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ஒ சமய
,  நம� �நாத� எம��� த�க�தி�� எ�த அள! 
வ# இ�கிற�,  ெச
ப&�� எ'வாள! வ# இ�கி(ற�,  ஈய�தி�� 
எ'வள! வ# இ�கிற� எ(பைத� கா+ப&�� உண���வத�காக 
இ
�� கர+/ைய� ெகா+0வா,  எ(1 எ0��  வர2ெச3�, எ
ைம� 
கா4/��� அைழ��2  ெச(றா�.  

 

அ�ேக ெச(றப&(, சில ��ைபகைள எ0��  வர2ெசா(னா�. அவ� 
ெசா(ன ��ைபகைள,  யா
 எ0��வர ேவ+0
. யா
, ேவ1 இட�தி�� 
ெச:ல� ;டா�. அ�த� ��ைபகள<:,  சில தாவர ச��க� உ+0. 
ெகா+0 வ�த  ��ைபகைள� ெபா/யா�க2 ெசா(னா�. 

 

ப&ற�,  சில க4ைடகைள எ0��வர2 ெசா(னா�. க4/க=�� 
ெந�� ைவ��,  இ
�� கர+/ைய   ைவ��,  இ
�� கர+/ய&: 
ஈய�ைத� ேபா4ேடா
.  ஈய�ைத� கர+/ய&: ேபா40 
உ�கியப&(,  ஈய
 ெம(ைமயாகி(ற�. உகிய ஈய�தி>�, யா
 
ெகா+0 வ�த ��ைபகைள� ேபா4ட சிறி� ேநர�தி:,  ஈய
 "தக தக" என 
மி(ன<ய�. 

 

தாவர இன�கள<:, ஒ'ெவா ெச/கள<#
, ஒ'ெவா வ&தமான 
பாதரச
 உ+0. ெச/கைள எ@��
 ெபாA� பா��கலா
. ெச/க� 
எ@ய�ப0
 ெபாA�, அதி: சில வைகயான எ+ெண3க�   கசிவா�
. 

 



இைத�ேபா(1,  அ�த ��ைபகைள� ேபா40 எ@�க�ப0
ேபா� 

கசி�த உண�!க� ஈய��ட( கல��,  இைண��,  மி(ன ஆர
ப&�த�. 
இ
�,  ஒ �ற
 கைரய� ெதாட�கிய�. ஆனா:,  ஈய
 
கைரயவ&:ைல,  �ழ
பாக மா1கி(ற�. அத>�,  ��ைபகள<( 
உண�வ&( ச�� கல�தப&(,  அத>�, "C.. C..." எ(1  D(1 Eைற 
��ப2   ெசா(னா�. 

 

ப&ற�,  �நாத�   அைத�   கா+ப&��,  எ�ப/   இ�கிற�?   எ(1  

ேக4டா�. 
அத��,  யா
, “பள… பள…” எ(1 இ�கிற�, எ(1  ெசா(ேனா
. 

 

“பளா�..”  எ(1 இர+0 உைத ெகா0�தா�. மI+0
, எ�ப/ இ�கிற�
 எ(1 ேக4டா�. 

மI+0
, “பள… பள…”  எ(1  இ�கிற�  எ(1  ெசா(ேனா
. 

 

இ(>
,  இர+0 உைத ெகா0�தா�. 
D(1,  நா(�  தடைவ  அ/, உைத வா�கிய ப&�பா0தா(,  

யா
  “த�க
ேபா(1  இ�கிற�”  எ(1  ெசா(ன�
, 

“C” எ(1  ���டா, எ(1  ;றினா�. 
 

 

தி
ப!
 ��ைபகைள� ேபா40 Dட2  ெசா(னா�. 
பா��தா:,  த�கமாக இ�கி(ற�.. அ�த த�க��ட( ெச
ைப2 
ேச��தா:தா(,  ெநள<�� ெகா0��
 த(ைம வ
. அைத� ெகா+0 
ேபா3  வ&�1வா  எ(றா�. 

 

�நாத� ெகா0�த>�ப&ய,  த�க�ைத எ0��� ெகா+0 கைட�� 
வ&�க2 ெச(றா:,  அ�த� கைட�கார� எ
ைம� பா���, "நJ ஒ 
ைப�திய�கார(,  அதனா:தா(,  இ(ெனா ைப�திய��ட( ேச��� 
K�1கி(றா3" எ(1 நா( நிைன�ேத(. ஆனா:,  ைப�திய�திட
 
ஏேதா வ&ஷய
 இ�கிற� எ(1தா( நJ K�றிய&�கி(றா3. 

 

நJ, எ'வள! ேவ+0மானா#
 த�க
 ெகா+0வா. நா( வா�கி� 
ெகா�கி(ேற(. ேவ1 யா@டE
 ெசா:லிவ&டாேத, எ(1 கைட�கார� 
;றினா�. ஆைச யாைரவ&4ட�. ஆனா:,  அ�த� கைட�கார� 
இ�ேபா�  உய&ேரா0 இ:ைல, இற��வ&4டா�. 

 



அ0�தா�ேபா(1, �நாத� ெசா:லி� ெகா0�த� ேபா(1 
ெச3தா:, ம1ப/M
 த�க
 கிைட�கி(ற�. த�க
 ெச3�, யா
 
வ&�1வ&40 வ
ேபா�, �நாத� ந0ேரா4/: அம���, “த�க�ைத 
வ&�1 வ�த பண�ைத EAவ�
 ெகா0டா, எ(>ைடய ப&�ைளக� 
கா��� ெகா+0 இ�பா�க�, எ(1 ெசா:லி பண
 EAவைதM
 
வா�கி� ெகா+0வ&4டா�. 

 

“நJ த�க
 ெச3வத��, எ�தைனேயா ேவைலக� ெச3தா3. 

நJநJநJநJ, உ( மனைத� த�கமா�கினாயாஉ( மனைத� த�கமா�கினாயாஉ( மனைத� த�கமா�கினாயாஉ( மனைத� த�கமா�கினாயா? 

நJ உ( ஆைசகைளெய:லா
 ;4/, இ�த உட
ப&: ேச���, 

இ�த ஆைசய&( உண�!கைள உ(>� வள���வ&4டா:, 

நJ எ�ேக ெச:வா3?” எ(1 �நாத� எ
மிட
 ேக40, 

அத�ெகா உபேதச
 ெச3� 

ந
 �ண�ைதந
 �ண�ைதந
 �ண�ைதந
 �ண�ைத, த�கமா��
 உபாய�ைத த�கமா��
 உபாய�ைத த�கமா��
 உபாய�ைத த�கமா��
 உபாய�ைத 
ேபாதி�தா�ேபாதி�தா�ேபாதி�தா�ேபாதி�தா�, நம� �நாத�. 

 

நா
 நிைன�கிேறா
, ஒவைன ஏமா�றிவ&4ேடா
.  
அவ>�� ெத@யாம: கா@ய�ைத சாதி��வ&4ேடா
.  
ந
ைம எ(ன, ஆ+டவனா பா���� ெகா+/�கிறா(?  

எ(1 நிைன�கி(ேறா
. 
 

கட!� எ(1 ெசா(னா:, இ(1 இ�பவ�க�  
கட!=�� அப&ேஷக
, ஆராதைன ெச3தா:, அவ(,  

நா
 ெச3M
 தவ1கைள� க+0ெகா�ளாம: வ&40வ&0வா(  
எ(1 எ+Nவா�க�. ேம#
, ஒவைன ேமாச
 ெச3�,  

க�ள�தனமாக ச
பாதி��, கைடசிய&: “எ(ைன� கா�பா��டா”  
எ(1 உ+/யலி: ெகாOச
 பண
 ேபா4டா:,  

கட!� ந
ைம ெம2சி� ெகா�வா� எ(1தா(  
எ+ண�ைத வள��தி�கிறா�க�. 
 

இைத �நாத� எம�� உண��தி,  “நJ ச
பாதி�த 

ெபாA�,  உ(>ைடய மனைத� த�கமா��வத�� 
பதி:,  நJ உ(>� ஆைசகைள வள���� ெகா+டா:நJ உ(>� ஆைசகைள வள���� ெகா+டா:நJ உ(>� ஆைசகைள வள���� ெகா+டா:நJ உ(>� ஆைசகைள வள���� ெகா+டா:, 

உ(>ைடய நிைல எ(னவா�
உ(>ைடய நிைல எ(னவா�
உ(>ைடய நிைல எ(னவா�
உ(>ைடய நிைல எ(னவா�
?””””  
 



நJ ேசமி�� ைவ�த பண�ைத, உ(>ைடய பண�ைத, ந+பேன 
கடனாக வா�கி� ெகா+0 ெச:கிறா(. கட( வா�கி� ெகா+0 
ேபானவ(, தி
ப� ெகா+0வ�� ெகா0�கவ&:ைல எ(றா:, “வா�கி� 
ெகா+0 ேபானவ( ெகா0�கவ&:ைல” எ(1 ேவதைனய&( உண�ைவ� 
கவா�கி, அைத நிைனவா�க�ப0
 ெபாA�, உ(>� ஏமா�ற�ைத 
உவா��
 உண�ைவ� கவா�கிவ&0
. 

 

வகிறவ�கள<ட
 எ:லா
, “எ( ந+ப( எ(ைன 
ஏமா�றிவ&4டா(, அவ( எ(ைன ஏமா�றிவ&4டா(”, எ(1 
ெசா:#
ேபா�,  வ�தவ>
 இைத� ேக40வ&40, “நJ�க� 
எ:ேலா��
 உதவ& ெச3தJ�க�, ஆனா:, அவ�க� நJ�க� ெச3த 
உதவ&கைளெய:லா
 மற��வ&4டா�க�” எ(1
, “ஆஹா.. ஓேஹா…” 
எ(1
 உ(ைன� �கRவா�க�. 

 

இர+0 D(1 நா�க�, �கR�� த�ள<வ&40, 

நா(காவ� நா� வ��  ““““என�� என�� என�� என�� ஒ ஆய&ர
 Sபா3 ஒ ஆய&ர
 Sபா3 ஒ ஆய&ர
 Sபா3 ஒ ஆய&ர
 Sபா3 
கட( ெகா0�க�கட( ெகா0�க�கட( ெகா0�க�கட( ெகா0�க�”””” எ(1 ேக4பா�எ(1 ேக4பா�எ(1 ேக4பா�எ(1 ேக4பா�....  அவ��� 
ெகா0�தா:, ப&ற� அவ� எ(ன ெச3வா�? 

ேபா3வ&0வா�. அத( ப&ற�, அவ� அ�த ப�கேம 
வரமா4டா�. 

 

Eதலி: உ(ைன� �கRவா�. ப�� நாள<: தகிேற(, ெகா0 
எ(பா�. வா�கினா:, அத( ப&ற� வரமா4டா�. ஆக, Eதலி: 
ஏமா�றியவைர� ப�றி இவ@ட
 ெசா(னா:, இர+டாமவ@டE
, இேத 
உண�!க� வள���, அவ
 உ(ைன ஏமா�ற� தா( ெச3வா�. 

 

அவ���, அ�த கவ&( த(ைம வள���,  நJ ெசா(ன உண�ைவ 
அவ� Tக���, அ�த உண�வ&( த(ைம, கவ&��� இ��
 
அNவ&�� உணவாக அைம��, அ�த உண�வ&( த(ைம ெகா+0, 

அவைடய வாR�ைக அைமகி(ற�. நா
 யாடனாவ� 
ப&@�தி�கி(ேறாமா? இ:ைல. எவ
 தன<�� இ:ைல எ(பைத, நம� 
�நாத�,  யா
 ெதள<! ெப1
 நிைலயாக, உபேதசி�தா�. 

