
ெத�வ 

விள�க	 

 
 

அ�ளியவ� 
ஞான�� ேவ�ேகாபால �வாமிக� 



1 பல கட��க� இ ! இ��கி ற#, ஏ ? – விள�க	 

 
நாராயண� எ�ற நிைலக� ��ய� எ�றா�� ச�ேவ�வர� - 

ச�வ�ைத�� உ�வா��� உண� க� அதன#� ெதாட� வ�ைசயாக 
வ�கி�ற&. 

 
நம��� உய)� ஈசனாக இ�,& அதனா- வள��க/ப1ட நிைலக� 

ெகா23 நா� ேபசினா�� இ,த உண�ைவ4 ��யன#� கா,தச�தி 
கவ�கி�ற&.  

 
எ� உட���� அ,த உண�வ)� த�ைம பதிவானா�� இத� 

உண�ைவ� தன��� உணவா��வத5� ��யன#� இய�கேம என��� அ& 
உ�வா��வத5�� காரணமாக இ��கி�ற&. 

 
ஆனா-, அத5�� எ� உய)� ஈசனாக இ�,& எ�ைன எ/ப8 

இய��கிற& எ�ற நிைலைய� ெதள#வாக4 சா�திர9க� கா13கி�ற&.  
 
ச�ேவ�வர� எ�:� நாராயண� எ�:� இ,த/ ப)ரப;ச� எ/ப8 

உ�வான&? எ�:� மன#தனானப)� எ/ப8 ஈசனாக இ�,& மன#தனாக 
உ�வா�கி இ,த உண�வ)� த�ைம ச�வ�ைத�� அறி�� த�ைம 
வ�கி�ற& எ�: க2டவ� அ,த ெம= ஞான#. 

 
ஆக, ��ய� ச�ேவ�வரனாக இ�/ப)?� நம& உண�வ)� த�ைம 

உய)�� &ைண ெகா23 ச�வ�ைத�� உண�� த�ைம வ�கி�ற&.  
 



மன#தனான ப)� நா� எ2ண�தா- அ,த4 ச,த�/ப�ைத உ�வா�கி 
நா� @Aைமயான நிைலய)- உ�வா��� த�ைம ெப5றவ�க�.  

 
அ/ப8 உ�வா�கிய நிைலைய உ2ைமைய அறி,தப)� தா� 

அரச�க� அவ�க� இBட�தி5�� த�கவா: மத9கைள உ�வா�கி 
வ)1டா�க�. 

 
மத�தி� நிைல ெகா23 அ,த உண�வ)� நிைலைய/ பதிய4 ெச=& 

அ,த உண�வ)� வழிய)ேல நம��� D�ைமயாக எ2ண�ைத4 ெச��த4 
ெச=& அைத நம��� உ�வா�கிவ)1டா�க�. 

 
பதி,த உண�வ)� வழி/ப8 Ôஇ,த மத�.., இ& தா� எ9க� கட �..,  

நம��� பதி,த உண� க� நம��� வ)ைளய� ெதாட9கிவ)1டா- Ôஇ& 
எ9க� கட �.., எ9கF��4 ெசா,தமாகி�ற& . 

 
அ,த மத�தி5��ேளேய இ�ெனா�வ� அதாவ& ஒ� அரசன#� 

ம�கள#- இர23 ேப���� ேபா� @ைறக� வ,& ப)�,& ெகா2டா- 
அவ� ெசா�ன கட � என��� &ேராக� ெச=&வ)1ட&. 

 
எ� த,ைத அவ� வண9கிய கட F��� &ேராக� ெச=&வ)1டா�  

இ�ெனா� மக?�� அதிகமாக � என��� தாழைமயாக � ெகா3�தா�.  
 
ஆைகய)னா- அ,த� கட � ெபா=யான கட � எ�: அதிேல சிறி& 

ப)��&வ)13 இ,த4 ச1ட�ைத மா5றி இத5�� இ,த உண�வ)� த�ைம 
தன��� பதிய ைவ�& இவ� ஒ� கட ைள உ�வா��வா�. 

 
இ/ப8 மத�தி5�� இனமாக இ�:� ஒHெவா� மத�தி�� நட��� 

ேபா� @ைறகைள/ பா��கலா�.  
 
ஆக, மன#தனா- உ�வா�கிய உண� க� தா� கட ளாக ந� உய)� 

உ�வா�கி அ,த உண�வ)� ெசயலாக எ/ப8 உ�வா��கிற& எ�ற 
நிைலைய� ெத�,& ெகா2டா- ந-ல&. 

 
நா� மன#த� எத� ேம- இ4ைச/ப3கி�ேறாேமா அ,த உண�வ)� 

த�ைம ந� உய)� அ,த இ4ைச�ெகா/ப உண�ைவ Iக�,& அத� வழி இ,த 
உடைல அைழ�&4 ெச-கி�ற& Ð Kஷிகவாகனா. 

 
நா� Mவாசி�த உண� க� வாகனமாக அைம,& அ,த,த 

வாN�ைகய)ேல அைம�கி�ற&.  
 



இதிேல எ,ெத,த �ண9க� அதிகமாக4 ச,தி��� ச,த�/பமாகி 
வள�கி�றேதா அ& கண9கF�� அதிபதியாகி அத� உண�வ)� Oபமாக 
ந�ைம மா5:கி�ற& எ�ற நிைலைய�� நா� ெதள#வாக� ெத�,& 
ெகா�வ& மிக � அவசிய�. 

 
உய)ரான ஈச?�� மத@மி-ைல, இன@மி-ைல.  
 
நம��� உ� நி�: இய��� ச�தி கட �. எ,த �ண�தி� 

த�ைமைய Iக�கி�ேறாேமா அைத ந� உய)� இய�கி அ,த உண�வ)� 
ெசயேல ெத=வமாக ந�ைம இய��கி�ற& எ�பேத ஞான#க� உண��திய 
ேப�2ைமக�. 

 
மன#த� த�ைன� தா� அறி,& வ)2 ெச-�� நிைல ெபற4 

ெச=வத5ேக அ�ைறய ஞான#க� காவ)ய9கைள� தP18 காரண/ 
ெபய�கைள� ெகா3�தா�க� சா�திர வ8வ)-. 

 
நா� இைத� ெத�,& ெகா�ள ேவ23�.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2 “ஒ.....	” நா	 எைத நம��� பிரணவமா�க (ஜ/வ  

ெபற0ெச�ய) ேவ23	? ஞானிகளி  விள�க	 

 

நம��� இத5� @� அறியா& ேச�,த எ�தைனேயா உண� களா- 
ேக�ச�, 8.ப)., ஆ��மா ேபா�ற ேநா=க� வ�கி�ற&. அ,த 
உண� �ெகா/ப அQ�க� R23கி�ற&. அ,த உண�வ)� த�ைமைய 
Iக�கி�ேறா�.  

 
அதனா- ந�ைம அறியாமேல உடலி- ேவதைன/ப3கி�ேறா�. 

ேவதைன எ�ற உண�4சிகைள உ,&கி�ற&. 
 
ேவதைன/ப3� அQ�க� ந� உடலி- ேச�,தா- அ,த உண�4சிக� 

உ,த/ப3� ெபாA& ந� இர�த�தி� வழி உய)�� சி: Kைள�� 
எ13கி�ற&. அQ�கF��� ேவதைன எ�ற உண�  வ�கி�ற&. 

 
ந� உய)� உடேன க2 கா& K�� இைவகF�� ஆைணய)3கி�ற&. 

அ,த உண�வ)� நிைனவா5ற- Ôவலி��� இட�ைத� கா13கி�ற& . 
 
அ,த உண�வ)� த�ைமைய Iகர/ப3� ெபாA& அ,த வலி இ���� 

இட9கள#- எ,த வ)ஷ� த�ைமைய அ,த அQ�க� ெப5றேதா அத5� 
ேநர8யாகேவ உணைவ4 ெச��த4 ெச=கி�ற&. 

 
நம��� தPைமைய வ)ைளவ)��� அ-ல& ந� உட���� 

ேவதைனைய உ�வா��� ந� உடைல4 சிைதய4 ெச=�� அQ�க� 



உ�வாகிய)�,தா- அ�தைகைய சிைதவ)� ேநர�தி- நம��� 
ேவதைனய)� உண�4சிகைள� R23கி�ற&,  

 
ஆக, இ,த உண�வ)� த�ைம உய)��� எ13கி�ற&. ஆனா- 

எ13� ெபாA& ேவதைன உண�ைவ Iக�,தா- அ,த ேவதைனயான 
அQ�கைள� தா� ெப��க உத கி�ற&. 

 
அைத மா5ற ேவ23மா ேவ2டாமா..,? 
 
ஆகேவ, நா� எைத/ ெப��க ேவ23�?  
 
&�வ மக�ஷிகள#� அ�� ச�திைய நா9க� ெபறேவ23� எ9க� 

உட- @Aவ&� படர ேவ23� எ9க� உடலி��ள ஜPவா�மா ஜPவ 
அQ�க� ெபறேவ23� எ�: எ2Qத- ேவ23�. 

 
ந� உடலி- எ9ேக ேவதைன உ�வாகி இ��கி�றேதா அ,த 

அQ�க� மக�ஷிகள#� அ�� ச�திைய/ ெபறேவ23�, அைவ மகிழ4 
ெச=�� அQ�களாக மாற ேவ23� இ,த உடலி- நா� நல� 
ெபறேவ23� எ�: எ2Qத- ேவ23�. 

 
ஏென�றா-, ேவதைன/ப3வத5� மாறாக, ேவதைனைய உ�வா��� 

அQ�க� உ�வாக வ)டாம- அ,த மக�ஷிகள#� அ�� உண�  
ெபறேவ23�, மகிNவ)��� உண�வ)� அQவாக வ)ைளய ேவ23� 
எ�: நா� ந� நிைனவா5றைல4 ெச��த/ பழகி� ெகா�த- ேவ23�. 

 
இராமாயண�தி- கா13கி�றா�க�. இராம� எ/ெபாA& 

க-யாணராமனாகி�றா�? (சீதா எ�ற) மகிN4சி எ�ற உண�ைவ4 ேச���� 
ெபாA&தா� க-யாணராம� ஆகி�றா�. 

 
எ-ேலா�ைடய எ2ண9கைள ஒ�றாக இைண�& எ-ேலா�� நல� 

ெபறேவ23� எ�ற உண�ைவ ஒ�றா�கி/ பா�9க�. மகிN,& வாA� 
ச�தி அைனவ�� ெப5: நல@� வள@� ெபறேவ23� எ�: எ2ண)/ 
பா�9க�. 

 
உ9கF��� Ôஆன,த� க2ணP�  வ��. ஆக, அ�Xட� 

அரவைண��� அQவ)� த�ைம உ�வா��. இைத/ ேபா�ற 
உண� கைள� தா� ஜPவ அQவாக ந� உடலாக மா5ற ேவ23� எ�: 
ஞான#க� கா18னா�க�. 

 



ஏென�றா- ந� உய)� Ôஓ.., �  எ�: ஜPவ அQவாக ந� உடலாக 
மா5:கி�ற&. நா� எ2Q� உண�ேவ ஓ� எ�: ஜPவ அQவாக 
மா:கி�ற&. ஆகேவ, நா� எைத எ2ண ேவ23� எ�பைத� ெதள#வாக� 
ெத�,& ெகா�வ& ந-ல&.  
 

இைத�தா� அ�: ஞான#க� ெச=தா�க�. 
 
ெவ:மேன Ôஓ� ஓ�  எ�: ெசா�னா- அ��தம5ற&. நா� Ôஓ�.., 

ஓ�.., ஓ�..,  எ�: ெசா-வதி- ெபா�� இ-ைல. 
 
ஆகேவ, இைத/ ேபா�: நP9க� உ9க� உடலி- ேவதைன எ�ற 

உண� க� வ,தா- இ/ெபாA& யா� Dறிய தியான @ைற/ப8 அ�� 
மக�ஷிகள#� அ�� உண� கைள Iக�,தா- அ,த உண�வ)� த�ைம 
நம��� அQவாகி�ற&.  

 
அ,த உண�வ)� வ�ைவ நம��� உ�வா��� அQ�க� 

உ�வாகி�ற&. இத� வழி ெகா23 மக�ஷிகள#� ஆ5ற- நா9க� 
ெபறேவ23� எ�: அ,த உண�ைவ வள��& உ9க� உட���� 
இ���� அQ�கF��4 ெச��&9க�.  

 
இ,த உண�ைவ4 ெச��த/ப3� ெபாA& Ôந�@ைடய நிைனவா5ற-  

அ9ேக ெப��கி�ற&. அHவா: ெப��� நிைலக� ெகா23 இ,த உடைல 
வ)134 ெச�றா- நா� அ9ேக மக�ஷிக� அ�� வ1ட�தி5�4 
ெச-கி�ேறா�.  

 
ச/த�ஷி ம2டல� அைடகி�ேறா�, மன#தன#� கைடசி எ-ைல 

அ&ேவ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3 அ�வ5தி  ெசய6க� ந	ைம எ7ப8 மா9!கிற# 
எ பைத� கா:3வத9�5தா  உ�வ<கைள� கா:8 

காவிய<க� பைட�க7ப:ட# 

 

நம& வாN�ைகய)- அ�X� ப2X� ெகா23 வள�,& வர/ப3�ேபா& 
ேகாப� எ�ற உண� கைள எ3�தா- எ�ன ஆ��? 

 
நம��� மகிN4சி�5ற நிைலகைள இழ,&வ)3ேவா�. ப)றைர மகிழ4 

ெச=�� நிைலகைள�� இழ�க4 ெச=& ேகாப�&ட� ெகாதி�ெதA� 
நிைலகள#- தா��� உண� தா� நம�� வ�கி�ற&. 



 
இைத/ ேபால வ��ேபா& அ,த� ேகாப�தி� உண�ைவ�� ந� உய)� 

அ& ஈசனாக உ�வா�கி இ,திரேலாகமாக மா5றி நம��� மகிN4சி எ�ற 
உண� �� மாறாக இர�த� ெகாதி/X எ�ற உண�ைவ உ�வா��கி�ற&. 

 
இதனா- நா� அ3�தவ�க� ேம- ேகாப/ப3� உண�  

உ�வாகிவ)3கி�ற&. ஆகேவ, நா� எ2Q� உண� க� எ&ேவா அைத 
ப)ர�மமாக மா5றி அ,த உண�வ)� த�ைம சிவமாக (உடலாக) 
மா5ற/ப3�ேபா& Xலி எ/ப8 இர�கம5:� ெகா�: த� உணைவ/ 
Xசி�கி�றேதா இைத/ ேபா�: மன#த?��� ேகாப� வ,&வ)1டா- 
எைத�� ேகாப�&ட� தா��� நிைல�� ம5றவைர� ேகாபமாக/ ேபM� 
நிைல�� அதிகமாகி�ற&. 

