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 ப�க
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ஆதிய�� ஆவ�யாக இ !த ஆ"ற�க� ஆதிச�தி.  
அ!த ஆ"ற�க� ேமக&களாக மாறி,  
ேமக&க� (சிகளாக மாறி, 
()க� ஈ+���கா!த ,- அ.�களாக மாறி, 
ஈ+���கா!த ,- அ.�க� அதனத0 ஈ+�ப��,  
ப"பல 2ண&க� ெகா-ட ஆ"ற�கைள6 ேச+�7� ெகா-8,  
ப"பல 2ண&கள90 உண+வைலகளாக மாறி,  
ஒ0;ட0 ஒ0; கல!ததா� ந=ராக மாறி, 
ந=+ ஆவ�யாக மாறி,  
இ>வாேற ஒ0;ட0 ஒ0; கல!ததா�, ெவ�பமா2
 கா!த ,- அ.�க?
,  
ஒ0;ட0 ஒ0; கல!ததா� அமிலமாக� கைர�2
 அ.�க?
,  
ஈ+�2
 கா!த அ.�க?
,  
ெபாறிகைள உ வா�2
 உண+வைலக?
,  

க-க?�2� �ல�படாத நிைலய��, அ.�களாக, அைல 
அைலகளாக, ேபர-ட�தி� உ �ெப";� பரவ�ய ேபரா"ற�க�, 



ப"பல 2ண&கள90 ,- அ.�களாக உ �ெபற6 ெச@ய� 
காரணமாக இ !த நிகA6சிகேள, “பர�ப�ர
ம
”. 

 
ப"பல உண+வைலக� 2வ�!7, ஒ0; ேச+!7, ஒ  ெபா ளாக உ �ெபற6 

ெச@�
 நிகA6சி, “ப�ர
ம
”.  
உ �ெப"ற ெபா � “சிவ
”.  
த0 எைடய�0 கன�தா�, ேபர-ட�தி� நக+!7 )ழல6 ெச@�
 ஆ"ற� “ச�தி”.  
 
இ>வா;, சிவச�தியாக இய&கி, )ழD
 ெபாE7 ெவ�பமாகி,  
ெவ�ப அைலக� ெபா ?�2� இ �2
 உண+வைலகள9�,  

அ.�கைளஅ.�கைளஅ.�கைளஅ.�கைள    ெவ�பமா�கிெவ�பமா�கிெவ�பமா�கிெவ�பமா�கி, , , ,     

உண+வைலகைளஉண+வைலகைளஉண+வைலகைளஉண+வைலகைள    இய&க6இய&க6இய&க6இய&க6    ெச@�
ெச@�
ெச@�
ெச@�
    ஆ"றேலஆ"றேலஆ"றேலஆ"றேல    கட��கட��கட��கட��....    
 

ேபர-ட�தி�, ஒ  சி; ெபா ளாக உ � ெப";, அ!த� ெபா � 
சிவச�தியாக6 )ழ0;, இய&கி� ெகா-8, ேபர-ட�தி� உ�ள ப"பல 
2ண&கள90 உண+வைலக�, கா!த அ.�க�, ெபாறிகைள எE��
 அ.�க�, 
ஒ0;ட0 ஒ0; ேச+!தா� அமிலமா�2
 அ.�க�, ()�க�, 7க�கைள�
 
தன�2� எ8�7� ெகா-8 வள 
 நிைல ெப"ற7. 

 
ேம"Fறியவா;, பல ேகாG� ேகாG ஆ-8க� வள+!7, ேகாளாகி, நHச�திரமாகி, 

IJயனாக �Eைம ெப";, IJய0 தன�2� வள+6சி ெப"ற,  
ேபரா"ற� மி�க கதிJய�க ஆ"ற�கைள�
,  
ெவ�ப அ.�கைள�
, உய�ர.�கைள�
,  
ப"பல தா7 வ+�க6 ச�7�கைள�
, கா!த அ.�கைள�
  
()கைள�
., க8
 வ�ஷ� 7க�கைள�
,  

ெப 
 �யலாக� பரெவள9ய�� உமிA!7,  
பரெவள9ய�� பரவ6 ெச@கி0ற7. 
 
IJய0 பரெவள9ய�� உமிA!ததி�, சி; ெபா ளாகி, அத0 வள+6சிய�� 

ேகா�களாகி, ேகா�க� த0 வள+6சிய�� நHச�திர&களாகி0றன. வள+!7 வ 
 
ேகா�க?
, IJயன90 ஈ+�� வHட�தி�, IJயைன வல
 வ!7 ெகா-8
, IJயன90 
அைண�ப��, வாA!7 வள+!7 ெகா-8
 இ �கி0றன. 

 
IJயன90 “ஈ+�� வHட
”, ஓ+ ப�ரபMச
. இ!த� ப�ரபMச�தி"2� IJயைன வல
 

வ 
 ேகா�க?
, நHச�திர&க?
, ச!திரN
 ேச+!7, ஓ+ IJய� 28
பமாகி0ற7. 
 



ப�ரபMச�தி"2� இ �2
 ேகா�க�, ச!திர0, நHச�திர&க�, உய�ர.�க�, 
இைவக� அைன�ைத�
 IJய0 த0 ஆ"ற�களா� ப�ரகாசி�க6 ெச@கி0ற7. 
ேம"Fறியவா;, ப�ரபMச�தி"2� இ �2
 அைன�தி"2
  

உய�ராக இ !7, இய�2
 IJயைன, ச+ேவOவரா எ0;
,  
இய&2
 ெபாE7 ஏ"ப8
 ச�தி, ச+ேவOவJ எ0;
, மகJஷிக� 

அைழ�கலாய�ன+. 
 
ப�ரபMச�தி� IJயைன வல
 வ 
 Qமி, ப�ரபMச�தி� மித!7, )ழ0; 

ெகா-G �2
 நிைலய��, ப�ரபMச�தி� மித!7 ெகா-G �2
 உய�ர.�கைள�
, 
ப"பல உண+�கள90 ச�7�கைள�
, தன�2� ஈ+�7 எ8�7� ெகா-8, தாN
 
வள+!7 ெகா-8, தன�2� தாவர இன&கைள வளர6 ெச@கி0ற7. தாவர இன&க�, 
தன�2� வள+�7� ெகா-ட ச�7�கைள� Qமிய�� பரவ6 ெச@கி0றன.  

 
இைத� ேபா0ேற, Qமிய�� வ�ைள!த ச+வ ச�7�க?
, தன�2� வள+�7� 

ெகா-ட ச�7�கைள, Qமிய�� பரவ6 ெச@கி0றன. ப�ரபMச�திலி !7, ஈ+�7 எ8�7� 
ெகா-ட ெவ�ப அைலக?
, ம";
 ப"பல உண+வைலக?
, Qமிய�� பரவ�� 
பட+!தி �கி0றன. 

 
Qமி ப�ரபMச�திலி !7 ஈ+�7� ெகா-ட அ.�க� Qமிய�� பரவ���ள தாவர 

இன&கள90 ச�7�கைள�
, ப"பல உண+வைலகள90 ச�7�கைள�
 ஈ+�7, உட� 
ெகா-8 வள+கி0றன. அதாவ7, கி மியாக, �Eவாக, பறைவயாக, மி கமாக, இ>வா; 
மன9த0 வைர வள+6சி ெப";, வள+!7 ெகா-8
, வாA!7 ெகா-8
 இ �கி0றன. 

 

Qமி ப�ரபMச�தி� ஓ+ பரமாக இ �பதா�, பரேமOவரா எ0;
,  
Qமிய�� அைன�7 ெபா �கைள�
  

இய&க6 ெச@7 ெகா-G �2
 ச�திைய, பரேமOவJ எ0;
, 
மகJஷிக� அைழ�கலாய�ன+. 

 
Qமி�2�, கா";ட0 கல!தி �2
 ச+வ உண+வைலக?
, ச�7�க?
, Qமி�2 

ஆ�மாவாக இ �கி0ற7. அதாவ7 Qமி ஓ+ பர
, பர�7�2 ஆ�மா பரமா�மாவாக 
இ �கி0ற7.  

 
Qமி�2� இ �2
 அைன�7� ெபா �க?
, தாவர இன&க?
, உய�Jன&க?
 

பரமா�மாவ�லி !ேத, ச�7�கைள ஈ+�7, வள+�7 வாEகி0றன.  
 



இைத� ேபா0ேற, உய�Jன&க� இற!தாD
, உய�ரா�மா�க� 
பரமா�மாவ�� கல�கி0றன. தாவர இன&கள90 ச�7�க?
, 
பரமா�மாவ�� கல�கி0றன. 

 
IJயன9�, ேகா�கள9�, நHச�திர&கள9� வ�ைள!த ேபரா"ற�க� ப�ரபMச�தி� 

பரவ� வ வதி�, IJயன9� வ�ைள!த உய�ர.வாக உ �ெபற6 ெச@யவ�ல 
,-ண.�
, கா+�திைக நHச�திர�தி� வ�ைள!த கதிJய�க ,-ண.�
, வ�யாழ0 
ேகாள9� வ�ைள!த ச�7
, ெச>வா@� ேகாள9� வ�ைள!த ச�7
, ச!த+�பவச�தா�, 
இ!த நா02
 ஒ0; ேச+!தா�, ஓ+ க வாகி, 7G���ள உய�ர.வாகி0ற7. 

 
இ>வாேற, IJயன9� வ�ைள!த உய�ர.வாக உ �ெபற6 ெச@யவ�ல 

,-ண.�
, ஒ>ெவா  நHச�திர�தி� வ�ைள!த கதிJய�க ,-ண.�
, வ�யாழ0 
ேகாள9� வ�ைள!த ச�7
, ஒ>ெவா  ேகாள9� வ�ைள!த ச�7
, ச!த+�பவச�தா�, 
இ!த நா02 ஆ"ற�க?
 ஒ0; ேச+!தா�, ஓ+ க வாகி, 7G���ள 
உய�ர.வாகி0ற7. 

 
அதாவ7, உய�ர.�2� ெவ�ப
 இ !7 ெகா-ேட இ �கி0ற7. 

ச!த+�பவச�தா�, தாவர இன6 ச�7�கள9� இ�தைகய உய�ர. வ =A!தா�,  
அ!த� தாவர இன6 ச�ைத, உய�ர. ஈ+�7,  

உய�J0உய�J0உய�J0உய�J0    7G�பா�7G�பா�7G�பா�7G�பா�    ஏ"ப8
ஏ"ப8
ஏ"ப8
ஏ"ப8
    ெவ�ப
ெவ�ப
ெவ�ப
ெவ�ப
,,,,        
தாவர இன�தி0 ச�தி"2� மைற!தி �2
,  
ெவ�பெவ�பெவ�பெவ�ப    அ.�கைளஅ.�கைளஅ.�கைளஅ.�கைள    இய�கிஇய�கிஇய�கிஇய�கி,,,,  
�Eவாக உ �ெபற6 ெச@கி0ற7. 
 
அதாவ7, உய�ர.வ�0 7G�ப�னா�,  
உய�ர.வ�"2� ஏ"ப8
 ெவ�ப
  
�Eவ�0 உடD�2� மைற!தி �2
 ெவ�ப அ.�கைள, இய�கி,  
உடைல வாழ, வளர6 ெச@�
,  

((((உய�ர.வ�"2�உய�ர.வ�"2�உய�ர.வ�"2�உய�ர.வ�"2�) ) ) ) ெவ�பமாகெவ�பமாகெவ�பமாகெவ�பமாக    இ !7இ !7இ !7இ !7, , , ,     
உய�ராஉய�ராஉய�ராஉய�ராகககக    இய&2
இய&2
இய&2
இய&2
, , , , உய�ேரஉய�ேரஉய�ேரஉய�ேர    கட��கட��கட��கட��.... 
 

�Eவாகி, உட� ெப"; வாA!7 ெகா-G �2
 நிைலய�� �E�E�E�E    
உHெகா-டஉHெகா-டஉHெகா-டஉHெகா-ட    இைர�
இைர�
இைர�
இைர�
, , , , )வாசி�த)வாசி�த)வாசி�த)வாசி�த    உண+�க?
உண+�க?
உண+�க?
உண+�க?
, , , , உடலி�உடலி�உடலி�உடலி�    ,-,-,-,-    
அ.�களாகஅ.�களாகஅ.�களாகஅ.�களாக    வ�ைள!7வ�ைள!7வ�ைள!7வ�ைள!7,,,, வ�ைள!த ,- அ.�க�, �Eவ�0 

உய�J0 ஈ+�ப�� ஆ�மாவாக6 ேச+!7, உய�ரா�மாவாகிஉய�ரா�மாவாகிஉய�ரா�மாவாகிஉய�ரா�மாவாகி,,,, �E 



இற!தப�0, �Eவ�0 உய�ரா�மா பரமா�மாவ�� கல�கி0ற7. பரமா�மாவ�� கல!7�ள, 

�Eவ�0�Eவ�0�Eவ�0�Eவ�0    உய�ரா0மாஉய�ரா0மாஉய�ரா0மாஉய�ரா0மா,,,, ம;ம;ம;ம;    ப�றவ�ய��ப�றவ�ய��ப�றவ�ய��ப�றவ�ய��    Q6சியாக�Q6சியாக�Q6சியாக�Q6சியாக�    ப�ற�கி0ற7ப�ற�கி0ற7ப�ற�கி0ற7ப�ற�கி0ற7....  
 
இ>வா; ஒ>ெவா  உடலிD
, உHெகா-ட உண�க?�2
, ப"பல 

2ண&கள90 உண+�க?�ெகா�ப, ப�லியாக, பா
பாக, பறைவயாக, மி கமாக, 
இ>வா; மன9த0 வைர உ �ெபற6 ெச@த  

““““உய�ேரஉய�ேரஉய�ேரஉய�ேர    கட��கட��கட��கட��”. ”. ”. ”. எ-.
 எ-ணேம இைறவ0. 
உண+�கள90 ெசய�கேள ெத@வ&க�. 

 
 (ப�க
 ப�க
 ப�க
 ப�க
 30-32) 

 
பழன9ய�ேல, யா
 வாA!7 ெகா-G �2
 ெபாE7, 2 நாத+ எ
ைம 

ஆHெகா-ட ஆர
ப� கால&கள9�, பல உ-ைமகைள ேநரGயாகேவ 
அNப�வQ+வமாகேவ உண+�தி வ!தா+.  

 
2 நாத+, எ
ைம அைழ�பத"காக, வ =HG0 அ கி� உ�ள மி0 க
ப�ைத� 

தH8வா+. அ>வா;, அவ+ தH8
 ச�த
 ேகH8, யா
 ெவள9ய�� வ!ேதா
.  
பJபாைஷய�� ேபாகலாமா? எ0றா+,  
சJ எ0ேறா
. 
 
ஒ>ெவா  ெத வ�"2
, நட�திேய FHG6 ெச0றா+. அ�ெபாE7, ஒ  சில 

வ =HG"2 �0 நி0;, பJபாைஷய�� )HG� காHG, கவன9�7� பா+�7�ெகா�” எ0; 
ெசா�லி� ெகா-ேட, பல ெத �க� வழிேய ெச�D
 ெபாE7, சில வ =8கைள6 )HG� 
காHG வ!தா+. 

 
ப�0�, ச-�கநதி�2 இ வ 
 ெச0ேறா
. அ&2 ஆ� நடமாHடமி�லாத 

இடமாக� பா+�7 ஒ  மர�தGய�� இ வ 
 அம+!ேதா
. அ�ெபாE7, அவ+ )HG� 
காHGய, ஒ>ெவா  வ =HGD�ளவ+ ெபயைர6 ெசா�லி, இ0னா+ இ0னாெர�லா
 

எ0ன9ட
 வ��ைதக� க";� ெகா8�2
பG� ேகH8� ெகா-8, என�ேகஎன�ேகஎன�ேகஎன�ேக    பலபலபலபல    
ஆைசகைள�ஆைசகைள�ஆைசகைள�ஆைசகைள�    காHGகாHGகாHGகாHG, , , , பலபலபலபல    ஆஆஆஆைசைசைசைச    வா+�ைதகைள6வா+�ைதகைள6வா+�ைதகைள6வா+�ைதகைள6    ெசா�லிெசா�லிெசா�லிெசா�லி, , , , 
வ��ைதைய�வ��ைதைய�வ��ைதைய�வ��ைதைய�    க";�க";�க";�க";�    ெகா�ளெகா�ளெகா�ளெகா�ள    வ� 
ப�யவ+க�வ� 
ப�யவ+க�வ� 
ப�யவ+க�வ� 
ப�யவ+க�....    

 
சில+, ம !7கள90 Uல�ைத� க";� ெகா8�தா�, ேவ-Gய வசதி 

வா@��க?ட0 கHGட&க� கHG� த கி0ேறா
, ந=&க� அ&ேகேய த&கிவ�டலா
 
எ0றன+.  

 
நா0 அைர� ைப�தியமா@ நG�தெபாE7, சில 28
ப&கள9� க8
 

ேநா@வா@�பH8 ேவதைன ெகா-G �2
 ஒ வ �2 ம !7 ெகா8�த ெபாE7, 



உப6சார�
, வ� !7
, வரேவ"�
, �கழார�
 இ �2
. ஆனா�, ேநா@ த=+!தப�0, 
ஒ  தடைவ )
மா ேபானா�, �க
 )ள9�பா+க�. ம;�ைற ெச0றா�, “ைப�திய
 
வ!7வ�Hட7 ெதா�ைல� ெகா8�க” எ0; ெசா�லிவ�H8 வ =HG� 2ழ!ைதக� 
இ !தாD
, கதைவ UGவ�H8 சிறி7 ேநர
 ெவள9ய�� ெச0;வ�H8, வ =8 
தி 
�வா+க�. 

 
சில+ எ0ைன� பா+�த�ட0, “ைப�திய
 வ!7வ�Hட7” எ0; கதைவ UG 

வ�8வா+க�. இ>வா;, ெத வ�� )HG� காHGயவ+கள90 ெபய+கைள6 ெசா�லி 

வ!தேதா8, மன9தன90மன9தன90மன9தன90மன9தன90    2ண&கைள�
2ண&கைள�
2ண&கைள�
2ண&கைள�
, , , , என�2�என�2�என�2�என�2�    �Jய�Jய�Jய�Jய    
ைவ�தா+ைவ�தா+ைவ�தா+ைவ�தா+.... 

 
அ6சமய
, நா&க� உHகா+!7 இ !த இட�தி�, எ;
�� �"; இ !த7, அைத 

�தலி� நா0 கவன9�கவ��ைல. ெவ2 ேநர
 உHகா+!7 இ !ததா�, கா�க� 
மர�7வ�Hடன. அதனா� கா�கைள ந=HG6 சJ ெச@ேத0.  

 
அ6சமய
, எ0 கா�க� எ;
�� �"றி0 மV7 பட, எ;
�க� சாJ சாJயாக எ0 

கா�கள9� ஏறி� கG�க� ெதாட&கின. எ;
�கைள எ0 ைகயா� ேத@�7வ�ட, சில 
எ;
�க� இற!7வ�Hடன.  

