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��கால�ைத�
 அறி�த ஞான�க�, 

“��ைதய ெசயலா� இ!ைறய மன�த ச"ர
”  
எ!& ெப'ற  மன�தன�!,  

இ!ைறய ெசய�இ!ைறய ெசய�இ!ைறய ெசய�இ!ைறய ெசய�, எ(ப) இ*�க ேவ,-
எ(ப) இ*�க ேவ,-
எ(ப) இ*�க ேவ,-
எ(ப) இ*�க ேவ,-
? 

எ!பைத ம�க.�/ உண2�3வத'காக, உய4ர5வ4! 
வள27சிைய� கா,ட9களாக ப4:�தா2க�. 

 

அ&ப3 வ*ட
, ஒ* கா,ட
. இ�த அ&ப3 வ*ட9கள��, 

ஊ2வன, பற(பனவாக( பல ேகா) ச"ர9கைள( ெப'&, இ!& உய42 
மி*க நிைலகள�லி*�3, மன�தனாக உ*வா�கிய நிைலக� ெகா,ட3, 

ஒ* கா,ட
. இ3 �த� கா,ட
. 
 

அ&ப3 ெநா)க� ெகா,ட3, ஒ* நிமிட
. அ&ப3 நிமிட9க� 
ெகா,ட3, ஒ* மண4 எ!& கண�கி-கிறா2க�. இரா/, ேக3 
ேபா!றைவக�, வ4ஷ�த!ைமயா� இய9/வ3 எ!பைத� காரண
 
கா@), அைவகைள ஒ3�கி வ4@-, ம'ற கிரக9கள�! ெபய2கைள, 

நா@க.�/7 A@), ஏC நா� ெகா,ட3, ஒ* வார
 எ!றா2க�. ம'&
 
27 ந@ச�திர9கள�!, அ)(பைடய4� மாத9கைள ைவ�தன2. 

 



இதன�! அ)(பைடய4�, ப4'கால�தவ2க� த9க� மத9க.�/ 
ஏ'றவா&, ச@ட9கைள�
, சாDதிர9கைள�
 மா'றி� ெகா,டா2க�. 
27 நா@கைள� E@), வ*ட9களாகF
, வ*ட9க� �)�
 ெபாC3, 

எதி� ெதாட9கியேதா,  ம&ப)�
 அதிலி*�ேத ெதாட9/கி!ற3. 
 

இGவா&, இ�த அ&ப3 வ*ட9கள��, உய4:� உண2வ4! 
மா'ற9க� வ4ைள�3, மன�தனா/
 நிைல ெப&வைத, �த� கா,டமாக 
உண2�தி, இ�த மன�த ச"ர�தி� வாHகி!ற வாH�ைகைய, இர,டாவ3 
கா,டமாக� கா,ப4�தன2, ஞான�க�. 

 

யாைனய4! சிரைச மன�த உடலி� ெபா*�தி, மி*க 
நிைலய4லி*�3 மன�த ச"ர�ைத( ெப'ேறா
 எ!&, இைத �த� 
கா,டமாக� கா,ப4�3, வ4ைனக.�ெக�லா
 நாயகனாக, வ4நாயகனாக, 

மன�த ச"ர�ைத உ*வா�கிய3 உய42. 
 

மன�த உடலி� கண9க� அைன�ைத�
 இய�/வ3, உய42தா!. 
கண9க.�/ அதிபதியாக இ*(ப3
, உய42. இ�த உய4ரா�, 

அைன�ைத�
 ெசயலா�/
 ஆ'றலாக, மன�த உடைல( ெப'ேறா
 
எ!பைத, வ4நாயக2 த�3வ
 Iல
 நம�/ நிைனFப-�தி, 
நிகHகாலமான இ�த இர,டாவ3 கா,ட�தி�தா!, மன�த! தJைமகைள 

ெவ!&, உண2வ4ைன ஒள�யா�/
 திறைன( 
ெப'றி*�கிறா!, எ!& உண2�தினா2க� ஞான�க�. 

 

மன�த உய4ரா!மா, அழியா ஒள�7ச"ர
 ெப&வ3 I!றாவ3 

கா,ட
. அ3 எ!&
 நிைலயான3அ3 எ!&
 நிைலயான3அ3 எ!&
 நிைலயான3அ3 எ!&
 நிைலயான3. . . . காலவர
ப'ற3காலவர
ப'ற3காலவர
ப'ற3காலவர
ப'ற3.  
 

ஆக, இற�த கால
, நிகHகால
, எதி2கால
 எ!&, 

��கால9கைள�
 ஞான�க� நம�/� கா,ப4�3, ஐ�3 �லனறிF, 

ஆறாக இய9/
, இ�த மன�த ச"ர�ைத( ெப'றி*�கி!ேறா
, என 
உண2�தி��ளா2க�. 

 

ந!ைம தJைமகைள அறி�3ண2�3, தJைமகைள அக'றி, 
ந!ைமகைள( ெப*�கி-
 நிைலக� ெகா,ட3, நம3 நிகHகால
 என� 
கா,ப4�3, ஆ& �லனறிF ெகா,ட நிகHகால�திலி*�3, மM,-
 ஐ�3 
�லனறிF ெகா,ட உய4:ன( ப4றவ4�/7 ெச!றிடாம�, ஏழாவ3 
நிைலயான உய4*ட! ஒ!&
 உண2வ4ைன, ஒள� ெப&
 உண2வாக7 
ேச2�3, ச(த:ஷி எ!ற நிைல ெப&வேத, I!றாவ3 கா,ட
 என 
உைர�தன2 ஞான�க�. 



 

ஞான�க�, இ(�Fலகி� வாH�த கால�தி�, 

வ4,ண4! ஆ'றைல தன�/� ேச2�3, 

உண2வ4ைன ஒள�யாக மா'றி, 
இர,டாவ3 கா,ட�ைத நிைறF ெசN3, 

I!றாவ3 கா,டமாகI!றாவ3 கா,டமாகI!றாவ3 கா,டமாகI!றாவ3 கா,டமாக, ச(த:ஷி ம,டல9களாகச(த:ஷி ம,டல9களாகச(த:ஷி ம,டல9களாகச(த:ஷி ம,டல9களாக, 

வாH�3 வள2�3 ெகா,-�ளா2க�. 
 

 
 

அவ2கள�டமி*�3 ெவள�(ப-
 உண2வ4! அைலக�, இ!&
 
நம3 Oமிய4�, பட2�3, பரவ4� ெகா,-�ளன. அதைன நா
 கவ2த� 
ேவ,-
. ஆகேவ, ��ைதய ெசய� இ!ைறய ச"ர
, இ!ைறய ெசய� 
நாைளய ச"ர
 எ!ப3 ஞான�க� உண2�திய3. 

 

இர,டாவ3 கா,டமான இ�த மன�த வாH�ைக� கால�தி�,  

அ&ப3 வயதி'/�, /-
ப( பார
 எ!& ஏராளமான ேசாதைனக�, 

ெகா-�க�, வா9க� ேபா!ற நிைலய4� ஏராள நPட
, 

உடலி�, ேநாய4! ேவதைன ேபா!றைவகளா�, 

மன�த:ட�தி� ேவதைனக� AH�3 வ4-கி!ற3.  
 

அ&ப3 வயதி�, /-
ப( ெபா&(�க� �Cைமயானப4!, ேவதைன, 

ெவ&(�, /ேராத
 ேபா!றைவகைள மற�3, எ�ேலா*
 ந!றாக இ*�க 
ேவ,-
 எ!ற உண2F�/ நா
 வரேவ,-
. 

 

ஆனா�, நா
 அ&பைத� ெதா@-, மண4 வ4ழாைவ� ெகா,டா) 

அம*
 ெபாC3, நம3 உய4ைர மற�3வ4-கி!ேறா
. 
ஆர
ப�திலி*�3 பாச�3ட! வள2�த, வள2�த உண2Fகைள எ,ண4, 



“நா! அ�த� கால�தி� உைழ�37 ச
பாதி�ேத!, “இ(ப)7 
ச
பாதி�ேத!, அ(ப)7 ச
பாதி�ேத!” எ!& பழ9கைதகைள( ேபசி, 
அதன�! உண2ைவ வள2�/
 ெபாC3, அQர7 ச�திகேள நம�/� 
வள2கி!றன. 