 

ேம#
 �நாத� எ
மிட
,  ஒ'ெவாவ@( மனE
, 

ெதள<வாகி, உயரேவ+0
 எ(1 நJ எ+N.   



அவ�க=ைடய மன
அவ�க=ைடய மன
அவ�க=ைடய மன
அவ�க=ைடய மன
, த�கமாகத�கமாகத�கமாகத�கமாக ேவ+0
 எ(ற ேவ+0
 எ(ற ேவ+0
 எ(ற ேவ+0
 எ(ற 
எ+ண�ைதஎ+ண�ைதஎ+ண�ைதஎ+ண�ைத, உ(>� வள���� ெகா�.  

 

இ�ேபா�, நJ த�க
 ெச3� ெகா+0 ேபா3� ெகா0�தா3. “இ(>
 
ெகா+0வா” எ(1 ெசா:லி, வா�கி� ெகா�கிறா�க�. நா( க�1� 
ெகா0�த உண�ைவ, நJ எ(ன<டேம தி0கிறா3. ெத@யாம:தா( 
ெச3தா3. ஆைச உ(ைனM
 வ&4டதா? த�க
 ெச3� ெகா+0 ேபா3 
வ&�றா:, காK வ
, ஆனா:, நா( ெசா:#
 உ+ைமகைளெய:லா
, 

உ(னா: அறிய E/Mமா? E/யா� எ(1 ;றினா� �நாத�. 
 

காK வ
. அம��களமாக இ�பா3. ஊரா� உ(ைன� 
�கRவா�க�. காைச� ெகா0�தா:, உன�காக எ:லா
 ெச3கிேற( 
எ(பா�க�. எ(ன<டேம சில ேப� வ��, “த�க
 ெச3M
 வ&�ைதைய 
ெசா:லி� ெகா0�க�, உ�க� ேப@ேலேய ெப@ய ேகாவ&: க40கிேறா
” 
எ(கிறா�க�. அவ�க� க4/� தவத�� பதி:, எ(னாேலேய 

க4டE/யாதா? எ(1 �நாத�  மன<த>ைடய ஆைசய&( 
த(ைமகைள, எ0�� உபேதசி�தா�. 

 

நா
 Tக��த உண�!கைள, உய&� உவா��கி(ற�. 

உண�வ&( த(ைம, நம��� அNவான ப&(நம��� அNவான ப&(நம��� அNவான ப&(நம��� அNவான ப&(, 

அத�� உண! ேதைவஅத�� உண! ேதைவஅத�� உண! ேதைவஅத�� உண! ேதைவ.... ஆைகயா:, 

உவான அN உண�2சிகைள� C+/, 

கா�றிலி��
 ச�ைத� கவகி(ற�. 
அ� வள�2சி அைடM
 ெபாA�,  

நம� ஆைசக�, அ�ேக தா( ெச:#
. 
நம��� அறியா� ேச
 உண�!க� 

நம� ந:ல �ண�களான த�க�ைத, ம�க�தா( ெச3M
. 
 

த�க�தி: நைக ெச3M
 ெபாA�, ெச
�
, ெவ�ள<M
 
கல��தா( ஆகேவ+0
. அ�ேபா(1, ந
E� ந
ைம அறியா� 
கல��வ&4ட, நOசி( உண�!கைள K�தமா�கவ&:ைல எ(றா:, நா=�� 
நா� ஒ'ெவா ெசயலி#
, அதன<( இய�க2 ச�திக� ேச���, நம� 
ந:ல �ண�களான த�க
 �ைறM
. 

 

நா
 ந:ல �ண�கைள� ெகா+0, ஒவ�� உபகார
 
ெச3தா#
, அவ�க� ெசா:#
 ேவதைனய&( உண�!கைள Tகர 



ேந���, நம� ந:ல �ண�தி��� ேச���வ&0கி(ற�. ஒ'ெவா 
ேநர�தி#
, ஒ'ெவா ெசயலி#
, ப&ற@( ேவதைனய&( உண�!கைள, 

நா
 Tகராம: இ�க E/யா�. Tக��தப&(, ந
மிட�தி: ந:ல 

�ண�க� ம��கி(ற�. அைத மா�ற ேவ+0ம:லவா? 

 

     ந
 வாR�ைகய&:, இைத� ேபா(ற தJைமக� வ
 ெபாA� அைத 
மா�றியைம��
 ச�திைய, நா
 ெப1
 நிைலயாக�தா(,  

ேகாவ&:கள<ேல ெத3வ�தி��ேகாவ&:கள<ேல ெத3வ�தி��ேகாவ&:கள<ேல ெத3வ�தி��ேகாவ&:கள<ேல ெத3வ�தி��, த�க நைகைள த�க நைகைள த�க நைகைள த�க நைகைள 
அண&வ&���ளா�க�அண&வ&���ளா�க�அண&வ&���ளா�க�அண&வ&���ளா�க�....   
 

ஆக, அைத உ�1� பா��த!ட(, அ�த த�க
 எ�ப/ ம�காம: 

இ�கி(றேதா, அ�த த�க�ைத� ேபா(ற "ம�காத ம�காத ம�காத ம�காத 
மன
மன
மன
மன
””””  நா
 ெபறேவ+0
. 

எ�க� �0
ப�தி#�ேளா� அைனவ
, "த�க�ைத� ேபா(ற 
ம�காத மன
" ெபறேவ+0
, 

 

இ�த ேகாவ&#�� வேவா� அைனவ
, "த�க�ைத� ேபா(ற 
ம�காத மன
" ெபறேவ+0
., 

 

நா�க� பா���
 அைனவ
, அ�த "த�க�ைத� ேபா(ற ம�காத 
மன
" ெபறேவ+0
. 

 

எ(1 எ+ண& எ0��, அ�த ச�திைய நம��� ேச���, அறியா� வ
 
தJைமகள<லி��, வ&0ப0
 ஆ�ற:கைள ெப1
ப/ ெச3தன�, நம� 
ெம3ஞான<க�.  



 
 

 (ப�க
ப�க
ப�க
ப�க
 30,31) 

நா
 ஒ'ெவா சமயE
, ந
E� தJைமய&( நிைலக� 
உ4�காதவா1, வ&ழி�தி�க ேவ+0
 எ(பைத நிைன!ப0��வத�காக, 

“மகா சிவ(ரா�தி@ அ(1 வ&ழி�தி�க ேவ+0
” எ(1 ஞான<க� 
உவா�கி� ெகா0���ளன�. 

சிவ(ரா�தி@ அ(1, இர! வ&ழி�தி��
 ேவைளய&:, 

வ&/ய வ&/ய, எ�தைன ேபைர நிைன!�� ெகா+0 வரE/Mேமா, 

அவ�கைள எ:லா
 நிைன!�� ெகா+0 வ��, 

“அவ�க� அைனவ
 

மக@ஷிகள<( அ� ச�தி ெபறேவ+0
”  
எ(1, எ+ண& ஏ�க ேவ+0
. 
 

அத(ப&(, அதிகாைலய&: “�வ மக@ஷிகள<( அ� உண�!க� 
நா�க� ெபறேவ+0
” எ(1 இ�த எ+ண�ைத, ந
E� அதிகமாக2 
ெச#�த ேவ+0
. இ�தா(, சிவ(ரா�தி@ அ(ைற�� 

““““வ&ழி�திவ&ழி�திவ&ழி�திவ&ழி�தி””””  எ(பத( ேநா�க�க�. 
மன<த( த(ைன� ப+ப0�திட!
, 



ப+ப0�த�ப4ட உண�!கைள,  அவ( தன��� ேச��திட!
, 

தJைமகள<( உண�!கைள அட�கிட!
, 

மக@ஷிகள<( அ=ண�!கைள,  தன��� ேச��திட: ேவ+0
. 
காைலய&:, �வ ந4ச�திர�திலி�� �வ&�� வ
, அளா�ற:கைள 
உ�கைள� ெபற2 ெச3வத��, அ� ஞான<க� உ�கைள 
ந:வழி�ப0��கி(றன�. 

 

எ�த மதமானா#
, காைலய&:  4½ மண&ய&லி�� 6 

மண&���, ஆலயமண&கள<( ஒலிகைள எA�ப&,  உ�கைள 
ஆலய�க=�� அைழ�கி(றன�.  

 

ஆனா:, ஆலய�க=��2 ெச(றப&(, த( த( ஆைசகைள� தா( 
;40கி(றன�. ஆ+டவ(, எ�ேகேயா இ�கி(றா(. அவைன 
ேவ+/ேனா
 எ(றா:, அவ( நம��� ெகா0�பா(, எ(ற இ�த 
உண�ைவ�தா( வள��தி�கி(ேறா
. 

 

நJ�க� எ�த ஆலய�தி��2 ெச(1, ஆ+டவைன 

வண�கினா#
,  உ�கள<ட�தி#�ள தJஉ�கள<ட�தி#�ள தJஉ�கள<ட�தி#�ள தJஉ�கள<ட�தி#�ள தJைமகைள அக�றிைமகைள அக�றிைமகைள அக�றிைமகைள அக�றி, 
அ� மக@ஷிகள<( உண�!கைள உ�கள<ட�தி: அ� மக@ஷிகள<( உண�!கைள உ�கள<ட�தி: அ� மக@ஷிகள<( உண�!கைள உ�கள<ட�தி: அ� மக@ஷிகள<( உண�!கைள உ�கள<ட�தி: 
ேச��கா�ேச��கா�ேச��கா�ேச��கா�, எ�தெவா ேவ+0த#
 பயனள<�கா�எ�தெவா ேவ+0த#
 பயனள<�கா�எ�தெவா ேவ+0த#
 பயனள<�கா�எ�தெவா ேவ+0த#
 பயனள<�கா�.... 

 

ஆகேவ, �வ தியான ேநர�தி:, ந:#ண�வ&( த(ைமைய� 
கவா�கி� ெகா�ளேவ+0
. ஆலய�க=��2 ெச(றா:, “மக@ஷிகள<( 
அ� ச�தி இ�த ஆலய
 EAவ�
 படரேவ+0
 இ�த ஆலய�தி�� 
வ
 அைனவ
 மக@ஷிகள<( அ� ச�தி ெபறேவ+0
” எ(1 
எ+ண ேவ+0
. 



 
 

 (ப�க
ப�க
ப�க
ப�க
 32-34) 

 

ஒ ேநாயாள<ைய� பா��கி(ேறா
. நம�� மி��த பழ�கமானவ� 
எ(பதா:, அவைர அ(�ட( பா��கி(ேறா
. அவ� உடலி: வ&ைள�த 

ேநாய&( உண�வைலக� அவ@டமி�� ெவள<�ப0கி(றன.  நம� 
க+ அவைர உ�1� பா��க�ப0
ெபாA�, அ�த 
மன<த@( உண�ைவ,  ஊRவ&ைன எ(ற வ&�தாக ஊRவ&ைன எ(ற வ&�தாக ஊRவ&ைன எ(ற வ&�தாக ஊRவ&ைன எ(ற வ&�தாக 
பதிவா��கி(ற�பதிவா��கி(ற�பதிவா��கி(ற�பதிவா��கி(ற�. 

அவ� மI� அ(� ெகா+0, 

அவைடய உண�!கைள ந
E� பதிவா�கி 
“அடடா… ந:ல மன<த� எ�ப/ இ�தா�?  இ�ப/ ஆகிவ&4டா�” 
எ(1 எ+ண&னா: ேபா�
,  

T.V. ேபா(றைவக�, ஒள<பர�� நிைலய�கள<லி��,  

ஒள< பர��
 ஒள< அைலகைள� கவ���, 

இ�ேக உவ�கைள� கா+ப&�பைத� ேபா(1, 

நா
 எ+N
 எ+ண
, இ�ேக பரவ&� �வ&�� கிட��
 உண�ைவ 
அவைடய உடலி( உவேம,  கா4சியாக நம��� ெத@M
. 



