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ஞான��ஞான��ஞான��ஞான��:::: உபேதசைத, நா� அ��க� தி��ப�� 

ெசா�கிேற� எ�� எ�ண ேவ�டா#. அைத 
உ%க&��' ஆழ� பதி* ெச+,%க'. ஆகேவ, 
ஒ.ெவா� வ /0�1#, இ3த� 4தக#, ம6�# 
தேபாவனதி� ெவள8ய�:# அைன;� 4தக%க&#  
இ��க ேவ�:#.  
 
நா# அ��க� எ:;� ப�;, அ3த 

உண<வ�ைன� =வாசிதா�, அ;ேவ தியானமாகி�ற;. 
“நா#நா#நா#நா#    அ��க�அ��க�அ��க�அ��க�    ப��க�ப��க�ப��க�ப��க�    ேபா�#ேபா�#ேபா�#ேபா�#    ெபா?;ெபா?;ெபா?;ெபா?;””””, , , , நம��'நம��'நம��'நம��'    

தியானதி�தியானதி�தியானதி�தியானதி�    பல�பல�பல�பல�    எ;ேவாஎ;ேவாஎ;ேவாஎ;ேவா,,,,    அைதவ�ட�அைதவ�ட�அைதவ�ட�அைதவ�ட�    பலபலபலபல    
மட%�மட%�மட%�மட%�    அ3தஅ3தஅ3தஅ3த    தியானதி�தியானதி�தியானதி�தியானதி�    பல�பல�பல�பல�    
கி0:கி�ற;கி0:கி�ற;கி0:கி�ற;கி0:கி�ற;....  
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((((ப�க#ப�க#ப�க#ப�க# 7 7 7 7----9)9)9)9)    

27 ந0சதிர%கள8லி�3; வர�I�ய பJமாண#, அதிக ச�தி 
வா+3த;. ந0சதிர%கள8லி�3;, பா� ெவள8 ம�டல%கள8லி�3;, 
KJயைன ேநா�கி வர�I�யைவக' KJயன8லி�3; ப�J3; 
ெச�பைவகைள தா�கிய*டேன, இதLைடய அ?த# தா%கா;, 

ஒ�ேறா: ஒ�� ேமாதி, ேமாதி, பலவ�தமான கலைவகளாக 
மா�கி�ற;. இ;தா� நிநிநிநிM0ரா�M0ரா�M0ரா�M0ரா�....    

 
ஒ.ெவா��# ேமா;# ெபா?;, 4திதாக மா6ற�I�ய திற� 

ெப6ற; எ�ப;, வ�Nஞான8க&ைடய க�:ப���4. நிM0ரா� எ�ற 
நிைல வர�பட� ேபா�# ெபா?;, பலவ�தமாக மா�கி�ற;. அ�ெபா?;, 

ஒ��ட� ஒ�ைற� ேச<�ப; 4ேரா0டா�4ேரா0டா�4ேரா0டா�4ேரா0டா�....  
 
ஆக, KJயன8லி��க� I�ய பாதரசதா�, ேமாதிய நிைலக' 

ெவ�பமானா1#, வ�ஷ# ப�J3; ெச�றா1#, கைடசி Pன8ைய எ:;, 

ஒ� இய�க� ச�தியாக எெல�0ரா�எெல�0ரா�எெல�0ரா�எெல�0ரா� ஆக மா�கி�ற;. 
 
ஒ� உண<வ�� த�ைமைய எ:;, உண<�சிக' இய��# 

ெபா?; எெல�0ரா�. ஒ� உண<ைவ� கவர�பட� ேபா�# ெபா?;, 
நிM0ரா�, 4;வ�தமாக மா6றி� ெகா�ேட உ'ள;.  

 
ந/%க' சாைலய�� நட3; ெச�� ெகா���கி�ற/<க'. ந/%க' 

நட3; ெச�1# ெபா?;, சாைலய�� திQெர�� ஒ� வ�ப; 
நட�கி�ற;. இ3த வ�பைத� பா<த;#, உ%கள8ட# எ�ன மா�கி�ற;?  

 
வ�பதி� உண<*க' உ%க&ைடய உட1��' ெச�ற*டேனேய,  
உ%க&ைடய ந�ல �ண%கைள மா6றி,  
“கி: கி:ெவன” உ%கைள ஆட� ெச+கி�ற;.  
இத� உண<வ�� அ?தமாகி, ஆ�சிெட�0” ஆன உண<*கைள  
உ%கள8டதி� கவ�# த�ைம ஆகி�ற;.  
ந�ல வழிய�� இய�கி� ெகா����ப; நிM0ரா�.  
4; உண<வ�� த�ைமைய� ேச<;,  
அத� வழி இய�க� ெச+வ; 4ேரா0டா�.  
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அ3த� சதி� த�ைம ெகா�:, நா# ைபதிய�காரனாக� 
=6�ேவா#. அவ� எ:;� ெகா�ட ேவதைனய�� உண<*க' ந#S' 
வ3தா�, நாS# ேவதைன�ப:ேவா#.  

 

வ�Nஞான அறி* க�டைத� கா0�1#, ெம+ஞான8க'ெம+ஞான8க'ெம+ஞான8க'ெம+ஞான8க'    
க�:ண<3தைவக'க�:ண<3தைவக'க�:ண<3தைவக'க�:ண<3தைவக'    ஏராள#ஏராள#ஏராள#ஏராள#.... இைவகைளெய�லா# 

வ�Nஞான8க' க�டறிய ெவ� காலமா�#. இ�ப�� பல உ�ைமகள8� 

நிைலைய ம�க&�� உண<;# நிைலயாகதா�, ஆலய%கைள 
அைமதன< ஞான8க'.  

 
ஆலய%கள8� ெத+வ� சிைலக&�� அப�ேஷக# ெச+ய�ப:# 

ெபா?;, ந�லந�லந�லந�ல    உண<*கைளஉண<*கைளஉண<*கைளஉண<*கைள    நம��நம��நம��நம��''''    Pக<3;Pக<3;Pக<3;Pக<3;,,,,        
பாைல� ேபால மண# ெபறேவ�:#,  
மகிU3; வா?# ச�தி ெபறேவ�:#,  
கன8ைய� ேபா�ற =ைவயான ெசா�ைல� ெபறேவ�:#,  
ப�ன /ைர� ேபா�ற ெதள83த மண# ெபறேவ�:#,  
எ� �:#பதி� அைனவ�# ந�றாக இ��க ேவ�:#,  
இ3த ஆலய# வ�ேவாெர�லா# ந� உண<*க' ெபறேவ�:#  
எ�� ந#ைம எ�V#ப� ெச+தன< ஞான8க'. 
 
ஞான8க' ெசா�ன Sைற�ப� நா# இ.வா� எ�V# ெபா?;, 

நம��' எ�ன ெச+கி�ற; நிM0ரா�? ந#மிடதிலி�3; கவைல, 
சNசல%கைள எ�லா# மா6�கி�ற;. எென�றா�, அதி<�சி ெகா�: 

உ' ெச1;வ; ஒ�வ�த#. ஆனா�, ஆலய%கள8�ஆலய%கள8�ஆலய%கள8�ஆலய%கள8�    அைமதிஅைமதிஅைமதிஅைமதி    
ெகா�:ெகா�:ெகா�:ெகா�:    ந�ந�ந�ந�    உண<*கைளஉண<*கைளஉண<*கைளஉண<*கைள    நம��நம��நம��நம��''''    ெச1;ெச1;ெச1;ெச1;#ப�#ப�#ப�#ப� 
ெச+தன< ஞான8க'.  

 
அைனவJ� உண<*க&# நம��' இ��கி�ற;. பய3தி��ேபா#, 

ெவ��பைட3தி��ேபா#, ேகாப�ப0���ேபா#, ஆதிர�ப0���ேபா#,  
ேவதைனைய� ேக0டறி3தி��ேபா#. இ�ப�, இதைன உண<*க&# 
நம��' இ���#. 

 
ஆைகயா�, இ3த ஆலய# வ�ேவாெர�லா# மலைர� ேபா�ற 

மண# ெபறேவ�:#, மகிU3; வா?# ச�தி ெபறேவ�:# எ��# 
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இ3த ஆலயதி6� வ�# �:#பெம�லா# ெபறேவ�:#. நா%க' 
ெதாழி� ெச+,# இட%கள8� உ'ேளா< அைனவ�#, இ3த நிைல 

ெபறேவ�:# எ�� எ�ண�, நம��'நம��'நம��'நம��'    ேக0டறி3தேக0டறி3தேக0டறி3தேக0டறி3த,,,,    
ப�ற�ைடயப�ற�ைடயப�ற�ைடயப�ற�ைடய    ேதாஷ%கைளேதாஷ%கைளேதாஷ%கைளேதாஷ%கைள    ந/�கந/�கந/�கந/�க    ேவ�:#ேவ�:#ேவ�:#ேவ�:#.... 

அ�ப� ந/�க ேவ�:ெம�றா�,  
;�வ ந0சதிரதி� உண<வ�� உண<�சிகைள  
நம; உடலி� ேச<;, மகிU�சியா�க ேவ�:#.  
 
நா# ப�4# பJ*# ெகா�: ெசய�ப:ேவா#. ஒ�வ< தவ� 

ெச+வைத� பா<;, ““““அவ<அவ<அவ<அவ<    தவ�தவ�தவ�தவ�    ெச+கிறா<ெச+கிறா<ெச+கிறா<ெச+கிறா<, , , , தவ�தவ�தவ�தவ�    
ெச+கிறா<ெச+கிறா<ெச+கிறா<ெச+கிறா<””””    எ�� ெசா�ல�ப:# ெபா?;, கைடசிய�� அவைர� 
கா0�1# ப�மட%� தவ� ெச+ய ெதாட%�ேவா#. யா< ெச+த;?  

தவ� ெச+பவJ� உண<ைவ Pக<3ேதா#.  
தவறி� நிைலைய ;ைட�க மற3ேதா#.  
அ3த தவறி� உண<*க' நம��' வ�கி�ற;.  
 
ஆகேவ, இ�ப� ந#ைம அறியாம� வ�# த/ைமகைள ;ைட��# 

நிைலயாகதா� ஞான8க' ஆலய%கைள அைம;, ந#ைம� 
பJ=தமா�க ைவதா<க'. ஆகேவ, நா# அைனவ�# அ3த ஞான8க' 
கா0�ய அ�' வழிய�� வாUேவா#, எம; அ�ளாசிக'. 

((((ப�க#ப�க#ப�க#ப�க# 10 10 10 10----18)18)18)18)    

    
யா# ஒ� Sைற இமயமைல��� ேபா�# ெபா?;, Jஷிேகசதி� 

இ�3; ெகாNச Zர# ேபாக� ெசா�னா< ��நாத<. பல ஆய�ர# 
ஆ�:க&�� S�ப��3ேத ஒ�வ<, காயக�ப சிதி எ�ற க6�ண<3த 
உண<வ�� பாட# ெகா�:, தவமி�3; ெபறேவ�:# எ�ற நிைலய�� 
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இ��பைத� ப6றி அறிய ேவ�:# எ�பத6காக, எ#ைம அ%ேக ேபாக� 
ெசா�னா< ��நாத<. 

 
அவ<, சிவைத வண%கினா� அவன8� நிைலைய நா# 

ெப�ேவா# எ��, “ஓ# நம சிவாய” எ�ற உண<ைவேய ெஜப�;, 
க�லைற��' இற�க� ெச+;, உண<வ�� ஒலி அைலகைள 
ெவள8�ப:தி, த� உட1��' சிைற�ப0��3தா<.  இ�ப� 
ஆய�ர�கண�கான வ�ட%க' தவ# ெச+; ெகா���3தா<. 

  
அ�ெபா?;, யா# இைத� பா<தறிய ேவ�:# எ�பத6காக 

ேவ��, ேப]�ச#பழS#, ப�^க0:# வா%கி� ெகா�: ெச�ேறா#. 
��நாத< ெசா�ன �றி�ப�0ட இடதி6� ெச�ேற�. அ%� ஒ� சிறிய 
ேகாய�� இ�3த;,  

 
“அ%ேக உ0கா<” எ�றா<, ��நாத<.  
 
யா# உ0கா<3; தியானதி� ஆU3ேதா#. தியான# ெச+; 

ெகா���3த ெபா?;, எ%ேகேயா ெப+த மைழ, த�ண/< ெவ'ளமாக 
வ3த;. ஒேர அ�ய��, எ#ைம ேகாய�� =வேரா: ேச<; ேமாத� 
ெச+த;. த�ண/< ம0ட# ெவ� ேவகமாக உய<3த;. த�ண/ரா� �ள8< 
அதிகமான;. யா#, இ:�ப�� ஒ� ேவ_� ம0:# க0�ய��3ேதா#, 
அ;*# நைன3;வ�0ட;. 

  
ைபய�� ைவதி�3த ேப]�ச#பழS# த�ண/ேரா: ேபான;, 

ப�^க0:# கைர3; ேபான;. இதனா�, எம; அ:தேவைள சா�பா:# 
ேபான;. த�ண/< ம0ட# 7 அ�ல; 8 அ� உயர# இ�3த;. 
த�ண/ேரா: ேச<3;, ேகாய�� =வ6றி� ேமேல ஏறி நி�� ெகா�ேடா#. 
அத6� ேம1# ஒ� அ� த�ண/<. 

  
“சJ, இ�� ந#ைம ��நாத< த�ண/Jேலேய ேபா, ந/< சமாதி 

எ�� ெசா�1வா<கேள, அ; ேபா�� நம�� இ�� ந/< சமாதிதா�, 
இ3த உடலி� திJ3த; ேபா;#, ந/< சமாதி ஆகிவ�:” எ�� ��நாத< 
ெசா�லிவ�0டா< எ�� இ3த உண<*கள8� இ�3ேதா#. 

  
ப�ற� ��நாத< எம�� நிைன*ப:தினா<, “உ�ைன எைத 

எ:�க� ெசா�னா�, ந/ எைத எ:;� ெகா����கி�றா+”, த�ண/J� 
எதி< ந/�ச� ேபா0:, த�ண/< உ�ைன இ?�காத வ�ண# உ� 
உண<ைவ� ெகா�:வர� ெசா�னா�, =வ6றி� ேம� ஏறி உ�ைன 
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எைத எ�ண� ெசா�ன;? ““““வாLலக உண<ைவ வாLலக உண<ைவ வாLலக உண<ைவ வாLலக உண<ைவ 
உன��' எ:;உன��' எ:;உன��' எ:;உன��' எ:;””””, , , , அ3த உண<ைவ வ1 ேச<;அ3த உண<ைவ வ1 ேச<;அ3த உண<ைவ வ1 ேச<;அ3த உண<ைவ வ1 ேச<;, , , , ந/ ந/ ந/ ந/ 
எதி<; நி�எதி<; நி�எதி<; நி�எதி<; நி�  எ�� Iறினா<, ��நாத<  

 
ப��, ��நாத< உபேதசித உண<ைவ எ:ேதா#.  அத� ப�� 

த�ண/< ேம1# 1.5 அ� உயர# வ3த;, ப�ற� சிறி; ேநரதி� சர சர 
என த�ண/< ம0ட# �ைற3த;. 

