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ஞான��: உபேதச�ைத, நா� அ��க� தி��ப�� 

ெசா�கிேற� எ�� எ�ண ேவ�டா�. அைத 
உ!க"�#$ ஆழ� பதி' ெச()!க$. ஆகேவ, 
ஒ+ெவா� வ ,-�.�, இ0த� 1�தக�, ம3�� 
தேபாவன�தி� ெவள6ய�8� அைன�9� 1�தக!க"�  
இ��க ேவ�8�.  

 
நா� அ��க� எ8�9� ப��9, அ0த 

உண:வ�ைன� ;வாசி�தா�, அ9ேவ தியானமாகி�ற9. 
“நா	 அ��க� ப��க� ேபா�	 ெபா��”, நம��� 

தியான�தி� பல� எ�ேவா, அைதவ!ட� பல 
மட#� அ$த தியான�தி� பல� 
கி%&கி�ற�.  
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ெபா�ளட�க	 
I  ெதாழி, ெச./	 இட#கள1, வ�	 த2ைமக3	 ந2��	 
வழிக3	  

1. ச0த:�ப�தா�, நா� >க�� உண:'க$ ந� வ�யாபார�ைத எ�ப�� 
ெக8�கி�ற9 

2. ெதாழிலி� நBட� வராம� த8�க, நா� எ�ன ெச(ய ேவ�8�? 
 

II  மன1த வா4�ைகய!, ந	ைமயறியாம, வ�	 த2ைமக� 
1. அ�றாட வாD�ைகய��, ச0த:�பவச�தா� நம�#$ எ�ப�� 

த,ைமக$ வ�கி�ற9? 
2. கட'ள6� ெபயைர� ெசா�லி ஏமா3�பவ:க$ 
3. இ�ைறய மன6தன6� தவறான உண:'க$ எ�ப��ப-ட9? 
4. ப�ற�ைடய த,ைமயான உண:'க$ ந�ைம இய�#� நிைலக$ 
5. எதி: நிைலயான உண:'க$ ந�ைம எ�ப� இய�#கி�ற9? 
6. ேவதைனயான உண:'க$, நம9 ந�ல #ண!க$ அைன�ைத)� 

மைற�9வ�8� 
7. ச�ைடய�8ேவாK� உண:'கைள >க:வதா�, நம�# ஏ3ப8� 

த,ைமக$ 
8. பைகைம உண:'க$, ந�ப:க"�#$ இய�#� நிைல 
9. நா� எ8�#� பாச உண:வா� ேநா)3றவK� உண:'க$ ந�ைம 

இய�#� நிைலக$  
10. ந�Oைடய ெகௗரவ உண:வா� வ�� த,ைமக$ 
11. நா� ப�றைர� பா:�9 அ!கலா(�#� உண:வா� வ�� த,ைமக$ 
12. #ழ0ைதக$ ெச()� தவ�களா� #8�ப�தி� வ�� த,ைமக$ 
13. த,ைம ெச()� உண:'கைள, பாச�தா� பதிவா�க�ப8� ெபாQ9, 

#8�ப�தி� வ�� த,ைமக$ 
14. மன6தRைடய ஆைசய�� உண:'களா� வ�� த,ைமக$ 
15. ஒ� அ;ர� இற0தா� பல அ;ர:க$ எQகி�றன: - வ�ள�க� 
16. ந� உடலி�, ந�ைம அறியாம� 1#� ஜ,வா�மா�க$ 
17. ந� உட.�#$ 1#09, ந�ைம இய�#� ஆ�மா�களா� வ�� 

த,ைமக$ (1,2) 
18. அைசவ� சா�ப�8வதா� வ�� த,ைமக$ 
 

III   ச5வ த2ைமகைள/	 ந2�க �� ெகா&��	 பய!6சி 
1. த,ைமய�லி�09 வ�8ப-8� ெச�ற மாமகKஷி ஈYவராய 

#�ேதவ: 
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2. “மனேம இன6யாகி.� மய!காேத” 
3. த,ைமகைள� க�8ண:0தா.�, அைத நம�#$ இைண�க� 

[டா9 
4. ந�ைமயறியாம� இய�#� த,ைமகள6லி�09 ம\ள� ெச()� 

அ�$ஞான� 
5. ேதா�வ�ய�லி�09 ம\ள� ெச)� அ�$ஞான�  
6. வ�திைய மதியா� ெவ�ல O�)� 
7. ப�ற: ந�ைம� தி-8� ெபாQ9, எ�ன ெச(ய ேவ�8�? 
8. ெகௗரவ�ைத� பா:�பத3#� பதிலாக, உய���#$ ஒள6ைய� 

ெப��#�நிைல 
9. க�ண� அ:�;னR�# உபேதசி�த த,ைமைய ந,�#� உபேதச� 
10. இராம� வாலிைய மைற0தி�09 தா�கினா� – வ�ள�க� 
11. சீதாராம� வ�B`தRைச எ8�9, பர;ராமைன� ேதா3க��தா� 
12. #�ேதவ: ஞான#�வ�3#� கா�ப��த உண:வ�� உ�ைமக$  
13. த,ைமகைள ந,�#� அ�$ச�திகைள, #�வழிய�� நா� பதிவா�கி, 

த,ைமைய ந,�#த� 
14. “ஓ� ஈYவரா” எ�ற ெந��ைப� [-�, “மகKஷிகள6� அ�$ 

ஒள6ைய� [-8” 
15. க-டாய�ப8�தி�தா� அ�$ ஒள6ைய நம�#$ ெப��க ேவ�8�. 
16. த,ைமகைள ந,�க நா� எ�ப�� தியான6�க ேவ�8�? 
17. மன வலிைமைய� [-� த,ைமைய ந,�#� நிைல 
18. த,ைமக$ நம�#$ 1காம� த8�#� வழி 
19. த,ைமகைள� தைட�ப8�9� வழி 
20. த,ைமக$ வரா9 த8�க, ஞான#� நம�#� ெகா8�#� பா9கா�1� 

கவச� 
21. “O�#” மா3றியைம�#� ச�தி 
22. த,ைமகைள ந,�#வத3# “ஞான#� நம�# இ8� க-டைள” 
23. அ�றாட வாD�ைகய��, நா� அ+வ�ெபாQ9 அ�$ 

உண:'கைள� ேச:�9, த,ைமகைள ந,�#த� 
24. வ��ண�� ஆ3றைல� ெப3�, த,ைமகைள ந,�#� நிைல  
25. த,ைமகைள� கிழி�ெதறி)� ெம(ஞான6கள6� அைலவKைச 
26. ஞான6யK� அ�$ உண:'க$, த,ைமகைள வ�Q!கிவ�8� 
27. ந� உட.�#$ இ��#�, த,ைமைய அக3றி8� அ`ெச�க$ 
28. எ�லா அ`�கள6.� த,ைமைய ந,�#� அ�$ச�தி  
29. 9�வ� நbைச ந,�கி ஒள6யாக மா3றிய ச�திைய, ந� கி-ன6�#� 

ெகா8�9, ந�ல இர�தமாக மா3�� நிைல 
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30. கணவ� மைனவ� தியான�தா�, #8�ப�தி3#$ இ�$ ந,!கி, ஒள6 
பட�� நிைல  

31. #ழ0ைதக"�# நா� எ�ப� தியான6�க ேவ�8� 
32. த,ய உண:'கைள� கட.�#$ கைர�#� நிைல 
33. “ப�ற: வாழேவ�8�” எ�� நா� எ8�#� உண:'க$ நம�#$ 

வாQ� ச�தியாக வ�� 
34. ஞான#� அைனவ��#$"� வ�ைளய ைவ�#� “9�ப�ைத 

ந,�#� அ�$ ஞானவ��9�க$” 
35. த,ைம தர�[�ய அ`�கைள, ந�ைம ெச(ய� [�ய 

அ`�களாக மா3�� நிைல 
36. த,ைமகைள� ெசய�பட வ�டா9 அட�கி, அைத அரவைண�9 

ஒள6யாக மா3�� மகKஷிகள6� ெசய� 
37. “ேபர�ட மகKஷிகள6�” த,ைமைய� ப�ள�#� ேபரா3ற�க$ 
38. த,ைமகைள ந,�கி “9�வ ந-ச�திர� ெச�� பழ#� நிைல” 

   39. 9�வ ந-ச�திர�தி� ேபரா3ற� 
 
IV பைகைமைய அக68	 வழி 

1. ப�ற�ைடய தவைற� ;-�� கா-8� ெபாQ9 ஏ3ப8� நிைலக$ 
2. நம�#� த,ைம ெச(பவ��#, நா� எ�ன ெச(ய ேவ�8�? 
3. பைகைமைய அக3றிய மகா�மா கா0திஜி 
4. பைகைமைய அக3றினா�தா� மகிD09 வாழO�)� 

 

V ப9ப��வ நிைல 
1. 9�ப� வ�� ேநர�ைத, நம�#$ ெம( ஒள6ைய� [-8� 

ச0த:�பமாக மா3�� ப�#வ� 
2. ப�ற�ைடய உண:�சிக$ ந�ைம உண:�சி வச�பட� ெச(யாம�,  

அ�$ஞான�தா� ப�#வ�ப8�9� நிைல 
3. #� கா-�ய வழிய�� வ�ஷ�ைத அட�கி, அ�ளா3றலாக மா3�� 

ப�#வ� 
4. மனைத� சம�ப8�9� ப�#வ நிைல 
5. தியான� ெச(9 ெகா�ேட இ��#� நா�, எத3# வ. 

ெகா8�கி�ேறா�? எத3# வ. ெகா8�க ேவ�8�? 
6. #� கா-8� பKப�#வ நிைல 
7. நம9 நல�ைத)�, ெபா9 நல�ைத)� ஒ�றிைண�#� ப�#வ 

நிைல 
8. #� ெகா8�த அ�$ ஞான� ச�கர�ைத� பய�ப8�9� Oைற 
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VI  ஆ�ம ;�திய!� இரகசிய#க� 

1. ஆ�ம ;�தி, தியான�, எ�றா� எ�ன? ப�தி எ�றா� எ�ன? 

2. ஆ�ம ;�தி ெச()� Oைற  
3. #� நம�#� ெகா8�#� ஆ)த� – “ஆ�ம ;�தி” 
4. அதிகமான 9�ப� ஏ3ப8� சமய�தி�, ஆ�ம;�தி cல� 

வ��ண�� ஆ3றைல அத,தமாக� ெப�� நிைல 

5. அைன�9� 9�ப�ைத)� ந,�#� “மிஷி� க�” (MACHINE GUN) – 
“ஆ�ம ;�தி” 

6. ஒ+ெவா� ெநா�� ெபாQ9� நா� ஏ� ஆ�ம;�தி ெச(ய 
ேவ�8� 

7. உய�ரான ஈசR�# மகிD�சி 
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I  ெதாழி, ெச./	 இட#கள1, வ�	 
த2ைமக3	 ந2��	 வழிக3	 
1. ச$த5�ப�தா, நா	 >க�	 

உண5Aக�, ந	 வ!யாபார�ைத எ�ப�� 
ெக&�கி�ற�? 

நா� ஒ� ஜ'ள6 வ�யாபார�தி3#� ேபாகி�ேறா�. ஜ'ள6 
வ�யாபார�தி3#� ேபா#� ெபாQ9, கைடகள6� ஆ:ட: ேசகK�பத3#, 
சில மாதிKக$ ம-8ேம எ8�9� ெச�கி�ேறா�.  

 
கைடக"�#� ெச��, நா� எ8�9� ெச�ற, "மாதிK� 9ண�கைள" 

(sample) கா�ப��த'டேன, கைட�கார:க"�, மாதிK� 9ண�கைள� 
பா:�9வ�-8, ஒ�றிர�8 மாதிKகைள� ேபா��, சர�# அR�1�ப� 
ந�மிட� ேக-கி�றன:. 

 
நாO� கைட�காரKட� ஆ:ட:கைள� ேசகK�9� ெகா�8, நம9 

ஊ��#� கிள�ப� வ09, கைட�கார: ஆ:ட: ெச(த சர�#கைள� தயா: 
ெச(9, அவர9 கைட�# அR�1கி�ேறா�. சர�ைக அR�ப� 
ைவ�9வ�-8, ஓK� நா$க$ கழி�9, பண வl.�காக அவ�ைடய 
கைட�#� ெச�கி�ேறா�.  

 
அவ�ைடய கைட�#� ெச�ல ேவ�8ெம�றா�, (city) பYஸி� 

பயண� ெச(9தா�, ேபாக ேவ�8�. ஆனா�, பY கிைட�கவ��ைல. 
அதனா�, நட0ேத ெச�கி�ேறா�. 

 
அ�ேபா9 ச0த:�ப�, ஒ� #8�ப�தி� பலகார� ெச(9 

ெகா����கி�றா:க$. பலகார� ெச(9 ெகா���0த சமய�தி�, 
எ�ெண( த,:09வ�-ட9.  

 
வ ,-�லி�0த சி�வைன அைழ�9, “சீ�கிர� எ�ெண( வா!கி 

வாடா…” எ�� அவசர�ப8�தி அR�ப� ைவ�கி�றா:க$. சி�வR� 
எ�ெண( வா!கி வ�வத3காக, ேவகமாக கைட�#� ெச�கி�றா�. 
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சி�வ� கைட�#� ெச��, “எ�ெண( ெகா8!க$, எ�ெண( 
ெகா8!க$” எ�� அவசர�ப8�9கி�றா�.  

 
ஆனா�, கைட�காரேரா இவைன� பா:�9, “ெபா�, ெபா�” எ�� 

அ8�தவ:க"�ேக சர�# ெகா8�9 அR�1கி�றா:. சி�வRைடய 
அவசர�தி3#� ெசவ� சா(�க O�யாம� ேபா( வ�8கி�ற9. 
சி�வR�ேகா, ேநர� கட09 ெகா����கி�ற9. 

 
அ9 சமய�, சி�வ� “ேநரமாகி� ெகா�8 இ��கி�ற9, வ ,-�� 

பலகார� ெச(9 ெகா����கி�றா:க$, ஆகேவ, எ�ெண( சீ�கிர� 
ெகா8!க$, தாமதமானா� வ ,-�� எ�ைன� தி-8வா:க$” எ�� 
[�கி�றா�. இ�0தா.�,  சி�வRைடய ஆேவச, அவசர உண:'க$, 
அ!ேக எதி:நிைலயாகி�ற9. 

 
“எெல�-K�, எெல�-ரான6�”, அதாவ9, கைட�காரK� உண:'� 

சி�வR�#� சீ�கிர� சர�ைக� த09 அR�ப ம��கி�ற9.  இ�ப�� 
தாமதமா#� ெபாQ9, “ேநரமாய�3ேற, ேநரமாய�3ேற” எ�ற இ0த� 
பத-ட�திேலேய சி�வ� இ��கி�றா�. சிறி9 தாமத�தி3#�ப��, 
சி�வR� எ�ெணைய வா!கி� ெகா�8, வ ,-�3# ேவகமாக 
வ�கி�றா�. 

 
இ�ப�, சி�வ� ேவகமாக வ�� ெபாQ9, அவRைடய எ�ண� 

OQவ9� “ேநரமாகி வ�-டேத, ேநரமாகி வ�-டேத” எ�� 
ெச.�9கி�றா�. இதனா�, சாைலய�� ேம8 ப$ள!க$ ெதKயாதப� 
ெச��, தவறி வ�Q09 வ�8கி�றா�. 

 
ஏென�றா�, அவRைடய எ�ண� “ேநரமாகி வ�-டேத, ேநரமாகி 

வ�-டேத” எ�� இ��கி�ற9. இதனா�, அவR�#� சாைலய�� ேம8 
ப$ள� ெதKவதி�ைல.  எ�ப�)�, எ�ெணைய� ெகா�8 ேபா(� 
சீ�கிர� ெகா8�9 வ�டேவ�8� எ�� இ��கி�றா�. இத� 
அவசர�தா�, ேபா#� ேவக�தி�, இவR� தவறி வ�Q09, பா-�� 
ெநா�!கி, எ�ெண)� வ ,ணாகி வ�8கி�ற9. 

 
சி�வ�, எ�ெண( வ ,ணான வ��த�தி�, உைட0த பா-�ைல 

சாைல ஓரமாக� த$ள6வ�டாதப�, சாைலய�� அ�ப�ேய வ�-8வ�-8� 
ெச�� வ�8கி�றா�.  
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அேத சமய� நா�, அேத சாைல வழிய��, (ஜ'ள6) சர�ைக 

அR�ப�ய கைட�#, நட09 ெச�கி�ேறா�. ேபா#� வழிய��, நா� நம9 
வ�யாபார� ப3றிய எ�ண�9டேன ெச�கி�ேறா�. ஆகேவ, நம9 
நிைன' OQவ9� வ�யாபார� ப3றிய சி0தைனய�� இ��பதா�, 
சாைலய�� உைட09 கிட�#� பா-�ைல� கவன6�காம�, உைட09 
கிட�#� பா-�ைல, ந�ைம அறியாமேல உைத�கி�ேறா�. 

 
உைட0த பா-�� காலி� ப-ட'ட�, ”பாவ�� பய�க$… நட�#� 

ேரா-�� பா-�ைல� ேபா-8 உைட�9$ளா:கேள” எ��, ெவ��பான 
உண:'க$ வ�கி�ற9.  

 
உைட0த பா-�லி� ந� கா� ேமாதிய ேபா9�, நம9 காலி� 

காய� எ9'� இ�ைல. ஆனா�, “இ0ேநர�, உைட0த பா-�� காலி� 
#�திய��0தா�, எ�னவாய���#�…?” எ�ற உண:'க$ வ�கி�றன. 

 
சK… நா� தா� உைட0த பா-�ைல� பா:�ேதா�. உைட0த 

பா-��கைள ஓரமாக� த$ள6வ�8ேவாமா? எ�றா�, ெச(ய மா-ேடா�. 
இேத பா-��, அ8�தவK� காலி� #�த வா(�ப���கி�ற9. ஆகேவ, 
உைட0த பா-�ைல ஓரமாக� த$ள6வ�8ேவா� எ��, உைட0த 
பா-�ைல ஓரமாக� த$ள6 வ�-��0தா�,  ந�மிட�, சிறி9 ந�ல மன� 
இ��கி�ற9 எ�� இ��#�. 

 
ஆனா� நா� எ�ன ெச(கி�ேறா�? வ�யாபார ேநா�க�திேலேய 

ேபாகி�ேறா�.  “ெரா�ப அறி' ெக-டதனமாக இ��கி�ற9” எ�� 
ம3றவ:கைள� #ைற [�� உண:'கைள, எ8�9� ெகா�8 
ேபாகி�ேறா�. 

 
இ�ப�, இத� உண:'க"ட� கைட�#� ெச�றப��, “சர�# 

அR�ப�ய��0ேதா�, சர�ைக� பா:�த,:களா?” எ�� கைட�காரKட� 
ேக-ேபா�.  

 
ந�ைம� கைட Oதலாள6 பா:�கி�றா:. ஆ9 சமய�, சாைலய�� 

நட0த ச�பவ�தா� உ�டான ெவ��ப�� மண�, நம9 உடலிலி�09 
ெவள6�ப8� நிைலய��, இத� மண�ைத, Oதலாள6 >கர ேந�கி�ற9. 
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>க:0தப��, நா� அR�ப�ய��0த சர�#� க-8கைள� ப�K�9� 
பா:�கி�றா:. 

 
கீைதய�� ந, எைத எ�`கி�றாேயா, அ9வாகி�றா(. ெவ��ப�� 

உண:'கைள >க:09, சர�ைக� பா:�#� ெபாQ9,  வ��தியாசமாக� 
ெதKகி�ற9.  

 

உடேன கைட Oதலாள6, “ஜ'ள6 மாதிK (sample), அ�� கா�ப��#� 
ெபாQ9 ஒ� வ�தமாக இ�0த9, ஆனா�, இ�� சர�# ேவ� வ�தமாக 
இ��கி�றேத” எ�� [�வா:. 

 
ஏென�றா�, >க:0த ெவ��ப�� உண:வ�� மண�தி3ெகா�ப, 

அ!ேக ெவ��1 உண:�சிையேய, கா�ப��கி�ற9. ஆனா�,  அ�� 
கா�ப��க�ப-ட மாதிK� ெபா�"�, இ�� கா�ப��#� சர�#� 
ஒ��தா�. ஆனா�,  >க:0த உண:'க$,  இ�� ேவ� வ�தமாக� 
கா�ப��கி�ற9. 

 
நா�, “நா� அR�ப�ய9 ந�ல சர�#தா�… ந�றாக� பா�!க$” 

எ�� [�ேவா�.  
 
உடேன கைட Oதலாள6, என�#� க� இ�ைலயா? ந�றாக� 

பா:�9வ�-8� தா� ெசா�கி�ேற�” எ�� [�கி�றா:.  
 
நாO�, இர�8 தர� “ந�ல சர�#தா�” எ�� [�ேவா�.  
 
அத3#� கைட Oதலாள6, “இ�ப� நாணய� (ேந:ைம) ெக-8வ�ட� 

[டா9” எ�� [�வா:. 
 
ஏென�றா�, நா� >க:0த உண:'கள6� இய�க� இ�ப� 

இ��கி�ற9.  இைத மா3�வத3# வழி எ�ன? ச0த:�ப�தா� வ��, 
த,ைமகைள� 9ைட�பத3#� ச�தி ேவ�8ேம.  

 
அத3#�தா�,  தியான�ைத� கைட�ப���க� ெசா�வ9.  9�வ 

ந-ச�திர�தி� ேபர�$ ேபெராள6ய�� உண:'கைள நம�#$ 
ேச:�9,  அறியா9 வ�� த,ைமகைள, உடR�#ட� ந,�கி� பழக 
ேவ�8�. 
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மாமகKஷி ஈYவராய #�ேதவ: அவ:க$ அ�ள6ய அ�$ 

வழிய��, 9�வ ந-ச�திர�தி� ேபர�$ ேபெராள6ைய ந�O$ ெப3�, 
ெம(ெபா�$ கா`� திறைன நம�#$ வள:�9� ெகா�டா�,  நம9 
வாD�ைகய��, ஒ+ெவா� ச0த:�ப�தி3ெகா�ப,  ந� ஞான!க$ 
உதயமாகி,  ந�ைம வழி நட�தி� ெச�.�.  

 
இத� ெதாட: ெகா�8, அக�ட அ�ட�தி� இய�கO�, நம9 

உடலான ப��ட�தி3#$, எ�ப� இய�#கி�றெத���, உண:'க$ 
எ�ப� எ�ண!களாக ஆகி�றெத���,  எ�ண!க$ எ�ப� 
உண:�சிகளாக மா�கி�றெத���,  உண:�சிக$ எ�ப� ந�ைம 
இய�#கி�றெத���, நம�# நாேம அறி09 ெகா$ள� [�ய 
ஆ3றைல,  #�வ�� வழிய�� நா� எ�ேலா�� ெபற ேவ�8�.  

 
அ+வா�, #� கா-�ய அ�$ வழிய�� உ!கைள ந,!க$ அறி09, 

அ�$ வழி வாD09, அ�$ வாD�ைக வாD09, அ�$ வழிய�� ெதாழி� 
வள� ெப3�, ெச�வ� ெச�வா�# ெப3�, அைனவ�� மகிD09 
வாD0திட, எம9 அ�ளாசிக$. 

 

2. ெதாழிலி, நDட	 வராம, த&�க, 
நா	 எ�ன ெச.ய ேவE&	? 
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மிளகா( கார� எ�றா�, s�கி எறி09 வ�8கி�ேறாேமா? அைத� 
ேச:�9� ;ைவயாக மா3�கி�ேறா�.  

 
அ0த� கார� எ�ற உண:', ேகாப�ப8பவ:கைள, 

ேவதைன�ப8பவ:கைள, ெவ��பைடபவ:கைள, 9யர�ப8பவ:கைள,  
இ0த மாதிK ச!கட!கைள� க�`3�� பா:�#� ெபாQ9, ெதK09 
ெகா$கி�ேறா�. 

 
தன6�9வ�-டா�, அ0த உண:வ�� த�ைம நம�#$ ேச:�9, கார 

உண:�சிக$ அதிகமாகி, ந� அ`�கள6� ெப��கிவ�-டா�, இத� 
நிைலகள6� tப� மாறிவ�8�.  

 
சில வ ,8கள6�, “இ�ப�� ேப;கிறாேன, உ��ப8வானா” எ�� 

ெசா�லி� ெசா�லி, இவ:கேள உ��படாமா� ப�ண�� ெகா$வைத� 
பா:�கலா�.  

 
இ0த மாதிK� ேப;கிறவ:க$ உட�கள6ேல, நிைறய ச!கட!க$ 

வ��. #8�ப�தி� ச�ைட வ��. #ழ0ைதகள6ட� ெவ��பைடவா:க$. 
இவ:க$ எ�ணேம, உதவ� ெச(வத3# மாறாக� ப�K�9வ�-8வ�8�. 

 
ந�ப:கள6டO�, இேத ேபா�ற உண:'கைள� ேதா�ற� ெச(9, 

ப�K�9வ�8�. எ�ெபாQ9 பா:�தா.�, இேதேபால “உ��ப8வானா?” 
எ�� ெசா�வைத� ேக-8, ந�ப:க"�#�, இவ� உ��ப8வானா? 
எ�ற எ�ண�ைத� ேதா3�வ��9வ�8�. 

 
ஆக அவ: இ+வா�, கார� எ�ற நிைலகைள எ8�தா�, ேநா( 

எ�ற நிைலக$ வ�ைளகி�ற9. அதைன நா� எ8�தா�, நம�#$"� 
அேத நிைலயாக மா3��. ஆைகய�னா�, ந�ைம� பா9கா�9� ெகா$ள 
ேவ�8ெம�றா�, நம�#� பா9கா�1 ேதைவ.  

 
ஒ+ெவா� ெநா�ய�.�, அ0த 9�வ ந-ச�திர�தி� ேபர�"� 

ேபெராள6)� ெபற ேவ�8� எ�� இைத எ8�9 வள:�9� ெகா�டா�, 
இத� வழி நம�#, இ0த உ�ைமய�� நிைலக$ வ��. 

 
நா� ெதாழி.�#� ெச�.� ெபாQ9, இேத மாதிK ஆ�ம ;�தி 

ெச(9வ�-8, ந�மிட� ேவைல ெச(பவ:க$ அைனவ��, மகKஷிகள6� 
அ�$ ச�தி ெபறேவ�8�, ெபா�ளறி09 ெசய�ப8� ச�தி 
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ெபறேவ�8�. ெதாழிலி� ந�ல நா-ட� வரேவ�8�, ெதள6வான மன� 
ெபறேவ�8�, ெதள6வாக� ெதாழி� ெச()� அ0த எ�ண� 
வரேவ�8�, எ�� உ!க$ இட�திேல உ-கா:09, ஒ� பா:ைவ பா:�க 
ேவ�8�. ந,!க$ எைத எ�`கிற,:கேளா, அேத ேபா��, ந�றாக 
இ��க ேவ�8� எ�� எ�ண ேவ�8�. 

 
யாராவ9 தவ� ெச(கிறா:க$ எ�றா�, இய3ைகய�� அவ:கள9 

#8�ப�தி�, எ�தைனேயா வ�தமான நிைலக$ இ��#�. 
ெபா�ளாதார�தி� #ைற இ��கலா�. ெசா0த�தி3#$ யாராவ9 
#ைறயாக� ேபசிய���கலா�. 

 
இ0த மாதிK #ைறகைள� ேபசி, அவ:க"�#$ ெவ��பான 

நிைலக$ இ�0தா�, ந�மிட� ேவைல பா:�#� ெபாQ9, 
சி0தைனய�ழ09 ேவைல ெச()� நிைல வ��. அ�ெபாQ9, ந� 
ெபா�$க"�# நBட� வ��. 

 
அ+வா� வராதப� ெச(ய ேவ�8ெம�றா�, நா� அவ��#, 

அ�$ உண:'கைள� பா(�சி, மகKஷிகள6� அ�$ ச�தியா�, “ந, 
ந�றாக ேவைல ெச(ய ேவ�8�”, மகKஷிகள6� அ�$ ச�தியா�, 
“ந�ல Oைறய�� உட� ஆேரா�கிய�9டR�, சி0தி�#� ச�தி)� 
ெப3� நலமாக இ��பா(” எ�� ெசா�லி அR�ப ேவ�8�. 

 
இைத� ேபால, நா� எ8�9� ெகா�ட உண:'க$, தின�  தின� 

அவ��#� ெசா�ல ெசா�ல, அவ: காதிேல ேக-க� ேக-க, (தினO� 
ேவைல�# வ0த'ட� அவKட� ெசா�லிவ�ட ேவ�8�). “மகKஷிக$ 
அ�$ ச�தியா� ந, ந�றாக இ��பா(, ெதாழிலி� சிற09 வ�ள!க 
ேவ�8�” எ�� வா�#க$ ெகா8�9, இேத ேபா�� ெச(ய� 
ெசா�லிவ�8!க$. 

 
சில ெவ��பான நிைலகேளா, சி0தைனய�ழ�#� நிைலகேளா 

அதிக� இ�0தா�, வ�uதிைய� எ8�9 ைகய�� ெகா8�9, இேத ேபால 
ெசா�ல� ெசா�லி, ேவைல ெச(ய� ெசா�.!க$. 

 
இ+வா� ெச(ய� ெசா�ன ,:க$ எ�றா�, ெதாழி� ந�றாக 

இ��#�. ேம.�, “எ!க$ வா��ைகயாள:க$ அைனவ�� 
மகKஷிகள6� அ�$ ச�தியா�, ந�றாக இ��க ேவ�8� எ�� 
எ�`� பழ�க�தி3#� ெகா�8 வர ேவ�8�. 
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சில சமய� இெத�லா� ம\றி, நம9 ெதாழிலி� சில 

#ைறபா8கைள� க�டா�, அ0த� #ைற ந�ைம இய�கிவ�ட�[டா9.  
 
அ0த� #ைற உண:' வ0த'ட�, நம�#� ேகாப� வ�� அ�ல9 

ேவதைன�ப8கி�ேறா�. நா� இைத >க:0த'டேன, நம9 உய�: இ0த 
உண:ைவ, உண:�சியா� உட� OQவ9� பர�1கி�ற9. நம9 
இர�தநாள!கள6� கல�கி�ற9. அ�ெபாQ9 எ�ன ெச(கி�ற9? 

 
நம9 உடலி� உ$ள ந�ல அ`�கள6�, வ�ஷ�த�ைம ேபான 

உடேன அைத ஏ3க ம��#�. நா� ைதKயமாக� ெச(ய� [�ய 
எ�ண!க"� பலவ ,னமைட)�.  

 
ஆைகய�னா�, அ+வா� வ�டாதப�, அ8�த நிமிட� “ஈYவரா” 

எ�� ெசா�லி, உ!க$ உய�ைர எ�ண�, அ0த 9�வ ந-ச�திர�தி� 
ேபர�"� ேபெராள6)� நா!க$ ெபறேவ�8�, எ!க$ உட� 
OQவ9� படர ேவ�8�, எ!க$ இர�தநாள!கள6� படரேவ�8� 
எ�� இர�8 நிமிட� எ8�9வ�-8, அவ: ெபா�ளறி09 ெசய�ப8� 
ச�தி ெபறேவ�8�, அவ: ெதள6வான மன� ெபறேவ�8�, ெதாழிலி� 
சி0தி�9� ெசய�ப8� அ0த� ச�தி  ெபறேவ�8� எ�� நா� இ!ேக 
உ�வா�கிவ�ட ேவ�8�. 

 
அ�ெபாQ9, அவK� உண:' இ!ேக சி��9வ�8கி�ற9. ப�� 

அவைர� [�ப�-8, “பா:�9� ெச(வ ,:க$, சி0தைன)ட� ெச(வ ,:க$, 
ந�றாக ந,!க$ ெசய�ப8வ ,:க$” எ�� ெசா�லிவ�8!க$. இதைன ஒ� 
பழ�க�தி3#� ெகா�8வரேவ�8�. 

 
ஏென�றா�, அவ: #8�ப�தி� இ��#� சி�கலா�, அவ: 

அறியாம� ெசய�ப8� ெபாQ9, அவ: உண:ைவ நா� >க:0ேதா� 
எ�றா�, நம9 உடலி.� கல�கி�ற9. 

 
ேச3றி� வ�Q09 வ�பவ:கைள� க-�� தQவ�னா�, எ�ப� 

இ��#�. ந� உடலி.� ேசறாகிவ�8�. ஆைகய�னா�, அ0த� ேச3ைற 
ந,�க� [�ய அளவ�3#, ந� உடலி� ஒ-�வ�டாதப�, அதைன� 
ெசய�ப8�த ேவ�8�. ெதாழிலி�, இ9 ஒ� பழ�க�தி3# வர 
ேவ�8�.  

 



 - 15 - 

இ+வா�, ஒ+ெவா� நிமிடO� அ0த 9�வ ந-ச�திர�ைத 
எ�`� ெபாQ9, ஒ+ெவா� ெக-ட #ண�திேல)�, அைத 
அட�க�[�ய ச�தியாக, “நம9 எ�ண�” வ�கிற9.  

 
அ0த� 9�வ ந-ச�திர�தி� உண:'க$, ந� உய�K� ப-ட'ட�, 

இ9 கல09 அவ: ந�ல #ண� வளரேவ�8� எ�கி�ற ெபாQ9, 
இைதேய நம9 உய�:, ந�ல அ`�களாக நம9 உடலி� மா3�கி�ற9. 

 
நம9 உடலி� உ$ள ந�ல அ`�க$ அைன�தி.ேம, அ0த 

உண:' அைன�ைத)� ேச:�9, இ0த வாD�ைகய�� எ�தைகய 
த,ைமய�� நிைல வ0தா.�, மிளகா( தன6யாக� காரமாக இ�0தா.�, 
#ழ�ப�� ேபா-ட'ட� �சியாகிவ�8கி�ற9. உ�1 தன6யாக� கK�தா.�, 
#ழ�1ட� ேச:�க�ப8� ெபாQ9, தண�09 வ�8கி�ற9.  

 
இேத ேபால நா� ெதாழி� ெச()� இட!கள6� பலவ�தமான 

நிைலக$ இ�0தா.�, நா� இ9 ேபா��, ெச(9 பழக ேவ�8�. 
ெதாழிலி� இ9 ஒ� பழ�க�தி3# வரேவ�8�. 
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II  மன1த வா4�ைகய!, 
ந	ைமயறியாம, வ�	 த2ைமக� 

1. அ�றாட வா4�ைகய!,, 
ச$த5�பவச�தா, நம��� எ�ப�� 

த2ைமக� வ�கி�ற�? 
#8�ப�9ட� ச0ேதாசமாக வாQ� கால�தி�, நா� ஒ� காK� 

பயண� ெச(கி�ேறா� எ�றா�, நம9 கா��# #��ேக ஒ�வ: 
திvெர�� வ09வ�-டா�, சடாெர�� காைர நி��தி, #��ேக 
வ0தவைர� பா:�9 ெவ��1 ெகா�8, அவைர� தி-8கி�ேறா�.  

 
இ�ப�, காK� #��ேக வ0தவைர� பா:�9, ெவ��ப9ட� 

ம-8ம�லாம�, ஒ�ேவைள அவ: காK� அ�ப-��0தா� எ�னாவ9? 
எ�ற பயO� நம�#$ வ�கி�ற9. 

 
இ9 சமய� காKRைடய �ைரவ�� சK, ம3�� கா��#$ 

இ��#� ம3றவ:க"� சK, இதன6� உண:'கைள >கர ேந�கி�ற9. 
காK� #��ேக வ0தவ��#, ஏேதR� ஆப�9 வர�[டா9 எ�� 
எ�`கி�றன:. ஆனா�, பய�தி� உண:'கைள அவ:க$ 
>க:0ததனா�, பய�தி� உண:'க$ அவ:கள6ட�தி�, “ஓ� நம�சிவாயா” 
எ�� உடலாக மாறிவ�8கி�ற9. 

 
நம9 மன6த உடலி� பய�தி� உண:'க"�, அதி:�சிய�� 

உண:'க"�, இர�த நாள!கள6� கல�க�ப8� ெபாQ9,  அதி:�சியான 
உண:'கைள� s�8� உண:'க$, ந�ல அ`�கள6� ஊ8�வ�, நம9 
உடைலேய ந8!க�  ெச(கி�ற9.  

 
அ9 சமய�, நா� எைத� ெச(வ9 எ�ற சி0தைன இ�லாதப�, 

ப�ரைம ப���த9 ேபா��, ஆகி வ�8கி�ேறா�. 
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ஆனா�, ஒ�வ: தா� அறியா9, திvெர�� ஒ� காK� #��ேக 
வ�வத� காரண� எ9ெவ�றா�, அவ�ைடய #8�ப�தி� 
எ�தைனேயா ப�ர�ைனக$, வ�யாபார�தி� கட� ெகா8�க�, வா!க�, 
தன�#� தி��ப� ெகா8�க O�யாத நிைலைம, அதனா� சbசலO�, 
ேசா:'� ஏ3ப-8, கட� ெகா8�தவ��# நா� எ�ப� ந�லவராக நட09 
ெகா$வ9, எ�ற சி0தைனய�� ெச�ேவா�� உ�8. 

 
அேத சமய�தி�, ந�Oைடய வ�மான� இ+வள'தா�. ஆனா�, 

#ழ0ைதக"�#� ப$ள6�# மாத க-டண� ெச.�த ேவ�8�, 
அவ:க"�# உைட எ8�கேவ�8�, நாைள எ�ன ெச(வ9? எ�ற 
நிைலய�� #8�ப�ைத� கா�#� உண:'ட�, அவ�ைடய எ�ண!க$ 
ெச��,  அேத சி0தைனய�� ெச�ல�ப8� ெபாQ9, எதிேர வ�� 
வாகன�ைதேயா, எதிேர வ�� மன6தைரேயா, அ�ல9 எதிேர இ��#� 
ப$ள�ைதேயா,  பா:�க O�யாத ச0த:�ப� ஏ3ப8கி�ற9. 

 
இ�ப�, திvெர�� #��ேக வ�� மன6தைர� க�ட9�, காK� 

�ைரவ: ஒலிைய எQ�ப�, சடாெர�� ப�ேர� ப���கி�றா:. இதனா�, 
கா��#$ இ��#� அைனவ��#� அதி:�சி ஆகி�ற9. அ9 
சமய�,  காK� #��ேக வ0தவைர எ�`� ெபாQ9,  நம9 உய�ரான 
ஈச�, இதன6� உண:வ�� உண:�சிகைள நம9 உட� OQவ9� ;ழல� 
ெச(9, அத� வழிய�� ந�ைம இய�#கி�ற9.  இதன6� உண:வ�� 
த�ைம, நம9 ந�ல அ`�கள6� வ.ைவ இழ�க� ெச(கி�ற9. 

 
ந�# வசதி)$ள, ேவதைனைய அறி0திராத ெச�வ0த:க$, 

இ�தைகய அதி:�சியான ச�பவ!கைள� காண ேநK8� ெபாQ9, 
இதன6� உண:'க$ அவ:கள6ட� ஆழ�பதி09, இதன6� உண:'கைள 
ம3றவ:க"ட� உைரயாடலி� பகி:09, இைதேய எ�ண�, இதன6� 
உண:'கைள வள:�பதனா�. அவ�ைடய உடலி� பலவ�தமான 
ேநா(க"�, உடலி� ந8�க வாதO�, சி0தி�#� த�ைமைய இழ�ப9�, 
இன� 1Kயாத ேகாப� வ�வ9�, இன� 1Kயாத பய� உ�வாவ9�, 
ேபா�ற நிைலக$ அவKட�தி� ஏ3ப8கி�ற9. 

 
இேத ேபா��, வாகன�தி� ெச�� ெகா����#� ெபாQ9, 

எதிேர ஒ� வாகன� வ09 ெகா����#�. அேத சமய�தி�, இ�ெனா� 
ப�க� இ�09 ஆேடா, மாேடா, நாேயா, ஏேதா ஒ�� #��ேக வ��. 
இத� ம\9 ேமாதாமலி��க, எதிேர வ�� வாகன�ைத� கவன6�கா9 
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ம�ப�க� தி��1� ெபாQ9, வாகன� இர�8� எதி:பாரா9 
ேமாதலாகி�ற9.  

 
ஒ� நாேயா, uைனேயா காK� #��ேக வ09வ�-டா�, அைத� 

கா�பா3ற எ�ண�, சி0தைனைய அத�   ேம� ெச.�தி, எதிேர வ�� 
வாகன�ைத� கவன6�கா9 திvெர�� வ��ைய� தி��1வதா�, எதிேர 
வ0த வாகனO�, இவ�ைடய வாகனO� ேமாதி, 
வ�ப�9�#$ளாகி�ற9. 

 
இ�தைகய வ�ப�தி�, ச0த:�பவசமாக� சில காய!க"ட� உய�: 

ப�ைழ�9� ெகா$"கி�றா: எ�� ைவ�9� ெகா$ேவா�. ெச�வ0தராக 
இ�09 ெச�வ�தா� மகிD�சியாக இ�0தா:. ஆனா�, இ0த வ�ப�தா�, 
பய� கல0த ேவதைன)�, அதி:�சி)� அவ�$ ேச:09, அவKட�தி� 
மன ேநாயாக மாறிவ�8கி�ற9.  

 
இதனா�,  சி0தைன ெச()� ெபாQ9 பலவ ,னO�, த� 

#ழ0ைதக$, த� ெசா�ைல� ேக-க ம��#� ெபாQ9 அதி:�சி)�, 
பலவ ,னமான நிைலய�� பயO�, த�ன6ட�தி� ேவைல ெச(பவ:க$ 
தவ� ெச(வதா�, அதி:�சி)�, பயO� வ�கி�ற9.  இத� ெதாட: 
ெகா�8, பலவ�த ேநா(க"� வ�கி�ற9. 

 
பண வசதி பைட�தி��பதினா�, மேனா�த�9வ டா�டKட� 

ெச�கி�றன:. ஆனா�, மன ேநாய�னா� உண:வ�� த�ைம, உடலி� 
ேநாயாகி�ற9. ப��ன: இத3# ேவ��ய ம��9வO�, பய�3சி)� 
ெச(கி�றன:.  

 
வாD�ைகய�� எ+வள'தா� ெச�வ� பைட�தி�0தா.�, இ9 

ேபா��, எதி:பாராத ச�பவ!களா� >க:0த உண:'க$, உடலி� 
த,ைமகைள வ�ைளவ��#� நிைலயாக வ�ைள09 வ�8கி�ற9.  இ+வா� 
ச0த:�ப�தா�, நம�#$ அறியா9 ேச�� த,ைமகைள, எ�ப�� 9ைட�ப9? 

 
9�வ ந-ச�திர�தி� அ�$ உண:'கைள, ந�O$ இைண�திட� 

ேவ�8�. ஏென�றா�, மன6தனாக� ப�ற09, தம9 வாD�ைகய�� 
நbசிைன ெவ��, த,ைம த�� ச0த:�ப!கைள மா3றியைம�9, 
ஒள6ய�� சwர� ெப3றவ:க$ இ�� 9�வ ந-ச�திரமாக 
இ��கி�றா:க$. 9�வ ந-ச�திர�திலி�09 வ��, ேபர�$ 
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ேபெராள6ய�� உண:'கைள நம�#$ கவ:09, ந�ைம நா� 
;�த�ப8�தி� ெகா$ளேவ�8�. 

 
த!க�தி� திராவக�ைத ஊ3றிய9�, த!க�தி� கல09$ள 

ெச�1�, ப��தைள)� ஆவ�யாகி வ�8வைத� ேபா��, 9�வ 
ந-ச�திர�தி� ேபர�$ உண:'க$ ந�O$ இைண)� ெபாQ9, ந�O$ 
உ$ள த,ைமய�� உண:'க$ ஒ8�க�ப8கி�ற9. 

 
 “9�வ ந-ச�திர�தி� ேபர�"� ேபெராள6)� நா!க$ 

ெபறேவ�8�, எ!க$ உட� OQவ9� படரேவ�8�, எ!க$ உடலி� 
உ$ள ஜ,வா�மா�க$, ஜ,வ அ`�க$ அைன�9� ெபறேவ�8�” எ�ற 
உண:'கைள நம9 உட.�#$ ெச.�தேவ�8�.  

 
ந�ைம� ;�த�ப8�தி� ெகா�8, யா: தவ� ெச(தாேரா, அவ: 

9�வ ந-ச�திர�தி� ேபர�$ ேபெராள6 ெபறேவ�8�, அவ:க$ ந�ைம 
ெச()� ப�1க$ ெபறேவ�8�, எ�� இதன6� உண:'கைள நம�#$ 
ேச:�#� ெபாQ9, இைவ அைன�9�,  நம�#$ கலைவயாகி, நம�#$ 
இர�த நாள!கள6� கல�க� ெச(கி�ற9.  

 
இதன6� உண:'கைள, நம9 உடலி� உ$ள அ`�க$ உணவாக 

எ8�9, மகிD�சி ெப�� உண:வ�� அ`�களாக மா�கி�ற9. 
 
“ஒ�வ: ந�லவராக ேவ�8�” எ�ற உண:ைவ நா� எ�`� 

ெபாQ9, இதன6� உண:'க$ நா� எ�ண�யவK� உடலி� பட:கி�ற9. 
அேத சமய�, நா� >க:0த உய:0த உண:வ�� உண:�சிக$, நம9 
உடலி� ேசர�ப8� ெபாQ9,  நம9 உடலி.$ள ந�ல அ`�க$,  
அதைன அதிகமாக� த�R$ ெப�கி�றன.  

 
இ9 ேபா��,  நா� 9�வ ந-ச�திர�தி� ேபர�$ ேபெராள6 

உண:'கைள, நம�#$ வ. ேச:�க� ேச:�க, நம�#$ மன� 
s(ைம)�, சி0தி�9� ெசய�ப8� த�ைம)�, ப�றவ�ய��லா நிைல 
ெபற� ெச()� அ�"ண:'க"�, ந�O$ உ�வாகி�ற9. 

 
இ+'�ைமக$ அைன�9�, அ�$ஞான6க$ நம�# 

உண:�தியைவக$.  இைவகைள� த�O$ அறி09ண:09, நம9 
வாD�ைகய�� வ�� த,ைமகைள ந,�#� நிைலயாக'�, ப�றவ�ய��லா� 
ெப�நிைல ெப�� நிைலயாக'�, தா� அ�$ஞான ெநறி 
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9ைணெகா�8, த�O$ ேபர�$ உண:'கைள� ேச:�9 வ�� 
அ�ப:க$ அைனவ��, த�O$ அறியா9 ேச:0த த,யவ�ைனக$, 
சாபவ�ைனக$, பாவவ�ைனக$, u:வ ெஜ�மவ�ைனகைள அக3றி, 
ெம(ெபா�$ கா`� திற� ெப3�, இ+வாD�ைகய�� ப�றவ�ய��லா 
நிைல ெப�� நிைலயாக, ெப�வ ,8 ெப�நிைல ெப�� நிைலயாக, 
ேபK�ப� ெப�வாDவாக வாD09 வள:0திட, எம9 அ�$ ஆசிக$. 

 
2. கடAள1� ெபயைரF ெசா,லி 

ஏமா68பவ5க� 
யா� #�நாத: உைர�த வ�ண� ஒ� கிராம�9� ப�க� வ09 

ெகா���0ேதா�. அ0த சமய�தி�, ஒ� நா�# Oைன ச0தி�1$ள 
இட�தி� உ$ள கைடய��, எ�ைன அம��ப�� ெச(தா: #�நாத:.  

 
அ�ெபாQ9 அ0த இட�தி3#, ஒ� கா: வ09 நி�ற9. அ0த� 

காK�, ஆேறQ ேப: சாமியா: ேவட� u�8, மிக'� அ31தமாக 
இ�0தன:. 

  
அவ:க$ காைர நி��திவ�-8, யா� இ�0த கைட�# வ09 

கைடய�� இ��பவKட�, “v ெகா8!க$” எ�றன:.  
 
ஆனா� v ேபா8� ஆ"�#, கா9 ேக-கவ��ைல. அவ:க$, “அட.. 

த�ப�….  இ!#… வா…” எ�றன:. இ�ப� இர�8 Oைற [�ப�-8� 
ேக-காததா�, ஜாைடய�� கா�ப��9 வர� ெசா�லி “உன�# கா9 
ேக-கவ��ைலயா?” எ�� ேக-டன:.  
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v கைட�கார:, “என�# ;�தமாக� ேக-கா9” எ�றா:. 
  
அத3#�ப�� சாமியா: ேவட� u�டவ:க$, “O�கா!, ஏ� உ� 

ப�$ைளைய இ�ப�� பா:�9� ெகா����கிறா(, உ� ப�$ைள�#� கா9 
ேக-கைவ, O�கா”, எ�றன:.  

 
உடேன அவ��#, கா9 ேக-க ஆர�ப��9வ�-ட9. அத�ப��, 

“என�# O9#வலி, தைலவலி, இ8�1வலி”, எ�� ஒ+ெவா�வ�� 
ஒ�ைற� ெசா�லி� ேக-8, #ணமாக� ெதாட!கிய9�, எ!கி�09 
அ+வள' [-ட�   வ0தெத�� ெதKயவ��ைல, அ�ப� ஒ� 
ெப�![-ட� [�வ�-ட9. 

  
அ0த [-ட�தி� Oட�#வாத� வ0த ஒ�வைர� ெகா�8வ09, 

“ஐயா, ந,!க$ எ�தைனேயா ேப��# ந�ல9 ெச(கிற,:க$. ஐ0தா� 
வ�ட!களாக� க-�லிேலேய ப8�தி��கிறா:. மல ஜல� எ�லா�, 
க-�லி� 9வார� ேபா-8 எ8�கி�ேறா�. இ�ப�ேயதா� 
ப8�தி��கி�றா:. அவைர� #ண�ப8�9!க$” எ�� ேக-டன:. 

  
சாமியா:களாக வ0தவ:க$ வ�பர!கைள� ேக-8வ�-8, “O�கா!.. 

உன�# இ0த� ப�$ைள ேம� க�ைண இ�ைலயா?… இ+வள' கால� 
ேவ��ைக பா:�கி�றாேய… O�கா!…, அவ: உ�ைன 
நிைன�கவ��ைலயா?…, அ(யா, ந,!க$ O�கைன நிைன)!க$” 
எ�கி�றன:.  

 
Oடமானவ�� O�கைன ேவ�8கி�றா:. ம\�8� அவ:க$ 

“O�கா… உ� ப�$ைளைய எQ�ப�வ�ட�பா… ெகாbச� இவ: ேம�, 
க�ைண ைவ” எ�� ெசா�கி�றன:. 

  
இ�ப�� ெசா�ன'டேன, Oடமானவ�� சடாெரன 

எQ0தி��கி�றா:.  
 
“O�கா…, இவைர இ0த க�ைல� s�க� ெச(ேய�” எ�றன:.  
 
அவ�� உடேன எQ09 ேபா(, நா�# ேப: s�க O�யாத 

க�ைல� s�கினா:. அ!ேக இ�0த அைனவ��#� ெரா�ப 
ஆ�சKயமாக� ேபா(வ�-ட9. O�கேன…, அ!# வ0ததாக, அ0த� 
[-ட� ந�ப�ய9. 
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கைடசிய�� சாமியா: ேவட� தK�தவ:க$, “நா!க$ O�க� 
ேகாய�� க-டேவ�8� எ�� எ!க"�#, O�க� உ�தரவ�-8 
இ��கி�றா:”. ந,!கெள�லா� O�க� ேகாய�� க-8வத3# உதவ� 
ெச(யேவ�8�. எ�லா ம�கைள)�, O�க� ெப�ைமைய உண��ப� 
ெச(யேவ�8�.  

 
ஆகேவ, உ!களா� இய�ற பண� ெகா8!க$ எ�� 

ெசா�ன'டேன, அ!கி��#� [-ட�தின:, தா!க$ ேபா-���#� நைக 
ம3�� பண� ஏராளமாக� ெகா8�தன:. 

  
சாமியா: ேவட� u�டவ:க"�, அைன�ைத)� ;�-� க-�� 

ெகா�டன:. “O�க� ேகாய�� க-� O�0த9�, உ!க$ 
அைனவ��#� அைழ�1 ைவ�கி�ேறா�, அைனவ�� வா�!க$”.  

 
அ!# வ�� ெபாQ9, உ!க"�# எ�ன ேநா( இ�0தா.� 

O�கன6ட� ெசா�லி� த,:�9 ைவ�கி�ேறா� எ�� ெசா�லிவ�-8, 
காK� ஏறி� ேபா(வ�-டன:. 

  
இைதெய�லா� #�நாத: பா:�#மா� ெசா�லியதா�, பா:�9� 

ெகா���0ேதா�.  உலகி�, எ�தைன வ�தமாக ஏமா3றி� 
ெகா����கிறா:க$? எ�பைத� க�8ண��ப� ெச(தா: #�நாத:. 

  
நைககைள)�, பண�ைத)�, அ$ள6� ெகா�8 சாமியா: ேவட� 

u�டவ:க$ காK� ஏறி�ேபான ப��,  2  அ�ல9  3  மண� ேநர� இ��#�. 
Oடமாகிய��0தவ: #ணமானதாக ந�ப�ய நிைலய��, க-�லி� 
உ-கா:09 ேபசி� ெகா���0தா:.  

 
“என�# O�கேன ேநK� வ0தா:, கா-சி ெகா8�தா:, 

#ணமா�கினா:” எ�� ேபசி� ெகா���0தவ:, திvெர�� “ஐேயா, 
அ�மா எ�� க�தி, க-�லிேல ;��8 ப8�9� ெகா�டா:.  

 
கா9 ேக-காமலி�0த v கைட�கார��#, ம�ப�)� கா9 

ேக-கவ��ைல. 
  
இ9 எ�ப�ெய�றா�, இைவயைன�9� ஆவ� ேவைலக$. 

இ�தைகய ஆவ�கைள ஏவ�னா�, #றி�ப�-ட ேநர� வைர ெசய�ப8�9�. 
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இைத� ேபா�ற நிைலகள6�, உலகி� உ$ள ம�கைள, 
எ�தைனேயா வைககள6� கட'$ ேபைர� ெசா�லி, ஏமா3றி� ெகா�8 
இ��கிறா:க$ எ�ற உ�ைமைய, நா� அறி09 ெகா$ள ேவ�8�. 

3. இ�ைறய மன1தன1� தவறான 
உண5Aக� எ�ப��ப%ட�? 

அ�$ஞான�ைத, #�நாத: கா�ப��த அ�$ வழிய��, 
உ!க"�#$ பதி' ெச(கி�ேறா�. அ�$ஞான உண:ைவ, உ!க"�#$ 
இைண�9� ெப��#� ெபாQ9, உ!க"$ த,ைமகைள அக3�� ச�தி 
வ�ைளகி�ற9. 

 
#மாரபாைளய�தி�, நாராயணசாமி எ�பவ: இ�0தா:. ேமேனஜராக 

ேவைல பா:�9� ெகா���0தா:. அவ�ைடய மக� ஆbசேனய: 
மட�தி�, �ைரவராக ேவைல பா:�9 வ0தா:. அவ:கைள)�, அவ:கள9 
#8�ப�தினைர)�, மாேதYவர� மைல�# யா� அைழ�9� 
ெச�ேறா�.  

 
நாராயணசாமி ம3�� அவ:க"ைடய பா-�, #ழ0ைதக$ 

அைனவைர)� அைழ�9� ெச�ேறா�. ேபா#� வழியான9 யாைன� 
கா8, #��#� பாைத எ�� யாைன� கா-�� வழியாக, அவ:கைள 
அைழ�9� ெச�ேறா�. 

 
மைல�பாைதய�� ெச�� ெகா����#� ெபாQ9, எ!க"�# 

எதி:�தா� ேபா�� ஒ� 1தK�, இர�8 1லிக$ நி�� ெகா���0தன. 
யா� அைழ�9 வ0தவ:க$, 1லிகைள� பா:�கவ��ைல.  

 
அவ:க$ பா:�தா�, பய09வ�8வா:க$ எ��  க�தி, யா� 

அவ:க"�# O�னா� ேபா( நி�� ெகா�ேடா�. யா� அைழ�9 
வ0தவ:கள6�, 10 வய9, 12 வய9 சி�வ:க"� இ�0தன:. ப��னா�, 
வயதானவ:க$ வ09 ெகா���0தன:. 

 
யா�, அவ:க$ 1லிைய� பா:�காதவா�, மைற09 நி�� ெகா�8 

ப�ரா:�தைன ெச(ேதா�. எ�ேலாைர)� பா:�9� #றி ைவ�9� 
ெகா���0த 1லிக$, அைவக"�# எதிரான உண:'கைள� க�ட'ட�, 
இர�8 1லிக"� தா��� #தி�9 ஓ�ன. எைதேயா க�8 பய0தைத� 
ேபா��, வ��-ெட�� ஓ� மைற0தன. 
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1லிக$ ஓ8வைத� க�8, யா� அைழ�9 வ0தவ:க$ ெவ#வாக� 

பய09 ேபானா:க$. அத� ப�ற#, அ!கி�09 அவ:கைள அைழ�9� 
ெச�ேறா�. அ�ெபாQெத�லா�, அவ:க"�#� கா-சிக$ கிைட�#�ப�� 
ெச(ேதா�.  

 
மாேதYவர� மைல�#, அவ:கைள� பழ�க�தி3காக� [-�� 

ெச�ேறா�. இய3ைக எ�ப�� ெசய�ப8கிற9? எ�ற நிைலகைள யா� 
அறிவத3காக ேவ��, #�நாத: எ�ைம எ�லா இட!க"�#� ெச�ல� 
ெச(9, பலைர� ச0தி�#�ப�� ெச(தா:. 

 
கா-�3#$"�, மன6த வாD�ைகய�.� எ�ன இ��கி�ற9 

எ�பைத� ெதK09தா� ெசா�கி�ேறா�. ஆனா�, உ!க"�# இைத� 
ெசா�கி�ேறா� எ�றா�, சாமி, கைத ெசா�வதாக எ�ண� [டா9. 

  
இய3ைக எ�ப� இய!#கி�ற9? வாD�ைகய�� வர�[�ய 

நிைலக$ எ�ன ெச(கி�ற9? எ�பைத, #�நாத: எ�ைம 
அRபவwதியாக உண��ப� ெச(தா:. 

 
கா-�3#$ ெச�றா�, மி�க!க$ க-8�ப8�. மன6த:கள6ட� 

பழ#� ெபாQ9, அவ:கள6ட� இ�09 த�ப��பேத க�ன� தா�. 
 
அதனா�, நா� இ�� ெப�� கா-�R$ வாDகி�ேறா�. 

இ!ேக,  நம9 உண:'க$ ெகா�8தா�, நா� எைத)� மா3றி அைம�க 
ேவ�8�.   

 
ஆைகயா�, ஒ�வ: தவ� ெச(கிறா: எ�� எ�`� ெபாQ9, 

நம�#$ தவறி� உண:'கேள வ�ைளகி�ற9. அகேவ, ஒ�வKட� தவ� 
எ�� உண:0த அ8�த நிமிடேம, அவ�ைடய தவறான உண:' ந�மிட� 
இ�லாதப�, 9�வ ந-ச�திர�தி� உண:ைவ எ8�9, நம�#$ 
;�த�ப8�தி� ெகா$ள ேவ�8�. இதனா�, அவ�ைடய உண:' 
ந�ைம� தா�#வதி�ைல. 

 
இ�ப�, 9�வ ந-ச�திர�தி� உண:ைவ த�O$ ெப��கி, 

த,ைமக$ வரா9 கா�#� நிைலயாக, உண:ைவ ஒள6யாக மா3�� 
நிைலயாக, ஞான6க$ கா�ப��த அ�$வழிய�� வாD09 வ�� 
அ�ப:க$ அைனவ��, த�O$ அறியா9 ேச:0த சாப வ�ைனகைள, 
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பாவ வ�ைனகைள, த,ய வ�ைனகைள ந,�கி, அ�$ ஞான6கள6� அ�$ 
ச�தி ெப3�, உ!க"ைடய பா:ைவய�� ம3றவ:க"ைடய த,ைமகைள 
ந,�கி8�, ேநா( ந,�கி8� அ�$ ச�தி ெப3�, ந,!க$ இ+வாD�ைகய��, 
ெப�வ ,8 ெப� நிைல ெப�� நிைலயாக, ப�றவ�ய��லா நிைலய�ைன� 
ெப�� நிைலயாக, ேபK�ப� ெப�வாDவாக வாD09 வள:0திட, எம9 
அ�$ ஆசிக$. 

4. ப!ற�ைடய த2ைமயான உண5Aக� 
ந	ைம இய��	 நிைலக� 

உதாரணமாக, ஒ�வ� ந�ைம� ெக8�9 வ�8ேவ� எ�� 
ெசா�னா�, அவ� ெசா�ைல நா� பதி' ெச(9 ெகா�8,  

“எ�ைன இ�ப�� ேபசினாேன, ேபசினாேன”  
எ�� அவன6� நிைலைய� [:ைமயாக எ�ண�, அவன6� 

நிைலைய ந� உட.�#$ ேச:�த ப��, அவ�, நா� எ+வள' கBட�பட 
ேவ�8� எ�� எ�ண�னாேனா, அ0த உண:வ�� த�ைமைய நம�#$ 
எ8�9, அேத வ�ைனயாக� ேச:�9, நம�#$ 9�1�� உண:'க$ 
வ�ைளகி�றன. 

 
அவ� எ�ண�யப�, ந� மன� மா�கி�ற9. அத�வழி நம�#$ 

வ�� ெபாQ9, “இவ� எ�ைன இ+வா� ெசா�னா�, ெசா�னா�” 
எ�� அவ� உண:ைவ, நம�#$ வள:�9� ெகா�8, அவ� உடலி� 
வ�ைள0த உண:'க$, ந� உட.�#$ வ�ைள0தப��, “ஒ�வ� ெக-8� 
ேபாக ேவ�8�” எ�ற உண:'க$, நம�#$ உ$ள ந�ல உண:'கைள� 
ெகட� ெச(9, அவ� நிைல�#, நா� ஆளாகி�ேறா�. 

 
நா� இ0த உட� நலி0த ப��, இற�க�ப8� ேபா9 அவRைடய 

நிைலக$ வ09, அவ�ைடய உய�ரா�மா க�ண� கா-�ய வழி 
ெகா�8, அவ� ெச(த த,யைத நா� ம\�8� எ�`�ேபா9, “ந, எைத 
எ�`கி�றாேயா அ9வாகி�றா(”.  

 
அவ� த,யைத வ�ைளவ��ததி� த�ைமைய ந,!கா9, அவன6� 

நிைன' ெகா�8 நா� வ�ேவாெம�றா�, அ0த உண:வ�� த�ைம 
இ0த உட.�காகி, அவ� ெசா�ன சிரம!க$, நம�#$ வ�ைள09, இ0த 
உட� நலி09, அவ� நிைன' [�, இ0த உடைல வ�-8, உய�ரா�மா 
ப�K0தா�, அவ� யாைர� ெசா�னாேனா, அ!ேக பழி த,:�#� 
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உண:'ட� ெச��, இேத உண:' அ!ேக வ�ைள09, அவைன)� 
வ ,D�தி வ�8�. 

 
ஆகேவ கீைதய�� “ந, எைத எ�`கி�றாேயா அ9வாகி�றா(” 

இ9'� [:ைம அவதார�தா�. அவ� ெச(த த,ய உண:வ�� நிைலைய 
நா� [:ைமயாக எ�ண�, அ0த உண:வ�� ச�திைய நம�#$ வள:�9� 
ெகா�டா�, அவன6� உண:' நம�#$ வ.�ெப3�, அதன6� உண:' 
நம�#$ ஓ!கி வள:09, இ0த உடைலவ�-8� ப�K09 ெச�.� 
உய�ரா�மா, அவன6� மண� ெகா�ட ஈ:�1 வ-ட�9�#$ சி�கி, 
அவன6� பழி த,:�#� உண:ைவ அவRைடய உடலி� வ�ைளவ��9, 
அவைன)� வ ,D�9�. இைத�தா� “ஓ� நம� சிவாய, சிவாய நம ஓ�” 
எ�� ெசா�.கி�ேறா�.  

 
தி��ப� தி��ப எ�ண�ய உண:வ�� த�ைம சிவமானா.�, 

சிவ�தி3#$ ச�தியாக இய!கி, எதன6� மணேமா அதன6� நிைலக$ 
ெகா�8, ம\�8� இய!கி, ம\�8� ம\�8�, தன�#$ எதைன� 
ேச:�கி�ேறாேமா, அதன6� நிைலக$ ெகா�8 மாறி� 
ெகா�ேடய���#�. அைத�தா� கீைதய�� “எைத ந, நிைன�கி�றாேயா 
அ9வாகி�றா(!” எ�� எ8�9ைர�க�ப-ட9. 

 
இைத� ேபா��, உய�Kன!க$ த�ைன� கா�திட, த�ைன� 

கா-�.� உய:0த நிைலக$ ெகா�8, அதன6� உண:ைவ >க:09, 
பKணாம வள:�சிைய அைட09, எதைன)� கா�தி8� உடலாக� 
ெப3ற9.  

 
அ+வா� பKணாம வள:�சி அைடய� ெச(த, இ0த உய�K� 

9ைண ெகா�8, த,ைமைய ெவ�� உண:வ�ைன ஒள6யாக மா3றி, 
ஒள6�சwரமாக நி��, எ��� பதினா� எ�ற நிைலய�� வாD09� 
ெகா����#�, அ�$ ஞான6ய�� உண:ைவ, இ0த மன6த வாD�ைகய�� 
ஏ3ப8� இைடz�கைள� தக:�திட, அ9 நம�#$ நிைல�திடா9 
த8�திட, அ�$ ஞான6ய�� உண:வ�� த�ைமைய கீைதய�ேல, க�ண� 
கா-�ய அ�$ ெநறி ெகா�8, அ0த மகKஷிகள6� அ�$ ச�திைய 
நா!க$ ெபறேவ�8� எ�� ந�O$ உ-ெச.�தி, இ0த� த,ைமகைள� 
9ைட�க எ�ண�னா�, த,ைமக$ நம�#$ வரா9.  

 
நா� எ�ண�ய [:ைமய�� நிைலக$, இ0த வாD�ைகய�ேல, 

த,ைமைய அக3�� ச�தியாக நம�#$ ஓ!கி வள:09, அ0த அ�$ 
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ஞான6ய�� ச�தி நம�#$ வ09, இ0த� [:ைமயான நிைலக$ நம�#$ 
வ.�ெப�கி�ற9. 

 
அ+வா�, அ0த ஞான6கள6� உண:'க$ வ.� ெப3�, ப�ற�ைடய 

உண:'க$ ந�ைம இய�காம� தைட�ப8�9� அைனவ��#�, எம9 
அ�ளாசிக$. 

5. எதி5 நிைலயான உண5Aக� ந	ைம 
எ�ப� இய��கி�ற�? 

ந� #8�ப�தி� எதி:பாராத நிைலக$ வ��ெபாQ9, ஒ�வ: 
ெவ��1, ேவதைனயான ெசயைல� ெச(வா:. அவைர நா� உ3�� 
பா:�தப��, உண:ைவ >க:09 அறிேவா�. இ�ப�� ெச(கி�றாேன? 
எ�ற நிைல வ09வ�8�. அ9 வ0தப��, அைத� ;�த�ப8�தாம� 
வ�-8வ�ட� [டா9. 

 
அ0த மாதிK ெச(கி�றாென�றா�, உடேன ந� #� கா-�ய 

Oைற�ப�, “ஈYவரா” எ�� உய�ைர எ�ண�, 9�வ ந-ச�திர�தி� 
ேபர�"� ேபெராள6)� நா!க$ ெபறேவ�8�, எ�� ;�த�ப8�தி� 
ெகா$ள ேவ�8�. 

 
அவ: ெச()� தவறான உண:', ந� உய�K� ப-8, உட� 

OQவ9� பர'கி�ற9. ந� ர�த!கள6� OQவ9� கவர�ப8கி�ற9. 
இர�த!கள6� கல0த ப��, ந� உடலி� உ$ள ந�ல அ`�கைள, ந�ல 
உண:ைவ ஈ:�க வ�டாதப�, தைட�ப8�தி வ�8கி�ற9. இர�த�தி.$ள 
உண:'கைள ந�ல அ`�க$, ஏ3��ெகா$ள ம��கி�ற9. 

 
அ�ப� ஏ3��ெகா$ள ம��#� ெபாQ9, ெகாதி�ெப�ற நிைலக$ 

வ�கி�ற9. அ0த ெவ��ெப�ற நிைலக$ வ��ெபாQ9, நம�# 
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ஒ�வ�தமான ந8�க� வ��. ஏென�றா�, அ0த அ`�க"�#� சKயான 
ஆகார� இ�ைலெய�றா�, அ9 பத��. நம�#� பத-ட� வ��. 

 
அ�ப� ந8�க� வ��ெபாQ9,  சிறிேதR� அ0த அ`�கள6� 

ேச:09வ�-டா�, அ0த அ`�கள6�, அ0த உண:'க$ இைண09 
ெகா$"�. 

 
அ8�9, தவ� ெச()� உண:'கைள >க:09, அ9 

வள:09வ�8�. ந�ல அ`�கள6� மல!களா� உ�வான9தா�, ந� 
உ��1க$. அ�ெபாQ9 உ��ப�� வள:�சி #ைறகி�ற9. அ9'� ேச:09, 
அ0த அ`�கள6� த�ைம)� ேச:09, ஒ���ெகா�� ேபா: Oைற 
ெச(9,  வலி எ8�கி�ற9. 

 
நா� த�1 ெச(யவ��ைல. ஒ�வ��ெகா�வ: ச�ைடய�8� 

உண:ைவ >க:0ேதாெம�றா�, இ0த நிைலயாகி�ற9. அேத சமய�தி�, 
இ0த ெவ��ப�� உண:' ெகா�8, வ ,-8�# வ�கிேறா� எ�� 
ைவ�9� ெகா$ேவா�.  

 
அ0த ெவ��ப�� உண:'க$, நம9 ஆ�மாவ�� அதிகமாக� 

ெப�கிய���#�. வ ,-��, சி�ன� #ழ0ைத ஒ� பா�திர�ைத� 
ேபா-டா� ேபா9�, அ�ல9 #ழ0ைத ஏதாவ9 ச�த� ேபா-8� 
ேபசினா� ேபா9�. இ9 எதி: நிைல ஆ#�. 

 
மைனவ�ைய� பா:�9, ப�$ைளைய வள:�தி��பைத� பா:, எ�� 

அ0த ெவ��ப�� உண:'க$, ெவ��பான நிைலகள6� ேபச� ெசா�.�. 
சில ேநர!கள6� வ ,-�� ஏதாவ9 நட0தா�, உ!கைள அறியாமேல 
ேகாப��9� ெகா$வ ,:க$. 

 
இதிலி�09, நா� எ�ன ெதK09 ெகா$கி�ேறாெம�றா�, நா� 

>க:0த உண:'தா�, ந�ைம இய�#கி�ற9. அ�ப� இய�#� அ0த 
உண:ைவ,  நா� ெகா8�த அ�$ ச�தி ெகா�8,  ஆ)$ ெம�ப: 
அைனவ��,  அ0த நிமிடேம, 1�வ ம�திய�� ஈYவரா எ�� எ�ண�, 
9�வ ந-ச�திர�தி� ேபர�ைள ேபெராள6ைய நா� ெபறேவ�8� எ��, 
ந� இர�த�தி� கல�க� ெச(யேவ�8�.  
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இர�த�தி� கல0தப��, அவ:க$ இ�வ�ேம, ெபா�ளறி09 
ெசய�ப8� ச�தி ெபறேவ�8�, ெதள60த மன� ெபறேவ�8�, 
ஒ��ப-8 வாQ� ச�தி ெபறேவ�8�, எ�� எ�ண ேவ�8�. 

 
அ0த உண:வ�� உண:�சிகைள, ந� இர�த�தி� ேச:�#� 

ெபாQ9,  அவ� ச�ைட ேபா-ட உண:ைவ� தண��கி�ற9. அவ� 
ஒ�� ேச:09 வாழேவ�8�, எ�ற உண:' கல�கி�ற9.  

 
உண:வ�� த�ைமைய, உய�: உ�வா�#கி�ற9. உண:வ�� 

த�ைம க�வாகி�ற9. ந� இர�த�தி� ;ழல ஆர�ப��கி�ற9 இ9, ந� 
அ`�க"ட� ேச�� ெபாQ9, நம�# ஒ�த நிைலயாக மா�கி�ற9. 

 
இ0த மாதிK, எ�லாவ3ைற)� மா3றி� பழக ேவ�8�. நா� சாமி 

#�ப�-ேட�, தியானமி�0ேத�, இ�ப� ஆகிவ�-ட9 எ�� ெசா�ல� 
[டா9. சில ேப: தியானமி�09, ப�ற�ைடய கBட!கைள� 
ேக-8வ�-8, ;�த�ப8�தாம� இ�0தா� எ�ன ெச(வ9? 

 
ச-ைடய�� அQ�#�ப-டா�, 9ைவ�9� ெகா$கி�ேறா�. ஒ� 

நா3றமான ெபா�$ ச-ைடய�� ப-டா�, உடன�யாக 9ைவ�9� 
ெகா$கி�ேறா�. அ9 ேபா��, ெவ��ெப�ற நிைலகைள உடேன 
;�த�ப8�தியாக ேவ�8�. 

