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க�ணணான க�களி	 இய�ககைள�� அ�� 
வழியி� அைத� பய	ப���� �ைறகைள�� ப!றி 

வியாசக பகவா	 உண$�திய�  

 

மகாபாரத� ேபா$ எ	)� *�ே+�திர� ேபா$ எ	)� அ,த� 
*�ே+�திர� ேபாைர� க�ண	 எ�ப- வழி நட�தி0 ெச�கிறா	 
எ	ற நிைலக� காவியகளி� கா3ட�ப3��ள�. 

 

1.நம� க�க� எ�ப- இய�*கிற�…? எ	ற நிைல�� 

2.9க$,த உண$:க� அ;�களாக உட<�*� எ�ப- 
உ�வாகிற�…? எ	)�  

3.அ;�க� த	 உண$0சிகைள� >��� ெபா?� உயி$ 
ஆைணயி�� ெபா?� சி) Aைள� பாக� ெச	) 

4.அேத சமய�தி� உயிCேல இ,த உண$வி	 ஒலிகைள எ?�பி 
5.க�;�*� ெசவி�*� உட<�*� ந� மன�தி!*� இ,த 

உண$:க� இய�கி 
6.நம�*� எ�ப- அறிவி�க0 ெசGகிற� எ	ற நிைலைய வியாசக$ 

ெதளிவாக உண$�தி��ளா$. 
 

தHைமயான உண$:கைள ஒ� தடைவ உ!)� பா$�� அ,த 
உண$வி	 த	ைமைய� பதிவா�கி வி�கி	ேறா�. மீ��� அதனி	 
நிைனைவ எ��க�ப�� ெபா?� ந� உயி�ட	 ேச$�� அ,த 
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உண$:க� அ,த� ேபாைர… சக நாத� எ?�Jகி	ற� ந� க�க�. 
 

அதாவ� தHைம ெசGபவ$கைள நிைன�� நா� Kவாசி�த பி	 அ� 
ந� உயிCேல ப�� ெபா?� அ,த உண$:க� இய�*கி	ற�. 

1.உண$வி	 ஒலி அைலக� ப3ட பி	 ந�ைம� கா�தி�� 
உண$:க� 

2.நா� எைத எ�ணிேனாேமா - நியாய அநியாய உண$:க� 

3.அ,த வ<வி	 த	ைம ெகா�� எதி$�� உ�ேள ேபாராட0 
ெச	) வி�கி	ற�. 

 

ஒ� ேவதைன�ப���� உண$ைவ 9க$,� வி3டா� ந�ைம� 
பலவ Hன� அைடய0 ெசG�வி�கி	ற�. ந� ெசய�கைள0 சரீாக0 ெசGய 
�-யாதப- ஆ�*கி	ற�.   

 

உதாரணமாக� த	 ைபய	 மீ� ெவ)�பி	 த	ைம வ,�வி3டா� 
ைபயN�காக ேவ�-0 ேச$�த ெசா�ைத�� அ�ல� நா� ேசமி�� 
ைவ�த ம!ற ெபா�ைள�� எ��� அ-�� ெநா)�*� த	ைம தா	 
வ�கி	ற�. 

 

ெநா)�*� உண$:க� வர�ப�� ெபா?� நா� எைத 
எ�ணிேனாேமா அ�வாகேவ நா� மா)கி	ேறா�. அைத�தா	 
கீைதயிேல க�ண	 O)வ� ேபா	) நH எைத நிைன�கி	றாேயா 
அ�வாகி	றாG எ	) வியாசக$ அைத� ெதளிவா�*கி	றா$. 

 

வியாசக$ எ	றா� க�வியறி: இ�லாத Aடனாக இ�,தா<� 

1.வியாபி�தி��*� உண$:கைள� தன�*� அறி,�ண�� 
ச,த$�ப� ெப!ற பி	 அவ$ அைன�ைத�� அறி,தா$. 

2.அதனா� வியாசக$ எ	ற காரண� ெபயைர0 K3-� 
கா3-னா$க� அ�காலகளி�. 

 

பகவா	…! எ	றா� த	Nைடய நிைலகளி� எ�லா உண$ைவ�� 
9க$,தா$… அ,த உண$வி	 த	ைமைய� தன�*� எ��தா$. அத!* 
“பரமா�மா…” எ	) வியாசக$ ஒ� ெபயைர ைவ�தா$. 

 

பர�தி� இ��க�O-ய ஆ�மாைவ� தன�*� எ���� தன�*� 
வள$�தா$ எ	பத!*�தா	 “வியாசக பகவா	…!” எ	ற ெபய$கைள 
ைவ�தா$க�. 

 

ஆக… 

1.மனித வாS�ைகயி� ந�ைம அறியாம� மைற�கமாக எ�ப-� 
தH*க� விைளகி	ற�…? 

2.ந�ைம அறியா� தHைமகைள எ�ப- விைளவி�க0 ெசGகி	ற�…? 

3.ந�ைம அறியாமேல நம�*� உண$0சிகைள எ�ப-� 
>��கி	ற� 
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4.ந�ைம அறியாமேல நம�*� ஏ!ப�� இ,த உண$0சிக� ந� 
எதிC�*� அ� >�ட�ப3� அ,த உண$:க� எ	ன ெசGகிற�…? 

 

நம�* ஒ�வ$ அ-�க- ெதா,திர: ெசGகிறா$ எ	) எ�;� 
ெபா?� இ,த உண$:க� நம�*� அ,த உண$0சிகைள� >��கிற�. 
அேத சமய�தி� எதிCகளி	 உட�களி<� உண$0சிகைள� 
>��கி	ற�. 

 

நம�*� ெவ)�*� உண$:கேள >��கிற�. அ,த ெவ)�*� 
உண$0சிகைள�தா	 அ� ஊ3��. நம�*� அதனத	 உண:�காக� 
ேபாரா��. அதனத	 உண$:�* அேக ேபாரா��. 

1.எதிCகைள நம�*�V� வள$�கி	ேறா� 

2.அேக�� எதிCகைள வள$�*� ச�திேய வ�கி	ற�. 
 

ஆனா� இைத எ�லா� தைட�ப���� உண$:க� ெப!றவ	… 
இைத ெவ	றவ	 ��வ மகCஷி. அவ	 ��வ ந3ச�திரமாக இ	)� 
இ��கி	றா	, 

 

அ,த� ��வ ந3ச�திர�திலி�,� ெவளி�ப�� ச�திகைள0 
YCயனி	 கா,த ச�தி கவ�ேமெய	றா� அைத நா� 9க$ேவா� 
எ	றா� நம�*� அ� நாரதனாக இய�க� ெதாட*கிற�. 