  
இ; எ�ெபா?; நட3த;? அதிகாைல 3.00 மண�ய�லி�3; 4.00 

மண���' இ���#. அ3த ேநரதி�, வ�யாசகைர� ேபா�� 
வ��ண�� உண<*கைள எ:�க� ெசா�1கி�றா<.  

 
��நாத< ெசா�ன உண<ைவ வலிைம ஆ�கிய ப��, யா# 

நி�றி�3த ேகாய�� =வ6றிலி�3; இற%�வத6� ப�க' இ�ைல. 
ஆகேவ கீேழ �திேதா#. 

  
�தி; கீேழ வ3; பா<தா�, ேகாய�1�� S� ெபJய வ��0ச# 

ெபJய வ�?;க&ட� இ�3த;. வ�?;க&��' ெச�� பா<தா�, க� 
க0�ட# ெதJ3த;. அத6�'ள8�3;,  

“ஓ# நம சிவாய, ஓ# நம சிவாய” எ�� ச�த# வ3த;.  
அ3த ச�த;ட�, ந�ல மண%க&# வ3தன.  
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அ�ெபா?; ��நாத< ெசா�னா<, “ப�றவ�ய��லாத நிைல அைடத�, 
காயக�ப ச�தி ெப�த� எ�� ெசா�கி�றா<கேள” அ3த நிைலய��, 
ம6ற எ3த உட1��'&# ெச�லா;, த�Lைடய உட1��'ேள 
சிைற� ப��; ைவத; ேபா�ற நிைலய��, க:# தவ# இ��கி�றா<.  

 
ஆனா�, அவரா� த� உடலி� எ:;� ெகா�ட உண<வ�� 

ஒள8ைய ெதJய S�யவ��ைல.  இ%ேக சமாதியாகி, 1000 வ�ட%க' 
ஆகிவ�0ட;. 1000 வ�டதி� அவ�ைடய உடலி� நிைலைய� பா<.  

உண<ைவ ஒள8யா�கி, அதிேலதா� இ��கி�ற;அதிேலதா� இ��கி�ற;அதிேலதா� இ��கி�ற;அதிேலதா� இ��கி�ற;. . . .     
ஆனா�, பல� ஏ;# இ�ைல.  
 
ஆக, அவ< அழியா ஒள8� ச]ர# எ�ற பாடநிைலைய க6�� 

ெகா'ளவ��ைல. தி�மண# அவ��� ஆகவ��ைல.  சிவைன அைடய 
ேவ�:# எ�� நிைனதா<, இ3த உடலான சிவL��' தா� 
அைட�ப0���கி�றா<. இைத ந/ எ�ப� மா6ற� ேபாகி�றா+ எ�றா<, 
��நாத<. 

  
 அத� ப�ற� ��நாத< ெசா�னா<. இவ<க' க:ைமயான தவ# 

ெப6றவ<க'. இ3த உண<*க' உன��' ப0டதனா�, ஓதி 
அவ<க&ைடய உண<ைவ எ:�க S�யா;.  

 
அவ�ைடய ஆ�மா ச�தJஷி ம�டல;ட� இைணய ேவ�:# 

எ��, நிைனவைலகைள உன��' பர�4. அவ<, தா# எ:;� ெகா�ட 
உண<வ�� த�ைம ஒள8ய�� ச]ர# ெபறேவ�:#, ேபJ�ப� ெப�நிைல 
அவ< ெபறேவ�:# எ�ற உண<ைவ எ:;� ெகா', எ�� Iறினா<. 

  
 ��நாத< உைரத வ�ண#, உண<வ�� ஒலி அைலகைள யா# 

எ:;� ெகா�ட ப��, தவமி�3த உடலிலி�3த அ3த ஆ�மா 
ெவள8ய�� வ3த;.  

 
அ�ெபா?;, யா# எ�ண�யப� வ�� ெச�றைட3த;, ஒள8ய�� 

ச]ர# ெப6ற;. அ�ெபா?;தா� , அ.வள* 
தவமி�3தவ�ைடய உண<ைவ,#, அ�ைள,# யா# 
ெபற S�3த;. 
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சாதாரண நிைலய��, இ�� நா# ஒ��ேம ெச+தி��க 

S�யா;.  இ�ெபா?; உடைல வ�0: ப�J3தவ<கைள, பா<த*டேன 
வ�� ெச1;கி�ேறா# எ�றா�, எ�ன காரண#?   

1000 வ�ட# தவமி�3த அ3த உய�ராமாைவ  

““““வ�� ெசவ�� ெசவ�� ெசவ�� ெச1திய1திய1திய1திய”””” அ3த உண<வ�� வ1ைவ எ:;தா�,  
இவ<கைள ச�தJஷி ம�டல%க&ட� இைண�கி�ேறா#.  
 

இ�ப� இைண�க ேவ�:ெம�றா�, S�னா� அ%ேக வ��ண�� 
ெபJயவ<க' இ��கேவ�:#. அவ<கள8� உண<வ�� த�ைமய�ைன� 
ெப6� தா� இ%ேக எ:�க ேவ�:#. ��நாத< கா�ப�த அ�' 
வழிய��, இைவகைள யா# ெதJ3; ெகா�ேடா#. ஏென�றா� அவ<க' 
ச�திவா+3தவ<க'. 

  
ஆக, 1000 ஆ�: தவமி�3த அவ<, தா� ேவ�:ெம�ேற தவ� 

ெச+யவ��ைல. வாU�ைகய�� நிமித%களா1#, அறியாைமய�னா1# 
தா�, த� உய�ராமாைவ உட1��' சிைற�ப��; ைவதா<. 

 

ஆனா1#, இ�ப��ப0ட ஆ�மா�கைள,# ஒள8ய�� 
ச]ரமா�க S�,# எ�பைத எம�� உண<த, அ%ேக கா0�6�' 
எ#ைம அL�ப�, அத�வழி ெப�#ப� ெச+தா< ந# ��நாத<. 

 
இைத� ேபா��, உடைல வ�0: ப�J3; ெச�ற ந#Sைடய 

dதாைதய<கைள நிைன* I<3;, பதிவா�கி, வ�� ெச1தினா�, 
அவ<க' உடலி� ெப6ற நN=க' கைரகி�றன. ஒள8ய�� ச]ரமாகி�ற;.  

 
ெபௗ<ணமி நா0கள��, இர* 7,00 மண�ய�லி�3; 9.00 மண���' 

ச�தJஷி ம�டல# அ�கி� வ�கி�ற;.  
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அ; சமய# நா# I0டைம�பாக இ�3;,  
உடைல வ�0:� ப�J3; ெச�ற  
ந#Sைடய S�ேனா<கள8� உய�ரா�மா�கைள,  
வ�� ெச1;# உண<ைவ எ:��# ெபா?;,   

;Jத நிைல ெகா�: வ�� ெச1தலா#;Jத நிைல ெகா�: வ�� ெச1தலா#;Jத நிைல ெகா�: வ�� ெச1தலா#;Jத நிைல ெகா�: வ�� ெச1தலா#....  
அவ<க' உடலி� ெப6ற நNசிைன� கைர�கலா#. 
  
ெம+ஞான8க' கா�ப�த அ�' வழிய��, அ�'ஞான வ�ைத 

யா# உ%கள8டதி� பதி* ெச+கி�ேறா#. அைத தியான8;, உ%க' 
உட1��' வள<;� ெகா'&%க'. ெம+�ெபா�' காV# அ�' 
ச�திைய உரமா��%க'. உ%க' உடலி� உ'ள அV�க' 
அைனதி6�# ெபற� ெச+,%க'. ெம+வழி ெச�1# பாைதைய, அ; 
வ�;� ெகா:��#. ெம+வழி வாUேவா#. அ�'வழி வாUேவா#. 

 
((((ப�க#ப�க#ப�க#ப�க# 19 19 19 19----20202020))))    

    
க��பணசாமி��, ேமா�ப நாைய ைவதி��கி�றா<க'. காரண#  
ஒ�வ< ந#ைம� பா<;, பழி த/<�ேப� எ��  

ெசா�னெசா�னெசா�னெசா�ன    உண<ைவஉண<ைவஉண<ைவஉண<ைவ    Pக<3தப��Pக<3தப��Pக<3தப��Pக<3தப��, , , ,     
நம��' எ�னவாகி�ற;?  
நம��' இ�' K?கி�ற;. ேவதைன ெப��கி�ற;. 
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ஓ# நம சிவாய, சிவாய நம ஓ# எL# நிைலயாக, அவ< ந#ைம� 

பழி த/<�பத6� S�னா�, நா# அவைர� பழி த/<�க ேவ�:#, ெவ0ட 
ேவ�:#, �த ேவ�:# எ�ற நிைல வ�கி�ற;. சி3தி;� 
ெசய�ப:# நிைல இ�ைல. இதன8� உண<வ�� த�ைம உடலி� 
வ�ைளகி�ற;. 

 
க��பணசாமிய�� ைகய�� அJவாைள,# ெகா:;, ேமா�ப 

நாைய,# ெகா:தி��கிறா<க'. க��பணசாமி�� எ�ன ெச+கிேறா#? 
ஆ0ைட வா%கி உன��� ெகா:�கிேற�. பைடய� ெச+கிேற� 
எ�ைன� கா�பா6� எ�� ெசா�லி வண%�கி�றா<க'.  

 
ஆ0ைட அ�;� ெகாைல ப�ண� சா�ப�0:, மி�சைத� 

க��பணசாமி��� ெகா:தா�, க��பணசாமி எ�ைன� கா�பா6�வா�, 
எ� மகைன� கா�பா6�வா�, எ�� இ��கி�றா<க'.  

 
இ�ப� ஆ0ைட� பலி ெகா:; வண%கினா� எ�னவா�#? இ; 

சமய#, நா#நா#நா#நா#    Pக<3தPக<3தPக<3தPக<3த    உண<*க'உண<*க'உண<*க'உண<*க'    நம;நம;நம;நம;    உடலி�உடலி�உடலி�உடலி�    ““““ந�லந�லந�லந�ல    
�ண%கைள��ண%கைள��ண%கைள��ண%கைள�    ெகா�1கி�ற;ெகா�1கி�ற;ெகா�1கி�ற;ெகா�1கி�ற;””””....  

இ; எ�ன ெச+,# எ�றா�,  
நா# த/ைமய�� நிைலக' ெகா�:,  
ப�றJட# இேத ெசயைல� ெசய�ப:த� ெச+,#. 
 
4ற வாU�ைகய�� இ�ப� எ�றா�, நம; அக வாU�ைகய�� நம; 

ந�ல �ண%கைள� ெகா�1கி�ற;. இத6காக தா� க��பணசாமிைய 
S�ச3ததிய�� ைவதா<க'.  

 
சாைலய�� ெச�� நட3; ெகா�����# ெபா?;, யாராவ; 

ைச�கிள8� வ3; ேமாதி வ�0டா�, நம; உண<*க' இ�' 
KU3;வ�:கி�ற;. “அ�;வ�:ேவ�, உைத; வ�:ேவ�” எ�� 
ச3த<�ப# இ�ப� ஆகி�ற;.  

 
ஆனா�, “சாைலய�� கவனமாக வ�� ஓ0:” எ�� Iறினா�, 

சா3தS# அைமதி,# அ%ேக நில*#. அைத வ�:;, ைச�கிள8� வ3; 
ேமாதியவ� சி�வனாக இ�3தா�, “பளா< பளா<” எ�� நா�� அைற 
வ�:ேவா#.  
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இைத உண<ததா� க��பணசாமி சிைல 

ைவ�க�ப0:'ள;. அதாவ;, ஏதாவ;ஏதாவ;ஏதாவ;ஏதாவ;    ஒ��ஒ��ஒ��ஒ��    
எ�றா�எ�றா�எ�றா�எ�றா�    தா��வ;தா�தா��வ;தா�தா��வ;தா�தா��வ;தா�....        

 
ஆனா�, இ; ேபா�ற ச3த<�ப%கள8�, நா# எ�ன 

ெச+யேவ�:#? ;�வ ந0சதிரைத நா# எ�ண�, அ3த அ�' 
உண<*கைள நம��' ேச<;� ெகா�:, ப��, அவ< 
அறியாைமய�லி�3; வ�:ப0:, ெபா�ளறி3; ெசய�ப:# ச�தி 
ெபறேவ�:# ஈ^வரா, எ�� எ%கி தியான8�க ேவ�:#.  

 
ஏென�றா�, ;�வ ந0சதிர# நNைச ெவ�ற;. உண<வ�� 

த�ைமைய ஒள8யா��# திற� ெப6ற;. ;�வ ந0சதிரதி� ேபர�' 
உண<ைவ Pக<வதா�, ;�வ ந0சதிரதி� ேபர�' உண<*க' ந# 
உய�J� ப0:, இதன8� உண<�சிக' ந# இரத நாள%கள8� கல��# 
ெபா?;, அர%கநாத�. 

 

இதன8� உண<வ�� உண<�சிகைள, ஒள8 அைலகளாக 

மா6�கி�ற;. ;�வ ந0சதிர#, இ�இ�இ�இ��ட�ட�ட�ட    
உலகிலி�3;உலகிலி�3;உலகிலி�3;உலகிலி�3;    ந#ைமந#ைமந#ைமந#ைம    மg0கி�ற;மg0கி�ற;மg0கி�ற;மg0கி�ற;. . . .     

நம��' சி3தி��# த�ைம வ�கி�ற;.  
அைததா� நா# ெச+ய ேவ�:#.  

((((ப�க#ப�க#ப�க#ப�க# 23 23 23 23----26)26)26)26)    
நா# இர�க#, ஈைக, அ�4 ெகா�: வா?# ெபா?;, நம; 

�ழ3ைதகைள ந�ல Sைறய�� வள<�க ேவ�:# எ�� 
நிைன�கி�ேறா#.  

 
நம; மக� ந�ல Sைறய�� ப��க ேவ�:# எ�� எ�ண� 

வ�கி�ற ெபா?;, அத6� மாறாக, அவ� சJயாக� ப��கவ��ைல 
எ�றா�, ேவதைன�ப:கி�ேறா#.  

இதனா� ேவதைனய�� உண<�சியாகி,  
“அவ� இ�ப� இ��கிறாேன சJயாக� ப��கவ��ைலேய,  
அவன8� எதி<கால# எ�னாவ;” எ�� எ�ண�  
இதைன� சைம;, நம; உடைல,# ெக:;,  
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அவன8டதி1# ேகாப�ப0:, ேவதைன�ப:கி�ேறா#. 
 
