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நா�ட�டாம� -- Nostradamus 

 

1. நா�ட�டாம� �றிய உ�ைமக� 

ேக�வ�: 
நா�ட�டாம� �றிய க���க� அைன��� உலக நிைலய�� 

நட�� ெகா�� வகிற� எ ! �!கிறா�க� இத$% வ�ள�க�…?  
 

ஞான#$வ�% பதி(: 
நா�ட�டாம� எ பவ� நா*! ஆ��க,�% - . ப�ரா சி� 

உவானவ�. நா�ட�டாம� எ றவ�%� இ2ேபா� சாதாரணமாக நா� 
இ ைற�% இ� ப�ற�தா�…! எ ! ெசா�கிேறா�. 

 

இ2ப67 ெசா னா� த2பாகி வ���. இைத இைண��2 ேபச 
ேவ�டா�. அைத7 ெசா�லாதப6 அ ைற�% அப�ராமி2ப8டராக இ�தா�. 
இ ைற�% ஈ�வரப8டராக இ�கி றா�…! 
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இைத2 ேபால பல உலகி  நிைலக,�%� ெச !�ளா�. பல 
உட�கைள மா$றிய��கிறா�. பல உட�கள:;� .%���ளா�. அத  
இய�க� வ� ேபா� உலக� எ2ப6 இ�%� எ ! அ�த�த� கால2 
பவ�தி$%7 சில நிைலகைள உண��தி<�ளா�. 

 

இ ! க$!ண��ேதா� எ�தைனேயா ேப� இ�கிறா�க�. அதி� 
இ ைறய நிைலய�� நட�%� ெசய�கைள<� இைத எ��� இைண�� 
நட�தைவகைள ைவ��2 பா����தா  இ2ப6 வ�தி�கிற� எ ! 
வ�=ஞான அறிவா� இ ! �!கிறா�க�. அ� உ�ைம தா …!  

 

அவ� ெசா%ெனெத(லா- இ%ைற/# நட01 
ெகா�2 தா% வ$கி%ற1. இ2ெபா?� 
உலக�தி@ைடய நிைலகைள அைத மா$றி அைம�க 
ேவ��� எ றா� எ2ப67 ெசAவ�…? 

 

#$நாத� சில 3ைறகைள அ1 வ#51� 
ெகா25ததனா( நா- அைத� கைட2ப�6�� 
அதிலி$01 ம6ள ேவ�2-. 

 

இ�த உலக� வ�ஷ� த ைம அைடய2ப�� ேபா�. ந=C கல�த 
உண�Dக� Cழல2 ேபா%� ேபா�, மன:த  மன:தன�லா� உெப!� 
த ைம அைடகி ேறா�. ெசா�வ� அ��தமாகிறதா? 

 

இ�த உலக� அழிகி ற� எ றா�, இ ைற�% மன:தனாக 
இ�கிேறா�. இ�த உலக�தி  வ�ஷ� த ைமைய Gக�கிேறா�. Gக��த 
ப�  இ�த உண�வ�  அH�க� மாறியப�  ம6கி ேறா�. ம6�தப�  
மன:த  அ�லாத உ�கைள2 ெப!� மா$றIக� வகிற�. 

 

மன:த  மன:தனாக இ�க ேவ��� எ றா� இ ைற�% 

இ�த� கா$! ம�டல�தி� உ�ள அ�த மகJஷிகள:  அ� 
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ச�திைய Gகர7 ெசAவ� தா .  
 
அைத Gக���, இ�த உண�D ெகா��, இ�த வ�ஷ�த ைமய�லி�� 

மா$ற ேவ���. இ� தா  கடDள:  அவதார� வராக அவதார�. 
 

அதாவ� சா�கைட�%� இ�க��6ய நா$ற�ைத அ� ப�ள�கிற�. 
ப�ள�� வ�8� அ�த உணா�வ�  த ைமைய தன�%� ேச��� எ2ப6 
மன:தனாக2 பரCராமனாக வ�ைள�தேதா இைத2 ேபா ! தா  இ ! நா� 
மன:த . 

 

இ2ேபா� வ�=ஞான அறிவ�� நா� எ ன ெசAகிேறா�…? %ரIகி� 
இ��தா  மன:த  ப�ற�தா  எ ! ெசா�வா�க�.  

 
ஆனா� இ�த2 ப றிய�� இ��தா  மன:த  ப�ற�தா . 

 

தKைமகைள அக$!� உண�Dக� தன�%� வள��க2ப�� ேபா�தா , 
அ� சம2ப���� உண�Dக� ப றிய�  உடலி� வ�ைள�தப�  இ�த 
உண�D�ெகா2ப இ�த மன:த உட� அைமகி ற�. 

 

ஆைகய�னா� இைத இ ைற�% எ���� ெகா�டா;� அத@ைடய 
ச�திைய நா� எ�2ப� ேபா ! இைதெய�லா� கட�� Gக��� 
ெச றவ�க� மகJஷிக�. அவ�க,ைடய உண�Dகைள எ��� நா� 
அைத Gக��� ந� உட;�%� ேச��க ேவ���. 

2. த8ைமகைள9 ப�ள/#- மக:ஷிகள<% ஆ>றைல9 
ெப?- த#தி 

இ2ெபா?� நKIக� Gக��� அ�த7 ச�திைய2 ெப!வத$%�தா  
அைத7 ெசAகி ேறா�. பல ேகா67 சLரIகள:� தKைமய�லி�� ெவ றி�� 
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உண�Dகைள� ��ைமயாக2 பா��� அ�த வலிைமய�லி�� த2ப��%� 
உண�Dக� எ��� எ����தா  பல ேகா67 சLரIகள:லி�� வலிைம 
ெப$ற�. அ�தா  வராக அவதார�. 

 

தKைமய�லி�� வ��ப�� நிைலகள:� இ� வலிைம ெப!� ேபா� 
தா  அ�த உண�D ெகா�� நா$ற�ைத2 ப�ள�� அ�த உண�ைவ Gக���, 
உண�வ�  த ைம த  உடலா�%� ேபா� தKைமைய2 ப�ள�தி�� 
உண�Dக� வ�ைளகி ற�. 

 

தKைமைய அக$!� உண�வான மன:த உடைல உவா�கி நா� 
உணவாக உ8ெகா�,� உணD�%� மைற�த ந=சிைன மலமாக மா$றி 
வ�8� தKைமகைள அக$!� எ�ணIக� உவாகி ற�. 