 

நாரதனாக நம�*� ெச	ற பி	 “நா� எைத� பி-வாதமாக 
ைவ�தி��கி	ேறாேமா…” அ,த உண$ைவ� தணி�க0 ெசGகி	ற�. 

 

அ�ெபா?� நா� யா$ மீ� ெவ)�பைட,ேதாேமா அ,த 
மகCஷிகளி	 அ�� ச�திைய� ெபறேவ��� எ	ற உண$ைவ 
வ<�ப��தி 

1.ந� க�களி	 நிைனவா!றைல அேக ெச<�த�ப�� ெபா?� 

2.க�ண	 (க�க�) நாரதN�*�டான நிைலகைள இேக 
ெசா�லி 

3.க� ெகா�� பாG0ச�ப�� ெபா?� எதிCயி	 உட<�*� அ,த 
உண$வி	 த	ைம அ,த நாரத$ ேவைலைய0 ெசG��. 

 

பைகைமயா�*� உண$:கV�*� இ,த அ�� ஞானியி	 
உண$:க� ெச	ற பி	 அேக ச!) சி,தி�க0 ெசG�� ச�தி 
வ�கி	ற�. 

 

அைத�தா	 நாரத	 க�ணனிட� ெசயலா�கிய பி	 

1.இவ$க� இர�� ேப�ைடய உண$:கV�*� 

2.க�கV�*�… 9க$,த உண$:கV�*� எ]வா) ெசGகிற�…? 
எ	) 

3.வியாசக$ எ]வள: ெதளிவாக எ?தியி��கிறா$ எ	ற 
நிைலகைள நா� ெதC,� ெகா�டா� ேபா��. 
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ந� நிைனவா!ற� ெகா�� க� வழியாக அ�ைள� 
பாG0சி ம!றவ$களி	 தHைமகைள� த��*� பயி!சி  

 

1.எதிCகைள எதிCக� எ	) எ�ணா� 

2.அ,த எதிCயி	 உண$: நம�*� வளராதப- �தலி� 
பா�கா�த� ேவ���. 

 

அ�ப-� பா�கா�க ேவ��� எ	றா� காைல ��வ தியான�தி� 
ெகா��*� இ,த0 ச�திைய வ< ெகா�� அ,த� ��வ ந3ச�திர�தி	 
உண$ைவ0 Kவாசி�க ேவ���. 

  

அத	 உண$வி	 த	ைமைய நHக� வள$�க வள$�க அவ$க� 
உண$:க� உகைள இய�கா�. அேத சமய�தி�… 

1.யா$ நம�*� தH* ெசGகி	றா$கேளா எ	 பா$ைவ அவைர 
ந�லவரா�க ேவ���. 

2.தவ) ெசGதைத அவ$ சி,தி�*� த	ைம வர ேவ��� எ	) 

3.இ,த உண$ைவ� பதிவா�கி ந� க�ணி	 நிைனைவ0 ெச<�த 
ேவ���. 

 

அதாவ� அவ$ நம�*� தH* ெசGகிறா$…! எ	ற உண$ைவ 
நம�*� வள$�� “ந�ைம� பலவ Hன�ப���வத!*� பதி�…” 

1.அ�� ஞானியி	 உண$ைவ நம�*� வள$�தி�� நிைலயாக� 

2.க� வழி ெகா�� தா	 அ,த� ��வ ந3ச�திர�தி	 (நாரத	) 
உண$ைவ� கவ$கி	ேறா�. 

 

இ,த உண$வி	 த	ைம அேக ெச	ற பி	 அேக அவ$ ெசG�� 
தHகிைன�� ம!ற உண$விைன�� அ� ெவளி�ப���கி	ற�. 
அ�ெபா?� ந� மீ� வர�O-ய இ,த உண$விைன� 



6 

 

பலவ Hைன�ப���கி	ற�. 
 

இைத� ேபா� நா� அ-�க- அ,த மகCஷிகளி	 உண$:கைள 
நா� எ�ணக� ெகா�� அைத இர�தநாளகளி� ெப��க�ப�� 
ெபா?� ந� உடலி� �,ைதய தHய விைனகைள�� அட�கிட �-��. 

 

ஏென	றா� இத!* �	னா- நா� எ���� ெகா�ட சலி�ேபா 
ச^சலேமா ெவ)�ேபா ேவதைனேயா ெகா�ட உண$வா� ந� 
உ)�Jக� ந�ல உ)�Jகளி� இ,த இர�தநாளகளி� க�� இ,த� 
க��கைள அைடகா�� அ;வாக ஆன பி	 ந� உ)�Jகளி� தH* 
விைளவி�கி	ற�. 

 

ஆகேவ அ,த� தH* விைளவி�*� உண$ைவ� த��க ேவ��� 
எ	றா� அ,த� ��வ மகCஷியி	 அ�� உண$:க� நாக� 
ெபறேவ��� எ	) க��களாக உ�வா�க�ப�� ெபா?� 
இர�தநாளகளிேல இ� ெப�*கி	ற�. 

 

உட<�*� இ,த இர�த� ேபாகாத இடேம இ�ைல. 
 

ஏென	றா� இதனி	 உண$:க� ந��ைடய எ�ணேம எதனி	 
உண$வி	 த	ைமேயா பா�கா�பான நிைலக� அைழ��0 ெச	) 
அேக பைகைம உண$ைவ� த��க உத:கிற�. 

 

இைத�தா	 இராமN�*� படேகா3-யான *க	 த	 படகி	 
Aல� நதிைய� கட�க உதவி ெசGகி	றா	…! எ	) கா3-னா$ 
வா	மீகி. 

 

1.ஆக ந� எ�ணகளி	 நிைல ெகா�� 

2.இ,த உண$:க� எ�லாவ!ைற�� அ,த அ�� உண$வி	 
எ�ணேம க�வாகி 

3.க�வி	 உண$வாக உ�வாகி அத	 ெசயலா�கக� எ�ப- 
இ��கி	ற�..? எ	)� இைத� கா3�கி	றன$ ஞானிக�. 

 

இ�ப- ந� உட<�*� பைகைம உண$ைவ0 சாராத நிைலக� 
ெகா�� பா�கா�க ேவ��� எ	றா� இைத� ேபா	) அ�� 
மகCஷிகளி	 அ�� உண$:கைள நம�*� ேச$�பி�த� ேவ���. 