 

அ�ேபா�, அதிலி�� வர�;/ய உண�வ&( த(ைமைய Tக���, 

நம� உண�வ&( அN�க=�� உணவாக ெகா0�கி(ற�. ஆக,  நம� 
கவ&ழி, அ�த மன<தைர� பதிவா�க�ப0
ேபா�, அ�த 
நிைனேவ, அ�த Sப�ைத ;4/ெகா+0 வ
. 
ஆகேவ, அதன<( உண�!கைள Tகர�ப0
ெபாA�, 

Tக��த உண�!க�, ந
ைம2 ேசா�வைடய2 
ெச3கி(றன. 

 

நா
 �ண&கைள ெந3கிேறா
 எ(1 ைவ��� ெகா�ேவா
. 
ேவதைனய&( உண�!கைள� ேக4டறி��, ெந3M
 ெதாழிைல2 
ெச3M
ெபாA�, நம� ந: உண�வ&( வலிைம இழ��, நாடாைவ2 சீராக 
அைம�க E/யாத நிைல உவாகி(ற�. நாடா ெவ/�� ஏ�ப40, 

X:க� அ�1� ெகா+ேட இ��
. 
 

உதாரணமாக, நJ�க� ேவதைனய&( உண�!ட( �ழ
� ைவ�� 
சா�ப&4டா:, அதி: சி இ�கா�. அ�த ேவதைன��@ய உண�!க� 
தா(, அ�ேக உவா�
. �ழ
ப&: கலைவ ச@ய&:லாம: ேபானா:, 

Kைவேய மாறிவ&0
. சீரக
 அதிகமாகி வ&4டா:, உம4ட: வ
. உ�ைப 
அ:ல� கார�ைத �ைற��வ&4டா:, அ� த( உண�2சிகைள� C+0
 
நிைல, �ைற��வ&0
. ந
Eைடய எ+ண�க� எ�ேவா, அத(ப/தா( 
�ழ
ேப அைமM
. 

 

இைத� ேபா(1, �ைறய&( உண�ைவ எ0��� ெகா+0, 

வ&யாபார�தி��2 ெச:கிறJ�க�. அ�ெபாA�, ஒ இட�தி�� அவசரமாக2 
ெச:லேவ+0
 எ(1 எ+Nவ J�க�. ஆனா:, அேத சமய
, ந(� 
ெத@�த ந+ப� ஒவ� எதிேர வகி(றா�. ேபா�
ேபா� வகி(றாேர, 

எ(ற இ�த உண�! கல��வ&4டா:, ேசா�வைடகி(ற�. 
 

இ�த உண�!ட(, நJ�க� சர�� எ0��� ெகா+0 ேபான J�க� 
எ(றா:, அ�ேக தரமான சர�ைக� பா���, எ0�க E/யா�. ந:ல 
சர��கைள வ&40 வ&40, ேசா�!��� த�கவா1, தர��ைறவான 
சர��கைள� ேத��ெத0�ேபா
. 

 



நா
 வ&யாபார�தி��2 ேசா�!ட( ேத��ெத0�த சர��கைள 
ைவ�தி�தா:, ெதள<வாக வர�;/யவ�க� எ(ன ெச3வா�க�? 

பா��த!டேன �ைறவாக எ+Nவா�க�. நா
 ெசா:#
ேபாேத, 

ேசா�வ&( உண�!கைள கல��, அவைடய ெசவ&கள<: ப0கி(ற�. 
 

அவ�க� ஒ Eைற பா��த!டேன, சர�� ம4ட
 எ(1 
;1கி(றன�. நம�� அவ� ேம: ெவ1�� வ
.  

 

அ�த ெவ1�ப&( உண�ைவ Tக���, “நா( 
பா����தா( சர�ைக எ0�� வ�ேத(, இ� ந:ல 
சர��” எ(1 தி�ப&� ;றினா:, ெவ1�ப&( உண�! 
தா�க�ப40, சர�ைக� பா��தப&(, K�தமாக “ம4ட
” 
எ(1 அவ� ெசா:லிவ&40 ேபா3வ&0வா�. 

 

ஆனா:, நா
 “ந:ல���� காலமி:ைல”, ந:ல ெபாைள வா�கி 
ைவ�தி�கிேற(, “ம4ட
” எ(1 ெசா:லிவ&40� ேபாகிறா(, அ�ேக 
ஏமா�1பவன<ட
, ;4ட
 �வ&கிற� பா� எ(1
, “ேந�ைமயாக2 
ெசா(னா:, உ�க=�� ப&/�கா�. ஏமா�1பவைன� க+டா:தா( 
உ�க=��� ப&/��
” எ(1
 சர�� வா�க வபவ@ட
 ெசா:கிேறா
. 

இ�, எ�த உண�!ட( கல��, 

இ�த ெசா: வகி(ற�? 

எ(ப� நம��� ெத@யா�. 

ஆக, எதி@ ேவ1 எ��
 இ:ைல, 

ந
 உட#���தா( இ�கிறா(.  
 

ெவ1�ப&( உண�!, ந
Eைடய வ&யாபார�ைத ம�தமா��கி(ற�. 
இ�ப/ ஒ'ெவாவ&தமான ேவதைன, ெவ1�� எ(ற உண�!கைள நா
 
Tக�கி(ற ெபாA�, ந
 உய&� இைவகைளெய:லா
, நம� இர�த 
நாள�கள<: அN�க�களாக மா�றி� ெகா+ேட இ��
. 
 

(ப�க
ப�க
ப�க
ப�க
 42-45) 

 

நம� க+,  கா�,  D��,  வா3,  உட: இைத�தா( பOச 
பா+டவ�க� எ(றா�க�. ஆக,  

“நம� ெகௗரவ
 �ைற�� வ&0ேம”  



எ(ற உண�! வர�ப0
 ெபாA�,  

ெகௗரவ�க=��
, பOச பா+டவ�க=��
 ேபாராகி(ற�. பOச 
பா+டவ�க�தா(,  ந
ைம ஆள�;/யவ�க� எ(றா#
,  இ�த 
உண�வ&( த(ைம ெகா+0 ந
ைம ஆ4சி �@வ�,  ெகௗரவ�க�. 

 

ஒவ� ந
ைம தர��ைறவாக� ேபசி, அைத காதா: 
நா
 ேக4க�ப0
ெபாA�, நம��� உண�2சிைய� 
C+0கி(ற�.  

 

அ�ேபா� ெகௗரவ� ப&ர2சிைன வ��, ““““இ�ப/இ�ப/இ�ப/இ�ப/    
ந
ைம2ந
ைம2ந
ைம2ந
ைம2 ெசா:லிவ&4டாேனெசா:லிவ&4டாேனெசா:லிவ&4டாேனெசா:லிவ&4டாேன””””  எ(1எ(1எ(1எ(1 நம நம நம நம���� ெகௗரவ
  ெகௗரவ
  ெகௗரவ
  ெகௗரவ
 
�ைற�ததாக�ைற�ததாக�ைற�ததாக�ைற�ததாக    எ+ண&எ+ண&எ+ண&எ+ண&, ேவதைன�ப0கி(ேறா
ேவதைன�ப0கி(ேறா
ேவதைன�ப0கி(ேறா
ேவதைன�ப0கி(ேறா
....    இ�ப/ 
ேவதைன எ(ற நிைலக� வர�ப0
ெபாA�, 
வ&ஷ�த(ைமக� நம��� வகி(றன. 

 

நம� க+,  கா�,  D��,  வா3,  உட: இைவ ஆ4சி �@�தா#
 
ெகௗரவ� ப&ர2சிைன எ(1 வர�ப0
ெபாA�,  ெகௗரவ�க=��
 பOச 
பா+டவ�க=��
 ேபாராகிற� எ(பைத� காவ&ய� ெதா���க� 
ெதள<வாக� ;1கி(றன. 

 

நம�� பண
 தர ேவ+/யவ�,  தரவ&:ைல எ(1 ஒ ப�க
 
ேவதைன;  நா
 தகிேறா
 எ(1 ;றியவ���  தரவ&:ைல எ(றா: 
ெகௗரவ
 ேபா3வ&0ேம எ(1 ஒ ப�க
 ேவதைன;  நம�� 
தரேவ+/யவ( தகிேற( எ(1 ெசா:லி� தரவ&:ைலேய 
எ(1,  ேகாபE
,  ஏமா�றிவ&4டாேன எ(ற ேவதைனM
 ேச���, 
எலி�ெபாறிய&: சி�கிய� ேபா(1 ஆகிவ&0கி(ற�. இதன<( 
ேவதைனகளா�
 ெபாA�,  அ� நம��� நரகாKரனாக உ�ெப1கி(ற�. 

 

அேத சமய�தி:, மன<த( ஒவ( ம�ெறாவைன 
எ+ண&,  “அவ( நம�� ந(ைம ெச3தா(”  எ(1 எ+ண&னா: அவ>�� 
வ&�க: ஏ�ப0கி(ற�.  

 

“அவ( நம��� தJைமக� ெச3தா(” எ(1 எ+ண&னா: அவ>�� 

�ைரேய�ப0வைத� ேபா(1, நா
 நம��� தர 

ேவ+/யவன<ட
  “என��� பண
 தராம: 



இ��வ&4டாேன  எ(1 உ�1 ேநா��
ெபாA�, 
அவன<ட�தி: இதன<( உண�!க� பதிவாகி,  ந:ல 
�ண�க� ெசயல�றதாக மா1கி(ற�.  

 

அவன<ட�தி: இன
 �@யாத பத4ட
 வ
. அவைடய 
வ&யாபார
 �ைறM
. அவ� சீராக இய��
 த(ைமM
 �ைறM
. 

 

அவ
 எ+Nவா�,  “அவ��� ெகா0�கேவ+0ேம,  ச@யான 
கால�தி:, அவ��� ெகா0�கவ&:ைலேய”  எ(1 ந
ைம எ+ண& 
எ+ண& ேவதைன�ப0வா�. ேவதைனய&( உண�!க� அவ@ட�தி: 
வ&ைளகி(ற�. ெகா0�க E/யாத நிைலய&:,  அவைடய ேவதைன 
அதிக@��
 ெபாA�,  ந
ைம� ப�றிய நிைன! அவ@ட�தி: 
அதிக@�கி(ற�. 

 

இ�ப/,  ந
மா: அவ� எ0��� ெகா+ட ேவதைனய&( உண�!க� 
ேநாயாக மா1கி(ற�. அவ� ேநாMட( இ��
ெபாA�, “நJ ேவ+0
 
எ(ேற,  என��� பண
 தரவ&:ைல”,  எ(1 நா
 க0ைமயாக� 
ேபK
ெபாA�, அதன<( உண�!க� அவ��� வள���, நரகாKரனாக 
உவாகிவ&0கி(ற�. 

 

அ�ம40ம:லாம:, ந
ைம�ப�றிய நிைன! ெகா+0 
ேவதைனய&( உண�!கைள வள���, அ� அவ� 
க0ைமயான ேநாயாக மாறி, அவைடய உடைல வ&40 
உய&ரா�மா ப&@�தா:,  அவைடய உய&ரா�மா ேநராக 
ந
மிட�தி: வ��வ&0
.   

 

வா�கிய பண�ைத�வா�கிய பண�ைத�வா�கிய பண�ைத�வா�கிய பண�ைத� ெகா0�பத���ெகா0�பத���ெகா0�பத���ெகா0�பத���    பதிலாகபதிலாகபதிலாகபதிலாக, 

அவைடயஅவைடயஅவைடயஅவைடய  உய&ரா�மாஉய&ரா�மாஉய&ரா�மாஉய&ரா�மா,  ந
E�ந
E�ந
E�ந
E� வ��வ&0கி(ற� வ��வ&0கி(ற� வ��வ&0கி(ற� வ��வ&0கி(ற�.... 
 

