
   

சாமி ��தக
 சாமி ��தக
 சாமி ��தக
 சாமி ��தக
 –––– ���� பல
பல
பல
பல
 திதிதிதி அ�அ�அ�அ� 

(ப�க
ப�க
ப�க
ப�க
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நம� வா��ைகய��, நா
 உய��த �ண க� ெகா"# 
வா��தா$
, ஒவ� ேவதைன(ப#வைத( பா��காம� இ�க *+யா�. 
அவ� உடலி� இ�� வ
, ேவதைனயான உண�. ெவள0(ப#வைத 
உ12( பா���, 3க��� அறிகி5ேறா
. 

 
அவ� உடலி� வ�ைள�த ேவதைன உண�., நம��� 

ேதா52கி5ற�. நம� உட$���, அ� கவாக உவாகி வ�#கி5ற�. 
ப�5, அ� நாளைடவ�� அ6வாக உவாகி வ�#கி5ற�. அவ� உடலி� 
எ�தைன ேநா8 உவானேதா, அ�தைகய அ6வ�5 த5ைம ந
 
உடலி$
 உவாகி, ந
 உட$���9
 ேநா8 வர� ெதாட கி 
வ�#கி5ற�. 

 
இைத( ேபா52, ஒவ� ெவ2(பைட;
 ெசயைல< 

ெசய�ப#��கி5றா� எ5றா�, அவ� உடலிலி�� அவைடய 
ெசயலா1ற�க� ெவள0(ப#கி5ற�. அவைர உ12( பா���, 



உண�.கைளஉண�.கைளஉண�.கைளஉண�.கைள    3க���3க���3க���3க���,,,,    3க���3க���3க���3க���,,,,    அவ�அவ�அவ�அவ�    தவறானதவறானதவறானதவறான    ெசய�ெசய�ெசய�ெசய�    
உ�ளவெர52உ�ளவெர52உ�ளவெர52உ�ளவெர52    அறிகி5ேறா
அறிகி5ேறா
அறிகி5ேறா
அறிகி5ேறா
....  

 
உண��தா$
, அஅஅஅ�த�த�த�த����    தவறானதவறானதவறானதவறான    ெசய�கைளெசய�கைளெசய�கைளெசய�கைள<<<<    

ெசய�ப#��
ெசய�ப#��
ெசய�ப#��
ெசய�ப#��
    கவாககவாககவாககவாக,,,, உவாகிவ�#கி5ற�. ப�5, அ� 
அ6வாக உவாகி5ற�. அ�த அ6வ�5 த5ைம, ந
 உடலி� ெபக� 
ெதாட கி வ�#கி5ற�. 

 

இைத( ேபா52, நா
 எ"ண�லட கா �1ற 
இய��கைள( பா��கி5ேறா
. ேவதைன(ப#பவைர;
 
பா��கி5ேறா
. அவ�க� ேவதைன(ப=# உட� நசி��, அவைடய 
ஆ5மா�க� எ�தைன சின��ட5 ெவள0(ப#கி5ற�? எ5பைத;
 
பா��கி5ேறா
. 

 
அ@வா2 பா��க(ப#
 ெபாA�, அவ� உண�.க� எ@வா2 

நசி�� ெவள0(ப#கி5றேதா, அைத 3க��தப�5, நம��( பய*
, 
அ<ச*
, ஏ1ப#கி5ற�.  

 

இைத( ேபா5ற உண�.கைள 3கர(ப#
ெபாA�,  
அ�அ�அ�அ�    உட$���உட$���உட$���உட$���    கவாகி5ற�கவாகி5ற�கவாகி5ற�கவாகி5ற�. . . .     
அ6வாகஅ6வாகஅ6வாகஅ6வாக    உவாகி5ற�உவாகி5ற�உவாகி5ற�உவாகி5ற�. . . .     
இைவெய�லா
 அ6வாக உவானப�5,  
ந
ந
ந
ந
    உடலி�உடலி�உடலி�உடலி�    இைண��இைண��இைண��இைண��    வ�#கி5ற�வ�#கி5ற�வ�#கி5ற�வ�#கி5ற�....        
 
எ�தைனேயா ேகா+ சCர கள0�, இ�தைகய தDைமகைள ெவ52, 

தDைமகைள ெவ5றி#
 மன0த உடைல( ெப1ற நா
, அ5�, ப"�, பE. 
ெகா"# வா��தா$
, ப�ற�� உதவ� ெச8ய ேவ"#
, எ5ற 
எ"ண க�தா5 நம�� உ"#. 

 
மன0தென52 வ�தா�, ப�ற��� �5ப�ைத� �ைட�� 

அவ�க9�� ந�வா��ைக அைம�த� ேவ"#
. அ@வா2 
ெச8;
ேபா�, அவ�க� ப#
 ேவதைனைய;
, �யர�ைத;
 3க��� 



அறிய ேநகி5ற�. 3க��தறி�த இ�த உண�.க�, உட$��� கவாகி 
அ6வாக உவாகி வ�#கி5ற�. 

 
நம� உடெல5ற இ�திரேலாக�தி1��, வ�F6 வர
 ெகா#�� 

வ�#கி5றா5. அ(ப+ெய5றா�, நம� உட$��� அ�த� கவ�5 
த5ைம உவாக� ெதாட கிவ�#கி5ற�. அ� அ6வாக 
உவா�க(ப#
 ெபாA�, நா
 எ�த� �ண�ைத எ"ண�ேனாேமா, அ� 
ப�ர
மமாக உவாகிவ�#கி5ற�.  

 
இைத�தா5 ப�ர
மா உவா��கி5றா5 எ5ப�. எ�தைகய 

�ண க� உவாகி5றேதா, அ�த�த உண�.��� த�க, அதன05 
ஞானமாக அ�த�த அ6�க�, அ� இய க� ெதாட கி வ�#கி5ற�. 
மன0தன05 வா��ைகய��, அ5�
 பாச*
 ெகா"#, ப�ற�� உதவ� 
ெச8தா$
, தDைம ந5ைம எ52 உண��தா$
, உண��த நிைலகள0� 
அத1��த�க ெசய�கைள< ெசய�ப#��கி5ேறா
. 

 
இ(ப�H
, ந
 உட$��� அ�த அ6�க� வ�ைள�தப�5, 

எ�தைன உண�.கைள வள��ேதாேமா, அ� ெபக� ெதாட கி 
வ�#கி5ற�.  

 

இதி�, எ�தஎ�தஎ�தஎ�த    �ண�தி5�ண�தி5�ண�தி5�ண�தி5    த5ைமத5ைமத5ைமத5ைமையையையைய    அதிகமாகஅதிகமாகஅதிகமாகஅதிகமாக    
வள��கி5ேறாேமாவள��கி5ேறாேமாவள��கி5ேறாேமாவள��கி5ேறாேமா,,,,    அத1�அத1�அத1�அத1�����    த�கத�கத�கத�க    அ#�தஅ#�தஅ#�தஅ#�த    உடைலஉடைலஉடைலஉடைல    
உவா��கி5ற�உவா��கி5ற�உவா��கி5ற�உவா��கி5ற� எ52, நம� ஞான0க� ெதள0வாக� 
Iறிய��கி5றா�க�. 

 

நா
 எ"ண� I+ய� அைன��
அைன��
அைன��
அைன��
,,,,     
ஓ
 நமசிவாய எ52, ந
ந
ந
ந
    உடலாகஉடலாகஉடலாகஉடலாக    மா2கி5ற�மா2கி5ற�மா2கி5ற�மா2கி5ற�....  
இ�த� கண�கி5ப+ ந�தDKவர5, சிவH��� கண��(ப��ைள 

எ52 சிவ� த��வ�தி� Iற(ப=#�ள�. 
 

(ப�க
ப�க
ப�க
ப�க
  10-17) 

நா
 Lவாசி�த உண�.கள0� எ� அதிகேமா, அத5ப+தா5, நம� 
வா��ைகய�� எ�.
 நட��
.  

நம�� ேநா8 வவ�
,  
இ�த உடலி� பல அ6�க�, ஒ52ட5 ஒ52 ேமாதி,  



பல மன�கல�க க� ஏ1ப#வ�
,  
தDைமய�5 அ6�க� ெபகி, உட$���  உ2(��க� ேசதமாவ�
,  
மனேநா8 வவ�
, உட� ேநா8 வவ�
,  
மனநிைல ெக#வ�
, சி�தி��< ெசய�ப#
 ச�தி இழ(ப�
,  

இைவ அைன��ேமஇைவ அைன��ேமஇைவ அைன��ேமஇைவ அைன��ேம, , , ,  நா
 Lவாசி�த நா
 Lவாசி�த நா
 Lவாசி�த நா
 Lவாசி�த 
உண�.(ப+தா5 நம�� வகி5ற�உண�.(ப+தா5 நம�� வகி5ற�உண�.(ப+தா5 நம�� வகி5ற�உண�.(ப+தா5 நம�� வகி5ற�....  த5 

வா��ைகைய< சீ�ப#�த *+யாத நிைல ஏ1ப#கி5ற�. 
 
நா
 ேவதைன ெகா"#, அ#�தைத ேவதைன(ப#�தி ரசி��� 

ெகா"+(ேபா
 எ5றா� �லி, நE, நா8 ேபா5ற உண�.க� நம��� 
ேதா12வ��க(ப#கி5ற�. அத5 உண�. அதிகE�தா�, அத5 
கண�கி5ப+ இ�த உடலி� க#ைமயான ேநா8க� வகி5ற�. ப�5, 
அ�த ேவதைன அைலெகா"# ஆ5மா ெவள0ேய ெச5றா�, நEேயா, 
நாேயா, �லிேயா ேபா5ற நிைலகைள உவா��கி5ற�. 

 
இைத( ேபா52,  நம� வா��ைகய�� ப�ற��� ெதEயாம� பல 

ெசய�கைள< ெச8கி5ேறா
. இைவ அைன�ைத;
 நம� உய�� 
உவா�கிேய தD
. இதிலி�� எவ
 த(பேவ *+யா�.  

 

நா5 உ கைள ஏமா1றலா
, ஆனா�,  

நா5 ஏமா1றியைத என� உய�� கவா�கிநா5 ஏமா1றியைத என� உய�� கவா�கிநா5 ஏமா1றியைத என� உய�� கவா�கிநா5 ஏமா1றியைத என� உய�� கவா�கி, , , , 
அ6வா�கிஅ6வா�கிஅ6வா�கிஅ6வா�கி,,,, உடலாக உவா�கிவ�#கி5ற� உடலாக உவா�கிவ�#கி5ற� உடலாக உவா�கிவ�#கி5ற� உடலாக உவா�கிவ�#கி5ற�....    

 
ஒவைர ேவதைன(ப#�தி, மைற*கமாக ரசி(ேபாெம5றா$
,  
ப�றைர� �5�2�திேயா,  
ப�ற� �5ப(ப#
 நிைலகைள உவா�கிேயா,  
இ�தைகய ெசய�கைள< ெசய�ப#�தினா�,  
அவ�க� உய�Eடமி�� த(பேவ *+யா�.  
இ5ைறய வா��ைகய��, எ�த உண�வ�5 த5ைம 

அதிகE�கி5றேதா அத5ப+ ேநா;
, இ�த உடைலவ�=#< ெச5றப�5, 
மன0தன�லாத உைவ;
 உவா�கிவ�#
 உய��. 

 



நா
 பல ேகா+ சCர கள0�, தDைமகைள ெவ5றி#
 தDைமகைள ெவ5றி#
 தDைமகைள ெவ5றி#
 தDைமகைள ெவ5றி#
 
உண�ைவ 3க���உண�ைவ 3க���உண�ைவ 3க���உண�ைவ 3க���,,,, 3க��� 3க��� 3க��� 3க���,,,, தDைமகைள ெவ5றி#
  தDைமகைள ெவ5றி#
  தDைமகைள ெவ5றி#
  தDைமகைள ெவ5றி#
 
அைம(ைபஅைம(ைபஅைம(ைபஅைம(ைப நம��� ெகா#�த�
, நம� உய�ேர.   

தDைமகைள ெவ5றி#
 ஆ1றைல,  
நா
 சEயாக( பய5ப#�தவ��ைலெய5றா�,  
“இ5ைறய ெசய� நாைளய சCரமாவதி�” ச�ேதக
 இ�ைல.  
நாைள �லிேயா, பா
ேபா, ஆேடா, ேதேளா என உவா�கிவ�#
. 
 

ஒவ� �5ப(ப#வைத� க"# நா
 
இ5ப(ப=டா�, அதHைடய நிைலக� வ�பCதமாக 
இ��
.  

 
ஒவ� �5ப�தி5 ெசயலாக ெசய�ப#
 ெபாA� நா
 

3க��தறி�தா�, நா
,  
அவ� அ�த� �5ப�திலி�� வ�#படேவ"#
,  
அவ� அ� ஒள0 ெபற ேவ"#
.  
அவ� ெம8 ஒள0 காண ேவ"#
 எ52  

ந
 உண�.��� இைத இைண��  

அ�தஅ�தஅ�தஅ�த���� தDைமய�5 உண�.க� வளரா�  தDைமய�5 உண�.க� வளரா�  தDைமய�5 உண�.க� வளரா�  தDைமய�5 உண�.க� வளரா� 
கா��கா��கா��கா������    ெகா�பவ� எவேராெகா�பவ� எவேராெகா�பவ� எவேராெகா�பவ� எவேரா, , , , அவ� த(ப *+;
அவ� த(ப *+;
அவ� த(ப *+;
அவ� த(ப *+;
....    