 

அேத சமய�தி� யா$ நம�*� தH* ெசGதா$கேளா அவ$ தH* 
ெசGதா$ எ	ற எ�ணக� வ�வத!* �	 

1.எ	 மீ� தH* எ�;� அ,த எ�ணக� அேக மைறய 
ேவ��� 

2.எ	ைன நிைன�*� ெபா?ெத�லா� தH* ெசG�� அ,த 
எ�ணக� ம-,திட ேவ��� எ	ற உண$விைன 

3.அ,த அ�� மகCஷிகளி	 அ�� உண$விைன எ�ணிவி3� 
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அ,த எ�ண�ைத� பாG0ச ேவ���. 
 

“க�ணா� இ,த உண$ைவ� பாG0சி…” இ,த உண$வி	 த	ைம 
ெகா�� ந� நிைனவா!ற� ெகா�� ஊ��வி0 ெச<�த�ப�� 
ெபா?� 

1.இேத உண$:க� அேக நாரதனாக0 ெச	) 

2.ம!றவ$க� தH* ெசG�� உண$:கைள� தைட�ப���� 
நிைலக� வ�கி	ற�. 
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க�கைள A-� தியானி�ப� ந�லதா…? க�கைள� 
திற,� தியானி�ப� ந�லதா…?  

 

நா	 தியான� இ��*� ெபா?� 

1.என�* எ�ணேம வரமா3ேட	 எ	கிற�… 

2.அ� வ�கிற�… இ� வ�கிற�…! எ	) நHக� எ�;கி	றH$க�. 
 

நா� க�கைள A-ய:டேன இ� எ�லா� வ�கிற� எ	றா� 
அத!*� காரண� ந� ஆ	மாவி� இ��ப� தா	 ந�ைம இ�ப-� 
தைட�ப���கி	ற�. 

 

ஒ� ெவ)�பான ெசயைல ஒ�வ$ ெசGகி	றா$…! அைத� 
பா$�த:ட	 நம�*� ஏ!கனேவ இ��*� ெவ)�Jண$: ெகா�ட 
அ;�கV�*0 சா�பா� கிைட�கி	ற�. கிைட�த�� அ� 
வ HCயமைடகி	ற�. 
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நHக� அ	ைற�*� தியான�தி� வ,� உ3கா$,தH$க� எ	றா� 
உக� மன� எெகேகேயா ேபா*�…! 

 

நா� ெதாழி� ெசG�� இடகளி� யாராவ� நம�*� 
தவறான�கைள0 ெசா�லி இ�,தா� அ,த நிைன: தா	 நம�* வ��. 
இ,த ஆ	மாவி� �	னா- இ��ப� இ�ப- வ��. 

 

1.அ�ெபா?� நHக� தியான�தி� உ3கார �-�மா எ	றா� 
விடா�…! 

2.நHக� எ,த வழியினா� ஆனா<� சC…! 
3.இ,த உண$:க� - உடலி� உ�ள அ,த அ;�க� அ� த	 

ஆகார�ைத எ��� அ� வளர� ெதாட*கிற�. 
 

இத!* நா� எ	ன ெசGய ேவ���..? 

 

அ,த மாதிC வ,த� எ	றா� க�கைள Aட� ேதைவயி�ைல. 
(இ� ��கிய�) 

1.உக� க�ணி	 நிைனைவ ேநராக அ,த� ��வ ந3ச�திர�ைத 
எ�ணி 

2.அதிலி�,� வ�� ேபர�V� ேபெராளி�� நாக� ெபற 
அ��வாG ஈ`வரா எ	) ஏ*க�. 

3.அைத0 Kவாசி�க� (இ�:� ��கிய�) இ,த உண$:க� 
நம�*� அைத0 Kவாசி�� ம)ப-�� க�கைள A�க�. 

4.அ,த� ��வ ந3ச�திர�தி	 ேபர�V� ேபெராளி�� எக� 
உட� �?வ�� படர ேவ��� எ	) எ�;க�. 

 

இ�ெபா?� எவரா� நம�*� அ,த உண$:க� உ,த� ெப!றேதா… 
தியானி�க �-யாம� இ��கி	றேதா… அவ$கV�*� அறியாத இ�� 
நHகி அவ$கV� ெபா�� க�� ெசய�ப�� ச�தி ெபறேவ���…! 
எ	) இைத எ�ணிவி�க�. 

 

அ,த அவ�ைடய உண$:க� நம�*� வ�வ� தணி,� வி��. 
 

எ�ப-0 ெச- ெகா-கV�* நா� உர� ெகா��கி	ேறாேமா இைத� 
ேபா� இ�ப-� ெகா��� ந�ல உண$:கைள ஓகி வளர0 ெசGய 
ேவ���. 

 

ஏென	றா� அவ$க� உண$:க� நம�*� விைள,� 
அ;�களாக ஆன நிைலயி� அ� த	 உண$0சிைய உ,தி� தா	 அ� 
உணைவ எ���� ெகா�கிற�. 

 

ஆனா� ேமேல ெசா	ன மாதிC நா� மா!றி க�கைள� திற,� 
எ���0 Kவாசி�� இ,த ��வ ந3ச�திர�தி	 உண$ைவ உ� 
ெச<�தினா� அ,த அ;�கV� மாறிவி��. 
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இ�ைல எ	றா�… 

1.நHக� தியான�தி� அவ$க� அ�ப-0 ெசGதா$ இ�ப-0 ெசGதா$ 
எ	) எ�;� ெபா?ெத�லா� 

2.அ,த அ;�க� அதிகமாகி ந� உடலி� உ�ள ந�ல 
அ;�கVட	 ேபா$ ெசGய� ெதாட*�. 

3.அ�ெபா?� நம�*� மன� கல�க� மன ேநாG ேபா	ற நிைல 
வ��. 

 

பி	 உட� ேநாG அதிகC�க� ெதாடகிவி��. நம�*� மனித	 
எ	ற ஆறாவ� நிைல�ேக எ3டாதப- ஐ,தாவ� அறி:�ேக தி��பி� 
ெகா�� ேபா*�. 

 

இைத எ�லா� நா� க�-�பாக மா!றி அைம��� பழக 
ேவ���.  
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ச,த$�ப�தா� வ�� தHைமகV� �	பகV� 
உடலி� ேநாயாக உ�வாகம� த��� நி)��� 

பயி!சி  

 

ேரா3-ேல ேபாகிேறா�. ந� ச,த$�ப� ஒ� தHைமயான உண$ைவ 
உ!)� பா$�க ேந$கிற�...! எ	) ைவ��� ெகா�ேவா�. அ�ெபா?� 
எ	ன ெசGய ேவ���..? 

