
      

சாமிசாமிசாமிசாமி ��தக	��தக	��தக	��தக	 –––– அ�திஅ�திஅ�திஅ�தி� மக�ஷி� மக�ஷி� மக�ஷி� மக�ஷி   

(ப�க	ப�க	ப�க	ப�க	 14-16) 

 

அ�தி மர�தி� நிழலிேல, அ�தி� பழ�க� எ�ப� த� த��கள�  
உ"�ெப$கி�றேதா, 

அ&த உண(வ*� எ�ண�ைத� ெகா��, 

ஒ-ெவா" அ.வ*/0�1	 

அ2 ேதா�$	 உண(வ*� நிைலக� ெகா�� 

ஒ-ெவா�றி3	 உ"�ெபற4 ெச5ய 7�8	 

எ�$ த� உண(வ*� த�ைம ெகா��, அரசனாக இ"&தவ� 
அ�தி�. 

 

நா<�� நிைல8	, தன2 0�	ப�தி  த� ம�க� த�=ைடய 
அர?�0� ேபா( 7ைறக� ெகா��, தன�0 இ&த ெசா�2 ேவ��	, 

அ&த ெசா�2 ேவ��	 எ�$	, இ&த அர?�0� ேபா( 7ைறக� 
ெகா��, இ&த அரசைனேய (அ�தி�ைய) தி"�ப*� தா�0	 நிைல 
வ"	ேபா2, ஆ/ற  மி�க ெம5 நிைலகைள உண(&2, அரச சைபைய� 
C<�, அத� வழிகள�ேல அரைச நட�தி, அ&த� ேபர�ட�தி� 
ேப"�ைமய*� நிைலகைள� ெபற7�8	 எ�$ இ"&தா3	, அைத 
அவனா  ெபற 7�யவ* ைல. 

 



அவ=ைடய 0�	ப�தி , ம�க� எதி(நிைலக� ெச58	ேபா2, 

இவன2 சி&தைனக� 0ைல&2, நா<�/0� த� ப*�ைளக� எ�$ 
வ"	ேபா2, ம�க� ம�திய*ேல பல ெகாDர� த�ைமகைள வ*ைளய 

ைவ�2,  ம�கள�� நிைலகள�  எ ைல கட&த 
நிைலகளாகி, அவ(க� ப�தவ*�2� ெகா��"�0	 
நிைல8	, மைழ நE( ெப5யாத நிைல8	, அ2 தவ*�2� 

ெகா��"�க� C�ய நிைலகள� தா�,  அரச அரச அரச அரச 
நிைலேய ேவ��யதி ைலநிைலேய ேவ��யதி ைலநிைலேய ேவ��யதி ைலநிைலேய ேவ��யதி ைல, எ�$ எ�$ எ�$ எ�$ 
உண(கி�றா�உண(கி�றா�உண(கி�றா�உண(கி�றா�.... 

 

ப*�, ஒ-ெவா" உய*�� த�ைமய* , அவ(க� எ��2� ெகா�ட 
ந ல எ�ண7	 அ&த ந ல எ�ண�ைத நா	 ெப/றா , அ&த 
உண(வ*� ஆ/ற  ெகா�� ெம5 உண(வ*� நிைலகைள நம�0� 
வள(�2, அ&த ெம5ய*� த�ைமயான ஒள�நிைல ெபற 7�8ெம�$ 
ேப"�ைமைய அறி&2 உண(&தவ(தா�, அ�தி� மாமக�ஷி.  

 

அவர2 அரசா<சி கால�கள�  நட&த நிகF4சிக� அைன�2	 
க��ண(&2, இைதெய லா	 ெவ$�2  

இன�, நா	 ஒ-ெவா" ம�கள��  
ந  எ�ண�கைள நா	 ெப/றா  தா�,  

நா	 வ*� ெச ல 7�8	  எ�ற நிைல�0 வ&2 

அரச நிைலைய� 2ற&2, கா� வன	 எ�ற நிைலகள�  தி�&2, ஆ/ற  
மி�க ச�திைய� தன�0� ெப/$, ம�க� ம�திய*ேல ஊ�"வ* 

வ&2,  ஒ-ெவா" ம�கைள8	 மகிழ4 ெச5ஒ-ெவா" ம�கைள8	 மகிழ4 ெச5ஒ-ெவா" ம�கைள8	 மகிழ4 ெச5ஒ-ெவா" ம�கைள8	 மகிழ4 ெச52222, அ&த அ&த அ&த அ&த 
மகிF4சியான எ�ண�ைதமகிF4சியான எ�ண�ைதமகிF4சியான எ�ண�ைதமகிF4சியான எ�ண�ைத���� தா� ?வாசி�2 தா� ?வாசி�2 தா� ?வாசி�2 தா� ?வாசி�2, அ&த அ&த அ&த அ&த 
உண(வ*� ஆ/றைலஉண(வ*� ஆ/றைலஉண(வ*� ஆ/றைலஉண(வ*� ஆ/றைல���� தன�0� ெப"�கி தன�0� ெப"�கி தன�0� ெப"�கி தன�0� ெப"�கி,  த� 
உய*ரா�மாவ*� நிைலகைள ஒள�யாக மா/றி4 
ெச�றவ(, அ�தி� மாமக�ஷி. 

 

ஆக, அ�தி� மாமக�ஷி அரசனாக வாF&தா�, ப*� உண(&தா� 
ப*� த� நிைலகைள அறி&தா�. இைத� ேபா�$, மன�த வாF�ைகய*  



நா	 ஒ-ெவா"வ"	 வாழேவ��ெம�$ எ�ண*� ெகா��"&தா3	, 

நா	 அரசைன� ேபால, வ E<�/0�1	 அரசா<சி ��கி�ேறா	.  
 

அைத� ேபா�$, பண வசதி ெகா�� வ E<�/0� அரசா<சி 
ெச5தா3	, நா	 ஒ" அரசனாகேவ இ"�க வ*"	�கி�ேறா	. 
ஓரளவ*/0 ெபா"� இ"&தா3	, த�ைன மதி�கவ* ைல 

எ�றா ,  “இ" நா� பா(�கி�ேற�” எ�ற எ�ண	 தா� 
வ"கி�ற2.  ஒ" ேபரரசனாக இ"&தா3	, அ&த நிைலக�தா� 
வ"கி�ற2. 

 

ஆக அேத சமய	, ஒ"வ( உதவ* ெச5கிறா( எ�$ எ�ண*னா , 

அ&த உதவ*ய*� த�ைமைய நா	 ெப/$வ*<டப*�, அவ( ெச5ய� C�ய 
தவ$�ெக லா	 நா	 உட&ைதயாக ஆகேவ��	.  

 

அ�ப� ஆகவ* ைல எ�றா , நா� உதவ* ெச5ேத�, எ�ைன 
எதி(�கிறா� பா( எ�கிற நிைலகள� , அவ� ெச58	 தவ$�0 
உ$2ைணயாக ேவ��	. இ�ப��தா� நா	 ஒ-ெவா" 
உ�ைமய*=ைடய நிைலகள�3	 ந	ைம அழி�2� ெகா��தா� 
இ"�கி�ேறா	. 

 

இைத� ேபா�$தா�, மன�த=ைடய வாF�ைகய*3	 இேத 
உண(Kதா� இ-வா$, ஒ"வ"�ெகா"வ( ந	ைம அறியாமேலேய 
ஞான�க1�0 7�னா� ெம5ையேய அழி�0	 உண(Kக�, வ&2 

ெகா�ேடதா� இ"�கி�ற2. 
 

    ெம5 எ�$	 அழிவதி ைலெம5 எ�$	 அழிவதி ைலெம5 எ�$	 அழிவதி ைலெம5 எ�$	 அழிவதி ைல. அத�அத�அத�அத� ஒள�ய*�  ஒள�ய*�  ஒள�ய*�  ஒள�ய*� 
?ட( ெகா��?ட( ெகா��?ட( ெகா��?ட( ெகா��, எ�$	 ெபா�கி�எ�$	 ெபா�கி�எ�$	 ெபா�கி�எ�$	 ெபா�கி� ெகா�ேடதா� ெகா�ேடதா� ெகா�ேடதா� ெகா�ேடதா� 
இ"�0	இ"�0	இ"�0	இ"�0	....  
 

ஆக, ெம58ண(வ*� த�ைமயா , ெம5ைய� கா�க 
ேவ��ெம�ற எ�ண	 ெகா��, நா	 இ�ேக ெசய ப<�� 
ெகா��"�கி�ேறா	. ெம5 ஒள�ைய அைனவ"	 ெபற எம2 
அ"ளாசிக� 

 
 
 
 



(ப�க	ப�க	ப�க	ப�க	 32-34) 

 

இ�$, யா	 க�	 தவ	 இ"&2, நம2 0"நாத( கா<�ய அ"� 
வழிெகா��, உ�க� உய*ைர ஈசனாக மதி�2, அவ� வ E/றி"�0	 
ஆலய	 எ�$ உ�க� உடைல� க"தி,  

ஈச� வ E/றி"�க�C�ய ஆலய	 

�ன�த நிைலக� ெபறேவ��	, 

அ&த� �ன�த எ�ண�க� ேதா�ற ேவ��	, 

�ன�த N4?�க� நE�க� ெவள�ய*ட ேவ��	. 

அ&த �ன�த N4சி� த�ைமக�, 

வ*Oஞான உலகி  வர�C�ய, இ"ைள மா5�க 
ேவ��	, 

எ�ற இ&த உண(வ*� த�ைம ெகா��, 0"நாத( கா<�ய 
அ"�வழிைய உ�க1�0� பதிK ெச52 ெகா��"�கி�ேறா	. யா	 
எ��க� C�ய2 ஏகா&த நிைல. 

 

ஆக, யா	 எ��க�C�ய எ�ண	, அ&த ெம5 ஒள�ய*� 
த�ைமக� என�0� இைறயாகி, இ&த உண(வ*� த�ைம உ�க1�0� 
ஈசனாக நி�$, உ�க� உய*ைர இய�கி� ேக<�� ெகா��"�0	 இ&த 
உண(வைலக1�0�, 

யா	 ேப?	 இ&த உண(வைலக�, ஆராதைனயாக4 ேச(&2, 

இ&த ?வாச�தி� ந$மண	இ&த ?வாச�தி� ந$மண	இ&த ?வாச�தி� ந$மண	இ&த ?வாச�தி� ந$மண	 

உ�க� உய*ரான நிைலகள�ேல ேமாத4 ெச52, 

இ&த உண(வ*� அைலக�, உ�க� உடலான ஆலய�தி/0�, 

உ�க1�0� ந/0ண�களாக இ"�0	 இ&த உண(K�0�, அ&த 
ச�2�0� ஊ�"வ*, அ&த மகிF4சிய*� உண(Kகைள� Q�ட4 ெச52 
அ&த மகிFவான ?வாச�ைத ெபற4 ெச5வத/0தா�, இ�$ யா	 
ெச58	 நிைலக�. 

 

ஆக, உ�க� உய*ைர யா	 கடKளாக மதி�2, இ&த உண(வ*� 
த�ைமைய� ெபற4 ெச58	ேபா2, உ�க� மகிF4சிய*� எ�ண 
N4சைலக� வ*�	ேபா2, உ�க� உட3�0� இ"�க� C�ய உ�க� 
ஈச=�0	, அ&த உண(வ*� ச�தி கிைட�கி�ற2.  

 

உ�கள�  வ*ைளய ைவ�த ந ல உண(வ*� ச�2, கா/றிேல கா&த 
அைலகைள� ெப"�கிய ப*�, இ&த� கா/றிேல ந ல அைலகளாக 
ெப"0கி�ற2. ஆக ந ல அைலக� ெப"0	ேபா2,  நE�க� 



மகிF4சி8ட� இ"�கிறE(க� எ�ற எ�ண�ைத, யா	 C<� எ�ண*� 
பா(�0	ேபா2, அ&த மகிF4சியான உண(Kகைள யா	 ?வாசி�க 
ேந"கி�ற2. 

 

ஆய*ர	 ேப(, நE�க� மகிF4சியாக இ"�கிறE(க� எ�றா , அ&த 
மகிF4சிய*� நிைலகள�  2�ப�திலி"&2 வ*�ப<�, நா	 உண(வ*� 
ஆ/ற  ெகா�� மகிF&தி"�கிேறா	 எ�ற N4சைலகைள ெவள�ய*ட� 
ப�	ேபா2, யா	 ஆய*ர	 ேப( மகிF&தி"�கிறா(க� எ�ற எ�ண�ைத 
?வாசி�0	ேபா2,  

உ�க1�0� ஆய*ர	 ந<ச�திர	, ஆய*ர	 
0ண�க�, ஆய*ர	 ேவ/$ைமக� இ"&தா3	, இ&த 
உண(Kகெள லா	 மற&2,  மகிF&தி"�கிேற� எ�ற 

உண(ைவ� தன��2 யா	 ?வாசி�0	ேபா2, ஆய*ர	 ஆய*ர	 ஆய*ர	 ஆய*ர	 
ேப�=ேப�=ேப�=ேப�=ைடய உண(K	ைடய உண(K	ைடய உண(K	ைடய உண(K	, எம�0 ஆ/ற  எம�0 ஆ/ற  எம�0 ஆ/ற  எம�0 ஆ/ற  
மி�கதாகமி�கதாகமி�கதாகமி�கதாக���� கிைட�கி�ற2 கிைட�கி�ற2 கிைட�கி�ற2 கிைட�கி�ற2.... இைத� ேபா�$ தா�, 

உ�க1�0 யா	 ெசா 3	 நிைல8	.  
 

மாமக�ஷி ஈRவராய 0"ேதவ( அ"ள�ய அ"ள��ப�, நE�க� 
ஒ-ெவா"வ"	 தியான	 எ��2� ெகா�டவ(க�,  ஒ"வ( 2�பப<�� 
ெகா��"&தா , உடேன ஆ�ம ?�தி ெச52, அவ(க� 2�ப�தி  
இ"&2 வ*�ப<�, அ&த மக�ஷிகள�� அ"ளா , அவ(க� இ�பமான 
நிைலகள�  இ"�க ேவ��	 எ�$ ெசா 3�க�. 

 

(ப�க	ப�க	ப�க	ப�க	 43-45) 

 

Nதாைதய(க1ைடய உண(வ*� அைலகள��, ெதாட(� 
ெகா�டவ(க� நா	. அவ(க� இற&தப*�, அ&த உய*ரா�மாவ*  அ&த 

உண(வ*� அைலக� உ��. ஆனா , அ&த உண(வ*� 
மண�கேளதா� உ�ேட தவ*ர, அத� ெசயலா�க	 
இ ைல.  

 

இ�ெனா" சSர�தி/0� ப<டா தா� அ2 இய�0	. ஏென�றா , 

அவ(க� எ��2� ெகா�ட உண(K, இ�ெனா" மன�த உட3�0� 
ேபானா , அ�ேக8	 2�ப�ைத உ�டா�0	. அத� வழி அ�ேக 



இய�0	. ஆனா , அதிலி"&2 வ*ஷ�த�ைமக� மாறி, மT��	 
ேவெறா" சSர�க� தா� ெபற7�8	. அ&த உண(K�0� த�கவா$, 

உட  ெப/$வ*�கி�றன(. 
 

இைத ேபா�ற உய*ரா�மா�கைள நா	 சSர�திலி"&2 
ெஜபெம��தவ(க�, இ-வா$ தியான��தவ(க� அைனவ"ேம 
“இற&தவ(க1ைடய உய*ரா�மா ச�த�ஷி ம�டல�2ட� இைண&2 
அவ(க� ஒள� சSர	 ெபறேவ��ெம�$” நா	 ெசா 3	ேபா2, அ&த 
உய*ரா�மா ச�த�ஷி ம�டல�2ட� இைண&2வ*�கி�ற2. ஆக 
இ�ேனா" உட  ெப$	 நிைலக� அ�ேக க"கிவ*�கி�ற2. இ�ெனா" 
சSர	 ெப$	 உண(K�0�, அ2 இய�கி, ஒள� நிைல ெப$கி�ற2. 

