
   

சாமி ��தக
 சாமி ��தக
 சாமி ��தக
 சாமி ��தக
 –––– ேகாலமாமக�ஷிேகாலமாமக�ஷிேகாலமாமக�ஷிேகாலமாமக�ஷி 2 
      (ப�க
ப�க
ப�க
ப�க
 11 11 11 11----14)14)14)14)    

அ��தவ�ட
 க�ட�ைத� ேக��
ேபா�, ேக�பவ ��� ைக� 
கா! �ைட"ச!, வ #�$! அம%&� ேக�டா!, க�டெம() ெசா!வைத, 
அதிக கவன��ட( ேக�ேபா
. “ைபய( அ.ப$" ெச/கிறா(, இ.ப$" 
ெச/கிறா(” எ(பா%க4.  

 
அத5�� த�&த மாதி�, இ(ெனா  வ #�$! க�டமாக இ &தா!, 

இ வ 
 எ6ேக உ�கா%&� ேபசினா%கேளா, 
அ6ேகதா( அம%&� ேப9வா%க4.  

 
அ6ேக உ�கா%&த:ட( இ&த இராமாயண
தா(. சைமய! 

ெச/வ� ேபா/வ=�
. எ!லா
 ேபா/வ=�
. கைடசிய=! எ(ன 
உலக
! எ(பா%க4.  

 
ஆக, இ&த உண%:க4 அவ%கைள� க@ட:ட( சா$�ெகா@ேட 

இ ��
. அத5� உத:
. அேத சமய�தி!,  



காதிA
 ேக�ேபா
. வ #�$A
 பதி: ெச/�வ=�ேடா
.  
வ #�$5� வ&தாA
 நி
மதி இ!ைல.  
இரவ=! ைக கா! �ைட"ச!, க@ எ�"ச!, தைலவலி எ!லா
 

வ&�வ=�
. டா�ட�ட
தா( ேபாக ேவ@�
.  
 
இ.ெபாC�, நா
 ச&ேதாஷமாக�தா( ேபசி� ெகா@$ �கிேறா
. 

உடேன எC&� வ=டலா
. அ$�க$ ச6கடமாக ேபசி� ெகா@$ &தா!, 
அ6க6ேக வ=ஷ
 ேத6கி நி5�
. இ&த உண%:க4 ேவகமாக� த��� 
நி(ற:ட(, வ=ஷ
 அ6ேகேய ேத6கிவ=�
.  

 
ஆனா!, ெகாDச ேநர
 சலி.�
, ச6கடE
, ேவதைனF
 

எ��தி &தா!, ந
 உடலி! மட�கி� ெகா@$ ��
 இட6களG! 
எ!லா
, இ&த. ப=ராணவாF, நா
 H"9 எ�.பெத!லா
 95றி� 
ெகா@�வ 
.  

 
இ&த இட�தி! தைட.ப�டா!, நர
�களG! இ �க�I$ய 

உண%வ=( த(ைமக4 �$�க ேவ@�
. இ� ேபா/ ேமாதிய:ட(, அ&த 
இட�தி! அ9�த6க4 எ!லா
 அ.ப$, அ.ப$ேய அட6கிவ=�
. 
அ�தா( H���� H���� வலி, Eழ6கா! வலி, நட�க E$யாம! 
Iட வ 
.  

 
நா
 கவைலயா! எ.ப$ அம%&தி &ேதாேமா, அ.ப$ வலி வ 
. 

கா! ந#�$ அம%&தி &தா!, மட�க E$யா�. மட�கி அம%&தி &தா! 
ந#�ட E$யா�. அ&த வ=ஷமான த(ைமக4 பலகீன. ப���
. 
அ6க6ேக ேத6கி வ=�
.  

 
நா
 9வாசி�த ப=ராணவாF, அ6க6ேக ேபா�
ேபா�, 

அத5��த�க இைவெய!லா
 ேத6கி� ெகா4L
. 
9�த.ப���வத5� வழிய=!ைல. 

 

ந#6க4ந#6க4ந#6க4ந#6க4    ஒNெவா ஒNெவா ஒNெவா ஒNெவா     நிமிட�திA
நிமிட�திA
நிமிட�திA
நிமிட�திA
, , , , ஆ�ம9�திஆ�ம9�திஆ�ம9�திஆ�ம9�தி    
ெச/�ெச/�ெச/�ெச/�    வா 6க4வா 6க4வா 6க4வா 6க4.... நம��4 இ �க�I$ய ேநா/க4 வ=லகிவ=�
. 
உ6க4 மன� கவைலக4 ந#6�
.  

 



எ�ெதாழிேல E(ேன5ற
 அைடய E$Fேமா, அைத அைடய 
E$F
. நாைளய வ=Dஞான அழி:களG! இ &� வர�I$ய, சில 
வ=ஷ�த(ைமய=! இ &� மP��� ெகா4ள உத:
. இNவள: 
9லபமாக" ெசா!வதினா!, ந#6க4 அல�சிய.ப��தி வ=டாத#%க4.  

 
ஆைகய=னாேல, ந#6க4 ஒNெவா வ 
 வ #�$! இ ��
 

அைனவ 
 ேச%&�, வார�தி! ஒ  நா4 I��� ��
ப 
தியானமி 6க4.  

 
இற&தவ%கLைடய உய=ரா�மா�கைள, அ&த ச.த�ஷி 

ம@டல��ட( ேச%&�, அ&த உய=ரா�மா�க4 ஒளGசQர
 ெபற 

ேவ@�ெம(), வ=@ ெசA��6க4. இ� அவசிய
இ� அவசிய
இ� அவசிய
இ� அவசிய
. . . . இைத� இைத� இைத� இைத� 
க�டாய
 ெச/ேத ஆக ேவ@�
க�டாய
 ெச/ேத ஆக ேவ@�
க�டாய
 ெச/ேத ஆக ேவ@�
க�டாய
 ெச/ேத ஆக ேவ@�
....        

 
அவ%க4 உண%:க4 உ6க4 உடலி! இ �கிற�. இ&த Eைற.ப$ 

இ&த தியான�ைத" ெச/� வா 6க4. ெபௗ%ணமி தியான�தி! எ!லா
, 
உ6கL�� அ&த ச�திைய� ெகா��கிேறா
.  

 

உ6க4 �லனறி:��, வ=@S��" ெச!ல�I$ய 
அள:��, அ&த வ=@Sட( ெதாட%� ெகா4ளஅ&த வ=@Sட( ெதாட%� ெகா4ளஅ&த வ=@Sட( ெதாட%� ெகா4ளஅ&த வ=@Sட( ெதாட%� ெகா4ள    
ைவ�கிேறா
ைவ�கிேறா
ைவ�கிேறா
ைவ�கிேறா
....    அேத சமய
, இ&த இற&தவ%களG( உய=ரா�மாைவ, 
ந#6க4 எ@ண=, உ&தி அ6ேக த4ள ேவ@�
.  

 
வ=DஞானG எ.ப$ இரா�ெக�ைட" ெசA�தி,  
அத5�4 மனGதைன அT.ப=, இய&திர�ைத ைவ��,  



இ6கி &ேத க
.U�ட% அைலவ�ைசைய. பா%�கிறா(.  
அ6கி �க�I$ய ெச/திைய, ஆ@டனா ைவ�� இC�கிறா(. 
 

அேத மாதி�, இற&தவ%கைள வ=@ெசA�திவ=��, ந
 ந
 ந
 ந
 
ஆ@டனாஆ@டனாஆ@டனாஆ@டனா, , , , க@ இ �கிற�க@ இ �கிற�க@ இ �கிற�க@ இ �கிற�.... இ&த உண%ைவ" ெசA�தி, 
அ6ேக ஏ6�6க4. ேகL6க4. ந#6க4 எ�6க4.  

 
ெத�&� எ�.பதி!ைல. ெத�யாமேல ந#6க4 எ��கலா
. 

ேர$ேயாேர$ேயாேர$ேயாேர$ேயாவ=!வ=!வ=!வ=! அைலவ�ைசைய அைலவ�ைசைய அைலவ�ைசைய அைலவ�ைசைய���� தி .�வ� ேபா() தி .�வ� ேபா() தி .�வ� ேபா() தி .�வ� ேபா(),,,, 
ேலசாக� ெகா��கிேறா
. ந#6க4 எ���. பழக 
ேவ@�
, எம� அ ளாசிக4. 

(ப�க
ப�க
ப�க
ப�க
 20-23)    
எ!ேலா 
, வார�தி! ஒ  நா4 I�� தியான
 ெச/F6க4. 

கணவ( மைனவ= இ வ 
, ஒ நாL�� ஐ&� தரமாவ� ஆ�ம9�தி 
ெச/�வ=��, கணவT�� அ 4 ச�தி ெபற ேவ@�
. அவ% H"9
, 
ேப"9
 உலக அைமதி ெபற உதவ ேவ@�
. 

 
அவ% எ�ெதாழி! ெச/தாA
, நலE
 வளE
 ெபற ேவ@�
. 

அவ% ெசய! ம5றவ%கL�� ந!லதாக ேவ@�
. அவைர. 
பா%.பவ%கL�ெக!லா
 ந!ல� நட�க ேவ@�
 எ() ஆ�ம9�தி 
ெச/�வ=�� எ@S6க4. 

 
இ&த உட! சதம!ல. நா
 எNவள:தா( இ &தாA
, இ&த 

உண%ைவ நம��4 எ��� மா5றி�ெகா4ள ேவ@�
. ந
Eட( 
ெதாட%� ெகா@� பாச�தா! ப=ைண��� 
ெகா@டா!தா(, நா
 இ&த வழிய=ேல வ=@ ெசA�த 
E$F
.  

 
காைச� ெகா���, “எ6க4 அ.பாவ=5� ெசா%�க�திேல இட
 

வா6கி� ெகா�” எ(றா!, யா 
 வா6கி� தரமா�டா%க4. நா
 அ&த 
உண%: ெகா@�தா(, வ=@ ெசA�த E$F
. இ!ைலெய(றா! 
ஒ()
 E$யா�. எ�:ேம ெச/ய E$யா�. ஆனா!, எ���� 
ெகா@ட உண%:��, நி"சய
 ப=ற.� எ��ேததா( ஆக ேவ@�
. 



 

ஆனா!, இ&தஇ&தஇ&தஇ&த""""    சQர�தி!சQர�தி!சQர�தி!சQர�தி!    ேவதைனையேவதைனையேவதைனையேவதைனைய    எ��தா!எ��தா!எ��தா!எ��தா!,,,,    
ேவதைனேவதைனேவதைனேவதைன    ெகா@டெகா@டெகா@டெகா@ட    உட!தா(உட!தா(உட!தா(உட!தா(    அ���அ���அ���அ���    அைமF
அைமF
அைமF
அைமF
.... 
இ() ேச%��� ெகா@ட வ=ைனகL��, அ� 
நாயகனாக இ ��
. அெத!லா
அெத!லா
அெத!லா
அெத!லா
    ச&த%.ப
தா(ச&த%.ப
தா(ச&த%.ப
தா(ச&த%.ப
தா(....        

 
ெகா6கணவ%, ஒ  ஏைழயாக இ &தாA
, ஒ  அரசனாக இ &த 

ப= �வ=( உய=ரா�மா இ6� வ&�, ஒ  நிைல ெச/F
ேபா�, 
வா9கிய=( (தி வ4Lவ�( மைனவ=) ந!வா��தா(. இர@� 
ேப ��
 ேமா�ச
 கிைட�கி(ற�.  

 
இ!ைலெய(றா! இ6ேக YனGய
தா(. இைத. ேபா(ற ச&த%.ப
, 

வ கி(ற�. இைத.ேபால, உ6கL�� சிரமெம(ற நிைலக4 
வர.ப�
ேபா�, இ� ஒ  ச&த%.ப
. 

 
இ&த ச&த%.பமான நிைலகளG!, உ6கL�� ெகா���
 உபேதச
 

“மக�ஷிகளG( அ 4 ஒளG”. மக�ஷிகளG( அ 4 ஒளGைய� 
I�ட, � வ ந�ச�திர�தி( ேபர 4 ேபெராளG ேதைவ. 

 
“அ&த மக�ஷிகளG( அ 4 ச�திைய. ெபற ேவ@�
” எ()  

எ@ண=ய ேநர�தி!, ஞானGய�( அ 4 உண%ைவ உ6கL��4 
ெசA�தி, �(ப.ப���
 மனGத உண%வ=( நிைலகைள அட�கி, 
எ@ண�ைத வA�I�$, உ6க4 ெசய! த(ைமயா! E( ெச!A6க4. 
இைத" ெச/வத5�" ச&த%.ப
 உ@�. 

 
ஆனா!, அ&த ச&த%.ப�ைத� I�$� ெகா@டா! உ6கL��4 

இ �க�I$ய உண%ைவ இய�கி� கா��வ�, உ6க4 உய=ரான 
ஈச(தா(.  

 

ந#6க4ந#6க4ந#6க4ந#6க4    ேச%���ேச%���ேச%���ேச%���    ெகா@டெகா@டெகா@டெகா@ட    உண%வ=(உண%வ=(உண%வ=(உண%வ=(    ச��தா(ச��தா(ச��தா(ச��தா(,,,,    
உண%ைவ ஒளGயாக மா5)வ�, உடைல� ெகா�.ப� 
எ!லாேம. 

 



நா
 எைத எ@ண=னாA
, இ&த" 9வாச�ைத நா
 எ���
ேபா�, 
உய=ரான நிைல, ப=ர
மமாகிவ=�கி(ற�. நா
 ச6கடேமா, சலி.ேபா, 
அழி.ேப(, எ�.ேப(, எ(ற உண%ைவ எ��தாA
, இ&த உண%வ=( 
த(ைமைய நா
 9வாசி��, உய=ரான ஒளGயாக மா5றி, அ��த 
நிைலகL�� ஆளா�கிவ=�கி(ற�. எதிலி &�
 நா
 த.ப E$யா�. 

 
ஆக நா
 எ���� ெகா@ட� உய=ராக நி(றி �க, ப=ர
மமாக 

நி() சி �$��� ெகா$ ��
, நம��4 அவைன.ப5றி அ&த 

மக�ஷிகளG( அ ளா!, அவT�� எ��க ேவ@$ய� 
எைவயாக இ �க ேவ@�
? 

அைன��
 ந!லதாக ேவ@�
.  
எ!ேலா 
 நல
ெபற ேவ@�
.  
வா\�ைகய=! உய%: ெபறேவ@�
.  
மக�ஷிகளG( அ 4 ஒளG ெபற ேவ@�
 எ()  

ந#6க4ந#6க4ந#6க4ந#6க4    9வாசி��
ேபா�9வாசி��
ேபா�9வாசி��
ேபா�9வாசி��
ேபா�,,,,        
உ6கL��4 சி �$��� ெகா@ேட இ �கி(றா(.  
உ6கL��4 இ �க�I$ய �(ப�ைத� �ைட�கிறா(.  
வழியறிF
 உண%ைவ, உ6கL��4 ஒளGயாக மா5)கி(றா(.  
 

அவTட( (உய= ட() ெச!ல.ப�
ேபா�, எ&த 
ஒளGய=( ெதாட%ெகா@� வழிகா�$னாேனா, அ6ேக 
ெச!கி(ேறா
. 

(ப�க
ப�க
ப�க
ப�க
 26-30)    

எ!ேலா 
, ெகா6கணவ மாமக�ஷி ேபால 

““““மனமனமனமனைத�ைத�ைத�ைத�    த6கமா��
த6கமா��
த6கமா��
த6கமா��
    நிைலநிைலநிைலநிைல”””” ெபறேவ@�
. 
ஆைகய=னாேல, அவ ைடய அைலக4தா( உ6கL��4 இ() 
இ&ேநர
 ெசய!ப���வ�. 

 
ப= � மக�ஷி, ஏ\ைமய=( உடலான ெகா6கணவ% உடலி! 

ெச(), வா9கி அ
ைமயாேல எ����ெகா@ட உண%வ=( த(ைம 
ெகா@�, மனைத� த6கமா��
 அ&த" ச&த%.ப�திTைடய 
நிைலகைள. ெப5ற� ேபா(), இ() இைத� ேக�ேபா ��
, அ&த" 
ச&த%.ப
 கிைட�தி �கிற�.  



 
இ&த ச&த%.ப�திேல உண%வ=Tைடய நிைலக4,  
உ6க4 மன� ெதளGவாகி,  
த6க
 எ.ப$, எ()ேம பளG"சிட" ெச/கி(றேதா,  
அைத.ேபால உ6க4 மனதி( எ@ண6கL
 பளG"சி��,  
வா\�ைக த6க�ைத. ேபா() வA�ெகா@டதாக:
  
ெசயலிTைடய த(ைம இனGைம ெகா@டதாக:
,  
உ6க4 பா%ைவய=Tைடய த(ைம ப=ற �� இனGைமயாக:
,  

த6க
த6க
த6க
த6க
    எ.ப$எ.ப$எ.ப$எ.ப$    ெஜாலி�கி(றேதாெஜாலி�கி(றேதாெஜாலி�கி(றேதாெஜாலி�கி(றேதா, , , , அைத.ேபால  
உ6க4உ6க4உ6க4உ6க4    வா\�ைகவா\�ைகவா\�ைகவா\�ைக    ெஜாலி�கெஜாலி�கெஜாலி�கெஜாலி�க    ேவ@�ெம()ேவ@�ெம()ேவ@�ெம()ேவ@�ெம()        
யா
 ப=ரா%�தி�கிேறா
.    
 
நிைன: அைன�ைதF
 � வ ம�திய=! ெசA�தி, அத(வழி ெபற 

தியானGF6க4. அ 4ஞான" ச�கர�தி! பா 6க4. அதி! � வ 
ந�ச�திர�தி( ேபர 4 ேபெராளG வ 
.  