 

ஏென றா� அ ைற�% யா� ெசா�;�ேபா� யா� ந�பவ��ைல. 
இ ைற�% வ�=ஞான: எ ன ெசAகிறா ..? ப றி உடலி� இ�� சில 
உ2.�கைள எ��� மன:த@�% மா$றலா�, மன:த@�% கி8ன:ைய 
மா$றலா� எ ! ெசா�கிறா�க�.  

 
இைத� ேக8ட ப� .தா   “ஓேகா…! அ ைற�% ந� சாமி 

ெசா னா�…!” எ கிறா�க�. 
 

கடDள:  அவதார�தி� வராக அவதார� எ பைத -�கியமாகச 
ெசா�லி இ�கிறா�க� எ ! மன:தனாக2 ப�ற2பைத 
Qலமாக� ெகா��தி�கிறா�க�. 

 
ஞான: எ?திய��கிறா … நா  ெசா�லவ��ைல, 
அ ! ெசா னைத ைவ���தா  நா  ெசா�கிேற . 
 

இைத7 ெசா னா�, கடD� எIேகா இ�கிறா … தன:யாக 
எIேகேயா இ�கிறா …! எ கிறா�க�. கடD� எ ப�, நம� 
உய��தா . 

 

நா� எ�தைன உண�Dகைள எ��ேதா�, உய�� அத$%�த�க RபIக� 
மா$றி வ�த� எ ! ெதள:வாக� கா8�கிறா , ஞான:. அைத நா� ெதJ�� 
ெகா�ளாதப6 கடD� எIேகேயா இ�கிறா  எ றா� எ ன ெசAவ�…? 

 

இ2ெபா?� உய�ேர கடD� எ பைத நா� எ�Hகிேறா�. இ� 
நம�%� உவாகிற�, அத  நிைலகைள நம�%� எ�ண��6ய உண�D 
வகிற�. இ� தா  ப�ர�மாைவ7 சிைற2ப�6�தா . மன:த . நா� எைத 
எ�ண�தா� எ��கி ேறாேமா அைத உவா�க -6<�. 

 



6 

 

பJணாம வள�7சிய�� த ைன� கா86;� வலிைம ெகா�ட 
உண�Dகள:லி�� த2ப��க ேவ���… த2ப��க ேவ��ம… எ ! 
எ�ண�யைத அ� உவா�%கிற�. அதிலி�� த2ப��%� உடலாக 
மா$!கி ற�… இ2ப6�தா  நா� வ�தி�கி ேறா�. 

 

ஆைகய�னா� இ�த உண�வ�  வலிைம ெகா�� யா� அ�த 
மகJஷிய�  அ� ச�திகைள உIக,�%� பதிD ெசAகி ேறா� 
இ2ெபா?� ஒTெவா நிமிட-�, நKIக� எ ன ெசAகிறK�க�? 

 

கUட� எ ! வகிற�. அ2ெபா?� அ�த மகJஷிய�  அ� 
ச�திைய நாIக� ெபற ேவ���, இதிலி�� மVள ேவ��� 
எ ! நKIக� நிைன�தா� ேவதைனய�லி�� நKIக� மV�கிறK�க�.  

 
இ�த ேவதைனைய அ� அட�%கிற�. இ2ப6 நKIக� இைத2 

ேபா ற பழ�க�தி$%� ெகா�� வர ேவ���. 

3. இ%ைறய உலகி% நிைலய�( ந-ைம/ கா/#- 
அ$�ஞான/ �Aடைம9B 

இ ைற�%� கதிJய�கIக,� வ�ஷ� %��க,�, Wமிய�� பதிய 
ைவ��, பரவ7 ெசA��ளா�க�. இேத மாதிJ W7சி� ெகா�லி ம��கைள� 
தயா� ெசA� இ�த உலகி;�ள ம$ற W7சிகைள� ெகா !, பய�� 
இனIகைள வள��கலா� எ ! ேசமி�� ைவ�தி�கிறா�க�.  

 
அைதேய மன:தைன� ெகா�ல��6ய அளD�% ஒTெவா நா86;� 

ேசமி�� ைவ�தி�கிறா�க�. 
 

தன�% ஆப�� வகிற� எ றா�,இைத ெவ6�� வ��கி றா . 
இைவ அைன��� பரD� ெபா?�, இ�த ந7C�த ைம உலைகேய 
அழி��வ��கிற�. 

 

ஆனா� இ�த ந=சி  த ைமைய நா� ெவ�ல��6ய ச�தியாக 
ஞான�தி  நிைலகைள நா� ெகா=ச� ெகா=சமாக நம�%� வள��� 
வ�ேதா� எ றா� அ�த ந=ைச2 ப�ள�� ந�ைம� கா2பா$றி� 
ெகா�ளலா�.  

 

மன<த உ$வ�( ெகாCச ேபராவ1 தEகி 
இ$/கலா-. 

 

இ�த உண�வ�  த ைமைய� ெகா�� வ� ெபா?� ந� வ K86� 
வள� %ழ�ைதக,�% இ�த ஞான�ைத ஊ86னா� அ� ெவள:2ப���� 
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Q7C நம�% உதD�. %ழ�ைதக� எ ! நா� நிைன�கிேறா�, அ� த  
ஞான�தி  உண�ைவ வள��%� ெபா?� %ழ�ைதயா� கா2பா$ற -6<�. 

 
இ2ப6� �8டைம2. இ�ைலெய றா� நாைளய உலக� அழிகி ற� 

எ றா�  
1.உலக� அழிய2 ேபாவதி�ைல… அ� இ�%�.  
2.மன:த உலக�தா  இ�த நிைல சிதறி2ேபாA…  
3.இ�த உலக�ைத நா� அறி<� அறிைவ இழ2ேபா�.  
 
ெசா�வ� அ��த� ஆகிறதா…? 
 
உலக� இ2ப6ேயதா  இ�%�. இ� ஒ !� அழிவதி�ைல. 

ஆனா�, இ�த மன:த�க� அதாவ�, இ�த மன:த உலக� த  அறிைவ 
இழ�%�. எ� எ ! அறிய� ெதJயா�. 

 
இ2ெபா?�, ஆ� மா�க,�% இ�த உலக� இ2ப� ெதJ<மா? 

ெதJய2ேபாகிறதா…? 
1.த  எதிJைய� க�� த2ப��� ஓட�ெதJ<�.  
2.இ�த உண�Dதா  நம�%� வ�.  
 
ஆகேவ, நம�% இ�த எ�ணIக� அழி�� வ�8டா� எைத2 பா��க2 

ேபாகிேறா�. 

