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ப�க
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 ஒ வ�ஷ�தி� த�ைம ெப�றா�, ந�ல �ண!க� அழி#$வ�%
.  

அ#த வ�ஷ�திைனேயஅ#த வ�ஷ�திைனேயஅ#த வ�ஷ�திைனேயஅ#த வ�ஷ�திைனேய, ஒள*யாக மா�றி%
ஒள*யாக மா�றி%
ஒள*யாக மா�றி%
ஒள*யாக மா�றி%
     
அ
ெப
 ச�தி ெப�ற அக+திய�  
$வனாகி, $வ மக,ஷியாகி, $வ ந-ச�திரமாக  
திக/#$ ெகா01��
, அதன*�2 ெவள*3ப%
 ச�திைய,  

4க
 ச#த53ப
தா� ””””$வ தியான
$வ தியான
$வ தியான
$வ தியான
””””. 
 

தி
ப� தி
ப ெசா�கி�ேற�, ஒ ெச1�� தி
ப� தி
ப, 
த0ண75 ஊ�றினா�தா�, அ$ 9ைள��
. தி
ப� தி
ப, அ#த ெச1 
அத� உண5ைவ 4க5#தா�தா�, அ$ வள
. ஒவ� த7ைம 
ெச;கி�றாென�றா�, தி
ப� தி
ப அவ� ெச;தா�, ெச;தா� 

எ�றா� அ#த த7ைமய�� உண5=க� நம��� வளகி�ற$. 
 

ேவதைன எ�ற உண5ைவ, ஒ9ைற பதி= ெச;$, பாவ
 அவ� 
ேவதைன3ப%கி�றா� எ�2 தி
ப� தி
ப எ0>
ெபா?$, அ#த 
ேவதைனய�� அ>�க� நம��� ெப�கி�ற$. 



 

ச#த53ப�தா� 4க5#த உண5=க�, 

உண5@சிய�� த�ைம ெகா0%, 

ந�ப0� ெகா0%, த7ைமய�� ெகா%ைமகைள அறி#தாA
, 

த7ைம எ�2 அறி#த உண5=க�, 

அ$, மB0%
 மB0%
 நம��� உண5=கைள 

நிைன��
 ச#த53ப
 வகி�ற$. 
 

அ3ப1, ச#த53ப�தா� ஒ�2ப-டப��, அைத 4க
 உண5=
, 

அைத வள5��
 த�ைமD
 வகி�ற$. இைத�தா�, உ!கF�காக 
மB0%
 ெசா�Aகி�ேற�. நம$ �நாத5, அக0ட நிைலகைள 4க5#$, 

$வ ந-ச�திர
 எGவா2 ஒள*யான$ எ�2 கா-1னா5. 
 

உண5=க� அைன�ைதD
,  

“உய�5 ெப�ற ஒள*ய�� சIரமாக மா�றி”, 
இ#த ப�ரபJச
, அக0ட அ0ட�தி� தா� ெப�ற நிைலD
, 

அக0ட அ0ட�தி�, த� உண5வ�� நிைலகைள� கவ5#$ண5#$, 

இ�2
 ேவகா நிைல எ�ற நிைல அைட#$, 

ேப,�ப ெபவா/= எ�ற நிைலகள*�, மகி/@சி அைடகி�ற$. 
 

அக+தியK
, அக+தியன*� மைனவ�D
, 
த7ைமகைள ெவ�றப��, மகி/#$,  

அ#த மகி/@சி எ�ற உண5வ�� ஒள* அதி5=க�அ#த மகி/@சி எ�ற உண5வ�� ஒள* அதி5=க�அ#த மகி/@சி எ�ற உண5வ�� ஒள* அதி5=க�அ#த மகி/@சி எ�ற உண5வ�� ஒள* அதி5=க�,  

இ உய�
 ஓ5 உய�ரா; இைண#$இ உய�
 ஓ5 உய�ரா; இைண#$இ உய�
 ஓ5 உய�ரா; இைண#$இ உய�
 ஓ5 உய�ரா; இைண#$,  

ஒள*ய�� சIரமாகிஒள*ய�� சIரமாகிஒள*ய�� சIரமாகிஒள*ய�� சIரமாகி, ேபரைள ேபரைள ேபரைள ேபரைள3333 ெப�றன5 ெப�றன5 ெப�றன5 ெப�றன5.... 
 

நா
 ஒ�ைற� க0டப��, இ�ப�தி� நிைலகள*� எGவா2 
மகி/கி�ேறா
. அGவா2தா�, ேப,�ப ெப வா/= எ�ற நிைலகள*�, 

வா/#$ ெகா013ப$ $வ ந-ச�திர
. இைத3ேபா�, 

ந
 ப�ரபJச�தி� இ3ப$ ேபா�2, 

ஏைனய அக0ட அ0ட�திA
, 

ஒGெவா N,ய �%
ப�திA
, உவா�
  உய�5க�, 

இGவழிேய, அத� வள5@சிைய, ச#த53ப�தி� அ$ எ%�கி�ற$. 

 

ஒ ப�ரபJச�தி� ப�ற#த நிைலக�, இ#த ப�ரபJச�திலி#$ 
ெவள*3ப-டாA
, இதன*� உமி/#$ ெவள*3ப%
 உண5=கைள, ப�ற 



N,ய�கF
 கவ5#$ ெகா�கி�ற$.  ஒ�2ட� ஒ�2 
இைண#$ வா/கி�ற$. எைவD
 ப�,#$ வாழவ��ைல,  

 

இ�2 உ�ள$ நாைள இ�ைல எ�ற இ�2 உ�ள$ நாைள இ�ைல எ�ற இ�2 உ�ள$ நாைள இ�ைல எ�ற இ�2 உ�ள$ நாைள இ�ைல எ�ற 
நிைலகநிைலகநிைலகநிைலகள*�தா�ள*�தா�ள*�தா�ள*�தா�, அக0ட அ0ட�தி� ெசய� அக0ட அ0ட�தி� ெசய� அக0ட அ0ட�தி� ெசய� அக0ட அ0ட�தி� ெசய� 
உமா�ற!க� ஏ�ப-%�ெகா0ேட உ�ள$உமா�ற!க� ஏ�ப-%�ெகா0ேட உ�ள$உமா�ற!க� ஏ�ப-%�ெகா0ேட உ�ள$உமா�ற!க� ஏ�ப-%�ெகா0ேட உ�ள$. 

எைவD
 தன*�$ இய!கவ��ைல. 
 

இைத3ேபா�2 மன*தனானப��, எ�தைனேயா நிைலக� உமா�றி 
உமா�றி, ப�ற��
 ெபா?$
, Oப�தி� நிைலக� ேவ2. வள5@சி 
அைடD
 ெபா?$
, Oப�தி� நிைலக� ேவ2. 9தி5#தப��, 

உய�ட�  ஒ�றி, வ�ைள#த$ எ$ேவா 
அைத� ெகா0%, உ�கைள மா�றி�ெகா0ேட உ�ள$, உய�5. 
ஆனா�, மன*த� அைத தைட3ப%�தி, உய�5 ஒள*யான$ ேபா�2, 

உண5வ�ைன ஒள*யாக மா�றி, எ�2
 நிைலயான நிைலக� ெச;தவ�, 

$வனாகி�றா�. 
 

அைத3 ெபற@ ெச;வத���தா�, மB0%
 
மB0%
 நிைனவா�கி, $வ�தின*�2 ெவள*3ப%
 
உண5ைவ, 9த�9த�9த�9த� நிைலகள*�நிைலகள*�நிைலகள*�நிைலகள*�,  

இ#தஇ#தஇ#தஇ#த3333 �வ���� ��
 நிைலகைள�வ���� ��
 நிைலகைள�வ���� ��
 நிைலகைள�வ���� ��
 நிைலகைள, 

அ#த நிைனைவ ஊ-டஅ#த நிைனைவ ஊ-டஅ#த நிைனைவ ஊ-டஅ#த நிைனைவ ஊ-ட, 

உ!க� நிைனைவ அதKட� கல�கஉ!க� நிைனைவ அதKட� கல�கஉ!க� நிைனைவ அதKட� கல�கஉ!க� நிைனைவ அதKட� கல�க,  

அதன*� உண5ைவ, ந7!க� எள*தி� ெபறேவ, இ#த 
$வ தியான
. 

 

நம�� ஒ 9ைற வலி�தா�, “ஆ” ெவ�2 இ?�கி�ேறா
. 
அ3ெபா?$ வலி ெத,யவ��ைல. அ#த “ஆ” ெவ�2 இ?��
 ெபா?$, 

உண5வ�� த�ைம அதிக ேநரமானா�, அ#த வலிய�� உண5வாக, அத� 
வழி வகி�ற$. 

 



மB0%
, எதனா� வலி வ#த$ எ�2, தி
ப�3 பா5�கி�ேறா
. 

அத� வழி உண5வ�ைன 4க5#$, வலி��0டான உண5வ�ைன, 

அ>வாக மா�2கி�ற$ நம$ உய�5.அைத3 ேபா�2, 

அ
 ெப
 ேபரைள, 

ேபெராள*யாக மா�றிய உண5வ�ைன, நிைன= ெகா�F
 ெபா?$, 

உ!கFைடய நிைனவ�� ஆ�ற�, 

வான ம0டல�தி�ேக ெச�Aகி�ற$. 
 

எ
ைம, இ3ப1� தா� �நாத5 ஒ�ைற உண5@சி வச3ப%
ப1 

ெச;வ$,  அக0ட அ0ட�ைதD
அக0ட அ0ட�ைதD
அக0ட அ0ட�ைதD
அக0ட அ0ட�ைதD
,  உ�2 ேநா��
 உ�2 ேநா��
 உ�2 ேநா��
 உ�2 ேநா��
 
ச#த53ப�ைதச#த53ப�ைதச#த53ப�ைதச#த53ப�ைத,  த�ன*@ைசயாகேவ ஏ!கி3 ெப2
ப1 
ெச;தா5. 

மண��கண�கி� ெசா�லி� ெகா0ேட இ3பா5. திQெர�2, 

ஒ உண5@சிைய R0ட@ ெச;$, த� நிைனைவ, 
தாேன ேமேல உ�2 ேநா��
ப1 ெச;தா5தாேன ேமேல உ�2 ேநா��
ப1 ெச;தா5தாேன ேமேல உ�2 ேநா��
ப1 ெச;தா5தாேன ேமேல உ�2 ேநா��
ப1 ெச;தா5. அைத� தா� 
எ� � ெச;தைத, அவ5 வழிய�� ந7!க� ெபறேவ0%
. 

 
 

 (ப�க
ப�க
ப�க
ப�க
 12-21) 

 

எம$ ஆைச, ந7!க� அைனவ
 ெம;ஞான
 ெபறேவ0%
 
எ�2 எ0>
ெபா?$, யா
 எைத ஆைச3ப-ேடாேமா, அைத “ஓ
 
நம@சிவாய” எ�2, எம$ உடA��� உ!கள$ உண5ைவD
, � 
கா-1ய உண5ைவD
 இைண�$, உண5வ�� த�ைம 4க5#$ 
உவா��கி�ற$ உய�5. 

எம$ உடலிலி#$ ெவள*3ப%
, ெசா� உண5=கைள, 

ெசவ�வழி ஊ-1, உண5வ�� நிைன=க�, க0வழி அைத ஊ-1, 

அதைனD
, உ!கள*� யா
 இைண�ேத ெசய�ப%கி�ேறா
. 
இைவகள*� நா
 ப�,#$�ேளாேமா? இ�ைல. இ$தா�,  

நாநாநாநா
 அைனவ

 அைனவ

 அைனவ

 அைனவ
, இைண#$ வா?
 நிைலக�இைண#$ வா?
 நிைலக�இைண#$ வா?
 நிைலக�இைண#$ வா?
 நிைலக�.... 
 

இைத3 ேபா�2, ஒவ� தவ2 ெச;கி�றா�, சில ெகா%ைமகF
 
ெச;கி�றா�. அைத நா
 உ�2 ேநா��கி�ேறா
. அைத உ�2 



ேநா��
ெபா?$, அதன*�2 வ#த நிைலைய, நா
 4க5#தப��, மB0%
 
அவன*� நிைனேவ வகி�ற$. 

 

நம$ உய�5, நா
 எைத நிைன�கி�ேறாேமா, அைத ஓ
 எ�2 ஜ7வ 
அ>வாக மா�றி� ெகா0ேட உ�ள$. அவ� தவ2 ெச;கி�றா� எ�2, 

ஒ 9ைற ெசா�னா� ேபா$
. உன�� எ�ன ெத,D
? எ�2, ேகாப 

உண5= ெகா0%,  அதிகமாக, நம��� எ%�க ஆர
ப��$ 

வ�%கி�ேறா
. 
 

இ3ெபா?$, சாமிைய3 (எ
ைம) பா5�தா�, அவ5 ெசா�ன 
அைள3 ெபறேவ0%
 எ�2 ஏ!கி, எ0>கி�ேறா
. சாமிய�Kைடய 
எ0ண!க� அ!ேக ேதா�றியப��, அ#த அைள3 ெபறேவ0%
 எ�ற 
உண5@சிக� அ!ேக ேதா�2கி�ற$. 

 

ஆர
ப�தி�, க0ண��லாத ெபா?$, உய�5 உண5ைவ 4க5#$, 

உட�ெப�ற நா� சிவ� இரா�தி, எ�றாA
, த� உண5வா� 
அறி#$தா�, த� வா/�ைகைய வழி3ப%�$கி�ற$. ஒ வ�ஷ@ 
ெச1ைய 4க5#தா�, அதனா� ேவதைன3ப%
 நிைலகள*லி#$ நக5#$ 
ெச�றாA
, 

இ3ப1இ3ப1இ3ப1இ3ப1, பல ேமாத�க� வர3ப%
 பல ேமாத�க� வர3ப%
 பல ேமாத�க� வர3ப%
 பல ேமாத�க� வர3ப%
 
ெபா?$தா�ெபா?$தா�ெபா?$தா�ெபா?$தா�,  “பா5�கேவ0%ேம” எ�ற உண5@சிக�  

த�ன*@ைசயாத�ன*@ைசயாத�ன*@ைசயாத�ன*@ைசயாகககக����  ேதா�2கி�ற$. 
 

உ!க�  வா/�ைகய��  $�ப3ப-1��
 ெபா?$, 

இF���தா�  சி�கிD�ள 75க�. 

ெவள*3�ற�ைத�கா>
  நிைலேயா, 
அைத  மா�2
  நிைலேயா,  நம���  ேதா�2வதி�ைல. 

