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 ப�க
 ப�க
 ப�க
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காள�க� எ�ப�, எ�ெபா�ள� த�ைம�
 ஒ� 
வ ஷ�தி�வ ஷ�தி�வ ஷ�தி�வ ஷ�தி�    அைம�ப "#$அைம�ப "#$அைம�ப "#$அைம�ப "#$    ெச�%வ &டா(ெச�%வ &டா(ெச�%வ &டா(ெச�%வ &டா(, , , , அ�அ�அ�அ�    
வ ஷ�தி"#$வ ஷ�தி"#$வ ஷ�தி"#$வ ஷ�தி"#$    அட�கிஅட�கிஅட�கிஅட�கி    இய�#
இய�#
இய�#
இய�#
 எ�% ெபா�$.  

 
காள�கநாத,, வ ஷ�தி� த�ைம ெகா-ட ஒ.ெவா� அ/வ � 

த�ைமைய�
 ப�&சி��� ெகா-0 வ�கி�றா,. அ�ப2� ப�&சி��� 
ெகா-0 வ�
 ெபா3�, இள
 ப�வ�தி( வ4த ேபாக5�# வ ஷ�தி� 
ஆ"றைல உண,��கி�றா,. 

 
காள�கநாத,, வ ஷ�தி� த�ைமைய ஆரா;<சி ெச;� 

ெகா-2��க�=2ய ஒ� ைவ�திய,. ஆரா;<சி ெச;�, தன�#$ க"%� 
ெகா$ள ேவ-0
 எ�ற நிைல�# வ�
 ெபா3�, அ�# வ4� 
ேச�கி�றா,, இ4த ேபாக,. அ4த உ-ைமய � த�ைமைய அவ, 



வ ள�கி� ெகா-2��#
 ெபா3�தா�, ேபாக� வ -/லக�தி� 
த�ைமைய� ப � ெதாட,கி�றா,. 

 
காள�கநாத, வ ஷ�தி� நிைலைய� கா&2, ?க�
 ச�திைய 

ேபாக��#� ெகா0�தா,. வ ஷ�தி� த�ைமகைள�ப"றி பாட 
ேபாதைனகைள� ெகா0�கி�றா,. இவ�ட
 க"%� ெகா-டப � தா�, 
ேபாக, தாவர இன�தி"#$ மைற4தி��க�=2ய, வ ஷ�தி� த�ைமைய 
அறிகி�றா,. 

 

ேபாக, ?க�
 த�ைமைய அறிகி�றா,. ேபாக, 
?க�
 த�ைம ெகா-0, பல நிைலகைள அறிகி�றா,. 
காள�கநாத, ைவ�திய� ெதாழிலி( இ��க�ப0
 ெபா3�, அ4த< 
சி%வைன அைழ��< சில நிைலகைள� க"%� ெகா0�கி�றா,. 

 
அ4த காள�கநாத, கா&2ய #� வழிய (, இ4த உண,வ � 

ஆ"ற( ெகா-0, தன�#$ ேபாக, இ�த�ைமைய� ெகா-0 வ�
 
ெபா3�,  

இ4த வ ஷ�தி� த�ைம  
எ(லாவ"றி"#
 எ.வா% பா�கா�பாகி�ற� எ�பைத�
,  
வ ஷ
 ஒ�ைற எ�ப2 மா"%கி�ற�? எ�பைத�
,  
த� உடB�#$ பல வ ஷ�தி� ஆ"ற(மி�க நிைலகைள< ேச,�� 

அறிகி�றா,. 
 
காள�கநாத,, அ�ைறய ம�கCைடய �ய, �ைட�க, ப<சிைலக$ 

ம"ற Dலிைகக$ இைலகள( இ�4�, வர�=2ய சாறிைன எ0��� 
ப�#வ�ப0�தி, மனத உட(கள( ப ண கைள நE�க, தம� ஆ"ற(கைள� 
பய�ப0�தி� ெகா-2�4தா,.  

 
அேத சமய
, ேபாக மாமக�ஷி இள
ப ராய�தி( இவைர 

அ/கியFட�, ேபாகமாமக�ஷி�# எதி,பாராத ஆ"ற(மி�க ச�திக$ 
இ��பைத� க-டFட�, காள�கநாத, ைவ�திய Gைறகைள�
 
அவ��#� க"%� ெகா0�தா,. 

 
ைவ�தியHதிய ( ேபாக மாமக�ஷி க"%� ெகா-டாB
, தாவர 

இன�தி"#$ அட�கிய ��#
 உண,வ � ஆ"றைல� த� நிைலய ( 
?க,4� அறி4தா,. அதன� ஆ"ற( மி�க ச�திக$ எ.வா% 



ெசய(ப0கி�ற�? எ�ற நிைலைய�
, அ4த உண,வ � ஆ"ற( 
எ�கி�4� ேதா�றி, எத� வழிகள( வழி�ப0�தி, ஆ"ற(மி�க 
நிைலகளாக வ�கி�ற� எ�ற உ-ைமகைள�
 அறிவத"# மிக 
Gய"சி எ0�தா,. 

 
அவ�ைடய Iவாச�ைத� த� உடB�#$C
, வ -/�#
, 

ம-/�#
 ெசB�தி� தன�# ஏ"ப&ட உண,வ ைன அறி4�ண,4� 
உலகி"# உண,�தினா,. அவ, உண,�திய ஆ"றலி� த�ைம 
ெகா-0தா�, நம� ஆறாவ� அறிைவ G�கனாக� கா&2, இ4த 
ஆறாவ� அறிைவ� ெகா-0 வாK�ைகய ( வர� =2ய தEைமகைள 
நE�கி� ெகா$ள G2�
, எ�% ேபாகமாமக�ஷி உண,�தினா,. 

 
காள�கநாதேரா, தாவர இன< ச�தி� த�ைமைய எ0��, 

உட(ப ண கைள� ேபா�க G2�
 எ�% ெசா�னா,. ஆனா(, உட( 
ப ண கைள� ேபா�க G2�
 எ�% காள�கநாத, ெசா�னாB
, அ4த� 
ப ண ைய நE�#
 உண,வ � ஆ"ற(, எ4ெத4த� தாவர இன< ச�தி"#$ 
எ.வா% இ��கி�ற� எ�பைத ?க,4தறி4தா, ேபாக,. 

 
கா"றி( மித4� ெகா-2��#
, தாவர இன< ச�தி� ஆ"றைல� 

தன�#$ ேச,��, அ4த< ச�தி� உண,வ � த�ைமைய தன�#$ 
உண,4தறி4தா,. அத� நிைலெகா-0, ப ரபLச
 எ.வா% ேதா�றிய�? 
ப ரபLச�தி� நிைலக$ எ.வா% இ�4த�? எ�பைத அறி4�ண,4தா,. 

 
ப ரபLச
 எ�ப� M�ய�. உய ராக நி�% ேகா$கC�# ஜEவ� 

ஊ&2, அத� ம�திய ( இ��க� =2ய ந&ச�திர�கC�#
 ஜEவ� 
ஊ&0கி�ற�. அைத ேபா�%தா�, நம� உடB�#$ M�யனாக இ�4� 
இய�#கி�ற�. நா
 Iவாசி�#
 உண,வ � ச���கைள ந
 உடலாக 
மா"%கி�ற�. 

 
Iவாசி�த உண,வ � ச���கைள இ3��,  
ெவ�ப கா4த
  
அத"#$ ேச,��� ெகா-ட உண,வ � ச��  
Iவாசி�#
 ெபா3�, உடB�#$ உைறகி�ற�.  
உைற�
 ெபா3�, அ4த ெவ�ப கா4த�தி� நிைலக$  
ஜEவ5$ள �2�பாக, உய �� ஓ&ட
 ெகா-0,  
கா4த�தி� நிைலக$ ெகா-0, ஜEவ அ/�களாக� �2��,  
ப ரபLச�தி( ந&ச�திர�க$ எ�ப2, ஒள வ EIகி�றேதா,  



அைத� ேபா�%, உண,வ � ஒளக$ உடB�#$ நி�%  

எ-ண�கைள� ப ரதிபலி�க< ெச;�, உடலிைன 
இய�க�=2ய த�ைமைய உ�வா�#கி�ற�, எ�ற 
இ4த� ேப�-ைமய � நிைலகைள ேபாக மாமக�ஷி 
உண,�திய�ளனா,. 
 

(ப�க
 ப�க
 ப�க
 ப�க
 9-12) 

தாவர இன< ச�திைன நம�#$ எ0�தாB
, காயக(ப சி�தி இ4த 
உடB�# உதவா�, எ�பைத அறி4தா, ேபாகமாமக�ஷி. தாவர இன< 
ச�தி� நிைலக$ ெகா-0, உட( ப ண கைள நE�கினாB
, அத"#$ 
இ��#
 வ ஷ�தி� ஆ"ற(, உடலி� திI�கள( எதி, நிைலைய 
உ�வா�கிவ 0
 எ�பைத ேபாக, அறி4� உண,4தா,.  

 
ந
 உடB�#$ இ��#
 எ-ண�தி"#$, எ�தைனேயா ேகா2 

உண,Fகைள எ0��� ெகா-2��கி�ேறா
. ஒ� உண,வ � த�ைம 
ெகா-0, உடலி( ப ண யாக வ4தாB
, அத"# ேவெறா� ச�தி� 
த�ைமைய நம�#$ ெசB�த�ப0
 ெபா3�, இ� நிவ,�தியா#
.  

 
ஆனா(, இத"# எதிரான ேவெறா� அ/�கைள இ� �சி�#
 

ெபா3�, எதி,நிைலக$ ெகா-0 அ/வ � த�ைம வள,4� 
வ 0கி�ற�. ஆனா( க2னமான நிைலக$ ெகா-0, வ ஷ�தி� 
த�ைம�#, வ ஷ�தி� ஆ"ற( ெகா-ட தாவர இன ச�ைத 
ஊ&2னாB
, இ4த உண,வ � நிைலக$ ெகா-0, மா;��வ டலா
. 

 
ஆனா(, அைதவ ட எளைமயான நிைலய ( இ��ப�,  
இ4த வ ஷ�ைத அழி�#
 இ4த உண,வ � ஆ"ற(  
ந
 உடB�#$ நி�% இ4த ஆவ ய � த�ைமய (  
தா� ஏ"%�ெகா$C
 நிைலக$ த0மாறி,  
அத5ைடய நிைலக$ நிைல#ைலய< ெச;�
 ஆ"ற(  
ெப"% வ 0கி�ற�.  

 
ஆனா(, அ.வா% அத"# ேம( ேச,4தாB
, அத5ைடய 

நிைலக$ தவறிைழ�க�ப0
 ெபா3�, அ4த அ/வ � த�ைம 
மா%கி�ற�. இ4த உடலி( இ��க�=2ய உப�திரவ�ைத நE�கினாB
, 

ந(ல உண,வ � த�ைமக$, சா4த உண,ைவ ஊ&0
 
உண,வ � த�ைமைய, வ ஷ�தி� ஆ"ற( இைத� 



தா�க�ப0
 ெபா3�, அத5ைடய நிைலகைள நிைல#ைலய< 
ெச;கி�ற�. 

 
அேத சமய
, நம�#$ சா4த�ைத ஊ&2, அைத� ெகா-0 

சி4தி�க< ெச;�
 உண,வ "#$ வ ஷ�தி� த�ைம ஆனFட�, ��த 
எ-ண�க$ ெகா-0, சி4தைன�ைடய நிைலக$ இைத< ெச;�
. அேத 
சமய
  

��த ேவக�தி"# ஈ0 ெச;�
 Gைறய (  
எதி, நிைலய ( இ��#
 ெசயலா"ற( #ைறவாக இ�4தா(,   
உடேன, அதிக ேவகG
 ஆ�திரG
, உ-டா#
.  
 