 

இ3 ேபா!ற நிைலகள�லி*�3, மன�த2க� மMள ேவ,-
. ஆக, 

மன�த! I!றாவ3 கா,டமாக, மக:ஷிகள�! அ*.ண2ைவ� 
தன�/� ேச2�3, உடைல வ4@- உய4ரா!மா ப4:�தா�, அ-�3, 

ப4றவ4ய4�லா நிைலைய அைடய ேவ,-
, எ!& ஞான�க� ெதள�வாக, 

I!& கா,ட9கைள�
 கா,ப4�3�ளா2க�. 
 

ெவ(ப
, கா�த
, வ4ஷ
 எ!ப3
 I!& கா,ட
 தா!. I!&
 
ஒ!றாக7 ேச2�3, இய�க7 ச�திய4! அ5வாக மா&கி!ற3. நம3 
உய42, �C �த� ெகா,- ப�ேவ& ச"ர9கைள( ெப'&, இ!& மன�த 
ச"ர�ைத( ெப'றாR
, இ�த மன�த ச"ர�தி�, இ*� நJ�கி( ெபா*� 
கா5
 நிைலயாக, நம3 வாH�ைகைய அைம�3� ெகா,டா�தா!, 

நம3 உய4ரா!மா ஒள�ய4! த!ைம ெப&
. 
 

மக:ஷிகள�! அ*� உண2ைவ, நா
 கவ2�3,  

நம�/�நம�/�நம�/�நம�/� ஒள� ஒள� ஒள� ஒள�7 Qடராக மா'&
 நிைலைய�7 Qடராக மா'&
 நிைலைய�7 Qடராக மா'&
 நிைலைய�7 Qடராக மா'&
 நிைலைய�தா!தா!தா!தா!, 

நம3 இ!ைறய ெசய�களாக அைம�3நம3 இ!ைறய ெசய�களாக அைம�3நம3 இ!ைறய ெசய�களாக அைம�3நம3 இ!ைறய ெசய�களாக அைம�3, 

நாைளய ச"ரமாக, நம3 உய4ரா!மாைவ, 

ஒள�7 ச"ர
 ெபற7 ெசNயேவ,-
.  

 

 

 (ப�க
ப�க
ப�க
ப�க
 26,27) 

 

“நJ எைத நிைன�கி!றாேயா அ3வாகி!றாN” எ!ற 
கீைதய4! த�3வ(ப),   ந
 �!ேனா2க�ந
 �!ேனா2க�ந
 �!ேனா2க�ந
 �!ேனா2க�,  எைத( எைத( எைத( எைத( 
ெபறேவ,-
 எ!ெபறேவ,-
 எ!ெபறேவ,-
 எ!ெபறேவ,-
 எ!& & & & ஏ9/கி!ேறாேமாஏ9/கி!ேறாேமாஏ9/கி!ேறாேமாஏ9/கி!ேறாேமா, அதைன 
நா�
 ெப&கி!ேறா
.  

 

“ந
�ைடய �!ேனா2க� ச(த:ஷி ம,டல�தி! ஒள�வ@ட�தி� 
கல�3, நிைலயான ஒள�7ச"ர
 ெபற ேவ,-
” எ!& நா
 எ,ண4 
ஏ9/கிற ெபாC3, நம3 �!ேனா2க.
 ஒள�7ச"ர
 ெப&கி!றன2. 
அதன�! பயனாக,   



நா
, ந
 உண2வ4! ச�திைய,  

வ4,ைண ேநா�கி7  ெசR�திேனாமானா�, 

நம3 �!ேனா2கள�! உய4ரா!மா�கைள 

வ4, ெசR�த உதவ4ய  ந
�ைடய நிைனFக�, 

3:த நிைலய4� இய9கி, அ9ேக ெச�லF
, 

மகா ஞான�கள�! உண2ைவ, 3:த நிைலய4� நா
 ஈ2�கF
, 

ந
மிட�தி� வ*கி!ற தJைமகைள, அ�த வ4நா)ேய அக'றF
, 

நம�/� உண2வ4! ச�திைய( பழ�கF
, 

ெமNஞான�கள�! உண2ைவ ந
மிட�தி� வள2�கF
, 

அ�த உண2Fக�, ஒள�ய4! ச"ரமாக வளரF
 உதவ4 ெசNகி!றன. 
 

ேமR
, ஒள� க,- இ*� வ4ல/வ3 ேபா!&,  அ9ேக 
இ*.�/� இ*�க�E)ய ெபா*� ெத:வ3 ேபா!&,  நம3 வாHவ4� 
ெபா*ளறி�3 ெசய�ப-
 திறைன( ெப&கி!ேறா
. 

 

ச(த:ஷி எ!பவ2 யா2? ஆறாவ3 அறிவ4! 3ைண 
ெகா,-, தJயFண2Fகைள மாN�3, ந� உண2Fகைள வள2�க7 ெசN�
 
த!ைம வாN�த,  ஏழாவ3 அறிவ4ைன த!ன�ட�தி� ெப'றவ2கைள, 
ச(த:ஷி எ!& நா
 அறி�3ணர �)�
. 

 

அ�தைகய த!ைம வாN�த ச(த:ஷிகள�! சிற(ைப, ந
 
�!ேனா2க� ெபற ேவ,-
 எ!&,  நா
 தியான��/
 ெபாC3,  நா�
 
அ�தைகய :ஷிய4! த!ைமைய( ெப&கி!ேறா
. சிறி3 
கால�தி'காவ3, நம3 �!ேனா2கைள எ,ண4 தியான��தி-
 ெபாC3, 
அவ2க� ச(த:ஷி த!ைம ெப'& வ4-கி!றன2. அைத� ெதாட2�3 

நJ9க.
 :ஷி�த!ைமைய ெப&கி!றJ2க�.  

நJ9க� :ஷியாக ேவ,-
 எ!றா�நJ9க� :ஷியாக ேவ,-
 எ!றா�நJ9க� :ஷியாக ேவ,-
 எ!றா�நJ9க� :ஷியாக ேவ,-
 எ!றா�, 

�தலி��தலி��தலி��தலி�,  

உ9க� �!ேனாைர :ஷியா�க ேவ,-
உ9க� �!ேனாைர :ஷியா�க ேவ,-
உ9க� �!ேனாைர :ஷியா�க ேவ,-
உ9க� �!ேனாைர :ஷியா�க ேவ,-
 

எ!பைத உணரேவ,-
. 
 

நில�கடைலய4! ேம� ஓைட உைட�3 நJ�கிவ4@-, 

அதV� இ*�/
 ப*(ைப, நா
 Qைவ(ப3 ேபா!&,    

 

தJைமய4! த!ைம நம�/� இ3வைர ேச2�தி*�3, 

நம�/� உண2வ4! ச�தியாக வR(ெப'றி*�தாR
, 

நா
 அைத உைட�ெதறி�தா�நா
 அைத உைட�ெதறி�தா�நா
 அைத உைட�ெதறி�தா�நா
 அைத உைட�ெதறி�தா�,  



ந!ைமைய( ெபற7 ெசN�
 உண27சிைய, 

உ�தி( ெப&கி!ற3.  
 

உண2வ4! எ,ண9க.�/, இைடய4R�ள 

ேபா@)ையேபா@)ையேபா@)ையேபா@)ைய, சWசல�ைத நJ�கி வ4@டா�சWசல�ைத நJ�கி வ4@டா�சWசல�ைத நJ�கி வ4@டா�சWசல�ைத நJ�கி வ4@டா�, 

அதன�� ஒள�ய4! சிகரமாக இ*�/
 உண2Fக�, 

அதVைடய வ J:ய ச�திைய, நம�/� கவ2கி!ற3.  
 

