
    

சாமி ��தக
 சாமி ��தக
 சாமி ��தக
 சாமி ��தக
 –––– ேகாலமாமக�ஷிேகாலமாமக�ஷிேகாலமாமக�ஷிேகாலமாமக�ஷி 1 
(ப�க
ப�க
ப�க
ப�க
 6-13) 

வ�ெகா�ட மன�த�, தன��� அ�த வ�வ�� ஆ!ற# ெகா�$ 
அர& அைம�தா�
, அர&��� வ�ெகா�டவன�ட�தி# ஞான�க� 
சி�கினா�
, அரச)ைடய ஆைண,ப-, ஞான�க� அட.கி�தா� நட�க 
ேவ�$
.  

 
அரச கால.கள�#, ஞான�க� ெகா$�த நிைலைய அ2�வழிய�ேல 

ப��வ,ப$�தினா�
, இ5இ5இ5இ5    தவெற�6தவெற�6தவெற�6தவெற�6    ஞான�க�ஞான�க�ஞான�க�ஞான�க�    ெசா#லெசா#லெசா#லெசா#ல    
7-யா57-யா57-யா57-யா5.... அரசைன ஒ�5�தா�, ெம9ஞான�க� 
ப��தறி�5 உ�ைமைய; ெசா#ல 7-<
. அரச� 
எ�ப5 ேபா�கி�தா�. ேபா�கி�யாக இ2,பவ�தா� அரசனாக வர 
7-<
. ம!றவ>கைள அட�கி ஆ?சி ெச9ய 7-<
. 

 
சாதாரணமாக, ஒ2 அ@வ�� த�ைம��� வ�ஷ�தி� ஆ!ற# 

அதிகமாக இ2�5வ�?டா#, அ5 பட>�5 ெச#�
 நிைலகள�#, 
எ�தைகய ந#ல உண>வ�� ச�ைத<
 அ5 வ�A.கி வ�$
.  

 
அைத, ேபா�6, அரச� தன��� ஆ�கிரமி��
 ச�தான, அ�த 

உண>வ�� வ�வான நிைலக� ெகா�$, ம!றவ>கைள அட�கி ஆB
 
அ�த ஆ!ற# அரச)���$. அCவா6 வ�தவ>க�தா� அரச>க�. 



 
ஒ2 அ@வ�� த�ைமய�#,  
தன��� வ�ஷ�தி� ஆ!ற# ேச>�5வ�?டா#,  
ம!றைத� தன��� கவ>�5, தன��� அ-ைம,ப$�தி,  
அ�த உண>வ�� ஆ!ற#, தன��� எCவா6 ெசய#ப$கி�றேதா,  
இைத, ேபா�6தா�. மன�த)��� பலேகா- உண>வ�� 

அ@�கள�� த�ைம அதிகமாக இ2�தா�
, அ�த அ@�கெள#லா
, 
அைத அட�கி ஆள�D-ய, ஆ!ற#மி�க வ�ஷ�தி� உண>வ�� 
ேவகமான உ�தலான ச�தி, ஒ2 மன�த)��� அட.கிவ�?டா#, 
எைத<
 க�$ அE&வதி#ைல. 

 
அவ� எ$�5� ெகா�ட உண>வ�� எ�ண�ைத, 

பா9;ச,ப$
ேபா5, ம!ற உண>Fக� அ-பண��ேத தGர ேவ�$
. 
சாதாரணமாக ஒ2 உண>வ�� அைலக� வ�ஷ�த�ைமயான நிைலக� 
இ.ேக அைலகளாக; ெச�றா#, மா!6 அ@வ�� உண>Fக� 
இவ)��� எ,ப- அ-ைமயாகி; சி�கி� தவ��கி�றேதா, அைத, 
ேபா�6 மன�த உட���� ஊ$2வ�, அவ� வள>�5� ெகா�ட 
உண>FகB�ெகா,ப இCவா6 அைத; ெச9<
. 

 
அCவா6 வ�தவ� தா�, அரசனாக ஆ?சி ��ய 7-<
. 

எ�தைகய ஞான�யாக இ2�தா�
, இவைன� க�$ 
அEசி�தா� ஆக ேவ�$
. இ#ைலெய�றா#, அவ� 
உய�2ட� இ2�க 7-யா5.  

 

ஏென�றா#, அ@வ�� த�ைம, ஒ�ைறஒ�ைறஒ�ைறஒ�ைற    ஒ�6ஒ�6ஒ�6ஒ�6    
ெவ�6தா�ெவ�6தா�ெவ�6தா�ெவ�6தா�    ஒ�6ஒ�6ஒ�6ஒ�6    வ�,ப?$வ�,ப?$வ�,ப?$வ�,ப?$    வ�த5வ�த5வ�த5வ�த5....    இ5 
இய!ைகய�� நியதி. மன�தனான ப��)
 அCவாேற.  

 
ஏென�றா#, அ�த உண>வ�� இய�க.க�தா�,  
அ5 அCவா6, எ$�5� ெகா�ட உண>F��� த�கவா6  
தா� எ$�5� ெகா�ட ெவ,ப7
, அத!��டான ஈ>,�
,  
பல உண>வ�� ஆ!ற# ெகா�$  
தா� ேச>�5� ெகா�ட உண>F�ெகா,ப  
அ�த அ@வ�� ஆ!ற# மி�க ச�தியாக� ேதா�6கி�ற5.  
ஏ!கனேவ, இைத யா
 ெசா#லிய�2�கி�ேறா
. 



 
ஆர
ப நிைலகள�# உய�ர@வாக� ேதா�றினா�
,  
அCவா6 ேதா�றிய நிைலக�, பலவா6 ஒ�ைற ஒ�6 வ�A.கி,  
அ@�த�ைம வள>�5, அத� வழிகள�# ேகாளாகி,  
ேகாள�� த�ைம ஆ!ற# ெப!6, ந?ச�திரமாகி,  
ந?ச�திர�தி� நிைலக� K�யனாகி,  
அதன��6 வ�ைள�5, ஒ2 ப�ரபEசமாகி,  
ப�ரபEச�தி!�� ஒ2 ேகாளாகி,  
இ�த� ேகாB��� ம!ற அைன�5
 வ-�க; ெச95,  
அதிேல உய�ர@�களாக� ேதா�றி,  
ந
 Lமியான நிைலக� ெகா�$, இதிேல உய�ர@�க� ேதா�றி,  
ம!ற க#�
 ம�@
 ஆவ�யாக மாறி,  
தாவர இன; ச�5�களாக மாறி,  
தாவர இன; ச�தி)ைடய ஆவ�கைள; &வாசி�5,  
உய�ர@ அத)ைடய நிைலகள�# உ?ெகா�$, அைத வ-�5  
அ@�தி&�களாக உய�ர@வாக� ேதா!றமாகி, மன�தனானப��,  
எ,ப- K�ய� ஒ2 அ@வ�� த�ைம ெப!6, K�ய� ஆனேதா,  

அைத, ேபா�6, அ�த, ப�ரபEச�தி!�� ேதா�றிய 
ஒ2 உய�ர@வ�� 5-,�, ம!ற உண>வ�� ச�ைத ம!ற உண>வ�� ச�ைத ம!ற உண>வ�� ச�ைத ம!ற உண>வ�� ச�ைத 

எ$�5எ$�5எ$�5எ$�5,,,,    மன�தனாக வ2
 ெபாA5மன�தனாக வ2
 ெபாA5மன�தனாக வ2
 ெபாA5மன�தனாக வ2
 ெபாA5,,,, “எைத<ேம எைத<ேம எைத<ேம எைத<ேம 
அட�அட�அட�அட�கி ஆB
 ச�திகி ஆB
 ச�திகி ஆB
 ச�திகி ஆB
 ச�தி”””” மன�த)�� மன�த)�� மன�த)�� மன�த)��    உஉஉஉ�$�$�$�$....    

 
ஆக, ஆர
ப நிைலய�# அ@வ�� த�ைம ெப!ற நா
, மன�தனாகி 

வ�தா�
, அ�த K�யனாகி வ�தா�
, K�யைன அட�கி ஆB
 ச�தி 
மன�த)���$.  

 

அ�தைகய ஆ!றலி� த�ைம, எ#லாவ!றி�
 வ-�5, 
உண>வ�� இரச�தி� த�ைமைய வ-க?-ய நிைலக� 
ெகா�$, மன�த� உ2,ெப!றா�. 

 
அCவா6 உ2,ெப!றவ)ைடய நிைலகள�#, இவ� எ�ண�ைத; 

K�யன�ட�திேல பா9;சி, இவ)ைடய உண>வைலகைள ஊ$2வ; 
ெச95, K�யைனேய திைச தி2,பF
, ேகா�கைள� திைச தி2,பF
 



ஆ!ற# ெப!றா>க� அ�ைறய ெம9ஞான�க�. அCவா6 
ெப!றவ>தா�    ““““அகOதிய மாமக�ஷிஅகOதிய மாமக�ஷிஅகOதிய மாமக�ஷிஅகOதிய மாமக�ஷி””””....    

 

(ப�க
ப�க
ப�க
ப�க
 14,15,30-33) 

அகOதிய�, அவ� ந
 ெத�ப�திய�# ேதா�றினா�
, 
இவ)ைடய உண>வ�� நிைலக� ெகா�$, Lமி��� எ.� ெச�றா�
, 

இவ�இவ�இவ�இவ�    வ�?டவ�?டவ�?டவ�?ட    P;சைலக�தா�P;சைலக�தா�P;சைலக�தா�P;சைலக�தா�,,,, ம!ற ஞான.க� 
ேதா�6வத!ேக காரணமாகி�ற5.  

 
அCவா6 மன�தனாக� ேதா�றி, இ�த உண>வ�� ஆ!றைல, 

ெப!6, வ��ெச�றவ>தா� “52வ மக�ஷி” எ�6 ப�� நா?கள�# 
அைழ�க,ப?டவ>. 

 
அக�திய மக�ஷிதா� (“52வ மக�ஷி”). ெத!ேக ேதா�றி,  
த� ஆ!றலி� த�ைம ெப!6, 
அ.ேக வட52வ,�திய�# எ#ைல ெகா�$,  
வ��ண�ேல வர�D-ய ஆ!றைல� தா� Sக>�5,  
தன��� ஒள�ய�� சTரமாக,  
தன��� ஆகாரமாக, த� ஒள� சTரமாக மா!றி,  

அதன��6 வ2
, அத� P;சைலகளாக  
மன�தனாக� ேதா�றிய ஒCெவா2 நிைலக� 

ெகா�$ உய�ரா�மாைவ, இன
இன
இன
இன
    இன�ைதஇன�ைதஇன�ைதஇன�ைத    வள>��
வள>��
வள>��
வள>��
....    



 
இ�6 ஒ2 வ��தி� த�ைம, உதாரணமாக, ஒ2 மாEெச-ைய 

வள>�5 வ�?டா#, அ5 மா இன�ைதேய வள>��
. அேத மாதி�, �# 
இன; ெச-க� வள>�5வ�?டா#, த� இன�ைத வள>��
.  

 

இைத, ேபா�6தா� ஒ2ஒ2ஒ2ஒ2    மன�த)���மன�த)���மன�த)���மன�த)���    எ#ைலஎ#ைலஎ#ைலஎ#ைல    
கட�தகட�தகட�தகட�த    உண>வ��உண>வ��உண>வ��உண>வ��    ஆ!ற#ஆ!ற#ஆ!ற#ஆ!ற#    ெவள�,ப?$வ�?டா#ெவள�,ப?$வ�?டா#ெவள�,ப?$வ�?டா#ெவள�,ப?$வ�?டா#,,,, 
அ�த உண>வ�� அைலக�, ம!ெறா2 மன�த�பா# ப$
ேபா5, அ�த 
இன�ைத வள>�க; ெச9<
. 

 
ேகாலமாமக�ஷி, எ#லா
 ெவ6�5�தா� த� த�5வ�தி)ைடய 

நிைலகைள அ�ைவத
, 5ைவத
 எ�ற நிைலக� ெகா�$, அவ2ைடய 
ஆ!ற# இ�த உலக
 7Aவத!�
, இ�த ஆதிச.கர> எ�ற நிைலகள�# 
அ5 ெவள�,ப$கி�ற5. ந�றாக கவனமாக ைவ�5� ெகா�B.க�.  

 
K?சம நிைலய�# எ$�5� ெகா�ட உண>வ�� அைலைய, அ5 

எCவா6 ெசய#ப$கி�ற5 எ�ற நிைலய�#, ஆதிச.கர> ஆர
ப 
நிைலய�# எ$�தFட� த� தாய�� ஆ!றைல; ெசய#ப$�5
ேபா5, 

 
அ,ெபாA5தா� பா$கி�றா>, 
 

“ஐகி� ந�தின�, ந�திதேமதின� 
வ�Oவ வ�ேநாதின�, ந�தின�ேத” 
ஒCெவா2 அ@F���B
, ஐ�5 அறிவ�� �லனறிFதா� 

அதாவ5, ஒ2 ெவ,பகா�த7
, அ5 எ$�5�ெகா�ட உண>வ�� ச�5
, 
ேச>�க,ப$
ேபா5 P�6.  

 
ஆனா#. ஒ2 ெவ,ப�தி!�� மைற�தி2�க�D-ய கா�த
, அ5 

ஈ>��
 ச�தி (1), ஆனா# அ�த ெவ,ப�ைத உ2வா��
 அ@வ�� 
த�ைமைய, அ5 ெபா2ைள� ெகா$�தFட�  

உ2வா�கF
 ெச9கி�ற5.  
அ5 ம!றைத மைற�கF
 ெச9கி�ற5. 
இ,ெபாA5 ஒ2 மர�தி!�� ெவ,ப
 இ2��
ேபா5,  
அ5 உ2,ெப6கி�ற5.  



மர
, �வ�ய�� ஈ>,ைபவ�?$ நக>�5வ�?டா#,  
அத!�� இ2�க�D-ய ச�திைய� காய; ெச9கி�ற5.  
ஆக இ2 ேவைலகைள; ெச9<
 (2,3).  
 
ஆக நம��� ஒ2 உண>வ�� த�ைமைய, மைற�5, 

மா9�5வ�?$, ஒ�ைற� தன��� எ$�5, அ5 வள>�க; ெச9<
. 
ஒ�6ட� ஒ�6 ேச>�க,ப$
ேபா5, ஒ2 க2வ�� த�ைம 
மா9�5வ�?$, ஒ2 ச�திய�� த�ைமைய உ2வா��
. 

 
இ�த ெவ,ப�தி!� - P�6 ச�தி. அைத,ேபா�6 நா
 எ�த� 

ேகாள�� த�ைமைய எ$�5�ெகா�ேடாேமா, இ�த உண>வ�� ச�தி, 
இ�த அ@F��� ேச>�க,ப$
ேபா5, இ�த அ@வ�� த�ைம அ�த 
மண�ைத ெவள�,ப$�5
(4).  

 
அேத சமய
 அ�த உண>வ�� த�ைம ஒ2 ெபா2B���, 

ேச>�தFட� இ�த உண>Fக� [�ட,ப?$ இய��
(5) – ஆக – ஐ�5. 
 
இைத,ேபா�6 மன�த)��� �லனறிF - ஐ�5. அ5தா�, 
 

“ஐகி� ந�தின�, ந�திதேமதின� 
வ�Oவ வ�ேநாதின�, ந�தின�ேத” 
 
எ�6 ெசா#�
ேபா5 ஐ�5 �லனறிFக�. 
 
நா
 &வாசி��
 இ�த உண>வ�� த�ைமக�, எ�த �ண�ைத� 

ெகா�$ &வாசி�கி�ேறாேமா, அேத உண>வ�� த�ைம, த� 

உய�2ட� ேச>�க,ப$
ேபா5 “வ�Oவவ�ேநாதின�”, 
 
ஐகி� ந�தின�”. ந
 உடைல; &!றி வ2கி�ற &வாச�ைத நா
 

&வாசி�தFட�, நா
 உய��� நிைலகள�# &வாசி�5, ந
 உய��# 
ப?டFட� அேத ஐ�5 உண>Fதா�. “ந�திதேமதின�” “வ�Oவ வ�ேநாதின�”.  

 
நா
 &வாசி�த உண>வ�� த�ைம உய��ேல ப?$,  
அ�த உண>வ�� த�ைம ெகா�$,  
தன��� ெசய#ப$
 ஆ!ற# மி�க ச�தி  



K?சம நிைலய�� த�ைமைய,  
அ5 எCவா6 வ�ைளகிறெத�ற நிைலைய,  
தன��� உ�நி�6,  
அ�ைவத�தி� த�5வ�ைத அவ� (ஆதிச.கர>) ஒலிபர,ப�,  
இய!ைகய�#, தா� எ$�5� ெகா�ட உண>வ�� ச�தி,  
எCவா6 உட���� நி�6 ெசய#ப$கிறெத�6 உண>�தினா�.  
 

அதாவ5, K?சமமாகK?சமமாகK?சமமாகK?சமமாக, , , , மைறவானமைறவானமைறவானமைறவான    நிைலய�#நிைலய�#நிைலய�#நிைலய�#    
இ2,ப5இ2,ப5இ2,ப5இ2,ப5,,,, அ5 பல உண>Fக� ேச>�5 ஒ2 
ெபா2ளா�
ேபா5, திட,ெபா2ளாக எCவா6 
ஆகி�ற5 எ�ற இ�த உ�ைமய�)ைடய நிைலகைள�தா�, க�$ 
உண>�தா� அ�6 ெம9ஞான�, ஆதிச.கர>. 

 
(ப�க
 ப�க
 ப�க
 ப�க
 56-58)  

உ.கைள நG.க� கா,பா!றாம#, சாமி கா,பா!6வா>! சாமியா> 
கா,பா!6வா>! ேஜாசிய
 கா,பா!6
! இய�திர
 கா,பா!6
  எ�6 
நிைன�க ேவ�டா
, ஆக ஒ�6
 கா,பா!றா5,  

 
இ�த உடலி�
 ச�, இ�த உடைல வ�?$, ேபானா�
 ச�,  
உய�2ட� ஒ�றிய நிைலய�# இ�த உண>ைவ; ேச>�5,   

உய�> ெவள�ய�ேல ேபானா#,  



அவ)ட� ஒ�றிஅவ)ட� ஒ�றிஅவ)ட� ஒ�றிஅவ)ட� ஒ�றி,,,, அ.ேக ேபாக ேவ�$
 அ.ேக ேபாக ேவ�$
 அ.ேக ேபாக ேவ�$
 அ.ேக ேபாக ேவ�$
, , , ,     
அத!� நG.க� தயா> ப�ண��ெகா�B.க�. 
  
எம5 �2நாத> க_ட,பட; ெசா�னா>. ச�ெய�6 யா
 எம5 

நிைலகள�# எ,ெபாA5 ேவ�$மானா�
, எ�த ேநர�தி# 
ேவ�$ெம�றா�
, எ.� ேவ�$ெம�றா�
 ேபா9�ெகா�ளலா
.  

 
ஆனா#, அவ> இ?ட க?டைள, “அைனவர5 உய�ைர<
 கடFளாக 

மதி�க; ெசா#லி இ2�கிறா>, உ.கள�டெம#லா
 வர
 ேக?க; 
ெசா#லிய�2�கிறா>”. 

  
அேத மாதி�,  நG.க� ஒCெவா2வ2
, “மக�ஷிகள�� 

அ2ளா#, எ#ேலா2
 ந�றாக இ2�க ேவ�$
, 
அைனவ2
 ந�றாக இ2�க ேவ�$
” எ�6 வர
 
ேகB.க�.  நG.க� ஆ�ம &�தி ெச9<.க�.  

 
ஒ2வ> க_ட,ப$கி�றா> எ�றா#, மக�ஷிகள�� அ2� 

ச�தியா# அவ> ந�றாக ஆகேவ�$
 எ�6 ேவ�$.க�. அ�த 
உடலிலி2�5 ந#ல5 கிைட��
, அ�த உண>வ�� த�ைமய�# ந#ல5 
நட��
. 

  
உ.கB��, ப�-�காத நிைலகள�# இ2�கிறா>க� எ�6 

ெசா�னா#, வ�லகி நி#�.க�. அவ>க� ச.கட�ைத,ப!றி 
எ�ண ேவ�டா
, வ�லகி நி#�.க�, அவ>கB�� அவ>கB�� அவ>கB�� அவ>கB�� 
ந#ல ேநர
 வர?$
 எ�6 ெசா#லிவ�$.க�ந#ல ேநர
 வர?$
 எ�6 ெசா#லிவ�$.க�ந#ல ேநர
 வர?$
 எ�6 ெசா#லிவ�$.க�ந#ல ேநர
 வர?$
 எ�6 ெசா#லிவ�$.க�....  

அவ>க� இ
ைச ெகா$�கிறா>க�,  
இ
ைச ெகா$�கிறா>க� எ�6 எ�ண ேவ�டா
,  
இைத நG.க� ெச95 பழகி வா2.க�. 
  
நா� எ,ப- உ.கைள ேவ�$கி�ேறேனா, அைத,ேபால ஆ�ம 

&�தி ெச95வ�?$, ந�றாக ஆக ேவ�$ெம�6 நG.க� ெசா#லி, 
பா2.க�. இ5 உ.கB�� ந�ைமைய� த2
.  

 

உ.கைள யாராவ5 தி?-ெகா�ேட இ2�தா#, உடேன 
ெசா#�.க�, “மக�ஷிக� அ2� ச�தியா# அவ> அறியாம# 



தி?-�ெகா�-2��
 எ�ண.க� மாறி, எ#ேலா2��
 ந�ைம 
ெச9ய�D-ய எ�ண
 அவ2�� வரேவ�$
”.  

 

இCவா6 அவ> தி?$
 ெபாAெத#லா
, ேக?�
 ெபாAெத#லா
 
இைத; ெசா#லி�ெகா�ேட வா2.க�,  

அவ> தி?$வ5 உ.கB�� வரா5.  
நG.க� ெச9வ5 அவ2��, ேபா9; ேச2
. 
  
