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பதிப்பாளாின்
ஞானிகளின்

க ைர

பைடப் க்கைள,

அவற்றி

ெதா ம்வைர மீண் ம் மீண் ம் ப
ேக

ள்

ங்கள்.

ஊ

வி ள்ள

உண்ைம

ஆன்மாைவத்

ெமௗனத்தில் அவற்றின் ெவளிப்பா கைளக்

ங்கள்.

உள்ளி க்கும் பரமகு ைவக் கண் பி க்காமல்,
பிரதானமாக அைடயாலப்ப த்திக்ெகாள்வ
ெசய் ம். உங்கள் ஆன்மா ெவளிப்பட்

ல,

சூட்சும காரண சாீரங்க

வாழ்க்ைகயி

ம்

சாதைனயி

ம்

ாிதேலா

டன்

திண்டாடச்

ன்ேனற்றத்ைத ேநாக்கி அைழத் ச் ெசல்

ன்ேனற்றம் நிச்சயமாக ஏற்ப ம் என்ற
இ ப்

ஸ்

ம்வைர,

ெமௗனத்தில் ேகட்கப் பழகுங்கள். உங்கள்

ஆன்மாைவ ேநாக்கித் தி ம் வதால் நாளைடவில் உங்கள் சாதைன இயற்ைகயாக

எவ்வித சிரம ம் இன்றி மலர்ந் , வைரயைறயற்ற மகிழ்ச்சி அன்
தாிசனம் ஆகியவற்றிற்கு வழிவகுத்

உயர் உணர்

என்ற வார்ப்பில் இடப்ப ம்.

ேகரளத்தில் பிறந்த ஸ்ரீ ெமௗனி பாபா (1930-2010)
கு பரம்பைரயில் ேதான்றிய பரமகு
ெமௗனியாக

இ க்கும்ேபா ம்

பிற க்கு

அ ள் ாி ம்

சக்திைய ம்

லம் உலகமக்கள் அைனவ ட

அளிக்கப்ப கிற . உபநிஷத் களின் ஆழத்ைத இந்
ைல ெமௗன உபநிஷத் என்

சாயிபாபாவின்
ஆண் களாக
அதிகாரத்ைத ம்

இனிய அன்ைப ம் அ ைள ம் ேநாிைடயாக ம்

பவித்தவ மான ஸ்ரீ ஹாி நாராயணன் அவர்களால் இந்த

கிாியா ேயாக பதிப்பாளர்களின்
அவர்கள் இந்

ஸ்ரீ ஸ்ரீ ஷிாி

ஆவார். அதனால் அவர் கடந்த ஐம்ப

ெபற்றி ந்தார். பாபாவின் சீட ம் அவர
சாட்சியாக ம் அ

மற் ம் உண்ைமயின்

ம் பகிர்ந்

ல் பாபாஜியின்
ெகாள்ள இங்கு

ல் ெபற்றி ப்பதால் ஸ்ரீ ஹாிநாராயணன்

அைழக்க வி ம் கிறார்.
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ெமௗனம்

மனித

க்கும் இைறவனின் விந்ைதக

ெமௗனத்தின்

லேம ஏற்ப கிற .

க்கும் இைடேயயான

க ைண வள்ளல் பாபாவின் இ ப்

ெமௗனத்தால் நிரம்பி ள்ள . அதி

ந்

என்

ெப ம் ெமௗனேம.

ேதான்றினா

உண்ைமயான .

ம் ெவளிவ வ
ெமௗனத்தினால்

ஏற் க்ெகாள்கிறார்,

எந்த நிமிட ம் வார்த்ைத ெவளிப்ப ம்

அவர்

ெமௗனத்தினால்

கூ பவர்களிடம் அன் ெச

த் கிறார்.

