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நா
 நம� வா��ைகய�", இ%�� கலா'சார
 எ�ற நிைலகள," 
வா�%� வ%தவ-க�. இ%� மத�தி" சிவ கலா'சார
, வ�/0 
கலா'சார
, ேதவ� கலா'சார
 எ�ற நிைலகள," கலா'சார2கைள 
அ34பைடயாக ைவ��, ஆ'சார2கைள ைவ��, இய2கி 
வ%தி��கி�ேறா
, இய2கி� ெகா83��கி�ேறா
. 

 
இ�9 ம:;
 நா
 இைத' ெச<யவ�"ைல. ந
 தா< க�வ�" 

இ��
 ெபா=ேத, அதிகமாக இ%த� கலா'சர அ34பைடய�"தா� 

ஆ'சார அ>/டான2கைள' ெச<தி��கி�றா-க�. தா< 
க�வ�ேலேய, இ%த உண-A வ%�வ�;கி�ற�. 

 

உய�Bன2கைள எ;��� ெகா8டா", ளவ��, �=ைவ 
எ;��, த�த�த�த�    இன�ைதஇன�ைதஇன�ைதஇன�ைத    வ���திவ���திவ���திவ���தி    ெச<ெச<ெச<ெச< எ�9 யா�
 
ெசா"லவ�"ைல. மி�க2கC�, ப�ற%தAட� தா<4 பா" 
ெகா;�க ேவ8;ெம�9, யா�
 ெசாலவ�"ைல.  

 
ஆனா", மன,தனா
 ெபா=�தா�, அத� ெதாடைர� கா8ப���� 

ெகா;�கி�ேறா
. ம�ற உய�Bன2க� உண-வ�� ெதாட- ெகா8;தா�, 
அைத அறி%� ெகா�கி�ற�.  

 
உய�Bன2க� அ� தா< உண-A எ�ேவா,  
ேவ9 சி%தைனக� இ"லாததா",  
அ%த உண-Aக� ஒ�2கிைண%�,  

அதனத� பா�கா4�� உ8டான உண-Aக�   
சி9சி9சி9சி9    :3ய�ேலேய:3ய�ேலேய:3ய�ேலேய:3ய�ேலேய    வவவவ%�வ�;கி�ற�%�வ�;கி�ற�%�வ�;கி�ற�%�வ�;கி�ற�....    
 
வ E:3" வள�
 மா; க�9க�, தாராளமாக எ2
 ேபா
. அ%த 

மா:ைட� கா:3" வ�:;வ�:டா", அ%த� தா< எ4ப3 மைற%தி�%� 
வா�கி�றேதா, அேத மாதிB அ%த மா;, க�9 ேபா:டப��, மா; 
ேம<'சF�4 ேபானப���, இ� ஒ� �தB"தா� ஒள,%� ெகா�கி�ற�. 

இெத"லா
 இய�ைகய�� உண-Aக�, 
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இ4ப3, அ%த உய�Bன2க� எ4ப3� த�ைன� கா��� 

ெகா�கி�ற� எ�பைத, கா;கள,F
, நா:;�
, கா:;�
 உ8டான 
வ��தியாச�ைதG
,  

கா:;�� இ��
 உய�Bன2க� எ4ப3 இ��கி�ற�?  
நா:3�� வா=
 உய�Bன2க� எ4ப3 இ��கி�ற�?  
எ�பைத� ெதள,வாக� ெதB%� ெகா�ள�தா�, �நாத- எ
ைம� 

கா; ேமெட"லா
 அைலய' ெசா�னா-. 
 
ஆனா", கா:3" வா=
 மன,தரானாF
, நா:3" வா=
 

மன,தரானாF
, ஒIெவா� பதிகள,F
, ஒIெவா� கலா'சார2கைள 
உ�ப�தி ெச<� ெகா8ட நிைலகள,"தா� வா=கி�றா-க�.  

 
கா:;�� வா=
 மன,த>
, அவ-க� எ8ண�� ெகா8ட 

கடAC
, அவ-கைள� கா�
 கடAC
, அவ-க� எைத� 
கடAளாக, த� எ8ண�தி" பதிA ெச<தா-கேளா, 
அ%த4அ%த4அ%த4அ%த4    பதிவ��பதிவ��பதிவ��பதிவ��    இய�க�இய�க�இய�க�இய�க�    ெதாட-தா�ெதாட-தா�ெதாட-தா�ெதாட-தா� அ2ேக, கடAளாக 
இய�கி�ற�. 

 
உலகிேலேய, கலா'சார2க� நிைற%த� நம� இ%திய 

ம8ண�"தா�. இ2தா�, எ8ண�லட2காத கலா'சார2க� உ8;. வட 
இ%தியாவ�" ஒIெவா� இன�தி�
, ஒ� கலா'சார
. அ%த 
ஆ'சார4ப3தா�, ெசய"ப;��கி�றா-க�. 

 
அேத மாதிB, தமி�நா:3F
, அ%த%த இன�தி�Bய 

கலா'சார4ப3�தா� இய2கி�றா-க�. இைவயைன��
, மன,தைன 

அ%த வழிகள," ஒ�2கிைண��, இ%த மன,த வா��ைகய�", ““““ஒ�9ஒ�9ஒ�9ஒ�9    
ேச-%�ேச-%�ேச-%�ேச-%�    வாழ�கா:3யவாழ�கா:3யவாழ�கா:3யவாழ�கா:3ய    நிைலதா�நிைலதா�நிைலதா�நிைலதா�””””    அ�அ�அ�அ�....  

 
இெத"லா
 அரச கால2கள,", மதமாக� கா:3, மத�தி�� 

ச:ட2க� இய�றியைத, ம�க� அைத ஏ�9� ெகா8;, அ%த அரச� 
வழிகள," பதிA ெச<� ெகா8;, ஒ� மதமாக இய�கினாF
, அைத 
ஒ� கலா'சாரமா�கி�றா-க�. 

 
அரச� வழிய�", அவ� கா:3ய உண-Aகைள,  
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எ�ென�ன ெச<ய ேவ8;
?  
எ4ப3' ெச<யேவ8;ெம�9,  
அவ� பாடமாக' ெச<தைத நம�� பதிA ெச<�,  

அ�ேவஅ�ேவஅ�ேவஅ�ேவ    சிசிசிசிலலலல    கால
கால
கால
கால
    ெச�9வ�:டா"ெச�9வ�:டா"ெச�9வ�:டா"ெச�9வ�:டா", , , ,     
கடAளாககடAளாககடAளாககடAளாக    இய2க�இய2க�இய2க�இய2க�    ெதாட2கிவ�;கி�ற�ெதாட2கிவ�;கி�ற�ெதாட2கிவ�;கி�ற�ெதாட2கிவ�;கி�ற�. . . .     
அவ-க� கா:3ய கலா'சார2க�தா�, 

கடAளாகி�ற�.  
 
ஒ� �= �=வாக இ��
 ெபா=�, தாவர இன'ச�ைத உணவாக 

எ;�கி�ற�. அைத ஒ� ளவ�, இேத �=ைவ எ;��� ெகா8;, 
இத�� உமி=
 உமி�நEராக� க:;கி�ற�.  

 
யா
 கா;கள," N�9
 ெபா=�, எம� �நாத- எைத 

எைதெய"லா
 உண-�தினாேரா, அைவகைள அத�வழிதா� 
உ2கள,ட
 ெசா"வ�.  

 
அவ- கா:3ய வழிகள,", அைத4 ப��ப�றிய 

அைனவ�
, மகBஷிகைள4 ப��ப�றியவ-க�. அைனவ�
 க"கி 

எ�ற ப�றவா நிைல அைட%�, ஒள,ய�� சPரமாக, இ�9
இ�9
இ�9
இ�9
    
வா�வா�வா�வா�%�%�%�%�    வள-%�வள-%�வள-%�வள-%�    ெகா8;�ளா-க�ெகா8;�ளா-க�ெகா8;�ளா-க�ெகா8;�ளா-க�....    

 
ஆனா", கலா'சார4ப3, ஆ'சார4ப3 வா�%தாF
, நாQ
 

வா�%�ெகா8;தா� இ��கி�ேறா
. மகBஷிகC
 வா�%� 
ெகா8;தா� இ��கி�றா-க�.  
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அவ-க� இ%த உடலி" நRசிைன நE�கி, உண-வ�ைன ஒள,யாக 
மா�றி, உய��ட� ஒ�றி ஒள,ய�� சPரமாக வா�%� ெகா8; 
இ��கி�றா-க�.  

 
ப�றவா நிைலG
, ப�றிெதா� இ�ைள நE�கி, ஒள,ய�� சPரமாக4 

ப�ற�
 நிைலய�" அவ�ைடய உண-ைவ Sகர4ப;
 ெபா=�, 
இ�ள,லி�%� வ�;ப:;, ஒள,ய�� த�ைம ெப�9, வா�ைகய�" 
மகி�%தி;
 நிைலG
, இ�ெனா� உடF�� �%�, இ%த உடலி" 

ெப�ற உண-வ�� த�ைம ெகா8;, மT8;
மT8;
மT8;
மT8;
    ஒ�ஒ�ஒ�ஒ�    உட"உட"உட"உட"    
ெபறாெபறாெபறாெபறா    நிைலநிைலநிைலநிைல    ெப�றவ-க�ெப�றவ-க�ெப�றவ-க�ெப�றவ-க�....    

 
ஆனா", நா
 இ%த� கலா'சார4ப3  
எைதெய"லா
 எ8ண� வள-��� ெகா�கி�ேறாேமா,  
இ%த� கலா'சார Qைற4ப3, மT8;
 ப�றவ�� வ�கி�ேறா
.  
 
கலா'சார Qைற4ப3 ஆைசகைள வள-��, எ%ெத%த 

உண-Aகைள� U83வ�:; இ��கி�றா-கேளா, அ%த உண-Aக� 
உடF�� வF4ெப�9, அ�ேவ கண2கC� அதிபதியாகி, அத� 
வழிகள," எைத வFவாக� ெகா8ேடாேமா, அ�ேவ இ%த உடF�� 
வ�ைளகி�ற�.  

 

ப��, நா
 இ%த உடைல வ�:;' ெச�றப��, இ%த� 
கலா'சார4ப3, “நா� எ"ேலா��
 ந"ல� ெச<�, 
ஆ8டவைன வண2கிேன�, என� இ4ப3' 
ெச<�வ�:டா-கேள”, எ�ற உண-A அதிகB�க4ப;
 ெபா=�, 
இ%த உடைல வ�:;' ெச�றப��, ஆேவசஆேவசஆேவசஆேவச    உண-Aதா�உண-Aதா�உண-Aதா�உண-Aதா�    
இ��
இ��
இ��
இ��
....        

 
யாைர எ8ண�, இ%த ஆேவச உண-ைவ வள-��� 

ெகா�கி�றா-கேளா, அ%த உடF�� ேபயாக�தா� ஆ:;
.  
 
இ%த உண-ைவ அ2ேக அதிகமாக வ�ைளய' ெச<�, அ%த 

வ�ைள%த உண-ேவ, இ%த உடைல4 ப�ள%�, மT8;
 இ%த� 
கலா'சார�தி" கா:3ய Qைற4ப3 எ�ன ெச<கி�ற�? 
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“த�ைன மதி�க ேவ8;
”  
எ�ற உண-Aக� வர4ப;
 ெபா=�,  

அ%தஅ%தஅ%தஅ%த    மதி4�மதி4�மதி4�மதி4�    ெகா;�கவ�"ைலெகா;�கவ�"ைலெகா;�கவ�"ைலெகா;�கவ�"ைல    எ�றா"எ�றா"எ�றா"எ�றா", , , ,     
பைகைம உண-Aகைள ஊ:ட' ெச<�,  
அவ-கைளஅவ-கைளஅவ-கைளஅவ-கைள    எ4ப3G
எ4ப3G
எ4ப3G
எ4ப3G
    வ E��தவ E��தவ E��தவ E��த    ேவ8;
ேவ8;
ேவ8;
ேவ8;
        
எ�ற உண-Aக� வ�கி�ற�. 
 
உய�Bன2கைள எ;��� ெகா8டா", அதி" ஆ8 இன2க� 

ஒ�9 ேச-%�வ�:டா", த� ெகௗரவ�ைத� கா�க ச8ைட ேபா:;� 
ெகா�C
. ெப8 இன2க� ச8ைட ேபா;வதி"ைல. ச8ைட 
ேபா;வைத ேவ3�ைக பா-�
.  

 
ஆ8 இன2க�தா�, ஒ�9�ெகா�9 த� வலிைமய�� 

நிைலகைள� கா:;
. இைத4 ேபால�தா�, ேபா- Qைறக� வ%த�. 
ஆர
ப�திலி�%�, உய�Bன2கள,லி�%�, இ%த வள-'சிய�"தா�, 
வள-%� வ%தி��கி�ேறா
. 

 
இைத4 ேபா�9 வள-%� வ%த கலா'சார�தி", இ�ைற�
 

மத2க� உ�வா�க4ப:ட கலா'சார�தி",  
ஆ8கC�ேக Q�கிய��வ
 ெகா;��,  
ஆ8கைளேய உய-�தி� கா:ட4ப:;, அத�வழிகள,"  

ெப8க�ெப8க�ெப8க�ெப8க�    அ3ைம4ப;�த4ப:;அ3ைம4ப;�த4ப:;அ3ைம4ப;�த4ப:;அ3ைம4ப;�த4ப:;, , , ,  
அ3ைமய�� உண-Aதா�,  
இ�9 ந
ைம இய�கி� ெகா8; வ�கி�ற�.  
 
இைதேய BஷிகC
, ஞான,கC
, ஆ8பா", ெப8பா" எ�9 

இ�%தாF
, அவ-க� இர8டற இைண%�, உண-வ�ைன ஒள,யாக 

மா�றி, இ%த வா��ைகய�" வ�
 இ�ைள4 ப�ள%தவ-க�. இ�தா� 

““““Bஷிப�தின,Bஷிப�தின,Bஷிப�தின,Bஷிப�தின,”””” எ�ப�. 
 
அதாவ�, மகBஷிக� கா:3ய ெநறிைய, தன� மைனவ� ஏ�9� 

ெகா8;, உண-வ�� ெசயலாக இய�வ�. இர8;
 கல%த உ8-Aக� 
வர4ப;
 ெபா=�, கணவ�ட� ஒ�றிய நிைலக�.  
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இைத�தா�, கவ-%� ெகா8ட ச�தி எ�ேவா, உண-வ�� 

இய�க2க� எIவாேறா, அத� வழிய�",  

இ%த வா��ைகய�", த�ைன உய-�த ேவ8;
 
எ�ற நிைலைய இழ%�,  

 

““““ப�ற-ப�ற-ப�ற-ப�ற-    உய-�த4படஉய-�த4படஉய-�த4படஉய-�த4பட    ேவ8;
ேவ8;
ேவ8;
ேவ8;
””””    எ�றஎ�றஎ�றஎ�ற    
உண-Aக�உண-Aக�உண-Aக�உண-Aக�, , , , அவ-க�அவ-க�அவ-க�அவ-க�    உயர�உயர�உயர�உயர�    காரணமாகி�ற�காரணமாகி�ற�காரணமாகி�ற�காரணமாகி�ற�....    

 
Bஷி4ப�தின,யாக இவ-க� இர8; ேப�ேம,  
அவ-க� வா��ைகய�" உய-%த நிைலக� ெபற ேவ8;
  
அவ-க� பா-4ேபாெர"லா
  
உய-%த நிைலக� ெபற ேவ8;ெம�9  

உய-வ�� ஒள,ைய� X:3,  

ம�றவ-கைளம�றவ-கைளம�றவ-கைளம�றவ-கைள    உய-�தஉய-�தஉய-�தஉய-�த    நிைன�தவ-க�நிைன�தவ-க�நிைன�தவ-க�நிைன�தவ-க�....    
 
அ%த உய-�த ேவ8;ெம�ற உண-Aக� இவ-கC�� 

வ�ைள%�, அ�ேவ அவ-க� உயர� காரணமாகி�ற�. இ�ேவ 
மகBஷிகள,", கணவ� மைனவ�யாக இைண%த நிைலய�", 

Bஷிப�தின, எ�பவ-கள,�  ெசயலா
. 
((((ப�ப�ப�ப�க
க
க
க
 5,6) 5,6) 5,6) 5,6)    

�ேதவ- ளவ�ைய� கா:;கி�றா-. ளவ� �=ைவ� U�கி� 
ெகா8; வ%�, தன�� இ��
 வ�ஷ�தி� த�ைம ெகா8; 
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�=ைவ��=ைவ��=ைவ��=ைவ�    தா�கிதா�கிதா�கிதா�கி, , , , த�த�த�த�    இனமாகஇனமாகஇனமாகஇனமாக    மா�றமா�றமா�றமா�ற    
வ��
�கி�ற�வ��
�கி�ற�வ��
�கி�ற�வ��
�கி�ற�.... கா:3�� இைதெய"லா
 கா:;கி�றா-. 

 
அதாவ�, மகBஷிக� ஒள,யாதவ�
, த� இனமாக (மகBஷிகளாக) 

மா�ற வ��
�
 நிைலையG
, அ2ேக கா:;கி�றா-. 
  
உய�Bன2கள," த� இன�ைத4 ெப��க ேவ8;
 எ�ற 

உண-Aகள,", இன' ேச-�ைக ேவ9. இன�ைத உ�வா�க 
ேவ8;
 எ�ற உ%�த" ேவ9. 

 
ளவ� தன�� எ8ண�ய உண-வ�� த�ைமைய4 �=வ�� ேம" 

பா<'Nகி�ற�. தன�� ஊ9
 உமி�நEைர� Xடாக� க:3, அ%த4 
�=வ�ைன அ2ேக இைண�க4ப;
 ெபா=�, த� உண-வ�� 
இய�க2கைள அத� ேம" தா�கி�ற�. 

 
ஆக, இத�� இ��
 வ�ஷ�தி� த�ைம தா2கா�, 

�=A� அ%த� ளவ�ய�� நிைனேவ வ�கி�ற�. 
�=வ�� உண-AகC�, அ%த உண-Aக� அதிகB�க4ப;
 ெபா=�, 

அதிேல பதி%�வ�;கி�ற�.  

 
அ4ெபா=�, திZெர�9 ஓ2கி எ
ைம அ3�கிறா- �நாத-. 

அ3�தAட� ளவ�ைய4 ப�றி' ெசா"லி� ெகா83��
 ெபா=�, 

�நாத-�நாத-�நாத-�நாத-    ேம"ேம"ேம"ேம"    தி�4ப
தி�4ப
தி�4ப
தி�4ப
    வ�கி�ற�வ�கி�ற�வ�கி�ற�வ�கி�ற�....  
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அ%த� ளவ�ைய4 ப�றி� கா8ப���� ெகா83��
 ெபா=�, 

ளவ� அத>ைடய வ�ஷ�தா", �=வ�� ேம" தா�க4ப;
 ெபா=�, 
�=வ�� நிைனவைலக�,  

ளவ�யா" தா�க4ப:ட உண-A ெகா8;,  
எIவா9 இைண�கி�ற�?  
அ%த உண-Aக�,  

அத�� இ��க�X3ய கா%த4 �லனறிA  
எIவா9 இய�கி�ற�,  
எIவளA �Bதமாக இய�கி�ற�?  
எ�பைத உண-��கி�றா-. 
அேத சமய�தி", எஎஎஎ
ைம
ைம
ைம
ைம    ஓ2கிஓ2கிஓ2கிஓ2கி    அ3�கி�றா-அ3�கி�றா-அ3�கி�றா-அ3�கி�றா-....        
 
அ3�தAட�, அவைர� திZெர�9 பா-�கி�ேற�. திZெர�9 

தி�
ப�யAட�, அவ- உண-�திய உண-வ�� அைலைய,  
அ%த ெம<ஞான உண-ைவ எ;��,  
எ
 எ8ண�தி" கவர' ெச<கி�றா-.  
இ=�க' ெச<கி�றா-.  
 

இ4ப3 அவ- உண-��
 ெம< உண-ைவ, யா
 
கவ-%� எம�� இ=�தAட�, சிB�கி�றா-சிB�கி�றா-சிB�கி�றா-சிB�கி�றா-    �நாத-�நாத-�நாத-�நாத-....    

 
ளவ��
, மன,த வா��ைக�
, எ;��' ெசா"ல4ப;
 

ெபா=�, சாதாரண மன,த� த�ைன� கா��� ெகா�வத�காக, 
ஒ�வைன� தா�கப;
 ெபா=�, இ%த உண-Aக� அவ� ேம" 
பா<'ச4ப:;, அேத நிைலகள,", எதி- பதிலாக, ”அவைன ஒழி�க 
ேவ8;
 எ�ற எ8ண
 வ�கி�ற�. இ%த \�9�
 உ8டான 
வ��தியாச2கைள� கா:;கி�றா-. 

 
�நாத- எ
ைம அ3�தAட�, தி�
ப�4 பா-�கி�ேற�. 

அவ��� வ�ைள%த ச�திக�, அவ- எ8ண�தா" ெவள,ய�;வைத, 
உடேன உ�94 பா-�தAட�, அ%த உண-Aக� வ�கி�ற�. 
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அ4ெபா=�, அவ- வ�ைளய ைவ�த உண-Aக�, அவைர 
எ8ண�யப��, இ%த அ3ைய மற%�, ளவ� எ4ப3 வ�ஷ�தா" �=ைவ� 

தா�கியப��, அ%த4 �= ேவதைனையேவதைனையேவதைனையேவதைனைய    நE�கிவ�:;நE�கிவ�:;நE�கிவ�:;நE�கிவ�:;, , , , 
ைளவ�ையேயைளவ�ையேயைளவ�ையேயைளவ�ையேய    எ80கி�றேதாஎ80கி�றேதாஎ80கி�றேதாஎ80கி�றேதா,,,, அேத மாதிB 

�நாத�ைடய எ8ண�ைத ைவ��, �நாத�ைடய நிைலகைள 
எ80கி�ேற�, 

அ4ப3 எ8ண4ப;
 ெபா=�,  

அவ-, அ%த ““““\ல\ல\ல\ல    உண-Aகள,�உண-Aகள,�உண-Aகள,�உண-Aகள,�    நிைலக�நிைலக�நிைலக�நிைலக�””””,  
அவ��� இைண�தைத எம�� இைண�கி�றா-.  
இ4ப3�தா� �நாத- ெம< உண-வ�� த�ைமைய எ
ைம4 

ெபற' ெச<தா-. 

 
இைத4 ேபா�9, நE2கC
 உ2க� வா��ைகய�" 

எ4ெபா=ெத"லா
 தEைமகைள' ச%தி�கி�றE-கேளா, உ2க� ந"ல 

உண-Aக� மா9கி�றேதா, உடன3யாகஉடன3யாகஉடன3யாகஉடன3யாக, , , , அ%த�அ%த�அ%த�அ%த�    ��வ��வ��வ��வ    
ந:ச�திர�தி�ந:ச�திர�தி�ந:ச�திர�தி�ந:ச�திர�தி�    பா"பா"பா"பா"    தி�4பமாகிதி�4பமாகிதி�4பமாகிதி�4பமாகி, நிைனவ' ெசF��
 
ெபா=�, அதிலி�%� வர�X3ய ேபர�� ேபெராள,ைய' Nவாசி�
 
ெபா=�, ப�ற�ைடய தEைமயான உண-Aக� நம�� வ�வதி"ைல.  

 
அேத சமய�தி", அ%த அக]திய� ��வனாகி, ��வ 

மகBஷியாகி, இ�9 ��வ ந:ச�திரமாக, நRசிைன ெவ�9 
உண-வ�ைன ஒள Eயாக மா�றி, எ�9
 பதினா9 எ�9 கணவ� 
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மைனவ�யாக இைண%�, வா�%� வள-%� ெகா8;, த� இன ம�கைள 
வள-�க' ெச<� ெகா83��கி�றா�.  

 

அ4ெபா=�, அ%த ��வ ந:ச�திர�திலி�%� வ�
, அ�� 
உண-Aகைள, நா
நா
நா
நா
    நம��நம��நம��நம��    X:;
X:;
X:;
X:;
    ச%த-4ப
ச%த-4ப
ச%த-4ப
ச%த-4ப
    
உ�வாகி�ற�உ�வாகி�ற�உ�வாகி�ற�உ�வாகி�ற�....    

 
ஆக, அ%த ��வ ந:ச�திர�தி� அ�� வ:ட�தி", நா
 

இைண%� வா=
 நிைல உ�வாகி�ற�. இ%த உடF�4ப��, நா
 
ப�றவ�ய�"லா நிைல அைட%�, அழியா ஒள, சPர
 நா
 அைனவ�
 
ெப9கி�ேறா
. எம� அ�ளாசிக� 

((((ப�க
ப�க
ப�க
ப�க
 9 9 9 9----11)11)11)11)    
ளவ� �=ைவ� U�கியப��, த� இன�தி� நிைலக� ெகா8;, 

அ� த� இனமாக மா�றேவ8;
 எ�ற ேநா�க�ேதா; 
ெசய"ப;கி�ற�.  

 
தன�� இன வ���தி�கான உமி�நEைர' Nர�
 ெபா=�, அைத 

ம8ண�ேல ேபா:;4 ப�ைசகி�ற�. ம8ண�ேல ேபா:;4 ப�ைசG
 
ெபா=�, ஒ� நிற
 இ��கிறெத�றா", தன�க%த ம8ைண எ;�� 
வ%�, N8ணா
ப�னா" அைத� கல%� எ;��� ெகா8; வ�கி�ற�. 
அதிேல இ��க�X3ய கா%த4 �லனறிவ�ேல, அைத4 பா<'Nகி�ற�. 
அைத4 பா<'சி, உ�8ைடைய எ;��வ%� Xடாக� க:;கி�ற�.  

 
த� இனவ���திய�� உண-வ�� ேநா�க2கள,", த� இன�ைத4 

ெப��க ேவ8;
 எ�ற உண-ைவ அ� எ;��� ெகா8;, �=ைவ� 
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தா�கி�ற�. தா�கியAட� �=வ�� உண-வ�� ெச"க� 
ெவள,ய�ேல ேபாகாதப3, அ� மைற��வ�;கி�ற�.  

 
Qதலி" கவசமாக� க:3 வ�;கி�ற�. அதிலிF�ள வ�ஷ�தி� 

த�ைம �=வ�� ேதாைல' ச�காக மா�றி வ�;கி�ற�. அத� அ%த' 
ச�தி இ��கி�ற�.  

 

அ4ெபா=�, �=வ�� உடைல உ�வா�கிய உய��
, 
உய�ரா" உண-வா" ஆ�க4ப:ட, உடF�8டான 
அ0�கள,F
, இ%தஇ%தஇ%தஇ%த    வ�ஷ�தி�வ�ஷ�தி�வ�ஷ�தி�வ�ஷ�தி�    த�ைமத�ைமத�ைமத�ைம    பா<%�பா<%�பா<%�பா<%�, , , , 
வ�ஷமாகவ�ஷமாகவ�ஷமாகவ�ஷமாக    ஆகி�ற�ஆகி�ற�ஆகி�ற�ஆகி�ற�....    

 

வ�ஷ�த�ைம பா<%தப��, அ%த� ளவ�ய�� 
நிைனவா�ற"தா� அதிகமாகி வ�கி�ற�. அ%த 
நிைனவா�ற" அதிகB�க4ப;
 ெபா=�, அ� ெகா:3 ச�கா
 

ெபா=�, அ%த� X:3� ேமலி�%� ““““P2காரP2காரP2காரP2கார    ஒலிகைளஒலிகைளஒலிகைளஒலிகைள””””    
எ=4�கி�ற�.  

 
அ%த உண-வ�� இய�கமானப��,  
இேத நிைனவைலய�", அ%த உண-வ�� ெச"க� மாறிவ�;கி�ற�.  
இ%த� X:3� வழியாக, அ%த உமி�நEைர' ேச-�தப��,  
அ%த ஒலி அைலகைள எ;�கி�ற�.  
 
ந:ச�திர2கள," இ�%� வர�X3ய கதிBய�க2க�, _மி�� 

ஊ;�வ�, அ%த� கா%த4 �லனறிA இய�
. கா%த
 அதிகமா
 
ெபா=�, _மிய�� ந;வ�:ட
 வைர, ஊ;�வ�' ெச"F
. ஊ;�வ�' 
ெச"F
 ெபா=�, மர2க� ேம" தா�க4ப:டா", மர2க� க�கி 
வ�;கி�ற�. 
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அ4ப3 ஊ;�A
 நிைலக� தன�� ஆனAடேன, ெவ"32 
(welding) ைவ�தா" எ4ப3 ஓ:ைட ஆகி�றேதா, அேத ேபால சில 
பாைறகள," ஊ;�வ�, அத�� சில S8ண�ய அைலகைள4 
பா<'Nகி�ற�. அ� தன�� ேச-��� ெகா8டப��, ெமா�த�தி" 
ெவ3��� ெகா8ட உண-Aகைள ஆவ�யாக மா�9
 ெபா=�, 

அத�வழி, மா�ற2கைள� ெகா;�கி�ற�. 

 
_மிய�� ெசயலா�க2கC�, ப�ற ம8டல2கள,லி�%� வ�
 

வ�ஷ�த�ைமைய, ந:ச�திர2க� அ� தன�� உ�வா�கி, அ� 
உமி���
 அைலகைள gBயன,� கா%த ச�தி, அ� தன�� கவ-%� 
ெகா8டப��,  

அ%த அைலகள,� வ EBய
 வ�வ�
,  
ந
 _மிய�� ஈ-4��� Sைழ%� ெகா8டப��,  
அ� ஈ-��' ேசமி�
 நிைலயான  

ந;ைமய�தி"ந;ைமய�தி"ந;ைமய�தி"ந;ைமய�தி"    ெகா8;ெகா8;ெகா8;ெகா8;    ேபாகி�ற�ேபாகி�ற�ேபாகி�ற�ேபாகி�ற�....    
 
நா
 Nவாசி�
 நிைலக�, உண-Aகைள ந
 உடF�� 

பா<'சினாF
, உடலி" வ�ைள%த உண-Aைள எ"லாேம, 
உய�Bடேமஉய�Bடேமஉய�Bடேமஉய�Bடேம    ெகா8;ெகா8;ெகா8;ெகா8;    வ%�வ%�வ%�வ%�    ேச-��ேச-��ேச-��ேச-��    ைவ���ைவ���ைவ���ைவ���    
ெகா�கி�ற�ெகா�கி�ற�ெகா�கி�ற�ெகா�கி�ற�....  

 



 14 

இ%த உய�B� இய�க2கைள ஊ;�வ�' ெச<தாF
 உண-வ�� 
இய�க2கைள4 ெப��கி, அ0�கைள4 ெப��கி, த� நிைனAட� 
இய�க' ெச<�, த�>ட� இைண��, ஒேர இய�கமாக� ெகா8; 
வ�கி�ற�. 

 
இத�
 அத�
 உ8டான வ��தியாச�ைத� கா:;கி�றா-. 27 

ந:ச�திர2கள,� நிைலக� ஒ�9 ேச-%தப��, ெகாதிகலனாக 
மா9கி�ற�. அதிலி�%� கலைவக� ஆவ�யாக மாறி, இ� தன� 
நிைல� மா�றி� ெகா�கிற�. இைத4 ேபால�தா�  

இ%த வ�ஷ�த�ைம ெகா8ட உண-Aக�,  
�=, X:;�� அ%த உண-வ�� ேவக2க� எ;�தப��,  
இ%த அ0�கள," ப:டப��,  

�=வ���=வ���=வ���=வ��    ““““உய�-உய�-உய�-உய�-”,”,”,”,    இ%தஇ%தஇ%தஇ%த    உண-Aகைளஉண-Aகைளஉண-Aகைளஉண-Aகைள    எ;�தப��எ;�தப��எ;�தப��எ;�தப��, , , , 
இ%தஇ%தஇ%தஇ%த    ெச"கைளெச"கைளெச"கைளெச"கைள    மா�றிமா�றிமா�றிமா�றி,,,,    ளவ�யாக உ�வ�ைத ளவ�யாக உ�வ�ைத ளவ�யாக உ�வ�ைத ளவ�யாக உ�வ�ைத 
மா�9கி�ற�மா�9கி�ற�மா�9கி�ற�மா�9கி�ற�.  இ� பBணாம வள-'சி.    