 
தDைமய�5 உண�ைவ அ+�க+ 3க��தப�5, தDைமய�5 ெசயைல 

த5 எ"ண�தா� உவா�கி, அ�த உண�வ�5 த5ைம ஆழ(பதி�� 
வ�=டா�, மன0தன�லாத உைவ�தா5 உவா��
.  

 

ப�றைர� �5ப(ப#�தி ரசி�� வா�பவ�க�, 
அதHைடய *தி�. கால�தி�அதHைடய *தி�. கால�தி�அதHைடய *தி�. கால�தி�அதHைடய *தி�. கால�தி� நி<சய
 அHபவ��ேத 
தDர ேவ"#
. 

 
உட�கள0� பல ேநா8 வ
, டா�ட��
 �ல(படா�, 

ேவதைனய�லி�� மQள*+யா�. காச ேநாையேயா, �12 ேநாையேயா, 
ப�றைடய உட�கள0� 3க��தா$
, ப�ற��� தDைம ெச8� 



ரசி�தா$
, அ�த உண�.க� ந
 உடலி� நி<சய
 வ�ைள;
, 
வ�ைள�தப�5 உடேன ஒ52
 ெதEயா�.  

 

இ5ைறய ெசய�, நாைளய வா��ைகயாக 
அைமகி5ற�.  இ52 நா
 எ�த நிைலகள0� ந�ல 
உண�வ�ைன( ெப2கி5ேறாேமா,  

அ� நாைளய உடலி5 த5ைமயாகஅ� நாைளய உடலி5 த5ைமயாகஅ� நாைளய உடலி5 த5ைமயாகஅ� நாைளய உடலி5 த5ைமயாக, , , ,     

நாைளய ெசயலாக அைமகி5ற�நாைளய ெசயலாக அைமகி5ற�நாைளய ெசயலாக அைமகி5ற�நாைளய ெசயலாக அைமகி5ற�....        
 
ந�ல ஒA�க கைள;
, ந�ல ப"�கைள;
 நா
 ெப1றா$
, 

ேவதைன எ5ற உண�.கைள 3கர(ப#
ெபாA�, அ� மன0த உடைல 
உவா�கிய அைன�� ந�ல நிைலகைள;
, அழி��வ�#கி5ற�. 

 
ஆகேவ, நா
 அைனவ
 நம� � கா=+ய வழிய��, 

மகEஷிகள05 ஆ1ற� மி�க அ� ச�திகைள நம��� ேச���, 
ந
ைமயறியா� வ
 ேவதைனகள0லி�� வ�#ப#ேவா
. 
ேவதைனகைள நD�கி#
 அ� ச�தி ெப2ேவா
. அைத( ேபா52,  

நா
 பா���
 அைனவ
 நா
 பா���
 அைனவ
 நா
 பா���
 அைனவ
 நா
 பா���
 அைனவ
     
மகEஷிகள05 அ� ச�தி ெப12மகEஷிகள05 அ� ச�தி ெப12மகEஷிகள05 அ� ச�தி ெப12மகEஷிகள05 அ� ச�தி ெப12, , , , அவ�க9
 அவ�க9
 அவ�க9
 அவ�க9
     
ேவதைனகள0லி�� மQளேவதைனகள0லி�� மQளேவதைனகள0லி�� மQளேவதைனகள0லி�� மQள    ேவேவேவேவ"#
 எ52 "#
 எ52 "#
 எ52 "#
 எ52     
நா
 தியான0(ேபா
நா
 தியான0(ேபா
நா
 தியான0(ேபா
நா
 தியான0(ேபா
, , , , தவமி(ேபா
தவமி(ேபா
தவமி(ேபா
தவமி(ேபா
....    

    



(ப�க
ப�க
ப�க
ப�க
  18-23) 

3க��த3க��த3க��த3க��த    உண�வ�5உண�வ�5உண�வ�5உண�வ�5    அறி.அறி.அறி.அறி.    ெகா"#தா5ெகா"#தா5ெகா"#தா5ெகா"#தா5,,,, ம1ற 
உய�Eன க� வாAகி5ற�. மன0த�க� நா
 ேபLகி5ேறா
, 
உய�Eன க� ஒலிகைள எA(�கி5ற�. ஆன�த� �ர�, ேசாக� �ர�, 
எதிEகைள� க"டப�5 அ� எ(ப+ வாழ ேவ"#
? எ52, 
எதிெராலிகைள அH(�கி5ற�. 

 
உதாரணமாக, ேகாழிைய எ#��� ெகா"டா� த5 �SLகைள 

வள���
 ெபாA�, கடைன� க"டா� ஒ வ�தமான அ<L2��
 
�ர�கைள எA(�கி5ற�. உடேன �SLக� அைன��
, ேகாழிய�5 
சிறகி1�� அைட�கல
 ����வ�#கி5ற�. இ� அதHைடய 
பEபாைஷக�. 

 

ஆனா� ேகாழி, �SLக9��< ெசா�லி� 
ெகா#�கவ��ைல. அத5அத5அத5அத5    உண�வ�5உண�வ�5உண�வ�5உண�வ�5    ெதாட��ெதாட��ெதாட��ெதாட��    ெகா"#ெகா"#ெகா"#ெகா"#,,,, 
இய�க< ச�தியாக இய �கி5ற�.  

 
எலிகைள எ#��� ெகா"டா$
, Tைனய�5 மண�ைத 3க��தா�, 

அ#�த எலிக9�� எ<சE�ைக ெச8கி5ற�. அதHைடய ஒலிகைள 
எA(ப�ய.ட5, ம1ற அைன��
 அைமதியாக இ�� வ�#கி5ற�. 

 
Tைனேயா, த5 இைர�காக( ப� கி இ�கி5ற�. ஆனா�, 

எலிய�5 மண�ைத 3க���, 3க���, அேத U<ைச ெவள0ய�#கி5ற�. 
அ(ெபாA�, இ�த( Tைனய�5 மண
 மைற��வ�#கி5ற�. இ@வா2 
Tைனய�5 மண
 மைற��, எலிய�5 மண
 ெவள0வர� 
ெதாட கிய.ட5, எலி ெவள0வர� ெதாட கி வ�#கி5ற�. 

 
Tைன, அ�த எலிய�5 சிரைச அ+�� வ�#கி5ற�. ஏென5றா�, 

எலிய�5 ம1ற உட� பாக
 ப�+�தா�, அ� க+��வ�#
 எ52, 
ப�+�த.டேன உதறிவ�#கி5ற�. அத5 பல�ைத� �ைற�� வ�#கி5ற�. 
ப�5� அைத� ெகா52, தன�� இைரயா�கி� ெகா�கி5ற�. 

 
இ� ஒ@ெவா52
, உண�.க9�� ஒ(ப ெவள0(ப#��கி5ற�. 

மன0தனாக இ��
 நா
, பல(பல எ"ண கைள நம��� கல�� 



ெகா�ேவா
. பல த�திர கைள;
 க12� ெகா�ேவா
. அைவகள0�, 
ஒ மா=ைட( ப�Eயமாக வள��கி5ேறா
 எ52 ைவ���ெகா�ேவா
. 

 
அ�த மா=+ட
, யா� ஒவ� உண�ைவ அதிகமாக< 

ெச$��கி5றாேரா, அவைடய �ணெம�லா
 அ�த மா=+1� உ"#. 
அவ� யாைரயாவ� ெவ2��
 த5ைம வ��, ேகாபமாக( ேபLகி5றா� 
எ5றா�, அேத ேபா52 அ�த மா=+1�
 வ
. அ� பதிவாகி, உடேன 
தா�க ஆர
ப���
. 

 

இ�த மன0தன05 உண�.க� அதன05 உடலி� 
பதிவாகி, அ�தைகய ெசய�கைள< ெசய�ப#��
, 
ஏென5றா� அத5 உடலி� உ�ள கா�த( �ல5 அைத� கவ���, அ�த 
உண�.���ெகா(ப அ�த மா# வள�கி5ற�. 

 
சில� நா8 வள���
 ெபாA�, அ�த நா8 யா� ேம� அதிகமாக( 

ப12 ைவ�தி�கி5றேதா, அ�த( ப12�ெகா(ப அதHைடய 
உண�.க9
, அறி.
, இ��
. அவ�க� யாEடமாவ� சீறி� தா�கி� 
த5ன0ட
 அ6கா� ெச8தி�தா�, அேத உண�. நாய�1�
 வ
. 

 
ஆனா� மன0த�க�பா� வளர(ப#
 ெபாA�, எ�தைகய உண�. 

ெகா"# வளகி5றேதா, ந
ைம உ12 ேநா��
 ெபாA�, ந
*ைடய 
உண�.க� அதHைடய உடலி� படகி5ற�.  

மன0த5 வள���
 உய�Eன க�,  
அ� இற�தப�5 யா� அைத வள��கி5றனேரா  
அவ�கள05 உட$��� ����, அ� மன0தனாக( ப�ற�கி5ற�. 
 
ந
 வ D=+1�� ஒ பா
� வ��வ�=டா�, அ� தD"+ வ�#ேம 

எ5ற அ<ச�தி5 உண�வாக 3க��தா�, அ�த( பா
ப�5 உடலி� இ�� 
வர�I+ய மண�ைத நா
 3க���, அ�த( பா
ப�5 நிைனேவ வ
. 
அ�த நிைன. ெகா"#, எ"ண கைள< ெச$��
ேபா�, பா
� 
அவ�� ேநராகேவ வ
. 

 
பா
�, அ+�க+ அவ� க"6��� ெத5ப#
. இவ� எ"ண�தி5 

மண�ைத 3கர(ப#
 ெபாA� த5 இனெம5ற நிைலகள0� தாராளமாக 
வ
. அ� வ
 ெபாA�, நா
 அSசி ஓ#ேவா
. அ�தைகய நிைல 
வ
 ெபாA�, பா
ைப� க"டா� அ+�க மன
 வரா�. 



 
அவ� பா
ைப� க"# அSசி ஓ#வா�. ஆனா� அ#�தவ�தா5 

அைத அ+(பா�. இ�ெவ�லா
 நா
 அறியாமேலேய நட��
 உய�E5 
இய�க க�.  

 

இைத( ேபா52, நா
 பல ேகா+< சCர கள0�, 

வ$வானவ$வானவ$வானவ$வான        உண�.கைளஉண�.கைளஉண�.கைளஉண�.கைள    3க���3க���3க���3க���,,,, அத5 அறிவாக, 
அதன0டமி�� கா��� ெகா�9
 உண�ேவ 
வ$வாகி5ற�. இ@வா2, அ� வள���� ெகா"ட உண�.க�, 
I�ைம அவதார
.  

 
எைத� I�ைமயாக வள���� ெகா"டேதா,  
அ�த உண�.க� அ�த உடலி� ெபகி,  
அ�த உடைல வ�=# இற�தப�5,  

எ�தஎ�தஎ�தஎ�த    உண�.உண�.உண�.உண�.    வ$வ$வ$வ$((((    ெப1றேதாெப1றேதாெப1றேதாெப1றேதா,,,,    அ�தஅ�தஅ�தஅ�த    உட$���உட$���உட$���உட$���    
ெச52ெச52ெச52ெச52,,,,    அத5 Vபமாக, அ�த உடலாக மா1றி 
வ�#கி5ற�. இ(ப+�தா5, பEணாம வள�<சிய�� பல வைகய�$
 
ப�ற���ேளா
.  

 
ம1ற உய�Eன க�, தாவர இன கைள உணவாக உ=ெகா�கி5றன. 

ம1ற உட�கைள (மாமிச�ைத) உணவாக உ=ெகா�பைவ, ��ைல� 
தி5பதி�ைல. ��, T"#கைள உணவாக உ=ெகா�பைவ ைசவ
, மாமிச 
உணைவ உணவாக உ=ெகா�பைவ, அைசவ
. 

 
உண�வா� இய�க(ப=ட உண�வ�5 ச�தி ெப1ற,  
அ�த உண�ைவ 3க���, உடலான ப�5  
அ�தைகய உண�ைவ எ#���தா5 அைத� ெகா52 �சி�கி5ற�. 

 ஆனா�, ெகா52 �சி��
 ெபாA� அ�த உய�� அதHைடய 

உட$��� ெச52, அ� த5 �=+யானப�5, �=+ைய( 
பா�கா�கி5ற�.  

 
இைத( ேபா52தா5, நா
 பல சCர க9�� இைரயாகி, இைரயாகி, 

நSசிைனநSசிைனநSசிைனநSசிைன    ெவ5றி#
ெவ5றி#
ெவ5றி#
ெவ5றி#
    உண�.கைளஉண�.கைளஉண�.கைளஉண�.கைள,,,,    ஒ@ெவாஒ@ெவாஒ@ெவாஒ@ெவா    



சCர�தி$
சCர�தி$
சCர�தி$
சCர�தி$
    இைறயா�கிஇைறயா�கிஇைறயா�கிஇைறயா�கி,,,, அத5 வ$ ெகா"#தா5, 
வராக5 எ5ற வலிைம ெப2கி5ற�. 

 
எ�தைனேயா ேகா+< சCர கைள உ12 ேநா�கி,  
அதன05 வ$ைவ� க"#ண���  
அதன052 மQ"+#
 உண�ைவ 3க���,  
அத5 உண�ைவ இைறயா�கி  
இைறய�5 உண�வாக� த5 வா��ைகைய நட��கி5ற�.  
வ$வான உட�க� ெகா"ட உய�Eன க�, ம1றைத� ெகா52, 

தன�� இைரயா�கி ெகா�கி5ற�.  
 