 
ந#6க4 எ(ென(ன கா�ய6க4 நிைன�கிற#%கேளா, அைவ 

ந!லதாக ஆக ேவ@�ெம() எ@S6க4. ��
ப
 நலமாக 
ேவ@�ெம() எ@S6க4. வ=வசாய
 ந(றாக இ �க 
ேவ@�ெம() எ@S6க4. ெதாழி! ெப க ேவ@�ெம() 
எ@S6க4.  



 
ேநாயாளG, அ&த� � வ ந�ச�திர�தி( ேபர 4 ேபெராளG ெப5), 

ேநா/ ந#6கி, உட! நல
 ெபற ேவ@�ெம() எ@S6க4. அ&த" 
ச�கர�தி(E(, ந#6க4 ெரா
ப பயப�திேயா� பா!, பழ
 ைவ��, 
தியான
 ெச/�வ=��, �ழ&ைதகL��� ெகா�6க4. ந#6கL
 உட! 

நலமாக ேவ@�ெம() எ@ண=" சா.ப=�6க4. இேத வழிய=! 
கைடப=$�� வா 6க4.  

 
எ6க4 ஊ% ந(றாக இ �க ேவ@�
.  
அ&த மக�ஷிகளG( உண%:க4, ஊ% ECவ�
 படர ேவ@�
.  
இ&த ஊ�A4ள ��
ப
 எ!லா
, ஒ()ப�� வாழ ேவ@�
.  
அவ%க4 வ=வசாய
 எ!லா
, ெசழி�� வளர ேவ@�
.  
அவ%கெள!லா
 ஒ5)ைமயாக வாழ ேவ@�
 எ(),  
ச�கர�தி( E( அம%&� ெசா!லி� ெகா@ேட வா 6க4.  
 
அத(வழி, உ6க4 ெத வ=! உ4ள எ!ேலா ��
, அ&த அ 4 

உண%:க4 பட 
. அ&த&த� ��
ப6களG! நலமா�
 ச�தி ெப �
. 

இ&த உண%:க4 இ.ப$. படர படர, அ6ேகஅ6ேகஅ6ேகஅ6ேக    எ!ேலா ��
எ!ேலா ��
எ!ேலா ��
எ!ேலா ��
    
கிைட��
கிைட��
கிைட��
கிைட��
....        

 
T.V. aேடஷனG! எ&த ஒளGபர.ைப. ப@Sகிறா%கேளா, அ&த 

அைலவ�ைசய=!தா( வ 
. நாE
 இ&த உடலி! எ���, இ&த 
மக�ஷிகளG( அைலவ�ைசய=!, அவ%கைள எ@ண=" 
ெசா!லிய= .ேபா
.  

 
அவ%க4 ஞாபக
 வ&�, அ&த அைலவ�ைசைய எ��தா%க4 

எ(றா!, அவ%கL
 அறிய E$கி(ற�. அவ%கைள அறியாத 
க�ட6கைளF
 ேபா�க ேவ@�
.  

 

இ&த மாதி�, ந
 தியானவழி அ(ப%கெள!லா
 உலக
உலக
உலக
உலக
    
நல
நல
நல
நல
    ெப)வத5ெப)வத5ெப)வத5ெப)வத5காக�காக�காக�காக�    தியான
தியான
தியான
தியான
    ெச/ெச/ெச/ெச/த#%க4த#%க4த#%க4த#%க4    
எ(றாஎ(றாஎ(றாஎ(றா!!!!,,,, எ!ேலா ைடய எ@ண6கL
 ந!லா�
 ேபா�, 



நம��4 அ 4 மக�ஷிய=( உண%ைவ, எளGதி!எளGதி!எளGதி!எளGதி!    ெபறெபறெபறெபற    
E$கிற�E$கிற�E$கிற�E$கிற�....    

 
ஒNெவா  ��
ப�திA
 I�� தியான
 இ &�, அவ%க4 

��
ப
 ந(றாக இ �க ேவ@�
. அவ%க4 ெதாழி! ந(றாக இ �க 
ேவ@�
. அவ%க4 �ழ&ைதக4 ந(றாக இ �க ேவ@�
, எ() ஏ6கி 
தியானGF6க4. 

.  
யா ைடய �ழ&ைத�காவ� ேநா/ இ &தா!, I��� 

தியான6க4 இ &�, மக�ஷிகளG( அ 4ச�தி அ&த� �ழ&ைத உட! 
ECவ�
 படர ேவ@�
. ேநா/ ந#6க ேவ@�ெம() ெசா!A6க4. 
I�மான வைரய=A
 ேநா/க4 ந#6கி, சீ�கிர
 நல
ெப)
.  

எ(னதா( ேநா/க4 ந#6கினாA
,  
இ(T
 ெகாDச நா4தா( இ&த உடலி! வா\கிேறா
.  
எ.ப$F
 இ&த உட! அழி&�தா( ஆக ேவ@�
.  
இ&த உட! உ6கL�� ெசா&தம!ல.  

அ.ெபாC�அ.ெபாC�அ.ெபாC�அ.ெபாC�    நா
நா
நா
நா
    எ(னஎ(னஎ(னஎ(ன    ெச/ெச/ெச/ெச/யயயய    ேவ@�
ேவ@�
ேவ@�
ேவ@�
????        
 
எ!ேலா 
 ந(றாக இ �கேவ@�ெம(), அ&த மக�ஷிகளG( 

அ 4 ஒளGைய அவ%கL��. பா/"ச ேவ@�
, இ&த உண%:கைள"  

ெசA��
ேபா�, மக�ஷிகளG(மக�ஷிகளG(மக�ஷிகளG(மக�ஷிகளG(    அ 4அ 4அ 4அ 4    உண%ைவஉண%ைவஉண%ைவஉண%ைவ,,,,    நம��நம��நம��நம��""""    
ெசா&தமா�கிெசா&தமா�கிெசா&தமா�கிெசா&தமா�கி    வ=�கிேறா
வ=�கிேறா
வ=�கிேறா
வ=�கிேறா
....    

 
உண%:க4 ேநா/வா/.ப�டா! உட! 9 6க�தா( ெச/F
. 

ஆகேவ, அ ைள. ெப5றப=(, த#ய உண%:க4, த#ய அS�க4 
�ைறய.ப�
ேபா�, உட! 9 6க�தா( ெச/F
.  

 
ஆனா!, அ&த. ேபர 4 ெகா@ட உண%:க4  
அ&த உடலிேல ஒ() ேச%&� இைண&தப=(,  
அ&த� � வ ந�ச�திர�தி( ஈ%.� வ�ட�திலி &� கவ%&�,  

அ&அ&அ&அ&தததத    உண%வாகஉண%வாகஉண%வாகஉண%வாக    உணவாகஉணவாகஉணவாகஉணவாக    எ���எ���எ���எ���, , , ,     
ஒளGய=( ப=ழ
பாக மா)
.  
அ.ெபாC� நா
 ப=றவ=ய=!லா நிைல அைடகிேறா
. 



இராமாயண�தி!, இராம( “ேநரமாகி வ=�ட�” எ() 
மணைல�I�$, (மனைத� I�$) தியானG�க ஆர
ப=��வ=�கிறா(.  

 
இைத.ேபால�தா(, ந
 தியான
 அைன��
 ந
 

எ@ண6கெள!லா
 ஒ() ேச%&�, பைகைமய=!லா உண%:கைள 
நம��4 வள%��, ஏகா&த நிைலைய அைடய ேவ@�
.  

 

அNவா) வள%��, ந
ந
ந
ந
    உய= ட(உய= ட(உய= ட(உய= ட(    ஒ(றிஒ(றிஒ(றிஒ(றி, , , , இ&தஇ&தஇ&தஇ&த    
உடலிலி ��
ேபாேதஉடலிலி ��
ேபாேதஉடலிலி ��
ேபாேதஉடலிலி ��
ேபாேத, , , , அ&தஅ&தஅ&தஅ&த    ஒளGய=(ஒளGய=(ஒளGய=(ஒளGய=(    உண%ைவ"உண%ைவ"உண%ைவ"உண%ைவ"    
ேச%��ேச%��ேச%��ேச%��,,,, ஒளGய=( சQரமாக மா5ற ேவ@�
. இ�தா( கைடசி நிைல. 

 
(ப�க
ப�க
ப�க
ப�க
 35-38) 

அ(ைறய அரச%க4 ெச/த� ேபால�தா(, இ(ைறய 
வ=DஞானGக4, ஒNெவா  உண%வ=( த(ைமையF
 வள%��, வள%��, 
அ� கா5றி! கல&�, மP@�
 வ=Dஞான�தி5� வ கி(ற�. 

 
அ() ெம/ ஞானGக4 ெசா(ன� அைன��
, மனGத 

உடலிலி &� எ��தா%க4. இ() மனGத உடலிA4ள 
உண%:க4 எதி! எதிேல கல&தி &தேதா, அைத� 
ெகமி�க! கல&� அறி&தா(.  

 
உேலாக�த(ைமைய ைவ��, ம&திர�தினா!, ஒ வ( 

ெசா!ல�I$ய எ@ண�ைத அறி&தா(. அேத சமய
 bமி��4 
இ �க�I$ய நிைலைய அறி&தா(.  

 
bமி��4 ஆழமாக இ �க�I$ய, க!ைல அறி&தா(. bமி��4 

இ �க�I$ய ம@ைண அறி&தா(. bமி��4 இ �க�I$ய 



பாஷாண�ைத அறி&தா(. அதிலி �க�I$ய உேலாக�ைத. 
ப��வ.ப��தினா(.  

 
இவ( உடA��4 இ .ப� இ நிைலக4 வர.ப�
 ெபாC�, 

ஒ(), இர@�, H(), நா(�, ஐ&�, ஆ) ஏC, எ(கிற ெபாC�, அ� 
க$னமாகி(ற�. அத5�4 மைற&த c@ண=ய அைலக4 ெத�கிற�. 
அ.ெபாC�, உேலாக�ைத அறிF
 த(ைம வ கிற�. 

 
இ.ப$, உேலாக� கால6க4 வர.ப�
 ெபாC�, உேலாக�ைத 

ஆFதமாக ைவ��, இ&த ம&திர�ைத ைவ��, சில நிைலகைள" 
ெசய!ப���கிறா(. உேலாக�தி( த(ைம வர.ப�
 ெபாC�, 
ெவ$��
 த(ைம வ கி(ற�. 

 
இ&த உேலாக�தி( த(ைம, ெவ$��
 த(ைம வ&த:ட(, 

ம&திர6கெள!லா
 அ$.ப��வ=�ட�. ம&திரெம!லா
 நி5கா�. “ட
, 
ட
”, எ() ம&திர
 ெசா!A
E(, ேபா�� அ$��வ=�கி(றா(. 
எ&திர6கL��. பவ% வ&த�. இ() எ&திர6கL�� E( ம&திர
 
நி5கா�.  

 

ம&திர�ைத.ம&திர�ைத.ம&திர�ைத.ம&திர�ைத.    ேபாலேபாலேபாலேபால    இ()இ()இ()இ()    க
.U�ட%க
.U�ட%க
.U�ட%க
.U�ட%    
வ&�வ=�ட�வ&�வ=�ட�வ&�வ=�ட�வ&�வ=�ட�.... இ&த� க
.U�ட% வ&தப=(, நா
 ேப/, அ�, இ�, 
எ() ெசா(னைத, இ() நா
 T.V. ய=! ேபைய. பா%�கிேறா
.  

 
ந
 க@ண=( நிைலகளG! அ() ேபைய. பா%�ேதா
. இ(), 

உ வ�தி( நிைலகைள. ேப/கைள� க@ண=! பா%�கிேறா
. இைத. 

ேபா(ற உண%வ=( த(ைம வர.ப�
 ெபாC�, ெகமி�க!ெகமி�க!ெகமி�க!ெகமி�க!    கல&�கல&�கல&�கல&�    
இ .பதனா!இ .பதனா!இ .பதனா!இ .பதனா!,,,, இ&த. ேபய=( உ வ�ைத இ() பட
 எ��க 
E$F
. ெசா!வ� அர�தமாகிறத!லவா. 

 
வ=Dஞான
 உ வா�
 ெபாC�,  

ெகமி�க!ெகமி�க!ெகமி�க!ெகமி�க!    கல&தப=கல&தப=கல&தப=கல&தப=((((    தா(தா(தா(தா(, , , ,     
அத(அத(அத(அத(    நிைலையநிைலையநிைலையநிைலைய    அறிகி(ேறா
அறிகி(ேறா
அறிகி(ேறா
அறிகி(ேறா
....        



இ() சி)ந# ��4, ஒNெவா  உண%வ=( த(ைம எ� எ� 
கல&தி �கிற� எ(பைத, ெகமி�க! வ&த:ட(, அத( கல%க4 
மா)கி(ற�. 

 
இைத. ேபால�தா(, இவ( எ���� ெகா@ட உண%வ=( த(ைம, 

மனGத உண%:��4 வர.ப�
 ெபாC�, இ() ஆவ=ைய நா
 பட
 
ப=$�க E$F
. E&ைதய நா�களG! பட
 ப=$�க E$யா�. 

 

இவனG( இரசாயண�த(ைமFைடயஇரசாயண�த(ைமFைடயஇரசாயண�த(ைமFைடயஇரசாயண�த(ைமFைடய    நிைலக4நிைலக4நிைலக4நிைலக4        
நம��4 கல&� கல&�,  
மனGத உண%:��4 வ&தப=(,  
அதி! சி�கிய�தா( ““““எதி%பாராதஎதி%பாராதஎதி%பாராதஎதி%பாராத    க@�ப=$.�க4க@�ப=$.�க4க@�ப=$.�க4க@�ப=$.�க4”.”.”.”.  
 
இைவெய!லா
 க@�ப=$��, இ() 

“க
.U�டராக” வ&த�. இ() இய&திர�தி( �ைண ெகா@� 
மனGதைனேய உ ��ைல��
 நிைல வ&�வ=�ட�. இைதெய!லா
 
நா
 ெத�&� ெகா4ள ேவ@$ய� அவசிய
. 

 
(ப�க
ப�க
ப�க
ப�க
 44-48)    

நம� � நாத% எ
ைம. பல EைறகளG!, பல சி�க!கைளF
, 

பல ெதா!ைலகைளF
 ெகா��தப=(, “யா ��" ெச/தாA
, 



அவ%கL��அவ%கL��அவ%கL��அவ%கL��    ந!ல�ந!ல�ந!ல�ந!ல�    ெச/�வ=��ெச/�வ=��ெச/�வ=��ெச/�வ=��,,,, அவ%களGட
 ந!ல 
வா�ைக வா6�” எ(றா%. 

 
உ6கைளயறியாம!, உ6க4 வா\�ைகய=! எ(ென(ன ஆைச. 

ப�கிற#%க4? ந!ல�தா( ெச/கிேறா
 எ() ெசா(னாA
 Iட, 
�(ப�ைத வ=ைளய ைவ��� ெகா@$ �கிற#%க4. அ6ேக �(ப
 வ&� 
ேச%&தா!, ந!ல� உ4ேள ேபா/வ=�
.  

 
பாைல, பா�கா.பாக ந(றாக� கா/"சி ைவ�தி .ேபா
.  
ஒ  �ளG வ=ஷ
 கல&�வ=�டா!,  
ெத�யாம! சா.ப=�டா! இற&�வ=�ேவா
.  

இைத. ேபால, நம���நம���நம���நம���    ெத�&�ெத�&�ெத�&�ெத�&�,,,,    ெக�டதாகெக�டதாகெக�டதாகெக�டதாக    
ஆவதஆவதஆவதஆவத!ல!ல!ல!ல.... ஆனா!, ெக�ட� அைன��ேம ந
ைம 
இய��கி(ற�. 

 
Y�யT
 வ=ஷ�திேலதா( சி�கிய= �கிற�.  
ஒ  அS:
 வ=ஷ�தி!தா( இ �கி(ற�.  
யா
 இ.ெபாC� ேப9வ�
 வ=ஷ
தா(.  
எ
ைம இ.ெபாC� ேபச� d@�வ�
 வ=ஷ
தா(.  
அ&த உண%"சி இ!ைலெய(றா!, உ6களGட
 வரா�.  
 

இ&தஇ&தஇ&தஇ&த    வ=ஷேமவ=ஷேமவ=ஷேமவ=ஷேம    உ6களGட
உ6களGட
உ6களGட
உ6களGட
    தா�கவ=தா�கவ=தா�கவ=தா�கவ=!ைல!ைல!ைல!ைல    
எ(றா!எ(றா!எ(றா!எ(றா!, , , , உண%"சிைய�உண%"சிைய�உண%"சிைய�உண%"சிைய�    d@டேவd@டேவd@டேவd@டேவ    ெச/யா�ெச/யா�ெச/யா�ெச/யா�.... 
வ=ஷ
 இ!லாத ம@ மாதி� இ ��
.  

 
ேதவா6ைக. ேபா(), வ=ஷ
 க
மியாக ஒ()
 ெச/யா�, 

அைமதியாக இ ��
. ந#6க4 எ(ன ெச/தாA
, ஒ()ேம ெச/யா�. 
ஆ5றேல இ �கா� அைமதியாகேவ இ ��
. அ� மாதி�, யா% 
உடலி! வ=ஷ
 க
மியாக இ �கி(றேதா, இ&த மாதி� ம&தமாக 
இ .பா%க4. அவ%களGட
 எ&த மா5றE
 இ �கா�.  

 



சாதாரணமாக வ=ஷ
 க
மியாக இ .பவ% ஒ வ�ட
, ஒ  
ேவைலைய" ெசா(னா!, “இ� எத5�, அ� எத5�? எ() ெசா!லி� 
ெகா@$ .பா%. 

 
இ(ெனா வ% இ&த வ=ஷ
 ெகாDச
 இ &தா!, �$ �$.பா%. 

“ைப�திய�கார�தனமாக, இவ( உ�கா%&� ெகா@ேட சா.ப=�கிறாேன” 
எ(பா%. 

