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 ப�க
 ப�க
 6-11) 

இ�த �மி���, பல ேகா� மன�த�க� நா
 எ�ப� �ழ ! 

ெகா#$�ேளாேமா, அேத ேபா& வ(#ெவள�கள�& மன�தனாகி, உய(*  
ஒள�ைய ஒள�யாக மா-றி/ ெச றவ�க�, ச�த*ஷி ம#டலமாக ஒள� 
ச2ர
 ெகா#$ ேபர#ட�தி& வ(ைள4
, ஆ-ற& மி�க ச�திய(  
த ைமைய தா  அட�கி, அ�த உண�வ(  ஆ-றைல ஒள�யாக மா-றி 
வ(#7லைக� பைட�கவ&ல அ7வ(  சிதற&க�, அவ�க8ைடய 
9/சைலகள�  த ைமக� வ(#ெவள�ய(& பட��: ெகா#�;�கி ற:. 

 

இைத�தா   ந
 சா=திர வ(திக� மைற>கமாக 
>�ப�: >�ேகா� ேதவாதிேதவ�க� எ ! 
ெசா&கி ற:.  அ?வா! ஆ-ற& ெப-ற, அ�த மக*ஷிகள�  அ;� 
ஒள�, ந
 �மிய(ேல பட��: ெகா#�;�கிற:.  

 

அைத, நம: �;நாத� ஈ=வராய �;ேதேதவ�, அவ� காA�ய 
அ7B��� அ7வ(  த ைம4
, மக*ஷிக� எ?வ! அ�த அ7வ(  
த ைம ெப-றா�க�? எ ! அைத என�� உண��த/ ெசC:, அ�த 
உண�வ(  அ;� ஒள�ைய எம��� பதிய/ ெசCதா�.  

 

அவ�க� ெப-ற ஆ-றலி  :ைண ெகா#$ அ�த உண�வ(  
ச�திைய உண��:, அ�த உண�வ(  அ7 அைலகைள, நா
 
எ�ப� “tape” & பதிB ெசC: அ�த உண�ைவ�   பர�ப(யப( , அ�த 



உண�வ(  ஒள� அைலகைள, நா
 ேகA$ உண�கி ேறாேமா, இைத� 
ேபா ! மன�தF���, இ�த ஈ��ப(  த ைமக� பதிவாகி, அ: இய�க/ 
சகதியாக மா-ற�ப$
ேபா:, நா
 எ�ப� ஒ; வ(�ைத �மிய(ேல பதிய/ 
ெசCதப( , ச*யாக நG� ஊ-றினா&, அ: கா-றிலி;�: த  இனமான 
ச�திைய எ$�:, தாவர இனIக� வள;கி ற:. 

 

இைத� ேபா !தா , ஒ; மன�தF��� எ��ண�தி  த ைமைய 
நா
 பதிB ெசCகி ேறாேமா, அ�த பதிவ(  உண�Bகள�&, நம��� 
வ(�தாக ெசய&ப$�:
ேபா:, அத  ஆ-றலி  ச�திைய� கா-றிலி;�: 

Jக��:, அ�த உண�வ(  ச�திைய அமிலமாக மா-றி, 
அ�த அமிலIக� ந
 உடK��� இைண�:, 
தைசகளாக மாறி, அ�த தைசக8��� நா
 எ$�:� 
ெகா#ட உண�வ(  அ7 ெச&க� வ(ைளகி ற:.  

 

ஒ; வ(�ைத� ேபாAடா& எ�ப� த  இன�திFைடய த ைமைய 
வ(;�தி ெசCகி றேதா, அைத� ேபா ! ஒ; வ(�தி  ஆ-ற& நம��� 
பதிB ெப-றBட , அ�த மக*ஷிகள�  எ#ண உண�வ(  அைலகைள 
நம��� பதிB ெசC4
ெபாL:, அ�த எ#ண�ைத இய�க�M�ய அ�த 
உண�வ(  ஆ-ற& மி�க நிைலக�, 

எ�தைன ேகா� ஆ#$க�  
அவ� ெஜப
 ப#ண(ய ச2ரIகள�& வ�தாK
  
அ�த ஆ-ற& மி�க அ7வாக  
அவ� உண�Bகள�& ஒள�கள�ேல ெவள��ப$
ேபா:,  

அவ;ைடய உடலிலி;�:, இய-ைகய(ேல  
தா  வள��த உ#ைமய(  ச�திைய உண�வாக,  

ஒள�யாக ெவள��ப$�திய, அ�த உண�வ(  அைல4
,  

அ�த� காலIகள�& அவ�க� ெவள�Aட  
9/சி  அைலக� ெகா#$,  
த  உடலி& ஆவ(யாக ச�தாக ெவள��ப$
 நிைலகள�ேல,  

அ:B
, இ ! ந
 �மிய(ேல மித�: ெகா#$தா  இ;�கி ற:. 
 

அ�தைகய அ�த ெமCஞான�ய(  அ;� ஒள�ைய, ந
 �;நாத� 
காA�ய அ;� வழி�ப�, அவ� எம�� உண��திய அ;� வழி�ப� 
அைத� ெப-!, அவ� க#ட ேப;#ைமய(  நிைல4
, ேபர#ட>
,  

ஆதிய(ேல எ�ப� ச�திக� ேதா றிய:?  
அ�த ச�திய(  த ைமய(& அ7�க� எ�ப� உ;�ெப-ற:?  



