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பல கட%�க� இ'( இ�)கி'ற+…! ஏ'…? 

 
நாராயண' எ'ற நிைலக� 34ய' எ'றா56 ச ேவவர' – 

ச வ
ைத86 உ�வா)!6 உண %க� அதனி' ெதாட  வ4ைசயாக 
வ�கி'ற+. 

 
நம)!� உயி  ஈசனாக இ�<+ அதனா� வள )க�ப�ட நிைலக� 

ெகா�	 நா6 ேபசினா56 இ<த உண ைவ= 34யனி' கா<தச)தி 
கவ கி'ற+. 

 
எ' உட5)!� அ<த உண வி' த'ைம பதிவானா56 இத' 

உண ைவ
 தன)!� உணவா)!வத>! 34யனி' இய)கேம என)!� 
அ+ உ�வா)!வத>!6 காரணமாக இ�)கி'ற+. 

 
ஆனா�, அத>!� எ' உயி  ஈசனாக இ�<+ எ'ைன எ�பA 

இய)!கிற+ எ'ற நிைலைய
 ெதளிவாக= சாதிர�க� கா�	கி'ற+. 
 
ச ேவவர' எ'(6 நாராயண' எ'(6 இ<த� பிரபBச6 எ�பA 

உ�வான+? எ'(6 மனிதனானபி' எ�பA ஈசனாக இ�<+ மனிதனாக 
உ�வா)கி இ<த உண வி' த'ைம ச வ
ைத86 அறி86 த'ைம 
வ�கி'ற+ எ'( க�டவ' அ<த ெமC ஞானி. 

 



ஆக, 34ய' ச ேவவரனாக இ��பிD6 நம+ உண வி' த'ைம 
உயி4' +ைண ெகா�	 ச வ
ைத86 உண�6 த'ைம வ�கி'ற+. 

 
மனிதனான பி' நா6 எ�ண
தா� அ<த= ச<த �ப
ைத உ�வா)கி 

நா6 EFைமயான நிைலயி� உ�வா)!6 த'ைம ெப>றவ க�. 
 
அ�பA உ�வா)கிய நிைலைய உ�ைமைய அறி<தபி' தா' 

அரச க� அவ க� இGட
தி>!
 த)கவா( மத�கைள உ�வா)கி 
வி�டா க�. 

 
மத
தி' நிைல ெகா�	 அ<த உண வி' நிைலைய� பதிய= ெசC+ 

அ<த உண வி' வழியிேல நம)!� I ைமயாக எ�ண
ைத= ெச5
த= 
ெசC+ அைத நம)!� உ�வா)கிவி�டா க�. 

 
பதி<த உண வி' வழி�பA “இ<த மத6.., இ+ தா' எ�க� கட%�..,” 

நம)!� பதி<த உண %க� நம)!� விைளய
 ெதாட�கிவி�டா� “இ+ 
எ�க� கட%�.., எ�கL)!= ெசா<தமாகி'ற+”. 

 
அ<த மத
தி>!�ேளேய இ'ெனா�வ  அதாவ+ ஒ� அரசனி' 

ம)களி� இர�	 ேப�)!� ேபா  Eைறக� வ<+ பி4<+ ெகா�டா� 
அவ  ெசா'ன கட%� என)!
 +ேராக6 ெசC+வி�ட+. 

 
எ' த<ைத அவ  வண�கிய கட%L)!
 +ேராக6 ெசC+வி�டா   

இ'ெனா� மகD)! அதிகமாக%6 என)!
 தாழைமயாக%6 ெகா	
தா . 
 
ஆைகயினா� அ<த) கட%� ெபாCயான கட%� எ'( அதிேல சிறி+ 

பி4
+வி�	 இ<த= ச�ட
ைத மா>றி இத>!� இ<த உண வி' த'ைம 
தன)!� பதிய ைவ
+ இவ  ஒ� கட%ைள உ�வா)!வா . 

 
இ�பA மத
தி>!� இனமாக இ'(6 ஒNெவா� மத
தி56 நட)!6 

ேபா  Eைறகைள� பா )கலா6. 
 
ஆக, மனிதனா� உ�வா)கிய உண %க� தா' கட%ளாக ந6 உயி  

உ�வா)கி அ<த உண வி' ெசயலாக எ�பA உ�வா)!கிற+ எ'ற 
நிைலைய
 ெத4<+ ெகா�டா� ந�ல+. 

 



நா6 மனித' எத' ேம� இ=ைச�ப	கி'ேறாேமா அ<த உண வி' 
த'ைம ந6 உயி  அ<த இ=ைச)ெகா�ப உண ைவ Oக <+ அத' வழி 
இ<த உடைல அைழ
+= ெச�கி'ற+ – Pஷிகவாகனா. 

 
நா6 $வாசி
த உண %க� வாகனமாக அைம<+ அ<த<த 

வாR)ைகயிேல அைம)கி'ற+. 
 
இதிேல எ<ெத<த !ண�க� அதிகமாக= ச<தி)!6 ச<த �பமாகி 

வள கி'றேதா அ+ கண�கL)! அதிபதியாகி அத' உண வி' Sபமாக 
ந6ைம மா>(கி'ற+ எ'ற நிைலைய86 நா6 ெதளிவாக
 ெத4<+ 
ெகா�வ+ மிக%6 அவசிய6. 

 
உயிரான ஈசD)! மதEமி�ைல, இனEமி�ைல. 
 
நம)!� உ� நி'( இய)!6 ச)தி கட%�. எ<த !ண
தி' 

த'ைமைய Oக கி'ேறாேமா அைத ந6 உயி  இய)கி அ<த உண வி' 
ெசயேல ெதCவமாக ந6ைம இய)!கி'ற+ எ'பேத ஞானிக� உண 
திய 
ேப��ைமக�. 

 
மனித' த'ைன
 தா' அறி<+ வி� ெச�56 நிைல ெபற= 

ெசCவத>ேக அ'ைறய ஞானிக� காவிய�கைள
 தT�A காரண� 
ெபய கைள) ெகா	
தா க� சாதிர வAவி�. 

 
நா6 இைத
 ெத4<+ ெகா�ள ேவ�	6. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



“உ�வ�கைள) கா�A.., அ�வ
தி' ெசய�க� ந6ைம 
எ�பA மா>(கிற+…………?” எ'பைத) கா�	வத>!
தா' 

காவிய�க� பைட)க�ப�ட+ 

 
நம+ வாR)ைகயி� அ'U6 ப�U6 ெகா�	 வள <+ 

வர�ப	6ேபா+ ேகாப6 எ'ற உண %கைள எ	
தா� எ'ன ஆ!6? 
 
நம)!� மகிR=சி8>ற நிைலகைள இழ<+வி	ேவா6. 
 



பிறைர மகிழ= ெசC86 நிைலகைள86 இழ)க= ெசC+ ேகாப
+ட' 
ெகாதி
ெதF6 நிைலகளி� தா)!6 உண %தா' நம)! வ�கி'ற+. 

 
இைத� ேபால வ�6ேபா+ அ<த) ேகாப
தி' உண ைவ ந6 உயி  

அ+ ஈசனாக உ�வா)கி “இ<திரேலாகமாக மா>றி” நம)!� மகிR=சி 
எ'ற உண %)! மாறாக “இர
த) ெகாதி�U” எ'ற உண ைவ 
உ�வா)!கி'ற+. 

 
இதனா� ந6ைமயறியாமேல அ	
தவ க� ேம� ேகாப�ப	6 உண % 

நம)!� உ�வாகிவி	கி'ற+. 
 
நா6 எ�#6 உண %க� எ+ேவா அைத உயி  பிர6மமாக மா>றி 

அ<த உண வி' த'ைம சிவமாக (உடலாக) மா>றி) ெகா�ேட உ�ள+. 
 
Uலி எ�பA இர)கம>() ெகா'( த' உணைவ� Uசி)கி'றேதா 

இைத� ேபா'( மனிதD)!6 ேகாப6 வ<+வி�டா�.., எைத86 
ேகாப
+ட' தா)!6 நிைல86 ம>றவைர) ேகாபமாக� ேப$6 நிைல86 
அதிகமாகி'ற+. 

 
அ�ேக சிவ' ஆலய
தி� எ'ன இ�)கி'ற+? ந<தTவர'. 
 
நா6 $வாசி
த உண %க� ந<தTவரா. $வாசி
த உண %கைள 

உட5)!� அ#)களாக உயி  உ�வா)கி அ<த) கண)கி' பிரகார6 
“அ	
த உடைல உ�வா)!6..,” எ'ற நிைலதா' சிவ த
+வ6 ெதளிவாக) 
I(கி'ற+. 

 
Uலியி' உட56 சிவேம. அதனி' ெகாXர உண %க� அ+ விG# 

வர6 ெகா	
+வி	கிறா'. அ<த பிர6மேலாகமாக அ<த) ேகாப
தி' 
உண =சிகைள ம>ெறா'ைற) ெகா'( Uசி)!6 உண வி' அ#)கைள 
அ�ேக விைளவி)கி'றா'. அத' வழி உடலாகி'ற+. ஆகேவ இ+ 
Uலியாக மா(கி'ற+. 

 
Uலியாக இ�<த நா6.., “இ'( மனிதனாக வ<+�ேளா6” எ'( 

கா�	வத>காக மா'.., Uலி.., யாைன.., எ'ற இ<த உடைல ஆைடகளாக= 
சிவ' அணி<தா' எ'( சிவ த
+வ
தி� Iற�ப	கி'ற+. 

 



இைத� ேபால பலவிதமான உட�கைள நா6 எ	
+
 தா' இ'( 
நா6 மனிதனாக வ<ேதா6 எ'ற நிைலைய) கா�	கி'றா க�. 

 
சிவ' உடலி� இNெவா� மணி)க�Aேல86 “விஷ
தி' +ளிகைள.., 

அ<த� பா6பிைன.., அைத) கா�பாக� ேபா�A��பா க�”. 
 
கF
திேல பா6U ஜடா EAயிேல பா6U ைககளிேல பா6U எ'ற 

நிைல86 “எ�லாவ>றி56 இய)க6.., விஷ
தி' இய)கேம” எ'( நா6 
அறி<+ ெகா�வத>!
தா' சிவ த
+வ
தி� இNவள% ெதளிவாக) 
ெகா	
+�ளா க�. 

 
இைதெய�லா6 நா6 ச>(= சி<தி
+� பா )க ேவ�	6. 
 
மனித இன
ைத) கா
+ தா' மனிதனான பி' இனி பிறவியி�லா 

நிைலக� எNவா( அைடய ேவ�	6 எ'( ெதளிவாக) Iறி8�ளா க�. 
 
மனிதனான பி' நா6 எைத Oகர ேவ�	6 எ'( கா�A8�ளா க�. 
 
த'ைன அறியாத நிைலகளி� தTைமகைள Oக <தா� 
1.அ<த
 தTைமயான உண %க� நம)!� வராதபA எ�பA
 

[Cைம�ப	
த ேவ�	6 
2.எ�பA மனைத= $
த�ப	
த ேவ�	6 
3.தTைமக� வரா+ நம)!� எ�பA
 த	
த� ேவ�	6 
 
எ'பைத
தா' இராமாயண6, மகாபாரத6, க<த Uராண6, சிவ 

Uராண6 விநாயக Uராண6 எ'ற காவிய�க� உண 
+கி'ற+. இNவா( 
அ<த) காவிய�கைள� பைட
தவ க� ெமCஞானிக�. 

 
1.அதிேல உ�வ
ைத அைம
+.., “அ�வ= ெசய�க�” ந6ைம எ�பA 

மா>(கி'ற+? 
2.வாR)ைகயி' எ�பA Sப�கைள மா>(கி'ற+? 
3.அ	
த பிறவிகைள எ�பA மா>றி) ெகா�ேடயி�)கிற+? 
4.உட�கைள நம+ உயி  எ�பA மா>(கிற+? 
எ'பைத நம+ காவிய�க� ெதளிவாக) I(கி'ற+. 

 
 



ந6Eைடய த
+வ�கL6 அைத உண 
+6 
ஆலய�கL6 சாதாரணமானத�ல – தTைமகைள 

அக>றி	6 ஆ>றைல வள 
+) ெகா�L6 இடேம 
ஆலய6 

 
ஒ� ேராஜா= ெசAயிலி�<+ ெவளி வ�6 மண6 ஒ� ேவ�ப 

மர
திலி�<+ வ�6 மண
தி>! அ�கி� வ<தா� அைத நT)கி 
வி	கி'ற+. 

 
ேவ�ப மர
தி' மண6 ேராஜா= ெசAயி' மண
ைத உ<தி
 

த�ளிவி	6. அ�கி� வரவிடா+. 
 
அைத� ேபா'( தா' ஒ� ேவதைன�ப�டவ' உண %)!� ஒ� 

மகிR=சியான உண ைவ= ெசா'னா� இைத நT)கிவி	6. மீ�	6 அ<த 
ேவதைனதா' வ�6. 

