
     

சாமி ��தக
 சாமி ��தக
 சாமி ��தக
 சாமி ��தக
 –––– அக�திய�அக�திய�அக�திய�அக�திய� 1    

(ப�க
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 ப�க
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நா
 எ���� ெகா�ட உண�வ�� த�ைம, ந
 எ�
�� 
� ��!" ஊனாக இ&�கி�ற�. இ� தா� “ஊ*வ�ைன” எ�ப�. நா
 
எ���� ெகா�ட அைன��ேம ச�தாகி, எ���� ெகா�ட உண�வ�� 

எ�ண-கள/� உண�வ�� த�ைம  எ�
��!" ஊனாக 
இ&0�,  அ� வ1��� ெகா"கி�ற�அ� வ1��� ெகா"கி�ற�அ� வ1��� ெகா"கி�ற�அ� வ1��� ெகா"கி�ற�. 

 

நா
 எைதெய2லா
 ேட4ப�2 பதி5 ெச6கி�ேறாேமா, இைத4 

ேபா�7தா�, நா
 எ�ண�ய உண�வ�� ரச�ைத வ1�� 
ைவ�� நம�!" அைத4 பதி5 ெச69
 ேபா�,  

““““ேம�ன ேம�ன ேம�ன ேம�ன ””””. 
 

இத:!" பதி5 ெச6த நிைலக" ெகா��, எ4ப1 ேட4ப�2 பதி5 
ெச6கி�ேறாேமா, அைத4 ேபா�7,  ந
 நிைனவைலகைள ந
 உட2 
எைத எைதெய2லா
 இ;��� ெகா�டேதா, <
மா இ&0தா�
, ேவ4ப 
மர
 எ4ப1 த� கச4ப�� த�ைமைய, தன�!" கவ�0� எ���� 
ெகா"கி�றேதா, எ�தைன வைகயான ச�தி ேச���, ஒ& கச4ப�� 
உண�வ�� ச�தாக ேவ4ப மர
 கல0தி&�கி�ற�. 

 



அைத4 ேபா�7 தா� மன/த>ைடய நிைலக". எ0த !ண�தி� 
த�ைமைய நா
 எ���� ெகா�1&�கி�ேறாேமா, அைத இ;��� 
ெகா"?
. அ4ேபா�, கா:றிலி&0� த� இன�ைத4 ப�@��, தன� 
ஆ�மாவாக,  ஓேசா� திைரயா!
. 

 

Cமி, எ4ப1 த� ஓேசா� திைரைய அைம�கி�றேதா, எ0த 
!ண�தி� ப1வ�� த�ைம நம�!" இ&�கி�றேதா, இ� ஓேசா� திைர. 
எ0த !ண�தி� த�ைம உ-க?ட� கல�க4ப �, ஒ& !ழ
ப�ேல 
கார�ைத� கல0தா2 எ4ப1ேயா, நம�!" ேச���� ெகா�ட !ண�தி� 
அைம4� ெகா��, இ0த உண�வ�� த�ைம த� பா�கா4ப�� நிைலக" 
ஞான�ைத4 ேப<
. 

 

அ�ைப9
 ப�ைப9
 ைவ�தி&4பவ&ைடய நிைலக", வ�கார� 

ேதா:ற
 உ"ளவ�க?ைடய உண�வ�� த�ைம9
,  தா� பதி5 
ெச6� ெகா�ட� அைன�ைத9
, தன� ஆ�மாவாக,  

இ� திைரயாக தன�!4 பா�கா4பாக இ&�கி�ற�இ� திைரயாக தன�!4 பா�கா4பாக இ&�கி�ற�இ� திைரயாக தன�!4 பா�கா4பாக இ&�கி�ற�இ� திைரயாக தன�!4 பா�கா4பாக இ&�கி�ற�....  
ஞாபக�தி2 ைவ��� ெகா"?-க". ஒFெவா�7
, 
தன�!" பா�கா�!
 த�ைமய�2 ைவ��� ெகா�1&�கி�ற�. 

 

இைத4 ேபா�7, அ� ஓேசா� திைரயாக ைவ��, அ� வ&வைத 
எ2லா
 அட�கி, அட�கி, வ�ஷ�த�ைமைய அட�!
 ேபா� தா�, 

Cமிய�ேல மன/தைன உ&வா�!கி�ற�. இைத4 ேபா�7, வ�யாழேனா, 

�தேனா, ம:ற ேகாள/� ஆ:ற2கள/ேல, அ� எ���� ெகா�ட கா0த 
ச�திய�� த�ைம !ைற5.  

ஒ& ேமா டா&�!, கா0த�தி� நிைலக" எ4ப1 இ&�கி�றேதா, 

இைத4 ேபா�7தா�, அ� !ைறவாக இ&�!
 ேபா�அ� !ைறவாக இ&�!
 ேபா�அ� !ைறவாக இ&�!
 ேபா�அ� !ைறவாக இ&�!
 ேபா�, 

அ0த !ைறவான ச�திய�� �ைண ெகா��அ0த !ைறவான ச�திய�� �ைண ெகா��அ0த !ைறவான ச�திய�� �ைண ெகா��அ0த !ைறவான ச�திய�� �ைண ெகா��, 

அ� இ;��அ� இ;��அ� இ;��அ� இ;��, அ� எ����அ� எ����அ� எ����அ� எ���� ெகா�ட ச�ைத ெகா�ட ச�ைத ெகா�ட ச�ைத ெகா�ட ச�ைத 

அைத ெசயலா�க� �1யஅைத ெசயலா�க� �1யஅைத ெசயலா�க� �1யஅைத ெசயலா�க� �1ய, திறைன இழ0� திறைன இழ0� திறைன இழ0� திறைன இழ0� 

அ0த வ�ஷ�தி� த�ைமக" அதிகமாக 
��கி�ற�, அ0த� ேகா"கள/� வள�Hசிய�� த�ைம. 

 

வ�Iஞான/க" இைத� க�� ெகா"வத:! ெவ! காலமா!
. 

ஆக, இ0த கா0த�தி� இய�க�தி� நிைலக" ெகா��தா�, ேகாள/� 



<ழ:சிய�� ேவக
. இ� ேவகமாக J 1� ெகா"?
 
நிைல.  

 

இைத4 ேபா�7, K@ய>�!
 தன�!" எ���� ெகா�ட இ0த 
ச�திய�>ைடய நிைலக", “அ2 ரா வயல ” எ�7 ெசா2கி�றன�. தா� 
எ���� ெகா�ட ஆ:றலி� ச�திய�>ைடய ச�தி ெவள/4ப�
 

ேபா�, ப�ரபIச�தி2 உ"ள வ�ஷ�தி� ச�திைய, K@ய� தன�!" K@ய� தன�!" K@ய� தன�!" K@ய� தன�!" 
வராதப1வராதப1வராதப1வராதப1, த� உண�வ�� ச�திைய ேமாதித� உண�வ�� ச�திைய ேமாதித� உண�வ�� ச�திைய ேமாதித� உண�வ�� ச�திைய ேமாதி, அைத ேவக அைத ேவக அைத ேவக அைத ேவக 
ைவ��ைவ��ைவ��ைவ��,  அைத அைலகளாக ெவள/4பர4பH ெச6வ�தா�. 