உ;�ெப-றப( , ேகா�க� எ?வா! உ;வான:?  

ேகா�கள�லி;�: வள�/சி ெப-! P*யனாக எ?வா! ஆன:? 

P*ய  ஆன ப( , அத  வள�/சிய(  த ைமய(& ேகா�கைள 
உ;�ெபற/ெசC:, அ: நAச�திரIகளாக உ;�ெபற/ெசC:, அ�த 
நAசதிரIகள�லி;�: ெவள��ப$
 ஆ-ற& மி�க ச�திக� ஒ; P*யனாக 
உ;�ெப!
ேபா:, ஒ; ப(ரபQசமாகி, வ(#ண(  ஆ-றலி  த ைமைய, 

அ�த ப(ரபஞ�தி-�� அ��த அைலக� வராதப�, நAச�திரIக� எ�ப�� 
கா�த:? அ�த கா�த உண�வ(Fைடய ச�திக�, எ�ப� உண�வ(  ச�தாக 
அ: மா-றிய:? நAச�திரIக� கதி*ய�க ச�தியாக மாறினாK
, 

ேகா�கள�Fைடய ச�திைய வள��க ெசCவ:
, அதன� ! வ;
 
ஆ-றைல,  

P*ய  கவ��: எ$�: ஒள� அைலகளாக மா-றி, 
ஒ; ப(ரபQச�தி-�� உய(�கைள4
, 

உய(ர7�கைள4
 எ?வா! வள��த:?  

அ�ப� வள��த ப( , அ: எ?வா! ந
 �மிய(  
த ைமைய அைட�த:? இ�த ப(ரபQச�தி-�� 
இ;�க�M�ய நம: �மி எ?வா! ெசய&பAட:? 

அ�த ெசய&பAட நிைலக� ெகா#$, தாவர இனIக� 
எ?வா! வள��த:? 

தாவர இனIக� வள��த ப( , அதிேல உய(ர7 
ேதா றி இ�த உண�வ(  ச�:கைள, அ: உண�வ(  
ஆ-றலாக, ஒலி, ஒள�யாக அ: 
எ?வா!  மா-றி�ெகா#$, அ: மன�தனாக 
ேதா றிய:?  

எ ற  ேப;#ைமேப;#ைமேப;#ைமேப;#ைமக�க�க�க� அைன�ைத4
அைன�ைத4
அைன�ைத4
அைன�ைத4
     
அக�தி-�� அறி�:ண��தவ� அக=திய அக�தி-�� அறி�:ண��தவ� அக=திய அக�தி-�� அறி�:ண��தவ� அக=திய அக�தி-�� அறி�:ண��தவ� அக=திய 
மாமக*ஷிமாமக*ஷிமாமக*ஷிமாமக*ஷி.... 

 

அவ*  ஆ-றலி  உண�ைவ� ெதாA$, உண��:, உண�வ(  
ச�திைய� க#டப( , வ(#ண(  ஆ-றலி  த ைமைய எ னா& 
க#$ணர >��த:.  



 

அ7B��� இய�க>
, அ7வ(  மா-றIக� எ?வா! 
உ;�ெப-ற: எ ற நிைல4
, இ�த மன�த ச2ர
 எIகி;�தாK
, 

�;நாத� காA�ய அ;ள�  வ(�:, “வ(#ண(& எ?வா! ஒ; P*ய 
�$
பமான ப( , இ: எ?வா! பல P*ய �$
பIகளாக, ஒ; ேபர#ட 
�$
பமாகி,  2000  P*ய� �$
பமாக எ?வா! இயI�கி ற:, 

அ�த  2000  P*ய க8
, அ: ெவள��ப$
ேபா:, அ�த உண�வ(  
அைலக�, இ�த ேபர#ட�தி-�� ஒ !��� ஒ ! கல�:, அ: 
ஆ-ற& மி�கதாக மா!கி ற: எ ற நிைல4
, 

ேபர#ட�தி& இ�த 2000 P*ய �$
ப
 ேபால,  

எ�தைனேயா 2000  P*ய� �$
ப�தி&  
வ(*�: பட��: கிட�க�M�ய ஆ-ற&மி�க ச�தி,  
அ�த அக=திய மாமக*ஷி, அவ� உண��தறி�:”,  
அ�த உண�ைவ தன��� ெவள��பAட உண�வ(  அ�த உண�ைவ தன��� ெவள��பAட உண�வ(  அ�த உண�ைவ தன��� ெவள��பAட உண�வ(  அ�த உண�ைவ தன��� ெவள��பAட உண�வ(  

அ7அ7அ7அ7ைவைவைவைவ, எம: �;நாத� அ�த அ;� வழி ெகா#$ எம: �;நாத� அ�த அ;� வழி ெகா#$ எம: �;நாத� அ�த அ;� வழி ெகா#$ எம: �;நாத� அ�த அ;� வழி ெகா#$,    
எ
 உண�B��� பதிய/ ெசCதா�எ
 உண�B��� பதிய/ ெசCதா�எ
 உண�B��� பதிய/ ெசCதா�எ
 உண�B��� பதிய/ ெசCதா�.... 