இ#த@  ச#த53ப
, $�ப�திலி#$  மBளேவ0%
  எ�ற  உண5=க� 

உ!கள*ேல உ#$கி�ற$.  இ$ சமய
, 

உ!கF��,  இ#த   ச#த53ப�ைத   

(அ�ஞானஅ�ஞானஅ�ஞானஅ�ஞான�ைத3�ைத3�ைத3�ைத3 ெபெபெபெப2222



) ஏ�ப%�$
 ெபா?$, 

அைத ெப�2, நா
 மBF
 உபாய
 வகி�ற$. 

� கா-1ய, உய5#த உண5ைவ எ%��
 ெபா?$, 

$�ப�திலி#$, வ�%ப%
 நிைலக� வகி�ற$. 
 



உதாரணமாக, நா
 மாைவ3 ப�ைசகி�ேறா
. அதி� சிறி$ உ3ைப3 
ேபாடேவ0%ெம�2 அைத ேபா-டப��, அதிலி#$ நா
 சிறிதள= 
எ%�தாA
, ேமேல இ��
 மாவ��, உ3� வ#$ அள= மாறி, உ3� 
அதிகமாகி�ற$. 

 

9� ப�திய�� ெகா�தி எ%�கி�ேறா
. ப���ற�தி� ஒ-1 
இ��
 மாவ��, உ3� அதிகமாகிவ�-டா�, நா
 கல#த=ட�, இைத� 
தா� எ0>கி�ேறா
. உ3� ஒ-1வ�%
 எ�பைத மற#$வ�%கி�ேறா
. 
நம��� ெசயலி� இ#தாA
, இைத அறியவ��ைலெய�றா�, உ3� 
ஒ-1வ�-ட$, இைத சி2�$வ�%ேவா
 எ�றா�, அள= ச,யாக இ��
, 

VைவD
 ந�றாக இ��
. 
 

இைத3 ேபா�2தா�, நா
 Vைவைய� W-1� ெகா01��
 

ெபா?$, அளவ�� எ0ண!க�,  ம�றவ5க� ெச;வைதD
 
ேச5�$ வ�%கி�ற$. இைத3 ேபா�2, நா
 4க
 
ச#த53ப!க�, ஏராளமான நிைலக� உவாகி�ற$. 

 

எைதD
 ந
 உய�5 வ�%வதி�ைல. இைத ந
 இய�க ச�தியாக 
மா�றி, ந
 உடலாக மா�2கி�ற$. உய�ேராட ேவைல அ$தா�. ஒ 
ெந3ைப ைவ�$, ஒ பா�திர�தி� ந7ைர ஊ�றி, ஒ ெபாைள3 
ேபா-டா�, எ3ெபாேளா அத� Vைவைய� தா� மா�2கி�ற$. 

அைத3ேபால, ந
 உய�,� ேவைலந
 உய�,� ேவைலந
 உய�,� ேவைலந
 உய�,� ேவைல, எைத 4க5கி�ேறாேமாஎைத 4க5கி�ேறாேமாஎைத 4க5கி�ேறாேமாஎைத 4க5கி�ேறாேமா, 
அத� ேவைலையஅத� ேவைலையஅத� ேவைலையஅத� ேவைலைய@ ெச;ேத த7
@ ெச;ேத த7
@ ெச;ேத த7
@ ெச;ேத த7
.... 
 

இ3ப1�தா�,  

"பா5�க ேவ0%
" எ�ற உண5=க� உ#தி, க0க� ேதா�றிய$. 
பா5�தப��, அத� உண5வ�� த�ைம அறிய ேநகி�ற$. 
அறி#$ண5#$, உண5வ�� த�ைம மB0%
 4க5#$, 

இ$ த7ைம, எ�ற நிைலகள*� வ�லகி@ ெச�கி�ற$. 
 

த7ைம எ�2 எ3ெபா?$ உண5கி�ற$? அத� உண5வ�� வலிைம 
க0%தா� ஓ%கி�ற$. ஆனாA
, சி2க@ சி2க அத� உண5=க� 
ேச5�க3ப-%, த� உண5=கள*A
 மா�றமைடகி�ற$. 

 

இ3ப1, ஒ அ>வ�� த�ைம வ
 ெபா?$, அத� நிைல 
மா2கி�ற$. ெச1கள*� ஒேர இன�ைத3 ேபா�2, சிறி$ சிறி$ 



மா�ற!களாக, பல ெச1க� உ0%. மர!கள*� ஒேர மர�ைத3 ேபா�2, 

பல பல உண5=க� மர!கள*A
 உ0%.  
 

இைத3ேபா�2தா�, ஒ உண5வ�� த�ைம வ
ெபா?$, 

ந
9ைடய எ0ண!கள*� அGவ3ெபா?$, 

மா�றமா�
 ெபா?$,  4க5#த மா�ற�தி� அ> ெச�க�, 

க�த�ைமய��  மாறி� ெகா0ேட உ�ள$. 
 

இGவா2, நா
, உ�23 பா5��
 ெபா?$, க0க� எ3ப1 வ#தேதா, 
அைத3 ேபா�2, நா
 மைறவ�ட�தி� மைறவாக இ��
, உண5வ�� 
த�ைமைய, அ�ஞான*கள*� உண5ைவ, 4கரேவ0%ெம�2 
எ0>
ெபா?$,  நம��� ெத,வதி�ைல. 

 

எ0ண�தி� வA W-%
 ெபா?$, அதன*�2 வ
 உண5ைவ�  
�வ��கி�ற$. அ#த �வ��த உண5வ�� த�ைம, ந
 �லனறிவ��� 
ஒ�றாக3ப%
 ெபா?$, Oப�தி� த�ைம, உ� உண5வாக உய�,� 
நிைலக� ெகா0%, உவ�ைத� காண91கி�ற$. 

 

இ�2 T.V. ��� பல நிைலகைள ஈ5�$, உண5வ�� நிைலக� 
பதிவானாA
, பல வைகக� இ#த �வ�ய�� கல#தி3பைத, எத� 
அைலவ,ைசய�� ைவ�கி�ேறாேமா, அ#த அைலவ,ைசய�� N,ய� 
கவ5#$, அைலகளாக மா�றி� ெகா01��
 ெபா?$, அத� உண5வ�� 
வAெகா0ட அைலவ,ைசய�� கவ
 ெபா?$, �வ��த உவ!கைள� 
கா-%கி�ற$.  

 

அ$ ஈ5��
  நிைலகள*�, அதிலி#$ எ�தைகய ஒலிய�� 
உண5=க� ஒ�றி வ#தேதா, அ#த ஒலிய�� உண5=கைளD
, நா
 ெசவ� 
வழி ேக-கி�ேறா
. வ�Jஞான* அைத@ ெச;$�ளா�. இைத3 
ேபா�2தா�, 

பல பல உண5=க� நம��� இ3ப�K
, நிைன=கள*�, 

த7ைம ெச;தவ� உண5=கைள எ0ண�னா�, 

அவ� உவ
 நம��� வ
. 
அவ� ெசய�ப%
 உண5@சிய�� எ0ண!க� 

ந
ைம இய�க=
 ெச;D
. 
 

அத�வழி அ>3ெப�க!க�, ந
மா�, நம��� உ3ெப2கி�ற$. 
இ$ெவ�லா
, பல ேகா1 சIர!கள*�, த7ைம எ�ற நிைலகைள, 



எ0ண�தா� க0 ெப�2 வ#தப��, க0 ெகா0% பா5�$, ந�ைம 
த7ைமகைள 4க5#$ அறி#த$. 

 

த7ைமய�லி#$ வ�%ப%
 உண5= வA3ெப2
 ெபா?$, 

எத� உடைல3 பா5�தேதா, அத� வAைவ 4க5#$, 

அதிலி#$, வ�%ப%
 உண5=கைள 4க5கி�ற$. 

அ#த உண5=கைள, க0 ெகா0% பா5�தப��, 

அ#த வலிைமயான உண5=கைள 4க5கி�ற$. 

அ#த த7ைமய�லி#$ வ�%ப%
 உண5=க�அ#த த7ைமய�லி#$ வ�%ப%
 உண5=க�அ#த த7ைமய�லி#$ வ�%ப%
 உண5=க�அ#த த7ைமய�லி#$ வ�%ப%
 உண5=க�, 

இ#த உடலிேல வ�ைளகி�ற$இ#த உடலிேல வ�ைளகி�ற$இ#த உடலிேல வ�ைளகி�ற$இ#த உடலிேல வ�ைளகி�ற$.... 
 

அதன*� வள5@சி அதிகமானப��, அத� நிைன=ெகா0%, இ#த 
உடைலவ�-% உய�ரா�மா ெச�கி�ற$. எ�தைனேயா உட�கைள 
உய�ட� இ��
 ெபா?$ பா5�கி�ற$. பா5�தப��, அJசி, த�ைன� 
கா��
 உண5=க� ெப2கி�ற$. 

 

அதி� எதன*� உண5ைவ வலிைமயாக@ ேச5�$, அத� ஈ53ப�� 
வலிைம ெப�றேதா, இ#த உடைல வ�-%@ ெச�றப��, அத� ஈ53ப���� 
ெச�2, அத� Oபமாக மாறிவ�%கி�ற$. ஏென�றா�, அத� வA ெப2
 
ெபா?$, இதKட� ேச5#த நிைலக�, அ>�கைள3 ப�,�$வ�%கி�ற$. 

 

அக+திய5 த� தா; கவ�ேலேய ெப�2, அக0ட அ0ட�ைதD
 
த�K� 4க5#$, ஒள*யாக மா�றி $வ ந-ச�திரமாக இ�கி�றா5, 
அத� அறிைவ�தா� ெசவ� வழி ஓதி, நிைனவ�ைன அ!ேக அைழ�$@ 
ெச�வ$. 

 

$வ ந-ச�திர�தி� உண5=கைள வ,ைச3ப%�தி, 
இதKட�இதKட�இதKட�இதKட� Vழ�2Vழ�2Vழ�2Vழ�2, உண5=கைளஉண5=கைளஉண5=கைளஉண5=கைள தன���தன���தன���தன��� ேச5�க3ப%
ேச5�க3ப%
ேச5�க3ப%
ேச5�க3ப%
    
ெபா?$ெபா?$ெபா?$ெபா?$,  அக0ட அ0ட�தி� வவைதD
, உ!க� 
உண5=���, அ$ ெப2
 உண5@சிய�� நிைலைய 
அ>வாக மா�2
 நிைல ெகா0%, அ$ உ3ெப�2 

வ�-டா�,  த�ன*@ைசயாக அ$ 4க
 ச�தி 
ெப2கி�ற$. 

 



உ!களா� நிஉ!களா� நிஉ!களா� நிஉ!களா� நிைன�த ேநர�தி�ைன�த ேநர�தி�ைன�த ேநர�தி�ைன�த ேநர�தி�, அக0ட அக0ட அக0ட அக0ட 
அ0ட�திைனD
அ0ட�திைனD
அ0ட�திைனD
அ0ட�திைனD
, அத� ெசயலா�க!கைளD
 அத� ெசயலா�க!கைளD
 அத� ெசயலா�க!கைளD
 அத� ெசயலா�க!கைளD
 
காண91D
காண91D
காண91D
காண91D
.... 

 

அதி� ெவள*3ப%
 உண5வ��, அ�ஞான*ய�� 
உண5ைவ உ!கF��� ேச5�$, பைகைம உண5= 

உ!கF��� வரா$,  ““““ேப,�பேப,�பேப,�பேப,�ப உண5வ�ைனஉண5வ�ைனஉண5வ�ைனஉண5வ�ைன””””     
உ!கF��� உவா�க 91கி�ற$, எம$ அளாசிக�.  

 
 

 
 
 



 (ப�க
ப�க
ப�க
ப�க
 23-28) 

 

எம$ அ�, � அளா� கிைட�த$. � அ� 
ேபரைள� கவ5#$, அவ5 உண5= எ�ைன ப��வ3ப%�திய$ ேபா�, 

உ!கைள3 ப��வ3ப%�$கி�ேற�. இதி�, எவ5 ஒவ5 ெதாட5#$ 
வகி�றாேரா, அவ5 இGவா/�ைகைய@ சீ5ப%�தி வாழ=
, அ%�$, 

சீராக எ�2
 ப�றவ�ய��லா நிைலகைள அைடய=
,  இ$ உத=கி�ற$. 
 

�2கிய காலேம இ��
, 

இ#த உடA��, வAைவ@ ேச53பைத� கா-1A
, 

உய���உய���உய���உய���, அ� ஒள* எ�ற வAைவ அ� ஒள* எ�ற வAைவ அ� ஒள* எ�ற வAைவ அ� ஒள* எ�ற வAைவ 
உவா��த� ேவ0%
உவா��த� ேவ0%
உவா��த� ேவ0%
உவா��த� ேவ0%
.  இ$தா� வா/வ�� 
கைடசி எ�ைல. 

ஒள*ய�� உண5வாக உவா�க3ப-ட$ உய�5. 
ஒள*ய�� உண5வாக, ந
 அ>�கைள, ஆறாவ$ அறிவ�� $ைண 

ெகா0%, உவா�க� க�2� ெகா�வ$தா�, ப�ர
மாைவ சிைற 
ப�1�தா� எ�ப$. 

 

உய�5 4க5#தைத உவா��கி�ற$. அேத சமய�தி�, அ#த 

உண5=க� நம��� அ>வா�
 ெபா?$, உய�ைர3 ேபா�ேற, 

உண5வ�� த�ைம ஆ�க3ப%
 ெபா?$, ந�ல 
ஒள*ய�� உண5ைவ உவா��கி�ற$. இைவயைன�ைதD
 
ஒ�றாக ேச5�தா�, ஒள*ய�� த�ைம W%கி�ற$. 

 

ச�2@ சி#தைன ெச;$ பா!க�. 
வா/�ைகய�� எ�லாவ�ைறD
 கட#$, 

இ$ தவ2, இ$ ெக-ட$, எ�2 உண5வ�ைன 

4க5#$, 4க5#$, இதைன� கல#$, கல#$, 

இ#த உடலிைன உவா�கிய$ உய�5. 
 

அவேன உவா�கினா�. ஈசனாக இ#$, உ� நி�2 இய�கி� 
ெகா0% உ�ளா�, கட=� எ�ற நிைலய��, நா
 எதைன 4க5#ேதாேமா, 
அைவ, ந
 உ�நி�2 அதன*� $ைண ெகா0%, அ!ேக இய��கி�ற$.  

 



அவன�லா$ உண5=க� இய!�வதி�ைல. அவ�தா� 
உவா��கி�றா�. ஆகேவ, அைமதி ெகா01��
 ேநர�தி�, 

உண5வ�� த�ைமைய ஒள*யா�க ேவ0%
. 
 