அைவ,  ந!ைம பய�/
 ச�தியாக நம�/� இர,டற� கல�3, 
ந�ல உண2வ4! எ,ண9கைள,  ஓ9க7 ெசNகி!ற3 

 

 

 (ப�க
ப�க
ப�க
ப�க
 10-13) 

 

தJப�தி! ஒள�யா� இ*� அக!&, 

இ*ள�� இ*�த ெபா*� ெத:வைத( ேபா!&, 

ச(த:ஷிகள�! அ*� உண2வா�, 

உய4:� கல�தஉய4:� கல�தஉய4:� கல�தஉய4:� கல�த, நWசான இ*� அக!&நWசான இ*� அக!&நWசான இ*� அக!&நWசான இ*� அக!&, 

ெமN(ெபா*ைள� கா5
 ச�தி ெப&கி!ேறா
. 

 

நா
 ஒ* தJப�ைத ஏ'றிேனா
 எ!றா�,  அதிலி*�3 வ*
 ஒள� 
அ9/ AH�தி*�/
 இ*ைள அக'றி,  அ9கி*�/
 ெபா*�கைள� 
ெத:ய7 ெசN3,  அதிR�ள ந!ைமகைள�
,  தJைமகைள�
 அறிய7 
ெசNகி!ற3. 

 

இ3 ேபா!&தா!, நம3 ஆறாவ3 அறிவ4! த!ைம, 

“கா2�தி”  எ!றா�, ெவள�7ச
.  நம3 ஆறாவ3 அறிவ4'/,  
கா2�திேகயா,  எ!& ெபய2.  ஒள�ய4! ெசாXபமான,  நம3 உய42,  
நம�/�ள�*�3,  ந!ைம தJைமகைள அறிய7 ெசN3, ந!ைமகைள நாட7 
ெசNகி!ற3. 

 

நம3 வாH�ைகய4� ந!ைமகைளேய ெசN3 வ�தாR
, 
ப4றிெதா*வ2 வாH�ைகய4� ேவதைன(ப-வைத,  நா
 க, ெகா,- 
உ'&( பா2�/
 ெபாCேதா,  அ�ல3 காதா� ேக@டறி�
 ெபாCேதா,  
அவ*ைடய ேவதைனய4! உண2Fக� நம�/� வ�3வ4-கி!றன. 
ந
�� உ�ள,  ந�ல /ண9கைள வ JH�திவ4-கி!றன. 

 



பல ேகா) ச"ர9கைள( ெப'&,  அதி�,  த!ைன� கா�தி-
 
உண2வ4ைன வள2�3, இ!& மன�தனாக( ப4ற�தி*�கி!ேறா
. இ(ப)( 
ெப'ற இ�த மன�த ச"ர�தி�, ேவதைனய4! உண2Fகைள�
, ேகாப 
உண2Fகைள�
,  வள2�/
 ெபாC3,  அ3, மன�தV�/,டான ந�ல 
/ண9கைள அ)ைம(ப-�தி வ4-கி!ற3.   

 

ஏெனன��,  ேவதைன எ!ப3 வ4ஷ
,  வலிைம மி�க3.  அ3 நம3 
ெதள��த மனதி�,  இ*� Aழ7 ெசN3வ4-கி!ற3. இைத�தா! அQர! 
எ!ப3. 

 

ச,ைடய4-பவ2கைள சா�த(ப-�3வத'காக,  நா
 நியாய9கைள 
எ-�37 ெசா�ேவா
.  ஆனா�,  அ9ேக ந�லைத எ-�37 
ெசா�வத'காக,  ச,ைடய4@டவ2க.ைடய உண2Fகைள, நா
 ேக@டறிய 
ேவ,)ய4*�கி!ற3.  

 

அGவா&,  பல*ைடய கார உண2Fகைள� ேக@டறிய 
ேந2வதனா�,  அவ2க.ைடய உண2Fக� அைன�3
,  ந
 உடலி� வ�3 
ேச2கி!றன. 

 

இ3 ேபா!ற ச�த2(ப9களா�, ந
மிட�தி� உ,டா/
 ெவ&(�,  
ேவதைன, ேகாப
 ேபா!ற உண2Fக�, நம3 உடலி� உ�ள அ5�கள�� 
கல�3,  இர�த� ெகாதி(� ேபா!ற ேநாNகைள உ*வா�கி வ4-கி!றன.  

 

ேமR
,  இ�த நWசான அQர! வள2�3,  நம3 ைக, கா�கைள 
�ட�கிவ4-கி!றன.  ெம!ேமR
 நWசான நிைலக� ந
மிட�தி� 
/வ4�
ெபாC3,  அ3 நம3 உய4:�,  இ*� Aழ7 ெசN�
 நிைலகளாக 
வள27சி அைட�3வ4-கி!றன.  எனேவ, 

நம3 ஆறாவ3 அறிைவ7 சீராக( பய!ப-�தவ4�ைல எ!றா�, 

ஒள�ய4! ெசாXபமான உய4ைர, 
நWசான இ*� AH�3 ெகா�.
 எ!பைத அறி�3, 

ஆறாவ3 அறிவ4! 3ைண ெகா,-, 

மக:ஷிகள�! அ*� உண2ைவ ந
�� இைண�3, 

ந
மிட�தி� ேச*
,  

நWசான நிைலகைள நJ�/வத'/நWசான நிைலகைள நJ�/வத'/நWசான நிைலகைள நJ�/வத'/நWசான நிைலகைள நJ�/வத'/, 

நா
 ெத:�3 ெகா�ளேவ,-
நா
 ெத:�3 ெகா�ளேவ,-
நா
 ெத:�3 ெகா�ளேவ,-
நா
 ெத:�3 ெகா�ளேவ,-
. 
 



நWசிைன நJ�கி, உண2வ4ைன ஒள�யா�கி, இ!&
 வ4,5லகி� 
3*வ ந@ச�திரமாக வாH�3 வள2�3 ெகா,-�ளா2, 3*வ மக:ஷி. 
அ�த மக:ஷிய4! அ*� உண2Fக�, இ!&
 Oமிய4� பட2�3, பரவ4� 
ெகா,-�ளன. 

 

அவ:டமி*�3 ெவள�(ப-
, உண2வ4! அைலகைள� தன�/� 
கவ2�3 வள2�3� ெகா,டவ2க� இ!&, ஆறாவ3 அறிைவ ஏழாவ3 
நிைலயா�கி,  உய4:� உண2வ4ைன ஒள�யா�கி,  ச(த:ஷி ம,டல9களாக, 

வாH�3 வள2�3 ெகா,-�ளா2க�. அவ2கள�டமி*�3, அவ2க.� 
வ4ைளயைவ�த உண2வ4! அைலக� ெவள�(ப@-,  இ�த Oமிய4� 
பட2�3 பரவ4� ெகா,-�ள3. 

 

அவரகள�! ஆ'ற� மி�க ச�திைய, நா
 எ,ண�தா� கவ2�3,  

ந
 உய4:� இைண�/
 ெபாC3, 

மக:ஷிகள�! ஆ'ற� மி�க உண2Fக� 

ந
�� அறியா3 ேச2�த, நWசான உண2ைவ, 

அQரைனஅQரைனஅQரைனஅQரைன, உய4:� இ*�AC
 நிைலய4ைன( உய4:� இ*�AC
 நிைலய4ைன( உய4:� இ*�AC
 நிைலய4ைன( உய4:� இ*�AC
 நிைலய4ைன( 
ப4ள�கி!றனப4ள�கி!றனப4ள�கி!றனப4ள�கி!றன.... 

உய42 Qட:! ஒள�ய4ைனஉய42 Qட:! ஒள�ய4ைனஉய42 Qட:! ஒள�ய4ைனஉய42 Qட:! ஒள�ய4ைன, வள2�கி!றனவள2�கி!றனவள2�கி!றனவள2�கி!றன.... 
இதைன நிைனFப-�3
 வ4தமாக, 

ஞான�களா� உ*வா�க(ப@ட3 தா!,  

““““தJபாவள�தJபாவள�தJபாவள�தJபாவள�”””” தி*நா�தி*நா�தி*நா�தி*நா�.... 
 