இைத� ேபா�ற உண,Fகைள� ேதா"%வ �#
 உண,வ � 

நிைலகைள, ேபாகமாமக�ஷி ெத$ள� ெதளவாக 
ேத,4ெத0��, தன�#$தன�#$தன�#$தன�#$    இ��க�=2யஇ��க�=2யஇ��க�=2யஇ��க�=2ய    வ ஷ�தி�வ ஷ�தி�வ ஷ�தி�வ ஷ�தி�    
ஆ"றைலஆ"றைலஆ"றைலஆ"றைல, , , , ஜEரண �க�ஜEரண �க�ஜEரண �க�ஜEரண �க�    =2ய=2ய=2ய=2ய    ச�திையச�திையச�திையச�திைய    உ�வா�கினா,உ�வா�கினா,உ�வா�கினா,உ�வா�கினா,....  

 
ந&ச�திர�க$ தன�#$ ஆ"றைல< சி%க< சி%க< ேசமி��,  
அ4த ேசமி�ப � த�ைம ெகா-0,  
உேலாக� த�ைமைய உ�க< ெச;�,  
வ ஷ�தி� ஆ"றைல அட�க< ெச;�,  
த� ஆவ ய � த�ைமைய ெவள�ப0��
 ெபா3�,  
அ� வ ஷ�தி� த�ைமைய� ப ரபLச�தி( ெவள�ப0��கிற�. 
 

அைத� ேபா�%, மனத உடB�#$ எ0��� ெகா-டாB
, 
இ4த வ ஷ�தி� த�ைம சி%க< சி%க� =2, இ4த 
உண,வ � த�ைம நம�#$ ெப��� வ &டா(, அைதஅைதஅைதஅைத    
அட�#
அட�#
அட�#
அட�#
    த�ைமயானத�ைமயானத�ைமயானத�ைமயான    ெவ�பெவ�பெவ�பெவ�ப    நிைலக$நிைலக$நிைலக$நிைலக$    ேதைவேதைவேதைவேதைவ.  

 
அ4த நிைலகC�#� ேதைவயான நிைலக$ ெகா-0, 

M�ய5�#$ உதி�#
 ஒ.ெவா� பாதரச�திB
, அ� உமிK�தி 
ெவள�ப0��
 நிைலகளB
, வ ஷ�க$ உ-0. அத"#-டான 
கா4தG
 உ-0. 

 
இைத� ேபா�%, நா
 Iவாசி�#
 உண,வ � த�ைமய (,  



வ ���, ெவ%��, எ�ற உண,Fக$  
ந
ைம அறியாம( உ&ெச(B
. இ4த உண,Fகளலி�4�,  
அத"#< சமமான ெவ�ப�ைத� =&டவ (ைல எ�றா(,  
அத5ைடய ஆ"ற(மி�க நிைலக$,  
ந
 உடலிலி�4� ெசய(ப0�திவ 0
.  
 
தாவர இன< ச�தி5ைடய நிைலகைள நா
 ெகா0��, ந
 

உடலிB$ள ப ண கைள நE�கினாB
, அ4த� தாவர இன ச�தி� 
நிைலக$, ம"ற நிைலகள( பாதி�பைத� த0�க G2யா�. 

 

இைத, ேபாகமா மக�ஷி தன�#$ க"%ண,4�, 
எ�தைகய நிைலக$ வ4தாB
, சாசாசாசா4த�ைத4த�ைத4த�ைத4த�ைத    
உ�வா�#
உ�வா�#
உ�வா�#
உ�வா�#
,,,,    கா4த�ைதகா4த�ைதகா4த�ைதகா4த�ைத����    தன�#$தன�#$தன�#$தன�#$    ேச,�#
ேச,�#
ேச,�#
ேச,�#
    
ெபா3�ெபா3�ெபா3�ெபா3�,,,, அ4த ஆ"ற(மி�க நிைலக$ அ� 
எ0���ெகா-ட ெவ�ப கா4த�தி� நிைலக$ 
ப றிெதா�%, த�ைன அ/காத நிைலகள( 
த"கா��� ெகா-0, நம�#$ அ4த ஆ"ற( மி�க 
நிைலகளாக< ெசய(ப0கி�ற�, எ�ற ேப�-ைமைய ேபாக 
மாமக�ஷி க-0ண,4தா,. 

(ப�க
ப�க
ப�க
ப�க
  15-20) 

5300 ஆ-0கC�# G�, ஏKைமய � நிைலய ( வாK4� வ4த 
ஒ� #0
ப�தி(, வ%ைம வா&2� ெகா-2�4த�. அ4த� #0
ப�தா, 
வ ஷ�தா( தE-ட�ப&0, #0
ப
 மா;4திட, அ4த� #0
ப�திலி�4த 
சிIதா� ேபாக,. த� #0
ப�தி( வ%ைம எ(ைல கட4த நிைலக$ 
வ�
ெபா3�, த� தா; த4ைதயைர எ-ண � தன�� 
அனாைதயாகி�றா,. 

 
ேபாக�� த4ைத, Gதலி( இற�கி�றா,. இற4தப �, தாய � 

அைண�ப ( அ� வள�கி�ற�. தாைய� க�நாக
 தE-2, தா; ம24� 
வ 0கி�ற�. தா; த4ைதய,க$ இ(லா�, த�ைன� த"கா��� 
ெகா$C
 உண,Fட�, அவ, இள
 ப�வ�தி( ஏ�கி� தி�4� 
ெகா-2��கி�றா,.  

 



இ4த நிைலய (, அவ, தன� எ-ண�ைத வB�=&2 வான�ைத 
ேநா�கி ஏகினா,. அ4த� #ழ4ைத ஏ�க�தி� நிைலக$ ெகா-0, Iழ�% 
வ�
ெபா3�, M�யைனேய வாைன ேநா�கி எ-ண  ஏ�#கி�ற�.  

 
அ�கால�கள(, M�ய�தா� உலகி"# வழிகா&2. அத�ப �தா�, 

எைத�
 அறி�
 த�ைம வ�கி�ற�. த� தா; த4ைதய�� 
ஏ�க��ட� கதிரவைன வண�#கி�றா,. அ�ெபா3� அவைர அறியா�, 
அவ�� ஏ�க�தி� உண,F�#$, M�யன� கா4த ச�திக$ சி�#கி�ற�.  

M�யைனேய இைறவனாக� க�தி,  
த� தா; த4ைதய�� ஏ�க��ட� ஏ�கி தி�4த உண,F�#$  

��வ ந&ச�திர�திலி�4� ெவள�ப0
  
உண,வ � ஆ"ற( சி�#கி�ற�. 
 
��வ ந&ச�திர�தி� ஒள கா4த ச�தி, இவ��#$ ஈ,�க�ப&0, 

அவ��#$ மக�ஷிக$ வான இயலி� த��வ�ைத எ�ப2 
உண,4தா,கேளா அ4த உண,வ � ஆ"ற( இவ��#$ ப ர
மமாகி�ற�.  

 

இவ, ஏ�கி� தவ �த, உண,வ "#$ சி�கிய�தா�,  
��வ��வ��வ��வ    ந&ச�திர�தி�ந&ச�திர�தி�ந&ச�திர�தி�ந&ச�திர�தி�    உண,வ �உண,வ �உண,வ �உண,வ �    அ/�க$அ/�க$அ/�க$அ/�க$. . . .     
அ�, இவ, உடலி( சி�கி�தா�  

வ - உலக�தி� நிைலைய�
,  
இ4த� �வ ய � நிைலக$ ெகா-0, தாவர  
இன�ைத�
 அறி4தி0
நிைல அவ��#$ வ4த�. 

 



ேபாக,, இ4த� Uமி வ -ண ( இ�4� எ0��� ெகா-ட 
உண,வ � ஆ"ற(, ஒ�%ட� ஒ�% கல4�, உண,வ � ச�தான தாவர 
இன�தி� ச���க$ எ.வா% ெவள�ப0கி�ற�? அ4த உண,வ � 
ச�தி� ஆ"ற(க$ எ�ன? எ�% அைத ?க,4� அறி4தா,.  

 

தா� ?க,4தைத� தன�#$ Iவாசி��, அ4தஅ4தஅ4தஅ4த    
உண,வ �உண,வ �உண,வ �உண,வ �    த�ைமையத�ைமையத�ைமையத�ைமைய����    தன�#$தன�#$தன�#$தன�#$    ஆ"றலாகஆ"றலாகஆ"றலாகஆ"றலாக    
மா"றினா,மா"றினா,மா"றினா,மா"றினா,.... மா"றிய ஆ"ற( ெகா-0, அ4த உண,வ � ெசய( 

எ.வா% இ��கி�ற� எ�பைத� க-டறி4தா,. இைத� ேபா�%தா�,  
இ4த� �வன�தி"#$ வ ைள�
 அைன�� நிைல�
,  
இ4த உடB�#$ உ-0, எ�ற நிைலைய� தன�#$ க-டறி4தா,.  
இ4த உண,வ � த�ைமைய� தன�#$ த&2ெய3�ப ,  
இ4த உண,வ � ஆ"ற( ெகா-0, ஒ.ெவா�ைற�
 

க-டறி4தா,. ெவ$ள எ.வா% வ ைள4த�? ம"ற உேலாக�க$ 
எ.வா% வ ைள4தன? எ�% த� உண,வ � ஆ"ற( ெகா-0, �வ �#$ 
இ�4த நிைலகைள� க-டறி4தா,. 

 
உேலாக�க$, இ4த �வ �#$ வ ைள4� ஆவ யாக மாறி,  
அ/�களாக மாறி� தாவர இன�களாக மா%கி�ற�  
எ�பைத அறி4�ண,4தா,.  
அ4த� தாவர இன< ச�தி� த�ைமக$, ஆவ யாக மா%
 ெபா3�,  
M�யன� கா4த ச�திய � �ைணெகா-0,  
ஆவ ய � உண,வைலகளாக மாறினாB
,  

அ4த உண,வ � ச��, உடB�#$ ஆனFட�  
எ-ண ஒளகளாக மா%கி�ற�,  
எ�பைத அறி4�ண,கி�றா,. 
 
அ4த எ-ண உண,வ � த�ைமய � ெபாறிக$, நா
 உ�வானப �  
உய �� த�ைம �2�#
 ெபா3�  
இ4த உண,வ � த�ைம, அ�க�கைள அைச��  
அ� ெசா(லாகF
, ெசயலாகF
,  
அ�க�கைள எ.வா% இய�#கி�ற�?  
எ�ற இ4த ேப�-ைமைய� தன�#$ க-0ண,கி�றா, ேபாக,.  
 



அவ, நாெளா� ேமனயாக, ஒ.ெவா� நாC
 காைல எ34தFட�, 
M�ய உதய�தி� த�ைம ெகா-0, M�யன� கா4த இய�க�தி� 
ச�திைய�தா� ?க,4� எ0�தா,. ?க,4தப �, ஒ� #ண�தி� 
சிற�ைப�
, அ4த உண,வ � த�ைமய � ஆ"றைல�
, தன�#$ 
ச�திய � த�ைமைய< ேச,��, அ4த< ச�திக$ எ.வா% 
ெசய(ப0கி�ற�? எ�ற ேப�-ைமய � த�ைமைய அறி4தா,.  

 
இைத� தா�, ஒ.ெவா� நாC
 ஒ� ெப-ைண� காதலி�தா� 

எ�% எ3திவ &டா,க$. அவ, காைலய ( எ34தFட�, M�ய5ைடய 

�2�ைப�
, உலக�தி� நிைலகைள�
, கா4தகா4தகா4தகா4த    அைலக$அைலக$அைலக$அைலக$    
ெகா-0ெகா-0ெகா-0ெகா-0, , , , தன�#$தன�#$தன�#$தன�#$    சைம�தா,சைம�தா,சைம�தா,சைம�தா,.... 

 
அ.வா%, சைம�த ஆ"றலி� ச�திைய� தன�#$ =&2னா,. 

