
 

ெசா�தமி�லாதத
�ெசா�தமி�லாதத
�ெசா�தமி�லாதத
�ெசா�தமி�லாதத
�, "ஏ இ�த மனைத ந� ஏ இ�த மனைத ந� ஏ இ�த மனைத ந� ஏ இ�த மனைத ந� 
வா��கிறா�வா��கிறா�வா��கிறா�வா��கிறா�?” 

 

ஒ� சமய�, நா கா����� ெச� � ெபா"#, எ%தைனேயா 
வ'ப(த நிைலக� ஏ
ப�கிற#. அ+ெபா"# என��� பய� 
உ�வாகிற#. எ ெப-� ப'�ைளகெள�லா� ஊ0� இ��கிறேத, 

அவ1கைள நா எ+ப2 பா#கா+ப#? அவ1க� என ஆனா1கேளா? எற 
இ�த எ-ண� எ-ண+ப�� ெபா"#, இமயமைலய'ேல நா, இேத 
மாதி0, பன5 உைற6� தைமய'ேல ��நாத1 எைன இ��க7 
ெச�தி��கிறா1. 

 

ஆனா� அேத சமய�, ��நாத1 ெசான நிைலைய மற�தப', 

என��� �ள51 தா8க 92யவ'�ைல. அவ1 ெசான உண1ைவ நா 
எ�%ேத எறா�, எைன+ பா#கா��� ச�தி வ�கிற#. ஆனா�, 

���ப+ ப
ைற நா எ���� ெபா"#, இ�த �ள50 தைம 
அதிகமான ப', உடேல இைறய% ெதாட8கிவ'��. இ;� ஒ� 
ெநா2யானா� எ இர%தேம உைற�#வ'��. ப', யா� ம2�#வ'�� 
நிைல வ�கிற#. 

 



ஆகேவ, எ ஆைச எதிேல நி
கிற#? எ �ழ�ைத நறாக 
இ��கேவ-��, அ+ப2 இ��கேவ-��, இ+ப2 இ��கேவ-�� எ> 
எ-?கிேற. ஆனா� அ@வா> எ-ண'�ெகா-� இ���� 
ேநர%தி� ��நாத1 என5ட�, 

 

“ந� இைதெய�லா� எ-?கிறா�, இ�த உடைல 
வ'��+ ேபா�வ'�டா�, ந� எைத ெச�ய+ ேபாகிறா�? 

ஆக இ#ஆக இ#ஆக இ#ஆக இ#, 9னா2 இ��தவ1க� 9னா2 இ��தவ1க� 9னா2 இ��தவ1க� 9னா2 இ��தவ1க� ((((வாC�தவ1க�வாC�தவ1க�வாC�தவ1க�வாC�தவ1க�)))), 
ஆைச+ப�டவ1கெள�லா� இ��கிறனராஆைச+ப�டவ1கெள�லா� இ��கிறனராஆைச+ப�டவ1கெள�லா� இ��கிறனராஆைச+ப�டவ1கெள�லா� இ��கிறனரா? 

 

இ�த வாC�ைகய'� உன�� ெபான2 ெபா�E�, 

எ# ெசா�தமாகிற#? எ#Fேம ெசா�தமி�ைல. ஆக, 

““““ெசா�தமி�லாதத
�ெசா�தமி�லாதத
�ெசா�தமி�லாதத
�ெசா�தமி�லாதத
�, 

ஏ இ�தஏ இ�தஏ இ�தஏ இ�த மனைத ந� வா��கிறா� மனைத ந� வா��கிறா� மனைத ந� வா��கிறா� மனைத ந� வா��கிறா�?”””” 
 

 

ேம �, ��நாத1 என5ட�, அவ1க� நல� 
ெபறேவ-��, அ�� ஒள5 ெபறேவ-��, அவ1க� 
வாC�ைகய'� உயரேவ-�� எற உண1ைவ 
உன��� உய1%#. இ�த உண1வ' நிைனவா
ற�, 



அவ1கைள இய�க உதF�, அ#, வ வான நிைலகைள, 

அ8ேக உ�வா���. 
 