 



இ<த ேவதைனயான உண %க� நம)!� வ<+வி�டா� எ'னதா' 
ெசா'னா56 Iட ந�லைத) க�டா56 விஷ
தி>!� அைத) கல<த+ 
ேபா'( ஆகிவி	6. 

 
அ<த ேவதைன எ'ற நிைல ந�ல ெசா�5)!� கல<+ அவ க� 

சி<தைனகைள இழ)க
தா' ெசC8ேம தவிர சி<தைனைய ஊ�டா+. 
சி<தி)!6 திறைன விடா+. 

 “விஷ
ைத) !A
தபி' நT�க� சி<தி�பீ களா..,?” சி<தைனைய 
EFவ+6 இழ)க= ெசC+ ஆைள= $��Aவி	6. 

 
ஒ� ேவதைனயான உண % தன)!� வ<தா� வாலி. ஆக, யா  

அவைர� பா 
தா56 அவ கLைடய சம வ5ைவ� ெப>() ெகா�வா' 
எ'( இய)க
தி' வலிைம ெப(கிறா' எ'( காரண� ெபயைர ைவ
+ 
அ'( ெதளிவாக= $�A) கா�Aனா க� ஞானிக�. 

 
சாதாரண வாR)ைகயி� இ�)க�ப	6 ெபாF+ இ<த
 +யர
ைத86 

+'ப
ைத86 தவ( ெசCபவ கைள86 இைதெய�லா6 வாR)ைகயி� 
நா6 அறிய ேவ�Aயதி�)கி'ற+. 

 
அறி<த அ<த உண %க� நம)!� பதிவானா56 Oக <+ தTைம 

எ'( விலகி= ெச�கி'ேறா6. 
 
தTைம எ'( விலகி= ெச'றா56 அA)கA தTைம எ'ற உண %க� 

வ<+ தTைமைய உண 
+6 நிைல ஆனா56 கைடசியி� தTைமையேய 
வள )!6 அ#)க� ந6 உட5)!� ெப�கிவி	கி'ற+. 

 
எைத
 தTைம தTைம தTைம எ'( எ�#கி'ேறாேமா அத' 

உண %க� தன)!� கண�கL)! அதிபதியாகிவி	கி'ற+. இைத
தா' 
சிவD)!� ந<தTவரா. 

 
அதிகமான நிைலகளி� அைத= $வாசி
தா� அத' கண)கி' 

பிரகார6 உ'Dைடய ெசய� வாR)ைக எNவா( இ�)!6? எ'( 
சாதிர�களி� ெதளிவாக) கா�A8�ளா க�. 

 
ெந>றி) க�ைண
 திற<தா� சிவ' $�	� ெபா$)கிவி	வா' 

எ'( சாதிர�களி� கா�ட�ப�	�ள+. 



 
நம)!� அ<த மக4ஷிகளி' அ�� உண ைவ� பதிவா)கி மீ�	6 

க�#)!� நிைன%)!) ெகா�	 வ<+ ஈவரா எ'( ெந>றி) 
க�ணான உ�வா)!6 அவனிட6 அ<த அ�� உண ைவ உ�வா)!6பA 
ேவ�	த� ேவ�	6. 

 
Pலாதார
தி� P�ெடF6 கனைல காலமறி<+ க�
தறி<+ 

ெசய�ப	த� ேவ�	6, விநாயக�)! அ�!ச
ைத) ைகயி� 
ெகா	
+�ளா க� ஞானிக�. 

 
E' ேச 
+) ெகா�ட விைனகL)ெக�லா6 நாயகனாக மனிதனாக 

உ�வான பி' அ<த) க	6 அ�!ச
ைத ைவ
+
 தTைமகைள அட)!6 
வ�லைம ெப>றவ' எ'ற இ<த நிைலைய
 ெதளிவாக= சாதிர�களி� 
கா�ட�ப�	�ள+. 

 
ஆகேவ, ஒ� ேநாயாளிைய� பா )!6 ெபாF+ எ'ன 

ெசCயேவ�	6? நம)!� பதிவா)கிய அ<த
 +�வ ந�ச
திர
ைத 
எ�ணி அைத) க�ணி' நிைன%)!) ெகா�	 வ<+ இ<த உண வி' 
நிைலைய உயிரான ஈசனிட6 U�வ ம
தியி� ஒ'(த� ேவ�	6. 

 
+�வ ந�ச
திர
தி' ேபர�� ேபெராளி நா�க� ெபறேவ�	6 

எ�க� உட� EFவ+6 அ+ படர ேவ�	6, எ�க� ஜTவா'மா 
ெபறேவ�	6 எ'( உட5)!� ெச5
தி இ<த உண வி' வலிைம ெபற= 
ெசCத� ேவ�	6. 

 
அ�பA வலிைம ெபற= ெசC86 ெபாF+தா' நா6 Oக <தறி<த 

தTைமயான உண வி' த'ைமைய இ�ேக பிள)கி'ற+ “நரசி6மா”. ந6 
ஆ'மாவி� ப�ட தTைமயி' நிைலகைள இ+ அ�Uற�ப	
+கி'ற+. 

 
இ�பA ந6ைம அறியாம� ேவதைன�பட= ெசC86 “தTைமகைள 

அக>றி	6 ஆ>றைல.., வள 
+) ெகா�L6 இட6 தா' ஆலய�க�”. 
 

 
 
 



Eதலி� தாC த<ைதய�)!
தா' உய <த ச)தி 
கிைட)க ேவ�	6 எ'( ேகாவிலி� எ�#6பA 

கா�A8�ளா க� – எ�#கிேறாமா…? 

 
ந6 தாேய கட%ளாகி'ற+. ெதCவமாக) கா)கி'ற+. தாைய எ�ணி 

ஏ�கினா� அவ க� அ�ளா� ஆ>ற�மி)க ச)திகைள எளிதி� ெபறலா6. 
 
கா�	)!� ேபாC� பா��க�. ஒ� Uலிேயா யாைனேயா +ர
தினா� 

“அ6மா...,” எ'( ெசா'னா� ேபா+6. தாயிட6 வள <த உண %க� இ<த) 
கா>றிேல உ�	. தாயி' உடலி56 உ�	. 

 
அ6மா…! எ'( ெசா�56 ெபாF+ அ<த உண ைவ இF
+ 

E'னாA ெகா�	 வ<+ “ஒ� பா+கா�U) கவசமாக” ந6ைம) கா)!6.  
 
உ>( ேநா)கி அ<த உண ைவ) கவ�6 Uலிேயா யாைனேயா 

அ+%6 தாC� பாச6 உைடய+. Oக <தபி' தாயி' உண %க� ந6ைம) 
ெகா�லா+ பா+கா)!6.  

 
உ�க� அDபவ
தி� ெத4<+ ெகா�ளலா6. 



 
ேரா�A� ஒ� நாC வ�கிற+ எ'( ைவ
+) ெகா�L�க�. 

ந6ைம
 +ர
தினா�, “அ6மா.., “ எ'( ம�	6 ெசா�லி� பா��க�. அ<த 
நாC அ�பAேய நி>!6.  

 
தாC)! எNவள% ெப4ய ச)தி இ�)கிற+ எ'( ெத4<+ 

ெகா�L�க�. 
 
ேகாவி5)!� ேபாC சாமிைய� பா )கிேறா6, சாமியாைர� ேபாC� 

பா )கிேறா6, ேஜாதிட)காரைரேயா ம<திரவாதிையேயா ேபாC� 
பா )கிேறா6. ந�ல ேநர6 வ�கிறதா.., ெக�ட ேநர6 வ�கிறதா.., எ'( 
பா )கிேறா6.  

 
தாைய எ�ணி..,  
1.உ�கLைடய அ�� ேவ�	6,  
2.நா' ெசCவெத�லா6 ந�லதாக இ�)க ேவ�	6,  
3.என)! ந�ல U
தி வரேவ�	6 எ'( எ�ணி ஏ�கி= 

$வாசி8�க�. 
 
அ<த
 தாயி' உண % நம)!�L6 இ�)கி'ற+, இ<த) 

கா>றிலி�)கி'ற+ அைத நT�க� ெபற EA86. அைத நT�க� 
ந6பி)ைக8ட' ெசCயேவ�	6. 

 
ஞானிக� கா�Aய அ�� வழியி� “ேகாவி�களி� அைத
தா' 

எ�#6பA= ெசC+�ளா க�”. அத'பA தாைய நா6 யாராவ+ எ�பA 
எ�#கி'ேறாமா?  

 
யா�6 எ�#வதி�ைல. 
 
Eதலி� எ�க� அ6மா அ�பாவி>!
தா' உய <த ச)தி கிைட)க 

ேவ�	6 எ'( ேகாவிலி� எ�#6பA= ெசா�கிறா க�. ேகாவிலி�.., 
யா  அ�பA) ேக�கிறா க�?  

 
“கா$.., ெசா
+.., ெகா	
தா� எ�க� அ6மா அ�பா “ந�லவ க�” 

எ'பா க�.  
 



ெகா	)கவி�ைல எ'றா� எ�க� அ6மா ஒ� க�ணி� 
ெவ�ைண86 ஒ� க�ணி� $�ணா6U6 ைவ
த+ ேபா� 
ெசய�ப	கிற+ எ'பா க�. 

 
உதாரணமாக இர�	 பி�ைளக� இ�<தா� ஒ� ைபய' 

ந�லவனாக இ�<தா� அவ' எ�பAயாவ+ பிைழ
+) ெகா�வா'. 
ஆனா�, இ'ெனா� ைபய' EAயாத நிைலயி� இ�<தா� அவD)!) 
ெகா	
தா� “அவD)! ம�	6 எ�க� அ6மா ெகா	)கி'ற+.., என)!) 
ெகா	)க மா�ேட' எ'கிற+..,” எ'( ெசா�வா க�. 

 
தாC.., “EAயாதவைன உய 
த
தா' எ�#6”. அ+ இவD)!� 

(ந'றாக இ��பவD)!) ெபா()கா+.  
 
இைத� ேபா'ற உண %க� வ�6ேபா+ நா6 இ<த இய>ைக எ�பA 

இய)!கிற+ எ'பதைன உணர� ேவ�	6. 
 
1.எ�ண6 தா' ந6ைம உய வா)!கி'ற+,  
2.எ�ண6 தா' ந6ைம இழிவா)!கி'ற+,  
3.எ�ண6 தா' ேவதைனைய உ�வா)!கிற+  
4.அ<த ேவதைனதா' ந6ைம ேநாயா)!கி'ற+  
5.பி' மனிதனி' உ�ைவேய மா>றி	6 ச)தியாகிவி	கி'ற+. 
 
இைத� ேபா'ற நிைலகளிலி�<+ வி	பட ஒNெவா� நிமிடE6 

அ<த
 +�வ ந�ச
திர
தி' ேபர�� ேபெராளி ெபறேவ�	6 எ'( 
உ�க� எ�ண�கைள, உண %கைள
 [Cைம�ப	
தி) ெகா�L�க�. 

 
ெதளி<+.., ெத4<+.., “ெதளிவான வாR)ைக வாR<தி	�க�”. மகிR<+ 

வாR<தி	6 அ�� ச)திைய வள 
+) ெகா�L�க�. 
 

 
 
 
 
 
 



ேகாவிலி� விள)ைக ைவ
+ ஏ' கா�	கிறா க� 
எ'பைத நா6 அறி<தி�)கி'ேறாமா…? 

உண <தி�)கி'ேறாமா…? 

 
நா6 ஒ�வைர ஒ� ேவைல)! அD�U6ேபா+ ந6 வழ)க
தி� 

எ�பA= ெசா�கிேறா6? 
 “எ�ெபாF+ பா 
தா56 தவறாக
 தா' ெசCவா க�..,” எ'ற 

நிைலயிேலேய தா' நா6 ெசா�லி வ�கிேறா6. 
 
ந�லபAயாக அ<த ேவைலைய= ெசC+ வா��க� எ'( 

ெசா�வதி�ைல. அத>! மாறாக, “தவறாக= ெசC+வி�	 
வ<+விடாதT க�..,” எ'(தா' ெசா�கிேறா6. “ேவ�	ெம'ேற தவறாக= 
ெசC+விடாதT க�..,” எ'(6 ெசா�ேவா6. 

 



நா6 ெசா�56 வா)!�பAதா' அ�ேக நட)!ேம தவிர “ந�ல+ 
ெசC+ வ�வத>!�டான.., ஊ)க
ைத நா6 ெகா	)கிேறாமா..?” எ'றா� 
இ�ைல. 

 
அத>!
தா' ேகாவிலிேல “விள)ைக” ைவ
+) கா�	கிறா க�. 
 