 

ஆக, அ&த உய*ரா�மா�க� ஒள�நிைல ெப/$, அ�ேக ச�த�ஷி 
ம�டல�திலி"&2 வர�C�ய, ஆ/ற  மி�க ச�திைய அ2 ?வாசி�2, 

அ&த உண(வ*� நிைலகள�  அ2 ஒள� சSரமாக வள(கி�ற2.  

இ�$ இரா�ெக<ைட வ*�ண*ேல ஏவ*, அத� 
அைலவ�ைசய* , தைரய*லி"&2 அ&த ெச5திகைள 
அறி&2, அ&த உ�ைமகைள அறிவ2 ேபா�$,  அ&த அ&த அ&த அ&த 
உய*ரா�மா�க� அ�ேக வளரஉய*ரா�மா�க� அ�ேக வளரஉய*ரா�மா�க� அ�ேக வளரஉய*ரா�மா�க� அ�ேக வளர, நா	 அ��க� நா	 அ��க� நா	 அ��க� நா	 அ��க� 
எ�.	ேபா2எ�.	ேபா2எ�.	ேபா2எ�.	ேபா2, அ&த உண(வ*� ச�திைய நா7	 அ&த உண(வ*� ச�திைய நா7	 அ&த உண(வ*� ச�திைய நா7	 அ&த உண(வ*� ச�திைய நா7	 
ெப$கி�ேறா	ெப$கி�ேறா	ெப$கி�ேறா	ெப$கி�ேறா	. 

 

ஆக, இைத நா	 7ைற�ப� ெச5தா , நா	 இ&த Vமிய*� 
நிைலைய வ*<�, அ��2 நா	 இ&த சSர�ைத வ*<�4 ெச�றப*�, 

அவ(க� உண(வைலக1ட� ெதாட(� ெகா��, 

அ&தஅ&தஅ&தஅ&த���� கா&த அைலக� கா&த அைலக� கா&த அைலக� கா&த அைலக�, 7� ெச�றி"�கி�ற27� ெச�றி"�கி�ற27� ெச�றி"�கி�ற27� ெச�றி"�கி�ற2....  
ந	 உண(வ*� நிைலகந	 உண(வ*� நிைலகந	 உண(வ*� நிைலகந	 உண(வ*� நிைலகள� ள� ள� ள�   

இ&தஇ&தஇ&தஇ&த���� �வ*ய*� நிைலகள�ேல �வ*ய*� நிைலகள�ேல �வ*ய*� நிைலகள�ேல �வ*ய*� நிைலகள�ேல, ெதாட(� ெகா�1	ெதாட(� ெகா�1	ெதாட(� ெகா�1	ெதாட(� ெகா�1	....     
மற&2 வ*டேவ�டா	மற&2 வ*டேவ�டா	மற&2 வ*டேவ�டா	மற&2 வ*டேவ�டா	.... 
 

இ�ெபாW2, நா	 எ�ப� ஒ"வ"�ெகா"வ( ெவ$�பான 
நிைலகள�  எ�ண* இற&தKட�, அவ( உட3�0� ேபா54 ேச(&2, 

அவைர� 2��$�2கி�ேறா	. அேத உண(ைவ, அ�ேக 
ெப"�0கி�ேறா	.  

 



ஆக, இ&த உய*ரா�மாK�04 ெசயலி ைல. அ&த உண(K�0� 
அ&த மண�தி� த�ைம ெகா��தா�, ஈ(�ப*� ச�தி அ�ேக ேபா54 
ெசய ப�வ2. 

 

ஆக இ&த உடலி  இ"�0	ேபா2, ஆ/ற  மி�க ச�திைய நா	 
இ&த வழி7ைற�ப�, ந	 உய*ரா�மாK�0� ெச3�தி 

நா	 வ*�ைண ேநா�கி, ந	 எ�ண�கைள ெச3�தி 
Nதாைதய(கைள ெச3�த4 ெச52, 

அ&த உண(வ*� எ�ண�கைள, அ�ேக ?ழலவ*டேவ��	. 
இ&த உடைலவ*<� இ&த உய*ரா�மா ெச�றப*�, அ&த உண(Kட� 

நா	 ஒள�யாக ெபறேவ��	. அைத, நா	 இ�ேபாதி"&ேத 
பழகி� ெகா�ள ேவ��	. 

 

 

(ப�க	ப�க	ப�க	ப�க	 47-49) 

 

தா5 த&ைத Nதாைதய(கள�� உய*ரா�மா�கைள வ*� 
ெச3�தினா , 

அ&த உய*ரா�மா வ*�ண*ேல இ"�0	ேபா2, 

ந	 உட  இ�கி"&தா3	, 

ந	ந	ந	ந	 ேமேல இ"�க�C�ய ேமேல இ"�க�C�ய ேமேல இ"�க�C�ய ேமேல இ"�க�C�ய,  இ&தஇ&தஇ&தஇ&த���� பாச	 பாச	 பாச	 பாச	 

வ*�ண*ேல இ"�க�C�ய நிைலகைளவ*�ண*ேல இ"�க�C�ய நிைலகைளவ*�ண*ேல இ"�க�C�ய நிைலகைளவ*�ண*ேல இ"�க�C�ய நிைலகைள,  

நா	 ெபற7�8	நா	 ெபற7�8	நா	 ெபற7�8	நா	 ெபற7�8	....  
 

நா	 இ�ேபாதி"&ேத ெச52 ெகா�டா தா�,  

நா	 உடைல வ*<�4 ெச�றப*�,  தாய*� ஈ(�ப*� தாய*� ஈ(�ப*� தாய*� ஈ(�ப*� தாய*� ஈ(�ப*� 
அைண�ப*ேலஅைண�ப*ேலஅைண�ப*ேலஅைண�ப*ேல, ஒள�ய*� சSரமாக அ�ேக ேபா5ஒள�ய*� சSரமாக அ�ேக ேபா5ஒள�ய*� சSரமாக அ�ேக ேபா5ஒள�ய*� சSரமாக அ�ேக ேபா54444    
ேச"ேவா	ேச"ேவா	ேச"ேவா	ேச"ேவா	.... 

 

அ	மா அ�பா, ெசா�2� ெகா��தா(க�, ந�றாக இ"�கிேறா	 
எ�ேபா	. அத�ப*�, ஏதாவ2 ெசா�னா , எ-வளK ஏ?கிேறா	. 
எ�தைன ேப?கிேறா	, எ�படா ெதாைல&2 ேபா0	, எ�$ எ�.ேவா	. 
ெச�தப*�, ந ல ஆட	பரமாக4 ெச5ேவா	. ஊ(, �கW�காக ேவ�� 
எ லா�ைத8	 ெச5ேவா	. அ	மா அ�பாைவ ம<�	 உைத�ேபா	, 



தி<�ேவா	, என�0 எ�ன ெசா�2 ைவ�தி"�கி�றா5? எ�$ 
ேக<ேபா	. 

 

இைத� தா�, நா	 ேபச� க/$� ெகா���ேளா	. ஏென�றா , 

நா7	 அ�ப�, நம�0 7��	 அ�ப��தா�, ந	ைமயறியாமேலேய,  

எ லா	 ெத5வ	 ெச58	!  
சாமி ெச58	! சாமியா( ெச58	!  
ேஜாசிய	 ெச58	! யாக	 ெச58	!  
இய&திர	 ெச58	! ம&திர	 ெச58	!  

எ�ற எ�ண�திேல ெச5கிேறா	.  
 

ஏதாவ2 0ைற வ&2வ*<டா , இ�ப��தா� ெச5கி�ேறாேம தவ*ர, 
ந	 உய*ைர� கடKளாக மதி�2, நா	 எ�ண*ய உண(Kகைள ஆ/ற  
மி�க உண(வ*� ச�தியாக வள(�2, ந	 ெசா 3�0� அ&த ெசயலாக 

ேவ��	, எ�$  ெம5ஞான�க� கா<�ய நிைலையெம5ஞான�க� கா<�ய நிைலையெம5ஞான�க� கா<�ய நிைலையெம5ஞான�க� கா<�ய நிைலைய, யா"	 யா"	 யா"	 யா"	 
ப*�ப/றவ* ைலப*�ப/றவ* ைலப*�ப/றவ* ைலப*�ப/றவ* ைல.... 

 

அ&த ெம5ஞான�க� கா<�ய அ"�வழி�ப�, ெம5ஞான�க� 
உண(�திய ஆ/ற க� கா/றிேல உ��. நE�க� ?வாசி�2 எ��க 
7�8	, எ�$ ஞான�ய(க� கா<�ய*"&தா3	, கால�தா  அைவ 
அைன�2	 மைற�க�ப<�வ*<ட2. மைற&தா3	, இ�$ நிைனKப��தி 
எ��க4 ெசா�னா , எ�க1�0 ேநரமி ைல எ�$ ெசா கிறE(க�, 

இ2தா� இ�$ நா	 ெசா 3	 ேநர	. 
 

ஏென�றா , வ*Oஞான அறிவ*� நிைலக� ெகா��, 2�த 
நிைலக1�0 ெகா��வர�ப�	ேபா2, யாராவ2 அதிகமாக4 ெசா�னா , 

“வ*Oஞான�தி  எ லா	 ெசா லிய*"�கிறா(க�” எ�கிறா(க�. சில(.  
 

ஏ<�ேல ப��2� ெகா�ேவா	. அைத மனதிேல 
இ"�தி� ெகா�ேவா	. எ�ண�கைள4 சிதற 

வ*�ேவா	. ெம5�ெபா"ைள நா	 அறிய மா<ேடா	. 
ஆனா ,  அைத வ*யா�யான�ப��2ேவா	.   

 



உ<ெபா"ைள நிைனவ*  ெகா��உ<ெபா"ைள நிைனவ*  ெகா��உ<ெபா"ைள நிைனவ*  ெகா��உ<ெபா"ைள நிைனவ*  ெகா��, ?வாசி�0	 ?வாசி�0	 ?வாசி�0	 ?வாசி�0	 
நிைலைய இழ&2வ*�ேவா	நிைலைய இழ&2வ*�ேவா	நிைலைய இழ&2வ*�ேவா	நிைலைய இழ&2வ*�ேவா	....  இைவக� தா�, 

இ�ைறய பாடநிைலகள�� த�ைமக�. 

 

இைத� ேபா�ற நிைலகள�லி"&ெத லா	, ந	ைம மT<�� 
ெகா�வத/0, உ�கைள நE�க� ந	��க�. உ�க� உய*ைர ஈசனாக� 
க"2�க�. நE�க� எ�.	 உண(Kக� அைன�ைத8ேம, ப*ர	மமாக 
சி"Y��2வ*�கி�ற2, உ�க� உய*(.  

 

தியானவழி அ�ப(க� அைனவ"	, நம2 0"நாத( அ"ளா  
எ லா மக�ஷிகள�� அ"� ச�திைய� ெப/$, இ&த ப*றவ*ய* , 

ப*றவ*ய* லா நிைல எ�=	 "அழியா ஒள� சSர	" ெபற எம2 
அ"ளாசிக�. 
 

(ப�க	ப�க	ப�க	ப�க	 52-56) 

 

ெம5 ஞான�கள�� அ"�ஒள�, எ�$ேம அழி&2வ*டவ* ைல. அ&த 
உண(வ*� ஆ/ற  ெகா��, எ லா மன�த"ைடய எ�ண�தி/0�1	 
மைற&தி"�கி�ற2. 0�ைப�0� மாண*�க	 கிட&தா3	, அைத� 
கிள(&2 எ��0	 ேபா2, ஒள�ய*� ?ட( நி4சய	 வ"	. 

 

நம�0� இ"�க� C�ய,   

மைற&த உண(வ*�மைற&த உண(வ*�மைற&த உண(வ*�மைற&த உண(வ*�,  

ஆ/ற  மி�க ஒள�ய*� த�ைமையஆ/ற  மி�க ஒள�ய*� த�ைமையஆ/ற  மி�க ஒள�ய*� த�ைமையஆ/ற  மி�க ஒள�ய*� த�ைமைய���� கிள(&2கிள(&2கிள(&2கிள(&2,  

அ&த� 0�ைப�0� மைற&2 ெகா��"�க�C�ய 
நிைலகைள� கிள(&2 ெவள��ப��2	 நிைலதா�, நா	 
மக�ஷிகள�� அ"� ச�திைய தியான�தாேல ெவள��ப��தி, நம�0� 

உண(வ*� த�ைமைய எ�ண4 ெச52,  அ&த ெம5 ஒள�ய*� அ&த ெம5 ஒள�ய*� அ&த ெம5 ஒள�ய*� அ&த ெம5 ஒள�ய*� 
?ட"ட�?ட"ட�?ட"ட�?ட"ட�, இ&த உடைல வ*<�இ&த உடைல வ*<�இ&த உடைல வ*<�இ&த உடைல வ*<�4444 ெச�றKட� ெச�றKட� ெச�றKட� ெச�றKட�, எ�$	 எ�$	 எ�$	 எ�$	 
ெவள�4ச	ெவள�4ச	ெவள�4ச	ெவள�4ச	.... 

 

ஏென�றா , இ&த உடைல வ*<�, உய*( ஒள� சSர	 ெபறவ* ைல 
எ�றா  இ�ெனா" உடைல நா	 ெப/$, இ"1�0� தா� சி�0ேவா	. 
இ2தா� சிவ�ரா�தி�. சிவ	 எ�ப2, உட3�0� இ&த உண(Kகைள 



மற&2வ*<டா , சிவ�ரா�தி�யாக�தா� ஆகிற2. இ"1�0� தா�, நா	 
சி�0ேவா	.  

 

சிவ�ரா�தி�ய*=ைடய த�2வ	 எ�ன?  இ&த உடலான 

நிைலக�, இ"1�0� நி�$தா�, நா	 ேப?கி�ேறா	, 

ெசய ப�கி�ேறா	.  இைத ஒள�யாகஇைத ஒள�யாகஇைத ஒள�யாகஇைத ஒள�யாக���� ெகா��  ெகா��  ெகா��  ெகா�� 
வரேவ��	வரேவ��	வரேவ��	வரேவ��	.... அ&த ஒள�ய*� சSர�ைத� ெகா�� 

வ"வத/0�தா�,  நா	 ெச58	 இ&த நிைலக�. 
 

ஒ-ெவா" நா1	 ச<ைட ேபா�வ2 ேபா�$,  

அW�ைக� 2ைட�ப2 ேபா�$  
வாF�ைகய*ேல நா	, ந	 எ�ண�தி/0� வ"	 அW�ைக� 
2ைட�பத/0 ஆ�ம ?�திைய� பய�ப��தி, மக�ஷிகள�� அ"� 
ச�திைய, ஒ-ெவா" நிமிட7	 நம�0� ெச3�தி,  இ&த உடைல வ*<�4 
ெச 3	ேபா2,  ஒள� சSரமாக ஆக ேவ��	. 

 

உட3�0� நி�ேற, உய*ரா�மாைவ ஒள� சSரமா�க ஆகேவ��	. 
இ&த உடைலவ*<�4 ெச�றா , நா	 ஒள� சSர	 ெப$ேவா	 எ�ற 
உ$தி8ட�, இ&த தியான�ைத ேம/ெகா��, ஒ-ெவா"வ"	 
ெபறேவ��ெம�$, எ லா மக�ஷிகைள8	 ேவ��� 
ப*ரா(�தி�கி�ேற�. 
 

நா	, இ�$ எ-வா$ ேகாய*3�ேகா, ஞான�யைரேயா, ேத�4 
ெச கி�ேறாேமா, அைத� ேபால, ஞான�ய( ஒ-ெவா"வ"	 சாதாராண 
ம�கைள� ேத� வ"வத=ைடய உ<ேபா"ேள, 

ஒ" மன�த�,  எ-வளK 2�ப�தி  ஆF&தி"�கி�றாேனா, 
அ&த� 2�ப�ைத நE�கி, 
அ&த� 2�ப�ைத உ"வா�கிய 

அ&த� காரமான தEய உண(வ*� ச�திைய,  

வ*ல�க4 ெச52, ஆ/ற ஆ/ற ஆ/ற ஆ/ற மி�கமி�கமி�கமி�க,  உ�உ�உ�உ� 

உண(வ*ேல ேதா�றியஉண(வ*ேல ேதா�றியஉண(வ*ேல ேதா�றியஉண(வ*ேல ேதா�றிய, ந ல உண(வ*�ந ல உண(வ*�ந ல உண(வ*�ந ல உண(வ*�, 

அ.வ*� ஆ/றைலஅ.வ*� ஆ/றைலஅ.வ*� ஆ/றைலஅ.வ*� ஆ/றைல  உ"வா�க4 ெச5வத/0�தா�. 
 