 
அ9ேக சிவ� ஆலய�தி- எ�ன இ��கி�ற&? நா� Mவாசி�த 

உண� க� ந,தP�வரா.  
 
நா� Mவாசி�த உண� க� உ�வா�கி அத� வழி அ,த� கண�கி� 

ப)ரகார� அ35த உடைல உ�வா��	 எ�ற நிைலதா� ந� சிவ த�&வ� 
ெதள#வாக� D:கி�ற&. 

 
Xலிய)� உட�� சிவேம. அதன#� ெகாZர உண� க� அ& வ)BQ 

வர� ெகா3�&வ)3கிறா�. அ,த ப)ர�மேலாகமாக அ,த� ேகாப�தி� 
உண�4சிகைள ம5ெறா�ைற� ெகா�: Xசி��� உண�வ)� அQ�கைள 
அ9ேக வ)ைளவ)�கி�றா�. அத� வழி உடலாகி�ற&. ஆகேவ இ& Xலியாக 
மா:கி�ற&. 

 
Xலியாக இ�,த நா� இ�: மன#தனாக வ,&�ேளா� எ�: சிவ� 

ஆலய5தி6 மா  Aலி யாைன எ ற இBத உடைல ஆைடகளாக 
அணிBதா  எ�: சிவ த�&வ�தி- Dற/ப3கி�ற&. 

 
இைத/ ேபால பலவ)தமான உட-கைள நா� எ3�&� தா� இ�: நா� 

மன#தனாக வ,ேதா� எ�ற நிைலைய� கா13கி�றா�க�. 
 
சிவ� எ�ன ெச=கிறா� இHெவா� மண)�க18ேல�� வ)ஷ�தி� 

&ள#கைள அ,த/ பா�ப)ைன அைத� கா/பாக/ ேபா18�/பா�க�. 
 
கA�திேல பா�A ஜடா @8ய)ேல பா�A ைககள#ேல பா�X எ�ற 

நிைல�� எ6லாவ9றிC	 இய�க	 விஷ5தி  இய�கேம எ ! நா	 



அறிB# ெகா�வத9�5தா  சிவ த�&வ�தி- இHவள  ெதள#வாக� 
ெகா3�&�ளா�க�. 

 
இைதெய-லா� நா� ச5:4 சி,தி�&/ பா��க ேவ23�. 
 
ந� இன�ைத மன#த இன�ைத� கா�&, தா� மன#தனான ப)� இன# 

ப)றவ)ய)-லா நிைலக� எHவா: அைடய ேவ23� எ�: ெதள#வாக� 
Dறி��ளா�க�. நா	 மனிதனான பி  எைத Eகர ேவ23	 எ ! 
கா:8F�ளா�க�. 

 
த�ைன அறியாத நிைலகள#- தPைமகைள Iக�,தா- அ,த� 

தPைமயான உண� க� நம��� வராதப8 எ/ப8� R=ைம/ப3�த ேவ23� 
எ/ப8 மனைத4 M�த/ப3�த ேவ23� தPைமக� வரா& நம��� எ/ப8� 
த3�த- ேவ23� எ�பைத�தா� இராமாயண�, மகாபாரத�, க,த Xராண�, 
சிவ Xராண� வ)நாயக Xராண� எ�ற காவ)ய9க� உண��&கி�ற&. 

 
ஆக, இHவா: அ,த� காவ)ய9கைள/ பைட�தவ�க� ெம=ஞான#க�. 
 
அதிேல உ�வ5ைத அைம5# அ�வ ெசய6க� ந	ைம எ7ப8 

மா9!கி ற#? வாN�ைகய)� எ/ப8 Oப9கைள மா5:கி�ற&? அ3�த 
ப)றவ)கைள எ/ப8 மா5றி� ெகா2ேடய)��கிற&? உட-கைள நம& உய)� 
எ/ப8 மா5:கிற&?எ�பைத நம& காவிய<க� ெதள#வாக� D:கி�ற&. 

 

 
 
 
 

 

 

 

 



4 ந	Hைடய த5#வ<க� சாதாரணமானத6ல, அைத 
உண�5#	 ஆலய<கI	 சாதாரணமானத6ல 

 

உதாரணமாக ஒ� ேநாயாள#ைய/ பா���� ெபாA& அ,த� &�வ 
ந1ச�திர�ைத/ பதிவா�கிய)�,தா- அதன#� ஆ5ற- நம��� இ�,தா- 
இதைன� க2Q�� நிைன ��� ெகா23 வ,& இ,த உண�வ)� 
நிைலைய உய)ரான ஈசன#ட� ஒ�:த- ேவ23�. 

 
அ,த� &�வ ந1ச�திர�தி� ேபர�� ேபெராள# நா9க� 

ெபறேவ23� எ9க� உட- @Aவ&� அ& படர ேவ23�, எ9க� 
ஜPவா�மா ெபறேவ23� எ�: உட���� ெச��தி இ,த உண�வ)� 
வலிைம ெபற4 ெச=த- ேவ23�. 

 
அ/ப8 வலிைம ெபற4 ெச=�� ெபாA&தா� நா� Iக�,தறி,த 

தPைமயான உண�வ)� த�ைமைய இ9ேக ப)ள�கி�ற& Ôநரசி�மா . ந� 
ஆ�மாவ)- ப1ட தPைமய)� நிைலகைள இ& அ/Xற/ப3�&கி�ற&. 

 
ஒ� ேராஜா/ [வ)� த�ைம வள�� ெபாA& ஒ� ேவ�ப)� 

உண�வ)� த�ைம அ�கி- வ,தா- அைத நP�கி வ)3கி�ற&.  
 
ஒ� ேவதைன/ப1டவ� உண� ��� ஒ� மகிN4சியான உண�ைவ4 

ெசா�னா- இைத நP�கிவ)3�. ம\23� அ,த ேவதைனதா� வ��. 
 



இ,த ேவதைனயான உண� க� நம��� வ,&வ)1டா- எ�னதா� 
ெசா�னா�� Dட ந-லைத� க2டா�� வ)ஷ�தி5�� அைத� கல,த& 
ேபா�: ஆகிவ)3�. 

 
அ,த ேவதைன எ�ற நிைல ந-ல ெசா-���� கல,& அவ�க� 

சி,தைனகைள இழ�க�தா� ெச=�ேம தவ)ர சி,தைனைய ஊ1டா&. 
சி,தி��� திறைன வ)டா&. 

 
Ôவ)ஷ�ைத� �8�தப)� நP9க� சி,தி/ப�̂களா..,?   
 
ஒ� ேவதைனயான உண�  தன��� வ,தா- வாலி. ஆக, யா� 

அவைர/ பா��தா�� அவ�கFைடய சம வ�ைவ/ ெப5:� ெகா�வா� 
எ�: இய�க�தி� வலிைம ெப:கிறா� எ�: காரண/ ெபயைர ைவ�& 
அ�: ெதள#வாக4 M18� கா18னா�க� ஞான#க�. 

 
அைத�தா� சாதாரண வாN�ைகய)- இ��க/ப3� ெபாA& இ,த� 

&யர�ைத�� &�ப�ைத�� தவ: ெச=பவ�கைள�� இைதெய-லா� 
வாN�ைகய)- நா� அறி,& அ,த உண� க� நம��� பதிவானா�� 
Iக�,& தPைம எ�: வ)லகி4 ெச�றா�� அ8�க8 தPைம எ�ற உண� க� 
நம��� வ,& தPைமைய உண��&� நிைல ஆனா�� தPைமையேய 
வள���� அQ�க� ெப�கிவ)3கி�ற&. 

 
எைத� தPைம.., தPைம.., தPைம.., எ�: எ2Qகி�ேறாேமா அத� 

உண� க� தன��� கண9கF�� அதிபதியாகிவ)3கி�ற&. இைத�தா� 
சிவ?��� ந,தP�வரா. 

 
அதிகமான நிைலகள#- அைத4 Mவாசி�தா- அத� கண�கி� ப)ரகார� 

உ�?ைடய ெசய- வாN�ைக எHவா: இ����? எ�: சா�திர9கள#- 
ெதள#வாக� கா18��ளா�க�. 

 
ெந5றி� க2ைண� திற,தா- சிவ� M13/ ெபாM�கிவ)3வா� எ�: 

சா�திர9கள#- கா1ட/ப13�ள&.  
 
நம��� அ,த மக�ஷிகள#� அ�� உண�ைவ/ பதிவா�கி ம\23� 

க2Q��� நிைன ��� ெகா23 வ,& ஈ�வரா எ�: ெந5றி� 
க2ணான உ�வா��� அவன#ட� அ,த அ�� உண�ைவ உ�வா���ப8 
ேவ23த- ேவ23�. 

 



Kலாதார�தி- K2ெடA� கனைல காலமறி,& க��தறி,& 
ெசய-ப3த- ேவ23�, வ)நாயக��� அ9�ச�ைத� ைகய)- 
ெகா3�&�ளா�க� ஞான#க�. 

 
@� ேச��&� ெகா2ட வ)ைனகF�ெக-லா� நாயகனாக மன#தனாக 

உ�வான ப)� அ,த� க3� அ9�ச�ைத ைவ�&� தPைமகைள அட��� 
வ-லைம ெப5றவ� எ�ற இ,த நிைலைய� ெதள#வாக4 சா�திர9கள#- 
கா1ட/ப13�ள&. 

 
ந�@ைடய த�&வ9க� சாதாரணமானத-ல. அைத உண��&� 

ஆலய9கF� சாதாரணமானத-ல. 
 
 
 
 
 
 
 
 



5 Hதலி6 தா� தBைதய���5தா  உய�Bத ச�தி 
கிைட�க ேவ23	 எ ! ேகாவிலி6 எ2�	ப8 

கா:8F�ளா�க� – எ2�கிேறாமா? 

 
ந� தாேய கட ளாகி�ற&. ெத=வமாக� கா�கி�ற&. தாைய எ2ண) 

ஏ9கினா- அவ�க� அ�ளா- அ,த� &�வ ந1ச�திர�தி� ேபர�F� 
ேபெராள#�� எள#தி- ெபறலா�. 

 
கா13��� ேபா=/ பா�9க�. ஒ� Xலிேயா யாைனேயா &ர�தினா- 

Ôஅ�மா...,  எ�: ெசா�னா- ேபா&�. தாய)ட� வள�,த உண� க� இ,த� 
கா5றிேல உ23. தாய)� உடலி�� உ23. 

 
அ�மா எ�: ெசா-�� ெபாA& அ,த உண�ைவ இA�& @�னா8 

ெகா23 வ,& ஒ� பா&கா/X� கவசமாக ந�ைம� கா���.  
 
உ5: ேநா�கி அ,த உண�ைவ� கவ�� Xலிேயா யாைனேயா அ& � 

தா=/பாச� உைடய&. Iக�,தப)� தாய)� உண� க� ந�ைம� ெகா-லா& 
பா&கா���. உ9க� அ?பவ�தி- ெத�,& ெகா�ளலா�. 

 
ேரா18- ஒ� நா= வ�கிற& எ�: ைவ�&� ெகா�F9க�. 

ந�ைம� &ர�தினா-, Ôஅ�மா.., Ô எ�: ம13� ெசா-லி/ பா�9க�. அ,த 



நா= அ/ப8ேய நி5��. தா=�� எHவள  ெப�ய ச�தி இ��கிற& எ�: 
ெத�,& ெகா�F9க�. 

 
ேகாவ)���/ ேபா= சாமிைய/ பா��கிேறா�, சாமியாைர/ ேபா=/ 

பா��கிேறா�, ேஜாதிட�காரைரேயா ம,திரவாதிையேயா ேபா=/ 
பா��கிேறா�. ந-ல ேநர� வ�கிறதா ெக1ட ேநர� வ�கிறதா எ�: 
பா��கிேறா�.  

 
தாைய எ2ண) உ9கFைடய அ�� ேவ23�, நா� 

ெச=வெத-லா� ந-லதாக இ��க ேவ23�, என�� ந-ல X�தி 
வரேவ23� எ�: எ2ண) ஏ9கி4 Mவாசி�9க�. 

 
அ,த� தாய)� உண�  நம���F� இ��கி�ற&, இ,த� 

கா5றிலி��கி�ற& அைத நP9க� ெபற @8��. அைத நP9க� 
ந�ப)�ைக�ட� ெச=யேவ23�. 

 
ஞான#க� கா18ய அ�� வழிய)- ேகாவ)-கள#- அைத�தா� 

எ2Q�ப84 ெச=&�ளா�க�. அத�ப8 தாைய நா� யாராவ& எ/ப8 
எ2Qகி�ேறாமா? யா�� எ2Qவதி-ைல. 

 
@தலி- எ9க� அ�மா அ/பாவ)5��தா� உய�,த ச�தி கிைட�க 

ேவ23� எ�: ேகாவ)லி- எ2Q�ப84 ெசா-கிறா�க�. ேகாவ)லி- யா� 
அ/ப8� ேக1கிறா�க�?  

 
காM, ெசா�& ெகா3�தா- எ9க� அ�மா அ/பா ந-லவ�க� 

எ�பா�க�. ெகா3�கவ)-ைல எ�றா- எ9க� அ�மா ஒ� க2ண)- 
ெவ2ைண�� ஒ� க2ண)- M2ணா�X� ைவ�த& ேபா- 
ெசய-ப3கிற& எ�பா�க�. 

 
உதாரணமாக இர23 ப)�ைளக� இ�,தா- ஒ� ைபய� 

ந-லவனாக இ�,தா- அவ� எ/ப8யாவ& ப)ைழ�&� ெகா�வா�. ஆனா-, 
இ�ெனா� ைபய� @8யாத நிைலய)- இ�,தா- அவ?��� ெகா3�தா- 
அவ?�� ம13� எ9க� அ�மா ெகா3�கி�ற& என��� ெகா3�க 
மா1ேட� எ�கிற& எ�: ெசா-வா�க�. 

 
தா= @8யாதவைன உய��த�தா� எ2Q�. அ& இவ?��/ 

(ந�றாக இ�/பவ?��) ெபா:�கா&.  
 
இைத/ ேபா�ற உண� க� வ��ேபா& நா� இ,த இய5ைக எ/ப8 

இய��கிற& எ�பதைன உணர- ேவ23�. 



 
எ2ண� தா� ந�ைம உய�வா��கி�ற&, எ2ண� தா� ந�ைம 

இழிவா��கி�ற&, எ2ண� தா� ேவதைனைய உ�வா��கிற& அ,த 
ேவதைனதா� ந�ைம ேநாயா��கி�ற& ப)� மன#தன#� உ�ைவேய 
மா5றி3� ச�தியாகிவ)3கி�ற&. 

 
இைத/ ேபா�ற நிைலகள#லி�,& வ)3பட ஒHெவா� நிமிட@� 

அ,த� &�வ ந1ச�திர�தி� ேபர�� ேபெராள# ெபறேவ23� எ�: 
உ9க� எ2ண9கைள, உண� கைள� R=ைம/ப3�தி� ெகா�F9க�. 

