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22.12.2011  (ப�க�ப�க�ப�க�ப�க� 72-75) 

 

அக�திய மாமக	ஷி, வ��ண�� த� எ�ண�கைள� பா� சி, 
ேபர�ட�தி� உ�ைமய�� நிைலகைள தன�() ெச+�தி, அ,த 
ஆ.ற�கைள, த� உட+�() இ��க�12ய ஒ4ெவா� உண5வ�� 
இய�க ச�திைய� தன�() உண5,�, மனதனாக� ப�ற,தப��, உண5வ�� 
எ�ண அைலகளாக ெவள�ப6���, அ,த உண5வ�� த�ைமைய 
ெவள�ப6�தினா5. 

 

அ4வா8 ெவள�ப6�திய ச�திகைள, 9	யனலி�,� வர�12ய 
ெவ�ப கா,த�க) அைத ஈ5��, அழியாத த�ைமயாக, இ�8� நம� 
<மி�() பட5,� பரவ�� ெகா�2��கி�ற�.  

 

அக�திய5 தன�() எ�தைகய த�ைம 
ெப.றாேரா, அ,த ேபர�ட�தி� உ�ைம நிைலையஅ,த ேபர�ட�தி� உ�ைம நிைலையஅ,த ேபர�ட�தி� உ�ைம நிைலையஅ,த ேபர�ட�தி� உ�ைம நிைலைய, 

ஒ4ெவா�8� ேபர�ட�தி� நிக=� ச�திக) ஒ4ெவா�8� ேபர�ட�தி� நிக=� ச�திக) ஒ4ெவா�8� ேபர�ட�தி� நிக=� ச�திக) ஒ4ெவா�8� ேபர�ட�தி� நிக=� ச�திக) 
அைன��ேமஅைன��ேமஅைன��ேமஅைன��ேம, தன�() உண5,� அறி,�தன�() உண5,� அறி,�தன�() உண5,� அறி,�தன�() உண5,� அறி,�, ஒளயாக 
ஒலி பர�>கி�றா5. 

 



இ�ெபா=� மனதனான ப��, நா� எ,ெத,த (ண�கள� 
த�ைமைய எ�ண�� ேப?கி�ேறாேமா, அைதேய ஞாபக�ப6�தி 
ேப?கி�ேறா�. இைத ேபால, அக�திய மாமக	ஷி வ��ண�� ஆ.றலி� 
த�ைமைய� தன�() ெப��கி, அ,த உண5வ�� ஆ.றைல 
உண5,தறி,�, இ,த உடலிலி�,ேத உண5வ�� த�ைம ஒளயாக 
மா.8�, அ,த நிைலைய� ெப.றா5.  

 

அவ5 தன�() வள5��� ெகா�ட அ,த 
உ�ைமய�� நிைலக) தா�, இ�8 அத�ப�� 
வ,த, மனத வ5�க�க)மனத வ5�க�க)மனத வ5�க�க)மனத வ5�க�க) அைன��ேமஅைன��ேமஅைன��ேமஅைன��ேம, ச,த5�ப�தா� ச,த5�ப�தா� ச,த5�ப�தா� ச,த5�ப�தா� 
அவ5கA�() சி�க�பB6அவ5கA�() சி�க�பB6அவ5கA�() சி�க�பB6அவ5கA�() சி�க�பB6,  மனத	� வள5 சிய�� 
த�ைம ெபற�ப6கி�ற�. 

 

அ4வா8 ேபர�ட�தி� வ�ைள,த, ப�ரபCச�தி� இ��க�12ய 
9	ய (6�ப�தி.(), ந� <மி�() இ�,� மனதனாக ேதா�றினா+�, 

இ,த ப�ரபCச�திலி��க� 12ய உ�ைம நிைலகைளயறி,�, 

ந� ப�ரபCச�ைதந� ப�ரபCச�ைதந� ப�ரபCச�ைதந� ப�ரபCச�ைத���� தா�2 தா�2 தா�2 தா�2, ம.ற ேகா)க)ம.ற ேகா)க)ம.ற ேகா)க)ம.ற ேகா)க), ம.ற ம.ற ம.ற ம.ற 
9	ய (6�ப�திலி��க� 12ய ஆ.ற�கைளD� 9	ய (6�ப�திலி��க� 12ய ஆ.ற�கைளD� 9	ய (6�ப�திலி��க� 12ய ஆ.ற�கைளD� 9	ய (6�ப�திலி��க� 12ய ஆ.ற�கைளD� 
அறி,�ண5,�அறி,�ண5,�அறி,�ண5,�அறி,�ண5,�, த� உண5E�() ேச5த� உண5E�() ேச5த� உண5E�() ேச5த� உண5E�() ேச5��� ெகா�டா5��� ெகா�டா5��� ெகா�டா5��� ெகா�டா5.... 
 

