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நம% உயி� நம!�
 “ஓ” எ"2 இய!கி அ3த உண�வி" 
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இைத அறி3% ெகா
=� நிைலக
 ெப7ற நிைலகளி4 அறி3த 
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 அ�வி" ஆ7றைல( தன!�
 
க;:ண�3% இ3த உண�வி" ெசயைல( ெதளிவாக எ:(%ைர(த% 
அக-திய� தா". 

 
அவ�!�
 க;:ண�3த உண�வி" ச!% விைள3% இ"2� ந� 

?மியி4 நம!� +" பரவி8 பட�3% ெகா;:
ள%.  
 



அவ" அ3த உடலிேல த@ைமகைள அக7றி உண�வி" ச(ைத 
ஒளியாக மா7றி உயி�ட" ஒ"றி ஒளியி" சBரமாகி இ"2� 
%�வ(தி4 நிைல ெகா;: “%�வ மகCஷியானா"”. %�வ 
நEச(திரமாக இ"2� இய9கி! ெகா;:
ள%. 

 
அவ" காE5ய நிைலக
 தா" சா-திர(தி4 - +தலிேல 

ேபர;ட(தி" நிைலக
 எ%வாக இ�8பிG� “கட	
 எ9ேகேயா 
ஒளி3% ெகா;:
ளா"..,” எ"ற நிைல இ4ைல.  

 
நம!�
 ந�ைம உ�வா!கிய% ந� உயிேர.  
 
ேபர;ட(தி" ஆ7றைல அ3த உண�வி" த"ைம கவ�3% 

ெவளி8பEடா�� அ3த உண�ைவ8 பிள3% உண�வி" இய!க(ைத 
அறி3% அறி3த நிைலக
 ந�ைம இய!கி இ(தைகைய உடலி" 
உண�ைவ மனிதனாக உ�வா!கிய% ந� உயிேர. 

 
ஆகேவ, கட	
 எ9ேகேயா இ4ைல நம!�
 நி"ேற 

இய!�கி"றா", அவ" இய!�கி"றா".  
 
நா� எ(தைகைய உண�வி" த"ைம நா� கவ�கி"ேறாேமா இ3த 

உண�விைன “ஓ” எ"ற ஜ@வனா!கி நம!�
 ஜ@வ அ�வாக மா72� 
ெபாI% நா� எ;ணிய �ண+� நம!�
 பதி3த உண�	� மீ;:� 
அ% நிைன	ப:(தி இய!க8ப:� ெபாI% “அ%	� கட	ளாக(தா"..,” 
இய!�கி"ற%. 

 
�ணி�� இ�!கி"றா", %��பி�� இ�!கி"றா", உ"னி�� 

இ�!கி"றா", எ"னி�� இ�!கி"றா", அைன(தி�� இ�!கி"றா" 
எ"2 “பிரகலாத"” கைதயி4 ெதளிவாக எ:(%ைர!க8பE:
ள%. 

 
ஆக, KCயனி" கா3த8 Lலனறி	 ஒ� உண�வி" ச(ைத அ% 

கவ�3% ெகா;டா4 அேத KCயனா4 இய!க8ப:� உடலி" 
இய!க(தி7�
 ந� உயிரா4 கவர8பEட உண�வி" த"ைம அைத8 
பிள3% உண�வி" த"ைம இய!க(ைத உண�3% அ% உண�3த 
உண�வி" ெசயலாக ந�ைம இய!�� ெசயலாக! “கட	ளாக அ% எ8ப5 
இய!�கி"ற%…?” எ"ற நிைலைய நம% சா-திர(தி4 ெதளிவாக! 
காEட8பE:
ள%. 

 
ஆகேவ, அ3தO சா-திர விதி8ப5 நம% உயி� கட	
. உ
 நி"ேற 

இய!�கி"ற%. நா� எ;ணிய உண�வி" ச(ைத “ஓ” எ"2 ஜ@வனா!கி 



“�” எ"2 உடலா!கி ந�+
 நி"2 அ!�ணேம கட	ளாக 
இய!�கி"ற%. 

 
இ3த8 ேப�;ைமைய! க;டவ", உண�3தவ" அக-திய". 

அ�வி" ஆ7றைல<� அ�வி" இய!க(ைத<� ெதளிவாக 
எ:(%ைர(தவ" அக-திய".  

 
அத" உண�ேவ பல நிைலகளி4 இ9ேக பட�3% ெகா;:
ள% 

எ"ற இ3த உ;ைமைய( தா" மாமகCஷி ஈ-வரபEடாய ��ேதவ� 
இைத உண�(%கி"றா�. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2 “உயிேர கட	
” எ"2 ெசா"னா4 எ8ப5 ஆ��? 
எ"2 சEட� ேப�கிறா�க
 

 
மன�தனாக� ப
ற�த நா� (வ
�ஞான�க�) பல ெச�கள�� உ�ள 

அ��கைள எ!"# ஒ%ெவா& ெச�கள�'� இைண"#* ெச�கள�+ 
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இேத ேபால ஒ& உடலி� உ&வா7� அ��கைள எ!"# இ+ெனா& 

உடலி� இ�த அ��கைள* ெச'"த�ப!� ெபா8# எ"தனேயா வ
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இ&�7� நா� மா.றியைம�கி+ேறா�. 

 
இைத4� நா� ெத<�# ெகா=!�ேளா�.  
 
ஒ& ஆைம >3ைமயாக வ
ஷ� ெகா=ட ஒ& ந<ைய உ./� பா3"த 

ப
+ அத+ உண3ைவ" தன�7� பதிவா�க�ப!� ெபா8# த+ உட'�7� 
இ&�7� (ஆைமைய உ&வா�கிய) அ��கள�� இ# அதிகமாக* ேச3�த 
ப
+ ந<ய
+ உண3@க� ஆைமய
+ உட'�7� அதிகமாக வ' 
ேச3�#வ
!கி+ற#. 



 
ஆைமேயா த+ைன மற�# ந<ய
+ நிைனவாகேவ வ�#வ
!கி+ற#.  
 
ஆக, இ�த ஆைமய
+ உட'�7� ந<யாக மாற A�யா#. ந<ய
+ 

உண3@க� ஆைம�7� வ�த ப
+ இ�த உடைல வ
B!� ப
<�# ந<ய
+ 
நிைனவாக ஆைமய
+ உய
ரா+மா ெவள�ய
� ெச�கி+ற#. 

 
அ�ப� ெவள�ய
� ெச�ல�ப!� ெபா8# இ�த ந<ய
+ உண3@க� 

ஆைமய
+ உடலி'�ள அ��கD�7� பBடப
+ இ# ெவள�வர�ப!� 
ெபா8# அத.7� காரண� ெபயைர* EB�� காB!கி+றா3க�. 

 
அ3*EனF�7� க=ண+ உபேதசி"#, அ3*EனF�7� க=ண+ 

சாரதியாக* ெச�கிறா+ எ+/ காB!கி+றா3க�. 
 
இ�த� க= எ�த ந<ய
+ உண3ைவ வ'வாக எ!"# ஆைமய
+ 

உட'�7� அ�த வ'வ
+ த+ைம இைண"# வ'வா�கிவ
Bடேதா அ�த 
வ'வ
.7� ெபய3 அ3*Eன+ எ+/ ைவ�கி+றன3. 

 
அ3*EனF�7� க=ண+ உபேதசி�கி+றா+.  
 
எ�த ந<ய
+ வ'வான உண3ைவ ஆைமய
+ உண3வ
+ 

அ��கD�7� ேச3"தேதா இ�த உடைல வ
B!* ெச+றப
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ய"ைத" ெதள�வாக� பைட"#�ளா3க�. 
 
இ�ப� வள3�த# தா+ நம# உய
3.  
 
கட@ளாக நி+/ ஒ%ெவா& சJர"திேல4� த+ைன� கா"#� 

ெகா�ள ேவ=!� எ+ற உண3ைவ Kக3�# அ�த எ=ண"தா� இ�த 
உடைல இய�கி ந�ைம� கா"#� ெகா�D� நிைலக� ெச;த# எ+/ 
ெதள�வாக� காBட�பB!�ள# நம# சாLதிர-க�. 

 
இ+/ Ôஉய
ேர கட@�..,  எ+/ ெசா+னா� எ�ப� ஆ7� எ+/ 

சBட� ேபEகிறா3க�.  
 



கீைதைய� ப�"தவ3கD� மகாபாரத"ைத� க./� ெகா=டவ3கD� 
கட@ள�+ அவதார� ப"# எ+/ ெத<�# ெகா=டவ3கD� அைத� 
ப�"தா3கேள தவ
ர Nல� >ைற அறி�# ெகா�ளவ
�ைல. 

 
காவ
யமாக� ப��கி+றா3க�, க&"#�கைள அ�ள� வ IEகி+றா3க� 

அவரவ3கள�+ ச�த3�ப"தி.ெகா�ப நிைலைய"தா+ ேபEகி+றா3கேள தவ
ர 
அ�த ஞான�க� காB�ய ேப&=ைமகைள அறிய A.படவ
�ைல. 

 
ஒ%ெவா& ச�த3�ப"தி.7 ஒ%ெவா& நிைலகD�7� காரண� 

ெபயைர ைவ"# அைவகள�+ இய�க"தி+ ேப&=ைமகைள நாெம�லா� 
அறி�# இ�த வாO�ைகய
� ந�ைமயறியாம� வ&� தIைமகள�லி&�# 
எ%வா/ மPள ேவ=!� எ+பத.7"தா+ இ�த� காவ
ய" ெதா7�Qகைள" 
ெதள�வாக� காB�னா3க�. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



3 Ôெபா;ய+  எ+/ உய
ைரேய ெபா;யா�7கி+ேறா�, 
ெபா;யான உலகி� வாO�# ெகா=!�ேளா� 

 
ஞான�க� ெகா!"த சாLதிர-க� ெபா; அ�ல. இ+ைறய 

வாO�ைகய
� சா-கிய சாLதிர"ைத* ெச;# நா� உ=ைமயான 
சாLதிர"ைத� ெபா;யா�கிவ
Bேடா�.  

 
ஆக, ெபா;யான உலகி� நா� வாO�# ெகா=�&�கி+ேறா�. 

ெபா;ய
+ நிைலையேய அைடகி+ேறா�.  
 
மன�தன�+ உண3ைவேய இ+ைற�7� ெபா;யா�7கி+ேறா�. 

மன�தன�+ நிைலையேய ெபா;யா�க�ப!� ெபா8# நா� எ�த உ=ைமய
+ 
நிைலைய அறிய� ேபாகி+ேறா�? 

 
Ôஅவ+ ெபா;ய+..,  எ+/ உய
ைரேய ெபா;யா�7கி+ேறா�. ஆக, 

இ&� SO�த நிைலக� ெகா=! மைற�க�ப!� ெபா8# உய
<+ 
இய�க"ைத மைற�க* ெச;கி+ற#. 

