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(ப�க	ப�க	ப�க	ப�க	 No 48-51) 

 

நா	 சாதாரணமாக இ��தா�	, தி�ெர��, ந	 
உடலி உ!ள அ#�க$�% பசி எ'�த( எ�றா, 

அ�த உண*�சிைய� -./, தி�ெர�� ேகாப	 வ�	.  
அேத சமய�தி %ழ�ைதகைள3 ப4றி  நிைன�(� ெகா./�3ேபா	.  

அ�த உண*6, அ#வாக இ��%	.  அைத நிைன�காதப/ 
ச�ேதாஷமாக இ��தா, அத4% சா3பா' 
கிைட�கவ8ைல எ�றா,  அ�த உண*�சிைய உ�(	. 

ஏென�றா, உய8��% வ�கி�ற(. 
 

உய8��% வ�த6ட�, அ�த உண*ைவ எ'�(, சா3பா' எ'�க 
ஆர	ப8�( வ8'கிற(. அ�த மாதி; ேநரமானா�	, அத4% சா3பா' 
ெகா'�க <டா(. உடேன, “ஈ?வரா” எ�� ��வ ம�திய8 எ.ண8னா 
உ!$�%! ேபாகா(. அ�த (�வ ந�ச�திர�தி� ேபர�! ேபெராளA, எ� 
உடலி�!ள ஜCவ ஆ�மா ெபறேவ.'	 எ�� எ.ண ேவ.'	. 



 

நCDக! E	மா இ��( பா�Dக!. உDகைள அறியாத கவைல, 

சFசல	 எலா	 எDகி��ேதா வ�	. அ3ப/ யா* யா* ேமேல 
இ��தேதா, அவ*க! ேமேல தா� வ�	. அவ*க! ந	ைம 
எ3ப/ெயலா	 ெக�' ேபாகேவ.'	 எ�ற உண*6கைள 

ெவளA3ப'�திG!ளா*கேளா, அ�த உண*ெவலா	 எ'�(,  அ�த 
ெக�'3 ேபா%	 அ#�க$�%, சா3பா' ெகா'�%	. 
ெசாவ( உDக$�% அ*�தமாகிறதா? 

 

ஆக, நா	 இ�த நிைலைய மா4�வத4%தா�, ெகாFச	 
ெகாFசமாக ெகா.' வ�( எ�ன ெசHகிேறா	… “இராேம?வர	” அD% 
வ�த6ட� தா� “தJKேகா/” – “ேகா/�கைர”, நா	 ேகா/�கைரய8 
இ��கிேறா	. ஒNெவா� நிமிட�தி�	, அ�த தCைமக! வ�	 ெபாO(, 

நா	 அ�த (�வ ந�ச�திர�தி� ேபர�! ேபெராளAய8� உண*ைவ 
நம�%! ேச*�(, ேச*�(, அ�த வ8K# தJைச� ெகா.' மா4றிட 
ேவ.'	. 

 

இ�த உய8* தா� “வ8K# தJE” எ�ப(. ஆக, இ�த உய8;� 
த�ைம ஒளAயாக மா4�	, வ8K# தJE. இ�த உண*ைவ எ'�( ந	 
உடலி�!ள அ�தைன அ#�க$�%	 ேச*�க ேவ.'	. 

 

இராேம?வர�தி, இராம� எ�ன ெசHகி�றா�? ேநரமாகிவ8�ட( 
எ�� மணைல %வ8�( Pஜி�க ெதாடD%கி�றா�. இ( தா� 
தJKேகா/. இ�த வாQ�ைகய8 இதJைடய நிைலக! வர3ப'	 
ெபாO(, நம�%! 

ேகாப	 வர3ப'	 ேபா(, 

ெவ�3� வ�	 ேபா(, 

ேவதைன வ�	 ேபா(, 

சலி3� வ�	 ேபா(, 

ேசா*6 வ�	 ேபா(, 

ஆ�திர	 வ�	 ேபா(,  

இைவ எலாவ4ைறG	 அ�!வழிய8, (�வ 
ந�ச�திர�தி� ேபர�! ேபெராளAைய ெகா.' 
மா4றி� ெகா.' வ�	 ேபா(,  எலா	 எலா	 எலா	 எலா	 



ஒ�றாகி�ற(ஒ�றாகி�ற(ஒ�றாகி�ற(ஒ�றாகி�ற(. . . . ஆக ஆக ஆக ஆக ““““தJKேகா/தJKேகா/தJKேகா/தJKேகா/”””” ஒ�றாகிஒ�றாகிஒ�றாகிஒ�றாகி, ஒ� ஒ� ஒ� ஒ� 
உண*வ8� த�ைம வ�வாகிற(உண*வ8� த�ைம வ�வாகிற(உண*வ8� த�ைம வ�வாகிற(உண*வ8� த�ைம வ�வாகிற(  எ�� ெபா�!. 

 

இராமாயண�ைத ப/�( பா�Dக!. அதி எNவள6 ெப;ய 
உ.ைம இ��கி�ற(. 

நா	 எத4காக வ�ேதா	? 

எதனா வ�ேதா	? 

எ�ற உ.ைமக! அைன�(	, அதிேல கா�ட3ப�'!ள(. 
 

இ3ேபா( ந	 உடலி எ�ன ெசHகி�ற(? ேவதைன எ�ற 
உண*6க! அ#�களாகிற(. அ�த ேவதைன மண�ைத ெகா'�த6ட�, 

உட அO%கிற(. ஆனா, அ�$ண*ைவ ெபறேவ.'	 எ�� 
எ.#	 ெபாO( உட ந�றாக ெசழி�கி�ற(. அ3ெபாO( 
அதJைடய மல	, Rக*�த உண*வ8� த�ைம,  நல அ#�கைள 

வள*�க3ப'	 ெபாO(, நம�% ந�றாக இ��கி�ற(. 

அ3ெபாO( “நம(” எ�� ெசாவ( எ(? 

நம( எ�� ெசாவ( ““““உஉஉஉய8;�ய8;�ய8;�ய8;�”””” த�ைமத�ைமத�ைமத�ைம. 

ஆறாவ( அறி6 :கா*�திேகயா”, உய8* ஒளAயான(. 

அவ� தா�அவ� தா�அவ� தா�அவ� தா�, நா�நா�நா�நா�………… நா�நா�நா�நா�………… எ�ற நிைலகளA 

இைத அ�த அள6�% ெப4றதினா 

ப8ரபFச�திேல உ�வான(  ““““(�வ ந�ச�திர	(�வ ந�ச�திர	(�வ ந�ச�திர	(�வ ந�ச�திர	”””” 
அைத நா	 ெபறேவ.'	.. 

 

ஏென�றா,  உDகைள அDேக அைழ�(� உDகைள அDேக அைழ�(� உDகைள அDேக அைழ�(� உDகைள அDேக அைழ�(� 
ெசகிேற�ெசகிேற�ெசகிேற�ெசகிேற�....  என�% %�நாத* அைத தா� ெசா�னா*.  
அவ* �ைற3ப/ ெசா�னைத, ந	 %�நாத* வழி3ப/, நா	 எேலா�	 

எ�ன ெசHகி�ேறா	?  நா	 அைனவ�	நா	 அைனவ�	நா	 அைனவ�	நா	 அைனவ�	, ஆG! கால ஆG! கால ஆG! கால ஆG! கால 
ெம	பராகெம	பராகெம	பராகெம	பராக, அ�த (�வ ந�ச�திர�தி� ஈ*3� வ�ட�திஅ�த (�வ ந�ச�திர�தி� ஈ*3� வ�ட�திஅ�த (�வ ந�ச�திர�தி� ஈ*3� வ�ட�திஅ�த (�வ ந�ச�திர�தி� ஈ*3� வ�ட�தி, 

இைணகி�ேறா	இைணகி�ேறா	இைணகி�ேறா	இைணகி�ேறா	.... அவ*க! எ3ப/ அ�த தCைமகைள நC�கினா*கேளா, 
அைத நா	 நC�க ேவ.'	.  இ3ெபாO( ெசாவ( அ*�தமாகிறதலவா. 
அ�த அ�! ச�திைய உDக$�%! ெப��க� ெசHவத4%� தா�, இ�த 
உபேதச	. எம( அ�ளாசிக!. 