அைத  ேச5��, உண5,�, தன�() ஞான  ?டராக வள5��� 
ெகா�6, த� உய�ரா�மாைவ ஒளயாக மா.றினா5. அ4வா8 ஒளயாக 
மா.ற�ப6� ேபா�, த� உடலி� உ�ெப.ற எ�ண ஒலிகைள, ஒலி 
பர�ப�� ெகா�ேடய���கி�றா5.. 

 

இ�ெபா=� நா� ேட�	�கா5ட	� பதிE ெச�த ப�ற(, எ�ப2 
ம8ப2D� ஒலி பர�>கி�ேறாேமா, அைத 9	யன� கா,த ச�திக) 
கவ5,� ெகா)கி�ற�. இெத�லா� ச�திய.ற�, சீ�கிர� அழி,� ேபாக� 
12ய நிைலக) ெப.ற�.  

 

ஆனா�, அக�திய5 ஒலி பர�ப�ய உண5EகA� ச	, ம.ற 
ெம�ஞானக) ெவள�ப6�திய ஆ.ற� மி�க ச�திகA� ச	, அழிவேத 
இ�ைல. இ,த கா.8 ம�டல�திேல தா�, ?ழ�8 ெகா�6 உ)ள�. 

 



இ�8 ேகாளாக இ�,த ச�தி,  தன�()  ெவ�ப�தி� ெவ�ப�தி� ெவ�ப�தி� ெவ�ப�தி� 
ஆ.றைலஆ.றைலஆ.றைலஆ.றைல , அதிகமாக� 1Bட�ப6� ெபா=� 
அ,த   ெவ�ப�தி� ஆ.றலா�ெவ�ப�தி� ஆ.றலா�ெவ�ப�தி� ஆ.றலா�ெவ�ப�தி� ஆ.றலா�, ேகாA�() இ��க� 12ய 
உண5வ�� த�ைமD� பாைறகA� உ�கி, பல >� ெபா�)களாக 
உ�வாகி, ஆ.ற� மி�க ச�திகளாக ெப�கி, அ� நBச�திரமாக, கதி	ய�க 
ச�தியாக மா8கி�றேதா, இைத ேபா�8 தா�, அக�திய மாமக	ஷி த� 
ச,த5�ப�தாேல, தன�() எ6��� ெகா�ட அ,த உண5வ�� த�ைமைய 
தன�() வள5��� ெகா�டா5. 

 

ெத.ேக ேதா�றிய, ெத�ப(திய�ேல ெவ�ப�தினாலான அ,த 
உண5வ�� த�ைம, அதாவ� அ,த >=வ�லி�,� மனதனாக வள5 சி 

ெப8�ெபா=�, இ�ெபா=�, எ�ப2 ெவ�ப�க), ேகா)கA�() 
ெவ�ப�ைத அதிகமாக 1B6கி�றேதா, அ� 1ட�1ட 
நBச�திரமாக வள5கி�றேதா,  இைத ேபா�8தா�, 

ெத�ப(திய�� ேதா�றிய அ,த மனதனாக உ� ெப.றப��, 

த� உண5வ�� ஆ.றைல, 

தன�() அ,த உண5வ�� ஆ.ற� ெப�கி� ெப�கி, 
தன�() 9	யன� கா,த ச�திைய அதிகமாக� ெப.ற 

அ,த மனத உண5வ�� ச�திதா�அ,த மனத உண5வ�� ச�திதா�அ,த மனத உண5வ�� ச�திதா�அ,த மனத உண5வ�� ச�திதா�, 

வ��ண�ேல ப�ரபCச�திலி��க 12ய 

அைன�� ஆ.றைலD� தன�() கவ5,�, 

அ,த உண5வ�� ஆ.றைல அறி,� உணர�12ய ச�தி ெப.8, 

அைத த� உட+�() வ�ைளய  ெச��, 

அைதD� ஆ.ற� மி�கதாக மா.றி, 

ேபர�ட���() எ�ண�ைத� பா� சி, 
எ�ண�தாேல, ம.ற 9	ய (6�ப�கள� 

இ�,��, ம.ற உண5வ�� எ�ண ஒலிகைள, தன�() 
ெப��கி, த� உண5வ�� ச�� அைன�ைதD�, 

ஒளயாக மா.றி  ெச�றா5, ெத.கிேல ேதா�றியெத.கிேல ேதா�றியெத.கிேல ேதா�றியெத.கிேல ேதா�றிய, அ,த அ,த அ,த அ,த 
அக�திய மாமக	ஷிஅக�திய மாமக	ஷிஅக�திய மாமக	ஷிஅக�திய மாமக	ஷி.... 