 
“\ல�Xறி>ைடய உண-Aகைள”, ஓரளA� இைண��� 

ெகா;�கி�ேறா
. உ2கCடய உண-Aகள,", 
“�நாத�ைடய�நாத�ைடய�நாத�ைடய�நாத�ைடய    உண-AகைளG
உண-AகைளG
உண-AகைளG
உண-AகைளG
, , , , அவ-அவ-அவ-அவ-    
க8;ண-%தக8;ண-%தக8;ண-%தக8;ண-%த    உண-AகைளG
உண-AகைளG
உண-AகைளG
உண-AகைளG
” இைண�� வளர' 
ெச<வத��தா� இைத உபேதசி4ப�.  

 
அ0�கள,� நிைலகைள நா
 ெதB%� ெகா�ேவா
 எ�றா", 

உ2கள," ஒள,யான உண-Aக� வள-'சி அைடவத� ஏ�வாக 
இ��
. எம� அ�ளாசிக�. 

((((ப�க
ப�க
ப�க
ப�க
    12121212----14141414))))    
நா
 � கா:3யவழிய�" தியான�ைத� கைட4ப�3�� 

வா�கி�ேறா
. அ4ப3' சீராக� கைட4ப�3�
 ெபா=�, ப�ற�ைடய 
க/டமான உண-Aகைள4 ப�B��� கா:;
.  

அ�� உண-ைவ எ;��, அைத நE�கி,  
அவ-கC� ந"ல வழிைய� கா:3 வ�:ேடா
 எ�றா",  
வா��ைகய�" தEைமக� வராதப3  
அIவ4ெபா=�, ஆ�மN�தி ெச<� நE�கிவ�டலா
.  
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இைத நE�காம" இ�%�வ�:;, இ%த உண-வ�� த�ைம எ;��� 

ெகா8டா", அ�A
 இ�A
 கல%தி��
. இ%த ஆ�மாவ�" உ�ளைத 
நா
 Nவாசி�தAட�, உய�B" கல�
.  

 

இரவ�" �லனட2கி� U2
 ேபா�, இெத"லா
 நம� 
வா��ைகய�", கா:சி4 ெபா�ளாகA
கா:சி4 ெபா�ளாகA
கா:சி4 ெபா�ளாகA
கா:சி4 ெபா�ளாகA
, , , , ெக:டெக:டெக:டெக:ட    
ககககனAகனAகனAகனAகளாகA
 வ�ளாகA
 வ�ளாகA
 வ�ளாகA
 வ�



.... இைத4 �B%�ெகா8ேடா
 எ�றா", 
ந�றாக இ��
  

 
ந
Qைடய உண-A ஓ:ட�தி� ஒ4ப, ஒ� ெவள,'ச�ைத4 

ேபா:; அதிேல எ%த� கல- N�9கி�ேறாேமா, அ�தா� ெதBG
. 
அ�ேபால அறிவ�� ஞான�ைத ஊ:3, இ%த உண-வ�� த�ைம 
வர4ப;
ேபா�, அ%த உண-Aதா� நம�� ெதBG
.  

 
அ4ெபா=� ப�ற�ைடய ைறகைள உணர Q3G
. “இ4ப3 

நட�கி�ற�, அவ�� இைடm9 வ�கி�ற�” எ�9 ெதBG
. 
 
ப�ற- தவ9 ெச<தி�4பா-க�. அவ�ைடய இ�னலான நிைலக� 

ெதBய வ%தி��
. “என�� கா:சி கிைட�த�. அவைர4 பா-�ேத�. 
இ%த மாதிB க/டமாக வ%�வ�:ட�. என� Qதலிேலேய ெதB%த�”, 
எ�9 ெசா"Fேவா
.  

 
ஏென�றா", அவ�ைடய தவறி� உண-Aகைள அறிய 

Q3கி�ற�. இைத�தா� நா
 Sக-%� ெசா"கி�ேறா
. அ4ெபா=�, 
அ%த மாதிB ேநர2கள," கா:சிகைள� ெகா;�தAடேன, இைத எ4ப3' 
ெச<ய ேவ8;
?  

 

அ��அ��அ��அ��    வழிய�"வழிய�"வழிய�"வழிய�", , , , ப�9ட� ஆ�மN�தி ப�9ட� ஆ�மN�தி ப�9ட� ஆ�மN�தி ப�9ட� ஆ�மN�தி 
ெச<�வ�:ேடா
 எெச<�வ�:ேடா
 எெச<�வ�:ேடா
 எெச<�வ�:ேடா
 எ�றா�றா�றா�றா"""",,,, ஒ�வர� நிைலகைள' ெசா�னாF
, 
அவ- நRN ெகா8ட ேவதைனயான உண-Aக�, ந
 ஆ�மாவ�" 
கல�கா�.  

 
ஆனா", இரவ�" ந
 வா��ைகய�" ஆ�மN�தி ெச<யாமேலா, 

ெச<தி�%தாF
, அ%த ஆ�மN�திய�" ைற இ�%தாேலா, எ�ன ஆ
?  
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ஒ� பா�திர�தி" அ=� சிறி� ஒ:3ய��%தா", அ� சீ�கிர
 

ேபா<வ�;கி�ற�.  
அேதா; ஒ�றிய நிைலக� இ��
 ேபா�,  
இர8; தர
 ேத<��� க=வ�னாF
 ேபாகா�.  

இேத மாதிB, ந
 ஆ�மN�திய�F
 ஏ�ப;
. 
இெத"லா
 நா
 ெதB%� ெகா�ள ேவ8;
. 

 

““““நா� ஆ�மN�தி ெச<கிேற�நா� ஆ�மN�தி ெச<கிேற�நா� ஆ�மN�தி ெச<கிேற�நா� ஆ�மN�தி ெச<கிேற�,,,, இ4ப3 இ4ப3 இ4ப3 இ4ப3����    
ெதBெதBெதBெதBகிறேதகிறேதகிறேதகிறேத”,”,”,”, எ�9 ஏ2க�Xடா� எ�9 ஏ2க�Xடா� எ�9 ஏ2க�Xடா� எ�9 ஏ2க�Xடா�.... இைதெய"லா
, நா
 
ெதள,வாக� ெதB%�� ெகா�ள ேவ8;
.  

 
நா
 ேபா
 மா-�க2க�, மன,தன,� Q=ைம அைடG
 

நிைலக�, ந
Q� வ�ைளG
 உண-Aக�, ப�ற�ைடய இ�ைள4 
ேபா�
 ததி ெப�றவ-க� நா
. அதனா" அ%த� ததிைய நம�� 
வள-��� ெகா�வ� ந"ல�.  

 
ம�றவ-கCைடய தவைற� க8ணா" பா-�கி�ேறா
. நம�� 

பதிA ெச<� வ�;கி�ேறா
. நா
 ஆ�மN�தி எ�ற வF 
ேச-�தி�%தாF
, அ%த நிமிட
தா�அ%த நிமிட
தா�அ%த நிமிட
தா�அ%த நிமிட
தா�,,,, அ%த வF அ%த வF அ%த வF அ%த வF....  

 
அதிேல �ைட4� அதிக
 இ��கா�. U2க4ேபா
 ேபா�, இ� 

வ%�வ�;
. அ%த ெவ94ப�� உண-Aக� இ2 வர4ப;
 ெபா=�, 
U�க
 வரா�. எ�னதா� ஆ�மN�தி ெச<தாF
, U�க
 வரவ�"ைல 
எ�ேபா
. ஏென�றா", அ%த உண-வ�� இய�க2கேள நம�� 
இ��
. அ4ெபா=�,  

நா
 ஆ�மN�தி ெச<த ப���
,  
அ%த� க3னமான நிைலக� வ�லகவ�"ைல எ�9 ெபா��.  
இைத நா
 ெதB%� ெகா�ள ேவ8;
. 
 
அத� நா
 எ�ன ெச<ய ேவ8;ெம�றா",  
ந
 நிைனைவ, ��வ மகBஷிேயா; இைண�க ேவ8;
.  
��வ ந:ச�திர�ேதா;,  
ச4தBஷி ம8டல�ேதா; இைண�க ேவ8;
.  
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இைத� X:3� ெகா8ேட இ�%ேதாெம�றா", அ%த உண-Aக� 
நம�� வர வர, இ� ஒ;2
. இ%த ஆ�மாைவ' அ� N�த4ப;��
.  

 
அேத சமய�தி", ந
 உடலி" நா
 ேக:டறி%த தEைமயான 

அ0�கC�, சா4பா; ேபா<' ேசரா�. அ4ெபா=� நா
 எ�ன ெச<ய 

ேவ8;ெம�றா", ந
 வா��ைகய�" ெதாட-%� அதிேல 
இ��க ேவ8;
.  

 
ந
 வா��ைகேய தியானமா�க ேவ8;
ந
 வா��ைகேய தியானமா�க ேவ8;
ந
 வா��ைகேய தியானமா�க ேவ8;
ந
 வா��ைகேய தியானமா�க ேவ8;
.... 

அ%த மகBஷிகள,� அ�� உண-Aகைள நம�� 
எ;��,    இ%த உடெல�ற ச:3ய�"இ%த உடெல�ற ச:3ய�"இ%த உடெல�ற ச:3ய�"இ%த உடெல�ற ச:3ய�" சைம�க ேவ8;
 சைம�க ேவ8;
 சைம�க ேவ8;
 சைம�க ேவ8;
....  

 
நா
 எ%ெத%த� கா<கைள, ழ
ப�" ேபா:;' சைம�கி�ேறாேமா, 

அ%த வாசைனதா� வ�
. நா
 உய-%த சர�கைள4 ேபா:டாF
, 
காரேமா, உ4ப�� த�ைமேயா X3வ�:டா", அ%த� ழ
ப�� Nைவ 
ெக:;வ�;
.  

 
இ%த ழ
ைப4 ேபா�9தா�, ந
 வா��ைகய�� நிைலகள," 

எைத' ெசய" ப;��கி�ேறாேமா, அ%த மண
 நம�� Nைவ ெகா8ட 
ெசா"லாகA
, ெசயலாகA
 வ�
. அ%த Nைவ ெகா8ட 
உண-'சிகைள� U8;
. 

 

ழ
ப�" சிறி� வ��தியாசமாகி4 ேபா<வ�:ட� 
எ�றா", உ�C�� இ=�கா�. Nைவ ெக:;வ�;
. ஆனா", 
உணA எIவளA ச�தான நிைலகள," இ�%தாF
, உ�ேள ஏ�9� 
ெகா�ளா� ம9�கி�ற�.  

 
சா4பா:3", அதிேல ேபா:3��கி�ற மண
தா� Qலா
.  
மண�தி� உண-'சிக� நம�� U8ட4ப;
 ெபா=�,  
உ�C�� இ=�கா�.  
ெவள,ய�" த�ள, வ�;கி�ற�. ஆனா" பசி எ;�
.  

இ%த மண�ைத Sக�
 உண-'சிக�  
ந
ைம இய�கினா"தா�ந
ைம இய�கினா"தா�ந
ைம இய�கினா"தா�ந
ைம இய�கினா"தா�,,,, இ� உ�ேள ேபா
. 
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ஆைகயா", நா
 ந
 �நாத- கா:3ய அ�� வழிய�", அ%த 

““““மகBஷிகள,� அ�� மண2கைளமகBஷிகள,� அ�� மண2கைளமகBஷிகள,� அ�� மண2கைளமகBஷிகள,� அ�� மண2கைள””””,,,, வா��ைகய�" 
ஒIெவா� ெநா34ெபா=�
 Sக-%� பழக ேவ8;
. 

 
N
மா இ��
 ெபா=�, ஒ�வைர நா
 பா-��� 

ெகா83�%ேதா
 எ�றா", அவ- எ;��� ெகா8ட உண-A ெகா8;, 
திZெர�9 நிைனA ஓ:ட
 ஓ;
, 

 
ஒ� ெவள,'ச�ைத4 ேபா:டAட�, அ2 இ��
 ெபா�� 

ெதBய வ�
. அைத4 ேபால, ஞான,கள,� உண-Aக� 
நம�� வர4ப;
 ெபா=�, அ%தஅ%தஅ%தஅ%த    உ8ைமகைளஉ8ைமகைளஉ8ைமகைளஉ8ைமகைள    நா
நா
நா
நா
    
உணரQ3G
உணரQ3G
உணரQ3G
உணரQ3G
.... ெதாழிலி" இ�4ேபா
. இ%த உண-Aக� அ2ேக 
ப�B��� கா:;
. 

 
ஒ� க
4m:டB" இர8; அைலக� ேபா:டAட�, உதாரணமாக 

எ=�� வ3வ�ேல ஆ2கிலேமா, தமிேழா ெகா;�கிறா-க�. அதனத� 
அ=�த�ைத� ெகா;�தAட�, ம�றைத4 ப�B��� கா:;கி�ற�.  

 

இைத4 ேபால நம� உய�-, gBயன,� கா%த ச�தி கவ-%த  
இ%த உண-Aகைள Sகர4ப;
 ெபா=�,  
அைத எல�:ரான,�காக மா�9கி�ற�.  
அத>ைடய ெசறிவ�>ைடய அளAேகா" எ�ேவா  
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அத�� த%த மாதிB, ந
 உடைல இய�கி�ற�.  
 
அத� அளAேகா" எ�ேவா, அத��த%த மாதிB  
நம� உய�-, அைத,  

அ%த� கா%த�ைத இ=�கி�ற�.  
அதி" வ%த உண-A  

அதிேலஅதிேலஅதிேலஅதிேல    அ=�த
அ=�த
அ=�த
அ=�த
    எIவளAஎIவளAஎIவளAஎIவளA    இ��கி�றேதாஇ��கி�றேதாஇ��கி�றேதாஇ��கி�றேதா,,,, 
அத�� த%த மாதிB, எல�:ரான,�காக 
மா�9கி�ற�. 

 
மா�றிய அத>ைடய உண-Aகைள4 பர4ப4ப;
 ெபா=�  
அத>ைடய இன உண-Aக�  

அத�� த%த அதி-Aகைள�அதி-Aகைள�அதி-Aகைள�அதி-Aகைள�    ெகா;��ெகா;��ெகா;��ெகா;��        
உடைல இய�கி�ற�.  
அத�� த%த சி%தைனகைள� ெகா;��  
அத�8டான ெசய"கைளG
 ெச<கி�ற�. 
 
இைத4 ேபால�தா�, நம�� n�9�கண�கான ப�BAக� உ8;. 

அ� ெவள,4ப;
 ெபா=�, எ%ெத%த அளAேகா" இ��கி�றேதா, 

அத�� த�கவா9தா�, �லனட2கி� U2
 ெபா=�, அதிேல, 
இ%த வா��ைகய�", நா
நா
நா
நா
    எ%தஎ%தஎ%தஎ%த    உண-ைவஉண-ைவஉண-ைவஉண-ைவ அதிகமாக' 
ேச-��� ெகா8ேடாேமா, அ%த அ0�கள,� உண-'சிக� 
அதிகமாக� U8;
. அ� ஆ�மாவாக மா9
. 

 
இ� இர8;
 கல%�, உய�Bேல ப;
 ெபா=�தா�, 

எல�:ரான,�காக மா�றி, பல நிைலகைள நா
 ெதB%� ெகா�கி�ேறா
. 

அ%த மாதிB� ெதB%� ெகா8டாF
, தியானதியானதியானதியான    வழிகள,"வழிகள,"வழிகள,"வழிகள,",,,,    
இ�இ�இ�இ�    ெரா
ப�ெரா
ப�ெரா
ப�ெரா
ப�    ெதள,வாக�ெதள,வாக�ெதள,வாக�ெதள,வாக�    ெதBG
ெதBG
ெதBG
ெதBG
.... 

 
U�க�தி" இ�%தாF
,  
N
மா ப;�தி�%தாF
,  
நா
 அைமதியாக இ��
 ெபா=�,  
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இ%தஇ%தஇ%தஇ%த    ஆ�மாவ�"ஆ�மாவ�"ஆ�மாவ�"ஆ�மாவ�"    உ�ளப3உ�ளப3உ�ளப3உ�ளப3,,,,        
ந
 மனநிைலய�" மா�ற2க� வ%� ெகா8ேடய���
. 
 

அ%த மாதிB ேநர2கள,", அ%த உண-ைவ, தEைமயான 
அ0�கC� ஆகார
 கிைட�காதப3 ஆ�ம N�தி 
ெச<�, அைத அக�9
ப3, நா
 ெச<ய ேவ8;
. இ�தா�இ�தா�இ�தா�இ�தா�    
ஆ�மஆ�மஆ�மஆ�ம    N�திய�"N�திய�"N�திய�"N�திய�"    உ�ளஉ�ளஉ�ளஉ�ள    ““““\ல�X9\ல�X9\ல�X9\ல�X9””””....    

 
((((ப�க
ப�க
ப�க
ப�க
 23 23 23 23----22225555))))    

மகBஷிக� இ%த உலக4 ப�ைற,    உடலி�உடலி�உடலி�உடலி�    ப�ைறப�ைறப�ைறப�ைற    
வ�:;வ�:;வ�:;வ�:;வ�:;வ�:;வ�:;வ�:;,,,,    உய�B�உய�B�உய�B�உய�B�    ப�ப�ப�ப�றிேலறிேலறிேலறிேல    ெச�றவ-க�ெச�றவ-க�ெச�றவ-க�ெச�றவ-க� ஆக, உட" 
ப�றாக இ�4பைத வ�:;, உய�- ப�ைற வள-�தவ-க�. 

 
உய�B� ேச-�ைக, அதாவ�,  
உய�B� ஒள,யா" உணர4ப:ட உண-வ�� த�ைமைய,  
ஒள,யாக மா�ற4ப;
 ெபா=�,  
உய��ட� ஒ�றிய ேச-�ைக – ஒள,.  
ஆகேவ, அIவா9 ஒள,யானவ-க� மகBஷிக�.  
அ%த நிைலகள," �நாத- கா:;
 இ%த ெநறிைய நா
 

அைனவ�
 ப��ப�ற4ப;
 ெபா=�, நாQ
 அ%த இன�ைத' 
ேச-%தவ-க�.  

 
ஏென�றா", வ�80லக ஆ�றைல இ%த ம80லகி" வ%�, 

அதைன� தன�� க8டா� வ�Rஞான,. ம80�� க8டாF
, 
�வ�ய�� ஈ-4� நிைலகைள உண-%தா�. ஆனா", அேதசமய�தி" 
இரா�ெக:ைட ஏA
 ேபா�, இ%த _மிய�� ஈ-4� நிைல N�9, அைத4 
ேபால ப�மட2 ேவக� �34ப�ைன, உ%�வ�ைசயா�கி அ>4�கி�றா�.  
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�வ�ய�� ஈ-4ைப� கட%�' ெச�றப��, அத>ைடய ேவக� �34� 
அதிகமாகி�ற�. இ%த உண-வ�� த�ைம ெகா8;, தாேன மித�
 
நிைல வ�கி�ற�. எ%த ேவக� �34ப�� நிைல ெகா83��கி�றாேனா, 
அைத நிைல ெகா�ளA
 ெச<கி�றா�. 

 
இைத4 ேபால�தா�, அக]திய� வ�80லக ஆ�றைல, 

அ0வ�� ஆ�றைல� க8;ண-%தா�. அக]திய� க8;ண-%தைத 
இத>ட� இைண��, பதிA ெச<� ெகா�ள�தா� �நாத- ஆர
ப�தி" 

இைதெய"லா
 எ�>� இைண�தா-. அைத யா
 இ4ெபா=�, 
உ2கC�� இைண�கி�ேறா
.  

 
அ0வ�� ஆ�றைல, தன�� அறி%த அக]திய�, அ0வ�� 

இய�க�ைத அறி%�ண-%�, வ�8ண�� ஆ�றைல� தன�� ப�கி, 
அைதG
 ேச-�கி�றா-.  

 
நம� _மி தன�� இ=�
ேபா�, இைடமறி��இைடமறி��இைடமறி��இைடமறி��    

உண-ைவஉண-ைவஉண-ைவஉண-ைவ    Sக-%�Sக-%�Sக-%�Sக-%�,,,,    அ%தஅ%தஅ%தஅ%த    வFைவவFைவவFைவவFைவ4444    ெப9கி�றா-ெப9கி�றா-ெப9கி�றா-ெப9கி�றா-. . . . 
அதனா"தா�, அதிஅதிஅதிஅதிகாைலய�"காைலய�"காைலய�"காைலய�" 4.00  4.00  4.00  4.00 மண��மண��மண��மண��, , , , 
��வ��வ��வ��வ    ந:ச�திர�ைதந:ச�திர�ைதந:ச�திர�ைதந:ச�திர�ைத    இைடமறி��இைடமறி��இைடமறி��இைடமறி��,,,, அ%த 
வழிகள," உ2கC�� ேச-�க' ெசா"வ�. 
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ம�ற மத2க�, 4.30 மண�� கடAள,� தBசன�ைத� காணலா
 

எ�9 ெசா"வா-க�. அ�, இெத"லா
 ெதBகிற� எ�9, இ%� 
மத�திF
 ெசா"வா-க�. ஆனா", \ல
 ெதBயா�. ஏென�றா", 
மைற�க4ப:ட உ8ைமைய� தா� நா
 ேத3� ெகா83��கி�ேறா
.  

 
ஆைகய�னா", இைத� கட%� ெச�9, அ%த ெம< உண-வ�� 

த�ைமைய உ2கள,ட
 பதிA ெச<வத��தா� இைத' ெச<வ�. இ%த 
உண-Aக� உ2கC�� வள-'சியாக வள-'சியாக, அ%த மகBஷிக� 

க8ட உ8ைமகைள இ2ேக வள-�கி�ேறா
. இ%த மன,த 
வா��ைகய�" இ�ைள' ேச-4பைத, நா
 இ4ெபா=� 
வ�ல�கி� ெகா83��கி�ேறா
. 

 
ஒ� ெவள,'ச�ைத� க8டப��, அ2கி��
 ெபா�� ெதBவ� 

ேபா" அ%த மகBஷிக� உடலி" வ�ைள%த உண-Aகைள, நம�� 
ஒள,யாக மா�9
ேபா�, ந
ைம அறியா�, ப�றிெதா� உடலி" வ�ைள%த 
உண-Aக� ந
ைம எ4ப3 இய�கி�ற�, எ�ப� ெதBகி�ற�.  

 
திZெர�9, ஒ�வ- ஏதாவ� ெசா"லிவ�:டா- எ�றா", ந
மா" 

அட�க Q3கி�றதா? அவ- உடலி" வ�ைள%த உண-Aக�, நம�� 
பா<%தப�� ந
ைம எ4ப3 இய�கி�ற�? எ�பைத� ெதB%� ெகா�ள 
ேவ8;
.  

 
இைத4 ேபால, அ%த மகBஷிகள,� அ�� உண-Aகைள, 

ஒIெவா� நிமிடQ
 ஆ�மN�தி ெச<�, நம�� ேச-�க4ப;
ேபா� 
நம�� அ%த உண-வ�� இய�க�ைதG
 உணரQ3கி�ற�.  

 
ஏென�றா" நம� ெதள,%த அறிA, அ� மைற�க4ப;
 ெபா=� 

சி%தைன ைறகி�ற�. இ�ள,லி�%� வ�;பட Q3யாத ேபா�, அ%த 
ஒள, க8டப��, இ�ள,லி�%� வ�;ப;
 மனபல
 கிைட�கி�ற�.  

 
அதனா"தா�, உ2கைள அதிகாைலய�" எ4ப3G
 அ%த 

ேநர�தி�, த:3த:3த:3த:3    எ=4ப�எ=4ப�எ=4ப�எ=4ப�    வ�;வ�
வ�;வ�
வ�;வ�
வ�;வ�
,,,,    அ%தஅ%தஅ%தஅ%த    
உண-'சிகைளஉண-'சிகைளஉண-'சிகைளஉண-'சிகைள����    U8ட'U8ட'U8ட'U8ட'    ெச<வ�
ெச<வ�
ெச<வ�
ெச<வ�
....  
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அ4ெபா=� நா
 எ�ன ெச<ய ேவ8;ெம�றா", ந
 

நிைனவ�ைன ேம" ேநா�கி' ெசF�த ேவ8;
. அ%தஅ%தஅ%தஅ%த    ��வ��வ��வ��வ    
ந:ச�திர�ேதா;ந:ச�திர�ேதா;ந:ச�திர�ேதா;ந:ச�திர�ேதா;    ெதாட-�ெதாட-�ெதாட-�ெதாட-�    ெகா8;ெகா8;ெகா8;ெகா8;,,,, அதிலி�%� வ�
 
ேபர�� ேபெராள, உண-Aகைள ந
 உய�- வழி கவ-%�, ந
 உடைல 
உ�வா�கிய அ0�கC� உணவாக� ெகா;�க ேவ8;
. 

உய�ேரா; ஒ�9
 உண-Aகைள, ஒள,யாக மா�ற 
ேவ8;
. 

    
((((ப�க
ப�க
ப�க
ப�க
 2 2 2 25555----22227777))))    

ளவ� �=ைவ� ெகா:3, அ%த உண-வ�� த�ைம ஆனப��  
உமி�நEைர� ைழ��, க:3ய X:3� வழியாக,  
�=, ெவள,ேய உ�ள உண-வ�ைன Sக-%� எ;�கி�ற�.  
அ4ெபா=�, அ0�கைள அத� qபமாக மா�9கி�ற�.  
 

இைத4 ேபால�தா�, மகBஷிகள,� உண-வ�� 
ஒள,கைள எ;��, நம�நம�நம�நம�    உய��ட�உய��ட�உய��ட�உய��ட�    ஒ�ற'ஒ�ற'ஒ�ற'ஒ�ற'    ெச<�ெச<�ெச<�ெச<�,,,, 
நம� உடலி" உ�ள, உ94��கைள உ�வா�கிய அ0�கைள 
மா�9கி�ேறா
.  

 
இ%த நிைனவ�ைன, இ2ேக ெகா8; வர4ப;
 ெபா=�, மன,த 

வா��ைகய�" நா
 ேச-�
 உண-Aக�, நம� வா��ைகைய ஓ:;
.  
நா
 த4� ப8ண�ய�, சB ப8ண�ய� எ"லாவ�ைறG
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ந
 க8 இ=��, நம�� பதிவா�கி இ��
.  
ப�� அ� அைன��
 நம� ஆ�மாவாக இ��
.  

அதிேல எ%த உண-ைவ' ெசF��கி�ேறாேமா,  
அ�அ�அ�அ�    Q�Q�Q�Q�    நி�9தா�நி�9தா�நி�9தா�நி�9தா�,,,,    நம�நம�நம�நம�    உய�-உய�-உய�-உய�-    அைதஅைதஅைதஅைத    இய�கிஇய�கிஇய�கிஇய�கி,,,,        
அத� வழிகள," தா� நா
 ெசய"ப;கி�ேறா
.  
 
இைத4 ேபால�தா�, ளவ� �=ைவ� ெகா:3, உமி�நEB" 

ம8ைண� ைழ��� X; க:3, அத� ெவள,ய�" த� உண-ைவ4 
பர4ப�, இ%த வ�ஷ�ைத4 பா<'Nகி�ற�. அ%த4 �=, அ%த வ�ஷ�தி� 
நிைனவா" ெவள,ய�" பரவ�ய உண-ைவ Sக-%�, ளவ�ய�� உண-ைவ 
எ;��, qப
 மா9கி�ற�.  

 
27 ந:ச�திர2கள,லி�%� ெவள,வ�
 கதிBய�க' ச�திக�, ந
 

_மி, அ� இ=�
 ேவக�தி" _மி�� ஊ;�வ�, பல கலைவகளா�கி� 
கல�க' ெச<�, பல மா�ற2களாவத�� காரணமாக இ��கி�ற�.  

 

அைத4 ேபால, ளவ�ய��ளவ�ய��ளவ�ய��ளவ�ய��    வ�ஷ�தி�வ�ஷ�தி�வ�ஷ�தி�வ�ஷ�தி�    த�ைமத�ைமத�ைமத�ைம    
�=வ����=வ����=வ����=வ���    ஊ;�வ�ஊ;�வ�ஊ;�வ�ஊ;�வ�,,,,    அ0�கைள உ�மா�ற' 
ெச<கி�ற�.  

 
அேத ேபால�தா�, இ�9 அ%த ��வ மகBஷிய�� உண-ைவ 

உ2கC�� பதிA ெச<G
ேபா�, அ� காைலய�" உ2கைள� த:3 
எ=4�வ�
, U�க
 வராம" Qழி4� வ�வ�
 ேபா�ற நிைலக� 
ஏ�ப;கி�ற�. அ%த ேநர�தி",  

உ2க� நிைனவ�ைன  
��வ மகBஷிேயா; இைண�க ேவ8;
.  
��வ ந:ச�திர�ேதா; இைண�க ேவ8;
.  
ச4தBஷி ம8டல�ேதா; இைண�க ேவ8;
.  
இைத ஒ� பழ�க�தி� ெகா8; வர ேவ8;
.  
��வ மகBஷிைய எ80கி�ேறா
.  
��வ ந:ச�திர�ைத எ80கி�ேறா
. அத� வழி ெகா8;  
ச4தBஷி ம8டல2கCட� ந
 நிைனைவ இைண�கி�ேறா
.  
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ஆறாவ� அறிA ெகா8;, ��வ மகBஷி ெவள,4ப;�திய உண-A 
ெகா8; தன�� ெப�9, ஏழாவதாக ஒள,ய�� சPர
 ெப�9, 
ம8டலமாக இய2கி� ெகா8;�ள�தா�, ச4தBஷி ம8டல
.  

 
இ%த� ெதாட- வBைசய�", ந
 நிைனவ�ைன அ%த ம8டல��ட� 

கல%� வ�;கி�ேறா
. இைத4 ப�9ட� ப�றி,  

ஏண�4 ப3கள," ேமேல ேபாகிற மாதிB  
1, 2, 3 எ�9 அேதா; இைண�� வ�;கிேறா
.  
இ�இ�இ�இ�    மிமிமிமிகககக    Q�கிய
Q�கிய
Q�கிய
Q�கிய
. . . .     
வBைச4ப;�தி இைத� ெகா8; ேபாக ேவ8;
.  
 

அ4ெபா=�, அ%த உண-Aக� நம�� இ�4பைத, ளவ� 
எ4ப3    �=ைவ��=ைவ��=ைவ��=ைவ�    ெகா:3ெகா:3ெகா:3ெகா:3,,,,    ளவ�யாகளவ�யாகளவ�யாகளவ�யாக    மா�றிவ�:டேதாமா�றிவ�:டேதாமா�றிவ�:டேதாமா�றிவ�:டேதா 
அேத மாதிB, இ%த உண-ைவ நா
 மா�ற ேவ8;
.  

 
அ%த உண-Aகைள மா�றி வர4ப;
ெபா=�,  
நம� வா��ைகய�" க/டேமா, ந/டேமா, எைத நா
 பா-�தாF
,  
நம� கலா'சார Qைற4ப3 அ%த உண-A நம�� பதிவானப��,  
அ� ஏ�கனேவ நம�� கல%த வ���, அைத� கவ�
ெபா=�,  
அ� நம� ஆ�மாவாகி�ற�.  

அைத� தைட4 ப;��வத�, இ%தஇ%தஇ%தஇ%த    உய�Bேலஉய�Bேலஉய�Bேலஉய�Bேல,,,,    ����    
ெகா;�தெகா;�தெகா;�தெகா;�த    அ'ச�திையஅ'ச�திையஅ'ச�திையஅ'ச�திைய    எ8ண�எ8ண�எ8ண�எ8ண�,,,,    உ�Qகமாகஉ�Qகமாகஉ�Qகமாகஉ�Qகமாக''''    
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ெசF�திெசF�திெசF�திெசF�தி,,,, ஆ�மாைவ� U<ைம4 ப;�தி� ெகா8ேட 

இ��கேவ8;
.  
 