இைத� பா+�7வ�Hட 2 நாத+,  

அ!த எ;
�கள90 உய�+, எ0 )வாச�தா� ஈ+�க�பH8,  
எ0 உடலி� ேச+வைத என�2� காHG,  
எ;
� ேகாப�7ட0 கG�த7
, ந= ேகாப�7ட0 ந)�கிய7
,  
இர-8 உண+�க?
 ஒ0றாக இ �பதா�,   

ந=ந=ந=ந=    உடDட0உடDட0உடDட0உடDட0    இ �பதா�இ �பதா�இ �பதா�இ �பதா�, , , ,     
எ;
ப�0எ;
ப�0எ;
ப�0எ;
ப�0    உய�+உய�+உய�+உய�+, , , , உ0உ0உ0உ0    உடலி�உடலி�உடலி�உடலி�    வ!7வ!7வ!7வ!7    ேச+!7ேச+!7ேச+!7ேச+!7    வ�Hட7வ�Hட7வ�Hட7வ�Hட7....     

இ7 உ0 இர�த�தி� கல!7, இர�த
 அமிலமாக மா;
 ெபாE7, அதNட0 கல!7 
வ�8கி0ற7, எ0றா+ 2 நாத+. 

 
அமில
 வ�!தாக மாறி வ 
 ெபாE7, வ�!தி� கல!7வ�8கி0ற7, வ�!தி� உ0 

ஆ"றலி0 ச�தி அைன�7
 இ �பதா�, எ;
ப�0 உய�J� எ;
ப�0 உட� ச�தி0 
அைன�7 ஆ"றD
, உய�J0 ஈ+�ப��, ஆ�மாவாக ெமா@�7� ெகா-G �2
 
அ.சி)�க�, உ0 2ழ!ைதயாக� ப�ற�க� ேபா2
 அ.சி)�களாக வளர� ேபாகிற7, 
எ0றா+ 2 நாத+. 

 
ப�ற2 எ;
�� �"றிேலேய உHகார ைவ�7, க-கைள UG� ெகா-8, எ0 

உடD�2� எ0ன நட�கிற7 எ0; பா+�க6 ெசா0னா+. அவ+ ெசா0னபG இ !ேத0. 



சிறி7 ேநர�தி�, என�2� நிகA!7 ெகா-G �2
 நிகA6சிகைள, எ0னா� உணர 
�G!த7.  

 
அ6சமய
, �"றி� இ !த எ;
�க� சாJ சாJயாக, எ0 உட
ப�� ெமா@�க 

ஆர
ப��7வ�Hடன. எ;
�க� உடலி� ஊ 
 ெபாE7,  
எ0 உடலி0 உண+�க� எ>வா; இய&2கி0ற7 எ0;
,  

எ0ைன எ;
�க� கG�2
 ெபாE7,  
எ>வா;, எ0எ0எ0எ0    ைகக�ைகக�ைகக�ைகக�    எ0ைனஎ0ைனஎ0ைனஎ0ைன    அறியாம�அறியாம�அறியாம�அறியாம�        
எ;
ைப�எ;
ைப�எ;
ைப�எ;
ைப�    ேத@�7ேத@�7ேத@�7ேத@�7    ந)�2கி0ற7ந)�2கி0ற7ந)�2கி0ற7ந)�2கி0ற7????  
ந)�கிய எ;
ப�0 உய�+க�  
எ0 )வாச�தி0 ஈ+�ப�� எ>வா; கல�கிற7? எ0;
 உணர6 ெச@தா+.  
 

உடலி� ஊ+!7 ெகா-G �2
, ம"ற எ;
�க� த0 உண+வ�0 
ஒலிெயE�ப�, ஒ0;�ெகா0; �J!7 ெசய�ப8வைத�
, என�2 
உண+�தினா+. இைத� ேபா0ேற, ேவ; சில நிகA6சிகைள� காHசியாக�
, 
உண+�க� Uல
 உதய
 ெகா8�7
, உண+�தி� காHGனா+. 

 
(ப�க
 ப�க
 ப�க
 ப�க
 38.39)  

ச�தJஷி ம-டல&கைள� கா-ப��த�ச�தJஷி ம-டல&கைள� கா-ப��த�ச�தJஷி ம-டல&கைள� கா-ப��த�ச�தJஷி ம-டல&கைள� கா-ப��த� 

 

உலகி� உ�ள மத&க� அைன�7
, அ!த!த மத&க� காHGய வழி�ைற�பG, 
வண&கி வ 
 ெத@வ வழிபாHG�, உபேதசி�த அறெநறிகைள�
, பல ந"ப-�கைள� 
கைட�ப�G�7 வாA!7 வ 
 மன9த+க�, ஒ>ெவா  மன9தN
 தா0 வண&கி வ 
 
ெத@வ&க�, த&கைள� கா�7 வ 
 எ0ற ந
ப��ைகய��, எ�லா வழிகள9D
 
ந�லைத6 ெச@யேவ, உலகி� உ�ள மன9த+க� அைனவ 
 எ-.கி0றா+க� 

  
ஆனா�, நா0 உன�2 காHசிய�� உண+�திய பG, ஒ>ெவா  மன9த �2�?
 

த=ய உண+வைலக�, அவ+கைள அறியாம� அவ+க� உட�கள9� எ>வா; ேச+கி0றன 
எ0பதைனேய உன�2 உண+�திேன0, எ0றா+ 2 நாத+. அதிேல ந=�
 ஒ வ0,  

““““த=ய உண+�கள9� இ !7 உ0ைனத=ய உண+�கள9� இ !7 உ0ைனத=ய உண+�கள9� இ !7 உ0ைனத=ய உண+�கள9� இ !7 உ0ைன, , , ,     
ந= எ>வா; கா�பா"றி� ெகா�ள� ேபாகி0றா@ந= எ>வா; கா�பா"றி� ெகா�ள� ேபாகி0றா@ந= எ>வா; கா�பா"றி� ெகா�ள� ேபாகி0றா@ந= எ>வா; கா�பா"றி� ெகா�ள� ேபாகி0றா@?”?”?”?”  

எ0ற ேக�வ�� 2றி�ட0 அவ+ ெசா�வைத நி;�தி� ெகா-டா+. சிறி7 ேநர
 கழி�7,  
எ0ைன    வ�-ைண ேநா�கி� பா+�2
பG ெசா0னா+.     

பல நHச�திர&கள9� இ !7 ெவள9வ 
, , , ,     
ஒள9 அைலகைள� கா-ப��7,  
அத0 நிைலகைள�
 உண+�தினா+.        



ப�0�ப�0�ப�0�ப�0�,,,, ச�தJஷி ம-டல&கள90 ஈ+���2� ச�தJஷி ம-டல&கள90 ஈ+���2� ச�தJஷி ம-டல&கள90 ஈ+���2� ச�தJஷி ம-டல&கள90 ஈ+���2�,,,,        
சி;சி; ��ள9களாக வல
 வ!7 ெகா-8,  
ேகாலி� 2-8கைள� ேபா0;,  
பல வ-ண&கள9� இ !தன.  

““““அைவ எ�லா
 எ0னஅைவ எ�லா
 எ0னஅைவ எ�லா
 எ0னஅைவ எ�லா
 எ0ன?”?”?”?” எ0; எ0ைன� ேகHடா+. 

 
“நா0 ெதJயவ��ைல” எ0; ெசா�லிய7
, ம"றவ+கள9ட
 ைப�திய
 ேப)வ7 

ேபா0; ேப)வைத� ேபால, என�2� �Jயாத நிைலய�� ேபசி� ெகா-ேட, எ0ைன 
ஓ&கி ஒ  அG ெகா8�தா+. நா0 திைக�7� ேபாேன0, ப�ற2 அத0 நிைலைய உணர 
ைவ�தா+. 

  
அெத�லா
, ச�தJஷி ம-டல&க� ெவள9�ப8�திய ஒள9 ச�திைய, Qமிய�� 

மன9த+களாக வாA!த கால&கள9�, அவ+க� தவ&கள90 பலனா�, �ல0கள90 
உண+வா�, அ!த ஒள9 ச�திைய த&கள90 )வாச&கள9� ஈ+�7, இர�த நாள&கள9� 
ேச+�7� ெகா-8, அவ+கள90 தவ�தி0 வலிைமயா�, ச�தJஷி ம-டல&கள90 ஒள9 
ச�திகள90 ஆ"ற�கைள, அவ+கள90 உட�கள9� ேச+�7� ெகா-டதினா�. மன9தைன 
மி கமாக மா"றவ�ல த=ய உண+�கைள மா@�7, 

த&கைளேய அறி�
 ஞான9களாக, 
ஞான�தி0 வழி� ெதாடJ� ெம@ஞான9களாகி, 
அவ+கள90 உய�J�உய�J�உய�J�உய�J�, , , , ஆ�மாவாக இய&கிய அ. சி)�க�ஆ�மாவாக இய&கிய அ. சி)�க�ஆ�மாவாக இய&கிய அ. சி)�க�ஆ�மாவாக இய&கிய அ. சி)�க�,,,, 
ஒள9யாக மாறிஒள9யாக மாறிஒள9யாக மாறிஒள9யாக மாறி, , , , உய� ட0 உய�ராக6 ேச+!7உய� ட0 உய�ராக6 ேச+!7உய� ட0 உய�ராக6 ேச+!7உய� ட0 உய�ராக6 ேச+!7,,,, 
ஒள9ய�0 உண+� ெகா-டஒள9ய�0 உண+� ெகா-டஒள9ய�0 உண+� ெகா-டஒள9ய�0 உண+� ெகா-ட,,,, ஜடமாக மி0N
 
நHச�திர&கைள� தா0 ந= பா+�த7, எ0றா+ 2 நாத+. 
  



உய�J0 ஈ+�ப�� ஆ�மாவாக இ �2
 அ. சி)�க�, ஒ>ெவா  
உடலிD
 ேச+�7� ெகா-ட உண+�க?�2 ஒ�ப, அ. சி)�க� மாறி� ெகா-ேட 

இ �2
, மாறிய அ. சி)�க?�2 ஒ�ப� தா0மாறிய அ. சி)�க?�2 ஒ�ப� தா0மாறிய அ. சி)�க?�2 ஒ�ப� தா0மாறிய அ. சி)�க?�2 ஒ�ப� தா0,,,,    அ8�த அ8�த அ8�த அ8�த 
உடைல அ!த உய�+ உ வா�2
உடைல அ!த உய�+ உ வா�2
உடைல அ!த உய�+ உ வா�2
உடைல அ!த உய�+ உ வா�2
, , , , எ0; உண+�தினா+ 2 நாத+. 

 
 (ப�க
 ப�க
 ப�க
 ப�க
 39-42) 

 
சிறி7 ேநர
, மைலகைள�
, கா8கைள�
, சமெவள9கைள�
 தி 
ப�� பா+�க6 

ெசா0னா+. தி 
ப�� தி 
ப�� பா+�7� ெகா-ேட இ !ேத0. அ�ெபாE7, இள
 
க �� அட+�தி�ெகா�ப  

இேலசான ஒள9,  
ப�ரகாசமான ஒள9, இ>வா; பல வைகயான வ-ண&கள9� சி; ��ள9களாக� 

ெதJ!தன. 
 
அத0 வ�வர&கைள வ�ள�கி உபேதசி�7� ெகா-G !தா+ 2 நாத+. “மி0ன� 

பா�
 ெபாE7, க-கைள UGவ�டாேத!” எ0றா+.  
 
என�2� பய
 வ!7வ�Hட7. க-கைள Uடவ��ைலெய0றா�, பா+ைவ 

இழ!7வ�Hடா� எ0ன ெச@வ7 எ0; ேகHேட0?. அ>வள�தா0, ைப�திய
 
ப�G�தவ+ ேபா0;, என�2� �Jயாத பாைஷய�� ேபசிவ�H8, ப�ற2 எ0 உண+�கள9� 
�J�
பG உண+�தினா+ 

  
நா0 ெசா0னைத6 ெச@கிேற0 எ0றா@, இ�ெபாE7 ஏ0 தய�க
? எ0; 

ேகH8வ�H8, ““““ந=யாகவாந=யாகவாந=யாகவாந=யாகவா    பா+�கிறா@பா+�கிறா@பா+�கிறா@பா+�கிறா@? ? ? ? நா0நா0நா0நா0    அ�லவாஅ�லவாஅ�லவாஅ�லவா    பா+�க6பா+�க6பா+�க6பா+�க6    
ெசா�Dகிேற0ெசா�Dகிேற0ெசா�Dகிேற0ெசா�Dகிேற0” ” ” ” எ0றா+எ0றா+எ0றா+எ0றா+....    

 
சிறி7 ேநர
, சமெவள9ைய� பா+�7� ெகா-G !ேத0. அ�ெபாE7, இ!த 

மன9த+கள90 உட�கள9லி !7, ப�J!7 வ!த உய�ரா�மா�க�தா0, சி; சி; 
��ள9களாக� ெதJவ7, எ0; ெசா�லி, அதி� ப�ரகாசமாக� ெதJ!த ��ள9கைள6 )HG� 
காHG, சில F8வ�H8� F8 பா@!7, பல ெசய�கைள6 ெச@7 வ!7, கைடசிய��, 
F8வ�H8� F8 பா�
 ச�தி இழ!த உய�ரா�மா�க�,  

க 
 ��ள9களாக இ �கி0றன எ0றா+. 
பல ம!திர த!திர&கைள6 ெச@7 காHG, வ!த உய�ரா�மா�க?
,  
க 
 ��ள9யாக இ �கி0றன.  

இைவ அைன�திD
, உய�J0 ஈ+�ப�� ஆ�மாவாக உ�ள அ.சி)�க� ெதJகி0றன.  
 



இ0N
 சில+ ஒ0ைற�
 எதி+பா+�ப��லா7, பல 70ப&க� வ!தாD
 அைத� 
தா&கி� ெகா-8, ந�ல ெசய�கைள6 ெச@7 வ!7, ெத@வேம 7ைண எ0ற 
நிைலய�D
, வள+!7 வ!த உய�ரா�மா�க�  

இள
 சிவ��� ��ள9யாக� ெதJ!தன,  
எ0; ெசா�லிவ�H8, சமெவள9ைய� பா+�7� ெகா-ேட இ �க6 ெசா0னா+. 

 
அ6சமய
, எதி+பாரா7, பள =+ பள =+ எ0;, மி0ன� பா@!7 ெகா-ேடய� !த7, 

அ!த மி0னலி� சி�கிய, பல வ-ண
 ெகா-ட உய�ரா�மா�கள90 அ.சி)�க� 

ெசய� இழ!7 வ�Hடன. ஆனா�, உய�+க�உய�+க�உய�+க�உய�+க�    அழிவதி�ைலஅழிவதி�ைலஅழிவதி�ைலஅழிவதி�ைல.... 
 

ஒள9யாக இ !த உய�ரா�மா�க�, மி0னலி0 கதி+வ =6சி� 
சி�கினாD
, எ>வ�த� பாதி��மி�லா7 மி0ன9� 
ெகா-ேடய� !தன.  

 
இ�தைகய ஒள9யான உய�ரா�மா�க� ம; ப�ற�ப�"2 வராம�, Qமிய�0 ஈ+�ப�� 

)ழ0; ெகா-ேட, த&கைள வள+�7� ெகா�?
 ஆ"ற� ெப"றைவகளாகி0றன. 
கால�தா�, வ�-ைண6 ெச0றைட!7 வ�8கி0றன.  

 
இ�தைகய ஒள9யான உய�ரா�மா�கள9லி !7 ெவள9�ப8
 ஒள9 அ.�க� 

ச!த+�பவச�தா�, ப�றிெதா  மன9தன90 உண+வ�0 ஈ+�ப�� ேச+!தா�, அ!த மன9தன90 
ஆ"ற� ெப கி, ஞான�தி0 வழி�ெதாடJ�, த0ைன அறிய�FGய 
ெம@ஞான9யாகி0றா0. இ>வா; நிகAவ7, எ&ேகா ஒ வ �2�தா0 எ0; 
உண+�திவ�H8, மி0னலி� ெசயலிழ!த உய�ரா�மா�கைள� ப"றி6 ெசா�ல� 
ெதாட&கினா+. 

 
மி0னலி0 தா�2தD�2�ளான  
உய�ரா�மாவ�0 அ.சி)�கள90 ெசயலிழ!த ச�7�க�  
உய�J� இைண!த ஆ�மாவாக இ �கி0றன.  

அ7 மV-8
, மன9தனாக உட� ெபற� த2திய"றதாகிற7த2திய"றதாகிற7த2திய"றதாகிற7த2திய"றதாகிற7....  
 
இ�தைகய உய�ரா�மா�க�, Qமிய�� உ�ள தாவர&க� மV7 ப8
 ெபாE7, 

உய�J0 7G�ப�னா� ெசயலிழ!த ஆ�மா�க�, மV-8
 அ.�க �களாக உ வாகி, 

�7வ�தமான�7வ�தமான�7வ�தமான�7வ�தமான    Q6சிகளாகQ6சிகளாகQ6சிகளாகQ6சிகளாக    உ �ெப;கி0ற7உ �ெப;கி0ற7உ �ெப;கி0ற7உ �ெப;கி0ற7    எ0பைத உண+�தினா+. 
 

(ப�க
 ப�க
 ப�க
 ப�க
 53-56) 

ஒ  சமய
, நாN
 2 ேதவ 
, ஐவ+ மைலய�� இ �2
 ெபாE7, இர� ப�7 
மண�வைர உபேதச&கைள� ெகா8�7� ெகா-G !தா+. ப�0ன+ எ0ைன� ப8�7� 
(&க6 ெசா�லிவ�H8, அவ 
 ப8�7� ெகா-டா+. 



 
வ�Gய"காைல நா02 மண�யளவ��, நா&க� ப8�7 இ !த இட�திலி !7, 

சிறி7 (ர
 த�ள9 மைல உ6சிய�லி !7 2 ேதவ+ ச�த
 ேகHட7. “எ0ைன� 
கா�பா";”, இ�பG, இர-8 U0; தடைவ ச�த
 வ வைத� ேகH8, வ�ழி�7� 
பா+�ேத0.  

 
2 ேதவ+, எ0 ப�க
 ப8�ைகய�� இ�ைல. அவ+ ச�த
 ேபா8வைத� ேகH8� 

ெகா-ேட, அவ+ இ �2மிட�ைத அைட!ேத0. நிலா ெவள96ச
 இ !த7. அவ+ 
இ �2
 இட�ைத� பா+�தா�, வE�கலான இட
, எ!த� ப�Gமான�
 இ�ைல. 

 
“எ0ைன� கா�பா";” எ0; ெசா�லி� ெகா-ேட இ !தா+. எ0 ேவ\Gைய� 

கழHG, �;�கி, 2 ேதவைர� ப�G�7� ெகா�?
பG6 ெசா�லி, நா0 ஒ  
�ைனைய� ப�G�7� ெகா-8, ேவ\Gைய� ேபாHேட0. 