 

 (ப�க
ப�க
ப�க
ப�க
 18-20) 

 

அ!ைறய ெமNஞான�க� தம3 உண2வ4! ஆ'றலா�, தJைமைய( 

ப4ள�தா2க�. ஒGெவா* ெபா*ள�R
,  வ4ஷ�தி! வ4ஷ�தி! வ4ஷ�தி! வ4ஷ�தி! 
த!ைமதா! இய�/கி!ற3 எ!& அறி�தா2க�த!ைமதா! இய�/கி!ற3 எ!& அறி�தா2க�த!ைமதா! இய�/கி!ற3 எ!& அறி�தா2க�த!ைமதா! இய�/கி!ற3 எ!& அறி�தா2க�....     

 

உய4*
உய4*
உய4*
உய4*
, வ4ஷ�தி! த!ைமயா�தா! வ4ஷ�தி! த!ைமயா�தா! வ4ஷ�தி! த!ைமயா�தா! வ4ஷ�தி! த!ைமயா�தா! 
இய9/கிஇய9/கிஇய9/கிஇய9/கி!ற3!ற3!ற3!ற3, எ!பைத�
 அறி�தா2க�எ!பைத�
 அறி�தா2க�எ!பைத�
 அறி�தா2க�எ!பைத�
 அறி�தா2க�....  இ�த உய42 இ�த உய42 இ�த உய42 இ�த உய42 
ந
�ைடய உண2F�/�ந
�ைடய உண2F�/�ந
�ைடய உண2F�/�ந
�ைடய உண2F�/�, ந�ல ஒள�7Qடைர ந�ல ஒள�7Qடைர ந�ல ஒள�7Qடைர ந�ல ஒள�7Qடைர 



உ*வா�/கி!ற3 எ!&
 அறி�தா2க�உ*வா�/கி!ற3 எ!&
 அறி�தா2க�உ*வா�/கி!ற3 எ!&
 அறி�தா2க�உ*வா�/கி!ற3 எ!&
 அறி�தா2க�....  அ�த 
உண2வ4! ஒள�ய4ைன வள2�தா2க�. 

 

ஆனா�, வ4Wஞான�க� அ5ைவ( ப4ள�3, அதிR�ள வ4ஷ�தி! 
த!ைமைய� கவ2�3, உலைக அழி�/
 அ5 வ4ைசயாக 
உ*வா�கினா2க�.  

 

அவ2க� உலைக அழி�/
 அ5/,ைட7 ெசNதாR
 ச:, 

அ5�கதிராக மா'றி இய�திர9கைள இய�கினாR
 ச:, அதிலி*�3 
ெவள�(ப-
 கதி:ய�க( ெபாறிக� ஆவ4யாக7 ெச�R
 ெபாC3, அதைன 
A:யன�! கா�த ச�தி கவ2�3, அைத அைலகளாக மா'&கி!ற3. 

 

அ3 அைலகளாக மா&
 ெபாC3, அ3 எ�ெத�த( ெபா*�கைள 
உ*வா�/வத'/ Iலமாக இ*�தேதா, அ�த வ4ஷ�தி! த!ைம 
நம�/� ஊ-*வ(ப-
 ெபாC3, மன�தன�! சி�தைனைய அழி�/
 
Iல(ெபா*ளாக அைம�3,  மன�தன�! நிைலைய7 சீ2/ைலய7 

ெசNகி!ற3. தாய4! க*வ4ேலேய, மன�த உ*ைவ� 
/ைல�/
 ச�தியாக வ4ைள�தி*�கி!ற3. 

 

வ4Wஞான அறிவா�, வ4ைள�த இ�த அQர7 ச�திக� மன�த 
ச�தாய�ைத7 சீ2/ைலய7 ெசNகி!றன. இGவா&, உலகி� பரவ4வ*
 
நWசிைன� த-�க ேவ,-ெம!றா�, ஞான�க� கா,ப4�த அ*� 

வழிய4ைன, நா
 அைனவ*
 ப4!ப'&த� ேவ,-
. 
 

மன�த:ட�தி�, இ*� AH�தி-
 நிைல உ*வாவைத� த-�3, 

உய4:ன�ட�தி� ஒள�ய4! உண2ைவ வள2�தி-
 நாளாக�தா!, இ�த 
தJபாவள�� தி*நாைள,  ஞான�க� நம�/� ெகா-�தன2. 

 

ஏெனன��, நில�ைத( ப,ப-�தி, வ4ைதய4@-, உரமி@-, பய! த*
 

ெச)கைள வள2�3 வ�ேதாமானாR
,  அதி� ஒ* வ4ஷ வ4�3 
வ4C�3வ4@டா�,  அ3 மிக ேவகமாக வள2�3, ந�ல 
ெச)ய4! பலைன� /ைற�3 வ4-கி!ற3.  

 

இ3 ேபா!&தா!, நா
 எGவளF  ந�லவராக இ*�தாR
, 

ேவதைன(ப-ேவா:! நிைலகைள� க, ெகா,- பா2�/
 ெபாC3, 

நம�/� வ4�தாக( பதி�3 வ4-கி!ற3. 
 



உடலி� பதி�த ேவதைனய4! வ4�3, நம3 உடலி� இ*�3 
ெகா,-, அதன�! உண2வ4! கிள27சிைய� Y,), வ4�3�/7 ச�தாக� 
த! உண2ைவ ஈ2�கி!ற3. ஆக இ3 ேபா!&, 

எதன�! உண2வ4! /ண�ைத, 

அதிகமாக நம�/� பதிF ெசNகி!ேறாேமா, 

அ3  நம�/�  வ4தியாகவ4தியாகவ4தியாகவ4தியாக  மா&கி!ற3. 
 

நம�/� எ�தைகய தJைமைய( பதிF ெசNதாR
, அ�த உண2வ4! 
த!ைம ந
�� ஊHவ4ைனயாக, வ4தியாக உ*வாகி!ற3, மM,-
, 

மM,-
 அேத எ,ண9கைள எ,5
 ெபாC3தா!, அத! வழிகள�� 
நா
 ெசய�பட ஆர
ப4�3 வ4-கி!ேறா
.  

 

இைத� தா!, சிவV�/ கண�/( ப4�ைள ந�தJDவர!, எ!& 
ப�தி மா2�க9கள��, சாதாரண மன�த*
 ெதள�வாக� ெத:�3 ெகா�.
 
வ,ண
, காவ4ய9கைள� ெதா/�தன2. 

 

வ4�தாக( பதி�3 வள*
 உண2Fகைள, நா
  மதி ெகா,- 
மா'றிட� ேவ,-
. அGவாறி�லாம�, ேவதைனய4! உண2Fக� 
வள2�3, வ4தியாக7 ெசய�ப-மானா�, அ3 ந
 உடைல� கைர�3, 

இ&திய4� ந
ைம ம)ய7 ெசN3வ4-
. 
 

ஆகேவ, வ4திைய மதி ெகா,- மா'றிட� ேவ,-
. 

மக:ஷிகள�! அ*ளா'ற� மி�க ச�திையமக:ஷிகள�! அ*ளா'ற� மி�க ச�திையமக:ஷிகள�! அ*ளா'ற� மி�க ச�திையமக:ஷிகள�! அ*ளா'ற� மி�க ச�திைய, 

ந
�� வR( ெபற7 ெசNவேதந
�� வR( ெபற7 ெசNவேதந
�� வR( ெபற7 ெசNவேதந
�� வR( ெபற7 ெசNவேத, மதியா/
மதியா/
மதியா/
மதியா/
. 

ஆகேவ, இ�த மதி ெகா,-, 

ந
�� ேச*
 நWசான இ*ைள அக'&ேவா
. 
மக:ஷிகள�! அ*� ச�திய4! உண2வாக வள2(ேபா
. 
எம3 அ*ளாசிக�. 

 

 

 (ப�க
ப�க
ப�க
ப�க
 21-25) 

 

“வ4Wஞான�, ஒ* இரா�ெக@ Iல
, ெசய'ைக� ேகாைள 
வ4,ெவள��/ அV(�கி!றா2. ப4!, அ�த ெசய'ைக� ேகாள�! 3ைண� 
ெகா,-, வ4,ண4! நிைலைய, Oமிய4� ெப&கிறா2.  