இ"லாவ�3", ந
மி" வ�ைள%த அ0�க� தன� ஆகாரமாக 

எ;�
. இைத� த;4பத��தா� ந
 �நாத- கா:3ய அ�� 
வழிய�", அ%த ��வ மகBஷிய�� அ�� வழிய�", அ%த ��வ 
மகBஷிய�� உண-Aகைள, நம�� ெகாRச
 ெகாRசமாக' ேச-�க 
ேவ8;
.  

 
ஏென�றா", அவ-க� ப�றவ�� கடைன நE�கி' ெச�றவ-க�. 

அவ-கைள எ8ண�தா" கவர ேவ8;ெம�றா", நம� அ%த' ச�தி 
இ"ைல.  

ளவ�ளவ�ளவ�ளவ�    ெகா:3யப��ெகா:3யப��ெகா:3யப��ெகா:3யப��, , , ,     
அ%த வ�ஷ�தி� த�ைம ெகா8;, �=வ��  
அ%த ளவ�ய�� உண-ைவ  

ெப9
 ச�தி வ�கி�ற� 
  
அேத ேபால, அ%த மகBஷிகள,� அ�� ச�திைய4 ெப9வத�காக 

��வ மகBஷிய�� உண-வ�� நிைலைய, அ3�க3 உ2கC�� 
பா<'ச4ப:; ஆய�ர�கண�காேனா- உண-Aகள," அ� 
ேச-�க4ப;கி�ற�.  

 
அ4ப3' ேச-�க4ப:ட இ%த உண-வ�� வFைவ நா
 அைனவ�
 

ெப9வத��தா�, எ"ேலா�
 தியான
 Q3%தப��, “தியான�தி" 
அம-%��ேளா- அைனவ�
 மகBஷிகள,� அ�� 
ச�தி ெபற ேவ8;
” எ�ற ஒ�2கிைண%த வFைவ� ெகா8; 
வ�கி�ேறா
.  

 
�நாத- கா:3ய வழிய�" அ%த வFைவ� X:3 எ8ண�, 

அைத4 பதிA ெச<ய4ப;
ெபா=�, ந
Qைடய எ"ேலா�ைடய 
எ8ணQ
 எ"ேலா��
 கிைட�கி�ற�. இ%த ஒ�2கிைண%த 
உண-Aக�, கா�றிF�ள மகா ஞான,கCைடய உண-ேவா; 
ஒ�றிவ�;கி�ற�. அத�' சமமாகி வ�;கி�ற�.  
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ஒ� nைல� க:3 ஒ� ெபா�ைள� U�
ேபா�, அ� 
அ9%�வ�;கி�ற�. பல n"கைள இைண��, கய�றாக� தறி�� 
க3னமான ெபா�ைளG
 எள,தாக� U�கி�ேறா
.  

 
அைத4 ேபால�தா�, நம� �நாத- கா:3ய அ�� வழிய�", 

அவ-அவ-அவ-அவ-    எைதஎைதஎைதஎைத    எைதஎைதஎைதஎைத    எ"லா
எ"லா
எ"லா
எ"லா
    உண-�தினாேராஉண-�தினாேராஉண-�தினாேராஉண-�தினாேரா,,,, 
அைதஅைதஅைதஅைத    மனதி"மனதி"மனதி"மனதி"    ைவ��ைவ��ைவ��ைவ��,,,, அைத உ2கள," 
உ�வா�வத��தா�, மகBஷிகள,� உண-Aகைள 
உ2கC�� பதிA ெச<�, X:;� தியான�தி� \ல
 அைத4 ெபற' 
ெச<வ�. 

 
((((ப�க
ப�க
ப�க
ப�க
 28 28 28 28----31)31)31)31)    

சில சமய2கள,", நா
 எIவளA ெதள,வாக நா
 எIவளA ெதள,வாக நா
 எIவளA ெதள,வாக நா
 எIவளA ெதள,வாக 
இ�%தாF
இ�%தாF
இ�%தாF
இ�%தாF
,,,, ந
Qைடய ைபய� நா� தடைவ அட
ப�3�தா" 
ேபா�
, இ%த4 ப�9 இ2ேக வ%�வ�;கி�ற�. அ�, ந
 எ8ண�ைத 
ஆ�மாவ�ேல மைற�� வ�;கி�ற�. இ%த உய-%த எ8ண�ைத4 ெப9
 
ததிைய, இழ�க' ெச<கி�ற�. 

 
இ%த நRசான உண-A வ%� ஊ;�வ4ப;
 ெபா=�, இ� த� 

இைரைய எ;��� ெகா�கி�ற�. இ%த உட" ப�றி� உண-Aக�, அ%த 
அ0வ�� வள-'சிG
 நம�� ெதாட-%� வ�;கி�ற�. இைத� 
�ைட4பத�, அIவ4ெபா=� ஆ�ம N�தி ெச<�, எ8ண வFைவ� 
ெகா8; வரேவ8;
. 
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அத��தா�, நா
 ஒIெவா� நிமிடQ
 “ஈ]வரா” எ�9 ந
 
உய�Bட
 எ8ண�ைத' ெசF�தி4 பழக ேவ8;
. இ%த� க8ண�� 
நிைனைவ, அ2ேக ெகா8; ேபாக ேவ8;
.  

 

X:;� தியான�திX:;� தியான�திX:;� தியான�திX:;� தியான�தி"""",,,, நா
 ெப9
 அ%த  நா
 ெப9
 அ%த  நா
 ெப9
 அ%த  நா
 ெப9
 அ%த 
மகBஷிகள,� உண-ைவமகBஷிகள,� உண-ைவமகBஷிகள,� உண-ைவமகBஷிகள,� உண-ைவ க8ண�� நிைனவ��� ெகா8; 
வ%�, உய��ட� இைண�க ேவ8;
. மகBஷிகள,� அ�� ச�தி 
நா2க� ெப�9, அ� எ2க� உட" Q=வ�
 படர ேவ8;
 எ�9 
இைண�க ேவ8;
. 

 
இIவா9 கா:3யைத�தா�, இ%த� 8டலின, ேயாக�கார-க� 

“ஆ�ைஞ” இட4ப:; எ�9 ெசா"வா-க�. நா
 எ%த உண-ைவ' 
ெசF��கி�ேறாேமா, அ� நம�� அ0�கள,", “\லாதார�தி"” 
உடலி� அ0�கள," இய�கி�ற�.  

உடலி� உ94��கC� \ல
, அ0�கள,� த�ைம.  
\லாதார
\லாதார
\லாதார
\லாதார
    இ2ேகஇ2ேகஇ2ேகஇ2ேக “ “ “ “உய�-உய�-உய�-உய�-””””        
 
இைத�தா�, “\லாதார�தி" \8ெட=
 கனைல, காலமறி%�” 

எ�கிற ெபா=�,  

ந
மிட�தி"ந
மிட�தி"ந
மிட�தி"ந
மிட�தி"    தEயதEயதEயதEய    அ0�க�அ0�க�அ0�க�அ0�க�    உ8;உ8;உ8;உ8;. . . .     
அத�அத�அத�அத�    வள-'சிவள-'சிவள-'சிவள-'சி    இ"லாதப3இ"லாதப3இ"லாதப3இ"லாதப3,,,,        
“\8ெட=
 கனைல� காலமறி%�,  
க���ட� ெசய"பட ேவ8;
” எ�9தா�,  
அ%த இட�தி" கா:ட4ப:ட�.  
 
இவ-க� எ�ன ெச<கி�றா-க� எ�றா", அ2ேக க:டைள 

இட4ப;
 ெபா=�தா�, ஆ�ைஞ எ�ற நிைலைய� ெகா8; 
வ�கி�றா-க�. அ4ெபா=� ஆ�ைஞ இ:;, பரAலக�ைத ேமேல 
உ'சி�� ெகா8; ேபா<, இத� வழிெகா8; ேமா:ச ேலாக�தி�� 
ெகா8; ேபா, எ�9 ெசா"கி�றா-க�.  

 
ஆக \லாதார
, இ%த உட" Q=வத�
 இ2ேக கீேழ 

இ=�க4ப:;, இ%த உண-Aக� சைம�க4ப:;, இ%த உண-வ�� த�ைம 
இர�த நாள2கள," இ�%� ப�B�க4ப;கி�ற� எ�9, இவ-கள,� 
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அ>மான
. \லாதார
 கீேழ இ��கி�ற� எ�9, இவ-க� ெகா8; 
ேபாகி�றா-க�. 

 
ஆனா", நம� \ல
 உய�-.  
நா
 எ;�
 உண-Aக� நம� ஆதார
.  
இ%த ஆதார�ைத, நம�� மைற%தி��
  
ஒIெவா� அ0�கC�
 ேச-4ப��க ேவ8;
.  
இ�தா� 8டலின,.  
 

க8ண�� நிைனA ெகா8;க8ண�� நிைனA ெகா8;க8ண�� நிைனA ெகா8;க8ண�� நிைனA ெகா8;, , , , உய��ட� ஒ�றிஉய��ட� ஒ�றிஉய��ட� ஒ�றிஉய��ட� ஒ�றி, , , , 
உண-வ�ைன உடF�� பர4�த" ேவ8;
உண-வ�ைன உடF�� பர4�த" ேவ8;
உண-வ�ைன உடF�� பர4�த" ேவ8;
உண-வ�ைன உடF�� பர4�த" ேவ8;
.... அ%த 
உண-வ��  த�ைம வF4ெப9
 ெபா=�, இைத4 ப�ள�கி�ற�. 

 

ஏென�றா", நம�� பதிவான ண2க� பல ேகா3. அ� அ� 
சா4பா:3�� கிள-%ெதழ�தா� ெச<G
. _மி�� எ�ென�ன வ�ைத 
மைற%தி��கி�றேதா, கைளைய நE�கியAட�, மைழ� கால
 
வ%�வ�:டெத�றா", �ண�%� ஆகார�ைத எ;��� தைழ�க 
ஆர
ப���வ�;
. 

 
அேத மாதிB, அ%த%த� கால4 ப�வ�தி" அ� அைத எ;��� 

ெகா�கி�ற�. ஒ�வ- ேகாப4ப;வைத4 பா-��4 பதிA ெச<�வ�:டா", 
ச8ைட ேபா;வைத4 பா-�தா", அ%த� கால4ப�வ
 வ%�வ�:ட�.  

 
உடேன ஆ�மாவ�" ேச-%�வ�;
. உடேன ச8ைட ேபா;கிற 

மாதிBதா� வ�
. ச8ைடைய ேவ3�ைக பா-�தா", 
வ E:3" ச8ைட ேபா;வ E-க�. அ%த� கால4ப�வ�தி", அ� 
வளர ஆர
ப��� வ�;கி�ற�. 

 
நம�� வ�ைளய ைவ�த வ���க�, அ%த%த� கால4ப�வ
 

வ%�வ�:டா" அ� அ� வ�ைளய ஆர
ப���வ�;கி�ற�. எ%த� 
கால4ப�வ�தி" வ�ைள%தாF
, நம�� ேதைவ4ப:டைத வ�ைளய' 
ெச<ய, கைளைய நE�கி�ேறா
. அைத நா
 நE�வத�, ச�தி 
ெகா;�கி�ேறா
.  
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எ%த� கால4ப�வமானாF
எ%த� கால4ப�வமானாF
எ%த� கால4ப�வமானாF
எ%த� கால4ப�வமானாF
,,,, அ%த மகBஷிகள,� 
அ�� ச�திைய4 ெபற ேவ8;
. அ%த உண-ைவ 
உ�Qகமாக உடF�� ெசF�தி, வF4 ெபற' ெச<�, அத�' 
சா4பா; இ"லாம" ெச<ய ேவ8;
.  

 
இ%த� கைளைய நE�க ேவ8;
. இைத நE�கினா"தா�, அத�' 

சா4பா; கிைட�கா�. இ"ைலெய�றா", ச8ைட ேபா:ட 
அ0ெவ"லா
 சா4பா; எ;��வ�;
. 

 
ஓ� ;
ப�தி" ேவதைன4ப;கிறா-க�. அ%த ேவதைனயான 

ெசா"ைல� ேக:;� ெகா83�%ேதாெம�றா", அ%த� கால4ப�வ
 
எ�ன ெச<Gெம�றா", அ%த ேவதைனயான அ0�க� ந
மிட
 வ%�, 
வள-'சியைடய ஆர
ப���வ�;கி�ற�. 

 
இ4ப34 ெப�
பதி, எ2 தி�
ப�னாF
, ரய�லி" ேபா
 

ெபா=�, அ;�தவ-க� ெச<G
 தவைற4 பா-�தா" ேவதைன. கைடய�" 
இ��
ேபா� ஒ��த��� கட� ெகா;��வ�:;, அவ- தரவ�"ைல 
எ�றா" ேவதைன. ேகாப
, ேராத
, ெவ94�.  

 

இ�ெவ"லா
 ச%த-4ப�தா" வ�ைளய4ப;
 
ேபா�, உ�C�� ஊ:ட
 ெகா;��� 
ெகா8ேடய���
. அ� அ� வள�
.  

 
மன,த�ைடய மனநிைல,  
காைலய�" ஒ� மனதாக இ��
.  
இைத வ�:; ெவள,ேய ேபாகி�ேறாெம�றா",  
மன� ேவ9 வ�தமாக மா9
. 
ெதாழிலி" அம-%தAட� எ�னவா
 எ�றா", ஒ�வ� ந
 

ெசா"ைல� ேக:காம" இ�4பா�. நம� இைடRச" ெச<� ெகா8ேட 
இ�4பா�.  

 
நா
 இ2ேக இ��
 வைரய�", இைதெய"லா
 மற%� 

இ�4ேபா
. ேரா:3" ேபா
 ெபா=� மற%தி�4ேபா
. அ%த இட�தி" 
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(ெதாழிலி") உ:கா-%தAடேன, அவைன4 பா-�தAடேனஅவைன4 பா-�தAடேனஅவைன4 பா-�தAடேனஅவைன4 பா-�தAடேன, , , , 
மT8;
 அ%த� கைள Qைள�க ஆர
ப���வ�;
மT8;
 அ%த� கைள Qைள�க ஆர
ப���வ�;
மT8;
 அ%த� கைள Qைள�க ஆர
ப���வ�;
மT8;
 அ%த� கைள Qைள�க ஆர
ப���வ�;
....    

 
ேவதைன ெவ94� வ%�வ�:டா", ந"லவ-கைளG
 ெவ9��4 

ேபச ஆர
ப���வ�;
. ஒ� ந"ல அைம4ைப அைம�க 
ேவ8;ெம�றா", ெவ94பாக�தா� வ�
. அ%த%த� கால4ப�வ�தி", 
அ� அ� வ�ைளகி�ற�.  

 
நா
 ஒIெவா� நிமிட�திF
, மன,த� கால4ப�வ�ைத 

மா�9கி�ேறா
. அேத ேபால மா�றியைம�த அ��ஞான,கள,� 

உண-Aகைள உ�ெசF�தி, அ%த%த4 ப�வ2க� வர4ப;
 
ெபா=�, கைளகைள நE�கி� ெகா8ேட இ��க 

ேவ8;
. இ�தா� ஆ�ம N�தி எ�ப�இ�தா� ஆ�ம N�தி எ�ப�இ�தா� ஆ�ம N�தி எ�ப�இ�தா� ஆ�ம N�தி எ�ப�....    
((((ப�க
ப�க
ப�க
ப�க
 31 31 31 31----33)33)33)33)    

நா
 எத� வள-'சிைய� ெகா;�கி�ேறாேமா, அ� நம�� 
வ�ைள%�வ�;
. “எ�ைன இ4ப34 ேபசினாேன, ேபசினாேன” எ�9 
எ8ண4ப;
 ெபா=�, அ%த உண-வ�� த�ைம நம�� வளர4ப;
 
ெபா=�, அ%த மன,த�ைடய எ8ண2க� நம�� வ%�, இ� அதிகமாக 
வள-%�வ�;கி�ற�.  

 
அதனா" உ�வா�க4ப:ட உண-Aக�, எ4ப3 ளவ�, �=A�� 

வ�ஷ�த�ைமைய4 பா<'சியப��, ளவ�ய�� நிைனA வ%�, 
ளவ�யாகேவ மா9கி�றேதா. அ�ேபால,  

“ந
ைம� ெக:;4ேபாக ேவ8;
, இ4ப34 ேபNகி�றா�”,  
எ�ற இ%த உண-ைவ4 பதிAெச<� ெகா8டப��,  
ந
ைம� கா�க ேவ8;ெம�9 வ%தாF
,  

ெக:;4ேபாக ேவ8;ெம�ற உண-வ�ைன  
நம��நம��நம��நம��    வள-�க4ப;
வள-�க4ப;
வள-�க4ப;
வள-�க4ப;
    ேபா�ேபா�ேபா�ேபா�, , , ,     
நம�� அ%த� ெக;த" வ%�ெகா8ேட இ��கி�ற�.  
 
அவ� எைத' ெச<தாேனா, அ%த அ0�க� நம�� வ�ைள%�, 

நா
 ேபா
 ப�க
 எ"லா
, அத�' சா4பா; வ�கி�ற�. 
ஆ�மாவாக மா9கி�ற�. 
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நா
 யாBட
 ெசா�னாF
, ெக:;4 ேபாகேவ8;
 எ�ற 
நிைலகள,", வ�யாபார�தி" ம%த
. அைத4 ேபா�9, �ண� 
ெந<கி�றE-க� எ�9 ைவ��� ெகா�ேவா
. “ேந�9 ெகா8;வர' 
ெசா�னா-க�, எ;�கவ�"ைல பா-” எ�9 ெசா"வைத4 பா-�கலா
. 
இ�9 மனநிைல மாறிவ�:டா", த4பாக� கா:;
.  

 
இைத4ேபால உண-Aக�, அைத  மா�றியைம��� ெகா8ேட 

வ�
. ““““ெக:;4ெக:;4ெக:;4ெக:;4    ேபாகேபாகேபாகேபாக    ேவ8;
ேவ8;
ேவ8;
ேவ8;
””””    எ�9எ�9எ�9எ�9    நா
நா
நா
நா
    ெசா�னெசா�னெசா�னெசா�ன    

உண-Aக�உண-Aக�உண-Aக�உண-Aக�,,,,    நம��நம��நம��நம��    ெகட'ெகட'ெகட'ெகட'    ெச<�ெச<�ெச<�ெச<�,,,, வ�யாபார�திF
 
ெகட' ெச<�வ�;
.  

 
ந
 ழ%ைதேம" பாசமாக இ�4ேபா
. அவ� ேமF
 ெவ94� 

வ�
. இ4ப3, அ%த உண-வ�� ெச"கைள வள-��வ�;கி�ேறா
. 
அவன,� உண-Aகைள எ"லா
, நம�� வள-��வ�;கி�ேறா
. 
இIவா9 வள-��� ெகா8டப��, இ%த உடைலவ�:;' ெச�றப��, 
அவ� உடF�� ெச"கி�ேறா
.  

 
பா
� த� இைர�காக� தவைளைய வ�=2கியப��, தன�� 

உடலாக மா�றி� ெகா�கி�ற�. ஆனா", எத� வ�ஷ�ைத இத�� 
பா<'சியேதா, இ%த உடைல உ�வா�கிய அ0�க�, ளவ� பா<'சிய 
மாதிB இத�� பா<'சியAட�, க� Q:ைடயாக உ�வாகிவ�;கி�ற�. 
அதன,� உண-ைவ எ;��, இ%த உய�ர0 பா
பாக உ�வா�கி 
வ�;கி�ற�. இ� பBணாம வள-'சி.  

 
தவைளைய, பா
� ப�2கி இ�%� பா-�கி�ற�. தவைள 

த4ப���� ெகா�ள எ80கி�ற�. பா
ேபா, றி ைவ��, சீறி4 பா<%� 
அைத� தா�கி�ற�.  

 
இ4ப3 நா
 ஒIெவா� உடலிF
 த�ைன4 பா�கா�
 

உண-ைவ வள-�� வள-��, எ"லாவ�ைறG
 பா�கா�
 நிைல 
ெப�ற, மன,தனாக உ�வாகிG�ேளா
. ஆனா", மன,தனாக ஆனப��, 

எதிBையஎதிBையஎதிBையஎதிBைய    வ E��திவ�:;வ E��திவ�:;வ E��திவ�:;வ E��திவ�:;, , , , நா
நா
நா
நா
    வாழேவ8;
வாழேவ8;
வாழேவ8;
வாழேவ8;
 எ�9, 
எ80கி�ேறா
.  
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ஒ�வ-  ஒ� கைட ைவ�� இ��கி�றா-. அதி"அதி"அதி"அதி"    
வ�யாபார
வ�யாபார
வ�யாபார
வ�யாபார
    நநநந�றாக�றாக�றாக�றாக    இ��கி�ற�இ��கி�ற�இ��கி�ற�இ��கி�ற�    எ�றா"எ�றா"எ�றா"எ�றா".... 
அ%த� கைடைய எ4ப3ெய"லா
 ெக:;4ேபாக 
ேவ8;ேமா, அைதெய"லா
 ெச<ேவா
.   

ந
ைமயறியாமேலேய,  
“அவ� சர� ேமாசமான சர�” எ�9 ெசா"ேவா
.  
சர� ந�றாக இ��
.  
ஆனா", அவ-ேம" நம� ெவ94� இ��
.  
அவ- சர�ைக, ேமாச
 எ�9 ெசா"Fேவா
.  
 
நா
 எIவளAதா� ேபசினாF
, மன
 ஒ�தி�%தா", அவ- சர� 

ந�றாக இ��
 எ�9 ெசா"Fேவா
. இைத� ெதB%�� 
ெகா8டப��Xட, ந
மிட
 அ%த உண-A வ�
.  

 

நா
 எ"லா
 ெதB%� ெகா�கி�ேறா
. ஆனாF
, அவ- 
ேம" ப�9 இ�%த� எ�றா", சர�ைகG
 
ந"லதா�கி�ேறா
. அவ-அவ-அவ-அவ-    ேம"ேம"ேம"ேம"    ப�9ப�9ப�9ப�9    இ"ைலஇ"ைலஇ"ைலஇ"ைல    
எ�றா"எ�றா"எ�றா"எ�றா", , , , அவ-அவ-அவ-அவ-    எ;��எ;��எ;��எ;��    வ%தவ%தவ%தவ%த    சர�ைகG
சர�ைகG
சர�ைகG
சர�ைகG
,,,,    ம:டமாக�ம:டமாக�ம:டமாக�ம:டமாக�    
கா8ப��கி�ேறா
கா8ப��கி�ேறா
கா8ப��கி�ேறா
கா8ப��கி�ேறா
....     

 
இ%த உண-Aக� அ2 பதிA ெச<�வ�:டா", இ�தா� அ2 

பாG
. எதிB� உண-வ�� அைலைய மா�9
ேபா�, 
உண-'சிகைள அ2 மா�9
. எத�ேம" ப�9 ெகா8;, 
இ%த உண-Aக� வ�கி�றேதா, ந
 வா-�ைதைய� ேக:பா- எ�றா" 
அவ�� அ�தா�. 

 
ம�றவ-க� உய-%த நிைலக� ெபறேவ8;
 எ�ற உண-ைவ 

நE2க� பா<'N
ேபா�, அைத அவ-க� பதிA ெச<� ெகா8டா-க� 
எ�றா", அவ-க� உய-%த நிைல� வ�கி�றா-க�.  

 
அ%த உண-ைவ சBயான நிைலகள," ஏ�9� ெகா�வா-களா? 

மா:டா-களா? எ�9 இைத� கல%�வ�:;, ெசா"ல4 ேபாேனா
 எ�றா", 
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அ%த ஏ�9� ெகா�ளாத உண-ேவ வ�
. இைதெய"லா
 நா
 
ெதள,வாக� ெதB%� ெகா�ள ேவ83ய�, மிகA
 அவசிய
. 

((((ப�க
ப�க
ப�க
ப�க
 35 35 35 35----39)39)39)39)    
நா
 அ=�� த8ணEB", ந"ல த8ணEைர ஊ�9
 ெபா=�, 

ஊ�9
 இட�தி" பா-�தா", ந�றாக இ��
. அத>ட� இர8டற� 
கல%தப��, அ%த ந"ல த8ணEைர மா�றிவ�:;, அ=�� த8ணEைரேய 
கா:;
. 

 
கட" மிகA
 ெபB�தா�. அதி" ெப�2காய�ைத� கைர�தAட�, 

அதிேல அைலக� ேமாதியAட�, அ%த ெவ4ப� தா�தலினா" 
ந9மண2க� வ�
. சிறி� ேநர�தி", கடலி" ெப�2காய�தி� மண
 
மைற%�வ�;
.  

 
அேத ேபா�9, கட" எ4ப34 பல ச��கைள� கவ-%தாF
, 

அதிேல N�2கிய உண-Aகள," உ4�' ச�� நிைறய உ8;. உ4�' ச�� 
நிைறய இ�%தாF
, அதிேல ந"ல ச�ைத உ�வா�
 ச�தி உ�வாகி 
வ�:டா", கடலிேலG
, அ� தன�� உ4�� த8ணEைர மா�றி, ந"ல 
த8ணEராக மா�9
 இடQ
 இ��கி�ற�.  

 
இராேம]வர�தி", அ%த4 பாைற4 ப3வ�தி�� த�க மாதிB, 

அ%த� த8ணE- ஓ;கி�ற பாைதய�", ஒேர கிண�றி" இ%த4 ப�க
 
ேவ9வ�தமாக இ��
. அ%த4 ப�க ஊ�றிேல, உ4பாக இ��
.  

 

நா� கிண9 இ��கிறெத�றா", இ%த4 பாைறய�� 
உண-A ஓ:ட�தி�� த�க, த8ண EB� Nைவ 
வ��தியாசமாக இ��
.  

 

இைத4 ேபால�தா�, நம��நம��நம��நம��    n�9�n�9�n�9�n�9�    கண�கானகண�கானகண�கானகண�கான    
ப�BAக�ப�BAக�ப�BAக�ப�BAக�    உ8;உ8;உ8;உ8;.... அ� ெவள,4ப;
 ெபா=�, எ%த 
உண-ைவ அதிகமாக' ேச-��� ெகா8ேடாேமா, அ%த 
உண-'சிக� அதிகமாகி, ஆ�மாவாகி, உய�Bேல ப;
 ெபா=�தா�, 
எெல�:ரான,�காக மா�ற4ப:;, பல நிைலகைள� ெதB%� 
ெகா�கி�ேறா
. 
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நா
 உதாரணமாக, காைல ேவைளகள," ெதாழி" ச
ப%தமாக4 
ேபாகி�ேறா
. நா
 ப]ஸி" பயண
 ெச<G
 ெபா=�, பல 
நிைலகைள4 பா-�கி�ேறா
. அைன��
 உய�Bேல ப:;, நம� 
ஆ�மாவாக மாறிவ�;கி�ற�. ந
 மனநிைல, அத��த�க 
மாறிவ�;கி�ற�. 

 
ப]ைஸ வ�:; இற2கி, ஆபtN�4 ேபா
 ெபா=�, ஒ� நிைல. 

இ%த இர8; நிைலG
 ேச-%�, ஆபtN�� ேபா
 ெபா=�, ஒ�வ- 
�ைட��� ெகா83�4பா-. இ%த உண-Aட� பா-�தAட�, ேப4ப�
 
ேச-%� பற%� ேபா
.  

 
“ஏ
பா, ேப4பைர எ;�� ைவ��வ�:;, த:;வதி"ைலயா?” எ�ற 

இ%த உண-Aதா� வ�
. இ%த� 9கலான உண-Aதா� வ�
. 
அ4ெபா=�, இ%த உண-ைவ நம�� பதிA ெச<� வ�:ேடா
. 
ஆபtN��, ைறகைள�தா� வள-��� ெகா�கி�ேறா
. இ%த உடலான 
ஆபtN��ேளG
, ைறகைள வள-�
 ச�தி X3� ெகா�கி�ற�. 

 
இ%த மாதிB ச%த-4ப2கள,", நா
 ஆபtN�4 ேபானAடேன, ஆ�ம 

N�தி ெச<ய ேவ8;
. அ%த� ��வ மகBஷிகள,� அ�� ச�தி 
நா2க� ெபற ேவ8;
. எ2க� உட" Q=வ�
 படர ேவ8;
. 

எ2க� ஜEவா�மா�க�, ஜEவ அ0�க� ெபற ேவ8;
 எ�9, ந
 
க8ண�� நிைனைவ4 ��வ��வ��வ��வ    ம�தி��ம�தி��ம�தி��ம�தி��    ெகா8;ெகா8;ெகா8;ெகா8;    வ%�வ%�வ%�வ%�,,,,    
பலபலபலபல    QைறQைறQைறQைற    எ8ணஎ8ணஎ8ணஎ8ண    ேவ8;
ேவ8;
ேவ8;
ேவ8;
....    

 
இைத�தா� அ�9 ஞான,க� ெசா�ன�. ““““ஆ�ைஞஆ�ைஞஆ�ைஞஆ�ைஞ””””.... இ%த 

உண-வ�� த�ைம ெகா8;, ந
ந
ந
ந
    உய��ட�உய��ட�உய��ட�உய��ட�    எைதஎைதஎைதஎைத    
எ8எ8எ8எ80000கி�ேறாேமாகி�ேறாேமாகி�ேறாேமாகி�ேறாேமா,,,, உய�- அைத இய�
.  
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அ%த ��வ மகBஷிகள,� அ�� ச�தி, எ2க� உட" Q=வ�
 

படர ேவ8;
, எ�ற உண-ைவ ��வம�திய�� வழியாக, உடF�� 
ெகா8; ேபாக ேவ8;
. 

 
சிறி� நா:கC�4 பழ�க
 வ%�வ�:டெத�றா", இ� 

உ�C�� ெகா8; ேபா
. அ4ெபா=�, இ%த உண-வ�� ெச"கைள 
வள-�க4ப;
 ெபா=�, எைத அ2 ப�றிேனாேமா, இ%த நிைனA அ2 
ெகா8; ேபா
. 

 
Qதலி", ப�ற- ெச<G
 தவ9கைள� க8ண�" பா-�கி�ேறா
. 

க8 இ=�� ஆ�மாவாக மா�9கி�ற�. இ� Nவாசி��, உய�Bேல 
ப;கி�ற�. நா
 பா-�த உண-Aக�, உடF�� பரAகி�ற�.  

 
ஆனா", இ�ைறய ெசய" அ�வானாF
, ளவ� எ4ப3' சில 

நிக�'சிகைள' ெச<�, அ%த4 �=வ�� அ0�கள," மா�ற2க� 
ஏ�ப;��வ� ேபா",  

ப�ற- ெச<G
 தEைமய�� உண-வ�� த�ைமக�  
இதிேல ெச�றப��, அ%த அ0�கைள வள-'சி ெபற' ெச<�,  
ந
 உடலி� அழைகேய ெக;�
.  
 
அவ� அழக�ற ெசயF
, தவறான ெசா�கC
 ெசா"லிய��%தா", 

அ%த ெசய"கைள இ2 உ�வா�
 ெபா=�, அ0�க� மா9கி�ற�. 
அ� ேநாயாக வ�ைளகி�ற�. ந
 உடலி� அழைகG
 ெக;�கி�ற�. 

�=�=�=�=, , , , ளவ�யாகளவ�யாகளவ�யாகளவ�யாக    மா�றமானமா�றமானமா�றமானமா�றமான    மாதிB�தா�மாதிB�தா�மாதிB�தா�மாதிB�தா�, இ%த 
மா�றQ
. 