 
அவ �2 எHடவ��ைல. சிறி7 ேநர
 சி!தி�7வ�H8, எ0 காலி� ஒ  ப�க
, 

ேவ\Gைய� கHG� ெகா-8, பாைறய�� நா0 ப8�7� ெகா-8, அவ+ இ �2
 
ப�க
 ச;�கி� ெகா-8, ஒ  ப�க �ைன ேவ\Gைய� ப�G�க6 ெச@ய, �ய"சி 
ெச@ேத0.  

 
ஆனா�, அவ+ இ �2
 ப�க
 ேபாகாம�, அத"2 மாறாக, ேவ; ப�க
 எ0ைன 

வE�கி� ெகா-8 ேபா@, நா0 கீேழ வ�E!7 வ�8
 நிைல ஏ"பH8வ�Hட7. 
 
இைத� பா+�7� ெகா-G !த 2 ேதவ+, “எ0ைன� கா�பா";கிேற0 எ0; 

ெசா0ன ந=, எ&ேகேயா ேபாகிறா@” எ0; ெசா�லி, பலமாக6 சிJ�க ஆர
ப��7வ�Hடா+. 
சிறி7 ேநர�தி�,  

““““வ��ைதைய�வ��ைதைய�வ��ைதைய�வ��ைதைய�    காH8கிேற0காH8கிேற0காH8கிேற0காH8கிேற0    பா+பா+பா+பா+, , , ,     
அைத�அைத�அைத�அைத�    க";�க";�க";�க";�    ெகா�ெகா�ெகா�ெகா�    எ0றா+எ0றா+எ0றா+எ0றா+””””    
 
நாேனா, மரண� ேபாராHட�தி�, சி;க6 சி;க வE�கி� ெகா-ேட 

ேபா@�ெகா-G �கிேற0. பாைறக� எ0 உடலி� உரசியதா�, இர�த
 ெவள9�பH8, 
வE�க� அதிகமாகிவ�Hட7. 2 ேதவேரா, “நா0 ெசா�வைத� ேக�, வ��ைதகைள� 
க";� ெகா�” எ0றா+. நாேனா, இ0N
 சிறி7 ேநர�தி�, மைலயGவார�தி� ேபா@, 
வ��ைதகைள� க";� ெகா�கிேற0 எ0;, மன
 தள+!த 2ரலி� ெசா�லி� 
ெகா-G !ேத0.  

 

அ6சமய
, 2 ேதவ+ பல அ"�த உபேதச&கைள 
உபேதசி�தா+. ஆனா�, அவ+ ெசா�வைத� கவன9�7� ேகHக, எ0னா� 



�Gயவ��ைல. நா0 கீேழ வ�E!7 இற!7வ�8ேவ0 எ0ற உண+ேவ இ !த7. அவ+ 
ெசா�வைத� ேகHக�Fட �Gயவ��ைல. 

 
இ!த நிைலய��, பலமாக6 சிJ�7வ�H8, தி^ெர0; எE!7 நி0; ெகா-8, 

எ0ன கி� வ!7, ைகெகா8�7� (�கி நி;�தி, எ0ைன அைழ�76 ெச0;, சமமான 
இட�தி� அமர6 ெச@தா+. 

 
ப�0ன+, சிவ நடன
 ேபா0;, மிக அ"�தமாக ஆட� ெதாட&கிவ�Hடா+. ப�0�, 

அைமதி ெகா-8, பல உபேதச&கைள� Fறினா+. ப�0�, வாைன ேநா�கி� பா+�2
பG6 
ெசா0னா+. அ�ெபாE7, வான9�, அ.�கள90 நிைலகைள� காHசியாக�
, 
உண+வாD
, உண+�தி� ெகா-G !தா+.  

 
அத"2� வ�G!7வ�Hட7.  
IJயன90 கதி+ வ =6சா�, அ.�கள90 7G�ைப�
, அைசைவ�
 காHG,  
பல அ.�கள90 ஆ"றலி0 ச�திக�, ஒ0;ட0 ஒ0; கல!7  
ஓ+ �திய அ. உ �ெப;வைத உண+�தி,  
இ>வா;, பல ஆ"றலி0 அ.6ச�திகள90 கல�ப��,  
ஒ0; ேச+!7, ஒ  ெபா � உ �ெப;
 நிகA6சிதா0 “ப�ர
மா”  
எ0; உண+�திவ�H8, இைத� தா0 �0ேனா+க� ப�ர
மா உ வா�2கி0றா0 

எ0; ெபய+ ைவ�தன+ எ0றா+. 
 
ேமD
, ஓ+ உய�+ அ.வ�லி !7 எ>வாெற�லா
 உட� அழி!7, உடலி� 

ேச+�7� ெகா-ட வ�ைனக�, உய�J� ஆ�மாவாக6 ேச+!7, ேச+�7� ெகா-ட 
வ�ைனக?�ெகா�ப ம; ெஜ0ம�தி� உடலி0 உ வ
 எ�பG மா;ப8கிறெத0; 
உண+�திவ�H8, பல நிகA6சிகைள� காHசிகளாக� கா-ப��தா+. 

 
பல உபேதச&கைள, இ>வா; காHசிகளாக என�2 உண+�திய ப�ற2, 

2 ேதவ+ உடைலவ�H8 உய�ரா�மா ெவள9ய�� வ!7, 
IHசம�திலி !7 ெகா-8, பல நிகA6சிகைள6 ெச@7 காHGய7. 
ப�0� அவ+ உடD�2� ெச0;வ�Hட7. 2 ேதவ+ எE!7 உHகா+!7 ெகா-8, பல 
வ�ள�க&கைள உண+�தி உபேதசி�தா+. 

 

 (ப�க
 ப�க
 ப�க
 ப�க
 56-60) 

 
ஒ>ெவா  மன9தன90 உய�JD
, ஒ>ெவா  நHச�திர�தி0 ஆ"ற� இய&கி� 

ெகா-8�ள7. ஆனா�, IJய0 எ>வா; ேகா�கைள�
, நHச�திர&கைள�
, 
ச!திரைன�
, Qமிைய�
, வ�-மV-கைள�
, த0 ஈ+�ப�0 அைண�ப�� வள+�7� 
ெகா-8, த0 ஆ"றைல� ெப �கி� ெகா-8 ஜ=வ��கி0றேதா, அைத� ேபா0;,  

ஒ>ெவா  மன9தன90 உய�+, IJயனாக இ !7 ெகா-8  



உய�J� ேச+!7�ள ஆ�மாவ�0 உண+�க�,  
ேகா�கைள� ேபா0;, மன9த உட�கள90 தைசகளாக உ �ெப";,  
தைசகள9� வ�ைள!த ,- அ.�க�, நHச�திர&களாக உ �ெப";,  
,- அ.�கள90 உண+�க� உய�J0 ஈ+�ப�� ேச+!7,  

உய�ரா�மாவாகஉய�ரா�மாவாகஉய�ரா�மாவாகஉய�ரா�மாவாக    எ>வா;எ>வா;எ>வா;எ>வா;    இய&2கி0ற7இய&2கி0ற7இய&2கி0ற7இய&2கி0ற7???? எ0; உண+�தினா+. 
 
அைத உண+�தி� ெகா-G �2
 ெபாE7, தி^ெர0; எ0 �0 ஒ  ேகார 

உ வ
 ேதா0றிய7. அைத� பா+�த7
, எ0ைனயறியா7 பய�தா�, ச�த
 ேபாH8� 
க�திவ�Hேட0. சிறி7 ேநர
 பய�தா�, ந8�க
 இ !7 ெகா-ேட இ !த7. ப�0 
ந8�க
 நி0;, நா0 அைமதியைட!ேத0. 

 
மV-8
 ேகார உ வ
 ேதா0;
, அ�ெபாE7, 2 நாத+  

“உ0 க-கள90 பா+ைவய�0 ஈ+�ப�னா�, பயபயபயபய    உண+�க�உண+�க�உண+�க�உண+�க�, , , ,     
உ0உ0உ0உ0    உடலி�உடலி�உடலி�உடலி�    உ�ளஉ�ளஉ�ளஉ�ள, , , , கா!தகா!தகா!தகா!த    ஆ"ற�கள9�ஆ"ற�கள9�ஆ"ற�கள9�ஆ"ற�கள9�    ேமாத�பH8ேமாத�பH8ேமாத�பH8ேமாத�பH8,  
கா"றி�கா"றி�கா"றி�கா"றி�    மித!7மித!7மித!7மித!7    ெகா-G �2
ெகா-G �2
ெகா-G �2
ெகா-G �2
, , , ,     
பயபயபயபய    உண+வைலகைளஉண+வைலகைளஉண+வைலகைளஉண+வைலகைள, , , , உ0உ0உ0உ0    உட�உட�உட�உட�    ஈ+�7ஈ+�7ஈ+�7ஈ+�7,  
உ0 )வாச�தா�, உய�ரா�மாவ�0 உண+வ�� ேமாதி,  
பய உண+�க� உ0 உடைல ந8&க6 ெச@7,  
உ0ைனயறியா7 எ>வா; ச�த
 ேபா8கிறா@? எ0பைத�
,  
    
பய�தா�பய�தா�பய�தா�பய�தா�    ஈ+�க�பHடஈ+�க�பHடஈ+�க�பHடஈ+�க�பHட    U6சி�U6சி�U6சி�U6சி�    கல!7�ளகல!7�ளகல!7�ளகல!7�ள, , , , பயபயபயபய    உண+�கைளஉண+�கைளஉண+�கைளஉண+�கைள, , , ,     
உ0உ0உ0உ0    உடலி�உடலி�உடலி�உடலி�    உ�ளஉ�ளஉ�ளஉ�ள    இர�த�தி�இர�த�தி�இர�த�தி�இர�த�தி�    கல!7கல!7கல!7கல!7, , , ,     
வG�7�வG�7�வG�7�வG�7�    ெகா-8ெகா-8ெகா-8ெகா-8,,,, ெவ;
 கா"றாக  
U6) ெவள9�ப8கிற7 எ0பைத� பா+” எ0றா+ 2 நாத+. 
 
இ>வா; ெசா�லி� ெகா-G �2
 ெபாE7, தி^ெர0; ேகார உ வ
 மV-8
 

ெதJ!த7
, பய உண+�க� எ0 உடைல இய�கி, எ-ண
 ெசய�க�, த0ன96ைசயாக 
இய&2வைத� ெதள9வாக உண+�தினா+. 

 
இ>வா;, மன9தன90 வாA�ைகய��, ஒ>ெவா  ச!த+�ப
  
)";��ற6 IAநிைலகளா�, உண+�கள90 உ!7தலா�,  
)வாசி�2
 U6சி� கல!7 வ 
 உண+�கைள,  
இர�த�தி� வG�7 ைவ�7, உண+�க� தைசகளாக மா;
 ெபாE7,  

பய�தா�, ேகாப�தா�, ஆ�திர�தா�, ேசா+வா�, 2ேராத�தா�, ேவதைனயா� )வாசி�த 

உண+�க�, இரவ�� தைசகளாக மா;
 ெபாE7, தைசகள9� எதி+�� 



உண+�க� உ �ெப;வ7
, அதனா�, உடலி� தைசகள9� வலி 
உ-டாவ7
, ேநா@க� உ �ெபற� காரண
 ஆகி0றன.  
 

இ>வா;,    இர�த�தி�இர�த�தி�இர�த�தி�இர�த�தி�    கல!7�ளகல!7�ளகல!7�ளகல!7�ள    உண+வைலக�உண+வைலக�உண+வைலக�உண+வைலக�        
உடலி� உ�ள உ;���கள9� கல!7, உைற!7,  
வG�த உண+�க�  

எD
��2�எD
��2�எD
��2�எD
��2�    ஊனாகஊனாகஊனாகஊனாக    வG�7வG�7வG�7வG�7,,,,    உைற!7வ�8கி0றனஉைற!7வ�8கி0றனஉைற!7வ�8கி0றனஉைற!7வ�8கி0றன....        
 
அதாவ7 ஒ  மர
, ெகா@யா மர
 எ0; ைவ�7� ெகா�ேவா
. எ�தைன 

வைகயான உண+வ�0 ஆ"ற�க� கல!7 வ��தாகி, ம-ண�� பதி!7, ெசGயாக 
�ைள�7, மரமாக வள 
 ெபாE7, �வ� ஈ+�ப�0 7ைணயா�, கா"றி� மித!7 
ெகா-G �2
, த0 உண+வ�0 ஆ"றலி0 ச�ைத� தன�2� ஈ+�7, உைறய ைவ�7, 
வள+�7� ெகா-8, தா0 U6) வ�8
ேபா7, ெகா@யா மர�தி0 மண�ைத 
ெவள9�ப8�தி� ெகா-G �கி0ற7. அைத� ேபா0;,  

எD
��2�எD
��2�எD
��2�எD
��2�    ஊனாகஊனாகஊனாகஊனாக    உைற!7உைற!7உைற!7உைற!7, , , ,     
உண+�க�உண+�க�உண+�க�உண+�க�    உய�J0உய�J0உய�J0உய�J0    இய�க�தா�இய�க�தா�இய�க�தா�இய�க�தா�, , , ,     
மர�ைத�மர�ைத�மர�ைத�மர�ைத�    ேபா0;ேபா0;ேபா0;ேபா0;, , , , த0ன96ைசயாகத0ன96ைசயாகத0ன96ைசயாகத0ன96ைசயாக    ஈ+�ஈ+�ஈ+�ஈ+�ப7
ப7
ப7
ப7
, , , ,     
நா
 )வாசி�2
ேபா7, )வாச�7ட0 கல!7,  
இர�த�தி� கல!7, தைசகளாக மாறி,  
தைசகள9� ,- அ.�களாக வ�ைள!7,  
வ�ைள!த ,- அ.�க�,  
உய�J0 ஈ+�ப�� ேச+!7, உய�ரா�மாவாகி, 48 நாHகள9�,  
,- அ.�க�, அ.சி)�களாக உ �ெப;கி0றன.  
 

நா
 )வாசி�2
 உண+�க�, அ.சி)�கள9�அ.சி)�கள9�அ.சி)�கள9�அ.சி)�கள9�    
ேமாதிய7
ேமாதிய7
ேமாதிய7
ேமாதிய7
, , , , எ-ண
எ-ண
எ-ண
எ-ண
, , , , ெசா�ெசா�ெசா�ெசா�, , , , ெசய�ெசய�ெசய�ெசய�, , , , எ0றஎ0றஎ0றஎ0ற    
உண+6சிகைளஉண+6சிகைளஉண+6சிகைளஉண+6சிகைள    உ!த6உ!த6உ!த6உ!த6    ெச@7ெச@7ெச@7ெச@7, மன9தைன இய&க6 
ெச@கி0றன. 

 
இ>வா;, மன9த வாA�ைகய�� உய�ரா�மாவ�� உ �ெப"ற அ.சி)�க�, 

மன9த0 இற!தப�0, உடைல வ�H8� ப�J!7 ெச0;, கா";ட0 (பரமா�மாவ��) 
கல!7வ�8வ7
, ப�J!7 ெச0ற உய�ரா�மாவா�,  



எ!த வைக உண+வ�0 மண�7ட0, கா"றி� மித!7 ெகா-G �கிறேதா,  
அேத வைக உண+�கள90 உண+6சியா�,  

எதி+பாரா7 உ!தி6 )வாசி�2
 உட�கள9� ஈ+�க�பH8, அ!த உடலி0 இர�த�தி� 
கல!7, உடலி0 இய�க�தா�, இ!திJய�தி� கல!7வ�Hட, உய�ரா�மாவ�0 
அ.சி)�க� அ!த உடலி0 உ வமாக, உ �ெபற6 ெச@�
 அ.சி)�களாக வள+6சி 
ெப;கி0றன. 

 
அதாவ7, 2ளவ� த0 உமிAந=ரா� ம-ைண� கல�கி, அைத எ8�7 வ!7 

F8கHG, அ!த� FHG� �Eைவ ைவ�7, அ!த� �Eைவ� 2ளவ� ெகாHGய7
, 
2ளவ�ய�0 வ�ஷமான அமில
, �Eவ�0 உய�ரா�மாவ�0 அ.சி)�கள9� ேச+!7, 
கல!7, 2ளவ�ய�0 உ வ
 ெப;கி0ற7.  

 
அைத� ேபா0ேற, மன9த உடலி� வள+6சி ெப"ற உய�ரா�மாவ�0, 

மண�தி"ெகா�ப, அேத மண�தி0 உடைல� ெகா-ட ஆேடா, மாேடா, ம"ற மி கேமா, 
அைவகள90 ச!த+�பவச�தா�, ஏ"ப8
 உண+6சிகள90 உ!7தலி0 )வாச�தி0 ஈ+�ப�� 
ெச0;, ம; உடலி0 உ வ
 அைமகி0ற7.  

இ>வா;, மன9த வாA�ைகய�� )";��ற6 IAநிைல�ெகா�ப,  
உண+வ�0 உ!7தலி0 )வாச�தா�, எ-ண�
, ெசயD
,  
ம; உ வ
 ெப;கி0ற7 எ0;,  
உண+வாக�
 காHசியாக�
 உண+�தினா+. 
 
IJயன9�, உய�ர.வாக உ வாகிய உய�+, IJயனா� இய�க�ப8
 உ0 உய�+,  

உய�J0 ஈ+�ப�� பல பல உண+�க� ேச+!7, உடலாகி,  
உய�J0 இய�க�தா�, உடலி0 உண+�க� இய&கி  
உண+வ�0 ஆ"றேல, எ-ண
 ெசய�,  
உடலி0 இய�க
 ஆகி0ற7. 
 

 (ப�க
 ப�க
 ப�க
 ப�க
 60-62) 

உய�ேர கட��. உ0 உடைல ஆ�பவN
, ஆ-டவனாக இ �பவN
, உ0 
உய�+தா0. உடலி0 இய�க�தி0 உண+வ��, எE
 எ-ண�தினா�, )வாசி�2
 
உண+ேவ (உ0 உய�+) இைறயாகி, உட� வளர இைறவ0 ஆகி0றா0. 

 
உ0 உடலி� ேச+�7� ெகா-ட உண+வ�0 ஆ"றைல, உ0 ெசா�லி0 ெசயலி0 

ஆ"றD
, அதாவ7, மய��7�த�ைத� (வ�ஷ�ைத) க-களா� பா+�கி0றா@ எ0; 
ைவ�7�ெகா�. அைத� பா+�2
 ெபாE7, அைமதி ெகா-G �கி0ற7. ஒ  த=&2
 
ெச@வதி�ைல. அைத ந= சா�ப�Hடா�, உ0 உடலி0 இய�கேம மா;பH8, 2மHடD
 
வா!தி�
 வர6 ெச@கி0ற7. உடைல6 ேசா+வைடய6 ெச@கி0ற7. இற!7வ�8ேவாேமா 
எ0; ேதா0;கி0ற7.  



 
இைத� ேபா0ேற, மிளகாைய� பா+�க அைமதியாக� ெதJகி0ற7. சா�ப�Hடாேலா, 

“ஆ” எ0; அலற6 ெச@கி0ற7. கார�ைத� தண��க எ-ண
 ேதா0;கி0ற7. ந=ைர� 
ேதG6 ெச0;, 2G�க6 ெச@கி0ற7. 

