேப$>ப 
ெப�வா]வாக வா]78 வள*7திட, எம8 அ�ளாசிக). 

5. 5. 5. 5. வள��வள��வள��வள��    ப�)ைளகைளப�)ைளகைளப�)ைளகைளப�)ைளகைள அ�) வழிய�6  அ�) வழிய�6  அ�) வழிய�6  அ�) வழிய�6 
அைழ08Z ெச6அைழ08Z ெச6அைழ08Z ெச6அைழ08Z ெச6லலலல    ேவ1&யேவ1&யேவ1&யேவ1&ய ெநறி 'ைற ெநறி 'ைற ெநறி 'ைற ெநறி 'ைற  

ப�)ைள ப&08, ந>றாக இ��க ேவ1�ெம>L எ1Iேவா�. 
அவ> ப&�கவ�6ைல எ>றா6, “இ!ப&! ப1Iகிறாேன, இ!ப&! 
ப1Iகிறாேன” எ>L ெஜப� ப1ண ஆர�ப�08வ��கிேறா�.  

வ <N��கார* வ7தKட>, ப�)ைளகைள ந<:க) இ!ப& வள*08, 
ெக�08 வ�Ns*கேள எ>L ெஜப�. அவ*கைளF� திN�வத+� 
ஆர�ப�08வ��வா*க). ேபானப�> தியான�. எ>ன தியான�?  

“எ>ன அவ> ப1Iகிறா>”, “அவ> இ!ப&! ப1ண�� 
ெகா1&��கிறா>” “இவ> அ!ப&! ப1ண�� ெகா1&��கிறா>” “ப&�க 
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மாNேட> எ>கிறா>” “இவ�� ேகNக மாNேட> எ>கிறா*” எ>L 
மனதிேல எ1ண�0 தியான�.  

அ7த ேநர0தி6, அவர8 ேபர!ப�)ைள யாராவ8 வ7தா6, 
“ெதாைல78 ேபா” எ>L அவைனF� சாபமிட ஆர�ப�08வ���. இ7த 
ெஜப� எ>ன ெச3F�?  

அ7த சாப� வ7தKட>, ேகாப� வ78வ���. இரK ேநர0தி6, ைக 
கா6 �ைடZச6, ேம6வலி, உட6வலி எ>L எ6லாேம சகி�க '&யா8.  
ஏென>றா6, அவ> ெசயைலF�, அதனா6 ேவதைனையF� 
எ�0தKட>, ைக, கா6 �ைடZச6 வ��. இ7த தியான� ெச3கிேறா�. 
ஆனா6, இத+� நா� எ>ன ெச3ய ேவ1��?  

இரவ�6 ப��க!ப��ேபா8 “ஆ0மR0தி” ெச3F:க). மக$ஷிகள�> 
அ�)ச�தி ெபறேவ1��. எ> ஜ<வா0மா ெபற ேவ1�� எ>L எ1ண 
ேவ1��.  

ந<:க), ஒ� நாள�6 ப08 நிமிட� தியானமி����ேபா8, யா� 
ெகா�0த இ7த ச�தி�காக ேவ1&, 8�வ நNச0திர0தி> ேபர�ைள 
எ�:க). அ7தZ ச�திைய எ����ேபா8, அ7த ஞான�ய$> ச�திைய! 
ப�$08� ெகா����. அUவாL ப�$08� ெகா�!பத+காக ேவ1&, 
உ:கb��Z ெச38 ெகா��கிேறா�. 

சாமி வ7தKட> எ6லா� ந>றாகிவ�Nட8. ந>றாகிவ�Nட8 
எ>கிேறா�. அ�0ததாக இர1�தர� வ78 ந6லதாக ஆகிவ�Nட8 
எ>பா*க). S>றாவ8 தடைவ எ>ன ெச3கிறா*க)?  

யா�, எ0தைன தடைவ ெச38 ெகா�!ப8? ஒ�தர�, இர1�தர�, 
S>Lதர� %ட, ெச38 ெகா��கலா�. நா>காவ8 தர'�, யாேம 
ெச38 ெகா��கேவ1�� எ>L எ1Iகிறா*க).  

ஒ>L� பலன�6ைலெய>றா6, “எ>ன0ைத சாமி ெச38வ�Nடா*” 
எ>L உடேன ேஜாசிய�காரன�ட� ெச>L, ந6ல ேநர� வ�கிறதா? 
ெகNட ேநர� வ�கிறதா? எ>L யாக0ைதZ ெச38வ�Nடா6, அ6ல8 
இ7த இய7திர0ைத� ெகா1� ைவ0தா6, ந6ல ேநர� வ�மா! 
எ>றி�!பா*க). 
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உ:க) எ1ண0தி+�) எ�08Z R0த!ப�0தி� ெகா)b:க) 
எ>றா6, ெசய6ப�0த மாNடா*க). ஆைகய�னா6தா>, 
ஒUெவா�வ���� ஒUெவா� நிமிட0திE�, “ஆ0மR0தி” எ>ற 
ஆFத0ைத உ:க) ைகேம6 ெகா�!ப8.  

மன�த வா]�ைகய�6, இ>L ���ப0தி6 ஒ� ப�ரZசைனயா6, 
தவL ெச3த ைபயைன, க&னமான நிைலகள�6 ேபசிவ�Nடா6, அவ> 
ெச3த தவறி> உண*Kக) நம��) பNடKட>, நம��� ேகாப� 
வர0தா> ெச3F�.  

ஆனா6 அேத ேகாப0தா6, நா� சாபமி�� நிைலகb�ெக6லா� 
நா� வா�ைக� ெகா�08வ��ேவா�. ஆனா6, ெகNட8 உடன&யாக 
ேவைல ெச3F�.  

நா� �ழ7ைதேம6 பாசமாக இ�!ேபா�. ந�ைமயறியாமேல இ7த 
உண*ைவ! பா3ZசியKட>, ந� எ1ணேம 8$த நிைலகள�6 ேவைல 
ெச38, அவ*கb�� இைடiசலா��. 

அைத!ேபால, அவ*க) ச:கட!ப�� ேபா8, அைத எ1ண� 
ம̂1�� ேவதைன!ப�ேவா�. இைத!ேபா>ற நிைலக) ந�ைம! ப�>ன�! 
ப�ைண08 வர�%&ய நிைலகள�லி�78, ந�ைம அறியாமேலேய, ந�ைம 
8>ப!ப�0தி� ெகா1&���� நிைலைய மா+Lவத+�0தா>, த�க 
ஆFத0ைத, “மிஷி> க1” ேபா>L உ:கb�� “ஆ0மR0தி” எ>ற 
ஆFத0ைத� ைகய�6 ெகா��கிேறா�. 

நா� இர�க�, ஈைக, அ># ெகா1� வா[� ெபா[8, நம8 
�ழ7ைதகைள, ந6ல 'ைறய�6 வள*�க ேவ1�� எ>L, 
நிைன�கி>ேறா�.  

 
நம8 மக>, ந6ல 'ைறய�6 ப&�க ேவ1�� எ>L எ1ண� 

வ�கி>ற ெபா[8, அத+� மாறாக, அவ> ச$யாக! ப&�கவ�6ைல 
எ>றா6, ேவதைன!ப�கி>ேறா�.  

 
இதனா6 ேவதைனய�> உண*Zசியாகி, “அவ> இ!ப& 

இ��கிறாேன, ச$யாக! ப&�கவ�6ைலேய, அவன�> எதி*கால� 
எ>னாவ8” எ>L எ1ண�, இதைனZ சைம08, நம8 உடைலF� 
ெக�08� ெகா)கி>ேறா�.  

 



 93 

ேமE�, அவன�ட0திE� ேகாப!பN�, ேவதைன!பN�, “ஏ>டா 
இ!ப& இ�7தா6 எ>னாவ8” எ>L ெசா6E�ெபா[8, இதன�> 
உண*Kக), அவ-ைடய உடலி6 பாF�. இதனா6, அவ> இ>-� 
அதிகமாக ப&!ப�E�, ெசயலிE� ம7தமாவா>.  

 
“அவ> ப&�கவ�6ைலேய, இ!ப&Z ெச3கிறா>” எ>L எ1I� 

ெபா[8, எ>ன ெச3கி>ற8? வாலி எ>ற உண*Kக) நம��) ேபா3, 
நம8 உடலி6, அவ> ம̂8 இ���� ப�$ய0ைத எ6லா� ெக�08, 
“அவைன உைத0தா6தா> ச$!பN� வ��, அவ> ெதாைல7தா6 
பராவாய�6ைல” எ>ற உண*K ெகா1�, இைத அ&�க& ெசா6ல, நா� 
எைத எ1Iகி>ேறாேமா, அ8 அவைன அ:ேக வழிநட0தZ 
ெச3கி>ற8. 

 
த7ைதயான நா�, மகைன! பா*08, “ேட3 இ:ேக வாடா” எ>L 

'ைற08! பா*08� ெகா1ேட அைழ!ேபா�.  
 
அத+� மக>, “அ>L எ>ைன0 திN&னா3, இ>L எ>ைன ந< ஏ> 

%!ப��கிறா3” எ>பா>. இைத0 த�08 நிL0த, நா� எ>ன ெச3ய 
ேவ1��? 

 “8�வ நNச0திர0தி> ேபர�ைள நா:க) ெபற ேவ1��, எ:க) 
உடலிE)ள ஜ<வா0மா�க), ஜ<வI�க) ெபற ேவ1��” எ>L எ1ண�, 
நம8 உடலி6 எ[�, ேவதைனய�> உண*Kகைள 'தலி6 அட�க 
ேவ1��.  

 
ப�>, த> மக>, “மக$ஷிகள�> அ�) ச�தி ெபற ேவ1��, அவ> 

உட6 '[வ8� படர ேவ1��, அவ> அ�)ஞான�கைள! ேபா>L 
சி7தி��� த>ைம ெபற ேவ1��” எ>L, இதன�> உண*KகைளZ 
சைம08வ�N�, ப�>, இதன�> நிைல ெகா1�, ந6 அறிKைரகைள 
அவ-��Z ெசா6ல ேவ1��.  

 
இராமாயண0தி6 எ>ன ெசா6கிறா*க)? ேவதைன!ப�� 

உண*Kகைள நா� 9கர!ப�� ெபா[8, அ8 நம��) வாலியாகி>ற8. 
நம8 உடலிE)ள ந6ல �ண:கைள, இழ�கZ ெச3கி>ற8. R�cவ> 
எ6ேலா���� உதவ�க) ெச3கிறா*, எ>L� ெசா6கிறா*க). 

 
மன�த$6 அக\திய> 8�வனாகி, 8�வ மக$ஷியாகி, 8�வ 

நNச0திரமானவ*. எ0தைகய ெகா&ய த<ைமகைளF�, ந<��� வ6லைம 
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ெப+றவ*. 8�வ நNச0திர0திலி�78 ெவள�!ப�� ேபர�) 
உண*Kகைள0தா>, R�cவ> எ>L அைழ0தா*க) ஞான�க). 