 

அ3 ேபா!&, நா
 ந
�ட! வாH�3 வள2�3, உடைல வ4@-( 
ப4:�3 ெச!ற �!ேனா2கள�! உய4ரா!மா�கைள,  



நம3 எ,ண�தி! வR� ெகா,-நம3 எ,ண�தி! வR� ெகா,-நம3 எ,ண�தி! வR� ெகா,-நம3 எ,ண�தி! வR� ெகா,-,  

வ4,ண4'/ அV(�
 ெபாC3வ4,ண4'/ அV(�
 ெபாC3வ4,ண4'/ அV(�
 ெபாC3வ4,ண4'/ அV(�
 ெபாC3,  

அ�த ஆ!மா�க� ெப&
 ஆ'றைல,  

நா
 ெபற�)�
. 

 

நா
 சி& வயதினராக இ*�/
 ெபாC3, நம3 �!ேனா2க�, நா
 
அைன�3� 3ைறய4R
 சிற�3 இ*�க ேவ,-
 என எ,ண4, நம�/ 
பல வைககள�R
 பாச�ைத� கா@), ந� அறிவ4ைன ஊ@) 
வள2�கி!றன2. 

 

ஆனா� நம3 �!ேனா2க�, நம�/ எ-�37 ெசா�R
 உய2�த, 

சிற�த, அறிFைரகைள ஒ3�கிவ4@-, மா'&� க*�3�கள�� நா@ட
 
ெசR�தி, அத! வழி ெச�R
 ெபாC3, நம3 �!ேனா2க� ேவதைன 
அைடகி!றன2. 

 

“நா
 ெசா!னப) ெசNயவ4�ைல, தவறான பாைதய4� 
ெச�Rகி!றாேன, உ*(ப-வானா?” எ!& ேகாப�
, ேவதைன�
 கல�த 
ெசா'க�, அவ2கள�டமி*�3 ெவள�(ப-கி!றன. 

 

நா
 எ�லா நிைலகள�R
 உய2�3 சிற(�ற ேவ,-
 எ!ற, 

அவ2க.ைடய பாச உண2Fக.
 ந
மிட�தி� பதிவாகி!றன.  
 

அேத சமய�தி�, அவ2க� ெசா�ைல மதி�கா3 ெசய�ப@ட 
நிைலகள��, அவ2க� ெவள�(ப-�திய ேகாப உண2Fக.
, ந
மிட�தி� 
பதிவாகி!றன. 

 

ஒ* ெச), எதி2மைறயான AHநிைலைய7 ச�தி�கி!ற ெபாC3, 

த!Vைடய வள27சிைய இழ�கி!ற3. அ3 ேபா!ேற, நம3 
�!ேனா2க� ந
 மM3 ப'&, பாச�3ட! இ*�தாR
, அவ2க.ைடய 
அறிFைரகைள ம&�3 இய9/கி!ற ெபாC3, அவ2க� ேகாப உண2F 
ெகா,-,  ந
ைம( பா2�/
 ெபாCெத�லா
,  சலி(�,  ேவதைன,  ெவ&(�, 

ேகாப
,  ஆ�திர
 ேபா!ற உண2Fக�,  அவ2கள�ட
 உ*வாகி!றன. 
 

இGவா& ந
 மM3, பாசமாக இ*�/
, அவ2கள�! உண2வ4! 
எ,ண உண27சிய4! அ5�த!ைமய4�, இ(ப) பாச
, ேகாப
, ஆ�திர
 
என உண2Fக� மாறி, மாறி அைமவ3 எ!ப3, அவ2கள�! உடலி� 



சீர'ற நிைலகைள உ*வா�கி, ேநாNகைள அவ2கள�ட�தி� 
உ,டா�கிவ4-கி!ற3. 

 

ேமR
,  அவ2க.ைடய ஆ!மா சீர'ற நிைலய4�, ந
ைம( 
பா2�/
 ெபாCெத�லா
 கல�க
, ேவதைன, சWசல
 எ!ற 
உண2Fகைள, அவ2க� Qவாசி�க ேந2�3, அவ2க.ைடய ச"ர�தி� 

இ�தைகய எ,ண அைலகேள, அதிகமாக வ4ைளகி!ற3. ந�ல 
உண2Fக� வ4ைளவேத இ�ைல. 

 

உதாரணமாக, ந�ல வயைல( ப,ப-�தி, ந�ல வ4ைதகைள 
ஊ!றினாR
, அதன�ைடேய, கைளக� உ*வாகி ஓ9கி வள2வ3 
ேபா!&தா!, 

பாச உண2Fக� உ�ள இட�தி�பாச உண2Fக� உ�ள இட�தி�பாச உண2Fக� உ�ள இட�தி�பாச உண2Fக� உ�ள இட�தி�, சிறிதளFசிறிதளFசிறிதளFசிறிதளF,  

ெவ&(ப4'/ இடமள��/
 ெபாC3ெவ&(ப4'/ இடமள��/
 ெபாC3ெவ&(ப4'/ இடமள��/
 ெபாC3ெவ&(ப4'/ இடமள��/
 ெபாC3, 

அ9ேக ெவ&(பான உண2Fகேள அதிகமாகி, 
பாச உண2Fகைள, ம9க7 ெசN3வ4-கி!றன. 

இGவா&, ந
 /-
ப வாH�ைகய4� ேவதைன�ற7 ெசN�
 
ச�த2(ப9கைள அறி�3,  அவ'ைற வ4ல�க( பழகி� ெகா�ள ேவ,-
. 
 

      ந
 �!ேனா2கள�! உய4ரா!மா, ந
 /ல�ெதNவமான, அ�த 
உய4ரா!மா ச(த:ஷி ம,டல ஒள� அைலக.ட! கல�3, எ!&
 
நிைலயான ஒள�7 ச"ர
 ெபற அ*�வாN ஈDவரா, எ!& எ,ண4ய 
ப4ற/, 

“அ*� ஞான�கள�! ச�தி,  நா9க� ெபறேவ,-
 ஈDவரா” 
எ9கைள அறியா3 ேச2�த,  இ*� நJ9க ேவ,-
… ஈDவரா” 
“நா9க� பா2(பவெர�லா
,  நல
 ெபறேவ,-
… ஈDவரா…” 
எ!& நா
 எ,ண4, இ�த உண2வ4! ச�திைய, ந
மிட�தி� 

வள2�க ேவ,-
.  
 

“எ9க� /ல�ெதNவமான Iதாைதய2கள�! உய4ரா!மா ச(த:ஷி 
ம,டல�3ட! இைண�3, எ!&
 நிைலயான ஒள�7 ச"ர
 
ெபறேவ,-
 எ!&
, ச(த:ஷிகள�! அ*� ச�தி, ச(த:ஷி 
ம,டல9கள�! ஒள�கா�த ச�தி,  எ9க� உட� �Cவ3
 
படரேவ,-
” எ!& நம3 ச"ர�தி�, உய4:� இ�த உண2Fகைள7 
ேச2�க ேவ,-
. 

 



மக:ஷிகள�! அ*� ச�தியா�, எ9க� அ!ைன த�ைத கா@)ய, 

ந�வழி அைன�ைத�
 ெசயலா�கி, 
அவ2க� எ,ண4ய ந� உண2Fக�, எ9க.�/� வ4ைள�3, 

நா9க� பா2(பெத�லா
 நல�
, 

ஆ�கமான எ,ண9க� எ9க.�/� வ4ைள�3, 

எ9க� ெசா�லிR
, ெசயலிR
 �ன�த
 ெப&
 த!ைமயாகF
, 

அவ2க� கா,ப4�த ந�வழிய4! நிைலக�அவ2க� கா,ப4�த ந�வழிய4! நிைலக�அவ2க� கா,ப4�த ந�வழிய4! நிைலக�அவ2க� கா,ப4�த ந�வழிய4! நிைலக� 

எ9க.�/� ஆளF
எ9க.�/� ஆளF
எ9க.�/� ஆளF
எ9க.�/� ஆளF
, வளரF
 ேவ,-ெமனவளரF
 ேவ,-ெமனவளரF
 ேவ,-ெமனவளரF
 ேவ,-ெமன 

நா
 தியான��க ேவ,-
. 
 