 

��வ ந3ச�திர�தி	 ேபர�V� ேபெராளி�� எ���� J�வ 
ம�தியி� நி)�தி எக� உடலி� உ�ள இர�த நாளகளி� அ,த0 
ச�தி கல�க ேவ��� எ	) உ�V�*� அ,த0 ச�திைய� பாG0ச 
ேவ���. 

 

அ�ப-� பாG0சிய இர�த� ந� உட� �?வ�� பட$கி	ற�. 
எக� உட� உ)�Jகைள உ�வா�கிய அ;�கV�* அ,த� ��வ 
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ந3ச�திர�தி	 ேபர�V� ேபெராளி�� ெபறேவ��� எ	) 
�	னா-ேய அ,த வ<ைவ� பாG0சி வி�கிேறா�. 

 

அதாவ� அ,த �க�பி� இ��க�O-ய கா,த� Jல	 எ�ப- 
அ,த� தHைம ெசGபவைர உ!)� பா$�� எ�ணிேனாேமா அவரா� 
வ,த உண$:க� ஊSவிைன எ	ற வி�தாக� பதிவாகி இ��கிற�. 

 

இத	 �ைண ெகா��... 
1.அநத� ��வ ந3ச�திர�தி	 உண$:கைள எ�ண�ப�� 

ெபா?� 

2.அ,த இர�த�தி	 வழி எ�லா அ;�கV� உ�V�*� அ,த 
அ�� உண$:க� சா�பாடாக� கிைட�கிற�. 

 

அதாவ�... இ,த� கா!றிலி�,� ெச- ெகா-க� அதனத	 ச�ைத 
எ�ப- எ���� ெகா�கிறேதா இேத மாதிC ந� உடலி� உ�ள 
ஒ]ெவா� அ;�கV� அ,த இர�தமாக மா)வதிலி�,�... 
இர�த�திலி�,� தா	 சா�பா� எ���� ெகா�கிற�. 

 

ஆகேவ அ,த� ��வ ந3ச�திர�தி	 உண$ைவ இேத மாதிC 
எ��� உட<�*� ெச<�த ேவ���. இ�ப- �	ன�O-ேய (�தலி�) 
ெச<�திவிட ேவ���. 

 

�தலி� சிறிதள: தா	 நா� பா$�த அ,த� தHைம ேபாயி��*�. 
 

ஆனா� யா� இ�ெபா?� ெசா	ன �ைற�ப- அ,த� ��வ 
ந3ச�திர�தி	 உண$ைவ எ��த பி	 அ,� இர�த� இ,த மாதிC எ�லா 
இடகV�*� ேபான:டேன எ	ன ஆகிற�...? 

1.அ,த0 சிறிதள: ேபான தHைமைய இேகேய த��� 
வி�கிேறா�...! 

2.ெசா�வ� அ$�தமாகிறத�லவா...! 
 

அேத சமய�தி� ந� க�ணி� இ��க�O-ய க�விழியி� 
இ��க�O-ய அ,த க�மணி... அ,த க�ணி	 மணியிலி�,� தா	 
நா� பா$�*� படகைள எ�லா� ெதC,� ெகா�கிேறா�. 

 

அதிேல அ,த� க� மணிகளிேல அ,த� ��வ ந3ச�திர�தி	 
ேபர�V� ேபெராளி�� படர ேவ��� எ	) K�த�ப��த ேவ���. 
ஏென	றா�... 

1.அ,த� க�மணி வழி�O-� தா	... 
2.க�;ட	 ேச$,த நர�J ம�டல� வழியாக 

3.உடலி� உ�ள எ�லா இடகV�*� நா� பா$�த... ேக3ட.. 
9க$,த... உண$:கைள� பரவ0 ெசGகிற�. 

 

 அ,த� க�ைண இைண�த நர�J ம�டல� வழி உட� 
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�?வ�� அ,த� ��வ ந3ச�திர�தி	 ேபர�V� ேபெராளி�� படர 
ேவ��� எ	) ெச�கிற�. 

 

ந� உட� �?வ�� அ,த� ��வ ந3ச�திர�தி	 உண$:க� 
பட$கிற�. ந�ல உண$:க� வலிைமயாகி	ற�. தHைமக� 
சி)��வி�கிற�. 

 

இ,த �ைற�ப- எ�ேலா�� இைத எ��� உடN�*ட	 
>Gைம�ப��தலா�... இதி� ஒ	)� சிரமமி�ைல...! 

 

தி3-யவைன� தி��ப எ�;கிேறா�... அ��த கண� அ,த� 
நம�*� வராம� இ�ப-� த���� ெகா�கிேறா�. இைத நHக� ெசG� 
பழக ேவ���. 

 

எக� உடலி� உ�ள நர�J ம�டல� �?வ�� அ,த� ��வ 
ந3ச�திர�தி	 ேபர�V� ேபெராளி�� படர ேவ���... நர�J 
ம�டல�ைத உ�வா�கிய அ;�க� அைன��� அ,த� ��வ 
ந3ச�திர�தி	 ேபர�V� ேபெராளி�� படர ேவ��� எ	) 
நிைனைவ� ெகா�� வர ேவ���. 

 

1.ஆக... ஒ]ெவா� நிமிட�� நம�*� விைனயாகிற�. 
2.அ,த� தHய விைனக� நம�*� ேசராதப- இ�ப-� த��க 

ேவ���. 
3.தHைமகைள� த��� அைத நி)�தி� பழக ேவ���. 
 

அத!*�தா	 இ,த� பயி!சி...! 
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க�கைள� >Gைமயா�கி உடலி� இ��*� 
“ஊSவிைன எ	ற எ�லா வி��கைள�� ந�லதாக 

மா!ற ேவ���…”  

 

க�ணி	 க�விழி�*� இ��*� க�மணிக� தா	 நா� 
பா$�பைத எ�லா� நம�*� படமா�கி� ெகா��கிற�. க� ந� உடலி� 
உ�ள எ�லா உ)�Jகளி<� ெபா�தி இ��கிற�. 

 

ேவதைன… ேவதைன… எ	ற உண$ைவ அதிகமாக எ���� 
ெகா�டா� க�விழியி� அ� ப3� நாளைடவி� மாKப3� வி�கி	ற�. 
ேவதைன எ	ப� விஷ�. 

1.அ� �	னணியி� இ�,தா� ந� க�மணி விஷ� த	ைம 
அைட,� வி�கி	ற�. 

2.ந�ைம அறியாமேல விஷ� த	ைமக� ந� உட<�*� 
பரவ�ப3� ந� உடலிேல க�� ேநாைய�� உ�வா�*கிற�. 