 
"8�வ நNச0திர0தி> ேபர�b� ேபெராள�F�, எ:க) உட6 

'[வ8� படர ேவ1��” எ>ற உண*ைவ நம��) 
வலிைமயா�கினா6 எ>னவாகி>ற8?  

 
மகனா6 ேவதைன!பNட உண*Kக), இ:ேக நம�� '>னா& 

நம8 ஆ>மாவ�6 இ��கி>ற8. 8�வ நNச0திர0தி> அ�bண*Kக) 
நம��) வலிைமயானப�>, ேவதைனயா6 வ7த த<ைமய�> உண*Kகைள, 
நம8 ஆ>மாவ�லி�78 ஒ8�கி0 த)ள� வ�N� வ���.  

 
இ!ப&, நம8 ஈ*!# வNட0திலி�78 வ�ல��ெபா[8, அ7த 

ேவதைனயான உண*Kகைள, n$யன�> கா7தச�தி கவ*78 ெகா1�, 
ேமேல ெச>L வ��கி>ற8. இத> Sல�, ந� ஆ>மாைவZ 
R0த!ப�08கி>ேறா�. 

 

இ!ப&Z R0த!ப�0தி ெகா1டப�>, “அவ> க6வ�ய�6  ஞான� 
ெபறேவ1��, அ�) ஞான�கள�> அ�)ச�தி ெபறேவ1��, அவ> 
ெதள�7த மன� ெபற ேவ1��” எ>L 8�வ நNச0திர0ைத எ1ண�, 
இதன�> உண*Kகைள, அவ-) பா3Zச ேவ1��. 

 
ப�>, அவன�ட0தி6 ச7ேதாஷமாக இ��க ேவ1&யைத! ப+றி, 

ெசா6லாக ெசா6ல!ப�� ெபா[8, சீதா, இைதZ n$யன�லி�78 
வர�%&ய, ெவ!பகா7த� கவ*78 ெகா)கி>ற8. ஆகேவ, இ8 
பர!ப�ர�ம�. எ7தZ Rைவ இைண7தேதா, அத> மண� வ��ெபா[8 
ஞான�. 
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அ!ெபா[8, த> மகைன� க1 ெகா1� பா*08, “அவ> 
அ�)ஞான� ெபற ேவ1��” எ>L ெசா6லா6 ெசா6கி>ேறா�. அவ>, 
இைத� காதா6 ேகNகி>றா>. அவன�> க1 கவ*கி>ற8. உய�ரா6 
9கர!ப�� ெபா[8, 9க*7த உண*வ�> உண*Zசி, அவைன ஆளZ 
ெச3கி>ற8. ஆ1டா).  

 
நா� இ!ப& சைம08 ெசா6ல� %&ய ெசா6ைல, n$ய> எ�08� 

ெகா1டா6, சீதாராம>. இதன�> Rைவ�ெகா!ப, உண*Zசிய�> 
எ1ண:கைள0 ேதா+Lவ����.  

 
இ!ப& இதன�> உண*Kக) அவ-��) பதிவானதா6, 

ெவள�j��� எ:ேக-� ெச>றா6, அ:கி���� ெபா[8, த> மகன�> 
ம̂தான ஞாபக08ட> இ�7தா6, அதன�> உண*Zசிக) அவைன0 
o1டZ ெச3கி>ற8. Rைவய�> உண*Zசிைய அறிF� த>ைம 
வ�கி>ற8.  

 
இ!ப& நா� ெசா>னKடேன, வாF!#0திர> ஆiசேநய> 

இராமன�> ப�த> அவ> ஒ� ம7தி$. இதனா6, மக> ேசா*வ�லி�78 
வ��!பN�, சி7தி��� த>ைம வ�கி>ற8. அவைன நா� ச$யான 
வழிய�6 வழி நட08� நிைல உ�வாகி>ற8. 
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VIII VIII VIII VIII கணவ> மைனவ� கணவ> மைனவ� கணவ> மைனவ� கணவ> மைனவ� ---- இ� உய��� ஒ�  இ� உய��� ஒ�  இ� உய��� ஒ�  இ� உய��� ஒ� 
உய�ராக இைண78 வா[� நிைலஉய�ராக இைண78 வா[� நிைலஉய�ராக இைண78 வா[� நிைலஉய�ராக இைண78 வா[� நிைல    

1  ெப1க)ெப1க)ெப1க)ெப1க)தா> தா> தா> தா> ““““ஆதிச�ஆதிச�ஆதிச�ஆதிச�திதிதிதி””””    -------- தா3ைம தா3ைம தா3ைம தா3ைம       
மத:க) அைன08ேம, த> மத0ைத� கா!பத+� பல நி*ப7த 

ஆ+ற6கைள அவ*க) பய>ப�0தி, ெம3Fண*ைவ அவ*க) ெபறாத 
வ1ண�, த�08 நிL0தி, அைத எ6லாேம ெப1க) வழிய�6தா> 
த<Nசன�ய:கைள அத<தமான நிைலகள�6 பா3Zசி, எ7த மதமானE� ச$, 
ெப1கைளZ சா&ேயதா> இ�!பா*க).  

 
ெப1கbைடய ஆ+றைல மட�கி, த�08 ெகா1ேடதா> 

இ�!பா*க). அவ*கைள! பாதக!ப�0திேயதா> இ�!பா*க). அ7த! 
பாதக நிைலகள�ேல, அவ*க) எ�08� ெகா1ட SZR�க), எ7ெத7த 
தா3மா*கள�-ைடய நிைலய�ேல இ8 ப�கி>றேதா, அவ$Nட 
SZசைலக) அைன08ேம, அ8 “அ�ன� ச�தி” எ>L ெத$யா8. ஆதி 
ச�திதா> அ8.  

 
ஆவ�, அ8 அ1ட0திேல ேச*7தப�>, ஒ� திட!ெபா�ளா�� 

ெபா[8 8ைவத�. அ8 சிவமாகி>ற8. ந� உடE��) நி>L, ச�தியாக 
இய:�வ8� அ8ேவ. க�வ�> த>ைம உ�வா��வ8� அ8ேவ. 

 
ஆக, இ7த0 தா3ைமய�-ைடய நிைலக), எ1ண0தாேல 

இ�வ�ைடய எ1ண:க) ஒ>L ேச*�கவ�6ைல எ>றா6, அ7த 
உண*வ�> எ1ண� ப�ரதிபலி�கா8. 

 
கணவ> மைனவ�ய�-ைடய நிைலக), ஒ>L ேச*78 

யாெராெராவ* இய��கி>றனேரா, அவ*க) #ன�த மகா> எ>ேற %டZ 
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ெசா6லலா�. அ7த இ�வ�ைடய நிைலக) ஒ>L ேச*78, 
வா]�ைகய�ேல மக$ஷிக) காN&ய, அ7த மாமக$ஷி ஆதிச:கர* 
ெசா>ன8 ேபா>L, சிவ ச�திய�> \வ_ப0ைத, கணவ> 
மைனவ�ய�-ைடய நிைலக) ஒ>L ேச*7த, ஒ�:கிைண7த 
எ1ண08ட>, அவ*க) வா]�ைகய�6 ெதாடர!ப��ேபா8, தன��! 
ப�ற��� �ழ7ைதகb�, ெம3Fண*வ�> த>ைம ெகா1�, ெம3 
ஒள�யான நிைலைய வள*�க!பN�, வ�1ண�> ஆ+றைல! ெபL� 
த�திைய, அ7த� �ழ7ைதக) ெபL�ேபா8, அவ*க) உண*Kகள�ேல 
அ7த0 தா3ைமயான நிைலக), அவ*கb��� கிைட�கி>ற8. 

2. 2. 2. 2. அக\திய��அக\திய��அக\திய��அக\திய��    அவ�ைடயஅவ�ைடயஅவ�ைடயஅவ�ைடய    மைனவ�F�மைனவ�F�மைனவ�F�மைனவ�F�    
இ�இ�இ�இ�    உய���உய���உய���உய���    ஒ>றிஒ>றிஒ>றிஒ>றி    வா]7தவா]7தவா]7தவா]7த,,,,    அ�)அ�)அ�)அ�)    

வா]�ைகவா]�ைகவா]�ைகவா]�ைக    
அக\திய மாமக$ஷி அவ*க),  த�') உ)ள நiசிைன 

அட�கி,  #வ�ய�> 8�வ0தி> வழியாக,  வ�1ண�> ஆ+றைல த�') 
9க*78,  எைத எ6ைலயாக ைவ08 எதைன 9க*7தாேரா,  அதன�> 
ஆ+றைல த�') ெப+றவ*.  

 
இ7த! #வ�ய�6 வா]7த கால0தி6,  ஒUெவா>றி> உண*ைவF� 

9க*7தறி78,  அதைன த�') வ�ைளயைவ08,  அதன�> ஆ+றைல0 
த�') ெப��கி�ெகா1டவ*. 

 
 அக\திய*,  த�') வ�ைளய ைவ08 வள*08�  ெகா1ட 

ேபரா+ற6கைள,  த� மைனவ�ய�>பா6 பா3Zசி,  தம8 மைனவ�F� 
ெம3Fண*வ�> த>ைம ெபறேவ1��.   

 

அத> வழிெகா1�,  இ�ைள! ேபா�கி ெபா�)காI� திற> 
ெபறேவ1�� எ>L�,  த� மைனவ� த�') அறியா8 ேச*7த நiைச 
அட�கி,  த�') ேச*0த உண*Kகைள,  ஒள�ய�> உண*வ�> 
த>ைமயாக மா+றேவ1�� எ>L�,  அக\திய* த� அ�) 
உண*Kகைள0  த> மைனவ��� ஊN&னா*. 

 
 அக\திய$> மைனவ�,  தம8 கணவ* தம�� ஊN&ய அ�) 

உண*வ�> த>ைமகைள0 தம��) இைண08,  வள*08,  அத> 
நிைலெகா1�, ேபரான7த0தி> உண*வ�> த>ைமகைள அறி78, 
இைவகைள0 தா�,  த> கணவராேலேய ெப+ேறா� எ>L 
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உண*78,  தா� ெப+ற ேபரான7த0தி> உண*வ�> த>ைமக),  தம8 
கணவ$ட0தி6 ெம>ேமE� வளரேவ1��, அவ* உய*7த 
ஆ+ற6கைள! ெபறேவ1��.   

 
அவ�ைடய அ�) 8ைண ெகா1�,  த�') அ�) ஆ+ற6க) 

ெப�கேவ1�� எ>ற உண*ைவ வள*08,  தம8 கணவ$> 
உண*Kகbட>,  தம8 உண*Kகைள இர1டற இைண08,  இ� 
உண*KகைளF�,  ஒ� உண*வாக ஒ>றிைண08,  8�வ0தி> 
ஆ+ற6கைள0 த�') வள*08� ெகா1டா*க). 