ஆனா# “இ,ப-� தி?$கிறாேன, இ2�க?$
 

பா>�கிேற�” எ�6 ெசா�னா#, ஆ�திர
 ெகாEச
 
ெகாEசமாக நம��� வ�5, இர�த� ெகாதி,�, ைக கா# �ைட;ச#, 
தைலவலி ேபா�6 நம��� வர ஆர
ப��5வ�$
. இதி# நா
 
எ;ச��ைகயாக இ2�க ேவ�$
 
 

((((ப�க
ப�க
ப�க
ப�க
 62 62 62 62----65)65)65)65)    
இ�)
 சில ஆ�$கள�#, நா
 எ�த நிைலகள�# இ2,ேபா
 

எ�ேற ெசா#ல 7-யா5. ப�க�தி# ெந2.கி� ெகா�ேடதா� 
இ2�கிற5. அத!�� நG.க� ைத�ய�ைத� D?-� ெகா�B.க�. 

 
ஏென�றா#, வ�Eஞான�க� அ@��ைட எ#லா
 

ம�@���B
, கட����B
, ேபா?$ ைவ�தி2�கிறா�. இ�6 
அவ>க� ேமா,ப
 ப�-,ப5, அ.கி2�5 த?-வ�?டா# ேபா5
. 
எ.ேகயாவ5 இர�$ ஊ> கட���� ேபா9வ�$
.  

 
அ@��ைட கட���� ேபா?$ ைவ�தி2�கிறா>க�. ேமா,ப
 

ப�-�5, ஏதாவ5 ேலசைர அA�த
 ெகா$�தா#, க
,a?டெர#லா
 
தா6மாறாக ேவைல ெச9ய ஆர
ப��5வ�$
.  

 
இ,ெபாA5 க
,a?ட�#தா� பதிF ெச95 ைவ�தி2�கிறா�. 

ஒ2 பாய��? த?-னா# எ�னவா�
 எ�6, ேலசைர ஏவ� 
ைவ�தி2�கிறா�. இ�த மாதி�� க�$ப�-�5 Lமி��� ஒள��5 
ைவ�தி2�கிறா�. 

 
ந
 எ�ண.க� எ,ப-, பா9கிறேதா, இேத மாதி� ேமா,ப 

நிைலகள�# ஊ$2வ�, இதிலி2�க�D-ய ேலச> கதி�ய�க�தி# பா9வ5 
ேபால இ2�கிற5. அைத இவ� அழி,பத!�
 வழிய�#ைல.  



 

கட���� ேபா?டா�
, ஆவ�யாக வ�5 ேச>�5 
வ�$கிற5. எ�னடா ப�@வ5 எ�கிற வைகய�# 
7ழி�5� ெகா�-2�கிறா>க�. இ�த அளவ�# நா
 
இ2�க,ப$
ேபா5, &லபமான 7ைறய�# ெசய#ப$�த 7ய!சி�கிறா�. 

 
அ@��-# பல வைகக� இ2�கிற5. அ5 ெவ,ப�தா# கட# 

அைலகளாக, ெபா.கிவ2
 கடேலார�தி# இ2��
 ெரா
ப ஊ>க� 
கட���� ேபா9வ�$
.  

 
இ�)
 சில ஆ�$கள�# நட�க,ேபாகிற5. அ.ேக ெவ-�கிற5 

த�ணG2��� ேபாக,ேபாகிறா>க�, இற�5வ�$வா>க�. அ5 
ேம?-லி2�5 நா
 இ�த நிைல�� வ�தா#, ப�?O வ�5 ஜ�ன� 
வ�5வ�$
. எ$�5 த�ணG> ெகா$,பத!�� Dட, ஆ� இ2�கா5. 

 
கைடசிய�#, இ�6 ெத�னா,ப���காவ�# எ�ன ெச9கிறா>க� 

ெத�<மா? ெகமி�க# வ�ஷ�ைத� [வ�, ெச-ெகா-கெள#லா
 அ.ேக 
வளரவ�டாதப- ெச95 ைவ�5வ�?$, அ.� சா,பா?-!கி#லாம# 
க_ட,ப$கிறா>க� எ�கிறா>க�.  

 
எ�த; ெச-<
 வளரா5, சா,பா?-!� இ#லாதப- 

க_ட,ப$கி�றா>க�, எ�6 உலக
 7Aவ5
 ெத��தப��, இவ� 
ப�ைழ,பா�, ப�ைழ�கமா?டா� எ�ற நிைலகள�#, இவ� 
சா,பா?-!��Dட மா>� ேபா?$� ெகா$�தா>க�.  

 
இCவா6 ெகா$�தா#, 4,5 நா?க�தா� கா,பா!ற 7-<
 எ�6 

வ�ைச,ப$�தி அ),ப�� ெகா�-2�தா>க�. உலக
 7Aவ5
 
ேபா?ேடா எ$�5� கா?-னா>க�, கா?-� 
ெகா�2�கி�றா>க�. 

 
அ�த மாதி�, நம�� மா>� ேபா$
 நிைல வ�5வ�?ட5. இதி# 

யா>, யா> மிE&வா>க�. அ$�தாக, மா>� ேபா?$ நG இ,ப-,ேபா, நG 
அ,ப-,ேபா எ�6 ெசா#�
 நிைல வ�5வ�?ட5.  

இதிலி2�ெத#லா
 நா
 த,�வத!�.  



நG.க� இ�த ““““&வ�?ைச&வ�?ைச&வ�?ைச&வ�?ைச”, ”, ”, ”,     
((((52வ52வ52வ52வ    ந?ச�திர�தி�ந?ச�திர�தி�ந?ச�திர�தி�ந?ச�திர�தி�    ேபர2ைள,ேபர2ைள,ேபர2ைள,ேபர2ைள,    ெபறெபறெபறெபற    ேவ�$
ேவ�$
ேவ�$
ேவ�$
))))        
உ.கள�ட
 ேச>�5� ெகா�B.க�. அத!ெக�6, 

உ.கB�ெக�6, யா
 ெசா#ல ேவ�-யதி#ைல.  
    
யா
யா
யா
யா
    ெசா#�
ெசா#�
ெசா#�
ெசா#�
    7ைற,ப-;7ைற,ப-;7ைற,ப-;7ைற,ப-;    ெச9தா#ெச9தா#ெச9தா#ெச9தா#,,,,        
உ.கைள�உ.கைள�உ.கைள�உ.கைள�    கா,பா!றி�கா,பா!றி�கா,பா!றி�கா,பா!றி�    ெகா�வத!�ெகா�வத!�ெகா�வத!�ெகா�வத!�,,,,        
உ.கB���உ.கB���உ.கB���உ.கB���    அ�தஅ�தஅ�தஅ�த    உண>Fஉண>Fஉண>Fஉண>F    ேதா�6
ேதா�6
ேதா�6
ேதா�6
....    

அ�தஅ�தஅ�தஅ�த    நிமிட�நிமிட�நிமிட�நிமிட�தி#தி#தி#தி#,,,,    உ.கைள�உ.கைள�உ.கைள�உ.கைள�    கா,பா!றி�கா,பா!றி�கா,பா!றி�கா,பா!றி�    
ெகா�B.க�ெகா�B.க�ெகா�B.க�ெகா�B.க�. எம5 அ2ளாசிக�. 

 
((((ப�க
ப�க
ப�க
ப�க
 65 65 65 65----68)68)68)68)    

கணவ� மைனவ� இ2வ2
, அவசிய
 இ�த தியான�ைத; 
ெச9<.க�. �ழ�ைதகைள அ
மா, அ,பாைவ வண.கி; ெச#ல 
பழ�கிவ�$.க�.  

 
யாராவ5 ேநாயாள�ைய� க�டா#, ஆ�ம&�தி ெச95வ�?$ 

“உ.கB�� ேநாய�#ைல” எ�6 ெசா#�.க�. அ�த வ G?-# 
இ2,ேபாைர, இ�த மாதி� தியானமி2�க; ெசா#�.க�. அ,ப-; 
ெச9தா#, நG.க� ேவ6 எ.�
 ேபாக ேவ�-யதி#ைல.  



 

உ.கB�� ேநாய�#ைல. ““““நG.க�நG.க�நG.க�நG.க�    ந�றாகந�றாகந�றாகந�றாக    
வ�$வ G>க�வ�$வ G>க�வ�$வ G>க�வ�$வ G>க�”””” எ�6 ெசா#லி� ெகா�-2�தாேல, 
அ�த ேநா9 வ�ல�
. ேக�ச> 7த!ெகா�$ வ�ல�
 
எ�6 யா
 ெசா#கிேறா
.  

 
இ�த மாதி� ேநா9க� வ�5வ�?டா#, வ G?-# எ#ேலா2
 

தியானமி2.க�. “மக�ஷிகள�� அ2ளா# உ.கB�� ஒ�6மி#ைல. 
இைத; சா,ப�$.க�, ந�றாகிவ�$
” எ�6 ெசா#லி,பா2.க�. 
ந#லதாக இ2��
. 

 
இ,ப-�தா� உ.கைள மா!றி� ெகா�ளேவ�$ேம தவ�ர, ேவ6 

வழிய�#ைல. இ�6 டா�ட�ட
 ம2�5வ�தி!�; ெச�றா# Dட, 
கா9;ச��� ம2�5 கிைட��
. அ$�த5 இர�$ ேடாO ஊசி ேபா?$, 
நிவ>�தியாகிவ�?டா# ந#ல டா�ட>. உடேன ந#லதாகிவ�$
.  

 
அ$�ததாக, ைகக� �ைட;சலாகிற5, ஜாOதியாகிற5, எ�6 

ேபானFட�,  
“ெடO? ப�@.க�.  
உ.கB��; ச>�கைர; ச�5 இ2,ப5 ேபா# ெத�கிறேத” 

எ�பா>க�.  
 

ஆக, இவ> ெகா$��
 ேடாO, ச>�கைர; ச�ைத, 
இர�த�தி#இர�த�தி#இர�த�தி#இர�த�தி#    கல�க�கல�க�கல�க�கல�க�    D-யைதD-யைதD-யைதD-யைத,,,,    ப���5ப���5ப���5ப���5    ைவ�5வ�$
ைவ�5வ�$
ைவ�5வ�$
ைவ�5வ�$
.... 
இ�6 சி�ன� �ழ�ைதகB�ெக#லா
, ச>�கைர; ச�5 இ2�கிறெத�6 
ெசா#கிறா>க�. நG.க� இைத, பா>�கலா
. 

 
உ.கைள நG.க� ந
�.க�. இCவளF [ர
 ெசா#கிேறா
. 

ஏென�றா#, எம5 �2நாத> ைப�திய�கார�தனமாக இ2�தா>. அேத 
ேபால�தா�, கா?-!�� எ
ைம� D?-; ெச�றா>.  

 
ைப�திய�கார�தனமாக எம��; ெசா#லி� ெகா$�தா>. யா7
 

ைப�திய�கார�தனமாக; ெசா#லி� ெகா�-2�கிேறா
 எ�6, 



நG.கB
 ைப�திய�கார�தனமாக எ�ண�வ�ட 
ேவ�டா
.  
 
ைப�திய�கார�தனமாக எ�ணாதப-, இ�த; ச�திைய நா
 

ெப6ேவா
. ந#ல நிைலக� ெப6ேவா
 எ�ற நிைலகள�#, நG.க� இ�த 
ச�திைய, ெபற ேவ�$ெம�6 எ�ண� உபேதசி�கிேறா
. இ�த ந#ல 
வா�ைக, ப��ப!ற ேவ�$ெம�6 ெசா#கிேறா
. 

 

உலக
 எ,ப- இ2�கிறெத�6 ெத�கிற5. அைதஅைதஅைதஅைத    
மd?பத!��தா�மd?பத!��தா�மd?பத!��தா�மd?பத!��தா�    இைத;இைத;இைத;இைத;    ெச9கிேறா
ெச9கிேறா
ெச9கிேறா
ெச9கிேறா
....  

 
ஆக நா
 அைத வ�?$வ�$கிேறா
. நG.க� இ,ப- இ2.க� எ�6 

ெசா�னா#, அ,ப-; ெச9தா# ந�றாக இ2��ெம�6 ெசா#கிறா>க�. 
இைவகெள#லா
,  

ஒ2 அ2� வா�கி� த�ைமகள�# ஊ$2வ5,  
சகஜமான வாe�ைகய�# அறி�5 ெகா�B
ேபா5,  
த,பான 7ைறய�#, அப�,ப�ராய�ைத எ$�5� ெகா�கிறா>க�. 
 
ஏென�றா#, இைவெய#லா
 வா��க� ெகா$,ப5. க_ட,ப?$ 

ெஜப
 எ$,பத!காக இ#ைல. க_ட,ப?$ ெஜப
 எ$�5, ெசா>�க�ைத 
அைடவதி#ைல.  

 
நம5 �2நாத> எ�தைனேயா க_ட,ப?$, வா��கைள உ.க� 

மனதார இ6�க; ெச95, உண>Fகைள பா9;ச; ெச95 
ெகா�-2�கி�றா>.  

 
அ,ப-, பா9;சிய, அ�த உண>வ�லி2�5 நG.க� ந#ல5 ெபற 

ேவ�$ெம�பத!காக ேவ�-, உ.கைள அ@கி, தAவ� வ2கிேறா
. 

ேவ6 ஒ�6
 ேவ�-யதி#ைல. உ.கைளஉ.கைளஉ.கைளஉ.கைள    
பாச�5ட�பாச�5ட�பாச�5ட�பாச�5ட�    தAவ�தAவ�தAவ�தAவ�    வர,ப$
வர,ப$
வர,ப$
வர,ப$
    ெபாA5ெபாA5ெபாA5ெபாA5,,,,    
அல?சிய,ப$�திஅல?சிய,ப$�திஅல?சிய,ப$�திஅல?சிய,ப$�தி    வ�டாதG>க�வ�டாதG>க�வ�டாதG>க�வ�டாதG>க�.... 



 

((((ப�க
ப�க
ப�க
ப�க
 72 72 72 72----75)75)75)75)    

யா
 ெசா#�
 உபேதச நிைலைய, சாமி ெசா�னதி#, 
அ�தஅ�தஅ�தஅ�த    மக�ஷிகள��மக�ஷிகள��மக�ஷிகள��மக�ஷிகள��    அ2�அ2�அ2�அ2�    ச�திச�திச�திச�திையையையைய    நா
நா
நா
நா
    ெப6கிேறா
ெப6கிேறா
ெப6கிேறா
ெப6கிேறா
,,,, 
எ�6 நG.க� எ�ண ேவ�$
.  

 
உ.க� உய�ைர� கடFளாக மதி<.க�. அ�த மக�ஷிய�� அ2� 

ஒள�ைய, ெபற ேவ�$ெம�6, அ�த ந6மண�ைத எ$.க�. யா
 
ெகா$�தி2�க�D-ய வா��, அதாவ5 ஒ2 அ@, ஒ2 அ@வ�!�� 
ேமாதி ேமாதி�தா�, அ@வ�� ஆ!ற# ெப2கி, அைத அCவளF ெப�ய 
மர.களாகF
, ெச-களாகF
 வ2கிற5.  

 
பலேகா- அ@�க� ஒ�6 ேச>�5, இ�த மன�த)�� 

எ�தைனேயா ேகா-. எ�ண7
 உண>F
 வரேவ�$ெம�றா#, 
பலேகா-; சTர.கள�# ஒCெவா2 த�திர7
, ம!ற நிைலக� 
அ�தைன<
 கட�5தா�, �லியாகேவா, நாயாகேவா, மாடாகேவா, 
�2வ�யாகேவா இ2��
ேபா5,  

இ�த சTர�ைத� கா�5� ெகா�வத!காக ேவ�-,  
அ�த உண>F��� ெகாEச
 ெகாEசமாக,  
அ@வ�!�� அ@ைவ; ேச>�5; ேச>�5,  
இ�த உண>வ�� அைலக� ெகா�$, இ�த உடலாகி,  



இCவளF ெப�ய மன�தனாக வ�தி2�கிேறா
. 
 
இைவெய#லா
 யா
 ேலசாக; ெசா#லவ�#ைல. எ
ைம, 

�2நாத> எ6
�, �!றி� ேம# உ?கார ைவ�தா>. ேத�கB�� 
இைடய�#, உ?கார ைவ�தா>.  

 
இ�ெனா2 எ6
� இ2�கிற5. இ�த எ6
� க-�தா#, ப�5 

எ6
� க-�த5 ேபா# வ G.கிவ�$
. அ�த எ6
�, �!6��� உ?கா>�5 
ெகா�$, எ#லாவ!ைற<
 த?-வ�?$� ெகா�$, அைன�ைத<
 
க-�கவ�?$� ெகா�$, ேவ-�ைக பா>�5� ெகா�-2�தா> நம5 �2.  

 
உய�2ட� இ2��
ேபா5, உ?கார ைவ�தி2,பா>. எ.கி2�5தா� 

எ6
� வ2கிறேதா ெத�யவ�#ைல. க-�5 உட# எ#லாேம 
வ G.கிவ�?ட5.  

 

இ,ப-ெய#லா
 க!6�ெகா�$, அ�தஅ�தஅ�தஅ�த    
உண>வ��உண>வ��உண>வ��உண>வ��    அைலகஅைலகஅைலகஅைலக����    எ,ப-எ,ப-எ,ப-எ,ப-    ேவைலேவைலேவைலேவைல    ெச9கிற5ெச9கிற5ெச9கிற5ெச9கிற5    
எ�6எ�6எ�6எ�6    உணர;உணர;உணர;உணர;    ெசெசெசெச9தா>9தா>9தா>9தா>,,,, எ�பைத உ.கள�ட
 
ெசா#கிேறா
. 

 
ஏென�றா#, ந
ைம அறியாம# மன& எCவளேவா ெக$கிற5.  
எ�தைனேயா நிைலக� வ2கிற5.  
நா
 த,�, ப�ணவ�#ைல.  
ந
ைம அறியாம# அ�த நிைல வ2கிற5. 
 

அதிலி2�5 மd?$� ெகா�வத!�, ந
 �2நாத> ெகா$�த 

அ2� வழிய�#, இ,ப-இ,ப-இ,ப-இ,ப-    ேமாதிேமாதிேமாதிேமாதி    ேமாதிேமாதிேமாதிேமாதி,,,,    ந#லந#லந#லந#ல    
உண>வாகஉண>வாகஉண>வாகஉண>வாக    எ$�5எ$�5எ$�5எ$�5,,,, இைத வா�காக “ஆ�ம&�தி”<
 
ெச95 ெகா�B.க�.  

 
இ,ெபாA5, நG.க� உபேதச�ைத� ேக?$� ெகா�-2��
ேபா5, 

உ.கைள அறியாம#, உ.கB�� ந�ைம ெபறேவ�$
 எ�6
, 
உ.கைள� ேக?க ைவ�5
, உ.கB�� இ�த வா�ைக� ெகா$�கிேறா
.  



 
நG.க� ந�றாக இ2,பg>க�. இைத நG.க� எ$�5, பழ�.க�. 

நG.க� ந�றாக இ2,பg>க� எ�6 ெசா#லி� ெகா�-2�கிேறா
. 
அதனா#, நG.க� இைத, ேபண��கா�5� ெகா�h>க� எ�றா#, 
ெகாEச
 ந#லதாக இ2��
. நம�� ேநாேய இ#ைல. ேக�ச�லி2�5, 
எ#லா ேநாைய<
 நG.க� மா!றி� ெகா�ள 7-<
. எ#லா ேநா9கB
 
உ.களா# வ�த5தா�.  

 
ஆைகய�னாேல, இ5 ேலசாக� கிைட�கிற5 எ�6 

அல?சிய,ப$�தி வ�டாதப-, எம��, எம5 �2நாத> ெகா$�த 

அ�த உய>�த ஆ!றைல, உ.கைளெய#லா
உ.கைளெய#லா
உ.கைளெய#லா
உ.கைளெய#லா
,,,,    
எம5எம5எம5எம5    �2நாதராக�2நாதராக�2நாதராக�2நாதராக    எ�ண��எ�ண��எ�ண��எ�ண��    ெகாெகாெகாெகா$�கி$�கி$�கி$�கிேறா
ேறா
ேறா
ேறா
....  

 
அவ> கைடசிய�# எ�தைனேயா வழிக� ெகா�$, எ�தைனேயா 

நிைலக� ெகா$�5, இைதெய#லா
 ெச9 எ�6 ெச#�
ேபா5, 

எ#ேலாைர<
எ#ேலாைர<
எ#ேலாைர<
எ#ேலாைர<
    �2நாதராக,�2நாதராக,�2நாதராக,�2நாதராக,    மதிமதிமதிமதி��
ேபா5��
ேபா5��
ேபா5��
ேபா5, , , , அ�தஅ�தஅ�தஅ�த    
ம�யாைதம�யாைதம�யாைதம�யாைத    எம���எம���எம���எம���    தன�யாகதன�யாகதன�யாகதன�யாக    வ�5வ�$கி�ற5வ�5வ�$கி�ற5வ�5வ�$கி�ற5வ�5வ�$கி�ற5.... அ�த 
நிைலகைள யா
 மதி�5. ெந2.கி வ2
ேபா5, அல?சிய,ப$�தி 
வ�டாதG>க�. 

 
எம5 �2நாத> ைப�திய�காரனாக இ2�த மாதி�, மி� க
ப�தி# 

க#ைல� ெகா�$, த?-� ெகா�-2�தைத, “ஏ� சாமி த?$கிறG>க�” 
எ�6 யா
 ேக?ேடா
. 

 
‘யாரடா ேக?டா>க�? நG தாேன ேக?டா9, ஒ2 பய�
 

ேக?கவ�#ைல. நG தா�டா ேக?டா9”, “நG ைப�திய�கார, பயலா?” எ�6 
எ
ைம� ேக?டா>. 

 
ஆைகய�னா#, அ�த நிைலகள�# சிலவ!ைற உ.கB��; 

ெசா#�வதனாேல, நG.க� எ#ேலா2ைடய நிைலகள��
, உ.கைள 

அ�த �2நாதனாக யா
 நிைன�5, உ.க� அைனவ2��
 

அ�த நிைலக� ெபறேவ�$ெம�ப5, நநநநம5ம5ம5ம5    
�2நாத2ைடய�2நாத2ைடய�2நாத2ைடய�2நாத2ைடய    ஆைசக�ஆைசக�ஆைசக�ஆைசக�....    



