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அ	ளியவ�  
ஞான�	 ேவ�ேகாபால �வாமிக� 



1 பல இல�ச� ஆ��க !� "# ெத# ப�தியி& 
வா'(த அக�தியனி# பாத) �வ�களி& பதிவான 

உண�வி# ஆ,ற&க� 

 
பல இல�ச� ஆ	
க�� �� அக�திய# அவ# வி�ைன 

ேநா!கி ஏ�வ1� இ(த) 23யைன4 பா�4ப1� அ5ேக நட!�� 
நிக')சிகைள4 பா�4ப1� அத# ெதாட� வ3ைசயாக ம,ற 
ந�ச7திர5க� உமி'71வைத9� இ(த4 பிரப:ச7தி,�� பர;� 
நிைல9� அவ# ச!தி வா<(த நிைலகளி& உ,=4 பா�!�� நிைலக� 
அவ��� வ	கி#ற1. 

 
அக�திய# இைத4 ேபா#ற உண�;கைள அவ# ?க�(1 ?க�(1 

அ(த உண�வி# த#ைமகைள அவ@!�� வள�!�� த#ைம 
ெப=கி#றா#.  

 
பிற ம�டல5களிலி	(1 (ேபர	ட�திலி���) 27 ந�ச7திர5க� 

எ4பE இைத! கவ�கி#ற1? அ1 தன1 உண�வி# ஒளி! கதி�கைள 
எ4பE4 பர4Hகி#ற1?  

 
23ய# அைத எIவா= கவ�கி#ற1?  
 
அ1 வ	� பாைதயி& ம,ற ேகா�க� எ4பE அைத இைடமறி717 

தா# �ழK� நிைலகளி& 1	வ4 ப�தியி& ?க�கிற1? த# �ழ,சியா& 
ெவ4பமாவ1� அ1 ?க�(த உண�;க� ெகா�� ேகா�க� எ4பE 
விைளகி#ற1? எ#ற ேப	�ைமகைள அக�திய# தன!�� 
கவ�கி#றா#. அவ@!�� அ1 விைளகி#ற1. 

 
தன!�� அ4பE விைள(த உண�வி# எ�ண5கைள4 

பர4Hகி#றா#. அவ# பர4பிய எ�ண5கைள) 23யனி# கா(த ச!தி 
கவ�(1 ைவ71! ெகா�ேட9�ள1.  



 
அக�தியன�� தா< த(ைதய� க�ட உண�;க �, இவனி& 

விைள(1 ெவளி4ப�ட உண�;க � இைவ அைன7ைத9� 23யனி# 
கா(த) ச!தி கவ�(1 ைவ71 அைலகளாக இ#=� ெப	கி! 
ெகா���ள1. 

 
அவ# வா'!ைகயி& க��ண�(த நிைலகைள அ(த அக�திய# 

இளைம4 ப	வ7தி& ெப,ற1 அைன71� நM5க� அைனவ	� ெபற 
"E9�. அைத4 ெப=வத,�7தா# இ(த உபேதசேம.  

 
ஏென#றா&, அக!திய� சில ப�திகள�$ அவ� நட�� ெச�ற 

Ôபாத* +வ
க��  அவ, உடலிேல வ.ைள�த உண,1க�� தைரய.$ 
இ2ேக பதி���ள�.  

 
பதி�தி��தா4� எ2ேக அவ6� பதி;க� இ�கி�றேதா 

அ2ெக$லா� அவ6டமி��� ெவள�8ப�ட உண,வைலக� Ô+ழ�: 
ெகா	
தா�  இ�கி�ற�. 

 
அ�த இட�தி$ தா� உ2க��� இ�த உபேதச�ைத உண,�தி 

உண,வ.� நிைனவா;றைல அ�த அக!திய� வா<�த கால�தி;�* (பல 
இல�ச� ஆ	
க�� ��) ெச4�த* ெச>கி�ேறா�. 

 
இ�த உண,1க� பதிவா!கிவ.�டா$ அ�த அக�திய# இள� 

ப�வ�தி$ ெப;ற அ�த ஞான�ைத ந@2க� ெபற �AB�. அ�த 
ஆ;றைலB� ெபற�AB� எ�பைத�தா� யா� உண,�தி 
ெகா	
�ேளா�. 

 
எம� ��நாத, கா�Aய அ�� வழிய.$ இ�த! கா�
 ப�திெய$லா� 

வர*ெசா$லி நடக* ெச>� அக!திய� உண,1க� எCவாெற$லா� 
பதி(தி	!கி#ற1 எ#=� ம,ற ெகாNர மி	க5களிடமி	(1 த�ைன 
கா�� ெகா�வத;� ��நாத, கா�Aய உபாய�தி� �ைண ெகா	
 
அைதேய அ�த உண,ைவ நிைன1 ெகா	
 இ8ப�திகள�$ (பாபநாச�) 
�த$ கால2கள�$ யா� +;:8பயண� வ�த� தா�. 

 
2னியமாக இ	(த ஆதியிலி	(1 இ(த4 ேபர�ட� எIவா= 

உ	வாகி வ(த1 எ#= அக�திய# க�ட நிைலகைள ந� �	நாத� 
எ�மிட� கா�Eனா�. 

  
ஆர�ப�தி$ ெத� ப�திய.$ ேதா�றிய அ�த அக!திய� த� இள� 

வயதிேலேய ேபர	ட�தி� ேப�	ைமகைள உண�� ப�வ� வ�த�.  



 
இ�த8 ேபர	ட� இ�	ட உலகமாக இ��� ெபாD� வ.ஷ�தி� 

த�ைம எ8பA உ�வாகி�ற�? அ�த வ.ஷ�தி� த�ைம அGகளாக 
எ8பA8 ெப��கி�ற�? எ�பைதெய$லா� க	
ண,�தவ� அக!திய�. 

 
இ�: H6ய� இ�கி�ற�. அதிலி��� அGகளாக ெவள� 

வ�கி�ற�.  
 
ஆனா$, ஆதிய.$ H6யேன இ$லாத ெபாD� அ� ஆவ.களாக 

மா:கி�ற�. ஆவ.களாக இ�க8ப
� ெபாD� அ� அட,�தியாகி 
ேமக2க� எ8பA இ�கி�றேதா இைத8 ேபால அகால2கள�$ 
ேமக5களாக எ4பE7 ெதாட�(1�ள1 எ#ற நிைலைய9� உண�(தா# 
அக�திய#. 

 
இ1 அக�திய� த# வா'!ைகயி& அவ@!�� விைள(த 

உண�;க� அ1 “"#ேனா!கி…) ெச#=…,” இ#= அ�ட7தி# ஆ,ற& 
எ4பE எ#ற நிைலைய அவனா& அ(த விஷ7 த#ைமயி# ஆ,ற& 
ெகா�� இ(த வலிைம ெப,றதனா& காண "E(த1. 

 
அ(த வலிைமயான எ�ண அைலகளா& இ(த உலக� எ4பE 

உ	வான1? இ(த4 பிரப:ச� எ4பE உ	வான1? 23ய# எ4பE 
உ	வான1? எ#= க�டறி9� ஆ,றK� அவ@!�� வ	கி#ற1. 

 
இ(த ஆ,ற& அவ@!�� எ4பE வ(த1 எ#ற நிைலைய இ5ேக 

�	நாத� அைத உபேதசி7த	ளினா�. இ(த உண�வி# நிைலைய4 
பதிவா!கி மீ��� அைத நிைனவா!கி அ(த அைலயி# ஆ,றைல நM 
எ4பE4 ப	க ேவ��� எ#பைத9� உபேதசி7தா�. 

 
அத# வழி ெகா��தா# உ5க !� இ4ெபாT1 ெசா&வ1.  
 
ேபர�ட7தி& 23யேனா, ந�ச7திர5கேளா, ேகா�கேளா இ&லாத 

ெபாT1 இ	�ட நிைலக� ஒ	 அட�7தியான நிைல வ	� ெபாT1 
ஒ	 சி= ெவ4பமாகி#ற1. 

 
ெவ4ப7தா& ஒ	 ஆவி மாதி37 ேதா#=கி#ற1. ஆவிகளாக 

உ	வான பி# அட�7தியி# த#ைம நாளா�� ெபாT1 அ1 ந:சாக 
எ4பE மா=கி#ற1? எ#= அக�திய# க�டா#. 

 
இைத இ#= வி:ஞான அறிவி& எ4பE திரவக7ைத ஊ,றிய பி# 

அத@ட# ேச�(த பி# எ4பE எ4பEெய&லா� மா=கி#ற1 எ#= 



கா�கி#றா�கேளா அேத ேபா#= �	நாத� ேபச ைவ71 உண�விைன 
இய!க) ெச<1 அ(த அக�திய# உண�ைவ7 தன!�� கவ�(1 அவ# 
க��ண�(த ெதாட�ைப நM எ4பE4 ெபறேவ��� எ#ற நிைலைய 
�	நாத� உண�7தினா�. 

 
அத# ெதாட� வ3ைச ெகா�� நா# பா�7ேத#.  
 
அIவா= நா# பா�7த, க��ண�(த, என!�� விைளய ைவ7த 

அ(த உ�ைமயி# உண�;க� அைனவ	� எளிதி& ெபற "E9� 
எ#பத,�7தா# இ5ேக “பாபநாச7தி&..,” வ	ட� ேதா=� 
V�டைம4பாக அைம71 அ(த அக�தியனி# ஆ,ற&கைள4 ெபற) 
ெச<கிேறா�. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2 அக!திய��� வ.ைள�த உண,1க� அGகளாக 
இ2ேக உலாவ. ெகா	
�ள�, உ2களா$ அைத8 ெபற 

�AB� 

 
தன�� த� இயக�ைத க	
ண,�தவ� அக!திய�. அவனா$ 

உண,�த உண,வ.� இயக�ைத� த��� அறி�தா�. இயக2க� 
இ8பA�தா� இ�கி�ற� எ�ற நிைலையB� ெதள�வாகினா�. 

 
ஆைகய.னா$ தா�, அக!திய� எ�: ஒ� அGவ.� அக�தி� 

இயக2கத எ8பA இய�கிற� எ�ற ேப�	ைமைய உண,�ததனா$ 



அவ�� அக!திய� எ�ற காரண8 ெபயைர* H�
கி�றா,க� 
ஞான�ய,க�. 

 
ச�த,8ப�தா$ உ�வாக8ப�ட உண,1� உண,வா$ உண,�த 

நிைலB� த�ைன அறி�த நிைலB� அவ� ச�த,8ப�தா$ அறி�த நிைலக� 
தா�.  

 
ஆகேவ, ப.� வ�த சா�ேறா,க� அGவ.� இயக8 ெபாறிகைள, 

Ôெபாறி  எ�றா$ அத�ைடய உண,வ.� உண,*சிக� எ8பA இய2�கிற� 
எ�ற நிைலைய ப.� வ�த ஞான�ய,க� ெதள�வாக உண,���ளா,க�. 

 
அ�த� ெதள��த உண,ைவ நம�� ெத6வ.கி�றா,க�. அCவா: 

உண,�திய� யா,? அதாவ� Ôவ.யாசக,  தா� இைத� ெதள�வா�கி�றா,. 
 
கட1� எ�றா$ எ�ன? உண,1 எ�றா$ எ�ன? எ�ற நிைலைய� 

தன�� த� அGவ.� இயக2கைளB� வ.	ண.� அGகள�� 
இயக�� அ� ம	ண.� அGகள�� இயக�� தாவர இன2கள�� 
அGகள�� இயக�� தாவர இன* ச�ைத Kக,�தப.� அGவ.� 
இயக� எ�ற இ�த உ� ப.6வ.ைன� தன�� அறி��ண,�ததனா$ 
அவைன அக!திய� எ�ற காரண8 ெபயைர* H�
கி�றா,க�. 

 
இ�: அவ��� வ.ைள�த உண,1க� ெவள�8ப
வைத இேத 

H6ய� தா� தன�� கவ,�� ைவ���ள� இ�:� அ� இ�கி�ற�. 
அ� அழியவ.$ைல, அழி�� ேபாக1மி$ைல. 

 
அGகளாக Ôஉலாவ. ெகா	
�ள�  நம� Lமிய.$.  
 
நம� Lமி ம�
ம$ல. இ�த* H6ய �
�ப�தி$ இ�த8 

ப.ரபMச�தி;��ேளேய அக!தியனா$ உ�வாக8ப�ட இ�த உண,1க� 
வ.	ண.4� ச6, ம	Gலகி4� ச6 இ� உலாவ. ெகா	ேடB�ள�. 

 
ச�த,8ப�தா$ நம�� அ�த உண,1கைள நா� Kக,�� அைத8 

பதிவாகிவ.�டா$ அேத நிைனவ.� எ	ண2க� வ�கி�ற�. 
 
அைத கவ,�� நம�� வள,க1� �AB�, வளர1� �AB�. 

ம;ேறாைர வள,�திட1� �AB� எ�ற இ�த ந�ப.ைக ஊ�AB�ள� 
அக!திய� த��� க	
ண,�த அ�த* ெசயலாக உண,1க�.  

 
ஏென�றா$, நா� ெசா$வ� சிறி� கAனமாக இ���, ந@2க� 

P6�� ெகா�வத;�.  



 
இ�ைறய உலகி$ க;:ண,�த உண,வ.� நிைலைய எD�தறிவாக8 

பாட நிைலயாக ெகா
க8ப�
 அதன�� பதிவாக2களாக வ���ள�. 
 
ஆக, ஞான�க� கா�Aய.��தா4� அத� ப.� வ�தவ,க� தா� 

Kக,�த உண,வ.� த�ைமைய மத2களாக உ�வாகி* ச�ட2கைள 
இய;:கி�றன,.  

 
ஒCெவா� மத�� தன�� எ	ண�தா$ உ�வாக8ப�
 அைத8 

பA�� உண,�தா$ தா� அைவ நம�� கட1ளாக இய2க� 
ெதாட2கிவ.
கி�ற� உ� நி�: அ�த உண,1க�. 

 
ஆகேவ, ஒCெவா� மத�� அத;�� எ�தைனேயா வைகயான 

உண,1க� நா� பதி1 ெச>தா4� அத;�� இன2க� பல தா� எ	ண.ய 
உண,1க� பதிவாக8ப
� ெபாD� அவ��� உ� நி�: அ� கட1ளாக 
உ�வா�கி�ற�. 

 
இ8பA மத2களா$ எ	ண2கைள உ�வாக8ப�
 அத� வழிய.ேல 

தா� இ�: H6யன�� கா�த8 Pலனறி1 கவ,�� இ�: நம� Lமிய.$ 
பரவ* ெச>��ள�. அ�1� இ�: உ�ள�. 

 
இைத8 ேபா�: ந�மி$ நா� ந�ைம அறி�� ெகா�ள 

ேவ	
ெம�றா$ அக!திய� வழிய.$ நா� ெச�ேறாெம�றா$ அGவ.� 
இயக8 ெபாறிB� அத� Qப2க� எCவா: எ�ற நிைலB� ந�மி$ நா� 
அறி�திட �AB�. 

 
நா� எைதெய$லா� ெப;: இ�த உண,1ெகா8ப இ�: ப6ணாம 

வள,*சி அைட�� வ�ேதா�? இ�த உண,வ.� கலைவயா$ நம� உய., 
எCவா: ந�ைம மன�தனாக உ�வாகிய�? எ�ற நிைலையB� நா� 
அறி�திட �AB�. 

 
ஆகேவ, உ2க��� ெதள�வா�� நிைலயாக �� கா�Aய அ�� 

வழிய.$ அவ, உண,�திய உண,1� பதி�த நிைலB� பதி�த நிைல 
ெகா	
 அறிய �;ப�
 அ�த உண,வ.� அறிவாக நா� ெத6�� ெகா	ட 
உண,1� என�� வ.ைள�த உண,வ.� க�1� Ôெசா$லாக ெவள�8ப
� 
ெபாD� Kக,�ேதா, உண,1கள�$ பதிவாகி  இைத நிைனவாக8ப
� 
ெபாD� அ�த அ�� ஒள�ைய Ôஉ2களா$ ெபற �AB�..,  எ�ற அ�த 
ந�ப.ைகய.$ தா� இைத R:கி�ேற�. 

 



ஏென�றா$ நா� எD�தறிவ;றவ�, இ�ைறய க$வ.ய.�  
நிைலகைள8 ெபற� த�திய;றவ�.  