அ.வா� ேவதைன�ப0:, அவன8ட# “ஏ�டா இ�ப� இ�3தா� 

எ�னாவ;” எ�� ெசா�1# ெபா?;, இதன8�இதன8�இதன8�இதன8�    உண<*க'உண<*க'உண<*க'உண<*க'    
அவLைடயஅவLைடயஅவLைடயஅவLைடய    உடலி�உடலி�உடலி�உடலி�    பா,#பா,#பா,#பா,#.... இதனா� அவ� இ�L# 
அதிகமாக ப��ப�1#, ெசயலி1# ம3தமாவா�.  

 
“அவ� ப��கவ��ைலேய, இ�ப�� ெச+கிறா�” எ�� எ�V# 

ெபா?; எ�ன ெச+கி�ற;? வாலி எ�ற உண<*க' நம��' ேபா+, 
நம; உடலி� அவ� மg; இ���# ப�Jயைத எ�லா# 
ெக:;வ�:கி�ற;. 

 
ப�ற� “அவைன உைததா�தா� சJ�ப0: வ�#. அவ� 

ெதாைல3தா� பரவாய��ைல” எ�ற உண<* ெகா�:, நா# அ��க� 
இ�ப� எ�ண�ேனா# எ�றா�, நா# எ�V# அ3த உண<*க', 
அவைன அ%ேக வழிநடத� ெச+கி�ற;. 

 
த3ைதயான நா# மகைன� பா<;, “ேட+ இ%ேக வாடா” எ�� 

Sைற;� பா<;� ெகா�ேட அைழ�ேபா#,  
 
அத6� மக�, “அ�� எ�ைன தி0�னா+, இ�� எ�ைன ந/ ஏ� 

I�ப�:கிறா+” எ�பா�. இைத த:; நி�த, நா# எ�ன ெச+ய 
ேவ�:#? 

 
“;�வ ந0சதிரதி� ேபர�' ேபெராள8ைய நா� ெபற ேவ�:#, 

எ� உடலி1'ள ஜ/வாமா�க', ஜ/வ அV�க' ெபற ேவ�:#” எ�� 
எ�ண�, நம; உடலி� எ?# ேவதைனய�� உண<*கைள, Sதலி� 
அட�க ேவ�:#.  

 
ப��, த� மக�, “;�வ ந0சதிரதி� ேபர�' ேபெராள8 ெபற 

ேவ�:#, அவ� உட� S?வ;# படர ேவ�:#, அவ� 
அ�'ஞான8கைள� ேபா�� சி3தி��# த�ைம ெபற ேவ�:#” எ��  

இதன8�இதன8�இதன8�இதன8�    உண<*கைளஉண<*கைளஉண<*கைளஉண<*கைள����    சைம;சைம;சைம;சைம;வ�0:வ�0:வ�0:வ�0:,,,,  
ப�� இத� நிைல ெகா�:  
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ந� அறி*ைரைய அவL��� ெசா�ல ேவ�:#.  
 
இராமாயணதி� எ�ன ெசா�கிறா<க'? ேவதைன�ப:# 

உண<*கைள நா# Pகர�ப:# ெபா?;, அ; நம��' வாலியாகி�ற;. 
நம; உடலி1'ள ந�ல �ண%கைள இழ�க� ெச+கி�ற;.  

 
=�]வ�, எ�ேலா���# உதவ�க' ெச+கிறா< எ��# 

ெசா�கிறா<க'. மன8தJ� அக^திய� ;�வனாகி, ;�வ மகJஷியாகி, 
;�வ ந0சதிரமானவ<. எ�லா த/ைமகைள,#, ந/��# வ�லைம 
ெப6றவ<. ;�வ ந0சதிரதிலி�3; ெவள8�ப:# ேபர�' 
உண<*கைளதா�, =�]வ� எ�� அைழதா<க' ஞான8க'. 

 
";�வ ந0சதிரதி� ேபர�&# ேபெராள8,# எ� உட� 

S?வ;# படர ேவ�:#” எ�ற உண<ைவ நம��' 
வலிைமயா�கினா� எ�ன ஆகி�ற;?  

மகனா� ேவதைன�ப0ட உண<*க',  

இ%ேக நம�� S�னா�  
நம; ஆ�மாவ�� இ��கி�ற;.  
 
;�வ ந0சதிரதி� ேபர�' உண<*க'  

நம��'நம��'நம��'நம��'    வலிைமயானப��வலிைமயானப��வலிைமயானப��வலிைமயானப��,,,,  
ேவதைனயா� வ3த த/ைமய�� உண<*கைள,  

நம;நம;நம;நம;    ஆ�மாவ�லி�3;ஆ�மாவ�லி�3;ஆ�மாவ�லி�3;ஆ�மாவ�லி�3;    ஒ;�கிஒ;�கிஒ;�கிஒ;�கி    வ�0:வ�:#வ�0:வ�:#வ�0:வ�:#வ�0:வ�:#....  
 

இ�ப� நம; ஈ<�4 வ0டதிலி�3; வ�ல�# ெபா?;, 
அதன8� உண<*கைள KJயன8� கா3தச�தி கவ<3; 
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ெகா�:, ேமேல ெச�� வ�:கி�ற;. இத� dல#, ந# 
ஆ�மாைவ� =த�ப:;கி�ேறா#. 

 
இ�ப�� =த�ப:தி� ெகா�டப��, “அவ� க�வ�ய�� ஞான# 

ெபறேவ�:#, அ�' ஞான8கள8� அ�'ச�தி ெபறேவ�:#, அவ� 
ெதள83த மன# ெபற ேவ�:#” எ�� ;�வ ந0சதிரைத எ�ண�, 
இதன8� உண<*கைள அவL��' பா+�ச ேவ�:#. 

 
ப�� அவன8டதி� ச3ேதாஷமாக இ��க ேவ��யைத� ப6றி 

ெசா�லாக� ெசா�ல�ப:# ெபா?;, சீதா, இைத� KJயன8லி�3; 
வர�I�ய ெவ�பS#, கா3தS#, கவ<3; ெகா'கி�ற;. ஆகேவ இ; 
பர�ப�ர#ம#. எ3த =ைவ இைண3தேதா, அத� மண# வ�#ெபா?; 
ஞான#. 

 

அ�ெபா?;, த� மகைன� க� ெகா�: பா<; “அவ� 
அ�'ஞான# ெபற ேவ�:#” எ��, ெசா�லா� 
ெசா�கி�ேறா#.  
அவ� இைத� காதா� ேக0கி�றா�.  
அவன8� க� கவ<கி�ற;.  

உய�ரா�உய�ரா�உய�ரா�உய�ரா�    Pகர�ப:#Pகர�ப:#Pகர�ப:#Pகர�ப:#    ெபா?;ெபா?;ெபா?;ெபா?;,,,,        
Pக<3தPக<3தPக<3தPக<3த    உண<வ��உண<வ��உண<வ��உண<வ��    உண<�சிஉண<�சிஉண<�சிஉண<�சி        
அவைனஅவைனஅவைனஅவைன    ஆள�ஆள�ஆள�ஆள�    ெச+கி�ற;ெச+கி�ற;ெச+கி�ற;ெச+கி�ற;.... “ஆ�டா'”.  
 
நா# இ�ப�� சைம; ெசா�ல� I�ய ெசா�ைல, KJய� 

எ:;� ெகா�டா� சீதாராம�. இதன8� =ைவ�ெகா�ப, உண<�சிய�� 
எ�ண%கைள ேதா6�வ���#.  

 
இ�ப�, இதன8� உண<*க' அவL��' பதிவானதா�, நா# 

ெவள8M��� எ%�# ெச�றா�, அ%கி���# ெபா?; த� மகன8� 
மgதான ஞாபக;ட� இ�3தா�, அதன8� உண<�சிக' அவைன 
Z�ட� ெச+கி�ற;. =ைவய�� உண<�சிைய, அறி,# த�ைம 
வ�கி�ற;.  
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இ�ப� நா# ெசா�ன*டேன, வா,4திர� “ஆNசேநய�” 
இராமன8� ப�த� அவ� ஒ� ம3திJ. ஆக, அவ� இராமன8� Z;வ�.  

நா#நா#நா#நா#    எ�ண�யஎ�ண�யஎ�ண�யஎ�ண�ய    ந�லந�லந�லந�ல    எ�ண%க'எ�ண%க'எ�ண%க'எ�ண%க'    வா,வாக�வா,வாக�வா,வாக�வா,வாக�    ெச��ெச��ெச��ெச��, , , , 
அ%ேகஅ%ேகஅ%ேகஅ%ேக    இய��கி�ற;இய��கி�ற;இய��கி�ற;இய��கி�ற;....    

 
இதனா�, மக� ேசா<வ�லி�3; வ�:ப0:, சி3தி;� ெசய�ப:# 

த�ைம ெப�கி�றா�. �:#பதி� ஒ6�ைம,#, ப�4#, மகிU�சி,# 
ஏ6ப:#, எம; அ�ளாசிக'. 

(ப�க#ப�க#ப�க#ப�க# 28-30) 

 
பழன8 ேகாவ�1��� ெச�றா� அ%ேக, “இ; அப�ேஷக வ�jதி” 

எ�� ஏமா6�கி�றா<க'. “வ�jதி” அப�ேஷகதி6� 
ேபாகவ��ைல எ�� ெதJகி�ற;. ஆனா1#, பரவாய��ைல 
பழன8யா�டவ< ச�னதி�� வ3; வ�0ேடா# எ��, வ�ள#பரைத� 
பா<; வா%�கி�ேறா#.  
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பழன8� S�கன8� அ�ைள� ெபறலா# எ�� வ�பவ<கைள 

ஏமா6றி� ெகா�:தா� உ'ளா<க'. நா# ஏமா3; ெகா�:தா� 
இ��கி�ேறா#.  

 
நா# S�க� ஆலயதி�, ேநர�யாக� ெச�� வண%க தைட 

ஏ;# இ�ைல. ஆனா�, பழன8 ஆலயதி6�� ெச��, த� க� தி�_� 
த/ரேவ�:# எ��, சித� ேத%கா+ ேபா:வா<க'. இதி�, சித� 
ேத%கா+ எ:��# உJைம ெப6ற கா�0ரா�ட<க' எ�ன ெச+வா<க'?  

 
ேத%கா+ உைட�க வ�பவ<கள8ட#, இ%ேகதா� உைட�க 

ேவ�:# எ�� I�வா<க'. ஏெனன8�, ேவ� ஒ� இடதி� 
உைடதா�, ேவ� கா�0ரா�ட���தா� ேபா�# எ��, அ�ப�� 
ெசா�கி�றா<க'. 

 
சித� ேத%கா+ உைட�க வ�பவ<க', “நா� சாமி�� 

S�னா�தா� உைட�ேப�” எ�� ெசா�னா� Iட, இ3த� 
கா�0ரா�ட<க' வ�:வதி�ைல. அவைர மறி;, “இ%ேக ேத%காைய 
உைட” எ�� க0டாய�ப:;வா<க'. 

 
“ந#ைம ெத+வ# கா��#” எ�� நிைன�கி�ேறா# அ�லவா!  
நா# ெத+வைத வண%கி வ3ேதா# அ�லவா!  

அ3த ெத+வ#, இ%ேக அவ<க&��  
ந�ல வழிைய� கா0ட ேவ�:# அ�லவா?  
ஆைசய�� நிைலெகா�:தா� இைதெய�லா# ெச+கி�றன<. 
 
இைததா�, இராமாயணதி� எ�ன ெசா�கி�றா<க'? வசி_ட< 

தசரத ச�கரவ<தி�� ப�ர#ம��, எ�� அதி� உண<தி,'ளா<க'.  
 
நா# எ�ன ெச+கிேறா#? சித� ேத%கா+ ேபா0டா�, கட*' 

நம�� ந�ல; ெச+வா< எ�� ந#4கி�ேறா#. அ�ெபா?;, இ; வசிய#. 
அைத� கவ<3; ெகா'&கி�ேறா#.  

 
Pக<3த உண<வ�� த�ைம நம��' ப�ர#மமாகி�ற;.  

நா# எ�ண�ய எ�ண# அ�3ததி,  
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நம��' பதிவாகிவ�:கி�ற;. 
எ�ப�,#, க_ட�ப0டாவ; ெச+தா�தா� ந�றாக இ���#. 

ெச+யவ��ைல எ�றா�, சாமி ேகாப�;� ெகா'&# எ�ற நிைலகள8� 
தா� ேபாகி�றா<க'.  

 
சித� ேத%காைய� ேபா0டா�, கா�0ரா�ட< எ:; வ�6�� 

ெகா'கிறா<. இேத ேபா��, ப�த<க' ேகாவ�1�� ேசவைல,# 
ேந<தி�கடனாக� ெகா�: ேபா+ வ�:கி�றா<க'. ேகாவ�லி� ெகா�: 
ேபா+ ேகாழிையேயா, ேசவைலேயா வ�0டா�, அைவக' ப; நாைள�� 
ப0�ன8 இ���#.  

  

““““ேசேசேசேசவ6ெகா�ேயாேனவ6ெகா�ேயாேனவ6ெகா�ேயாேனவ6ெகா�ேயாேன”””” எ�� ெசா�னா�, நாைளநாைளநாைளநாைள    
வர�I�யவர�I�யவர�I�யவர�I�ய    நிைலகைளநிைலகைளநிைலகைளநிைலகைள, ெதJ3; ெகா'&# ச�தி 
ெப6ற;. ஆறாவ; அறி*.  

 
இத6�தா�, S�கைன “ேசவ6ெகா�ேயாேன” எ�� ஞான8க' 

அைழதா<க'. காைலய�� ேசவ� I*கி�ற;. வ��ய� ேபாவைத� 

கா0:கி�ற;. இைத�ேபா��, ஆறாவ; அறி* ெப6றவ<க', 
உ�ைமய�� உண<ைவ அறிய�I�யவ< எ��, 
“ேசவ6ெகா�ேயாேன” எ�ற த;வைத� ெகா:தா<க'. 

 
ஆனா�, ேசவைல ேந<தி�கட� ெகா:�கிேற� எ�� ெசா�லி, 

தைலகீழாக� க0� ெதா%கவ�0:, கா�0ரா�ட< எ:;� ெச��, 
ேசவ� ெகா�ல�ப:# வைரய�1#, அ; இரண ேவதைன அைடகி�ற;. 
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ேசவைல சாமி�� அ<�பண�;, கா�0ரா�ட< ைகய�� ெகா�: 

ேபா+� ெகா:;, ேசவைல� ப; நாைள�� ப0�ன8யாக� 
ேபா:#ெபா?;, ேசவ� இவ�ைடய உண<ைவ நிைனதா�, ேசவலி� 
ஜ/வ� எ�ன ப�V#? “பாவ�, எ�ைன� ப0�ன8 ேபா0:� 
ெகா�கிறாேன? எ�� எ�V#.  