4. இ%ைறய உலக ம/கள<% இய(B நிைல 
இ ைற�% எ ன நட�கிற�…? பழைமவாத�ைத� ெகா�� 

வகிறா�க�. ெப�கைள7 சD�கி� அ6�கிறா . இ2பவ�கைள� 
ெகா�கிறா . இேத ேபால -�\� நா�கள:� -?வ�� இ� நட�கிற�. 

 
அேத மாதிJ இ ைற�% கிறி�தவ மத�ைத� ெகா�� 

வகி றா�க�. அதி�, இேயC கா2பா$!கிறா� எ ! ெசா�கிறா�க�. 
அவைன நK வணI%, அவ  கா�கி றா  எ பா�க�.  

 
ஆனா�, அவ தா  இேயCைவ ைவ�� வணI%கி றா . 

எ�லாவ$ைற<� அH%�ைட2 ேபா8�� ெகா�கிறா . இ�%� ேலச� 
கதி� இய�க�ைத ைவ��� ெகா�கிறா . 

 
அவைன எவ@� ேக8க மா8டா  எ2ப6� ேக8பா …? இைத�தா  

அவ  ெசAகி றா . இ�த உண�வ�லி�� மVள ேவ��� எ றா�, நா� 
எ ன ெசAய ேவ���…? 
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ஆகேவ மதIக� உவா�க2ப8டைத இவ  எ���� ெகா�டதா�, 
இ�த உலக� அழி<� த ைம வகிற� எ ! தா  நா�ட�டாம� 
ெசா ன�. 

 
இ2ப6 உலைக அழி�தி�� நிைல�% வர2ப�� ெபா?� இ ைற�% 

எ�லா� ேச���, அெமJ�காைவ� கTவ2 ேபாகி ற�. ஏ$கனேவ ரUயா 
வ K]��வ��� எ ! ெசா ேன . ரUயாவ�@ைடய நிைலக� வ K]�தி��. 
வ K]�தி8டா� இவ  ெகா�டா�வா . 

 
ஆனா� ரUயாவ�� க��ப�6�த வ�ஷ� த ைம -?வ�� 

-�\� நா�கள:� கவகிற�. அதாவ�, ^8சமமான நிைலகள:� வ�ஷ� 
த ைம -?வ�� -�\� நா�கள:� இ�கிற�. 

 
தா  இற�க2 ேபாகி ேறா�…! எ ! ெசா னா�, இைத வ�8� 

வ��வா . நா  ஆ�டவன:ட� ேநராக2 ேபாகிேற …! எ ற ந�ப��ைக, 
அவன:ட� இ�கிற�. 

 
உலக�தி� ஆ�டவ  எ றா� த�ம�ைத� கைட2ப�6�ேத . 

இற�தா;� நா  உ ன:ட� வ�� வ��கிேற .  
1.ஆனா� இI% ம$றெத�லா� சாக8�� 
2.அதாவ� இ�ெவ�லா� அைன��� ேபAக�, ப�சாCக�. 
 
அத$காக ேவ�6�தா  இ ைற�% ெம�காவ�� எ ன 

ெசAகிறா�க�…?  
 
ேபAகைள இ�த� க�ைல ெகா�� எறிவ�. ேபைய 

வ�ர8�கிறா�களா�. அதிேல -�6ய6��� ெகா�� ேபாA இ6ப8�7 
சாகிறவ�க�  நிைறய2 ேப�. 

 
இ2ப6 ஒ த��வ�ைத உண��தி� தா  ம6�தா;� பரவாய��ைல 

ேபைய ஓ8�கி றா�களா�. இ2ப6 ஒ த��வ�ைத ைவ��, இைத 
ஆ�டவ@�% வ�ேராதமாக2 ேபானா� அவைன நK ெகா�வதனா�, உன�% 
ஆ�டவ  ந�ல நிைலைய� ெகா��கி றா . 

 
ஆ�டவ@ைடய த��வ�ைத எவ  அழி�கி றாேனா அவைன நK 

அழி�க ேவ�6யவ . ஆ�டவ  அவ  உ ைன அரவைண�கி றா . 
இ�த மாதிJ� த��வIக� வவதா�தா  இ ைற�% இ2ப6 வகிற�. 

 
எ�.6.6.இ எ ன ெசAதா�க�…? நK நா8ைட� கா�க ேவ��ெம றா� 

நK எவெர !� பா��காேத. அவைன நK ெகாைல ெசA. ஒ ! அவைன நK 
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ெகா�… இ�ைலெய றா�, நK அழி��வ��. இ�த� த��வ�ைத�தா  
இவ�க� ைவ�தி�கிறா�க�. இேத மாதிJ�தா  இ ைற�% தKவ�ரவாதிக� 
ெபகி வகிறா�க�. 

 
தKவ�ரவாத� ெப%� ெபா?� நKIக� எ ன ெசAகிறK�க�…? மன:த  

மிகமாக மா!கிறா . உலக� -?வ��, இ ைற�% தKவ�ரவாத� 
வகிற�. 

 
இI% %�� ைவ�தா . அI% %�� ைவ�தா , வ K86� %�� 

ைவ�தா , தமி] நா86� ஓ8டலி� %�� ைவ�தா . காJ� %�� 
ைவ�கிறா , எ ெற�லா� வகி ற�. நKIக� எ�த ந�ப��ைகேயா� 
ேபாகிறK�க�? நKIக� எைத ைவ��, ந�ப��ைகயாக இய�க -6<�? 

 
ஆகேவ, எ�த நிமிட� இ�த உடைல வ�8�2 ப�J�தா;�, நா� அI% 

ச2தJஷி ம�டல��ட  இைணய ேவ���. நம� எ�ைல அ�தா . 
ஆகேவ இI% வர��டா�. 

  
அ�த உண�வ�  த ைமைய நா� வ;ெகா�,� ேபா�, ஒ 

மன:தன:  ஈ�2.�%� ெச றிட��டா�. ஒ மன:தன:  ஈ�2ப�$%� 
ெச ேறாெம றா�, மV��� ப�றவ��%�தா  வகிேறா� அத$%�தா  
இ2ப67 ெசா�வ�. 

5. Hமிய�( 2010/# ேம(தா% வள�Jசி 
நா�ட�டாம� எ ன ெசா னா�?  
 
2000 �தி� ஒ வ�ஷ�த ைம அைட<�. ப�  இத@ைடய நிைலக� 

ஒ�I%�. ஒ�I%� ெபா?�, 2010�% ேம�தா  மன:த உD�%�டான 
ந�ல சி�தைனக� ெசய�ப��. அத$% ேம�தா  அ�த வள�7சி வ�. 