 
எ0த நிைலய�.�, எ0த� lDநிைலய�.�, ப�ற�ைடய தவைற, 

நா� பா:�9வ�-டா�,  அ0த உண:'க$ ந�மிட� வ0த ப�� 
தா�,  தவ� ெச(கி�றா� எ�� அறிகி�ேறா�. அ0த உண:வ�� 
த�ைம, ந� உட.�#$ உண:�சிகைள� s��, ந�ைம அறியாமேலேய, 
இ�ப�� ெச(கி�றா� எ�� ெசா�ல ைவ�கி�ற9. 

 
நா� >க:0த உண:'க$, இ�ப�� ேபச ைவ�கி�ற9. இைத நா� 

தைட�ப8�த ேவ�8�. அ0த ேநர�தி�, “ஈYவரா” எ�� ந� உய�ைர 
எ�ண�, ந� உட.�#$ ேபாகாம� தைட�ப8�த ேவ�8�. அ0த� 
9�வ ந-ச�திர�தி� ேபர�"� ேபெராள6)� ெபறேவ�8�, எ�� 
எ�ண�, க�ண�� நிைனைவ, உ$"�#$ ெச.�த ேவ�8�. 

 
ப��, அவ� ெபா�ளறி09 ெசய�ப8� திற� ெபறேவ�8�. ந�ல 

ஒQ�கO$ளவனாக வரேவ�8�. ப�1ட� நட09 ெகா$"�, ச�தி 
ெபறேவ�8ெம�� எ�ண ேவ�8�.  
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இ0த உண:', ந� உட.�#$ இர�த�தி.$ள, அவ� உண:ைவ, 

தண��கி�ற9. ஆக, தியானெம�றா�, நா� க8� தவமி�09, எ�லா� 
ச�தி)� ெப�வத�ல. 

 
 ஒ+ெவா� நிமிடO�, நா� அ0த அ�$ச�தி ெபறேவ�8�. ந�ல 
#ண!க$ வரேவ�8�, எ�� தியான6�9, உண:ைவ, உ�மா3றி� 
ெகா�ேட இ��க ேவ�8�. 

6. ேவதைனயான உண5Aக�, நம� 
ந,ல �ண#க� அைன�ைத/	 

மைற��வ!&	 
ஒ�வ: ேவதைன�ப8� ேபா9, அ0த ேவதைனயான உண:'க$ 

உ$ ெச�றப��, ந�ல #ண!கைள� ெகா�� ெகா����#�, இத3#, 
இர�ய� எ�� ெபய: ைவ�தா:க$.  

 
நா� ந�ல #ண!க$ ெகா�8, ஒ�வ: ேவதைன�ப8வைத க� 

ெகா�8 பா:�த'டேன, ந� க� அவைர� பட� எ8�9, அவ: 
உடலிலி�09 வ�� ேவதைனயான உண:ைவ, ந� க� கவ:09, ந� 
1லனறி'�# உண:�திய அ0த உண:வ�� இய�க� ெகா�8, அவ: 
உடலிலி�09 வர�[�ய, த� இனமான ச�ைத, ந� ஆ�மாவாக 
மா3�கி�ற9. 

 
இ�ெபாQ9 ஒ� மர�, தன�#$ ேச:�9� ெகா�ட உண:வ�� 

ச�தி� 9ைண ெகா�8, கா3றிலி�09 எ+வா� த� இன�ைத எ8�9� 
த�ைன வள:�9� ெகா$கி�றேதா, இைத� ேபா��தா�, ந� உடலி� 
ஒ�வைர நா� [:09 கவன6�#�ெபாQ9, அவ: ப8� ேவதைனைய 
ஊDவ�ைனயாக� பதி' ெச(9, இதன6� 9ைண ெகா�8, அவ: 
உடலிலி�09 ெவள6�ப8�, அ0த உண:வைலைய� கவ:09, நம9 
ஆ�மாவாக மா3றி, ந�O$ உ-1#�தி� ெகா$கி�ேறா�. 

 
இ+வா�, நா� ;வாசி�9 உய���#$ ேபான'டேன, ந� 

உய���#$ இ9 இய!கியப��, உட.�#$ ெச�� அவ:ப8� 
ேவதைனைய உண:�9கி�ற9. இ��ப�R�, ந� ந�ல #ண!கைள 
மைற�9 வ�8கி�ற9.  
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இதிலி�09 த�ைன� கா�திட, ந� ஆ�மாவாக இ��#�ெபாQ9, 
அவ: ேவதைன�ப-ட நிைல)�, இ9ேபா�ற பல நிைலக$, க�ணா� 
பா:�த உண:'க$, ந� ம� ம\9 இ!ேக, ;��8 ெகா�8$ள9.  

 
இ+வா� ;��8 ெகா�8, ந�ல சி0தைன இ�லா9, ந�ைம 

இய�கி� ெகா����#� உண:வ�� த�ைமகைள, உய�:, நா� 
எ�`கி�றவ3ைற எ�லா�, அைவ உ$ ெச�.� ெபாQ9, நம�#$ 
உ��ெபற� ெச(9 ெகா����#� ஒ+ெவா� அ`வ�� த�ைமைய, 
இ0திரேலாகமாக� தன�#$ சி�B��#� நிைலயாக இ��#� ெபாQ9, 
சி�B�ைய� த8�தி8�, இ0த ேவதைனயான உண:'க$ உ$ ெச��, 
அ9 ெசய�படா9, எ+வா� இ��கிறெத�ற நிைலய�� வ�ள�க 
உைரதா�, கீதா உபேதச� எ�றா.�, இதRைடய சார� இ9தா�. 

 
க�ணா� கா-�ய உண:'கள6னா�, உட.�#$, அ9 உண:வ�� 

ெசயலாக, அதன6� சாரமாக இய!#கிறெத�ற நிைலைய, எம�#, நம9 
#�நாத: ெதள6'ற எ8�9� கா-�னா:.  

 
கீைதய�� உண:வ�� இய�க!கைள, வ�யாச: கா-�னா.�, 

உண:வ�� இய�க� எ+வா� இய!#கிறெத�ற நிைலைய, கால�தா� 
ஞான6க$ வ#�9� ெகா8�தி�0தா.�, அதன6� உண:'கைள 
>கரO�யா9 மைற0த நிைலகைள, நம9 #�நாத: எம�#� ெதள6'ற 
எ8�9ைர�9, அதன6� உண:வ�� சார�ைத ெவள6�ப8�தியைத, 
ந,!க"� ெதK09 ெகா$ள ேவ�8�, எ�ற நிைலய��தா�, இைத)� 
ெவள6�ப8�9கி�ேற�. 

 
ஏென�றா�, ந,!க$ ந�ல9 ெச()� இ0த நிைலக$ ஒ�வைர� 

கா�திட ந,!க$ எ�ண�னா.�, அவ:ப-ட ேவதைனய�� நிைலக$ 
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உ!க"�#$ ந�ல #ண�ைத மைற�9, எ+வா� ந,!க"� 
ேவதைன�பட ேந�கி�றேதா, இதன6�� வ�8ப-8 அ�$ ஞான6 வ�யாச: 
கா-�ய அ�$ ெநறி ெகா�8, அ0த உண:வ�� ச�திைய நிைன' 
[:09, உ!க"�#$ கவர� ெச(9, அ�$ஞான6ய�� உண:ைவ, ச�தி 
வா(0த வ��தாக, உ!க"�#$ ஊ�றி, ஊDவ�ைனயாக மா3றி, அதன6� 
நிைன'ெகா�8 ந,!க$ எ�`�ேபா9, அ0த மகKஷிகள6� அ�$ 
ச�திைய ந,!க$ >க:09, உ!கைளயறியா9 உ-1#09, த,ைமக$ 
வ�ைளவ��#� இதிலி�09 உ!கைள ம\-8� ெகா$"� நிைல�#�தா�, 
இைத உபேதசி�ப9. 

 
ஏென�றா�, இ+வா�தா� நம9 #�நாத: எம�# உபேதசி�த 

அ�$வழிய��, எம�#$ எ�ைமயறியா9 வ0த, எ�தைனேயா த,ைமக$ 
ெச(9, எம�#$ உ-1#0த, அ0த� த,ைமகைள வ�ல�க, நம9 #�நாத: 
கா-�ய அ�$வழிய��, த,ைமைய ந,�#� நிைலயாக, இ��� Oய�� 
ந,�கி� ெகா����பைத� ேபா��, உ!க$ வாD�ைகய�.� இைத� 
ேபா�ற நிைலகைள ந,�கி8� ஆ3ற� ெபறேவ�8� எ�பத3#�தா�, 
இைத எ8�9ைர�கி�ேறா�. 

 
உண:வ�� த�ைமய�� இய�க�ைத, “கீைத” எ�� வ�யாச: 

ெசா�னா.�, அ0த உண:வ�� சார�ைத #� கா-�ய நிைலக$ 
ெகா�8, ந,!க$ உண:0தறி09 ெகா�8, ந,!க$ ெச(த ந�ைமய��, 
த,ைமக$ எ+வா� உ-1#0தேதா, அ9 த,ைமயாக மா�கி�ற9. 

 
த,ைமைய அக3றி8� சார�ைத, அ�$ஞான6 வ�யாசக: கா-�ய 

அ�$ ெநறி ெகா�8 இைத� கவ:09, த,ைமைய அக3றி8� ச�தியாக, 
திறனாக, உ!க"�#$ வ�ைளய ேவ�8� எ�பத3ேக, யா� இ�ெபாQ9 
உபேதசி�ப9. எம9 அ�ளாசிக$. 

7. சEைடய!&ேவா9� உண5Aகைள 
>க5வதா,, நம�� ஏ6ப&	 த2ைமக� 

uமிய�� உ$ள கா3��#$, பலவ�த ெச�க$, மர!க$ ெவள6ய�-ட 
உண:வ�� அைலக$ பரவ�ய���கி�றன. அ+வா� பலவ�தமான 
உண:வ�� அைலக$ பரவ� இ�0தா.�,  ஒ� வ��9 த� இன�தி� 
ச�ைத, அதிலி�09 ப�K�9 எ8�9� ெச�யாக, மரமாக, வள�கி�ற9. 
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இைத� ேபா��தா�, நம9 உட� uமி�#� சமமான9. உய�K� 
இய�க�தா�, நா� கவ�� நிைலக$, ம3�� பகி:09 ெகா�ட 
உண:வ�� த�ைமகைள� பதி' ெச(9 ெகா�டப��,  பதி0த நிைலகைள, 
த� இனமான உண:வ�� அைலகைள� கா3றிலி�09 கவ:09, த� 
ஆ�மாவாக மா3�கி�ற9.  

 
uமிய�� ஒ� வ�ைதய�ைன ஊ�றினா�, அ0த வ��தான9, தன9 

உண:வ�� ச�ைத� கா3றிலி�09 கவ��. அ0த� பர�1�#$ நா� 
ெச�ல ேந:0தா�, அத� வாசைனைய நா� அறியO�)�.  

 
இைத� ேபா��தா� ந� உடலான நில�தி3#$, நா� எ�ண�ய 

உண:வ�� ச�ைத நா� பதி' ெச(9 ெகா�டா�, உண:', அதிலி�09 
கவ:09 நம9 ஆ�மாவாக மா�கி�ற9. 

 
இ�வ: ச�ைடய�-8� ெகா����பைத ேவ��ைக 

பா:�#�ெபாQ9, அ0த உண:வ�� அைலக$ ந�O$ கல09, 
ஊDவ�ைனயாகி�ற9. அ0த உண:வ�� அைலக$, நம�#$ ெப�கி 
ஆ�மாவாகி�ற9.  

 
அவ:க"�#$, எ0த ெவ��ப�� த�ைம ெகா�8 

ச�ைடய�8கி�றனேரா, அைத� ேபா�� ச�ைடய�8� உண:'கைள, 
நம�#$ >க:09, >க:09, அைதேய பதிவா�#கி�ேறா�. 

 
ஆக, ப�ற�ைடய நிைலகைள எ�ண� “இ�ப� ஆகிவ�-டேத” எ�� 

அ0த� ேசா:வ�� த�ைமைய நா� எ8�9வ�-டா�, அ0த� ேசா:வ�� 
உண:'க$ நம�#$ வ��தாக� பதிவாகி, ேசா:வ�� த�ைம ெகா�ட 
உண:வ�� ச�9 அதிகK�9வ�8�.  

 
ப��, அதன6� உண:'க$ ந� ஆ�மாவா#� ெபாQ9, ந�மிட�தி� 

ெதள6வ3ற நிைலகளாக அைம09,  நா� சி0தி�தா.�, சி0தி�க இயலாத 
நிைலைய, ந�மிட�தி� உ�வா�கிவ�8கி�ற9. 

 
இ0த ஆ�மாவ�� எ9 ெப�கிய���கி�றேதா, அதன6� 

உண:'க$,  நா�, ஒ� ெசா� ெசா�வத3#O� ெவள6�ப-8, “யாைன 
வ�� ப��ேன, மண�ேயாைச வ�� O�ேன” எ�பைத� ேபா��,  நா� 
ேபச இ��பவK� உண:வ�� ேமா9கி�ற9.  
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நா� அவKட� உதவ� ேக-8 ெச�றி��ேபா�. அவ�ைடய 

உதவ�ைய� ேகாK, நா� ேப;� ெபாQ9, ந� ஆ�மாவ�� கல09 
ெப�கி)$ள ேசா:வைட0த உண:'க$, ந� ெசா�ைல� ேக-8� 
ெகா����ேபாK� ;வாச�தி� ேமாதி, நம�# அவ: உதவ� ெச(ய 
வ���ப� இ�0தா.�, உதவ� ெச(ய வ���1� அவK� எ�ண�ைத, இ9 
த8�#�.  ஆகேவ, அவ:க$ தவ� ெச(யவ��ைல. 

 
ஆனா�, உதவ� ெச(ய வ���1வKட�தி� நம9 கBட!கைள)�, 

ேவதைனகைள)�, எ8�9� ெசா�.� ெபாQ9, இ0த உண:வ�� 
த�ைம அவKட�தி� வ�ைளகி�ற9. நா� எ�தைகய கBட!கைள 
அRபவ��ேதாேமா, அதன6� உண:'கைள அவ: >க:கி�றா:.  

 
ப��, அவ: தைலைய ஆ-�வ�-8, “அ�1ற� பா:�ேபா�” எ�பா:. 

இ!ேக ந�Oைடய ெசா�ேல, நம�# எதிKயாகி�ற9. அவ:கள�ல, 
அவ: உதவ� ெச(ய வ���ப�னா.�, அவ:க"ைடய உண:'க$ 
இ�தைகய நிைலகள6� வ�ைள)�. 

 
அேத சமய�, நம9 ெதாழி�க$ தைட�ப8� ெபாQ9, ேவதைன 

எ�ற நிைல வ��. ேவதைன எ�பேத நb;.  இ0த நbசி� த�ைம 
வ09வ�-டா�, இ0த உண:வ�� த�ைம நம�#$ அதிகமாக வள:09, 
ைக கா� #ைட�ச�, ேசா:' ேபா�ற நிைலக$ lD09வ�8கி�ற9.  

 
ப��, நா� ெதாழி� ெச(ய O�யாத நிைலக"�, நா� அத� 

வழிய�� யா�ட� ேப�சி� ெதாட:1 ைவ�9� ெகா�டா.�, 
அைவகைள� ேக-8ண:ேவாK� நிைலகைள)� ேசா:வைடய� 
ெச(9,  அவ: ந�ைம� பா:�#� ெபாQ9,  “இவ: எ�ெபாQ9 
பா:�தா.� இ�ப��தா�” எ��, ந�ைம� ப3றிய ஒ� எ�ண�ைத 
அவKட�தி� உ�வா�#�.  

 
“இவ: எைத)� ெச(ய மா-டா:” எ�ற உண:ேவ, அவKட�தி� 

ஓ!கி நி3#�. இ0த இட�தி�, ந� ஆ�மாேவ நம�# எதிKயாக வ�ைன 
1Kகி�ற9. 
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ஆகேவ இைத� ேபா�� ந� ஆ�மாவ�� பட�� த,ைமயான 
உண:'கைள ந,�#வத3#�தா�, ஒ+ெவா� ெநா�)�, நா� ஆ�ம ;�தி 
ெச(ய ேவ�8�. 

 
அ+வா� ெச(9, வ��ண�லி�09 வ09 ெகா����#�, 

அ0த�  9�வ ந-ச�திர�தி� ேபர�$ ேபெராள6ைய,  ந� 1�வ ம�திய�� 
இய�கி� ெகா����#�,  உய�: வழி >க:09,  ந� உடலி� 
உ$ள  அைன�9 அ`�க"�#� உணவாக� ெகா8�9,  உ$ Oகமாக, 
இைண�க� பழகி� ெகா$ள ேவ�8�.  

 
இத� வழி நா� ெதாட:09 ெச()�ெபாQ9, அ0த 9�வ 

ந-ச�திர�தி� ஆ3ற� மி�க ச�தி, நம9 ஆ�மாவ�� பா9கா�1� 
கவசமாக, ெப�� அ�$ வ-டமாகி வ�8கி�ற9. அ9,  ந�O$ 
எ�தைகய த,ைமகைள)�, ந� அ�கி� வராதப� த$ள6வ�8கி�ற9.  

 
ந� ஆ�மா பK;�தமாகி, நா� மகிD09 வாழ O�)�. இ0த� 

ப�றவ��#�ப�� ந� உய�ரா�மா, அ0த ச�தKஷி ம�டல�9ட� 
இைண09, நா� அைனவ�� ப�றவ� இ�லா நிைல எ�ற, அழியா 
ஒள6�சwர� ெபற O�)�. 

 

8. பைகைம உண5Aக�, 
நEப5க3��� இய��	 நிைல 
உதாரணமாக, ஒ� ந�ப� நம�#� த,!# ெச(9வ�-டா�, அைத 

எ�ண� நம�#$ பதி' ெச(9 ெகா$கிேறா� எ�� ைவ�9� 
ெகா$ேவா�.  
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“பாவ� என�#� த,!# ெச(தாேன, அவ� உ��ப8வானா” எ�� 

ேகாப�தி� எ�ைல கட09, உண:�சி ெபா!க� ேப;கி�ேறா�. அ+வா�, 
நம�#$ த,!# ெச(தவைன எ�ண�, அ9 வ�ைள09, அவ� த,!# 
ெச(தா�, எ�� நம�#$ பதி0தாேலா, அவR�#$"� இ0த பதி' 
உ�8. 

 
ஆக இ0த சாபமி-ட இ0த உண:வ�� நிைலக$ அ!ேக ெச��, 

அவR�#$ 1ைரேயா�, அவRைடய ந3#ண!கைள அழி�9வ�8�. 
ஒ+ெவா� Oைற)� இ+வா� சாபமி8� நிைலகள6�, "பாவ� அவ� 
ெதா�ைல ெகா8�கிறா�" எ�� எ�ண�னா�,  இ9, அவ� 
ெசயலா�க!க"�ேக தைடயாய���#�. 

 
இ�ெபாQ9, ந�ப:க"�#$ ஒ�வ��ெகா�வ: ேவதைன� ப-8� 

ப�K0தி�0தா.�, சில ேநர!கள6� 1ைரேயா8�. 1ைரேயா8� ெபாQ9, 
சாத� வ�Q!கினா.� வ�Q!க O�யா9.  எ�சி� வ�Q!#� ெபாQேத 
1ைரேயா8�. இைவெய�லா�,  ெவ��ப�� உண:'க$ நம�#$ 
வ��ெபாQ9,  நம9 உ��ப�� இய�க!கேள தன6. 

 
ஆக ந�பனாக இ��#� ெபாQ9, அவ� ந�ைம ெச(தா� எ�� 

எ�ண�ப8� ெபாQ9, வ��க� வ�கி�ற9. அ�ெபாQ9 உய�K� 
த�ைம நம�#$ ஊ-�, அ9 தன6�9� ெகா$"�. மகிD�சிய�� 
நிைலக$ நம�#$ உ�வாகி�ற9. 

 
இெத�லா�, இய3ைகய�� நிைலய�� இய�க!க$, ம3ேறா�ட� 

ஒ�றி இய�#� நிைலகைள, இ!ேக உ�வா�#கி�ற9.  நா� நம9 
வாD�ைகய�� ம3ேறா�ட� பழகிய ேநர!கள6�, த,ைமய�� 
உண:'கைள, நம�#$ பதி' ெச()� ெபாQ9, நம�#$ யா�ைடய 
#ண!கைள� பதி' ெச(9 ெகா�ேடாேமா, அ9 இ!ேக வ�ைளய� 
ெதாட!கி வ�8கி�ற9. 

 
இைத� ேபா��, ப3றி� த�ைமயா�, த,ைமேய வ�ைளகி�ற9. 

பாச�தாேலா, ப�பாேலா, அ�பாேலா, ப�ற:ப8� 9யர!கைள� 
ேக-டறிய ேந��ெபாQ9, அ0த உண:வ�� த�ைம நம�#$ 1#09, 
அ0த உண:வ�� வ��தாக வ�ைள09, அ0த உடலி� இ�09 எ9 
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ெவள6�ப8கி�றேதா அ0த அைலகைள� கவ:09, நம�#$ ேநாயாக 
உ�வா�#கி�ற9. 

 
lKய� தன�#$ வ�வத3# O�ேப, நbசிைன� ப�ள09வ�8வ9 

ேபா��, மன6த� த� உண:வ�� ெசயலா�, த,ைமக$ த�ன6ட�தி� 
வ�� ெபாQ9, அதைன� ப�K�9� தன�#$ ஒள6ய�� ;டராக, மா3�� 
த�ைம ெப3றவ�. 

 
ேகாளாக இ�09,  ந-ச�திரமானைத� ேபா��, மன6த�, தன9 

உண:வ�� 9ைணயா�, ஒள6ய�� சwரமாக மாறி,  அதன6� 
ெசயலா�க!களாக ந-ச�திரமாக இ�09,  த,ைமைய�  த�ன6டமி�09 
ெவ#sர�திேலேய, ;-8� ெபா;�#� ஆ3ற� ெப3றவ�.  இ0த ஆ3ற�, 
மன6த வாD�ைகய�� த,ைமகைள அக3�� உண:'கைள� ெப3ற 
நிைலயா�, வ�ைளவ9தா�. 

 
இைத�தா�,  “மாKய�ம�”  ேகாவ�லி� நம�#� 

கா�ப��கி�றா:க$. ஒ�வ�ைடய த,ைமைய� ேக-டறிய ேந�� 
ெபாQ9,  அ9 நம�#$ மாறி (அவ�ைடய த,ைம நம�#$ மாறி -- மாK) 
த,ைம ெச()� நிைலயாக, வ�ைளவைத� ேபா��,  9�வ ந-ச�திர�தி� 
ேபர�ைள ேபெராள6ைய நா� ெபறேவ�8� எ�� எ�`� ெபாQ9, 
அ9 நம�#$ மாறி, த,ைமகைள அக3�� ச�தியாக  உ�ெவ8�கி�ற9. 

 
ஆகேவ, நா� 9�வ ந-ச�திர�தி� ேபர�$ ேபெராள6 

உண:'கைள� ப3�ட� ப3ற ேவ�8�. அ0த� ப3றிைன, ப3�ட� 
ப��ப3றினா�, ந�ைம அறியா9 lQ� த,ைமகைள, அக3ற O�)�. 
அறியாைம எ�ற இ�ைள வ�ல�க O�)�.  
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இ0த வாDவ�� ெபறேவ��ய, ெம(யான ெபா�ளாக உய��ட� 

ஒ��� உண:வ�ைன, ஒள6 ெபற� ெச(ய O�)�. ஆகேவ, 
ெம(ஞான6க$ உைர�த வழி எ9ேவா, அதைன� ப��ப3றி அைனவ�� 
“ெப�வ ,8 ெப�நிைல” அைடவத3# எம9 ஆசிக$. 

 
எ�ைலய��லா இ0த ேபர�ட�தி�,  ஒ� எ�ைலேயா8 நி�றா8� 

இ�பர�ெபா�ள6�, வ09 உதி�த உய�ரா�மா�க$ நா� அைனவ��, 
மகKஷிகள6� அ�ளா3றைல�  ெப3� வாDவேத,  நம9 எ�ைலயாக 
அைம�திட� ேவ�8�.  

9. நா	 எ&��	 பாச உண5வா,, 
ேநா/6றவ9� உண5A ந	ைம 

இய��	 நிைல 

.ஒ� சமய�, யா� வசி�த ஊK�, காலரா எR� வ�யாதி பரவ�ய9. 
ஊK� உ$ள பல:, காலரா வ�யாதியா� தா�க�ப-8 இற0தன:. அ9 
சமய�, எம�#� ைதKய� அதிக� இ�0த9.  

 
அதனா�, காலரா வ�யாதியா� தா�க�ப-8 இற0த பலைர, 

அதாவ9 ;மா: 20 அ�ல9 30 ப�ண!கைள� s�கி, ;8கா-�� ேபா-8 
வ0ேதா�. ஆனா� அ9 சமய�, இ9 ேபா�ற பண��#� பய09 யா�� 
வரவ��ைல. 

 
அ9 சமய�, எம9 த0ைதைய� ெப3ற அ�மாவ�3#, அதாவ9, 

எ�Oைடய பா-��#� காலரா ேநா( வ09வ�-ட9. உறவ�ன:க$ சில:, 
அவைர s�கி� ெகா�8, ஆYப�திK�#� ேபா(வ�-டா:க$. 

 
பா-��#� காலரா ேநா( வ09வ�-ட9. அவைர, ஆYப�திK�#� 

s�கி� ெகா�8 ேபா( வ�-டா:க$ எ�� யா� ேக$வ��ப-ட9�, 
எம�# வய�3�� ேபா�# ஏ3பட� ெதாட!கிய9.  

 
காலராவ�� இற0த 30 ப�ண!கைள s�கி� ேபா-ேடா�. 

அ�ெபாQ9, எம�# ஒ��� ஆகவ��ைல. எ�Oைடய பா-��#� 
காலரா ேநா( வ09வ�-டேத, எ�� எம9 உண:வ�� சிறி9 இட� 
ெகா8�த'டேன, எம�#� காலரா வ09வ�-ட9. 
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#�நாத: இ0த� ச�பவ�ைத எம�# நிைன'ப8�தி, “ந, 

ைதKய�9டR�, வலிைம)டR�, காலராவ�� இற0தவ:கைள� s�கி� 
ெகா�8 ேபா(� ேபா-டா(. உன�# ஒ��� ஆகவ��ைல.  

 
ஆனா�,  உ�Rைடய பா-��#� காலரா ேநா( வ09வ�-டேத 

எ�� எ�ண�ய'டேன, உன�#� காலரா ேநா( வ09வ�-ட9. 
மன6தKட�தி�, உண:' எ�ன ேவகமாக ேவைல ெச(கி�ற9 எ�� 
பா:�தாயா?” எ�� ேக-டா:. 

 
ஆனா�, காலராவா� தா�க�ப-ட பா-�ய�� ம\தான எ�ண� 

வ0தப�� தா�, எம�#� காலரா ேநா( வ0த9, எ��  #�நாத: ெசா�ன 
ப�� தா�, யா� ெதK09 ெகா�ேடா�. 

 
ம9ைர ;�ப�ரமண�ய1ர�தி�, ஒ� வா(�கா� இ��#�. 

இ�ெபாQ9, அ0த இட�தி� ேம�பால� க-�ய���கி�றா:க$. அ0த 
வா(�காலி� த�ண,: ஓ�� ெகா����#�. எம�# வய�3�� ேபா�# 
ஏ3ப-ட9ேம, யா� அ0த வா(�கா.�#� ெச�� வ�-ேடா�. 

 
வா(�காலி�, கா� கQவ� வ�-8 வரலா� எ�� நிைன�தா�, 

அ9 நட�காத காKயமாக இ�0த9. ஏென�றா�, வய�3�� ேபா�# 
நி3காம� ேபா(� ெகா���0த9. ப�ற#, ஒ�வாறாக� சமாள6�9, 
ேஹா-ட.�#� ெச�� “தய�: சாத� ெகா8!க$” எ�� ெசா�லி, தய�: 
சாத� வா!கி� சா�ப�-ேடா�. மனதி�, யா� ஒ� பய��வா� எ�� 
எ�ண�, தய�: சாத�ைத ஒ� ப�� ப���9� ெகா���0ேதா�. 

 
ஆனா�, தய�: சாத�ைத� சா�ப�-8� ெகா����#� ெபாQேத, 

எம�# வய�3�� ேபா�# ஏ3ப-8வ�-ட9. ேஹா-ட.�#$ேளேய 
நட09வ�-ட9, ப�ற#, ம�ப�)� வா(�கா.�# வ09, அம:09 அலசி� 
ெகா���0ேதா�. 

 
ஒ� ச0த:�ப�தி�, எம�#� ைதKய� சிறி9 #ைற0த9. ஆனா.� 

ைதKய�ைத வரவைழ�9� ெகா�8 “எ�ன ப�ண�வ�8�, பா:�கலா�” 
எ�� இ�0ேதா�. பசி�தா�, இ�R� ெகாbச� தய�:சாத� சா�ப�டலா� 
எ�� எ�ண�ேனா�.  
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ஏென�றா�, தய�: #ள6:�சி, தய�: சாத� சா�ப�-டா� 
சKயாகிவ�8� எ�� இ�0ேதா�. அதனா�, தய�: சாத� வா!கி� 
சா�ப�-ேடா�. ஆனா�, சா�ப�-ட சாத�, வய�3�� ேபா�கா� OQ9 
OQதாக ெவள6ேய ெச�ற9. 

 
எம9 க� Oழிெய�லா� உ$ேள ெச��வ�-ட9. சK, நா� இ0த� 

த�ண,Kேலேய உ$ேள ெச�� வ�8ேவா� ேபாலி��கி�ற9. 
பா-�ைய)� பா:�க O�யா9 ேபாலி��கி�ற9, எ�� எ�ண�ேனா�. 
நட0த நிகD�சி இ9. 

 
காலரா வ�யாதி பரவ�யதா�, ஊைர வ�-ேட நிைறய ேப: 

ஓ�வ�-டன:. ப�ட� பா�திர!கைள, அ�ப� அ�ப�ேய ேபா-8வ�-8, 
தா� த�ப��தா� ேபா9� எ��, ஓ�வ�-டன:. 

 
வா(�காைல ஒ-� ஒ� பால� இ�0த9. அதி� ேபா( அம:09 

ெகா�ேடா�. அ�ெபாQ9, அ0த� பால�தி� வழியாக, வ�� ஓ-�� 
ெகா�8 ஒ�வ: வ0தா:.  

 
அவ: எ�ைம� பா:�9, “எ�ன(யா… இ�ப� 

உ-கா:0தி��கி�றா(?"... எ�� ேக-டா:. 
 
“காலராவ�� இற0தவ:கைள� s�கி� ேபா-8 வ0ேத�, 

இ�ெபாQ9, என�ேக காலரா வ�யாதி வ09வ�-ட9” எ�� அவKட� 
[றிேனா�. 
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“அட.. ந, எ� வ��ய�� ஏறி உ-கா:…” எ�� [றி, எ�ைம 

அவ�ைடய வ��ய�� ப�� சீ-�� அமர� ெச(9, அவ�ைடய க��1� 
கா-�3# அைழ�9 ெச�றா:. க��ைப� ப�ழி09, ஜூY எ8�9� 
ெகா8�9, “ந�றாக c�# ப���க� சா�ப�8” எ�� [றினா:. 

 
அவ: ெகா8�த க��1� சாைற� #��தப��, எம�கி�0த காலரா 

ேநா(, எ!ேக ேபானெத�ேற ெதKயவ��ைல. யா�, uரண #ண� 
அைட0ேதா�. காலராவ�3# ம�09, க��1� சா�. இ�R� க��1� 
சா� ெகா8�க� ெசா�லி� #��9 வ�-8, அ!கி�09 வ0ேதா�. 

 
எம9 உட� நிைல #ணமான'டேன, ;�மா இ��கவ��ைல. ஊ: 

OQவ9� ;3றி, ம�கள6ட� யாசக� ேக-8� ெப3�, கா; ேச:�9, 
க��1� ச3ைற வா!கி, காலராவா� பாதி�க�ப-ட அைனவ��#� 
ெகா8�ேதா�.  

 
ஏென�றா�, யா� அ�ெபாQ9 ேதசிய இய�க�தி� இ�0ததா�, 

ெபா9 ேசைவய�� ஆ:வOட� ஈ8ப-8, “ந, #�, ந, #�” எ�� 
எ�ேலா��#� க��1� சா� வா!கி� ெகா8�ேதா�. அத� ப��, காலரா 
ேநா)� ஊைர வ�-ேட ஓ��ேபாய�3�. 

 
இ9 ஒ� ச0த:�ப�. அ�ெபாQ9தா� ெசா�னா: #�நாத:, “ேட(… 

உ�ைன� கா�பா3�வத3#, அ�ெபாQ9 நா� தா�டா வ��ய�� 
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வ0ேத�,  ந, ெச�9� ேபாவா(… எ�� எ�ண�னா(, ஆனா�, ந, சாக� 
[டா9 எ��, நா� வ0ேத�” எ�� [றினா:. 

 
எம�கி�0த காலரா ேநா( ந,!கியப��, ஆசன� ெச(வ9, 

பய��வா� தன� ெச(வ9 எ�பெத�லா�, எ�மா� O�யாம� 
ேபா(வ�-ட9.  

 
யா� சாதரணமாக, ம9ைரய�� ஆ�டா$1ர�திலி�09 

தி��பர!#�ற� வைர, உட� பய�3சி�காக ஓ8ேவா�. ஓ�யப�ேய 
தி��பர!#�ற�திலி�09, ஆ�டா$1ர� வைர தி��ப� வ�ேவா�. 
ஆ�டா$1ர�திலி�09, தி��பர!#�ற� 6 ைம� இ��#�. அத� 
ப�ற#, காைல 6 மண��#, மி�லி3# ேவைல�#� ேபாேவா�. 

 
இ9 ேபா�� இ�0த யா�, காலரா ேநா( தா�கிய'டேன, எம�#� 

காலரா ேநா( வ09வ�-ட9. “பா-�ைய எ�ண�னா(, எ�ன ஆன9 
உன�#?” எ�� ேக-டா: #�நாத:. 

 
#�நாத: ெசா�ன ப��தா�,  உண:வ�� இய�க�ைத யா� 

அறி0ேதா�.  ப�ற#தா� எம�#� ெதK0த9. #�நாத: ெசா�லவ��ைல 
எ�றா�, எம�# ஒ��� ெதKயா9. 

 
"இற0தவ:கைள� ைதKயமாக� s�கி� ெகா�8ேபா(� ேபா-டா(. 

ஆனா�, உ�Rைடய பா-��#� காலரா ேநா( தா�கிவ�-டேத, எ�� 
ஏ!கினா(, உடேன, இத� உண:', உ�ன6ட�தி� எ�ன ேவைல 
ெச(த9 எ�� ெதK09 ெகா�டாய�லவா” எ�� ேக-டா: 
#�நாத:.  இ9 ேபா�ற உண:'க$,  ஒ+ெவா�ைற)� எம�# 
அRபவu:வமாக கா-�னா:, #�நாத:. 

 
#�நாத: கா�ப��த அ�$ வழிய��, த!க"$ ெம(ஞான� 

ெப3�, ெம(வழிய�� வாD09, ெம(ெபா�$ கா`� திறைன 
த!க"�#$ வள:�9 வ�� அ�ப:க$ அைனவ��, 9�வ 
ந-ச�திர�தி� ேபர�"� ேபெராள6)� ெப3�, உ!க"ைடய 
வாD�ைகய�� உண:வ�� இய�க!கைள அறி)� ஆ3ற� ெப3�, அ�$ 
ஞான� ெப3�, ச:வ� த,ைமகள6லி�09 வ�8ப8� ஆ3ற� மி�க அ�$ 
ச�தி ெப3�, இ0த� ப�றவ�ய��, ெப�வ ,8 ெப� நிைல ெப�� 
நிைலயாக,  எ��� பதினா� எ�ற,   அழியா ஒள6�சwர� ெப�� 
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நிைலயாக,  ேபK�ப� ெப�வாDவாக   வாD09 வள:0திட,  எம9 
அ�ளாசிக$. 

10. ந	Pைடய ெகௗரவ உண5வா, 
வ�	 த2ைமக� 

நம9 க�,  கா9,  c�#,  வா(,  உட� இைத�தா� பbச 
பா�டவ:க$ எ�றா:க$. ஆக, “நம9 ெகௗரவ� #ைற09 வ�8ேம” எ�ற 
உண:' வர�ப8� ெபாQ9, ெகௗரவ:க"�#�, பbச பா�டவ:க"�#� 
ேபாராகி�ற9.  

 
பbச பா�டவ:க$தா�,  ந�ைம ஆள�[�யவ:க$ எ�றா.�, 

இ0த உண:வ�� த�ைம ெகா�8 ந�ைம ஆ-சி 1Kவ9, ெகௗரவ:க$. 
 
ஒ�வ: ந�ைம தர�#ைறவாக� ேபசி, அைத காதா� நா� 

ேக-க�ப8� ெபாQ9, நம�#$ உண:�சிைய� s�8கி�ற9.  
 
அ�ேபா9 ெகௗரவ� ப�ர�சிைன வ09, “இ�ப� ந�ைம� 

ெசா�லிவ�-டாேன”  எ�� நம9 ெகௗரவ� #ைற0ததாக எ�ண�, 
ேவதைன�ப8கி�ேறா�. இ�ப� ேவதைன எ�ற நிைலக$ வர�ப8� 
ெபாQ9, வ�ஷ�த�ைமக$ நம�#$ வ�கி�றன. 

 
நம9 க�,  கா9,  c�#,  வா(,  உட� இைவ ஆ-சி 1K0தா.�, 

ெகௗரவ� ப�ர�சிைன எ�� வர�ப8�ெபாQ9,  ெகௗரவ:க"�#�, பbச 
பா�டவ:க"�#� ேபாராகிற9 எ�பைத� காவ�ய� ெதா#�1க$ 
ெதள6வாக� [�கி�றன. 

 
நம�#� பண� தர ேவ��யவ:,  தரவ��ைல எ�� ஒ� ப�க� 

ேவதைன;  நா� த�கிேறா� எ�� [றியவ��#�  தரவ��ைல எ�றா�, 
ெகௗரவ� ேபா(வ�8ேம எ�� ஒ� ப�க� ேவதைன.  

 
நம�#� தரேவ��யவ� த�கிேற� எ�� ெசா�லி� 

தரவ��ைலேய எ��,  ேகாபO�,  ஏமா3றிவ�-டாேன எ�ற  
ேவதைன)� ேச:09, எலி�ெபாறிய�� சி�கிய9 ேபா�� 
ஆகிவ�8கி�ற9. இதன6� ேவதைனகளா#� ெபாQ9,  அ9 நம�#$ 
நரகா;ரனாக உ��ெப�கி�ற9. 
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அேத சமய�தி�, மன6த� ஒ�வ� ம3ெறா�வைன 
எ�ண�,  “அவ� நம�# ந�ைம ெச(தா�”  எ�� எ�ண�னா�, 
அவR�# வ��க� ஏ3ப8கி�ற9.  

 
“அவ� நம�#� த,ைமக$ ெச(தா�”  எ�� எ�ண�னா�, 

அவR�# 1ைரேய3ப8வைத� ேபா��, நா� நம�#� தர 
ேவ��யவன6ட�  “என�#� பண� தராம� இ�09வ�-டாேன  எ�� 
உ3� ேநா�#�ெபாQ9, அவன6ட�தி� இதன6� உண:'க$ பதிவாகி, 
ந�ல #ண!க$ ெசயல3றதாக மா�கி�ற9.  

 
அவன6ட�தி� இன� 1Kயாத பத-ட� வ��. அவ�ைடய 

வ�யாபார� #ைற)�. அவ: சீராக இய!#� த�ைம)� #ைற)�. 
 
அவ�� எ�`வா:,  “அவ��#� ெகா8�கேவ�8ேம,  சKயான 

கால�தி�, அவ��#� ெகா8�கவ��ைலேய”  எ�� ந�ைம எ�ண� 
எ�ண� ேவதைன�ப8வா:. ேவதைனய�� உண:'க$ அவKட�தி� 
வ�ைளகி�ற9. ெகா8�க O�யாத நிைலய��,  அவ�ைடய ேவதைன 
அதிகK�#� ெபாQ9,  ந�ைம� ப3றிய நிைன' அவKட�தி� 
அதிகK�கி�ற9. 

 
இ�ப�,  ந�மா� அவ: எ8�9� ெகா�ட ேவதைனய�� 

உண:'க$ ேநாயாக மா�கி�ற9. அவ: ேநா)ட� இ��#�ெபாQ9, “ந, 
ேவ�8ெம�ேற,  என�#� பண� தரவ��ைல” எ��, நா� க8ைமயாக� 
ேப;�ெபாQ9, அதன6� உண:'க$ அவ��#$ வள:09, நரகா;ரனாக 
உ�வாகி வ�8கி�ற9. 

 
அ9ம-8ம�லாம�,  ந�ைம�ப3றிய நிைன' ெகா�8 

ேவதைனய�� உண:'கைள வள:�9,  அ9 அவ�$ க8ைமயான 
ேநாயாக மாறி,  அவ�ைடய உடைல வ�-8 உய�ரா�மா ப�K0தா�, 
அவ�ைடய உய�ரா�மா, ேநராக ந�மிட�தி� வ09வ�8�.   

 
வா!கிய பண�ைத� ெகா8�பத3#� பதிலாக, அவ�ைடய  

உய�ரா�மா,  ந�O$ வ09வ�8கி�ற9. 
 
அவ:, தம�#$ ேச:�9� ெகா�ட நரக ேவதைனய�� 

உண:'கைள, இ!ேக உ�வா�கிவ�8கி�ற9.  இ9 ஒ� ப�க�. அேத 
சமய�,  “இவ: ேக-டாேர,  அவ�ைடய பண�ைத� ெகா8�க 
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O�யவ��ைலேய”, எ�� அவ: எ8�9� ெகா�ட வ ,Kய உண:'க$, 
சாப அைலகளாக மா�கி�ற9. 

 
இைத� ேபா�ற நிைலக$தா�,  ம3றவ��#� பண� தர 

ேவ��ய நிைலய��, ெகா8�க O�யாத ெபாQ9� உ�வாகி�ற9. 
அவ�ைடய சாப அைலக$,  வள:�சி அைட0தப��,  அவ�ைடய 
உய�ரா�மா'� ந�Oடலி� 1#09,  ேப(மன� எ�ற நிைலய�� 
ேநாய�� நிைலகைள,  ந�O$ உ�வா�கிவ�8கி�ற9.  

 
அத�ப��,  நா� இ0த உடைலவ�-8� ெச�றா�,  மன6தன�லாத 

ப�றவ�யாக� ப�ற�கி�ேறா�.  இைத�தா�, “சிவன6� கண�#�ப�$ைள 
ந0த,Yவர�” எ�� சிவத�9வ�தி� ெதள6வாக� [ற�ப-8$ள9. 

 
ேவதைனய�� உண:ைவ >கர >கர,  அ0நிைலக$ அவKட�தி� 

அதிகK�9, யாைர நிைன�9 வள:�9� ெகா�டாேரா, அத� நிைலக$ 
ெகா�8,  உடைல வ�-8 அக�றா� இ0த உய�ரா�மா அ!ேக 
ெச��,  வ�ஷ�தி� த�ைமகைள உ�வா�#கி�ற9. 

 
இ9ேபா�ற ச0த:�ப!கள6�,  ேவதைனய�� உண:'களா�, 

ந�மிட�தி� வ�ஷ�தி� த�ைமயான நரகா;ர�தா�, வலிைம 
ெப�கிறா�. அவைன அட�க ேவ�8�.  

 
காைல  4.00  மண��ெக�லா� எQ09,  “ஈYவரா”  எ�� உய�ைர 

எ�ண�,  “9�வ மகKஷிகள6� அ�$ ச�தி எ� உட� OQவ9� 
பட:09,  எ� உடலி� உ$ள ஜ,வா�மா�க$,  ஜ,வ அ`�க$ 
அைன�9�, ெபறேவ�8�”,  “ஈYவரா”  எ�� எ�ண� ஏ!கி,  க�ண�� 
நிைனைவ வ��ைண ேநா�கி� ெச.�தி,  ந� உட.�#$ அதன6� 
உண:ைவ� படர� ெச(த� ேவ�8�. 

 
அத�ப��,  யா: ம\9 பைகைம ெகா�ேடாேமா,  அவ:பா� 

நிைனைவ� ெச.�தி,  “9�வ மகKஷிகள6� அ�$ ச�தி அவ: ெபற 
ேவ�8�,  அவ�ைடய ெதாழிலி� அதிக வ�மான� வர 
ேவ�8�”,  “அவ: எ�Rைடய பண�ைத,  என�#� ெகா8�க 
ேவ�8�”  எ�ற எ�ண� ெபற ேவ�8� எ�� எ�ண�,  ஏ!கி 
தியான6�#� ெபாQ9, வ�ஷ�த�ைமயான உண:'கள6லி�09,  ந�ைம 
நா� பா9கா�9� ெகா$கி�ேறா�. 
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ஆகேவ, நா� எ�தைன வ�ட� எ�தைன ெச�வ� 
ைவ�தி�0தா.� .இ0த உடைல நா� ெசா0த� ெகா$ள  O�யா9 .இ0த 
ெச�வ�ைத)�, நா� ெசா0த� ெகா�டா8� நிைல இ�ைல .இ0த� 
க-�ட!க"� நம�#� ெசா0தமி�ைல  . ந� உடேல நம�#� ெசா0த� 
இ�ைல எ�R� ெபாQ9 ,ம3ற எத3# நா� ெசா0த� ெகா�டாட 
O�)�? ஆக, ந� உய�:தா�, நம�#� ெசா0த� எ�� உணர ேவ�8�. 

 

11. நா	 ப!றைர� பா5��, 
அ#கலா.��	 உண5வா, வ�	 

த2ைமக� 
உதாரணமாக இர�த� ெகாதி�1 வ09வ�-டா�, மன6தK� ைக, கா� 

அ!க!க$ ;�!#கி�றன.. ேகாப�தி� தண.� அதிகமாகி�ற9. இைத� 
ேபா�ற உண:'க$ வர�ப8�ெபாQ9, இதன6� உண:'க$ 
அ`�களாகி, அ0த ேவதைனய�� உண:'கேள அதிகமா#�. 

 
ஆைகயா�, யாைர� பா:�தா.� ேகாப��#� த�ைம)�, தா� 

எதி:பா:�த9 கிைட�கவ��ைல எ�றா�, உண:�சி வச�ப-8 அQவ9�, 
அவ:கைள� ேகாப��ப9மான உண:'கைள� s��வ�8�.  

 
இவ:, யா:ம\9 அதிக ப3� ெகா�8 பா:�கி�றாேரா, அ�ல9 

இவ:ம\9 யா: ப3� ெகா�8 பா:�கி�றனேரா, அவ�ைடய 
உண:'கள6� இ9 பதிவாகி, அ0த உண:வ�� த�ைம அதிகமாகி 
வ�-டா�, இவ�ைடய உய�ரா�மா அவ�ைடய உட.�#$ ெச�கி�ற9. 
ப��, த�Rைடய உடலி� இ�0த ெபாQ9 வ�ைளய ைவ�த 
உண:'கைள, இவKட�தி� உ�வா�#கி�ற9. 

 
இவ�ைடய உடலி� அைத உ�வா�கி, அேத உண:வ�ைன� தன9 

உணவாக ஈ:�கி�ற9.  இவ�ைடய உடலி� இ0த ஆ�மா 
1#09வ�-டதா�, இவ��#� ேகாப� அ��க� வ��. ஏ� ேகாப� 
வ�கிற9 எ�ேற,  இவ��#�  ெதKயா9.  

 
ப��, இவ�ைடய உடைல)� வ ,D�திவ�-8 ெவள6ேய ெச�றப��, 

மன6தன�லாத ப�றவ�ைய�தா� அைடகி�ற9. 
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இதி�, எ�தைகய உண:வ�� வ.ைவ� ேச:�9� ெகா�டேதா, 
அத3ெகா�ப, பKணாம வள:�சிய�� வ0தெபாQ9, எ0ெத0த #ண!க$ 
ெகா�ட உடலி� உ�வ!க$ ெப3றேதா, அத3#�த�க உ�வ�தி3# 
நம9 உய�: அைழ�9� ெச��, எ!ேக அதன6� உண:வ�� வ. 
இ��கி�றேதா, அ!ேக அைழ�9� ெச�கி�ற9. 

 
உதாரணமாக, இ�� வ�bஞான அறி' ெகா�8, ஒ� TV  

நிைலய�தி�, ஒ� அைலவKைசய�� நிகD�சிகைள ஒள6பர�ப�ப8� 
ெபாQ9, ம�Oைனய��, அேத அைலவKைசய�� நம9  TV ய�� 
அைலவKைசைய� தி��ப� ைவ�க�ப8� ெபாQ9, ஒள6பர�ப�ப8� 
நிகD�சிகைள� கா�கி�ேறா�. 

 
இைத� ேபா��,  நம�#$ எவ�ைடய உண:'கைள� பதிவா�கி� 

ெகா$கி�ேறாேமா, அதன6� உண:'க$ உ0த�ப8�ெபாQ9, அேத 
நிைனவ�� உண:'கைள நா� ;வாசி�9, அத� வழிகள6� 
ெப��க�ப8� ெபாQ9, இ0த உடைல வ�-8� ெச�றப��, அவ�ைடய 
உட.�#$ நா� 1#09 ெகா$கி�ேறா�.  இ�ப�, இய3ைகய�� 
நியதிகைள� ெதள6வாக� [�கி�ற9, நம9 சாYதிர!க$. 

 
ப�றவ�ய��லா நிைலகைள உண:0தவ�, உண:09 தன�#$ 

>க:0தவ�, த�மிட�தி� உண:வ�ைன ஒள6யாக மா3றினா�. ஒள6ய�� 
சwரமாக, 9�வ ந-ச�திரமாக இ��� வாD09 வ�கிறா�. 
சாYதிர!க$ நம�#� ெதள6வாக� [�கி�றன. ேகாப�ப8ேவாK� 
உண:ைவ ;வாசி�தா�,  ந�மிட�தி� அ9  “காள6”  ஆகி�ற9. 

 
ஒ�வ: ெதாழிலி� O�ேன3றமைட09, அவ�ைடய மகிD�சிய�� 

நிைலகைள� பா:�9, தம9 ெதாழி� O�ேன3ற� அைடயவ��ைல 
எ�� ேசா:வைட09, அ!கலா(�9, “பா:, நா� இ�தைன ெதாழி� 
ெச(கி�ேற�, என�# ஒ��� கிைட�கவ��ைல.  

 
ஆனா�, ஆ�டவ� அவ:க"�#� ெகா8�9� ெகா�ேட 

இ��கி�றா�” எ�� அவ:பா� உய:ைவ�கா-�,  த�பா� 
அ!கலா(�9� ெகா$ள�ப8� ெபாQ9, நம�#$ இ��#� ந�ல 
அ`�க"�#, உண' ெகா8�பதி�ைல. ஆக, ந�லைத வள:�#� 
ச�திைய இழ�கி�ற9. 
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“அ!காேளYவK” எ�ன ெச(கி�ற9? அ9, த� #ழ0ைதையேய 
ப�ள�கி�ற9. #டைல உ�'கி�ற9. அதRைடய வாD�ைகைய 
அழி�கி�ற9.  

 
இைத� ேபா��தா�, நா� ேவதைனைய >க:வதனா�, நம9 

உடலிR$, ந�ைம மன6தனாக உ�வா�கிய ந�ல #ண!கைள, நா� 
ப�ள09 வ�8கி�ேறா� எ�பைத உ�வமா�கி,  அ�வ நிைலய�� 
ெசய�ப8வைத உ�வமாக� கா�ப��9, அ!ேக, ம� ம\9 #ழ0ைதைய 
ைவ�9, #டைல உ�'வதாக� கா�ப��9$ளா:க$ ஞான6க$. 

 
நம�#$ வள:09வ��, ந�ல #ழ0ைதக"�# உண' 

ெகா8�கா9,  யாைரேயா பா:�9 அ!கலா(�9, அதன6� உண:வ�� 
ச�திைய நம�#$ அதிகK�க�ப8� ெபாQ9, அ9 ந�மிட�தி� உ$ள 
அ`�கைள�  ப�ள09 வ�8கி�ற9,  எ�பதைன� ெதள6வா� 
கா�ப��தா:க$, ஞான6ய:க$. 

 
ஆனா�, நா� இ�ெபாQ9 எ�ன ெச(கிேறா�? 

“அ!காேளYவK�# ஆ-ைட)�, ேகாழி)�, ெகா8�தா� அவ$ ந�ைம� 
கா�பா3�வா$” எ��, நம9 ந�ல #ண!கைள� ெகா�றி8� நிைலயாக, 
அவ"�# இ�ெனா� ஜ,வைன� பலி ெகா8�9, அவ$ ெச(வா$ எ�� 
அ0த உண:வ�� த�ைம ெகா�8, அக!கார உண:'கைள எ8�9, 
பலிய�-8 அத� உண:வ�ைன >க:09வ�-டா�, இ0த உண:வ�� 
த�ைமேய நம9 உடலி� வ�ைளகி�ற9. 

 
ப��, இதி.� காKய� சி�தி ஆகவ��ைல எ�றா�, த� 

ெசா0தேமா, ந�ப:கேளா, அவ:க"ைடய உய:வ�� த�ைமைய� க�8 
அ!கலா(�ப9�, ெவறிெகா�ட உண:'கைள� ெப�வ9�, ஆக, இ0த 
உண:வ�� த�ைமய�ைன� ெகா�8 வர�ப8� ெபாQ9, எவ:ேம� இ0த 
உண:வ�� ச�தி ெகா�டாேரா, அவ�ைடய உட.�#$ இவ: இற0தப��, 
இவ�ைடய உய�ரா�மா 1#09 ெகா$"�. 

 
பலி ெகா8�9 அர�க� ெசய�கைள ெசய�ப8�9� ெபாQ9, இ0த 

உண:'க$ வள:09, அ0த உண:வ�� த�ைம வ0தப��, எ0த நிைலைய 
உ�வா�கி, அ;ர உண:வ�� #ண�ைத� தன�#$ பா:�தாேரா, அ0த 
உண:வ�� வ.�ெகா�8 இ0த ஆ�மா ெவள6 வ0தப��, த� ேம� 
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ெவ��1 ெகா�ேடா: உண:வ�ேலேயா, அ�ல9 இவ: ேம� பாச� 
ெகா�ேடா: உட�கள6ேலா, இ9 ஈ:�க�ப8கி�ற9. 

 
ேநா(வா(�ப-8 இவ:க$ மரணமைடய�ப8� ெபாQ9, த� 

ந�ப:கைள உ3�� பா:�9� ேக-டறி0தா�, இேத உண:'க$ ெகா�8 
அ0த ஆ�மா,  அ!ேக அ!காேளYவK ேபா�� கா-சி த��. 

 
ஆக, அ0த உண:வ�� த�ைம இ!ேக பயO��9�. ந�லைத 

எ�ண O�யாதப�, “ஐேயா, எ�ைன வ�ர-8கி�ற9, ஏேதா எ�ைன� 
9ர�9கி�ற9” எ�ற நிைல வ��. ஆக, வாD�ைகய�� 
ெவ��பைட0ேதா: உண:'க$ அதிகK�9வ�-டா�, அவ: உட.�#$ 
ெச�றா�, இ9ேவ ெச()�. 

 
 எதன6� உண:ைவ இத3#$ வள:�9�  ெகா�டேதா, அத� 

tபமாக�  கா-சி ெகா8�9, “இ9 வ�கிற9” எ���, ேசா:வைட)� 
ேநர!க$ எ�லா�, “எ�ைன�  9ர�9கி�ற9, s!க வ�8வதி�ைல” 
எ���, எ0த� சிைலைய� பா:�9, அ0த உண:வ�� த�ைமைய 
தன�#$ எ8�9� ெகா�டேதா, ம\�8� இ�ெனா� உட.�#$ 
ெச�றப��, “என�# ஏ� ஆ8 ெகா8�கவ��ைல, என�#� ெகா8�த9 
ஏ� சKயாக� ெகா8�கவ��ைல” எ���, இ0த உண:' ெகா�8 அ0த 
உடலிேல இய!#கி�ற9. 

 
அ;ர உண:வ�� ெசய�கைளேய, அ!ேக ெசய�ப8�9�. ஆகேவ, 

இ0த உண:'க$ சி�க� சி�க, அ0த உடலி� வள:09, அ0த உடலி� 
இ��#� ந�ல அ`�கைள� ெகா��, 1சி�9� ெகா�ேடய���#�. 
ஆக, இ+வழிய��தா�, இ0த மரண!க$ ேநK8கி�ற9. 

 
எ�தனைனேயா ேகா� சwர!கள6�, நா� பலவ3றி3# இைரயாகி, 

அதிலி�09 ம\��8� உண:ைவ வள:�9, மன6தனாக உ�வாகி, இ�� 
பைகைம உண:'க$ இ�0தா.� அைத அட�கி, பைகைமய3ற 
நிைலயாக மா3றி, உண:வ�� த�ைமைய ஒள6யாக மா3றி, அத� 
ெசயலா�கமாக தம9 ஆறாவ9 அறிைவ� பய�ப8�திய அைனவ�ேம, 
இ�� ச�தKஷி ம�டல!களாக'�, 9�வ ந-ச�திரமாக'�, வாD09 
வள:09 ெகா�8 இ��கி�றா:க$. 
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நாO�,  9�வ ந-ச�திர�தி� அ�$ ச�தியா�, ந�மிட�தி� 
உ$ள பைகைம உண:'கைள)�, ெவ��பான உண:'கைள)� மா(�9, 
ஒள6 ெப�� உண:'கைள ந�O$ வள:�9,  ச�தKஷி ம�டல!கள6� 
அ�$வ-ட�தி� இைண0தி8� உண:வாக,  வாD0திட� ேவ�8�  

 
அ+வா� வாD09 வ�� அைனவ��, ெபா�$ க�8ண:09 

ெசய�ப8� ச�திைய)�, மலைர� ேபா�ற மண�ைத)�, மகிD09 
வாD0தி8� ச�திைய)� ெப�வத3#, எம9 அ�ளாசிக$. 

12. �ழ$ைதக� ெச./	 தவ8களா, 
�&	ப�தி, வ�	 த2ைமக� 

உதாரணமாக, நா� க� ெகா�8 பா:�#�ெபாQ9, ைபய� தவ� 
ெச(கி�றா�, எ�� நா� >க:கி�ேறா�. நம9 உடலி.$ள ந�ல 
#ண!க"�#�, அவ� ெச()� தவறான #ண!க"�#�, எதி:மாறான 
நிைலகள6� அவ� இ��#� ெபாQ9, உய�Kேல ப-டப��, அவRைடய 
உண:�சிக$ அவ� தவ� ெச(கி�றா� எ��, உண:�9கி�ற9.  

 
உண:�திய'டேன நா� அறிகி�ேறா�. அறி0த'ட�, அைத 

நி��திவ�-8, அவ� ஏ� ெச(கி�றா� எ�� சி0தைன ெச(9, அவைன 
ந�வழி� ப8�தேவ�8�. அைத வ�8�9, நா� ேவதைன�ப-டா�, 
ேவதைன எ�ப9 வ�ஷ�. நா� சி0தி�#� த�ைமைய இழ�கி�ேறா�. 

 
சி0தி�#� த�ைம இழ�க�ப-டா�, ேகாபெம�ற உண:�சிய�� 

ேவக� [8கி�ற9. அ�ெபாQ9, சி0தைனய3ற நிைலகள6� அத,தமான 
உண:'கைள, நா� ேச:�#� ெபாQ9, இ0த உண:�சிக$ எ�லா� ந� 
உடலி� கல�க�ப8கி�ற9.  

 
அ�ப�� கல�க�ப8� உண:'க$, ந� இர�த!கள6� கல09, இைத 

ஏ3க ம��தா� நா� ேசா:வைட09 வ�8கி�ேறா�. இ�ப�� 
ப�`கி�றாேன, எ�ன ப�`வ9? எ�� ேவதைனய�� 
ெவ��பானப��, ந� உடலி.$ள ந�ல அ`�க$ எ�லா� 
ேசா:வைட0தா�, நாO� ேசா:வைடகி�ேறா�.  

 
ெச(வதறியா9 மய�க�ப8ேவா�� உ�8. சமாள6�க O�யாத 

நிைலய��, பத-டO�, பயO�, ந8�கO� ஏ3ப8�. அவைன 
எ�ண�னாேல மய�க� வ��.  
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ந� ப�க�9 வ ,-��, யாராவ9 இைடbச� ெச(தா.�, மய�க� 

வ�� ேரா-�ேல, ப�க�9 வ ,-�ேல ஒ��த��ெகா��த: ச�ைட 
ேபா8வைத� பா:�தாேல, ச�ைட வ��. இைவகெள�லா�, ந�ைம 
அறியா9 இய�க� [�ய9. 

 
தவ� ெச()� உண:'க$, ைபய� உடலிேல “K�”. அவ� 

ச0த:�ப�தா� >க:0த உண:'க$ ெவள6�ப8வ9 “சாம”, இைச.  
 
நம9 உட� K�, அவ� ேம� அ�1 ெகா�8, பK' ெகா�ட நா� 

ேப;� ெபாQ9, ந�Oைடய ந�ல எ�ண!க$ ெவள6�ப8�ேபா9, சாம, 
இைச.  

 
பாலி� பாதாைம� ேபா-டா�, பாலி3# ந�ல ச�9 இ��கிற9. 

அதி� ஒ� 9ள6 வ�ஷ� ப-டா�, அத3# ச�திய���கிறதா? ந�ைம 
மய!க�தா� ெச(கிற9. பாதா� வ. இழ09 வ�8கி�ற9.  

 
ைபய� தவ� ெச(கி�றா� எ�ற உண:ைவ >க:0ேதாெம�றா�, 

அைத� #ைற�9� பழக ேவ�8�. இ�ைலெய�றா�, அவ� ெச(த 
தவறான உண:'க$, நம�#$ வ09 எதி: நிைலயாகி, நம9 ந�ல 
#ண�ைத அட�#கி�ற9. இத3#� ெபய: “அத:வண”. 

 
அவ� இ�ப�� ெச(கி�றாேன, எ�ற உண:வ�� த�ைமைய 

வள:�க வள:�க, “யஜூ:”, ஓ: வ��தாகி�ற9. அதைன எ�`� ெபாQ9, 
ேவதைன� ப8� உண:'க$, ந� உடலி� வ��தாகி�ற9.  

 
அவ� இைளயவ�, நா� c�தவ:க$, “அவ� இ�ப�� 

ப�`கிறாேன” எ�ற உண:'கைள வள:�9, ந� உடலி� 
கல09வ�-டா�, ந� உடலி� இர�த� ெகாதி�1 வ��. நா� எதாவ9 
எ�ண�னா�, இ�ப�யாகி� ேபா�ேச எ�ற ேவதைன இர�8� 
கல09வ��.  

 
சி� cைள பாக� ெச�ல�[�ய இட!கள6�, இர�த அQ�த� 

அதிகமாகிவ�-டா�, அ0த நர�1 ம�டல� ெவ��9வ�8�. யாைர 
நிைன�9, இ0த ஆ�மா ெவள6ய�� ெச�.கி�றேதா, அவ: உட.�#$ 
ெச��வ�8கிற9.  
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நா� #ழ0ைதைய� கா�க ேவ�8� எ�� நிைன�ேதா�. 
அவனாேல ேவதைனைய அதிகமாக� ேச:�ேதா�. இற0தப��, அவ� 
உட.�#$ேள ேபா(, இேத ேவதைன எ�ற உண:ைவ உ�வா�#�. 

 
மா� சா0தமான9. 1லி 9ர�9� ெபாQ9, அேத நிைனவாகி�ற9. 

9ர�9� ேநர�தி�, அ0த உண:'க$ அதிகமாகி�ற9. அ9 இற0தா�, 
1லிய�� ஈ:�ப�3#$ வ09, இ0த உண:ைவ >க:0ததனா�, 1லியாக 
மா�கி�ற9. பKணாம வள:�சிய��, 1லி�#�டான #ண� அ9, 
ம3ெறா�ைற ேவதைன�ப8�தி� ெகா�� சா�ப�8�.  

 
இைத� ேபா�ற உண:ைவ வள:�9� ெகா�ட த0ைத, உடைல 

வ�-8� ெச�றப��, மக� உட.�#$ ெச��, ந�ல 
#ண!கைளெய�லா� சா�ப�ட ஆர�ப��9வ�8�.  

 
ைபயைன� கா�க ேவ�8� எ�� எ�ண�னா.�, இ0த 

உண:'க$ அைத பலவ ,ன�ப8�தி, அைதேய வள:�#�. அவR�#� 
ேகாப� வரைவ�#�. இைத� ேபால, அத� உண:'க$ தவறாக� ேபாக 
ைவ�#�. ேத� ைவ�த ெச�வ�ைத, அவ� பா9கா�க O�யாம� 
ேபா(வ�8�.  

 
கைடசிய��, அவR� இேத கதிய�� ம�வா�. அேத சமய�தி�, 

இவ: ஆ�மா'�, உடைல வ�-8 வ0தப��, எத� உண:'க$ 
அ`�களாக மாறியேதா, இ0த uமி�# அ0த உடைல வ�-8 ெவள6 
வ0தப��, 1லி ேம(09 ெகா���0தா�, அத� உண:வ�� 
வ.�ெகா�8 ஈ:�9வ�8�. 

 
அ0த உட.�#$, அேத உண:�சி�#�த�க அதRைடய க�வாகி, 

மன6த� tப�ைத மா3றிவ�8�. நா� தவ� ெச(யவ��ைல. இேத 
ேபா��, ந� வ ,-�� அ��க� ேபசினா�, பர�பைர ேநா( எ�� வ��. 
இர�த� ெகாதி�1 வ0தெத�றா�, ம3றவ:க"�#� இேத ேபா� வ��.  

 
அவ: இர�த� ெகாதி�ப�� இற0தா:. அேத ேபால, அ0த� 

#8�ப�தி� பர�பைர ேநாயாக மா��. அ0த� #8�ப�தி� எ�ெபாQ9 
பா:�தா.�, யாராவ9 ஒ�வ��ெகா�வ: ச�ைட ேபா-8� ெகா�ேட 
இ��பா:க$. 
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இ�ப�� ச�ைட ேபா-8� ெகா����ப9, க�வ�� வள�� 
சி;'�#�, அ0த உண:'க$ வ�ைள)�. ஆக, மன6தன6� O�' எ!# 
ேபாகி�ற9? ஒ� #8�ப�தி� இ�ப� ஏ3ப-டா�, அ8�9 இ0த� #8�ப 
வKைசய�.�, இேத ேபா�� மா��.  

 
அ�ெபாQ9, நா� மன6தனானப��, ஒ� #8�ப�தி� பர�பைர 

நிைலயாக, இேத ேபால வ��. ஆY9மா ேநா( ேபா�ற ேநா(க"�, 
இைத� ேபா��, நா� எ8�9� ெகா�ட நிைலகளா� வ�வ9தா�. வாத 
ேநா( வ�வ9�, இைத� ேபா��தா�. அ0த� #8�ப�தி�, பர�பைர 
ேநாயாக மா�கிற9. 

 
எ�தைனேயா ேகா� சwர!கைள� கட09 வ0த, ந� அ�மா, அ�பா, 

மன6த:களாக� ப�ற09, ந�ைம மன6தனாக உ�வா�கினா.�, 
ச0த:�ப�தா�, நா� மன6தன�லாத உ�'�#�தா� நா� தி��ப�� 
ெச�கி�ேறா�. இ0த உண:'க$ எ�ப�ேயா, அத3#�த�க�தா�, ம3ற 
உட�கைள உ�வா�கி� ெகா����#� இ0த உய�:. 

 
இைத� ேபா�ற நிைலகைள மா3ற�தா�, அ��க� யா� உ!கைள ஆ�ம 
;�தி ெச(ய� ெசா�வ9. த,ைம வ�� ெபாQ9, அ0த 9�வ 
ந-ச�திர�தி� ேபர�"� ேபெராள6)� ெபறேவ�8� எ��, அ0த 
அ�$ ச�திகைள, உய�K� வழியாக >க:09, உட.�#$ உ$ள எ�லா 
அ`�க"�#� பா(�சி, உடR�#ட� ;�த�ப8�தி� ெகா$ள ேவ�8�. 

13. த2ைம ெச./	 உண5Aகைள, 
பாச�தா, பதிவா�க�ப&	 ெபா��, 

�&	ப�தி, வ�	 த2ைமக� 
உதாரணமாக, இ�ெபாQ9 ஒ�வ: த� மக�ம\9, பாசமாக� 

ப�Kயமாக இ��கிறா: எ��, ைவ�9� ெகா$ேவா�. அவ�ைடய மக� 
த,ய பழ�க வழ�க!கைள� ெகா����பவனாக   இ�0தா.�, அவ� 
ம\9  பாச�   ைவ�தி�0ததா�, அவ�  எ0த� தவ� ெச(தி�0தா.�, 
ஏ3�� ெகா$ள மா-டா:. 

 
அேத சமய�தி�, அவ�ைடய இர�டாவ9 மக� ந�லவனாக 

இ��பா�. த0ைதேய தவ� ெச(தி�0தா.�, தவ� எ�ற வைகய�� 
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மக�, த0ைதைய ெவ��#� ெபாQ9, த0ைத)� அவ� ம\9 
ெவ��ைப� கா-8வா:.  

 
“இவ� அேயா�கிய�, ந�ைமேய #3ற� சா-8கி�றாேன, 

இவ�  ேமாசமானவ�, அ�பைனேய   எதி:�கிறா� பா:” எ�� த0ைத, 
மகைனேய ெவ��க� ெதாட!கிவ�8வா:. அவ� ந�லைதேய ெச(தா.�, 
அவRைடய த0ைத, அவைன� #3றவாள6 எ��தா�, எ�`வா:. 

 
ஆனா�, Oத� மக� தவ� ெச(கி�றா�. தவ� ெச(தா.� 

“மகேன, ந, ந�லவ�டா” எ�� அவைன ஆதK�பா:. ஏெனன6�, இ0த 
உண:'க$ இர�8� ஒ�றி� ெகா$"�.  

 
ம3றவ:க$, Oத� மக� ெச(த தவ�கைள, #3ற!களாக அவ� 

த0ைதய�ட� [றினா.�, அவ: ஏ3�� ெகா$ளாம�, “இவ� இ9 
ேபா�ற தவ�கைள� ெச(ய மா-டா�, ந�லவ�” எ�� ெசா�வா:. 

 
ஆனா�, இர�டாவ9 மகைன� பா:�9, “அேயா�கிய�, இவ� 

தவ� ெச(வா�” எ��தா� [�வா:.  Oத� மக� ம\9 பாச� 
அதிகமாக இ��பதா�, அவ� ெச(த த�ைப ஏ3�� ெகா�டா.�, “த�1 
இ�ைல” எ��தா� அவ��#� ெசா�ல வ��.  

 
இ9 இய3ைகய�� ெசயலா�க!க$.  நா� எைத 

எ�`கி�ேறாேமா, அதன6�  உண:ைவ  ந�Oட� இைண�க�ப8� 
ெபாQ9, அேத  உண:வ�� த�ைம நம�#$ ெசய�ப8கி�ற9. 

 
த� ைபயைன� க� ெகா�8 பா:�9,  அவ� த�1� 

ெச(தி�0தா.� [ட,  அவைன ந�லவ� எ�� எ�`� ெபாQ9, 
அ0த உண:' ெகா�8, அவ��#$ படமா�கி, அவைன அவKட�தி� 
ந�லவனா�#கி�ற9, இைத�தா� கீைதய�ேல, “ந, எைத 
எ�`கி�றாேயா, அ9வாகி�றா(” எ�� உைர�க�ப-ட9. 

 
த0ைத ெச(த தவ�கைளெய�லா�, Oத� மகR� ெச(9 

வ�வா�. இ0த நbசி� உண:வ�� த�ைம, அவ��#$ வளர�ப8� 
ெபாQ9, அ9 அவKட�தி� க8� ேநாயாக வ�ைளகி�ற9.  
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ஆனா� அ0த சமய�தி�, த0ைத�# உதவ ேவ��ய Oத� 
மகேனா, த0ைதயா� ந�லப�$ைள எ�� பாரா-8 ெப3றவ�, க8� 
ேநாய�� தவ��#� த0ைதைய� பா:�9. “ந, ெச(த ெசய�க"�#, ந, 
அRபவ��கி�றா(,  நா� எ�ன ெச(ய-8�” எ�� ெசா�வா�. 

 
ந�ல ப�$ைள எ�� எவைன� ெசா�னாேரா, அவைன� பா:�9, 

“அேட(.., பாவ�” எ�� த0ைத த� மகைன� பா:�9� ெசா�.� நிைல 
ப�� நா-கள6� வ��. இைத நா� பா:�கலா�.  

 
சில #8�ப!கள6�, உண:வ�� இய�க!க$ இ�ப� 

இ��கி�ற9.  எ0த உண:'கைள� கா0த� கவ:09, த�ன6ட�தி� 
இைண�கி�றேதா, அதன6� இய�கமாக�தா� அ9 இய�#�, 
ேவெறா�ைற)� இய�கா9.  