அ4த உண,வ � த�ைமைய� தன�#$ ப ராணனா�கி� ெப��கினா,. 
ெப��கிய த�ைம ெகா-0, ஒ.ெவா� தாவர இன�தி� த�ைமைய� 
தன�#$ Iவாசி�தா,. அ4த< Iவாச�தி� த�ைம ெகா-0, ம"ற 
ெபா�&கCட� இய�க�ப0
 ெபா3�, உண,வ � ச�தி எ.வா% 
இ��கி�ற�? எ�ற இ4த உண,ைவ எ0�தா,. 

 
அ0��, த�ைன< சா,4�$ள ம�கைள�
, த�ைன< சா,4� 

வ�ேவாைர�
, அவ,க$ எ0���ெகா-ட ேநா;க$, இ�ன(க$, 

மேனா ேவதைன ேபா�ற நிைலகளா(, சி4தைனய"றி��#
 
ம�கC�#� த� எ-ண�தி� ஒளைய� பா;<சினா,. 
பா;<சி, அவ,க$ உடB�#$ இ��க�=2ய தEயைவகைள மா;��, 

மனதைனமனதைனமனதைனமனதைன    மகிழ<மகிழ<மகிழ<மகிழ<    ெச;தா,ெச;தா,ெச;தா,ெச;தா,....    
 
த� ஆ"ற(மி�க நிைலகள(, தா� எ4த ச�திைய எ0�தாேரா, 

அ4த ச�திைய� த�ைன< சா,4த மனத உடலி( பா;<ச�ப&0, அவ,க$ 
உட(கள( உ$ள தEயவ ைனகைள நE�கி, அவ, சா,�$ள ம�களாக� 
தன�#$ எ0�தா,. த�ைன< சா,4த ம�கள� �யர�கைள நE�கி, 
அவ,கைள மகிழ< ெச;� அ4த மகிK4த உண,Fகைள தன�#$ 
Iவாசி��, தன�#$ உண,Fகைள மகிழ< ெச;தி0
 
உண,Fகளா�கினா,. 

 



M�ய�, எ.வா% தன� ஈ,�ப ( ேகா$கைள�
, 
ந&ச�திர�கைள�
 வள,��, ப ரபLச�ைத உ�வா�கி, அதி( Uமிைய� 
ேதா"%வ ��, உய ரான அ/�க$ ெகா-0, உண,வ � எ-ண�க$ 
ெகா-0, உய ர�ன�கைள� ேதா"%வ ��, உலைக அறி4�ண,4� 
ெசய(ப0
, மனதன� உ�ைவ உ�வா�கிய உண,வ � த�ைம 
எ.வா%? எ�% அ�% ேபாக, க-0ண,4தா,. 

 
M�ய�, எ�ப2� த� கதி,கைள, ம"ற உண,Fட� கல�க< ெச;�,  
அ4த உண,வ � நிைலகைள வ ைளய< ெச;�,  
எ.வா% ெசய(ப&டேதா, அைத� ேபா�%தா�,  
ேபாக, தாவர இன< ச��கைள�  
த� சHர�தி"#$ உ�வா�#
 ஆ"றலி� த�ைம ெப"%,  
த� உண,வ � எ-ண வலிைம ெகா-0,  

உலக
 G3ைம�#
 Iழ�% வ4தா,. 
 
இVேர( ப#திய ( சிவலி�க�ைத ைவ��, அ4த� ெபா�கிஷ�தி� 

த�ைமைய� ேபாக, இ�கி�4� அ�# ெச�%, சில உண,Fகைள 
இய�கிய ேப�-ைமகள� நிைலக$தா�, Wத வ
ச�தா�� நிைலக$. 
சீனாவ � நிைலகC
, இைத� ேபா�%தா�. இைத� ேபா�% ேபாக, 5300 
ஆ-0கC�#G�, உலக
 G3வத"#
 Iழ�% வ4தா,. 

 
ஆர
ப�தி(, அகVதிய மாமக�ஷி எ.வா% அ/வ � 

த�ைமைய அறி4�, ��வ�தி� நிைலகைள அறி4�, ப � ��வ 
மக�ஷியாகி, ��வ ந&ச�திரமாக நி�%, உலக�தி� நிைலகைள< 
சி�Y2��, எ-ண ஒளகைள� பர�ப � ெகா-2��கி�றாேரா, அைத� 
ேபா�%தா�, ேபாக, த�ன<ைசயான நிைலகள(, தா� எ0��� 
ெகா-ட, Iவாச�தி� நிைலகள( ெசய(ப&டா,. 

அ4த< Iவாச�தி� நிைலகைள ெகா-0,  
உலக
 G3வத"#
, ம�கைள� ெத;வமாக எ-ண ,  

உடB�#$ இ��க�=2ய, உண,வ � ஆ"ற(  
ஒ.ெவா�ைற�
 �வனமாக எ-ண ,  
அ4த<அ4த<அ4த<அ4த<    ச�தி�#$ச�தி�#$ச�தி�#$ச�தி�#$    இ��கஇ��கஇ��கஇ��க����=2ய=2ய=2ய=2ய    நிைலையநிைலையநிைலையநிைலைய, , , ,     
மனத�மனத�மனத�மனத�    மகிK4�மகிK4�மகிK4�மகிK4�    எ0�க�=2யஎ0�க�=2யஎ0�க�=2யஎ0�க�=2ய    எ-ண
எ-ண
எ-ண
எ-ண
 

ேவ-0ெம�% எ-ண னா,.  
 



அ4த எ-ண�ைத� ேதா"%வ �க, ஒ.ெவா�வ�
 ���"% 
இ��க=2ய நிைலகள(, அவ,கள� ��ப�ைத நE�கி, இ�பமான 
நிைலகைள ேதா"%வ �தா,. 

 
அ.வா% இ�பமான நிைலகைள� ேதா"%வ ��, மகிK<சியான 

நிைலகைள� பர�ப< ெச;�, அவ, எ4த Zப�தி(, எ4த உடB�#$ 
நி�றி�4தாB
, அத� வழிகள( அவ��#$ ேச,�க< ெச;� அ4த 
உண,வ � ஆ"றைல� தா� இ�4த இட�தி(, தன�#$ ேச,��, வ - 

ெச�றா, ேபாக மாமக�ஷி. அவ, எ0��� பர�ப ய 
அைலக$தா�, இ�% கலி�க�தி( உ$ள அைன�� 
உண,வ � ஆ"ற(கC
. 
 

(ப�க
ப�க
ப�க
ப�க
  21-24) 

ேபாக, அ�$ச�தி ெப"%, ம�கC�காக எ�தைனேயா சிரம�க$ 
ப&0, எ(ேலா�
 நலமாக இ��பத"காக அவ, ெச;� ெகா-ட 
ஆ"ற(கைள நா
 ெத�4� ெகா$ேவா
.  

 
ேபாக மாமா�ஷி, �வேனVவ� எ�ற ெத;வ�ைத வண�கி 

வ4ததாக, அவ�ைடய ச��திர�தி( எ3தி இ��கி�றா,க$. 
�வேனVவ�ைய வண�கி, அ4த ச�தி அ�$பாலி��, அ4த 
ச�திய லி�4�தா� பல ச�திகைள� ேபாக, ெப"றதாக, நா
 ந
�கிேறா
. 

 
ஆனா(, �வேனVவ�ய � உ&ெபா�ேள இ4த� Uமி ஒ� �வன
. 

இத"#$ ஏ"ப0�த�ப&ட அைன��< ச�திகC
,  
தாவர இன�திலி�4� உய ர/�க$ வைர,  
அ� ஒ.ெவா�%
 இ4த� �வன�தி"#$ உ�ெப"ற�.  

இ4த< ச�திகைள வண�கினா,.  
 
ஒ.ெவா� தாவர இன�கC
 எ.வா% வள,4த�? ஒ.ெவா� 

உய ரன�கC
 எ.வா% வள,4த�? ஒ� க( எ.வா% வள,4த�? ஒ� 
உேலாக
 எ.வா% வள,4த�? இ� வள,வத"# காரண
 எ�ன? எ�ற 
இ4த உ-ைமைய�தா�, க0
 தவமி�4� அ4த� தவ�தா( அைத� 
ெப"றா,.  

 



அ4த� க0
 தவ
 எ�ற நிைலகC�#, அகVதிய மாமக�ஷிக$ 
உண,�திய அ�$ வழி�ப2, அவ, ெவள�ப0�திய ஆ"ற( மி�க 
ச�திக$ கிைட�த�. காள�கநாத,தா� ேபாக�ைடய #�, எ�% 
எ(ேலா�
 ெசா(Bவா,க$. 

 
இவ,க$ இர-0 ேப�
 சீனாவ ( ப ற4�, இ4தியாவ "# 

வ4தவ,க$ எ�% ெசா(Bவா,க$. அ�வ(ல உ-ைம, இ4தியாவ (, 
ெத�னா&2( ேதா�றி, க-0ண,4த ேப�-ைமைய�தா� தன�#$ 
எ0��, வள,��, இ4த உலக
 G3வத"#
 பர�ப ன,. அ�%, 
அகVதிய மாமக�ஷிக$ ெத�னா&2( ேதா�றினாB
, வட ��வ
 
ம"ற ��வ�கெள(லா
, ெச�% வ4தா,. 

 
அக
 எ�ப�, ஒ� அ/வ "#$ இ��#
 இய�க�தி�, 

ஆ"ற(மி�க ச�திைய� த�5$ உண,4�, ஒ.ெவா� உண,வ � 
இய�கG
 எ.வா% இ��கி�ற�? எ�% அறி4�ண,4தவ, அகVதிய 
மாமக�ஷி. ெத"கி(தா�, M�ய5ைடய ெவ�பG
, அத"#�த�க 
நிைலகC
 வள,<சி ெப"ற�.  

 
ஆகேவ, வ -/லகி� ஆ"றைல இ4த ஞான க-0ண,4�,  

வட�ேக ெச�%, இ4த Uமி G3வத"#
 Iழ�% 
வ4தவ,. அகVதிய மாமக�ஷி வட�கி(, ��வ�தி� 
நிைலைய அவ, க-0ண,4�, ெவள�ப0�தியதா( 
��வ மக�ஷி எ�% அைழ�தா,க$.  

 



மனதராகி, உய ரா�மாைவ ஒளயா�கி, இ4த Uமிய ( இ�4�  
Gத� Gதலி( வ - ெச�றவ, ��வ மக�ஷி.  
ேபர-ட�தி( இ��#
  

வ ஷ�தி� அைலய � Iழ"சி ெகா-0தா�,  
M�யேன உ��ெப"ற�, எ�% க-0ண,4தவ,.  
 
நம� Uமி சி%க< சி%க வள,4�,  
அத� Iழ"சிய (, தன�#$ ஈ,���ெகா-ட  
ேபர-ட�தி� வ ஷ�தி� த�ைம ெகா-0 Iழ�%,  
ப ரபLச�தி(, தா� எ0�� ெகா-ட ச�திய � த�ைமைய�  
தன�#$ வ ைளய ைவ��,  
ெவள�ப0��
 D<சைலக$தா�  
கா"றி( மித4� வ�கி�ற�, எ�% க-0ண,4தவ,.  
அைத எ0���தா� ெச2 ெகா2க$ வள,4த�  
எ�% க-0ண,4தவ,, அகVதிய மாமக�ஷி. 
 
அ4த< ெச2 ெகா2க$ ெவள�ப0��
 நிைலகைள�தா�,  
உய ர/�க$ Iவாசி�� வாK4த�,  
எ�% தன�#$ க-0ண,4தவ, அகVதிய,.  
எ4த< ச�திைன Iவாசி�தேதா  

அ4த< ச�தி� உண,வ � எ-ண�க$ ெகா-0  
இய�க< ெச;த�, உய ர/�கள� ேதா"ற
  
எ�பைத அறி4�ண,4தவ, ��வ மக�ஷி.  
அவ, க-ட ேப�-ைமய � நிைலகைள, ேபாக, தன�#$ அறி�
 

ச4த,�ப�ைத ெப%கி�றா,. 
 