 
ஆக, அ�� ஞான வழிய.$ �� கா�Aய அ�� வழிய.$ உண,வாக 

ெகா	
 அவ, கா�Aய அ�� ெநறி ெகா	
 அதைன எம�� வள,�� 
அ�த உண,வ.� சதி எ$ேலா�� ெபறேவ	
�, ெபற* ெச>ய�AB� 
எ�ற ந�ப.ைகய.$ தா� இைத R:கி�ேற�. 

 
இைத* ெசா$ல8ப
� ெபாD� சில, ஏ;: ெகா�ேவா�� உ	
. 

என�8 P6யவ.$ைல எ�றி�8ேபா�� உ	
. ÔP6யேவ	
�..,  எ�: 
ஏ2கி8 ெப:ேவா�� உ	
.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3 அக!திய� அம,�த இட2கள�$ அவ� 
S*சைலகளா$ வ.	Gலக ஆ;ற$ ந@ராக மா:வைத 

கா�Aனா, ��நாத, 

 
அக!திய� வா<�த கால�தி$ கா�
8 ப�திய.$ ெச�ற ேபா� 

Ôஅவ�ைடய S*சைலக�  பாைற�� எCவா: ஊ
�வ.B�ள�? அவ� 
எ
�� ெகா	ட உண,வ.� ச�� அவ� அம,�தி��த இட2கள�$ ம;ற 
ேமக R�ட2கைள எCவா: கவர* ெச>கி�ற�? 

 
ெவ:� வD�8 பாைறயாக இ���. அேத சமய�தி$ எ8பA ேமக 

R�ட2கைள ஈ,�� அ�த ந@ராக வAய* ெச>கி�ற�? இைதெய$லா� நம� 
��நாத, கா�
�� அைழ��* ெச�: கா�Aனா,, உண,�தினா,. 

 



அக!திய� அவ� ெச�ற இட2கெள$லா� அவ� எ2ேகெய$லா� 
த2கிய.��தாேனா அவ� உடலி$ வ.ைள�த உண,1க� வ.	Gலக 
ஆ;றைல� தன�� கவ,�� ம;றைத ந@ராக வAய* ெச>B� த�ைமக�. 

 
ஏென�றா$ ஆதிய.ேல இ�த அGகள�� ேமாத$கள�$ ேமக2க� 

RAய.��� ேபா� இ�த அGக� அ�த ேமக R�ட�தி$ 
ேமா��ேபா�தா� அ� ந@ராக மாறி அத� வழி ெகா	
 ஒ� ெபா�ளாக 
மா:கி�ற�.  

 
ஆக ந@ராக மாறி ஓ
� ேவக�தி$ ந@6� த�ைம ஆவ.யாக 

மா:கி�ற�. ஆவ.யாக மாறியப.� ஒ� ெபா�ளாக உ�வாகி�ற�.  
 
அைத8 ேபால இ�த அக!திய� உண,1�� தா> க�வ.ேல 

வ.ைளய8ப
� ேபா� அேத சமய�தி$ இவ� சி:க* சி:க வ.ைள�த�� 
இவ� வ.	Gலக ஆ;றைலB� தன�� கவ�� ஈ,8P� த�ைம 
அதிகமாகி�ற�. 

 
அதிகமா�� ேபா� ஜ@வ நதியான அத� எத�ைடய நிைலக� 

ந@ேரா�ட2க� ஓ
கி�றேதா இவனா$ இவ��� வ.ைள�த உண,1க� 
அக!திய� அம,�த பாைறகள�$ பாைதகள�$ பதி�� அ� ேமக�ைத 
R�A அவ�� ந@6� த�ைம ெகா
கி�ற�. 

 
இைத அக!திய� ெச�றி�கRAய பாக2க�ெக$லா� ேபா>8 

பா,�ேதா� எ�றா$ அ�த8 பாைறய.$ அ�த ந@, வ��.  
 
��நாத, Ôஒ� இட�ைத கா�
கி�றா, . அ2ேக ேம$ SA 

கிைடயா�. அதி$ பக�தி$ மர2க�� கிைடயா�. தன�8 பாைறயாக 
உ*சிய.$ இ�கி�ற�. அ�த உ*சி8 பாைறய.$ அ� ந@2க� எCவள1 
த	ண@ைர எ
�தா4� வ�� ெகா	ேடய.�கி�ற�. 

 
காரண�, அ2ேக Ôஅக!திய� அம,�த உண,1�.., அ2� பதி�த 

அGகள�� வலிைமB�  அ� கா;:�� இ��� ேமக R�ட2கைள 
கவ,கி�ற�. மW	
� அத� வழி ெகா	
 வAக�
கி�ற�. இ�த ந@, 
வ�கி�ற�.  

 
Ôந@ ம;ற பாைறகள�$ வ�� ந@ைர Kக,�� பா,.., அைத* +ைவ��8 

பா,. இத;�� அத;�� எ�ன நிைல?  எ�: மாமக6ஷி ஈ!வராய 
��ேதவ, அ2ேக அைழ��* ெச�: அ�த ந@ைர8 ப��� பAB� 
ெசா�னா,. 

 



ஏென�றா$, அக!திய� உடலி$ வ.ைள�த உண,1க� இCவா: 
இ�கி�ற�  

 
அதன�� உண,ைவ ந@ அறிய உன� உத1�. அவ� க	
ண,�த 

உடலி$ வ.ைளயைவ�த உண,ைவ ந@ ெபற �AB� எ�: Ôஅதைன Kகர* 
ெச>�..,  அதன�� உண,ைவ Ô�சிக* ெச>�..,  எ� உட4�� பதிய* 
ெச>தா,. 

 
ஆனா$, நா� உன� கா�
கிேற� எ�: எ$ேலா��� இைத 

கா�
� நிைலக� வ��வ.டாேத. எ$ேலா��� ந@ ெபற* ெச>. அத� 
வழிகள�$ ெப;ற ப.� அவ,க� Kக,�� அ�த இட�தி;�* ெச$ல* ெச>.  

 
அ�தா� உக�தேத தவ.ர இைத எ
�தா$ மன�த� இ�: 

த��ைடய ஆைச இ�த உடலி� இ*ைச� மா;:வா�. தவ:கைளB� 
பல ெச>வா,க�. இைத உன�� நிைன1ப
��கிேற� எ�: ெசா�னா, 
��நாத,. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4 அGவ.� இயக உண,ைவ அறி�தவ� அக!திய�, 
நMைச ெவ�றவ� அக!திய�, நMைச ஒள�கதிராக 

மா;றியவ� அக!திய� 

 
அக!திய� தா> க�வ.ேல இ�க8ப
� ெபாD� அக!திய�ைடய 

தா> நMைச ெவ�றி
� தாவர இன�ைத� தன�� Lசி ெகா	ட�. 
 
ம;ற நM+ ெகா	ட வ.ல2கின2கள�லி��� தா� கா�� ெகா��� 

நிைல ெப;ற இ�த� தா> நMைச ெவ�றி
� உண,வ.� ச�ைத Kக,�த 
தா> அCவா: +வாசி�ததனா$ அ�த� தாய.� க�வ.$ வ.ைளB� 
�ழ�ைத�� இ� Kக,�த உண,1க� நMைச ெவ�றி
� சதி 
ெப:கி�ற�. 

 



அ�த க�வ.ேல வ.ைள�த சி+ அவ� ப.ற�தப.� நMைச ெவ�றி
� 
சதி ெப:கி�றா�. நMசிைன ெவ�றி
� சதி ெப:� ெபாD� நMசி� 
இயக* சதிைய உண,கி�றா�.  

 
நM+ ம;ற ெபா��க�ட� ேச,�த ப.� எ�ெத�த மண� 

இ�கி�றேதா அ� எ8பA இய�கிற� எ�: அக!திய� அறிகி�றா�. 
 
ஏென�றா$, நMசி$லாத தாவர இன� இ$ைல. நMசி$லாத 

ேகா�க� இ$ைல. நMசி$லாத அGக� இ$ைல எ�ற நிைலகைள 
அக!திய� அறிகி�றா�. 

 
நMசி� அள1ேகா$ அதிக6�� ெபாD� ஒ� ெபா�ைள அதிக 

வ @6யமாக மா;றிவ.
கி�ற�. நMசி� த�ைம அதிக6க8ப
� ெபாD� 
மிளகாய.$ கார� அதிக6கி�ற�. 

 
நMசி� த�ைம அதிக6�� ெபாD� ஒ� கச8ப.� த�ைம 

அதிக6கி�ற�. எ8ெபா���� இ�த நMசி� த�ைம அதிக6கி�றேதா 
அ�த கச8பான உண,*சிகைள ஊ�
� வலிைம வ�கி�ற�. 

 
ெந$ வைககைள எ
�� ெகா	டா$ நMசி� இயக* சதி �ைற1. 

ஆகேவ, உண,வ.� த�ைம அத;�� +ைவ�� உண,வ.� மகி<*சி 
ஊ�
� உண,வ.� நிைலக� அ2ேக வ�கி�ற�. 

 
இ8பA* சா�த உண,1�� நM+ கல�தா$ நMசிைன� ெதாட,�த 

நிைலக� தாவர இன2க�� வ.ைளகி�ற�. இCவா: அதனத� நிைலகைள 
இ�த உ	ைமய.� உண,வ.ைன அறிB� ப�வ� ெப:கி�றா� 
அக!திய�. 

 
ஆக, அGவ.� இயக உண,ைவ க	
ண,�தவ� அக!திய�. 
 
தா> க�வ.ேல நMைச ெவ�றி
� உண,1 ெப;றவ�. தா> 

க�வ.லி��� ெவள� வ�தப.� அவ� உட$ இவன�ட� நM+ வராதபA 
அவ� உடலிலி��� வரRAய மண� நMசிைன ெவ�றி
� சதி 
ெப:கி�ற�. 

 
இவன�டமி��� ெவள�8ப
� உண,1கேளா ம;ற நMசி� த�ைம 

வ�தா4� த� அ�கி$ வராதபA பா�கா�� ெகா�கி�றா�. அவ�  
 



இ�த உண,வ.� �ைண ெகா	
 உலகி$ நMசி� இயக உண,ைவ 
அறி�தா�. உலக� எ8பA இய2�கி�ற� எ�ற வ4வ.� த�ைமைய 
அவ��� உ�வா�� ச�த,8ப� உ�வாகி�ற�. 

 
அ8பA உ�8ெப;ற உண,1 தா� வா�லகி$ இ��� வ�� 

மி�னலானா4� அைத கா�A4� இA மி�னலானா4� அக!திய� 
உ;: ேநாகினா$ அ� ஒ
2�கிற�. 

 
அவ��� அ� அட2கி உண,வ.� ஒள�ய.� கதிராக வள�� த�ைம 

வ�கி�ற�. ஐ�� வயதி$. வா�லக இயக உண,வ.ைன அறிB� ஆ;ற$ 
ெப:கி�றா�. 

 
நMசி� ேமாதலா$ ஏ;ப
� வ.ஷ கதி6யக�தா$ ஏ;ப
� “மி� 

அGகள�� தா�த$ தா�.., மி�ன$”. 
 
வ.ஷ�தி� ேமாதலி$ வ�� ேபா� அ� �க�க� பரவலாக* சித:� 

ெபாD� ம;ற ேகா�க� உமி<��� உண,1ட� கலகி�ற�. 
 
அ8பA கலக8ப
� ெபாD� அ�த ேகாள�� சதிைய இயக* 

சதியாக அைத வ4Y�
� நிைல� வ�கி�ர�. எத�ட� கல�தேதா 
எ�த உண,வ.� ச�ைத கல�தேதா அத�ட� இ� கல�தப.� அ�த 
உண,வ.ைன இய�� சதியாக மா:கி�ற�. 

 
இைத அ�த அக!திய� உண,கி�றா�.  
 
ஏென�றா$, இ�த உண,1க� அவ��� ஒ� மி�னGவ.� 

தா�த$ வர8ப
� ெபாD� தன�� அைத அடகி அ�த உண,வ.� ச�ைத 
உண�� ப�வ� ெப:கி�றா�. 

 
மி�ன$ தாக8ப
� ெபாD� தாவர இன2க� க��கி�ற�. ம;ற 

ெபா��க�ட� கலகி�ற�. அ� வ.ஷ� ெகா	ட�.  
 
ஒ�:ட� ஒ�: அ�த கதி6யக8 ெபாறிக� தா�வைத இவ� 

அக!திய� உ;:8 பா,�தா4� அ� இவ��� அட2�கிற�. அைத 
அட�� சதி அவ��� வ�கி�ற�. 

 
ஆக, ந�ச�திர2கள�� இயக ஓ�ட2கைள இவ� உ;: ேநாகி 

அதன�� உண,வ.� இயக2கைள அறிகி�றா�. அ8ெபாD� தா� 
அவ��� ��வ� எ�: காரண8 ெபய, வ�கி�ற�. 



5 அக!திய� ப.M+ உ�ள�தி$ ெப;ற ப.ரMச�தி� 
ஆ;றைல எ�ைன8 ெபற* ெச>தா, ��, உ2கைளB� 

ெபற* ெச>கிேறா� 

 
அ�: அக!திய� தா> க�வ.ேல வ.ைளய8ப
� ெபாD� ம;ற 

மி�க2கள�லி��� த8ப.�� ெகா��� நMசிைன ெவ�றி
� அ�த 
Sலிைககைள தா> த�ைதய,க� இவ,க� உடலிேல Lசி வள,�� 
ெகா	டா,க�. 

 
ஆனா4� க�1:� அGகள�$ இ�த வ.ஷ� த�ைமக� ஊ
�வ. 

அ�த வ.ஷ�ைத ஏ;: அைதேய வள,�� ெகா��� நிைலB� வ.ஷ�ைத 
ெவ�றி
� உண,வ.� அGகளாக க�வ.ேல உ�வா�� சி+வ.;� எ8பA 
உ�வாகி�ற� எ�: வள,�த நிைலக�� இைத� ெதள�வா�கி�றா, 
��நாத,. 



 
அகால2கள�$ அ�த உண,1கைள Kக,�த�� அவ,க� உடலிேல 

வள,�த�� உண,வ.� அைலக� இ�:� பரவ.ய.�8ப�� அைத 
Kக,�தறிB� உண,1�� ந@ இைத காG� பாகிய�ைத8 ெப:கி�றா> 
எ�: இதைன� ெதள�வாகி அைத Kக��பA* ெச>தா, ��. 

 
க�வ.$ வள�� சி+வ.;� இ�த Sலிைக மண2க� எCவா: அ� 

பட,கி�ற�? ஆக, இ�த வ.ஷ� த�ைமைய அட�� அGகளாக எCவா: 
வ.ைளகி�ற�?  

 
அ8பA வ.ைள�த மன�த� தா� ப.ற�தப.� அவ� உடலிலி��� 

ெவள�8ப
� மண2கைள ம;ற வ.ஷ� ெகா	ட Pலிேயா யாைனேயா ம;ற 
மி�க2கேளா இைத Kக,�தா$ அைவக� பலவ @னமைடகி�ற�. இவைன 
க	
 அMசி ஓ
கி�ற�.  

 
ஆனா$, �ழ�ைதேயா ஒ�:� ெச>யவ.$ைல. இவேனா வ.	ைண 

ேநாகி ஏ�கி�றா�. H6யன�� நிைலகள�$ அதன��: Z1� உண,வ.� 
ஒள� அைலக� வ.ஷ�ைத� தாகி ெவ8பமாகி வ.ஷ�ைத8 ப.6கி�ற�. 

 
வ.ஷ�ைத �றி�� நிைலக� ெகா	ட அ�த* H6யைன உ;:8 

பா,�ேதா� எ�றா$, ஆனா$ தா�தலிலி��� ெவ8ப�� இ�த 
உண,1கைள நா� Kக,�தா$ வ.ஷ� த�ைமக� நம�� ஊ
�வ8ப�
 
ந�ைம இ�ள* ெச>கி�ற�. 

 
ஆனா$, அவைனேயா இ�த வ.ஷ�ைத �றி�தி
� த�ைம வ�� 

ெபாD� Kக,நறி�தா4� இ�த உண,வ.� ஒள� அைலகைள8 Ôபள�*  எ�: 
அறிB� த�ைமக� வ�கி�ற�. 

 
இ�: உதாரணமாக ஆேடா, மாேடா ம;ற கா�
 வ.ல2�க� 

இரவ.ேல த� உடலி4�ள வ.ஷ�தி� த�ைம ெகா	
 அ� த� 
S*சைலகைள8 பா>*ச8ப
� ெபாD� இ�த உண,1க� த� உடலி$ 
வரRAய மண�� த� உடலி$ இ��� வரRAய ஒள�B� எதி, நிைல 
வர8ப
� ேபா� தா�� ெபாD� அ� ெவள�*சமாகி�ற�, ப.� 
அ2கி��� ெபா��க� ெத6கி�ற�.  