14. மன1தRைடய ஆைசய!� 
உண5Aகளா, வ�	 த2ைமக� 

நம9 உய�ர` பல ேகா� உட�கைள� ெப3�, அ+'ட�கள6� 
உ$ள த,ைமகைள ந,�கி, ந,�கி, இ�� ஆறாவ9 அறி' ெகா�ட 
மன6தராக உ�வா�கி)$ள9.  

 
lதா8வ9, த,ைம எ�� ெதKகி�ற9. ஆனா�, lதாட� 

ேபாகி�ேறா�. lதா-ட வ�ைளயா-��, ேதா3க� ேதா3க, வ�ைளயா-�� 
இழ0த பண�ைத� ப���9வ�டலா� எ��, தி��ப� தி��ப வ�ைளயா�, 
எ�லாவ3ைற)� இழ09 வ�8கி�ேறா�. இத3# உதாரணO� ஒ��, 
#�நாத: எம�# அRபவ�u:வமாக� கா�ப��தா:.  
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ஒ� பா� வ�யாபாK, அ��க� எ�ைம வ09 ச0தி�பா:. யா�, 

#�நாத�ட� ேச:09 ;3றி� ெகா����#� கால�தி�, அ0த� பா� 
வ�யாபாK எ�மிட� வ09, “#�ேதவKட� ஏேதா ச�தி இ��கிற9 எ��, 
ஊK� ெப��பாலானவ:க$ ேபசி� ெகா$கி�றா:க$. ச3#�ேதவ: 
என�# ஒ� ஆசீ:வாத� ெகா8�தா� ேபா9�” எ��, யா� தன6�9 
இ�0த ேநர�தி� வ09 [றினா:. 

 
“எ�ன ஆசீ:வாத� ேவ�8�?” எ�� பா� வ�யாபாKய�ட� 

ேக-ேடா�.  
 
அத3# பா� வ�யாபாK, “நா� சீ-8 வ�ைளயா�யதி�, எ�ன6ட� 

இ�0த எ�லா பணO� ேபா(வ�-ட9, ேவ� வழி இ�ைல, இ0த� 
ைச�கிைள ைவ�9 வ�ைளயாடலா� எ�� பா:�கி�ேற�.  

 
இ9'� ேபா(வ�-டெத�றா�, பா� எ8�9 வ�3பத3# வழி 

இ�ைல. ஆகேவ,   #�ேதவKட� ெசா�லி, நா� சீ-8 வ�ைளயா-�� 
ெஜய��பத3#, ஆசீ:வாத� வா!கி� ெகா8!க$” எ�� [றினா:.  

 
ம�நா$, #�நாதK� அ�கி� யா� இ��#� ெபாQ9, பா� 

வ�யாபாK எ�மிட� வ09, “அ�ேண, #�நாதKட� அ0த வ�பர� 
[றினா:களா?” எ�� ேக-டா:. 

 
“பா� வ�யாபாK ேக-டைத, ஏ� எ�ன6ட� ெசா�லவ��ைல?” 

எ�� #�நாத: எ�ைம� ேக-8வ�-8, “ந, (பா� வ�யாபாK) ெஜய��9 வா 
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எ�� ஆசீ:வாத� ெகா8” எ�ைம பா:�9, “அவR�# ஆசீ:வாத� ெகா8” 
எ�� [றினா: #�நாத:.  

 
யா� அ+வாேற, பா� வ�யாபாKைய ஆசீ:வாதி�த ப��. அவ: சீ-8 

வ�ைளயாட� ெச�றா:. 
 
சீ-8 வ�ைளயா-�� பா� வ�யாபாK, ஒேர நாள6� 25,000 tபா( 

ச�பாதி�தா:. சீ-8 வ�ைளயா-��, 25,000 tபா( ச�பாதி�9 வ0த'டேன, 
பா� வ�யாபாK, எம�#� 19 ேவB�, 19� ச-ைட, ெப-ஷ,- வா!கி 
வ0தா:.  

 
#�நாத:, ெவ�� ேகாவண�9ண�தா� க-�ய��0தா:. எனேவ 

அவ��# ப8�9� ெகா$ள ெப-ஷ,- இ�ைலயா�. அதனா�, அவ��# 
ஒ� ெப-ஷ,- வா!கி வ0தி�0தா:, பா� வ�யாபாK. #�நாத: அைத 
வா!கி, தா:தாராக� கிழி�ெதறி0தா:. 

 
சீ-8 வ�ைளயா-��, ஓேர நாள6� 25,000 tபா( ச�பாதி�த9�, 

பா� வ�யாபாK�# ேம.� ஆைச வ09வ�-ட9. இ�R� ப�9 
நாைள�# வ�ைளயா�னா�, தா� ெபKய ப!களாேவ, காேர வா!கி 
வ�டலா�” எ�� தி-டமி-டா:. 

 
பா� வ�யாபாK, அ�� tபா( 25,000 தா� ச�பாதி�க O�0த9. 

அைத)� இ!ேக ெகா�8 வ09 ெசலவழி�கி�றா:. எ!க"�#� 
9ண�மண�)�, ெப-ஷ,-8�. வா!கி� ெகா8�9வ�-8, அவ�ைடய 
ந�ப:க"�ெக�லா�, “ந, காப� சா�ப�8, ந, காப� சா�ப�8” எ�� [றி, 
அதி� tபா( 5,000 வைர ெசலவழி�தா:, 20,000 tபா( மி�ச�. 

 
பா� வ�யாபாK ெகா8�த ெப-ஷ,-ைட, #�நாத: கிழி�9 

எறி09வ�-8, “பா� வ�யாபாKய�Rைடய ஆைச எதிேல ேபாகி�ற9? 
ெஜய��க ேவ�8� எ�� ேக-டா�. அைத� ெகா8�தப��, இவ� ஆைச 
எ!ேக ேபாகி�ற9 பா:. ஏேதா ெஜய��9� ெகா8�தா�, இன6ேம� சீ-8 
வ�ைளயாட� ேபாக மா-ேட� எ�� தாேன [றினா�.  

 
இழ0த பண�ைத� ச�பாதி�தா�, ெஜய��த பண�ைத 

அனாவசியமாக� ெசலவழி�கி�றா�, உன�#� என�#� ேவ� வா!கி� 
ெகா8�தி��கி�றா�. நாைள எ�ப� வ�வா� பா:?” எ�� [றினா:.  
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ம� நா$, பா� வ�யாபாK சீ-8 வ�ைளயா�, த�ன6ட� இ�0த 
ைச�கி"� ேபா(வ�-ட9. பா� வ�யாபாK எ!கள6ட� வ09, “எ�ன சாமி 
இ�ப� ஆகிவ�-ட9” எ�� ேக-டா:. Oதலி� ஆசி ெகா8�9 ெஜய��த 
ப��, அவK� ஆைச சீ-8 வ�ைளயா-�� ம\9தா� ேபாகி�ற9.  

 

இ�ப� சOதாய�தி� மன6த: l9கள6� ஆைசைய வள:�9� 
ெகா$"� ெபாQ9,  “ேபா9�” எR� மன� வ�வதி�ைல. ந�Oைடய 
ெதாழிைல O�ேன3றி, ெபா�ைள� ச�பாதி�கலா� எ�ற நிைல)� 
இ�ைல.  

 

இ�ப�, ச0த:�ப!க$ எ�ப� வ�கி�ற9 எ��, அ0த இட�தி� 
#�நாத: கா�ப��தா:. 

 
#�நாத: சாதாரணமாக வ�டவ��ைல. ஒ+ெவா� ெநா�ய�.� 

மன6தர9 உண:'க$ எ�ப� இய!#கி�ற9? அதிலி�09 ந, எ�ப�� 
த�1வ9? எ�� அ!# ெசா�னா:. 

15. ஒ� அ;ர� இற$தா, பல அ;ர5க� 
எ�கி�றன5 - வ!ள�க	 

தய' ெச(9, ப�ற��# ஏ3ப8� 9�ப!கைளேயா, 
ேவதைனகைளேயா பா:�9� ச0ேதாஷ�படாத,:க$. ப�றK� 9�ப�ைத� 
பா:�9, “அவR�# அ�ப��தா� ேவ�8�” எ�� 
ச0ேதாஷ�ப8வ ,:களானா�, அதன6� உண:'க$ உ!கள6� வ�ைள09, 
ேநாயாக உ�வாகிவ�8�. 

 
வ�bஞான6க$ பல ஆரா(�சிகைள� ெச(9, மன6த உண:வ�� 

ெசய�கைள அறிகி�றன:. வ�bஞான6, ஆைண� ெப�ணாக 
மா3�கி�றா:. ெப�ைண ஆணாக மா3�கி�றா:. அேத சமய�தி�, 
மன6த உடலி� வ�கி�ற ேநா(கைள� ேபா�#வத3#, பா�1, ேத$, மா8 
ேபா�றைவகள6� பல இரசாயன!கைள�  கல09, அதி� ம�0திைன� 
தயாK�கி�றன:. 

 
நம9 >ைரய�ர� ெக-8� ேபா(வ�-ட9, இ�தய� ெக-8� 

ேபா(வ�-ட9 எ�றா�, இ�ெபாQ9 அbச ேவ��யதி�ைல. பல நவ ,ன� 
க�வ�கள6� 9ைண ெகா�8, ெசய3ைக உ��1கைள நம9 உடலி� 
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ெபா��தி, பQ9ப-ட உட� பாக!க$, ேம.� சிறி9 நாைள�# ேவைல 
ெச()�ப�யாக, அைம�9 வ�8கி�றா:க$.  

 
எ�தைகய வ�bஞான நிைலக$ இ�0தா.�, இ0த உடலி� 

எ�தைன நா$ வாழ� ேபாகி�ேறா�? ேம.� சிறி9 கால� வாQவத3ேக, 
இைத� ெச(கி�றன:. இ�ப� மா3� உ��1கைள ெபா��தி� 
ெகா�டவ:க$, ம3றவ:க$ மாதிK, ச0ேதாஷமாக இ��க O�யா9. 

 
ஏென�றா�, மா3� உ��1கைள� ெபா��தி� ெகா�டப��, O� 

ேபா�� நம9 பண�கைள� ெச(ய O�யா9. டா�ட:க$ சில வ�திகைள� 
ெகா8�9, இ�ப��தா� ெசய�படேவ�8� எ�� [றிவ�8வா:க$. 
இ�ப��தா�, நம�# ம�09கைள)�, ம3ற நிைலகைள)� ெகா8�9� 
சம�ப8�9கி�றன:. 

 
இ�ப�� சம�ப8�தி வாQ� நா�, ம3ெறா�வ: க8ைமயான 

கா(�சலி� இ��#� ெபாQ9 அவைர உ3�� பா:�9, அவ�ைடய 
ேவதைனைய� ேக-டறி0தா�, உடன�யாக நம�#$ பல நிைலக$ 
வ��. ஆகேவ, நா� எ�லாவ3றி3#� அbசி வாD09, ந�Oைடய 
நிைலகள6� ேசா:வைட09, நி�மதி எ�பைத இழ0தி��ேபா�. 

 
ச:�கைர� ச�9 வ�யாதி�#, இன6�ைப� சா�ப�ட�[டா9, ம3�� 

அைத� சா�ப�ட�[டா9, இைத� சா�ப�ட�[டா9 எ��  டா�ட:க$ 
அறி'��தியதா�, நா� வ���ப�யைத� சா�ப�ட O�யாம�, ந�Oடலி� 
ேவதைன வள:09 ெகா�ேட வ��.  

 
ஆகேவ, எ+வள' நிைலயானா.� மன6த: 9Kத நிைலய�� 

ம�)� த�ைமதா� வ�கி�றேத தவ�ர, மன6த: ந,��த நா$ வாQ� 
ச�தி உ$ளதா? இ0த மன6த உடலி� நா� OQைமயாக இ��க 
O�கி�றதா? இ�ைல. #�கிய கால� வாDவத3காக, பல உண:'கைள 
நா� ேச:�9� ெகா�ேடதா� வாQகி�ேறா�. 

 
இேத ேபா��, ஆY�மா உ$ளவ:க$ பழ!கைள� சா�ப�-டா�, 

உடேன அவ:க"�# ஆY9மா ெதா�ைல அதிகமாகிவ�8�. #ள6:0த 
பான�ைத� சா�ப�-டா.�, இேத ேபா�� வ09வ�8�.  

 
ஒ� ஊ: வ�-8 ம3ெறா� ஊ��#� ெச�றா�, அ0த ஊK� 

த�ண,ைர� சா�ப�-டா�, எதி: நிைலயான கி�மிக$ உ�டாகி, 
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ஆY9மா ெதா�ைல அதிகமாகி வ�8கி�ற9. ஆகேவ, மன6த��#$ 
இ�தைகய வ�ைனக$ வ09ெகா�ேட இ��கி�ற9. 

 
ஆனா�, #8�ப�தி� ஒ�வ��# ஆY9மா ேநா( 

இ��கிறெத�றா�, அ0த�  #8�ப�தி� ம3றவ:க$ ேப;� ேப�சி� 
உண:'கைள, அவ:கள9 #8�ப�தி� உ$ள க:�ப�ண��ெப�, உ3�� 
ேக-8 >க:கிறெத�றா�, அ0த�  க:�ப�ண�� ெப�ண�� க�வ�� 
வள�� சி;வ�ன6ட�தி�, ஆY9மாைவ உ�வா�#� அ`�கி�மிக$ 
உ�வாகி வ�8கி�றன. #ழ0ைத தவ� ெச(ததா? இ�ைல. 

 
இேத ேபா��, ஒ� #8�ப�தி� ச:�கைர� ச�9 உ$ளவைர ஒ� 

க:�ப�ண�� ெப� அதிகமாக� கவன6�9, அவ�ைடய ெசா�ைல� ேக-8� 
ெசய�ப-8� ெகா���0தா�, அ0த� க:�ப�ண�� ெப�ண�� 
க�வ�லி��#�, #ழ0ைத�#� ச:�கைர�  ச�9 வ09வ�8�.  இதைன� 
பர�பைர ேநா( எ�� ெசா�.கி�றா:க$. 

 
இ�� உலகி� எ8�9� ெகா�டா�, �3��# O�ப9 சதவ ,த� 

ேப:, ஆY9மாவ�� வா8கி�றன:. �3��# O�ப9 சதவ ,த� ேப:, 
ச:�கைர வ�யாதியா� வா8கி�றன:. �3��# O�ப9 சதவ ,த� ேப:, 
இர�த� ெகாதி�பா� வா8கி�றன:. இ�ப�, #8�ப�தி� ஒ�வ��# 
ேநா( இ�09�, உண:வ�� வழி ம3றவ��#� பர'கி�ற9. 

 
இைத�தா�, இராமாயண�தி� ஒ� அ;ர� இற0தா�, பல 

அ;ர:க$ எQகி�றன: எ�� [�கி�றன:.  இதைன ெம(�ப��#� 
நிைலயாக நம9 #�நாத:,  ஒ� மன6த உட.�#$ ேவதைன எ�ற 
நிைல உ�வாகி, அ0த அ;ர உண:'களா�, அ0த மன6த: ம�0தா: 
எ�றா�,  அ0த உடலி� வ�ைள0த உண:வ�� அைலகைள >க:0தவ:க$ 
எவ: எவேரா,  அவரவ: உட�கைள� ெகா�கி�ற9 எ�பைத எம�# 
உண:�தினா:. 

 
மன6த உடலி� எ8�9� ெகா�ட வ ,Kய உண:'க"�ெகா�ப, ேத$, 

பா�1, ெகா; ேபா�ற நிைலக$ மன6த உடலி� இ�09 ப�ற�#� த�ைம 
வ�கி�ற9. மன6தைர,  OQOத� கட'$ எ�� வ�நாயகைர ைவ�9, 
ஞான6களா� கா�ப��க�ப8கி�ற9. மன6த உடலி� இ�09 ெவள6�பட� 
[�ய உண:'க$ எ9ேவா, அத3#�த�க ஒ+ெவா� உடலி.� 
ேச:�க�ப8� ெபாQ9,  இ0த நிைல ஏ3ப8�. 
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சலி�1�, சbசலO� ஒ�வKட� அதிகமானா�, அவ:க"ைடய 
தைலய�� ேப�க$ உ�வா#�. ேப�க$ தைலய�� அதிகமாக 
உ$ளவ:க$, ப�9 நாைள�#� ெதாட:09 ச0ேதாஷமாக இ�09 
பா�!க$. உ!க$ தைலய�.$ள ேப�க$, த�னா� மைற09 ேபா#�. 
ஆக இ9 ேபா��, சலி�1, சbசல�, ேவதைன உண:'களா� உ�வா#�, 
த,ைமகள6� இ�09 ம\$வ9 எ�ப�? 

 
மன6தராக� ப�ற09, நbைச ெவ�றவ: அகYதிய:. அகYதிய:, 

9�வனாகி, 9�வ மகKஷியாகி, 9�வ ந-ச�திரமானா:.  நம9 
ப�ரபbச�திலி�09 ம-8ம�ல, அக�ட அ�ட�திலி�09, எ!கி�09 
நb; வ0தா.�, ஒள6யாக மா3றி8� திற� ெப3ற9, 9�வ ந-ச�திர�.  

 
9�வ ந-ச�திர�திலி�09 ெவள6�ப8� உண:வ�ைன >க:09, 

நம9 உடலி� உ�வா�கி வ�-டா�, இ0த உடலி� த,ைமைய ந,�கி8� 
ச�திய�ைன, நா� ெப�கி�ேறா�. 

 
மன6த உண:'கள6� இய�க உ�ைமகைள அறி09, ெம(ஞான6க$ 

கா�ப��த அ�$வழிய�� ெசய�ப-8, த�மிட�தி� அறியா9 ேச�� 
த,ைமகைள அக3றி, இ�ளான உண:'கைள ந,�கி, ெம(ெபா�$ கா`� 
நிைலயாக வாD09 வ��, அ�ப:க$ அைனவ��, இ�ள6ைன ெவ��, 
ேபர�$ ெப3�, ேபெராள6 ெப3�, உ!க$ ேப�சா�, c�சா�, 
பா:ைவயா�, ம3றவ:கள6� த,ைமகைள, ேநா(கைள ந,�#� அ�ளா3ற� 
ெப3�, இ0த வாD�ைகய�� ெப�வ ,8, ெப�நிைல ெப��  நிைலயாக 
ேபK�ப� ெப�வாDவாக வாD09 வள:0திட, எம9 அ�ளாசிக$. 
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16. ந	 உடலி,, ந	ைம அறியாம, U�	 
ஜ2வா�மா�க� 

ப�றிெதா�வ: ேவதைன�ப8வைத, நா� உ3�� கவன6�#� 
ெபாQ9, அ+ேவதைனய�� உண:'க$,  நம�#$  “ஜ,வ அ`�களாக” 
வ�ைளகி�ற9.  

 
இத� ெதாட:வKைசய��, எதன6� உண:ைவ நம�#$ 

வ.வா�கிேனாேமா, இேத நிைல ெகா�ட ம3ெறா�வ:, இேத ேவதைன 
ெகா�8 இற0தா: எ�றா�,  அவ: ம\9, நா� ப3� ெகா����ேபா� 
எ�றா�, அவ�ைடய உய�ரா�மா நம9 உட.�#$ வ09வ�8கி�ற9. 
இ9தா�  “ஜ,வா�மா”  எ�ப9. 

 
இைத� ேபா��, ேத$கைள, பா�1கைள, எ��1கைள அ��9� 

ெகா�கி�ேறா�. இைவகள6� உய�ரா�மா�க$ எ�லா�, ந�O$ 
வ09வ�8கி�றன. நம9 உடலி� உண:ைவ >க:கி�றன. மன6தனாக 
உ��ெப3�� க�வாகி�றன. 

 
ஆக, ஜ,வா�மா�க$ மன6த இர�த நாள!கள6� #�1#09, இர�த 

நாள!கள6ேல ;ழ�� ெகா�ேட வ��.  ஆனா�, வள:�சிய��லாத 
உண:வ�� த�ைம, நம�#$ க�'�� க�'�#$ இைண09வ�8�. 
இ0த உண:வ�� த�ைம ெகா�8, அ9 மன6தனாக� ப�ற�க�  
ெச(கி�ற9. 

 
நம9 இர�த�தி� கல09, ;ழ�� வர�ப8� ெபாQ9,  

�ரா�ஸா�ச� (transaction) அதாவ9, நம9 உய�K� த�ைம,  உண:வ�� 
ஒலிகைள உட� OQவ9� பரவ� ெச(9,  அத� வழி ெகா�8, ந�ைம 
இய�#கி�ற9. உய�K�, இத� >� உண:'க$ ெச�றப��,  உடைல 
வ�-8� ப�K)� ெபாQ9 அ0த ஆ�மா, எ�தைன ேவதைன�ப-டேதா, 
அேத உண:வ�ைன உய�:வழி, >கர� ெச(கி�ற9,  

 
க� எ�ன ெச(கி�றெத�றா�, அேத உ�வ�ைத� 

கா-8கி�ற9.  “ஐேயா, ப�சா; வ�கி�ற9, எதிK வ�கி�றா�”, ேபா�ற 
உண:�சிகைள� s�8கி�ற9. ப�றிெதா� ஆ�மா 1#09 ெகா�ட 
உடலி�, இைவெய�லா� ெதK)�,  ஆனா�,  நம�#� ெதKயா9. 
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ைம�கி� வ�� அைலகைள, �ரா�ஸிYட: (transistor) கவ:09, 
வ�Kவா�கி, ஒலி�க3ைறகைள Yப��க: (speaker) cலமாக, எ�ப� 
ெவள6�ப8�9கி�றேதா, இைத� ேபா�� அ0த ஆ�மாவ�� நிைலகைள, 
ந�O$,  ஒள6 அதி:'கைள� க�வழி பா(�;வ9�, உண:வ�� 
tப!கைள� கா-8வ9�, ெசா� வழியாக ஒலி�க3ைறகைள)� 
ெவள6�ப8�9கி�ற9. 

 
நா� தவ� ெச(யவ��ைல. ப�றிெதா� ஆ�மா, ந�O$ வ09 

இய�#கி�ற9. அைதவ�-8 (உய�K� பாக�) நக:09 வ�-டா�, இர�த 
நாள!கள6� எ0த பாக�தி� ெச�கி�றேதா, அ0த பாக�தி� வலி)�, 
#ைட�ச.� ஏ3ப-8, “ஐேயா, ைக வலி�கி�றேத, கா� #ைட�சலாக 
இ��கி�றேத” எ�ப9 ேபா�ற ேவதைனகைள� s�8�.  

 
இ9 ேபா�ற ப�ற ஆ�மா�கைள ஈ:�#� ச�தி, ெப�க"�ேக 

உ$ள9. ஏெனன6�, ெப�கள6ட� அ�1�, பK'�, பாசO� அதிகமாக 
இ��பதனா�, ெப�கள6ட� கவ�� ஆ3ற.�, அதிகமாக உ$ள9. 

 
உதாரணமாக, #8�ப�தி� ெப�க$ மிக� பாசமாக இ��பா:க$. 

ஒ�வ: இற09வ�-டா�,  “ஐேயா... பாவேம...,  #8�ப�தி� இ�தைன 
ேபைர வ�-8வ�-8� ெச��வ�-டாேர எ�� எ�ண�னா�, 
இவ:க"ைடய உடலி� அ0த ஆ�மா வ09வ�8�.  

 
இ�ப�, ப�றிெதா� ஆ�மா இவ:க"ைடய உடலி� வ09வ�-டா�, 

தா� மன6த உடலி� வாD0த கால�தி�, எ�ென�ன 9யர�ைத அ0த 
ஆ�மா அRபவ��தேதா, அைவகைளெய�லா� இ!ேக வ�ைளவ��9, 
இவ:க"ைடய உடலி� ைகவலி, கா�வலி ேபா�ற ேநா(கைள 
உ�வா�#கி�ற9.  

 
இ�ப�, ெப�கள6ட� பாச�தி� த�ைம இ��பதனா�, ப�ற 

ஆ�மா�கைள கவ:09, அத�வழி ெச�ல�ப8� ெபாQ9, #8�ப�தி� 
வ�ஷ�தி� த�ைமக$ அதிகமாக� பர'கி�றன. 
 

இைத�ேபா��, ந�ைம அறியாமேல 9ய: ெகா$"� நிைலக$ 
வ�கி�றன. இ�ப�, ந�ைம அறியா9 வ�� 9யர!கைள ந,�#வத3#, 
ேஜாசியO�,  வாY9 சாYதிர!க"� பா:�தா� ேபா(வ�8மா?  
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வாY9 சாYதிர� பா:�9,  வ ,-�� நிைலைய)�, 
வாச�ப�ைய)�  மா3றி ைவ�9வ�-டா�, அைன�9� சKயாகி வ�8மா? 
உ!கைள� கா�#மா?  எ�பைத� ச3�� சி0தி�9� பா�!க$. 

 
மன6த:க"�# ஜாதகமி�ைல. எ�தைகய த,ைமகைள)� மா3றி 

அைம�#� த�ைம ெப3றவ:க$,  ”மன6த:க$".  
 
இ�� வாQ� வாD�ைகய��, எ+வளேவா மா3ற!கைள� 

ெச(9$ளன:. வ�bஞான அறி' ெகா�8, எ�தைனேயா சாதைனகைள� 
ெச(கி�றன:.  

 
வ�மான� பற�பத3#, ஜாதகமா பா:�கி�றன:? வ�bஞான அறி' 

ெகா�8, ேமக!கள6� அட:�தி அதிகமாக இ��#மானா�, வ�மான�ைத 
வ�டேவ�டா� எ�� உண:கி�றன:. இ�ப� வ�bஞான அறி' ெகா�8, 
மன6த: த�ைம� கா�9� ெகா$கி�றன:.  

 
ஆனா�,  ெம(ஞான6க$ கா�ப��த அ�$ வழிய�� நா� 

ெசய�ப-டா�,  ந�O$ பைகைம உண:'க$ வரா9 கா�கலா�. 
 
நா� உட� அQ�ைக� ேபா�க, ேசா�1� ேபா-8� ேத(�9� 

#ள6�கி�ேறா�. இேத ேபா��, நம9 ஆ�மாவ�� அறியா9 ேச:0த 
அQ�ைக ந,�க ேவ�8ெம�றா�, 9�வ ந-ச�திர�தி� ேபர�$ 
ேபெராள6ய�� உண:ைவ, ந�O$ இைண�க ேவ�8�.  

 
9�வ ந-ச�திர�தி� ேபர�$ ேபெராள6ய�� உண:ைவ, ந�O$ 

ெச.�9� ெபாQ9, நம9 ஆ�மாவ�� த,ைமக$ ேசரா9 த8�9, 
ஆ�மாவ�� ப-ட அQ�ைக ந,�#கி�ற9. 

 
9�வ ந-ச�திர�தி� ேபர�$ ேபெராள6 நா!க$ ெபறேவ�8�, 

எ!க$ உட� OQவ9� படரேவ�8�, எ!க$ உடலி.$ள ஜ,வ 
ஆ�மா�க$, ஜ,வ அ`�க$ அைன�9� ெபறேவ�8�.  

 
என9 வாD�ைகய��, நா� யா:, யாைரெய�லா� பா:�ேதேனா, 

அவ:க"ைடய #8�பெம�லா� 9�வ ந-ச�திர�தி� ேபர�$ 
ேபெராள6)� ெபறேவ�8�. அவ:கள6� #8�ப�தி�, அறியா9 ேச:0த 
இ�$ ந,!க ேவ�8� எ�ற,  இ0த உண:வ�� எ�ண!கைள, நம9 
உடலி� பதிவா�#த� ேவ�8�.  
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அதிகாைல 4.00 மண�ய�லி�09 6.00 மண��#$, 9�வ 

ந-ச�திர�திலி�09 ெவள6�ப8� அ�$ உண:வ�ைன, நா� >க:த� 
ேவ�8�. 

 
இ+வா�, 9�வ ந-ச�திர�தி� ேபர�$ ேபெராள6ய�� 

உண:'கைள ந�O$ இைண�#� ெபாQ9, ந� உடலி� அறியா9 
ேச:0த த,ய உண:வ�� அ`�க"�#, ஆகார� ெச�லா9 
த8�க�ப8கி�ற9.  

 
இ�ப�, த,ைமகைள ந�O$ 1கா9 தைட�ப8�திவ�-டா�, 

அைவகைள� lKயன6� கா0த1லனறி'க$ கவ:09, ேமேல ெகா�8 
ெச��வ�8�. நம9 ஆ�மா ;�தமாகிவ�8�.  

 
ஆகேவ, 9�வ மகKஷிகள6� அ�$ உண:'கைள, ப3�ட� 

ப3�!க$. உடலி� ப3ைற�  ப3ற3றதா�#!க$. அ�$ ஞான�ைத, 
ப3�ட� ப3�!க$. பைகைமய3ற வாD' வாD0தி8!க$. இ�ளான 
உண:'கைள ந,�கி, ெம(�ெபா�$ கா`� திற� ெப�!க$. ெம( 
வாD�ைகயாக வாD0தி8!க$.  

 
இத� வழி, அ�$ஞான� ெபறேவ�8� எ�� ஏ!கி இ��ேபா: 

அைனவ��#�,  எம9 #� அ�"�, எம9 அ�"�, எ��� 
உ�9ைணயாக இ��#�. 



 - 66 - 

17. ந	 உடW��� U�$�, ந	ைம 
இய��	 ஆ�மா�களா, வ�	 

த2ைமக� 
(1) 

ஒ� Oைற யா� #�ேதவ�ட�, ெச�ைனய�லி�09 O�ைப�#, 
இரய�லி� ெச�� ெகா���0ேதா�. அ�ெபாQ9, இரய�லி� ஒ� 
ேநா(வ(�ப-ட ெப�மண�ைய, அவ:க"ைடய உறவ�ன:க$ ேவ�: 
ஆYப�திKய�லி�09, O�ைப�# அைழ�9� ெச�� 
ெகா���0தா:க$. 

  
ேநா(வா(�ப-ட ெப�மண� ேவதைன தாளாம�, உறவ�ன:கள6ட� 

“த�ண,: ெகா8, அ9 ெகா8, இ9 ெகா8” எ�� ேக-8� ெகா�ேட 
இ�0தா:.  

 
ஆனா� உறவ�ன:கேளா, ம��9வ: ெசா�னப� “உணேவா, 

த�ண,ேரா, ஒ� அளவ�3# ேம� ெகா8�க� [டா9” எ�பைத� 
கைட�ப���9� ெகா���0தா:க$. 

  
ஆனா� ேநா(வா(�ப-ட ெப�மண�ேயா, “அட�பாவ�களா, என�# 

நா�# இQ�9� ெகா����கி�ற9, உ�`வத3# எ9'� 
ெகா8�கமா-v:களா?”, எ�� சாபமி-8� ெகா���0தா:.  

 
உறவ�ன:க$ ேநாயாள6ைய� பா:�9, “ந, ;�மா இ��க மா-டாயா” 

எ�� மிர-8கிறா:க$. 
  
உட� வ0தவ:க$, ேநாயான ெப�மண�ைய� பா:�9, “உன�# 

எ�ன ேவ�8� அ�மா” எ�� இர�கமாக� ேக-டா:க$.  
 
அத3#, உறவ�ன:க$, “ஏன(யா, எ�ன ெகா8�க ேவ�8� எ�� 

எ!க"�# ெதKயாதா?, ந, ஏ� ேக-கிறா(?” எ�� ெசா�ன'ட�, 
ேநாயான ெப�மண�, “பா:, உதவ� ெச(பவ:கைள� [ட தி-8கிறா:கேள” 
எ�� எ�`கி�றா:.  
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ச0த:�ப�, இ9 ேபா�ற உண:'கைள >க��ெபாQ9, உய�: 
அைத, ஜ,வ அ`வாக அவ:க"�#$ உ�வா�#கி�ற9. #�நாத: 
இைத� கா�ப��தா:. 

  
ஆனா�, அ!# யா�� தவ� ெச(யவ��ைல. ம��9வ:க$ [றிய 

அறி'ைரைய, உறவ�ன:க$ கைடப���கிறா:க$. எத3காக?. ேநாயான 
ெப�மண�ைய� கா�பா3ற ேவ�8� எ��.  

 
ஆனா� ேநாயான ெப�மண�ேயா, “இ�ப� அவYைத�ப8கிேறேன, 

ேக-டைத� ெகா8�க மா-ேட� எ�கிறா:கேள, ெகாbச�[ட இர�க� 
இ�ைலேய” எ�� எ�`கி�றா:.  

 
இ0த உண:வ�� ெசா�ைல� ேக-ட'டேன, உறவ�ன:க$ ேவக� 

ெகா�8 “ந, ேபசாம� இ�” எ�கிறா:க$.  
 
இதனா� ேநாயான ெப�மண�, “நா� இவ:க"�# எ�தைன 

ெச(தி��ேபா�, எ�Rைடய ேநாய�� த�ைம ெதKயாம�, இ�ப� சீறி� 
பா(கிறா:கேள, ேவதைன�ப8�9கிறா:கேள” எ�� ேநாயாள6ய�� 
உண:'க$ மா�கி�ற9.  இெத�லா� ச0த:�ப!க$. 

  
இரய�ைல வ�-8 இற!கிய'ட�, ேநாயான ெப�மண�ய�� 

வ ,8வைர எ�ைம ெச��வர� ெசா�லிவ�-8 #�நாத: ஒ� இட�தி� 
இ�09வ�-டா:.  

 
யா� அவ:கைள ப�� ெதாட:09, அவ:க$ வ ,8 வைர ெச�ேறா�. 

இர�8 நா$ அ!ேக இ�0ேதா�. c�றா� நா$, ேநாயான 
ெப�மண�ய�� உய�ரா�மா ப�K0த9. 

  
இரய�லி� வ��ெபாQ9, ேநாயான ெப�மண��காக யா: பK09 

ேபசினா:கேள, அவ:க"ைடய நிைன', ேநாயான ெப�மண��# சா#� 
த�வாய�� வ0த9. “மகராசி என�# உதவ� ெச(தாேள” எ�ற எ�ண� 
வ0த9.  

 
ஆனா�, உறவ�ன:கைள நிைன�9, “எ�Rைடய எ�லா 

ெசா�9�கைள)� ைவ�9� ெகா�8, 9ேராக� ெச(தா:கேள” எ�� 
சாபமி-ட9. இ�தைகய சாப அைலகைள >க:0த உறவ�ன: #8�ப�தி�, 
சாப உண:'க$ வ�ைள09 ெப�கி, அவ:க$ #8�ப� ெதாழி� 
ந;!கிய9, #8�ப�தி� பல #ழ�ப!க$ வ�ைள0த9. 
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இைதெய�லா� பா:�#�ப�யாக, #�நாத: எ�ைம,  48  நா-க$ 

அ0த வ ,-�3# அ�காைமய�� இ�09, பா:�#�ப� ெச(தா:. ஒ� 
ப�க�தி� அம:09, இ!ேக எ�ன நட�கிற9 எ��, பா:�9� 
ெகா���0ேதா�.  

 
அேத சமய�தி�,  ேநாயான ெப�மண��#� பK09 ேபசினா:கேள, 

அவ:க$ ேநாயான ெப�மண�ய�� வ ,-8�ப�க� வ09 பா:�த'டேன, 
ேநாயான ெப�மண�ய�� உய�ரா�மா, இவ�ைடய உட.�#$ 
வ09,  தா� எ�ப�ெய�லா� ேநாயா� அவYைத�ப-டேதா, அேத 
ேவதைனய�� உண:�சிகைள, இவ�ைடய உட.�#$ ஊ-8கி�ற9. 

 
#�நாத: இைத)� பா:�க� ெசா�னா:. ஆ�மா இ�ெனா� 

உட.�#$ ெச�கி�ற9. இவைர எ�ப�� சிரம�ப8�9கி�ற9. 
ெதாட:09, இவ�ைடய வ ,-�� ஒ�வ��ெகா�வ: #ழ�பமாகி, 
வ�யாபார ம0த�, த!கைள அறியாமேல #ழ0ைதகைள சீறி ேப;வ9, 
தவறான நிைலய�� ேப;வ9, ச!கட!க$ ேபா�ற பல இய�க!கைள, 
அ!ேக எ�ைம� க�8ண��ப� ெச(தா:.  

 

இய3ைகய�� இய�க�தி�, ச0த:�ப�, மன6த:கைள எ�ப�� 
#3றவாள6யாக ஆ�#கி�ற9?  ச0த:�ப�தா� ேநா( எ�ப� வ�ைளகி�ற9? 
எ�பைதெய�லா� #�நாத: ெதள6வாக� கா�ப��தா:. 

(2) 

 
ேகாலமாமகKஷி, Kஷி நிைலைய எ�ப�� ெப3றா: எ�� 

அறிவத3காக, ம!க�: அ�கி� உ$ள ெகா��K�, யா� 
தியானமி�09 வ0ேதா�. அத3காக ம!க�K� ந�ப: வ ,-�� 
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த!கிய��0ேதா�. அ�ெபாQ9, அ!கி�09 இ�ெனா� வ ,-�3#� ேபா( 
வ�மா�, #�நாத: [றினா:. அ!# ேபாேனா�. 

  
அ0த #8�ப�தி�, ஒ� ஆ� #ழ0ைத ப�ற0த9. ைபய� ப�ற0த 

ப��, ச0த:�ப�தா� ைபயRைடய அ�பா இற09 ேபானா:. அ�பா 
இற0த'ட�, ைபயRைடய அ�மா ேவதைன ெகா$கி�றா:.  

 
ைபயR�# ஏ3கனேவ c�த சேகாதK இ��கிறா:. அ0த 

அ�மாேவா  “இர�8 #ழ0ைதகைள)� வ�-8வ�-8� த� கணவ: 
இற09 வ�-டாேர எ���, இர�8 #ழ0ைதகைள)� எ�ன ெச(வ9” 
எ��� எ�ண�னா:க$. 

  
இ�ப�, த� கணவ�ைடய உண:ைவ எ8�9� ெகா�டப��, சிறி9 

நா-கள6�, ைபயRைடய அ�மா'� இற09 ேபானா:க$. இ0த 
ைபயRைடய அ�மா'ைடய அ�மா, அதாவ9 ைபயRைடய பா-� 
தா�, ெதாழி� ெச(9, #8�ப�ைத� பராமK�9 வ0தா:க$.  

 
இ�ப��ப-ட நிைலய�� பா-� த� ேபரைன� பா:�9, “நாசமாக� 

ேபாகிறவ�, இவ� ப�ற0தா�, இர�8 ேபைர� ெகா�� வ�-டா�, 
ெதாைல09 ேபாடா, நாசமாக� ேபாகிறவேன”, எ�� ேபரைன� க�டாேல 
வ�ர-�னா:க$. 

  
ைபயRைடய அ�காேவா, “அவ� எ�ன ெச(வா� பா-�, 

அவ:க$ இற09 ேபானா�, இவ� எ�ன ெச(வா�, இவனா அவ:கைள� 
ெகா�றா�” எ�� ைபயRைடய சேகாதK, த� சேகாதரைன 
அரவைண�9� ேபசினா$.  

 
ஆனா� பா-�, “அவR�#� ேசா� ேபாடாேத, ெவள6ேய த$ள6வ�8, 

எ!ேகயாவ9 ப��ைசெய8�9� சா�ப�ட-8�” எ�� ெசா�கிற9.  
 
ஆனா� ைபயRைடய அ�கா, “த�ப� எ�ன ெச(வா�” எ�� 

[8மான வைரய��, த� த�ப�ைய� பா9கா�9 வள:�9 வ0தா$. 
  
பா-�ேயா, “ைபய� ப�ற0த'ட� அ�பா இற0தா:, c�� 

வ�ட!கள6� அ�மா'� இற0தா:, வ�யாபாரO� ெக-ட9, இ��கி�ற 
ெசா�9� ேபான9”, எ�ற உண:'கைள வள:�9� ெகா�டப��, த� 
ேபரைன “ெவ8�, ெவ8�” எ�� க8ைமயாக� தி-�� ேபசினா:க$.  
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த� ேபர� ேம�, பா-��# ெவ��1 அதிமான அேத ேநர�தி�, 
த� ேப�திம\9, அதிகமான பாச�ைத� கா�ப��தா:க$. இதன6� ெதாட: 
ெகா�8 பா-� இற0த ப��, பா-�ய�� உய�ரா�மா, அத� ேப�திய�� 
உட.�#$ ெச��வ�-ட9. 

  
ேப�திய�� உட.�#$ பா-�ய�� உய�ரா�மா ெச�றப��, பா-� 

ைபயைன எ�ப�� தி-�� ேபசினா:கேளா,  அேத ேபா�� ைபயன6� 
சேகாதK)�,  த�R$ பா-�ய�� உய�ரா�மா இைண09$ள நிைலய��, 
த�ப�ைய� பா:�9, “ேதாைல09 ேபாடா, நாசமாக� ேபாடா” எ�� 
ெசா�னா$.  அத�ப�ேய த�ப�ைய)� வ�ர-�னா$. 

  
ஒ� உடலி� வள:�9� ெகா�ட உண:'க$, ம3ெறா� உட.�# 

மா�வ9�, இதன6� உண:�சிக$ வ0த9� ெசயலா�க!க$ எ�ப� 
அைமகி�றெத���,  யா� அறி09 ெகா$ளேவ, #�நாத: எ�ைம 
ம!க���# அR�ப�னா:. 

 
அத3கான இட�ைத� கா�ப��9, “இ�ன6�ன நிகD�சிக$ நட�#�, 

இதRைடய நிைலகைள ந, பா:” எ�� ெசா�லிய��0தா: #�நாத:. அவ: 
ெசா�ன9 ேபா�ேற நட0த9. 

  
இத� ெதாட: ெகா�8, ெப� ப�$ைளய�� உடலி� ேவதைன 

உண:'க$ வள:09, ேநா( வ09, ைபயன6� சேகாதK)� ம�09 
வ�-ட9.  

 
ைபயேனா, ஒ9�க�ப-ட நிைலகள6லி�09, ம3றவ:களா� 

கா�க�ப-8, அவ� ெதாழிலி� ெபKயவனாக வள:09 வ�-டா�. 
ஒ9�க�ப-டா.�, த� ம\9 ப3�ெகா�8, தா� எ�ப�)� வளர 
ேவ�8� எ�� ப3��ெகா�8, ம3றவ:கள6� அ�ைப� ெபற 
ஆர�ப��தா�. 

 
ம3றவ:க$, ‘பாவ� ைபய� எ�ன ெச(வா�” எ�� எ�ண�ய 

உண:' ெகா�8, அவR�# உதவ�க$ ெச(தன:. அவ� இ��, சிற0த 
வ�bஞான6யாகேவ ஆகிவ�-டா�. இ�ைற�# அவ� அெமK�காவ�� 
இ��கி�றா�.  

 

அவ� அனாைதயாக இ�0தா.�, த� உண:வ�� ேவக�ைத� 
[-�, த�ைன� கா�க ேவ�8ெம�ற உண:' எ8�9, இ�� 
வ�bஞான6 எ�ற நிைல ெப3� வ�-டா�,  இ9 நட0த நிகD�சி.  



 - 71 - 

18. அைசவ	 சா�ப!&வதா, வ�	 
த2ைமக� 

இ�ெபாQ9 ஊK� ஆ-ைட அ��கி�றா:க$. ஆ-ைட 
அ��பவ:க$ ஆ-�ைன ஈைக)டனா பா:�கி�றா:க$?  அைத� ெகா�ல 
ேவ�8� எ�ற உண:'ட� பா:�கி�றா:க$.  

 
கறி�கைட�#� ெச��, கறி வா!க� ெச�கி�றவ:க$, கைட�கார: 

ஆ-ைட அ��பைத� பா:�தா�,  கறி வா!க� ெச�றவ:க"�# எ�சி� 
ஊறி� ெகா�ேட இ��#�. 

 
ஆ8 அ��க�ப-8, ஆ-�� கறி தம9 ைக�# வ�வத3# 

O�னா�,  ஆ8 அ��க�ப8வைத ரசி�9 ேவ��ைக பா:�9� 
ெகா����பா:க$.  

 
ஆனா�,  இ�ப� ஆ8 அ��க�ப8வைத ேவ��ைக பா:�க�ப8� 

ெபாQ9, எ�ன நட�கி�ற9 எ�பைத ேநர�யாக,   அRபவ� u:வமாக 
கா�ப��தா: #�நாத:.  

 
கறி சா�ப�8கி�ற ஆ:வ�தி�,  ஆ8 அ��க�ப8வைத ேவ��ைக 

பா:�9, இரசி�9� ெகா����பா:க$. அ��க�ப8� ஆேடா,  க�தி� 
ெகா����#�. ஆ8 அ��கி�றவைர� பா:�த'டேன,  அவைன  ஏ!கி, 
"இ0த மாதிK� ெகா�கி�றாேன" எ�ற  உண:ேவா8 
ேவதைன�ப8கி�ற9.  

 
கைட�காரேரா, ஆ-ைட ேவதைன�ப8�தி� ெகா��,  தா� கா; 

ச�பாதி�க ேவ�8� எ�றி��#� ெபாQ9,  இதன6� உண:'க$ 
அவ��#$ கவ:0தப��,  இ0த ஆ�மா, அ8�தவK� உடலி� எ�ப�� 
ெச�கி�ற9? எ�பதைன�  கா�ப��தா: #�நாத:. 

 
அேத சமய�தி�,  ஆ-8� கறி வா!க� ேபான  இட�தி�, ஆ-�� 

இர�த�ைத வா!#வத3காக நி�� ெகா����பா:க$. ஆ-ைட 
அ��பைத இரசி�9� ெகா�8, இர�த� எ�ெபாQ9 ெகா8�பா:க$ எ�� 
கா�தி��பா:க$. ஆ-ைட அ��9 O��த'டேன, இர�த�ைத, “தா� 
தா� Oதலி� வா!க ேவ�8�” எ�� கா�தி��பா:க$.  
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ஆ-ைட அ��#� ெபாQ9,  ஆ-�ன6ட�தி� உ�வான 

ேவதைனைய,   நா� இரசி�9 பா:�#� ெபாQ9,  >க:0த ேவதைனய�� 
உண:'க$ நம9 உய�K� ப-8,  ந�O$ உமிDந,ராக மாறி,  நம9 
சி�#டலி� கல�கி�ற9.  

 

>க:0த  ேவதைனய��  உண:'க$ உமிDந,ராக மாறினா.�,  அ0த 
உமிDந,�ட�,  இய�க அ`�க$ கல09,  இர�தமாக மா�� ெபாQ9, 
இய�க அ`, "ஜ,வ அ`வாக" மா�கி�ற9.   

 
ஆ8 எ�தைகய ேவதைனகைள அRபவ��தேதா, அ0த 

ேவதைனய�� உண:�சிய�� அ`�க$, உட� OQவ9� பட:கி�ற9. 
அ0த உ��1கள6�, எ0த ேவதைன வ�கி�ற9, எ�பைத� ;-�� 
கா�ப��தா: #�நாத:  

 
நா� 1Qவ�லி�09 மன6தராக வ�� வைரய�.�,  ெகா8ைமகள6� 

இ�09 த�ப ேவ�8� எ�ற உண:வ�� வலிைமகைள� 
ேச:�9�  ேச:�9, பKணாம வள:�சி அைட09 வ0ேதா�,   எ�பைத� 
பா:�ேதா�.  

 
இ�ேபா9 மன6தரானப��,  இர�கம3ற நிைலகள6� ஆ-ைட� 

ெகா�.� ெபாQ9,  அ�ப�� ெகா��,  ஆ-�� உய�ரா�மா ெவள6வ�� 
ெபாQ9, ெகா�றவK� உடலிேலா, அ�ல9 ெகா�ல� s��யவK� 
உடலிேலா, ஆ-�� உய�ரா�மா இைண09 வ�8கி�ற9.  

 
ஏென�றா�,  ஆ-�Rைடய எ�ண!க$,  இ�னா:தா� ந�ைம� 

ெகா�ல�  ெசா�லி� s��ன:  எ���,  இவ:தா� ந�ைம� ெகா�றா: 
எ���, அ0த உண:'க$ அ!ேக வ09,  அவ�ைடய  உட.�#$ 
ஆ-�� உய�ரா�மா, 1#09 வ�8கி�ற9.  

 
ஆனா�,  ஆ-ைட� ெகா�றவKட�தி� இர�க�, ஈைக, சிறி9� 

இ�ைல. ஆகேவ, அவKட�தி� இர�கம3�� ெகா�.� உண:வ�� 
வலிைம, அதிகமாகி�ற9. அ0த மன6தKட�தி� பK',  ப�1 எ�ப9 
9ள6)� இ�ைல.  
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ஆனா�,  இ�தைகய நிைல வ�� ெபாQ9, இ0த மன6த உடலி�, 
O9ைம� கால�தி�,  மி�க உண:வ�� த�ைமேய  மிb;�. மன6த 
உடலி� உண:'க$ அைன�9� அQகிவ�8�. ப��,  மன6த 
உடைல  வ�-8 ப�K)� உய�ரா�மா, மி�க� ப�றவ��ேக ேபாகி�ற9.  

 
>க:0த உண:'�ெகா�ப,  இ�� மன6தராக இ��கி�றா:,  நாைள 

மன6தர�லாத நிைலகள6� எ�ப�� ேச:கி�றா: எ�பதைன)�, இ9 
கா�ப��கி�ற9. 

 
அRபவ�u:வமாக இைத� ெதK09, ந, ேவ��ைக பா:�கி�றா(. 

>க:0த உண:' உமிDந,ராக மா�கி�ற9. உமிDந,: ஆகார�9ட� கல09, 
சி� #டலி� கல0தப��,  அ0த� சி� #டலி� அ`�க$ எ�ப� 
இய�கமாகி�ற9. ப��,  ெப�!#ட.�#�  ேபா#� ெபாQ9, ேவதைன 
உண:'க$ ஆகார�ைத ஜ,ரண��க ம��கி�ற9.  

 
நா� ச�9$ள ஆகார!கைள� சா�ப�-டா.�,  ஜ,ரண��க O�யாத 

நிைல எ�ப� ஆகி�ற9.  ப��,  ஆகார� இர�தமாக மாறி,  க��ர� 
ம�ண,ர.�# வ09 ேச��ெபாQ9,  இர�த�9ட� எ�ப� ஜ,வ 
அ`�களாக மா3�கி�ற9.  

 
Oதலி� இய�க அ`வாக இ��கி�ற9. உட.�#$ ேபான'ட�, 

ஜ,வ அ`வாக மா�வ9�, அதRைடய மல� உடலி� ேச�� ெபாQ9, 
ந�ல அ`�களா� உ�வா�க�ப-ட மல!கள6� ப-டப��,  அ9 ந�ல 
அ`�கள6� தைசகைள,  உ��1கைள எ�ப�� #ைற�கி�ற9, எ�பைத� 
கா�ப��தா: #�நாத:.  

 
உடலி� சிறிய 1�ணாக உ�வா�கி, சீD ப���தெத�றா�, 

வ-டமாக அ�ப�ேய கைர�9� ெகா�ேட ேபா#�. அ�ேபா9 ேவதைன 
உண:வா� வ�ைள0த அ`�க$, தைசகைள� கைர�9, சீழாக 
மா3�கி�ற9 எ�பதைன)�,  நம9 உடலி� உ��1க$ ேத(09, 
ம�ப�)�, ந�O$ வ�ஷ�த�ைமக$ எ�ப� வள:�சி அைடகி�ற9 
எ�பதைன)�, #�நாத: அ!ேக அRபவ�u:வமாக அறிய� ெச(தா:. 

 
ஏென�றா�,  எ�தனேயா ேகா�  உட�கைள� கட09, மன6தராக� 

ப�ற0தப��,  இர�கம3ற ெசய�க$ ெச(9,  ம3றவ:கைள� 9�1��தி 
வாDகி�றா: எ�ற நிைல)� பா:�கி�ேறா�.  
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இைத� ேபா��, ெத(வ!கள6� ெபயைர� ெசா�லி,  ஒ��மறியாத 

ஜ,வ�கைள பலிய�-8, என�#� ;க� ேவ�8� எ�� ேவ��, 
ப�ைழக$ ெச(9 வாD09 ெகா����கி�ற நிைல)�, பா:�கி�ேறா�. 

 
ஆகேவ, இ9 ேபா�ற ப�ைழகைள� ெச(9, த�O$ 

த,ைமகைள)�,  வ�ஷ�ைத)� வள:�#� நிைலைய� தவ�:�9,  ந�O$ 
அ�$ ஞான6கள6�  அ�$ உண:'கைள வள:�ேதா� எ�றா�,  ந�O$ 
அறியா9 ேச:�த இ�ைள அக3ற O�)�. த,ைமக$ வரா9 
கா�க  O�)�. 

 
ஆகேவ,  அ�$ ஞான6க$ கா�ப��த அ�$ வழிய��,  த�O$ 

அ�$ உண:'கைள வள:�9 வ�� அ�ப:க$ அைனவ��,  9�வ 
ந-ச�திர�தி� ேபர�$ ேபெராள6ைய� ெப3�,  உய�ைர� ேபா�ேற 
உய�K� ஒ��� உண:'க$   அைன�ைத)�, ஒள6யாக உ�வா�#� 
நிைல ெப3�,  9�வ ந-ச�திர�தி� ேபர�$ ேபெராள6யா�,  இ0த 
வாD�ைகய�� உட� நல�,  உட� பல�,  மன நல�,  மன பல�,  மன 
வள�,  ெச�வ�, ெச�வா�#,  ெசா�வா�# ெப3�,  ெதாழி� வள� 
ெப�கி,  இ0த�  ப�றவ�ய��,  ெப�வ ,8 ெப� நிைல ெப�� 
நிைலயாக,  எ��� பதினா� எ�ற  அழியா ஒள6�சwர� ெப�� 
நிைலயாக, ேபK�ப� ெப�வாDவாக   வாD09 வள:0திட,  எம9 
அ�ளாசிக$. 
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III   ச5வ த2ைமகைள/	 ந2�க �� 
ெகா&��	 பய!6சி 

1. த2ைமய!லி�$� வ!&ப%&F ெச�ற 
மாமக9ஷி ஈ\வராய ��ேதவ5 

 
இ0த வாD�ைகய��, ப��தைன� ேபா� இ�0தா: நம9 #�நாத:. 

ஆனா�, “இ0த உலகேம ப��9 நிைலய�� இ��கி�ற9” எ�பைத 
உண:�9வத3#, இ0த உலகி� உ$ேளா:�# அவைர� பா:�தா�, 
ப��தனாக�தா� ெதK)�.  

 
ஆனா�, இ0த உலக ம�க$ ப��9�ப���9, ப��தனாக உ$ளன:. 

இதிலி�09 நா� வ�8ப-ேட ெச�கி�ேற� எ��, உ�ைமய�� 
உண:வ�� இய�க�ைத, அவ: உடலி� ெதள6வாக� பதி' ெச(9 
ெகா�டா:, மாமகKஷி ஈYவராய #�ேதவ:. 

 
ஆைகய�னா�, ம3றவ:க$, யா: தவ� ெச(கி�றா:க$? எ�ப�� 

ெச(கி�றா:க$? எ�பைத� சி0தி�பதி�ைல. அவ: ஏ3��ெகா$வ9� 
இ�ைல. 
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2. “மனேம இன1யாகிW	 மய#காேத” 
யா� ஒ� Oைற, #�ேதவ: ஆைண�ப�, இமயமைல�#� 

ெச�ேறா�. அ�ெபாQ9, உடலி� ேகாவண� ம-8ேம அண�0தி�0ேதா�. 
ேவ� எ0த� 9ண�)� எ�மிட� இ�ைல. 

 
அ!ேக நில'� #ள6K�,  #�ேதவ: அ�ள6� ெகா8�த 

உண:'கைள,  யா� >க:09 ெகா���0ததா�, எ� உடலி� ெவ�ப� 
உ�வாகி, #ள6: எ9'� தா�காத வ�ண�, அ!ேக நட09 ெச�� 
ெகா���0ேதா�. 

  
அ0த பன6மைல� ப#திய��, நட09 ெச�� ெகா���0த ெபாQ9, 

யா� ஒ� இட�ைத� கட0தி��ேபா�. ச3� ேநர�தி�, கா� ைவ�9 
நட0த ப#தி, இ�09 தக:09 வ�Q0த9. தக:09 வ�Q0த இட�ைத� 
பா:�தா�, ெபKய பாதாளேம அ!ேக இ�0த9.  

 
அைத� பா:�த'ட�, எம9 சி0தைனக$ எ!ேக ெச�றெத�றா�, 

எம9 #ழ0ைதக$, எம9 #8�ப� எ+வா� இ��கி�றேதா?, யா� 
ம\�8� அவ:கைள� ச0தி�க O�)மா? அ�ல9 இ!ேகேய வ�Q09 
இற09வ�8ேவாமா? இ0த பாதாள�தி� வ�Q0தி�0தா�, எ�ன 
ஆகிய���#�? எ��தா� எம9 சி0தைனக$ ெச�றன.  உட� ம\9 தா�, 
ஆைச ேதா�றிய9. #� ெகா8�த உண:'கைள, அ0த ேநர�தி� 
மற09வ�-ேடா�. 

  
இதனா� எம9 உடலி� #ள6ெர8�த9. இதய�, “பட பட” என� 

9��9, இைர�சலாகி, ச3� ேநர�தி� “இற0ேத வ�8ேவா�” எ�ற நிைல, 
எ�மிட�தி� உ�வான9. அ�ெபாQ9 #�ேதவ:, எம�# O�னா� 
உதயமான:. 

மனேம இன6யாகி.� மய!காேத, 
ெபா�லா மான6ட வாD�ைகய�� தய!காேத. 
ெபா�ன� ெபா�"� uமிய�� ;கேமா? 
மி�னைல� ேபால மைறவைத� பாரா(. 
 
ேந3� இ�0தா: இ�� இ��ப9 நிஜேமா? 
நிைலய��லா இ+'லக� உன�#� சதமா? 
மனேம இன6யாகி.� மய!காேத 
ெபா�லா மான6ட வாD�ைகய�� தய!காேத. 
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எ�ற இ0த பாடைல� பா�� கா�ப��9, ேசாதைனயான சமய�தி�, 
“இ�ப� ஆகி�றேத” எ�� வ�0தி, “உ� #ழ0ைதகைள)� 
ம3றவ:கைள)� எ�ண�, படபட�பாகி மய!#கி�றா(.  

 
ஆனா�, ச3� ேநர�தி3# O� உன9 உய�: ேபாய��0தா�, 

இ0த� ெபா�ன� ெபா�ைள எ!ேக காண� ேபாகி�றா(?” எ�� 
ேக-கிறா: #�ேதவ:. 

  
ஆகேவ, ஆைசய�� உண:ைவ வ�8�9, அ�$ ஒள6ய�� உண:ைவ 

எ8�9, “அ0த� #ழ0ைதக$ அ�$ ஞான� ெபறேவ�8�, இ�ைள 
அக3றி ெம(�ெபா�$ காணேவ�8�, அவ:க$ வாD�ைக நல� 
ெபறேவ�8�”, எ�ற உண:வ�ைன எ8�தா�, அவ:கைள வாழ 
ைவ�கலா�. நம�#$ அ�$ உண:ைவ� கா�கலா� எ�றா:, #�ேதவ:. 

  
மன6த��#,  “வாழ ைவ�க ேவ�8�” எ�ற எ�ண�தா� 

வரேவ�8ேம தவ�ர,  “இ�ப� ஆகி வ�-டேத” எ�� எ�ண� [டா9. 
 
ஏென�றா�, இ�ப� ஆகி வ�-டேத எ�� ேவதைனய�� 

த�ைமைய எ8�க�ப8� ெபாQ9தா�,  வ�ஷ�தி� த�ைமைய� கவர 
ேந�கி�ற9.  அதனா�, மன6தK� ெசயலா�க�தி� த�ைம #ைறகி�ற9. 
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இ9ேபா�� யா� ெச�.� பாைதய��, சில வ�ப�9�க$ ேநK8� 
ெபாQெத�லா�, எம�#� #8�ப�தி� ஞாபக� வ��. அ�ெபாQ9, 
இதிலி�09 எ�ப� கா�9� ெகா$வ9 எ��, நிைன'ப8�தி� ெகா�ேட 
இ��பா:, #�நாத:. 

  
ஆகேவ, #� கா�ப��த அ�$வழிய��,  நா� அைனவ��, “ந� 

உட�  நம�# ெசா0தமி�ைல” எ�� உணர ேவ�8�.  உய��ட� 
ஒ��� உண:ைவ, அ�$ ஒள6ய�� உண:வாக இைண�9� 
ெசா0தமா�#த� ேவ�8� 

 
.மகKஷிகள6� அ�ைள� ப3�ட� ப3�த� ேவ�8�. நம9 

வாD�ைகய�� வ�� த,ைமகைள, ப3ற3றதாக மா3�த� ேவ�8�. 
  
இ9ேபா��, #�நாத: ஒ+ெவா� சமய�தி.�,  “மன6த: தா�, 

ச0த:�ப�தா� அறியா9 வ��, த,ைமகள6� சி�கி� ெகா$வைத உண:�தி, 
மன6த: தா� எ+வா� த,ைமகள6லி�09 ம\$வ9?” எR� நிைலைய, 
அRபவwதியாக எம�# உண:�தினா:. 

3. த2ைமைய� கE&ண5$தாW	, அைத 
நம��� இைண�க� ^டா� 

நம9 வாD�ைகய��, நா� தவ� ெச(யாமேலேய, ப�ற�ைடய 
த,ைமகைள நா� க�8ண��ேபா9, உணர�தா� பய�ப8�தேவ�8�. 
உண:0தப��, அைத ந,�கி8த� ேவ�8�.  

 
அதாவ9 ெதK09ெகா$ள� பய�ப8�த ேவ�8�. ஆனா�, 

ெதK0த உண:'க$ உடலிேல இைண�திட� [டா9. அைத ந,�கிட� 
ேவ�8�. த,ைமக$ எ9ேவா, அைவகைள ந,�கி, ந�ைமய�� பய� 
எ9ேவா, அைத ஆ�கu:வமான நிைல�# மா3றிட� ேவ�8�. 

  
இ�� நா� மன6தனாக இ��கி�ேறா�. கார�ைத� தன6�9 

உணவாக உ-ெகா�டா�, கார�தி� ஏக உண:'க$ நம�#$ 
;ைவய3றதாக மா3�கி�ற9.  

 
ஆனா� அேத சமய�, அ0த� கார�ைத ம3றைவக"ட� 

இைண�க�ப8ேபா9, ;ைவ மி�கதாக மா3�கி�ற9. இேதேபா��தா�, 
மன6தன6� வாD�ைகய��, ப�றK� கச�பான உண:'க$ 
ெவள6�ப8வைத� ேக-8ண:0தா.�, ப�றK� வாD�ைகய�� க8� 
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ேநா)3�, அவ:க$ப8� ேவதைனைய� பா:�9 ெசா�லா� 
ேக-8ண:0தா�, உண:0த அ�ச�திைய, ந�மி� அ9 இய!கா9 
தைட�ப8�த ேவ�8�.  

 
உணர� பய�ப8�தி� ெகா$ளலா�. ஆனா� அ8�த கண�, 

அதRைடய த,ய வ�ைனயாக� ெசய�ப8� நிைலைய மா3றி அைம�க 
ேவ�8�.  

 
நா� எ+வா� த,ைமைய� ேக-டறி09, த,ைமய�லி�09 வ�8பட 

உதவ� ெச(கி�ேறாேமா,. இைத�ேபால நா� த,ைமயான உண:'கைள� 
ேக-8ண:0தப��, அ8�தகண�, ந�O� மைற0தி��#� அ�$ 
மகKஷிகள6� ஆ3றைல நா� கவ:09, நம�#$ அ8�9, த,ைமைய 
வ�ைளவ��கா9, சம�ப8�9� நிைலயாக மா3றிட� ேவ�8�. 

4. ந	ைமயறியாம, இய��	. 
த2ைமகள1லி�$� ம_ளF ெச./	 

அ��ஞான	 
ஒ� Oைற ஆைனமைல� கா8க"�#, #�நாத: எ�ைம 

அைழ�9� ெச��வ�-8, ெபா$ளா�சி பY நிைலய�தி3# அைழ�9 
வ0தா:.  

 
ெபா$ளா�சி பY நிைலய�தி3# அ�கி� வ09 ெகா����#� 

ெபாQ9,  ேவகமாக வ09 ெகா����#� பYஸி3# O�னா�, 
ேரா-ைட� கட�ப9 ேபா�� #��ேக ெச��,  எ�ைம)� இQ�தா:. 
நா!க$ #��ேக 1#0த'ட�,  பY திvெர�� நி��வ�-ட9. 

 
உடேன #�நாத: �ைரவைர� பா:�9, "மட�தனமாக வ�� 

ஓ-8கி�றா� பா:" எ�கிறா:.  
 
பYஸி� �ைரவேரா, "ஏன(யா 1�தி இ��கிறதா?  ைப�தியமா 

ப���தி��கிற9" எ�� தி-�னா:.  
 
#�நாத��, "இ9 ேபாலவா வ�� ஓ-8வ9?  அறி' 

ெக-டதனமாக வ�� ஓ-8கிறா(" எ�� �ைரவைர� தி-�னா:. 
 



 - 80 - 

ப��,  #�நாத: ெதள6'ப8�தினா:. அதாவ9,  இ9ேபா�� 
சOதாய�தி�, ச0த:�ப!க$ சில ேநர!கள6�, உண:வ�� ேவக� 
ெகா�8,  ந� உண:'க$ ெசய�ப-8, தா� ெச(த தவைற மற09, பY 
�ைரவைர�தா�, #ைற ெசா�கிேறா�.  

 
தவ� எ�ப� ேந:0த9? எ�� சி0தி�க� தவ�� ெபாQ9, �ைரவ: 

ம\9 ேகாப� ெகா$வ9 ேபா�ற நிைலக$ ஏ3ப8கி�றன.  
 
�ைரவ: ப�ேர� ேபாடாம� வ�-8 வ�-டா�, அ!ேக எ�ன ேந��? 

எ�� நா� சி0தி�பதி�ைல.  நா� ந;!கி இ��ேபா� எ��,  அ0த 
இட�தி� சி0தி�க ேவ�8�. 

 
�ைரவ: தி-�ய9 சKதா�,  எ�� ஏ3�� ெகா$"� நிைல 

வ�மானா�, நாைள இ9 ேபா�ற அவசர 1�தி நம�# வரா9. ந�ல 
அறிவ�ைன ஊ-�னா: எ�� எ�ண�னா�, �ைரவ: ம\9 பைகைம 
வரா9. 

 
இ�ப�, #�நாத: உண:'க$ ஒ+ெவா�ைற)� அRபவ wதிய�� 

ெகா8�தா:. ம�க$ த!க$ வாD�ைகய��, தா� எ8�9� ெகா�ட 
எ�ண!க$ ெகா�8 ெசய�ப8� ெபாQ9, சி0தைன அத�பா� தா� 
இ��கி�றேத தவ�ர,  அ!ேக தா� ெச�.� பாைதய�� உ$ள, 
இைடz�க$ ெதKவதி�ைல. த�Oைடய ஆைசய�� நிைலகள6ேல 
ெச�கி�றன:. ஆனா�, பாைதய�� இ��#� ஆப�ைத)� எதிKைய)� 
மற09 வ�8கி�றன:. 

 
இ9 ேபா�ற ச0த:�ப!க$ வ�� ெபாQ9, நா� எ�ன ெச(ய 

ேவ�8� எ�றா�, அ�$ ஒள6ய�� உண:ைவ நம�#$ ேச:�9, 
த,ைமக$ ந�மிைடேய வரா9 வ�ல�கி,  அ�$ உண:'க$ அவ:க$ 
ெபறேவ�8� எ�� எ�`த� ேவ�8�.  

 
ஆகேவ, நா� ெகா8�த ச�தி ெகா�8 ப�றைர வ ,D�9ேவ� எ�ற 

அக0ைத ெகா�டா�,  ந�வழிய��  உண:'க$ உன�#$  வரா9 எ��, 
#�நாத:  எம�#�  ெதள6'ப8�தினா:.  

 
ஒ�வ: த,!# ெச(கிறா: எ�� எ�ண�, அேத உண:வ�ைன 

>க:0தா�, நம�#$ த,!# வ�ைளவ��#� உண:'க$ வ��. ஆகேவ, 
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நா� த,ைமகைள�தா� ெச(ய O�)ேம தவ�ர,  ந�ைம ெச(ய 
O�)மா?, எ�� நா� சி0தி�த� ேவ�8�. 

 
ஒ�வ: ேவதைன�ப8கி�றா: எ�� >க�� ெபாQ9, அ0த 

ேவதைன நம�#$ ஆகி�ற9. இைத� ேபா��, ஒ�வ: த,!# 
ெச(கி�றா: எ�றா�,  த,!கி� நிைலேய நம�#$ வ�ைளகி�ற9.  

 
எனேவ, த,!# ெச(கி�றவ:கைள எ�`� ெபாQ9, அவ:க$ 

அதிலி�09 ம\ள ேவ�8� எ��, “நா� ெகா8�த அ�$ ச�திய�� 
9ைண ெகா�8, அவைர� த,ைமய�லி�09 ம\-ட ேவ�8�” எ�� 
ஒ+ெவா� ெநா�ய�.�, அRபவ ஞான�ைத ஊ-�னா: #�நாத:. 

 
யா�, தியான வழி அ�ப:க$ அைனவ��#�, #�நாத: கா�ப��த 

அ�$ வழிய�� ெதள6'ப8�9கி�ேறா�. ஒ�வ: நம�#� த,ைமக$ 
ெச(கிறா: என எ�`� ெபாQ9, அவ: த,ைமகள6லி�09 வ�8பட 
ேவ�8� ஈYவரா எ�� எ�ண�,  உ!க"ைடய உய�ரான 
ஈYவரன6ட� ேவ�8!க$.  

 
உ!க"�#$ 9�வ ந-ச�திர�தி� ேபர�$ ேபெராள6ய�� 

உண:ைவ� ெப�!க$. இ0த உண:வ�� த�ைம உ!க"ைடய உடைல, 
உண:ைவ� s(ைமயா�கிவ�8�. 
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அேத சமய�தி�, அவ:கைள� பா9கா�#� உண:'ட� 
ெசய�ப8�9!க$,  அ�ெபாQ9 நம�#� பா9கா�பாகி�ற9. 

 
ந,!க$ ஆலய!க"�#� ெச��, அப�ேஷகO�, ஆராதைன)� 

ெச(வைத� ேபா��, உ!க$ உட.�#$, மகிD�சிz-8� உண:'கைள 
அப�ேஷக� ெச()!க$.  இதனா�, உ!க$ உடைல உ�வா�கிய 
அ`�க"�#, உ!க$ உடலி� உ$ள ந�ல அ`�க"�#,  ந� அO9 
கிைட�கி�ற9. 

 
நம9 #�நாத:, 9�வ ந-ச�திர�தி� ஈ:�1 வ-ட�தி� ஆறாவ9 

அறி' ெகா�8, ஏழாவ9 அறி' ெப3ற ச�தKஷி ம�டல!களாக 
வாDகி�றா:.  

 
த,ைமகள6லி�09 வ�8ப8� நிைலைய)�, அ�$ ஒள6ைய� ெப�� 

நிைலைய)�, உண:�திய உண:' ெகா�8, 9�வ ந-ச�திர�ைத 
எம�#� கா�ப��தா:.  

 
#�நாத: எ�மிட�, “அ0த 9�வ ந-ச�திர�தி� உண:ைவ எ8�9, 

ந, ெப3��ெகா$. இ�ைள அக3ற உத'�, ெம(�ெபா�ைள� காண 
உத'�, உ�ைன அறியாத த,!கிைன அக3றிட உத'�” எ�� 
உபேதசி�தா:.  

 
நம9 #�நாத:, தா� ஒள6ய�� சwரமானப��, எ�ைம, “ந, அதி� 

ஆ)$ ெம�பரா#” எ�� உைர�தா:.  அதனா�, யா� தியானவழி 
ெம�ப:க$ உ!க$ அைனவைர)�, அ!# ஆ)$ ெம�பராக இைண�9 
வ�8கி�ேறா�. 

5. ேதா,வ!ய!லி�$� ம_ளF ெச/	 
அ��ஞான	 

வ�bஞான�, எ+வளேவா O�ேனறி இ��கிற9. இ�� 
ெச+வா(� ேகா"�#, இரா�ெக-ைட அR�1கி�றன:. அ!ேக இ��#� 
உ�ைமகைள அறிய வ���1கி�றன:.  

 
ெச+வா( நாதகாரக�. இவ:க$ அR�1� இரா�ெக-�� 

ஒலிைய� கா-�.�,  ெச+வாய�� ஒலி அதிகமாக இ��பதனா�, 
ெச+வா(� ேகாள6� இற!கிய இரா�ெக-�� ஒலிஅதி:'க$ மாறி, 
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இரா�ெக-�� இய0திர இய�க!க"� மா�கி�ற9. இ0த 
நிைலயானா.�, வ�bஞான6க$ வ�8வதி�ைல.  

 
ஏ�? எதனா�? எ�ப�? எ�ற நிைலகள6� சி0தி�கி�றன:. 

#ைறய�ைன மா3றியைம�9,  ம�ப�)�, ெச+வாய�� இரா�ெக-ைட 
இற�#வத3#, வ�bஞான6க$ Oய3சி எ8�கி�றன:. 

 
ஆகேவ, இைத� ேபா�� நம9 வாD�ைகய��, தியானவழிய�� சில 

ச0த:�ப!கள6� நம9 ெசய�பா-�� ேதா�வ� அைட0தா.�, எ�ப�)� 
இதிலி�09 ம\ளேவ�8�, எ9 ந�ைம மா3றியைம�த9? எ�� சி0தி�9, 
ேபர�ைள நம�#$ ெப��கி, இ�ைள அக3�� நிைலகைள நம�#$ 
ெப�த� ேவ�8�. 