ந
 �ந
 �ந
 �ந
 �, எ�ைன அக0ட அ0ட�தி�ேக எ�ைன அக0ட அ0ட�தி�ேக எ�ைன அக0ட அ0ட�தி�ேக எ�ைன அக0ட அ0ட�தி�ேக 
அைழ�$அைழ�$அைழ�$அைழ�$@@@@ ெச�றா5 ெச�றா5 ெச�றா5 ெச�றா5.... அவ5 கா-1ய அள*� அவ5 கா-1ய அள*� அவ5 கா-1ய அள*� அவ5 கா-1ய அள*� 
நிைனைவ3 பதி�$நிைனைவ3 பதி�$நிைனைவ3 பதி�$நிைனைவ3 பதி�$, உ!க� க0ண�� நிைனைவஉ!க� க0ண�� நிைனைவஉ!க� க0ண�� நிைனைவஉ!க� க0ண�� நிைனைவ, 

எ�ன*ட�தி� ெசA�தினாA
எ�ன*ட�தி� ெசA�தினாA
எ�ன*ட�தி� ெசA�தினாA
எ�ன*ட�தி� ெசA�தினாA
, ந7!கF
ந7!கF
ந7!கF
ந7!கF
, அ0ட�தி�அ0ட�தி�அ0ட�தி�அ0ட�தி�    
மித�கி�ற75க�மித�கி�ற75க�மித�கி�ற75க�மித�கி�ற75க�.... அதன*� உண5ைவ, நிைனைவ ெகா�F
 ெபா?$, 

அத� அைள ந7!கF
 ெபற91D
. 

 

அ0ட�திA�ள$ இ#த ப�0ட�திA
 உ0%. அக0ட 
அ0ட�ைத� ெதள*= ப%�தியவ� அக+திய�, $வனாகி, $வ 
ந-ச�திரமானா�. 

அவ�, அக0ட அ0ட�தி� வவைத, ஒள*யாக மா�2கி�றா�. 
அத� உண5வ�� த�ைம, இ#த ப�0ட�தி��� (நம���) 

ேச5�க3ப%
 ெபா?$,   

அக0ட அ0ட�தி�அக0ட அ0ட�தி�அக0ட அ0ட�தி�அக0ட அ0ட�தி� வவவவவைதD
வைதD
வைதD
வைதD
,  

ஒள*யாக மா�றி%
 திற�ஒள*யாக மா�றி%
 திற�ஒள*யாக மா�றி%
 திற�ஒள*யாக மா�றி%
 திற�,  



ந7!க� ெபற ேவ0%
ந7!க� ெபற ேவ0%
ந7!க� ெபற ேவ0%
ந7!க� ெபற ேவ0%
....  
 

ந7!க� சிறிதளேவ இ3ப�K
, இ#த உண5வ�� 
த�ைம, உ!கF���F
 பர=கி�ற$. இ#த 
[மிய�A
 பர=கி�ற$. 

அத� உண5வ�� நிைன= ெகா0%, கவ!க�. 
உ!க� ந0ப5கள*ட�திA
, �%
ப�திA
, த7ைம �கா$ த%�க, 

அ� ஞான�ைத� W-%!க�. 
கால�ைத அறி#$, அவ5கF�� ேபாதிD!க�. 
 

கால
 அறியா$ ேபாதி�தா�, அ$ நம��
 ந�லத�ல. 
ேசா5வைடய@ ெச;D
,  ஈ53�ைடயதா; இ�கி�ற$ எ�2 ேபானா�, 

நம��� ச!கட
 வ
. நம���, ந�ல �ணேம, ந
ைம ேசா5வைடய@ 
ெச;D
. இள@ ெச;D
. ஆனா�, 

காலமறி#$, நா
 ெசயலி� த�ைம உவா�கி,  
அ#த� கால அள=ேகா� --  ஒள*ய�� சIரமாக,  

நம��� உவா�க ேவ0%
 எ�பத�ேக,  

இைத@ ெசா�Aகி�ேற�. 
 

N,யன*� இ#$ வர�W1ய நிற!க� ஆ2, ஏழாவ$ ஒள*. 
இைத�தா�, N,ய பகவா� வகி�றா� எ�2, ேவக ஓ-ட�ைத� கா-1, 

ரத�ைத� கா-1ய$. அ#த, ஏ? கல5 ஓ-ட�ைத நம��� எ%�தா�, 

ந
ைம அ#த உலக�தி�� இ-%@ ெச�A
. 
 

ஆகேவ, மன*தனான ஆறாவ$ அறிவ�� நிைலக� வ
ேபா$, 

ஏழாவ$ஏழாவ$ஏழாவ$ஏழாவ$,  ஒள*ய�� ஒள*ய�� ஒள*ய�� ஒள*ய��  நிைலக� அைடத� ேவ0%
நிைலக� அைடத� ேவ0%
நிைலக� அைடத� ேவ0%
நிைலக� அைடத� ேவ0%
.... 
இ$தா�இ$தா�இ$தா�இ$தா�,  ““““ஈேர? ேலாக�ைத ெவ�றவ�ஈேர? ேலாக�ைத ெவ�றவ�ஈேர? ேலாக�ைத ெவ�றவ�ஈேர? ேலாக�ைத ெவ�றவ�, 

வ�0ெச�றா�வ�0ெச�றா�வ�0ெச�றா�வ�0ெச�றா�””””  எ�ப$. 
 

அவ� தன* உலகமாகஅவ� தன* உலகமாகஅவ� தன* உலகமாகஅவ� தன* உலகமாக, ஒள*ய�� உண5வாக ஒள*ய�� உண5வாக ஒள*ய�� உண5வாக ஒள*ய�� உண5வாக 
மா�2கி�றா�மா�2கி�றா�மா�2கி�றா�மா�2கி�றா�....  அவ�அவ�அவ�அவ�, ஏகா#த நிஏகா#த நிஏகா#த நிஏகா#த நிைலக� ைலக� ைலக� ைலக� 
ெப2கி�றா�ெப2கி�றா�ெப2கி�றா�ெப2கி�றா�.... 

 

N,யன*� இ#$ வர�W1ய கல5க�, ஆ2. ஒள* ஏ?. 



மன*தன*� அறி= ஆ2. ம�றைத� ெதள*#$ உண5#$, ஒள*யாக 
மா�2வ$, ஏ?. காவ�ய!கள*�, ஈேர? ேலாக�ைதD
 ேத13 பா5�ேத�, 

எ�2 ெசா�Aகி�றன5. மன*தK���, உண5=���, இ#த ஏ? 
ேலாக�தி���  ேத1, நா
 கா>த� ேவ0%
. 

 

ேமேல ஏ?, எ�ற உண5=க� மன*தK��� உ0%. ஆக, 

நம��� ேத1னா� உ0%.  
 

அக0ட அ0ட�தி� நிைலக�, இ#த ப�0ட�தி� உ0%. ஆகேவ, 

நா
 வ�0ண�� ஒள*யாக மா�2
 உண5= ெப�2, உய�5 எ�ற நிைல 
ெப�2, உண5வ�� ஏழாவ$ ஒள*யாக மா�2
 திற� ெப�2 இ3ப�K
, 

இ� N?
 நிைலகள*லி#$, மB�த� ேவ0%
. 
 

ஒள*யாக ஒ�றாக இ�கி�ற$. பல வ5ண!க�, ஒள*ய�� 
நிைலைய மைற�தி%
 ெபா?$, அ#த வ5ண�ைத� தா� கா-%கி�ற$. 
நம��� எ#த �ண�தி� த�ைம வகி�றேதா, அ#த வ5ண�தி� 
ெசயலாக�தா�, இ� N/வ$
 சி#தி3ப$
, சி#தைனய�ற நிைலகF
, 

வகி�ற$. 
 

ஆகேவ, ேபர� எ�ற உண5வ�ைன எ%�$, நம��� ேபெராள*யாக 
மா�ற ேவ0%
. அ#த உண5வ�� த�ைமைய, உ!கள*� உவா�க� 
தா�, இ#த நிைல. 

 

யா
 ��றவாள*ய�லயா
 ��றவாள*ய�லயா
 ��றவாள*ய�லயா
 ��றவாள*ய�ல. . . . ��ற�ைத��ற�ைத��ற�ைத��ற�ைத@@@@ ெச;பவ
  ெச;பவ
  ெச;பவ
  ெச;பவ
 
அ�லஅ�லஅ�லஅ�ல....  ச#த53ப�தா�, 4க5#த உண5ேவ ந
ைம, அ#த 
வழி�� அைழ�$@ ெச�கி�ற$. 4க5#த$, நம��� 
வ�ைளயா$, அ� ஒள* எ�ற உண5ைவ� ெகா0%, இைள ந7�க3 
பழகேவ0%
. 

 

இத��� தா� $வ ேநர�தி�, அதன*�2 வ
 நிைலகைள 
ந7!க� 4க5#$, இைள மா;�$, ஒள* எ�ற உண5ைவ ந7!க� 
ெபறேவ0%
 எ�2, தியான நிைலகள*ேலேய, உபேதச�ைத� ெகா%�$, 

அைழ�$@ ெச�ற$. எம$ அளாசிக�. 
 

 
 
 
 



 (ப�க
ப�க
ப�க
ப�க
 31-36) 

 

வ�யாபார!கள*� ெகா%�த$ வரவ��ைல எ�றா�, “ெகா%�ேத�, 

வரவ��ைல” எ�ற இ#த உண5ைவ எ%�$, இ#த உண5ேவா% ேச5�$, 

இ�ெனாவைர@ ேச5�தா�, கட� வா!�வா5க� ப�� 
ேபா;வ�%வா5க�. 

கட� ெகா%�ேதா
, 

 இ�K
 வரவ��ைல எ�2 எ0>
ேபா$ 

அைத@ சமாள*�க, இ#த பண�ைத� ெகா0% 

சர�� வா!க@ ெச�றா�,  

ம-டமான சர�ைக வா!கி வ#$வ�%ேவா
. 
 

அ#த ம-டமான சர��, எ3ப1 வ���
? எ� வ�யாபாரேம நி�2 
ேபா;வ�-ட$ எ�ேபா
. இ$ ச#த53ப!க�. உண5=�ெகா3ப 
எ0ண!கைள மா�றி, ந�லைவ எ�றாA
, மற#$வ�-%@ ெச;$ 

வ�%ேவா
. 
 

எ3ப1D
 லாப�ைத3 ெப2ேவா
, எ�2 ெச;தாA
, 9தலி� 
லாப
 வ
. ப��, அ$ தைட எ�ற உண5=கைள, ஊ-1வ�%கி�ற$. ந
 
எ0ண
, நம�ேக எதி,யாக உ3ெப�2, ந
9ைடய நிைன=
 
ந�லைத3 ெபறா$, நம���ேள எதி,ைய உவா�கி வ�%கி�ற$. 
ந�வா/�ைகைய3 பய�ப%�$
 நிைலய��ைல.  

 

இைத� ேக-%ண5#ேதா5, உ!கF��� இ#த அறிவ�� த�ைம 
வள5கி�ற$. 

த7ைமக� வ
 ெபா?$ அைத மா�ற, 

உ!க� நிைனவ�� ஆ�றைல,  

$வ  ந-ச�திர�திK� ெசA�தி,  
சிறி$  ேநர
 அதிகமாகிவ�-டா�, 

 “இவK�� வ 7-% கவைல இ�கி�றதா? 

எவேனா சாமியா5 ெசா�னா� எ�2 எ0ண�� ெகா0ேட 
உ-கா5#தி�கிறா�” எ�பா5க�.  

இ$ மாதி,, �ல
ப ஆர
ப��$ வ�%வா5க�. 
 

ெப0க�, எ3ப1ேயா இவ5 பா%ப%கி�றா5. ஆனா� உண5=க� 
அவைர அறியாம� இய��கி�ற$. நா
 எ3ப1யாவ$, மன வலிைம 

ெபற@ ெச;யேவ0%
 எ�2 தியானமி#தா�, 



 ெகாF#தியாேலா, நா�தனாேரா, 
“யாராவா$ V
மா உ-கா5#$ ெகா01#தா� 

க]ட�ைத மா�றிவ�ட91Dமா?” 
எ�ற உண5=கைள ஊ-%வா5க�. 

 

      அவ5 �%
ப�தி� நிைல அறி#$, எ3ப1D
 மா�றேவ0%
 எ�2 
வ 7-1��@ ெச�றாA
, Vழ�ற இF��� ெச�2, அட5�திய�� நிைல 
ெச�றைட#த ப��, ஒள*ய�� த�ைம ெவள*3படாதப1 ம!கிவ�%கி�ற$. 
இ3ப1, 

ந�வழி3ப%�த ேவ0%ெம�றாA
 

உலக இய��க�, வ�ஷ�த�ைம ெகா0ட நிைலகள*� மாறி 
வ
ேபா$, 

ப�தி ெகா0ட உ�ள!க� அைத3 ப�றிெகா0%, 

அ#த ப�தி எ�ற ஒ�ைறேய, ந
�
 நிைல இகி�ற$. 
ஆ0டவ�தா�, அ#த ெத;வ
தா� கா��
 எ�ற நிைலகள*� 

இ�கி�றன5. ஆனா�, அ#த நிைல இ#தாA
, “நா� 
இ3ப1ெய�லா
 உ�ைனேய வண!கிேனேனஉ�ைனேய வண!கிேனேனஉ�ைனேய வண!கிேனேனஉ�ைனேய வண!கிேனேன, என��என��என��என������    

$�ப
 வகி�றேத$�ப
 வகி�றேத$�ப
 வகி�றேத$�ப
 வகி�றேத”””” எ�ற இ$=
 வகி�ற$. நா
நா
நா
நா
, 

எத� ேம� ப�தி ெகா�கி�ேறா
எத� ேம� ப�தி ெகா�கி�ேறா
எத� ேம� ப�தி ெகா�கி�ேறா
எத� ேம� ப�தி ெகா�கி�ேறா
? 

 

யாராவ$ ந�லவ5கைள3 பா5�தா�, 
ச#ேதாஷமைடவத��ச#ேதாஷமைடவத��ச#ேதாஷமைடவத��ச#ேதாஷமைடவத��3333 பதிலாகபதிலாகபதிலாகபதிலாக, ெப^@V வ�%வா5க�.  

 
நா
 இ�தைனD
 ெச;ய, ஆ0டவ� நம��� ெகா%�க மா-ேட� 

எ�கி�றா� எ�பா5க�. இ$மாதி, ெசா�லி, ஒவைர 
��றவாள*யா��ேவா
. 

 

வசதி இ3ேபாைர3 பா5�ேதாெம�றா�, அவ5கைள3 பா5��
 
ெபா?ெத�லா
, இவ5க� எைத நிைன�கி�றா5கேளா, அ#த உண5வ�� 
த�ைமயாகி, 

அவ5கF��� $�ப
 ெச;கி�றா�, 

இவ5கF��� $�ப
 ெச;கி�றா�, 

ஏமா�றி� ெகா0ேட உ�ளா�, இ#த ெத;வ
 இவK��� தா� 
Wைரைய3 ப�;�$� ெகா-1� ெகா0ேட இ�கி�ற$ எ�பா5க�. 