ஞானிகளின்

டகமான ,

ெமௗனம்

தன

அவர்

கட ளின் ெமௗனம்

அன்பர்களின்
தன்ைன

ெபா ள்

ஞானியின் ெமௗனம் அவர

ெவளிப்பா . அவர் தன
பாடைலக்

ாியாத .

பா க்ெகாண்
ஆட்சி ெச

ெமௗனத்தில்

க்கிறார். அவர

அைதக் ேகட்கின்றனர்.

ெமௗனம்

சாத்தியமாகிற .

னித ெசால் ன் ஆனந்தப்

இைறவன்

நிரந்தரமாகப்

அளவற்ற ெமௗனத்ைத அ

அவர

பவித்தவர்கேள

ெமௗனம் குரல்களின் சத்தத்ைத ம் தாண்

த் கிற . ெமௗனத்தின்

வ மாக அர்ப்பணிக்க

என்

ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட உள்ளார்ந்த வி தைலயின்

ெமௗனத்தில் இைறவனின்

ேகட்கிறார்.

அன்ைப

இல்ைல

ரணமானதாக இ ந்தால்தான் மைறெபா ளின் ெவளிப்பா
ஒ

தல் சந்திப்

லம் மனிதனால் தன்ைன இைறவனிடம்

ம். அப்ெபா

இைறவன் அவ

க்குத் தன

ப் ெப ைம, கட்டற்ற சக்தி, எல்ைலயற்ற ஞானம், மைறவற்ற

இ ப்

ஆகியவற்ைற காட் கிறார்.
ெமௗனம்- அ

ய இ ப் .

பாி ரண ெமௗனத்தில் ெதாடக்க மில்ைல

மில்ைல. அ தான் ஒேர உண்ைம. அ ேவ பிறப் ம் இறப் மற்ற இ ப் .
என்ெறன் ம்
ெமௗனமானா
அ

எல்லாவற்றி
ம் ஒ

ள்

ம்

இ க்கும்

சிலேர அைத உண கின்றனர்.

பவங்கைளவிட ேவ பட்ட .

ெமௗனத்ைத அ

உண்ைமப்

ெபா ள்

இந்த அ

பவம் பிற

பவிப்ப

என்ப

தான்

அதில் கைரந் ேபாவ . ஒ வர், இைறவைனக் காண, அைனத்ைத ம், தன்ைன
உள்பட, ெதாைலக்க ேவண் ம்.

ந்ைதக்கு

ன்னி ந்

வற்ற

வைர
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ேபசிய ெசாற்கள் அைனத் ம் இைறவனின் எல்ைலயற்ற ெமௗனத்தில் ெதாைலய
ேவண் ம்.

பாி ரண

ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட .

ெமௗனத்தி

ந்

ெவளிப்ப ம்

இந்த ெசால்லால்தான் இைறவன் உலைகப் பைடத்தார்.

ெமௗனத்தில்தான் இைறவனின் வார்த்ைதையக் ேகட்க

ம். ெமௗனம் என்ப

ேபச்ைச நி த் வதல்ல; அதற்கும் ெமௗனத்திற்கும் ெவகு
வழிகாட் ம் சக்தியாக இ ப்பைத நி த் ம்ேபா
ேசாம்ேபறித்தனமாகிற .
அ

மதித்தால் அவர

என்ப

ெசால்

ஒ வர்

தன்ைன

ரம்.

ெமௗனம்

சும்மா இ ப்ப

ேசாம்ேபறித்தனம்

ஆக்கிரமிக்க

வாழ்க்ைக மிகச் ேசாகமானதாக மா கிற .

ெசயலற்

இ ப்பதல்ல.

அ

எல்லா

என்ப
ெமௗனம்

ெசயல்கைள ம்

ெசய ன்ைமைய ம் கடந்த .
ெமௗனத்ைதத் தவிர ேவேறான் மில்லாத உலகத்ைத நீங்கள் கற்பைன ெசய்
பார்த்தி க்கிறீர்களா?

ெமௗனஉலகில் நித்தியத் வம் உள்ள .