1.ந6 வாR)ைகயி� நிதானி
+.., சி<தி
+= ெசய�ப	6 அ<த ந�ல 

வழிைய) கா�	வத>!
தா' அ�ேக விள)ைக) கா�	கிறா க�. 
2.ெபா(ைம வ�வத>!
தா' அ�ேக விள)ைக) கா�	கிறா க�. 
 
ேகாவிலிேல தTபாரதைன கா�	கிறா க�. அ�ெபாF+ தTப
தி' 

ஒளியா� அ�ேக இ�)!6 அைன
+� ெபா��கL6 ெத4கிற+. 
 
ந6 உட5)!� ந�ல !ண�க� மைற<தி�)கி'ற+. அ�ெபாF+ 

நா6 எ'ன ெசCயேவ�	6? 
 
1.நம)!� உ�ள ந�ல !ண�கைள
 ெத4<+ 
2.ம>றவ கL)! ந�லைத – அ<த
 ெதளிவா)!6 நிைலகைள நா6 

ெசா�லி� பழக ேவ�	6. 
3.அத>காக
 தா' ேகாவிலிேல விள)ைக ைவ
+) கா�	கிறா க�. 
 
ஆனா�, விள)ைக) கா�	6ேபா+ எ
தைன ேப  இ�பA 

எ�#கிேறா6? 
 
ேகாவிலிேல அ<த விள)ைக) கா�	6 ேபா+ பா 
ேதா6 எ'றா� 

அவரவ க� !	6ப
தி>!
 த)கவா( வ T�A� உ�ள கவைலகைள86 
சBசல�கைள86 ேவதைனகைள86 எ�#ேவா6. 

 
1.வ T�A� ைபய' ெசா'னபA ேக�க மா�ேட' எ'கிறா', 
2.வியாபார
தி� ெகா	
தவ' ெகா	)கவி�ைல, 
3.ப)க
+ வ T�	)கார' நா' ஒ'(6 ெசCயாமேல என)!� பல 

ெதா�ைலகைள) ெகா	
+) ெகா�A�)கிறா' 
4.எ' கணவ .., (அ�ல+) எ' மைனவி எ'ைன எதி 
+� ேபசி) 

ெகா�A�)கி'றா …, எ'ைன மதி�பேத இ�ைல.., 
 
எ'( அவரவ கL)!
 த)கவா( Oக <த உண %க� ெகா�	 

ெப�P=$ வி�	) ெகா�A�)கி'ேறா6. 



 
ெபா�ளறி<+ ெசய�ப	6 திற' நா6 எ�ேலா�6 ெபறேவ�	6 

எ'பத>!
தா' “ெவளி=ச
ைத) கா�A” நம)!� இ�)!6 ந�ல 
உண %கைள எ�பA) கா)க�பட ேவ�	6 எ'பத>!
தா' அ�ேக 
விள)ைக) கா�	கிறா க�. 

 
எ�க� !	6ப
தி5�ேளா  அைனவ�6 ெபா�ளறி<+ ெசய�ப	6 

திற' ெபறேவ�	6, ெதாழி� ெசCேவா  அைனவ�6 ெபா�ளறி<+ 
ெசய�ப	6 திற' ெபறேவ�	6 எ'( எ�#த� ேவ�	6. 

 
ெதாழி� ெசC86ேபா+ நTயா.., நானா..,? எ'( ேபா�Aயி' நிைலக� 

வ�6 ெபாF+ நா6 ெத4யாமா� ஒ� வா 
ைதைய= ெசா�லிவி	ேவா6 
அ�ல+ அவ க� ெசா�லிவி	வா க�. 

 
அ�ெபாF+.., ஏ' ெசா'னா க�.., எதனா� ெசா'னா க�..,? ஏ' 

அNவா( ந6 மீ+ ேகாபி
தா க�..,? எ'(  ஒ� நிமிட6 நா6 சி<தி
ேதா6 
எ'றா� 

 
1.அவ க� ேகாப உண % ந6ைம இய)கா+. 
 
2.அ<த) !>ற இய�Uக� அ�ேக வரா+. 
 “ஈவரா..,” எ'( ந6 உயிைர எ�ணி அ<த +�வ ந�ச
திர
தி' 

ேபர�� ேபெராளி எ�க� உட� EFவ+6 படரேவ�	6, உடலி5�ள 
ஜTவா'மா ஜTவ அ#)க� ெபறேவ�	6 எ'( இைத எ	
ேதா6 எ'றா� 
தTைமயான உண %கைள நி(
தி விடலா6. 

 
+�வ ந�ச
திர6 ச வ தTைமகைள86 ெவ'( ஒளியாக மா>றிய+. 

ஆக, ஈவரா எ'( எ�ணி நி(
+6ேபா+ பிற  ெவ(�பி' உண %க� 
உ�ேள Uகா+ கா
+) ெகா�ள EA86. 

 
இைத
 தா' இராம' வாலிைய மைற<தி�<+ தா)கினா' எ'( 

உண 
தி8�ளா க�. “மைற<தி�<+.., தTைமயி' ெசயலா)க�கைள 
அட)கினா'..,” எ'(தா' கா�	கிறா க�. 

 
ேகாவி5)!= ெச'றா� ெதCவ Tக� ப�Uக� நா�க� ெபறேவ�	6, 

ெதCவ Tக= ெசயலாக எ�க� ெசய� அைமய ேவ�	6, இ<த) ேகாவி5)! 



வ�ேவா  அைனவ�6 அ<த ெதCவ Tக= ச)தி ெபறேவ�	6 எ'( நா6 
எ�ணினா� ஒ�வ�)ெகா�வ  தTைமகைள மற)கி'ேறா6. 

 “எ�ேலா�6 ஒ'(ப�	 வாF6 நிைல வ�கிற+”. 
 
இ<த
 ெதCவ6 ந�லைத= ெசC86 எ'( ஆலய
தி� கா�A8�ள+ 

ேபா'( நா6 அைனவ�6 ஞானிக� உண 
திய அ<த ெதCவ !ண
ைத� 
ெப(கிேறா6. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
விள)! cைஜயி' த
+வ6 எ'ன? 

 
ெபா+வாக நம+ ெப�க� மாைல ஆன+6 தTப6 ஏ>றி விள)! 

cைஜ ெசCகிறா க�. இைத தவிர மாத<ேதா(6 ேகாயி�களிேல 108 
விள)! cைஜ 1008 விள)! cைஜ எ'( I�	 தியான6 ெசCகிறா க�. 

 
இ�ெபாF+ ேகாவிலி� ேபாC விள)ைக ஏ>றி ைவ
+ 

வண�!கி'றா க�. 
 
ஆனா56, அேத சமய
தி� இவ க� வ T�A� எ'ென'ன கGட�க� 

இ�)கி'றேதா இைத எ�லா6 ேபா)க ேவ�	6 எ'ற உண ைவ எ�ணி 
விள)ைக ைவ
+ அ<த ஆ�டவD)! இ�பA ெஜபி
+ வ<தா� ந'றாக 
இ�)!6 எ'( ெசCகிறா க�. 

 
வழ)கமாக விள)! cைஜ ெசC86ேபா+ நT�க� எ'ன ெசCகிறT க�? 

UGப
ைத எ	
+ அ�ேக ேபா�	) ெகா�ேட இ��பீ க�. 
 



அ<த ேநர
தி� இத>காக சில ேப  ம<திர
ைத= ெசா�லி) ெகா�	 
ேபா	வா க�. ஆக இதனா� பல' ஏ+மி�ைல. 

 
இெத�லா6 ப)தி மா )க�களி� ஒ'( ேச 
+ வாRவத>! ஒ  

இைண�U� பாலமாக
தா' அைமகி'றனேர தவிர அவ க� இ<த விள)! 
cைஜயினா� பல' இ�ைல. ஒ'( ேச 
+ வாழ EA86. 

 
இ<த விள)! cைஜ நட<+ EA<த பி>பா	 பா��க�. 

ஒ�
த�)ெகா�
த  இ<த !ைறபா	க� தா' வ�6. 
 
ஆக !ைறபா	கைள நிவ 
தி�பத>! ஏதாவ+ வழி இ�)கி'றதா? 

இ�ைல. நா6 “Uற நிைல)காக..,” விள)ைக ைவ
+= ெச'றா� 
ச4யி�ைல. 

 
நா6 பாலி� பாதாைம� ேபா�	 அதிேல ஒ� +ளி விஷ
ைத) கல<+ 

அ<த உணைவ= சா�பி�டா� ந6ைம இற)க= ெசCகி'ற+. 
 
இைத�ேபால
 தா' விஷ
த'ைம ெகா�ட உண %களி� இ�<+ 

நா6 இைத வி	படேவ�	6 எ'றா� எ'ன ெசCய ேவ�	6? 
 
விள)ைக� ெபா�
தியபி' அ�கி�)க)IAய ெபா��க� 

அைன
+6 ெத4கி'ற+. 
 
விள)ைக ைவ
தா� எ�பA� ெபா�� ெத4கி'றேதா.., 
1.”அ<த= $டைர� ேபால.., எ�லாவ>ைற86 அறி<தி	6.., அ�� 

உண %க�” நா�க� ெபறேவ�	6. 
2.விஷ
த'ைமைய ெவ'ற மக4ஷிகளி' அ�� ச)திகைள� 

ெபறேவ�	6. 
3.எ�கைள அறியா+ வ�6 இ��கைள நT)கி	6 அ��ச)தி நா�க� 

ெபறேவ�	6 
எ'( இ�பA
தா' எ�#த� ேவ�	6. 
 
ஏென'றா�, நா6 வாR)ைகயி' நிமி
த6 ெச�56 ெபாF+ ந6ைம 

அறியாம� ந6 ச<த �ப�க� உ�ைம நிைலகைள அறியவிடா+ மைற
+ 
வி	கி'ற+. அ�ெபாF+ நம)!� இ�� 3R<+ நா6 ெசCவதறியா+ 
சி<தைன !ைறகி'ற+. 

 



இ�� 3ழ= ெசC86 அ
தைகய நிைலகைள நா6 
மா>(வத>!
தா' ஞானிக� சாதாரண மனிதD6 U4<+ ெகா�L6 
வ�ண6 இைத உ�வா)கினா க�. 

 
1.சி<தைன !ைற86 நிைலகளிலி�<+ ந6ைம மீ�A) ெகா�ள%6 
2.சி<தி
+= ெசய�ப	6 திறைன வள )க%6 
3.மனித க� த6 வாR)ைகயி� ெதளி<+ ெத4<+ ெதளிவான 

வாR)ைக வாR<தி	6 ஆ>ற� ெப(வத>காக
தா' விைள)ைக) 
கா�Aனா க�. 

 
ஆகேவ விள)ைக) கா�	6 ெபாF+ நா6 எ�ண ேவ�Aய+ எ+? 
1.ெபா�ளறி<+ ெசய�ப	6 ச)தி நா�க� ெபற அ��வாC ஈவரா 
2.எ�க� !	6ப
தி� அைனவ�6 ெபா�ளறி<+ ெசய�ப	6 ச)தி 

ெபற அ��வாC ஈவரா 
3.இ<த ஆலய6 வ�ேவாெர�லா6 அ<த நிைல ெபற அ��வாC 

ஈவரா. 
 
இ<த அ�� ஒளியி' $டைர நா6 நம)!� ெப�)!6 ெபாF+ 

வாR)ைக� பயண6 இனிதாகி'ற+. வழியறி<+ ெசய�ப	6 ஞான6 
கிைட)கி'ற+. 

 
அ<த ஞான6 கிைட)!6 ெபாF+ அ�� ெச�வ
தா� எ'(ேம 

மகிR<+ வாழ EA86. ம>றவ கL)!6 நா6 ெதளி<தி	6 ஞான
ைத 
ஊ�ட EA86. 

 
ம)க� அைனவ�6 ஞான
தா� ெவ(�ைப மற<+ அரவைண
+ 

ஒ'( ேச <+ வாF6 அ�� ச)தி ெபற EAகி'ற+. 
 
இNவா( ெதCவ Tக அ'ைப86, ெதCவ Tக� ப�ைப86 

ஒNெவா�வ�6 ெபற ேவ�	6 எ'( எ�ண ைவ
தா க� ஞானிக�. 

 
 
 
 
 



 
சாமி சிைல)! ஞானிக� பல வைகயி� அபிேஷக6 

ெசCய= ெசா'னத' ேநா)க6 

 
ேகாவி5)!= ெச�பவ க� இ'( நைடEைறயி� எ�லா 

அபிேஷக�கைள86 ெசCவா க�. 
 
ெசC+வி�	 “சாமி)! அபிேஷக6 ெசC+.., நா' எ'ன
ைத) 

க�ேட'? சாமி)காக ேவ�A.., நா' எ
தைன நா� விரத6 இ�<ேத'? 
எ<த= சாமிைய) !6பி�	 நா' எ'ன ப�#வ+..,? 

 
இ�பA
தா' எ�#கி'றா க�. 
 