 



இைவகெள�லா
, ச#த53ப
. இ$ எைத உவா��கி�ற$? இ3ப1 
மா�2
 உண5=க� உ3ெப�2வ�%கி�ற$. ஆனா�, நா
 ந�ைம 
ெச;யேவ0%ெம�றா�, ந
9ைடய ந�ல எ0ண!க� வA 
இழ#$வ�%கி�ற$. 

 

ஆைகய�னா�, நா
 இதைன உவா�க,  யா
 ெவள*ய�-ட 
_லிைன, சிறி$ ேநர
 ப1�க ேவ0%
.  இவ5க� 
நிைன3பைத மா�ற ேவ0%ெம�றா�, சாமி எ�ன ெசா�லி 
இ�கி�றா5க�, ந
ைம எ3ப1ெய�லா
 தா��கி�ற$? எ�2 சிறி$ 
ேநர
 ச�தமாக ப1�தா�, இவ5கள*� மாறான உண5=
 இைண�க3ப%
 
ெபா?$, அவ5கF�� நிைன= வ
. 

 

எ�னடா ப1�கிறா;? எ�பா5க�. ப1��
 ெபா?$, 9தலி� 
ப1�காேத எ�2 ெசா�Aவா5க�. வ�டாம� ப1��
 ெபா?$, ந�ல 
உதாரண!கைள@ ெசா�A
 ெபா?$, உ�2� ேக-பா5க�. சிறி$ சிறிதாக, 

ந
 ேம� இ��
 ெவ23�க� மா2
. ந�லணைவகைள அவ��� 
���தி, அ#த நிைலைய மா�ற91D
. 

 

சில ேப5, ைவரா�கியமாக, சாமி ெசா�னைத 
எ%�$� ெகா�வா5க�. எ�ைனவ�டமா-ேட� எ�றா5கேள எ�2 
தி3ப� ப1�தா�, எ�னா� ��தக9
 ப1�கவ��ைல. நா
 எ$=
 
ெச;ய91யவ��ைல, எ�ற உண5=க� கல#$, நம��� மன@ேசா5=
, 

மன@சJசல9
, வ#$வ�%கி�ற$. 
நா
 ந�லைவகF��� தாேன ேபாகி�ேறா
, 

இ3ப1@ ெச;கி�றா5கேள, எ�ற உண5=க� 

வ�ஷ�தி� உண5=கைள, நம��� மா�ற3ப%
 ெபா?$, 

ந
9ைடய ெசயலா�க!கF
, ெசயல�றதாக மாறிவ�%கி�ற$. 
 

இ3ப1 வா?
 நா
, ஒGெவா ெநா1ய�A
, நம��� 
அ� ஞான�ைத3 ெபற ேவ0%
. அவ5க�அவ5க�அவ5க�அவ5க�     
ெசய�கள*�ெசய�கள*�ெசய�கள*�ெசய�கள*�, உ0ைமைய உண
 பஉ0ைமைய உண
 பஉ0ைமைய உண
 பஉ0ைமைய உண
 பவ
 வ
 வ
 வ
 
வரேவ0%
வரேவ0%
வரேவ0%
வரேவ0%
,  எ�ற ஏ�க�ைத@ சிறி$ ேநர
 
எ%�$வ�-%,   

அ#த உண5@சிைய க0களா� பா5�$வ�-%அ#த உண5@சிைய க0களா� பா5�$வ�-%அ#த உண5@சிைய க0களா� பா5�$வ�-%அ#த உண5@சிைய க0களா� பா5�$வ�-%,   



உண5வ�� அைலகைள3 பர3பேவ0%
உண5வ�� அைலகைள3 பர3பேவ0%
உண5வ�� அைலகைள3 பர3பேவ0%
உண5வ�� அைலகைள3 பர3பேவ0%
.... 
 

அ3ப1 ெச;D
 ெபா?$, அவ5கF
 அைத� ேக-க ேநகி�ற$. 
இ3ப1, சில நா�, சிறி$ ேநர
 ம-%
 ப1�க ேவ0%
. அைதேய 
ப1�$� ெகா01#தா�, அவ5 ச!கடமாக இ��
 ெபா?$, அைத@ 
ெச;தா�, ஏ0டா க�தி� ெகா01�கிறா;, இ�கிற $�ப�தி�?, எ�ற 
நிைலகள*� இ$=
 வ#$வ�%
. அைமதி ெகா0% இ��
 ேநர�தி�, 

இதைன சிறி$ ெவள*3ப%�தி, உ�2 ேநா��
 ச#த53ப�ைத உவா�க 
ேவ0%
. 

 

ெந� பத,ைன ந7�க, “ெசால=கைள” எ%�$ R=வா5க�. கா�2 
இ��
 ச#த53ப�தி� Rவ�னா�, அ#த பத5 ந7!�
. கா�2 இ�லாத 
ச#த53ப�தி� Rவ�னா�, ேபாகேவ ேபாகா$, தி
ப� தி
ப Rவ 
ேவ0%
. 

 

அ3ப1, தி
ப� தி
ப@ ெச;D
 ெபா?$, V�த3ப%�த 
91யாதப1 ேசா5வைட#$வ�%ேவா
. பத5 அதிகமாகி, ப�,யாத 
நிைலகள*�  அைட3ப-%வ�%
. இைவகெள�லா
, ச#த53ப�தா�, ந
ைம 
அறியாம� தவ2க� W%கி�ற$. 

 

இைத3 ேபா�2, �%
ப�தி� நிைலகள*�, தவ2கைள ந7��
 
நிைலகைள ெசய�ப%�த ேவ0%
. ஆகேவதா�, இைவகைள எ�லா
 
உ!கF�� நிைன=ப%�$கி�ேற�. 

 

ச#த53ப!க�, எ3ப1 நா
 ந�ல$ ெபறாதப1 தைடப%�$கி�ற$? 

எ�2, அ#த V�23�ற@ N/நிைலைய உணர@ 
ெச;கி�ற$.  

 

அத���த�க, ச#த53ப�தி� ப%
ெபா?$ ெசய�ப%�$கி�ற$. 

ஆகஆகஆகஆக, ம�றவ5க� உட�கள*� உ�ளம�றவ5க� உட�கள*� உ�ளம�றவ5க� உட�கள*� உ�ளம�றவ5க� உட�கள*� உ�ள, பத5கைளபத5கைளபத5கைளபத5கைள, 

ந7��
 ச�தியாகந7��
 ச�தியாகந7��
 ச�தியாகந7��
 ச�தியாக, ந
 ெசா� ஆகி�ற$ந
 ெசா� ஆகி�ற$ந
 ெசா� ஆகி�ற$ந
 ெசா� ஆகி�ற$.... 
 

மதி� எ�ற நிைலக� மைற�தா�, அ3ப�திய�� பதைர ந7�கினா� 
எ�னவா�
? அ#த� கா�2 �கா$. அேத மாதி,, வாகன!க� ெதாட5#$ 
ெச�கி�ற$. கைர ஓர�தி� பதைர ந7��கி�ற75க�. ஆனா�, அ!ேக 
வ
 கா�றிைன தைட3ப%�தினா�, பத5 ந7!கா$. 

ப�றைடய உண5=க� 



பல வைகய�A
, உண5@சிகைள� R01, 

ெவ23ெப�ற நிைலக� வகி�ற$. அ#த ெவ23ெப�ற 
உண5=கைள மா�ற, உண5வ�� த�ைம ��தக�ைத ப1�தா�, ந�ல 

ெசா�க� நம��� ஆகாதப1, அவ5க� உண5@சிக�, நம��� 

திைர மைறவா�கிவ�%�ற$. 
 

ஆகேவ, திைர மைற=ப%�$
 உண5வ�ைன ந7�க, 

அ� ஒள* எ�ற உண5ைவ, நம��� ேச5�$� 
ெகா0டா�, நம��� வ
, த7ைமய�� பத5கைள ந7�க 
இ$ உத=
. 

 

ஆக, தியானவழிய�� உ�ள அைனவ
, உ!க� வா/�ைகய�� 
ெத,#$, ெதள*#$, ெதள*வாக வாழ@ ெச;D
 அ#த அ�ஞான�ைத3 
ெப�2, அ� ச�தி ெப�2, எ�ெற�2
, அ#த $வ ந-ச�திர�தி� 
ஈ53� வ-டதி�, மகி/#$ வா/#திட எம$ அளாசிக�. 
 

 (ப�க
ப�க
ப�க
ப�க
 36-42) 

 

     ஒ இய#திர�ைத இய�க3ப%
ெபா?$, எ$ எைத, ச#த53ப
 
வ
ெபா?$, எ#த#த� கால�தி� இைண�தா�, அ$ வA3ெப2
 எ�ற 
நிைலைய, மன*த� இ�2 அKபவ Iதிய��தா�, அைத� கா>கி�றா�. 
 

இைத3ேபா�2தா�, ஒ உண5வ�� த�ைம தா��கி�ற$ 
எ�றா�, அ#த உண5வ�� த�ைம, நிைனவ��� ெகா0% வகி�ேறா
. 
ஒவ5, தி
ப� தி
ப ெச;கி�றா5, ஆனா�, அ$ 91யா$ 
ேபாகி�ற$. 
      

ஒ இய#திர
, ஒ _� சா;#தி��
. நம��3 �,யா$. அதி� 
ேப,! (bearing) ேபா-13ேபா
. எ#த ப�க
 அ?�தமாகி�றேதா, அ!� 
ெவ3ப
 ஆகி�ற$. நா
 அைத ெதா-%3 பா5�தாA
, அ$ 
ெத,யவ��ைல. 

மன*தன*� இ$ ெசய�ப%
 ெபா?$, 

எ�ன ெச;தாA
 ஆகவ��ைல எ�ற உண5=கைள 

எ%�$ ெகா0%, அள=ேகா� பா5�தா�, 

ந
 உண5=��� த�க, ச,யாக�தா� இ�கி�ற$ எ�2 
நிைன3ேபா
. 
 



     இைத3 ேபா�2, உண5வ�� அ?�ததி�ெகா3ப ‘ச,’ எ�2 

ஏ�2�ெகா�F
 பவ
, வகி�ற$. சிறி$ சி#தி�$, 

இதKைடய நிைலகைளஇதKைடய நிைலகைளஇதKைடய நிைலகைளஇதKைடய நிைலகைள, எ3ப1D
 க0%ணர எ3ப1D
 க0%ணர எ3ப1D
 க0%ணர எ3ப1D
 க0%ணர 
ேவ0%
 எ�றேவ0%
 எ�றேவ0%
 எ�றேவ0%
 எ�ற உண5வ�ைன�உண5வ�ைன�உண5வ�ைன�உண5வ�ைன� W-1னா�W-1னா�W-1னா�W-1னா�, அ#த@ 
சி2 தவைற� க0%ெகா�ள 91கி�ற$. 

அ#த ேப,! இ�கிறதி�, 

எ#த ப�க
 ெவ3ப
 அதிகமாக இ�கி�ற$? 

எ#த ப�க
 ெவ3ப
 �ைறவாக இ�கி�ற$?  

எ�2 சி#தைன வ
. 
 

இ#த ப�க
 அ?�த
 அதிகமாக இ�கி�ற$, இைத மா�றி 

அைம�தா�, ச,யாக வ
 எ�ற சி#தைன வ
எ�ற சி#தைன வ
எ�ற சி#தைன வ
எ�ற சி#தைன வ
....   
மன*தன*� வா/�ைகய��,  

40ண�ய நிைலக� உ0%40ண�ய நிைலக� உ0%40ண�ய நிைலக� உ0%40ண�ய நிைலக� உ0%....  
இைத� ெத,#$ ெகா0டப��, வா/�ைகய��, த� 
வலிைமய�� எ0ண
 ெகா0டவ5க� ஞான*யாகி 
வ�%கி�றன5. ச#த53ப�தி�, உண5வ�� வலிைம ெகா0%, 

அறி#தி%
 ஆ�ற� ெப2கி�றன5. 
 

தியான வழிகள*� உ�ள அ�ப5க�, சில ச#த53ப!கள*�, எ0ண எ0ண எ0ண எ0ண 
வAைவ W-%
 ெபா?$வAைவ W-%
 ெபா?$வAைவ W-%
 ெபா?$வAைவ W-%
 ெபா?$, உ0ைமய�� நிைலையD
உ0ைமய�� நிைலையD
உ0ைமய�� நிைலையD
உ0ைமய�� நிைலையD
, 

வா/�ைகய�� எ$ வ#த$வா/�ைகய�� எ$ வ#த$வா/�ைகய�� எ$ வ#த$வா/�ைகய�� எ$ வ#த$? எ�2
 எ�2
 எ�2
 எ�2
, சி#தி�க 91D
சி#தி�க 91D
சி#தி�க 91D
சி#தி�க 91D
.... 
 

உண5@சிஉண5@சிஉண5@சிஉண5@சி வய3ப%வதி�ைல வய3ப%வதி�ைல வய3ப%வதி�ைல வய3ப%வதி�ைல.... 
 

இைத ஏ� ெசா�Aகி�ேற� எ�றா�, ப�ள*ய�� பாட!கைள3 
பய��றாA
, அள=ேகாைல� கா-1, அKபவ�ைத� ெகா0% 

வகி�றன5. பாட நிைலைய ம-%
, ப1�$வ�-% 
ெசய�ப%�$வதி�ைல. 
 

ேசா3� ெச;ய, இ�ென�னைவகைள� கல#தா�, ேசா3�� க-1 
உவா�கலா
 எ�2 ெசா�Aவ5. நா� எ�லா
 ெத,#$ ெகா�ேவ�, 



எ�2 சர��கைள வா!கி வ#$, அதி�, எைத 9தலி� ேச53ப$? எைத 
இைடய�� ேச53ப$? எ�2 இ��
. 

 

அ3ப1� கைர�தாA
, அதைன� கா;@V
 9ைற, ஒ�2 உ0%. 
அதி�, வ�றகிA
 சில ப��வ
 உ0%. அதிA
, ேகவ� வ�றகிA
, 

ெந3� ெத,D
. ஆனா�, அ?�த
 �ைற=, சீ�கிர
 ேவகா$. 9!ைக 
மர�தி� வ�றகி�, ெவ3ப�தி� த�ைம �ைற=. 

 

ேசா3� உவா��வெத�2 இதிேல ேபானா�, அ?�த
 �ைறD
, 

ேசா3ப�� த�ைம, பத
 ெக-%வ�%
. ந70ட ேநர
 ஆ�
. 
எ�லாவ�ைறD
 ஒ�றாக@ ேச5�$, இைண�$ ெசய�ப%
 நிைலக� 
இ�லா$, க-1 உைறயா$. 