 
அதனா�தா , நா�ட�டாம� ெசா னதி  உண�Dக� இ�த 

வ�ஷ�த ைமக� அழி<�.  
1.இத$%�தா  ெத$கி� ேபா862பா�க�. 
2.எ�த அக�திய  -தலி� இIேக ேதா றினாேனா அேத உண�D 

தா …! 
3.இIகி�� உலைக� கா�%� த ைமயாக வ�…! 
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”த8ைமய�லி$01 ம6AL2- ச/தி ெத%னாALேல 
ேதா%?-” – “B:யாத பாைஷய�(” நா�ட�டாம� 
#றி9ப�Aடைத... அறிO- கால- வ01வ�Aட1...! 

 
 

நா�ட�டா�� அவ� 400 ஆ��க,�% -  வா]�த ஒ ப�ெர=C 
அறிஞ�. 

 

“ெமA வழி காH� ஆ மா...” அவJட�தி� ெச ற ப�  

1.இ�த2 Wமிய�  இய�கIக� எIேக ேமா�கி ற�... எIேக 
இைணகி ற�...? 

2.ஒTெவா நா�� எ2ப6 ஆகி ற�..? 
3.உலக மா$றIக� எ2ப6 ஆகி ற� 

4.மத�தி  த ைமக� எ2ப6 உவாகி ற�...? எ !� ெதள:வாக� 
�றி<�ளா�. 

 

அவ� எ�லாவ$ைற<� �றிய��தா;� இ ! ப6�த வ��கIக� 
அைத எ��� ைவ�தி�கி றா�க�, 

 

ஆனா;� அ�த உ�ைமய�  உண�ைவ உண�வத$% இ�ைல...! 
வ�=ஞான அறிவ��தா  எ�ணIகைள ெச;��கி றா�க�. 

 

அேத சமய�தி� வ�=ஞான அறிவா� வள��� வர2ப�� ெபா?� 
அதனா� “இ ென ன நா�க� அழி<�... இ ென ன மதIக� அழி<�.. 
இ ென ன நிைலய�� உலக� அழி<�...!” எ ! ெசா�லிய��கி றா�. 

 

ெத னா8�ைடய சிவேன ேபா$றி எ�நா8டவ�%� இைறவா 
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ேபா$றி எ ! ெத னா86� ேதா றிய அ�த அக�திய  தா  க�ட 
இய$ைகய�  உ�ைமகைள எ�நா8டவ�%� கிைட�%�ப6யாக� 
உண�வ�  நிைலகைள ஆதிய�ேலேய பர2ப�7 ெச றவ . 

 

“த ைன அறித�...” எ ற நிைலய�� உண�Dக� ஒ !ட  ஒ ! 
இைண�க2ப�� ெபா?� அத  ெசயலா�க� எ2ப6 உய�கி ற� 
எ பதைன� ெதள:வா�கி� கா86ய அ�த அக�தியன:  உண�D தா  
உலக� -?வத$%� பரவ�ய�. 

 

பல ல8ச� ஆ��க,�% -  ஒள:ய�  Cடராக2 ெப$!� �வ 
ந8ச�திரமாக ஆன அதிலி�� வ�ைள�த உண�Dக� உலக� -?வ�� 
ெச�கி ற�. 

 

ச�த�2ப�தா� உ�ைமைய உணர ேவ��� எ ! வ��.� 
அவ�க,�%�,� ஈ��க2ப8� அதன:  அறிவாக அIேக உ�ள 
மன:தைர<� உயர7 ெசAகி ற�. 

 

இேத ேபால நா�ட�டா�� அவ� ெவள:ய�8ட நிைல<� ேகா�க� 
%றி�த அளDகள:� (அளDேகா�ப6) வர2ப�� ெபா?� இேத ெத னா86� 
தா  வள�7சிய�  த ைம இ�கி ற� எ றா�. 

 

உலகி� வ�ஷ�த ைமக� பட��தா;� இ�த ெத னா86� ேதா றிய 
நிைலய�� தா  உலைக மV8%� நிைல வ� எ பைத<� 
உண��தி<�ளா� அவ�, 

 

1.எ�த அக�திய  தன�%� க$!ண��த உண�Dகைள உலகெமI%� 
பர2ப� 

2.உண�வ�  த ைமைய ஒள:யா�கி� �வ ந8ச�திரமாக 
இ�கி றாேனா 

3.அதன: ! ெவள:2ப�� உண�Dகைள  

4.உ�ைமைய2 ெபறேவ��� எ ! ஏIகியவ�கள:  உண�வ�� 
சி�க2ப8� 

5.அதிலி�� அறிவ�  ஞானமாக அவ�க,�%� வள��தேதா 
6.அவ�க� அைனவ� ச2தJஷி ம�டலIகளாக வா]கி றா�க� 

எ ற நிைலைய 

7.அ ேற (400 ஆ��க,�% - ) ெதள:வாக நா�ட�டா�� 
ெசா�லிய��கி றா�. 

 

இத  அறிவ�  த ைமைய நா�ட�டாம� ெசா னா;� இ ! 
வ�=ஞான அறிவா� உ�ளவ�களா� அறிய -6யா�.  

 

இ�த உலைக� தKைமய�லி�� மV8�வத$% இ�த� ெத னா86ேல 
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தா  ேதா !கி றா . “அவ  வள�கி றா ... அவ  வள��� ெகா�ேட 
வகி றா ...!” 

 

ந=C ெகா�ட நிைலக� எI% வள�கி றேதா அ� அழி�ேத தK� 
எ ! அவ� %றி2ப�8�� கா86<�ளா�. 

 

நா� தவறான ெசயைல7 ெசA� ெகா�� இ�த உடலி� இ2ப�@� 
Gக��த உண�Dக� இ�த உடைல ஒ நா� அழி�ேத தK�. ஆனா� 

1.உய��த உண�வ�  த ைம வ� ெபா?� 

2.தKைம எ ற உடைல நK�கிேய தK�. 
3.தKைமய$ற உண�வாக உய�ேரா� ஒ றி ஒள:ய�  சLரமாக 

மாற�தா  ெசA<�. 
 

தKைமய�  உண�Dக� தன�%� வ� ெபா?� ஒள: ெப!� 
உண�Dகள:  அH�கைள அழி�ேத தK�. ப�  அCர உண�Dக� தKைமய�  
நிைலேய உெப!� எ ற நிைலகைள அவ� கா86<�ளா�, 

 

1.அவ� %றி�த உண�Dக� அ ைறய பாைஷய�� எ?திய��தா;� 

2.அதன:  வ�ள�க உைரகைள உலக� -?வ�� ெகா�� 
வவத$% இ @� (உபேதச� ெசAத வட� 1996) சில கால� ஆ%�. 