 

இைத� தா� அ�8 சிவG�(� பா5வதி�(� தி�மண� ஆ(� 
ெபா=�, <மிய�� நிைலக) ஒ� ப�க� சாய�ப6� ேபா�, <மி 



நிைல(ைல,� ேபா(�. அதனா�, அக�தியைன ெத.ேக அG�ப�னா5 

எ�8 கைதக) ெசா�னா5க). ெத.ேக ேதா�றியெத.ேக ேதா�றியெத.ேக ேதா�றியெத.ேக ேதா�றிய, அ,த அ,த அ,த அ,த 
அHவ�� த�ைமதா�அHவ�� த�ைமதா�அHவ�� த�ைமதா�அHவ�� த�ைமதா�, 

ெவ�ப�தினாலானெவ�ப�தினாலானெவ�ப�தினாலானெவ�ப�தினாலான  அ,த உண5வ�� ச�திஅ,த உண5வ�� ச�திஅ,த உண5வ�� ச�திஅ,த உண5வ�� ச�தி, 

த�த�த�த�  ெவ�ப�தி� ஆ.ற�ெவ�ப�தி� ஆ.ற�ெவ�ப�தி� ஆ.ற�ெவ�ப�தி� ஆ.ற�  தன�() 12தன�() 12தன�() 12தன�() 12, 

இ,த <மி�ேகஇ,த <மி�ேகஇ,த <மி�ேகஇ,த <மி�ேக  ெவ�ப�தி�ெவ�ப�தி�ெவ�ப�தி�ெவ�ப�தி� த�ைமத�ைமத�ைமத�ைம 12 12 12 12, 

அ� பன�பாைறகைள உ��கி கடலாக� ெப�கிய� ேபா�8, 

உய�ரHவாக ேதா�றி, உண5வ�� ச�திைய தன�() வள5��� ெகா�ட, 

அ� மனதனாக வள5,த ப��, த� உண5வ�� ஆ.ற� ெகா�6, இ,த 
ப�ரபCச�தி+�, ேபர�ட�தி+� இ��க� 12ய 
ேப��ைமகைள அறிD� ச,த5�ப�, Iத� Iதலி� 
மனதன� உண5E ெப.றத�, இ,த உண5வ�� 
த�ைம வள5,தப��, அ,த மனதன� வ�ைளய� 
ெப.ற� தா� அக�திய5, அதாவ�, அ�8 அக���() 
அள,தறி,�, தா� ெவள�ப6�திய அ,த உண5Eக). 

 

அ4வா8, அ�8 மனத உண5E�() சிவச�திய�� த�ைம 
ெப.8தா�, அக�திய�� வள5 சி ெப8கி�றா5. ஆக, சிவG�(� 
பா5வதி�(� எ�ப2 சிவ�தி� த�ைமD�, ச�திD�, இர�6� இைண,� 
ஒ� சிவ ெபா�) ஆன ப�.பா6தா�, அ� உ� ெப8கி�ற�. 

 

அைத� ேபால, அ,த உ� ெப8� ச�தி தா�ைம�() அ,த உ� ெப8� ச�தி தா�ைம�() அ,த உ� ெப8� ச�தி தா�ைம�() அ,த உ� ெப8� ச�தி தா�ைம�() 
இ��பதினா�இ��பதினா�இ��பதினா�இ��பதினா�, அ,த தா�ைமய�� ச�திைய தன�() அ,த தா�ைமய�� ச�திைய தன�() அ,த தா�ைமய�� ச�திைய தன�() அ,த தா�ைமய�� ச�திைய தன�() 
இைண��இைண��இைண��இைண��, தன�() உ�வ�� த�ைம ெப.8, த� உ� ச�திைய� 

ெப.றப��, இ,த <மி�() வள5,த நிைலைய,  ெத� 
ப(திய�லி�,�தா�, வ��ண�� ெவ�ப�தி� ஆ.றைல 
தன�() எ6��, சிவ ச�தியாக இய�க�ப6� <மியாக 
உ��ெப8கி�ற�. 

 

அ,த உ�ெப8� த�ைமைய� ேபால இ,த மனத� ஆகி, ஆக, 

அ,த அக�திய� எ�ற நிைலக) தா�, ��வ மக	ஷியாகி�றா5. 