 
)ைவயான இன9�ைப6 சா�ப�Hடாேலா, மன7 மகிA6சியைடகி0ற7. ஆனா�, 

இன9�� அதிகமாகிவ�Hடாேலா, அைத� தண��க எ-ண
 ேதா0;கி0ற7. ந=ைர� ேதG6 

ெச0; 2G�க6 ெச@கி0ற7. இைத� ேபா0ேற, ந= )வாசி�2
 உண+வ�0 
ெசயேல, ெத@வ
 ஆகி0ற7. ெத@வ6 ெசயலாக அைமகி0ற7.  

 
ந= வாA�ைகய�� ப"பல 2ண&க� ெகா-ட மன9த+கள9ட
 ெதாட+� ெகா�?
 

ச!த+�ப
 ஏ"ப8கிற7. அ6சமய
 எதி+பாரா7, ஒ  �ரடன9ட
 வா�2வாத&க� 
�";கி0ற7 எ0; ைவ�7� ெகா�ேவா
. ந= உன�2� வDைவ மனதி� ைவ�7 
“உ0ைன அழி�7வ�8கிேற0 பா+ எ0; �ரடைன� பா+�76 ெசா�கிறா@”. உ0 
ெசா�லி� ெவள9�ப8
 உண+�க� �ரடன90 ெசவ�கள9� ஒலி�7, அவ0 உடலி0 
உண+�க� உ!த�பH8, உ0ைன அழி�7வ�8
 எ-ண
, அவN�2 அதிக
 
உ �ெப;கிற7. 

 
இ!த6 ச!த+�ப�தி� ந= )வாசி�2
 உண+�க�, உ0 இர�த�தி� கல!7, 

�ரடைன அழி�7வ�8
 எ-ண�ைத உண+�தி� ெகா-ேட இ �2
. �ரH8�தனமான 
உண+�க�, உ0 உடலி� ேச+!7 ெகா-8, வ�ைனயாக வ�ைள!7, உ0 உடலி� 
ஆ�மாவாக6 ேச+!7, ேச+�7� ெகா-ட வ�ைனக�, அ.சி)�களாக உ �ெப"; 
வ�8கி0றன. 

 
உ0 உடைல வ�H8, உய�+ ெவள9ேய ெச�D
 ெபாE7, உய�J0 ஈ+�ப��, 

வள+6சி ெப"ற உ0 உண+வ�0 வ�ைனக�, ம; ப�றவ�ய�� ம"ெறா0ைற� ெகா0; 
�சி�2
 மி க உ வமாக, உடைல� ெப";வ�8
 எ0;, உண+வாக�
 காHசியாக�
 
உண+�தினா+. 

 
இைதெய�லா
 அறி!த7
, எ0ைனயறியா7 என�2� பய உண+�க� 

வ!7ெகா-G !த7.  

எ0எ0எ0எ0    ெசா�D
ெசா�D
ெசா�D
ெசா�D
    ெசயD
ெசயD
ெசயD
ெசயD
, , , ,     
ந0ைமந0ைமந0ைமந0ைம    ெச@�
ெச@�
ெச@�
ெச@�
    நிைலநிைலநிைலநிைல    ெபறேவ-8
ெபறேவ-8
ெபறேவ-8
ெபறேவ-8
. . . .     
    
எ0எ0எ0எ0    ெசா�D
ெசா�D
ெசா�D
ெசா�D
    ெசயD
ெசயD
ெசயD
ெசயD
, , , ,     
ப�ற �2�ப�ற �2�ப�ற �2�ப�ற �2�    த=&2த=&2த=&2த=&2    ெச@யா7ெச@யா7ெச@யா7ெச@யா7    கா�ககா�ககா�ககா�க    ேவ-8ெம0;ேவ-8ெம0;ேவ-8ெம0;ேவ-8ெம0;        
2 ேதவJட
2 ேதவJட
2 ேதவJட
2 ேதவJட
    ேவ-Gேன0ேவ-Gேன0ேவ-Gேன0ேவ-Gேன0....  



 
அவ+ பலமாக6 சிJ�7வ�H8, “உய�ேர கட��” அவ0 வ ="றி �2
 ஆலய
 உ0 

உட�.  அதி� அ)�த
 ேசரா7 கா�க ேவ-Gய7, உ0 கடைம. உ0ைனயறியா7 
அ)�தமாவைத6 )�த
 ெச@வ7, உ0 ெபா;�� எ0; Fறினா+.  

 
இ!த� Qமிய�� மன9த+களாக வாA!7,  
வாA�ைகய��, த0N� ேச+�த த=ய உண+�கைள மா@�7, மகJஷிகளாகி,  

உய� ட0 உண+�க�, ஒள9ய�0 ஒள9யாக ஒ0றி,  
ஒள9ய�0 உ வமாக ஒள9+!7,  
வ�-ண�� ச�தJஷி ம-டல&களாக� திகA!7 ெகா-8,  
அதன90; ெவள9�ப8
 உண+வ�0 ஆ"றைல� ெகா-8,  

 மகJஷிக� ெவள9�ப8�7
 உண+வ�0 ஒள9 அைலகைள, உன�2� ேச+�7, 
உ0ைனயறியா7 உ0ன9� ேச+!த, த=ய உண+�கைள மா@�7, உ0 எ-ண
, ெசா�, 
ெசய�, �ன9த
 ெப;.  
 

இ7ேவ உன�2� உய�ரா@ வ ="றி !7, உ0ைன ஆ-8 
ெகா-G �2
 ஆ-டவN�2, ந= ெச@�
 பண�யா2
.  

இ�பண�ய��இ�பண�ய��இ�பண�ய��இ�பண�ய��,,,, ஆ-டவன90 பண�யாக ஆ-டவன90 பண�யாக ஆ-டவன90 பண�யாக ஆ-டவன90 பண�யாக,,,,        
ந= ஒள9ந= ஒள9ந= ஒள9ந= ஒள9 நிைல ெப;வாயாக நிைல ெப;வாயாக நிைல ெப;வாயாக நிைல ெப;வாயாக!!!!        
எ0;எ0;எ0;எ0;    ஆசீ+வதி�தா+ஆசீ+வதி�தா+ஆசீ+வதி�தா+ஆசீ+வதி�தா+....    
    

    



 

 

 (ப�க
 ப�க
 ப�க
 ப�க
 69-75) 

  2 நாத+, எ
ைம� தி �பதி�2� ேபா2
பG ஆைணய�Hடா+. தி �பதி 
மைலய��, பாபநாச�ைத� கட!7, ஏழாவ7 ைமலி�, காHG� கரGக� FHடமாக 
வசி�2
 இட�தி�, நா"ப�ெதH8 நாHக� தியான�தி� அம 
பG6 ெசா0னா+. 
 

அ>வா;, ஒ  சமய
 தியான�தி� அம+!தி �2
 ெபாE7, எ0 எதிேர ஒ  
தவைள, த0ைன� கா�7� ெகா�?
 ேநா�க�7ட0, த�தி� த�தி வ!த7. அைத 
ஆகாரமா@ எ8�7 வ�E&2
 உண+�ட0, பா
� ஒ0; 7ர�தி� ெகா-8 வ!த7. 
இைத� பா+�த�ட0, எ0 சி!தைன மைற!7, பா
ப�0 ெசயைல�
, தவைளய�0 
நிைலைய�
 பா+�7� ெகா-G �2
 ெபாE7, பா
ப�0 வாய��, தவைள சி�கி� 
ெகா-ட7. 

 
தவைள ேவதைன�ட0 க�திய7. சிறி7 ேநர�தி�, பா
� தவைளைய 

வ�E&கிவ�Hட7. அ6சமய
, பா
ப�0 உடD�2� நட�2
 நிகA6சிக� அைன�7
 
காHசியாக� ெதJ!த7. தவைளய�0 உய�ரா�மா ப�J!7, பா
ப�0 க  உ;���கள90 
ஈ+�ப�"2� ெச0றைடகி0ற7. 

 
தவைளய�0 தைசக�, பா
ப�0 ஆகாரமாக ஆகி0ற7. அ�ெபாE7, 2 நாத+ 

காHசி ெகா8�7, பா
ப�0 நிைலகைள உண+�தினா+. அதாவ7, பா
� வ�E&கிய 
தவைளய�0 தைசக�, அமிலமாக� கைரவ7 ெதJகிற7. கைர!த 
அமில&க�, பா
ப�0 தைசகள9� கல!7, தைசகளாக மா;வ7 
ெதJகி0ற7. 

 
2 ேதவ+ காHசி ெகா8�7, தியான�தி� அம 
பG� Fறி, பா
ப�0 உடலி0 

இய�க&கைள� தியான�திலி !தபG, வ�G�
 வைர கவன9�7 வ 
பG� Fறிவ�H8 
மைற!7வ�Hடா+. 

 
வ�G�
 வைர தியான�தி� அம+!தி !ேத0, வ�G!த7
 2 ேதவ+ காHசி 

ெகா8�தா+. அ�ெபாE7, 2 ேதவJட
 பா
ப�0 உடலி�, நட!த நிகA66சிகைள� 
Fறிேன0. அத"2 அவ+ வ�ள�க
 ெகா8�கலானா+. 

அதாவ7,  
“தவைளய�0 தைசக�, பா
ப�0 தைசகள90 ச�தாக மாறி,  
பா
ப�0 தைசகள9� ,- அ.�களாக வ�ைள!7,  
பா
ப�0 உய�J0 ஈ+�ப��, ,- அ.�க� ேபா@6 ேச+!7,  
பா
ப�0 உய�ரா�மாவாகி0ற7” எ0றா+.  
 



அதாவ7, இ0; வ�Mஞான அறிைவ� ெகா-8 தாவர இன&கைள, ஒH8 
மர&களாக இைண�7, ஒ0; ேச+�7, இர-8 மர&கள90 ச�7�கைள� கல�க6 ெச@7, 
�7 வ��7�கைள� ெபற6 ெச@கி0றன+ அ�லவா?  

 
அைத� ேபா0ேற, பா
�, தவைளைய ஆகாரமாக எ8�7� ெகா-டதி�, 

தவைளய�0 தைசகள90 ச�7�க� அமிலமாக� கைர!7, பா
ப�0 தைசகள9� கல!7, 
,- அ.�களாக வ�ைள!7, வ�ைள!த ,- அ.�க� பா
ப�0 உய�J0 ஈ+�ப�� 
ேச+!7, உய�ரா�மாவாகி0ற7.  

 
பா
� இற!தப�0, பா
ப�0 உய�ரா�மா கா";ட0 கல!7, மண&க� ெகா-ட 

ஜட&கள9னா� (உட�கள9�) ஈ+�க�பH8, அதன90 க �கள9� வள+!7, அதன90 
உ வமாக ம; ப�றவ� எ8�கி0ற7. உதாரணமாக, �தைல ேபா0ற ம; உ வ
 
ெப;கி0ற7.  

 
தவைளய�0 உய�ரா�மாைவ� பா
ப�0 க  உ;���க� ஈ+�7� ெகா-டதனா�, 

பா
ப�0 க வ�� வள+6சி ெப";, பா
ப�0 இனமாக, தவைள ம; ெஜ0ம
 
ெப;கி0ற7.  

 
உதாரணமாக, 2ளவ� த0 இனவ� �தி உண+வ�னா�, த0 உமிAந=ரா� ம-ைன 

உ HG� F8கHG, ஒ  �Eைவ� (�கி வ!7, FHG� ைவ�7, �Eைவ� ெகாHG, 
தன�2� ேச+�தி !த, அமில�ைத� �Eவ�0 உடலி� ெசD�7கி0ற7. 

 
�Eவ�0 உட� ேம�பாக
 ச 2 ேபால ஆகி0ற7.  
�Eவ�0 தைசக� அமிலமாக மா;கி0ற7.  
�Eவ�0 உய�ரா�மா 7G��ட0 இய&கி,  
FHG"2 ெவள9ேய இ �2
  
ெவ�ப கா!த&கைள ஈ+�7� ெகா-8, இய&கிய நிைலய��  
�Eவ�0 உய�ரா�மா 2ளவ�ய�0 அ.�தி)�களாக மாறி,  
2ளவ�ய�0 உ வமாக ம; உ  ெப;வ7 ேபா0;,  
பா
ப�0 க  உ;���கள9� ஈ+�க�பHட தவைளய�0 உய�ரா�மா, பா
ப�0 

க வ�� பா
ப�0 அ.�தி)�களாக உ �ெப";, பா
ப�0 உ வமாக ம; உ வ
 
ெப;கி0ற7, எ0; உண+�தி� காHசியாக�
 கா-ப��தா+ 2 ேதவ+. 

 
இ>வா;, ெதாட+!7 தியான�தி� இ !7வ�H8, மாைல U0; மண�யளவ�� 

தியான�ைத� கைல�7வ�H8, 2 ேதவ+ காHGய ப6சிைலகைள�
, கன9கைள�
 
சா�ப�H8வ�H8, மV-8
 தியான�தி� அமரலாேன0. 

 
தியான�தி� அம+!த சிறி7 ேநர�தி�, மைனவ� ம�க� நிைன�
, 

த0ன96ைசயாக6 ெசல� ெச@7 ெகா-8, ந-ப+க?ட0 திJ!7 ெகா-G !த நா0, 
2 ேதவJட
 சி�கி� ெகா-8, காHG� அநாைதயாக, சJயான ஆகார
 இ�லாம� 



இ�பGெய�லா
 இ �க ேவ-Gய நிைல வ!7வ�Hடேத, எ0ற எ-ண&க� வ!தேத 
தவ�ர, தியான
 இ �க �Gயவ��ைல. 

 
சிறி7 ேநர�தி� க-கைள� திற!7வ�Hேட0. ஆனா�, மன7 பட படெவ0; 

7G�க ஆர
ப��7வ�Hட7. 7G�ைப அைமதி�ப8�த, எE!7 நட!ேத0. அ6சமய
, 
2ர&2க� FHட
 ெத0பHட7. அைத ேவG�ைக பா+�7, மனைத அைமதி�ப8�தலா
 
எ0; எ-ண�, 2ர&2க� FHடமாக இ �2
 இட�தி"2 அ கி� ெச0;, ஓ+ 
மர�தGய�� அம+!7 ெகா-8, ேவG�ைக பா+�7� ெகா-G !ேத0. 

 
அ�ெபாE7, ஒ  �ரH8� 2ர&2, 2ர&2� FHட&கைள வ�ரHG� கG�7� 

ெகா-G !த7. அ�ேபா7, சி0ன� 2HGக� ஓG வ!7, தா@� 2ர&ைக� தாவ�� 
கHG�ப�G�7� ெகாளவ7
, தா@�2ர&2, 2HGகைள எ8�7� ெகா-8 ஓ8வைத� 
பா+�த�ட0,  

எ0 மன
 அைலேமாதி�ெகா-8,  
எ0 2ழ!ைதகைள� பா+�க ேவ-8
 எ0ற எ-ண�
,  
ஏ�க�
, அதிகJ�7 மய�க
 வ!7, மர�தGய�� அ�பGேய சா@!7 வ�Hேட0. 
 
மய�க நிைலய��, எ0 28
ப�தி� நட�2
 நிகA6சிக� காHசியாக� 

ெதJகி0றன. எ0 U�த ைபய0, “லாJ�2 டய+ வா&க�
, J�ேப+ ெசல��2� பண
 
ேவ-8
, எ&காவ7 பண
 வா&கி� ெகா8” எ0; எ0 மைனவ�ய�ட
 ேகH8� 
ெகா-G �கிறா0. 

 
பண�தி"2 நா0 எ&2 ேபாேவ0? எ0; எ0 மைனவ� ெசா�லி� 

ெகா-G �2
ேபா7, “பண
 வா&கி� த கிறாயா? இ�ைலயா?” எ0; மிரH8கிறா0 
ைபய0.  

 
உ0 அ�பாவ�ட
 ேபா@� ேக� எ0; ெசா0ன�ட0, வ =Hைட அடமான
 ைவ�7� 

பண
 த கிறாயா? இ�ைலயா? எ0; மிரH8கிறா0 ைபய0. 
 
அ�ெபாE7 எ0 மைனவ�, அE7ெகா-ேட, “ைகய�லி �2
 பண�ைதெய�லா
 

ெதாைல�7, வயைல�
 அடமான
 ைவ�7� ெதாைல�7வ�Hடா@, இன9 வ =Hைட 
அடமான
 ைவ�7, உன�2� ெகா8�7வ�H8, நா&க� எ&காவ7 வ�E!7 சாக 
ேவ-Gய7தா0” எ0; ெசா�லி6 ச�த
 ேபாH8, அழ ஆர
ப��7வ�Hடா�. 

 
இைத� பா+�7� ெகா-G !த, 2½ வய7 ைபயN
, ெப- 2ழ!ைதக?
 அE7 

ெகா-ேட, “அ�பா வரH8
 ெசா�Dகிேற0” எ0; ெசா�லி� ெகா-G �2
 ெபாE7, 
எ0 மைனவ� கைடசி� ைபயைன� (�கி� ெகா-8 “2ள
 2Hைடய�� வ�E!7 
சாேவா
” எ0; ெசா�லி� ெகா-8, வ =Hைட வ�H8 ெவள9ய�� ெச�கி0றா+க�.  

 



அ6சமய
, அ�க
 ப�க
 உ�ளவ+க� எ0 மைனவ�ைய�
, 2ழ!ைதகைள�
 
த8�7 நி;�தி, எ0 ெபயைர6 ெசா�லி� “பாவ��பய� இ�பG6 ெச@7வ�H8 எ&ேகா 
ேபா@ வ�Hடாேன” எ0; ஏ)கிறா+க�.  

 
அ>வா;, எ0 உடலி� உ!த�பH8, மய�க
 ெதள9!7 எE!7 உHகா+!த உட0, 

“இ7 எ0ன வாA�ைக” எ0ற ெவ;�� ேமேலா&கி, த"ெகாைல ெச@7 ெகா�?
 
உண+�க� உ!த�பH8, எE!7 ந=+ வ =A6சிைய ேநா�கி நட�கலாேன0. 

 
அ6சமய
 மாைல 6.00 மண�ய� �2
, தி^+ எ0; 2 ேதவ+ காHசி ெகா8�7 

“நா0 ெசா�வைத6 ெச@கிேற0 எ0றா@ இ�ெபாE7 சாக� ேபாகிேற0 எ0; 
ெசா�கிறா@” எ0; ெசா�லி சிJ�க� ெதாட&கிவ�Hடா+. உடேன எ0 கல�க
 த=+!த7. 
மன
 அைமதி அைட!த7. ஒ  மர�தி0 அGய�� அம+!ேத0. 2 ேதவ+ காHசி 
ெகா8�த நிைலய�ேலேய உபேதசி�கலானா+. 