 
கட@� - அவ+ எ-ேகேயா தன�"தி&�கி+றா+ எ+ற நிைலய
� 

Ôஉய
ைரேய நா� ெபா;  எ+/ நா� நிைன�7� அளவ
.7 வ&கி+ற#.  
 
எ=ண
ய உண3ைவ உ&வா�7� ஈசனாக ந� உய
3 இ&�தா'� 

நம�7� கட@ளாக உ� நி+/ அவ+ இய�7கி+றா+. அ�த ஞான�க� 
காB�ய நிைல இ#. அைதேய நா� ெபா;யா�7கி+ேறா�.  



 
நம�7� எ=ண
ய 7ண-க� எ#ேவா ந� உ� நி+/ இய�க�ப!� 

ெபா8# அ�த உண3வ
+ த+ைம நம�7� கட@ளாக"தா+ 
இய�7கி+றா+. தன�"# ஒ&வ+ கட@ளாக இ�ைல.  

 
இ# ஞான�க� காB�ய அ&� ெநறிக�.  
 
உய3�த ப=ப
+ த+ைம ெகா=! நம�7� எைத எ!�க ேவ=!�? 

அ&� மக<ஷிகள�+ அ&� உண3ைவ நம�7� எ�ப�* ேச3�க ேவ=!�? 
எ+/ காB�னா3க� ஞான�க�.  

 
அவ3க� காB�ய அ&� ெநறி�ப� வ
நாயக<+ நிைலைய உ&வமாக� 

காBட�பB! அ�த அ&வ நிைலைய எ=ண"தா� எ=ண
 நா� Kக3�# 
எ!�க�ப!� ெபா8# வ
சிVடா"ைவத�. அ�ெபா8# அ&� ஞான�கள�+ 
உண3ைவ ந� உடலா�க�ப!� ெபா8# #ைவத�.  

 
இ�த உடலிேல தI-கிைன நI�கி அ�த உண3ைவ எெவெரா&வ3 

ப./ட+ ப./கி+றனேரா அவ3க� அ-ேக ெச�ல A�4�. 
 
ஆகேவ இ�த வாO�ைகய
� வ&� தIைமகைள� ப.ற.றதாக மா.ற 

ேவ=!ெம+றா� அ&� ஞான�க� காB�ய அ&� வழிைய� ப
+ப./-க�.  
 
அ�த மக<ஷிகள�+ அ&� ச�திைய� ெபறேவ=!� ஈLவரா எ+/ 

சதா அைத* Eவாசி"#" தIைமகைள அக.ற� பய+ப!"#-க�. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4 உயி� ெவளிேயறிவிEடா4 இ3த உட4 ந@சமாகி"ற% 
ஏ"? 

 
நா� இ8ெபாI% “இ% எ" உட4.., நம% உட4..,” எ"2 

நிைன!கி"ேறா�. ந� உட�!�
 எ(தைனேயா விதமான உண�வி" 
அ�!க
 உ;:. அதனி" மலேம ந� உட4.  

 
அதாவ% “அ�!களி" மல� தா"…, இ3த உட4”. ெதளிவாக( 

ெதC3% ெகா
=9க
. 
 
இ3த உயிரான ஈச" உடைல விE:8 ேபாUவிEடா4 இ3த உடலான 

சிவ� சவமாகி வி:"ற%.  
 
நா� எ;�� உண�	க
 ஓ� நமOசிவாய ஓ� நமOசிவாய எ"2 

ந� உடலாக மாறி! ெகா;ேட<
ள%. ஆனா4, உயிC" இய!க(தா4 
தா" நா� இய9�கி"ேறா�. 

 
உயிC" இய!க� இ4ைல எ"றா4 ந� உடலி�
ள 

அ�!களி�� இய!க� இ4ைல. 
 
எ(தைகய உண�ைவ நா� �வாசி(% இ3த உடலி4 வள�(%! 

ெகா;ேடாேமா அ3த அ�!களி" மலேம ந� உடலாகி"ற%. 



 
 அ3த அ�!களி" மலமாக ந� உடலானா�� இ3த உடைல 

விE: உயி� ெச"2விEடா4 ந� “உடைலேய தி"G� அ�!களாக” 
மாறிவி:கி"ற%. அதாவ% ந� உடைல உ�வா!கிய அேத அ�!க
 
உயி� ெவளியி4 ெச"றபி" ந� உடைல உணவாக உEெகா
=� 
அ�வாக மாறிவி:கி"ற%.  

 
இ8ப5 ஆன அ3த அ�!களி" மல� ெவளி8ப:� ெபாI% 

நா7றமாகி"ற%. 
 
+தலி4 Vக�3த உண�வி" மண� அ3த உண�Oசி!ெகா8ப ந� 

உடலாக ந4ல உடலாகி"ற%. ஆனா4, உயி� ெவளிேய ெச"2விEடா4 
அேத அ� ஜ@வ அ�வாக இ�8ப% உயிர�வாக மா2கி"ற%. 

 
உயிC" %58பா4 இய!�� அ� “ஜ@வ அ�”. அ% Vக�3த 

உண�வி" மல� ந� உடலா�� ெபாI% சிவமாகி"ற%.  
 
ஆனா�� இ3த உயி� உடைல விE:O ெச"றபி" இ3த ஜ@வ அ� 

உயிர�வாக மா2கி"ற%. உயிர�வாக மாறிய பி" எ3த ஜ@வ அ� 
ந� உடைல உ�வா!கியேதா அ3த உடைலேய உணவாக உEெகா
=� 
நிைல வ�கி"ற%. 

 
அ% உணவாக உEெகா;: வள�3த பி" உயிர�வான பி7பா: 

அத" மல(ைத ெவளியி:� ெபாI% நா7ற� சகி!க +5யா%. இற3த 
பி" உடலிலி�3% நா7ற� வ�வைத ந@9க
 பா�!கலா�.  

 
இ3த உடலாக நா� எ3ெத3த �ண(ைத நா� எ:(ேதாேமா 

அத7�(த!க ந� உடலி4 “ந4ல மண9களாக” இ�!கி"ற%. ஆனா4, 
அேத உடைல இ3த உயிர� Vக�3% அ% உணவாக உEெகா;டா4 
நா7றமாகி"ற%. ந�மா4 ப!க(தி4 இ�!க +5யவி4ைல. 

 
எ(தைன வைகO ெச5கைள இ% கவ�3% அ3த அ�!க
 அத" 

உண�வி" த"ைமைய ந� உயிர� கவ�3% ஜ@வ அ�!களாக 
மாறியேதா இ% உயி� ெச"ற பி" இ3த உடைல இ3த ஜ@வ அ�!க
 
உயிர�!களாக மாறி அத" உடலாகி8 LI!களாகிவி:கி"ற%.  

 
மனிதG!�
 எ(தைன விதமன ேவதைனகைள8 பEேடாேமா 

எ(தைன ேவதைன8ப:(திேனாேமா, எ(தைன %ய�ப:(திேனாேமா இ3த 
உண�வி" அ�!க
 LIவாகி மலமா�� ெபாI% அ3த நா7றமாக 
ெவளி8ப:கி"ற%. 



 
இ8ப5 நா7றமா�� உடைல(தா" ந� வாWநாளி4 ஒXெவா� 

ெநா58ெபாI%� நா� ெபCதாக மதி(% வாW3% ெகா;5�!கி"ேறா�. 
யா�� “இ4ைல.., எ"2 ம2!க +5<மா?” 
 

எ" அ�மா எ"ேபா�, அ8பா எ"ேபா�, கணவ" எ"ேபா�, 
மைனவி எ"ேபா�, அ;ண" த�பி, த9ைக இ"G� எ"ென"னேவா 
ெசா4ேவா�.  

 
உயி� ெவளிேயறி விEடா4 எXவள	 ேநர� அ3த உடைல 

ைவ(தி�!கி"ேறா�..,? ”உடைல எ8ெபாI% அட!க� ெசUவா�க
” 
எ"2 தா" உடேன ேகEகி"ேறா�.  

 
அ3த ெமUஞானிக
 காE5ய% உயிேர கட	
. அவனி"றி ஒ� 

அ�	� அைசயா%. ஆனா4, உயிைர8 ப7றி நா� சிறிதளவாவ%, சிறி% 
ேநரமாவ% சி3தி!கி"ேறாமா? 

 
“அவGட" அவனாக” (உயி�ட") – “அவனாக நா� ஆ�� 

நிைலைய” நா� எUத ேவ;:�. இைத(தா" ேகாவி4களி4 “மனித 
உடைல8 ெப7ற ந@ ெதUவமாக ஆ�..,” எ"2 ெதளிவாக! 
காE5<
ளா�க
 ஞானிக
. 

 
ஆனா4, நா� இ"2� கட	ைள( ேத5! ெகா;ேட தா" 

இ�!கி"ேறா�.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5 கட@� எ-ேகேயா இ�ைல, அவ+ நம�7� (உ�) 
நி+ேற அவ+ இய�7கி+றா+ 

 
ந�ைம மன�தனாக உ&வா�கிய தாைய4� த�ைதைய4� நா� 

எ�ப�� கட@ளாக எ=ண ேவ=!� எ+/ ஆதிய
� அகLதிய3 தாய
+ 
உண3வ
+ த+ைமைய ெதள�வாக எ!"#ைர"#�ளா3.  

 
ந�Aைடய சாLதிர வ
திேய இ#தா+.  
 
நம# உய
3 நம�7� Ôஓ  எ+/ இய�கி அ�த உண3வ
+ #ைணயா� 

பல ேகா� உண3வ
+ த+ைம நா� ெப./ பல மி&க இன-களாக� 
ப
ற�#� அதிலி&�# ந�ைம கா"தி!� உண3வ
+ #ைணெகா=! இ+/ 
ந�ைம மன�தனாக உ&வா�கிய Ôஉய
ேர கட@� . 

 
இைத அறி�#ெகா�D� நிைலக� ெப.றவ+ Aத� மன�த+ 

அகLதிய+. அ�@�7� அ�வ
+ ஆ.றைல" தன�7� க=!ண3�# 
இ�த உண3வ
+ ெசயைல ெதள�வாக" எ!"#ைர"தா+ அகLதிய+. 

 
அ�வ
+ ஆ.றைல� க=!ண3�# அவF�7� வ
ைள�த அ�த 

உண3வ
+ ச�திக� இ+/� ந� Yமிய
� பரவ
� பட3�# ெகா=!�ள#.  
 
அவ+ இ�த உடலிேல தIைமகைள அக.றி உண3வ
+ ச"ைத ஒள�யாக 

மா.றி உய
&ட+ ஒ+றிய ஒள�ய
+ சJரமாக இ+/� #&வ"தி� 
நிைலெகா=! #&வ மக<ஷியாகி #&வ நBச"திரமாக இய-கி� 
ெகா=!�ளா3. 