 
ேசா
ேபறி�தனமானவ%, “இவ( எ(னடா, இ.ப$. பற&� 

ெகா@$ �கி(றா(?” எ(பா%. இவ ைடய உண%:��, இைத" 
ெசா!வா%. 

 
இவைன. ப5றி அவ% ெசா!வா%. ‘9
மாேவ இ &� ெகா@� 

சா.ப=�கிறாேன” எ() இவ ைடய ேவக
 ேப9
. “இவ( 
ேசா
ேபறி.பய!” எ(பா%. இவTைடய உண%வ=( ேவக
 இNவா) 
ெசா!A
. 

 
அவ( உண%:, “இவ( ஏ( இNவள: ேவக
 கா��கிறா(? எ() 

இ ��
.  
 
இைவ இர@�
 எதி%மைற. ஆக, இ&த உண%:க4 ேவைல 

ெச/F
. ஆக, அ&த&த உண%வ=( த(ைம ெசய!ப�வ� ேபால, 
வ=ஷ�தி( த(ைம நா
 ேப9வதிA
 உ@�.  

 
உலகேம வ=ஷ�தி5�4 கவ%&த�தா(. மிளகா/��4 

காரமி �கிற�. அளவாக� �ழ
ப=! ேபா�டா!, �ழ
�  சியாக 
இ ��
. அதிகமாக. ேபா�டா! எ(னவா�
?  

 
இேத மாதி�தா(, வ=ஷ�தி( அள: எ� எதிேல 

I$ய= �கி(றேதா, அ&த உண%:��� த�கவா), அ&தஅ&தஅ&தஅ&த    
உணர"சிைய�உணர"சிைய�உணர"சிைய�உணர"சிைய�    d@ட"d@ட"d@ட"d@ட"    ெச/வ�
ெச/வ�
ெச/வ�
ெச/வ�
,,,, அத5�4 எ&த அள:�� 
வ=ஷ
 இ �கி(றேதா, அ&த அள:��� த�கவா)தா(, 
ெசா!லி(ெசா!லி(ெசா!லி(ெசா!லி(    ஆ5றA
ஆ5றA
ஆ5றA
ஆ5றA
    வ 
வ 
வ 
வ 
....    

 
ஆக, ேராஜா. bவ=5�4L
 வ=ஷ
 உ@�. ந!ல ந)மண�ைத  



ேவகமான நிைலகளG! ெகா@� ெச!ல வ=ஷ
 ேதைவ.  
வ=ஷ
 இ!ைல எ(றா!,  

ேராஜா. bவ=5� ேவைல இ!ைல. மண
மண
மண
மண
    இ �கா�இ �கா�இ �கா�இ �கா�....        
 
ஆனா!, அதிகமாக மண
 ேச%&�வ=�டாேலா, அதிக வாசைனைய 

cக%&� பா 6க4. தைலவலி வ&�வ=�
. இ&த வ=ஷ�தி( த(ைம 
ேவைல ெச/F
. அதிகமான மண�ைத� I�$வ=�டா!, மய�க
 
வ&�வ=�
.  

 
சில ��. பலவ #னமான எ@ண
 இ ��
. மண
 ப=$�கா�. ஆக, 

இவ%க4 உடலி! இ �க�I$ய�, அ&த வ=ஷ�ைத ஏ5)� ெகா4ளாத 
த(ைம.  

 
ம5ற உடலிலி &�, வ=ஷமான த(ைம வ&தா!, ேராஜா.b 

மண�ைத ஏ5)� ெகா4ளாத நிைல வ&தா!, வா\�ைகய=! எ.ெபாC� 
பா%�தாA
 வ=ர�தியாக இ ��
. “எ(ன வா\�ைக, எ(ன இ�?” எ(ன 
இ�? எ() ேசா%&� ேசா%&�, அ&த உண%ைவ எ��தி .பா%க4.  

 
அவ%களGட
 ந!ல வாசைன ஏதாவ� இ &தா!, அத5�4 

இ ��
 வ=ஷ
 d@�
. அதி! ப�ட:ட(, இவ%கL��� தைலவலி 
வ 
. மய�க
 வ 
 எ6ேகேயா ஓ$. ேபா/வ=�ேவா
 எ(ற எ@ண
 
வ 
.  

 

இ&த ந!ல வாசைன��4 உ4ள வ=ஷ
. இ&த 
மண�ைத இ6ேக சகி�க வ=டாதப$, தன��4 d@$ய:ட(, 
உடேன மய�க
 வ 
. ேசா%வைடய" ெச/F
. அ6ேக உ�காரவ=டா�. 

எ!லா
 வ&�வ=�
. ஏென(றா!, இைத. ேபா() ஒ()�ெகா()ஒ()�ெகா()ஒ()�ெகா()ஒ()�ெகா(), , , , 
இ&தஇ&தஇ&தஇ&த    உண%வ=(உண%வ=(உண%வ=(உண%வ=(    ஆ5ற!க4ஆ5ற!க4ஆ5ற!க4ஆ5ற!க4    உ@�உ@�உ@�உ@�....    

(ப�க
ப�க
ப�க
ப�க
 35-38)    
உதாரணமாக, ச:@டா! மர
 இ �கிறெத(றா!, இத5� 

ெவ.ப
 அதிக
.  

ெவ.ப
 அதிகமாக இ .பதனா!,  
த(Tைடய ஈ%.� ச�தி வர.ப�
 ெபாC�,  
bமிய=(bமிய=(bமிய=(bமிய=(    ஈ%.���ஈ%.���ஈ%.���ஈ%.���4444    ேவகமாகேவகமாகேவகமாகேவகமாக    ஓ�
ஓ�
ஓ�
ஓ�
....    



  
பாைறயானாA
 உைட��� த4ளGவ=��" ெச!A
. 

மைழய=!ைல எ(றாA
 ச�ைட ெச/யா�. இ&த மர
 த( உண%வ=( 
நிைலய=!, பாைற��4 இ �க�I$ய ந#ைர எ��க, ேத$" ெச!கி(ற�. 

 
ேவ.ப மரE
 அ.ப$�தா(. த( உண%வ=( ச�ைத ேவகமாக" 

ெசA��
. ேவ.ப இைலைய" சா.ப=�டா!,  ந
 உட! உடேன Yடா�
. 
இ&த ச:@டா! மர இைலைய" சா.ப=�டாA
 உட! Yடா�
.  

 
அ&த" Y�$( த(ைம அத5� ேவ@�
. அேத சமய
, 

அத5�� த�&த கா&த
 இ �கி(ற�. கா&த�தி5��கா&த�தி5��கா&த�தி5��கா&த�தி5��    
த�கவா)தா(த�கவா)தா(த�கவா)தா(த�கவா)தா(, , , , த(த(த(த(    ஈ%.ப=(ஈ%.ப=(ஈ%.ப=(ஈ%.ப=(    ச�திச�திச�திச�தி    வ வ வ வ கி(ற�கி(ற�கி(ற�கி(ற�.... எ�தைகய 
வற�சியாக இ &தாA
 தா6கி� ெகா@$ ��
. 

 
அேத மாதி� வ=ஷ ‘E4” இ �கிற�. அ� கா5றிலி &� 

வ=ஷ�ைத� கவ%&� ெகா4L
. வ=ஷ�ைத� கவ%&� ெகா@டாA
, 
அத5�4 இ �க�I$ய, கா&த�தி( �$.ப=( ேவக
 அதிகமானாA
, 
அ�:
 பாைற��4 ஈ%��
. அ� எ&த வற�சியானாA
 ஈ%��� 
ெகா4L
.  

 
ஆனா!, அ� கா5றிலி �க� I$ய வ=ஷ�ைதF
, ஈ%��� 

ெகா4L
.ச:@டா! மர
, அத5�4 இ �க� I$ய ெவ.பE
, 
ெவ.ப�திலி ��
 கா&தE
 கல&தி .பதனா!, கா5றிேல ந!ல மண
 
இ �கிற�. ந
 உடலிேல ச�தாக ேவ@�
.  

 

உட! Yடாகிற� எ(றா!, இ&த ச:@டா! 
இைலய=! இரச
 ைவ��" சா.ப=�டா!, ஜலேதாஷ
 
வ=��வ=�
. 

 
அேத சமய�தி! மா�$5�� த#வனமாக. ேபா�டா!, பா! 

ந(றாக" 9ர��
. இைதேய தா/மா%க4 ரச
 ைவ��, கீைர ேபால:
 
சா.ப=�டா!, �ழ&ைதகL��. பா! ஜாaதி கிைட��
. வ=ஷ
 
இ.ப$F
 இ �கிற�. 

 



ஒ  தாவர இைல" ச����4 அ�, அ� கல&� ெகா@ட 
ெவ.பE
, வ=ஷ�தி( அள:தா(, எ!லாேம உண%:தா(. இ() 
வ=DஞானG இைத�தா( க@�ப=$�கி(றா(. இ&த உடA��4 எ(ன 
ெச/கிற�?  

 
ஆக, இவ( இய5ைகய=! வ வைத வ=���, வ=ஷ
 

ேவ@�ெம(றா!, பா
ைப� ேத$. ப=$�கி(றா(. இ&த வ=ஷ�ைத 
ம &தி! கல�கிறா(. 

 
அ() ைவ�திய%க4, இ&த வ=ஷ" ெச$ இ6ேக இ �கிற�. மனGத 

உண%:��4 இ(னெத(), இ&த" ச�ைத எ�.பா(. �  ம &தாக 
ைவ��� ெகா4வா(.  

 
இ&த வ=ஷ" ெச$ய=( ச����, எ&த ம &தாக இ &தாA
, 

ேவகமாக ெசய!பட, இ&த வ=ஷ ம &ைத ேலசாக� கல�க ேவ@�
. 

அ� கல&த:ட(, இ&தஇ&தஇ&தஇ&த    வ=ஷ
வ=ஷ
வ=ஷ
வ=ஷ
    ேவகமாகேவகமாகேவகமாகேவகமாக    இC��"இC��"இC��"இC��"    
ெச()ெச()ெச()ெச(), , , , எ!லாஎ!லாஎ!லாஎ!லா    இட�திA
இட�திA
இட�திA
இட�திA
    ெபா &த"ெபா &த"ெபா &த"ெபா &த"    
ெச/கி(ற�ெச/கி(ற�ெச/கி(ற�ெச/கி(ற�. . . . வ=ஷ
வ=ஷ
வ=ஷ
வ=ஷ
    � வாகி(ற�� வாகி(ற�� வாகி(ற�� வாகி(ற�....    

 

ஆகேவ, Y�யT�� �  யா%? ஆதிேசஷ( எ(ற 
வ=ஷ
தா(. இ6ேக ேம  எ(ற மைலைய ம�தாக ைவ��� 
கைட&தா( எ() வ=யாசக பகவா( ெசா(னா%. எத( ேம! நாராயண( 
ப4ளG ெகா@$ �கி(றா(? வ=ஷ�தி( ேம!. 

 



“ேம ” எ(ற மைலைய ம�தாக ைவ�தா( எ(ப�, 
அ��க��காக" ேச%&த ெப�ய மைலதா( ந
 bமி. “வா9கி”, தா( 
9வாசி�த இ&த உண%: வ=ஷ
. 9ழல" ெச/வத5�" ேச%��� ெகா@ட 
வ=ஷ
, இதி! �$.பாகி, வளர" ெச/கி(ற�. 

 
வா9கி எ(ற பா
ைப� கய=றாக ைவ��, “பா5கடைல�” 

கைட&தா(. அதாவ� வ=@ண=ேல இ �க�I$ய ஒளG அைலகளGேல 
இ� கைடகி(ற�. 95றி" 95றி� கைட&�, தன��4 எ���� ெகா@ட 
ெவ@ைண/தா( நா
 எ!ேலா 
. 

 
எ���� ெகா@ட ெச$, ெகா$, க!, ம@ எ!லா
 வ=ைள&�,  
பாA��4 கைடF
 ெபாC� ெவ@ெண/ வ வைத. ேபால,  
அேத மாதி�தா(, எ!லா நிைலகளGA
,  

�Cவ=லி &� வ$�� வ$��, மனGதனாகி,  
இ&த உண%வ=( த(ைமகைள ஒளGயாக மா5றி,  

வ=@ண=5�.வ=@ண=5�.வ=@ண=5�.வ=@ண=5�.    ேபாக�I$யேபாக�I$யேபாக�I$யேபாக�I$ய    ச�திச�திச�திச�தி....    
(ப�க
ப�க
ப�க
ப�க
 56 56 56 56----58)58)58)58)    

மனGதT��4 இ&த சலி.� எ(ப� உ.�" ச�தாகிவ=�
. அ$�க$ 
சலி.பைடகி(றவ�ட
 ெச() சர�� வா6கி. பா 6க4. பா! வா6கி 
வ&தா! Iட, ெக��வ=�
. ந#6க4 சலி.பான நிைலகளG! ேவைல 
ெச/தாA
 Iட, நி"சய
 அ6ேக உ.�" ச�� I$வ=�
.  

 
இ&த உண%:, Iட� ெகாDச கால
 ஏ6கிய= &தா! ேபா/வ=�
. 

நா
 எ(னேமா நிைன�கிேறா
. இ&த உண%வ=( இய�க
 
எ(ன ெச/கிற�? எ() ெத�&� ெகா4ள ேவ@�
. 

 
அைத.ேபால�தா( இ() இ&த தியானமி ��
 ந#6க4 

யா �காவ� க�ட
 வ&�வ=�டா!, “ஐேயா இ.ப$. ப@Sகிறா%கேள”  
எ() எ@Sவ #%க4. 

 
ந
 ப=4ைள, ப$�� ந(றாக இ �கேவ@�ெம() எ@Sேவா
. 

அவ( ப$�கவ=!ைல எ(றா! “இ.ப$. ப@Sகிறாேன, இ.ப$. 
ப@Sகிறாேன” எ() ெஜப
 ப@ண ஆர
ப=��வ=�கிேறா
.  

 



வ #���கார% வ&த:ட(, “ப=4ைளகைள ந#6க4 இ.ப$ வள%��, 
ெக��� வ=�j%கேள” எ() ெஜப
. அவ%கைளF
 தி��வத5� 
ஆர
ப=��வ=�வா%க4.  

ேபானப=( தியான
. எ(ன தியான
?  
“எ(ன அவ( ப@Sகிறா(”,  
“அவ( இ.ப$. ப@ண=�ெகா@$ �கிறா(”  
“இவ( அ.ப$. ப@ண=�ெகா@$ �கிறா(”  
“ப$�க மா�ேட( எ(கிறா(”  
“இவ 
 ேக�க மா�ேட( எ(கிறா%”  
எ() மனதிேல எ@ண=� தியான
.  
அ&த ேநர�தி!, அவர� ேபர.ப=4ைள யாராவ� வ&தா! 

“ெதாைல&� ேபா” எ(), அவைனF
 சாபமிட ஆர
ப=��வ=�
. 
 
இ&த ெஜப
 எ(ன ெச/F
. அ&த" சாப
 வ&த:ட(, ேகாப
 

வ&�வ=�
. இர: ேநர�தி! ைக கா! �ைட"ச!, ேம!வலி, உட!வலி 
எ() எ!லாேம சகி�க E$யா�. இ&த தியான
 ெச/கிேறா
. 
ஏென(றா!, அவைன நிைன�� ேவதைனைய எ��த:ட( ைக, கா! 
�ைட"ச! வ 
. இ&த தியான
 ெச/கிேறா
. 

 

நா
நா
நா
நா
    எ(னஎ(னஎ(னஎ(ன    ெச/யெச/யெச/யெச/ய    ேவ@�
ேவ@�
ேவ@�
ேவ@�
....????    இரவ=! ப���
ேபா�, 
“ஆ�ம9�தி” ெச/ய ேவ@�
. மக�ஷிகளG( அ 4ச�தி ெபறேவ@�
. 
எ( ஜ#வா�மா ெபற ேவ@�
. எ() எ@ணேவ@�
.  

 
ந#6க4 ஒ  நாளG! ப�� நிமிட
 தியானமி ��
ேபா�, நா
 

ெகா��த இ&த ச�தி�காக ேவ@$, � வ ந�ச�திர�தி( ேபர ைள 
எ�6க4.  

 
அ&த ச�திைய எ���
ேபா�, அ&த ஞானGய�( ச�திைய. 

ப=���� ெகா���
. அNவா) ப=���� ெகா�.பத5காக ேவ@$ 
உ6கL�� ெச/� ெகா��கிேறா
. 

சாமி வ&த:ட( எ!லா
 ந(றாகிவ=�ட�. ந(றாகிவ=�ட� எ() 
ெசா!ேவா
. அ���, இர@டவ� தர
 வ&� ந!லதாக ஆகிவ=�ட� 
எ(பா%க4.  

H(றாவ� தடைவ எ(ன ெச/கிறா%க4?  



யா
 எ�தைன தடைவ ெச/� ெகா�.ப�?  
 
ஒ தர
, இர@�தர
, H()தர
 Iட, ெச/� ெகா��கலா
. 

நா(காவ� தரE
, ““““சாமிசாமிசாமிசாமி””””    தாதாதாதா((((    ெச/�ெச/�ெச/�ெச/�    ெகா��கெகா��கெகா��கெகா��க    
ேவ@�
ேவ@�
ேவ@�
ேவ@�
 எ() எ@Sகிறா%க4.     
    
ஒ()
ஒ()
ஒ()
ஒ()
    பல(பல(பல(பல(    இஇஇஇ!ைல!ைல!ைல!ைல    எஎஎஎ(றா!(றா!(றா!(றா!,,,, “ “ “ “எ(ன�ைதஎ(ன�ைதஎ(ன�ைதஎ(ன�ைத    

சாமிசாமிசாமிசாமி    ெச/�வ=�டா%ெச/�வ=�டா%ெச/�வ=�டா%ெச/�வ=�டா%” ” ” ” எ()எ()எ()எ()    ெசா!கி(றா%க4ெசா!கி(றா%க4ெசா!கி(றா%க4ெசா!கி(றா%க4....        
 