 



17.12.2011 (ப�க	ப�க	ப�க	ப�க	 57-60) 

 

உDகைள எலா	 எDேக ெகா.' ேபாகி�ேறா	 எ�றா,  அ�த அ�த அ�த அ�த 
அக?திய� உண*6 ெகா.'அக?திய� உண*6 ெகா.'அக?திய� உண*6 ெகா.'அக?திய� உண*6 ெகா.',  (�வ ந�ச�திர�(ட� 
இைண�கி�ேறா	. %�நாத*, எ�ைன இ3ப/�தா� 
ெகா.' ெச�றா*. அ�த %� கா�/ய நிைலகளA தா�, உDகைள 
அDேக இைண�க �/G	. 

 

ஒNெவா�ைறG	 ேச*�(,  உDக! உடலிஉDக! உடலிஉDக! உடலிஉDக! உடலி, 

எ�தைன வ8தமான %ணDக! இ��தா�	எ�தைன வ8தமான %ணDக! இ��தா�	எ�தைன வ8தமான %ணDக! இ��தா�	எ�தைன வ8தமான %ணDக! இ��தா�	, அதJட� அதJட� அதJட� அதJட� 
இைண�(இைண�(இைண�(இைண�(, இைண�(இைண�(இைண�(இைண�(, அதனA� அதனA� அதனA� அதனA� உண*ைவ உDக$�%! உண*ைவ உDக$�%! உண*ைவ உDக$�%! உண*ைவ உDக$�%! 
பாH�Eகிேற�பாH�Eகிேற�பாH�Eகிேற�பாH�Eகிேற�....  உDக! க.ண8� நிைன6, உடலி�!ள 
ஒNெவா� அ#�க$�%	 இைத ேச*�%	. அ3ப/ 
ேச*�%	 ெபாO(, ந	 உடலி�!ள அ#�க!, (�வ 
ந�ச�திர�தி� உண*ைவ ஏ4%	 ப�வ	 வ�கி�ற(.  
அைத ஏ4க�</ய ப�வ�ைத ெசHதாஅைத ஏ4க�</ய ப�வ�ைத ெசHதாஅைத ஏ4க�</ய ப�வ�ைத ெசHதாஅைத ஏ4க�</ய ப�வ�ைத ெசHதா, தா� தா� தா� தா� ஈ*�%	ஈ*�%	ஈ*�%	ஈ*�%	, 

இைலெய�றா எ'�கா(இைலெய�றா எ'�கா(இைலெய�றா எ'�கா(இைலெய�றா எ'�கா(.... 
 

அதனா தா�, அ�த உண*�சிய8� த�ைம ெகா.', நம( 
%�நாத* ெகா'�த அ�! வழிய8, இைத உDகளAட	 ேச*�கி�ேறா	. 
இைத ப�%வ3ப'�(த உDக! ைகய8 தா� இ��கி�ற(. ஆனா�	, 

உDகைள ஆG! ெம	பராக ேச*�(� ெகா.ேடா	. 
 

வ C�/, ஏதாவ( சலி3� சFசல	 வ�(வ8�டா, “ஈ?வரா” (நம( 
உய8ைர எ.ண8) எ�� ெசா�Dக!. இ�த உண*ைவ மா4�Dக!. எ� 
ப8!ைள ஞானAயாக ேவ.'	. அவ� கவ8ய8 உய*�தவனாக 
ேவ.'	, உய*�த நிைலக! ெபறேவ.'	 எ�� எ.#Dக!. 

 

யாராவ( எதி;யாக ேபEகிறா*க! எ�றா, உடேன “ஈ?வரா” 
எ�� எ.ண8, அைத த'�(வ8'Dக!. அவ*க! ெபா�ளறி�( 
ெசயப'	 ச�தி ெபறேவ.'	. அவ*க! ெசHவ(, யா��%	 
ெதாைலய8லாத நிைல ெபறேவ.'	, அவ*கள( பைகைமV�'	 
இ�த நிைலக! மாற ேவ.'	 எ�� எ.#Dக!. இNவா� நா	 
எ.#	 ெபாO(, அவ*க! உண*6க! நம�%! வ�வதிைல. 

 



ஏென�றா, “ஈ?வரா” எ�� எ.ண8 ந	 உட��%! ெபற 
ெசH(வ8�', அ�த உண*வ8� த�ைமைய ெசால3ப'	 ெபாO(, இ�த 
உண*6 (நா	 எ'�%	 அ�! உண*6க!) இர�த�தி கல�( ெச�	. 
இ�த அ�! உண*6க! ந	 ஆ�மாவாக இ��கி�ற(. 

 

அ3ெபாO(, இேத மாதி; ந	ைம எ3ெபாO( தி�/னாேனா, இ( 
ெகாFச	 ெகாFசமாக, ேபாH ேச�	. ஆக அவ� தி��(	 நிைல வ�	. 
 அவ� எ'�(� ெகா.ட உண*6, தி��த எ.ண8னா வ�கி�ற(.  

ந	ைம தி�'	ேபா(, ந	 உட��% பா(கா3பாக 
இ��%	.  ெசாவ( உDக$�% அ*�தமாகிறதலவா. 

 

இேத மாதி;, வாQ�ைகய8 நா	 

ஒNெவா� நிமிட�தி�	ஒNெவா� நிமிட�தி�	ஒNெவா� நிமிட�தி�	ஒNெவா� நிமிட�தி�	, 

ஒNெவா� %ணDகளA�	ஒNெவா� %ணDகளA�	ஒNெவா� %ணDகளA�	ஒNெவா� %ணDகளA�	, 

ஒNெவா� உண*வ8�	ஒNெவா� உண*வ8�	ஒNெவா� உண*வ8�	ஒNெவா� உண*வ8�	, 

ஒNெவா� ெசயகளA�	ஒNெவா� ெசயகளA�	ஒNெவா� ெசயகளA�	ஒNெவா� ெசயகளA�	, 

(�வ ந�ச�திர�தி� உண*ைவ கல�( ெகா.ேட (�வ ந�ச�திர�தி� உண*ைவ கல�( ெகா.ேட (�வ ந�ச�திர�தி� உண*ைவ கல�( ெகா.ேட (�வ ந�ச�திர�தி� உண*ைவ கல�( ெகா.ேட 
வரேவ.'	வரேவ.'	வரேவ.'	வரேவ.'	.... 

 

பலவ8தமான %ழ	� ைவ�கிேறா	, பலவ8தமான பலகார	 
ெசHகி�ேறா	. இேத மாதி;, நம�%! அ�த உண*ைவ (தCைம ெசHG	 
உண*ைவ)  மா4றி, Eைவ மி�கதாக மா4றிவ8'கிேறா	.. இ3ப/, ந	 
இர�த�தி கல�%	 ெபாO(, ந	 உடலி�!ள அ#�க$�% எலா	 

ேச*கி�ற(. ெகாFச	,  இதி ெபா�ைம ேதைவஇதி ெபா�ைம ேதைவஇதி ெபா�ைம ேதைவஇதி ெபா�ைம ேதைவ....  
 

ஏென�றா, மனAதJைடய உண*6க! ஒ�வ* ேம ெவ�3பாகி 
வ8�டா, ேரா�/ ேபா%	 ெபாO( பா*�தா, “ேபாகி�றா� பா*” எ�ற 
இ�த உண*ைவ வள*�(� ெகா!கி�ேறா	. 

 

இேத மாதி;, ஒ�வ� யா��ேகா தவ� ெசHகி�றா�. அைத நா	 
பா*�(வ8'கி�ேறா	.. பா*�த6ட� அவனA� நிைன6 வ�கி�ற(. அேத 
உண*ைவ எ'�(, தவ� ெசHG	 அ#�கைள� தா� நா	 
வள*�கி�ேறா	. ஒ�வ� சாப	 வ8'கி�றா�, அவைன பா*�த6ட� 
பதி6 ெசH( வ8'கி�ேறா	. அவ�, எைத பா*�தா�	 சாப	 வ8�'� 
ெகா.ேட இ�3பா�. இ�த உண*6க!, சாப அைலக! எ�� நம�%! 
எைத எ'�தா�	, அ�த தCைம ெசHG	 அ#�க! வள*�சி ெப�கி�ற(. 