அவ� தம��� ேச���� ெகா+ட நரக ேவதைனய&( உண�!கைள 
இ�ேக உவா�கிவ&0கி(ற�.  இ� ஒ ப�க
. அேத சமய
,  “இவ� 
ேக4டாேர,  அவைடய பண�ைத� ெகா0�க E/யவ&:ைலேய”, எ(1 
அவ� எ0��� ெகா+ட வ J@ய உண�!க�, சாப அைலகளாக 
மா1கி(ற�. 

 



இைத� ேபா(ற நிைலக�தா(,  ம�றவ��� பண
 தர ேவ+/ய 
நிைலய&:, ெகா0�க E/யாத ெபாA�
 உவாகி(ற�. அவைடய 
சாப அைலக�,  வள�2சி அைட�தப&(,  அவைடய உய&ரா�மா!
 
ந
Eடலி: ����,  ேப3மன
 எ(ற நிைலய&: ேநாய&( 
நிைலகைள,  ந
E� உவா�கிவ&0கி(ற�.  

அத(ப&(,  நா
 இ�த உடைலவ&402 ெச(றா:,  மன<தன:லாத 
ப&றவ&யாக� ப&ற�கி(ேறா
.  

இைத�தா(, ““““சிவன<( கண���ப&�ைள ந�தJZவர(சிவன<( கண���ப&�ைள ந�தJZவர(சிவன<( கண���ப&�ைள ந�தJZவர(சிவன<( கண���ப&�ைள ந�தJZவர(””””  
எ(1 சிவத��வ�தி: ெதள<வாக� 

;ற�ப40�ள�. 
 

ேவதைனய&( உண�ைவ Tகர Tகர,  அ�நிைலக� அவ@ட�தி: 
அதிக@��, யாைர நிைன�� வள���� ெகா+டாேரா, அத( நிைலக� 
ெகா+0,  உடைல வ&40 அக(றா: இ�த உய&ரா�மா அ�ேக 
ெச(1,  வ&ஷ�தி( த(ைமகைள உவா��கி(ற�. 

 

இ�ேபா(ற ச�த��ப�கள<:,  ேவதைனய&( உண�!களா:, 
ந
மிட�தி: வ&ஷ�தி( த(ைமயான நரகாKர(தா( வலிைம 
ெப1கிறா(. அவைன அட�க ேவ+0
.  

 

காைல  4.00  மண&�ெக:லா
 எA��,  “ஈZவரா”  எ(1 உய&ைர 
எ+ண&,  “�வ மக@ஷிகள<( அ� ச�தி எ( உட: EAவ�
 
பட���,  எ( உடலி: உ�ள ஜJவா(மா�க�,  ஜJவ அN�க� 
அைன��
, ெபறேவ+0
”,  “ஈZவரா”  எ(1 எ+ண& ஏ�கி,  க+ண&( 
நிைனைவ வ&+ைண ேநா�கி ெச#�தி,  ந
 உட#��� அதன<( 
உண�ைவ� படர2 ெச3த: ேவ+0
. 

 

அத(ப&(,  யா� மI� பைகைம ெகா+ேடாேமா,  அவ�பா: 
நிைனைவ2 ெச#�தி,  “�வ மக@ஷிகள<( அ� ச�தி அவ� ெபற 

ேவ+0
,  அவைடய ெதாழிலி: அதிக வமான
 வர 
ேவ+0
”,  “அவ� எ(>ைடய பண�ைத,  என��� 
ெகா0�க ேவ+0
”  எ(ற எ+ண
 ெபற ேவ+0
 
எ(1 எ+ண&,  ஏ�கி தியான<��
 ெபாA�, 



வ&ஷ�த(ைமயான உண�!கள<லி��,  ந
ைம நா
 
பா�கா��� ெகா�கி(ேறா
. 
 

 (ப�க
ப�க
ப�க
ப�க
 52-55) 

 

ஒவ( தJைமைய ெச3கிறா( எ(றா:, அவன<ட
 உ�ள 
தJைமய&( உண�!கைள வ JR��வத�� பதி:, தJைம ெச3தவன<( 
உடைலேய சா3��வ&0
 நிைல வகிற� எ(1 ெதள<வாக� 
கா+ப&�தள<னா�,  நம� �நாத�. 

 

தJைம தர�;/யைவகளாக இ�தா#
தJைம தர�;/யைவகளாக இ�தா#
தJைம தர�;/யைவகளாக இ�தா#
தJைம தர�;/யைவகளாக இ�தா#
, மன<த( மன<த( மன<த( மன<த( 
அைவகைளஅைவகைளஅைவகைளஅைவகைள, தன��2 சாதகமாக மா�றி� ெகா�=
 தன��2 சாதகமாக மா�றி� ெகா�=
 தன��2 சாதகமாக மா�றி� ெகா�=
 தன��2 சாதகமாக மா�றி� ெகா�=
 
வ:லைம வா3�தவ(வ:லைம வா3�தவ(வ:லைம வா3�தவ(வ:லைம வா3�தவ(.  

 

அேத ேபா(1, தJைம ெச3ேவா@( உண�!க� நம� உண�வ&: 
கல��வ&4டா:, அ�த� தJைமைய வ&ைளவ&��
 உண�!க�, நம��� 
வ&ைளயா� த0��,  சம�ப0��
 நிைல ெபறேவ+0
. 

 

மக@ஷிக�, த
மிட�தி: தJைமய&( உண�!க� வ�� 
ேமா�
ெபாA� அைவகைள ெசயல�றதா�கி, தJைமய&( உண�!கைள 
ஒ0�கி, அைவக=ைடய ெசயலா�க�கைள மா�றி, த
E� 
ந:#ண�வ&ைன,  வலிைம மி�கதாக மா�றியவ�க�. 
 

அவ�கைள� ேபா(1, நா
 ந
E� தJைமய&( உண�!கைள 
ஒ0��கி(ற ெபாA�,  ஒவ(, நம�� எ�தைகய தJைமகைள ெச3� 

ெகா+/�தா#
,  அ� ந
 உட#���, தJைம 
வ&ைளவ&��
 அN�கைள உவா��வதி:ைல. 

 

மக@ஷிகள<( அ=ண�!க�மக@ஷிகள<( அ=ண�!க�மக@ஷிகள<( அ=ண�!க�மக@ஷிகள<( அ=ண�!க�, நம� உடலி: நம� உடலி: நம� உடலி: நம� உடலி: 
கல�க�ப0
 ெபாA�கல�க�ப0
 ெபாA�கல�க�ப0
 ெபாA�கல�க�ப0
 ெபாA�,  நம� உடலி: தJைமகைள 
உவா��
 அN�க� வ&ைள�தி�ப&>
, 

அைவகைள,  நம��� ந(ைம பய��
 நம��� ந(ைம பய��
 நம��� ந(ைம பய��
 நம��� ந(ைம பய��
 
அN�களாக மா�1கி(றனஅN�களாக மா�1கி(றனஅN�களாக மா�1கி(றனஅN�களாக மா�1கி(றன.... 

 



உதாரணமாக,  உட#�� ஆேரா�கிய
 த
 ந:ல ம��ட(, 

சிறி� வ&ஷ�ைத� கல�க�ப0
 ெபாA�, 

வ&ஷ
 ந:ல ம�தி�� ஊ4ட2ச�தியாக மா1கி(ற�. 
எ�த ம�ைத, சிறி� வ&ஷ��ட( கல�� ெகா0�கி(ேறாேமா, 

அ�த வ&ஷ
 ஊ0வ&, 
இ�த ந:ல ம�தி( த(ைமைய, உடெல��
 பரவ2 ெச3கி(ற�. 
 

ேநா3வா3�ப4ட மன<தன<( உடலி:, ம�திைன2 ெச#��
 

ெபாA�, ம��ட( கல���ள வ&ஷ
, ம�திைன எ0��2 ெச(1, 

உடலி: உ�ள ேவதைனைய உவா��
 உண�வ&( அN�கைள 
உணவாக உ4ெகா+0, த( இன�ைத உவா��
 த(ைமயா:, ந:ல 
ம�தி( த(ைம அட��தியாகி, ேவதைனைய உவா��
 அN�கைள, 

வளரவ&டாம: த0�க2 ெச3கி(ற�, ம��ட( கல���ள வ&ஷ
. 
 

ஆக, இைத� ேபா(1 ஞான<க� கா+ப&�த வழிய&:, 

அ�ஞான<ய&( அ�ஞான<ய&( அ�ஞான<ய&( அ�ஞான<ய&( உண�ைவஉண�ைவஉண�ைவஉண�ைவ, ந
 எ+ண��ட( ந
 எ+ண��ட( ந
 எ+ண��ட( ந
 எ+ண��ட( 
கல��கல��கல��கல��, நா
, எ�தைகய தJைமய&( உண�ைவ� 
க+டறி�ேதாேமா, அ�ெபாA�, மக@ஷிய&( ஆ�ற: 
மி�கச�தி நா
 ெபற ேவ+0
,  

எ>
 உண�வ&ைன இைண��எ>
 உண�வ&ைன இைண��எ>
 உண�வ&ைன இைண��எ>
 உண�வ&ைன இைண��, 

நம� உட#��� ெச#�திவ&4டா: 

அ� ஞான<ய&( உண�!க� 

இ�த வ&ஷமான நிைலைய ஒ0�கிவ&40, 

நம��� வ# ெகா+ட நிைலயாக, மா1கி(ற�. 
 

இ�த உ+ைமகைள, எம� �நாத� எம�� உண��தி, எ
E� 
உண�2சிகைள C+ட2 ெச3�, எம���, இதன<( நிைனவ&( ஆ�றைல 
பதிய2 ெச3�, �வமக@ஷிகள<( ஆ�றைல நJ ப� எ(றா�. 

 

யா
 கா4/>� இ�தெபாA�, “பல உய&@ன�க� த( பசிைய� 
தண&�பத�காக ம�ற உய&@ன�கைள� �ர��வ�
, ம�றைவக� அOசி 
ஓ0வ�
, சி�கி� ெகா+டைவக� ஓலமி0வ�
” ேபா(றைவகைள� 
க+0,  யா
 அ2ச� ப0
 நிைல உ+டான�. 

 



அைவக� ெச3த �யர நிைலகளா:, �யர�ைத உவா��
 
அN�க� எம��� எ�ப/ வ&ைளகி(ற� எ(1
, இைத உடன/யாக 
மா�1வத�� யா
 எ'வா1 ெசய:பட ேவ+0
? எ(1
, எம�� 
�நாத� உபேதசி�தா�. 

 

ஆக, மக@ஷிக� தம��� வள����ெகா+ட உண�ைவ, 

உ(ன<ட�தி: வள����ெகா+டா:, ம�ெறா(ைற� ெகா(1 �சி��
 
அ�த உய&@ன�க�, உ(ைன� பா��தா#
, உ(>� வள���� ெகா+ட 
உண�வ&( மண
 க+0, அ� அOசி ஓ0
. ஆக, அ2K1��
 உண�!க� 
உன��� வ�தா#
,  அைத அட�கி ஒள<யாக உன��� மா�1கி(றா3. 

 

எதன<( உண�ைவ உன��� அட��கி(றாேயா, அதன<( 
உண�!க� உன��� வ# ெப1
ெபாA�, ெவள<�ப0
 T+ண&ய 
அைலகைள Tக
 ஆ�ற:, ம�ற உய&@ன�க=�� உ+0. இதைன 
Tக
 உய&@ன
, இவ( ந
ைம அட�கி வ&0வா(, எ(ற உண�! 
ெகா+0 அ� அOசி ஓ0
 எ(ற நிைல�ப0�தி, அைத நித�சனமாக 
கா+ப&�தா� �நாத�. 