 
இைத8 ேபா�:தா� அக!தியன�� உண,1கள�$ அ�த8 ப.M+ 

உ�ள2கள�$ வ.	ைண ேநாகி ஏ�கி�றா�. 
 
H6யனா$ இ�த உண,1க� தாக8ப
� ெபாD� ஒள� அைலகளாக8 

பர1வ�� வ.ஷ� ப.6�� ெச$வைத அத� உண,வ.� ஆ;றைல 



அக!திய� உ;:8 பா,��ேபா� ஏென�றா$ வ.ஷ�ைத �றி�� 
ஆ;ற$க� இவ��� ஒள�ய.� கதிராக மா;:� த�ைம இCவா: 
வ�கி�ற�. 

 
ஆகேவ, தா> க�வ.$ ெப;ற உண,1க�தா� இதன�� ெதாட, 

ெகா	
 அவ��� இய2�கி�ற�. 
 
வ.ஷ அGக� எCவா: உ�வா�கி�ற�? அ� எத� வழிகள�$ 

இ�த8 ப.ரபMச�தி$ பர1கி�ற� எ�ற நிைலB� ந�ச�திர�ைதB� உ;: 
ேநா�கி�றா�. 

 
ப.ற ம	டல2கள�லி��� வ�� வ.ஷ�த�ைமைய ந�ச�திர2க� 

கவ,�� பா$ெவள� ம	டல2களாக மா;றி அ�த உண,வ.� த�ைம 
Zசியாக மா:� ெபாD� H6யன�� கா�தசதி அைத கவர8ப
� ெபாD� 
கதி6யக8 ெபாறிகளாக அ� கவ,கி�ற�. 

 
ஒ� ெபா�� ம;ற உண,1ட� கலக8ப
� ெபாD� எதி,மைற ஆகி 

உண,வ.� ஒள�8 ேபைழக� அ� எCவா: மி��கி�ற�? ஆக, கதி6யக* 
சதி எ8பA மா:கி�ற�? 

 
இைத8 ேபா�: ந�ச�திர2கள�லி��� பல உண,1க� ந� Lமி�� 

கவர8ப
� ெபாD� ஒ�:ட� ஒ�: ேமாத8ப
� ெபாD� இ2ேக 
மி�னைல8 பா,கி�ேறா�. 

 
இைத8 ேபால 27 ந�ச�திர2கள�$ அ� உமி<��� Zசிக� �க�க� 

வர8ப
� ெபாD� H6ய� கா�த* சதி கவர8ப
� ெபாD� அ� எ8பA 
மி�னGகளாக மா:கி�ற�? 

 
இ�த� Zசிய.� �க�க� எ8பA மா:ப�ட நிைலக� ெகா	
 ம;ற 

கலைவயாகி அத� ��வ8 ப�திய.$ கவ,�� அத� அ�கி$ இ��� 
ேகா�க� எ8பA தன�� எதி,மைறயான நிைலக� உ�வா�கி�ற� 
எ�ற நிைலய.ைனB� அ�த8 ப.M+ உ�ள�தி$ அக!திய� பா,கி�றா�. 

 
அவ� பா,�த உண,1� அவ� அறிவ.� த�ைம வள,�த�� அ� 

எCவா: பா,�தா�? அ�த அைலக� ெவள� வ�தப.� அைத Ôந@ Kக,�� 
பா,..,  எ�ற உண,வ.ைன ஊ�A அதைன நா� கவ�� நிைலகைள* 
ெசய$ப
�தினா, ��. 

 
அக!திய� ெப;ற ÔநMசிைன ெவ�றி
� உண,வ.� ெபாறி 

அைலகைள  அதைன உ�ன�$ ஏ2க* ெச>� இ�த உண,ைவ எதி, 



மைறயாக8ப
� ெபாD� Ôஉ�ைன ஏ� தாகவ.$ைல..,?  எ�ற இ�த8 
ேப�	ைமையB� உண,��கி�றா, ��நாத,. 

 
அைத என�� ெப:� பாகிய�ைத உ�வா�கி�றா,.  
 
இைத�தா� உ2கைள அ�த நிைனவ.� ஆ;றைல அ�த� ��வ 

ந�ச�திர��ட�� அவ, ெப;ற உண,வ.� த�ைம பா>*சி உ2க� 
நிைனவ.� ஆ;றைல* H6ய�ட�� இ�த 27 ந�ச�திர�தி� 
இயக��ட�� உ2கைள� ெதாட,P ெகா�ள* ெச>கி�ேறா�. 

 
ந@2க� அ2ேக ெதாட,P ெகா	
 அ�த உண,1கைள 

Kக,�தறிய8ப
� ெபாD� இைத ெவ�றி
� அGவாக உ2க� உய., அ�த 
உண,வ.� அGவாக மா;:� த�ைம� இைத உ2க��� வள,�� 
த�ைம�� உ2க� உட4�� வ�� த@ைமகைள அக;:� நிைலக� 
ெபற* ெச>வத;��தா� இைத* ெசா$வ�. 

 
ஏென�றா$, நா� க$வ. க;றவ�� அ$ல, க;:ண,�தவ�� 

இ$ைல. க;:ண,�� இைதெய$லா� ேபசவ.$ைல. 
 
மாமக6ஷி ஈ!வராய ��ேதவரா$ ெகா
க8ப�ட உண,1க� 

Kக,நறி�த உண,1க� அGவாகி அத� நிைனவாக எ
க8ப
� ெபாD� 
உண,வ.� ஆ;றைல Kகர �Aகி�ற�. 

 
Ôஉண,வ.� இயகமாக..,  எ�ைன இய�கி�ற�. ஆகேவ, ெசா$லா$ 

இ8ெபாD� ெசா$வைத ேக��� ெபாD� ேக�
ண,�ேதா, உட4�� 
பதிவானா$ த@ைமகைள அக;றி
� சதியாக உ2க��� வ.ைளகி�ற�. 

 
இ�த நிைனவா;றைல ெகா	
 ந@2க� Kக,�த@,க� எ�றா$ 

உ2கைளயறியா� வ�� த@ைமகைள ந@2க� அக;றி
� வ$லைம 
ெப:கி�ற@,க�. 

 
அைத8 ெபற* ெச>வத;��தா� இ�த உபேதச�ைத உ2க��� 

ெதள�வா�வ�. 

 
 
 



6 ��வ� இள� வயதி$ Ôமகா சி�� ெப;றா�  எ�: 
காவ.ய�தி$ உ	
 ஆனா$, வ.	 ெச�ற நிைலகைள 

மைற��வ.�டா,க� 

 
நம� காவ.ய2கைள8 பA��8 பா,�தா$ ��P Pல!திய, (Pைலய, 

எ�ப� ம�வ. Pல!திய, ஆன�) ெசா�னா, எ�: தா� கா�Aய.�8பா,க�.  
 
ஓ, அரச�� இர	
 மைனவ., அவரவ,க�� �ழ�ைத உ	
. 

அரச�ட� பழகிய.��� �ழ�ைதைய� த� மA மW� ைவ�� அ�த� தா> 
ெகாM+கி�ற�.  

 
அ�த ேநர�தி$ இ�ெனா� தாய.� மக� த� த�ைதய.ட� வ�� 

அம,�� ெகாMச ேவ	
� எ�ற உண,1க� வர8ப
� ெபாD� இ�த� 
தா> அவைன ெகாMசவ.டா� த
�த�. 

 
அதனா$ அவ� ெவ:�� ெகா	
 கா�
�� ெச�றா�. அ2ேக 

தவமி��தா� எ�: இ8பA நா� உ	ைமய.� இயக2கைள நா� 
அறியாதபA தவறி� �ைறகைள கா�A ��வன�� இயக�ைத நா� 
அறி�திடா� ெச>�வ.�டன,. 

 
அரச,க��க�த நிைலக� ெகா	
 இ8பA8 பல நிைலகைள* 

ெசா$லி காவ.ய2கள�8 பைடக* ெச>� அ+ர உண,1க�� ம;ற 
�ண2க�� எ�: பல பல காவ.ய2களாக மா;றி மகாபாரத�, 
இராமயாண� ேபா�ற நிைலகைள கா�
கி�றன,. 

 



க�த Pராண� சிவ Pராண� வ�தா4� வ.நாயக, எ�ற நிைலகள�$ 
இ�த அக!திய� கணபதிைய வண2கினா�. அவ��* சதி ஏ;ப�ட�. 
ஆகேவ, அவன�ட� எைதB� எதி,��* ெச>ய �Aயா� எ�ற நிைலகள�$ 
அக!திய� வ�� ேபா� இ8பA கைதகைள கா�A �DைமB� 
கா�டாதபA ெச>�வ.�டன,. 

 
ஆக, காவ.ய� ெதா�8Pகைள ஒCெவா�வ�� அவரவ��� 

தகவா: ெவள�8ப
�தி இ�: ]$கைள8 பA�தவ,க� உ	ைமய.� 
நிைலகைள அறியா� தா� பA�தைத தன�� ெத6�தைத அைதேய ெப6� 
எ�: வாதி�� ெகா	
 இ�கி�றன,. 

 
நம� ��நாத, மாமக6ஷி ஈ!வராய ��ேதவ, அக!திய� 

உ�வான நிைலB� ஐ�� வயதி$ ��வனா�� ேபா� ெப;ற ஆ;ற$மிக 
நிைலகைளB� எம� கா�Aனா,, உண,�தினா,. 

 
அதாவ�, கா�A;�� சில தாவர இன2கள�� மண�ைத க	டப.� 

பா�ப.ன2கேளா, ம;ற மி�க2கேளா அைவகள�� வ.ஷ� த�ைம ஒ
2கி 
ப�2கி இ�கி�ற�. ப*சிைலக� மண� ப�ட ப.� வலிைமயான 
யாைனB� த� S,க�தன�ைத இழ��வ.
கிற�.  

 
S,க�தனமாக� தாகி� த� உணவாக எ
�� யாைனய.� 

வ.ஷ�த�ைமக� இ�தைகய ப*சிைல மண2க� ப�டப.� ஒ
2�கி�ற�.  
 
பல இல�ச� ஆ	
க�� �� வா<�த கா�
வாசிக� கா
கள�$ 

வா<�த Pைலய,க� இ�: அக!திய� எ�: ெசா$4� அவ�ைடய தா> 
த�ைதய,க� இைதெய$லா� க	
ண,கி�றா,க�. 

 
கா�
 வ.ல2�கள�லி��� த8ப.க இ�த8 Pைலய,க� இ�தைகய 

ப*சிைலகைள அைர�� �லாமாக8 Lசி �ைககள�$ ப
�� 
ெகா�கி�றா,க�. 

 
வ.ல2�க� இைர ேதA வ�தா4� அவ,க� உடலிலி��� வரRAய 

மண�ைத க	டப.� இைத Kக,�த ப.� மயகமைட�� இவ,க� பக� 
வரா� ேவ: பக� ெச�: வ.
கி�ற�. 

 
இவ,க� �லாமாக8 Lசிய நிைலகள�$ ச�த,8ப�தா$ க�1:� 

ெபாD� க�வ.$ உ�வா�� அ�த �ழ�ைத� தா> த�ைதய, Kக,�த 
மண2க� இைண��, நMசிைன ெவ�றி
� அGகளாக8 ெப��கி�ற�. 

 



இ8பA8 ப�� மாத2க� கழி��8 ப.ற�த �ழ�ைத அ� ப.ற�தப.� 
H6யைன உ;:8 பா,கி�ற�. நா� H6யைன உ;:8 பா,�தா$ க	க� 
R+கி�ற�.  

 
ேமாதலி$ “ஒள�8 ப.ழ�Pக�..,  வ�வைத அ�த உண,வ.� த�ைமைய 

இ�த �ழ�ைத உ;:8 பா,�� சி6கி�றா�, மகி<கி�றா�.  
 
ப.ரபMச�தி� உண,ைவ அத� ெதாட, அைல வ6ைசைய அ� எ2ேக 

ெச$கி�றேதா இ�த8 ப.ரபMச�ைதB� அ�த இள� ப.M+ உ�ள�தி$ அவ� 
உண,கி�றா�, மகி<கி�றா�. ஆனா$, ெவள�8ப
��� உண,1 இ$ைல. 

 
ந�ச�திர2க� ப.ற ம	டல2கள�லி��� கவ,வ�� அத� உண,1க� 

ஒ� ந�ச�திர�தி;� ஒ� ந�ச�திர� ேமா�� ேபா� “ம�தா8L..,  ேபால 
ெபாறி அைலக� மா:வ�� ஒ� உண,1� ஒ� உண,1 மா:ப�
 மி� 
அGகளாக மா:வ�� இைத8 ேபா�ற நிைலகைள ேவAைக பா,�� 
ெகா	A�கி�றா�. 

 
வ.ஷ�ைத அடகி உண,வ.� இயக�ைத அவ� Kக�� 

உண,1கைள அவ� உய., இத;�� அ�த ஞான�தி� வழி� ெதாடராக 
ஒள�ய.� சிகரமாக எைதB� அறிB� அறிவாக அ�த8 ப.M+ உ�ள�தி$ 
அவ��� வ.ைளகி�ற�. 

 
ெவள�8ப
��� உண,1 இ$ைல. ஆனா$, Kக,�த உண,1 

அவ��� வ.ைளகி�ற�.  
 
இ8பA அவ� வள,�� வ�� நிைலகள�$ அ�த �ழ�ைதைய 

எ
�� ெகா	
 கா�
�� ெச�றா$ ம;ற மி�க2க� எ$லா� 
யாைனேயா, Pலிேயா, பா�ேபா ம;ற வ.ஷ வ	
கேளா இவ,க� அ�கி$ 
வ�வதி$ைல 

 
ஐ�தாவ� வய� வர8ப
� ெபாD� தன��� இவ� கா�
�� 

ெச�றா$ மி�க2க� அைன��� இவைன க	
 ப�2கி வ�வ�� 
இவ��8 ப.� வ�வ�� ஆக, இவ� ஒ� அரசனாகி�றா�. 

 
அேத சமய�தி$ இவைன8 ப.� ெதாட,�� ெச�றா$ அ2ேக உ�ள 

மக� அைனவ�� ம;ற ெகா^ர மி�க2கள�டமி��� கா�� ப	P� 
வ�கி�ற�. 

 



இ8பA�தா� ��வைன அரசனாக ப.;கால2கள�$ ைவ�தா,க�. 
அத;�8 ப.� வரா�. அவ� க
� ெஜப� எ
�ததா� எ�ற நிைலக� 
இ���.  

 
ஆனா$ அரச� எ�ற நிைலகள�$ தா� கா�Aனா,கேள தவ.ர அ�த� 

��வ� எCவழிய.$ “வ.	Gலக� ெச�றா�  எ�ற நிைல இ$ைல. 
 
அக!திய� தா> த�ைதய, Lசிய நMசிைன ெவ�றி
� ப*சிைல, 

Sலிைக மண2க� அக!திய� உட4�� நMசிைன ெவ�றி
� 
அGகளாக வ.ைள�த�. அத� வழிய.$ தா� ேபரா;ற$ மிக 
சதிகைளB� அவ� ெபற �A�த�. 

 
அக!திய� த� ஐ�� வயதி$ ��வ�தி� ஆ;றைல Kக,��, 

��வ�தி� ஆ;றைல8 ெப;றா�. வ.	Gலக ஆ;றைல அறி�தா�, 27 
ந�ச�திர2கள�� ஆ;றைலB� ெப;றா�. அக	ட அ	ட�ைதB� 
அறி�தா�. 

 
அGவ.� ஆ;றைலB� அறி�தா�, தாவரவ.ய$, Pவ.ய.ய$, 

உய.6ய$ எ�: அைன�ைதB� அறி�தா�. 16 வயதி$ தி�மணமாகி தா� 
ெப;ற சதிைய மைனவ.�8 பா>*சி இ� உய.�� ஒ�ெறென இைண�� 
ஒள�ய.� +டராக மா;றி ��வ ந�ச�திரமானா�.  
 

ந� Lமிய.லி��� வ.	Gலக� ெச�ற �த$ மன�த� அக!திய�. 
அவ� தா� இ�:� ��வ ந�ச�திரமாக நி�: அதன��: ெவள�8ப�ட 
உண,1க� ம;ற மன�த,க��� ெச�: அவ,க� ச8த6ஷி 
ம	டல2களாக அவன�� ஈ,8P வ�ட�தி$ +ழ�: ெகா	
�ளா,க�. 