 
ெதள#,& ெத�,& ெதள#வான வாN�ைக வாN,தி39க�. மகிN,& 

வாN,தி3� அ�� ச�திைய வள��&� ெகா�F9க�. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6 ேகாவிலி6 விள�ைக ைவ5# ஏ  கா:3கிறா�க� 
எ பைத நா	 அறிBதி��கி ேறாமா? 

உண�Bதி��கி ேறாமா? 

 
நா� ஒ�வைர ஒ� ேவைல�� அ?/X�ேபா& ந� வழ�க�தி- 

எ/ப84 ெசா-கிேறா�? 
 
எ/ெபாA& பா��தா�� “தவறாக� தா� ெச=வா�க�..,  எ�ற 

நிைலய)ேலேய தா� நா� ெசா-லி வ�கிேறா�.  
 
பா��& அ,த ேவைலைய4 ெச=& வா�9க� எ�: ெசா-வதி-ைல. 

அத5� மாறாக, “தவறாக4 ெச=&வ)13 வ,&வ)டாதP�க�..,” எ�:தா� 
ெசா-கிேறா�. “ேவ23ெம ேற தவறாக0 ெச�#விடாத/�க�..,” எ�:� 
ெசா-ேவா�.  

 
நா� ெசா-�� வா��/ப8தா� அ9ேக நட��ேம தவ)ர ந-ல& 

ெச=& வ�வத5�2டான ஊ�க�ைத நா� ெகா3�கிேறாமா..? எ�றா- 
இ-ைல. 

 
அத5��தா� ேகாவ)லிேல வ)ள�ைக ைவ�&� கா13கிறா�க�.  
 



ந� வாN�ைகய)- நிதான#�&, சி,தி�&4 ெசய-ப13 அBத ந6ல 
வழிைய� கா:3வத9�5தா  அ9ேக விள�ைக� கா13கிறா�க�. 
ெபா:ைம வ�வத5��தா� அ9ேக வ)ள�ைக� கா13கிறா�க�.  

 
ஏென�றா-, ேகாவ)லிேல தPப�ைத� கா13கிறா�க�. அ/ெபாA& 

அ9ேக இ���� அைன�&/ ெபா��கF� ெத�கிற&.  
 
ந� உட���� ந-ல �ண9க� மைற,தி��கி�ற&. அ/ெபாA& நா� 

எ�ன ெச=யேவ23�?  
 
நம��� உ�ள ந-ல �ண9கைள� ெத�,& ம5றவ�கF�� ந-லைத 

-  அ,த� ெதள#வா��� நிைலகைள நா� ெசா-லி/ பழக ேவ23�.  
அத5காக� தா� ேகாவ)லிேல வ)ைள�ைக ைவ�&� கா13கிறா�க�.  

 
ஆனா-, வ)ள�ைக� கா13�ேபா& எ�தைன ேப� இ/ப8 

எ2Qகிேறா�?  
 
ேகாவ)லிேல அ,த வ)ள�ைக� கா13� ேபா& பா��ேதா� எ�றா- 

அவரவ�க� �3�ப�தி5�� த�கவா: வ P18- உ�ள கவைலகைள�� 
ச;சல9கைள�� ேவதைனகைள�� எ2Qேவா�. 

 
வ P18- ைபய� ெசா�னப8 ேக1க மா1ேட� எ�கிறா�, 

வ)யாபார�தி- ெகா3�தவ� ெகா3�கவ)-ைல, ப�க�& வ P13�கார� நா� 
ஒ�:� ெச=யாமேல என��/ பல ெதா-ைலகைள� ெகா3�&� 
ெகா28��கிறா� எ�: அவரவ�கF��� த�கவா: Iக�,த உண� க� 
ெகா23 ெப�K4M வ)13� ெகா28��கி�ேறா�.  

 
ெபா�ளறி,& ெசய-ப3� திற� நா� எ-ேலா�� ெபறேவ23� 

எ�பத5��தா� ெவள#4ச�ைத� கா18 நம��� இ���	 ந6ல 
உண��கைள எ7ப8� கா�க7பட ேவ23	 எ�பத5��தா� அ9ேக 
வ)ள�ைக� கா13கிறா�க�. 

 
எ9க� �3�ப�தி��ேளா� அைனவ�� ெபா�ளறி,& ெசய-ப3� 

திற� ெபறேவ23�, ெதாழி- ெச=ேவா� அைனவ�� ெபா�ளறி,& 
ெசய-ப3� திற� ெபறேவ23�. 

 
ெதாழி- ெச=��ேபா& நPயா.., நானா..,? எ�: ேபா18ய)� நிைலக� 

வ�� ெபாA& நா� ெத�யாமா- ஒ� வா��ைதைய4 ெசா-லிவ)3ேவா� 
அ-ல& அவ�க� ெசா-லிவ)3வா�க�.  

 



அ/ெபாA&, ஏ� ெசா�னா�க� எதனா- ெசா�னா�க�? எ�ற 
சி,தைன நம�� ேவ23�. ஆக, ஏ� அHவா: ந� ம\& ேகாப)�தா�க�? 
எ�:  ஒ� நிமிட� நா� சி,தி�ேதா� எ�றா- அவ�க� ேகாப உண�  
ந�ைம இய�கா&. அ,த� �5ற இய-Xக� அ9ேக வரா&. 

 
“ஈ�வரா..,” எ�: ந� உய)ைர எ2ண) அ,த &�வ ந1ச�திர�தி� 

ேபர�� ேபெராள# எ9க� உட- @Aவ&� படரேவ23�, உடலி��ள 
ஜPவா�மா ஜPவ அQ�க� ெபறேவ23� எ�: இைத எ3�ேதா� எ�றா- 
தPைமயான உண� கைள நி:�திவ)டலா�.  

 
&�வ ந1ச�திர� ச�வ தPைமகைள�� ெவ�: ஒள#யாக மா5றிய&. 

ஆக, ஈ�வரா எ�: எ2ண) நி:�&�ேபா& ப)ற� ெவ:/ப)� உண� க� 
உ�ேள Xகா& கா�&� ெகா�ள @8��. 

 
இைத� தா� இராம� வாலிைய மைற,தி�,& தா�கினா� எ�: 

உண��தி��ளா�க�. மைற,தி�,& தPைமய)� ெசயலா�க9கைள 
அட�கினா� எ�:தா� கா13கிறா�க�. 

 
ஆகேவ, ேகாவ)���4 ெச�றா- ெத=வ Pக/ ப2Xக� நா9க� 

ெபறேவ23�, ெத=வ Pக4 ெசயலாக எ9க� ெசய- அைமய ேவ23�, 
இ,த� ேகாவ)��� வ�ேவா� அைனவ�� அ,த ெத=வ Pக4 ச�தி 
ெபறேவ23� எ�: நா� எ2ண)னா- ஒ�வ��ெகா�வ� தPைமகைள 
மற�கி�ேறா�. எ-ேலா�� ஒ�:ப13 வாA� நிைல வ�கிற&.  

 
இ,த� ெத=வ� ந-லைத4 ெச=�� எ�: ஆலய�தி- கா18��ள& 

ேபா�: நா� அைனவ�� ஞான#க� உண��திய அ,த ெத=வ �ண�ைத/ 
ெப:கிேறா�. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



7 விள�� Qைஜயி  த5#வ	 எ ன? 

 
ெபா#வாக நம# ெப2க� மாைல ஆன#	 த/ப	 ஏ9றி விள�� 

Qைஜ ெச�கிறா�க�. இைத தவிர, மாதBேதா!	 ேகாயி6களிேல 108 
விள�� Qைஜ 1008 விள�� Qைஜ எ ! T:3 தியான	 ெச�கிறா�க�.  

 
இBத விள�� Qைஜயி  த5#வ	 எ ன? 
 
இ7ெபாU# ேகாவிலி6 ேபா� விள�ைக ஏ9றி ைவ5# 

வண<�கி றா�க� ஆனாC	, அேத சமய5தி6 இவ�க� வ /:86 
எ ென ன கVட<க� இ��கி றேதா இைத எ6லா	 ேபா�க 
ேவ23	 எ ற உண�ைவ ைவ5#, விள�ைக ைவ5# அBத 
ஆ2டவW�� இ7ப8 ெஜபி5# வBதா6 ந றாக இ���	 எ ! 
ெச�கிறா�க�. 

 
வழ�கமாக விள�� Qைஜ ெச�F	ேபா# ந/<க� எ ன 

ெச�கிற/�க�? AVப5ைத எ35# அ<ேக ேபா:3�ெகா2ேட இ�7பீ�க�.  
 



அBத ேநர5தி6 இத9காக சில ேப� மBதிர5ைத0 ெசா6லி� 
ெகா23 ேபா3வா�க�. ஆக, இதனா6 பல  ஏ#மி6ைல. 

 
இெத6லா	 ப�தி மா��க<களி6 ஒ ! ேச�5# வாYவத9� ஒ� 

இைண7A7 பாலமாக5தா  அைமகி றனேர தவிர அவ�க� இBத 
விள�� Qைஜயினா6 பல  இ6ைல. ஒ ! ேச�5# வாழ H8F	.  

 
இBத விள�� Qைஜ நடB# H8Bத பி9பா3 பா�<க�. 

ஒ�5த��ெகா�5த� இBத �ைறபா3க� தா  வ�	.  
 
ஆக �ைறபா3கைள நிவ�5தி7பத9� ஏதாவ# வழி இ��கி றதா? 

இ6ைல. நா	 Aற நிைல�காக விள�ைக ைவ5#0 ெச றா6 சZயி6ைல. 
 
ஆக, நா	 பாலி6 பாதாைம7 ேபா:3 அதிேல ஒ� #ளி 

விஷ5ைத� கலB# அBத உணைவ0 சா7பி:டா6 ந	ைம இற�க0 
ெச�கி ற#. 

 
இைத7ேபால5 தா  விஷ5த ைம ெகா2ட உண��களி6 இ�B# 

நா	 இைத வி3படேவ23	 எ றா6 எ�ன ெச=ய ேவ23�? 
 
விள�ைக7 ெபா�5தியபி  அ<கி��க�T8ய ெபா��க� 

அைன5#	 ெதZகி ற#.  
 
விள�ைக ைவ5தா6 எ7ப87 ெபா�� ெதZகி றேதா அBத0 

�டைர7ேபால எ6லாவ9ைறF	 அறிBதி3	 அ�� உண��க� நா<க� 
ெபறேவ23	.  

 
விஷ5த ைமைய ெவ ற மகZஷிகளி  அ�� ச�திகைள7 

ெபறேவ23	. எ<கைள அறியா# வ�	 இ��கைள ந/�கி3	 
அ��ச�தி நா9க� ெபறேவ23	 எ ! இ/ப8�தா� எ2�த6 
ேவ23	.  

 
 
 
 
 
 
 
 



8 சாமி சிைல�� ஞானிக� அபிேஷக	 ெச�ய0 
ெசா னத  ேநா�க	 

 
ேகாவிC��0 ெச6பவ�க� இ ! நைடHைறயி6 எ6லா 

அபிேஷக<கைளF	 ெச�வா�க�.  
 
ெச�#வி:3 “சாமி�� அபிேஷக	 ெச�# நா  எ ன5ைத� 

க2ேட ? சாமி�காக ேவ28 நா  எ5தைன நா� விரத	 இ�Bேத ? 
எBத0 சாமிைய� �	பி:3 நா  எ ன ப2�வ#..,?  

 
இ7ப85தா  எ2�கி றா�க�. 
 
ஏென றா6, வாY�ைகயி6 த/ைமயான உண��க� வ�வைத 

அ[வ7ெபாU# #ைட�காம6 வி:3வி:டா6 எ ன ஆ�	? ஆக, 
அU��0 ேச�B#வி:டா6 ந6லைத� காண H8Fமா? H8யா#. 

 
ஒ� பா5திர5தி6 அU��7ப3கி ற#. உடேன அைத0 

�5த7ப35திவி:டா6 அU��க� ேபா�வி3	. �5த7ப35தா# 
வி:3வி:3 அ7Aற	 “�ர23.., �ர23..,” எ ! �ர28னா6 பா5திர	 
ேதய5தா  ெச�F	. 

 
ஆகேவ, ந6ல உண��கைள நம��� ெப!வத9காக 

ேவ285தா  ஞானிக� சிைலகைள ைவ5தா�க�.  
 
நா	 யாராவ# சிைலகைள மதி�கி ேறாமா? 
 
ஆனா6, இ7ெபாU# நா	 எ7ப8 மதி�கி ேறா	? க6ைல� 

கட�ளா�கிவி:ேடா	. ந	 மனைத� க6லா�கிவி:ேடா	.  
 
அBத� க6 தா  நம��0 ெச�கி ற# எ ! நிைன�கி ேறாேம 

தவிர க6லி6 கா:ட7ப:ட அBத ஞான5ைத எ3�க0 ெசா ன 
நிைலகைள ஞானிக� ெசா னைத யா�	 நா	 எ37பதி6ைல. 



 
ஆகேவ, ேகாவ)லி- பாலாப)ேஷக�, ேதனாப)ேஷக�, ச,தனாப)ேஷக� 

ெச=வ& எத5காக எ�: நா� ெத�,& ெகா�த- ேவ23�? 
 
பாைல/ ேபால மண� ெபறேவ23�. ேதைன/ ேபா�ற இன#ைமயான 

வாN�ைக நா9க� வாழ ேவ23�. ச,தன�ைத/ ேபா�ற ந:மண� நா9க� 
ெபறேவ23�. மகிN,& வாA� ச�தி நா9க� அைனவ�� ெபறேவ23�. 
எ9க� �3�ப�தி- உ�ேளா�� நா9க� பா���� �3�ப9கள#- 
உ�ேளா�� மகிN,& வாA� ச�தி ெபறேவ23�, ந-ல மன� வர 
ேவ23� எ�: எ2Qவத5��தா� ஞான#க� அைத4 ெச=ய4 
ெசா�னா�க�. 

 
இ/ப8 எ2ண)னா- இ9ேக ந� உய)ரான ஈச?�� அப)ேஷக� 

நட�கி�ற&. அ,த உண� க� ந� இர�த�தி- கல�கி�ற&. பைகைம 
உண� கைள நா� மற�கி�ேறா�.  

 
அேத சமய�தி- ப)ற�� தPைமயான உண�  நம��� வரா& 

த3�க/ப3கி�ற&. அ�� உண� கைள� ெகா;ச� ெகா;சமாக4 
ேச��கி�ேறா�.  

 
ஆகேவ, பைகைமகைள மற/பத5�� ந-ல உண� கைள4 

ேச�/பத5�� தா� ேகாவ)லி- உ�ள சிைல��� ேதனாப)ேஷக�, 
பாலாப)ேஷக� ச,தனாப)ேஷக� ெச=கி�ேறா�. 