 

இெத�லா
, ந
 வா/�ைகய�� ெத,#$ ெகா�ளேவ01ய 
நிைலக�. ஏென�றா�, 

இைத3ேபால ச#த53ப�ைத உவா�கி, 
வா/�ைகய�� வ
 த�ைமைய, 

ந7!க�ந7!க�ந7!க�ந7!க�, திறைமசாலியாக வர�W1ய அKபவ�ைததிறைமசாலியாக வர�W1ய அKபவ�ைததிறைமசாலியாக வர�W1ய அKபவ�ைததிறைமசாலியாக வர�W1ய அKபவ�ைத, 

உ!கFஉ!கFஉ!கFஉ!கF��� நிைனவா��
 ெபா?$��� நிைனவா��
 ெபா?$��� நிைனவா��
 ெபா?$��� நிைனவா��
 ெபா?$, 

உ�23 பா5�தா�உ�23 பா5�தா�உ�23 பா5�தா�உ�23 பா5�தா�, நிைன= வகி�ற$நிைன= வகி�ற$நிைன= வகி�ற$நிைன= வகி�ற$.... 
ப�ைழகள*லி#$ப�ைழகள*லி#$ப�ைழகள*லி#$ப�ைழகள*லி#$, மBள@ ெச;கி�ற$மBள@ ெச;கி�ற$மBள@ ெச;கி�ற$மBள@ ெச;கி�ற$.... 
அ#த மBள�W1ய ச#த53ப
, ஊ-%
 நிைலக� 

வகி�ற$. 
 

ஒவ��, “அ?�தமாக இ$ இ3ப1�தா�” என ெசா�ல3ப%
 
ெபா?$ அ!� ெவ23ப�� த�ைம இ��
 ெபா?$, ஏ�2� ெகா�F
 

த�ைம, இ�லா$ ேபாகிற$. அ!ேக, அ?�த
 அதிகமான ப��, 

ெசய� மா2கி�ற$. 
 

நா
 அதிக ேநர
 ேபசிவ�-%, உணைவ உ-ெகா0டா�, உ�ேள 
ேபாகி�ற மாதி, இ��
. அ#த உண5வ�� த�ைம V!கி V!கி, 
அ?�த�ைத அதிக,��
. இ#த உண5வ�� த�ைம, அ?�த
 
அதிகமானப��, ந
 உண=� �ழாேய, சிறி$ அ?�தி இ��
. 9தலி�, 

ெத,யாத ேவக�தி�, பசி த75�க ேவ0%ெம�றா�, சி2க@ சி2க 
அைட�$வ�%
. 



 

இ3ப1@ சா3ப�-ட=ட�, த0ண75 �1�த=ட�, மிக=
 ேத!கி3 
ேபா�
. இ#த மாதி, ேநர!கள*�, உண5வ�� அ?�த
 ேலசான 
நிைலகள*�, உரா;வ�� அ?�த
 வ#தா�, உ�F��� த0ண75 
இ?�$� ெகா0%ேபா;, �ைரேயா1, ேம� ேநா�கி வ#$, நா
 
Vவாசி��
 உண5=ட� வ#$வ�%கி�ற$. 

 

அ3ெபா?$, அ#த உண5வ�� சிதற�, ேவகமாக ம�ற உ23�கள*� 
ஊ%வ� வ�%கி�ற$. இ3ப1 ந
ைம அறியாமேலேய, சில ப�ைழக� 
வ#$வ�%கி�ற$. மன*த வா/�ைகய��, உட� உ23�கள*� மா�ற9
, 

உண=� �ழா;3 ப�திகள*� அைடப%வ$
, சில ேநர!கள*� த0ண75 
�1�தா�, மிக=
 ெம$வாக ேபா�
. 

 

அ#த உண5வ�� அ?�த
 வர3ப%
 ெபா?$, அ#த உண5=க� 
அ!� பதிவானப��, த0ண75 எ�றாேல ேபாகா$. சில ேப5 அதிக
 
சா3ப�%வா5க�. த0ண75 �13ப$, மிக=
 நிதானமாக� �13பா5க�. 
சில5 ேவகமாக� �1�$வ�%வா5க�. 

 

இ#த மாதி,, சலி3� சJசல�தி� த�ைம அதிகமாகி, 
�ைரேயா1வ�-டா�, த0ண7ைர3 பா5��
 ெபா?$, அ3ப�தி 
உண5@சிைய ஊ-1, நம��� அ#த உ23�கைள மா�றிவ�%
. 
இ3ப1ெய�லா
 ச#த53ப�தா�, வா/�ைகய�� உட� உ23�கள*�, சில 

மா�ற!க� ஏ�ப%கி�ற$.  �நாத5, உண5வ��உண5வ��உண5வ��உண5வ��  ஒGெவா ஒGெவா ஒGெவா ஒGெவா 
40ண�ய அைலகைளD40ண�ய அைலகைளD40ண�ய அைலகைளD40ண�ய அைலகைளD



, உண
ப1 ெச;தா5உண
ப1 ெச;தா5உண
ப1 ெச;தா5உண
ப1 ெச;தா5.... 

 

இைத3 ேபா�2, ந
 எ0ண!கள*� த�ைமD
, நா
 ெசயலா��
 
வலிைமD
, ந
ைம மா�றிவ�%கி�ற$. இைத3 ேபா�ற 
நிைலகைளெய�லா
, உ!கF�� அKபவIதிய�� ெகா%�$�தா�, 

எ3ப1� க0ண��லாத �? எ0ண�, க0ண�� த�ைமைய3 ெப�2, 

உ�23 பா5�$, உண5வ�� த�ைம, த� அறிவ�� வா/�ைகயாக, பல 
ேகா1 சIர!கள*�, க0% க0%, இ�2 நா
 எதைனDேம W5ைமயாக 
அறி#தி%
, உண5=க� வ#$வ�%கி�ற$. 

 

இ3ப13 ெப�ற நா
,  இ#த உண5வ�� த�ைம ெப�றப��, 

ந
 ஒGெவா உண5@சிகF
ந
 ஒGெவா உண5@சிகF
ந
 ஒGெவா உண5@சிகF
ந
 ஒGெவா உண5@சிகF
, ஆய�ர
 க0க� ஆய�ர
 க0க� ஆய�ர
 க0க� ஆய�ர
 க0க� 
உைடய$உைடய$உைடய$உைடய$. எ0ண�லட!காதஎ0ண�லட!காதஎ0ண�லட!காதஎ0ண�லட!காத, பல பல ஆய�ர
 க0க� பல பல ஆய�ர
 க0க� பல பல ஆய�ர
 க0க� பல பல ஆய�ர
 க0க� 
ெகா0ட$ெகா0ட$ெகா0ட$ெகா0ட$.... 



 

ந
 உண5வ�� த�ைம, அறிவ�� த�ைம, அறிD
 த�ைம 
ெப�ற$. இ$ மன*தனானப��, இத� வள5@சிைய� தைட3ப%�தா$ 
இ�க ேவ0%ெம�பத���தா�, இதைன அட�கி, ெம; உண5வ�� 
த�ைமைய� ெகா0% வ#த$. எம$ அளாசிக� 

 
 

 (ப�க
ப�க
ப�க
ப�க
 43-45) 

 

� அைள3 ெப�ற நா
, வழியறி#$ ெசய�ப%
, த�ைமD
 
ெபறேவ0%
. எதைன, எ�கால�தி� பய�ப%�த ேவ0%ேமா, அ#த 
நிைலக� ெகா0%, ச#த53ப
 ஏென�றா�, 

அ?�தமான ேநர!கள*�, சிலைடய உண5=கைள மா�2
 
நிைலக� ேவ2. 

நம$ உண5வ�� உண5=கைள,  

ஒவ5 ஏ�2� ெகா�F
 அ?�த
, 

ஏ�2� ெகா�F
 ப0�, அ!� �ைற#$ இ#தா�, 

அவ5க� ஏ�2� ெகா�F
 பவ நிைலைய, 

ஈ5��
 மன
 ெபறேவ0%
. 
ஆகேவ, அ#த ஏ�2� ெகா�F
 உண5=கைள 

சம3ப%�தி ெவள*3ப%�$
 ெபா?$, அ!� பதிவா�
. 
பதிவானா�, உ�2 ேநா��
 நிைல வ
. 
 

க0ணா1ய��, எ?�$�கைள@ சீ�கிர
 எ?திவ�டலா
 எ�2, 

த-%தைல அ?�தமாக� த-1வ�-டா�, எ?$
 த�ைமேய ேபா;வ�%
. 
க0ணா1 உைட#$வ�%
. ஒ க0ணா1ைய3 ேபா�2தா�, 

ஆ�மாவ�� ெசயA
. 
 

பல உண5=க� அ?�தமாக இ��
 ெபா?$, ெசா�லி� 
த�ைமயானப��, ேமாத� அதிகமானா�, இதKைடய அ?�த
, 

9�ப�திய�� அ?�தமாக@ ெச�2, ெவ23ப�� த�ைமய��, மன
 
உைட#$ சிதறிவ�%
. உ0ைமய�� உண5=, பதிவா�
 த�ைமD
 
இழ#$வ�%
. 

 

““““உண5@சிய�� உண5=கள*� த�ைமD
உண5@சிய�� உண5=கள*� த�ைமD
உண5@சிய�� உண5=கள*� த�ைமD
உண5@சிய�� உண5=கள*� த�ைமD
””””  
நா
 அறித� ேவ0%
.  
ஏென�றா�, நம��� இ��
 உண5=க� எ�தைனேயா, 



அதKைடய ேவக� $13� இ��
 ெபா?$, 

ந7!க� ஏ�2� ெகா�F
 ந�ல ப0ப�ைன, 

உ!கF��� �கா$, உ!கைளேய, 

உ!கF��� நி�ேறஉ!கF��� நி�ேறஉ!கF��� நி�ேறஉ!கF��� நி�ேற, எதி,கைள எதி,கைள எதி,கைள எதி,கைள 
அதிகமா��
அதிகமா��
அதிகமா��
அதிகமா��
.... 

 

ந7!க� ஏ�2� ெகா0ட, ப0ப�� உண5வ�ைன, 

அ$, அ?�தமாக@ ெசா�வத�� பதி�, 

இ$ உ!கF��� உவாகி, 

உண5வ�� ெசா�லா�, ெவள*வவ$, 

அ?�த�தி� த�ைம அதிகமாகி, இ#$ வ#$வ�%
. 

 

ந75� �ழா;கள*� 9க3ப�� சி2�$வ�-டா�, அ?�த�தி� த�ைம 
அதிகமாகிற$. ஒ பா�திர�ைத அ!� ைவ�தா�, பா�திர�தி��� 
வ�?#$, நிைறவ$ மாதி, இ��
. ஆனா�, ெவள*ய�� ேபா;� 
ெகா0ேட இ��
. 

 

பா�திர
 நிைறவத�� ேநரமாக, இதKைடய அ?�த
 அதிகமா�
 
ெபா?$, ேவக�$13� வ#$, பா�திர
 நிைற#$வ�-ட$ எ�2 
எ0>ேவா
. இ#த ேவக�தி� அ?�த�ைத� ெகா0%, பாதிதா� 
பா�திர�தி� த0ண75 இ��
. மB0%
, அதKைடய அ?�த�ைத� 
�ைற�தா�, பா�திர�ைத நிர3பலா
. 

 

மB0%
, அேத அ?�த�ைத� ெகா%�தா� எ�னவா�
? த0ண75 
மB0%
 ெவள*ேய2
. ேநர�ைத வ 7ணா�கிய$தா� மி@ச
. இைத 
எத��@ ெசா�Aகி�ேற� எ�றா�, 

சில5, சில உண5=கள*� இ�கலா
. 
அ#த உண5=ட� இ��
 ெபா?$, 

அ?�த�தி� நிைலக� அதிகமானா�, 

உண5=க� உ-�காதப1, ெவள*ய�� த�ள*� ெகா0ேட இ��
. 
ந
 ெசா�லி� த�ைமக�, அ!ேக ஏ�கா$, 

ெவள*ய�� த�ள*� ெகா0ேட இ��
. 
அ!ேக உ�ேள ெச�றா� தாேன, த!�
. 
 



எGவழிய�A
 ச,, ந7!க� ஒ�ைற3 பா5�$� ெகா01��
 
ெபா?$, ெவ23பைட#$வ�-டா�, அ$ பா5��
 நிைலேய மற#$வ�%
. 
ெவ23பைட#$ பா!க�. சாமாKைடய தர�ைத மற#$, நம�� எ�ன? 

எ�ற நிைலகள*� மB0%
 அ$ V�தமாகேவ மற#$வ�%
. அேத 
சமய�தி�, ெசா�லி� ஒலிகைள ஏ�2� ெகா�F
 த�ைம உ�ேள 
வ#த=ட�, இைத ஏ�2� ெகா�ளா$, உ�ேள மா�2
. 

 

அேத சமய�தி�, உடA��� Vவாசி�$, உ�ேள ெச�வைத, 

அ?�த�தி� த�ைம நி2�திவ�%
. உண5வ�� த�ைம அ?�தமானப��, 

Vவாசி��
 நிைல வ
 ெபா?$, ஏதாவ$ உண= உ-ெகா0டாA
, 

Vைவைய மா�றிவ�%
. 
 

Vைவ மா2
 ெபா?$, ஏ!கி ெப2
 அ>�கF��� 
கிைட�கவ��ைல எ�றா�, உண5@சிக� வ
. ப��, அ#த உண5@சிய�� 
த�ைம, ெப2வ$ தைட3ப-டா�, ேசா5வ�� த�ைம வ
. 

ந
ைமயறியாமேலந
ைமயறியாமேலந
ைமயறியாமேலந
ைமயறியாமேல, இ�தைன உண5=க�இ�தைன உண5=க�இ�தைன உண5=க�இ�தைன உண5=க�,  

ந
ைம மா�றி� ெகா0ேட உ�ள$ந
ைம மா�றி� ெகா0ேட உ�ள$ந
ைம மா�றி� ெகா0ேட உ�ள$ந
ைம மா�றி� ெகா0ேட உ�ள$.... 
 

இைத3 ேபா�ற நிைலகைள, நா
 ப�ள�த� ேவ0%
. அ�அ�அ�அ�   

ஒள*ைய� W-%த� ேவ0%
ஒள*ைய� W-%த� ேவ0%
ஒள*ைய� W-%த� ேவ0%
ஒள*ைய� W-%த� ேவ0%
....  அதKைடயஅதKைடயஅதKைடயஅதKைடய     
அ?�த�தி� த�ைமைய� W-1அ?�த�தி� த�ைமைய� W-1அ?�த�தி� த�ைமைய� W-1அ?�த�தி� த�ைமைய� W-1,  இ#த அ� 
உண5வ�� நிைலகளாக, ெவள*3ப%�த ேவ0%
.  எம$ 
அளாசிக�. 