 
சாமிய�ட� ெச�� ஆசீ:வாத� வா!கிேன�, ெதாழி� ந�றாக 

நட0த9. சாமிய�ட� ஆசீ:வாத� வா!கிேன�, எ� ேவதைனக$ 
ந,!கிய9. எ�ற எ�ண�ைத வள:�9� ெகா$ளாம�, உய:0த உண:வ�� 
த�ைமைய, அ�$ உண:ைவ உ!க"�#$ ெப��கினா�, உ!க$ 
உடலி� உ$ள #ைறக$ ந,!#கி�ற9.  த�ன6�ைசயாக வ�யாபாரO� 
ெப�கிவ��, ந,!க$, ேத� அைலய ேவ��யதி�ைல. 

 
அ�$ உண:ைவ� ெப��கினாேல, அத3#�டான அைம�1� ேத� 

வ�கி�ற9 எ�� அதிக ஆைச�ப-டா�, எதைன)� நி:வகி�#� 
#ைற09வ�8�.  

 
ப��, நா� கிைட�த ெச�வ�ைத)�, பா9கா�#� த�ைமய�ைன 

இழ09 வ�8ேவா�. இ9 ேபா�ற நிைலக$ இ�லாதப�,  நா� நம9 
வாD�ைகய��, #� அ�$ ஒ�ைறேய ப�ரதானமாக ைவ�9 வாDேவா�. 

 
#�வ�� 9ைணயா�, 9�வ ந-ச�திர�தி� ேபர�$ 

ேபெராள6ய�ைன� ெப�ேவா�. ந�மி� அறியா9 ேச:0த, இ�ைள 
வ�ல�#ேவா�, எ�� அ�"ண:ைவ த�O$ வள:�9 வ�� அ�ப:க$ 
அைனவ��, அ�$ மகKஷிகள6� அ�$ ச�தி ெப3�, இ�லற 
வாD�ைகய�� இ�ள6ைன அக3றி, ெம(ெபா�$ கா`� திற� ெப3�, 
மலைர� ேபா�� மன� ெப3�, மகிD09 வாQ� ச�தி ெப3�, இ0த 
வாD�ைகய�� ப�றவ�ய��லா நிைல ெப�� நிைலயாக, ேபK�ப� 
ெப�வாDவாக வாD09 வள:0திட, எம9 அ�ளாசிக$. 
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6. வ!திைய மதியா, ெவ,ல P�/	 
நா� எ+வள'  ந�லவராக இ�0தா.�, ேவதைன�ப8ேவாK� 

நிைலகைள� க� ெகா�8 பா:�#� ெபாQ9, நம�#$ வ��தாக� 
பதி09 வ�8கி�ற9. 

 
உடலி� பதி0த ேவதைனய�� வ��9, நம9 உடலி� இ�09 

ெகா�8, அதன6� உண:வ�� கிள:�சிைய� s��, வ��9�#� ச�தாக� 
த� உண:ைவ ஈ:�கி�ற9. 

 
ஆக இ9 ேபா��, எதன6� உண:வ�� #ண�ைத, அதிகமாக 

நம�#$ பதி' ெச(கி�ேறாேமா, அ9  நம�#$  வ�தியாக  மா�கி�ற9. 
 
நம�#$ எ�தைகய த,ைமைய� பதி' ெச(தா.�, அ0த உண:வ�� 

த�ைம ந�O$ ஊDவ�ைனயாக, வ�தியாக உ�வாகி�ற9, ம\�8�, 
ம\�8� அேத எ�ண!கைள எ�`� ெபாQ9தா�, அத� வழிகள6� 
நா� ெசய�பட ஆர�ப��9 வ�8கி�ேறா� . 

 
இைத�தா�, சிவR�#� கண�#� ப�$ைள ந0த,Yவர�, எ�� 

ப�தி மா:�க!கள6�, சாதாரண மன6த�� ெதள6வாக� ெதK09 ெகா$"� 
வ�ண�, காவ�ய!கைள� ெதா#�தன:. 

 
வ��தாக� பதி09 வள�� உண:'கைள, நா�  மதி ெகா�8 

மா3றிட� ேவ�8� .அ+வாறி�லாம�, ேவதைனய�� உண:'க$ 
வள:09, வ�தியாக� ெசய�ப8மானா�, அ9 ந� உடைல� கைர�9, 
இ�திய�� ந�ைம ம�ய� ெச(9வ�8�. 

 
ஆகேவ, வ�திைய மதி ெகா�8 மா3றிட� ேவ�8�. 

மகKஷிகள6� அ�ளா3ற� மி�க ச�திைய, ந�O$ வ.� ெபற� 
ெச(வேத, மதியா#�. 

 
ஆகேவ, இ0த மதி ெகா�8, ந�O$ ேச�� நbசான இ�ைள 

அக3�ேவா�. மகKஷிகள6� அ�$ ச�திய�� உண:வாக வள:�ேபா�. 
எம9 அ�ளாசிக$. 
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7. ப!ற5 ந	ைம� தி%&	 ெபா��, எ�ன 
ெச.ய ேவE&	? 

உ!கைள ந,!க$ கா�பா3றாம�, சாமி கா�பா3�வா:! சாமியா: 
கா�பா3�வா:! ேஜாசிய� கா�பா3��! இய0திர� கா�பா3��  எ�� 
நிைன�கேவ�டா�, ஆக ஒ��� கா�பா3றா9,  

 
இ0த உடலி.� சK, இ0த உடைல வ�-8� ேபானா.� சK, 

உய��ட� ஒ�றிய நிைலய�� இ0த உண:ைவ� ேச:�9, உய�: 
ெவள6ய�ேல ேபானா�, அவRட� ஒ�றி அ!ேக ேபாக ேவ�8�, 
அத3# ந,!க$ தயா: ப�ண��ெகா$"!க$. 

  
எம9 #�நாத: கBட�பட� ெசா�னா:. சKெய�� யா� எம9 

நிைலகள6� எ�ெபாQ9 ேவ�8மானா.�, எ0த ேநர�தி� 
ேவ�8ெம�றா.�, எ!# ேவ�8ெம�றா.� ேபா(�ெகா$ளலா�.  

 
ஆனா� அவ: இ-ட க-டைள, “அைனவர9 உய�ைர)� கட'ளாக 

மதி�க� ெசா�லிய���கிறா:, உ!கள6டெம�லா� வர� ேக-க� ெசா�லி 
இ��கிறா:”. 

  
அேத மாதிK ந,!க$ ஒ+ெவா�வ��, ந�றாக இ��க ேவ�8�, 

ந�றாக இ��க ேவ�8� எ�� வர� ேக"!க$. ந,!க$ ஆ�ம ;�தி 
ெச()!க$.  
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ஒ�வ: கBட�ப8கி�றா: எ�றா� ந�றாக ஆக ேவ�8� எ�� 
ேவ�8!க$. அ0த உடலிலி�09 ந�ல9 கிைட�#�, அ0த உண:வ�� 
த�ைமய�� ந�ல9 நட�#�. 

  
உ!க"�#� ப���காத நிைலகள6� இ��கிறா:க$ எ�� 

ெசா�னா�, வ�லகி நி�.!க$. அவ:க$ ச!கட�ைத�ப3றி எ�ண 
ேவ�டா�, வ�லகி நி�.!க$, அவ:க"�# ந�ல ேநர� வர-8� எ�� 
ெசா�லிவ�8!க$.  

 
அவ:க$ இ�ைச ெகா8�கிறா:க$, இ�ைச ெகா8�கிறா:க$ எ�� 

எ�ண ேவ�டா�, இைத ந,!க$ ெச(9 பழகி வா�!க$. 
  
நா� எ�ப� உ!கைள ேவ�8கி�ேறேனா, அைத�ேபால ஆ�ம 

;�தி ெச(9வ�-8, ந�றாக ஆக ேவ�8ெம�� ந,!க$ 
ெசா�லி�பா�!க$. இ9 உ!க"�# ந�ைமைய� த��.  

 
உ!கைள யாராவ9 தி-�ெகா�ேட இ�0தா�, உடேன 

ெசா�.!க$, “மகKஷிக$ அ�$ ச�தியா�, அவ: அறியாம� 
தி-��ெகா����#� எ�ண!க$ மாறி, எ�ேலா��#� ந�ைம 
ெச(ய�[�ய எ�ண� அவ��# வரேவ�8�”.  

 
இ+வா� அவ: தி-8� ெபாQெத�லா�, ேக-#�ெபாQெத�லா� 

இைத� ெசா�லி�ெகா�ேட வா�!க$, அவ: தி-8வ9 உ!க"�# 
வரா9, ந,!க$ ெச(வ9 அவ��#� ேபா(� ேச��. 

  
ஆனா�, இ�ப�� தி-8கிறாேன, இ��க-8� பா:�கிேற� எ�� 

ெசா�னா�, ஆ�திர� ெகாbச� ெகாbசமாக நம�#$ வ09 இர�த� 
ெகாதி�1, ைக கா� #ைட�ச�, தைலவலி ேபா�� நம�#$ வர 
ஆர�ப��9வ�8�. 

 
ஆகேவ, அ�தைகய நிைலக$ நம�#$ வராதப�, நா� ஆ�ம 

;�திைய� கைட�ப���9, த,ைமகைள அக3�ேவா�. இைத� சீராக� 
கைட�ப���ேபா: அைனவ��#�, எம9 அ�ளாசிக$.  



 - 87 - 

8. ெகௗரவ�ைத� பா5�பத6�� பதிலாக, 
உய!���� ஒள1ைய� ெப���	 

நிைல 

 
நம�#$ இ��க�[�ய உய�ரான ஈச�, இ0த உடைல வ�-8 

ேபா(வ�-டெத�றா�, இ0த ந,ச�தி3# ேவைலேய இ�ைல. நா� 
எ�தைன ெகௗரவ�, எ�தைன 9ண�, எ�தைன அல!கார�, எ�தைன 
;கமான நிைல, எ�தைன பb; ெம�ைத ேபா-8 ைவ�தி�0தா.�, இ0த 
ஈச� ேபா(வ�-டா�, #�ைபய�� ேபா( எK�9வ�8வா:க$.  

 
நா� இ!ேக பா:�#� ெகௗரவெம�லா�, இ�ப� இ�0தா:க$ 

எ�றா பா:�கி�ேறா�. ஆனா�, இQ�9�ெகா�8 க-ைடய�� ைவ�#� 
ேபா9�, ம�ைண� ெகா-8� ேபா9�, பா:�9� ெகா�ேடதா� 
இ��கி�ேறா�,  

 
ஏ�டா இ�ப�� ெச(கி�றா(?  எ�� ேக-கி�ேறாமா!  ஒ� 

நாைள�# ேம� ைவ�தி�0தா� நா3ற� அ��#�, s�கி� ெச�� 
வ�8கிேறா�. 

  
இ�ப� இ��#�ேபா9, இ0த உடலி� ஈச� இ��#�ேபாேத, 

ந,!க$ ெகௗரவ�ைத� பா:�பைத� கா-�.�, அ0த ெம(ஞான6ய�� 
உண:ைவ எ8�9, இ0த ந,சமான உண:' நம�#$ வளராதப�, அ0த 
ெம(ஞான6ய�� உண:ைவ வள:�க� ெச()!க$. 

  
இ0த ெகௗரவ� ப�ர�சிைன, நம�#$ நிைறய உ�8. ஏென�றா� 

நா� அ�ல. அரசR�#, ெகௗரவ�தி� எ�ன ெச(கிறா�? எ�ன த�1 
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ெச(தா.� ேபா: Oைறதா�, நா� ெசா�ேன�, ேக-கவ��ைல, உடேன 
ேபா: Oைற.   

 
இ�ெபாQ9  நா� வ.வான நிைலய�� இ��கிேற�, நா� 

ெசா�னைத� ேக-கவ��ைல, உடேன எதி:�9வ�8. எ�ைன எதி:�9� 
பழகியாகி வ�-டா�, அேத உண:', எ�ன ெசா�னா.� அ!ேக ேக-க 
மா-டா:க$. 

  
இ0த உண:வ�Rைடய ேவைல, எதி: நிைலகள6� ேவைல 

ெச(9ெகா�ேடதா� இ��#�. ஆக எ0ெத0த உண:'க$ நம�#$ 
O�னன6ய�ேல நி3கிறேதா அ9 ேவைல ெச(9ெகா�ேட இ��#�.  

 
இைத மா3�வத3#�தா� உ!க"�# இ0த “ஆ�ம ;�தி” எ�ற 

ஆ)த�ைத ைவ�9, வாD�ைகய�� எ�ெபாQ9 த,ைம வ�கிறேதா 
அ�ெபாQ9, அ0த மகKஷிகள6� அ�$ ச�திகைள நம�#$ ேச:�9 
அைத நிவ:�தி�9� பழக ேவ�8�. 

9. கEண� அ5F;னR�� உபேதசி�த 
த2ைமைய ந2��	 உபேதச	 

1Qவ�� இ�09 மன6தனாக வ�� வைரய��,  ஒ+ெவா� 
உடைல)� கா�9� ெகா$"� உண:வ�� த�ைம நா� எ8�9� 
ெகா�8,  மன6தR�#$ வள:�சிய�� த�ைம அைட0தைத� 
#றி�ப�8வத3#�தா�,  அ:�;ன� சகலகலா வ�லவ�,  சகல 
வ��ைதகைள)� க3�� ெகா�டவ�, வ�லைம ெப3றவ� எ�� 
ஞான6ய:க$ உண:�தினா:க$. 
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க�ண�, கீதா உபேதச� ெச(வதாக� த�9வ!கைள� 
ெசா�கி�றன: . அ�� ஞான6ய:க$ உண:�திய உ�ைமகைள� 
பா:�ேபா� . 

 
க�ணன6� நிைலக"�# வர�ப8� ெபாQ9,  த� சேகாதர:க$ 

எதி: நிைலய�� இ�09 ேபா: ெச(கி�றா:க$.   சேகாதர� பாசமான 
உண:'க$ அ:�;னR�#$ இ�0ததினா�,  சேகாதர:கைள� பா:�த9�, 
ெகா�ல மன� வரவ��ைல.   

 
அவ:கைள வ�-8வ�-டா� அவ:க$ உ�ைன அழி�9 

வ�8வா:க$,  ஆைகயா�, ந, உ�ைன� பா9கா�9� ெகா$ள ேவ�8�, 
எ�� க�ண�, அ:�;னR�# உபேதசி�தாக� ெசா�வா:க$. 

 
அத� வ�ள�க�, ஒ�வ� தவ� ெச(கிறா� எ�றா�,  அ0த� 

தவறான நிைலகைள நா� [:09 கவன6�தா�, அ0த� தவறான 
உண:'க$ நம�#$ இய�#கி�ற9.  

 
ேவ� ஒ�வ� ேவதைன�ப8கி�றா� எ�றா�, அ0த 

ேவதைனயான உண:ைவ, ந� க� ெகா�8 பா:�க�ப8� ெபாQ9, 
அ0த உண:'க$ நம�#$ மாறி, நம9 ந�ல #ண!கைள� 
ெசயல3றதாக ஆ�கிவ�8�. 

 
ஆைகயா�, ந, சேகாதர� எ�� பா:�தா.�, அ0த இர�க 

உண:வா� ந, இைத� ெசயலா�கவ��ைல எ�றா�, அ9 உ�ைன 
அழி�9வ�8�.  ந, க3� உண:0த வ�லைம எ!ேக ெச�கி�ற9? எ�� 
க�ண�, அ:�;னR�# உபேதசி�ததாக,  "கீைதய�� த�9வ�ைத�” 
ெசா�கி�றன:. க�ண� ெசா�னதி� நிைலக$,  த,ய வ�ைனக$ 
அைன�9�, பாச�தா� வர�[�ய9 தா�.  

 
எதிK)ட� இ�09 நி��, அவ:க$ ேபா: ெச()� ெபாQ9, 

தவறான உண:'கள6� சி�கி� தவ��#� நிைலகள6� இ�09, அவ:கைள 
ம\-க ேவ�8� .அைத எ+வா� ம\-க ேவ�8�? எ�ற நிைலைய� 
க�ண� உபேதசி�ததாக'�, கீைதய�ேல எQ9கி�றன:.  

 
ஒ�வ� ெச()� தவறான உண:ைவ, உ� உட.�#$ ேச:�கா 

வ�ண�, அைத� த8�9 நி��த ேவ�8�.  அவ� ெச()� தவறான 
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உண:ைவ எ�ணாதப�,  அவR�#$ உ� எ�ண�ைத� ெச.�த 
ேவ�8�.  

 
அவ� அறியாத இ�$கள6லி�09, ம\ள ேவ�8� .த� சேகாதர� 

எ�� உண:0தா.�, த,ய வ�ைள'கள6லி�09, அவ:க$ த,யவ:க$ எ�� 
உணர ேவ�8�.  

 
இைத உண:�தேவ,  அ!# அ�பாக எ(ய� ெசா�ன9. அதாவ9, 

இ0த எ�ண�ைத� ெகா�8, இ+'ண:'கள6� நிைலகைள 
(மகKஷிகள6� அ�$ உண:'கைள), அவ:க"�#� பாய� ெச(வ9. 

 
அவ:க$ ெச()� தவறான உண:'கைள� தன�#$ எ8�9� 

ெகா�டா�, நம9 ந�ல #ண!கைள, இ!# அழி�9வ�8கி�ற9. 
எதிKகள6ட� இ��#� உ�ைமய�� நிைலகைள, ெதள6வாக எ8�9� 
ெசா�ல ேவ�8�,  எ��,  “உண:வ�� இய�க நிைலகைள” அ�� 
ஞான6ய:க$, க�ண� ெசா�னதாக உண:�தினா:க$. 

10. இராம�, வாலிைய மைற$தி�$� 
தா�கினா� - வ!ள�க	 

 
எ�ண�தி� வலிைமயான நிைலகைள� கா-8வத3#, 

இராமாயண�தி� “வாலிைய�” கா-8கி�றன: .வாலி வலிைம ெப3றவ� .
அவன6ட� யா:  “ேநKைடயாக�” ேபா: ெச(தா.�, அவ:கள6டமி�09, 
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பாதி பல�ைத வாலி எ8�9� ெகா$வா� எ��, காவ�ய�தி� 
உண:�தி)$ளா:க$. 

 
உதாரணமாக, ஒ� மன6த� ேகாப�9டேனா அ�ல9 

ேவக�9டேனா ேவதைன�ப8� ெசா�லாக� ெசா�ல�ப8� ெபாQ9, 
அவ:கைள ேநKைடயாக� பா:�9, அவ:க$ ெசா�வைத� ேக-8 
அறி0தா�, அ0த உண:'க$ நம9 ந�ல உண:'�#$ இைண09, 
ேவதைனயான உண:'க$, நம�#$ ஆ-சி 1Kய� ெதாட!கிவ�8�.  

 
ந� ந�ல #ண�ைத� ெசயலா�க O�யா9. ”பாதி ந�ல #ண�” 

வ. இழ�க�ப8கி�ற9. வாலி எ�ற நbசான ெசய�கைள, நா� 
பா:�க�ப8� ெபாQ9, அ0த உண:'க$ ந�ைம வ ,D�திவ�8�. 

 
மன6த வாD�ைகய�� நbசிைன ெவ��, இ�� ஒள6ய�� சwரமாக 

வ��ண�ேல ;ழ�� ெகா�8 இ��#� 9�வ ந-ச�திர�, ச�தKஷி 
ம�டல!கள6� இ�09 ெவள6�ப8� உண:வைலகைள, ந� 
எ�ண�ததா� அைத� கவ:09, >க:09 அ0த உண:வ�� த�ைமகைள, 
ந� உட.�#$ ேச:�க ேவ�8�. 

 
மகKஷிகள6� அ�$ச�தி நா!க$ ெபறேவ�8�, எ!க$ உட� 

OQவ9� படரேவ�8� .எ!க$ உடலி� உ$ள ஜ,வா�மா, ஜ,வ 
அ`�க$ ெபறேவ�8� எ�ற உண:ைவ, உட.�#$ ெச.�த 
ேவ�8� . 

 
ப�ற#, மகKஷிகள6� அ�$ ச�தி ேவதைன�ப-டவ:க$ 

ெபறேவ�8�, அவ:க$ உட� OQவ9� படரேவ�8�, அவ:க$ 
அறியாத இ�$க$ ந,!க ேவ�8�  எ��, நா� மைறOகமாக,  ந� 
எ�ண�தி� வ.வ�� த�ைம ெகா�8, அைலகைள� பர�பேவ�8�. 

 
இைத�தா� சீதாராம�,   வாலிைய ேநKைடயாக� பா:�காதப�, 

அைத� கா-�.�,  ச�தி வா(0த கைணைய, மைற0தி�09 ஏவ�னா�, 
வாலிய�� ெசயைல� த8�தா�,  எ�� இராமாயண�தி� 
உண:�தினா:க$.   
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11. சதீாராம� வ!DaதRைச எ&�� 
பர;ராமைன� ேதா6க��தா� 

 
பர;ராமR�#�, சீதாரமR�#� ேபா: நட09 ெகா�ேட இ��#� 

என இராமாயண� காவ�ய� [�கி�ற9. ஏென�றா�, “சிவ தR;” எR� 
ெபாQ9,  உட� எ�ற நிைலகள6� உ�வான, உண:வ�� த�ைம 
ெகா�8, இ0த உடலி�, வாD�ைகய�� வ�� த,ைமகள6லி�09 
கா�கேவ உடலி� உண:'க$ வ�கி�ற9,  

 
ஆனா�, “வ�B`தR;” எR� ெபாQ9, த,ைமகைள அக3றி, ஒள6 

எ�ற உண:ைவ� ெகா�8 வ�கி�ற9.  நா� 9�வ ந-ச�திர�தி� 
உண:ைவ >க�கி�ற ெபாQ9, 9�வ ந-ச�திர�தி� உண:'க$, 
நம�#$ "வ�B` தR;" ஆகி�ற9. 

 
அதாவ9, 9�வ ந-ச�திர�தி� உண:'கைள நா� >கர�ப8� 

ெபாQ9, 9�வ ந-ச�திர�தி� உண:'க$ நம9 உடலி� இ��#� 
உண:'கைள ஊ8�'கி�ற ெபாQ9தா�, வ�B` தRசி3#�, சிவ 
தRசி3#� ேபா: Oைற வ�கி�ற9.   

 
ஏென�றா�, சீதா எ�றா� ;ைவ ெகா�ட9, மகிD�சி ெகா�ட9, 

மகிD09 வாழ�[�ய9, மகிDவான ெசய�கைள� ெச(வ9. மகிD�சி 
எ�ற உண:'க$ நம�#$ வ�� ெபாQ9, மகிD�சிz-8� ச�தி 
ெப3ற9.  

 
நம�#$ சம�ப8�9� உண:'க$ இ��ப�R�, எ0ெத0த 

#ண!கைள நம�#$ ெப3ேறாேமா, அைத�தா� நம�#$ சம�ப8�தி� 
ெகா����#�. 
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உதாரணமாக,  நா� ேகாப�ப8கி�ேறா� எ�றா�,  அ0த�  
ேகாபமான நிைலகைள எ8�9�தா�, ந�ைம� பா9கா�9� ெகா$ள இ0த 
“சிவ தR;” உத'�. 

 
நா� ஒ�வ: ேம� ெவ��1 ெகா����ேபாமானா�, “இ� 

உ�ைன நா� பா:�கிேற�” எR� எ�ண�தா�, நம�# வ��. இ9, 
பர;ராம� ைகய�.$ள சம�ப8�9� உண:' ெப3ற, ந� உடலி� 
வள:�9� ெகா�ட “சிவ தR;”.  

 
இ�ப� நா� ேகாப�ப8� ெபாQேதா, சbசல�ப8� ெபாQேதா 

ப�ற�ைடய நிைலகளா�, ந�மி� உ�வான தRைச எ8�9தா�, 
பய�ப8�9கி�ேறா�. நா�, “ேத�� ேச:�த ெச�வ�ைத� பா9கா�க 
ேவ�8�” எ�� சிவ தRைச�தா� பய�ப8�9கி�ேறா�.  

 
உதாரணமாக, ந� #ழ0ைத ேம� எ0த அள' பாச� 

ெகா�ேடாேமா, அத3ெகா�பதா�, அவைன� பா9கா�க ேவ�8� எ�ற 
நிைல வ�கி�ற9.  

 
ஆனா�, அவ� ெச()� தவறிைன நா� கா�பதி�ைல. அவ� 

ெச()� #3ற!கைள� 1K09 ெகா$வதி�ைல. எ� ப�$ைள எ�ற 
நிைலய��, இ0த உடலி� எைத வள:�9� ெகா�ேடாேமா, அதன6� 
உண:ைவ� பா(�சி�தா�, அவைன� கா�#� நிைல�# வ�கி�ேறா�. 

 
இதி�, நா� ேவதைனய�� உண:ைவ >க:கி�ற ெபாQ9 நம9 

உய�: “வ�B`” வர� ெகா8�9வ�8கி�றா:. ப��, >க:0த உண:'க$ 
உட.�#$ வ�கி�ற9. >க:0த உண:'க$ இர�த�தி� கல�க�ப8� 
ெபாQ9, உய�:, >க:0த உண:வ�� த�ைமைய அ`�க�வாக 
உ�வா�#கி�ற9.  

 
அேத சமய�தி�, உண:வ�� க� நம9 இர�த நாள!கள6� 

கல�க�ப8� ெபாQ9, இ0திKயமாக மா�கி�ற9. இத3#�தா�,  
இ0திரேலாக� எ�� காரண�ெபய: ைவ�தா:க$, ஞான6க$. 

 
இர�த நாள!கள6� ேசமி�க�ப-ட அ`�க�, நம9 உடலி� 

;ழ�� ெகா�ேடய���#�. #றி�ப�-ட கால� ப�வ� வ�� 
ெபாQ9தா�, அ`�க� ெவ��கி�ற9. அ�ப� ெவ��தப��, அத� 
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உண:வ�� த�ைம எ9ேவா, அத3ெகா�ப அ`�த�ைம 
ெவள6�ப8கி�ற9. 

 
ஆனா�,  இ�ப� உ�வான அ`, இ+'டலி� ேச:09 இய�க� 

ெதாட!கி வ�8கி�ற9. அ�ெபாQ9, உடலி� உ�வான இ+வ` த� 
இன�ைத ெப��க� ெதாட!கிவ�8கி�ற9.  

 
ஒ� வ��ைத நில�தி� ஊ�றினா�, அ0த வ��9, எ0த இன� 

ெச�ய�� வ��ேதா,  அேத இன� ெச�ைய�தா� உ�வா�#கி�ற9. அேத 
இன வ��ைத�தா� உ�வா�#கி�ற9. 

 
ஆைகய�னா�, ஒ� உண:வ�� த�ைமய�ைன உடலா�க�ப8� 

ெபாQ9 எ�ன ெச(கி�ற9? உடலா#� ெபாQ9 சிவமாகி�ற9. 
உண:வ�� த�ைம ெசா�லாக வர�ப8� ெபாQ9, சிவ தR; எ�ற 
நிைல வ�கி�ற9. 

 
ஒ�வ: தவ� ெச(கி�றா: எ�ற உண:ைவ, நா� >க:0ேதா� 

எ�றா�, அவ�ைடய உடலி� வ�ைள0த உண:'க$, நம�#$ வர�ப8� 
ெபாQ9,  இத3#�, நம9 உடலி.$ள ந�ல #ண!க"�#�, ேபா: 
எ�ற நிைல நம9 உடலி� நைடெப�கி�ற9.  

 
அ9 சமய�, நா� ேகாப�தி� த�ைம ெகா�8, தRைச� 

பா(�சிேனா� எ�றா�, அதன6� உண:வ�� [-டைம�1, த�ன6� ஒ� 
பைடேய உ�வா�#கி�ற9. 

 
சி�க� சி�க ேகாப�தி� உண:'க$ வளர�ப8� ெபாQ9, ேகாப� 

அதிகமாகி, ேகாப�கார: எ�ன ெச(கிறா: எ�றா�, த�ைன� கா�9� 
ெகா$வத3# “இ� உ�ைன நா� பா:�9� ெகா$கிேற�” எ�ற ேகாப 
உண:' ெகா�8, ப�றிெதா�வைர� தா�கி� ெகா�கி�றா:.   

 

ேகாப� உ$ளவ:, சிவ தRைச தன�#$ எ8�9� ெகா�8, ேகாப 
உண:'கைள� தம�#$ எ8�9� சம�ப8�9கி�றா:. 

 
இேத ேபா��, ேவதைன எ�ற நிைல வ�� ெபாQ9, ேவதைன 

உண:'கைள� தன�#$ எ8�9� சம�ப8�9கி�றா:.  “பர;ரா�”, நா� 
;வாசி�த உண:'க$ எ0த #ணேமா, அைத� சம�ப8�9� 
எ�ண!க$தா� வ�கி�ற9. 
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உதாரணமாக, ஒ+ெவா� உய�KனO� த�ைன� பா9கா�9� 

ெகா$ள வ�ைழகி�ற9. இைவ எ�லா� சிவ தR;. இைத� ேபா��, 
மன6தKட�தி� எR� ெபாQ9, மன6த:, தா� எைத O�ன6ைலய�� 
ைவ�9$ளாேரா, அ9 சிவ தR;. அதாவ9, உடைல� பா9கா�9� 
ெகா$"� நிைல வ�வ9தா�, சிவ தR;. 

 
உய�: எ�ற ஒள6ய�� த�ைமைய, எ��� ஒள6யாக ைவ�9, 

இ�$ lழாத நிைலய�� இ��ப9தா� "வ�B` தR;". 
 
மன6த வாD�ைகய�� கணவR�, மைனவ�)�, வசிBட�� 

அ�0ததி)� ேபா�� வாD09, நளாய�ன6ைய� ேபா�� கணவR� 
மைனவ�)�, ஒ�வைர ஒ�வ: மதி�9 நட09, சாவ��திKைய� ேபா�� 
இ� மனO� ஒ�றி, இ� உய��� ஒ�றி, இ� உண:'� ஒ�றி, 
உண:வ�ைன ஒள6யாக மா3றி� சி�B��9� ெகா�ட நிைல Kஷி, 
அ9தா� 9�வ ந-ச�திர�. 

 
9�வ ந-ச�திர�திலி�09 ெவள6�ப8� உண:வ�� ச�ைத, 

lKயன6� கா0த 1லனறி' கவ:09, 1வ��# வ�கி�ற9. ஆகேவ, 
இதைன, “Kஷிய�� மக� நாரத�” எ��� “நாராயணன6� அப�மான 
1�திர�” எ��� காவ�ய!கள6� #றி�ப�-டன:. 

 
9�வ ந-ச�திர�தி� ேபர�$ ேபெராள6ய�� உண:வ�ைன நா� 

>க:0ேதா� எ�றா�,  “நாரத� எ�R� உண:'க$”, உய�ரான 
வ�B`வ�டO� ெச�கி�ற9. ம3�� உட� பாக!க$ அைன�தி3#� 
ெச��, பைகைம உண:�சிகைள மா3�வத3கான நிைல எ9ேவா, 
அைத� ெசா�லி, பைகைமைய தண��க� ெச(கி�ற9. உ�ைமைய 
வ�ள!க� ெச(கி�ற9,  இ0த நாரத: எ�R� உண:'க$. 

 
எனேவ, நா� 9�வ ந-ச�திர�தி� உண:'கைள� தி��ப�  

தி��ப, >க:0தா� அத� உண:'க$ ந� உட.�#$ வ09, பைகைம 
உண:�சிக$ நம�#$ எ�ப� இய�#கி�றெத�ற நிைலைய நம�#$ 
ெதள6வா�கி, ந�ைம வழி�ப8�9�.  

 
ஆகேவதா�, Kஷிய�� மக� நாரத� எ���, நாராயணன6� 

அப�மான�  1�திர� எ���, நாரத: ந�ைமக$தா� ெச(வா:  எ���, 
காவ�ய!கள6� கா�ப��தா:க$ ஞான6க$. 
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நம9 உய�ரா� உ�வா�க�ப-ட உண:'க$ “வ�B` தR;”, 

உய��ட� ஒ�றி ஒள6யாக இ��கி�ற9. ஒள6ய�� உண:'கைள நா� 
>க:0ேதா� எ�றா�, “சீதா” மகிD�சியான உண:ைவ நம�#$ ஊ-8�. 
ஒள6 எ�ற உண:ைவ ஊ-8� நாரத�,  த,ைமகைள ந,�கி, சம�ப8�9� 
நிைலகைள உ�வா�கி, உண:வ�� நிைலைய� ெதள6வா�#வா:, 
எ�ப9தா� ெபா�$. 

 
 ஆகேவ, அ��ெப�� ஞான6க$ கா�ப��9, உண:�திய 
உ�ைமகைள த�O$ உண:09, அத�வழி இய!கி, ஒள6 எ�ற 
உண:ைவ� ெகா�8 வ��, வ�B` தRசிைன� ைக�ெகா�8, 
த�O$ பைகைம உண:'கைள அக3றி, மகிD�சி த�� உண:ைவ 
த�O$ வள:�9 வ�� அ�ப:க$ அைனவ��, உட� நல�, உட� 
பல�, மன நல�, மன பல�, மன வள�, ெச�வ�, ெச�வா�# ெப3�, 
ேபK�ப� ெப�வாDவாக வாD09 வள:0திட எம9 அ�$ ஆசிக$. 

12. ��ேதவ5 ஞான��வ!6�� 
காEப!�த உண5வ!� உEைமக� 

 
#�நாத: எ�ைம� ேத� வ09 ெகா8�தா:. ஏ� ெகா8�தா:? 

ம�க"�# ந�ல9 ெச(ய ேவ�8�, எ�லாவ3ைற)� தா!#� ச�தி 
ெபறேவ�8� எ�� ெகா8�தா:.  
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ஆகேவ, எைத)� தா!க� [�ய ச�தி)�, ந�ைம ெச(வத3#, 
ஆ3றைல� பய�ப8�த ேவ��ய ேநர�தி3#� பய�ப8�த ேவ�8�. 
அைத�தா� நா� இ�ெபாQ9 ெச(யேவ�8�. 

 
நம9 உட� நம�#� ெசா0தமாகி�றதா? நா� ேத�ய ெச�வ!க$ 

தா�, நம�#� ெசா0தமாகி�றதா? நா� ந�ல அழகான 9ண�கைள 
உ8�9கி�ேறா�. ;�தமாக இ��க ேவ�8� எ��, Oக� ப'ட:, அ9, 
இ9 எ�� u;கி�ேறா�.  

 
ஆனா�,  உடலி� ஒ� ேநாய��09, அதனா� ேவதைனைய 

அRபவ��9� ெகா����#� ெபாQ9, ஒ�வ: உ!கள6ட� வ09, 
“ப'ட: uசி� ெகா$"!க$” எ�� ெசா�னா�, “எ�ன, கி�டலா 
ெச(கி�ற,:க$, அல!கார� ெச(9 ெகா$"� நிைலய�லா நா� 
இ��கிேற�” எ�� ேக-ப�:க$. 

 
ந,!க$ ச0ேதாஷமாக இ�09 பா�!க$. உ!க"ைடய Oக�தி� 

அழ# [8�. அேத சமய�தி�, ந�ல ஆட�பர உைடய�ைன உ8�தி, 
ப'ட: uசி அல!கார�ப8�தி இ�0த ேபாதி.�, மன9 சKய��ைல, 
ேவதைன எ�ற நிைலயானா�, Oக� ;�!கிவ�8�.  

 
ஆைகயா�, பா:�பவ:க$ எ�ன ேக-பா:க$, “எ�ன!க, ஏ� ஒ� 

மாதிKயாக இ��கிற,:க$? ஏேதR� கவைலயா?” எ�� ேக-பா:க$. 
ஆகேவ, ந�ைம எ9 ெசய�ப8�9கிற9? 

 
அ�$ உண:ைவ நம�#$ ெப��கி, இ�ைள அக3றி, 

மகிD�சிz-8� உண:வ�ைன ந� உட.�#$ ெச.�தி, நம9 
அ!க!கைள� ெபாலி'ற� ெச(யேவ�8�. சாதாரணமாக இ��#� 
ெபாQ9, எ�ைம� பா�!க$. எம9 Oக�தி� வ��தியாசமாக இ��#�. 
அ�ைள� பா:�#� ெபாQ9, வ��தியாசமான ேதா3ற!க$ வ��. 

 
இ9 ேபா��, ந� உண:�சிகளா� Oக� வ�Kவைடவ9�, 

மகிD�சியாவ9� ேபா�ற நிைலக$ ெப�கி�ற9. உதாரண�தி3#, ந,!க$ 
ஞான�ைத எ8�9� ேபசி� பா�!க$. அ0ேநர�தி�, உ!கள6ட�தி� 
மகிD�சிய�� உண:' இ��#�. 
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அேத சமய�, ஒ�வ: உ!கைள� ேத� வ09, த�Oைடய 
கBட�ைதெய�லா� [�வா:. ந,!க$ அ9 சமய�, ஞான�தி� நிைல 
ெகா�8 அவ��# அறி'ைர [�வ ,:க$.  

 
ஆனா�, இர�டாவ9 தர� தன9 கBட�ைத� ெசா�னா�, 

“எ�ன…., இ9…, இ+வள' sர� [றி)� தன9 கBட�ைத� தாேன 
[றி� ெகா����கி�றா:” எ�� அ�ெபாQேத உ!க"ைடய Oக� 
மா��. 

 
ஏென�றா�, அவ: ெசா�ன ேவதைனய�� உண:' வ.� 

ெப�கி�ற9. உ!க"ைடய ஞான� இ!ேக அ�ப8கி�ற9. உண:ைவ 
மா3ற O�யவ��ைல.  

 
ஆனா�, இ0நிைலைய மா3றி உ!க"�#$ அ�$ உண:ைவ� 

ெபறேவ�8�. 9�வ ந-ச�திர�தி� ேபர�$ ேபெராள6, அவ: 
ெபறேவ�8�, அவ��#, ந�ல கால� வரேவ�8�, சி0தி�#� த�ைம, 
அவ: ெபறேவ�8�, ெபா�ளறி09 ெசய�ப8� திற�, அவ: 
ெபறேவ�8�, எ�� எ�ணேவ�8�.  

 
அ9 சமய�,  உ!க"ைடய உய�: எ�ன ெச()�? அ�$ 

உண:ைவ எ8�9,  உ!க$ உடலி� உ$ள எ�லா அ`�க"�#� 
ப!கி-8, ெதள60த ஞான�ைத ஊ-8� நிைல)�, வழியறி09 
ெசய�ப8� ப�#வ�ைத)� உ!க"�#$ ெபற� ெச(கி�ற9. 

 
நம�# ஆகாதவ: யாராவ9 இ�0தா�, “இவனா� தா� என�#� 

தைலவலி” எ�பா:க$. அவ:க$ வ0தாேல, “ஆகா வ09வ�-டா�, 
தைலவலி)� வ09வ�-ட9” எ�� [�வா:க$. “இ�� ந�ல மன 
நிைலய�� இ�0ேத�, இவைன� பா:�ேத�, எ�லா� காKயO� ெக-8 
வ�-ட9” எ�� [�வா:க$. இைவ எ�லா� எைத� கா�ப��கி�ற9? 
மன6தK� வாD�ைகய��, இ9 ேபா�ற நிைலக$ வ�கி�றன. 

 
தியான வழிய�� உ$ளவ:க$, தைலவலியா� 

வ��த�ப8பவ:க"�# மகKஷிகைள எ�ண�, அவ: #ணமைடய 
ேவ�8� எ�� ெசா�லி� பா�!க$. அவ��#� தைலவலி ந,!#�. 
அ8�9 ஒ� Oைற, தைலவலி எ�� ெசா�ல வ�� ெபாQ9, உ!கைள 
நிைன�9 வ0ேத�, தைலவலி ேபா(வ�-ட9 எ�� [�வா:க$. இைத 
உ!க$ அRபவ�தி� பா:�கலா�. 
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ஏென�றா�, உண:வ�� எ�ண� ெகா�8 ;வாசி�தப��, 

ேநா(கைள ந,�#� ச�தி வ�கி�ற9. ஆனா�, ஒ�வ: வ0தாேல, 
தன�#� தைலவலி வ�வதாக எ�`பவK� உட�, பத-டமைடகி�ற9. 
தைல ;3�கி�ற9, சி0தி�#� த�ைமைய இழ�க� ெச(கி�ற9, இ9 
எதனா� வ�கி�ற9? 

 
இ9 ேபா��, ஒ�வைர பா:�தாேல தன�#� தைல ;3�கி�ற9, 

தைல வலி�கி�ற9 எR� ெபாQ9,  “ஈYவரா..” எ�� உய�ைர எ�ண�, 
“9�வ ந-ச�திர�தி� ேபர�$ ேபெராள6 அவ: ெபறேவ�8�, அவ: 
ந�ைம ெச)� நிைல ெபற ேவ�8� எ�� எ�ண�னா�, அவ�ைடய 
உண:'க$ நம�#$ வ�வதி�ைல.  

 
இ+வா� நம9 #�நாத:, எம�# அRபவ wதியாக, பல 

நிைலகைள உண:�தினா:.  >க:0த உண:ைவ, உய�: இய�#கி�ற9. 
உய�: ஈசனாக இ��கி�ற9.  

 
மன6த:, தா� உய:0த ஞான�தி� த�ைம ெப3�, ப�றவ� இ�லா 

நிைல ெப�வத3#தா�, இ�தைன உபாய!கைள)� ெகா8�ப9.   
 
மன6த:க$, வ�bஞான அறி' ெகா�8 ஒ�வ��#� க� 

இ�ைலெய�றா�, மா3�� க�ைண� ெபா��தி, க� பா:ைவ 
ெகா8�கி�றன:. ெசவ�� த�ைம�#, இ�ப� ஒ� மா3� ஏ3பா8 
இ�ைல எ�றா.�, அவ:க"�# உண:வ�� உண:�சிகைள, (ைசைக 
cல�) ெதK)�ப� ெகா�8 வ�கி�றா:க$. இ�தய� பQதாகி 
வ�-டா�, பQதான இ�தய�ைத அக3றிவ�-8, ெசய3ைக இ�தய� 
ெபா��9கி�றன:. 

 
ேநாயாள6ய�� உடலி.�, ம3றவ: உடலி.� உ$ள சில 

ெச�கைள� கழி�9, பQதான உ��1 ேபா�ேற ேமா�8 ெச(ய�ப-8, 
அ0த உண:வ�3#$ ேச:�க��ப-8, அேத ேபா�ற 19 உ��1கைள 
உ�வா�#கி�றன:.  

 
இ0த உட.�#�, ம3ற உட.�#� எ�ன இ��கிறெத�� 

ஆ(09, உண:வ�� ெச�கைள உ�வா�கி, உ��1கைள எ8�9 
இைண�கி�றன:. 
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இ�ப� இைண�தப��, இர�த�தி� வ�வைத� சம�ப8�த 
ேவ�8�. எதி: நிைலயானா�, கழ�� ெகா$"கி�ற9. மா3� 
இ�தய� ெபா��தினா.�, அ�ல9 மா3�� சி�ந,ரக� ெபா��தினா.�, 
இேத தா�. இர�த� சீராக இ��க ேவ�8�.  

 
இர�த�ைத வ�க-�� ;�த�ப8�9வத3காக, சில ம�09கைள 

டா�ட:க$ ெகா8�பா:க$. ெகா8�க�ப-ட ம�09கைள� சா�ப�-டா� 
தா�, இர�த�தி3#�, ெபா��த�ப-ட உ��ப�3#� ெபா�0தி வ��. ஒ� 
நாைள�# ம�09 சா�ப�டவ��ைல எ�றா�, ெபா��த�ப-ட உ��ப�� 
இய�க� ேதா3�வ�8�. 

 
ஆைகயா�, இர�ைட)� சம�ப8�தி� சீராக இ�0தா.�, ஒ�வ: 

கா(�ச.ட� வ�கி�றா:. அவ�ைடய கா(�சலி� வ ,Kய� க�8, 
அத� உண:ைவ >க:09வ�-டா�, உடலி� கி�மிகளாகி�ற9. 
அ�ைற�# இவ:க"�# ஆப�9. ஆப�9 எ�� வ09வ�-டா�, 
அத3ெக�� ம�09கைள� சா�ப�ட ேவ�8�.  

 
அ9 சமய�, சாதாரண டா�டKட� ெச�றா�, ெபா��த�ப-ட 

உ��1 கழ��வ�8�. இ�ப�ெய�லா�, வ�bஞான6க$, அத3ெக�� 
ப�வ�ைத� பா:�9 ெசய�ப8�9கி�றன:. 

 
ஆனா�, இ�ப� ஒ+ெவா�ைற)� பா:�9� பா:�9� ெச(9�, 

நா� எ�தைன நா$ வாQகி�ேறா�?  சிறி9 நா$ தா� வாQகி�ேறா�.  
 
“நம�# இ�ப� ஆகிவ�-டேத, ம�0ைத)� ;ைவய��லா 

உணைவ)�தா�, சா�ப�-8 வாDகி�ேறா�” எ�ற ேவதைன 
அதிகமாகி�ற9.  

 
“ம�க$ எ�லா� ச0ேதாஷமாக இ��கி�றா:க$, ந� கால� 

இ�ப�யாகி வ�-டேத” எ��, நா� ந�லவ:களாக இ�0தா.�, 
ேவதைனய�� உண:ைவ�தா� அதிகமா�க O�கி�றேத தவ�ர, மாற 
O�கி�றதா?  

 
 ஆகேவ, நா� நம9 உடலி� இ��#� கால�தி�, எைத� ேச:�க 
ேவ�8�? உட� நல� #ைறவாக இ�0தா.�, அ�$ உண:ைவ� 
ெபறேவ�8�, உண:வ�� த�ைம ஒள6ய�� சwர� ெபறேவ�8�, எ�� 
ந� உண:'கைள மா3றினா�, நா� ப�றவ�ய��லா நிைல 
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அைடகி�ேறா�. இைவெய�லா�,  எம�#� #�நாத: கா�ப��த 
உண:வ�� உ�ைமக$.  

13. த2ைமகைள ந2��	 அ��ச�திகைள, 
��வழிய!, நா	 பதிவா�கி, த2ைமைய 

ந2��த, 
#�நாத: யா� த,ைமகள6லி�09 த�1வத3#, 9�வ ந-ச�திர�தி� 

ேபர�$ ேபெராள6ய�� உண:'கைள, எம�#$ ெபற� ெச(தைத� 
ேபா��, உ!க"�#$"� 9�வ ந-ச�திர�தி� ேபர�$ 
ேபெராள6ய��  உண:'கைள, யா� பதி' ெச(கி�ேறா�.  

 
9�வ ந-ச�திர�தி� அ�ளா3றலி� உண:'கைள, ந,!க$, 

உ!க"�#$ வள:�9� ெகா�டா�, உ!கள6ட�தி� அறியா9 ேச:0த 
த,யவ�ைனக$ ந,!#�, 1திதாக, த,யவ�ைனக$ உ!கள6ட�தி� வரா9 
த8�9, உ!கைள ந,!க$ கா�9� ெகா$ளலா�. 

 
ஒ� வ��ைத நில�தி� ஊ�றி வ�-டப��, அத3# நா$ேதா�� ந,: 

ஊ3றி வ0தா�தா�, வள��. நா� வ��ைத ஊ�றிவ�-ேட�, எ�� 
;�மா இ�0தா� வள�மா?  அ�"ண:'கைள யா� உ!கள6ட�தி� 
பதி�9வ�-ேடா� எ�றா�, அத� உண:'கைள நா"� ந,!க$ வள:�9 
வர ேவ�8�.  

 

உய�K� வாD�ைகய�� எ�தைனேயா ேகா� உட�கைள� ெப3�, 
ச0த:�ப�தா� எ8�9� ெகா�ட உண:'க"�ெகா�ப, மன6த tப�ைத� 
ெகா8�த9 நம9 உய�:. 
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அகYதிய: த�O$ பல வ�ஷ�த�ைமகைள அட�கி, மன6த 
உடலி� உண:வ�� த�ைமகைள மா3றி, ஒள6ய�� உடலாக� தா� 
ெப3றா:. 

 
அவKடமி�09 ெவள6�ப8� அ�"ண:வ�ைன, நம9 உடலி.$ள 

ஒ+ெவா� அ`வ�.� ெபற�[�ய த#தி ெப3றா�, அகYதியைர� 
ேபா��, நாO� நம9 உடலி� உ$ள அ`�கைள� சி�க� சி�க, 
மா3றியைம�க O�)�. 

 
ந�மிட� உ$ள O0ைதய த,யவ�ைனகைள� தண��9, 19 

த,யவ�ைனக$ நம�#$ ேசராம� த8�9, ந�O$ ந� உண:வ�ைன 
வ.வா�க O�)�. 

 
இய3ைகய�� உ�ைமய�� உண:ைவ, நா� >க:09 ெகா�டப��, 

நம9 உண:'க$ எ�ன ெச(கி�ற9? ஒ� உண:ைவ நம9 உடலி� 
வள:�9� ெகா�டப��, ந�ைம நம9 ந�ப:க$ பா:�#� ெபாQ9, 
நம�# ெவ��ேபா, அ�ல9 பாசேமா எ�ப� நம�#$ வ�கி�ற9?  

 

இெத�லா� நம9 உடலி� உ$ள  “உண:'�ெகா�ப�தா� 
வ��”  எ�பதைன, ந,!க$ ஒ+ெவா�வ�� அRபவwதியாக உணர 
ேவ�8�.  ெதK09, ெதள609, வாD0தி8� வாD�ைகயாக, உ!க$ 
வாD�ைகைய அைம�திட� ேவ�8�. 

 
எ�ேலா�� எ�ேலாKட�தி.� பழகிய���கி�ேறா�. நம�# 

ேகாப� எ�ப� வ�கி�ற9? ெவ��1 எ�ப� வ�கி�ற9? எ�பைத அறிய 
ேவ�8�.  

 
ந�ைம ெவ��பைடய� ெச(வ9 எ9? ெவ��பான ப��னா�, 

#8�ப�தி� எ�ென�ன ேவதைனயாகி�ற9? ெவ��ைப ந,�#வ9 
எ�ப�? எ�ப9 ேபா�றைவகைள, நா� அRபவ�u:வமாக ெகா�8 வர 
ேவ�8�. 

 
ஏென�றா�, இ�தைன நிைலகைள)� யா� கBட�ப-8�தா� 

ெதK09 ெகா�ேடா�. கBட�திலி�09 உ!கைள� கா�பத3#�தா�, 
உய:0த ச�திகைள உ!கள6ட� ெசா�லி, பதிய ைவ�கி�ேறா�.  
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த,ைமகைள ந,�க ேவ�8� எ�ற ச�திைய, ந,!க$ ெப�வத3காக� 
தா�,  யா� உபாய!கைள� [�கி�ேறா�.  யா� அ�ப�� ெச(9 
வ�8ேவா�, இ�ப� ெச(9 வ�8ேவா� எ�� ெசா�லவ��ைல. 

 
உதாரணமாக, பய0த ;பாவ� உ$ள ஒ�வ: ச0த:�பவச�தா�, 

க�[டாக ஒ� வ�ப�ைத� காண ேநK8கிறெத�றா�, வ�ப�ைத� 
க�[டாக பா:�ததி� உண:', அவKட�தி� ஜ,வ அ`வாக 
வ�ைள09வ�8கி�ற9.  

 
அ8�த Oைற, அவ: ஏேதR� ஒ� வ�ப�ைத� ப3றி� 

ேக$வ��ப-டா�,  அbசி ஓடமா-டா:. அ9 எ!ேக எ��, ேத�� ப���9� 
ேபா(� பா:�பா:.  ஆக, பய�தி� உண:ைவ ஒ� Oைற ந�மி� பதி' 
ெச(தா.�, அ8�த Oைற, அ!ேக ெச�லாம� இ��கி�ேறாேமா 
எ�றா�, இ�ைல. 

 
ஏெனன6�,  ஏ3கனேவ வ�ைள0த ஜ,வ அ`வ�3#, உண' ேதைவ. 

நா� ;�மா இ�0தா.�, அ9 ந�ைம அைழ�9� ெச��வ�8�.  
 
நா� எ�தைகய நிைலகைள)�, ேவ��ைகயாக� பா:�தா.� சK, 

பK'ட� பா:�தா.� சK, அ9 நம�#$ ஜ,வ அ`வாக வ�ைள09 
வ�8கி�ற9. 

 
உதாரணமாக, #ழ0ைதகளாக இ��பவ:க$ ஏதாவெதா�ைற� 

க�டா�, அ8�த சில மண� ேநர�தி3#$, அ0த வ�ஷய� அதன6� 
நிைனவ�� இ��கா9. ஏதாவெதா�ைற� க�8 பய09வ�-டா�, ப�� 
அதன6� நிைன' வ�� ெபாQ9, அ0த #ழ0ைத�# மனதி� பய� 
உ�வா#�. தி��ப'� அ0த இட�தி3#� ெச�லா9.  

 
ஆனா� ெபKயவ:களாக இ��பவ:க"�#� பய� இ�0தா.�, 

மன வலிைம ெகா�8 “எ�ன, ஏ9” எ�� எ-�� பா:�க� ெசா�.�. 
 
#ழ0ைத� ப�வ�தி�, அ`வ�� ெச�க$ எள6ைமயாக 

இ��பதனா�, அ9 தன�#$ க�டப�� உடேன மைற09 வ�8கி�ற9. 
எ�ண நிைலகைள, ம3ற நிைலக"�# அைழ�9� ெச�கி�ற9.  
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அேத சமய�தி�, #ழ0ைதகள6ட�தி� ஒ� உய:0த க��ைத� 
ெசா�னா�, அ9 அதன6ட�தி� ஆழ� பதி09வ�8கி�ற9. ம\�8�, அேத 
க��திைன� ெசா�.� நிைல வ�கி�ற9. 

 
ேவதைன ேபா�ற ம3ற உண:'கைள, ெபKயவ:களான நா� 

வள:�9� ெகா$"� ெபாQ9, ப�ற: ெசா�.� ந�ல உய:0த #ண!க$, 
ந�மிட�தி� பதிவதி�ைல,  த,ய ேவதைனயான #ண�தி� உண:ேவ, 
நம�#$ நிைனவ�� வ��. 

 
#ழ0ைதகள6ட�தி� உய:0த க��திைன� ெசா�னா� அ9 

அவ:கள6ட�தி� எள6தி� பதிவா#�. அேத சமய�தி�, த,ைமயான 
உண:'க$ அவ:கள6ட�தி� பதிவாகி வ�-டா�, த,ைமய�� உண:ேவ 
அதிகமாக வ��. அ9ேவ O�னன6ய�� நி3#�. #ழ0ைதக$ 
ந�லைத)� பதி' ெச(9 ெகா$"�. த,யைத)� பதி' ெச(9 
ெகா$"�. வள�� ப�வ� ெகா�ட சwர!கள6�,  இ0த நிைல. 

 
மன6த உண:'கள6� த�ைமைய அறி09, மகKஷிக$ கா�ப��த 

அ�$ வழிைய நா� ஒ� Oைற பதி' ெச(9 ெகா�8, 
அ8�த8�9,  அ0த மகKஷிகள6� அ�$ ச�திைய� ெபற ேவ�8ெம�� 
இ0த உண:ைவ� க-டாய�ப8�தி� ெச.�9ேவா� எ�றா�, அ0த� ச�தி 
நம�#$ வ��.  

 
நம�# ேநா( எ�� ஒ�� வ09வ�-டா�, அத3#, மிக'� 

கச�பான ம�0ைத� க-டாய�ப8�தி உ$ேள ெச.�9� ெபாQ9தா�, 
அ0த ேநாேய, ந�ைம வ�-8 அக�� ஓ8கி�ற9. 

 
ஞான6கள6� உய:0த க��9�கைள, த�9வ!கைள� ேக-க ேந�� 

ெபாQ9, நம9 கவைலக$, ேவதைனக$ இைவகைள ஒ9�கி 
ைவ�9வ�-8 ஆ:வOட� ேக-க ேவ�8�. அ�ெபாQ9தா� அதன6� 
ஞான� ந�மிட�தி� பதி)�. ேவதைனகைள மனதி� நிைற�9� ெகா�8 
உ$ளவ:கள6ட�தி�,  ந�ல உண:'க$ எ9'� பதியா9. 

 
இ0த உட�, எ��� ந�Oட� வர� ேபாவதி�ைல. ஆனா�, இ0த 

உடலி� இ�09, வ�ைளய ைவ�த உண:வ�� ச�9தா�, ந�Oட� 
எ��� நிைல�தி��#�. 
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ஆகேவ, நம9 வாD�ைகய��, நா� அைனவ�� 9�வ தியான� 
ம3�� [-8 தியான!கைள வ.�ப8�9வத� cலமாக, ஒ+ெவா� 
நிமிடO�, ஆ�ம ;�தி ெச()� ஆ3றைல� ெப��கி, அ0த 9�வ 
ந-ச�திர�தி� இ�09 வ�� ஒள6யான ச�திகைள, நம9 உடலி� உ$ள 
அைன�9 அ`�க"�#�, ச�தாக� ேச:�ேபா�.  

 
நா� அைனவ��, வாDவ�� எ�லா நலO� வளO� ெப�ேவா�, 

ெச�வ� ெச�வா�# ெப3�, ெதாழி� வள� ெப3�, உட� நல� ெப3�, 
மன பல� ெப3� மகKஷிகள6� அ�$ வ-ட�தி� எ�ெற��� 
இைண09, மகிD09 மகிD09 வாDேவா�. 

14. “ஓ	 ஈ\வரா” எ�ற ெந��ைப� 
^%� “மக9ஷிகள1� அ�� ஒள1ைய� 

^%&” 

 
ேவதனய�� உண:ைவ நா� >க:0தா�, அ9 நம9 இர�த 

நாள!கள6� கல09 வ�8கி�ற9. ந�ைம மன6தனாக உ�வா�கிய, 
உடலி� அ`�க$ வ�ஷ�தி� த�ைம ெகா�டப��, உடலி� அ`வ�� 
த�ைம மா�கி�ற9.  

 
உடலி� அ`�த�ைம வ�ஷ�தி� த�ைமயாக மா�� ெபாQ9, 

உடலி� வலி வ�கி�ற9. வலி வ0தா�, உட� நலிகி�ற9, எ�ண� 
#ைறகி�ற9. 

 
ந� ஊ:கள6�, தி��1� ப�கெம�லா� மாKய�ம� ேகாவ�� 

இ��#�. மன6த வாD�ைகய�� அ��க� சலி�1 வ�கிற9, ச!கட� 
வ�கிற9.  
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ஆனா�, ஒ�வ: தவ� ெச(கி�றா: எ�றா�, அ0த� தவறான 

நிைலகைள� பா:�#�ெபாQ9, அ0த உண:' தன�#$ மாறி, (மாK) 
த�ைனயறியாம� ஆ-��பைட�கி�ற9. நிவ:�தி�பத3# எ�ன 
ெச(கிறா:க$?  

 

மாKய�ம� ேகாவ�லி�,  ெந��1�ச-� ைவ�தி��பா:க$. அ0த� 
ச�திய�� நிைலகள6� ெந��1 எ�ன ெச()�?  இ0த� த,ைமக$ 
அைன�ைத)� அதி� ேபா-8,  ;-8� ெபா;�க ேவ�8�.  

 

நா� எ8�9�ெகா�ட9 வ�ஷ�, நம�#$ வ0தா� பதற�ெச(கிற9. 
மாKய�மன6� ேகாவ�லி�, அ�கின6� ச-�ைய� க�8 த,யைத� ;-8� 
ெபா;�க ேவ�8�.  

 
அ0த மாKைய� த8�பத3# எ�ன ெச(கிேறா�?  ெந��1, 

யாராவ9, அைத� கா-�ய���கிறா:களா?  யாராவ9 ெசா�லி 
இ��கிறா:களா?  இ�ைல.  அ0த ெந��1 யா:?  இ0த மகKஷிக$.  ஆக, 
இ0த மன6த வாD�ைகய�� வ0த இைடbச�கைள, ந,�கி� பழகியவ:க$. 

 

‘’ஓ� ஈYவரா’’ இ0த ெந��ைப� [-�, ‘’மகKஷிகள6� அ�$ 
ஒள6ைய� [-8’’. மகKஷிகள6� அ�$ ஒள6 எ!க$ இர�த நாள!கள6� 
கல09, எ!க$ உடலி.$ள ஜ,வ அ`�க$, ஜ,வா�மா�க$ 
ெபறேவ�8� எ��, ஏ!க ேவ�8�.  

 
அ+வா� ஏ!கிவ�-8, நம�#� த,!# ெச(தவ:க$, நாைள 

அறியாைமய�லி�09 வ�8படேவ�8�. ந�லைத� ெச()� எ�ண� 
அவ:க"�#$ வரேவ�8� எ�ற, இ0த உண:ைவ நம�#$ 
;வாசி�#�ேபா9, இ!ேக எ�ன ெச(கிற9?  

 

மாKய�ம� ேகாவ�லி�, ம�திய�� அ�கின6� ச-�  
ைவ�தி��பா:க$. எத3# ைவ�தி��கிறா:க$ எ�� ெதKயவ��ைல. 
ேகாவ��கெள�லா� த�ப�ல, நா� வழி�ப8� Oைறதா� த�பாக 
இ��#�. அ:�சைன ெச(9வ�-8, காைச� ெகா8�9வ�-8 நா� எ�ன 
ெச(கிேறா�?  தியான6�கேவ�8�, எைத? 

 

இ0த� ெத(வ� ந�ல9 ெச(தி��கிற9. இ0த ெத(வ #ண�ைத 
நா!க$ ெபற ேவ�8�, நா!க$ ெச(வதைன�9� ந�லதாக 



 - 107 - 

இ��கேவ�8�, எ!க$ ேப�ெச�லா�, ப�ற��# ந�லதாக 
இ��கேவ�8�.  

 
இ0த ெத(வ#ண�தி� ச�தி, வளரேவ�8�. இைத உண:�திய 

ெம(ஞான6கள6� அ�$ ஒள6 வளரேவ�8�. அ0த அ�$ ஒள6யா� 
எ�லா� ந�லதாக இ��கேவ�8� எ�� தியான6�9� 
பா�!க$.  இ9தா� அ:�சைன,  

 
இைத�தா� ஆதிச!கர: ெசா�னா:.  “அ�ைவத�, l-;மமாக 

இ��பைத, உன�#$ எ8�க�[�ய உண:ைவ எ8�9, ;வாசமா�#. 
இ0த ச�திைய உன�#$ [-8”, எ�� அ�ைற�# ஆதி!கர: 
ெசா�னா:. 

 

ஆகேவ, அவ: கா-�ய அ�$வழிய��, கா3றி� மைற09$ள 
அ�$ ஞான6கள6� அ�$ ச�திைய நம�#$ ேச:�9, அைனவ�� 
மகிD09 வாDேவா�, ப�றவ�ய��லா நிைலெயR� அழியா ஒள6�சwர� 
நா� அைனவ�� ெப�ேவா� 

15. க%டாய�ப&�தி�தா�, அ�� 
ஒள1ைய நம��� ெப��க ேவE&	 

நா� நம9 சகஜ வாD�ைகய��, ஒ�வ� த,ய ெசயைல� 
ெச(கி�றைத� பா:�#�ெபாQ9, அதன6� உண:'கைள >க:09 
நம�#$ பதிவா�கிவ�-டா�, ப��,  “அவ� த,ய ெசய�கைள� 
ெச(கி�றா�, ெச(கி�றா�” எ�� அ��க� எ�`�ேபா9, அதன6� 
உண:'க$ நம�#$ வள:09, அவ� எ0த த,ய ெசயைல� ெச(தாேனா, 
அைதேய, நாO� ெச(ய� [�ய த�ைம வ09வ�8கி�ற9. 

  
தியான�தி� உ-கா:0தா�, இ9 O�யேல, அ9 O�யேல, உ-கார 

O�யாேல எ�� எ�ண�� ெகா�ேட உ-கா:0தா�, இ9தா� வள��.   
 

எ�ப�)� 9�வ ந-ச�திர�தி� ேபர�$  ெபற ேவ�8� எ�� 
க-டாய�ப8�தி உ-கா:09 பா�!க$. இ0த உண:'க$ உ!க"�#$ 
வ.ெப�� ெபாQ9, உ!கைள� ;�மா இ��க வ�டா9.  

 

அ0த ேநர�தி� இதன6� உண:ைவ எ8�க� ெசா�.�. இ0த 
உண:' வ��ெபாQ9, ப�ற�ைடய த,ைமகைள அக3�� 
வலிைமய�ைன� ெப�கி�ேறா�. த,ைமக$ வராதப� த8�க'� O�)�. 
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மன6த:களான நா� இ0த� சwர�தி3#�ப��, இன6 ஒ� 
ப�றவ�ய��ைல எ�ற நிைலய��, OQைம ெபற ேவ�8�. நா� OQைம 
ெப�� நிைலயாக, நம9 #�நாத: கா�ப��த அ�$ வழிய��, “9�வ 
ந-ச�திர�தி� ெபர�"� ேபெராள6)� ெபற ேவ�8�” எ�ற உண:ைவ 
ம-8� ந,!க$ [-� வள:�9� ெகா�டா� ேபா9�, அக�ட 
அ�ட�ைத)�, இ0த� ப��ட�ைத)�, இைவகள6� இய�க�தி� 
உ�ைமகைள)�, அறி)� த�ைம வ��. த,ைமகைள அக3�� ச�தி)� 
வ��. 

  
நம9 உய�:  நா� எைத >க:கி�ேறாேமா, அத� உண:ைவ வள:�9, 

அத� உண:�சிய�� த�ைம ெகா�8தா�, இ0த உடைல இய�#கி�ற9. 
ச0த:�ப�தா� த,ைமய�� உண:'கைள நா� >கர�ப8�ேபா9, த,ைமய�� 
நிைலகள6� அ0த அ`�க$ நம9 உடலி� வள:09 வ�-டா�, அதன6� 
உண:�சிகைள� s��, அ9 த� இன�ைத� ெப��#கி�ற9.  

 
த,ைமகைள ெவ�ற அ�$ உண:வ�� த�ைமைய, நம�#$ 

உ�வா�கிவ�-டா�, அத� த�ைம ெகா�8, த,ைமக$ வரா9 கா�#� 
நிைலய�ைன, ந�O$ உ�வா�#கி�ற9. 

  
இ�� ஒ� வ�bஞான6, ஒ� உய�Kன�தி� ெச�கைள எ8�9, 

ம3றைவக"ட� இைண�#� நிைலயாக க-டாய�ப8�தி�தா� 
திண��கி�றா�.  

 
இத�ப�, இ0த உய��ட� இைண�9� ெகா�டப��, இதன6� 

tபேம மா�கி�ற9. இ�ப� ஆ-ைட மாடா�#கி�றா�, மா-ைட 
ஆடா�#கி�றா�. இத� வழிகள6ேல எ�தைனேயா வைக 
ெசய�ப8�9கி�றா�.  இ�ப�, ஒ+ெவா�றி.� க-டாய�ப8�திேய 
திண��கி�றா�. 

  
நா� ப$ள6�#� ெச�கி�ேறா�. டா�ட��#� ப��கி�ேறா�. 

அ!ேக, எ�தைனேயா வைகயான நிைலகைள� ெசய�ப8�தி 
கா�ப��கி�றன:. ஆனா�,  தாேன, த�ைன�  க-டாய�ப8�தி� ப��க 
ேவ�8�, பா:�கேவ�8� எ�ற உ09த� ெகா�8,  எவ: 
ெசய�ப8கி�றனேரா, அவேர உய:0த டா�ட:களாக ஆகி�றா:க$. 

  
ஆனா� ப��#�ெபாQ9, “இ9 எ�னடா… ச!கடமாக இ��கிற9” 

எ�ற உண:ைவ எ8�9� ெகா�டவ:க$, நி�சய� ச!கட 
டா�டராக�தா� வ�வா:. டா�டரான ப��, Oதலிர�8 ேநாயாள6க"�# 
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ைவ�திய� பா:�தப��, c�றாவ9 ேநாயாள6ைய� பா:�#� ெபாQ9 
இவைர அறியாமேலேய, சலி�1 வ09வ�8�. இ0த உண:' கல0தப��, 
இவ: பா:�#� ைவ�தியெம�லா�, சீராக இ��கா9. 

  
எனேவ,  நா� க-டாய�ப8�தி�தா� அ�$ ஒள6ய�� உண:'கைள, 

நம�#$ தியான6�த� ேவ�8�. 
  
ஒ� வ�bஞான6ேயா, இ�ஜின6யேரா ஆரா(�சி எ�ற த�9வ�தி� 

வர�ப8�ேபா9., “இைத� ெபற ேவ�8�” எ�� எ�ப�)� 
க-டாய�ப8�தி, ஆரா(�சி ெச(9, உய:0த நிைலக"�#� ெகா�8 
வ�கி�றன:. இ�ப� வ.ெகா�ட உண:' ெகா�8, ஆரா(�சிகைள� 
ெச()� ெபாQ9தா�, வ�bஞான அறி' வள:�சி ெப�கி�ற9. 

  
இத� வழிெகா�8, அக�ட அ�ட�ைத)� ஆ(0தறி)� 

நிைலக$ வ�கி�ற9. ஒ� வ�bஞான6 ஒ�ைற� க�8ப���கி�றா� 
எ�றா�, அவ�ைடய மாணவ�, அைதவ�ட ஒ�ைற� ெபற 
ேவ�8ெம�� த� உண:ைவ வ.ெபற� ெச()�ெபாQ9, அவ�, #� 
க�டறி0தைதவ�ட, அதிகமான ஒ�ைற� க�டறி)� நிைல வ�கி�ற9. 
இ�ப� வள:0த9தா� வ�bஞான�. 

  
இைத� ேபா��, நம9 #� கா�ப��த அ�$வழிய��, 9�வ 

ந-ச�திர�தி� ேபர�"� ேபெராள6ய�� உண:'கைள, நா� நம�#$ 
ெப��ெபாQ9, நா� அக�ட அ�ட�தி� ேப��ைமய�� த�ைமகைள, 
அறி)� ஆ3ற� ெப�கி�ேறா�.  

 
நம9 உண:வ�� த�ைமேய, நம�#$ ஒள6யாக மா3��ெபாQ9, 

மிக'� உய:0த நிைலகைள நா� ெப�கி�ேறா�. 
  
நம9 உய���# எ��� அழிவ��ைல. உண:'க$ ம-8ேம மாறி� 

ெகா�ேட உ$ள9.  ஆகேவ, நா� இ�� மன6தனாக இ��கிேறா�. இ0த 
மன6த உடலி� வ�ஷமான உண:'கைள நம�#$ ேச:�9� ெகா�டா�, 
உய�: அ8�த சwர�ைத, வ�ஷ� பா�பாக மா3றிவ�8கி�ற9.  

 
அ�$ ஒள6 எ�ற உண:வ�ைன நா� [-�னா�, ந� 

இ0திரேலாக�தி3#$ உ�வா�கி, ந�O$ ஏகா0த நிைலெகா�8, 
ெசா:�கேலாக�ைத உ�வா�கலா�. 

  
இைத நா�, ந�O$ க-டாய�ப8�தி� ெசயலா�க O�)�. 

மன6தரா� இ9 சா�தியமாக� [�யேத. சிறி9 கால�, இ0த உண:வ�� 
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த�ைமைய ந�O$ வள:�தா�,  இ0த உண:'க$ நம�#$ 
ெசா:�கuமியாக மா3��. 

 
ந� உய�ைர� ெசா:�க வாசலாக அைம�கலா�.  இ0த  உய��ட� 

ஒ�றி, உய�K� வழிெகா�8தா�  நம�#$ ெசா:�கேலாக� எ�ற 
நிைலைய உ�வா�கி, எ���  ஏகா0த நிைல எ�ற நிைலைய 
அைடயலா�. எம9 அ�ளாசிக$. 

 

16. த2ைமகைள ந2�க, நா	 எ�ப�  
தியான1�க ேவE&	? 

ஒ+ெவா� நா"�, ஒ+ெவா� ெநா�ய�.� தியான� எ�ப9, 
ப�ற�ைடய கBட!கைள� பா:�தா�, அைத நா� தி��ப எ�`வ9 
தியான�தா�.  

 

ஆனா� அேத சமய�தி�, அ0த� 9�வ ந-ச�திர�தி� ேபர�"� 
ேபெராள6)�, எ!க$ உட� OQவ9� பட:09, எ!க$ உட� 
உ��1�கைள உ�வா�கிய, அ`�க$ அைன�9� ெபற ேவ�8�,  
எ�� அைத ஏ!கி, தி��ப� தி��ப எ�ண�னா�, இ9'� 
தியான�தா�.  

 
ஆக, ப�ற: கBட�ப8� உண:ைவ, நம�#$ வராம� த8�கலா�. 

அ0த ேவதைன�ப8ேவாைர� ேக-8 உண:0தப��, நம�#$ வரா9 
த8�க ேவ�8ெம�றா�, இேத  9�வ ந-ச�திர�தி� ேபர�ைள, இேத 
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ேபால Oைற�ப8�தி, ந� உடலி� உ$ள ஜ,வ அ`�க$ ெபற 
ேவ�8ெம�� ெச.�திவ�-டா�, உ�ைமயான தியான� இ9தா�.  