 
அ�த அகLதிய+ அவ+ காB�ய நிைலக� தா+ சாLதிர�ப� 

உய
ேர கட@�. Aதலிேல ேபர=ட"தி+ நிைலக� எ#வாக இ&�ப
F� 
கட@� எ-ேகேயா ஒள��# ெகா=!�ளா+ எ+ற நிைல இ�ைல. 



 
நம�7� ந�ைம உ&வா�கிய# நம# உய
ேர.  
 
ேபர=ட"தி+ ஆ.றேல அ�த உண3வ
+ த+ைமைய கவ3�# 

ெவள��பBடா'� அ�த உண3ைவ� ப
ள�# உண3வ
+ இய�க"ைத அறி�#, 
அறி�த நிைலக� ந�ைம இய�கி இ"தைகய உடலி+ உண3ேவ மன�தனாக 
உ&வா�கிய#.  

 
ஆகேவ கட@� எ-ேகேயா இ�ைல. அவ+ நம�7� நி+ேற அவ+ 

இய�7கி+றா+. 
 
எ"தைகய 7ண"தி+ த+ைம நா� Kக3கி+ேறாேமா இ�த 

உண3வ
ைன 'ஓ' எ+/ ஜIவனா�கி இ�த உண3வ
+ ச"ைத நம�7� ஜIவ 
அ�வாக மா./�ேபா# நா� எ=ண
ய 7ணA� நம�7� பதி�த 
உண3@� மP=!� அைத நிைன@ப!"தி அ# இய�க�ப!�ேபா# அ#@� 
கட@ளாக"தா+ ஆகி+ற#.  

 
Ô\ண
'� இ&�கி+றா+.., #&�ப
'� இ&�கி+றா+ உ+ன�'� 

இ&�கி+றா+.., அைன"தி'� இ&�கி+றா+..,  எ+/ ப
ரகலாத+ கைதய
� 
இ# ெதள�வாக எ!"#ைர�க�பB!�ள#. 

 
S<யன�+ கா�த� Qலனறி@ ஒ& உண3வ
+ ச"ைத அ# கவ3�# 

ெகா=டா� அேத S<யனா� இய�க�ப!� உடலி+ இய�க"தி.7� ந� 
உய
ரா� கவர�பBட உண3வ
+ த+ைம அைத�ேபால இ&�# உண3வ
+ 
இய�க"ைத உண3�# அ# உண3�த உண3வ
+ ெசயலாக ந�ைம இய�7� 
ெசயலாக அ# கட@ளாக இய�7கிற#. 

 
இ�த� ேப&=ைம நம# சாLதிர"தி� ெதள�வாக� காBட�பB!�ள#. 

ஆகேவ, அ�த சாLதிர வ
தி�ப� இ+/ நம# உய
3 கட@�. உ� நி+/ 
இய�7கி+ற#.  

 
நா� எ=ண
ய உண3வ
+ ச"ைத 'ஓ..,' எ+/ ஜIவனா�கி '�..,' எ+/ 

உடலாகி ந�A� நி+/ அ�7ணேம கட@ளாக இய�7கி+ற# எ+ற 
ேப&=ைமைய அ�வ
+ ஆ.றைல4� அ�வ
+ இய�க"ைத4� 
ெதள�வாக அ+/ எ!"#ைர"தா3 அகLதிய3. 

 
அதன�+ உண3ேவ இ+/ பட3�# ெகா=�&�ப#. அ+/ 

அகLதிய+ க=!ண3�த இ�த உ=ைமைய"தா+ மக<ஷி 
ஈLவர�பBடாய 7&ேதவ3 இைத உண3"#கி+றா3.  

 



ந� 7&நாத3 உண3�த அறிவ
+ த+ைமைய நா� அைனவ&� 
பகி3�# அ�த அறிவ
+ த+ைம நா� ெதள��# நம# வாO�ைகய
� வ&� 
ந�ைம அறியா# ேச&� இ&ள�லி&�# மPD� நிைல�ேக இைத 
உண3"#கி+ேறா�. 

 
ஞான�களா� உ&வா�க�பBட சாLதிர-க� சாதாரணமானைவ அ�ல. 

அதி� உ�ள Nல�>/கைள நா� அறி�# ெகா=டால நா� அைனவ&� 
வ
= ெச�வ# Eலப�. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6 உ
 நி"2 அ% இய!�வ% உயி� – “கட	
” 

 
எ=ண
யைத இய�கி� காB!வ# உய
3.  
 
எ=ண
ய உண3வ
+ த+ைமைய த+ உண3வா� அ# கட@ளாக 

இ&�# இ�த உண3வ
+ ச"ைத அ�த உட'�7� ெச+/ அதன�+ 
உண3வ
+ த+ைம ெகா=! அ# உடலாக மா./கி+ற#. 

 
ஆகேவ, இைத"தா+ கட@� எ+ப#. 
 

•  உ� நி+/ உண&� அ�த உண3வ
+ த+ைமைய உடலா�7வ#� 
கட@ேள.  

•  அைத இய�கி� ெகா=�&�7� உய
3 கட@ேள. 
•  தா+ Kக3�த உண3ைவ உ� நி+/ இய�7� ெசயலாக மா./வ#� 

உய
ேர. 
•  எ=ண"தா� கவ3�த உண3வ
ைன" த+ ஆ+மாவாக மா.றி� 

ெகா�வ#� அ#ேவ. 
•  ஆ+மாவ
+ நிைலக� அ# உைற4�ேபா# கட@ளாக உ� நி+/ 

அைத உைறய* ெச;4� ெசயலாக* ெசய�ப!� நிைலகD� அ#ேவ.  
மக<ஷிக� காB�ய இ�த உண3வ
+ த+ைமைய நா� உண3�# 

ெகா=டா� ேபா#�. 



 
இ�ப�"தா+ பல ேகா�* சJர-கள�� ந� உய
3 கட@ளாக நி+/ 

எ=ண
யைத" தன�7� ஆ+மாவாக மா.றி அதாவ# பரமா"மாவாக 
மா/வைத ஆ+மாவாக மா.றி" தன�7� ஜIவா+மாவாக (உடலாக) 
மா./கி+ற#. 

 
 உய
ேர உ� நி+/ கட@ளாக ஒ%ெவா& உண3@கள�'� 

உ/�Qகள�'� நம�7� உ&வா�கி� ெகா=�&�கி+ற#. 
 
உ&@�7 உ/#ைணயாக இ&�7� உயிC" ெசயலா!க9க
 

எ%வா/ இ&�கிற# எ+ற நிைலைய"தா+ ெதள�வாக எ!"#ைர"தா3 
அ+/ வ
யாச3. 

 
ஆதிய
� க=!ணா3�த உண3வ
+ த+ைமைய� ப7"தறி�# 

உண3வ
+ ெசயலா� சாதாரண த+ இன ம�கD�7� இ# கிைட�க 
ேவ=!� எ+/ இ�த 4000 ஆ=!கD�7� இ%வள@ ெதள�வான 
நிைலகள�� ெதள�வா�கினா3. 

 
ஆனா�, இைத* சாLதிரமா�க�பB! சா-கிய சாLதிரமாக 

மா.றிவ
Bடா3க�.  
 
சா-கிய-க� ெச;4� நிைலகளா� இ+/ நா� மன�தன�+ 

A8ைமய
+ உ=ைமைய அறியாதப� மன�தனான ப
+ நா� எ-ேக ெச�ல 
ேவ=!� எ+ற நிைல த!மாறி வாO�# ெகா=!�ேளா�. 

 
கட@D�7 ைநேவ"திய� ெச;தா� ந�ைம� கா�பா+ எ+/�, 

அவF�7 ேவ=�ய ெபா&ைள� ெகா!"தா� மகிO�# நம�7 உதவ
 
ெச;வா+ எ+ற இ�த எ=ண-கைள" தா+ நம�7� உ&வா�கிவ
Bடா3க�. 

 
மன�த+ மக<ஷிகள�+ உண3ைவ" தன�7� எ!"தா� இ�த 

வாO�ைகய
� வ&� தIைமயான உண3வ
லி&�# மPள A�4�. அ�த 
மக<ஷிக� ெச+றைட�த இட"ைத நா� ெச+றைடய A�4�.  

 
அ�த ÔமகCஷிக
 ெச"ற இட(ைத அைடய(தா"..,” இ�த 

உபேதச"ைதேய ெகா!�கி+ேறா�.  
 
அ�த மக<ஷிக� ஒ%ெவா&வ3 ெசா+னைத4� உபேதசி"#  

உ-கD�7� ெதள�வா�கி� பதிவா�கி அத+ உண3ைவ நிைனவா�கினா� 
உ-கைள� கா�கலா�. உ-க� Nதாைதய3கைள4� வ
= ெச'"தலா�. 

 



நா� இ�த உடைல வ
B!* ெச+றா� நா� எ-ேக ெச�ல ேவ=!� 
எ+ற நிைலைய நம# 7&நாத3 மாமக<ஷி ஈLவரபBடாய 7&ேதவ3 
எம�7 உண3"தினா3. 

 
அவ3 அ&ள�ய அ�த அ&� வழி�ப� அFபவ"தி+ வாய
லாக இ�த 

உண3வ
+ இய�க-கைள அறிய* ெச;கி+ேறா�. உ-க� 
எ�ேலா&�7�D� உண3ைவ� பதிய* ெச;கி+ேறா�. 

 
இ�த உண3வா� Ôத"ைன( தா"” அறிய +5<�. இ�த 

வாO�ைகய
� தIைமகைள அக.றிட A�4� தIைமய.ற உண3ைவ 
ஒ%ெவா&வ&� த+F� வ
ைளய ைவ�க A�4�. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



7 உயி� ந�ைம இய!��ேபா% “நா"” ஆகிற% – “நா"” 
எ"ற ெசா4�!ேக “உயி�” தா" _ல� 

 
இ�த மன�தன�+ வாO�ைகய
� ச-கட�, சலி�Q, ேகாப�, ேவதைன, 

ெவ/�Q, 7ேராத�, பழி தI3"த�, பழி வா-7த� இைத� ேபா+ற உண3@க� 
வ�#வ
Bடா� ந� ந�ல 7ண-க� A8ைமயாக" ேத;�#வ
!கி+ற#. 

 
உய
<+ உண3வ
Fைடய கைடசி ெதா�7த� உ=!. ஆர�ப"தி� 

எ�ப�� Q8வானேதா இைத� ேபால இ�த உய
<+ த+ைம A8ைம4� 
இ&=! வ
Bடா� வ
ஷ� எ+ற நிைலக� A8ைமயாகி அ�த வ
ஷ"தி+ 
உண3வ
+ #ைண ெகா=! அ�த உட� ெப/� த+ைம அைட�# 
வ
!கி+ற#. 