 

க�ணி	 க�விழி�*� பி	 இ��*� அ,த நர�J 
ம�டலகளி� இ,த விஷ� த	ைம கவ$,� ெகா�டபி	 அதNைடய 
ெசயலா�கக� பலவ Hனமானமாகி ந� க�கேள மகிவி�கி	ற� 
அ�ல� க� பா$ைவ ெதCயாமேல ேபாGவி�கிற� 

 

ஆனா� பCணாம வள$0சியி� நா� எ�தைனேயா ேகா- 
உட�கைள� கட,� “தா	 பா$�க ேவ���… பா$�க ேவ���…!” எ	ற 
வ<வான உண$: ெகா�� தா	 க�கேள உ�வான�. 
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ந� க�கைள� >யைம�ப��தி� ெகா�டா� க�க� மாKப�� 
த	ைமைய மா!றலா�. அ,த மகCஷிகளி	 அ�� உண$:கைள எ��� 
ந� உடலி� உ�ள எ�லா உ)�JகV�*� இைண��� பழகேவ��� 

 

மகCஷிகளி	 அ�� ச�தி நாக� ெபற அ��வாG ஈ`வரா அ� 
எக� உட� �?வ�� பட$,திட அ��வாG ஈ`வரா எ	) ஏகி� 
தியானி�க�. 

 

பி	 மகCஷிகளி	 அ�� ச�தி எக� *��ப� �?வ�� படர 
ேவ��� *��ப� ந	றாக இ��க ேவ��� எக� *ழ,ைதக� 
ந	றாக இ��க ேவ��� விவசாய� ந	றாக இ��க ேவ��� எக� 
வா-�ைகயாள$க� நல� ெபற ேவ��� எக� ெதாழி� வள� ெபற 
ேவ��� எ	) இ�ப- எ�ண ேவ���. கcட�ைத��, 
நcட�ைத�� எ�ண� Oடா�. 

 

கீைதயிேல நH எைத எ�;கி	றாேயா நH அ�வாகி	றாG எ	) 
ெசா	னப-  

1.எ�வாக இ�,தா<� அ,த எ�ண� க�;�*� தா	 வ��. 
2.அ,த� க�விழி அைத� தா	 கவ�� 

 

ந�லைத எ�ணினா<� ேவதைன ேகாப� ெவ)�J ேபா	ற 
உண$:க� வலிைம ஆகிவி3டா� க�க� மாKப3� வி�கிற�. 

 

இ�ேபா	ற நிைலகளி� இ�,� த�Jவத!* அ,த� ��வ 
ந3ச�திர�தி	 ேபர�� ேபெராளி எக� க�களி� உ�ள க�மணிக� 
இர��� ெபற அ��வாG ஈ`வரா எ	) அ,த உண$ைவ எ���� 
ெகா�Vக�. இைத� தியான� பயி!சியாகேவ ெகா��கிேறா�. 

 

க�கV�*� பாதி�பாக ஆன� ேபா� ந� உடலி� உ�ள நர�J 
ம�டலகளி� இ,த விஷ� த	ைம பரவி வி3டா� சரவாகி ேநாG… 
வாத ேநாG… ேபா	ற ேநாGக� வ,� வி�கி	ற�. 

 

நர�Jகைள உ�வா�கிய அ;�க� அதனி	 ெசயலா�கக� 
ம-,� வி3டா� நர�J ம�டல� சரீாக இயகா�. 

 

அேத சமய�தி� எ<�J ம�டலகளி<� நா� அ-�க- ேவதைன 
எ	ற உண$: எ��க எ��க ந� எ<�ைப உ�வா�கிய அ;�கV� 
பலவ Hனமாகிவி��. 

 

சில ேநரகளி� எ	ன ஆகி� ேபா*�…? 

 

ஒ	)ேம ெசGய ேவ�டா�. ெவ)மேன எேகயாவ� ைகைய 
ஊ	றினா� ேபா��.. ைக ஒ-,� வி3ட�…! எ	) ெசா�வா$க�. நட,� 
தா	 ேபாேன	… எ	 கா� ஒ-,� ேபான� எ	பா$க�…! 
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எ<�ைப உ�வா�கிய அ;�கV�*� ேவதைன ேவதைன எ	ற 
உண$வா� அதனி	 வலிைம இழ�க�ப�� ெபா?� எ<�Jகளி	 பல� 
*ைற,� வி�கிற�. 

 

எ�லாவ!றி!*� Aல� ந� எ<�JகV�*� உைற,��ள ஊ	 
தா	. 

 

நில�தி!*� ம� வள� மைற,� உ�ள�. அத!*� கீS ஆழ�தி� 
நH��  இ��கி	ற�. 

1.*ைற,த கால� வா?� தாவர இனக� (சில ெச- ெகா- J� 
d��க�) 

2.நில�தி� பரவி இ��*� நிலகளிலி�,� நHைர எ��கிற�. 
3.நில�தி	 ஆழ� ப*தியி� ஓ�� நHைர எ��பதி�ைல. 
 

ஏென	றா� நில�தி!* அ-யி� பாைறகV� உ�� க�கV� 
உ��. சிறி� காலேம வா?� தாவர இனகV�* அ,த0 ச�தி 
இ�ைல. அதனா� நில�தி	 மீ� நH$ இ�ைல எ	கிற ெபா?� உடேன 
வா-வி�கிற�. ஆனா� 

1.மரமாக வள�� ப3ச�தி� அ,த மர� த	 வி?�கைள� பாG0சி 
2.அ,த நHைர எ���� ெகா�ள� O-ய ச�தி அத!* இ��கி	ற�. 
 

அைத� ேபா	) அ,த அ�� ஞானிகளி	 அ�ளா!ற�கைள ந� 
எ?�JகV�*� ஊSவிைன எ	ற வி�தா�கி 

1.எ	)ேம… எகி�,��… எ���� ெகா�ள� O-ய ச�தியாக 

2.நா� நம�*� பதிவா�க ேவ��� 

 

அ�ப-� பதிவா�கிய நிைலக� ெகா�� ந� dமியி	 வட�*� 
திைசயி� வி�ணிேல இ��*� ��வ ந3சதிர�தி	 உண$:கைள 
அதிகமாக� கவர �-��. 

 

ஒ� ேநாயாளிைய உ!)� பா$�தா� ந� க�ணி� உ�ள க�விழி 
ந� எ<�J�*� ஊSவிைனயாக� பதிவா�*கிற� அ� பதிவானா� 
தா	 ேநாயாளியி	 உண$ைவ� கவ$,� அறிய �-கி	ற�. 