 

அ�த பதி�த உண�வ(  த ைம ெகா#$தா , 

வ(#ண(  அைலகைள,  எ
 உண�வ(  அைலக� எ
 உண�வ(  அைலக� எ
 உண�வ(  அைலக� எ
 உண�வ(  அைலக� 
ெகா#$ ேமாத/ ெசC:ெகா#$ ேமாத/ ெசC:ெகா#$ ேமாத/ ெசC:ெகா#$ ேமாத/ ெசC:, அ�த உண�வ(  த ைமைய, 

ஆ-றலி  த ைமைய� ெபற�M�ய த�திைய 
ஏ-ப$�தி, அறி�:ண��:, அ: ெபற�M�ய ஆ-றைல, “நG எ?வா! 
ெபற ேவ#$
, எ�ெத�த வழிகள�& ெபற ேவ#$
” எ ! உண��தி/ 
ெச றா� எம: �;நாத�.  

 

அஅஅஅைவைவைவைவ அைன� அைன� அைன� அைன�ைத4
ைத4
ைத4
ைத4
 உ உ உ உIக8��� பதிய/ Iக8��� பதிய/ Iக8��� பதிய/ Iக8��� பதிய/ 
ெசCவத-��ெசCவத-��ெசCவத-��ெசCவத-��தா தா தா தா , எம: �;நாத� காA�ய அ;�  எம: �;நாத� காA�ய அ;�  எம: �;நாத� காA�ய அ;�  எம: �;நாத� காA�ய அ;� 
வழி�ப� இைத உபேதசி�ப:வழி�ப� இைத உபேதசி�ப:வழி�ப� இைத உபேதசி�ப:வழி�ப� இைத உபேதசி�ப:.... 

 

(ப�க
 ப�க
 ப�க
 ப�க
 17-21) 

 

“ஞான�” எ ப:, ம-றைத� �*�தறி�: ெசய&ப$
 த ைம 
ெப-றவ�க�. ெமCஞான� எ ப:, ஒ; அ7B��� இ;�க�M�ய 
உண�வ(  த ைமைய சி�தி�: அறி�:, அ�த உண�ைவ வ(*�தா#$ 



நம��� ெசயலா��
 நிைல4
, அ�த ெசயலி  த ைமைய, த
ைம 
அ7கி உ�ேளா*  நிைலகள�& அைத� பாC/�
 நிைலக� 
ெப-றவ�க� “ெமCஞான�”,  ஞானமி&லாதப� *ஷியாக >�யா:. 

 

>தலி& ஞான
 இ&லாதப� ெச�, ெகா�க� எ:Bேம வளர >�யா:. 
உதாரணமாக ஒ; ேவ�ப மர�ைத எ$�:� ெகா#டா&, 

ஒ; அ7வ(  த ைம, ெவ�ப
, கா�த
; 

ெவ�ப
 ஒ ைற உ;வா��கி ற:, 

கா�தேமா ஒ ைற இைண�கி ற:, 

அ�த ெவ�ப�:ட  இைண�த இ�த கா�த
, 

ேவ�ப மர�திலி;�: வர�M�ய  
கச�ப(  த ைமைய அ: ஈ��:� ெகா#டா& 

அ�த மண�ைத ெவள��ப$�:
 ஞானமாகி ற:அ�த மண�ைத ெவள��ப$�:
 ஞானமாகி ற:அ�த மண�ைத ெவள��ப$�:
 ஞானமாகி ற:அ�த மண�ைத ெவள��ப$�:
 ஞானமாகி ற:.... 
அத-�� ெபய�தா  லA�மி, 
 

ஒ; அ7வ(  இய�க�தி-�� அ: ஈ���
 நிைல வ;வைத 
லA�மி எ !, அ: ஈ��:, தம��� அ�த உண�வ(  ச�திைய 
இைண�:� ெகா#டா&,  அத-�� ெபய� ஞான
 –  அறித&, 

மண�தா& அதFைடய மண�ைத ெவள��ப$�:கி ற:, 

நா
 அறிய >�கி ற:. 
ஆனா&, அேத மண�தி  த ைமைய நா
 உண�வாேல 
�வாசி��
ெபாL:, உடK��� பAடBட  அ�த மண�தி  உண�B 
(ேவ�ப மர�தி  கச�ப( ) ந
 வாய(ேல உமAடலாக/ ெசCகி ற:. 
 

ஆக இ�த ெவ�ப
 தன���  

ெவ�ப�தி-�� இ�த கா�த
 இL�தப( , 

இ�த ச�தி  த ைம தன��� ஐ�கியமாக ஒ; அ7வ(  இய�க
. 
இைத� ேபா !தா , அ�த கச�ப(  த ைம வர�ப$
ேபா:, அதFைடய 
ச�திய(ைன >Lவ:மாக அ$�க$�காக வள��:, அதFைடய 
நிைலகைள வாழ/ ெசCவ:. 
 

உதாரணமாக எ$�:� ெகா#டா&, 

ந
 ெசா&K��� ெவள��ப$
 ஒ; உண�வ(  த ைமைய, 

நா
 சைம�: அF��
ேபா:, இத-�� ெவ�ப கா�த
 
கல�தி;�கி ற:. 