 
ஆகேவ, நா� மன�தனாேனா� மP=!� ேத;ப
ைற ஆக�>டா#.  
 
ஒள�ய
+ உண3ைவ அறி�# ெகா=டப
+ அ&ெளாள� ெப.ற அ&� 

ஞான�ய
+ உண3ைவ நம�7� வள3"# இன� எ+/ேம ஏகா�த நிைல -  
ப
றவ
ய
�லாத நிைலக� அைடவேத இ�த உடலி+ A8ைம. 

 
உய
ரா� வள3�க�பBட#... நா+ யா3..,? உய
ரா� வள3�க�பBட 

மன�தன�+ உட�.  
 
Ôஉய
&ட+  ஒ+றிய
&�7� ெபா8# Ôநா+  எ+/ வ&கி+ற#. Ôநா+ 

- நானாக ேவ=!� . 
 
உய
<+ உண3@க� ந�Aட+ ஒ+றி அ�த உண3வ
+ த+ைம 

இைண�# வாO�தா�தா+ Ôநா+ - நானாகி+ேற+ . 



 
உய
3 ந�ைம இய�7� ெபா8# நா+ ஆகி+ற#. Ôநா+  எ+ற 

ெசா�'�ேக Ôஉய
ேர  Nலமாகி+ற#.  
 
இத.7� அ�த உண3வ
+ ஒள� எ%வாேறா அத+ ஒள�ய
+ 

த+ைமயாக நம�7�: வள3"த� ேவ=!�. அவFட+ அவனாகி 
அவனாகேவ (ஒள�யாக) நா� ஆேவா�.  

 
இைத� ேபா+/ உய
&ட+ ஒ+றி ஒள�ய
+ சJரமாக வாO�# 

ெகா=�&�7� அ�த மக<ஷிக� அைட�த ச�த<ஷி ம=டல எ�ைலைய 
நா� அைனவ&� அைடேவா�.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



8 “உயி�!�” மத+மி4ைல, இன+மி4ைல, 
எ(தைகைய ேபத+மி4ைல 

 
இ+/ ஒ%ெவா& ெச�கள�'� ம.ற ம.ற அ��கைள இைண"# 

Q#� Q#* ெச�கைள மன�த+ உ&வா�7கி+றா+. அேத ேபா+/, ம.ற 
மி&க-கள�+ அ��கைள இைண"# மி&க-கைள4� 
உ&மா./கி+றா3க� வ
�ஞான�க�. 

 
அேத சமய"தி� ேஜாதிட� ஜாதக� எ+/ அத3வண ேவத"தி� 

ஒ+ைற அ�ைம�ப!"#� நிைலக� ெகா=! மத-கைள 
உ&வா�7வத.காக மத-கள�+ கீO உண3வ
+ ேவத-கைள� க.ப
"# அ�த 
ேவத"தி+ உண3@�7 ஜIவaB!கி+றா3க�. 

 
அதாவ# அவ3க� ெசா�'� ெசயைல நம�7� அ�த உண3வ
� 

பதியO ெசU% பதியO ெசU% அதன�+ உண3@க� “மத�” எ+ற இன"ைத� 
ப
<"#� ெகா�கி+றன3. 

 
மா./ மத"ைத� ெகா+/ 7வ
�7� உண3ைவ ஊB!கி+றன3. இ�த 

உண3வ
+ ெசயலா�கமாகேவ மா/கி+ற#. 
 
ஓ3 ெச� ஒ& உண3வ
+ ச"ைத" தன�7� இைண"#� ெகா=டப
+ 

ேவ/ ஒ& ெச�ய
+ த+ைமைய த+ அ&கிேல வ
டா#. 
 
தன# ச"தி+ த+ைம ெகா=! வ'வான வ
"ைத உ&வா�7வ# 

ேபால மத"தி+ ெபயரா� ேவத-கைள* ெசா�லி ேவத"தி+ நிைலக� 
ெகா=! சாLதிர-கைள உ&வா�7கி+றன3. 



 
சாLதிர-க� எ+ப# இ+ன# இ+ென+ன கால-கள�� இ+ென+ன# 

ெச;யேவ=!� எ+/ வ
திகைள அைம"# வ
திய
+ உண3@ ெகா=! 
மத-கள�� பதிய* ெச;#�ளா3க�. 

 
அ�ப�� பதி@ ெச;த வ
"#தா+ நம�7� மத-களாக உ&வா�க�பB! 

இதன�+ நிைலக� ெகா=!தா+ நா� வாO�# வள3�# ெகா=!�ேளா�.  
 
ஏென+றா�, ஒ& வ
ஷ* ெச� ஒ& ெச�ய
+ த+ைமைய பல 

ெச�களாக உ& உ&வா�க�ப!வ# ேபால பல உய
3 அ��கள�� பல 
அ��கைள இைண�க�ப!� ேபா# உட�கைள உ&வா�7வ# ேபா+/ 
இ�த உண3@க� இய�கி அ�த உண3வ
+ த+ைமைய வள3�கி+றா3க�. 

 
இைவெய�லா� மத"தா� உ&வா�க�பBட உண3@க�. 
 
இதிேல நா� எ�த நிைனவ
ைன� பதி@ ெச;கி+ேறாேமா அத+ வழி 

த+ மத"திைன வள3"திட ம.ற மத"திைன அழி"திட இ-ேக க.ப
�7� 
உண3@க�, எ+ மத� உய3�த# எ+ற நிைலேய வ&கிற#. 

 
ஆக, த+ மத� உய3�த# எ+ற நிைலக� ெகா=! ம.றைத" தாO"தி 

இ�த உண3வ
+ த+ைம தன�7� வள3�க�ப!�ேபா# எ�த மத"ைத4� 
கா�பதி�ைல. அதிலி&�க>�ய ஒ8�கA� அழி�# வ
!கி+ற#. ஆக, 
“அழி(தி:� உண�ேவ..,” அ-ேக வ
ைளகி+ற#.  

 
இைத"தா+ நா� இ+ைறய சாதாரண வாO�ைகய
� சி&V��கிேறா� 

எ+பைத 7&நாத3 ெதள�வாக உண3"#கி+றா3. 
 
இ�த மத-கள�+ ப
��ப
லி&�# நா� த�Qத� ேவ=!�. ஆகேவ, 

நம�7 எ# மத� ேவ=!�?  
 
Ôந� உய
3 தா+ நம�7� கட@�  எ+/� அ�த உய
<+ த+ைமதா+ 

ஒ%ெவா& உடைல4� உ&வா�7கிற# எ+ற நிைல4� இ�த உண3வ
+ 
த+ைமைய"தா+ நம�7� இைண"திட� ேவ=!�. 

 
ஒ%ெவா& மத"தி'� அ�த" தIைமகள�+ நிைலக� அறியாத 

நிைலகள�லி&�# ம�க� வ
!பட ேவ=!�. இ�த உ=ைமகைள உண3"திய 
அ�த மக<ஷிகள�+ அ&� ச�தி அைனவ�� ெபறேவ;:� எ"ற 
நிைனவிைன அ-ேக இைண"திட� ேவ=!�. 

 



இ%வா/ இ&�தா�தா+ இ�த மன�த நிைலகள�� நா� “மத"தி� 
சி�கா#  த�ப A�4�. 

 
உ� நி+/ இய�கி� ெகா=�&�7�, எ=ண
யைத உ&வா�கி� 

ெகா=�&�7� “உயி�!�” மதAமி�ைல, இனAமி�ைல, எ"தைகய 
ேபதAமி�ைல.  

 
பல ேகா�* சJர-கள�லி&�# ந�ைம மன�தனாக உ&வா�கிய 

உய
&�7 மத"தி+ ெபயராேலேயா, இன"தி+ ெபயராேலேயா நா� எ"தைகய 
தIைமைய4� உ&வா�கிவ
ட� >டா#. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



9 ந� நிைன@ எத+ ேம� >3ைமயாக* ெச�கி+றேதா 
அ# நம�7� அ�வாக உ&வாகி+ற# Ð உய
<+ 

ேவைல அ# 

 
வ IB�ேல மிளகாைய வ/�கி+றா3க� எ+/ ைவ"#� ெகா�ேவா�.  
 
அதிேல க&�க� வாசைன வ�# நா� Eவாசி�7� ெபா8# உய
<ேல 

பBடா� நம�7� #��Q வ&கி+ற#, திைக�Q வ&கி+ற#, அ�த இட"ைத 
வ
B! நக3�# ேபா7�ப�* ெச;கி+ற#. 

 
ஆனா�, நா� பா3�பேதா மிளகாய
+ ெந�தா+ எ+/ 

எ=�கி+ேறா�. இைத* சாதாரணமாக நிைன�கி+ேறா�. நா� Eவாசி"த 
உண3@க� உய
<ேல பBடப
+ அ�த உண3@க� எ<*சலாகி+ற# அ�ல# 
#�மலாகி+ற#, நம�7� ெந� கிள�Qகி+ற#. 

 
இ# ந� உய
<ேல பBட ப
+ Ôஓ  எ+/ ஜIவ அ�வாக 

மா.றிவ
!கி+ற#. எ�த வைகய
� Kக3�தா'� Aத� Aதலிேல 
Kக3வைத ஜIவ அ�வாக மா./கி+ற#. 

 
அ�த அ�வான ப
+ மP=!� அ# நிைனவாகி+ற#. 

நிைனவாக�ப!� ெபா8# ந�ைம எ+ன ெச;ய ைவ�கி+ற#? ந�Aைடய 
நிைனவ
ைன� >3ைமயாக எ=ண ைவ�கி+ற#.  

 



ப�க"# வ IB�� மிளகா; வ/"#� ெகா=�&�கி+றா3க� எ+/ 
ைவ"#� ெகா�ேவா�. நா� இ-ேக ேபசி� ெகா=�&�தா� அ�த ெந� 
வ�தப
+ இைத வ
B!வ
!ேவா�. அ�த ெந� ேம� >3ைமயாக நிைனைவ* 
ெச'"#ேவா�. 

 
அ�த உண3வ
+ த+ைமைய* சிறி# ேநர� அைத� பா;*சி வ
Bடா� 

அ# அ�வாகேவ மாறிவ
!கி+ற#. அத.7 Ôஆகார�  அ�த ெந� கல�த 
உண3@தா+. 

 
அ�த மாதி< ெந� கல�த உண3@க� நம�7� ேச3�#வ
Bடா� 

ந�ைமயறியாமேல சில ேநர-கள�� நம�7" #�ம� வ&�. N�கி� 
த=ணIராக வ&�. 

 
அ�த ெந� கல�த உண3ைவ* Eவாசி�7� ெபா8# எ�ெத�த உண3@ 

வ&கி+றேதா இைவ அைன"#� அ�வாக உ&வாகிவ
Bடா� அத.7 
உண@ ேதைவ.  