வ$வான�, வ$வ$வ$வ$    இழ�தஇழ�தஇழ�தஇழ�ததி5தி5தி5தி5    தைசகைளதைசகைளதைசகைளதைசகைள 
இைரயா�கி� ெகா�கி5ற�.  

 
ஆனா� வ$வ�ழ�தேதா, வ$வானவ$வானவ$வானவ$வான    உண�ைவஉண�ைவஉண�ைவஉண�ைவ 

இைரயா�கி� ெகா�கி5ற�. 
 

(ப�க
ப�க
ப�க
ப�க
  29-32) 

ப�றிெதா தDைமகைள நா
 ேக=#ண��தா�, தDைமைய வ�ைளய 
ைவ��
 கவாகி, ப�5 அ6வாக உவாகி, நம��� தDைமைய 
வ�ைளய ைவ��
. அ@வா2 வ�ைள;
 ெபாA�,  

மகி�<சி ெப1ற உடலி� �+(ப�5 நிைல;
,  
அE(ப�5 நிைல;
, ெகாதி��
 நிைல;
,  
மி5ன� ேபா52 தா��
 நிைல;
 வகி5ற�. 
 
ந
 உட$��� இ��
 இ�தைகய உண�.க�, ம1ற 

அ6�கள0� தா�கியப�5, எ(ப+ மி5ன� தா��கி5றேதா அைத( 

ேபா52, வ�ஷ�தி5 த5ைம ஊ#.
 ெபாA�, ஒ அ6வ�5 
உண�வ�5 மண
, ந�ல உண�வ�5 மண கைள 
தா��
 ெபாA�தா5, “பள D� பள Dெர52” மி5H
 ச�தி 
ெப2கி5ற�. 

 



மன0தன05 வா��ைகய��, த5 Lய நல5க9�காக ப�றைடய 
நிைலகைள எ"ண�( பா���
 ெபாA�, இ@வா2 வகி5ற�. ந=ப�5 
த5ைம ெகா"# பழ�
 ெபாA�, Z�க9ட5 த5 வா��ைக�காக� 
தவ2கைள< ெச8�, தவறி5 உண�ைவ 3க��தா� உய�� அைத 
உவா�கி வ�#கி5ற�. அ�த அ6வ�5 மல
 உடலாகி5ற�.  

 
ப�றைர� ெக#�க ேவ"#ெம5ேறா, ப�றைடய நிைலக9�காக� 

தவ2 ெச8ய ேவ"#ெம5ேறா, தவைற ரசி��
 த5ைம வ�தா�, நம� 
உய�� அைத� கவா�கி, அ6வா�கி, அ6வ�5 மண�ைத ந
 
உடலா��
.  

 

ப�றைர�ப�றைர�ப�றைர�ப�றைர�    �5ப(ப#��
�5ப(ப#��
�5ப(ப#��
�5ப(ப#��
    உண�.கைளஉண�.கைளஉண�.கைளஉண�.கைள    நம���நம���நம���நம���    
எ"ண�னா�எ"ண�னா�எ"ண�னா�எ"ண�னா�,,,, �5ப�தி5 த5ைம கவாகி, அ�த� �5ப�ைத 
உவா��
 அ6வாக, நம��� உவாகி5ற�.  

அ(ப+ உவாகி வ�=டா�,  

அ�த உண�வ�5 மண க�,  
ந
 உட$���, ந
 உண�வ�5 மண கைள,  
மி5னைல(மி5னைல(மி5னைல(மி5னைல(    ேபா52ேபா52ேபா52ேபா52, , , , ஊ#வ�<ஊ#வ�<ஊ#வ�<ஊ#வ�<    ெச�$
ெச�$
ெச�$
ெச�$
    ச�திச�திச�திச�தி    

ெப2கி5ற�ெப2கி5ற�ெப2கி5ற�ெப2கி5ற�....  
 
ப�5 அதனா�, ந�ல அ6�கள05 ெசயலா�க க� 

தைட(ப#கி5ற�. ஆகேவ, நம��
 ேவதைன;
, ெவ2(�
, 
வகி5ற�. 

 
ந
 உட$��� ேவதைனைய;
, ெவ2(ைப;
 உவா�கி 

வ�=டா�, ந
 ெசா� ெகா"# ப�றEட�தி� பழகினா$
, ெசய� 
ப=டா$
, இ�த வ�ஷ�தி5 த5ைம ந
 ெசா�$ட5 கல��, அவட5 
உறவா#
 ெபாA�, அவ� உதவ� ெச8வ� ேபா52 இ��
. அேத 
சமய�தி�, அ� நம��� எதிEைய உவா��
. 

 
ப�றைர� �ைற I2
 உண�.கைள நம��� வள���,  
அ�த உண�வ�5 அ6�க� ெபகிவ�=டா�,  
நா
 ெசா�$
 உண�.���9
 அ� கல��,  
ேக=ேபா� உண�.கள0� அ� பதிவாகி,  
அ�த உண�வ�5 த5ைம ெகா"#,  



ந
 உடலி� ப�றைர� ெக#�க ேவ"#ெம5ற,  
ப�ற��� தD � ெச8ய ேவ"#ெம52 எ"ண�ய உண�.க�, 

நம��� மகி�<சிைய உவா�கினா$
, அ�த மகி�<சி அதிக 
நா� நD+�கா�. 

 
நம� வா��ைகய��, நா
 எ�த� காEய�தி1�< ெச5றா$
, ந
 

ெசா�லி5 த5ைம அவ�க� ெசவ�கள0� ப#
ெபாA�, க"வழி ஈ���
 
ச�தி வகி5ற�.  

 

ந
 உடலி� உவான ேவதைனய�5 உண�.க�, ேக=ேபா� 
உண�.கள0� ப=#, ந"பைர� Iட பைகைம ஆ�கி 
வ�#
. சி�தி��
 த5ைமைய இழ�க< ெச8�வ�#
. 
இைத( ேபா52தா5, நா
நா
நா
நா
    ேவ+�ைகயாகேவ+�ைகயாகேவ+�ைகயாகேவ+�ைகயாக((((    பா��தாபா��தாபா��தாபா��தா$
$
$
$
 அ�த 
உண�.க� நம��� கவாகி, அ6வாக உவாகி வ�#கி5ற�.  

 
நா
 எைத உ12 ேநா��கி5ேறாேமா,  
எைத அறிய வ�
�கி5ேறாேமா,  
அறி�த ப�5, அ�த உண�.க� நம��� கவாகி,  
அ6வாகி, உவாகி வ�#கி5ற�.  

இ� ேபா5ற நிைலகள0� இ��, நா
 மQ�வ� 
எ ேக? அஅஅஅத1�த1�த1�த1�    �பல
�பல
�பல
�பல
    ேவ"#
ேவ"#
ேவ"#
ேவ"#
....    

 



(ப�க
ப�க
ப�க
ப�க
  33-38) 

நம� வா��ைகய��, நா
 தDைமயான உண�.கைள நம��� 
�காதப+, ந
 � கா=+ய அ� வழி ெகா"#, அ� மகEஷிகள05 
உண�.கைள நா
 3க��த� ேவ"#
. அத1�, � ப�தி ேவ"#
.  

����    கவ��தகவ��தகவ��தகவ��த,,,,    அ�தஅ�தஅ�தஅ�த    உண�வ�5உண�வ�5உண�வ�5உண�வ�5    ச�திச�திச�திச�தி,,,,        
� ப�தி ெகா"# எவ� கவகி5றாேரா  
அவ� நிைன��
 ெபாAெத�லா
  
�, தா5 3க��த அ�த உண�வ�5 ச�தி எள0தி� கிைட��
.  
எள0தி� ெசய�ப#�த *+;
. 
தDைம எ5ற நிைலக�, தன��� �கா� த#�� நி2�த *+;
. 

� ப�தி �ைற��, எவெராவ� அைத அல=சிய(ப#��கி5றாேரா 
கிைட�த  ச�திைய உதறிவ�=ட� ேபா52, ஆகிவ�#
.  

 
நா
 எ#��
 நிைலகைள, ெத8வ�ைத< சீ�ப#�தி� ெகா�ளலா
. 

நா
 எ"6
 எ"ண கேள ெத8வமாகி5ற�. ேகாப�தி5 
உண�வானா�, அ�த ேகாப�ைத< ெசய�ப#��
  ெத8வமாகி5ற�. 
ேவதைனைய 3க��தா�, அ�த ேவதைனைய< ெசய�ப#��
 
ெத8வமாகி5ற�.  

 
ஆனா�, இைவ அைன�ைத;
 ஒ#�கி, தDைமகைள அக1றி, அLர 

உண�.கைள� த#��, உண�வ�ைன ஒள0யாக மா12
, ெம8 ஒள0ய�5 
உண�ைவ( ெப�கியவ� அகKதிய�.  

 
அகKதிய� �வனாகி, �வ மகEஷியாகி, �வ 

ந=ச�திரமானா�. அதைன( ப�5ப1றி, ““““����    எ5றஎ5றஎ5றஎ5ற        
வழிகள0�வழிகள0�வழிகள0�வழிகள0�””””    நா
நா
நா
நா
    ெப1ேறாமானா�ெப1ேறாமானா�ெப1ேறாமானா�ெப1ேறாமானா�,,,, நம� வா��ைகய�� வ
 
தDைமகள0� இ�� வ�#பட *+;
. இ�த உட$��(ப�5, ப�றவ�ய��லா 
நிைலக� அைடய *+;
.  

 
� ெகா#�த உண�வ�ைன� ெக#��, த5ைன� தா��தி� 

ெகா"#, �வ�1� நா
 தவ2 ெச8தா�, அ�த� தவறி5 பல5, 
*5ப�தி ச�ேதாச�ைத� ெகா#�கலா
. ஆனா�, ப�5ப�தி அதன05 
அHபவ�ைத� ெதள0வாக� ெதE�� ெகா�ளலா
. 

 



இ�த உடலிேல, தா5 ெச8;
 தவறி5 உண�ைவ, உய�� 
உண��திவ�#
. யாEட�தி$
 ெபா8 ேபசிடலா
. ஆனா� 

உய�Eடமி�� த(ப *+யா�. ப�ற��, நா
 தD � வ�ைளய 
ைவ�� வ�டலா
. ஆனா�, உய�Eடமி��உய�Eடமி��உய�Eடமி��உய�Eடமி��    த(பேவத(பேவத(பேவத(பேவ    
*+யா�*+யா�*+யா�*+யா�.... நா
 தவ2 ெச8யவ��ைல. ஆனா�, உய�Eடமி�� த(ப 
*+யா�. 

 
�.�� வ�ேராதமான நிைலகள0� எவ� நட�கி5றாேரா, அத5 

பல5க� நி<சய
 ெதE��வ�#
.  
அவைடய வா��ைகய��, உய�ேர அவ��� உண��தி,  
ந�ல பயைன( ெப2
 நிைலைய� தைட(ப#�தி,  
தன��� தவெற5ற உண�ைவ உண��திவ�=டா�,  
உண�வ�5 அறிைவ, நி<சய
 ெப1ேறதா5 ஆகேவ"#
. 
 
ஆகேவ, நம� வா��ைகய�� �2கிய காலேம நா
 வா�கி5ேறா
. 

இ�த உடைல வ�=# எ(ேபா� ெச5றா$
, � கா=+ய அ� வழிய��, 
அ� மகEஷிக9ட5 ெதாட�� ெகா"#, நா
 அ ேக ெச�ல ேவ"#
. 

 

ஒவ5 தD � ெச8கிறா5 எ5றா�, அ�தஅ�தஅ�தஅ�த����    தD கி5தD கி5தD கி5தD கி5    
த5ைமத5ைமத5ைமத5ைம    ப12ப12ப12ப12    ெகா"டா�ெகா"டா�ெகா"டா�ெகா"டா�,,,, அ�ேவ �வாகி5ற�. 
அ�த� தD கி5 வ�ைள.க� �வா�க(ப#
 ெபாA�, அ�த� தD கி5 
வ�ைளேவ உவாகி5ற�.   

 

தDைமையதDைமையதDைமையதDைமைய    அக1றி#
அக1றி#
அக1றி#
அக1றி#
    நிைலகைளநிைலகைளநிைலகைளநிைலகைள,,,,        
�வாக�வாக�வாக�வாக    ஏ12ஏ12ஏ12ஏ12����    ெகா"டா�ெகா"டா�ெகா"டா�ெகா"டா�        
““““தDைமையதDைமையதDைமையதDைமைய    அட�கி#
அட�கி#
அட�கி#
அட�கி#
    ����”””” எ5ற நிைலக� அைடகி5ற�. 

 
இ5ைறய ெசய�, நாைளய நிைலகளாக அைடகி5ற�. ஆகேவ 

நா
 எதன05 நிைலகைள வள��கி5ேறாேமா, அ�ேவ நம��� 
�வாகி5ற�.  

 
ஒவைர ேவதைன(ப#��
 உண�வ�ைன எ#��� ெகா"டா�, 

அ�த ேவதைன உண�ேவ நம��� உவாகி5ற�. அ�ேவ �வாகி, 
நரகேலாக�ைத< ச�தி��
 நிைலைய உவா��கி5ற�.  



 
திட5 எ5ற நிைலக� வ�தா�,  
அ�ேவ �வாகி, திட5 எ5ற நிைலக� அைட��,  
ப�றைடய �5ப கைள அறியா�,  
தவ2 ெச8;
 நிைலகேள வகி5றன. அ�.
 �தா5.  
 