 

அ�த மாதி; உண*6க! வ�	 ெபாO(,  அ�த அ�த அ�த அ�த 
கணேம கணேம கணேம கணேம ““““ஈ?வராஈ?வராஈ?வராஈ?வரா”””” எ�� (�வ ந�ச�திர�தி� எ�� (�வ ந�ச�திர�தி� எ�� (�வ ந�ச�திர�தி� எ�� (�வ ந�ச�திர�தி� 
உண*ைவஉண*ைவஉண*ைவஉண*ைவ, ��வ ம�திய8 ெகா.' வரேவ.'	��வ ம�திய8 ெகா.' வரேவ.'	��வ ம�திய8 ெகா.' வரேவ.'	��வ ம�திய8 ெகா.' வரேவ.'	.  அ�த 
(�வ ந�ச�திர�தி� ேபர�! ேபெராளA எ� உடலி�!ள ஜCவ 
அ#�க!, ஜCவ ஆ�மா�க! ெபறேவ.'	 எ�� எ.ண ேவ.'	. ந	 
வாQநாளA இைத பழ�க�தி4% ெகா.' வரேவ.'	. இNவா� 
ெசH(, அ�த தCைமயான உண*6கைள ந	 ஈ*3� வ�ட�திலி��( த!ளA 
பழக ேவ.'	. எம( அ�ளாசிக!. 

 

(ப�க	ப�க	ப�க	ப�க	 74-77) 

 

யா	 ஏ�ைட ப/�கவ8ைல. %� அ�! உண*ைவ எ'�(, 

நிைன�(, யா	 அத� வழிய8 நட�ேதா	.  கா4றி இ��கிற(. 
அைன�ைதG	 நCDக$	 அறியலா	. நலைத நCDக! ேசமி�கலா	. 

 

நலைத நCDக! ெப�வத4%தா�, இைத உபேதசி3ப(. அதாவ(,   

தCைம எ3ப/ ேச*கிற(,  

தCைமைய நCDக! எ3ப/ மா4�வ(? எஎஎஎ 

�� இ�த உண*ைவ ேச*�%	 ேபா(�� இ�த உண*ைவ ேச*�%	 ேபா(�� இ�த உண*ைவ ேச*�%	 ேபா(�� இ�த உண*ைவ ேச*�%	 ேபா(,  

இைத நா	 Rக*கி�ேறா	இைத நா	 Rக*கி�ேறா	இைத நா	 Rக*கி�ேறா	இைத நா	 Rக*கி�ேறா	. 
 

இ�த உண*6க! இர�த�தி கல�கிற(. 
<'மான வைரய8�	,  உDக! உடலி�!ள உDக! உடலி�!ள உDக! உடலி�!ள உDக! உடலி�!ள 
அ#�க$�%அ#�க$�%அ#�க$�%அ#�க$�%, ெகாFசமாவ( ேபாH ேசரேவ.'	ெகாFசமாவ( ேபாH ேசரேவ.'	ெகாFசமாவ( ேபாH ேசரேவ.'	ெகாFசமாவ( ேபாH ேசரேவ.'	....  
இைத3 ெப�வத4காக தா�, இ�� இNவள6 ேநர	 ேபEகி�ேறா	. 
ேநர	 ேபாH ெகா.' இ��கிறேத, எ�� நிைன�க� <டா(. 

 

இ3ெபாO( உபேதசி�%	 இ�த உண*6 ெகாFச	 ேச*�த6ட�, 

ம4ற தCய அ#�க! ெகாFச	 X�E� திண�	. அ�த X�E� திண�	 
ேபா(, இைத (அ�! உண*6கைள) ெகாFச	 ெகாFசமாக� ேச*�(, 

இைத� ேச*�க ைவ�(வ8ட ேவ.'	. 
 

ஏென�றா, யா	 இைடவ8டா( உபேதசி�(� ெகா.ேட 
இ��கிேறா	. இைடவ8டா( நCDக! Rக*�( ெகா.ேட இ��கி�றC*க!. 
உDக$�%! கல�( ெகா.ேட இ��%	. யா	 கல�க� ெசHகிேறா	. 



 

எம�%, %�நாத* மண8�கண�கி ெகா'�தா*. இர.' நா�க! 
<ட, ப�/னAயாக இ��க ைவ�(வ8'வா*. எம�% சா3பா', அ�த அ�! 
சா3பா�ைட ெகா'3பா*. எ� உடலி�!ள நல அ#�க$�%, அ�த 
சா3பா' கிைட�%	. 

 

அதனாதா� சாமி, அதிக ேநர	 ேபEகிறா*. X�� மண8 ேநர	, 

ஆ� மண8 ேநர	 <ட ேபEகிறா* எ�� சில* எ.ண8வ8'வா*க!. இைத 
எலா	 உDகளAட	 அ�! ச�திைய ெபற� ெசHவத4%� தா�, இ�த 
நிைலக!. 

 

ஒ� நிமிட�தி ெசா�னா எ�னவா%	? அ�$ண*ைவ 
உDக! இர�த�தி கல�க� ெசH(,  ெக�ட ெக�ட ெக�ட ெக�ட 
அ#�கைளஅ#�கைளஅ#�கைளஅ#�கைள, ெகாFச	 ெகாFசமாக %ைற�க� ெசHய ெகாFச	 ெகாFசமாக %ைற�க� ெசHய ெகாFச	 ெகாFசமாக %ைற�க� ெசHய ெகாFச	 ெகாFசமாக %ைற�க� ெசHய 
ேவ.'	ேவ.'	ேவ.'	ேவ.'	.... அ�! உண*6கைளஅ�! உண*6கைளஅ�! உண*6கைளஅ�! உண*6கைள, ெகாFச	 ெகாFசமாக ெகாFச	 ெகாFசமாக ெகாFச	 ெகாFசமாக ெகாFச	 ெகாFசமாக 
�%�தி ைவ�%�தி ைவ�%�தி ைவ�%�தி ைவ�க ேவ.'	�க ேவ.'	�க ேவ.'	�க ேவ.'	....  

எென�றாஎென�றாஎென�றாஎென�றா, அ�த வழி ெத;யேவ.'	அ�த வழி ெத;யேவ.'	அ�த வழி ெத;யேவ.'	அ�த வழி ெத;யேவ.'	.... 
 

ஏென�றா, வ8FஞானA கா4றி� அO�த�ைத� க.டா�. தDக	 
மிக� க/னமான(. அைத ஒ�றி ேபா�', 

கா4றO�த�ைத அதிகமா�கி, 
தDக�(ட� ேமாதிய6ட�, 

தDக	 -சியாக ேபாHவ8'கிற(. கைர�( 

வ8'கிறா�. ெசாவ( உDக$�% 
அ*�தமாகிறதலவா!  இ3ேபா( மனAத� வ8Fஞான�தா, அைத 
கைர�%	 ச�திைய ெகா.' வ�கிறா�. 

 

அைதேபால, நா	 அ�த (�வ ந�ச�திர�தி� 
உண*ைவ எ'�த6ட�, 

இத� அO�த	 அதிகமாகிஇத� அO�த	 அதிகமாகிஇத� அO�த	 அதிகமாகிஇத� அO�த	 அதிகமாகி, 
ேவகமாக Eழ4சியாகிற(ேவகமாக Eழ4சியாகிற(ேவகமாக Eழ4சியாகிற(ேவகமாக Eழ4சியாகிற(. 



அ3ேபா(, தCைமயான உண*6க$ட� ஊ'�வ 
ெசHகிேறா	. வ8ஷ	 எ3ப/ ஊ'�வ8 அத� நிைலைய 
மா4�கிறேதா, இேத மாதி;  

இ�த வ8ஷ�ைத மா4றிய உண*6கைளஇ�த வ8ஷ�ைத மா4றிய உண*6கைளஇ�த வ8ஷ�ைத மா4றிய உண*6கைளஇ�த வ8ஷ�ைத மா4றிய உண*6கைள,  

இர�த�தி கல�க� ெசHகிேறா	இர�த�தி கல�க� ெசHகிேறா	இர�த�தி கல�க� ெசHகிேறா	இர�த�தி கல�க� ெசHகிேறா	....  
உடலி உ!ள அ�த உண*வ8� அ#�க$�%! 

ஊ'�வ8, அைத மா4ற� </ய ச�தி ெபறேவ.'	 
எ�பத4% தா�, மண8�கண�கி ேபEவ(மண8�கண�கி ேபEவ(மண8�கண�கி ேபEவ(மண8�கண�கி ேபEவ(.... 