 
அவ,க� அைனவ�� மரணமி$லா ெப�வா<1 எ�� அழியா ஒள�* 

சaரமாக வா<�� வள,�� ெகா	
�ளா,க�.  

 
 
 
 
 
 
 



7 Kக,�த உண,1க� எ	ண2களாகி, க�வாகி 
அGவாகி ந� உட4�� மா;ற2க� வ�கி�ற� 

எ�பைத Rறியவ� அக!திய� 

 
ந@2க� சா8ப.
கி�ற@,க�. �சி இ$ைலெய�றா$ �க� +ள�கி�ற�. 

�க� +ள��த1ட� உமி<ந@, ெகா�
கி�ற�. அ8ெபாD� அ�த வ.ஷ�தி� 
த�ைம உட4�� ேபான1ட� எ�ன ஆகி�ற�? 

 
சிறிதள1 தா� சா8ப.�A�8ேபா�. சா8பா
 ஒ�:� ஆகவ.$ைலேய 

எ�: நிைன�தா$ வய.: வலிகி�ற�, ெநM+ வலிகி�ற�, Ôகி: கி:..,  
எ�: எ8பAேயா வ�கி�ற� எ�: ெசா$வ @,க�. 

 
அ�த* சா8பா�A$ உண�� உண,*சிக� இ�த உண,*சிகள� Z	A 

அ� ேவகமாக* +வாசிக* ெச>� அேத உண,1 உமி<ந@ராக மாறி ந� 
சா8பா�ைடேய மா;றிவ.
கி�ற�. 

 
இேத மாதி6 +ைவயான �ைறய.$ சா8ப.
கி�ற@,க�. சா8ப.�ட1ட� 

+ைவய;ற நிைலய.$ Ôபாவ.8 பய$ இ8பAெய$லா� ெச>� 
ெகா	A�கிறாேன..,  எ�: ஒ�வ, த� ைபயைன8 ப;றி கைதைய* 
ெசா$கிறா,.  



 
த� ைபய� Ôஇ8பA* ெச>கி�றா�, அ8பA* ெச>கி�றா�  எ�: 

ந�மிட� ெசா$கிறா, எ�றா$ அைத கா� ெகா
�� ேக�காம$ இ�க 
�ABமா?  

 
அ�த உண,*சிக� Kக,�த1ட� எ�ன ெச>B�? உமி<ந@ராக 

மா:கி�ற�. ந@2க� �சியாக* சா8ப.�ட உண1ட� இ� ேபா> 
கலகி�ற�. 

 
ஏ;கனேவ, �சியாக இ�கி�ற� எ�: Rட ெகாMச� 

சா8ப.�A�8பb,க�. இ�த உண,1க� உ���� ேபான1ட� Ôகட Pடா.., 
கட Pடா  எ�: ெச>B�. 

 
பா,கலா� ந@2க�, ந�றாக* சா8ப.�ட ப.� இைத8 ேபால கcட� 

எ�:  ஒ�வ, ெசா$வைத ேக�ட ப.� அ$ல� கcட8ப
ேவாைரேயா 
ேவதைன8ப
ேவாைரேயா பா,�த ப.� அ�ைற�8 பா,�தா$ ஒ� ப�� 
நிமிட�தி;�� உ2க� உட4�� எ8பA கலகிற� எ�: பா�2க�. 

 
உ2க� அ�பவ�தி$ ெத6�� ெகா�ளலா�.  
 
ந�றாக� தா� சா8ப.�A�8ேபா�. இ�த உமி<ந@, ேபான1ட� ந�றாக 

ஜ@ரணமாவைத வ.ஷமாக மா;றிவ.
கி�ற�. 
 
ந$ல ச���ள பாலி$ பாதாைம8 ேபா�
 ஒ� �ள� வ.ஷ�ைத8 

ேபா�டா$ எ8பA இ���?  
 
பாதாமி;�* சதி இ�கி�றதா? ந$ல ச��� இ2ேக அதிகார� 

இ�கி�றதா? உ2க� ந$ல �ண�தி;�* சதி இ�கி�றதா? 
 
ஒ�:ேம இ$லாம$ ேபாகி�ற�. ஏென�றா$ இ�த இய;ைகய.� 

உ	ைம நிைலக�.  
 
இைத மா;:வத;� எ�ன ைவ�தி�கி�ற@,க�?  
 
சாமியா, ெச>வாரா? ெத>வ�திட� ேபா> அD� பாலாப.ேஷக� 

ெச>தா$ ச6யாகிவ.
மா? எ$லா அ,*சைனB� ெச>� அப.ேஷக�� 
ெச>� கcட�ைதெய$லா� சாமிய.ட� ெசா�னா$ சாமி வ�� பா�கா�� 
எ�றா$ பா�கா�மா? 

 



நா� வழி �ைறைய� தவறி நடகி�ேறா�. ஆனா$, இ�: 
வ.Mஞான உலகி$ வா<கி�ேறா� எ�பைத மற�திடலாகா�.  

 
வ.Mஞான�தி$ ஒ� ெபா�� ஒ� ெபா��ட� இைண�தா$ எ8பA 

உண,1க� மா:கி�ற�? இ�த கா;: ம	டல� எ8பA ந*+� 
த�ைமயாகி�ற�? த	ண@, எ8பA ெக�ட�? இ2ேக கி�மிக� வர 
காரண� எ�ன? இைதெய$லா� கா;றி$ வ�வைத வAக�A கா	ப.�� 
Ôஇ�ென�ன அைலக� இ8பA இ�கிற�  எ�: வ.Mஞான� 
கா�
கி�றா�.  

 
நிQப.கி�றா� வ.Mஞான�. அ8ெபாDதாவ� நா� உண,கி�ேறாமா 

எ�றா$ இ$ைல.  
 
இைதெய$லா� க	டவ� அ�: அக!திய� ெசா�னா�. Kக,�த 

உண,1களா$ எ	ண2க� வ�கி�ற�. எ	ண�தி� உண,1 நம�� 
க�வாகி�ற�. அGவாக உ�வான ப.�P உட4�� எ8பA மா:கி�ற�? 

 
இைத� ெதள�வாக RறிB�ளா� அக!திய�. ÔKக,�த உண,1க� Ð 

சீதாராமா  எ�: அைத�தா� இராமாயாண� எ�ற நிைலகள�$ 
கா�AB�ளா�. யாராவ� நிைனகி�ேறாமா? ச;: சி�தி��8 பா�2க�. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



8 அக!திய� க	
ண,�த ேப�	ைமக� அைன��� 
ந� காவ.ய8 பைட8Pக��� உ	
 

 
ஓ� ஈ!வரா ��ேதவா எ�: ெசா$4�ேபாெத$லா� அவரவ,க� 

உய.ைர எ	Gத$ ேவ	
�.  
 
ந� உய., Ôஓ  எ�: இயகி (ஈசனாக இ���) நா� எைதெய$லா� 

எ	ண. ஏ2�கி�ேறாேமா அைவ அைன�ைதB� அ�த�த �ண�தி;�� 
த��த அGவாக மா;றி Ô�  எ�: உ�வாகி ந� உடலாக மா;:கி�ற�.  

 
ந� உட4�� அ�த அGக� எ�தைன வைக �ண2க� 

இ�கி�றேதா இைவ அைன�தி;�� நம� உய.ேர ��வாக (��ேதவா) 
இய2�கி�ற�, இய�கி�ற�. 

 
அ� தா� ஓ� ஈ!வரா ��ேதவா எ�: ெசா$வ�. 
 
நம� ஞான�க� த�ைன�தா� க	
ண,�� ெப;ற சதிகைள 

இராமயாண�, மகாபாரத�, க�த8Pராண�, சிவPராண�, வ.நாயக Pராண� 
எ�: காவ.ய2களாக� ெதா��� ெவள�8ப
�திB�ளா,க�. 

 



அ�த காவ.ய2கள�$ Rற8ப�
�ள SலR:கைள நா� சீராக8 
பய�ப
�தினா$ இ�த வா<ைகய.$ வ�� த@ைமகள�லி��� எள�தி$ 
வ.
பட �AB�. 

 
இ�த உய., ேதா�றி பல ேகாA* சaர2க� ெப;றப.� தா� 

மன�தனாக உ�வா�கி�ற�. 
 
மன�தனானப.� இ�த உடைல வ.�
 நா� அக�றா$ எ2ேக 

ெச$வ�? நம� எ$ைல எ�? எ�ற நிைலைய� த�ன�$ அறி�தவ� 
அக!திய�.  

 
ப.� அGவ.� ஆ;றலி� இயக�ைத க	
ண,�தா�. ந� 

Pவ.ய.� நிைலகள�$ இ��� வா�வ @திைய உ;: ேநாகினா�. 
 
வான�$ நட�� வானஇய$ த��வ�ைதB� க	டா� அக!திய�. 

அCவா: வான�$ வ.ைள�த உண,1கைள� ��வ8 ப�திய.� வழியாக 
நம� Lமி கவ,�� Pவ.இயலாக மா;:வைதB� க	
ண,�தா� 
அக!திய�. 

 
இ2ேக Pவ.இய$ நிைலகள�$ வ.ைள�த ச�திைன உய.6யலாக உய., 

அGக� மா;றி8 பல ேகாA* சaர2க� எ
�த ப.� மன�தனாக 
உ�வாேனா� எ�பைதB� அறி��ண,�தவ� அக!திய�.  

 
மன�தனான ப.� நா� இ�த உடைல வ.�
* ெச�றா$ எ2ேக ெச$ல 

ேவ	
� எ�ற த� அ�பவ�தி$ ெப;ற நிைலைய த��� வ.ைள�த 
சதிைய இ�: அக!திய� ெதள�வாக RறிB�ளா,.  

 
அக!திய� க	
ண,�த ேப�	ைமக� அைன��� இராமயாண�, 

மகாபாரத�, க�த8Pராண�, சிவPராண�, வ.நாயக Pராண� ேபா�ற 
காவ.ய2க��� உ	
. 

 
நம� ��நாத, கா�Aய அ�� வழிய.� �ைண ெகா	
 அைவக� 

அைன�ைதB� நா� Ôஊ
�வ.8 பா,8ப�..,  ந$ல�.  
 
தா� யா, இ�த8 ப.�ைள யா,? எ�ற நிைலய.$ த�ைன� தா� 

அறித$ எ�ற நிைலய.$ நா� அக!திய� க	ட வான இய$, Pவ. இய$, 
உய.6ய$ அைன�ைதB� நா�� காண �AB�.  

 
அக!திய� ெச�ற பாைதய.$ நா� ெச�றா$ ேவகா நிைல எ�� 

க$கி எ�ற நிைலைய அழியா ஒள�ய.� சaர� ெபற �AB�.          



9 அ�! கதி3ய!க5கைள ஒளி!கதிராக மா,றி 
ஒளியாக மாறிய அக�தியனி# ஆ,றைல 

எ&ேலா	!�� கிைட!க) ெச< எ#றா� �	நாத� 

 
ேபர�ட7தி& பிற ம�டல5களிலி	(1 வ	வைத எ4பE 

ந�ச7திர5க� த# கதி3ய!க4 ெபாறிகளா& ம,றைத அட!கி7 த# 
பா&ெவளி ம�டல5களாக மா,றி அ1 தன!�� எ4பE! கவ�(1 
ெகா�கி#ற1…? 

 
ந�ச7திர5க� அIவா= ெவளி4ப�71� உண�;கைள 23யனி# 

கா(தச!தி கவ�(1 அைலகளாக4 பட�(1 வர4ப�� ெபாT1 இர�� 
ந�ச7திர5க� எதி�மைறயாக7 தா!க4ப�� ெபாT1 ^மி!�� எIவா= 
மி#ன&க� எIவா= மி#@கி#ற1…? 

 
அேத சமய� இ(த மி#ன& இத@ைடய உண�;க� ம,ற தாவர 

இன5களி& இ1 கல(தி	(தா& அ(த) ெசEைய எ4பE7 
தா!�கி#ற1…?  

 



அேத மி#னலி# உண�;க� ^மி!�� ஊ�	வி ந�ைமய� 
எIவா= அைடகி#ற1…? இைதெய&லா� க��ண�(தவ# பல 
இல�ச� ஆ��க !� "# ந� ^மியி& வா'(த அக�திய#. 

 
இ4ெபாT1 மனித# த# க��பிE4பா& இ7தைகய மி#னலி# 

ஒளி! கதி�க� இ(த ம�ணி& மைற(தி	4பைத வி:ஞான அறி; 
ெகா�� அதிK�ள கதி3ய!க4 ெபாறிகைள அ�ைவ4 பிள(1 
அ�ைவ! V�E அ���டாக அைத உ	வா!கி அைத ெவE!க) 
ெச<கி#றா#. 

 
ெவE!க) ெச<ய4ப�� ேபா1 23யனி# கா(த ச!தி கவ�(1 அ(த 

அைலக� ம,ெறா#ேறா� ேமாத4ப�� ெபாT1 இ(த! க&K!�� 
இ	!�� அேத கதி3ய!க4ெபாறி9ட# அத@ட# இைண9� ேபா1 
இ(த! க&ேல ஆவியாக மா,றிவி�கி#ற1. 

 
உேலாக5க� எ1வானாK� அத,�� இ	!�� கதி3ய!க4 

ெபாறி9ட# ேமாத4ப�� ெபாT1 த5கேமா இ	�ேபா, ம,ற 
உேலாக5க � அைன71� ஆவியாக மா=கி#ற1. 

 
மா,றி4 Hயைல4 ேபால) �ழ#= ெகா�� அதனி# உண�;க� 

எதிேல ேச�கி#றேதா த# இன7தி# த#ைமைய4 ெப	!கி அ1 த# 
வள�)சியிேல ெகா�� ேபாகி#ற1. 

 
அைத4 ேபா#= அ#= அக�திய# விஷ7தி# த#ைமைய, 

அ�வி# த#ைமைய7 தன!�� அட!கி, இ	ைள4 பிள(1 அதிேல 
ந:சி# த#ைமைய நM!கிவி�� ந)�7 த#ைம அ,றைத7 தன!�� 
ேச�!கி#றா#. 

 
வி:ஞானிேயா கதி3ய!க4ெபாறிக� தன!�� வ(தாK� அைத 

ேவகமாக) ெசK7த) ெச<1 இய(திர5கைள7 13த ேவக7தி& 
இய!��பE) ெச<கி#றா#. 

 
அதிேல வ	� கதி3ய!க4ெபாறிகைள அட!க) ெச<9� 

ைஹ�ரஜைன! கல(1 அத@ைடய வ M3ய7 த#ைமைய! 
�ைற!��பE) ெச<1 இய(திர5கைள இய!�கி#றா# வி:ஞானி. 

 
ெம<ஞானியான அக�தியேனா த# (தா< க	வி&) ச(த�4ப7தா& 

கிைட7த இ(த உண�விைன 27 ந�ச7திர5க� ஒளி! கதி�க� வ Mசிய 
அ(த இய!க) ச!திகைள7 த# பா�ைவயா& அதனி# ெசயலா!க7ைத 
மா,றி த# உடK!�� கதி3ய!க5களாக மா,றினா#. 



 
அதனி# 1ைண ெகா��தா# இ(த4 ^மியி# ஈ�4பி# நிைல9� 

அதனி# வள�)சியி# த#ைமைய9� ெதளிவா!கினா#. 
 
மனித# இ(த உடைலவி�� அக#றபி# இதிேல உ�ள ந:சி# 

த#ைமைய ஒளி! கதிராக மா,=� நிைல எ1? எ#= த#னி& தா# 
"த#"தலி& க��ண�(தவ#தா# அக�திய#. 

 
1	வ7திலி	(1 ந� ^மி கவ�வைத ேநரEயாகேவ அதனி# 

விஷ7ைத ஒ�!கினா#. ஒளியி# கதிராக மா,=� உண�வி# உடலாக 
மா,றினா#. அக�திய# இ(த உடைல வி��) ெச#றபி# உயி	ட# 
ஒ#றி ஒளியி# சbரமாக 1	வ ந�ச7திரமாக ஆனா#. 

 
அக�திய# த# வலிைமயான எ�ண7தா& V�ைமயான 

நிைலக� ெகா�� வி�ணிேல பா�!க4ப�� ெபாT1 த# உடலி& 
உ�ள அ�!க� அைன71� ஒளி! கதிராக மா,றினா#. 