காள�கராய� எ�ப�, வ ஷ�தி� த�ைம ெகா-ட பா
�. அ4த� 

பா
�, த� Iவாச�தி� த�ைமயா( வ -/லகிலி�4�, 
வ ஷ�திைன எ.வா% எ0�கி�ற�? அ4த வ ஷ�தி� 
த�ைம ெகா-0, ர�தின� க(லாக எ�ப2 
மா"%கி�ற�? எ�பைத ேபாக, த� ��திய � நிைலக$ ெகா-0, 

தன�#$, ச4த,�ப�தா(ச4த,�ப�தா(ச4த,�ப�தா(ச4த,�ப�தா(    எ0���எ0���எ0���எ0���    ெகா-டெகா-டெகா-டெகா-ட    இ4தஇ4தஇ4தஇ4த    
Iவாச�ைத�தா�Iவாச�ைத�தா�Iவாச�ைத�தா�Iவாச�ைத�தா�,,,,    #�வாக#�வாக#�வாக#�வாக    ஏ"%�ெகா-டா,ஏ"%�ெகா-டா,ஏ"%�ெகா-டா,ஏ"%�ெகா-டா,....    



 
மாண �க� க"க$ ஒள வ EI
 ெபா3�, எதெனத� அ2�பைடய ( 

அ� Iவாசி�த�? Iவாசி�த த�ைமக$, எ�ப2 அத"#$ வ ஷமாக 
வ�கி�ற�? எ�ற இ4த� ேப�-ைமைய அறி4தவ,தா� ேபாக,. 
ஒ.ெவா� அ/வ � த�ைமய � ச�திைய, அறி4�ண,4தவ, ேபாக,.  

 
பா
�, ேம( ேநா�கிேய Iவாசி�#
.  
அ�ப2< Iவாசி�#
 ெபா3�,  
ந&ச�திர�கள( இ�4� வ�
  
கதி�ய�க�ைத< Iவாசி�#
 ஆ"ற( ெப%கி�ற�.  
அ�தைகய கதி�ய�க�கள( ெவள�ப&ட வ ஷ�த�ைமைய< 

ேச,��� தன�#� பா�கா�பாக அைம���ெகா-ட�. ேசமி�த வ ஷ
, 
ைவர�க(லாக வ ைளகி�ற�.  

 
இைத ேபா�ற ஆ"ற( உ$ள நிைலகள(, அ� ஜEவ� ெப"றைத� 

ெகா-0, நம� Uமிய (, ந&ச�திர�க$ந&ச�திர�க$ந&ச�திர�க$ந&ச�திர�க$    ெவள�ப0��
ெவள�ப0��
ெவள�ப0��
ெவள�ப0��
    
கதி�ய�க<கதி�ய�க<கதி�ய�க<கதி�ய�க<    ச�திக$ச�திக$ச�திக$ச�திக$,,,, வ -ண ேல பட,4தி��ப� 
எ�ெபா�$கள( ஊ0�வ < ெசய(ப0��கி�ற�, 
எ�பைத� க-0ண,4தா, ேபாக,. அ�ப2� க-0ண,4த நிைலக$ 
ெகா-0தா�, அ4த ஒ.ெவா� ச�திைய�
, தன�#$ ச�தியாக 
மா"றினா,. 

 
ேச,�த ச�திய � நிைலக$ ெகா-0, ேகா$கள� நிைலகைள�
, 

ந&ச�திர�கள� நிைலகைள�
, தன�#$ க-0ண,4தா,. வான( 
ெவள�ப0
 ச�திக$ Uமி�#$ ஈ,�க�ப&0, �3வ ( இ�4� மனதனாக 
எ.வா% ேதா�றிய�? மனதனான ப �, அதி( வ ைள4த உண,வைலக$ 
எ.வா% வள,<சி ெப"ற�? எ�ற நிைலகைள�தா� ேபாக, 
ெவள�ப0�தினா,. 

 
அைத� க-0ண,வத"காக, கா0ேம0 மைலகள( அைல4� 

தி�4தா,. ஒ� இைலைய எ0��� ெகா-டா(, அத� ச�திைய ?க,வ�. 

அ�தா� ேபாகி�ப� எ�ப�. தன�#$தன�#$தன�#$தன�#$    Iவாசி�தIவாசி�தIவாசி�தIவாசி�த,,,,    
உண,வ �உண,வ �உண,வ �உண,வ �    ?-?-?-?-    அ/�கள�அ/�கள�அ/�கள�அ/�கள�    நிைலகைளநிைலகைளநிைலகைளநிைலகைள    



அறி4�ண,4�அறி4�ண,4�அறி4�ண,4�அறி4�ண,4�,,,,    அ�அ�அ�அ�    எ.வா%எ.வா%எ.வா%எ.வா%    இ��கி�ற�இ��கி�ற�இ��கி�ற�இ��கி�ற�???? எ�பைத 

அறி4தா,.  
 
இைத� ேபா�%, Uமி�#$ இ��#
  
ஒ.ெவா� தாவர இன�தி� ச�திைய� தன�#$ எ0��,  
அைத ெஜப �தா,. அதனா(தா�, �வேனVவ�ைய ெஜப �தா, 

எ�% ெசா(வ�. 
 

(ப�க
ப�க
ப�க
ப�க
  24-27) 

இ4த கலிய � ஆர
ப நிைலகள(தா�, அவ, க-0ண,4த 
உ-ைமய � த�ைமைய, வான இய(, �வ  இய(, உய , இய( எ�ற 
நிைலகைள�
, மனதனானப �, மனத5�#$ ஏ"ப0�த�ப&ட 
உண,வ � த�ைமைய, G3ைமயா�கி� கா&2னா,.  

 
அைத�தா�, நவபாஷாண�தி( G�க� சிைலைய ெச;� 

ைவ�த�. நவபாஷாண
 எ�ப�, எ&0 ேகா$கள� 
வ ஷ�த�ைம�
, M�ய5
 ேச,4��தா� இ4த� 
ப ரபLசேம இய�#கி�ற�, எ�ற நிைலைய அறி4�, 
ஒ.ேவா� ேகாள� ஆ"ற( எ.வா% இ��கி�ற�? எ�ற உ-ைமைய 
அறி4தா,. 

 
அ4த� ேகா$கள( இ�4� எ0�த வ ஷ
தா�, பாஷாண
 எ�ப�. 

அைத< சம�ப0�தினா,. M�யன( இ�4த வர�=2ய� பாதரச
. இ�% 
ெவய லாக� பா,�கி�ேறாேம, இெத(லா
 பாதரச
தா�. M�ய� IழB
 
ெபா3�, ெவளயா#
 பாதரச
, I�# \றாக� ெதறி�� வ�கி�ற�.  

 
அ4த� �க$க$ ஒ.ெவா�%�#$C
, கா4த�க$ உ-0. 

எ4த4த� ெபா�ள� த�ைம அத"#$ இைண4� வ 0கி�றேதா,  
அவ"%$, ஊ0�வ < ெச(B
 நிைலக$ ெகா-ட�.  
ஆனா(, ஒ� ெபா�C�#$ எதி, நிைலயானா(  
ஒ�%�#$ ஒ�% மா;��,  
இ� இைண4� ஆவ யாக மாறி  

ஊ0�வ < ெச(ல� =2ய நிைலக$, பாதரச�தி"# உ-0.  
 



ேபாக,, அ4த� பாதரச�ைத�
, நவபாஷாண�ைத�
 ைவ��, 
G�க5ைடய சிைலைய உ�வா�கினா,. ஒ.ெவா� தாவர இன�தி� 
வ ஷ�தி� த�ைம, தன�#$ பா�கா�பாக ஏ"%�ெகா-டா,. 

 

அ4த வ ஷ�தி"#$, ந(லந(லந(லந(ல    உண,வ �உண,வ �உண,வ �உண,வ �    ச�ைதச�ைதச�ைதச�ைத����    
தன�#$தன�#$தன�#$தன�#$    மா"றிமா"றிமா"றிமா"றி,,,,    அைதஅைதஅைதஅைத����    தன�#$தன�#$தன�#$தன�#$    வள,���வள,���வள,���வள,���    
ெகா-டா,ெகா-டா,ெகா-டா,ெகா-டா,....  

 
அ.வா% வள,��� ெகா-ட, ேப�-ைமய � நிைலகள(தா�, 

ந&ச�திர�களலி�4� வர�=2ய கதி�ய�க�ைத�
, M�யனலி�4� 
வர�=2ய பாதரச�ைத�
, தன�� எ0��, நவேகா$கள( இ�4� 
வர�=2ய பாஷாண�ைத�
 இைண��, மனத Zபமாக உ�வா�கினா,. 

 
ப ரபLச�தி"#$, ேகாள� ஆ"ற( உ$ள நிைலக$, கைடசி 

நிைலக$ எ.வா% ெப"ற�? எ�ற நிைலகC
, இ4த� ப ரபLச�தி( 
ேதா�றிய மனத�, எ�ப2 வ ஷ�ைத மா"றி� தன�#$ ஒளயாக மா"றி,  
எைத�ேம சி�Y2�#
 த�ைம ெப"றாேனா, அைத�தா�, அ�% 
ேபாக, G�க5ைடய சிைலைய, வ2�� ைவ�தா,. 

 

அ4த< சிைலய � ேம( நEைர ஊ"றி, அதிலி�4� 
வர�=2ய ஆவ ைய, D<ைச நா
 Iவாசி�தா(, நம�#$ 
அறியா� வ ைள�
 ேநா;க$ நE�கி, இ��"% இ��க அைத< ெச;தா,.  

ஒ.ெவா� ம�கCைடய உய ைர�
 கடFளாக மதி��,  
உடைல, அவ� வ E"றி��#
 ஆலய
 எ�% எ-ண ,  

ப ரபLச�தி"#$ உ$ள, ஆ"ற(ஆ"ற(ஆ"ற(ஆ"ற(    மி�கமி�கமி�கமி�க    ச�திக$ச�திக$ச�திக$ச�திக$, , , ,     
மனதமனதமனதமனத    உடB�#$C
உடB�#$C
உடB�#$C
உடB�#$C
    உ-0உ-0உ-0உ-0 எ�% உண,4தா,. 
 
உண,4�, ஒ.ெவா� ம�கCைடய நிைலகைள�
, ெதளFப0�த 

ேவ-0ெம�% எ-ண னா,. தா� எ0���ெகா-ட நிைலகள(, யா, 
���"% இ��கி�றனேரா, அவ,க$ இ�பGட� இ��பத"காக, அவ, 
எ0���ெகா-ட ஆ"ற(தா�, இ4த G�க� சிைல.  

 
க4த�ராண
 எ3திய நிைலக$ ேவ%. க4த�ராண
 எ�ப� 

காவ ய� பைட�பாக, அரI நட��
 நிைலகC�காக, ெம;ஞானக$ 



ெசா�ன நிைலகைள, இவ,க$ சி�Y2��� ெகா-டா,க$. ம�கைள 
ஒ3�#ப0��வத"# அத� கீK அரச5ைடய நிைலகைள நிைல 
நா&0வத"#
தா�, இ4த� �ராண காவ ய�க$.  

 
அ�% ேபாகமாமக�ஷி, வான இயலி� த��வ�ைத� தன�#$ 

எ0��, இ� மனத உடB�#$ உ-0 எ�% உண,�தி, உண,�திய 
நிைலக$ ெகா-0, ம�கைள� Uஜி�க< ெச;�, அவ,கைள மகிழ< 
ெச;தா,. அவ, மனதராக வாK4த கால�தி(, இ4த� �வன�தி"#$ 
இ��#
 அைன�� ச�திகC
, மனத உடB�#$ உ-0, எ�% 
உண,4தவ,. 

 
இ4த �வன�தி"#$ உ$ள, ஒ.ெவா� உண,வைலகைள�
, தா� 

?க,4�, அ4த உண,வ � ஆ"றைல அறி4�ண,4�, அைத� த� 
உடலி( ேச,��, அ4த உண,வ � ஆ"ற( எ.வா% இ��கி�ற�? 
எ�% தன�#$ அறி4�ண,4� ெசய(ப&டவ,தா� ேபாக,.  