 

சில*, சாமி மண8�கண�கி ேபEகிறா* எ�� ெவளAேய ெச�� 
அம*வா*க!, வாQ�ைக நிைலக! ெகா.'. அ�த மாதி; ெசபவ*க! 

ேபாHவ8'கிறா*க!.  இதி மிFசி வ�பவ*க!, நCDக!,  

அதாவ(, எ3ப/ இ��தா�	, அ�த  %�வ8� அ�ைள 
ெபறேவ.'	 எ�ற நிைலகளA இ�3பவ*க!தா�, 

 இDேக இ�3பா*க!. 
 

நCDக!, ெகாFச	 ெகாFச	 ேபச3ேபச அDேக அவ*க$�%	 

கிைட�%	. அவ*கைளG	 இDேக அைழ�(வ�	.  நCDக! வள*�சி நCDக! வள*�சி நCDக! வள*�சி நCDக! வள*�சி 
அைட�தா தா�அைட�தா தா�அைட�தா தா�அைட�தா தா�, உDக! X�EஉDக! X�EஉDக! X�EஉDக! X�E, இ�த Pமிய8 உ!ள இ�த Pமிய8 உ!ள இ�த Pமிய8 உ!ள இ�த Pமிய8 உ!ள 
தCைமகைள நC�%	தCைமகைள நC�%	தCைமகைள நC�%	தCைமகைள நC�%	.  உDக! அ�க	 ப�க	 உ!ளவ*கைளG	, இ( 
தி��த ைவ�%	. 

 

 (ப�க	 ப�க	 ப�க	 ப�க	 93-95) 

ஆக நா	 எைத ெசா�தமா�க ேவ.'	? நம( உய8�ட� ஒ�றி 
வாQ�(, இ�த உய8�ட� ஒ�றி வாO	 அ�த ஒளAய8� ச[ர�ைத நா	 

நம�% ெசா�தமா�க ேவ.'	. ஆைகயா, ந	 தியான வழி 
அ�பரக!, ஒNெவா�வ�	, உல%�% எ'�(�கா�டாக 
இ��க ேவ.'	. நம( கடைமகளAலி��( தவற� 
<டா(. 

அ�! ஒளA எ�ற உண*6கைள, 

நம( உடலி�!ள அ#�க$�% ெகா'�(, 

(�வ ந�ச�திர�தி� உண*ைவ 



%�வழிய8 பாH�சி, 
அ( கடைமயாக அைம�(, 

அ�த அ�! வழிய8 

ஒளAயாக மா4�	 இ�த உண*6 ெபறேவ.'	. 
 

இ�த உட நம�% ெசா�தமல. இ�த உய8*தா� நம�% ெசா�த	. 
அவ� உண*ைவ, எலாேம ஒளAயாக மா4றிவ8�டா, “தJKேகா/”. 
இைத நம�%! எ'�(, ல�ச	 எ�கிற ெபாO( அ�த ல�ச	, இ�த 
ல�ச	 எ��	, ஒ��, இர.', X�� எ�ற நிைலக! வ�	ேபா(, பல 

ல�ச	 ஆகிற(. அ3ெபாO(,  எலாவ4ைறG	 ேச*�( 
ஒ�றா�%	 ேபா(, ேகா/ எ�ற நிைலகளA 
தJKேகா/யாகி�ற(.  எNவள6 அழகாக இராமாயாண�தி 
ெகா'�தி��கி�றா*க!. 

 

ஆைகயா, நா	 அைனவ�	 இதJைடய உண*6கைள வள*�(, 

அ�த (�வ ந�ச�திர�தி� ஈ*3ப8 ஆG! ெம	பராக ேச*�(, அதJட� 
ேச*�த உண*வ8� த�ைம ஒ�றாக இைண�(, வ�	 வ8ஷ 
உண*6கைள, நCDக! வ8'	 X�சைலகளா மா4றியைம�(, நாைள 
வ�	 வ8Fஞான அழிவ8லி��( நCDக! எலா	 கா�க3படேவ.'	. 

 

நிV�ரா� எ�ற நிைலக! வர3ப'	 ெபாO(, எ3ப/ 
எலாவ4ைறG	 வ8ர�'கி�றேதா, இேத ேபா அ�! உண*ைவ நCDக! 
அைனவ�	 பர3ப8, ஒ� கிராம�தி இ��கி�ேறா	 எ�றா, அDேக 
ெகா!ைள ேநாேயா, கலவரDகேளா, இைத3 ேபா�ற சில நிைலக! 
இ��தா, அைனவ�	 <�' தியானமி��(, அ�த (�வ ந�ச�திர�தி� 
ஆ4ற மி�க ச�திகைள கவ*�(, உDக! X�சைலகைள அDேக 
பர3�Dக!. அ3ெபாO(, அ�த கிராம�தி உ!ள தCைம ெசHG	 
உண*வ8� அ#�க! மா�கி�ற(. 

 

சில ஊ*களA வ8வசாய	 மிக ேமாசமாக இ��கிற( எ�� 
ெத;�தா, நCDக! அைனவ�	 ஒ�� ேச*�(, (�வ ந�ச�திர�தி� 
ேபர�$	 ேபெராளAG	 ெபறேவ.'	 எ�� <�' தியானமி��(, இ�த 
பய8;னDகளA இ�த ச�தி படரேவ.'	 எ��	, இதி உ�வா%	 
அ#�க!, தாவர இன�ைத வள*�%	 அ#வாக வளர ேவ.'	 
எ��	, அ�த அ�! உண*6கைள பர3ப ேவ.'	. 

 



எென�றா, கா4றிலி��( வ8ஷ�தி� த�ைமைய Rக*�(, அ( 
அ#வாகி அைத சா3ப8'கிற(. அேத சமய�தி, நா	 எ'�%	 உண*6 
ெகா.', அ�த வ8ஷ�த�ைமைய எ'�தா�	, இ( கா4றிலி��( 
ெவளA3ப'	 ெச/ய8� ச�ைத Rக*�(, அ�த உண*வ8� மல�ைத 
இ'	ேபா(, அ( உர� ச�தாக மா�	. அ�த அ#6	 வள�	, ெசாவ( 
அ*�தமாகிறதலவா.  

 

ஆக, நCDக! வ8�ட X�சைலக! நல 
அ#�களாகி�ற(. எனேவ, இைத ேபா�ற நிைலகளA 

நா	 ந	ைம கா�கேவ.'	நா	 ந	ைம கா�கேவ.'	நா	 ந	ைம கா�கேவ.'	நா	 ந	ைம கா�கேவ.'	.... 
நா	 ஊைர கா�க ேவ.'	நா	 ஊைர கா�க ேவ.'	நா	 ஊைர கா�க ேவ.'	நா	 ஊைர கா�க ேவ.'	 

ந	 %'	ப�ைத கா�தா தா�ந	 %'	ப�ைத கா�தா தா�ந	 %'	ப�ைத கா�தா தா�ந	 %'	ப�ைத கா�தா தா�,  

ஊைரேய கா�க �/G	ஊைரேய கா�க �/G	ஊைரேய கா�க �/G	ஊைரேய கா�க �/G	. இைத3 ேபா நா	 
அைனவ�	 ெசயபடேவ.'	. எம( அ�ளாசிக!. 

 
 

 
 

 

(ப�க	ப�க	ப�க	ப�க	 78-81) 



 

நா	 ஒNெவா� ெநா/ய8�	, ஒNெவா�றி�	 அ�த (�வ 
ந�ச�திர�தி� உண*ைவ ேச*�(� ெகா.ேட வரேவ.'	. அ�த 
ேச*�%	 ப�வ�ைத ெசHவத4%� தா�, இைத உபேதசி�கி�ேறா	. 

 

%ழ	� ைவ�%	 ெபாO(, ஒ� ெபா�$ட� ம4ெறா� ெபா�ைள 
ேச*�%	 ெபாO(, �சிைய மா4றிவ8'கிேறா	. அ(ேபால நா	 நல 
%ணDக$ட�, இ�த ேவதைனயான உண*6கைள எ'�தா,  

இைத (அ�! உண*6கைளஅ�! உண*6கைளஅ�! உண*6கைளஅ�! உண*6கைள) ) ) ) ேச*�%	 ெபாO(ேச*�%	 ெபாO(ேச*�%	 ெபாO(ேச*�%	 ெபாO(, நல நல நல நல 
அ#�களாக மா4றிவ8'கிற(அ#�களாக மா4றிவ8'கிற(அ#�களாக மா4றிவ8'கிற(அ#�களாக மா4றிவ8'கிற(....  நல அ#�கைள 
ம\.'	 ெபறேவ.'ெம�றா, அ�த உண*ைவ, 

இத4% ேம ேச*�( மா4றேவ.'	. அைத அ/ைமயா�க 
ேவ.'	. 