அதாவ� சி�J2�(� த�ைமயாக, "எ�8� 16" எ�ற நிைலைய 
அைடகி�றா5. ஆக, இ,த மனத உடைல வ�B6, தன�() ஒள சKர� 
ெபற�ேபா(� ெபா=�, எ�8� இளைம ப�வமாக வள�� ச�தியாக, 

��வ நBச�திரமாக, இ,த உடைல வ�B6� ப�	,தப��, அ,த அக�திய 
மாமக	ஷி, அ,த உண5வ�� ச�தான உய�ரா�மா, ��வ நBச�திரமாக  
ெச�8, 

இ,த <மிய�� வடப(திய�ேல, 

இ�8 <மி எ4வா8 ப�ரபCச�திலி�,� 

தன�() <மிய�� ?ழ.சிய�� ஈ5�>�() 

பல ச�திகைள <மி�() ஈ5�� எ6��� ெகா)கி�றேதா, 

அ�ப(திய�� தா� இ�8� நிைலெகா�6, 

வ��ெவளய�லி�,�, <மி இ��(� ப(திய�ேல 
நி�8தா�, தன�() ஆ.ற� மி�க ச�திைய தன�() 
வள5��, ��வ நBச�திரமாக திகL,� ெகா�6 
இ��கி�றா5. 

 

ஆகேவ, நா� அைனவ�� அ,த ��வ நBச�திர�திலி�,� வ�� 
அ�) ச�திகைள Mக5,�, அ,த அக�திய� க�6ண5,த ேபர�ட�தி� 
ேப��ைமகைள அறி,�ண5,�, உய�ேரா6 ஒ�8� உண5Eகைள 
ஒளயாக மா.றி, அவ� ெச�ற எ�ைலைய நாI� அைடேவா�, எம� 
அ�ளாசிக). 

 

(ப�க�ப�க�ப�க�ப�க� 82-85) 

 

““““ெத�னா6ைடய சிவேன ேபா.றிெத�னா6ைடய சிவேன ேபா.றிெத�னா6ைடய சிவேன ேபா.றிெத�னா6ைடய சிவேன ேபா.றி,  
எ,நாBஎ,நாBஎ,நாBஎ,நாBடவ5�(� இைறவா ேபா.றிடவ5�(� இைறவா ேபா.றிடவ5�(� இைறவா ேபா.றிடவ5�(� இைறவா ேபா.றி””””  

எ�ற பாடலி� உ�ைம த��வ� –  
ெத�னாB2ேல ேதா�றிய அக�திய மக	ஷி, ேபர�ட�தி� 

உ�ைம நிைலகைள, அதாவ�, ஆதிச�திய�� ஆ.ற�க) ேகாளாகி, 
நBச�திரமாகி, 9	யனாகி, 9	ய (6�ப�தி.() ேகா)களாகி, ேகா)க) 
நBச�திரமாகி, ப�ரபCசமாகி, அ,த ப�ரபCச�தி.() ேதா�றிய 
ேகா)கA�(, தாவர இன  ச�தாகி, ந� <மி�() தாவர இன ச�ைத, ஒ� 
உய�ரH, அ,த உண5வ�� ச�ைத தன�() எ6��, >=வ�� த�ைம 
அைட,�, >=வ�லி�,� மனத� வைர ேதா�றிய�. 

 



ஆக, இ4வா8 ேதா�றிய� அைன���  ஆர�ப� 
கால�களலி�,�,  ச,த5�ப�தி� நிைலக) ச,த5�ப�தி� நிைலக) ச,த5�ப�தி� நிைலக) ச,த5�ப�தி� நிைலக) 
ெகா�6தா�ெகா�6தா�ெகா�6தா�ெகா�6தா�, ஒ4ெவா�8� உ�ெப8கி�ற�ஒ4ெவா�8� உ�ெப8கி�ற�ஒ4ெவா�8� உ�ெப8கி�ற�ஒ4ெவா�8� உ�ெப8கி�ற�....  

 

ஒ�8�( ஒ�8 ச,த5�ப�தா� ேமா�� ஒ�8�( ஒ�8 ச,த5�ப�தா� ேமா�� ஒ�8�( ஒ�8 ச,த5�ப�தா� ேமா�� ஒ�8�( ஒ�8 ச,த5�ப�தா� ேமா�� 
நிகL சிகள� தா�நிகL சிகள� தா�நிகL சிகள� தா�நிகL சிகள� தா�, ஒ�8�() ஒ�8 வ�=�கிஒ�8�() ஒ�8 வ�=�கிஒ�8�() ஒ�8 வ�=�கிஒ�8�() ஒ�8 வ�=�கி, 
ஒ�றி� ச�தி ஒ�8�() ெப�கிஒ�றி� ச�தி ஒ�8�() ெப�கிஒ�றி� ச�தி ஒ�8�() ெப�கிஒ�றி� ச�தி ஒ�8�() ெப�கி, ஒ�றி� ஒ�றி� ஒ�றி� ஒ�றி� 
நிைலக) வள5,த�நிைலக) வள5,த�நிைலக) வள5,த�நிைலக) வள5,த�.... 

 

அ4வா8 வள5,� வ,த அ,த ச�தி, <மி�() வ,த உய�ரH, 

>=வ�லி�,� மனதனாக பல உய�	ன�கள� ேதா.றமாக ஆனா+�, 

அதிேல, I�னனய�ேல மனதனாக உ�வா�கிய அவ�ைடய ச,த5�ப�, 

வ��ண�� ஆ.றைல� தன�() அறி,�ண5,� எ6�(� ஆ.ற�மி�க 
ச�தியாக� ெப.றா5, அக�திய மாமக	ஷி. 