 
வாD�ைகையேய, இைத தியானமா�#த� ேவ�8�; த,ைமைய� 

1கா9 த8�த� ேவ�8�; த,ைமைய ந,�கிய, அ�$ ஞான6ய�� 
உண:'கைள, நம�#$ ெச.�தி� பழ#த� ேவ�8�; நம9 உடலி� 
உ$ள ஒ+ெவா� அ`'�, அைத� ெப��ப� நா� ெச(யO�)�. 

  
காரண�, ந� உடலி� உ$ள ேவதைன, அ�ல9 ஒ�வ: 

ேகாப�ப8கிறா: எ�ற உண:ைவ நா� >க:0தா�, நம9 உடலிேல 
இர�த� ெகாதி�பாகி வ�8கி�ற9.  

 
இ0த இர�த� ெகாதி�1 ஆவத3#� காரணேம, நா� >க:0த 

உண:'க$, அ0த� காரமான உண:'கைள, உணவாக உ-ெகா$"� 
அ`வாக உ�வாகிவ�8கி�ற9. ஒ� அ` உ�வாகி வ�-டா�, அ9 
ம\�8� த� உடலிேல பல அ`�கைள உ�வா�கி, நம�#$ இர�த� 
ெகாதி�ப�� த�ைமைய� ெகா�8 வ09வ�8கி�ற9. 

  
இ�ப� ஆகாதப�, ஒ�வ: ேகாப�ப-ட உண:ைவ நா� >க:0தா.�, 

அ8�த நிமிட�, அ0த� 9�வ ந-ச�திர�தி� ெபர�"� ேபெராள6)� 
ெபற ேவ�8� எ���, எ!க$ இர�த நாள!கள6ேல கல�க ேவ�8�; 
எ!க$ உட� உ��1கைள உ�வா�கிய அ`�க$ அைன�9�, 9�வ 
ந-ச�திர�தி� ெபர�"� ேபெராள6)� ெபற ேவ�8� எ�ற 
நிைனவ�ைன, உட.�#$ ெச.�த ேவ�8�. 

 
அ+வா� நா� ெச.�தினா�, நா� >க:0த உண:'க$ உமிDந,ராக 

மாறி, ந� ஆகார�9ட� கல09, இர�தமாக மாறி, அ0த இர�த�தி3#$, 
காரமான உண:�சிைய இய�#� அ`வாக உ�வாவத3#O�,  இைத 
நா� O0தி� ெச.�திவ�-டா�, ந� இர�த�தி� உ$ள அ`�க$ 
அைன�தி.�, அ0த 9�வ ந-ச�திர�தி� ெபர�"� ேபெராள6)� ெபற 
ேவ�8� எ�� நா� எ�`�ெபாQ9, அ0த� காரமான உண:'க$ 
வ0தா.�, அைத� தண��9 வ�8கி�ற9. 

  
உதாரணமாக,  மிளகா( காரமாக இ��கி�ற9. அைத நா� 

#ழ�ப�ேல கல�க�ப8� ெபாQ9, அ9 எ�லாவ3�ட� கல09 
;ைவயாக மா3�கி�ற9.  

 



 - 112 - 

இைத�ேபால நம9 வாD�ைகய��, ெவ��ேபா, ேவதைனேயா, 
ேகாபேமா, #ேராதேமா ேபா�ற உண:'கைள நா� >க:09 அறி09 
ெகா�டா.�, அ0த உண:'க$ நம�#$ வள:0திடா9 த8�9� 
பழ#த� ேவ�8�. ஏ�?  

 

அ0த அகYதிய� 9�வனாகி, 9�வ ந-ச�திரமாகி இ�தைன)�, 
வ�ஷ�ைத ந,�கி, உண:ைவ ஒள6யாக மா3றிய, அதன6�� வ�� 
உண:'கைள நா� >க:09, நம9 இர�த!கள6� கல�க� ெச()� 
ெபாQ9, ந� உடலி� உ$ள அ`�க$ அைன�ைத)�, அ0த 9�வ 
ந-ச�திர�தி� உண:ைவ ெபற� ெச()� ெபாQ9, அ9 
வ ,Kயமைடகி�ற9, த,ைமக$ வரா9 த8�கி�ேறா�. 

  
இ0த தியான�தி� அ�ைள, ந,!க$ ஒ+ெவா� ெநா�ய�.� ெபற 

O�)�. உ!க$ வாD�ைகய�� இ9ேவ தியானமா�கி, இேதேபால 
உ!க$ வாD�ைகய�� எ�தைகய ெகா�ய நிைலகைள >க:09 அறிய 
ேந:0தா.�, அ0த� ெகா�ய உண:'க$ உ!கள6ேல வளரா9 த8�க, 
அ0த 9�வ ந-ச�திர�தி� ேபர�"� ேபெராள6)� ெப3�, அத� 
உண:ைவ வ.வா�க, இைத� தியான6�9, உ!க$ உடலி� உ$ள 
அ`�கைள, அ0த வ.வான அ`�களாக மா3றி அைம�க O�)�, 
இ9 மன6த� ஒ�வனா�தா�, ெச(ய O�)�. 

17. மன வலிைமைய� ^%�, த2ைமைய 
ந2��	 நிைல 

சாதாரணமாக, மன6த: பா�ப�ைன� க�டா� அb;கி�றா:. 
ஆனா�, பா�1 ப���பதி� ெதள60த மன6த� ஒ�வ�, ஒ� பா�ைப� 
ப���க� ெச�றா�, பா�1 அவைன� க�8 அb;கி�ற9.  

 
அவ� ைகய��, ஒ� #�சி ம-8ேம இ��#�. பா�ைப� க�8 

நா� பய�ப-ேடா� எ�றா�, பா�1 இ0த உண:ைவ >க:09, “சி:” எ�� 
சீறி� தா�#�, பய0த மன6த� தா�#கி�றா� எ�� உண:கி�ற9. 

 
ெதள60த மன6த� வலிைமைய� க�8, “இவ� தா�#வா�” எ�� 

பா�1 அbசி ஓ8கி�ற9.  ஆனா�, பய0தவ� தா�#� ெபாQ9, பா�1� 
அbசி இவைன� தா�#கி�ற9.  

 
வலிைம)$ளைத >க:09ண�� ச�தி, ப�ற உய�Kன!க"�# 

உ�8.  மன6த��#� இ0த அறி' இ��ப�R�, இ0த அறிைவ 
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சீராக�  பய�ப8�9வதி�ைல. ஆதலா�, நா� அறி)� த�ைம 
இழ0தி��கி�ேறா�. 

 
பா�1 ப���பதி� ெதள60த மன6த�, இ0த� 13��#$ பா�1 

இ��கிற9 எ�� அறிகி�றா�. இவன6� மண�ைத >க�� பா�1, 
13��#$ அbசி ஒ8!#கி�ற9. இவ� s�8�ேபா9 ெவள6வ�� 
பா�1, இவைன� தா�#வதி�ைல, அbசி ஓ8கி�ற9.  

 
ஆனா�, இவ� பா�ைப எள6தி� ப���9, கவ-ைடய�� ேபா-8, 

பா�1 உய��ட� இ��#� ெபாQேத, பா�ப�� ேதாைல உK�கி�றா�. 
இ�தைகய உண:'க$ பா�1 ப���பவன6ட�தி� இ��பதா�, 
அவன6டமி�09 ெவள6�ப8� மண�ைத, பா�ப�ன� கா�கிற9. ஆகேவ, 
அவைன�  க�8 அbசி ஓ8கி�ற9. சாதாரண மன6தைன� க�டா�, 
சீறி� தா�#கி�ற9, எதி:�9 நி3கி�ற9. 

 
இைத� ேபா��தா�, வாD�ைகய�� பைகைம எ�ற உண:'க$, 

எ�தைனேயா ந�மிட�தி� வ�கி�ற9. நா� அ�1�, ப�1�, பK'� 
ெகா�8, ப�ற�ைடய கBட!கைள, ேநா(கைள ேக-டறி09 உபகார� 
ெச(தா.�, நா� ேக-டறி0த உண:'க$ “ஓ� நமசிவாய” எ�� ந� 
உடலாக மா3�கி�ற9. அ9ேவ வ�ைனயாகி�ற9, வ�ைன�# நாயகனாக 
அத� வ.ைவ� கா�ப��க� ெதாட!கிவ�8கி�ற9. ஆகேவ, 
இ9ேபா�ற  த,ைமகள6லி�09, எ!ஙன� நா� வ�8பட ேவ�8�?  
எ�பைத� சி0தி�க ேவ�8�. 

 
ஒ� இய0திர�ைத உ�வா�#� இbசின6ய:, அ0த இய0திர�தி�, 

எ!ெக!ேக அQ�த� அதிகமாக இ��#�, எ!ெக!ேக வலிைம ேதைவ 
எ�பைத� கண�கி-8, உேலாக� த�ைமய�� வலிைமைய)�, 
இய0திர�தி� ஏ3ப8� உரா(ைவ)� கண�கி-8, இய0திர�ைத 
உ�வா�#கி�றா:. 

 
ஆனா�,  இய0திர�ைத� ேசாதி�9 பா:�#� ெபாQ9, உேலாக� 

கலைவய�� வ. சிறி9 #ைறவாக இ��#� ெபாQ9, இய0திர� 
ெநா�!கி வ�8கி�ற9.  

 
ப��,  எதனா� இ�ப� ேந:0தெத�� சி0தி�கி�றா:. 

சி0தி�9,  இய0திர�தி3#�டான வலிைமைய� [-8கி�றா:. இதைன� 
ெதாட:09, சKயான ஒ� இய0திர�ைத உ�வா�#கி�றா:. 
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இைத� ேபா�� தா�, ஞான�தி� நிைலக$. த,ைம எ�� ஒ�� 

வ�� ெபாQ9, நா� அ�$ஞான6கள6� உண:ைவ, ந�O$ 
பதிவா�கினா�, உடேன சி0தைன s�ட�ப-8, த,ைமகைள அக3�� 
த�ைம ந�மிட�தி� உ�வாகி�ற9. 

 
அ�$ ஞான6கள6� உண:'கைள நா� >கர�ப8� ெபாQ9, அ9, 

ந�O$ வ�ஷ�தி� த�ைமைய அட�கி, ந�மிட�தி�, சி0தி�க�[�ய 
மனவலிைமைய� [-8கி�ற9. 

 
இ�தைகய ஆ3றைல ந,!க$ ெப3றா�தா�, உ!க"ைடய 

வாD�ைகய�� வ�� த,ைமகைள அக3ற O�)�. உ!க$ 
வாD�ைகைய� சீரா�க O�)�.  

 
ேபர�$ ேபெராள6 ெப�� நிைலயாக, தன�#$ அ�$ ஒள6ய�� 

உண:வ�� த�ைமைய� [-8� ெபாQ9, அத� உண:வ�� அைலகைள 
ந,!க$ ெப3�, இ0த உட.�# ப��, ப�றவ�ய��ைல எ�ற நிைலைய, 
அைட0திட O�)�.  

 
இைத உண:09, ஞான6க$ கா�ப��த அ�$ வழிய�� அ�$ 

ஞான�ைத வள:�9 வ�� அ�ப:க$ அைனவ��, த�O$ நbசிைன 
ெவ��, ேபர�$ ெப3�, ப�றவ�ய��லா நிைல எ�ற அ�$ ச�தி ெப3�, 
ப�றவ�ய��லா நிைல எ�ற அ�$ வாD�ைக வாD09, இ+வாD�ைகய�� 
ப�றவ�ய��லா� ெப�நிைலயாக வாD09 வள:0திட, எம9 அ�$ ஆசிக$. 

18. த2ைமக� நம��� Uகாம, த&��	 
வழி 

எ+வள' ெச�வ� ேத�னா.�, எ+வள' ெச�வ� ேசமி�9 
ைவ�தா.�, க8ைமயான ேநா(க$ வ09வ�-டா�, வாD�ைகய�� 
ெவ��1தா� வ�கி�ற9. ெவ��பான உண:'க$ வர�ப8�ெபாQ9, 
உடைல ெவ��கி�ேறா�, ேவதைனைய வள:�கி�ேறா�. இதனா�, நா� 
நி�மதிய3ற நிைலகள6�தா�, வாழ ேவ�� வ��. 

  
ஒ� Oக� பா:�#� க�ணா�ய��, அQ�#ப-8 வ�-டா�, 

க�ணா�ய�� அQ�ைக 9ைட�தா�தா�, ந�Oைடய உ�வ�ைத� 
காணO�)�.  
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இ9 ேபா��, ப�ற�ைடய த,ைமய�� உண:'க$ நம9 ஆ�மாவ�� 

ெப�கிவ�-டா�, ந�ைம எ9 இய�#கிற9 எ�� அறிய O�யாதப�, 
நா� பா:�த உண:'க$ நம9 உடைல இய�கி, ந�ைம நா� அறிய 
O�யாத நிைலகளாக ஆகி வ�8கி�ற9. 

  
ஆகேவ, ந�ைம நா� எ�ப� அறியேவ�8�? க�ணா�ய�� 

அQ�#� ப�0தி�0தா�, நா� எ�ப�� பா:�தா.� நம9 Oக� 
ெதKயா9.  

 
இ9 ேபா��தா�, நம9 ஆ�மாவ�� அQ�#� ப�09வ�-டா�, 

சி0தி�#� த�ைம இழ�#� நிைல வ�கி�ற9. க�ணா�ய�� ப�0த 
அQ�ைக ந,�கினா�, க�ணா�ய�� நம9 உ�வ� ெதள6வாக� ெதKவ9 
ேபா��, ந�9 ஆ�மாவ�� கல0த அQ�ைக ந,�கி, s(ைம�ப8�த 
ேவ�8�. 

  
“9�வ ந-ச�திர�தி� ேபர�"� ேபெராள6)�, நா!க$ ெபற 

ேவ�8� ஈYவரா” எ��, சிறி9 ேநர� ஏ!கி தியான6�9வ�-8, “9�வ 
ந-ச�திர�தி� ேபர�"� ேபெராள6)� எ!க$ உட� OQவ9� பட:09, 
எ!க$ உடலி.$ள ஜ,வா�மா�க$, ஜ,வ அ`�க$ ெபற அ�$வா( 
ஈYவரா” எ�� ந� உட.�#$ உண:வ�� த�ைமைய� ெச.�த 
ேவ�8�. 

 
அ+வா� நா� ெச.�த�ப8�ேபா9,  ேவதைன�ப-ட உண:வ�� 

த�ைம நம9 ஆ�மாவ�லி�09 ந,!கி, நம9 ஆ�மா s(ைம 
ெப�கி�ற9.  

 

ஆகேவ, நம�#$ ெதள6வான நிைலக$ வ��. சி0தி�#� த�ைம 
நம�#$ வ�கி�ற9. த,ைம அக3�� வ�லைம ெப�கி�ற9. த,ைமக$ 
1கா9 த8�க'� O�கி�ற9. 

 
ந,!க"� ஒ� டா�ட:தா�,  உ!க"ைடய உய�:தா�, டா�டராக 

இ��கி�ற9. உய�ரான டா�டKட�, உ!க"ைடய உண:'கைள� 
ெசா�ன ,:கெள�றா�, அத3#� த#0த மாதிK உய�ரான டா�ட:, 
உ!கைள இய�கி, உ!கைள ந� வழி�ப8�9வா:.  
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ஆனா�, நா� ேவதைன, ெவ��1 எ�ற உண:'க$ ந�மிட� 
வ��ெபாQ9, உய�ரான டா�டைர மதி�காதப� இ�09 வ�8கி�ேறா�. 

 
உய�:, நம�# ந�ல9 ெக-ட9 ேபா�றைவகைள� 

கா�ப��கி�ற9. ெக-ட9 எ�� ெதK09, அைத உ$ேள வ�டாதப�� 
த8�கவ��ைல எ�றா�, எ�னவா#�. டா�ட:க$, “ஒ�ைற� 
சா�ப�டாத,:க$” எ�� ெசா�லிய��09�, அைத� சா�ப�-ேடா� எ�றா�, 
உட� ேநாயா#�. 

 
இ9 ேபா��தா�,  நா� ஒ�வ: ேவதைன ப8வைத� பா:�9, 

“ந�ல மன6த: இ�ப� ஆகிவ�-டாேர” எ�� ேவதைன�ப8கி�ேறா�. 
அ�ெபாQ9 எ�ன ெச(கி�ேறா�? ேவதைனய�� உண:'க$, ந�O$ 
>ைழவத3# ஏ9வாக� திற09 ைவ�9வ�8கி�ேறா�.  

 
இதனா�, ேவதைன உண:'க$ ந�O$ 1#09 வ�8கி�ற9. 

ஆகேவ, நா� எ�ெபாQ9� த,ய உண:'க$ ந�O$ >ைழயாதவ�ண�, 
கத'கைள c� ைவ�கேவ�8�. 

 
உதாரணமாக, கா3� பலமாக உ$ள ெபாQ9 எ�னவா#�? sசி, 

நா3ற�, அைன�ைத)� அ��9� ெகா�8 வ��. அ�ப� வ�� 
ெபாQ9, அைவ அைன�9� ந�O$ >ைழ09வ�8�. ஆகேவ, நா� 
கதைவ c� ைவ�தி��க� பழக ேவ�8�. 

 
நா� ஒ� உண:ைவ, c�#வழி >க�� ெபாQ9, அ9 ந� உய�K� 

ேமா9கி�ற9. நம9 க� ஒ�ைற� பா:�#� ெபாQ9, க�வ�ழி ��மண� 
எ�ன ெச(கி�ற9? கவ:0த உண:ைவ, நம9 உடலி� உ$ள, வ�லா 
எ.�1கள6� உ$ள ஊன6� பதிவா�கிவ�8கி�ற9. ேவதைன�ப-ட 
உண:ைவ >க:09, நம9 எ.�1�#$ “ஊDவ�ைன” எ�ற வ��தாக� 
பதிவா�#கி�ற9. 

 
இைவகெள�லா�, ;வாசி�த� cல� ந�O$ ெச�வதி�ைல. 

;வாச�தி� இ�லாமேல, க�வ�ழி ஒ�ைற� பா:�9� படமா�கி, ந�O$ 
பதிவா�கி வ�8கி�ற9.  

 
எ�Yேர பட� எ8�தா�, உடேன படமாக� கா-8வைத� ேபா��, 

க�வ�ழி பா:�த'டேன, நம9 உடலி� உ$ள வ�லா எ.�1க$, க�கார� 
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மாதிK “படபடெவன” 9��9 இQ�#�. இQ�9, உடேன த�R$ 
பதிவா�கி� ெகா$கி�ற9. 

 
இ+வா� பதிவான ப��ேன எ�ன ெச(கி�ற9? க�ேணா8 

ேச:0த கா0த�1ல�, அதன6�� ெவள6�ப8�, ேவதைன உண:ைவ� 
கவ:09, அ+'ண:ைவ இய�க�[�ய அ`�களாக மா3�கி�ற9.  

 
ேவதைனய�� உண:'க$, நம9 உட.�#$ வ.வானப��, அத� 

அ�கி� இ��க�[�ய ந�ல அ`�கைள� பலவ ,ன�ப8�9�. ேம.�, 
அ0த ந�ல அ`�கைள உணவாக எ8�9� சா�ப�ட� ெதாட!#�. ப��, 
நா� நலிவைடய ேவ��ய9 தா�. 

 
எனேவ,  இைத ேபா�ற நிைலகைள� த8�க, நா� நம9 #�நாத: 

கா-�ய அ�$ வழிய��, அ0த 9�வ ந-ச�திர�தி� அ�$ உண:'கைள, 
உய�: வழி கவ:09, ந� உடைல உ�வா�கிய ந�ல அ`�க"�# 
உணவாக ெகா8�க ேவ�8�.  

 

இ+வா� நா� ெச(9வர, நா� அைன�9� த,ைமகள6லி�09� 
வ�8பட O�)�. மகKஷிகள6� அ�$ வ-ட�தி� இைண09 வாழ 
O�)�. 

19. த2ைமகைள� தைட�ப&��	 வழி 
த,ய உண:'கள6� த�ைமகைள� தைட�ப8�9� ெபாQ9, 

ந�மிட�தி� சி0தி�9� ெசய�ப8� த�ைம வ�கி�ற9. 
அ�ப��  சி0தி�#� த�ைம இ�ைலெய�றா�, ப�ைழ எ�ற நிைல 
உ�வா#�. ப�ைழ எ�ற நிைலய��, ந�ப:க"�#$ சிறி9 #ைறயாகி 
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வ�-டெத�றா�, ப�ற# ந,!க$ #ைறய�தா� வள:�க O�)ேம தவ�ர, 
அ!ேக ந� உண:ைவ எ8�க O�யா9. 

 
ந�ப:க"�#$, தவ� எ�� யா: ெச(தி�0தா.�, ச0த:�ப!க$ 

ந�ைம எ�ப� இய�#கி�ற9, எ�ற நிைலைய நா� ெதK09 ெகா$ள 
ேவ�8�. ச0த:�ப!களா�, ந�ைம ப�றிெதா� த,ைம இய�கி வ�டாதப�, 
நா� ந�ைம Oதலி� பா9கா�#�  நிைல ெபறேவ�8�.  

 
எ�ப�� பா9கா�க ேவ�8ெம�றா�, “ஈYவரா”…. எ�� உய�ைர 

எ�ண�, 9�வ ந-ச�திர�தி� ேபர�$ ேபெராள6ய�� உண:வ�ைன 
எ�ண� >க:09, த,ைமகைள� தைட�ப8�9த� ேவ�8�. 

 
யா�, நிைறய அ�$ உபேதச!கைள உ!க"�#� 

ெகா8�தி��கி�ேறா�.  அ�$ உண:'கைள, எ�ப� உ!கள6ட�தி� 
இய�கமா�க ேவ�8�? எ�ப�� த,ைமகைள� த8�க ேவ�8�? எ�� 
யா� அ��க� உ!க"�# உபேதசி�தி��கி�ேறா�.  

 
“சாமி ெசா�னா:க$, மற09வ�-ட9” எ�� இ��க�[டா9.  அ�$ 

உண:'கைள, உ!க"�#$ “ஆழமாக� பதி'” ெச(9 ெகா$ள 
ேவ�8�.  இ0த வ�ள�க!கைள நா� ெதK09 ெகா�டா�, ஒ+ெவா� 
நிமிடO� த,ைமக$ வராதப� த8�கலா�. 

 
நா� எைத எ�`கி�ேறாேமா, அைவகைள ந�O$ 

ேச:�கி�ேறா�. ந�மிட� ஒ�வ: கBட�ைத� [�� ெபாQ9, 
அைத  நா� உ3�� ேக-#� ெபாQ9, அ+'ண:'க$ ந�மி� 
பதிவாகி�ற9. 

   
ஆனா� ப�ற:, தா� ெசா�.� கBட�ைத� ேக-கவ��ைல 

எ�றா�, “எ�னேவா ெபKய ப�# ப�`கி�றா� பா:, நா� 
ெசா�.கிேறா�, கா9 [ட� ேக-க மா-ேட� எ�கிற9” எ�� ந�ைம� 
ப3றி� #ைற [ற ஆர�ப��9 வ�8வா:க$. 

 
ஆைகய�னா�,  ஈYவரா எ�� உய�ைர எ�ண�, ேவதைனய�� 

உண:'கைள� ேக-டா�,  அதைன� ெசவ�)ட� நி��தி� ெகா�8, 
உ$"�ேக கவ�� த�ைமயாக எ8�க� [டா9.  ந�Oைடய 



 - 119 - 

எ�ண!க$, 9�வ ந-ச�திர�தி�பா� ேச:�க�ப8� ெபாQ9, ப�ற: 
ெசா�.� ேவதைன உண:'கைள, த�R$ேள கவரா9. 

 
இ�ெபாQ9, யா� உ!க"�# ம�திய�� ேபசி� ெகா�8 

இ��கிேறா� எ�� ைவ�9� ெகா$"!க$. அ9 சமய�, ந,!க$ 
“ந�Oைடய வ ,-�� ெச(யேவ��ய ேவைல எ�ன, வ ,-�� மக� 
எ�ன ெச(9 ெகா����கி�றாேனா, ஏதாவ9 ெச(9 வ�-டா� 
எ�னவா#�?” எ�� எ�ண�� ெகா����ப�:க$ எ�றா�, யா� 
ெசா�.� உண:'க$ உ!கள6ட�தி� பதிவாகா9. 

 
ஆைகயா�, ஒ�வ: ந�மிட�, த,ைம த�� உண:'கைளேயா, 

ேவதைன த�� உண:'கைளேயா, ெசா�வாேர எ�றா�, அ9 சமய�, 
9�வ ந-ச�திர�தி� உண:'கைள ந�O$ இைண�ேபாேமயானா�, 
அ�த,ய உண:'கைள ந�O$ 1கா9 த8�கலா�. 

 
அவ:க$ ெசா�.� உண:'க$ ெசவ�கள6� ேக-#�,  ஆனா�, 

ஈ:�கா9.  இதைன ஒ� பய�3சி�#� ெகா�8 வரேவ�8�. 
 
இ��,  எ�தைனேயா ேப: எ�மிட� கBட!கைள நிவ:�தி�க 

வ�கி�றா:க$, அவ:க"ைடய ேவதைனகைள� ெசா�கி�றா:க$.  யா� 
அைத ஈ:�பதி�ைல. யா�,  எ�ைம� 9�வ ந-ச�திர�தி� 
உண:'க"�#$ இைண�9� ெகா$வதா�,  அவ:க$ எ�ன 
ெசா�னா.�, ேக-8� ெகா$ேவா�.  

 
அத� ப�ற#, யா� ேகாபமாக எ�ன ெசா�ேவா�. “ேபா!க$…, 

உ!க"�# ஒ��மி�ைல, ேபா!க$”…,  எ�� ெசா�ேவா�. 
 
 அ�ப� யா� ெசா�னா�, “சாமி திvெர�� ந�ைம� 

ேகாப��கி�றாேர” எ�� எ�ண�னா� எ�னவா#�. ஏென�றா�, 
அவ:க$ ெசா�.� ேவதைனய�� உண:�சிகைள, உடேன தா!கி, மட�கி 
அR�1கி�ேறா�. 

 
ந,!க$, சாமி ந�ைம� ேகாப��9� ெகா�டா: எ�� ெசா�னா�, 

யா� எ�ன ப�`வ9. அ�ப�யானா�, அவ:க$ ெசா�.� கBட�ைத 
யா� ஈ:�க ெவ�8மா? யா� உ!க$ கBட�ைத ந,�#வத3#�தா�, 
அ�ப�� ெசா�கி�ேறா�. 
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 ம3றவ:க$ அRபவ��#� கBட�ைதெய�லா�, ந,!க$ உ3�� 

ேக-ப�:க$ எ�றா� எ�னவா#�? அ0த உண:'க$ உ!க"�#$ 
இ0திwகமாக மா��.  

 
ஆைகயா�, இ0த� த,ய உண:'கைள ந,!க$, உ!கள6ட�தி� 

வரா9 தைட�ப8�த� க3�� ெகா$ளெவ�8�. இ+வா�, த,ைமக$ 
தம�#$ வரா9 தைட�ப8�த, தியான�ைத சீராக� கைட�ப���#� 
அ�ப:க$ அைனவ��#�, எம9 அ�$ ஆசிக$. 

 

20. த2ைமக� வரா� த&�க, ஞான�� 
நம��� ெகா&��	 பா�கா�U� கவச	 

ெம(ஞான6க$ கா�ப��த அ�$ வழிய��, ம�க$ அைனவ�� 
ஏேகாப��த நிைலய��, 9�வ ந-ச�திர�தி� ேபர�$ ேபெராள6ய�� 
உண:'கைள த�O$ கவ:09 வ.வா�#� ெபாQ9, ந�மிட�தி� த,ைம 
எ�ற நிைலக$ அ`#வைத� த8�9 வ�ல�கிவ�8�.  

 
நா� கவரா9 வ�-8வ�-ட த,ைமய�� உண:'க$ அைன�ைத)�, 

காைலய�� ஆ� மண��ெக�லா� lKய� கவ:09, ேமேல ெகா�8 
ெச��வ�8�.  

 
இதனா�, நம9 uமிய��, பரமா�மாவாக இ��ப9 ;�தமாகி�ற9. 

நம9 ஆ�மா'� ;�தமாகி�ற9. நம9 ஆ�மா ;�தமா#� ெபாQ9, 
நம9 உடலி� உ$ள, ஜ,வா�மா'� ;�தமாகி�ற9. நம9 உய�ரா�மா,  
அ9 ஒள6ய�� த�ைம ெப�கி�ற9. 
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நா� ெம(ஞான6கள6� அ�$ உண:ைவ� ெப�கி�றெபாQ9, அ9, 
நம�# ெசா:�கவாசலாக அைமகி�ற9. இைத வ�8�9, ேகாவ�.�#� 
ெச�� ெத(வ�ைத� தKசி�கி�ேற� எ�� ெசா�லி, ஒ�வ: ம\9 
ஒ�வ: வ�Q09, ஒ�வைர ஒ�வ: த$ள6� ெகா�8 ெச�.� ெபாQ9, 
நம�# ெவ��1�தா� வ��. ஆகேவ, இ9 மன6த��#க0த நிைலய�ல, 
அ;ர உண:'தா� வ��. 

 
அேத ேபா��, ேகாவ�லி� ப�ரசாத� ெகா8�#� ெபாQ9 

பா�!க$. நா� Oதலி� ெபறேவ�8� எ��தா� எ�`வா:கேள 
தவ�ர, அைனவ�� ஒ��ப-ட உண:' ெகா�8, மனைத� க-8�ப8�தி, 
அ!ேக நி3கிறா:களா எ�றா� இ�ைல. 

 
ம3றவ:க$ Oதலி� ெபற-8� எ�� நா� எ�`�ெபாQ9, 

நம9 மன� ெகா�8, நா� இ�0த இட�திலி�0ேத ெபறO�)�.  
 
அவ:க$ அ�கிேல ெச�� ெப�கி�றன:. ஆனா�, அவ:க$ 

அ�கி� ெச�வத3# O�னா�,  நா� இ�0த இட�திலி�09, 
உடன�யாக� ெப�கி�ேறா�.  இ0த உ�ைமைய, அறி09 ெகா$த� 
ேவ�8�. 

 
ஆகேவ, நம9 மன� ப�ப-டா�தா�, நம9 #ண!க$ ப�ப8�. 

நம9 #ண!க$ ப�ப-டா�தா�, நம9 வாD�ைகய�ைன� ப�ப8�9� 
நிைல வ��. ஆகேவ,  இைதெய�லா� நா� சி0தி�த� ேவ�8�. 

 
இைவகைள எ�லா� யா� ெபறேவ�8� எ��தா�, எம9 

#�நாத: மைல, கா8, எ�� பல இட!க"�# எ�ைம அைழ�9� 
ெச�றா:.  

 
அ�ப� அைழ�9� ெச�.� கால�தி�, ஒ� Oைற எம�# ஒ� 

ப�சிைலைய� கா�ப��9� ெகா8�தா:. அ0த ப�சிைலைய� ைகய�� 
ெகா8�9, “அதி� உ� உண:வ�� மண�ைத ஓ9, அதன6� உண:வ�� 
எ�ண�தா� எ�ண�, அ!ேக ேபா-8 வ�-8 வா” எ�றா: #�நாத:. 

 
#�நாத: ெசா�ன Oைற�ப�, உண:வ�� மண�ைத ஓதி� ேபா-8 

வ�-8 வ0தப��, அ0த ப�க� 1லி ஒ�� வ�கி�ற9. யா� அ!# 
ேபா-��0த ப�சிைலைய, அ0த� 1லி >க:0த ப��, அ�ப�ேய 
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அைசயாம� நி3கி�ற9. அேத சமய�தி�, மைல� கா-8�#$ “மறதி� 
u8”  எ�பைத #�நாத: எம�# கா�ப��தா:. 

 
இ0த மறதி� u-�ைன, இேலசாக� கி$ள6 யாராவ9 ஒ�வர9 

வ ,-�� ேபா-8வ�-8 வ09வ�-டாேலா, அ�ல9 அவ:கள9 வ ,-�� 
கதவ�8�#கள6� ைவ�9 வ�-டாேலா ேபா9�, அவ:க$ வ ,-�3# 
ெவள6ேய எ�ென�ன ெசய�க$, ேவைலக$ ெச(9வ�-8 வ ,-�3# 
வ0தா.�,  அைவகெள�லா� ஞாபக�தி� இ��கா9. 

 
இ0நிைலைய, நா� ஒ�வ��#� ெச(தா� எ�னவா#�. நா� 

ெபKய மன6த: ஆகிவ�டலா�. இ9 ேபா�ற நிைலக$, நா-�� நிைறய 
உ�8. #�நாத:, இ�R� சில ேவ:கைள� கா�ப��தா:. அ0த 
ேவ:கைள� ைகய�� ைவ�9� ெகா�டா�, வ�ஷ� u�சிக$ ம-8ம�ல, 
1லி)� [ட ஒ8!கி நி3கி�ற9. 

 
ஏென�றா�, மன6த உட.�#$ அ0த மண�தி� த�ைம 

ெகா�டப��, வ�ஷ� ெகா�டைவக$ பய�ப8கி�றன. அைவக"ைடய 
வ�ஷ� ஒ8!#வதினா�, அைவக$, த!க"ைடய வ.ைவ)� 
இழ09வ�8கி�றன. 

 
இ�ப� #�நாத: ஒ+ெவா�றாக� கா�ப��9, இய3ைகய�� 

உ�ைமய�� நிைலகைள உண:�தி, எம�#� சில ஆைசகைள 
ஊ-8கி�றா:. இைவகைள� கா`� ெபாQ9, எம�#$ உடேன அக0ைத 
வ�கி�ற9. எவராவ9 வ�1�# வர-8�, அவ:கைள ஒ� ைக 
பா:�ேபா�, எ�ற எ�ண�தா� வ�கி�ற9.  

 
ஆனா�, த,ைமக$ நம�#$ வரா9 த8�#�, பா9கா�1� கவசமாக 

ைவ�9� ெகா$ேவா� எ�ற எ�ண� இ�ைல. 
 
அ�ெபாQ9  #�நாத:, “த,ைமக$ உட.�#$ 1கா9 த8�#� 

நிைலக$ ெகா�8, ந�.ண:வ�� த�ைமைய உன�#$ வ.வாக� 
ேச:�9� ெகா$ளேவ�8�.  

 
தவ�ர, ப�றைர வ ,D�9வ9 எள69.  வ ,D�9� உண:', 

தி�-8�தனமாக உன�#$ ெச�� வ�8கி�ற9. வ ,D�9� உண:ைவ 
உன�#$ எ8�#� ெபாQ9, இ0த உண:'க$, உ$ நி�� எ�ன 
ெச()�? அேத தவைற�தா� ெச(ய ைவ�#�”. 
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ஆகேவ, “நா� ெகா8�த ச�திைய ந, இழ�க�தா� ேந�ேம தவ�ர 

அைத வள:�க O�யா9.  ஒ�வ: த,ைம ெச(கிறா: எ�றா�, அவைர� 
த,ைமய�� உண:'கள6லி�09 ம\ள ைவ�க ேவ�8�. அவ��#� 
ெதள60த உண:ைவ ஊ-ட ேவ�8� 

 
"ந, ஏ� அவ:க"�# ெதள60த உண:ைவ ஊ-ட ேவ�8�?" எ�� 

#�நாத: ேக-டா:.  

 
“ஓ� நம�சிவாய” எ��, அவ��#$ தவறி� உண:'க$ 

இய!#கி�ற9. அவ: ெச()� தவறி� உண:'கைள நா� >க:0தா�, 
“சிவாய நம ஓ�” எ�� அவ�ைடய தவறி� உண:'க$ உன�#$ வ09, 
அவ: ெச(த தவைறேய உ�ைன)� ெச(ய� s�8� எ�� 
ெதள6வா�கினா:. 

 
ஆகேவ,  ஒ+ெவா� மன6த�ைடய உய�ைர)� கட'ளாக 

மதி�தா�, அவ:க"ைடய உடைல� ேகாவ�லாக மதி�தா�, அவ:க$ 
ெச()� தவறி� உண:'க$, உன�#$ வரா9,  எ�� என�# 
உபேதசி�தா:. 

 
இத� வழி ெகா�8, உலக ம�க$ அைனவ�� 9�வ 

ந-ச�திர�தி� ேபர�"� ேபெராள6)� ெபறேவ�8�, எ�� நா� தவ� 
இ��ேபா�. அைனவ�� மகKஷிகள6� அ�$ வ-ட�தி� வாழேவ�8�, 
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எ�� ப�ரா:�தி�ேபா�.  இ0த உட.�#�ப��, “ப�றவ� இ�லா நிைல 
எ�ற அழியா ஒள6�சwர�”  நா� அைனவ�� ெப�ேவா�. 

21. “P��” மா6றி அைம��	 ச�தி 
மன6தனானப��, அ�பா�, பKவா� ப�ற�ைடய கBட!கைள� 

ேக-8 அறிகி�ேறா�. ெவள6ய�� நட�#�, பல தவறான உண:'கைள 
>க�கி�ேறா�. இைவயைன�9� உட.�#$ வலிைமயாகி�ற9.  ந� 
உடலி� உ$ள ந�ல #ண�தி3#�, இத3#� ேபா: நட�கி�ற9.  

 
இைத�தா� சாYதிர!கள6�, பர;ராமR�#� சீதாராமR�#� 

ேபா: நட�கி�ற9 எ�� கா-�னா:க$. சீதாராமேனா, வ�B` தRைச 
எ8�9, பர;ராமைன வ ,D�9கி�றா�. பர;ராமேனா சிவ தRைச 
எ8�கி�றா�. ஆனா.� ேதா�வ� அைடகி�றா�. நம9 சாYதிர!கள6� 
ெதள6வாக� கா-� இ��கி�றா:க$. 

  
வராகR�#�ப�� (ப�றி), பர;ராம�, மன6த� எ�ற நிைலக$ 

ஆனப�ற#,  எ�ேலா�� ேபர�ேபா8 வாழேவ�8� எ�ற ஆைச 
வ�கி�ற9. ஆனா�, நம�#$ இ��#� த,ைமைய ந,�க� 
ெதKயவ��ைல.  

 

நம9 ச0த:�ப� எ9 வலிைமயாகி�றேதா, அத� வழிதா� 
ெச�.கி�ேறா�.  மன6தனானவ�, ஒ� #ழ�1 ைவ�கேவ�8ெம�றா�, 
மிளகா(, உ�1, 1ள6 அைன�ைத)� சமமாக� ேச:�9, ;ைவமி�கதாக� 
சைம�கி�ேறா�.  

 
இைத�ேபால, ேவதைன எ�ற உண:ைவ நம�#$ எ8�9� 

ெதK09 ெகா�டா.�, அைத மா3றி அைம�#� ச�தி, நம�#$ 
ேவ�8�. அ0த ச�தி ெபற� ெச()� ச0த:�ப�ைத, உ!க"�# 
ஏ3ப8�9வத3#�தா�, இ+வா� உபேதசி�ப9. 

 
இத� cல�, உ!கைள ந,!க$ அறிகி�ற,:க$. இ0த உய�K� 

இய�கO�, மன6தனான நிைல)�, உ!களா� அறிய O�கி�ற9. 
ேகாப��ப9 நாம�ல; ேவதைன�ப8வ9� நாம�ல; ெவ��பைடவ9� 
நாம�ல; த3ெகாைல ெச(ய� ெசா�வ9� நாம�ல, தவ� ெச(ய 
ெசா�வ9� நாம�ல. 
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ெந��ப�ேல ஒ� ெபா�ைள� ேபா-டா�, அ0த ெபா�ள6� மண� 
தா�, >க:0தவைர இய�#கி�ற9. இைத� ேபால, ந�Oைடய 
எ�ண�தா� ந�ைம இய�#கி�ற9.  

 
நம9 எ�ண� ெகா�8, ேவதைன�ப8ேவாைர எ�ண�னா�, 

ேகாப�ப8ேவாைர எ�ண�னா�, அ9 “வாலி”. நம9 ந�ல #ண!கைள 
அ9 அட�கி, நம�#$ வலிைமயானதாக மாறி, ந�ைம, அத� வழிகள6� 
இய�#கி�ற9. 

  
இைவகைள நம�#$ மா3றி அைம�க ேவ�8ெம�றா�, நம9 

ஆறாவ9 அறி' ெகா�8, “த,ைமகைள ெவ��, ஒள6ய�� உட� ெப3ற, 
அ0த 9�வ ந-ச�திர�தி� ேபர�"� ேபெராள6)�, நா!க$ ெபற 
ேவ�8�, எ!க$ இர�த நாள!கள6� கல�க ேவ�8�, எ!க$ உட� 
உ��1கைள உ�வா�கிய அ`�க$ அைன�9�, அ0த� 9�வ 
ந-ச�திர�தி� ேபர�"� ேபெராள6)� ெபற ேவ�8�” எ��, இ0த 
உண:ைவ� [-�� ெகா$ள ேவ�8�.  

 
இ9 வ.வானப��, “நா!க$ ெபா�ளறி09 ெசய�ப8� திற� 

ெபறேவ�8�, கன6ைய� ேபா�ற இன6ைமயான ெசா�.�, ெசய.�, 
ெபறேவ�8�, ெத(வ ,க #ண�ைத� ெபறேவ�8�, ெத(வ ,க அ�ைப� 
ெபறேவ�8�, ெத(வ ,க அ�ைள� ெபறேவ�8�, த!க�ைத� ேபால, 
மன� ம!காத நிைல ெபறேவ�8�, மலைர� ேபால மண� 
ெபறேவ�8�, மகிD09 வாQ� ச�தி ெபறேவ�8� எ�� எ�ண 
ேவ�8�. 
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கட'ள6� அவதார�தி� ஒ�பதாவ9 அவதாரமாக, நாராயண�, 
வாச3ப�ய��, ம�ம\9 இர�யைன ைவ�9� ப�ள0தா� எ�� 
கா-ட�ப-8$ள9.  

 
lKயனான நாராயண�,  27  ந-ச�திர!க"� ெவள6�ப8�9� 

பா�ெவள6 ம�டல!கள6லி�09, தா� கவ:வைத, தன9 உடலி� உ$ள 
பாதரச�தா� ேமாதி� ப�ள�கி�ற9. இ9 அத� ச0த:�ப�.  

 

ஆனா� மன6தேனா, ேவதைன�ப8� மன6தைன� ச0தி�#�ேபா9, 
ேவதைனைய� படரைவ�கி�ற9. நம9 அ0த ச0த:�ப�, உட�கள6� 
உ$ள உண:'கைள, பலவ ,னமைடய� ெச(கி�ற9. 

  
பலேகா� உட�கள6� த,ைமைய ந,�கிய, "9�வ ந-ச�திர�தி� 

ெபர�ைள� ெப�� ச0த:�ப�ைத”, ஏ3ப8�த ேவ�8�. அ0த 
ச0த:�ப�ைத ஏ3ப8�தி, நம9 க�கள6� நிைனவ�3#� ெகா�8 
வரேவ�8�.  

 
ப�� 1�வ ம�தி�#, க�கள6� நிைனைவ� ெகா�8 

வரேவ�8�.  ந� c�கி� வழி ;வாசி�பத3# மாறாக,  க� வழி 
கவ:09, இைத இைண�கி�ேறா�.  இ9 வலிைமயானப��, உண:வ�� 
ப�ராணயாம�. அ0த� 9�வ ந-ச�திர�தி� இய�கமாக மா3�கி�ேறா�. 
இ9தா� “O�#”, மா3றி அைம�#� ச�தி. 

 
ஆகேவ, த,ைமகைள ந,�கிய அ�$ உண:ைவ, உய�Kேல 

இைண�தப��, த,ைமக$ ந� உட.�#$ ெச�லா9, உடைல� ;3றிேய 
நி3#�.  

 
அ0த� 9�வ ந-ச�திர�தி� ேபர�"� ேபெராள6)�, எ!க$ 

இர�த நாள!கள6ேல கல09, எ!க$ உட� உ��1கைள உ�வா�கிய 
அ`�க$ அைன�9� ெபறேவ�8� எ�� வ.ெவ3ற ேவ�8�. ஒ� 
நிமிட� வ.வானப��,  அ0த ச�தி உட.�#$ வ.வா�க�ப8�ேபா9, 
உடைல� ;3றி இ��#� த,ைமக$,  ந�ைமவ�-8 அக.�.  

 

எ�ப�� 9ண�ய�� அQ�#�ப-டா�, ேசா�ைப� ேபா-8, >ைரைய 
ஏ3றி, அQ�ைக அ�1ற�ப8�9கி�ேறாேமா, அைத� ேபால,  9�வ 
ந-ச�திர�தி� ேபர�ைள ந� உட.�#$ ெச.�தி, அைத வ.வா�கி, 
த,ைமகைள, ந� ஈ:�1 வ-ட�ைத வ�-8, அக�� ெச�ல ெச(கி�ேறா�. 
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அத3#�ப�� ஒ� ேநாயாள6ைய� பா:�தா�, 9�வ ந-ச�திர�தி� 
ேபெராள6ைய ந,!க$ ெப3�, உட� நல� ெப�வ ,:க$ எ�� வா�கிைன 
அ!# பதி' ெச(தா�, அவ�� நல� ெப�வா:.  

 
ராமன6� ப�த� ஆbசேனய�. ;ைவ�ெகா�ப எ�ண!க$, 

சீதாராம�. த,ைமகைள ந,�கிய9 9�வ ந-ச�திர�, அ9 சீதாரா�. அ0த 
ராமன6� ப�த� ஆbசேனய�. அவ� வா) 1�திர�, ;�கிwவன6� 
ம0திK.  

 

;�கிwவ� எ�ப9 9�வ ந-ச�திர�. அைத எ�ண�தா� எ�ண� 
(சீதாரா�), நம�#$ வ.� ெப3�, ம3றவ: ெபறேவ�8� எ�� 
ெசா�.�ேபா9,  அ0த வ.வான எ�ண� (ஆbசேனய�)  வா)வாக� 
ெச��, ம3றவ:கைள)� ெபற� ெச()�.  

22. த2ைமகைள ந2��வத6�, “ஞான�� 
நம�� இ&	 க%டைள” 

நா� ஏேதா ெசா�கி�ேற� எ���, நா� க�வ� அறி' 
இ�லாதவ� எ���, எ�ண ேவ�டா�. #�நாத: கா-�ய அ�$ வழி 
ெகா�8, வ��`லக ஆ3ற�  அைன�9� மன6தன6� உட.�#$ 
இ��பதனா� தா�,  

‘’அ0த (உண:வ��)  1லனறிவ�� ஆ3றைல வ��ண�ேல வ ,சி, 
உண:வ�� ஆ3றைல ந, >க:09 அறி’’,  

‘’அ0த உண:வ�� த�ைமைய, உன�#$ வள:�9�ெகா$’’,  
‘’இ9ேவ த,ைமய3ற நிைலகளாக ஆ�#’’. 
‘’அ9, த,ைமக$ இ��#� மன6தR�#, த,ைமகைள ந,�க 

உதவ-8�’’  
எ�� எ� #�நாத: எம�#� க-டைளய�-டா:.  
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அவ: இ-ட க-டைள�ப�தா�, இைத� ெச(கி�ேற�.  
உ!கள6ட�தி� 1கD ேதைவ�ேகா, ெபா�$ ேதைவ�ேகா அ�ல. என�#, 
ெபா�$ ஒ��� ேதைவய��ைல, 1கQ� ேதைவய��ைல.   

 

ந,!க$ மகிD0தி��கேவ�8�, உ!கைளயறியா9 ேச:0த இ�$ 
ந,!க ேவ�8�, உ!கள6� மகிD�சியான உண:', ம3றவ:கைள 
மகிD�சி ெபற� ெச()� ச�தியாக, மலர ேவ�8�, அைத� க�8 
என�#$ மகிD�சி ேதா�ற ேவ�8�. இ9 எம9 #� இ-ட க-டைள.  

 
இ0த உட� சதம3ற9, நிைலயாக இ��ப9 உய�:. எ�ைன சாமி 

எ�� பல ேப: [�ப�-டா.�, உய�: ெச��வ�-டா�, எ�னெவ�� 
அைழ�பா:க$?  

 
சவ�ைத எ�ெபாQ9 அட�க� ெச(வா:க$? எ��தா�  

ேக-பா:க$.  என�#$ இ��#� உய�ைர�தா� மதி�கி�றா:க$. 
எ�ேலா�ைடய நிைல)�, உய�ைர�தா� மதி�கி�றா:க$.  

 
இ�ெபாQ9, உ!க$ உடலி� இ��#� உய�ைர மதி�9, நட09 

பா�!க$, அ0த ஞான6ய�� உண:ைவ� ேச:�9� பா�!க$, ஆக, இ0த 
உடலி� த�ைம sசியா#�.  

 
ஆக, இ0த உட.�#$ நி��தா�, ெம(ஞான6ய�� உண:ைவ 

வள:�க O�)�. இதி� வள:�9� தா�, உய��ட� ஒ�ற� 
ெச(யO�)�. உடைல மதி�கேவ�8�, ஆனா�, உட�ம\9 ப3� 
ைவ�க�[டா9. 

  
உட.�# O�கிய�9வ� ெகா8�9, “எ�ைன� ேகவலமாக� 

ேபசிவ�-டாேன, இ� உ�ைன� பா:�கி�ேற�” எ�� ெசா�னா� 
ேபா9�, உட.�# O�கிய�9வ� வ09வ�8கி�ற9. அவன6� உண:ைவ 
உ!க"�#$ வள:�9� ெகா$கி�ற,:க$, அவ:க$ ெசா�ன வழிய�� 
ெச��, இ0த சwர�ைத� கா�#� திற� இழ09வ�8கி�ற,:க$. 

  
இதிலி�09 வ�8பட, அ0த ெம(ஞான6கள6� அ�ைள� ெபற 

தியான6�9, அ0த� த,ய வ�ைனகைள ந,�கி, ெம( ஒள6 ெப�� த#தி 
ந,!க$ ெபற ேவ�8� எ�பத3ேக இைத உபேதசி�கி�ேற�.  
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ந,!க$ அைனவ�� ெம(ெயாள6 ெப�� த#தி ெபறேவ�8� 
எ�� ஆைச�ப8கி�ேற�, தியான6�கி�ேற�, ேவ�8கி�ேற�, 
ப�ரா:�தி�கி�ேற�.  

 
உ!கைள அறியா9 ேச:0த இ�$ நிைலைய� ேபா�கி8வ ,:. அ�$ 

ஞான6ய�� அ�$ ஒள6ைய� ெப3றி8வ ,:, ஒ�� ேச:09 வாD0தி8� 
வாD�ைகய�ைன� ெப3றி8வ ,:, மகKஷிகள6� அ�$ வ-ட�தி� 
இைண0தி8வ ,:,  உய��ட� ஒ�றிய உண:வ�� ஒள6யாகி8வ ,:, எ��� 
அழியா ஒள6�சwர� ெப3றி8வ ,:. 

23. அ�றாட வா4�ைகய!, நா	 
அcவ�ெபா�� அ�� உண5AகைளF 

ேச5��, த2ைமகைள ந2��த, 
ந,!க$ ஏேதR� ேவைலயாக, வ ,-�லி�09 ெவள6ேய 

ெச�கி�ற,:க$, அ�ல9 ஒ� ெதாழிைல� ெதாட!#கி�ற,:க$ எ�றா�, 
அ9 சமய�, அகYதிய மாமகKஷிகைள)�, அவ: 9�வ மகKஷியான 
நிைலைய)�, 9�வ ந-ச�திரமான நிைலைய)�, இ0த c�� 
நிைலகைள)� ஏ!கி எ�`!க$.  

 
“அதன6� உண:'கைள நா!க$ ெபறேவ�8�’ எ�� 

எ�ண�யப��, உ!க$ ெதாழிைல� ெச(ய� ெதாட!#!க$. 
 
இ0த Oைறய��, உ!கள6� ந,!க$ பதி' ெச()� 

ஞானவ��9�க$, உ!க$ உடலி� உ$ள இர�த!கள6� க�வாக வள:�சி 
ெப3�, ந,!க$ உ!கள6� எ�ண�� பதி' ெச(தைத� ெபற�[�ய 
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த#தியான நிைலகைள, அ0த உண:வ�� அ`�கைள, உ!க$ இர�த 
நாள!கள6� ெப��#கி�ற9. Oதலி� க� O-ைடயாகி�ற9. ப��, 
அதன6� உண:வ�� த�ைமைய எ�ண, எ�ண, அைவக$ அ`�களாக 
வள:�சியைடகி�ற9. 

 
உதாரணமாக, ஒ� ேகாழி O-ைடய�-8 அைத அைடகா�9, அத� 

உண:வ�� த�ைம ெகா�8 அ!ேக ெவ�பமா�#கி�ற9. அத�ப��, 
அ0த அ`வ�� த�ைம, ெவ�ப�தி� 9��1 ெகா�8, க�வ�� 9ைண 
ெகா�8, #bசாக வ�ைளகி�ற9. 

 
#bசாக ெவள6வ0தப��, தா(� ேகாழி எைத� த� உணவாக 

எ8�9� ெகா�டேதா, அேத உணைவ� #b;� த� உணவாக, 
உ-ெகா$ள� ெதாட!#கி�ற9. 

 
 இைத� ேபா��, யா� இ�ெபாQ9 உ!க"�#$, உபேதச�தா� 

>கர� ெச(த உண:'க$ அைன�9�, உ!கள6ட�தி� க�வாக 
உ�வாகி�ற9. அதன6� உண:'கைள ந,!க$ ம\�8�, ம\�8�, 
உ!கள6� நிைன'ப8�9� ெபாQ9, உ!கள6ட�தி� அ0த உண:வ�� 
அ`� க�O-ைடக$ வள:�சி ெப�கி�ற9. 

 
ந,!க$, இேத எ�ண�ைத� தி��ப� தி��ப எ�`� 

ெபாQ9,  அ9 உ!க"�#$ அைடகா�க�ப8வ9 ேபா�றதாகி 
வ�8கி�ற9.  

 
ேகாழி, தா� இைர ேத8வத3# ெவ# sர� ெச�றி�0தா.�, த� 

#bசி� நிைன' ெகா�8, தா� O-ைடய�-ட அேத இட�தி3# வ09, 
அைடகா�கி�ற9. 

 
அைத� ேபா��, ந,!க$ எ0த� ெதாழி.�#� ேபாவதாக 

இ�0தா.�,  மகKஷிகள6� அ�$ உண:ைவ உ!க"�#$ வ�ைளய� 
ெச(9, அ��க� இ0த நிைலகைள எ8�9 பழகி� ெகா�டா�, ந,!க$ 
வள:�9� ெகா�ட இ0த உண:'க$, உ!க"�#$ அ��க� நிைன' 
ப8�தி, அ0த� ச�திைய ந,!க$ உ!க"�#$ வள:�#� திறR�, 
அைடகா�ப9 ேபா��, மகKஷிகள6� அ�$ ச�தி)�, வ�ைளகி�ற9. 
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ேகாழி, தா� இைர ேத8� ெபாQ9, த� #b;கைள� [வ� 
அைழ�9, த� #b;க"�# இைர ெகா8�பைத� ேபா��, நம�#$ 
அ�$ ச�திய�� உண:'க$ அ`� க�வாகிவ�-டா�, இதன6� 
உணர�சிய�� கிள:�சிக$ நம9 இர�த நாள!கள6� கிள�1� ெபாQ9, 
நம9 உய�: அ0த உண:'கைள இய�கி, கா3றி� கல09$ள, 
அ�$மகKஷிகள6� அ�$ உண:'கைள� க�க$ வழி)�, கா9க$ 
வழி)�, உட� வழி)�, நா� ;வாசி�#� அ0த உண:' வழி)� 
நம�#$ ;வாசி�9,  நம9 உட.�#$ பரவ� ெச(9, அ0த ஒள6யான 
அ`�களாக உ�வா�#கி�ற9. 

 
நா� அ�$ மகKஷிக$ கா�ப��த அ�$ வழிய�� நட0தா�, அ9 

நம�#$ வள:�சி ெப3�,  ப��, ந�Oைடய நிைனவா3ற�, மாமகKஷி 
அகYதிய� ெச�ற பாைதய�� ெச�.�. 

 
நம9 வாD�ைகய�� எ�தைகய வ���1, ெவ��1கைள 

>க:கி�ேறாேமா, அ9 நம�#$ க�வாகி வ�8கி�ற9. உதாரண�தி3#, 
நா� ஒ��ேம ெச(யேவ�டா�.  

 
ஒ�வ: தா�க�ப8வைத உ3� ேநா�கி, அதன6� அ�ச உண:ைவ 

நா� >க:09வ�-டா�, அ0த அ�ச�தி� உண:'க$ நம9 உடலி�, 
ஊDவ�ைன எ�ற வ��தாக� பதிவாகிவ�8கி�ற9. 

 
நா� >க:0தறி0த உண:'க$, நம9 இர�த நாள!கள6� க�வாக 

உ�� ெப3�வ�8கி�ற9. இ�ப� பதிவாகி,  பதிவானைத ம\�8� 
நிைன'ப8�தினா�, அதன6� உண:'கைள நா� >க�� ச�தி 
ெப�கி�ேறா�. அ�ப� >க�� ச�தி ெப3றப��, அ0த உண:'கைள, 
நம9 உய�: உட� OQவ9� ;ழல� ெச(கி�ற9. 

 
அ0த உண:'க$ நம9 இர�த நாள!கள6� கல�க�ப8�ெபாQ9, 

அ`�க��கள6� த�ைமய�ைன அைடகி�ற9. நம9 உடலி� க�வான 
அ`�க"�#, வ ,Kய� ஊ-8கி�ற9. 

 
ேவதைன�ப8ேவா�ைடய நிைலகைள நம�#$ பதிவா�கிவ�-டா�, 

Oதலி� சில கால� ெதKயா9. இ0த அ�;��9� உண:'க$ நம�#$ 
Oதலி� >க:09, அைடகா�ப9 ேபா��, அ0த அ`�க��க$ 
வள:09வ�-டா�. #b; த� இைர�காக க�9� ெபாQ9, தா( ேகாழி 
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[3� பர�ப�, த� #b;�# இைர ெகா8�ப9 ேபா�� நம9 உய�:, 
உண:வ�� ஒலி அைலகைள எQ�ப�, நம9 சி�cைள பாக�தி3# எ-ட� 
ெச(கி�ற9. 

 
ப��, அ0த உண:வ�� த�ைம ெகா�8, க�க"�#�, 

ெசவ�க"�#�, c�கி3#�, உட.�#� கிள:�சிகைள உ0தி அத�வழி 
;வாசி�க� ெச(9, அதன6� எ�ண�ைத நம�#$ ெபற� ெச(9, நம9 
இர�த நாள!கள6� கல�க� ெச(9, நம9 உடலி� உ$ள 
அ`�க��க"�#, ஆகார�ைத� ெகா8�9 உத'கி�ற9. 

 
இ�ெபாQ9, நா� அ�$ மகKஷிகள6� அ�"ண:'கைள நம�#$ 

ெபறேவ�8�, எ�ற உண:வ�ைன, நம9 இர�த நாள!கள6� 
அ`�க�வாக உ�வா�கி, காைலய��, நா� ெதாழி.�# ெச�.� 
ெபாQேதா, ெதாழி� ஆர�ப��#� ெபாQேதா, இ0த உண:வ�ைன அ��க� 
[-�ேனா� எ�றா�, அைத அைடகா�த9 ேபா�றதாகி�ற9.  

 
அ+வா� அைடகா�9, அ0த உண:வ�� த�ைம #bசாக�ப8� 

ெபாQ9, ந�ைமயறியாமேல நம�#$ அ0த எ�ண!க$ வ��.  
 
இதன6� உண:'கைள நம�#$ வள:�9வ�-டா�. நா� 

எ�`வத3# O�ேப, அ0த உண:ைவ� [-�, நம�#$ மகKஷிகள6� 
அ�$ உண:'கைள, அ0த எ�ண!கைள� ேதா3�வ��#�. 

 
மகKஷிகள6� அ�$ உண:'கைள� ெபறேவ�8� எ�� எ�ண, 

எ�ண, அதன6� உண:'க$ நம�#$ வ�ைளகி�ற9. அைடகா�ப9 
ேபா�� கா�9, (தி��ப� தி��ப >க�� உண:'க$) அ0த� க��க$ 
நம�#$ வ�ைள09 ெகா�ேடய���#�.  

 
ஏென�றா�, நா� >க�� உண:'கெள�லா�, ந�O$ #b;க$ 

ஆனா.�, அ8�த8�9 நா� தியான�தி� எ8�#� ெபாQ9, 
இைவகெள�லா� க��களாகி�றன. ப��, நிைனவா�க�ப8� ெபாQ9, 
அ9 வள:�சி அைட09 ெகா�ேட, இ��#�. 

 
இ�ப� நம9 வாD�ைகய��, ஒ+ெவா� ெநா�ய�.�, ஒ+ெவா� 

ச0த:�ப�தி.�, ஒ+ெவா� #ண�தி.�, ஒ+ெவா� உண:வ�.�, அ0த 
மகKஷிகள6� அ�$ உண:'கைள, இைண�9� ெகா�ேட வரேவ�8�. 



 - 133 - 

 
அ0த மகKஷிக$ த!க"�#$ வள:�9� ெகா�ட, அ0த 

வ��ண�� ஆ3ற� மி�க ச�திகைள, அவ:க$  எ+வா� உய��ட� 
ஒ�றிய உண:'கைள, ஒள6ய�� ;டராக மா3றி, இ�� ச�தKஷி 
ம�டல�தி� இைண09, வாD09 வள:09 ெகா����கி�றா:கேளா, 
அ0த அ�� ெப�� ச�திகைள, நம�#$ அ`�க��களாக மா3றி� 
ெகா�ேட இ��க ேவ�8�.  அத3#�தா� இைத உபேதசி�ப9, அ0த 
நிைலகைள அைனவ�� அைடவத3#,  எம9 அ�ளாசிக$. 

24. வ!Eண!� ஆ6றைல� ெப68, 
த2ைமகைள ந2��	 நிைல 

பல நிைலக$, நா� தவ� ெச(யாமேல உ�வாகி�றன. நா� தவ� 
ெச(யவ��ைல. நா� வய�� நிைறய சா�ப�-8� ெகா����#�ேபா9, 
ப�ற: ந�Oட� ச�ைட ேபா-டத� நிைன'கைள,  நா� ெகா�8 
வ0த'ட�, அ�� நம�# அஜ,ரணமாகி�ற9; அ�ல9 சா�ப�-ட 
ஆகார�ைத சKயாக� ெசய�ப8�9வதி�ைல.  

 
ஏென�றா�,  ந� உடலி� அைன�9 #ண!கள6� ெச�க$ 

பதிவாகிய���கி�ற9. நா� எ0த #ண�ைத� ெசய�ப8�9கி�ேறாேமா, 
அ0த உண:வான ெச�க$ அைன�9ேம, ஒ�!கிைண09 
இய�க�ப8�ேபா9, அத3#�த�கவா�தா� ந� நர�1 இய!#வ9�, ந� 
;வாச� இய!#வ9�, #ட� இய!#வ9�, ந� எ�ண!க$ ேப;வ9� 
எ�லாேம. 

 
இ�ெபாQ9, ேகாபமாக� ேப;பவைர� பா:�தா�, உ�சிO� 

ந-டமாக எQ09 நி3#�. பய� கல0த, ஒ� ேகாப�ைத 
உ�டா�க�ப8�ேபா9�, சி�ெல�ற நிைல ஏ3ப8�ப�, எதி:பாராத ஒ� 
பய�ைத உ�டா�கினா.�, ந� தைலO� கி:ெர�� ேமேல 
எQ09வ�8�. இைவெய�லா�, இ0த உண:வ�� ெச�க$ 
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இய!#வதனா�தா�. நா� அ�ல.  நா� இைத� த8�9 நி��த 
O�யா9. 

 
இ�ப��தா� இய3ைகய�ேலேய, ந�ைம அறியாமேலேய, பல 

நிகD�சிக$ நட09 ெகா����கி�றன. இைத நா� அறி09ண:09, ந� 
உடலி� வர�[�ய ப�ண�கைள� ேபா�க ேவ�8�. அத3# எ�ன 
ெச(வ9? 

 
ெம(ஞான6க$, வ��`லக� ச�திைய� ெப3�, அவ:க$ 

உடலிேல வள:�9, அவ:க$ உய��ட� வாD0த கால!கள6�, அவ:க$ 
உடலி� அ�தைகய ஆ3ற�கைள� ெப3�, த�ைனயறியாம� 
ஆ-��பைட�#� சில உண:'கைள, அவ:க$ அட�கின:. 

  
நம�#� ேகாப� வ�கிறெத�றா�, ந�ைமயறியாம� 9��ேபா�. 

ஆனா�, ஞான6க$ ம�திய�� அ0த உண:'க$ ெச�றெத�றா�, அ9 
அவ:க"�#$ அட!கி, அத3#�டான ஞான�ைத ஊ-�, எ0த ெசய� 
ேவ�8ேமா, அ0த ெசய.�#�டான வ.ைவ ஊ-8�. 

 
இ�ெபாQ9,  இ0த� காரமான உண:'க$, நம�#$  அைத� 

s�ட� ெச(9,  அ0த காரமான நிைலகள6� நா� ேபசி,  ப�றிெதா�ைற� 
தா�க� ெச()�. ஏென�றா�  அைத ஜ,ரண��க�[�ய ச�தி 
ந�மிட�திேல இ�ைல.  

 
ஆக ெம(ஞான6க$, வ��ண�� அ0த ஆ3ற� மி�க ச�திைய� 

தன�#$ எ8�9� ெகா�டதனா�, அவ:க"ைடய 1லனறி'கள6� எ9 
சி�கினா.�, அவ:க"ைடய உண:�சிகைள� s�8வதி�ைல.  
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ஆனா�, எ�தைகய #ண!க$ ெகா�8 ப�ற: ெச(தா.�, அ0த 

உண:�சிக$ s�டாவ�ண� அவ:க"�#$ வ0த'ட� அட!கி, 
அவ:கள9 ஆ3ற� மி�க ச�திக$ இவ�ைடய பா:ைவய�� ப-ட'ட�, 
அவ:க"�#$ இ��க�[�ய, ெக-ட #ண!க$ அ�ப�ேய அட!கிவ�8�. 

 
இ�ெபாQ9, நா� ந�லவ:களாக இ��கிேறாெம�றா�, ஒ�வ: 

சி� #3றமான ெசயைல� ெச(கிறா:, ந�ம\9 ஒ� பழி�ெசா�ைல� 
ெசா�கிறா:,  அ0த� ெசா� ெவ�� வா:�ைததா�.   

 
அைத நம�#� ெசா�ன'ட�, அ0த உண:�சிக$ s�ட�ப-8 

நம�#$ அட�கO�யவ��ைல. “இ+வா� ெசா�கிறாேன” எ�� 
பத-டO�, பய!கரமான வ�ைள'க"� ஏ3ப-8வ�8�. 

  
ஏென�றா�, அவ: ெச(த உண:'க$ நம�#$ இய�கி, தவ� 

ெச()� நிைலக"�#, எ!கி�09 அ0த� தவ� வ0தேதா, அவ:கைள 
அழி�பத3# வ�கி�ற9. “இ�லாதைத� ெசா�கிறா�” எ�ற 
உண:�சிய�� ேவக� s�8கி�ற9.  

 
ஆனா� அேத சமய�, இ0த உண:�சி)ட� ேச:09 உமிDந,ராகக� 

;ர09, ந� ஆகார�9ட� கல09 வ�8கி�ற9. இ�ப� ஆகார�9ட� 
கல0த'ட�, அ9 ந� உடலி� சா�ப�-ட'ட�, ச�தான ஆகார�ைத 
ஜ,ரண��க�[�ய ச�திய�ழ09, அதRைடய ெசய�கைள� ெசயலா�க� 
ெதாட!கிவ�8கி�ற9. அ9 இர�தமாக மாறி, ந� தைசகளாக மாறி 
வ�8கி�ற9. 

 
இைத�ேபா��, ெம(ஞான6க$ அவ:க$ வாD�ைகய�� வ0த, 

ெப�� ெதா�ைலகைள)�, இேத மாதிK வ��ண�� ஆ3ற�கைள 
அவ:க$ ெப3�, அவ:க$ உடலிேல வ0த சில நிைலகைளெய�லா� 
மா3றி, உய�ரா�மாைவ ஒள6யாக மா3றி� ெச�றன:.  

அவ:க$, எைத எைதெய�லா� அவ:க$ c�சா.�, ேப�சா.�, 
ெசா�லா.�, அவ:க$ ெவள6�ப8�தினா:கேளா, அ0த அைலக$ ந� 
uமிய�� பட:09 ெகா����கி�ற9. அைவெய�லா� சீ�கிர� 
அழிவதி�ைல. 
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ந�ைம�  ேபா�ற சாதாரண மன6த:க$ ேபசியெத�லா�, ஆ3ற� 
மி�க உண:வ��  ச�தி ெகா�ட ெவ�பகா0த!க$ தா�கிய'ட�, அ9 
அழி09வ�8�. அ0த உண:'க$, இ0த உண:'ட� அைத ஈ:�9� 
ெகா�8, ம3ற உண:'க$ கார�9ட� கார� ேச:�9, காரமாக 
உ��ெப3�, ம3றவ:கைள� தா�#� உண:வாக� ெச��வ�8�. 

  
ஆனா�, ெம(ஞான6ய�� ச�திய�Rைடய நிைலகைள, அைத ம3ற 

சாதாரணமான ஒ� அ`வ�� த�ைம, 1வ��#$ வ�வைத அைத� 
ெசயலிழ�க� ெச(யO�யா9.  

 
ஆைகய�னா� அ0த ஞான6க"ைடய ச�திைய, மன6த� 

சாதாரணமாக எ8�க O�யா9. நா� நிைன�த'ட�, ஆ�ம;�தி�# ‘’ஓ� 
ஈYவரா’’ எ�� உய��ட� ெதாட:1 ெகா�8, அ0த மகKஷிகள6� 
அ�$ ச�திைய நா!க$ ெபற ேவ�8� எ�� ஏ!#�ேபா9,  அ0த 
அ�$ ச�திைய ந,!க$ ெபற O�)� எ��, உ!க"�# உ�தியாக� 
ெசா�கி�ேறா�.  

 
காரண�, அவ:க$ எ8�9�ெகா�ட ஆ3ற� எ+வழிகள6� 

ெப3றா:கேளா, அைத அவ�ைடய நிைலகைள உபேதசி�9, உ!க$ 
உண:வைலக"�#$ பதிய� ெச()�ேபா9, இ0த உண:'க$ 
உ!க"�#$ வ��தாக மா�கி�ற9.     

 
அ0த வ��தி3#, ந,!க$ 9�வ ந-ச�திர�தி� ேபெராள6ைய எ8�9, 

ஊ-�னா�தா�, அ0த வ��தி3#� ச�தி [8�.  அ�ெபாQ9 அ0த 
ஞான6ய�ைடய உண:வைலக$, கா0த�தி� பவ: [�னா�தா�, அ0த 
ஞான6ய�ைடய எ�ண அைலக"�#� ச�தி [8கி�ற9.  

 
அ�ெபாQ9, நா� ‘’ஓ� ஈYவரா’’ எ�� உய��ட� ெதாட:1 

ெகா�8, நா� நிைன'ப8�தி, அ0த மகKஷிகள6� அ�$ ச�திைய 
நா!க$ ெபற ேவ�8ெம�� ஏ!கி, அ0த மகKஷிகள6� அ�$ ச�திைய 
எ!க$ ஜ,வா�மா ெபற ேவ�8ெம�� எ�ண�, ந� உட.�#$ எ�லா 
அ`�கள6.� ெச.�த O�)�.  

 
அ+வா� எ�லா அ`�கள6.� ெச.�தி, ச:வ த,ைமகைள)� 

ந,�கி, அைன�ைத)�  ஒள6யாக மா3றி, நா� மகிD09 வாழ O�)�, 
ப�றவ�ய��லா நிைல எ�ற, அழியா ஒள6�சwர� நா� அைனவ�� ெபற 
O�)�. 
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25. த2ைமகைள� கிழி�ெதறி/	 
ெம.ஞான1கள1� அைலவ9ைச 

‘’ஓ!கார�காள6’’ எ�� நா� ெசா�ன, ஓேசா� திைரைய)�, இ�� 
அ` #��னா� சிதற��9 வ�-டா:க$. இதனா�, வ�ஷ�த�ைமக$ 
uமிய�� வ09 பட:09 ெகா����கி�ற9.  

 
வ�bஞான� க�வ� ெகா�8, வ��ண�ேல பல அைலகைள� 

பா(�சி� ெகா����கிறா:க$. வ��ண�ேல பா(�சினா�, இ!ேக 
பாதி�கா9 எ�ப9 அவ:க"ைடய எ�ண�.  வ��ண�ேல)� வ�ஷ� 
9க$க$ பர�ப�ப8�ேபா9, 1வ�ய�� ஈ:�1�#$ ;ழ3சிய�� 
வர�ப8�ேபா9, அ0த அைலக$ uமி�#$ வ�கிற9. 

 
அ�ப� அைலக$ வர�ப8�ேபா9தா�, வ�ஷ�தி� த�ைமைய 

Oறிய��க� [�ய ச�தி இ�0தா.�, மன6த� வ�bஞான�தினா� 
ெச(ய�ப-ட நிைலக$, ஒ�ைற அழி�9வ�-8 ஒேசா� திைரைய� 
கிழி�9 வ�8கி�ற9. 