 

ஆகேவ, நா
, “மக@ஷிகள<( அ�ச�தி எ( உட: EAவ�
 
பட��� எ( உடலி: உ�ள ஜJவா(மா, ஜJவ அN�க� அைன��
 
ெபறேவ+0
 ஈZவரா”, எ(1 எ+ண& ஏ�கி தியான<�க ேவ+0
. 

 

 ந
மி: ேக40ண��த உண�வ&( த(ைம ெகா+0, மக@ஷிகள<( 

அ� உண�!கைள எ+ண&,  நம��� இ��
, �(�1��
 
உண�வ&( அN�க=ட(, மக@ஷிகள<( அ�ச�திைய 

இைண�க�ப0
ெபாA�, அ� ந
E� தJைமகைளஅ� ந
E� தJைமகைளஅ� ந
E� தJைமகைளஅ� ந
E� தJைமகைள����    
கவ��தி0
 நிைலகைள மா�றிகவ��தி0
 நிைலகைள மா�றிகவ��தி0
 நிைலகைள மா�றிகவ��தி0
 நிைலகைள மா�றி,  அ� அ� அ� அ� 
மக@ஷிகள<( இன�கைளமக@ஷிகள<( இன�கைளமக@ஷிகள<( இன�கைளமக@ஷிகள<( இன�கைள, கவ��தி0
 நிைல கவ��தி0
 நிைல கவ��தி0
 நிைல கவ��தி0
 நிைல 
வகி(ற�வகி(ற�வகி(ற�வகி(ற�.... 

 

இ�ப/, மக@ஷிகள<( அ=ண�!கைள ந
E� இைண�க�ப0
 
ெபாA�, நம���, தJைமகைள அட�கி0
 த(ைம வகி(ற�. ந
E� 
அOசி0
 நிைல மா1கி(ற�. ெதள<�த மனதி( த(ைம, ந
மி: 
உவாகி(ற�. 



 
 

 (ப�க
ப�க
ப�க
ப�க
 83-89) 

 

நJ�க� பா��கலா
, க
�\4ட@( இய�க
 எ�ப/ இ�கிற� 
எ(1. ஒ க
�\4டைர எல�4@� இய��கி(ற�. அேத சமய�தி:, 

அ�த நாடா�கள<: ெகமி�க: கல�த உண�ைவ� பதிவா��கி(றா( 

“எல�4@�க:” இத>ைடய த��வ�தி: வர�ப0
 
ெபாA�, “எல�4ரான<�காக” மா�1கி(ற�. அA�த
 
எ�ேவா, அத>ைடய நிைலகள<: இய��கி(ற�. 

 

ஆனா:, வ&Oஞான< எ+Nகி(றா�. அதி:, பதி! ெச3த நிைலக� 
ெகா+0தா(, அ� இய��கி(ற� எ(1. மன<தன<( உய&@( த(ைம 
எல�4@�. அ�த உண�வ&( த(ைம Tகர�ப0
 ெபாA�, அ� 
எல�4ரான<�. அ�த உண�!க=��� த�கவா1, இவ�க=ைடய ைகக=
 
இய��கி(ற�. இ�த உண�வ&( த(ைம, அதி#�ள கா�த��ல>ட( 
இய��கி(ற�. 

 

இ�ெபாA�, ஒ ெச/��� இ��
 கா�த��லனறி!, த( 
உண�வ&( ச�திைன ஈ���, த(>� இைண��
 ெபாA�, அ�த 
உண�!�ெகா�ப தாவர இன�க� வள�வைத� ேபா(1, உய&@ன�க� 
வள�வைத� ேபா(1, உய&@ன�க� Tக��த உண�!க�, எ+ண�தி( 
த(ைம ெகா+0 இய��கி(ற�. 



 

ஆகேவ, Eலாமி: ]ச�ப0
 உண�!க�, அதி#�ள 
கா�த��லனறி!ட( இைண�க�ப0
 ெபாA�, அ�த அA�த�தி( 
நிைலக� வகி(றன. இவ( அறியாமேல, மன<தன<( உண�வ&( 
அைலக� ேச��க�ப0
. கா�த��லனறிைவ� ெகா+0தா(, 

எல�4ரான<�காக மா�1கி(றா�க�. இ�த வ&Oஞான<�ேக ெத@யா�. 
இ�ெபாA� யா
 ெசா:வ� எ�ேவா, அைத இ(>
 சில வட�கள<:, 

வ&Oஞான^தியாக அறி�� ெவள<�ப0��வா�க�. 
 

அதாவ�, “மன<தன<( உட#��� இ�க� ;/ய 
உண�!க�தா(, எல�4ரான<�காக மா�1கி(ற�” எ(ற 
நிைலகைள, ப�தி@�ைககள<: வ&Oஞான� க+0ப&/�பாக, 

ெவள<�ப0��வைத� காணலா
. 
 

யா
, இத��E( ெசா:லிய&�த பல உ+ைமக�, ப&(னா4கள<: 
�திதாக� க+0ப&/�க�ப4ட வ&Oஞான உ+ைமகளாக, ெச3தி� 
தா�கள<: வ���ளன. ெச'வா3� ேகாள<: ம40
தா(, உய&ரN 
இ�கி(ற� எ(1 வ&Oஞான<க� ;1கி(றன�. ஆனா:, ேகா� எ(1 
எ� இ�கி(றேதா, அைவ அைன�தி#
 உய&ரN�க� இ�கி(றன. 
அதன<( வ&ஷ�த(ைம�ெகா�ப, அதன<( வள�2சி இ��
 எ(1, யா
 
பல கால�தி�� E(ேப ெசா:லிM�ேளா
. 

 

மன<த(, ெசய�ைகய&: வ&ைளய ைவ�த பல ெகமி�க: கல�த 
உண�வ&( ச�ைத, நாடா�கள<: பதி! ெச3ய�ப0
 ெபாA�, அைத 
Eலாமாக� ]சி, இவ( த4ெடA�தா: அ/�கி(றா(. ஆனா: 
அ�ெபாA�, மன<தன<( உண�வ&( நிைனவைலக� அ�ேக பா3கி(ற�. 
அவ>�ேக இ� ெத@யா�. 

 

இன<ேம:, அவ( க+0ப&/���தா( ெசா:லேவ+0
. அவ�க� 
எல�4@�, எல�4ரான<�காக, மா�1வதி: ம40
தா( இ�கிறா�க�. 
இ�ேக இ�க�;/ய கா�த� �லனறிவ&:, இவன<( நிைனவா�ற:க� 

பா3வதினா:, இவ( உட: நலமி(றிஉட: நலமி(றிஉட: நலமி(றிஉட: நலமி(றி, த4ெடA�ைத� த4ெடA�ைத� த4ெடA�ைத� த4ெடA�ைத� 
பய(ப0�தினா( எ(றா:பய(ப0�தினா( எ(றா:பய(ப0�தினா( எ(றா:பய(ப0�தினா( எ(றா:, அ�ேகM
அ�ேகM
அ�ேகM
அ�ேகM
, தவறான தவறான தவறான தவறான 
நிைலதா( ஏ�ப0
நிைலதா( ஏ�ப0
நிைலதா( ஏ�ப0
நிைலதா( ஏ�ப0
.... க
�\4ட@( நிைல இ�தா(. 

 

உதாரணமாக, _@யன<( ஒள<�கதி�க� ]மிய&: படர�ப0
 ெபாA�, 



ஒ ெச/ய&( ச�ைத அ� கவ���, 

தன��� எல�4ரான<�காக மா�1கி(ற�. 
ஆனா:, ெச/ய&( ச�� எ�ேவா, அைத நா
 Tக��தா:, 

அேத உண�வ&( உண�2சியாக, ந
ைம 
இய��கி(ற�. 

 

அைத� ேபா(1தா(, இேத உண�வ&( த(ைம எ0�க�ப0
 
ெபாA�, அ�த உண�வ&( அA�தமாக, எல�4ரான<�காக, ஒ'ெவா 

ெபாள<(,  T+ண&ய ப�திய&: ேமாத�ப0
ெபாA�T+ண&ய ப�திய&: ேமாத�ப0
ெபாA�T+ண&ய ப�திய&: ேமாத�ப0
ெபாA�T+ண&ய ப�திய&: ேமாத�ப0
ெபாA�, 

அத( இய�கமாக இ�கி(ற�. 

 

ந
Eைடய Kவாச�தி( ெபாA�, ந
Eைடய ெபDைள, 

தJைமகைள� த0�கி(ற�. சள<யாக மா�1கி(ற�. உ4�க�ேபா�
 
ெபாA�, வ/க4/ அ>��கி(ற�. ஆனா: அேத சமய
, க+ 
�ல(களா:, கவ
 உண�வ&( கா�த� �லனறி!, அைத தன��� 
எ0��� ப&@�கி(ற�. 

 

ஆக, ப&ற� ஒவ� ெசா:#
 உண�வ&( த(ைமைய, நம� கா�த� 
�லனறி! இ�ேக கவர�ப0
 ெபாA�, க+Nட( ேச��த கா�த��ல( 
அைத எ0�� Kவாசி�க�ப40, 

உய&@ேல ப0
ெபாA�, சி1Dைளய&( நிைலகள<: 
நா
 ““““கா�த ஊசிகா�த ஊசிகா�த ஊசிகா�த ஊசி”””” எ(1 ெசா:கி(ேறாேம, உய&��
உய&��
உய&��
உய&��
, 

அத��
அத��
அத��
அத��
 ெதாட�� ெகா+ட நிைலகள<:ெதாட�� ெகா+ட நிைலகள<:ெதாட�� ெகா+ட நிைலகள<:ெதாட�� ெகா+ட நிைலகள<:,  ேமா�கி(றனேமா�கி(றனேமா�கி(றனேமா�கி(றன.... 
அ�த உண�!கைளஅ�த உண�!கைளஅ�த உண�!கைளஅ�த உண�!கைள, ஒலிெப�கியாக மா�றிஒலிெப�கியாக மா�றிஒலிெப�கியாக மா�றிஒலிெப�கியாக மா�றி அ�த அ�த அ�த அ�த 
உண�வ&( Sப�கைளஉண�வ&( Sப�கைளஉண�வ&( Sப�கைளஉண�வ&( Sப�கைள, நம���நம���நம���நம��� கா40கி(ற� கா40கி(ற� கா40கி(ற� கா40கி(ற�. அத( 
அறிவாக மா�1கி(ற�. 

 

E(�, கிராமேபா( ெப4/கள<: கா�த ஊசிகைள, இைண�தா�க�. 
இைத� ேபா(1, இ(1 ேர/ேயா�கள<#
, ெடலிவ&ஷ(கள<#
, அ�த 
ஊசிகள<( த(ைம உ+0. இ�ெபாA�, ேலச� எ(ற உய� அA�த�ைத� 
;4/, இ�த உண�ைவ இA��, ஒலியைலகளாக பர��
 நிைலகைள, 

இ(1 வ&Oஞான<க� க+0�ளன�.  
 



யா
, இைத எ�த ��தக�ைதM
 ப/��, ெத@�� ெகா�ளவ&:ைல. 
வ&Oஞான<க� எ(ன ெச3� ெகா+/�கிறா�க� எ(பைத, எம� 
�நாத� கா4சியாக� கா+ப&�தா�.  

 

ைம�கி: ேபK
ெபாA�, ஒலிெப�கி, ஒலி அைலகைள ெப�கி 
ெவள<�ப0��கி(ற�. அேத சமய
, இ�� நாடா�கள<: பதிவா��கி(ற�. 
இ� வ&Oஞான அறி!. இ�ேபா(1, இ�ெபாA� யா
 இ�� 
உபேதசி��
 உண�!கைள நJ�க� ேக4க�ப0
 ெபாA�, யா
 
உபேதசி��
 உண�!க�, எல�4ரான<�காக மா1கி(ற�. 