ய காலம் அதன் இல்லாைமயாக இ க்கிற . ெமௗனம் என்ப
தத் வம். அதற்கு ேவெறா
உண்ைமயான

லமில்ைல.

இ ப்ைபக்

காண்கிறான்.

ெமௗனத்தில்
அ ப்பைடத்

ெமௗனத்தில் மனிதன் உயிர்களின்
ெமௗனத்தில்,

எல்ைலயற்ற ம்

வரம் க்குட்பட்ட ம் ேசர்ந்தி க்கின்றன.

ெமௗனம் ேபச்சற்

இ க்கலாம்.

ஆனால் ேபச்சு ெமௗனத்ைதவிட்

யா . வாழ்க்ைக என்

ம் மரத்திற்கு

ெமௗனம்

என்

மனிதனின்

ம்

உரத்ைத

ன்ப ம்

ஏற்பட்டைவேய.

இ க்க
இட்டால்,

இன்பமின்ைம ம்

மகிழ்ச்சி ம்

தி ப்தி ம்

ெமௗனத்தின்

மல ம்.

உைடப்பினால்

தற்காலத்ைதய மனித வாழ்க்ைகையப் பார்க்கும்ேபா

நான்

ெமௗனத்தின் அழிைவேய காண்கிேறன்.
மனிதர்களின் வார்த்ைதகள் அதிகார ர்வமானைவ அல்ல. அ ப்பைடயில் எல்லா
வார்த்ைதக
உண்ைமைய

ம் எல்ைலக்குட்பட்டைவ, இணக்கமானைவயல்ல. ஏெனனில் அைவ
சூசகமாத்தான்

ெவளிப்ப த் கின்றன.

இ க்கும்வைர வார்த்ைதகள் பய
வார்த்ைதகளி

ந்

வழிகாட் வைதவிட

ேமாட்சப்பாைத

ள்ளைவயாக இ க்கின்றன.

ஞானிகளின்

ெப ம் ஊக்கத்ைதப் ெபறலாம். விசுவாசமான ஒ வ க்கு
மிக

எளிதாக

உலகத்திற்ேக

ேவதாந்தத்ைதக்

✧ 7 ✧

கற் க்ெகா த் விடலாம்.

இலக்கணம்,

விளக்கங்கள்

அறியாைம

ஆகியைவ

ேபார்ைவகளாகும்,

அ கலாகும்.

தர்க்கம்,

ெசால்லாடல்,

தன்ைனப்

உண்ைமயான

விாிவான

ேபார்த்திக்ெகாள்

ேத தைல

ம்

உைடயவர்கள்

ஆன்மீகப் பாைதயில் அடக்கத் டன் ெமௗனமாக நிர்மலமான இைறவனின்
வழிநடத்த

டன் நடப்பர்.

மனிதனின் கர்மங்கள்
“இப்ெபா

நித்தியமான இைறவைன மனிதன் உணர்ந்தால்

ந்

ேபாகின்றன; அவன் தன

இலக்ைக அைடகிறான்.

” அைட ம் இலக்கு ஒன்ேற உணர்வில் இ க்கிற . தற்ேபாைதய

ெநா யில் வாழ்ந்தால் இலக்கு என்ற ஒன்
ேத வைதத்

றப்பதில்

கட் ப்பாட் னாேலா

இ க்கிற

அைமதி.

ஆனால்

ெவளி பகரணங்களினாேலா

தயாராக இ க்கும்ேபா
றவல்ல,

இல்ைல.

ற

தீர்வல்ல.

ஏற்ப கிற . தன

அவ்வா

ஓ பவர்கள்

ெபற

அைத
யா .

கு ம்பத்ைதவிட்
எப்ெபா

ம்

மனக்
நீங்கள்
ஓ வ

வி தைல

ெப வதில்ைல. வி தைல என்ப

ஒன்ைற உ வாக்குவ ; கட் த்தைள என்ப

தன

ைனவ .