 
பல தாவர இன< ச���கைள ஒ�% ேச,��, ெச
ைப�
, தாவர 

இன ச�தி"#$ பல ச��கைள ஒ�% ேச,�� இைண�க�ப0
 ெபா3�, 
ெவ$ளைய�
 உேலாக நிைலயாக மா"றினா,. 

 
ஒ.ெவா� அ/�கள� த�ைமக$  

ஒ�%�ெகா�% எதி,நிைல ஆ#
 ெபா3�  
ஒ�%ட�ஒ�%ட�ஒ�%ட�ஒ�%ட�    ஒ�%ஒ�%ஒ�%ஒ�%    ப �4�ப �4�ப �4�ப �4�, , , , ம"றைத<ம"றைத<ம"றைத<ம"றைத<    சம�ப0�திசம�ப0�திசம�ப0�திசம�ப0�தி        
ஒ�%�# எதி, நிைல ஆ#
 ெபா3�,  
உண,வ � ச���க$ ப �4�  

அ/�கள(அ/�கள(அ/�கள(அ/�கள(,,,,    பலபலபலபல    மா"ற�க$மா"ற�க$மா"ற�க$மா"ற�க$    ஆகி�ற�ஆகி�ற�ஆகி�ற�ஆகி�ற�....        
 
இ.வா%, அ/�கள( மா"ற�க$ ஏ"ப&டைத, ேபாக மாமக�ஷி 

அைத ஒ.ெவா�ைற�
, அ4த< ச�திைய� தன�#$ 

Iவாசி��, அைத ெஜபமாக ைவ��, அ4தஅ4தஅ4தஅ4த    
உண,வ �உண,வ �உண,வ �உண,வ �    ஆ"ற(கைள�ஆ"ற(கைள�ஆ"ற(கைள�ஆ"ற(கைள�    க-டறி4தா,க-டறி4தா,க-டறி4தா,க-டறி4தா,....    
 

  
 



(ப�க
ப�க
ப�க
ப�க
 29-34) 

4000 ஆ-0கC�#G� வ - ெச�றவ,க$ பல, 
உ-ேட தவ ர, இ4த 4000 ஆ-0கC�#$, எ4த 
மனத5
 வ - ெச(வ� சா�தியமி(லா� 
ேபா;வ &ட�. ஆனா(, ேபாக, 5300 ஆ-0கC�#G�, 
இய"ைகய � த�ைமைய, �வ �#$ ேதா�றிய 
இய"ைகய � ச�திைய� தன�#$ Iவாசி�தா,. 

 
அ4த< Iவாச�தி� த�ைம ெகா-0, ஒ.ெவா� மனத உடலிB
 

எ�தைகய #ண�க$ உ$ள�. அ4த� #ண�கC�#$ உேலாக�தி� 
உண,Fக$ வB� ெகா-ட உண,வாக இய�கி, அத� கலைவய � 
த�ைம ெகா-0, எ-ண�க$ ெசய(ப0கி�ற� எ�பதைன 
அறி4�ண,4தா,. 

 
ப ரபLச�தி(, M�ய5�# அ�கி( உ$ள �த� ேகா$, 

உேலாக�கைள உ��ெபற< ெச;கி�ற� எ�பைத�
 அறி4�ண,4தா,. 
அேத சமய�தி(, ெச.வா;� ேகாC�#$ மனதைன ஒ�த 
உண,வைலக$ இ��பைத அறி4�ண,4தா, 

 
அதி( உ$ள கா4த அைலக$ எதைன�
 கிரகி��, 

உண,வைலகைள ேமாத< ெச;�, ஒலிஒள எ�ற நிைலகைள 
உ��ெபற< ெச;�
 ஆ"ற( ெப"ற� ெச.வா;� ேகா$, எ�பைத� 
க-0ண,4தா,. 

 
மனதன� ஆறாவ� அறிவ � த�ைம 
எைத�ேம வ2க&0
 ஆ"ற( ெப"ற�. 
ெச.வா;� ேகாC�#$, அ� ேச,��� ெகா-0 
ெவள�ப0
 ஒ.ெவா� உண,வைலகC
, 
எத5ட� அதிகமாக� கல4� வள,<சி ெப%கி�றேதா, 

அத"ெகா�ப�தா�, 
�3வ லி�4� எ(லா உய ரன�கC
,  
அத5ைடயஅத5ைடயஅத5ைடயஅத5ைடய    ஞான�தி�ஞான�தி�ஞான�தி�ஞான�தி�    ெதாட,ெதாட,ெதாட,ெதாட,    வ�ைசயாகவ�ைசயாகவ�ைசயாகவ�ைசயாக, , , , 

ஒலிய � த�ைம�
, உண,வ � இய�க�கC
 



ேச,�� வ�கி�ற�. அதனா(தா�, ெச.வா;�# 

““““ஞானகாரக�ஞானகாரக�ஞானகாரக�ஞானகாரக�”””” எ�% ெபய, ைவ�தா,க$.    
 
இைத�தா�, அ�% ேபாக,, ெச.வாய � த�ைமைய� தன�#$ 

=&2, அத� உண,வ � நிைலகைள� த� எ-ண�தி� நிைலகள( 
காவ யமாக ெவள�ப0�தினா,. தாவர இன�க$, எ4த வ கிதா<சார�தி( 
ெச.வா;� ேகாள� ச�திைய எ0�தி��கி�ற�? எ�ற நிைலைய அத� 
உண,வ � நாத ஒலிகைள� ெகா-0, நாத�ைத� தன�#$ I�தியாக 
ைவ��� தன�#$ ப ��� எ0��� ெகா-டா,. 

 

ேபாக, இய"ைகய � த�ைமய (, ஒ� அ/வ "#$ 
இ��#
 வ ஷ�தி� த�ைமைய, ஒ.ெவா�ேறா0 
மா"றி� தன�#$ எ�ப2 எ0�கி�ற�? எ�ற 
நிைலைய உண,4தறி4தா,. 

 
M�ய�, எ�ப2 வ ஷ�தி� த�ைமைய� தன�#$ ேச,��,  
த� உண,வ � ஆ"ற( ெகா-0 Iழ"சியாகி, 
எ0��� ெகா-ட ெவ�ப அைலக$ ெகா-ட 
உண,வ � அைலைய அ/�களாக மா"றியேதா, 
அைத� ேபா�%, ேபாக, 
தன�#$ உண,வ � அ/�கள� த�ைமைய 
வ ஷ�தி� த�ைம ெகா-0 

தன�#$ கவ,4�, அைத அட�கினா,.  
எ4தஎ4தஎ4தஎ4த    வ ஷமானவ ஷமானவ ஷமானவ ஷமான    நிைலகC
நிைலகC
நிைலகC
நிைலகC
, , , , அவைர�அவைர�அவைர�அவைர�    பாதி�காதபாதி�காதபாதி�காதபாதி�காத    

வ-வ-வ-வ-ண
ண
ண
ண
    ெசய(ப0�தினா,ெசய(ப0�தினா,ெசய(ப0�தினா,ெசய(ப0�தினா,....    
 
தன�#$ ஒ.ெவா� வ ஷ�தி� த�ைமைய�
 அட�கி, அத� 

உண,வ � நிைலக$ ெகா-0தா�, ஒ.ெவா� மனத5
 ��ப�ப0
 
ெபா3�, த� எ-ண�தா(, வா�கா(, அவ,க$ உடலி( இ��க�=2ய 

ப ண கைள நE�கினா,. ப ண கைள நE�கி, அவ,கைள மகிK<சி�ற< 
ெச;�, அவ,களடமி�4�அவ,களடமி�4�அவ,களடமி�4�அவ,களடமி�4�    �னதமான�னதமான�னதமான�னதமான    எ-எ-எ-எ-ணணணண�கைள�கைள�கைள�கைள    



வரவைழ��வரவைழ��வரவைழ��வரவைழ��,,,, அைத� க-0 Iவாசி��, அவ, உடB�#$ 
மகிK<சியானா,. 

 
மனத உடைல� ���%��
 க0
 வ ஷமானாB
, 
அைத� தன�#$ எ0��� த� வா�கா( 
உண,வ � நிைலகைள� பா;<சி, 
அ4த உண,வ � ஆ"றைல இய�க< ெச;தா,. 
 
தாவர இன< ச�தி� த�ைமைய, அவ,கC�#$ ஊ0�வ< ெச;�, 

வ ஷ�தி� த�ைமைய நE�கி, அவ,கC�#$ மகிK<சிய � ேதா"ற�ைத 
உ�வா�கி, மகிK<சியான எ-ண�கைள� ேதா"%வ �� அைத� ேபாக, 
Iவாசி�தா,. 

 
ஏென�றா(, �வேனVவ� எ�ற நிைல ஒ� மனத5�#$ 

அட�கமாகி, உண,வ � இயய�கமாக இய�#
 நிைலக$ ெகா-0, 
�வன�தி"#$ வ ைள�
 ஆ"ற( மனத நிைலகள( வள,4தப �, 
அவ5�#$ ஆ"ற(மி�க நிைலக$ வ ைளகி�ற�, எ�ற உ-ைமைய 
அறி4�ண,4தா,. 

 
ேபாக, வ ஷ�ைத� தன�#$ எ0��, தாவர இன�தி� 

த�ைமைய�
, ம"ற நிைலகைள�
 தன�#$ எ0��, வ ஷ�ைத� 
தன�#$ அட�கி, ப றிெதா� மனத உடலி( வ ஷ�தி� த�ைம 

ெசய(ப0
 ெபா3�, த�த�த�த�    D<சி�D<சி�D<சி�D<சி�    எ-ண�தா(எ-ண�தா(எ-ண�தா(எ-ண�தா(, , , , 
வ ஷ�ைதவ ஷ�ைதவ ஷ�ைதவ ஷ�ைத    நE�கிநE�கிநE�கிநE�கி,,,, மகிK<சி�ற< ெச;ய�=2ய 
எ-ண�ைத உ�வா�கினா,. 

 
உ�வா�கிய உண,ைவ< Iவாசி��, உய ரா�மாைவ ஒளயா�கி< 

ெச�றா,. இ�தா�, ேபாக�ைடய ச��திர
. ேபாக�ைடய 
சாVதிர�கைள எ0�க�ப0
 ெபா3�, காள�கநாதைர #�வாக ஏ"%, 
ப ர
மாவ 5ைடய ஆசீ,வாத
 ெப"றதாக� கைதக$ எ3திய ��பா,க$. 

 
காள�கநாத, எ�ப�, த� உடலி( இ��க�=2ய 
வ ஷமான ஆ"ற(, அ�,  

த� உடலி( Iவாசி�#
 



ஒ.ெவா� வ ஷ�தி� த�ைமைய�  
தா� அறி4�, அைத� #�வாக ஏ"%, 
அ4த உண,வ � த�ைம எ.வாேறா, அத� வழி 

ெசய(ப0�த�ப&0, தன�#$ இ��#
 நிைலைய, த� Iழ"சிய � 
த�ைமைய� தா� அறி4� ெசய(ப&ட�தா�. 

 
ப ர
மாFைடய ஆசீ,வாத
 எ�ப�, இவ, எ0��� ெகா-ட 

ஒ.ெவா� நிைலைய�
, த� உய ரான நிைலக$ ெகா-0, தன�#$ 
ப ர
மமா�கி, சி�Y2��, உ<ச நிைலக$ அைட4தைத�தா� அ�% 
எ3தினா,க$. 
 

(ப�க
ப�க
ப�க
ப�க
 35-37) 

ேபாகமாமக�ஷி, ஒ.ெவா� நாC
 ஒ.ெவா� 
தாவர இன<ச�ைத ?க,4தறி4�, அ4த உண,வ � 
ஆ"றைல� த� உடB�#$ ஆ"ற( மி�கதாக< 
ேச,��, அத"ெகா�த நிைலக$ ெகா-0, த� உண,வ � ஆ"றைல� 
ெப��கி வள,�� வ4தா,. அ�ப2 வ4த�தா�, ந
 Uமி�#$ பல�பல 
உேலாக�க$ ேதா"%வ �க�ப&ட�. 