 
ஏென�றா# அவ> வ��ண�ேல ஒள� ெப!றவ>. அ.ேக ஒள� 

சTரமாக இ2�கிறா>. இ�6 நாரத> எ�ற நிைலகள�# 52வ 
ந?ச�திர�திலி2�5 வ�த5ேபால, நம5 �2நாத>, வ��ண�lலி2�5, 
அவ> ெப!ற ஆ!ற#மி�க நிைலக� வ2கிற5.  

அவ2ைடய அ@�கள�� நிைலக� அ@கி வர,ப$
 ெபாA5,  
அவ2ைடய &ழ!சிய�# நா
 அைனவ2
 ஒள�யாகி நி!ேபா
.  
அவ2ைடய வ?ட�5��� நா
 ஒள�யாக நி!ேபா
.  
அவ>கைள ைவ�5�தா�, யா
 உபேதசி�க 7-<
.  
 
ேம?k�# கர�? உ!ப�தி ெச9கிறா>க� எ�றா#, அத� 

வழிகள�ேலதா� ைல? ேபா$கிேறா
. அத� வழிகள�#தா�, ேமா?டாைர 
ஓ?$கிேறா
. அத� வழிகள�#தா�, நம�� ேவ�-யைத; 
ெச9கி�ேறா
. 

 

ஆைகய�னாேல �2நாத> எ.ேகேயா இ2�கிறா> 
எ�6 எ�ண ேவ�டா
. அவ2ைடயஅவ2ைடயஅவ2ைடயஅவ2ைடய    5ைணைய5ைணைய5ைணைய5ைணைய    
வ�ைச,ப$�திவ�ைச,ப$�திவ�ைச,ப$�திவ�ைச,ப$�தி,,,,    ெத��5ெத��5ெத��5ெத��5    ைவ�5�ைவ�5�ைவ�5�ைவ�5�    ெகா�B.க�ெகா�B.க�ெகா�B.க�ெகா�B.க�....    

    
((((ப�க
ப�க
ப�க
ப�க
 84 84 84 84----89898989))))    

நா
 ஒCெவா�6
, ந#ல5 ெச9ய ேவ�$ெம�6 

எ�@கிேறா
. அ�த� கா�ய.க� தைட,ப?டா#, 
ேவதைன அைடகி�ேறா
.  



 
ேவதைன எ�ற உண>Fகைள; &வாசி��
ேபா5, ந
 உடலி# 

எ,ப-� க$க$,� ேதா�6கிற5; ேசா>வைடகி�ற5. ஏதாவ5 
சா,ப�?டா# 2சி இ2,பதி#ைல. ச�ேதாஷமாக யா> ேபசினா�
, 
ேக?பத!� 7-வதி#ைல. 

 
நா
 அ2
பா$ப?$, ெபா2�கைள அதிக, பண
 ெகா$�5, 

வா.கி, அைத; ேச>�5; &ைவயான நிைலகள�# நா
 சைமய# 

ெச9தி2�தா�
, ேவதைனயான உண>;சிய�� த�ைமக�, 
நா
நா
நா
நா
    &வாசி�த&வாசி�த&வாசி�த&வாசி�த    இ�தஇ�தஇ�தஇ�த    உண>Fக�உண>Fக�உண>Fக�உண>Fக�, , , , ந
ந
ந
ந
    உமிeநGராகஉமிeநGராகஉமிeநGராகஉமிeநGராக    
இ2��
ேபா5இ2��
ேபா5இ2��
ேபா5இ2��
ேபா5,,,, எCவளFதா� &ைவயான ஆகாரமாக அ5 
இ2�தா�
, நா
 சா,ப�?டா# உ� ெச#லா5;  

 
ஏென�றா#, அத!� எதி>நிைல, காரமான உண>Fக� நம�� 7� 

நி!�
ேபா5, இ�த� காரமான உண>Fக� நம�� எதி>மைறயாகி�ற5. 
அ,ெபாA5, சா,ப�?டாேல நம�� எ�;சலா�
.  

 
அ,ப-ேய க_ட,ப?$ வ�A.கினா�
,  
இ�த உண>வ�� ச�5,  
நா
 எ$�5� ெகா�ட உமிeநG> அ5 வ�ஷமா�
ேபா5,  
நா
 எ$�5� ெகா�ட இ�த� �ண�தி� ச�5ட� ேச>�5,  
நா
 உ?ெகா�ட ஆகார
 ச�தாக இ2�தா�
,  
அ�த உண>வ�� ச�5, நம��� வ�ஷமாக மா6கி�ற5. 
 
அCவா6, க$
 ேவதைனயான உண>Fகைள நா
 &வாசி�5, நா
 

சா,ப�?ட ச�தான ஆகார�தி!��, அ�த; ச�தி� த�ைம, நம��� 
உமிeநG�� த�ைம உ2வா�க�D-ய அ�த உண>வ�� 
நிைலக�, ந
 உட����, வ�ஷமான அ@� 
தி&�களாக மா!றிவ�$கி�ற5. 

 
ஆக, அ5 இர�த�ேதா$ கல�க,ப$
ேபா5, அ�த ஆ!ற# மி�க 

நிைலக�, ந
 உட#கள�# அ�த அ@�களாக, இர�த.கள�ேலேய 
அ@�தி&வாக மாற ஆர
ப��5 வ�$கி�ற5.  

 



ஒ�6, ந
 இர�த�தி!�� கல��
 ெபாA5, “இர�த� ேக�ச>” 
அதாவ5 அதிகமாக; ேச>�5வ�?டா#, அ@�தி&�களாக 
இர�த�தி!��ேளேய வ�ைளய ஆர
ப��5வ�$கிற5.  

 
ஆனா# அேத சமய
, க$
 ேவதைனய�)ைடய நிைலகைள நா
 

எ$�5� ெகா�$, அதGதமான நிைலய�# ஒேர நிைலயான எ�ண.க� 
ெகா�$, அதிகமான நிைலகள�# நா
 ச�தான ஆகார�ைத, 
�சி�தி2,ேபா
 எ�றா#, இ�த ேவதைனய�� உண>வ�� ச�5�க�, 
உடலி# உப�திரவ
 ெச95, இ�த உடலி� நிைலக�, இர�த�தி# 
அ@�தி&�களாக மாறிவ�$
. 

 
அ,ப- மாறிவ�?டா#, இ5 &ழ�
 ேவக
 ெகா�$,  
அ.ேக அ5 7ட.கி,  
நா
 அம>�தி2��
 நிைலய�# சா9�ேதா, அ#ல5 உரா9�ேதா,  
அ#ல5 நா
 ெதாழி# ெச9<
 ெபாA5, (ஒேர நிைலய�#)  
நா
 மட��
 நிைலக� ெகா�$,  
P;ைச அதிகமாக மட��
ேபா5,  

அ�தஅ�தஅ�தஅ�த    அ@வ��அ@வ��அ@வ��அ@வ��    த�ைமத�ைமத�ைமத�ைம    அ.ேகஅ.ேகஅ.ேகஅ.ேக    ேத.�கி�ற5ேத.�கி�ற5ேத.�கி�ற5ேத.�கி�ற5....        
 
அ,ப- அ.ேக ேத.கி, ஆழமாக, பதி�5 அ�த அ@ 

த�ன�;ைசயாகேவ, த� உண>வ�� ச�5�கைள, நா
 எ,ப- 
ேவதைன,ப?ேடாேமா, அைத,ேபா�6 ேத.கிய நிைலக� ெகா�$, அ5 
உ2,ெப!6, அதன�# த� வள>;சி ெகா�$, அ.ேக வ�ஷமான 
த�ைமக� ெகா�ட அ@�தி&�க�, வள>;சி, ெபற ெதாட.கிவ�$
.  

 
இ5தா� “ேக�ச>”. அ5 வள>;சி ெப!றப��, த� இன�தி� 

த�ைமைய�D?- வள>�க; ெச95வ�$
. அைத� தைட,ப$�5வத!� 
ம2�ேத இ#ைல. 

 
நா
 பா>�கி�ேறா
, மகிe;சியாக இ2�கி�ேறா
. ஆனா#, 

இைத, ேபா�ற நிைலக� நம��� [�-வ�$
. இைத�தா�,  
சிலேப>, அதGதமான மகிe;சி ெகா�-2�5
,  
மகிeவான நிைலகள�# அதிக ஆகார.க� சா,ப�?$,  
ச�தான நிைலக� இ2��
ேபா5,  
எதி>பாராத பாச�தினா#  
ஒ2வ>பா# அ�ைப அதிகமாக; ெச��தி� ெகா�-2��
ேபா5,  



அவ>ப$
 5யரமான எ�ண�ைத<
,  
அ�த உண>Fட� நா
 கல�5,  
நா
 5யரமான எ�ண.கைள எ$�5,  
நா7
 ேவதைனயாக; &வாசி��
ேபா5  
&வாசி�த அ�த ேவதைனயான உண>Fக�  
7தலிேல நம�� ஒ�6
 ெத�யா5.  

ஆனா#, அ�த உண>வ�� ச�5�க� ந
 
ஆகார�5ட� கல�5 அ5 “ேக�சராக” மா6கி�ற5. 
இைதஇைதஇைதஇைத����    கவன�தி#கவன�தி#கவன�தி#கவன�தி#    ைவ�5�ைவ�5�ைவ�5�ைவ�5�    ெகா�B.க�ெகா�B.க�ெகா�B.க�ெகா�B.க�....    

 
ஒ2வ> ேவதைனயா# இ2�க,ப$
ேபா5, அவ> &வாசி�த5 வாத 

ேநாயாக இ2�கலா
 அ#ல5 வாத 7ட�கமாக இ2�கலா
. ஆனா#, 
ப��த வ�ஷ நGராக அதிகமாக� கவ>�ததனாேல, அத)ைடய த�ைமக� 
ம!ற உண>வ�� உ6,��கைள இய�க�D-ய நிைல வ2
ேபா5, அ5 
ப?டFட� அ5 ெசயலிழ�க; ெச95, ைக, கா#கைள 7ட�க; 
ெச9கிற5. 

 
அவ> 7ட.கிய�2,பைத இ�ெனா2 திடமானவ>, பாசமான 

நிைலகள�# எ�ண�, பா>�க,ப$
ேபா5, அதன�� உண>Fக�, இவ� 
மகிe;சியான ஆகார.கள�� ச�ைத எ$�5� ெகா�டா�
, ெதாழிலி� 
நிமி�த
 இவ> ேவதைனயான நிைலக� ெசய#ப?$, இ�த 
ேவதைனயான P;சி� திணற# ெகா�$, இ�த வ�யாபார�தி# யா2ட� 
ெதாட>� ெகா�$ ேபசினா�
, இ�த உண>Fக� ம!ெறா2வ2ட� 
கல�க,ப$
ேபா5, அ.ேக அ�த ேவதைனைய உ2வா�கிவ�$
.  

 
ஏென�றா#, இவ> ச.கடமாக இ2��
ேபா5, ஒ2 ெபா2ைள 

எ$�5, அைத வ�ைல ேபசி; ெசா#லி, ெகா$�தா# ேபா5
. இ�த; 
ச.கட உண>Fக� ேக?ேபா2ைடய ெசவ�கள�# ேக?க,ப?$, இேத 
உண>;சிக� உ�தி, அ�த உண>வ�� அைலக� அவ> �லனறிவ�ேல ப$
 

ெபாA5, அவ>அவ>அவ>அவ>    ெகா$ெகா$ெகா$ெகா$��
��
��
��
    சர�ைகசர�ைகசர�ைகசர�ைக    நG.க�நG.க�நG.க�நG.க�    பா>�தFட�பா>�தFட�பா>�தFட�பா>�தFட�,,,,    
அ;சமய
 ம?டரகமாக� ெத�<
அ;சமய
 ம?டரகமாக� ெத�<
அ;சமய
 ம?டரகமாக� ெத�<
அ;சமய
 ம?டரகமாக� ெத�<
....    

 
அ,ெபாA5, அ�த  உண>Fக� மா6ப$
 ெபாA5, இ�த; சர�� 

ந#லதாக இ2�தா�
 அ5 வ�யாபரமாகவ�#ைல எ�றா#, அ.ேக 



ேவதைன. இ.ேக யா> ேம# பாச�தா# இ2�தாேரா, அ�த, பாச�தி#, 
அவ> எ$�5� ெகா�ட இ�த ேவதைன<
 வ�ஷேம. 

 
இ�த வ�ஷ�தி� த�ைம<ைடய நிைலக�, அவ> எ$�5� 

ெகா�ட இ�த உண>வ�� ஆ!ற#தா�, இவ> உடலி# ேச>�க,ப$
 
ெபாA5, இ�த உண>வ�� த�ைமக� அ.ேக நEசாக மாறி, இவ2��� 
ேக�சராக வ2கி�ற5.  

 
இைத�தா�, ந
 ஊ>கள�ேல “மா��தா9” எ�6 ெசா#வ5. 

மா�ய
ம� எ�ற நிைலகள�# ஒCெவா2 இட.கள��
 ைவ�5, நா
 
Lஜி,பைத� காணலா
.   

 
ஆகேவ, நா
 ப�ற> ேம# எ�த, பாச�தி� நிைலக� 

ெதாட.�கி�ேறாேமா, அ�த, பாச�தா# ஈ>�5� ெகா�ட உண>Fக�, 
ப�ற> உடலிேல இ2�க�D-ய உண>வ�� த�ைமக� ந
 உட#கள�ேல 
ேச>�க,ப?$, அ�த உண>வ�� த�ைமக� நம��� மா6கி�ற5 (மா�) 

 
மாறிய நிைலக� ெகா�$, நா
 எ�ெத�த �ண.க� 

எ$�கி�ேறாேமா, அ�த உண>வ�� ச�தியாக நம��� வ�ைளகி�ற5 
எ�ற இ�த, ேப2�ைமய�)ைடய நிைலகைள உண>�5கி�றன> 
ஞான�க�.  

 

அதாவ5, ந
 உடலி# வ�ைள<
 ச�தி<
, நா
 
எ$�5� ெகா�ட உண>வாேல, ந
 உட#கள�# எ,ப- 
அ�த; ச�திக� இய.�கிற5? எ�ற நிைலைய�தா�, 

நம��� உ�ள�2�5உ�ள�2�5உ�ள�2�5உ�ள�2�5    இய��வைதஇய��வைதஇய��வைதஇய��வைத, , , , �ற�தாேல�ற�தாேல�ற�தாேல�ற�தாேல    
கா?கா?கா?கா?$கி�றன>$கி�றன>$கி�றன>$கி�றன>    ெம9ஞான�க�ெம9ஞான�க�ெம9ஞான�க�ெம9ஞான�க�....  

 
அ�த; ச�திகள�� இய�க�ைத, ெத9வ
 எ�6 ெபயைர ைவ�5, 

அ�த உண>வ�� �ண.கB��, ெசய#க� எCவா6 இ2�கிற5/ எ�6 
அ�6 ெம9ஞான�க� கா?-னா>க�. 

 
 

 

 



 

(ப�க
ப�க
ப�க
ப�க
 90-93) 

அ�6 ஒ�6மறியாத வ�ஷ�த�ைம ெகா�ட சாதாரண (ஒ2 
மன�த�) ஒ2 மdனவ� தா�, அவ)ைடய ச�த>,ப
தா� அைலகடலிேல 
ெச�6 அவதி,ப?$� ெகா�-2��
 அ�த; Keநிைலய�#, தா� 
எ�ெத�த மdைன� ெகா�6, வ�A.கினாேனா, அதனா# அவ� மகிe;சி 
ெப!றா�. 

 
ஆனா#, அேத சமய
 மகிe;;சி��டான நிைலகள�# அவ� 

கட���� படகி# ெச#�
 ெபாA5, �யலா# தா�க,ப?$,  
அவ)ைடய ச�த>,ப
 அ�த, படகிலி2�5 வ Ge�5,  
கட# அைலகள�ேல சி�கி,  
தா� ஜGவ��க ேவ�-ய இ�த உடைல,  
தா� மdள ேவ�$ெம�ற உண>;சிைய� [�-  
இ�த, பய�தாேல தா� உய�> வாழ  
எ�ண�ைத ஓ.கி; ெச��5கி�றா�. 
 
அCவா6, அவ� ஓ.கி; ெச��தினா�
, கட# அைலகள�லி2�5 

மd�வ5 க-ன
. ஆனா#, எ�தைகய மdைன அவ� ேவ?ைடயா-னாேனா, 
அேத இன மd� இவைன� கைர ேச>�கி�ற5.  

 
இ�6 நில�தி# வாA
 உய��ன.கB���, மன�த)�� 

எCவளF ெப�ய ஆ!ற# உ�ேடா, அைத, ேபா�6, நG> வாA
 
உய��ன.கB�� உ�$.  

 



சில மd�கB��, ப�ற2�� உதவ� ெச9<
 த�ைமக� அத!ெகா2  
உண>;சிக� உ�$. அ�தைகய ஒ2 மd�, இவ� ப�தவ���
 நிைலக� 
ெகா�$, இவைன� கைர ேச>�5, இவ)ைடய உண>;சி<ட�, 
அைண�5, இவைன� கைர ேச>�கி�ற5. 

 

தா� எ�த மdைன� ெகா�6 �சி�ேதாேமா, அ5 
த�ைன� கா�த5 எ�ற நிைலக� ெகா�$, அத� ேமேல 
நிைனைவ; ெச��5கி�றா�.  

 
ஆனா#, அ�த மdேனா, இவைன� கா��
 உண>;சிகைள உ�திய5. 

இவ� கா��
 எ�ண�ைத எ�ண�, அவ� பய�தி� ேவக�தி� நிைல 

வ2
ெபாA5, அவ)ைடயஅவ)ைடயஅவ)ைடயஅவ)ைடய    எ�ண�தி�எ�ண�தி�எ�ண�தி�எ�ண�தி�    நிைலக�நிைலக�நிைலக�நிைலக�    
அதிகமாகஅதிகமாகஅதிகமாகஅதிகமாக    ஓ$கிற5ஓ$கிற5ஓ$கிற5ஓ$கிற5....    

 
ஏென�றா#, இ�த உடலி# நி�6, உய�2ட� இ�த உடலிேல 

இ2�க ேவ�$
. இ�த உடைல� கா�க ேவ�$
 எ�ற உண>;சிைய� 

[�-, அ�த உண>F���உண>F���உண>F���உண>F���,,,,    உய�2���உய�2���உய�2���உய�2���    அதிகமாக;அதிகமாக;அதிகமாக;அதிகமாக;    
ெச��திெச��திெச��திெச��தி, , , , அ�தஅ�தஅ�தஅ�த����    5-,ப��5-,ப��5-,ப��5-,ப��    ேவகமாக�ேவகமாக�ேவகமாக�ேவகமாக�    D$
D$
D$
D$
    
ெபாA5தா�ெபாA5தா�ெபாA5தா�ெபாA5தா�,,,, உட���� அவய.க� அதிகமாக� [�$கி�ற5. 

 
ஆனா#, இவ� கா��
 த�ைம வ2
 ெபாA5, இ�ெனா2 

உய��ன.கைள� கா��
 உண>Fக� ேச>�5, இ�த உண>F���B
 
கா��
 உண>F ெகா�$, “ஆ” எ�6 கா�5� ெகா�ேடா
 எ�ற 
உண>வ�� த�ைம ெகா�$, வ��ைண ேநா�கி ஏ�கி�றா�. 

 
அகOதிய�, தா� 52வ நிைலள�# ெச�6, அவ� 52வ�தி� 

நிைலக� ெகா�$ தன��� ெப!ற நிைல. அ5தா� 52வ மக�ஷி 
எ�6 ெபய> ெப!ற5. மன�தனாக நி�6, அவ� உண>�திய அ�த 
நிைலக�, இ�6 52வ ந?ச�திர
 எ�6 ெசா#கி�ேறாேம, அவ� 
52வ மக�ஷி. 

 
ஆக, அதிலி2�5 ெவள�,ப$
 உண>வ�� ஆ!ற#, வ��ண�� 

ஆ!றைல� தன��� ெப!6, மன�த உடலிலி2�5 உண>ைவ ஒள�யாக 
மா!றி, வ��ண�# இ2�5 வ2
 உண>வ�� அைலைய� தன��� 



ஒள�யைலகளாக; ேச>��
 ஆ!ற#மி�க நிைலைய, ெப!6, அ�த 
உண>வ�� ஆ!ற#மி�க நிைலக� ெவள�,ப?$� ெகா�-2�கி�ற5. 

 
அ,ப-, ெவள�,ப?$� ெகா�-2��
 52வ மக�ஷிய�� 

உண>Fகைள�தா�, இ�த மdனவ� (வ�யாசக�), வ��ைண ேநா�கி ஏ�
 
ெபாA5, த� உண>வ�� த�ைமயாேல Sக>�5, அ�த உண>வ�� 

த�ைம தன��� அறி�த5 எ�6, ேபர�ட�தி�ேபர�ட�தி�ேபர�ட�தி�ேபர�ட�தி�    ேப2�ைமேப2�ைமேப2�ைமேப2�ைம    
நிைலக�நிைலக�நிைலக�நிைலக�    ெவள�,ப$�தினா>ெவள�,ப$�தினா>ெவள�,ப$�தினா>ெவள�,ப$�தினா>, , , , வ�யாசக>வ�யாசக>வ�யாசக>வ�யாசக>.... 

 
அ�6 வ�யாசக>, வானஇயலி� த�5வ�ைத, “நாரயணா” எ�6 

கா?-னா>. அ�த நாராயணன�� த�5வ�ைத, ஆதிேசஷ� எ�ற நிைல 
வ2
 ெபாA5 வ�ஷ
. ஆனா#, ஆதிேசஷ� ேம# ப�ள�ெகா�டா� 
pம� நாராயண�. 

 
அ,ப-ெய�றா#, K�ய� வ��ண�ேல ேதா�றிய வ�ஷ�தி!��, 

அ5 தன��� &ழ�6 எ$�5, ஆ!ற#மி�க ச�தியாக, K�ய� 
வ�ஷ�தி� அைலகள�ேலதா� &ழ�6 ெகா�-2�கி�ற5. 