 

““““கDகா ேச* வான	 மாதி;கDகா ேச* வான	 மாதி;கDகா ேச* வான	 மாதி;கDகா ேச* வான	 மாதி;”””” 
நம�%! ஒNெவா� உண*6 வ�	 ேபா(, 

““““அ#6�%! அ#அ#6�%! அ#அ#6�%! அ#அ#6�%! அ#””””. 
““““ஓ��%! ஓ	ஓ��%! ஓ	ஓ��%! ஓ	ஓ��%! ஓ	””””, ““““ஓ��%! ஓ	ஓ��%! ஓ	ஓ��%! ஓ	ஓ��%! ஓ	”””” 
எ�� ஒNெவா��	எ�� ஒNெவா��	எ�� ஒNெவா��	எ�� ஒNெவா��	, ப8ரணவ த�(வ�ைத ப8ரணவ த�(வ�ைத ப8ரணவ த�(வ�ைத ப8ரணவ த�(வ�ைத 

ெகா.' வ�கிற(ெகா.' வ�கிற(ெகா.' வ�கிற(ெகா.' வ�கிற(....  அ�த ப8ரணவ த�(வ	, �Oவ8லி��( 

மனAதனாக வ�	 வைரய8�	, ஒNெவா� அ#ைவG	  

R.ண8ய அ#�களாக மா4றிR.ண8ய அ#�களாக மா4றிR.ண8ய அ#�களாக மா4றிR.ண8ய அ#�களாக மா4றி, மா4றிமா4றிமா4றிமா4றி,  அ�த உண*வ8� 
த�ைம ெகா.' ேச*�(தா� உடலாக மா4�கிற(. 

 

ஆக, இ�த உடலி� அ#�க!, ப;ணாம வள*�சி அைட�த ப8� 
தா�, அத4% த�க மனAத உ�3�கைள உ�வா�%	. மனAத உ�3�கைள 
உ�வா�கியப8�, ெகாFச	 ெகாFசமாக வ8ஷ� த�ைமைய, நா	  மனAத 
உடலி உ!ள அ#�கைள மா4றினா, ^பDகைள மா4றி அத4% 
த�கவா� உ.டா�கிவ8'	. நா	, �Oவ8லி��( ேச*�(� ெகா.ட 

உண*6�% த�க, இ�த உ�3�க! மா�கிற(. அ3ப/ ப/3ப/யாக 
வ�	ேபா(, எலாவ4ைறG	 கழி�க </ய உடலி� 
உ�3�க! அைமகி�ற(. 

 



இ�த உ�3�க! உடலி அைம�தப8�, நா	 அ�த அ�! ஒளAைய, 

ெகாFச	 ெகாFசமாக ேச*�க ேவ.'	. “உய8* ஒளAயான(” 
ஒNெவா�றி�	 தJKேகா/. எலாவ4ைறG	 ேச*�( உய8* எ3ப/ 
ஆனேதா, ஒ�றாக அைம�தேதா, இ(தா� “தJKேகா/” எ�� ெசாவ(. 
இ3ெபாO( உDக$�% அ*�தமாகிறதலவா? 

 

அ(தா� ேகா/�கைரய8 இ��கிேறா	. எலாவ4ைறG	, இ�த 
ேகா/�கைர எ�� ஒ�றாக� ேச*கக ேவ.'	, எ�ற நிைலய8 நா	 
இ�� இ��கிேறா	. ேநரமாகிவ8�ட( எ�� இராம� எ�ன 
ெசHகிறா�? மணைல� <�/� ேச*�கிறா�. இ( ஒேர நாளA 
�/Gேமா? 

 

இ�த ேகா/�கைரய8 இ��(, நா	 எலாவ4ைறG	 உய8ைர3 
ேபா�� உண*வ8� ஒளAயாகி, நCDக! எேலா�	 நலவராக ேவ.'	 
எ�ற உண*ைவ, எ�Jட� இைண�( வ8'கி�ற(. உDகளA தCைம 
எ�ற உண*ைவ நC�க�தா�, அ�! ஒளA எ�ற உண*ைவ உDகளA 
ேச*�கிேறா	. அேத சமய�தி, எேலா�	 அைத3 ெபறேவ.'	 எ�� 
எ.#கிேறா	. 

அவ*க!, அைத3 ெப4றா பரவாய8ைல. 
ெபறவ8ைல எ�றா, 

அவ*க! ெபறேவ.'	 எ�ற உண*6அவ*க! ெபறேவ.'	 எ�ற உண*6அவ*க! ெபறேவ.'	 எ�ற உண*6அவ*க! ெபறேவ.'	 எ�ற உண*6,  

எ�J! உ!ள(எ�J! உ!ள(எ�J! உ!ள(எ�J! உ!ள(.... 
எ� உட��%! அ�த உண*6க! ெப�%கி�ற(எ� உட��%! அ�த உண*6க! ெப�%கி�ற(எ� உட��%! அ�த உண*6க! ெப�%கி�ற(எ� உட��%! அ�த உண*6க! ெப�%கி�ற(.... 
நCDக! ெபறேவ.'ெம�� யா	 எநCDக! ெபறேவ.'ெம�� யா	 எநCDக! ெபறேவ.'ெம�� யா	 எநCDக! ெபறேவ.'ெம�� யா	 எ.#கிேறா	.#கிேறா	.#கிேறா	.#கிேறா	.... 
இ�த உண*6க! என�%! வ�கிற(இ�த உண*6க! என�%! வ�கிற(இ�த உண*6க! என�%! வ�கிற(இ�த உண*6க! என�%! வ�கிற(.... 
 

ஒ�வ* தி�/னா* எ�� ைவ�(� ெகா!$Dக!, உDகைள� 
தி�/யவ*கைள எ.ண8னா, �ைர ஓட ைவ�கி�ற(. இDகி��( தாேன 
ேபாகி�ற(. யா* உடலி வ8ைள�தேதா அDேக ேபாகிற(. 

 

அ3ப/ உDகைள நிைன�%	ேபா(, அ�த (�வ 
ந�ச�திர�திJைடய உண*ைவ நா� ெபறேவ.'	, எ�� நCDகேள 
இைத3 ெப4றிடேவ.'	. அதாவ(, மக;ஷிகளA� அ�! ச�தி 
ெபறேவ.'	. எ� உட �Oவ(	 ெபறேவ.'	 எ� ஜCவா�மா 
ெபறேவ.'	 எ�� எ.ண8வ8�', அவ*க$�%! அறியா( ேச*�த 
இ�! நCDக ேவ.'	, அவ*க! ெபா�ளறி�( ெசயப'	 திற� 



ெபறேவ.'	” எ�� நா	 எ.#	 ேபா(, இ�த உண*6 நம�%! 

வ�கிற(. அவ*க! உண*6 பதிவாகிற(.  இதJட� கல�(, 

இைத யா	 மா4றிவ8'கி�ேறா	. 
 