 

K@ய�, தா� ெதள/வான நிைலக" ெகா�ட�. அதி2 அ<�த-க" 
எ�5
 இ2ைல. மிக !ள/�Hசியான Cமி,  அதிேல நL� வள-க?
 
ஏராளமாக இ&�கி�ற�. K@ய� எ���� ெகா�ட ஆவ�ய�� 
த�ைமதா�,  இ�7 நா
 எ���� ெகா�டா2, இ�7 திரவக
. அதாவ� 
நா
 பாதரச�ைத ெதா டா2, ஐO மாதி@ இ&�!
. 

அ0த பாதரச�ைத சகல ச�திய�>ைடய நிைலக" எ���, 

அ� ஊ�&வ� 
ஒ�7�!" ஒ�7 ஊ�&வ� 
அத>ைடய ச�தி தன�!" கவ�0�, 

ம:ெறா�7ட� இைண��வ� � 

இ� ப�@0� ெகா�ேட இ&�!
. 
 

அைத ேபா�ற நிைலக" தா�, இ�7 K@ய� தன�!" எ���, 

!ள/�0த Cமியாக இ&�கி�ற�. அ� ெவள/4ப�
 நிைலக",  ம:ற ம:ற ம:ற ம:ற 
ெபா&?ட� ேமாதிய5ட�ெபா&?ட� ேமாதிய5ட�ெபா&?ட� ேமாதிய5ட�ெபா&?ட� ேமாதிய5ட�, அ� ேவகமான நிைலக" அ� ேவகமான நிைலக" அ� ேவகமான நிைலக" அ� ேவகமான நிைலக" 
அ� ெவ4பமாகிஅ� ெவ4பமாகிஅ� ெவ4பமாகிஅ� ெவ4பமாகி,  அ0த ெவ4ப நிைலகள/ேல பல நிைலக?�! ஆகி, 

இைத ேபா�7 ம:ற உண�5�!� த�கவா7,  அ0த உண�5க" அ0த உண�5க" அ0த உண�5க" அ0த உண�5க" 
ேச��!
 ெசயலி� த�ைம�!� த�கதா�ேச��!
 ெசயலி� த�ைம�!� த�கதா�ேச��!
 ெசயலி� த�ைம�!� த�கதா�ேச��!
 ெசயலி� த�ைம�!� த�கதா�, அ0த 
ெவ4ப�தி� த�ைமக" இ&�!
. 

 

ந
 Cமிய�ேல எ���� ெகா�டா�
, ம:ற ேகா"கள/லி&0� 
ெவள/4ப�
 அைலக" �ட, K@ய>ைடய கா0த அைலக" வ&
 
ேபா�, இைவெய2லா
 பாதரச��ட� ச
ப0த4ப ட�. ஆனா2, அ0த 

அைலக" ேமா�
 ேபா�, எ0த ேகாள/� ஆ:ற2 இ&�கி�றேதா,  அ0த 



ேகா?�!� த�கவா7,  இ� ப ட5ட� இ-! ெவ4ப�தி� 
அைலகைள4 பா��கலா
. 

 

ஏென�றா2, நா
 நிைன�கலா
 K@ய� அ&கி2 வ0�வ� ட�. 

K� அதிகமாகி�ற�.  எ�தைன ேகா1 ைம2க?�! அ4பா2 
இ&0தா�
, ஒ& சீரான K� தா�.  

 

இைத வ�Iஞான/க" க�� ெகா"வத:! ெவ! காலமா!
. 
அ-ேக இ&�க� �1ய பாதரச�தி� த�ைம9
, ம:ற ேகா"கள/� 
த�ைம Cமி கவ�0� தன�!" வ&
 ேபா�, இ0த ெவ4ப கா0த 
அைலக" ேச�வத:!� த�கவா7தா�, இ� ஒ�7ட� ஒ�7 ேமாதி, 
நLராக ஆவ�யாக மா:ற ெச6ய��1ய ச0த�4பJ
, அைத4 ேபா�7 நா
 
எ���� ெகா�ட, இ0த உண�வ�� ச�திய�� நிைலக" ெகா��தா�, 

ஒFெவா& நிைலக?
 ஏ:ப�கி�ற�. 
 

 

(ப�க
 ப�க
 ப�க
 ப�க
 34-36) 

 

மக@ஷிகள/�, ெம6வழிய�� த�ைமய�� நிைலகைள எ���� 
ெகா�டா2, அ0த உண�வ�� ச�திைய4 ெப7
 த!திைய, நா
 
ெப7கி�ேறா
.  

 

சில ேப�, ெத@யாம2 கீைத ��தக�ைத4 ப1��வ� �, கீதா 
உபேதச�தி:!", அ�7 ெம6ஞான/ வ�யாச� எ;திய த��வ�ைத, 

ப�:கால�தி2 இ&4ேபா� பலவ�தமாக மா:றிவ� டா�க". ஆனா2, மாறிய 
நிைலக" ெகா��தா�, ��தக�தி2 ப1��, அதி2 ஞான�ைத ெச��தி 
சில Q2கைள எ;தி, அத�ப1 நட�கி�றா�க". 

 

ெம6ஞான/ உண�5 அFவா7 அ2ல. எ-ெக-ேகா, ெதா �� 
ெதா � ெகா���� ெகா�� ெச2கிேறா
 எ�7 நிைன�காதL�க". 
இைதெய2லா
,  உ-க?�! அ0த ஞான�ைத வள�4பத:காக ேவ�1,  

அ�7 அகOதிய மாமக@ஷி கா 1ய அ&"வழிய�2, 

““““அR5�!" அRஅR5�!" அRஅR5�!" அRஅR5�!" அR””””, இ0த மன/த உட��!" 
எFவா7 இய-!கிற�  எ�7 ஏ:கனேவ ெசா2லிய�&�கிேறா
.  
J;ைமயாக ெசா2ல ேவ��ெம�றா2 கால
 அதிகமா!
. 

உ-க?�!" பதி5 ெச6ய ேவ��ெம�ற, 

இ0த பதிவ�� “வ��ைத� தா�” 



உ-க?�!", இ0த ஆ:றைல நL-க" கிரகி��, 

�ற�தி2 இ&0� தா��ற�தி2 இ&0� தா��ற�தி2 இ&0� தா��ற�தி2 இ&0� தா�, இ;�க J19ேம இ;�க J19ேம இ;�க J19ேம இ;�க J19ேம 
தவ�ரதவ�ரதவ�ரதவ�ர, உ"?�!" உ0தி4 ெப7வ� க1ன
. 
ந
 உடலி2 எ�ண�ய,  அ0த ச�திைய� தா� ேச��க J19
. 