ந� இ8கி���� நிைலக� ேவதைன6�, ெவ>+Hேமயானா�, உ 
உடைல7 சா1�தவ1 உண1Fகள5 � இ# பா6�. 
 

ந-ப;���, நைம ெச�தா எ> எ-?�ேபா#, 

வ'�கலாகிற#, நைம நட�கிற#. ந-ப;���, பைகைம எற 
உண1Fக� ேதா>� ெபா"#, என�� #ேராக� ெச�தா, 

உ�+ப�வானா எ> எ-ண'னா�, உணF உ�ெகா-டா � Hைர 
ஓ�கிற#. ஒ� ெதாழி� ெச�தா �, அ8ேக சீராக7 ெச�யாதப2 
தவ>க� நட�கிற#. ஆகேவ, 

 

உ உய1�த உண1வ' தைம 

உ ம�க� ெபறேவ-�� எ>�, 

அ�� ஒள5 ெபறேவ-�� எ> அ�ைள நிைன. 
உன��� ெப���, உண1ைவ+ பா�7K. 
இ�த உட� உன��7 ெசா�தமி�ைல, 

அவ1கE��� ெசா�தமி�ைல. 
 

இ> எ�த7 ெச�வ� ேத2 ைவ%தா �, இ+ெபா"# உ உய'1 
இைற�த#, ந� இ�த உடைல வ'��+ ேபா�வ'�டா�, இ�த+ ெபான2 
ெபா�ைள+ ப
றி ந� நிைன�க+ ேபாகிறாயா? அ�ல# அவ1கைள� 
கா�க+ ேபாகிறாயா? எ>�,  

இ�த உண1ைவ, ந� இ"�க+ப�� ெபா"#, 

எைத,  நிைல ெகா�ளேவ-��? 

எ@வா>, ந� இய�க ேவ-��? 

எபைத, ��நாத1 அ8ேக ெதள5வாக கா��கிறா1. 
 

   ஆகேவ,  இ�த உட� வாC�ைகய'�, ெசா�தமி�லாத உட �காக, நா� 

ெசா�த� ெகா-டாட ேவ-2யதி�ைல. 
ஆக ெசா�த� ெகா-டாட ேவ-2யெத�லா�,  

அ�� ஒள5 எற உண1ைவ இைண%#அ�� ஒள5 எற உண1ைவ இைண%#அ�� ஒள5 எற உண1ைவ இைண%#அ�� ஒள5 எற உண1ைவ இைண%#,  

இ�த உடேலஇ�த உடேலஇ�த உடேலஇ�த உடேல,  

““““உண1Fட ஒள5ய' உண1வாகஉண1Fட ஒள5ய' உண1வாகஉண1Fட ஒள5ய' உண1வாகஉண1Fட ஒள5ய' உண1வாக++++ ெப>� ெப>� ெப>� ெப>�””””  
அைதஅைதஅைதஅைத7777 ெசா�தமா�க ேவ-�� ெசா�தமா�க ேவ-�� ெசா�தமா�க ேவ-�� ெசா�தமா�க ேவ-��.... 



 
ேபெராள5 எற நிைலக�, அக-ட அ-ட%ைத6�, 

நLசிைன ெவறி�� அ�� உண1ைவ,  

நம��� எ>� M�2�� 

அ�த அ�� ஒள5 எற உண1வ'ைன 

நம��� ெசா�தமா��� உண1வ'ைன 

இ�த ஆறாவ# அறிவ' தைம ெகா-�, 

கா1%திேகயா, ெத0�தி�ட உண1F ெகா-�, 

நLசிைன ந��கி, அ�� ஒள5 எற நிைலய'� உ�வா�கி 
எ>� ேப0ப நிைலகளாக, 

நா� Nக�� உண1ைவ, ந� உய'ரான ஈச 
உ�வா��கிறா. 
 