 
ஆனா" அேத சமய�தி", மகBஷிகள,� உண-Aகைள இ2 க8 

ெகா8;தா� பதிA ெச<கி�ேறா
. நE2க� அைத4 ெபற ேவ8;ெம�ற 
ஏ�க உண-A ெகா8;, யா
 உ2கC�� பதிA ெச<� வ�;கி�ேறா
. 

மT8;
 இைத இய�க�தி�� ெகா8;வர4ப;
 ெபா=�, இைத 
நE2க�, உய�ேரா; இய�க ேவ8;
. 

 
Qதலி", க8ண�" ��மண� பதிவா�கி�ற�. 

பதிவானா"தா�பதிவானா"தா�பதிவானா"தா�பதிவானா"தா�    எ;�கஎ;�கஎ;�கஎ;�க    Q3G
Q3G
Q3G
Q3G
.... இ�, ஆ�மாவ�" 
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கல%�, உய�Bேல ப:;� ெதB%� ெகா�ள Q3G
 ஆனா", இ4ெபா=� 
அ%த மகBஷிகள,� அ�� ச�தி ெபற ேவ8;
 எ�ற ஏ�க�ைத, இ2 
ெகா8; வ�கி�ேறா
. பதிவா�கி�ேறா
. 

 
�நாத- எ
ைம� ெதா:;, அ%த' ச�திைய4 ெபற' ெச<தா-. 

ஆனா" உ2கள,ட
, மகBஷிகள,� அ�� ச�தி நE2க� ெபற ேவ8;
 
எ�9 எ8ண�, உ2க� உய��ட� ஒ�றி எ8ண�ைத' 
ெசF��கி�ேறா
. 

 
எ
 ஒ�வ���தா� அைத� ெகா;�தா-. யா
, எ"ேலா�ைடய 

உய�ைரG
 கடAளாக மதி��, நE2க� அைத4 ெபற ேவ8;
 எ�9, 

உ2க� உய��ட� நிைனைவ இைண�கி�ேறா
. அ%த 

நிைனவ�� ஆ�றைல அைலகளாக4 பர4ப4ப;
 ெபா=�, உ2க�உ2க�உ2க�உ2க�    
உய�-உய�-உய�-உய�-    ேம�ேம�ேம�ேம�ன:ன:ன:ன:,,,,    அைத�அைத�அைத�அைத�    கவ-கி�ற�கவ-கி�ற�கவ-கி�ற�கவ-கி�ற�....        

 
ஒ� ப�க�தி" க
4m:டைர இய�கினா", உலக
 Q=வத�
 

அைத இய�கி�ற�. இ� ஆைணய�;வைத ஒலிபர4�' ெச<தா-க� 
எ�றா", இ� அ;�த இட�தி" இய�கி�ற�.  

 
இேத மாதிB�தா�, �நாத- ெகா;�த இ%த' ச�திைய, நE2க� 

ெபற ேவ8;
 எ�ற இ%த உண-ைவ இ2 பதிA ெச<ய4ப;
 
ெபா=�, இைத எ;�க' ெசா"Fகி�ேறா
. 

 
உ2கள,ட
, உபேதசி�
 உண-Aகைள4 பதிய' 

ெச<�வ�;கி�ேறா
. யா
, ““““நE2க�நE2க�நE2க�நE2க�    ெபறெபறெபறெபற    ேவ8;
ேவ8;
ேவ8;
ேவ8;
    எ�றஎ�றஎ�றஎ�ற    
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உய-%தஉய-%தஉய-%தஉய-%த    எ8ண�ைதஎ8ண�ைதஎ8ண�ைதஎ8ண�ைத”,”,”,”, ெகாRச
 ெகாRசமாக 
வள-�கி�ேறா
. உ2க� உய�ைர� கடAளாக மதி��, இ%த 
உண-ைவ உ2கள,ட
 பதிA ெச<கி�ேறா
. 

 
�நாதைர4 பா-�
 ெபா=�, ைப�திய�காரராக�தா� ெதB%தா-. 

அவைர யா
 ைப�திய�காரராக நிைன�ேதா
. ஆனா", யா
 ெசா"வ� 
சாதாரணமாக� ெதBG
. 

 
ஆனா", யா
 ெசா"வைத நE2க�, “சாமி சாதாரணமாக' 

ெசா"கி�றா-” எ�9 நிைன�கி�றE-க�. ெசா"லி" சாதாரண
, ஆனா", 

பதிேவா, ““““����    அ�ள,�அ�ள,�அ�ள,�அ�ள,�    ச�திையச�திையச�திையச�திைய””””    உ2கள,ட
 பதிA 
ெச<கி�ேறா
.  

 
நE2க� அைனவ�
, அ%த மகBஷிகள,� அ�� ச�தி ெபற 

ேவ8;
 எ�9 பதிA ெச<தைத, இைத எ8ண�, உய��ட� ஒ�றி, 
அ%த உண-வ�ைன, உட"உட"உட"உட"    Q=வ�
Q=வ�
Q=வ�
Q=வ�
    படரபடரபடரபடர    ேவ8;
ேவ8;
ேவ8;
ேவ8;
    
எ�9எ�9எ�9எ�9    ஆ�ைஞய�:;ஆ�ைஞய�:;ஆ�ைஞய�:;ஆ�ைஞய�:;,,,,    எ2க� ஜEவா�மா ெபற ேவ8;
, ஜEவ 
அ0�க� ெபற ேவ8;
 எ�9 எ8ண�, உ2கC�� இ%த 
வா��ைகய�" வ�
 தEைமகைள, மா�றியைம��� ெகா�ள ேவ8;
. 
எம� அ�ளாசிக�. 
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((((ப�க
ப�க
ப�க
ப�க
 41 41 41 41----43)43)43)43)    
ந
 உடF��, ந"ல அ0�களா" உ�வான நிைலய�", எF
� 

ச
ப%த4ப:ட� எ�றா", எF
பாக உ�வாகி�ற�. நா
 அ3�க3 
ேவதைன4ப;கி�ேறா
. அ%த ேவதைனய�� அ0�க�, நம�� T.B. 
ஆக மாறிவ�;கி�ற�. 

 
இைத4 ேபால, நம� Nவாச நாள2கள," இ%த வ�ஷ�தி� 

அ0�களானா", ந"ல அ0�களா" உ�வான Sைரயtரைல அ� 
சா4ப�ட ஆர
ப���வ�;
. இ�. ஓ:ைட ஓ:ைடயாக வ�=%�வ�;
. 

வலி எ;�
 ெபா=�, அதன,�அதன,�அதன,�அதன,�    வFX3வFX3வFX3வFX3,,,, 
கிள-'சிைய�கிள-'சிைய�கிள-'சிைய�கிள-'சிைய�    U83U83U83U83    சா4பா;சா4பா;சா4பா;சா4பா;    எ;�
எ;�
எ;�
எ;�
....    

ஒ� ப�க
, “பள E-” எ�றா",  
நம�� கிள-'சிைய� U83,  
ந
 ஆ�மாவ�" அைத இ=�
.  
ந
 Nவாச�தி� வழி4ப3�தா�, சா4பா; எ;�
.  
இ%த� கிள-'சிைய� U8டவ�"ைல எ�றா",  
நம� அ%த நிைனA வரா�.  
 
கிள-'சிைய� U8;
 ெபா=�தா�,  
க80� நிைனA வ�
.  
க80� நிைனA வ�
 ெபா=�தா�,  
க�வ�ழி ��மண� பதிA ெச<G
.  
க8ேணா; ேச-%த கா%த4�லேனா, யாைர4 பதிA ெச<தேதா, அ%த 

மன,த உடலிலி�%� வ%தைத, இ=��வ�;
.  
 
நா
 ஒ�வைர' சா�கி:;' ெசா"வ� ேவ9. ஒ�வ- 

ேவதைன4ப;வைத4 பா-�தா", அ%த ேவதைனயான அ0�க� இ2 
வ%�, நம�� அ0வாகி, கிள-'சிைய4 ப80வ� ேவ9. 

 
ஒ�வ- நரக ேவதைன4ப;வைத� க80�94 பா-�தா", அேத 

அ0�க� நம�� வ%�, இ2 பதி%�வ�;
. அ4ப34 பதி%த 
அ0வ��, சா4பா; ேவ8;
. இ%த உய�B� \லமாக�தா�, 
அ� எ;�
.  
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gBய� அதிலி�%� ஒள,�க�ைறகைள4 பா<'ச4ப;
 ெபா=�, 
ஒ� ெச3ைய� தா�கி, ெச3ைய இய�க' ெச<�, அேத உண-வ�� 
த�ைம, கா%த�தா" அ%த உண-ைவ இ=�க' ெச<கி�ற�. த� 
மண�தா", த�ைன4 பா�கா��� ெகா�கி�ற�. 

 

இைத4 ேபால, ஒ� அ0வ�� த�ைம நம�� 

உ�வானப��, அேத உண-வ�� த�ைம இ2ேகஇ2ேகஇ2ேகஇ2ேக    
கிள�
கிள�
கிள�
கிள�
. . . . அ%தஅ%தஅ%தஅ%த    நிைனAநிைனAநிைனAநிைனA,,,,    க80��தா�க80��தா�க80��தா�க80��தா�    வ�
வ�
வ�
வ�
....        

 
ேநராக' சா4பா;, அத��தா� ேபா<' ேச�
. நா
 ேவதைனயாக 

இ��
ேபா�, ஒ�வ- ச%ேதாசமாக' ெசா�னா", அவ- ேம" 
ெவ94�தா� வ�
. 

 
நா
 தவ9 ெச<வதா" ஏ�ப;வதி"ைல. ப�ற- தவ9 ெச<வைத� 

க80�94 பா-�க4ப;
 ெபா=�, அ%த அ0�க� நம�� வ�ைள%�, 
கிள-'சிைய� U8;கி�ற�. ஆ�மாவ�" வ%தப��, உண-'சிைய� 
U83 ச�ைத எ;�கி�ற�.  

 
இைத4 ேபால�தா�,  
ெச3ய�" வ�ைள%த வ��ைத எ2 ந;கி�ேறாேமா,  
அ� கா�றி" கல%��ள த� இனமான ச�ைத,  
எ%த� தாவர இன
 ம3%தாF
,  
அ%த' ச�ைத gBயன,� கா%த ச�தி கவ-%�  
அ%த இன�தி�' ச�தாக� ெகா;��, அைத வள-4ப� ேபால 

நம�நம�நம�நம�    உய��
உய��
உய��
உய��
,,,,    எதைனஎதைனஎதைனஎதைன,,,,    எத>ைடயஎத>ைடயஎத>ைடயஎத>ைடய    நிைலகள,"நிைலகள,"நிைலகள,"நிைலகள,"    
வள-�கி�ேறாேமாவள-�கி�ேறாேமாவள-�கி�ேறாேமாவள-�கி�ேறாேமா, , , , அதஅதஅதஅத�ெக�ெக�ெக�ெக"லா
"லா
"லா
"லா
    உணைவஉணைவஉணைவஉணைவ    
ஊ:3�ஊ:3�ஊ:3�ஊ:3�    ெகா8ெகா8ெகா8ெகா8ேடதா�ேடதா�ேடதா�ேடதா�    இ��இ��இ��இ��



. 

 

எ�தைன ேப�� ந�ைம ெச<ேத�? எ�ைன 
ஆ8டவ� இ4ப3' ேசாதி�கி�றாேன எ�கிேறா
. 
ந
ைம ஆ�பவ� யா-? நம� உய�-தா�.  

 



 41 

ப�ற�� ந�ைம ெச<G
 ெபா=�, அவ-கள,� ேவதைனைய� 
ேக:;, அ%த அ0ைவ, நம�� வள-�� வ�;கி�ேறா
. அ%த 
அ0வ�� த�ைம வளர4ப;
 ெபா=�, ேவதைன. அ0�க�தா� 
அதிக
 வள-கி�ற�.  

 
நா
 ந�ைம ெச<த�, “பாதா
 கீB"” வ�ஷ
 கல%த மாதிB 

ஆகிவ�;கி�ற�. ந
Qைடய ந"ல ண��ட�, வ�ஷ
 கல%�, 
வ�ஷ�தி� வF அதிகமாகி�ற�.  

 
வ�ஷ�தி� த�ைம அதிகமா
 ெபா=�, அ� வ�ைள%�, 

உண-'சிகைள� U83, கிள-'சி ெச<� ந"லைவகைள� ெகா"F
. ந
 
உடலி" T.B.ம:;ம"ல, அத>ைடய மல�ைத4 ேபா:டAட�, சிர2 
வ%�, ந
Qைடய சைதைய� கைர��� ெகா8ேட ேபா
.  

 
இேத மாதிB, இ%த அ0�கள,� த�ைமைய எ;��, இ%த 

வ�ஷ�தி� த�ைம அதிகமாகிவ�:டா", Qதலி" ைககா" ைட'ச" 
வ�
. வ�ஷ�தி� த�ைம அத�� ஐ�கியமா
 ெபா=�, 

வ�ஷ�ைதேயவ�ஷ�ைதேயவ�ஷ�ைதேயவ�ஷ�ைதேய    உணவாகஉணவாகஉணவாகஉணவாக    உ:ெகாஉ:ெகாஉ:ெகாஉ:ெகா�C
�C
�C
�C
    நிைலநிைலநிைலநிைலயாகயாகயாகயாக,,,,    
மா9கி�ற�மா9கி�ற�மா9கி�ற�மா9கி�ற�....        

 
ளவ� வ�ஷ�ைத4 பா<'சி, அ0�கள," கல�
 ேபா�தா�, 

வ�ஷ�தி� த�ைம உண-வ�� த�ைமைய மா�9
 நிைல வ�கி�ற�. 
ந
 �நாத- இத�
 அத�
 ஒ4ப�:;� கா:3னா-. 

இய�ைகய�� வள-'சிைய� ெதB%� ெகா8டா", 
ந
ைமந
ைமந
ைமந
ைம    ஆ�வஆ�வஆ�வஆ�வ����    யாயாயாயா----???? எ�9, ெதB%� ெகா�ளலா
.  

((((ப�க
ப�க
ப�க
ப�க
 43 43 43 43----46)46)46)46)    
ஆறாவ� அறிவா", ெதB%� ெகா�பவ� மன,த�. நம� ஆறாவ� 

அறிA ெகா8;, எைதGேம நா
 மா�றியைம�
 திற� ெப�றவ-க�. 
ஒ� ெபா�ள,� இய�க உ8ைமைய, நா
 அறி%� ெகா8டவ-க�.  

 
அ%த ஒள,ய�� சிகரமாக, மா�றி� ெகா8டவ� மன,த�தா�. 

மா�றிய உண-வ�� த�ைமைய� தன�� சி�/3��� ெகா8டவ� 
Bஷி. Bஷிய�� மக� நாரத�.  
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நாரத� எ�ப�, “ “ “ “தEைமையதEைமையதEைமையதEைமைய    நE�க�நE�க�நE�க�நE�க�    X3ய�
X3ய�
X3ய�
X3ய�
, , , , 
தEைமய��தEைமய��தEைமய��தEைமய��    உ8ைமையஉ8ைமையஉ8ைமையஉ8ைமைய    உண-�த�உண-�த�உண-�த�உண-�த�    X3ய�X3ய�X3ய�X3ய�”.”.”.”. 
அத�
 இத�
 உண-வா" ஒ4ப�:;, த�ைன' சி%தி�
 நிைலக�  

N�தி – ஏ=. அதாவ�, ஆறி� த�ைம ெகா8;, அதிேல மகி�'சி 
ெப�
 த�ைம. 

 
நாரதBட
, N�தி ஏ= இ��
. சர]வதிய�டQ
 அ� இ��
. 

மன,த� ஆறாவ� அறிவா", ஞான�தி� த�ைம ெகா8;, N�திைய 
எதிேல எைத இய�கி�ேறாேமா, அதன,� N�தியாக மா�9கி�ற�.  

 
ஆகேவ, க;ைமயான N�தியாக இ�%தாF
, எள,ைமயான 

நிைலக� அத>ட� ேச-%�, இைண%� வாசி�தா"தா� இன,ைமய�� 

த�ைம வ�
. நா
 கார��ட�, ம�ற ெபா��கைள4 
ேபா;
 ெபா=�தா�, Nைவய��Nைவய��Nைவய��Nைவய��    த�ைமத�ைமத�ைமத�ைம    வ�
வ�
வ�
வ�
....        

 
இைதெய"லா
, ளவ� சமா'சார�தி" ெசா"கி�றா- �நாத-. 

இ4ெபா=�, உ2கள,ட
 ெசா"ல எIவளA ேநரமாகி�ற�? எம� 
அ�9 ேசா9 கிைடயா�.  

 
�நாத- ெசா"F
 ெபா=ெத"லா
, ேக:;� ெகா8ட இ��க 

ேவ8;
. சிறி� தி�
ப�னாF
 அ3 வ�=
. கவன
கவன
கவன
கவன
    
அவ-அவ-அவ-அவ-    ப�க
ப�க
ப�க
ப�க
    ேபா
ேபா
ேபா
ேபா
....        

 
உ2கள,ட
 ெகா�கி எ�ன ேபா:3��கி�ேறா
 எ�றா",  
உ2கள,� எதி-பா-4ைப ைவ��, இ=�� ைவ�தி��கிேற�.  
கா%த�ைத ைவ�� இ=�� ைவ�தி�4பதா",  
அ%த உண-வ�� த�ைமைய� ெகா8; வர Q3கி�ற�.  
இ"ைலெய�றா", ெகா8; வரQ3யா�. 
 
ம�ற X:ட2கள,", ம�றவ-க� உபேதச
 ெச<வைத4 பா-�தா", 

“ஆகா!” எ�9 ஒ�வ- ைகத:;வா-. இ%த4 ப�க
 இவ- எ�ன 
ெச<கி�றா-? எ�9 பா-4பா-க�. ஒ� ெசா" வ%தAட�, “ஆகா!” 
எ�பா-க�. அ;�தவ- ேக:பைதG
. தைட4ப;��வா-க�. 
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இ�ெவ"லா
, நம� வா��ைகய�", எ� மா�றியைம�கி�ற�? 
அைத நா
 எ4ப3 மா�ற ேவ8;
? எ�பத��தா� இ%த ஆGத�ைத 
உ2கள,ட
 ெகா;�கி�ேறா
. இ4ப3 உ2கள,ட
 ேபசியதி"ைல. 
ெசா�ன�மி"ைல. 

 
காைல 4 மண�� சில Q�கியமான உண-Aகைள 

அ>4�கி�ேற�. அ>4�
 ெபா=�, அைத எ4ப3G
  ெபற ேவ8;
 
எ�9 எ80கி�ற ெபா=�, அ%த உண-Aக� ெதBய வ�
.  

 
“சாமி” ந
ைம எ2ேக கவன,�கி�றா-?  
ம�றவ-கைள� தா� கவன,�கி�றா-”  
எ�9 நிைன�தE-க� எ�றா",  

உ2கC��உ2கC��உ2கC��உ2கC��    கிைட4பைதகிைட4பைதகிைட4பைதகிைட4பைத    நE2கேளநE2கேளநE2கேளநE2கேள    தைட4ப;�தி�தைட4ப;�தி�தைட4ப;�தி�தைட4ப;�தி�    
ெகா�கி�றE-க�ெகா�கி�றE-க�ெகா�கி�றE-க�ெகா�கி�றE-க�....    

 
ஏென�றா", கலா'சார Qைற4ப3 வள-%தவ-க� நா
. 

ஞான,கள,� ஆ'சார�ைத வ�:;வ�:ேடா
. ஞான,கள,� ஆ'சார
, 
“நE2க� ெபற ேவ8;
, எ"ேலா�
 ெபற ேவ8;
” எ�ற ஐ�கிய 
உண-A ெகா8; ஒள,யானவ-க�. அவ-க� வள�
 ஒள,க�. 

 
ஒ� nலா", ஒ� ெபா�ைள� U�க Q3யாத ெபா=�, பல 

n"கைள இைண�
 ெபா=�, கய�றாக மா9கி�ற�. எ"ேலா�
 ெபற 
ேவ8;ெம�9, எ"ேலா�ைடய வFைவ4 ெப9
 ெபா=�, அவ�ைடய 
எ8ண
 வF4 ெப9கி�ற�. மகBஷிக�, எ"ேலா�ைடய �ைண 

ெகா8;தா� ஒள,யானா-க�. ஏ�ஏ�ஏ�ஏ�,,,,    நா
நா
நா
நா
    ஆகஆகஆகஆக    Q3யாதாQ3யாதாQ3யாதாQ3யாதா????  
 
ம�றவ-கC��தா� ெகா;�கி�றா-க�. என� சாமி 

ெகா;�கவ�"ைல எ�9 ப�B��வ�:டா" எ�னவா
? இைத, யா
 
எ"ேலா��
 கிைட�க ேவ8;
 எ�9தா� ெச<கி�ேறா
.  
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அவ-கC�� கிைட�கி�ற�, ஏ�? நம�
 கிைட�
 
எ�9தா� நிைன�க ேவ8;
. எ"ேலா�
 ெபற ேவ8;
 
எ�9 எ80
ெபா=�, நாQ
 ெபற� X3ய ததி ெப9கி�ேறா
. 

 
நா
 ேர3ேயா, 3வ�ைய எ2ெக2 தி�4�கி�ேறாேமா, எ%ெத%த 

]ேடசைன� தி�4ப� ைவ�கி�ேறாேமா, அ%த அைலவBைச 
கிைட�கி�ற�. அேத ேபால�தா�, யா
 அ%த மகBஷிய�� உண-Aகைள, 
உ2கC�� பதிA ெச<தி��கி�ேறா
.  

 

அ%த மகBஷிக�, “உ2கC�� கிைட�க ேவ8;
” 
எ�9 எ80
 ெபா=�, இைத� கா:3F
 அதிகமாக, 
அவ-கC�� கிைட�
.  

 
உ2க� �ைண ைவ��, அவ-கைள எ80
 ெபா=�, இ%த வF 

அவ-கC�� கிைட�கி�ற�.  
நE2க� இ2 ெப9கி�றE-க�.  
உ2கC�� கிைட�க ேவ8;
 எ�9  
அவ-க� தியான,�
 ெபா=�,  
அவ-க� அ2ேக ெப9கி�றா-க�.  
 
gBய� தன,��4 ப�ரகாசமாகவ�"ைல.  
மகBஷிக� தன,�� ஒ�வ- ப�ரகாச
 ஆகவ�"ைல.  

எ"ேலா�ைடயஎ"ேலா�ைடயஎ"ேலா�ைடயஎ"ேலா�ைடய    உண-ைவG
உண-ைவG
உண-ைவG
உண-ைவG
    ஒ�றிஒ�றிஒ�றிஒ�றி,,,,    
ஐ�கியமாகிஐ�கியமாகிஐ�கியமாகிஐ�கியமாகி,,,,    அ%த எ8ண அைலகைள ைவ���தா�, 
மகBஷிக� ஒள,யானா-க�. 

    
((((ப�க
ப�க
ப�க
ப�க
 49 49 49 49----54)54)54)54)    

ேவத2க� எ�றாேல நாத2க�நாத2க�நாத2க�நாத2க� எ�9 ெபா��. உண-Aக� 
அத� N�தி�ெகா4பN�தி�ெகா4பN�தி�ெகா4பN�தி�ெகா4ப எIவா9 இய2கி�ற� எ�பைதG
, 
உண-A�ெகா4பஉண-A�ெகா4பஉண-A�ெகா4பஉண-A�ெகா4ப    qப2க� ேதா�9வைதG
 மன,த� 
�B%� ெகா�ள ேவத2க� பைட�க4ப:3��கி�ற�. 
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பல உண-வ�� அ0�க� ஒ�9 ேச-%�, உ�வா
 ெபா�� B�. 
ஒ� ேகாC
 B�. ஒ� ெச3G
 B�. பல உண-வ�� அ0�கள,� 
மல2கள," உ�வான, ந
 உடF
 B� தா�.  

 
உடF�� உைற%த உண-Aக� மண
. அைத நா
 எ8ண�4 

பா-�
 ெபா=�, உண-A இய�க
. �வ�� அ�ைள4 ெப�9, 
உ2கள,ட
 உபேதசி�
 ெபா=�, இ2ேக வ�ைள%த மண
 

ெவள,4ப;கி�ற�, சாம. 
 
எ�தைனேயா சிரம2கள,லி�%�, நE2க� வ�;பட ேவ8;
 எ�ற 

உண-வ�� த�ைமைய ஏ2கி4 ெப�றE-க�. ஏ2கி4 ெப9
 ெபா=�, இ%த 
உண-Aக� வர4ப;
 ெபா=�, தEைமகைள அ3ைம4ப;��
 

அத-வண.  
 
தEைமகைள ெவ"F
 உண-Aகைள, உ2கள,ட
 ேச-�க4ப;
 

ெபா=�, தEைமகைள ெவ"F
 நிைல உ�வாகி�ற�. இ� யஜூ-. 

யஜூ- எ�றா", வ��ெத�9 ெபா��.  
ஆனா", வ��தான ப��, அதன,� உண-வ�� த�ைம,  
மண�தா", உண-வா", வள-��,  
ஞான�தி� த�ைம வள�
.  
 
இத� Q�, க/டெம�9 ெசா"லி� ெகா8; இ�%தE-க�. 

இ4ெபா=�, மகBஷிகள,� உண-ைவ உ2கள,ட
 ேச-�
 ெபா=�, 
யஜூ-. அ%த வ��தாக மாறிவ�;கி�ற�. இைத அ3�க3 ம�றவ-கC�' 
ெசா"கி�றE-க�. அ4ெபா=� இ%த மண
 சாம. அ� அ%த உண-வ�� 
எ8ணமாக மா9
.  

 
ம�றவ-கCைடய, தEைமகைள அட�வத�' ெசா"F
 ெபா=�, 

அத-வண ேவத சா]திர�தி� Q�கிய றி�ேகாைள4 �B%� 
ெகா�ளவ�"ைல எ�றா", ேவத2கைள நா
 ெபா<யா�கி�ேறா
. 
அ%த \ல� க��ைத, நா
 அறியவ�"ைல எ�9தா� ெபா��.  

 
ெந�4ப�" ஒ� ெபா�ள4 ேபா:டா", ேவகி�ற�. இ� அத-வண.  
அத>ைடய ச�திைய இழ%�வ�;கி�ற�. இேத மாதிB  
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மகBஷிகள,�மகBஷிகள,�மகBஷிகள,�மகBஷிகள,�    அ��அ��அ��அ��    ச�திச�திச�திச�தி    மிகA
மிகA
மிகA
மிகA
    ச�திச�திச�திச�தி    
வா<%தவா<%தவா<%தவா<%த����.... இ� தEைமக� வர4ப;
 ெபா=�, அைத 
ெவ�9 வ�;கி�ற� அத-வண.  

அ%த ஒள,ய�� த�ைம வ�
 ெபா=� யஜூ-.  
ஒள,ய�� சPரமாக வ�ைளகி�ற�.  
ேவத சா]திர4ப3, ஞான,கள,� உண-ைவ4 ேபா:;, தEைமகைள4 

ெபாN�க ேவ8;
.  

எ4ப3 ெந�4ப�ேல ஒ� ெபா�ைள4 ேபா:டா" அதி"அதி"அதி"அதி"    
கல%தகல%தகல%தகல%த    மண�தி�மண�தி�மண�தி�மண�தி�    த�ைமத�ைமத�ைமத�ைமைய4ைய4ைய4ைய4    ப�B��ப�B��ப�B��ப�B��    
வ�;கி�ற�வ�;கி�ற�வ�;கி�ற�வ�;கி�ற�....  

 
இைத4 ேபா�9தா�, மகBஷிய�� உண-Aகைள உய��ட� 

ஒ�ற' ெச<ய ேவ8;
. வா��ைகய�" வ%த தEைமகைள4 ெபாN�கிட" 
ேவ8;
.  

 
அ%த மகBஷிக� கா:3ய உண-வ�� த�ைமைய, தன�� 

ேச-�
 ெபா=�, அத-வண. அ� தன�� வ��தாகி, தEைமைய4 
ப�ள%தி;
 உண-வா
 ெபா=�, தEைமைய4 ப�ள%தி;
 சாம. அ� 
மண�தி� த�ைம ெகா8;, த�ைன� கா�தி;
. 

 
நா
 இIவளA ெபBய உ8ைமைய� ெதB%� ெகா8ட நிைலய�", 

நா
 ஓ2கி வள-%தி��
 ெபா=�, ெபBயெபBயெபBயெபBய    த4�த4�த4�த4�    ெச<�ெச<�ெச<�ெச<�    
ெகா8ேடெகா8ேடெகா8ேடெகா8ேட    வ�கி�ேறா
வ�கி�ேறா
வ�கி�ேறா
வ�கி�ேறா
....  

 
அ;�தவ-க� யாராவ� த4� ெச<தா-க� எ�றா", “பா-, சாமி 

எIவளA ெசா"லிய���கிறா-? இவ-கெள"லா
 எ4ப3 ஊைர ஏமா�றி� 
ெகா8; வ�கி�றா-க�? எ�9 எ80கி�ேறா
. 

 
இைத எ;�
 ெபா=�, ந
 உண-Aக� அ%த� ைறைய எ8ண�, 

இைத வள-��வ�;
. இ2 ேக:க வ�கி�ேறா
. சாமிய�� உய-%த 
க���கைள4 பதிA ெச<� ெகா�கி�ேறா
. அ;�� ந
 உண-A4ப3, 
இைத எ;�ேதா
 எ�றா", எ"லா நிைலகள,F
 ைறகேள 
வள-%�வ�;
. 
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ைறகைள4 பா-�
 ெபா=ெத"லா
, இ%த உ8ைமைய ஓ2கி 

வள-�தாF
, “இ4ப3 இ��கி�றேத” எ�9 இைத எ;��� 
ெகா�கி�ேறா
. இ� சிறி� சிறிதாக வர4ப;
 ெபா=�, 
அத-வணவாகிவ�;கி�ற�. 

 

ஆனா", ம�றவ-க� ெச<G
 தEைமய�� உண-Aக� 
நம�� அதிகமாக4ப;
 ெபா=�, இ� அத-வணவாக மாறி, 
இ�ேவ யஜூராக மாறி, ந
 ந"ல ண2கைள' ெசயல�றதாக 

மா�றிவ�;கி�ற�. இ%தஇ%தஇ%தஇ%த    உ8ைமைய�உ8ைமைய�உ8ைமைய�உ8ைமைய�    ெதB%�ெதB%�ெதB%�ெதB%�    
ெகா8ேடா
ெகா8ேடா
ெகா8ேடா
ெகா8ேடா
    எ�றா"எ�றா"எ�றா"எ�றா",,,, நம� வா��ைகைய' சீராக நட�த 
Q3G
.  

 
இரA ப;�ைக�' ெச"F
 ெபா=ெத"லா
, மகBஷிகள,� 

உண-ைவ எ8ண�, அைத உய��ட� இைண��, உட" Q=வ�
 
ெசF�த ேவ8;
. இ�தா� “U2காம" U2வ�” எ4ெபா=� ஒள, 
சPர
 ெபற ேவ8;ெம�9 உய��ட� ஒ�9
 ெபா=�, U2காம"தா� 
U2கி�ேறா
. 

 
உ2க� நிைனேவா; ஒ�9
 ெபா=�, தEைமக� 

மைற�க4ப;கி�ற�. நE2க� ஒள,ேயா; ஒள, ஒ�9
 ெபா=�, ம�ற 
நிைலகைள இ�ளாக� கா:;கி�ற�. அேத மாதிBதா�, அ%த 
மகBஷிேயா; ஒ�றி, உண-ைவ ஒள,யா�
 ெபா=�, ஒள,யாகேவ 
இ��கி�ேற�. 

 
U2காம" U2கி�ேற�. நி
மதியாக சாமி U2கி�றா- எ�9 

நE2க� நிைன�கலா
, அ"ல� வ�ழி��� ெகா83��கிறா- எ�9 
நிைன�கலா
. இர8;
 இ"ைல.  