 
பல உண,வ � ச��க$ பாைறயாக� #வ 4தாB
,  
பாைறகCைடய கழிவ � நிைலக$,  
ஆவ கைள ெவள�ப0��
ெபா3�  
அைவ ஒ�%ட� ஒ�% கல4�, அ4த கல4த நிைலக$ ெகா-0,  
உைற4� உரா�
 ெபா3�, ம"ற பாைறகC�#$ அ� அட�கி,  
உேலாக� த�ைமய 5டைடய நிைலக$  
க��த�ைமயாக வ ைள4�,  

அ�, உேலாக�களாகஉேலாக�களாகஉேலாக�களாகஉேலாக�களாக மா%கி�ற�. 
 
இைத� ேபா�%, மனத உடB�#$ Iவாசி�த உண,வ � 

த�ைமைய, �3வ லி�4� மனதனாக வ�
 வைரய B
, தாவர 
இன<ச�ைத Iவாசி��, உ&ெகா-0 உண,வ � த�ைம ெப"றேதா, அ4த 
உண,வ � த�ைம தன�#$ உண,4தறி4�,  

�ற�ெபா�ள( தாவர இன ச�தி� த�ைம கல4தைத உண,4�,  
அத"#$ உேலாக< ச�தி� த�ைம எ.வா% இ��கி�ற�?  
எ�ற நிைலைய அறி4�ண,4தா, ேபாக,. 



 

தா� ?க,4தறி4�, உண,வ � இய�க�ைத 
அறி4�தா�, ஒ.ெவா� #ண�தி� சிற�ப � த�ைம�
, ஒ� 
மனத5�# ஒ.ெவா� வ யாதிய � த�ைம, எத� வழிெகா-0 
அதிகமான ேச,�ைகய ( இ� வ�கிற�? எ�ற நிைலைய�தா�, ேபாக, 
தாவர இன< ச�ைத ேபாகி��, இ4த உண,வ � ஆ"ற(, த� உடB�#$ 
எ4த நிைலைய உ��ெபற< ெச;கிற�? எ�ற இ4த உண,ைவ� தன�#$ 
உண,4தறி4தா,. 

 
உண,4தறி4த அ4த< ச�திய � �ைண ெகா-0,  
�ற� ெபா�$கள� நிைலகைள எ0��,  
அ4த< ச�ைத, தா� உ�வா�கி,  
அ4த உ�வ "#$ அ� வ2�#
 இரச
  

வ ஷ�தி�வ ஷ�தி�வ ஷ�தி�வ ஷ�தி�    ஆ"றைலஆ"றைலஆ"றைலஆ"றைல    Gறிய2�#
Gறிய2�#
Gறிய2�#
Gறிய2�#
        
த�ைமயாகத�ைமயாகத�ைமயாகத�ைமயாக    உ�வா�கினா,உ�வா�கினா,உ�வா�கினா,உ�வா�கினா,. . . .  
அ�ப2 உ�வா�கிய�தா� பழனய ( இ��#
 சிைல. 
 

த� உண,வ � த�ைமைய,  
த� உடB�#$ இ��க� =2ய அைன�ைத�
  
த�த�த�த�    கவ,<சிய �கவ,<சிய �கவ,<சிய �கவ,<சிய �    நிைலக$நிைலக$நிைலக$நிைலக$    ெகா-0ெகா-0ெகா-0ெகா-0, , , ,     
உய �ட�உய �ட�உய �ட�உய �ட�    ெதாட,�ெதாட,�ெதாட,�ெதாட,�    ெகா-0ெகா-0ெகா-0ெகா-0,,,,    Iவாசி��Iவாசி��Iவாசி��Iவாசி��,,,,        
உண,வ � த�ைமைய�  
த�த�த�த�    Iழ"சி�#$Iழ"சி�#$Iழ"சி�#$Iழ"சி�#$    இ��க<இ��க<இ��க<இ��க<    ெச;தா,ெச;தா,ெச;தா,ெச;தா,....        

இ�தா� காயக(ப சி�� எ�ப�. 
 
இ.வா% தன�#$ ெச;�, இ4த� �வ �#$ ேதா�%
 உண,வ � 

ச�ைத எ�கி�4தாB
, பழன மைலய (, ஒ� #ைக�#$ இ�4� 
கவ,4�, Iவாசி�தா,.  

 
தா� Iவாசி�த நிைலக$ ெகா-0, தன� இ��ப டமான இ4த< 

சHர�தி( இ�4தாB
, த�த�த�த�    எ-ண�ைதஎ-ண�ைதஎ-ண�ைதஎ-ண�ைத    ஊ0�வ<ஊ0�வ<ஊ0�வ<ஊ0�வ<    ெச;�ெச;�ெச;�ெச;�,,,, 
எ�ெக�# இ�4� ?க,4தாேரா, அ�ெக(லா
 த� உண,வ � 



அ/�கைள� படர< ெச;�, த� உய ரா�மாைவ� ப ரபLச
 G3வ�
 
படர< ெச;தா,, ேபாகமாமக�ஷி. 
 

 (ப�க
ப�க
ப�க
ப�க
 40-42) 

ேபாக,, ெம; ஒளைய� ெப%
 ச4த,�ப�தி"#� காரணேம,  
ஒ� அனாைதயான நிைலக$.  
அவ, த4ைதய"ற நிைலக$ இ��#
 ெபா3�,  
தா;தா� இ��கி�ற�.  
தா�
 வ ஷ
 தE-2 மரணமைடகி�ற�.  
தா; மரண
 அைட�
 ெபா3�,  

அ4த வ ஷ�தி� நிைலக$ ெகா-0, அ�  

எ-ண�ைதஎ-ண�ைதஎ-ண�ைதஎ-ண�ைத    ஓ�கிஓ�கிஓ�கிஓ�கி,,,,    வBவாக<வBவாக<வBவாக<வBவாக<    ெசB��கி�ற�ெசB��கி�ற�ெசB��கி�ற�ெசB��கி�ற�....    
 
அ.வா% எ-ண ய ஏ�க�தி� நிைலக$ ெகா-0, தா� Iவாசி�த 

நிைலகள( இவர� எ-ணG
, தாய � பாசG
 =2, அ�% ஞானக$ 
கா&2ய அறவழிெகா-0, அவ, எ-ண�ைத< ெசB��
 ெபா3�, 
ஈ,�க�ப&ட�தா�, ெம; ஒளைய� ெப%
 ச4த,�பமாக அைம4த�. 

 
தாய � உடலி( இ��க�=2ய நLைச நE�க,  

அவ, எ0��� ெகா-ட ேவகG
, IவாசG
,  
ஆ"ற( மி�கதாக� ெப�கி,  
அவ�ைடய ச4த,�ப
 அைத அறிவத"#< ெச(கி�றா,.  
 
ஒ.ெவா�ைற�
 தா� உண,4�, அ4த உண,வ � ேவக�தி"#$ 

எ0��� ெகா-ட நிைலக$, தாவர இன< ச�ைத ?க,4தறி4�, அத� 
வ ஷ�த�ைமைய நE�#வத"#-டான Gய"சிக$ எ0�தா,. அவ, 
எ0��� ெகா-ட உண,வ � த�ைமதா�, வ ஷ�தி� த�ைமைய 
அறி4�ண�
 ச4த,�ப
 ஏ"ப&ட�. 

 
அ�% கா&2ய நிைலக$ ெகா-0, த� ஏ�க�ைத வ -ைன 

ேநா�கி� கதி�வன� எ-ண�தி"#$ ெசB��
 ெபா3�, இவ, 
அறியாமேல, இவ, உடலி( ேச,��� ெகா-ட நிைலக$, கதிரவன� 
கா4த அைலக$ =2, இவ, எ-ண�தி"# வB�=&2ய�. இவ, 
எ4ெத4த உண,வ � த�ைம எ0��� ெகா-டாேரா, அத� 
வழி�ெகா-ேட ஒ.ெவா�ைற�
 அவ, ?க,4தறி4தா,. 

 



ேபாக,, #யவ, #ல�தி( வ4தவ, எ�% ெசா(Bவா,க$. #யவ, 
எ�றா(, உ�வா�#பவ, எ�% ெபா�$. அதாவ� ப ர
ம
. ப ர
ம�தி� 
த�ைமைய அைட4தவ�, எ�பைத< I&2� கா&0வத"#, அ4த� 
ெபயைர ைவ�தா,க$. தன�#$ ?க,4� எ0��� த� உண,வ � 
த�ைமைய� தா� Iவாசி�#
 ெபா3�,  

த� உய ரான நிைலகள(  
ஒ.ெவா�ைற�
 தன�#$ ப ர
ம
 ஆ�கினா,. 
 
அ4த� ப ர
ம�தி� த�ைமைய� தன�#$ ஞானமா�கி, அ4த< 

ச�திைய� தன�#$ எ0��� ெகா-டா,. எ�ப2 ஒ� அ/வ � த�ைம 

வள,4தேதா, அைத� ேபா�%, த� எ-ண�ைத ஒ.ெவா� 
நிமிடG
, ஒ� #ண�தி� த�ைமைய எ0��� 
ெகா-டாேரயானா(, அைத� ெபற ேவ-0
 எ�% 

ஒ.ெவா�ஒ.ெவா�ஒ.ெவா�ஒ.ெவா�    நாC
நாC
நாC
நாC
,,,, அைத�அைத�அைத�அைத�    ெப%கி�றெப%கி�றெப%கி�றெப%கி�ற    
வைரய B
வைரய B
வைரய B
வைரய B
,,,,    அைதேயஅைதேயஅைதேயஅைதேய    தன�#$தன�#$தன�#$தன�#$    தியான�தா,தியான�தா,தியான�தா,தியான�தா,....    

த� தியான�தி� நிைலக$ ெகா-0  
ஒ.ெவா�ைற�
, M�ய கா4த< ச�தி�ட� ெதாட,� ெகா-0,  
வ -ைண ேநா�கி ஏகிேய,  
ஒ.ெவா� நிைலகைள�
 தன�#$ உண,4தறி4�,  
உண,வ � ?-ண ய அைலகைள� தன�#$ க-டறி4�,  
வ -ண � ஆ"றலி� நிைலகைள�
, அறி4�ண,4தா,. 
 
ேபாக,, ஒ.ெவா� ேகாளB
 இ��க� =2ய ச�திைய ?க,4� 

எ0�தா,. அேத சமய�தி(, ேகா$கள� ஆ"ற( G3வைத�
 
உண,4தா,. எ&0� ேகாள� ச���தா�, ந
 உட( எ�% எ-ண னா,. 
இைத அைன�ைத�
 சம�ப0�தி, ஒ� சிைலைய உ�வா�கினா,. மனத 
உடலி� ஆறாவ� அறிவ � நிைலக$ G3ைம ெப"%, ஒள< சHர
 
ெப%வத"#, பழனய ( G�கைன உ�வா�கினா,. 

 
ப ரபLச�தி( உ$ள ச�திக$, மனத உடB�#$C
 உ-0 எ�ற 

நிைலகள(, ப ரபLச�தி(ப ரபLச�தி(ப ரபLச�தி(ப ரபLச�தி(    உ$ளஉ$ளஉ$ளஉ$ள    ச�திகைள<ச�திகைள<ச�திகைள<ச�திகைள<    
சிைலயா�கிசிைலயா�கிசிைலயா�கிசிைலயா�கி,,,, அைத� பழன மைல ேம( ைவ�தா,.  

 
அதி( ெசா&0 நEைர வ ழைவ��,  



அ4த< சிைலய � ச�ைத ஆவ யா�கி,  
ந
ைம< Iவாசி�க ைவ��,  
ந
ைம அறியா� நம�#$ ேச�
 வ ஷ�திைன� ேபா�கினா,. 
 