 

இ�த “Ultra violet” எ�)
 வ�ஷமான 
ெபா2B���தா�, K�ய� &ழ�6 ெகா�$ 
இ2�கி�ற5.  

அ5 ெவள�,ப$�5
 அைலக�,  
அ5 ப�ரபEச�திேல அ�த அைலகள�� ேமாத#தா�,  
வ�ஷ.கைள மா9�5,  



தா� [9ைமயான நிைலகளாக,  
சி2_-��
 நிைலக� ெகா�$,  
உ2,ெப6
 K�யனாக இ.ேக திகeகி�ற5. 

 
(ப�க
ப�க
ப�க
ப�க
 105-108) 

நா
 நைக ெச9<
ேபா5 ப��தைள<
, ெச
�
, ெபா- ெச95 
ைவ�5 இைவ இர�ைட<
 ெந2,ப�# கா?-யFட�, அ�த த.க; 
ெசய�� ஒ�றாக ஒ?-� ெகா�கி�ற5.  

 

ெவ6
ெவ6
ெவ6
ெவ6
    த.க�5ட�த.க�5ட�த.க�5ட�த.க�5ட�    த.க�ைதத.க�ைதத.க�ைதத.க�ைத    ைவ�5ைவ�5ைவ�5ைவ�5,,,, 
ெசய�னாக ெச9ய ேவ�$ெம�றா# 7-யா5. 
இர�-!�
 ஒ2 அளவான K$ ேவ�$
.  

ஆக ெவ�ள�<
, ெச
�
 கல�5 ைவ�தFட�  
இ5 சீ�கிர
 Kடாகி� கைர�5, இ�5ட� ேபா9 ஒ?-� ெகா�கிற5. 
 

அைத,ேபால, நம�� ந#ல மன5 எCவளF  
இ2�தா�
,    ந#லந#லந#லந#ல    மன5மன5மன5மன5    ெகா�ேடெகா�ேடெகா�ேடெகா�ேட,,,,    ந
ைமந
ைமந
ைமந
ைம����    
கா,பா!றகா,பா!றகா,பா!றகா,பா!ற    7-யா57-யா57-யா57-யா5....        
    
நா
 ந#ல மன5ட� ேபா9� ெகா�-2�கிேறா
. எதி>�ற
 ஒ2 

மா$, பய�தினாேலா, அ#ல5 ேவ6 காரண�தினாேலா, மிர�$ ஓ- 



வ2கிற5. அ,ெபாA5 அ5 ெவள�,ப$�5
 P;சைலகைள நா
 
க�ண�ேல பா>�தFட�, அ�த உண>ைவ நா
 &வாசி�க ேந2கிற5.  

 
அ5 எைத� க�ேடா பய�5, மிர�$ த�ைனயறியாம# க?$� 

கட.காம# ஓ- வ2கிற5. அ,ப- ஓ- வ2
ேபா5, ந
மd5 ேமாதினா# 
எ�ன ஆ�
? ந
 உய�2�ேக ஆப�5. ந
 வாe�ைகைய; ச�ப$�த 
7-யா5.  

அ,ெபாA5 அ�த மா$ ெவள�,ப$�5
 P;சைலகைள,  
ந
 க� �லனறிF ஈ>�5 உய��ேல ப?டFட�,  
அ5 ேவகமாக நம��� பய�ைத ஊ?-  
மா$ மிர�$ வ2வதிலி2�5, ந
ைம� த,ப��க; ெச9கி�ற5.  
அ,ெபாA5 வாe�ைக எ�கிற ெசய�� ஒA.காக இ2�கிற5.  
இ#லாவ�?டா# ந
 வாe�ைகய�# ந#ல �ண�ைத,  
ந#ல5 எ�ண�யைத� கா,பா!ற 7-யா5. 
 
இ�த உடலி#, உய�> இ2��
 வைர��
தா� ெசய#ப$�த 

7-<
. இ�த உய�> ேபா9வ�?டா#, ஒ�6ேம இ#ைல. ஆக இ�த 
உட���� இ2�5, உய�> இய.க ேவ�$ெம�றா# உட# நலமாக 
இ2�க ேவ�$
.  

 

அ�த மா$ மிர�$ ஓ- வர,ப$
ெபாA5, அ�தஅ�தஅ�தஅ�த    உண>Fக�உண>Fக�உண>Fக�உண>Fக�    
ப?$�தா�ப?$�தா�ப?$�தா�ப?$�தா�    ந
ைம�ந
ைம�ந
ைம�ந
ைம�    கா,பா!றகா,பா!றகா,பா!றகா,பா!ற    7-<
7-<
7-<
7-<
.... ஆக ந
 உடைல� 
கா,பா!றி� ெகா�கிேறா
. அேத சமய
 பயமான எ�ண.கைள, நா
 
&வாசி�5, ந
 உட���� ேச>�5� ெகா�கி�ேறா
.  

 
நா
 ெச
�
, ெவ�ள�<
 ேச>�5 த.க�5ட� ஒ?ட 

ைவ��
ேபா5, இர�$
 அத)ட� கல�5வ�$கி�ற5. ம6ப-<
 
ெந2,ப�# ேபா?$ உ2�கினா�
,. இைவ இர�$
 கல�ேததா� 
இ2��
.  

 
நG.க� அ-�க- அழி�5 அழி�5  
ப!றைவ�5� ெகா�ேட இ2�தா#,  
ெச
�
 ெவ�ள�<
தா� ேத6
,  

கைடசிய�#கைடசிய�#கைடசிய�#கைடசிய�#    த.க
த.க
த.க
த.க
    �ைற�5�ைற�5�ைற�5�ைற�5    ேபா�
ேபா�
ேபா�
ேபா�
....    



இேத மாதி�, நா
 �Aவ�லி2�5 மன�தனாக வ2
 வைரய�#, 
ெகாEச
 ெகாEசமாக ந
ைம, பா5கா��
 எ�ண�ைத, எ$�5 எ$�5, 
நா
 இ�த வாe�ைகய�# ஒCெவா2 சTரமாக மா!றி, எ#லா� 
5�ப�ைத<
 5ைட�க� D-ய, ஆ!ற# மி�க ச�தியாக, ெப!ற5 இ�த 
மன�த சTர
. 

 
அCவளF உய>�த த.க�ைத, ேபால, &�த த.க�ைத, ேபால, 

அேத மாதி� �Aவ�லி2�5 மன�தனாக� ேதா�6
 வைரய��
, அ�த 
உய>�த ச�திய�� நிைலகைள, நம��� த.கமாக ைவ�தி2�கிேறா
.  

 
வாe�ைக எ�கிற நிைலகள�# ஒCெவா2 நிமிட7
,  
பய
, ஆ�திர
 எ#லா நிைல<
 வ2கிற5.  
இைவ எ#லா
 ப��தைள, ெச
�, ெவ�ள� ேபா�றைவ,  
அ-�க- இைவ ந
 உடலி# ேச>�5வ�?டா#,  

ந
ந
ந
ந
    உய�ரானஉய�ரானஉய�ரானஉய�ரான    ெவ,ப
ெவ,ப
ெவ,ப
ெவ,ப
,,,, இைவெய#லா
 
ேச>�5� கல�5 ெகா�ேட, ேபா9� ெகா�-2��
. 

 
ந#ல மனதாக இ2,ேபா2��, இ,ப- ஆகிற5. இ�6 ந#லைத, 

ப!றி எ�@கிேறா
. அ$�5, ப�ற2ைடய த,பான நிைலகைள, 
பா>�5வ�?டா#, அ�த உண>F வ�5, அைத<
 நா
 ேச>�5� 
ெகா�கிேறா
. இ,ப-, ந
 ந#ல �ண�ைத அழி�5 வ�$கி�ற5. இைத 
நா
 &�த,ப$�த ேவ�$ம#லவா!  

 
வாe�ைகய�# எ,ப- இ2�தா�
, �ைறய�#லாம# நா
 வாழ 

7-யா5. நா
 ேரா?-# ேபா�
ேபா5, �ைறயான நிைலகைள நா
 
பா>�காம# இ2�க 7-யா5. யாராவ5 ச�ைட ேபா$கிறா>க� 
எ�றா#, அைத, பா>�காம# இ2�க 7-யா5.  

 
இ2வ> ச�ைட ேபா$
ேபா5, யா>, எத!�? எ�கிற வைகய�# 

நா
 ேக?ேபா
. “&
மா ேபா9 ெகா�-2��
ேபா5 அ-�தா�, 
உைத�தா�, அ-�5 ெரா
ப� காயமாகி வ�?ட5” எ�6 ெசா#வா>க�.  

 
“அட, பாவ�,பய#, இ�த மாதி� அ-�தாேன”, எ�6 நம��� 

பய7
 ஆ�திர7
 ேகாப7
 வ2கிற5. ஏென�றா# அ�த 



உண>Fப?$, அத!�� த��த எதி>மைற நம��� 
உ2வாகிற5.  

 
அ,ெபாA5 நா
 அைத &வாசி��
ேபா5, உய��# ப?$ உண>F, 

உமிeநGராக மா6கிற5. ந
 உடலி# ேச>�5 வ�$கி�ற5. ஆக அைத� 
5ைட�க ேவ�$ம#லவா? 

 
இைவெய#லாவ!ைற<
 5ைட,பத!காக�தா�, யா
 “ஆ�ம 

&�தி”  எ�ற ஆ<த�ைத உ.கB�� இல�வாக� ெகா$�கி�ேறா
. 
வாe�ைகய�# ஒCெவா2 ெநா-,ெபாA5
, அ�த� 52வ ந?ச�திர�தி� 
அ2ளா!றைல நம��� ேச>�5� ெகா�ேட, அத)ட� ஒ�றிேய நா
 
வாழேவ�$
. எம5 அ2ளாசிக�. 

 
(ப�க
ப�க
ப�க
ப�க
 111-116) 

யா
 ெகா#z�# இ2��
ேபா5, மைழ அதிகமாக, ெப95 
ெகா�-2�கிற5. ஆ6 மாத.க� மைழ ெப9<
. �ைற�த5, இர�$ 
P�6 மாத.க�, வ�டா5 மைழ ெப9<
.  

 
இ.� கா>�திைக மாத
 மைழ ெப9வ5 ேபா�6, அ.� ஆ- 

மாத
 வ�டா5 மைழ ெப9<
. யா
 அம>�5 ெகா�$, மைழய�# 
நைன�5 ெகா�ேட இ2�கேவ�$
. �2நாத> ெசா�னைத எ#லா
, 
யா
 ெச95 ெகா�-2�க ேவ�$
. 

 



எ
ைம அ?ைட,L;சி க-�5, இர�த
 ேபா9� ெகா�-2�கி�ற5. 
மைழ நG> என5 ேமேல ப?டத!�
, இ�த இர�த�தி!�
, இர�த�தி# 
�ள��த மாதி�யாகி வ�?ட5. அ?ைட க-,ப5 ெத�யா5.  

 
இர�த வாசைன வ2கி�ற5. �லி &
மாவா இ2��
. இர�த 

வாைட வ�தFட�, அ5 ேமா,ப
 ப�-�5, “கி>, கி>…” எ�6 &!றி 
வ2கி�ற5. 

 
இைத �2நாத> எ
ைம, பா>�க; ெசா#கிறா>. வாசைனைய 

Sக>�5, அ5 &!றி; &!றி வ2கி�ற5. எ
ைம அ?ைட சா,ப�?ட5. 
�-�5வ�?$, இர�த
 ெவள�ய�ேல ேபாகி�ற5.  

 
ஆக வாசைனைய� க�$ ெகா�$, இ�த, �லி வ2கி�ற5. அ5, 

&!றி; &!றி வ�5 நி!கி�ற5. �2நாத> எ
ைம எA,ப�வ�?$, 

பா5கா,பாக இ2�5, அ�தஅ�தஅ�தஅ�த    உஉஉஉண>;சிய�ண>;சிய�ண>;சிய�ண>;சிய�))))ைடயைடயைடயைடய    
நிைலகைள<
நிைலகைள<
நிைலகைள<
நிைலகைள<
,,,,    ேவக�ைத<
ேவக�ைத<
ேவக�ைத<
ேவக�ைத<
,,,,    எ�ணஎ�ணஎ�ணஎ�ண    அைலகைள<
அைலகைள<
அைலகைள<
அைலகைள<
,,,,    
கவன��க;கவன��க;கவன��க;கவன��க;    ெசா#கிறா>ெசா#கிறா>ெசா#கிறா>ெசா#கிறா>....    

 
இ�த சமய�தி#, ஆ�ம&�தி எ�ற ஆ<த�ைத நG எ,ப- 

எ$�கேவ�$
. இ�த உண>F ெகா�$, அ�த உண>Fட� எ,ப-, 
பா9;ச ேவ�$
, எ�6 உண>�5கி�றா>. எ
மிட
 �2நாத>, இர�$ 
P�6 ஆ<த.க� ெகா$�தி2�கிறா>. 

  
ஒ�6, யா
 ேவகமாக எ�ண�ேனாெம�றா#, �லி��� க� 

ெத�யாம# ேபா�
. ம!ெறா�6, �லிய�� வாைய அைச�க 7-யாம# 
ேபா�
. இ5ேபா�6 இர�$ வ�தமான ச�தி ெகா$�தி2�கி�றா>.  

 
அ$�5, தா�க வ�த5. அத!ெக�6 இ�த உண>ைவ எ$�5; 

&வாசி�தா#, அத!�� க� ெத�யாம# ேபா�
. அ#ல5 வா9 
அைச�காதப-, ைக கா#க� அ.ேகேய நி�6 வ�$
.  

 

P�றாவ5, அ�த எ�ண�ைத; &வாசி�தா#, 

நம��;நம��;நம��;நம��;    சாதகமானசாதகமானசாதகமானசாதகமான    நிைலகள�#நிைலகள�#நிைலகள�#நிைலகள�#,,,,    அத)ைடயஅத)ைடயஅத)ைடயஅத)ைடய    
உண>ைவஉண>ைவஉண>ைவஉண>ைவ    மா!றமா!றமா!றமா!ற    ேவ�$
ேவ�$
ேவ�$
ேவ�$
....  



 
ந
மிடமி2�5 ேபா�
 ெக?ட வாசைனைய� த$�5 நி6�திவ�?$,  
அத)ைடய பாசமான உண>F,  
�ழ�ைதகள�ட
 எ,ப- அ5 பாச�ைத; ெச��5கி�றேதா,  
அ�த மாதி� ஒ2 உண>ைவ; ெச��தியFட�,  
அ5 எCவா6 ெகாE&கி�ற5, �லாFகி�ற5  
எ�ற நிைலைய� �2நாத> எ
மிட
 கா�ப��கிறா>. 
 
இ.ேக பய
 5-�கி�ற5. எ�னதா� இ2�த�
, தியான
 

இ2�தா�
, ப5.கி, ப5.கி �லி அ2கி# வ2கி�ற5. இ,ப-; &!றி 
வ2கி�ற5, அ,ப-; &!றி வ2கி�ற5. �லிக� இர�$ ேஜா-யாக 
வ2கி�ற5.  

 
ஒ�றாக இ2�தா# த,ப��கலா
. இர�$
 அ2கி# இ2�தா# 

எ,ப-ய�2��
? மன5, “பட�… பட�… பட�” எ�6 அ-�5� 
ெகா�-2�கி�ற5.  

 
�2நாத> ெகா$�த பவ> இ2�கிற5 எ�6, ைத�யமாக 

இ2�கி�ற5. இைத, பா9;சி, க� ெத�யாம# ேபா9வ�?டா#,  

7தலி# அ�த க� ெத�யாத உண>ைவ, யா
 
எ$�க ேவ�$
. பவ> ெகா$�ததனா# க� ெத�யாம# 
ேபா9வ�$
. 

 
ைக கா# அைசயாத நிைல இ2�கேவ�$
 எ�றா#, அ�த 

அைலைய யா
 &வாசி�க ேவ�$
. அ�த அைலைய; &வாசி�5, 
ப���5, எ� உடலி# ேச>�5�தா� பா9;ச ேவ�$
. பா>,ப5, 
ெச9வத!� ந�றாக இ2��
.  

 
ப�� நா?கள�#, இேத உண>F வ�தFட�, எ
மிட
 க�ண�� 

க2வ�ழி ெகாEச
 ெகாEசமாக ம.கி, ேபா�
. ச�திைய� 
ெகா$�5வ�?$, இைத<
 ெசா#லிய�2�கிறா> �2நாத>. எைத<ேம 
ெச9யாவ�?டா#, �லி ந
ைம அ-�5; சா,ப�?$வ�$
.  

 
�லி எ
 வாசைனைய Sக>�5 அ2கி# வ2
ேபா5, நG இ,ப-; 

ெச9தா#, இ,ப-, ேபாவா9... ைககா#க� வராம# ேபாவ�?டா#, உ� 
அ.க.கB
 இ�த மாதி� ஆகிவ�$
…. எ�6 இைத<
 



ெசா#லிய�2�கிறா>, �2நாத>. ஆனா#, �லி�� அத� பசி��, 
எைதயாவ5 அ-�5; சா,ப�?$�தா� ஆக ேவ�$
. 

 
இ.ேக யா
 நட�5 ெச#�
ேபா5, வ�# மாதி� அ?ைட, L;சி 

எ
மd5 ஒ?-� ெகா�கி�ற5. ஒ?-ய5 ெத�யவ�#ைல. இர�த�ைத� 
�-�5வ�?$, �ள�ய.ெகா?ைட மாதி� ெதா,�� ெதா,� எ�6, கீேழ 
வ�Aகி�ற5. இர�த
 ெசா?$கி�ற5. 7தலி# எம��� ெத�யவ�#ைல. 
இர�த வாசைன ப?$, �லி வ�த ப���தா� எம��� ெத�கி�ற5. 

 
இ�த இட�தி# எ�ன ெச9ய ேவ�$
? ஒ2 நிமிட�தி# �லி ந
 

மd5 தாவ�னா#, எ�தைன தா� சி�தி�க7-<
. பவ> ெகா$�தி2�கிறா>. 
திhெர�6 வ2
ேபா5 இைத எ$,பதா? அைத எ$,பதா?  

 
திhெர�6 ஏதாவ5 வ�5வ�?டா#, நா
 ஐ9ய9ேயா! அ
மா, 

அ,பா! எ�6தாேன ச�த
 ேபா$கிேறா
. ““““ஈOவராஈOவராஈOவராஈOவரா” ” ” ” எ�றாஎ�றாஎ�றாஎ�றா    
ச�த
ச�த
ச�த
ச�த
    ேபா$கிேறா
ேபா$கிேறா
ேபா$கிேறா
ேபா$கிேறா
.... எCவளF [ர
 ெசா�னா�
Dட ஐேயா! 
அ
மா! எ�6தா� ச�த
 ேபா$கிேறா
. இ,ப-; ெசா�னா�
 
பரவாய�#ைல, “ஐ9ய9ேயா, ஐ9ய9ேயா” எ�6தாேன ெசா#கிேறா
.  

 
“அ
மா” எ�6 ெசா�னா#Dட, இ�த உண>ைவ� ேக?$ நா9 Dட 

நி!�
. அ
மா எ�6 யா> ெசா#ல, ேபாகிறா>க�? ெசா#லமா?டா>க�. 
“ஐ9ய9ேயா ஐ9ய9ேயா” எ�6தா� ச�த
 ேபா$வா>க�. அ#ல5 
லேபா! லேபா! எ�பா>க�. “அ
மா” எ�றா# நா9 க-�காேத, ேவகமாக� 
க-�க வ2
ேபா5, “அ
மா” எ�6  ெசா�னா# ேபா5
. 

 

அ,ெபாA5தா� அ�த தா9, பாச�தி!� ேவ�-, எ�எ�எ�எ�    
அ
மாைவஅ
மாைவஅ
மாைவஅ
மாைவ    அ�தஅ�தஅ�தஅ�த    இட�தி#இட�தி#இட�தி#இட�தி#    நிைன�5நிைன�5நிைன�5நிைன�5,,,, அ�த 
பாச�தி� உண>வ�� நிைலகள�#, எ
ைம எ,ப- 
வள>�தேதா, அ�த உண>Fட� ேச>�5, “நG &வாசி” 
எ�6 �2நாத> ெசா�னா>. 

 
அ�த� தா9,பாச உண>Fகைள,  
அ�த அைலைய எ$�5� ெகா$�க; ெசா�னா>.  
அவ> அCவா6 ெசா�னFட�,  



அேத உண>வைலகைள எ$�5, யா
 ேவகமாக; 
ெச��தியFட�, �லி த� �ழ�ைதய�ட
 எ,ப-; 
&ழ#கி�றேதா, அேத மாதி� &ழ�6 ெச#கி�ற5. எ
ைம ஒ�6
 
ெச9யவ�#ைல. 

 
இத!� ேநர
 ஆ�
. இ�த� தா9,பாச�ைத எ$�5� 

ெகா$,பத!� ேநரமா�
. இைத எ$�5� ெகா$,பதி!��, அ5 
7�திவ�?டா# ந
ைம� ெகா�6வ�$
. உடன-யாக இைத; ெச9ய 
ேவ�$
.  

 
இைத வ�$�5, தா��
 உண>Fட� உடன-யாக எ�ண�னா#, 

அத� க�ேணா, P�ேகா, எைத நிைன�கிேறாேமா, அ5 ேபா9வ�$
. 

அதஅதஅதஅத!�!�!�!�



    ேபா9வ�$
ேபா9வ�$
ேபா9வ�$
ேபா9வ�$
. . . . ஆனா#ஆனா#ஆனா#ஆனா#,,,,    கைடசிய�#கைடசிய�#கைடசிய�#கைடசிய�#    நம��நம��நம��நம��



    
ேபா9வ�$
ேபா9வ�$
ேபா9வ�$
ேபா9வ�$
....    

 
மன�தனாக இ2�கிேறா
. ஒCெவா2 அ.கமாக இழ�5வ�?டா#, 

அ$�5 இ�த உய�ரா�மாவ�# எ5 ேச2
? அ5தா� ேச2
. �2நாத> 
இைத<
 ெகா$�5, இைத<
 கா?-, அ)பவ�தி# நா
 எ,ப-� 
த,ப��க ேவ�$ெம�ற உபாய�ைத� கா?-னா>.. 