 
ஆக, வ��ண�ேல இ��க�[�ய ஆ3ற�க$, 9Kத நிைலகள6� 

ந� uமி�# வர�[�ய நிகD�சிக$, நட09 ெகா����கி�ற9. அ+வா� 
வர�[�ய நிகD�சிகள6னாேல, மன6தRைடய சி0தைனக$ 
#ைற�க�ப-8, நாெம�லா� ஆன0தமாக இ��க ேவ�8ெம�� 
எ�`கி�ேறா�.  

 
ஆனா�, உண:'�#$ ேவதைன தா�டவமா�� 

ெகா����கி�ற9. இ0த மாதிK நிைலகள6லி�09 ம\-��ெகா$வத3#, 
நா� ெச(யேவ��ய ஒேர Oைற, அ0த ெம(ஞான6யK� அ�ைள, நா� 
ெபற ேவ�8�. 

 
இ�� எ�ப�, ஓேசா� திைர கிழி09 வ�கிறேதா, அைத� 

ேபா��  ம3ற வ�ஷ�தி� த�ைமைய� கிழி�ெதறி)� த�ைம, நா� 
ெபற ேவ�8�.   

 
நா� சாதாரண மன6த:க$ எ��, எ�ண ேவ�டா�. 

இைவெய�லா� சாதாரணமானைவதா�. ந�மிடமி��ப9 சாதாரண 
ஆ)த�தா�, பணவசதி)$ளவ:க$ யா�மி�ைல. 
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நம�#$, எ�ண�தி� வ.வ�� த�ைமகைள நா� ெபற 

ேவ�8�. நா� ெம(ஞான6யK� அ�$ ச�திகைள� ெபற ேவ�8�. 
ந� எ�ண�தி� வ.ெகா�8, த,யச�திக$ ந�ைம அ`கா9, நா� 
பா9கா�கேவ�8�. அ0த உண:வ�� ஆ3ற� மி�க ச�திகைள, நா� 
ெபற ேவ�8�, நம�#$ ெப��கேவ�8�. 

 
ஆைகய�னாேல, எ�ப� அைலவKைசய�னாேல மன6தைன இய�க 

O�)ெம�� வ�bஞான6க$ ெசா�.கி�றனேரா, அைத�ேபால 
ெம(ஞான6க$ அ�$வழி�ப�, அ0த ெம(ஞான6யK� அ�$ஒள6ைய 
ஒ+ெவா� நிமிடO� நம�#$ [-�,  இ0த அைலவKைசகைள நம�#$ 
ெப��கி� பழகேவ�8�.  அ�ப� பழ#வத3#�தா� இ0த ஆ�ம;�தி)�, 
பய�3சி)� ெகா8�த9. 

 
அ+வா�, வாD�ைகய�� நா� அைனவ�� ஒ+ெவா� ெநா�� 

ெபாQ9�, அ0த ெம(ஞான6யK� அைலவKைசய�� ெதாட: ெகா�8, 
நம�#$"�, இ0த உலகி3#$"� வ�� எ�தைகய த,ைமகைள)� 
ந,�கி8� அ�$ ச�தி ெப�ேவா�. எம9 அ�ளாசிக$. 

26. ஞான1ய9� அ�� உண5Aக�, 
த2ைமகைள வ!�#கிவ!&	 

 இ�ெபாQ9 உ!க"�#, எ9 எ9, எைத எைத வ�Q!#கிற9 எ�ற 
நிைலைய, அதாவ9 உ!க$ வாD�ைகய�� வ0த த,ைமகைள, அ0த� 
த,ைமைய எ8�9, அைத ஞான6ய:க"ைடய உண:'க"ட� கல0த'ட�, 
அ9 வ�Q!கி, த,ைமைய அட�#கி�ற9. 
  

அைத அட�கிய நிைலக$ ெகா�8 உணவாக, ஆக உண' 
ேதைவதா�, ஆனா�, இதRைடய த�ைம அத3#� ேதைவ.  

 
ஒ� மர�, அ0த� க-ைட எKகிறெத�றா� பல உண:'க$ ேச:�9, 

எ�ெண(�பைச இ�0தா�தா� எK)�. எ�ெண(�பைச இ�ைல 
எ�றா� க�கிவ�8�. 

 
இைதேபால�தா� எதன6� உண:வ�� த�ைம எ9வாக 

இ��ப�R�, ஒ� #ழ�ப�3#$ ;ைவ ேதைவ எ�றா�, கார� ேதைவ. 
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அ0த� கார�ைத எ+வள' ேச:�கி�ேறாேமா, அத3#� த�கவா�தா� 
அ0த உண:�சிக$ உ09�.  

 
ஆகேவ இைதேபால, நம�#$ எ�தைகய த,ய #ண� இ��ப�R�, 

அ�$ஞான6கள6� உண:ைவ நம�#$ ேச:�9, இைத வ�Q!கிட� 
ேவ�8�.  

 
ஆக, அ�$ஞான6கள6� உண:ைவ நா� வ�Q!கினா�, அ9 

த,ைமகைள வ�Q!#�. எனேவ, நா� மகKஷிகள6� உண:'கைள 
அதிகமாக� ேச:�க ேவ�8�. 

  
ஞான�ைத அறிய ேவ�8� எ�றா�, இ�ெபாQ9 உ!க"�#$ 

ேக-டறி0த உண:'க$, உ!க"�#$ எ�தைன ேகா� #ண!க$ 
இ��ப�R�, அைவ அைன�தி.�, எ�ண�தா� மகKஷிகள6� அ�$ 
உண:'கைள� கல�க ேவ�8�.  

 
அ+வா� கல�#�ெபாQ9, இ9 உ!க"�#$ பா�ெவள6 

ம�டலமாக, 9க$களாக இ9 ேச:கி�ற9. இ+வா� ேச:�9ெகா�ட 
இ0த 9க$க$,  இ0த உண:'க$ >கர, >கர, எ�ண!களாக 
வ�Kவைடகி�ற9. 

 
ஆக, எ�ண!கள6� த�ைம வ�Kவைடய�ப8�ெபாQ9, இ!ேக 

ெபா�$ க�8ண:09 ெசய�ப8� திற� ஏ3ப8கி�ற9. அ0த� திற� 
இ�ைலெய�றா� நா� ெசயலா�கO�யா9. 

  
அ0த� திற� ந,!க$ அைனவ�� ெபற ேவ�8� எ�பத3#�தா� 

இ0த உண:ைவ� பதி' ெச(வ9�, அ0த உண:வ�� 9ைணெகா�8 
த,ைமகைள அக3�� வ�லைம ந,!க$ ெபற ேவ�8� எ���, அேத 
சமய�தி�, அ�$ ஞான6கள6� உண:ைவ அ��க� எ�`� ெபாQ9, 
>கர ேவ�8ெம�பத3#� இைத உபேதசி�ப9. 

  
ந� உட�, நா� உணவாக உ-ெகா$"� நிைலகள6�, உணவ�� 

கல09$ள நbசிைன, மலமாக மா3றி8� திற� ெப3ற9. அேத ேபா��, 
நம�#$ உண:வ�� த�ைம பதி' ெச(த நிைலக$ ெகா�8, 
ேக$வ��ப-ட த,ைமயான நb;கைள)�  அ9 ந,�கி, ந�ல உண:ைவ� 
பைட�தி8� ஆ3ற� ெப3ற9.  
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ஆக, இ+வா� நbசிைன ந,�கியவ� மகKஷி. மகKஷிகள6� 

உண:ைவ >க:09, எ8�9, நம�#$ இைண�திடேவ�8� எ�பத3#� 
தா�,  பல வ-ட!கைள இ!# எQ�ப�, உ!க$ உண:வ�� 
நிைனவா3றைல இைண�9, அ0த மகKஷிகள6� அ�$ உண:ைவ 
இைண�9, உ!க"�#$ இ9 ெப�� த#திைய ஏ3ப8�திய9.  

 
அ+வா�, மகKஷிகள6� அ�$ ச�திைய உ!கைள >க��ப� 

ெச()� ெபாQ9, உ!க"�# அ9 பா�ெவள6 ம�டல!களாக 
வ�கி�ற9. ஆனா�, ந,!க$ இைத நிைன' ெகா$ள ேவ�8�. 

  
ப�ற�ைடய #ைறகைள எவ: ெசா�னா.�, அைத எ�ண�தா� 

பதி' ெச(ய�[டா9. உடன�யாக அ0த மகKஷிகள6� அ�$ ச�திைய� 
ெபற ேவ�8� எ�ற நிைனைவ, அ!ேகேய அதிகமா�கி, இ0த 
கண�ைக� [-டேவ�8�.  

 
எ0த அளவ�3#, ந,!க$ இ0த கண�ைக, அள' ேகா� 

[-8கி�ற,:கேளா, ஆக, அ0த� த,ைமகள6� நிைலக$ நம�#$ வரா9. 
ஆனா�, அவ: த,ைம ெச(தா: எ�ற கண�கிைன� [-�னா� ந�ைம 
ெச()� கண�#க$ #ைற09வ�8�. ஆகேவ, ந,!க$ இைத மா3�த� 
ேவ�8�. 

  
நா� ந�ைமய�Rைடய நிைலக$, ந�ைம, ந�ைம, எ�� நா� 

ெசா�னா.�, ஆக, இ0த ந�ைம ந�ைமயாகா9. ந�ல9 ந�ல9� 
ஆகா9, ெக-ட9 ெக-ட9� ஆகா9.  
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த,ைம எ�ற கார�தி� உண:வ�Rைடய நிைலகைள, நா� ந�ைம 
எ�ற நிைலக$, ந�ல ெபா�ைள அதிகமாக� [-�னா�, அ0த 
த,ைமய�� நிைலக$ இ9�#$ உ$ளட!கி, ந�ைம பய�#� நிைலயாக 
இைண0ேத இய�#�. 

  
இைத� ேபால�தா�, மகKஷிகள6� அ�$ வ-ட�ைத நம�#$, 

இைத இைண�9� பழகேவ�8�. சி�ர1�திர� கண�#� ப�ரகார�, இதி� 
அ��க�, இ0த வாD�ைகய�� எ�தைகய த,ைமக$ வ0தா.�, அ0த 
மகKஷிய�� அ�$ உண:'க$ எ�ன6ேல ெபற ேவ�8� எ��, இைத� 
ெப��கி� ெகா����க ேவ�8�.  

 
இ0த� த,ைம எ�ற கண�ைக, இ!ேக த$ள6வ�டR�, இ9 

சKய��ைல, த�பான கண�#, எ�ற நிைலக$ ந,�கி� பழகேவ�8�. இ9 
இ�ைலெய�றா�, நம�#$ நா� இ0த ஆறாவ9 அறிைவ, சீராக� 
பய�ப8�தவ��ைல எ��தா� ெபா�$. 

  
இ0த ஆறாவ9 அறி', ெதள60தி8� நிைலக$ ெப3றவ�. 

ப�ர�மாைவ� சிைறப���தா� O�க�, நா� மன6தனான ப�� 
சி�B��#� வலிைம ெப3றவ:க$.  

 
மகKஷிக$ ெச�ற பாைதய��, நாO� ப�றவ�ய��லா நிைலகைள 

அைடேவா�, உண:'கைள உய�ேரா8 ஒ�றி, உய�ைர�ேபா�� ஒள6யாக 
மா3றி8ேவா�. ேபெராள6யாக மா3றி, ெப� வ ,8 எ�ற நிைலயாக, நா� 
அைனவ�� ச�தKஷி ம�டல எ�ைலைய அைடேவா�, ெம( உலைக 
சி�B� ெச(ேவா�. 

27. ந	 உடW��� இ���	, த2ைமைய 
அக6றி&	 அaெச,க� 

பல ேகா�� சwர!கள6�, த,ைம எ�� உண:09, த�ைன� 
கா�தி8� உண:'கைள� ெசயலா�கி�  ெப3ற மன6த� சwர�தி�, 
“அைன�9� த,ைமகைள)� அக3றி8� அ` ெச�க$” உ$ளன. 

 
ஆைகய�னா�தா�, கா:�திேகயா எ���, ஆய�ர� க�`ைடயா� 

எ��� ஞான6க$ உைர�தன:.  மன6தன6� நிைலய��,  ஆய�ர� 
#ண!கள6� ச�9, நம9 உடலி� இ��கி�ற9.  
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இதனா�, நா� எ�திைசய�.�, எ0நிைலைய)� நம9 உண:வ�� 
அறி' ெகா�8, அறி09 ெகா$கி�ேறா�. ஆலய!கள6�, 1008  
அப�ேஷக!க$ ெச(வா:க$. மன6தKட�தி�, 1008  #ண!க$ உ$ளன. 

 
பைகைம உண:'க$ வ��ெபாQ9, அதிலி�09 ம\��8� 

நிைலயாக, அறிைவ� [-�, பைகைமய�லி�09 வ�8ப8கி�ேறா�. 
பலேகா�� சwர!கள6� ேச:09$ள, த,ைமகைள ெவ�ற உண:'க$, 
நம�#$ இ��க�ப8� ெபாQ9, பைகைம)ண:'கைள� க�ணா� 
பா:�க�ப8� ெபாQ9, நம9 உடலி� இ��#� அறி', இ9 பைகைம 
ெகா�ட9 எ�� உண:�9கி�ற9. அறி)� த�ைம வ�கி�ற9. 

 
த,ைமைய ெவ�றவ: 9�வ மகKஷி. அவ: 9�வ ந-ச�திரமானா: 

எ�ற நிைலய��, அவ�ைடய உண:ைவ நா� >க:09, “ஈYவரா” எ�� 
எ�ண�, க�ண�� நிைனைவ உய��ட� ஒ�றி, 9�வ ந-ச�திர�தி� 
உண:ைவ நா� >க:0தா�, இத�வழி ெகா�8, த,ைமகைள ெவ�றி8� 
ச�திய�ைன, நம�#$ உ�வா�#கி�ற9 நம9 உய�:. 

 
ஏென�றா�, க�ணா� கா�#� நிைல ெப3றி�0தா.�, க�ண�� 

நிைனைவ உய��ட� ஒ��� ெபாQ9, உண:வ�ைன உய�:வழி ெகா�8, 
உடலி� பர�1கி�ற9.  

 
ஆக, உடலி� பர�ப�ய உண:'க$ உ0தி, c�கி� வழி ;வாசி�#� 

உண:வ�� த�ைமய�ைன இைடமறி�9, அ�$ ஒள6 எ�ற உண:'க$ 
இைண)� ெபாQ9, த,ைம எ�ற நிைல வரா9 த8�கி�ற9. 

 
அ�$ ஒள6ய�� உண:வ�� த�ைம, நம�#$ வ. ெப�� 

ெபாQ9, பைகைமைய உ-1கா9 த8�#� நிைல, வ�கி�ற9. 
இைத�தா�, கா:�திேகயா எ�� உண:�தின:, ஞான6க$.  

 
ஏென�றா�, நா� நம9 ஆறாவ9 அறிவா�, அைன�ைத)� 

அறி0தி8� த�ைம இ�0தா.�, ஆறாவ9 அறி' ேசனாதிபதியாக நி��, 
த,ைமகள6லி�09 ந�ைம� பா9கா�க'� ெச(கி�ற9. 

 
ந�O$ எ�ண�தா�, உண:வ�� ஒள6ைய உ�வா�கினா�, 

உய�ெர�ற நிைலக$ இைண09, அ�$ஒள6 எR� ேபெராள6ய�� 
த�ைமைய, ந�O$ உ�வா�#�. ஆக, இைவயைன�9�, எதி:கால�தி�, 
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உ!கைள� பைகைம)ண:' தா�கா9, அதன6�� பா9கா�#� 
ேசனாதிபதியாக உ��ெப�கி�ற9.  

 
உ!க"�#$, பா9கா�1 கவச�தி� உண:வ�� அ`�கைள� 

ெப�வத3#, 9�வ ந-ச�திர�திலி�09 ெவள6�ப8� உண:வ�ைன 
ந,!க$  >க:09, உ!க"�#$ உ�வா�கினா�,  இ0த உண:வ��  
எ�ண� உ!கைள� கா�#�. இ9ேவ ேசனாதிபதி. 

 
ஞான6கள6� த�9வ� க��9�க$, மன6த� த,ைமகள6லி�09 

ம\"� மா:�க�ைத�தா� உைர�கி�றன. அத3காக�தா�, வ�நாயகைர 
வண!க� ெச(த9. 

 
நா� பலேகா�� சwர!கள6�, த,ைமகள6� இ�09 வ�8படேவ�8� 

எ�ற உண:ைவ� ெப3�, த�ைன� கா-�.� வ. ெகா�ட 
உண:ைவ� ;வாசி�9, ந�ைம மன6தனாக உ�வா�க cலமாக இ�0த9 
நம9 உய�:. த,ைமய�லி�09 வ�8ப8� உண:ைவ� ேச:�9� ேச:�9, 
எ�ண�தி� வலிைம ெப3ற9 மன6த உட�,  

 
இ�ைறய மன6த�, த� எ�ண வ.வ�� உண:வ�� 9ைண 

ெகா�8, 1000 ட� ெகா�ட ஒ� எைடைய, வ��ண�� ெச.�9கி�றா�. 
ெப�� பாைறகைள� சி� கட�பாைர ெகா�8 நக:�தி, இட� 
மா3�கி�றா�. ஆக,  இ9 மன6தன6� எ�ண வ.. 

 
எ�ண�தி� வ.ெகா�8 இவ� ;வாசி�#� ெபாQ9,  அதன6� 

உண:வ�� )�திய�� அ`�க$ உ�வாகி,  அ9 கால�தா� தன�ேக3ற 
உண:ைவ உ�மா3றி�  ெகா�ேடய���#�. 

 
எ�ண�தி� வ.ெகா�8, த,ைமகைள அக3�� உண:ைவ 

நம�#$ ேச:�#� ெபாQ9, அ0த உண:வ�ைன வ.� ெபற�ெச()�, 
வள:�க� ெச()� உண:வ�ைன� ெசய�பட� ெச(கி�ற9. 

 
ஆகேவ, நா� அ�$ ஞான6க$ கா�ப��த அ�$ ெநறி�ப�, 9�வ 

ந-ச�திர�தி� ேபர�ைள)� ேபெராள6ைய)� நம�#$ ேச:�9, 
“ஈYவரா” எ�� உய�:வழி ெகா�8, த,ைமகைள ெவ�.� அ�$ 
உண:வ�ைன� கவ:09, உட� OQவ9� பர�ப�,  த�ைமயறியா9 
நம�#$ ேச:09$ள, த,ைமகைள� ப�ள0தி8� நிைல ெபறேவ�8�.  
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இத� வழிைய� ப��ப3�� அ�ப:க$ அைனவ��, த�O$ 

த,ைமகைள ெவ�றி8� நிைலயாக, ஒள6ய�� உண:'கைள� ெப3�, 
இ+வாDவ�� ேபK�ப� ெப�வாDவாக, ெப�வ ,8, ெப�நிைல ெப�� 
நிைலயாக வாD09 வள:0திட, எம9 அ�ளாசிக$.  

28. எ,லா அa�கள1W	 த2ைமைய 
ந2��	 அ��ச�தி 

உ!கைளெய�லா� யா� எ!ேக ெகா�8 ேபாகி�ேறா� 
எ�றா�,  அ0த அகYதிய� உண:' ெகா�8,  9�வ ந-ச�திர�9ட� 
இைண�கி�ேறா�. #�நாத:, எ�ைன இ�ப��தா� ெகா�8 
ெச�றா:. அ0த #� கா-�ய நிைலகள6�தா�, யா� உ!கைள அ!ேக 
இைண�க O�)�. 

 
ஒ+ெவா�ைற)� ேச:�9,  உ!க$ உடலி�, எ�தைன வ�தமான 

#ண!க$ இ�0தா.�, அதRட� இைண�9, இைண�9, அதன6� 
உண:ைவ உ!க"�#$ பா(�;கிேற�.   

 
உ!க$ க�ண�� நிைன', உடலி.$ள ஒ+ெவா� 

அ`�க"�#� இைத ேச:�#�. அ�ப�� ேச:�#� ெபாQ9, ந� 
உடலி.$ள அ`�க$, 9�வ ந-ச�திர�தி� உண:ைவ ஏ3#� ப�வ� 
வ�கி�ற9.  அைத ஏ3க�[�ய ப�வ�ைத� ெச(தா�தா� ஈ:�#�, 
இ�ைலெய�றா� எ8�கா9. 

 
அதனா�தா�, அ0த உண:�சிய�� த�ைம ெகா�8, நம9 

#�நாத: ெகா8�த அ�$ வழிய��, இைத உ!கள6ட� ேச:�கி�ேறா�. 
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இைத ப�#வ�ப8�9த�, உ!க$ ைகய��தா� இ��கி�ற9 .ஆனா.�, 
உ!கைள ஆ)$ ெம�பராக� ேச:�9� ெகா�ேடா�. 

 
வ ,-��, ஏதாவ9 சலி�1 சbசல� வ09வ�-டா�, “ஈYவரா” எ�� 

1�வ ம�திய�� எ�ண�, அ0த� 9�வ ந-ச�திர�தி� ேபர�"� 
ேபெராள6)� எ!க$ இர�த நாள!கள6� பட:09, எ!க$ உட� 
OQவ9� படரேவ�8� எ��, ;�த�ப8�தி� ெகா$"!க$. உ3சாக� 
ஊ-8�.  

 
#ழ0ைதக$ ஏதாவ9 #��1�தன� ெச(தா�, இேத ேபால ஆ�ம 

;�தி ெச(9 வ�-8,.எ� ப�$ைள ஞான6யாக ேவ�8�. அவ� க�வ�ய�� 
உய:0தவனாக ேவ�8�, உய:0த நிைலக$ ெபறேவ�8� எ�� 
எ�`!க$. 

 
யாராவ9 எதிKயாக� ேப;கிறா:க$ எ�றா�, உடேன “ஈYவரா” 

எ�� எ�ண�, அைத த8�9வ�8!க$ .அவ:க$ ெபா�ளறி09 
ெசய�ப8� ச�தி ெபறேவ�8� .அவ:க$ ெச(வ9, யா��#� 
ெதா�ைலய��லாத நிைல ெபறேவ�8�, அவ:கள9 பைகைமz-8� 
இ0த நிைலக$ மாற ேவ�8� எ�� எ�`!க$ .இ+வா� நா� 
எ�`� ெபாQ9, அவ:க$ உண:'க$ நம�#$ வ�வதி�ைல. 

 
ஏென�றா�, “ஈYவரா” எ�� எ�ண� ந� உட.�#$ ெபற 

ெச(9வ�-8, அ0த உண:வ�� த�ைமைய ெசா�ல�ப8� ெபாQ9, இ0த 
உண:' )நா� எ8�#� அ�$ உண:'க$ (இர�த�தி� கல09 ெச�.� .
இ0த அ�$ உண:'க$ ந� ஆ�மாவாக இ��கி�ற9. 

 
அ�ெபாQ9, இேத மாதிK ந�ைம எ�ெபாQ9 தி-�னாேனா, இ9 

ெகாbச� ெகாbசமாக, ேபா( ேச�� .ஆக அவ� தி�09� நிைல 
வ��.  அவ� எ8�9� ெகா�ட உண:', தி�0த எ�ண�னா� 
வ�கி�ற9.  ந�ைம தி-8�ேபா9, ந� உட.�# பா9கா�பாக 
இ��#�.  ெசா�வ9 உ!க"�# அ:�தமாகிறத�லவா. 

 
 இேத மாதிK, வாD�ைகய�� நா� ஒ+ெவா� நிமிட�தி.�, 
ஒ+ெவா� #ண!கள6.�, ஒ+ெவா� உண:வ�.�, ஒ+ெவா� 
ெசய�கள6.�, 9�வ ந-ச�திர�தி� உண:ைவ கல09 ெகா�ேட 
வரேவ�8�. 
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பலவ�தமான #ழ�1 ைவ�கிேறா�, பலவ�தமான பலகார� 
ெச(கி�ேறா� .இேத மாதிK, நம�#$ அ0த உண:ைவ )த,ைம ெச()� 
உண:ைவ ( மா3றி, ;ைவ மி�கதாக மா3றிவ�8கிேறா� ..இ�ப�, ந� 
இர�த�தி� கல�#� ெபாQ9, ந� உடலி.$ள அ`�க"�# எ�லா� 
ேச:கி�ற9 .ெகாbச�,  இதி� ெபா�ைம ேதைவ.  

 
ஏென�றா�, மன6தRைடய உண:'க$ ஒ�வ: ேம� ெவ��பாகி 

வ�-டா�, ேரா-�� ேபா#� ெபாQ9 பா:�தா�, “ேபாகி�றா� பா:” எ�ற 
இ0த உண:ைவ வள:�9� ெகா$கி�ேறா�. 

 
இேத மாதிK, ஒ�வ� யா��ேகா தவ� ெச(கி�றா� .அைத நா� 

பா:�9வ�8கி�ேறா�. பா:�த'ட� அவன6� நிைன' வ�கி�ற9 .அேத 
உண:ைவ எ8�9, தவ� ெச()� அ`�கைள�தா� நா� 
வள:�கி�ேறா�. 

 
ஒ�வ� சாப� வ�8கி�றா�, அவைன� பா:�த'ட� பதி' ெச(9 

வ�8கி�ேறா�.. அவ�, எைத� பா:�தா.� சாப� வ�-8� ெகா�ேட 
இ��பா� .இ0த உண:'க$, சாப அைலக$ எ�� நம�#$ எைத 
எ8�தா.�, அ0த� த,ைம ெச()� அ`�க$ வள:�சி ெப�கி�ற9. 

 
அ0த மாதிK உண:'க$ வ�� ெபாQ9,  அ0த கணேம “ஈYவரா” 

எ�� 9�வ ந-ச�திர�தி� உண:ைவ, 1�வ ம�திய�� ெகா�8 
வரேவ�8�.  அ0த 9�வ ந-ச�திர�தி� ேபர�$ ேபெராள6 எ!க$ 
உடலி.$ள ஜ,வ அ`�க$, ஜ,வ ஆ�மா�க$ ெபறேவ�8� எ�� 
எ�ண ேவ�8� . 

 
ந� வாDநாள6� இைத பழ�க�தி3# ெகா�8 வரேவ�8� .

இ+வா� ெச(9, அ0த� த,ைமயான உண:'கைள, ந� ஈ:�1 
வ-ட�திலி�09 த$ள6� பழக ேவ�8�.. 

 
ஒ�வ: தி-�னா: எ�� ைவ�9� ெகா$"!க$, உ!கைள� 

தி-�யவ:கைள எ�ண�னா�, 1ைர ஓட ைவ�கி�ற9. இ!கி�09 தாேன 
ேபாகி�ற9. யா: உடலி� வ�ைள0தேதா அ!ேக ேபாகிற9. 

 
அ�ப� உ!கைள நிைன�#�ேபா9, அ0த 9�வ 

ந-ச�திர�திRைடய உண:ைவ நா!க$ ெபறேவ�8�, எ�� ந,!கேள 
இைத� ெப3றிடேவ�8�. 
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அதாவ9, மகKஷிகள6� அ�$ ச�தி ெபறேவ�8�. எ!க$ உட� 

OQவ9� ெபறேவ�8� எ!க$ ஜ,வா�மா ெபறேவ�8� எ�� 
எ�ண�வ�-8, அவ:க"�#$ அறியா9 ேச:0த இ�$ ந,!க ேவ�8�, 
அவ:க$ ெபா�ளறி09 ெசய�ப8� திற� ெபறேவ�8� எ�� நா� 
எ�`� ேபா9, இ0த உண:' நம�#$ வ�கிற9 .அவ:க$ உண:' 
பதிவாகிற9.  இதRட� கல09, இைத யா� மா3றிவ�8கி�ேறா�. 

 
அ�ெபாQ9, 9�வ ந-ச�திர�தி� ேபர�ைள இ!ேக 

இைண�9வ�8கிேறா�.. உ$ேள ெக-ட9 ேபாகாம� மா3றிவ�8கிேறா�. 
இ0த உண:' இர�த�தி� கல�கிற9.  

 
இர�த�தி� கல0த'ட� அைத எ8�பத3# வழிேவ�8ம�லவா!  

அ9 கல0த'ட�, இைத மா3றிவ�-8,  9�வ ந-ச�திர�தி� ேபர�"� 
ேபெராள6)� எ!க$ உடலி.$ள ஜ,வா�மா ஜ,வ அ`�க$ 
ெபறேவ�8�, எ�� இைத O0தி� ெகா8�9வ�8கிேறா�.  

 
அைத� ெகா8�த'ட�, நா� கல09 ேபாவைத, எ8�9� பழக 

ேவ�8� .ஒ�றி�லா9 ஒ�றி�ைல .எ9'ேம, ஒ�� இைண0தா�தா�, 
அ9 வள��. 

 
ஏென�றா�, வட9�வ�தி� இ��ப9  இQ�#�.  ெத� 

9�வ�தி� இ��ப9 த$"�.  ஏென�றா�, ெத� 9�வ� lKயைன� 
பா:�9 இ��கி�ற9. வட 9�வ� ேமேல இ�09 இQ�கிற9. 
கா0த�தி� ம3ெறா� கா0த�ைத ைவ�தா�, த$ள6� ெகா�ேட ேபா#�. 

 
இைத ேபா��, நா� நம9 வாD�ைகய�� எ�தைகய த,ைமக$ 

வ0தா.�, அ0த 9�வ ந-ச�திர�தி� ேபர�$ ேபெராள6 உண:'கைள 
நம�#$ கல09 ெகா�ேட இ��க ேவ�8�. 

 
ந� உடலி� உ$ள இர�த�தி�, 9�வ ந-ச�திர�தி� ேபர�$ 

ேபெராள6 உண:'கைள� கல09 ெகா�ேட இ��க ேவ�8�, ந� 
உடைல உ�வா�கிய அைன�9 அ`�கள6.�, 9�வ ந-ச�திர�தி� 
ேபர�$ ேபெராள6 உண:'கைள கல09 ெகா�ேட இ��க ேவ�8�. 
அ0த மகKஷிக$  ெச�� அைட0த எ�ைலைய நா� அைடய ேவ�8�, 
எம9 அ�ளாசிக$. 
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29. ��வ� நdைச ந2�கி ஒள1யாக 
மா6றிய ச�திைய, ந	 கி%ன1��� 

ெகா&��, ந,ல இர�தமாக மா68	 
நிைல 

வய�கள6�, நா� கைளகைள ந,�கினா.�, 
அத3#$ மைற0த வ��9�க$, ம\�8� Oைள�9 
வ09வ�8கி�ற9.  

 
இைத�ேபால�தா� நம9 வாD�ைகய�� எ�தைனேயா வ�தமான 

ெவ��1 உண:'கைள, நா� >கர ேந�கி�ற9. அ0த� க�களா�, நா� 
பதிவா�கி�தா� நா� >க�கி�ேறா�. >க:0த உண:வா� நா� 
அறிகி�ேறா�.  

 

அ0த உண:'கள அைன�9� ந� இர�த�தி� கல09, ந� 
இர�தேம மா;ப8� நிைலக$  ெகா�8, மா;ப8� 
இர�த!க$ ந� உட� OQவ9� படர�ப8�ெபாQ9, நம9 ந�ல 
அ`�கைள� ெசயல3றதாக மா3றி, க8� ேநாயாகி, ந� உ��1கள6� 
ேநா(க$ உ�வாகிவ�8கி�ற9. 

  
இைத�ேபா�ற நிைலகைள நா� த8�பத3#�தா�, அகYதிய� 

9�வனாகி, 9�வ ந-ச�திரமாகி, ஒள6ய�� உடலாக இ�� வாD09 
ெகா����#�, அ0த� 9�வ ந-ச�திர�திலி�09 ெவள6�ப8� 
உண:வ�ைன நா� எ�ண� ஏ!கி, ந� நிைனவ�ைன� 1�வ ம�திய�� 
ைவ�க ேவ�8�.  

 
அ�ப� ைவ�க�ப8�ெபாQ9, நா� இத3# O�னா� த,ைமகைள 

>க:0தி�0தா.�, அ0த ெவ��1, ேவதைன, சலி�1, சbசல�, ச!கட�, 
ேகாப�, #ேராத� ேபா�ற உண:'க$, ந� உட.�#$ ேபாகா9 
தைட�ப8�த O�)�. 

 
ந� க�ண�� நிைனவ�ைன ஒ+ெவா� உ��1க"�#� 

உ�வா�கிய அ`�க"�#, இ0த 9�வ ந-ச�திர�தி� உண:ைவ� 
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ெச.�த�ப8� ெபாQ9, அ9 வ ,Kயமைட09, இ0த இர�த!கள6� இ�09 
வ�� வ�ஷ�த�ைமகைள, அ9 ஏ3கா9 அ9 கழி�9வ�8�. 

  

ப��, அ9 அ0த வ�ஷ�தி� த�ைமகைள வ�க-8�, 
கி-ன6�#$ இ0த “9�வ ந-ச�திர�தி� ேபர�ைள ெபற ேவ�8�” 

எ�� வ 29ய ச�தி உEடா�க ேவE&	. 
 
அ�ப� உ�டா�க�ப8�ெபாQ9, எ�ப� அகYதிய�, அவ� 

9�வனா#� ெபாQ9 வ�ஷ�தி� த�ைம ந,�கி, உண:வ�ைன ஒள6யாக 
மா3றி� ெச�றாேனா, அ�தைகய வ.வான நிைலக$  

இ0த கி-ன6�#$, வ�ஷ�தி� த�ைம வ�க-�,  

ந,ல இர�த#களாக உ�வா�கி,  
ந� இ�தய�ைத� சீராக இய�கி,  
இ0த இ�தய�திலி�09 cைள பாக� ெச�.�  
இ0த இர�த!கைள� பK;�தமா�கி,  
நம�#$ ந�ல இய�கO�,  
ந�ல நிைன'� உ�வா�#கி�ற9.  
 
இ+வா�, அ0த “9�வ ந-ச�திர�தி� ேபர�$ உண:'க$” 

நம�#$ இ�ைள ந,�கி ஒள6 ெப�� த�ைமயாக, நம9 அறிவாக இய�கி, 
இ0த வாD�ைகய�� நா� 9�வ ந-ச�திர�தி� உண:ைவ அதிகமாக� 
ேச:�க� ேச:�க, அைத� ப3�ட� ப3றி, எ0த நிமிட� எ0த ேநர� 
வ0தா.�, நம�#$ சலி�ேபா, ேசா:ேவா, சbசலேமா, ேவதைனேயா, 
ேகாபேமா இ0த உண:�சிக$ வ��ெபாQெத�லா� இ0த 
Oைற�ப�,  “ஈYவரா: எ�� உ!க$ க�ண�� நிைனவ�ைன� 1�வ 
ம�திய�� உய�K�பா� ெச.�தி,  உ!க$ உய�ரான ஈசன6ட� ேவ��, 
அ0த 9�வ ந-ச�திர�தி� ேபர�"� ேபெராள6)� ெபற ேவ�8� 

எ�� நிைனவ�ைன� ெச.�தினா�, அ!ேக த,ைமக$ 1கா9 
த8�க�ப8கி�ற9. 

  
ப��, அேத க�ண�� நிைனவ�ைன, ஒ+ெவா� உ��1கைள 

உ�வா�கிய அ`�க"�#� ெச.�த�ப8� ெபாQ9,  அ9 
வ ,Kய�த�ைம அைட09வ�8கி�ற9.  
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ப�� எ�லா உ��1க"�#� அ9 ெச.�த�ப8� ெபாQ9,   
நா� அறியா9 >க:0த ேவதைன எ�ற உண:'கைள,  

அ9 இர�த�தி� கல0தா.�,  
இைத�ேபால கி-ன6 அ9 ;�த�ப8�தி,  
ந�ல உண:'கைள ந� உட.�#$ பரவ� ெச(கி�ற9. 

 
      அேத ேபா��,  எ�லா அ`�கள6.� “9�வ ந-ச�திர�தி�” 
உண:'கைள வ.வா�க�ப8� ெபாQ9, அைத உடலி� உ$ள 
அ`�க$ த,ைமகைள ஏ3கா9, அைத ந,�#கி�ற9.  
 

இ�ப� ஒ9�#�ேபா9, நம9 வாD�ைகய�� ேநா( வராத9�, மன 
வலிைம)�, சி0தி�9� ெசய�ப8� த�ைம)�, இ0த வாD�ைகய�� 
நா� எ�தைகய த,ைமைய� பா:�தா.�, அ0த த,ைமய�� உண:' ந�ைம 
இய�கா9, ந�ைம நா� பா9கா�9� ெகா$ளலா�. 
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30. கணவ� மைனவ! தியான�தா,, 
�&	ப�தி6�� இ�� ந2#கி, ஒள1 

பட�	 நிைல 
ேரா-�ேல ஒ�வ�, யாைரேயா ேகாபமாக� ேப;கி�றா�. 

“ந8ேரா-��, இ0த மாதிK� ேப;கி�றாேன” எ�ற உண:' வ0த'டேன, 
உய�K� ப-ட'டேன, நம�#� அ0த உண:�சிைய� s�8கிற9.  

 
அவ� உண:', ந�ைம இய�#கி�ற9. அ�ெபாQ9 நா� எ�ன 

ெச(ய ேவ�8�? “ஈYவரா” எ�� க�ண�� நிைனைவ உய���#, 
1�வம�திய�� ெகா�8 ேபாகேவ�8�.  

 
9�வ ந-ச�திர�தி� ேபர�"�, ேபெராள6)� நா!க$ ெபற 

ேவ�8�, எ!க$ உடலி� படரேவ�8�, எ!க$ ஜ,வா�மா 
ெபறேவ�8� எ��, உ$"�#$ ெச.�த ேவ�8�. இ0த வ.வான 
நிைலக$ இ!ேக வ0த'டேன, இைத� த$ள6வ�-8 வ�8கிற9. இ!ேக 
அைட�9 வ.�[-�, ஆ�மாைவ� ;�த�ப8�9கி�ேறா�. 

 
9ண�ய�� அQ�#� ப-ட'ட�, ேசா�1 ேபா-ட'ட�, >ைர 

உ$"�#$ ேபா(, அQ�ைக ெவள6ேய த$ள6வ�-8 வ�8கிற9. ேசா�1� 
ேபாடாம�, எ�னதா� 9ைவ�தா.�, இ�-ட��த மாதிKதா� இ��#�. 
ெவ$ைளயாக வ�வதி�ைல.  

 
அ9ேபால, ந� ஆ�மாைவ� s(ைம ெச(ய ேவ�8�. இ+வா� 

ஆ�மாைவ� s(ைம�ப8�9வத3#, ந� எ�ண�9�# வ. 
ெகா8�பத3#, ஜ,வ� ஊ-8வத3# எ�ன ெச(ய ேவ�8�?  

 
காைலய�� எQ0த'டேன, அ0த� 9�வ ந-ச�திர�தி� ேபர�"�, 

ேபெராள6)� ெபறR�, எ!க$ உட� OQவ9� படரR�, எ!க$ இர�த 
நாள!கள6� கல�கR�, எ� ஜ,வா�மா, ஜ,வR�க$ அைன�9� 
ெபறR� எ�� நிைன�9, த� கணவ��# அ0த� ச�தி ெபற ேவ�8� 
எ�ற எ�ண�, அவ: உட� OQவ9� படரR�, அவ: ஜ,வா�மா 
ெபறR� எ�� எ�ண ேவ�8�. அேதேபால, ஆ�க"�, த� 
மைனவ�� ெபற ேவ�8� எ��� எ�ண ேவ�8�. 
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இர�8 ேப: ச�ைட ேபா-டா:க$ எ�றா�, அெமK�காவ�� 
இ�0தா.� 1ைரேயா8கி�ற9. ந�ைம ெச(தா� எ�� எ�ண�னா�, 
வ��கலாகி�ற9. இ!ேக, #8�ப�தி� பாச�9ட� இ�09, “#ழ0ைத�# 
இ0த மாதிK ஆகி�ேபா(வ�-ட9” எ�� எ�ண�� பா�!க$, அ!ேக 
ெதா�ைல ெகா8�#�.  

 
கணவ:, ெரா�ப உைழ�9� ெகா�ேடய���கிறா:. இ��கிறவ� 

எ�லா� இ�ப� ேப;கிறா:கேள எ�� மைனவ� எ�ண�னா�, ஆ�க$ 
எ+வள' திறைமசாலியாக இ�0தா.� ெசயல3றதாக ஆ�கிவ�8�. 
அ�ெபாQ9 நா� எ�ன ெச(ய ேவ�8�?  

 
அ0த அ�$ ஒள6 ெபற ேவ�8�. எ� கணவ: ஜ,வா�மா ெபற 

ேவ�8�. நா!க$ இ�மனO� ஒ�றி, இ� உய��� ஒ�றேவ�8�. 
வாD�ைகய�� இ�ைள அக3��, அ0த அ�$ச�தி ெபற ேவ�8� 
எ��, இர�8 ேப�� அதிக ேநர� இ�ைலெய�றா.�, ெகாbச ேநர� 
எ�ண ேவ�8�. ரா�திKய�ேல வ�ழி�1 வ��ெபாQ9, இ0த மாதிK 
ெச(9 பழக ேவ�8�. 

 
தியான�திேல இ��கிறவ:க"�#, காைல 4 மண�ய�� இ�09 6 

மண� வைர, இ0த உண:'க$ த-� எQ�1வைத ந,!க$ பா:�கலா�. 
உ!கைளயறியாமேலேய வ�ழி�1 வ��. அ0த ேநர�திேல, அ0த 
அ�$ச�திகைள >க�!க$.  

 
அ�ெபாQ9 ெப�க$, த� கணவR�#� கிைட�க ேவ�8�, 

ஆ�க$, த� மைனவ��#� கிைட�க ேவ�8� எ�� எ�ண ேவ�8�. 
எ�ண�யப��, அ0த #� அ�ைள� ெபற ேவ�8�. எ� கணவ: 
பா:ைவய��, த,ைமக$ அக3�� அ0த ச�தி ெபற எ�ண ேவ�8�. 
அவ: ெசயலிேல 1ன6த� ெபற ேவ�8�, அவைர� பா:�ேபாெர�லா�, 
அ0த� 1ன6தநிைல ெபற ேவ�8� எ��, எ�ண ேவ�8�. 

 
அேத மாதிK, கணவ�, மைனவ�ைய ஓ: 5 நிமிட� எ�ண�� பழக 

ேவ�8�. இ�ப� ந,!க$ எ�ண�னா�, காைலய�� 6 மண��# 
வ�ழி�ெதQ� ெபாQ9, ஓ: ஆன0தமான நிைல வ��.  

 
இ0த மாதிK எ�`ெபாQ9 பா:�தா�, உ!க$ உடலி� “பள ,:, 

பள ,ெர��” ெவள6�ச� வ��. ஏெனன6�, அ9 >கர�ப8� ெபாQ9, இ9 
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ப-ட'ட� ேமாதி, அ0த இ�$ ந,�கி, வ ,-�3#$ ஒ� ெவள6�ச� 
வ�வைத� பா:�கலா�. 

 
lKய�, த� உடலி� எ8�9� ெகா�ட பாதரச�தா�, த� அ�கி� 

வ0த'ட� ேமாதி, பள ,ெர�� உலக� OQவ9� ஓ: ெவள6�ச�ைத 
ெகா8�கிற9. அேத மாதிK, ந� c�சைலக$ ப-ட'ட�, நம9 
வ ,-�3#$ இ+வா� எ�`� ெபாQ9, ந� உடலி� எ8�9 ெகா�ட 
ச�தி, த,ைம எ�ற நிைலய�� ேமாதிய'டேன, அ9 வ�லகி� ேபா#�. 
உடலி�, ஒ� வ�தமான ெவள6�ச� வ��. உடலி� மகிD�சி ஏ3ப8�.  

 
இைத ந,!க$, ஒ+ெவா� நா"� காைலய�� 4 மண��ெக�லா� 

ெச(9 பழக ேவ�8�. அ�ப�� ெச(தா�, யா� பதி' ெச(கி�ற 
ஞானவ��தி3#, அ�ெபாQ9 “ந,!க$ ச�தி ஊ-8கிற,:க$” எ�� அ:�த�. 

31. �ழ$ைதக3�� நா	 எ�ப� 
தியான1�க ேவE&	? 

நம9 #8�ப�தி�, #ழ0ைதக$ ந�றாக� ப��9� ெகா����#� 
ெபாQ9, ச0த:�ப ேபத�தா� ப��1 #ைற09 ேபானா�, “ஐேயா, 
ந�றாக� ப��9� ெகா���0த #ழ0ைத, இ�ப� ஆகிவ�-டேத” எ�� 
ேவதைன�ப-8, #ழ0ைதகைள எ�ணேவ [டா9.  

 
அ0த மாதிK ெசா3க$ வ0தாேல, “ஈYவரா” எ�� உய�ைர எ�ண�, 

அ0த 9�வ ந-ச�திர�தி� ேபர�"�, ேபெராள6)� நா!க$ ெபற 
ேவ�8�, எ�� எ�ண ேவ�8�. எ!க$ உட� OQவ9� படர 
ேவ�8�. எ!க$ ஜ,வா�மா, ஜ,வ அ`�க$ ெபற ேவ�8� எ�� 
எ�ண ேவ�8�.  

 
இ0த மாதிK, ந� உட.�#$ அைத� ெச.�தி, #ழ0ைதைய 

நிைன�9, அகYதிய மாமகKஷிய�� அ�$ ச�தி)�, 9�வ மகKஷிய�� 
அ�$ ச�தி)�, சி0தி�9� ெசய�ப8� அ0த ச�தி ெபற ேவ�8�, ந�ல 
மனவலிைம ெபறேவ�8�, க�வ�ய�� சிற0த ஞான� ெபற�[�ய 
அ�$ ச�தி ெபற ேவ�8�, எ�� நம9 உடலி�, இைத உ�வா�கி� 
ெகா$ள ேவ�8�.  

 
நா� இைத எ�ண�னாேல ேபா9�. க�வ�ய�� சிற0த மாணவனாக, 

மாணவ�யாக வர ேவ�8� எ�� நா� #ழ0ைதகைள� பா:�#� 
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ெபாQெத�லா� இ0த உண:ேவா8 பா:�9, ந, ெவ3றி ெப�வா(, 
ேத:வ�� O�னன6ய�� வ�வா(, எ�� மனதி� எ�ண�� பா:�தா� 
ேபா9�.  

 
ப$ள6�#� ேபா#� ெபாQ9, ஆசீ:வாத� ேக-டா�, இேத ேபா�� 

ெசா�லா� ெசா�லி, அ0த உண:ைவ� பா(�சி அR�ப ேவ�8�. 
 
அேத சமய�தி�, #ழ0ைதக$ ம3ற ேநர!கள6�, சில ெசய�கள6� 

அவ:க$ உண:'�#�த�க� சில #ைறபா8க$ வ�கிற9 எ�றா�, அ0த 
உண:' நம�#$ வ09வ�8�.  

 
அ0த உண:' நம�#$ வராதப�, “ஈYவரா” எ�� உய�ைர 

எ�ண�, அ0த 9�வ ந-ச�திர�தி� ேபர�"� ேபெராள6)� ெபற 
ேவ�8�, எ!க$ உட� OQவ9� படர ேவ�8� எ�� நா� 
;�த�ப8�தி� ெகா$ள ேவ�8�.  

 
ப�� ைபயைன எ�ண�, சி0தி�9� ெசய�ப8� ச�தி)�, மலைர� 

ேபா�ற மணO� மகிD09 வாQ� ச�தி)�, மகிழ� ெச()� 
உண:'க"� அவR�#$ வளரேவ�8�. ெதள60த மணO�, 
ெதள6வான நிைல அவ� ெபறேவ�8� எ�� அவ� உண:ைவ எ8�9, 
நம�#$ மா3றி உ�வா�கிவ�-டா�, அவைன� பா:�#� ெபாQெத�லா� 
இ0த எ�ண� வ��.  

 
இ�லாவ���, #ைற வ09வ�-டா� அவைன எ�`� 

ெபாQெத�லா� ேகாப� வ��. ந� உண:' அவ� ேம� பா)�, 
அ�ெபாQ9, அ0த உண:வ�� எ�ண!க$ அவ� ம\9, “இ�ப�ேய 
ப�ண�� ெகா����கிறாேன”, எ�ன ஆக�ேபாகிறாேனா?” எ�� 
எ�`� ேபா9, அவ� சி0தைன uரா'ேம #ைற�க�ப-8, அவ� 
சி0தி�#� த�ைமையேய இழ09 வ�8கிறா�.  

 
அதனா�, நா� இ0த� #8�ப!கள6ேல அ0த 9�வ ந-ச�திர�தி� 

உண:'கைள நா� ஒ+ெவா� ெநா�ய�ேல)� ந� உட.�#$ேள)�, 
#ைழ0ைத�#$ேள)�, ெதாழி� ெச()� ெபாQ9�, எ8�9� பழக 
ேவ�8�. 
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32. த2ய உண5Aகைள� கடW��� 
கைர��	 நிைல 

 
வ�நாயக: ச9:�தி ந�னாள6�,  வ�நாயக: உ�வ�ைத� 

கள6ம�ணா� ெச(9, uஜி�9,  ப�� கடலி� கைர�கி�ேறா�.  
 
இைத� ேபா��தா�, ச0த:�ப�தா�, நம�#$ ேச:0த த,ய 

உண:'கைள வளரா9 த8�9, “அைனவ�� 9�வ ந-ச�திர�தி� 
ேபர�"� ேபெராள6)� ெபறேவ�8�, எ�லா� #8�ப!க"� நல� 
ெபறேவ�8�, எ!க$ பைகைமக$ அழிய ேவ�8�” எ�� ஏேகாப��த 
நிைலய�� ப�ரா:�தி�#� ெபாQ9,  ந� உடலி.�, ந� பைகவ:கள6� 
உடலி.� பதி0த, த,ய உண:'க$ அைன�9� கைர09 வ�8கி�றன. 

 
ஒ� மர�, எ0த ந�மண�தி� உண:'கைள� 

ெகா����கி�றேதா, அதன6� உண:வ�� ச�திைய� கா3றி� இ�09 
ஈ:�கி�ற9 . 

 
ஆனா�,  அதRைடய ேவைர அ��9வ�-டா�, அ9 ந,ைர� கவ�� 

திறைன இழ09, த� ஜ,வ ச�திைய இழ09, த� இன�ைத� கவ�� 
த�ைமைய)�, அ9 இழ09 வ�8கி�ற9 . 

 
இைத� ேபா��தா�, நம�#$ ம3றவK� உண:வ�� த�ைமைய� 

பதி' ெச(9,  அதன6� நிைனவா3ற� வராதப�, த8�9 நி��9� 
நிைலயாக,  மகKஷிகள6� அ�$ ச�திைய இைண�க�ப8� ெபாQ9, த,ய 
உண:'கள6� வ�Q9க$ தைட�ப8கி�றன. 
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இ+வா� தைட�ப-டப��, நா� அைனவ�� ஏேகாப��த நிைலய��, 
எ�ேலா�� ந� ந�ப:க$ எ�� வளர�ப8�ேபா9, ந� அைனவKடO� 
இ�09 ெவள6�ப-��0த, கா3றி� கல09$ள த,ய உண:'க$,  நக:09, 
கடலி� ஈ:�1�#$ ெச�� மைற09 வ�8கி�றன.  

 
அ�ெபாQ9தா�, இ0த uமிய�� பK;�த நிைலக$ ெப�கி, அேத 

சி0தைன ம�கள6� ம�திய�.� ேதா��கி�ற9. 
 
ஏென�றா�, உலக ம�க$ அைனவ�� ஓKன�, நா� அைனவ�� 

கட'ள6� ப�$ைளக$, நா� ஈசன6� இய�க�தா�தா� இய!#கி�ேறா�. 
ந�ைம இய�#� உய�ரான ஈசR�#, மத�தி� ெபயராேலா, இன�தி� 
ெபயராேலா, ெவ��ைபேயா, #ேராத�ைதேயா, ெகா8�9வ�ட� [டா9 . 

 
ஆகேவதா�, நம9 உய�ரான ஈசR�# ெச(ய� [�ய கடைமக$ 

எ9ெவ�� உண:09, நம9 வாD�ைகய�� ந�ல #ண!கைள� 
;த0திரமா�க,  அ�$ ஞான6கள6� உண:ைவ� கவசமாக மா3றிட 
ேவ�8�. 

 
அரசிய�, மத, இன, ெமாழி ேபத!களா� வ�ைள0த த,ய உண:'க$ 

இ0த uமிய�� பட:09 இ��கி�ற9 .இைவகள6� இ�09 நா� வ�8ப-8, 
நம9 ந�ல உண:'கைள� ;த0திரமாக ெசய�பட� ெச(ய ேவ�8� . 

 
அ+வா� ெசய�ப-8, த,ைமய3ற உலைக� பைட�ேபா�. த,ைமய3ற 

உலக�ைத Oதலி�, ந�மிட�தி� உ�வா�க ேவ�8�.  இைத� 
ெச(ேதாமானா�, ேப�லக�ைத)� பைட�க O�)� . 

 
நா� எைத எ�`கி�ேறாேமா, அைத� பைட�#� திற� ெப3ற9 

நம9 உய�: .ஆகேவ உய�ைர ஈசனாக மதி�9, உண:'க$ 
அைன�ைத)� ஒள6ய�� சிகரமா�#ேவா�. 

 
ந� O� பட:09 ெகா����#� த,ய உண:'க$, நம�#$ 

ஊ8�வ இட� ெகா8�கா9, 9�வ ந-ச�திர�தி� 9ைணெகா�8, 
அதைன� கட.�#� 9ர�திய��க ேவ�8�.  

 
ஏென�றா�, த,ய உண:'கைள ஈ:�பத3# இடமி�ைலெய�றா�. 

அ9, ேவ� வழி இ�லா9, இ�திய��,  கடலி� ஈ:�ப�3#� ெச�� 
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மைற09வ�8�. இ+வா�, இன6 த,ய உண:'க"�#, இ!# இடமி�ைல 
எ�� ெச(ேவா�.   

 

9�வ ந-ச�திர�தி� ேபர�$ ேபெராள6ைய, இ+'லகெம!#� 
படர� ெச(ேவா� .அைனவKட�தி.� பைகைமைய ந,�#ேவா� .மத, 
இன, ெமாழி, அரசிய� ேபத!கைள அக3�ேவா� . 

 
அைனவ�� ஒ��ப-8 வாழ, எ�லா மகKஷிகள6� அ�ைள 

ேவ��� ப�ரா:�தி�ேபா� .இ+'லகி� அைமதி பட:09, அைனவ�� 
“ப�றவா நிைல எR� நிைல” எ(த ேவ�8�, எ�� எ�ண� நா� 
தவமி��ேபா�. 

 
இத� வழிய��, மகKஷிகள6� அ�$ வழிைய�  ப��ப3றி, 

ெசயலா�கி வ�� அைனவ��#�, எம9 ஆசீ:வாத!க$. 
 

33. “ப!ற5 வாழேவE&	” எ�8 நா	 
எ&��	 உண5Aக�, நம��� வா�	 

ச�தியாக வ�	 
இ0த uமிய�� த�ைமய��, நbசிைன அக3�� ஆ3ற� 

ஒ+ெவா� மன6தR�#� உ�8. ந,!க$ ெபற ேவ�8� எ�ற 
இ�ெசய�, யா� உபேதசி�தைத, கீைதய�ேல ெசா�ன மாதிK, ந, எைத 
நிைன�கி�றாேயா, அ9வாகி�றா(.  

 
ந,!க$ அைனவ��, மகKஷிகள6� அ�$ ச�தி ெபற ேவ�8�; 

உ!கைள அறியா9 ேச:0த, இ�$க$ ந,!க ேவ�8�; ெம(�ெபா�$ 
கா`� உண:'க$ வ�ைளய ேவ�8� எ�ற உண:வ�� ேநா�க� 
ெகா�8, யா� உ!க"�#$ உபேதசி�கி�ேற�.  

 
இைத� ேக-8ண:0த ந,!க$, இைத� ப��ப3றினா�,  ப�ற: 

வாழேவ�8� எ�ற உண:', உ!க"�#$ வாQ� ச�தியாக 
வள:09,  உ!க"�#$ த,ைமைய வ�ைளவ��#� நிைலக$ அ9 
ஒ8!#�.  
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த,ைமக$ அ+வா� ஒ8!கி, ெம( உண:ைவ� கா`� நிைலகள6�, 
உ!க$ ேப�;�, c�;� ெவள6�ப-8, இ�� வ�bஞான உலகா� 
ஏ3பப8�த�ப-ட நbசிைன ெவ��, இ0த uமிய�� த�ைமய��, 
நbசிைன அக3றி, அைனவ�� ஏகா0தமாக மகிD09 வாழ O�)�.  

 

 
 

இ0த உட.�#�ப��, ப�றவ�ய��லா நிைல எ�R� அழியா 
ஒள6�சwர� ெப3�, மகKஷிகள6� ஈ:�1 வ-ட�தி�, எ��� பதினா� 
எ�ற நிைலைய அைட0திட O�)�. 

 

 
 

34. ஞான�� அைனவ����3	 
வ!ைளய ைவ��	, “��ப�ைத ந2��	 

அ�� ஞானவ!���க�” 



 - 159 - 

 
நா� தவ� ெச(யவ��ைல, ேக-8ண:கி�ேறா�, ஒ+ெவா� 

நிமிட�தி.�, ப�ற: ெச()� தவ�கைள நா� பா:�கி�ேறா�. 
அவ:க"ைடய கBட!கைள� ேக-கி�ேறா�, அைத� பா:�கி�ேறா�.  

 
இ�� ப�திK�ைக வாய�லாக� பா:�க�ப8�ேபா9, அ��க� 

ந�ைமயறியாமேல ேவதைன)�, 9யரO�, பயO�, உ!க"�#$ வ09 
ேச:09 ெகா�ேடதா� இ��கி�ற9. இைத எ�ப�� ேபா�கி� ெகா$வ9? 
எதாவ9 வழி இ��கிறதா? 

 
அத3#�தா�, அ0த  ஞான6க$ ெசா�ன உ�ைமய�� ச�திைய, 

உ!க"�#$ உபேதசி�9, [-8� தியான�தி� எ�ேலா�ைடய 
அ�$வா�#�, யா� ம-8ம�ல, உ!க$ அைனவ�ைடய அ�$வா�#� 
ேச:�க�ப8�ேபா9தா�, அ0த வ. [8கி�ற9 எ��, நம9 #�நாத: 
[றினா:. 

 
‘’உ�ன6ட� எ+வள' ெபKய ச�திைய� ெகா8�தா.�, ஒ� 

வ�ைதைய� ெகா�8ேபா( வ�ைத�9, அ9, பலவ�ைதகளாக வ�ைள0தா� 
தா� சா�பா-�3# உத'�. இ�ைலெய�றா�, ஒ� வ�ைத ஒ���#ேம 
உதவா9’’ எ�� நம9 #�நாத: எ�மிட� [றினா:. 

 
‘’ஒ� ெந�ைல ைவ�9�ெகா�8, பசிைய� ேபா�கிவ�8ேவ� 

எ�� ெசா�னா� O�)ேமா, O�யா9. ஒ� ெந�ைல ைவ�9� 
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சா�ப�ட O�யா9. அ0த ெந�ைல வ�ைளயைவ�9, அ9 பல ெந�லான 
ப�� தா�, சா�ப�டO�)�. 

 
அேத மாதிKதா�,  உ!கள6டO$ள 9�ப�ைதெய�லா� ேபா�க 

ைவ�கிேறா�, ‘’ந�றாக இ��கிேற�, ந�றாக இ��கிேற�, ந�றாக 
இ��கிேற�’’, எ�� ந,!க$ ெசா�லேவ�8�.  

 
அ+வாறான ெசா� வரேவ�8�. உ!க$ ேப�ைச� பா:�9 

ச0ேதாஷ�ப8கிறவ:க"�ெக�லா�, ந�ல9 வ�ைளய ேவ�8�. 
அ�ப��தா�, அ!ேக ந�லைத வ�ைளவ��க O�)�.  

 
இைத�தா� நம9 #�நாத: ெசா�னா:. ஆக,  ‘’அவ:க$ ந�றாக 

இ��கேவ�8�’’ எ�ற எ�ண�ைத, உன�#$ வள:�9, ந�ல 
வ��திைன அவ:க"�#$ பதிய� ெச(9, அ0த வ��திைன ந, எ�ப� 
வள:�கேவ�8� எ�� #�நாத: ெசா�னா:.  

 

ஆைகய�னாேலதா�, இைத�ேபால அ0த உண:வ�� த�ைமைய 
நம�#$ ெபற� ெச(யேவ�8�. 

 
*அ0த மகKஷிகள6� அ�$ ஒள6ைய, ந,!க$ ெபற ேவ�8�. 

அத� வழிகள6�, உ!க"�#$ ெம(வழி வளர ேவ�8�. உ!க$ 
ேப�;�, c�;�, ப�ற��# ந�ைம பய�#� ச�தியாக� ெபற ேவ�8�” 
எ��,  நம9 #�நாத: கா-�யப� யா� தியான6�கி�ேறா�.  

 
அ+வா� தியான6�9, அ0த ச�திய�� நிைலகைள  உ!க"�# 

உபேதசி�9, உ!க"�# வ��தாக� ெகா8�9, அ0த எ�ண�ைத 
உ!க"�#$ s�ட� ெச()�ேபா9,  ந,!க$ எ�ேலா\�� ெபற 
ேவ�8� எ�� எ�`�ேபா9, Oதலி� நா� ெப�கி�ேற�. நா� 
எ�ேலா�� ேச:09 ெசா�.�ேபா9, அ0த எ�ண�தி� நிைலக$ 
அ!ேக வள:கி�ற9. 

 
இ9தா�, எம9 #�நாத: கா-�ய அ0த நிைல.  ஆகேவ, இைத 

நா� அைனவ�� ஒ�!கிைண09 ெசய�ப8ேவா�. அ0த ஞான6யK� 
அ�$ச�திைய உ!க"�#$ கிைட�க� ெச(வத3#� தா�, யா� 
உ!க"�# இைத� ெச(த9. 
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ஆக, ‘’ஆ�ம;�தி’’ ெச(9ெகா�டதி�  நிைலக$, நா� இ�தைன 
ேப�� ேச:09 எ�ன ெச(தி��கிேறா�. ’’மகKஷிகள6� அ�$ ச�தி 
அவ:க$ ெபற ேவ�8�’’,  ‘’தியான�தி� அம:0தி��#� அைனவ��, 
அவ:கள9 வாD�ைகய�� எ�லா நலO� வளO� ெபற ேவ�8�’’ 
எ�� எ�ேலா�� ெசா�.� ெபாQ9, அைனவ��#� அ0த ேபரா3ற� 
எள6தாக� கிைட�கி�ற9. 

 
இ+வா�, எ�ேலா�� ேச:09 ெசய�ப8� ெபாQ9, உலகி� 

உ$ள ம�க$ அைனவ��, ெம( ஒள6 ெப�� ச0த:�ப� உ�வாகி�ற9.  
ந�ைமக$ பல ெச(ய� 9ண�ேவா�, எம9 அ�ளாசிக$. 

 

35. த2ைம தர�^�ய அa�கைள, 
ந�ைம ெச.ய� ^�ய அa�களாக 

மா68	 நிைல 
ஒ�வ� த,ைமைய� ெச(கிறா� எ�றா�, அவன6ட� உ$ள 

த,ைமய�� உண:'கைள வ ,D�9வத3#� பதி�, த,ைம ெச(தவன6� 
உடைலேய சா(�9வ�8� நிைல வ�கிற9 எ�� ெதள6வாக� 
கா�ப��த�ள6னா:,  நம9 #�நாத:. 

 
த,ைம தர�[�யைவகளாக இ�0தா.�, மன6த� அைவகைள, 

தன�#� சாதகமாக மா3றி� ெகா$"� வ�லைம வா(0தவ�.  
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அேத ேபா��, த,ைம ெச(ேவாK� உண:'க$ நம9 உண:வ�� 
கல09வ�-டா�, அ0த� த,ைமைய வ�ைளவ��#� உண:'க$, நம�#$ 
வ�ைளயா9 த8�9,  சம�ப8�9� நிைல ெபறேவ�8�. 

 
மகKஷிக$, த�மிட�தி� த,ைமய�� உண:'க$ வ09 

ேமா9�ெபாQ9 அைவகைள� ெசயல3றதா�கி, த,ைமய�� உண:'கைள 
ஒ8�கி, அைவக"ைடய ெசயலா�க!கைள மா3றி, த�O$ 
ந�.ண:வ�ைன,  வலிைம மி�கதாக மா3றியவ:க$. 
 

அவ:கைள� ேபா��, நா� ந�O$ த,ைமய�� உண:'கைள 
ஒ8�#கி�ற ெபாQ9,  ஒ�வ�, நம�# எ�தைகய த,ைமகைள� ெச(9 
ெகா���0தா.�,  அ9 ந� உட.�#$, த,ைம வ�ைளவ��#� 
அ`�கைள உ�வா�#வதி�ைல. 

 
மகKஷிகள6� அ�"ண:'க$, நம9 உடலி� கல�க�ப8� 

ெபாQ9,  நம9 உடலி� த,ைமகைள உ�வா�#� அ`�க$ 
வ�ைள0தி��ப�R�, அைவகைள,  நம�#$ ந�ைம பய�#� 
அ`�களாக மா3�கி�றன. 

 
உதாரணமாக,  உட.�# ஆேரா�கிய� த�� ந�ல ம�09ட�, 

சிறி9 வ�ஷ�ைத� கல�க�ப8� ெபாQ9, வ�ஷ� ந�ல ம�0தி3# 
ஊ-ட�ச�தியாக மா�கி�ற9.  

 
எ0த ம�0ைத, சிறி9 வ�ஷ�9ட� கல09 ெகா8�கி�ேறாேமா, 

அ0த வ�ஷ� ஊ8�வ�, இ0த ந�ல ம�0தி� த�ைமைய, உடெல!#� 
பரவ� ெச(கி�ற9. 

 
ேநா(வா(�ப-ட மன6தன6� உடலி�, ம�0திைன� ெச.�9� 

ெபாQ9, ம�09ட� கல09$ள வ�ஷ�, ம�0திைன எ8�9� ெச��, 
உடலி� உ$ள ேவதைனைய உ�வா�#� உண:வ�� அ`�கைள 
உணவாக உ-ெகா�8, த� இன�ைத உ�வா�#� த�ைமயா�, ந�ல 
ம�0தி� த�ைம அட:�தியாகி, ேவதைனைய உ�வா�#� அ`�கைள, 
வளரவ�டாம� த8�க� ெச(கி�ற9, ம�09ட� கல09$ள வ�ஷ�. 

 
ஆக, இைத� ேபா�� ஞான6க$ கா�ப��த வழிய��, 

அ�$ஞான6ய�� உண:ைவ, ந� எ�ண�9ட� கல09, நா�, எ�தைகய 
த,ைமய�� உண:ைவ� க�டறி0ேதாேமா, அ�ெபாQ9, மகKஷிய�� 
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ஆ3ற� மி�கச�தி நா� ெபற ேவ�8�, எR� உண:வ�ைன இைண�9, 
நம9 உட.�#$ ெச.�திவ�-டா� அ�$ ஞான6ய�� உண:'க$ இ0த 
வ�ஷமான நிைலைய ஒ8�கிவ�-8, நம�#$ வ. ெகா�ட நிைலயாக, 
மா�கி�ற9. 

 
இ0த உ�ைமகைள, எம9 #�நாத: எம�# உண:�தி, எ�O$ 

உண:�சிகைள s�ட� ெச(9, எம�#$, இதன6� நிைனவ�� ஆ3றைல 
பதிய� ெச(9, 9�வமகKஷிகள6� ஆ3றைல ந, ப�# எ�றா:. 

 
யா� கா-�R$ இ�0தெபாQ9, “பல உய�Kன!க$ த� பசிைய� 

தண��பத3காக ம3ற உய�Kன!கைள� 9ர�9வ9�, ம3றைவக$ அbசி 
ஓ8வ9�, சி�கி� ெகா�டைவக$ ஓலமி8வ9�” ேபா�றைவகைள� 
க�8,  யா� அ�ச�ப8� நிைல உ�டான9. 

 
அைவக$ ெச(த 9யர நிைலகளா�, 9யர�ைத உ�வா�#� 

அ`�க$ எம�#$ எ�ப� வ�ைளகி�ற9 எ���, இைத உடன�யாக 
மா3�வத3# யா� எ+வா� ெசய�பட ேவ�8�? எ���, எம�# 
#�நாத: உபேதசி�தா:. 

 
ஆக, மகKஷிக$ தம�#$ வள:�9�ெகா�ட உண:ைவ, 

உ�ன6ட�தி� வள:�9�ெகா�டா�, ம3ெறா�ைற� ெகா�� 1சி�#� 
அ0த உய�Kன!க$, உ�ைன� பா:�தா.�, உ�R$ வள:�9� ெகா�ட 
உண:வ�� மண� க�8, அ9 அbசி ஓ8�. ஆக, அ�;��9� 
உண:'க$ உன�#$ வ0தா.�,  அைத அட�கி ஒள6யாக உன�#$ 
மா3�கி�றா(. 

 
எதன6� உண:ைவ உன�#$ அட�#கி�றாேயா, அதன6� 

உண:'க$ உன�#$ வ. ெப��ெபாQ9, ெவள6�ப8� >�ண�ய 
அைலகைள >க�� ஆ3ற�, ம3ற உய�Kன!க"�# உ�8. இதைன 
>க�� உய�Kன�, இவ� ந�ைம அட�கி வ�8வா�, எ�ற உண:' 
ெகா�8 அ9 அbசி ஓ8� எ�ற நிைல�ப8�தி, அைத நித:சனமாக� 
கா�ப��தா: #�நாத:. 
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ஆகேவ, நா�, “மகKஷிகள6� அ�$ச�தி எ!க$ உட� OQவ9� 

பட:09 எ!க$ உடலி� உ$ள ஜ,வா�மா, ஜ,வ அ`�க$ அைன�9� 
ெபறேவ�8� ஈYவரா”, எ�� எ�ண� ஏ!கி தியான6�க ேவ�8�. 

 
 ந�மி� ேக-8ண:0த உண:வ�� த�ைம ெகா�8, மகKஷிகள6� 

அ�$ உண:'கைள எ�ண�,  நம�#$ இ��#�, 9�1��9� 
உண:வ�� அ`�க"ட�, மகKஷிகள6� அ�$ச�திைய இைண�க�ப8� 
ெபாQ9,  அ9 ந�O$ த,ைமகைள� கவ:0தி8� நிைலகைள 
மா3றி,  அ�$ மகKஷிகள6� இன!கைள, கவ:0தி8� நிைல 
வ�கி�ற9. 

 
இ�ப�, மகKஷிகள6� அ�"ண:'கைள ந�O$ இைண�க�ப8� 

ெபாQ9, நம�#$, த,ைமகைள அட�கி8� த�ைம வ�கி�ற9. ந�O$ 
அbசி8� நிைல மா�கி�ற9. ெதள60த மனதி� த�ைம, ந�மி� 
உ�வாகி�ற9. 

36. த2ைமகைளF ெசய,பட வ!டா� 
அட�கி, அைத அரவைண�� ஒள1யாக 

மா68	 மக9ஷிகள1� ெசய, 
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அைனவைர)� மகிD0தி8� நிைல ெபற� ெச(9,  அ0த 
மகிD�சிய�� த�ைமய��, நம9 மகிD�சிய�� த�ைமைய, ந�மி� 
வள:�தி8� நிைல ெபற ேவ�8�. 

 
இராமாயண�தி� “க�யாணராமா”... எ�� பா�னா:க$. 

க�யாணராமனாக எ�ெபாQ9 ஆகி�றா� எ�றா�, சீைதைய மண�க 
ேவ�8ெம�றா�, அரச� ைவ�தி��#� வ��ைல� s�கி நி��தி, 
வைள�9 Oறி�க ேவ�8�. அ+வா� வ��ைல வைள�9 Oறி�பவ: 
எவேரா, அவேர சீைதைய மண�#� த#தி)ைடவ: எ�கிற நிைலைய� 
கா�ப��தன:. 

 
ஏெனன6�,  கா�vப�தி� ெபா��தி எ(ய�ப8� அ�1, ப�றைர� 

9�1��9� த�ைம ெகா�ட9.  ஆகேவ, 9�1��9� உண:வ�ைன 
ெவ�றவ: எவேரா, அவேர சீைதைய� தி�மண� ெச(9 ெகா$"� 
த#தி)ைடயவ:, எ�R� நிைலைய� கா�ப��தன:. 

 
வ ,ர த,ர� கா-�ய பல��, வ��லி� வலிைமைய�தா� 

உண:0தனேர தவ�ர, வ��ைல� s�க� [ட அவ:களா� O�யவ��ைல. 
ஆனா�  இராமேனா,  த,ைம வ�ைளவ��#� நிைலகள6� இ�09, 
த,ைமய��லாத நிைலைய வ�ைளவ��கி�றா�, எ�பைத உண:�9� 
ெபா�-8, இராம� வ��ைல s�கி நி��தி, வைள�9, Oறி�9 
வ�8கி�றா�.  

 
அத�ப��, சீைதைய இராம� மண09 ெகா$கி�றா� என� 

கா�ப��9, த,ைமைய அட�#� ச�திைய� த�Rட� இைண�9� 
ெகா�ட நிைலைய� தா� “க�யாணராம�” எ�� எ8�9ைர�தன:. 
இ+வா� வள:0தவ:க$தா� மகKஷிக$.  