அ3ெபாO(, (�வ ந�ச�திர�தி� ேபர�ைள இDேக 
இைண�(வ8'கிேறா	. உ!ேள ெக�ட( ேபாகாம மா4றிவ8'கிேறா	. 
இ�த உண*6 இர�த�தி கல�கிற(. இர�த�தி கல�த6ட� அைத 
எ'3பத4% வழிேவ.'மலவா! அ( கல�த6ட�, இைத மா4றிவ8�',  

(�வ ந�ச�திர�தி� ேபர�$	 ேபெராளAG	 எ� (�வ ந�ச�திர�தி� ேபர�$	 ேபெராளAG	 எ� (�வ ந�ச�திர�தி� ேபர�$	 ேபெராளAG	 எ� (�வ ந�ச�திர�தி� ேபர�$	 ேபெராளAG	 எ� 
உடலி�!ள ஜCவா�மா ஜCவ அ#�க! ெபறேவ.'	உடலி�!ள ஜCவா�மா ஜCவ அ#�க! ெபறேவ.'	உடலி�!ள ஜCவா�மா ஜCவ அ#�க! ெபறேவ.'	உடலி�!ள ஜCவா�மா ஜCவ அ#�க! ெபறேவ.'	, 

எ�� இைத �எ�� இைத �எ�� இைத �எ�� இைத ��தி� ெகா'�(வ8'கிேறா	�தி� ெகா'�(வ8'கிேறா	�தி� ெகா'�(வ8'கிேறா	�தி� ெகா'�(வ8'கிேறா	.... அைத 
ெகா'�த6ட�,  

நா	 கல�( ேபாவைதநா	 கல�( ேபாவைதநா	 கல�( ேபாவைதநா	 கல�( ேபாவைத, எ'�(3 பழக ேவ.'	எ'�(3 பழக ேவ.'	எ'�(3 பழக ேவ.'	எ'�(3 பழக ேவ.'	. . . .  
ஒ�றிலா( ஒ�றிைலஒ�றிலா( ஒ�றிைலஒ�றிலா( ஒ�றிைலஒ�றிலா( ஒ�றிைல. . . .  
எ(6ேமஎ(6ேமஎ(6ேமஎ(6ேம, ஒ�� இைண�தாதா�ஒ�� இைண�தாதா�ஒ�� இைண�தாதா�ஒ�� இைண�தாதா�, அ( வள�	அ( வள�	அ( வள�	அ( வள�	. 

 

ஏென�றா, வட(�வ�தி இ�3ப(  இO�%	இO�%	இO�%	இO�%	....  ெத� 

(�வ�தி இ�3ப( த!$	த!$	த!$	த!$	....  ஏென�றா, ெத� (�வ	 _;யைன3 
பா*�( இ��கி�ற(. வட (�வ	 ேமேல இ��( இO�கிற(.  

கா�த�தி ம4ெறா� கா�த�ைத ைவ�தாகா�த�தி ம4ெறா� கா�த�ைத ைவ�தாகா�த�தி ம4ெறா� கா�த�ைத ைவ�தாகா�த�தி ம4ெறா� கா�த�ைத ைவ�தா, த!ளA� த!ளA� த!ளA� த!ளA� 
ெகா.ேட ேபா%	ெகா.ேட ேபா%	ெகா.ேட ேபா%	ெகா.ேட ேபா%	.... 

 

இைத ேபா��, நா	 நம( வாQ�ைகய8 எ�தைகய தCைமக! 
வ�தா�	, அ�த (�வ ந�ச�திர�தி� ேபர�! ேபெராளA உண*6கைள 
நம�%! கல�( ெகா.ேட இ��க ேவ.'	. ந	 உடலி உ!ள 
இர�த�தி, (�வ ந�ச�திர�தி� ேபர�! ேபெராளA உண*6கைள கல�( 
ெகா.ேட இ��க ேவ.'	, ந	 உடைல உ�வா�கிய அைன�( 
அ#�களA�	, (�வ ந�ச�திர�தி� ேபர�! ேபெராளA உண*6கைள 
கல�( ெகா.ேட இ��க ேவ.'	. அ�த மக;ஷிக!  ெச�� அைட�த 
எைலைய நா	 அைடய ேவ.'	, எம( அ�ளாசிக!. 
 

 
 
 



ப�க	ப�க	ப�க	ப�க	 98-101) 

 

நம�%! எலா உய8�	 கட6!, எலா உட�	 ேகாவ8. அ�த 

ேகாவ8��%! அE�த	 ேசரா(,  நம�%! அ�! ஒளAெய�ற 
உண*ைவ படர� ெசH(, மகிQ�சி எ�ற உணமகிQ�சி எ�ற உணமகிQ�சி எ�ற உணமகிQ�சி எ�ற உண*ைவ *ைவ *ைவ *ைவ 

ஊ�'வேதஊ�'வேதஊ�'வேதஊ�'வேத, ந	�ைடய ேவைலயாக இ��க ந	�ைடய ேவைலயாக இ��க ந	�ைடய ேவைலயாக இ��க ந	�ைடய ேவைலயாக இ��க 
ேவ.'	ேவ.'	ேவ.'	ேவ.'	.... 

 

ஆக, ப8ற;� உண*ைவ நம�%! ேசரவ8டாம, நா	 ந	 உடலான 
ேகாய8��%! அ�! ஞான�ைத �%�தி, இ�த� ேகாய8ைல எ3ேபா(	 
மகிQ�சி எ�ற நிைலகளA உ�வா�க ேவ.'	. 

 

%�நாத* என�% இ3ப/�தா� உபேதசி�தா*. அவ*, எ�ைன ��வ 
ம�திய8 பா*�க ெசா�னா*. இ3ேபா(, அேத மாதி; நCDக$	 பா�Dக!. 
ந	 %� கா�/ய அ�! வழிய8 அ�$ண*6கைள ெப�ேவா	. ப8�,  

அ�த (�வ ந�ச�திர�தி� ேபர�$	 ேபெராளAG	 ெபறேவ.'	 

எ��  உDக! ��வ ம�திய8 ஏDகிய8�Dக!. அ( 
சமய	, 

இ�த உண*6�%!$	, 

ந	 %� உண*6�%!$	ந	 %� உண*6�%!$	ந	 %� உண*6�%!$	ந	 %� உண*6�%!$	, 

(�வ ந�ச�திர�தி� உண*6�%!$	(�வ ந�ச�திர�தி� உண*6�%!$	(�வ ந�ச�திர�தி� உண*6�%!$	(�வ ந�ச�திர�தி� உண*6�%!$	, 

ந	 உண*6க! ந	 உண*6க! ந	 உண*6க! ந	 உண*6க!   எலாவ4ைறG	 ஒ�றாக எலாவ4ைறG	 ஒ�றாக எலாவ4ைறG	 ஒ�றாக எலாவ4ைறG	 ஒ�றாக 
ேச*�கிேறா	ேச*�கிேறா	ேச*�கிேறா	ேச*�கிேறா	.  

அ3ப/ ஒ�றாக ேச*�(, வலிைமயான நிைலக! ெபற� 
ெசHகிேறா	.          

 

இNவா�, நCDக! அைனவ�	 ெமHெபா�! கா#	 திற� ெப4�, 

ந	 %'	ப�தி அைத பரவ� ெசH(, 

ந	 ெத�6�%!$	 அைத பரவ� ெசH(, 

ந	 ஊ��%!$	 அைத பரவ� ெசH(, 

இ�த உலகேம உHயேவ.'	 எ�ற நிைல வரேவ.'	. 
 

ஆைகய8னா, அ�த நிைலைய நம�%! ேச*3ேபா	.  உலக	 
அைன�(	 ந	 உட.  உலக	 ந�றாக இ��க 



ேவ.'ெம�றா, இ�த உடலான உலகி4%!$	, அ�! உண*6க! 

நல	 ெப�	 ச�தியாக மாற ேவ.'	. எேலா�ைடய எேலா�ைடய எேலா�ைடய எேலா�ைடய 
உண*ைவ ேச*�(� தா�உண*ைவ ேச*�(� தா�உண*ைவ ேச*�(� தா�உண*ைவ ேச*�(� தா�, ந	 உட இயD%கி�ற(ந	 உட இயD%கி�ற(ந	 உட இயD%கி�ற(ந	 உட இயD%கி�ற(....  

நா	 தனA�( வாழவ8ைலநா	 தனA�( வாழவ8ைலநா	 தனA�( வாழவ8ைலநா	 தனA�( வாழவ8ைல.  ஆைகய8னா, இேத மாதி; 

ெசH( வா�Dக!. 
 

(ப�க	 ப�க	 ப�க	 ப�க	 103-105) 

உDக! ஊ;�	 ச;, ெசா�த ப�தDகளA�	 ச;, வ�கி�ற 
அவ*களA� உண*6கைள உDக$�%! �கவ8டாதC*க!. அ�! உண*6 
ெகா.' அவ*கைள மா4ற, இ�த அ�! உண*6கைள உDக$�%! 
வள*�(� ெகா!$Dக!. 

 

ஆக, இ�த அ�$ண*6கைள தியான வழி அ�ப*க!, உDக$�%! 