நா
 ேப�
 நிைலக�, 



�ற�திேல இ;�க�M�ய இ�த கா�த அைலகைள� கவ��: தா , 

இ�த உண�வ(  ஆ-றைல, உIக� ெசவ(� �லனறிவ(ேல பாC/ச/ 
ெசCகி ற:. 

இ�ேபா: நாேம ேபசினாK
, 

காைத� ெபா�தி� ெகா#$ நா
 ேபசினா& 

இ�த உண�B இய��
 ஆ-றைல, 

நா
 எIேகேயாய(;�:, கிண-!��� இ;�த ேபசியாதாக� தா  
இ;��
. 
என��� உ� உண�வவ(Fைடய நிைலகைள அட�கியதாக�தா  
இ;��
. ச*யாக கைத� ெபா�தி� ெகா#டா&, நGIக� ேபசியைத 
உIக8��� அ��த
 �*வ: கVடமாக� தா  இ;��
. 

       ““““ஒலி�தைத ெகா#$ஒலி�தைத ெகா#$ஒலி�தைத ெகா#$ஒலி�தைத ெகா#$, தA� எL��
 நிைலக�தA� எL��
 நிைலக�தA� எL��
 நிைலக�தA� எL��
 நிைலக�, 

உஉஉஉண�ைவ� தA� எL��
 நிைலக�ண�ைவ� தA� எL��
 நிைலக�ண�ைவ� தA� எL��
 நிைலக�ண�ைவ� தA� எL��
 நிைலக�””””. 
 
 

இைத� ேபா !தா , ஒ; ேவ�ப மர�தி  கச�ப(  த ைம, அ: 
ெவள��ப$�:
ேபா:, அைத �மிய(ேல வ(#ண(ேல இ;�: வர�M�ய 
P*யன�  கா�த அைலக� அைத� கவ��:, தன��� ேவ�ப மர�தி  
கச�ைப தன��� எ$�:� ெகா#டா&, அ�த ச�தி  ெபய� 

ஞான
, அத-�� தா  ““““சர=வதிசர=வதிசர=வதிசர=வதி”””” எ ! ெபய� ைவ�தி;�கி றா�க� 

அைத ஈ��: தன��� எ$��
 நிைலக� ““““லA�மிலA�மிலA�மிலA�மி””””, லA�மி, தன��� 
ஈ��: இைண�தப( , அ�த அ7   ெவ�பமாகி, இைத ஐ�கிய�ப$�த 

ெசCத: ““““பராச�திபராச�திபராச�திபராச�தி”””” 
 

ஆக “லA�மி, பராச�தி, சர=வதி”, ஏென றா& இ ! நா
 

ேகாய(லிேல பா��கலா
, ““““திரPல
திரPல
திரPல
திரPல
””””.  காள�, மா*, சர=வதி எ ! 
எ�தைனேயா ச�திகைள உ;வ
 அைம�: அத-� கைதகைள 
எLதிய(;�பா�க�. அ�த ெதCவIகள�  ைகய(ேல இ;�ப: தி*Pல
, 

தி*Pல�தி-�� இ;�க�M�ய ச�திய(  த ைமக�. 
   

ஒ ! ஈ��� ச�தி, ஒ ! ெவ�ப ச�தி - ைமய�தி& இ;�ப:, இ: 
ஈ��: தன��� அைண�:, தா  ேச��:� ெகா#ட ச�தான 

நிைலக�  9 !
 ேச��:, இய�க ச�தி. 
 

அதனா& தா  ேகாய(லிேல தி*Pல�ைத� ேபாA$, ஞான�க� 
ெகா$�தைத, அதாவ: அ�ைவத
, PAசமமாக இ;�தைத, அைத உ;வக 



நிைல�ப$�தி அ�த உண�வ(  நிைலகைள காவ(யIகளாக எLதி, அைத 
உண��தறி�: ெகா#$, தா  ெசய&ப$�:வத-� ஞான�ய�க� 
ெசCதா�க�. 
 

 (ப�க
 ப�க
 ப�க
 ப�க
 23-29) 

 

ேவ�ப மர
 அத-� ெசய& இ&ைல, �வ(ய(  ஈ��� ெகா#$ அ: 
இயI�கி ற:. அ: த  கச�ப(  ச�ைத எ$�:� ெகா�வத-�, 

எ$�:� ெகா#ட: அ�த ச�தி. ஆனா& அ�த கச�ப(  மண
 
ெவள��ப$
ேபா:, அ�த ேவ�ப மர�தி& இ;�க� M�ய கச�ப(  
த ைமைய, த  இன�ைத அத-�� இ;�க�M�ய கா�த
 
இL�கி ற:. ஆனா&,   

அ: ஈ��:/ ேச��பத-�  
எ�த மண�:ட  இ: கல�:,  
இ�த மர
 வள��தி;�கி றேதா,  

அ�த கா�த
 அ�த மண�ைத இL�கி ற:.   
அ�த மண
அ�த மண
அ�த மண
அ�த மண
, கா�த�:ட  கல�தி;�பதனா& கா�த�:ட  கல�தி;�பதனா& கா�த�:ட  கல�தி;�பதனா& கா�த�:ட  கல�தி;�பதனா&  
அத-� ஞான
 வ;கி ற:அத-� ஞான
 வ;கி ற:அத-� ஞான
 வ;கி ற:அத-� ஞான
 வ;கி ற:.... 
 