 
அ0த மகKஷிக$,  இ0த மன6த வாD�ைகய�� த,ைமைய 

அக3றி,  த,ைமைய� ெசய�படவ�டா9 த�Oட� அரவைண�9, ஒள6ய�� 
;டராக மா3றி� ெகா�டவ:க$.  9�வ மகKஷிைய ப��ப3றி� 
ெச�றவ:க$, ச�தKஷிக$ எR� நிைலைய� கா�ப��தா:க$. 

 
கார�, எK�சைல� த�வ9 எ���, 1ள6 [ச� ெச(வ9 எ���, 

உ�1 உம-டைல� த�வ9 எ��� நா� அறி0தி��கி�ேறா�. ஆனா.�, 
நா� ஒ� க�ைண� கிழ!ைக எ8�9 ேவக ைவ�9, கிழ!கி� உ$ள 
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வ�ஷ� த�ைமைய ந,�கி, அதRட� கார�, 1ள6, உ�1 இைவகைள 
அளவாக இைண�9� #ழ�1 ைவ�9, ;ைவ மி�கதாக� ெச(9 சா�ப�-8, 
மகிD�சி அைடகி�ேறா�. இைத�தா�, நா� “க�யாணராம�” எ�� 
உணர ேவ�8�. 

 
பல ேகா�� த,ைமகைள� ேக-8, பா:�9 உண:0தா.�, அதைன, 

மகKஷிக$ தம9 அரவைண�பாக,  தம�#$ ;ைவமி�க ஒள6யாக, 
மா3றி� ெகா�டவ:க$.  

 
9�வ மகKஷி)�, ச�தKஷிக"� த!க"ைடய உய:0த 

எ�ண!கள6� 9ைண ெகா�8, ம3றவ:க"ைடய எ�ண!கைள� 
த�O$ வள:�திடா9, ஒள6 ெப�� உண:வ�ைன� த�Oட� இைண�9, 
ஒள6ய�� சwரமாக மா3றியவ:க$. இ9தா� க�யாணராமா எ�ப9. 

37. “ேபரEட மக9ஷிகள1�” த2ைமகைள� 
ப!ள��	 ேபரா6ற,க� 

ஞான�தி� வழி�ெதாடைர நம�#$ வ�ைளய ைவ�தா�, இ0த 
உடைல வ�-8 அக�றா�, ேபர�ட�தி� எ�தைன த,ைமய�� நிைலக$ 
நbசாக இ��ப�R�, த�ைன அ`கா9 அைத அட�கி8� நிைலக$ 
ெகா�8, ஒள6ய�� சwரமாக மா3றி8� நிைலக$ வ�கி�ற9. 

  
அ�ப� ஆனவ:க$தா�, இ�� எதைன)� ப�ள0தி8� நிைலக$ 

ெப3றவ:க$,  ச�தKஷிக$. ஆக, இ$த eமிய!� ெதாட5 
ெகாE& வா�கி�றா5க�.  
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இ0த� ப�ரபbச� இற0தா.�, இவ:க$ தன6 ம�டலமாக 
இய�க�ப-8, த,ைமய3ற உலைக அவ:க"�#$ சி�B��9� 
ெகா����பா:க$. 

  
ஆக,  ஒ+ெவா� lKய� #8�ப�தி.� ஏ3ப-ட இ0த 

ம�டல!க$, ேவ� ேவ� வ�தமாக இ��ப�R�, உட� ெப3ற 
உண:வ�� நிைலகள6லி�09, த,ைமகைள� ப�ள0த உண:'க$ 
ஒ��கிைண09, ெப�� ம�டலமாக� திகDகி�றா:க$.  

 
இ$த அகEட ேபரEட�தி,, 

இ�ேப5�ப%ட மக9ஷிக3	 உE&. ஆக, 
மன6தன6� ெதள60த நிைலக$ ெகா�8, அ9 ெப�� 
வ-டமாக� ;ழ�� ெகா�8$ளா:க$. 
மன6தன6�  நிைலக$, நா� இ�� அதிேல இைண0தா�தா� ந�ல9. 

  
ேபர�ட�, Oதலிேல இ��ட நிைலகள6� இ�0த9, ஆக 

ஒ��ட� ஒ�� ேமாதி, ;ழ3சி ேவக� ெகா�8,  lKய�களாக 
வ�ைள09, ந-ச�திர!களாக வ�ைள09, அதிேல ேதா�றிய ேகா$களாக 
வ�ைள09, உய�ர`�களாக வ�ைள0த9.  

 
உய�ர`�க$ அதன6� நிைலக$ >க:09, >க:09,  
உண:வ�� த�ைம உட� ெப3�,  
எ�ண�தி� நிைலக$ ெகா�8,  
இய!க� ெதாட!#� நிைலக$ ெகா�8,  
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த�ைன� கா�தி8�, கா�தி8� நிைலக$ ெகா�8 வ0த9. 
 
இ�ப�, இ0த உய�K� நிைலக$,  
உட�கைள� கா�தி8� நிைலயாக வ0தா.�,   

இ0த உய��ட� ஒ�றி, ஒள6ய�� 
சwரமாக�  த�ைன� கா�தி8� நிைலகள6� 
வ�ைள0தவ:க$தா�, மகKஷிக$. 

  
ஆகேவ, அ9 அைன�9� நா� ெபறO�)�. நம�#$ இ��#� 

இ0த பா9கா�1 நிைலைய ப�ள�கா9, அதிேல, இ0த மகKஷிகள6� 
உண:'ட� பா9கா�#� அரணாக, நா� அைம�திட� ேவ�8�.  

 

நம�#$ ந� ஆறாவ9 அறிைவ, இ0த ஓேசா� திைரைய� 
கிழி�திடா9, ம3ற த,ைமக$ நம�#$ பட:0திடா9, அ�$ மகKஷிகள6� 
நிைலகைள, நா� ஓேசா� திைரயாக அைம�திட� ேவ�8�, அைம�க 
O�)�.  

 
அ0த நிைலக$ ெபற� ெச(வத3#�தா�, மாமகKஷி 

ஈYவரப-டாய #�ேதவ: அ�ள6ய அ�$ வழி�ப�, வ��ண�� 
ஆ3றைல� காண, அ0த உண:ைவ� ெபற, அவ: ெச(9 அ�ள6ய அ0த 
உண:வ�� த�ைம, அைத� ெப�� பா�கிய�ைத, இ��   நா� 
அைனவ�� ெப3�$ேளா�.  

 

ஆகேவ, நம9 #�நாத: கா-�ய அ�$வழிய��, நா	 
அைனவ�	 ெம. உலைக� பைட��	 
ச�தியாக, ஒ�!கிைண09 ெசய�ப8ேவா�. எம9 
அ�ளாசிக$. 

38. த2ைமைய ந2�கி, “��வ ந%ச�திர	 
ெச�8 பழ�	 நிைல” 

நா� இ�� பKணாம வள:�சியைட09, மன6தனாக வ09 
இ��கிேறா�. பKணாம வள:�சியைட09 வ0த நா�, இன6 எ�ப� இ��க 
ேவ�8�? 
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அகYதியR� பKணாம வள:�சிய�� வ0தவ� தா�. 
கதிKய�க!கைள அகYதிய� தன�#$ >க:09,  உட� ெப�� 
உண:ைவ மா3றி, உய�ைர�ேபால உண:வ�� அ`�கைள மா3றி, 
உண:வ�� ஒள6ய�� சwரமாக, 9�வ ந-ச�திரமாக இ�� நிைல 
ெகா����பவ�. மன6தன6� அவ� வள:�சி ெப3றவ�. 

 
அ+வா� ஆன, அ0த 9�வ ந-ச�திர�தி� உண:ைவ, நா� 

ஒ+ெவா� ேநர�தி.�, ெவ��ேபா, ேவதைனேயா, சலி�ேபா, 
பைகைமேயா, இைத� ேபா�ற உண:'க$ நா� எ8�9, தவறி� 
உண:'க$ இய!க� ெச(வைத, அைத� த8�9, அத� உண:வ�� 
த�ைமகைள அட�கேவ�8�.  

 
எ�ப� கார�, 1ள6�1, உ�1 எ�� தன6�தன6� த�ைமயாக 

இ��#�ேபா9, அ0த உண:�சிக$ அைத ஊ-8கி�ற9, அத� வழிய�� 
ெசயலா�#கி�ற9. இைவ அைன�9� ஒ�றாக� ேச:�9, மன6தன6� 
ஆறாவ9 அறி' கலைவயா�கி, ;ைவயான, உணவாக 
உ-ெகா$கி�ேறா�. அ0த ;ைவயாக மா3�� த�ைமைய, ந� 
வாD�ைகய�� ெப�த� ேவ�8�.  

 
நா� நம9 வாD�ைகய��, எ�ெபாQெத�லா� பைகைம உண:' 

வ�கி�றேதா, அைத அட�க உ!க"�#$, இ�ெபாQ9 தியான�தி� 
9�வ ந-ச�திர�தி� ஆ3றைல� பதி' ெச(கி�ேறா�.  

 
அத� உண:�சிய�� ேவகமாக, உ!க"�#$ 9�வ ந-ச�திர�தி� 

ஆ3றைல� பதி' ெச(தைத, அத� நிைன' ெகா�8 ந,!க$ எ8�க 
ேவ�8�. ஆக நிைன' ெகா�8 எ8�9, உ!கைள� கா�க உ!க$ 
எ�ண�தா� உத'�. 

  

தி-�யவன6� உண:ைவ >க:0தப��, அ0த உண:�சிய�� 
எ�ண!க$ வ�கி�ற9. அத�வழி   எ�`� ெபாQ9, அவைன 
ெவ��#� த�ைம, வ�கி�ற9, அ0த ெவ��#� த�ைம உ!க"�#$ 
வ��ெபாQ9, ஒ� ந�ல காKய�ைத� ெச(ய O�யாதப�, அ9 
தைடயாக வ�கிற9.  

 
இ�தைகய தைடக$ வ�வைத� த8�பத3#�, அ0த உண:வ�� 

த�ைமைய அட�#வத3#�தா�, அ0த 9�வ ந-ச�திர�தி� உண:ைவ, 
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இ�ெபாQ9 உ!க"�#$ ஆழமாக� பதி' ெச(வ9. அ�ெபாQ9, இ0த 
உண:ைவ எ8�தா�, அ0த� த,ைமகைள மா3றி அைம�க O�)�. 

  
ஆக எ�Rைடய ெஜபேம, எ�Rைடய தியானேம, யா: யா: 

ேக-டறி0தனேரா, அவ:க"�ெக�லா�, அவ:க$ எ�`� 
ெபாQெத�லா�, அ0த� 9�வ ந-ச�திர�தி� உண:வைலக$ கிைட�க 
ேவ�8� எ��, உண:வ�� வ.ைவ ஊ-�� ெகா����கி�ேற�.  
இைத ந,!க$ எ8�9 வள:0தா�தா�, நா-8�#� ந�ல9, ந� 
அைனவ��#� ந�ல9. 

  
ஏென�றா�, நாைள வ�� எதி:கால�, மிக'� வ�ஷ�த�ைமயாக 

மா�� ெபாQ9, அைத� கழி�9, வ��9, நா� இ0த உடலி� இ0த 
உண:வ�� அ`,  எ0த நிமிட� ஆனா.�, அ0த 9�வ ந-ச�திர�தி� 
ஈ:�1 வ-ட�தி� ெச��வ�டலா�.  

 

இ�ைலெய�றா�, இ0த uமிய�� மா3ற!க$ 9Kத நிைலக$ 
ஆகிவ�-டா�, uமி ெகாbச� நக:0தா�, ஐY பாைறயாக மாறிவ�8�. 
அ0த ஐY பாைறயாக மாறியப��, வ�bஞான அறிவ�� உ$ளவ:க"�, 
சில: த�பலா�.  

 
ஆனா.�, இ!ேக அ;�தமான நிைலக$, பன6�பாைறக$ c� 

உ$"�#$ ெச��வ�-டா�, யா: கா�பா3�வ9?  அ0த நிைலக$ 
சீ�கிர� வர�தா� ெச()�. 

  
அத3#$, நா� இதிலி�09 uமிைய வ�-8, நா� வள:�த, இ0த 

உலக�தி� த�ைம ெகா�8, அ!ேக த�ப�� ெச�ற அ0த 9�வ 
ந-ச�திர�தி� உண:ைவ� ெப��கி, நா� இ0த உடைல வ�-8� 
ெச�.� ெபாQ9,  நா� அ!ேக  (9�வ ந-ச�திர�)  ெச��, பழ#� 
த�ைம வர ேவ�8�.  
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எ0த நிைலய�.� சK, இ0த உட� நம�# ெசா0தம�ல. உய�K� 
உண:' வ09, ஒள6யா#� த�ைம வர�ேபா#� ெபாQ9, ஒள6யாக 
மா3�� த�ைம ெபற ேவ�8�,  

 
அத3#�தா� இ0த உபேதசேம தவ�ர, நா� ெசா�ைத� ச�பாK�க 

ேவ�8�, இைத� ெச(ேத�, எ� ப�$ைள இ�ப� இ��கிற9 எ�� 
எ�ண�� ெகா���0தா�, அ0த ப�$ைளய�� தவறி� உண:ைவ, நா� 
வள:�தா�, தவறி� உண:'க$தா� நம�#$ வ�ைளகி�ற9. 

  
அவ� ெச()� தவறி� த�ைம, வ ,Kய�த�ைம ெப3ற9, இ�ப�� 

ெச(கிறா� எ��, பாச�தா� >கர�ப8�ேபா9, இ!ேக ந�ல #ண!க$ 
அைன�ைத)� வ ,D�தி வ�8கி�ற9.  

 

ஆகேவ, நா� அ0த 9�வ ந-ச�திர�தி� உண:ைவ நம�#$ 
எ8�9, அவ� உண:' ந�ைம இய�கிடா9, அவR�#, அ0த� 9�வ 
ந-ச�திர�தி� ேபர�$ ேபெராள6 கிைட�க ேவ�8�; அவR�#$ ந�ல 
உண:'க$ வர ேவ�8�; அவ� சி0தி�#� ஆ3ற� ெபற ேவ�8� 
எ�� அவ� உடலிேல,  இ0த உண:வ�� த�ைமைய பா(�சி, அவைன 
மா3றி அைம�க ேவ�8�.   

 
ஆகேவ, ப�ற த,ைமகள6� உண:'க$, ந�ைம இய�கிவ�ட�[டா9. 

சி0தி�9� பா�!க$, ஏென�றா�, உ!கைள� ப�#வ�ப8�9வத3காக, 
யா�  இ0த நிைலகைள� ெச(த9. 
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நம�#$,  இைத� ேபண��கா�#� திற� வர ேவ�8�. இ+வா�,  

அ0த ேபண��கா�#� திற�  இ��#�ேபா9தா�,  ஞான6க$ 
ம3றவ:க"�# இைத� ெகா8�பா:க$.  

 

அ+வா�, இ0த அ�$ உண:'கைள ந,!க$ அைனவ��, 
ஒ+ெவா� நா"� வள:�9, அைத� ேபண��கா�#� திற� ெப3றிட, 
எம9 அ�"�, #� அ�"� உ�9ைணயாக இ��#�. 

39. ��வ ந%ச�திர�தி� ேபரா6ற, 
9�வ ந-ச�திர�தி� >க�� ஆ3றைல, நம�#$ அதிகK�#� 

ெபாQ9, இ�ைறய வ�bஞான�தினா� வ�� த,ைமகள6லி�09 ந�ைம 
வ�8பட� ெச(9, ம3றவ:கைள)� வ�8பட� ெச(9, அைன�ைத)� 
அ�$ ஒள6ய�� ;டராக மா3றிட� ெச()�, அ0த 9�வ ந-ச�திர�. 

 

ஏென�றா�, 9�வ ந-ச�திர�தி� அ�கி�, 
இ�ைறய அ`#�8கேளா, அ` கதிKய�க!கேளா 
ெச,ல P�யா�.  

அைத அட�கிவ�8�.  
அத� ெசயலா�க�ைத� தண��9வ�8�.  
தன�#$ ஒள6� ;டராக மா3றிவ�8�.  
இ�தைகய நிைல அ0த 9�வ ந-ச�திர�தி3# உ�8. 
 

f9யேன அழி$தாW	, ��வ ந%ச�திர	 
த� ெசயலா�க#கைள இழ�கா�. அ0த 9�வ 

ந-ச�திர�, அக�ட அ�ட�தி� வ�� எ�தைகய நbசிைன)�, 
ஒள6யாக மா3றி8� திற� ெப3ற9.  

 
அ�தைகய நிைலைய நாO� ெப3�, ஒ+ெவா� ெநா�ய�.�, ந� 

சி0தைனக$ அைன�9� 9�வ ந-ச�திர�தி�பா� இைண09, அ0த 
அ�$ வ-ட�திேல வாD0தி8� ச�திய�ைன, நா� உ�வா�#த� 
ேவ�8�. எம9 அ�ளாசிக$. 
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IV பைகைமைய அக68	 வழி 
1. ப!ற�ைடய தவைறF ;%�� கா%&	 

ெபா��, ஏ6ப&	 நிைலக� 
நா� ஒ� மன6தன6ட�தி�, “ந, ெச()� தவ�கள6லி�09 வ�8ப-8, 

ம\�8, இ0த வழிய�� ெச�” எ�� [றினா�, உடேன அவKட�தி� எதி: 
நிைலயாகி�ற9.  

 

தன�# வ�ேராதமாக ஒ�வ: ெசா�.� ெபாQ9, அவ:, தம9 தா( 
த0ைதயராக இ�0தா.� ெவ��கி�றா:. சேகாதரனாக இ�0தா.� 
ெவ��கி�றா:. ந�பராக இ�0தா.� ெவ��கி�றா:. 
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ஏென�றா�, மன6த: தம�#$ எ8�9� ெகா�ட உண:'க$ 
எ9ேவா, அத� வழிேய அவைர அைழ�9� ெச�கி�ற9. ஆனா�, அ�ப� 
ஒ�வ:. ம3றவ:கைள ெவ��#� த�ைம�#� காரண� எ�ன? 

 
#ழ0ைதக$ வ�ைளயா-�� ஆ:வமாக இ��பவ:க$. அதனா�, 

நம9 #ழ0ைதய�டO� வ�ைளயா-8� #ண�, அதிகமாக இ��கி�ற9. 
இதனா� அவ� வ�ப�தி� சி�#வா�, க�வ�ய�� ஞாபக� இ��கா9. 
ஞான� வரா9 எ��, நா� அவைன� தி-�னா�, அ�ேபா9 அ!ேக எதி: 
நிைலயாகி�ற9.  

 
நா� ேகாபமாக� ேபசினா�, அவ� ந�ைம எதி:�9 ேப;� நிைல 

வ�கி�ற9. இைத� ேபா��,  அவ� ந�ைம எதி:�9� ேப;� நிைல 
வ�� ெபாQ9, நம�#$ ெவ��ப�� த�ைம இய�கி,  அவன6� 
ெவ��ைப� தண��பத3# மாறாக, நா� ெவ��ப�� உ�ச�க-ட� 
அைட09,  அவைன உைத�#� த�ைம வ�கி�ற9. 

 
ஆனா�, நா� தவ� ெச(யவ��ைல. >க:0த உண:'�ெகா�ப, 

நம9 உய�: ந�ைம இய�#கி�ற9.  >க:0த உண:'�ெகா�ப, உய�: 
ந�ைம இய�கினா.�, நம9 ஆறாவ9 அறிவா�, நம9 உய�ரா�மாைவ, 
ந� வழி�# ெகா�8 வரO�)�. 

 
நா� இைத� கா-�.�,  வ.வான உண:'கைள >க:0ேதா� 

எ�றா�,  நம9 உய�:  அ+'ண:வ�� வழி, ந�ைம வழி நட�9�. 
 
த,ைமகைள ந,�#� உண:'கைள நா� >க:0தறி0தா�, நம9 உய�:, 

ந�மிட�தி� த,ைமகைள ந,�#� உண:�சிகைள ஊ-�, நம9 
அ!க!கைள� ெசய�ப8�9�. த,ைமகைள ந,�#� அ�$ உண:�சிக$, 
நம9 இர�த�தி� அ`வாக உ�வா#�. 

 
இைத ேபா��, த,ைமகைள ந,�#� அ�� ெப�� ச�திகைள நா� 

>க:09, அத� உண:�சிகைள ந�O$ இய�கினா�, நம9 ெசா�லி� 
நயO�, நம9 ெசா�ைல� ேக-பவKட�தி� இன6ைம)�, நம9 
ெசா�ைல ஏ3�� ெகா$ேவாKட�தி� மகிD�சி)� வ�கி�ற9. 

2. நம��� த2ைம ெச.பவ���, நா	 
எ�ன ெச.ய ேவE&	? 
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த,ைமயானவ3ைற நா� கா`�ப-ச�தி�, "மகKஷிகள6� 
அ�$ச�தி நா� ெபறேவ�8� "எ�� எ�ண� ஏ!#� ெபாQ9, 
ந�மிட�தி� உணர�ப-ட த,ைம 9ைட�க�ப8கி�ற9. இைத�தா� 
“ெத(வ� ெசய�” எ�ப9. 

 
ேம.�,  “யா: நம�#� த,ைம ெச(ய ேவ�8� எ�� 

எ�`கி�றாேரா,  அவKட�தி� "ந�ல உண:'க$ வளர ேவ�8� "
எ�� எ�ண� அதன6� உண:ைவ நா� பர�1� ெபாQ9,  அ!ேக க8� 
ெசா� வரா9,    

 
அ9 கன60தி8� நிைலயாக�  ேக-ேபாK� உண:வ�� 

இன6ைமயானதாக� பா(09,  அவKட�தி� இ��#� தவைற மா3றி, 
அவ: ந� ம\9 ெகா�ட பைகைமைய ந,�கி,  ந-ப�ைன வள:�#�.   

 
ப�றவ�� ெப�!கட� ந,0தி,  த� ஞான�தா� ப�றவ� இ�லா� ெப� 

நிைலைய அைட09,   உய��ட�   ஒ�றி, ஒள6�சwரமாக,  இ��� 
வ��ண�ேல வாD09 ெகா����#� அ0த  மகKஷிகள6� அ�$ 
ச�திைய� ெப�� ஏ�க�9ட�,  நம9 நிைனவ�� ஆ3ற� அ��க� 
அவ:க$ பா� ெச�.�ெபாQ9,  அவ:கள6ட�  நம9  உய�ரா�மா 
இைண09, அ!ேக ;ழ.�  ச�தியாக�  " ப�றவா நிைல "எ�R� நிைலைய, 
அைடய� ெச(கி�ற9. 

 
அ+வாறி�லாம�,  நம�# த,!# ெச(பவைர�   ப3றிேய நா� 

எ�ண�� ெகா���0தா�,  இ0த உடைல வ�-8� ப�K09 ெச�.� 
உய�ரா�மா,  இ0த உடலி� வாD0த கால�தி� எவைர� ப3றி 
எ�ண��ெகா���0ேதாேமா,  அவK� உட.�# இ0த உய�ரா�மாைவ 
அைழ�9� ெச��வ�8�,  

 
ப��, அ0த� த,!கி� வ�ைளைவ அRபவ��க� ெச(9, அத� cல� 

அவKட�தி� வ�ைள0த உண:வ�� ச�ைத, இ0த உய�ரா�மா கவ:09, 
அவK�  உய�ரா�மாைவ)� வ ,D�தி,  இ9'� வ ,D09, ப�றிெதா�ைற� 
ெகா�� 1சி�#�, உய�Kன!கள6� ஈ:�ப�3#$ சி�கி,  அதன6� சwர�ைத 
இ0த உய�ரா�மா ெப�கி�ற9.  
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ஆகேவ, நா� ேத(ப�ைற ேபா�� இ�லா9, வள:ப�ைறயாக, நம9 
ெம(ஞான�ைத வள:�#� வ�தமாக, ெம(ஞான6கள6� அ�$ உண:ைவ 
நம�#$ ேச:�9,  வாDவ�� வ�� த,ைமகைள ஒ8�கி,  வ��ண�� 
நிைல�த ஒள6 சwர�9ட� இ�09 வ�� மகாஞான6கள6� ஈ:�ப�� 
கல09,  நாO� அ0த ஓள6�சwரமாக வாDேவா� எ�ற ேபரவா'ட� 
[-8�  தியான!கள6� ஏ!கி தியான6�#� அைன�9 
உய�ரா�மா�க"�#�, எம9 ஆசீ:வாத!க$. 

3. பைகைமைய அக6றிய மகா�மா 
கா$திஜி 

 ஒ�வ� #3ற� ெச(தா�, அவைன� த���கி�ேறா� .இ9 
அரச:க$ கா-�ய வழி .ஒ�வ� ஒ� தவ� ெச(கி�றா� அ�ல9 
ப�ற��# இ�ைசகைள� ெச(கிறா� எ�றா�, அவR�# இ�ைச 
தர�[�ய த�டைனகைளேய த0தன:, அரச:க$. 

 
ஆனா� மகKஷிகேளா, ஒ�வ: உடலி� அறியா9 1#0த, த,ைம 

வ�ைளவ��க� [�ய உண:வ�ைன ந,�கி, உய:0த க��திைன அவKR$ 
ெச.�தி,  அவ:த� உடலி� வ�� த,ைமய�ைன அட�கி, அத3# 
த�டைன அள6�9, இைண09 ெசய�ப8� உண:வ�ைன, வள:�9� 
ெகா�டா:க$ .அைதேய ம�க"�# உண:�தினா:க$. 

 
மகா�மா கா0தி, ந�ைம இய�#� த,ய உண:'கள6� இ�09, நா� 

வ�8படேவ�8� எ���, அேத சமய�, “ஆ!கிேலய:க"� ந� 
சேகாதர:கேள” எ�� ெசா�லி, அவ:கள6ட� இ��#�, “ம3றவ:கைள 
அ�ைம�ப8�9� உண:ைவ�தா� வ�ல�க ேவ�8�”  எ�� மகா�மா 
கா0தி பா8ப-டா:. 

 
உலக ம�க$ அைனவ��, ஒ�வ��ெகா�வ: ஒ+ெவா� 

உய�ைர)� கட'ளாக மதி�9, அ0த உடலி� இ��#� ந�ல உண:வ�� 
த�ைமைய, சேகாதர உண:'ட� பாவ��க ேவ�8� எ�பைத�தா� 
“ராம ரா�ய�” எ�றா: . 

 
நா� எ8�#� உய:0த #ண!க$ எ9ேவா, அ9 மகிD0தி8� 

நிைலயாக நம9 ெசய� இ��#� ெபாQ9�, ந� உடலி� இ��#� 
சலி�1, ச!கட�, ேகாப�, #ேராத� ேபா�ற உண:'க$ அைன�ைத)� 
ந,�கி, மகிD�சி எ�ற உண:'கள6� நா� எ�`� ெபாQ9, நம�#$ 
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அ9 ஒ��கிைண09, ந�ைம மகிDவ��க� ெச(கி�ற9 .இ9தா� ராம 
ரா�ய�. 

 
வா�ம\கி மகKஷிக$ ெகா8�த�ள6ய, இராமாயண� காவ�ய�தி� 

உ�ைமய�� த�ைம ெகா�8தா�, கா0திஜி, தம9 உய�:, உடைல 
வ�-8� ப�K)�, கைடசி ெநா� வைரய�.� வாD0தா:.  

 
எ�ேலாைர)�, எ�லாவ3ைற)� கா�#� பல உண:'க"டR�, 

ப�றைர� 9�1��தா நிைலகள6.�, அஹி�ைச� த�9வ�ைத� 
கைட�ப���9, ெத�ன�ப�K�காவ�� வாQ� ம�க"�#, ந,தி ெப3�� 
த0தப��, இ0திய நா-ைட� கா�க ேவ�8ெம�ற ஆைச, கா0திஜி�# 
வ0த9. 

 
இ0திய ம�க$, அ�ைம�தன�திலி�09 வ�8பட ேவ�8ெம�றா�, 

பல உய�:க$ பலியாக ேவ��ய���கி�ற9 எ�ற உண:வ�ைன 
கா0திஜி  உண:09,  சா0த�9ட�, ஞான�9ட�, வ�ேவக�9ட� ம�கைள 
ந�வழி�ப8�தினா:.  

 

அதாவ9, அ�ன6ய நா-�டமி�09, நம9 மகKஷிக$ 
ெவள6�ப8�திய உண:வ�ைன ம\-8, அைத ம�க"�#� கிைட�க� 
ெச(9, ம�கைள ந�வழிய�� வாழ� ெச(ய ேவ�8ெம�ற O�ைவ, 
கா0திஜி தம�#$ எ8�9, இ0திய ம�கைள� ப�ப8�ப� ெச(தா:. 

 
கா0திஜி “உலக ம�க$ அைனவ�� ந� சேகாதர:” எ�பைத தம9 

எ�ண�, ெசா�, ெசயலி� ைவ�9, இ0திய ம�க$ அைனவ�� 
த!கள6டO$ள பைகைம உண:'கைள ந,�கி, அைனவைர)� 
அரவைண�#� த�ைம ெபறேவ�8� எ�� எ�ண�, அவ: தன9 மன 
உ�தி ெகா�8, இ0திய ம�கைள� சீ:ப8�த ேவ�8� எ�ற ஒேர 
ேநா�க�9ட� ெசய�ப8�தினா:. இதனா�, கா0திஜி உலக அர!கி�, 
அைனவ�ைடய உ$ள�தி.� இட� ப���தா:. 
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கா0திஜி, எதிKகைள)� கட'ளாக மதி�தா:. அவ:, தன�#$ 

பைகைம உண:'க$ இய�காதப� த8�9, சா0த�, ஞான�, வ�ேவக�, 
எR� ந�.ண:'கைள, தம9 உட.�#$ ;த0திரமா�கினா:.  

 

ஞான�தி� வழிெகா�8, ந� உண:'கைள� தம�#$ 
;த0திரமா�கி, அைனவைர)� அ�1ட� அரவைண�#� ச�தி 
ெபறேவ�8� எ�ற உண:வ�ைன, கா0திஜி தன�#$ ஓ!கி வளர� 
ெச(தா:. 

 
கா0திஜிய�� உண:'கைள நா� >க:0ேதாெம�றா�, உலைக� 

கா�தி8� ேபர�ைள, நா� அைனவ�� ெப�ேவா�.  கா0திஜிய�� 
வழிய�� ெச�ேறாெம�றா�, நம9 #8�ப�தி� பைகைம அக3றி, 
ஒ��ப-8 வாQ� த�ைம ெபறO�)�. 

 
கா0திஜி, மத!க$, இன!க$ எ�ற ேபதமி�லா9, நா� 

அைனவ�� கட'ள6� ப�$ைளக$ எ��� “சீதாராமா” எ��� ெசா�ல� 
ெதாட!கினா:.  

 
“சீதாராமா” எ�� நா� மகிD�சியான உண:ைவ >க:0தா�, 

ந�மிட� மகிD�சிய�� த�ைம ெவள6�ப8கி�ற9. மகிD�சியான ெசா� 
ெவள6�ப8� ெபாQ9, ேக-ேபா: உண:'கள6.� மகிD�சி அைடகி�ற9.  
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இைத�தா�, கா0திஜி “ஹேர… ராமா…” எ�� அ��க� 
ெசா�னா:.  “ப�றைர� 9�1��தி வாDவைத� கா-�.�, அைனவைர)� 
இ�1ற� ெச(9 வாழ ேவ�8�” எ�ற உண:ைவ ஓ!கி வள:�தவ: 
கா0திஜி. 

 
எ�ேலா�� ச0ேதாஷமாக இ��க ேவ�8� எ�ற உண:ைவ, 

நா� எ8�தா�, அத� உண:�சிக$ நம9 உட.�#$"� ந�லதாக� 
ெச()�,. ம�க"�#� ந�ல9 ெச()�, எ�� கா0திஜி எ�ண�னா:. 
அத�வழி, அவ�ைடய ெசா�.�, அவ�ைடய ெசய.� ஒ�றாக 
இ�0த9. 

 
ம�க$, ஏேகாப��த நிைலய�� தவ� ெச()� நிைல வ�� 

ெபாQ9, கா0திஜி உ�ணாவ�ரத� இ�0தா:. காரண�, உ�ணாவ�ரத� 
இ��பத� cல� ம�கள6ைடேய, த� ம\தான பாச�ைத வரைவ�9, அத� 
வழிய�� ம�க"�# உ�ைமகைள� 1Kய ைவ�9, ப�ற��#� த,!# 
ெச(யாத நிைலகைள)�, த,�டாைம எ�ற நிைலகைள மற�க� ெச(9, 
அைனவைர)� அரவைண�9 வாQ� த�ைம)� ெபறேவ�8�, எ�ற 
“உ�தி ெகா�ட உண:ைவ” ம�க"�# ஊ-�னா:. 

 
நா� ஒ+ெவா� ஞான6யைர)�, ேபா3றி� 9தி�கி�ேறா�. 

கா0திஜிைய)� ேபா3றி� 9தி�கி�ேறா�. ஆனா�, அவ:க$ கா-�ய 
அறவழிகைள, நம9 வாD�ைகய�� கைடப���பதி�ைல.  
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ஒ+ெவா� கால�தி.�, மகா�க$ ேதா��கி�றன:. ஆனா�, 
மகா�க$ இ��#� வைர ேபா3�கி�ேறாேம தவ�ர, அவ:க$ மைற0த 
ப��, அவ:கைள� ;�தமாக மற09 வ�8கி�ேறா�. 

 
இ�� மன6த: ஒ+ெவா�வ��, தன�#� ெச�வ�ைத� ேதட, 

எ�தைனேயா வழிOைறகைள� கைட�ப���கி�றன:. ெச�வ�ைத� 
ேச:�தப��, அவ:கள6� #8�ப�தி3#$ ெச�வ�தி3காக� ேபாK-8, 
#8�ப�தி3#$ ஒ3�ைமய3ற நிைல உ�வாகி, ெச�வ�ைத� சீரழி�க 
ெச(ய�[�ய ேபா: Oைறக$ நட�கி�றன. இ9 ேபா�ற நிைலக$, 
ெபKய ெச�வ0த:க$ வ ,8கள6�, இ�ெபாQ9� இ��பைத� காணலா�. 

 
இ�ேபா: Oைறகள6னா� ெச�வ� கைரகி�ற9. அ0த உண:'க$ 

வள:கி�றன. அ�1, ப�1 எ�ற நிைலக$ மைறகி�றன. இ9 ேபா�ற 
நிைலக$, உலக� OQவத3#� இ��கி�ற9.  

 
இைவெய�லா� யா� ஏ� ெசா�கிேறா� எ�றா�, நம9 

�3றா��� வாD0த கா0திஜி, ஒ� மகா� எ�பைத வ�ட "ஒ� Kஷி" 
எ�ேற ெசா�லலா�. 

 
உலக ம�க$ அைனவ�� ெதள60த நிைலக$ ெகா�8, சேகாதர 

த�9வ�9ட� வாழ ேவ�8ெம��, ஒேர நிைலய�� இ�0தவ: 
கா0திஜி.  

 
கா0திஜிேய ஒ� சமய�, “அ�ன6யேன ெவள6ேய�” எ�� 

ெசா�.� த�ைம வ09வ�-ட9. சா0தO�, வ�ேவகO� கா0திஜி 
ெகா���0தா.�, அ�ன6ய�ைடய ஆ-சி, மிக'� க8ைமயான 
நிைலகள6� வ�� ெபாQ9, கா0திஜி எ�லா ம�கைள)� ஒ�� திர-�, 
“அ�ன6யேன ெவள6ேய�” எ�ற ேகாஷ�ைத எQ�ப�னா:.  

 
அ�ன6ய� எ�றா�, த,ைம ெச(ேவா:,  த,ைம ெச()� ச�திகைள 

எ�லா� ெவள6ேய3றி, அ�1ட� அரவைண�#� நிைலய�ைன, நம9 
நா-�� உ�வா�க ேவ�8�, எ�� கா0திஜி [றினா:. 

 
கா0திஜி, யாைர)� அ�ன6யமாக எ�ணவ��ைல. ம3றவைர, யா: 

பைகைம உண:'ட� பா:�கி�றனேரா, அவ:க$ தா� அ�ன6ய: 
ஆகி�றன:. இ0த அ�ன6ய�தி� இ�09தா� வ�8பட ேவ�8� எ��, 
“அ�ன6ய:க$ ெவள6ேயற ேவ�8�” எ�� ெசா�னா:. 
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ஆகேவ, நா� அைனவ�� கா0திஜிய�� ெகா$ைககைள, நம9 

வாD�ைகய�� கைடப���க ேவ�8�. நா-ைட� கா�#� ப�1க$, 
நம�#$ வளர ேவ�8�.  

 
நா-��, அ�1 கல0த உண:'க$ வளர ேவ�8� எ�ற அ�$ 

உண:'கைள� த!கள6ட�தி� வள:�#� அ�ப:க$ அைனவ��, 
மகா�மா கா0திஜிய�� அ�$ ச�தி ெப3�, அைனவைர)� அரவைண�9 
வாQ� அ�$ ச�தி ெப3�, இ0த வாD�ைகய�� சா0த�9ட�, 
ஞான�9ட�, வ�ேவக�9ட� வாD09, ெதள60த ஞானO� மகிD09 
வாD0தி8� அ�$ ச�தி ெப3�, ேபரான0த ெப�வாDவாக வாD09 
வள:0திட, எம9 அ�ளாசிக$. 

4. பைகைமைய அக6றினா,தா� 
மகி4$� வாழP�/	 

ஒ��ட� ஒ�� இைண09 இய!#� த�ைம, ேபர�ட�தி� 
இ�ைலெய�றா�, இ0த� ப�ரபbசேம இ�ைல . 

 
அேத ேபா�, மன6தன6�  வாD�ைகய��, ஒ�வ��ெகா�வ: 

சேகாதர� த�9வ�9ட� வாழவ��ைல எ�றா�,  மகிD�சி)� இ�ைல,  
எ�பைத அைனவ�� உணரேவ�8�. 

 
ஒ�ைற நா�, ந�# ெதK09 ெகா$ள ேவ�8� .ஒ�வ: மிக'� 

ெந��கமாக இ��ப�R�, அதி� சி� பைகைம ஏ3ப-8வ�-டா�, அ9 
க8� வ�ஷவ��தாக ந�O$ பதி09, ந�ைமயறியாமேல அவ:கைள� 
பைக�9,  த,ைமய�� உண:வாக ந�O$ வள:09 ெகா����#�. 

 
இ+வா�, பைகைம)ண:'க$ ந�O$ வள�� ெபாQ9, அ9 

ந�O$ உ$ள ந�ல #ண!கைள)� பைகைமயா�கி� ெகா�ேட 
இ��#�.   

 
நம9 உட.�#$,  உண:'க$ ஒ���ெகா�� பைகைமயா#� 

ெபாQ9,  நம9 உடலி� த�ைம #��கி�ற9 .ந�Oைடய 
எ�ண!க"� மா�கி�ற9. 
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எனேவ, lKய� #8�ப� ஓ: ஒQ!#ட� அைமதியாக 
இய!#வைத� ேபா��, நாO� பைகைம உண:'க$ இ�லாம�, 
ஒ3�ைம உண:'ட� மகKஷிகள6� அ�$ ச�திய�� 9ைண� ெகா�8, 
வாழ� ெதK09 ெகா$ள ேவ�8�. 

 
நா� வாQ� ெத�வ�� உ$ள அைனவைர)�, நம9 

#8�ப�தினைர� ேபால� க�தி, “அவ:க"� மகKஷிகள6� அ�$ ச�தி 
ெபறேவ�8�, இ�$ ந,!கி� ெபா�$ கா`� திற� ெபறேவ�8�, 
வாDவ�� எ��� மகிD0த நிைல ெபறேவ�8�” எ�� எ�ண�, நம9 
ெத�வ�� வாQ� ம3ற #8�ப�தின��காக� தியான6�#� ெபாQ9, 
அவ:க"� ந�Oட� ஒ��ப-8 வள�� நிைல, உ�வாகிற9. 

 
நா� அைனவ�� ஒ�� [�, [-8� தியானமி�09, இதன6� 

எ�ண அைலகைள ஒ�மி�த நிைலயாக ெவள6ய�8� ெபாQ9,  
இதைன�  lKயன6� கா0த�ச�தி கவ:09, இ0த uமிய�� படர� 
ெச(கி�ற9. 

 
ேம.�, இ0த உண:வ�� அைலக$ இ+'லக ம�கள6� உண:வ�� 

கல09, அவ:கள6ட�தி�, மகிD�சிய�� த�ைமைய வள:�கி�ற9. 
பைகைமய3ற மன6த:களாக, அவ:கைள மா3�கி�ற9. 

 
ேபர�ட�தி.�, uமிய�.�, மன6தKட�தி.� நைடெப�� 

இய3ைகய�� இய�க!கைள, மாமகKஷி ஈYவராய #�ேதவ: 
கா�ப��த அ�$ வழிய��, உ!க"�# உபேதசி�9 வ�கி�ேறா� . 
இதி� உ!கள6� க��திைன� ெச.�தி, உண:வ�� ஆ3றைல 
உ!க"�#$ வள:�9� ெகா$"!க$. 

 
இ0த நா8�, உலகO�, ஊ�� எ��� மகிD0த நிைலயாக இ��க 

ேவ�8� எ�ற உண:வ�ைன வள:�9� ெகா$"!க$ .நா8�, 
உலகO�, ஊ�� மகிD0த நிைல ெபறேவ�8� எR� ெபாQ9, 
மகிD�சிய�� உண:'க$ உ!கள6ட�தி� ெப�#கி�ற9. 

 
மகிD0த உண:வ�� 9ைண� ெகா�8, மகKஷிகள6� அ�$ 

ச�திகைள� ெபறேவ�8�. மகKஷிகள6� அ�$ ச�திய�� 9ைண� 
ெகா�8, 9�வ ந-ச�திர�தி� ஈ:�1 வ-ட�தி�, ச�தKஷி ம�டல 
ஒள6 வ-ட�9ட� நா� அைனவ�� இைணய ேவ�8�. 
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இ+வா�, இ0த உண:வ�� எ�ண!கைள நா"� வள:�9� 
ெகா$"!க$.  நா"� ந�ல உண:'கைள வள:�ேபா: அைனவ��#�, 
எம9 ஆசீ:வாத!க$. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V ப9ப��வ நிைல 
1 ��ப	 வ�	 ேநர�ைத, நம��� 

ெம. ஒள1ைய� ^%&	 ச$த5�பமாக 
மா68	, ப��வ நிைல 
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ஒ+ெவா� நிமிடO�, நம9 #�நாத: அ�$வழி ெகா�8, 

அவK� ஆ3றலி� 9ைண ெகா�8 மகKஷிகள6� அ�$ ஒள6ைய� 
ெப3�, அ�$ ஒள6கள6Rைடய நிைலகைள ந,!க$ ெப�வத3#, இ0த 
ச0த:�ப�ைத நிகD�9கி�ேறா�. 

 
இைத ந�ல ச0த:�பமாக பய�ப8�தி, சாதாராண வாD�ைகய�� 

ெசா�ன9 ேபால, “எ�ன�த” எ�ற ேசா:ைவ வ�8�9, உ!க$ ந�ல 
உண:'க$ அழி09வ�டாதப�,  “நா� நி�சய� மகKஷிகள6� அ�$ 
ஒள6ைய ெப�ேவா� எ���, இ0த மன6த வாD�ைகய�� ேச:�த 
இ�ைள ந,�கிவ�-8, நி�சய� அ0த ஒள6 நிைல ெப�ேவா�”  எ�ற ஏ�க 
உண:'ட� ந,!க$ ெசய�ப8!க$. 

 
அ+வா� ெசய�ப8� ெபாQ9, வாD�ைகய�� எ�தைகய 

9�ப!கைள� ச0தி�தா.�, 9�ப!க$ வ�� ேநர!கள6�தா�, அ0த 
ெம( ஒள6ய�� உண:ைவ, நா� [-8�, ந�ல ச0த:�பமாக ஏ3ப8�தி� 
ெகா$ள ேவ�8�. 

 
ஆக, நம�#$ வர�[�ய 9�ப�ைத மற09, “நா� ெம(ஞான6ய�� 

அ�$ ஒள6ைய� ெப�ேவா�” அ0த அ�$ ஒள6யாேல, ந� ெசா�.� 
ெசய.�, ந� ேப�;� c�;�, உலக�ைத ஒள6ய�� ;டரா�க� ெச()�. 
ஒ�வைர மகிழ� ெச()� எ�ண!களாக, ந� ேப�;� c�;� இ��#�, 
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அ0த நிைலகைள நா� ெப�ேவா� எ�ற நிைலகள6�, எ�தைகய 
9�ப!க$, எ0த ேநர�தி� வ0தா.�, நம9 #�நாத: அ�$ ஒள6 
ெகா�8,  நா� அைத� ெப�ேவா� எ�� உ�தி ெகா�8, அ0த 
உ�தியான நிைலைய� ெப�வத3#�டான ச0த:�ப�, எ0த மகKஷிக$, 
அவ:க$ எைத வ�ைளய ைவ�தா:கேளா, அ0த உண:வைலகைள, 
சிலிகா�கைள, உ!க"�#$ பதிய� ெச(தி��கி�ேறா�. இன6, இைத� 
[-�� ெப��#வ9, உ!க$ ைகய��தா� இ��கி�ற9.  

 
ந,!க$ ெபறேவ�8ெம�ற ஆைச என�கி��கிற9. அைத யா� 

பதி' ெச(கி�ேறா�. ந,!க$ அைனவ�� அைத� ெபற ேவ�8ெம�ற 
ஆைசய��, யாO� ஒள6 நிைல ெப�கி�ேறா�. 

 
எ� ேப�;�, c�;�, உலக� ந�ைம ெபற� ெச()�.  யா� 

எ8�9� ெகா�ட9, எ� ேப�;� c�;� உலக� ந�ைம ெபறேவ�8� 
எ�ற எ�ண�ைத� ெச.�தி, அைத யா� பர�1கி�ேறா�.  

 
இைதேய ந,!க"� எ8�9, உ!க$ உட.�#$ இத� நிைலகைள� 

ெப��#�ேபா9, உ!க"�#$"� உ!க$ ேப�;� c�;� ப�ற�ைடய 
நிைலகைள அ9 ந�ைம ெபற�ெச()�. 

2. ப!ற�ைடய உண5Fசிக� ந	ைம 
உண5Fசி வச�படF ெச.யாம,,  

அ��ஞான�தா, ப��வ�ப&��	 
நிைல 

வ�யாபார!கள6� ெகா8�த9 வரவ��ைல எ�றா�, “ெகா8�ேத�, 
வரவ��ைல” எ�ற இ0த உண:ைவ எ8�9, இ0த உண:ேவா8 ேச:�9, 
இ�ெனா�வைர� ேச:�தா�, கட� வா!#வா:க$ ப�� 
ேபா(வ�8வா:க$. 

 
கட� ெகா8�ேதா�, இ�R� வரவ��ைல எ�� எ�`�ேபா9, 

அைத� சமாள6�க, இ�0த பண�ைத� ெகா�8 சர�ைக வா!க� 
ெச�றா�, ம-டமான சர�ைக வா!கி வ09வ�8ேவா�. 

 
அ0த ம-டமான சர�#, எ�ப� வ�3#�? எ� வ�யாபாரேம நி�� 

ேபா(வ�-ட9 எ�ேபா�. இ9 ச0த:�ப!க$. உண:'�ெகா�ப 
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எ�ண!கைள மா3றி, ந�லைவ எ�றா.�, மற09வ�-8� ெச(9 
வ�8ேவா�. 

 
எ�ப�)� லாப�ைத� ெப�ேவா�, எ�� ெச(தா.�, Oதலி� 

லாப� வ��. ப��, அ9 தைட எ�ற உண:'கைள, ஊ-�வ�8கி�ற9. 
ந� எ�ண�, நம�ேக எதிKயாக உ��ெப3�, ந�Oைடய நிைன'� 
ந�லைத� ெபறா9, நம�#$ேள எதிKைய உ�வா�கி வ�8கி�ற9. 
ந�வாD�ைகைய� பய�ப8�9� நிைலய��ைல.  

 
இைத� ேக-8ண:0ேதா:, உ!க"�#$ இ0த அறிவ�� த�ைம 

வள:கி�ற9. த,ைமக$ வ�� ெபாQ9 அைத மா3ற, உ!க$ நிைனவ�� 
ஆ3றைல, 9�வ ந-ச�திர�திR$ ெச.�தி, சிறி9  ேநர� 
அதிகமாகிவ�-டா�, “இவR�# வ ,-8� கவைல இ��கி�றதா? எவேனா 
சாமியா: ெசா�னா� எ�� எ�ண�� ெகா�ேட உ-கா:0தி��கிறா�” 
எ�பா:க$. இ9 மாதிK, 1ல�ப ஆர�ப��9 வ�8வா:க$. 

 
ெப�க$, எ�ப�ேயா இவ: பா8ப8கி�றா:. ஆனா� உண:'க$ 

அவைர அறியாம� இய�#கி�ற9. நா� எ�ப�யாவ9, மன வலிைம 
ெபற� ெச(யேவ�8�  எ�� தியானமி�0தா�, ெகா"0தியாேலா, 
நா�தனாேரா, “யாராவா9 ;�மா உ-கா:09 ெகா���0தா�, கBட�ைத 
மா3றிவ�ட O�)மா?” எ�ற உண:'கைள ஊ-8வா:க$. 
 
      அவ: #8�ப�தி� நிைல அறி09, எ�ப�)� மா3றேவ�8� எ�� 
வ ,-�3#� ெச�றா.�, ;ழ�ற இ�"�#$ ெச��, அட:�திய�� நிைல 
ெச�றைட0த ப��, ஒள6ய�� த�ைம ெவள6�படாதப�, ம!கிவ�8கி�ற9.  
 
 இ�ப�, ந�வழி�ப8�த ேவ�8ெம�றா.� உலக இய�1க$, 
வ�ஷ�த�ைம ெகா�ட நிைலகள6� மாறி வ��ேபா9, ப�தி ெகா�ட 
உ$ள!க$ அைத� ப3றிெகா�8, அ0த ப�தி எ�ற ஒ�ைறேய, ந�1� 
நிைல இ�கி�ற9. 
 
 ஆ�டவ�தா�, அ0த ெத(வ�தா� கா�#� எ�ற நிைலகள6� 
இ��கி�றன:. ஆனா�, அ0த நிைல இ�0தா.�, “நா� 
இ�ப�ெய�லா� உ�ைனேய வண!கிேனேன, என�#� 9�ப� 
வ�கி�றேத” எ�ற இ9'� வ�கி�ற9. நா�, எத� ேம� ப�தி 
ெகா$கி�ேறா�? 
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யாராவ9 ந�லவ:கைள� பா:�தா�, ச0ேதாஷ� அைடவத3#� 
பதிலாக, ெப�c�; வ�8வா:க$. நா� இ�தைன)� ெச(ய, ஆ�டவ� 
நம�#� ெகா8�க மா-ேட� எ�கி�றா� எ�பா:க$. இ9மாதிK 
ெசா�லி, ஒ�வைர #3றவாள6யா�#ேவா�. 

 
வசதி இ��ேபாைர� பா:�ேதாெம�றா�, அவ:கைள� பா:�#� 

ெபாQெத�லா�, இவ:க$ எைத நிைன�கி�றா:கேளா, அ0த உண:வ�� 
த�ைமயாகி, அவ:க"�#� 9�ப� ெச(கி�றா�, இவ:க"�#� 9�ப� 
ெச(கி�றா�, ஏமா3றி� ெகா�ேட உ$ளா�, இ0த ெத(வ� இவR�#� 
தா�, [ைரைய� ப�(�9� ெகா-�� ெகா�ேட இ��கி�ற9, எ�பா:க$. 

 
இைவகெள�லா�, ச0த:�ப�. இ9 எைத உ�வா�#கி�ற9? இ�ப� 

மா3�� உண:'க$ உ��ெப3�வ�8கி�ற9. ஆனா�, நா� ந�ைம 
ெச(யேவ�8ெம�றா�, ந�Oைடய ந�ல எ�ண!க$ வ. 
இழ09வ�8கி�ற9. 

 
ஆைகய�னா�, நா� இதைன உ�வா�க,  யா� ெவள6ய�-ட 

�லிைன, சிறி9 ேநர� ப��க ேவ�8�.  இவ:க$ நிைன�பைத மா3ற 
ேவ�8ெம�றா�, சாமி எ�ன ெசா�லி இ��கி�றா:க$, ந�ைம 
எ�ப�ெய�லா� தா�#கி�ற9? எ�� சிறி9 ேநர� ச�தமாக ப��தா�, 
இவ:கள6� மாறான உண:'� இைண�க�ப8� ெபாQ9, அவ:க"�# 
நிைன' வ��. 

 
எ�னடா ப��கிறா(? எ�பா:க$. ப��#� ெபாQ9, Oதலி� 

ப��காேத எ�� ெசா�.வா:க$. வ�டாம� ப��#� ெபாQ9, ந�ல 
உதாரண!கைள� ெசா�.� ெபாQ9, உ3�� ேக-பா:க$. சிறி9 
சிறிதாக, ந� ேம� இ��#� ெவ��1க$ மா��. ந�லணைவகைள 
அவ��#$ 1#�தி, அ0த நிைலைய மா3றO�)�. 

 
சில ேப:, ைவரா�கியமாக, சாமி ெசா�னைத எ8�9� 

ெகா$வா:க$. “எ�ைன வ�டமா-ேட� எ�கிறா:கேள” எ�� தி��ப�� 
ப��தா�, எ�னா� 1�தகO� ப��கவ��ைல. நா� எ9'� ெச(ய 
O�யவ��ைல, எ�ற உண:'க$ கல09, நம�#$ மன�ேசா:'�, 
மன�சbசலO�, வ09வ�8கி�ற9. 

 
நா� ந�லைவக"�#� தாேன ேபாகி�ேறா�, இ�ப�� 

ெச(கி�றா:கேள, எ�ற உண:'க$ வ�ஷ�தி� உண:'கைள, நம�#$ 
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மா3ற�ப8� ெபாQ9, ந�Oைடய ெசயலா�க!க"�, ெசயல3றதாக 
மாறிவ�8கி�ற9. 

 
இ�ப� வாQ� நா�,  ஒ+ெவா� ெநா�ய�.�, நம�#$ அ�$ 

ஞான�ைத� ெபறேவ�8�. அவ:க$  ெசய�கள6�, உ�ைமைய 
உண�� ப�வ� வரேவ�8�,  எ�ற ஏ�க�ைத� சிறி9 ேநர� 
எ8�9வ�-8,  அ0த உண:�சிைய க�களா� பா:�9வ�-8,  உண:வ�� 
அைலகைள� பர�பேவ�8�. 

 
அ�ப�� ெச()� ெபாQ9, அவ:க"� அைத� ேக-க ேந�கி�ற9. 

இ�ப�� சில நா$, சிறி9 ேநர� ம-8� ப��க ேவ�8�.  
 
அைதேய ப��9� ெகா���0தா�, அவ: ச!கடமாக இ��#� 

ெபாQ9, அைத� ெச(தா�, “ஏ�டா க�தி� ெகா����கிறா(? இ��கிற 
9�ப�தி�”, எ�ற நிைலகள6� இ9'� வ09வ�8�.  

 
அைமதி ெகா�8 இ��#� ேநர�தி�, இதைன� சிறி9 

ெவள6�ப8�தி, உ3� ேநா�#� ச0த:�ப�ைத உ�வா�க ேவ�8�. 
 
ெந� பதKைன ந,�க, “ெசால'கைள” எ8�9� s'வா:க$. கா3� 

இ��#� ச0த:�ப�தி� sவ�னா�, அ0த பத: ந,!#�. கா3� இ�லாத 
ச0த:�ப�தி� sவ�னா�, ேபாகேவ ேபாகா9, தி��ப� தி��ப sவ 
ேவ�8�. 

 
அ�ப�, தி��ப� தி��ப� ெச()� ெபாQ9, ;�த�ப8�த 

O�யாதப� ேசா:வைட09வ�8ேவா�. பத: அதிகமாகி, ப�Kயாத 
நிைலகள6�  அைட�ப-8வ�8�. இைவகெள�லா�, ச0த:�ப�தா�, 
ந�ைம அறியாம� தவ�க$ [8கி�ற9. 

 
இைத� ேபா��, #8�ப�தி� நிைலகள6�, தவ�கைள ந,�#� 

நிைலகைள� ெசய�ப8�த ேவ�8�. ஆகேவதா�, இைவகைள எ�லா� 
உ!க"�# நிைன'ப8�9கி�ேற�. 

 
ச0த:�ப!க$, எ�ப� நா� ந�ல9 ெபறாதப� தைடப8�9கி�ற9? 

எ��, அ0த ;3��1ற� lDநிைலைய உணர� ெச(கி�ற9.  
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அத3#�த�க, ச0த:�ப�தி� ப8�ெபாQ9 ெசய�ப8�9கி�ற9. 
ஆக, ம3றவ:க$ உட�கள6� உ$ள, பத:கைள, ந,�#� ச�தியாக, ந� 
ெசா� ஆகி�ற9. 

 
மதி� எ�ற நிைலக$ மைற�தா�, அ�ப#திய�� பதைர ந,�கினா� 

எ�னவா#�? அ0த� கா3� 1கா9. அேத மாதிK, வாகன!க$ ெதாட:09 
ெச�கி�ற9. கைர ஓர�தி� பதைர ந,�#கி�ற,:க$. ஆனா�, அ!ேக 
வ�� கா3றிைன� தைட�ப8�தினா�, பத: ந,!கா9. 

 
ப�ற�ைடய உண:'க$ பல வைகய�.�, உண:�சிகைள� s��, 

ெவ��ெப�ற நிைலக$ வ�கி�ற9. அ0த ெவ��ெப�ற உண:'கைள 
மா3ற, உண:வ�� த�ைம 1�தக�ைத� ப��தா�, ந�ல ெசா3க$ 
நம�#$ ஆகாதப�, அவ:க$ உண:�சிக$, நம�#� திைர 
மைறவா�கிவ�8�ற9. 

 
ஆகேவ, திைர மைற'ப8�9� உண:வ�ைன ந,�க, அ�$ ஒள6 

எ�ற உண:ைவ, நம�#$ ேச:�9� ெகா�டா�, நம�#$ வ��, 
த,ைமய�� பத:கைள ந,�க இ9 உத'�. 

 
ஆக, தியானவழிய�� உ$ள அைனவ��, உ!க$ வாD�ைகய�� 

ெதK09, ெதள609, ெதள6வாக வாழ� ெச()� அ0த அ�$ஞான�ைத� 
ெப3�, அ�$ ச�தி ெப3�, எ�ெற���, அ0த 9�வ ந-ச�திர�தி� 
ஈ:�1 வ-டதி�, மகிD09 வாD0திட எம9 அ�ளாசிக$. 

 

2. �� கா%�ய வழிய!, வ!ஷ�ைத 
அட�கி, அ�ளா6றலாக மா68	 

ப��வ	 
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1. சாதாரண ம�கைள� ேத� ஏ� 

ஞான1ய5க� வ�கி�றன5? 
நா�, இ�� எ+வா� ேகாய�.�ேகா, ஞான6யைரேயா, ேத�� 

ெச�கி�ேறாேமா, அைத� ேபால, ஞான6ய: ஒ+ெவா�வ�� 
சாதாரண ம�கைள� ேத� வ�கி�றன:. 

 
இதRைடய உ-ெபா�ேள, ஒ� மன6த�,  எ+வள' 9�ப�தி� 

ஆD0தி��கி�றாேனா, அ0த� 9�ப�ைத ந,�கி, அ0த� 9�ப�ைத 
உ�வா�கிய,  

அ0த� காரமான த,ய உண:வ�� ச�திைய, வ�ல�க� ெச(9,  
ஆ3ற�மி�க, உ$ உண:வ�ேல ேதா�றிய,  
ந�ல உண:வ��, அ`வ�� ஆ3றைல  
உ�வா�க� ெச(வத3#�தா�. 
 
உதாரணமாக, ஒ� க�ைண� கிழ!#, வ�ஷ�தி� த�ைம 

ெகா���0தா.� அதி.$ள வ�ஷ�ைத ந,�கிய ப��, ஆ3ற� மி�க 
நிைலக$ ெகா�8, ந� சwர�தி3#$ ச�தாக ஆகி�ற9.  

2. அ9சி உ�வாக, அதன1� உமிேய 
ப!ரதானமாகி�ற� 
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அைத� ேபா��,  அKசி உ�வாவத3#, அ$த உமிேய 
ப!ரதானமாகி�ற�. இ+வா�, க�னமான உண:வ�� 
ஆ3ற�களாக இ�0தா.�, அேத ஆ3ற�, உட.�#$ ெச��வ�-டா�, 
த,யைத வ�ைளவ��#�. 

 
நா� ெந�லி� உமிைய ந,�கியப��, அKசி எ+வா� இ��கி�றேதா, 

அைத� ேபா��, க8ைமயான அ0த ;வாச�ைத நா� ;வாசி�தா.�, 
நா� ;வாசி�த அ0த உண:வ�� அைலக$, ந� உட.�#$ கல09 
வ�8கி�ற9. 

 
ெந�லி� உமிைய ந,�கிவ�-8, உ$ேள இ��க� [�ய அKசிைய 

நா� ெப�கி�ேறா�. அைத உணவாக� சா�ப�8கி�ேறா�. அைத� 
ேபா��,  அ0த மகKஷிக$  

வ�ஷ�தி� ஆ3ற.�#$ இ��க�[�ய,  
இய��	 அ$த உண5வ!� ஆ6றைல  
நா	 ;வாசி�பத6�தா�,  
அவ:க$ ெப3�,  
ெப3ற அ0த உ�ைமய�Rைடய நிைலகைள,  
மன6த� உடலிேல ெச.�தி,  
அ0த� 9�1��9� உண:வைலகைள ந,�கினா:க$. 
 
ஏென�றா�, அ0த உட.�#$தா�, அ0த 9�1��9�  

உண:வான அ`�க$ வ�ைளகி�ற9. அ0த வ�ைள0த அ`வ�� 
த�ைமைய, அைத ந,�#வத3# அ0த ெம(ஞான6ய�� அ�$ ச�திய�� 
த�ைமைய, யா: 9�13�� ெகா����கி�றனேரா அவ: உடலிேல 
அ0த ;வாச�ைத� பா(�சி, உணர� ெச(தா:க$.  

3. ெந,லி� உமிைய ந2�கிய� ேபா�8, 
��ப�ைத ந2�கினா5க� ஞான1ய5க� 

அ!ேக இ��க� [�ய 9�ப�தி� உண:வைலகைள, ெந�லி� 
உமிைய ந,�கி அKசிைய எ8�ப9 ேபா��, மன6த உட.�#$, 

9�1��தி� ெகா����#� அ0த� ச�திகைள, உமிைய 
ந2�கிய� ேபா�8, அ$த� ��ப�ைத ந2�கி,  
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அ0த ந�ல வ��தான ச�ைத,  
அ!ேக உ�வா�கினா:க$, மகKஷிக$. 
 
உதாரணமாக, த!க�தி3#$ திரவக�ைத ஊ3றிய'ட�, அதிேல 

கல0தி��க� [�ய ப��தைள, ம3ற ம-டமான சர�#க$ எ�ப� 
ஆவ�யாக மா�கி�றேதா, அைத� ேபால மகKஷிக$ அவ:க$ எ8�9� 
ெகா�ட ெஜப�தி� த�ைம ெகா�8, ஒ� மன6த� 9�13�� 
ெகா����#� ேபா9, அவ:க"ைடய ;வாச�திேல இைத� ெச.�தி, 
அ!ேக இ�1ற� ெச(கி�றா:க$.  

 
அ+வா� அவ:கைள இ�1ற� ெச(9,  
அ0த மகிD�சியான எ�ண!கைள உ�வா�க� ெச(9,  
அ0த உடலிலி�09 ெவள6�ப8�தி,  

அதிலி�09 ெவள6�ப8� உ�ைமயான 
உண:வைலகைள இவ:க$ ;வாசி�9, த� உடலிேல 
ஆ6ற, மி�க  ச�திகளாக�  ெப6றா5க�. 

 
ஆகேவ, அ0த மகKஷிகைள� ேபா�ேற, நாO� வ�ஷ�ைத அட�கி, 

அைத ஆ3ற�மி�க ச�தியாக மா3றி, உய��ட� ஒ��� உண:'கைள 
ஒள6யாக மா3றி, அழியா ஒள6� சwர� ெப�ேவா�. எம9 அ�ளாசிக$. 

4. மனைதF சம�ப&��	 ப��வநிைல 
ஆறறி' ெகா�ட மன6தரான நா�, பலவ�தமான உட� 

உ��1கைள� ெகா�ட, உய�Kன!கைள உ�வா�#கி�ேறா�. வ�bஞான 
அறிவா�, இைத நா� அறி09ெகா�ேடா�. இ�ப� அறி09 ெகா�ட 
உண:வ�லி�09, நா� எ�ன ெச(யேவ�8�? நம�#$ எ�ப�� 
சைம�த� ேவ�8�? 

 



 - 193 - 

ஒ�வ: நம�#� த,ைம ெச(தா:, எ�� அறிகி�ேறா�. ஆனா�, 
அ0த� த,ைமய�� உண:', நம�#$ வளரா9 தைட�ப8�9த� 
ேவ�8�.  

 
அ+வா� தைட�ப8�த ேவ�8ெம�றா�, “ஈYவரா” எ�� 

உய�ைர எ�ண�, “9�வ ந-ச�திர�தி� ேபர�"� ேபெராள6)� நா� 
ெபறேவ�8�” எ�� எ�ண� ஏ!கி, த,ய உண:வ�ைன நம�#$ வரா9 
தைட�ப8�தி, அ�$ உண:வ�ைன� ேச:�க�ப8� ெபாQ9, த,ய 
உண:'கள6� வ ,Kய�ைத� #ைற�கி�ற9.  

 
உதாரணமாக, மிளகா( தன6�9� காரமாக�தா� இ��#�. ஆனா�, 

ம3ற ெபா�$க"ட� இைண�க�ப8� ெபாQ9, ;ைவயாக மா�கி�ற9. 
 
ஒ�வ: “தவ� ெச(கிறா:” எ�� நா� அறி)� ெபாQ9, நா� 

அ�$ ஒள6ய�� உண:வ�ைன >க:09, “அவ�ைடய அறியாைம 
ந,!கேவ�8�, அ�$ஞான� அவK� ெபறேவ�8�, அ�$ச�தி அவ: 
ெபறேவ�8�, ெதள60த மன� அவ: ெபறேவ�8�” எ�� எ�ண 
ேவ�8�.  

 
இதனா�, அவ�ைடய உண:'க$ நம�#$ வ0தா.�, அவைர 

இய�#� த,ய உண:'க$, நம�#$ வ�ைளயா9. 
 
அவ: தவ� ெச(கிறா: எ�� நா� அறி0தா.�, அவ: 

ேவக�9��பாக இ��#� ெபாQ9, ந�ைம த�� ெசா�கைள நா� 
ெசா�னா�,  அவ: ேக-கமா-டா:.  

 
சில நிமிட!க"�#� ப�ற#, அதாவ9 சா0தமாக இ��க�ப8� 

ெபாQ9, “ந,!க$ இ�ப�� ெச(தா�, உ!க"�# ந�ைம” எ�� நா� 
ெசா�.� ெபாQ9, அவ: ஏ3�� ெகா$"� ப�வ� வ�கி�ற9. 
அ�ேபா9, நா� ெசா�.� ெசா�லி� உண:'க$, அவKட�தி� 
உ�வா#� த�ைம வ�கி�ற9. 

 
எ�ெண( ந�றாக ெகாதி�#� O�, வைடைய� த-�, 

எ�ெணய�� ேபா-டா� எ�னவா#�? வைட சீராக ேவகா9. 
எ�ெணைய அதிகமாக வ�Q!#�.  
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ப��, அ9 lேடற� lேடற, வைடய�� ;ைவ)� மாறிவ�8�. 
ஆனா�, எ�ெண( அதிகமாக� ெகாதி�9, அதி� வைடைய� த-�� 
ேபா-டா�, வைடய�� ேம�பாக� க�கிவ�8�. உ$ பாக� மாவாக 
இ��#�. 

 
சம�ப8�9�, ப�#வ�ப8�9� உண:வ�� த�ைம ெகா�8தா�, 

பதா:�த!கைள உ�வா�கேவ�8�. இைத� ேபா��தா�, நம9 
வாD�ைகய��, #ழ0ைத ஒ�� தவ� ெச()� ெபாQ9, த�ண� 
பா:�9�தா�, ந� உண:வ�� த�ைமைய� #ழ0ைத�#� ெசா�ல 
ேவ�8�. 

 
ஏ3�� ெகா$"� ப�வ� வ�� ெபாQ9தா�, ந� உண:'கைள 

ஊ-டேவ�8�. ஏ3�� ெகா$"� ப�வ� இ�ைல எ�றா�, ெசா�லிய 
ந� உண:'க$ அ!ேக வ�ைளயா9. ந� உண:வ�� த�ைம வ�ைள)� 
ப�வ�, அ!ேக இழ�க�ப8கி�ற9.  

 
ஆனா�, தவைற� ;-�� கா-�,  ந� உண:ைவ ஊ-ட� 

தவறினா�,  ெவ��ப�� உண:ேவ வ��.  ெவ��ப�� நிைல 
வள:09வ�-டா�, ஏ3�� ெகா$"� ப�ேப வரா9.  

 
ஆகேவ, நா� இ9ேபா�ற நிைலகைள அறி09, எதைன, எ+வா�, 

எத� வழிய��,  நா� உ�வா�கேவ�8�?  எ�ற நிைலய�� “நா� 
ப�#வ�ப8�9� நிைலய��” சம�ப8�9த� ேவ�8�. ஒ+ெவா� 
நிமிடO� மனைத� சம�ப8�தினா�, ப�#வ�ப8�9� ப�1� 
வ�கி�ற9. 

 
அ�$ ஞான�தி� உண:'க$, நம�#$ வ�ைள0தா�, ந� 

வாD�ைகய�� வ�� வ�ஷ� த�ைமகைள, கார உண:�சிகைள, அட�#� 
த�ைம வ�கி�ற9.  

 
இ�ப� அட�#� த�ைம வ0தா�, சி0தி�#� த�ைம வ�கி�ற9. 

சி0தி�#� த�ைம வ0தா�, ந� ெசய� சீராக அைமய,  இ9 உத'�. 
 
நா�, நம9 வாD�ைகய��, 9�வ ந-ச�திர�தி� ேபர�$ 

ேபெராள6ய�� உண:ைவ� உ�வா�கி, ேபK�ப� ெப�வாD�ைக எ�ற 
நிைலைய, நம�#$ உ�வா�#த� ேவ�8�.  
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உதாரணமாக, ஒ�வ: சா�கைடய�� வ�Q09வ�-டா�, அவைர 
அ!ேகய��09 ம\-க நிைன�கி�ேறா�. அவைர� ைக ெகா8�9� 
s�#கி�ேறா�. அவ�� ந�ைம� க-�� தாவ� ேமேல வ�கி�றா:.  

 
இதனா�, ந� ம\9� அ;�த� ஆகிவ�8கி�ற9. உடேன, 

அ;�த�ைத ந,ரா� ந,�#கி�ேறா�. இ9 1ற�தா� நிகDவ9. 
ஆனா�,  ப�றிெதா�வK� ேவதைனய�� உண:ைவ நா� >க�� ெபாQ9, 
ந� அக�தி3#$ வ0த, அ0த அ;�த�ைத ந,�க ேவ�8ம�லவா? 

 
யா� அ�$ வா�கிைன வழ!#கி�ேறா�. எ�ைம ந,!க$ 

பா:�கி�ற,:க$. யா� ேப;� உண:'கைள ந,!க$ >க:0தப��, அ9 
உ!க"ைடய உய�Kன6�ப-8, இதன6� உண:ைவ அறிய ேந�கி�ற9. 
இைத உ!களா� பா:�க O�கி�றதா? இ�ைல, ஆனா�, உணர 
O�கி�ற9. 

 
ந,!க$ எ�ைம� பா:�கி�ற,:க$, ந,!க$ “எைத� ெபறேவ�8�” 

எ�� எ�ண� ஏ!#கி�ற,:கேளா,  அ0த உய:0த எ�ண!கைள 
எ�`�ெபாQ9, அதன6� உண:வ�� த�ைம உ!க"�#$ 
இய�#கி�ற9. 

 
அ�ப� இய�க�ப8�ெபாQ9, உ!க"�#$ அறிய O�யாத சில 

சலன!க$ ஏ3ப-8, அ9 எ�ப� ந�ைம இய�#கிறெத��, அறி)� 
ப�வ� வ�கி�ற9.  

 
அறி)� ப�வ� வ0தா.�, ந,!க$ அைத அட�க ேவ�8ெம�ற 

உண:�சிகைள� s�8கி�ற9. அ�ேபா9, “த�O$ அட�கேவ�8�, 
த,ைமக$ த�O$ வரா9 த8�கேவ�8�”, எ�ற உண:'க$ 
உ!கள6ட�தி� வ�கி�ற9. 

 
அ�$ ஞான6ய�� அ�$ உண:'க$, வலிைம ெகா�ட9.  அேத 

சமய�தி�, ேவதைனய�� உண:'க"� வலிைம ெகா�ட9.  
 
ஆனா�,  அ�$ ஞான6ய�� உண:'க$, சி0தைனைய� 

s�8�.  ேவதைன உண:'க$ சி0தைனைய, இழ�க� ெச()�. 
 