 

தன�() எ6��� ெகா�ட இ,த உண5வ�� ச�திைய, மனத 
உடலான ப��, மனத உட+�() ேச5��� ெகா�ட உண5Eக) 
அைன��ேம ஒளயாக மா.றி, வ��ண�� ஆ.ற� எ4வா8 தன�() 
ெப.றேதா – 9	ய� எ4வா8 வ��ண�� ஆ.றைல தன�() ஒளயாக� 
ெப.றேதா – ஒள சKரமாக மனதனாகி, ஒ� உய�ரH, அ,த உண5வ�� 
ஆ.றைல அறி,�ண5,� ெசய�ப6� ச�தியாக� ெப.றப��, த� 
உய�ரா�மாைவ ஒளயாக மா.றி, தன�() வள5��� ெகா�ட ஆ.ற� 
மி�க ச�திகைள,  

இ,த உலக�, இ,த <மி, இ,த ேபர�ட� எ4வா8 உ�வான�?  

எ4வா8 ஒளயான�?, ெவளயான�?  

எ�பைத ெவள�ப6�திய ஒலி அைலக), ந� <மி�() பட5,� 
ெகா�2��ப��, அேத சமய� அ,த உய�	� ஆ�மா, ஒள சKரமாக 
நி�8, ��வ நBச�திரமாக நி�8, ெவள�ப6�தி� ெகா�2��(� 
உண5வ�� அைலகைள� தா�, “ெத�னா6ைடய சிவேன ேபா.றி” எ�8 
உண5�த�பBட�. 

 

ஆக, ெத�னாB6�() இ,த மனத உடலான சிவ���(), 

ேபர�ட�தி� ஆ.ற�மி�க ச�திைய� தன�() வள5��, அ,த 
உண5வ�� த�ைமைய ஒளயாக மா.றி ெவள�ப6�திய, அ,த 
உண5வ�� த�ைம தா�, அக�திய மாமக	ஷி காB2ய வழி�ப2, அவ5 



அ�) ெநறி�ப2, அவ5 வழிகளேல ெச�8, அவ5க) ெவள�ப6�தி 
உபேதசி�� உண5�திய அ,த அ�) ச�திைய, எ,நாBடவ�� Mக5,�, 

தா� ?வாசி�(� ேபா�, அ,த ?வாசி�த உண5வ�� ச�தி, அவ5கA�() 
இைறயாகி, இ,த இைறய�� ச�திய�� உண5வ�� ஆ.றைல, 

ேபர�ட�தி� உ�ைமைய� ெப8� பா�கியமாக, அ� ெபறI2D� எ�ற 
த��வ�ைத� காB6வ� தா� “ெத�னா6ைடய சிவேன ேபா.றி, 
எ,நாBடவ5�(� இைறவா ேபா.றி” எ�8 பா2னா5க), அத� 
உBெபா�ேள இ�தா�. 

 

ஆக ெத�னாB2ேல ேதா�றிய காரண�,  

ெத�னாB2ேல ெவ�ப� அதிக�ெத�னாB2ேல ெவ�ப� அதிக�ெத�னாB2ேல ெவ�ப� அதிக�ெத�னாB2ேல ெவ�ப� அதிக�....  
அ,த உண5வ�� த�ைமய�ேல, தா� வள5,�, 

இ,த <மி�( வழிகாB2� ெகா�2��(� உண5வ�� 
ஆ.ற�, ெத�னாB2ேல ேதா�றிய�,  எ�8 காB6வத.(� 
தா� அைத உண5�தினா5க). 

 

எ,நாBடவ�� அவ5க) எ6�க�ப6� ெபா=�, அ� இைறயாக 
அைம,�, உண5வ�� ச�தியாக வள5�க�ப6கிற�. அ,த நிைலகA�( 
அைனவ�� ெச�லலா�. அ,த உண5ைவ, ெத�னாB2ேல உ)ள நா� 
அைனவ�� ெபற� த(தி ெப.றவ5க)தா�.  

 

ஆக, ெத�னாடான இ,நாB2� அக�திய மாமக	ஷிய�� அ�) 
ஆ.ற� பட5,� ெகா�2��ப��, அவ5 வாL,த 

கால�தி�,  இ,நாB2� அவ�ைடய பாத அைலக), அவ5 
உடலி� உண5வைலக) பட5,�)ள�. 