 
ேசவ�கைள ஏல# ேபா:வத6� S�னா�, அைவக' ப:# 

அவ^ைதைய� பா<தா�, நம�� மிக*# ேவதைனயாக இ���#. 
ேசவைல S�கL�� ேவ��, =#மா பற�க வ�0: வ�0:� ெச�றா� 
Iட, யாராவ; ப��;� ெகா�: ெச�� வ�:வா<க'. ெதா3தர* 
இ�ைல.  

 
ேசவ� ெகா� க0�ய����# இடதிேலேய, ேசவைல� ேபாட 

ேவ�:# எ�� எ�Vகி�ேறா#.  
ந#Sைடய ஆைசய�� நிமித#  
ந#Sைடய அறிைவ இழ3;, எ�ன ெச+கி�ேறா#? 
அ�' ஒள8ைய நம��' I0�,  
இ�ைள ந/�கி உ�ைமய�� உண<ைவ ஊ0:#,  
நம; ஆறாவ; அறிைவ ெதள8வா��# ஞான^தானைதேய, 

Kன8யமா�கி� ெகா����கி�ேறா#. 
 
மன8தைர அறியாைமய�லி�3; வ�:பட� ெச+;, உ�ைமைய 

அறி3;ண<3;, ெதள83; வாழ� ெச+,# நிைல�ேக ஆலய%க' 
ஞான8களா� உ�வா�க�ப0டன.  

 
ஆகேவ, இதன8� உ�ைமைள அறி3த நா# ஆலய%க&��� 

ெச�� வண%�# ெபா?;, கன8ய�� =ைவய�� இன8ைம, எ� 
ெசா�லி1#, ெசயலி1# நா� ெபற ேவ�:#, மலைர� ேபா�ற மண# 
நா# ெபற ேவ�:#, எ�� எ�ண ேவ�:#.  

 
ெத+வ� சிைலக&�� அண�வ��க�ப0����# த%க நைககைள� 

காV# ெபா?;, “த%க# ேபா�� மன# ம%காத நிைல” நா%க' 
ெபறேவ�:# எ�� எ�ண ேவ�:#. 

 
இ3த ஆலய# வ�ேவா< அைனவ�#, இத� நிைலக' 

ெபறேவ�:#. இ3த ஆலய# வ�ேவா< அைனவர; �:#ப%கள81#, 
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அ�' ச�தி படரேவ�:#. அவ<கள; �:#ப%கள8� உ'ள அைனவ�# 
ெதள83த ஞானS#, மகிU3; வா?# ச�தி,# ெபறேவ�:#, எ�� 
எ�Vத� ேவ�:#.  

 
இத� நிைலக' ெகா�:, ந#S'&# அ�' ஞான ச�தி 

ெப��கி�ற;. நம; வாU�ைக,#, அ�' ஞான வாU�ைகயாக 
அைமகி�ற;.  

 

ஆலய%க&���ஆலய%க&���ஆலய%க&���ஆலய%க&���    ெச�றா�ெச�றா�ெச�றா�ெச�றா�, , , , இ�ப�தா�இ�ப�தா�இ�ப�தா�இ�ப�தா�    
ஞான8க'ஞான8க'ஞான8க'ஞான8க'    கா0�யகா0�யகா0�யகா0�ய    வழிய��வழிய��வழிய��வழிய��    எ�ணஎ�ணஎ�ணஎ�ண    ேவ�:#ேவ�:#ேவ�:#ேவ�:#. . . . 
எம; அ�ளாசிக'. 

 

(ப�க#ப�க#ப�க#ப�க# 33-38) 

தியான# ெச+ய� க6�� ெகா�டவ<க', க<�பமாக இ���# 
தா+மா<க', “ஓ# ஈ^வரா” எ��, 4�வ மதிய�� உ%க' உய�ைர 
எ�ண�. அ3த ;�வ ந0சதிரதி� ேபர�&# ேபெராள8,# ெபற 
ேவ�:#, எ%க' உட� S?வ;# படர ேவ�:# எ��. ந�றாக 
ஆம =தி ெச+;வ�0:, க�வ�ேல இ���# அ3த� �ழ3ைத��,  

“மகJஷிகள8� அ�' ச�தி படரேவ�:#” எ��  
அ3த� க�வ�ேல இ���# �ழ3ைதைய 
சிறி; ேநர# நிைன;, அைத தியான8,%க'. 
 



 21 

க�வ�ேல இ���# �ழ3ைத��, அ3த தா+ தா�, ஞான� பாைல 
ஊ0ட ேவ�:#. அ�ப� ஞான� பாைல ஊ0�, அ3த� �ழ3ைத ெவள8 
வ�#ேபா; அ; ஞான� �ழ3ைதயாகேவ ப�ற��#. 

 
உலகி6�, அ3த� �ழ3ைதய�� ஒ.ெவா� ெசா�1#, மிள8�# 

த�ைமயாக, அ; ெப6ற உண<வ�� ச�தி ேபர�டதி� 
ேப��ைமகைள� =லபமாக� ெப6�, தன��' வ�ைளய ைவ;, அ3த 
d�= “அ#மா” எ�ற மழைல� ெசா�லி� நிைலக' உ%க&��' 
இன8ைமM0:#. அ3த ெம+ ஒள8ய�� த�ைமக', உ%க&��'&# 
வளர� ெச+,#. அ;*# வள�#.  

 

அ3த� �ழ3ைத இ:# d�சைலக', இ3த 
நா0:��# உத*#, ம6றவ<க&��# உத*#. 
ஆகேவஆகேவஆகேவஆகேவ, , , , எதி<காலஎதி<காலஎதி<காலஎதி<கால    சி=�கைளசி=�கைளசி=�கைளசி=�கைள    இ�ப�இ�ப�இ�ப�இ�ப�    
உ�வா��%க'உ�வா��%க'உ�வா��%க'உ�வா��%க'.... அத6காக ேவ��, வ /0�ேல I0:� �:#ப 
தியான# ெச+,%க'. 

    
ஒ.ெவா� �:#பதி1#, ெப�க' க<�பS6றப��, அ3த� 

�:#பதி1'ேளா< அைனவ�#, ெத+வ /க� �:#பமாக மா6ற 
ேவ�:#. அ; சமய#, ேராஜா�j*#, �%�ம�j*#, க�க�:#, 
ேதL# கல3;, ஒ� பா0�லி� ஊற ைவ�க ேவ�:#. அைத� ப; 
மாதS#, க<�பS6ற தா+��� ெகா:; பழ�த� ேவ�:#. 

 
அதிகாைலய��, �:#ப;ட� ;�வ தியானைத எ:;, 

அகதிய< ;�வனாகி, அVவ�� இயய�கைத அறி3;, ;�வதி� 
ஆ6றைல Pக<3; ;�வ மகJஷியாகி, கணவL#, மைனவ�,# 
ஒ�ெறன இைண3;, ஒள8ய�� ச]ரமான அவ<கள8� ேபர�ைள, 
க�வ�லி���# �ழ3ைத ெபற ேவ�:#, எ�� தியான8�க ேவ�:#.  

 
க�வ�லி���# அ3த� �ழ3ைத, உலக ஞான# ெப6�, உலைக� 

காதி:# அ�'ஞான8யாக உ�வாகிட ேவ�:#. உலைக� காதி:# 
ேபர�' ஞான8யாக ஆக ேவ�:# எ��, �:#ப;ட� அைனவ�# 
ெசா�ல�ப:# ெபா?;, இதன8� உண<*கைள க�*6றி���# தா+ 

த� ெசவ� வழி கவ<3;, த� இரததி� கல�க�ப:# 
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ெபா?;, இதன8�இதன8�இதன8�இதன8�    உண<*க'உண<*க'உண<*க'உண<*க', , , , க�வ�ன8�க�வ�ன8�க�வ�ன8�க�வ�ன8�    இ���#இ���#இ���#இ���#    
�ழ3ைத���ழ3ைத���ழ3ைத���ழ3ைத��    கிைட�கி�ற;கிைட�கி�ற;கிைட�கி�ற;கிைட�கி�ற;.... இ�ப�� ெச+ேதாெம�றா�,  

நம; �:#பதி� சாப அைலக' இ��ப�L#,  
த/ய அைலக' இ��ப�L#,  
பாவ அைலக' இ��ப�L#,  
j<வ ெஜ�ம அைலக' இ��ப�L#,  
இைதெய�லா# தக<ெதறி,# ெபJய ஞான8யாக அவ� 

உ�வா�கி�றா�. 
 
அவ� வளர வளர, �:#பதி1'ள ச<வ ேதாஷ%கைள,#, ச<வ 

ேராக%கைள,# ந/�கி:# த�ைம,#, ேபர�' எ�ற உண<ைவ 
வள<��# த�ைம,#, ெப�கி�றா�. இதனா�, அ3த� �:#பதி� 
ம0:ம�ல, அவ<க&ைடய ஊJ1#, ெத�வ�1#, 

அ�'ஞான8ய��அ�'ஞான8ய��அ�'ஞான8ய��அ�'ஞான8ய��    உண<*க'உண<*க'உண<*க'உண<*க'    பட<கி�றனபட<கி�றனபட<கி�றனபட<கி�றன....  
 
இ�ப� இத� வழிய�� �ழ3ைதகைள உ�வா�கினா�, அவ<க' 

ப�ற3தப��, இ�ைள அக6றி, ெம+,ண<ைவ வள<��# த�ைம 
ெப�கி�ற;.  

நாS# இ3த நிைல ெப6றா�, அ3த� �ழ3ைதக'  
ந#ைம� ப�றவ�ய��லா நிைலைய அைடய� ெச+வ;#,  
நம��' இ���# சாப அைலகைள மா6றி:#,  
அ�' ஞான8யாக*# ஆகி�றா�. 
 
ப�ைடய கால%கள8�, அரச<கள8� மைனவ�மா<க' 

க<�பS6றா�, அரச<க' க<�பS6ற த%க' மைனவ�மா<கைள அமர 
ைவ;, த%க&ைடய நா0�� ெப�ைமகைள,#, ப�ற நா:கைள எ�ப� 
ெவ�ல ேவ�:# எ��#, எதிJகைள ெவ�ல எ3த நிைல ெபற 
ேவ�:# எ��#, ம6ற ப�ற நிைலகைள,# ���லமாக ைவ; ஓதி, 
க�வ�� வள�# �ழ3ைத�� ஊ0:வா<க'. 

 
ஆக மிக பலசாலியாக*#, அேத சமயதி� த� தா+நா0ைட� 

கா��# நிைலகள81#, அ3த� �ழ3ைத வள�#. இ�ப�, அரச<க' 
த%க' நா0ைட� கா�பத6காக ேவ��, த%க' �ழ3ைதகைள இ; 
ேபா�� உ�வா��வா<க'.  
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அ�� அரச<க' எ:;� பய�ப:திய கதி, வா' ேபா�ற 
ஆ,த%கைள, நா# இர�: ைகயா1# Z�க S�யா; ஆனா�, 
அைவகைள அரச<க' ஒ� ைகயாேல Z�கி, வ�ைளயா:வா<க'. 
ஏென�றா�, மி�க தைசகைள அதிகமாக� ெகா:;, மி�க%க&�� 
உ�டான வ1ைவ, உடலிேல ஏ6றிய���பா<க'. 

 
ஆனா�, ந/%க' �:#ப;ட� ;�வ தியானதி� அம<3;, ;�வ 

ந0சதிரதி� ேபர�' உண<*கைள, இ�ல# S?வ;# படர� ெச+;, 
�:#பதின< அைனவ���# அ3த ச�திைய� கிைட�க� ெச+;, 
ெத+வ /க� �:#பமாக, சNசல%க&#, �ைறக&# இ�லா; நிைற 
ெகா�டவ<களாக வாU3;, ;�வ தியானதி� ெபா?; க<�பS6ற 
ெப�ண�6�, �%�ம�j*#, ேதL#, கலக�:#, ேராஜா*# கல3த 
பாைக, �:#ப;' உ'ேளா< அைனவ�#, ெகா:%க'.  

 
இ; சமய#, க�வ�� வள�# �ழ3ைத, மலைர� ேபா�ற 

மணS#, மகிU3; வா?# ச�தி,# ெப6�, அ�' மகJஷியாக வளர 
ேவ�:#. அவLைடய பா<ைவய��, ச<வ ேதாஷ%கைள,# ந/�கி:#, 
ச<வ ேநா+கைள� ேபா�கி:# அ�' ச�தி,# அவ� ெபற ேவ�:#.  

 
வ�Nஞான உலகா� வ�#, அNஞானைத அக6றி, 

ெம+ஞானைத� ெபற� ெச+ய�I�ய அ�' ச�தி,#, அவ� ெபற 
ேவ�:# எ�� எ�ண�, ேத� கல3த பாைக க�*6ற ெப�ண�6�� 
ெகா:%க'.  

 
இைத�ேபா�� 10 மாதS# ெகா:; உ�வா�கிவ�0டா�,  
இ�� வ�Nஞான உலகி� வ�# அNஞானைத அக6றி:#,  
உ%க' �:#பதி� அறியா; ேச<3த சாப அைலகைள ந/�கி:#,  
பாவ அைலகைள� ேபா�கி:#,  

எதைகயஎதைகயஎதைகயஎதைகய    நிைலகைளநிைலகைளநிைலகைளநிைலகைள,#,#,#,#    மா6�#மா6�#மா6�#மா6�#        
அ�#ெப�#அ�#ெப�#அ�#ெப�#அ�#ெப�#    ச�திச�திச�திச�தி    ெகா�டெகா�டெகா�டெகா�ட    ஞான8யாகஞான8யாகஞான8யாகஞான8யாக, , , ,     
அ3த�அ3த�அ3த�அ3த�    �ழ3ைத�ழ3ைத�ழ3ைத�ழ3ைத    வள�#வள�#வள�#வள�#....    
 
நா# ஒ�வ�ட�, அ�4ட� ப�4ட� பழகிய��3தா�, அவ< 

இற3தப�� அவ�ைடய ஆ�மா, ப6��ெகா�ட நம; உட1��' 
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வ3;வ�:கி�ற;. ப��, அ3த ஆவ�ய�� உண<ேவ உ%க&��' இய�க� 
ெச+கி�ற;.  

 
இ�ப�, �:#பதி� அறியா; த/ய வ�ைனகைள� ேச<த ஒ�வ< 

சாப# வ�:#ெபா?;, உ6� ேநா�கினா� அ3த� சாப அைலக' 
உ%க&��' வ3;, உ%க&ைடய �:#பைத� சீரழி�கி�ற;.  