 

அேத எல�4ரா(, உ�கைள இய��கி(ற�. உ�க=ைடய உய&� 
கர+டாக இ��, உ�ப�தி ெச3கி(ற�. ஆனா:, க+ேணா0 ேச��த 
கா�த� �லேனா, இைத மா�1
 திற( ெப�ற�. பதிவா�கிய உண�வ&( 
த(ைமைய நிைனவா�கி, அத>ைடய நிைலகைள மா�1
 திற( 
ெப�ற�. 

 

இதன<( உ+ைமகைள, வ&Oஞான அறி!ட( ஒ�ப&40� ;1வத( 
காரண
, சாமி��
 வ&Oஞான
 ெத@M
, வ&Oஞான<கைளM
 ெத@M
, 

எ(பைத உ�க=��� ெத@ய�ப0�தேவ ;1கிேறா
. ஏெனன<:, 

இ(1  நா
 வ&Oஞான Mக�தி:, வாR�� ெகா+/�கிேறா
. 
ஆைகயா:, யா
 நJ�க� வ&Oஞான அறி!ட(, ெம3Mண�ைவ� 
கா+பத�� இைத உபேதசி�கிேறா
. 

 

வ&ள�� அகி: எ(ன கல� இ�கிறேதா, அ� ெத@M
. இ� 

ேபா(1தா(,  நம� உய&
, நா
 எ�ெத�த �ண�கைள 
எ0�கி(ேறாேமா, அத>ைடய நிைலகைள� 
கா40
.  இ�த உய&� ஒள<யான� ேபா(1இ�த உய&� ஒள<யான� ேபா(1இ�த உய&� ஒள<யான� ேபா(1இ�த உய&� ஒள<யான� ேபா(1,  நம� நம� நம� நம� 
உண�!கைளஉண�!கைளஉண�!கைளஉண�!கைள, எ(1
 ஒநிைல ெகா+0எ(1
 ஒநிைல ெகா+0எ(1
 ஒநிைல ெகா+0எ(1
 ஒநிைல ெகா+0, உண�வ&( உண�வ&( உண�வ&( உண�வ&( 
ஒள<யாக மா�1த: ேவ+0
ஒள<யாக மா�1த: ேவ+0
ஒள<யாக மா�1த: ேவ+0
ஒள<யாக மா�1த: ேவ+0
.... 

 

நJ�க� அைனவ
, உய��த ஞான<களாக 
ேவ+0
. அைத� க+0, யா
 மகிR2சியைடய 

ேவ+0
 தJைமகைள அக�1
 ச�திதJைமகைள அக�1
 ச�திதJைமகைள அக�1
 ச�திதJைமகைள அக�1
 ச�தி, நJ�க� நJ�க� நJ�க� நJ�க� 
ெபறெபறெபறெபற ேவ+0
ேவ+0
ேவ+0
ேவ+0
. . . . அைத� க+0அைத� க+0அைத� க+0அைத� க+0, யா
 யா
 யா
 யா
 



ஆன�த�படஆன�த�படஆன�த�படஆன�த�பட ேவ+0
ேவ+0
ேவ+0
ேவ+0
,  எ(ற எ+ண�ைத, எம��� 
எ�ெபாA�
 வள���� ெகா+ேட இ�கிேறா
. 
 

 (ப�க
ப�க
ப�க
ப�க
 94-98) 

 

�நாத�, கா0 ேமடாக எ
ைம அைழ��2 ெச(றா�. அ(ைறய 
கா40வாசிகளான அக�திய@( தா3, த�ைதய@( கா40 
வாR�ைககைளM
, அ�ேக உண��தினா�, �நாத�. 

  

கா40வாசிகளான அக�திய@( தா3, த�ைதய� ஆ�கா��, எ�த 
உய&@ன�க� அதிகமாக அ�ேக வசி�கி(றேதா, அத���த�க 
ப2சிைலகைள  அைர��, த�க=ைடய உடலி: ]சி� ெகா�வைத 
பழ�கமாக ேம�ெகா+டன�. அவ�க=ைடய உட:கள<: இ�� 
ெவள<�பட�;/ய, Dலிைககள<( மண�ைத Eக
 வ&ஷ ஜ���கேளா, 

ெகா/ய மிக�கேளா, அவ�கள<( அகி: வவதி:ைல. 
 

அவ�க� ]சிய Dலிைககள<( மண
, த�கைள 
மிக�கள<லி��
, வ&ஷ ஜ���கள<டமி��
 கா�பதாக 
எ+ண&னா�க�. ஆனா:, அவ�க=ைடய உட:கள<: ]சி� ெகா+ட 
Dலிைககள<( மண
, அவ�கள<ட
 வ
 வ&ஷ�ைத அட��
 ச�தியாக 
இ�த�. 

 

இ�த நிைலய&:, அவ�க� காைலய&: _@யைன உ�1� பா���, 

_@யன<( கா�த �ல(கைள, த�க=��� கவ
 ச�த��ப
 
அவ�க=��� கிைட�த�.  

 

காரண
, அ�கால ம�க�, _@யைன த�க=ைடய கட!ளாக 
வண�கினா�க�. ம�ற உய&@ன�க=��, ெவள<2ச
 ஆகா�. ஏென(றா:, 

ெப
பா#
 உய&@ன�க� இரவ&:தா(, த�க=ைடய இைரைய� 
ேத0
. _@யன<( ஒள<ைய� க+ட�
, த�க=ைடய இ�ப&ட�க=��� 
தி
ப&வ&0
.  

ஆைகயா:,  அ�த�கால ம�க=��, _@ய( 
த�க=�� பா�கா�� தவதாக� கதி, _@யைன� 
கட!ளாக வண�கினா�க�. 

 



ஆக, அ�த� கா40வாசிக�, த�க=ைடய உடலி: ]சி�ெகா+ட 

Dலிைக Eலா
களா:Dலிைக Eலா
களா:Dலிைக Eலா
களா:Dலிைக Eலா
களா:, இவ�க� _@யைனஇவ�க� _@யைனஇவ�க� _@யைனஇவ�க� _@யைன, 

ேநர/யாக� பா���
 த(ைம ெப�றா�க�ேநர/யாக� பா���
 த(ைம ெப�றா�க�ேநர/யாக� பா���
 த(ைம ெப�றா�க�ேநர/யாக� பா���
 த(ைம ெப�றா�க�....  ேநர/யாக 
_@யைன� பா���
 ெபாA�, அவ�க=�� க+க� 
;Kவதி:ைல. 

 

இத(வழி ெகா+0, ப&ரபOச�தி: உவாகி(ற 
உண�!கைளM
, ேகா�க� நOசி( த(ைமகைள 
ெவள<�ப0��வைதM
, ந4ச�திர�க� நOசி( 
த(ைமகைள உமிRவைதM
, இவ�க� உடலி: உ�ள, 

வ&ஷ�த(ைமயா:, அறிM
 ஆ�ற: ெப1கி(றா�க�, 
எ(>
 நிைலைய �நாத� ெதள<வாக கா+ப&�தா�. 

 

கா40வாசிகள<( நிைலய&:, ெப+க� தா
 க��பமாக 
இ��
ெபாA�, க உவானப&(, ெதா+`1 நா4க=���, 

இ�தைகய Eலா
கைள ]சி� ெகா�=
 ெபாA�, அவ�க� வ&ஷ� 
த(ைமைய அட��
 வாசைனைய Tக�கிறா�க� அ�ப/, ெப+க� 
வ&ஷ�த(ைமைய அட��
 வாசைனைய Tக�வதா:, அ�த ெப+கள<( 
கவ&: வ&ைளM
 சிK�கள<ட�தி:, வ&ஷ�த(ைமைய அட��
 ச�தி 
வ&ைளகி(ற�. 
உதாரணமாக, 

ஒ ெப+ க��ப
 உவாகி, ெதா+`1 நா4க=���, 

க��பமான ெப+ைண ஒ ேத� ெகா4/வ&4டா:,  

அ�த ேதள<( வ&ஷ
, 

ெப+ண&( கவ&லி��
 சிKவ&ன<ட�தி: இைண��வ&0
. 
அ�த �ழ�ைத ப&ற�தப&(, ேதைள� ைகய&: எ0�தா:, 

ேத�, அ�த� �ழ�ைதைய ஒ(1
 ெச3யா�. ெகா4டா�, 

ெகா4/னா#
, ேதள<( வ&ஷ
,  �ழ�ைதைய� பாதி�கா�. 
 

இ� ேபா(ற நிைலக� ெகா+0,  அக�திய@( தா3 
த�ைதய� ெப�ற உண�!க�, தாய&( கவ&லி�த 
சிKவ&ன<ட�தி: பதிவான�. தா3 த�ைதய�, 



ெகாOச
தா( க+டா�க�. ஆனா:,  கவ&லி�த கவ&லி�த கவ&லி�த கவ&லி�த 
சிKவ&ன<ட�தி:சிKவ&ன<ட�தி:சிKவ&ன<ட�தி:சிKவ&ன<ட�தி:, வ J@ய ச�தாக உவான�வ J@ய ச�தாக உவான�வ J@ய ச�தாக உவான�வ J@ய ச�தாக உவான�.... 

 

அக�திய@( தா3 த�ைதய�, த�கள<ட�தி: ெப�ற வ&ஷ�த(ைம 
அட��
 ச�திைய� ெகா+0, _@யன<லி�� ெவள<�ப0
, 

வ&ஷ�த(ைமகைள, அவ�க� உ�1� பா���
 ச�த��ப
 கிைட�த�. 

ஒ வ&ஷ
, எ'வள! Cர
 ேவகமாக ஊ0வ& 
ெச:கி(றேதா, அைத�ேபா(1, அவ�க=ைடய உடலி:, 

வ&ஷ�ைத அட��
 ச�தி ெப�றதா:, எ+ண�கைளஎ+ண�கைளஎ+ண�கைளஎ+ண�கைள, 

வ&+ைண ேநா�கி ெச#�திவ&+ைண ேநா�கி ெச#�திவ&+ைண ேநா�கி ெச#�திவ&+ைண ேநா�கி ெச#�தி, க+ணா: ஈ���க+ணா: ஈ���க+ணா: ஈ���க+ணா: ஈ���,  ெவ� ெவ� ெவ� ெவ� 
ெதாைலவ&: இ�பைதெதாைலவ&: இ�பைதெதாைலவ&: இ�பைதெதாைலவ&: இ�பைத, அறிM
 ஆ�ற: அறிM
 ஆ�ற: அறிM
 ஆ�ற: அறிM
 ஆ�ற: 
ெப�றா�க�ெப�றா�க�ெப�றா�க�ெப�றா�க�.... 

 

இத(வழி ெகா+0 அக�திய@( தா3 த�ைதய�,  

ந4ச�திர�க� எ'வா1 இய��கி(ற�? 

 

ந4ச�திர�க� எ�ப/, ப&ற ம+டல�கள<லி��, த( உணைவ 
எ0��� ெகா�கி(ற�? த( உண�ைவ, ப&ரபOச�தி: எ�ப/ பர��கி(ற�? 

 

அைத ேகா�க�, தன��� எ�ப/ எ0��, த�கைள வள���� 
ெகா�கி(றன? அைத  

 

_@ய( எ'வா1 கவ�கி(ற�? எ(ற ேப+ைமகைள� 
க+0ண��தா�க�. 

 

இ�ப/ அகZதியன<(, தா3 த�ைதய� ெப�ற உண�!க�, தாய&( 
க��ப�தி: இ��
 சிKவ&ன<ட�தி: பதிவான�. அகZதிய@( தா3 
த�ைதய�, சிறி�தா( க+டா�க�, ஆனா:, கவ&லி�த சிKவ&��, வ J@ய 
ச�தாக உவான�. 