ஏென'றா�, வாR)ைகயி� தTைமயான உண %க� வ�வைத 

அNவ�ெபாF+ +ைட)காம� வி�	வி�டா� எ'ன ஆ!6? ஆக, அF)!= 
ேச <+வி�டா� ந�லைத) காண EA8மா? EAயா+. 

 
ஒ� பா
திர
தி� அF)!�ப	கி'ற+. உடேன அைத= 

$
த�ப	
திவி�டா� அF)!க� ேபாCவி	6. $
த�ப	
தா+ வி�	வி�	 
அ�Uற6.., “$ர�	… $ர�	.., எ'( $ர�Aனா�.., பா
திர6 ேதய
தா' 
ெசC86”. 

 
ந�ல உண %கைள நம)!� ெப(வத>காக ேவ�A
தா' ஞானிக� 

சிைலகைள ைவ
தா க�. நா6 யாராவ+ சிைலகைள மதி)கி'ேறாமா? 



 
ஆனா�, இ�ெபாF+ நா6 எ�பA மதி)கி'ேறா6? 
 
1.க�ைல) கட%ளா)கிவி�ேடா6. 
2.ந6 மனைத) க�லா)கிவி�ேடா6. 
3.அ<த) க� தா' நம)!= ெசCகி'ற+ எ'( நிைன)கி'ேறாேம 

தவிர 
4.“க�லி� கா�ட�ப�ட.., அ<த ஞான
ைத எ	)க= ெசா'ன 

நிைலகைள..,” 
5.ஞானிக� ெசா'னைத யா�6 நா6 எ	�பதி�ைல. 
 
ேகாவிலி� பாலாபிேஷக6, ேதனாபிேஷக6, ச<தனாபிேஷக6 ெசCவ+ 

எத>காக எ'( நா6 ெத4<+ ெகா�த� ேவ�	6. 
1.பாைல� ேபால மண6 ெபறேவ�	6. 
2.ேதைன� ேபா'ற இனிைமயான வாR)ைக நா�க� வாழ ேவ�	6. 
3.ச<தன
ைத� ேபா'ற ந(மண6 நா�க� ெபறேவ�	6. 
4.ப'னTைர� ேபா'ற ந(மண6 நா�க� ெபறேவ�	6. 
5.மகிR<+ வாF6 ச)தி நா�க� அைனவ�6 ெபறேவ�	6. 
6.எ�க� !	6ப
தி� உ�ேளா�6 நா�க� பா )!6 !	6ப�களி� 

உ�ேளா�6 மகிR<+ வாF6 ச)தி ெபறேவ�	6. 
இ�பA�ப�ட ந�ல மன6 வர ேவ�	6 எ'( எ�#வத>!
தா' 

ஞானிக� அைத= ெசCய= ெசா'னா க�. 
 
இ�பA எ�ணினா� நா6 எ�ணிய அ<த ந�ல மண�க� 

அைன
+6 U�வ ம
தியி� உயி4� ப	கி'ற+. அ�ெபாF+ ந6 உயிரான 
ஈசD)! அபிேஷக6 நட)கி'ற+. 

 
நா6 எ�ணி எ	
த பா� ேத' ச<தன6 மல க� எ'( “அ<த<த 

மண
தி>!4ய.., உண =சிக� ேதா'(கி'ற+”. அ<த உண %க� எ�லா6 
ந6 இர
த
தி� கல)கி'ற+. அ�ெபாF+ பைகைம உண %கைள நா6 
மற)கி'ேறா6. 

 
அேத சமய
தி� பிற4' தTைமயான உண % நம)!� வரா+ 

த	)க�ப	கி'ற+. அ�� உண %கைள) ெகாBச6 ெகாBசமாக= 
ேச )கி'ேறா6. 

 



ஆகேவ, பைகைமகைள மற�பத>!6 ந�ல உண %கைள= 
ேச �பத>!6 தா' ேகாவிலி� உ�ள சிைல)!
 ேதனாபிேஷக6, 
பாலாபிேஷக6 ச<தனாபிேஷக6 ப'னT  அபிேஷக6 ெசCகி'ேறா6. 

 
வழ)க
தி� உ�ளவ க� பாலாபிேஷக6 ெசC86 ேபா+ பா��க�. 

ஒேர ஆன<தமாக இ��பா க�. 
 “ஆகா..,” எ'( ெசா�லி) ெகா�A�)!6 ெபாFேத 
1.“ஐேயா.., ைபய' இ�பA இ�)கி'றாேன.., 
2.வா�கியவ க� பண6 தி�6ப) ெகா	)க மா�ேட' 

எ'கிறா கேள..,, 
3.ெகா	
தவ' எ'ைன இ�பA ஏமா>றிவி�டாேர…, 
4.நா' எ�ேலா�)!6 ந�ல+ ெசCகி'ேற', எ'ைன� ப>றி) 

!ைறயாக� ேப$கி'றா கேள…,” 
இ<த உண %கெள�லா6 E'னாA இ�<+ ெகா�	 அ�ேக 

கா�ட�ப	6 ந�லைதேய நிைன)கவிடா+. 
 
அேத மாதி4 தியான
தி� இ�)!6 ெபாF+ பா )கலா6. 
 
எ�பA
தா' உ�கா <தி�<தா56 Iட உ�L)!� இ��ப+ 

E'னA வ<+வி	6. வ<த%ட' அவ' அ�பA� ேபசினா', இவ' இ�பA= 
ெசCகி'றா' எ'( இ+ அ
தைன86 எ�ண
தி>!� ஓ	6. 

 
ஏென'றா�, இெத�லா6 ந6 ஆ'மாவி� இ�)கி'ற+. ந6 

ஆ'மாவி� உ�ள+ அதி� எதனி' வ5ேவா அ+தா' ந6ைம இய)!6. 
 
அத>!
தா' ஆ
ம $
தி எ'ற ஆ8த
ைத) ெகா	)கி'ேறா6. 

+�வ ந�ச
திர
தி' அ�� ச)தி நா�க� ெபறேவ�	6. எ�க� உட� 
உ(�Uகைள உ�வா)கிய அ#)க� எ�லா6 ெபறேவ�	6 எ'( 
எ�#த� ேவ�	6. 

 
இ�பA எ�ணினா� ஆ'மாவி� உ�ள தTைம ெசC86 உண %க� 

எ�லா6 அனாைதயாகிவி	6. அனாைதயானைத ஈ )!6 ச)தியா!6ேபா+ 
34ய' அதைன) கவ <+ ெகா�	 ேமேல ெச'(வி	கி'ற+. 

 



ேகாவி5)!= ெச'(.., “தTைம ெசC86 உண %கைள” நா6 
ஒNெவா�வ�ேம அனாைதயா)க ேவ�	6. அத>காக
தா' ஆலய
ைத 
அைம
தா க� ஞானிக�. 

 
வ T�Aேலா அ�ல+ ம>ற இட�களிேலா இ�ேக தியான
தி� உ�கார 

EAயவி�ைல எ'றா56 Iட “அ�ேக ேகாவி5)!= ெச'(.., அ<த= 
சிைலைய� பா 
தாவ+..,” அ<த ந�ல உண %கைள எ	
தT க� எ'றா� 
தTைம ெசC86 உண %க� அனாைதயாகி'ற+. 

 
ஆக, தTைமக� நம)!� UகாதபA தைட�ப	
திவி	கி'ேறா6. 

ஏென'றா� நம)!� ஈ )க ம(�பைத= 34ய' கவ <+ ேமேல 
ெச'(வி	கி'ற+. 

 
ம>றவ களி' ஈ �U இ�)!6 ெபாF+ தTைமகைள இ�ேக 

ஈ )கி'ற+. நா6 அைத இF)க
 தவறினா� 34ய' கவ <+ 
ெச'(வி	கி'ற+. 

 
அ'ைறய கால�களி� எF
தறி% இ�ைல. அத>காக
 தா' இ<த 

Eைறகைள) ைகயா�டா க�. ந6 ஞானிக� ஞானிக� கா�Aய இ<த 
Eைறயி� ஆலய�கைள நா6 மதி
தா� பைகைமகைள மற)கலா6. 

 
நா6 பைகைமகைள மற�பத>!6 ந�ல உண %கைள நம)!� 

ேச 
+) ெகா�வத>!6 தா' ஆலய�களி� சிைலகL)! அபிேஷக6 
ெசC86 நிைலகைள) கா�Aனா க� ஞானிக�. 

 
நா6 அபிேஷக6 ெசCய ேவ�Aய+ ந6ைம ஆ�	 ெகா�A�)!6 

ந6 உயிரான ஈசD)!. ெவ(�ைப86 ேகாப
ைத86 ஆ
திர
ைத86 
ேவதைனைய86 சலி�ைப86 ந6 உயிரான ஈசD)! அபிேஷக6 ெசCய) 
Iடா+. 

 
அவD)! நா6 அ�� மண�கைள86 அ�� உண %கைள86 தா' 

அபிேஷக6 ெசCயேவ�	6. 

 
 
 



சாதிர6 எ'ப+ ெமC – சாதிர�பA நா6 
வாRகி'ேறாமா…………? ச>( சி<தி
+� பா��க�…! 

 
விநாயகைன� பா )!6 ேபா+ அ<த மக4ஷிகளி' அ�� ஒளிைய
 

தன)!� விைனயாக= ேச )க ேவ�	6 அ+ேவ தன)!� விதியாக 
இ�<+ ஒ'றி வாF6 நிைலயாக
 தன)!� EFைம ெபறேவ�	6 எ'ற 
இ<த உண ைவ அ'( சாதிர�களாக ஞானிக� உ�வா)கினா க�. 

 
சாதாரண ம)கL6 இைத� ெப(6 நிைலயாக தி�6U6 

ப)கெம�லா6 விநாயகைன) கா�A நம)!� அைத� பதிய= 
ெசC+�ளா க�. நா6 ஏ>() ெகா�ேடாமா? 

 
விநாயகேரா, E�கேனா சரவதிேயா, இல�$மிேயா இராமேனா, 

கி�Gணேனா அைன
+6 சாதிர
தி� உ�ைம. 
 
ஈச' எ'( ெசா�வ+ நம+ உயி  ஈவரனாக இய)!கி'ற+. 

சாதிர�பA உ�ைம. நம)!� இய)கி) ெகா�A�)!6 உண வி' 
த'ைம ெகா�	 உயி�)!� ெவ�பமாவ+ விG# சாதிர�பA உ�ைம. 

 
ெவ�ப
தி' இய)க
தா� ஈ )!6 கா<த�களாக வ�6 இ<த நிைல 

நம)!� இல�$மி – கவ�6 ச)தி ெகா�	 கா<த6, எ'ற நிைலகைள) 
கா�Aனா க� ஞானிக�. 

 
மனிதனாக உ�வான பி' க�#)!� இ�)!6 க�விழி 

ம>ெறா'ைற இF
+
 தன)!� பதி% ெசCவ+ �)மணி சாதிர�பA 
ெபயைர ைவ
தா' ஞானி. 

 



அ<த) கா<த�Uலனா� கவ <தி	6 இ<த நிைலைய சாதிர�பA 
ச
தியபாமா. 

 
எவ  தவ( ெசCதா56 எ�ெபா�ைள� பா 
தா56 இ<த உண வி' 

அைலகைள
 தன)!� ஆ'மாவாக மா>றி நா6 Oக�6 உண %க� 
உயி4ேல ப�	 அ<த உண வி' அைலயாக நம)!� உ�ைமைய= 
ெசா�கிற+ ச
தியபாமா. 

 
உ�ைமைய
 தனதாக) கா�	கி'ற+. தன)!�ேள 

உண 
+கி'ற+ எ'( காராண� ெபயைர ைவ
தாேன 
 
அெத�லா6 கட%� அ�லவா…? 
 
நம)!� க�க� – க�ணனாக இ�<+ இதனி' உண ைவ) க� 

கவ <+ நா6 $வாசி
+ உயி�ட' இய)க�ப	6 ெபாF+தா' க�ண' 
தா' ச�கநாத6 ஊதியபி' தா' !�ேi
திர� ேபாேர. 

 
எதனி' நிைலைய நா6 Oக கி'ேறாேமா நம)!� பதி% ெசCத 

ந�ல எ�ண�கL)!6 ந�லைவ ஆ!6 ேபா+ அ<த மகிR=சியி' 
நிைலக� அத>!� மகிR=சியாகி'ற+. 

 
மா(ப�ட நிைலயாகி எதி  நிைலயா!6 ேபா+ ேபா  Eைறேய 

வ�கி'ற+. நம)!� மன) கல)கE6 வ�கி'ற+ எ'( கா�Aனாேன 
சாதிர
தி� அ+ ெபாCயா…? 