மன0தன05 வா��ைகய��, ந
 � கா=+ய அ� வழிய��, 

நSசிைன ெவ52, உண�வ�ைன ஒள0யாக மா1றிய அ� ஒள0 எ5ற 

நிைலகள0�, நா
 எ�த �ைவ( ப�5ப12கி5ேறாேமா, அ�த ““““����    
உபஉபஉபஉபேதேதேதேதசி�தசி�தசி�தசி�த    உண�ைவஉண�ைவஉண�ைவஉண�ைவ”,”,”,”, தன��� எ#�தா�, 
தDைமகைள அக1றி, அ� ஒள0 எ5ற ச�திகைள ஊ=#
. 

 
அ
 ெப2
 உண�ைவ, நா
 ெப2ேவா
. இ�த வா��ைகய�� 

வ
 இைள அக12ேவா
. ெம8(ெபா� எ5ற நிைலகைள 
உவா��ேவா
.  

 

அைன��அைன��அைன��அைன��    உலகஉலகஉலகஉலக    ம�கம�கம�கம�கள05ள05ள05ள05    உய�ைர;
, ஈசனாக 
மதி(ேபா
.    அைன��அைன��அைன��அைன��    உலகஉலகஉலகஉலக    மமமம�க9
�க9
�க9
�க9
,,,,    மகEஷிகள05 
அ� வ=ட�தி� வாழ ேவ"#
    எ52,    தவ
தவ
தவ
தவ
        
இஇஇஇ(ேபா
(ேபா
(ேபா
(ேபா
....    

 
ஒவைர( �க��� I2
 ெபாA�, தவ2க� நி<சய
 வகி5ற�. 

ஆகேவ,  
�க� க"# மய காேத!  
�கழார
 பாடாேத!  
ஒவைர �க��� பாட� ெதாட கிவ�=டா�,  

�க��� பா+ய உண�.க�, ஏமா12 
வ��ைதயாக�தா5 இ��
. 

 
�கைழ� ேத+ நா
 ெச5றா�,  
அ�த( �கழி5 ஏ�க�தி� இ(ேபா
.  
நா
 ஏமா1ற�தி�தா5 சி��ேவா
.  



நா
 �கA�காக< ெச�$கி5ேறாெம5றா�, ந
ந
ந
ந
    
வா��ைகவா��ைகவா��ைகவா��ைக    நி<சய
நி<சய
நி<சய
நி<சய
    தைடதைடதைடதைட((((ப#
ப#
ப#
ப#
....        

 

இ5ன�இ5ன�இ5ன�இ5ன�    க"#க"#க"#க"#    கல காேதகல காேதகல காேதகல காேத!!!! நா
 எ�தைகய 

இ5ன�க� வ�தா$
, ப�றைர இக���ைர��
 எ"ண கைள� 
தவ���த� ேவ"#
. ஒவைடய நிைலகள0� இ5ன�க� 
வகி5றெத5றா�, அைத� க"# இக���ைர(ப� தவ2. 

 
ஒவ� இ5னலி� சி��
 ெபாA�, அ�த இ5னலிலி��, 

“அவ� மQள ேவ"#
 ஈKவரா”, எ52 அ� உண�ைவ� 
தன��� எ#��, அ�த இ5னலி� இ�� மQள ேவ"#
 எ5றா�, 
அ�த உய�. நம��� கிைட�கி5ற�. ஆகேவ,  

நம� வா��ைகய�� ப�றைர இக���ைர(ப�
,  
இ5ன� க"# கல �வ�
,  
நம�� நாேம த"டைன ெகா#(ப� ேபா5றதா�
. 
 

எ�தைகயஎ�தைகயஎ�தைகயஎ�தைகய    இ5ன�க�இ5ன�க�இ5ன�க�இ5ன�க�    வ�தா$
வ�தா$
வ�தா$
வ�தா$
,,,, �வ ந=ச�திர�தி5 
அ� ச�தி ெபற ேவ"#
, எ க� வா��ைகய�� ெதள0�த நிைலக� 
ெபற ேவ"#
 எ52 எ"ண�,  

ப�ற�ப�ற�ப�ற�ப�ற�    ெசா�லா�ெசா�லா�ெசா�லா�ெசா�லா�,,,,    ப�ற�ப�ற�ப�ற�ப�ற�    பா�ைவயா�பா�ைவயா�பா�ைவயா�பா�ைவயா�,,,,        
நம��� வ
 தDைமகைள�    தவ����( பழக ேவ"#
.     
 
ப�றவ� இ�லா நிைல ெபற ேவ"#ெம5றா�, 
�வ தியான�தி� ெப2
 அ�த அ� ஒள0ைய� I=+,  
இ�த வா��ைகய�� வ
, இ5ன�கைள� தவ���க ேவ"#
. 

 

(ப�க
ப�க
ப�க
ப�க
  39-43) 

நா
 எதைன< Lவாசி�கி5ேறாேமா, அ�த உண�ேவ வா��ைகைய 
நட��கி5ற�. அ�த உண�வ�5 த5ைமேய கவாகி5ற�. அ�ேவ 
அ6வாக உவாகி5ற�. ஆகேவ, தDைமகைள நD�கி#
 அைள நா
 
ெப1ேறாெம5றா�, அ� நம��� உவா�
. 

 
நம� ஆறாவ� அறிவ�5 �ைண ெகா"#, எ�லாவ1ைற;
 

அறிகி5ேறா
.  



தDைம எ5ற நிைலக� வ
 ெபாA�,  
அ� உட$��� �காதப+ பா�கா(பேத  

ஆறாவ� அறிவ�5 ேவைல.  
 
அதனா�தா5 க�த �ராண�தி�, *கைன (ஆறாவ� அறி.) 

ேசனாதிபதி எ52 கா=+ய�. *கா*கா*கா*கா    எ5றா�எ5றா�எ5றா�எ5றா�,,,,    மா1றிமா1றிமா1றிமா1றி    
அஅஅஅைம��
ைம��
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ெச5றவ�க� ச(தEஷி ம"டல
. அதன052 வ
 உண�ைவ நா
 
3க���, எ(ெபாA� தDைமைய� கா6கி5ேறாேமா, அ�த� தDைமய�5 
உண�.க� வ$ ெப2வத1� *5, அ� ஒள0ைய நா
 ெபற ேவ"#
.  

 
மகEஷிய�5 அளா1ற� நா க� ெபற ேவ"#
, எ க� 

பா�ைவயா�, அைன��
 நல
 ெபற ேவ"#
 எ5ற இ�த உண�வ�ைன 
இைண��வ�=டா�, இ�த உண�.க� ப�ர
ம
 ஆகி5ற�. அ� 
கவாகி5ற�, உவாகி5ற�. தDைம எ5ற உண�வ�5 ச�தி, நம��� 
வராதப+ பா�கா(பாகி5ற�. அத1� � பல
 ேவ"#
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வள��ேத5வள��ேத5வள��ேத5வள��ேத5.... வள��தவள��தவள��தவள��த    உண�ைவஉண�ைவஉண�ைவஉண�ைவ,,,,    உ க9���உ க9���உ க9���உ க9���    
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பதிவானைத மற��, ஆைசய�5 நிைலகைள உ க9��� 

I=+னா�, இ�த அ
 ெப2
 ச�திைய நா
 இழ��, ஆைசய�5 
உண�.க� வள��க(ப=#, ெகா#�த வா�கிைன இழ��
 த5ைம வ
.  
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    ெபாA�ெபாA�ெபாA�ெபாA�,,,,    யா
 
ெகா#��
 வா��
, உ க9��� சீராக இய கா�. 

  



யா
 ெகா#��
 வா�கி5 உண�.க� அ� 
கவாகி, அ6வாக வ�ைள�தா$
, அைத வளரவ�டா� 
உ கள05 ஆைசய�5 உண�.க� த#��
. ����    ெகா#�தெகா#�தெகா#�தெகா#�த    
வா�கி5வா�கி5வா�கி5வா�கி5    த5ைமைய;
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த5ைமைய;
,,,,    இழ�கஇழ�கஇழ�கஇழ�க    ேநE#
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    எ52 ஏ �
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பைகைமயான உண�.கைள அக1றி#
 வ�லைம ெப2கி5ேறா
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நா
 ெப1ற உண�வ�5 த5ைமேய, நம��� ெத8வமாகி5ற�. 

நா
 எ"ண�ய எ"ண கைள 3கர(ப#
 ெபாA�, அ�த உண�வ�5 
ெசய� எ��ணேமா அ�த� ெத8வமாகி5ற�. இைத( ேபா52, அ� 
ஒள0 ெப2
 அ� ஞான�ைத நம��� உவா�கினா�, ம1றைவகைள 
அதன05 வ$ைவ இழ�க< ெச8�, சி�தி��
 த5ைமைய� ெகா#��
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இ52 �வ�5 வலிைம ெகா"#  
மா1றவ�கைள ஏமா12பவ�க�தா5 உ"#.  
�வ�5 நிைலகள0� ஏமா1றி( ப�ைழ(ேபா� நிைலகள0�  

கைடசி நிமிட
, உய�� எைத;ேம மற�கா�.  
அ�த உண�.க� ெகா"#, உய�� அைத வள��ேததா5 தD
.  
அ�த வ�ைனகைள அHபவ��ேததா5 ஆகேவ"#
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� பல
 ெகா"#, �வ�ைன நிைன�தா�  
தDைமய�5 உண�.க� தன��� வரா� த#�கலா
.  
இைத மற�திடலாகா�. மதி மய கிடலாகா�.  
 
�ைவ எவெராவ� நி�தி�கி5றனேரா, அெளாள0 கா=#
  

உண�ைவ எவ� இள< ெச8கி5றனேரா, அவ�க� வா��ைகய�� 
�வ�5 த5ைமைய இழ��. இள05 த5ைம அைடவ�. வா��ைகய�5 
கைடசி நிமிட�தி�, சி�தி��
 த5ைம வ�தா$
, எ�.
 வலிைம 
ெபறா�.  
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தவெற5ற நிைலகள0� �வ�5 த5ைம ெகா"#  
தவைற� தி�த� தவறினா�, தவ2�ேக உதவ� ெச8தா�,  
தவறி5 உண�வ�5 அைலக� சிறி� கால
 நிைல��
. ப�5 அவ� 

வா��ைகேய சீ�ெக#�க< ெச8;
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ேபா12ேவா� நிைலக9ட5 இைண��வ�=டா�,  
அத5 உண�வ�5 நிைலகைள, சிறி� கால�தி� உய�� அதHைடய 

உண�ைவ உண��திேய தD
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அைன�தி1�
, உய�ேர �வாக இ�கி5ற�. உய�� 
ஒள0ய�5 சிகரமாக இ��
 ெபாA�,  அதன05 அறிவாக இய��கி5ற�. 
இ�த உடலி5 வா��ைகைய ஞான�தி5 நிைலக� ெகா"#, சி�தி�� 
பா க�. 

 
�ைவ நா
 எ(ப+ மதி�க ேவ"#
? உ கைள( பழி��( ேபL
 

உண�.கைளேயா, உ கைள� �5ப(ப#��
 நிைலகைளேயா நா5 
எ"ண�ேன5 எ5றா�, அ� எ5 உய�ரான �வ�1� நா5 ெச8;
 
தD ேகயா�
.  

 
இ�த உய�ரா� வள��க(ப=ட உ"ைமய�5 உண�ைவ, 

வள��க(ப=ட நிைலகள0� இ�� நா5 எ#��
 உண�.க� என��� 
வ�தா� �வ�1� நா5 ெச8;
 �ேராக
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எ"ண�லட கா நரக ேவதைனய�5 நிைலக� உய�ரா� 

உவா�க(ப=#, எ�தைனேயா நிைலக�, உய��த நிைலக� ெகா"# 
சகல வ��ைதகைள;
 க12� ெகா"ட�தா5 இ�த உய��.  

 

பல சCர கள0� பல தDைமகள0லி�� வ�#ப=#, 
ந
ைம மன0தனாக உவா�கிய� உய��. 
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ேவ"#
. �ேராகி9�� உ2�ைணயாக( ேபானவ�கள05 நிைலக�, 
நா
 அHபவ����தா5 ஆக ேவ"#
.  

 
நம� �, ைப�திய�கார� ேபா� இ�தா�. கா=+1�� 

ெச�ல(ப#
 ெபாA�, யாைனைய� கா=+,  
அ�த யாைனய�டமி�� த(ப��க,  
யாைன;ட5 ந=�� ெகா�ள ேவ"#
 எ5றா�.  
 
Tைன, எ(ப+ எலிய�5 உண�ைவ 3க���,  
அ�த மண�ைத� ெகா"# எலிைய உணவாக உ=ெகா�கி5றேதா  



அைத( ேபால, யாைனய�5 மண�ைத 3க��� ெகா�. 
தி
ப� தி
ப 3க���, அ�த உண�வ�5 அைலகைள( பா8<L.  
அதHைடய எ"ண க9�� வ
 ெபாA�,  

யாைன வ$.ைடய�தா5 எ5றா$
,  
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அ� தா��
 நிைலய�� இ�� நD த(ப��கலா
 
எ5றா�. 
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இ�ைல. அல=சிய(ப#��ேவா�க� உண�.க9��, இ�த பா�கிய
 
கிைட�ைத� தவறவ�=டதாக ஆகி வ�#
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ப��ட5 ெதாட�� 
ெகா"# வா�கிற�?  எ52
, அத5 கலைவய�5 நிைலக�, இ�த 
உடலி5 நிைலக9�� உ"# எ52
, நம� �நாத� மாமகEஷி 
ஈKவராய �ேதவ� எம��� கா=+னா�. 