 
பாலாபிேஷக	 ெச�F	 ேபா# பா�<க�. ஒேர ஆனBதமாக 

இ�7பா�க�.  
 
“ஆகா..,” எ ! ெசா6லி� ெகா28���	 ெபாUேத “ஐேயா.., 

ைபய  இ7ப8 இ��கி றாேன.., வா<கியவ�க� பண	 தி�	ப� 
ெகா3�க மா:ேட  எ கிறா�கேள..,, ெகா35தவ  எ ைன இ7ப8 
ஏமா9றிவி:டாேர…, நா  எ6ேலா���	 ந6ல# ெச�கி ேற , 
எ ைன7 ப9றி� �ைறயாக7 ேப�கி றா�கேள…,” இBத 
உண��கெள6லா	 H னா8 இ�B# ெகா23 ந6லைத 
நிைன�கவிடா#. 

 
அேத மாதிZ தியான5தி6 இ���	 ெபாU# பா��கலா	.  
 
எ7ப85தா  உ:கா�Bதி�BதாC	 Tட உ�I��� இ�7ப# 

H னா8 வB#வி3	. வBத�ட  அவ  அ7ப87 ேபசினா , இவ  
இ7ப80 ெச�கி றா  எ ! இ# அ5தைனF	 எ2ண5தி9�� ஓ3	. 



 
ஏென றா6, இெத6லா	 ந	 ஆ மாவி6 இ��கி ற#. ந	 

ஆ மாவி6 உ�ள# அதி6 எதனி  வCேவா அ#தா  ந	ைம 
இய��	.  

 
அத9�5தா  ஆ5ம �5தி எ ற ஆFத5ைத� ெகா3�கி ேறா	. 

#�வ ந:ச5திர5தி  அ�� ச�தி நா<க� ெபறேவ23	. எ<க� உட6 
உ!7Aகைள உ�வா�கிய அ��க� எ6லா	 ெபறேவ23	 எ ! 
எ2�த6 ேவ23	. 

 
இ7ப8 எ2ணினா6 ஆ மாவி6 உ�ள த/ைம ெச�F	 உண��க� 

எ6லா	 அனாைதயாகிவி3	. அனாைதயானைத ஈ���	 
ச�தியா�	ேபா# `Zய  அதைன� கவ�B# ெகா23 ேமேல 
ெச !வி3கி ற#. 

 
ேகாவிC��0 ெச ! த/ைம ெச�F	 உண��கைள நா	 

ஒ[ெவா�வ�ேம “அனாைதயா�க” ேவ23	. அத9காக5தா  
ஆலய5ைத அைம5தா�க� ஞானிக�. 

 
வ /:8ேலா அ6ல# ம9ற இட<களிேலா இ<ேக தியான5தி6 

உ:கார H8யவி6ைல எ றாC	 Tட அ<ேக ேகாவிC��0 ெச ! 
அBத0 சிைலைய7 பா�5தாவ# அBத ந6ல உண��கைள எ35த/�க� 
எ றா6 த/ைம ெச�F	 உண��க� அனாைதயாகி ற#. 

 
ஆக, த/ைமக� நம��� Aகாதப8 தைட7ப35திவி3கி ேறா	. 

ஏென றா6 நம��� ஈ��க ம!7பைத0 `Zய  கவ�B# ேமேல 
ெச !வி3கி ற#.  

 
ம9றவ�களி  ஈ�7A இ���	 ெபாU# த/ைமகைள இ<ேக 

ஈ��கி ற#. நா	 அைத இU�க5 தவறினா6 `Zய  கவ�B# 
ெச !வி3கி ற#. 

 
அ ைறய கால<களி6 எU5தறி� இ6ைல. அத9காக5 தா  இBத 

Hைறகைள� ைகயா2டா�க�. ந	 ஞானிக� ஞானிக� கா:8ய இBத 
Hைறயி6 ஆலய<கைள நா	 மதி5தா6 பைகைமகைள மற�கலா	. 

 
ஆகேவ, நா	 பைகைமகைள மற7பத9�	 ந6ல உண��கைள 

நம��� ேச�5#� ெகா�வத9�	 தா  ஆலய<களி6 அபிேஷக	 
ெச�F	 நிைலகைள� கா:8னா�க� ஞானிக�. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



9 தPைம நP��� உண�ைவ Iக�,& உய)� வழி அ?/ப) 
இர�த�தி- கல,& உட���� ந-ல அQ�கைள நP 

உ�வா�� இ#தா  ஆலய/ ப2X 

 
�ழ,ைதக� ேம- பாசமாக உ�ளவ�க� த� �ழ,ைத ெசா�னப8 

ேக1கவ)-ைல எ�றா- ேவதைன/ப13 எ�ன ெசா-வா�க�?  
 
எ� ைக கா- எ-லா� �ைடகி�ற&. இர  ேநர�தி- R�க� 

வரவ)-ைல, இ,த4 சன#ய�.., ெதாைல,& ேபாகிறவனா- என�� இ/ப8 
ஆகிற& எ�பா�க�. 

 
எ/ெபாA& பா��தா�� இவனா-தா� நா� நரக 

ேவதைன/ப3கி�ேற� எ�: ெசா-லி� ெகா2ேடதா� இ�/பா�க�.  
 
நP9க� இைத மா5:கி�றP�களா? 
 
சாமிைய நா� எத5காக� ��ப)3கி�ேறா�? ேகாவ)லி- ஏ� ��ப)ட 

ைவ�தா�க�? �1சம�தி- நம��� எ�ன நட�கி�ற&? எ�பைத� 
காவ)யமாக எAதி ைவ�& இைத Iக�,& �ழ,ைத அ3�& ந-லவனாக வர 
ேவ23� எ�: ந�ைமயறியாம- வ�� தPைமகைள� &ைட/பத5� 
ஆலயமாக ைவ�த&. 

 



ந� �ழ,ைத�� ஆலய�தி5� வ�� ேபா& அவ?��� ேகாவ)லி- 
��ப)ட ேவ28ய @ைறகைள4 ெசா-லி� ெகா3�க ேவ23�.  

 
அ,த மக�ஷிகள#� அ�� ச�திைய நா� ெபறேவ23�. பாைல/ 

ேபால மண� ெபறேவ23�. இ,த4 ச,தன�ைத/ ேபால ந:மண� 
ெபறேவ23�. எ� அ�மா அ/பா அ�ளாசி என�� ேவ23� எ�: 
Ôஇ/ப8� ேக�..,  எ�: ெசா-லி� ேக1��ப8 ந� �ழ,ைதைய� R2ட 
ேவ23�. 

 
இ,த ஞாபக�ைத� ெகா3�&�தா� வள��க ேவ23�. தா= 

ெசா-வைத�தா� அவ� ேக1பா�. நா�� தர� ெசா-லி/ பா�9க�. 
பழ�க�தி5� வ,&வ)3�. 

 
ஆனா-, ேகாவ)லி- இ/ெபாA& எ/ப8� ��ப)ட4 ெசா-கிறா�க�? 

Ôவ)A�டா.., சாமி காலி- வ)A,& ��ப)3டா..,  எ�: இ/ப8�தா� 
ெசா-லி� ெகா3�கி�றா�க�.  

 
அ,த� ெத=வ Pக� �ண�ைத நா� ெபறேவ23� எ�: எ2Qத- 

ேவ23�. �ழ,ைத அவ� எ2ண) இைத Iக�,தா- அவ� உய)�- 
அப)ேஷக� நட�கி�ற&. 

 
யா� ெசா�ன இ,த @ைற/ப8 தா= த,ைதய� ெசா-லி� ெகா3�&� 

�ழ,ைதகF�� ஒ� பழ�க�ைத ஏ5ப3�த ேவ23�. 
 
ஏென�றா- நா� ெத�,& எ/ப8 வாழேவ23� எ�பைத�தா� 

மைற@க�தி- இ�/பைத உ�வ� அைம�&� கா18��ளா�க� ஞான#க�.  
 
அ9ேக கா18ய உய�,த உண� கைள நா� Iகர/ப3� ெபாA& 

அ�ைவத�. ந� உய)�ேல ப1டா- வ)சிBடா�ைவத�. அ,த உண�4சிக� 
ந�ைம இய��கி�ற&. அ,த உண� க� ந� இர�த�தி- கல,& ந� 
உடலாகி�ற&. 

 
ஆகேவ, தPைமகைள நP��� உண� கைள Iக�,& உய)� வழி அ?/ப) 

இர�த�தி� வழி ெகா23 வ,& உ� உடலி- ந-ல அQ�கைள நP 
உ�வா�� எ�பதைன� ெதள#வாக� D:கி�ற& ஆலய/ ப2Xக�. 

 
ஆலய�தி- இ,த @ைற/ப8 வண9�கி�ேறாமா? ந-ல ேயாசைன 

ெச=& பா�9க�.  
 



யா� ெசா-வைத எ-லா� ேக1பா�க�. ஆனா-, ஆலய�தி5�� 
ெச�ற ட� எ�ன ெச=கிறா�க�? 

 
ேகாவ)லி- ேபா=� ÔகBட�ைத4 ெசா-லாம-.., எ/ப8� ��ப)3வ&?  

ÔகBட�ைத4 ெசா�னா- தாேன.., ெத=வ�தி5�� ெத���, இ-லாவ)1டா- 
ெத�யா& அ-லவா..,  எ�பா�க�.   

 
இ/ப8�தா� வாத� ெச=& ெகா28��கி�ேறாேம தவ)ர நா� பதி  

ெச=த உண� க�தா� ந�ைம இய��கி�ற& எ�பைத நா� 
அறியவ)-ைல.  

 
தPைமகைள நP��� உண� கைள/ பதி  ெச=தா- அதன#� நிைன  

வ,& ந�ைம ந-வழிய)- அைழ�&4 ெச-ல உத �.  
 
ெதாழி- ெச=�� ேபா& ச,த�/ப�தா- ஏ5ப3� ெவ:/X, ேவதைன 

சலி/X எ-லா� தPைமகைள நP�க� க5:� ெகா�F� இட� தா� ஆலய�.  
 
இைத/ ேபால நP Iக�� உண� க� உ� உடலி- எ/ப8 வ�கி�ற& 

எ�பைத�தா� அ�: ஆலய/ ப2Xகைள/ ப5றி� ெதள#வாக� 
Dறினா�க�. 

 
இைத யா�� நா� இ/ெபாA& ெச=வதி-ைலேய. ஏதாவ& இ/ப84 

ெச=கிேறாமா? சி,தி�&/ பா�9க�. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



10. சாbதிர7ப8 ஆலய5தி  ப2Aகைள நா	 ெதZB# 
ெகா�ள ேவ23	 

 
ஒ� சாதாரண பாமர மனிதW	 ெதளிவாக5 ெதZB# 

ெகா�வத9காக0 சாbதிர7ப8 ேகாவி6களி6 சிைலகைள உ�வா�கி� 
கைதகைள எUதினா�க� ஞானிக�. 

 
உயிZ  இய�க5தா6 ந9�ண<க� எ[வா! ந	ைம 

இய��கி ற# எ ற காவிய<கைள7 பைட5தன�. ந6ல உண��கைள 
எ7ப87 ெபறேவ23	 எ !	 அதி6 கா:8னா�க�. 

 
அேத சமய5தி6 ந6ல உண��கைள மகZஷிக� த W� எ7ப8 

எ35தா�க� எ !	 தன# வாY�ைகயி6 த/ைமகைள அக9றி எத  வழி 
வாYBதா�க� எ !	 காவிய7பைட7பிேல cல<க� உ23. 

 



அவ�க� ெசா ன சாbதிர7ப8 நா	 அBத மகZஷிகளி  அ�� 
ஒளி ெபறேவ23	 எ ! இBத உண�விைன வC7 ெபற0 ெச�த6 
ேவ23	. 

 
ஆக, நம��� வ�	 த/ைமயி  த ைமைய� �ைற�க7ப3வத9ேக 

சாbதிரவிதி7ப8 ஆலய<கைள அைம5தன�. 
 
இ ! ஒ� க	7d:டைர இய�க7ப3	 ெபாU# நா	 பல 

த:ெடU5#�கைள அ85# அதிேல ெமா5தமாக� T:8 (PROGRAM) 
ம!ப8F	 அழி5#வி:3 ஒ ! ேச�5# அைத இைண5# 
ைவ5#வி:டா6 (RESTART) மீ23	 அ# த Wைடய நிைலகளி6 
Z�கா�3 ஆன பி9பா3 அBத� கண�கி  த ைம எளிதி6 
ெகா3�கி ற#. 

 
த:ெடU5#�களி  cல	 நா	 எைத7 பதி� ெச�# இBத� 

க	7d:டZ6 இய��கி ேறாேமா அ# உ�வ5ைதF	 அைம�கி ற#.  
 
இைத7 ேபா ! தா  உண�வைலகைள நம��� கவ�B# 

ெகா2ட பி  எ# நம��� பதிவாகி றேதா அBத7 பதிவி  நிைலக� 
எ[வாறாகிற# எ ற நிைலF	 சாbதிர<களி6 Tற7ப:3�ள#. 

 
1008 �ண<கைள 1008 ச�திகளாக� கா:8 மனிதW��� எ[வா! 

இய��கி ற# எ ! அைத5 ெத�வ �ண<களாக7 பைட5தா�க�. 
 
இ�ைள7 பிளB# ெபா�ைள� கா�	 நிைல “ஆறாவ# அறிவாக” 

நம��� இ�7பிW	 அதைன ெம�7ெபா�� க23ண�Bத ெம� 
ஒளியான அBத மகZஷிகளி  அ�� உண��கைள இத9�� இய�க0 
ெச�ய ேவ23	. 

 
அ[வா! இய�க7ப3	 ெபாU# நம# வாY�ைகயி6 வ�	 

த/ைமகைள “உயிரா6 எ7ப87 பிZ5தா�வ#..,” எ ற நிைலக� வ�	. 
ஆகேவ, இ#தா  “ெம�7ெபா��”. 

 
நா	 ெவளியி3	 ெம� உண�வி  த ைமைய ஒ� `Zயனி  

காBத0 ச�தி அைத� கவ�B# ெகா�கி ற#.  
 
ெம� உண�வ� கவ�B# ெகா2டபி  ஒ�வ� தவ! ெச�F	 

உண�ைவ நா	 பா�5தாC	 அBத ெம�ைய Eகர7ப3	 ெபாU# ெம� 
உண�வாக5தா  இய��	.  

 



அBத5 தவறி  உண�� ந	ைம இய�கா#. 
 
இைத7 ேபால அBத ெம�ஞானிக� த/ைமைய அக9றிய ஆ9ற6 

மி�க உண��கைள0 `Zயனி  காBத ச�திக� கவ�B# அைலகளாக 
ைவ5#� ெகா23�ள#. 