 
அக�திய# ெப,ற நிைலகைள மாமக3ஷி ஈ�வராய �	ேதவ� 

எம!�! கா�Eனா�.  
 
நா# என1 வலிைம ெகா�� உன!� இ(த) ச!திைய! ெகா�71 

இைத4 ெபற) ெச<ேத#. “பல ஆயிர� மட5�.., வலிைம ெகா�� 
என!�� ெப,ற ச!திைய.., உன!�� ெகா�71” அைத எ�!க) 
ெச<கி#ேற#. 

 
நM இத# வழியி& இைத4 ெப,றா& உன!�� இதனி# நிைலக� 

வ	�. ஆனாK�, நM ஒ	வேன இ(த4 பலைன4 ெபற "Eகி#ற1.  
 
ஆகேவ, பல	� இ(த4 பலைன4 ெபறேவ��� எ#றா& நM இைத 

எIவா= ெச<ய ேவ���? எ#= உபேதசி7த	ளினா�. 
 
ஒIெவா	 உட&களிேல9� நM க�ட உண�வி# அ(த “ஞான 

வி7ைத” விைத!க4ப�� ெபாT1 ெம< உண�;க� அ5ேக ெப	கி 
“வி��லக ஆ,றைல அவ�க� ெப=�பE நM ெச<ய ேவ���” எ#றா�. 

 
இைத ம,ற ம!க� ம7தியிேல பதிய) ெச<ய4ப�� ெபாT1 

அவ�க� எ�ண5களிK� இைத4 ெபற ஏ1வா��. 
 



அவ�க !�� பதி(த நிைலக� வள�)சி ெபறேவ��� எ#ற 
நிைலயி& நM எ�71! ெகா�ட ச!திக� அைன71� அவ�க� 
ெபறேவ��� எ#= “நM தவ� இ	!க ேவ���” எ#றா� �	நாத�. 

 
நM 1	வ ந�ச7திர7ைத எ�ணி7 தியானி!கி#றா<.., உ#னிேல 

விைளய ைவ7தா<. ஒIெவா	 உடலிK� அ1 இைண(1 ெகா�ட பி# 
அவ�க� அ(த வழியி& அ(த) ச!தி ெபறேவ��� எ#ற நிைலைய7 
தவமி	!��பE) ெசா#னா�. 

 
அக�தியைன4 ேபா#ற ெம<ஞானிகளாக நM5க� ஒIெவா	வ	� 

ஆகேவ��� எ#ற ஆைசயி& �	நாத� கா�Eய வழியி& தவமி	4பேத 
என1 ேவைல. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



10 அக�திய# க�ட அ�டசராசர7தி# 
ேப	�ைமகைள நM5க� அறி9� ஆ,ற& ெப=வ M�க� 

 
பல ல�ச� ஆ	
க�� �� அக!திய� த� ச�த,8ப�தி$ தா> 

க�வ.ேல வளர8ப
� ெபாD� அவ,க� பல வ.ஷ ெஜ��கள�டமி��� 
த2கைள கா�� ெகா�ள இய;ைகய.$ வ.ைள�த வ.ஷ�ைத �றி�� 
ஆ;ற$ ெகா	ட Sலிைககைள� த� உடலி Lசி ெகா	டா,க�. 

 
அ8ெபாD� இ�த உடலிலி��� வரRAய Sலிைககள�� வ.ஷ 

உண,1க� வ.ஷ ெஜ��கைள� தாக8ப
� ெபாD� வ.ஷ� ெகா	ட 
உய.6ன2கள�� வ4 இழ��வ.
கி�ற�.  

 
அ�த வாசைனைய Kக,�� அைவக� அMசி ஓAவ.
கி�ற�. 

இவ,க� இ��� பக� வ�வதி$ைல. 
 
ஒ� Pலியானா4� யாைனயானா4� ம;ற ேதளானா4� 

பா�பானா4� வ.ஷ�தி� வலிைம ெகா	
 தா� இய�கி�ற�.  
 
அ�த வ.ஷ�ைத �றி�� ப*சிைலகைள� த2க� உடலி$ அைத 

�லாமாக8 Lசி ெகா��� ெபாD� இ�த மண�தி� த�ைம ெகா	
 
இவ,க� அ�கி$ வ�வதி$ைல. 

 



அக!திய� எ�: ெசா$4� அவ� தா> த�ைதய,க� த2கைள 
கா�� ெகா�ள இ�தைகைய பா�கா8ைப ைவ�� ெகா	டா,க�. 
ஏென�றா$ இைதெய$லா� ந@2க� ெதள�வாக� ெத6�� ெகா�ள 
ேவ	
�. 

 
ந@2க� இைத R,ைமயாக8 பA�தா4� (பா,��) உண,ைவ 

Kக,�தா4� உ2க��� உய., இைத அGவாக மா;:கி�ற� உ2க� 
நிைன1ட�. ஆகேவ, இதன�� த�ைமைய உ2க��� 
அGவா�வத;ேக உபேதசிகி�ேறா�. 

 
அ�: அக!திய� ெப;ற சதிB� அவன��: ெவள�8ப�ட 

சதிக�� இ�: உ	
.  
 
இைத8 ேபால வ.	ண.$ ேதா�றிய உண,1� அ� எCவா: எ�: 

இைண�� ஆதி �த$ இ�த உண,1க� மா;றமைட�� வ�� 
உண,1கைள இைணக8ப
� ெபாD� அ	டசராசர�ைதB� அ� வ.ைள�த 
உண,1� உ2க��� ந@2க� Kக,வத;� ஏ�வாகி�ற�. 

 
 அேத சமய�தி$ அ	டசராசர�ைத அறி�த அக!திய� தன� 

வா<ைகய.$ நMசிைன �றி�� உண,ைவ ஒள�யாக மா;றி
� நிைல 
ெப;: இ�: ��வ ந�ச�திரமாக அைம�த உண,1க�� இ8ெபாD� 
உ2க��� கலக ேந��. 

 
இ�த உண,வ.� அGகளாகிவ.�டா$ அ� அG தன� இைரகாக 

இ�த உண,*சிகைள உ�தி அ� ெப:� த�திB� ெப:கி�ற�. அத� �ைண 
ெகா	
 உ2க��� இ��� த@ைமகைள அக;:� சதிகைள ந@2க� 
ெபற �Aகி�ற�. 

 
உதாரணமாக, ஒ�வ, ேவதைன8ப
� உண,ைவ நா� Kக,�� 

வ.�டா$ அ� நம�� அGவாகிவ.�டா$ அைதேய தா� +வாசிக ேந��.  
 
அ8ெபாD� ந� உய.6ேல ப�
 அ�த ேவதைன உண,*சிகைள� 

Z	A “அ�ம�மா..,” எ�: ெசா$4� ெபாD� நம�� ேவதைன 
ெத6வதி$ைல. ஆனா$, ேவதைன உண,1க� அைத8 ெப;ற அGக� 
வ.ைள��வ.
�.  

 
ப.� அைமதியாக இ��� ெபாD� அதன�� ேவதைனய.� 

�A8Pகைள நா� உணர �Aகி�ற�.  
 



இைத8 ேபா�: தா� அக!தியன�� தா> வ.ஷ ெஜ��கள�டமி��� 
த8ப.க �லா�கைள8 Lசிய�. ஆனா$, வ.ஷ�ைத �றி�� ஆ;றைல 
க�வ.லி�க RAய �ழ�ைத� அ� சி:க* சி:க8 ெப���பA* ெச>த�. 

 
இCவா: தா> க�வ.$ ெப;ற இ*சதியா$ எ�தைகய வ.ஷ�ைதB� 

அட�� த�ைமB� வ.ஷ�ைத �றி�தி
� ஆ;ற4� க�வ.$ வ.ைளB� 
ெபாDேத அக!திய��� உ�வாகி�ற�. 

 
அக!திய� ெப;ற அ�த ஆ;ற$ மிக சதிகைள நா� ெப:த$ 

ேவ	
�. அத;காக�தா� ஒCெவா� நிமிட�� அக!தியன�� 
உண,1கைள உ2க��� நிைனவாகி ெகா	A�கி�ேறா�. 

 
அக!திய மாமக6ஷிகள�� உண,ைவ ந@2க� Kக�� த�ண�தி$ 

உ2க� உட4�� அதன�� அGவாக மா:கி�ற�. மW	
� 
நிைனவா�� ெபாD� த� இைர�� ேதட8ப
� ெபாD� வா�லகி$ 
உ�வான உண,வ.� ச�ைத ந@2க� Kக�� அ�த அGவாக மா:� நிைல 
உ2க��� உ�வாகி�ற�. 

 
அ�த உண,*சிய.� த�ைம ெகா	
 அக!திய� க	ட 

அ	டசராசர�தி� ேப�	ைமகைள அறிB� ஆ;ற$ உ2க��� வளர 
ேவ	
� எ�பத;காக� தா� அAகA இைத R:வ�.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



11 பல இல�ச� ஆ��க !� "# - அக�திய@� 
அவ# மைனவி9� வா'(த வா'!ைக 

 
ப.ற�ைடய த@ைமயான உண,1க� நம�� வ��ெபாD� அைவ 

ேதாஷ2களாக மா:கி�ற�.  
 
அதைன ந@�வத;காக பல இல�ச� ஆ	
க�� �� வா<�த 

அக!திய� மி�கதி,கள�� உண,1கைள “ந�ச7திர5களி& வ	�.., ஒளி! 
கதி�கைள எ�71”, அைத க�கி உண,ைவ ஒள�யாக மா;றி உண,வ.� 
த�ைமைய� தா� ெப;றா� அக!திய� 

 
அக!திய� தா� ெப;ற உ	ைமய.� உண,வ.� த�ைமக� 

அைன�ைதB� த� மைனவ.� அ�த உ	ைமய.� இயக�ைத எ
��* 
ெசா�னா�,  

 
அக!திய� தன�� நMைச ெவ�றி
� உண,வ.� வலிைம 

ெகா	
 27 ந�ச�திர2க� கவ,�� வ�� அைலக� ஒ�ேறா
 ஒ�: 
உரா>�� ஒள� க;ைறகளாக8 பர8Pவைத அவ� Kக,�தா�. 



 
தன�� இ�த உய.6� �A8P எ8பA வ�கிற� எ�பைத அக!திய� 

அறி�� ெகா	டா�. 
 
ந�ச�திரமாகி உய.6� �A8பானேதா இைத8 ேபால, அவ� உட4�� 

இ��� நிைல உய.ைர8 ேபா�ேற வ4 ெகா	ட உண,வ.� நிைலB�, 
த@ைமக� Pகாத நிைலB� ெப;றவ� அக!திய�. 

 
அG எ�ற �A8P வர88ப
� ெபாD� இேத ந�ச�திர உண,வ.� 

�A8P தா�. 
 
அ�த “ந�ச7திர5களி# ஒளி!க,ைறகைள) ேச�71) ேச�71) 

ேச�71..,” உய., எ8பA �Dைமயாகி ம;றைவகைள உ�வா�கி�றேதா, 
ஆக இைத8ேபால இ�த ஒள�ய.� உண,வ.ைன இ�த ந�ச�திர2கள�� 
உண,வ.ைன ஒள�யாக மா;:� த�ைமய.ைன8 ெப;றவ� அக!திய�. 

 
அ�த உ	ைமய.� உண,வ.ைன� த� மைனவ.�* ெசா�னா� – 

“ெசவ. வழி . உண,வ.ைன ஏ2கி8 ெப;ற� மைனவ. – “க	 வழி .  
 
அவ� க	
ண,�த உண,1க� இ2ேக ெவள�8ப
வைத அவ�� 

உண,�தா�; உய.6ேல இைண�தா�; உண,வ.� த�ைமைய அறி�தா�;  
 
அறி�த உண,1க� “கணவனா$ அறி�ேத�...” அ�த கணவ� ேம4� 

உயர ேவ	
� எ�:�, அறி�த ப.� ெசா$4� ெபாD� “எ� மைனவ. 
ெப;றா�..,” அவ� உயர ேவ	
� எ�ற உண,வ.ைன ஊ�Aனா�. 

 
இ8பA இ� மன�� ஒ�றின,. இ� உண,1�, இ� உய.�� ஒ�றாக 

இைண�தன,. ஒ�றாக இைண�� “ஒளியி# க,ைறயாக உ	வா!��” 
ஜ@வ�த�ைம ெப;றன,.  

 
உய.6� �A8P�� வர8ப
� ெபாD� ெவ8ப�, வ.cG. ஈ,�� 

கா�த�, ெல�+மி. இர	
� ேச,�� உண,வ.� த�ைம உ�வா��, ஈச�. 
உ�வா�� த�ைம வ��ெபாD� ஒ�ைற உ�வாகிவ.�டா$ ப.ர�மா. 

 
எ�த �ண�தி� த�ைமைய ப.ர�மா உ�வாகியேதா, அ�த உண,வ.� 

த�ைம அத� மண� சர!வதி, ஞான�. எ�த �ண�தி� த�ைம ெப;றேதா 
உண,வ.� த�ைம உடலா�� ெபாD�, சிவ�. 

 
சிவ���� இ�த �ண�தி� சதியாக அ�த உடைல இய��. அ�த 

மண�தி� உண,வாக இ�த உடைல இய��.  



 
அ�த மண�தி;ெகா8ப அ�த உண,வ.� இயகமாக உடலி� அைம8P. 

ஆக �ண�தி� ெசயெல�ற நிைலக� ெதள�வாக Rற8ப�
�ள�, நம� 
சா!திர2கள�$. இைதெய$லா� நா� ெத6�� ெகா�ள ேவ	
�.  

 
சிவ� எ2ேகேயா இ�கி�றா�; ஆ	டவ� எ2ேகேயா 

இ�கி�றா� எ�:� எ	ண. ெகா	A�கி�ேறா�. 
 
நா� எ	ண.யைத உ�வா�� உய., ஈசனாக இ�கி�ற�. அ�த 

உண,வ.� த�ைம சிவமாக ந� உட4� சிவமாகி�ற�. சிவ���� 
வ.ைனய.� இயகமாக இ�8ப� எ�ணேமா அ�மண�தி� ஞானமாக 
ந�ைம இய�கி�ற�.  

 
ஆகேவ நம�� எ	ண.யேத ப.ர�மமாகி�ற�, அ�ேவ ந�ைம 

உ�வா�கி�ற�.  
“எ�ணியைத7 தி	�ப;� எ�ணினா& 
அ1ேவ நம!�� �	வாகி#ற1” 

“அ(த உண�ைவ) ெசயலா!�� ெபாT1 
அ1ேவ ெத<வமாகி#ற1" 

எ�: அ�: அக!திய� ெதள�வாக Rறினா�.  
 
ஆக இதன�� த�ைமைய� த� மைனவ.�* ெசா$ல8ப
� ெபாD� 

ஏ;: உண,�தா�; Kக,�தா�; Kக,�த உண,1கேளா அ� பதிவான�. 
 
ஆகேவ இவ� க	ட உ	ைம மைனவ.�� பதிவாகி�ற�. கணவ� 

அைத8 ெபறேவ	
�; மைனவ. அைத8 ெபறேவ	
� எ�: இ� உண,1� 
எ
�தன,.  

 
இ�த உட$ இன� உட$ ெபறா�. வான�$ ேதா�:� மி�னGகைள� 

தன�� உய., எ8பA� �A�தேதா, இைத8ேபால அைத உ�வா��;  
இ	 மன"� ஒ#றான1; 
இ	 உயி	� ஒ#றான1; 
இ	 உண�;� ஒ#றான1. 

அ8பA உ�வாகி�தா� எ�த ��வ�ைத ஏ2கி இ��ததா,கேளா அ�த 
எ$ைலய.$ இ�:� ��வ ந�ச�திரமாக வா<�� வள,�� 
ெகா	
�ளா,க�. 

 
அக!திய� ��வனாக இ�க8ப
�ெபாD�, தாவர இன2கைளB� 

ம;றைவகைளB� உணவாக8 Pசி��, ம;ற உய.6ன2கைள ெகா�: 
Pசிகா�, தாவர இன2கைள ேவக ைவ�� வ.ஷ�திைன அடகி 



இய;ைகய.லி��� மாறா�, அத� இன�ைத� தன�� ெப�கா�, அ�த 
உண,வ.� �ண�ைத நம�� வரா�, +ைவமிக நிைலகள�$ உ�வாகி, 
உண,வ.� த�ைம எ	ண�தா$ மகி<*சி ெப:� உண,வ.ைன 
உ�வாகினா� - ��வ�. அCவா: உ�வாகியவ� ��வ 
மக6ஷியானா�.  