ஆக, ஈச;ட ேச1�#ஈச;ட ேச1�#ஈச;ட ேச1�#ஈச;ட ேச1�#, இ�த உண1வ' தைம, 

எ>� ஒள5 எற உண1ைவ, நா� ஏகா�த நிைலக� 
ெகா-�, ப'றவ'ய'�லாத நிைல எ> அைடதேல, நம# 
கைடசி எ�ைல. 
 

ஆகேவஆகேவஆகேவஆகேவ, அைனவ�� நல� ெபறேவ-�� எற அைனவ�� நல� ெபறேவ-�� எற அைனவ�� நல� ெபறேவ-�� எற அைனவ�� நல� ெபறேவ-�� எற 
உண1ைவஉண1ைவஉண1ைவஉண1ைவ7777 ெச %# ெச %# ெச %# ெச %#, அவ1கைள இய�க உதF�அவ1கைள இய�க உதF�அவ1கைள இய�க உதF�அவ1கைள இய�க உதF�. . . .  

 

அவ1க� இ+ப2 இ��கிறா1க� எ> 
ேவதைன+ப�டா�, உைன6� அழி���. அேத 
உண1Fக� அவ1கைள6� அழி���. ஆக ந� 
எ-ண'ய# எ#ேவா, அ#தா நட�கிற#. 

 

அவ1க� ேவதைன+ப�கிறா1, #ப+ப�கிறா1 எ> எ-?� 
ெபா"#, அவ1க� #ப%ைத அ;பவ'�கிறன1. அேத #ப� 
உன���E� வ'ைளகிற#. 

 

ஆகேவ, ந� எைத எ-?கிறாேயா அ#வாகிறா�. அவ1க� 
அ�� ஒள5 ெபறேவ-��, நல� ெபறேவ-�� எற, இ�ைள ந��கி�� 
உண1ைவ எ�%தா�, உ உய'ரான ஈச அைதேய உ�வா��கிறா, 



அத வழி ந� அ#வாகிறா�. அவ1கE� அத நிைல ெப
>, 

அவ1கE� நலமாவா1க�. ஆகேவ, இைத+ ேபால மற�திடா# 

இ�த உடலி ெசா�த%ைத, ந� ெகா-டாடாேத, 

எ>�, அ�� ஒள5 எற ெசா�த%ைத அ# 

வள1%தி�� உண1ைவ, ந�, உன��� ஒள5ய' ச(ரமாக 
உ�வா��. ப'றவ'ய'�லா நிைல எற நிைல அைட. 
 

இ�த ெசா�தமி�லாத உட ��, ந� ஏ ெசா�த� 
ெகா-டா�கிறா�?  இ�த உட� எற நிைலகள5�, வள1%த ெச�வ� 

எ#F� ந�9ட வ�வதி�ைல. அேத சமய�, ந� உண1F ெகா-� 
எ �ழ�ைத சீராக வளரேவ-��, அ�� ஞான� ெபறேவ-�� எ> 
ஏ8கினா�, அத உண1Fக�, அவ அ�த அ�ைள+ ெப>� ச�தி6�, 

ெகா�%த, ேத2ய ெச�வ%ைத6� கா+பா. 
 

ஆக  ந�, அ�த ேவதைன எற உண1ெவ���� 
ேபா#, இேத உண1F த�ைத எற நிைலய'� 
எ-ண'னா�, உ �ழ�ைத6� இ�த ேவதைனைய% 
தா Kவாசி���. அதி� வ�த ெச�வ%ைத� கா��� 
திற இழ�#வ'��. அவ;� அ;பவ'+பதி�ைல.  

 

ஆகேவ, ந� எதைன ெசா�தமா�க+ ேபாகிறா�? எ>, இ@வா> 
அ�த இமயமைலய'�, பல உண1Fகைள அறிவத
காக அ8ேக அ;+ப' 
இ%தைகய பாட�கைள+ பா�கிறா1. 