உடேன ேஜாசிய�காரனGட
 ெச(), ந!ல ேநர
 வ கிறதா? 

ெக�டேநர
 வ கிறதா? எ() யாக�ைத" ெச/�வ=�டா!, இ&த 
இய&திர�ைத� ெகா@� ைவ�தா! ந!ல ேநர
 வ மா! 
எ(றி .பா%க4. 

 

““““உ6க4உ6க4உ6க4உ6க4    எ@ண�தி5�4எ@ண�தி5�4எ@ண�தி5�4எ@ண�தி5�4    எ���"எ���"எ���"எ���"    9�த.ப��தி�9�த.ப��தி�9�த.ப��தி�9�த.ப��தி�    
ெகா4L6க4ெகா4L6க4ெகா4L6க4ெகா4L6க4””””    எ(றா!எ(றா!எ(றா!எ(றா!,,,,    ெசய!ப��தெசய!ப��தெசய!ப��தெசய!ப��த    மா�டா%க4மா�டா%க4மா�டா%க4மா�டா%க4....  

 
ஆைகய=னா!தா( ஒNெவா வ ��
, ஒNெவா  நிமிட�திA
 

9�த.ப��தி� ெகா4வத5காக, “ஆ�ம9�தி” எ(ற ஆFத�ைத உ6க4 
ைகேம! ெகா�.ப�  

 



(ப�க
ப�க
ப�க
ப�க
 60 60 60 60----62)62)62)62)    
ஒ  அSவ=( த(ைம, ஒ  �ண�தி5�4 ஒNெவா()
 

ேவ)ப�கி(ற�. ஒ  � வ=ைய எ���� ெகா@டா!, எ�தைனேயா 
த&திர6கைள" ெச/கி(ற�.  

 
ஆனா!, அ&த� � வ= தன��4 த&திர�ைத எ���, அ&த 

உண%வ=( த(ைமைய தன��4 cக%&�, தன��4 ேச%��, த(ைன� 
கா��� ெகா4ள� I$ய உண%வ=( த(ைமைய, எ���� ெகா4கி(ற�. 

 
இ&த உண%வாேல, எ���� ெகா@ட ஒNெவா  அSவ=( 

த(ைமF
,  
அத5�4 வள%"சியாகி, உய=ரா�மாவ=! ேச%கி(ற�.  
இ.ப$, ேத(I� ேபால அ� வள%"சியாகி,  
உய=ரா�மா:ட( ேச%�தப=(,  
எ���� ெகா@ட உண%:�ெகா.ப,  
த5கா��� ெகா4ள�I$ய உண%: வ கிற�.  
த#யைத ந#�கி, ந!லைத எ��கிற�.  
 
இேத மாதி�தா(, ஒNெவா  அSவ=5�4L
 எ���� ெகா@ட 

உண%வ=( ஆ5ற!, நம��4 வ கி(ற�. உதாரணமாக, ஒ  �Cைவ, 
ஒ  �ளவ= ெகா��கி(ற�. அ&த. �Cவ=( உடலி!, �ளவ=ய=( வ=ஷ
 
ப�கி(ற�. அேத சமய
, �ளவ=யாக மா)கி(ற�.  

 
�ளவ=யாக மாறியப=(, அத5� யா% ெசா!லி� ெகா��தா%க4. 

�ளவ=ய=( வ=ஷ
 அத5�4 இ �கி(ற�. அத( 
நிைலக4 ெகா@�, இ�ேவ த( இன�ைத. 
ெப ��வத5�, அ��த �Cைவ� ெகா@� ைவ�கி(ற�.  

 

இத5� யா 
 ெசா!லி� தரேவ@$யதி!ைல. 
ஏென(றா!, அ&தஅ&தஅ&தஅ&த    உண%:��4உண%:��4உண%:��4உண%:��4    இ �க�I$யஇ �க�I$யஇ �க�I$யஇ �க�I$ய    
இய�க
இய�க
இய�க
இய�க
    அ.ப$.அ.ப$.அ.ப$.அ.ப$.    ப�ட�ப�ட�ப�ட�ப�ட�....        

 
�Cவ=லி &� மனGதனாக� ேதா()
 வைரய=A
, ஒNெவா  

உண%வ=( த(ைமய=! மா5ற6களாகி,  



அறிய� I$ய ச�திF
,  
த(ைன� கா��� ெகா4ள� I$ய உண%:
,  
ஒNெவா  அSவ=5�4L
 உ வாகி,  
அத5�@டான உடைல வள%��,   

எ!லா�எ!லா�எ!லா�எ!லா�    கழிைவF
கழிைவF
கழிைவF
கழிைவF
    கழிவா�க�கழிவா�க�கழிவா�க�கழிவா�க�    I$யI$யI$யI$ய    
ஆ5ற!ஆ5ற!ஆ5ற!ஆ5ற!, , , , (நம��) மனGதT�� வ கி(ற�.        

 
நா
 சா.ப=�ட ஆகார�தி!, நDசி( த(ைம இ &தாA
 அைத� 

கழி��வ=��, ந!ல உடலாக நம��4 ேச%��, அ&த ஆ5ற! மி�க 
மணமாக வ வ�தா( ஆறாவ� அறி:. 

 
இ&த ஆறாவ� அறிவா!, நா
 9வாசி��, உய=�ேல ப�ட:ட( 

எைத எ@Sகி(ேறா
? க ைண� கிழ6கி! வ=ஷ
 இ �கி(ற�. 
அைத அறி&�, அ&த வ=ஷ�ைத ந#�கிவ=��, நா
 சா.ப=�கி(ேறா
. 

 

இ&த ஆறாவ� அறிவ=( ெபய%தா(, “சரவணபவா”,  
 

“�கா”, அதாவ� எைதFேம சரணடமைடய" ெச/ய�I$ய 
ச�தியாக, உடலான இ&த� �ைக��4 நி(),  

 
“க&தா”, சி)க" சி)க வ வைத� தன��4 அைண��,  
 
எ�தைனேயா �ண6க4 ெகா@�, எ�தைனேயா வைகயான 

உண%:கைள,  நா
 நம��4 எ��தாA
, “கட
பா” இைத 
எ!லா
 உ வா�கி,  

 
“கா%�திேகயா”, ஆக, எ�தைகய த#ய நிைலக4 வ&தாA
, இ&த 

உடலி! எ.ப$, வ=ஷ�ைத மலமாக மா5றி, உடைல ந!லதாக மா5றி, 

அறி&� ெசய!ப�
 ஆ5ற!மி�க ச�தியான, இ&த 
ஆறாவ� அறிவ=( த(ைம, தன��4 உ@� எ(ற, த( நிைலைய. 
பாட" ெச/தா%க4. இைத நா
 அறி&� ெகா4ள ேவ@�
. 



 
இைத�தா( ஆதிச6கர%, 
“ஐகி� ந&தினG, ந&தித ேமதினG, 
வ=�வ வ=ேநாதினG” எ(),  

நா
 எ���� ெகா@ட ஒNெவா  உண%வ=( 
த(ைமF
, ஒNெவா  உண%வ=( ஆ5ற! மி�க 
ச�திகL
, நம��4நம��4நம��4நம��4    எஎஎஎ.ப$.ப$.ப$.ப$    ேவைலேவைலேவைலேவைல    ெச/கி(றெச/கி(றெச/கி(றெச/கி(ற����???? எ(), 
அ&த� த��வ�ைத அ() கா�$னா%. 

 
((((ப�க
ப�க
ப�க
ப�க
 6 6 6 63333----65656565))))    

ஆறாவ� அறிவ=( த(ைமைய� ெகா@ட நா
, அ�தா( வ4ளG, 
ெத/வாைன, அதாவ�, E கT�� வ4ளG, ெத/வாைன எ() இர@� 
மைனவ= எ() ெசா!வா%க4. இ&த ஆறாவ� அறிைவ சரவணபவா, 
�கா, க&தா, கட
பா, கா%�திேகயா. ப=( E கா எ(கிேறா
.  

 
க ைண� கிழ6ைக ேவக ைவ��, அதTைடய வ=ஷ�ைத 

ந#�கிவ=��, நா
 சா.ப=�
 ெபாC�, எ.ப$ மகி\"சியாக 
இ �கி(ேறாேமா, அைத. ேபால�தா(  

“ச�திேவ!”, நம�நம�நம�நம�    I%ைமயானI%ைமயானI%ைமயானI%ைமயான    எ@ண
எ@ண
எ@ண
எ@ண
,,,,  
“ஞானேவ!”, க ைண� கிழ6கி! உ4ள 

வ=ஷ�ைத ந#�கியநிைல. 



 
அேத சமய
, “ேவA
 மய=A
” எ(றா!, க ைண�கிழ6கி! 

உ4ள வ=ஷ�ைத ந#�கிவ=��, நா
 சா.ப=�ட:ட(, அ&த ஞான�தா! 
சா.ப=�ட:ட(, உடலி! மகி\"சியாகி(ற�. மய=! எ.ெபாC�ேம, 
ேதாைக வ=��� ஆன&தமாக ஆ�கி(ற�. 

 
மய=லி( கால$ய=ேல எ(ன இ �கி(ற�? பா
�, இ.ெபாC�, 

நா
 க ைண� கிழ6ைக ேவகைவ��
 ெபாC�, வ=ஷெம!லா
 
ந#6கினா!, மிD9வ� ெகாDச
 வ=ஷ
தா(. 

 
ேவகைவ�த, அ&த� க ைண� கிழ6ைக நா
 சா.ப=�
 ெபாC�, 

ந
 உடலிலி �க�I$ய Hல வ=யாதிக4, ைக கா! 
��த!, H��வலி, ேபா(றைவக4 எ!லா
, மிDசியமிDசியமிDசியமிDசிய    
வ=ஷ�த(ைமயா!வ=ஷ�த(ைமயா!வ=ஷ�த(ைமயா!வ=ஷ�த(ைமயா!    ந#6கிவ=�
ந#6கிவ=�
ந#6கிவ=�
ந#6கிவ=�
....    

 
இ&த வ=ஷ�ைத ந#�க� I$ய நிைலக4, அதTைடய ச�திக4 

நம��4 அட6கி, நம��4 வ 
 �(ப�ைத ந#�க� I$ய நிைலகளாக 
நம��4 வ 
. 

 
அ�தா( சரவணபவா, �கா, க&தா, கட
பா, கா%�திேகயா, இ&த 

ஆறாவ� அறிவ=( த(ைம. இைதெய!லா
 நா
 சைம�� 
உ�ெகா4L
 நிைலக4. ஆக, E க( யா%? ஆறாவ� அறி:. மய=லி( 
கால$ய=! பா
�, வ=ஷ
, அத5�� கைத எCதிய= .பா%க4. 

 
அ9ர ட( E க( ேபா% ெச/தா(. ேபா% ெச/ய.ப�
 ெபாC�, 

அ9ர( இற�க.ப�
 ெபாC�, “E கா, நா( உ( கால$ய=ேல 
இ �கி(ேற(, என�� வர
 ெகா�” எ(றா(. 

 
ஆக, ந
 வா\�ைகய=! எ&த நிைல இ &தாA
, ேரா�$ேல 

ேபானாA
, ஒ வ( தவ) ெச/கிறா( எ(றா!, அ&த ஆ�திரமான 
உண%:க4 ந
ைம� d@�
. அ.ெபாC�, அ� நம��4 ேபாராகி(ற�. 
ஆனா!, ேபா ��. ேபா�
 ெபாC�, மனGத( இ&த உண%ைவ� த���, 
அைத அழி�க ேவ@�
.  

 



ஆக, உண%ைவஉண%ைவஉண%ைவஉண%ைவ    மா5ற�மா5ற�மா5ற�மா5ற�    I$யI$யI$யI$ய    ச�திச�திச�திச�தி    வர.ப�
வர.ப�
வர.ப�
வர.ப�
    
ெபாC�தா(ெபாC�தா(ெபாC�தா(ெபாC�தா(,,,, அைத அ9ரைன ெவ(றா( எ() ெசா!கி(ேறா
. 

  
க ைண� கிழ6கி! உ4ள வ=ஷ�ைத ந#��
 ெபாC�,  

அ&த அ9ர" ச�திைய  ந#��கி(ேறா
.  
அ.ெபாC�, நா
 க ைண� கிழ6ைக" சா.ப=�ட:ட(,  

அ�அ�அ�அ�    ந
ந
ந
ந
    கால$ய=!கால$ய=!கால$ய=!கால$ய=!    இ �கி(ற�இ �கி(ற�இ �கி(ற�இ �கி(ற�....    

 
என��4 இ ��
 வ=ஷ�தி( த(ைம, ஆ�கb%வமான 

ச�தியாக இ �கி(ற�. ஆைகய=னாேலதா(, அைத இ6ேக 
கா��கி(றா%க4.  

 
அவ%க4 �(ப.ப�
 ேவதைனைய� ��த நிைலகளG! 

இC��வ=�
. ஆக, அ6கி �க�I$ய வ=ஷ�தி( த(ைமைய 
அதிகமாக� I�$, “எ!ேலா ��
 ந(ைம ெச/ேதேன, என�� இ&த 
நிைல வ&�வ=�டேத” எ() ெசா!லி� ெகா@$ .ேபா
.  

 

இைத. ேபால ந
ைமயறியாம! வ&� ேச 
 இய5ைகய=( 
த(ைமய=!, இைத.இைத.இைத.இைத.    ேபா(றேபா(றேபா(றேபா(ற    நிைலகைளநிைலகைளநிைலகைளநிைலகைள    மா5றிமா5றிமா5றிமா5றி    
அைம.ப�தா(அைம.ப�தா(அைம.ப�தா(அைம.ப�தா(    ““““ெமெமெமெம/ஞான
/ஞான
/ஞான
/ஞான
””””....    



(ப�க
ப�க
ப�க
ப�க
 67 67 67 67----71)71)71)71)    
நா
 எ!ேலா 
 பாச�தா! க��.ப�� இ �கிேறா
. நா
 தவ) 

ெச/யாமேலேய, Hதாைதய%க4 கா�$ய நிைலக4 ெகா@�, 
ப�திமா%�க நிைலகளG!, அவ%க4 எ&ெத&த ெத/வ6கைள 

வண6கினா%கேளா, அ&த ெத/வ�தி( நிைலக4 ெகா@�, இவ%க4 
வ=�ட சாப�தினா!, ம5றவ%க4 அைத வண6க.ப�
 ெபாC�, 
அேத உண%:கைள, ம5ற மனGத�( உடலி! பதி: ெச/� 
ெகா4Lகி(ேறா
. 

 
ஆைகய=னா!, அ&த வ
சாவழிகளG( நிைலக4 ெகா@�, அ&த 

ெத/வ�ைத வண6கி, அேத Eைறக4 ெகா@� சாபமி�டாA
, அேத 
ெத/வ�தி( வழிய=( நிைலக4, அ&த வ
சாவழிய=ன% ெசய!ப�
 
ெபாC�, அ�ேவ வ&� ேச%&� வ=�கி(ற�. ஆக, அ&த� ெகா$ 
வழிகளG! வ கி(ற�.  

 

அ&த�அ&த�அ&த�அ&த�    ெகா$ெகா$ெகா$ெகா$    வழிய=(வழிய=(வழிய=(வழிய=(    நிைலக4நிைலக4நிைலக4நிைலக4    இ6ேகஇ6ேகஇ6ேகஇ6ேக    வ&�வ&�வ&�வ&�,,,,    
இ() நா
 எNவள: அ(ைபF
, பாச�ைதF
 ெசல: ெச/தாA
, 
நம��4 இ&த Hதாைதய%க4 இ�ட சாப அைலகளG( நிைலக4 
வ&�வ=�டா!, ந
ைம அறியாமேலேய பல த#யவ=ைனக4 
வ&�வ=�கி(ற�. 

 
இ() ��
ப�தி5�4 ெச(றாA
,  
நா
 நி
மதியாக இ �க ேவ@�ெம() எ@Sேவா
.  

இ&த ேநர
 ((((சாப�தி(சாப�தி(சாப�தி(சாப�தி(    நிைலநிைலநிைலநிைல)))) வ&த:ட(,  
ந
ைமயறியாமேலேய, ேவதைன.பட" ெச/F
 நிைலக4தா(  

தி .ப=� தி .ப= வ&� ெகா@ேட இ ��
. 
 
ஆக, அNவா) ேவதனயான உண%:கைள வள%��� ெகா@டா!, 

மகி\"சி எ(ற எ!ைல��" ெச!A
 ெபாC�, “டமா%” எ() சித)@� 

ேபா�
. இ.ப$ ஏராளமான ��
ப6க4 உ@�. 
 
அ.ப$ மகி\"சிய=( எ!ைலய=Tைடய நிைலக4 வர.ப�
 

ெபாC�, சித)@� ேபா�
 நிைலF
, இ&த. பாச�தினா! எ���� 
ெகா@ட நிைலகளG!, எ!ேலா ��
 ந(ைம ெச/தாA
, அவ%க4 



எ���� ெகா@ட உண%:களாேல, ைக கா! �ைட"ச! வ 
. “ஐேயா, 
நா( எ!ேலா ��
 ந!ல�தாேன ெச/ேத(, எ( ைக கா! எ!லா
 
�ைடFேத, எ( உடெல!லா
 வலி�கி(றேத, ஆ@டவ( எ(ைன" 
ேசாதி��� ெகா@$ �கிறா(” எ(பா%க4. 

 
ஆக, இைத. ேபால நா
 ந
 உண%:��4, ந!லைத" ெச/தாA
, 

““““ந!லைத�ந!லைத�ந!லைத�ந!லைத�    கா��
கா��
கா��
கா��
    ஆ5ற!ஆ5ற!ஆ5ற!ஆ5ற!” ” ” ” ந
மிட
ந
மிட
ந
மிட
ந
மிட
    இ!ைலஇ!ைலஇ!ைலஇ!ைல.... 
அ&த ந!லைத" ெச/வத5�, நம��4, அ&த ந!லதி( 
நிைலக4 நிைல�தி �க ேவ@�
. 