உதாரணமாக, ஒ" க"ைண� கிழ�0, வ*ஷ�தி� த�ைம 
ெகா��"&தா3	 அ&த வ*ஷ�ைத நE�கிய ப*�, ஆ/ற  மி�க நிைலக� 
ெகா��, ந	 சSர�தி/0� எ�ப� ச�தாக ஆகி�றேதா, அைத� ேபா�$,  

அ�சி உ"வாவத/0,  

அ&த உமிேய ப*ரதானமாகி�ற2.  இ-வா$, க�னமான 
உண(வ*� ஆ/ற களாக இ"&தா3	, அேத ஆ/ற , உட3�0� 
ெச�$வ*<டா , தEயைத வ*ைளவ*�0	. 

 

நா	 ெந லி� உமிைய நE�கியப*�, அ�சி எ-வா$ இ"�கி�றேதா, 
அைத� ேபா�$, க�ைமயான அ&த ?வாச�ைத நா	 ?வாசி�தா3	, நா	 
?வாசி�த அ&த உண(வ*� அைலக� ந	 உட3�0� கல&2வ*�கி�ற2. 

 

ெந லி� உமிைய நE�கிவ*<�, உ�ேள இ"�க� C�ய அ�சிைய 
நா	 எ-வா$ ெப/ேறாேமா,  அைத� ேபா�$,   

அ&த மக�ஷிக�   

வ*ஷ�தி� ஆ/ற3�0� இ"�க�C�யவ*ஷ�தி� ஆ/ற3�0� இ"�க�C�யவ*ஷ�தி� ஆ/ற3�0� இ"�க�C�யவ*ஷ�தி� ஆ/ற3�0� இ"�க�C�ய,  

இய�0	இய�0	இய�0	இய�0	, அ&த உண(வ*� ஆ/றைல அ&த உண(வ*� ஆ/றைல அ&த உண(வ*� ஆ/றைல அ&த உண(வ*� ஆ/றைல  

நா	 ?வாசி�பத/0தா�,  அவ(க� ெப/$, 

ெப/றெப/றெப/றெப/ற    அ&த உ�ைமய*=ைடயஅ&த உ�ைமய*=ைடயஅ&த உ�ைமய*=ைடயஅ&த உ�ைமய*=ைடய நிைலகைளநிைலகைளநிைலகைளநிைலகைள, 

மன�த� உடலிேல ெச3�தி,  
அ&த� 2��$�2	 உண(வைலகைள நE�கினா(க�. 
 

ஏென�றா , அ&த உட3�0�தா�, அ&த 2��$�2	  
உண(வான அ.�க� வ*ைளகி�ற2. அ&த வ*ைள&த அ.வ*� 
த�ைமைய, அைத நE�0வத/0 அ&த ெம5ஞான�ய*� அ"� ச�திய*� 
த�ைமைய, 

யா( 2��/$� ெகா��"�கி�றனேரா 
அவ( உடலிேல அ&த ?வாச�ைத� பா54சி,  உணர4 ெச5தா(க�. 
அ�ேக இ"�க� C�ய 2�ப�தி� உண(வைலகைள, 

ெந லி� உமிைய நE�கி, அ�சிைய எ��ப2 ேபா�$, 

மன�த உட3�0�, 2��$�தி� ெகா��"�0	2��$�தி� ெகா��"�0	2��$�தி� ெகா��"�0	2��$�தி� ெகா��"�0	 

அ&த உமிைய நE�கிய2 ேபா�$அ&த உமிைய நE�கிய2 ேபா�$அ&த உமிைய நE�கிய2 ேபா�$அ&த உமிைய நE�கிய2 ேபா�$, 

அ&தஅ&தஅ&தஅ&த���� 2�ப� 2�ப� 2�ப� 2�ப�ைத நE�கிைத நE�கிைத நE�கிைத நE�கி, 
அ&த ந ல வ*�தான ச�ைத, 



அ�ேக உ"வா�கினா(க�, மக�ஷிக�. 
 

உதாரணமாக, த�க�தி/0� திரவக�ைத ஊ/றியKட�, அதிேல 
கல&தி"�க� C�ய ப*�தைள, ம/ற ம<டமான சர�0க� எ�ப� 
ஆவ*யாக மா$கி�றேதா, அைத� ேபால மக�ஷிக� அவ(க� எ��2� 
ெகா�ட ெஜப�தி� த�ைம ெகா��, ஒ" மன�த� 2��/$� 
ெகா��"�0	 ேபா2, அவ(க1ைடய ?வாச�திேல இைத4 ெச3�தி, 
அ�ேக இ��ற4 ெச52, அ&த மகிF4சியான எ�ண�கைள உ"வா�க4 
ெச52, அ&த உடலிலி"&2 ெவள��ப��தி, அதிலி"&2 ெவள��ப�	 
உ�ைமயான உண(வைலகைள இவ(க� ?வாசி�2, த� உடலிேல 
ஆ/ற  மி�க  ச�திகளாக�  ெப/றா(க�. 

 
 

(ப�க	ப�க	ப�க	ப�க	 72-74) 

 

““““நா	 ச&த(�ப�ைத ஏ/ப��2வைதநா	 ச&த(�ப�ைத ஏ/ப��2வைதநா	 ச&த(�ப�ைத ஏ/ப��2வைதநா	 ச&த(�ப�ைத ஏ/ப��2வைத����    
ெபா$�2�தா�ெபா$�2�தா�ெபா$�2�தா�ெபா$�2�தா�, மன�த நிைலகள�லி"&2மன�த நிைலகள�லி"&2மன�த நிைலகள�லி"&2மன�த நிைலகள�லி"&2, நா	 வ*� நா	 வ*� நா	 வ*� நா	 வ*� 
ெச 3	 நிைலெச 3	 நிைலெச 3	 நிைலெச 3	 நிைல””””. 

 

இ�$, நா	 எ-வளK ேகா��கண�கான ெபா"� 
ைவ�தி"&தா3	, ப*ற"�0 நா	 த(ம�ைத4 ெச5தா3	, ��ண*ய�ைத4 
ெச5தா3	, ப*ற( ந�றாக இ"�க ேவ��ெம�$ த(ம	 ெச52 
ெபா"ைள� ெகா��கி�ேறா	. உதவ* ெச5கி�ேறா	. 

அ-வா$ உதவ* ெச52	, அவ"ைடய ச&த(�ப	 
7�ேன/ற�தி/0 வரவ* ைலெய�றா , அவ( ேசா(வைட8	 ேபா2, 

நா7	 ேசா(வைடய� தா� ெச5ேவா	.  
 

நா	 எ-வளK ெச52	, அவ( 7�ேன/ற�தி/0 வழி இ ைலேய 
எ�$ ந	ைம அறியாமேலேய, நா	 ேசா(வைட&2வ*�ேவா	. ஆக, அவ( 
அ��க� அ&த� 2�ப�தி=ைடய நிைலகைள4 ெசா ல4 ெசா ல, நா	 
ேக<க� ேக<க, நம�0� வ&2வ*�	.ஒ" பா3�0� வ*ஷ�ைத� 
ேபா<டKட�, உடேன மா5�க4 ெச52வ*�	. 

 

ஒ" மன�த� மகிF4சியான நிைலக� இ"�0	ேபா2, தி[ெர�$ 
ஒ" பய�ைத உ�டா�0	 ஒ" உண(ைவ� பா54சி வ*<டா , ந ல 
எ�ண�க� மைற&2, பய�தி� உண(வைலகள�  2��2� 
ெகா��"�0	. ஆனா , பய�தா  2��2� ெகா��"�0	 நிைலகள� , 

நE�க� மகிF4சியான ெச5திக� எ-வளK ெசா�னா3	 ஏ/$� 



ெகா�1	நிைல அ�ேக இ"�கா2. ஏென�றா ,  வ*ஷ�தி� ஆ/ற , 

அ�தைகய நிைல ெப/ற2. 
 

இைத�  ேபா�$தா�, மன�த=ைடய வாF�ைகய*  
வர�C�ய எ�தைகய இ�ன களாக இ"&தா3	, அைத 
மா/றியைம�க�C�ய ச�தியாக நம�0� ெபற 

ேவ��	.  
 

இ&த ச&த(�ப நிகF4சிைய நா	 ெப$வத/0�தா�, நா	 தவேற 
ெச5யாதப�, த(ம�க� ஆய*ர	 நா	 ெச5தா3	, அ&த த(ம	 ெச5த 
அ&த உண(வ*� த�ைமைய எ�$	 நிைல�க4 ெச5ய 
ேவ��ெம�றா , நா	 7ைற�ப� அ&த மக�ஷிக� கா<�ய அ&த 
அ"�வழி�ப�, மக�ஷிகள�� அ"� ச�திைய� ெப/$, அ&த 
ஆ/ற மி�க நிைலகைள நம�0� வள(�2� ெகா�டப*�, எ&த நிமிட	 
நம�0 ெதா ைலகேளா, ம/ற நிைலகேளா வ&தா3	, ஆ�ம ?�தி ெச5ய 
ேவ��	. 

 

நம2 உட3�0�, ப*ற"ைடய 2�ப�ைத \க(&2 பா(�0	 
ேபா2தா�, அவ"ைடய 2�ப�ைத நா	 அறிகி�ேறா	. அத� ப*� தா�, 

அவ"�0 ந லைத4 ெச5கி�ேறா	. அவர2 2�பமான உண(Kக� 
நம�0� வ&2, அைத உண(&தப*�, நா	 உதவ* ெச5தா3	, அ&த 
உண(வ*� அைலக� நம�0� ேத�கிவ*�கி�ற2. அைத நா	 
?�த�ப��தவ* ைல எ�றா , அவ( உடலி  வ*ைள&த அ&த உண(வ*� 
நிைலக�, ந	 உடலிேல8	 வ*ைள&2 வ*�கி�ற2. 

 

ஏென�றா , இய/ைக ஒ�$�0� ஒ�$இய/ைக ஒ�$�0� ஒ�$இய/ைக ஒ�$�0� ஒ�$இய/ைக ஒ�$�0� ஒ�$, உண(வ*� உண(வ*� உண(வ*� உண(வ*� 
ஈ(�� கா&த	ஈ(�� கா&த	ஈ(�� கா&த	ஈ(�� கா&த	, எ லாவ/றி3	 கா&த�க�  எ லாவ/றி3	 கா&த�க�  எ லாவ/றி3	 கா&த�க�  எ லாவ/றி3	 கா&த�க� 
கல&2�ள2கல&2�ள2கல&2�ள2கல&2�ள2....  நா	 எ&த உண(வ*� த�ைமைய 
நிைனKப��2கி�ேறாேமா, அ&த உண(வ*� 
த�ைமைய இW�2வ*�	. 

 

(ப�க	ப�க	ப�க	ப�க	 81-87) 

 

அ�$ வ*யாசக� த�ைனயறியாம  பய�தாேல, தா� 
வாFவத/காக ேவ��, தா� அல$	 2���ெகா��, ஆவ* எ�$ 
பய&தா�.  



அ&த பய�தி/0�, 2��பான கர�< உ/ப�தி2��பான கர�< உ/ப�தி2��பான கர�< உ/ப�தி2��பான கர�< உ/ப�தியாகியாகியாகியாகி,     
அேத சமய	அேத சமய	அேத சமய	அேத சமய	, தன�0 அ&த மT� உதவ* ெச தன�0 அ&த மT� உதவ* ெச தன�0 அ&த மT� உதவ* ெச தன�0 அ&த மT� உதவ* ெச5த5த5த5த, இ&த இ&த இ&த இ&த 
இ" உண(வ*� அைலக1	இ" உண(வ*� அைலக1	இ" உண(வ*� அைலக1	இ" உண(வ*� அைலக1	  ேச(�2�தா�ேச(�2�தா�ேச(�2�தா�ேச(�2�தா�, இ&த 
ஆ/ற  மி�க ச�திக�  அவ"�0� வ*ைளகி�ற2. 

 

அைத� ேபா�$, அ&த ச�திய*� 2ைண ெகா��தா�, அைத 
எ��கி�றா(க�. இைத� ேபால, 

யா	 உ�க1�0� உண(�திய 

இ&த ஆ/ற மி�க நிைலகைள� Q�ட4 ெச52, 

இ&த உண(K�0�டான,  பய�தா  அ ல 

த� எ�ண�தாேல �லனறிK�0� 

அ&த ெம5ஞான�க� க�ட, அ&த உண(வ*�, அ.வ*� த�ைமைய 

உ�க1�0� உண(வ*� ச�திைய ஊ<� 

அ&த உண(வ*/0�,  

0"நாத( அ"� ச�திைய0"நாத( அ"� ச�திைய0"நாத( அ"� ச�திைய0"நாத( அ"� ச�திைய, 

உ�க1�0� ெபற4ெச5வத/0�தா�உ�க1�0� ெபற4ெச5வத/0�தா�உ�க1�0� ெபற4ெச5வத/0�தா�உ�க1�0� ெபற4ெச5வத/0�தா�,  

இைத4 ெச5கி�ேறா	.  நE�க�, இ&த ச&த(�ப�ைத 
பய�ப��தி� ெகா�1�க�. 

 

இ�$ மன�த வாF�ைகய*  நா	 எ-வளK திடசாலியாக 
இ"&தா3	, “நா	 எைத8	 சாதி�ேப�”  எ�ப�8	 ெச5ேவ� எ�$ 
வ3ெகா�ட மன�தனாக இ"&தா3	, ஒ" சமய	 அ4?$�2	 த�ைம 
ெகா��, ஒ" பய�ைத� ப/றிய கைதைய ேபசி� ெகா��"�கி�ேறா	, 

எ�$ ைவ�2� ெகா�1�க�. 
 

அவ( மிகK	 ைத�யசாலிதா�, ெக<��கார(தா�, இ"&தா3	, நா	 
இ�ேக ேப4?வா�கிேல “இர�� N�$ ேப( ஒ" மர�தி/0 அ�ய*  
ேபானKட�, தி[ெர�$ ஒ" ஆவ* வ&2, இவ( உடலிேல �0&2, பல 
இ	ைசக� ெச5த2”  எ�$ நா	 ேபசி� ெகா��"�கி�ேறா	. 

 

ஆனா , அேத சமய	 இ�ெனா"வ( வ3வானவ(, “அ2 உ�க1�0 
ேதைவேய இ ைல, எைத எ��தா3	 ேப5 இ"�கிற2, எ&த ேப5யா 
இ"�கி�ற2?” எ�$, த� வ3வான உண(Kட� கல&2 ேபசி� 
ெகா��"�பா(. 

 



“இ ைல ஐயா, அ�ேக ேபானKட�, சல சல எ�$ ச�த	 
ேக<கி�ற2”. “ேக<டKட�, அ�ப� வ&2 ஆவ* ப*��02�க. இ�ப� 
நிைறய ேபைர� பா(�ேதா7�க”, எ�பா(. 

 

“அட� ேபா5யா, எ�க1�ெக லா	 ெத�யாதா�0	”, எ�$ 

வ3வானவ( ெசா லி� ெகா�ேட வ"வா(.  இவ( ெசா ல4 
ெசா ல,  இ�ேக ஏறி� ெகா�1	. 

 

இ&த உண(K அதிகமான ப*�, இவ( எ&த மர�ைத4 ெசா�னாேரா, 
அ&த மர�தி/0 அ"கி  ேபானKட�, ?	மா எலிேயா, அ ல2 
ஏதாவெதா�$, சல சல எ�$ ச�த	 ேக<டா  ேபா2	, உடேன 
இவ"�0, அவ( ெசா�ன நிைனK வ&2வ*�	. 