 
இ�த( ப�ரபSச�தி5 இய�க க�, ந=ச�திர க� அதHைடய 

த5ைமைய� கவ���, ந=ச�திர க9�� எ(ப+ வ DEய உண�. 
வகிற� எ52 கா=+னா�. ந=ச�திர க� கவ��� ெவள0(ப#��வ�, 
dசிகளாக( பற�க(ப#
 ெபாA� அைத ZEயன05 கா�த ச�திக� 
கவவைத� கா=+னா�.  

 
இைவ இர"#
 ேமா�
ெபாA� ஒள0�கதி�களாக ஓ#வ�
, 

ஒள0�கதி�க� ம1ெறா5ேறா# எ(ப+< ேசகி5ற� எ52
, அத5 வழி 
ம1றேதா# ேச���, ஒ52ட5 ஒ52 உரா8கி5ற� எ52 கா=+னா�. 

ஒ52ட5 ஒ52 உராய(ப#
 ெபாA�,  
எ(ப+ ெவ(ப
 வகி5றேதா  
இைத( ேபா52தா5, மி5 கதிE5 உண�.க� 
ம1ற�ட5 கல�� எ@வா2 உவாகி5ற�?  
எ5ற நிைலகைள �நாத� ெதள0வாக� கா=+னா�.  
 

ப�5, அக"ட அ"ட�ைத;
,  
அத5 நிைலகைள ந
 ப�ரபSச
 3க�வைத;
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உன��� பதி. ெச8கி5ேற5உன��� பதி. ெச8கி5ேற5உன��� பதி. ெச8கி5ேற5உன��� பதி. ெச8கி5ேற5,,,,    உ12 ேநா��உ12 ேநா��உ12 ேநா��உ12 ேநா��’’’’’’’’  
எ52 Iறினா�. 

 



‘’‘’‘’‘’இ�தஇ�தஇ�தஇ�த  2000200020002000 ZEய �#
ப�தி5 உண�.கைளZEய �#
ப�தி5 உண�.கைளZEய �#
ப�தி5 உண�.கைளZEய �#
ப�தி5 உண�.கைள,,,,    
உ5னா� அறியஉ5னா� அறியஉ5னா� அறியஉ5னா� அறிய    *+;
*+;
*+;
*+;
,,,,  

உண�வ�5 ஆ1றைல நD பக *+;
,  
அத5 ெதாட�� ெகா"#தா5 நD வாAகி5றா8”.  

எ"ண�தி5 வ$ெகா"#எ"ண�தி5 வ$ெகா"#எ"ண�தி5 வ$ெகா"#எ"ண�தி5 வ$ெகா"#, , , ,     
அைத( ெபறேவ"#
 எ52 நD ஏ �
 ெபாA�,  

2000  ZEய �#
ப கள0லி�� வ
 அைன�தி$
அைன�தி$
அைன�தி$
அைன�தி$
,,,, 

உ5 நிைனவ�5 ஆ1ற� ஊ#வ�உ5 நிைனவ�5 ஆ1ற� ஊ#வ�உ5 நிைனவ�5 ஆ1ற� ஊ#வ�உ5 நிைனவ�5 ஆ1ற� ஊ#வ�,,,,        
அதHட5 கல�� இைண;
 ச�தி வகி5ற�.  
 
அ�த இைண�த உண�.க� நD ெப2
 ெபாA�,  
உன��� அறிவ�5 ெதள0.
,  

உன��� உன��� உன��� உன��� இைள அக1றி#
 ஆ1ற� மி�க இைள அக1றி#
 ஆ1ற� மி�க இைள அக1றி#
 ஆ1ற� மி�க இைள அக1றி#
 ஆ1ற� மி�க 
உண�.க9
உண�.க9
உண�.க9
உண�.க9
,,,, நD ெப2கி5றா8 நD ெப2கி5றா8 நD ெப2கி5றா8 நD ெப2கி5றா8’’’’’  எ52 உண��தினா�. 

 
‘’ந
 ZEய5, ம1ற ப�ரபSச�தி5 உண�.கள05 த5ைம ெகா"#, 

ஒள0யாக< Lழ52 இ�த( ப�ரபSச�ைத வள��கி5ற�. இைத( ேபா52, 
அக"ட அ"ட�திலி�� வ
, ம1ற ேகா�கள05 உண�.க� 
ஒ52ட5 ஒ52 உரா8��, உண�வ�5 ஒள0க�  ெவள0(ப=#, உ5 
உட$��� ஊ#.
 உண�வ�5 த5ைமைய உ5Hைடய உய�� 
இய��கி5ற�’’. 

 
ம1ற ம"டல�திலி�� வவைத, ZEய5 கவ��� இ�த( 

ப�ரபSச�தி� எ(ப+ மா1ற கைள ஏ1ப#��கி5றேதா, இைத( 
ேபா52தா5 உன� உடலி$
, உண�வ�5 அறிவாக அறி;
 ச�தி;
, 
அத5 இய�க�ைத� தன��� அட�கி< ெசய�ப#��
 நிைல;
, 
வகி5ற�.  

 
உன��� பதி�த நிைலகைள,  
உ5ைன( ப�5ப12பவEட
 பதிவா��
 ெபாA�,  
எவ� இ�த உ"ைமய�5 உண�ைவ( ப�5ப12கி5றாேரா,  
அவ
 அக"ட அ"ட�ைத;
 அறி;
  த5ைம வகி5ற�’’. 
 



 
அக"ட அ"ட�ைத அறி�த அகKதிய�, �வனாகி, �வ 

மகEஷியாகி, �வ ந=ச�திரமான அ�த ேபெராள0ைய( ெபற *+;
. 
அ�த ஒள0ய�5 த5ைம ெப2
ெபாA�, இெள5ற நிைலகைள நD�கி, 
அ�த வ$வ�5 த5ைம  ெகா"#, ஒள0ய�5 சCரமாக *+;
.  

 

அைனவ
 ஒள0ய�5 சCர
 ெபற ேவ"#
அைனவ
 ஒள0ய�5 சCர
 ெபற ேவ"#
அைனவ
 ஒள0ய�5 சCர
 ெபற ேவ"#
அைனவ
 ஒள0ய�5 சCர
 ெபற ேவ"#
,,,,        
எ5ற உண�. உன��� வ
ெபாA�,  
அவE� வ
 தDைமய�5 உண�ைவ அட�கி,  
உன��� ஒள0யா��
 உண�வ�5 த5ைமைய,  
வளர< ெச8;
 *ைறேய இ� எ52 �நாத� உபேதசி�தா�. 
 
ஆகேவ, இ�த மன0த உடலி� ஆறாவ� அறிைவ< சீராக( 

பய5ப#�தி, இ�த வா��ைகய�� வ
 ச�வ தDைமகள0லி��
 

வ�#ப=#, ச�வ�ைத;
 ஒள0மயமா��
 அ� ச�வ�ைத;
 ஒள0மயமா��
 அ� ச�வ�ைத;
 ஒள0மயமா��
 அ� ச�வ�ைத;
 ஒள0மயமா��
 அ� 
ச�தி ெப2ேவா
ச�தி ெப2ேவா
ச�தி ெப2ேவா
ச�தி ெப2ேவா
 எ52 ப�ரா��தி��, � அ� 

உ க9��� எ52
 உ2�ைணயாக இ�க ேவ"#ெம52 
ப�ரா��தி�கி5ேற5.  

 
ந
ைம அறியா� ஆ=+(பைட��
 ச�திய�� இ�� மQ"#, 

அ� வா��ைக வா�ேவா
. அைனவ
, ெதள0�த மன
 ெகா"# 
வாழ ேவ"#
 எ52 ப�ரா��தி(ேபா
, தியான0(ேபா
. எம� 
அளாசிக�. 

 

 



(ப�க
ப�க
ப�க
ப�க
  52-54) 

மகாபாரத�தி�, அ�<Lனன05 �, எதிEக9�� ப�கபலமாக 
இ�கி5றா�. � பgFம�, சகல வ��ைதகைள;
 க12ண��தவ�.  

பா"டவ�க� ந1�ண க� பைட�தவ�க�.  
ெகௗரவ�க�, தா5 ப�ைழ�கேவ"#
 எ5ற நிைல ெப1றவ�க�. 
தா5 ப�ைழ�க ேவ"#
 எ5ற உண�. வ
 ெபாA�, அத5 

வலிைமேய அதிகமாகி5ற�. அதHைடய தா��தேல அதிகமாகி5ற�.  
 
தன�, என�, எ5ற நிைலக� வ
 ெபாA�, இ� ெகௗரவ
, 

நம���நம���நம���நம���    i12�கண�கானi12�கண�கானi12�கண�கானi12�கண�கான,,,,    ஆய�ர�கண�கானஆய�ர�கண�கானஆய�ர�கண�கானஆய�ர�கண�கான    
உண�.கள0$
உண�.கள0$
உண�.கள0$
உண�.கள0$
,,,,    ெகௗரவெகௗரவெகௗரவெகௗரவ((((    பதி.பதி.பதி.பதி.    உ"#உ"#உ"#உ"#....    

 
ஒ5ைற எ#�� ெகா"டா�, அ� ெசயலா�க(பட ேவ"#
 எ5ற 

நிைல வகி5ற�.  
ெகௗரவ
 எ5ற நிைல வ
 ெபாA�,  
ம1றவ1ைற< ெசய�ப#�தாதப+,  
த5 காEய�ைத< ெசய�ப#��
 நிைல வகி5ற�.  
 
இைத�தா5 மஹாபாரத�தி� ெதள0வாக� I2கி5றா�க�. � 

பgFம�, பல வ��ைதகைள� க12� ெகா"ட நிைலக� இ�தா$
, 

ெகௗரவட5 இைண�� ெசய�ப#கி5றா�. 
 
இவ� (பgFம�) ெகா#�த �வ�5 வ$ைவ, ெகௗரவ�க9��� 

ெசய�ப#��
 ெபாA�, அவ�க9��� ெகௗரவ
 எ5ற நிைலக� 
ெகா"# த5ைன� கா�திடேவ"#
 எ5ற நிைலக� வகி5ற�. 
ெகௗரவ�க9ைடய நிைலக� எ�லாவ1றி$
 ெவ1றி ெப1றா$
, 
Z�<சிய�5 நிைலக� ெகா"#, தன� �#
ப�தி$
 சேகாதர�கைள( 
பாதி��
 நிைலக9��� ெதா�ைலக� ெகா#�கி5றன� அைத 
ரசி�கி5றன�. 

 
� பgFம�, அவ�கள05 தா�தா, பா"டவ�க9��
 �வாக 

இ�கி5றா�. அ�<Lன5 தன� நிைலகள0�, சேகாதர�க� ஐ�� ேப�. 
ெகௗரவ�க� i2 ேப� எ5கி5றேபா�, வ$ அதிகமாகி5ற�.  

த5 தா�தாவ�5 வ��ைதகைள இவேம ெப1றா$
,  
ெகௗரவ�க�, தவ2 ெச8;
 உண�.டேனேய  
தா�தாவ�5 வ��ைதகைள( பய5ப#��கி5றா�க�. 



 
அேத சமய
 பா"டவ�க9��, த�ம�ைத;
, த5 வழி ெகா"# 

தா�தாவ�5 வ��ைதகைள;
, சீரான வழிகள0� பய5ப#�த ேவ"#
 
எ5ற நிைலக�தா5, வகி5ற�.  

 

கைடசி( ேபா��கள�தி�, அ�<Lன5அ�<Lன5அ�<Lன5அ�<Lன5    த5த5த5த5    
�ைவ�ைவ�ைவ�ைவ    எ"ண��தா5எ"ண��தா5எ"ண��தா5எ"ண��தா5,,,, அதிகமான வ��ைதகைள� 
க12� ெகா�கி5றா5. 

 
�ெவ5ற நிைலகைள எ"ண�,  
தDைமகைள அக1றி#
 உண�வ�5 த5ைம ெப2
 ெபாA�தா5,  
� பல�தா�, அவ5 எ"6
 வலிைம;
,  

அ"டஅ"டஅ"டஅ"ட    சராசர�தி5சராசர�தி5சராசர�தி5சராசர�தி5    உண�ைவ;
உண�ைவ;
உண�ைவ;
உண�ைவ;
        
அறி;
 ஆ1ற� வகி5ற�.  
 

மன0த உட$��� இ��
, ஒ@ெவாஒ@ெவாஒ@ெவாஒ@ெவா    ெகௗரவெகௗரவெகௗரவெகௗரவ    
�ண*
�ண*
�ண*
�ண*
    எ(ப+எ(ப+எ(ப+எ(ப+    இய �கி5ற�இய �கி5ற�இய �கி5ற�இய �கி5ற�???? அத5வழி, அவ5 
வா��ைக எ(ப+ இய �கி5ற�? எ52 மகாபாரத( 
ேபா��� கா=ட(ப=ட�. 

 
(ப�க
ப�க
ப�க
ப�க
  56-60) 

அ�<Lன5 எ5றா�, வலிைம ெகா"ட� எ5ப� ெபா�. த5 

தா�தா, சகலகலா வ��ைதக� ெப1றி(ப�H
, இவ5 
வலிைமய�5 உண�. ெப1றவ5.  

 
நம� க" எதன05 உண�வ�ைன, த5ைன� கா=+$
 வ$ 

ெகா"ட நிைலக� உ�ளேதா, அ�த வ$வ�ைன 3க���, இ�த உடைல( 
பா�கா�க, வ$வான உண�.கைள� தன��� ேச��கி5ற�. 