 

இ%த உண-ேவா; ஒ�றி, “� கா:3ய வழிக�” 
எ"ேலா��
 கிைட�க ேவ8;
 எ�9 எ80கி�ேற�. 
நா�நா�நா�நா�    எ80கி�றப3எ80கி�றப3எ80கி�றப3எ80கி�றப3    எ8ண�னா"எ8ண�னா"எ8ண�னா"எ8ண�னா"    ேபா�
ேபா�
ேபா�
ேபா�
....  
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ச�தி எ2கி��கிற� எ�றா", இைத நா
 ெப�ேறா
. இ� 

““““எ"ேலா��
எ"ேலா��
எ"ேலா��
எ"ேலா��
    கிைட�ககிைட�ககிைட�ககிைட�க    ேவ8;
ேவ8;
ேவ8;
ேவ8;
”””” எ�9 எ8ண 
ேவ8;
.  

 
நா
 யா- யாைரெய"லா
 பா-�கி�ேறாேமா, அவ-கC�ெக"லா
 

அ� கிைட�க ேவ8;
. இ��  நE2கி4 ெபா�� கா0
 திற� ெபற 
ேவ8;
 என எ8ண ேவ8;
. 

((((ப�க
ப�க
ப�க
ப�க
 54 54 54 54----56)56)56)56)    
அ%த மகBஷிகள,� அ�� ச�திைய, எ%த நிமிடQ
 எ;�க� 

X3ய ச�திைய ஏ�ப;�தி இ��கி�ற�. நா
 அைத4 ப�9ட� ப�ற 
ேவ8;
.  

 
எ%த நிமிட
 ஆனாF
, எ%த� ைறைய4 பா-�தாF
, 

ஈ]வராஈ]வராஈ]வராஈ]வரா    எ�9எ�9எ�9எ�9,,,,    அவன,ட
அவன,ட
அவன,ட
அவன,ட
    ேவ8டேவ8டேவ8டேவ8ட    ேவ8;
ேவ8;
ேவ8;
ேவ8;
. 
ஈ]வரா எ�ற ெசா"ைல, எ4ெபா=�
 மற�க� 
Xடா�. 

 
ஈ]வரா எ�ப�, ந
ைம உ�வா�கிய உய�-. ஆைகய�னா", 

எ�தைகய நிைல வ%தாF
, அவ-கள,� ைறைய நE�கிவ�:;, “ஈ]வரா”, 
அ%த ��வ ந:ச�திர�தி� ேபர�C
 ேபெராள,G
 நா2க� ெபற 
ேவ8;
 எ�9, க8ண�� நிைனைவ4 ��வ ம�தி��� ெகா8;வர 
ேவ8;
. 

 
ந
 உய��ட� ஒ�றி, ��வ ந:ச�திர�தி� ேபர�� ேபெராள, 

எ2க� உட" Q=வ�
 பட-%�, எ2க� உடலிF�ள ஜEவா�மா, 
ஜEவஅ0�க� ெபற ேவ8;ெம�9, இ%த உண-ைவ4 பழ�க�தி�� 
ெகா8; வரேவ8;
. இ� வள-%தAட�, ந
 ைறகைள நE�
. 

 
ந
 நிைனA, எ4ெபா=�
 ��வ ந:ச�திர�தி� அ�� ச�திG
, 

மலைர4 ேபா�ற மணQ
, அைனவ�
 ெபற ேவ8;
. அவ-க� 
பா-4பெத"லா
 நல
 ெபற ேவ8;
. எ2க� பா-ைவ, அவ-கைள 
ந"லவரா�க ேவ8;
 எ�9, இைத வள-��4 பழக ேவ8;
. 

 
இ"ைலெய�றா", நா
 நியாய�ைத நிைன4ேபா
.  
ஒ�வ- ைற ெசா�னா",  



 49 

அ%த� ைறைய வள-��வ�;ேவா
.  
இர8; Qைற ெசா"லிவ�:டா",  
அ%த வ��� வள-%�வ�;
. அ%த� ைறதா� வள�
. 

அ4ெபா=� நம�� ேபாரா:ட
 வ�
. நம��, மன4 ேபாரா:டேம 
அதிக
 இ��
. ப��, நா
 ேபா
 பாைத�ேக இ� இ�� g=
.  

 

அதனா", நம�நம�நம�நம�    எ"ைலஎ"ைலஎ"ைலஎ"ைல    எ�எ�எ�எ�???? அ%த மகBஷிகள,� அ�� 
வ:ட
தா�. அ%த எ"ைலைய அைடய ேவ8;
. அ%த 
எ"ைலைய அைடய ேவ8;ெம�றா", அவ-க� 
உண-ைவ, நம�� ெப��க ேவ8;
.  

 
அைதஅைதஅைதஅைத    எ"எ"எ"எ"ேலாேலாேலாேலா��
��
��
��
    கிைட�க'கிைட�க'கிைட�க'கிைட�க'    ெச<யெச<யெச<யெச<ய    

ேவ8;
ேவ8;
ேவ8;
ேவ8;
. . . . இ�இ�இ�இ�    நம�நம�நம�நம�    தைலயாய�தைலயாய�தைலயாய�தைலயாய�    கடைமயாககடைமயாககடைமயாககடைமயாக    
இ��கஇ��கஇ��கஇ��க    ேவ8;
ேவ8;
ேவ8;
ேவ8;
....    

 
மகBஷிகள,� அ�� ச�தி ெபற ேவ8;
. ெபா�� க8;ண-%� 

ெசய"ப;
 ச�தி ெபற ேவ8;
. இைத சிறி� நா�கC�' ெசா"லி4 
பா�2க�. ந
 பா-ைவ, அவ-கைள� த4ப�லி�%� மா�9
.  

 
அ4ப3 அவேன த4� ெச<கிறா� எ�றா",  
அவன,ட
 இ�� இ��
.  
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அதைன வ�ல�கி� த�ள,வ�ட ேவ8;
.  
அவ� ந
மிட
 இ�%தாF
, அவ� இ�� ந
ைம' சாரா�.  
 
நRசி"லாம" உலக
 இ"ைல. gBய� Nழ�சியா
 ெபா=�, 

எ%த நRசா" அ� தா�க4ப:; அ� ெவ4பமானேதா, அதிேல ஈ-�
 
கா%த
 உ�வாகி�ற�. அதிேல ெவ4ப கா%தமாக உ�வா
 ெபா=�, 
எைத இ%த கா%த
 இ=�கி�றேதா, அதிேல கல%த வ�ஷ
 மT8;
 
ெவ4ப�ைத உ�வா�கி�ற�. 

 
அ0�கள,� த�ைம ெவ4ப
 அதிகமா
 ெபா=�, வ�ஷ�ைத4 

ப�B�
. இைத4 ேபால�தா�, மன,தன,� உண-வ�� த�ைம அ2ேக 
ெவ4ப
. இ2ேக, எ8ண�தி� த�ைம ேமாதலா
 ெபா=�, 
தEைமகைள4 ப�ள�
. 

 
நா
 ஒ�வைன� க;ைமயாக' ெசா"ல4ப;
 ெபா=�, வ�ஷ
. 

அ� தா�க4ப;
 ெபா=�, அவ�ைடய உண-Aக� இ�� g=
. அ%த 
மகBஷிகள,� அ�� ச�தி ெபற ேவ8;
 எ�9, எ8ண�ைத4 பா<'சி, 

அவ�அவ�அவ�அவ�    இ��இ��இ��இ��    நE2கநE2கநE2கநE2க    ேவ8;ெம�9ேவ8;ெம�9ேவ8;ெம�9ேவ8;ெம�9, , , , தா�க4ப;
தா�க4ப;
தா�க4ப;
தா�க4ப;
    
ெபா=�ெபா=�ெபா=�ெபா=�,,,, இ�� வ�லகி�ற�. இ%த� க:டாய�தி� நா
 
வ%�வ�:டா", அவ-க� ெச�ற பாைதய�", நா
 நி'சய
 ேபாக 
Q3G
. 
 

((((ப�க
ப�க
ப�க
ப�க
 62 62 62 62----64)64)64)64)    
��வ மகBஷிகள,� அ�� ச�தி ெபற ேவ8;
 ஈ]வரா எ�9, 

நE2க� எ4ெபா=ெத"லா
 உய��ட� ஒ�9கி�றE-கேளா, அ4ெபா=�, 

நE2க� அ%த' ச�திைய4 ெப9
 ததிைய, ஏ�ப;��கி�ேறா
. அைத 
வ�ைரயமி"லா�, எ%த நிமிட�திF
 எ;�கலா
. 

 
அத��தா�, அ%த மகBஷிகள,� அ�� ச�திைய ஆழ4பதிA 

ெச<வ�. நE2க� பா-�கி�றவ-கC� எ"லா
, அ%த ச�திைய� 
கிைட�க' ெச<ய ேவ8;
,  

 
உ2க� ெசா", ேப'N, பா-ைவ, உ2க� \'சைலக� இ%த� 

கா�றிேல பரவ�னாF
, நE2க� யா��4 பா-��, அவ-க� ந�ைம ெபற 
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ேவ8;
 எ�9 எ8ண�ைத4 பா<'சினாF
, அைத அவ-கC
 ெபற 
Q3G
. 

 
ஒ� ெச3�4 ப�க
 கைள இ"லா�,  
த� இன�தி� ெச3 ெப�கிவ�:டா",  
வ�%த ச�தி ெகா8;,  
அ%த� தாவர இன2க� ெசழி4பாக வள�
.  
கைளக� Qைள��வ�:டா", அ%த நிைலய�" வள-வதி"ைல.  
 

அைத4 ேபா�9தா�, நம� வா��ைகய�" கைளக� 

Qைள�காம" இ��க ேவ8;ெம�றா", நா
 நா
 நா
 நா
 
யாைர4 பா-�தாF
யாைர4 பா-�தாF
யாைர4 பா-�தாF
யாைர4 பா-�தாF
,,,, அவ-க� ��வ மகBஷிகள,� 
அ�� ச�தி ெபற ேவ8;
, அவ-க� ெபா�� கா0
 
நிைலக� ெபற ேவ8;
, அவ-க� ;
ப
 நல
 ெபற ேவ8;
, 
அவ-க� ெதாழி"க� நல
 ெபற ேவ8;
, அவ-க� எதி-கால
 
சிற%தி��க ேவ8;
 எ�9, எ8ண ேவ8;
. 

 
இைத�தா�, கீைதய�" நE எைத எ80கி�றாேயா, 

அ�வாகி�றா<. அ%த உண-வ�� ச�தி நம�� வ�கி�ற�. நா
 
எ"லா
 ெசா"ேவா
. “நா� எ"லா
 நிைன�கி�ேற�, ஆனா", 
ஆ8டவ� இ4ப3' ேசாதி�கி�றா�”, அ%த4 பைழய பழ�க
 ந
மிட
 
வ%�வ�;
. ஆனா", அத� நா
 Q�கிய��வ
 இ"லாதப3 
ெச<ேவா
.  

 
ந
 உண-Aக� அைன�ைதG
 ��வ மகBஷிகள,� அ�� 

வ:ட�தி" இைண�க' ெச<�, நE2க� உ2க� ந8ப-கைள' ச%தி�
 
ெபா=ெத"லா
, உ2க� ச�திைய அவ-கC�4 பர4ப�, அவ-கைள' 
ச%தி4ேபா- எ"லா
 அைத4 ெபற' ெச<ய ேவ8;
. நா
 அைத4 

ப�9ட� ப�றி, எ"ேலாைரG
 ப�ற ைவ�க எ"ேலாைரG
 ப�ற ைவ�க எ"ேலாைரG
 ப�ற ைவ�க எ"ேலாைரG
 ப�ற ைவ�க 
ேவ8;
ேவ8;
ேவ8;
ேவ8;
....    

 
gBய� எ�தைனேயா வ�ஷ�த�ைமGைடய நிைலகைள 

எ;�தாF
, வ�ஷ�ைத4 ப�B�கி�ற�. ஒள,ய�� Nடராக மா�9கி�ற�. 
அதி" வ�ைள%த மகாஞான,, உலகி" அவ� Nவாசி�
 உண-Aக� 
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எ�வானாF
, அதிF�ள நRசிைன4 ப�B��வ�:;, ஒள,ய�� Nடராக 
மா�றி� ெகா8;�ளா�.  

 
இ%த மன,த உடலி", அவ-க� ப��ப�றிய அ%த உண-ைவ' 

ேச-�தா"தா�, எ�9
 ஒள,ய�� Nடராக நிைல�க Q3G
. அைத4 
ெபற' ெச<வத��தா� இ%த நிைலேய.  

 

என�' Nயநல
 அதிக
. ஏென�றா", நE2க� எ"ேலா�
 
ெபறேவ8;
 எ�9 நிைன�
 ெபா=�, அ� அ� அ� அ� 
என�� வள-%� ெகா8ேட இ��கி�ற�என�� வள-%� ெகா8ேட இ��கி�ற�என�� வள-%� ெகா8ேட இ��கி�ற�என�� வள-%� ெகா8ேட இ��கி�ற�....        

நE2க� எ"லா
, மகி�'சியாக' ெசா"F
 ெபா=�,  
மகி�'சி என�� வ�ைளகி�ற�.  
இ%த Nயநல�ைத� க�தி�தா�,  
உ2கC�� இ%த4 ெபா� நல�தி� ச�திைய4 பர4�கி�ற�. 
 
நE2க� எ"ேலா�
 ந�றாக இ��க ேவ8;
 எ�9, Nயநலமாக 

எ80
 ெபா=�, அ�ேபா" நE2கC
, எ"ேலா�
 ந�றாக இ��க 

ேவ8;
 எ�9 எ80
 ெபா=�, அ%த Nயநல
 - ெபா� 
நலமானாF
, Nயநல
தா�. ஆய�ர
 ேப- ேச-%�, ஒ�றாக 
இ��
 ெபா=�தா� மகி�'சி.  

 
பல இல:ச�கண�கான உண-ைவ, எ"ேலா�
 ந�றாக இ��க 

ேவ8;
 எ�9 எ8ண�யவ-க�தா� மகBஷிக�. பல ேகா�கCைடய 
உண-Aகைள மா�9
 ெபா=�தா�, gBய>ைடய ஒள,.  

 
ஆகேவ, நம�� இ%த உண-வ�� இய�க�தி" வ%தா", “உய�B� 

ஒள,” இைத4 ெபற Q3G
 எ�ற த�ன
ப��ைகய�",  
நம� ஆறாவ� அறிA ெகா8;,  
எ4ெபா�ைளG
 அறி%�,  
எ4ெபா�ைளG
 க8;ண-%�,  
பைட�தி;
 உண-A ெகா8; ெசய"ப;ேவா
. 
 
இ%த ஆறாவ� அறிAதா� சரவணபவா, கா, தEைமகைள' 

சரணமைடய' ெச<ய�X3ய உடலான ைக�� நி�9, க%தா – 
வ�வைத அறி%�, கட
பா – உ�வா�க� ெதB%� ெகா8டவ� 
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கா-�திேகயா. எதைனG
 அறி%� உ�வா�க� ெதB%� ெகா8டவ�. 
ப�ர
மாைவ' சிைற4ப�3�தா� Q�க�. 

 

இIவளA எள,தி" ஆறாவ� அறிைவ� ெதள,வா�கியப��, நா
 
ஏ� ப��ேனா�கி4 ேபாகேவ8;
? Q�ேனா�கிேய Q�ேனா�கிேய Q�ேனா�கிேய Q�ேனா�கிேய 
ேபாேவா
ேபாேவா
ேபாேவா
ேபாேவா
.... அ�� ஞான,கள,� உண-ேவா; ெச"ேவா
.  

 
((((ப�க
ப�க
ப�க
ப�க
 69 69 69 69----71)71)71)71)    

ஆ; மா;கC�, அ%த%த� கால2கள," இைர ேபா;கி�ேறா
. 3 
மண�� இைர ேபா:;4 பழ�கினா", மண� 3 எ�9 ெதB%� ெகா�C
. 
அ%த உண-A4ப3, அ� ச�த
 ேபாட ஆர
ப���வ�;
. யா- இைர 
ேபா:டாேரா, அவ-கைள எ8ண�, உண-ைவ ெவள,4ப;��கி�ற�. இைர 

ேபா;
 ெபா=�, ெசா"வைதெய"லா
 ஆழமாக4 பதிA ெச<� 
ெகா�கி�ற�. அவ-கைள அ0கி வ�கி�ற�.  

 
ஆனா", ஒ�வ- இைத மிர:3 இ�%தா-கெள�றா", அவ-க� 

வ�
 ெபா=ேத, இ� மிரCகி�ற�. இ%த உண-Aக� அவ-கைள 

இய�கி�ற�. யா- ேம" பாசமாக இ��கி�றேதா, அ%த அ%த அ%த அ%த 
உடF�� பBணாம வள-'சி� அ� வ�கி�ற�உடF�� பBணாம வள-'சி� அ� வ�கி�ற�உடF�� பBணாம வள-'சி� அ� வ�கி�ற�உடF�� பBணாம வள-'சி� அ� வ�கி�ற�....    

 
ஆனா", மன,தனாகி இ��
 நா
 ஒ� மன,தன,� நிைலகள," 

பாசமாக இ��கி�ேறாெம�றா", இ%த உடைலவ�:;' ெச�றப��,  
அவ-க� உண-ைவ நா
 வள-��� ெகா8டா",  
இ%த உடைலவ�:;' ெச�றப��,  
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யா- ேம" பாசமாக உ�ேளாேமா,  
அவ-க� உடF��தா� ெச"F
. 
 
மன,த உடலி" இ��
 ேபா�, எ%த ேநா< இ�%தேதா, அ%த 

ேநாைய அ2ேக உ�வா�க� ெதாட2கிவ�;
. மன,தன,� Qதி-'சி ெப�ற 
இய�க2க� அைத இய�கி, அைத மா�றியைம�க' ெச<கி�ற�. 
ஏென�றா", �=வ�லி�%� மன,தனாக வ�
 வைரய�F
, இ%த நிைல 
அைட%தவ-க�. 

 
ஆ; மா;கC�, எ4ப3 நா
 ெசா"F
 ேபா�, உண-வ�� 

த�ைம பதிவாகி�றேதா, அைத4 ேபா�9,  

ஒ� க-4பமாக இ��
 தா<,  

ஒ�றிலிஒ�றிலிஒ�றிலிஒ�றிலி�%� ெதா8{9 நா��%� ெதா8{9 நா��%� ெதா8{9 நா��%� ெதா8{9 நா�        
அ%த� க� வள-'சியா
 ெபா=�,  
பாச�தா", அ�பா", ப�ற-ப;
 க/ட2கைள, ேவதைனகைள 

ேநா<வா<4ப:டவ-கCைடய உண-Aகைள, ச8ைட 
ேபா;கி�றவ-கCைடய ெவ94பான உண-Aகைள,  

தா< க8ணா" பா-�க4ப;
 ெபா=�, க�வ�� உய�ர0,  

தாதாதாதா< எைத உ�9< எைத உ�9< எைத உ�9< எைத உ�94 பா-�தேதா4 பா-�தேதா4 பா-�தேதா4 பா-�தேதா, , , ,     
அதன,� qபமாக அ� கவர� ெதாட2கிவ�;
. 
 
அ� அத>ட� இைண%�வ�:டா", அதி" ஒ�வ��4 ��9 

ேநா< இ�%தெத�றா", அவ�� 40 வய� இ�%த� எ�றா", 

“அதிேல வ�ைள%த இ%த ெச"”, க�வ�ேல இ��
 

ழ%ைத�, அேத 40 வ� வயதி", ��9 ேநா< வ�
. 
 
ஆ]�மா ேநாைய உ�ளவைர� தா< பா-�தி�%தா", அ%த 

உண-வ�� த�ைம க�வ�ேல பதிவாகி, 40 வய� வைரய�F
 
ஆ]�மா இ��கா�. 40 வய�� ேம", ஆ]�மா 
வ�
.  

 
அேத மாதிB, ;
ப�தி" எ�ென�ன ச8ைட ேபா:டா-கேளா, 

அைத� ேக:3�%தா", இ%த� ழ%ைதய�� க�வ�ேல பதி%�, 
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அத>ைடய உண-'சிக� U8ட4ப:;, அத>ைடய வள-'சிய�" அேத 
ச8ைட ேபா;
 உண-Aக� வ�
. 

 
ஒ� க8ண�"லாத ழ%ைதைய, அத>ைடய உண-Aகைள 

Sக-%�, ைறகைள' ெசா"லி� ெகா83�%தா", அேத உண-Aக� 
ழ%ைதய�� உடலிேல, க�வ�ேல இ��
 ேபா�, 
வ�ைளயாட4ப;
ேபா�, அத� வள-'சிைய� தைட4ப;�தி, 
க80�8டான ச�ைத� தைட4ப;��
. மன,தன,� வள-'சிய�" 
இ4ப3ெய"லா
 பல உ8;. 

 
Qடமாக இ�4பவைன அதிகமாக ேநசி�தாெர�றா", அேத 

உண-Aக� க�வ�ேல ேச-%தப��, அேத உண-வ�� த�ைமய�� 
அ0�க� வ�ைளய� ெதாட2கி, அ%த� க�வ�ேல வள�
ேபாேத 
வ�ைள%�, அ%த� கால
 வ�
ேபா�, உண-'சிைய� U8;
. 

  

நா
 ெச3 ெகா3கC� உரமி;
ேபா�, அத>ட� அத>ட� அத>ட� அத>ட� 
இைண%�இைண%�இைண%�இைண%�, , , , எIவா9 வ�ைளகி�றேதாஎIவா9 வ�ைளகி�றேதாஎIவா9 வ�ைளகி�றேதாஎIவா9 வ�ைளகி�றேதா,,,,    இைத4 ேபால�தா�, 
க�வ�ேல வள�
 ழ%ைதகC� வ�கி�ற�. 

 
;
ப�தி" மிகA
 க/ட4ப;கி�றா-க� எ�றா", அ%த� 

;
ப�தி" ச8ைடG
 ச'சரA
, அதிகமாக இ��
. இ�%தாF
, 
க-4ப�தி" இ��க4ப;
 ெபா=�, யாராவ� ஒ�வ- உய-%த ண2க� 
ெகா8டவ-, எைதயாவ� ேபசி� ெகா83��
 ெபா=�, 
கைடவ Eதிகள,ேலா, ம�றைவகள,ேலா, ேவ3�ைக பா-�க' ெச"கி�ற�.  

 
அ%த உய-%த ெசா"கைள' ெசா"F
 ெபா=�, க-4பமாக 

இ�4பவ-க� ேக:டா-கெள�றா", அ%த� ழ%ைத க�வ�ேல 
வ�ைள%தப��, வ E:3ேல மிகA
 தB�திரமாக இ�4பா-க�. ஆனா", இ� 
ஞான� ழ%ைதயாக வள�
. 

 
சில ;
ப2கள,", மிகA
 ஏைழயாக இ�4பா-க�. ஆனா", அ%த 

ச%த-4ப
 _-வ �8ண�யமாக அைம%�, அ%த� ழ%ைத ஞான,யாக 
உ�வா
.  
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இேத மாதிB நம� வா��ைகய�", இ�ைற� எIவளA 
திறைம உ�ளவராக இ�%தாF
, தா< க�வ�ேல 

இ�%தேபா� வ%த, _-வ�8ண�யQ
 இைண%ேத _-வ�8ண�யQ
 இைண%ேத _-வ�8ண�யQ
 இைண%ேத _-வ�8ண�யQ
 இைண%ேத 
வ�கி�ற�வ�கி�ற�வ�கி�ற�வ�கி�ற�.... இைதெய"லா
, நா
 ெதB%� ெகா�ள ேவ83ய�, 
மிகA
 அவசிய
.  

((((ப�க
ப�க
ப�க
ப�க
 73) 73) 73) 73)    
உய�-, தன�� எ;��� ெகா8ட உண-வ�� ச�ைத எ;��, ஜEவ 

அ0வாக மா�றி, அ� வளர4ப;
 ெபா=�, உணைவ எ;�
 ெபா=�, 
கிள-'சிைய� U8;
 ெபா=�, அ%த உணைவ எ;��, உடலி" 
பர4�கி�ற�. 

 
நம� _மி, ஒ� திட4ெபா�ளானாF
, gBயன,லி�%� வர�X3ய 

ஒ� ெவ4ப கா%த
, இைத� கட%� வர4ப;
 ெபா=�, (அ":ரா 
வயல:) “�ற ஊதா கதி-” எ�ற வ�ஷ
, இ� \�9
 ம�ற 
ெபா�ைள� கவ-%� வர4ப;
 ெபா=�,  

இ%த4 _மிய�" க"F
, பாைறG
, ம80
,  
ம�ற உேலாக2களாகA
 உ�வானாF
,  
இதிலி�%� ெவள,4ப;வைத, மT8;
 அ%த அ0�க� எ;��,  
தாவர இன2களாக வள�கி�ற�. 
 
ஆனாF
, இ%த� தாவர இன2க� எைத� கவ-%தேதா, அ%த� 

தாவர இன2கC
, அ%த இைலய�" இ��க� X3ய நர
�க�நர
�க�நர
�க�நர
�க�    வழிவழிவழிவழி, , , , 
த�த�த�த�    உணைவ�உணைவ�உணைவ�உணைவ�    கவ-கி�ற�கவ-கி�ற�கவ-கி�ற�கவ-கி�ற�.... அ%த இைலகைள, 
�=�க� அழி��வ�:டா", அ%த' ெச3ய�� 
வள-'சிG
 �றிவ�;
. இ� தாவர இன2கC�. 

 
ஆனா", மன,தன,� உண-AகC�, Nவாசி�
 நிைலகள,",  
ந
 ஆ�மாவ�" கல%�வ�:டா",  
Nவாசி�� இைடமறி��,  

நம��, உ�C�� ெச"வைத� தைட4ப;��
. 
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தாவர இன2க�, எ%த' ெச3ய�� ச�ைத� தன�� வFவாக 
எ;�கி�றேதா, அ%த மண�தி� வF�ெகா8;, ம�ற ெச3ய�� ச�ைத 
தன�� வ�;வதி"ைல. தன,��' ெச"F
 ெபா=�, ேபா-Qைறக� 
வ%�, ஒ�ைற ஒ�9 ெவ"Fகி�ற�. 

 
இைண%�, ஒ� உண-வ�� ச�தா
 ெபா=�, அ� இைண%த 

ச�தி� வ��தாகி�ற�. இ%த� தாவர இன' ச��க�, உய�ர0வா" 
Sகர4ப;
 ெபா=�, அ� ஜEவ அ0�களாகி, அ%த அ0�கள,� மல
 
உடலாகி�ற�. Sக-%த தாவர இன' ச��கள,� மண
, 
எ8ண2களாகி�ற�.  

((((ப�க
ப�க
ப�க
ப�க
 78,79) 78,79) 78,79) 78,79)    
அக]திய� வ�80லக ஆ�றைல� த�>� எ;��, 

வ�8ண�லி�%� வ%� ம80�� வ�ைள%தாF
, வ�8ண�� 
ஆ�றைல� த�>� ப�கினா�. அைத  

அறிG
 ஆ�றF
அறிG
 ஆ�றF
அறிG
 ஆ�றF
அறிG
 ஆ�றF
,  

ேச-�
 ஆ�றF
ேச-�
 ஆ�றF
ேச-�
 ஆ�றF
ேச-�
 ஆ�றF
,  

ப�B�
 ஆ�றF
 ப�B�
 ஆ�றF
 ப�B�
 ஆ�றF
 ப�B�
 ஆ�றF
  
ெப�ற Qத" மன,த� அக]திய�. 

 

“ெத�னா;ைடய  சிவேன ேபா�றி,  எ%நா:டவ-�
 இைறவா 
ேபா�றி” எ�9 ெசா"Fேவா
. ெத�னா:3" ேதா�றிய அக]திய� 

க8;ண-%தைவகைள, எ%நா:டவ�
 ெபற Q3G
.  
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வ�8ண�� ஆ�றைல வ�8ண�� ஆ�றைல வ�8ண�� ஆ�றைல வ�8ண�� ஆ�றைல  
இ%த ம80லகி" கவ�
 ச�தி ெப�9கவ�
 ச�தி ெப�9கவ�
 ச�தி ெப�9கவ�
 ச�தி ெப�9  
அ� வளர4ப;
ேபா�,  
வ�80�வ�80�வ�80�வ�80�4444 ேபா
 நிைல வ�கி�ற� ேபா
 நிைல வ�கி�ற� ேபா
 நிைல வ�கி�ற� ேபா
 நிைல வ�கி�ற�.... 
  

வ�Rஞான அறிA ெகா8;, ஒ� ரா�ெக:ைட உ%� வ�ைச 
ெகா8;, கா�ைற4 ப�ள%� வ�80� ேவகமாக ெச"F
 
த�ைமைய4 ெபற ைவ�கி�றா� வ�Rஞான,.  

 

இைத4 ேபால, வ�8ண�லி�%� வர�X3ய ந:ச�திர�தி� 
உண-வ�� ச�ைத, அேத நRைச4 ப�ள�
 உண-A வ%தAடேன, 
மி�ன" தா�கி�ற�.  

அைத� கவ-%� தன�� எ;�
 ேபா�,  

த� எ8ண�ைத வ�8ண�ேல பா<'N
ேபா�,  
இேத உண-Aட� ெதாட-� ெகா�Cகி�ற�. 

 

அக]திய� த� 5வ� வயதி", வ�80லைக ஆ�றைல எIவா9 
ெப�றா�? எ�9 கா:;கி�றா-, �நாத-. அவ� ஐ%� வயதி", தா< 
த%ைதய- இற%� வ�;கி�றா-க�.  

 

அவ� தா< க�வ�ேல இ��
ேபா� எ4ப3 gBயைன 
வண2கினா-கேளா, அவ-க� எ%ெத%த தாவர இன2கைள Sக-%தா-கேளா, 

இெத"லா
 த�ன,'ைசயாக எ8ண2க� வ%�த�ன,'ைசயாக எ8ண2க� வ%�த�ன,'ைசயாக எ8ண2க� வ%�த�ன,'ைசயாக எ8ண2க� வ%�,  அ%த அ%த அ%த அ%த 
உண-A அஉண-A அஉண-A அஉண-A அக]தியைனக]தியைனக]தியைனக]தியைன இய�இய�இய�இய�கி�ற�கி�ற�கி�ற�கி�ற�. 
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பBணாம வள-'சிய�", மன,தனக வள-%த அ%த Qத" கால�தி", 
இ%த தாவர இன�தி� உண-Aக�, அவ>�� தEைமைய அக�9
 
உண-வ�� அ0�களாக வ�ைளகி�ற�.  

 

அ�9 அக]தியன," வ�ைள%த�, இ�9
 
இ��கி�ற�. அக]தியைர4 ப�றி அ3�க3 ெசா"லிய��4ேப�. 
அ%த அ0வ�� த�ைமைய, அவ-க� ெப�ற நிைலைய, உ2கC�4 
ேபாதி�
 ேபா�, இ%த உண-Aக�, உ2க� அைனவ���C
 
பதிவாகி�ற�. 

 

பதிவா
 அ%த உண-Aகைள நE2க� எ8ண�னா", அைத எள,தி" 
ெபறலா
. அIவா9,  

அக]திய� ெப�ற வ�8ண�� ஆ�ற"கைள நE2க� ெப�9,  
அவ� ெச�ற எ"ைலைய அைடய, எம� அ�ளாசிக�. 

((((ப�க
ப�க
ப�க
ப�க
    79797979----81818181))))    

சாமி�சாமி�சாமி�சாமி�    ம:;
ம:;
ம:;
ம:;
    எ4ப3எ4ப3எ4ப3எ4ப3    ச�திச�திச�திச�தி    வ%த�வ%த�வ%த�வ%த�????  
எ�9, சில- எ8ணலா
.  
� ெசா�ன நிைலைய4 பதிA ெச<� ெகா8ேட�.  
அத>ைடய கால4 ப�வ
, நிைனAகைள ஊ:;கி�ற�.  
 