 

தி��… தி��…. எ�$, அ&த நிைனவ*� ேமேல எ�ண ஓ<ட�ைத4 
ெச3�திவ*�	. அ�ெபாW2 எதி(பா(�காம , ச�த	 வ&தா , “ஆ” எ�றா  
ேபா2	, 

ஆக, இவ( எ-வளK வ3ெகா�� இ�ேக ம$�தாேரா, 
வ3ெகா�� ம$�த அ&த உண(Kக�, 

அவ"�0� இ&த பய�தி/0� 

இ&த கா&த	, அ&த உண(K�0� 

2��… 2��…. எ�கிறேபா2, 

கர�� , எ(� பாஸான மாதி� 

அ&த ஆவ* இ�ேக வ&2வ*�	. 
 

நா� எ�ன ெசா�ேன�? இ&த மாதி�� ப�ண*வ*<டா(க� எ�$ 
வ E<�ேல ெசா&த�கார(கேளா, ம/றவ(கேளா அைத எ�.	ேபா2, இேத 
எ�ண�திேல இ"�0	ேபா2, அவ(க� எ�ண*னா , அ&த உய*ரா�மா 
எ�ன ெச58	? அவ(க� உட3�0� ேபா5வ*�	. 

 

அவ(க� எ�.	ேபா2, “என�0 இ�ப�4 ெச5தா(கேள, பாவ*” 
எ�$ உண(ைவ� C<� இற&2வ*�வா(க�. ஆனா , உட3ட� 
இ"�பவ(க� நா� எ�ன ெசா லிவ*<ேட�? இ&த மாதி� ப�ண*வ*<ட2, 

எ� ேமேல பழிைய� ேபா<�� ேபா5வ*<டாேன எ�$ அவ(க� 
எ�.வா(க�. 

 



ஆக, உண(வ*� நிைலக1ட� ேபானKட�, அ&த ஆ�மா அ�ேக 
ேபா5, பழிதE(�0	 உண(Kட�, அ�ேக ஆ<��பைட�0	. ெசா லிவ*<�4 
ெச�தKட�, அேத மாதி� பல உண(வ*� அைலக� இ�ேக வ&தKட�, 

கா&த	 இW�2, அ&த ஆ�மா அ�ேக ேபா5 எ�ன ெச58	?  

 

அைத8	 ப*ைழ�கவ*டாதப�, அழி�2வ*�	. “ஏென�றா , 

மன�த=�0� ேச(�2� ெகா�ட இ&த உண(வ*� 
அைலக�, அ�ப�� தா� இய�0	” 

 

ஏென�றா , உய*�� 2��� ெகா��, இ&த உடலிேல எைத 
வள(�2� ெகா�ேடாேமா, இ&த உண(வ*� அைலக� நா	 எ�ப� 
க	�`<ட(, a�ப( க	�`<ட( எ�$ ெசா கி�ேறாேமா, 

ஒ" உய*ரான 2��ப*/0� 

உய*ர.�க�, நா	 �Wவ*லி"&2 மன�தனாக வ"	 வைரய*3	, 

மன�த=�0� எ��2� ெகா�ட 

ஒ-ெவா" உண(வ*3	 வள(�2� ெகா�ட,  

அ&த எ�ண அைலக� 

தன�0� சைம�த, அ&த உண(வ*� அ.வ*� தி?�க� 

அைத அைலகளாக மா/றி, 
இ�ெபாW2 இ"�ப2, ஒ" அைலயாக இ"�கி�ற2. 
 

ஆனா , அேத சமய	 அ.�கள�� நிைலக�, சிலி�கா=ைடய 
த�ைமகைள, க	�`<ட�  ேபா<டKட�, எைத எைதெய லா	 பதிK 
ெச5வத/காக ேவ��, இ&த உண(வைலகைள பா54ச�ப<�, 

சிலிகா�களாக பதிK ெச5கிேறாேமா, அேதேபால, 

எ�ண�தி� உண(வைலக�எ�ண�தி� உண(வைலக�எ�ண�தி� உண(வைலக�எ�ண�தி� உண(வைலக� 

நம�0�  சிலிகா�களாகசிலிகா�களாகசிலிகா�களாகசிலிகா�களாக  மா$கி�ற2. 
ஆனா , அேத சமய	 உய*"ட� 2��� ெகா��"�0	ேபா2 

அேத உண(வைலக� ெகா�ட, ஒ" கா&த�தி� அைலக� ேமாதியKட�, 

இ&த அைலகள�  ெதாட( ெகா�� அ&த ஆ�மாைவ இW�2வ*�	. 
ஏென�றா ,  இ&த அைலக� ெதாட(&2 ேபா5� ெகா�ேட இ"�0	. 

 

இைத� ேபா�$ தா�, இ�$ வ*Oஞான�தி  எ�ப� 
இ"�கி�றேதா, அ�$ ெம5ஞான�க� க��ண(&த அ&த உண(வ*� 
த�ைமக1	 இ2ேவ. இ�ப��தா�, அ2 மாறி� ெகா��"�கி�ற2. 

 



இ�ெபாW2, மன�த வாF�ைகய*  நா	 எ�ப� இ"&தா3	, 

ச�ைட ேபாடாதவ(க� இ ைல, ெவ$�ப* லாதவ(க� இ ைல. 
ஏதாவெதா" பய�திலி"�ேபா	. ஒ-ெவா" வ E<�3	 பல நிைலக� 
வர�ப�	ேபா2, ஒ"�த( ேம  பழி ?ம�தி� ெகா�ேட இ"�பா(க�. 

 

இ�$ வரத<சைண ெகா�ைமகைள எ��2� ெகா�டா , இைத 
வ*ட ஜாRதி, 0�	பேம ஏகமாக, அ&த ேவதைன8	 ச�கட7	 
ப<�"�பா(க�. “என�0 இ�ப�ெய லா	 ஆகிவ*<டேத” எ�$ அ&த 
உய*ரா�மா இற&தா , இ&த உய*ரா�மா அ&த உட3�0� ேபானா , அ&த 
0�	ப�ைத சி�னா ப*�ன�ப��2	. அதிலி"&2 த�ப 7�யா2.  

இ�ப�ெய லா	 வ*ஷ�க� வள(&2, ஒ" 0�	ப�தி/0� 
மத�தி� அ��பைடய*  எ-வளKதா� வள(&தா3	, எ-வளK 
ேகா��கண�கான ெபா"ைள ைவ�தி"&தா3	, அவ(க1�0� உ�ைம 
இ"�கா2. 

 

காரண	, நா	 பதிK ெச52ெகா�ட "சிலிகா=ைடய நிைலக�" 
அ&த அைலக� நம�0� ஓ�� ெகா�ேட இ"�0	. 

இ&த உண(வ*� ச�2�க� உமிFநEராக மாறி, 
ந	 உய*ரா�மாKட� ேச(�0	ேபா2ந	 உய*ரா�மாKட� ேச(�0	ேபா2ந	 உய*ரா�மாKட� ேச(�0	ேபா2ந	 உய*ரா�மாKட� ேச(�0	ேபா2, 

சிலிகா�களாக மா/றிவ*�	சிலிகா�களாக மா/றிவ*�	சிலிகா�களாக மா/றிவ*�	சிலிகா�களாக மா/றிவ*�	.... 
அ&த உண(K�ெகா�ப� தா� 

அ��த உட  எ��0	 த�ைமைய, நி4சய	 
மா/றிவ*�	. 

 

மன�த(கள�ேல, நா	 யா"	 தவ$ ெச5ய ேவ��ெம�$ 
எ�.வதி ைல.  ந லைத4 ெச58	 எ�ண�ைத யா( ஒ"வ( 
ைவ�தி"�கி�றாேரா, அவ(க� ப*ற( ெச58	 2�ப�ைத� 

பாச�2ட�,  “இ�ப� ஆகிவ*<டேத”  எ�$ ஏ�கினா  ேபா2	, 

அவ"ைடய 2�ப அைலக� இவ"�0� எ ைல கட&2, இவ"�0� 
வ*யாதியாகி,  ந லவ(களாக இ"�பவ(க1	 �ல	ப ஆர	ப*�2வ*�வ(. 

இைத கா�பத/0, நம�0 கா�� ேவ��ம லவா? 

தயK ெச52 சி&தி�2� பா"�க�. 
யா"	 ெக<டவ(க� அ ல. 
ந லவ(களாக எ�ண* நா	 இ"�0	ேபா2, 

ச&த(�ப�க�, அ&த பாச	 எ�ற நிைல�0 வர�ப�	ேபா2, 



வ*ஷ	 எ�ற த�ைம, நம�0� ஊ�"வ*, 
இ&த பாச	 அத/0�தா� 2��0ேம தவ*ர, வ*ஷ�தி/0� 

அ�ைம�ப<ட2தா�. 
 

ஆக,  இ&த வ*ஷ�ைத 7றி�0	 இ&த இ&த வ*ஷ�ைத 7றி�0	 இ&த இ&த வ*ஷ�ைத 7றி�0	 இ&த இ&த வ*ஷ�ைத 7றி�0	 இ&த 
ஆ/றலி� நிைலக�ஆ/றலி� நிைலக�ஆ/றலி� நிைலக�ஆ/றலி� நிைலக�,  வ*யாசகைர� ேபா�$, அ&த 
ச&த(�ப நிகF4சிைய நிகF�2வ2,  ெம5ஞான�ய*� ெம5ஞான�ய*� ெம5ஞான�ய*� ெம5ஞான�ய*� 
அ"� ஒள�தா�அ"� ஒள�தா�அ"� ஒள�தா�அ"� ஒள�தா�....  

ஆக அ&த ச&த(�ப�ைத நா	 ஏ/ப��தி, ெம5 ஒள�ைய நா	 ெபற 

ேவ��ெம�றா , நா	 இ&த தியான	 ெச5யேவ��	. அ&த 
ச&த(�ப�ைத, நா	 ஏ/ப��தி� ெகா�ள ேவ��	. எம2 அ"ளாசிக�. 
 

(ப�க	ப�க	ப�க	ப�க	  89-92) 

 

ஒ-ெவா" நிமிட7	, நம2 0"நாத( அ"�வழி ெகா��, அவ�� 
ஆ/றலி� 2ைண ெகா�� மக�ஷிகள�� அ"� ஒள�ைய� ெப/$, 

அ"� ஒள�கள�=ைடய நிைலகைள நE�க� ெப$வத/0, இ&த 
ச&த(�ப�ைத நிகF�2கி�ேறா	. 

 

இைத ந ல ச&த(�பமாக பய�ப��தி, சாதாராண வாF�ைகய*  

ெசா�ன2 ேபால ““““எ�ன�தஎ�ன�தஎ�ன�தஎ�ன�த””””  எ�ற ேசா(ைவ வ*��2 உ�க� ந ல 
உண(Kக� அழி&2வ*டாதப� ““““நா	 நி4சய	 மக�ஷிகள�� நா	 நி4சய	 மக�ஷிகள�� நா	 நி4சய	 மக�ஷிகள�� நா	 நி4சய	 மக�ஷிகள�� 
அ"�அ"�அ"�அ"� ஒள�ைய ெப$ேவா	 எ�$	 ஒள�ைய ெப$ேவா	 எ�$	 ஒள�ைய ெப$ேவா	 எ�$	 ஒள�ைய ெப$ேவா	 எ�$	, இ&த மன�த இ&த மன�த இ&த மன�த இ&த மன�த 
வாF�ைகய*  ேச(�த இ"ைள நE�கிவ*<� நி4சய	 வாF�ைகய*  ேச(�த இ"ைள நE�கிவ*<� நி4சய	 வாF�ைகய*  ேச(�த இ"ைள நE�கிவ*<� நி4சய	 வாF�ைகய*  ேச(�த இ"ைள நE�கிவ*<� நி4சய	 
அ&த ஒள� நிைல ெப$ேவா	அ&த ஒள� நிைல ெப$ேவா	அ&த ஒள� நிைல ெப$ேவா	அ&த ஒள� நிைல ெப$ேவா	””””  எ�ற ஏ�க உண(Kட� 
இ"�க�ப�	ேபா2,  

வாF�ைகய*  எ�தைகய 2�ப�கைள ச&தி�தா3	, 

2�ப�க� வ"	 ேநர�கள�  தா�2�ப�க� வ"	 ேநர�கள�  தா�2�ப�க� வ"	 ேநர�கள�  தா�2�ப�க� வ"	 ேநர�கள�  தா� 

அ&த ெம5 ஒள�ய*� உண(ைவஅ&த ெம5 ஒள�ய*� உண(ைவஅ&த ெம5 ஒள�ய*� உண(ைவஅ&த ெம5 ஒள�ய*� உண(ைவ, நா	 நா	 நா	 நா	 
C<�வத/0C<�வத/0C<�வத/0C<�வத/0, இ&த ச&த(�ப	 ஏ/ப��தி� ெகா�ள இ&த ச&த(�ப	 ஏ/ப��தி� ெகா�ள இ&த ச&த(�ப	 ஏ/ப��தி� ெகா�ள இ&த ச&த(�ப	 ஏ/ப��தி� ெகா�ள 
ேவ��	ேவ��	ேவ��	ேவ��	.... 

 



ஆக, நம�0� வர�C�ய 2�ப�ைத மற&2, “நா	 ெம5ஞான�ய*� 
அ"� ஒள�ைய� ெப$ேவா	” அ&த அ"� ஒள�யாேல, வர�C�ய 
நிைலகைள ந	 ெசா 3	 ெசய3	, ந	 ேப4?	 N4?	, உலக�ைத 
ஒள�ய*� ?டரா�க4 ெச58	. ஒ"வைர மகிழ4 ெச58	 எ�ண�களாக, 
ந	 ேப4?	 N4?	 இ"�0	, 

 

அ&த நிைலகைள நா	 ெப$ேவா	 எ�ற நிைலகள� , எ�தைகய 
2�ப�க�, எ&த ேநர�தி  வ&தா3	, நம2 0"நாத( அ"� ஒள� 
ெகா��,  நா	 அைத� ெப$ேவா	 எ�$ உ$தி ெகா��, 

அ&த உ$தியான நிைலைய� ெப$வத/0�டான ச&த(�ப	 

எ&த மக�ஷிக�, அவ(க� எைத வ*ைளய 
ைவ�தா(கேளா, அ&த உண(வைலகைளஅ&த உண(வைலகைளஅ&த உண(வைலகைளஅ&த உண(வைலகைள, சிலிசிலிசிலிசிலிகாகாகாகா�கைள�கைள�கைள�கைள, 

உ�க1�0� பதிய4 ெச5தி"�கி�ேறா	. இன�, இைத� 
C<�� ெப"�0வ2, உ�க� ைகய* தா� 
இ"�கி�ற2.  

 

நE�க� ெபறேவ��ெம�ற ஆைச என�கி"�கிற2. அைத யா	 
பதிK ெச5கி�ேறா	. நE�க� அைனவ"	 அைத� ெபற ேவ��ெம�ற 
ஆைசய* , யா7	 ஒள� நிைல ெப$கி�ேறா	. 

 

எ� ேப4?	, N4?	, உலக	 ந�ைம ெபற4 ெச58	.  யா	 
எ��2� ெகா�ட2, எ� ேப4?	 N4?	 உலக	 ந�ைம ெபறேவ��	 
எ�ற எ�ண�ைத4 ெச3�தி, அைத யா	 பர��கி�ேறா	.  

 

இைதேய நE�க1	 எ��2, உ�க� உட3�0� இத� நிைலகைள� 
ெப"�0	ேபா2, உ�க1�0�1	 உ�க� ேப4?	 N4?	 ப*ற"ைடய 
நிைலகைள அ2 ந�ைம ெபற4ெச58	. 