 
ஆகேவ கணவ�, மைனவ. இர	டற* ேச,�� ெபாD� 6ஷி. “3ஷி 

ப7தினி” எ�ற நிைலக� உ�வாக8ப�
 உண,வ.� த�ைமைய வள,�� 
ெகா	டா�.  

 
இைதெய$லா� ந� சா!திர2க� ெதள�வாக R:கி�றன. ஆனா$, 

இைவ கால�தா$ மைற��வ.�ட�.  
 
ந@2க� அக!தியன�� ச6�திர�ைத அறி�� ெகா�ள ேவ	
�, 

அவ�� அவ� மைனவ.B� ஒ�றி வா<�த அ�� வா<ைக “கணவ� 
மைனவ. நM5க� வாழேவ���..,” எ�பத;��தா� இைத 
உபேதசிகி�ேறா�. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



12 கணவ� மைனவ.யாக வ.	Gலக ஆ;றைல 
கவ,�� ஒள�ய.� சaர� ெப;: ஒ�றி வாD� 

உய.ரா�மாக� 

 
உய.6யலி� மா;ற2கள�$ வ�தவ� தா� அக!திய� வான 

இயலி� த��வ�ைத மன�தனான ப.� க	
ண,�த ெம>ஞான� அவ�. 
 
ஏென�றா$, வானவ.ய$ த��வ� Pவ.ய.யலாக மாறி Lமிய.$ 

வ.ைள�த தாவர2க� அத� இன� �ண� +ைவ இைவெய$லா� 
அத�ைடய நிைலக� ெகா	
 மண2க�� ஞான2க�� வள,�த�. 

 
தாவர இன2க� வளர8ப�
 உய.6ன2கள�$ மா;ற2க� Qப2க� 

மா;ற8ப�
 இைவ அைன�ைதB� கட�� இ�: மன�தனாக நா� 
வ���ேளா�. இைவகைள அறி�� ெகா	ட ஞான� அக!திய�. 

 
அவ��� அகால2கள�$ இைண ேச,�த மைனவ.ய.� த�ைமB� 

அக!திய�ட� இைண�ேத வா<�த�. 
 
இ�: இவ,க� தன���8 ப.6�� கா�
கி�றா,க�. இ� 

�ைறய$ல, �ைறய;ற நிைலக�. 
 
கணவ� மைனவ. இ�வ�� இ� உண,1க�� இைண ேச,�� 

க�1;: க�வ.� நிைலக� ெகா	
 வ.	Gலக ஆ;றைல இவ, கவ,�� 
கணவ� மைனவ.� கிைடக ேவ	
� எ�ற உண,1� மைனவ. த� 
கணவ�� கிைடக ேவ	
� எ�ற இ�வ6� நிைலக� ெப;றப.� 
தா� இ�த உண,வ.� ேச,ைகய.$ வர8ப
� ெபாD� வ.	Gலக 
ஆ;றைல� தன�� ெப:கி�றா,க�. 



 
அ8பA வ.	Gலக ஆ;றைல8 ெப:� ெபாD� அக!தியன�� 

மைனவ. இைடமறி�� ÔமA��வ.
கி�ற�...   
 
எதன�� ேநாக�தி$ கணவ� ேம$ ப;: ெகா	
 இ�த உண,வ.� 

நிைலக� மைனவ.ய.� ஆ�மா Ôஅக!தியன�� உட4��..,  
ெச�:வ.
கிற�. 

 
உட4�� ெச�றப.� அக!திய�� உ: �ைணயாக உ� நி�ேற 

உண,வ.� த�ைம ெப:� நிைலB� க�வ.� இன நிைலக� இைண 
ேச,�த�.   

 
இ� க�க�� ஒ�றாகி வ.	ண.� ஆ;றைல த� அGகள�$ 

மா;:� த�ைமைய அ2ேக உ�ெபற* ெச>த�. இ� இய;ைகய.� 
உ	ைமக�.  

 
இைத நம� ��நாத, ெதள�வாக எ
�� கா�Aனா,.  
 
இ�: நா� ேஜாதிட� பா,கிேறா�. ந$ல ேநர� இ�கி�றதா? 

ெபா$லாத ேநர� இ�கி�றதா? ஏழைர நா�டா� சன� இ�கி�றதா?  
 
இதிேல ெசCவா> ேதாஷ� இ�கிற�, இதிேல �ள�ைக 

இ�கி�றா� அதனா$, இ�த ஆG�� ெப	G�� ஆகா�. 
க$யாண� �A�தா$ த@2�க� வ��வ.
�. ெசCவா> ேதாஷ� இ��தா$ 
அ8பா இற��வ.
வா,, அ�மா இற�� ேபாவா,க�. ெசCவா> ேதாஷ� 
இ��தா$ இ�வ��� ெரா�ப ெந�கAயாக இ��� எ�: 
ெசா$வா,க�. 

 
ேஜாதிட� ெசா$பவ,கள�� எ	ண�ைத� தன�� பதி1 ெச>� 

இவ, ேக�
* ெச$4�ேபா� பதிவான ப.� இ�த நிைன1கேள அவ,கைள 
மா;:கி�ற�. 

  
ஆக, மன�த� பதி1 ெச>த நிைலக� மW	
� பதிவாகி 

நிைனவாக8ப
� ெபாD� ஒ� மன�த� பதி1 ெச>த� நம�� மW	
� 
வ�கி�ற�. 

 
அ8பA வ��ேபா� அ�த அGவ.� த�ைம நம�� வள,�� அ�த 

உண,வ.� அமிலமாக நம�� மா;ற8ப�
 இ�: ேஜாதிட� 
பா,8பவ,க�� ம;றவ,க�� தா� ந� உண,ைவ மா;:கி�றா,க�. 

 



ெதள�வாக இைத� ெத6�� ெகா��2க�. 
 
ேஜாதிட� ெசா$பவ,க� ெசா$4� Ôத@ைமக� அைன��� �6த 

நிைலகள�$ நட��..., ந�ைமக� அைன��� வ.ைளவ� மிக1� கAன� . 
ஏேதா ]றி$ ஒ�ேறா ஆய.ர�தி$ ஒ�ேறா நட��. எ$ேலா��� 
நடகா�. 

 
அவ�ைடய ச�த,8ப2க�� H<நிைலக�� அவ, ந$ல� வ�� 

எ�: எ	ண.னா4� இ�த உண,வ.� வலிைம ச�த,8ப2க� R
� ேபா� 
Ôஆய.ர�தி$ ஒ�வ��..,  அ�த ஜாதக8 ப.ரகார� சில ந�ைமக� நட��. 

 
ஒ� உண,வ.� த�ைம ஒ� உண,வ.� ஒ�றிய நிைலக� ெகா	
 

இைண ேச,�� வாD� நிைலக� ெகா	
 அதன�� உ� மா;ற2க�� 
உய.6யலி� த�ைமகள�$ உட$ மா;ற2க�� நிைன1 மா;ற2க�� 
இைத8 ேபா�: மன�தன�� சி�தைன இ���� சி�தைனய;ற நிைலக� 
மா:வ�� பல நிைலக� மா;றமாகி�ற�. 

 
கணவ� மைனவ. ஒ�றிய நிைலக� ெகா	
 அக!திய� ெச�ற 

பாைதய.$ அ�� ஞான�ய.� உண,1கைள கவ,�தவ,க� ஒள� நிைல 
ெப;: எ�:� பதினா: எ�ற நிைலய.$ இ�:� ச8த6ஷி ம	டல�தி$ 
வா<�� ெகா	
�ளா,க�. 

 
•  கணவ� மைனவ. அவ,க� வசிcட�� அ��ததிB� ேபால வா<��  
•  நளாய.ன� ேபா�: ஒ�: ேச,�� வா<�� 
•  சாவ.�தி6 ேபா�: இைண ேச,�த உண,1க� ெகா	
  
•  இ�த வா<ைகய.$ மகி<�� வா<��  
•  த@ைமகைள� த��� நாடா�  
•  உண,வ.� த�ைம ஒள�யாக மா;றி  
•  ஆறாவ� அறிைவ ஏழாவ� நிைலயாக8 ெப;: 
•  ச8த6ஷி தன�� சி�cA�� ெகா	ட நிைலகளாக 
•  இ�:� வ.	Gலகி$ ஒள� சaரமாக வா<கி�றா,க�. 
 
அவ,கைள8 ப.�ப;றி நா�� அ�த நிைல அைடய ேவ	
� எ�பேத 

நம� ��நாத, மாமக6ஷி ஈ!வராய ��ேதவ, கா�
� வ.	 ெச$4� 
மா,க�. 

 
 



13 அக	ட அ	ட�ைதB� ேபர	ட�ைதB� க	டறி�த 
அக!திய� எ2ேக இ�கி�றா�…? அவைன* 
ேச,�தவ,க� எ2ேக இ�கி�றா,க�…? 

 
நா� சா8ப.
� ஆகார�தி$ உட4�� ேபான1ட� எ2ெக2ெக$லா� 

ேபாகி�ற�? 
 
அ�ன �ழா>�8 ேபாகி�ற�. அதிலி��� ப.6�� இர�தமாக 

மா:கி�ற�. இர�தமாக மாறிய1ட� ஒCெவா� உ:8பாக8 ேபாகி�ற�. 
க$லWர$, ம	ண@ர4ெக$லா� ேபாகி�ற�. 

 
எ$லா� +�த8ப
�தி சி:ந@ரக�தி;� வ�கி�ற�. அ2ேக 

+�தமாகி�ற�. அ
�� இ�தய�தி;�* ெச$கிற�.  
 
அ2கி��� உய.6� பாக�தி;� ெகா	
 ேபான1ட� இ2கி��� 

மா;றி அ� ஒCெவா�வ.தமாக8 ப.6�� வAக�A இ�திaகமாக 
மா;:கி�ற�. எ4�P* ச�தாக மா;:கி�ற�. எ$லா� ஒ�றாக* 
ேச,கி�ற�. 

 
ப.�த* +ர8ப. இதிலி��� வரRAய ப.�த�ைத எ
கி�ற�. அ�த 

அGகைள மா;:கி�ற�. ப.�த8ைப இ$ைலெய�றா$ எ�ன ெச>B�? 
ச6யாக ஜ@ரண� ஆகா�. வAக�
� த�ைமயானா$ நம�� வ.ஷ�தி� 
த�ைம கலகி�ற�. 



 
சில, ப.�த8ைபைய எ
��வ.�
 Rட வா<கி�றா,க�. ப.�த8 

ைபய.$ க$ வ�த�. எ
�தா$ ந$ல� எ�: வா<கி�றா,க�. இ�த மாதி6 
வா<�தா4� Rட வரRAய உண,1க� மா:கி�ற�. 

 
சில ேப, உடலி$ உ�ள சில உ:8Pகைள எ
��வ.�
 மா;: 

உ:8Pகைள8 ெபா��தி வா<கி�றா,க�. சிறி� நா� வாழலா�. ஆக, இ�த 
அ+�த2க� நம�� வ�கி�ற�. 

 
சி:ந@ரக�ைத எ
�� மா;: கி�ன�ைய8 ெபா���கி�றா,க�. 

அ
�� ெசய;ைகய.$ Rட கி�ன�ைய8 ெபா��தலா� எ�: 
ெசா$கி�றா,க�. இ�தய�ைதB� மா;றலா�, ெசய;ைகய.$ 
ெபா��தலா� எ�: வ.Mஞான அறிவா$ ெகா	
 வ�கி�றா,க�. 

 
இைத ைவ�� எCவள1 நா� வாழ �AB�? சிறி� நா� தா� வாழ 

�AB�. அதிேல ேச,�த அ+�த2க� �Dைமயான ப.� உய., 
அத;��தக ெவள�ய.$ ேபா��. 

 
அ8பA* ேச,�� ெகா	ட உண,1ெகா8ப மன�தனாக8 ப.ற8ேபாமா? 

இ$ைல. அ+ர உண,1 ெகா	ட மன�தன;ற நிைலயாக�தா� ப.றக 
�AB�.  ச�பா6�த பண�ைத ெகாMச நா� வா<வத;காக ேவ	A 
ச�பா6�த பண�ைத* ெசலவழி�� ேவதைனைய* ேச,�� 
ெகா�கி�ேறா�.  

 
யாராவ� உய.�ட� இ�கி�றா,களா? இCவள1 ெப6ய ஞான� 

அக!திய� எ$லாவ;ைறB� க	டறி�� ெவள�8ப
�தியவ� உட4ட� 
இ�கி�றானா?  

 
அவ� எ2ேக இ�கி�றா�? ஒள�யாக ��வ ந�ச�திரமாக 

இ�கி�றா�.  
 
அவைன8 ப.�ப;றியவ,க� ஆறாவ� அறிைவ ஏழாவ� ஒள�யாக 

மா;றியவ,க� அவைன* ேச,�தவ,க� எ2ேக இ�கி�றா,க�. அவ,க� 
அைனவ�ேம ��வ ந�ச�திர�தி� ஈ,8P வ�ட�தி$ ச8த6ஷி ம	டலமாக 
வா<கி�றா,க�. 

 
மன�தனாக� ேதா�றியவ,க� ஒள�ய.� சaரமான நிைலய.$ இைத8 

ேபா�ற ��வ ந�ச�திர�� ச8த6ஷி ம	டல2க�� ஒCெவா� 
ப.ரபMச�தி4� உ	
. 

 



மன�தனாக8 ப.ற�த நா� அைடய ேவ	Aய எ$ைல அ�தா�. நா� 
அ�த நிைலைய அைடய ந� ��நாத, கா�Aய அ�� வழிய.$ ெச$ேவா�. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



14 அக!திய� ெப;ற அதிசயமான ஆ;ற$கைள நா�� 
ெப;: மரணமி$லா ெப� வா<1 வா<ேவா� 

 
உ2க�� ஒ�றா� வ�8ப.$ பாட நிைல ேபாதி8ப� ேபா$ அ�� 

மக6ஷிகள�� உண,1கைள� ெதாட,�� பதிய* ெச>கி�ேறா�.  
 
உண,வ.� இயக* சதிகைள மன�தனான நா� உண�� த�ைம 

ெப;றவ,க�. பதி�� ெகா	டப.� நிைன1 ெகா	
 அைத கவ,�� 
ெசயலாக �AB�.  

 
பல இல�ச� ஆ	
க�� �� வா<�த மன�த,கள�$ தாய.� 

க�வ.$ வள,�த அ�த* சி+ (அக!திய�) அவ, க;:ணரவ.$ைல. 
ஏென�றா$, தா> நMசின�டமி��� த8ப.�� உண,ைவ Kக,�த�. அ� 
க�வ.$ வ.ைளB� அக!திய�� இைண�த�. உண,வ.� த�ைம 
நMசிைன ெவ�றி
� உண,1க� அ2ேக ெப:கி�ற�.  

 
நMசிைன ெவ�றி
� உண,*சி வர8ப
� ெபாD� ப.ற�தப.� அ�த* 

சி+ (அக!திய�) ம$லாக8 ப
�தி���ேபா� அறிவ.$லாத நிைலகள�$ 
அறிB� அறிேவ இ$ைலெய�றா4� க	G;:8 பா,க8ப
� ெபாD� 
இவ� உட4�� இ��� வ.ஷ2க� இ�த க�வ.ழிய.� நிைலயாக 
ஊ
�1கி�ற�.  



 
ஆக, H6யன�� ேமாதைல உ;:8 பா,கி�றா�.  
 
ேமாதலா$ ஏ;ப
� உண,வ.� த�ைம இவ��� இ� ேமாத8ப�
 

உண,வ.� அறிவாக இவைன இய�கி�ற�. ஆகேவ, H6யன�� அ�த 
இயக�ைதB� காG� சதி ெப:கி�றா�. 

 
இெத$லா� இய;ைக, ச�த,8ப�தா$ தா� உ�வான நிைலக�.  
 
மன�த� பல நMசிைன ெகா	
 மன�தனாக உ�வானா4� நM+ 

ெகா	ட மி�க2கள�டமி��� த8ப.�� அவ6� தா> த�ைதய, Kக,�த 
இ�த வ.ஷ� த�ைமக� க�வ.ேல வளர8ப
� ெபாD� இைண�� 
நMசிைன ெவ�றி
� உண,வ.� அGவாக வ.ைளகி�ற�. 