 

இ�7, ஒ& மர�தி� ச�தான நிைலக" வர4ப�
ேபா�, வ�Iஞான 
அறிைவ� ெகா�� எ�ன ெச6கி�ேறா
? பல ெபா&"கைள உ&வா�கி, 
ம�ண�ேல ேபா � அத:! த!0த நLைர வ� ட5ட�, அ� ஆவ�யாக 
ேபான5ட�, Cமிய�� ஈ�4பைல�!" அத>ைடய ச�திக" மாறி, 
ஆவ�யாகி, நL&ட� கல0� மர�தி:!" ெச2�
. அ� இைண0த ப�� 
தா�, கா:றிலி&0� த� இன�ைத� கவ�0� “ெகா; ெகா;” எ�7 
இ&�!
. 

உர
 அதிகமாக4 ேபா டா2,  இைத ேவக ைவ�தி�
. 
உர
 அதிகமாக4 ேபா டா2,  எ2லாவ:ைற9
 க&�கி வ��
. 

அைத சிறிதள5 ேபா �, அத:!� த!0தவா7 
ஆவ�யாக மாறி, மர��ட� ஒ 1, த� இன��ட� 
ச�திைய இ;�!
. 

இ2லாவ� டா2, இைத9
 ெகா�7வ��
. 
 

எ2லா ச�திைய9
, நL-க" சீ�கிர
 ெபறேவ��ெம�7, 

ெம6ஞான/ய@� அ&" ச�திைய, உர�ைத அதிகமாக4 ேபா ேடா
 
எ�றா2 எ�னவா!
? ெசா2வ� அ��தமாகிறத2லவா? இ� மாதி@ 
ஆகிவ�ட� �டா� எ�பத:காக� தா�, சி7க சி7க ெகா���� 
ெகா��"ேளா
. 

 

அவ�க?�ெக2லா
 ெத@கி�ற�, என�! ெத@யவ�2ைலேய சாமி 
எ�7 சில� ெசா2வா�க". அவரவ�க", இைத� தா-க� �1ய ச�தி 
உ"ளவ�க?�!, இைத பதி5 ெச69
 ேபா�, இ0த ஆ:றைல4 
ெபறJ1கிற�. அவ�க?�! ெத@கிற�,  

 

எம�!� ெத@யவ�2ைலேய எ�7 ேகாப���� ெகா"ளாதL�க". 
ச�திைய ெகா��தா�
, ப�@�தா�
 ச�திய�� நிைலக" !ைறவாக 
இ&4பதனா2, அ� T1� ெகா�ேட இ&�கி�ற�. 
 

நா
 சி7கH சி7க, எ��� தா� ெபறJ19
. திUெர�7 எ���� 
ெகா�டா2, இ0த மன/த உடலி2 எ���� ெகா�ட உண�5க" 



அத>ட� கல0தி&4பதா2,  இ� J;ைமயாக4 ேபா6வ� டா2, 

எத>ட� கல0� எ�ண�ைத4 பதி5 ெச6தி&�கி�றனேரா,  ப�� 
இ0த சி0தைனைய இழ�க ெச6�வ��
.  

 

ஆைகய�னா2, அைத நா
 மா:றாதப1, இ�, சி7சி7சி7சி7கH கH கH கH 
சி7க ேச���சி7க ேச���சி7க ேச���சி7க ேச���,  நா
 எ��!
 �� உண�5ட�நா
 எ��!
 �� உண�5ட�நா
 எ��!
 �� உண�5ட�நா
 எ��!
 �� உண�5ட�, 

நிைனவைலகைளநிைனவைலகைளநிைனவைலகைளநிைனவைலகைள���� ெகா�� வ&வ� தா� ெகா�� வ&வ� தா� ெகா�� வ&வ� தா� ெகா�� வ&வ� தா�, 

ெபா&0�
ெபா&0�
ெபா&0�
ெபா&0�
. 

 

நா
, �ற�திலி&0� எைத9ேம அைத,  திUெர�7 மா:றிவ��
 
ச�தி ெச6வ� தவ7.ஆைகய�னா2 தா�, அவரவ�க" உண�5�!� 
த�கவா7, எம� !&நாத�, எம�! எ4ப1� தா-!
 ச�திய�>ைடய 
நிைலக" ெகா��, அைத4 ப�!வ4ப��தி� ெகா��தாேரா, அைத4 
ேபா�7, நா
 ஆய�ர
 ேப� இ-! இ&0தா�
, நL-க" அைனவ&ேம 
அ0த அ&" ச�திைய4 ெப:7, அறியா� இ&�க� �1ய ��ப�ைத4 
ேபா�கவ2ல ஆ:றலாக,  நL-க" மா:றேவ��
. 

 

 

(ப�ப�ப�ப�க
 க
 க
 க
 41-42) 

 

அ0த ெம6ஞான/ய�� அ&" ச�திக", உ-க?�! கிைட�க 
ேவ��
. உ-க?�!4 பா�கா4பான நிைலக" கிைட�க ேவ��
. 
அ0த உண�வ�� ச�தி உ-க?�!" வ�ைளய ேவ��
. அ0த 
அைலகைள உ-க?�! பா�கா4பாக� ெகா��க ேவ��
. அதனா2 

தா�, உ-கைள ஈசனாக மதி�கிேற�. உ-க?�!" 
இ&�க��1ய உண�5,  எம�! அ&" பா�கிய
எம�! அ&" பா�கிய
எம�! அ&" பா�கிய
எம�! அ&" பா�கிய
, 

உ-கள/டமி&0� கிைட�கிற�உ-கள/டமி&0� கிைட�கிற�உ-கள/டமி&0� கிைட�கிற�உ-கள/டமி&0� கிைட�கிற�. 

 

ஏென�றா2,  அ0த எ�ண�ைத ஈசனாக மதி��, உ-க?�!" 
அ0த ��ப உண�5 வர��டாத நிைலக", தLைமகைள� த��க 
ேவ��
 எ�ற எ�ண
, எ4ெபா;� நL-க" J�ன/ைல 
ப���கி�றL�கேளா,  நிHசய
 ந2 ஒள/ய�� த�ைமைய நL-க" <வாசி�க 
J1கி�ற�. ெம6ஞான/ய�� அ&ைள நL-க"  ெபறJ1கி�ற�.  

 



ஆகேவ, இைத4 ேபா�7 இ0த ந2ல உண�வ�� த�ைம, 

உ-க?�! பா�கா4பாக� ெகா�� வ&வத:!தா�, இFவா7  !&நாத� 
கா 1ய அ&" வழிய�2 உபேதசி4ப�. 

 

 

(ப�க
 ப�க
 ப�க
 ப�க
 44-46) 

 

இ4ெபா;�, நா
 சில ெச1கைள4 பா��கிேறா
. இ�7 மைழேய 
இ2ைலெய�றா�
 �ட, ஆகாச�தி2 நL-க" க 1 ெதா-கவ� டா2, 

கா:றிேல இ&�க �1ய ச�திய�� த�ைமைய, எ��� வள&
. 
 