 
நா� ேசா3வைட�தி&�7� ெபா8# அ# உண3வ
+ த+ைம 

உ�திவ
Bடா� அ�த அ� அத.7 ேவ=�ய ஆகார"தி.7 உ�#�. அ�த 
உண3*சிகைள" \=!�. இ�த உட� வழியாக� கா.றிலி&�பைத அ�த 
ெந� கல�த உண3ைவ அ# கவ&�.  

 
ஏென+றா� மிளகாைய வ/"# ைவ"தா'� அ�த உண3ைவ* 

S<யன�+ கா�த ச�தி கவ3�# அைலகளாக" தா+ மா./கி+ற#. 
அதFைடய ேவைல அ#. 

 
நா� Kகர�ப!� ெபா8# அ�வாக மா./கி+ற# நம# உய
3. அ�த 

அ�வ
+ மல� தா+ ந� உடலாக மா/கி+ற#. உடலாக மா./கி+ற# 
உய
3.  

 
Ôந+ைமயானா'�.., தIைமயானா'�.., நம�7� எ�ப� வ&கி+ற#? 

அ# எ�ப� உட'�7� வ
ைளகி+ற#..,? எ+ற நிைலகைள நா� 
இைதெய�லா� ெதள�வாக" ெத<�# ெகா�வ# ந�ல#. 

 
ஆகேவ, அ&�ஞான�கள�+ உண3@கைள உ./ ேநா�கி அத+ ேம� 

நிைனவ
ைன� >3ைமயாக* ெச'"தினா� அ# நம�7� அ�வாக 
உ&வா7�.  

 



அ�ப� உ&வான அ� அ# த+ பசி�7 அ�த அ&�ஞான�கள�+ 
உண3ைவ உணவாக எ!"# வள&�. அ&� ஞான� நம�7� வ
ைளய" 
ெதாட-7�. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



10 உய
ைர நா� யாராவ# மதி�கி+ேறாமா? Ð மாமக<ஷி 
ஈLவராய 7&ேதவ3 

 
தIைம நம�7� Qகாம� த!�க ேவ=!ெம+றா� நா� எ+ன 

ெச;யேவ=!�?  
 
தIைமைய ெவ+ற அ�த" #&வ நBச"திர"தி+ உண3ைவ 

உ-கD�7� உபேதச� எ+ற நிைலய
� ெகா!"# பதிவா�7கி+ேறா�. 
உபேதச"ைத நI-க� பதிவா�கி� ெகா�ள ேவ=!�. 

 
நI-க� தியான� ெச;4�ேபா# பதிவா�கிய உபேதச"தி+ உண3ைவ 

நிைன@�7� ெகா=! வ�# #&வ நBச"திர"தி+ ேபர&� ேபெராள� 
ெபறேவ=!� எ+/ எ=ண
னா� அைத எள�தி� ெபற A�4�. 

 
சில ேப3 எ+ன ெச;கி+றா3க�?  
 
Ôதியான�..,  எ+/ ெசா+ன@ட+ Ôஎ+ ைபய+ இ�ப�* ெச;கி+றா+, 

ெகா!"தவ+ ெகா!�க மாBேட+ எ+கிறா+..,  எ+/ யா� ெசா�'� 
உபேதச"தி.7 A+னா� உபேதச"ைத� பதிவா�காதப� பல 
எ=ண-கD�7* ெச+/ வ
!கிறா3க�. 

 
நா+ தியான"தி� உBகா3�தா� Ôஎ+னா� A�யவ
�ைலேய..,  எ+/ 

ெசா�கிறா3க�. 
 



ேகB7� வைரய
� ேகB!� ெகா=�&�பா3க�. அைமதியாக 
இ&�பா3க�. ஆனா�, தியான"தி� இ&�7�ேபா# பா3"தா� மன 
உைள*ச� வ&கிற#, ச-கட� வ&கிற#, இெத�லா� வ&கிற#. 
 

இ# எதனா� இ�ப� வ&கிற#?  
 
நI-க� தியான��7� ேபா# #&வ நBச"திர"தி+ ஆ.றைல 

Ôஇ8�பத.காக"தா+  யா� இ�த உபேதசேம ெச;கி+ேறா�.  
 
 #&வ நBச"திர"தி+ ேபர&� ேபெராள� நா-க� ெபறேவ=!�, அ# 

எ-க� உட� A8வ#� படரேவ=!�, உடலி'�ள ஜIவா+மா ஜIவ 
அ��க� அைன"#� ெபறேவ=!� எ+/ உட'�7� ெச'"தி" 
தியான��க ேவ=!�. 

 
இ�ப�" தியான�"தி+ Nலமாக #&வ நBச"திர"தி+ உண3ைவ 

எ!�க� பழகி� ெகா�D-க�. பழகி� ெகா=டப
+ தIைமயான உண3@க� 
வ�தா� எ+ன ெச;ய ேவ=!�? 

 
உடேன க=ண
+ நிைனவ
ைன வாைன ேநா�கி* ெச'"#-க�. 

அ!"# க=ண
+ நிைனைவ Q&வ ம"தி�7� ெகா=! வ�# உய
<+ பா� 
ெச'"#-க�. #&வ நBச"திர"திைன இ8"#* Eவாசி4-க�. 

 
#&வ நBச"திர"தி+ ஆ.ற� உ-க� உட'�7� ெச+/ தIைம 

ெச;4� அ��கைள ேவக ைவ"# அைத� ப
<"# உ-க� ஆ+மாைவ" 
\;ைம�ப!"#�. 

 
இைதெய�லா� ெத<�# ெகா�வத.7 7&நாத3 எ"தைன 

இ�ைச�பB�&�பா3?  
 
தIைமக� எ�ப� வ&கி+ற#? சாதாரண ம�க� எ�ப� எ�ப�ெய�லா� 

கVட�ப!கி+றா3க�? இைதெய�லா� நா+ (ஈLவராய 7&ேதவ3) 
ஒ%ெவா+ைற4� ெத<�# ெகா�வத.7 பல அவLைத�பBேட+. 
 

இ�த உய
3 எ"தைனேயா உட�கD�7� ப
+ இ+/ ந�ைம 
மன�தனாக உ&வா�கிய
&�கி+ற#. அ�ப��பBட உய
ைர Ôயா&� மதி�க 
மாBேட+ எ+கிறா3கேள..,  இ�த உடைல"தா+ மதி�கி+றா3க�, உய
ைர 
யா&� மதி�கவ
�ைல. 

 



நா� எ=�வைத"தா+ உய
3 உ&வா�7கி+ற#. நா� எ=ண 
ேவ=�ய# எ#? Ôஇைதயாவ# ம�கD�7 நI எ!"#* ெசா�..,  எ+றா3 
7&நாத3. 

 
நI ஆ=டவF�7* ேசைவ ெச;வ# எ+றா� ஒ%ெவா& உய
&� 

அ�த ஒ%ெவா& உடைல4� ஆ�கி+ற#. அ�ெபா8# அ�த ஆ=டவF�7 
நI எ+ன ெச;யேவ=!�? 

 
அ�த உடெல�லா� ந+றாக இ&�க ேவ=!� எ+/ ெசா�ல* 

ெசா+னா3 7&நாத3.  
 
இ�ெபா8# உபேதசி�க�>�ய உபேதச� நI-க� Kகர�ப!�ேபா# 

உ-க� உய
ரான ஆ=டவF�7 இ�த உண3*சிய
+ த+ைம அ&� 
உண3@க� அப
ேஷக� நட�கி+ற#. 

 
ேகாவ
லி� பா� அப
ேஷக� ெச;கி+றா3க� எ+றா� அ# அ�த 

ந�ல 7ண"தி.7� பாலாப
ேஷக�.  
 
உ-க� ந�ல 7ண"ைத� கா�பா.றேவ=!� எ+றா� எ+ன 

ெச;யேவ=!�? அ�த� பாைல� ேபால மன� ெபறேவ=!� எ+/ நI-க� 
எ=ண ேவ=!�.  

 
ேவதைன எ+ற உண3ைவ எ!"#� ெகா=! வ&� ேபா# பா&-க�. 

அ�த ேவதைன4ட+ அப
ேஷக� ெச;வா3க�. அ�ெபா8# அ�த உய
&�7 
அ#தா+ அப
ேஷக� ஆ7�. 

 
ேவதைன உண3வா7� ேபா# அ�த உண3*சிக�தா+ A+னா� 

இ&�7�. அ�ெபா8# நா+ பாலாப
ேஷக� ெச;தா� எ�ப� இ&�7�? 
வ
ஷ"தி� ேபா; பாைல ஊ.றினா� எ+ன ெச;4�? பா'� வ
ஷமாக 
மாறிவ
!�.  

 
ஆகேவ, யா� உபேதச"தி+ நிைலகள�� ெகா!�7�ேபா# நI-க� 

Ôேவதைன4ட+ எ!"தI3க�..,  எ+றா� யா� ெகா!�7� வா�7 
பயன.றதாக� ேபா;வ
!�. 

 
நா� பல Aைற ெசா�லிய
&�கி+ேற+, இைத� பயன.றதா�காதI3க� 

எ+/. ஏென+றா� Ôசிரம�பB!* ச�பாதி"த ெசா"# . யா� உ-கD�7� 
பதிவா�7� அ&� ஞான வ
"ைத நI-க� கா�பா.றி� ெகா�ள ேவ=!�. 

 



உ-க� உய
ரான ஈசைன நI-க� மதி�க ேவ=!�. அவைன மதி"# 
அ�த அ&ைள� ெப.றI3க� எ+றா� இ�த உட'�7�ப
+ ப
றவ
ய
�லா 
நிைலைய அைடவ I3க�. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



11 ந� உயிைர எளிதாக மதி(த4 ேவ;டா� 

 
ஞான�கள�+ வழிைய� க=!ண3�தப
+ “ந� உயி� எ"ற நிைலயி4 

நா� பய3%..,” தவ/ ெச;ய� பய�பட ேவ=!�.  
 
ஆக நா� தவெற+ற உண3ைவ Kக3�தா�, ந� உய
3 அைத உ&வா�கி 

நம�7� அைத வள3"# ந�ைம அறிய* ெச;கி+ற#. 
 
நா� நிைன�கி+ேறா� ஒ&வ&�7� ெத<யாம� த�Q ெச;யலா� 

எ+/. ஆனா�, “உய
&�7" ெத<யாம� த�Q ப=ண A�4மா?”  
 
Ôஅ-ேக ெத<�# தா+  ந�ைம இய�7கி+ற#. அ�ெபா8# அைத ஒ& 

உண3வ
+ அ�வாக மா.றிவ
!கி+ற#. 
 