நம�#$ ேச�
 வ ஷ�திைன� ேபா�க, பழன மைல ம̀� 

சிைலைய ைவ��, அதி( ஏறி< ெச(B
 ெபா3�, மக�ஷிகள� அ�$ 
ச�தி ெபற ேவ-0ெம�% ஏ�கி< ெச�%, க�வைற�#$ அ4த< 

சிைலைய ைவ��, அத� ச�ைத நE, ெசா&ட ைவ��, ஆவ யா�கி, 
அைத நம�#$ Iவாசி�க< ெச;தா,. 

 
ஆகேவ, பழன மைல�#< ெச�றா(, அ4த ேபாகமாமக�ஷி 

கா&2ய அ%#ணமான நிைலக$ ெபறேவ-0
. எ�க$ ேப<I
, D<I
, 
ப ற�� ��ப�ைத� ேபா�#
 நிைலயாக அைமய ேவ-0
 எ�% 
எ-ண  ஏ�கி வண�க ேவ-0
. 

 
ச�திேவ( எ�றா(, =,ைமயான எ-ண
. ஞானேவ( எ�ப� 

ஆறாவ� அறிF, எதைன�
 அறி4தி0
 அறிF.  
 

ஆகேவ, அ4த< சிைலய � Dலமாக, ““““நEநEநEநE    G�கனா#G�கனா#G�கனா#G�கனா#”””” எ�% 

ந
 அைனவைர�
 எ-ண ைவ�தா,, ேபாகமா மக�ஷி. 

 



 (ப�க
ப�க
ப�க
ப�க
 44-48) 

நா
 ஆலய���#$ ெச(B
 ெபா3�, அ�ேக தEப ஆராதைன 

கா&0
 ெபா3�தா�, இ�C�#$ மைற4த ெபா�$ 

ெத�கி�ற�. ெபா�ளறி4�ெபா�ளறி4�ெபா�ளறி4�ெபா�ளறி4�    ெசய(ப0
ெசய(ப0
ெசய(ப0
ெசய(ப0
,,,,    ஆ"ற(ஆ"ற(ஆ"ற(ஆ"ற(    
மி�கமி�கமி�கமி�க    நிைலக$நிைலக$நிைலக$நிைலக$ நா�க$ ெபறேவ-0
 எ�% ஏ�க 

ேவ-0
.  
 
பழனய (, ேபாக, உ�வா�கிய G�க� சிைல�# ேம(, ெசா&0 

நE, உ-0. எ4த ேபாகமாமக�ஷி கா&2னாேரா, அ4த ச�தி அ4த< 
சிைல�#$ உ-0. 27 ந&ச�திர�கள� நிைல�
, நவபாஷாண�தி� 
நிைல�
, சிைல�#$ உ-0. நம�#$C
 அைவ உ-0. 

 
நம�#$, நா
 எ0��� ெகா-ட எ-ண�தி� உண,வ � ெசய(, 

ந&ச�திர
. ஒ� அ/வ "#$, ந&ச�திர�தி� 
கதி�ய�க�தி"#� த�கவா%தா�, அ� இய�கி� கா&0
.  

 
அைத� ேபா�%, நா
 எ0��� ெகா-ட உண,வ � த�ைம  
நம� உடB�#$ ெச�றப �, அ/வாக வ ைள4�,  
அ/வ � �2�பாக வ ைள4தப �,  
அ� நம� உய ரா�மாவாக< ேச�கி�ற�. 
 
நா
 ேகாவ B�#< ெச�றா(, அேத உண,வ � த�ைம ெகா-0, 

அேத எ-ண�தா(, இ�# Uஜி�க வ�
 ெபா3�, அறி4�ண,4� 
ெசய(ப0
 நிைலக$ ெபறேவ-0
 எ�% ஏ�கி வண�க ேவ-0
. 

 
ந
 வாK�ைகய (, ந
ைமயறியா� நா
 ஒ�ைற� பா,�கி�ேறா
.  

அதி(, தவைற அறி4தப � தா�, வ லகி< ெச(கி�ேறா
.  
ஆனா(, அ4த உண,Fக$ நம�#$ ப&0,  
அI�தமாக< ேச,4�வ 0கி�ற�.  
 
அ�ப2 உ�வான, வ ஷ�தி� நிைலகைள நE�#வத"#�தா�, 

ேபாக,, பழன மைலய (, அ4த< சிைலய ( நEைர ஊ"றி, நா
 எ4த 
ஏ�க��ட� வ4ேதாேமா, அதிலி�4� வர�=2ய ஆவ , நம�#$ 



அI�தமாக< ேச,4தி��#
 நிைலைய மா"றி, நம�#$ ந(லைத< 
ெச;வ �#
 நிைலைய ஏ"ப0�தினா,. 

 
ேபாகமா மக�ஷி, ஒ.ெவா� ச�திைய�
 தன�#$ ேமாகி��, 

அ4த உண,வ � ச�திைய� தன�#$ எ0��, அேத நிைலக$ ெகா-0 
எ(ேலா�
 ெபறேவ-0
 எ�ற நிைலய (, நம� M�ய #0
ப
 எ�ப2 
ஒ� ப ரபLச நிைலக$ ெகா-0 ெசயலா�#கி�றேதா, அ�தைகய 
உண,வ � ஆ"றைல, மனத உடலாக (G�க� சிைலயாக) அைம�தா,. 

 
அ4த உடB�#$ வ ஷ�தி� த�ைம ெகா-ட நவபாஷாண�ைத 

ைவ�தா,. வ ஷ�ைதவ ஷ�ைதவ ஷ�ைதவ ஷ�ைத    ந(லதா�#
ந(லதா�#
ந(லதா�#
ந(லதா�#
    நிைலயாகநிைலயாகநிைலயாகநிைலயாக,,,,    
சிைலயாகசிைலயாகசிைலயாகசிைலயாக    உ�வா�கிஉ�வா�கிஉ�வா�கிஉ�வா�கி,,,,        

அதிலி�4� ெவ�ப�தா( ெவள�ப0
 அைலக$,  
வ4� பா,�ேபா, நிைலய B
  
ஏ�#ேவா, உ$ள�திB
 அ� ெச�%,  
��ப�ைத நE�கி, ெகா2ய ேநா;க$ வ�வைத�
 நE�கி,  
மனைத மகிழ< ெச;�,  

அ4தஅ4தஅ4தஅ4த    மகிKவானமகிKவானமகிKவானமகிKவான    உண,Fட�உண,Fட�உண,Fட�உண,Fட�,,,,        
உய ரா�மாைவஉய ரா�மாைவஉய ரா�மாைவஉய ரா�மாைவ    ஒளயாகஒளயாகஒளயாகஒளயாக    மா"றி0
மா"றி0
மா"றி0
மா"றி0
    ஆ"றைலஆ"றைலஆ"றைலஆ"றைல,,,,  
அ�ேக பதிய< ெச;தா,. 
 
மைல� #�றி� ம̀� G�கைன ைவ��, நா
 கீழி�4� ப2ம̀� 

ஏறி< ெச(B
 ெபா3�, கைள��, ேசா,F, ேவதைன இைவகைள 
எ-ணா�, ெம;ஞானகள� அ�$ ஒள ெபறேவ-0ெம�%  

வ -ைண ேநா�கி� பா,�க�ப0
 ெபா3�,  
ந
 �லனறிF,  
உடB�#$ ��ப�ைத ஊ&2ய உண,வ � த�ைமைய,  
வBவான நிைலக$ ெகா-0 ப2 ம̀� ஏற உதFகி�ற�. 
 
உடலி( உ$ள ேநா;கைள எ-ணா�, நா
 வ -ைண ேநா�கி 

எ-/
 ெபா3�, அ4த ெம;ஞானகள� அ�$ ஒளக$ நம�#$ 
ேச,4�, நம�#$ பலவ Eனமான நிைலக$ #ைற4�, எ-ண�தி"# வB� 
=2, உண,வ � த�ைம ெகா-0 ெம; ஒள ெப%கி�ற�. இ� 
ெம;ஞானக$ கா&2ய அ�$ வழிய (, சாதாரண ம�கC
 தன�#$ 
ெம; ஒளைய� ெபற வழிகா&2ய த�ைமதா�, பழன மைல. 



 
#�% ம̀�, அைன��ேம ெத;வ நிைலைய உய,�தி, அ4த 

உயரவான எ-ண�தி(,  

நா
 ேம( ேநா�கி� பா,��,  
ெம; உண,ைவ< Iவாசி��,  
நம�#$ எ0�க< ெச;வத"#�தா� பழன மைல. 

 
(ப�க
ப�க
ப�க
ப�க
 49-54) 

நா2 சாVதிர�க$, அரச, வழி வ4த�. அரச,க$ த� 
Iகேபாக�கC�காக� பல Gைறகைள< ெச;தா,க$. ஆனா(, அவ,க$ 
த� Iகேபாக�கC�காக இைத< ெச;தாB
, இ4த உ-ைமய � 
த�ைமைய அறி4� ெகா-டப �, இைத மா"ற G2யவ (ைலேய எ�% 
கைடசி நிைலகள( உண,4�, ப � தி�4தி, வ - ெச(B
 
நிைலகC�# வ�கி�றா,க$. 

 
நா2 சாVதிர�தி( பா,�தா(, காைச� ெகா0��வ &0 

ேகாeVவர� ஆக ேவ-0
, ந(ல ேநர
 வ4தா(, க(யாண�ைத� 
ப-ண ேவ-0
 எ�% எ-/கி�றா,க$.  

எவ�
, எ�F
 ெச;ய G2யா�. 
உ�கC�#$ இ��#
 உய ரான ஈசனட�தி(  
Iவாசி�#
 உண,வ � த�ைம வ ைளய ைவ��,  
அதைன உ�கC�#$ ேச,��,  
ேச,4த உண,வ � த�ைம  



உய ரா�மாவாக< ேச,��< ெச�றப �,  

அவேனஅவேனஅவேனஅவேன    ந
ைமந
ைமந
ைமந
ைம    உ�வா�#கி�றா�உ�வா�#கி�றா�உ�வா�#கி�றா�உ�வா�#கி�றா�....    
 

அவ5�#$ (உய ��#$), ேச,4தேச,4தேச,4தேச,4த    உண,வ �உண,வ �உண,வ �உண,வ �    
த�ைம�ெகா�பத�ைம�ெகா�பத�ைம�ெகா�பத�ைம�ெகா�ப உடைல உ�வா�கிவ 0வா�. அதிலி�4� 
யா�
 த�ப G2யா�.  

 
“இ� நா� உ�ைன� பா,�கி�ேற�” எ�% நா� உ�கைள� 

தி&டலா
, ஆனா(, அ� என�#$ பதி4�வ 0
. கவனமாக 
ைவ��� ெகா$ள ேவ-0
. 

 
அரச5ைடய நிைலகள(, பழி தE,�#
 உண,Fகைள 

மனத5�#$ பதிய< ெச;�, பழிதE,�#
 உண,வ ைன� =&2� =&2, 
ஒ�வைன அழி�#
 உண,F ெகா-0 ெசய(ப&ட நிைலய (, இ�% 
அேத அைலவ�ைச ெகா-0, க
�W&ட, வ4�வ &ட�. 

ஏென�றா(, இ� மனத5�#$ வ ைளய ைவ�த நிைலக$. 
�3வ லி�4� எ0��� ெகா-ட உண,வ � த�ைம, மனதனானப �, 
எ-ண�ைத� =&2� =&2, ம"ற உண,வ � ச�ைத� தன�#$ எ0��, 
வ Lஞான அறிF ெகா-0 தன�#$ பதிF ெச;த நிைலக$.  ம̀-0
 
கா4த அைலகள( பரவ< ெச;�, Iலபமான நிைலகள(, அ4த 
அைலவ�ைச ெகா-0, இ�% க
�W&டைர உ�வா�#கி�றா�. 

 
மனத எ-ண�தி"#$, வ Lஞான அறிவ � நிைலக$  
நா
 �கK4� ேபசி, அ4த உண,F�#$,  
ம"ற ேர2ேயாேவா, T.V.ேயா, ெதாைலேபசிேயா,  
இைவகைள� �கழ4� ேபசிய உண,வ � த�ைம  
தன�#$ கல4தப �, அைலவ�ைசயாக எ0��,  

மனத எ-ண�தி"#$ ேதா"%வ �த  

இ4த உண,Fக$ ””””சிசிசிசிலிகனாகலிகனாகலிகனாகலிகனாக”””” வ2�க�ப&ட�. 
 