 
இவ க� ெசா�கிற மாதி4 
1.க�ண' தி�ட' எ'(6 பல jைலக� ஆ	கி'றா' எ'(6 

இ<த= சாதிர�கைள
 தைலகீழாக மா>றி= ெசா�லி 
2“க�ண' என)!= ெசா<தமானவ'.., எ'(6 “வட கிைள.., ெத' 

கிைள..,” எ'ற நிைலகL6 
3.பா 
தசாரதி)! ைநேவ
திய6 ெசCேத'…, சா�கிய�கைள= 

ெசCேத'.., 
அதDைடய நிைலக� இ��ப+ அ<த) க�ண' அ<த= சாதிர6 

அ+ ெபாCயா…? அ+ ெமCயா…? எ'( சி<தி
+� பா��க�. 
 
அ�ட
தி' நிைலக� இ<த� பி�ட
தி>!� எNவா( இய)!கிற+ 

எ'(6 ஒNெவா� சlர
திேல86 ேச 
+) ெகா�ட ந6ைம மீ�A) 



ெகா�ட விைனகL)ெக�லா6 நாயகனாக இ<த மனித உடைல 
உ�வா)கிய+ “இ<த) கண�கL)ெக�லா6 ஈசனாக.., (கேணசா) இ�<த+ 
உயி ” எ'( அவ' சாதிர
ைத வ!
தாேன அ+ ெபாCயா…? 

 
3�சமமாக மைற<தி�)!6 ச)தியி' நிைலக� உடலாக உைற<த+ 

“சிவ6” எ'( ெசா'னாேன அ+ ெபாCயா…? 
 
நா6 எ�#6 எ�ண6 எ+வாக இ�<தா56 விG#வான உயி  

தன)!� கவ <+ ெகா�ட கா<த6 இல�$மி கவ <+ அ<த உயி�ட' 
இய)க�ப�	 $ழலி' நிைலகளி� அ<த எ�ண
ைத ஜTவ அ#வாக 
உ�வா)!வைத “விG#வி' மக' பிர6மா” எ'( ெசா'னாேன.., அ<த= 
சாதிர6 ெபாCயா…? 

 
அ<த உண வி' ச)தி ஜTவ அ#வாகி உயி�ட' ஒ'றி இய)கி 

உடலாகக= சிவமாக மா>றினாேன, இ+ ெபாCயா…? ந'றாக இைத= 
சி<தி
+� பா��க�. 

 
UFவிலி�<+ மனிதனாக
 ேதா'(6 வைகயி56 ந6 உடலி5�ள 

கா<த�Uல' த'Dட' இைண
+ க�#)!� இ�<த கா<தE6 
அதDட' இைண<த உண வி' த'ைம நம)!� இய)கி அ<த உண வி' 
ச
தாக நம)!� உண 
தி இய)கியேத “பா 
தசாரதி” எ'(6 தன)!� 
எ	
+) ெகா�ட உண வி' த'ைம “க�ண' அ =$னD)! 
உ(+ைணயாக இ�<தா'.., வி
ைதகைள) க>() ெகா	
தா'..,” எ'( 
சாதிர
ைத= ெசா'னாேன.., அ+ ெபாCயா…? 

 
வட கிைள ெத' கிைள எ'( பா 
தசாரதி ேகாவிலி� நா�க� 

ெசா�வ+தா' உ�ைம நT�க� ெசா�வ+தா' உ�ைம யாைன)! எ�பA 
நாமமிட ேவ�	6 எ'( ேகா �A� ேக ேபா�டா க�. 

 
அ<த) கட%� எ'ன ஆன+? 
 
இவ க� கட%L)காக ேவ�A வாதா	கி'றா கேள..! கட%� 

இவ கL)! உ�ைமயி' நிைலைய உண 
+கி'றாரா…? அ�ல+ 
கட%L)காக ேவ�A வாதா	கி'றா  எ'றா�.., “கட%ைள) கா�A56 
இவ க� ெப4யவ களா…! 

 



நம)!� (உ�) நி'( நா6 எ�ணிய உண வி' த'ைம எNவா( 
இய)!கி'ற+ எ'( சாதிர
ைத) கா�Aனாேன அ+ ெபாCயா…? ச>( 
சி<தி
+� பா��க�. 

 
இைதெய�லா6 மத�களா)க�ப�	 மத�களி' அA�பைடயி� 

ெகா�	 வாR)ைகைய உய 
திட ேவ�	6 எ'( வாR<தா56 
 
1.எ
தைன கால6 நT வாR<திட� ேபாகி'றாC? 
2.அ�பA வாR<தவ க� எ
தைன ேப  இ'( இ�)கி'றா க�? 
3.பிறைர� பழி
ேதா பிறைர அழி
ேதா பிறைர இ6சி
ேதா தன)!= 

ெச�வ
ைத= ேச 
தவ க� “எ
தைன ேகாA� ேப .., இ�)கி'றா க�…? 
வாRகி'றா க�…? 

 
ெதCவ
தி' ெபயரா� ம>றவ கL)!
 தT�! விைளவி
+ 

மடாதிபதிக� எ'ற ெபயரா� ெசC+ இ'( எ
தைன மடாதிபதிக� 
வாR<+ ெகா�	�ளா க�…? 

 
பல நிைலக� தன)!� மத
தி' அA�பைடயி� $க�கைள
 

ேதAனா56 ம)கL)! நT எ'ன ேசைவ ெசCதாC…? உ�ைமயிDைடய 
நிைலகைள எைத நT உண 
தினாC…? 

 
ஆக சாதிர விதிகளி' த'ைம ெகா�	 தன)! மாறாக நட<தா�.., 

அவைன) ெகா'( Uசி)க
தா' மடாதிபதிகளா� EA<தேத தவிர 
“அவைன வாழ ைவ)!6 வழி இ�ைல”. 

 
அரச கால�களி� ெகா	
த அ<த நிைலகைள
 தன)ெக'( 

சாதக�ப	
தி ம)கL)! இ'( உண 
த நிைலக� ெகா�டா56 
விBஞான அறி% ெகா�ட நிைலகளி� மடாதிபதிக� ம)கL)! ஆக 
ேவ�A எ'ன ெசCதா க�? 

 
இைத= ச>(= சி<தி
+� பா 
ேதாமா…? உலெக�கி56 இ<த 

நிைலதா'. நா' ெப4தா…? நT ெப4தா…? எ'( ஆ�சி U4வதி� ச�ைட 
வ�6. 

 
இ'( ேகாவி�களி� “நா' ெப4யவ'.., நT ெப4யவனா..,!” எ'Dைடய 

ஆ�சிதா' இ�)!6 எ'( அ�ேக86 தகரா(. 
 



ஆலய�களி� எவ' வ5 ெப>றேதா அவனி' நிைலக� 
ெகா�	தா' அ =சைனக� ெசCவேதா அபிேஷக�க� ெசCவேதா 
எ�லாேம. 

 
எ�லா ஆலய�களி56.., இேத நிைல தா'. 
 
ஆ�டவ' எ'( யா  மதி
ேதாேமா அ<த ஆ�டவைன� பழி
தி	6 

நிைலயாக ந6Eைடய ெசய�க� அைம<+ ெகா�A�)கி'ற+. 
 
ஞானிக� ம)கைள) கா�பத>காக) கா�Aய நிைலகைள
 த' 

$கேபாக
தி>காக ெமC� ெபா�ைள அழி
+வி�	 இ'( உலெக�கி56 
தTைமகைள விைளவி)!6 நிைலகேள உ�வாகிவி�ட+. 

 
மகா'கைள� ேபா>றி
 +தி
தா56 அ<த மகா'கLைடய 

நிைலைய
 “+ளி அளவாவ+..,” நம)!� எ	
+ மனிதைன) கட%ளாக 
உ�வா)க�ப�ட+ அவைன மதி)க ேவ�	6 எ'ற நிைலக� ேவ�ட' 
Uைத<+வி�ட+. மைற<+வி�ட+. 

 
ஞானிக� கா�Aய அ�� வழிகைள ந6 உட5)!� ந6 கா<த6 

கவ <த உண வி' ெசயலாக நா6 அறி<தா56.., “அ<த அறிவி' ஞான6 
அைன
+6 மகா சரவதி..,” எ'( மனிதனி' அறிவி>!� ஞான6 
வள <த+ எ'( ெசா'னாேன அ+ ெபாCயா…? 

 
கவ <+ ெகா�ட உண வைன
+6 பைட)!6 திற' ெப>ற+ 

பராச)தி. மனிதD)!� அைன
+6 உண <+ ஒNெவா'(6 உ�வா!6 
ஆ>ற�மி)க இ=ச)தி “நம)!� பராச)தியாக வ T>றி�)கிற+” எ'( 
ெசா'னாேன அ+ ெபாCயா…? 

 
இNவா( உ�வா)!6 நிைலக� ெகா�	 ந6 ஆறாவ+ அறி% 

மா>றியைம)!6 திற' ெகா�ட+6 “பிர6மாைவ= சிைற�பிA
தா' 
E�க'” மனிதனி' ஆறாவ+ அறி% ெகா�	 உலைகேய பைட
தி	6 
நிைல86 ஒNெவா'ற86 Uதிதாக= சி�GA)!6 த'ைம ெப>ற+ 
மனிதனி' அறி%. 

 
அ
தைகைய மனிதனி' அறிவி' த'ைமைய – நம)!� கட%ளாக 

இ�)!6 ஆறாவ+ அறிவி' த'ைம ெகா�	 இ'( எைத= 
சி�GA)கி'ேறா6? 



 
ச>(= சி<தி
+� பா��க�? 
 
ெகாைல ெசC86 உண %கைள= சி�GA)கி'ேறா6. ம>ற மத
ைத 

உ�வா)கி ம>ற மத
ைத அழி
தி	6 உண ைவ மனிதD)! மனித' ேபா  
ெசC86 நிைலகL6 மனிதD)! மனித' அழி
தி	6 நிைலகைள
தா' 
நா6 உ�வா)கி8�ேளா6 

 
1.ந6 ஆறாவ+ அறிவி' +ைண ெகா�	 மனிதைன மனிதனாக 

மதி
+ நட)க ேவ�	6. 
2.மனிதனி' வாR)ைகயி� மனிதனாக� பிற<த நிைலகைள மதி)க 

ேவ�	6 
3.இ<த உடைல வி�	 நா6 ெச'றபி' நா6 எ�ேக ெச�ல ேவ�	6 

எ'பத>காக
தா' அ<த ஞானிக� இ
தைன சாதிர�கைள86 
உ�வா)கினா க�. 

4.ம)க� அைனவ�6 அ<த எ�ைலைய அைடய ேவ�	6 எ'( 
தா' வழி கா�A8�ளா க�. 

5.விநாயக த
+வ
தி� கா�AயபA நா6 மக4ஷிகளி' உண ைவ 
நம)!� விைனயாக= ேச )க ேவ�	6. 

6மக4ஷிகளி' அ�� உண ைவ
 தன)!� விைளய ைவ)க 
ேவ�	6. 

7.மக4ஷிகளி' அ�� உண ைவ விைளய ைவ
தா� அத'வழி ந6 
வாR)ைகயி� வ<த எ
தைகய இ�ைள86 ேபா)கிட EA86. 

8.ெமC� ெபா�ைள) காண EA86 ெமC ஒளி ெபற EA86. 
 
ஆகேவ, நா6 அைனவ�6 ஞானிக� கா�Aய சாதிர
ைத) 

கைட�பிA�ேபா6. 
 

 
 
 
 
 
 



 
தல வரலா(களி� உ�ள Pல�கைள அறி<+ 

ெகா�L�க� 

 
தல Uராண�கைள எ	
+) ெகா�டா� தல வரலா(கைள 

எ	
+= ெசா�வா க�. இ'( காசி, இமயமைல ேபா'ற இ<த� ப!திகளி� 
இைத� ேபால உ�வா)கி8�ளா க�. 

 
அதாவ+ இ� ப�சிக� வ<த+. அ�ேக விG# ஆலய6 ஒ'( 

உ�	. தவ Eனிவ  ஒ�வ  இ�<தா . விG#வி' ப)தனாக இ�<+ பல 
சாப�களிலி�<+ மீ�Aட அவைன அைடய மர
தAயி� அவ  க	6 
தவமி�<தா . 

 
ஒ� கால
தி� சாபமி�ட நிைலக� ெகா�	 அ+ பறைவகளாக 

வர�ப	6 ெபாF+ தவமி�)!6 Eனிவ4ட6 அ<த இ� ப�சிக� 
வ�கி'ற+. 

 
ஏென'றா� E<தி சாபமி�ட நிைலக� ெகா�	 அ<த Eனிவ  

தவமி��பைத) க�	 அவ4ட6 ஆசி ெப>றா� மீ�	6 மனிதனாக� 
பிற)கலா6 எ'ற நிைலக� ெகா�	 வ�கி'ற+. 