 
 

 (ப�க
ப�க
ப�க
ப�க
 47-51) 

 

 நம$ உண5வ�� த�ைமைய வA3ெபற@ ெச;தாA
, காலமறி#$, 

ெசா�கைள3 ப�ற�� ஊ-ட3 பழகேவ0%
. ஆகேவ, வ 7-1� அைமதி 
ெகா0% இ��
 ெபா?$, அ�ஞான3 ��தக!கைள ப1�தா�, 

வ 7-1A�ளவ5க� ெசவ�கள*� வ�?
. அவ5கF
, இைத� ேக-�
 
ச#த53ப
 உவா�
. அ#த உண5ைவ� ேக-ட=ட�, ந�றாக� தா� 
இ�கி�ற$ எ�பா5க�. அேத மாதி,, 

இ#த ஏ��ைடய நிைலக�, ேவ0%ெம�றா�, 

அவ5க� வழிய�� ெச�2, 

இைத3 ���தினா�,  எதி5��
 த�ைம �ைற#$, 



ஏ��
 த�ைம வ
. 
இ$ெவ�லா
, சி#தைனைய@ சீ5ப%�$
 நிைலக�.  
 

அவைடய சி#தைனைய@ சீ5ப%�$
 ெபா?$, ந
9ைடய 
உண5=க� கல#$, உண5=கைள@ சீ5ப%�$
 நிைலக� வ
. 
சி#தைனய�� த�ைம ேவ2 ப�க
 இ��
 ெபா?$, அதKைடய 
அ?�த
 அதிகமாக இ��
 ெபா?$,  இதைன ஏ�2� ெகா�ளா$. 

 

இைத3 ேபா�ெற�லா
, நம$ வா/�ைகய�� நட3பதா�,  

இ#த உடA��3 ப��இ#த உடA��3 ப��இ#த உடA��3 ப��இ#த உடA��3 ப��, எ$ெவ�2 எ$ெவ�2 எ$ெவ�2 எ$ெவ�2  
சி#தைன ெச;$ ெகா01�க ேவ0%
சி#தைன ெச;$ ெகா01�க ேவ0%
சி#தைன ெச;$ ெகா01�க ேவ0%
சி#தைன ெச;$ ெகா01�க ேவ0%
....   
இன*3 ப�றவ�ய��லா நிைலக� அைடய ேவ0%
. 
 

பல $�ப!கைள� கட#$, கட#$, $�பமி�லா3 ெபவா/= 
வா?
 இ#த மன*த உடலி� வ�ைள#த அ
 ெப
 ச�திகைள, மிகமிக 
ஜா�கிரைதயாக3  பய�ப%�$த� ேவ0%
. 

 

ஏென�றா�, இ#த அ?�த�தி� உண5=கைள, யா
, ந7!க� 
ெபறேவ0%ெம�2, �நாத5 கா-1ய அ�ஞான�ைத உ!கF��� 
வA3 ெபற@ெச;$, சி#தி�$@ ெசய�ப%
 உண5=, உ!கள*� வ�ைளய 
ேவ0%ெம�2, சதா யா
 தியான*�கி�ேறா
.  

ச�23 ெபா2ைமக� ேவ0%
. 
 

அ%3ப�� பா�திர�ைத ைவ�$, சீ�கிர
 உண= உ-ெகா�ள 
ேவ0%ெம�2 அவசர3ப-%, ெந3ப�ைன� ெகாF�தினா�, எ�னவா�
? 

ெந3�, பா�திர�தி� கீ/தா� உ0% இ#த� தணலி� த�ைம 
அதிகமானா�, அ13பாக
, ெந3ப�� தண� அதிகமானப��, க�
 
த�ைம வ#$வ�%
. அதிக ெவ3பாமா�
 ெபா?$, அ13பாக�தி� 

உ�ள$, இ?�$ வ�%கி�ற$. ம�றேதா%,  இர0டற� கல��
 இர0டற� கல��
 இர0டற� கல��
 இர0டற� கல��
 
த�ைம ப�,�$வ�%கி�ற$த�ைம ப�,�$வ�%கி�ற$த�ைம ப�,�$வ�%கி�ற$த�ைம ப�,�$வ�%கி�ற$.... 

 

ேமேல இ3பதி�, எ$=
 ெத,யா$. அ%�$, பா5�ேதா
 எ�றா�, 

Vைவ ெக-% இ��
. அ#த ேநர!கள*�, ெந3ப�� த�ைமைய@ 
சி#தி�$ ேவக ைவ��
 நிைலயாக, அ#த� கால3 பவ
 பா5�$@ 
ெசய�பட ேவ0%
. 

 



சாதாரணமாக, பல ெபா�கைள� கல��
 ெபா?$, எைட 
W%கி�ற$. எைடய�� த�ைமயானப��, தன��� உய���� 

ப-%,  சி2க@ சி2க� தண� W%
 ெபா?$, அ#த 
தண�க� ெகாதிகலனாக, இேலசாக மா2
. அ3ெபா?$ 
கல��
 த�ைம வகி�ற$கல��
 த�ைம வகி�ற$கல��
 த�ைம வகி�ற$கல��
 த�ைம வகி�ற$.... 

 

ஆனா�, அேத சமய�தி� ெந3ப�� த�ைம, அ?�த
 அதிகமா�
 
ெபா?$, ெவ1�$, ேமேல சலி�$ அட5�திய�� த�ைம ெகா0% வ
. 
ெவ3ப�தி� த�ைம ஆனப��, பா�திர�ேதா% ஒ-1� ெகா�F
. ஆனா�, 

கல��
 உண5வ�� த�ைம, இ!ேக இ��
. அதKைடய சமபலைன 
மா�றிவ�-%, எைடW1ய சர�� எ$ேவா, இதிேல ��றிவ�%
. அதி�, 

Vைவ ஊ-%
 த�ைமைய� �ைற�$வ�%
. 
 

உ!க� சி#தைன��, இைத ெவள*3ப%�$கி�ேற�. கால!க� 
இ�2 �2கிய� காலமாக இ�கி�ற$. மன*தன*� சி#தைனைய@ 
சிதற@ ெச;D
 கால!க�, அதிக,�$� ெகா0% வகி�ற$. 

 

ஆகேவ, நா
 சி#தைனய�� நிைலகைள வA3ப%�த 
ேவ0%ெம�றா�, இ#த வா/�ைகய�� � அைள3 ெப�2, அ� 
ஒள*ைய� W-%
 பவ�ைத, நா
 ெபறேவ0%
. 

 

இைத� W-1, த7ைமக� �காத அ#த அ?�த�ைதத7ைமக� �காத அ#த அ?�த�ைதத7ைமக� �காத அ#த அ?�த�ைதத7ைமக� �காத அ#த அ?�த�ைத, 

நம��� W-டேவ0%
நம��� W-டேவ0%
நம��� W-டேவ0%
நம��� W-டேவ0%
....  பைகைம உண5=க� உ!கF��� 
வரா$, இ#த அ?�த�தி� உ0ைமய�� உண5வ�� த�ைமைய, அ� 
ஞான�தி� உண5=கள*�, வA3ெபற@ ெச;ய�தா� இ#த உபேதச
. 

 

உபேதச�தி� உண5=கைள@ சிறி$ ேநர
 W-1, இ#த ஞான�தி� 
த�ைமைய3 பதி= ெச;$, நிைன=ெகா�F
 ெபா?$, இத� உண5வ�� 
இய�கமாக, ந7!க� இய!கி, த7ைமக� உ!கF��� �கா$ ெச;ய�தா�, 

இைத@ ெச;வ$.  
 

ப�றைடய த7ைமக� இ#தாA
, கால3 பவ
 பா5�$, இ#த 

உண5=கைள ஊ-%
 ெபா?$, நம�� $�ப�ைத ஊ-1� 
ெகா01��
, அவ5க� உடலி�, $�ப�ைத� 
தைட3ப%�த ேவ0%
. 

 



நா
 ேபா�
 பாைதய��, ந
 வ 7-1���ேளேய, எதி,யாகி�ற$. ந
 
உடA���ேளD
, எதி, உ0%. உண5@சிய�� ேவக
 அதிகமானா�, 

சி#தி��
 த�ைமைய இழ�கி�ேறா
.  
 

அ?�த
 அதிகமா�
 ெபா?$, உ0ைமய�� உண5ைவ வ�டா$, 

நம��� உண5ைவ� கலைவயா�கி,  Vைவமி�க ெசா�ைல 
ெவள*3ப%�$வைத, தைட3ப%�$
 இ$=
 எதி,தா�. 
இ$ெவ�லா
, ந
 சி#தைன�� வரேவ0%
.  

 

ஆகேவ,அ�ஞான�ைதஅ�ஞான�ைதஅ�ஞான�ைதஅ�ஞான�ைத  நம��� W-1நம��� W-1நம��� W-1நம��� W-1, அ#த3 
ேபரள*� உண5=கைள, உ!கF��� ெப�கி, 
�வ�� அF
,  அ#த $வ�தி� உண5=அ#த $வ�தி� உண5=அ#த $வ�தி� உண5=அ#த $வ�தி� உண5=கள*�கள*�கள*�கள*�, 

உ!க� நிைன=க�உ!க� நிைன=க�உ!க� நிைன=க�உ!க� நிைன=க�, அ!ேக ெச�ல ேவ0%
அ!ேக ெச�ல ேவ0%
அ!ேக ெச�ல ேவ0%
அ!ேக ெச�ல ேவ0%
. 
 

எGவைகய�A
 பைகைம எ�2 எ0ண�னா�, “ஈ+வரா” எ�2 
�வ ம�திய��, உய�ட� ெதாட5� ெகா0%, நிைனவ�ைன� $வ 
ந-ச�திர�தி�பா� ெசA�தி, அ#த3 ேபர� உண5=கைள� கவ5#$, ந
 
உடA��� இ��
 அைன�$ அ>�கF��
, இைண�க ேவ0%
. 
எம$ அளாசிக�. 

 
  

 (ப�க
ப�க
ப�க
ப�க
 52-55) 

 

அ?��� த0ண7,ேல ந�ன7ைர ஊ�2
 ெபா?$, 9தலி� 
கல!கலாக இ��
. ந�ன 75 அதிகமானப��, கல�க�தி� த�ைம சிறி$ 
ெதள*D
. இைத3 ேபா�2,  உ!கF��� எ�தைனேயா உண5=க�, 

உ!க� வா/�ைகய��, அ?�� உண5வாக இ3ப��, அ?�� 

ந7,�, அ�ஞான ந7ைர வ�%
ெபா?$அ�ஞான ந7ைர வ�%
ெபா?$அ�ஞான ந7ைர வ�%
ெபா?$அ�ஞான ந7ைர வ�%
ெபா?$, உ!கF���உ!கF���உ!கF���உ!கF���, 

மன
 ெதள*D
 நிைலக� வகி�ற$மன
 ெதள*D
 நிைலக� வகி�ற$மன
 ெதள*D
 நிைலக� வகி�ற$மன
 ெதள*D
 நிைலக� வகி�ற$....  
 

அதனா�தா�, யா
 ேநர�ைத� ெகாJச
 அதிகமாக, எ%�$� 
ெகா�கி�ேறா
. யா
 ெசா�வெத�லா
, $வ ந-ச�திர�தி� ஈ53ப�� 
த�ைமைய இைண�$, இ#த உண5வ�� த�ைமைய, 

ஒGெவா அ>�கள*A
 இைணய@ ெச;$, 

நிைனவா�றைல, ஒGெவா உண5=கF
, 



நம��� எ3ப1 இய!�கி�ற$? எ�2
, 

அ#த நிைன=ட� இைண�$, 

அ�ஞான*ய�� உண5ைவ� கல#$, 

உடலி� ந7!க� ெப�ற, 

ஒGெவா உண5=
 ெபற, இைண�கி�ேற�. 
 

இ#த� கால3 பவ
, அ� ஒள* ெவள*3ப%
 ேநர
 ($வ 
தியான ேநர
), 4க
 ஈ5��
 ச�தி, இதKைடய உண5=க� ெதாட5� 
ெகா�ள3ப%
 ெபா?$, உ!கF��� ேச5#த, சி#தைனைய அட�க@ 
ெச;D
 நிைலகள*லி#$, அதைன அட��
 அ�ஞான*ய�� உண5ைவ, 

உ!கF��� ெப��
 N/நிைலைய, உவா��
 ேநர
 இ$ ($வ 
தியான உபேதச
). 

 

உ!கFைடய அ?�த�தி� நிைலகைள (எ0ண உண5=கைள), 
அள=ேகாலாக ைவ�$, 

ஒGெவா உண5=கள*A
. 
வா/�ைகய��, எதி5நிைல வகி�றெத�றா�, 

கால�ைத அள��
. 
இத�� எ�ன ெச;யேவ0%
இத�� எ�ன ெச;யேவ0%
இத�� எ�ன ெச;யேவ0%
இத�� எ�ன ெச;யேவ0%
? எ�ற சி#தைன எ�ற சி#தைன எ�ற சி#தைன எ�ற சி#தைன 

வ
வ
வ
வ
.... 
பவ
 வ
 ெபா?$, ெசா�Aேவா
, எ�2 வ�லகி@ ெச�A
. 
கால�ைத வ�ரயமா�கா$. 
 

நா
 உய5#த த�$வ�ைத ைவ�தி�கிேறாெம�2, அவசரமாக3 
ேபாகிறவ,ட
 ெசா�னா�, ச, ச, எ�பா5க�. ஏ�2� ெகா�F
 
த�ைம, இ�லா$ ேபா;வ�%
. இ$ெவ�லா
, உ!கF��� 

அKபவIதிய�� ெகா%3பத�காக� தா�, (யா
) எைத எ%�ேதா
? 

எ3ப1@ ெச;ேதா
? எதKைடய உண5=க�? எ�2 
கா-1ய$. 

 

ந7!க� ப�ற�� உபேதசி��
 ெபா?$, எGவழிய�� ெசா�Aத�, 

ேவ0%
? இ$ ேபா�ற ச#த53ப!கள*�, வா/�ைகய��, இ#த 
உபேதச!கைள� ேக-ட ந7!க�, ஒGெவா கால ேநர�ைதD
, யா
 
உபேதசி�த வழிய��, பய�ப%�$த� ேவ0%
. 

 



ஒ க
3b-ட,�, அ?�த�தி� த�ைம ெகா0%, 

எல�-ரான*�ைக அ?�தியப��, 

அ#த உண5=க�, கால ேநர
 வ
 ெபா?$, 

அ?�த�தி� உண5=க�, த7ைமைய த�ள* வ�-%@ 
ெசய�ப%கி�ற$. 