 



(ப�க
ப�க
ப�க
ப�க
 127,128,131-133) 

யா
 உ.கB�� ேலசாக; ெசா#கிேறா
. ஆனா# க_ட,ப?$, 

பா>�5, அ)பவ��5 வ�ேதா
. உ.கB��� வர�D-ய 
5�ப�ைத, ேலசாக, ேபா��
ப- ““““ஆ�ம&�திஆ�ம&�திஆ�ம&�திஆ�ம&�தி”””” எ�ற 
ஆ<த�ைத எ$.க� எ�6 ெசா�னா#, ேக?க மா?ேட� எ�கிறG>க�.  

 
கைடசிய�# இCவளF ெசா#லி<
, அ�த எ�ண�ைதேய நிைன�க 

மா?ேட� எ�கிறG>க�. இ5தா� நம�� வ2�தமாக, ேபாகிற5. 
எCவளF க_ட,ப?$ வ�ேதா
.  

 
சாமிய�ட
 ெரா
ப சிேநகித
 ஆகிவ�?டா# ேபா5
. அCவளFதா�,  
நா
 எ�ன தவ6 ெச9தா�
 ச�  
சாமிய�2�கிறா>, பா>�5� ெகா�வா>  
எ�6 மா!றி� ெகா�ள மா?டா>க�.  

சாமிய�2�கிறா> எ�6தா� வ2கிறேத தவ�ர, 

சாமிசாமிசாமிசாமி    ெசா�னைதெசா�னைதெசா�னைதெசா�னைத    எ$�5எ$�5எ$�5எ$�5,,,,    ந
மிட
 வர�D-ய 

ஆ�திர�ைத� த$,பத!� இ#ைல. அ�த ேகாப�ைத<
, 
ம!றைத<
தா� எ$�5� ெகா�கிறா>க�.  

 
சாமிய�ட
 ெரா
ப ெந2.கி, பழகியவ>க�, இ,ப-; ெச9கிறா>க�. 

அைத அவ>க� எ$,பத!ேக தைடயாகி, ேபாகிற5. ஏென�றா#, 
சாமிய�ட
 ெரா
ப, பழகியவ>க� இ2�கிறா>க�.  

 
ஐயா இ,ப- இ2.க�, உ.கைள� கா,பா!றி� ெகா�வத!� 

ஞான�ய�)ைடய ச�திைய எ$.க� எ�றா#, சாமிதா� எ$�கிறாேர 
எ�6 எ�@கிறா>க�. சாமி எ�ன ெச9வா>?  

 

சாமிசாமிசாமிசாமி    ெசா�னெசா�னெசா�னெசா�ன    ச�திையச�திையச�திையச�திைய, , , , தன���தன���தன���தன���    ஊ�றிஊ�றிஊ�றிஊ�றி    
ைவ�5�ைவ�5�ைவ�5�ைவ�5�    ெகா�ளெகா�ளெகா�ளெகா�ள    ேவ�$
ேவ�$
ேவ�$
ேவ�$
.... மக�ஷிகள�� அ2� 
ச�திைய, ப!றி, ேபசேவ�$
, எ$�கேவ�$
.  

 
உ.கB�� எ#லா நிைலகB
 ெபற ேவ�$ெம�பத!காக 

&லபமாக� ெகா$�கிேறா
. அைத நG.க� ந#ல 7ைறய�ேல, ஒCெவா2 
நிமிட7
 “ஆ�ம&�தி” ெச95, எ�த ச.கடமான உண>F வ�தா�
 ச�,  



உடேன ஆ�ம&�தி ெச9<.க�,  
உ.கள�ட
 அ�த அA�� ேசரா5.  
உ.கள�ட
 இCவளF பவைர� ெகா$�கிேறா
.  
ஏென�றா# யா
 அ)பவ��5 வ�த5.  
 
ஒCெவா2 ெநா-�� ெநா-, எ
ைம இ
ைச ப�ண�ேய �2நாத> 

எம��� ெகா$�தா>. உ.கB��உ.கB��உ.கB��உ.கB��    இ
ைசஇ
ைசஇ
ைசஇ
ைச    வ2
வ2
வ2
வ2
    
ெபாAெத#ெபாAெத#ெபாAெத#ெபாAெத#லா
லா
லா
லா
,,,,    உ.கைள�உ.கைள�உ.கைள�உ.கைள�    கா,பா!றி�கா,பா!றி�கா,பா!றி�கா,பா!றி�    ெகா�B.க�ெகா�B.க�ெகா�B.க�ெகா�B.க�    
எ�6எ�6எ�6எ�6    ெசா�னா#ெசா�னா#ெசா�னா#ெசா�னா#,,,, ேக?க மா?ேட� எ�கிறG>க�. கைடசிய�#, 
சாமி�ேக இ
ைச ெகா$�க வ�5வ�$கிறா>க�.  

 
எ�த அளF��; ெச9ேதாேமா, அ�த அளF�� இ
ைச ெகா$�க 

வ�5வ�$கிறா>க�. ெரா
ப அதிகமாகிவ�?டா#, இரா�தி���� [.க 
7-யா5. “சாமிைய வண.கி� ெகா�-2�ேதா
, என�� இ,ப- 
இ2�கிறேத” எ�6, சாமிைய நிைன�5� ெகா�ேட ஏ.கி அA5 
ெகா�-2,பா>க�.  

 
இ,ெபாA5 சிேநகித>கB��� எ�ன ஆகிற5? ந�ப>கB��� 

எ�ண�யFட� வ��கலாகிற5. “என��� 5ேராக
 ெச9தா�, பாவ�” 
எ�கிறேபா5, �ைர ஓ$கிற5.  

 
பாச�5ட� இ2��
ேபா5, மன& பட� பட�ெக�6 இன
 

��யாம# பயமாக இ2�கிற5. �ழ�ைத எ.காவ5 ேபா9வ�?டா#, 
“எ�ன ப�@கிறாேனா? ஏ5 ப�@கிறாேனா?” எ�6 &
மா நிைன�5� 
ெகா�-2�தா# ேபா5
.  

 
அவ� ந#ல பயனாக இ2,பா�. தா9 பாசமாக இ2��
ேபா5, 

“உடேன அவ� எ�ன ெச9கிறாேனா! ஏ5 ப�@கிறாேனா!” எ�6 
எ�ண�னா# ேபா5
.  

 
இேத மாதி�, அ-�க- தா9 அவ>க� ேம# பாசமாக இ2�5 

எ�ண�னா#, அவ� ேவைல ெச9<
ேபா5, த,� ெச95 ெகா�ேட 
இ2,பா�. ேவைல ெச9<
ேபா5, ைகைய உ�ேள வ�?$வ�$வா�.     
பாச�தினா#பாச�தினா#பாச�தினா#பாச�தினா#,,,,    உண>Fஉண>Fஉண>Fஉண>F    வ2
ேபா5வ2
ேபா5வ2
ேபா5வ2
ேபா5    இ�தஇ�தஇ�தஇ�த    நிைலநிைலநிைலநிைல....    

 



சாமிேமேல ெரா
ப ப�தியாக இ2��
ேபா5, இரா�தி��ெக#லா
 
எ�ன ெச9கிறா>க�” ஏதாவ5 தைல வலி�தா# ேபா5
, ந
ைம� 
தி?ட�தா� ெச9கிறா>க�.  

“சாமி இ,ப- இ2�கிறேத!  
தைல வலி�கிறேத!  
ேம# வலி�கிறேத! எ�6 தா� எ�@கிறா>கேள தவ�ர,  

““““ஆ�ம&�திஆ�ம&�திஆ�ம&�திஆ�ம&�தி    ெச9<.க�ெச9<.க�ெச9<.க�ெச9<.க�””””    எ�றா# வ�?$வ�$வா>க�.  
 
இரா�தி���, எம��� [�க
 வ2வதி#ைல. ஏென�றா#, 

எ#ேலாைர<
 பாச�தா# நிைன�கிற ெபாA5, கைடசிய�# இ,ப- 
நிைன�கிறா>க�.  

 
ஒ2 வ G?-# நா�� ேப> ெசா�னாேல, நா�� ேப2�� 7�னா-, 

தாய�னா# தா.க 7-யவ�#ைல. இர�டாய�ர
 ேப> இ,ப-; 
ெசா�னா#, எம�� எ,ப- இ2��
? யா
 உ.க� ேம# பாசமாக 
இ2�கிேறா
. சிேநகித>க� ேம# பாசமாக இ2�தா#, வ��கலாகிற5. 

 
இேத மாதி� எ�தைனேயா ேப> த,�, ப�ண�வ�$கிறா>க�. 

அ5F
 எ
ைம�தா� பாதி�கிற5. இ�தைன��
, ““““எ#ேலா2ைடயஎ#ேலா2ைடயஎ#ேலா2ைடயஎ#ேலா2ைடய    
உய�ைரஉய�ைரஉய�ைரஉய�ைர<
<
<
<
    கடFளாககடFளாககடFளாககடFளாக    மதி�5மதி�5மதி�5மதி�5,,,,    அவ>கB��அவ>கB��அவ>கB��அவ>கB��    அ�தஅ�தஅ�தஅ�த    
உண>Fஉண>Fஉண>Fஉண>Fக�க�க�க�    மாறேவ�$
மாறேவ�$
மாறேவ�$
மாறேவ�$
”””” எ�6, சதா யா
 எ�ண�� 
ெகா�-2�கிேறா
.  

 
(ப�க
ப�க
ப�க
ப�க
 134-136) 

ஒ2 நா� இரF, மைழ<ட� ப�க�5� கிராம�திலி2�5, ெப� 
�ழ�ைத ஒ�ைற இள
ப��ைள வாத�5ட�, (இர�$ கா�
 
ஆ-�ெகா�-2�கிற5) தேபாவன�தி!� எ$�5� ெகா�$ வ�தா>க�. 
காைல 05.30 7த# 6 மண���� இ2��
. 

 
அA5 ெகா�$ வ2கிறா>க�. இர�$ வ2ட
 ஆகிவ�?ட5. ெப� 

�ழ�ைதயாக இ2�கிற5. ெரா
ப� க_டமாக இ2�கிறெத�6, ெபால 
ெபாலெவ�6 அA5 ெகா�ேட இ2�தா>க�. 

 
ஆர
ப� கால.கள�# இ5 நட�த5. ெகாEச
 }
க�தா� 

இ2�த5. �ழ�ைத��; ச� ெச95 வ�?ேடா
. எA�5 நட�த5. 



அத�ப��, சாமி எ,ப- இ2�கிறா>? எ�6 எ?-�Dட பா>�கவ�#ைல. 
அவ>கB�� ைவ�திய
 பா>�த5, ெசௗக�யமாக ேபா9வ�?ட5.  

 

நாைள�� நG.க� க_ட,படாதப-, ““““இ�தஇ�தஇ�தஇ�த    
P;ைசP;ைசP;ைசP;ைச    எ$�5�எ$�5�எ$�5�எ$�5�    கா,பா!றி�கா,பா!றி�கா,பா!றி�கா,பா!றி�    ெகா�B.க�ெகா�B.க�ெகா�B.க�ெகா�B.க�”””” 
எ�6 இைத<
 ெகா$�5�ேளா
.  

 
உட
� ந#லதாக ஆகேவ�$
 எ�6 எ�@
ேபா5, இ�த 

ெஜப�தாேல உட
� ந#லதாக ஆகி வ�$
. வர�D-ய ெக$த�
 
உ.களாேல கா,பா!ற,ப$
. 

 
சாமியாைர� ேத-, ேபாகேவ�$
, ேஜாசிய
 பா>�கேவ�$
, 

எ�6தா� எ�ண�� ெகா�-2�கிறா>கேள தவ�ர,  

தன��� அ�த உண>ைவ எ$�5,  
““““தGைமக�தGைமக�தGைமக�தGைமக�    வராம#வராம#வராம#வராம#    த$�5�த$�5�த$�5�த$�5�    ெகா�ளெகா�ளெகா�ளெகா�ள        
இ,ப-;இ,ப-;இ,ப-;இ,ப-;    ெச9<.க�ெச9<.க�ெச9<.க�ெச9<.க�””””    எ�கிேறா
.  
இைத� கவன��கமா?ேட� எ�கிறா>க�.  
 
நா
 எ$�க�D-ய 5�ப�ைத &வாசி�தFட� ந
 உடலி# �� 

வ2கிற5, சிர.� வ2கிற5, அ5 வ2கிற5, இ5 வ2கிற5 எ�றா#, 
இ�த உண>F அ@�களாக; ேச>�5, உய�ரா�மாவ�# ேச>�5 
வ�$கி�ற5. 

 
உட
��ேக ெசௗக�ய
 இ#லாம# ேபா9 வ�?டா�
 Dட, 

அ,ெபாA5 எ�ணலா
 எ�றா�
 Dட, ேநரமி#ைல எ�6தா� 

ெசா#கிறா>க�. காைச� ெகா$�5வ�?$, உட
ைப 
நிவ>�தியா�க ேவ�$
 எ�6தா�  
எ�@கி�றா>க�.  
 
மன�தனாக, ப�ற,ப5 ெரா
ப அL>வ
.  
இ�த மாதி� ஒCெவா2�த2
, உ.கைள 7Aைமயாக ந
�.க�.  
“அ
மா அ,பாைவ ெத9வமாக எ�@.க�.  
யா
 ெசா�ன மாதி�, 52வ ந?ச�திர�தி� ேபர2ைள, ெப6.க�.  



உ.க� உய�ைர� கடFளாக மதி<.க�.  
உடைல, அவ� அைம�5� ெகா�ட ேகாய�# எ�6 நிைன<.க�”.  
 
உ.கள�ட
 உ�ள ந#ல �ண�தி!�,  
அைத வள>,பத!�, “52வ ந?ச�திர�தி� ேபர2ைள எ$.க�”.  
ஞான�கள�� உடலி# வ�ைள�த ந#ல ச�திைய எ$,பத!�,  
இ�ேநர
 வைரய��
 உபேதசி�5  
அ�த ச�திைய� ெகா$�தி2�கிேறா
. இைத, ெப6வத!�,  
ஆ�ம&�தி எ�ற வா�ைக<
 ெகா$�தி2�கிேறா
.  
 

இைத, பய�ப$�தி,  
உ.க� வாe�ைகய�# வர�D-ய க_ட�ைத  
நிவ>�தி ப�ண�� ெகா�B.க�.  

இCவளFஇCவளFஇCவளFஇCவளF    &லபமாக�&லபமாக�&லபமாக�&லபமாக�    ெகா$�தி2�கிேறா
ெகா$�தி2�கிேறா
ெகா$�தி2�கிேறா
ெகா$�தி2�கிேறா
....   

 
(ப�க
ப�க
ப�க
ப�க
 136-139) 

நம�ெக#லா
 பண வசதி இ#ைல. ேவைல��, ேபானா#, இர�$ 
ேப> தி?$வா>க�. ேப&வா>க�. இ�தைன உண>F
 உ.கB��� 
வ�ஷமாக; ேச>கி�ற5.  

 
நா
 அைமதியாக உ?கா>�5 ெகா�-2�கிேறா
. இர�$ ேப> 

ச�ைட ேபா$வைத ேவ-�ைக பா>�5� ெகா�-2�தா#, இரF ைக 
கா# �ைடகி�ற5, க� வலி�கி�ற5, ேம# வலி�கி�ற5 எ�ேபா
.  

 



ஏென�றா#, அ�த அளF�� வ�ஷ அைலக� பரவ�<�ள5. மன�த 
உடலி#, ேவதைனயாக, ேபசி, ச�ைட ேபா$வைத, பா>�தா#, அ�த 
அளF�� ேம#வலி��
. ைக கா# வலி��
.  

 
ஒ2வ2�� சரவா.கி ேநா9 வ�5வ�?ட5. அவ>கைள, ப!றி 

ப��யமாக� ேக?$� ெகா�-2�தா#, உ.கB�� 75� 7Aைம<
 
வலி�க ஆர
ப��5வ�$
. அ5தா� “மா�”  

 
“மா��தா9” எ�6 ஊ2�� ஊ>, 7;ச�திய�# ேகாய�# க?-� 

�
ப�$கிேறா
 அ#லவா! எ�ன ெச9<
? இ�த; ச�தி ந
மிட7
 
மாறிவ�$
. 

 
அ,ப- மாறாம# இ2,பத!� எ�ன ெச9ய ேவ�$
? 

ெம9ஞான�க� ஒள�ைய நா
 எ$�5, &�த,ப$�தி� ெகா�ள ேவ�$
. 
அ�த மா��தா9 ேகாய����; ெச�6, அAதா# ேபா5
. அ�த 
அAைக<ட�, உ.கள�ட
 மா� வ�5வ�$
.  

 
ெப2
ப�தியான ெப�க� ேகாய����,ேபா9, �
ப�?$ த� 

க_ட�ைதெய#லா
 ெசா#லி; ெசா#லி, அA5 ெகா�-2,பா>க�. 

அேத நிைலகள�# இற�தவ>க�, அ�த மா�ய
ம� 
ேகாய�லி# ப
ைப� ெகா�$ த?-னா# ேபா5
. அ�த 
உண>Fகைள, இ�த ஆ�மா உ�ேள இA�5� ெகா�$ 
வ2
.  

 
நா� தா� வ�5�ேள�. என�� ஏ� அ�ன�; ச?- எ$�கவ�#ைல 

எ�6, இ�த உட���� வ�5 ஆ$
. இ5தா� மா��தாய�)ைடய 
நிைல. 

 
ஏென�றா#, மன�த உட���� நா
 எைதெய#லா
 

எ�@கிேறாேமா, அ�த உண>வ�� த�ைம, ந
 உட���� வ�5 
இய.கி வ�$கி�ற5. இ5தா� ெம9ஞான�க� கா?-ய ேப2�ைமக�.  

 
ஆக, நம��� இ2�க�D-ய உய�ரான ஈச�, இ�த உடைலவ�?$, 

ேபா9வ�?ட5 எ�றா# இ�த நGச�தி!� ேவைலேய இ#ைல. நா
 
எ�தைன ெகௗரவ
 எ�தைன 5ண�, எ�தைன அல.கார
, எ�தைன 



&கமான நிைல, எ�தைன பE& ெம�ைத ேபா?$ ைவ�தி2�தா�
, 

இ�தஇ�தஇ�தஇ�த    ஈச�ஈச�ஈச�ஈச�    ேபா9வ�?டா#ேபா9வ�?டா#ேபா9வ�?டா#ேபா9வ�?டா#,,,,    �,ைபய�#�,ைபய�#�,ைபய�#�,ைபய�#    ேபா9ேபா9ேபா9ேபா9    
எ��5எ��5எ��5எ��5    வ�$வா>க�வ�$வா>க�வ�$வா>க�வ�$வா>க�....        

 
நா
 இ.� பா>��
 ெகௗரவெம#லா
, இ,ப-ெய#லா
 

இ2�தா>க� எ�றா பா>�கி�ேறா
? ஆனா#,  

இA�5�இA�5�இA�5�இA�5�    ெகா�$ெகா�$ெகா�$ெகா�$    க?ைடய�#க?ைடய�#க?ைடய�#க?ைடய�#    ைவ��
ேபா5
ைவ��
ேபா5
ைவ��
ேபா5
ைவ��
ேபா5
        
ம�ைண�ம�ைண�ம�ைண�ம�ைண�    ெகா?$
ெகா?$
ெகா?$
ெகா?$
    ேபா5
ேபா5
ேபா5
ேபா5
        
பா>�5�பா>�5�பா>�5�பா>�5�    ெகா�ேடதா�ெகா�ேடதா�ெகா�ேடதா�ெகா�ேடதா�    இ2�கி�ேறா
இ2�கி�ேறா
இ2�கி�ேறா
இ2�கி�ேறா
....        
 
“ஏ�டா இ,ப-; ெச9கி�றா9, எ�6 ேக?கி�ேறாேமா?”  
ஒ2 நாைள�� ேம# ைவ�தி2�தா#,  
நா!ற
 அ-��
 எ�6 [�கி; ெச�6 வ�$கிேறா
. 
 

இ,ப- இ2�க,ப$
 ெபாA5, இ�தஇ�தஇ�தஇ�த    உடலிேலஉடலிேலஉடலிேலஉடலிேல    
அ�தஅ�தஅ�தஅ�த    ஈச�ஈச�ஈச�ஈச�    இ2��
ேபாேதஇ2��
ேபாேதஇ2��
ேபாேதஇ2��
ேபாேத    நG.க�நG.க�நG.க�நG.க�    இ�தஇ�தஇ�தஇ�த    
ெகௗரவ�ைத,ெகௗரவ�ைத,ெகௗரவ�ைத,ெகௗரவ�ைத,    பா>,பைத�பா>,பைத�பா>,பைத�பா>,பைத�    கா?-�
கா?-�
கா?-�
கா?-�
,,,, அ�த 

ெம9ஞான�ய�� உண>ைவ எ$�5, அ�த நGசமான உண>F நம��� 
வளராதப-, அ�த ெம9ஞான�ய�� உண>ைவ வள>�க; ெச9<.க�. 

 
இ�த� ெகௗரவ, ப�ர;ைன ந
 அைனவ2��ேம, நிைறய உ�$. 

ஏென�றா# நா
 அ#ல. அரச)�� அ�த ெகௗரவ�தி# எ�ன 
ெச9கிறா�? எ�ன த,�, ப�ண�னா�
 ச�? உடேன ேபா>7ைறதா�.  

 
நா� ெசா�ேன� ேக?கவ�#ைல. உடேன ேபா>7ைற. இ,ெபாA5 

நா� வ�வாக நிைலய�# இ2�கிேற�. நா� ெசா�னைத� 
ேக?கவ�#ைல. உடேன எதி>�5வ�$. எ�ைன எதி>�5, பழகி 
ஆகிவ�?டா#, அேத உண>F எ�ன ெசா�னா�
, அ.ேக 
ேக?கமா?டா>க�. 