 

ந� உடேலா� இைண��� ெகா�V� நிைலயாக� பதி: (RECORD) 
ெசGவ� தா	 க�ணி	 க�விழியி	 ேவைல. க�;ட	 ேச$,த 
கா,த�Jலேனா எ� பதிவானேதா அதனி	 உண$:கைள� 
கா!றிலி�,�  கவ$,� ந� ஆ	மாவாக மா!)கிற�. 

 

ஆ	மாவிலி�,� நா� Kவாசி�*� ெபா?� உயிC	 கா,தJல	 
கவ$,� அ� உயிரா	மாவாக மா!)கி	ற�. ஆகேவ இதி� எ� 
அதிகமாக0 ேச$கி	றேதா அ� தா	 “ேச$�ைக…!” 

1.இ�ப- எ�தைனேயா வ�டக� ேச$�� ைவ�த உண$:க� 
அைன��� 
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2.ஊSவிைன எ	ற வி�தாக உடலிேல இ��கிற�. 
 

ேகாப� ேவதைன ெவ)�J பய� ேபா	ற வி���க� 
ஊSவிைனயாக உடலிேல இ�,தா� நம�*� தHைமயான 
உண$:கைளேய >�- அைதேய Kவாசி�க0 ெசG� தHைமயி	 
விைளவாகேவ ஊSவிைன� பயனாகிவி��. 

 

ஒ� நில� ெக3�� ேபானா� அதிேல ந�ல பயி$கைள நா� 
வள$�க �-யா�. ஆனா� அ,த நில�ைத� ப�ப��தி ந�ல 
ச��கைள� ெகா��தா� ந�ல பயி$ இனகைள அதி� வள$�க 
�-��. 

 

அைத� ேபால ந� உட� எ	ற நில�ைத� ப�ப��த 

1.��வ ந3சதிர�தி	 உண$ைவ அ-�க- ஊSவிைன எ	ற 
வி��கV�*� ெச<�தி அைத� ப�ப��தி 

2.ந�ல உண$:கைள� பதிவா�*� நிைலகV�* நா� 
ஊSவிைனைய மா!ற ேவ��� (இ� ��கிய�). 
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ஆைமைய� ேபா3�� “O$ைம அவதார�” எ	) 
ஞானிக� கா3-யத	 உ3ெபா�� எ	ன...?  

 

உதாரணமாக ஆைமைய ஒ� நC வி?க வ�கி	ற�. அ�ெபா?� 
ஆைமயி	 க�விழி ��மணி அ,த நCைய உ!)� பா$��� தன�*� 
பதிவா�*கி	ற�. 

 

அேத சமய�தி� இ,த ஆைமைய நC வி?க எ�;� 
உண$:க� நCயிடமி�,� ெவளி�ப�� ெபா?� YCயனி	 கா,த ச�தி 
அைத கவ$,� எ��� ைவ��� ெகா�கிற�. இ� சதீா – Kைவ. 

 

ஆைம நCைய உ!)� பா$�*� ெபா?� க�;ட	 ேச$,த 
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கா,த�Jல	 ச�தியபாமா... YCய	 எ��� ைவ��� ெகா�ட அ,த 
நCயி	 உண$ைவ 9க�� ெபா?� ஆைமயி	 உயிCேல உராய0 
ெசGகி	ற�. உயிCேல ப3ட பி	 நC உ	ைன வி?க� ேபாகி	ற� 
எ	ற உ�ைமைய (ச�திய�ைத) உண$��கி	ற�. 

 

ஏென	றா� 

1.உயிCேல உரா�� ெபா?� சதீா...! அ,த உண$வி	 
எ�ணகளாக வ�கி	ற�. 

2.ஹC கி�cணா...! ஹC இராமா...! ஹC எ	றா� YCய	. 
3.நம�*� பதிவா�*� உண$: “ஹC ராமா” - அ,த0 YCயனி	 

நிைலக� ெகா�� எ�ணகளாக அ� எ�ப-� ேதா	)கிற� எ	ற 

4.உ�ைமயி	 நிைலைய� ெதளிவாக� O)கிற� நம� 
சா`திரக�. 

5.இதி� எ�:� த�பி�ைல. 
 

ஆைம O$ைமயாக நCைய உ!)� பா$�த பி	 நCயி	 
உண$ைவ� தன�*� பதிவா�*கி	ற�. க�;ட	 ேச$,த 
கா,த�Jல	 ச�தியபாமா அைத இ?�� 

1.“நC உ	ைன வி?க எ�;கிற�...!” எ	ற நிைலைய 
உண$�திய பி	 

2.அ,த உண$ைவ� க�ட பி	 பா$�தசாரதி...! ஆைம அகி�,� 
நக$,� ெச�கிற�. 

3.,நCயிட� சி�காதப- ஆைம த	 தைலைய உ�V�*� இ?��� 
ெகா�கிற�. 

 

இ�,தா<� நC... இ� த	 இைர�* உக,த�...! எ	) 
பா$�கி	ற�. “பா$�தசாரதி...! ஆைமைய வி�ேவனா எ	) �ர��கிற�... 
நCயி	 க�க�. 

 

இ� உ	 உண:�* உக,த�... எ	) கா3�கி	ற� நCயி	 
க�களி	 கா,த� Jல	 ச�தியபாமா. ஆக க�விழி பதிவா�கிய பி	 
அத	 ெசயலா�ககளாக இய*கி	ற�. இ� பா$�தசாரதி. 

 

இ]வா) இய�கினா<� அத	 வCைசயி� எ�ப- இய*கிற� 
எ	ற நிைலைய� ெதளிவா�*கி	றா$க� ஞானிக�. 

 

நC ேபாGவி3டதா இ�ைலயா...! எ	) அ-�க- ஆைம அ,த 
நCைய� பா$��� பா$��� த	 உட<�*� நCயி	 உண$:க� 
வ<வாகி	ற�. 

 

அ�ெபா?� அ$0KனN�*� க�ண	 உபேதசி�கி	றா	. 
 

நCைய� பா$�� 9க$,த உண$:க� ஆைம�*� வ�� ெபா?� 
அதனி	) த�பி�*� உண$0சிகைள ஊ3�கி	ற�. அ,த 



20 

 

எ�ணகைள� ேதா!)வி�கி	ற�. 
 

இ,த உண$:க� அத!*� வளர வளர சிரைச உ�V�*� 
இ?��� ெகா�கிற�. இ�,தா<� ஆைம தா	 இைர ேதட� ேபாக 
�-யாத நிைல ஆகி	ற�. ஆைம�* உண: இ�ைல. 