 

இைத3 ேபா�2தா�, உ!க� அ?�த�தி� உண5=க� 

ஏ��ைடயதாக வ
ெபா?$, 

இதKைடய அ?�த
, த7ைமைய ந7��கி�ற$. 
ந�லைவகைளந�லைவகைளந�லைவகைளந�லைவகைள, ஏ�2�ெகா�ள ேவ0%ெம�2ஏ�2�ெகா�ள ேவ0%ெம�2ஏ�2�ெகா�ள ேவ0%ெம�2ஏ�2�ெகா�ள ேவ0%ெம�2, 

த7ைமைய ந7��கி�ற$. 
 

யா
 உபேதசி�$� ெகா01��
 ெபா?$, உ!கள*� உண5வ�� 
த�ைம, சீ�கிர
 ேபாக ேவ0%
 எ�ற உண5= வர3ப%
 ெபா?$, அ#த 
கால
 வ
ேபா$, யா
 உபேதசி3பைத த�ள*வ�%கி�ற$. அத� வழி, 
உ!கைள இய��கி�ற$. 

 

ஆகேவ, இ�தைகய தியான, ம�2
 உபேதச�ைத� ேக-க�W1ய, 

ேநர!கள*� வ
ேபா$, கால மண�ைய, அ#த அ?�த�ைத, நம��� 
பதி= ெச;$ ெகா0%, அதைன, நம��� ஏ��ைடயதாக மா�றி�ெகா�ள 
ேவ0%ெம�ற உண5ைவ3 பதிவா�கி� ெகா0% உ-கா5#தா�, 

நிைன= ேவ2 எ!�
 ேபாகா$, இ#த உண5வ��, 
(அ�ஞான உண5வ��அ�ஞான உண5வ��அ�ஞான உண5வ��அ�ஞான உண5வ��) ) ) ) அ?�தமா�
அ?�தமா�
அ?�தமா�
அ?�தமா�
.... 

 

சீ5�ைடய$
, சீ5ப�ற$
, இ#த உண5=கைள தன��� மா�றி, 
ஒGெவா�2
 ெசா�A
 ெபா?$, இத��� மா�றியைம�$, நம��� 
ப��வ3ப%
 நிைலக� வ
.  

அ#த3 ப��வ நிைல ஏ�ப%�$வேத,  

�வ�� த�ைம. எம$ அளாசிக�. 
 
 

 (ப�க
ப�க
ப�க
ப�க
 56-59) 

 

சில ேப5 தறிய�� ெந;D
 ெபா?$, பா5�கலா
. அவ5க� ைக 
அ1D
, கா� மிதிD
 சீராக வ
. நா
 ேபா; மிதி�ேதாெம�றா�, த1 
ேவ2 ப�க
 ேபா�
. அதி� இ��
 நாடா, அ2#$ ெகா0% 



ஓ1வ�%
. வ�ைச� தறிகள*�, ஒேர ேந5 ேகா-1� ேபாக 

ேவ0%ெம�றா�, உண5வ�� பழ�க
 ேவ0%
உண5வ�� பழ�க
 ேவ0%
உண5வ�� பழ�க
 ேவ0%
உண5வ�� பழ�க
 ேவ0%
.... 
 

அவ5க�, திQெர�2 ப�ேர�ைக3 ேபா%வா5க�. ஆனா�, அ#த நாடா 
கைடசிய�� ேபா;, ச,யாக நி��
. நா
, ந
 உண5வ�� ேவக�தா�, 

ேபா; நி2�திேனாெம�றா�, ந%3ப�திய�� வ#த=ட�, அ2#$ 
ஓ1வ�%
. இ$, தறிகள*� நிைலக�. இ$ெவ�லா
, அKபவ�தி� 
க�2ண5#த உ0ைமக�. 

 

இ3ப1, அKபவ Iதிய�� அறி#$ெகா0ட உண5ைவ�தா�, 

உ!கF��� ெதள*வா��கி�ேற�.கால அளவ�ைன� க
3b-ட,� பதி= 

ெச;கி�ற மாதி,, உ!கF���, பதி= ெச;$ ைவ�$ 

வ�%கி�ேற�. 
 

வா/ைகய��, சி#தி�$@ ெசய�ப%
 உண5=க�, 

உ!கள*ேல வ�ைளய ேவ0%
.  அ�அ�அ�அ�ஒள*ஒள*ஒள*ஒள*, 
உ!கF��� வலிைம ெபறேவ0%ெம�2உ!கF��� வலிைம ெபறேவ0%ெம�2உ!கF��� வலிைம ெபறேவ0%ெம�2உ!கF��� வலிைம ெபறேவ0%ெம�2, பதி= பதி= பதி= பதி= 
ெச;$ ைவ�$ வ�%கி�ேற�ெச;$ ைவ�$ வ�%கி�ேற�ெச;$ ைவ�$ வ�%கி�ேற�ெச;$ ைவ�$ வ�%கி�ேற�, 

 

ந7!க�, எ#த அளவ���� ேக-கி�ற75கேளா, அ#தளவ��� 
உ!கF��� பதி= இ��
. நா
 ஒGெவாவ
, அ� ஒள* 
ெபறேவ0%
. அைனவைடய நிைலகF
, அைத3 ெபறேவ0%ெம�ற 
உண5ைவ நம��� கல�க ேவ0%
. 

 

நா� ெத,#$ ெகா0ேட�, எ�ற நிைலகளாக நம��� ெத,வைத� 
கா-1A
, 

நா
 ெத,#$ ெகா0ேடா
, 

ந
 ந0ப5கF
, ெத,#$ ெகா�ள-%
 

எ�ற நிைலயாக வரேவ0%
. 
 

ஆனா�, ச#த53ப!கள*�, இைத� ெத,#$ ெகா�ளேவ0%
 எ�2, 

அவ5க� வ
 ெபா?$, அவைடய கால�ைத அறியாதப1, ெசா�லி� 
ெகா0ேட இ3ேபா
. ஆக, அவ
 ெத,ய 91யா$, அவ��� ெத,ய 
ைவ��
 நிைலD
, நம��� வரா$. 

 



ஆகேவ, நா
 அவ5 ெத,#$ ெகா�ளேவ0%
, எ�ற உண5ைவ 

எ%�$ 91#தப��, நா
 பா5��
 ந0ப
, அ$ ெபற 

ேவ0%
,  அவ5 வா/�ைகய�� மகி/த�அவ5 வா/�ைகய�� மகி/த�அவ5 வா/�ைகய�� மகி/த�அவ5 வா/�ைகய�� மகி/த�  ேவ0%
 ேவ0%
 ேவ0%
 ேவ0%
, 

எ�ற உண5வ�ைன�எ�ற உண5வ�ைன�எ�ற உண5வ�ைன�எ�ற உண5வ�ைன�  W-1�ெகா�ள ேவ0%
. 
 

யா5 நம$ வ 7-1�, ெவ23� உண5=ட� இ�கி�றா5கேளா, 
அவ
, அ� ஞான
 ெபறேவ0%
, 

எ�ற உண5ைவ� W-1� ெகா0டா�, 

அவ5கFைடய உண5=ட� கல#$, 

அவ5க� உடலி� ேச5�க3ப%
ேபா$, அ$ இைணD
. 
இைண#த உண5=க�, 

அவ5 உண5ைவ, மா�றியைம��
 திறனாக ெசய�ப%
. 
 

ஒ மா�, சா#தமானாA
 �லிய�� உண5ைவ அத��� ேச5�$� 
ெகா0டப��, மா� இற#தப��, �லிய�� ஈ53ப���� ெச�கி�ற$. இைத3 
ேபா�2,  

நம$ வா/�ைகய��, யா5 நம���  
ெதா#தர= ெகா%�$� ெகா01�கி�றா5கேளா, 
அவ5க� அறியாத இள*லி#$ வ�%படேவ0%
,  

எ�ற உண5ைவ நா
, நம��� கல#$நம��� கல#$நம��� கல#$நம��� கல#$,  

வள5�$� ெகா�ளேவ0%
வள5�$� ெகா�ளேவ0%
வள5�$� ெகா�ளேவ0%
வள5�$� ெகா�ளேவ0%
....  
நா
 தியான�தி� 91வ��,  

இைத அவசிய
 எ%�$3 பழகெவ0%
. 

 

ஏென�றா�, அவ5கள*� உண5=க� நம��� உ0%. இ#த 
உண5ைவ நம��� வள5�$� ெகா0%, அவ5கள*� அறியாைம 
ந7!கேவ0%
, அவ5 ெபா� கா>
 நிைலக� ெபறேவ0%
, எ�2 
எ0ண�னா�, 

நம���, அறியாைம நிைலகைள ந7�கி, 
உ-ெபாைள3 பா5��
 நிைலக�உ-ெபாைள3 பா5��
 நிைலக�உ-ெபாைள3 பா5��
 நிைலக�உ-ெபாைள3 பா5��
 நிைலக�, வகி�ற$வகி�ற$வகி�ற$வகி�ற$.... 
 

இ3ப1, இ#த உண5=கைள நம��� W-%
 ெபா?$
, அவ5க� 
ந
ைம எ0ண� ஏVவா5கெள�றா�,  

நா
 எ%��
  இ#த உய5#த உண5=க�, 



ெகாJச
 ெகாJசமாக, அவ5கF��� ஊ%=
. 
இ$ அவ5கைள மா�றியைம��
. இ�ைலெய�றா�, 

இ#த உண5வ�� நிைலக�, அவ��� தைட3ப%�$
 உண5வாகி, 
அ?�த�ைத, அவ��� உண5�$
 ச�தியாக மாறிவ�%
. 
 

இ�2, ேவதைன3ப%
 ஒவ,� உண5=கைள, நா
 4க5#தா�, 

அ#த உண5=க� நம��� அதிக,�$, நா
 ந�ல உண5=கைள 
வள5�$� ெகா�வத�� மாறாக, அ#த உண5வ�ைன வள5�$� 
ெகா0டா�, அவ,� ேவதைன உண5=க�தா�, நம��� அ?�தமா�
, 

ந� உண5=கைள ெசயல�றதாக மா�2கி�ற$. 
 

ஆகேவ, அ� ஒள*ைய நம��� எ%�$, ந�ல �ண!கைள� 
கா�திட ேவ0%
. 

ஒGெவா ெநா1ய�A
, 

ப�ற5 ேபV
 உண5@சிக�ப�ற5 ேபV
 உண5@சிக�ப�ற5 ேபV
 உண5@சிக�ப�ற5 ேபV
 உண5@சிக�, ந
ைம� R01னா�ந
ைம� R01னா�ந
ைம� R01னா�ந
ைம� R01னா�, 

ந�ல �ண�ைத� கா��
 திற�, நம��� வரேவ0%
. 
 

ஆகேவ, ந�ல �ண�ைத நம��� கா�க ேவ0%ெம�றா�, அ� 
ஞான*ய�� உண5ைவ, நம��� ேச5�த� ேவ0%
. ப�ற5ப%
 தவெற�ற 
உண5ைவ இைண�திடா$, இ$ மா�2கி�ற$. ஒGெவா ெநா1ய�A
 
நம��� இைத@ ெசய�ப%�$த� ேவ0%
. $வ ந-ச�திர�தி� 
அ� வ-ட�தி�, ந7!க� அைனவ
 இைண#$, மகி/#$ வா/#திட, 

எம$ அளாசிக� 

 

 (ப�க
ப�க
ப�க
ப�க
 62-72) 

 

வ�கீ�க�      எ�லா
    ப1�$வ�%வா5க�.   ச-ட�ைத3   ப13பா5க�. 

ஆனா�,  அவ,ட
  ஏராளமான _�க� இ��
. காலநிைல   

வ
 ெபா?$,   அதKைடய    உண5=�ெகா3ப,  ப1�$�  ெகா0ேட 

இ3பா5க�.  

 

�நாத5 ெகா%�த _�கைள3 ப1�$ ெகா�F!க�. அைத 

ப1�க3ப%
 ெபா?$, நிைனவா�றைல� W-13 பைகைமகைள3 �கவ�டா$ 

உ!கள*� வலிைம ெகா0% பைகைமகைள மா�றியைம�$ வ�டலா
. 

 

ஆகேவ, _�கைள3 ப1�$வ�-ேடா
, ெத,#$ 

ெகா0ேடா
 எ�பைத� கா-1A
, அ#த#த�அ#த#த�அ#த#த�அ#த#த� 



கால!கள*�கால!கள*�கால!கள*�கால!கள*� அ#த3அ#த3அ#த3அ#த3 ��தக!கைள���தக!கைள���தக!கைள���தக!கைள� தி
ப�தி
ப�தி
ப�தி
ப� 

தி
ப3தி
ப3தி
ப3தி
ப3 ப1�கப1�கப1�கப1�க ேவ0%
ேவ0%
ேவ0%
ேவ0%
. 

 
நா
 அைனவேம, எ�2
 ேபரFட� ஒ�றி வா/த� 

ேவ0%
. எனேவ, $,தநிைல ெகா0%, உ!கைள உவா�க 
ேவ0%ெம�2தா�, இைத@ ெச;வ$. 

 
ந7!க� உவானா�, அைனவைரD
 கா��
 நிைல வகி�ற$. 

அ,சிைய@ சைம�$� த� பசிைய3 ேபா�க 91யா$. அ,சிய�� 
ப��வ�ைத உ!கF��� ஊ-1, நாெம�லா
 W-1னா�, அ#த அ,சி 
W%கி�ற$. அ$ சைம�$@ சா3ப�ட உத=கி�ற$. 

 
ஒ ெந�ைல ைவ�$3 பல ெந� எ�2 ெசா�லி� ெகா0% 

சைம�கலா
 எ�றா� அ$ 91யா$. ஒ ெந�ைல3 பல 
ெந�லாக உவா��த� ேவ0%
. அதைன3 ெபற@ 
ெச;ய, ����    அ�அ�அ�அ�    உ!கF���உ!கF���உ!கF���உ!கF���    உ2$ைணயாகஉ2$ைணயாகஉ2$ைணயாகஉ2$ைணயாக    
இ�கி�ற$இ�கி�ற$இ�கி�ற$இ�கி�ற$....    

    
உ!க� உய�ரான ஈசைனD
 ேநசிD!க�. உ!க� உய5#த 

�ண!கைள, உ!கF��� எ%��
 ெபா?$, உ!க� உய�ரான � 



ெம@Vகி�ற$. அேத சமய�தி�, உய5#த �ண!கைள எ0>
 ெபா?$, 
அ$ேவ �வாக இ#$, ந
ைம ந�வழி3ப%�$கி�ற$. 

 
எதைனDேம ெதள*வா�கிய அ� ஞான*கள*� உண5ைவ நம��� 

அ#த உண5வ�� த�ைமயா�க3ப%
 ெபா?$, அ$ நிைன= வ
 
ெபா?$, அ$ �வாகி ந
ைம� ெதள*வா��
 த�ைம ெப2கி�ற$. 