 

(ப�க	ப�க	ப�க	ப�க	 96-105) 

 

““““ஆக மன�தன�� கைடசி நிைல ஒள� ஆக மன�தன�� கைடசி நிைல ஒள� ஆக மன�தன�� கைடசி நிைல ஒள� ஆக மன�தன�� கைடசி நிைல ஒள� 
சSரேமசSரேமசSரேமசSரேம””””.  எனேவ, அைத வ*<�� ப�ணாம வள(4சிய*  நா	 

மன�தனாக வள(&தா3	, நம�0� ஆசாபாச7	, அரச ேமாக�தி� 
நிைலக� ெகா��, ந	ைமயறியாம  வ*ஷ	 aF&2 ெகா�டா , அைத 



2ைட�காத வ�ண	 வ*ஷ�தி/0� சி�கிவ*<டா , வ*ஷ�தி� சSரமாக 
ஆர	ப நிைலயாக, மி"க நிைலகைள நா	 ெப/$வ*�ேவா	.  

 

அதிலி"&2 மT�வத/0, இைதஇைதஇைதஇைத���� தவ*ர ேவ$ சிற&த வழி  தவ*ர ேவ$ சிற&த வழி  தவ*ர ேவ$ சிற&த வழி  தவ*ர ேவ$ சிற&த வழி 
இ ைலஇ ைலஇ ைலஇ ைல. நE�க� அைனவ"	, அ&த ஒள� சSர	 ெபறேவ��ெம�$, 

உ�க� எ�ண�ைத� ெகா��, தியான�8�க�. 
யா�ட�தி3	 ப*ரதிபலைன எதி(பா(�க ேவ�டா	. 
ந	ைம� �கழ ேவ�டா	. 
�கW�காக4 ெச5கிேறாெம�$ எ�ண ேவ�டா	. 
மனதார, ந	 உ�ள�தி/0� எ��கி�ற உண(வ*� ச�தி, 
இ&த மகிF4சிய*� நிைலகள� , ப*ற( மகிழ 

ந	ைம அறியாமேல ப*ற( மகிழ, 

அ&த மகிF4சிைய ?வாசி�2 

நா	 அ&த ஆன&த�ைத நம�0� ெபற, இ&த எ�ண�ைத� 
ேதா/$வ*�க ேவ��	.  

 

இ2தா� மன�தன�� கைடசி நிைலக�. ஆக,  நா	 
இைதெய லா	 ெப$ேவா	 எ�$ உ$தி�ப��தி� 
ெகா��, இன�8	 ெபறேவ��	 எ�$ எ லா 
மக�ஷிகைள ேவ��, யா	 ப*ரா(�தி�2� 
ெகா�கி�ேறா	. 

 

நா7	 இ�தைகய வாF�ைகய* , எ�தைகய இ�ன க� 
இ"&தா3	 அ�தி� மக�ஷிைய� ேபா�$, இ&த வாF�ைகய*  
வர�C�ய நிைலக�,  

நம�0� “அ2 ெப�2, இ2 ெப�2”  
எ�ற நிைலைய உதறி�த�ள�வ*<�,  

“நா	 ெப$	 ெம5வழிேய ெப�2நா	 ெப$	 ெம5வழிேய ெப�2நா	 ெப$	 ெம5வழிேய ெப�2நா	 ெப$	 ெம5வழிேய ெப�2””””  எ�$	,  
நா	 ெசய ப��2	 நிைலகள� , ப*ற"ைடய நிைலக� மகிழ, நா	 

பா(�பேத நம�0� ெப�2.  அ&த மகிFவான உண(K,  ““““நம�0� நம�0� நம�0� நம�0� 
வ*ைள&த அ&த ஒள�ய*� த�ைமேய நம�0வ*ைள&த அ&த ஒள�ய*� த�ைமேய நம�0வ*ைள&த அ&த ஒள�ய*� த�ைமேய நம�0வ*ைள&த அ&த ஒள�ய*� த�ைமேய நம�0���� ெப�2 ெப�2 ெப�2 ெப�2””””, 
எ�ற இ&த மகிF4சிய*� ஓ<ட�ைத நE�க� 



ெபறேவ��	. இ&த எ�ண�2ட� வாF�ைகைய� 
ெதாட�0�க�.  

 

உண(ைவ� தன�0� ஒள�யாக மா/றி, கைடசி நிைல ெபற� 

த0தியான2தா� மன�தன��, இ&த� கைடசி சSர	. நா	 அைனவ"	 நா	 அைனவ"	 நா	 அைனவ"	 நா	 அைனவ"	 
அைத வ*"	ப ேவ��	அைத வ*"	ப ேவ��	அைத வ*"	ப ேவ��	அைத வ*"	ப ேவ��	.... 

 

ஏென�றா , வ*ஷ�ைத� தன�0� அட�கி, ஒள�யாக மா/$	 
எ�ண	 ேவ��	. நாைள இ&த உடைல வ*<�, இ&த உய*ரா�மா 
ெச�$தா� ஆகேவ��	. 

 

ஆக இ&த 7ைற�ப� பழ�கிவ*<டா , நா	 உடைல வ*<�4 
ெச�றப*�, ந	 0ழ&ைதக� இைத� ேபா�$, ச�த�ஷி ம�டல�2ட� 
இைண&2, அ&த உய*ரா�மா ஒள� சSர	 ெபறேவ��ெம�$, உ&தி 
அவ(க� த�ளலா	. 

 

நா	 இைத� ேபா�$, Nதாைதயரகள�� உய*ரா�மா�கைள 
வ*�ண*ேல ெச3�தி, அ&த ச�தி� நிைலைய நா	 ெப/$� ெகா�டா , 

நம2 உண(வ*� எ�ண	, அ&த ச�த�ஷி ம�டல�க1ட� ெதாட(� 
ெகா�கி�ற2. 

 

நா	 இ&த உடைலவ*<�4 ெச�றப*�, கைடசி 
நிமிட	 வைரய*3	, அ&த எ�ண�க� நம�0� ஓ�� 
ெகா�ேடதா� இ"�0	.  

 

இ&த உண(வ*� 2��பைலக� ெகா��, நா	 இைத� ேபால அ&த 
ச�த�ஷி ம�டல�2ட� இைணய ேவ��ெம�$, அ&த 
உய*ரா�மா�கைள உ&தி� த�ள�னா தா�, அ&த உய*ரா�மா�க� அ�ேக 
ெச ல 7�8	. 
 

(ப�க	ப�க	ப�க	ப�க	 114-116) 

 

கணவ� மைனவ* இ"வ"	, ஒ"வ"�ெகா"வ( நம2 0"நாத( 
கா<�ய அ"�வழிய* , ஆ�ம ?�தி ெச52 ெகா��, இைத� பழகி� 
ெகா�டா , இ�ெபாW2, சSர�க� இர�டாக இ"&தா3	, 

ெப�க1�0�டான அமில ச�திக� அதிக	. ஆக, இ"வ"ேம அ��க� 



அ&த எ�ண�க� ெகா�� இ"&தா , அ&த ஆ/ற மி�க ச�திகைள 
ெபற7�கி�ற2. 

 

ஆக, இ&த உடைல வ*<� இவ(கள2 உய*ரா�மா�க� ெச�றா3	, 

ஒேர சSரமாக அ�ேக இய�கி,  அதாவ2, �ஷி ச�திய*� த�ைமய*  

ஒ" ேகாளாக, ஒ" ந<ச�திரமாக இய�கி,  ேபர�ட�ைத8	 ேபர�ட�ைத8	 ேபர�ட�ைத8	 ேபர�ட�ைத8	 
தன�0� சி"Y��க 7�8	தன�0� சி"Y��க 7�8	தன�0� சி"Y��க 7�8	தன�0� சி"Y��க 7�8	.... 

 

இ�$ ஒ" ப*ரபOச�ைத, a�ய� எ�ப� தா� எ�ப� 
ஆ<��பைட�கி�றேதா, அைத� ேபால, இ&த ச�த�ஷிம�டல	 

எ�ப2,  ஒ" கணவ� மைனவ*ய*=ைடய நிைலகள� , இ" 
உய*ரா�மா�க1	 ஒேர உய*ரா�மாவாக ஆ0	 

ெபாW2தா�, அ&த �ஷிய*� சி"Y��0	 த�ைம 
ெப$கி�ற2. 

 

ஆக, ேபர�ட�தி� ேப"�ைமய*=ைடய நிைலகைள, இ�ெபாW2 
நா	 எ�ப�, ந<ச�திர�கள�லி"&2 பல அைலக� ெத�கி�றேதா, இைத� 
ேபா�$ ெவள��ப�	 உண(வைலக�, ம�டல�களாக ?ழ�$ ெகா��, 

�ற�திலி"&2 வர�C�ய பல உண(வ*� ஆ/ற கைள அ2 மா5�2, 

அத/0� நி�$,  தன�0� பா2கா�பான நிைலகைள அ2 ெசய ப��2	. 
 

மன�த(களாக இ"�க�C�யவ(க�, 

ேகாபமான உண(ைவ ெச3�திவ*<டா , 

இ&த உண(வைலக�,  ந	 ஆ�மாவ*� 7� நி�$ 

அ&த 0ண�தி� த�ைமைய� கா�க, 

அ&த உண(ைவ ?வாசி�2, 

அ&த உண(K ெகா�ேட, நா	 ெசய ப�கி�ேறா	. 
 

இைத� ேபா�$தா�, ேவ�பமர	 கச�ப*� த�ைமைய� தன�0� 
எ��2� ெகா�டா , அ&த மண	, அ&த மர�தி/0 7�� அதிகமாக 
வ"	ேபா2, கச�ப*� த�ைமைய� தவ*ர, ம/ற அைலகைள� தன�0� 
வராதப�, பா2கா�பாக வள(�2� ெகா�கி�ற2. 

 

இைத�ேபா�$தா�,  இ&த மன�த உட3�0� 

இ" சSர�க1	, ஒ" சSரமாக ஆ�க�ப�	ேபா2, 



ச�த�ஷி ம�டல�களாக ெசய ப�	ேபா2, 

இ&த உண(Kக�, பாச�2ட� 

ஒேர 0�	பமாகஒேர 0�	பமாகஒேர 0�	பமாகஒேர 0�	பமாக, ஒேர எ�ணமாகஒேர எ�ணமாகஒேர எ�ணமாகஒேர எ�ணமாக 

அ2 வள(4சி ெப$	 நிைலஅ2 வள(4சி ெப$	 நிைலஅ2 வள(4சி ெப$	 நிைலஅ2 வள(4சி ெப$	 நிைலக� வ"	ேபா2க� வ"	ேபா2க� வ"	ேபா2க� வ"	ேபா2, 

இ" சSர�க1	 ஒ�$ ேச(&2, 

தா� எ��2� ெகா�1	 இ&த உண(வைலக� 

தன�0� ஆ�மாவாக� பைட�க ெச52, 

வ*�ண*லி"&2 வ"	 ஆ/றலி� த�ைமையவ*�ண*லி"&2 வ"	 ஆ/றலி� த�ைமையவ*�ண*லி"&2 வ"	 ஆ/றலி� த�ைமையவ*�ண*லி"&2 வ"	 ஆ/றலி� த�ைமைய 

அ. ச�தியாக மா/றிஅ. ச�தியாக மா/றிஅ. ச�தியாக மா/றிஅ. ச�தியாக மா/றி,  
த� உண(வ*� ஆகாரமாக� ேத�த� உண(வ*� ஆகாரமாக� ேத�த� உண(வ*� ஆகாரமாக� ேத�த� உண(வ*� ஆகாரமாக� ேத�, 

அதன�� C<��0� 

எ�ப� ஒ" a�ய 0�	ப	, ஒ" ப*ரபOசமாக� ேதா�றி, அக�ட 
நிைலக� ெப/றேதா, இைத� ேபா�$, ந	 உய*ரா�மா வ*�ண*ேல 
வர�C�ய உண(வ*� ஆ/ற மி�க த�ைமைய, தன�0� ப*ரபOசமாக 
அைம�2� ெகா��, 

வ*�ண*� ஆ/றைல, \� அ.�களாக மா/றி, 
அ&த அ.வ*/0� அ.வாக நி�$, 

ஆ/ற மி�க ச�தியாக, எ�$	 பதினா$  

எ�ற நிைலயான நிைலக�, நா	 அைனவ"	 
ெபற7�8	. 

 

(ப�க	ப�க	ப�க	ப�க	 132-134) 

 

இ�$ ெகமி�க  கல&த அ.�கைள, அதாவ2 ெச க�, அதாவ2 
சிலிகா�கைள� ேபா�$, நம�0� உண(வ*� எ�ண�கைள� பதிய4 
ெச52, நம�0� ஒ-ெவா" உண(K�0�1	, இ�$, வ*Oஞான அறிK 
ெகா�ட, ெகமி�க  கல&த உண(வ*� ஆ/ற  நம�0� பதி&தப*�, 

அதிலி"&2 நா	 திைச தி"	பேவ இ ைல.  

மன�த� எ�ற எ�ணேம, இ�ேக ேபா5வ*<ட2,  

இய&திர வாF�ைக வாW	 நிைல�0,  

இ�$ நா	 வ&2வ*<ேடா	.  



இ-வா$, நா	 அ&த நிைலக� ெகா��, இைத நம�0� பதிK 
ெச5தப*�, இ"&த இட�திேல இ"&2ெகா�ேட, ஆ<��பைட�0	 
த�ைம�0 வ&2வ*<ட2, இ�ைறய வ*Oஞான	. 

 

ஆக, மன�த=ைடய சி&தைனக� சித$�� ேபா0	 நிைலக1	, 

a�யேன ?�0cறாகி� கைர8	 நிைல�0	, இ&த Vமிய*=ைடய 
நிைலக1	, அ.�களாக ெபா?�கி� ேபா0	 நிைல�0 வ"கி�ற2 
அ ல2 இ"� aF&த நிைல�0 வ"கி�ற2.  

 

இ�$, Vமிய*=ைடய நிைலகள�  அ.0�� ெவ��தா , இவ� 
ப2�கி ைவ�தி"�0	, ேலச( கதி�ய�க�க�, நE"�0�1	, நE( 
நிைலக1�0�1	 பதி�2 ைவ�தி"�கி�ற அ.�க� ெவ��0	. 
இைத அ��ற�ப��2வத/0 7ய/சி எ��கி�றன(. 

 

அ-வா$ எ��தா3	, அ. நE( NFகிய*=ைடய நிைலகைள ஒ" 
இய&திர�தி/0� பா54சி இ"&தா3	, அ2 ஒ-ெவா" 
இய�க�தி/0�1	 அ. கதி�ய�க�க� தா�கி, அைத நE( 
நிைலகள� தா� மைற�க ேவ��	,  

 

அ ல2 ேவெறா" ம�.�0� பதிய ைவ�தா3	, Vமிய*� 
ெவ�ப அைலக� கல�க�ப<�, இ&த அ.�க� ம�.�0� Vமி�0� 

ஊ�"வ*,  ெவ0Qர	 ஊ�"வ* வ"	 நிைலக� 
வ"கி�ற2. 

 

அ-வா$ வ&தா3	, இ�$ வர�C�ய நிலந��க�க� இவ� 
அ. உைலயாேல, இவ� அ.�கைள� க��ப*��2,  

ம�.�0�ேள மைற�க ேவ��ெம�$, இவ� 
எ�.வா�.  

 

ஆனா , இ&த அ.�கதி�ய�க�க� Vமி�0� 
ஆனKட�, இ&த இய/ைகய*� 2��� ெகா��, த� 
கதி�ய�க4 ச�திைய அதிகமாக கா<�	. அ�ேக 
எதி(நிைலயான நிைல வர�ப�	ேபா2, Vமிய*  
நிலந��க	 ஏ/ப�	,  எ லாேம ேபா5வ*�	எ லாேம ேபா5வ*�	எ லாேம ேபா5வ*�	எ லாேம ேபா5வ*�	.  இ&த 
அளK�0�தா�,  உலகி� த�ைமக� இ"�கி�ற2. 



 

ஆக, இய/ைகய*� நிைலகள�  ஒ-ெவா" நிமிட7	, மன�தன�� 
உண(K�0� எ<�யைத அ?�த�ப��தி� ெகா��, மன�த 
உண(K�0�1	 பதிய4 ெச52, இ�$ மன�த� எ�ற நிைலேய 
C��ட� அ/$�ேபா0	 நிைல வ"கி�ற2. 