கா-றிலி;�: த  ச�திைய இL�:� ெகா�கி ற:, அேத 
சமய
,  இ�த கா-றிேல எ�தைனேயா நிைலக� பட��:, இ�த ேவ�ப 
மர
 ப�க
 ேமாதினாK
, த  இன�ைத�தா , த  ஞான�தா& எ$�:� 
ெகா�கி ற:. அ�த ஞான
 இ&ைலெய றா&, மர
 ஒ; இனமாக 
வளர>�யா:. மர�தி-� ஞான
 இ&ைலெய றா&, அ: ஒ !
 
ெசCய >�யா:. 

 

இ�த உண�வ(  த ைம ெகா#$தா  ெச� ெகா�க8
, அத-�� 
இ;�க�M�ய ஆ-றைல தன�� ஞானமா�கி, அ�த மண�ைத கவ��: 
ெகா#$ ெசய&ப$கி ற:. 

ெவ�பேமா, இைத தா�கியBட  Pடாகி, 
அ: ஐ�கிய�ப$�தி வளர/ ெசCகி ற:. 
உண�வ(  அ7வ(  இய�க�தி  ச�தி, 
அ: எ�ெபா;ள�  த ைமயானாK
, 

ெவ�ப கா�த�தி-��,  

எ�த உண�வ(  ச�தி கல�கி றேதா, 



அத-�� ப(  தா  இய�க
. 
 

இ ! ஒ; ேவ�ப மர
 இ;�கிற: எ ! ைவ�:� ெகா�ேவா
. 

அ: �வ(ய(  ஈ��ப(ேல :ைண ெகா�8
ேபா:, 

வ(#ண(லி;�: பட��: வர�M�ய  
அ�த கா�த�ைத, த Fட  இL�கி ற:. 
இத-�� இ;�க�M�ய  

கா�த அைலக8ட  ேமா:கி ற:, 

ேமா:
ேபா:ேமா:
ேபா:ேமா:
ேபா:ேமா:
ேபா:, மர
 ெவ�பமாகி ற:மர
 ெவ�பமாகி ற:மர
 ெவ�பமாகி ற:மர
 ெவ�பமாகி ற:, 

ெவ�ப�தி& இ;�க�M�ய கா�த ச�திெவ�ப�தி& இ;�க�M�ய கா�த ச�திெவ�ப�தி& இ;�க�M�ய கா�த ச�திெவ�ப�தி& இ;�க�M�ய கா�த ச�தி,  
:��ப(  நிைலக� எ$�கி ற::��ப(  நிைலக� எ$�கி ற::��ப(  நிைலக� எ$�கி ற::��ப(  நிைலக� எ$�கி ற:, 

வறAசியா�
ேபா:,  

கீேழ இ;�க�M�ய நGைர இL�கி ற:. 
 

த  உண�வ(  ச�திய(Fைடய ஆ-ற& வ;
ேபா:, கா-றிலி;�:, 

த  மண�தி  ச�திைய� கவ��: ெகா�கி ற:. இ�த ேவ�ப மர
 
அதFைடய இய�க
 கவ��:, கச�ப(  த ைம ெகா#$ வள�கி ற:. 

 

இ�ப��தா  அ�த அ7வ(  த ைம இய�க�ப$
ேபா:, தன��� 
ஞான
 வ;கி ற:. இைத� ேபா !, எ�த ச�திய(  வKெகா#$, அ�த 
ேவ�ப மர
 கச�பாக ஆனேதா, எ�த மண�தி  த ைம ெகா#$, ஒ; 
�/ெச� த  மண�ைத� ெகா#டேதா, அ�த மண�ைத 
அதிகமா��
ேபா:, அத-� அ�த ஞான
 ெகா#$ அதFைடய 
வK�த ைம அைமகி ற:. 
 

ஆக அதFைடய வK�த ைம ஆ�
ேபா: கா-றிலி;�: 
வர�M�ய எ�தைகய ச�தி இ;�தாK
, அ: பா:கா��
 த ைமய(&, 

அைத உ�தி� த�ள�, த  இன�ைத மA$
, MAடைம����� இ;�பைத, 

கா-றி& மித�: ெகா#�;�பைத, த  இன�ைத இL�:, அ: 
ஞான�:ட  வள�கி ற:. 
 

நம: �மிைய எ$�:� ெகா#டா& “ஓேசா ” திைரெய ! 
ெசா&வா�க�. நம: �மி �ழ-சியாகி, P*யன�லி;�: வர�M�ய ““““ULTRA 

VIOLET”””” எ ற 



அ�த வ(ஷ�திFைடய த ைமக�, ந
 �மிய(& ப$
ேபா:, 

�மி �ழK
ேபா: இதFைடய கா�த ச�தி, ஏென றா& 

நம: �மி��� கா�தIக� எ�த அளB�� பதி�தி;�கி றேதா, 
நம: �மி��� அ: எ�ெத�த ச�திய(  நிைலக� ெகா#$  
இ�த பாைறக� அைம�தி;�கி றேதா, 
இத-�� ஈ��:� ெகா#ட ெவ�ப�தி  நிைலக� ெகா#$,  