 
IJய0 எ>வா;,  
தன�2� தாேன ெவ�ப�ைத உ வா�கி� ெகா-8 இய&2கி0றேதா,  
அைத� ேபா0; IJயன9� உதி�த உய�ர.,  
IJயனா� ப�ரபMச�தி� வ =ச�பH8,  
IJயைன� ேபா0; தன�2� தாேன ெவ�ப�ைத உ வா�2
  
7G�� நிைல ெகா-ட உய�ர.வா@, ப�ரபMச�தி� மித!7 ெகா-G !தைத,  
Qமியா� ஈ+�க�பH8, Qமிய�� மித!7,  
தாவர இன&கள9� வ =A!7, தாவர ச�திைன ஈ+�7,  
,-ண�ய கி மியா@ உட� ெப";,  
சில நாHகள9� உடலி� வள+6சி� ெப"ற ,-ண.�க�,  
உய�J� ஆ�மாவாக6 ேச+!7, கி மியான உட� மG!7 வ�8வ7
,  
கி மிய�0 உடலி� இய&2
ேபா7  
உய�J� ஆ�மாவாக ேச+�7� ெகா-ட உண+வ�0 ச�7  
ம;ப�ற�பாக, ம; உட� �Eவாக உ �ெப"; உட� ஜ=வ��ப7
,  
இ>வாேற ஒ>ெவா  உடலிD
, உண�
, உண+�
, எ8�7� ெகா-8  
ஜ=வ��த நிைலக?�ெகா�ப,  

Q6சியாக, பா
பாக, பறைவயாக, மி கமாக, இ>வா; பல ேகாG ெஜ0ம&க� ப�ற!7, 
இற!7, மன9த உட� வைர உ வாகிய7,  

உய�J0உய�J0உய�J0உய�J0    7G�ப�07G�ப�07G�ப�07G�ப�0    ஈ+��ஈ+��ஈ+��ஈ+��    நிைலயா�தா0நிைலயா�தா0நிைலயா�தா0நிைலயா�தா0 எ0பைத �0� 
காHசியாக� கா-ப��7 உண+�தி��ேள0 எ0; Fறினா+. 

 
“உ0 வாA�ைகய�� 28
ப� ப";
, 2ழ!ைதகள90பா� உன�2 உ�ள 

பாச�தா�, உ0உ0உ0உ0    உடலி�உடலி�உடலி�உடலி�    வள+�7�வள+�7�வள+�7�வள+�7�    ெகா-டெகா-டெகா-டெகா-ட    உண+�க�உண+�க�உண+�க�உண+�க�    உ!த�பH8உ!த�பH8உ!த�பH8உ!த�பH8, , , , 
எ>வாஎ>வாஎ>வாஎ>வா;;;;    உ0உ0உ0உ0    உடலி�உடலி�உடலி�உடலி�    ெசய�ப8கி0றனெசய�ப8கி0றனெசய�ப8கி0றனெசய�ப8கி0றன    எ0பைதஎ0பைதஎ0பைதஎ0பைத    ந=ந=ந=ந=    அறி!7அறி!7அறி!7அறி!7    



உணரேவஉணரேவஉணரேவஉணரேவ,,,, உ0 உண+�கைள உ!த6 ெச@7, உ0 28
ப6 IAநிைலகைள� 
காHசியாக� காண6 ெச@ேத0. 

 

ஆனா�, காHசியாக�காHசியாக�காHசியாக�காHசியாக�    க-டக-டக-டக-ட    நிகA6சிகள9னா�நிகA6சிகள9னா�நிகA6சிகள9னா�நிகA6சிகள9னா�, , , ,     
உ0உ0உ0உ0    உடலி0உடலி0உடலி0உடலி0    உண+�க�உண+�க�உண+�க�உண+�க�    உ!த�பH8உ!த�பH8உ!த�பH8உ!த�பH8, , , ,     
ந=ந=ந=ந=    )வாசி�த)வாசி�த)வாசி�த)வாசி�த    U6சா�U6சா�U6சா�U6சா�, , , , சி!தி�2
சி!தி�2
சி!தி�2
சி!தி�2
    திதிதிதிற0ற0ற0ற0    இழ!7இழ!7இழ!7இழ!7,  
உட� ேசா+வைட!7,  
த"ெகாைல ெச@7 ெகா�?
 எ-ண
 உ �ெப";,  
உ0 2ழ!ைதகள90பா�, உ�ள பாச�ைத மற!7,  
உ0 உடைல�
 மா@�7வ�ட6 ெசய�ப8�தியத�லவா?  
உ0உ0உ0உ0    ேசா+வைட!தேசா+வைட!தேசா+வைட!தேசா+வைட!த    உண+�க�உண+�க�உண+�க�உண+�க� எ0றா+ 2 ேதவ+. 
 
இைத� ேபா0ேற,  
)";��ற6 IAநிைலகள9னா�, ஏ"ப8
 ஒ>ெவா  ச!த+�ப�திD
,  

�லனறிவா� ஈ+�க�பHட உண+வ�0 )வாச�தா�,  
உடலி� உ�ள உண+�க� உ!த�பH8  
த=ய ெசய�க�, ெசய�ப8�தவ�ல த=ய உண+�கைள மா@�திட,  
நா0 உன�2, “ஆ�ம )�தி” ெச@7ெகா�?
 ஆ"ற� ெபற� க";� ெகா8�தைத, 

ந= �ய0;, ஆ�ம )�தி ெச@7 ெகா�e
 ஆ"றைல, ஏ0 ெபறவ��ைல? எ0; 

ேகH8வ�H8, தியான�தி� அம+!7, வ�Gவத"2� ““““ஆ�ம)�திஆ�ம)�திஆ�ம)�திஆ�ம)�தி    
ெச@7ெச@7ெச@7ெச@7    ெகா�?
ெகா�?
ெகா�?
ெகா�?
    உண+வ�0உண+வ�0உண+வ�0உண+வ�0    ஆ"றைல�ஆ"றைல�ஆ"றைல�ஆ"றைல�    ெப;
பGெப;
பGெப;
பGெப;
பG”””” பல 
நிைலகைள உண+�தினா+.    
 

 (ப�க
ப�க
ப�க
ப�க
 84 84 84 84----88)88)88)88)    
 

2 நாத+ இHட கHடைள�பG யா
 தி �தண�ய��, மைல�26 ெச�D
 ெபாE7, 
ஒ வ+ எ
ைம6 ச!தி�7, நா0 ஒ  வ�வசாய�, இ&கி !7 ப�தாவ7 ைமலி� எ&க� 
கிராம
 இ �கிற7. எ0 மைனவ��2 ஒ0றைர வ ட காலமாக, எE!7 உHகாரேவா, 
நட�கேவா, �Gயவ��ைல. எ0ன ேநா@ எ0; ெதJயவ��ைல? எ!த ைவ�திய�தி"2
 
கH8�படவ��ைல. எ0ன ெச@வ7 எ0;
 ெதJயவ��ைல எ0; Fறினா+.  

 
சாமி எ&க� ஊ �2 வ!7, “எ0 மைனவ�ய�0 ேநாைய� ேபா�கி, நட�க ைவ�க 

ேவ-8
” எ0; க-கள9� ந=+ த7
ப எ
ைம ஊ �2� F�ப�Hடா+.  
 
யா
 இ&2 தியான�திலி !7வ�H8, அத0 ப�ற2தா0 எ&2
 வர�G�
 

எ0ேறா
.  



 
தா&க� எ�பG6 ெசா�கிற=+கேளா, அ7வைர�2
 இ&ேகேய இ !7, த&கைள 

அைழ�7� ெகா-8 ேபாகிேறா
 எ0றா+ அவ+. 
 
வ�வசாய�ைய� FHG�ெகா-8, தி �தண� மைலமV7 ஏறி6 ெச0ேற0. 2 ேதவ+ 

Fறிய இட�ைத அைட!த�ட0, அவைர நா02 நா� கழி�7 வ 
பG6 ெசா�லிவ�H8, 
2 ேதவ+ 2றி�ப�Hட இட�தி�, தியான�தி� அம+!7 ெகா-ேட0. யா
 
இ&கி �கிேறா
 எ0;, ஊJ� யாJட�
 ெதJய�ப8�த�Fடா7 எ0; ெசா�லி 
அN�ப�வ�Hேடா
. 

 
யா
 தியான�தி� இ !த 4 நா�கள9D
, பல நிைலக� காHசிகளாக� ெதJ!7 

ெகா-G !தன. யா
 காHசிகளாக� பா+�த பல நிைலக?�2
, 2 ேதவ+ வ�ள�கி, 
உபேதசி�7 அ ள9வ�H8, நாைள வ 
 வ�வசாய�ய�0 ஊ �26 ெச�D
பG� 
Fறிவ�H8 மைற!7 வ�Hடா+. 

 
நா0கா
 நா�, யா
 இ �2
 இட�தி"2 வ�வசாய� வ!7, எ0ைன அவ+ 

வ =HG"2 அைழ�76 ெச0றா+. வ�வசாய�0 மைனவ�, வாத ேநாயா�, ைக, கா� 
பாதி�க�பH8, ப8�த ப8�ைகயாக இ !தா+. 

 
அ0; இர�, தியான�தி� அம+!ேத0. அ!த சமய
, காHசியாக, வ�வசாய�ய�0 

தாயா+, வாத ேநா�ட0 ைக, கா� வராம� ப8�ைகய�லி !7 ெகா-8, ேவதைன�ட0, 
பல �ைற ம மகைள� (வ�வசாய�0 மைனவ�ைய) F�ப�Hடா+க�.  

 
அ�ெபாE7 ம மக�, “சன9ய0 ெதாைலய மாHேடென0கிறேத”, எ0; �ன&கி� 

ெகா-ேட, மாமியாைர� பா+�க அ கி� வ!தா+. 
 
“ஒ  ப�கமாக என�2� ைககா�க� வலி�கி0ற7, எ0ைன அ!த� ப�க
 

ெகாMச
 �ரHGவ�8” எ0றா+க�. 
 
ம மகேளா, ‘ந= ெச�தா�தா0 என�2 வ�G� கால
 வ 
” எ0; ெசா�லி� 

ெகா-ேட, ேவ-டா ெவ;��ட0 மாமியாைர ஒ  ப�கமாக� �ரHGவ�Hடா+. 
 
இைத� க-8, மாமியா+ ேவதைன�ட0 “இ�பGெய�லா
 ஏ)கிறாேய, � கா!” 

எ0; ெசா�லி ேவதைன�ட0 ெப U6) வ�Hடா+க�. 
 
ம மக?�2� ேகாப
 வ!7, எ0ன இ�பGெய�லா
 ேப)கிறா@ எ0; ஏச, 

மாமியா 
 ேவதைன�ட0 ேபசினா+க�.  
 

ம மக� ேகாப�7ட0 ஏசிய உண+வைலக�,  



மாமியாJ0மாமியாJ0மாமியாJ0மாமியாJ0    இர�த�தி�இர�த�தி�இர�த�தி�இர�த�தி�    கல�ப7கல�ப7கல�ப7கல�ப7,,,, காHசியாக� ெதJ!த7.  
இைத� ேபா0;,  

மாமியா+ சாபமிH8 ஏசிய உண+வைலக�  
ம மகள90 உண+�கள9� உ!த�பH8,  
ம மகள90ம மகள90ம மகள90ம மகள90    இர�த�தி�இர�த�தி�இர�த�தி�இர�த�தி�    கல�ப7
கல�ப7
கல�ப7
கல�ப7
,,,, காHசியாக� ெதJ!த7. 
 

ேம"Fறியவா;, ஒ வ �ெகா வ+ பல மாத&களாக நிைன�7
நிைன�7
நிைன�7
நிைன�7
, , , , ஏசி�
ஏசி�
ஏசி�
ஏசி�
    
ேபசி�ேபசி�ேபசி�ேபசி�    ெகா-டெகா-டெகா-டெகா-ட    உண+வைலக�உண+வைலக�உண+வைலக�உண+வைலக�,,,, அதாவ7,  

ம மக� மாமியாைர நிைன�7 ஏசிய உண+வைலக�, மாமியாJ0 உடலி�, 
வ�ைனகளாகவ�ைனகளாகவ�ைனகளாகவ�ைனகளாக    வ�ைளகி0றனவ�ைளகி0றனவ�ைளகி0றனவ�ைளகி0றன. . . .  

மாமியா+ ம மகைள நிைன�7, சாபமிH8� ேபசிய உண+வைலக� 

ம மகள90 உடலி�, வ�ைனகளாகவ�ைனகளாகவ�ைனகளாகவ�ைனகளாக    வ�ைளகி0றனவ�ைளகி0றனவ�ைளகி0றனவ�ைளகி0றன....    
    
ேவதைன உண+�ட0, ம மகைள எ-ண�யவாேற மாமியாJ0 உய�ரா�மா 

உடைலவ�H8� ப�J!7 ெச0ற7. 
 
மாமியா+ எ�ெபாE7 இற�2ேமா?  
எ0ற ேவதைன�ட0 ஏ&கி இ �2
 நிைலய��,  
மாமியா+ இற!தைத� பா+�த�ட0, மாமியாJ0 உய�ரா�மா,  

ம மகள90ம மகள90ம மகள90ம மகள90    )வாச�தி0)வாச�தி0)வாச�தி0)வாச�தி0    ஈ+���26ஈ+���26ஈ+���26ஈ+���26    ெச0;ெச0;ெச0;ெச0;, , , ,     
இர�த�தி�இர�த�தி�இர�த�தி�இர�த�தி�    கல!7வ�8கி0ற7கல!7வ�8கி0ற7கல!7வ�8கி0ற7கல!7வ�8கி0ற7....  
 
சில நாHகள9�, ம மகள90 உடலி�, மாமியாJ0 உய�ரா�மா இய&க� ெதாட&கி, 

மாமியா+ எ!த ேநாயா� ேவதைன�பH8� ெகா-G !தா+கேளா, 
அேதஅேதஅேதஅேத    ேவதைனையேவதைனையேவதைனையேவதைனைய, , , , ம மக�ம மக�ம மக�ம மக�    அNபவ��7�அNபவ��7�அNபவ��7�அNபவ��7�    ெகா-G �2
ெகா-G �2
ெகா-G �2
ெகா-G �2
    
நிைலக�நிைலக�நிைலக�நிைலக�....  

 
இைவ, என�2� காHசியாக� ெதJ!7 ெகா-G �2
 சமய
. 2 ேதவ+ காHசி 

ெகா8�7, இத"2 ந= எ0ன ெச@ய� ேபாகிறா@? எ0; ேகH8வ�H8, அத"26 சில 
வழி�ைறகைள உண+�தி, உபேதசி�தா+க�. ப�ற2, தியான�ைத� கைல�7வ�Hேட0. 

 
வ�வசாய�0 மைனவ�ய�ட
, ந=&க?
 உ&க� மாமியா 
 அG�கG� ேகாப��7� 

ெகா�வ =+களா? எ0; ேகHேட0. 
 
ஆ
, எ0; ஒ��� ெகா-டா+க�. 



 
யா
 ெசா�கிறபG6 ெச@தா�, ேநா@ த= 
 எ0ற7
, தா&க� எ�பG6 ெச@ய6 

ெசா�கி0ற=+கேளா, அத0பG நா&க� ெச@கிேறா
 எ0றா+க�.  
 

வ�வசாய�0 28
ப�தி� உ�ள,  
அைனவைர�
அைனவைர�
அைனவைர�
அைனவைர�
    தியான�தி�தியான�தி�தியான�தி�தியான�தி�    அமர6அமர6அமர6அமர6    ெச@7ெச@7ெச@7ெச@7, , , ,     
தியானமி !7, க-கைள� திற!த�ட0,  
வ�வசாய�0 தாயாJ0 ெபயைர6 ெசா�லி, அவ+அவ+அவ+அவ+    உய�ரா�மாஉய�ரா�மாஉய�ரா�மாஉய�ரா�மா, , , ,     
மகJஷிகள90மகJஷிகள90மகJஷிகள90மகJஷிகள90    அ �அ �அ �அ �    ஒள9ஒள9ஒள9ஒள9யா�யா�யா�யா�, , , , �ன9த
�ன9த
�ன9த
�ன9த
    ெபறெபறெபறெபற    ேவ-8
ேவ-8
ேவ-8
ேவ-8
 
எ0; 28
ப�தி� உ�ள அைனவைர�
,  
2 ேதவ+ உண+�திய வழிய��, ெசா�ல ைவ�ேதா
. 
 
இ>வா;, ப�7 நா�க� தியானமி !7 ெசா�ல ைவ�ததனா�, வ�வசாய�0 

மைனவ�, 10 நா�கள9� ெம�ள ெம�ள எE!7 நட�கலானா+.  
 
வ�யவசாய�0 28
ப�தி�, அைனவ 
 மHG�லா மகிA6சி அைட!தா+க�. 

வ�வசாய�0 மைனவ�, இன9 நா0 யாைர�
 மன
 ேநா2
பG� ேபச மாHேட0 எ0; 
ேவ-G� ெகா-டா+.  

 

ெதாட+!7 ந=&க� தியான
 ெச@தா�, உ&கைள அறியா7 
வ 
, ேகாப
, 2ேராத
, பய
, ந=&கி, உ&க� 28
ப�தி� நல�
 
வள�
 ெப"; வாAவ =+க�, எ0; யா
 ஆசீ+வதி�ேதா
.  
 

 (ப�க
 ப�க
 ப�க
 ப�க
 88-92) 

 
2 ேதவ+, எ
ைம� தி வ-ணாமைல�26 ெச�D
பG� Fறினா+. நா0 

தி வ-ணாமைல�26 ெச0ேற0. தன9ைமய�� ப�7 ைமலி� நட�ப7
, இர-8 மண� 
ேநர
 ஓ@� எ8�7� ெகா�வ7
, ஆக, இ>வாேற நட!7 ெச0ேற0.  

 
இர� 8.00 மண�யான7
, மர�தGய�� தியான�தி� அம+!7 வ�8ேவ0. 

அ�ெபாE7, 2 ேதவ+ பல நிைலகைள� காHசியாக�
, உண+வ�Q+வமாக�
 
உண+�7வா+க�. இர� 11.00 மண� அளவ��, ப8�7� ெகா�?
பG� F;வா+க�. 
ப8�7�ெகா�ேவ0. காைல 5.00 மண�யளவ�� எE!7 நட�ப7
, இைடய�� 
�ள9யமர�ைத� பா+�தா�, �ள9ய
 தைழகைள� பறி�7� ைபய�� ைவ�7�ெகா-8, 
அைத� ெகாMச
 ெம0; தி0; ெகா-ேட நட�ேப0. 

.  



இ>வா; ஐ!7 நாHக� நட!7, ஐ!தாவ7 நாள9�, மாைல 3.00 மண�யளவ�� 
தி வ-ணாமைல அGவார
 வ!7 ேச+!ேத0. அ&2�ள ஒ  மட�தி� அம+!ேத0. 
சிறி7 ேநர�தி�, உற�க
 வ!7வ�ட உற&கிவ�Hேட0. 

 
இர� 7.30 மண��2 �ழி�த எ0ைன சிறி7 (ர�தி�, ேவ; ஓ+ இட�தி"2 

அைழ�76 ெச0றா+. அ&2 ெச0ற7
, அ ணகிJநாதJ0 வாA�ைக நிைலகைள 
உபேதசி�கலானா+. 