இெத"லா
 ��தக�தி" எ=தி ைவ�� வ�:;4 ப3�தா" 

Q3Gேமா? ��தக�தி", எ=தி� ெகா;�தி��கி�ேறா
. தி�
ப 
மன4பாட
 ெச<வெத�றா", ஆய�ர�தி" ஒ�வரா"தா� Q3G
.  

 
ஆனா", மன4பாட
 ெச<தவ-க�, ��தக�ைதேய மன4பாட
 

ெச<தி;வா-க�. தி�4ப�தி�4ப�தி�4ப�தி�4ப�    \ல�X9கைள�\ல�X9கைள�\ல�X9கைள�\ல�X9கைள�    ேக:டா"ேக:டா"ேக:டா"ேக:டா",,,,    
ெதBயா�ெதBயா�ெதBயா�ெதBயா�.... 

 
ஆனா", இ%த மகBஷிய�� உண-ைவ4 பதிA ெச<தைத, மT8;
 

அ%த உண-A வர4ப;
ேபா�, அ%த உண-வ�� ஞானமாக வள-வ�
, 
வள-��� ெகா�வ�
, க"வ� ஞான
 இ"லாதவ-க�, அதிகமாக4 
ெப9கி�றா-க�.  

 
அவ-க�, அ%த உண-ேவா; ஒ�றி வள-�
ேபா� அ� 

வள-கி�ற�. ெம<ஞான,க� க8ட உண-வ�ைன� கவ�
ேபா�, 
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ெம<வழி எ;��, நம�� தEைமகைள4 ப�ள%�, அ%த 
ெம<4ெபா�Cட� ஒ�ற' ெச<கி�ற�. 

 
வ�Rஞான அறிA, அதி"தா� ந
ைம' ெசF��கி�ற�.  

வ�Rஞான அறிேவா; நா
நா
நா
நா
    கல�க4ப;
ேபா�கல�க4ப;
ேபா�கல�க4ப;
ேபா�கல�க4ப;
ேபா�,,,,  
இ� (ெம<4 ெபா��) ப�B�க4ப;கி�ற�.  
 
ஆனா", ெம<ஞான, ெபா�ேளா; இைண��, ப�B��4 

பா-�
ேபா�, இ%த வ�Rஞான அறிைவ4 ப�B��வ�:;, அ%த 
\ல�Xைற அறிய Q3கி�ற�. இ��
, அ��
, உ�ள வ��தியாச
 
அ�.  

 
ஒ� ேவைல அதிகமாக4 ப3�தி�%தா", நா>
 இ4ப3�தா� 

ஆகிய��4ேப�. ெபா�வாக4 பா-�
ேபா�, இராமகி�/ண 
பரமஹ
சேரா, வா�மTகிேயா, வ�யாசகேரா, இவ-க� அைனவ�
 
க"வ�ய�" நா:ட
 இ"லாதவ-க�.  

 
இைத4 ேபா�9தா�, வBைச4 ப;�தி4 பா-�
ேபா�, ந
 

�நாத��
 க"வ� அறிவ�"ைல. ப34ப�"ைல எ�றாF
, அவ- தா< 
க�வ�ேல வ�ைள%த�. அவ-க� _ைஜ, �ன]கார2க�, ம%திர2க� 
இெத"லா
 ெசா"லி�தா� வள-%தி��கி�றா-க�.  

 
இ�%தாF
, அக]தியB� வா��ைகைய4 ேபா�9 _ைஜ 

ெச<G
ேபா�, �நாத�ைடய தாG
 த%ைதG
 இற%�ேபா< 
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வ�;கிறா-க�. இவ- இளைமய�" ஆக4ேபா
ேபா�, இவ- க�வ�ேல 
வ�ைள%த அ%த ச�தி இவ��� இ��கி�ற�. 

 
இைத4ேபால ஏ2கி� தவ��
ேபா� அவ- ஊ- ஊராக' N�ற 

ஆர
ப��கி�றா-. ஆனா", தா< க�வ�ேல வ�ைளய4ப;
ெபா=�, 
அவ-க� க�9� ெகா8ட இராமாயண
, மஹாபாரத
, கா-�திைக 
�ராண
 ேபா�ற, அ%த உண-ைவ4 பதிA ெச<தைத ைவ��, �நாத- 
அனாைதயாக� தா� ெவள,ேய9கி�றா-.  

 
ெவள,ேயறி, அ2க2ேக ஏதாவ� ெதாழிலி" ேச�வ�. ப�� 

நா:கC� இ��கி�ற�. கைடய�" ேச-வ� சைமய" சைம�கி�ற�. 
இ4ப3ேயதா�, உலக
 Q=வத�
 N�றி வ%தி��கி�றா-.  

 

அவ- எ"லா வழிய�F
 வ%தா-. ஆனாF
, அவB" 
வ�ைள%த உண-Aக� தா< க�வ�ேல வ�ைள%த�. அத� 
அ34பைடய�"தா�, ஒIெவா�9
 அ%த' ச%த-4ப�தி" தா<  க�வ�ேல 
வ�ைள%த�, _-வ �8ண�யமாக அைம%�, சில ச�திகைள அவ- 
ெபற�X3ய ததி ெப9கி�ற�.  

 

�நாத- க�9 வ%தவ- அ"ல. எ=தA
 
ெதBயா�. எ%த4 பாைறய�" எ=தினாF
, N
மா இர8; ேகா; 
ேபா:;வ�:;4 ேபா<வ�;வா-. இதி" நா� எ�ன எ=தி இ��கி�ேற�? 
எ�9 ேக:பா-.  
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ஏ�
 ெசா�னா", ேகாப���� ெகா�வா-. ேகாப�தி��, அவ- 

க80�� இ�%�, ஒ� வ�தமான ஒள, வ�
. அ%த ஒள,க� 
வ�
ேபா� எ�ைன அறியாமேல உடைல இய�
. 

அ%தஅ%தஅ%தஅ%த    இய�கஇய�கஇய�கஇய�க    உண-Aக�உண-Aக�உண-Aக�உண-Aக�    வ�
வ�
வ�
வ�
....    
 
யா
 உபேதசி�
 ேபா�, நE2க� பா-�கலா
. �நாத- கா:3ய 

வழிகள,", ெம<4ெபா�ைள எ;��' ெசா"F
ேபா�, உடலிேல சில 
மா�ற2க� வ�
. க8கள,F
 ஒ�வ�தமான ஒள,க� வ�
. அ� 
எம�ேக ெதBகி�ற�.  

 
அைத, நE2க� Sக-%� பா-�
 ெபா=�,  
எ8ண�தா" அ� பதிவா
ேபா�,  

�நாத-�நாத-�நாத-�நாத-    என�என�என�என�    எ4எ4எ4எ4ப3ப3ப3ப3����    ெகா;�தாேராெகா;�தாேராெகா;�தாேராெகா;�தாேரா,,,,        
அத�அத�அத�அத�    அைலவBைசய�"தா�அைலவBைசய�"தா�அைலவBைசய�"தா�அைலவBைசய�"தா�,,,,        
உ2கC�
 யா
 ெகா;�கி�ேறா
.  

((((ப�க
ப�க
ப�க
ப�க
    81818181----83838383))))    
ப3�தவ-க� இ�ென�ன ேகா3:;, இ�ென�ன, எ�ற வழிகள," 

ெகா8; ேபாகிறா-க�. அதிேல சில ைற வ%�வ�:டெத�றா", அ%த� 
ைறயாக வள-%�வ�;
.  

அ%த� ைறக� எ�வாக இ�4ப�>
,  
�நாத- கா:3ய அ�� வழிய�",  
அ%த� ைறகைள மா�9
 உண-வ��� த�கவா9,  
எ� எ� மா�றமானேதா,  
அேத உண-ைவ வ�ைளய' ெச<�தா�, உபேதசேம. ெகா;�கி�ற�.  
 
இத�Q� உபேதசி�த நிைலக� ேவ9. அேத க����கள,� 

\ல�X9கைள4 ப�B���தா�, இ4ெபா=� உ2கC�� 
ெகா;�கி�ேறா
.  

 
இைத4 பதிA' ெச<� வ�:டா", “க8ண� க�வ�ேல இ��
 

ழ%ைத� உபேதசி�தா�” எ�9 ெசா"வா-க�. நம�� ஏ2கி4 ெப9
 
அ%த� க�வ�ேல, மகBஷிகள,� உண-வ�� ஒள,கைள உ2கC�� 
எ8ண� க�வ�ேல உ�வா�க4ப;
ேபா� அ%த உண-வ�� 
நிைனவைலக� உ2க� க80� வ�
.  
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இ4ெபா=� யா
 ெசா"F
ேபா�, X-ைமயாக� கவன,�கி�றE-க�.  
இேத உண-Aகைள, க�வ�ழி உ2கC�� பதிA ெச<கி�ற�.  

யா
 ெசா"ல�X3ய கா%த4�ல� அறிAக�  
உஉஉஉ�C�C�C�C��������    இ=�கி�ற�இ=�கி�ற�இ=�கி�ற�இ=�கி�ற�....        
 
அ�9 �நாத- ெசா�ன உண-Aகைள, யா
 ெசா"F
ேபா�, 

அ� க8 வழியாகA
, ெசா" வழியாகA
 ெவள,4ப;கி�ற�. 
 
அ4ப3 ெவள,4ப;
 இ%த உண-Aகைள�தா�, அ%த 

\ல�X9கைள, �நாத-�நாத-�நாத-�நாத-    எஎஎஎம�ம�ம�ம�    எ4ப3எ4ப3எ4ப3எ4ப3����    ெகா;�தாேராெகா;�தாேராெகா;�தாேராெகா;�தாேரா,,,,    
அ4ப3ேயஅ4ப3ேயஅ4ப3ேயஅ4ப3ேய    உ2கC��உ2கC��உ2கC��உ2கC��    ெகா;�கி�ற�ெகா;�கி�ற�ெகா;�கி�ற�ெகா;�கி�ற�....  

 
இைத4 ப3��ண-%தவ-க�, பல பாக2கC�' ெச"F
ேபா�, 

ச%த-4ப
 வ�
 ெபா=ெத"லா
, எ2ேக எ%த ைறகைள� க8டாF
,   
அ%த � அ�ள,� த�ைம,  
அ%த� ைறகைள நிவ-�தி�
 த�ைமயாக4 பாG
.  
 
ைறைய அ0க வ�டா�.  
இைத அ2ேக ெபற' ெச<G
. 
இ%த நிைல நE2க� ெபற ேவ8;
 எ�பத��தா�, இைத ெபற' 

ெச<வ�.  

 
ஏென�றா" ஒ�வ- ேகவலமாக4 ேபNகி�றா-. அ4ப3� 

ேகவலமாக4 ேபN
 உண-Aக�, நம�� 
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பதிவாகிவ�:டா", மT8;
 அவ-க�அவ-க�அவ-க�அவ-க�    உண-Aகைளஉண-Aகைளஉண-Aகைளஉண-Aகைள,,,, 
நம�� கவர� ெதாட2கி�ற�.  

 
அ4ப3� கவர� ெதாட2
ேபா� அ� ந
ைம இய�காம" 

தைட4ப;�தி4 பழக ேவ8;
. அத��தா�,  
அ%த� தைடகைள வ�தி4பத�,  
அ%த உண-Aக� எ=
ேபா�,  
ந
Qைடய எ8ண
 ெகா8;,  
அவ-க� உண-Aக� நம�� வரா�,  
இைத� தண��க ேவ8;
. 
 
அத��தா�, இ%த உண-Aகைள ஒIெவா�9
 வ�Bவா�க4ப:;, 

அ%த� ��வ மகBஷிகள,� நிைனவா�றFட�, இைணய' ெச<வ�. 

இ�தா�, ெதா:;� கா:;வ� எ�ப�.  
 
ஒ� மன,தன,� ெபா:3" ெதா:;� கா:;வ� எ�றா", ஒ� 

உண-ைவ� ெதா:;� கா:;ெபா=�, அ%த உண-A உடலாகி�ற�. 
ெதா:;� கா:3ய மன,த>ைடய நிைலதா� வ�
.  

 
மகBஷிக� எைத4 ெப�றா-கேளா, இ%த உண-வ�� ச�திைய, 

அைத�தா�, யா
 உ2க� ஒIெவா� உண-ேவா;
, பதிA 
ெச<கி�ேறா
.  

 

நம��, எ�தைனேயா ேகா3 உண-Aக�,  
எ�தைனேயா ேகா3 ண2க� உ8;.  

அைவகCட�அைவகCட�அைவகCட�அைவகCட�,,,,    ��வ��வ��வ��வ    மகBஷிகள,�மகBஷிகள,�மகBஷிகள,�மகBஷிகள,�    அ��அ��அ��அ��    
ச�திையச�திையச�திையச�திைய    இைண�கஇைண�கஇைண�கஇைண�க    ேவ8;
ேவ8;
ேவ8;
ேவ8;
    எ�பத��தா�எ�பத��தா�எ�பத��தா�எ�பத��தா�    
இைதஇைதஇைதஇைத''''    ெசா"வ�ெசா"வ�ெசா"வ�ெசா"வ�....    

 
அ4ப3 இைண�தா"தா�, உ2கC�� க�A�9 அ%த உண-வ�� 

த�ைம, அ�� ஞான,கள,� உண-ேவா;, நE2க� 
வள-வத� உதA
. எம� அ�ளாசிக�. 
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((((ப�க
ப�க
ப�க
ப�க
 89 89 89 89----91)91)91)91)    

ஞான,க� கா:3ய Qைற4ப3, யா�
 
ெத<வ�ைத வண2வதி"ைல. அ%த� ெத<வ ண�ைத4 
ெபறேவ8;
. அ%த ெத<வமாக ஆக ேவ8;
 எ�9 யா�ேம 
எ80வதி"ைல. 

 
ஞான,க�, சாதாரண ம�கC�� கிைட�க ேவ8;ெம�9தா�, 

இைதெய"லா
 ெசா�னா-க�. அரச� ஒ� வைகய�" மத2கைள 
உ�வா�கி, மத�தி� ஒ� ெத<வ
, மத�தி� ஒ� கடA� எ�9 
உ�வா�கினாF
, ஞான,க� த�ைன உணர%தவ-க�. 

 
த� இன ம�கC�� கிைட�க ேவ8;ெம�9 காவ�ய2கைள4 

பைட��� ெகா;�தி��கி�றா-க�. வழிப;
 QைறG
 ெசா"கிறா-க�. 
அைத, யா�
 ேகாவ�லி" ேபா< அ4ப3' ெச<வதி"ைல.  

 
ந
 �நாத- கா:3ய அ�� வழி4ப3, அவ- எம�� ெகா;�த 

உண-வ�� த�ைமைய உ2கC�� பதிவா�க4ப;
 ெபா=�, 

தEைமையதEைமையதEைமையதEைமைய    அக�றி;
அக�றி;
அக�றி;
அக�றி;
,,,,    இ%தஇ%தஇ%தஇ%த    \ல�ைத4\ல�ைத4\ல�ைத4\ல�ைத4    பதிAபதிAபதிAபதிA    
ெச<தி;
ெச<தி;
ெச<தி;
ெச<தி;
    ெபா=�ெபா=�ெபா=�ெபா=�,,,, ப�ற-ப;
 தEைமயான உண-Aகைள� 
க8;ண-%தாF
, இ%த உண-Aக� Q�னன,ய�" வ%�, நம�� 
அவ-கCைடய உண-Aகைள' ெசயலா�க வ�டா�. 

 
அ4ப3, தEைமகைள� தைட4ப;�த ேவ8;
. அத� ேவ83ய 

ச�தி நம� இ�%தா" தா�, இைத' ெசய"ப;�த Q3G
. உ2கC� 
இ%த ச�தி கிைட�க ேவ8;
 எ�பத��தா�, இைதேய உ�வா�வ�.  

 
ஒ�வ�� ேம"வலி வ%�வ�:டெத�றா",  

“அ
ம
மா…” எ�றா",  
இ%த உண-A, அத� சா4பா; ெகா;��வ�;
. ச%ேதாஷமான 

வா-�ைதைய' ெசா"லி, நிவ-�தி ப8ணலா
 எ�றா", Q3யா�. அ� 
எதிBயாகிவ�;கி�ற�. 

 
இ%த எதிBைய ெவ�றவ-க� யா-? இ%த' ச%ேதாஷ�ைத 

ஊ:3யவ-க� யா-? அ%த மகBஷிக�தா�. ஆகேவ, அ%த மகBஷிகள,� 
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அ�� உண-ைவ நா
 எ80
 ெபா=�, நம�� அ%த ஆகார�ைத� 
ெகா;�தAடேன, வF4 ெபற' ெச<கி�ற�.  

 

ந
ந
ந
ந
    உய�ரானஉய�ரானஉய�ரானஉய�ரான    ஈசன,ட
ஈசன,ட
ஈசன,ட
ஈசன,ட
    எைத�எைத�எைத�எைத�    ேக:கேக:கேக:கேக:க    
ேவ8;
ேவ8;
ேவ8;
ேவ8;
????    உ2கC�� பதிA ெச<தைத, நிைனவ��� 

ெகா8;வரேவ8;
.  
 
அ%த� ��வ மகBஷிய�� அ�� ச�திைய, நா2க� ெபற 

ேவ8;
. எ2க� உட" Q=வ�
 படரேவ8;
 எ�ற நிைனைவ, 

��வ��வ��வ��வ    ம�திய�"ம�திய�"ம�திய�"ம�திய�" ெசF�தி4 பழக ேவ8;
.        
 
ப�ற- ெச<G
 தEைமகைள, நா
 க80�94 பா-�
 ெபா=�,  
அ� நம� ஆ�மாவாக மாறி,  
அதிலி�%� Nவாசி��, இ%த உண-Aகைள  
உய�- அக� க8ணாக இ�%� நம� உண-��கி�ற�.  

ஆக, உய�- ““““அக�அக�அக�அக�    க8க8க8க8ணாகணாகணாகணாக”””” இ�%� பதிA ெச<�, 
மT8;
 நிைனவ��� ெகா;�கி�ற�. 

 

ஆனா", அேத சமய
, ந
 க8க� “�ற� க8”  
அைத4 படெம;��, ஆ�மாவாகி,  
உய��ட� ஒ�9
 ெபா=�தா�,  
அ%த உண-ைவ அக�க8ணான க8 கா:;கி�ற�.  
 
ஆனா" அேத சமய
, அ%த ��வ மகBஷிய�� உண-ைவ 

நம��நம��நம��நம��    பதிAபதிAபதிAபதிA    ெச<�ெச<�ெச<�ெச<�, , , , அைதஅைதஅைதஅைத    மT8;
மT8;
மT8;
மT8;
    நிைனAநிைனAநிைனAநிைனA    
ெகா8;ெகா8;ெகா8;ெகா8;, , , , உய�ரானஉய�ரானஉய�ரானஉய�ரான    அக�அக�அக�அக�    க80ட�க80ட�க80ட�க80ட�    
இஇஇஇைணைணைணைண�க4ப;
�க4ப;
�க4ப;
�க4ப;
    ெபா=�ெபா=�ெபா=�ெபா=�,,,, இ%த ஆ�மாவ�லி�%� 
வர�X3யைத� தைட4ப;��கி�ற�. 

 
உதாரணமாக, ேவதைன அதிகமாக இ��கி�ற� எ�றா", 

“ஈ]வரா” எ�9 ந
 உய�ைர ேவ83, அ%த ��வ மகBஷிய�� அ�� 
ச�திைய நா2க� ெபற ேவ8;
 எ�9 நிைனைவ அ2ேக ெசF��
 
ெபா=�, அ%த உண-ைவ' சிறி� ேநர
 ஏ2கி' Nவாசி�� வ�:டா", 
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இ%த ேவதனேயா, \'N� திணறேலா, ம�ற வலிய�னாF
, அைத 
எ80
 ெபா=�, அைத� X:;
 ெபா=�, இ� ைறG
. 

 

Qதலி" ந
ைம எ;�கவ�டா�. ��வ மகBஷிகள,� 
அ�� ச�தி ெபறேவ8;
. அ� எ2க� உட" Q=வ�
 பட-%�, 
எ2க� ஜEவா�மா, ஜEவ அ0�க� ெபறேவ8;
 என9 உய-%த 
ச�திய�� எ8ண அைலகைள4 பர4�
 ெபா=�, ம�றைவக� ெகாRச
 
ெகாRசமாக� ைறG
. 

 
இத�Q� இ� ெதBயா�. இ� பதிவாகிய���கி�ற�. அத�' 

சா4பா; ேவ8;
. உண-'சிகைள� U8;
. அைத Sக-%�, 
ஆ�மாவாக மா�9
.  

நம� உய�-, ஆ�மாவ�" இ�4பைத எ;��,  
எ�எ�எ�எ�    எத�எத�எத�எத�    எ�ென�னஎ�ென�னஎ�ென�னஎ�ென�ன    ேவ8;ேதாேவ8;ேதாேவ8;ேதாேவ8;ேதா, , , ,     
அத�அத�அத�அத�''''    சா4பாடாக�சா4பாடாக�சா4பாடாக�சா4பாடாக�    ெகா;�
ெகா;�
ெகா;�
ெகா;�
. . . .  
உய��ைடய கடைம அ�.  
இ�தா� “வ�/0” - வர
 ெகா;�கி�றா�, “ப�ர
மா” -  

உ�வா�கி�றா� எ�ப�.  
 

உய�B" இ��
 கா%த
 இ=��, வ�/0 எ�ற உய�B� 
ெவ4ப�ேதா; ேச-�க4ப;
 ெபா=�, அ� ஒ� �� 
அ0வாக உ�வாகி�ற�. இ�தா� வ�/0வ�� மக� ப�ர
மா. 

 
இ%த அ0வ�� த�ைம உைற%�வ�:டா", அ%த உண-வ�� மல
 

ந
 உடலாகி�ற�. ஆக, ச�தியாக இ��
 நிைலக�, க80�4 

�ல4ப;வதி"ைல. அ0வ�� த�ைம அைட%தப��, அ%த அ0வ�� 
மல�தி� த�ைம உைற%�, உடலாக சிவமாகி�ற�.  

 
மகி�'சிய�� த�ைம வ�
 ெபா=�, மகி�'சிய�� உடலாக ேமன, 

அழகாக இ��கி�ர�. ேவதைனய�� த�ைம அ0வ�� த�ைமயா
 
ெபா=�, உட" 9கி�ற�. இைத�தா�  

வ�/0 வர
 ெகா;�கி�றா�,  
ப�ர
மா உ�வா�கி�றா�,  
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சிவேனா அரவைண�கி�றா�  
எ�9, ெம<ஞான,களா" கா:ட4ப:ட�. 

 
((((ப�க
ப�க
ப�க
ப�க
 93 93 93 93----95)95)95)95)    

தEைமைய அக�றிய ஞான,யB� உண-ைவ நா
 
Sக-%ேதாெம�றா", தEைமகைள அக�9
 நிைலக� நம�� வ�
.  

“சாமி, உ2கC� �நாத- ச�தி ெகா;�தா-,  
நE2க� ச�தி ெப�றE-க�”.  

எ2கC� நE2க� எ4ப3� ெகா;�கி�றE-க�?  
எ�ற வ�சால�ைத� ெகா8; வ%தா",  

இ�இ�இ�இ�    த�ள,த�ள,த�ள,த�ள,    நிநிநிநி����



....    
 
ஒ� க
4m:டB" அ%த இய%திர�ைத இய�க4ப;
ேபா�, எ%த 

அளAேகா" ெகா;�கி�ேறாேமா, அ� அ%த இய%திர�ைத இய�
. 
அ4ெபா=�, ச%ேதக உண-A வ%�வ�:டெத�றா", சBயாக இய2கா�.  

 
ஆக இைண��. இ4ப3�தா� இ��க ேவ8;ெம�9 

எ80
ேபா�, எல�:ரான,�காக மா�9கி�ற�. மா�றிய� 
ேமாதியப��தா�, அ� இய�கி�ற�.  
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யாயாயாயா



    ெகா;�
ெகா;�
ெகா;�
ெகா;�
    உண-வ��உண-வ��உண-வ��உண-வ��    த�ைமையத�ைமையத�ைமையத�ைமைய����    
த�ள,த�ள,த�ள,த�ள,    ைவ��ைவ��ைவ��ைவ��    வ�:டா"வ�:டா"வ�:டா"வ�:டா",,,, அ%த உண-Aக� 
உ2கC�� பதிவாவ� க/ட
. 

 
அதனா"தா�, இ2ேக சிவ� ேகாவ�லி" ந%தE]வரா எ�9 

ைவ�த�. உடF�� சி�திர�தினா" உ�வான ��திர�, அத�வழிகள," 
தா� இய�
.  

 
“என� இ4ப3' ெச<தா�, நா� ேபாக Q3யவ�"ைல,  
என�� ெதாழிலி" ந/ட
 வ�கி�ற�” எ�9,  
இ%த� கண� அதிகமாகிவ�:டா", நா
 ெசய"ப;
 உண-Aக� 

ைறகி�ற�. அதனா" ஏ�ப;
 ேவதைனயான உண-Aக�, ந
ைம' 
ெசயல�றதாக மா9
. 

 
அ4ெபா=� இ%த எ8ண
, மன,தைன உ�வா�கிய அ%த 

உண-Aக�, எ%த அளA ேகாலி" நRசிைன வள-��� ெகா8ேடாேமா, 
அ%த உண-A ேபா�9, ேநா<க� வ�
.  

 
எம� எ�ன ெச<கி�றா�? அ�ன, 8ட�தி" ேபா:; 

வ9�கி�றா-. ஒ��த-, “ஐ<ய<ேயா… எBGேத…” எ�9 ெசா"கி�றா-. 
“அ
ம
மா… ��ேத…” எ�9 ஒ�வ- ெசா"Fகி�றா-. 
“ம8ைடெய"லா
 இ3�ேத…” எ�9 ெசா"Fகி�றா-. இ4ப3, நம�� 
�த", ைட'ச" எ"லா
 வ�கி�ற�. 

 
எம� எ�ற இ%த எ8ண
, நம�� இ%த நிைலக� ெகா8; 

எமேலாக�தி� அைழ��' ெச�9, நா
 நரகேலாக�ைத 
அ>பவ��கி�ேறா
. ஆக, இ%திரேலாகமாக இ��
 இ%த உடைல, நரக 
ேலாகமாக மா�றிவ�;கி�ேறா
.  

 
இ%த உட" இ%திரேலாக
. ஆனா", ேவதைன எ�ற நிைலக� 

வ�
ேபா�, நரகேலாகமாக மாறிவ�;கி�ற�. ஆக, ந"ல 

ண2கC�ெக"லா
, ந
Qைடய எ8ணேம எம� 
ஆகி�ற�.  
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எம� எ�ைம ேம" வ�கி�றா�. நா
 எத� ேம" எ8ண�ைத' 
ெசF��கி�ேறாேமா, அ�தா� பாச� கய�9. அத� வழிெகா8;தா� 
இ%த எ8ண2க� இய�கிறெத�9, இIவளA ெதள,வாக� 
ெகா;�தி��கி�றா-க�. பட2கைளG
 ேபா:;� கா:;கி�றா-க�. நா
 
அைத4 �B%� ெகா�கிேறாேமா எ�றா", இ"ைல.  

 
அ�9 அக]திய� த� அ�ைன த%ைதய- இற%தப��, வ�8ைண 

ேநா�கினா�. தா< க�வ�ேல இ��
ேபா�, நRசிைன நE�
 திற� 

ெப�றா�. அவஅவஅவஅவ����    ெதB%�ெதB%�ெதB%�ெதB%�    வரவ�"ைலவரவ�"ைலவரவ�"ைலவரவ�"ைல....  
 
ளவ� வ�ஷ�தி� த�ைமைய4 பா<'சியப�� தா�,  
�=வ�� உடலி", அ%த நிைனவ�� த�ைம வ�கி�ற�.  
அக]திய�, வ�8ைண ேநா�
ேபா�  
தா< க�வ�ேல ெப�ற நிைனவ�� த�ைம வ�கி�ற�.  
gBயன,� கா%த ச�திைய� கவ�
ேபா�,  
ஒள,ய�� நாதமாகி�ற�. 
 
அ%த அக]திய�, ெதB%� இைத' ெச<யவ�"ைல. தா< 

க�வ�ேல, அவ� நRசிைன ெவ�ற உண-வ�ைன Sகர4ப;
ெபா=�,  

எ%த நRசி� த�ைம வ�கி�றேதா,  
அேத நRசிைன ெவ"F
 ச�தி ெப9கி�ற�.  
 
அ� வள-'சியைடய4ப;
 ெபா=�தா�, இ%த4 ப�ரபRச�ைத 

அறிகி�றா� அக]திய�. அவன," வ�ைள%த அைலக�, இ�9
 
இ��கி�ற�.  

 

அக]தியன,"அக]தியன,"அக]தியன,"அக]தியன,"    வ�ைள%தைதவ�ைள%தைதவ�ைள%தைதவ�ைள%தைத    Sக-வத��தா�Sக-வத��தா�Sக-வத��தா�Sக-வத��தா�,,,,    
யாயாயாயா



    தி�
பதி�
பதி�
பதி�
ப����    தி�
பதி�
பதி�
பதி�
ப''''    ெசா"வ�ெசா"வ�ெசா"வ�ெசா"வ�.... அ� மற%தாF
 Xட, 
உடேன அைத இய�கி, அ%த உண-A� வF ெகா;�க ேவ8;
. எம� 
அ�ளாசிக� 

((((ப�க
ப�க
ப�க
ப�க
 97 97 97 97----101)101)101)101)    
அக]திய மாமகBஷி நRசிைன ெவ�றி;
 ஆ�றைல, த� தா< 

க�வ�ேலேய ெப�றதா", அவ- மன,த வா��ைகய�" நRசிைன 
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ெவ�9, உண-வ�ைன ஒள,யா�கி, உய��ட�உய��ட�உய��ட�உய��ட�    
ஒ�ற'ஒ�ற'ஒ�ற'ஒ�ற'    ெச<தெச<தெச<தெச<த    அைலக�அைலக�அைலக�அைலக�    இ�9
இ�9
இ�9
இ�9
    உ8;உ8;உ8;உ8;....        

 
அைவகைள நா
 Sக-%தா", அ%த எ8ண
 வர4ப;
ேபா�, ந
 

உடலிேல Sக-%த தEயைவகC�, எமனாக ஆகி�ற�. தEயைவகைள� 
ெகா"ல�X3ய, நரசி
ம அவதார
 ஆகி�ற�. 

 
நாராயண� ஒள,ய�� Nடராக, இ�ைள4 ப�ள�கி�றா�. அ%த 

அ��ஞான,ய�� உண-வ�� த�ைம வ�
 ெபா=�, மகBஷிகள,� 
உண-ைவ நம�� ேச-�தப��, ந
 சி%தைனைய இ�� gழ' ெச<G
 
நிைலைய இ� ப�ள�கி�ற�. இ�தா� நரசி
ம அவதார
. 

  
இர8ய� எ�ப�, இ�� gழ' ெச<G
 உண-A. ம3மT� ைவ��, 

வாச"ப3 ேம" அம-%�, இர8யைன4 ப�ள%தா� நர நாராயண�. நர 
நாராயண� எ�றா", ந
 உய�-.  

 
அ%த ஒள,ய�� Nடராக, ந
 எ8ண�ைத ஒIெவா� ெநா3ய�F
 

வள-�க4ப;
ெபா=�, ந
ைம இ�� gழ' ெச<G
 ஆ�மாைவ4 
ப�ள�
.  

 
ஆறாவ� அறிA கா-�திேகயா எ�ப�, ெவள,'ச
. மன,தனான ப��, 

ெதள,%தி;
 உண-A ெப�றவ�. Q� - தEைமய�� நிைலகைள மா�றி 
அைம�
 த�ைம ெப�றவ�.  
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நா
 ேக:;ண�
 உண-Aக� நம�� வ%�, அைத நா
 அறி%� 
ெகா8டாF
, தEைம எ�9 அறி%தப��, மகBஷிகள,� அ�� ச�திைய 
இ%த Qைற4ப3 உ�ேள Sக-%�, அைத4 ப�ள�த" ேவ8;
.  