 

இ�த� ெத னா86ேல அ�த அக�திய  க உண�Dக� இIேக 
வ KJய� ெப!கி ற�. கவ�ேல வள� சிC�க� இIேக உய�D 
ெப!கி ற�. இ�த உண�வ�  ஞான� நி7சய� ெப!�. 

 

அைனவ� ஞான:க� ஆவா�க�. 
 

அ�த உண�வ�  த ைமைய வள�2பத$%7 சிCவ�லி�� நா� 
ெகா�� வர ேவ���. 

 

இைத2 ப62ேபா� உ�ள அைனவேம தேபாவன�தி� 
ெவள:ய�ட2ப8ட g�கைள எ��� ெமA ஞான உண�Dகைள அ�த�த� 
%��பIகள:� கவ�ேல வள� அ�த %ழ�ைத�%2 ெபறேவ��� எ ! 
உண�வ�  நிைலகைள2 ேபாதி�� வாIக�. 

 

அ�த ஞான:கள:  உண�Dக� %ழ�ைதக,�%2 W�வ .�ண�யமாக 
அைம�� அ� ஞான:களாக வளர இ� உதD�. 
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இ0த9 Hமிய�( இன<ேம( ஏ>பட9 ேபா#- 
மா>றEகைள வ�Cஞான RபமாகS- கண/கிA2 

அ%ேற ெவள<9ப25தியவ� நா�ட�டாம� 

 
“நா�ட�டா��” எ ற ப�ெர=C அறிஞ� அவ� எ?திய நிைலக� 

ெகா�� வ�=ஞான RபமாகD� “உலக� அழி<�” எ ! அ�த� த��வ 
ஞான: அ ேற ெசா�லி உ�ளா�. 

 

ப��தைர2 ேபா ! இ�த நம� %நாத� கால�தா� ெசா�லி� 
ெகா�� இ�%� ேபா� இவ� ெசா�வத$% - னா6 இத@ைடய 
நிைலக� எTவா! இ�%� எ ! ெசா ன� அைன��� நட��வ�8ட�. 

 

ரUயாD� அெமJ�காD� ேமாதி� ெகா�6�%� ேவைளய�� 
ரUயாவ�  நிைலக� அ� சீ� %ைல��வ��� எ ! ஏ$கனேவ (அ� 
நட2பத$% - ேப) ெசா�லிய��ேதா�. 

 

-தலிேல எம� உபேதசIகைள� ேக8ட சில ந�பரக,�ெக�லா� 
இ� ெதJ<�. ரUயாவ�  நிைலக� C�%gறாகிவ��� அ� 
சீ�%ைல��வ��� எ ! ெசா ன மாதிJேய அதன:  நிைல ஆகிய�. 

 

மத�தி  நிைலக� இ ! எ���� ெகா�டா;� ேபா� உவாகி 
மத�தி$% மத� ேபா� ெசA<� நிைலக,� அதிகமாகிவ�8ட�. கிறி��வ 
மத-� -கமதிய மத-� உலகி� அதிகமான நிைலய�� உ�ள�. 
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கிறி�தவ மத�தி$%�,� இன ேபதIக� அதிகமாகி ற�. -கமதிய 
மத�தி;� அதிகமான மத ேபதIக� இன ேபதIக� வகி ற�. 

 

மத�தி  த ைம ெகா�� ேபா� ெசAதா;� அ�த உண�D�%� இன 
ேபதIக� வ� ெபா� இவைன இவ@�%� அழி�தி�� நிைல<� அவ� 
அவ�%� அழி�தி�� நிைல<� வள��� ெகா�ேடதா  உ�ள�. 

 

iத வ�ச�திலி�� அ ைறய நிைலகள:� ெவள:2ப8ட உண�Dக� 
பல பல. வ�=ஞான அறிD அத$%� அ�த G�ண�ய அறிவ�@ைடய 
நிைலக� வ�ைள�த� இ�த iத வ�ச�திலி�� தா . 

 

iத�க� ெசAத ம�திர ஒலியா;� அவ�க,ைடய 
சாண�கிய�தன�தா;� ெமAஞான அறிைவ� க��ண��த அவனா;� 
அவ@ைடய கால�தா� உ�ைம அறியா� அ�த� த��வ ஞான:ைய 
இ�சி�தா�க�. 

 

யாைர இ�சி�தா�கேளா அதனா� இ�த iத வ�சேம ெப� 
ப�ரளய�தி$% ஆளாகி அேத இ�ைச நிைலகைள2 ெப$றா�க�. 
 

அேத சமய�தி� அ� மதமா�க2 ப��ெபா?� இத@ைடய 
ச;ைக<�     ம$ற நிைலக� ெகா�� வர2ப�� ெபா?� இ !� 
பா��கலா�. அதி� சாமியா�களாக வர��6யவ�க� இ�த உலக�ைதேய 
ெசா��க Wமியாக ஆ�கி� ெகா���ளா�க� (அவ�க,�%�). 

 

 இதன:  நிைலக� ெகா�� எதிலி�� உ8ப�JDக� வ�தேதா 
கிறி�த�வ மத-� இ�த iத மத�திலி�� தா  வ�த�. அேத 
சமய�தி� -கமதிய மத-� இதிலி�� தா  வ�த�. 

 

இ�த Q !� ஒIகிைண�த நிைலக� ெகா�� உ8ப�Jவாக2 
ப�J�க2ப8� “எ  மத� ேவ!… உ  மத� ேவ!…” எ ற நிைலக� த��வ 
ஞான:க� கா86ய உ�ைமக� மைற�� மத ேபதIக� அதிகமாக உவாகி 
வ�8ட�. 

 

மத ேபத�தினா� ேபா� -ைறக� பர2.� ேபா� அத$%� உ� 
மத�தி  உ8 கிைளகள:  நிைலக� ெகா�� ஒவ�ெகாவ� அ6�� 
இ�த அ�த ஞான:க� கா86ய நிைலகைள2 ப�ைழயான நிைலக,�%� 
ெகா�� வ�� வ�8டா�க�. 

1.அ�தைகய ப�ைழய�னாேலேய 

2.இவ�கைள வ K]�தி�� நிைலக� இ ! வகி ற�. 
 

இதிலி�� மன:த�க� நா� மVள ேவ��மா இ�ைலயா? 
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ெத னா8�ைடய சிவேன ேபா$றி எ�நா8டவ��%� இைறவா ேபா$றி  
எ ! ெத னா86� ேதா றிய அ�த அHவ�  ஆ$ற� ெகா�ட 
“அக�தியன:  உண�Dக�” உலெகI%� பரவ� உ�ள�. 