 
அக\திய�� அவ�� மைனவ�F� த:கbைடய உண*Kகைள 

ஒ� உண*வா�கி,  வ�ஷ0ைத அட�கி,  ந6 ஒள�ய�> உண*வ�ைன 
த:கb��) வள*08 இ� உய�ைரF� ஒ� உய�ரா�கி,  8�வ0தி> 
ஆ+றைல 9க*78,  த:கb��) வ�ைளயைவ08,  8�வ நNச0திரமாக 
எைதF� அட�கி��,  உ�வா�கி�� நிைலயாக உ�வானா*க).  

 
அவ*க),  இ>L� வ�1ண�6  #வ�ய�> 8�வ! ப�திய�6,  8�வ 

நNச0திரமாக  எ>L� பதினாறாக, அழியா ஒள�Zசcரமாக வா]78 
வள*78 ெகா1�)ளா*க). 

 
ெபா8வாக, ஆ1பா6 எ>ப8 ஆதி�க உண*K�, ெப1பா6 எ>ப8 

அரவைண08 இய��� நிைலF�, ெகா1ட8. இதி6, தன�08 இய:�� 
நிைலயானா6, ”'ன�” யாக0தா> ஆக'&F�  எ>ற உ1ைமய�> 
த>ைமகைள, உண*0தியவ*க) ெம3ஞான�க). 

 
ெம3ஞான�க) உண*0திய அ�)வழி ெகா1�, ஒUெவா� 

���ப0திE� கணவ-� மைனவ�F�, இ� உண*K� ஒ� உண*வாக 
ஒ>LபN�, ஒ�வ* ம+றவைர எ1ண�, அவ* “8�வ நNச0திர0தி> 
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ேபர�b� ேபெராள�F� ெபறேவ1��, உய*7த ஆ+ற6கைள! 
ெபறேவ1��” எ>L எ1ண ேவ1��.  

 
இ!ப&� கணவ-� மைனவ�F� ஒ>றிைண��� ெபா[8, 

வEவாகி>ற8.  8�வ மக$ஷிகள�> அ�bண*Kகைள, எள�தி6 
ஈ*��� ஆ+ற6 கிைட�கி>ற8. 

 
வா]�ைகய�6,  ச7த*!ப0தா6 வ�� த<ைமகைள ந<��� நிைலயாக, 

கணவ-�,  மைனவ�F� த:கbைடய உண*Kகைள ஒ>றிைண08, 
8�வ மக$ஷிகள�> அ�) உண*Kகைள,  எ1ண� ஏ:கி தியான�08, 
அதன�> உண*Kகைள த:கbைடய இ6ல� '[வ8� படரZ ெச3ய 
ேவ1��. 

 
அ!ப&! படரZ ெச3F� ெபா[8, அ7த இ6ல0தி6 

வசி!பவ*கள�ட0திE�, அ7த இ6ல0தி+� வ�ைக #$பவ*கள�ட0திE�, 
அ:ேக பதி78)ள,  மக$ஷிகள�> அ�) உண*Kக) 
இைண78,  அவ*கள�ட0தி6,  த<ைமகைள! ேபா��� நிைலயாக,  மலைர! 
ேபா>L  நLமண'�,   மகி]ZசிF� ெபL� நிைலயாக வ�ைளகி>ற8. 

 
ஆகேவ,  கணவ> மைனவ� இ�வ��, அதிகாைல 4.00 

மண�ய�லி�78 6.00  மண���), 8�வ தியான0தி6 ஒ>றாக 
அம*78,  8�வ மக$ஷிகள�> அ�) ஆ+றலி> உண*Kகைள,  எ1ண� 
ஏ:கி தியான�08,  த:கb��) இைண08,  ச7த*!ப:களா6 வ78 
ேச�� த<ைமகைள ந<�கி, ெபா�) காI� திற> ெப+L,  நiைச 
அட�கி,  ஒள�ய�> உண*Kகளாக வள*��� நிைல ெபLத6 ேவ1��. 

  
அைத! ேபா>L,  ந<:க) பா*!பவ*கb�,  உ:கைள! 

பா*�கி>றவ*கb�, மக$ஷிகள�> அ�) வNட0தி6 இைண78,  ெதள�7த 
சி7தைனFட>,  மலைர! ேபா>ற மண08ட>,  மகி]78 வா]7தி�� 
அ�) ச�திF� ெபLத6 ேவ1��. 

 
கர1N&6,  “பாசி&U ெநக&U”  எ>ற இ� இைண!ைபF� 

ெகா��க!ப��ெபா[8, எ!ப&,  வ�ள�� ஒள� ெபLகி>றேதா அேத 
ேபா>L,  கணவ>,  மைனவ� இ�வ�� த:கbைடய உண*Kகைள 
ஒ�:கிைண08, #வ�ய�6 பட��,  8�வ மக$ஷிகள�> அ�) 
உண*Kகைள,  த:கள�ட0தி6 இைண08! ெப��க ேவ1��.  
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அ!ப&! ெப��கி, த:கள�ட0தி6 நiசான த<ைமகb�� 
இடமி6லா8 ெச38,  அ�) உண*வ�> அI�கைள! ெப��க 
ேவ1��.   

 
கணவ> மைனவ�F�, மக$ஷிகள�> அ�) வNட0தி6 

இைண78,  ப�றவ�ய�6லாத நிைலயான அழியா ஒள�சcர வா]ைவ! 
ெபL� நிைலயாக,  இ� உய�ைரF� ஒ� உய�ரா�கி,  ேப$>ப! 
ெப�வா]வாக வா]78,  நாb�,  அ�) ஆ+றைல த:கள�ட0தி6 
வள*08� ெகா)bத6 ேவ1��.  எம8 அ�ளாசிக). 

3. சாவ�0தி$ த>சாவ�0தி$ த>சாவ�0தி$ த>சாவ�0தி$ த>  கணவைன  கணவைன  கணவைன  கணவைன 
எமன�டமி�78 ம̂N&னா)எமன�டமி�78 ம̂N&னா)எமன�டமி�78 ம̂N&னா)எமன�டமி�78 ம̂N&னா)     

சாவ�0தி$, நளாய�ன�, கைதக) எ6லா�. சாவ�0தி$ எ>ப8, 
கணவைனேய ப�>ப+றி நட7தா), கணவ> எைதZ ெச3தாE�, ப�>ப+றி 
நட7தா). எமன�டமி�78, கணவைன ம̂N&னா) எ>L� ெசா6வா*க).  

 
அ!ப&ய6ல. ஆக, கணவ> மைனவ� இ�வ�ேம ஒ>L ேச*78, 

இ7த உண*வ�> த>ைமைய எவெரா�வ* %N&�ெகா)கி>றனேரா, 
இற7தப�> அவ�ைடய உய�ரா0மா, இ>ெனா� சcர0தி+�) ேபாகா8.  

 
நளாய�ன�, சாவ�0தி$ கைதய�6, கணவைன� %ைடய�6 o�கிZ 

Rம7தா) எ>L ெசா6வா*க). எ!ெபா[8�, கணவ> மைனவ� 
இ�வ��, ஒ>றாக இ��கேவ1�ெம>L நிைன08, அ>L ஞான�க) 
ெசா>ன8. இைதவ�N�வ�Nடா*க).  

 
%ைடய�6 o�கிZ Rம7தா) எ>L கைதைய� கN&வ�Nடா*க). 

அத+காக ேவ1&, கணவ-��, மைனவ� கN�!பNேடதா> 
இ��கேவ1�� எ>L, ,அ&ைம! #0திைய0தா> காN&வ�Nடா*கேள 
தவ�ர, கணவ-� மைனவ�F� இ�வ�� ேச*78, ஒ� நிைல 
ெபறேவ1�� எ>L காNடேவ இ6ைல.  

 
ஆக, அ7த வழிய�ேல நா� வ�ைளயைவ08� ெகா1ட8. நம��) 

அட�கி ஆb� உண*ேவ, வ78வ��கி>ற8. நா�, அ7த உ1ைமய�> 
உண*வ�-ைடய நிைலகைள, எ�08�ெகா)b� நிைலகள�6 இ6ைல. 
இைத!ேபா>ற நிைலகள�6 இ�78, நா� ம̂)வத+�Z ச$யான 
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'ைறய�6 இ7த தியான0ைதZ ெச38, ஆ0மR0தி ெச38வ�N�, 
உ:கb��) வர�%&ய 8>ப0ைத! ேபா�கேவ1��. 

 
ஆக, ஒள�சcர� ஆவத+�, தா> எ�08� ெகா1ட உண*வ�> 

த>ைமைய, கணவ$> உய�ரா0மா nNRமமாக இ�7தாE�, இ7த 
உண*வ�> த>ைம தன��) கவர!பN�, அ7த உண*வ�> த>ைமைய0 
தன��) எ�08, அ7த ெமயெயாள�ய�> த>ைமையZ Rடரா�கி, இ7த 
உடைல வ�N�Z ெச>றப�>, அ7த ஒள�ய�> சcரமாக மா+ற'&F�. 

 
ஆைகய�னாேலதா>, கணவ> '> ெச>றாE�, அ7த 

மைனவ�ய�-ைடய த>ைமய�> நிைலக), இ�வ* நிைலகb� ஒேர 
நிைலயாக எ�08� ெகா1டா6, பாசமான உண*Kக) அ7த சிவமான 
ச�தி, இ:ேக தா3ைமய�-ைடய உடE��) வ78வ��கி>ற8.  

 
இ!ெபா[8 நா� ேப3 ப�&08வ�Nட8 எ>L ெசா6கி>ேறாேமா, 

இைத!ேபா>L, ெப1ண�> ஈ*!#வNட0தி+�)தா>, இ7த ேப3 ப�&!ப8 
ஜா\தியாக இ����. ஆ1கள�6 ெப1பாலி-ைடய ச�திக) 
அதிகமாகி, அமில ச�திக) அதிகமாக இ�7தா6தா>, ஆ1கb�� 
ேப3ப�&��� நிைலக) வ��. ஆக, இ7த உண*வ�> ஆ+ற6ெகா1ட 
த>ைம, ெப��பாE� ெப1கb�ேகதா> வ��.  

 
ஆக, த> கணவ> பா6, த> ெம3Fண*வ�> த>ைமைய, 

ெம3ெயாள�Fட> கவ*78, அவ�ட> ெசா*�க0 த>ைமFட>, அவ�ட> 
இைண08� ெகா)ள ேவ1��. 

 
அ!ப& இைண08� ெகா1டா6, இ7த உண*வ�> த>ைமய�6 

இ7த உய�ரா0மா இற7தப�>, அ7த உய�ரா0மா இ7த உடE��) 
வ7தப�>, எ7த ெம3ெயாள�ய�> த>ைமைய0 தன��) %N& 
வள*0தா*கேளா, இ7த உடE��) நி>ேற, அைத .ஜி��� நிைலக) 
ெகா1�, இ7த உய�ரா0மா தன��) ஐ�கியமாகி வ��கி>ற8.  