அவனா� தா+ நா� அறிகி+ேறா�.  
அவனா� தா+ நா� இய-7கி+ேறா�.  
அவேனதா+ உ&வா�7கி+றா+. 
மP=!� நிைன@ப!"#�ெபா8# அ�த" தவ/ ெச;த அ� உ+ 

உடலி� வள&�. உன�7� எ+ன ெச;கி+ற# பா3. த�பேவ A�யா#. 
ஆகேவ, நா� ெத<யாம� பா3�பேத நம�7� வ�# உ&வாகிவ
!கி+ற#. 
அைத" #ைட�க" ெத<யவ
�ைல எ+றா� அ�த� ெகBட# வள3�#வ
!�. 



 
நI ெத<யாம� இ+/ பா3"தா;. “அைத ஏ+ #ைட�கவ
�ைல?  இ# 

வ�#, "உ+ைன எ+ன ெச;கி+ற# பா3" எ+/ ெசா�'� இ�த உய
3.  
 
ஆகேவ நா�, நம# உய
ைர எளிதாக மதி"த� ேவ=டா�. 
 
அ&� ஞான"ைத நம�7� ெப&�கி� பழ7த� ேவ=!�; தIைமகைள� 

7ைற"#� பழக ேவ=!�; மனைத" \;ைம�ப!"தி� பழ7த� ேவ=!�; 
மன" \;ைம நம�7 அவசிய� ேதைவ 

 
மன" \;ைம ேதைவ எ+றா� அகLதிய3 காB�ய வ
நாயக த"#வ� 

ப
ரகார� காைலய
� நI-க� எ8�த@ட+ அ�த #&வ நBச"திர"ைத 
எ=�-க�. அ�த உண3ைவ உ-க� உட'�7� ெச'"#-க�. 

 
#&வ நBச"திர"தி+ ேபர&� ேபெராள� எ-க� தா; த�ைதய3 ெபற 

அ&�வா; ஈLவரா. 
 
#&வ நBச"திர"தி+ ேபர&� ேபெராள� எ+ மைனவ
/கணவ+ ெபற 

அ&�வா; ஈLவரா. 
 
#&வ நBச"திர"தி+ ேபர&� ேபெராள� எ-க� 7ழ�ைதக� ெபற 

அ&�வா; ஈLவரா. 
 
#&வ நBச"திர"தி+ ேபர&� ேபெராள� எ-க� 7!�ப"தி'�ள 

உ.றா3 உறவ
ன3க� அைனவ&� ெபற அ&�வா; ஈLவரா. 
 
#&வ நBச"திர"தி+ ேபர&� ேபெராள� நா-க� வசி�7� ெத&வ
� 

உ�ளவ3க� ந=ப3க� அைனவ&� ெபற அ&�வா; ஈLவரா. 
 
#&வ நBச"திர"தி+ ேபர&� ேபெராள� நா-க� ெதாழி� ெச;4� 

இட� A8வ#� பட3�# அ-ேக பண
Q<பவ3க� அைனவ&� எ-கள�ட� 
ெபா&� வா-7பவ3கD�, அைத� பய+ப!"#பவ3க� அைனவ&� ெபற 
அ&�வா; ஈLவரா. 

 
#&வ நBச"திர"தி+ ேபர&� ேபெராள� இ�த உலகி� வா8� ம�க� 

அைனவ&� ெபற அ&�வா; ஈLவரா. 
 
இ�ப� எ�ேலா&� #&வ நBச"திர"தி+ ேபர&� ேபெராள� ெபற 

ேவ=!� எ+/ எ=�-க�. “உ9க=!�
 எ4ேலா�� 
இ�!கி"றா�க
”. யாைர4� நI-க� ப
<�# வாழவ
�ைல. 



 
இ%வா/ ெச;தா� இ#தா+ “ஏகாதசி வ
ரத� . நா� யா&ைடய 

உண3ைவ4� கவ3வதி�ைல.  
 
ஆக, ந� உட'�7� உ�ள அைன"# அ��கD� உய
<+ ஈ3�ப
� - 

உய
&ட+ ஒ+றிய நிைலயாக - அவFட+ அவனாக வாO�# 
ெகா=�&�7� அ�த மக<ஷிகள�+ அ&� வBட"தி� நா� 
இைணகி+ேறா�. 

 
“ேந.ைறய ெசய�.., இ+ைறய மன�த உட�, இ+ைறய ெசய�.., 

நாைளய ஒள� உடலாக” உய
&ட+ நா� ஒ+ற A�4�. ஒளியி" சBர� 
ெப2வ% தி;ண�. 

 
ஓ� ஈLவரா 7&ேதவா 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



12 Ôஓ� ஈLவரா 7&ேதவா..,  எ+/ ெசா�'� 
ெபா8ெத�லா� அவரவ3 உய
ைர ஈசனாக மதி"த� 

ேவ=!� 

 
ஓ� ஈLவரா 7&ேதவா எ+/ ெசா�'� ெபா8ெத�லா� நம# 

உய
3 ந� உட'�7� Ôஓ  எ+/ இய-கி� ெகா=ட4�ள#.  
 
நா� எைதெய�லா� எ=�கி+ேறாேமா அைவ அைன"ைத4� ஜIவ 

அ�வாக மா.றி அைத4� Ôஓ  எ+/ இய�கி� ெகா=ட4�ள#. இ# தா+ 
ஓ� நம* சிவாய, ஓ� நம* சிவாய.  

 
ஓ� நம* சிவாய எ+றா� ஓA�7� ஓ�, ஓA�7� ஓ�, ஓA�7� 

ஓ�. 
 
ஒ+றி+ #ைண ெகா=! ஒ+/ இய�7கி+ற#. ஒ+றி+ #ைண 

ெகா=! ஒ+/ இய-7கிற# எ+ற நிைலைய" ெதள�வா�7வத.7"தா+ 
நம# சாLதிர-க� அைன"#� காரண� ெபயைர ைவ"#* EB�� 
காB!கி+றன. 

 
ஆகேவ, ஓ� ஈLவரா 7&ேதவா எ+/ ெசா�'� ெபா8ெத�லா� 

அவரவ3க� உய
ைர ஈசனாக மதி"த� ேவ=!�. அவ3க� எ=ண
ய 
எ=ண"ைத இைறவனாக மதி"த� ேவ=!�. 

 
நா� எைத எ=�கி+ேறாேமா அ# இைறயாகி அத+ உண3@ 

ெசயலா7� ேபா# அ#ேவ ெத;வமாகி+ற#. 



 
ஆகேவ, நா� எைத எ=ண ேவ=!�? உய
&ட+ எைத இைண�க 

ேவ=!�? 
 
எைத ஜIவ அ�வாக மா.ற ேவ=!�? எைத உடலாக மா.ற 

ேவ=!�? எ+ற நிைலைய நம# சாLதிர-கள�� த"#வ-கள�� 
ெதள�வாக� >ற�பB!�ள#. 

 
ஆகேவ, த"#வ�ப� நா� எ�ப� இய�க ேவ=!�? நா� இய-க 

ேவ=!�? எதைன எ%வா/ இய�க ேவ=!� எ+ப#தா+ அதிேல 
உ�ள#.  

 
ந�சிைன ெவ+/ உண3ைவ ஒள�யாக மா.றிய அ&� மக<ஷிகைள 

எ=ண
 Ô#&வ நBச"திர"தி+ உண3வைலகைள உய
<ேல இைண�க 
ேவ=!� . 

 
#&வ நBச"திர"தி+ உண3@கைள ந� உய
3 அ�வாக 

உ&வா�கிவ
!�. உட'�7� மக<ஷிகள�+ அ&� உண3@க� வ
ைளய" 
ெதாட-7�. 

 
அ�த ஒள�யான உண3@க� உய
&ட+ ேச3�க�ப!� ேபா# க�கி, 

அழியா ஒள�* சJர� ெப/கி+ேறா�. சாLதிர-கள�� காBட�பB!�ள 
ேப&=ைம இ#.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



13 ந� எ;ண(தி7� எXவள	 ெபCய ச!தி 
இ�!கிற% எ"2 பா�9க
 

 
நBப
+ த+ைம ெகா=! ஒ&வ<ட� பழ7கி+ேறா�. அவ3 

ச�த3�ப"தா� ேநா;வா;�பB! இ&�க�ப!� ெபா8# அவைர� ேகB! 
உ./� பா3"# ேdம"ைத வ
சா<�கி+ேறா�. அவ&�7 ேவ=�ய 
உதவ
கைள4� ெச;கி+ேறா�. 

 
அ�ெபா8# அ�த உண3ைவ" தன�7� பதி@ ெச;# ெகா=ட ப
+ 

அ�த ேநா;வா;�பBட உடலிலி&�# ெவள��ப!� அ�த ேவதைனயான 
உண3@கைள ந�ைம அறியாமேல நா� Kகர ேந&கி+ற# 

 
ஆக, நா� ந�லைத நிைன"#"தா+ அவ&�7 உதவ
 ெச;கி+ேறா�. 

ஆனா�, ேநா;வா;�பBட உண3@க� ெவள��ப!வைத நா� க= ெகா=! 
உ./� பா3�க�ப!� ெபா8# அ�த மன�தன�+ உ&வ"ைத நம�7� 
பதிவா�கிவ
!கி+ற#. 

 
அ�த உடலிலி&�# வர�>�ய அவ3 ேவதைனயான உண3@கைள 

நா� Kக3�# அறிய A�கி+ற#. ஆனா�, Kக3�தறி�தா'� அவ3 உடலிேல 



பBட உண3@க� அவ3 எ�ப� ேவதைன�பBடாேரா அேத ேவதைன 
உண3@க� நம�7�D� ேதா+/கி+ற#. 

 
ப
+ ஒ& Aைற பா3"#வ
Bடா'� அவைர எ=ண
 நா� அ��க� 

ேவதைன�ப!கி+ேறா�. ஏென+றா�, அவ3 உடலிலி&�# வர�>�ய 
ேவதைனயான அைலக� Yமிய
ேல பரவ
� ெகா=ேடதா+ உ�ள#.  

 
நா� எ�ப� ஒ& ெச� ெகா��7� வ
ைள�த வ
"திைன நில"தி� 

ஊ+றிவ
Bடா� அ�த� Yமிய
+ #ைண ெகா=! த+ உண3வ
+ 
ஆ.றைல� கவ3�# அத+ இன"தி+ வ
"தாக வ
ைளகி+ற#. 

 
இைத� ேபால ந� உடலி+ #ைண ெகா=! உட'�7� இ&�7� 

அ��க� கிள3*சியாகி ந� உய
<+ #ைண ெகா=! நா� யாைர* 
ச�தி"ேதாேமா அ�த உண3@கைள� கவ3�#வ
!கி+ற#. 

 
ஆக, அ�ப�� கவ3�# Kக3�தப
+ அவ3 பBட ேவதைன ேபா+ேற 

ந�ைம அறியாமேல ந�ைம4� ேசா3வைடய* ெச;#வ
!கி+ற#. அேத 
சமய"தி� இ�த உண3@க� ந� உடலி'�ள அ�த (அவைர� பா3"#� 
பதிவா�கிய) ேவதைனயான அ��கD�7 இைத இைரயா�7கி+ற#. 