ஆவ(யாக ெவள��ப$�:
ேபா:, இதன� ! �மிய(  
�ழ-சிய(Fைடய நிைலக� கா�த�:ட  ெவள��ப$�:
 இ�த 
ேமாதலி&, அேத சமய
 P*யன�லி;�: வர�M�ய அ�த வ(ஷ�தி  
த ைமைய நம: �மி கவ��: ெகா#ட நிைலக8�ெகா�ப, இ: 

வழி�ப$�:
 நிைலக� ெகா#$ ஒ !ட ஒ !ட ஒ !ட ஒ !ட  ஒ ! ேமாதி ஒ ! ேமாதி ஒ ! ேமாதி ஒ ! ேமாதி, 
இ�த ச�தி கிைட�கி ற:இ�த ச�தி கிைட�கி ற:இ�த ச�தி கிைட�கி ற:இ�த ச�தி கிைட�கி ற:.... 

 

�மி �ழK
ேபா:, P*யன�லி;�: தன��:, வ(ஷச�திய(  
நிைலக� ெவள��ப$
ேபா:, இதFட  ேமாதியBட  இ�த 
ெவ�ப�தி-�� சி�கி, அ: ஆவ(யாக ெவள��ப$�:கி ற:, �மிய(  ஈ��� 
வAட�தி-� ெவள�ய(ேல, உ�தி� த�8கி ற:. அ�த ேமாதலி  
நிைலகள�&, இ�த ஈ��ப(-�� சிறிதளேவ, இ�த வ(ஷ�தி  ஆ-றைல �மி 
எ$�:� ெகா�கி ற:. ஏென றா& இத-�� எ$�:� ெகா#ட கா�த 
ச�திய(  :*த நிைலக� ெகா#$, அ�த ெவ�ப�தினா& அைத ஜGரண(�க 
>�யா: ஒ; இ;
ைப நா
 எ�த அளB�� ெந;�ைப� ெகா#$ 
உ;��கி ேறாேமா, அத-�� த�கதா , அ�த இ;
� உ;�கி ற: நா
 
எ�த அளவ(-� கா�த�ைத இய��கி ேறாேமா, அத-�� த�கவா!தா  
ஒ; ேமாAடாைர இய��கி ேறா
. 
 

அைத� ேபா ! நம: �மி, ஆர
ப�திேல த  உண�வ(  ச�:ட , 

எ�த அளB�� கா�த�தி  ச�தி தன��� எ$�:�ெகா#டேதா, இ: 
வ(#ண(ெல �ழ-சியா�
ேபா:, அ�த உண�வ(  ச�திய(Fைடய 

நிைலக�, P*யன�லி;�: வர��M�ய வ(ஷ�தி  
ஆ-ற& வ�தாK
, இ: ப(ரபQச�தி& ஓ�/ 
ெச&K
ேபா:, நAச�திரIகள�& இ;�க�M�ய 
கதி*ய�க>
 ம-ற ேகா�க� வ(ஷ�ைத� 
க��
ேபா: இ�த வ(ஷ அைலக8ைடய நிைலக� 
க�கிய பாைதய(ேல �மி ஊ$;வ(/ 



ெச&K
ேபா:,  இ: �ழ-சிய( இ: �ழ-சிய( இ: �ழ-சிய( இ: �ழ-சிய(   ேவக�தா& ஏ-ப$
 ேவக�தா& ஏ-ப$
 ேவக�தா& ஏ-ப$
 ேவக�தா& ஏ-ப$
 
கா�கா�கா�கா�த உ-ப�தியா&த உ-ப�தியா&த உ-ப�தியா&த உ-ப�தியா&, உரா4
 த ைம ெகா#$ உரா4
 த ைம ெகா#$ உரா4
 த ைம ெகா#$ உரா4
 த ைம ெகா#$ 
ெவ�பமாகிெவ�பமாகிெவ�பமாகிெவ�பமாகி, இ�த வ(ஷ�தி  ச�திையஇ�த வ(ஷ�தி  ச�திையஇ�த வ(ஷ�தி  ச�திையஇ�த வ(ஷ�தி  ச�திைய, ஆவ(யாக இ�த ஆவ(யாக இ�த ஆவ(யாக இ�த ஆவ(யாக இ�த 
�மி�� ெவள�ய(ேல வ Gச�பA$�மி�� ெவள�ய(ேல வ Gச�பA$�மி�� ெவள�ய(ேல வ Gச�பA$�மி�� ெவள�ய(ேல வ Gச�பA$, அத-�� இ;�க�M�ய அத-�� இ;�க�M�ய அத-�� இ;�க�M�ய அத-�� இ;�க�M�ய 
ஆ-றலி  த ைமைய �மி கவ��: ெகா�கி ற:ஆ-றலி  த ைமைய �மி கவ��: ெகா�கி ற:ஆ-றலி  த ைமைய �மி கவ��: ெகா�கி ற:ஆ-றலி  த ைமைய �மி கவ��: ெகா�கி ற:.... 
அ�ப� கவ��: ெகா#டதனா& தா  நம�� பா:கா�பான நிைலக� 
ெகா#$ மன�தனாக உ;�ெப;
 ச�திைய நா
 ெப!கி ேறா
”. 
 