 
உதாரணமாக, �லி வலிைம ெகா"ட�. அ�, த5 இைர�காக 

மாைன� தா�க எ"6கி5ற�. மான05 க"கேளா, �லிைய( பா��� 
அத5 வலிைமைய� கா=#கி5ற�. அ� த5ைன� ெகா52வ�#
 எ5ற 
உண�ைவ, 3க��� வ�#கி5ற�. 



 
மா5 சா�தமான�. ஆனா�, 3க��த வலிைமயான உண�. 

ெகா"#, த5ைன� கா�க இ� வ$ ெப2கி5ற�. ஆகேவ, வ$வான 
உண�.க� க"ணா� கவர(ப=#, அ�த வ$வ�5 உண�ைவ உய�ட5 
இைண��, அ�த வ$வ�5 உண�ைவ� த5H� வள��கி5ற�. அ�ேவ 
வலிைமயாகி5ற�. 

 
இ�த� க"க� எதன05 வ$ைவ� I=#கி5றேதா, அதன0டமி�� 

த(ப���
 உபாய�ைத, உய�Eட
 ெகா#�கி5ற�. இ(ப+ வலிைமயான 
ப�5, �லிய�5 உண�.க� மான05 உடலி� வலிைமயாகி5ற�. �லி 
மாைன அ+�� ெகா�$
 ெபாA�, மான05 தைசைய� தன��� 
இைரயா�கி� ெகா�கி5ற�. 

 

ஆனா�, மான05 க"கேளா, �லிய�5�லிய�5�லிய�5�லிய�5 வ$வானவ$வானவ$வானவ$வான    
உண�.கைளஉண�.கைளஉண�.கைளஉண�.கைள����    தன���தன���தன���தன���    இைறயா�கிஇைறயா�கிஇைறயா�கிஇைறயா�கி, அ�த வ$வ�5 
த5ைம ெகா"#, உடைல வ�=#< ெச5றப�5, �லிய�5 உட$��� 
ெச�$கி5ற�.  

 

இ�த� க"க�, எைத உ12 ேநா��கி5றேதா, 
அ�தஅ�தஅ�தஅ�த    உட$���உட$���உட$���உட$���    ஊ#.
ஊ#.
ஊ#.
ஊ#.
    ச�திையச�திையச�திையச�திைய����    
ெகா#�கி5ற�ெகா#�கி5ற�ெகா#�கி5ற�ெகா#�கி5ற�....    இைத�தா5, க"ண5 அ�<LனH��< 

சாரதியாக< ெச5றா5 எ52, மகாபாரத�தி� கா=ட(ப=ட�.     
 
மான05 உய�ரா5மா, �லிய�5 உண�வ�5 வலிைம ெகா"டப�5, 

�லிய�5 வ�lக�ைத� தக���, அத1�� ஊ#வ< ெச8த�. க" 
அக"ட அ"ட�தி$
, எ"ண� ஓ#
 நிைல ெப1ற�.    

 
த�ம�ைத;
, நியாய�ைத;
 கைட(ப�+��
 பா"டவ�கைள,  
ெகௗரவ�க� Zதா� கவ���, அ+ைமயா��கி5றன�.  
Z�ட5 ெசய�ப=டா$
, இவ�கள05 நSL ெகா"ட உண�.க�,  
கைடசி நிமிட�தி� ெகௗரவ�தி5 த5ைம ெகா"#, அழிகி5றன�. 
 



ெகௗரவ�கள05 �ைண ெகா"#, அ52 � எ5ற த5ைமக� 
இ(ப�H
, பgFம�, ெகௗரவ� ெச8;
 தவ2ட5 உ2�ைணயாக 
இ�கி5றா�. அதனா�, அவ�� ேவதைன வகி5ற�.  

 
� எ5ற நிைலக� வர(ப#
 ெபாA�, கைடசி நிமிட�தி� 

பgFம�, அ�<Lனன0ட
 நியாய*"#, தா5 ெச8த பாவ�தி1�, 

அவனா�தா5அவனா�தா5அவனா�தா5அவனா�தா5    ப�ராய<சி�தப�ராய<சி�தப�ராய<சி�தப�ராய<சி�த



    அள0�கஅள0�கஅள0�கஅள0�க    *+;
*+;
*+;
*+;
,,,, எ5றா�. 
 
கைடசிய�� தா�க(ப=டப�5, தஷிணாயன�தி� நா5 

இற�கமா=ேட5. உ�திராயண�தி�தா5 இற(ேப5 எ5கிறா�. 
தஷிணாயன
 எ52 வ
 ெபாA�, க#
 ெந(பாகி5ற�.  

 
உ�திராயண
 எ52 வ
 ெபாA�,  
�வ�தி5 நிைல ெகா"#,  
3க��தறி�த உண�வ�5 த5ைம ெகா"#,  
என� தDைமக� க�க(ப=#,  
அ� ஒள0 எ5ற த5ைம என��� நிைல�தி��
.  

அ�த ச�திைய( ெபறேவ"#
, எ5கிறா�. 
 

அ�<Lன5, த5 �ெவ5ற நிைலக� வ
 ெபாA�, தா5தா5தா5தா5    
தா�கவ��ைலதா�கவ��ைலதா�கவ��ைலதா�கவ��ைல.... ஆனா�, �வ�5 உண�.க� வர(ப#
 ெபாA�, 
�ைவ�ைவ�ைவ�ைவ    ஆ=+(பைட��
ஆ=+(பைட��
ஆ=+(பைட��
ஆ=+(பைட��
    தDைமதDைமதDைமதDைமகள0கள0கள0கள0லி��லி��லி��லி��,,,,    
�ைவ�ைவ�ைவ�ைவேயேயேயேய    மQ=கமQ=கமQ=கமQ=க    ேவ"#ெம5றேவ"#ெம5றேவ"#ெம5றேவ"#ெம5ற உண�வ�ைனஉண�வ�ைனஉண�வ�ைனஉண�வ�ைன,,,, 
இவ5 வள��கி5றா5.  

 
மகாபாரத�ைத எ#��� ெகா"டா�, உண�வ�5 வலிைமயா� 

எ@வழிய�� இய �கி5ேறா
? எத5 வழிய�� மன0தன05 உண�.க� 
மா2கி5ற�? எ5பைத நா
 ெதE�� ெகா�ளலா
.  

 
ெகௗரவ�க� ப�க
 இவ� (�) இ��
ெபாA�. இவE5 

வ$�க� தDைமய�5 பயனாக அைமகி5ற�. ெகௗரவ�க� ெச8;
 
ப�ைழக9�ெக�லா
, � எ5ற நிைலக� வர(ப#
ெபாA�, தDைமய�5 
நிைலக� அைன��
 ப=டப�5, அ�த அவKைத எ5H� ப=#தா5 



ஆக ேவ"#
 எ5ற நிைலகைள, மகாபாரத�தி� ெதள0வாக� 
கா=#கி5றன�.  

 
இ52, நா5 தவ2 ெச8ேவா� உண�.க9�� உ2�ைணயாக 

இ�தா�, அ� நி<சய
 எ5ைன< சா
. தவெற5ற நிைலகள0� 
இ�� மQ=+ட ேவ"#
, எ5ற உபாய�ைத உ கள0ட
 I2
 ெபாA�, 
தDைமய�லி�� வ�#ப#
 உண�.கைள, நD க� வள��க *+;
,  

 
உ கள0� வள��க< ெச8;
 உண�.கைள, நா5 பா8<சினா�, 

என���என���என���என���    வ
வ
வ
வ
    தDைமய�5தDைமய�5தDைமய�5தDைமய�5    உண�ைவஉண�ைவஉண�ைவஉண�ைவ அ�ல�, 
உ களா�உ களா�உ களா�உ களா�    தDைமக�தDைமக�தDைமக�தDைமக�    வ
வ
வ
வ
    நிைலகைளநிைலகைளநிைலகைளநிைலகைள    3க��3க��3க��3க������    
அஅஅஅறி�தா$
றி�தா$
றி�தா$
றி�தா$
,,,, என��� தDைமக� வரா� த#�க.
 
உத.
. 

 
ப�றைடய தDைமயான உண�.க� வ
 ெபாA�  
அ�த� தDைமைய அக1றி#
 அ� ச�தி ெபற ேவ"#
  
எ52தா5 மகாபாரத
 கா=#கி5ற�. 

 

(ப�க
ப�க
ப�க
ப�க
  60-63) 

க�ண5 சகல வ�லைம ெப1றவ5தா5. அவ5 எ�லா 
வ��ைதகைள;
 க12� ெகா"டா$
, அவH
 அழிவ�5 த5ைமக� 
அைடகி5றா5. 

 



ஆகேவ, �ைவ அல=சிய(ப#�திேயா, �வ�Hைடய 
நிைலகைள, உ க� சா��ைடேயா� எ5ற நிைலக� இ�க(ப#
 
ெபாA�, நD க� தவ2 ெச8தா�, �ெவ5ற நிைலக� த5 அகின0� 
இ�கி5றாெர52
, எள0தி� கிைட�கி5றாெர52
, இத5 வ$வ�5 
த5ைம ெகா"# தவ2 ெச8தா�, கைடசிய�� ெகௗரவ�க9�� எ�த 
நிைல ஆனேதா, அைத நி<சய
 அைடவா�க�. 

 
க�ண5, அ�த ெகௗரவ�க� ப�க
 இைண�� வா��ததினா�, 

கைடசிய�� அ�த� தDைமய�5 வ�ைள.கள0ேலேய ம+கி5றா5. ஒ 
த�ம�தி5 எ�ைல ெகா"#,  

த�ம
 ெச8கி5ேற5, ந5ைம ெச8கி5ேற5 எ52  
இ52 சில� ப�ற��< ெச8வ�ேபா� ெச8�,  
அவ�கைள அ+ைம(ப#�தி  
த5Hைடய Lயலாப க9�காக< ெச8கி5றா�க�. 

இ� ஏமா12 வ��ைத.  
 
த க9�� வ$ இ�கி5ற� எ5றா�, ெச�வ�த�க� பல��( 

பண
 ெகா#��, அவ�கைள ஏமா1றி இவைடய Lயநல கைள( 
ெப12� ெகா�வா�க�. மகாபாரத�தி�, க�ண5 பல��� த�ம க� 
ெச8தா$
, தD � உ�ளவ� ப�க
 இ�கி5றா�. 

 

த�ம
 ெச8;
 ெபாA�, தD �தD �தD �தD �    உ�ளவ5உ�ளவ5உ�ளவ5உ�ளவ5    
எள0தி�எள0தி�எள0தி�எள0தி�    அைதஅைதஅைதஅைத((((    ெப2கி5றா5ெப2கி5றா5ெப2கி5றா5ெப2கி5றா5.... இவ5 ெச8;
 

த�ம�தி5 நிைலக9
, சீ� �ைலகி5ற�. ெகௗரவ�கள05 தDைமகளா�, 
க�ணHைடய த�ம
 அழி�க(ப#கி5ற�.  

 
இவைடய த�ம
 ந5ைம ெச8வதி�ைல. மாறாக தD � 

ெச8ேவா��தா5 உத.கி5ற�. ஆகேவ த�ம
 ஒவ��� ெகா#�க 
ேவ"#ெம5றா�, அ� எ�வாக இ�க ேவ"#
? 

 

ந�வழிந�வழிந�வழிந�வழிய��ய��ய��ய��    வாA
வாA
வாA
வாA
    அத1�"டானஅத1�"டானஅத1�"டானஅத1�"டான    உபாய�ைதஉபாய�ைதஉபாய�ைதஉபாய�ைத����    
கா=#வ�
கா=#வ�
கா=#வ�
கா=#வ�
, , , , ந1�ண கைளந1�ண கைளந1�ண கைளந1�ண கைள����    கா�க<கா�க<கா�க<கா�க<    ெச8வ�
ெச8வ�
ெச8வ�
ெச8வ�
,,,, 
உ"ைமயான த�மமா�
 எ5பதைன;
, உண�வ�5 
இய�க கைள;
 ெதள0வாக� கா=#கி5ற�, மகாபாரத
. 



 
அ�<Lன5, பல வலிைம ெகா"#, உண�வ�5 த5ைம எ� 

ெப1றா$
, அவ5 நியாய�தி5 எ�ைல ெகா"#, �ைவ மதி�தா5. 
அத5 உண�. ெகா"#, பைட பல
 ெகா"டா$
, �வ�5 நிைலைய 
நSைச ெவ5றி#
 �வ�5 வ$ைவ, தன��� அ�த� தDைமைய 
ெவ5றி#
 உண�ைவ� ெகா"# வ�தா5. 

 
எதிEக� ப�க
, த5 தா�தா சகலகலா வ�லைம ெப1றி�தா$
, 

அ�த எதிEக9�� அவைடய வ$�க�, த5 ஆைசய�5 நிமி�த
, 
ப�ற��� ெதா�ைலக� ெகா#�� அபகE��
 அவ�க� ப�க
, 
ெச�வ*
 ெச�வா��
 இ(ப�H
, க"ண5 பா"டவ�கைள 
மQ=#வதாக� ெதள0வாக� I2கி5ற�. 

 
க"ணன05 நிைலகள0�, நா
 எ@வா2 ெசய�ப#கி5ேறா
 

எ52
, தDைமய�5 ப�க
 க"ணன05 சா��ைடேயா� இ��
ெபாA�, 
இவைடய த�ம*
 நிைல�� இ�தேதய��ைல. அவன05 த�ம�ைத� 
க"ண5 எ(ப+( பறி��� ெகா�கி5றா5, எ52 கா=ட(ப=ட�. ப�ற� 
ெச8;
 தDைமய�5 நிைலக� வ
 ெபாA�, உட$ட5 ஒ=+ய 
த�ம�தி5 நிைலகைள� க"க�, தா5 பறி��� ெகா�கி5ற�.  