 
ெம�ஞானிக� உண�வி  நிைன� ெகா23 இBத5 ெத�வ0 

சிைலைய உ9!7 பா�5# வி2ைண ேநா�கி ஏகி அBத உண�ைவ5 
தன��� பதி� ெச�# ெகா2டா6 இதனி  வCவி  த ைம ெகா23 
“வி2ணிலி���	… அBத ெம�ஞானிகளி ” ஆ9றைல7 ெபற H8F	. 

 
ெம�ஞானிக� அவ�க� வாY�ைகயி6 எ7ப85 த/ைமகைள7 

பிளBதா�கேளா # ப<களிலி�B# வி3ப:3 # ப5ைத ந/�கி3	 
உண�வி  த ைமைய5 தன��� விைளய ைவ5தா�கேளா 
அைதெய6லா	 நாH	 ெபற H8F	. 

 
ஆகேவ, இBத மனித வாY�ைகயி6 அBத மகZஷிகளி  உண�ைவ 

ந	 ந6ல உண��ட  இைண5# அைத வளர0 ெச�# ெகா�ள7 பழகி� 
ெகா�த6 ேவ23	. 

 
பழகி� ெகா2டா6 ந	 வாY�ைகயி6 வ�	 எ5தைகய 

நிைலகைள� ேக:டறிBதாC	 பா�5தாC	 அBத5 த/ைமக� நம��� 
வளரா# அைத7 பிZ5#5 த/ைமய9ற நிைலகளாக மா9றி� ெகா�ள 
H8F	. 

 
இ�ைள ந/�கி3	 உண�வி  த ைமைய ஒ[ெவா�வ�	 ெப9! 

ஒளியி  அைலயாக நம��� ெப���	 நிைல�காக5தா  
சாbதிர<க� ஆலய<கைள அைம5த#. 
 

ந	 ஞானிக� சாbதிர7ப8 உ�வா�கிய ஆலய<க� அைன5#	 
அ��ஞான7 ெபா�கிஷ<க�. சாதாரண மனிதW	 ஞான5ைத7 ெபற0 
ெச�F	 “திற�ேகா6” அ#. 

 
இBத ஆலய5தி  ப2Aகைள நா	 ெதZB# ெகா2டா6 இBத 

உ2ைமைய உ<க� அWபவ5தி6 ந/<க� ெதZB# ெகா�ளலா	.  
 
 
 
 
 



11 மாடசாமி, �டைல மாட , க�7பண0சாமி – 
ஞானிகளி  விள�க	 

 
அ�றாட வாN�ைகய)- நா� Mவாசி��� ஒHெவா� உண�வ)� 

ெசய-கைள நா	 மனித�க� அறிF	 நிைலகI�காக இராமாயண�, 
மகாபாரத�, க,த Xராண�, சிவ Xராண�, வ)நாயக Xராண�, ேதவ) Xராண� 
எ�ற நிைலகைள ஞான#ய�க� உ�வா�கின�. 



 
மன#த வாN�ைகய)- இைதெய-லா� நா� அறி,&ண�,& தPைமகைள 

எHவா: அக5ற ேவ23ெம�: தா� அ,த� காவ)ய9கைள/ 
பைட�&�ளா�க�.  

 
ந� உய)� ஈசனாக இ�,& இய�கி நா� எைத எ2Qகி�ேறாேமா 

அைத உ�வா�கிவ)3கி�ற&. நா� எைத எ2Qகி�ேறாேமா அைத ந� 
க2 வழி கா13கி�ற&. எ2ண)யைத உய)� இய��கி�ற&. அ,த 
உண�வ)� ச�ைத உடலாக மா5:கி�ற&.  

 
இைத/ ேபா�ற நிைலகைள சாதாரண மன#த�கF� க2Q5:/ 

பா��த ட� அறிவத5காக� காரண/ ெபய�கைள ைவ�& ெத=வ9களாக 
இைத� கா18��ளா�க�. தPய நிைலகைள�� அத� ெசயலா�க9கைள�� 
தPய ெத=வ9களாக� கா18��ளா�க� ஞான#க�. ஆனா-, நா� 
உண�தி��கி�ேறாமா எ�றா- இ-ைல. 

 
மாடசாமி, Mடைல மாட�, எ�: கா18ய)��கி�றா�க�.  
 
அதாவ& தPய உண�வ)� த�ைமகைள நா� Iகர/ப3� ேபா& 

நம��� இ���� ந-ல உண� கைள/ ெபாM�கிவ)3கி�ற&. அதிேல க3� 
ேநாயாக ேவதைன/ப3கி�ற&. இத5�/ ெபய� Mடைல மாட�. 

 
ந� வாN�ைகய)- ச,தி/ேபா�க� அவ�க� ேவதைன/ப3வைத நா� 

உ5:/ பா��ேதா� எ�றா- அவ� உடலிேல ேவ�	 ேவதைன உண�ைவ 
நா� Iகர/ப3�ேபா& அ& நம��� வ,& ந�ைம�� ேவக ைவ�கி�ற& - 
�டைல மாட . 

 
ஆகேவ, அ9ேக உ5:/ பா��த நிைலக� ஊNவ)ைனயாக மாறி 

ந�ைம ேவதைன/பட4 ெச=& நம��� ேவதைனைய உ�வா��� அதன#� 
ெசயலா�க9கைள Mடைல மாட� எ�: ெபய� ைவ�& 
உண��&கி�றா�க�. 

 
அ3�& க�/பண4சாமி எ�: ைவ�தி�/பா�க�. க�/பண4சாமி 

அ�கிேல ேமா/ப நாைய� கா2ப)�தி�/பா�க�. 
 
ஒ�வ� எ�ன ெச=கிறா� எ�: ÔEக�B# பா�5தா6” அதன#� 

உண�ைவ Iக�,தப)� ந� அறிவ)� த�ைம ம9கி நா� ெச=வதறியா& 
ப)றைர/ பழி தP���� உண�ைவேய உ�வா�கிவ)3கி�ற&. 

 



இைத/ ேபா�ற நிைலக� நா� Iக�,த உண� க� நம��� எHவா: 
ெத=வமாக4 ெசய-ப3கிற&? எ�ற நிைலைய� ெதள#வா� 
கா18��ளா�க� ஞான#க�. 

 
ஆகேவ, நம��� உ�/ெப�� இ�தைகய தPைமயான 

நிைலகள#லி�,& நா� ம\28ட- ேவ23�. 
 
&�வ ந1ச�திர�தி� ேபர�� ேபெராள# நா9க� ெபறேவ23� எ�: 

இதைன நம��� இைண�&வ)1டா- ந-ல உண�வ)� த�ைமயாக� 
ெதள#,த நிைலக� ெகா23 நா� சி,தி�&4 ெசய-பட @8��. 

 
&�வ ந1ச�திர�தி� ேபர�� உண� க� நம��� ெப�க/ ெப�க 

தPைமகைள அக5றி3� எ2ண உண� க� நம��� வ�/ ெப5: 
தPைமயான உண� க� நம��� ெந�9கா& ந�ைம� கா�திட @8��.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



12 ேபர A ெகா2ட உண��கைள ஊ���� பர7பி 
பைகைமைய அக9!வத9�5தா  “மாZய	ம  

ஆலய	” 

 
ஒ� மனித  என��5 த/<� ெச�தா  எ றா6 அவைர எ2�	 

ெபாUெத6லா	 அBத5 த/<கி  உண�ேவ என�� நிைன��� வB# 
ேகாபமாக எ2�கி ேறா	. 

 
அவைர எ7ப8F	 ந��க ேவ23	, அவ��� இைடqச6 ெச�ய 

ேவ23	 எ ற உண�ைவ0 �வாசி5தா6 “cஷிகவாகனா..,” ந	 
உடC��� அBத உண��க� வB# கண<கI�� 
அதிபதியாகிவி3கி ற#. 



 
பி , அவ��� எ7ப8F	 ெதா6ைல ெகா3�க ேவ23	 

இ	ைசக� ெச�ய ேவ23	. அவ��� எBத வைகயிC	 இைடd!க� 
ெச�ய ேவ23	 எ ற உண�விைன என��� ஊ:8� 
ெகா2ேடயி��கி ற#. 

 
இ ! க	7d:ட�களி6 நா	 எைத7 பதி� ெச�#�ேளாேமா 

அதைன� கண�கி:3 (CALCULATION), கண��கைளேயா 
இயBதிர<கைளேயா ெசய6ப35#	 ெபாU# அத  வழிகளி6 தா  
க	7d:ட� இய�கி� கா:3கி ற#.  

 
இைத7 ேபா !தா  நம��� பிற� உண�ைவ7 பதி� ெச�# 

ெகா2டபி  அBத உண�வி  இய�கமாக “அவைர எதிZயாக� க�தி…, 
அவைர அழி5திட ேவ23	…,” எ ற எ2ண5ைத உ�வா�க7ப3	 
ெபாU# நம��� இ���	 ந6ல உண��க� அைன5ைதF	 அ# 
மா�5# வி3கி ற#. 

 
ந	 ந6ல �ண<கைள0 ெசயல9றதா��கி ற#. நம��� 

ெகாதி7பி  நிைலகைள உ�வா�கிவி3கி ற#. 
 
நம��� இ���	 ந6ல உண��கைள அழி�க7ப3	 ெபாU# 

மனிதனாக உ�வா�கிய நிைலகளிலி�B# க3	 ேநா�கI	 பல 
சிBதைனய9ற ெசய6கI	 ஆகி ந	 உடைலேய உ�க0 ெச�கி ற#. 

 
அத  வள�0சியி6 உ� உ!7Aகைள� கைரய0 ெச�கி ற#. 

உ!7Aகைள0 ச�ீ ெகட0 ெச�# கி:னி�ேகா, இ�தய5தி9ேகா 
பாதி7பா�	ேபா# அைவகI	 சரீாக இய<�வதி6ைல. அதனா6 
ஆேரா�கிய நிைலக� இய<�	 ம9ற உ!7A�கைளF	 இ# 
பாழா�கிவி3கி ற#. 

 
ஆனா6, நா	 நிைன�கி ேறா	 “நம��5 த/<� ெச�தவைன 

வாழவிட� Tடா#..,” எ !.  
 
இ7ப8 எ2�	ேபா# எ ன ஆ�	?  
 
நம��� பதி� ெச�த உண��க� (அவைன வாழவிடாம6 ெச�F	 

உண��க�) அதாவ# நம��� பதி� ெச�த ஏ:8  நிைலகைள5 தா  
ந	 உடலி6 இய��கி ற# எ ! நா	 ெதளிவாக5 ெதZB# ெகா�த6 
ேவ23	. 

 



இ ! மாZய	ம  ேகாவி6 இ6லாத ஊேர இ6ைல எ ! Tட0 
ெசா6லலா	. மாZய	ம  எ றாேல த/ைமகைள0 �:37 ெபா���	 
த ைம ெகா2ட#. 

 
அ<ேக அ�னி �2ட	 ைவ5# அBத மகZஷிகளி  அ�� 

ச�திகைள நம��� உ� A�5தி5 த/ைம ெச�F	 உண��கைள0 �:37 
ெபா���	ப8� கா:8னா�க� ஞானிக�. 

 
இைத உணரா# சா<கிய5தி9காக நா	 இ ! எ ன 

ெச�கி ேறா	? 
 
தன��� விரதமி�B# மqச� #ணிைய எ35#� ெகா23 

ேவ7பிைலF	 ைகயி6 எ35#� ெகா23 அ�னி �2ட5தி6 
இற<கிவி:டா6 அBத5 தா� ந	ைம� கா��	 எ ற இBத ந	பி�ைக 
தா  (சா<கிய ந	பி�ைகதா ) இ��கி ற#.  

 
இைத5தா  இ ! ெச�# ெகா28��கி ேறா	. 
 
ஆனா6, ஞானிக� கா:8ய சாbதிர விதி7ப8 அBத மகZஷிகளி  

அ�� ச�தி நா<க� ெபறேவ23	 எ ற வCேவ9றி� ெகா�ள 
ேவ23	. 

 
ஊ���� சில �ைறக� வBதா6 வCேவ9றிய அBத உண�வி  

#ைண ெகா23 மகZஷிகளி  அ�� உண��க� ஊ� HUவ#	 படர 
ேவ23	 நா<க� அைனவ�	 சேகாதர உண��ட  வாழ ேவ23	, 
எ<கைளயறியாத இ��க� ந/<க ேவ23	 எ ! ஒ[ெவா�வ�	 
எ2ணி எ3�க ேவ23	. 

 
இ7ப8 அBத மகZஷிகளி  ஆ9ற6மி�க ச�திகைள5 “த  

உடC��� இற�கி” அBத7 பைகைம எ ற நிைலகைள0 �:37 
ெபா��கிவி:3, ேபர A ெகா2ட உண��கைள ஊ���� பர7பி, இைத7 
ேபா ற உண��கைள7 ெப��க0 ெச�ய ேவ23	 எ ! கா:8ய 
நிைலக� தா  “மாZய	ம  ேகாவி6”. 

 
“அைத யாராவ# நா	 பி ப9!கி ேறாமா…,?”  
 
“அBத மாZய	மைன நா	 கா7பா9!கி ேறாமா.., மாZய	ம  

ந	ைம� கா7பா9!கி றதா..?” ச9!0 சிBதி5#7 பா�<க�. 
 



ஆக, �லெத�வ	 எ ற நிைலகளி6 மாடசாமி, மாட , க�7ப2 
எ ற அ�ர உண��க� ெகா2ட சிைலகைள வ85# ைவ5# “எ ைன 
அவ  கா5தி:டா ..,, எ ைன� கா��	 ெத�வ	..,” எ ! 
மா9றிவி:டா�க�. 

 
“எதிZைய வ /Y5தி3	 உண��க� ெகா2டவ …, நா ..” எ ற இBத 

உண�வி  த ைம ெகா23 ம9ற மனிதனி  நிைலகைள எதிZயாக 
உ�வா��	 உண�வி  சிைலகைள உ�வா�கி அத9�2டான 
காவிய<களாக7 பைட5#வி:டன�. 

 
ஞானிக� நம��� கா:8ய ந6 ஒU�க<கைள கால5தா6 நா	 

இழB#வி:ேடா	. மத5தி  ெபயராC	 இன5தி  ெபயராC	 ந6ல 
ஒU�க<கைள அழி5#� ெகா2ேடF�ேளா	. 

 
ஊ����ேளா ெத��களிேலா �3	ப<களிேலா ச2ைட 

ச0சர�க� வBதா6, இன ேபத<கேளா மன ேபத<கேளா வBதா6 உடேன 
மாZய	மைன7 பா��க7ப3	 ேபா# நா	 எ ன ெச�ய ேவ23	? 

 
அBத மகZஷிகளி  அ�� ச�தி நா<க� அைனவ�	 

ெபறேவ23	, எ<க� உட6 HUவ#	 படரேவ23	, எ<க� ஊ� 
HUவ#	 படர ேவ23	. எ<க� ஊ� ம�க� அைனவ�	 
மகZஷிகளி  அ�� ச�தி ெபறேவ23	 எ ! எ2ண ேவ23	. 