 

அ�த அக�தியமா மகJஷிகள:  அ� உண�Dகைள உIக� 
கவ�ேல வள� %ழ�ைத�%2 ெபற7 ெசA<Iக�. 

1.அத  Qல� உIகைள� கா�கி றK�க�. 
2.உலகி;�ள ந=சிைன மா$றிட -6<�. 
3.மத2ேபாைர அக$றிட -6<� 

4.உலைக� கா�திடD� -6<�. 
5.உIகைள<� கா�திட -6<�. 
6.அ�த ஞான:கள:  உண�Dட  ஒ றிட -6<�. 
7.எ !� உய�ட  ஒ றி ஒள:ய�  சLரமாக ஆக -6<� எ ! 

8.உIகைள நKIக� ந�ப� அ�த ஆ$ற�கைள2 ெபற ேவ���. 
 

சாமி ெசAவா� சாமியா� ெசAவா� கடD� ெசAவா� எவேரா ெசAவா� 
எ ற நிைலகள:� கடD� எIேகேயா இ�கிறா� எ ! எ�ண ேவ�டா�. 

 

1.நKIக� எ�ண�ய� எ�ேவா அைத உIக� உய�� கடDளாக உ� 
நி ! 

2.எ�ண�ய உண�வ�  த ைமைய ஜKவனா�கி 
3.இ�த உண�வ�  த ைம மV��� அத$%� ெசயலா�%� கடDளாக 

இ�� 

4.நா� எைத எ�Hகிேறாேமா அத  வழிய�� ெசய�பட7 ெசAகிற� 
எ ! 

5.அ ! வ�யாசகனா� உண��த2ப8ட அ�த உண�வ�  த ைம நா� 
ெதள:வாக� ெதJ�� ெகா�ேவா�. 

6.வா]�ைகய�� வ� இைள2 ேபா�%ேவா�. 
 

.�� த�பதிக� இன:� தIக� கவ�ேல வள� %ழ�ைதக,�% 
இைத ேபா ! யா� உபேதசி�த இ�த உண�D2ப6 அ�த7 “ச2தJஷிகள:  
அ� ெபற ேவ���” எ ! %��ப�ைத7 சா��ேதா� அைனவ� இைத7 
ெசA<Iக�. 
 

நா  இைத2 ேபCகிேற  எ ! எ�ணேவ�டா�. Q றா� வ%2. 
�ட நா  -ைறயாக2 ப6�கவ��ைல. என�% இெத�லா� ெதJயா�. 
இைத2 ேபCகிேற  எ ற� % வழி உண�வ�  ெசயலா�கIக� தா  
இைத2 ேபCகி ற�. 

 

 அ ! நா�ட�டாம� ெசா னா� எ ற� உண�வ�  இய�க�தி  
நிைலகைள அவ�%� எ��� அைத� கண�கி8�2 பா��%� ெபா?� 
இ ன இ ன திைசகள:� இ ன இ ன நிைலக� எ ! வ�=ஞான 
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அறிவ� ப6 க�� ெகா�கிறா�. 
 

ெமAஞான:க� கா86ய உண�வ�  த ைம உIக,�%� வள��� 
உலகி  நிைலகள:� எTவா! இ�கி ற� எ ற நிைலகைள� கவ�ேல 
வள� உIக� %ழ�ைத�%2 ேபாதி��2 பாIக�. 

1.அ�த %ழ�ைத உலகி  அறிைவ உIக,�%� ஊ8��. 
2.உIகைள அறியா� வ�த இைள2 ேபா�%�. அைத ஓ8��. 
3.ெமA உண�வ�  த ைம உIக,�%� வள� அைத நKIக� ெபற 

-6<�. 
 

“நKIக� எ�ண�யைத�தா ..” உIக� உய�� இய�%கி ற�. உண�வ�  
அைலகளாக2 பர2.கி ற�. உண�வ�  ெசா� அ�பாக அ�த� கவ�  
நிைலக� ஊ�Dகி ற�.  
 

உண�வ�  த ைமைய இைண�கி ற�. ெமA ஒள:ைய2 ெப�%� 
த ைமைய அைத நKIக� ெப!� த%திைய உவா�%கி ற�. 
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ெத%னாAL( ேதா%றிய #ழ0ைததா% எ0நாAைடO- 
கா/க9ேபாகி%ற1 - நா�ட�டாம� 

 

%நாத� கா86ய அ� வழிய�� இ�த ெமA உண�ைவ2 ெப!� 
நிைலயாக அ��� வ� ச�ததிகைள நா� உவா�க ேவ���. 

 

இ�த உலைக� கா�%� நிைலக� ெத னா86ேல தா  இ� வளர 
-6<�. ெத னா86ேல ேதா றிய உண�Dக� இIேக பட�கி ற�. அ�த 
உண�வ�  அைலக� தா  இIேக ேபCகி ற�. ேபCவ� நா  அ�ல. 

 

உIக� வ K86� வள� சிC�க,�% அ� மகJஷிகள:  
ேபரா$ற�கைள2 ெபற7 ெசA<Iக�. இ�த உலகி� இன: வ� தKைமகைள 
அக$ற -$ப�Iக�. 

 

கவ�� வள� %ழ�ைத�% அ� ஞான�ைத2 ேபாதி<Iக�. இைத 
நKIக� ெசய�ப���Iக� எ ! ேவ�6� ெகா�கி ேற . 

 

இ�த� ெத னா86லி�� தா  உலைக� கா�%� ச�திக� உ2 
ெப!� எ ! நா�ட�டாம� “Q றாவ� நிைலகள:�…,” 
ெவள:2ப��தி<�ளா�. 

 

இ�த� ெத னா86ேல ேதா றிய அ�த� %ழ�ைததா  எ�நா8ைட<� 
கா�தி�� நிைலயாக வ�. 

 

உலகி� ேபா� -ைற மைற<� த ைம வ� ெபா?� உல%�% 
ெமAஞான�ைத2 ேபாதி�� ம�கைள இர8சி�%� நிைலகளாக இ�த� 
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ெத னா86லி�� தா  ேதா !�. 
 

ெத னா86ேல ேதா றிய நிைலக� வ� ெபா?�தா  ெமA 
உலகமாக வ�. ம$ற நா86ேல உ�ளவ�க� அ�த iத�களா� ம�திர 
ஒலிகளாக மா$ற2ப8டா�க�. 

 

ஏென றா�, iத�க� ம�திர ஒலியா� கவர2ப8ட நிைலக� தா  
இ�த மன:த உட;�%� எ��%� உண�Dக� “ம�திரIகளாக…, ஒலிகளாக…,” 
இ ! உலெகIகி;� பட����ள�. 