ந
�ைடய �!ேனா2கள�! நிைனF நா@கைள� ெகா,டா) 
வ4@ேடா
. அவ2க.ைடய உய4ரா�மா�கைள ச(த:ஷி ம,டல�3ட! 
இைணய ேவ,-
, எ!& தியான��3 வ4@ேடா
. அத! Iல
,  

அவ2க.�/ ெசNயேவ,)ய கடைமகைள, நிைறேவ'றி வ4@ேடா
, 

எ!& க*3ேவாேமயானா�, அத! ப4ற/, நா
 வள2வேத 
இ�ைல. 

 

பதிலாக, ந
மிட�தி�, �!ேனா2கள�! உய4ரா�மா�கைள,  

வ4, ெசR�திய நிைனFக.
, 

அவ2க� ச(த:ஷி ம,டல9க.ட! இைணய ேவ,-
  

எ!ற ஏ�க�
  ந
மிட
ந
மிட
ந
மிட
ந
மிட
,  

எ!&
 இ*�3 ெகா,ேட இ*�க ேவ,-
எ!&
 இ*�3 ெகா,ேட இ*�க ேவ,-
எ!&
 இ*�3 ெகா,ேட இ*�க ேவ,-
எ!&
 இ*�3 ெகா,ேட இ*�க ேவ,-
. 
 

 

 (ப�க
ப�க
ப�க
ப�க
 48-52) 

 

ேபர,ட�தி� உ�ள ச�திைய, ந@ச�திர9க.
 ேகா�க.
 தம�/ 
உணவாக எ-�3� ெகா�கி!றன. ேகா�கள�லி*�3
, 

ந@ச�திர9கள�லி*�3
 ெவள�(ப-வைத, A:ய! தன�/� கவ2�3, 

கவ2�தைவக.�/� உ�ள நWசிைன( ப4:�3,  உண2வ4! ஒலி, 
ஒள�யாக மா'றி,  இ�த( ப4ரபWச�ைத இய�கி� ெகா,)*�கி!ற3. 

 

A:ய� /-
ப�ைத�தா!, நா
 ப4ரபWச
 எ!& ெசா�கி!ேறா
. 
சில�தி, த! வைலைய வ4:�3, அதி� சி�/
 உய4:ன9கைள, தன3 
உணவாக எ-�3, தன3 வாH�ைகைய நட�தி,  தன3 இன�ைத வ4*�தி 
ெசN3 வாHவைத( ேபா!&, ந@ச�திர9க�, ப4ற ம,டல9கள�லி*�3 



ெவள�(ப-
 ச�திைய� தம�/� கவ2�3, பா�ெவள� ம,டல9களாக 
மா'றி� ெகா�கி!ற3. 

 

27 ந@ச�திர9க.
, அதனத! உண2F�/� த�கவா&, ப4ற 
ம,டல9கள�லி*�3 ெவள�(ப-
 ச�திய4ைன� கவ2�3 ெகா�கி!றன. 

ப4!, ஒGெவா!&
 ஒGெவா* வ4தமான 

உண2வ4! ச�3�கைள� தம�/� உ*வா�கி, 

அதனைன�அதனைன�அதனைன�அதனைன� தன3தன3தன3தன3 Qழ'சி ேவக�தா�Qழ'சி ேவக�தா�Qழ'சி ேவக�தா�Qழ'சி ேவக�தா�, 

3க�களாக3க�களாக3க�களாக3க�களாக, YசிகளாகYசிகளாகYசிகளாகYசிகளாக,  

இ�த ப4ரபWச�தி� வ Jசி( பரவ7 ெசNகி!றன. 
 

ப4ற ம,டல9கள�லி*�3 ெவள�(ப-
 ச�ைத, இ�த 27 

ந@ச�திர9க.
, தம3 உணவாக எ-�3 ெவள�(ப-
 ச�திைய� 
ேகா�க�,  தம�/ உணவாக எ-�3� ெகா�கி!றன. ேகா�க�,  தம�/� 
வ4ைளய ைவ�3 ெவள�(ப-�3
 ச�திைய, A:ய! தம�/� கவ2�3, 

உணவாக எ-�3,  த
�� வ4ைளய ைவ�த உண2வ4! ச�ைத( பர(ப4, 
இ�த 27 ந@ச�திர9கைள�
, நவ� ேகா�கைள�
, 

இதிலி*�3 உ*( ெப'ற ம'ற அைன�ைத�
, 

த! அைண(ப4� வள2�3,  தாV
 வள2�3 ெகா,-�ள3. 
 

A:ய! தம3 ச�தி வாN�த நிைலக� ெகா,-, ெவ(ப� 
கா�த9கைள ெவள�(ப-�தி, ம'றைவகைள உ*வா�/கி!ற3. ஆக,  

A:ய! உமிH�3
 ச�திய4! 3ைண� ெகா,-, 

ேகா�க.
, ந@ச�திர9க.
 A:ய! ஈ2(� வ@ட�A:ய! ஈ2(� வ@ட�A:ய! ஈ2(� வ@ட�A:ய! ஈ2(� வ@ட�தி� தி� தி� தி� 
இ*�3 ெகா,-இ*�3 ெகா,-இ*�3 ெகா,-இ*�3 ெகா,-, த
ைம வள2�3� ெகா�கி!றனத
ைம வள2�3� ெகா�கி!றனத
ைம வள2�3� ெகா�கி!றனத
ைம வள2�3� ெகா�கி!றன.... 

 

இதி�, நம3 Oமி�
 A:ய! ஈ2(� வ@ட�தி� இ*�3 ெகா,-, 

A:ய! பைட�தV(�
 ச�திய4! 3ைண� ெகா,-, த
மிட�தி� தாவர 
இன9கைள�
, உய4:ன9கைள�
 உ,டா�/கி!ற3. 

 

ஒ* மர�தி! வ4�ைத எ-�3,  

ேவ& ஒ* ப�க
 த�ள�,  தன�ேய ஊ!றினா�, 

தாN மர�திலி*�3 ெவள�(ப@ட உண2வ4! ச�ைத, 

A:யன�! கா�த ச�தி கவ2�3, அைலகளாக( பட2�3, 

அ�த வ4�தி'/, ஆகார�ைத எ-�37 ெச�கி!றன. 
ஊ!ற(ப@ட வ4�3, தன3 உண2வ4! த!ைம ெகா,-,  



A:ய! கா�த ச�தி கவ2�3 ைவ�3�ள,  

த! தாN மர�தி! ச�ைதத! தாN மர�தி! ச�ைதத! தாN மர�தி! ச�ைதத! தாN மர�தி! ச�ைத, உணவாக� கவ2�3உணவாக� கவ2�3உணவாக� கவ2�3உணவாக� கவ2�3, 

எ-�3 வள2கி!ற3. 
 

ந@ச�திர9களாக இ*�தைவக�, வ4,ண4! ஆ'றைல� கவ2�3, 

வள2�3 A:யனாக மா&கி!றன. நம3 ப4ரபWச�திலி*�3, ஒ* 
ந@ச�திர
, A:யனாக மாறிவ4@டா�, அ3, A:ய� /-
ப�திலி*�3 
ப4:�3, தன�� /-
பமாக இய9க� ெதாட9கிவ4-
. 

 

நம3 /-
ப�தி�, ைபய! ஒ*வ! வள2�3 ஒ* ப*வ
 
வ�த3
, அவV�/� தி*மண
 ெசN3 ைவ�3, அவைன� தன�� 
/-
பமாக ைவ�கி!ேறாேமா, அைத( ேபா!&, ஒ* ந@ச�திர
 
/றி(ப4@ட ப*வ
 வ�த3
, தன3 ப4ரபWச�திலி*�3 ப4:�3, தன�� 
/-
பமாக இய9க� ெதாட9கிவ4-
. 