 

ஆ�கா�(, எ�ெக�ெக�லா� அவ5 ெச�8 த�கி, ெம�Dண5வ�� 
த�ைமைய தா� ெபறேவ�6ெம�8 இ,த <மி I=வத.(� 
ெச�றவ5தா�. இ,த <மி�() அைன�� இட�கள+�, ெத���வ� 
வட��வ� அைன��� ெச�8 வ,தவ5தா�.  

 

அதிேல ெத�னாB2ேல ேதா�றிய இ,த மனத� தா�, தன�() 
உண�� ஆ.றைல� ெப��கி, அவ5 எ�( ேவ�6மானா+� ெச�8 
அவ5 உண5வ�� ஆ.றைல பர�ப�னா5. 

 



ஆர�ப�தி�, இ,த <மிய�� த�ைம,  ப�ரபCச�திலி�,� 
தா� ஈ5�(� அைன�� ச�திகA�, வட��வ�தி� 
(வ�ய�ப6�ேபா�, அ� (வ�,�, <மிய�� த�ைம சிவ 
ச�தியாக, ““““பா5வதி பரேம�வர� க�யாண�பா5வதி பரேம�வர� க�யாண�பா5வதி பரேம�வர� க�யாண�பா5வதி பரேம�வர� க�யாண�”””” எ�8 

இர�6� இைண,� ச�தியாக, 

பல உண5வ�� ச�தி, ஒ�8 ேச5�� 

ஒ� சிவமாக இ��க� 12ய அ,த நிைலைய� தா� 

க�யாணமா(� ேபா�, ெத.ேக அக�தியைர 

சிவ� அG�ப�னா� எ�8 

ெத.ேக ேதா�றியெத.ேக ேதா�றியெத.ேக ேதா�றியெத.ேக ேதா�றிய, அ,த அHவ��அ,த அHவ��அ,த அHவ��அ,த அHவ��  ெவ�ப ெவ�ப ெவ�ப ெவ�ப 
அH�க) தா�அH�க) தா�அH�க) தா�அH�க) தா�, இ,த <மி�() ெவ�பமாகிஇ,த <மி�() ெவ�பமாகிஇ,த <மி�() ெவ�பமாகிஇ,த <மி�() ெவ�பமாகி -– 
வட��வ���() – <மி�()  ெவ�ப�ைத அதிகமாக� 1B2 வள5,� 
அ,த அHவ�� த�ைம, அ,த வட��வ�தி� த�ைமைய நQராக 
மா.றிய�.  

 

அேத ேபா�8, அ,த ெத� ப(திய�ேல ேதா�றிய அ,த அHவான 
அ,த ச�தி, அ� உய�ரHவாக� ேதா�றி, அ� வள5 சி ெப8� த(திைய� 
ெப.றப��, எ�ப2 நQ5 ச�தி இ,த <மி�( I�கியமாக அைம,தேதா, 

அைத� ேபா�8, அக�திய மாமக	ஷி ேபர�ட�தி� உண5வ�� 
ச�திைய, தம�() வள5�� இ,த <மிய�� அைன�� இட�கள+� 
மனத� எ�ற உண5வ�� ஆ.றைல, அதாவ�, ெம� ஒளயாக� ெப8� 
ஞான�தி� ஒள  ?டராக, இ,த <மி I=வத.(� படர  ெச��, இ,த 
<மி�() மனத உ�வ�� நிைலD�, மனதG�() ஆ.ற� மி�க 
ச�திைய� ெப��(� த�ைமைய, அ� ெவள�ப6�தி, அ,த உண5வ�� 
அைலக) இ��பதனா�தா�, இ�8 <மி�() ம.ற மனத5க) சி,தி��, 

அதனத� வழிகள� ெச�ல�ப6� ெபா=�, 

ஆதிIத�ஆதிIத�ஆதிIத�ஆதிIத�, 

ஆதி மனதனாகஆதி மனதனாகஆதி மனதனாகஆதி மனதனாக, 

ஆ.ற�மி�க மனதனாகஆ.ற�மி�க மனதனாகஆ.ற�மி�க மனதனாகஆ.ற�மி�க மனதனாக, 

ஆதிச�தியாகஆதிச�தியாகஆதிச�தியாகஆதிச�தியாக, 

ஆதிச�திய�� உண5வாக வள5,தவ5ஆதிச�திய�� உண5வாக வள5,தவ5ஆதிச�திய�� உண5வாக வள5,தவ5ஆதிச�திய�� உண5வாக வள5,தவ5, 

அக�திய மாமக	ஷிஅக�திய மாமக	ஷிஅக�திய மாமக	ஷிஅக�திய மாமக	ஷி.... 



ஒ� அHE�() இய�(�, உண5வ�� ஆ.றலி� 

த�ைமைய ெவளப6�திய, அ,த உண5வ�� 
ஆ.றைல�தா�   ““““அக�திய�அக�திய�அக�திய�அக�திய�””””  எ�ற�. 
 