 



Eனிவ  க� விழி
+� பா 
தபி' சாப நிைலக� நT�கி 
மனிதனாகி'றா'. ஆகேவ, 

1.அ<த தல
தி� ேபாC நா6 !ளி
தா� 
2.ந6 சாப அைலக� எ�லா6 நT�!6 எ'( 
3.அத>! ஒ� “ஏெஜ��” இ��பா'. 
4.அ�ேக காைச86 ெகா	
+ !ள
தி� EF)ைக� ேபா�	) காைச� 

ேபா�	 வ<தா� நா6 ெசCத பாவ6 எ�லா6 ேபாCவி	6 எ'(6 
இ�பA) “க>பைன) காவிய�கைள…” உ�வா)கிவி�டன . 
 
ஆக, மனித' தா' ச<த �ப
தா� Oக <த தTைமகளிலி�<+ வி	பட 

ெமC ஞானிக� ெவளி�ப	
தி8�ள ெமC உண %கைள� ெபற EAயாத 
நிைலகைளேய ெசய�ப	
+கி'றன . 

 
இைத� ேபா'( அரச க� வ!
த வழிதா' இ'( உலக நிைலகளி� 

ஆலய�கைள அைம
+ அரசD)!) கீR ந�ல ஒF)க�கைள) 
க>பி
தா' எ'( பைறசா>(கி'றன . 

 
அரச  கால
தி� வாR<தவ க� ஆலய� ப�Uகைள� UகR பாAன . 
 
1.அவ க� UகR பாAய இ<த தல6, 
2.இ+ E)கியமான தல6 எ'(6 
இ'( நா6 அ�ேகெய�லா6 வ4ைச�ப	
தி= ெச�கி'ேறா6. 
 
அரச' ெசய�கைள� UகR பாA அவ க� ெபா�ளT�A அவ�ைடய 

நிைலக� எ+ெவ'( ெத4யா+ “அரசைன� UகR பாட
தா' ெத4<தேத 
தவிர.., அ�� ஞான
ைத� ெப(6 த!திைய86 இழ<தவ ”. 

 
இ'( ெப�6ப!தி எ	
+) ெகா�டா� அரசைன� UகR பாAய 

நிைலகைள
தா' நT�க� பா )கலா6. “க	6 தவமி�<தா56…,” அரசைன 
அ'( UகR<+ பாடவி�ைல எ'றா� அவ க� “வாழ EAயா+”. 

 
தல Uராண
ைத அவ க� பா	6 ெபாF+ அைத ஒNெவா� 

நிைல86 இ�பA
தா' ெவளி�ப	
தின . 
 
இ�பA இ'( ம)க� விBஞான உலகி� வாRகி'ேறா6. ஆனா�, 

அBஞான வாR)ைகேய வாRகி'ேறா6. 
 



1.உட� இ=ைச)!6, அழிய)IAய நிைலகL)!6தா' மனித' 
வாRகி'றாேன தவிர, 

2.“அழியாத நிைலக� எ+?” எ'ற நிைலைய எ�ணி� பா )கேவ 
இ�ைல. 

3.மனிதD)!� பி' எ'ன? 
4.மனித' எNவா( வி� ெச�ல ேவ�	6 எ'( ெமCஞானிக� 

கா�Aய அ�� ெநறிக� ந6 காவிய
 ெதா!�U)!� உ�	. 
 
அைவகெள�லா6 கால
தா� மைற<ேத ேபாCவி�ட+. 
 
மீ�	6 அைத நிைன%ப	
தினா� ஏ>() ெகா�L6 ப)!வ6 

இ�லா+ ேபாCவி	கி'ற+. 
 
ஆக, மைற<த நிைலகைள
தா' மாமக4ஷி ஈவராய !�ேதவ  

கா�Aய அ�� வழியி� உண 
தி வ�கி'ேறா6. இைத= சரீாக) 
கைட�பிA�ேபா  மக4ஷிக� க�ட ேப��ைமகைள நி=சய6 அறிய 
EA86, அைத உணர%6 EA86. 

 
பிறவியி�லா நிைல அைடய EA86, அழியா ஒளி சlர6 ெபற 

EA86. உ�களா� EA86. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



“ம<திர�க� ஓ+வ+…”…”…”…” எ'ப+ சா�கிய சாதிரேம – 
ஞானிக� அNவா( ெகா	)கவி�ைல…! 

 
ஆலய�களி� கா�ட�ப�	�ள 
1.ெதCவ !ண�கைள நா6 ெப(கி'ேறாமா…? 
2.ெதCவ= ெசயைல நா6 ெசCகி'ேறாமா…? 
எ'ற நிைலகைள= ச>( சி<தி
+� பா��க�. 
 
நம)!� எ�ணிய+ எ+ேவா அ<த உண வி' ச)தியாக நம+ உயி  

இய)!கி'ற+. இ<த உண வி' ெசயலாக நா6 எNவா( இ�)க 
ேவ�	6? எ'ற நிைலைய
தா' பி
தைன� ேபா'( இ�<த நம+ 
!�நாத  உண 
தினா . 

 
பைகைமயான உண %க� நம)!� எNவா( வள கி'ற+? 

பைகைமயிலி�<+ எNவா( மீளேவ�	6? எ'( தா' ஊ�)! ஒ� 
மா4ய6மD6 ெத�%)! ஒ� விநாயகD6 ைவ
த+. 

 
ந6 வாR)ைகயி� பிற�ைடய கGட�கைள) ேக�க� ேபா!6ேபா+ 

நம)!� அ+ மாறி (மா4) தTைமகைள விைளவி)கி'ற+. 
 
அேத சமய
தி�, இ<த) கGட�கைள எ�லா6 நT)கியவ க� 

மக4ஷிக� எ'( கா�ட�ப	6 ெபாF+ விநாயக�)!� பி' அரைச86 
ேவ6ைப86 ைவ
த+. 

 
மா4ய6ம' ேகாவிலி� ேவ�ப மர
ைத தல வி��சமாக 

ைவ
தி��பா க�. அ)னி !�ட
ைத86 கா�Aயி��பா க�. 
 



ஆக, வாR)ைகயி� ேக�	ண <த கச�பான உண ைவ இ<த 
நிைலைய எNவா( மா>ற ேவ�	6 எ'பத>!
தா' இைதெய�லா6 
நம+ ஞானிக� ைவ
+) கா�A8�ளா க�. 

 
த' வாR)ைகயி� வ�6 தTைமகைள அக>றிட%6 தTைமக� 

அ#கினா� அைத அட)கி ஆ�சி U486 நிைலகL)! மக4ஷிகளி' 
உண ைவ
 தன)!� அரசா)கிட� ேவ�	6. 

 
ஆகேவ, வாR)ைகயி� வ�6 கச�பிைன நT)கி அைத அட)கி 

எNவா( ஆ�சி U4ய ேவ�	6 எ'ற த
+வ
ைத
தா' விநாய�)! 
ேவ6ைப86 அரைச86 ைவ
+ நம+ ஞானிக� ெதளிவாக) 
கா�A8�ளா க�. 

 
அைவ தா' சாதிர�க�. 
 
ஆனா�, இ'( சா�கிய சாதிர
தி� நா6 ேக�	ண <த உண % 

ெகா�	 “இ<த ம<திர
ைத ெஜபி
தா� உன)! எ�லா6 ைக I	6” 
எ'( ெசா�கி'றன . 

 
“சGAைய ேநா)க= சரவணபவனா  சி�GA)! உத%6..,” 
“E�	 E�	 Eழிக� பி+�க.., 
!
+ !
+ I  வAேவலா�…,” 
எ'ற பாடைல� பா	கி'றா க� எ'( ைவ
+) ெகா�ேவா6. 
 
சா�கிய சாதிர�களி� ஏ>ப	
த�ப�	 ம<திர ஒலிக� கல<த 

நிைலக� ெகா�	 சGA) கவச
ைத� பA
ேதா6 எ'றா� இ<த 
வாR)ைகயி� உடலி' த'ைம வர�ப	6 ெபாF+ த'ைன) கா
தி	6 
உண வி' த'ைம விைளகி'ற+. 

 
1.இ<த உண வி' த'ைமைய� பதி% ெசC+ ெகா�	 
2.இைதேய பாராயண6 ெசC+ 
3.கGட
ைத86 +'ப
ைத86 நT)!ேவ' எ'ற நிைலயி� 
4.E�கைன எ�ணி சGA) கவச
ைத ஓ+கி'றன . 
 
இ�பA இைதேய ஓதி ஓதி வள 
+) ெகா�டபி' இற<தபி' இ<த 

ஆ'மா எ�ேக ேபா!6…? 
 



இ'ெனா� மனித' மீ�	6 இேத சGA) கவச
ைத� பாAனா' 
எ'றா� இ<த உண வி' ஆ'மா அ�ேக அவ' உட5)!� ெச�56. 

 
உட5)!� ெச'( இதனி' உண வி' +ைணயா� அவD)!� 

நி'( த'ைன) கா
தி	6 நிைலயாக இ+ எைத= ெசCதேதா இைத� ேபால 
அவD)!� நி'( கா
தி	6 நிைலகேள வ�6. 

 
ஆனா�, அ�ேக கா
தி	6 நிைலக� வ<தா56 
1.தன)!� வ�6 ேகாப6 ெவ(�U எ'ற நிைலக� வர�ப	6 ெபாF+ 
2.இ<த உண %க� “E�	 E�	 Eழிக� பி+�க…, 
3.!
+) !
+) I  வAேவலா�…” எ'ற 
4.இ<த விஷ
த'ைமயான உண %கைள
 தன)!� ேச )!6 நிைல 

ஆ!6. 
5.இ<த உண %கேள இவD)!� அதிகமாக விைள<+ தன+ 

எதி4ைய
தா' ெகா�ல= ெசC86. 
6.ஆனா�, நம)!� உ�ள ந�ல !ண�கைள எதி4யாக மா>றிவி	6. 
 
இைத உ�கL)!� அறி<+ பா )கலா6. 
 
இ<த= சGA) கவா
ைத� பா	பவ க� த' !	6ப
ைத) கா)க%6 

த' ெதாழிைல) கா)க%6 தா' இவ க� பய'ப	
+வா கேள தவிர 
தன)!� வ�6.., “எதி4யி' த'ைமைய வள 
+) ெகா�வா க�”. 

 
இ�பA�ப�ட நிைலயி� ந�ல !ண
ைத
 தன)!� கவர�ப	6ேபா+ 

ந�ல !ணேம தன)!� எதி4யாக வ�6. 
 
ஆக, இைத� ேபால பல நிைலக� ெகா�	 சா�கிய சாதிர�களி� 

நா6 சி)க�ப�	�ேளா6. 
 
1.ஞானிக� ெகா	
த “மனித உடைல) கா)!6 Eைறையேய” 
2.இ�பA சா�கிய நிைலகளாக உ�வா)கிவி�டா க�. 
 
அரச க� ஞானிக� ெகா	
த சாதிர�கைள ம<திர ஒலிகளாக 

உ�வா)கி சா�கிய சாதிர�களாக மா>றிவி�டா க�. 
 



இ'( அ<த அரச க� உ�வா)கிய நிைலகைள
தா' நாE6 
விடா�பிAயாக� பிA
+ சா�கிய�கைள= ெசCயவி�ைல எ'றா� நம)! 
ஆகாம� ேபாCவி	6 எ'( ெசC+ ெகா�A�)கி'ேறா6. 

 
ஆகேவ, ெவ(மேன ம<திர�கைள ஓ+வ+ 108, 1008, 100008 எ'ப+ 

ம(பA86 இ'ெனா�வ  உட5)!� தா' அைழ
+= ெச�56. இைத
 
ெதளிவாக
 ெத4<+ ெகா�L�க�. 

 
1.அ�� ச)திகைள எ�ணி ேபர�� ேபெராளி உண %கைள 
2.Oக வத>காக.., கவ வத>காக…, உயி  வழி $வாசி�பத>காக…, த' 

உட5)!� உ��ெபற= ெசCவத>காக)…, ெகா	)க�ப�ட நிைலகைள 
3.ெவ(6 “ஒலிகைள எF�U6…” ம<திர நிைலயாக 

மா>றிவி�டா க�. 
 
இைத� ேபா'ற நிைலகளிலி�<ெத�லா6 வி	படேவ�	6 

எ'பத>காக
தா' !�நாத  இ<த உ�ைமகைள உண 
தினா . 
 
த�க
தி� உ�ள ெச6U6 ெவ�ளிைய நT)க ேவ�	6 எ'றா� 

திரவக
ைத ஊ>(கி'ேறா6. ெச6U6 ெவ�ளி86 ஆவியாகி'ற+. த�க6 
ப4$
தமைடகி'ற+. 

 
நா6 உ	
தி8�ள ஆைடகளி� உ�ள அF)கிைன நT)க ேவ�	6 

எ'றா� ேசா�ைப� ேபா�	 Oைரேய ஏ>(6 ெபாF+ n�களி� 
இைண<+�ள அF)!க� அக>ற�ப	கி'ற+. ஆைட [Cைம 
அைடகி'ற+. 