 
உய�ரா0மா�க) ஐ�கியமாகி, இ� நிைலகள�E� உய����) 

ஒள�ய�> த>ைம ெப+L, அத> வழிெகா1�, வ�1ெவள� ெச6E� 
மா*�க0ைத அ>L ஆதிச:கர* ெசா>னா*. 
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4. கணவ> தன8 மைனவ�ைய கணவ> தன8 மைனவ�ைய கணவ> தன8 மைனவ�ைய கணவ> தன8 மைனவ�ைய 
உய*0திடK�உய*0திடK�உய*0திடK�உய*0திடK�, மைனவ�  மைனவ�  மைனவ�  மைனவ� 

த>த>த>த>  கணவைனகணவைனகணவைனகணவைன  உய*0திடK�உய*0திடK�உய*0திடK�உய*0திடK�,  எ1ணஎ1ணஎ1ணஎ1ண 

ேவ1��ேவ1��ேவ1��ேவ1��  

உதாரணமாக நா� மிக மிக ந6லவ*களாக இ�!ேபா�. பல���! 
ப��வ� ெசா6ல� %&யவ*களாக இ�!ேபா�. ஆனா6, ந6ல 
அறிKைரFட> %&ய ேயாசைனகைள� %Lபவ*க) அைனவ�ேம, 
ப�ற�ைடய �ைறகைள, ேவதைனகைள, 8>ப:கைள� ேகNடறிய 
ேவ1&ய���கிற8. 

 
உ:கள�ட0திE�, பல* வ78, “எ>ைன! ப�ற* ஏமா+றிவ�Nடா*க), 

நா> ேமாச� ேபாேன>” எ>L %Lவைத� ேகN�� ெகா1ேடய��:க). 
அ!ெபா[8, இதன�> உண*Kக) எ6லா� உ:கள�ட0தி6 வ�ைள78, 
உ:கள�6 உ)ள ந6ல �ண:கைள� காணாம6 ேபாகZ ெச38வ���. 

 
இெத6லா� உ:கள�ட� வ�ைள7தKடேன, ந<:கb� ெபா3 ெசா6ல 

ஆர�ப�08 வ��வ <*க). ம+றவ*கைள! பா*08, “ப�0தலாNட� 
ப1Iகிறா* எ>L %ற ஆர�ப�08 வ��வ <*க). 

 
இUவாL, ந<:க) ந6லேத ெச38 வ7தாE�, ப�ற*ப�� 

ேவதைனய�> உண*ைவ உ:கb��) ேச*��� ெபா[8, அ8 
உ:கள�ட0தி6 ேநாயாகK�, கவைலயாகK�, ேசா*வைட7த 
நிைலயாகK� உ:கள�ட0தி6 வ�ைளF�. 

 
பல$> �ைறகைள� ேகN�, உ:கbைடய நியாய0ைத எ�08Z 

ெசா6E� ெபா[8, உ:கbைடய உண*K ேவகமாக இ����. இேத 
உண*Kட> வ <N&+� வ7தா6, மக> ஏதாவ8 கா$ய0தி+காக ெவள�ேய 
ெச>றா6, உடேன அவைன, “அறிK ெகNடதனமாக! ேபாகிறா>” எ>L 
திNட ஆர�ப�08 வ��வ <*க). 

 
ஏதாவ8 ஒ� ேவைலயாக மைனவ�ைய� %!ப��ேவா�. %!ப��� 

ெபா[ேத, “வா இ:ேக” எ>L ேவக� காN�ேவா�. “இேதா வ�கிேற>” 
எ>L அவ�� �ர6 ெகா�!பா*.  
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இதன�> உண*K எ>ன ெச3F�. பா0திர� ஒ>L ைக ந[வ� 
வ�[78வ���. உடேன நா�, மைனவ�ய�ட� “ெகாiசமாவ8 அட�க� 
இ��கிறதா, பா*” எ>L ச0த� ேபா�ேவா�. ெவL!ப�> உண*Kக) 
ந�மிட� அதிக$08வ���. 

 
அ!ெபா[8, இ7த உண*வ�> த>ைம ேவதைனயா�� ெபா[8, 

மைனவ� ெபாLைமயாக0தா> இ�!பா*. ஆனா6, “ஊ��ெக6லா� 
பiசாய08! ப1Iகிறா*, எ>ன�ட� எ$78 வ�[கி>றா*.” எ>L 
மைனவ��� ேவதைனயா�� ெபா[8, அவ���� ைக கா6 �ைடZச6 
வ�கி>ற8. 

 
இேத உண*வ�> த>ைமFட> சைமய6 ெச3தா6 எ>னா��? 

சா!பா� ந>றாக இ��கா8. ஆக, சா!பா� ப$மாL� ெபா[8� வ�#. 
 
இ>நிைலைய0 ெதாட*78 கணவ> மைனவ� ப�$78 வ�Nடா*க) 

எ>றா6, “ந<… நா>…” எ>L ச1ைட வ�கி>ற8. அ!ெபா[8 
அ�0தவ�ைடய ேவதைனய�> உண*Kக) நம��) #�7தப�>, 
யாராவ8 உதவ� ெச3கிறா*க) எ>றா6, அவ*கbைடய எ1ண� இ:ேக 
வள��. 

 
எ> வ <N��கார* “இ!ப&0தா>” எ>L ேவதைன!ப�� ெபா[8, 

அவ*கைளZ சா*7தவ*க), “அ7த ம-ச> அ!ப&0தா>, ந< வா�மா 
க1I” எ>L அ-ச$0தா6 ேபா8�. இவ*க) ெச0தா6 உய�ரா>மா 
அவ* உடலி6 #�78 ெகா)b�. 

 
அ!ெபா[8, ேவதைனய�> உண*Kகைள ேமE� வள*08� 

ெகா1டப�>, “நா> உதவ� ெச3ேத>, ஆ1டவ> எ>ைனZ 
ேசாதி�கி>றாேன” எ>ற நிைலய�6, வ <N&6 கலவர� உ�வா��.  

 
ஆக, இ:ேக எ1ண:க) எமனாகி வ��கி>றன. பைகைம 

உண*Kகைள எ��க!ப�� ெபா[8, அ8 இைணேச*08 வா[� 
த>ைமைய! ப�$08 வ��கி>ற8.  

 
“எமன�டமி�78 சாவ�0தி$ த> கணவைன ம̂N&னா)” எ-� 

நிைலயாக, யா� ெசா6E� 'ைற!ப& தியானமி�78, எ!ெபா[8 
ஒ>றிய நிைலக) வ7தாE�, இ>ெனா� ப�ற!#��! ேபாகாதப&, ப�ற* 
ெச3த ஏவ6, ேநா3க), தன��) வராதப& த��க இ8 உதK�. 
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வசிAட�� அ�7ததிF� ேபா>L, நா:க): வாழ ேவ1��. 

அவ*க) வா]7த உண*வ�> த>ைம, எ>L� எ:கb��) நிைல 
ெகா)ள ேவ1��. இர1� மன'� ஒ>றாகி, தி�மணமானப�>, 
வா]�ைகய�6 கைட!ப�&�க ேவ1&ய வழி'ைறக) இைவ. 

 
கணவ> தன8 மைனவ�ைய உய*0தி நிைன!ப8�, மைனவ� தன8 

கணவைன உய*0தி நிைன!ப8�, இைத! ேபா>ற நிைனKகைள 
வள*0திட6 ேவ1��. கணவ-� மைனவ�F� ஒ>L ேச*78, இேத 
உண*Kட> ெசய6பட ேவ1��. 

 
ஆக, கணவ> மைனவ� இ�வ�� ஒ>றிைண78 8�வ 

மக$ஷிகள�> அ�) ச�திைய0 த�') இைண08, வா]வ�6 
ச7த*!ப:களா6 வ�� நiசிைன ஒ��கி, த�') ந6 உண*ைவZ 
சம!ப�08� நிைல ெபற ேவ1��. 

4444.... கணவ-�கணவ-�கணவ-�கணவ-�    மைனவ�F�மைனவ�F�மைனவ�F�மைனவ�F�    சிவச�திய�>சிவச�திய�>சிவச�திய�>சிவச�திய�>    
\வ_பமா��\வ_பமா��\வ_பமா��\வ_பமா��    வழிவழிவழிவழி    

    
கணவ-�, மைனவ�F� ஆ0மR0தி ெச38 ெகா1�, 

மக$ஷிகள�> அ�)ச�திைய அவ* ஜ<வா0மா ெபற ேவ1�� எ>L, 
கணவ>, மைனவ�ைய நிைன�க ேவ1��. மைனவ�, கணவைன 
நிைன�க ேவ1��. இ7த உண*வ�> நிைலக), இ�வ�ைடய 
நிைலகb�, ஒ� நிைல ெகா1� ச$யான தியான0ைதZ ெச3தா6, 
இதி6 ந<:க) ெசா*�க .மிைய! பா*�கலா�. 
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ஒ� ���ப0தி+�), கணவ> மைனவ� இர1�ேப�ேம 

மகி]Zசியாக இ�7தா6தா>, அ8 ஒ� ெசா*�கேலாக�. ஆனா6, 
கணவ> மைனவ���), ஒUெவா� நிமிட'� ேவ+Lைம உண*K 
வ7தா6, நரகேலாக�தா>. ஆக நா� நரகேலாக0ைத, இ7த உடE��) 
நா� சி�A&�கி>ேறா�. அ�0த8 நா� அ7த நிைல��! ேபாகி>ேறா�?  

 
ஆனா6, அ�) ஞான� ெபற�%&ய, இ7த பா�கியமான உண*ைவ 

ந<:க) ெப+றப�> ஒ� ���ப0தி6 ஒUெவா�வ��, ஒ+Lைமயான 
நிைலகள�6  இ�!பத+�, யா� ெகா���� இ7த வா�கி> நிைலகைள! 
பய>ப�0தி, அ7த மக$ஷிகள�> அ�) ஒள�கைள, ந<:க) ேச*08� 
ெகா)b:க). 

 
ந<:க) தவL ெச3யவ�6ைல எ>றாE�, '7ைதய சாப 

நிைலகள�லி�78 அவ*கbைடய உண*வ�> அI�க), நம��) உ1�. 
எ1ண:கைள, ந6ல �ண:கைளZ சிதற&��� அ7த உண*வ�லி�78 
உ:கைள ந<:க) ம̂N�, ஒUெவா�வ�� இ7த மகி]Zசிய�> த>ைம 
ெபற ேவ1�ெம>L., யா� எ6லா மக$ஷிகைளF� ேவ1&, அ7த 
அ�) ஒள�ைய� ேகNகி>ேறா�. 