ெப��கி,  அ�த அக?திய* கால�தி எ( நட�தேதாஅ�த அக?திய* கால�தி எ( நட�தேதாஅ�த அக?திய* கால�தி எ( நட�தேதாஅ�த அக?திய* கால�தி எ( நட�தேதா, 
அத� உண*6க! ெகா.'அத� உண*6க! ெகா.'அத� உண*6க! ெகா.'அத� உண*6க! ெகா.',  தCைமகைள அக4றி, 
ெமHெபா�! கா#	 ச�திைய நா�	 ெப4�, இ�த 
உலகி வாO	 ம�கைள அறியாைமய8 இ��( 
வ8'பட� ெசH(, அ�!ஞானAகளA� உண*ைவ ெப��க 
ெசHG	 அ�த ச�திகைள நா	 ெப�த 
ேவ.'	. அத4காகேவ நா	 ஆG! ெம	பராேனா	. 

 

இNவா�, இ�த அ�! உண*6கைள நCDக! ெசா�	 ேபா(, 

ப8ற�ைடய உடகளA �க�ெசH(, அவ*களA� அறியாைமைய நC�க 
ெசH(, சி�தி�க ெசHG	 ச�திைய ஊ�'கிற(. இ( ேபா�� நா	 
ெசா�	 ேபா(, தியானெம'�த உண*6க! ெவளA3ப�', யா	 ேபசிய( 
உDக! ெசவ8களA ப�டப8�, க. கவ*கி�ற(. உDக! ஆ�மாவாக 
மா4�கி�ற(. உய8;Jைடய கா�த	 கவ*கி�ற(. அ�த உண*�சிைய, 

உDக! உட �Oவ(	 படர ெசHகி�ற(. 
 

ஆக, ஒNெவா� உண*6�%!$	, இ�த தCைமகைள நC�கிய 
உண*6கைள பரவ ெசHG	 ேபா(, அ�த உண*வ8� த�ைம ஞானமாகி, 
நம�%! அ�த எ.ணDக! வ�கி�ற(. அ�த எ.ணDகளானா�	 ச;, 

எ'�(� ெகா.ட உண*6க$	 ச;,  ந	 உட�	 ச;, இ�த 
உண*6�ெகா3ப தா� ந	ைம� ெசயலா�%	. 

 



ஆைகயா, நா	 அைனவ�	 இ�த உலகி4காக, %� கா�/ய 
வழிய8, அக?திய� ெச�ற பாைதய8 ெச��, இ�ைள அக4றி, அ�! 
ஞானAகளA� உண*ைவ நம�%! ெப��கி, நா	 அைனவ�	 அ�! 
ஞானAகளாக மாறேவ.'	. 

 

நம( பா*ைவG	 ேப�E	, ப8ற�ைடய தCைமகைள 
அக4ற ேவ.'	. 

 

ந	�ைடய ேப�E	 X�E	 ப8றைர சி�தி�%	ப/, 

நல சி�தைன ஆ%	ப/ ெசHய ேவ.'	. 
 

நா	 பா*�%	 பா*ைவய8 அவ*க! நல	 ெப�	 
ச�தியாக மாறேவ.'	. அவ*க! வாQ�ைகய8, 

வள	 ெப�	 நிைலயாக இ��க ேவ.'	. 
 

நம( பா*ைவேய, ப8ற�ைடய தCைமகைளG	 
ேநாHகைளG	 ேபா�%	 ச�தியாக ெபறேவ.'	. 
அவ*களA� ேநாய8� உண*6கேளா, சDகடDகேளா, 
நம�%! �கா( த'�( நி��(	 அ�! ச�தியாக 
நCDக! மாறேவ.'	. 

 

(ப�க	 ப�க	 ப�க	 ப�க	 88) 

எனேவ, இ�ேநர	 வைரய8�	 நம( %� எம�% ெகா'�த( 
எ(ேவா, அைத உDக$�%! ெபறேவ.'	 எ�� எலா அ#�களA�	 
ெசாலிவ8�ேடா	. நCDக! மனAதராக .ப8ற�ததிலி��( எ( வ�கிறேதா, 
அ�த உண*6க$�ெகலா	 ெகாFச	 ெதா�'வ8�ட6ட�, நCDக! 
Rக*�த உண*6, இர�த�தி கல�( அ( ெகாFச	 ெகாFச	 சா3ப8ட 
ஆர	ப8�%	. 

 

அைத நCDக! ெதாட*�(, அ�த (�வ ந�ச�திர�தி� உண*6 
ெபறேவ.'	 எ�ற நல சா3பா' ெகா'�(� ெகா.ேட இ��தC*க! 

எ�றா, ஓரள6 ெதளAவாகிவ8'	. நா	 இயDகவ8ைல. 
அ#வ8� இய�கமாக� தா� இ��கி�ேறாேம தவ8ர, 



ஆக எ'�தைத உய8* இய�%கிற(.  நா	நா	நா	நா	, உய8ராக உய8ராக உய8ராக உய8ராக 
மாறிவ8ட ேவ.'	மாறிவ8ட ேவ.'	மாறிவ8ட ேவ.'	மாறிவ8ட ேவ.'	....   

 
அ�த அ�! உண*ைவ எ'�(, இைத எ'�ேதா	 எ�றா, இ�த 

உண*6 ஒளAயாக மாறிவ8'கிற(. இ3ப/யானா,   

நா	 �O�த கட6ளாக ஆகிவ8'கிேறா	நா	 �O�த கட6ளாக ஆகிவ8'கிேறா	நா	 �O�த கட6ளாக ஆகிவ8'கிேறா	நா	 �O�த கட6ளாக ஆகிவ8'கிேறா	....  
எலாவ4றி�	, தCைமைய அக4றி உ�வா�%	 ச�தி 
ெப�கிேறா	. அதனா தா� �O�த கட6!. 

 
 

(ப�க	ப�க	ப�க	ப�க	 108-113) 

 

நா	 உல%�ேக எ'�(� கா�'	 நிைலகளA, நம( %�நாத* 
கா�/ய அ�! ெநறிகைள3 ெபற� ெசH(, இத4% ��னா, அறியாம 
ேச*�த நிைலக! ந	ைம இய�க� ெசHதா�	, த'�( பழக ேவ.'	. 
ஏென�றா,  ஒ� ெபா�! ெக�'3 ேபாHவ8�டெத�றா, ம�ப/G	 

அைத தி�3ப8� ெசHகிேறா	. ஒ� க�ட�தி %ைறயானா, 

அைத நி��தி, நா	 ெசயபடேவ.'	. 
 

ஒ� ெச/ய8� த�ைமய8 அத� வள*�சி %�றினா, அத4% 
எ�ன ப�%வ	 ேவ.'	 எ�� வள*�க� ெசHகி�ேறா	. இைத3 

ேபால,  நா	 ஒNெவா�றி�	, ந	 வாQ�ைகய8 இ3ப/ 
ெசHேதேன, இ3ப/ இ��ேதேன, எ�பைத 
மற�(வ8'Dக!. 

 

நா	 எ3ப/ இ��க ேவ.'	? நல உண*6கைள வள*�க 
ேவ.'	. இ�ைள அக4�	 அ�! ச�தி ெபறேவ.'	. ந	 %� 
அ�ளா, அ�த ெமH ெபா�ைள கா#	 நிைலG	 நம�%! 
வரேவ.'	. அைனவ�	 அ�த ெமHெபா�! க.', அவ*க! 
வாQ�ைகய8 மகிQ�தி'	 ச�தி ெபறேவ.'	. எனேவ, இைத 
உDக$�% ெசா�தமா�%Dக!. 

 

இ�ைறய உலகி வ8Fஞான நிைலக! ெகா.', எ�தைனேயா 
வ8ஷ� த�ைமயான நிைலகைள, நா	 காண, Eவாசி�க ேந�கி�ற(. 
வ8Fஞான அறிவா, உலைக கா�கேவ.'	 எ�ற நிைல இலாம, 



த�ைன� கா�க, த� நா�ைட கா�க எ�� ப8ைழ ெகா.ட உண*6கைள 
தா�, இ�� ெசHகி�றா*க!. 

 

ஆகேவ, இ3ேபா( நா	 உலக ம�களA� உண*6கைள எ'�(� 
ெகா.டா�	, நம�%! வ C;ய உண*வ8� த�ைம இ��தா�	, நா	 
நலைத எ.#	 ேபா(, இதJைடய (வ8ஷத�ைமகளA�) அO�த	 
நல %ணDகைள சி�தி�%	ப/ ெசHவேதா, நல %ணDகைள 
ெசயப'�(	 நிைலேயா இலா( ேபா%	. 