சூழ்நிைலையவிட்

ஓட

ெமௗனம் கதைவத் தட் ம்ேபா

அதற்குத் தயாராக இ ங்கள். எல்லாவற்ைற ம்
உங்க

க்குச்

ெசாந்தமானைத

ெபா ட்கைளத்

றப்ப

ைவத்தி ந்தீர்களானால்
பாி ரணத்திடம்
மதவாதிகளினா
ைமைய

அறிந் ெகாள்

மட் மல்ல. உங்கள்
அைதக்

அத்தைகய

ங்கள்.

றவின்

வி வ

லம்

என்ப

லன்கைள உங்கள் கட் க்குள்

கட் ப்ப த் வைத

விட்

அவற்ைறப்

றந் வி ங்கள். அதன் பிறகு அந்த ஆனந்தசக்தி, ஆயிரம்
ம் ஏற்ப த்த

இ ப்ைப மாற் ம். அப்ெபா
ஆ

றந்

அறி ர்கள்.

யாத ெப ம் சக்தி, உங்க
உங்கள
த

ள் வந்

உங்கள

பக்தியின் குறிக்ேகாைள, ஞானத்தின்

ம்

ம்

உங்க

க்குப்

லனாகும்.

எல்லாவற்ைற ம்விட, நீங்கள் ‘அறி ர்கள்’.

பிரபஞ்ச உணர்வில் திைளப்ப

என்ப

ப்ப . தனிப்பட்ட தன்ைமயில்

இ ப்ப

தனிப்பட்ட உணர்ைவ உணராம
என்ப

உ க்குைலவாகும். இைத ஒ வர் பாி ரண ெமௗனத்ைதப்
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ெப ம்ேபா

உண கிறார். நிகழ்காலம், இறந்தகாலம், எதிர்காலம் அைனத் ம்

ெமௗனத்தின் நித்தியத்தில் கைரந் வி கின்றன.
உங்கள

அறியாைமைய ெமௗனத்தில் உணர்ந்தால் உங்கள

பயபக்தி ைடயதாக ஆகின்ற . உணர்த

மனப்பாங்கு

டன் கூ ய அறியாைம அடக்கமான .

இைறவனின் அறியாைம மனிதம். மனிதனின் அறியாைம ெதய் கம். பாி ரண
ெமௗனம் ஞானம். ஞானம் தன

இ ப்ைப ெபான்மயமான ெமௗன அைலகளின்

லம் ெவளிப்ப த்திக் ெகாள்கிற .
கடந் வி கிறார். எண்ணங்கள் என்ப
ெவளிப்ப வேத எண்ணங்களாகும்.

ஞானத்தால் ஒ வர் எண்ணங்கைளக்
விழிப் ணர்வின் நிழல்கள் ஒ

உ வில்

இைறவனின் இரகசியத்ைதப் பற்றிப் பலர்

உபன்யாசங்கள் ெசய்கின்றனர், ெசாற்ெபாழிவாற் கின்றனர். இைவயைனத் ம்
மனித குலத்திைடேய ஒ
ெமௗனத்தி

ந்

மாற்றத்ைத ம் ஏற்ப த் வதில்ைல ஏெனனில் அைவ
ெவளிப பைவயல்ல.

தர்க்கிக்கப்ப வதல்ல,

விவாதிக்கப வதல்ல,

இைறைம என்ப

ெமௗனத்தில் உணரப்ப வ .

ெகாள்

தன

ம் என்

இ க்கும்
மனித

ெமௗனம்

க்குத் தன

இைறைம

என்ப

விளக்கத் க்குட்பட்டதல்ல.
சத்தம் ெமௗனத்ைத ெவற்றி

அறியாைமயினால் மனிதன் எண்ணலாம்.
ங்கும்ேபா

மனிதன்

அைமதிைய

தன்

ள்

இழக்கிறான்.