 
இ�த உண>வ�)ைடய ேவைல எதி> நிைலகள�# ேவைல ெச95 

ெகா�ேடதா� இ2��
. ஆக எ�ெத�த உண>Fக�, நம��நம��நம��நம������    



7�னன�ய�ேல7�னன�ய�ேல7�னன�ய�ேல7�னன�ய�ேல    நி!கிறேதாநி!கிறேதாநி!கிறேதாநி!கிறேதா,,,, அ5 ேவைல ெச95 
ெகா�ேட இ2��
.  

 
இைத மா!6வத!��தா� உ.கB�� இ�த ஆ�ம&�தி எ�ற 

ஆ<த�ைத ைவ�5, வாe�ைகய�# எ,ெபாA5 5�ப
 வ2கிறேதா, 
அ,ெபாA5 நிவ>�தி ெச95 பழக ேவ�$
.  

 

வார�தி# ஒ2 நா�, D?$� �$
ப தியான
 
இ2�க ேவ�$
. வ G?-# அவசிய
 தியானமி2�க 
ேவ�$
. 

 

(ப�க
 ப�க
 ப�க
 ப�க
 147,148) 

பண
 இ�த உடலி� நிைலகB���தா� வ2
. ஆனா# அ�த 
ெம9ஞான�கள�� அ2� ஒள�ைய நம��� D?-னா#, இ�த 
வாe�ைகய�# வர�D-ய இ2ைள மா9�கலா
. இத!�, பண
 
ேதைவய�#ைல. காைச; ெசலவழி�க ேவ�-யதி#ைல. 

 

உ.க� மனதி#, மக�ஷிகள�� அ2� ச�தி நா.க� 
ெபற ேவ�$
. எ.க� P;&, நா.க� 
ேப&கிறவ>கB�ெக#லா
 ந#லதாக ேவ�$ெம�6, 
இ�த ஆ�ம&�திய�� நிைலகைள எ$�5� ெகா�ேட இ2.க�. 

 
அ,ப-; ெச95 ெகா�-2�தா#,  
உ.கB�� வ�யாபார
 ந�றாக இ2��
.  
உ.க� மன5 ந#லதாக இ2��
,  
உ.க� �$
ப�தி# ந#லதாக இ2��
.  
ச�ைடைய நி6�5
, ேநாைய, ேபா��
.  

இ�தைன<
 நG.க� அ)பவ��கலா
.    ““““உ.க�உ.க�உ.க�உ.க�    
எ�ண
எ�ண
எ�ண
எ�ண
,,,,    அ�டெவள�அ�டெவள�அ�டெவள�அ�டெவள�    வைரய��
வைரய��
வைரய��
வைரய��
    ேபா�
ேபா�
ேபா�
ேபா�
””””....    

 
உ.க� அ)பவ�தி#, உ.கள�டமி2��
 ச�திைய நG.க� 

பா>�கலா
. நG.க� அைனவ2
, இ�த; ச�திைய, 



ெப6வத!� வழி<
 ெகா$�5, நG.க� ெபறேவ�$
 
எ�6, சதா ப�ரா>�தைன<
 ெச9கிேறா
.  

 
ஒCெவா2 �ஷிகB
, ஞான�கB
, மன�தைன�தா� ேத- 

வ�தா>க�. உ.கB��� நG.க� தியான
 ெச9<.க�. உ.கB��� 
ஞான�ய�� அ2� ெபறேவ�$ெம�6 நிைன<.க�. உ.கB��� 
ஞான�ய�� அ2� ெப2�
ேபா5, 5�ப�ைத ஊ?ட� D-ய உண>Fக� 
அைன�5
 வ�ல�கி�ற5. 

 
(ப�க
 ப�க
 ப�க
 ப�க
 155-157) 

ேகாலமாமக�ஷி, க>நாடகா ெகா#z> எ�ற ஊ2�� அ2கி#, 
“�டசாOதி�” இற�க�தி# கா?$��� ேபா9 தன��5 ெஜபமி2�கிறா>. 
ெஜப
 ெச95 ெகா�-2�தா�
, இவ> ேச>�5� ெகா�ட நிைலகB��, 
இ�த அ@�க�, ஆவ�ய�� நிைலக� எதி>,ப@�க� அதிகமாய�!6. 

 
அரச கால.கள�#, ேப2�ைமய�)ைடய நிைலகைள க!6� 

ெகா�டதினாேல, அைதேய ப!றி த� வலிைமய�னாேல, இ�த உடைல 
வ�?$; ெச�றா# ஒள�சTர
 ெபற ேவ�$
 எ�ற உண>;சிக� 
[�-ய ப��தா�, அவ> சி�தி�க� ெதாட.�கி�றா>.  

 

அ,ப-; சி�தி�க� ெதாட.�
 ேபா5தா�, இ�6 
““““Pகா
ப�ைகPகா
ப�ைகPகா
ப�ைகPகா
ப�ைக”””” எ�6, ெகா#z�# அ�த; சிைலைய 
வ-�தா>.  



 
நம5 Lமி &ழ�
 ேபா5 வர�D-ய ெவ,ப
 “வ�_@”. நம5 

Lமிைய சிவ
, சீவலி.க
 எ�றா>. அதாவ5,  
நம5 Lமி &ழ�
ேபா5 எ$�க�D-ய கா�த7
,  
ப�ரபEச�திேல<�ள கா�த7
,  
இர�$
 உராய,ப$
ேபா5, ஏ!பட�D-ய5 ெவ,ப
.  
 
அ�த ெவ,ப�தா# வர�D-ய உண>வ�� த�ைம, நாத
, “ஓ” 

எ�6 வ�தா�
 “
” எ�6 Lமிய�� ஈ>,���� வ�5, Lமி��� 
இ2�க�D-ய ம!ற ச�5�கBட� இ2�க�D-ய ெவ,ப 

கா�த.கBட� ேமாதியFட�, இ�த Lமி ெவ,பமாகிற5. அ,ேபா5 
அ�த ெவ,ப
, &ழ!சிய�ேல Lமிய��Lமிய��Lமிய��Lமிய��    ந$வ?ட�தி!�;ந$வ?ட�தி!�;ந$வ?ட�தி!�;ந$வ?ட�தி!�;    
ெச#கி�ற5ெச#கி�ற5ெச#கி�ற5ெச#கி�ற5....        

 
ஒ2 த
ள�# த�ணG> ைவ�5, கி> எ�6 &!றினா#, கைடசி 

பாக
 ஒ?-ய இட�திேலேய நி!ப5 ேபால, வ��ண�ேல ேதா�ற�D-ய 
இ�த ெவ,ப�தி� நிைலக�, Lமிய�� ந$ைமய�தி# ேத.கி, ெவ,ப� 
தண#க� அதிகமாக� D-� ெகா�ேட வ2
. 

 
அ,ப-� D$
ேபா5, அத� அைலக� சி6க; சி6க ேமேல 

வ2
ேபா5, Lமி��� இ2�க�D-ய ம!ற ெபா2?க� 
அைன�5ேம, ஜGவ�ஜGவ�ஜGவ�ஜGவ�    ெபற�D-யெபற�D-யெபற�D-யெபற�D-ய    ச�திச�திச�திச�தி    உ�டாகிற5உ�டாகிற5உ�டாகிற5உ�டாகிற5....  
 
அதனா#தா� “ஓ
” எ�ற ப�ரணவ�ைத அ.ேக ெசா#லி, இ5 

ஜGவ� உ�டானா�
, சிவலி.க
 இ�தஇ�தஇ�தஇ�த    LமிLமிLமிLமி    ஜGவ�ஜGவ�ஜGவ�ஜGவ�    உ�ள5உ�ள5உ�ள5உ�ள5....    
எ#லாவ!ைற<
 இய�க�D-ய ச�தி ெப!ற5
, சீவலி.க
 எ�6 
ெபய> ைவ�தா>க�. 

 
ெகா#z�# ைவ�தி2,ப5 சிவலி.க
தா�. அ�த சிவலி.க�தி# 

ச�பாதி வ�_@ச�தி, ச�ப�தி சிவச�திய�)ைடய நிைல எ�6  
ெசா#வா>க�. 

 



ேகாலமாமக�ஷி எ�ற ெபய> வ�ததி� காரணேம, ேகா�கள�� 
ஆ!றலி� ேப2�ைமைய நிைலைய அறி�தவ> அவ>. 
ஆைகய�னாேலதா� ேகாலமாமக�ஷி. 

 

(ப�க
ப�க
ப�க
ப�க
 169-173) 

5ைவதவாதிக�, ஆதிச.கரைர “நG காசிய�# இ2��
 அ�த 
வ�நாயக2��, யாக.க� ெச95 வ�தா#தா� ந#ல5” எ�கிறா>க�, 
5ைவதவாதிக�. ஆதிச.கர> நா
 அைத; ெச9ய ேவ�-யதி#ைல 
எ�6
, இ�த உட���� உண>வ�� எ�ண.க� நம��� உ�$.  

 
அைத எ�ண�தாேல எ$�5, அைத; &வாசி��
ேபா5, அைத 

நா
 ெபற7-<
 எ�கிறா>, ஆதிச.கர>. 

இ�தஇ�தஇ�தஇ�த    உய���உய���உய���உய���    5-,ைப�5-,ைப�5-,ைப�5-,ைப�    D?-D?-D?-D?-, , , ,     
எ�ண�தி� வ�ைவ� D?$வத!�,  
எ�ண�தி� &வாசநிைலக� ெகா�$,  
ெம9ஞான�ய�� அ2� உண>ைவ,  
&வாசி�க 7-<
 எ�6 நி}ப��5� கா?-னா>. 
 
இCவா6, அைத நி}ப�,பத!காக ேவ�-, 5ைவதவாதிக�, அ�6 

இ2�க�D-ய அரச>க� அைனவ2
 இவ2�� எதி>,� நிைல 
ஆகி�றன>.  

 
ைஜன மத
 ஒ2 ப�க
 தா��கிற5. இ�5 மத
 ஒ2 ப�க
 

தா��கிற5. இவ> ேபா�
 ப�கெம#லா
 எதி>,�. இவ> இ�த 
உ�ைமைய எ$�5; ெசா#�
ேபா5, எதி>,�தா� அதிகமாகிற5.  

 
இ�த 5ைவதவாதிக� அைனவ2ேம, மன�த உடலி# வ�ைள�த 

இ�த ம�திர�ைத எ$�5, அ$�5 ஒ2வ)�� வய�!6வலி 
வரேவ�$மா, வய�!6 வலி<ட� இற�தவ�, எ�த ம�திர�தாேல 
இற�தாேனா, அ�த உண>வ�� த�ைமைய, அ�த ம�திர�தா# அ�த 
ேநாயான உண>வ�� த�ைமைய எ$�5, அவ> உடலி# ெச2கினா# 
ேபா5
. அவ)��
 வய�!6வலி வ2
. 

 



வாத
 ேபா�ற நிைலகள�#, வாதேநாயா# இற�தவ)ைடய 
உடலி# இ2�5 ப���5, ம!ெறா2வ)��; ெச2கினா#, அவ)�� 
வாதேநா9 வ�5வ�$
. இ5தா� ஏவ#.  

 
ஆக, ெத9வ�தி!� ச�தி இ2�கிற5 எ�ற நிைலய�#, இ.ேக 

சிைலக� ெச95, உ2வ.களாக அைம�5 கைதக� ெசா#ல, அவ� 
எ$�5�ெகா�ட நிைலகB�� ெசய#ப$�தின>, 5ைவதவாதிக�.  

 
நா7
, இ�ன7
, இ�ென�ன �ண.கB��, இ�ென�ன 

ம�திர�ைத ெஜப��தா#தா� ந#ல5, எ�6 (தவறான நிைலய�#) 
ெசய#ப$�தி� ெகா�-2�கிேறா
. 

 
அ�6 அ�ைவத�தி� உ�ைமய�)ைடய நிைலகைள அ�6 

ஆதிச.கர> ெசா#�
ேபா5, 5ைவதவாதிக�, “நG இ�த ேவ�வ�க� 
ெச9யாவ�?டா# அவOைத,ப$வா9” எ�6 ெசா�னா>க�. 
ெசா�னேதா$ ம?$ம#லா5, ஏவ# ெச95
 ஆதிச.கர2�� 
வய�!6வலி வரைவ�5வ�?டா>க�.  

 
வய�!6வலி வ�தப��, இவ> க$
 நிைலகள�# &வாசி�5, 

அ�ைவத நிைலகள�# த� வய�!6 வலிைய நிவ>�தி ெச9தா>. 

நிவ>�தி ெச95, அ�த� த�5வ�ைத, த� நிைலைய, 
நிைலநா?-� கா?$கி�றா>.  

 
ேவதிய>க�, அ�6 5ைவத�தி� த�5வ�ைத இவ�ட�தி# 

வாதி?$, பல நிைலக�, எ�தைனேயா ேவைலகைள; ெச9தா>க�. 
அைதெய#லா
 மா!றி, த� நிைலகைள அ.ேக ெவள�,ப$�தினா>. 

 
இ,ப- ஆதிச.கர> அைத; ெசய#ப$�5
ேபா5,  
அ�6 அரச>க�, சிைலகB�� 7�னா# யாக.க� வள>,ப5
,  
சிைலகB�� அப�ேஷக
 ெச9வ5
,  
பா# ஊ!றி ப�ற நிைலக� ெச9வ5
தா�  
உ�ைமயான ப�தி, எ�ற நிைலகள�# அவ>க� வாதி?டன>. 
 
ஆனா# ஆதிச.கர> ெசா�ன5, ந
 உய�ரான நிைலக� ஈச� 

ஆகி�ற5. நா
 எ�@
 எ�ண.க�, நா
 &வாசி��
 



ெபாA5,  உய�ரானஉய�ரானஉய�ரானஉய�ரான    ஈசன�ட�தி#ஈசன�ட�தி#ஈசன�ட�தி#ஈசன�ட�தி#    அ�தஅ�தஅ�தஅ�த    &வாச.க�&வாச.க�&வாச.க�&வாச.க�    
ப?$ப?$ப?$ப?$,,,,    அ5அ5அ5அ5    உைறஉைறஉைறஉைறகி�றகி�றகி�றகி�ற5555....  

 

அCவா6 உைற�5, நா
 எ�ெத�த �ண.கைள 
எ�@கிேறாேமா, ““““அ�தஅ�தஅ�தஅ�த    �ணேம�ணேம�ணேம�ணேம    ந
ந
ந
ந
    உய��#உய��#உய��#உய��#    
ப?$ப?$ப?$ப?$,,,,    அ�தஅ�தஅ�தஅ�த    அப�ேஷக.க�அப�ேஷக.க�அப�ேஷக.க�அப�ேஷக.க�    நட�கி�ற5நட�கி�ற5நட�கி�ற5நட�கி�ற5””””....  

 

அCவா6 அப�ேஷக
 ெச9<
ேபா5, ந
 உடலி��ள 
ந#ல �ண.கB��, ேபா9; ேச2கி�ற5. ந#ல �ண.கB�� மகிe;சி 
ஊ?$கி�ற5.” 

 

இCவா6, ஆதிச.கர> அ�த 5ைவதவாதிகள�ட
 உ�ைமகைள 
ெவள�,ப$�5
 ெபாA5, அ.ேக<
 எதி>,�. ஆக இவ> எ�ன 
ெசா#கி�றா>? 

 
நG ந#ல �ண�ைத எ�ண�; &வாசி��
 ெபாA5, அ5 உய��ேல 

ப$கி�ற5. அ�த உண>வ�� எ�ண
 ெகா�$தா�, உ�)ைடய 
ெசயலாகி�ற5. அ,ெபாA5 அ�த உய�ரான ஈச)��, அ�த அப�ேஷக
 
நட�கி�ற5. 

 
நா
 பாைல, ேபால மன
 ேவ�$ெம�6 எ�ண�,  

பா# எCவளF [9ைமயான ச�தாக இ2�கி�றேதா,  
அைத, ேபால ப�ற2ைடய எ�ண
 க�$,  

கல�கமி#லாதகல�கமி#லாதகல�கமி#லாதகல�கமி#லாத    நிைலக�நிைலக�நிைலக�நிைலக�    ஏஏஏஏ!ப$�தி!ப$�தி!ப$�தி!ப$�தி, , , ,     
ந#ல5 ெச9ய ேவ�$
 எ�ற எ�ண�ைத நG &வாசி�தாயானா#,  
அ�த உண>வ�� த�ைம உய��ேல ப?$,  
அ�த உண>வ�� அைலக�,  
உய�ரான ஈச)�� அப�ேஷகமாகி�ற5. 
 
ஆக, அ�த அைலக� உட# 7Aவத!�
 ெச�றFட� ந
 

உடலி# ந#ல �ண.களான அ�த அைலக� ப?டFட�, அைவக� 
எ#லா
 மகிe;சியாக இ2��
. 

 



அேத சமய�தி#, ஒ2 ேகாபமான உண>ைவ, நா
 &வாசி�ேதா
 

எ�றா#, உய��ேல ப?டFட� எ�;சலாகி�ற5. ஆக 
எ�;சலான உண>Fக� ந
 உட���� ப?டFட�, ந#ல �ண.க� 
எ#லா
 எ�;சலாகி�ற5. 

 
அ,ெபாA5, இ�த உடலான சிவ
,  
எ�;சலினா# 2�ரதா�டவ
 ஆ$கி�ற5.  
ேகாப�தினா# 5-�க ஆர
ப��கி�ற5.  
அத� ேவக�தா#, உடைல அைச�க ஆர
ப��5வ�$கி�ற5  

எ�றஎ�றஎ�றஎ�ற    இ�த,இ�த,இ�த,இ�த,    ேப2�ைமையேப2�ைமையேப2�ைமையேப2�ைமைய    அ.ேகஅ.ேகஅ.ேகஅ.ேக    
கா?$கி�றா>கா?$கி�றா>கா?$கி�றா>கா?$கி�றா>    ஆதிச.கர>ஆதிச.கர>ஆதிச.கர>ஆதிச.கர>....    

 

(ப�க
ப�க
ப�க
ப�க
 179-182) 

இ�றி2�கD-ய நிைலக�, “ெதாடாேத, இைத� ெதாடாேத” எ�6 
வ>ணாசரம� த�ைமைய ஏ!ப$�தி, அதி# தG?$ வ�5வ�?டா# ச�தி 
ேபா9வ�$
 எ�6
, 5ைவதவாதிக� ெசா#வா>க�.  

 
ஆக, இைவெய#லா
 ம�திர�தி� நிைலக�. மன�த உண>F��� 

இ2�க�D-ய, எதி> ச�திய�)ைடய நிைலக� வர,ப$
 ெபாA5, 
ெசய#படா5. 

 
ஆக, இைத, ேபால�தா�, ஒ2 ேகாவ�லி# ம�திர�ைத ெஜப���
 

ெபாA5, ஒ2வ� இற�5வ�?டா#, இவ� ெச9த நிைலகB��, அ.ேக 
ஆவ�க� &!6
 எ�பா>க�. அத!ெக�6 ஒ2 ம�திர�ைத; ெசா#லி, 
சில நிைலகைள ெஜப�,பா>க�. 

 

உலக Tதிய�ேல, மன�த)��� இ2�க�D-ய ம�திரமி#லாத 
மதமி#ைல. ஆக, மன�த)��� வ�ைளய ைவ�த 
இ�த; ச�திைய�தா�, ஆ�டவ� எ�ற நிைலக� 
ெகா�$, நா
 ம�திர ச�திகைள ெஜப��க,ப$
 ெபாA5, அ�த 
மன�த)��� வ�ைளய ைவ�த ஆ!றைல� D?-யFட�, எவெரா2வ> 
ம�திர�ைத ெஜப��கி�றாேரா, அ�த ம�திர�தி!�� இ5 
வ�5வ�$கி�ற5. 

 



இைவகெள#லா
 Pல ம�திர�தி)ைடய 7ைறக�. அ�த Pல 
ம�திர�தி� 7ைறக� ப�ரகார
தா�, 5ைவதவாதிக� ெச9தா>க�. 
ஆைகய�னா# அத!ெக�ற நிைலகள�#, சில க2�த�ைமகைள� D?-, 
அத!ெக�6 �2 நிைலகைள� கா?-, சாOதிர.கைள 
வ�தி�தி2�கிறா>க�. 

 
இ5 ெத�யாதப- ந
ைம, ேபா# உ�ளவ>க�, அ�த ம�திர�ைத 

ெஜப��தா>க� எ�றா#, தி2
ப� தி2
ப ெஜப��தா>க� எ�றா#, ம�திர, 
��தக.கள�# எAதி ைவ�5, இைத ெஜப��தா>க� எ�றா#, 72கைன� 
ைகவ#ய
 ப�ணலா
, பல நிைலகைள, ெபறலா
 எ�6 ெசா#லி� 
ெகா�-2,பா>க�. நா
 வாeநா� 7Aவத!�
 இைத ெஜப�,ேபா
. 

 

இைத, ேபால நா
 ம�திர�ைத ெஜப��ேதா
 
எ�றா#, நா
 இற�தப��, இ�ெனா2வ� இேத ேபால 
ெஜப��தா� எ�றா#, அவ�அவ�அவ�அவ�    உடலி#உடலி#உடலி#உடலி#    ந
ந
ந
ந
    ஆ�மாஆ�மாஆ�மாஆ�மா    
���5வ�$
���5வ�$
���5வ�$
���5வ�$
. . . . மdB
மdB
மdB
மdB
    நிைலநிைலநிைலநிைல    இ#ைலஇ#ைலஇ#ைலஇ#ைல....    

 

ஆனா#, அ�6 ஆதிச.கர> ெசா�ன 
““““அ�ைவத�தி�அ�ைவத�தி�அ�ைவத�தி�அ�ைவத�தி�    த�5த�5த�5த�5வ
வ
வ
வ
””””,,,,  
அதாவ5, K?சம நிைலகள�# இ2�க�D-ய  
ெம9 உண>Fகைள நா
 &வாசி�5,  
ந
 உட���� ேச>,ப5தா� அ�த நிைல.  
 
ஆக K?சம�தி!� எ�தைன �ணமி2�கி�றேதா, ந#ல 

எ�ண.க� எ$�5, ந#லேத ெச9ய ேவ�$ெம�6, ஒ2வைர, பா>�5 
எ�@
 ெபாA5, அ�த ந#ல �ண.கைள நG &வாசி�கி�றா9. 