 
ஆனா!, நா
 பாச�திேல, ப=ற �� cக%&�தா( (அவ ைடய 

உண%:கைள) ந!ல� ெச/ய ேவ@�ெம() எ@Sகி(ேறா
. அ� 
நம��
 ந!லைவகளாக இ �க ேவ@�
. 

 
ஆைகய=னாேலதா(, அ() ெம/ஞானGக4 எ��தைத. ேபால, நா
 

எ&த� �(ப�ைத� க@S5). பா%�தாA
, அ&தஅ&தஅ&தஅ&த    ந!லந!லந!லந!லைத�ைத�ைத�ைத�    
கா.பத5�கா.பத5�கா.பத5�கா.பத5�,,,, யா
 ெசா!A
 இ&த தியான Eைற.ப$, � வ 
ந�ச�திர�ைத எ@ண=, அதிலி &� ெவளG.ப�
 ேபர 4 ேபெராளGைய 

உ6கL��4 எ���� I�$� ெகா@�, ““““ஆ�மஆ�மஆ�மஆ�ம    9�தி9�தி9�தி9�தி” ” ” ” எ(றஎ(றஎ(றஎ(ற    
ஆFதஆFதஆFதஆFத����ைதைதைதைத    உ6கL��உ6கL��உ6கL��உ6கL������    ெகா��கி(ேற(ெகா��கி(ேற(ெகா��கி(ேற(ெகா��கி(ேற(....    

 
நா
 தவ) ெச/யாமேலேய, ப=ற% ெசF
 தவைற க@S5). 

பா%��� ெகா@$ &தா! ேபா�
, அதாவ�, ந#6க4 ஒ  ப�� நா�க4 
ச@ைட ேபா�ேவாைர. பா%��� ெகா@$ &தா! ேபா�
, உ6க4 
வ #�$! ந#6கL
 ச@ைட ேபா��வ=�வ #%க4.  

 
அ.ப$, ப�� நா�க4 ச@ைட ேபா�ேவாைர. பா%�தப=(, உ6க4 

உடலி!, ைக கா! �ைட"ச! வ 
, தைலவலி வ 
. உ6கைள 
அறியாம! இன
 ��யாத நிைலக4 வ 
.  

 

ஏென(றா!, I%ைமயான உண%வ=( த(ைமக4 
ந
ைம அறியாமேலேய, நம��4 வ&�, நம��4 பல த#ய 
நிைலகைள நம��4 உ வா�கிவ=�
. 



 
இைத. ேபா(ற நிைலக4 எ!லா
, நா
 பாச�தி( நிைலக4 

ெகா@�, ம�களGட
 ஒ(றி வாC
 ெபாC� வர�I$ய உண%:க4. 
 
இதிலி &� மP@� வ வத5�, அ() மக�ஷிக4 ெகா��த, அ&த 

ெம/ஞான�தி( ச�திைய நா
 ெப)வத5�, யா
 ெசா!A
 இ&த 
தியான�ைத" ெச/ய ேவ@�
. 

 
அNவா) தியான�ததி( நிைலக4 ெகா@�, ந
 � நாத% கா�$ய 

அ 4 வழி ெகா@�, “ஓ
 ஈaவரா” எ() உ6க4 உய=ைர எ@ண=, 
வா\�ைகய=! அ$�க$, இ&த ஆ�ம 9�திைய� கைட.ப=$�தா!, அ&த 
ஆ�ம 9�திய=( �ைண ெகா@�, உ6கL��4 வர�I$ய �(ப6க4 
அைன�ைதF
 �ைட�க E$F
. எம� அ ளாசிக4. 

 
(ப�க
ப�க
ப�க
ப�க
 73-78)  

நா( ந!லைத எ@S
ெபாC�, �ைறய=Tைடய உண%:கைள 
நா
 9வாசி�� வ=�கி(ேறா
. 9வாசி�த உண%:க4 ந
 உடA��4 
ெச(ற:ட(, பல ேநா/களாக மாறிவ=�கி(ற�.  

 
நா
 எைத� தவெற() ெசா!Aகி(ேறேனா, அ&த� தவறான 

ெசயைல" ெச/F
 நிைல�ேக நா( வ&�வ=�கி(ேற(.  
எைதெய!லா
 தவெற() ெசா!Aகி(ேறேனா,  
எைதெய!லா
 தவெற() 9�$� கா��கி(ேறேனா,  



நா(நா(நா(நா(    9�$�9�$�9�$�9�$�    கா�ட�கா�ட�கா�ட�கா�ட�    கா�டகா�டகா�டகா�ட, , , ,     
இ&தஇ&தஇ&தஇ&த    உண%வ=(உண%வ=(உண%வ=(உண%வ=(    ச�திச�திச�திச�தி    என��4என��4என��4என��4    I$I$I$I$, , , ,     
அேத தவைற" ெச/F
 நிைல�ேக  
எ(ைன இ��" ெச!கி(ற�. 
 
சாதாரண வா\�ைகய=! இைத. ேபா(ற நிைல வ&� வ=�வதாேல, 

இைத நா
 மா5)வத5��தா(, அ() நம� � நாத%, இ&த உண%வ=( 
ெசய!க4 எ.ப$" ெசய!ப�கி(ற�? எ(ற ேப @ைமைய� கா�$னா%. 

 
ேகாலமாமக�ஷிய=( த��வ
, ஆதிச6கர% Hல
 இ() வைர 

வ&தாA
, அ&த� த��வ�ைத மைற��வ=�டா%க4. 3500 ஆ@���4 
மைற&�வ=�ட�. 

  
இ(), ச6கரா"சா�யா% இ &தா% எ() ெசா!Aகி(றா%க4. 

அவ% ப=ற&த நாைள எ���� ெகா@டா%க4. அவ% மைற&த நாைள, 
இ(T
 யா 
 கண�கிடவ=!ைல. மைற&த சQர
 எ6கி �கிறெத()
 
ெசா!லவ=!ைல. மைற&த ேததிFமி!ைல. மைற&த இடEமி!ைல. 
வய� ம��
 35 வைரய=A
 இ &தா%. 

 
அ&த மகாTைடய அ 4 ச�திக4, இ&த� 

கா5றிேல மித&� ெகா@$ �கி(ற�. அ&த 
உண%வ=( ச�திைய, உ6கL��. ெபற" 
ெச/வத5��தா(, இ&த உபேதச
.  



 
ேகாலமாமக�ஷி, ஆதிச6கர ைடய உடலிலி &�தா( ெம/ 

ஒளGைய. ெப5), வ=@ ெச(றா%. ஆதிச6கரா"சா�ய ைடய 
உய=ரா�மா:
, வ=@ெவளG ெச()வ=�ட�. அவ%கெள!லா
, இ() 
வ=@ெவளGய=! ந�ச�திரமாக இ �கி(றா%க4. அவ%க4 உண%�திய 
இ&த அ 4 வழிைய, நா
 ஒNெவா  நிமிடE
 ெபற ேவ@�
.; 

 
��
ப�தி5�4 கணவ( மைனவ=��4 ச@ைட வ&தாA
, 

அ��த நிமிடேம, மக�ஷிகளG( அ 4 ச�தி எ( கணவ%/மைனவ= 
ஜ#வா�மா ெபற ேவ@�
. அவ% ேப"9
, H"9
 உலக ம�கைள ந(ைம 
ெபற" ெச/ய ேவ@�
. அவ% ெசா!லிேல இனGைம ெபற ேவ@�
 
எ(), ந#6க4 அ$�க$, இ&த “ஆ�ம 9�தி” ெச/� ெகா@�, இ&த 
உண%:கைள" ெசA��6க4. 

 
சில ��
ப6களG!, Hதாைதய%க4 நா(� வ
ச�தி5�E(, 

ஒ வ �ெகா வ% பல நிைலகைள" ெச/தி .பா%க4. ��
ப
 எ.ப$. 
ப=�&தேதா, உ( ��
ப வ
சேம அைத. ேபால ஆ�
 எ() 
ெசா!வா%க4. 

 
அNவா) ெசா!லிய= &தா!, அ&த வ
சாவழிய=Tைடய 

நிைலகளG!, இ&த உண%:க4 ெச() வ=�டா!, இ()இ()இ()இ(), , , , ஒ()
ஒ()
ஒ()
ஒ()
    
அறியாதவனGட�திA
அறியாதவனGட�திA
அறியாதவனGட�திA
அறியாதவனGட�திA
, , , , இ(ன!ப���இ(ன!ப���இ(ன!ப���இ(ன!ப���    ெகா@�ெகா@�ெகா@�ெகா@�    
இ .பா%க4இ .பா%க4இ .பா%க4இ .பா%க4....  
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 எ(), 
உட! ECவ�
 நிைனைவ" ெசA�த ேவ@�
. 

 

ப=(, இற&த அ&த உய=ரா�மாைவ நிைன��, அ&த� 
��
ப�தா ட( ேச%&�, அவ%க4 உண%:
 ேச%&�. 
ந
 உண%:
 ஒ() ேபால ேச%&�, அ&த உய=ரா�மா 

ச.த�ஷி ம@டல��ட( இைணய ேவ@�ெம(), உ&தி�உ&தி�உ&தி�உ&தி�    த4ளத4ளத4ளத4ள    
ேவ@�
ேவ@�
ேவ@�
ேவ@�
....    
     
ஏென(றா!, சி)�ளG ெப ெவ4ள
. இNவா), தியான
 

இ .பவ%க4 அைனவைரF
, ெபௗ%ணமி தியான�தி! இத5காக�தா(, 
ஏேகாப=�த நிைலய=!ஏேகாப=�த நிைலய=!ஏேகாப=�த நிைலய=!ஏேகாப=�த நிைலய=! ப=ரா%�தி�க" ெச/கி(ேறா
. 

 



உ6க4 �லனறிைவ வ=@ண=! ெசA�த" ெச/�, 
இற&தவ%கLைடய உய=ரா�மா�கைள, அவ�( ��
ப�தா%க4 ச.த�ஷி 
ம@டல��ட( இைணய" ெச/தா!, ச.த�ஷி ம@டல6களGலி &� 
வ 
 ேபெராளGைய, 9லப நிைலகளG! ெப5), வ 
 த#ைமகளGலி &� 
வ=�பட E$F
. 

(ப�க
ப�க
ப�க
ப�க
 91-95)  

நா
 ஒ  தவ)
 ெச/தி �க மா�ேடா
. எ!ேலா ��
 ந!ல� 
ெச/ய ேவ@�ெம() எ@ண=ய= .ேபா
. பaஸி! ேபா/� 
ெகா@$ ��
 ெபாC�, திjெர() ேரா�$! வ=ப�� நட&�வ=�டா!, 
அைத நா
 பா%�தா!, இ(ெனா  ஆ(மா ந
 உடA��4 
வ&�வ=�கி(ற�. 

 
அதி%"சியான ெச/திகைள� ேக�ேடா
 எ(றா!, அ&த 

அதி%"சியான நிைலகளG! அதனா! பய&ேதா
 எ(றா!, 

அதி%"சிய=!அதி%"சிய=!அதி%"சிய=!அதி%"சிய=!    இற&தஇற&தஇற&தஇற&த    உய=ராஉய=ராஉய=ராஉய=ரா(மா(மா(மா(மா,,,, ந
 உடலி! 
ஆவ=யாக வ&�, ெதா!ைல ெகா���
. அதிலி &� 
த.பE$யாம! எ�தாைனேயா ேப% இ �கி(றா%க4. 

 
ஒNெவா  ச&த%.ப�திA
, ஒNெவா  உடலிA
, ஏேதா ஒ  

வைகய=! வ&� ��&�வ=�கி(ற�. இ(ெனா  ஆ(மா எ&த� 
�(ப.ப�டேதா, அைதெய!லா
 ந
 உடலி! ெசA�திவ=�
.  

 
இைத. ேபா(ற நிைலகைள மா5)வத5�, இற&தவ%கLைடய 

உய=ரா�மாைவ வ=@ ெசA�த ேவ@�
. ஏ6கி இC��வ=ட� ஏ6கி இC��வ=ட� ஏ6கி இC��வ=ட� ஏ6கி இC��வ=ட� 
Iடா�Iடா�Iடா�Iடா�....  

 
இ&த தியான
 ெச/தபவ%க4 நா
, அவ%கைள உண%வாேல உ&தி, 

வ=@ ெசA�த ேவ@�
. இ&த" ச�தி ெகா@�, எ!ேலா 
 ேச%&� 
த4L
 ேபா�, அ&த ம@டல�தி! அT.ப= ைவ�� வ=�கி(ேறா
.  

 
ஆக, அ&த ச.த�ஷி ம@டல6களG( அ 4ச�தி ெபற 

ேவ@�ெம(), எ@S
ேபா�  
அ&த� ��
ப�தி! உ4ளவ%கL��,  
இவ%கLட( ேச%&த உண%: அ�,  
அ&த உண%:ட(, ஆ�மா அ6கி ��
 ெபாC�,  



எ@S
 ெபாC�, நிைன: ேவகமாக" ெச!A
. 
 

ச.த�ஷி ம@டல6கச.த�ஷி ம@டல6கச.த�ஷி ம@டல6கச.த�ஷி ம@டல6களGலி &� ெவளG.ப�
 ளGலி &� ெவளG.ப�
 ளGலி &� ெவளG.ப�
 ளGலி &� ெவளG.ப�
 
ச�திையச�திையச�திையச�திைய    எ���எ���எ���எ���,,,,    அவ%க4அவ%க4அவ%க4அவ%க4    வா\கி(றா%க4வா\கி(றா%க4வா\கி(றா%க4வா\கி(றா%க4....    

    
நா
 எ.ப$ இ&த bமிய=ேல வ=ைளவைத" சா.ப=�கிேறாேமா,  
இ&த bமிய=! கா5றிலி �க� I$ய ச�திைய,  
மர
, ெச$ ெகா$க4, எ.ப$� தன��4 ஈ%�� வா\கிறேதா,  
இைத.ேபால, நா
 இ&த மனGத உடலிலி &�,  
ச.த�ஷிய=Tைடய உண%வ=( ஒளGகைள. ெபற ேவ@�ெம(),  
எ@ண= ஏ6கி" ேச%��� ெகா@டவ%க4,  
இ&த உய=ரா�மாைவ அ6ேக அT.ப= ைவ�ேதா
 எ(றா!,  
இ&த மனGத உண%வா!, சைம�� அT.ப=ய அ&த அைலைய, 

அவ%க4 9வாசி.பா%க4. 
 
அ.ப$" 9வாசி��, அ&த உண%: ெகா@�, அ&த" சQர
 ஆ�ம 

சQரமாக, ஒளG" சQரமாக வளர ஆர
ப=��
. அவ%க4 
தியானமி &தா%கேளா, இ!ைலேயா, அவ%கைள நா
 
அT.ப= ைவ�� வ=�கி(ேறா
.  

 
Eதலி! அT.ப= ைவ��
 ெபாC�, அ&த" ச�தி கிைட�கி(ற�. 

ப=(, அத(வழி ெகா@� நா
 இ&த எ@ண�தி! இ ��
 ெபாC�, ந
 
ஈ%.� அ6ேக இ ��
.  

 



இைத ந
 �ழ&ைதகL��. பழ�கிவ=�டா!, அவ%க4 

உ&தினா!, ெரா
ப" 9லபமாக ெரா
ப" 9லபமாக ெரா
ப" 9லபமாக ெரா
ப" 9லபமாக நா
நா
நா
நா
    அ6ேக அ6ேக அ6ேக அ6ேக 
ெச()வ=�கி(ேறா
ெச()வ=�கி(ேறா
ெச()வ=�கி(ேறா
ெச()வ=�கி(ேறா
.... இ.ப$�தா(, ஞானGய%க4 எ!லா
 
ேபானா%க4. 

 
அத5காக ேவ@$�தா(, அ&த ெம/ஞானGய%க4, அவ%க4 

எNவள: ெப�ய ச�திைய. ெப5றி &தாA
, ம�க4 ம�திய=ேல 
ெசா!லி, அவ%க4 எ@ண�ைத� d@ட" ெச/�, 
ஒNெவா வ�ட�திA
, அ&த� �(ப�ைத. ேபா�க" ெச/�, “அ&த 
மக�ஷிய=னா! என�� ந!லதாக ஆன�” எ() அவ%கைள எ@ண" 
ெச/�, அ&த எ@ண�ைத அவ%க4 ேச%��, அவ%க4 வழிகளG!, 
அவ%க4 உண%வ=( ஆ5ற!மி�க நிைலகளG! ேச%&�, வ=@ெச(றா%க4. 

 
அவ%க4 வ=@ ெச(ற வழிய=!, ப=(னா! வ&தவ%க4 அைத� 

கைட.ப=$�த� ெகாDச கால
தா(. அரச நிைலகளG! ப�தி 
மா%�க
 வ&த�ேம, எ!லாேம மாறிவ=�ட�எ!லாேம மாறிவ=�ட�எ!லாேம மாறிவ=�ட�எ!லாேம மாறிவ=�ட�....  

 
வ=@ ெச!A
 நிைல ECவ�
 மாறி, மP@�
 இ&த மனGத� 

I@���4 தா( ��&� ெகா@$ ��
 நிைலயாகிவ=�ட�. 
இைதெய!லா
 மா5றியைம��, அ&த ெம/ஞானGக4 கா�$ய வழிய=! 
வ=@ ெச!ல ேவ@�
. 

 
E(ேனா%கைளF
, தா/ த&ைதய�( உடைல வ=��. ப=�&த 

உய=ரா�மா�கைளF
, ச.த�ஷி ம@டல��ட( இைணய" 
ெச/கி(ேறா
. நா
 உடAட( இ �கி(ேறா
. அவ%க4 ஆ�மா�கைள 
அT.ப= வ=�கி(ேறா
.  