இ4த சிலிக� நிைலக$ ெகா-0, ஒ.ெவா� நிைலகC
 மாறி 

மாறி, மனத�ைடய எ-ண�தி"#$ வ4�, இ�% இ��க�=2ய M�ய 
ெவ�ப கா4த
 எ0��� ெகா-ட, ெகமி�கலி� த�ைமக$ Iழ"சியாகி, 
க
�W&டராக< ெசய(ப0�தினா�. மனதன� எ-ண
 ெகா-0 



க
�W&ட, ெசய(ப0
 ெபா3�, க
�W&ட, நிைலக$ ெகா-0, 
திைர�பட�கைள ெவளய 0கி�றா�. 

 
அ�ப2, ெவளய 0
 நிைலகைள நா
 ேக&0� ெகா-0 இ��#
 

ெபா3�, சி%க< சி%க அைல வ�ைசகைள மா"%கி�றா�. மா"றிய 
நிைலக$ ெகா-0, உய , அ/�கள( பதிF ெச;தப �, உய, அ3�த 
நிைலகள( அ�கி�4� பா;<ச�ப0
 ெபா3�, மனத� ��தி ேபத
 
ஆக� =2ய நிைலகC�#
, நாேட Mனயமாக� =2ய நிைல�#
 

ஆ�கிவ &டா,க$. இதிலி�4ெத(லா
 நா
 த�ப ேவ-0
. 
 
பழனய (, நா2ய 5ைடய த��வ�ைத� ப"றிய உ-ைமகைள, 

நம� #�நாத, Gத� Gதலி( ெகா0�#
 ெபா3�, ேபாக�ைடய 
த��வ�ைத�தா� ெகா0�தா,. நா2� �2��க$ ப"றிய 
உ-ைமகைள�
, நா2கC�# உ-டான ெவ�ப�ைத� ப"றிய 
உ-ைமகைள�
, அ�% ேபாகமா மக�ஷிக$ ெதளவாக எ0��� 
=றி�$ளா,.  

 
நா2 எ�ப�, ஒ.ெவா�வ�
 த
G$ வ2��� ெகா-ட 

உண,வ � த�ைமக$. ஒ�வ, எ0��� ெகா-ட, 
உண,வ � த�ைமக$, உடலி( நர
� ம-டல�தி( 
அமிலமாக மா"ற�ப&0, ?க,4த அ4த உண,வ � த�ைமக$ 
உட( G3வத"#
 ெச�# ெச;ய�ப&ட நிைல. 

 
ஒ�வ, எ4த உண,வ � த�ைமைய� =&0கி�றாேரா, அ4த 

எ-ண�தி� உண,வைலக$, உடலி� நர
� ம-டல�தி(, 

அமிலமாகஅமிலமாகஅமிலமாகஅமிலமாக வ2�க�ப0கி�ற�. ஒ�வ, எ0��� ெகா-ட 

உண,வ � த�ைமக$ அமிலமாக< ெச�க�ப&0, நா2 நர
�கள( 
�2�க�ப0
 ெபா3�, அ� உட( G3வத"#
, ஆ"ற(மி�க 
நிைலகள� �2�பாக இய�க�ப0கி�ற�. 

 
ஒ�வ, எ�தைன வ தமான #ண�கைள எ-/கி�றாேரா, 

இைவயைன��
 உடலி� நர
� ம-டல�திB$ள அமில< ச�தி�#$ 
அ/�கள� க��களாக< Iழ�% வ�கி�ற�.  

ஒ�வ, எ-/
 எ-ண�தி� உண,வ 5ைடய நிைலக$,  



உய �( ேமா�
 ெபா3�,  
நர
� ம-டல�கள( கல4�$ள நிைலக$ எ�ேவா,  
அ4த உண,வ � த�ைம ெகா-0 ஆைணய &0,  

உட( G3வத"#
 இய�#
 நிைலயாகி�ற�. 
 
ெபா� நிைலகள(, எ4த உண,வ � த�ைம நம�#$ 

இய�#கி�றேதா, அ4த நா2� �2�ப "ெகா�ப�தா�, நம� எ-ண
 

ெகா-0, நா
நா
நா
நா
    ஒ�ைறஒ�ைறஒ�ைறஒ�ைற    ஏ"%�ஏ"%�ஏ"%�ஏ"%�    ெகா$வ�
ெகா$வ�
ெகா$வ�
ெகா$வ�
, , , , ஒ�ைறஒ�ைறஒ�ைறஒ�ைற    
ெவ%�ப�
ெவ%�ப�
ெவ%�ப�
ெவ%�ப�
,,,, ேபா�ற நிைலக$ வ�கி�ற�.  

 
மனத உடலி( எ0��� ெகா-ட உண,வ � அமில< ச�திக$ 

வ2�க�ப&0 இ%கிவ &டா(, உடலி� இய�க�தி"#$ ெதாட,4� 
ெசய(ப0
. ஒ�வ,, தன�#$ ேச,�� வள,��� ெகா-ட உண,வ � 
த�ைமைய மா"%வ� எ�ப� மிக மிக� க2ன
. 

  
நம� #�நாத, கா&2ய அ�$ வழிய (, ஒ.ெவா� 

ெநா2�ெபா3�
, நா
 ஈVவரா எ�% ந
 உய ைர எ-ண , 

ந
 உய , வழியாக, அ4தஅ4தஅ4தஅ4த    ��வ��வ��வ��வ    ந&ச�திர��ட�ந&ச�திர��ட�ந&ச�திர��ட�ந&ச�திர��ட�    
ெதாட,�ெதாட,�ெதாட,�ெதாட,�    ெகா-0ெகா-0ெகா-0ெகா-0,,,, ��வ ந&ச�திர�திலி�4� ெவள�ப0
 

ேபர�$ ேபெராள உண,Fகைள, நம�#$ இைண��� ெகா-ேட 
இ�4தா(, எ�தைகய க0ைமயான தEைமகைள�
 நE�க G2�
,  

 
இ4த உடB�#� ப � ப றவ ய (லா நிைல எ�ற நிைல அைட4�, 

ச�த�ஷி ம-டல��ட� இைண4�, ேப��ப� ெப� வாKF 
வாK4திடலா
. எம� அ�ளாசிக$. 

  



(ப�க
ப�க
ப�க
ப�க
 56-59) 

மக�ஷிக$ கா&2ய அ�$ வழிய (, நம�#$ ந
ைம ஆ-0 
ெகா-2��பவ� உய ேர. ந
ைம ஆ$பவ5
 அவேன. நா
 
எைதெய(லா
 எ-/கி�ேறாேமா, அைவகைள நம�#$ சைம��� 
ெகா0�பவ5
 உய ேர. 

 

உய ��உய ��உய ��உய ��    �2�ப "#$�2�ப "#$�2�ப "#$�2�ப "#$    ஏ"ப0
ஏ"ப0
ஏ"ப0
ஏ"ப0
    ெவ�ப
தா�ெவ�ப
தா�ெவ�ப
தா�ெவ�ப
தா�, , , , 
நம� உடைல இய�#கி�ற�. அ4த ெவ�ப
 
இ(ைலெய�றா(, நம�#$ இய�கமி(ைல. அ4த 
ெவ�ப�ைத வ Y/ எ�%
, இய�க�ைத ஈச� எ�%
 காரண� 
ெபய�&0� கா&2னா,க$ ஞானக$. 

 
ெவ�பG
, கதி�ய�கG
, ஒ�%ட� ஒ�% ேமா�
 ெபா3�,  
ஒ�% ம"ெறா�ைற ெவ(ல� பா,�கி�ற�.  

கதி�ய�க<ச�தி ஒ�றி5$ ஊ0�வ ,  
ஒ�ைற ெவ(B
 ச�தி ெப"ற�.  

ெவ�பேமா, ஒ�ைற� க��#
 ச�தி ெப"ற�.  
 
கதி�ய�க< ச�தி ெவ�ப�ைத� தா�கியFட�, ெவ�ப
 

அதிகமாகி�ற�. இத� ெதாட, ெகா-0, ெவ�ப�தி� நிைலக$ 
கதி�ய�க�ைத அட�க� பா,�கி�ற�.  

இத�இத�இத�இத�    ேபா,ேபா,ேபா,ேபா,    GைறதாGைறதாGைறதாGைறதா����,,,, நம� உய �� �2��.  
இைவகள� ேபா, Gைறய னா( ேதா�%
 ெவ�ப
தா�,  

நம�#$ இ��க�=2ய, கா4த அைலகைள இய�கி,  
கர-ைட (மி� ஆ"றைல) உ"ப�தி ெச;கி�ற�.  
நம� உடலி( உ$ள, ஒ.ெவா� அ/ைவ�
 இய�#வ�,  

நம�நம�நம�நம�    உய ��உய ��உய ��உய ��    மி�மி�மி�மி�    ஆ"ற(தா�ஆ"ற(தா�ஆ"ற(தா�ஆ"ற(தா�....    
உய �� �2�பா(, நா
நா
நா
நா
    Iவாசி�#
Iவாசி�#
Iவாசி�#
Iவாசி�#
    உண,வ �உண,வ �உண,வ �உண,வ �    ச��ச��ச��ச��  
நம�#$, �2��$ள உண,வ � அ/வாக< சி�Y2�க�ப0கி�ற�.  
ஆகேவ, உய , ப ர
மமாக இ�4�, நம�#$ சி�Y2�கி�ற�. 

நம�#$ இ��#
 உய ரான ஈச�, நா
 நிைன�தைத நம�#$ 
சைம��வ 0
. ஒ�வைன� ெக0�க ேவ-0ெம�% நிைன�தா(, அைத 



நம� உய , நம�#$ பைட��வ 0
. எ�5ைடய ெசா(ேல என�# 
எதி�யாகிவ 0
. ம"றவ,கைள எதி�யா�கிவ 0
. 

 
அேத சமய�தி(, எ0��� ெகா-ட உண,வ � த�ைம உடB�#$ 

ேநாயாகிவ 0
. யாைர�
 ஏமா"றலா
, ஆனா(, உய ரான ஈசைன, 
யா�
 ஏமா"ற G2யா�. ெகா0�பைத நம� உய ,, நம�#$ 
ப ர
மமா�கிவ 0
. ஒ� Gைற ெக&டைத நிைன��வ &டா(, 
ஞானகள� உண,ைவ எ0���தா� �ைட�க ேவ-0
. 

 
பாைல நா
 #2�தா(, பாB�#$ உ$ள ச�� ந
 உட( 

ஆவத"#, 48 நாளா#
. ஆனா(, ஒ� �ள வ ஷ
 ப&டFட�, ந
ைம 
மய�க< ெச;கி�ற�.  

 
ஆக நா
 நா$ G3�க ந(ல� ெச;தாB
, ஒ� சமய
, “இ�ப2< 

ெச;தாேன பாவ ” எ�% வ ஷ�ைத எ-ண னா(, அ�தைன�
 
ேபா;வ 0
. வ ஷ
 கல4த நிைலகள( ந(லைதேய ெச;தாB
, 
இ�ப2< ெச;தா,கேள எ�%, இைதேயதா� ேபச ேவ-2 வ�
. 
நம�#$ ந
ைம அறியாமேல, இ�ப2 ஆகி�ற�. 

 
இ.வா%, ந
ைம அறியா� நம�#$ ேச�
 அI�த�ைத� ேபா�க, 

ஒ.ெவா� நிமிடG
, மக�ஷிகள� அ�$ ச�திைய� ெப%ேவா
. அ4த 
ஆ"ற(மி�க ச�திைய� ெப%ேவா
. ந
ைம ஆ&2� பைட�#
, தEய 
ச�திகைள� ேபா�#ேவா
. ஆைகயா(, ேபாகமா மக�ஷிகள� அ�$ 
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