 
த�ம�தி5 நிைலக� வள��தா$
, தDைமய�5 நிைலக� 

அதிகE�க(ப#
 ெபாA�, இய1ைகய�� வ�ைள�த உண�.க�, 

க"ணா�க"ணா�க"ணா�க"ணா�    பா��தபா��தபா��தபா��த    தDைமய�5தDைமய�5தDைமய�5தDைமய�5    உண�.உண�.உண�.உண�.    அதிகமாஅதிகமாஅதிகமாஅதிகமாகிகிகிகி,,,, 
உடலி� வ�ைள�த, த�ம�தி5 நிைலகைள� தண��க< 
ெச8கி5ற�. 

 
அதனா�, க�ணHைடய ெச�வ*
 சகலகலா வ�லைம;
 

ம+கி5ற�, எ5பதைன� ெதள0வாக� I2கி5ற� மகாபாரத
.  
இைவெய�லா
, ஞான0க� கா=+ய உண�ைவ  

நா
நா
நா
நா
    உ12உ12உ12உ12    பா���
பா���
பா���
பா���
    ெபாA�ெபாA�ெபாA�ெபாA�,,,,        
இ�த வா��ைக�ேக வகி5ற�.  
 
�வ�5 த5ைமைய� தவறான வழிகள0� பய5ப#�தினா�, 

இ52 Lகமாக இ��
. �வ�5 த5ைம ெகா"#, அ� சாப 



அைலக9�ேக அைழ��< ெச�$
. இைத�தா5, 
மகாபாரத�தி� கா=#கி5றா�க�. 

 
((((ப�க
 ப�க
 ப�க
 ப�க
 63636363----66666666))))    

த5 தா�தாைவ� தா��
 நிைலகள0� நா5 இ�ைல எ52,  
அ�<Lன5 I2கி5றா�. அவைடய வ��ைதக� இ�க(ப#
 ெபாA�, 
எ(ப+ நா5 தா��ேவ5? எ52 I2கி5றா�. 

 
� பgFம� மானசீகமாக, “நா5 ெச8த ப�ைழக9��, இ(ப+ 

இ��
 ெபாA�, உ5Hைடய வ$தா5, நD ெச8த த�ம�தி5 
த5ைமக� எ5ைன ஊ#வ�, என��� இ��
 தDைமக� நD க 
ேவ"#
” எ52 I2கி5றா�.  

 
� பgFம�, ேப+ய�ட�தி� த5Hைடய வ Dர�ைத� கா=#வ� 

இ�ைல. ஆைகயா�. ேப+ைய எதி���
 ச�தி அவ�கி�ைல. 
ேப+யான உண�. ெகா�9
 ெபாA�, � அவ�கைள எதி��க மா=டா�. 
இைத�தா5 கா=#கி5றா�.  

 

தன� வலிைமைய, ““““வ$வ$வ$வ$    ெப1றெப1றெப1றெப1ற    ����””””,,,,  
ேப+ய�Hைடயேப+ய�Hைடயேப+ய�Hைடயேப+ய�Hைடய    நிைலகைளநிைலகைளநிைலகைளநிைலகைள����    த5த5த5த5    எ"ண�தி�எ"ண�தி�எ"ண�தி�எ"ண�தி�        
எ#���எ#���எ#���எ#���    ெகா�ளெகா�ளெகா�ளெகா�ள    மா=டா�க�மா=டா�க�மா=டா�க�மா=டா�க�    எ5பைத� கா=#கி5றா�. 

 
�, அவ� ெச8த ப�ைழய�5 த5ைம ெகா"#, 

ேப+யா�தா5ேப+யா�தா5ேப+யா�தா5ேப+யா�தா5    �ைவ�ைவ�ைவ�ைவ����    தா�கதா�கதா�கதா�க    *+கி5*+கி5*+கி5*+கி5ற�ற�ற�ற�.... �, 



ெகௗரவ�க� ப�க
 தDைமய�5 உண�.ட5 ெச5றதனா�, ேப+யா� 
தா��
 நிைல வகி5ற�.  

 
அ�<Lன5 த5 வலிைம ெகா"#, த5ைன அறியா� ேச��த 

தDைமகள0� இ�� வ�#ப=#, அவைடய உண�.க� ெம8வழி ெச�ல 
ேவ"#
 எ52தா5, மகாபாரத�தி� கா=ட(ப=ட�. 

 
� தா�க(ப=ட உண�. ெகா"#, தாக
 எ#�கி5ற� எ52 

ெசா�$கி5றா�.  
 
எ�ேலா
 நDைர� ெகா"# வகி5றன�.  
 
அைத நா5 வ�
பவ��ைல.  
என��� ேமா=ச
 எ5ற நிைலக� இ�கி5ற�.  

அதைன வான�தி� ஏகி,  
ேமா=ச நD� எ5ற நிைலக� ெகா"#,  
அவ� உண�. ெகா"#,  
என��� இ�தா� பாவ க� ேபா�
 எ5கி5றா�.  
 

“அ�<LனH��� ெதE;
” என�� எ� ெகா#�க 
ேவ"#ெம52 (எ52)Z=Lமமாக� கா=ட(ப#கி5ற�.  

 
� எைத வ�
�கி5றாேரா, அத5 த5ைம ெகா"#, �வ�5 

ஆைண(ப+, தDைமய�5 ப�க
 தDயவ�களா� சா��ைடய உண�. 
வ
ெபாA�, தன� �வ�1�
 எ(ப+ வ�த� எ52 கா=ட(ப=ட�. 

 
ம+;
 தண
, வட�� நிைல ெகா"ட உ�ராயாண
 வ
 

ெபாA�தா5, தன� ஆ5மா ப�Eய ேவ"#ெம52
, உ�ராயாண
 
எ5றா� �வ�தா� கவ
 நிைல ெகா"#, த5 ஆ5மா ப�Eய 
ேவ"#ெம52 ெசா5ன�.  

 

அத5 நிைல ெகா"#தா5, அ�<Lன5அ�<Lன5அ�<Lன5அ�<Lன5    த5த5த5த5    
�ைவ�ைவ�ைவ�ைவ,,,,    தDைமய�லி��தDைமய�லி��தDைமய�லி��தDைமய�லி��    வ�#பட<வ�#பட<வ�#பட<வ�#பட<    ெச8தா5ெச8தா5ெச8தா5ெச8தா5 எ52 
ெதள0வா�க(ப=ட�. 



 
காவ�ய� ெதா�(�கைள� தவறான வழிகைள� கா=+, தவறி5 

வழிகள0�தா5 அைழ��< ெச�கி5றன�. மகாபாரத( ேபாE�, உலகி� 
உ�ள உண�வ�5 த5ைமகைள 3க
 அறி. ெகா"ட நா
,  

நம��� ஒ@ெவா52
, ந
 உட$��� ����,  
உண�வ�5 ெசயலா�க
 அதனத5 வலிைம ெகா"#,  
ந
ைம திைச தி(�
 நிைலக� எ@வா2 இ�கி5ற�  
எ52 ெதள0வாக� I2கி5ற�. 

    
((((ப�க
 ப�க
 ப�க
 ப�க
 68686868----77774444))))    

கைடசிய��, அ
�( ப#�ைகய�� பgFம��� தைல 
ெதா �கி5ற�, எ52 எ"6கி5றன�. உட� *Aவத1�
, 
அ
�களா� ப#�தி��
 ெபாA�, ேவதைனய�� �+�கி5றா�.  

 
என��� தைலயைண ெகா# எ52 ேக=கி5றா�. ெகௗரவ�கேளா, 

உடலி� ரண ேவதைன, ஆனா�, தைல�� ம=#
 பSசி5 நிைலக� 
ெகா#�தா�, இ� எ(ப+யா�
 எ5கி5றன�. 

 
தைலைய நிமி��தினா�, அ�த உண�வ�5 த5ைம ெகா"# கீேழ 

ெதா �
 ெபாA�, அA�த
 இ�த அ
�கள0�தா5 ேவதைன 
நிைலகைள அதிகமா��ேம தவ�ர, உ5னா� தண��க *+யா� எ52 
எ@வள. Z=Lமமான நிைலகைள� Iறி;�ளா�க�. 

 
அ�<Lன5, தன� அ
�களா� �றி ைவ��, தைல ெதா கா� 

சம(ப#�தி, ேவதைனேவதைனேவதைனேவதைன    நிைலகைளநிைலகைளநிைலகைளநிைலகைள    தா �
தா �
தா �
தா �
    ச�திச�திச�திச�தி    
இவைடயஇவைடயஇவைடயஇவைடய    அ
���அ
���அ
���அ
���    உ"#உ"#உ"#உ"#    எ5றஎ5றஎ5றஎ5ற    நிைல;
நிைல;
நிைல;
நிைல;
, சிரL 
ெதா கா�, ேவதைனைய� தா �
 உண�வ�ைன( 
பா8<சி, சிரசிைன� தா கி நி2�தினா�, அ�<Lன�. 

 
எ5னா� ேவதைன தா க *+யவ��ைல, தாக
 எ#�கி5ற� 

எ52 ேக=க, எ�ேலா
 ஓ+ ஓ+ நD� ெகா"# வகி5றன�. ஆனா� 
அவH��� (அ�<Lன5) ெதE;
, அ�த நDE5 ச�தி எ5கி5றா� பgFம�. 
எ�த நD� ேவ"#ெம52 உ க9��� ெதEயா�, எ52 ெதள0வாக� 
I2கி5றன� காவ�ய�தி�. 

 



இைத நா
 ப+��ண��ேதாமா? காவ�ய�ெதா�(ைப அவரவ� 

உண�.�ெகா(ப�தா5 ெச8தி�கி5றா�க�. மகாபாரத( ேபாE�, 

““““உய�ைரஉய�ைரஉய�ைரஉய�ைர    எ(ப+எ(ப+எ(ப+எ(ப+    மதி�கமதி�கமதி�கமதி�க    ேவ"#
ேவ"#
ேவ"#
ேவ"#
????”””” எ52 
கா=ட(ப=#�ள�. 

 
ந
மிட
 ெக=ட�
 உ"#. ந�ல�
 உ"#. ந
மிட�தி� தDைம 

ெச8;
 உண�. உ"#. உய�E� பல
 ெகா"# அைத இய�க� I+ய 
ச�தி;
, உய��� உ"#.  

 
நா
 எத5 வ$ ெகா"# இ�கி5ேறாேமா, தDைம ெச8;
 

உண�.க9�� நா
 எ#��
 ெபாA�, உய�ரான �வ�1� நா
 எைத< 
ெச8கி5ேறா
? 

 
தD கி5 உண�. வ�தா�, தDைமைய நD�கி#
 அ� உண�ைவ 

எ#(பைத வ�#��, இ� Z��த நிைலக� ெகா"#, �ைவ 
ப#பாதாளா�தி1� வ D���கி5ேறா
 எ5பைத, மகாபாரத
 கா=#கி5ற�. 

 
அ
�( ப#�ைகய�� பgFம�, உ�ராயண�தி�தா5 நா5 இற�க 

ேவ"#
 எ5கிறா�. அதாவ� �வ நிைலக� ெகா"#, 
�வ�வ�வ�வ    ந=ச�திர�தி5ந=ச�திர�தி5ந=ச�திர�தி5ந=ச�திர�தி5    உண�.ட5உண�.ட5உண�.ட5உண�.ட5    நா5நா5நா5நா5    ெச�லெச�லெச�லெச�ல    
ேவ"#
ேவ"#
ேவ"#
ேவ"#
    எ5கி5றா�எ5கி5றா�எ5கி5றா�எ5கி5றா�....  

 

அத1�"டானஅத1�"டானஅத1�"டானஅத1�"டான    உபாய*
உபாய*
உபாய*
உபாய*
, , , , அத1�"டானஅத1�"டானஅத1�"டானஅத1�"டான    
சா�த*
சா�த*
சா�த*
சா�த*
    என��என��என��என��    ேவ"#
ேவ"#
ேவ"#
ேவ"#
,,,, எ52 பgFம� I2கி5றா�, 
என� ெதள0வாக மகாபாரத�தி� Iற(ப=#�ள�.  

 
ச12< சி�தி; க�  
சி�தைனைய< ெச$�தி( பா க�. 
நா5நா5நா5நா5    ெசா�வ�ெசா�வ�ெசா�வ�ெசா�வ�    இ�தஇ�தஇ�தஇ�த    �வ�ல�வ�ல�வ�ல�வ�ல. . . . ““““உய�ரானஉய�ரானஉய�ரானஉய�ரான    

����””””.... அ�, நD க� நிைன(பத1ெக�லா
 சீராக வகி5ற�.  
 



ெகௗரவ�க9ைடய நிைலக�, அவ�க9ைடய த5ைமைய 
இய��வத1�, சகலகலா வ��ைதகைள� க12� ெகா"டவ�க�. 

 
பgFம� தன��� திமண
 ேவ"டா
, த5 த�ைத��< Lகமான 

நிைலக� வர=#
 எ52 ச�திய
 ெச8�, கைடசி வைரய�$
 கா�தவ�.  
சகல வ�லைம ெப1ற அவH
  
த(ப *+யவ��ைல எ52  
எ@வள. ெதள0வாக ஞான�தி5 நிைலகைள( ேபாதி�கி5றன�.  
 
இ�த உய�ரான �, மன0தன05 நிைலகள0� எ�தைனேயா 

பைகைமகைள� ெகா"# வ�த�. “நா5, என�” எ5ற அக�ைத� 
ெகா�9
 ேபா�, ப�றைர� �5ப(ப#�தி, �5ப�தி5 நிைலகைள 3கர 
ேநகி5ற�. 