 

ஆக ேகாவ�#கள�#,    உட#கள�#உட#கள�#உட#கள�#உட#கள�#    இ2�க�இ2�க�இ2�க�இ2�க�    
D-யD-யD-யD-ய    அ�தஅ�தஅ�தஅ�த    �ண.கைள�ண.கைள�ண.கைள�ண.கைள    வ-வைம�5�தா�வ-வைம�5�தா�வ-வைம�5�தா�வ-வைம�5�தா�,,,,    
அ�தஅ�தஅ�தஅ�த    சிைலைய�சிைலைய�சிைலைய�சிைலைய�    கா?-ய5கா?-ய5கா?-ய5கா?-ய5....  

 



 
நG ேகாவ�லிேல ெத9வ�ைத, பா>�க,ப$
 ெபாA5, இ�த� 

ெத9வ�தி� �ண�தி� ச�திைய, நா.க� ெபற ேவ�$
 எ�6 
&வாசி�க ேவ�$
. 

அ�த� ெத9வ
 எ�த ந#லைத; ெச9கி�றேதா,  
“அ�த ெத9வ �ண�ைத, ெபற ேவ�$
.  
எ.க� ேப;&
 P;&
, அ�த� ெத9வ நிைலக� ெபற ேவ�$
”  
எ�6 &வாசி�க ேவ�$
.  
 
வ�யாபார
 ெச9<
 ெபாA5,  
“எ.கள�ட
 ெபா2� வா.கி; ெச#ேவா2
,  
அவ>கள5 �$
ப�தின> அைனவ2
, நலமாக இ2�க ேவ�$
”  
எ�6 இ�த; &வாச�ைத எ$�5,  
சர��கைள எ$�5� ெகா$�தா# ந�றாக இ2,பா>க�. 
 
இ,ப-, ப�றைர நG வாe�5
 ெபாA5, இ�த உண>வ�� த�ைம நG 

ஏ.�
 ெபாA5, உட���� இ2�க�D-ய உய�2��, 
இ�த உண>Fக� ப?$, இ�த உண>வ�� த�ைமைய அ.ேக 
இய�கி, ந�ைமைய வ�ைளய; ெச9<
.  

 

அ.ேக ந#லதா�
 ெபாA5, அ.கி2�5அ.கி2�5அ.கி2�5அ.கி2�5    வாe�5வாe�5வாe�5வாe�5    
கிைட��
கிைட��
கிைட��
கிைட��
.... இ,ப-; ெசா�னா> ஆதிச.கர>. 
    



(ப�க
ப�க
ப�க
ப�க
 197-201)  

ேகாலமாமக�ஷி க$
 ெஜபமி2�5, அ�த ஆதிச.கர2ைடய 
இளைம, ப2வ�திேல அவ2��� ���தி2��
 ெபாA5, அவ> 
எ�ண�தா# &ழ�6 வ�த நிைலைய�தா�, கட�த இர�$ P�6 
நா?களாக, அவ2ைடய எ�ண அைலகைள எ$�5 உபேதசி�ேதா
. 
(உபேதச
 ெச9த வ2ட
 1989). 

 
ஆதிச.கர>, அ�6 காசிய�லி2�5, ஒCெவா2 பாக7
 யா�திைர 

ெச9ய,ப$
 ெபாA5, த� உய�ைர ேவ�-, அ�த உண>ைவ எ$�5, 
ஒCெவா2 ம�கைள<
 வ2�தி, அ�த ஆ!ற# மி�க ச�திகைள, ப!றி, 
ேபசினா>. 

 
ஏென�றா#, ம�க� அைனவ2
, அவ>க� எ�ண அைலகளாேல, 

அவ> அறியாத நிைலக�, மன�தனா# வள>�க,ப?ட இ�த 
ஆைச அைலக�, உ�ேள ெச�6,  அவ>க� ந#லைத 
எ�ண�னா�
 Dட, 7-யாத நிைலகள�# 
ஆ?-,பைட�5�ஆ?-,பைட�5�ஆ?-,பைட�5�ஆ?-,பைட�5�    ெகா�-2��
ெகா�-2��
ெகா�-2��
ெகா�-2��
,,,,    அஅஅஅ�த;�த;�த;�த;    ச�திையச�திையச�திையச�திைய    

மா!6வத!காகமா!6வத!காகமா!6வத!காகமா!6வத!காக,,,, அ�ைவத�தி�அ�ைவத�தி�அ�ைவத�தி�அ�ைவத�தி�    த�5வ�ைதத�5வ�ைதத�5வ�ைதத�5வ�ைத    
((((K?சம
K?சம
K?சம
K?சம
    ----    க�@��,க�@��,க�@��,க�@��,    �ல,படாத�ல,படாத�ல,படாத�ல,படாத    நிைலநிைலநிைலநிைல) ) ) ) 
ஒCெவா2 ம�கBைடய நிைலகள��
 ஊ$2வ; 
ெச9தா>. 

 
அைத�தா�, கட�த இர�$ நா?கள��
 அைன�5 

ெம
ப>கB��
,  எ�தைனேயா அவOைதக�ப?$, ெதா#ைலக�ப?$, 
அவ>க� சி�தி�க 7-யாத நிைலகள�# இ2�கி�றா>க�. 

 
ந#லைத நிைன�கி�றா>க�, ந#லைத; ெசய#ப$�த 

7-யவ�#ைல. இ,ப-, ந
மிட
 இ2ப5 வ2டமாக, 
அ)பவ,ப?டவ>கB
, அ�த, ப�திய�� நிைலய�# இ2�க,ப$
 
ெபாA5, அ�த உண>வைலகளா# ஈ>�க,ப?$, அ5 திhெர�ற 
நிைலகள�#, அவ>கைள; சி�தி�க 7-யாத நிைலக� ெச95வ�$கி�ற5. 

 



இைத, ேபா�6, எ�ெத�த, ப�திய�� வச�தி# நா
 சி�கிேனாேமா, 
இ�த உண>வ�� த�ைம ெகா�$, ந
ைமயறியாம# ஆ?-,பைட�5� 
ெகா�-2�கி�ற5 எ�ற நிைல<
, அ�த உண>வ�� நிைலய�# சி�கி, 
நா
 எ�ெத�த உண>;சிவச,ப?ேடாேமா, அ�த உண>Fகேள ந
ைம 
இ?$; ெச#கி�ற5. 

 
அதிலி2�5 மdளேவ�$ெம�6, யா
 அ�த க$
 ெஜப�தாேல, 

நம5 ெம
ப2ைடய நிைலகள�லி2�5 அைத வ�ள�கி�தா�, கட�த 

இர�$ நா?களாக, இ�த உண>Fகள�லி2�5 அவ>அவ>அவ>அவ>    
((((ேகாலமாமக�ஷிேகாலமாமக�ஷிேகாலமாமக�ஷிேகாலமாமக�ஷி))))    ேபசிய5ேபசிய5ேபசிய5ேபசிய5....    

 
ஏென�றா#, யா
 ெஜப�தாேல ப�ற2ைடய 5�ப.கைள, 

ேபா��வத!��தா�, யாைர<ேம �!றமாக� க2திேயா, �!ற�தி!� 
ஆளா�கி, ேபசவ�#ைல.  

அவ>கைள அறியாம# ஆ?-,பைட��
  
இ2ளான உண>Fகள�லி2�5 மd?$வத!�,  

அ�த ““““ேகாலமாமகேகாலமாமகேகாலமாமகேகாலமாமக�ஷி�ஷி�ஷி�ஷி”,”,”,”,        
அ�த உண>வ�� ச�தி ெகா�$தா�,  
அ�த நிைலகைள, ேபசி� ெகா�-2�தா>.  
 
யா
 ேந!6 எ�ன ேபசிேனா
 எ�6,  
எம�ேக ெத�யா5. அ�த அளவ�!� அ�த நிைலக�. 
 
நா
 ஆசாபாச�5ட� இ2�க,ப$
 ெபாA5, அ�த, பாச�தி!�� 

நம��� ெத�யாத நிைலகள�# ந
ைம அறியாமேலேய, சில நிைலகள�# 
தவ6க� ெச9ய ைவ�5வ�$கிற5. நா
 தவ6 ெச9யவ�#ைல. அ�த� 
தவ6 இ#லாத நிைலகள�#, எ�தைனேயா இ�ன# ப?$� 
ெகா�-2�கி�ேறா
. 

 
ஒ2 ெசா#லி� ெதாட> வ�5வ�?டெத�றா#, அைத, ப�� 

ெதாட>�5 7-யாத நிைலகள�#, பல> அவOைத,ப?$� 
ெகா�-2�கி�றன>.  

 
அவ>கெள#லா
 மdள ேவ�$ெம�6தா�, இ�த� 

ேகாலமாமக�ஷிய�)ைடய அ2� ச�திய�� நிைலக� எ$�5, அவ> 



எ�த அைலய�� த�ைம ெகா�$ எ#ேலா2
  ெபற ேவ�$ெம�6, 
வ�2
ப�னாேரா, அைத யா
 ெவள�,ப$�தி� ெகா�-2�கி�ேறா
..  

 
ஆதிச.கர2ைடய த�5வ�ைத, இ�த 2000 ஆ�$கB���,  
அவ> இ�தியா 7Aவத!�
 பர,ப�; ெச�ற,  

அ�தஅ�தஅ�தஅ�த    அைலய��அைலய��அைலய��அைலய��    த�ைமையத�ைமையத�ைமையத�ைமைய        
&லப&லப&லப&லப    நிைலகள�#நிைலகள�#நிைலகள�#நிைலகள�#    கிைட�க;கிைட�க;கிைட�க;கிைட�க;    ெச9வத!��தா�ெச9வத!��தா�ெச9வத!��தா�ெச9வத!��தா�,,,,        
எ�ண�ைத� [�-,  
அ�த� [�-ய நிைலக� ெகா�$, நிைனFப$�தி,  
அ�த உண>வ�� த�ைம ெகா�$ ஒCெவா2 உடலிேல<
  
மக�ஷிகள�� அ2� ஒள� ெபற ேவ�$ெம�ற ேநா�க�தி#தா�  
அ�த உண>;சிகைள� த?- எA,ப� D-ய நிைலகB��
,  
அ�த எ�ண.க� ெசய#ப$�5வத!�
 யா
 ெச9த5. 
 
ஆக, எைத<ேம �!றமாக எ$�5� ெகா�ளேவ Dடா5. நா
 

மனதி# எ�ண�, ஒCெவா2ஒCெவா2ஒCெவா2ஒCெவா2    மன�த)
மன�த)
மன�த)
மன�த)
    அ�தஅ�தஅ�தஅ�த    
இ�பமானஇ�பமானஇ�பமானஇ�பமான    நிைலக�நிைலக�நிைலக�நிைலக�    ெபறெபறெபறெபற,,,, அ�த மக�ஷிகள�� 
அ2� ஒள�க� அவ>க�  ெபறேவ�$
 எ�6 நா
 
தியான��க ேவ�$
. 

(ப�க
ப�க
ப�க
ப�க
 202-210)    
யா
 உ�ள�தாேல, எ#ேலாைர<
 ெத9வமாக�தா� 

மதி�கி�ேறா
. யாைர<ேம மன�த� எ�ற நிைலக� ெகா�$, அவ>க� 
எ�த� 5�ப,ப?$, எ�த இ�ன#க�ப$கி�றா>கேளா, அ�த 
இ�னலிலி2�5 மdளேவ�$
 எ�6தா�, யா
 இ�த ெஜப
 எ$�த5. 

 
ெஜப கால.கள�# ந#ல அைலகைள, பர,ப�, அவ>க� 

மகிe;சிேயா$ இ2�கேவ�$
 எ�6தா�, ேந!ைறய தின
 ெம
ப> 
அ�தைன ேப2��ேம, எ#ேலா2ைடய நிைலகள��
,  

அவ>க� அறியாம# ஆ?-,பைட�5� ெகா�-2�க�D-ய   
இ�ன#கள�2�5 மd?க ேவ�$
 எ�பத!காக�தா�,  

ஆதிச.கர>ஆதிச.கர>ஆதிச.கர>ஆதிச.கர>    வழிய�#வழிய�#வழிய�#வழிய�#,,,,    அப�மிதமாக�அப�மிதமாக�அப�மிதமாக�அப�மிதமாக�    ெகா$�த5ெகா$�த5ெகா$�த5ெகா$�த5....    
 

சி�கலிலி2�5 வ�$படாதப- ந
 சி�தைனய�� நிைலகள�# நா
 
மdள7-யாத நிைலகள�# இ2�கிேறா
. இைத,ேபா�ற நிைலகள�# 



எ#லா
, நா
 எ$��
 அ�த மக�ஷிகள�� அ2� ஒள�ைய, ெப6
 
ச�த>,ப.கைள, நா
 பய�ப$�5வத!��தா�, யா
 ெஜப�திலி2�ேதா
.  

 
எ
7ைடய நிைல�� இ2��
ேபா5, ேவேறா2 நிைல. ஆனா#, 

மக�ஷிகள�� அ2� ஒள� வர,ப$
ெபாA5, எ#ேலா2
 அ�த நிைல 
ெபற; ெச9வத!��தா� இ�த; ச�த>,ப�ைத ஏ!ப$�திய5தாேன தவ�ர, 

எம�காக இ#ைல.  

 
எ
மd5 பாச�ைத; ெச��5
ேபா5, அ�த, பாச�தி� நிைலக� 

ெகா�$, எம�� அளF கட�த பாச
 இ2��
. அ�த, பாச�தி� 

நிைலக� ெகா�$தா�, நG.க� ஒCெவா2வ2
 சி��த 
7க�5ட� இ2�தா#தா�, எம��எம��எம��எம��    அ�தஅ�தஅ�தஅ�த    ச�திச�திச�திச�தி எ�6, 
பல7ைற யா
 ெசா#லிய�2�கிேறா
.  

 
யாைர<
 �ைற Dறிேயா, அவ> ெசய#கள�� நிைலகைளேயா 

ெசய#ப$�5வத!� அ#ல. ஆக, இைத�தா�  

யா
யா
யா
யா
    ஒCெவா2ஒCெவா2ஒCெவா2ஒCெவா2    நிமிட7
நிமிட7
நிமிட7
நிமிட7
,,,,        
யா
யா
யா
யா
    �2வ�ட
�2வ�ட
�2வ�ட
�2வ�ட
    வண.�வெத#லா
வண.�வெத#லா
வண.�வெத#லா
வண.�வெத#லா
,,,,        
யா
யா
யா
யா
    ெஜப
ெஜப
ெஜப
ெஜப
    ப�@வெத#லா
ப�@வெத#லா
ப�@வெத#லா
ப�@வெத#லா
, , , ,     
ஒCெவா2ஒCெவா2ஒCெவா2ஒCெவா2    மன�த)ைடயமன�த)ைடயமன�த)ைடயமன�த)ைடய    உய�ைர�தா�உய�ைர�தா�உய�ைர�தா�உய�ைர�தா�,,,,.  
அவ>க� ந#லவராக இ2�தா�
 எ5வாக இ2�தா�
. 



 
நG.க� வளர ேவ�$
 எ�6
, உ.கள�ட�தி# யா
 

மகிe;சிைய�தா� எதி>பா>�கி�ேறேன தவ�ர, ஒ2வ2�� ஒ2வ> 7க
 
ேகாண�, 7க
 &2.கி இ2,பைத, பா>,பத!காக ேவ�-, யா
 இைத; 
ெச9யவ�#ைல.  

 
ஆக, பல இ�ன#கைள யா
 ப?ேடா
. மக�ஷிகள�� அ2� 

ஒள�ைய யா
 ெப!ேறா
. அைத நG.கB
 ெப6வத!��தா�, 
அத!��தா� உ.கள�ட
 யா
 உபேதசி,ப5. 

 
நம5 �2, எம��, பல ஆ!றலான ச�திகைள� ெகா$�தா�
, 

கா?-!�� எ
ைம அ.� 5��ற; ெச95, இ�த உண>வ�� 
எ�ண.க� ம!ற மி2க.க� ப�க
 அ5 சா$
ேபா5, அத)ட� 
நிைலக� எ�னவாகிற5? எ�6 கா?-னா>.  

 

அத)ைடய உண>வ�� த�ைமைய, நம��� 
இ2�க�D-ய ச�திைய� ெகா�$, அைதஅைதஅைதஅைத����    
5��6�த�Dடா55��6�த�Dடா55��6�த�Dடா55��6�த�Dடா5    எ�றா>எ�றா>எ�றா>எ�றா>....    
 
அைத,ேபா�6தா�, இ,ேபா5 ஒ2வ2ைடய உடலிலி2�5 

5�பP?$வ5 ஒ2 ஆ�மா எ�றா#, க$ைமயான நிைலக� ெகா�$ 
வா�காக, அதிகமாக எ�ண அைலகைள, பா9;சினா#, இ5 ேபா9 
அைத அட��
.  

 
ஆனா#, அவ2ைடய உடலி��ள ந#ல �ண.கைள அ5 

மா!றிவ�$
. அ�த மாதி�� ெதா#ைல<
 உ�$. ஆக, அத!காக  

அ�த ெம9ஞான�ய�)ைடய அ2� ஒள�ைய,  
எ�ண�தி!�� எ�ண; ெச95,  

அைதஅைதஅைதஅைத;;;;    &வாசி�க;&வாசி�க;&வாசி�க;&வாசி�க;    ெச95ெச95ெச95ெச95,,,,        
இ�த உண>வ�� ஆ!றைல, ெப2�க; ெச9வத!��தா�,  
இைத; ெச9கி�ேறா
.  
 
இைவெய#லா
 ம!றவ>க� ேப&வ5 ேபா�6, நா
 ேஜாசிய
 

ெசா#லி சாமியாராக வ�5 ம!றவ�ட
 �கe ேத$வத!காக அ#ல. 



நG.க� ஒCெவா2வ2
, மகிe;சியான எ�ண.கைள எ,ெபாA5 
ெவள�ய�$கிறG>கேளா, அ�த மகிe;சியான எ�ண�திேலதா�, எம��� 
எ$�5� ெகா�ட ச�திய�� த�ைமைய, யா
 பா>�க 7-<
. 

  

அ5வைரய��
, “எ
ைம� தி?-னா�
, தி?$பவைர� 
தி?-யதாக எ�@வதி#ைல”. ஆக, அ.ேக உண>வ�� 
த�ைம ெம9 ஒள�ய�� நிைலகள�#, மகிe;சிைய�மகிe;சிைய�மகிe;சிைய�மகிe;சிைய�    
கா@வ5தா�கா@வ5தா�கா@வ5தா�கா@வ5தா�    எ�)ைடயஎ�)ைடயஎ�)ைடயஎ�)ைடய    வழிவழிவழிவழி....        

ஆக, யா2ைடய நிைலகைள<
 ��ப$�5வதி#ைல.  
��ப$
 நிைலகB�� வ�டமா?ேட�. அத!காக ேவ�-,  
அ�த உடலி# இ2�கD-ய,  
உய��� த�ைமைய, ப�ரா>�தி,ேப�.  
 
ஆக அ�த உடலி� நிைலகைள மகிe;சிய�� நிைலகB�� ெபற 

ேவ�$
. இ2� Ke�தி2��
 நிைலகள�லி2�5 வ�$ப?$, ஒCெவா2 
நிமிட�தி�
, நம��� மகிe;சிய�� நிைலக�தா� ேதா�ற ேவ�$
. 

 
இ�த உண>வ�� நிைலக�, இ�6 K�ய� ஒள�யாக; ெச�றா�
, 

இ�6இ�6இ�6இ�6    ச,த�ஷிச,த�ஷிச,த�ஷிச,த�ஷி    ம�டல.க�ம�டல.க�ம�டல.க�ம�டல.க�    ஒள�யாக;ஒள�யாக;ஒள�யாக;ஒள�யாக;    ெச�றா�
ெச�றா�
ெச�றா�
ெச�றா�
,,,,    
பாச�தி�பாச�தி�பாச�தி�பாச�தி�    நிைலகள�ேலதா�நிைலகள�ேலதா�நிைலகள�ேலதா�நிைலகள�ேலதா�,,,,    பலபலபலபல    ஆஆஆஆய�ர
ய�ர
ய�ர
ய�ர
    ம�கள��ம�கள��ம�கள��ம�கள��    
நிைலகள�#நிைலகள�#நிைலகள�#நிைலகள�#,,,,    எ�ண.க�எ�ண.க�எ�ண.க�எ�ண.க�    உ2வா�க;உ2வா�க;உ2வா�க;உ2வா�க;    ெச95ெச95ெச95ெச95,,,, 
அ�த உண>வ�� அைலைய எ$�5�தா�, இ.� 
மன�த>களாக வாe�தா>க�, மக�ஷிக�மக�ஷிக�மக�ஷிக�மக�ஷிக�....  

  
மக�ஷிக�, அவ>கB��� எ�ண�தி� நிைலைய ஒள�யாக 

மா!றி, வ�� ெச�றா>க�. அ�தைகய நிைலகைள�தா�, உ.க� 
அைனவைர<
 அைடய;ெச9ய ேவ�$ெம�6, ஒCெவா2 நிமிட7
 
யா
 ெசய#ப$கி�ேறா
. எம5 அ2ளாசிக�. 

(ப�க
ப�க
ப�க
ப�க
 223-225) 
த,�, ப�ண�னா# &
மாவாவ�$ேவா
. யா
 தி?ட�தா� 

ெச9கி�ேறா
. உ.கைள அ�த உண>வ�லி2�5 வ�$பட; ெச9வத!�, 



உண>ேவா$உண>ேவா$உண>ேவா$உண>ேவா$    உண>Fட�தா�உண>Fட�தா�உண>Fட�தா�உண>Fட�தா�    ேமா5கி�ேறேனேமா5கி�ேறேனேமா5கி�ேறேனேமா5கி�ேறேன    
தவ�ரதவ�ரதவ�ரதவ�ர,,,,    உ.கBட�உ.கBட�உ.கBட�உ.கBட�    அ#லஅ#லஅ#லஅ#ல....        