இ�7 க&ேவல J" (சீன J") எ�7 பா��கி�ேறா
. அ� 
கா:றிேல இ&�க�1ய, நL� ச�திைய வ1�ெத��க �1ய ஆ:ற2, 

அத:!" இ&4பதனா2 தா�, நL� இ2ைலெய�றா�
 அத>ைடய 
த�ைம இ&�கி�ற�. அைத4 ேபா2, Cமிய�2 அ� ேவX�றினா�
, 

நLைர ஈ��க� �1ய ச�தி�!, 

ஆழமாக,  �@தமான நிைலகள/2 

அத>ைடய வள�Hசிய�� த�ைமக" 

த� இன�ைத ஈ�4பத:!த� இன�ைத ஈ�4பத:!த� இன�ைத ஈ�4பத:!த� இன�ைத ஈ�4பத:!, மிக ஆழமாக மிக ஆழமாக மிக ஆழமாக மிக ஆழமாக 
ஓ�கி�ற�ஓ�கி�ற�ஓ�கி�ற�ஓ�கி�ற�.... இ� இய:ைகய�� சில நியதிக". 

இைத 4 ேபா�7தா�, அ0த பா�கா4பான நிைலக" நா
 

ெப7வத:!, நா
 எ-கி&0தா�
  ந
 எ�ண�தி� ந
 எ�ண�தி� ந
 எ�ண�தி� ந
 எ�ண�தி� 
உண�வ�>ைடய த�ைமக" ஊ�&வ�உண�வ�>ைடய த�ைமக" ஊ�&வ�உண�வ�>ைடய த�ைமக" ஊ�&வ�உண�வ�>ைடய த�ைமக" ஊ�&வ�,  அ0த 
ெம6ஞான/கள/� அ&" ச�திகைள எ���� 
ெகா"ளேவ��
. அ0த ஆ:றைல நா
 
ெபறேவ��
. 

நா
 அ, ஆ ப1��, 

ஏ �4 ��தக�தி2 பா���, 

இ4ப1 ெப&�கி4 பா��� 

உ-கள/ட
 ெசா2லி,  எ��� 

அ4ப1,  யா&
 ெப7வத:! J1யா�. 

அதனா2 தா�,  உ-க?�!" ஞான�தி� நிைலைய,  

பதிவா�கிபதிவா�கிபதிவா�கிபதிவா�கி���� ெகா�ேட இ&�கி�ேறா
 ெகா�ேட இ&�கி�ேறா
 ெகா�ேட இ&�கி�ேறா
 ெகா�ேட இ&�கி�ேறா
.... 
 



எ2லா அ�ப�க?
 ��தக
 ேவ��
 எ�7 ேக பதனா2தா�, 

இ4ெபா;�, யா
 ��தகேம எ;�கி�ேறாேம தவ�ர, J�னா2 
உ-கள/ட
 ேப<
 ெபா;ெத2லா
, அ��த
 �@யாத அளவ�:! 
ேப<வதி� ேநா�கேம இ�தா�.  

 

அ4ப1� ேக �, ெத@0�,  எ�ன ப�ண4 ேபாகிறL�க"? அ0த 
பதிவ�� நிைலகைள� தா�, உ-க?�!" பதி5 ெச6வத:! ெகா�� 
வ&கி�ேறா
. இ4ெபா;�
 அ�தா�. 

 

இ0த அ��த�தி>ைடய நிைலகைள, நL-க" க��ண�0� எ��க 
J1யா�. இ0த ெம6 உண�வ�� அைலகைள உ-க?�!" பதி5 
ெச6ய4 ேபா!
ேபா�, ச@யான Jைறய�2 தியான/�தா2, உண�வ�� 
ச�திய�>ைடய நிைலக" உ-க?�!" பதிவாகி�ற�. 

அ4ப14 பதிவான ப��, 

உ-க?�!", அ1�க1 நா
 ெசா�ன நிைன5, 

அ0த �&வ ந ச�திர�தி� ச�திைய எ���, 

நிைன5�!� ெகா�� வ0தா2, 

அ0த எ�ண அைலக",  

உ-க?�!" ஞான�ைத4 ேப<
. 

அத� வழி ெகா�ட நிைலகைள நL-க" <வாசி��, உ-க?�!" 
உண�வ�>ைடய நிைலக" ��ப�ைத4 ேபா�க, உ-க" உண�வ�� 
ஞான
 இ-ேக ேதா:7வ��!
. எம� அ&ளாசிக". 
 

 

(ப�க
 ப�க
 ப�க
 ப�க
 56-57) 

 

யா
 உ-கைள எதி@ெய�ற நிைலகளாக வள���� ெகா�� 
பா��ேதாெம�றா2,  அ0த உண�வ�� நிைலக" ெகா��தா� எ� ெசய2 
இ&�!
.  

 

ஆக ஒFெவா& மன/த>
 இ0த உடலி2, K@ய� எ�தைன 
அR�க" எ��� K@யனாக மாறியேதா, அ0த ஒள/யான அR�க" 

ப�ரகாசி�க ேவ��ெம�றா2,  உ-க" எ�ண-கெள2லா
 உ-க" எ�ண-கெள2லா
 உ-க" எ�ண-கெள2லா
 உ-க" எ�ண-கெள2லா
 
மகி*0�மகி*0�மகி*0�மகி*0�, இ0த மகி*Hசி�!" இ&0தா2இ0த மகி*Hசி�!" இ&0தா2இ0த மகி*Hசி�!" இ&0தா2இ0த மகி*Hசி�!" இ&0தா2 தா� தா� தா� தா�,   

எ� <ழ:சிய�� ஓ டJ
 ப�ரகாசி�!
எ� <ழ:சிய�� ஓ டJ
 ப�ரகாசி�!
எ� <ழ:சிய�� ஓ டJ
 ப�ரகாசி�!
எ� <ழ:சிய�� ஓ டJ
 ப�ரகாசி�!
.... 



இ2ைலெய�றா2, பல எதி@கைள� ெகா�� இவைர அழி��வ��வா�க" 
எ�ற இ&�ட நிைலக?�!� தா� <ழல ைவ�!
. 

 

நா� யாைனைய4 ப�Rேவ�, Cைனைய4 ப�Rேவ� எ�7 
வ�கார ஓ ட�தி� நிைலக" நம�!" எ���,  “நா� பா��கிேற�”  எ�ற 
ஆணவ
 வர4ப�
 ேபா�, அ��த நிமிட
  “இ& நா� பா��கிேற�”  
எ�7 இ0த உண�ைவ அவ� உடலி2 பா���, த�ைன4 பா�கா�!
 
உண�5 எதி�மைறக" வ&
.  