 
ேசா�ைப� ேபாடவி�ைல எ'றா� எ'ன தா' $
தமான நT4� 

அலசினா56 +ணிகளி� உ�ள அF)!� ேபாகா+. 
 
இைத� ேபா'( தா' ந6 அ'றாட வாR)ைகயி� ந�லைத 

எ�ணி= ெச'றா56 அ<த ந�லைத) கா
திட நா6 எ	)!6 ேகாப6 
ஆ
திர6, ேவதைன, சலி�U, ெவ(�U ேபா'ற உண %க� ந6 ந�ல 
!ண�கLட' இர�டற) கல<+வி	கி'ற+. 

 
இர�டற) கல<த அ<த
 தTைமகைள அக>றவி�ைல எ'றா� ந�ல 

!ண�க� !ைற<+ ெகா�ேட வ�6. ந�லைத) காண EAயா+ 
ேபாCவி	6. ஆகேவ, 



1.நம)!� இர�டற) கல<+�ள அ
தைகைய தTைமகைள 
அக>றிட
தா' 

2.அ�� மக4ஷிகளி' அ�� ச)திகைள நம)!� ேச 
திட
தா' 
3.அ�� ஒளியி' அ#)களாக நம)!� உ�வா)கிட
தா' 
4.ந6 உயி�ட' ஒ'(6 உண %கைள ஒளியி' $டராக 

மா>றிட
தா' 
அ'( ஞானிக� ேகாவிைல அைம
தா க�. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



கட%ளி' ெபயரா� யா�6 தவ( ெசCயாதT க� 
“ெதCவ Tக= ெசயலாக நT�க� ெசC8�க�”””” எ'பேத 

ஞானிக� உைர
த+ 

 
இ'( தவறான வழிகளி� பண
ைத= ச6பாதி�ப வக� எ'ன 

ெசCகிறா க�? அதிேல வர)IAய ச6பா
திய
ைத ம>ற ஏைழகL)!) 
ெகா	
தா�…, “இ<த� பாவ6 ேபாCவி	6…” எ'( எ�#கி'றா க�. 

 
அேத சமய
தி� தவ( ெசCய) Iடா+ எ'றா� தவறான 

ெசய�கைள= ெசC+ தவறா� வ�6 பண
ைத ைவ
+ ம>ற “த' இன 
ம)கL)!) ெகா	
+வி	வா க�”. 



 
அடமானமாக ெசா
ைதேயா, வ T�ைடேயா, ெபா�ைளேயா வா�கி) 

ெகா�வா க�, பண
ைத) ெகா	�பா க�. இ<த= ெசா
+கைள அபக4
+) 
ெகா�வத>! எ+ேவா அைதெய�லா6 ெசCவா க�. 

 “நா�க� கண)கி� த�ப மா�ேடா6…” எ'பா க�. 
 
காைச) ெகா	�பா  இைடயி� வா�கிவி	வா . ஆனா�, ஒ� ைபசா 

த�ளி) ெகா	)க மா�டா . 
 
அேத சமய
தி� இ<த� பாவ
ைதெய�லா6 ேபா)!வத>காக 

பண
ைத
 தனி
+= ேசமி
+ ைவ
+ அத>காக ேவ�A ேகாவி�களி� 
அபிேஷக6 ஆராதைனக� ெசCவா க�. 

 
பி', “உன)காக ேவ�A ெநC அபிேஷக6 ெசCகி'ேற'…” எ'ற 

நிைலகளி� “உன)!� பைட
த பைட�Uக�” எ'( அைத) 
ெகா	�பத>காக சில சாமியா கைள அ�க�ேக I�A) ெகா�	 ேபாC 
சா�பா�ைட� ேபா�	 “நT வா… நT வா… நT வா… நT வா…,” எ'( 
அைழ�பா க�. 

 
ஆனா�, இவ களிட6 வர% ெசல% ெசCேவா4ட6 
1.அவனா� ெகா	)க EAயவி�ைல…, 
2.ஒ� ஒ� SபாC !ைற
+) ெகா� எ'றா� அ+ ம�	6 உதவா+. 
3.இ+ ச�ட
தி>! விேராதமான+…, எ' கண)கி>! விேராதமான+…, 

எ'( இ�பA� ேப$ேவா�6 உ�	. 
4.தி��பி) ெகா	)கவி�ைலெய'றா� அதிகா4கைள ைவ
+
 

த�A
 தT �ப+6 உ�	. 
 
இைத� ேபா'ற நிைலகளி� தா' நா6 கட%ைள வண�கி) 

ெகா�A�)கி'ேறா6. 
 
எ<த
 ெதாழி� ெசCதா56 வ�6 பண
ைத) கட%L)காக) 

ெகா	�பா க�. 
1.உன)!� ப�! உ�	. 
2.ஆகேவ, என)! நT உதவி ெசC எ'ற நிைலயி� ெசCவா க�. 
 



“இவ க� எ�#6 உண ைவ” இவ க� உயி  இய)கி உண வி' 
நிைலயாக அ<த உடலிேல “இ+ உ�வா)க�ப	கி'ற+” எ'ற நிைலைய 
உண வதி�ைல. 

 
இைத� ேபா'ற நிைலக� தா' நா6 மீ�	6 மீ�	6 $ழ'( நா6 

இ�ேக வ<+ ெகா�A�)கி'ேறா6. 
 “யாைர86 !ைற I(கிேற'…” எ'( ைவ)க ேவ�டா6. 
 
1.த6ைமயறியா+ இய)!6 இ<த நிைலகைள உண <+ 
2.மனிதைன மனிதனாக மதி
+ 
3.மனிதனி' உயிைர) கட%ளாக மதி
+ 
4.மனிதனாக� ெப>ற ெப�ைமைய மகிR<+ 
5.தTைமகளிலி�<+ வி	ப�	 வாழ ேவ�	6 எ'பேத நம+ 

ஞானிகளா� வ!)க�ப�ட நிைலக�. 
 
ஒNெவா�வ�6 தன)ெக'( இ�லா+ ஒNெவா� மனிதைன86 

பா )!6 ேபா+ மக4ஷிகளி' அ�� ஒளி ெபறேவ�	6 அவ க� 
!	6ப�க� நல6 ெபறேவ�	6 அவ க� வாR)ைகயி� மகிR<திட 
ேவ�	6 அவ க� !	6ப�க� ஒ'( ேச <+ இ�)க ேவ�	6 எ'( 
ேபதம>ற நிைலகளி� நா6 எ�ணி அ<த உண வி' த'ைமைய
 
தன)!� வள 
தி	6 நிைலகைள
தா' எ�லா ஞானிகL6 
உண 
தி8�ளா க�. 

 
உலெக�!6 அ'( ேதா'றிய எ�லா மகா'கL6 ச4.., வா'மீகி86 

ச4.., வியாச�6 ச4.., இ'ைறய நிைலகளி� இராமகி�Gண பரமக6ச�6 
ச4.., 

1.“கட%ளி' ெபயரா� தவ(க� ெசCயாதT க�..,” எ'(தா' 
ம)கL)!� ேபாதி
தா க� 

2.கட%ளி' ெபயரா� ெதCவ !ண
ைத வள 
+ உன)!� விைளய= 
ெசC+ 

3.கட%ளி' ெசயலாக நT ெசC…, எ'(தா' அவ க� 
ெசா�லி8�ளா க�. 

 

 
 



உலைக) கா
தி	6 ெமC ஞானிகளாக நT�க� உயர 
ேவ�	6 – உ�க� ஒNெவா�வரா56 இ+ EA86 

 
மக4ஷிகளி' அ�� உண %ட' எ'(ேம ஒ'றி வாழேவ�	6 

எ'பத>!
தா' இைத= ெசா�கி'ேற'. அதிகாைல 4.30 மணியிலி�<+ 6.00 
மணி)!� எ�ேலா�6 +�வ தியான
ைத எ	
தாக ேவ�	6. 

 
+�வ ந�ச
திர
ைத எ�ணி அதனி'( வ�6 ேபர�L6 

ேபெராளி86 எ�க� இர
தநாள�களி� கல<+ எ�க� உடலி5�ள 
எ�லா உ(�Uகளி56 படரேவ�	6 எ'( ஒ� ப
+ நிமிடமாவ+ 
தியானி8�க�. 

 
இைத� ேபா'( கணவ' த' மைனவிைய எ�ணி மைனவி)! 

இ
தைகய ச)திக� கிைட)க ேவ�	6. அ�� ஞான6 அ�ேக ெப�கி 
மைனவியி' அ�� பா ைவயி� என)!� அ��ஞான
ைத வள 
தி	6 
அ�� ச)தியாக� ெபறேவ�	6 எ'( தியானி)க ேவ�	6. 

 



கணவ' மைனவி நா�க� மக4ஷிகளி' அ�� வ�ட
தி� வாழ 
ேவ�	6. எ�க� இ�வ4' பா ைவயி� இ�ைள அக>(6 ச)தி 
எ�கL)!� உ��ெபற ேவ�	6. 

 
எ�க� பா ைவயி� ஒNெவா�வ�6 அ�� ஞான6 ெபறேவ�	6. 

அறி<+ண <+ ெசய�ப	6 திற' அனவ�6 ெபறேவ�	6 எ'( 
தியானி
த� ேவ�	6. ஏென'றா� 

1.ஒNெவா� உயிைர86 கட%� எ'ற நிைலயி� மதி
+வி�டா� 
2.நம)! ெவ(�U எ'ற நிைலக� வரா+. 
3.உயிைர ஈசனாக மதி
+ மனித  ஒ�வரா� தா' இNவா( எ�ண 

EA86. 
4.உயிரா� உ�வா)க�ப�ட இ<த உடைல சிவனாக மதி
த� 

ேவ�	6. 
 
அ<த= சிவD)!� (உட5)!�) ந6Eைடய ேப=$6 P=$6 நா6 

ெசா�56 த'ைம பாதி)காதபA அ�� ஞான
தி' த'ைம அ�ேக 
வள�6பA நா6 ெசCய ேவ�	6. 

 
நா6 எ�#6 ேபா+ ந6 உட56 சிவமாகி'ற+. நா6 எ�ணியைத 

உயி  ஈசனாக உ�வா)!கி'ற+. அ�� ஞான
ைத நம)!� 
விைனயா)!6ேபா+ நம)!� ஒ'றி வாF6 உண %க� வள கி'ற+. 

 
நா6 எவ4டமி�<+6 பி4<+ வாழவி�ைல. 
 
ஒ�வ  ேகாபமாக� ேபசினாேலா நம)!= ச6ப<தமி�லாம� 

அ	
தவைர
 தி�	6ேபா+ அைத ேக�டறி<தாேலா நம)!� 
பதிவாகிவி�டா� அவ4டமி�<+ ெவளி�ப�ட உண %க� அ#வாக 
விைள<+ வி�டா� அ<த உண வி' !ண6 த' இன
தி' த'ைமைய� 
ெப�)!6. 

 
அதனா� தா' சிவ' ஆலய
தி� ந<தTவர' சிவD)!) 

கண)க�பி�ைள எ'( ெசா�வா க�. 
 
1.நா6 எைத எைத� பதிவா)கி) ெகா�கி'ேறாேமா 
2.அதி� எ<த உண ைவ அதிகமாக= ேச )கி'ேறாேமா 
3.அ<த) கண)கி' பிரகார6 இ<த உடலி� ேநாயாவ+6 



4.அ<த) கண)கி' பிரகார6 இ<த உடைல வி�	= ெச'றபி' அ	
த 
உட� ேபயாகேவா அ�ல+ மனிதன�லாத உடலாகேவா மா>றிவி	6. 

 
மனித உட5)!� ெச'றா� ேபயா!6. மனித உடைல வி�	 

ெவளிேய ெச'றா� எ<த விஷ
 த'ைமைய வள 
+) ெகா�டேதா 
அத>!
த)க அ	
த உடைல உ�வா)!6 ந6 உயி . 

 
இைத= சிவ த
+வ
தி� ந6 சாதிர�க� ெதளிவாக) I(கி'ற+. 

ஆகேவ, இைதெய�லா6 நா6 மனதி� ைவ
+) காைலயி� எ�பA86 
அ<த
 +�வ ந�ச
திர
தி' உண %கைள எ�ணி எ	
+) 
ெகா�L�க�. 

 
அகதியமாமக4ஷிகைள86 +�வ மக4ஷிகைள86 ச�த4ஷி 

ம�டல�கைள86 எ�ணி இைதெய�லா6 I�A உ�கL)!� 
ெபறேவ�	6 எ'( வள 
+) ெகா�L�க�. 

 
1.உ�க� மைனவி)!) கிைட)க ேவ�	6 எ'( எ�#�க�. 
2.மைனவி த' கணவD)!) கிைட)க ேவ�	6 எ'( 

எ�#�க�. 
3.இர�	 ேப�6 ேச <+ த�க� தாC த<ைதய�)!) கிைட)க 

ேவ�	6 எ'( எ�#�க�. 
 