 

இ ! சீனாவ�;� ம$ற எ�லா நா�க,�%� இ�ேர� எ ற 
நா86லி�� தா  அ� ேதா றிய�. 

 

ஆசிய� க�டமாக இ�%� ந�-ைடய எ�ைலக� அ ! பல 
ஆய�ர� ஆ��க,�% -  நK� நிைலக� இ�லாத நிைலய�� 
ஒ�கிைண�த தைர மா��கமாக இ�த�. 

 

அ�கால�திேல ேதா றிய அக�தியன:  உண�வ�  அைலக� அவ  
க��ண��த ேபர�ட�தி  ெமA உண�Dக� இ�த ஆசிய� க�ட�திேல 
பரவ2ப�� ெபா?� அIேக<� பரவ�ய�, 

 

ஆனா�, அ� ம�திர ஒலியாக மாறிய�� மV��� அதன:  நிைலக� 
இIேக தி�ப�ய�. 

 

உதாரணமாக இ ! இIேக உ$ப�தி ெசA<� நிைலக� ேமைல 
நா�க,�%7 ெச ! அIேக .�2 ெபாளாக மாறி இIேக மV��� 
வகி ற�. 

 

அேத ேபா� இIேக பல ஆய�ர� ஆ��க,�% -  உவான ெமA 
உண�வ�  அைலக� ம�திர ஒலியாக மாறி அதனா� உலகி  நிைலேய 
மா$றமாகிவ�8ட�. 

 

அதன:  வள�7சிய�� மன:த@�% மன:த  ெகா ! .சி�%� 
உண�வாகேவ இ ! மாறிவ�8ட�. 

 

இைத2 ேபா ற நிைலகள:லி�� நா� அைனவ� வ��பட 
ேவ���. 

 

ஆகேவ, இ�த உபேதச�ைத� ேக8�ண��ேதா� அைனவ� ந� 
%நாத� கா86ய அ� வழிய�� உலைக� கா�%� ெமAஞான:கைள நா� 
உவா�%ேவா�. உலைக� கா�தி�� ஞான� %ழ�ைதகைள வளர7 
ெசAேவா�. 

 

உலகி� பட����ள தKைமகைள அக$றி�� அ�தவ2.த�வ�களாக 
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நா� வள�2ேபா� எ ற இ�த உண�D ெகா�� மகJஷிகள:  உண�ைவ 
கவ�� வள� சிC�கள:� மகJஷிகளாக7 சிU62ேபா�. 

 

அ� ெவள:2ப���� உண�வ�  அைலக�, அ�த ஞான� 
%ழ�ைதகள:  ேப7சா� Q7சா� ந�-ைடய � பIகைள2 ேபா�%� 
அ�த7 ச�திகைள2 ெப!ேவா�. 
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ந-நா2 தா% உலைக/ கா/க9 ேபாகி%ற1  

 

1. ந-மிட- உ�ள த8ைமகைள 3தலி( ந8/கி9 பழகேவ�2- 
நா� யாJடமாவ� ந றாக2 பழகிவ�8டா� அவைர ஏமா$றி 

அவJடமி�� பண� ெப!வத$%�தா  வழி கா�கிேறா�. அ�ல� 
ஏமா$றி ஏதாவ� ஒ ெபாைள2 ெப!வத$%�தா  க$றி�கிேறா�.  

 

ஆக ேபா�ெம ற மன� நம�% இ�ைல. நா� எைத 
எ�Hகி ேறாேமா அத  உண�ைவ நம�%� உவா�%கி ற� நம� 
உய��. அத  வழிதா  நம�%� ெசயலா�%�. 

 

இதனா� எதி�கால� எ2ப6யாகி ற� எ கி ற ெபா?�, வ�ஷ� 
த ைமக� தா  அதிகமாக2 பரDகி ற�. ம�களாகிய நா� எ2ப6 
இ�கி ேறாேமா அ� ேபா !தா  நா�� அரC� இ�%�. 
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ஏென றா� ம�கள:� இ�� ேத��ெத���தா  ஆ8சி 
.Jகி றவ�க� வகி றா�க�. ஆகேவ நா� நலமாக இ�க 
ேவ��ெம றா� ந�ல ஒ?�கIகைள நா� கைடப�6�க ேவ���. 

 

ஏென றா�, “நா� ந றாக இ�க ேவ���…!” எ ற 
ஒ$!ைம ம�கள:ட� இ�தா� க�62பாக ந�ல� 
நட�%�.  

 

ஆகேவ, ந-மிட- உ�ள த8ைமகைள 3தலி( 
ந8/கி9பழக ேவ�2-. 

 

2. கைடசி நிைலய�( இ$/கி%ேறா- 

“ெத னா�ைடய சிவேன ேபா$றி எ�நா8டவ��%� இைறவா ேபா$றி”  
எ ! இ ! நா� பா�கி ேறா�. ெத  நா86� ேதா றிய அக�திய�தா  
இ�த Wமிைய� திைச தி2ப� Wமிைய ஒ நிைல2ப��தி<�ளா�. 

 

ஆனா� இ ! வ�=ஞான அறிவா� Wமி திைச மா!� நிைல�% 
வ�தாகி வ�8ட�. ஒ ப�க� அH %��க,� ம$றைவக,� 
ெவ6�க2ப�� ெபா?� ஒ ப�க� ேமகIக� �8ட� அதிகமாகி ற�.  

 

அ2ெபா?� Wமிய�  எைட அதிகமானா� Wமி தி�ப��6ய நிைல 
வகி ற�. 

 

அேத சமய� ஓசா  திைர கிழி�� கதிJய�க� த ைம Wமிய�� 
பரDகி ற� ஆகேவ கட� நK� ெப%கி ற�. கட� நK� ெப%� ெபா?� 
நிலIக� %ைறகி ற�. 

 

ஆனா�, ம�க� ெப�க� அதிகமாகி ற�. 

மைழ ெபAவ� %ைறகி ற�. 
இ�த நிைலகள:�தா  நா� வா]�� ெகா�6�கி ேறா�. 
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கைடசி நிைலய�� இ�கி ேறா�. 

ஆகேவ, நா� எ ன ெசAய ேவ���? 
 

இராமாயண�தி� இராம� எ ன ெசAதா� எ ! கா�ப��கி றா�க�. 
இராம� Wைஜ�% காலதாமதமாகி வ�8ட� எ ! மணலி� சிவலிIக� 
அைம�� இராேம�வர�தி� வணI%கி றா�க�.  

 

இ� எ�ண�தா� உவான நிைல எ ! கா�ப��கி றா�க�. 
 