 
இ�த ெகௗரவ
, தா5 ப�றைடய த5மைமைய ரசி��
 த5ைம 

வர(ப#
 ெபாA�, இ�த உடைல அைம�த உய�ரான �வ�1�, ந
ைம 
அறியாமேலேய தD � ெச8கி5ேறா
.  

இத5 த5ைம ெகா"#தா5,  
உ�ராயண
 வ
 வைர  
இைத அHபவ��ேத ஆக ேவ"#
 எ5கி5றா�, பgFம�. 
 
அ�த கால
 வ
ேபா�தா5, ஜDவ5 ேபாக ேவ"#
. அ� 

வைரய�$
, நா5 ெச8த த5ைம�� எவட5 உ2�ைணயாக 
இ�ேதேனா,  

அ�த உ2�ைணயா� வ�ைள�த ேவதைனைய,  
எ5ன0� நD��வத1�, அ�<LனH��� ெதE;
.  
அ�த உண�வ�5 த5ைம ெகா"#,  

என��என��என��என��    ேநாவ��லாம�ேநாவ��லாம�ேநாவ��லாம�ேநாவ��லாம�    ெச8பவ5ெச8பவ5ெச8பவ5ெச8பவ5    அவேனஅவேனஅவேனஅவேன....    
அவைன(ப1றி நா5 எ"6
ெபாA�, தDைமக� ஆக$
 நிைல 

கிைட��
 எ5கி5றா�, பgFம�.  
 
“ச�திய�தி1காக வா��த த5 தா�தாைவ, நா5 எ(ப+� 

ெகா�வ�?” எ52 அ�<Lன5 எ"6கி5றா5.  
 



அேத சமய�தி�, “அவைர வ�=#வ�=டா�, உ5Hைடய ந�ல 
�ண க� ம+��வ�#ேம” எ52 க"ண5 ெசா�$கி5றா�. 
ெகா�வத1�"டான உபாய�ைத;
, க"ண5 ெசா�$கி5றா�.  

 
ேப+ எ5ற நிைலகைள, அவ� எ5ைற��
 தா��வதி�ைல. இைத 

மைற*கமாக ைவ��, ேப+ எ5ற நிைலைய� தா���வா�. ஆனா�,  

உ5 வலிைமைய( ப1றி, அவ� சி�தி(பா�.  
உ5ைன� தா�கமா=டா�.  
 
அ(ப+, ேப+ய�5 நிைலகள0� அவ� தி(ப(ப#
 ெபாA�, அவ� 

வ��<சி அைடகி5றா�. வ D�<சி அைட�தப�5, த5 உண�.��� த�கவா2 
ேவதைன அHபவ��கி5றா�. எதி�(� இ�ைல எ5கி5ற ெபாA�, 
அ�<Lன5 தா�கிவ�#கி5றா�. 

 
சாதாரணமாக, ஒவ� ேமலானவ� எ5ற நிைலக� இ��
ேபா�  
“தா�கி வ�#வா5” எ52 உஷாராக இ(ேபா
.  
 
ஒவ5 ேப+யாக (இர"# ெக=டானாக) இ��
ேபா�,  
அவ5 பய�தா� ந
*ட5 வ�தா�,  
“அவ5 ஒ52
 ெச8யமா=டா5” எ52 அச=ைடயாக இ�தா�  

அவ5 ந
ைம� தா�கிவ�#வா5. 
 
இ�த உண�ைவ� ெதள0வாக� கா=#கி5ற�, மகாபாரத
. 

ேப+ைய( ேபா52 ந+(பவ� உண�.கள0�, Z=Lம� த5ைமக9
 
உ"#. அவH� தா��
 உண�.கேள இ��
 எ52
, மன0த 



வா��ைகய��, ேப+ எ52 ஒ��க(ப=டா�, அத5 உண�.க� எ5ன 
ெச8;
? எ52
 கா=ட(ப=ட�. 

 
ஒவ5 ஒ52
 ெச8ய மா=டா5.  
இவன0ட
 எ5ன ச�தி இ�கி5ற�? எ52 நிைன�தா�  
அவ5தா5 எள0தி� தா��
 நிைலயாக வ
.  
 
வ�லைம ெகா"டவ5, ேப+ைய எதி��க மா=டா5.  
இவH�ெக5ன? எ5ற நிைலகள0� ஒ��க(ப#
 ெபாA�,  
இ�த உண�. வகி5ற�. 
 
அ(ெபாA�தா5, �ைவ மதி�கி5றா5. ேப+யா� தா�க(ப=ட 

உண�.
, தா5தா5தா5தா5    தDைமய�5தDைமய�5தDைமய�5தDைமய�5    சா��ைடயசா��ைடயசா��ைடயசா��ைடய    நிைலகள0�நிைலகள0�நிைலகள0�நிைலகள0�    

இ�க(ப#
இ�க(ப#
இ�க(ப#
இ�க(ப#
    ெபாA�ெபாA�ெபாA�ெபாA�,,,, அதிலி��அதிலி��அதிலி��அதிலி��    அ�<Lன5அ�<Lன5அ�<Lன5அ�<Lன5    
எ@வா2எ@வா2எ@வா2எ@வா2    கா�தா5கா�தா5கா�தா5கா�தா5???? எ52 மகாபாரத�தி� 
கா=ட(ப=ட�. 

    
அ�<Lன5 எ5ற நிைலக� வர(ப#
 ெபாA�, அவHைடய 

உண�.க9
, நDதிய�5 த5ைம வர(ப#
 ெபாA�, நDதி��� எ�தைன 
சி�க� சி��கி5றா5 எ52
, உண�.க� இய�க�தா� அவ5 உய�E5 
த5ைமய��, அவ5 உண�.க� எ(ப+ மா2கி5ற� எ5ற நிைலைய;
, 
மகாபாரத�தி� ெதள0வா��கி5றன�. 

 
அ� ஞான0க� கா=+ய நிைலக� ெகா"#, உ�ராயண�தி� நா5 

உடைல வ�=# ேபாகேவ"#ெம52 ேக=ட� ேபா�, அ� ஒள0 ெப1ற 
அ� ஞான0ய�5 உண�வ�5 நிைன. ெகா"#, இ�த உடைல வ�=#< 
ெச5றப�5, “ப�றவ�ய��லா நிைல அைடவேத கைடசிநிைல” எ52, 
வ�யாச� ெதள0வாக� Iறி;�ளா�. 

 
அவ� Iறிய I1ைற, அவரவ� Lயநல க9�காக� கா=ட(ப=#, 

த க� Lயநல க9�� ஒ(ப�தா5 i�கைள வ+வைம��, அைத( 
ப+�தவ�க� எ�லா
, இ�த வா��ைக��� தவ2 ெச8ேத வா�கி5றன�. 

 
இ�த� தவறிலி��, அைனவ
 உ"ைமய�5 உண�ைவ 

உண���, �வன05 நிைலைய நா
 3க���, �வ மகEஷிய�5 



உண�ைவ நா
 3க���, இ�த மன0த உட$��(ப�5 ப�றவ�ய��லா 
நிைலைய அைடேவா
. 

 

வ�Sஞான�தி� வ
 ேபரழிவா�, எ�தஎ�தஎ�தஎ�த    நிமிட�தி$
நிமிட�தி$
நிமிட�தி$
நிமிட�தி$
    
நா
நா
நா
நா
    உடைலஉடைலஉடைலஉடைல    வ�=#வ�=#வ�=#வ�=#((((    ப�Eயலா
ப�Eயலா
ப�Eயலா
ப�Eயலா
.... ஆனா�, அ�த 

உ�ராயண
, அ�தஅ�தஅ�தஅ�த    �வ�தி5�வ�தி5�வ�தி5�வ�தி5    நிைன.நிைன.நிைன.நிைன.    ெகா"#ெகா"#ெகா"#ெகா"#,,,, 
இ�த உடைல வ�=#( ப�E�தா�, அவHட5அவHட5அவHட5அவHட5    ஏகா�தஏகா�தஏகா�தஏகா�த    
நிைலகள0நிைலகள0நிைலகள0நிைலகள0����    வாழலா
வாழலா
வாழலா
வாழலா
....        

 
இைத�தா5 மகாபாரத�தி�, தா5 ெச8த தவ2க� இ(ப�H
, 

அ�<LனH��� ெதE;
 எ5Hைடய நிைலக�, எ52 Iற(ப=ட�.  
அ�<LனH��� க"ணா� கா=ட(ப=#,  
தDைமய�Hைடய உண�.கைள அக12
  
அ�த வலிைமயான நிைலக�, த5ைன� கா��
 உண�.க�  
அவH��� ெதE;
 எ52 ெதள0வாக� I2கி5ற�.  
அத5வழி ெகா"#, எ5Hைடய ஆ5மா எ(ப+ இ�க ேவ"#
? 

எ52 அவH��� ெதE;
 எ52 மகாபாரத�தி�, வ�யாசரா� 
Iற(ப=ட�. 

 
மாமகEஷி ஈKவராய �ேதவ� அவ�க�, கா"ப��த அ� 

வழிய��, யா
 அ� உண�.கைள( ெப1ேறா
. ஆகேவ, யா
யா
யா
யா
    ����    



அைள�தா5அைள�தா5அைள�தா5அைள�தா5    ேபா12கி5ேறா
ேபா12கி5ேறா
ேபா12கி5ேறா
ேபா12கி5ேறா
.... ேவ2 யாைர;
 
ேபா12வதி�ைல.  

 
�நாத� கா"ப��த அ� வழிய��,  
யா
 3க��� ெகா"ட அ� உண�.��� த�க  
யா
 ந5ைமக� அைட�ேதா
.  
 
அேத ேபா52, தியானவழி அ5ப�க9
  
� கா"ப��த அ� வழிய��  
தா
 3க���� ெகா"ட அ� உண�வ�1�� த�க  
ந1பய5கைள( ெபற *+;
. 
 

யா
யா
யா
யா
    ச�தி��
ச�தி��
ச�தி��
ச�தி��
    அைனவேமஅைனவேமஅைனவேமஅைனவேம    அ�ஞான
அ�ஞான
அ�ஞான
அ�ஞான
    
ெபறேவ"#
ெபறேவ"#
ெபறேவ"#
ெபறேவ"#
. . . . அ�ச�திஅ�ச�திஅ�ச�திஅ�ச�தி    ெபறேவ"#
ெபறேவ"#
ெபறேவ"#
ெபறேவ"#
    எ52எ52எ52எ52    
எ"ண�எ"ண�எ"ண�எ"ண�, , , , இத1காகஇத1காகஇத1காகஇத1காக    அைனவைர;
அைனவைர;
அைனவைர;
அைனவைர;
    தயா�(ப#�ததயா�(ப#�ததயா�(ப#�ததயா�(ப#�த    
ேவ"#
ேவ"#
ேவ"#
ேவ"#
    எ5றஎ5றஎ5றஎ5ற    ஆைசய��தா5ஆைசய��தா5ஆைசய��தா5ஆைசய��தா5,,,,    யா
யா
யா
யா
    
ெசய�ெசய�ெசய�ெசய�ப#கி5ேறா
ப#கி5ேறா
ப#கி5ேறா
ப#கி5ேறா
....        

 
இ� எ@வள. ெபEய ச�தி!  
எ�தைன வட
 கFட(ப=#,  
எ5ென5ன வழிய�� ெசய�ப=#,  



எ�தைன சிரம க� அHபவ���,  
அ�தைன சிரம கைள;
 தா கி,  

தா"+ வகி5ேறாெம5றா�, எத1காக?  
அைனவ
, இ�த அ
ெப
 ச�திைய( ெபற ேவ"#
 எ5ற 

ஆைசய��தா5. 
 
தேபாவன
 வளர ேவ"#
. தேபாவன
 எ
மா� வளரவ��ைல. 

�நாதரா�தா5, வள�கி5ற�. �நாதைடய உண�.தா5 ந
 
அ�தைன ேப��
 அைம���ள (ந�) ச�த�(ப
 ஆ�
.  

 

““““எ�ேலா��
எ�ேலா��
எ�ேலா��
எ�ேலா��
    அ�அ�அ�அ�    ஞான
ஞான
ஞான
ஞான
    கிைட�ககிைட�ககிைட�ககிைட�க    
ேவ"#
ேவ"#
ேவ"#
ேவ"#
” ” ” ” எ5றஎ5றஎ5றஎ5ற    ஆைசஆைசஆைசஆைச    உ க9��உ க9��உ க9��உ க9��    வரவரவரவர    ேவ"#
ேவ"#
ேவ"#
ேவ"#
....    

 
நம� வா��ைகய��, எ�த நிைலக� இ�தா$
, உ�ராயண
 

எ5ற அ�த நிைலக� வரேவ"#
. அ�த வலிைம நம��� வர 
ேவ"#
 எ52 ப�ரா��தி��, � கா=+ய அ�வழி ெகா"#, உய�ைர 
ஈசனாக மதி��, அவனா� உவா�க(ப=ட உடைல, சிவனாக நா
 
மதி�த� ேவ"#
. 

 
இ�த உடலி� பைகைம �கா�, எதிE வரா�, அ� உண�ைவ� 

I=+, இன0, “ப�றவ�ய��லா நிைல எH
, நிைல ெப
 நிைலயாக”, 
ேபE5ப( ெபவா�வாக வா��� வள��திட, எம� அளாசிக�. 

 



மாமகEஷி ஈKவராய �ேதவ� தேபாவன
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