 
எ<கைள அறியா# ேச�Bத இ��க� ந/<க ேவ23	. நா<க� 

சேகாதர உண��ட  வாழ ேவ23	 எ ற உண�ைவ ஒ[ெவா�வ�	 
தன��� வள��க ேவ23	. 

 
அேத ேபா ! ந	 �3	ப	 ஒ9!ைமயாக இ��க�	 ஊ� நல	 

ெபற�	 அBத மகZஷிகளி  அ�� உண��கைள5 தன��� ேச�5#� 
ெகா�ள ேவ23	.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



13 தPைம ெச=�� உண� கைள எ-ேலா�டமி�,& 
அக5ற4 ெச=�� இடேம ஆலய�  

 
சகஜ வாN�ைகய)- மன#த?�� மன#த� நா� பழ�க�தி- ப)ற�ைடய 

தPைமகைள� ேக1டறி��ேபா& அ& நம��� ேதாஷமாக மா:கி�ற&. பல 
தPைமகைள4 ெச=கி�ற&.  

 
அைத மா5:வத5காக நா� ஆலய�தி5�4 ெச�: காைல 

நா�கிலி�,& ஆ:��� மக�ஷிகள#� அ�� ச�தி நா9க� ெபறேவ23�. 
&�வ ந1ச�திர�தி� ேபர�� ேபெராள# எ9க� உடலி- படர ேவ23�. 
எ�: எ2Qத- ேவ23�. 

 
அேத சமய�தி- த� கணவ?�� மைனவ) கிைட�க ேவ23� 

எ�:� மைனவ) கணவ?�� கிைட�க ேவ23� எ�: இ�வ�� 
ெசா-லிவ)13 இ,த ஆலய� வ�ேவா� அவ�க� அைன�தி5�� அ,த 
&�வ ந1ச�திர�தி� ேபர�F� ேபெராள#�� ெபறேவ23�. 

 
&�வ ந1ச�திர�தி� ேபர�� ேபெராள# அவ�க� உட- @Aவ&� 

பட�,& அவ� ஜPவா�மா�க� ெப5: அவ� வாN�ைகய)- அ,த 
மக�ஷிகள#� அ�� வ1ட�தி- வாN,திட ேவ23�. 



 
அவ�க� �3�ப� எ-லா� நல� ெபறேவ23� வள� 

ெபறேவ23�. அவ� வாN�ைகய)- வளமாக இ��க ேவ23�. கன#ைய/ 
ேபா�ற Mைவயான ெசா-�� ெசய�� அவ�க� ெபறேவ23�. மலைர/ 
ேபால மண@� மகிN,& வாA� ச�தி�� ெபறேவ23� எ�: 
ஒHெவா�வ�� ஆலய�தி- எ2Qத- ேவ23�. 

 
ஆகேவ, இHவா: நா� உ9கைள4 ெசா-கி�ேற�. நP9க� எ�ைன4 

ெசா-�கி�றP�க�. அ/ெபாA& எ�ன ெச=கி�ற&?  
 
இ�வ�ைடய உண� க� நா� ப�வா- ப2பா- ேக1டறி,தா�� 

நம��� பதிவான நிைலகைள இைத அ,த� தPைமெய�ற உண�ைவ நா� 
நிைனைவ இழ�கி�ேறா�.  

 
காைல நா�கி- இ�,& ஆ:��� இHவா: இைத நிைன�தா- ஆ: 

மண)�ெக-லா� ��ய� உதயமாகி�ற&. தPைமகைள இA��� ச�திைய 
நா� இழ,ததா- நம��� இ���� தPைமயான உண�வ)ைன ��ய� 
அைழ�&4 ெச�: வ)3கி�ற&. 

 
Xவ)ய)� ஈ�/X வ1ட�தி- ம5ற தாவர இன9க� [மிய)- 

பதி,&�ள&. [மிய)- அ,த தாவர இன9கள#� ச�& பட�,&�ள&. தாவர 
இன�தி- வ)ைள,த வ)�ைத எ3�& அ,த வ)�திைன ம\23� [மிய)- 
ஊ�றினா- Xவ)ய)� ஈ�/ைப�ெகா23 அ& [மிய)- பரவ)��ள த� இன4 
ச�ைத எ3�& ெச8க� வள�கி�ற&.  

 
இைத/ ேபா�:தா� இ,த� தPைமயான உண� க�, தPய அQ�க� 

வளராம- த3�க ேவ23ெம�றா- எ�ன ெச=ய ேவ23�? ஆக அ,த 
தPைம�� உண  எ9கி�,& கிைட�கி�ற&. 

 
ப)ற மன#த�க� ெவள#/ப3�&� உண� கைள4 ��ய� கவ�,& 

ைவ/பைத நா� எ2ண�தா- உண�4சிய)- உ,&� ேபா& அத� 
உண� க� க2வழி இ�,& கவ�,& நம�� @� ஆ�மாவாக 
மா5:கி�ற&. 

 
ஆ�மாவ)லி�,& நா� Mவாசி��� ேபா& உய)�- இய�க/ப13 

இர�த�தி- கல,& இர�த�தி� வழி அ,த அQ�கF�� அ& உணைவ� 
ெகா3�கி�ற&.  

 



&�ப/ப3ேவா� ஒ�வைர உ5:/ பா��தா- அேத உண�  ெசவ) வழி 
ப1டப)� க2 வழி Iக�,& அ,த உண�ைவ உய)�வழி Iக�,தா- உய)�ேல 
ப1டப)� நா@� ேவதைன/ப3கி�ேறா�.  
 

ஆகேவ, இைத/ ேபா�ற நிைலகைள நா� தைட/ப3�த ேவ23மா? 
ேவ2டாமா..,? அத5� எ�ன ெச=ய ேவ23�?  

 
ப)ற தPைமயான உண� கைள அ,த/ ப)ரேதாஷ9கைள நா� நP�க 

ேவ23ெம�றா- நம& உண� க� அைன�&� அ,த அ�� ஒள#ெபற 
ேவ23� எ�:� எ-ேலா�� அைத/ ெபற ேவ23� எ�: நா� 
D1டைம/பாக4 ெசய-ப3�த ேவ23�. 

 
D1டைம/பாக4 ெசய-ப3�&� ேபா&, இ,த ஆலய� 

வ�ேவாெர-லா� ெசா-��ேபா& எ-ேலா�ைடய ெசவ)கள#- வ)Aகி�ற&. 
உய�,த உண�4சிைய ஊ13கி�ற&. 

 
அ,த உண�வ)� த�ைமய� க2க� கவ�கி�ற&. எ-ேலா�� நல� 

ெபறேவ23� எ�ற உண�ைவ/ பர/Xகி�ற&. அ�� ஒள# எ�ற உண�ைவ 
Iகர4 ெச=கி�ற&. நம��� வ�� ேதாஷ�ைத நP��கி�ற&.  
 

நா� உ9கF�� ந-லதாக ேவ23� எ�: ெசா-�� ேபா& 
உ9கF��� இ,த உண�வ)� த�ைம ெசவ)கள#- ப3கி�ற&. நா� எைத 
எ2ண) எத?டய நிைலகள#- ெசா-கி�ேறாேமா உ9க� க2ண)� 
நிைன க� அ9ேக ெச-�கி�ற&.  

 
அ,த உண�வ)� த�ைம Iகர/ப3�ேபா& உடலி- உ�ள 

&�ப9கைள/ ேபா��� அQ�க� உ9கF��� வ)ைளகி�ற&. 
 
இ7ப8 ெச�தா6 “பிற� வாழ ேவ23	” எ ற இBத உண�� 

ந	ைம மகிYB# வாழ0 ெச�F	.  
 
ஆகேவ, நம��� கா:ட7ப:ட மாZய	மைன7 பா���	ேபா# 

அBத5 ெத�வ �ண5ைத நம��� வள�5#, ெத�வ /க0 ெசா6லாக ந	 
ெசா6லி  நிைலக� ெவளி7ப:3, ெத�வ /க0 ெசயலாக ஊ� HUவ#	 
பரவ0 ெச�வத9�5தா  மாZய	ம  ஆலய	. 

 
அ ேற இைத5 ெதளிவாக� Tறினா  அகbதிய . அகbதிய  

கா:8ய உண�ைவ7 பி  க23ண�Bத வியாசக� இ5தைகய 
த5#வ5ைத5 ெதளிவாக� கா:8F�ளா�.  

 



அBத ஞானிக� உண�5திய ெம� வழிைய5 தா  உ<கI��0 
ெசா6லி வ�கி ேறா	. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



14 வா8 வ�� மன#த���� ந-ல எ2ண9கைள� 
ேதா5:வ)�கேவ அ�: ேகாXர� கலச9கள#- வரைக/ 

ேபா13 ைவ�தா�க� ஞான#க� 

 
மைழேய இ-ைல எ�றா�� நPைர� ேத�கிைவ�க அ�: அைணக� 

இ-ைல. ஆனா-, �ள9க� உ23. மைழ இ�,தா- அதி- ேசமி��� 
நிைல உ23.  

 
அரச கால9கள#- Ôவர�  எ�: ஏA அ3�� நிைல உ23. இ,த� 

கா5றிலி�,& தன��� ேசமி�&� தன�� உண �காக ேவ23� எ�ற 
நிைலய)- வர� எ�ற தான#ய� உ23. 

 
இ�:� ேகாXர� கலச9கள#- வரைக/ பா��கலா�. எ�: 

த��திரமாகிறேதா அ,த� கலச�தி- உ�ள வரைக எ3�& அைத நா� 
வ)ைத�தா- அ,த உண�வ)� வ)�&�கைள/ ெப��கி இ,த/ ப;ச�ைத/ 
ேபா�கி� ெகா�ளலா�. 

 
ஆலய9கள#- ேசமி�& வர/ப3� ெபாA& ந�ைம� கா��� அைத 

உணவாக உபேயாக/ப3�&� நிைலக� ெகா23 இ�:� உ23. நP9க� 
எ,த� ேகாXர�தி- பா��தா�� இ,த நிைல உ23. 



 
நா� இ9ேக தேபாவன�தி- கலச� ைவ�தி�/பதி- Dட வரைக 

இ13 ைவ�தி��கி�ேறா�. ஏென�றா-, வற1சியான நிைலகள#�� அ& 
தா��/ப)8��� உண�  ெகா23 உணவாக உ1ெகா�F� நிைல வ��.  

 
இ9ேக தேபாவன�தி� வாச- ேம- உ�ள கலச9கள#- இ,த 

வரைக/ ேபா13 ைவ�&�ேளா�. காரண� இன# ஒ� கால� வற1சி எ�ற 
நிைல வ,தா�� வற1சிைய நP��� அ,த உண�  அத5�� உ23. 

 
நா� மன#த�- வா8� தி��� இ,த ேநர9கள#- அ,த வர� எ�ற 

நிைல வ�� ெபாA& அ,த/ ெபா�� ைவ�தி���� உேலாக9கள#- 
இதன#� கா,த/Xலனறி  கவர/ப3� ெபாA& நம��� இ,த வாய)லி- 
வற1சி எ�ற நிைலைய மா5றி நம�� ஒ� ந-ல நிைலைய� ெகா3��� 
த�ைம வ�கி�ற&. 

 
வ);ஞான அறிைவ/ ேபா�:தா� அ�: ெம=ஞான#க� இ�தைகய 

நிைலகைள ஆலய9கள#- வ8வைம�&�ளா�க�. 
 
ஆக, ேகாXர�ைத உ5: ேநா��� ேபா& மன#த?�� ேவ28ய ந-ல 

எ2ண9கைள� ேதா�:�ப8 அ,த� கலச9கள#- உ�ள வர�� அ,த 
உண�வ)� த�ைம நம��� வற1சிைய� தா9�� பல ந-ல நிைலகF� 
வ�கி�ற&. 

 
இைவெய-லா� அ�: ெம=ஞான#க� க23ண�,த உண� க�. 

இ�: ஆலய9கள#- அைத� காணலா�.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



15 மனைத5 த<கமா�க ஆலய5ைத அைம5தா�க� 
ஞானிக� - ஆனா6 மனைத� க6லா�கி5தா  

ைவ5தி��கி ேறா	 

 
த/ைமக� எ[வா! நம��� வ�கி ற#? 
 
ேவதைனFட  வாYபவ�கைள நா	 பா�5தா6 ப2Aட  தா  

பா��கி ேறா	. அைத Eக�Bதபி  நம��� ேநாைய உ�வா��	 
அ��க�வாக உ�வாகிவி3கி ற#.  

 
நா	 தவறா ெச�ேதா	..,? இ6ைலேய. 
 



அBத அ�� மகZஷிகளி  அ�� ச�தி நா<க� ெபறேவ23	 
அ# எ<க� உட6 HUவ#	 படரேவ23	 எ ! நம��� Hதலி6 
வCேவ9றி� ெகா�ள ேவ23	. 

 
வCேவ9றிய பி  அBத மகZஷிகளி  அ�� ச�தி எ6ேலா�	 

ெப9! அவ�க� வாY�ைகயி6 நலH	 வளH	 ெபறேவ23	 எ ற 
நிைலயி6 எ ! நா	 எ2�த6 ேவ23	. 

 
இBத எ2ண5#ட  ேவதைன7ப:டவ��� நல	 ெபறேவ23	 

எ ! நா	 எ2�த6 ேவ23	.  
 
அ7ெபாU# அ<ேக அவ� உடலி6 த/ைமயி  அ��க� 

இ�BதாC	 நம��� இ���	 அ��கI��� இ# ேசரா#. 
ேவதைனயான உண�ைவ இU��	 ச�தி �ைறகி ற#.  

 
ஆக நம��� ேநா� வ�	 த ைமைய� �ைற�கி ேறா	. இைத0 

ெசய6ப35#வத9�5தா  ஆலயேம தவிர ஆனா6, நா  எ ன 
ெச�கி ேறா	. 

 
அ<ேக க6ைல� கட�ளா�கிவி:ேடா	, இ<ேக ந	 மனைத� 

க6லா�கிவி:ேடா	. 
 
நா	 ெபறேவ28ய ந6லைத மா9றிவி:3 இBத மனைத� 

க6லா��	 ெபாU# இர�கம9ற ெசயC	 இர�கம9ற உண��	 தா  
வ�கி ற#. 

 
நா	 Hதலி6 அவ� ேவதைன7ப3வைத7 பZ�ட  

ேக:டறிBதி�7ேபா	. அ7Aற	 எ ன ெசா6ேவா	? “எ7ப8ேயா 
ெதாைலB# ேபாக:3	 ேபா..,” எ ! மனைத� க6லா�கி� 
ெகா�கி ேறா	. 