 

ஒ* ந@ச�திர
 A:ய� /-
ப�திலி*�3 ப4:�3 தன�ேய 

ேபாNவ4@டா�,  அ�த A:ய� /-
ப�தி! இய�க�தி�, 

மா&த� ஏ'ப-
.  
 

A:யைன( ேபாலேவ, ப*வ
 அைட�த ந@ச�திர9க.
, 

தம�ெக!& ேகா�கைள�
, ந@ச�திர9கைள�
 உ*வா�கி� 
ெகா�கி!றன. 

 

நம3 A:ய� /-
ப�தி�, ஓ2 அ9கமான நம3 Oமி, 
A:யன�லி*�3 ெவள�(ப-
, ெவ(ப� கா�த ச�திைய� கவ2�3, தம�/� 
தாவர இன9கைள�
, உய4:ன9கைள�
 உ,டா�கி, அைவகள�� 
வள27சிைய�
, மா'ற�ைத�
 ஏ'ப-�3கி!ற3. 

 

A:யன�லி*�3 ெவள�(ப-
 ஒ* ெவ(ப கா�த
, ச�த2(ப�தா� 
ேகா�கள�லி*�3 ெவள�(ப-
 அைலக�, ம'&
 ந@ச�திர9கள�லி*�3 
ெவள�(ப-
 கதி:ய�க அைலக�, ேபா!ற இைவகள�! தா�/தலினா�, 

3)(ப4! நிைல ெப'&, உய4ர5வாக மாறி, நம3 Oமிய4! ஈ2(ப4'/� 
வ*கி!ற3. 

 

Oமிய4! ஈ2(ப4'/� வ�த ஒ* உய4ர5, தாவர இன�தி! 
ச�3�கைள� கவ2�3, த!V� இைண(பதா�, உய4ர5வ4�, 

““““தாவர இன�தி! உண2வ4! மண
தாவர இன�தி! உண2வ4! மண
தாவர இன�தி! உண2வ4! மண
தாவர இன�தி! உண2வ4! மண
”””” /ண9களாகி, 



அதன�! எ,ண�தா�,  

உய4ர5 த!ன�� உடைல வள2�3, 

அதன��, கா�3� ெகா�.
 உண2ைவ வள2�3, 

இ!& மன�தனாக, இ�த ச"ர�ைத( ெப'&�ள3. 
 

மன�த ச"ர�ைத( ெப'ற ஒ*வ2 ந�லவ2, ெக@டவ2 எ!& ேவ& 
யா*ட! பழகினாR
, அவ2க.ைடய உண2Fகைள, ஈ2�3� த!ன�� 
பதிய ைவ�கி!றா2. மன�த2, தா
 எ,ண�தா� ஈ2�3, ஒ!ைற7 
ெசா�R
 ெபாC3, அ3 அவர3 ஆ!மாவாக, பா�ெவள� ம,டலமாக 
அைம�3வ4-கி!ற3. ஆகேவ, மன�த:! எ,ண
 ஒ* ந@ச�திர
. 

 

எ�தைன வைகயான /ண9கைள மன�த2 எ-�கி!றாேரா, 
அ�தைன வைகயான ந@ச�திர9களாக மன�த:ட�தி� மா&கி!றன. 
அதனத! த!ைம�ேக'ப,  அ3 அ3 இய9/
 நிைல வ*கி!ற3. 

 

இGவா&, நா
 கவ2�3 ெகா,ட உண2வ4! நிைலக�, நம3 
ஆ!மாவாக இய9க� ெதாட9கிவ4-கி!ற3. அதிலி*�3 உ*வா/
 
உண2வ4! ச�3�க�,  ந
 உடலி� ேகா�கைள( ேபா!& இய9/கி!ற3.  

 

ஆனா�,  தJைமக� பலவ'ைற( பா2�க(ப-
 ெபாC3, தJைமய4! 
உண2Fக�, ந
 Qவாச�தி� கல�3, எ,ண அைலகளாக மாறி, 

ந
மிட�தி� பா�ெவள� ம,டல9களாக மா&
 
ெபாC3, நம�/�, அ3 எ,ண9கள�! இய�க7 

ச�தியாக, மா&கி!ற3. 
 

இைத( ேபா!&, எ�தைன வ4தமான நிைலக� ந
�� 
உ*வாகி!றேதா, அைவயைன�3
 ந
மிட�தி� பா�ெவள� 

ம,டல9களாக அைம�3,  நா
 Qவாசி�/
 ேபாெத�லா
, 
இ�த உய42இ�த உய42இ�த உய42இ�த உய42, A:யைன( ேபா!&A:யைன( ேபா!&A:யைன( ேபா!&A:யைன( ேபா!&  இ*�3இ*�3இ*�3இ*�3, 

உண2வ4ைன இய�கிஉண2வ4ைன இய�கிஉண2வ4ைன இய�கிஉண2வ4ைன இய�கி,  உண2வ4! ச�திைன நம3 
உடலாக, ேகாளாக, உைறய7 ெசN3வ4-கி!ற3.  

 

அதி� எ�தைகய த!ைமைய வள2�3� ெகா,ேடாேமா, அ�த 
Qைவய4! உண2வ4! /ண�தா�, ந
 உட� அைம(ப4R
 மா&த� 
ஏ'ப-கி!றன. 



 (ப�க
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ப�க
ப�க
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இ�த ப4ரபWச�ைத( ேபா!&தா!, நம3 உய4:! உடலி! 
இய�க�
. நா
 ம'றவ2க.ைடய எ,ண9கைள� கவ*
 ெபாC3, 

நம3 உய42 /*வாக நி!&,  அ�த உண2வ4! ச�ைத ந
�� ெப*�கி, 
நம3 உடலாக மா'&கி!ற3. 

A:ய!, இ�த( ப4ரபWச�தி'ேக /*வாக இ*(பைத( ேபா!&, 

நம3 உடR�/,  “உய42” /*வாக இ*�கி!ற3. 

ேமR
, ந
�� உ�ள உய42ந
�� உ�ள உய42ந
�� உ�ள உய42ந
�� உ�ள உய42, A:யைன( ேபா!&, 
மிள�*
 த!ைம�
 ெப'றி*�கி!ற3மிள�*
 த!ைம�
 ெப'றி*�கி!ற3மிள�*
 த!ைம�
 ெப'றி*�கி!ற3மிள�*
 த!ைம�
 ெப'றி*�கி!ற3.... 

 

இதன�! உ,ைமைய, நா
 உண2�3 ெகா,டப4!, நம3 
வாH�ைகய4� ெவ&(�, சலி(�, சWசல
 ேபா!ற நWசான நிைலக� 
ஏ'ப-
 ச�த2(ப9கள��, A:ய!, தா! கவ*
 அ5�கள�� உ�ள 
நWசிைன( ப4ள�3வ4@-, ந� உண2வ4ைன ஒள�7Qடராக மா'&வைத( 
ேபா!&,  ந
மிட�தி� ேமா3
 நWசான உண2ைவ( ப4ள�3, 

மக:ஷிகள�! அ*� உண2வான ந� உண2ைவ இைண�3, அதைன 
ஒள�7Qடராக மா'ற ேவ,-
. 

 

மன�தராக( ப4ற�3�ள நா
, மகிH7சி ெப&
 உண2வ4ைன 
ந
மிட�தி� வள2�க ேவ,-
. ப4றைர மகிழ7 ெசNதி-
 ெசய�கைள7 
ெசNதிட� ேவ,-
. “ம'றவ2கள�ட�தி� பைகைம” எ!ற நிைல�/, 
சிறி3
 இட
 அள��த� Eடா3. 

 

மன�த2களான நா
, ந'/ண9க� ெகா,- ெசய�ப@டாR
, 

ச�த2(ப�தா�, தJய /ண
 ெகா,ட உண2வைலகைள Qவாசி�க 
ேந2�தா�, அ3 நம3 உண2வ4� கல�3,  ந�ல உண2Fக� தண4�3,  தJய 
உண2வ4! த!ைம வ4ைள�3 வ4-கி!ற3. 