 
தா/ உண%ைவ எ��ேத பழ�கி(ேறா
. அ&த� தாய=( அ ளாசி 

ெபற ேவ@�ெம() எ@S
 ெபாC�, இ6கி &ேத கிைட�கிற�. அ&த 
உண%:ட(, அ&த ச.த�ஷி ம@டல6கைள எ@ண=னா!, அ6கி .பைத 
மிக" 9லபமாக. ெப)கி(ேறா
.  

 

இத5��தா(இத5��தா(இத5��தா(இத5��தா(,,,, அ() ஞானGய%க4 அ
மா அ() ஞானGய%க4 அ
மா அ() ஞானGய%க4 அ
மா அ() ஞானGய%க4 அ
மா    
அ.பாைவஅ.பாைவஅ.பாைவஅ.பாைவ,,,, வண6க. பழக" ெச/தா%க4 வண6க. பழக" ெச/தா%க4 வண6க. பழக" ெச/தா%க4 வண6க. பழக" ெச/தா%க4....        



ஆகேவ, எ!ேலா 
 வ #�$! I��� ��
ப தியானமி &�,  
அ
மா அ.பாைவ ெத/வமாக எ@ண=,  
அவ%க4 உய=ைர “ஈசனாக�” க தி,  
அ
மா:ைடய க@ைண� “க@ணனாக” எ@ண=,  
அ.பா:ைடய உடைல" “சிவனாக�” க தி,  
அவ%க4 உடலிA4ள,  

“ந
ைம உ வா�கிய ந!ல �ண6க4”,  
ந
ைம உ வா�கிய தா/ த&ைதய�ட
தா( இ �கிற� எ(),  
அவ%கள நா
 வண6கி. பழக ேவ@�
. 

(ப�க
ப�க
ப�க
ப�க
 96-101)  

இ() வ=Dஞான உலக�தி( நிைலக4 அதிகமாக இ .பதா!, 
ஒNெவா வ 
 வார�தி! ஒ  நா4, கிராம�தி! ஒ()
 
ெத�யாதவ%க4 இ &தாA
Iட, I��� தியான
 இ &� பழ�6க4.  

 

உ6கL��4 ஞான
 ெத�F
. ஞான�ைத அb%வமான 
நிைலகளG! ேபச�I$ய ஆ5றA
 கிைட��
. 
ெம/ஞானGய�( அ 4 ஒளG கிைட�தா!, ஞான
 கிைட��
. 

 

ஆதிச6கர% ப$�தவர!ல. அவ% உடலி! ஆ5ற! 
கிைட�த�. இராமலி6க அ$க4 ப$�தவர!ல. அவ ��. 
ப$.� வரவ=!ைல எ(),  வ #�$! உைத வா6கியவ%தா(. அவ ைடய 
ச&த%.ப
, இைத. ேபால ெம/ஞான�ைத அறி&த ஆ�மா, அவ ைடய 
உடA��4 வ&�, பல நிைலகைள" ெசா(ன�. 

 
ேகாலமாமக�ஷி அரச நிைலகளG! வ&தவ%. அவ% அரச நிைல 

எ!லாவ5ைறF
 ஒ��கி ைவ��வ=��, ெம/ ஒளGைய� காணேவ@�
 
எ() வ&தவ%.  

 
ஆதிச6கர% ப$�தவர!ல. ேகாலமாமக�ஷி, அவ% உடைல வ=�� 

ெவளGேய வ&�,  
ஆதிச6கர% உடலி! ��&�, ஞான�ைத. ேபசி,  
அ&த உடலிலி &� இவ 
 ஞான�ைத. ெப5),  
அ&த ஆ�மாவ=5�
 ஒளG ெகா��� வ=@ ெச(றா%க4. 
ஆக, இ&த மாதி� நா
 ஒ வ �ெகா வ%, மனGத சQர�திலி &�  
மனGத ைடய நிைலகைள எ����தா(, வ=@ ெச!ல ேவ@�
. 



 
இ() க
.U�ட�! இ&த அைலவ�ைச வ கிறெத(றா!, அைத 

இய&திர�தினா! ேக�டறிேவா
. ேர$ேயாைவ� ேக�ேபா
. T.V.ைய. 

பா%.ேபா
, எ!லா
 பா%.ேபா
. அ&தஅ&தஅ&தஅ&த    உண%:கெள!லா
உண%:கெள!லா
உண%:கெள!லா
உண%:கெள!லா
    ந
ந
ந
ந
    
உடA��4உடA��4உடA��4உடA��4    உ4ளஉ4ளஉ4ளஉ4ள    ெச!கL��4ெச!கL��4ெச!கL��4ெச!கL��4    பதி&�வ=�ட�பதி&�வ=�ட�பதி&�வ=�ட�பதி&�வ=�ட�.... 

 
வ=Dஞான அறி:, ந
 உண%:ைடய ெச!A��4 பதி&த:ட(, 

மனGத( வ=�ட H"சைலகைள, இ�தா( “ெச!” எ() எ���� 
ெகா@டா(.  

 
இைத� க
.U�ட% அைலவ�ைசய=! ைவ��� ெகா@�, 

மனGதT�� எ.ப$,  
இ&த உடலிலி &� வர�I$ய வாசைனைய,  
இ&த உண%வ=( நிைலகைள,  
அ&த உய=ரா�மா, அ� எ.ப$ ெசய!ப���கி(றேதா,  
அேத மாதி� எல��ரானG� நிைலைய உணர ைவ��,  
அ&த அC�த�தி( நிைலக4, இ&த உண%வ=( நிைலகைள,  

““““சிலிகா(சிலிகா(சிலிகா(சிலிகா( (silicon) (silicon) (silicon) (silicon)””””    எ(றஎ(றஎ(றஎ(ற    நிைலகளG!நிைலகளG!நிைலகளG!நிைலகளG!, , , , 
உண%வைலகைளஉண%வைலகைளஉண%வைலகைளஉண%வைலகைள    இC�கஇC�கஇC�கஇC�க,,,, எைத எைத" ேச%�க 
ேவ@�ேமா, அைத" ேச%�கி(றா( வ=DஞானG. 

 
ஆக, இ&த மனGதTைடய உண%:க4 ப��. ப��, 

க
.U�ட�( அைலக4 ெசய!பட ஆர
ப=��வ=�ட�.  
 
மனGதTைடய உண%:க4, நா
 ேபச�I$ய எ@ண�ைத, 

Y�யTைடய ெவ.ப கா&த6க4, அ&த உண%:கைள ஈ%��, அைத 



நாடா�களG! பதி: ெச/�, நாடாவ=! பதி: ெச/தப=(, அைதேய 
ஒலிபர.ப=, ெவ.ப கா&த�தி! அT.ப=, எ&த இய&திர�தி( �ைண 
ெகா@�, எத( அைலவ�ைசய=! ைவ�தாேனா, அைத. ப=��� 
எ��கி(றா(. 

 

இைதேய நா
 காதி! ேக��, இ&த உண%வ=( த(ைம, எ&தஎ&தஎ&தஎ&த����    
““““ெகமி�க!ெகமி�க!ெகமி�க!ெகமி�க!””””    உண%:ட(உண%:ட(உண%:ட(உண%:ட(    ந
Eட(ந
Eட(ந
Eட(ந
Eட(    கல&�கல&�கல&�கல&�    
ெகா@ேடாேமாெகா@ேடாேமாெகா@ேடாேமாெகா@ேடாேமா,,,, இ&த ஐ
ப� வ ட�தி5�4 மனGதT��4 
வ=ைளய ைவ��, அவ( ெகா@� வ&த, இ&த உண%: ECவ�ேம, 
இ() கா5றைலகளG! கல&�, அைதேய இய&திர�தினா! ஈ%��. 
பழகினா(.  

 
ஏேதா ச�தி கா5றிலி �கிற� எ() அறி&தா(. இவ( வ=�ட 

உண%ேவ, மனGத உடலி! ப��, இ&த H"சி( அைலக4 இ&த� 
கா5றி5�4 ெப �கமாகி(ற�.  

 
ஆக, மனGத உடA��4 ம&திர6க4, த&திர6க4, இய&திர6க4 

எ!லா
 பதி: ெச/தா(. ஆக, சினGமா�களG! எ�தைன த&திர6க4, 
எ�தைன ேபா%க4 ெச/கிறா%க4? அேத ேபால, இவTைடய Y�9ம 
உண%:கைள. பட6களாக. ப=$�தா(. ேபானா(, வ&தா(, எ!லா
 
ேக�டா(. அ&த உண%:க4 பட, ஒளG ெகா@� ஒளGபர.� ெச/தா(. 

 
இ� மனGத உடA��4 வ&தப=(, அேத அைலவ�ைசைய 

எ��தா(. இ� சிலிகா( EைறகளG! இC��� கவ%&�, இC�க.ப�
 
ெபாC�, எ&ெத&த நிைலகளG! ெசய!ப�டாேனா, அைத எல��ரானG�கி! 
பதி: ெச/தா(. 

 

அைத. ேபால, சில அC�த6க4 வர.ப�
 ெபாC�, இ&த 
அைலக4, அ� ேபச ஆர
ப=��வ=�ட�. இைத�தா(, 
வ=Dஞான Hைள எ() ெசா!லி, சிலிகானG(, எெல��ராTைடய 
வ=Dஞான�வ=Dஞான�வ=Dஞான�வ=Dஞான�    க வ=கL��4க வ=கL��4க வ=கL��4க வ=கL��4    உரா/&�உரா/&�உரா/&�உரா/&�, , , , உண%&�உண%&�உண%&�உண%&�, , , , 
உண%வைலக4உண%வைலக4உண%வைலக4உண%வைலக4    ப�ட:ட(ப�ட:ட(ப�ட:ட(ப�ட:ட(,,,, ெசய!ப�கிற�.  

 



இ.ெபாC�, எ.ப$ மனGதT�� ஒெர சீேதா�ண நிைல 
இ �கிறேதா, இேத மாதி� க
.U�ட ��, 90$கி�F எ(றா!, அேத 
அள:தா( இ �க ேவ@�
. அத5� ேம! ேபானா!, கா/"ச! 
வ&�வ=�
. தா)மாறாக" ெசய!ப�
. அேத மாதி�, க@, கா�, உண%: 
ேச%��, அைலவ�ைசைய ஈ%�� ைவ��� ெகா4L
.  

 
உ6களGட
 ஒ  ேநா/ வ&�வ=�டெத(றா!, அைத அ��தவ �� 

அT.�
. இ.ப$ ஒ வ �ெகா வ% ேநாைய அT.ப=, கைடசிய=!, இ&த 
மனGதTைடய உண%:க4 அ6ேகேய 9ழ() ெகா@$ ��
. 

 
வ=மான6க4, இரா�ெக��க4 ம5றைவகளGெல!லா
, இவ( 

ேவைல ெச/� ெகா@$ �கி(றா(. ஆக, இைவகெள!லா
 எ() 
தா)மாறாக வ=ழ. ேபாகி(றேதா? ெத�யவ=!ைல.  

 

எ!லாவ5ைறF
எ!லாவ5ைறF
எ!லாவ5ைறF
எ!லாவ5ைறF
    ெபா �திெபா �திெபா �திெபா �தி    ைவ�தி .ப�ைவ�தி .ப�ைவ�தி .ப�ைவ�தி .ப�, , , , எ.ப$எ.ப$எ.ப$எ.ப$    
எ.ப$ேயாஎ.ப$ேயாஎ.ப$ேயாஎ.ப$ேயா, , , , ேபாக.ேபாக.ேபாக.ேபாக.    ேபாகிற�ேபாகிற�ேபாகிற�ேபாகிற�.... நாE
 இ&த மனGத சி&தைனைய 
இழ&�, எ.ப$ எ.ப$ேயா தி�ய. ேபாகிேறா
.  

 
இதிலி &� கா.பா5றி� ெகா4வத5�, ெம/ ஒளGைய எ���, 

9��. ெபா9��6க4. யா
 இேலசாக" ெசா!கி(ேறா
 எ() 
அல�சியப��தாத#%க4.  

 
நா
, எ!லா
 வ=வர�ைதF
 ெத�&� எ�.பத5�, நா�க4 

இ!ைல. உ6கL��4உ6கL��4உ6கL��4உ6கL��4    ெம/ெம/ெம/ெம/    உண%ைவ.உண%ைவ.உண%ைவ.உண%ைவ.    பா/"சிபா/"சிபா/"சிபா/"சி, , , , 
ச�திையச�திையச�திையச�திைய    எ�.பத5�எ�.பத5�எ�.பத5�எ�.பத5�, , , , யா
யா
யா
யா
    9லபமாக"9லபமாக"9லபமாக"9லபமாக"    
ெசா!கிெசா!கிெசா!கிெசா!கி(ேறா
(ேறா
(ேறா
(ேறா
....  

 
ந#6க4 தியானமி &�, Hதாைதய%கைள வ=@ ெசA��6க4. 

வ=@ண=லி �க� I$ய அைலகைள எ�.பத5�, 
Eய5சி எ�6க4, எம� அ ளாசிக4. 

(ப�க
ப�க
ப�க
ப�க
 121-127)  

“ப=ர
மாைவ" சிைற. ப=$�தா( E க(”.  

E க( யா%?  



ப=ர
மாைவப=ர
மாைவப=ர
மாைவப=ர
மாைவ    ஏ(ஏ(ஏ(ஏ(    சிைற.ப=$�தா(சிைற.ப=$�தா(சிைற.ப=$�தா(சிைற.ப=$�தா(????        
 
இ.ெபாC�, Y�யனGலி &� வர�I$ய ெவ.ப கா&த
, ஒ  

ேராஜா.bவ=லி &� வர�I$ய மண�ைத, அ� இC��� கவ%&� 
ெகா4கி(ற�. அ.ப$� கவ%&� ெகா@டப=(, அ&த மண�ைத வ #சி, 
அைலகளாக அ� வ #9கி(ற�. ச&த%.ப�திேல அ&த நிைல உ வாகி(ற�.  

 
இைத. ேபால, ஒNெவா  ச&த%.ப
, ஒ  ெபா Lட(, ஒ  

ெபா 4 ேச%�க.ப�
 ெபாC�, ம5ெறா  ெபா ளGTைடய த(ைமக4 

உ வாகி(ற�. அேத ேபா(), நா
 ஒNெவா  
ச&த%.ப�ைதF
 உ வா�க ேவ@�
. 

 
வ=Dஞான�தி! இ(), எ�தைனேயா ெச$ ெகா$கைள, மா5றி 

இ �கிேறா
. எ�தைனேயா மா�, ஆ� இன6கைள மா5றி இ �கிேறா
.  
ஆக, இ&த இய5ைகய=! வ=ைளய� I$ய, அ�தைன ச�திையF
,  
இ&த மனGத உடA��4 நா
 சி �$��
 த(ைம,  
அ�தா( ப=ர
மாைவ" சிைற.ப=$�தா( E க(. 

 
சாதாரணமாக ஒ வ( தவ) ெச/கி(றா(. அ&த� தவறான 

உண%ைவ நா( எ��கி(ேற(. அ!ல�, ஒ  ெபா ைள உ வா�க 
ேவ@�ெம(), நா( எ@Sகி(ேற(.  

 
அ.ெபாC� அ&த எ@ண�ைத நா( 9வாசி��, எ( உய=�ேல 

ப�ட:ட( ப=ர
ம
. அ&த ப=ர
ம�தி( த(ைமக4, எ( உடA��4 
ெச!கி(ற�, “ப=ரணவ
”.  

 



எ( உடA��4 ெச(ற:ட(, அத( நிைலக4 ெகா@�, நா( 

ெசய!ப���கி(ேற(. ஆக, ப=ர
மா உ வா��கி(றா(. ந
 
உய=�( த(ைம ப=ர
ம
.  

 
ஆக, நா
 இ&த ஆறாவ� அறிவ=( த(ைமயா!, சி �$�க 

ேவ@�ெம() எ@Sகி(ேற(.  
இ&த உண%வ=( த(ைமைய எ( உண%:��4 ெசA�தி,  

அ&த"அ&த"அ&த"அ&த"    ச&த%.ப�ைதச&த%.ப�ைதச&த%.ப�ைதச&த%.ப�ைத    நிக\�திநிக\�திநிக\�திநிக\�தி, , , ,     
நா(நா(நா(நா(    அைத"அைத"அைத"அைத"    ெசய!ப��ெசய!ப��ெசய!ப��ெசய!ப���கி(ேற(�கி(ேற(�கி(ேற(�கி(ேற(....    
 
ஆக இ&த மனGத( உ ெப)
 ச�தி ெப5றவ( எ(ற நிைல��, 

அ6ேக ெம/ ஒளGய=( த(ைமைய� கா�$னா%க4 ஞானGக4. இ�தா(,  
“ப=ர
மாைவ" சிைற.ப=$�தா( E க(”. 

 
“ஓ
 எ(ற ப=ரணவ ம&திர�ைத  
சிவT�ேக ஓதினா(, E க(”.   
உடலான சிவ(, ஆக, இ&த உடA��4 நி(), ஆறாவ� அறி: 

(E க() – உடலான சிவT�� உண%��கி(றா(. 
  
அதாவ�, இ� இ(ென(ன ெபா 4,  ஒ  ெபா 4 ஒ  

ெபா Lட( ேமா�
 ெபாC�, நம� bமி 9ழ!கி(ற�. அ� 
9ழA
ேபா� ஏ5பட�I$ய�தா(, ‘’ப=ரணவ
’’.  

நா
 9வாசி��, ந
 உய=�ேல ப��  
அ&த உண%வ=( த(ைம  
ஜ#வ அைலகளாக இய��வ�தா( ‘’ப=ரணவ
”,  
எ(ற இ&த� த��வ�ைத  
உடலான சிவT��, கா� வழியாக" ெசா!Aகி(றா(.  
 