 
உ.கB��� தG.� வ�ைளவ��5� ெகா�-2��
 இ�த 

உண>வ�லி2�5 உ.கைள மd?பத!��தா�, இ�த உபேதச7
 ம!ற 
நிைலகB
 ெகா$�கிேறா
. உ.கB�� ஆசி>வாத
 ம?$
 ெகா$�5� 
ெகா�-2�தா#, மண��கண�கி# ேபச ேவ�-ய அவசியமி#ைல. 

 

மண��கண�கி# ஏ� ேப&கி�ேறா
?  
எத!�, ேப&கி�ேறா
? எ�றா#  
நG.க� தியானமி2�5, ெஜப
 இ2�5 எ$�க 7-யவ�#ைல. 

உ.கைள அறியாம#, உ.க� உடலி# எ�தைனேயா உண>Fக� ச.கட
, 
சலி,�,ப?$� ெகா�$ இ2�கி�றG>க�.  

 
இைவ எ#லாவ!ைற<
 நிவ>�தி ப�@வத!��தா�, இCவா6 

உபேதசி�5, ெஜப��5, அ�த ஞான�ய�� அ2ைள எ$�5� 

ெகா$��
ேபா5, அ�தஅ�தஅ�தஅ�த    உண>Fட�உண>Fட�உண>Fட�உண>Fட�    கல�5கல�5கல�5கல�5,,,,    அவ>கள5அவ>கள5அவ>கள5அவ>கள5    
வா�ைகவா�ைகவா�ைகவா�ைக,,,,    உ.கள�ட
உ.கள�ட
உ.கள�ட
உ.கள�ட
    ெகாEச
ெகாEச
ெகாEச
ெகாEச
    ெகாEசமாகெகாEசமாகெகாEசமாகெகாEசமாக;;;;    ெச��திெச��திெச��திெச��தி,,,, 
உ.கைள� தGைமகள�லிலி2�5 வ�$ப$வத!��தா� ெச9கிேறா
. 

 
ஒCெவா2 நிமிட�தி�
 எCவளேவா இைடEச# வ�5 ெகா�ேட 

இ2�கி�ற5. உ.கள�டமி2�5தாேன ச�திைய மா!றி� ெகா�ள 
ேவ�$
. ஒCெவா2 நிமிட7
, இட�தி!� இட
 உண>Fக� மா6
 



ெபாA5, உண>Fக� மா6கிற5. இதிலி2�ெத#லா
 த,�வத!��தா�, 
யா
 மண��கண�கி# உபேதச
 ெகா$�கிேறா
.  

 

இ�6 நா
 தவ6 ெச9யவ�#ைல எ�றா�
, 
P�றாவP�றாவP�றாவP�றாவ5555    தைல7ைறய�#தைல7ைறய�#தைல7ைறய�#தைல7ைறய�#    தவ6தவ6தவ6தவ6    ெச9தி2�தா�
ெச9தி2�தா�
ெச9தி2�தா�
ெச9தி2�தா�
,,,, 
ந
 உடலி# வ�தா#, இ�6
 ஆ?-,பைட�5வ�$
. 
அைத, ேபா��வத!�, நா
 ந#ல வா�ைக, ெபற ேவ�$
. 

 
இர�$ ேப> தி?-னா>கெள�றா#, அ5F
 வா��தா�. ஒ�6ேம 

இ#லா5, அ-�க- ேவதைன<ட� இ2�கிறா�, ெரா
ப� க_ட,ப?$� 
ெகா�-2�கிறா�, “நG உ2,ப$வாயாடா” எ�6 ந;&,ப# 
வ�A�5வ�?டா#, அதிலி2�5 த,ப�,பத!� 7-யா5. 

 
யா
 இCவளF கால
 தவமி2�5, ந�றாக ஆகி, ேபா�
 எ�6 

ெசா#வத!�, அ5 வ�ைளவத!� நாளா�
. ந;&,ப#கார>க�, 
“உ2,ப$வ�யா” எ�6 ெசா�னா#, அ�த நிமிட�திலி2�5, அ�த நிைனF 
வ�5 ெகா�ேடய�2��
. அவ>க� எ�த ேவைலைய; ெச9தா�
, 
ெதா#ைலக� வ�5 ெகா�ேடய�2��
. அ5 ேவகமாக ேவைல ெச9<
. 

 
யா
 இCவளF க_ட,ப?$, கா$ ேமெட#லா
 &!றி� ெகா�$ 

வ�ேதா
. க_டமான நிைலகள�லி2�5, ந�றாக ஆக ேவ�$
 எ�ற 
வா��� ெகா$�தா�
 Dட, இைத நிைறேவ!6வத!�, ெகா$�த 
அ�ேற ெகாEச
 ேவைல ெச9<
. ெகாEச நா?க� இ2��
. 
அத!�,ப�� ம.கி, ேபா�
. 

 
இ�த ந;&,ப#கார> ெகா$�த5, இ�த வ�ஷ
 வள>�தFட�, 

கி$கி$ெவ�6 ேபா9� ெகா�-2��
. �ைறயேவ �ைறயா5. 
அதிகமாகி� ெகா�ேட ேபா�
.  

 
யா
 ஒ2 தர
 வா��� ெகா$�தா#, “ஆகா சாமி ெகா$�தா>, 

நி
மதியாகிவ�?ேடா
” எ�பா>க�. அ$�5 &தா��5� ெகா�டா#, அ�த 
ந#லைத� ெகாEச
 ேநர
 கா,பா!ற 7-<
. 

 

ந;&,ப#கார� ெசா�னா#, உடன-யாக ேவைல 
ெச9கிற5. இைதெய#லா
இைதெய#லா
இைதெய#லா
இைதெய#லா
    நா
நா
நா
நா
    ெத��5ெத��5ெத��5ெத��5    ெகா�ளெகா�ளெகா�ளெகா�ள    



ேவ�$
ேவ�$
ேவ�$
ேவ�$
.... ஒCெவா2 நிமிட�தி�
, த�ைன� கா�க, 
த� நிைலகைள; ெச9ய ேவ�$
.  

 
ஏென�றா#, யா
 உ.கBட� ஒ?-, சாதாரண நிைலகள�# யா
 

வ�5 ெகா�-2�கி�ேறா
 எ�றா#, பய�ப$�தி� ெகா�B.க�. யா
 
உ.கBட� எ#லா
 சகஜமான நிைலகள�#, யா
 தா9, பாச�5ட� 
வ2கிேறா
.  

 
உ.கைள� தாயாக எ�ண�,  

நா� �ழ�ைதய�)ைடய பாச�தி#  
இ,ப- அ@கி வ2கிேறா
.  
 
ஆனா#, ெசயலா��
 ெபாA5,  

தாயாக இ2�கிேறா
.  
�ழ�ைத தி?-வ�?டா#, தா9 எ�ன ெச9<
? அ�த இட�தி# 

தாயாக இ2�கிேறா
.  
 
நG.க� மகிe;சியாக இ2,பத!�, அ�த இட�தி# �ழ�ைதயாக 

அ@கி வ2கிேறா
. �ழ�ைதயாக எ�ண�, உ.கைள உய>�தி, பா>��
 
ெபாA5, மகிe;சிைய அ.ேக ஊ?ட ேவ�$
.  

 

இ�த இர�$ நிைலகைள�தா� �2நாத> 
ெசா�னா>. ஆக, மன�த)ைடய வாe�ைகய�# நா
 இைத; ெச9ய 
ேவ�$
. அைத; ெச9வத!��தா�, இைத; ெசய#ப$�5கிேறா
.  

    



(ப�க
ப�க
ப�க
ப�க
 227-230) 

நG.கெள#லா
 ந�றாக மகிe;சியாக இ2,ப5தா�, எம5 
�றி�ேகாேள தவ�ர, ப�ற> மாதி�, எ�ைன நG.க� ெகௗரவமாக மதி�5, 
ேபா!ற ேவ�$ெம�பத#ல.  

 
எ,ெபாA5 நG.க� ச�ேதாஷமாக; ெசா#கிறG>கேளா, அ5தா� 

எம�� மகிe;சி. எ
ைம� க�டFட�, “அ,ப- இ2�கிற5, 
இ,ப- இ2�கிற5” எ�6 ெப2ைம ேப&வத!� அ#ல.  

நாைள அேத நிைலைய எதி>,பா>�5 இ2�5,  
அ5 இ#ைலெய�6 ெசா�னா#,  
ெப2ைம ஒ2 ெநா-��� ேபா9வ�$
. 
 
எம��� இ2�க�D-ய ெப2ைம, எ,ெபாA5ேம நG.க� எ#லா
 

மகிe�5,  
“நா.க� ச�ேதாஷமாக இ2�கிேறா
.  
மகிe;சியான நிைலய�# ெதாழி# ெச9கிேறா
,  
மகிe;சியான நிைலகள�# இ2�கிேறா
”  
எ�6 ெசா#வ5தா� அ5 ஒ2 ெப2ைம.  
 
அ�த, ெப2ைமைய�தா� நா� எதி>,பா>�கிேறேன தவ�ர, 

எ
ைம, ேபா!ற ேவ�$ெம�பத!காக ேவ�- அ#ல. உ.கள�# 
தவறி2�தா#, அைத நிவ>�தி�க ேவ�- ஏதாவ5 ெச95தா� ஆக 
ேவ�$
.  

 
அத!காக ேவ�-, தவைற வள>�க; ெச�றா#, அ,ெபாA5 நா� 

�கA�� எதி>,பா>�கிேற� எ�6தா� அ>�த
. எ,ப- இ2�தா# எ�ன? 
நG.க� எ
ைம மதி�தா# ேபா5
, எ�ற இ�த மதி,� அ#ல. 

 
நG.க�, எ,ெபாA5ேம மகிe;சியான நிைலகள�# இ2�கிறG>க� 

எ�றா#,  அ5தா� எம�� ெப2ைம<
, �கAேம தவ�ர 
ேவெறா�6மி#ைல. இைத ஒCெவா2வ2
 மனதி# ைவ�5� 
ெகா�B.க�.  

 

எ#ேலாைர<
 ேபால, உ.கள�ட
 மகிe;சிைய 
எதி>,பா>�கிேறா
. “சாமி” உ.கள�ட
 இ,ப- இ2�கிறா>, அ,ப- 



இ2�கிறா> எ�6 �கe�5 ேபசி, அ�த, �கe;சிய�)ைடய மைறவ�#, 

அ5 ஒ2 நிமிட
 Dட நி!கா5. அைதஅைதஅைதஅைத    யா
யா
யா
யா
    எதி>,பா>�கேவஎதி>,பா>�கேவஎதி>,பா>�கேவஎதி>,பா>�கேவ    
இ#ைலஇ#ைலஇ#ைலஇ#ைல....    

 
ஆக எம5 �2நாத> கா?-யப-, அவ> ஏeைமயாக இ2�5, ஒ2 

ைப�திய�கார�தனமாக இ2�5, எ#லா நிைலகைள<
 &?-�கா?-, 
உலக
 இ,ப- இ2�கிற5, �,ைபய�லி2�5தா� மர
 ச�5 எ$�கிற5,  

 
அைத, ேபால, �,ைபயான இ�த; சTர�திலி2�5, ச�தான 

எ�ண.கைள� D?$ேவா
. நG சTர�ைத� �,ைபயாக எ�ண�னா�
, 

உன��� இ2�க� D-ய அ�த ந#ல எ�ண�ைத, 

அ�த ைவர�ைத, �,ைபயான�,ைபயான�,ைபயான�,ைபயான    சTர�திலி2�5சTர�திலி2�5சTர�திலி2�5சTர�திலி2�5    
வ�ைளய;வ�ைளய;வ�ைளய;வ�ைளய;    ெச9ெச9ெச9ெச9, , , , அ5தா�அ5தா�அ5தா�அ5தா�    ெசா�த
ெசா�த
ெசா�த
ெசா�த
 எ�றா> �2நாத>. 

 
ஆக ஒCெவா2 மன�த)ைடய உடலி�
 எ�தைனேயா 5�ப.க� 

இ2�கிற5. அ�த� 5�ப.கைள வ�ைளவ��க� D-ய எ�ண.க� 
இ2�கிற5. அ�த� 5�ப�ைத வ�ைளவ��க� D-ய எ�ண.கள�லி2�5 
அவ>கைள மd?க ேவ�$
. 

 
ஆகேவ, “அவ>கள�டமி2�5 நG மகிe;சிைய எதி>பா>. அ�த 

மகிe;சிேய உன��; ெசா>�க
” எ�ற நிைலகைள நம5 �2நாத> 
எம��; ெசா�னதினாேல, நG.க� மகிe�5, எ�ைற�� எ
மிட�தி# 
ச�தி�கி�றG>கேளா, அதி#தா� யா
 ெசா>�க�ைத� கா�கிேறா
. 

ஆைகய�னாேலதா� சில2ைடய நிைலகள�# திhெர�6 
ெசா�னFட�, நா
 யாைர<ேம 7தலி# பழி�5, ேபசிவ�ட�Dடா5.  

 

ஆக, அ�த� �ைறபா$க� இ2�தா�
, நா
 
அ@கி, நிவ>�நிவ>�நிவ>�நிவ>�திதிதிதி    ப�@வத!�ப�@வத!�ப�@வத!�ப�@வத!�    எ�னஎ�னஎ�னஎ�ன    வழிேயாவழிேயாவழிேயாவழிேயா, , , , 
அத!�அத!�அத!�அத!�    நா
நா
நா
நா
    ப�ரா>�தைனப�ரா>�தைனப�ரா>�தைனப�ரா>�தைன    ெச9யெச9யெச9யெச9ய    ேவ�$
ேவ�$
ேவ�$
ேவ�$
....    

ெசா#லி, பா>,ேபா
,  
7-யவ�#ைல எ�கிற ெபாA5,  
அ5 அவ2ைடய ச�த>,ப
.  
அத!காக ேவ�-, 7-யவ�#ைலேய,  



அவ>அவ>அவ>அவ>    தவ6தவ6தவ6தவ6    ெச9கிறா>ெச9கிறா>ெச9கிறா>ெச9கிறா>    எ�றஎ�றஎ�றஎ�ற    உண>ைவஉண>ைவஉண>ைவஉண>ைவ,,,,        
நம���நம���நம���நம���    எ$�5�எ$�5�எ$�5�எ$�5�    ெகா�வத!க#லெகா�வத!க#லெகா�வத!க#லெகா�வத!க#ல....        
 
ஆனா#, தவறி� நிைலய�# அவ>க� இ,ப-; ெச9கிறா>கேள 

எ�6 நா
 எ�ண�ேனாமானா#, அவ>கBைடய உண>ைவ நம��� 
வள>�5� ெகா�கிேறா
. 

 
நா
 ெச9ய ேவ�-ய5 எ�ன? யா> எைத, ேபசினா�
, 

�ைற�5, ேபசினா�
,  
அவ>க� வாe�ைகய�ேல அவ>க� உயர ேவ�$
,  
அவ>கைள அறியாம#, அவ>கB��� 5�ப�ைத� ேதா!6வ���
  
அ�த உண>Fகள�லி2�5 மdள ேவ�$
 “ஈOவரா”  
எ�6 உ.கB��� நி�6,  
உய�ரான நிைலகள�# ேநசி��
,  
ந
 உய�ைர எ�ண� நா
 &வாசி��
 ெபாA5,  
இ�த உண>F நம��� வ�ைளகி�ற5. 
 
அ�த நிைலகள�#, நா
 அ-�க- ெச9ேதாமானா#, அவ>கைள 

அ-�க- எ�ண� ெதாட.கிேனாேமயானா#, அவ>கB���அவ>கB���அவ>கB���அவ>கB���    
ந#ல5ந#ல5ந#ல5ந#ல5    உ�டா�
உ�டா�
உ�டா�
உ�டா�
.... இைத�தா� யா
 உ.கள�ட
 
எதி>பா>,ப5. 

 

(ப�க
ப�க
ப�க
ப�க
 249-252) 
ந
7ைடய உய�> ெந2,�, ந
 உட# ஒ2 ��ட
. ஆக, எ�ெத�த 

�ண�ைத நா
 &வாசி�கி�ேறாேமா, அ�த �ண�தி� த�ைம ந
 



உய��ேல ப?$, இ�த உண>Fக� உடலிேல இய.க,ப?$, இ�த 
உண>வ�� ச�தி ந
 உடலிேல ேச>கி�ற5.  

 

நா
 எ�@
 எ�ண
 ““““K?சம
K?சம
K?சம
K?சம
”””” -- அ�ைவத
. 
அ�த �ண�ைத (எ�ண�ைத) நா
 எ�ண�, அைத நா
 ெபற 
ேவ�$ெம�6, நம��� அ�த உண>ைவ ஏ�க�5ட� ெச��5
ேபா5,  

இ�த உய�ரான ெந2,���� ப?$,  
இ�த உண>Fக� நம��� இய.கி,  
உடலி#உடலி#உடலி#உடலி#    இ2�க�D-யஇ2�க�D-யஇ2�க�D-யஇ2�க�D-ய    ெவ,ப
ெவ,ப
ெவ,ப
ெவ,ப
,  ,  ,  ,      
இ�தஇ�தஇ�தஇ�த    உண>வ��உண>வ��உண>வ��உண>வ��    ச�தியாகச�தியாகச�தியாகச�தியாக    மா!6கி�ற5மா!6கி�ற5மா!6கி�ற5மா!6கி�ற5, , , ,     
எ�ற நிைலைய� கா?-னா>க�. 
 
இ,ெபாA5, அ�த சிைல�� பாலாப�ேஷக
 ெச9வெத�றா#, 

அ�த,பாைல அ.ேக ஊ!6வதி#ைல. நம��� இ�த ெத9வ
, ஒ2 
சிைலைய� கா?$
ேபா5, அத!ெக�6 ஒ2 கைதைய 
எAதிய�2,பா>க�,  

 
இ�த ெத9வ
 இ�ன5 ெச9<
, அ5 நம��� அ�த �ண�ைத 

எ�ண�, அைத நா
 &வாசி�5, நா
 எ�த �ண.கBட� 
&வாசி�கி�ேறாேமா, இ�த உண>Fக� ந
 உட���� நி�6, அ5ேவ 
நம��� ெத9வமாக; ெசய#ப$கி�ற5.  

 
அத!� நG ெச9ய ேவ�-ய5, பா# எ�ப5 எ#லாவ!றி�
 

ச�தான5, அைத,ேபால ப�ற2ைடய எ�ண.க� மகிழ�D-ய எ�ண
 
ெகா�$, அ�த ெத9வ �ண�ைத நா� ெபறேவ�$ெம�6 ஏ.கி, இ�த 
உண>வ�� த�ைம தன��� &வாசி��
 ேபா5, அ�த உண>F ந
 

உய�ரான நிைலக� ெகா�$, இ.�இ.�இ.�இ.�    அப�ேஷக
அப�ேஷக
அப�ேஷக
அப�ேஷக
    நட�கி�ற5நட�கி�ற5நட�கி�ற5நட�கி�ற5....     
 
ஆக ந
 உய�> ஈசனாகி�ற5. இ�த உண>வ�� த�ைமைய, நா
 

எ�ண� &வாசி��
 ெபாA5, ந
 உய�2���B
, உட����B
 அ�த 
மகிe;சியான எ�ண.க� ஏ!ப$கி�ற5.  

 
ஆனா#, அேதசமய
 இ�த உண>வ�� த�ைம, ந
 உட���� 

ேபானFட�, எ#லா உண>FகB
 அ�த மகிe;சிய�)ைடய 
நிைலகள�ேல தா�டவ
 ஆ$கி�ற5.  



 
அ�த ச�தியாக, ந
 உடலி� ெசய#கB
, ந
 ெசா#லி� 

த�ைமகB
 அCவா6 இய.�கி�ற5? எ�ற இ�த� த�5வ�ைத�தா� 
அ�6 ஆதிச.கர> ெசா�னா>.  

 

ஆக, நம��� இ2�க�D-ய நிைலைய�தா� 
அ.ேக �ற�தி# கா?ட,ப?-2�கிற5. K?சமK?சமK?சமK?சம    
நிைலக�நிைலக�நிைலக�நிைலக�    மைற�தி2,ப5மைற�தி2,ப5மைற�தி2,ப5மைற�தி2,ப5    அ�ைவத
அ�ைவத
அ�ைவத
அ�ைவத
....  
 
K?சம நிைலய�# உ�ளைத, கா!றிலி2�5 நா
 

&வாசி�5, ந
ந
ந
ந
    உடலாஉடலாஉடலாஉடலா��
ேபா5��
ேபா5��
ேபா5��
ேபா5....    அ�தஅ�தஅ�தஅ�த    உண>வ��உண>வ��உண>வ��உண>வ��    
ெசய#ெசய#ெசய#ெசய#    5ைவத
5ைவத
5ைவத
5ைவத
....        

 
ஆக நா
 ச�தியாக இ2,ப5,  
ஒ2 சிவமாக ஜட,ெபா2ளாக இ2��
ேபா5தா�. இய�க
  
இ#ைலெய�றா# ச�தி�� ேவைலய�#ைல. 
 

““““ச�திச�திச�திச�தி    இ#ைலேய#இ#ைலேய#இ#ைலேய#இ#ைலேய#    சிவமி#ைலசிவமி#ைலசிவமி#ைலசிவமி#ைல    
சிவ
சிவ
சிவ
சிவ
    இ#ைலேய#இ#ைலேய#இ#ைலேய#இ#ைலேய#    ச�திய�#ைலச�திய�#ைலச�திய�#ைலச�திய�#ைல””””    
 
பல K?&ம நிைலக� ெகா�$, ஒ2 திட,ெபா2ளான ப��தா� – 

சிவமான ப�!பா$தா�. அ�த சிவ�தி!�� ஐ�கியமாகி, இய��
 
ெசய#தா� ச�தி -- சிவச�தி, எ�ற இ�த, ேப2�ைமைய அ�6 
ஆதிச.கர> ெதள�வான 7ைறய�# ெசா#லி<�ளா>.  

 



மாமக�ஷி ஈOவராய �2ேதவ> தேபாவன
 

�Eைச �ள�ய
ப?- – 638 459 

ஈேரா$ மாவ?ட
 

தமிe நா$ 

இ�தியா 
ெதாைல ேபசி – 04295 267318 

 
 

 

 
http://omeswara.blogspot.in/ 

    