 

இ0த இ&�ட நிைலக" ெகா��,  சி0தி�!
 நிைல ெகா�� 
அ<ர உண�5 வ0தா�
, நம�!" இ&?�!" <ழ�7 
ெகா�1&�கி�ேறா
 எ�7 தா� அ��த
. அழி�!
 உண�5தா� 
வ&
. இைத4 ேபா�ற நிைலகைள மா:றியைம�க ேவ��
. 

 

 

(ப�க
 ப�க
 ப�க
 ப�க
 63-66) 

 

நம� மாமக@ஷி ஈOவராய !&ேதவ� அ&ளா2, நா
 
அைனவ&ேம இ0த அகOதிய மாமக@ஷிைய� காண J10த�. அவ@� 
ஆ:றைல9
 ெபறJ10த�. அ0த ஆ:றலி� �ைண ெகா�� பல5
 
அறிய J10த�. அவ� ஆ:றலி� �ைண ெகா��, நL-க?
 அ0த 
அகOதிய மாமக@ஷிகள/� அ&" ஒள/கள/ேல <ழ�-க". 

 

ஏென�றா2, வ��Rலகி2 ேதா�றினா2வ��Rலகி2 ேதா�றினா2வ��Rலகி2 ேதா�றினா2வ��Rலகி2 ேதா�றினா2, இன
 இன
 இன
 இன
 
இன�ைதஇன�ைதஇன�ைதஇன�ைத���� தா� ேச��!
 தா� ேச��!
 தா� ேச��!
 தா� ேச��!
....  நா
 எ0த !ண��ட� 
ேசரேவ��ெம�7 வ�&
�கி�ேறாேமா, அ0த 
எ�ண��ட� நா
 ெச2ல J19
. எ0த உண�வ�� 
த�ைம நம�!" பதி5ெச6�, நா
 
ேபாகேவ��ெம�7 எ�Rகி�ேறாேமா, அ-ேக 
ெச2லலா
. 

 

நா
 இ0த உடலி2 இ&�க4ப�
 ெபா;ேத, ெம6 ஒள/ய�� அ&", 

அ0த மக@ஷிக" ெப:ற அ&" ஒள/கைள, ெபறேவ��ெம�7 
எ�R-க". 

சாமிய�ட
 ேபாேனா
, 

சாமி ெகா��கவ�2ைல எ�7 !ைறைய எ�ணாதL�க". 



சாமிய�ட
 ேபா6, 

அ0த அ&" ஒள/ைய வள�4ேபா
, 

அ0த அ&" ஒள/ய�>ைடய நிைலகள/2, ஒள/ 
நிைல ெப7ேவா
.  நா
 வா*�ைகய�2 வர��1ய தLைமய�� 
நிைலகைள,  ந
 THசாேலந
 THசாேலந
 THசாேலந
 THசாேல, ந
ைம அRகா� ந
ைம அRகா� ந
ைம அRகா� ந
ைம அRகா� 
பா�கா4ேபா
பா�கா4ேபா
பா�கா4ேபா
பா�கா4ேபா
.  

 

அ0த ெம6 ஒள/ய�� நிைலக" ெபற4ப�
 ேபா�, இ&" வ�ல!
, 

அ0த4 ெபா&" ெத@9
. இ&" வ�லகி4 ெபா&" காR
ேபா�, 

வா*�ைகய��
 நL-க" ெபா&" காணலா
. 
 

ஆக ந
 உடலி2, எFவள5 ேவதைனக" ந
ைம 
���7�தினா�
, அ0த இ&ைள மா6�க, உ-க?�! யா
 ெகா�4ப� 
“ஆ�ம <�தி”  எ�ற ஆ9த
. எ4ப1 �லி ந
ைம தா�க வ&
 ேபா� 
அைத ேவ ைடயா�வத:!,  அ
ைப� ெகா�� எFவா7 எ6கி�ேறாேமா 
அேத ேபா�7, உ-க" உட��!" நி�7, உ-கைள ேவ ைடயாட 
நிைன�!
 அ0த தLய, வ�ஷ உண�5கைள9
, ேவதைன4பட ெச69
 
அ0த உண�வ�� த�ைமகைள9
 ேவ ைடயா�வத:!, 

““““ஓ
 ஈOவராஓ
 ஈOவராஓ
 ஈOவராஓ
 ஈOவரா”””” எ�7எ�7எ�7எ�7,  

அ0த உண�வ�� ஆ:றலான ஆ9த�ைத எ���, 

மக@ஷிகள/� அ&" ச�திகைள, உ-க" உட��!" ெச��தி 
(ஆ�ம <�தி ெச6�), உ-கைள ேவ ைடயா1� ெகா�1&�!
, 

ேவதைன4ப��தி� ெகா�1&�!
, அ0த உண�வ�� த�ைமகைள,  

அ0த மக@ஷிய�� அ&" ஒள/யாேல, அட�கH 

ெச69-க".  அ4ேபா�தா� அட-!
அ4ேபா�தா� அட-!
அ4ேபா�தா� அட-!
அ4ேபா�தா� அட-!
.... 
 

ஆக, ேவதைனயாக இ&�கி�ற� எ�ற நிைலைய மற0�வ� �, 

அ0த மக@ஷிகள/� அ&" ஒள/யாேல, என�!" இ&�க �1ய 
��ப-க" நL-!
 எ�ற உண�ைவ <வாசி9-க". அ0த உண�வ�� 
த�ைம, ெம6 ஞான/ய�� அ&" உண�5 உ-க?�! கிைட�!
 ேபா�, 

ெம6ஞான/க", அவ�க" உடலிேல எ4ப1� தLைமைய மா6��, ெம6 
ஒள/ய�� த�ைமைய4 ெப:றா�கேளா, அ0த தLைமயான உண�ைவ 
மா6�க,  அ&" ஒள/ய�� த�ைமய�ேல ெச�றா2 தா� J19
. 

 



நிைறய ேப�,  

சாமிய�ட
 ெச�7 வ0ேதா
,  தைலவலிேய ேபாகவ�2ைல. 
சாமிய�ட
 ெச�7 எ�ன கிைட�கி�ற�?  எ�7 எ�Rவா�க". 
 

அ&" வழிய�2 ந�றாக ஆகிவ� டெத�றா2, மY��
 வ&வா�க". 
அ��த Jைற வ0�, “சாமி” எ�7 ேக பா�க". T�றா
 Jைற வ&
 
ேபா�, எ�ன ெச6கிறா�க"? ந
 வா*�ைகய�2, அ1�க1 அ<�த-க" 
வ0� ெகா�ேட இ&�!
. அ4ேபா� எ�ன ெச6கி�ேறா
. அ�7 
நட0த�,  இ�7 

“யா
 ெசா�ன வழிகள/ேல நட0தL�ககளா?” எ�7  
யா
 அவ�கள/ட
 ேக டா2, 

“ேநர
 இ2ைல-ேக”  எ�7 ெசா2வா�க". 
 