 
உ<க� �ழBைதகI�� Hதலி6 எ6லா ந6ல#	 

ெச�கி ற/�க�. ஆனா6, தவறி  இய6Aகளி6 அ<ேக ெதாட�B# 
ெசய6ப3	 ெபாU# “இ7ப80 ெச�கி றாேன.., இவ  எ<ேக உ�7பட7 
ேபாகி றா ..,?” எ ! அவைன0 சாபமி3	 நிைல�ேக 
ெச !வி3கி ற/�க�. 

 
“அவ  உண�ைவ மா9!வத9�.., நா	 அவைன எ2�	ப80 

ெச�ய ேவ23	. ெச�கி ேறாமா…?” ெச�வ# இ6ைல. 
 



ந	 �3	ப5தி6 உடைல வி:37 பிZB# ெச ற cதாைதய�களி  
உயிரா மா�கைள அதிகாைல 4.00 மணியிலி�B# 6.00 மணி��� #�வ 
தியான5தி6 வி2 ெசC5தியி�Bதா6 அBத அ�� ஒளிைய7 ெப!	 
த�தி ெபறH8F	. 

 
அத  வழி ெகா23 #�வ ந:ச5திர5தி  ேபர�� ேபெராளிைய 

நம��� வள�5# அறியாம6 வ�	 அறியாைமைய ந/�க H8F	. 
 
`Zய  எ7ப8 அக2ட உலகி6 வ�	 உண�ைவ5 தன��� 

ஒளியி  �டராக மா9!கி றேதா இைத7 ேபால ந	 உயி� ஆறாவ# 
அறி� ெகா23 எ6ேலா���	 அBத மகZஷிகளி  அ�� ச�தி 
ெபறேவ23	 எ ற உண�ைவ நா	 ஒளியாக மா9றிட6 ேவ23	. 

 
இைத5தா  பிர	மாைவ0 சிைற7பி85தா  H�க . 

அைன5ைதF	 அறிBதி3	 உண��க� ெப9றவ  ஆறாவ# அறி� 
கா�5திேகயா. 

 
நா	 மனைத0 �5த7ப35#வத9� #�வ ந:ச5திர5தி  ேபர�� 

ேபெராளிைய எ35# ஆ5ம �5தி ெச�ய ேவ23	.  
 
ஒ[ெவா� நிமிடH	 அைத0 �5த7ப35#	 ெபாU# நம��� 

மா�ப3	 நிைலக� மாறி நம��� இ��க�T8ய ஒ[ெவா� �ண5தி  
எ2ண5ைதF	 த<கமாக மா9றிவி3	.  

 
நா	 ஒ�வ��ெகா�வ� நம��� வர�T8ய # ப5தி  

நிைலகைள ந/�கிவி:டா6, மன	 த<கமாகி ற#. ஏென றா6 
த<க5தி6 அU�� நி9கா#. அத  நிற5ைத மா9றா#. 

 
அைத7 ேபா6 நம��� மன	 த<கமா�	 ெபாU# நா	 நிைன5த 

காZய<க� ெசயலாகி ற#. அத9�5தா  ஆலய<களி6 ெத�வ0 
சிைலகI��5 த<க5ைத7 ேபா:3� கா2பி5#�ளா�க� ஞானிக�.  

 
ஆகேவ, ஆலய5தி9�0 ெச6C	 ெபாU# இைத7 ேபா ! அBத 

ஞானிக� கா:8ய நிைலயி6 உ<க� வாY�ைகயி6 “மைனைத5 
த<கமா��	” நிைல�� வா�<க�.  

 
 
 



16 உ2ைமயான ப�தி, ப�திமா  

 
ப�தி எ�ப& ந-ல ஒA�க�. ஆனா-, ப�தி எ/ப84 ெச��த 

ேவ23� எ�: ெத�வதி-ைல.  
 
ேகாவ)���4 ெச�: ேத9கா= பழ� ைவ�&, சாமி�� அப)ேஷக� 

ெச=கிேறா�. கால அ?Bடான9க�, உடலி- �ள#/ப& Ôஇ/ப84 
M�த/ப3�&வ& தா�.., ப�தி  எ�: நா� நிைன�கி�ேறா�. 

 
அேத சமய�தி-, ந�@ட� வாN,& வர�D8யவ�கள#� பல�ைடய 

தPைமகைள� ேக13ணர/ப3� ெபாA& அ,த� தPைமக� நம��� வரா& ந� 
Ôஆ�மாைவ4 M�த/ப3�&த-  ேவ23�. 

 
ப)ற� தPைம ெச=கி�றா�க� எ�றா- அதிலி�,& அவ�க� வ)3பட 

ேவ23�. ேகாவ)லி- கா1ட/ப13�ள அ,த� ெத=வ ச�திைய தPைம 
ெச=பவ�க� ெபறேவ23�. அவ�க� வாN�ைகய)- அ�� ச�தி ெப5: 
நலமாக இ��க ேவ23� எ�: எ2ண)னா- அ& Ôஉ2ைமயான ப�தி . 

 



ஏென�றா-, இ,த நிைலய)- ம5றவ�க� ந�றாக இ��க ேவ23� 
எ�: எ2ண)னா- அ& தா� Ôப�தி   

 
ஒ� ப�ள#ய)ேல நா� ப8�கி�ேறா� எ�றா- எA�தா- 

எA&கி�றா�க�. இ9ேக ேகாவ)லி- சிைலயாக வ8�கி�றா�க�. 
 
Ôப)ற��� உபகார� ெச=தா- இ,த நிைலய)- உன�� ந-ல& 

நட���  எ�:� Ôப)ற���� த�ம� ெச=.., அைத4 ெச=..,  எ�: எA�தா- 
வ8�கி�றா�க�.  

 
அைத/ ப8�கி�றா�க� அத� வழி த�ம�ைத4 ெச=கி�றா�க�. 
 
இ<ேக உ�வ5தா6 கா:8 அBத உண�வி  த ைம எ6ேலா�	 

நல	 ெபறேவ23	 அBத5 ெத�வ �ண	 ெபறேவ23	 அவ�க� 
�3	ப<க� நல	 ெபறேவ23	 நா<க� அBத5 ெத�வ �ண5ைத7 
ெபறேவ23	 எ<கைள7 பா���	 அைனவ���	 அBத5 ெத�வ 
�ண	 ெபறேவ23	 எ ! எ2�வ# தா  உ2ைமயான ப�தி. 

 
இBத மாதிZ ப�தியி6 எ5தைன ேப� நா	 இ��கி ேறா	? 
 
ப�தி ெகா23 ேகாவிC��0 ெச6கி ேற , சாமி ேம6 ப�தி 

ெகா23 நா  அதிக ேநர	 Qைஜ அைறயி6 இ��கி ேற , இ# 
என��0 ெசாBதமான சாமி, அைத எ7ெபாU#	 எ  �லெத�வமாக 
வண<கி� ெகா23 வ�கி ேற  எ ! இ# ஒ ைற ம:3	 உZைம 
ெகா�கி ேறாேம தவிர ேவ! எ2�கி ேறாமா? 

 
ஆனா6, அBத உய�Bத (ெத�வ) �ண5ைத நா<க� ெபறேவ23	. 

ந	மா6 பிறZ  த/ைமக� ந/<க ேவ23	. த/ைமயான உண��க� 
எ<கைள சார� Tடா# எ ! எ2ணி எ37பத9�5தா  ஆலய5ைத 
ைவ5#�ளா�க�. 

 
பல ேகா80 சxர<களி6 எ35#� ெகா2ட விைன�� நாயகனாக 

மனித உட6 ெப9ற பி  மனிதனிலி�B# த/ைமகைள ெவ ! 
உண�விைன ஒளியாக மா9றி வி2 ெச றவ  கா:8ய அBத� காவிய5 
ெதா�7Aதா  ஆலய5தி  Hக7Aகளி6 விநாயகைர7 ேபா:3� 
கா:8ய# – “விநாயக த5#வ	”. 

 
Hதலி6 விநாகைர7 பா��க7ப3	 ெபாU# அBத5 #�வ 

மகZஷிகளி  அ�� ச�தி நா<க� ெபறேவ23	 எ<க� உட6 
HUவ#	 படர ேவ23	 எ<க� உடலிC�ள ஜ/வா மா ஜ/வ 



அ��க� ெபறேவ23	 எ ! ந	 ஆ மாைவ5 y�ைம7ப35த 
ேவ23	. 

 
y�ைம7ப35திய பி  மலைர7 ேபா ற மண	 ெபறேவ23	 

மகிYB# வாU	 ச�தி நா<க� ெபறேவ23	. எ<கைள7 
பா�7ேபா��ெக6லா	 அBத மலைர7 ேபா ற மணH	 மகிYB# வாU	 
அ�� ச�திF	 மகZஷிகளி  அ�� ச�திF	 ெபறேவ23	 எ ! 
எ2�த6 ேவ23	. 

 
விநாயகைர வண<�	 ெபாUெத6லா	 இ7ப8 எ2ண ேவ23	. 

இBத விைனைய நம��� ேச�5# அதிகமாகி வி:டா6 இ#ேவ 
கண<கI�� அதிபதியாகி ற#. 

 
அ7ெபாU# அBத உய�Bத நிைலக� எைத அBத வி2ைண 

ேநா�கி எ2ணிேனாேமா நம��� கண<கI�� அதிபதியானா6 நா	 
இBத7 Aவியி  ஈ�7பி9� வர மா:ேடா	. 

 
எைத� T�ைமயாக எ2ணிேனாேமா அதனி  வCவாக நம��� 

ெப9ற பி  ந	 ஆ மாவி6 அ# ெப�கி உயி� ந	ைம அ<ேக 
வி2��ேக அைழ5#0 ெச6C	. 

 
இதிேல உ�ள# காBத	, அதிேல உ�ள காBத	. அBத உண�வி  

த ைம வலிைம ெப!	 ெபாU# இைத5 த ைன7 ேபாலேவ அ# 
அைழ5#0 ெச6C	.  

 
அ7ப80 ெச றவ�க� தா  பல இல:ச	 ஆ23கI�� H  

வி2 ெச ற #�வ ந:ச5திரH	 ச7தZஷி ம2டலH	. 
 
ஆனா6, இ7ெபாU# எ<ேக ேபாகி ேறா	..? உடைல வி:37 

பிZF	 ஆ மா�கைள நா	 எ<ேக ெசC5#கி ேறா	..,? உடைல வி:37 
பிZBத ஆ மா�கைள உBதி அ<ேக வி2���0 ெசC5#வ# எ றா6 
கVடமாக இ��கி ற#.  

 
பல z! ேபைர� ெகா23 ெபௗ�ணமி அ ! T:35 தியான5தி6 

ெகா23 வ�	 ெபாU# சில�ைடய உண��க� எ7ப8 இ��கி ற#? 
 
நா	 இ<கி�B# வி2��� உBதி0 ெசC5#ேவா	. ஆனா6, 

அBத வ /:ைட0 சா�Bத அவ�க� சா<கிய சாbதிர<கைள0 ெச�# அBத0 
சாமபைல� ெகா23ேபா�� கைர5# பாவ5ைதெய6லா	 
ேபா��கி ேறா	 எ பா�க�. 



 
அ35# மBதிர	 ெசா6பவைர� T7பி:3 ஆ3 மா3 ேசவ6, ேகாழி 

ஏதாவ# இர2ைட அவ���� ெகா35#, �ைட, கா�கறி எ ! 
இறBதவ� சா7பிட�T8ய பல ெபா��கைள ைவ5# இைதெய6லா	 
அவ�கI��� ெகா35தா6 ெசா��க	 ேபாகிறா�, அவ� பாவ<க� 
ேபாகிற# எ ! ெச�# ெகா23�ளா�க�. 

 
ஒ� சி:ப23 நட5தியவ� உடைல வி:37 ேபா�வி:டா�. 

அத9காக ேவ28 எ ன ெச�தா�க�? 
 
ஒ�வ��� வ /3, ஒ�வ��� மா3, ஒ�வ���0 ெசாBத இட	 

எ ! ெகா35தா�க�. இ7ப8� ெகா35த பி  அவ� ெச�த 
பாவெம6லா	 இதிேல ேபா�வி3கிற#. அவ� ேமா:ச5தி9�7 ேபாகிறா� 
எ ! ெச�தா�க�. இ# நடBத நிகY0சி.  

 
ஏென றா6, “பாவ5ைத அவ�க� வா<கி� ெகா�கி றா�களா	...” 

பாவ5ைத வா<கி அைத ஜ/ரணி�க�T8ய ச�தி அவ�களிட	 
இ�கி றதா	.   

 
இ7ப8ெய6லா	 சா<கிய<கைள0 ெச�# மனிதWைடய 

நிைலகைள மீ23	 இBத7 Qமியி6 மனித உண��ட  
வாYவத9�2டான நிைலகைள5தா  ெச�# ெகா28��கி றா�கேள 
தவிர ஞானிக� கா:8 நிைலைய5 #ளி Tட நா	 ெப!வத9�2டான 
த�திைய� Tட இ6லாம6 ெச�# வி:டா�க�. 

 
ஒ[ெவா�வ����I	 ந6ல ஒU�க<கI	, ெத�வ /க அ A	, 

ெத�வ /க அ�I	, ெத�வ /க0 ச�திF	 வள��க0 ெச�வத9�5தா  
ேகாவி6.  

 
ஆனா6, ேகாவிC��0 ெச றா6 அ7ப8 எ2�கி ேறாமா..,? 
 
ேகாவிலி6 மணி அ85த#	 எ ன ெச�கி றா�க�? 
 
சாமிைய7 பா��க ேவ23	 எ ற நிைலயி6 ஒ�வைர ஒ�வ� 

இ85#5 த�ளி� ெகா23 இ�7பா�க�. “சாமிைய7 பா��க வி3.., 
ஏன�யா.., எ�ைம மா3 மாதிZ5 த�Iகிறா�..,?” எ ! அவ� ெசா6வா�. 

 
ஆக, அ7ெபாU# அ<ேக அBத “எ�ைம மா3” உ�I��� 

வB#வி3கி ற#. ஏென றா6, எ�ைம��7 A5தி இ��கா#.  
 



“ந/ ஏன�யா.., எ�ைம மா3 மாதிZ மைற5#� ெகா28��கி றா�. 
உ ைன5 த�ளாம6 அ7Aற	 எ ன ெச�வ#..,?” எ ! இவ� பதிC��0 
ெசா6வா�. 

 
“உன��� கிைட�கா#.., என��5தா  கிைட��	” எ ! 

இ7ப85தா  சாமி �	பி3கி ேறா	. 
 
ேகாவிC��� இ#ெவ6லா	 நட�கி ற#, பா��கலா	 

ஒ�வ��ெகா�வ� ச2ைட ேபா:3� ெகா�வா�க�.  
 
த/ப ஆராதைன கா2பி��	 ெபாU#	 பா��கலா	. அ5தைன 

தைலF	 ஆ3	. இ<ேக ஒ� H:3, அ<ேக ஒ� H:3 சாமிைய7 
பா�7பத9�� இ5தைன இ8பா3.  