எ�கைள வள �பத>காக அவ க� ப�ட +'ப�க� அைன
+6 

நT�கி அவ க� எ'ெற'(6 மக4ஷிகளி' அ�� வ�ட
தி� மகிR<+ 
வாழேவ�	6 எ'( அ'ைன த<ைத)!) காணி)ைகயாக= 
ெச5
+�க�. 

 
அ	
+ எ�க� அ'ைன த<ைதைய ஈ'ற எ�க� 

!லெதCவ�களான E'ேனா களான பா�ட' பா�A இ�<தா� அவ க� 
ச�த4ஷிகளி' அ�� ச)தி ெபறேவ�	6 அவ க� மலைர� ேபா'ற 
மண6 ெபறேவ�	6 மகிR<+ வாF6 ச)தி ெபறேவ�	6 எ'( எ�ண 
ேவ�	6. 

 
அவ களி' அ�� எ'ெற'(6 எ�கL)! உ(+ைணயாக இ�)க 

ேவ�	6 எ'( எ�#�க�. 
 



அவ க� உடைல வி�	� பி4<+ ெச'றி�<தா� அ	
த கணேம 
“எ'ைன வி�	வி�	� ேபாகி'றT கேள..,” எ'( எ�ணிவிடாதT க�. 

 
1.+'ப�கைள அக>றிவி�	 
2.இனி
 +'பமி�லாத நிைலக� ெகா�	 பிறவியி�லா நிைல எ'ற 

ஏகா<த வாR)ைக அவ க� வாழ ேவ�	6 எ'( 
3.அவ கைள நா6 வி� ெச5
தி� பழக ேவ�	6. 
 
இைத� ேபா'( ந6 வாR)ைகயி� வழி நட
திேனா6 எ'றா� 

மனிதD)!� பி' அ	
த நிைல அழியா ஒளி= சlர6 க�கி. 
 
ஆனா�, மனிதD)!� பி' ேவதைன எ'றா� மீ�	6 இ<த 

நரகேலாக
தி� பிறவி)!
 தா' வர ேவ�	6. 
 
இதிலி�<ெத�லா6 மீள ேவ�	6 எ'பத>!
தா' உ�கL)!
 

தியான6 ெசC86 Eைறகைள86 ஆ
ம $
தி ெசC86 பயி>சிகைள86 
ெகா	)கி'ேறா6. 

 
இ�ேக ெகா	)க�ப	6 உபேதச�கைள
 தி�6ப
 தி�6ப� 

பA8�க�. உ�கL)!� பதிய ைவ
+) ெகா�L�க�. 
 “ெபாF+ேபா)காகேவ” இைத ைவ
+) ெகா�L�க�. 
 
அ�� மக4ஷிகளி' அ�� உண %ட' ஒ'றி வாF�க�. 

எ�ேலா�6 நல6 ெபறேவ�	6 எ'( ஏ�!�க�. அவ க� நலமாக 
வாRவைத) க�	 நT�க� மகிF�க�. 

 
இைத� ேபா'ற மகிR=சியி' த'ைமைய உ�கL)!� வள 
+ 

இ�� 3ழா நிைல ெகா�	 அ	
+ இ<த உடைல வி�	 அக'றா� எ<த
 
+�வ ந�ச
திர
திைன� பி'ப>றியவ க� ச�த4ஷி ம�டலமாக 
ஆனா கேளா அதDட' நா6 அைனவ�6 இைணேவா6. 

 
இைத நா6 உ(தி�ப	
தி)ெகா�ேவா6. 
 
ந6Eைடய வாRநா� அ�ேக தா'. ெச�வ6 ந6Eட' 

வ�வதி�ைல. ந6 உடேல ந6Eட' வ�வதி�ைல எ'றா� உடலி� 



விைளய ைவ
த உண %க� எைத) கவ <ேதாேமா அத' வழி அ�ேக 
அைழ
+= ெச�56. 

 
நம)!
 தT�! ெசCதா' தT�! ெசCதா' எ'ற உண ைவ 

வள 
ேதா6 எ'றா� மீ�	6 கீேழ ெச�கி'ேறா6. இைத� ேபா'ற 
நிைலகளிலி�<+ நா6 வி	ப�	 எ'(ேம நா6 மக4ஷிகளி' அ�� 
வ�ட
தி� மகிR<+ மகிR<+ வாRேவா6. 

 
ஆகேவ, நT�க� எ�ேலா�6 அ<த அ�� ஒளிைய� ெப�)!த� 

ேவ�	6. ேநாCகைள� ேபா)!6 ஆ>ற� ெபறேவ�	6. 
 
விஷ
 த'ைமக� நம)!� Uகா+ த	
+� பழ!த� ேவ�	6. 

நம)!� ெப�)கிய இ<த ஆ>ற�கைள ம>றவ கL)!6 எ	
+= 
ெசா�த� ேவ�	6. 

 
ம>றவ க� அைத ஏ�கி� ெப(6 ேபா+ தTைமகைள� ேபா)!6 

நிைலகL)! நT�க� தயாரா!த� ேவ�	6. 
 
அத' வழி நா6 ெசCேதா6 எ'றா� இ<த உட5)!� பி' அ�� 

ஒளி= $டரான அ<த மக4ஷிகLட' ஒ'றி வாழலா6. 
 
இ<த உடலி' ஆைச)!� ெபா�L)!6 UகF)!6 ெச'றா� இ<த� 

Uவியி' ஈ �U)!� வ<+ மீ�	6 நரகேலாக
ைத= ச<தி)!6 நிைல 
வ�கி'ற+. 

 
இைத� ேபா'ற நிைலகளிலி�<+ ஒNெவா�வ�6 வி	பட 

ேவ�	6. நT�க� எ�லா6 அ�� ஞானிகளாக உயர ேவ�	6 எ'பேத 
எம+ தவ6. 

 
நா' ஒ�வனா� ஒ'(6 ெசCய EAயா+. ம)க� எ�ேலாைர86 

அ�� வழியி� ஞான
தி' பாைதயி� அைழ
+ வ�6 அளவி>! நT�க� 
தயாராக ேவ�	6. 

 
நா' ஒ�வேன ெசா�லி) ெகா�A�)க EAயா+. நT�க� அ<த 

நிைல)! வா��க�. 
 



இ<த உலகE6 கா>( ம�டலE6 ந=$
 த'ைமயிலி�<+ வி	பட 
ேவ�	6. ம)கைள அ�� மக4ஷிகளி' அ�� வ�ட
தி� வாழ� பழ)க 
ேவ�	6. 

 
உ�களா� EA86, நி=சய6 நT�க� ெசCவ T க�. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



உ� நி'( இய)கி) ெகா�A�)!6 “உயிைர” ஒ� 
கணமாவ+ ந6 அ'றாட வாR)ைகயி� 

எ�#கி'ேறாமா…! 

 
ந� உய�� Ôஓ.., �” எ� ஜ�வ அ�வாக ந� உடலாக மா��கிற�. 

நா� எ��� உண�ேவ ஓ� எ� ஜ�வ அ�வாக மா�கிற�. ஆகேவ, நா� 
எைத எ�ண ேவ�#� எபைத% ெதள(வாக% ெத)*� ெகா+வ� ந,ல�.  
 

இைத%தா அ� ஞான(க+ ெச1தா�க+. 
 
ெவ�மேன Ôஓ...� ஓ...� ஓ...�” எ� ெசானா, அ�%தம�ற�. நா� 

Ôஓ�.., ஓ�.., ஓ�..,” எ� ெசா,வதி, ெபா2+ இ,ைல. 
 
ஞான(க+ ெகா#%த சா3திர5க+ ெபா1 அ,ல. இைறய வா67ைகய�, 

சா5கிய சா3திர%ைத8 ெச1� நா� உ�ைமயான சா3திர%ைத9 
ெபா1யா7கிவ�:ேடா�.  

 



ஆக, ெபா1யான உலகி, நா� வா6*� ெகா�;27கிேறா�. ெபா1ய� 
நிைலையேய அைடகிேறா�.  

 
மன(தன( உண�ைவேய இைற7<9 ெபா1யா7<கிேறா�. மன(தன( 

நிைலையேய ெபா1யா7க9ப#� ெபா=� நா� எ*த உ�ைமய� நிைலைய 
அறிய9 ேபாகிேறா�? 

 
Ôஅவ ெபா1ய..,” எ� உய�ைரேய ெபா1யா7<கிேறா�. இ2+ 

?6*த நிைலக+ ெகா�# மைற7க9ப#� ெபா=� உய�) இய7க%ைத 
மைற7க8 ெச1கிற�. 

 
1.கடA+ - அவ எ5ேகேயா தன(%தி27கிறா எற நிைலய�,  
2.உய�ைரேய நா� ெபா1 எ� நா� நிைன7<� அளவ��< வ2கிற�.  
3.எ�ண�ய உண�ைவ உ2வா7<� ஈசனாக ந� உய�� இ2*தாF�  
4.நம7<+ கடAளாக உ+ நி� அவ இய7<கிறா. 
5.அ*த ஞான(க+ கா:;ய நிைல இ�. அைதேய நா� 

ெபா1யா7<கிேறா�.  
 
நம7<+ எ�ண�ய <ண5க+ எ�ேவா ந� உ+ நி� இய7க9ப#� 

ெபா=� அ*த உண�வ� தைம நம7<+ கடAளாக%தா இய7<கிறா.  
 
தன(%� ஒ2வ கடAளாக இ,ைல. இ� ஞான(க+ கா:;ய அ2+ 

ெநறிக+. அ*த ஞான(க+ கா:;யப;  
1.இ� Ôஉய�ேர கடA+  எ� ெசானா,  
2. அ� எ9ப; ஆ<�...? எ� ச:ட� ேபJகிறா�க+.  
 
பகவ% கீைதைய9 ப;%தவ�கL� மகாபாரத%ைத7 க��7 

ெகா�டவ�கL� கடAள( அவதார� ப%� எ� ெத)*� ெகா�டவ�கL� 
அைத9 ப;%தா�கேள தவ�ர ÔMல7Nைற  அறி*� ெகா+ளவ�,ைல. 

 
காவ�யமாக9 ப;7கிறா�க+, க2%�7கைள அ+ள( வ �Jகிறா�க+ 

அவரவ�கள( ச*த�9ப%தி�ெகா9ப நிைலைய%தா ேபJகிறா�கேள தவ�ர 
அ*த Ôஞான(க+ கா:;ய ேப2�ைமகைள  அறிய O�படவ�,ைல. 

 
1.ஒPெவா2 ச*த�9ப%தி�< ஒPெவா2 நிைலகL7<7 காரண9 ெபயைர 

ைவ%�  
2.அைவகள( இய7க%தி ேப2�ைமகைள நாெம,லா� அறி*�  



3.இ*த வா67ைகய�, ந�ைமயறியாம, வ2� த�ைமகள(லி2*� 
எPவா� மQள ேவ�#�  

எபத�<%தா இ*த7 காவ�ய% ெதா<9Rகைள% ெதள(வாக7 
கா:;னா�க+. 

 
உய�*த ப�ப� தைம ெகா�# நம7<+ எைத எ#7க ேவ�#�? 

அ2+ மக)ஷிகள( அ2+ உண�ைவ நம7<+ எ9ப;8 ேச�7க ேவ�#�? 
எ� கா:;னா�க+ ஞான(க+.  

 
அவ�க+ கா:;ய அ2+ ெநறி9ப; வ�நாயக) நிைலைய உ2வமாக7 

கா:ட9ப:# அ*த அ2வ நிைலைய எ�ண%தா, எ�ண� நா� Tக�*� 
எ#7க9ப#� ெபா=� வ�சிUடா%ைவத�. அ9ெபா=� அ2+ ஞான(கள( 
உண�ைவ ந� உடலா7க9ப#� ெபா=� �ைவத�.  

 
இ*த உடலிேல த�5கிைன ந�7கி அ*த உண�ைவ எெவெரா2வ� ப��ட 

ப��கிறனேரா அவ�க+ அ5ேக ெச,ல O;V�. 
 
ஆகேவ இ*த வா67ைகய�, வ2� த�ைமகைள9 ப�ற�றதாக மா�ற 

ேவ�#ெமறா, அ2+ ஞான(க+ கா:;ய அ2+ வழிைய9 ப�ப��5க+.  
 
Ôஅ*த மக)ஷிகள( அ2+ ச7திைய9 ெபறேவ�#� ஈ3வரா...  எ� 

உ5கைள இய7கி7 ெகா�#� உ2வா7கி7 ெகா�#� இ27<� உய�ரான 
ஈசன(ட� ேவ�; சதா அைத8 Jவாசி%�% த�ைமகைள அக�ற9 
பயப#%�5க+. 

 
https://omeswara.blogspot.com/search/label/ஞானிக�%20ெகா	
த%20சாதிர�களி�%20

ெசா�ல�ப�ட%20உ�ைமக� 
 