 

யா�# உ%க&�� சாப# வ�டேவ�டா#. ேவ�ேவ�ேவ�ேவ�    
யா��ேகாயா��ேகாயா��ேகாயா��ேகா    வ�:#வ�:#வ�:#வ�:#    சாப#சாப#சாப#சாப#    IடIடIடIட, , , , உ%கள8உ%கள8உ%கள8உ%கள8����    
இைண3;இைண3;இைண3;இைண3;    உ%கைள�உ%கைள�உ%கைள�உ%கைள�    சீரழி��#சீரழி��#சீரழி��#சீரழி��#....  

 
இைத� ேபா��, ச3த<�பதா� Pக<3த உண<*க' ந#ைம 

அறியாமேலேய, நம; �:#பதி1#, உடலி1#, ஆ0��பைட��# 
நிைல வ�கி�ற;. 

 
இ; ேபா�ற நிைலகைள ந/�க ேவ�:ெம�றா�, உ%க&ைடய 

�:#பேம ஒ� ெத+வ /க� �:#பமாக மாற ேவ�:#. க<�பS6ற 
ெப�கைள, அ�'ஞான m�கைள� ப��க� ெச+,%க'. 
அ�'ஞானவழி, வய�6றி� வள�# �ழ3ைத��� கிைட�க ேவ�:# 
எ�� எ�V%க'.  

 
தேபாவனதி� ெவள8ய�ட�ப0ட m�கைள,#, வா%கி� ப��க� 

ெச+,%க'. ப�றைர� ப��க� ெசா�லி, ெசவ� ெகா:; ேக0க� 
ெச+,%க'. இதனா�, ப�ற��# �ழ3ைத அ�'ஞான�  �ழ3ைதயாக� 
ப�ற��#.  

 
�:#பதி�, சாப அைலகைள ந/��# அ�' ச�தி,#, உலகைத 

ஞானதி� வழி அைழ;� ெச�1# நிைல,#, �:#பதி� ெதாழி� 
வளைத� ெப�க� ெச+,# நிைல,#, க�வ�� உ'ள �ழ3ைத� ெப6� 
அ�' ஞான8யாக உ�வாவா�. 

 
ஆ,த உன<*க' ெப�கி, உலக அரசியலி� ஆ,த%க' ெப�கி 

உலகேம சீ< �ைல,# த�ைம வ�கி�ற;. நா�� வ�ட%க&�� (2004) 
ேம�, இதைகய த/வ�ரவாத த�ைம ெப�க இ��பதனா�,  

14 14 14 14 வ�டதி6�'வ�டதி6�'வ�டதி6�'வ�டதி6�'    (2014(2014(2014(2014��'��'��'��') ) ) )     
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ஞாஞாஞாஞான8கள8�ன8கள8�ன8கள8�ன8கள8�    உண<*கைளஉண<*கைளஉண<*கைளஉண<*கைள    உ�வா�கிஉ�வா�கிஉ�வா�கிஉ�வா�கி,,,,  
அவ<க&ைடய உண<*கைள பரவ� ெச+;,  
உலகி� பரவ� வ�# த/வ�ரவாதைத அட�கி:#  
அ�' ஞான� �ழ3ைதகைள உ�வா��த� ேவ�:#.  
 
ஏென�றா�, ேபர�ள8� உன<*க' க�வ�ேல இ��க�I�ய 

�ழ3ைத��� ெபற� ெச+ய�ப:# ெபா?;, அவன8� உண<�சிக' 
உலகி� பரவ�� பட�# நிைல வ�#. 

 
அைன; ம�க&#, த#S' ;�வ ந0சதிரதி� ேபர�ைள, 

ேபெராள8ைய� ெப6�, த#S' அறியா; ேச<த இ�ைள அக6றி, 
நNசிைன ெவ��, ேபர�' உண<*கைள த#S' ெப��கி, 
ெம+�ெபா�' காV# திற� ெப6�, இ.வாU�ைகய�� ப�றவ�ய��லா 
நிைல ெபற� ெச+,# அ�'ஞான# ெப6�, ப�றவ�ய��லா நிைல ெபற� 
ெச+,# அ�'ச�தி ெப6�, ப�றவ�ய��லா நிைல ெபற� ெச+,# 
அ�'ஞான வாU�ைக அைம3;, இ.வாU�ைகய�� ேபJ�ப 
ெப�வாUவாக வாU3; வள<3திட, எம; அ�ளாசிக'. 

    
(ப�க#ப�க#ப�க#ப�க# 54 54 54 54----63636363))))    

தியானதியானதியானதியான    வாசக%க&#வாசக%க&#வாசக%க&#வாசக%க&#, , , , வ�ள�கS#வ�ள�கS#வ�ள�கS#வ�ள�கS#    
அ#மா, அ�பா அ�ளா�, ஞான�� அ�ளா�, மாமகJஷி 

ஈ^வராய ��ேதவ< அ�ளா�, அக^திய< ;�வனாகி, ;�வ 
மகJஷியாகி, ;�வ ந0சதிரமான, அ3த ;�வ ந0சதிரதிலி�3; 
ெவள8�ப:# ேபர�ைள, ேபெராள8ைய, நா%க' ெபற அ�'வா+ 
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ஈ^வரா…… எ�� க�ண�� நிைனைவ 4�வ மதிய�� ெச1தி, உ%க' 
உய�ரான ஈசைன ேவ��, ஏ%கி தியான8�க*#. 

 

ச�தJஷிக'ச�தJஷிக'ச�தJஷிக'ச�தJஷிக'    உபேதசி;உபேதசி;உபேதசி;உபேதசி;, , , , உண<தியஉண<தியஉண<தியஉண<திய    அ�'வழிஅ�'வழிஅ�'வழிஅ�'வழி,,,,    
எ%க'எ%க'எ%க'எ%க'    வாU�ைகய��வாU�ைகய��வாU�ைகய��வாU�ைகய��    கைட�ப���ககைட�ப���ககைட�ப���ககைட�ப���க    அ�'வா+அ�'வா+அ�'வா+அ�'வா+    
ஈ^வராஈ^வராஈ^வராஈ^வரா……………………    

 
இ�ைள அக6றி, ஒள8ய�� உண<வ�ைன த%க&��' 

சி�_�தவ<க' ச�தJஷிக'. ஆறாவ; அறிவ�� த�ைம ெகா�:, 
ஏழாவ; நிைலக' ெப6�, உண<வ�� ஒள8ய�� ச]ரமாக வாUபவ<க' 
Jஷிக'.  

 
அவ<க' மன8த ச]ரதி� வாU3த காலதி�, த%க&ைடய 

வாU�ைகய�� அறியா; வ3த இ�ைள அக6றி, அ�' ஒள8 ெப�# 
அ�' வாU�ைக வாU3தன<.  

 
அவ<க' த%கள8டமி�3; ெவள8�ப:திய,  
அ�' உண<*கைள நா%க' ெப6�,  

அ3தஅ3தஅ3தஅ3த    அ�'அ�'அ�'அ�'    ஞானஞானஞானஞான    வழிய�ைனவழிய�ைனவழிய�ைனவழிய�ைன எ%க' 
வாU�ைகய�� கைட�ப���க அ�'வா+ ஈ^வரா… 
எ�� உய�ரான ஈசைன ேவ�� ஏ%கி இ��க*#. 

 

எ%க'எ%க'எ%க'எ%க'    ெசா�1#ெசா�1#ெசா�1#ெசா�1#    ெசய1#ெசய1#ெசய1#ெசய1#, , , , 4ன8த#4ன8த#4ன8த#4ன8த#    ெபறெபறெபறெபற    
அ�'வா+அ�'வா+அ�'வா+அ�'வா+    ஈ^வராஈ^வராஈ^வராஈ^வரா…………    

 
நா# Pக<3த உண<*கைள, ெசா�லாக ெவள8�ப:;# ெபா?;,  
நம; ெசா�லி� உண<*களான;  
நம; ெசா�ைல� ேக0ேபாJ� உண<*கைள,  
4ன8த# ெபற� ெச+ய�I�ய அ�'ச�தியாக*#,  
அவ<கள; உட�கள8� ெதள83த மனைத� ெகா:;,  
மகிU3; வாழ� ெச+ய�I�ய அ�'ச�தியாக,  
அைமய ேவ�:# எ��#,  
எ%க' ெசயைல யா< பா<தா1#,  
அவ<க' வாU�ைகய�� 4ன8த# ெபற ேவ�:#  
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எ��# எ�ண�னா�, நம; உய�< அைதேய ந#S' 
ஜ/வ அVவ�� க�வாக உ�வா��கி�ற;. 

 

நா%க'நா%க'நா%க'நா%க'    பா<��#பா<��#பா<��#பா<��#    அைனவ�#அைனவ�#அைனவ�#அைனவ�#,,,,    நலS#நலS#நலS#நலS#    வளS#வளS#வளS#வளS#    
ெபறெபறெபறெபற    அ�'வா+அ�'வா+அ�'வா+அ�'வா+    ஈ^வராஈ^வராஈ^வராஈ^வரா….….….….    

 
நா# யாைர� பா<�கிேறாேமா, “அவ<க' நல# ெபற ேவ�:#, 

வாU�ைகய�� வள# ெபற ேவ�:#” எ�ற உண<ைவ நா# நம��' 

எ:;� ெகா�டா�, அவ<க'அவ<க'அவ<க'அவ<க'    ெச+,#ெச+,#ெச+,#ெச+,#    தவறானதவறானதவறானதவறான    
உண<*க'உண<*க'உண<*க'உண<*க'    நம��'நம��'நம��'நம��'    வ�வதி�ைலவ�வதி�ைலவ�வதி�ைலவ�வதி�ைல....    நம;நம;நம;நம;    ந�ந�ந�ந�    
உஉஉஉண<வ��ண<வ��ண<வ��ண<வ��    த�ைமேயத�ைமேயத�ைமேயத�ைமேய    நம��'நம��'நம��'நம��'    வள<கி�ற;வள<கி�ற;வள<கி�ற;வள<கி�ற;....  

 
ந# எ�ணதி� நிைலக' ெகா�:, அவ<கைள நல#ெபற� 

ெச+,# ெசா�லாக வ�கி�ற;. அவ<க' அைத� ேக0�# ெபா?;, 
நல# ெப�# ச�தி,# ெபற S�கி�ற;.    

 

எ%க'எ%க'எ%க'எ%க'    ேப�=#ேப�=#ேப�=#ேப�=#, , , , d�=#d�=#d�=#d�=#,,,,    உலகஉலகஉலகஉலக    ம�க'ம�க'ம�க'ம�க'    
அைனவைர,#அைனவைர,#அைனவைர,#அைனவைர,#    அைமதிஅைமதிஅைமதிஅைமதி    ெபற�ெபற�ெபற�ெபற�    ெச+யெச+யெச+யெச+ய    அ�'வா+அ�'வா+அ�'வா+அ�'வா+    
ஈ^வராஈ^வராஈ^வராஈ^வரா….….….….    

 
உலகி� உ'ள, அைனவ�ைடய உண<*கைள,# நா# ேக0: 

அறி3;'ேளா#. “நம��'” உலக ம�கள8� உண<*க', 
அVத�ைம அைட3;'ள;.  

 
நம��' பைகைம உண<*கேளா, ம6ற உண<*கேளா இ��ப�L#, 

நா# உலக ம�க' அைனவ�# அைமதி ெபற ேவ�:# எ�� 

உய��ட� ஒ�றி தியான8�க�ப:# ெபா?;, நம��'நம��'நம��'நம��'    இ���#இ���#இ���#இ���#    
அV�க'அV�க'அV�க'அV�க', , , , நா#நா#நா#நா#    எ�ண�யஎ�ண�யஎ�ண�யஎ�ண�ய    வழி�ப�வழி�ப�வழி�ப�வழி�ப�    அைமதிஅைமதிஅைமதிஅைமதி    
ெப�கி�ற;ெப�கி�ற;ெப�கி�ற;ெப�கி�ற;....  

அைமதியாக இய%க ெதாட%�கி�ற;.  
நம��' நல# ெப�# ச�தியாக மா6�கி�ற;.  
அ.வா� மா6�வத6ேக ;�வ தியான#. 
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““““ஓ#ஓ#ஓ#ஓ#…” …” …” …” எ�றஎ�றஎ�றஎ�ற    நாதமா+நாதமா+நாதமா+நாதமா+    எ%கைளஎ%கைளஎ%கைளஎ%கைள    இய��#இய��#இய��#இய��#    உய�ைரஉய�ைரஉய�ைரஉய�ைர,,,,    

எ%கைளஎ%கைளஎ%கைளஎ%கைள    ஆ&#ஆ&#ஆ&#ஆ&#    ஆ�டவனாகஆ�டவனாகஆ�டவனாகஆ�டவனாக    வண%�ேவா#வண%�ேவா#வண%�ேவா#வண%�ேவா#....    
 
நம; உய�<, “ஓ” எ�� இய%கி�ெகா�ேட உ'ள;. நா# எைத� 

பா<�கி�ேறாேமா, ேக0கி�ேறாேமா, எ�Vகி�ேறாேமா, 
Pக<கி�ேறாேமா, இைவ அைனைத,# நம; உய�<  

“ஓ” எ�� ப�ரணவமா�கி  
“#” எ�� ஜ/வ அVைவ உ�வா��# அV�க�வாக  
வ�ைளய� ெச+கி�ற;.  
 
நா# “ஈ^வரா” எ�� உய�ைர எ�ண�, இ;வைர தியான8த 

உண<*க' அைனைத,# நா# Pகர�ப:# ெபா?;, நம; உய�<, நா# 

Pக<3த உண<வ�� த�ைமகைள நாத%களாகநாத%களாகநாத%களாகநாத%களாக    
இய�கிஇய�கிஇய�கிஇய�கி,,,, ( ( ( (அர%கநாத�அர%கநாத�அர%கநாத�அர%கநாத�)))) Pக<3த உண<வ�� த�ைமைய 
ைவ;, ந#ைம ஆ&கி�ற;, ஆ�டவனாக இய��கி�ற;.  

 
உட� ஒ� அர%க#, நம; உய�<, “அர%கநாதனாக” 

அர%கதிலி�3;, Pக�# உண<*கைள நாத%களாக அL�4கி�ற;. 

நாததி�நாததி�நாததி�நாததி�    இய�கேமஇய�கேமஇய�கேமஇய�கேம    உண<�சிக'உண<�சிக'உண<�சிக'உண<�சிக'.... “ஆ�டா'”.  
 
ஆகேவ, “அைனவ�# நல# ெபற ேவ�:#, மகிU3தி:# 

உண<*க' ெபற ேவ�:#” எ��, த/ைமகைள ந/�கிய ;�வ 
ந0சதிரதி� ேபர�' உண<ைவ நா# Pக<3தா�, அ; அர%கநாதனாகி, 
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Pக<3த உண<வ�� த�ைம ெகா�:, த/ைமகைள அக6�# 
நாதமாக ந# உய�< இய��கி�ற;. 