 

அ�ெபா?� அ,த நCையேய எ�ணி இ� மரணமைடய�ப�� 
ெபா?� 

1.எைத� O$ைமயாக� பா$�தேதா அ,த உண$வி	 த	ைம வ,த 
பி	 

2.ஆைமயி	 உயி�� அதNட	 ேச$�த அ;�கV� எ,த நCயி	 
உண$ைவ இத!*� ேச$�தேதா இ,த உடலி	 த	ைம வ< 
ெப)கி	ற� 

3.நCயி	 உட<�*� ஆைமயி	 உயிரா	மா ெச�கிற�. 
 

அ� தா	 அ$0KனN�*� க�ண	 சாரதியாக0 ெச	றா	...! 
 

இ,த� க� எைத� O$ைமயாக� பா$�தேதா இ,த� க�ணி	 
த	ைம ெகா�� அ� பதிவான�. அ,த உண$வி	 த	ைம ெகா�� 
நCயி	 உட<�*� ெச�கிற�. 

 

அ� தா	 கீைதயிேல நH எைத எ�;கி	றாேயா அ�வாகி	றாG. 
அதனி	 உண$ைவ வ<வா�க�ப�� ெபா?� அத	 நிைல�ேக அ� 
அைழ��0 ெச�கிற� எ	பதைன� கா3- எைத� O$ைமயாக� 
பா$�தேதா அ$0KனN�*� க�ண	 சாரதியாக0 ெச�கி	றா	...! எ	) 
உண$��கி	றன$. 

 

அ�ெபா?� க�ண	 ெசா�கிறா	. 
1.அ,த விlக�ைத� தக$�� (நCயி	 விlக�) அதN� ெச	) நH 

அ�வா* 

2.ஆக இ,த உடைல (ஆைமயி	 உட�) இழ�கி	றாG. அத	 
உண$ைவ இத!*� வள$�கி	றாG. 

3.அதN� (நC�*�) ெச	) நH அ�வா*� ெபா?� அ� உ	ைன 
அரவைண�*�. 

4.ஆகேவ ஒளி�� இட�ைத� க�ண	 இ�ப-� கா3�கி	றா	...! 
எ	) மிக மிக� ெதளிவாக� கா3-��ளா$க� ஞானிக�. 

 

காரண�... க�ண	 �கிைல உறிகி	றா	...! 
க�ணனி	  ெசயலா�ககைள உயிCேல க�ட பி	 ந	ைம தHைம 
எ	ற உண$:கைள� பிள,� கா3�கி	ற� நம�*�. 

 

அதனா� தா	 க�ண	 �கிைல உறிகி	றா	...! எ	) இ�ப- 
ஒ]ெவா	)�*� காரண� ெபய$கைள ைவ��� 
ெதளிவா�*கி	றா$க� ஞானிய$க�. 
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நா� எ	ன நிைன�கி	ேறா�...! க�ண	 ெப�க� *ளி�*� 
ெபா?� அவ$க� உைடகைள� >�கி� ெகா�� ெச	றா	...! ேவ-�ைக 
பா$�தா	...! எ	) இ�ப-�தா	 ெசா�கிேறா�. 

 

ஏென	றா� இெத�லா� ஒ� உண$:�*� மைற,த 
உ3ெபா�ைள� பிள,�  

1.அ,த உண$வி	 ச�தி எ�வாக இய�*கிற� எ	)� 

2.தா	 9க$,த உண$:க� உயிCேல ப3ட பி	 

3.அ,த இர�� உண$:கைள�� ேச$,த பி	 உ�ைமயி	 
இய�க�ைத அ� எ�ப-� பிC��� கா3�கிற�...? எ	) 

4.காரண� ெபயைர ைவ�� அைழ�கி	றன$ சா`திரகளி�...! 
 

ஆைமயி	 உயி$ நCயி	 உட<�*� ெச	) நCயி	 mபமாக 
மா)கி	ற�. க� O$ைமயாக� பா$�� இ,த உண$வி	 த	ைம 
ெகா�� உடைல மா!)கி	ற�. அ� தா	 O$ைம அவதார�...! எ	ப�. 
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உக� க�கV�* யா� ெகா��*� மிக மிக 
ஆ!ற�வாG,த ச�தி  

 

நHக� எேக ெச�ல ேவ��� எ	) உண$வி	 நிைலகைள0 
ெச<��கி	றH$க�. 

1.இத!*� *� வழி ெகா�� உகைள� பிரா$�தி�க�O-ய *� 
ேவ���. 

2.அ�ப-� பிரா$�தி�க�O-ய *�விNைடய த	ைம 
ெப!றா�தா	 உக�  உண$வி	 த	ைம வ< O��. 

 

நா� அைனவ�ேம  TV, RADIO  Aலமாக அைன�ைத�� பா$��� 
ேக3� அறிகி	ேறா�. இைத� ேபா	) வி^ஞான அறி: ெகா�� 
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எேகேயா வி�ணிேல பரவ�O-ய அ,த உண$வி	 த	ைமைய அ,த 
அைலகைள எ���� படகைள அN�Jகி	ற�. 

 

அ�ப- அN�J� ெபா?� உடேன அ,த� படகைள எ���� 
ெகா�வத!காக ேவ�- க��lட$ சி`ட� எ	) அ,த 
உண$வைலகைள அ� ஒ	)�*� ஒ	) இைணய0 ெசG� அ� 
வி�ணிேல எ�தைனேயா ேகா- ைம�கV�* அ,த� ப�க� பற,� 
ெகா�-�,தா<� அ� எ��� அN�J� படகைளேயா அகி��*� 
உண$வைலகைள அ� படெம��� தைரயிலி��*� 
ஆ�ெடனா�களிேல இய�க�ப�கி	ற�, க��lட$ அ,த நிைலைய 
இ?��� பதி: ெசG� வி�கி	ற�. 

 

1.இைத� ேபா	) உக� உடலி	 த	ைம அைன��ேம 
“இய,திர�…! 

2.நHக� தியான�தாேல எ���� ெகா�ட உண$வி	 க�ணி	 
Jலனறி: “ஆ�ெடனா...!” 

3.அ,த� பவC	 ச�தி நா� தியானி�க�ப��ேபா� ந� உட<�*� 
எ�தைன உண$:க� இ�,தா<� க�;�*� ெதாட$J உ��. 

 

நா� எ,ெத,த நிைலகளி� நிைனைவ0 ெச<��கி	ேறாேமா அ,த 
உண$வி	 த	ைம உக� Jலனறிவா� ஆ!ற�மி�க நிைலக� 
ெகா�� “க�;�*� இ��க�O-ய க�விழி�*�..” அ� ெதாட$J 
ெகா�கி	ற�. 