 
அதாவ7, அ ணகிJ த0 ெச�வ6 ெச �கினா�, ெப- ேமாக
 ெகா-8, 

காமெவறிய�னா�, பல ெப-கள90 ப8�ைகயைறகைள அைட!7, ஊதாJ�தனமாக 
ெச�வ�ைத6 ெசலவழி�7, ெச�வ
 அழி!7, ெப- வ�யாதியாகி, �"றி, 
ெப வ�யாதியாக மாறி, ேமன9ய�0 அழ2 வ�காரமாகிய7. ேமன9 அJ�தாD
 காம
 
தண�யா7, காம�தி0 உ!தலினா�, த0 ஆைச நாயகிகைள அ.க, ஆைச நாயகிகேளா 
அ ணகிJய�0 வ�கார�ேதா"ற�ைத� க-8, காறி உமிA!தன+.  

 
உ"றா+ உறவ�ன+ ெவ;�க, ஊ+ ம�க� சிJ�தாD
, ெச�வ�ைத 

இழ!தி !தாD
, ேமன9ய�� அJ�� ெமா@�தாD
, த0 காம�தி0 உ!தலினா�, ேமாக
 
தண�யா7, த0 சேகாதJய�டேம காம�தி0 இ6ைசகைள6 ெசா�லி, ஆைச நாயகிகைள 
அைடய� ெபா � ேகHகி0றா+, அ ணகிJ. 

 
அ ணகிJய�0 சேகாதJ, த0 சேகாதரன90பா� உ�ள பாச�தா�, அவைன�
 

அறியா7, எ0ன9டேம த0 இ6ைசகைள6 ெசா�லி� ெபா � ேகHகி0றாேன எ0ற 
ேவதைன�ட0, “உன�2 இ6ைசதாேன த=ர ேவ-8
. இேதா இ!த உடலி�, (த0 
உடைல� கா-ப��7) உ0 இ6ைசகைள� த=+�7� ெகா�” எ0; ெசா�லியவாேற, கீேழ 
வ�E!7 மய&கி, சேகாதJ உய�+ 7ற!தா+.  

 
சேகாதJய�0 நிைலைய� க-ட அ ணகிJ, த0 உடலி0 வாA�ைகைய ெவ;�7, 

உடைல மா@�தி8
 எ-ண
 ெகா-8, ேகா�ர�தி0 மVேதறி, கீேழ வ =A!தி8
 
த வாய��,  

அ8�தஅ8�தஅ8�தஅ8�த    ப�றவ�யாவ7ப�றவ�யாவ7ப�றவ�யாவ7ப�றவ�யாவ7, , , ,     
””””இ!தஇ!தஇ!தஇ!த    உடைலவ�H8உடைலவ�H8உடைலவ�H8உடைலவ�H8    ப�J�
ப�J�
ப�J�
ப�J�
    உய�ரா�மாஉய�ரா�மாஉய�ரா�மாஉய�ரா�மா        

உய+!தஉய+!தஉய+!தஉய+!த    2ண&க�2ண&க�2ண&க�2ண&க�    ெகா-டெகா-டெகா-டெகா-ட    உடைல�உடைல�உடைல�உடைல�    ெபறH8
ெபறH8
ெபறH8
ெபறH8
””””   
எ0ற உண+�க� உ!தி, வ�-ைண ேநா�கி ஏ&கினா+.  
 
அ>வா; ஏ&கி� ெகா-G �2
 நிைலய��, ெத@வ =க� 2ண&கள90 உண+�க� 

ெகா-ட, ஒ  ெம@Mஞான9ய�0 உய�ரா�மா, அ ணகிJய�0 ஏ�க�தி0 )வாச�தி� 
ஈ+�க�பH8, இர�த�தி� கல!ததனா�, அ ணகிJய�0 உண+�க�, ெம@Mஞான�தி0 
உண+�களாக மாறின.  



 
அதனா�, ேகா�ர�தி� இ !7 கீேழ வ�ழாம�, ெம@Mஞான உண+வாக, 

�லைமக�, பா8
 ஆ"ற�க� அ ணகிJ ெப"றா+ எ0பைத 2 ேதவ+ உபேதசி�7 
அ ள9னா+. 

 
அ ணகிJய�0, இர�த�தி� 2Gெகா-8�ள ெம@Mஞான9ய�0 உய�ரா�மா,  
“த0 ெம@Mஞான�தி0 ஆ"ற� மி�க உண+வைலகைள ஈ+�பைத”  
அ ணகிJ )வாசி�பதா�,  

அ ணகிJய�0 உய�J� உரா�
ெபாE7,  
ெத@வ =க உண+�கள90 2ண&கைள� பாட6 ெச@கி0ற7. 
 

)வாசி�த)வாசி�த)வாசி�த)வாசி�த    ெம@Mஞான9ய�0ெம@Mஞான9ய�0ெம@Mஞான9ய�0ெம@Mஞான9ய�0    ஆ"ற�ஆ"ற�ஆ"ற�ஆ"ற�    மி�கமி�கமி�கமி�க    உண+வைலக�உண+வைலக�உண+வைலக�உண+வைலக�        
இர�த�தி� கல!7,  
இர�த
 தைசகள9D
, உட� உ;��கள9D
 கல�பதா�,  
தைசகள9D
, உட� உ;��கள9D
, அ.�தி)�களாக உ �ெப;கி0றன.  
உ �ெப"ற அ.�தி)�க� ,-ண.�களாக வ�ைள!7,  
அ ணகிJய�0 உய�ரா�மாவ�0 ஈ+�ப�"26 ெச0;,  
உய�J0 அைண�ப��, உய�ரா�மா இய&2கி0ற7.  
 
அ ணகிJய�0 இர�த�தி� 2Gெகா-8�ள ெம@Mஞான9ய�0 உய�ரா�மா, 

ேமD
 த0 ஆ"றைல� ெப �கி� ெகா�கி0ற7. அ ணகிJய�0 உடலி� 
ெம@Mஞான9ய�0 உண+வைலக� பதி!7, வள
 ெப"; இ !ததனா�, அ ணகிJ, த0 
ஆ"றைல� ெப �கி� ெகா-8, தா0 க-டறி!த உ-ைம நிைலகைள� பாடலாக�
, 
உபேதசமாக�
 ம�க?�2 உண+�தலானா+.  

 
இ>வா;, ஊ+ ஊராக6 ெச0;, அ&2 அைம!7�ள ஆலய&கள9�, தா0 

க-டறி!த ெத@வ2ண&கள90 உண+�கைள� பாG�
, உபேதசி�7
 வ 
 நிைலய��, 
அைத� ேகHடறி!த ம�க?�2, அ ணகிJய�0பா� ப�தி�
, அ0�
, பாச�
 
ெப கலாய�ன. 

 
இைத� க-8 ெபாறாைம ெகா-ட ம!திரவாதிக�, அதாவ7 ஆவ�கைள� 

ைகவ�ய� ப8�தி�ெகா-8, ேவ�வ�க� ெச@7, ெத@வ�தி0 ெபயரா� பல 
அ"�த&கைள6 ெச@7, ம�கைள�
 அரசைன�
 ஏமா"றி, �கA ேதG வ!த 
ம!திரவாதிக�, த&க� �கA ம&கி வ வைத� க-8, அ ணகிJ�2� பல இ0னலகைள, 
வ�ைளவ��தன+.  

 
ம!திரவாதிகள90 ெச@ைககைள� ெபா Hப8�தா7, ேப -ைமய�0 

உண+வைலகள90 ஆ"ற�கைள, பல வ ட&கள9� தன�2� வள+�7� ெகா-ட 
உய�ரா�மாைவ, ஒள9யாக வள+�7� ெகா-8, உடைல வ�H8� ப�J!7 ஒள9யாக 



ெவள9ேயறினா+ எ0;
, இ!த நிைலக� அைன�ைத�
 2 ேதவ+ 
காHசியாக� கா-ப��7, எம�2 உண+�தினா+க�. 

 

ேம"Fறியவா;, அ ணகிJய�0 வாA�ைகய��, த0 இர�த�தி� 
2Gெகா-8�ள ெம@Mஞான9ய�0 உய�ரா�மாவ�0 வள+6சிய��, 
அ ணகிJய�0அ ணகிJய�0அ ணகிJய�0அ ணகிJய�0    உய�ரா�மாஉய�ரா�மாஉய�ரா�மாஉய�ரா�மா, , , , ெம@Mஞான�ைத�ெம@Mஞான�ைத�ெம@Mஞான�ைத�ெம@Mஞான�ைத�    ெப;
ெப;
ெப;
ெப;
    
உய�ரா�மாவாகஉய�ரா�மாவாகஉய�ரா�மாவாகஉய�ரா�மாவாக, , , , வள+6சிவள+6சிவள+6சிவள+6சி    ெப;கி0ற7ெப;கி0ற7ெப;கி0ற7ெப;கி0ற7.... 

 
இர�த�தி� 2Gெகா-8�ள ெம@Mஞான9ய�0 உய�ரா�மா,  
அ ணகிJய�0 உடைல இய�கி,  
IJய0 ெவள9�ப8�7
 கா!த ஆ"றைல�
,  
ேகா�க�, நHச�திர&க�, ச�தJஷி ம-டல&க� ெவள9�ப8�7
  
ேபரா"ற�கைள�
 ெப";,  
தா0 ெப"ற, ஆ"ற�மி�க உண+வைலகளா� உ �ெப"ற  
உ-ைமய�0 நிைலகைள� பாட�களாக� பாG,  
பாGய பாட�கைள, ஒலியைலகளாக� படர6 ெச@வ7
,  
அ ணகிJய�0 உடலி� இ !தவாேற,  

ேபரா"ற� மி�க உய�ரா�மாவாக வள+�7� ெகா-8,  
அ ணகிJய�0 உடைல வ�H8  
ெம@Mஞான9ய�0 உய�ரா�மா ஒள9யாக ெவள9வ!7,  

ச�தJஷிச�தJஷிச�தJஷிச�தJஷி    ம-டல&கள90ம-டல&கள90ம-டல&கள90ம-டல&கள90    )ழ"சி)ழ"சி)ழ"சி)ழ"சி    வHட�ைத6வHட�ைத6வHட�ைத6வHட�ைத6    
ெச0றைடகி0ற7ெச0றைடகி0ற7ெச0றைடகி0ற7ெச0றைடகி0ற7. 

 
 (ப�க
 ப�க
 ப�க
 ப�க
 104-106) 

 
2 நாத+, எ
ைம� ேகாலமாமகJஷி ெப"ற நிைலகைள அறிவத"காக, 

ெகா�k �26 ெச�D
பG� Fறினா+. நா0 அ&2 ெச0;, தியான�தி� அம 
 
சமய
, அைடமைழ� கால
. 2 ேதவ+ ஆைண�பG, மர�தGய�� மைழய�� 
நைன!தவாேற தியான�தி� அம+!தி !ேத0. 2 ேதவ+ காHசி ெகா8�7, சிJ�7வ�H8, 
ேகாலமாமகJஷிய�0 தேபாவலிைமைய�
, அவ+ ெப"ற ஆ"றைல�
, வ�வJ�7 
உபேதசி�கலானா+க�.  

அ6சமய
,  

ந
 Qமி )ழ�வ7, காHசியாக� ெதJகி0ற7.  
வட7 வ
, ெத07 வ
 இ!த இ  ப�க&கள9D
,  



ேமக
 ேபா0;, உ�ேள ெச�வ7 ெதJகி0ற7.  
Qமிய�0 நில�பர�ைப, அ!த ேமக அட+�தி அைட!த�ட0, பன9�பாைறகளாக 

உைறவ7 ெதJகி0ற7. Qமிய�0 )ழ"சி வHட�தி�, ெவ�பமாவ7 ெதJகி0ற7.  
 
Qமி )ழ0; ெகா-8�ள ஓ8பாைத ஓர&கள9�, சிறிய க� �த� ெப 
 

பாைறக� ேபா0;, மித!7 ெகா-G �ப7 ெதJகி0ற7. பாைறகளாக மித!7 
ெகா-G �பைத, 2 ேதவ+ வ�ள�கமாக எ8�76 ெசா0னா+க�. 

 

அதாவ7, ேகா�கள9லி !7
ேகா�கள9லி !7
ேகா�கள9லி !7
ேகா�கள9லி !7
, , , , நHச�திர&கள9லி !7
நHச�திர&கள9லி !7
நHச�திர&கள9லி !7
நHச�திர&கள9லி !7
, , , , 
IJயன9லி !7
IJயன9லி !7
IJயன9லி !7
IJயன9லி !7
    ெவள9�பH8ெவள9�பH8ெவள9�பH8ெவள9�பH8    வ 
வ 
வ 
வ 
 உண+வைலக?
, ()க?
, 
7க�க?
, ச!த+�பவச�தா� பல ,-ண.�க?
, கல!7, 
2வ�!7, ஒ0; ேச+!த ெபா �க�தா0 பாைறகளாக� ெதJ!த7.  

 
அ!த� பாைறயான ெபா �க?�2�, ஆ"ற� மி�க 

அ.�க� உ-8. ஒ>ெவா  பாைற�2
, ஒ>ெவா  வ�தமான ஆ"ற� உ-8, 
எ0; வ�ள�கினா+. 

 
Qமிய�0 )ழ"சியா� ஏ"ப8
 ெவ�ப வHட�தி�, பாைறக� (ெபா �க�) சி�கி, 

ஆவ�யாகி, அ.�களாக� �வ� ஈ+�ப�� பட+வ7 ெதJகிற7. Qமிய�0 )ழ"சி வHட�தி�, 
ெவ�பமா2
 நிகA6சி ெதJகிற7.  

 
அதிலி !7 ெவள9�ப8
 ச�த
 ‘ஓ’... எ0ற நாதமாக� காதி� ேகHகி0ற7. 

Qமிய�0 )ழ"சி வHட�தி0 ெவ�ப அைலக�, �வ� ஈ+�ப�"2� ெச�D
ெபாE7, 

ெவ�ப
 தண�!7, �வ� ஈ+�ப�� பரவ� இ �2
, பல உண+�க� ெகா-ட 
அ.�கள9� அைசவ7 ெதJகி0ற7.  

 
தண�!த ெவ�ப அைலக� ெவள9�பH8� ெகா-ேட இ �ப7
, Qமிய�0 ஈ+�ப�� 

வ!7 நில�பர�ப�� ‘
...
...
’ எ0; அட&கி� ெகா-ேடய� �ப7
 ெதJகி0ற7. 
அ6சமய
, 2 ேதவ+ தண�!த ெவ�ப�தி0 நிைலகைள, வ�ள�கமாக எ8�76 
ெசா0னா+க�. அதாவ7,  

தண�!த ெவ�ப அைலக� Qமிய�0 ஈ+�ப�� வ!7  
அட&கி� ெகா-ேடய� �பதனா�,  
Qமிய�0 உ�?
, �ற�
 தண�!த ெவ�ப
 இ !7 ெகா-ேடய� �பதனா�,  
Qமிய�0 ெவ�ப�தா�, Qமி�2� சகல ெபா �க?
,  
�ற�தி� தாவர இன&க?
, உய�Jன&க?
 வாழ,  
வள+6சி� ெபற� காரண
 ஆகி0றன.  



Qமிய�0 ெவ�ப�தா�, 7 வ� ப2திகள9� உ�ள பன9�பாைறக� உ கி, ந=ராக� 
கடலி� கல�கி0றன எ0; வ�ள�கினா+க�. 

 
ேமD
, 2 ேதவ+ உபேதசி�ைகய�� Qமிய�0 இய"ைகய�0 ெசய�நிைலகைள� 

ேகாலமாமகJஷி, த0 தவவலிைமயா� க-டறி!தைத, ந= இ�ெபாE7 காHசியாக� 
பா+�தா@ அ�லவா!  

 
இைத� ேபா0;, அவ+ க-டறி!த ஆ"ற�கைள� தன�2� ெப";, த0 

உய�ரா�மாைவ ஒள9 நிைலயாக மா"றி�ெகா-G �2
 நிைலய��, தன�2� வள+�7� 
ெகா-ட ஆ"றலி0 நிைலகைள� காவ�யமாக� ெதா2�7, ெத@வ6 ெசய� எ0ற 
ெபயJ� “Uகா
ப�ைக எ0; ெபய+ ைவ�7, இ!த ெத@வ நிைலகைள� காவ�யமாக� 

பைட�7, பாமரபாமரபாமரபாமர    ம�க?
ம�க?
ம�க?
ம�க?
, , , , ெத@வெத@வெத@வெத@வ    நிைலகைள�நிைலகைள�நிைலகைள�நிைலகைள�    ெப;
ெப;
ெப;
ெப;
    
வ-ண
வ-ண
வ-ண
வ-ண
    அ �பாலி�தா+அ �பாலி�தா+அ �பாலி�தா+அ �பாலி�தா+” ” ” ” எ0றா+எ0றா+எ0றா+எ0றா+க�க�க�க�....    

 

   
 

(ப�க
 ப�க
 ப�க
 ப�க
 152-153) 

 
இ0ைறய வ�Mஞான உலகி�, பல ஆய�ர�கண�கான ஊ+கள9லி !7 

ேரGேயா�கள9�, பல அைலவJைசய�� ஒலி�பர�� ெச@7, கா";ட0 கல�க6 
ெச@கி0றன+. அைத ந
 வ =HG� உ�ள ேரGேயாவ��, அதாவ7 ெட�லி எ0; ைவ�7� 
ெகா�ேவா
; அ!த அைலவJைசய�� உ�ள கா!த�தி�, ஈ+�� கா!த�ைத 
இைண�த�ட0, ெட�லி அைலவJைசய�� ஒலி�பர��
 பாH8�கைளேயா, 
ேப6)�கைளேயா ந
 வ =H8 ேரGேயாவ�� ேகHகி0ேறா
 அ�லவா!  

 
அைத�ேபா0;, ந
 உடலி� ப"பல உண+வைலக�, பதி!7 இ �பதா�, ந
 

அ0பான 2ண�தி0 உண+வ��, எ-ண�ைத6 ெசD�திய�ட0, ந
 உடலி� பதி!7�ள 
ஈ+�2
 கா!த�தி� இைண!7, கா"றி� கல!7�ள அ0பான 2ண�தி0 
உண+வைலகைள, ந
 உட� ஈ+�7 )வாசி�கி0ற7.  



 

ந
 உடலி� ஜ=வ அ.�கைள இய�2
 ““““உய�+உய�+உய�+உய�+””””,,,,  
ந
 ெந"றிய�0 � வ ம�திய��, உH�றமாக இ !7ெகா-8,  
உடைல இய�2
 Uல�க வாக,  
2 வாக, உய�+ இ �2
 நிைலய��,  

உடலி�உடலி�உடலி�உடலி�    வ�ைள!தவ�ைள!தவ�ைள!தவ�ைள!த        
அைன�7�அைன�7�அைன�7�அைன�7�    2ண&கள902ண&கள902ண&கள902ண&கள90    உண+வைலகைளஉண+வைலகைளஉண+வைலகைளஉண+வைலகைள, , , ,     
உய�J0 ஈ+�ப�� அைண�7� ெகா-8,  
ம;ம;ம;ம;    உட�உட�உட�உட�    உ �ெபற6உ �ெபற6உ �ெபற6உ �ெபற6    ெச@�
ெச@�
ெச@�
ெச@�
, , , ,     
க வ�ைனயாக6க வ�ைனயாக6க வ�ைனயாக6க வ�ைனயாக6    ேச+�7�ேச+�7�ேச+�7�ேச+�7�    ெகா-8ெகா-8ெகா-8ெகா-8    இ �கி0ற7இ �கி0ற7இ �கி0ற7இ �கி0ற7. 
 