 
நா# எைத எ�Vகி�ேறாேமா, அைத ைவ; ஆ'கி�ற;, ந# 

உய�<. நா# எைத Pக<கி�ேறாேமா, அதன8� ெதாட< ெகா�: நம; 
உடைல இய�க� ெச+கி�ற;. உண<வ�� த�ைமய�ைன உடலாக 
மா6�கி�ற;. இ�ைள அக6றி ஒள8ய�� உண<வாக மா6�கி�ற;. 

 

ந6�ண%கள8�ந6�ண%கள8�ந6�ண%கள8�ந6�ண%கள8�    உண<ைவஉண<ைவஉண<ைவஉண<ைவ    =வாசமா�கி=வாசமா�கி=வாசமா�கி=வாசமா�கி, , , , ந�லந�லந�லந�ல    
மணமாகமணமாகமணமாகமணமாக,,,,    ந#ைமந#ைமந#ைமந#ைம    ஆ&#ஆ&#ஆ&#ஆ&#    ஆ�டவL��ஆ�டவL��ஆ�டவL��ஆ�டவL��,,,,    ஆராதைனஆராதைனஆராதைனஆராதைன    
ெச+ேவா#ெச+ேவா#ெச+ேவா#ெச+ேவா#....    

 
நா# அைனவ�# நல# ெபறேவ�:# எ��#, ப�4க' 

வளரேவ�:# எ��#, ெதள83த மண# ெபறேவ�:# எ��#, மலைர� 
ேபால மணS#, மகிU3; வாU3தி:# ச�தி ெபறேவ�:# எ��#, நா# 
எ�ணதா� எ�ண ேவ�:#. அ�ப� எ�V# ெபா?;,  

Pக<3த உண<*க' Pகர�ப0:, உய�Jேல ப:# ெபா?;,  
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உய�ரான ஈசL�� ஆராதைன ம0:ம�ல,  
அப�ேஷகS# ெச+கி�ேறா#.  

 

நா# Pக�# உண<*க'தா� “உண<வ��உண<வ��உண<வ��உண<வ��    மணமாகமணமாகமணமாகமணமாக””””,,,,    
உண<வ��உண<வ��உண<வ��உண<வ��    அைலயாகஅைலயாகஅைலயாகஅைலயாக    உட�உட�உட�உட�    S?வ;#S?வ;#S?வ;#S?வ;#    படர�ப0:படர�ப0:படர�ப0:படர�ப0:,,,, 
உய�ரா� அைம�க�ப0ட, இ3த உடலான ஆலய# பJ=தமாகி�ற;. 
உடலி� உ'ள ந�ல �ண%க&�� அSதாக*# அைமகி�ற;. நம; 
உடலான சிவ;��# மகிU�சியான ச�தியாக கிைட�கி�ற;.  

 
எனேவ, ;�வ ந0சதிரதி� உண<ைவ நா# Pக<3ேதாெம�றா�, 

நம; வாU�ைகய�� அறியா; ேச<3த, த/ைமகைள மா6றி:# அ�# 
ெப�# ச�தியாக, ந#S' உ�வா��#. மகிU�சி எ�ற உண<வ�ைன 
நம��' ேதா6�வ���#. 

 

அ�' ஞான8கள8� அ�' உண<ைவ நம��' 
Pக<3;, உண<ைவ ஒள8யாக மா6றி, உய�ரான 
ஆ�டவL�� ஆராதைன ெச+ேவா#.  

 
ஆலய%கள8� த/ப ஆராதைன கா0:# ெபா?;, அ%ேக இ�' 

அக��, அ%கி���# ெபா�' ெதJகி�ற;. ;�வ ந0சதிரதி� 
ேபர�ைள Pக�# ெபா?;, அ; நம��' அறியா; ேச<3த த/ைமகைள 
அக6றி,  

ெம+�ெம+�ெம+�ெம+�    ெபா�ைள�ெபா�ைள�ெபா�ைள�ெபா�ைள�    காண�காண�காண�காண�    ெச+,#ெச+,#ெச+,#ெச+,#, , , ,     
ப�ரகாசமானப�ரகாசமானப�ரகாசமானப�ரகாசமான    நிைலகநிைலகநிைலகநிைலகைளைளைளைள நம��' உ�வா�க உத*கி�ற;. 

 

நா#நா#நா#நா#    எ�V#எ�V#எ�V#எ�V#    ந�லந�லந�லந�ல    உண<ைவஉண<ைவஉண<ைவஉண<ைவ, , , , இைறவனாகஇைறவனாகஇைறவனாகஇைறவனாக    
;தி�ேபா#;தி�ேபா#;தி�ேபா#;தி�ேபா#....    

 
நா# Pக<3த உண<*க' உய�J� ேமாதி, ந#மி� கல3; 

இைறயாகி�ற;. இைறயான உண<*கள8� ெதாட< ெகா�:, நம; உய�< 
அத�வழி இய��கி�ற;. ஆகேவ, நா# நம��' ந� உண<*கைள 
இைறயா��ேவா#. 
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நா#நா#நா#நா#    எ�V#எ�V#எ�V#எ�V#    ந�லந�லந�லந�ல    �ண%கைள�ண%கைள�ண%கைள�ண%கைள, , , , ந#ைம�ந#ைம�ந#ைம�ந#ைம�    
கா��#கா��#கா��#கா��#    ெத+வமாகெத+வமாகெத+வமாகெத+வமாக    ;தி�ேபா#;தி�ேபா#;தி�ேபா#;தி�ேபா#....    

 
நா# எதைகய �ண%கைள எ�Vகி�ேறாேமா, அைவ 

அைன;# ந# உட1��' ெத+வமாக நி��, ந�ல உண<*கைள,#, 
ந�ல உண<�சிகைள,# Z��, ந#ைம� கா��# அ�# ெப�# 
ச�தியாக மல�கி�ற;. 

நா# ஒ.ெவா� ந�ல �ணைத,#  
நம��'நம��'நம��'நம��'    ந#ைம�ந#ைம�ந#ைம�ந#ைம�    கா��#கா��#கா��#கா��#    ச�தியாகச�தியாகச�தியாகச�தியாக        
நம; ��நாத< கா0�ய அ�' வழிய��  
எ�ண� ஏ%கி தியான8�ேபா#. 
 

ந�ைமக'ந�ைமக'ந�ைமக'ந�ைமக'    பலபலபலபல    ெச+யெச+யெச+யெச+ய    ;ண�ேவா#;ண�ேவா#;ண�ேவா#;ண�ேவா#....    
 
ந�ைமக' ெச+ய ;ண�* ேவ�:#. நா# பல��� ந�ைமக' 

ெச+தா1#, எதி<மைறயான உண<*கைள� ச3தி�க 
ேந<3தா�, ;ண�ைவ;ண�ைவ;ண�ைவ;ண�ைவ    இழ�கா;இழ�கா;இழ�கா;இழ�கா;,,,,    ““““அவ<க&��அவ<க&��அவ<க&��அவ<க&��    
ந�ைமந�ைமந�ைமந�ைம    ெச+,#ெச+,#ெச+,#ெச+,#    உண<*கைளஉண<*கைளஉண<*கைளஉண<*கைள””””    நம��'நம��'நம��'நம��'    
வள<திடவள<திடவள<திடவள<திட    ேவ�:#ேவ�:#ேவ�:#ேவ�:# எ�பேத இத� ெபா�'. 

 

நா#நா#நா#நா#    பா<��#பா<��#பா<��#பா<��#    அைனவைர,#அைனவைர,#அைனவைர,#அைனவைர,#    மதி�ேபா#மதி�ேபா#மதி�ேபா#மதி�ேபா#....    
 
ஒ.ெவா� உய��# கட*', உட� ஆலய#. மன8தராக 

உ�வா�கிய அ�#ெப�# ச�தி, ச<வைத,# காதி:# அ�' ச�தி 
ெகா�ட உட� எ�ற நிைலகள8�, நா# அைனவைர,# மதித� 
ேவ�:#. 

உ%கைள யா# மதிதா�,  
எம��' இ���# அைன; �ண%கைள,#  
யா# மதிதவராேவா#  
எ�� நம; �� எம�� உண<தினா<. �� கா�ப�த 

அ�'வழிய��, நா# பா<��# அைனவைர,# மதி�ேபா#. 
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உடைல�உடைல�உடைல�உடைல�    ேகாவ��ேகாவ��ேகாவ��ேகாவ��    எனஎனஎனஎன    மதி�ேபா#மதி�ேபா#மதி�ேபா#மதி�ேபா#....    
  
ஒ.ெவா� உடைல,# ேகாவ�லாக மதி;, அதி� வ /6றி���# 

உய�ைர� கட*' எ�� ;தி�ேபா#. ச3த<�பதா� த/ய உண<*க' 

உடலான ேகாவ�1��' ேச<3தி�3தா�, ஈச� வ /6றி���# 
அ3த ஆலய#, பJ=தமாக ேவ�:# எ�� எ�ண ேவ�:#. 

 
ேம1#, ;�வ ந0சதிரதி� ேபர�&# ேபெராள8,# அ%ேக 

பட<3;, அ3த ஆ�மா Z+ைம அைடய ேவ�:# எ�� நா# 
எ�ண�னா�, நா# Pக�# உண<*க', நம; ஆ�மாைவ� 4ன8த# 
அைடய� ெச+கி�ற;. நம; உடலான ஆலய# Z+ைம� 
ப:த�ப:கி�ற;. அத�வழி நம��' மகிU�சி ெப�# த�ைம 
உ�வாகி�ற;. 

 

அதி�அதி�அதி�அதி�    வ /6றி���#வ /6றி���#வ /6றி���#வ /6றி���#    உய�ைர�உய�ைர�உய�ைர�உய�ைர�    கட*'கட*'கட*'கட*'    எனஎனஎனஎன    
;தி�ேபா#;தி�ேபா#;தி�ேபா#;தி�ேபா#....    

 
நா# எைதெய��லா# எ�Vகி�ேறாேமா, அைவ அைனைத,# 

ஈசனாக இ�3; உ�வா��வ; நம; உய�<. உ�வா�கிய உண<*க' 
அைனதி6�#, ��வாக இ��ப;# நம; உய�<. நா# எ�ண�யைத 
ந#S' இய��வ;#, இைறயா��வ;# (இைறவ�), இைறய�� 
உண<*கைள� ெசயலா��வ;# (ெத+வ#) நம; உய�ேர. 

எ�ண�ய உண<ைவ உடலி� வள<;,  
உடலி� வ�ைள3த உண<வ�� ஆ6றைல 
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த�Lட� எ:;� ெச��, 
ம� உடைல உ�வா��வ;# உய�ேர.  
நா# ந� உண<*கைள� கவ<3; ெகா'&# ெபா?;, ந#S' 

ெசா<�கேலாகைத உ�வா�கி, ந#ைம மகிழ� ெச+வ;# நம; உய�ேர. 
 

தா+தா+தா+தா+    த3ைதையத3ைதையத3ைதையத3ைதைய    Sத�Sத�Sத�Sத�    ெத+வமாகெத+வமாகெத+வமாகெத+வமாக    
வண%�ேவா#வண%�ேவா#வண%�ேவா#வண%�ேவா#....    

 

ந# உய�< கட*ளானா1#, நநநந#ைம#ைம#ைம#ைம    மன8தமன8தமன8தமன8த    உ�வாகஉ�வாகஉ�வாகஉ�வாக    
உ�வா�கியஉ�வா�கியஉ�வா�கியஉ�வா�கிய    கட*'கட*'கட*'கட*',,,,    ந#ந#ந#ந#    தாேயதாேயதாேயதாேய, , , , தததத3ைதேய3ைதேய3ைதேய3ைதேய.... ெத+வ�ண# 
ெகா�: உ�வா�கிய, தாய�� உய�ேர கட*'. ெத+வமாக ந#ைம� 
காத�ள8ய;# தாேய. 

 
நா# எ;# அறியாத �ழ3ைதயாக இ���# ப�வதி�, நா# ஒ� 

சி� ெந��ைப� க�டா1#, உடேன அ%ேக தாவ�� ெச�� அைத 
ெதாட Sய�ேவா#. அ�ெபா?; ந#ைம ஈ�ற தா+, உடேன அ%ேக 

வ3;, “இ; ெந��4, =0:வ�:#” எ�� அ3த இடதி� ��வாக 
இ�3;, நம�� ந� அறிைவ ஊ0�, நா# ெந��ைப ெதா0: 
வ�டாதவா� பா;கா�கி�றா<க'. 

 
இ�ெபா?;, ஞான8க' ெகா:த அ�'ஞான த;வ%கைள நா# 

அறி3; ெகா'கிேறா# எ�றா�, அ;*# ந#ந#ந#ந#    தா+தா+தா+தா+    த3ைதய<த3ைதய<த3ைதய<த3ைதய<    
ெகா:தெகா:தெகா:தெகா:த,,,,    j<வj<வj<வj<வ    ெஜ�மெஜ�மெஜ�மெஜ�ம    வ�ைனகேளவ�ைனகேளவ�ைனகேளவ�ைனகேள....        

 
ஆகேவ, நா# ந# த/ைமகைள ந/�கி, அ�' ஞான ச�திைய 

வள<�பத6�, ந� பாைதைய� கா�ப�த Sத� ெத+வமாக, நம; தா+ 
த3ைதைய மதிதிட� ேவ�:#. 

 

ந�ந�ந�ந�    வழிவழிவழிவழி    கா0:#கா0:#கா0:#கா0:#    ��ைவ��ைவ��ைவ��ைவ    அைடேவா#அைடேவா#அைடேவா#அைடேவா#    
 
நம��, எ�ெபா?;# ந� வழிைய� கா0�� ெகா�����#, நம; 

தாைய ��வாக மதி; எ�ண�னா�, நம; வாU�ைகய�� ந�வழிய�� 
வாழ நம�� இ; உத*#.  
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த� இன# தைழய ேவ�:#, தைழேதா%க ேவ�:#,  
அ�'ஞான# ெபறேவ�:#, எ� �ழ3ைத மகிழ ேவ�:#,  
உலைகேய ெவ�றி:# நிைல,#,  
அைனவ�# ேபா6�# நிைல,# ெபறேவ�:# எ��  
தா+ க6பைனய�ைன� I0:கி�ற;. 
தா+ த� உண<வ�ைன நம��' பா+�=கி�ற;.  
 
அத� வழிய��, இளைம� ப�வதி� தா+ உ6� ேநா��# 

உண<ைவ,#, தா+�பா� ெகா:��# நிைலக' ெகா�:, தாய�� 
எ�ணைத நம��' வள<�கி�ற;.  

 
வள<�சிய�� ப�வதி�, த� �ழ3ைத திைச மாறினா1#, த� 

�ழ3ைத�� ந�வழி கா0:கி�ற;, ஞான�பாைல ஊ0:கி�ற;. 