 

ஆனா", இைத4 ப�ள4பத�, ““““Sக�
Sக�
Sக�
Sக�
    ஆ�ற"ஆ�ற"ஆ�ற"ஆ�ற"””””    அ%தஅ%தஅ%தஅ%த    
ச�திச�திச�திச�தி    ேவ8;
ேவ8;
ேவ8;
ேவ8;
.... அ%த ச�தி இ"ைலெய�றா", நா
  Sகர 
Q3யா�.  

 
ஒ�வ- மிகA
 ேமாசமானவ-. வாய�னா" அழகாக4 ேபNவா-. 

அ4ப3 அழகாக, மகி�'சியான நிைலகள," அவ- ேபNவைத நா
 பதிA 
ெச<� ெகா�கி�ேறா
.  

 
அவ- ஏமா�9வைத, இ�ெனா�வ- ெதB%� ைவ�தி��கிறா-.  
“ஏ� அவ- வைலய�" ேபா< சி�கி�றE-க�.  
உ2கைள அவ- ஏமா�றிவ�;வா-” எ�9 ந
மிட
 ெசா"கி�றா-.  
 
Qதலி" ெசா�னவ- உண-A வ%தப��, இவ- எ�ன ெசா�னாF
, 

“ஏமா�9வத��தா� ெசா"கி�றா-” எ�9 எ80கி�ேறா
. 
 
இர8டாவ� ெசா"பவ- அ>பவ4ப:டவ-, ந
மிட
 வ%�, 

ெசா"கி�றா- எ�9 எ80வதி"ைல. அத�4 பதி", அவைர� 
�றவாள,யா�கி�ேறா
.  

 

“பா-, அவBட
 ந:பாக இ��கி�ேறா
. ெபாறாைமயா", 
ப�3�காத நிைலகள," இ4ப3' ெசா"கிறா-” எ�9 
எ80கி�ேறா
.  

 
ந
ைம� கா4பத�காக' ெசா�னாF
, அவBட
, உ2கைள 

எ4ப3ெய"லா
 ெசா"Fகி�றா-? எ�9 ெசா"லி வ�;கி�ேறா
.  
ஆனா", ெசா"லி ஏ�9� ெகா8;,  

சி%தி��4சி%தி��4சி%தி��4சி%தி��4    பா-�கி�ேறாமாபா-�கி�ேறாமாபா-�கி�ேறாமாபா-�கி�ேறாமா? ? ? ? எ�றா"எ�றா"எ�றா"எ�றா"    இ"ைலஇ"ைலஇ"ைலஇ"ைல. . . .     
அ%த உண-ைவ உடேன ெவள,4ப;��கி�ேறா
. 
அவ-கC��, தEைம ெச<G
 உண-Aகேள வ�ைள%� 

இ��கி�ற�. ஆக, இ4ப3 நா
 தவேற ெச<வதி"ைல.  
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ஆனா", அவB� இன,ைம நம�� வ�ைள%� வ�:டா", 
““““ப��னா3தா�ப��னா3தா�ப��னா3தா�ப��னா3தா�”,”,”,”,    அதிேலஅதிேலஅதிேலஅதிேல    சி�கிவ�:ேடா
சி�கிவ�:ேடா
சி�கிவ�:ேடா
சி�கிவ�:ேடா
    ேபா"ேபா"ேபா"ேபா"    
இ��கிற�இ��கிற�இ��கிற�இ��கிற�    எ�9 ெதBகி�ற�.  

 
ஒ� �லி ஒ� மாைன4 பா-�கி�ற� எ�9, ைவ��� ெகா�ேவா
. 

அ%த மாைன4 பா-�தAட�, அைமதி ெகா8டதாகேவ இ��கி�ற�. 
த�ன�கிேல இ�4பைத, உ�94 பா-4பதி"ைல.  

 

ெவUர�தி"ெவUர�தி"ெவUர�தி"ெவUர�தி"    இ�4பைதஇ�4பைதஇ�4பைதஇ�4பைத,,,,    �லி�லி�லி�லி    றிறிறிறி    
ைவ�கிற�ைவ�கிற�ைவ�கிற�ைவ�கிற�.... அைத4 பதிA ெச<�வ�:டெத�றா", 
அத� ேம" எ8ண
 வ�கி�ற�.  

 
ஆனா", ப�க�திலி�4பைத நி�9 ேவ3�ைக பா-�கி�ற�. 

ஆனா", Uர�தி" இ�4பைத உ�94 பா-�
 ெபா=�, அ� ஓட 
ஆர
ப��கி�ற�.  

மான,� இ%த உண-வ�� ஒலி ப:டப��,  
உண-வ�� அறிA உ�ைன� றி ைவ�கி�ற�  
எ�9 உண-��கி�ற�. உடேன அ� ஓட ஆர
ப��கி�ற�.  
 

�லிேயா ப�க�தி" இ��கி�றைத4 ப�3�காதப3, Uர�தி" 
இ�4பைத� �ர�தி' ெச"கி�ற�. அ%தஅ%தஅ%தஅ%த    உண-வ��உண-வ��உண-வ��உண-வ��    
வFவFவFவF    எ�ேவாஎ�ேவாஎ�ேவாஎ�ேவா, அதைன�தா� �ர��கி�ற�.  

 
இைத4 ேபால�தா�, நா
 எதைன4 பதிA ெச<கி�ேறாேமா, அ%த 

உண-வ�� நிைனவா�ற"தா�, ந
ைம இய�கி�ற�.  
 

ஆைகய�னா", நா
 ப�க�தி" இ�4பைதெய"லா
 
வ�:;வ�:;, அ%த மகBஷிகள,� உண-ைவ நம�� எ;��� 
ெகா8டா", இ� ந
ைம ஒ�9
 பாதி�கா�.  

அ%த உண-வ�� ச�ைத Sக-வத� எ�ன வழிேயா,  
அைத�தா� உ2கள,ட
 யா
 பதிA ெச<வ�. 
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�நாத-�நாத-�நாத-�நாத-    எம�எம�எம�எம�    அ4ப3�தா�அ4ப3�தா�அ4ப3�தா�அ4ப3�தா�    ெசா�னா-ெசா�னா-ெசா�னா-ெசா�னா-.... 
ெசா"லி அைத4 பதிA ெச<தா-. அ� மாதிBதா� உ2கள,ட
 பதிA 
ெச<கி�ேற�. யா
 பதிA ெச<வைத, நE2க� நிைனA�� ெகா8;வர 
ேவ8;
.  

((((ப�க
ப�க
ப�க
ப�க
 99 99 99 99----101)101)101)101)    
நா
 காைலய�லி�%� எ�தைனேயா ேபBட
 ேபNகி�ேறா
. 

எ�தைனேயா ேப- ேபNவைத� ேக:கி�ேறா
. எ�தைனேயா 
இட2கC�4 ேபாகி�ேறா
, வ�கி�ேறா
.  

 
வா��ைகய�", ஒ�வ- நம� ந"லவராக இ�4பா-. நா
 

ெசா"வைதெய"லா
 ெச<கி�றா-. அவ- ேம", நா
 அ�� 
ெசF��கி�ேறா
.  

 
அேத சமய�தி" இ�ெனா�வ- ஊ;�வ�, அவ�ைடய 

ெசௗகBய�தி�காக� தவ9 ெச<ய வ�கி�றா-. நா
 அ�� கா:;பவைர, 
பல காரண காBய2கைள� கா:3, எ4ப3ெய"லா
 �றவாள,யா�க 
ேவ8;ேமா, அ%த உண-ெவ"லா
 ேச-��, அவைர� �றவாள,யாக 
ஆ�வா-. 

 

ஒ� Qைற ெசா"வா-. இ� Qைற ெசா�னAடேன, 
ச%ேதக உண-Aக� இ2 வ%�வ�;
. நம� ந
ைம� 
கா�திட, சில நிைலகைள' ெச<G
ெபா=�, அவ� (Qதலி" ெசா�ன 
ந"லவ-) வ%�வ�:;4 ேபா< இ�4பா�.  

“அவ� இ� மாதிB தி�டனாக4 ேபாவாேன�.  
எைத எைத' ெச<� எ4ப3 ஏமா�9கி�றாேனா?  
ெதBயவ�"ைலேய” எ�9,  
இவ- ெசா"வைத4 பதிA ெச<�வ�:;,  

அஅஅஅவ-வ-வ-வ-    உ8ைமைய'உ8ைமைய'உ8ைமைய'உ8ைமைய'    ெசா�னாF
ெசா�னாF
ெசா�னாF
ெசா�னாF
    XடXடXடXட        
ெவ94பாக எ;��� ெகா�கி�ேறா
. 
 
ந
 வா��ைகய�" இ4ப3�தா� உண-Aக� வ�கி�ற�. நா
 ேந- 

வழிய�" ேபானாF
, இ%த உண-Aக� ச%த-4ப2கள,", தEைமகைள 
நம�� வள-��வ�;கி�ற�.  

 



 75 

நா
 பாச�தா", ந"வழி4ப;�த ேவ8;ெம�றாF
, இ%த 
வா��ைகய�"  

ஒIெவா�வ�
, அவைரஅவைரஅவைரஅவைர    வள-�திடவள-�திடவள-�திடவள-�திட  
இ%த உண-வ�� த�ைமைய, நம��நம��நம��நம��    பதி�திபதி�திபதி�திபதி�திடடடட,,,,  
பதி%த அ%த உண-ேவ நம�� இய2க� ெதா\ட2கிவ�;கி�ற�. 
 
அ%த4 பதிவ�� வ%�வ�:ேடா
 எ�றா", நம� உய�- 

�வாகி�ற�. அ%த உண-வ�� த�ைம வ%தப��, அைத� கா4பத� 
அத>ைடய ஞானேம இய2க� ெதாட2கிவ�;கி�ற�. 

 
ஒ� ெச3ைய ெவ:3வ�:டா",  
அத>ைடய மண�ைத Sக-%� வளர� ெதாட2
.  

அதனா", ஒ�ஒ�ஒ�ஒ�    மன,த>��மன,த>��மன,த>��மன,த>��    வ�ைள%தவ�ைள%தவ�ைள%தவ�ைள%த    எ8ண
எ8ண
எ8ண
எ8ண
 
நம��நம��நம��நம��    பதிவாகிவ�:டா"பதிவாகிவ�:டா"பதிவாகிவ�:டா"பதிவாகிவ�:டா",,,, அ� மT8;
 இய2க� 
ெதாட2கிவ�;
. 

 
மத2கள,� அ34பைடய�", எைத ஆதாரமாக 

ைவ�தி��கிறா-கேளா, அத�ப3 “இ�தா�” எ�9 பதிA 
ெச<�வ�:டா", அ%த நிைலைய�தா� வள-�கி�ேறா
. அத� மாறாக, 
ம�றவ-க� ெசா�னாF
 அைத ெவ9�கி�ேறா
.  

 
இ4ப3, நா
 எைத எைதெய"லா
 எ80கி�ேறாேமா, அைவ 

அைன�தி�
 ந
 உய�ேர �வாக இ��கி�ற�. எ%த உண-வ�� 
த�ைம தன�� இ��கி�றேதா, நம� உய�- அைத �வா�கி, அ� 
ேவைலைய' ெச<G
.  

 
ஆைகயா", இ� ேபா�ற நிைலகள,லி�%� மTள, மகBஷிக� 

கா:3ய �வ���வ���வ���வ��    உண-வ��உண-வ��உண-வ��உண-வ��    த�ைமத�ைமத�ைமத�ைமையையையைய,,,, அ%த ெம<4 
ெபா�� க8;ண-%த உண-வ�� ஆ�றைல, உ2கC�� பதிA 
ெச<ய4ப;
 ெபா=�, நE2க� எ%த அளவ�� அைத4 ெப9கி�றE-கேளா, 

அ�அ�அ�அ�    �வாக�வாக�வாக�வாக    நி�9நி�9நி�9நி�9,,,,    உ2கைள�உ2கைள�உ2கைள�உ2கைள�    கா�
கா�
கா�
கா�
....    
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அைத நிைனA ெகா�C
 ெபா=ெத"லா
, உ2கC�� அ� 

வ�
. அைத உ2கC�� ஆழ4 பதிA ெச<வத��தா�, 
இைத' ெச<வ�. இ%த உண-ைவ� தி�
ப� தி�
ப எ80
 ெபா=�, 
அ� உ2கைள� கா�
. எம� அ�ளாசிக�. 

((((ப�க
ப�க
ப�க
ப�க
 101 101 101 101----103)103)103)103)    
��தக�ைத4 ப3��வ�:;, ஒ� இய%திர�தி" அமில�ைத� கல%� 

�ண��' சாய�ைத� ெகா;�கி�ேறா
. ப3�தவ-க� இ%த 
அளAேகாலி" திராவக�ைத ஊ�றினா", n" ெக:;4 ேபா<வ�;
 
எ�9 அ%த அளAேகாைல நிைன�தி;வா-க�.  

 
அளAேகா" ெதBயாதவ-க� இ%த திராவக�ைத ஊ�றிவ�:டா-க� 

எ�றா",  nேலா; கல%�, சாய�ைத� ெக:3' சாயமாக� ெகா8; 
ேபா<வ�;
. சிறி� நாைள�, இ%த' சாய
 இ��
. ப��, �ண� 
கிழி%� ேபா<வ�;
.  

 
அ%த அமில�தி� அளAேகா" ைறவாக இ�%தா", இைத 

இ=�� ைவ�க�X3ய நிைலக� ைற%�வ�;
. த8ணE��� 
ேபா:டAடேன, இ%த' சாய
 ேபா<வ�;
.  

 

சாய
 ஒ�9தா�. ஆனா", அமில�தி�அமில�தி�அமில�தி�அமில�தி�    அளAேகா"அளAேகா"அளAேகா"அளAேகா"    
இத>ட�இத>ட�இத>ட�இத>ட�    இைண%தி��
இைண%தி��
இைண%தி��
இைண%தி��
    ேபா�ேபா�ேபா�ேபா�        

எ�எ�எ�எ�    அதிகேமாஅதிகேமாஅதிகேமாஅதிகேமா, , , ,     
எ�எ�எ�எ�    ைறேவாைறேவாைறேவாைறேவா,,,,        
அத�� த%த நிைலகைள' ெச<G
.  
 
ஆைகயா", அவ-க� ப3�த உண-Aெகா8;, அவ-க� 

அறிA�ெக:3ய நிைலக� ெகா8; நிதான,�கி�றா-க�. ஒ�வ- 
ேபா;வைத4 பா-�த உடேன, இவ- �ண�ய�� அளAேகாைல4 
பா-�கி�றா-.  

 
n" எ%த அளவ��4 ேபா;கி�றா-கேளா, அத��த%த 

நிைலகைள4 ேபா;கி�றா-க�. அ�அ�அ�அ�    பழ�க�தி�பழ�க�தி�பழ�க�தி�பழ�க�தி�    வ�
வ�
வ�
வ�
    
வைரய�F
வைரய�F
வைரய�F
வைரய�F
,,,,    சBயாகசBயாகசBயாகசBயாக    வரா�வரா�வரா�வரா�....        
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ப3�தவ-க�, அளAேகா"ப3 ெக:3யாக இ��கேவ8;ெம�9 
எ8ண�' ெச<தா" �ண� இ��4 ேபா<வ�;
 எ�9 ெதBயா�. அேத 
சமய�தி", ெபய- வா2கேவ8;
 எ�9 அளAேகாைல 
அதிக4ப;�திவ�:டா", �ண� ேபா<வ�;
. ெக:3' சாய
 எ�9 �ண� 
வா2ேவா
, �ண� ேபா<வ�;
. 

 
இ%த மாதிB, நம� �நாத- ெதள,%த நிைல ெப�றவ- அ%த 

உண-ைவ உ2கள,ட
 பதிA ெச<ய4ப;
ேபா�, அ%த மகBஷிய�� 
அ�� ச�திைய இ2ேக ேச-��, அ%த%த4 ப�வ நிைல�, �வாக 
நி�9 வழி நட��
.  

 

ந
 �நாத- க8;ண-%த, ெம<Gண-வ�� 
த�ைமைய உ2கC�� பதிA ெச<G
ேபா�, 
ஒIெவா�ஒIெவா�ஒIெவா�ஒIெவா�    நிநிநிநிமிட�திF
மிட�திF
மிட�திF
மிட�திF
    அ�அ�அ�அ�    அளAேகா"அளAேகா"அளAேகா"அளAேகா"    ெகா;�
ெகா;�
ெகா;�
ெகா;�
....     

 
ஒ� க
4m:டB", சீராக4 பதிA ெச<G
ேபா�, ஒIெவா� 

நிமிட�திF
 அ� அளAேகா" ெகா;�
. அேத ேபா�9, ஒ� எ"ைல 
வ�
ேபா�, ஒேர நிமிட�தி"  

உண-வ�� அ=�த�தி�� த�கவா9,  
பல நிைலகைள, நா
 பதிA ெச<தைத  
அ� இய�கி� ெதள,வா�கி�ற�. 
 
இைத4 ேபால�தா�, மகBஷிகள,� உண-Aகைள 

எ;�க4ப;
ேபா�, அ%த� தEைமய�� நிைலகைள ஒIெவா� ெநா3�
 
இ� மா�றி, நம�� அ%த ஒIெவா� உண-AகC
 கிள-%ெத=
.  

 
ஏென�றா", இ%த ஆ�மாவ�" பல நிைலக� உ8;. அ%த 

உண-வ�� த�ைம வ�
ேபா�, அ%த மகBஷிய�� அ�� 
ச�தியா" இ�இ�இ�இ�    ஒIெவா�ைறG
ஒIெவா�ைறG
ஒIெவா�ைறG
ஒIெவா�ைறG
    ப�ள%�ப�ள%�ப�ள%�ப�ள%�,,,, நம� 
ஒIெவா� ஞான�ைதG
 ெகா;�
. தியானவழிய�" இ�4பவ-க� 
அ>பவ�தி" ெதB%� ெகா�ளலா
.  

 
க;
 சி�கலாக இ��
ேபா�, ஆ�மாவ�" வ%�வ�;
. 

ஆ�மN�தி ெச<� ெகா83��
ேபா�, அ%த உண-வ�� த�ைம 
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வச4ப;
ேபா� உட>�ட� அைத மா�றி� ெதள,வா�கி� 
ெகா83�4பைத4 பா-�கலா
.  

ஆ�மN�தி ெச<� ெகா8ேட இ��கி�ேற�,  
இைடRச" வ%� ெகா8ேட இ��கிற� எ�றா",  

அைதஅைதஅைதஅைத    நE�வத��தா�நE�வத��தா�நE�வத��தா�நE�வத��தா� இைத எ;�கி�ேறா
.  
 
வ E:ைட� X:;கி�ேறா
. X:3யப��, ேரா:3" இ��கி�ற Uசி 

இ2ேக வ%�வ�;
. அதி" நா�றமான ெபா�C
 கல%தி��
. இ%த 
ெவய�லி� உண-Aக� தா�க4ப;
ேபா�, அ� Uசியாக மா9
. அ� 
வச4ப;
ேபா� ேமாதி உ�C�� வ%�வ�;
.  

 
எIவளேவா N�த4ப;�திய���கி�ேற�. இ%த மாதிB நா�றமாக 

இ��கி�றேத எ�9 X9வ�ேபால, கா�றிலி�%�, நா
 அ%த 
ம�றவ-கCைடய நிைலைய எ80
ேபா�, ஆ�மாவ�" இ%த Uசி 
பட�தா� ெச<கி�ற�. இைத உட>�ட� நா
 நE�க ேவ8;
.  

 

தEைமக� எைத� க8;ண-%தாF
, ““““ஈ]வராஈ]வராஈ]வராஈ]வரா” ” ” ” 
எ�9எ�9எ�9எ�9    அவன,டேமஅவன,டேமஅவன,டேமஅவன,டேம    ேவ8டேவ8டேவ8டேவ8ட    ேவ8;ேவ8;ேவ8;ேவ8;



.... இ�தா� 
ஆ�ைஞ எ�ப�. நம��, உய�-தா� எ8ண�யைத 
உ�வா�கி�ற�. இ�தா� கீைதய�ேல, “நE எைத எ80கி�றாேயா 
அ�வாகி�றா<” எ�ப�.  

 
தE2 ெச<� ெகா8ேட இ��கி�றா� எ�9, இ%த உண-ைவ4 

பதிA ெச<�வ�:டா", இ%த� தE2கி� நிைனேவ நம�� உ�வா
. 

அ4ெபா=�, “ஈ]வரா” எ�9, உடேன இைத 
இைடமறி�க ேவ8;
.  

 
மகBஷிகள,� அ�� ச�திைய, நா
 நம�� பதிA 

ெச<தி��கி�ேறா
. நம� உய�ைர ஈ]வரா எ�9 ேவ83, 
மகBஷிகள,� அ�� ச�திைய நா2க� ெபற ேவ8;
. அ� எ2க� 
உட" Q=வ�
 பட-%� எ2க� ஜEவா�மா ஜEவ அ0�க� ெபற 
ேவ8;
 எ�9, எ8ண ேவ8;
. 
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தE2 ெச<ேவா�ைடய உண-Aக� பதிவானைத வ�:;வ�:ேடா
 
எ�றா", உ�C�� ேபா<வ�;
. க8ேணா; பா-�த� ஆ�மாவாக 
மாறிவ�;
.  

 
நா
 Nவாசி�தAட�, உய�Bேல ப;கி�ற�. உண-Aக� உடF�� 

பட�கி�ற�, இைத நி9�த ேவ8;
. அத�அத�அத�அத�4444    பழ�க
பழ�க
பழ�க
பழ�க
    
ேவ8;
ேவ8;
ேவ8;
ேவ8;
. இ"ைலெய�றா", அைத நி9�த Q3யா�.  

((((ப�க
ப�க
ப�க
ப�க
 104 104 104 104----108)108)108)108)    
வ�நாயக- த��வ�தி" நா
 பா-4ப� வ�ைனயாகி�ற�. 

\லாதார�தி" \8ெட=
 கனைல, காலமறி%�, க��தறி%� ெசய"பட 
ேவ8;
 எ�9, அவ-க� பா;கி�றா-க�.  

 
நம� உய�- \ல
. அ%த \ல�தி" ேமா�
ேபா�, அத>ைடய 

ஆதாரமாக�தா� (\லாதார�தி" \8ெட=
 கன") அ%த உண-A 
எ�ேவா, அ� ேமாதியAட� கனலாக எ=
�கி�ற�.  

 
ஒ�வ- ேகாப�4ப�, ந
ைம ேவதைன4பட' ெச<கி�ற�. ஒ�வ- 

க;ைமயான ெசய"கைள' ெச<தாF
, அவைர ந8பனாக எ8ண�, 
பாச4ப:3�4ேபா- அ"ல� நம� ழ%ைதையேய அ4ப3 எ8ண� 
இ�4ேபா
. ந
 ழ%ைத அ%த சமய�தி", ேகாப
 வ�
 அளவ�� 
எ�ன ெச<த�? எ�9 நம�� ெதBயா�.  

 
அவ- ெசா"ல� X3ய உண-ைவ, ந
 க8 பா-�கி�ற�.  
அ%த உண-வ�� த�ைம ந
 ஆ�மாவாக ஆகி�ற�.  
Nவாசி�த�, \ல�தி" (உய�B") ேமா�கி�ற�.  
இதி" \8ெட=
 கனைல, காலமறி%�, க��தறிய ேவ8;
.  

    
ஏ�ஏ�ஏ�ஏ�    இ4ப3'இ4ப3'இ4ப3'இ4ப3'    ெசா"கிறா-க�ெசா"கிறா-க�ெசா"கிறா-க�ெசா"கிறா-க�? ? ? ? அ�அ�அ�அ�    எதனா"எதனா"எதனா"எதனா"????    எ�றஎ�றஎ�றஎ�ற    

காரண�ைதகாரண�ைதகாரண�ைதகாரண�ைத    அறி%தா"அறி%தா"அறி%தா"அறி%தா", , , , காலமறி%�காலமறி%�காலமறி%�காலமறி%�    அைதஅைதஅைதஅைத    நE�கநE�கநE�கநE�க    
Q3G
Q3G
Q3G
Q3G
....        

 
அைத நE�க Q3யவ�"ைல எ�றா", ழ%ைத ெச<த வ�ைனக� 

நம�� வ�ைனயாகி, அ� நாயகனாகி, அ%த� ழ%ைத� உதவ� 
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ெச<G
 ேநா�க�ேதா;, இ�A
 ெசய"ப;
. அ%த� ழ%ைதய�� 
�ற�ைத, நE�க' ெசா"லா�.  

 
இ� உண-�திய உண-Aக� நம�� உ�வாகி, அவ-க� ேம" 

பைகைமைய உ�வா�
. அவ-கைள எ80
 ெபா=ெத"லா
 அ%த 
பைகைமய�� உண-Aக� இ� வள�
.  

 
இ�தா� வ�நாயக- த��வ�தி"  

“\லாதார�தி" \8ெட=
 கனைல,  
காலமறி%� க��தறி%� ெசய"பட ேவ8;
”  
எ�9 ெசா�ன�. 
 
இ%த வா��ைகய�" வ�
 ச2கட2கைள,  
ந
 ேம" ப:ட Uசிைய� �ைட4ப�ேபால, �ைட�க ேவ8;
. 
 
இ�9 கலி எ�ற நிைலகள," எ"லாேம கடAளாக 

உ�வா�கி�றா-க�. எ"லாேம கடAளாக உ�வா�கி� ெகா8; 
வ�கி�றா-க�. இ�தா� கலி. நா� ஒ� ெத<வ�ைத ைவ�கி�ேற�. 
அ� இ� மாதிB ெச<கி�ற�. என� இ%த� கடA�, இைத' ெச<� 
ெகா;�தா-.  

 
இ� ேபா�ற நிைலக�, கலி எ�ற ெபயB" எ"ேலா- ம�திய�F
 

உ�வாகிவ�:ட�. “நா� உ�வா�கி�ேற�. நா� உ�ைன� 
கா4பா�9கி�ேற�” எ�9, எ"ேலா�
 ெசா"கி�றா-க�. “நாேன, 
உன� உ� நி�9 இய�கி�ேற�” எ�9, ெசா"கி�றா-க�.  

 
இ4ெபா=�, நா� Xட உ2கC� உ9�ைணயாக இ�4ேப� 

எ�9, ெசா"Fகி�ேற�. இ%த ெசா"லி� நிைலக�,  
நா� உ2கC�,  

உஉஉஉதவ�யாதவ�யாதவ�யாதவ�யாகககக    இ�4ேப�இ�4ேப�இ�4ேப�இ�4ேப�    எ�9எ�9எ�9எ�9    ெபா��ெபா��ெபா��ெபா��....  
இைத நE2க� எ;��� ெகா8டா"தா�,  
உ2க� உதவ� ேவ8டா
 எ�றா", ஒ�9
 இ"ைல. 
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உ2கC� உ9�ைணயாக இ��கலா
. இைத எ;�த�ேம, நா� 
ெகா;�த எ8ண2கC� வF� X;கி�ற�.  

நா� கா4பா�9கி�ேற� எ�றா", நா� கடA� அ"ல.  
நா� கா4பா�9கி�ேற� எ�9 ெசா�னா",  

நE2க�நE2க�நE2க�நE2க�    உ2கைளஉ2கைளஉ2கைளஉ2கைள    மற%�வ�;வ Eமற%�வ�;வ Eமற%�வ�;வ Eமற%�வ�;வ E----க�க�க�க�....  
“சாமி ந
ைம� கா4பா�றி வ�;வா-” எ�9, எ80வ E-க�.  
 
நE2க� ந"ல ம�%ைத' சா4ப�:டா", அ� உ2கைள� கா�
. 

ேவதைனைய நE�க ேவ8;ெம�றா", ேவதைனைய உ�வா�கி�தா� 

அ%த ேவதைனைய நE�க ேவ8;
. அ%தஅ%தஅ%தஅ%த    ம�%�ம�%�ம�%�ம�%�    
அத� ேவதைனைய உ�வா�
.  

 
சாதாரணமாக ேவதைனைய உ�வா�
ேபா�, அ%த அ0 அ2 

உ�வாகி�ற�. இைத ந"லதா�க ேவ8;ெம�றா", வ�Rஞான 
அறிA4ப3 ந"ல ம�%ைத' ேச-�கி�றா-க�.  

 
இ%த ந"ல ம�%�ட� ேச-�க4ப:ட வ�ஷ
, உடலி" ேவகமாக 

ஊ;�வ�, உடலி" அைலய ஆர
ப��� வ�;
. ந"ல ச�தி� த�ைம 
வர4ப;
ேபா�,  

இ%த ேவதைன  
ம�%தி" இ��
 வ�ஷ
  
அத�� ேபானAடேன ேத2கி நி�9,  
இ� ேசமி�க ஆர
ப��கி�ற�.  

அத�அத�அத�அத�    ேவதைனேவதைனேவதைனேவதைன    ஆகி�ஆகி�ஆகி�ஆகி�றறறற����....        
 

அ4ெபா=�, ம�%� சா4ப�;
 ெபா=�, 
ேவதைனையேவதைனையேவதைனையேவதைனைய����    கைல��வ�:டா"கைல��வ�:டா"கைல��வ�:டா"கைல��வ�:டா" “அ<ேயா! அ
மா… 
உடெல"லா
 கைலGேத!” எ�பா-க�. 

.  
கைல%த உண-வ�� த�ைம நEராக மா9
ேபா�, சி9நEராக4 

ேபா
. அ"ல�, அ%த உண-வ�� த�ைம சீதமாக ெவள,ேய ேபா
.  
அ4ெபா=� உட
ெப"லா
 வலி�
.  
அ%த ம�%தி� த�ைம, அத>ைடய உ�ப�திைய� ைற�
.  
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“அ<ய<ேயா! என� இ%த ம�%� ெகா;�தா- இ4ப3 
ஆகிவ�:ட�” எ�9 ெசா"லிவ�:;, ேவ9 ஒ� ம�%� சா4ப�:டா" 
எ�ன ஆ
? இ� இர8ைடG
 ஏ�9�ெகா�ளாத நிைலகள,", ேநாயாக 
மா9
.  

 

இ%தஇ%தஇ%தஇ%த    வ�ஷ�தி�வ�ஷ�தி�வ�ஷ�தி�வ�ஷ�தி�    இIவளAஇIவளAஇIவளAஇIவளA    ெபBயெபBயெபBயெபBய    
ஆ�ற"ஆ�ற"ஆ�ற"ஆ�ற". வா��ைகய�" நா
 இைதெய"லா
 ெதB%� 
ெகா�ள ேவ8;
.  

 
�நாத-, \�9 இல:ச
 ேப-கைள4 ப�றி யா
 ெதB%� 

ெகா�வத�காக, எ
ைம� கா; ேமெட"லா
 அைலய' ெசா�னா-.  
காலி" ெச�4ப�"லாம" நட�க' ெசா�னா-.  
ெவய�லி" நட�க' ெசா�னா-.  
இ%த உண-Aக� எ4ப3 எ"லா
 உ%�கி�ற�.  
உன� எ80
ேபா� ஆைசெய"லா
 வ�கி�ற�.  
 
அ%த ஆைசக� வ�
ேபா�, க/ட2க� வ%�, உன� எ�ன 

எ�ன தைட வ�தி�கி�ற�? உ�>ைடய ஆைசக�, 
மன�ேகா:ைடக� தக-%� ேபா
 ெபா=�, உன�உன�உன�உன�    
எ�ென�னஎ�ென�னஎ�ென�னஎ�ென�ன    தைடதைடதைடதைட    வ�தி�கி�ற�வ�தி�கி�ற�வ�தி�கி�ற�வ�தி�கி�ற�????  