 
யா� அ7த மக$ஷிகள�> அ�) ஒள�ைய! ெப+L, இ7த 

உண*வ�> த>ைம எ� உடE��) ேச*0ததனாேல, எம��� மகி]Zசி 
ஏ+ப�கி>ற8. இ7த மகி]Zசியான உண*Kக), இ7த உடE��) 
ெசE0த!ப��ேபா8, ந<:க) ெபற ேவ1�ெம>ற இ7த ஆைசய�னாேல, 
உ:கb��) இ7த உண*வ�> த>ைமைய! பதியZ ெச3கி>ேறா�. 

 
இத>ப& ந<:க) ெச3த<*கெள>றா6, ந<:க) அ7த மக$ஷிகள�> 

அ�) ஒள�ைய! ெப+L, உ:கb��) இ7த ெசா*�க .மிைய, 
மகி]Zசியான எ1ண:கைள! பா*�கலா�.  

 
உ:க) SZR�, ேபZR� கணவ$ட0திேல மகி]Zசிைய ஊN��. 

கணவ�ைடய உண*K�, உ:கb�� மகி]Zசிைய ஊN��. ஆக இர1� 
சcர'� ஒ>L ேச*78, இ7த உண*வ�ேல ெசா*�க0ைத� 
கா1ப*கெள>றா6, இ7த உடைல வ�N�Z ெச>றப�>, உ:க) 
உய�ரா0மா�க) இர1�ேம வ�1 ெச6E�. 
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ஆக, இ>L 8�வ நNச0திர� சிவச�திய�> \வ_ப� 
ெகா1�தா>, 8�வமாக இ��கி>றா*க). அைத!ேபா>L எ>L� 16 
எ>ற நிைலைய, ந<:க) எ6ேலா�� ெபறலா�. 
 

5555.... கணவ>கணவ>கணவ>கணவ>    மைனவ�மைனவ�மைனவ�மைனவ�    இைண78இைண78இைண78இைண78, , , , 
ேபர1ட0ைதேபர1ட0ைதேபர1ட0ைதேபர1ட0ைத    சி�A&���சி�A&���சி�A&���சி�A&���    ஆ+ற6ஆ+ற6ஆ+ற6ஆ+ற6    

    
கணவ> மைனவ� இ�வ��, ஒ�வ��ெகா�வ* நம8 ��நாத* 

காN&ய அ�)வழிய�6, ஆ0ம R0தி ெச38 ெகா1�, இைத! பழகி� 
ெகா1டா6, இ!ெபா[8, சcர:க) இர1டாக இ�7தாE�, 
ெப1கb��1டான அமில ச�திக) அதிக�. ஆக, இ�வ�ேம அ&�க& 
அ7த எ1ண:க) ெகா1� இ�7தா6, அ7த ஆ+ற6மி�க ச�திகைள 
ெபற'&கி>ற8. 

 
ஆக, இ7த உடைல வ�N� இவ*கள8 உய�ரா0மா�க) ெச>றாE�, 

ஒேர சcரமாக அ:ேக இய:கி,  அதாவ8, $ஷி ச�திய�> த>ைமய�6 
ஒ� ேகாளாக, ஒ� நNச0திரமாக இய:கி,  ேபர1ட0ைதF� தன��) 
சி�A&�க '&F�. 

 
இ>L ஒ� ப�ரபiச0ைத, n$ய> எ!ப& தா> எ!ப& 

ஆN&!பைட�கி>றேதா, அைத! ேபால, இ7த ச!த$ஷிம1டல� 
எ>ப8,  ஒ� கணவ> மைனவ�ய�-ைடய நிைலகள�6, இ� 
உய�ரா0மா�கb� ஒேர உய�ரா0மாவாக ஆ�� ெபா[8தா>, அ7த 
$ஷிய�> சி�A&��� த>ைம ெபLகி>ற8. 

 
ஆக, ேபர1ட0தி> ேப�1ைமய�-ைடய நிைலகைள, இ!ெபா[8 

நா� எ!ப&, நNச0திர:கள�லி�78 பல அைலக) ெத$கி>றேதா, இைத! 
ேபா>L ெவள�!ப�� உண*வைலக), ம1டல:களாக Rழ>L ெகா1�, 
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#ற0திலி�78 வர�%&ய பல உண*வ�> ஆ+ற6கைள அ8 மா308, 
அத+�) நி>L, தன��) பா8கா!பான நிைலகைள அ8 ெசய6ப�08�. 

 
மன�த*களாக இ��க�%&யவ*க), ேகாபமான உண*ைவZ 

ெசE0திவ�Nடா6, இ7த உண*வைலக),  ந� ஆ0மாவ�> '> நி>L, 
அ7த �ண0தி> த>ைமைய� கா�க, அ7த உண*ைவZ Rவாசி08, அ7த 
உண*K ெகா1ேட, நா� ெசய6ப�கி>ேறா�. 

 
இைத! ேபா>Lதா>, ேவ!பமர� கச!ப�> த>ைமைய0 தன��) 

எ�08� ெகா1டா6, அ7த மண�, அ7த மர0தி+� '># அதிகமாக 
வ��ேபா8, கச!ப�> த>ைமைய0 தவ�ர, ம+ற அைலகைள0 தன��) 
வராதப&, பா8கா!பாக வள*08� ெகா)கி>ற8. 

 
இைத!ேபா>Lதா>,  இ7த மன�த உடE��) இ� சcர:கb�, 

ஒ� சcரமாக ஆ�க!ப��ேபா8, ச!த$ஷி ம1டல:களாக 
ெசய6ப��ேபா8, இ7த உண*Kக), பாச08ட> ஒேர ���பமாக, ஒேர 
எ1ணமாக அ8 வள*Zசி ெபL� நிைலக) வ�கி>ற8. 

 
அ!ப& இ� சcர:கb� ஒ>L ேச*78, தா> எ�08� ெகா)b� 

இ7த உண*வைலக) தன��) ஆ0மாவாக! பைட�கZ ெச38, 
வ�1ண�லி�78 வ�� ஆ+றலி> த>ைமைய அI ச�தியாக மா+றி, 
த> உண*வ�> ஆகாரமாக எ�08� ெகா)கி>ற8. 

 
அதன�> %N���), (ச!த$ஷி ம1டல� %N&+�)) எ!ப& ஒ� 

n$ய ���ப�, ஒ� ப�ரபiசமாக0 ேதா>றி, அக1ட நிைலக) 
ெப+றேதா, இைத! ேபா>L, ந� உய�ரா0மா வ�1ண�ேல வர�%&ய 
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உண*வ�> ஆ+ற6மி�க த>ைமைய, தன��) ப�ரபiசமாக அைம08� 
ெகா1�, வ�1ண�> ஆ+றைல, 91 அI�களாக மா+றி, அ7த 
அIவ�+�) அIவாக நி>L, ஆ+ற6மி�க ச�தியாக,  எ>L� 
பதினாL  எ>ற நிைலயான நிைலக), நா� அைனவ�� ெபற'&F�. 
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IX IX IX IX அ�)ஞானZஅ�)ஞானZஅ�)ஞானZஅ�)ஞானZ    ச�கர0ைத!ச�கர0ைத!ச�கர0ைத!ச�கர0ைத!    பா*08பா*08பா*08பா*08    
தியான��கதியான��கதியான��கதியான��க        ேவ1&யேவ1&யேவ1&யேவ1&ய    'ைறக)'ைறக)'ைறக)'ைறக)    
1111.... அ�)ஞானZ ச�கர� வ�ள�க�அ�)ஞானZ ச�கர� வ�ள�க�அ�)ஞானZ ச�கர� வ�ள�க�அ�)ஞானZ ச�கர� வ�ள�க�    

    
எ�ைம எ!ப&, நம8 ��நாத* ஆF) கால ெம�பராக 8�வ 

நNச0திர0ேதா� இைண0தாேரா, அேத வழிய�6தா> உ:க) 
அைனவைரF�, 8�வ நNச0திர08ட> ெதாட*# ெகா)ளZ ெச38, 
ஆF) கால ெம�பராக, அ7த 8�வ நNச0திர0ேதா� உ:கைள 
இைண�கி>ேறா�. 

 
அ�)ஞானZ ச�கர0ைத எத+�� ெகா�!ப8 எ>றா6, காைல 4.00 

மண��ெக6லா�, இ7தZ ச�கர0தி+� '> அம*78, தியான��க 
ேவ1��. 

 
அ!ப& தியான���� ெபா[8, ஒள� வ��.. எைதெய6லா� ந<:க) 

எ1Iகி>ற<*கேளா, அ7த உண*வ�> த>ைம உ:கb��) வ�ைளF�. 
ந6 உண*Zசிக) வ��.  
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அ�)ஞானZ ச�கர�, ஒ� நிைனKZ சி>ன�தா>. ��நாத* 
ெகா�0த ஆறாவ8 அறிவ�> த>ைமைய, ச�கர வ&வ�6 ெகா�0த8. 
அ7தZ ச�கர0தி6, “ப�ர�ம ச�தி, வ�AI ச�தி, சிவ ச�தி சி0தி 
வ�நாயகா” எ>L, S>L நிைலகைள ைவ0த8.  

 
ப�ர�ம ச�தி எ>றா6, எ8 உ�வானேதா, அத> மண� ஞான�. 

வ�AI ச�தி எ>றா6, அ8 ெவ!பமானாE� ஈ*��� ச�தி, 
உ�வா��� ச�தி. உண*வ�> த>ைம சிவமா�� ெபா[8, (உடலா�� 
ெபா[8) உடE��) அ7தZ ச�திய�> இட!ப�க�, ேச*08� ெகா1ட 
வ�ைன. அ7த� �ண�, அ8 வ�ைன�� நாயகனாக இ����. 

 
8�வ நNச0திர0தி> உண*ைவ, கண:கb�� (�ண:கb��) 

அதிபதியா�க ேவ1��. அ8 அதிபதியா�� ெபா[8, இ�ைள 
ந<��கி>ற8.  

 
ஓ� கணபதி எ>ற இ7த உண*ைவ எ�080தா>, ந� �� காN&ய 

அ�) வழிய�6, ந� உடலி> ச�கரமாக நா� 9க*7த உண*Kக), ந�ைம 
எ!ப& இய��கி>ற8? எ>பதைன, ச�கர0ைத வ&வைம08� ெகா�0த8. 

2222. . . . ச�கர0ைத உ+L! பா*08 தியான���� ச�கர0ைத உ+L! பா*08 தியான���� ச�கர0ைத உ+L! பா*08 தியான���� ச�கர0ைத உ+L! பா*08 தியான���� 
நிைலநிைலநிைலநிைல    

நம8 ��நாத*, ச�கர0ைத வ&வைம0த இ7த உண*வ�> த>ைம 
ெகா1�, உ:க) வ <N&6 ைவ08 தியான���� ெபா[8, ந<:க) 
ச�கர0ைத உ+L! பா*08, “ஈ\வரா” எ>L உய�ைர எ1ண�, அ�மா 
அ!பா அ�ளா6, மாமக$ஷி ஈ\வராய ��ேதவ* அ�ளா6, அக\திய 
மாமக$ஷிய�> அ�) ச�திF�, 8�வ மக$ஷிகள�> அ�) ச�திF�, 
8�வ நNச0திர0தி> ேபர�b� ேபெராள�F� ெபற ேவ1�ெம>L, 
சிறி8 ேநர� ஏ:�:க). 