இ� ேபா�7, ேநரமி2ைல எ�ற நிைல�! வ0�வ� டா�க" 
எ�றா2, அவ�க", எ
மிட
 “எ�ன சாமி, ஒ�7ேம இ2ைல” எ�ற 
நிைல�!4 ேபா6�ெகா�1&4பா�க". இ
மாதி@யாக, நம� 
வா*�ைகய�>ைடய நிைலக" பயன:றதாக4 ேபா6வ�டாதப1, நா
 
ெம6வழி கா�ேபா
. நம�!" இ&�க� �1ய ��ப�ைத4 
ேபா�!வத:!� தா�, இ0ேநர
 வைரய��
 யா
 ேபசிய�.  

அ0த ஆ9த�தி:!"அ0த ஆ9த�தி:!"அ0த ஆ9த�தி:!"அ0த ஆ9த�தி:!", (ஆ�ம <�திஆ�ம <�திஆ�ம <�திஆ�ம <�தி) ) ) )  
பல இரகசிய-க" இ&�கி�ற�பல இரகசிய-க" இ&�கி�ற�பல இரகசிய-க" இ&�கி�ற�பல இரகசிய-க" இ&�கி�ற�.... 
 

 

(ப�க
 ப�க
 ப�க
 ப�க
 77-78) 

 

அ�7, ெம6ஞான/க" தன�!" எ���� ெகா�ட உண�வ�� 
ச�திைய, அவ�க" வள��� வ��ண�� ஆ:றைல� தன�!" ெப:றப��, 

அ0த அைலய�� ெதாடைர,  த�>ட� �1ய ம�கள/�பா2 அ0த 
உய�0த ச�திைய, அ-ேக9
 பதிய ெச6�, அவ�க" உடலிேல 
ஆேரா�கிய நிைலகைள வரHெச6�, அத�பா2 அவ�கள/ட
 ந2ல 
எ�ண-கைள ெவள/ய� டப��, அ0த உண�வ�� ச�தி� �ைண 
ெகா��,  தன�!" வள���� ெகா�டதனாேல, எென�றா2, 

இ0த Cமிய�ேல இ&4ேபா&ைடய இ0த Cமிய�ேல இ&4ேபா&ைடய இ0த Cமிய�ேல இ&4ேபா&ைடய இ0த Cமிய�ேல இ&4ேபா&ைடய 
நிைலக?ட�நிைலக?ட�நிைலக?ட�நிைலக?ட�, இைணயH ெச6�இைணயH ெச6�இைணயH ெச6�இைணயH ெச6�, 

தன�!� !ழ0ைதக" இ2ைலெய�றா�
, பல&ைடய 
எ�ண-கள/�
 அ0த ெம6ஞான/கள/� உண�ைவ, வ��ண�� ச�திைய 



பா6HசH ெச6�,  அ0த ஞான/க" உடைல வ� �உடைல வ� �உடைல வ� �உடைல வ� �HHHH ெச2�
  ெச2�
  ெச2�
  ெச2�
 
ேபா�ேபா�ேபா�ேபா�, அவ�க" தா� வ�� ெச2�வத:!அவ�க" தா� வ�� ெச2�வத:!அவ�க" தா� வ�� ெச2�வத:!அவ�க" தா� வ�� ெச2�வத:!����    தா�தா�தா�தா�,  

கட0த கால மக@ஷிக" எ2ேலா&ேம இFவா7 
ெச6தா�க". 

 

இ�7 ேபாகேரா, வா�மYகிேயா, வ�யாசேரா, அகOதியேனா, 

அவ�கைள4 ேபா�7 எ�ண�லட-காத மக@ஷிக" எ2ேலா&ேம, 

தம�!" ெப:ற ஆ:றைல 

சாதாரண ம�கள/� ம�திய�ேல, 

த� உண�வ�� ெசா2லாேல, அ-ேக பா6Hச4ப � 

அவ� உட2கள/2 ��ப�ைத ஊ 1� ெகா�1&�!
 
உண�5கைள மா:றி, 

ந2ல ெசா2கைள,  அவ�க" வா*�ைகய�2 ெவள/4படH ெச6� 

அவ�க"பா2,  ந2ல எ�ண-கைள ஈ���� ெகா�டா�க". 
 

இ4ேபா�, யா
 உ-க?�! ஒ& ந�ைமைய ெச6கிேறா
 எ�7 
எ�R
ேபா�, அ0த ந�ைமய��பா2 அ0த நபைர எ�ண� எ
ைம4 

பா��கி�றL�க". அவரா2 ந2ல� நட0த� எ�7
, அFவா7, நL-க" 
எ�R
 அேத எ�ண அைலக", ஒ�7 ேச���� கல�கிற�. 

 

உ-கள� உண�வ�� எ�ண
, எம�!" 
பதிவாகி�ற�. எம� எ�ண
, உ-க?�!" ந2லைத 
உ&வா�!கி�ற�.  அ4ப1 ந2லைத உ�டா�க4ப�
 ேபா�, அ0த 
உண�5 ெகா�� யா
 இ0த உடைல வ� � ெச�றா�
, நL-க" 
எ2ேலா&
 எ�R
ேபா�, யா
 வ�� ெச2ல J1கி�ற�. 

 

இ4ப1�தா�இ4ப1�தா�இ4ப1�தா�இ4ப1�தா�, அ�7 ெம6ஞான/க" அ�7 ெம6ஞான/க" அ�7 ெம6ஞான/க" அ�7 ெம6ஞான/க" 
ஒள/ய�� சZர
 ெப:7ஒள/ய�� சZர
 ெப:7ஒள/ய�� சZர
 ெப:7ஒள/ய�� சZர
 ெப:7, வ�� ெச�றா�க"வ�� ெச�றா�க"வ�� ெச�றா�க"வ�� ெச�றா�க".  

ஆகேவ,  நா
 அைனவ&
 அவ�க" ெச�ற வழிய�ேலேய வ�� 
ெச2ேவா
, எம� அ&ளாசிக". 

 
 
 
 
 
 



(ப�க
 ப�க
 ப�க
 ப�க
 78-85) 

 

நா
 அைனவ&
 இ0த தியான�தி� நிைலக" ெகா��, நம�!" 
ஆ:ற2 ெப:றப��, யா� ��ப4ப � வ0தா�
, நா
 ஆ�ம <�தி ெச6� 

ெகா��,  அவ�க" உடலி2 இ&�க� �1ய தLைமகைள அவ�க" உடலி2 இ&�க� �1ய தLைமகைள அவ�க" உடலி2 இ&�க� �1ய தLைமகைள அவ�க" உடலி2 இ&�க� �1ய தLைமகைள 
நL�கநL�கநL�கநL�க,  அவ�கைள9
அவ�கைள9
அவ�கைள9
அவ�கைள9
, அ0த அ0த அ0த அ0த ““““ஆ�மஆ�மஆ�மஆ�ம <�தி <�தி <�தி <�தி”””” ெச6யெச6யெச6யெச6ய4444    
பழ�!-க"பழ�!-க"பழ�!-க"பழ�!-க".... 