ந
 அ0பான 2ண�தி0 உண+வ�� எ-ண�ைத6 ெசD�திய�ட0, ந
 உடலி� 

பதி!7�ள, ஈ+�2
 கா!த�தி� இைண!7, கா"றி� கல!7�ள அ0பான 2ண�தி0 
உண+வைலகைள ந
 உட� ஈ+�7 )வாசி�பதா�, உய�J0 கா!த�தி� ப8
ெபாE7, 
கன9வாக� ேபச�
, கன9��2�த�க ெசயைல6 ெச@வ��கி0ற7. அ6சமய
, வாய�� 
உமிAந=+ கன9வாக6 )ர!7, நா
 உHெகா-ட ஆகார�ைத� கன9வான நிைலய�� 
ஜ=ரண��பதா�, ஆகார�தி0 ச�7 கன9வான இர�தமாக மா;கி0ற7.  

 
அ0பான 2ண&கள90 உண+வைலகள90 ,-ண.�கைள, நா
 )வாசி�பதா�, 

இைவ ந
 உட� �Eவ7
 ெச�D
 ெபாE7, கன9வான ,-ண.�கைள இர�த
 
வG�7� ெகா�கி0ற7. கன9வான U6) ெவள9�ப8கி0ற7. உடD
 மன�
 
மகிAகி0ற7. அ�ெபாE7 ெசயD
 மகிA6சி�ைடயதாக அைமகி0ற7. 

 

இர�த�தி� கல!7�ள, கன9வான ஆகார�தி0 ச�7
,  
இர�த�தி� வG�7� ெகா-ட,  
கன9வான உண+வைலகள90 ,-ண.�க?
,  
இ!த இர-8
, உய�J0 இய�க�தா� தைசகளாக மா;
 ெபாE7, தைச�
தைச�
தைச�
தைச�
    

உடD
உடD
உடD
உடD
    கள9�பைடகி0ற7கள9�பைடகி0ற7கள9�பைடகி0ற7கள9�பைடகி0ற7....    
    

 (ப�க
 ப�க
 ப�க
 ப�க
 155-165) 

 
ந=&க� த+ம சி!தைன�ட0 அ0�, பJ�, பாச
, ஞான
, ைதJய
, சா!தமாக 

வாழ எ-ண�, உ&க� வாA�ைகய�� கைட�ப�G�7 வ!தாD
, ஒ வ+ ம"ெறா வைர� 
70�;�தி� ெகா-G �2
ேபா7, ந=&க� அவைர� பா+�2
 ெபாE7, உ&க� 



�லனறிவா�, ேகாப உண+ைவ� கவ+!7, உடலி� உ�ள ஈ+�� கா!த�தி� 
இைண!த�ட0, உட�, கா"றி� கல!7�ள ேகாப உண+வைலகைள ஈ+�பதனா�, 
உ&க� )வாச�7ட0 கல!7, உய�J� உரா@வதனா�, ஆ�திர உண+வ�0 எ-ண
 
உ&கைளயறியாமேலேய ஆ�திர�7ட0 ேபசேவா, ேகHகேவா (-8கி0ற7. 

 
அ6சமய
, உ&க� உமிA ந= 
 மா;பH8, ந=&க� உHெகா-ட ஆகார�7ட0 

கல�பதா�, 2டலி� ஒ வ�த எJ6ச� ஏ"ப8கி0ற7. அ�ெபாE7, எைத6 சா�ப�HடாD
, 
)ைவ 20றிேய இ �2
.  

 
அதனா�, ஆகார
 2ைற�76 சா�ப�H8 உட� ேசா+வைடய� காரணமாகி0ற7. 

உண+வைலகைள இர�த
 வG�7� ெகா�வதனா�, இரவ�� உற&2
 ெபாE7, இர�த
 
தைசகளாக மா;
 சமய
, உடலி� ஒ வ�த எJ6சD
, (�கமி0ைம�
 ஏ"பட� 
காரணமாகி0ற7. 

 

உதாரணமாக, ந=&க� வயைல� ப�2வ�ப8�தி, ெந�ைல 
வ�ைத�7, அதனா�, ெந� �ைள�7 வ கிற7 எ0; ைவ�7� 
ெகா�ேவா
. கா"றி� மித!7 வ!த, ேவ-டாத  வ��7�க� 
வயலி� வ =A!7 கைளகளாக �ைள�7, ெந�லி"2ெந�லி"2ெந�லி"2ெந�லி"2    இHடஇHடஇHடஇHட    
உர�ைத�உர�ைத�உர�ைத�உர�ைத�    கைளக�கைளக�கைளக�கைளக�    எ8�7�எ8�7�எ8�7�எ8�7�    ெகா-8ெகா-8ெகா-8ெகா-8, , , , கைளககைளககைளககைளக����    ெப 2கி0றனெப 2கி0றனெப 2கி0றனெப 2கி0றன.... 

 
கைளகைள ந=�கவ��ைலெய0றா�, ெந�பய�+ வள+6சி 20றி, ெந�லி0 தர
 

2ைற!7 வ�8வைத� ேபா0;, ந=&க� )வாசி�த ேகாப 2ண&கள90 உண+வைலகள90 
,- அ.�க� உ&க� இர�த�தி� ெப கி, தைசகளாக மா;
 ெபாE7, தைசகள9D
 
உட� உ;��கள9D
 ெப கி, ேம�வலி, தைலவலி ேபா0ற உட� உபாைதக� 
ஏ"ப8வ7
, அதனா� உட� ேசா+!7, எ6ெசயைல�
 ேசா+�ட0 ெச@ய� 
காரணமாகி0றன. 

 
ந=&க� உலக நிைலகைள அறி!7ெகா�?
 வ-ண
, ப�திJ�ைககைள� 

பா+�கிற=+க� எ0; ைவ�7� ெகா�ேவா
. ப�திJ�ைக வாசக�தி�, “இர� 8.00 
மண�யளவ��, உண� சா�ப�H8� ெகா-G �2
 ெபாE7, தி^+ எ0; ெகா�ைளய+க� 
வ =8 �2!7, வ =HG� இ �பவ+க� அைனவைர�
 அG�7� ப8காய�ப8�தி� 
ேபாH8வ�H8, வ =HG� உ�ள ெபா �கைள எ�லா
 வாJ�ெகா-8 ேபா@வ�Hடா+க�” 
எ0; பG�2
 ெபாE7, உ&கைளயறியா7, பய
 கல!த ேவதைன உண+�கைள6 
)வாசி�பதனா�, அைவ உ&க� இர�த�தி� கல!7வ�8கி0றன. 

 
அ0; இர�, ந=&க� அைமதியாக� ப8�தி !தாD
,  
ேவ; ஏதாவ7 ��தக�ைத� பG�7� ெகா-G !தாD
,  
எதி+பாரா7 ச0ன� கதவ�0 ஓைச “ட�” எ0; உ&க� ெசவ�கள9� ேகHட�ட0,  



உ&கைளயறியா7 பய உண+� உ!த�பH8,  
உட� சிலி+�7, பய உண+வைலகைள )வாசி�7,  

ேமD
 ேமD
, பய உண+�க� ெப க� காரணமாகி0றன. 
இ7 ேபா0; அG�கG ேந+!தா�, எ!த� ெதாழிலி� ஈ8பHடாD
, மன�தி� ஒ வ�த� 
பய�7ட0 ெசய�ப8
நிைல ஏ"ப8கி0ற7, 

 
ந=&க� ேவைலய�0 நிமி�த
, ெத வ�� நட!7 ெச�கிற=+க� எ0; ைவ�7� 

ெகா�ேவா
. ெத வ�0 �ைன அ கி� ெச�D
 சமய
, ஒ  கா+ தி^ெர0; 
தி 
�ைகய��, உ&க� மV7 ேமா7
 நிைலைய ந=&க� பா+�க ேந+!தா�, க-கள90 
ஈ+�� கா!த�தி� பா@6)வதா�, உ&க� உட� 7Jத நிைலய�� பய உண+�கைள 
அத=தமாக )வாசி�7, 7Jதமாக இய&கி, உட� ந8�கமாகி, உ&கைள� கா�2
 எ-ண
 
உ �ெப";, வ�ப�திலி !7 உ&கைள� கா�7� ெகா�கி0ற=+க�. 

  
அேத சமய�தி�, அத=தமான பய� 7G��ட0 ஓH8நைர� பா+�2
 ெபாE7, 

ஆ�திர உண+�க� உ!த�பH8 ஆ�திர உண+�கைள�
 )வாசி�க ேந வதா�, பய� 
7G��ட0 ஆ�திர உண+வைலக� உய�J� உரா@வதா�, �ல0கள90 ெபாறிக� 
இய�க�பH8, ஆ�திர�7ட0 ேப)வ7
, அத"2Jய ெசயைல�
 ெச@வ��கி0றன. 
 

ந=&க� வ�ப�திலி !7 த�ப�யைத� பா+�தவ+க�, உ&கைள� பா+�7, “ந=&க� 
ெச@த த+ம�தா� உ&கைள ெத@வ
 கா�பா"றிய7”, எ0; ஆ;த� F;வா+க�. 

ஆனா�,  ந=&க� )வாசி�த அத=த பய ஆ�திர உண+வைலகள90 ,- 
அ.�க�, இர�த�தி� கல!7, தைசகளாக மா;கி0றன.  

 
வய�கைள� ப�2வ�ப8�தி, ெந�ைல வ�ைத�7, பய�ராக �ைள�7 வ 
 

நிைலய��, ஏ&ேகா கா"றி� கல!7 வ!த வ��7க�, வயலி� வ!7 வ =A!தா� அ7�
 
�ைள�7வ�8கி0ற7. 

  
ந=&க� எதி+பாரா7, அத=த பய உண+�ட0 ஆ�திர உண+ைவ�
 )வாசி�ததா�, 

இர�த�தி� கல!7 தைசகளாக மா;வ7
, 
தைசகள9�, பய உண+�கள90 அ. தி)�க?
, 
ஆ�திர உண+�கள90 அ. தி)�க?
 உ �ெப";, 

அத0 இய�க�தா�, தைசகள9� அமில&க� )ர!7தைசகள9� அமில&க� )ர!7தைசகள9� அமில&க� )ர!7தைசகள9� அமில&க� )ர!7,,,, 
இ!த அமில&க�, உடைல இய�2
 நர
�கள9� ஈ+�க�பH8, 
நர
�க� இய&2வதா�, 
நர
�கள9� உ�ள அமில&கள90 உண+�கள90 ச�ைத, 
எD
ப�0 கா!த ச�தியா� ஈ+�க�பH8, 
எD
ப�N� எD
ப�N� எD
ப�N� எD
ப�N� ““““ஊனாகஊனாகஊனாகஊனாக” ” ” ” வG�7� ெகா�கி0றனவG�7� ெகா�கி0றனவG�7� ெகா�கி0றனவG�7� ெகா�கி0றன....    



இ!த “ஊைன�” தா0, ஞான9க�  ““““ஊAவ�ைனஊAவ�ைனஊAவ�ைனஊAவ�ைன””””,  எ0; ெபய+ ைவ�தா+க�. 
  

எ8�7� காHடாக ேவ�பமர�ைத எ8�7� ெகா�ேவா
. ேவ
ப�0 வ��7 எ�தைன 
வைகயான உண+வ�0 ச�தி� வ��தானேதா, அ7 நில�தி� �ைள�7 வ 
ெபாE7, 
அத0 உண+�கள90 ச�தி� கல!7�ள ஈ+�� கா!த ச�தியா�, நில�தி� உ�ள 
ந=ைர�
, கா"றி� இ !7 வ 
 த0 இனமான உண+�கள90 ச�ைத ஈ+�7� ெகா-8, 
ஈ+�7� ெகா-ட ெவ�ப�தினா�, ந=J� கல!7�ள உண+வ�0 ச�7க� அைன�7
 
உைற!7வ�8வதா�, ெவ�ப�தி0 இய�க�தினா� ந=J� ேவ�ப மரமாக வள+கி0ற7. 
  

இைத� ேபா0; அத=த பய2ண�தி0 உண+வைலகள90 ச�ைத�
, ஆ�திர 
2ண�தி0 உண+வைலய�0 ச�ைத�
, எD
��2� ஊனாக வG�7 ைவ�7வ�8கிற7. 

அ>வா; வG�7 ைவ�பதனா� 

உய�J0 இய�க�தா�உய�J0 இய�க�தா�உய�J0 இய�க�தா�உய�J0 இய�க�தா�,,,,    
எD
ப�0 கா!த ஈ+�ப�னா�எD
ப�0 கா!த ஈ+�ப�னா�எD
ப�0 கா!த ஈ+�ப�னா�எD
ப�0 கா!த ஈ+�ப�னா�,,,,  
உட�, கா"றி� பரவ� இ �2
 பய உண+வைலகைள�
, 
ஆ�திர உண+வைலகைள�
 ஈ+�கி0ற7. 
 
ேவ�ப மர
, த0 உண+வான கச�பான ச�ைத ஈ+�7, த0ைன வள+�7� ெகா-8, 

தா0 வள+�7� ெகா-ட கச�பான உண+�கள90 மண�ைத ெவள9�ப8�7
 ெபாE7, 
அைத ந=&க� ,க+!தா�, அத0 கச�பான உண+வைலக� உ&க� �க�ைத6 )ள9�க6 
ெச@கி0றன.  

 
அைத� ேபா0ேற, உ&க� உட� ஈ+�2
, பய 2ண�தி0 உண+�கைள�
, ஆ�திர 

2ண�தி0 உண+�கைள�
 ந=&க� )வாசி�2
 ெபாE7, �க
 க8க8�� அைடகி0ற7. 
  
ேவ
ப�0 இைலகைள6 சா�ப�Hடா� கச�ப�0 உண+�க� 2டலி� இய&கி, 

2மHட� ஏ"ப8
ெபாE7, வா!தி வ!7 வ�8
 எ0ற பய
 கல!த எ-ண
 
ேதா0;கி0ற7.  

 
இைத� ேபா0;, உ&க� உட� ஈ+�2
 பய 2ண�தி0 உண+�கைள�
, ஆ�திர 

2ண�தி0 உண+�கைள�
, ந=&க� )வாசி�7� ெகா-8 இ �பதனா�, இர�த
 
வG�7� ெகா-டதா�, பய, ஆ�திர 2ண&கள90 உண+வைலக� இர�த�தி� ,- 
அ.�களாக வள+6சி ெப";,  இர�த� ெகாதி�� ேபா0ற வ�யாதிக� வர� 
காரணமாகி0ற7.  

 
ேமD
,  

அதனா� அதி+6சியான ேப6ைச� காதி� ேகHடா�, 
பயமான எ-ண
 ேதா0;வ7
, 
அ6சமய�தி�, பய�தினா� சி!தி�2
 திற0 இழ!7 ேகாப�ப8வ7
, 



ஏதாவ7 ஒ  ெபா �, கீேழ வ�E
 ஓைசைய� காதி� ேகHடா� 
உ&கைள அறியா7 உட� சிலி+�ப7
, 
அதனா� பயமான எ-ண&க� ேதா0;கி0ற7. 

இைத� ேபா0;,  
எ6ெசயைல ந=&க� ெச@ய �"பHடாD
, 
உ&கைள அறியா7, அவசர ஆ�திர உண+�ட0 ெசய�பட� (-8கி0ற7. 
ஆனா�, சிறி7 தைட�பHடாேலா, 
ேகாபமான எ-ண
 உ �ெப"; வ�8கி0ற7. 

  
      இர�த
 தைசகளாக, உட� உ;��களாக மா;
ெபாE7,  அதி� பய, ஆ�திர 
2ண&கள90  அ. தி)�களாக வள+6சி ெப";,  தைசகள9D
 உட� உ;��கள9D
 
தைசவாத
, 2ட�வாத
, ப�கவாத
 ேபா0ற ேநா@க� வர� காரணமாகி0ற7.  
 

அேத ேபா�, தைசகள9� உ வான அமில&கைள, உட�  உ;��கைள இய�2
 
நர
�க� ஈ+�7� ெகா�வதா�,  அதனா� கீ�வாத
, UH8வாத
, �ட�2வாத
 
ேபா0ற ேநா@க� உ �ெபற� காரணமாகி0ற7. 

  
நா
 நம7 வாA�ைகய��, ந�ல 2ண&கள90 உண+�ட0 )வாசி�7, உட� 

நல�7ட0 வாA!7 வ!தாD
, எதி+பாரா7  
பய 2ண&கள90 உண+ைவேயா,  
ேகாப 2ண&கள90 உண+ைவேயா,  
ேவதைனய�0 2ண&கள90 உண+ைவேயா,  
ஆ�திர 2ண&கள90 உண+ைவேயா,  
2ேராதமான 2ண&கள90 உண+ைவேயா,  
ேசா+வான 2ண&கள90 உண+ைவேயா,  
சMசலமான 2ண&கள90 உண+ைவேயா,  

ச!த+�பவச�தா� )வாசி�க ேந+!தா�,  ந�ல 2ண&க� பலவ =னமாகி, தைசகள9D
 
உட� உ;��கள9D
 ேநா@க� உ �ெப";, அதி� வ�ைள!த  ,- அ.�க� உய�J0 
ஈ+�ப�"26 ெச0;,  உய�J0 அைண�ப�� உய�ரா�மாவாக இய&2வ7
, உய�ரா�மா 
வள+6சி 20றி,  உடைல வ�H8 உய�ரா�மா ப�J!7 ெச�கி0ற7.  இ>வா; ப�J!த 
உய�ரா�மா, ம; ப�றவ�ய�� மன9த உ � ெப;
 த2திைய இழ�கி0ற7. 

  
இ>வாேற, சாதாரண மன9த+க� �த� வ�Mஞான9க� வைர, )";��ற6 

IAநிைலக?�2 ஒ�ப, ச!த+�பவச�தா� க-களா�, கா7கள90 �லனறிவா� 
ஈ+�க�பHட, ேகாப
, 2ேராத
, ஆ�திர
, அத=த பய
 ேபா0ற 2ண&கள90 
உண+வைலகைள6 )வாசி�7,   

உட�கள9� பதிவாகிஉட�கள9� பதிவாகிஉட�கள9� பதிவாகிஉட�கள9� பதிவாகி    “உ �ெப"ற ேநா@கைள� தா0”  
வ�Mஞான9களா� ேபா�க �G�
. ஆனா�,  
ேநா@கள9னா� உடலி� வ�ைள!த ,- அ.�க�,  
உய�J0 ஈ+�ப�"26 ெச0;,  



உய�J0 அைண�ப�� உய�ரா�மாவாக இய&கி� ெகா-G �2
,  

““““உண+�கள90 அ.சி)�கைளஉண+�கள90 அ.சி)�கைளஉண+�கள90 அ.சி)�கைளஉண+�கள90 அ.சி)�கைள” ” ” ” மா"ற மா"ற மா"ற மா"ற     
வ�Mஞான9களா� �Gயா7.  
 