“ந�ல மன6தராக இ�0தா:, இ�� அவ�ைடய நிைல, அவ�ைடய  

#8�ப�தின:கேள அவைர எதி:�#� நிைல ஆகிவ�-டேத” எ�� 
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உ!கள6ட�தி� சி0தைனய�� த�ைம மா3ற�ப-8, ேவதைன ப3றிய 
சி0தைனைய, உ!கள6ட�தி� வள:�க� ெச(கி�ற9. ஆகேவ, 
அவKட�தி� இ�0த, அ0த ேவதைனய�� வ., உ!கள6ட�தி� 
வள:கி�ற9. 

 
த,ைமகள6� உண:ைவ, அட�#� ஆ3ற� ெகா�ட9 9�வ 

ந-ச�திர�. அத� உண:ைவ எ8�9, உ!க"�# உபேதசி�#� ெபாQ9, 
த,ைமகைள அட�#� ஆ3ற� உ!கள6ட�தி� வலிைம ெப�கி�ற9. 

 
த,ைம எ�� ஒ�ைற. அறி)� ெபாQ9, த,ைமய�லி�09 வ�8ப8� 

நிைலைய நா� ெபறேவ�8�.  
 
த,ைமய�லி�09 வ�8வ��#� உண:'க$ எ9? வ�8ப-டவ: யா:? 

9�வ ந-ச�திர�. 9�வ ந-ச�திர�திலி�09 ெவள6�ப8� உண:'கைள, 
நம�#$ கவ�� ெபாQ9, அ9 ந�O$ உ$ள த,ைமகைள 
ஒ8�#கி�ற9, த,ைமக$ வரா9 கா�கி�ற9. 

 
1Qவ�லி�09 மன6தரா#� வைரய�.�, மன6தராக ஆனப��R�, 

ஒ+ெவா� சwர�தி.�, த,ைமகைள ந,�கி8� ஆ3ற� ெப3ற9, க�க$. 
க�கள6� உண:வ�� த�ைம ெகா�8, த,ைமகைள அக3றிய ஆ3ற� 
ெப3ற9, 9�வ ந-ச�திர�.  

 
9�வ ந-ச�திர�தி� அ�"ண:வ�� த�ைமைய, நா� >க:0தா�, 

ஞான6க$ அறி0த உண:வ�� அறி', நம�#$ வ�ைளகி�ற9, பைகைம 
உண:'கைள ந,�#கி�ற9. த,ைமக$ வரா9 கா�கி�ற9. 

 
ஆகேவ, நா� எைத� ெச(யேவ�8�? ஒ�வ: 

ேவதைன�ப8கி�றா:, கBட�ப8கி�றா: எ�றா�, நா� ேவதைனைய 
ந,�கி8� நிைலைய ெபறேவ�8�. 

 
உதாரணமாக, ஒ�வ: சா�கைடய�� வ�Q09வ�-டா�, அவ��#� 

ைக ெகா8�9, அரவைண�9, சா�கைடய�லி�09 ம\-கிேறா�. ப��, 
அவைர� #ள6�க� ெச(கி�ேறா�. நாO� #ள6�9� ெகா$கி�ேறா�.  

 
இைத� ேபா��, ேவதைனய�� உண:வ�ைன நா� 

>க:0தா�, Oதலி� ந�O$ ;�த�ப8�தி� ெகா$ள ேவ�8�. ப��, 
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மகKஷிகள6� அ�$ உண:'கைள, அவ: ெபறேவ�8�, ேவதைனக$ 
அவKட�திலி�09 ந,!கேவ�8�, எ�� எ�`த� ேவ�8�.  

 
இதன6� உண:வ�� த�ைமய�ைன நம�#$ வள:�9� 

ெகா�டா�,  அ�$ உண:வ�� ஆ3ற�, ந�மிைடேய ெப�#� நிைல 
வ�கி�ற9. 

 
இதைன� ப��ப3றி வ�� அைன�9 அ�ப:க"�, மகKஷிகள6� 

அ�$ ச�தி ெப3�, ச:வ த,ைமகள6� இ�09� வ�8ப-8, மன பல� 
ெப3�, உட� நல� ெப3�, ெச�வ�, ெச�வா�# ெப3�, வாD�ைகய�� 
எ�லா நலO� வளO� ெப3றிட, எம9 அ�ளாசிக$. 

5. தியான	 ெச.� ெகாEேட இ���	 
நா	, எத6� வW ெகா&�கி�ேறா	? 
எத6� வW ெகா&�க ேவE&	? 
நா� தியான� ப�ண�� ெகா�ேட இ��கி�ேற�, எ� 

வ ,-8�கார: இ�ப�� தி-8கி�றா:. நாR� தியான� ப�ண��ெகா�ேட 
இ��கி�ேற�, ெகா8�த கட�கார� ெகா8�கேவ மா-ேட� எ�கிறா� 
எ�� வ�-8வ�-டா� எ��வா#�? இ9 சவாK ப�ண� வ�8�.  

 
தியான� ப�ண��கி-ேடய���ேக�, ேநா( வ09வ�-ட9 எ�� 

நிைன�தா�, இைத வ�-8வ�-8, அைத எ8�9� ெகா$கிற,:க$. ஆக, 
ெக-ட9�#�தா� ந,!க$ ச�தி வள:�கி�ற,:க$. ஆக, எ9�# ஜ,வ� 
ஊ-8�கி�ற,:க$? ந� எ�ண!க$ எதி� வ�கி�ற9?  

 
ந�O$ உ$ள அ`�க$, பசிைய� s�8� ெபாQ9, ந�லைத 

எ8�க வ�டாம� த8�கி�ற9. அ0த மாதிK த8�கி�ற ேநர�தி�, நா� 
எ�ன ெச(ய ேவ�8�?  
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ஆ�மாைவ� ;�த�ப8�தி� பழகேவ�8�. “ஈYவரா” எ�� 

உய�ைர எ�ண�, அ0த 9�வ ந-ச�திர�தி� ேபர�"�, ேபெராள6)� 
ெபறR�, எ� உட� OQவ9� படரR�, எ� ஜ,வா�மா ெபற 
ேவ�8� எ�� 9�வ ந-ச�திர�தி� உண:ைவ ந�ல உரமாக� 
ெகா8�9, அ0த ஞான�ைத நா� ெப��க ேவ�8�. த,ைமயான உண:', 
நம�#$ ேபாகாம� த8�க O�)�. இ�ப�� ;�த�ப8�த ேவ�8�. 

5. �� கா%&	 ப9ப��வ நிைல 

 
நா� எ�ண�[�ய உண:ைவ, உய�: ந�O$ உ�வா�#கி�ற9. 

ேர�ேயாவ�3#�, T.V. �#� எ�ப� ஆ�ெடனா இ��கி�றேதா, இைத� 
ேபா��,  நம9 உட.�#$ இ��க�[�ய அைன�தி3#�,  நம9 க� 
க�வ�ழிதா� பதிவா�கி, ஆ�ெடனாவாக ேவைல ெச(கி�ற9.  நா�, 
நம9 நிைனைவ� ெச.�9� ெபாQ9, கா3றிலி��பைத இQ�9� 
ெகா8�ப9, நம9 க�க$தா�. 

 
நம9 க�வழிதா� வ�கி�ற9. இ�ப� வ0த உண:'க$, நம9 

உய�K� ேமா9� ெபாQ9, எ�ண� வ�கி�ற9. இத� உண:�சிய�� 
த�ைம, உடைல இய�#கி�ற9.  

 
ஒ�வைர� ப3றி� ேகாபமான நிைலகள6�, ந�O$ பதிவா�கி 

வ�-ேடாெம�றா�, ப�ற# அவைர� ப3றி நிைன�#� ெபாQெத�லா�, 
நம�#$ ஆ�திர� வ��. 

 
இ9 ேபா��, ெவ��1ட� அ8�ப�� ெப�க$ ேவைல ெச(9 

ெகா���0தா� ேபா9�, நிைனவ�ழ09, அ8�ப�� ைவ�த ெபா�$ 
ெபா!கி வ�� ெபாQ9, உடேன அ0த� பா�திர�ைத, ெவ�� ைகய�னா� 
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s�#வா:க$. ைக)� 1�ணாகிவ�8�. இைத ந,!க$, உ!க"ைடய 
வாD�ைகய�� பா:�கலா�. 

 
ஏென�றா�, ெவ��ப�� உன:'க$ ந�ைம இய�#� ெபாQ9, 

நா� ெச()� பண�ய�� தவ� ேந:கி�ற9. இ9 மாதிK இய�காம� 
த8�க ேவ�8ம�லவா? த,ைமகைள மா3றி அைம�க[�ய ச�தி, நம9 
ஆறாவ9 அறிவ�3# உ�8. 

 
உதாரணமாக, டா�ட��#� ப��க� ேபாகி�ற,:க$ எ�றா�, 

“ந�றாக� ப��க ேவ�8�” எ�ற அ�கைற உ$ளவ:க$, O�R�# 
வ09 வ�8கி�றா:க$. “ஏேதா கடைம�#� ப��க� ேபாகிேற�” 
எ��  இ��பவ:க"�#, ப��1 ஏ�வதி�ைல. அவரா�, சKயாக 
இய!க'� O�வதி�ைல.   

 

ஒ� ெசயைல ந�ல வ�த�தி� ெச(ய ேவ�8�, எ�� வ.வான 
உண:ைவ எ8�9 Oய3சி�கி�ற ெபாQ9, அ9 உ!க"�# ந�ல ேநர�, 
அத�ப� ெசய.� நட09வ�8�. 

 
யா�, உ!க"ைடய உய�ைர� கட'ளாக மதி�கி�ேறா�. 

உ!க"ைடய உடைல� ேகாவ�லாக மதி�கி�ேறா�. இய3ைகய�� 
இய�க�தி� உணைமகைள, #�நாதK� அ�$ 9ைன ெகா�8, யா� 
அறி09 ெகா�ேடா�.  

 

உ!கைள அறியாம� இய�க�[�ய நிைலகள6� இ�09,  ந,!க$ 
ம\ளேவ�8� எ�பத3#�தா�, இைவகைள  யா� உ!கள6ட�தி� பதி' 
ெச(கி�ேறா�. 

 
சில ேப:, “நா� நிைன�த9 நட�கவ��ைல” எ�றி��பா:க$. ஆக, 

அவ:க$ த� ஆைசய�� நிைலய�ேலேய இ��பா:க$. ஆனா�, யா�, 
“இைதெய�ண�, இ�ப� ஏ!கிய��!க$” எ�� ஒ�ைற� ெசா�ேவா�. 
ஆனா�, ேக-பவ:கேளா ெசா�னைத வ�-8வ�8வா:க$. 

 
உதாரணமாக, ேதாைசைய ;8� ெபாQ9, ேதாைச ேம�தா� 

ஆைசயாக இ��ேபா�. ஆனா�, ெந��1 எ�ப� எK09 
ெகா����கி�ற9 எ�பைத� கவன6�பதி�ைல.  
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ெந��ைப “தி# தி#” எ�� எK�9வ�-8, ேதாைச� ச-�ய�� 
மாைவ ஊ3றினா�, எ�ப� இ��#�? ேதாைச� ச-�ய��, எ0த ப�க� 
அன� அதிகமாக இ��கி�றேதா, அ0த� ப�க� ேதாைச ஒ-�� 
ெகா$"�. ப�ற# ேதாைசைய எ8�தா�, “வரமா-ேட� எ�கிற9” எ�� 
இ��பா:க$. 

 
ஞான#�, ேதாைசைய இ�ப�� ;ட� ெசா�னா:. ஆனா�, ேதாைச, 

ச-�ைய வ�-8 வரமா-ேட� எ�கிற9, எ�� ெசா�னா� எ�ப�?  

 

நா� அ8�ப�� ெந��1 ைவ�தி��#� ப�#வ�தி�தா�, 
இெத�லா� இ��கி�ற9. 

 
இைத� ேபா��தா�,  நம9 உய�: ஒ� ெந��1. அதி�, நா� 

எதRைடய ப�#வ�ைத� ெச.�9கி�ேறாேமா, நி�சய� அ9 
ெசய�ப8�.  

 

ந,!க$ ேவ� யாKடO�, ேயாசைன ேக-க ேவ��யதி�ைல. 
ஆனா�, அ�$ உண:'கைள உ!க"�#$ பதிவா�கி� ெகா$ள 
ேவ�8�. உ!கள6ட�, அைத�தா� பதிவா�#கி�ேறா�. 

 
அ8�ப�� ெந��1 அதிகமாக இ��#� ெபாQ9, ப�#வ� 

ெதK0தவ:க$ எ�ன ெச(வா:க$? Oதலி� ேதாைச� ச-�ய�� 
த�ண,ைர ஊ3றி,  l-ைட� தண��கி�றா:க$.  

 

எK)� வ�றைக ெவள6ய�� எ8�9,  ெந��ப�� ேவக�ைத� 
#ைற�கி�றா:க$.  இ�ப� ெந��ைப)�, ேதாைச� ச-�ய�� l-ைட)� 
சம�ப8�தியப��,  மாைவ ேதாைச� ச-�ய�� ஊ3றினா�, ேதாைச 
மிக'� அ�ைமயாக வ�கி�ற9. 

 
ஆனா�, ெந��ைப)�, ேதாைச� ச-�ய�� lைட)� 

சம�ப8�தாதப�, “சன6ய�, ேதாைச வரமா-ேட� எ�கிறேத,” எ�� 
;ர�8 ;ர�8 எ�� ;ர��வ�-8, ம�ப�)� எ�ைணைய� 
ேபா-டா:க$ எ�றா�, அ9'� lடாகி�ற9.  

 
ஆக, ப�#வமி�ைல எ�றா�, நா� ேதாைசைய� [ட� 

;டO�யா9.  
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இ9 ேபா��தா�, நம9 வாD�ைகய�.� ப�#வ� ேதைவ. 

ப�#வ�ப8�9வத3# ஞான� ேதைவ.  அ0த ப�#வ�ைத, உ!க"�#� 
ெபற� ெச(வத3காக�தா�, யா� இ�ெபாQ9 உபேதசி�கி�ேறா�. 

 
நம�#$ வ�� த,ைமகைள மா3�வ9 எ�ப�, எ�பத� 

உ�ைமகைள அறிய, #�நாத: எ�ைம� கா-�3#$ அைழ�9� ெச��, 
பல அவYைதகைள� ெகா8�9 உண:�தினா:, அறிய� ெச(தா:.   

 

#�நாத: கா-�ய அ�$ வழிய��, த,ைமகைள மா3றி அைம�#� 
நிைலயாக, அக�தி� இய�க� எ�ப� எ�பைத உ!க"�# உண:�தி, 
"ச�தி வா(0த வா�காக" உ!கள6ட� பதி' ெச(கி�ேறா�. 

 
இ+'லகி� உ$ள நb;கள6லி�09, "உ!கைள� கா�க�[�ய இ0த 

அ�$ உண:'கைள" உ!க"�#$ வள:�9� ெகா$"!க$. எம9 

அ�ளாசிக$. 

 
7. நம� நல�ைத/	, ெபா� நல�ைத/	 

ஒ�றிைண��	 ப��வ நிைல 

 
ெம(ஞான6க$, தம9 மன6த வாD�ைக� கால�தி�, 

ேபர�ட�திRைடய, l-சம இய�க!கைள அறி09ண�� நிைலகைள)�, 
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மன6த வாD�ைகய�� வ�� த,ைமயான நிைலகள6லி�09, த�ைம� 
கா�9, உய��ட� ஒ�றிய உண:வ�ைன, ஒள6 ெபற� ெச()� 
நிைலய�ைன)� ெப3றன:.  

 
அ0த ெம(ஞான6க$, ேபர�ட�தி� ெப�� உ�ைமய�ைன� 

க�8ண:09, உண:வ�� ஆ3றைல� த�O$ வள:�9 
ெவள6�ப8�தியதி� த�ைமக$, lKயன6� கா0த ச�தியா� கவர�ப-8, 
இ0த uமிெய!#� பட:09, பரவ�ய���கி�றன.  

 
மாமகKஷி ஈYவர�ப-டாய #�ேதவ: அவ:க$, நம�#� 

கா�ப��த அ�$ வழிகைள, நா� ப��ப3�வத� cல�, இ0த uமிய�� 
பட:09$ள ெம(ஞான6கள6� உண:வைலகைள, நா� ெபறO�)�. 

 
ந,!க$ அைனவ�� ெம(ஞான6கள6� அ�$ ஆ3றைல� 

ெபறேவ�8� எ�பத3காக,  யா� உய:0த த�ைமகைள உ!க"�# 
உபேதசி�ேதா� எ�றா�, அதைன� ேக-#� ந,!க$,  அ0த� 
த�9வ!கைள, உ!க"ைடய அக�தி� இ��தி,  அதைன� தி��ப� 
தி��ப எ�`வ ,:க$ எ�றா�,  உ!கள6ட�தி� மகிD�சிய�� த�ைம 
ெப�#கி�ற9.  

 
அ9ேபா�ேற, ந,!க$ உய:0த ெசய�கைள� ெச()� ெபாQ9, 

அதன6� உண:'க$, உ!கைள உய:0த நிைல�# அைழ�9� 
ெச�கி�ற9. 

 
நா� கைட�#� ெச�கி�ேறா� எ�� ைவ�9� ெகா$ேவா�. 

ஒ+ெவா� ெபா�ைள)�, தர� பா:�9 வா!#கி�ேறா�. இ�0தா.�, 
வ ,8 வ09 ேச:0த ப��, அ0த� ெபா�$கைள எ8�9� பா:�#� ெபாQ9, 
அைவகள6� ஒ�றிர�8 ெபா�$க$, உபேயாகி�க O�யாத அள'�# 
ெக-8� ேபாய���பைத பா:�9,  ேவதைன�ப-8� ெகா���0தா� 
ந�றாக இ��#மா?   

 
ெக-டைத� s�கி எறி09வ�-8,  இன6, அ8�9 எைத� ெச(ய 

ேவ�8ேமா, அைத� ெச(ய ேவ�8�. ஆகாதைத� s�கி� 
ேபா-8வ�-8,  இன6, அ8�9 ஆக ேவ��யைத� பா:�க ேவ�8�.    
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இ0த மன6த� OQைம அைடய ேவ�8ெம�றா�, “இ0த உடலி� 
எ+வள' #ண� ெச�வ!க$ இ�0தா.�,  ேவதைன எ�ற நbசான 
உண:வானா�,  #ண� ெச�வ� அழி09வ�8கி�ற9”. ேவதைனைய� 
ேக-டறி)� நிைலய��, அ9 ந�O$ வள:09, அ9 நம9 ெபா�$ 
ெச�வ�ைத)� இழ�க� ெச()�”  எ�பைத நா� அறிய ேவ�8�. 

 
அழியா� ேபK�ப� ெப�வாD', எ�ற அ�$ஞான6ய�� உண:ைவ, 

நா� கவ:09 ெகா�டா�, இ0த வாD�ைகய�� வ�� த,ைமகைள நா� 
அக3ற O�)�.  

 
ேபK�ப� ெப� வாDைவ எ�ண� எ8�கி�ற உண:'களா�, 

ந�Oைடய ெசா�, ெசய� 1ன6த� ெப��. ந�ைம� பா:�பவ: 
அைனவ��, மகிD�சி ெப�� நிைல உ�டா#�. அறியாைம எ�ற 
இ�$ அக��, அைன�9� அறி)� ஞான� உ�வா#�. 

 
ெசா�லி� ெபா�$ இ��ப9 ேபா��, நம9 ெசயலி� ந�ைமக$ 

இ��க ேவ�8�, நாO�, நம9 சOதாயO� “ஒேர இன�” எ�ற 
நிைலய��,  நம9 நல�ைத)�, ெபா9 நல�ைத)� ஒ�றிைண�பதாக, 
நம9 ெசய�க$ இ��க ேவ�8�.  

 
ஏெனன6�, ப�ற: ந�றாக இ��க ேவ�8� எ��, ந,!க$ 

எ�`� ெபாQ9, அதன6� உண:வ�� ச�9 உ!கள6ட�தி� வ�ைள09, 
ந�ைமைய உ!கள6ட�தி� வ�ைளய� ெச()�. 

 
இ+வா� இதன6� உ�ைமகைள அறி09, அ�$ ஞான6க$ 

வ#�9� ெகா8�த அற!கைள கைட� ப���9, அதன6� வழிய�� தம9 
வாD�ைகைய அைம�9� ெகா$"� அைனவ��#�, எம9 ஆசிக$. 

8. �� ெகா&�த அ�� ஞானF 
ச�கர�ைத� பய�ப&��	 Pைற 

 #� வழிய�� நா� ெச�ல�ப8� ெபாQ9, அவ: ப�றவ�ய��லா 
நிைலைய அைட0தா:. ஒள6ய�� சwரமாக இ��கி�றா:. அதிலி�09 
வர�[�ய உண:ைவ, நம�#$ ேச:�9 இ�ைள� ேபா�கி� பழக 
ேவ�8�. அ9 ஒ� பழ�க�தி3# வரேவ�8�. 
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ஆகேவ நா� ஒ+ெவா�வ��, இ�ெபாQ9 இ!# ெகா8�கி�ற 
அ�$ ஞான�ச�கர�தி�,  9�வ தியான ேநர�தி�, நா� எ�ண�, 9�வ 
தியான� O�0த'ட�, அ0த அ�$ ஞான�ச�கர�ைத� பா:�த,:க$ 
எ�றா�, அ0த 9�வ ந-ச�திர�தி� உண:வ�� ஒள6க$, இதிலி�09 
வ��. நா"�# நா$, அ9 வளர ஆர�ப��#�. உ!க$ உண:'கள6�, 
ஒ� ெதள6வான மண� கிைட�#�. 

 
இதRைடய வKைசய�� வர�ப8� ெபாQ9, சில சமய!கள6ேல, 

ப�ரபbச!க"� ெதKயலா�. அ0த மகKஷிக$ யா: எ�ற நிைலக"�, 
உ!க"�#� ெதKயவ��.  

 
ெதKயவ�� எ�� ெசா�ன'ட�, ெதKயவ��ைலேய எ�ற 

உண:'�#� ேபா(வ�டாத,:க$. நா� அைத� ெபற ேவ�8� எ�ற 
உண:ைவ ம-8�, ெச.�தி� ெகா�8 வ0தா� ேபா9�. ஏெனன6�, 
அ0த உண:' உ!க"�#$ வள:�சியா#�.  

 
ஒ� ெச�ைய ைவ�9வ�-8, உடேன u u�கவ��ைல. கா( 

கா(�கவ��ைல எ�றா� O�)ேமா? எ�தைனேயா ஆ�8க$, பல 
உட�க$ ெப3�, இ�ெபாQ9 மன6தனாக� ப�ற09$ேளா�. இ+வா� 
மன6தனாக� ப�ற0ததி�, 9�வ ந-ச�திர�தி� உண:ைவ  
ஒ+ெவா�றாக� ேச:�கிேறா�.  

 
அ0த நிைனவ�� ஆ3ற.�, ஈ:�1� வ�வத3காகேவ, இ0த அ�$ 

ஞான�ச�கர�ைத� #ைற0த9, c�� வ�டமாக uைஜ அைறய�ேல 
ைவ�9, அத3காக� தியான� ப�ண�)$ேள�.  

 
எ!ேக ேபாக ேவ�8� எ�றா.�, ெகாbச ேநர� ச�கர�தி� 

O� நி��, ச�கர�ைத� பா:�9, “ஈYவரா” எ�� உய�ைர எ�ண�, 
அ0த 9�வ ந-ச�திர�தி� ேபர�"�, ேபெராள6)� நா!க$ ெபற 
ேவ�8�, எ�� எ�ண ேவ�8�. எ!க$ உட� OQவ9� படர 
ேவ�8�. எ!க$ ஜ,வா�மா, ஜ,வ அ`�க$ ெபற ேவ�8� எ�� 
எ�ண�� ப�ரா:�தைன ப�ண�� ெகா$"!க$.  

 
#ழ0ைதக"�#, ந�றாக� ப��1 வரேவ�8�. ந�ல ஞாபக ச�தி 

வரேவ�8�, எ�� எ�ண ேவ�8�. ெதாழி.�#� ேபா#� ெபாQ9, 
எ� ெதாழி� ந�றாக இ��க ேவ�8�. எ� வா��ைகயாள:க$ 
நலமாக இ��க ேவ�8� எ��, எ�ண�வ�-8� ெச�.!க$.  
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அ0த� ச�கர�தி� O�னா� நி��, அத3#� ெசௗகKய�ப8� 

இட�தி� ச�கர�ைத ைவ�9, உடகா:09 பா:�பத3ேகா, நி�� 
பா:�பத3ேகா, த#0த மாதிK ெச(9 ெகா$"!க$.  

 
அைத� பா:�9வ�-8, ந,!க$ ேபான ,:க$ எ�றா�, எ0த� 

காKயO� ெஜயமாக ேவ�8� எ��, இ0த உண:ைவ, ம\�8� 
ம\�8�, வ.� ெபற� ெச(9 ெகா$"!க$.  

 
மன உ�தி கிைட�#�. உ!க ெசா� ேக-ேபா��# ஓரள'�# 

மகிD�சிைய ஊ-8�. ஆைகய�னா�, நாO�, ந� #ழ0ைதக"�, இ0த 
மாதிK ெச(9, அைத� க-டாயாமா�கி, பழ�க�தி3#� ெகா�8 
வரேவ�8�.  

 
இ0த ச�திகைள, ந,!க$ அைனவ�� ெப3�, மகிD09 வாD09, 

ப�றைர)� மகிDவ��9 வாD09, ேபK�ப� ெப�வாD' வாD09 
வள:0திட, எம9 அ�ளாசிக$. 
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VI  ஆ�ம ;�திய!� இரகசிய#க� 

1. ஆ�ம ;�தி, தியான	, எ�றா, எ�ன? 
ப�தி எ�றா, எ�ன? 

நா� ைகய�ேல ஆ)த�ைத ைவ�9�ெகா�8, ‘’1லி வ�9, 1லி 
வ�9’’ எ�� ெசா�னா�, 9�பா�கி எத3# ைவ�தி��கிேறா�. 
‘’9�பா�கிைய� ைகய�� ெகா8�தி��கிேறா�’’, ;8வத3#� ெசா�லி� 
ெகா8�கிேறா�.’’  

 
‘’ஐ(ய(ேயா!  1லி வ�9, 1லி வ�9!’’  எ��, 9�பா�கிைய 

ைவ�9� ெகா�8, ;டாம� இ�0தா� எ�ன ப�`�? அ9 ந�ைம� 
தா�கிவ�8�. 

  
இைத� ேபால�தா�, இ0த ஆ�ம;�தி எ�ற ஆ)த�ைத 

உ!க"�#� ெகா8�9$ேள�. ச0த:�ப�தி� ந,!க$ ப�ற�ைடய 
கBடமான நிைலகைள� ேக-8 அறிய�தா� ேவ�8�, ‘’ந,!க$ 
அவ:க"�# உதவ� ெச(9தா� ஆக ேவ�8�’’. 

  
ஆக உதவ� ெச(தா.� அவ:க$ ெசா�ன 9�பமான உண:'க$, 

உ!க"�#$ ஆ-��பைட�காதப� ‘’ஆ�ம;�தி’’ எ�ற இ0த ஆ)த�ைத 
எ8�9 ‘’ஈYவரா’’ எ�� உ!க$ உய�ைர ேவ��, 

 
‘’அ0த 9�வ ந-ச�திர�தி� ேபர�"� ேபெராள6)� நா� ெபற 

ேவ�8� ஈYவரா’’ எ�� ஏ!கி, 
 
‘’அ0த 9�வ ந-ச�திர�தி� ேபர�"� ேபெராள6)� எ� இர�த 

நாள!கள6� கல09, உட� OQவ9� பட:09, இர�த!கள6� உ$ள 
ஜ,வா�மா, ஜ,வ அ`�க$ அைன�9� ெபற ேவ�8�’’  

 
எ�� ஏ�க உண:'ட� க� திற09 ஒ� நிமிடO�, க�ைண 

c� ஒ� நிமிடO� நம�#$ எ8�9�ெகா�டப��, க�ைண� 
திற0தப�� 9�ப�ப-டவ:கள6ட�, 

 
‘’அ0த 9�வ ந-ச�திர�தி� ேபர�"� ேபெராள6)� ந,!க$ 

ெப�வ ,:க$’’ 
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“அ0த 9�வ ந-ச�திர�தி� ேபர�"� ேபெராள6யா� உ!க$ 
9�ப!க$ ந,!#�, ந,!க$ நல� ெப�வ ,:க$’’ 

எ�� ெசா�லிவ�-8 அ0த� ெபா�ைள� ெகா8�9� பா�!க$. 
       
அவ:கள9 கBட�, உ!க"�#$ வராம� த8�க'� O�கி�ற9, 

நா� நைக வா!கியப��, அ8�த நைக ெச()�ேபா9, அதி� உ$ள 
ெவ$ள6ைய)�, ெச�ைப)� எ�ப�� ;�த�ப8�தி� ெகா$கிேறாேமா, 
அேத ேபால அ8�த நிமிடேம, ேக-டறி0த ப�ற�ைடய கBட�ைத� 
;�த�ப8�தி� ெகா�8, நம9 மனைத� ;�த�ப8�தி� ெகா$ள 
ேவ�8�. இ9தா� ‘’தியான�’’ எ�ப9. 

  
நம�#$ த,ய9 ேசரா9 த8�#�, இ0த ஆ3ற� மி�க ச�திய�� 

9ைண ெகா�8, நம�#$ தியானமி��க ேவ�8�. ‘’தியான�’’ எ�ப9 
எ9?  நம�#$ ெக-ட9 ேசரவ�டா9, ைவரா�கியமான நிைலக$ ெபற 
ேவ�8�.  இ9தா� தியான� எ�ப9.  

  
ப�திய�� எ�ன ெச(கி�ேறா�? ந�லைத நிைன�9� 

ெகா����க ேவ�8� எ�பா:க$, ஆனா�, தியான� எ�ப9 நம�#$ 
ேச:�9� ெகா$"� திறைன வள:�9�ெகா$வ9.  

  
‘’ப�தி எ�ப9 ந�லைத நிைன�ப9’’. ‘’தியான� எ�ப9 உய:0த 

ஞான6கள6� ச�திெகா�8, நம�#$ ந�லைத� கா�க� ெச(வ9’’  இ0த 
ச�தி இ�ைலேய�, ெசய�ப8�தO�யா9. 

 
நம�# O�னா� ;ழ�� ெகா����#� அ0த ஞான6கள6� 

அ�$ ச�திைய, இ0த ‘’ஆ�ம ;�தி’’ எ�ற நிைலகள6� வ. ெகா�8 
உ!க"�#$ ெபற� ெச(9, வா�கி� நிைலயாக  உ!க"�#$ ெகா8�9, 
க8� ஆ)தமாக, ந,!க$  எ�ெபாQ9, க8ைமயான நிைலகள6� 9�ப� 
எ�� பா:�கி�ற,:கேளா, >க:கி�ற,:கேளா, ேக-கி�ற,:கேளா, 
அைவகைளெய�லா� உ!க"�#$ ேசராம� த8�பத3காக�தா�, இ0த 
‘’ஆ�ம;�தி’’ எ�ற நிைலக$. 

  
‘’ஆ�ம;�தி’’ ெச(9வ�-8 ‘’நாைள நட�பைவயா'� 

ந�லைவகளாக இ��கேவ�8�, நா� பா:�பெத�லா� நல� 
ெபறேவ�8�, நா� பா:�ேபாெர�லா� நலO� வளO� 
ெபறேவ�8�. எ!க$ ேப�;�, c�;� உலக� ந�ைம பய�#� 
ச�தியாக படர ேவ�8�’’ எ�ற எ�ண அைலகைள ந,!க$ பர�1!க$ 
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2. ஆ�ம ;�தி ெச./	 Pைற  

 
“ஓ� ஈYவரா #�ேதவா” எ��, 1�வ ம�திய�� உ$ள, ந� 

உய�ரான ஈசைன வண!க ேவ�8�. ப��, தா( த0ைதயைர Oத� 
ெத(வ!களாக வண!க ேவ�8�.  

 
அ8�9, இ0த அ�$ வழிய�� ந�ைம அைழ�9� ெச�.�, நம9 

ஞான#�, ச3#�, சாமிய�மா அ�ளாசி ெபற ேவ�8� எ�� 1�வ 
ம�திய�� எ�ண� ஏ!க ேவ�8�.  

  
ப��, ஞான#� ந�மி� ஆழமாக� பதி' ெச(9$ள, அ�$ 

ஞான6கள6� அ�$ உண:ைவ, எ�ண� ஏ!கி, க�ண�� நிைனைவ 
உய��ட� ஒ�றி, நிைனைவ 9�வ ந-ச�திர�தி�பா� வ��ைண 
ேநா�கி� ெச.�தி, 9�வ ந-ச�திர�தி� ேபர�$ ேபெராள6 
ெபறேவ�8� எ��, வ.வாக எ�ண� ஏ!க ேவ�8�.  

 
இ+வா�, வ.�[-�ய இ0த எ�ண�ைத, 9�வ ந-ச�திர�திட� 

ஊ8�வ�� ெச.�தி,  நம9 க�கள6� கா0த� 1லனறிவா�, 9�வ 
ந-ச�திர�தி� ேபர�$ ேபெராள6 உண:'கைள� கவ:09, 
ஈ:�9,  உய�K� அ0த அQ�த� படைவ�9, உய�: வழியாக� 
;வாசி�கேவ�8�.  

 
இ�பதிவ�� 9ைண ெகா�8, ம\�8� 9�வ ந-ச�திர�தி� 

ேபர�$ ேபெராள6ைய எ�ண�, ஏ�கமான நிைலய��, அ9 எ� உட� 
OQவ9� பட:09, எ� இர�த நாள!கள6� கல09, எ� உடலி� உ$ள 
ஜ,வ ஆ�மா, ஜ,வ அ`�க$, எ� உட� உ��1கைள உ�வா�கிய 
அ`�க$ அைன�9� ெபற அ�$வா( ஈYவரா, என எ�ண�,  ந� 
உட.�#$ அைல அைலயாக� படர� ெச(யேவ�8�. இ9ேவ 
“ஆ�ம;�தி”. 
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ந�ைம அறியாமேல ந�ைம� 9�ப�ப8�தி� ெகா����#� 

நிைலைய மா3�வத3#�தா�, த�க ஆ)தமாக ”மிஷி� க�” (Machine Gun) 
ேபா�� உ!க"�# ‘’ஆ�ம;�தி’’ எ�ற ஆ)த�ைத ைகய�� 
ெகா8�கிேறா�. 

 
“ஓ� ஈYவரா” எ��, அ0த உண:வ�� ஆ3றலான ஆ)த�ைத 

எ8�9, மகKஷிகள6� அ�$ ச�திகைள, உ!க$ உட.�#$ ெச.�தி 
)ஆ�ம ;�தி ெச(9(, உ!கைள ேவ-ைடயா�� ெகா����#�, 
ேவதைன�ப8�தி� ெகா����#�, அ0த உண:வ�� த�ைமகைள, அ0த 
மகKஷிய�� அ�$ ஒள6யாேல, அட�க� ெச()!க$.  அ�ேபா9தா� 
அட!#�. 

 
மன6தராகிய நா�, நம�#$ 9�வ ந-ச�திர�தி� உண:ைவ 

OQைமயாக அறி09ணரேவ�8�. 9�வ ந-ச�திர�தி� உண:ைவ, 
ந�# ஆழமாக� பதிவா�கி� ெகா$ள ேவ�8�. இதைன, 9�வ 
தியான�தி� cலேம ெபற O�)�.  

 
அ�தைகய 9�வ ந-ச�திர�தி� ேபர�$ ேபெராள6 உண:'கைள, 

நா� நம�#$ ஆழமாக� பதி' ெச(9, ந� உட.�#$ உ$ள அைன�9 
அ`�க"�#�, உணவாக� ெகா8�#� ெபாQ9, எ�தைகய நbசான 
உண:'க$ வ0தா.�, அைத அ0த 9�வ ந-ச�திர�தி� ேபர�$ 
ேபெராள6 உண:'க$, ஒள6ய�� ;டராக மா3றிவ�8�  

 
இ0த ஆ�ம ;�திைய, நா� ெதாட:09 கைட�ப���#� ெபாQ9, 

வாD�ைகய�� வ�� அைன�9� த,ைமகைள)�, நா� அக3ற O�)�. 
ேபK�ப� ெப� வாDைவ எ�ண� எ8�கி�ற உண:'களா�, ந�Oைடய 
ெசா�, ெசய� 1ன6த� ெப��.  

 
ந�ைம� பா:�பவ: அைனவ��, மகிD�சி ெப�� நிைல 

உ�டா#�. அறியாைம எ�ற இ�$ அக��, அைன�9� அறி)� 
ெம(ஞான� உ�வா#�. 
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3. ஞான�� நம��� ெகா&��	 
ஆ/த	 – “ஆ�ம ;�தி”  

 
நா� இ0த உடலி� இ��க�ப8� ெபாQேத, ெம( ஒள6ய�� அ�$, 

அ0த மகKஷிக$ ெப3ற அ�$ ஒள6கைள, ெபறேவ�8ெம�� 
எ�`!க$. 

 
சாமிய�ட� ேபாேனா�, சாமி ெகா8�கவ��ைல எ�� #ைறைய 

எ�ணாத,:க$. சாமிய�ட� ேபா(, அ0த அ�$ ஒள6ைய வள:�ேபா�, 
அ0த அ�$ ஒள6ய�Rைடய நிைலகள6�, ஒள6 நிைல ெப�ேவா�.  நா� 
வாD�ைகய�� வர�[�ய த,ைமய�� நிைலகைள,  ந� c�சாேல, ந�ைம 
அ`கா9 பா9கா�ேபா�.  

 
அ0த ெம( ஒள6ய�� நிைலக$ ெபற�ப8� ேபா9, இ�$ வ�ல#�, 

அ0த� ெபா�$ ெதK)� .இ�$ வ�லகி� ெபா�$ கா`�ேபா9, 
வாD�ைகய�.� ந,!க$ ெபா�$ காணலா�. 

 
ஆக ந� உடலி�, எ+வள' ேவதைனக$ ந�ைம� 

9�1��தினா.�, அ0த இ�ைள மா(�க, உ!க"�# யா� ெகா8�ப9 
“ஆ�ம ;�தி”  எ�ற ஆ)த� . 

 
எ�ப� 1லி ந�ைம� தா�க வ��ேபா9, அைத 

ேவ-ைடயா8வத3#,  அ�ைப� ெகா�8 எ+வா� எ(கி�ேறாேமா 
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அேத ேபா��, உ!க$ உட.�#$ நி��, உ!கைள ேவ-ைடயாட 
நிைன�#� அ0த த,ய, வ�ஷ உண:'கைள)�, ேவதைன�பட� ெச()� 
அ0த உண:வ�� த�ைமகைள)� ேவ-ைடயா8வத3#�தா�, இ0த 
ஆ�ம ;�தி.  

 
“ஓ� ஈYவரா” எ��, அ0த உண:வ�� ஆ3றலான ஆ)த�ைத 

எ8�9, மகKஷிகள6� அ�$ ச�திகைள, உ!க$ உட.�#$ ெச.�தி 
)ஆ�ம ;�தி ெச(9(, உ!கைள ேவ-ைடயா�� ெகா����#�, 
ேவதைன�ப8�தி� ெகா����#�, அ0த உண:வ�� த�ைமகைள, அ0த 
மகKஷிய�� அ�$ ஒள6யாேல, அட�க� ெச()!க$.  அ�ேபா9தா� 
அட!#�. 

 
ஆக, ேவதைனயாக இ��கி�ற9 எ�ற நிைலைய மற09வ�-8, 

அ0த மகKஷிகள6� அ�$ ஒள6யாேல, என�#$ இ��க [�ய 
9�ப!க$ ந,!#� எ�ற உண:ைவ� ;வாசி)!க$ . 

 
அ0த உண:வ�� த�ைம, ெம( ஞான6ய�� அ�$ உண:' 

உ!க"�# கிைட�#�ேபா9, ெம(ஞான6க$, அவ:க$ உடலிேல எ�ப�� 
த,ைமைய மா(�9, ெம( ஒள6ய�� த�ைமைய� ெப3றா:கேளா, அ0த 
த,ைமயான உண:ைவ மா(�க, அ�$ ஒள6ய�� த�ைமய�ேல 
ெச�றா�தா� O�)�. 

 
நிைறய� ேப:, சாமிய�ட� ெச�� வ0ேதா�,  தைலவலிேய 

ேபாகவ��ைல. சாமிய�ட� ெச�� எ�ன கிைட�கி�ற9?  எ�� 
எ�`வா:க$. 

 
அ�$ வழிய�� ந�றாக ஆகிவ�-டெத�றா�, ம\�8� வ�வா:க$ .

அ8�த Oைற வ09, “சாமி” எ�� ேக-பா:க$ .c�றா� Oைற வ�� 
ேபா9, எ�ன ெச(கிறா:க$?  

 
ந� வாD�ைகய��, அ��க� அ;�த!க$ வ09 ெகா�ேட 

இ��#� .அ�ேபா9 எ�ன ெச(கி�ேறா�?  
 
அ�� நட0த9,  இ�� “யா� ெசா�ன வழிகள6ேல நட0த,:களா?” 

எ�� யா� அவ:கள6ட� ேக-டா�, “ேநர� இ�ைல!ேக”  எ�� 
ெசா�வா:க$. 
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இ9 ேபா��, ேநரமி�ைல எ�ற நிைல�# வ09வ�-டா:க$ 
எ�றா�, அவ:க$, எ�மிட� “எ�ன சாமி, ஒ��ேம இ�ைல” எ�ற 
நிைல�#� ேபா(�ெகா����பா:க$ . 

 
இ�மாதிKயாக, நம9 வாD�ைகய�Rைடய நிைலக$ பயன3றதாக� 

ேபா( வ�டாதப�, நா� ெம(வழி கா�ேபா� .நம�#$ இ��க� [�ய 
9�ப�ைத� ேபா�#வத3#�தா�, இ�ெபாQ9 யா� உபேதசி�ப9. அ0த 
ஆ)த�தி3#$, (ஆ�ம ;�தி (பல இரகசிய!க$ இ��கி�ற9. 

 
நா� அைனவ�� இ0த தியான�தி� நிைலக$ ெகா�8, நம�#$ 

ஆ3ற� ெப3றப��, யா: 9�ப�ப-8 வ0தா.�, நா� ஆ�ம ;�தி ெச(9 
ெகா�8,  அவ:க$ உடலி� இ��க� [�ய த,ைமகைள 
ந,�க,  அவ:கைள)�, அ0த “ஆ�ம ;�தி” ெச(ய� பழ�#!க$. 

 
யா� எ�ப�, உ!கைள ந�லதா�க ேவ�8ெம�� வ���ப�, இ0த 

ஞான�தி� வழி Oைற ெகா�8 உ!க"�#$ ேச:�க� 
ெச(கி�ேறாேமா, இைத� ேபா��,  ந,!க"� ெச()!க$.   

 
உ!க$ c�சா.� ேப�சா.�, ம3றவ:க"ைடய 9�ப�ைத� 

ேபா�க� ெச()!க$ .இைத, உ!க$ அRபவ�திேல ந,!க$ பா:�கலா�. 
ந,!க$ உ!கைள ந�1!க$ .நா� எ8�#� தியான�தி� cலமாக, 
ஆ3ற� மி�க ச�திைய நா� ெபறO�)� . 

 
யாேரா ெச(9 ெகா8�கிறா:, எவேரா ெச(9 ெகா8�பா: எ�� 

எ�ணாதப�, நா� இைத� ெபறO�)� .இ0த ஆ3ற� மி�க ச�தி ந� 
உடலி� உ�8, அ0த ஆ3ற� மி�க ச�திைய நா� ெபற O�)�, எ�ற 
நிைல�#, நா� வரேவ�8�. 

 
உய��ட� ெதாட: ெகா�8, அ0த அைலய�� வKைசய�� இ!ேக 

பா(�ச�ப8� ேபா9, ஒ+ெவா��� ந�லதா#�.  ந�மா� O�)மா? 
எ�ற பலவ ,ன�ைத ம-8� வ�-8 வ�8!க$.  எ�ண�யைத பைட�#� 
ச�தி, உ!கைள இய�கி� ெகா����#�, உ!கைள ஆ�8 
ெகா����#�, இ0த உய���# உ�8. 

 
ஆக, அதRைடய 9ைண ெகா�8, அ9 எ�ப� ஒள6யாக ந�ைம 

உ�வா�#கி�றேதா, ந� உண:வ�� ெசயைல உ�வா�#கி�றேதா, 
அைத� ேபா��,  ந� உண:'க$ அைன�9�, அ0த ஈசன6� உண:வ�� 
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ஒள6 அைலகளாக மாறி,  அ0த உண:'க$ ெசய�ப8�. உய�: ந�ைம 
ஒள6யாக இய�கி� ெகா����#�, அ0த உண:வாக, நா� மா3ற 
ேவ�8�. 

 
ஒ�ைற ஒ�� வ�Q!கி�தா�, ஒ���#$ மைற09 வ�கி�ற9 .

ஆனா�, எ�லாவ3றி��#� ஞான� உ�8 .இ�ைற�#� கா3றாக 
வ�கிறெத�றா�, இ0த� கா3��, ேபா: Oைறகள6ேலதா� வ�கி�ற9 . 

 
பல அ`�கள6� நிைலக$ ெகா�8, ந� uமி�#$ வ�ைள0த 

நிைலக$ ெகா�8, எதி: நிைலயான அைலக$ ப-ட'ட�, 
ஒ���ெகா�� ேபா: ெச(9தா�, ;ழி�கா3�� வ�கி�ற9 .ஆக, 
இைவெய�லா�, ஒ�ைறெயா�� ெவ�.� ேபா9, ஏ3பட� [�ய 
c�சி� அைலக$தா�. 

 
ஆைகய�னாேல, எ�லாேம இய3ைகய�� ெசய�தா� .இைவ 

அைன�ைத)ேம அறி09ணர�[�ய ஆ3ற�, மன6தR�# உ�8 .
ஆகேவ, மன6தனாக இ��க� [�ய நா� எைத� ெகா�8,  எைத 
ெவ�ல ேவ�8�? நா� இ�ைள ெவ��, ஒள6யா�க ேவ�8�. 
இ9தா� கைடசி நிைல. 

 
ஆைகய�னாேல, அ�தைகய த�ைமைய உ!க"�#$ வள:�க� 

ெச(வத3#�தா�, எம9 #�நாத:, யா� ெப�வத3# எைத� ெச(தாேரா, 
அைத� ேபா��,  எம�#$ அவ: கா-�ய ஆ3றைல யா� ெப3றா.�, 
அ0த ஆ3றலி� த�ைமைய உ!க"�#� பா(�;கி�ேற�.  

 
இ+வா�, ஆ�ம ;�திைய� சீராக� கைட�ப���9, அ0த ஆ3றைல 

ந,!க"� ெபறலா�. ந,!க$ ெபற� ேபா#�ேபா9, உ!க$ c�சைலகைள, 
ந,!க$ ச0தி�ேபா�� ெப3� அவ:க"� அ0த ஆ3றைல�  ெபறலா�. 

4. அதிகமான ��ப	 ஏ6ப&	 சமய�தி,, 
ஆ�ம;�தி hல	, வ!Eண!� ஆ6றைல 

அத2தமாக� ெப8	 நிைல 
ஒ+ெவா� ச0த:�ப�தி.�, வாD�ைகய�� நம�#� 9�ப� எ�ற 

நிைலக$ எ�ேபா9 வ�கிறேதா, அ0த� 9�ப�ைத மனதார நா� 
ஏ3��ெகா�8, இ0த இ�ப�தி3#�டான வழிைய, அ0த ெம( 
ஞான6ய�� அ�$ ஒள6ைய நா� ஏ3��ெகா�8, அ0த�  9�ப�ைத 
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ந,�#� Oய3சிைய எ8�பத3#, இ0த� ச0த:�ப�ைத எ8�9, தியானO�, 
உ!க"�# ஆ�ம;�தி)� ெகா8�கி�ேறா�.  

 
ஆ�ம ;�திய�� த�ைமைய� ெகா8�க�ப8�ேபா9, “ஓ� ஈYவரா” 

எ�� உய�ரான ஈசைன எ�ண�, 1�வ ம�திய�� நிைனவ�ைன� 
ெச.�தி, வ��ண�லி�09 ந� uமி�#$ வ09 ெகா����#�, அ0த 
9�வ ந-ச�திர�தி� ேபர�"� ேபெராள6)� எ!க$ இர�த 
நாள!கள6ேல கல09, எ!க$ உடலி� உ$ள ஜ,வா�மா, ஜ,வ அ`�க$ 
அைன�9� ெபற ேவ�8� எ�� உட.�#$ க�ண�� நிைனவ�ைன� 
ெச.�தி, ஆ�ம;�திைய ந,!க$ எ8�க�ப8� ெபாQ9, வாD�ைகய�� 
வர�[�ய 9�ப�ைத ந,�கி, வாDவ�Rைடய நிைலகள6�, மன6தனாக� 
ெப3ற 1ன6த�த�ைமைய நா� ெப�கி�ேறா�. 

 
      ச0த:�பவச�தா� எ�ைல கட09 9�ப!க$ வர�ப8�ெபாQ9, 
நா� ஏ!கிய���க�[�ய நிைலக$, ந�ைம மற09, 9�ப�ைத மற09, 
நா� ெம( ஒள6ய�� த�ைம ெபறேவ�8ெம��, இ�ெபாQ9,  
தியான�தி� வழி நா� [-8� இ0த உண:வ�� ஆ3ற�, அைத நா� 
ெப��க�ப8�ேபா9, வ��ண�� ஆ3றைல நா� ெபறO�)�.  

 
 ஆகேவ, நா� ஒ+ெவா� நா"� ெம(ஒள6 ெப��, தியான�ைத� 
[-��ெகா$ேவா�. ஒ� நா$ OQவ9� உட.�காக ேவ��, நா� 
பா8ப-8 உைழ�தா.�, ெம(ஒள6 ெப�� அ0த ச0த:�ப�ைத, 
ஒ+ெவா� நா"� ஒ� 10 நிமிடமாவ9, மகKஷிகள6� அ�$ ச�திைய 
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நா� ெபறேவ�8� எ�� தியான6�9, அ0த ஆ3ற� மி�க கா0த�ைத� 
[-�� ெகா$ேவா�.  
 
 அைத ந� உடலிேல ேச:�9�ெகா�8, ஒ+ெவா� நிமிடO� 
நம�#� 9�ப� வ��ேபா9, “ஈYவரா” எ�ற எ�ண�ைத� ெகா�8 
“மகKஷிகள6� அ�$ ச�திைய� ெபறேவ�8�, எ� ஜ,வா�மா 
ெபறேவ�8� எ��, நா� எ�ண� ;வாசி�9, ந� உட.�#$ ேச:�க 
ேவ�8�. 
 

ஒ� சமய� இ�லாவ�-டா.� ஒ� சமய�, எதி:பாராத 
ச!கட�தி� நா� 9�ப�ப-8, ந� உண:�சிகைள� s��, மிக 
அதிகமான கBட!க$ ஏ3பட�[�ய ச0த:�ப�திேல,  உண:�சிய�� 
ேவக!க$ உ0தி, நா� வ��ண�� ஆ3றைல, மிக ஆ3ற� மி�க 
நிைலகைள, 9Kத நிைலகள6� ெப�� ச0த:�பO� கிைட�கலா�. 

 
இைத� ேபா��தா�, நம9 வாD�ைகய�ேல, நா� சாதாரண 

மன6தR�#$ பழ�க�ப-8� பழகி வர�ப8�ெபாQ9, எதி:பாராத 
சலி�ேபா, சbசலேமா, பயேமா, ஆ�திரேமா, ேகாபேமா, ேவதைனேயா 
இைத� ேபா�ற உண:�சிக$ s�8�ெபாQெத�லா�, அ8�தகண�, 
நா� ஆ�ம ;�தி ெச(9, ந� உடலி� வர�[�ய 9�ப!கைள நா� 
9ைட�பத3# பய�ப8�தி� ெகா$ள ேவ�8�. 

5. அைன��� ��ப�ைத/	 ந2��	 
“மிஷி� கE” (MACHINE GUN) – “ஆ�ம 

;�தி” 
 ந�ைம அறியாமேல ந�ைம� 9�ப�ப8�தி� ெகா����#� 
நிைலைய மா3�வத3#�தா�, த�க ஆ)தமாக ”மிஷி� க�” ேபா�� 
உ!க"�# ‘’ஆ�ம;�தி’’ எ�ற ஆ)த�ைத ைகய�� ெகா8�கிேறா�. 

 
ஒ� உண:வ�� த�ைம ஒ� அ`வ�� த�ைம ேச:�க�ப8� 

ேபா9,  அ9 எ0ெத0த #ண�தி� த�ைம அதிகமாக� ேச:�கி�றேதா, 
அ9 ஆ3ற� ெப�கி�ற9.  இைத� ேபா��தா�, இய3ைகய�� 
உ�ைமய�Rைடய நிைலக$. 

 
ஆக நா� ெம()ண:வ�� த�ைமைய அறி09ண:0தப��, அ0த 

மகKஷிக$ அ�$ வழிைய� கா-�யப��, இ0த உடலி� இ��க�ப8� 
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ெபாQேத, யா� ெசா�.� நிைலகள6�, எ�ெபாQெத�லா� உ!க$ 
வாD�ைகய�� வர�[�ய ப�ர�சிைனகைள)�, ச!கட!கைள)� எதி: 
ெகா$கி�ற,:கேளா, அைதெய�லா� உ!க"�# ந�ைம பய�#� 
ேநரெம�� எ8�9� ெகா$"!க$. 

 
எ�ப�ெய�றா�, ‘’இ�ப� எ�ைன தி-�வ�-டாேன, இ�, நா� 

பா:�கி�ேற�’’ எ�றா� 9�ப�ைத� ெகா8�#� நா$. அவ:க$ 
ெசா�ன'ட�, அ�ல9 ந� ைபயேன “இ�ப�� ேபசிவ�-டாேன” எ�ற 
உண:'க$, ஆ�திர உண:'ட� த,:�க�ப8�ேபா9 நம�#� ‘’ெக-ட நா$’’. 
நம�#$  அ0த உண:வ�� த�ைமைய� [-8கி�ற9. 

 
அேத சமய�தி�, ந�ைம யாராவ9 தி-�னா�, இ0த உண:வ�� 

த�ைம ெகா�8, உண:�சிவச�ப-8 ஏ;� நிைல வ0தா.�,  ‘’ஓ� 
ஈYவரா’’ எ�� உய�ைர எ�`!க$, அ0த ‘’மகKஷிகள6� அ�$ 
ஒள6ைய நா� ெபற ேவ�8�’’ எ�� ஏ!#!க$, ‘’எ� ஜ,வா�மா ெபற 
ேவ�8�’’ எ�� உ!க$ உட.�#$ ெச.�9!க$. அ�ெபாQேத இ9 
அட!#�. 

 
ஒ�வ: உண:�சிவச�ப-8 ந�ைம� s�8� ேநர�தி.�, நா� 

அ0த ஆ�ம ;�தி எ�ற ஆ)த�ைத� ைகய�� எ8�9� ெகா�டா�, 
அவ:களா� ச!கடமாக ஏ3ப8�திய உண:'க$ ந�ைம 
ஆ-��பைட�காதப�, அைத அட�க இ0த ஆ)த� உத'�. 

 
அ8�9 யா: நம�# தவ� ெச(தா:கேளா, அவ:க$ மகKஷிகள6� 

அ�ளா�, அவ:க$ எ�ண�திேல,  அவ:க$ நாைள ெச(வ9 ந�லதாக 
ேவ�8� எ�� ஆைணய�8!க$. ஆக, உ!க"�#$ இ0த 
உண:'கைள� த8�க� ெச()!க$.   

 
இைத ந,!க$ பய�ப8�தி, ஒ+ெவா� நிமிடO� மகKஷிகள6� 

அ�$ ஒள6கைள� ேச:�க� க3�� ெகா$"!க$. மன6த வாD�ைக, 
அ9  எ0த நிமிடெம��  ெசா�ல O�யா9.  

 
நா� இ�ெபாQ9 எ0த நிைலகள6� இ�0தா.�, 

மன6த�ட� வாழ�ப8� ெபாQ9 #ைறகைள� காணாம� இ��க 
O�யா9. இ�ைறய வ�bஞான உலக�தி�, #ைறக$ க�8 
ெகா�8தா� இ��கிற9.  
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ஆனா� ஒ+ெவா� நிமிடO� நா� இ0த ‘’ஆ�ம ;�தி’’ ெச(9 
1ன6த� பயண�ைத, அ0த மகKஷிகள6� அ�$ ஒள6ைய நம�#$ ேச:�9, 
ஒ+ெவா� நிமிடO� அ0த 1ன6த� பயணமாக இ��க ேவ�8�.  

 
உ!கள6ட� யா� ேப;வ9 எ�ன? ந,!கெள�லா� மகிD0தி�0தா� 

தா�, ந,!க$ மகிD�சியான எ�ண!கைள� ெசா�னா�தா�, எம�#� 
ஒ� மகிD�சி ஏ3ப8கி�ற9. 

 
அைத� ேபால, ந,!க$ ஆ�ம ;�தி ெச(9 ெகா�8, யாராவ9 

9�13� வ0தா.�, உடேன “அவ:க"�# ந�றாகி� ேபா#�” எ�� 
ந,!க$ ெசா�.!க$. அவ:க"�# உட� நலமாகிவ�8�.  

 
அ�ெபாQ9 அவ:க"ைடய எ�ண!கைள� ெசா�.�ேபா9, அ0த 

மகிD�சியான எ�ண!கைள, உ!க"�#� ெசா0தமா�#!க$. 
 
இ�ெபாQ9 நா� எ�ப� உ!க"�# ந�லதாக ேவ�8ெம�� 

எ�`கி�ேறேனா, அைத� ேபா��, ந,!க$ ஒ+ெவா�வ�� இ0த 
‘’ஆ�ம ;�தி’’ ெச(9ெகா�8 ந,!க$ ஒ+ெவா�வ�� இ0த 
எ�ண�ைத� பர�1!க$.  

 
ந�Oைடய c�;, ப�ற�ைடய 9�ப!கைள� ேபா�க உதவ 

ேவ�8�. 9�பமான உண:'கைள காதிேல ேக-8, ந� உட.�#$ 
நி��, அ0த� 9�ப!க$ ந�ைம ஆ-��பைட�9வ�ட� [டா9. 

 
ஏென�றா�, நா� எ+வள' ந�லவ:களாக இ�0தா.�, ப�ற 

9�ப அைலக$, இைவ எ�லா� வ�ஷ�. அ9 ஊ8�வ� ந�ைம� 
ெக8�க� 9Kத நிைலகள6� ெசய�ப8�. அைத மா3�வத3#, நம�#$ 
ெம(ஞான6கள6� அ�$ ஒள6 இ�0தா�தா� O�)�.  
 
 ெம(ஞான6கள6� அ�$ ஒள6 ெந��1. அ0த நிைலய�� 
த�ைமைய நா� ெபற ேவ�8�. ஆனா�, இத3# #�வ�� 9ைண 
ேவ�8�.  #�வ�� இைண�1 ெகா�8,  அ�� மகKஷிக$ 
எ+வழிகள6� எ8�தா:கேளா,  அ0த உண:வ�� ஆ3றலி� நிைலக$ 
ெகா�8, அைத� ப��ப3றி நட�ேபாK� நிைலக$ ெகா�8தா�, அ0த 
ச�திைய� ெப3றிட O�)�. 
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      ஆகேவ, ந,!க$ ஒ+ெவா�வ�� ஆ�ம ;�தி ெச(9, ந,!க$ இ0த 
வாD�ைகய�� 1ன6த� ெப�வத3# எ8�9� ெகா$"� Oய3சி, 
உ!க"�# ெவ3றிைய� த��.  
 
 உ!க$ #8�ப�தி�, யா��# எ0த� சி�க� வ0தா.�, இேத 
மாதிK ஆ�ம ;�தி ெச(9 ெகா$"!க$, எ�லாேம ந�லதாக 
ேவ�8ெம�� எ�`!க$.  
 
 இைத�ேபா�� சிறி9 நாைள�# Oய3சி எ8�9� 
பா�!க$.  இ0த உ�ைம நிைலகைள ந,!க$, உ!க$ உட.�#$"�, 
உண:'�#$"� பா:�கலா�. எம9 அ�ளாசிக$. 

 

6. ஒcெவா� ெநா��ெபா��	 நா	 ஏ� 
ஆ�ம;�தி ெச.ய ேவE&	? - வ!ள�க	 

உதாரணமாக,  சில வ�ட!க"�# O� ஒ�வ� நம�# ெக8த� 
ெச(தி��பா� .அதனா� ந� #8�பேம நBட� அைட0தி��#� .
இ�லாதைத� ெசா�லி இ��பா�,  அவைன� பா:�த'ட�,  கBடமான 
நிைலக$ நம�#$ ஏ3கனேவ பதிவான9, இQ�9 ந� ஆ�மாவ�� 
வ09வ�8� . 

 
அ�ெபாQ9,  அவைன ெவ��#� நிைலக$,  நம�#$ உ�வாக 

ஆர�ப��9வ�8� .சிறி9 நா$,  அத3#� சா�பா8 இ�லாம� இ�0த9 .
சா�பா8 கிைட�த9�,  வ ,Kய� அைடய ஆர�ப��9வ�8�. 

 
ம�`�#$,  எ�தைனேயா வ��9க$ மைற09 இ��கி�ற9 .

சிறி9 கால� மைழ இ�ைலெய�றா�, வற�8 ேபா(வ�8கி�ற9 .ஒ� 
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நா$ மைழ ெப(9வ�-டா�,  தளதளெவ�� ெவள6ய�� வர� ெதாட!கி 
வ�8கி�ற9 . 

 
இைத� ேபா��தா�, பைகைம உண:'க$, அவ� ெச(த தவறான 

நிைலக$ நம�#$ பதிவானா.�,  அவைன� பா:�த'டேன,  அ0த 
இன�ைத� தன�#$ கவ:09,  அதன6� ெசயலாக�  தன�#$ ஆகார� 
ேதட ஆர�ப��9வ�8� . 

 
அ�ெபாQ9, நா� இ+வள' தியான� எ8�கி�ேறா�,  அவைன� 

பா:�த'டேன,  ேகாப� வ�கி�ற9 எ�� நிைன�ேபா�. 
 
இ0த உண:' இ!# வ0தப��,  இர' s!கினா� ெக-ட கனவாக 

வ�� .அ0த ெவ��ப�� உண:'க$,  நம�#$ வ�� ெபாQ9 
எ�ப�ெய�லா� இ�0ேதாேமா,  ந� எ�ண�தி3# அவ� நிைன' 
வரா9 .ெக8த� ெச(தவைன� பா:�9,  அ0த உண:�சி நம�#$ 
s�ட�ப-டா.�, அவ� உ� நம�#$ நிைனவ�3# வரா9.  

 
அ0த ேநர�தி�, ம3ற மன6த:கள6ட�தி� உ�வான, ெக8த� ெச(த 

உண:வ�� த�ைம, நம�# எதிK� இ�0தா�, அ9 வ09வ�8�. 
 
இரவ�� s!#� ெபாQ9, யாேரா ெக8த� ெச(கி�ற மாதிK, 

இ�ெனா� உ� நம�#$ ெதK)� .நா� O�ப�� பா:�தி��க 
மா-ேடா� .அ0த மன6தன6� உ�வ� நம�#$ ெதK)� .அ�ெபாQ9 
ந�ைம அறியாமேல,  இர' ேவைளகள6�,  த,ைமய�� உண:'க$ ந� 
s�க�ைத� ெக8�#� . 

 
அ0த மாதிK ேநர!கள6�,  நா� இரவ�� s!#� 

ெபாQெத�லா�,  இ0த உண:'க$ வ�� ெபாQெத�லா�, 
“ஈYவரா”  எ�� உய�ைர ேவ��, 9�வ ந-ச�திர�தி� உண:'ட� 
இைண�9,  அைத� ெபற ேவ�8� எ�� எ�ண�,  உட.�#$ பல 
Oைற ெச.�த ேவ�8� .அைத� ெச.�திய'ட�, த�ைன 
அறியாமேல s�க� வ��. 

 
எ0ெத0த வைகய�� த,ைமக$ வ0தா.�, இ�ப� நா� எ8�9� 

ெகா�டா�தா�, நம�#$ s(ைம�ப8�த O�)ேம தவ�ர, ஒேர�யாக 
ெஜபமி�09 ஆ�டவ� அ�ைள� ெப�ேவ�, எ�� ெசா�னா� 
நட�கா9.  
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ஒ+ெவா� நிமிட�தி.�, உண:�சிகைள� s��� ெகா�ேட 

இ��#�. அ+வ�ெபாQ9, அ0த அ�$ ஞான6கள6� அ�$ உண:ைவ, 
இைண�9� ெகா�ேட இ��க ேவ�8�. அைத அட�கி� ெகா�ேட 
வரேவ�8�. இ�ப� ஒ+ெவா� ச0த:�ப�தி.�, அைத அட�கி� 
ெகா�ேட வரேவ�8�. 

 
அ�ப� அட�கி� ெகா�ேட வ0ேதாெம�றா� அ9 அ�ப�ேய 

உைற09வ�8� .எ�லா உண:'கள6.�, அ0த மகKஷிகள6� உண:ைவ� 
ேச:�9� ெகா$ளேவ�8� . 

 
இ�ப� மன6த� அட�கிய நிைலக$தா�,  இ0த uமிய�� 

எ�தைனேயா வ�தமான வ�ஷ!க$, ேகாப!க$, ெவ��1க$ இைவகைள 
எ�லா� அட�கினா� . 

 
அ+வா� அட�கி, அவRைடய வாD�ைகய�� ெச()� Oைறக$, 

இ�ப� அ0த உண:ைவ� ேச:�9� ெகா�8 வ�� ெபாQ9, ேபரான0த� 
ெப�� ெச�வ� நம�#� கிைட�கி�ற9. 

 
ஒ+ெவா� ச0த:�ப�தி.�, மகKஷிகள6� அ�$ ச�திைய 

நம�#$ இைண�9� பழகேவ�8� .இ�ைலெய�றா�, நா� எ�லா� 
ெச(கி�ேற�,  ஆனா� உலகி� எ!# தி��ப�� பா:�தா.�, 
இ�ப��தா� இ��#� எ��, இத3# வ. ெகா8�9 வ�8கி�ேறா� . 

 
அ�ெபாQ9,  நா� ேபா#� பாைதய�� 1வ�ய�� ஈ:�ப�3# வ09 

வ�8கி�ேறா� .எ9 எ�ப� இ�0தா.�,  எ+வள' க8ைமயான 
நிைலகைள,  நா� பா:�9ண:0தா.�,  ஒ+ெவா� ெநா�ய�.�, ஆ�ம 
;�தி எ�ற நிைலைய, ந� ஆ�மாவ�� கல�#� நிைலைய அ0த 
மகKஷிகள6� அ�$ ச�திைய� ெபற�ெச(9, s(ைம�ப8�தி� 
ெகா�ேட இ��க ேவ�8�. 

 
இ9தா� ஆ�ம;�தி எ�ப9 .இைத, Oைற�ப� ந� வாD�ைகய�� 

ெச(9 ெகா�ேட இ��க ேவ�8�. கா3� பலமாக அ��#� ெபாQ9, 
sசி வ�கி�ற9 .அதிகமாக� sசி வ��ேபா9, ஒ9!கி� 
ெகா$கி�ேறா� . 
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இேத மாதிK,  த,ைமயான உண:' வ�� ெபாQ9, அ0த 
எ�ண�தி� இ�09 வ�லகி நி3க, அ0த மகKஷிகள6� உண:ைவ 
ஆதாரமாக ைவ�9, இதிலி�09.  சிறி9 ேநரமாவ9 வ�லகி நி3க 
ேவ�8�. 

 
நா� எ�ப�)� ஒ� இட�தி3#� ேபாக ேவ�8� எ�� 

நிைன�கி�ேறா� .அ!# ெவய�� #ைறவாக இ�0த9 .ேபாக� ேபாக, 
ெவய�� l8 அதிகமாகி�ற9 .அதிகமான அ0த ேநர�தி�,  வ�லகி 
நி3கி�ேறா� . 

 
இைத� ேபா��, ந� வாD�ைகய��, க8ைமயான நிைலக$ வ�� 

ேநர�தி�, மகKஷிகள6� அ�$ச�தி நா� ெபறேவ�8�, எ�� ஆ�ம 
;�தி ெச(9, அ0த எ�ண�திலி�09 வ�லகி இ��க ேவ�8�. 

 

7. உய!ரான ஈசR�� மகி4Fசி 
நா� இ!ேக க3�� ெகா�ட நிைலக$, ந� #8�ப 

வாD�ைகய�.� சK,  ந� எதிKயாக இ�0தா.� சK, ந� ெசா�லி� 
நிைலக$ அ!ேக இன6ைம�ப8�த ேவ�8� . 

 
ம3றவ:க$ காரமான நிைலகள6� ேபசினா.�, நா� எ8�9� 

ெகா�ட ெஜப�தி� பல�, ப�ற: காரமாக ேபச�[�ய உண:'கைள� 
த8�9 நி��9� ஆ3றலாக� ெபறேவ�8�. 
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ஆக, இைத ஒ+ெவா� நிமிடO�, உ!க"�#$ ஆ3ற� 
ெப�வத3# சதா, ந,!க$ “ஆ�ம ;�தி”  எ�ற ஆ)த�ைத எ8�9, 
உ!க$ உய�ைர ஈசனாக மதி�9, அ0த ஈசR�#, “பாலாப�ஷக�” 
ஆலய!கள6� ெச(வ9 ேபா��, உ!க$ ஈசR�#, அ0த ெம(ஞான6ய�� 
அ�$ ச�தியான நிைலகைள, ந,!க$ ;வாசி�9, அப�ேஷகி�க ேவ�8�. 

 
அ0த ெம(ஞான6கள6� உண:வ�� மண!க$, உ!க"�#� 

கிைட�க� ெச(வத3காக,  உ!க$ உய�ைர� கட'ளாக மதி�9,  அ0த 
அப�ேஷக�ைத, யா� ெச(9 ெகா�ேட இ��கி�ேறா�. 

 
ஆைகய�னாேல, உ!க$ உய�ரான ஈசR�#, இ0த அ�$ ச�தி 

ெபறேவ�8� எ��, ஒ+ெவா� நிமிடO� இ0த ஆ�ம ;�திைய� 
ெச(9,  அ!ேக உ!க$ உய�ரான நிைலக"�#, அ0த மகKஷிகள6� 
அ�$ ஒள6ைய� ;வாசி�9,  உ!க"�#$ மகிழ� ெச()!க$. 

 
இைத� ேபால, ஆ�ம ;�தி எ�ற ஆ)த�ைத நா� எ8�9 

ப�ற��#� ெசா�னா.�, அவ: உடலி� இ��க�[�ய உய�ரான 
ஈசன6ட�, நா� ெவள6�ப8�9�, இ0த உண:'கைள அவ:க$ ;வாசி�9, 
ஒலிக$ cல� உய�Kேல ப-8, அ0த உண:'க$ s�ட�ப8கி�ற9. 

 
நா� ேபசிய உண:'�ெகா�ப, அ0த உண:வ�� நிைலக$ அ0த 

உடைல இய�க� ெச(9. ந�ைம� ப�#வ�ப8�9வேதா, ந�ைம 
ெசா�ல� ெச(வேதா,  இைத� ேபா�ற நிைலக$ ஏ3ப8கி�ற9. 

 
ஆைகய�னாேல, இைதெய�லா� க�8ண:0த நா�, ஒ+ெவா� 

நிமிடO� இைத� பாச அைண�1ட�, நா� எ�ப�,  #ழ0ைத தவ� 
ெச(தா.�, பாச�9ட� அைண�9� ெகா$கி�ேறாேமா, அைத� ேபா��, 
நா� உடலிேல ேவதைனயா#� ெபாQ9 நம�#$ ஒ� அ;�த� 
ப-8வ�-டா�, அ;�த� எ�ற நிைலகைள எ�ணாதப�,  அைத� 
9ைட�க O3ப8கி�ேறா�.  

 
அைத� ேபா��, ப�ற�ைடய எ�ண!கள6�, அ;�த ெசா3க$ 

வ0தா.�, நா� எ�ண�தாேல 9ைட�#� ப�#வ�ைத, எ�ப� 
அ;�தமான நிைலக$ இ�0தா.�, மனOவ09 9ைட�கி�ேறாேமா, 
அைத� ேபா��,  ப�ற�ைடய அ;�த உண:வ�� எ�ண!க$ 
ேதா3�வ��தா.�,  நா� இ0த “ஆ�ம ;�தி” எ�ற ஆ)த�ைத� 
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பய�ப8�தி, அவ�ைடய அ;�த�ைத ந,�#� ஆ3றைல, நா� ெச(9 
பழ#ேவாேமயானா�, நம�#$ ஐ�கியமா#� நிைலக$ ப�ற�#� . 

 
இத� cல�, நா� அைனவ�� ஏகா0தமாக மகிD09 வாழலா�. 

அ0த மகKஷிக$ ெச�ற எ�ைலைய, அைனவ�� எள6தாக அைடய 
O�)� .எம9 அ�ளாசிக$. 

மாமகKஷி ஈYவராய #�ேதவ: தேபாவன� 

1bைச 1ள6ய�ப-� – 638 459 

ஈேரா8 மாவ-ட� 

தமிD நா8 

இ0தியா 
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