 

யா
 எ4ப1, உ-கைள ந2லதா�க ேவ��ெம�7 வ�&
ப�, இ0த 
ஞான�தி� வழி Jைற ெகா�� உ-க?�!" ேச��கH 

ெச6கி�ேறாேமா, இைத ேபா�7,  நL-க?
 ெச69-க"நL-க?
 ெச69-க"நL-க?
 ெச69-க"நL-க?
 ெச69-க"....   
 

உ-க" THசா�
 ேபHசா�
, ம:றவ�க?ைடய ��ப�ைத4 
ேபா�கH ெச69-க". இைத, உ-க" அ>பவ�திேல நL-க" பா��கலா
. 

 

நL-க" உ-கைள ந
�-க". நா
 எ��!
 தியான�தி� Tலமாக, 

ஆ:ற2 மி�க ச�திைய நா
 ெபறJ19
.  
யாேரா ெச6� ெகா��கிறா�,  

எவேரா ெச6� ெகா�4பா� எ�7 எ�ணாதப1,  

நா
 இைத4 ெபறJ19
.  
இ0த ஆ:ற2 மி�க ச�தி ந
 உடலி2 உ��,  

அ0த ஆ:ற2 மி�க ச�திைய நா
 ெபற J19
  
எ�ற நிைல�!, நா
 வரேவ��
. 

 

உய�&ட� ெதாட� ெகா��, அ0த அைலய�� வ@ைசய�2 இ-ேக 

பா6Hச4ப�
 ேபா�, ஒFெவா�7
 ந2லதா!
.  ந
மா2 ந
மா2 ந
மா2 ந
மா2 
J19மாJ19மாJ19மாJ19மா? எ�ற பலவ Lன�ைத ம �
எ�ற பலவ Lன�ைத ம �
எ�ற பலவ Lன�ைத ம �
எ�ற பலவ Lன�ைத ம �
 வ� �  வ� �  வ� �  வ� � 
வ��-க"வ��-க"வ��-க"வ��-க"....  எ�ண�யைத பைட�!
 ச�தி, உ-கைள இய�கி� 
ெகா�1&�!
, உ-கைள ஆ�� ெகா�1&�!
, இ0த உய�&�! 
உ��. 

 

ஆக, அத>ைடய �ைண ெகா��, அ� எ4ப1 ஒள/யாக ந
ைம 
உ&வா�!கி�றேதா, ந
 உண�வ�� ெசயைல உ&வா�!கி�றேதா, 

அைத4 ேபா�7,  ந
 உண�5க" அைன��
, அ0த ஈசன/� அ0த ஈசன/� அ0த ஈசன/� அ0த ஈசன/� 



உண�வ�� ஒள/ அைலகளாக மாறிஉண�வ�� ஒள/ அைலகளாக மாறிஉண�வ�� ஒள/ அைலகளாக மாறிஉண�வ�� ஒள/ அைலகளாக மாறி,  அ0த உண�5க" 
ெசய2ப�
,  

 

(உய�� ந
ைம ஒள/யாக இய�கி� உய�� ந
ைம ஒள/யாக இய�கி� உய�� ந
ைம ஒள/யாக இய�கி� உய�� ந
ைம ஒள/யாக இய�கி� 
ெகா�1&�!
ெகா�1&�!
ெகா�1&�!
ெகா�1&�!
) ) ) ) இ0த உண�வாகஇ0த உண�வாகஇ0த உண�வாகஇ0த உண�வாக, நா
 மா:ற நா
 மா:ற நா
 மா:ற நா
 மா:ற 
ேவ��
ேவ��
ேவ��
ேவ��
.... 

 

ஒ�ைற ஒ�7 வ�;-கி� தா�, ஒ�7�!" மைற0� வ&கி�ற�. 
ஆனா2, எ2லாவ:றி&�!
 ஞான
 உ��. இ�ைற�!� கா:றாக 
வ&கிறெத�றா2,  இ0த� கா:7
, ேபா� Jைறகள/ேல தா� வ&கி�ற�.  

 

பல அR�கள/� நிைலக" ெகா��, ந
 Cமி�!" வ�ைள0த 
நிைலக" ெகா��, எதி� நிைலயான அைலக" ப ட5ட�, 

ஒ�7�ெகா�7 ேபா� ெச6�தா�, <ழி�கா:7
 வ&கி�ற�. ஆக, 
இைவெய2லா
, ஒ�ைறெயா�7 ெவ2�
 ேபா�, ஏ:பட� �1ய 
THசி� அைலக"தா�. 

 

ஆைகய�னாேல, எ2லாேம இய:ைகய�� ெசய2தா�. இைவ 
அைன�ைத9ேம அறி0�ணர��1ய ஆ:ற2, மன/த>�! உ��. 
ஆகேவ, 

மன/தனாக இ&�க� �1ய நா
 

எைத� ெகா��,  எைத ெவ2ல ேவ��
? 

நா
 இ&ைள ெவ�7, ஒள/யா�க ேவ��
. 
இ�தா� கைடசி நிைல. 
ஆைகய�னாேல, அ�தைகய த�ைமைய உ-க?�!" வள��கH 

ெச6வத:!�தா�, எம� !&நாத�,  யா
 ெப7வத:! எைதH ெச6தாேரா, 

அைத4 ேபா�7,  எம�!" அவ� கா 1ய ஆ:றைல யா
 ெப:றா�
, 

அ0த ஆ:றலி� த�ைமைய உ-க?�!4 பா6H<கி�ேற�. 
அ0த ஆ:றைல நL-க?
 ெபறலா
. 
நL-க" ெபற4 ேபா!
ேபா�, 

உ-க" THசைலகைளஉ-க" THசைலகைளஉ-க" THசைலகைளஉ-க" THசைலகைள,  

நL-க" ச0தி4ேபா&
 ெப:7நL-க" ச0தி4ேபா&
 ெப:7நL-க" ச0தி4ேபா&
 ெப:7நL-க" ச0தி4ேபா&
 ெப:7 

அவ�க?
 அ0த ஆ:றைல4  ெபறலா
. 
 