வ�Mஞான �0ேன"ற�தினா�, மன9த உட�கைள� 
பா7கா�க �G�ேம தவ�ர,  அவ+கள90 உடைல இய�2
 
உய�ரா�மாைவ, ஒள9நிைலயாக மா";
 ஆ"ற�, 
வ�Mஞான9க?�2 இ�ைல. 

  
ஞான9க�, மகJஷிக�   த&க�   தேபாவலிைமகள9னாD
, தியான&கள9னாD
, 

ேபர-ட�தி� பரவ�� கிட�2
, ேபரா"ற�கள90 உண+வைலகள90 உ-ைம 
நிைலகைள� க-டறி!7,  த&கள90 �லனறிவா� அ!த ேபரா"ற�கள90 
உண+வைலகைள, தவ தியான&களா� உட�கள9� ேச+�7 வள+�7� ெகா-டதா�, 

ச!த+�பவச�தா� த&க?�2� த=ய, ேகாப, 2ேராத ஆ�திர 
2ண&க� ேபா0ற உண+வைலகைள6 )வாசி�க ேந+!தா�, 
அைவகைளஅைவகைளஅைவகைளஅைவகைள மா@�7வ�8கி0றன+ மா@�7வ�8கி0றன+ மா@�7வ�8கி0றன+ மா@�7வ�8கி0றன+....    

  
அ>வா; த&கள90 உட�கள9�, ேபரா"ற� மி�க உண+வைலகைள வள+�7� 

ெகா-8, உய�ரா�மாைவ ஒள9யாக மா"றி� ெகா-G �2
 நிைலய��, த&க� 
ெசா�லாD
, ெசயலாD
, ெவள9�ப8�தி� ெகா-G �2
 ேபரா"ற�க�, 
ஒள9யைலகளாக� கா"றி� பரவ�� ெகா-G �ப7
, ேமD
 த&க�  உய�ரா�மாைவ 
ஒள9யாக மா"றி� ெகா-8, உடைல வ�H8 வ�-ைண ெச0றைட!7, ச�தJஷி 
ம-டல&களாக� திகA!7 ெகா-8
, இய&கி� ெகா-8
 இ �கி0றா+க�. 
அதிலி !7 ெவள9�பH8� ெகா-G �2
 ஒலி, ஒள9ய�0 ஆ"ற� மி�க உண+வைலக�, 
பரெவள9ய�� பரவ�� ெகா-ேட இ �கி0றன. 

  
ேம"Fறிய நிைலகைள, எ
 2 நாத+ காHசியாக�
, உண+6சி� Q+வமாக�
, 

உண+�தி உபேதசி�7 அ ள9யைத, யா
 உ&க?�2 உபேதசி�கி0ேறா
.  
 
ெம@ஞான9க�, மகJஷிக� உபேதசி�7 அ ள9ய, ஒள9யான உண+�கைள�
, 

ச�தJஷி ம-டல&கள9லி !7, 7 வ நHச�திர�திலி !7 ெவள9�பH8� 
ெகா-G �2
,  ஒலி, ஒள9யான ஆ"ற� மி�க உண+�கைள ந=&க� அைனவ 
 
ெப";, உ&க� வாA�ைகய�� நல�
 வள�
 ெப";,  உ&க� உய�ரா�மா ஒள9 நிைல 
ெபற,  எ
 2 நாதைர� ப�ரா+�தி�கி0ேறா
. 

 
 

 

 

 



 (ப�க
 ப�க
 ப�க
 ப�க
 171-176) 

 
எ!த� ேகாவ�D�26 ெச0றாD
, �தலி� வ�நாயக+ ேகாவ�D�26 ெச0;, 

வ�நாயகைர� பா+�7,  

““““ஓ
ஓ
ஓ
ஓ
    ஈOவராஈOவராஈOவராஈOவரா’ ’ ’ ’ எ0;எ0;எ0;எ0;    உய�ைரஉய�ைரஉய�ைரஉய�ைர    நிைன�7நிைன�7நிைன�7நிைன�7, , , ,     
வாைனவாைனவாைனவாைன    ேநா�கி�ேநா�கி�ேநா�கி�ேநா�கி�    பா+�7பா+�7பா+�7பா+�7, , , ,     
இவ"ைறெய�லா
இவ"ைறெய�லா
இவ"ைறெய�லா
இவ"ைறெய�லா
    அ ள9யஅ ள9யஅ ள9யஅ ள9ய, , , , மகJஷிகள90மகJஷிகள90மகJஷிகள90மகJஷிகள90    அ ளாசிையஅ ளாசிையஅ ளாசிையஅ ளாசிைய        
நா&க�நா&க�நா&க�நா&க�    ெபறேவ-8
ெபறேவ-8
ெபறேவ-8
ெபறேவ-8
    ஈOவராஈOவராஈOவராஈOவரா, , , , எ0;எ0;எ0;எ0;    ஏ&கேவஏ&கேவஏ&கேவஏ&கேவ-8
-8
-8
-8
.  

ப�0, க-கைள UG, 7 வ மகJஷிகள90 அ � ச�திைய, எ&க� ஜ=வா0மா�க� 
ெபறேவ-8
, எ0ற உண+�ட0, உடைல நிைன�க ேவ-8
.  

 
ப�0, க-கைள� திற!7, த=ப ஆராதைன காH8
 ெபாE7, வழியறி!7 

ெசய�ப8
 ஞான நிைல ெபற அ �வா@ ஈOவரா எ0; எ-ண� ஏ&கேவ-8
. 
அ&கி �2
 மலைர� பா+�7, மலJ0 ந;மண
 நா&க� ெபற அ �வா@ ஈOவரா 
எ0; எ-ண� ஏ&கிவ�H8, கன9கைள� பா+�7, இ�கன9கள90 )ைவ ேபா0;, எ&க� 
ெசா�D
 ெசயD
, )ைவ ெபற அ �வா@ ஈOவரா, எ0; எ-ண� ஏ&கேவ-8
. 

 
ப�0, இ&2 வ பவ+ அைனவ 
, மகJஷிகள90 அ ளாசி ெபறேவ-8
 

ஈOவரா, அவ+க� வாAவ��, நல�
 வள�
 ெபற அ �வா@ ஈOவரா, எ0; 
எ-ண� ஏ&கேவ-8
. 

 
தியான
 இ !7வ 
 அைனவ 
, ேகாவ�D�26 ெச�D
 ெபாE7, �தலி� 

வ�நாயக+ ஆலய�தி"26 ெச0;, ேமேல 2றி�ப�Hடவா; தியான9�7வ�H8, அ8�7 
உ�ேள ெச�D
 ெபாE7,  

ேகா�ர வாய�� �0 வ!த�ட0, ேகா�ர�ைத� பா+�7,  

எ0ன9�எ0ன9�எ0ன9�எ0ன9�    உய+வானஉய+வானஉய+வானஉய+வான    எ-ண
எ-ண
எ-ண
எ-ண
    ெபறேவ-8
ெபறேவ-8
ெபறேவ-8
ெபறேவ-8
        
எ0; எ-ண� ஏ&கேவ-8
.  
 
ப�0, இேத உண+�ட0 யா டN
 ேபசாம�, ப�ரகார�ைத6 )"றி வல
 வ!7, 

ச0னதி�2 �0 அைம!தி �2
 ெகாG�க
ப
 அ�ல7, (பO(ப� இ �2
 
இட�தி�, ஒ  நிமிட
 நி0;, ச0னதிைய ேநராக� பா+�க ேவ-8
. 

 
அ�ெபாE7, இ!த ெத@வ 2ண�ைத நா&க� ெபறேவ-8
 ஈOவரா, எ0ற ஏ�க 

உண+�ட0 உ&க� உய�ைர நிைன�7, வாைன ேநா�கி� பா+�கேவ-8
. வாைன 
ேநா�கி� பா+�2
 ெபாE7, இ!த ெத@வ 2ண�ைத அ ள9ய, 7 வ மகJஷிகள90 
அ � ச�திைய நா&க� ெபற அ �வா@ ஈOவரா, எ0ற உண+�ட0 ஏ&கியவாேற 
க-கைள UG, 7 வ மகJஷிகள90 அ � ச�திைய, நா&க� ெபற அ �வா@ 



ஈOவரா, எ0ற உண+�ட0, உட� �Eவ7
 ஒ  நிமிட
 தியான9�7வ�H8, 
க-கைள� திற!7, ஆலய�தி"2� ெச�ல ேவ-8
. 

 
ப�ரகார
 வல
 வ 
 ெபாE7, இ!த� ெத@வ 2ணமாக, எ&க� ெசா�D
 

ெசயD
 இ �க ேவ-8
, எ0ற உண+�ட0 வல
 வ!7, UலOதான
 வ!த�ட0, 
இேத உண+�ட0, Uலவைர� பா+�7� ெகா-G &க�. 

 
க"Qர, த=ப ஆராதைன கா-ப��2
 ெபாE7,  

வழியறி!7வழியறி!7வழியறி!7வழியறி!7    ெசய�ப8
ெசய�ப8
ெசய�ப8
ெசய�ப8
        
இ!த ேஜாதி நிைல ெபறேவ-8
 ஈOவரா  
எ0ற உண+�ட0 பா &க�.  

அ�ேபா7 Uலவ �2, சா�த�பH8�ள மல+ அல&கார
, ெதJ�
 அ6சமய
, இ!த 
மலJ0 ந;மண
 நா&க� ெபற அ �வா@ ஈOவரா, எ0ற உண+�ட0 ஏ&2&க�. 

 
அ&ேக பைட�7�ள கன9க� நம�2� ெதJ�
. அ�ெபாE7 அ!த� கன9கைள� 

பா+�2
 ெபாE7, கன9கள90 )ைவைய� ேபா0;, எ&க� ெசா�D
 ெசயD
, )ைவ 
ெபற அ �வா@ ஈOவரா எ0ற உண+�ட0 எ-ண� ஏ&கி, ஒ  நிமிட
 க-கைள 
UG, எ&க� ஜ=வா0மா�க� இ!த� ெத@வ நிைல ெபறேவ-8
 ஈOவரா எ0ற 
உண+ைவ உட� �Eவ7
 ெசD�த ேவ-8
. 

 
ப�0 க-கைள� திற!7, இ&2 வ பவ+க� அைனவ 
 இ!த� ெத@வ நிைல 

ெபறேவ-8
 ஈOவரா எ0ற உண+�ட0 ெசா�லிவ�H8, ச0னதிய�� இ !7 
ெவள9ய�� வ!தப�0, ஆலய�தி� அைமதியான இட�ைத� பா+�7, ஓரமாக அம+!7 
ெகா-8, ேம"2றி�ப�Hடவா;, ஐ!7 நிமிட
 க-கைள UG, தியான9�க ேவ-8
. 

 

ப�0 க-கைள� திற!7, இ!த ஆலய�தி"2 வ 
 மன9த+கள90 
உட�கைளஉட�கைளஉட�கைளஉட�கைள, , , , ஆலயமாகஆலயமாகஆலயமாகஆலயமாக    எ-ண�எ-ண�எ-ண�எ-ண�,,,, அ!த உட�கைள இய�கி ஆ-8 
ெகா-G �2
 உய�ைர�உய�ைர�உய�ைர�உய�ைர�    கட�ளாககட�ளாககட�ளாககட�ளாக    எ-ண�எ-ண�எ-ண�எ-ண�,,,, இ&2 அ � ெபற 
வ 
 உய�ரா�மா�க� அைனவ 
, 7 வ மகJஷிகள90 
அ �ச�தி ெப";, நல�
 வள�
 ெபறேவ-8
 ஈOவரா 

எ0ற உண+ைவ, ஆலய&கள9�ஆலய&கள9�ஆலய&கள9�ஆலய&கள9�    படர6படர6படர6படர6    ெச@�&க�ெச@�&க�ெச@�&க�ெச@�&க�....    
 
இ!த �ைற�பG ஆலய&க?�26 ெச0;, வழிபH8 தியான9�பதா� ஞான9க�, 

மகJஷிக� உபேதசி�த அ � ச�திக� உ&க� ஆ�மாவ�� ேச கி0றன. அதனா�, 
உ&க� ஆ�மா ெத@வ நிைல ெப;கி0ற7. 

 



ந=&க� ஆலய�தி� ப�7 நிமிட
 தியான�தி� அம+!7, ஆலய�தி"2 
வ 
 அைனவ 
 வாA�ைகய�� நல�
 வள�
 
ெபறேவ-8
 ஈOவரா, எ0ற உண+�ட0 படர6 ெச@த 
U6சைலகளா�, ஆலய�தி"2 வ 
 அைனவ 
, அவ+க� வாAவ�� நல�
 
வள�
 ெபற, உதவ� ெச@தவ+களாவ =+க�. 

 
வாA�ைகய�� ந�லைதேய ெச@7 ெகா-8 எவ �2
 த=&2 ெச@யாம� 

இ !தாD
, ச!த+�பவச�தா� எதி+பாரா7 பய!7வ�8கிேறா
. அ6சமய
, பய 
உண+வைலக� ந
 உடலி� ேச+!7 வ�8கி0ற7.  

 
ந-ப+ ஒ வ+ ந
ைம� பா+�கிறா+ எ0; ைவ�7� ெகா�ேவா
. அவ �2 

ஏ"பHட க\ட ந\ட&கைள, ேவதைன�ட0 ெசா�Dகிறா+. அைத� ேகH8� 
ெகா-G �கிேறா
. அவ+ ேவதைன�ட0 ெசா0ன உண+வைலக�, ந
 உடலி� 
ேச+!7, ந
ைம�
 ேவதைன�பட6 ெச@7வ�8கி0ற7.  

 
இ>வா;, நா
 தவ; ெச@யாமேலேய,  
ந
 வாA�ைகய�� பல 70ப&க�, பலவ�த ேவதைன உண+�க�  
ந
ைமயறியா7 IA!7 ெகா-8, மன அைமதிைய� 2ைல�கி0ற7.  
ஆகேவ, 70ப�பH8� ெகா-G �பவ+கள90 70ப உண+�கைள� ேபா�கேவ,  

ஞான9க�, அ0; ஆலய&கைள அைம�க உதவ�னா+க�. 

 
 



ஆகேவ, ஆலய&க?�26 ெச0;, 70ப&கைள�
70ப&கைள�
70ப&கைள�
70ப&கைள�
, , , , 
ேவதைனகைள�
ேவதைனகைள�
ேவதைனகைள�
ேவதைனகைள�
    ெசா�லிெசா�லிெசா�லிெசா�லி, , , , �ைறய�டாத=+க��ைறய�டாத=+க��ைறய�டாத=+க��ைறய�டாத=+க�.... உ&கைள அறியா7 
�ைறய�8வதா�, இ!த� 70ப உண+வைலக�, அ&2 வ 
 அைனவ �2
 
70ப�ைத� ெகா8�7வ�8
.  

 
ஆலய&க?�2 வ 
 அைனவJ0 உடைல�
 ேகாவ�லாக மதி�7, அவ+கள90 

உய�ைர� கட�ளாக எ-ண�, இ!த ஆலய�தி"2 வ ேவா+ அைனவ 
 இ&2�ள 
ெத@வ 2ண&கைள� ெப";, நல�டN
, வள�டN
, வாழ அ �வா@ ஈOவரா, 
எ0; எ-ண� ேவ-G� ெகா�?&க�. 

 
ேகாவ�லிலி !7 வ =HG"2 வ!7, வ =H8 �"ற�தி� அம+!7, ஐ!7 நிமிட
 

தியான9�7வ�H8, ந
 28
ப�தி� அைனவ 
 ெத@வ 2ண
 ெபறேவ-8
. ந
மிட
 
வ�யாபார நிமி�த
 வ பவ+க� நல�
 வள�
 ெபறேவ-8
. நா
 ெதாழி� ெச@�
 
இட&க�, ெசழி�ேதா&க ேவ-8
 ஈOவரா எ0; எ-ண�வ�H8, ேகாவ�லிலி !7 
ெகா-8 வ!த தி ந=;, மல+கைள, ந= �ள ெசா
ப�� ேபாH8, ேம"Fறிய உண+�ட0, 
அ!த ந=ைர வ =HG� உ�ள அைன�7 இட&கள9D
 ெதள9�7வ�8&க�. 

 
இ>வா; ெச@வதா�, வ =HG� உ�ள த=ய உண+வைலக� மைற!7, ந�ல 

உண+வைலக� பட 
.  

வ =8வ =8வ =8வ =8    ேகாவ�லாகிற7ேகாவ�லாகிற7ேகாவ�லாகிற7ேகாவ�லாகிற7. . . . உ&க�உ&க�உ&க�உ&க�    எ-ண
எ-ண
எ-ண
எ-ண
    ெத@வமாகி0ற7ெத@வமாகி0ற7ெத@வமாகி0ற7ெத@வமாகி0ற7. . . .     
உ&க� உய�+ கட�ளாகிற7. 
 
இ>வா; தியானமி !7 வ 
 அைனவ 
, 28
ப சகித
 தியானமி !7, 7 வ 

நHச�திர�தி0 ேபர ?
 ேபெராள9�
 ெப";, ஆ�ம )�தி ெச@7 ெகா-8, மன
 
அைமதி ெப";, எ-ண
, ெசா� ெசய� வD�ெப";, ெசா�வா�2, ெச�வா�2� 
ெப";, உ&க� ெசா�D
 ெசயD
 �ன9த
 ெப";, ந=&க� ெச@�
 ெதாழி�, நல�
 
வள�
 ெப";, உ&கள9ட
 வ�யாபார�தி� ஈ8ப8பவ+க� அைனவ 
, நல�
 
வள�
 ெப";, உ&க� ேப6)
 U6)
, உலக ம�க� நல
 ெபற உதவH8
. 

 
ந=&க� ெதாழி� ெச@�
 இட&கள9�, உ&க� ெசா�லா�, ெசயலா�, அ0�
 

ப-�
 மலரH8
. உ&க� ேப6)
 U6)
, ெத@வ நிைல ெபறH8
. கணவ0 மைனவ�, 

இைண!7  7 வ நHச�திர�தி0 ேபர ைள ேபெராள9ைய� ெப";,  உய� ட0 
ஒ0றி ஒள9யாகி, ப�றவா நிைல எ0N
 ெப  நிைல அைடய, 
எ�லாவ"றிD
எ�லாவ"றிD
எ�லாவ"றிD
எ�லாவ"றிD
    எ�லாமா@�எ�லாமா@�எ�லாமா@�எ�லாமா@�    கல!7கல!7கல!7கல!7�ள�ள�ள�ள, , , , நம7நம7நம7நம7    2 நாத+2 நாத+2 நாத+2 நாத+    
மாமகJஷிமாமகJஷிமாமகJஷிமாமகJஷி    ஈOவராயஈOவராயஈOவராயஈOவராய    2 ேதவைர�2 ேதவைர�2 ேதவைர�2 ேதவைர�    ப�ரா+�திகி0ேற0ப�ரா+�திகி0ேற0ப�ரா+�திகி0ேற0ப�ரா+�திகி0ேற0.... 
 



 
 

மாமகJஷி ஈOவராய 2 ேதவ+ தேபாவன
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