 
ஏ:கிவ�N�, ச�கர0ைத! பா�:க). அதிலி�78 ஒள� வ��. 

உ:க) உடலி6, அ7த உண*Zசிக) வ��. அத+�!ப�>, உ:கb�� 
ேவ1&யைத எ1I:க). ச�கர0தி>'>, ந6லைவகைள0தா> 
எ1ண ேவ1��. �ைறகைளேய எ1ண� %டா8.  
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எ:� ெவள�ய�6 ெச>றாE�, ெச6வத+� '> இ7தZ 
ச�கர0ைத! பா*08, ஆ0ம R0தி ெச38வ�N�Z ெச6E:க). உ:க) 
கா$ய� அைன08� ெவ+றியா��.  

 
8�வ நNச0திர0தி> உண*ைவ, அ&�க& உ:கb��) 

ெச�ேக+றி� ெகா)b:க). அ7த உண*ைவ ந<:க) ெப+றா6, த<ைமைய 
மா+றி அைம��� ச�தி, உ:கb��) வ78வ���. 

 
உ:க) ெசா6லிைன� ேகNேபா* உண*Kகள�6, இ�ைள ந<���, 

ஞான0ைத ஊN�� ச�தியாக வ��. தியானவழி அ>ப*க), நா� 
அைனவ�� இைத! ெப��க ேவ1��. உ:க) ஆைசைய மN��, 
அ7தZ ச�கர0தி6 %N&வ�டாத<*க). 

 
ந� ஆைச, அ7த0 8�வ நNச0திர0தி> ேபர�) ேபெராள�ைய! 

ெபL� நிைலயாக0தா>, இ��க ேவ1��. உட6 ஆைசைய� %Nட 
ேவ1டா�. எ:க) ெசய6, ந6லதாக இ��க ேவ1��. எ:க) ெசா6, 
எ6ேலாைரF� நல� ெபறZ ெச3ய ேவ1��. எ:க) வா]�ைக, 
ந6லதாக இ��க ேவ1�� எ>ற உண*ைவ மN��, எ1ண ேவ1��. 

3333. . . . ச�கர0ைத! பா*08 தியான�!பதா6 ச�கர0ைத! பா*08 தியான�!பதா6 ச�கர0ைத! பா*08 தியான�!பதா6 ச�கர0ைத! பா*08 தியான�!பதா6 
ஏ+ப�� பல>க)ஏ+ப�� பல>க)ஏ+ப�� பல>க)ஏ+ப�� பல>க)    

இ8 மாதி$ எ1I� ெபா[8, நம��) ந6ல உண*ைவ� 
ெகா����. இ!ப&Z ெச38 வா�:க). உ:கைள! ேப$>ப0தி+� 
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அைழ08Z ெச6E�. இ7த அ�) ஞானZ ச�கர0ைத, ஒ� ெதள�வான 
இட0தி6 ைவ08� ெகா)b:க).  

 
ச�கர0தி> '> தியான���� ெபா[8, ���ப� ந>றாக இ��க 

ேவ1��. 8�வ நNச0திர0தி> ேபர�) ேபெராள� எ:கb��) 
வளரேவ1��. இ7த வ <N&+�) வ7தா6, ேநா3 அகல ேவ1��, எ>ற 
உண*ைவ வள*�க ேவ1��. 

 
இ7த உண*KகைளZ ெசய6ப�0திேனா� எ>றா6, வ <N&+�) 

த<ைமக) வரா8 த�08வ�டலா�. த<ைம எ>ற நிைலைய மா+றி, அ�) 
எ>ற உண*Kகைள! #கZெச38, அைத வண:கி! பழக ேவ1��. 

 
8�வ மக$ஷிகள�> அ�) உண*ைவ வள*0த<*க) எ>றா6, 

த<ைமக) அகE�. உ:க) ஊ* ப�க�, ந6ல மைழ ெப3F�. ந<:க) 
இ���� ப�க�, உ:க) SZசைலக) பரK� ெபா[8, தான�ய:க) 
ந>� வ�ைளF�. இ7த மாதி$ மா+றி அைம08, வா]�ைகய�6 
த<ைமகைள ஒள�யாக மா+L� நிைல��, நா� எ6ேலா�� வர 
ேவ1��. 

 
நா� எ6ேலா��, ஒ>றாகZ ேசர ேவ1��. 8�வ நNச0திர0தி> 

ஈ*!# வNட0தி6, நா� அைனவ�� வாழ ேவ1��. ந�'ைடய இ7த 
வா]�ைக��! ப�>, ச!த$ஷி ம1டல�தா> ேபாக ேவ1��. நம8 
வா]�ைகய�6, இ>ைறய ஒUெவா� ெசயலிE�, அ7த எ1ண�தா>  
அ&!பைடயாக இ��க ேவ1��. 

4444. . . . �ழ7ைதக) ச�கர0தி> '> �ழ7ைதக) ச�கர0தி> '> �ழ7ைதக) ச�கர0தி> '> �ழ7ைதக) ச�கர0தி> '> 
தியான��க ேவ1&ய8தியான��க ேவ1&ய8தியான��க ேவ1&ய8தியான��க ேவ1&ய8    

�ழ7ைதக) அ7தZ ச�கர0தி+� '> அம*78, அக\திய 
மாமக$ஷிகள�> அ�) ச�திF�,. 8�வ மக$ஷிகள�> அ�) ச�திF�, 
8�வ நNச0திர0தி> ேபர�b� ேபெராள�F� ெபறேவ1�� எ>L, 
தியான��க ேவ1��. 

 
அத+�!ப�>, க6வ�ய�6 ஞான� ெபற ேவ1��, க�0தறி78 

ெசய6ப�� திற> ெபறேவ1��, மனபல� ெபற ேவ1��, மனவள� 
ெபற ேவ1��, ெபா�ளறி78 ெசய6ப�� ச�தி ெபற ேவ1��. 
க+றைவ அைன08� எ> நிைனவ�6 வரேவ1��, சி7தி��� ஆ+ற6 
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ெப+L, என��) ெதள�K ெபற ேவ1��, ெதள�வான க6வ�, ெதள�வான 
நிைல ெபற ேவ1�� எ>L, ச�கர0தி> '> அம*78, எ1ண� 
வண:கினா6, அ7த அ�) வழிக) �ழ7ைதகb��� கிைட���. 
ேத*K��! ேபா�� '>, இ7த மாதி$ எ1ண�வ�N�! ப&F:க). 
உ:கb�� ந6ல ஞான0ைத ஊN��. ெதள�வான நிைல வ��.  

5555. . . . நா� இ���� இட0தி6நா� இ���� இட0தி6நா� இ���� இட0தி6நா� இ���� இட0தி6,,,,    �� அ�ளா6 �� அ�ளா6 �� அ�ளா6 �� அ�ளா6 
எ0தைகஎ0தைகஎ0தைகஎ0தைகய வ�ஷ0த>ைமF� வரா8 த��க ய வ�ஷ0த>ைமF� வரா8 த��க ய வ�ஷ0த>ைமF� வரா8 த��க ய வ�ஷ0த>ைமF� வரா8 த��க 

'&F�'&F�'&F�'&F�    
�ைறகைள நிைன��� ெபா[ெத6லா�, அ7த� �ைறக)தா>, 

உ:கைள இய���. ப�ற�ைடய தவLக) ந�ைம இய��கி>ற8. அ7த 
மாதி$ ேநர:கள�ெல6லா�, ஈ\வரா எ>L உய�ைர எ1ண�, 8�வ 
நNச0திர0தி> ேபர�b� ேபெராள�F�, நா:க) ெபற ேவ1�� எ>L 
எ1ண ேவ1��. 

 
ப�>, யாரா6 அ7த� �ைற வ7தேதா, அவ*க) ெபா�ளறி78 

ெசய6ப�� திற> ெபற ேவ1��. சி7தி08Z ெசய6ப�� ச�தி ெபற 
ேவ1�� எ>L, எ1ண ேவ1��. ப�ற��� ந6ல8 ெச3F� உண*K 
வரேவ1�� எ>L எ1I� ெபா[8, இத> உண*K நம��) 
வ�ைளகி>ற8.  

 
இ7த மாதி$ ெசா6ல!ப�� ெபா[8, ப�ற* உண*வ�6 கல78, 

அவ�� மாL� நிைல வ�கி>ற8. வ <N&+�)b� இ7த நிைல பட*78, 
த<ைமக) வ�வதி6ைல. ந� ெத�வ�+�)b� இ8 பட*78, 
ேவ+Lைமைய இ8 மா+L�. ந6ல உண*Kக) பட��. ஒ>LபN� 
வா[� நிைல வ�கி>ற8. 

 
இைத! ேபா>L, ஒUெவா� ஊ$E� உ)ள ந� அ>ப*க) 

ெச38வர, ந� நாN&E�, இ7த உலகிE�, அ�) உண*Kக) படர 
ஏ8வாகி>ற8. அ�) மக$ஷிகள�> அ�) உண*Kக), இ7த� கா+L 
ம1டல� '[வ8� பட�கி>ற8.  

 
ஆகேவ, இ7த உலகி6 வா[� அைன08 ம�கb�, அ�) ஞான� 

ெபறேவ1��, அ�) உண*Kக), அவ*க) அைனவ���)b� 
வ�ைளய ேவ1��. நாைளய உலக�, அ�) உலகமாக மாற ேவ1��. 
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இ7த உலகி6 பட*78)ள, அைன08 நZR0த>ைமகb� ந<:க ேவ1�� 
எ>L, ெதாட*78 இ7தZ ச�கர0ைத! பா*08, தியான�08 வர ேவ1��. 

 
அ!ப&Z ெச38 வ7தா6, எ0தைகய nறாவள�ேயா, .க�பேமா 

அ6ல8 வ�iஞான வ�ஷ0த>ைமகளா6 ஏ+பட�%&ய க�ைமயான 
நிைலகேளா, நா� இ���� இட0தி6 வராதப& நிZசய� த��க '&F�. 
அத+�0தா> இைதZ ெசா6வ8. 

 

6666. . . . நா� அைனவ�� நா� அைனவ�� நா� அைனவ�� நா� அைனவ�� ����� காN�� அ�) � காN�� அ�) � காN�� அ�) � காN�� அ�) 
வழிய�6வழிய�6வழிய�6வழிய�6, , , , உலகி+� எ�08�காNடாக வளர உலகி+� எ�08�காNடாக வளர உலகி+� எ�08�காNடாக வளர உலகி+� எ�08�காNடாக வளர 

ேவ1��ேவ1��ேவ1��ேவ1��....    
அ7த0 8�வ நNச0திர0தி> நிைலகளாக வள�ேவா�. கணவ-� 

மைனவ�F� ப�ற��� எ�08�காNடாக வாழேவ1��. ந� 
���ப0தி+�), உய*78 வா[� நிைலக) ெபற ேவ1��. �ைறக) 
வ7தா6, ந<�கி! பழக ேவ1��. 