 

ஆனா , இ2ேபா�$ ெவ��தா3	, ெவ��0	 நிைலக� ெகா��, 

�ைக ம�டல�களாக� C<ட�ப<�, a�ய=ைடய ஆ/ற மி�க 
ச�திவா5&த கதி�ய�க�க� படாதப�, Vமிய*  இ"�க�C�ய, நE( 

வள�க� அைன�2ேம, உைற8	 த�ைம ெப$	. இ�ேக, நா	 
இ"�கC�ய நிைலக� அைன�2ேம,  உைற8	 
த�ைம வ"கி�ற2. 

 

இதிலி"&2 ெவள��ப�	 இ&த கதி�ய�க ச�திய*� த�ைமக� 
a�ய=ைடய கதி( ெவ�ப�க� கல&தKட�, இதிலி"&2 ஆவ*யாக 
ெவள��ப��தி, இேத உண(வ*� த�ைமக�, a�யன�ேல மா$ப�	 
கால�க� வ"கி�ற2. மன�தனாேல இ&த� ப*ரபOசேம, இ�$ aன�ய 
நிைலகளாக ஆ0	 கால	 வ&2வ*<ட2.  

 

யா	 ெசா வ2யா	 ெசா வ2யா	 ெசா வ2யா	 ெசா வ2, உ�க1�0உ�க1�0உ�க1�0உ�க1�0����    �திராக�திராக�திராக�திராக இ"�கலா	இ"�கலா	இ"�கலா	இ"�கலா	.  

ஆனா , வ*Oஞான�க� கண�0� ேபா<�, நாைள�0 உ�க1�0 
வர�ேபாகிற2 எ�$ ெசா வா(க�. இ�$  எWதி ைவ�2� 
ெகா�1�க�. யா	 ெசா வ2 (1989 ஆ	 வ"ட	) உ�க1�0 
சாதாரணமாக� ெத�யலா	. 

 

நம2 0"நாத(நம2 0"நாத(நம2 0"நாத(நம2 0"நாத(, ஒ-ெவா" நிமிட7	ஒ-ெவா" நிமிட7	ஒ-ெவா" நிமிட7	ஒ-ெவா" நிமிட7	, 

ஒ-ெவா" அ.வ*/0�1	 ஊ�"வ*ஒ-ெவா" அ.வ*/0�1	 ஊ�"வ*ஒ-ெவா" அ.வ*/0�1	 ஊ�"வ*ஒ-ெவா" அ.வ*/0�1	 ஊ�"வ*, 
மன�த=ைடய நிைலக� எ-வா$ இ"�கி�ற2? 

அதிேல, நE எ-வா$ ெசய பட ேவ��	? எ�ற 
நிைல�0,  எம�0 உபேதசி�தா(. ஆைகய*னாேல, இ�$ மன�த 
வாF�ைகய*=ைடய நிைலகைள வ*��2,  

இ2 ச�இ2 ச�இ2 ச�இ2 ச�,  இ2 த��இ2 த��இ2 த��இ2 த��, எ�$ வரேவ�டா	. 
 



இ&த தேபாவன�தி , நா	 அைனவ"	 ெம5 ஒள�ைய� 
காணேவ��	. 0ைறகைள� காண ேவ�டா	, ெம5ைய� கா�ேபா	. 
ெம58ண(வ*� த�ைமைய நா	 ெப$ேவா	. இதிேல நா	 அைனவ"	 
ஓேர 0�	ப	, ஓேர நிைலக� தா�.  

 

நம�0�, இ"ளான நிைலக� வ&தா3	 உடன�யாக மா/றி4 
ெச�$, மக�ஷிகள�� அ"ளாேல, இ&த இ"�க� நE�கேவ��	, நா	 
அைனவ"	 ஒள�நிைலக� ெபறேவ��	 எ�ற உண(4சிகைள� 
C<�வத/0 தா�, 

நம2 0"நாத( ஆைண�ப�, 

இைத யா	 ெசய ப��திேனா	. 
நா	 எ��0	 எ�ண�க� அைன�2	, ஒ�றாக இ"�க ேவ��	. 
இ&த உண(வ*� ஒள�க�, நம�0� ஒ�றாக இ"�க ேவ��	. 
 

நா	 இ�	 N4சைலக�நா	 இ�	 N4சைலக�நா	 இ�	 N4சைலக�நா	 இ�	 N4சைலக�, 

நாைளநாைளநாைளநாைள,  மைழ நEராக� ெகா<டேவ��	மைழ நEராக� ெகா<டேவ��	மைழ நEராக� ெகா<டேவ��	மைழ நEராக� ெகா<டேவ��	.... 
அ�ப�� ெப58	 மைழ நE"�0�, இ&த வ*ஷ�த�ைமக�  

(வ*ஷ� கதி�ய�க�க�வ*ஷ� கதி�ய�க�க�வ*ஷ� கதி�ய�க�க�வ*ஷ� கதி�ய�க�க�) ) ) ) மாயேவமாயேவமாயேவமாயேவ��	��	��	��	.... 
 

அ&த வ*ஷ�தி� த�ைமகைள, நE�0	 ஆ/ற கைள, 

ஒ-ெவா" மன�த=�0�1	 Q��	 நிைலக�தா�, 

யா	 ெசய ப��2	யா	 ெசய ப��2	யா	 ெசய ப��2	யா	 ெசய ப��2	, இ&த தேபாவன�தி� இ&த தேபாவன�தி� இ&த தேபாவன�தி� இ&த தேபாவன�தி� 
த�2வ	த�2வ	த�2வ	த�2வ	.... 
 

(ப�க	ப�க	ப�க	ப�க	 137, 141-143) 

 

ேபர�ட�தி=ைடய ேப"�ைமய*=ைடய நிைலகைள, யா	 
ெசா�ன ப*�=	, இைத அல<சிய�ப��தாதப�, கால�ைத 

வ*ரய�ப��தாதப�, ஒ-ெவா"வ"	  “2"வ தியான�ைத”  ப�2 
நிமிடமாவ2 ெச5யேவ��	.  

 

அத/0� ப*�, ஆ�ம ?�திைய நா	 பய�ப��தி, வாF�ைகய*  
வர�C�ய, எ�தைகய இ�ன களானா3	 2ைட�2� பழகேவ��	. 

 



இ&த ஆ�மஇ&த ஆ�மஇ&த ஆ�மஇ&த ஆ�ம ?�திய*=ைடய எ�ணேம?�திய*=ைடய எ�ணேம?�திய*=ைடய எ�ணேம?�திய*=ைடய எ�ணேம,  2"2"2"2"வ வ வ வ 
ந<ச�திர�2ட� உ�க� எ�ண�கைளந<ச�திர�2ட� உ�க� எ�ண�கைளந<ச�திர�2ட� உ�க� எ�ண�கைளந<ச�திர�2ட� உ�க� எ�ண�கைள���� ெதாட(�  ெதாட(�  ெதாட(�  ெதாட(� 
ெகா�ள4ெகா�ள4ெகா�ள4ெகா�ள4 ெச52ெச52ெச52ெச52,  அ&த உண(ைவ உ�க1�0� சி$கஅ&த உண(ைவ உ�க1�0� சி$கஅ&த உண(ைவ உ�க1�0� சி$கஅ&த உண(ைவ உ�க1�0� சி$க4444    
சி$கசி$கசி$கசி$க, ேச(�க4 ெச5வ2 தா� ேச(�க4 ெச5வ2 தா� ேச(�க4 ெச5வ2 தா� ேச(�க4 ெச5வ2 தா�.... 

 

யா	 உபேதசி�0	 இ&த நிைலக�, அ&த 2"வ ந<ச�திர�தி� 
அ"� ஒள�8ட� கல&2, ெம5ஞான�க� நம2 0"நாத( கா<�ய 
அ"�வழி ெகா��, அ&த கா&த அைலக1ட� ெதாட(� ெகா��, 

ச�த�ஷி ம�டல ஒள� உண(Kட� ெதாட(� ெகா��, 

0"நாத( இ<�4 ெச�ற நிைலைய0"நாத( இ<�4 ெச�ற நிைலைய0"நாத( இ<�4 ெச�ற நிைலைய0"நாத( இ<�4 ெச�ற நிைலைய, 

 அ&த உ�ைமய*� உண(வ*� த�ைமைய, 

உ�க� ெசவ*��லனறிவாேல ஈ(�க4 ெச52, 

இ&த உண(வ*� ச�தான அ7ைத, 

உ�க� ஈசனான உண(K�0� உராய4 ெச52, 

இ&த உண(வ*� த�ைமைய, 

உ�க� உடலான சிவ�தி/0�, அ7தாக ?ர�க4 
ெச52, 

சிவ=�0� இ"�க� C�ய, அ&த ஈசன�� ெவ�ப� 2��பாேல, 

இ&த உண(வ*� ச�2�கைள, அ.�தி?�களாக 
மா/றி, 

அ.�தி?வான நிைலகள� , 

உ�க� உய*ரா�மாவ*  ேச(�0	 த�ைம8	, 

இ&த உடைல வ*<�  நா	 ெச�றா3	, 

ெம5 ஒள�ய*� உண(K�0� நா	 ேச"	 
நிைலைய�தா�, யா	 ெச5வ2. 

 

உ�க1ைடய உய*ரான ஈசன�ட	 வர	 ேக<��தா�, இ&த 
உண(வ*� ஆ/ற மி�க அ&த ச�திய*� த�ைமைய,  ஆராதைன 
எ��0	 7ைறய* தா�, யா	 இ&ேநர	 வைரய*3	 ப*ரா(�தி�ேதா	.  

 

ஆக, உ�க1�க ல இ&த உபேதச	. யா	 ப*ரா(�தி�த இ&த 
உண(Kக�, நE�க� ெசவ* ெகா�� ேக<�� ெகா��"�0	 

ேபா2,  உ�க� உய*ரான ஈச=�0உ�க� உய*ரான ஈச=�0உ�க� உய*ரான ஈச=�0உ�க� உய*ரான ஈச=�0, ஆராதைனஆராதைனஆராதைனஆராதைன.... 



 

இைத, நE�க� எ&த அளK�0� தைட�ப��தாதப� 
?வாசி�கி�றE(கேளா, இ&த உண(வ*� ச�தான நிைலக�, உ�க� 
உடலான ச�தான நிைலகள�  மகிF4சி அ72. ஆனா , உ�க� 
சிவ�தி/0� C�ய*"�க� C�ய உண(Kக�, ெத5வ�க�. அ&த 
ந/0ண�க� அைன�2ேம மகிF4சி8	, அத/0� ஒ-ெவா" 
அ.�கள�� த�ைம8	, ஆ/ற மி�க ெத5வ�களாக உ�க1�0� 
ஊ�"வ*, உ�க� ேப4?	, N4?	  

அ2 ஒ-ெவா�$	, ஒ-ெவா" நிைலகள�3	, 2�ப	 ேபா0	 
எ�$ நE�க� ெசா�னா ,  

க� 2�ப�ைத பா(�தா3	, உன�0� 2�பமி ைல எ�$ 
நE�க� ெசா�னா3	,  

ப*ற"ைடய 2�பப*ற"ைடய 2�பப*ற"ைடய 2�பப*ற"ைடய 2�ப�க��க��க��க� அைன�2	அைன�2	அைன�2	அைன�2	 நE�0	 நE�0	 நE�0	 நE�0	.... 
 

அேத சமய	, ஓ	 ஈRவரா எ�$ உய*ைர எ�ண*, “மக�ஷிகள�� 
அ"ளாேல, என�0� ந ல ஒள� ெப$கி�ேற�, நல	 ெப$கி�ேற�, 

என�0 வ*யாதிய* ைல” எ�ற இ&த உண(ைவ உ�க1�0� C<�4 
ெச�றா , உ�க1�0� வர�C�ய 2�ப7	 ேபா0	. 

 

ஆக, அ&த ெம5ஞான�க� கா<�ய அ"�வழி�ப�, இைத நE�க� 
ெசயலா�0�க�. உ�க� ேப4?	 N4?	, உ�க� உட3�0� அைத 
நல	 ெபற4 ெச5ய<�	. 

உ�க� N4சைலக�, இ&த உலக�தி/0 உதவ<�	. 
உ�க� 0�	ப�தி/0 உதவ<�	. 
 

எ�ெதாழி  ெச5தா3	,  எ&த வ*யாபார	 ெச5தா3	,  நE�க� 
வ*�	 N4சைலயாேல ப*ற"ைடய 2�ப�கைள� ேபா�கி, 

உ�க1�0  அ�கி"&2 மகிF4சியான எ�ண�க� 
ேதா�$	.  அ&த மகிF4சிய*� எ�ண�க� அ&த மகிF4சிய*� எ�ண�க� அ&த மகிF4சிய*� எ�ண�க� அ&த மகிF4சிய*� எ�ண�க� 
ேதா�றிேதா�றிேதா�றிேதா�றி, நா	 ஒள� நிைலக� ெப$ேவா	நா	 ஒள� நிைலக� ெப$ேவா	நா	 ஒள� நிைலக� ெப$ேவா	நா	 ஒள� நிைலக� ெப$ேவா	.  

 

ப�க	ப�க	ப�க	ப�க	 143-148) 

 

அ�தி� மாமக�ஷி, அ-வளK ெப�ய அரச�, த� வாF�ைகய*  

இ"�க�C�யைத� 2ற&2,  அ&த ெம5ஞான�ய*� அ"� ஒள� 
ெபறேவ��ெம�$, ம�க� ம�திய*ேல வ&தா�.  



 

அைத� ேபால நா	 ஒ-ெவா" 0�	ப�தி3	, இ�ைற�0 
யாராவ2 0ைற ெசா லிவ*<டா , இ" நா� பா(�2� ெகா�கிேற� 
எ�$ நா	 ேப?கி�ேறா	. இ2 அர?�04 சம	தா�. 

 

நா	 ந ல நிைலய*  இ"�0	ேபா2 ஒ"வ( ேகவலமாக� 
ேபசிவ*<டா , நா	 ந ல மதி�பாக இ"�கிேறா	, 0ைற�2� ேப?கிறா�, 

இவ� திமிைர� பா", இ" நா� பா(�கிேற� எ�ேபா	.  
 

இ&த உண(Kகள�  நா	 எ�.	ேபா2, ந	 உய*ரான ஈச=�0� 
ப<டKட�, இ" நா� பா(�கிேற�, எ�$ இ&த உண(Kக� வ"	. நா	 
ெசா 3	ேபா2, இ&த உண(Kக� நம�0�, ஈச=�0� ப<��தா�, அ&த 
ேவைலைய4 ெச5கி�ற2. 

 

ஆக, இைதேபா�$ நம�0� வ"	 இ&த நிைலைய  அ�$ “அ�தி� 
மக�ஷி” இைதெய லா	 க��ண(&2, தா� ஆைணய*<டா  
எ�தைனேயா ெசய ப�	 நிைலக� இ"&தா3	, அைவ அைன�ைத8	 

2ற&2,  த� உண(வ*� த�ைமைய மா/றி� த� உண(வ*� த�ைமைய மா/றி� த� உண(வ*� த�ைமைய மா/றி� த� உண(வ*� த�ைமைய மா/றி� 
ெகா�வத/0ெகா�வத/0ெகா�வத/0ெகா�வத/0, ஒ-ெவா" மன�தைன8	 ஈசனாக� ஒ-ெவா" மன�தைன8	 ஈசனாக� ஒ-ெவா" மன�தைன8	 ஈசனாக� ஒ-ெவா" மன�தைன8	 ஈசனாக� 
க"தினா�க"தினா�க"தினா�க"தினா�. . . . ஆக ஈச=�0 அப*ேஷக	ஆக ஈச=�0 அப*ேஷக	ஆக ஈச=�0 அப*ேஷக	ஆக ஈச=�0 அப*ேஷக	.... 