 

ஆகேவ, நா� எ>� ேப0ப+ ெப�வாCF எற நிைலைய, 

அைத7 ெசா�தமா��ேவா�.  ந� உய'ரான ஈச;ட ந� உய'ரான ஈச;ட ந� உய'ரான ஈச;ட ந� உய'ரான ஈச;ட 
ஒறி வாCேவா�ஒறி வாCேவா�ஒறி வாCேவா�ஒறி வாCேவா�.... நா� எைதெய�லா�  நா� எைதெய�லா�  நா� எைதெய�லா�  நா� எைதெய�லா� 
எ-?கிேறாேமாஎ-?கிேறாேமாஎ-?கிேறாேமாஎ-?கிேறாேமா, அத உண1வ'ப2ேய ந�ைம அத உண1வ'ப2ேய ந�ைம அத உண1வ'ப2ேய ந�ைம அத உண1வ'ப2ேய ந�ைம 
இய��கிறாஇய��கிறாஇய��கிறாஇய��கிறா, எ> இ+ெபா"# உண1�ேதா� எ> இ+ெபா"# உண1�ேதா� எ> இ+ெபா"# உண1�ேதா� எ> இ+ெபா"# உண1�ேதா�.... 

 
இன5 அ�� ஒள5 ெபறேவ-�� எற உண1ைவ நம��� 

வள1+ேபா�. எ>� ஏகா�த நிைலயாக, ப'றவ'ய'�லா நிைல எற 
நிைலைய அைடேவா�. 
 



ந� பா1ைவய'� பைகைம உண1F ஓடேவந� பா1ைவய'� பைகைம உண1F ஓடேவந� பா1ைவய'� பைகைம உண1F ஓடேவந� பா1ைவய'� பைகைம உண1F ஓடேவ-��-��-��-��, 

எ>� நLK ெகா-ேடா1 உண1Fஎ>� நLK ெகா-ேடா1 உண1Fஎ>� நLK ெகா-ேடா1 உண1Fஎ>� நLK ெகா-ேடா1 உண1Fக�க�க�க�, ந�8க ேவ-��ந�8க ேவ-��ந�8க ேவ-��ந�8க ேவ-��, 

எ>� அ�� ஒள5ைய நம��� ெப
ேறா� எறா� 

ந� பா1ைவ, ப'ற�ைடய நLைச ேபா���. 
அவ�ைடய நLசி தைம, நம��� வரா# கா���. 

 

ஆகேவ, அ�� ஒள5 ெப>ேவா�. 
இ�ைள அக
>�, அ�� ஞான%ைத+ ெப>ேவா�. 
 

இ�த வாC�ைகய'� ேப0ப+ ெப�வாCவாக, 

எ>� எகா�த நிைல, எற நிைலய'� வா"� 

அ�த அ�� ச�திைய+ ெப>ேவா�. 
 

எ>� நிைலெகா-�,  

அ�த அ�� உண1வ' ச�திைய  ந�9ட, 

உய'�ட ஒறிஉய'�ட ஒறிஉய'�ட ஒறிஉய'�ட ஒறிேயேயேயேய, நிைல%ேத வாCேவா� நிைல%ேத வாCேவா� நிைல%ேத வாCேவா� நிைல%ேத வாCேவா�.... 
அவ;ட நா� ஒறிேய வாCேவா�அவ;ட நா� ஒறிேய வாCேவா�அவ;ட நா� ஒறிேய வாCேவா�அவ;ட நா� ஒறிேய வாCேவா�.... 
எ>� எதைன6�,  



அறி�தி�� உண1Fட வாCேவா�. 

எ�லா� ஏகா�த�எ�லா� ஏகா�த�எ�லா� ஏகா�த�எ�லா� ஏகா�த� எற நிைலய'� வாCேவா�. 
 

பைகைமய
ற உண1Fட வாCேவா�பைகைமய
ற உண1Fட வாCேவா�பைகைமய
ற உண1Fட வாCேவா�பைகைமய
ற உண1Fட வாCேவா�.... 
பைகைமயான உண1Fக� ேசரா#, 

அ�� ஒள5 எற உண1ைவ,  

நம��� உ�வா��ேவா�. 
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