ேகா6�கைரய�� நா� இ�கி ேறா�.  நா� இ�த உடைல 
வ�8�7 ெச ! வ�8டா� ெபற ேவ�6ய� எ�…? ப�றவ�ய��லா நிைலைய 
ெப!வேத,  

 

ஆகேவ, ப�றவ�ய�(லா நிைல ெப?வ1 எEஙன- 
எ%?தா% நா- சி0தி/க ேவ�2-. 

 

3. அக�தியைர9 ேபா%? ேமக5ைத/ கவ�01, மைழ ந8ராக9 
ெபYயJ ெசYயேவ�2- 

நம� %��ப� மகி]7சியாக இ�க ேவ���. நா� பா��%� 
%��ப� எ�லா� ச�ேதாஷமாக இ�க ேவ���. எIக� ெதவ�� உ�ள 
%��ப�தின� அைனவ� ச�ேதாஷமாக இ�க ேவ��� எ ! எ�H� 
ெபா?� நKIக� %6ய��%� ெதவ�� %6ய��%� %��ப�தின� 
அைனவ� மகி]�த உண�Dக� ெப!வா�க�. 

 

இ2ப6 ஒவ�ெகாவ� ெபா!ைம<�, ெபா!2.� ெப!� ெபா?� 

கா$! ம�டல� lAைமயைடகி ற�. கா$! ம�டல� 
lAைமயைட�த இட�தி� வ�வசாய� ந றாக இ�%�. 
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உதாரணமாக, ம�க� சIகடமான நிைலகள:� இ�%� ெபா?� அ�த 
ஊ�கள:� மைழ ெபAயா�. காரண�, 

சEகடமான உண�வ�% த%ைம 

ேமகEகள<( கல/க9ப2- ெபாZ1, 
மைழ ேமகIக� கைல�� வ��கி றன. 
 

ப�க�� ஊJ� மைழ ெபA<�. ஆனா� இIேக மைழ 
ெபAயா�. இைத2 ேபா ! நா� எ����ெகா�ட உண�D�%�த�க மைழ 
ேமகIக� ��� அ�ல� வ�ல%�. 

 

ேவதைனய�  உண�Dக� அதிகமா%� ெபா?�, மைழ ெபாA�� 
தJ�திரேம வள�. இைவகைளெய�லா� தவ���க ேவ��மானா� நா� 
ஒTெவாவ�, 

நம� ஊ� ந றாக இ�க ேவ���. 
நம� நா� ந றாக இ�க ேவ��� எ ற எ�ணIகைள 

-?ைமயாக2 பாA7சி2 பழக ேவ���. 
 

நா86� வா]வ� யா�…? நா� தாேன. நா86� ஜாதி, மத�, இன 
ேபதIகைள வள��� நா� ச�ைடய��� ெபா?� இதன:  உண�Dக� 
ேமகIகைள கைல�க7 ெசA� மைழய��லாம� ெசA� வ��கி ற�. 

 

ஒ -ைற %நாத� அக�திய� தியான� ெசAத மைல2ப%தி�% 
எ�ைம ேபாக7 ெசா னா�. அக�திய� வா]�த இடெம�லா� நK� ச�தி 
ெப$ற�.  

 

அவைடய பாத� ப8ட இடெம�லா� “ேமக5ைத/ 
கவ�01 ந8ராக மா>?-” த ைம வாA�த�. 

 
%நாத� ேபாக7 ெசா ன இட�தி� மைல உ7சிய�� த�ணK� 
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இ�த�. ஆனா� மைல�%� கீேழ த�ணK� இ�ைல. மைல உ7சிய�� 
த�ணK� இ�கிறெத றா� காரண� எ ன…? 

 

%நாத� எ�ைம ஒ இட�தி� அமர7 ெசா�லி, 
“சIகடமாக ெவ!2பாக ம$றவ�கைள ேமாசமாக நிைன��� ெகா�ேட 
இ” எ ! �றினா�. 

 

யா-� %நாத� ெசா�லியவா! எ�ண�� ெகா�6�ேதா�. அ� 
சமய� ேமகIக� வகி றன. ஆனா� வ�த ேமகIக� ப�J�� 
ெச றன. ஈர2பைசேய அ$!2 ேபாகி ற�. 

 

இ2ப6 மன:த��% உ�டான உண�Dக� மைழ 
ேமகIகைள எ2ப6 வ�ல�%கி ற�..? எ பைத %நாத� எம�% 
அIேக ெதள:வாக உண��தினா�. 

4. உலைக/ கா/#- ஆ>றைல நா- எ9பL9 ெப?வ1? 

இைவகைளெய�லா� யா� அறிவத$காக கா� மைல எ ! பல 
ப%திக,�% அைல�ேதா�. ஆனா� யா� ெப$ற ேப�ைமகைள 
உIகள:ட�தி� எள:தாக2 பதிய ைவ�கி ேறா�. 

 

நம1 தியான வழி அ%ப�க� எ0ெத0த ஊ�கள<( 
இ$/கிற8�கேளா அ0த0த ஊ:( “ந8Eக� ஒ$ எ251/ 
காAடாக” இ$/க ேவ�2-. 

 

நKIக� உIகள:ட�தி� அ� ஞான உண�Dகைள2 ெப�கி எ�ெத�த 
ஊJ� இ�கி றK�கேளா அ�த ஊ� ம�க� அைனவ� �வ 
ந8ச�திர�தி  ேபர� ேபெராள: ெபற ேவ���. ஊ� ம�க� அைனவ� 
ஒ$!ைமயாக இ�க ேவ��� எ ! எ�ண� ஏIகி� 
தியான:<Iக� இத  ெதாட� ெகா��, 

அTmJ� மைழ சீராக இ�%� 

வ�வசாய� ெசழி�� வள�. 
 

நம� ஊ� நா�� ந றாக இ�க ேவ���. நா� ந றாக இ�க 
ேவ���. நா8� ம�க� அைனவ� அரவைண�� வா?� உண�Dக� 
ெபற ேவ��� எ ! எ�Hத� ேவ���. 

 

இதி� அ�த நா�… இ�த நா�… எ ! ப�J�� வ�ட� �டா�. 
நா8� ம�க� அைனவ� ஒ$!ைம உண�Dக� ெபற ேவ��� எ ற 
உண�Dக� ப62ப6யாக2 ெப%� ெபா?� உலக�ைத� கா�%� 
த ைமைய நா� நி7சய� ெபற -6<�.  
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எதி�கால�தி� “தமி^நா2 தா%” உலைக� கா�க2 
ேபாகி ற�. 

 
 