அதனா�தா�,  அக�திய மாமக	ஷிய�� உ�வ�ைத மிக� (8கிய 

உடலாக� ேபாB6,  உட� (8கி இ�,தா+�உட� (8கி இ�,தா+�உட� (8கி இ�,தா+�உட� (8கி இ�,தா+�,  உண5வ�� உண5வ�� உண5வ�� உண5வ�� 
ஆ.ற�ஆ.ற�ஆ.ற�ஆ.ற�, ேபர�ட�தி� எB2� தாE� நிைலக)ேபர�ட�தி� எB2� தாE� நிைலக)ேபர�ட�தி� எB2� தாE� நிைலக)ேபர�ட�தி� எB2� தாE� நிைலக).   

 

ஒ� அHவ�� த�ைம சிறியதாக இ�,தா+�, யாைன எ4வளE 
ெப	யதாக இ�,தா+�, அ� ?வாசி�(� உண5வ�� அH சிறிய� 

தா�. ஆனா�ஆனா�ஆனா�ஆனா�, ?வாசி�த உண5வ�� அHவ�� த�ைம?வாசி�த உண5வ�� அHவ�� த�ைம?வாசி�த உண5வ�� அHவ�� த�ைம?வாசி�த உண5வ�� அHவ�� த�ைம, 

ெப	ய யாைனய�� உடைலD�ெப	ய யாைனய�� உடைலD�ெப	ய யாைனய�� உடைலD�ெப	ய யாைனய�� உடைலD�, அ� இய�(கி�ற� அ� இய�(கி�ற� அ� இய�(கி�ற� அ� இய�(கி�ற�.... 
 

இைத  ேபால�தா�, அக�திய�ைடய ஆ.ற�, அவ�ைடய 
எ�ண�தி� அைலக). அவ�ைடய உடலி� த�ைமக) 
(8கிய��,தா+�, ேபர�ட�தி� உண5வ�� த�ைமைய தன�() 
ெப��கி, ஒளய�� சKரமாக, அைத� ெப��கிய நிைலக) ெகா�6தா�, 

அ�8 அ,த அக�திய மாமக	ஷிய�� உ�வ�ைத அைம��, ப��னா� 
வ,த ஞானய5க) அைத உண5�தி ெச�றா5க).  

 

ஆகேவ,  நா� அைனவ��நா� அைனவ��நா� அைனவ��நா� அைனவ��, அ,த அக�திய அ,த அக�திய அ,த அக�திய அ,த அக�திய 
மாமக	ஷிய�� அ�) ஒளையமாமக	ஷிய�� அ�) ஒளையமாமக	ஷிய�� அ�) ஒளையமாமக	ஷிய�� அ�) ஒளைய� ெப8ேவாமாக� ெப8ேவாமாக� ெப8ேவாமாக� ெப8ேவாமாக, எம� 
அ�ளாசிக). 

 



(ப�க�ப�க�ப�க�ப�க� 78-80) 

 

அக�திய மாமக	ஷி, தன�() த� உண5வ�� ஆ.ற� ெப.8, 

வ��ண�ேல ெச�றப��, அ�கி�,� ெவள�ப6� அைலக) வானேல 
மித,� ெகா�2��கி�ற�. ப�ரபCச���() மித,� ெகா�2��க� 
12ய, அ,த உண5வ�� ச�திைய நா� நிைனE ெகா)A� ெபா=�, அ,த 
மக	ஷிய�� அ�) ச�தி, அ�8 அக�திய மாமக	ஷி மனதனாக 
வாL,த கால�தி�, அவ5 உடலி� வ�ைளவ��த R சி� உண5E 
அைலக), எ�ண ஒலிகளாக ஒலிபர�ப�பB2��கி�ற�, அைத நா� 
அைனவ�� ெபற I2D�. 

 

இ�ெபா=� நா� எ,த (ண�ைத எ�ண�� ேப?கி�ேறாேமா, 

இைத� ேபா�8,  

அக�திய மாமக	ஷி த� உண5வ�� ஆ.ற�மி�க நிைலகைள, 

ெவள�ப6�திய நிைலD�ெவள�ப6�திய நிைலD�ெவள�ப6�திய நிைலD�ெவள�ப6�திய நிைலD�, 

வள5,த நிைலD�வள5,த நிைலD�வள5,த நிைலD�வள5,த நிைலD�, 

தா� வள5,� ெகா�ட நிைலD�தா� வள5,� ெகா�ட நிைலD�தா� வள5,� ெகா�ட நிைலD�தா� வள5,� ெகா�ட நிைலD�, 

வளரேவ�2ய நிைலD�வளரேவ�2ய நிைலD�வளரேவ�2ய நிைலD�வளரேவ�2ய நிைலD�, 

த� உண5வா.றலா� ெவள�ப6�திய அ,த நிைலக), 

இ�ேக பரவ�� ெகா�2��கி�ற�.  
 