 

மகிF4சியாவத/0 தா� எ��2� ெகா�ட ெஜப�தி� த�ைம 
ெகா��, மைழ நEராக ெகா<ட4 ெச5தா�. ஆனா , ஒ-ெவா"வைர8	 
பசியாற4 ெச52, ஒ-ெவா"வ"�0	 மகிF4சிய*� த�ைம வ"வத/0 
ேவ��, ம�கைள நா� வ&தா�. அைத�ேபால, நா	 ஒ-ெவா"வ"	 
ஒ-ெவா" ச&த(�ப�தி3	, நம�0� 2�ப	 எ�$ எ�ெபாW2 
ேதா�றினா3	 “ஆ�ம?�தி”  எ�ற ஆ8த�ைத எ��2� ெகா�1�க�. 

 

ந	ைம� 2��$�2	 நிைலேயா, ந	ைம� ேகவல�ப��2	 
நிைலேயா, ந	ைம அசி�க�ப��2	 நிைலேயா, ப*ற( ேபசிவ*<டா , 

அசி�க�ப��திவ*டாதE(க�. அைத உடேன தைட�ப��2�க�. 

ஆக,  உய*ரான ஈச=�0�, அைத \ைழயவ*டாதப� 
தைட�ப��2�க�. 

 

““““ஓ	 ஈRவராஓ	 ஈRவராஓ	 ஈRவராஓ	 ஈRவரா”””” எ�$ உய*"ட� ெதாட(� எ�$ உய*"ட� ெதாட(� எ�$ உய*"ட� ெதாட(� எ�$ உய*"ட� ெதாட(� 
ெகா��ெகா��ெகா��ெகா��,  அவன�டேம ேக1�க�அவன�டேம ேக1�க�அவன�டேம ேக1�க�அவன�டேம ேக1�க�....  

 



“மக�ஷிகள�� அ"� ஒள�ைய, எ� ஜEவா�மா ெபறேவ��	, 

மக�ஷிகள�� அ"� ஒள�ைய, எ� உட3�0� இ"�க�C�ய ஜEவ 
அ.�க�, இ&த உட   உ$��கைள உ"வா�கிய, அ&த அ.�க� 
ஒ-ெவா�$	, அ&த மக�ஷிகள�� அ"� ஒள�ைய� ெபறேவ��	” 
எ�$, நா	 எ�ண* ஏ�கி எ��க ேவ��	. 

 

ஏென�றா , இ&த ஆலய�தி/0� நி�$, அ&த அ.வ*� த�ைம 
ெகா��, உய*ரான நிைலகள� தா� ெசய ப�கி�ேறா	. ஆக, ஒ-ெவா" 
நிமிட7	, நம�0� இைத4 ெசய ப��2	ேபா2, நம�0� தEய 
உண(Kக� வரா2 த��பேதா�, ந	 ேப4?	 N4?	, நம�0 எ&த� 
2�ப�ைத ஊ<ட எ�.கி�றனேரா, அவ(கள�ட	, நா	 இ&த 
எ�ண�ைத� பா54சிவ*�ேவா	.  

“அவ(க� ெச5வ2 நாைள ந லதாக இ"�க<�	, அவ(க� ேப4?	 
N4?	 ந ல உண(Kகைள ஊ<ட<�	” எ�$ நE�க� எ�.�க�. 

 

இ-வா$, இைத நE�க� எ�ண*னா , அவ( ந	7ைடய 
எ�ண�கைள அவ( எ��தா  எ��2� ெகா�ள<�	. 
எ��காவ*<டா3	 பரவாய* ைல.  

 

ஆனா , நம�0� “அவ(க� அ�ப� ெச5கிறா(கேள”, எ�$ ேவகமாக 
இW�2, உண(ைவ� C<�வ*<டா , நம�0� அ&த ேவைலைய4 
ெச52வ*�	. 

 

ஏென�றா , நா	 எைத எ�ண*னா3	, அ2, நம�0� வ"கி�ற2. 

ந	 ஈசைனவ*<� அக3வதி ைல. ெகா��பைத4 சைம�பா�. 
ஏென�றா , நா	 எைத எ�.கி�ேறாேமா, இ&த உய*�  நா	 
?வாசி�தKட�,  இ2ேவ ப*ர	மமாகி�ற2. 

 

ஆக, நா	 எ&த ச&த(�ப�திேல8	 அ&த மக�ஷிகள�� அ"� 
ஒள�ைய� ெப$	ேபா2, அ&த மக�ஷிக� ந லைத உ"வா�0	, 
ப*ர	ம�தி� ஆ/ற  ெப/ற ச�தி ெப/றவ(க�.  

 

நா	 எ�ண*ய உண(Kக�, நம�0� அ&த ப*ர	ம�ைத 
உ"வா�0வத/0, அ&த 2"வ ந<ச�திர�தி� ேபர"ைள நம�0� ெப/$, 

அ&த ெம5ஞான�ய*� ஆ/ற  மி�க ச�திைய, நம�0� ?வாசி�2 இ&த 
உய*ரான நிைலகள�  ப*ர	மமா�0	ேபா2, அ2 ப*ர	மமாகி நம�0� 
ஜEவனாகி�ற2. 

 



இத=ைடய த�2வ�ைத, ெவ0கால நிைலகள�  உ�க1�0 

கிைட�க4 ெச52�ேள�. இைத தவறவ*டாதE(க�. உ�க1�0� 

இைத கிைட�க4 ெச5வத/0,  ஆண*�தரமாகஆண*�தரமாகஆண*�தரமாகஆண*�தரமாக, 

அW�தமாகஅW�தமாகஅW�தமாகஅW�தமாக,  அ&த ெம5 உண(வ*� மக�ஷிகள�� 
அ"� ஒள�கைள, உ�க1�0� ெப"�0வத/0, இ&த 
உண(ைவ யா	 பதிK ெச5கி�ேறா	. எம2 அ"ளாசிக�. 
 

(ப�க	ப�க	ப�க	ப�க	 158-161) 

 

ஒ-ெவா" உண(வைலகைள8	 நம�0� பதிய4 ெச52, இ�$ 
வ*Oஞான அறிK ெகா��, எைதெய லா	 வள(�2� ெகா�ேடாேமா, 
இ�$ T.V., ேர�ேயா நா	 எ�கி"&தா3	, “ெடலிபதி” வய( இ லாதப�, 

சில நிைலகள�  ெதாட(� ெகா��, பல ேகா� ைம க1�0 அ&த� 

ப�க	 இ"�பைத, T.V.ய*  ஒலிபர�� ெச52,  கதி�ய�ககதி�ய�ககதி�ய�ககதி�ய�க4444    
ச�தியாேலச�தியாேலச�தியாேலச�தியாேல,  அறி&2ண(&2  ெசய பட4 ெச58	 
ஆ/றலி=ைடய நிைலக�,  இ�$ வ&2வ*<ட2. 

 

ஆக, அைதெய லா	 எ��2 வ*�ண*� ஆ/ற3	, வ*Oஞான� 
எைத எைத� ெகா��, எ&ெத&த உண(வ*� ஆ/ற கைள, எ&ெத&த 
அைலவ�ைச ெகா�� இய�கினாேனா, அ&த அைலவ�ைசக� 
அைன�2ேம, மன�த உண(வைலக1�0�1	 கல&2வ*<ட2. மன�த 
எ�ண�தி/0�1	 கல&2வ*<ட2. 

 

மன�த எ�ண�தி/0� கல&2 உண(வா0	 ேபா2தா�, இவ� 
சி&தி�க�ப�	ேபா2, இ&த அ. ஆ8த�கள�=ைடய த�ைம8	, 2�த 
நிைலக� ெகா�� எல�<ரான��0	, 2�த ேவக நிைலகள�  இ&த 
உண(வைலகைள� க��ணர 7�&த2.  

 

இ�ப�  அைலவ�ைசகள� , தா� க��ண(&தா3	, அேநகமாக 
அ.0��கள�=ைடய நிைலகளா  Vமிைய நி(Nலமா�0வத/0, இ&த 
மணைல� ேபா�ேற, உலக	 7Wவ2ேம உ"கி, அ�ப�ேய கைர&2 
ஓட�C�ய நிைலக1�0,  அ.0��க� இ&த Vமிய*  இ"�கி�ற2. 

 

ஆக, ஏக கால�தி  அ2 ெவ��தா  ேபா2	. ஒ-ெவா" 
ம�.�0�1	 இ"�க�C�ய கதி�ய�க�க� அ2 உ"கி, �யலாக 



மாறி, வ*�ண*ேல இ2 ஆவ*யாக� பற�0	 நிைலக1�0, இ�$ 
ஒ-ெவா" வ*Oஞான�8	 க��ப*��2வ*<டா(க�. 

 

இைவெய லா	, வ*Oஞான�க� ெவள�ய*ேல ெசா லவ* ைல. 
இ�$ யா	 ெசா லிய*"�கி�ேறா	. “0றி�2ைவ�2� ெகா�1�க�” 
இன� ஒ-ெவா�றாக வ�ைசயாக ெசா லி� ெகா�� வ"வா(க�.  

 

இ�ப�4 ெசா கி�றாேர, எ�$ நிைன�பத/0� 
பதி ,  0றி�2 ைவ�2� ெகா�1�க�. யா	 ப�2 பதிைன&2 
வ"ட�க1�0 7�, ெசா�னெத லா	 இ�$ வ&2ெகா�ேட 
இ"�கி�ற2. 7தலி  ெசா�ன2 சிறிதளேவ. 

ஆக, யா	 ஒ-ெவா" நிமிட7	 

உ�கைள� கா�பத/காக ேவ��, 

நம2 0"நாத( கா<�ய 7ைறெகா��, 

சில உண(Kகள�=ைடய நிைலகள� , 

ெதாட(�ெதாட(�ெதாட(�ெதாட(� ெகா�ேடெகா�ேடெகா�ேடெகா�ேட,     வ&2 ெகா��"�கி�ேறா	வ&2 ெகா��"�கி�ேறா	வ&2 ெகா��"�கி�ேறா	வ&2 ெகா��"�கி�ேறா	.... 
 

ஆக ந	7ட� இைண&தவ(க1�0,  

எ�ப� 0"நாத(, எம�0� ெத�யாம   
எம�0� பல ச�திகைள� C<�னாேரா,  
அேத மாதி�தா�,  நம2 அ�க�தின(க1�0 ஒ-ெவா" 

நிமிட7	,  உ�க1�0உ�க1�0உ�க1�0உ�க1�0���� ெத�யாமேல ெத�யாமேல ெத�யாமேல ெத�யாமேல, பல ச�திகைளபல ச�திகைளபல ச�திகைளபல ச�திகைள, 

உ�க1�0� ஊ<�� ெகா�ேட இ"�கி�ேற�உ�க1�0� ஊ<�� ெகா�ேட இ"�கி�ேற�உ�க1�0� ஊ<�� ெகா�ேட இ"�கி�ேற�உ�க1�0� ஊ<�� ெகா�ேட இ"�கி�ேற�.... 
 

யா	 ஒ-ெவா" நிமிட7	 ேப?வ2, ெவ$	 ேப4ச ல. நம2 
0"நாத( ெதாட(� ெகா�ட, அ&த உண(வ*� ெதாட(� ெகா��, அ&த 
ஒள�கைள உ�க1�0� பர�ப*� ெகா��தா� இ"�கி�ேறா	. 

 

ஆக, இ&த (கதி�ய�க	) அைலவ�ைசய*ேல, இ�$ உலக	 
7Wவ2	 சித$�� ேபாக�C�ய  நிைலக1�0  வ&2வ*<ட2. இ�$ 
மன�த(களாக இ"�0	 நா	, எ�னதா� ச�திய�ைத� ேபசினா3	, 

த(ம�ைத� ேபசினா3	, 

என�0 தியான	 இ"�பத/0 ேநரமி ைல 

எ�$தா�, ெசா லி� ெகா��"�கி�ேறா	. அ�ப�ேய 
தியானமி"&2,  ச�தி கிைட�தா3	Cட,  அைத8	, 



ெகாOச நாள�   வ*<�வ*<�4 ெச வத/0�தா� 
இ"�பா(க�.  

இ�ப��தா� இ"�கி�ேறா	இ�ப��தா� இ"�கி�ேறா	இ�ப��தா� இ"�கி�ேறா	இ�ப��தா� இ"�கி�ேறா	.... 
 

இ�0, யா	 எ-வளK சிரம�ப<�� 
ெகா��தா3	Cட, அைத வ*<�வ*<�4 ெச�$ 
ெகா��"�கி�றா(க�. 

 

அேத சமய�தி , நம2 எ�ண�க� எ�ன ெச5கி�ற2? இ" 

நிைலயான உண(Kக� ெகா��, நா	 ெபற7�யாத நிைலகள� , ந	ைம 
தைட�ப��தி� ெகா�ேட இ"�0	.  

இ�$ வ*Oஞான அறிவ*� த�ைம ெகா��, பல நிைலக� 
ெகா�� வ"கி�ேறா	. இைதெய லா	, நம2 0"நாத( ஒ-ெவா" 
ெநா��0	 ேவதைனைய� ெகா��2, கYட�ைத� ெகா��2, உணர4 
ெச5தா(. அ�ப� உண(&த  உ�ைமகைள�தா�, யா	 ெசா கி�ேறா	. 

 

எனேவ,  நா	 அைனவ"	 நம2 0" கா<�ய அ"� வழிய* , 

அ&த 2"வ ந<ச�திர�தி� ேபர"� ேபெராள�ைய, ஒ-ெவா" ெநா�� 
ெபாW2	, உய*( வழி கவ(&2, ந	 உட3�0� ேச(�2, ேபெராள�யாக 

மா/றி,  இ&த வ*Oஞான அறிவா  வ*ைள&2�ள, 

வ*ஷ�கதி�ய�க�கள�  இ"&2 மT1ேவா	. உலக 
ம�கைள8	 இதிலி"&2 வ*�பட4 ெச5ய, தவ	 
இ"�ேபா	.  எம2 அ"ளாசிக�.  
 

(ப�க	ப�க	ப�க	ப�க	 161-169) 

 

ஒ" சமய	, பா�ப	ப<� இராமசாமி நா8�வ*� க"	�� 
ேதா<ட�தி , யா7	 நம2 0"நாத(, நா�க� இர��ேப"	 இ"&2 
ெகா��"�கி�ேறா	.  

“நா� வ*�ைதைய� கா�ப*�கிேற�டா,  
வ*�ைதைய� கா�ப*�கிேற�டா”  

எ�$ ெசா லி வ*<�, 0"நாத( எ�ன ெச5தா(? 

 



க"	�4 ச�ைக ?/றி கிட�கி�ற2. க"	� ஆைல இய�கி 
ெகா��"�கி�ற2. க"	� ஆைலய*  ச�ைக ச�யாக வரவ* ைல 
எ�றKட� இ"வ"	 ெச�ேறா	. க"	� ஆைல�0� ேபானKட�, 

சாைற எ��2 0�டா, எ�றா(. 
 

0��ேத�, அ&த பா0 ச�யாக வரவ* ைல எ�$ ெசா லி, எ	ைம 
அைழ�2 ெச�றா(க�.  

 

0"நாத( நா=	 வ"கிேற� எ�றா(. C<�� ெகா�� 
ெச�ேறா	. 

 

உ�ேள ெச�றKட�, அ�ேக மிஷிைன நி$�தி வ*<டா(க�. 
ெவ ல	 எ2Kேம ச�யாக வரவ* ைல எ�$ ெசா�னா(க�. 

 

0"நாத(, இர�� ேப"	 ேபாகலா	, எ�றா(. ேபாேனா	. 
 

ேபானKட�, எ�ன�ட	 மிஷிைன ஓ<�டா எ�றா(. 
 

ஆய*3	 இ ைல, ஒ�$	 இ ைல, மிஷிைன ஓ<ட4 ெசா�னா , 

எ�ப� ஓ<ட 7�8	 எ�ேற�?. 

 

ஓ<�டா எ�கிேற�, ச�திைய ைவ�2� ெகா��"�கி�றா�, 

தி"<�பய ஓ<�டா, எ�$ மT��	 எம2 0"நாத( ெசா�னா(. 
எ லாேம ைவ�2� ெகா��"�கிறா5. ?வ*<ைச� ேபா<� 
ைவ�தி"�கிறா5, உைத எ�கிறா(. 