 
இைத8 ேபா�:தா� உ2க��� உ�வா�� உண,வ.� த�ைமB� 

அ�� ஒள�ய.� த�ைம ஒCெவா� �ண�தி4� சிற8P� உண,வ.� 
த�ைம தன�� இைணக8ப
� ெபாD� அ�த நMசிைன ெவ�றி
� 
ஆ;ற$ ந@2க� ெபறேவ	
� எ�ற ேநா�ட� தா� உபேதசிகி�ேறா�. 

 
உபேதசி��ேபா� உ2கைள உ;: ேநா��பA இ�த உண,வ.� 

த�ைம Kக��பAB� Kக,�த உண,வ.� த�ைம ஜ@வ அGவாக 
மா;:�பA* ெச>வத;ேக நம� ��நாத, க�டைள8பA உ2கைள இைத* 
ெசயலா�கி�ேற�. 

 
ெதள��� ெகா��2க�.  
 
இத� வழி அக!திய� க;:ண,�த உண,1க� H6ய� அ� 

எCவா: தன�� கவ,கிற� எ�ற நிைலB� அ	ட2க� எ8பA 
உ�வான� எ�ற நிைலB� இத� ெதாட, வ6ைசைய இவ� 
காGகி�றா�. 

 
இ�: வ.Mஞான� ஒ� ெபா�ைள8 ப.ள�� அGைவ8 ப.ள�� 

அGவ.;�� இய�� த�ைமைய அறிய8ப
� ெபாD� அ� எ2கி��� 
வ.ைள�த�? இத� உண,வ.� ெதாட, எ� எ�: வ.Mஞான� இ�: 
காGகி�றா�. 

 
எ8பA வ.Mஞான� காGகி�றாேனா அ�: ெம>ஞான�யான 

உண,வ.� த�ைம ெம>ைய உண�� ஆ;ற$ வ.ஷ�ைத ஒ
�� ஆ;ற$ 
தா> க�வ.$ இவ��� உ�வாக8ப
� ெபாD� தன�� வ.ைள�த 
நிைலக� ேமாத8ப
� ெபாD� ப.6வ.� த�ைம ெகா	
 எ8பA 



உ�வாகி�ற� எ�ற அறிைவ அ2ேக ஊ�
கி�ற� அக!தியன�� 
நிைலகள�$.  

 
அ8பA உ�வான அ�த அக!திய� தா� தன� வா<ைகய.$ 

ஒCெவா�:� எCவா: உ�வாகிற� எ�ற உண,வ.� எ	ண2க� அ2ேக 
அவ��� ேதா;:வ.கி�ற�.  

 
ஏென�றா$ இெத$லா� நாைள வ�� நMசிலி��� ந@2க� ெவ�: 

நMச;ற உண,ைவ உ2க��� வள,�� இ�த உடலிலி��� நா� 
ெச$ல8ப
� ெபாD� அ��ஞான�க�ட� ஒ�றி இன� மரணமி$லா8 ெப� 
வா<1 எ�ற எ�:� ஒள�ய.� சaர� ெப:� நிைல��தா� தி��ப� 
தி��ப அக!திய� ெப;ற நிைலகைள8 பதிவா�கி�ேறா�. 

 
அக	ட உலகி$ இ�:� வா<�� ெகா	A��� ச8த6ஷி 

ம	டல2க�� ��வ ந�ச�திர�� இைத8 ேபால ஏைனய ம	டல2க� 
எ�தைனேயா உ	
. 

 
அதிேல இைண�த உண,1க� அவ,க� உமி<��� நிைலகைள 

நம�� இைண ேச,�� உண,வ.� த�ைம ஒள�யாகி ஒள�ய.� சaரமாக 
அழியாத வ$லைம ெப:� இ�த உய.ைர நா� கட1ளாக மதி�� நம�� 
எ	ண.யைத உ�வா�� உண,ைவ நா� ெதள�வா�த$ ேவ	
�. 

 
ஏென�றா$, க�வ.ேல வள�� இ�த* சி+ தாயா$ Kக,�த 

உண,1க� நMசிைன ெவ�றி
� உண,1க� தாய.� உட4�� 
ெச�றப.� அதிேல வ.ைள�த இ�த உய., தா� அ�த உண,வ.� ஆ;றலாக 
அGவாக மா;:கி�ற�. 

 
அக!திய� க;:ண,�� வரவ.$ைல.  
 
தன�� வ�� உண,வ.ைன தாய.� க�வ.� உண,வாக எ
�� 

வள�� இ�த* சி+ அத� உண,வ.� த�ைம வர8ப
� ெபாD� எ�வாக 
ஆகி�ற�. ஈசனாகி�ற�.  

 
ஆகேவ, அ� உண,�திய உண,1க� அ� அG�த�ைம அ�த 

உடலி$ சி+வ.� உடலி$ வ�� ெபாD� அைத உ;ப�தியா�� 
கட1ளாக1� கா�தி
� நிைலயாக1� அைத மா;றி
� நிைலயாக1� 
வ�கி�ற�. 

 
உய.ேர கட1�, எ	G� எ	ணேம இைறவ�, இைறய.� ெசயேல 

நம�� ெத>வமாக உ� நி�: இய�கி�ற�. 



 
அக!திய மாமக6ஷிகள�� அ�� சதிைய8 ெப:ேவா�. 

அக!திய� க	ட அக	ட அ	ட�ைதB� நா� அறிேவா�. மரணமி$லா 
ெப� வா<வாக அழியா ஒள�ய.� சaர� ெப:ேவா�. அ�� மக6ஷிகள�� 
அ�� வ�ட�தி$ வா<�தி
ேவா�. 

 
ஓ� ஈ!வரா ��ேதவா. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



15 அக!தியைன8 ேபா�: வா�லக ஆ;றைல8 ெப:� 
ெம>ஞான�யாக 

இராேம!வர�தி$ இராம� மணைல R�A8 Lஜிக� 
ெதாட2�கி�றா�. அதன�� உ�ெபா�� எ�ன

 
இ�த உடலி$ சிறி� நா� தா� நா� வாழ8 ேபாகிேறா�

எ�த8 பைகைமB� இ$லா� ஒ�: ேச,�� வாD� உண,1கைள 
ெகா	
 வ�ேதா� எ�றா$ இ�

 
அ�தா� ேகாAகைர
 
த@ைமக� நம�� Pகா� த
�� நா� ஒ�றாக* ேச,�� நிைலயாக 

ஒCெவா� உய.�� அ�த8 ப.றவ.ய.$லாத நிைலைய அைடயRAய 
ப�வ�ைத�தா� இராேம!வர�தி$ இCவள1 ெப6ய ெபாகிஷ�ைத 
ைவ���ளா,க�. 

 
ஆனா$, இராேம!வர�தி$ நா� இ�: எ�ன ெச>கிேறா�
 

அக!தியைன8 ேபா�: வா�லக ஆ;றைல8 ெப:� 
ெம>ஞான�யாக ந@2க� ஆக ேவ	
�

இராேம!வர�தி$ இராம� மணைல R�A8 Lஜிக� 
அதன�� உ�ெபா�� எ�ன? 

இ�த உடலி$ சிறி� நா� தா� நா� வாழ8 ேபாகிேறா�
எ�த8 பைகைமB� இ$லா� ஒ�: ேச,�� வாD� உண,1கைள 
ெகா	
 வ�ேதா� எ�றா$ இ�த உய.6� த�ைம ஒள�யாக மா:கி�ற�

அ�தா� ேகாAகைர. த�+ ேகாA  

த@ைமக� நம�� Pகா� த
�� நா� ஒ�றாக* ேச,�� நிைலயாக 
ஒCெவா� உய.�� அ�த8 ப.றவ.ய.$லாத நிைலைய அைடயRAய 

இராேம!வர�தி$ இCவள1 ெப6ய ெபாகிஷ�ைத 

இராேம!வர�தி$ நா� இ�: எ�ன ெச>கிேறா�

அக!தியைன8 ேபா�: வா�லக ஆ;றைல8 ெப:� 
ந@2க� ஆக ேவ	
� 

  
இராேம!வர�தி$ இராம� மணைல R�A8 Lஜிக� 

இ�த உடலி$ சிறி� நா� தா� நா� வாழ8 ேபாகிேறா�. அத;�� 
எ�த8 பைகைமB� இ$லா� ஒ�: ேச,�� வாD� உண,1கைள 

த உய.6� த�ைம ஒள�யாக மா:கி�ற�. 

த@ைமக� நம�� Pகா� த
�� நா� ஒ�றாக* ேச,�� நிைலயாக 
ஒCெவா� உய.�� அ�த8 ப.றவ.ய.$லாத நிைலைய அைடயRAய 

இராேம!வர�தி$ இCவள1 ெப6ய ெபாகிஷ�ைத 

இராேம!வர�தி$ நா� இ�: எ�ன ெச>கிேறா�?  



எ	ெண> ேத>��வ.�
 ப.��க�� ெகா
��வ.�
 பாவ�ைத8 
ேபாகிவ.�
 வாள�ைய எ
�� கிண:கள�$ ஒCெவா� த@,�த�தி4� 
த	ண@ைர ேமா�� ஊ;றி ெகா�கிேறா�. 

 
அ2ேக கா��ரா� எ
�தி�8பா,க�. அவ,கள�ட� காைச ெகா
�� 

அ�த� த@,�த�ைத ஊ;றி ெகா�கிேறா�. கைடசிய.$ எ2ேக ேபாகிேறா�? 
ேகாA� த@,�த� எ�: அவ��� அ2ேக காைச ெகா
��வ.�
8 
ேபாகி�ேறா�. 

 
 காைச ெகா
��வ.�
 உய,�த சதிைய8 ெப:வதாக�தா� 

ந��ைடய எ	ண2க�. மன�த� எ	ணRAய எ	ண2கேள நம�� 
ஆகி�ற�.  

 
ஆைகய.னா$ ஞான�க� கா�Aய அ�� வழிய.$ நா� ெச$ேவா�. 

இ�த வ.Mஞான உலகி$ வ�� இ�ைள8 ேபா�ேவா�. ெம>ஞான�கைள 
நா� உ�வா�ேவா�.  

 
அக!திய��8 ப.� ெம>ஞான�க� ெப��ப�தி வரவ.$ைல.  
 
ஒCெவா� நிைலய.4� பதி மா,க�தி$ வ�தவ,க� தா� உ	ேட 

தவ.ர வா�லக ஆ;றைல8 ெப:� த�தி ெப;றவ,க� நிைறய இ$ைல. 
 
ஆகேவ, இ�ைறய நிைலக�� ஞான�கைள மக6ஷிகைள நா� 

உ�வா�ேவா�. ந�ைமB� கா8ேபா�. ஊைரB� கா8ேபா�. உலைகB� 
கா8ேபா�. வ.Mஞான அறிவ.லி��� மW�ேவா�. வ.Mஞான அறிவா$ வ�த 
நMசிைன ெவ$ேவா� எ�: உ:தி8ப
�தி இ�த உட4�8 ப.� நா� 
ப.றவ.ய.$லா நிைல அைடத$ ேவ	
� எ�ற நிைலய.$ இன� ந� 
வா<ைக8 பயண�ைத� ெதாட,ேவா�. 

 
ஏென�றா$, இ8ெபாD� �:கிய கால� தா� இ�கி�ற�. 

எ8ெபாD� ேவ	
ெம�றா4� �	
 ெவAகலா�. க�தி ந� தைல� 
ேம$ ெதா2கி ெகா	A�8ப� ேபா�ற நிைலதா�. 

 
இதிலி��� நா� த8Pவத;� ��வ ந�ச�திர�தி� உண,ைவ 

வ4வாக எ
�� ெகா�ள ேவ	
�. எ�த நிமிட� நா� ெவள�ய.$ 
ெச�றா4� அ�த� ��வ ந�ச�திர�தி� உண,ைவ எ
�� ெகா	
தா� 
ெச$ல ேவ	
�. 

 
Ôஅட பாவேம.., இ�த மாதி6 �	
 வ.Dகி�றேத, எ� ைபய� 

சாகி�றாேன....,  எ�றா$ இ�த உட4�� தா� ேபாகி�ேறா�. அவ�� 



இறகி�றா�,  நா�� இறகி�ேறா�. கைடசிய.$ எ�ன ஆகி�ற�? 
PDவாக, L*சியாக, எ:�பாக இ8பA�தா� ப.றக �AB�.  

 
ஆக ெமா�த� இைத8 ேபா�ற இ$லாதபA எ�:ேம இ�த உட4�8 

ப.� ப.றவ.ய.$ைல, அ�� ஒள� ெப;ேறா� எ�:� ஏகா�த நிைல எ�ற 
நம� எதி,8ேப இ$ைல எ�ற நிைலைய நா� ��வ ந�ச�திர��ட� 
இைண�தி
� நிைலயாக இ�த வா<ைகய.$ இ8பA* ெசய$ப
2க�. 

 
தேபாவன�தி$ ெவள�ய.�
�ள அ��ஞான ]$கைள எ
��8 

பAB2க�. அதி$ ெவள�8ப
�திB�ள ெம>ஞான�கள�� உண,1கைள 
கவன�தி$ ெகா	
 வா�2க�.  

 
அத� வழிய.$ உ2க� வா<ைகைய உய,�தி ெகா��2க�. 

இ�ைள அக;:� மன8பா�ைமைய8 ெப;: ெகா��2க�. உ2க�ைடய 
மன� ெதள�வா��. 

 
இ�ைள உ2க��� Pகா� த
�� ெகா��� அ�த ஆ;ற$ 

ெபறேவ	
� எ�றா$ இைத வள,�� ெகா��2க�. 
 
தி�Aயவைர எ	ண.னா$ நம�� உடேன Pைரேயா
கிற�. அவைர 

எ	ண.னா$ உ2க� கா6யெம$லா� ெக
கி�ற�. அவ��� 
ெக
கி�ற�. இைத8 ேபா�ற நிைலக� ெதாட,�� இ$லாதபA அ�ைள8 
ெப��2க�, இ�ைள8 ேபா�2க�. 

 
ப.றவ.ய.$லா நிைல எ�ற நிைலைய அைடய நம� �� அ�� 

வழிய.$ உ2க��� இைத8 பதிவாகி உ2க� சி�தைனைய� ��வ 
ந�ச�திர�தி� பா$ ெச4�தி ேபர�� உண,ைவ உ2க��� உ�வாக 
க;: ெகா��2க�. 

 
இன� ந@2க�� ப.றவ.ய.$லா நிைல அைடB� அ�� ஆன�த 

நிைலைய இ�த வா<ைகய.$ அைட�� ெபா�ளறி�� ெசய$ப
� திற� 
ெபறRAய அ�த சதி ெபறேவ	
� எ�: நம� ��நாத, மாமக6ஷி 
ஈ!வராய ��ேதவ, அ�ைள உ2க��� பதிவாகி 
ெகா	ேடய.�கி�ேற�. 

 
மW	
� மW	
� அைத நிைன1 ெகா��2க� ெம>8 ெபா�ைள 

காG2க� அழியா ஒள�ய.� சaர� அைனவ�� ெப:2க�. எம� 
அ�ளாசிக�. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



16 அக�தியைன4 ேபா#= மி#னலி# ஆ,றைல4 
ெப,= நM5க� ேபெராளியாக மா=5க� 

 
இ�த உடைல உ�வாகிய� யா,? உய.ரான ஈச� தா�. அவன�� 

ப.�ைள தா� இ�த உட$. இ�த8 ப.�ைள யா, எ�: ந@ சி�தி��8 பா,.  
 
அவ� எ�ைன உ�வாகினா�. அவைன அறிB� ப�வ� ெப;ற 

இ�த மன�த உடைல உ�வாகினா�. 
 
அவ� ஒள�யாக இ�கி�றா�. அவ�ட� ஒ�றி ஒள�யாக மா;றி
� 

உண,வ.� நிைலகைள ந@ உன�� எCவா: ெச>ய ேவ	
�? எ�: 
இைத� ெதள�வாக உண,�தியவ� அக!திய�. 

 
இ�த8 Lமிய.$ �த$ �தலி$ நMசிைன ெவ�: ேபெராள�யாக 

மா;றி
� ஆ;றைல8 ெப;றவ� அக!திய�. வா�லக ஆ;றைல 
Kக,�தா�. அதிலி��� வ�� க
� மி�ன$கைள அக!திய� உ;:8 
பா,�தா�. 

 
சில ேநர2கள�$ நா� மி�னைல உ;:8 பா,�தா$ ந� க	கைளேய 

பறி��வ.
�. இைத8 ேபால வா�லக நிைலகைள உ;:8 பா,��பA 
எ�ன�ட� ��நாத, ெசா�னா,. 