 

பைகைம உண2Fகைள ந
�� வள2�3வ4@டா�, ந
மிட�தி� 
உ�ள ந�ல /ண9க.�/
,  பைகைமயான /ண9க.�/
, ேபா2 
�ைற வ�3,  அ3 நம3 ஆ!மாவாக, பா�ெவள� ம,டலமாக அைம�3 
வ4-கி!ற3. இ�தைகய த!ைம ந
மிட�தி� உ,டாகி வ4@டா�, 

ெதாட2�3 மன� கல�க
, மன ேவதைன எ!ற நிைலக�, ந
மிட�தி� 
உ,டாகி� ெகா,)*�/
. 

 

நா
 மிளகாைய ம@-
 தன�ேய சா(ப4@டா�, 

நா�/
 /டR
 எ:�3, க,ண4� நJ2 வழி�3 உம@ட� ஆகிவ4-
. 



ஆனா�, அேத மிளகாைய 

ம'ற ெபா*�க.ட!,  அளவாகஅளவாகஅளவாகஅளவாக இைண�3 இைண�3 இைண�3 இைண�3,     

சைம�3சைம�3சைம�3சைம�3, Qைவயான ப,டமாக7 சா(ப4-கிேறா
Qைவயான ப,டமாக7 சா(ப4-கிேறா
Qைவயான ப,டமாக7 சா(ப4-கிேறா
Qைவயான ப,டமாக7 சா(ப4-கிேறா
.... 
 

அைத( ேபா!&, பைகைம உண2Fக� மனதி� எC
 
சமய�தி�,  

மக:ஷிகள�! அ*� உண2ைவ எ,ண4, 
“நா9க� ந�ல எ,ண
 ெபறேவ,-
, 

 

எ9கைள( பா2(பவ2க� அைனவ*
, ந�ல எ,ண9க� 
ெபறேவ,-
, 

 

அவ2க� வாHவ4�, நல�
 வள�
 ெபற ேவ,-
” எ!& 
தியான��க ேவ,-
. 

 

மக:ஷிகள�! அ*� உண2ைவ எ,ண4 தியான�(பதா�, இ�த 
உடலான /ைக�/� பைகைம�ண2F எ!ற தJைம வ4ைளயாதப),  

ந
ைம நா
 கா�3� ெகா�ள �)�
. 
 

ேமR
, நா
 ச�தி�/
 ஒGெவா*வைர�
 மனதி� எ,ண4, 
அவ2க.ைடய வாH�ைகய4� மக:ஷிகள�! அ*� ச�திய4ைன( 
ெபறேவ,-
, ெபா*� க,-ண2�3 ெசய�ப-
 திற! ெபறேவ,-
, 

சேகாதர உண2Fட! வாH�திட� ேவ,-
, எ!& எ,ண4 தியான��க 
ேவ,-
. 

 

ஒ!&ட! ஒ!& இைண�3 இய9/
 த!ைம, 

ேபர,ட�தி� இ�ைலெய!றா�, இ�த ப4ரபWச
 
இ�ைல.  

 

அேத ேபா�, மன�தன�!  வாH�ைகய4�, 

ஒ*வ*�ெகா*வ2 சேகாதர� த�3வ�3ட! 
வாழவ4�ைல எ!றா�,  மகிH7சி�
 இ�ைலமகிH7சி�
 இ�ைலமகிH7சி�
 இ�ைலமகிH7சி�
 இ�ைல,  எ!பைத எ!பைத எ!பைத எ!பைத 
அைனவ*
 உணரேவ,-
அைனவ*
 உணரேவ,-
அைனவ*
 உணரேவ,-
அைனவ*
 உணரேவ,-
.... 

 



ஒ!ைற நா
, ந!/ ெத:�3 ெகா�ள ேவ,-
. ஒ*வ2 மிகF
 
ெந*�கமாக இ*(ப4V
, அதி� சி& பைகைம ஏ'ப@-வ4@டா�, அ3 
க-
 வ4ஷவ4�தாக ந
�� பதி�3, ந
ைமயறியாமேல அவ2கைள( 
பைக�3,  தJைமய4! உண2வாக ந
�� வள2�3 ெகா,)*�/
. 

 

இGவா&, பைகைம�ண2Fக� ந
�� வள*
 ெபாC3, அ3 
ந
�� உ�ள ந�ல /ண9கைள�
 பைகைமயா�கி� 
ெகா,ேடய4*�/
.  

நம3 உடR�/�, உண2Fக� ஒ!&�ெகா!& உண2Fக� ஒ!&�ெகா!& உண2Fக� ஒ!&�ெகா!& உண2Fக� ஒ!&�ெகா!&  
பைகைமயா/
 ெபாC3பைகைமயா/
 ெபாC3பைகைமயா/
 ெபாC3பைகைமயா/
 ெபாC3,  

நம3 உடலி! த!ைம /!&கி!ற3.  
ந
�ைடய எ,ண9க.
 மா&கி!ற3. 
 

எனேவ, A:ய� /-
ப
 ஓ2 ஒC9/ட! அைமதியாக 
இய9/வைத( ேபா!&, நா�
 பைகைம உண2Fக� இ�லாம�, 

ஒ'&ைம உண2Fட! மக:ஷிகள�! அ*� ச�திய4! 3ைண� ெகா,-, 

வாழ� ெத:�3 ெகா�ள ேவ,-
. 
 

நா
 வாC
 ெத*வ4� உ�ள அைனவைர�
, நம3 
/-
ப�தினைர( ேபால� க*தி, “அவ2க.
 மக:ஷிகள�! அ*� ச�தி 
ெபறேவ,-
, இ*� நJ9கி( ெபா*� கா5
 திற! ெபறேவ,-
, 

வாHவ4� எ!&
 மகிH�த நிைல ெபறேவ,-
” எ!& எ,ண4, நம3 
ெத*வ4� வாC
, ம'ற /-
ப�தின'காக� தியான��/
 ெபாC3, 

அவ2க.
 ந
�ட! ஒ!&ப@- வள*
 நிைல உ*வாகிற3. 
 

நா
 அைனவ*
 ஒ!& E), E@-� தியானமி*�3, இதன�! 
எ,ண அைலகைள ஒ*மி�த நிைலயாக ெவள�ய4-
 ெபாC3,  இதைன7  
A:யன�! கா�த7ச�தி கவ2�3,   இ�த Oமிய4� படர7 ெசNகி!ற3. 

 

ேமR
, இ�த உண2வ4! அைலக� இGFலக ம�கள�! உண2வ4� 

கல�3, அவ2கள�ட�தி�, மகிH7சிய4! த!ைமைய 
வள2�கி!ற3. பைகைமய'ற மன�த2களாக, அவ2கைள 
மா'&கி!ற3. 

 

ேபர,ட�திR
, Oமிய4R
, மன�த:ட�திR
 நைடெப&
 
இய'ைகய4! இய�க9கைள, மாமக:ஷி ஈDவராய /*ேதவ2 கா,ப4�த 
அ*� வழிய4�,  உ9க.�/ உபேதசி�3 வ*கி!ேறா
.  இதி� உ9கள�! 



க*�திைன7 ெசR�தி, உண2வ4! ஆ'றைல உ9க.�/� வள2�3� 
ெகா�.9க�. 

 

இ�த நா-
, உலக�
, ஊ*
 எ!&
 மகிH�த நிைலயாக இ*�க 
ேவ,-
 எ!ற உண2வ4ைன வள2�3� ெகா�.9க�. நா-
, 

உலக�
, ஊ*
 மகிH�த நிைல ெபறேவ,-
 எV
 ெபாC3, 

மகிH7சிய4! உண2Fக� உ9கள�ட�தி� ெப*/கி!ற3. 
 

மகிH�த உண2வ4! 3ைண� ெகா,-, 

மக:ஷிகள�! அ*� ச�திகைள( ெபறேவ,-
. 
 

மக:ஷிகள�! அ*� ச�திய4! 3ைண� ெகா,-, 

3*வ ந@ச�திர�தி! ஈ2(� வ@ட�தி�, 
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