 
இேத மாதிB, ஒIெவா� மன,த>�
 எ%ெத%த அளவ�ேல 

ஈ-�கி�ற� எ�பைத, ெதள,வாக� கா:3னா-, �நாத-. 
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((((ப�க
ப�க
ப�க
ப�க
    109109109109----114114114114))))    

மன,த வா��ைகய�" ஒIெவா� மன,த>
, ச%த-4ப 
g�நிைலகளா", ேவதைன, ெவ94�, ேசா-A, ேகாப
, ேராத
, 
அவசர
, ஆ�திர
 ேபா�ற உண-Aகைள, Sகராம" இ��க 
Q3யவ�"ைல.  

 
நா
 Sக-%த உண-Aகைள ந
 உய�- இய�கி, நம� உடலாக 

மா�றிவ�;கி�ற�. இ%த� தEைமயான உண-Aக�, ந
 உடைல 
உ�வா�கிய ந"ல உண-வ�� அ0�கைள� ெகா�9, அ%த அ0�கள,� 
மல2களா" உ�வான உ94�கள,", பலவ�த ேநா<கைள வ�ைளய' 
ெச<�வ�;கி�றன. 

 
இ%த மன,த வா��ைகய�", இைத�தா� நா
 ெச<கி�ேறா
. அ%த 

மாதிB ச%த-4ப2கள,ெல"லா
,  
நா
 ந
 � கா:3ய அ�� வழிகள,"  
மகBஷிகள,� அ�� ச�தி நா2க� ெபறேவ8;
 ஈ]வரா எ�9  

எ;4பத�எ;4பத�எ;4பத�எ;4பத�    ச�திைய�ச�திைய�ச�திைய�ச�திைய�    ெகா;�கி�ேறா
ெகா;�கி�ேறா
ெகா;�கி�ேறா
ெகா;�கி�ேறா
. . . .     
நE2க� அைத எ;��4 பழக ேவ8;
. 
 
அ%த மாதிB ச%த-4ப2கள,", ��வ ந:ச�திர�தி� ேபர�� 

ேபெராள, நா
 ெபற ேவ8;
 எ�9, ந
 உய�ைர ேவ83, எ2க� உட" 
Q=வ�
 படரேவ8;
, எ2க� உட" உ94�கைள உ�வா�கிய 
அ0�க� அைன��
, ெபறேவ8;ெம�9 உ�C�� ெசF�த 
ேவ8;
. 

 
இ%த வF ெப�றப��, எைத பலவ Eனமான நிைலகள," இ�%� 

இய�கி உண�கி�றேதா, அ� அ0வாக மா9கி�ற�. ஒIெவா� 
நிமிட�திF
 ஒIெவா� வ�தமான அ0�க� உ�ப�தியாகி� ெகா8ேட 
இ��
. அ�தா� ப�ர
மா உ�வா�கி�றா�. வ�/0வ�� மக� 
ப�ர
மா. அதாவ�,  

உய�ரா" உ�வா�க4ப:ட அ%தஅ%தஅ%தஅ%த    அ0அ0அ0அ0        

மT8;
மT8;
மT8;
மT8;
    த�த�த�த�    இன�ைதஇன�ைதஇன�ைதஇன�ைத    வ���திவ���திவ���திவ���தி    ெச<G
ெச<G
ெச<G
ெச<G
. . . .     

த�த�த�த�    ஆகார�ைதஆகார�ைதஆகார�ைதஆகார�ைத    அ�அ�அ�அ�    ேக:
ேக:
ேக:
ேக:
. . . .     
ப��, த� இன�ைத வ���தி ெச<� ெகா8ேட இ��
. 
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இ%த உண-Aக� எ� அதிகேமா, அ� சிவ�தி�� இ�%�, அத� 

ெசயலா�கமாக அ� மா�9
. சிவ���� ச�தியாக இ�%�, அத� 
ெசய" qப2க� எ�ேவா, அத� ெசயலாக�தா� இ� மா�9
. இ�தா� 
ச�தி சிவமாகி�ற�. சிவ�தி�� ச�தியாக இய�கி�ற�.  

 
ச�திய�"ைலேய" சிவமி"ைல. சிவமி"ைலேய" ச�திய�"ைல. 

இ%தஇ%தஇ%தஇ%த    சிசிசிசிவ
வ
வ
வ
    உ�வாகவ�"ைலஉ�வாகவ�"ைலஉ�வாகவ�"ைலஉ�வாகவ�"ைல    எ�றா"எ�றா"எ�றா"எ�றா",,,, ச�தி எ�ற 
ெசய" இ"ைல. இ� நம� சா]திர2கள,", ஞான,களா" 
ெதள,வா�க4ப:; இ��கி�ற�.  

 
ெம<ஞான,க� தம�� த�ைன� க8;ண-%தவ-க�. 

ஆைகய�னா", நா
 இைத எ�தைகய நிைலக� வ%தாF
, இைத 
மற�கா� ெச<ய ேவ8;
.  

 

�நாத- என� எIவளA ெகா;�தாேரா, 
அைத�அைத�அைத�அைத�    கா:3F
கா:3F
கா:3F
கா:3F
    ப�மட2ப�மட2ப�மட2ப�மட2    உ2கC��உ2கC��உ2கC��உ2கC��    
ெகா;�தி��கி�ேற�ெகா;�தி��கி�ேற�ெகா;�தி��கி�ேற�ெகா;�தி��கி�ேற�, , , , ெகா;�கி�ேற�ெகா;�கி�ேற�ெகா;�கி�ேற�ெகா;�கி�ேற�.... அ%த' 

ச�திய�� �ைண ெகா8;, எ;�க ேவ8;
.  
 

“சாமி ெசா"கி�றா-. ஆனா", நா� ப;கி�ற 
இ
ைச என��தா� ெதBG
” எ�9 இைத� கல%� 
வ�:டா", இைத4 ெபற Q3யா�.  

 
ஆனா", � ெசா�னைத' ெச<தா", நா
 அைனவ�
 அைத4 

ெபறQ3G
. அ%த மகBஷிகள,� அ�� உண-வ�� எ8ண2களா�கி, 
மண2க� வ%�வ�;
. 

 
நா
 எ;���ெகா8ட உண-வ�� அறிவ��� த�கவா9தா�,  
ஒ�வ�ைடய  ெசா"லிF
 பதிவா
.  
இ%த பதிவ��� த�கவா9 தா�,  
ந8பனா�வேதா, ந8பைன உய-��வேதா,  
பைகவனா�வேதா இ�தா�.  
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நா
 ச%தி�
 ச%த-4ப�தி� ேவக
 ந
ைம தைட4ப;��
. அ%த 
ச%�-4ப2கள," அ%த மகBஷிகைள எ8ண�, நா
 இைத' N�த4ப;�த 

ேவ8;
. 

  

இத��தா� ேகாவ�ைல ைவ�தா-க�. ஒ�வ- ேம" ச%த-4ப�தி" 
பைகைம ஆகிவ�:டா" ேகாவ�லி" தEப ஆராதைன கா:;
ேபா�, 

ெபா�ளறி%� ெசய"ப;
 இ'ச�தி கிைட�க ேவ8;
. இ%த ஆலய
 
வ�ேவாெர"லா
 அ%த நிைல ெபற ேவ8;
, எ�9 அ%த உண-ைவ 
ஒள,யா�க ேவ8;
.  

 

அ%த அறிA இ"ைலெய�றா", ““““இ4ப3இ4ப3இ4ப3இ4ப3''''    
ெச<ெச<ெச<ெச<கி�றா-கேளகி�றா-கேளகி�றா-கேளகி�றா-கேள”””” எ�ற இ%த அறிA தா� ந
ைம  எ�ற இ%த அறிA தா� ந
ைம  எ�ற இ%த அறிA தா� ந
ைம  எ�ற இ%த அறிA தா� ந
ைம 
இய�
இய�
இய�
இய�
.... இ�A
 அறிA தா�, அ�A
 அறிA தா�. 

  

ஆகேவ, எத� உண-A எத>ட� இய�கி�றேதா, அத� அறிவ�� 
இய�கமாக உய�- ந
ைம இய�
.  

உய�B� இய�க�ைத' ெசய"ப;��வத��தா�, ஆலய2கள,"  

இ%த ெத<வ
 ந"ல� ெச<G
  
எ�9 கைதகைள எ=தினா-க�.  
 

அ%த  ெத<வ ண�ைத எ;��,  
அ%த உண-வ�� த�ைமைய நம�� வள-��,  
இ%த ெத<வண
 நா2க� ெபற ேவ8;
.  
எ2கைள4 பா-4ேபாெர"லா
 அ%த ெத<வநிைல ெபற ேவ8;
.  
இ%த ஆலய
 வ�ேவாெர"லா
,  
அ%த ெத<வநிைல ெபற ேவ8;
.  
அவ-க� ;
பெம"லா
 அ%த நிைலயாக வளரேவ8;
, 

எ�றஎ�றஎ�றஎ�ற        இ%த உண-ைவஇ%த உண-ைவஇ%த உண-ைவஇ%த உண-ைவ,,,, நம�� வள-�க'  நம�� வள-�க'  நம�� வள-�க'  நம�� வள-�க' 
ெசா"Fகிறா-க�ெசா"Fகிறா-க�ெசா"Fகிறா-க�ெசா"Fகிறா-க�....        

 

அ%த ச%தன�தி� ந9மண
 நா2க� ெபற ேவ8;
. இ� எ2க� 
உட" Q=வ�
 படரேவ8;
. எ2கைள4 பா-�கி�றவ-கC� 
எ"லா
 ந9மண
 கிைட�க ேவ8;
. அவ-க� ;
பெம"லா
 
ந"வழிய�" நட�க ேவ8;
. இ%த உண-ைவ நா
 எ;�க ேவ8;
. 
இ4ப3 எ;�க4ப;
ேபா� இ%த உண-A வ�ைளகி�ற�.   
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ெத<வ' சிைலைய, ச%தன
 ம�ற ெபா��கைள4 ேபா:; அைத 

அ=�கா�கி�றா-க�. ப�� ந�ன Eைர வ�:; அைத' 
N�த4ப;��கி�றா-க�. மT8;
 ந9மண
 வா<%த ப�ன Eைர 
ஊ�9கி�றா-க�.  

 
அ4ெபா=�, இ%த ப�ன Eைர4 ேபா�ற ெதள,%த மண2க� நா2க� 

ெபறேவ8;
. எ2கைள4 பா-4ேபா�
, இ%த ஆலய
 வ�ேவா�
, 
அ%த ெதள,%த மண2க� ெபறேவ8;
 எ�9 ஏ2கேவ8;
.  

 
இ%த உ8ைமைய உண-�திய அ%த மகBஷிகள,� அ�� ச�திைய 

நா2க� ெபறேவ8;
. எ2க� உட" Q=வ�
 படரேவ8;
 எ�9 
எ8ண ேவ8;
. ப��, எ�ைன4 பா-4ேபா�
, இ%த ஆலய
 
வ�ேவா�
, மலைர4 ேபா�ற மணQ
, மகBஷிகள,� அ�� ச�திG
 
ெப�9, அவ-க� வா��ைகய�" மகி�'சி ெபறேவ8;
 எ�9 ஏ2க 
ேவ8;
. 

 
அேத ேபா�9, நா2க� பண��BG
 இட2கள,F
, ெதாழி" 

ெச<G
 இட2கள,F
, ��வ ந:ச�திர�தி� ேபர�� ேபெராள, 
படரேவ8;
. மலB� மண2க� அ2ேக படரேவ8;
. அ2 
உ�ப�தியா
 ெபா�ைள4 பய�ப;��ேவா- அைனவ�
, அ%த 

அ��ச�தி ெபறேவ8;
 எ�9, நா
நா
நா
நா
    எ8ண�4எ8ண�4எ8ண�4எ8ண�4    பழகேவ8;
பழகேவ8;
பழகேவ8;
பழகேவ8;
....    
((((ப�க
ப�க
ப�க
ப�க
 114,115) 114,115) 114,115) 114,115)    

அ�� மகBஷிக� இ�ைள ெவ�9 உண-வ�ைன ஒள,யாக 
மா�றியவ-க�. ஒள,ய�� சPரமாக நிைல ெகா8டவ-க� மகBஷிக�. 

அதன,�9 ெவள,4ப;
 ச��தா�ச��தா�ச��தா�ச��தா�, , , , Bஷிய��Bஷிய��Bஷிய��Bஷிய��    மக�மக�மக�மக�    
நாரத�நாரத�நாரத�நாரத�,,,, நாராயணன,� அப�மான ��திர� நாரத�.  
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நாராயண� எ�ப� gBய�. அ� ஒள,ய�� Nடராக எைத� 

தன�� கவ-%தாF
, அத�அத�அத�அத�    இன�தி�இன�தி�இன�தி�இன�தி�    அறிவாகஅறிவாகஅறிவாகஅறிவாக    
ஊ:;கி�ற�ஊ:;கி�ற�ஊ:;கி�ற�ஊ:;கி�ற�.... அத� நிைலகள," அைத வள-�கி�ற�. 

 
இைத4 ேபால�தா� gBய� எ4ப3, அதனத� நிைலக� ெகா8;, 

உலைக அ� உ�வா�கி�றேதா, உண-வ�� அறிவாக இய�கி�றேதா, 
அத� வழிகள,ேல அைத வள-'சி ெச<கி�ற�.  

 
இைத4 ேபால�தா�, மன,த� இ�ைள4 ேபா�கி, உண-வ�ைன 

ஒள,யாக மா�றி ஒள,ய�� Nடராக இ��
. மகBஷிய�� அ�� 
ச�திைய நா
 Sக�ேவா
 எ�றா", அ%த உண-வ�� ச�ைதG
 
gBயன,� கா%தச�திதா� கவ�கி�ற�.  

 
அ� அைலகளாக4 படர4ப;
 ெபா=�, அ%த நிைனைவ நம�� 

பதிA ெச<தா"தா�, அதிலி�%� வ%த உண-ைவ நா
 Sகர Q3G
. 
அ�ேவ நிைனவ�" இ"லாதப3 நா
 இைத எ;4ேபா
 எ�றா", 
Q3யா�.  

 
அதனா"தா� இ�9, ��வ��வ��வ��வ    ந:ச�திர�ைதந:ச�திர�ைதந:ச�திர�ைதந:ச�திர�ைத    த
த
த
த
    

க8ண�ேலக8ண�ேலக8ண�ேலக8ண�ேல    பா-�
பா-�
பா-�
பா-�
    நிைலநிைலநிைலநிைல    ெப�றவெப�றவெப�றவெப�றவ-க�-க�-க�-க�.... 
மன,தன,� நிைலகள," உண-வ�� ஒள,யாக 
மா�றிவ-க� ““““ச4தBஷிக�ச4தBஷிக�ச4தBஷிக�ச4தBஷிக�””””.... 
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��வ ந:ச�திர�ைத எ8ண�, அதைன4 ப��ப�றிவ-க� 
அைனவ�
 ச4தBஷி ம8டல2களாக அத� ஈ-4� வ:ட�தி" 
வ�கி�றா-க�.  

 
gBயன," வள-'சி ெப�ற ந:ச�திர2கC
, ேகா�கC
, 

gBயன,� ஈ-4� வ:ட�தி" வ�கி�ற�. 
 
இைத4 ேபா�9, இ%த4 ப�ரபRச�தி�� உய�ர0 ேதா�றி, இ%த4 

ப�ரபRச�தி� உண-வ�� த�ைமைய ஒள,யாக மா�றிய,  
அ%த உய�ர0வ�� மா�ற
  
இ�9 எ%த ��வ�தி� நிைல ெகா8;  
இ%த _மி உணவாக எ;�கி�றேதா,  
அேத ��வ நிைலகைள� தன�� எ;��  

ஒள,யாக மா�றி� ெகா8ேட இ��கி�றா-, “��வ மகBஷி”  
இ�தா�இ�தா�இ�தா�இ�தா�    ந
ந
ந
ந
    �நாத-�நாத-�நாத-�நாத-    கா:3யகா:3யகா:3யகா:3ய    நிைலக�நிைலக�நிைலக�நிைலக�....        
 
அ%த உ8ைம வழி4ப3, அைத உ�9 ேநா�கி4 பதிA ெச<�, 

அதிலி�%� வ�ைள%த உண-வ�� த�ைமைய சி�/3��� 
ெகா8டவ-க� மகBஷிக�.  

 
ஆறாவ� அறிவ�� �ைண ெகா8;, ஏழாவ� நிைல ெப�றவ-க� 

ச4தBஷிக�. அ%த உண-வ�� நாத2களாக� தன�� சி�/3��� 
ெகா8டவ-க�. அ%த ச4தBஷிக� உ�வா�கிய அ%த உண-Aகைள நா
 
ெபறேவ8;
.  

 
��வ மகBஷிகள,� அ�� ச�திகைள4 ெபறேவ8;
. அதன,�9 

ெப�ற ச4தBஷி ம8டல2கள,� நிைலக� நா
 ெபறேவ8;
. இ%த 
உண-Aட� ஒ�றி, அதன,� நிைலகைள நா
 வள-��� 
ெகா�ளேவ8;
. 

அ4ப3 வள-��� ெகா8;, வ�
 தEைமகைள நE�வத�,  

ஒIெவா� ெநா3ய�F
, ““““ஈ]வராஈ]வராஈ]வராஈ]வரா”””” எ�9 உய�ைர ேவ83,  
��வ மகBஷிகள,� அ�� ச�தி ெபறேவ8;
,  
��வ ந:ச�திர�தி� ேபர�� ேபெராள, ெபறேவ8;
 எ�9  

நா
 இைத' ேசமி�க ேவ8;
.  

இ�தா�இ�தா�இ�தா�இ�தா�    அழியா4அழியா4அழியா4அழியா4    ெப�
ெப�
ெப�
ெப�
    ெசா��ெசா��ெசா��ெசா��. . . .     
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உய�ரா�மாவ�� நா
 ேச-�க ேவ83ய ெசா��. 
 
அ4ப3 அைத' ேசமி�
 ெபா=�, இ%த உடF�4 ப��, நா
 

நி'சய
 ப�றவ�ய�"லா நிைல எ�ற நிைல அைட%�, அழியா ஒள,' 

சPர
 ெப9ேவா
. இ�இ�இ�இ�    உ9திஉ9திஉ9திஉ9தி....    
((((ப�க
ப�க
ப�க
ப�க
    115115115115----119)119)119)119)    

நா
 ெதாழிலி" ேச-�
 ெசா��, ந
 வா��ைக� உதA
. 
அதிேல சீராக இ"ைலெய�றா", அைத� கா�க Q3யா�.  

ேவதைன எ�ற உண-A வ�
ேபா�,  
இ%த' ெசா�ைத ெகா8; ெகா;�தா",  
இ� எத�? எ�9 ேதா�9
.  
 

ெச"வ
 ேச-��� ெகா8; இ��
ேபா�, “என� இ4ப3 
வ%�வ�:டேத” எ�9 உடலி� ப�9 வ%� ேவதைனைய 
எ;��வ�:டா", நRசி� த�ைம வ%�வ�;
.  

 
இ%த உடலி� ப�9 வ%தப��, யா- ேம" இ%த ப�9 

வ�கி�றேதா, அைத4 ப�றி� ெகா�கி�ேறா
. அ%த உடைல, நா
 
ேத-%ெத;��� ெகா�கி�ேறா
.  

 
அ%த உடF�� ெச�9, இ%த உடலி" வ�ைள%தைத சாகா� 

கைலயா�கி, அ%த ஆைசைய� U83, அைத ம3ய' ெச<கி�ேறா
. 
இ� நம�� ேபயாக அ%த உண-வ�� வள-'சியாக, _த கண2களாக 
வ�ைளகி�ற�. இ�தா� _த2க�.  

 
ஆனா", எதைன அட�கி அத�� வ%தேதா, அ%த உண-வ�� 

த�ைம வ%தப��, எதன,� வள-'சி ெப�ற உய�Bன2க� வ�கி�றேதா, 
அ2ேக ெகா8;ேபா<, இ%த _த நிைலக� அ�வாகேவ உ�வா�கி, 
அதன,� ெசயலா�கமாகேவ ஆகிவ�;
. 

 
“ஈ]வரா” எ�9 அவன,ட
 ேவ83, ��வ மகBஷிகள,� அ�� 

ச�தி நா2க� ெபறேவ8;ெம�9, நா
 ேக:டறி%த தEைமயான 
உண-Aகைள, ஆ�மாவ�லி�%� ப�ள�க ேவ8;
. இ�தா� நரசி
மா.  
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அ�� ஞான,ய�� உண-ைவ நம�� ேச-��, தEைமைய4 

ப�ள%�, உண-வ�ைனஉண-வ�ைனஉண-வ�ைனஉண-வ�ைன    ஒள,யா�கிஒள,யா�கிஒள,யா�கிஒள,யா�கி, , , , மமமம�றவ-கC��றவ-கC��றவ-கC��றவ-கC�    
வழிகா:டவழிகா:டவழிகா:டவழிகா:ட    ேவ8;
ேவ8;
ேவ8;
ேவ8;
....  

 
நRசிைன ெவ�றி;
 உண-வ�ைன நா
 வள-�தா", அ2ேக 

ெச"லலா
. இ"ைலெய�றா", எ2ேக ெச�9 ேமா�ேவா
 எ�9 
ெதBயா�. ப�ற�ைடய பாச�தா", ேவதைனைய உ�வா�க4ப;
 
ெபா=�, தEைமய�� நிைலேய நம�� உ�வாகி, அ%த� தEைமையேய 
ெசய"பட' ெச<�, தEைமைய ரசி�தி;
 உண-Aக�தா� நம�� வ�
. 

 
இIவா9, நம�� ேச-�
 தEைமய�� உண-Aக� அைன��
, 

ந
 உடF�� உைற%� வ�;கி�ற�. இைவகைளஇைவகைளஇைவகைளஇைவகைள����    கைர�த"கைர�த"கைர�த"கைர�த"    
ேவ8;
ேவ8;
ேவ8;
ேவ8;
....  

 
இைத� கைர�க ேவ8;ெம�றா", நம� Q�  இ�4பைத 

அ4�ற4ப;�த ேவ8;
. இத��தா� வ�நாயக- ச�-�திைய 
ெம<ஞான,க� உ�வா�கிG�ளன-.  

 
நம� வா��ைகய�" யா- மTெத"லா
 பைகைம ெகா8ேடாேமா, 

ேநாய�னா" ேவதைன4ப;கிறா-க� எ�9 யாைரெய"லா
 பாச�தா" 
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எ8ண�, அ%த ேவதைனைய நம�� வள-��� ெகா8ேடாேமா, 
அIவா9  இைண��� ெகா8ட அதன,� உண-AகC
, பரமா�மாவ�" 
இ��
.  

 
ந
மிட
 உ�ள உண-A�, உணA இ2கி�%� தா� 

கிைட�கி�ற�. இைத� தைட4ப;�த, வ�நாயக- சU-�தி அ�9 காைல 
4½ மண�� எ=%�, நEBேல \�கி உட" அ=�ைக4 ேபா�கி வ�:;, 
அ%த gBய உதய ேநர�தி" ��வ மகBஷிகள,� அ�� ச�திைய4 ெபற 
ேவ8;
 எ�9, இ%த உண-ைவ நம�� வ�ைனயா�க ேவ8;
.  

 
ப��, நா
 ேநா<வா< ப:டவ-க� யா- யாைரெய"லா
 பா-��, 

நம�� பதிவா�கிய��%ேதாேமா, அவ-கC�ெக"லா
 இ%த 
மகBஷிகள,� அ�� ச�தி ெபற ேவ8;
. ப�ண�ய�லி�%� அவ-க� 
வ�;பட ேவ8;
. ெம<4 ெபா�Cட� ஒ�ற ேவ8;
. அவ-க� 

மகி�%தி;
 நிைலக� ெபற ேவ8;
 எ�9, நம��நம��நம��நம��    எ;��எ;��எ;��எ;��    
அவ-கC�அவ-கC�அவ-கC�அவ-கC�4444    பா<'சேவ8;
பா<'சேவ8;
பா<'சேவ8;
பா<'சேவ8;
....        

 
அேத சமய�தி", யா- மTெத"லா
 பைகைம உ8டானேதா, 

அவ-க� ;
ப�தி", மகBஷிகள,� அ�� ச�தி படர ேவ8;
. 
;
ப
 ந�றாக இ��க ேவ8;
. ெதாழி"க� வள
 ெபற ேவ8;
. 
அவ-க�, ஒ�9ப:; வா=
 நிைலக� ெபற ேவ8;
 எ�9 எ8ண�, 
அைத நம�� வ�ைனயா�க ேவ8;
. 

 
வ�நாயக-வ�நாயக-வ�நாயக-வ�நாயக-    ச�-�திச�-�திச�-�திச�-�தி    எ�றா"எ�றா"எ�றா"எ�றா",,,,    ““““தEைமையதEைமையதEைமையதEைமைய    

உன��உன��உன��உன��    தைடதைடதைடதைட4444ப;��ப;��ப;��ப;��. . . . அைத�அைத�அைத�அைத�    கைர��கைர��கைர��கைர��    வ�;வ�;வ�;வ�;””””    
எ�9எ�9எ�9எ�9    சா]திர�தி"சா]திர�தி"சா]திர�தி"சா]திர�தி"    கா:3ய�கா:3ய�கா:3ய�கா:3ய�....  
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பைகைம ெகா8ட நிைலகைள, நம�� வளரவ�ட� Xடா�.  
நம�� ெதள,%தி;
 அறிைவ ஊ:;
  
அ�� ஞான,ய�� உண-ைவ, வ�ைனயாக' ேச-�க ேவ8;
.  
இ�தா� மகBஷிக� கா:3ய நிைலக�.  
உ8ைமய�� நிைலக� இ�தா�. 
 
நா
 எ%த ஆலய�தி�' ெச�றாF
, அ%த அ�� ஞான,கள,� 

உண-ைவ�தா� வள-�திட" ேவ8;
. அ%த4 ேபரான%த ெப�நிைல 
க8ட, ஞான,கள,� அ�� உண-Aக� அைனவ�
 ெபற ேவ8;
 
எ�9 ஏ�க உண-Aகைள, இ2ேக ேச-�க ேவ8;
. அைத நம�� 
வ�ைனயாக மா�ற ேவ8;
. 

 
ப�ற- ேம" உ�ள பைகைமைய எ8ணா�, அ%த மகBஷிகள,� 

அ�� ச�தி ெபற ேவ8;
. எ2க� உட" Q=வ�
 படர ேவ8;
. 
எ2க� ஜEவா�மா ஜEவ0�க� ெபற ேவ8;
 எ�9,  

இ%த உண-வ�ைன வள-�க வள-�க,  
இ%த உண-வ�� த�ைம நம�� வFெபற வFெபற,  
ந
ைமந
ைமந
ைமந
ைம    எ80
ேபாெத"லா
எ80
ேபாெத"லா
எ80
ேபாெத"லா
எ80
ேபாெத"லா
        
க;
க;
க;
க;
    ஆGதமாகஆGதமாகஆGதமாகஆGதமாக    அவைனஅவைனஅவைனஅவைன    மா�9
மா�9
மா�9
மா�9
....        
    
இைத nக-%தா� எ�றா", அவ� அறிவ�� நிைலைய மட�
. 

அ%த உண-வ�� த�ைமைய ஒ;�
. அ2ேக, தEைமய�� நிைலைய 
ெசயல�றதாக மா�9
.  

 

அவ� சி%தி�தா", சி%தி�த வ�ைனய�� த�ைம ெகா8; 
அவ� ந�ைமயைடவா�. இ"ைலெய�றா", அவ>� 

வ�ைள%த உண-Aக� அைன��
 ஒ;2கி, அவ� ப�ற4ப�� 
உ8ைமைய, அவ� அ>பவ����தா� ஆகேவ8;
. 
இதிஇதிஇதிஇதிலி�%�லி�%�லி�%�லி�%�    யா�
யா�
யா�
யா�
    த4பத4பத4பத4ப    Q3யா�Q3யா�Q3யா�Q3யா�....  

 
ச%த-4ப�தா" வா��ைகய�" வ�
 தEைமகைள, நா
 அ3�க3 

U<ைம4ப;�த" ேவ8;
.  
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யா�
 �றவாள, அ"ல.  
யா�
 த4� ெச<ய நிைன4பதி"ைல. 
 
நா
 உட" அ=�ைக4 ேபா�கி வ�;கி�ேறா
. உண-Aகள," ப:ட 

அ=�ைக4 ேபா�க, ஞான,க� கா:3ய Qைறைய நா
 கைடப�3��4 
பழகி� ெகா�ள ேவ8;
. ஆகேவ, ஒIெவா� ெநா34ெபா=�
, அ%த 
ஞான,க� கா:3ய Qைற4ப3 ப�றB� உண-Aக� நம�� பதிவாகாதப3, 
தைடப;�த ேவ8;
.  

நா
 தEைமைய4 பா-�காம" இ��க Q3யா�.  
தEைம எ�9 உணரவ�"ைலெய�றா",  
தEைமய�" இ�%� வ�;பட Q3யா�.  
 
தEைமைய நா
 Sக�
ெபா=�, அைத ஜEவ அ0வாக மா�றி 

வ�;கி�ற� நம� உய�-. அ%த�அ%த�அ%த�அ%த�    தEைமய��தEைமய��தEைமய��தEைமய��    உண-Aக�உண-Aக�உண-Aக�உண-Aக�,,,,    
மT8;
மT8;
மT8;
மT8;
    மT8;
மT8;
மT8;
மT8;
    நம��நம��நம��நம��    வ%ேதவ%ேதவ%ேதவ%ேத    ேச�
ேச�
ேச�
ேச�
....        

    
அ4ெபா=ெத"லா
, அ%த மகBஷிகள,� அ�� ச�தி ெபற 

ேவ8;
 எ�9, உய�Bடஉய�Bடஉய�Bடஉய�Bட



    க:டைளய�:;க:டைளய�:;க:டைளய�:;க:டைளய�:;,,,, அ%த 
உண-வ�� த�ைமைய, ஈ-4ப��ஈ-4ப��ஈ-4ப��ஈ-4ப��    த�ைமத�ைமத�ைமத�ைம    இ"லா�இ"லா�இ"லா�இ"லா�,,,,    
�ைட�த"�ைட�த"�ைட�த"�ைட�த"    ேவ8;
ேவ8;
ேவ8;
ேவ8;
....        

 

இ%தஇ%தஇ%தஇ%த    உண-ைவஉண-ைவஉண-ைவஉண-ைவ    ஒ:3ஒ:3ஒ:3ஒ:3    வ�
ேபா�வ�
ேபா�வ�
ேபா�வ�
ேபா�    தா�தா�தா�தா�,,,,    
உ2கைளஉ2கைளஉ2கைளஉ2கைள����    கா�தி;
கா�தி;
கா�தி;
கா�தி;
    உண-Aஉண-Aஉண-Aஉண-A    வளரவளரவளரவளர    Q3G
Q3G
Q3G
Q3G
.... 
வ�Rஞான அறிவா", கா�9 ம8டலேம ந'N� த�ைம அைட%�வ�:ட�. 
ஆகேவ, இ%த ெம<ஞான,க� கா:3ய வழிய�", இ%த ந'N� த�ைமைய4 
ப�ள�திட" ேவ8;
. 
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பல ேகா3 ந'N�த�ைமைய, நா
 Sக-%��ேளா
. அத� 

வழிகள,", அ� ந
ைம இய�
.  
அ%த ந'N� த�ைமைய Qறி�த  
ஞான,ய�� உண-ைவ நம�� இைண��,  
ஒIெவா� ெநா3ய�F
 இைத நம�� வள-�க ேவ8;
.  
எம� அ�ளாசிக�. 

 
மாமகBஷி ஈ]வராய �ேதவ- தேபாவன
 

�Rைச �ள,ய
ப:3 – 638 459 

ஈேரா; மாவ:ட
 

தமி� நா; 

இ%தியா 
ெதாைல ேபசி – 04295 267318 
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