சத்தமாக வாழ்ந்த வ டங்கைள நித்திய ெமௗனத்தின்

ெநா களாக மாற் ம் சக்திைய ஆழ்ந்த ெமௗனம் த கிற . ஆழ்ந்த ெமௗனத்தில்
கட ள் ஒ

ெபா ளாக இல்லாமல் ஒ

சத்தமான

உலகில்

வாழ்க்ைக,

உணர்வாக, அ

மயக்கங்களால்,

பவமாக இ க்கிறார்.

மாயத்

ேதாற்றங்களால்

ஆளப்ப கிற .
இயற்ைகயின்
ஏற்ப வதற்கு

ெமௗனம்

ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட .

அ

மனித

ள்

நாதம்

ற்பட்ட, அைனத்ைத ம் உ வாக்கிய ெப ம் ெமௗனத்ைதப்

பற்றிய ஒ

உள்

ணர்ைவ ஏற்ப த் கிற .

இயற்ைகயி

ள்ள அைனத் ட

ெமௗனத்தின்

லம் ஒ வர்

ம் தன்ைனத் ெதாடர் ப த்திக் ெகாள்ளலாம்.

ெமௗனம் ஒவ்ெவா வாிட ம் ஒேர உண்ைமயாக இ க்கிற . ெமௗனத்ைத
விழித்ெதழச் ெசய்தால்தான் பிற ெபாய்கள் மீளாத

க்கத்தில் ஆழ்கின்றன.

✧ 9 ✧

ெமௗனத்தின் அதிசயம் என்னெவன்றால்

ன்

எங்ேக இறப்

இ ந்தேதா

அங்ேக இப்ெபா

இைறைம ேதான் வ .

வார்த்ைதகள் என்

ம் படகு ெமௗனம் என்ற ஆற்றில் பயணித்தால் இைச

ேதான் ம். இைசயி

ள்ள ெமௗனம் என்ைனக் கவர்ந் ள்ள . இைசயின் உச்சம்

அதன் தற்கா க நி த்தம்;
இல்லாைம.

பாி ரண

ஒய் ;

ெமௗனம்

ெமௗனத்
அல்ல

ளி;

எவ்விதமான சத்த ம்

அைசவற்ற

சத்தமின்ைமைய உ வகப்ப த் வ . இைசயின் கைடசி
ெமௗனம் வ

நிைல

ளி இறந்த ெநா ேய

வாகக் ேகட்கும் ேநரமாகும்.

அன்பார்ந்த பாபா நமக்கு ெமௗனத்தில் ெபறக்கூ ய அல்ல

ெகா க்கக் கூ ய

ஒேர பாிசான அன்ைபத் தந்தார். “அைத ெந ப்ைபப் ேபால பரப் ” என்
கூறினார்.

அவர் என்ைனத் தீயி ட்டார்.

உட்ெகாள்கிற .

ஒ வர்

அன்ெபன்

ம்

வார்த்ைதகளால் விளக்க

தீயினால்

எாி ம்

ண்ணியத்ைதப்

மதிக்கிறார்.

நிைலெபற்

இ க்கலாம்.

பிப்ரவாி 24, 1962

இைத

யா .

ெமௗனம் ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட . ெமௗனத்தினால் நீங்கள் எண்ணங்களி
பாி ரண ஞானம் என்ற

அவர்

அத்தீ ஒன்ைற ம் விடாமல்

ெபற்றால் அவர் தன்ைன ெமௗனம் உட்ெகாள்ள அ
என்னெவன்

என்ப

ைமக்கு உயர்ந்

உங்கள

ந்

உண்ைமத் தன்ைமயில்
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Contact A. Hari Narayanan
<saitemplehari@gmail.com>
Shirdi Sai Temple, Mammiyur, Guruvayur, Kerala, India
0 487 655 4749
0 966 111 9999

http://www.youtube.com/watch?v=4vobFyTUR8U