ஆக, நா
 9வாசி�த உண%வ=Tைடய நிைலக4,  
ஒலி அைலகளாக. ப�டப=(,  
இ&த உண%வ=( த(ைம, ெசவ=களGேல ப��,  
சிவT�ேக ஓதினா(,  

இ�தா( “தக.ப(சாமி” எ() கைத எC�வா%க4. 
 
இ&த மனGத உடA��4 ஆறாவ� அறிவ=( த(ைமைய  



நா
 9வாசி��, உய=�ேல ப��,  

இ&த உண%வ=( எ@ண�ைத H"சாக ெவளGய=��,  
இ&த உண%வ=( கா&த அைலகளG! ப��,  
ந
 ெசவ=களG! ப��,  
அ&த ஒலிய=( த(ைம ெகா@�  

ெசய!ப���
 த(ைமெசய!ப���
 த(ைமெசய!ப���
 த(ைமெசய!ப���
 த(ைம,,,, ஆறாவ� அறி: ஆறாவ� அறி: ஆறாவ� அறி: ஆறாவ� அறி:....    
 

காைத. ெபா�தி� ெகா@� ேபசி.பா 6க4.  
சி&தைன ெச/ய E$Fமா?   
ஆைகய=னாேலதா( சிவT�ேக ஓதினா(.  
 
த( உண%வ=( எ@ண�ைத,  
தா( 9வாசி�� ெவளGய=�ட உண%வ=( த(ைமைய,  
த( ெசவ=க4 ெகா@�  
அ&த உண%வ=( நிைலகளG! ெசய!ப���
 த(ைம,  
இ�தா( ஆறாவ� அறி: தக.ப(சாமி. 
  
E கT�� இர@� ச�திக4 இ"சாச�தி, கி�யாச�தி. இைவக4 

அ() ஞானGக4 ெசா(ன ேப @ைமய=Tைடய நிைலக4. அதாவ� 

வ4ளG (வ!லி) – வலிைம மி�க ச�தி.  
 
ந
 உடலிலி &� வர�I$ய� ஆறாவ� அறி:. வ4ளG 

திைண�கா�$ேல காவ! இ �கி(றா4. தா( வ=ைளய ைவ�தைத, 
ம5ற � வ=க4 ெகா�தி" சா.ப=��. ேபாகாம!, அைத. 
பா�கா�கி(றா4.  

 
அைத. ேபால, இ&த மனGத உடலி( த(ைமைய, நா
 

எ�தைனேயா  ேகா$ சQர6க4 எ��த, இ&த நிைலயான ந!வ=ைனைய, 
நம��4 ேச%�தி �கI$ய நிைலைய� கா��
 நிைலயாக, 
திைண�கா�$! காவ! இ ��
ேபா�, � வ=ைய எ.ப$ 
வ=ர��கி(றா4. இைத. ேபால, ந
 உடலி! வள%�த ந!Aண%ைவ� 
கா�க�I$ய உண%ைவ, நா
 9வாசி��
ேபா�,  

ந
 உய=�ேல ப�ட:ட(, “ெத/வ ஆைண”,   

நா
 9வாசி�த�, இ&த உடலி! ெத/வமாெத/வமாெத/வமாெத/வமாக மாறிக மாறிக மாறிக மாறி,,,,  



அ&த ஆைண.ப$தா(அ&த ஆைண.ப$தா(அ&த ஆைண.ப$தா(அ&த ஆைண.ப$தா(,,,, ந
ைம ெசயலா��கி(ற�.  
இ�தா( வ4ளG, ெத/வாைன. 
 
வ4ளG தி மண�தி!, இ(ெனா(ைறF
 கா�$ய= �கிறா%க4. 

E கT�� அ@ண( வ=நாயக%.  அ&த ஆதிHல�திலி &�  ேதா(றிய, 

ஆறாவ� அறிவான ச�திைய�தா(,  நம��4, இ� கா.பா5)
 
அைலகளாக இ �கி(ற�,   

‘’இைத ந# க!யாண
 ெச/� ெகா4’’.   
உ(ைன� கா��� ெகா4ள�I$ய உண%வாக, எ����ெகா4”  
எ() உடலிலி &� அ&த ச�திைய� கா�$னா%க4.    

 
வ4ளG தி மண�தி! இைத� ெதளGவாக� கா��கிறா%க4, 

ப"ைசயாகேவ கா��கிறா%க4. அைத உண%&� ெகா4வா% 
யா மி!ைல. இ&த உடலி( த(ைமைய, அ.ப$ேய பாக
 பாகமாக. 
ப=���, ெதளGவான நிைலகளG! கா�$ய= �கிறா%க4.  

 
இ&த ஆறாவ� அறிவ=( த(ைம ெகா@ட நா
, ப=ர
மா 

“சி �$��
 த(ைம ெப5றவ%க4”. ஆதிச6கர ைடய உடலிலி &� 
ேகாலமாமக�ஷி கா�$ய�, ‘’அ�ைவத
’’.  

 
நா
 கா5றிலி �க�I$ய ந!ல உண%:கைள, ந!லைவகளாக 

நா
 9வாசி��, இ&த 9வாச�தி( த(ைமகைள நம��4 ப=ர
மமா�கி, 
ப=ரணவமா�கி, நம��4 அ&த ெத/வ நிைலகைள. ெபற" ெச/வ�தா(, 
ஆதிச6கர ைடய த��வ
. ஆக, நம��4 �ைவத
 – �ைவத
 எ(ப� 

ஒளG சQர
. அ&த ெம/ஞானGய=( உண%ைவ நம��4 
எ���, உய=ரா�மாைவ ஒளG சQரமாக மா5)
 நிைலஉய=ரா�மாைவ ஒளG சQரமாக மா5)
 நிைலஉய=ரா�மாைவ ஒளG சQரமாக மா5)
 நிைலஉய=ரா�மாைவ ஒளG சQரமாக மா5)
 நிைல.... 

 

 

 



 

(ப�க
ப�க
ப�க
ப�க
 143,144, 155,156)  

யா
 ப=ர"சார
 ெச/யவ=!ைல. உ6க4 ஒNெவா வ டய 
நிைலகளGA
 மக�ஷிகளG( அ 4 ச�திைய. பதிய" ெச/�, 
தியான�தினா! � வ ந�ச�திர�தி( ேபர ைள, நம��4 I�$� 
ெகா4கி(ேறா
. அத5��தா( தியான
. 

 
அத5க���, ந
 வா\�ைகய=! எ&த" ச&த%.பமானாA
 ச�, “ஓ
 

ஈaவரா” எ() உய=ைர எ@ண=, “மக�ஷிகளG( அ 4 ச�திைய. 
ெபறேவ@�
” எ() ஏ6கி “மக�ஷிகளG( அ 4 ச�திைய எ6க4 
ஜ#வா�மா ெபற அ 4வா/ ஈaவரா” எ() உ6க4: உடைல� 
தியானG��� ெகா4L6க4. இத5�. ெபய% “ஆ�ம 9�தி”. 

 
ந
ைம அறியாமேலேய, ந
ைம� �(�)�தி� ெகா@$ ��
 

நிைலைய மா5)வத5��தா(, த�க ஆFத�ைத ““““மிஷி(மிஷி(மிஷி(மிஷி(    க@க@க@க@” ” ” ” 
(MACHINE GUN) (MACHINE GUN) (MACHINE GUN) (MACHINE GUN) ேபா()ேபா()ேபா()ேபா(),,,,    உ6கL��உ6கL��உ6கL��உ6கL��    ஆஆஆஆ�ம�ம�ம�ம    9�தி9�தி9�தி9�தி    
எ(றஎ(றஎ(றஎ(ற    ஆFத�ைத�ஆFத�ைத�ஆFத�ைத�ஆFத�ைத�    ைகய=!ைகய=!ைகய=!ைகய=!    ெகா��கிேறா
ெகா��கிேறா
ெகா��கிேறா
ெகா��கிேறா
....    

 

ஏென(றா!, இைத உ6கL�� யா
யா
யா
யா
, , , , வா��ட(வா��ட(வா��ட(வா��ட(    I$I$I$I$, , , , 
ெகா���
ெகா���
ெகா���
ெகா���
    நிைலக4நிைலக4நிைலக4நிைலக4.... ந#6க4 எ!லா
 க�
 ெஜபமி &� இ&த" 
ச�திைய. ெப)வெத(றா! அNவள: சாதாரணமானத!ல.  



 
இ&த ஆ�ம 9�தி எ(கிற எ@ண உண%வ=( எ@ண வா�ைக,  
ச�யான EைறகளG!, உ6கL��� ெகா�.பத5�,  
இ&த உண%வ=( த(ைமைய,  

யா
யா
யா
யா
, , , , ெகா!��!ெகா!��!ெகா!��!ெகா!��! 16  16  16  16 வ ட6க4வ ட6க4வ ட6க4வ ட6க4    எ���எ���எ���எ���, , , , 
வள%��வள%��வள%��வள%��, “, “, “, “அ&தஅ&தஅ&தஅ&த    வா�கி(வா�கி(வா�கி(வா�கி(    ஒலிையஒலிையஒலிையஒலிைய”””” உ6கL��4 
பதிய" ெச/கி(ேறா
. 

 
இ.ப$. பதிய" ெச/தைத, யா
 ெசா!A
 இ&த Eைற.ப$, யா% 

ஒ வ% தியான�தி! இ �கி(றா%கேளா, அவ%கL�� இ&த 
வா\�ைகய=ேல எ�தைகய �(பமி &தாA
, நி"சய
 ந#6கிவ=�
. 

 
ெப@களாக இ �க� I$யவ%க4 அைனவ ேம, சைமய! 

ெச/F
 ெபாCெத!லா
 ஆ�ம 9�தி ெச/� வ=��, அ�சிைய. ேபா�
 
ெபாCெத!லா
, அ&த மக�ஷிகளG( அ 4 ச�தியா!, நா
 சைம��
 
சா.பா�ைட யா% �சி�தாA
, அவ%க4 வா\�ைகய=! நலE
 வளE
 
ெபற ேவ@�ெம() எ@ண=, அ�சிைய. ேபா�6க4. ந#6க4 
அ.ெபாC� 9வாசி�க� I$ய உண%:, உ6கைள அறியாமேலேய 
உ6கைள" 9�த.ப���
. 

 
ெப@கL��, அ$�க$ கவைலF
, ெதா!ைலகL
 வ வதனா!, 

அ&த உண%:களா!, அவ%கL�� ைக கா! �ைட"சA
, தைலவலிF
, 
ஒ5ைற� தைலவலிF
, அதிகமான நிைலய=! வ 
. காரண
 
ெப@கL�� ஈ%.� ச�தி ஜாaதி.  

 

ெப@க4ெப@க4ெப@க4ெப@க4, , , , கவைலF
கவைலF
கவைலF
கவைலF
, , , , ம5றம5றம5றம5ற    நிைலகைளF
நிைலகைளF
நிைலகைளF
நிைலகைளF
    
அ$�க$அ$�க$அ$�க$அ$�க$    எ@ண=ெய@ண=எ@ண=ெய@ண=எ@ண=ெய@ண=எ@ண=ெய@ண=,,,, அவ%கைள அறியாமேலேய, 



இ&த உண%:க4 உடலி! ேச%&�, ைக கா! �ைட"ச! 
வ&�வ=�கி(ற�. அ�ேவ, ப=( நா�களG! ேநா/களாக வள%&�, 
ந!லைதேய சி&தி�க E$யாத நிைலக4 ஏ5ப�கி(ற�. 

 
ஆைகய=னா!, ெப@க4 சைமய! ெச/F
 ெபாC�
, சைமய! 

ெச/தப=( ப�மா)
 ெபாC�
, இ&த நிைலகைள" ெச/� ெகா4L6க4. 
கணவ( மைனவ=F
, அவசிய
 இ&த ஆ�ம 9�திைய" ெச/� பழகி� 
ெகா4L6க4. 

 
ஒNெவா  நாL
, வ #�ைட வ=�� ெவளGேய ெச(றாA
,  
ெதாழிலி! ேபா/ அம%&தாA
,  
ஒ  ச6கடமான வா%�ைதகைள� காதி! ேக�டாA
,  
அ��த நிமிட
 ஆ�ம 9�தி ெச/� பழகி� ெகா4ள ேவ@�
. 

ஏென(றா!, ஒNெவா  நிமிடE
 9�த.ப���வத5ேக, 
இ&த ஆFத�ைத யா
 ெகா��கி(ேறா
. 

 
இNவா), நா
 நம� வா\�ைகய=! ெதாட%&� ெச/� வ&தா!, 

மக�ஷிக4 எNவா) அ(), அ&த உண%:��4 ஒளGைய" ேச%��, 
த#ைமகைள ந#�கி, உய=ேரா� ஒ(றி, ஒளGய=( சQரமாகி, ச.த�ஷி 
ம@டல6களாக இ()
 9ழ() ெகா@$ �கி(றா%கேளா, அைத. 
ேபால. நாE
 அவ%கLைடய நிைலைய நி"சய
 அைடய E$F
. 

 

இத5�இத5�இத5�இத5�, , , , உ6கைளஉ6கைளஉ6கைளஉ6கைள    ந#6க4ந#6க4ந#6க4ந#6க4    ந
பந
பந
பந
ப    ேவ@�
ேவ@�
ேவ@�
ேவ@�
.... 
ஆனா!, யா
 ெசா!A
 நிைலகைள� கவனமாக� கவனG��, உ6க4 
வா\�ைகய=! ஒNெவா  நிமிடE
 இைத. பய(ப��தி, இ&த 
வ=Dஞான உலக�திேல, வ=Dஞான அழி:க4 உ6கைள� 
தா�காதவ@ண
, உ6கைள� கா.பா5றி, அ��� ஒளG" சQர
 ெபற 
ேவ@�ெம(ற உண%:ட( ந#6க4 இைத" ெசய!ப���6க4. எம� 
அ ளாசிக4. 

(ப�க
ப�க
ப�க
ப�க
 159-164)  

சாதாரண வா\�ைகய=!, ஒ வ% தி��வைத நா
 எ���� 
ெகா4ளலா
. அ&த ஞானGய�( அ ைள. ெப)வ� எ(றா!, அNவள: 
9லபம!ல. அ.ப$ அ&த ஞானGய�( அ ைள, ந#6க4 எளGதி! 



ெப)வத5காக�தா(, அ&த அ 4 ஞானGய=( அ 4 

வா�ைக, உ6கL��4உ6கL��4உ6கL��4உ6கL��4    பதி:பதி:பதி:பதி:    ெச/ெச/ெச/ெச/கி(ேறாகி(ேறாகி(ேறாகி(ேறா



.... 
 
அ&த ஞானGய=( அைலைய. ெப)வத5��தா( “ஓ
 ஈaவரா” 

எ() உ6க4 உய= ட( ெதாட%� ெகா@�, அ&த மக�ஷிகளG( அ 4 
ஒளGைய நா
 ெபற ேவ@�ெம() ஏ6கி, மக�ஷிகளG( அ 4 ஒளGைய 
எ6க4 ஜ#வா�மா ெபற ேவ@�
 எ() உ6க4 உடA��4 
தியானGF6க4. 

 
ஒ வ% தி�$னா! ந
 உண%:களG! ப�ட:ட( எ.ப$" 

சிலி%�கி(ற�? ஆ�திர
 வ கி(ற�, பய
 வ கி(ற�, எ!லா
 
வ கி(ற�.  

 
ஒNெவா  நிமிடE
 ந#6க4 ஆ�ம 9�தி எ(ற ஆFத�ைத எ���, 

அைத ந#6க4 பய(ப��தி, உ6க4 உடலி! உ4ள ஜ#வா�மா அ&த 
மக�ஷிகளG( அ 4 ச�தி ெபறேவ@�
 எ(), உ6க4 உடA��4 
ெசA�த.ப�
 ெபாC�, ம5றவ%களG( அ9�த நிைலக4 வ&தாA
, 
அைத மா5)
. 

 
ஆகேவ, நா
 அ$�க$ அ&த மக�ஷிகளG( அ 4 ச�திைய 

நம��4 ெசA�தி� ெகா@டா!, த#ைமக4 ேசரா� 9�த.ப��தி� 
ெகா@ேட இ ��
. ந
 உண%:��4, அ&த ஒளGக4 மாறி� ெகா@ேட 
இ ��
. 

 
எ.ப$ ஒ  அSவ=( த(ைம, உதாரணமாக கச.ப=( த(ைம 

ெகா@� I�டைம.பாக" ெச!A
 ெபாC�, ம5ற தாவர இன"ச�தி( 
அைலக4 ெச!A
 ெபாC�, அதTட( ேச%&�,  

இ&த. �� அைலக4, சி5றைலக4 ேமாதிய:ட(  
அத5�4 ேமாதி, அைத� கவ%&�,  
அS�க4 தன��4 அைத வ=C6க,  

இ&த உண%வ=( த(ைம மா)ப�ேட ெச!கி(ற�. 
இைத. ேபா(), நா
 ஆ5ற!மி�க ெம/ஞானGகளG( அ 4 

உண%ைவ, அ$�க$ நம��4 ேச%��� ெகா@�, த#ைமத#ைமத#ைமத#ைம    ெச/F
ெச/F
ெச/F
ெச/F
    
அைன��அைன��அைன��அைன��    நிைலகைளF
நிைலகைளF
நிைலகைளF
நிைலகைளF
    மா5றி�ேவா
மா5றி�ேவா
மா5றி�ேவா
மா5றி�ேவா
....        



 
ஒ  உண%வ=( த(ைம,  
ஒ  அSவ=( த(ைம ேச%�க.ப�
 ெபாC�,  

அ� எ&ெத&த �ண�தி( த(ைமைய, அதிகமாக"அதிகமாக"அதிகமாக"அதிகமாக"    
ேச%�கி(றேதாேச%�கி(றேதாேச%�கி(றேதாேச%�கி(றேதா, , , , அ�அ�அ�அ�    ஆ5ற!ஆ5ற!ஆ5ற!ஆ5ற!    ெப)கி(ற�ெப)கி(ற�ெப)கி(ற�ெப)கி(ற�.... இ�தா(, 
இய5ைகய=( ெசயலிTைடய உ@ைமய=Tைடய நிைலக4. 