 
உதாரணமாக, 7&வ
ேயா கா�காேயா ம.ற உய
<ன-க� >! கB� 

ABைடய
B! அ# 7�E ெபா<"த ப
+ அ# நக3�# ெச�ல A�யவ
�ைல 
எ+றா� இைர ேத�� ெகா=! வ�# அதனத+ 7�EகD�7� 
ெகா!�கி+ற#. 

 
7�Eகேளா த+ இைர�காக ேவ=� ஏ-கி� க"#கி+ற#. க"#� 

ெபா8# தா;� பறைவ உடன�யாக" ேத�* ெச+/ த+ இன-கD�7 
அத.7 ஏ.ற உணைவ� ெகா!�கி+ற#. 

 
இைத ேபால" தா+ நா� எைத எைதெய�லா� எ=�கி+ேறாேமா 

ந� உய
3 அைத ÔஜIவ அ�வாக மா.றி  ந� உட'ட+ இைண"# 
வ
!கி+ற#.  

 
ப
+ உ&வான அ� தன�7 உண@ ேவ=!� ெபா8ெத�லா� 

யாைர உ./� பா3"# எ�த உண3@ ெகா=! அ# உ&வானேதா அ�த 
உண3ைவ உணவாக எ!�7�. 

 
உதாரணமாக, ேவதைன�ப!பவைர� பா3""# அ�த அ� 

உ&வாகிய
&�தா� ேவதைனைய உ&வா�7� நிைலயாக ந�ைம4� 
ேவதைன�ப!� மன�தனாக உ&வா�கிவ
!�. 



 
ஆக, யா3 மP# அ�த ேவதைன�பBேடாேமா அேத உண3வ
+ 

த+ைமைய இ+/ ந� உடலிலி&�த அ� ஏ-க�ப!� ெபா8# ந� உய
3 
Ôஎ�த உடலிலி&�#.., இ�த ேவதைன�பBட அைலக� வ&கி+றேதா..,  
அைத� கவ3�# ஆ+மாவாக மா.றி* Eவாசி"# அேத எ=ண-க� வ�# 
அ�த நிைனைவ ஊB!கி+ற#. 

 
அேத சமய"தி� அ�த உண3வ
+ த+ைம உடலி� உ�ள அ�த 

அ��கD�7� ஆகாரமாக* ேச3கி+ற#. இ# இய.ைகய
+ சில நியதிக�. 
 
ஆகேவ, இைத� ேபா+/ நா� வாO�ைகய
� எவைர� பா3"தா'� 

ேவ��ைகயாக ஒ&வ3 ச=ைட ேபா!பவைர� பா3"தா'� ேவ��ைகயாக� 
பல3 #யர�ப!ேவாைர� பா3"தா'� ந� க=க� அவைர� 
பதிவா�கிவ
!கி+ற#. 

 
ந� க=�ட+ ேச3�த கா�த� Qலேனா அவ3க� உடலிலி&�# 

ெவள��ப!வைத அைத� கவ3�# அைத ந� ஆ+மாவாக மா.றி* Eவாசி"# 
உய
<ேல பBடப
+ அ�த ேவதைனைய உ&வா�7� அ�வாக நம�7� 
வ
ைள�# வ
!கி+ற#. 

 
நா� ேவ��ைகயாக� பா3"தா'� இ"தைகய அ��க� 

உ&வா�கிவ
Bடா� உய
ரா� உ&வா�க�பBட அ�த அ��க� த+ 
உண@�காக ஏ-க�ப!� ெபா8# அேத உண3@கைள" \=!கி+ற#. 

 
அ�த உண3*சிகைள" \=!� ேபா# இேத உய
3 யா3 உடலிலி&�# 

வ�தேதா அைத� ப
<"# ந� ஆ+மாவ
� இைத� ெப&�கி அைத* 
Eவாசி"# அைத உணவாக� ெகா!�கி+ற#. 

 
இைத� ேபா+/தா+ ந� வாO�ைகய
� Ôநா� தவேற ெச;ய 

ேவ=டா�.., தவ/ ெச;ேவாைர� பா3"தாேல ேபா#�..,  அ�த உண3வ
+ 
அ��களாக நம�7� வ
ைள�# வ
ைள�# அ# ந�ைம அறியாமேலேய பல 
ேநா;க� வ&வ#� பல இ+ன�க� வ&வ#� பல ெதா�ைலக� வ&வ#� 
ேபா+ற நிைலக� ஏ.ப!கி+ற#. 

 
ஆகேவ, இைத8 ப5(%ண�3ேதா� அைனவ�� உயிC" இய!க 

நிைலகைள( ெதC3% ெகா
=9க
. “உயிC" ேவைல எ%?” எ"2� 
ந�ைம எ8ப5 உ�வா!�கிற% எ"2� அறி3% ெகா
=9க
, ெதளி3% 
ெகா
=9க
. 

 



ந� வாW!ைகயி4 ச3த�8ப(தா4 வ�� த@ைமகைள அக7ற 
ேவ;:� எ"றா4 த@ைமயானவ7ைற8 பா�(த அ:(த கணேம 
“ஈ-வரா” எ"2 ந� உயிCட� L�வ ம(தியி4 த:(%8 பழக ேவ;:�. 

 
%�வ நEச(திர(தி" ேபர�
 ேபெராளி நா9க
 ெபறேவ;:�, 

அ% எ9க
 உட4 +Iவ%� படரேவ;:�, எ9க
 உடலி�
ள 
ஜ@வா"மா ஜ@வ அ�!க
 ெபறேவ;:� எ"2 யா� ெசா"ன 
+ைற8ப5 உ
 ெச�(தினா4 த@ைமயான உண�	 க�வாகி அ� 
ஆகாம4 உடன5யாக( த:!க +5<�. 

 
சிறி% ேநர� எ:(%! ெகா;டா4 அ3த( த@ைம ெசU<� 

உண�வி" அைலக
 அனாைதயாகிவி:� ந� ஆ"மாவி4 இ�3% 
விலகிO ெச"2வி:�. இத7�8 ெபய� தா" “ஆ(ம �(தி”. 

 
பி", யா� ேநாUவாU8பE:
ளா�கேளா அவ�களிட� நா� ந4ல 

வா!கிைன8 பதிய ைவ(% %�வ நEச(திர(தி" அ�
 ச!தியா4 
ந@9க
 ச!ீகிர� நல� அைடவ @�க
 எ"2 ெசா"னா4 அவ�� அைத 
எ;ணி எ:(தா4 அவ�� த@ைமகளிலி�3% வி:பட +5<�.  

 
உ9க
 வாW!ைகயி4 உ9கைள ந@9க
 ந�பி இைத! 

கைட8பி5(%8 பா�9க
. “உ9க
 எ;ண(தி7� எXவள	 ச!தி 
இ�!கி"ற%..,?” இ"2 நிOசய� உண�வ @�க
.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



14 தவ/ ெச;தவ3 7.ற"ைத ஏ./� ெகா�வதி�ைல - 
எைத எ�ப�* ெச;தா'� உய
<டமி&�# மB!� யா&� 

த�ப A�யா# 

 
நா� அைனவ&� 7& காB�ய அ&� வழிய
� ெச�ல ேவ=!� 

எ+பத.ேக இைத� பதி@ ெச;கி+ேறா�. 
 
இ�ெபா8# யாராவ# திB!கிறா3க� அ�ல# ச=ைட ேபா!கிறா3க�. 

அவ+ ேமாச� ெச;தா+. அவ+ அ-ேக ெச+/ தி&�னா+ எ+/ இைத� 
ேகB!� பதி@ ெச;# ெகா=e3க� எ+றா� அ�த நிைன@ வ&� ெபா8# 
எ+ன ெச;4�? அ�த உண3@க� நம�7� வ&கி+ற#. 

 
அத.7" த7�தவா/ அவைர� 7ைற >/ேவா�. 7ைற >/� 

ெபா8# 7ைறயான உண3@கைள Kக3கி+ேறா�. 7ைறய
+ உண3@க� 
அ��களாகி அதன�+ உண3வ
+ த+ைம ந� உட'�7� ெப&7கி+ற#. 

 
நம�7� உ�ள ந�ல 7ண-கள�+ த+ைமைய இ# அழி�கி+ற#. 

இ#ேவ நம�7� கைடசிய
� ேநாயாக வ&கி+ற#. ந� சி�தி�7� 
திறைன4� இழ�க* ெச;கி+ற#. சி�தைனய.ற ெசய�கைள4� 
ெசய�ப!"த* ெச;கி+ற#.  

 
ப
+ சி�தைனய.ற ெசய�க� ெசய�ப!� ெபா8# நா� 

சி�தைனய.ற ெசய�க� ெச;தா'� Ôநா� ெச;வ#தா+ நியாய�  எ+/ 
வாதி�ேபா�. Ôதவ/ ெச;ேதா�..,  எ+பைத* சி�தி�7� நிைலேய இ�லா# 
ேபா;வ
!கி+ற#.  



 
ஒ&வ3 தி&!கிறா3 எ+றா� அவ<ட� ேகBடா� Ôநா+ தி&டேவ 

இ�ைல..,  எ+பா3.  
 
Ôஏன;யா.., நI த�Q ெச;தாயா?  எ+/ ேகBடா�, நா+ பா3"ேத+ 

பா3"#� ெகா=! தா+ இ&�ேத+ நா+ ஒ+/ேம ெச;யவ
�ைல 
எ+பா3க�. 

 
தவ/ ெச;தவ3, த+ தவைற த+ 7.ற"ைத ஏ./� ெகா�D� 

நிைலக� இ�ைல. தவ/ ெச;வேத த+ைன அறியா# ெசய�ப!"#கி+ற#. 
ஆனா�, தவ/ ெச;தா'� அத.7=டான நியா"ைத� க.ப
�7� நிைலேய 
இ+/ உ&வாகிற#. 

 
இைத� ேபா+ற நிைலகள�லி&�# நா� எைத எைத எ�ப�* 

ெச;தா'� ந� உய
<டமி&�# மB!� யா&� த�பேவ A�யா#.  
 
நா� எ=ண
ய# எ#ேவா அைத ஒ%ெவா& நிமிடA� Ôஓ� 

நமசிவாய ஓ� நமசிவாய  எ+/ உடலாக மா.றி� ெகா=ேட இ&�7�. 
 
நா� எ=ண
ய 7ண-க� இைண�# ஒ& வ
"தாகி+ற#. எ�த� 

7ண"தி+ த+ைமைய அதிகமாக* ேச3�கி+ேறாேமா அத+ 
நிைல�ெகா�ப"தா+ இ�த உட'�7� ப
+ நா� அ!"த உட� ெப/ேவா�. 