 
சாமி ந�றாக3 ேபVகி�றா5. எ!க� சாமி�� எ�லா
 ெத,D
 

எ�2 ெசா�லி வ�-%வ�ட� Wடா$. யா
 எ�லா
 ெத,#$ 
ெகா�ளவ��ைல. எ�லாவ�ைறD
 ெத,#$ ெகா�F
 ஆ5வ�திேலதா�, 
யா
 இ�கி�ேறா
. 

 

ந7!க� அைனவ
, இ#த வா/�ைகய�� 
எ�லாவ�ைறD
 ெத,#$ ெகா�ளேவ0%
 எ�ற 
ஆ5வ�திேலதா�, யா
 இ�கி�ேறா
. அ#த ஆைசய�� 
நிமி�தேம, கால�ைதD
 அறியா$ அ#த3 பவ
 க0%, உ!கF��� 
பதிவா��கி�ேறா
. 

 
ஆகேவ, இைத3 ேபா�2 ந7!க� உ!க� �%
ப�திA
, இ#த3 

பதிவ�ைன ஏ�ப%�$!க�. மன*தன*� உண5=��
, ப�2ட� வா?
 
ப0ப�ைன வள5�$� ெகா�F!க�. 

 
உபேதசி��
 ெசா�கைள, ஏ��
 பவ
 நம�� வரேவ0%
. 

9தலி� க1னமாக இ��
. கால நிைலகF�ெகா3ப@ ெசா�லிவ�-டா�, 
சிறி$ சி#தி�க@ ெச;D
, “ேக-க ேவ0%
” எ�ற உண5=கைள ஊ-%
. 

 
ஆைகயா�, நா
 ஒGெவாவ
 உய�ைர ஈசனாக மதி�த� 

ேவ0%
. உடைல, அவ� வ 7�றி��
 ஆலயமாக மதி�$, அைத3 
ப,V�தமாக ைவ�$� ெகா�ள ேவ0%
. அத��  

உ!க�  ஆ�மாைவ@  V�த3ப%�த,   

தேபாவன�தி�  ெவள*ய�ட3ப-%�ள,  அ�ஞான3 

��தக!கைள, தன*�த நிைலகள*� ப1D!க�. 

W-டைம3�ட�W-டைம3�ட�W-டைம3�ட�W-டைம3�ட� இ#$இ#$இ#$இ#$, 

அ#தஅ#தஅ#தஅ#த அைலகைள3அைலகைள3அைலகைள3அைலகைள3 பா;@V!க�பா;@V!க�பா;@V!க�பா;@V!க�. 



அ#த ஆ�மா�கைள@ V�த3ப%�த, உண5=ட� எ0>!க�. 

 

ஆ�ம ேநய�ைத,  நம��� உவா��த� ேவ0%
. �%
ப�தி���
இைண#$  வா?
நிைலகைள   உவா��த�  ேவ0%
.  இ$தா�,   மன*த
ேநய
 எ�ப$. 

 

உ!கFைடயஉ!கFைடயஉ!கFைடயஉ!கFைடய ெசயலா�க!கெசயலா�க!கெசயலா�க!கெசயலா�க!கைளைளைளைள3333 பா5�$பா5�$பா5�$பா5�$, 

நாK
நாK
நாK
நாK
 இைணயஇைணயஇைணயஇைணய ேவ0%
ேவ0%
ேவ0%
ேவ0%
, 

எ�ற உண5ைவ ஊ-1 இைண�தா�, 

அ$ நல
 ெப2
. 

ஆகேவ, ந
9ைடய ஆ5வ�ைத, இதிேலதா� W-ட ேவ0%
. ஆ�ம
 ஞான�ைத� ெகா0%, நம���  ஒ�றி  வா?
  உண5=க�  வரேவ0%
. 

 

ஒGெவாவ
,  உண5@சிகைள  ெவள*3ப%�$வைத�  கா-1A
,

ேக-ேபா5  உண5=கள*�,உண5@சிகைள ஊ-%
 உண5=கைள,

நம���  உவா��த� ேவ0%
. 
 

ந
9ைடய,   இய�ைகய��    உ0ைமய��     உண5வ�ைன   அறிய 

ேவ0%
    எ�பத���தா�,    இ#த_�கைள�      கால3பவ
       அறி#$,

அைமதி    ெகா0ட    ேநர�தி�    ப1�$,   ெசா�லா�   ந
   �%
ப�தினைர� 

ேக-க ைவD!க�. 

 

�ழ#ைதகF��
,   இைத@    ெசா�A!க�.  தா;   த#ைதய��3 
ப13பறி= இ�ைல  எ�றா�, ப1�$@ ெசா�A!க�.   ேக-க   ம2��
 

ெபா?$,  ப1�க ேவ0டா
.  ஏ��ைடய  உண5=  வ
ேபா$,  ப1�க 

ேவ0%
. 

 

இத�  வழிய��தா�,  அ�ஞான�ைத  வள5�க91D
. ஆ5வ�தி� 

த�ைம W-%
 ெபா?$, ேவக
 W-டலா
. 

 

க0ணா1 ேபா�ற$  ஆ�மா. அதி�, எ?�$�கைள3 பதி�க ேவ0%

எ�றா�,  சிைதயா$ பா$கா�க ேவ0%
.  ஆ�மாவ����  அ?�தமாகி 
வ�-டா�,  இத�  உண5=க�,  அ?�த�தி�   த�ைம   அதிகமாகி 
வ�-டா�,  ஆ�மா   சிைத#$,   ெவ23ப��   த�ைம   ெப�$  வ�%
. 

பதிD
  த�ைம  இழ#$வ�%கி�ற$. 

 



இைதெய�லா
  ெத,#$, அைமதி   ெகா0%  அ�
ஞான�ைத3  ெப��!க�.  உ!க� வா/�ைகய�� 
உ!க� அKபவ
 ெப,தாகி�ற$ அ� ஞான�ைத3 
ெப��
 அKபவமாக மா2கி0ற$. அ� வா/�ைக 
வா?
 த�ைம வகி�ற$, இ� N/#த நிைலகள*லி#$, இைள 
அக�றி3 ெபா� கா>
 நிைலகைள, நா
 ெப2கி�ேறா
. � 
வழிய��, $வ ந-ச�திர�தி� ேபர� ேபெராள*ைய3 ெபற, நா
 
தியான*3ேபா
.     

   

(ப�க
ப�க
ப�க
ப�க
 73-76) 

 

ந
9�, ந
ைம  அறியா$, இத�� 9�  பதி#$�ள, ஊ/வ�ைன எ�ற
 த7ய வ�ைனகைள அக�ற, அ� ஒள*ைய, இ3�வ�ய�� வா?
 
அைனவ
 ெபறேவ0%ெம�2 எ0ணேவ0%
. 

 

இ3�வ�ய�� வா?
 ம�கFட�, நா
 ெதாட5� ெகா0ேட 
உ�ேளா
. நம$ வா/�ைகய��, ப�றைர� க]ட3ப%�திேயா, 
ேவதைன3ப%�திேயா, $�ப3ப%ேவாைடய உண5ைவ� 
ேக-%ண5#தா�, “ஓ
 நம@சிவாயா” எ�2, ந
 உடA��� அ>வாகி 
வ�%கி�ற$. 

 

அ3ப1 அ>வாக உவாகிவ�-டா�, அவ5 உடலி� வ�ைள#த 
உண5வ�ைன, இ$ கவ5#$, அவ5 ெச;D
 தவைறD
, அவ5 உடலி� 
வ�ைள#த ேநாையD
, நம��� உவா�கிவ�%கி�ற$. 

 

இைத3 ேபா�ற நிைலகள*� இ#$ வ�%பட,  அ� ஒள* 
அைனவ
 ெபறேவ0%
, எ�2 ஏ!�
ெபா?$, 
அவ5க� உண5=க� நம�அவ5க� உண5=க� நம�அவ5க� உண5=க� நம�அவ5க� உண5=க� நம��� இ3பதைன�� இ3பதைன�� இ3பதைன�� இ3பதைன, அ#த அ#த அ#த அ#த 
அைன�$ உண5=கF
அைன�$ உண5=கF
அைன�$ உண5=கF
அைன�$ உண5=கF
, அ� மக,ஷிகள*� அ� மக,ஷிகள*� அ� மக,ஷிகள*� அ� மக,ஷிகள*� 
உண5வ�ைன3 ெப�2உண5வ�ைன3 ெப�2உண5வ�ைன3 ெப�2உண5வ�ைன3 ெப�23333  ேபர� ெபற=
, ந
 நிைனவ�ைன 
நம��� ெசA�$கி�ற$. 

 

க0ண�, கவ�லி��
 �ழ#ைத�� உபேதசி�கி�றா� எ�ப$ 
ேபா�2, நம��� 4க5#தறி#த உண5=க�, 

நம��� கவாக உெப�றி��
 உண5=கF���,  

அ� மக,ஷிகள*� அ� உண5=கைள3 பா;@சி, 



ந
 க0 ெகா0%ந
 க0 ெகா0%ந
 க0 ெகா0%ந
 க0 ெகா0%, நிைனவ�ைன உடA��� நிைனவ�ைன உடA��� நிைனவ�ைன உடA��� நிைனவ�ைன உடA��� 
ெசA�திெசA�திெசA�திெசA�தி, கவ�� வ�ைளD
கவ�� வ�ைளD
கவ�� வ�ைளD
கவ�� வ�ைளD
, த7ைம வ�ைளவ���
 த7ைம வ�ைளவ���
 த7ைம வ�ைளவ���
 த7ைம வ�ைளவ���
 
அ>அ>அ>அ>�கF���கF���கF���கF��,  

அ� ஒள* பா;@சிஅ� ஒள* பா;@சிஅ� ஒள* பா;@சிஅ� ஒள* பா;@சி,  
இைள அக�றி%
இைள அக�றி%
இைள அக�றி%
இைள அக�றி%
 அ� அ>�களாகஅ� அ>�களாகஅ� அ>�களாகஅ� அ>�களாக, 

நா
 உமா�2த� ேவ0%
. 
 

ந
 உடலி�, எ�தைகய நிைலக� ச#த53ப�தா� 4கர ேந5#$, இ#த 
மன*த வா/�ைகைய சீ5ப%�த உதவ�னாA
, நா
 4க5#த உண5=க� 
நம��� அ>�களாக வ�ைள#$வ�%கி�ற$. 

 

அதன*�2 வ�%பட, ந
 � கா-1ய அ� வழி3ப1, இ#த 
தியான�தி� நிைலெகா0%, $வ ந-ச�திர�தி� ேபரF
 
ேபெராள*D
 ந
 உடA��� பரவ@ ெச;$, ந
 நிைனவ�� 
எ0ண!கைள, ந
 உடA��� இ��
 அ>�கF��, க0 வழி 
உண5வ�ைன ெசA�தி, த7ைமைய அக�2
 அ� ஒள* ெபற, இ$ 
உத=கி�ற$. 

 

அைனவட� ஒ�றிேய வா/கி�ேறா
. எவ
  ப�,#$ 

வாழவ��ைல. N,ய� இ#த3 ப�ரபJச�தி� வா/#தாA
, அக0ட 

அ0ட�தி� உண5=ட� ஒ�றிேய, வா/கி�ற$. அ$, ப�,#$ வாழவ��ைல. 

இ#த3 ப�ரபJச
 இGவா2 வா?
 ெபா?$, இ#த3 ப�ரபJச�தி� 

உண5=க� ெப2
 அைனவ
 அைனவட� ஒ�றிேய வா?கி�ேறா
. 

எவ
 ப�,#$ வாழவ��ைல. ஆகேவ, 

நா
நா
நா
நா
, அ#தஅ#தஅ#தஅ#த  ஒ�றிஒ�றிஒ�றிஒ�றி  வா?
வா?
வா?
வா?
 உண5வ�ைனஉண5வ�ைனஉண5வ�ைனஉண5வ�ைனD
D
D
D
, 

இைண#$இைண#$இைண#$இைண#$  வா?
வா?
வா?
வா?
  நிைலD
நிைலD
நிைலD
நிைலD
, ந
9ட�ந
9ட�ந
9ட�ந
9ட� ஒ�றிஒ�றிஒ�றிஒ�றி, 
இள*ைனஇள*ைனஇள*ைனஇள*ைன  அக�றி%
அக�றி%
அக�றி%
அக�றி%
,  அ�அ�அ�அ� உண5வ�ைனஉண5வ�ைனஉண5வ�ைனஉண5வ�ைன 

ெப��
ெப��
ெப��
ெப��
 ப0ப�ைனப0ப�ைனப0ப�ைனப0ப�ைன, நம���நம���நம���நம��� வள5�திடவள5�திடவள5�திடவள5�திட ேவ0%
ேவ0%
ேவ0%
ேவ0%
. 

 
இ$ேவ மன*த ேநய
, நம��� அ� பாலி��
 உண5=க� 

ஒ�றி%
  நிைலD
 ெபறேவ0%
. அ� உண5=க� நம��� ெப�2, 

இைள அக�றி, ெம;3 ெபா� கா>
 உண5= ெப�ற நம���, ெம;3 
ெபாைள� கா-%
 உய�ட� ஒ�றி, பைகைமய�ற உண5= ெப�2, 



மன*த���  மன*த ேநயமாக வா/#தி%
 அ� ஞான�ைத3 ெப�கிட� 

ேவ0%
. 

 

அைனவ
, ஏேகாப��த மகி/@சி ெப2
 உண5வ�ைன, ஒ�2 ேச5#$ 

வா/#$, எ3ெபா?$
 ேப,�ப3 ெபவா/= எ�ற நிைலய��, நம��� 

உ3 ெப2
 நிைலைய வள5�$, இ3�வ�ய�� பரவ@ ெச;$, 

மன*தமன*தமன*தமன*த ேநய!க�ேநய!க�ேநய!க�ேநய!க� ெபகிடெபகிடெபகிடெபகிட, 

மன*தமன*தமன*தமன*த ப0�ப0�ப0�ப0� ெபகிடெபகிடெபகிடெபகிட, 

நா
நா
நா
நா
 அ�அ�அ�அ� தியான�தி�தியான�தி�தியான�தி�தியான�தி� இ3ேபா
இ3ேபா
இ3ேபா
இ3ேபா
. 
 

மதேபதமி�லாத, ெமாழி ேபதமி�லாத, 

இன ேபதமி�லாத, அரசிய� ேபதமி�லாத உலைக, 

அ#த மன*த ேநய�ைத, வள5�ேதாெம�றா�,  

ப�றவ�  இ�லா  நிைல  எ�K
  ேபெராள*ைய3 
ெப2
 த�தி ெப2கி�ேறா
. எம$ அளாசிக�. 
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