 

அகZதிய@( தா3 த�ைதய�, வ&ஷ�ைத அட��
 Dலிைககைள 
த�கள� உடலி:, Eலாமாக ]சி� ெகா+டதா:, அ�த வ&ஷ� த(ைமக�, 

இவ�கள� உடலி#�ள ந:ல அN�கைள, சிறி� சிறிதாக ெகா:ல� 



ெதாட�கிய�. ஆனா:,  கவ&ேல இ��
கவ&ேல இ��
கவ&ேல இ��
கவ&ேல இ��
 சிKவ&ன<ட�தி:சிKவ&ன<ட�தி:சிKவ&ன<ட�தி:சிKவ&ன<ட�தி:    

வ&ஷ�ைத அட��
 ஆ�வ&ஷ�ைத அட��
 ஆ�வ&ஷ�ைத அட��
 ஆ�வ&ஷ�ைத அட��
 ஆ�றலாக வள��த�றலாக வள��த�றலாக வள��த�றலாக வள��த�.... 
 

ப�� மாத�களான ப&(, �ழ�ைத ப&ற�த�. எ�ெபாA�
, 

�ழ�ைதக� ப&ற�த!ட(, ேம: ேநா�கிதா( பா���
. அ�ப/, 

அ�த கா4/:, �ழ�ைதைய ப0�க ைவ�க�ப0
 ெபாA�, அ�த �ழ�ைத, 

வான<: தா3 த�ைதய�, எதன<( உண�!கைள� பா��தனேரா, 

எதன<( உண�!க�, கவ&: சிKவாக இ�தேபா� பதி�தேதா, 

அதன<( நிைனவா�ற: 

அ�த �ழ�ைதைய, வ&+ைணேய பா��க 
ைவ�கி(ற�. 

 

ஆனா:, ப&றம+டல�கள<லி�� வர�;/ய நிைலகைள, 

ந4ச�திர�க�, பா:ெவள< ம+டல�களாக மா�1வ�
, �க�களாக 
மா1வைதM
, ேகா�க� அைத கவ�வைதM
, கா+கி(ற�, அ�த 
�ழ�ைத.. ஆனா:, உண
 த(ைம இ:ைல. கா4சிகைள,  உண�!களாக 
உண
 த(ைம,  சிறி� சிறிதாக,  வகி(ற�.  

 

இ'வா1, அ�த� �ழ�ைத வள�2சி ெப�1 வ
 ேவைளய&:, 

அவைடய தா3 த�ைதய�, த�க=ைடய உடலி: ேச���� ெகா+ட 
வ&ஷ�ைத அட��
 ஆ�ற:க�, அவ�கைள மன<தனாக உவா�கிய 
அN�கைள, EAைமயாக� ெகா(1வ&0கி(றன. 

 

ஆைகயா:, இ�த �ழ�ைத ப&ற�ததிலி�� தானாக வளர� 
ெதாட��கிற�. �ழ�ைத ஐ�� வய� வர�ப0
ெபாA�, வ&+Nலக 
ஆ�றைல, ெசா:லாக ெசா:#
 த(ைம ெப1கி(ற�.  

 

அத( ெதாட�� ெகா+0, வ&+Nலக 
ஆ�ற:கைள� க+0ண���, தம��� ெப�1, 
உல��� ெவள<�ப0�திய Eத: மன<தராகஉல��� ெவள<�ப0�திய Eத: மன<தராகஉல��� ெவள<�ப0�திய Eத: மன<தராகஉல��� ெவள<�ப0�திய Eத: மன<தராக, அகZதிய� அகZதிய� அகZதிய� அகZதிய� 
உவானா�உவானா�உவானா�உவானா�.... 



 
 (ப�க
ப�க
ப�க
ப�க
 98-99) 

 

ப&ரபOச�தி: இய��
 நிைலகைளM
, ப&ற ம+டல�கள<லி�� 
வர�;/ய உண�!கைளM
, அைவகள<( இய�க
 எ�தைகய� 
எ(பைதM
, ஐ�� வய� அைடவத�� E(னேர, அகZதிய� காN
 
நிைல ெப�றா�. 

 

ஐ�� வய� ஆ�
 E(னேர,   

த(ைனM
 அறி�தா�,  

த(>� நைடெப1
 இய�க�ைதM
 அறி�தா�.  
வ&+ைண அறி�தா�,  

வ&+ண&( ஆ�ற:கைளM
 அறி�தா�.  
 

இ'வா1, வள��� வ
 நிைலகள<:, ஐ�� வய� அைடய�ப0
 
ெபாA�, �வ( எ(ற நிைல வகி(ற�. ப&ரபOச� த��வ�ைத, 

Eத( Eதலி: க+டவ� அகZதிய�. 
ந4ச�திர�க=
, ேகா�க=
 எ'வா1 உவாகி(ற�? 

ேகா�கள<: உவாவைத,  _@ய( எ�ப/ கவ�கி(ற�? 

ந4ச�திர�க�, ப&றம+டல�கள<லி�� த(>ைடய ச�திகைள 
எ�ப/ எ0�கி(ற�?  எ(ற நிைலகைளM
, 

வ&+ண&( ஆ�ற:கைள, நம� ]மி எ�ப/ த( �வ� ப�திய&: 
கவ�கி(ற�?  எ(1
, 



வ&+ண&( ஆ�றைல, �வ& தன��� கவ��� ெகா+டப&(,. 

�வ&ய&: ஏ�ப0
 மா�ற�கைளM
, 

�வ&ய&: தாவர இன�கள<( வள�2சிகைளM
, தாவர இன�க� 
வள�2சியானப&(, வ&+ண&ேல ேதா(றிய உய&ரN. �வ&ய&( ஈ��ப&��� 
வ��,     

தாவர இன�கள<( மI� வ&A��, தாவர இன ச�ைத Tக���, 

Tக��த ச�ைத, உய&ரN த(ன<: ஜJவ அNவாக மா�றியப&(, 

ஜJவ அNவ&( மல
, அ�ேக உடலாக எ�ப/ உவாகி(ற�? 

எ(1
, 

Tக��த உண�வ&( த(ைம, எ+ண�களாக எ�ப/ இய��கி(ற�? 

எ(1
 அகZதிய� க+0ண��தா�. 
 

நம� ]மி, வ&+ண&( ஆ�றைல, தன� �வ�தி( தன� �வ�தி( தன� �வ�தி( தன� �வ�தி( 

வழியாக Tக���வழியாக Tக���வழியாக Tக���வழியாக Tக���, த(ைன வள���� ெகா�வைத த(ைன வள���� ெகா�வைத த(ைன வள���� ெகா�வைத த(ைன வள���� ெகா�வைத 
உ�1� பா���உ�1� பா���உ�1� பா���உ�1� பா���, 

அேத �வ�தி( வழிஅேத �வ�தி( வழிஅேத �வ�தி( வழிஅேத �வ�தி( வழி, 
வ&+ண&( ஆ�றைலவ&+ண&( ஆ�றைலவ&+ண&( ஆ�றைலவ&+ண&( ஆ�றைல, தம��� ெப�1தம��� ெப�1தம��� ெப�1தம��� ெப�1, 

நOைச அட��
நOைச அட��
நOைச அட��
நOைச அட��
 நிைலெகா+0 நிைலெகா+0 நிைலெகா+0 நிைலெகா+0, 

வ&+ண&( ஆ�றைல, தம��� வ&ைளய ைவ��
, 

எதைன� க+0, எதைன Tக���, எதன<( 
நிைலகைள தம��� ெப�றாேரா,  அதைன  எ:ைலயாக 
வ���, �வ( எ(ற நிைல ெப�றா�. 

 

(ப�க
ப�க
ப�க
ப�க
 108-114) 

 

அகZதிய�, தம��� க+ட ேப+ைமய&( த(ைமகைள, த( 
மைனவ&�� எ0��ைர��
 ெபாA�, அதன<( உண�!கைள அவ� 
Tக�கி(றா�. அவ� Tக��த உண�!க�, அவ=ைடய உடலி: உ�ள, 

இர�த நாள�கள<: கல�கி(ற�. அவ=ைடய உட: EAவ�
 
பட�கி(ற�. 

 

இதனா:, அவ� ேப+ைமய&( உண�!கைள அறி�தா�. இைவ 
அைன��
, த( கணவ� Dலேம அறிய ேந��த�, எ(ற நிைலைய 



உண��தப&(, த( கணவைன எ+ண&, அவ� உய��த வாR�ைக என��� 

ெகா0�தா�. ேம#
, அவ� உய��த நிைல ெபறேவ+0
 
எ(1, எ+ண&னா�. 

 

அேத சமய�தி:, த( மைனவ&�� ேபாதி�த உண�!, அ� உய��� 

ெப�கிற� எ(ற நிைலைய ஊ4/,  அவ� உயரேவ+0
. 
எ�க� இ மனE
 ஒ(றிட ேவ+0
.  இ மனE
 
ஒ(றி, எ�க=��� மகிR2சி ெப1
 உண�வ&ைன உவா�க ேவ+0
, 

எ(1 அகZதிய� எ+ண&னா�. 
 

இ�ப/, இவ
 ேச���, தா�க� க+0ண��த உண�வ&( 
�ைணெகா+0, �வ�திலி�� கவ��த உண�!கைள, த�கள<ட�தி:, 

ஒள<ய&( த(ைமயாக மா�றினா�க�. ஆக இ'வா1, “�வ மக@ஷி” 
எ(ற, உவா��
 ஆ�ற: ெகா+ட நிைல, அவ�கள<ட�தி: உவான�. 

 

இ'வா1 அவ�க�, த�க� வாR�ைகய&: ஒள<ய&( உண�ைவ 
வள���, நOசிைன ெவ(1, நOைச ெவ:#
 உண�!கைள வள���, 

வ&ைன�� நாயகனாக!
, கண�க=�� அதிபதியாக!
, உய��த 
உண�வ&( ச�திைய� ெப�றா�க�. 

 

அ� ஒள<ய&( உண�ைவ� ெபறேவ+0
 எ(1
, அவள<: 
வளரேவ+0
 எ(1
, மைனவ& உய��த ச�தி ெபறேவ+0
 எ(1
, 

இ உண�!
 ஒ(றியப&(, உண�வ&( அN�கைள, ஒள<ய&( ச^ரமாக 
மா�றி0
 திற( ெப�றன�. 

 

எதைன� ;�ைமயாக உ�1� பா��� வள���� 
ெகா+டனேரா, அத( நிைல ெகா+0, இ�த உடைல 
வ&40 அக(றப&(,  �வ ந4ச�திரமாக�வ ந4ச�திரமாக�வ ந4ச�திரமாக�வ ந4ச�திரமாக ஆனா�க�ஆனா�க�ஆனா�க�ஆனா�க�,    

�வ ந4ச�திர�ைத�வ ந4ச�திர�ைத�வ ந4ச�திர�ைத�வ ந4ச�திர�ைத, நா
 க+ணா: காணநா
 க+ணா: காணநா
 க+ணா: காணநா
 க+ணா: காண 

E/M
E/M
E/M
E/M
.... 



 
 

அகZதிய� அவர� மைனவ&, ஆக இவ
 த�க=��� 
சிb/��, �வ ந4ச�திரமான நா�தா(, வ&நாயக ச���தி. இவ
 
ஒ(றி, உண�வ&( ஒள<யாக, எ(1
 ப&றவ&ய&:லா நிைலயாக 
மரணமி:லா� ெபவாRைவ அைட�தன�. 

ப&ற��
 இ:ைல, இன< மரணE
 இ:ைல 

எ(ற நிைலயாக, மன<த�களாக� ேதா(றி, இ�த வாR�ைகய&: 
வ
 தJய வ&ைனகைள நJ�கி, அ� ஒள<ைய த�கள<ட�தி: வள���� 
ெகா+ட ந(னா�தா(, வ&நயாக ச���தி. 