 

என�0 ஒ�$	 ெத�யா2 சாமி, எ�கிேற�. 
 

இவ� எ�ென�னேமா ெசா கிறா�, இவ� எ�னேமா 
ப�ண*ைவ�2வ*<டா�. இவ�தா� ெச52 ைவ�தி"�கிறா� எ�$ 
தி<�வ*<�, எ�ென�னேமா ப�ண*னா(. 

 

க"	�4 சா$	 வ&த2. க"	�4 சா$ வ&தப*�, 7த  தடைவ 
ெவ ல	 ந�றாக வ&த2. அ��2 எ�ைன இW�2� ெகா�� ேபானா(. 

 

இராமசாமி நா8�K�0, எ லா	 ெத�8	. இரா�தி� பன�ெர�� 
மண*�0, நா� எ��2� ெகா�ட 2ண*மண*கைளெய லா	, 0"நாத( 
ஒ" ைபய*  எ��2 ைவ�2வ*<டா(. இரா�தி� ைக கா  வராம  
7ட�கி� ெகா��, அவ( சில ேவைலகைள4 ெச52 
ெகா��"�கி�றா(. 

 



எ�கைள4 ?/றி� க"	�� கா�. ேசாைகக� நிைறய இ"&த2. 
தEைய ைவ�2வ*<டா(. இர�� ேப"	தா� உ�ேள இ"�கிேறா	. 
எ ேலா"	 ெவள�ய*ேல இ"�கிறா(க�. ?/றி தE எ�&தா , க"	�� கா� 
எ ல	 எ�&2வ*�	. 

 

“ஐ5யேயா, இவ� தEைய ைவ�2வ*<டா�, தEைய ைவ�2வ*<டா�” 
எ�$ எ� ெபயைர4 ெசா லி ச�த	 ேபா�கிறா(. இ�ப� ச�த	 
ேபா�கிறா(. “எ�ைன� கா�பா/$�க�,. எ�ைன� கா�பா/$�க�, 

எ�ைன ெந"���0� ேபா<� வா<�கிறா�, பாவ*�பய ” எ�$ ச�த	 
ேபா�கிறா(, ைக கா கைள இW�2� ெகா�ேட, ச�த	 ேபா�கிறா(. 

 

ம/றவ(க� எ ேலா"	 ?/றி நி�$, பா(�2� 
ெகா��"�கிறா(க�. என�0 எ�0	 ேபாக7�யவ* ைல. 
ேவY�ய*3	 தE ப*��2வ*<ட2. அைண�பத/0 த�ணE(Cட, அ&த 
இட�தி  இ ைல. 

சாமி, ேவY� எ லா	 தE ப*��2வ*<ட2 எ�றா , 

 

ஏ�டா, தEைய நE ைவ�2வ*<�, எ�ைன ஏ�டா ெசா கிறா5? 

எ�கிறா( 0"நாத(. 
 

இ�ப�ெய லா	 அவRைத�ப��தினா(. தE ?/றி aF&2வ*<ட2. 
இ�=	 ஒ" நிமிட	 தா� இ"�கிற2, அ&த அளவ*  
இ"�க�ப�	ேபா2, 

 

இ&த தE எ�ப� பரKகிற2இ&த தE எ�ப� பரKகிற2இ&த தE எ�ப� பரKகிற2இ&த தE எ�ப� பரKகிற2? 

இ&தஇ&தஇ&தஇ&த����    ““““தEதEதEதEய*/ய*/ய*/ய*/0000”””” உ�டான ஆ/ற  எ�ன உ�டான ஆ/ற  எ�ன உ�டான ஆ/ற  எ�ன உ�டான ஆ/ற  எ�ன? 

அவ=ைடய ஆைச, எ�ப� இ&த க"	�4 சா$�காக ேவ��, எ&த 
ஆைசய*  ெகா�� வ&2, இ�ேக ஆைலைய ைவ�தா�? 

எ�$,  இ�தைன உண(ைவ அ�ேக கா<�கி�றா(. 
 

அவ� பண�தி/காக ேவ��, ஆைச�ப<� ைவ�தா�. நE, ச�தி 
ெபறேவ��ெம�ற நிைலகள� , இ�ேக வ&2 ெகா��"�கி�றா5. 
ெந"�� வ&2 aF&2 ெகா��"�கி�ற2, நE எ�ேக த�ப� ேபாகி�றா5?  

 

நE, ஆைசய*� நிைலகள�  இ"&2 
ெகா��"�கி�றா5. அவ�, ஆைசய*  அ�ேக 



இ"�கிறா�.  ஆனா , அவ� ெவள�ேய இ"�கிறா�. நE இ�ேக 
இ"�கி�றா5. 

 

அ&த இட�தி , உபேதச	 எ�ப� ெகா��கிறா( பா"�க�. 
எ லாவ/ைற8	 ேபா<�, ந?�கி, தEைய அைண�க 7/ப�கிறா(க�. 
எ லா	 ந?�கினா3	, ?/றி அன  தா�க 7�யவ* ைல, ேசாைக 
7Wவ2	 அன  ப*��தி"�கிற2. இ-வளK அவRைதய* , இ"&2 
ெகா��"�கிேற�. 

 

அவ� ஆைசய*  வ&தா�. ெசா�னா�, க"	�4 சா$ ச�யாக 
இ"�கிற2 எ�றா�. உ�ைன� ேபா/றினா�, நE8	 எ லா	 
ப�ண*னா5. இ�ெபாW2 தE ப*��2� ெகா�ட2. இ�ெபாW2 எ�ைன 
யாரடா கா�பா/ற� ேபாகிறா(க�. ச�தி எ�ன ஆன2? எ�$ ேக<கிறா(.  

 

தE ப*��கிற2, எ லா	 ப�ண*வ*<�, எ�னேமா ம&திர ேவைல 
ப�ண*வ*<டா�. எ�ைன� தEைய ைவ�2� ெகா கிறா�, எ�ைன� 
கா�பா/$�க�, எ�றா( 0"நாத(. 

 

அவ(க�, அ�ேக அ"கி  ெந"�க 7�யவ* ைல. எ� க"	�� 
காெட லா	 ேபாகிறேத, இ�ேக த�ணE( ஊ/$, அ�ேக த�ணE( ஊ/$, 

ேமா<டாைர� ேபா� எ�றா3	Cட, அ�ேக கர�< ?வ*<4, த�ணEராகி 
வ*<டதா , ேமா<டாேர பாய*லாகி ேபா5வ*�வ2 ேபால இ"�கிற2. இ&த 
அளK�0 ஆப�தான நிைலகள�  சி�க ைவ�2வ*<�, ந	ைம� 
பா(�கிறா(. அ�ப�ெய லா	 சி�க ைவ�2, நம�0 உண(�தினா(. 

 

அ-வா$ உண(&தைத நE�க� ேக<�� 
ெகா��"�கிறE(க�. கYட�ைத� ேபா�0வத/0, கYட	 

வ"	ேபா2,  அைத நிவ(�தி ெச5யஅைத நிவ(�தி ெச5யஅைத நிவ(�தி ெச5யஅைத நிவ(�தி ெச5ய4444 ெசா�னா  ெசா�னா  ெசா�னா  ெசா�னா ,  ““““ேநர	 ேநர	 ேநர	 ேநர	 
இ ைலஇ ைலஇ ைலஇ ைல””””  எ�கிறE(க�எ�கிறE(க�எ�கிறE(க�எ�கிறE(க�.... 

 

இ�ப�, அ&த மாதி� ஒ" ச&த(�ப�ைத� �0�தி, என�0 அ�ப�ேய 
மரணமைட8	 நிைல வ&2வ*<ட2. அ�ப� மரணமைட8	 
நிைலகள� தா�, 

அவ"ைடய ஆைச எ�ன ெச5த2?  

அ&த ஆைசய*  உ�ைன� C<�� ெகா�� வ&தா3	,  

அ&த ஆைசய*லி"&2 அவரக� த�ப*� ேபாக 7�&த2.  
 



அவ(க� அ�ேக இ"�கிறா(க�. ஆனா , நE எ லா ச�திகைள 
ெப/றா3	, �கW�காக ேவ�� இைத ெச5தா5. நE இத/0� மா<�� 
ெகா��"�0	ேபா2, உ� �கF எ�ேக ேபாக�ேபாகிற2? இ-வளK 
ெப�ய ச�திைய ைவ�2� ெகா��, நE எ�ன ப�ண�ேபாகி�றா5? 

எ�ைன8	 இW�2� ெகா�� சி�க ைவ�2வ*<டா5. நா� எ�னடா 
ப�ண<�	?  எ�கிறா( 0"நாத(. 

 

ெகாOச ேநர	 கழி�2, ஹா.. ஹா. எ�$ சி��2வ*<�, இ&த 
உண(வ*� நிைலக� அ�தைன8ேம மன�தனாக� ேபா0	ேபா2 
எ�னவா0	?  எ�பைத உண(�தினா(. 

 

எ� ேவY� தE ப*��2 எ�கிற2. மரணமாக� C�ய த"ண	, 

ேவY� தE ப*��2 எ�கிற2. ேவ$ வழிேய இ ைல. அ�ெபாW2 
ெந"���0� இ"&2, அ&த உண(வ*� அைலைய 
எ��2� கா<�கிறா(. 

 

ஆனா ஆனா ஆனா ஆனா , நE மரணமைடய� ேபா0	ெபாW2 எ&த நE மரணமைடய� ேபா0	ெபாW2 எ&த நE மரணமைடய� ேபா0	ெபாW2 எ&த நE மரணமைடய� ேபா0	ெபாW2 எ&த 
நிைலநிைலநிைலநிைல? உ� உட3�0� இ"�க�C�ய உண(வ*� உ� உட3�0� இ"�க�C�ய உண(வ*� உ� உட3�0� இ"�க�C�ய உண(வ*� உ� உட3�0� இ"�க�C�ய உண(வ*� 
அைலக� எ�ென�ன ெச5கிற2அைலக� எ�ென�ன ெச5கிற2அைலக� எ�ென�ன ெச5கிற2அைலக� எ�ென�ன ெச5கிற2? எ�$ ெசா லிஎ�$ ெசா லிஎ�$ ெசா லிஎ�$ ெசா லி, 
அ&த உண(ைவ� கா<�னா(அ&த உண(ைவ� கா<�னா(அ&த உண(ைவ� கா<�னா(அ&த உண(ைவ� கா<�னா(. . . .  

 

எ� உடலி  தE ப*எ� உடலி  தE ப*எ� உடலி  தE ப*எ� உடலி  தE ப*��க ைவ�2��க ைவ�2��க ைவ�2��க ைவ�2, அ&த மாதி�அ&த மாதி�அ&த மாதி�அ&த மாதி�4444    
ெச5தா(ெச5தா(ெச5தா(ெச5தா(....  அ.�கள�� ெசய3	அ.�கள�� ெசய3	அ.�கள�� ெசய3	அ.�கள�� ெசய3	, உ� ஆைசய*� உ� ஆைசய*� உ� ஆைசய*� உ� ஆைசய*� 
நிைலக1	நிைலக1	நிைலக1	நிைலக1	, உ� உட3�0� வள(&த 7&ைதய உ� உட3�0� வள(&த 7&ைதய உ� உட3�0� வள(&த 7&ைதய உ� உட3�0� வள(&த 7&ைதய 
அ.வ*� நிைல எ�ப�அ.வ*� நிைல எ�ப�அ.வ*� நிைல எ�ப�அ.வ*� நிைல எ�ப�? எ�$ உணர4 ெச5தா(எ�$ உணர4 ெச5தா(எ�$ உணர4 ெச5தா(எ�$ உணர4 ெச5தா(.... 

 

இைதெய லா	 7த  ��தக�தி  ெகா��கவ* ைல. ெகா��தா , 

பய&2வ*�வ E(க�. இ�ப�8	 இ"�கிறதா? எ�$ ெகா��கவ* ைல. 
இ�ப�ெய லா	 உண(&2 இைத ெவள��ப��தியப*�, 

அ�ெபாW2தா� அ.வ*�அ.வ*�அ.வ*�அ.வ*�, ஆ/றலி� த�ைமைய� ஆ/றலி� த�ைமைய� ஆ/றலி� த�ைமைய� ஆ/றலி� த�ைமைய� 
கா<�கி�றா(கா<�கி�றா(கா<�கி�றா(கா<�கி�றா(.... 

 

இ�ப�� க��ண(&த நிைல ேபால, இ�$ உலக�தி� நிைலகள�  
வ*Oஞான அறிK இ�ப� வ&2வ*<ட2. அவ=ைடய ஆைசய* , 



த�ைன� த/கா�2� ெகா�ள�C�ய உண(Kகள�ேலேய இ�$, அவ� 
அத/0�ேளேய ேபா5 சி�கி�ெகா�டா�. இ2, இ�ைறய வ*Oஞான 
அறிK..  

 

ஏென�றா , இ�$ வ*Oஞான�க� மன�த=�0� இய/ைகய*� 
நிைலகள� , இத=ைடய அைலகைள ைவ�2, ஒ" ெநா��0� 
அைனவைர8	 மா5�க வ&2வ*<டா(க�. 

 

மன�த�, அ&த a�யன�லி"&2 ேதா�றிய உண(வ*� அ. 
ெகா�� வள(&தா�. இைதெய லா	, ப*�னா<கள�  இ&த 
வ*Oஞான�க� அறிவ*�பா(க�. ஒ-ெவா" நிமிட�தி3	, யா	 கால�ைத 
வ*ரய	 ெச5யவ* ைல. 

 

ஒ-ெவா"வ"ைடய உ�ள�கள�3	, உய*ைர8	 ஈசனாக மதி�2, 

அ&த உட3�0� இ"�க�C�ய உய*ைர மதி�2,  

அ&த அ.வ*� இய�க�க1�0�,  

உ�க1ட� இரK	 பக3	 ெதாட(� ெகா��,  

உடலி� நிைலகள�  பதிK ெச5கி�ேறா	.  
இ&த உண(வ*� அைலகைள, நE�க� ெபறேவ��ெம�$, நம2 0"நாத( 
கா<�ய அ"�வழி ெகா��, சதா ெஜப*�2� ெகா��"�கி�ேறா	. 

 

ஆனா , எ-வளK சிரம�ப<� உ�க� நிைலகைள8	, நE�க� 
வ*Oஞான அழிவ*லி"&2 மT1வவத/0, இ&த உண(ைவ� பா54ச4 
ெச52, உ�க1�0� ஆ/ற  மி�க ச�திைய� ெப"�கினா3	, இைத 
சி&தி�பா( யா"	 இ ைல.  

 

ஆனா ,  நம�0� எ��2� ெகா�ட, இ-வளK 
ெப�ய ஆ/ற கைள8	, நம2 0"நாத(, எ�ெபாW2	 
இய�கி� ெகா��"�கி�றா(. 

 

ஆனா , இ&த உடலிலி"&2 எ-வளK கால	 யா	 இய�க7�8	? 

அத/0�, இைத ெப"�கி� ெகா�ட நிைலக� ெகா��, நாைள 
வர�C�ய வ*Oஞான உலக�திேல, நாைளய எதி(கால�ைத சி&தி�2, 

ஒ-ெவா"வ"	 இ&த நிைலகைள4 ெசய ப��தி� ெகா�1�க�. 
அத/காக�தா� இ-வளK பா�ப�கி�ேற�. 

 



எ� 0"நாத( இ<ட க<டைள�ப�, ஒ-ெவா"வர2 உடலி3	 
இைத� பதிK ெச5தி"�கி�ேறா	. ஆகேவ, தவறான நிைலக� 

ெகா��, இ�$ வ*Oஞான நிைலக� ெகா�ட அைலக�இ�$ வ*Oஞான நிைலக� ெகா�ட அைலக�இ�$ வ*Oஞான நிைலக� ெகா�ட அைலக�இ�$ வ*Oஞான நிைலக� ெகா�ட அைலக�, 
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