அ0த ஆ:ற2 மி�க ச�திகைள, உ-க?�! கிைட�கH 
ெச6வத:காக, எ4ப1, ேர1ேயா நிைலய�தி2 ஒலிபர4� ப�ண�� 
ெகா�1&4பைத, உ-க" வ L 12 ேர1ேயாைவ� தி&4ப� ைவ�த5ட�, 

அ0த அைலவ@ைசய�2 நL-க" ேக கி�றL�கேளா,  அைத4 ேபா�7, 

உ-க" ஒFெவா&வ&�!
, ந2ல� நட�க ேவ��ெம�7, 

அ0த மக@ஷிகள/� அ&" ச�தி,  நL-க" அைனவ&
 ெப:7, 

�ன/த நிைலக" ெபறேவ��ெம�7, 

சதாசதாசதாசதா,  யா
 எ�ண�� ெகா�1&�கி�ேறா
யா
 எ�ண�� ெகா�1&�கி�ேறா
யா
 எ�ண�� ெகா�1&�கி�ேறா
யா
 எ�ண�� ெகா�1&�கி�ேறா
.... 
அைத யா
 ெஜப���அைத யா
 ெஜப���அைத யா
 ெஜப���அைத யா
 ெஜப���, அைலகளாக அ>4�
 அைலகளாக அ>4�
 அைலகளாக அ>4�
 அைலகளாக அ>4�
 

ேபா�ேபா�ேபா�ேபா�,  நL-க" நிைன�த5ட�நL-க" நிைன�த5ட�நL-க" நிைன�த5ட�நL-க" நிைன�த5ட�, ஈ��க J1கி�ற�ஈ��க J1கி�ற�ஈ��க J1கி�ற�ஈ��க J1கி�ற�.... 
அ0த உண�5, உ-க?�!" ந2லதாக5
 ேச�கி�ற�. 
உ-க" TH< ப�ற�ேம2 ப ட5ட�, அவ�க" ��ப�ைத9
 

ேபா�க J1கி�ற�. 
 

இைதெய2லா
, நம�!" ஐ�கிய மேனாபாவ��ட�, ஒ�7ட� 
ஒ�7 ெதாட�� ெகா��,  அ0த உய�0த த�ைமகைள நம�!" வள���, 

அ0த ஒள/ய�� சZரமாக மாறேவ��
.  
 

ஆைகய�னாேல, ஒFெவா&வ&
 ஐ�கிய !�
பமாக வள�0�,  

இ0த Cமிய�2 வர��1ய ப�ரளஇ0த Cமிய�2 வர��1ய ப�ரளஇ0த Cமிய�2 வர��1ய ப�ரளஇ0த Cமிய�2 வர��1ய ப�ரளய�திலி&0�ய�திலி&0�ய�திலி&0�ய�திலி&0�, நா
 நா
 நா
 நா
 
அைனவ&
 மY��அைனவ&
 மY��அைனவ&
 மY��அைனவ&
 மY��,  இ0த மன/த சZர�திலி&0� ஒள/ சZரமாக4 
ெபறேவ��
. அைத நL-க" அைனவ&
 ெபறெவ��ெம�7, யா
 
ப�ரா��தி�கி�ேறா
. 

 

அகOதிய மாமக@ஷிய�� அ&" ஒள/ய�� ச�திகைள நா
 
எ��!
ேபா�, ெப&
 ெவ"ளமாக மாறி, அ0த ெப&-கடலான ஒள/� 
கட�ட� நா
 ெதாட�� ெகா"ள ேவ��
. தன/��, சிறி� நL� ெவ! 
\ர
 ெச2லா�.  

 

ஆனா2, வா6�காலி2 ெச2�
ேபா�, சில ெச�ைதகள/னா2 
த���வ��
. சிறிய வா6�கா2களாகH ெச�7, ஒ& ஓைடயாக 

வ&
ேபா�, சிறிதள5 ப�ள0� ெச2�
. ஆனா2,  ெப&
 நதியாகH 
ெச2�
 ேபா�, அத>ட� எ� ப டா�
 இ �H 
ெச�7வ��
. 

 



இைத4 ேபா�7 நா
 எ�4ப�,  ஒFெவா&வ&
 தன/�� 
எ�7 எ�ண ேவ�டா
.  நா
 எ��!
 நா
 எ��!
 நா
 எ��!
 நா
 எ��!
 
ஒFெவா&வ&ைடய எ�ண உண�வ�>ைடயஒFெவா&வ&ைடய எ�ண உண�வ�>ைடயஒFெவா&வ&ைடய எ�ண உண�வ�>ைடயஒFெவா&வ&ைடய எ�ண உண�வ�>ைடய    
நிைலக"நிைலக"நிைலக"நிைலக",  உ" நி�7உ" நி�7உ" நி�7உ" நி�7,   

ெம6ஞான/ய�� அ&" வழி ெகா��ெம6ஞான/ய�� அ&" வழி ெகா��ெம6ஞான/ய�� அ&" வழி ெகா��ெம6ஞான/ய�� அ&" வழி ெகா��,  

ெப&
 நதியாகெப&
 நதியாகெப&
 நதியாகெப&
 நதியாகHHHH    ெச2கி�ேறா
ெச2கி�ேறா
ெச2கி�ேறா
ெச2கி�ேறா
....  
 

இதிேல, நா
 ஒ&வ� த4ப�� தவறி� கீேழ வ�;0தா�
, அ0த 
நதிய�� நிைலக" ெகா�� கடலிேல ேச���வ��
. அ0த ெம6 
ஒள/9ட� கடலிேல ேச���வ��
. 

 

காரண
, இ0த உடைல வ� � யா� ெச�றா�
, அ0த இற0த 

வ L 12 ��க�ைத ெகா�டாடாதL�க".  அவ� சZர�திேல வா*0த,  இ0த 
��ப� கடலி2 இ&0�,  இ�ப� கட��! ெச2கி�றா� 
எ�ற உண�5ட�,  இற0�ேபான அ0த உடைல வ� �Hெச�ற அ0த 
உய�ரா�மாைவ, ச4த@ஷி ம�டல ஒள/யைலக?ட� கல�க 
ேவ��ெம�7,  ஐ�கிய மேனாபாவ��ட�, எ2ேலா&
 எ�R-க". 

 

எ�ெற�7
, வ��ண�ேல அ0த ஒள/H  <ட�க", 

இ0த Cமி�!
, 

இ0த மன/த உடலான நிைலக" 

ந2ல உண�5க" ேத�
, அ0த உண�5கள/ேல ஊ�&வ�, 
அ0த நிைலக" ெபறேவ��ெம�7,  

நL-க" ப�ரா��தைன ெச69-க". 
 

இFவா7, தியானமி&0த அ0த உய�ரா�மா ஒள/யாகH  
ெச2ல4ப�
 ேபா�,  இ0த நதிய�>ைடய த�ைமகள/2, அ0த 
அைலகள/2 அ0த உய�ரா�மாைவ,  அ0த வ��ண�ேல ஒள/�கடலிேல 
ேச���, எ�7ேம அ0த ச4த@ஷிகள/� அ&" ஒள/ய�ேல 

கல0�வ�டலா
.  அத:!அத:!அத:!அத:!, நா
 ஒ&-கிைண0த நிைலகள/2 நா
 ஒ&-கிைண0த நிைலகள/2 நா
 ஒ&-கிைண0த நிைலகள/2 நா
 ஒ&-கிைண0த நிைலகள/2 
ெசய2படேவ��
ெசய2படேவ��
ெசய2படேவ��
ெசய2படேவ��
. . . . எம� அ&ளாசிக"எம� அ&ளாசிக"எம� அ&ளாசிக"எம� அ&ளாசிக".... 
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