 
மி�ன$க� தாக8ப
� ேபா� அதிேல நMசி� கதி6யக8 ெபாறிக� 

எ8பA� தா�கி�ற�? அைத உ;:8 பா,�தா$ எ�ெத�த நிைலக� 
ஏ;ப
கி�ற�? 



 
இைத7 ெதளிவாக! கா��கி#றா� �	நாத�.  
 
அ!கால5களி& தா< க	விலி	!��ேபா1 ெப,ற ஆ,றலா& 

விஷ7ைத ஒ�!கி�� நிைல ெப,றா# அக�திய#. அத# வழி 
ெகா�� மி#னலி# உண�;கைள அவனா& ெபற "E(த1. 

 
ந�ச7திர5க� மி# கதி3# இய!க5க� ெகா�ட1. அேத 

சமய7தி& விஷ7தி# ஆ,ற& மி!க ச!திக� ெகா�ட1.  
 
ஒ	 ந�ச7திர� ெவளி4ப�71� 1க � ம,ெறா	 ந�ச7திர� 

ெவளி4ப�71� 1க � ச(த�4ப7தா& ேமா1� ேபா1 தா# ெபாறிக� 
அதிகமாக! கிள�பி வி3வைட(1 சித=கி#ற1. 

 
அ(த மி# 1க�க� சித=�� ெச&ல4ப�� ெபாT1 அைத) 

23யனி# கா(த4 Hலனறி; கவ�(1 அதனத# 1�!�களாக 
மா,=கி#ற1. 

 
அ1 மா,றி ம,றேதா� ேமாதி பல பல உண�;களாக எ4பE 

மா,=கி#ற1 எ#பைத அக�திய# ெதளிவாக! கா�கி#றா#. 
ஏென#றா& அவ# தாயி# க	வி& இ	!�� ெபாT1 ந:ைச 
ஒ�!கி�� ஆ,ற& ெப,றவ#. 

 
வா@லக உண�வி# த#ைம மி#னலி# கதி3ய!க5கைள 

?க�கி#றா#. இ(த மி#ன& எ5கி	(1 உ	வாகி#ற1 எ#பைத! 
கா�கி#றா#. 

 
ேபர�ட7தி& பிற ம�டல5களிலி	(1 கவ	� விஷ7 த#ைம 

ெகா�� அ1 �ழK� நிைலக� hசிகளாகி ஒ#=ட# ஒ#ைற) 23ய# 
கவ�(1 இைண!க4ப�� ெபாT1 ேமாத&க� எ4பE வ	கி#ற1? 

 
அதனா& பல சிைத;க� எ4பE வ	கி#ற1? இதனி# அ�!களி# 

உண�;க� எ4பE மா=கி#ற1 எ#பைத �	நாத� ெதளிவா!�கி#றா�. 
அ4ெபாT1 “மி#னைல4 பா�..,” எ#= ெசா#னா� �	நாத�. 

 
“எ# க�க� ேபா<வி�டா& எ#ன ெச<வ1..,?” எ#= ேக�ேட#.  
 
அ4Hற� அத,��டான நிைலகைள) ெசா&லி7 ெதளிவாக! 

கா�Eனா� �	நாத�. மி#னK!�� இ	!�� சில அ,Hத5க � சில 
நிக')சிக � எIவா= நிக'கிற1 எ#= கா�Eனா�. 



 
�	வி# வK! ெகா�� மி#னைல நா# உ,=4 

பா�!க4ப��ேபா1 எ#ைன ஒ#=� அ1 பாதி!கவி&ைல. 
 
அ#= அக�திய# இைத4 ேபா#=தா# வி�ைண உ,= 

ேநா!கி! க�� விஷ7 த#ைமைய அட!கினா�. அதைன ஒளியி# 
அ�வாக மா,றினா�. உயி	ட# ஒ#றி�� உண�ைவ ஒளியி# 
கதி�களாக மா,றி7 “1	வ ந�ச7திரமாக” ஆனா� அக�திய� எ#பைத7 
ெதளிவாக உண�7தினா� �	நாத�.  

 
அ(த அக�தியைன4 ேபா#ேற நா"� ஒளியி# சbர� 

ெபறேவ��� எ#பேத �	 கா�Eய அ	� வழி. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



17 உலைக மW�A
� நிைல அக!திய� உண,ைவ8 
ெப;ற ெத�னா�Aேல ேதா�றியவ���தா� வ�� 

 
வ.Mஞான அறிவா$ கதி6யக8 ெபாறிக� அதிகமாக8 பரவ. 

ெகா	A��� இ�த கால�தி$ ெப	க� க�1:� நிைலக� வர8ப
� 
ெபாD� வ.கார� த�ைம ெகா	ட மன�தன�� Qப2களாக மா;றமாகிவ.
�.  

 
அ�தைகய ப.றவ.க� வ�� இ�த ேநர�தி$ அகால�தி$ ந� நா�A$ 

அக!திய� ேதா�றிய� ேபால இ2ேக ெத;கிேல ேதா�றிய உண,வ.� 
அGக� இ�த க�கள�ேல (தி�மணமான கணவ� மைனவ.) ந@2க� 
வள,�திட$ ேவ	
�. 

 
ஆகேவ, ��வ தியான ேநர�தி$ அ�� மக6ஷிகள�� உண,ைவ 

உ2க��� வ.ைளய ைவ�� அத� �ைணயா$ உ2க� க�வ.$ 
இ��� சி+கைள வள,�திட ேவ	
�. 

 
ஒCெவா� நிமிட�தி4� இ�த� தியான வழிய.$ ப.ற�த �ழ�ைதக� 

ஒCெவா�:�� அ�த அ�� ஞான� கிைடக* ெச>யேவ	
� எ�: 
உலக ஞான� ெபறேவ	
� எ�: ஏ2�த$ ேவ	
�. 

 
அ�த அறிவ.� ஞான�ைத ஊ�A ந@ உலைக கா�தி
� 

அ��ஞான�யாக வளரேவ	
� எ�: உண1 ஊ�
� ெபாD��, 



பாf�
�ேபா�� தாலா�
� ெபாD�� இ�த உண,1கைள நா� ஊ�ட 
ேவ	
�. 

 
இ8பA* ெச>ேவா� எ�றா$ இத� ெதாட, வ6ைசய.$ எதி, கால 

ச�ததிய, அக!தியைன8 ேபா�: வள,�� வ�வா,க�.  
 
இ�: இ�த உலக� �Dவத;�� நMசி� த�ைம இ��தா4� 

உலைக மW�A
� அ�த நிைல ெத�னா�A$ ேதா�றியவ���தா� வ��. 
 
உலக8 ேபரழிவ.� த�ைம வ.ஷ� த�ைமயா$ மA�� 

ெகா	A��� நிைலய.$ அைத மா;றிட இ� உத1�. 
 
ஏென�றா$, மத ேபத�, இன ேபத�, ெமாழி ேபத� எ�ற உண,1க� 

உ�வாகி மன�தைன மன�தேன ெகா�: Pசி�� நிைலகேள வ�கி�றன. 
அைத இரசி��8 பா,�� நிைலக� வ�கி�ற�. 

 
இ�: ம;ற நா
கள�$ பா,கி�ேறா�. ந� நா�A$ அ�த அளவ.;� 

இ$ைல. இ8ெபாD�தா� தைல கா�
கி�ற�.  
 
உற2கி ெகா	A��� ெபாDேத ெவA �	
கைள வ @+வ�� 

மகைள மAய* ெச>வ�� அைத க	
 இரசி8ப�� இைத8 ேபா�ற 
நிைலக� வ�கி�ற�. உலக நா
கள�$ இ� ெரா�ப1� �6தமாக நட�� 
ெகா	
�ள�.  

 
ந@, நிைலகள�4� கா;: ம	டல�தி4� ந*+� த�ைமகைள8 பரவ* 

ெச>� மகைள மAய* ெச>� அைத இரசி�� +வாசி�� ெகா	A��� 
அ+ர உண,1க� வள,�� ெகா	A�கி�ற�. 

 
ந� நா�Aேல இ�த� ெத�னா�A$ ேதா�றிய அக!திய� 

உண,வா$ அ�தைகய ப.ைழக� வரா� இ2ேக த
�� நி;கி�ற�. அைத 
மW	
� அவ,கள�� (அக!தியன��) உண,ேவ தா� ேப+கி�றேத தவ.ர 
நா� ேப+கி�ேற� எ�: யா�� எ	ண ேவ	டா�.  

 
ஏென�றா$, எ�னா$ ேப+� த�திேயா இ�த உண,ைவ கவ�� 

த�திேயா அ�தைகைய நிைல ெப;றவ� அ$ல நா�. 
 
நம� ��நாத, கா�Aய அ�� வழிய.$ இ�தைகைய உண,வ.� 

த�ைம Ôஇ�த உலைக மW�Aட..,  அ�த உண,1கேள இய2�கி�ற�. அ�த 
உண,1கேள இயகி ெகா	
�ள�. அ�த உண,வ.� அைலகேள 
பர1கி�ற�.  



 
உ2களா$ என�� இலாப� கிைடகி�ற�.  
 
ஏென�றா$, ந@2க� அைனவ�� மகி<*சி ெப:� உண,1கைள 

வ.ைளய* ெச>B�ேபா� அ�த உண,வ.� த�ைம அ�த8 ேபரான�த 
கா;: ம	டல�ைத நா�� +வாசிக ேந��. 

 
ஆகேவ, ந@2க� வளர நா� வளர �AB�. நா� வளர ந@2க� வளர 

ேவ	
� எ�: எ	ண.னா$ உ2கைள எ$லா� அAைமயாக�தா� 
�AB�. நா� வள,வத;காக உ2கைள அAைமயாகினா$ அ� அரசிய$ 
ேபா�ற நிைலக� ஆகிவ.
�. 

 
இ�ைறய அரசியலி$ உலைக காகிேற� எ�: ெசா$வா,க�. 

ஆனா$ அவ, வாழ பல நிைலகைள8 ேப+வா,க�. அத� நிைலக� 
ெகா	
தா� மத2களானா4� ச6 ம�திரவாதியானா4� ச6 அத� 
வழிகள�$ எ$லா� உலைக காகிேற� எ�பா,க� Ð அவ, வாழ. 

 
ந� ��நாத, கா�Aய அ�� வழி Ôந@2க� அ�� ஞான�களாக வளர 

ேவ	
�  எ�ப�தா�. ந@2க� அ�த உய,�த நிைலக� ெபறேவ	
�.   
 
இ�த உண,வ.ைன நா� ெப;ேற� எ�றா$ ந@2க� உய,வைத 

க	
 நா� ஆன�த8ப�டா$ உ2கள�$ வ.ைள�த அ�த உண,வ.� த�ைம 
என�� உய,�ததாக மா;:�.  

 
ஆனா$, இ2ேக வ.ைள�த Ôவ.�� ஒ�: தா� . ஆனா$, உ2க��� 

வ.ைளய8ப
� ெபாD� அ�த ஒCெவா�:� Ôபல வ.��களாகி�ற� . 
த@ைமக� அக;:� சதியாக மா:கி�ற�.  

 
இ�த* சதிய.� த�ைமைய க	
 நா� அதிேல ேப6�ப ேபரான�த 

நிைலைய நா� ெப:ேவ�. அ8ெபாD�தா� அ�த8 ேப6�ப வா<ைகய.� 
த�ைமB� எ�ன�ேல இ�த உண,வ.� த�ைமைய வள,க �AB�. 
ந@2க� வளரேவ	
�. அைத க	
 நா� மகிழ ேவ	
�.  

 
இைத8 ேபா�: ந@2க� ஒCெவா�வ�� ந@2க� பா,8ேபாெர$லா� 

மக6ஷிகள�� அ�� சதி ெபறேவ	
�. அவ,க� வா<ைகய.$ ெதள��த 
நிைலக� ெபறேவ	
� மகி<�� வாD� நிைலக� ெபறேவ	
� எ�: 
எ	ண.னா$ ந@2க�� வள,கி�ற@,க�.  

 



இத�ைடய வ6ைச� ெதாட, இCவா: வ�தா$ தா� நா� வாழ 
�AB�. வளர �AB�. இ�த கா;: ம	டல�தி4�ள ந*+� 
த�ைமய.லி��� நா� அைனவ�� மWள �AB�. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



18 உ2க� S*சைலகளா$ அக!தியைன8 ேபா�: ந� 
Lமிய.� திைச மா;ற�ைத� த
கலா� 

 
அக!திய மாமக6ஷிகள�� அ�� சதி வா� �Dவ�� பட,�� 

ேமக2க� RA ந$ல மைழ ெப>� தாவர இன2க� ெசழி�� இ�த ஊ�� 
உலக�� நல� ெபற அ��வா> ஈ!வரா எ�: உ2க� நிைனவ.ைன 
வாைன ேநாகி* ெச4��2க�. 

 
இ�த நா
 ெசழிக ேவ	
� எ�ற உண,1ட� ந@2க� இCவா: 

தியானமி�2க�.  
 
உ2க� அைனவர� நிைனவைலக�� ேமக2கள�$ Rட ேவ	
�. 

நா� தியான�தி� Sல� கவ�� அ�த உய,�த சதி அ�� மக6ஷிகள�� 
அ�� சதிகைள அ2ேக கலக* ெச>ய ேவ	
�. 

 
இCவா: கலக* ெச>தா$ மைழய.� Qபமாக இ2ேக மைழ 

ெப>தா4� இ2ேக க
� த@ைமகைள வ.ைளவ.�� த@ய அGக� வளரா� 
அைத� தைட8ப
�த1� இ� உத1�. இ�த கா;: ம	டல�தி4�ள 
ந*+� த�ைமக� �ைறய1� இ� உத1�. 

 
ஏென�றா$, உ2க��	டான திறைமகைள ந@2க� பா,கலா�.  
 
மன�தனான உ2க� உட4�� நா� எைத எ	Gகி�ேறாேமா அ�த 

வ4வ.� த�ைம RA இ�த எ	ண அைலக� RA நா� எ2ேக நிைனைவ* 



ெச4�தி அ2ேக ெச4��கி�ேறாேமா இ� பா>கி�ற�. அ�த உண,1க� 
பட,கி�ற�. மைழையB� ெப>ய ைவகி�ற�.  

 
ஆகேவ இைதெய$லா� மக6ஷிக� கா�Aய அ�� வழிய.$ 

நிைனைவ* ெச4�தி அ�த அ�� வ�ட�திலி��� ந� உடைல காக1� 
நா�ைட காக1� நிைனவ.ைன வ.	ைண ேநாகி* ெச4��ேவா�. 

 
வானஇய$ த��வ� Pவ.ய.யலாக மாறினா4� Pவ.ய.யலி� 

உண,ைவ ெகா	
தா� மன�த� உய., மா;றி ெகா	ட�. 
 
ஆகேவ, வான இயலி� உண,1க� நம�� வ�� ெபாD� அேத 

Pவ.ய.யலி� நிைலகைள நா� சீராக ைவக �AB�.  
 
அகால�தி$ அக!திய� இ�த8 Lமிய.ைன� தி�8ப. தன�க�த 

நிைலகைள ைவ�� இ�: வைரய.4� ந� Lமி சீராக ஓA 
ெகா	A�கி�ற�. 

 
இன� சிறி� கால�தி$ ÔLமிய.� திைச மா;ற2க�..,  வ��. அத;�� 

ந@2க� தியான��� அ�த� திைச மாறா� சீராக ைவக �AB�.  
 
ஒ� Aகி6 மாறிவ.�டா$ ேபா��. கட$ ந@�� மா:�. மன�த� 

உண,1க�� மா:� இ�த மன�தன�� நிைலகள�$ ெப��ப�தி மா;ற2க� 
வ��. 

 
நில8 ப�திைய ந@, அ6��. இைத8 ேபா�ற நிைலகள�$ நில� 

�ைறயா� அைத* சீராக உ2க� உண,1கைள வ.	ைண ேநாகி* 
ெச4�தி அ�த மக6ஷிகள�� உண,ைவ இ�த உலக� �Dவ�� பரவ* 
ெச>B2க�. 

 
உ2க� S*சைலகளா$ இ�த8 Lமிய.� திைச மா;ற�ைத� 

த
கலா�. இ�த8 Lமிய.$ வாD� மகைள* சீராக1� ைவகலா�. 
 
ந�ைமக� பல ெச>ய� �ண.ேவா�. 
 

https://omeswara.blogspot.com/search/label/அக�திய� 
 