 
ஆக, ெம/ உண%வ=( த(ைமைய நா
 அறி&�ண%&தப=(, அ&த 

மக�ஷிக4 அ 4 வழிைய� கா�$யப=(, இ&த உடலிேல இ �க.ப�
 
ெபாCேத, யா
 ெசா!A
 நிைலகளG!, உ6க4 வா\�ைகய=! 

வர�I$ய ப=ர"ைனகைளF
, ச6கட6கைளF
, 
எ.ெபாCெத!லா
 எதி% ெகா4கி(ற#%கேளா, 

அைதெய!லா
 உ6கL��, ந(ைமந(ைமந(ைமந(ைம    பய��
பய��
பய��
பய��
    ேநர
ேநர
ேநர
ேநர
 எ(), 
எ���� ெகா4L6க4. 

 
அ� எ.ப$ெய(றா!, “இ.ப$ எ(ைன� தி�$வ=�டாேன, இ  நா( 

பா%�கிேற(” எ(றா! �(ப�ைத� ெகா���
 நா4. அவ%க4 
ெசா(ன:ட(, அ!ல� நம� ைபயேன இ.ப$. ேபசிவ=�டாேன எ(ற 
உண%:க4, ஆ�திர உண%:ட( த#%�க.ப�
 ெபாC�, நம��� ெக�ட 
நா4, நம��4 அ&த உண%வ=( த(ைமைய� I��கி(ற�. 

 
ஆனா!, ந
ைம� தி��
 ெபாC�
, அ&த உண%வ=( த(ைம 

ெகா@� ப=ற% ந
ைம ஏ9
 நிைல வ&தாA
, “ஈaவரா” எ() உ6க4 
உய=ைர எ@S6க4. அ&த மக�ஷிகளG( அ 4 ச�தி நா6க4 
ெபறேவ@�
, எ6க4 ஜ#வா�மா ெபற ேவ@�
 எ() உ6க4 
உடA��4 ெசA��6க4. உடேன அ� அட6�
.  

 
ஒ வ% உண%"சிவச.ப�� ந
ைம� d@�
 ேநர�தி!, நா
 இ&த 

ஆ�ம 9�திைய� கைட.ப=$�தா!, அவ%களா! ச6கடமாக ஏ5ப��திய 
உண%:க4 ந
ைம ஆ�$.பைட�காதப$, அைத அட�க இ&த ஆFத
 
உத:
.  

 



இ.ப$இ.ப$இ.ப$இ.ப$,,,, மக�ஷிகளG(மக�ஷிகளG(மக�ஷிகளG(மக�ஷிகளG(    அ 4அ 4அ 4அ 4    ச�திையச�திையச�திையச�திைய    
நநநநம��4ம��4ம��4ம��4    ேச%��
ேச%��
ேச%��
ேச%��
    ெபாC�ெபாC�ெபாC�ெபாC�,,,,    அ� ந(ைம த 
 
ச&த%.பமாக மா)கி(ற�. நம�� ந!ல ேநரமாக அைமகி(ற�. 

 
அத5�.ப=(, யா% நம��� தவ) ெச/தா%கேளா, அவ%க4 

மக�ஷிகளG( அ 4ச�தி ெப5), அவ%க4 நாைள ெச/வெத!லா
 

ந!லதாக ஆக ேவ@�ெம(), ந#6க4ந#6க4ந#6க4ந#6க4    ஆைணய=�6கஆைணய=�6கஆைணய=�6கஆைணய=�6க4444....        
 
இ.ப$ அவ%கLைடய தவறான உண%:க4. உ6கL��4 வரா� 

த��க" ெச/F6க4. இைத ந#6க4 பய(ப��தி, ஒNெவா  
நிமிடE
, மக�ஷிகளG( அ 4 ஒளGைய, ேச%�க�ேச%�க�ேச%�க�ேச%�க�    
க5)�க5)�க5)�க5)�    ெகா4L6க4ெகா4L6க4ெகா4L6க4ெகா4L6க4....    

 
மனGத வா\�ைகய=!, அ� எ&த நிமிடெம() ெசா!ல E$யா�. 

எ&த நிைலகளG! இ &தாA
, மனGத ட( வாழ.ப�
 ெபாC�, 
�ைறகைள� காணாம! இ �க E$யா�. இ(ைறய வ=Dஞான 
உலக�தி!, �ைறக4 வ&� ெகா@ேடதா( இ �கி(ற�.  

 
இ&த ஆ�ம 9�திைய, ந#6க4 அைனவ 
 உ6க4 வா\�ைகய=! 

அ$�க$ ெச/�, இ&த. �னGத.  பயண�ைத, அ&த மக�ஷிகளG( அ 4 
ஒளGைய" ேச%��, ஒNெவா  ெநா$.ெபாC�
, அ&த மக�ஷிகளG( 
அ 4 வ�ட�தி! இைண&� வாழ ேவ@�
. எம� அ ளாசிக4. 

 
(ப�க
ப�க
ப�க
ப�க
 167-169)  

ந
 உடலி!, எ�தைனேயா ெகௗரவ6கைள எதி%பா%�கிேறா
. 
எNவளேவா, �ண= மண=கைள. ேபா�கி(ேறா
, அழ�ப���கி(ேறா
.  



எ!லா
 இ &தாA
, ந
ைம யாராவ�,  
ஒ  ெசா! ேலசாக� �ைற��" ெசா!லிவ=�டா!,  

இ.ப$" ெசா!லிவ=�டாேன,  
““““இ இ இ இ     உ(ைனஉ(ைனஉ(ைனஉ(ைன    நா(நா(நா(நா(    பா%�கிேற(பா%�கிேற(பா%�கிேற(பா%�கிேற(””””,,,,  
எ(ற நிைலதா( வ கி(ற�.  
 
ந
ைமயறியாமேலேய இ&த நிைலைய" ெச/கி(ேறா
. ஒ வ% 

ெசா(னா! தா6கE$யவ=!ைல. அேத சமய�தி!, இ&த உடலிலி &�, 
உய=ரான ஈச( ேபா/வ=�டா!, எ(ன ெச/கிேறா
. d�கி ேரா�$! 
ேபா��வ=�கி(ேறா
. ப=( க�ைடகைள. ேபா��, ெந .ைப ைவ�� 
எ���வ=�கி(ேறா
.  

 
எ�தைன ெகௗரவ�ைத� ெகா@$ &தாA
, இ&த உய=ரான ஈச( 

ேபா/வ=�டா!, இ&த ந#சமான உடA�� எ(ன ேவைல? நா
 
அைத�தா( பா%��� ெகா@$ �கி(ேறா
.  

 
இைத. ேபால, நா
 இ&த உடA��4 எைத எ@Sகி(ேறாேமா, 

ச6கடமாக எ@ண=னாA
, �(பமாக எ@ண=னாA
, இ&த உண%வ=( 
த(ைம உய=�ேல ப�
ேபா�, இ&த உண%வ=( நிைலக4தா( ந
ைம 
இய��கிகி(ற�. 

 
ஆக, நா
 அ.ப$ எ@ண=னா!, இ&த உடA��4 இ �க� I$ய 

ந
 ஈசT�ேக ெக�த! ெச/கி(ேறா
. அைத மனதி! ைவ��� 
ெகா4L6க4.  

நா
 ேகாபமான நிைலகைளேயா,  
ெவ).பான நிைலகைளேயா,  
அ!ல� ஆ�திரமான உண%:கைளேயா,  
நா
 9வாசி��
 ெபாC�,  

ந
 உய=�! ப���தா(,  
அத5�.அத5�.அத5�.அத5�.    ப=(ப=(ப=(ப=(, , , , ெவளGெவளGெவளGெவளGய=ேலய=ேலய=ேலய=ேல    நா
நா
நா
நா
    ெசா!கி(ேறா
ெசா!கி(ேறா
ெசா!கி(ேறா
ெசா!கி(ேறா
....        
    

நா
நா
நா
நா
    யாைர�யாைர�யாைர�யாைர�    தி�$னாA
தி�$னாA
தி�$னாA
தி�$னாA
, , , , Eதலி!Eதலி!Eதலி!Eதலி!    நா
நா
நா
நா
    
தா(தா(தா(தா(    அTபவ=���அTபவ=���அTபவ=���அTபவ=���    ெகா4கி(ேறா
ெகா4கி(ேறா
ெகா4கி(ேறா
ெகா4கி(ேறா
....  

 



கீேழ ேச) இ �கிறெத(றா!,  
அ&த" ேச5ைற� ைகய=! அ4L
 ெபாC�,  
Eதலி! நா
 அசி6க.ப�கி(ேறா
. 
 
இைத. ேபால�தா(, ஒ வ( ெகடேவ@�ெம(ற எ@ண�ைத 

மனதி! எ���� ெகா@டா!, Eதலி! நம��4தா(, அ&த உண%:க4 
சா$, ந
 உடA��4 ந!ல �ண6க4 அைன��ேம ெக�கி(ற�.  

 

ஆகஆகஆகஆக    E(E(E(E(    ப�திப�திப�திப�தி    ெத�யா�ெத�யா�ெத�யா�ெத�யா�,,,,    ப=( ப�தி ந
 உடA��4 
அCகிய சQரமாக உ@டா�கி, அ&த ேவதைனய=( த(ைமைய. 
பா%�கலா
.  

 
ஏென(றா!, உய=% ப=ர
ம
. நா
 யா�ட�தி! ஏமா5றினாA
, ந
 

உய=ரான ஈசனGட
 ஏமா5ற E$யா�. நா
 ெகா��தைத ப=ர
மமா�கி 
நம��4 சி �$��வ=�கி(ற�. 

 
ஆக அேத ப=ர
மனGட�திேல மகி\"சிைய ஊ�ட ேவ@�ெம(றா!, 

அைத� கா�$A
, உய%&தஉய%&தஉய%&தஉய%&த    ெம/ஞானGய=(ெம/ஞானGய=(ெம/ஞானGய=(ெம/ஞானGய=(    அ 4அ 4அ 4அ 4    
ஒளGைய"ஒளGைய"ஒளGைய"ஒளGைய"    ெசA�தினாெசA�தினாெசA�தினாெசA�தினா!!!!    ஒழியஒழியஒழியஒழிய,,,, இ&த உண%ைவ 
நம��4 மா5ற E$யா�. 

(ப�க
ப�க
ப�க
ப�க
 172-179) 

ச&த%.ப�தி! நா
 ேசா%ேவா, சDசலேமா, ேவதைனேயா 
ப��வ=�டா!, அைன��ேம வ=ஷ
. அ&த வ=ஷமான உண%:கைள நா
 

எ��க.ப�
 ெபாC�, இ&த வ=ஷ�தி5�4, அதி%"சிய=( நிைல 
வர.ப�
 ெபாC�, நம��4 ேவதைன ெகா@� 
இற&தவ%கLைடய உய=ரா�மா,  ஊ� வ ச&த%.ப
 
ஏ�வாகி(ற�. 

ஆக, இ(ெனா  உடலிேல ேவதைனயாக,  
அவ( எ&த நிைலய=! இற&தாேனா,  
எ&த ெவறிய=( த(ைமய=!  
ெவ).ப=( உண%:களGனா! ஆனாேனா,  
அ&த உண%வ=( த(ைம நம��4 வ&�  
ந
ைம இய�க� ெதாட6கிவ=�
.  



இைத. ேபா()  ந
ைம அறியாேமேலேய, ச&த%.ப6க4 ந
ைம 
இய�கிவ=�கி(ற�.  

 

ஏென(றா!, பலவ #னமா�
பலவ #னமா�
பலவ #னமா�
பலவ #னமா�
    ெபாC�தா(ெபாC�தா(ெபாC�தா(ெபாC�தா(, இ&த 
வ=ஷ�தி( த(ைம ஊ� :கி(ற�. உண%வ=(உண%வ=(உண%வ=(உண%வ=(    
த(ைமத(ைமத(ைமத(ைம    ஒளGயாகஒளGயாகஒளGயாகஒளGயாக    மா5)
மா5)
மா5)
மா5)
    ெபாC�ெபாC�ெபாC�ெபாC�, அைத 
அ.�ற.ப���கி(ற�. 

 
இ.ெபாC� நா
 ேகாப=��
 ெபாC�, இ&த உண%வைலக4 ந
 

உடலிேல ேகாப அைலகளாக மா)கி(ற�. அ.ப$� ேகாப அைலக4 
வ 
 ெபாC�, யாராவ� ச&ேதாஷமாக. ேபசினாA
, அைத 
ெந 6கவ=டா�. கவன
 ைவ��� ெகா4L6க4. 

 
ந#6க4 ேசா%வான நிைலய=! இ ��
 ெபாC�, ம5றவ%க4 எ&த 

நிைலய=! ேபசினாA
, இ&த" ேசா%வான அைலேய உ6கL��. 

பா�கா.பாக இ &�, அைதேயதா(அைதேயதா(அைதேயதா(அைதேயதா(    ேபச"ேபச"ேபச"ேபச"    ெச/�ெச/�ெச/�ெச/�,,,,    
ம5றவ5ைறம5றவ5ைறம5றவ5ைறம5றவ5ைற    எ��கஎ��கஎ��கஎ��க    வ=டா�வ=டா�வ=டா�வ=டா�....    

 
 ந#6க4 ந!லைத. மகி\"சியான நிைலய=! எ���� 

ெகா@$ ��
 ெபாC�, வ=ஷமான அைலக4 தா�கிய:ட(, “9%” எ() 
ப�ட:ட(, திjெர() ெவ$��வ=�
.  

 
ேசா%:, சDசல
 இைவ எ!லா
 வ=ஷ
. ந!லைதேய எ@S
 

ெபாC�, “9 �” எ() ஒ வ% ெசா(னா!, இ� உடேன ஊ� வ=, அ&த 
ந!ல� கைல&�, அ&த ந!லைத உணவாக உ�ெகா4கி(ற�. 

 
இைத. ேபா(ற நிைலகைள நா
 மா5ற ேவ@�ெம(றா!, 

அதTைடய ஆ5றைல� �ைற�க ேவ@�ெம(றா!, “ஓ
 ஈaவரா” 
எ() அ&த உய=�( த(ைமைய நா
 எ���, அ&த � வ 
ந�ச�திர�தி( ேபர L
 ேபெராளGF
 நா6க4 ெபற ேவ@�
, அைத 
எ6க4 ஜ#வா�மா ெபறேவ@�
, எ(ற இ&த அைலகைள" ெசA��
 
ெபாC�, நம��. பா�கா.� கிைட��
. 

 



யா% ச6கடமான நிைலகைள" ெசா(னாA
 பரவாய=!ைல. அ&த 
� வ ந�ச�திர�தி( ேபர L
 ேபெராளGைய நா
 9வாசி��, இ&த 
ஒளGய=ைன நா
 பா/"9
 ெபாC�, ப=ற ைடய உண%:க4 த#யதாக 
இ &தாA
, அைத மா5)
 ஆ5ற! கிைட�கி(ற�. 

 

இைவெய!லா
 இய5ைகய=Tைடய நிைலகைள, 
நா
 சி �$��
 நிைலக4, அதாவ� மனGத( ப=ர
மாைவ" 
சிைற.ப=$�தா(. மனGதTைடய ஆறாவ� அறி:, எைதFேம 
சி �$��
 த(ைம ெகா@ட�.  

 
நம��4 வர�I$ய �(ப�ைத அக5ற, அ&த ெம/ ஒளGய=( 

த(ைமைய நம��4 ப=ர
மா�கி, ப=ரணவமா�கி, ந
ைம த#ய� அSகாத 
நிைல��, அ&த உடலிேலேய உண%ைவ ஒளGயாக மா5றி, உண%வ=( 
த(ைமைய நா
 ஒளGய=( சQரமாக. ெபற ேவ@�
. இ�தா( கைடசி 
நிைல. 

 
இ.ெபாC� இ&த� காலக�ட�தி!, � ேதவ ைடய உண%ைவ 

இ6ேக பதிய" ெச/கி(ேறா
. அ&த. பதிைவ ைவ���தா( எ!லாேம 
ெசய!ப��த ேவ@�
. அவ%கLைடய அ 4 ஒளGைய நா
 ெபற 
ேவ@�
. 

 
ெச .ைப எத5காக. பய(ப���கி(ேறா
 எ(றா!,  
காலி! E4 ைத�காம! இ �க�தா(.  



அேத மாதி�, � ேதவ ைடய அ ைள ஏ( 
ெப)கிேறா
 எ(றா!, ந
ைமந
ைமந
ைமந
ைம    ேவதைனயானேவதைனயானேவதைனயானேவதைனயான    
எ@ண6க4எ@ண6க4எ@ண6க4எ@ண6க4    தா�காம!தா�காம!தா�காம!தா�காம!    இ .பத5காக�தா(இ .பத5காக�தா(இ .பத5காக�தா(இ .பத5காக�தா(.... ெசா!வ� 
அ%�தமாகிறத!லவா. 

 
ப=ற ைடய ேகாபமான, அ!ல� ஆ�திரமான எ@ண6க4 ந
ைம� 

ைத�கி(றெத(றா!, அ.ெபாC�, � நாத ைடய அ 4 ச�திைய நா
 
ெப5), அைத� த��க ேவ@�
. எ�தைகய க�ைமயான நிைலக4 
வ&தாA
, நா
 ெஜப�தினாேல மன வA� ெகா@�, ந
ைம� கா��� 
ெகா4ள ேவ@�
. 

 
ைபரவ% எ(றா!, காவ! எ() அ%�த
. ஆகேவ, எைத நா
 

ேமா.பமா�க ேவ@�
? அ&த ெம/ஞானGகளG( அ 4 ஒளGைய, 
நம��4 எ���, அைவகைள நம��4 வA� ெகா@ட எ@ண6களாக, 

கா��
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