 

அ3ேபா(, நம�%! இ�த எதி*மைறயான உண*6களா, நல 
உண*6கைள -.'	 அ�த அ#�களA� த�ைமைய 

தைடப'�(	. இைத மா4ற ேவ.'ெம�றா, திைச திைச திைச திைச 
தி�3�வ( ேபாலதி�3�வ( ேபாலதி�3�வ( ேபாலதி�3�வ( ேபால ச�தி வாH�த நிைலகளA, 

நம( %�நாத*நம( %�நாத*நம( %�நாத*நம( %�நாத*, எம�% ெகா'�தஎம�% ெகா'�தஎம�% ெகா'�தஎம�% ெகா'�த 

அ�	ெப�	 அ�! ச�திையஅ�	ெப�	 அ�! ச�திையஅ�	ெப�	 அ�! ச�திையஅ�	ெப�	 அ�! ச�திைய, 

அ3ப/அ3ப/அ3ப/அ3ப/ேய உDக$�% ெகா'�தி��கிேறா	ேய உDக$�% ெகா'�தி��கிேறா	ேய உDக$�% ெகா'�தி��கிேறா	ேய உDக$�% ெகா'�தி��கிேறா	.... 
ஒNெவா� ெநா/ய8�	, நCDக! இைத வள*�க 
ேவ.'	. 

 

உDக! ேப�சா�	, X�சா�	, ஒ�வ��% ேநாH ேபாக 
ேவ.'ெம�� ெசா�Dக!. அ�த ேநாH உDக$�% வரா(. நCDக! 
அைனவ�	, ப8ண8கைள ேபா�க� </யவ*களாக இ��க ேவ.'	. 
அ�! ஞான�ைத வள*�க� </ய நிைலகளA இ��க ேவ.'	.  

அவ*களA� உண*6, உDக$�%! வ�வதாகேவ 
இ��க <டா(.  ந	 உடலி ��ைதய நிைலகளA� உண*6க! 
இ��தா, அ( ந	�! ெப�கா( தைட3ப'�த6	 ேவ.'	. அைத 
தைட3ப'�தி, தCைமக! �காத உண*வ8� த�ைமைய ந	 உட��%! 
வள*�கி�ேறா	. 

 

ஒNெவா� ெநா/ய8�	, தCைமைய பா*�%	 

ெபாOெதலா	 “ஈ?வரா” எ�� உDக! உய8ைர 
எ.#Dக!. அ�த (�வ ந�ச�திர�தி� உண*6ட� 
ெதாட*� ெகா!$Dக!.  அ�த உண*6 உDக$�%! வ� ெப�	. 



அ�த வ� ெப4�, தCைமகைள நC�கி பழ%Dக!. இ( உDக$�%! ஒ�றி 
ஒளAயாக மா�	. இ( தா� “வ8K# தJE”. 

 

ஆக உய8�ட� ஒ�றி, தCைமக! �கா(, தCைமய8� உடைல நம�%! 
உ�வா�%	 நிைலைய தைட3ப'�(	 நிைலகளாக உண*வ8� 
இய�கDகைள ப4றி, இராமாயண�தி மிக அழகாக 
ெகா'�தி��கிறா*க!. அ( அைன�ைதG	 உDக$�%! 
உபேதசி�(!ேளா	. 

 

““““யா	யா	யா	யா	 க.ட உ.ைமய8� உண*6க!க.ட உ.ைமய8� உண*6க!க.ட உ.ைமய8� உண*6க!க.ட உ.ைமய8� உண*6க!””””, 
““““%�நாத*%�நாத*%�நாத*%�நாத* ேபர.ட�ைத க.ட உண*6க!ேபர.ட�ைத க.ட உண*6க!ேபர.ட�ைத க.ட உண*6க!ேபர.ட�ைத க.ட உண*6க!””””, 

““““அக?திய�அக?திய�அக?திய�அக?திய� அறி�(ண*�( க.ட அறி�(ண*�( க.ட அறி�(ண*�( க.ட அறி�(ண*�( க.ட 
உண*6க!உண*6க!உண*6க!உண*6க!””””, 

““““அவ�அவ�அவ�அவ� (�வனான(�வனான(�வனான(�வனான அ�த உண*6க!அ�த உண*6க!அ�த உண*6க!அ�த உண*6க!”””” 
 

இைவ  “அைன�ைதG	அைன�ைதG	அைன�ைதG	அைன�ைதG	””””,  உDகளA நCDக! 
காணலா	.  அவ*க! இ�ைள அக4றி ஒளAெய�ற உண*6 ெப4ற 
அ�த நிைலகைள, நCDக$	 ெப�கி�றC*க!. 

 

(ப�க	ப�க	ப�க	ப�க	 108-113) 

 

ஈசJ�% �� நா	 எேலா�	 ஒ��. 
நா	 உ�வா�%	 நிைலக! எலா	 ஒ�றி,  
நம( உய8* ஈசனாகி�ற(. 
அவ� அைம�த ேகா�ைட இ�த உட. 
இ�த ேகா�ைடைய,  

நா	 எ3ேபா(ேம �னAத3ப'�த ேவ.'	. 
அவJ�%! ஒ�றி, அவனாகேவ ஆகேவ.'	. 
 

“எ�J!ேள எ��	 நC இ��(வ8' ஈ?வரா” எ�� நா	 
ெசா�	 இ�த உண*6க!, ஒலி, ஒளA எ�ற நிைலய8 “உய8*” எ�� 
ஆகி�ற(. 

““““நCேய தா� நா�நCேய தா� நா�நCேய தா� நா�நCேய தா� நா�””””, நாேன தா� நCநாேன தா� நCநாேன தா� நCநாேன தா� நC”””” 



எ�� உய8ேரா' ஒ�றி “ஒளAெய�ற நிைல” நா	 
எ��	 ெப4றி'ேவா	. 

 

இ�த உலகி எ(, எ3ப/ இ��தா�	  அ�த அக?திய� அ�த அக?திய� அ�த அக?திய� அ�த அக?திய� 
உண*6 ஒ��தா�உண*6 ஒ��தா�உண*6 ஒ��தா�உண*6 ஒ��தா�, இ�த உலைக இ�ளA இ�த உலைக இ�ளA இ�த உலைக இ�ளA இ�த உலைக இ�ளA 

இ��(இ��(இ��(இ��(, ம\.'	ம\.'	ம\.'	ம\.'	 ம\�'	ம\�'	ம\�'	ம\�'	....  இ( நி�சய	இ( நி�சய	இ( நி�சய	இ( நி�சய	....  

 
 

அதனா தா�அதனா தா�அதனா தா�அதனா தா�, ெத4ேக ேதா�றிய நிைலகளAெத4ேக ேதா�றிய நிைலகளAெத4ேக ேதா�றிய நிைலகளAெத4ேக ேதா�றிய நிைலகளA, 

சில ��கிய த�(வ	 உ.'சில ��கிய த�(வ	 உ.'சில ��கிய த�(வ	 உ.'சில ��கிய த�(வ	 உ.'.... பல அறிஞ*க! 
ெசாலிய8��கிறா*க!. நம( %�ேதவ��%	, அதி 
பD% உ.'. 

 



இ��தா�	, இதைன எ'�( ெப�ைம3பட ேவ./யதிைல. 
உDக! உண*வ8, நCDக! அறி�( ெகா!ள� </ய நிைலைய வள*�(� 
ெகா!$Dக!. இ�தைகய ஞான�தி� நிைலகளA தன�%! ெப��கி, 
<'வ8�' <' பாH�தா* நம( %�ேதவ*. ெதளA�த மன	 ெகா.' 
“ேகா/” எ�J	 கைடசி நிைலயான “ஈ?வரா: எ�ற உண*வ8� 
த�ைமைய ெப4றவ*. 

 

இ( ேநர	 வைர, அ�த அ�ைள பாH�சினா*. அவ;� அ�! 
(ைண ெகா.', அ�த ேபர�ைள ெப4ேறா	. அ�த ேபர�ைள ெகா.', 

நா	 அைனவ�	 அ�த ேபெராளAைய ெபறேவ.'	, ெப�ேவா	. எம( 
அ�ளாசிக!. 

 
 

 

மாமக;ஷி ஈ?வராய %�ேதவ* தேபாவன	 
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