ந#ைம� கா�கி�ற;, ந�வழி 4க0:கி�ற;. அ�ெபா?; நம; 
�� யா<? ச6� சி3தி;� பா�%க'.  

 
ந#ைம� காத;,  
ந#ைம உ�வா�கிய;,  
ந#ைம ந�வழி கா0�ய ��, நம; தாேய.  

நம;நம;நம;நம;    உடலி�உடலி�உடலி�உடலி�    ““““தாய��தாய��தாய��தாய��    காதி:#காதி:#காதி:#காதி:#    உண<வ��உண<வ��உண<வ��உண<வ��    
பதி*க'பதி*க'பதி*க'பதி*க'””””    உ�:உ�:உ�:உ�:.... அத� ேப�=#, d�=#, KJயன8� கா3தச�தி 
கவ<3; ைவ;'ள;. 

 
ஒ� ெச�ய�� சைத� KJயன8� கா3த ச�தி கவ<3தா�, அதைன 

அைலகளாக மா6றி, நம; jமிய�� பரவ� ெச+கி�ற;. அ3த� ெச�ய�� 
வ�ைள3த வ�ைத, பல நா' கழி;, ம�ண�� அ3த வ�திைன 
ஊ�றினா�, 4வ�ய�� ஈ<�ப�� ;ைண ெகா�:, தா+� ெச�ய�� 
சதிைன Pக<3;, அேத ெச�யாக வள<3;, அ; த� வ�திைன� 
ெப���# த�ைம வ�கி�ற;. 

 

இைத� ேபா��தா�, நம; வாU�ைகய�� தா+தா+தா+தா+    ஊ�றியஊ�றியஊ�றியஊ�றிய    
உண<வ��உண<வ��உண<வ��உண<வ��    ச;ச;ச;ச;,,,, நா# மற3தி��ப�L# கா6றிேல அ; உ�:. 
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அறி3தப��, தாய�� உண<ைவ Pக<3;, அ�ைனய�� அ�ைள� ெபற*#, 
அத� வழிய�� வள�# தனைமைய� ெகா�: ெச�றா�,  

நம; வாU�ைகய�� அ;ேவ ��வாகி,  
நம; வாU�ைகைய வழி நட;#. 
 

��������    கா0:#கா0:#கா0:#கா0:#    வழிையவழிையவழிையவழிைய    மதி�ேபா#மதி�ேபா#மதி�ேபா#மதி�ேபா#    
 
அ�ைன த3ைத உண<*க' தா�, நம; உட�. ந#ைம� கா�க 

ேவ�:# எ�ற, தா+ த3ைதய�� உண<* நம��' பதி* ெகா�:, 
அவ< அ�' ெப6�, வ��ண�� ஆ6றைல ந#S' ஏ%கி� ெப�# 

ச�திைய� ெப�த� ேவ�:#. அ;ேவ ��வழி. அ�ைன 
த3ைத இ�ைலெய�றா�, அ�' உண<* நம�� 
இ�ைல.  

 
அ�ைன த3ைதய�� உண<ைவ எ�ண�, ஏ%கி Pக�# ெபா?;, 

அவ<க' உடலிலி�3; வ�# உண<*க', நம��' இய��கி�ற;. 
ஆகேவ, நம; அ�ைனதா� நம�� Sத� இட#, இர�டாவ; த3ைத. 

 

��������    கா0�யகா0�யகா0�யகா0�ய    ெநறிைய�ெநறிைய�ெநறிைய�ெநறிைய�    கைட�ப�கைட�ப�கைட�ப�கைட�ப���ேபா#��ேபா#��ேபா#��ேபா#    
 
அ�ைனய�� உண<வ�� த�ைமைய நா# எ�ண�, அ�ைன 

த3ைத அ�ளா�, அ�ைனய�� க�வ�ேல அக^திய< ெப6ற அ�' 
ச�திைய� ெப�ேவா#.  

 
ச3த<�பதா� த�ைன� கா�க, நNசிைன ெவ�றி:# 

உண<*கைள அக^தியJ� தா+ த3ைத Pக<3தன<. இதனா� 
க�வ�லி���# �ழ3ைத, நNசிைன ெவ�றி:# த�ைம ெப�கி�ற;.  

தா+ தா� Pக<3த உண<*கைள,  

நNசிைனநNசிைனநNசிைனநNசிைன    ெவ�றி:#ெவ�றி:#ெவ�றி:#ெவ�றி:#    ச�திையச�திையச�திையச�திைய, , , ,     
த� க�வ�1'ள சிசிவ�ன8டதி� உ��ெபற� ெச+கி�ற;. 
இைத� ேபா��தா�, நம; தா,# உ�வா�கினா<க'.  
  
ஆகேவ, அக^திய< நNசிைன ெவ�றி:# உண<ைவ� ெப6றா<. 

நாS# நNசிைன ெவ�றி:# உண<ைவ� ெபறேவ�:# எ�றா�, நம; 
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தாய�� உண<*க', எ�ெபா?;ேம ந# உட1��'ேள இைண3ேத 
வ�கி�ற;.  

 

வ�ப;� கால%கள8� ““““அ#மாஅ#மாஅ#மாஅ#மா” ” ” ” எ��எ��எ��எ��    Iவ�னா�Iவ�னா�Iவ�னா�Iவ�னா� 
தாய�� உண<*க' உடன�யாக உ%கைள� 
பா;கா�கி�ற;. ஆகேவ, நம; தாய�� உண<*கைள ��வாக 
ஏ6�, அத�வழி கைட�ப���ேபா#. 

 

��வ����வ����வ����வ��    ;ைணயா�;ைணயா�;ைணயா�;ைணயா�, , , , அக^திய<அக^திய<அக^திய<அக^திய<    ;�வனாகி;�வனாகி;�வனாகி;�வனாகி, , , , 
;�வ;�வ;�வ;�வ    மகJஷியாகிமகJஷியாகிமகJஷியாகிமகJஷியாகி, , , , ;�வ;�வ;�வ;�வ    ந0சதிரமானந0சதிரமானந0சதிரமானந0சதிரமான, , , , அ3தஅ3தஅ3தஅ3த    ;�வ;�வ;�வ;�வ    
ந0சதிரதிலி�3;ந0சதிரதிலி�3;ந0சதிரதிலி�3;ந0சதிரதிலி�3;    ெவள8�ப:#ெவள8�ப:#ெவள8�ப:#ெவள8�ப:#    ேபர�ைளேபர�ைளேபர�ைளேபர�ைள, , , , 
ேபெராள8ையேபெராள8ையேபெராள8ையேபெராள8ைய, , , , நா%க'நா%க'நா%க'நா%க'    ெபறெபறெபறெபற    அ�'வா+அ�'வா+அ�'வா+அ�'வா+    ஈ^வராஈ^வராஈ^வராஈ^வரா....    

 
இ�ப� நா# எ�ண� ஏ%�# ெபா?;, நம; தாய�� அ�ேள, 

நம�� இைவகள8� ச�திைய ஊ0:கி�ற;. தா+ ந#ைம� காத 
உண<*#, நா# இ�ன�ப:# ேநரதி� வ�ழிதி�3த உண<*#, 
ந#மிட# பதி* உ�:. 

 
அத� ;ைண,ட�, நா# அ�ைன த3ைத அ�ளா�, “அக^திய< 

;�வனாகி, ;�வ மகJஷியாகி, ;�வ ந0சதிரமான அ3த ;�வ 
ந0சதிரதிலி�3; ெவள8�ப:# ேபர�' ேபெராள8ைய, நா%க' 
ெபறேவ�:# ஈ^வரா எ�� ந# உய�ரான ஈசைன எ�ண� ஏ%�# 

ெபா?;, ந# உய��# ��வாகி�ற;. நா# எ�Vவ; 
நம��' அ�' ச�தியாக மா�கி�ற;.  
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ஆகேவ, இதைன நம��' உ�வா�க, நம; ��வழி, 

மாமகJஷிமாமகJஷிமாமகJஷிமாமகJஷி    ஈ^வராயஈ^வராயஈ^வராயஈ^வராய    ��ேதவ<��ேதவ<��ேதவ<��ேதவ<    வழிவழிவழிவழி நா# 
இதைன� ப��ப6றி, அ�'வழிய�ைன� கைட�ப��;, இ�ைள 
அக6றி, அ�'ஞான8ய�� உண<ைவ நம��' ெப��கி,  

ப�றவ�ய��லா நிைலைய அைடவேத  
அக^திய< கா�ப�த அ�'வழி. 
 
ஏெனன8�, ச3த<�பதா� ஒ.ெவா� �:#பதி1#, கணவ� 

மைனவ���'&#, ந# ம�க&��'&# எதைனேயா த/ைமய�� 
உண<*க' வ�கி�ற;. அைதெய�லா# உண<வாக நா# Pக<3தா�, 
பைகைமM0:# ��வாக ந#ைம இய�கிவ�:#. 

 
ஆகேவ, அ�'ஞான8ய�� உண<ைவ நம��' உ�வா��#, ந�வழி 

கா0:# ��ைவ அைடேவா#. �� கா0:# வழிைய மதி�ேபா#. ந# 
உட1��' இ���# அைனதி6�#, ந# உய�ேர ��வாக இ��கி�ற;. 

 
ந# உய�ரான ��வ�� ;ைண ெகா�:, அக^திய< த# 

வாU�ைகய�� ெப6ற, நNசிைன ெவ��, உண<வ�ைன ஒள8யாக 
மா6றிய, ேபர�' உண<வ�ைன நா# ெப�ேவா#.  

 
அக^திய< ;�வனாகி, தி�மணமானப�� ;�வ மகJஷியாகி, 

கணவL# மைனவ�,# இ� மனS# ஒ�ெறென இைண3;, 
வசி_ட�# அ�3ததி,# ேபா�� வாU3;, நளாய�ன8ைய� ேபா�� 
ஒ�வைர ஒ�வ< மதி; நட3;, அவ<க' வாU3த காலதி� எ�ப� 
ஒ�றி வள<3தனேரா, இேத ேபால இ�லற வாU�ைகய�� கணவL#, 
மைனவ�,#, ஒ�வைர ஒ�வ< மதி; நட�ேபா# எ�ற உண<வ�ைன 
Pகர�ப:# ெபா?;, அ;ேவ ��வாகி�ற;. அ;ேவ ந#ைம 
இய��கி�ற;.  

 

இ�லற வாU�ைகய��, கணவL# மைனவ�,# 
ெவ��4 அைட,# ெபா?;, அவ<க' நரகைத 
அைடகி�றன<.  
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ஆகேவ, நம��' இய��# த/ைமகள8லி�3; வ�:பட 
ேவ�:ெம�றா�, த/ைமகைள அக6றிய, ;�வ ந0சதிரதி� 
ேபர�ைள நா# ெப�த� ேவ�:#.  

 
இ�ப�, நம��' ேபர�' உண<*கைள நம��' உ�வா�க�ப:# 

ெபா?;, நம��'நம��'நம��'நம��'    எதைகயஎதைகயஎதைகயஎதைகய    த/ைமக&#த/ைமக&#த/ைமக&#த/ைமக&#    வராம�வராம�வராம�வராம�    
த:�கலா#த:�கலா#த:�கலா#த:�கலா#.... நம; உண<*கைள ேபெராள8ய�� உண<*களாக, 
நம��' உ�வா�கலா#. எம; அ�ளாசிக'.  

(ப�க#ப�க#ப�க#ப�க# 64 64 64 64----66669999))))    
நம; jமிய��, உ�ைமய�� த�ைமகைள� க�:ண<3த Sத� 

மன8த< அக^திய<. அக^திய< த# வாUநாள8�, தம; தாய�� க�வ�� 
ெப6ற  ேபர�' ;ைண ெகா�:, மைல� ப�திகள8� உ'ள தாவர 
இன%கள8� உண<*கைள Pக<3; அறிவத6காக, பல ப�திக&��� 
ெச�றா<.  

 
இ3திய எ�ைல��' எதைன மைல� ப�திக' இ�3ததனேவா, 

அதைன மைல� ப�திகள81# அைல3; திJ3; ஒ.ெவா� தாவர 
இனதி� உண<*கைள Pக<3; அறி3தா<. 

  
காவ�J எ�� ெசா�1# ப�திய��,  """"பாகம�டல#பாகம�டல#பாகம�டல#பாகம�டல#""""  எ�ற 

ஒ� இட# உ�:.  

 
அ3த பாகம�டலதி�, அக^திய< அம<3;, த#S' வ�ைள3த 

சதிைன அ%ேக பர�ப�ப:#ெபா?;, ேமக� I0ட%க' வ�வைத 
அ%ேக அட�கி, தம�� ேவ��ய ந/< நிைலகைள உ6பதி ெச+; 
ெகா�டவ< அக^திய<. 
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வற�ட ப�ரேதசமாக இ�3த இட%க&��, அக^திய< ெச�� 
அம<3; தியான# ெச+தத� காரணமாக, அ%ேக ேம6பர�ப�� ந/< 
ஊ6��க' ேதா�றின.  

 

இ�ப�,  அக^திய< ெச�ற இடெம�லா#, அவ< அவ< அவ< அவ< 
பாத# ப0ட இடெம�லா#பாத# ப0ட இடெம�லா#பாத# ப0ட இடெம�லா#பாத# ப0ட இடெம�லா#,,,, அக^திய�ைடய 
அ�' ச�தி ம�ண�� படர�ப:# ெபா?;, ந/Jைன� ந/Jைன� ந/Jைன� ந/Jைன� 
கவ�# ஆ6ற� ெப6றனகவ�# ஆ6ற� ெப6றனகவ�# ஆ6ற� ெப6றனகவ�# ஆ6ற� ெப6றன....    

 
ஏென�றா� அக^திய<, ேவ��ய ந/ைர, ஜ/வ ச�திைய� கவ�# 

ச�தி ெப6றவராக இ�3தா<. இதனா� அவ< ெச�ற இடெம�லா# ந/< 
நிைல ெப�கி, ெசழி�ப�� த�ைமைய� ெப6றன.   

 

அ; சமய#, மன8த<க&�� ேதைவயான ப6பல ப6பல ப6பல ப6பல 
சNசீவ�கைள,#சNசீவ�கைள,#சNசீவ�கைள,#சNசீவ�கைள,#, , , , தாவர இன� ெபா�'கைள,#தாவர இன� ெபா�'கைள,#தாவர இன� ெபா�'கைள,#தாவர இன� ெபா�'கைள,# 
உ6பதி ெச+தவ<, அக^திய<தா�. 

 
அக^திய< அ�காலதி� தா# க6�ண<3த உண<வ�� த�ைமைய, 

தம; உடலி� வ�ைளவ�த நிைலக' ெகா�:, மன8த<க' உ�பத6� 
ஏ6ற கன8வ<�க� ெச�கைள, தாவர இன%கைள உ�வா�கினா<. 
நாவ6பழ# ேபா�� இ���#. அ; அ3த காலதி�, மன8த��� 
உணவாக உ0ெகா'ள உதவ�ய;.  