 

�வ மக@ஷி, �வ ந4ச�திரமாகி, அதன<லி�� ெவள<�ப0
 
அ� உண�!கைள நா
 Tக���, ந
E� இைண��� ெகா+டா:, அ� 
நம��� அறியா� உவாகிவ&4ட, தJய அN�க=��, உண! கிைட�க 
வ&டாம: த0�கி(ற�,  

 

�வ மக@ஷிகள<( அ� உண�!கைள, 

நம��� வ#வாக ேச���� ெகா+டா:, கா�றி: கா�றி: கா�றி: கா�றி: 
பரவ&ய&��
 நOKக� ந
ைம ெந��வதி:ைலபரவ&ய&��
 நOKக� ந
ைம ெந��வதி:ைலபரவ&ய&��
 நOKக� ந
ைம ெந��வதி:ைலபரவ&ய&��
 நOKக� ந
ைம ெந��வதி:ைல.... 

 

இ�தைகய ஆ�ற:வா3�த, �வ மக@ஷிகள<( அ� ச�திகைள, 

அதிகாைல 4.00 மண&ய&லி�� 6.00 மண& வைர _@யன<( கா�த �லனறி! 
கவ���, வான வ Jதிய&: பரவ2 ெச3கி(ற�. அ�ெபாA�, அைத நம� ]மி, 
தன� �வ ப�திய&( வழியாக கவ���, இ�த கா�1 ம+டல�தி: 
பரவ2 ெச3கி(ற�.  



அ�த ேநர�தி:, “�வ மக@ஷிகள<( அ� ச�தி நா
 

ெபறேவ+0
” எ(1 தியான<��
 ெபாA�, �வ மக@ஷிகள<( 
அ� உண�!கைள, நா
 கவர�;/ய த�திைய� 
ெப1கி(ேறா
. 

 

இ'வா1, �வ மக@ஷிகள<( அளா�றலி( உண�வ&( 
அைலகைள, உ�க=��� இைண��, �வ மக@ஷிகள<( 
அளா�றலி( �ைண ெகா+0, நJ�க� அைனவ
, 

உ�க=ைடய வாR�ைகய&:, ைவர�ைத� ேபா(1 ெஜாலி�திட!
, 

உ�க=ைடய ேப2K
 பா�ைவM
, ைவர�ைத� ேபா(1 
ெஜாலி�திட!
, 

உ�க=ைடய ேப2K
 பா�ைவM
, நJ�க� பா��பவ@ட�தி: 
ைவர�ைத� ேபா(ற ெஜாலி�ைப உவா�கிட!
, 

ப&றவ&ய&:லா� ெபநிைலயான, “அழியா ஒள<2ச^ர 
வாRைவ�” ெப1
 நிைலயாக!
, ேப@(ப� 
ெபவாRவாக!
, நJ�க� அைனவ
 வாR�� 

வள��திட,  எம� ப@]ரண அளாசிக�எம� ப@]ரண அளாசிக�எம� ப@]ரண அளாசிக�எம� ப@]ரண அளாசிக�.... 
 

 



(ப�க
ப�க
ப�க
ப�க
 117-122) 

 

அகZதிய மாமக@ஷி அவ�க�, த
E� உ�ள நOசிைன 
அட�கி,  �வ&ய&( �வ�தி( வழியாக,  வ&+ண&( ஆ�றைல த
E� 
Tக���,  எைத எ:ைலயாக ைவ�� எதைன Tக��தாேரா,  அதன<( 
ஆ�றைல த
E� ெப�றவ�. அகZதிய�,  இ�த �வ&ய&: வாR�த 
கால�தி:,  ஒ'ெவா(றி( உண�ைவM
 Tக��தறி��,  அதைன த
E� 
வ&ைளயைவ��, அதன<( ஆ�றைல த
E� ெப�கி�ெகா+டவ�. 

 

 அகZதிய�,  த
E� வ&ைளயைவ�� வள����  ெகா+ட 
ேபரா�ற:கைள,  த
 மைனவ&ய&(பா: பா32சி,  தம� மைனவ&M
 
ெம3Mண�வ&( த(ைம ெபறேவ+0
. அத( வழிெகா+0,  இைள� 
ேபா�கி ெபா�காN
 திற( ெபறேவ+0
 எ(1
,  த
 மைனவ& 
த
E� அறியா� ேச��த நOைச அட�கி,  த
E� ேச��த 
உண�!கைள,  ஒள<ய&( உண�வ&( த(ைமயாக மா�றேவ+0
 
எ(1
,  அகZதிய� த
 அ� உண�!கைள�  த( மைனவ&�� 
ஊ4/னா�. 

 

 அகZதிய@( மைனவ&,  தம� கணவ� தம�� ஊ4/ய அ� 
உண�வ&( த(ைமகைள� தம��� இைண��,  வள���,  அத( 
நிைலெகா+0, ேபரான�த�தி( உண�வ&( த(ைமகைள அறி��, 
இைவகைள� தா
,  த( கணவராேலேய ெப�ேறா
 எ(1 உண���,  தா
 
ெப�ற ேபரான�த�தி( உண�வ&( த(ைமக�,  தம� கணவ@ட�தி: 
ெம(ேம#
 வளரேவ+0
, அவ� உய��த ஆ�ற:கைள� 
ெபறேவ+0
.   

 

அவைடய அ� �ைண ெகா+0,  த
E� அ� ஆ�ற:க� 

ெபகேவ+0
 எ(ற உண�ைவ வள���� தம� கணவ@( 
உண�!க=ட(, தம� உண�!கைள இர+டற 
இைண��,  இ உண�!கைளM
, ஒ உண�வாக 

ஒ(றிைண��,  �வ�தி(�வ�தி(�வ�தி(�வ�தி( ஆ�ற:கைளஆ�ற:கைளஆ�ற:கைளஆ�ற:கைள���� த
E� த
E� த
E� த
E� 
வள���� ெகா+டா�க�வள���� ெகா+டா�க�வள���� ெகா+டா�க�வள���� ெகா+டா�க�.... 

 

அகZதிய
 அவ
 மைனவ&M
 த�க=ைடய உண�!கைள 
ஒ உண�வா�கி,  வ&ஷ�ைத அட�கி,  ந: ஒள<ய&( உண�வ&ைன 
த�க=��� வள��� இ உய&ைரM
 ஒ உய&ரா�கி,  �வ�தி( 



ஆ�றைல Tக��� , த�க=��� வ&ைளயைவ��,  �வ ந4ச�திரமாக 
எைதM
 அட�கி0
,  உவா�கி0
 நிைலயாக உவானா�க�.  

 

அவ�க�,  இ(1
 வ&+ண&:, �வ&ய&( �வ� 
ப�திய&:,  �வ ந4ச�திரமாக  எ(1
 பதினாறாக, 
அழியா ஒள<2ச^ரமாக வாR�� வள��� ெகா+0�ளா�க�. 

 

ெபா�வாக, ஆ+பா: எ(ப� ஆதி�க உண�!
, ெப+பா: எ(ப� 
அரவைண�� இய��
 நிைலM
, ெகா+ட�. இதி:, 

தன<�� இய��
 நிைலயானா:, 

”Eன<” யாக�தா( ஆகE/M
  

எ(ற உ+ைமய&( த(ைமகைள,  உண��தியவ�க� ெம3ஞான<க�. 
 

ெம3ஞான<க� உண��திய அ�வழி ெகா+0, ஒ'ெவா 
�0
ப�தி#
 கணவ>
 மைனவ&M
, இ உண�!
 ஒ உண�வாக 
ஒ(1ப40, ஒவ� ம�றவைர எ+ண&, அவ� “�வ ந4ச�திர�தி( 
ேபர=
 ேபெராள<M
 ெபறேவ+0
, உய��த ஆ�ற:கைள� 
ெபறேவ+0
” எ(1 எ+ண ேவ+0
.  

 

இ�ப/இ�ப/இ�ப/இ�ப/���� கணவ>
 மைனவ&M
 ஒ(றிைண��
 கணவ>
 மைனவ&M
 ஒ(றிைண��
 கணவ>
 மைனவ&M
 ஒ(றிைண��
 கணவ>
 மைனவ&M
 ஒ(றிைண��
 
ெபாA�ெபாA�ெபாA�ெபாA�, வ#வாகி(ற�வ#வாகி(ற�வ#வாகி(ற�வ#வாகி(ற�....  �வ மக@ஷிகள<( அ=ண�!கைள, 

எள<தி: ஈ���
 ஆ�ற: கிைட�கி(ற�. 
 

வாR�ைகய&:, ச�த��ப�தா: வ
 தJைமகைள நJ��
 நிைலயாக, 

கணவ>
,  மைனவ&M
 த�க=ைடய உண�!கைள ஒ(றிைண��, 

�வ மக@ஷிகள<( அ� உண�!கைள, எ+ண& ஏ�கி தியான<��, 

அதன<( உண�!கைள 

த�க=ைடய இ:ல
 EAவ�
 படர2ெச3M
 த�க=ைடய இ:ல
 EAவ�
 படர2ெச3M
 த�க=ைடய இ:ல
 EAவ�
 படர2ெச3M
 த�க=ைடய இ:ல
 EAவ�
 படர2ெச3M
 
ெபாA�ெபாA�ெபாA�ெபாA�, 

அ�த இ:ல�தி: வசி�பவ�கள<ட�தி#
, 

அ�த இ:ல�தி�� வைக �@பவ�கள<ட�தி#
, 

அ�ேக பதி���ளஅ�ேக பதி���ளஅ�ேக பதி���ளஅ�ேக பதி���ள,  மக@ஷிகள<( அ� மக@ஷிகள<( அ� மக@ஷிகள<( அ� மக@ஷிகள<( அ� 
உண�!க� இைண��உண�!க� இைண��உண�!க� இைண��உண�!க� இைண��, அவ�கள<ட�தி:, தJைமகைள� ேபா��
 



நிைலயாக, மலைர� ேபா(1 ந1மணE
,   மகிR2சிM
 ெப1
 
நிைலயாக வ&ைளகி(ற�. 

 

ஆகேவ,  கணவ( மைனவ& இவ
, அதிகாைல 4.00 மண&ய&லி�� 
6.00 மண&��� �வ தியான�தி: ஒ(றாக அம���,  �வ 
மக@ஷிகள<( அ� ஆ�றலி( உண�!கைள,  எ+ண& ஏ�கி 
தியான<��,  த�க=��� இைண��,  ச�த��ப�களா: வ�� ேச
 
தJைமகைள நJ�கி, ெபா� காN
 திற( ெப�1, நOைச அட�கி, ஒள<ய&( 
உண�!களாக வள���
 நிைல ெப1த: ேவ+0
.  

அைத� ேபா(1,  நJ�க� பா��பவ�க=
,  உ�கைள� 
பா��கி(றவ�க=
, மக@ஷிகள<( அ� வ4ட�தி: இைண��, ெதள<�த 
சி�தைனMட(,  மலைர� ேபா(ற மண��ட(,  மகிR�� வாR�தி0
 
அ� ச�திM
 ெப1த: ேவ+0
. 

 

கர+4/:, பாசி/' ெநக/'பாசி/' ெநக/'பாசி/' ெநக/'பாசி/' ெநக/' எ(ற 

இ இைண�ைபM
 ெகா0�க�ப0
ெபாA�, 

எ�ப/,  வ&ள�� ஒள< ெப1கி(றேதாவ&ள�� ஒள< ெப1கி(றேதாவ&ள�� ஒள< ெப1கி(றேதாவ&ள�� ஒள< ெப1கி(றேதா 

அேத ேபா(1, கணவகணவகணவகணவ((((, மைனவ& இவ
மைனவ& இவ
மைனவ& இவ
மைனவ& இவ
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