 
அத+�0தா>, இ7த அ�)ஞானZ ச�கர0ைத� ெகா�!ப8. 

ச�கர0ைத ந<:க) மதி08! பழகேவ1��. ெவL� ச�கரமாக எ1ண 
ேவ1டா�. நம��), ஆறாவ8 அறிவ�> இய�க� எ!ப& இ��கி>ற8? 
எ>பைதZ ெசய6ப�0தி� ெகா1� வ��. நா� எ6ேலா��, 8�வ 
நNச0திரமாக மாற ேவ1��. உ:க) ெசா6, ப�ற�ைடய த<ைமகைள 
அக+ற ேவ1��.  
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எ6லாவ+ைறF� உ�வா�கிய உண*K ெகா1ட, நம8 ��நாத* 

மாமக$ஷி ஈ\வராய ��ேதவ* Sல�தா>, இைதெய6லா� ெத$78 
ெகா1ேடா�. 

 
��ேதவைர நிைன08, 8�வ நNச0திர0ைத நிைன08, 

வா]�ைகைய� ெகா1� ேபாேனா� எ>றா6, நா� எ>Lேம அ�) 
உண*Kட> ஒ>றி வாழலா�. இ�ைள அக+L� அ�) ச�தி ெபறலா�. 
நா� இ���� இட0தி6, ந6ல மைழ ெப3F�. ஊ���) இ����, 
பைகைமைய மா+றியைம�கலா�, இ7த உலைகF� கா�கலா�. 

 
எ6லா உய��� கடK) எ6லா உடE� ேகாவ�6. எ6லா உடE� 

சிவ>. எ6லா� க1கb� க1ண>. எ1I� எ1ண� இராம>. நா� 
மகி]Zசி எ>ற எ1ண:கைளேய எ1ண ேவ1��. ந� எ1ண:கள�6, 
o3ைம!ப�08� உண*Kக) வளரேவ1�� எ>ற உண*ேவா�, நா� 
வா]ேவா�, வள*ேவா�. 

 
இ7த உடE��!ப�>, ப�றவ�ய�6லா நிைல அைடேவா� எ>ற 

உLதி எ�08� ெகா1�, இைதேய உLதியாக எ1ண�, அ�) ெபற 
ேவ1�� எ>L வா[:க). �� வழிய�6 8�வ நNச0திர0தி> 
உ1*ைவ! ெபLேவா�. அ�) ஒள� எ>ற உண*ைவ! ெப+L, ப�றவ� 
இ6லா நிைலைய அைடய நா� எ6ேலா�� ப�ரா*0தி!ேபா�. எம8 
அ�ளாசிக). 
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X X X X ஈ\வராயஈ\வராயஈ\வராயஈ\வராய    ��ேதவ*��ேதவ*��ேதவ*��ேதவ*, , , , ஞான��ஞான��ஞான��ஞான��, , , , 
இ�வ$>இ�வ$>இ�வ$>இ�வ$>    ெசய6க)ெசய6க)ெசய6க)ெசய6க)    

1111. . . . ஈ\வராய ��ேதவ* ஈ\வராய ��ேதவ* ஈ\வராய ��ேதவ* ஈ\வராய ��ேதவ*     

    
இ:� உண*0த!பN�வ�� நிைலகள�6, ஈ\வரபNட$> 

(மாமக$ஷி ஈ\வராய ��ேதவ*) நிைல எ>ன? எ>பதைன அறி7திட 
அைன08 ஆ0மா�கb��� எ1ண� ேதா>றி��. எ� நிைலைய இ:ேக 
ெவள�!ப�08கி>ேற>. 

 
ஈ\வரபNட* எ>ற நாம'ைடய, உ:கள�னா6 ��வ�> ��வாக, 

nNசம நிைல ெகா1� காI�, எ� நிைலைய அறிய, எ� நிைல எ>ப8 
ஈ\வரபNட* எ>ற நாமகரண� ெகா1ட அUKட6 ஆ0மாவ�6, யா� 
ெசய6 ெகா1டைதF�, எ� ச�தி நிைலைய எ7நிைலய�6 உண*0தி 
வ7ேதா� எ>பதைன அறியK�, அைன08 ஆ0மா�கb��ேம ஆைச 
உ1�. 

 
இ>L க*நாடகா மாநில0தி6, ம:க}��க�கி6, க>னட ப�ராமண 

���ப0தி6, பல நா) #0திர பா�கியமி6லாம6 தவ�08 வ7த 
���ப0தி6, 'த6 மகனாக ெஜனன� ெப+ேற>. 
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ஈ\வரம:கல� எ>ற ஊ$லி�78, சில க6 ெதாைலவ�6 உ)ள 

கிராம0தி6, பா��0 ேதாNட:க) வ�வசாய0தி6 '�கிய08வ� உ:)ள 
கிராம0தி6, அ7த ஊ$> நாம�, அ7த ஊ$6 உ)ள ேகாவ�லி> நாம�, 
அ:�)ள ���ப:கள�> நாம�, எ6லாேம ஈ\வர நாம0ைத, 'த>ைம 
ெப+L)ள சி+~* அ8. 

 
பல கால� #0திர பா�கியமி6லாம6, ப�ற7த ஈ\வரபNட> யா>. 

யா> ப�ற7த சில மாத:கள�ேலேய, த7ைத இற78வ�Nடா*. தாய�னா6 
வள*�க! ெப+L, தாய�> ஜ<வ�த� ெகா1�, சிL க6வ� அறிK� ெப+L, 
வள�� ப��வ0தி6 தாF� இற7தா*. 

 
சேகாதர சேகாத$கள�> பா�கிய'� ெபறாம6, 

தன�08வ�ட!பNேட>. ஈ\வர> ேகாவ�லி6, அ7த ஆ1டவேன 
அைன08� எ>ற நிைலய�6, எ1ண� �>றி, ஜ<வ�த0தி+�, 
வழியறியாம6, அUவா1டவைன! .ஜி!பதிேலேய, எ� ஜ<வ> ப�$7த8. 

 
எ� ஜ<வ> ப�$7த நிைலய�6, எ> உடைல ஒ� மகா> ஏ+L� 

ெகா1�, எ>ைனF�, எ>ைனF� எ>ப8, ப�$7த எ> உய�ரா0மாைவ, 
அ�மகா> அUKடைலZ ெசய6ப�0த ஏ+L� ெகா1ட நிைலய�6, 
அUKடலி6 நா> வ�N�! ப�$7த உடலி6, அ�மகான�னா6 
அUKடE�� ஈ*�க!பN�, அ�மகாேன எ> உய�ைரF�, எ� உடைலF� 
வழி நட0தி, எ�ைம, எ�ைம எ>ப8 ஈ\வரபNட* எ>ற உடைலZ 
ெசயலா�கினா*. 

 
பதினாL வயதி6, பழன��� வ7ேதா�. வ7ேதா� எ>பத> ெபா�) 

#$7ததா? எ� உடைல ஏ+ற அ�மகான�> ெசய6 நிைல ெவள�!ப�� 
நிைலய�லி�78, நா> ேவற6ல, அ�மகா> ேவற6ல எ>ற நிைலய�6, 
அ�மகாேனதா> எ6லாமி6 எ6லாமாகZ ெசய6 ெகா1டா*. 

 
மகா> எ>ப8, ஒள�Fடேன ஒள�யாக அைன0திE� கல78)ள, 

அUவாதவனான n$ய மகா>தா> இUKடைல ஏ+LZ ெசய6 
ெகா1டா*. இன� யா> எ>L ஈ\வரபNட$> எ� நாம0ைத, எனதா�கிZ 
ெச!ப�ட யா8 உ)ள8? அUவாதவ-�ேக அ*!பண�0த உட6, 
அUவாதவன�ட� ஐ�கிய!பN� வ�Nட8 எ� உய�ரா0மாK�.  
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மகா>கள�> நிைலெய6லா�, ப�ற உடைல ஏ+L0தா>, சில 
நிைலகைள, அவ*கள�> ஒள� வNட0தி+�) ம+ற உய�ரI�கைளF� 
ேச*0திடZ ெசய6 ெகா)b�. இ7த .மிய�6, இ!.மிய�> 
உய�ரா0மா�கைள வளரவ�Nட கால� ெதாNேட, மகா>களாகZ ச�தி 
ெப+ற பல ஆ0மா�க) உ)ளன. 

 
அUவா0மா�கள�> நிைல ெப+ற மகா>கெள6லா�, அவ*க) 

ெப+ற ச�திைய, இUKலகின�6 ஒUெவா� _ப0தி6 இ>றளK� 
ெவள�!ப�0தி� ெகா1ேடதா> உ)ளன*. ம+ற ஜ<வா0மா�கள�> 
Sலமாக0தா>, அவ*கள�> ெசய6 நிைலெய6லா� கல7தி����. 

 
ஈ\வரபNட$> வா]�ைக நிைலைய உண*0தி வ7ேத>, 

பதினாறாவ8 வயதி6, ஈ\வரபNட* எ>ற நாம� ெகா1ட உடலி6 ஒ� 
மகா> ெசய6 ெகா1டா*. அ7நிைலய�6, அவ* பழன� \தல0தி6 சில 
நிைலகைள ெவள�!ப�0தினா*, ைப0திய� ேகால� .1�. 

 
பல அ>ப*கள�> இ6ல0தி6, ைவ0திய 'ைறைய உண*0திF�, 

சில வா]�ைக��க7த ெசய6கைளZ ெசய6வ�08�, அUவா0மா�கைள 
ஞான� ெப+றிட ஈ*�க! பா*0தா*.  

 
அ7நிைலய�6 அவ*கb���, பல ஆைச நிைலகைள ஊN&, 

இUKலக ம�கள�> ேபராைசயான, த:க� எ>ற உேலாக0ைதZ 
ெச3வ���� 'ைறெய6லா� இரசமண�ய�> Sலமாக உண*0தி, 
அவ*கள�> ஆ0மா, இUவாைசய�> ப�&ய�6 சி��1�, 
அ6ல6ப�வைதF� உண*0திNேட>.  

 
எ�ைம ஒ� க�வ�யா�கி, எ� ச�திய�6 உ)ள ெபா�) 

ச�திைய0தா>, அUவா0மா�க) வ���ப�னா*கேள தவ�ர, அழியா! 
ெபா�ளான ஆ0ம ெச6வ0ைத யா�� அ:� வ���பவ�6ைல. 