 
இைத நிைன@ப!"#வத.7"தா+ சிவ+ ஆலய-கள�� ந�தILவர+ 

சிவF�7� கண�7�ப
�ைள எ+/ உண3"தி4�ளா3க� ஞான�க�.  
 
நா� எைதெய�லா� Kக3கி+ேறாேமா அ# நம�7� ெச+/ 

உ&வாகி+ற#. இதி� எ�த� 7ண"ைத அதிகமாக* ேச3�கி+ேறாேமா 
அ�த� கண�கி+ ப
ரகார� அ!"த உடைல உ&வா�கிவ
!� உய
3. 

 
ஆகேவ, பல ேகா�* சJர-க� ெப./ மன�தனான ப
+ நா� எ�த 

நிைலகள�� இ+/ வாழேவ=!� எ+/ ச./* சி�தி�க ேவ=!�? 
 
தIைமகைள ெவ+றவ+, ஒள�ய
+ சJர� ெப.றவ+ #&வ+. 

அவைன� ப
+ப.றி* ெச+ேறா3 ஆறாவ# அறிைவ ஏழாவ# நிைல ஒள�யாக 
ெப.றவ3க� #&வ நBச"திர"தி+ ஈ3�Q வBட"தி� வள3�# 
ெகா=!�ளா3க�, ச�த<ஷி ம=டல�. 

 



ஆகேவ, நா� மன�தனான ப
+ இ�ெபா8# எ-ேக ெச�ல ேவ=!�? 
#&வ நBச"திர"தி+ உண3ைவ எ!"# அழியா* ெச�வ� எ+ற நிைலய
�  
ஒள� உண3ைவ எ!"# வள3"திட� ேவ=!�. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



15 கட@� ந�ைம" த=��கி+றாரா? அ�த� கட@� 
யா3? 

 
இ+/ உலகி� ஒ& சBட"ைத இய.றி இத+ வழி நா� நட�தா� 

நம�7 ஆ=டவ+ இைத* ெச;வா+ எ+கிறா3க�. ஏென+றா�, நா� எைத 
எ=ண
 இ�த உண3வ
+ த+ைம நா� Kக3�# உட'�7� பதி@ ெச;# 
ெகா�கி+ேறாேமா இைத ஆ�பவ+ யா3? 

 
உய
3. ஆக ஆ=டவ+ எ+/ இத.7� காரண� ெபயைர 

ைவ�கி+றா3க�.  
 
ஆனா�, அேத சமய"தி� ஒ& மத� எ+ற சBட"ைத இய.றி அத+ 

உண3வ
+ எ=ண"ைத" தன�7� பதிவா�கிவ
Bடா� இ�த உட'�7� 
கட@� உ� நி+/ இய�7� ச�தியாக வ&கி+ற#. 

 
எ�ெத�த உண3வ
+ ச�திைய" தன�7� எ!"# இ�த உண3வ
+ 

த+ைமைய" தன�7� வள3"#� ெகா�கி+ேறாேமா இைத மP=!� 
எ=�� ேபா# அ�த எ=ண"தி.7 வ
ேராதமாக ேவெறா+ைற� கல�தா� 
இ# 7.றமாகிவ
!ேமா எ+ற உண3ைவ* ேச3"# இதைன இய�கிவ
Bடா� 
அ# கட@� நம�7" த=டைன ெகா!�பா+ எ+ற நிைலகளாகிற#. 

 



எைத� கல�க�பB! மத-க� ெகா!�க�பBட நிைலக� இதி� தவ/ 
ெச;#வ
Bேடாேமா எ+ற உண3@கைள� கல�#வ
Bடா� இ�த உய
3 
அைதேய மா.றி இ�த உண3வ
+ த+ைமைய அ�வாக மா.றிவ
!கி+ற#. 

 
மP=!� அ�த நிைனவ
+ த+ைம வ�#வ
Bடா� கட@� எ+ைன" 

த=��கி+றா+ எ+ற நிைலக� வ&�.  
 
ஆகேவ, இைத ந� உட'�7� நா� எ=ண
ய உண3@கேள நம�7� 

அ�த உண3வ
+ த=டைனைய அ�த ேவதைன எ+ற அ��கைள� 
ெப&�க* ெச;#வ
!கி+ற#. 

 
இ�ப�"தா+ உலகி� அரச3க� மத� எ+ற நிைலய
� சBட"ைத 

இய.றி ம�கைள" த+ பா� இ8"#� ெகா�ள அ�த நிைலகைள* 
ெச;தா3க�. 

 
அரச+ காB�ய உண3@க� எ�த* சBட"ைத இய.றினா3கேளா அ# 

ெத;வ� எ+/� கட@� எ+/� இைறவ+ எ+/� காரண� ெபயைர 
ைவ"# வ
!கி+றா3க�.  

 
ஆகேவ, கட@� யா3?  
 
ஒ+/ட+ ஒ+/ இைண"# ஒ+/�7� இய�க�>�ய நிைல தா+ 

கட@� எ+ற நிைலகைள" ெதள�வா�7கி+றா3 நம# 7&நாத3. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



16 “ந@ பா�பாக8 ேபா..,” Cஷி சாபமி:வதாக 
காவிய9க
 உ;: – விள!க� 

 
நா� அ��க� ேவதைன�ப!ேவா<+ உண3@கைளேயா, 

ேவதைன�பட* ெச;# அைத� க=! ரசி�ேபா&ைடய உண3@கைளேயா 
அதிகமாக* ேச3�க�ப!�ேபா# அ�த ேவதைன உ&வா�7� அ��க� ந� 
உட'�7� உ&வாகி வ
!கி+ற#. 

 
இ�த உய
3 எ"தைனேயா ேகா�* சJர-கள�� மP=�ட 

ேவ=!ெம+/ உண3@கைள* ேச3"#* ேச3"# இ+/ ந�ைம மன�தனாக 
உ&வா�கி4�ள#.  

 
தIைமகைள ெவ+றி!� உண3வ
+ ஆ.ற� ெப.ற இ�த மன�த 

உடைல உ&வா�கிய உய
3 யா3? அவைன <ஷி எ+/ காரண�ெபய3 
ைவ"#* ெசா�'கி+றா3க� ஞான�க�. 

 
அதாவ#, ஒ&வ3 ேவதைன�ப!வைத� பா3"# நா� ரசி"#� 

ெகா=�&�ப#�, ஒ&வைர ேவதைன�பட* ெச;# அைத� பா3"# 
ரசி�ப#�, அேத மாதி< நம�7 ேவ=டாதவராக இ&�தா� எதாவ# 
\=!தலாகி ேவதைன�ப!�ேபா# அவF�7 அ�ப�"தா+ ேவ=!� 
அ�ப� எ+/ நா� இ�ப�ெய�லா� ரசி�ேபா�. 

 
இைத� ேபா+ற உண3வ
+ த+ைமகைள ந� உய
3 Kக3�தா� அ�த 

ேவதைன உண3@க� தன�7� ந� உட'�7� உ&வா�கிவ
!�. ஆக 
அ"தைகய நிைலக� நா� எ=��ேபா# இ�த வ
ஷ"தி+ த+ைம 
கல�தப
+ அைத* Ôசாபமி!வதாக� காB!கி+றா3க� .  

 



எ"தைனேயா ேகா�* சJர-க� கட�# இ+/ மன�தனாக உ&வா�கிய 
நிைலகள�� பாச"தா� நா� ேவதைன�ப!ேவா�. 

 
ஆக, ேவதைன உண3@க� நம�7� வ�த ப
+ ப
��காதவ+ ேம� 

வ
ஷ"ைத� பா;*Eவ#� அவ3கைள" #+ப�பட* ெச;வ#� 
#+ப�ப!வைத� பா3"# ரசி�ப#� இைத� ேபா+ற நிைலக� இ+/ 
சAதாய"தி+ ம"திய
� நிைறய உ=!. 

 
இ�ப��பBட உண3@கைள அதிகமாக நா� Kக3�தப
+ நம# உய
3 

ெசா�'�. "நI பா�பாக� ேபா..," எ+/ உய
3 சாபமி!வதாக ப
+ வ�த 
ஞான�க� இைத� காவ
யமாக� பைட"# நம�7" ெதள�வா�7கி+றா3க�.  

 
அ�ேபா# அவ+ ேகBகி+றா+, "ஐயேன..! நா+ ெத<யாம� ெச;த 

தவைற, அறியா# ெச;த இ�த� ப
ைழைய ம+ன�"# அ&ள ேவ=!�. 
மP=!� நா+ மன�த உடைல� ெபறேவ=!�. அத.7 உ-கDைடய ஆசி 
ேவ=!� எ+/ ேகB7�ப� இைத� காவ
ய"தி� காB!கி+றா3க�.  

 
அ�ேபா# அ�த <ஷி ெசா�'கி+றா3, நI ந�ல மன�தைன" தI=ட 

எ=�வா;. அவ+ ைக ப!�. அ�ேபா# நI மன�தனாவா;. 
 

ஒ& ந�ல மன�த+ பா�ைப அ�"தா�, பா�Q ேவதைன�பB! 
இற�கி+ற#. அ�த உய
3 ஆ+மா ெவள� வ�தப
+ யா3 அ�"தா3கேளா 
அவைர� 7றி ைவ"# அவ+ உட'�7� ெச+/வ
!�. அ�த உண3வ
+ 
ச�தி ெகா=! அ# மன�தனாக� ப
ற�7� த7தி ெப/கி+ற#. 

 
இேத பா�ைப ஒ& ேகாழி ெகா"தி அ�ல# க&ட+ ெகா"தி தி+றா� 

அ�த ேவதைன" தா-கா# அ�த க&ட+ நிைலகள�� அ# ெச+/ அதF� 
அ# க&வாகி அ# க&டனாக� ப
ற�7�.  

 
பா�ைப� ேகாழி ெகா"தினா� அ# ேகாழிய
+ த+ைம அைட4�. 

ஆகேவ இ�த உபாய"ைத* ெசா�'கி+றா+. இ�ெபா8# மன�த+ அைத 
அ�"தா� மன�தனாக� ப
ற�கி+ற#. இ%வா/ காவ
ய" ெதா7�Qகைள" 
ெதள�வா�7கி+றன3 ஞான�ய3.  

 
ஆகேவ, எ"தைனேயா ேகா� வ
ஷ"த+ைமைய அட�கிவ
B! 

வ
ஷ"ைத அட�7� உடைல� ெப.ற மன�தனாக உ&வா�கிய இ�த உய
ைர 
நா� மதி"த� ேவ=!�.  

 
அ&� மக<ஷிகள�+ உண3ைவ நா� Kக3�# உய
3 வழி Eவாசி"#, 

இ�த வாO�ைகய
� வ&� ேவதைன எ+ற ந�சிைன� ப
ள�திட� 



ேவ=!�. உய
&ட+ ஒ+றி!� உண3ைவ ஒள�ய
+ Eடராக மா.றிட� 
ேவ=!�. 
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