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நம� 	�நாத�, அ�த ��வமக�ஷி எ!வா", எத� வழிய�� 
வ�$%லக� ெச�றா� எ�ற நிைலய��, அவ�( அறி)� 
ஆ+ற�  ெப+றப��, அத� வழிெகா$, அவ��	$டான உண�வ�� 
�ைண ெகா$, , 

வ�$ ெச�0� மா��க�கைளவ�$ ெச�0� மா��க�கைளவ�$ ெச�0� மா��க�கைளவ�$ ெச�0� மா��க�கைள, எம�	( உபேதசி2� 

அவ� எ!வா" வ�$ ெச�0கி�றா�எ!வா" வ�$ ெச�0கி�றா�எ!வா" வ�$ ெச�0கி�றா�எ!வா" வ�$ ெச�0கி�றா�, எ�ற நிைல)� 

எம�	 வ�$ ெச�0�வ�$ ெச�0�வ�$ ெச�0�வ�$ ெச�0�  3ைறகைள3ைறகைள3ைறகைள3ைறகைள, உபேதசி2�வ�4, 

அவ� உடைல வ�4,5 ப���த ப��, அவ�க(  

வ�$ ெச�0� மா��க�கைளவ�$ ெச�0� மா��க�கைளவ�$ ெச�0� மா��க�கைளவ�$ ெச�0� மா��க�கைள, எ�மி� உபேதசி2� 

அத� வழி, அவைர  உ+"5உ+"5உ+"5உ+"5 பா��க5ப,�ேபா�பா��க5ப,�ேபா�பா��க5ப,�ேபா�பா��க5ப,�ேபா� 

அ�த ச5த�ஷி ம$டல2�ட�ச5த�ஷி ம$டல2�ட�ச5த�ஷி ம$டல2�ட�ச5த�ஷி ம$டல2�ட�, இைண)� ஆ+ற0�இைண)� ஆ+ற0�இைண)� ஆ+ற0�இைண)� ஆ+ற0�  

அவ� உடலி� இ���,  இ�த உட� ெப+ற நிைலைய 



உட� ெபறா நிைலக(, கைரவைத)� கா4,கி�றா�கைரவைத)� கா4,கி�றா�கைரவைத)� கா4,கி�றா�கைரவைத)� கா4,கி�றா�,  

எம� 	�நாத�,  மாமக�ஷி ஈ8வர5ப4டாய 	�ேதவ�. 
 

 

 

 

      ஆக இவ� த+கால2தி� ெச�ற�தா�, இ5ேபா� 20 வ�ட�க:�	 
3�, அதாவ� 1971 எ�" எ$%கி�ேற�, 1970 எ�" எ$%கி�ேற�. 
ஆனா� நிைனவ�� இ�ைல 1970� உடைல வ�4, ெச�றப��,  

அவ� உய�ரா�மாஅவ� உய�ரா�மாஅவ� உய�ரா�மாஅவ� உய�ரா�மா, எ!வா" வ�$ ெச�கிற�எ!வா" வ�$ ெச�கிற�எ!வா" வ�$ ெச�கிற�எ!வா" வ�$ ெச�கிற�  எ�"�, 

அ�,  ெச�0� மா��க�கைளெச�0� மா��க�கைளெச�0� மா��க�கைளெச�0� மா��க�கைள  எம�	( உபேதசி2� 

அத+	,  எ�ன உபாய�க(எ�ன உபாய�க(எ�ன உபாய�க(எ�ன உபாய�க(  ெச;ய ேவ$,�, 

அவ� ப�� ெச�0� உண�<ட� ெதாட���, 

எ5ப=, இைத உன�	( ெப��க ேவ$,� எ�",  

அவ� கா4=ய அ�( வழி5ப=அவ� கா4=ய அ�( வழி5ப=அவ� கா4=ய அ�( வழி5ப=அவ� கா4=ய அ�( வழி5ப=, அைத> ெச;த�அைத> ெச;த�அைத> ெச;த�அைத> ெச;த�.  
 



 
 

 

  ப�� அைத, தா�  க$,ண��த நிைலகைள,  இ�" ச5த�ஷி 
ம$டல�கள?லி��� ச�திகைள ெப"� த�ைமைய, எம�	 உபேதசி2த 
உண�வ�� �ைண ெகா$,, அ�" அக8தியனா� ெப+", ��வனாகி 
அத� வழிகள?�, ெவள?5ப4ட உண�<க( இ�ேக உ$,,  அைத எ5ப= 
ெபற ேவ$,�, எ�" @றிய அ�த அ�( வழி5ப=தா�, அைத 
Aக��தறி��, எம�	( அ� வ�ைளய>ெச;�, அத� உண�வ�� எ$ண 
அைலகைள பர5ப5பப,� ேபா�,  உ�க( ெசவ�5Bலனறிவ�� 
ஈ��க5ப4,, அத� உண�வ�� �ைண ெகா$,, 

உ�க:�	, அ�த வ�$%லக ஆ+றைலவ�$%லக ஆ+றைலவ�$%லக ஆ+றைலவ�$%லக ஆ+றைல, 

ெப"� த	திைய ஏ+ப,2�வ�ெப"� த	திைய ஏ+ப,2�வ�ெப"� த	திைய ஏ+ப,2�வ�ெப"� த	திைய ஏ+ப,2�வ�, இ�த நிைல. 
 ஆகேவ, அவ�( ெப+ற இ�த உண�<க(தா�அவ�( ெப+ற இ�த உண�<க(தா�அவ�( ெப+ற இ�த உண�<க(தா�அவ�( ெப+ற இ�த உண�<க(தா�, 

இ�", உ�க:�	( Aக�� ஆ+ற� அைன2��. 
 

மன?தன?� உய��� ெச�", தDைமகைள அக+றி, தDைமகைள 
அக+"� உண�<கைள நா� Aகர5ப,�ேபா�தா�, இ� சிவமா�கி நம� 
உடலி� நிைலகைள சீரா�	� நிைலக(.  அ�தா� சிவ�	ழ�ைத 



சி�காரேவல� எ�", நா� அ�த ��வ மக�ஷிய�� அ�( 
ச�தி)�, அ�த ச5த�ஷிகள?� ச5த�ஷி ம$டல�கள?� ஒள?கா�த 
ச�தி)� Aகர5ப,�ேபா�, சிவமா�கி, ந� உட0�	(  சிவ�	ழ�ைதயா�கி 
உ�ெபற>ெச;)� ேபா�, ந�3( வ�ைள�த அ�த உண�<க(, ஒள?யாக 
மா+றி, நா� எ�ெற�"� ப�றவ�ய��லா நிைலகைள, அைடய> ெச;)� 
த�ைமக(, உ�ெப"கி�ற�.  

 

       

 