ஆக ““““ஒேசா  திைரஒேசா  திைரஒேசா  திைரஒேசா  திைர”””” எ ! ெசா&K
ேபா: 

இ: ெவள��ப$�தி, உ�தி�த�8
 நிைலைய, 

P*யன�டமி;�: வர�M�ய ெவ�பகா�தIக� கவ��: இ: 
தி;
ப( நி-�
ேபா:, 

இ�த கா�தIக� வ�தBட  இ: கவ��: ெகா�கிற:. 
அ: �வ(�:, அ�த ெவ�ப கா�தIக� ஊ$;வ( 
நம: �மி��� வ;வத-�> , இ: அைத� 

கவ��:ெகா#டBட , 

இதFைடய �ழ-சிய(  ேவக�தி  எதி��ப(  நிைலக� ெகா#$, 

அ�த ெவ�ப அைலக� திைர (ஓேசா ) ேபா ! ஆவ(களாக 
அைமகி ற:. 
 

இ�ேபா: �மிய(Fைடய நிைலக� இ: உ�தி, இ: ஆவ(யான 
நிைலக� ெவள��ப$
ேபா:, ேமகIகளாக ேமேல �ழ ! ெகா#�;�ப: 

ேபா !, இய�கம-ற நிைலகள�& �மிய(Fைடய நிைலக� ெவ�பIக� 
கா�தIகளாக ஆ�க�ப$
 ேபா:, அ�த ஆவ(ய(  ெதாட�ப(& 

இ;�கி ற:.  ஏென றா&,  இைதஇைதஇைதஇைத எஎஎஎ&லா
&லா
&லா
&லா
 ெமெமெமெமCஞான�க� Cஞான�க� Cஞான�க� Cஞான�க� 
ெசா ன:ெசா ன:ெசா ன:ெசா ன:,   

 

இ ! வ(Qஞான�க� க#$ ெகா�வெத றா& மிகமிக� க�ன
. 
இ ! க#$ண��த அ7வ(  த ைமைய, பா��க ேவ#$ெம றாேல 
ஆ4� ப�தா:. ஒ; வ(# அ7ைவ >Lைமயாக அள�: 
பா��க�ப$
ேபா:, இ�த அ7வ(  இய�க
 எIகி;�: வ�த: எ ! 
க#$ண�வத-� ஆ4� ப�தா:. 
      



ெமCஞான�ேயா, த  உண�வ(  எ#ண�ைத அ#ட�திேல பாC/சி, 
அ�த உண�வ(  ஆ-றைல, த  உண�B��� அறி�:ண��:, அைத 
ெசயலா��
 ஆ-ற& ெப-றவ  மக*ஷி,  

அ�த மக*ஷி, அவ  எ$�:� ெகா#ட  
அ�த உண�வ(  ஆ-றைல  
எவ� ஒ;வ� ெப!கி றனேரா,  
அ�த உண�வ(  ஆ-றைல�தா  காண>�4
. 

 
 

 

 

 (ப�க
ப�க
ப�க
ப�க
 37-40) 

 

எம: �;நாத� காA�ய அ;� ச�திைய,   

அ#ட வ Gதிெய&லா
 ேத� அைல�:அ#ட வ Gதிெய&லா
 ேத� அைல�:அ#ட வ Gதிெய&லா
 ேத� அைல�:அ#ட வ Gதிெய&லா
 ேத� அைல�:,  

அ�த ச�திய(Fைடய நிைலக�  
அ�த�த கால�தி-�� த�கவா!  

அைத யா
  �வாசி�:,  இ�த உண�வ(  ச�திய(Fைடய நிைலக� 
எ ைன ச�தி�ேபா� அைனவ;ைடய உய(ைர4
 கடBளாக மதி�:,  இ�த 
உண�வ(  மணமான நிைலகைள, இI� ஆராதைன ெசC: 
ெகா#�;�கி ேறா
. 
 

இ�த ஆராதைனய(Fைடய மண�ைத�தா ,  நGIக� 
எIகி;�தாK
 பா��கி றG�க�,  நGIக� ஆலய�தி& ெச ! ஆராதைன 
ெசCகி றG�க�,  ஆனா& உIக� கா�த ஈ��ப(  :ைண ெகா#$,  எம: 
�;நாத� அ;� வழி ெகா#$, உIக8�� அ�த ஆராதைன 
ெசCகி ேற .  

 

அ�ெபாL: அ�த மண�ைத Jக;
ேபா: தா , உIக8�� 
மகிZ/சி ஏ-ப$கி ற:. அ�த மகிZ/சிய(  உண�வாகேவ,  நGIக� 
ெவள�ய($
 9/சைலகைள,  யா
 �லபமாக ெபற>�கி ற:. 
 

நGIக�,  “சாமி நா  ந றாக இ;�கி ேற ”  எ ! 