 
ப6 இ6ல:கள�6, ஈ\வரபNட$> உட6 ெகா1�, பல 

வ�யாதிகைள� �ண!ப�0தி, ஞானைத! ேபாதி�க 'ய>ேறா�. எ�மிட� 
உ)ள வ�0ைத எ>ன? அதனா6 ெபற! ேபா�� பய> எ>ன? பய> 
எ>பைதேய, அழிய!ேபா�� ெபா�b�காக எ1ண�வ�Nடா*கள!பா!  

 
அ7நிைலய�6தா>, ேவIேகாபால நாய�கைனF� ப�&0ேத>. 

அவன8 '> ெஜ>ம0தி6, பல ச�திைய! ெப+றி�7தா>. எ�மிட'� 
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ெதாட*# ெகா1&�7தா>. அwெஜ>ம ஆைசய�லி�78 வ��படாம6, 
ேவIேகாபால ப��ப உட6 ெகா1ட ெஜ>ம0தி+�� வ7தா>. அவன�> 
ஆ0மாைவ அேத பழன� \தல0திேலேய, பல இ>ன6கb�� 
உNப�0திேன>. 

 
ம+ற ஆ0மா�களாக இ�7தா6, இ>ைறய இ�கலிய�6 ம̂bவ8 

க&ன�. பல இ>ன6கைளF� த78தா>, அவைன ஞான0தி6 
வழி0ெதாடைர அறிய ைவ0ேத>. பல காலமாக இ7த இ>னலி6 இ�7த 
ப�ற�தா>, அவைன அதிலி�78 ெஜய��க ைவ0ேத>. பல ஆைச 
நிைலகைளF�, ஊN&வ�Nேட>.  

 
இUவா0மாைவF� '&08� ெகா)ளலா� எ>-�, ச:கட 

நிைலையF� ஊN&வ�Nேட>. பல ஊ*கb�� அைலயவ�N�, ஒUெவா� 
ஆ0மா�கள�> எ1ணநிைல, ஆைசநிைல அைன0ைதF� அறியZ ெச38, 
அU ேவIேகாபால சாமிைய ஒ� க�வ�யா�கி, பல ச�திகைள 
ெவள�!ப�0தி, பல ஆ>மா�கb�� ஞான வழி0ெதாட* ெபL� 
நிைலைய எ6லா� ெசயலா�கிேன>. 

 
அ7நிைலய�6தா> எம�� சிAயனா�கி, அவைனேய எ� 

எ1ண0தி> ெசயலா�கிடலா� எ>பதைன உண*78, ஈ\வர!பNட$> 
உடைல! பழன�ய�ேல வ�N�! ப�$7ேத>. அUKட6 இ>L� சமாதிய�6 
உ)ள8. ஈ\வர!பNட$> உடலிலி�78 ப�$78, ேவIேகாபாலி> 
Sலமாக இUKலக0தி> ஒ� பாக0தி6 சில நிைலகைள உண*0தி 
வ7ேத>. 

 
எ�ைம! ேபாE)ளவ*கள�> நிைலெய6லா�, இUவா0மா�க) 

எ:ெக:�)ளனேவா, அ:ெக6லா� ஒUெவா� _ப0தி6 மன�த 
ஆ0மா�கைள ஞான வழிய�6 ஈ*�க, பல ெசய6கைளZ 
ெச3வ��கி>ேறா�.   

2222. . . . ஞான�� ஈ\வராய ��ஞான�� ஈ\வராய ��ஞான�� ஈ\வராய ��ஞான�� ஈ\வராய ��ேதவைர! ேதவைர! ேதவைர! ேதவைர! 
ப+றி ெவள�!ப�0திய8ப+றி ெவள�!ப�0திய8ப+றி ெவள�!ப�0திய8ப+றி ெவள�!ப�0திய8    

நம8 ��நாத*, எம8 ��நாத* எம��� காN&ய நிைலக) 
ெகா1�, அவ* பல ேகா& ஆ1�கb�� '>, அவ�ைடய உய�ரா0மா, 
வ�1ண�ேல ச!த$ஷி ம1டலமாக இைண7தவ*. 
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அத> வழி, நம8 .மிய�ேல அ7த உண*வ�> வ�08�க) பN�, 
ம+ற உய�*கள�ேல அ8 வ�ைள78, பலவாL பல உண*வ�> த>ைமைய, 
இ:ேக பர!ப�ய நிைலக) ெகா1�, அ7த7த உண*Kக) பN�, அ7த7த 
உட6க), அ7த உய�ரா0மா�க) வ�1ண�ேல அவ�ட> ஐ�கியமாகி, 
அவ�ட> வ�1ண�ேல ெப�� ம1டல:களாக இைத! ேபா>L, 
எ0தைனேயா $ஷிக) ேச*78, அ7த நிைலக) ெகா1� அவ*க) 
ெச>L)ளா*க). 

 
ஆக, எம8 ��நாத*, நம8 ��நாத*, ஏென>றா6, எம8 எ>L, 

யா� தன�08Z ெசா6வத+�! பதி6, நம8 எ>ற நிைல�ேக, அ7த 
நிைல�� அவ* எ�ைம, அ7த உண*வ�> த>ைம ெகா1�தா> 
உபேதசி�கி>ேறா�. 

 
ஏென>றா6, அவ�ைடய உண*Kக) இ>L, அ7த ச!த$ஷி 

ம1டல:களாக இ�!பதினாேல, அ7த உண*வ�> ெதாட* ெகா1�, 
ஏென>றா6, அவ�ைடய உண*வைலக)தா>, இ:ேக பலவாறாக, 
பரவலாக! படர!பN�, பல உய�ரா0மா�க) வ�1 ெச>L)ளா*க). 

 
நம8 ��நாத�டய உண*வைலக), இ:ேக ஒUெவா� 

உண*Kகள�ேலF� படர!பN�, ந� உய�ரா0மாைவ ஒள�யாக மா+றி, 
ஒள�ய�> சcரமாக! ெப��ம1டலமாக, ச!த$ஷி ம1டலமாக, ச!த$ஷி 
ம1டல� எ>L, அ8 Rழ>L ெகா1&��கி>ற8. அ7த ம1டல0திேல, 
நா� எ6ேலா�� இைணயலா�. 

3. உலகஉலகஉலகஉலக ம�க)ம�க)ம�க)ம�க) அைனவ����அைனவ����அைனவ����அைனவ����, ஞான��ஞான��ஞான��ஞான��    
ெச38ெச38ெச38ெச38    ெகா1&����ெகா1&����ெகா1&����ெகா1&����    தி�!பண�தி�!பண�தி�!பண�தி�!பண�    

நம8 ��நாத* காN&ய அ�) வழிெகா1�, உ:க) உய�ரான 
ஈசைன ந<:க) எ1ண�, அ7த உண*வ�> ச�திைய! ெபறேவ1�ெம>L 
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உ:கள�ட� வர� ேகNகேவ, காைல 4.00 மண��ெக6லா� உ:கைள! 
ப�ரா*0தி�கி>ேற>.  

 

அைத! ேபா>L, ந<:க) ஒUெவா�வ�� இ7த தியான0ைத 
எ��க!ப��ெபா[8, நா� ச7தி0த அைனவ�� மக$ஷிகள�> 
அ�ளாேல, அவ*க) நல� ெபறேவ1�ெம>L உ:கb�� உண*Zசிக) 
o1ட!ப��.  

 
ந�ைமZ ேச*7த தியானவழி   அ>ப*க), ந<:க) வ�யாபார0தாேல 

ம+ற நிைலகள�ேல ெதாட*# ெகா1&�7தாE�, இைத! ேபா>L 
உண*Zசிக) தN&ெய[!#�ேபா8, உ:க) உண*வ�> எ1ண:கைள 
ம+ற உய�$> நிைலக) ெகா1�, ெதாட*#ெகா1ட அ7த 
உய�ரா0மா�கைள, ந<:க) ச7தி0ேதா�ைடய நிைலக) அவ*க) 
மகி]7தி��க ேவ1�� எ>ற உண*ைவ ெசE08:க).  

 
அ7த 8�வ நNச0திர0தி> ேபர�b� ேபெராள�F� அவ*க) 

ெபறேவ1�� எ>L ந<:க) எ1ண�! பா�:க). அவ*க) மகி]78, 
ந<:க) ச7தி0தாE�, அ�08 ஒ� ந>ைமய�> த>ைமய�-ைடய 
நிைலகைள, ந<:க) சாதாரண நிைலக) ெகா1� எ1ண�!பா�:க).  

 
உ:கைள அறியாம6 ேகாப!படZ ெச3F�, 8>ப!படZ ெச3F�, 

8>#+L� ெகா1&���� ப�ண�ய�> நிைலகள�லி�78 வ��பN�, 
உ:கb��) மகி]Zசிைய� காணலா�. உ:கைள ந<:க) ந�ப ேவ1��. 

  
 மக$ஷிக) காN&ய அ�) வழிகள�6, 8�வ நNச0திர0தி> 

அ�) ஒள�ைய நா� ெபLேவா�. அைதZ சைம08வ��வா> (நம8 
உய�*).  

 
அ7த உண*வ�> ஆ+ற6 மி�க நிைலக), நம��) ஒள�ய�> 

சcர0தாேல, ந� SZR�, ேபZR� நா� ச7தி!ேபா�ைடய இ�)கைள 
மா308, அவ*கb��) மகி]Zசி ஏ+ப�0தி, அ7த உண*வ�> Rவாசேம 
நம��) அ8 மகி]Zசிைய ஊN&, மன�த> எ>ற த>ன�ைல அைட78, 
நா� ெம3 ஒள�ைய� காண '&F�.  

 
உ:கைள ந<:க) ந�ப�, அ7த நிைலக) ெபLவத+�0தா>, 

உ:கb��) ஆ+ற6 மி�க நிைலகைள! ெபறZ ெச3வ8. எம8 
��நாத*, என�� பல இ>ன6கைள� ெகா�08, அ7த இ>ன6கb�� 
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ம0திய�ேல உண*வ�> ெசயலா�க0ைத,   ந< எ!ப&! ெபறேவ1�ெம>L 
உண*0தினா*. 

 
அவ* உண*0திய அ�) வழிைய யா� ெப+றப�>, 

“உ:கைளெய6லா� .ஜி�கZ ெசா>னா*”, “உ:க) உட6கைளெய6லா� 
மகிழைவ���ப& ெசா>னா*”, “அ7த ஆலய:கெள6லா� #ன�த� 
ெபறேவ1�� எ>L ந< ெச3”, எ>றா*. அைத யா� ெச38 
ெகா1&��கி>ேறா�.  ��நாத$> தி�!பண�ைய0தா> யா� 
ெச3கி>ேறா�. 

 
மாமக$ஷி ஈ\வராய ��ேதவ* தேபாவன� 

#iைச #ள�ய�பN& – 638 459 

ஈேரா� மாவNட� 

தமி] நா� 

இ7தியா 

ெதாைல ேபசி – 04295 267318 

 
http://omeswara.blogspot.in/ 

 



 123 

 