 
அBத5 ெத�வ /க ஞான5ைத7 ெப!	 ஏ�க	 அ<ேக வ�கி றதா..? 

எ றா6 இ6ைல. ச9!0 சிBதி5#7 பா�<க�. 
 
அBத0 சிைலைய� கா:8 ெத�வ �ண5ைத ஒ[ெவா�வ�	 

ெபறேவ23	 எ ! ஞானிக� பைட5#� கா:8F�ளா�க�.  
 
த/ப ஆராதைன கா:3	 ெபாU# அ<ேக இ�:89�� மைறB#�ள 

அைன5#7 ெபா��கI	 ெதZகி ற#. மல� ெதZகி ற#, கனிக� 
ெதZகி ற#. ந!மண	 ஊ:3	 அைன5#	 ெதZகி ற#. 

 
அ7ெபாU# நா	 எைத எ2ண ேவ23	? 
 
வாY�ைகயி6 ெபா�ளறிB# ெசய6ப3	 இBத5 திற  நா<க� 

ெபறேவ23	. மலைர7 ேபா ற மண	 ெபறேவ23	, கனிைய7 
ேபா ற �ைவயான ெசா6C	 ெசயC	 ெபறேவ23	 சBதன5ைத7 
ேபா ற ந!மண	 ெபறேவ23	 எ ! எ2�த6 ேவ23	. 

 
இBத ஆலய	 வ�ேவா� அைனவ�	 இைதெய6லா	 

ெபறேவ23	. எ<க� ெசா6ைல� ேக:ேபா� அைனவ�	 
வாY�ைகயி6 இனிைம ெபறேவ23	. இBத ஆலய	 வ�ேவா� 
அைனவ�	 மகZஷிகளி  அ�� ச�தி ெப9!, மகிYB# வாU	 அ�� 
ச�தி ெபறேவ23	 எ ! எ2�த6 ேவ23	? 

 
இ7ப8 நா	 யாராவ# எ2�கி ேறாமா..,?  
 



“அBத0 சாமியிட	 ச�தி இ��கி ற#…,” எ ற இBத 
ந	பி�ைகைய5 தா  ஊ:8F�ளா�க�.  

 
எ2ண5தா6 அைத நம��� எ35தா6 “உயி� அBத0 ச�திகைள� 

ெகா3�கி ற#” எ ற நிைலைய நா	 மறB# வி:ேடா	. 
 
ஆகேவ, ேகாவிC��0 ெச றா6 நம��� அBத உய�Bத 

ெத�வ /க� �ண5ைத எ35# ந	ைம0 சா�Bேதா��ெக6லா	 அ# 
கிைட�க ேவ23	 எ ! எ2�வ# தா  உ2ைமயான ப�தி. 

 
யா� இ7ப8 நிைன�கி றாேரா அவேர உ2ைமயிேல ப�திமா  

ப�தியிேல சிறBதவ�. 
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நP9க� அைனவ�ேம மக�ஷிகள#� அ�� உண� ட� ஒ�றி வாழ4 

ெச=ய� D8ய நிைலக� வளர ேவ23� எ�பத5��தா� இைத4 
ெசா-கி�ேற�. 

 
அதிகாைல 4.30 மண)ய)லி�,& 6.00 மண)��� எ-ேலா�� &�வ 

தியான�ைத எ3�தாக ேவ23�.  
 
&�வ ந1ச�திர�ைத எ2ண) அதன#�: வ�� ேபர�F� 

ேபெராள#�� எ9க� இர�தநாள9கள#- கல,& எ9க� உடலி��ள எ-லா 
உ:/Xகள#�� படரேவ23� எ�: ஒ� ப�& நிமிடமாவ& தியான#�9க�. 

 
இைத7 ேபா ! கணவ  த  மைனவிைய எ2ணி மைனவி�� 

இ5தைகய ச�திக� கிைட�க ேவ23	. அ�� ஞான	 அ<ேக ெப�கி 
மைனவியி  அ�� பா�ைவயி6 என��� அ��ஞான5ைத வள�5தி3	 
அ�� ச�தியாக7 ெபறேவ23	 எ ! தியானி�க ேவ23	. 

 
கணவ  மைனவி நா<க� மகZஷிகளி  அ�� வ:ட5தி6 வாழ 

ேவ23	. எ<க� இ�வZ  பா�ைவயி6 இ�ைள அக9!	 ச�தி 
எ<கI��� உ�7ெபற ேவ23	  

 
எ<க� பா�ைவயி6 ஒ[ெவா�வ�	 அ�� ஞான	 

ெபறேவ23	. அறிB#ண�B# ெசய6ப3	 திற  அனவ�	 
ெபறேவ23	 எ ! தியானி5த6 ேவ23	.  

 



ஏென றா6 அBத ஒ[ெவா� உயிைரF	 கட�� எ ற நிைலயி6 
மதி5#வி:டா6 நம�� ெவ!7A எ ற நிைலக� வரா#. ஆகேவ உயிைர 
ஈசனாக மதி5# மனித� ஒ�வரா6 தா  இ[வா! எ2ண H8F	. 

 
உயிரா6 உ�வா�க7ப:ட இBத உடைல சிவனாக மதி5த6 

ேவ23	. அBத0 சிவW��� ந	Hைடய ேப0�	 c0�	 நா	 
ெசா6C	 த ைம பாதி�காதப8 அ�� ஞான5தி  த ைம அ<ேக 
வள�	ப8 நா	 ெச�ய ேவ23	. 

 
நா	 எ2�	 ேபா# ந	 உடC	 சிவமாகி ற#. நா	 

எ2ணியைத உயி� ஈசனாக உ�வா��கி ற#. அ�� ஞான5ைத 
நம��� விைனயா��	ேபா# நம��� ஒ றி வாU	 உண��க� 
வள�கி ற#. 

 
நா	 எவZடமி�B#	 பிZB# வாழவி6ைல. ஒ�வ� ேகாபமாக7 

ேபசினாேலா நம��0 ச	பBதமி6லாம6 அ35தவைர5 தி:3	ேபா# 
அைத ேக:டறிBதாேலா நம��� பதிவாகிவி:டா6 அவZடமி�B# 
ெவளி7ப:ட உண��க� அ�வாக விைளB# வி:டா6 அBத உண�வி  
�ண	 த  இன5தி  த ைமைய7 ெப���	. 

 
அதனா6 தா  சிவ  ஆலய5தி6 நBத/bவர  சிவW��� 

கண�க7பி�ைள எ ! ெசா6வா�க�. 
 
நா	 எைத எைத7 பதிவா�கி� ெகா�கி ேறாேமா அதி6 எBத 

உண�ைவ அதிகமாக0 ேச��கி ேறாேமா அBத� கண�கி  பிரகார	 
இBத உடலி6 ேநாயாவ#	 அBத� கண�கி  பிரகார	 இBத உடைல 
வி:30 ெச றபி  அ35த உட6 ேபயாகேவா அ6ல# மனிதன6லாத 
உடலாகேவா மா9றிவி3	. 

 
மனித உடC��� ெச றா6 ேபயா�	. மனித உடைல வி:3 

ெவளிேய ெச றா6 எBத விஷ5 த ைமைய வள�5#� ெகா2டேதா 
அத9�5த�க அ35த உடைல உ�வா��	 ந	 உயி�. 

 
இைத0 சிவ த5#வ5தி6 ந	 சாbதிர<க� ெதளிவாக� 

T!கி ற#. ஆகேவ, இைதெய6லா	 நா	 மனதி6 ைவ5#� 
காைலயி6 எ7ப8F	 அBத5 #�வ ந:ச5திர5தி  உண��கைள 
எ2ணி எ35#� ெகா�I<க�. 

 



அகbதியமாமகZஷிகைளF	 #�வ மகZஷிகைளF	 ச7தZஷி 
ம2டல<கைளF	 எ2ணி இைதெய6லா	 T:8 உ<கI��� 
ெபறேவ23	 எ ! வள�5#� ெகா�I<க�. 

 
உ<க� மைனவி��� கிைட�க ேவ23	 எ ! எ2�<க�. 

மைனவிF	 த  கணவW��� கிைட�க ேவ23	 எ ! எ2�<க�. 
இர23 ேப�	 ேச�B# த<க� தா� தBைதய���� கிைட�க ேவ23	 
எ ! எ2�<க�. 

 
எ<கைள வள�7பத9காக அவ�க� ப:ட # ப<க� அைன5#	 

ந/<கி அவ�க� எ ெற !	 மகZஷிகளி  அ�� வ:ட5தி6 மகிYB# 
வாழேவ23	 எ ! அ ைன தBைத��� காணி�ைகயாக0 
ெசC5#<க�. 

 
அ35# எ<க� அ ைன தBைதைய ஈ ற எ<க� 

�லெத�வ<களான H ேனா�களான பா:ட  பா:8 இ�Bதா6 அவ�க� 
ச7தZஷிகளி  அ�� ச�தி ெபறேவ23	 அவ�க� மலைர7 ேபா ற 
மண	 ெபறேவ23	 மகிYB# வாU	 ச�தி ெபறேவ23	 எ ! 
எ2ண ேவ23	.  

 
அவ�களி  அ�� எ ெறென!	 எ<கI�� உ!#ைணயாக 

இ��க ேவ23	 எ ! எ2�<க�. 
 
அவ�க� உடைல வி:37 பிZB# ெச றி�Bதா6 அ35த கணேம 

“எ ைன வி:3வி:37 ேபாகி ற/�கேள..,” எ ! எ2ணிவிடாத/�க�.  
 
# ப<கைள அக9றிவி:3 இனி5 # பமி6லாத நிைலக� 

ெகா23 பிறவியி6லா நிைல எ ற ஏகாBத வாY�ைக அவ�க� வாழ 
ேவ23	 எ ! அவ�கைள நா	 வி2 ெசC5தி7 பழக ேவ23	. 

 
இைத7 ேபா ! ந	 வாY�ைகயி6 வழி நட5திேனா	 எ றா6 

மனிதW��7 பி  அ35த நிைல அழியா ஒளி0 சxர	 “க6கி”.  
 
ஆனா6, மனிதW��7 பி  ேவதைன எ றா6 மீ23	 இBத 

நரகேலாக5தி6 பிறவி��5 தா  வர ேவ23	. இதிலி�Bெத6லா	 மீள 
ேவ23	 எ பத9�5தா  உ<கI��5 தியான	 ெச�F	 
HைறகைளF	 ஆ5ம �5தி ெச�F	 பயி9சிகைளF	 ெகா3�கி ேறா	. 

 



இ<ேக ெகா3�க7ப3	 உபேதச<கைள5 தி�	ப5 தி�	ப7 
ப8F<க�. உ<கI��� பதிய ைவ5#� ெகா�I<க�. 
“ெபாU#ேபா�காகேவ..,” இைத ைவ5#� ெகா�I<க�. 

 
அ�� மகZஷிகளி  அ�� உண��ட  ஒ றி வாU<க�. 

எ6ேலா�	 நல	 ெபறேவ23	 எ ! ஏ<�<க�. அவ�க� நலமாக 
வாYவைத� க23 ந/<க� மகிU<க�. 

 
ஆகேவ, இைத7 ேபா ற மகிY0சியி  த ைமைய உ<கI��� 

வள�5# இ�� `ழா நிைல ெகா23 அ35# இBத உடைல வி:3 
அக றா6 எBத5 #�வ ந:ச5திர5திைன7 பி ப9றியவ�க� ச7தZஷி 
ம2டலமாக ஆனா�கேளா அதWட  நா	 அைனவ�	 இைணேவா	. 

 
இைத நா	 உ!தி7 ப35தி�ெகா�ேவா	. ந	Hைடய வாYநா� 

அ<ேக தா .  
 
ெச6வ	 ந	Hட  வ�வதி6ைல. ந	 உடேல ந	Hட  

வ�வதி6ைல எ றா6 உடலி6 விைளய ைவ5த உண��க� எைத� 
கவ�Bேதாேமா அத  வழி அ<ேக அைழ5#0 ெச6C	. 

 
“நம��5 த/<� ெச�தா .., த/<� ெச�தா ..,” எ ற உண�ைவ 

வள�5ேதா	 எ றா6 மீ23	 கீேழ ெச6கி ேறா	. இைத7 ேபா ற 
நிைலகளிலி�B# நா	 வி3ப:3 எ !ேம நா	 மகZஷிகளி  அ�� 
வ:ட5தி6 மகிYB# மகிYB# வாYேவா	. 

 
ஆகேவ, நP9க� எ-ேலா�� அ,த அ�� ஒள#ைய/ ெப���த- 

ேவ23�. ேநா=கைள/ ேபா��� ஆ5ற- ெபறேவ23�. 
 
வ)ஷ� த�ைமக� நம��� Xகா& த3�&/ பழ�த- ேவ23�. 

நம��� ெப��கிய இ,த ஆ5ற-கைள ம5றவ�கF��� எ3�&4 ெசா-த- 
ேவ23�. 

 
ம5றவ�க� அைத ஏ9கி/ ெப:� ேபா& தPைமகைள/ ேபா��� 

நிைலகF�� நP9க� தயாரா�த- ேவ23�. 
 
அத� வழி நா� ெச=ேதா� எ�றா- இ,த உட���/ ப)� அ�� 

ஒள#4 Mடரான அ,த மக�ஷிகFட� ஒ�றி வாழலா�. 
 



இ,த உடலி� ஆைச��/ ெபா�F��� XகA��� ெச�றா- இ,த/ 
Xவ)ய)� ஈ�/X��� வ,& ம\23� நரகேலாக�ைத4 ச,தி��� நிைல 
வ�கி�ற&. 

 
இைத/ ேபா�ற நிைலகள#லி�,& ஒHெவா�வ�� வ)3பட 

ேவ23�. நP9க� எ-லா� அ�� ஞான#களாக உயர ேவ23� எ�பேத 
எம& தவ�. 

 
நா� ஒ�வனா- ஒ�:� ெச=ய @8யா&. ம�க� எ-ேலாைர�� 

அ�� வழிய)- ஞான�தி� பாைதய)- அைழ�& வ�� அளவ)5� நP9க� 
தயாராக ேவ23�. நா� ஒ�வேன ெசா-லி� ெகா28��க @8யா&. 
ஆகேவ நP9க� அ,த நிைல�� வா�9க�. 

 
இ,த உலக@� கா5: ம2டல@� ந4M� த�ைமய)லி�,& வ)3பட 

ேவ23�. ம�கைள அ�� மக�ஷிகள#� அ�� வ1ட�தி- வாழ/ பழ�க 
ேவ23�. 

 
உ9களா- @8��, நி4சய� நP9க� ெச=வ P�க�. எம& அ�ளாசிக�. 

 

https://omeswara.blogspot.com/search/label/ஞானிக�%20ெகா35த%20சாbதிர<களி6

%20ெசா6ல7ப:ட%20உ2ைமக� 

 