ெசா&K
ேபா:,  அIேக மகிZ/சியான மண�ைத,  உய(ரான உய(ரான உய(ரான உய(ரான 
ஆ#டவன�டமி;�: ந&ல மண�ைதஆ#டவன�டமி;�: ந&ல மண�ைதஆ#டவன�டமி;�: ந&ல மண�ைதஆ#டவன�டமி;�: ந&ல மண�ைத,  ந&ல வர�ைத ந&ல வர�ைத ந&ல வர�ைத ந&ல வர�ைத 



வாI�கி ேறா
வாI�கி ேறா
வாI�கி ேறா
வாI�கி ேறா
, மற�மற�மற�மற�திடதிடதிடதிட ேவ#டா
ேவ#டா
ேவ#டா
ேவ#டா
,  உIகள�டமி;�: உIகள�டமி;�: உIகள�டமி;�: உIகள�டமி;�: 
தா தா தா தா ,  ந&ல வர�ைத வாI�கி ேறா
ந&ல வர�ைத வாI�கி ேறா
ந&ல வர�ைத வாI�கி ேறா
ந&ல வர�ைத வாI�கி ேறா
....  காரண
,   

அ�த  மகிZ/சியான உண�B  
ஆராதைன ெகா$�க�ப$
ேபா:,   

உIக� உய(ரான நிைலக�,  அ: சைம�:,   

அ�த மகிZ/சியான உண�வைலக�  
அI� பர�ப/ ெசCகி ற:,  

அைத யா
 ெப!கி ேறா
. 

ஒ?ெவா; நிமிட>
, எம: �;நாத� காA�ய அ;� 
வழிெகா#$,  ேபர#ட�தி& அைல�: தி*�:,  உண�வ(  எ#ண�ைத� 
பாC/சி,  அ�த ந!மணமான நிைல4
,  அ�த மகிZ/சி[A$
 உண�வ(  
த ைம4
,  அைத �வாசி�:,   

அத  உண�Bக� உIக8�� கிைட�க ேவ#$ெம ற  
ஏ�க�:ட  ப(ரா��தி� ெகா#�;�கி ேறா
,   

எம: ப(ரா��தைன எம: ப(ரா��தைன எம: ப(ரா��தைன எம: ப(ரா��தைன இஇஇஇ:தா :தா :தா :தா .... 
ஆக இ�த நிைலக� ெகா#$,   

இ�த மண�ைத,  உIக8��� ெசK�தி� ெகா#�;�கிேறா
.  
ஆனா& உIகைள : �!�தி� ெகா#�;�கிற  
உண�வ(  த ைமைய,  அைத இ �ற/ ெசCவத-�,   

ஏென றா& உய(ரான கடB�,  அவ  சி;V��த ஆலய
 அ:.  
அIேக ப$
 அ��த�திFைடய நிைலக� தாIகா:,  
அ�த உண�வ(  நிைலக�தா ,   

நம��� ந&லைத ெசய&ப$�:
,   

அ�த ெதCவ�ண�தி  த ைமய(Fைடய நிைலக� மI�கி ற:.  

அ�த நிைலய(&அ�த நிைலய(&அ�த நிைலய(&அ�த நிைலய(&,  உIக8�� இ�த உய��த உIக8�� இ�த உய��த உIக8�� இ�த உய��த உIக8�� இ�த உய��த 
�வாச�தி  நிைலகைள�வாச�தி  நிைலகைள�வாச�தி  நிைலகைள�வாச�தி  நிைலகைள���� ெபற/ ெசCய ெபற/ ெசCய ெபற/ ெசCய ெபற/ ெசCய, யா
யா
யா
யா
    
ப(ரா��தி�கி ேறா
ப(ரா��தி�கி ேறா
ப(ரா��தி�கி ேறா
ப(ரா��தி�கி ேறா
.... 
 

நGIக8
 அ�த நிைலெகா#$, அ�த மக*ஷிகள�  
அ;� ச�தி நா  ெபற ேவ#$ெம ! நிைனைவ/ 
ெசK�தினா&தா ,  உIக� கதB திற��
,  அ�ெபாL: 



தா  அ�த மண�தி  த ைமக� அIேக ப(ற��
. 
அதனா&,  அIேக கிைட�க�M�ய இ�த ஆ-ற& மி�க 
ச�திக�,   உIகள�ேல  : ப�ைத�  ேபா�க உதB
. 
 

யா
 உIக8�� யாைனைய� ப#7ேவா
,  �ைனைய� 
ப#7ேவா
 எ !
 ெசCய >�யா:,  யா
 ப(ரா��தி�க 

>�4
,  உIக8�� நல
 ெபற ேவ#$ெம ! எ#ண >�4
. அ�த 
உண�வ(  ச�திைய உIக8��� கிைட�க ேவ#$
 எ ! 
ப(ரா��தி�கிேறா
.  ஏென றா&,  ெவள�ய(ேல எ$�:� ெகா#ட 
நிைலெகா#$தா ,   இ�த உலக இய&ப(  நிைலக�. 
 

ஆக இைத� ேபால,  நா
 இ�த ஓேசா  திைரைய� ேபா&,  நம��� 
அ�த தGய �ண�தி   த ைம வராம& த$�க ேவ#$ெம றா&,  அ�த 
ெமCஞான�ய(  உண�வைலைய நம��� ேச��க�ப$
ேபா: தா , அைத 
எ�த அளB�� ேச��:� ெகா�கிேறாேமா,  இI� ஓேசா  திைரயாக� 
பா:கா��
 நிைலயாகி ற:. 

 

 

மாமக*ஷி ஈ=வராய �;ேதவ� தேபாவன
 

�Qைச �ள�ய
பA� – 638 459 

ஈேரா$ மாவAட
 

தமிZ நா$ 

இ�தியா 
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