 

அ]வா) அ� ெதாட$J ெகா�V� ெபா?� நா� தியானமி��*� 
ெபா?� 

1.நம� *�நாத$ கா3-ய அ�� வழி�ப- 

2.உக� க�;�*� இ��க�O-ய அ,த� க�விழியான 
நிைலகளிேல 

3.ெமG ஞானிகளி	 அ�ளா!ற�கைள நHக� ெபற ேவ��� 
எ	) 

4.உண$ைவ உ,தி அ,த உண$ைவ� பதி: ெசGகி	ேறா�. 
 

அதாவ� க�ணாேல பா$�ப��… அ,த� பா$ைவயி	 நிைலக� 
ெகா�� உண$வி	 ஆ!றைல� ெப��க0 ெசGவ��… என�* 
(ஞான*�) நம� *�நாத$ ஈ`வரப3ட$ எ]வா) கா3-னாேரா அ,த 
உண$வி	 நிைலக� ெகா�ேட 

1.உக� க�விழி�*�r� அ,த உண$வி	 திைர ஈ$�பி	 
ச�திைய� ெபற0 ெசG�� ேபா� 

2.நHக� இரவிேல ப���� ெகா�-��*�ேபா� இ� பதி: 
ஆகி	ற�. 

 

இ]வா) இரவிேல நHக� பழ�க�ப��தி� ெகா�டபி	 அ,த 
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மகCஷிகளி	 அ�� ச�திைய நாக� ெபற ேவ��� எ	) ஆ�ம 
K�தி ெசG� ெகா�ேட நHக� ப��*�ேபா� இ,த உண$வைலயி	 
ஓ3டக� இ�,� ெகா�-��*�. 

 

அ�ெபா?� ச�தCஷி ம�டலகளி� இ�,�� ��வ 
ந3ச�திர�தி� இ�,�� வர�O-ய அைலகைள� ெபற ேவ��� எ	ற 
உண$:ட	 நHக� ெதாட$J ெகா�� ெசய�ப���� ெபா?� அ� 
த	னி0ைசயாகேவ அ,த உண$:கைள அ� இ?��0 
ெசய�ப��திவி��.  
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க�ண	 �கிைல உறிகி	றா	…! ஏ	…?  

 

க�ண	 �கிைல உறி,தா	.  
 
யா$…?  
 
கி�cண	. *ள�தி� *ளி�� ெகா�-��கி	ற ெப�க� 

ேசைலைய எ�லா� எ��� ைவ��� ெகா�� ேவ-�ைக பா$�தா	..! 
எ	) ெசா�வா$க�. 

 

ஞானிக� கா3-ய வழியி� க�ணNைடய ெசய�க� எ	ன…? 
எ	றா� ஒ�வ$ ந�மிட� ஒ� விபர�ைத0 ெசா�கிறா$ எ	றா� 
அ�ெபா?� 

1.ந� க�க� அவைர உ!)� பா$�கி	ற�. 
2.அவ$ ெவளி�ப���� உண$ைவ� பதிவா�*கி	ற�. 
 

க�ேணா� ேச$,த கா,த�Jலேனா அவ$ எ�ண�தி	 அைலக� 
வர�ேபா*� ேபா� அைத கவ$,� ந� உண$:ட	 ேமா�� ேபா� 

1.அவ$ தி�3��தன� ெசGகி	றா$ எ	) கா3�கிற� 

2.தி�3��தன� ெசGகிறா$ எ	றா� க�ண	 ெவ�ெணைய� 
தி��கி	றா	. 

3.அதாவ� அவ$ ெவளி�ப���� உண$:�*� இ��*� வ<ைவ… 

3.அவ$ உண$வி	 த	ைம எ��கி	ற� க�ணனான ந� க�க� 
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இைத�தா	 க�ண	 �கிைல உறி,தா	 எ	) 
கா3�கி	றா$க�. 

 

நா� பா$��� கவ�� அ,த உண$வி	 த	ைம ெகா�� மைற,த 
நிைலக�  

1.உ�V�ேக மைற�� அவ$ (ம!றவ$க�) ெசய�ப�வைத 

2.உ� நி	) அ,த உண$ைவ� பிC��� தன�*� அறிகி	ற� 
இ,த� க�க� எ	) கா3�வத!* 

3.அைத உ�வமாக� கா3- அ,த� �கிைல உறிகிறா	 எ	) 
கா3�கி	றா$க�. 

 

க�ண	 ெவ�ெணைய� தி�-னா	 எ	றா� ஒ]ெவா� 
உண$வி	 த	ைமயி<� தHைமைய நH�கி உ� இ��*� உண$ைவ இ� 
அறிகி	ற�. 

 

உதாரணமாக ேஜாசிய�காரCட� ேபாக�ேபா� ேபா� நHக� 
ந�ல� ெக3ட� எ	) எ�ணி� ேக3*� ெபா?� உக� க�கைள� 
தா	 ேஜாதிட� பா$�பவ$க� பா$�பா$க�. ஆனா� 

1.நHக� தைலைய ம3�� *னி,தி�க�. 
2.உகளிடமி��*� உ�ைமைய ஒ	)� ெசா�ல மா3டா$க�. 
 

அவ$க� அேத எ�ண�தி� (பழ�க�) இ��கி	றதா� ந�மிட� 
இ�,� ெவளி�ப�� உண$வி	 த	ைம அவ$கV�*� ேமா��ேபா� 
(க�ண	 �கிைல உறி,தா	 எ	ற நிைலயி�) நம�*� நட,� 
ெகா�-��பைத அறிய� ெதாட*வா$க�. 

 

அவ$க� ேஜாதிட� ெசா�ல ஆர�பி�த�ேம ந�ைம அறியாமேல 
தைலைய ஆ3�ேவா�. 

1.அைத� பி-��� ெகா�வா	 

2.அ,த� கண�ைக� ேபா3�� ெகா�வா	 

3.ஒ]ெவா	)� அ� இ	ன இ	ன�தா	 எ	பா	. 
 

அத!*� த*,த மாதிC நா� எ	ன ெசா�ேவா�..? ஆமா�… ஆமா�… 
ஆமா�… ஆமா�…! எ	) ேஜாதிட�கார	 ெசா�வைத எ�லா� அ�ப-ேய 
ஏ!)� ெகா�ேவா�. 

 

அ�ேபா� அ,த உண$:க� அவ	 ெசா�வெத�லா� நம�*� 
ேபாGவி��. “அவ	 ெசா	ன� எ�லாேம உ�ைம எ	ேபா�…!” ஜாதக� 
ேஜாதிட� பா$�கி	றவ$க� இைத ைவ���தா	 ெசா�வா$க�. 

 

இ,த ேஜாதிட�� ஜாதக�� மனிதN�* இ�ைல…! 
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