 
ெகா+யா�பழ தாவர இன%க' அெமJ�காவ�லி�3; 

இற��மதியான; எ�� I�கி�றா<க'. கா0:� ப�திய��, ெகா+யா 
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மரைத ஆதிய�� உ�வா�கியவ< அக^திய< தா�. ெகா+யா மர#, ந# 
நா0:� சர��தா�. 

  
கா0:� ப�திய�� வ�ைள3த ெகா+யா� பழ%க', 

மைலவாசிக&�� உண*� ெபா�ளாக இ�3த;. வர� எ�� 
ெசா�கி�ேறாேம, அ3த தான8யS# அக^தியரா� உ�வா�க�ப0ட; 
தா�.  

 
இ�ெனா�� அJசி ேபா�ேற இ���#, �சியாக*# இ���#. 

அைத எ:; ேத+;� சா�ப�0டா�, ெரா#ப �சியாக 
இ���#.  இைவகைள அக^திய< மன8த வாU�ைக�� உதவ�யாக 
இ���# எ�� ெசய�ப:திய நிைலக'. 

  
இ; ேபா�ற நிைலகைள, எம��� கா�ப�; உண<தியவ< 

��நாத< தா�. யா# உ�ைமய�� உண<ைவ அறிவத6காக, 
இதைன,# ெகா:தா<.  

 
எம�� ப��4 அதிகமி�ைல. எம�� பல ச�திக' 

ெகா:�கி�ற/<கேள, யா# தவறாக� பய�:திவ�0டா�, பல 
ெதா�ைலக' வ3;வ�:ேம எ�� ��நாதJட# ெசா�ேனா#.  

 
ெதா�ைலக' ெச+;வ�0டா�, அ3த பாவைத யா# தாேன =ம�க 

ேவ�:#. ஆகேவ, ““““எ#ைம அறியா; தவ�க' எ#ைம அறியா; தவ�க' எ#ைம அறியா; தவ�க' எ#ைம அறியா; தவ�க' 
வ3தா1#வ3தா1#வ3தா1#வ3தா1#, , , , எ#ைமஎ#ைமஎ#ைமஎ#ைம���� காத�ள� ெச+வ;  காத�ள� ெச+வ;  காத�ள� ெச+வ;  காத�ள� ெச+வ; 
உ%க&ைடய ெபா��4 எ�� Iறிேனா#உ%க&ைடய ெபா��4 எ�� Iறிேனா#உ%க&ைடய ெபா��4 எ�� Iறிேனா#உ%க&ைடய ெபா��4 எ�� Iறிேனா#”.”.”.”.    

 
ச3த<�பதா�, ப�றைர ெவ���# த�ைம வ3தா�,  
தவறான உண<*கைள� பா+�சி அவைர ;�4�தினா�,  
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;�4�;# உண<*கைள Pக<3தா�,  
எம; உடலி� ;�4�;# உண<*க' உ�வா�#.  
அ�ப� ;�4�;# அV�க' உ�வானா�,  

ந/%க' என�� எதைன வ�ைதக' 
ெகா:தா1#. எ#S' ;�4�;# அV�க' 
ெப�கி, இ3த மன8த உடைலேய சீ<�ைல;வ�:#.  

 
இ�ப� உட� உ��4க' சீ<ெக0:, எத� உண<வ�� த�ைம 

வள<�சியைடகி�றேதா, அத� உண<வ�� த�ைம ெகா�:, உய�< 
ெவள8ேய ெச�றப��, நா� எ:;� ெகா�ட உண<*�ெகா�ப உய�< ம� 
உடைல உ�வா�கிவ�:ேம எ��, ��நாதJட# ெகNசி� ேக0:� 
ெகா�ேடா#. 

  
இ; ேபா�ற சில ேநர%கள8�, ப�சிைல ஒ�ைற எம; ைகய�� 

தடவ�, “மி�னைல� பா<” எ�� ��நாத< I�வா<.  
 
“க� ேக0:வ�:#, “யா# பா<�க மா0ேடா#”, எ�� I�ேவா#. 

இதனா� இ�வ���# ச�ைட வ�#.  
 

“நா� ெசா�வைத� ெச+கிேற� எ�றாேய, நா� அ�கி� 

இ��கி�ேற�” எ�� I�வா<.  இ�ப�இ�ப�இ�ப�இ�ப�,,,, S�யாதைத� ெச+ய�  S�யாதைத� ெச+ய�  S�யாதைத� ெச+ய�  S�யாதைத� ெச+ய� 
ெசா�வா<ெசா�வா<ெசா�வா<ெசா�வா<.... “நா� ெசா�வைத� ெச+கிேற� எ�றாேய, ெச+” எ�� 
��நாத< I�வா<.  

 
ெச+;தா� ஆகேவ�:#ெச+;தா� ஆகேவ�:#ெச+;தா� ஆகேவ�:#ெச+;தா� ஆகேவ�:#, , , , ெச+ய ைவ;# ெச+ய ைவ;# ெச+ய ைவ;# ெச+ய ைவ;# 

வ�:வா<வ�:வா<வ�:வா<வ�:வா<.  இ�ப� பல உ�ைமய�� உண<*கைள எம��� 
கா�ப�தா< ��நாத<. 
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ஆக, நா# எ3த உண<வ�� த�ைமைய எ:;� ெகா'கி�ேறாேமா, 

அத� கலைவ�ெகா�ப நம; உண<*கைள,#, உடைல,# மா6றி� 
ெகா�ேட இ���# நம; உய�<.  

 

அக^திய< இ��ட உலகைத ெவ��அக^திய< இ��ட உலகைத ெவ��அக^திய< இ��ட உலகைத ெவ��அக^திய< இ��ட உலகைத ெவ��,,,,  
ஒள8ய�� ச]ரமாக உண<ைவ ஒ�ற� ெச+;,  
இ�� ;�வ ந0சதிரமாக வாU3; வள<3; ெகா�:'ளா<.  
 
;�வ ந0சதிரதி� ேபர�' ேபெராள8ைய நம��' இைண;, 

ந#மிடதி� ெப���# ெபா?;, நா# ப�றவ� இ�லா நிைலைய 
அைடகி�ேறா#.  

 
ந3த/^வர� சிவL�� கண��� ப�'ைள எ�� ஞான8க' 

உண<தி உ'ளா<க'. இ�ைள அக6றிய அ�'ஞான8கள8� 
உண<ைவ, நம��' அதிகமாக� ேச<�க, ேச<�க, அ3த 
கண�கி� ப�ரகார# நா# 4வ�ய�� ஈ<�ைப� கட3;, அ�' ஒள8ைய 
நம��' ெப��கி,  நம; உடைல வ�0:� ெச�1# உய�<, எத� வ1 
ெப6றேதா, அ%ேக அைழ;� ெச�1#. 

 

அ%ேக அைழ;� ெச��,  ெதா�கி,'ள ெதா�கி,'ள ெதா�கி,'ள ெதா�கி,'ள 
இ�ைளஇ�ைளஇ�ைளஇ�ைள, , , , உட� ெப�# உண<வ�ைன� உட� ெப�# உண<வ�ைன� உட� ெப�# உண<வ�ைன� உட� ெப�# உண<வ�ைன� 
கைர�கி�ற;கைர�கி�ற;கைர�கி�ற;கைர�கி�ற;....  அ%ேக கைரதா�தா� இ3த ப�ரபNசதி� 
பரவ�ப0:, ப�ரபNசதி� வ�# இ�ைள ஒள8யாக மா6�கி�ற;. 

  
அக^திய< ;�வனாகி, ;�வ மகJஷியாகி, ;�வ ந0சதிரமாக 

இ3த ப�ரபNசதிலி�3; வ�ஷதி� த�ைமைய த#S' ஒள8யாக 
மா6றி� ெகா�����#, அ3த உண<வ�� த�ைமைய நா# Pகர 
ேவ�:#. 

 
அைத Pக<3;, அ3த ஈ<�4 வ0டதி6�' ெச�றா�, நம; 

ஆறாவ; அறி* ஏழாவ; நிைல ெப�கி�ற;. நாS# ;�வ 
ந0சதிரதி� ேபர�ைள Pக<3;, வ��ண�� ஒள8ய�� ச]ரமாக நிைல 
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ெகா�: வாழ S�,#. KJயேன ஒ� கால# அழி3தா1#, 
நம; ஒள8ய�� ச]ர# மாறா;. 

  
இ�� KJய� அழிைவ ேநா�கி� ெச�� 

ெகா����கி�ற;.  கா<திைக ந0சதிர#, KJயைன� ேபா�� 
தன�ெக�� உபேகா'கைள அைம;,  ஒ� ப�ரபNசமாக மாறி 
வ�கி�ற;.  

 

ேரவதி ந0சதிரS#, வ�சாக ந0சதிரS#, இ�ப� 
ஐ3தா� ந0சதிர%க', ெப�பா� ெகா�ட ந0சதிர%க&#, 
ஆ�பா� ெகா�ட ந0சதிர%க&#,  த%க&�ெக�� உபேகா'கைள 

உ�வா�கி, ஒ� ப�ரபNசமாக த� வள<�சி��� 
ெச�கி�றன. 

  
அ�ெபா?;, ந# ப�ரபNசதி6� உண* கிைட�கா;. நம; 

ப�ரபNச# நாளைடவ�� பலவ /னமைட,#.  27 ந0சதிர%க&# 27 
ப�ரபNச%களாக மாறிவ�0டா�, நம; KJயL�� உணவ��லா; 
ேபா+வ�:#.  

 

ஏ6கனேவ இ3த நிைலயாகி வ�0ட;ஏ6கனேவ இ3த நிைலயாகி வ�0ட;ஏ6கனேவ இ3த நிைலயாகி வ�0ட;ஏ6கனேவ இ3த நிைலயாகி வ�0ட;.... ��கிய 
காலேம வா?# KJயL# ெசயலிழ3; வ�:#. ப��, அத� ஈ<�4 
வ0டதி� வா?#, ேகா'க&# ெசயலிழ3; வ�:#.  

 
ஆக, ஈ<�4 வ0டைத� கட3தா�, 2000 KJய� �:#பதி� 

அைவக' த� வள<�சி�� ஈ<�க�ப0:, அதி� =��mறாகி, ம6ற 
ேகா'க&ட� ேமாதி, அ�ல; அ:த ப�ரபNசதி� Pைழ,# ேபாேத 
ஆவ�யாக மாறி, அத6� உணவாக ேச�# த�ைமதா� ப�ற�கி�ற;. 
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நம; ப�ரபNசதி� உ�வான உய�ரV�க', மg�:# ப�ரபNசதி� 

பரவ� ெச+;, ம6ற ப�ரபNசதி� ஈ<�4 வ0டதி6�� ெச��, ம6ற 
ேகா'கள8� ெச�� ேச<கி�ற;.  

 
அ3த� ேகா'களான; நம; jமிைய� ேபா�ேற, தாவர 

இன%கைள,# ம6ற நிைலகைள,# ெப6றி�3தா�, அ%� ஈ<�க�ப0:, 
உண<*�ெகா�ப உட� அைம3;, மன8தராக உ��ெப�# த�ைம உ�:.  

 
அ�ப� இ�ைலெய�றா� கி�மிகளாக, வ�ஷதி� த�ைமைய� 

ெகா�ட உண<வ�� த�ைம வள<�சிய6ற நிைலய�� தா� இ���#. 
ந0சதிரதி� கி�மிக' இ�ைல, ேகா'கள8� இ���#. 

  
இ; ேபா��, கால KUநிைலக' மாறி� ெகா�����# ேநரதி�, 

நா# இ3த மன8த உடலி� இ���# ேபாேதஇ3த மன8த உடலி� இ���# ேபாேதஇ3த மன8த உடலி� இ���# ேபாேதஇ3த மன8த உடலி� இ���# ேபாேத,,,, 
;�வ  ந0சதிரதி� ேபர�ைள ேபெராள8ைய, 
ந#S' ெப6றிட ேவ�:#.   

 

;�வ ந0சதிரதி� ேபர�ைள ேபெராள8ைய 
ந#S' ெப�வ;, எள8தான காJய#.  க�னமான 
காJயமி�ைல. வ�ட# S?வ;# நா# தவ# இ��க ேவ��யதி�ைல. 

  
தினS# காைல 4.00 மண�ய�� இ�3; 6.00 மண���', ஒ� ப; 

நிமிடமாவ; ;�வ ந0சதிரதி� ேபர�' ேபெராள8ைய, ெபறேவ�:# 
எ�� இ3த உண<*கள8� ஏ%கிய��%க'.  

 
இ�ப�, ;�வ ந0சதிரதி� ேபர�' ேபெராள8ய�� 

உண<*கைள� கவ<3;, உ%க&ைடய இரத நாள%கள8� கல�க� 
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ெச+;, உ%க' உடலி� உ'ள அV�க&�� வ /Jய� சைத� 
ெகா:%க'. 

  
;�வ ந0சதிரதி� ேபர�' ேபெராள8ய�� உண<*கைள ஏ%கி� 

ெப6ேறா# எ�றா�, நம; உடலி� உ'ள த/ய அV�கைள மா6றி, ந�ல 
உண<*ட� வாU3திட*#, ேநா+கள8� இ�3; நா# த�ப*#, மனபல# 
ெகா�: ந�வாU�ைக வாழ*# இ; உத*#.  

 

அக^திய��� S�அக^திய��� S�அக^திய��� S�அக^திய��� S�,,,, நN=க' வ1 நN=க' வ1 நN=க' வ1 நN=க' வ1ைவைவைவைவ    
இஇஇஇழ3த;ழ3த;ழ3த;ழ3த;  ேபா��ேபா��ேபா��ேபா��, , , , ந#S' ேச<3த நN=க&# ந#S' ேச<3த நN=க&# ந#S' ேச<3த நN=க&# ந#S' ேச<3த நN=க&# 
வ1வ1வ1வ1    இஇஇஇழ�கி�றனழ�கி�றனழ�கி�றனழ�கி�றன....   

 

ேபர�' ேபெராள8ய�� த�ைம ந#S' ெப�கி, ப�றவ�ய��லா 
நிைலய�ைன, ெப�வ /: ெப�நிைலய�ைன� ெப�# த�திய�ைன, நா# 
அைனவ�# ெப�கி�ேறா#. எம; அ�ளாசிக'. 

 
மாமகJஷி ஈ^வராய ��ேதவ< தேபாவன# 

4Nைச 4ள8ய#ப0� – 638 459 

ஈேரா: மாவ0ட# 

தமிU நா: 

இ3தியா 
ெதாைல ேபசி – 04295 267318 

 
http://omeswara.blogspot.in/ 
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