அ,த வள5,த நிைலஅ,த வள5,த நிைலஅ,த வள5,த நிைலஅ,த வள5,த நிைல, வளரேவ�2ய நிைலவளரேவ�2ய நிைலவளரேவ�2ய நிைலவளரேவ�2ய நிைல, இைவ இைவ இைவ இைவ 
அைன��ேம எ4வா8அைன��ேம எ4வா8அைன��ேம எ4வா8அைன��ேம எ4வா8?  எ�ற நிைலகைள� தா�, 
வ�நாயக த��வ�தி�, ேக)வ�� (றியாக வ�நாயகைன 
ைவ��  ெச�றா5க). 

 

வ�நாயகைன� பா5�(� ெபா=�, ேம.ேக பா5��, இ,த 
வ�நாயகைன ைவ�தி��(� - நQ5 நிைல இ��(� ப�க�தா�, ஏென�றா�, 

அ� ஜQவநQ5, ஆக அ,த ஜQவநQ5 நிைலக) ப�க� அைத நிைல நி8�தி, நா� 
நQ	ேல RLகி வ,தப��, இ,த வ�நாயகைர� பா5�த��, ந� க�H�(), 

இ,த கைதயாக உண5�திய, நிைனவைலக) வ�கி�ற�. 
 

நா� இ,த உடைல, மி�க�திலி�,� மனதனாக� ெப.ேறா�, எ�ற 

உ�ைமைய உண5�திய அ,த மக	ஷி,  ��வ மக	ஷிய�� ��வ மக	ஷிய�� ��வ மக	ஷிய�� ��வ மக	ஷிய�� 



எ�ண�ைத நா� எ�ண�எ�ண�ைத நா� எ�ண�எ�ண�ைத நா� எ�ண�எ�ண�ைத நா� எ�ண�, வாைன ேநா�கி எ�H� வாைன ேநா�கி எ�H� வாைன ேநா�கி எ�H� வாைன ேநா�கி எ�H� 
ெபா=�ெபா=�ெபா=�ெபா=�, அ,த உண5வ�� ஆ.ற� நம�() ெப�கிஅ,த உண5வ�� ஆ.ற� நம�() ெப�கிஅ,த உண5வ�� ஆ.ற� நம�() ெப�கிஅ,த உண5வ�� ஆ.ற� நம�() ெப�கி, 
அ,த 9	யன� கதி5 அைலக) நம�() கா,த அைலகளாக� பBடப��, 

அ,த உண5வ�� அைலக) நம�() ஈ5�க�பB6, எ,த மக	ஷி 
உண5�தினாேரா, அவ	� உண5வ�� ஆ.ற� ெப8� 
நிைலக) ெபற�ப6கி�ற�. 

 

அ�ெபா=�, அக�திய மாமக	ஷி உண5�திய அ,த உண5வ�� 
ஆ.ற�, அவ5 ெவள�ப6�திய உண5வ�� த�ைமக), இ,த <மிய�ேல 
மித,� ெகா�2��பதினா�, அ,த உண5வ�� ஆ.ற� ஈ5�க�ப6கி�ற�. 
அ�ெபா=� அ,த ச,த5�ப�, நம�() உய5,த ஒளய�� த�ைமைய நா� 
ெபற�12ய நிைலைய, அ�ேக ெபற I2கி�ற�. 

 

ஆக, எ,த மனத� (அக�திய மாமக	ஷி) த� 
ஒளய�� த�ைமய�ேல ெச�றாேனா, அவ� வழிைய� 
தா� உண5�திய���கி�றா�.  

 

அவ� வழிைய நா� ப��ப.றி ெசஅவ� வழிைய நா� ப��ப.றி ெசஅவ� வழிைய நா� ப��ப.றி ெசஅவ� வழிைய நா� ப��ப.றி ெச�+� �+� �+� �+� 
ெபா=�ெபா=�ெபா=�ெபா=�, அவ� ெச�ற இடேமஅவ� ெச�ற இடேமஅவ� ெச�ற இடேமஅவ� ெச�ற இடேம, நா� ேபா�  நா� ேபா�  நா� ேபா�  நா� ேபா�  
ேசரI2D�ேசரI2D�ேசரI2D�ேசரI2D�.... 

 

நா� அைனவ��, அ,த அக�திய� ெச�ற பாைதய�� அ�) 
வாL�ைக வாL,�, இ,த� ப�றவ�ய�� ப�றவ�ய��லா நிைல எ�G� 
நிைலயாக அழியா ஒளசKர� ெப.8, மகிL,�  வாL,�, எ�8� பதினா8 
எ�ற நிைலைய அைடேவா�, எம� அ�ளாசிக). 
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