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1. ஆறாவ
 அறிைவ� சிைலயாக உ�வா�கினா� 

ேபாகமாமக ஷி 
இ#த$ பிரப'ச� எ$ப) உ�வாகிய
? இ#த$ பிரப'ச	தி* 

மனித� எ+வா, உ�வானா�? எ�ற ேப�.ைமகைள 5300 
ஆ.3க4�5 �� ேபாகமாமக ஷி க.டறி#தா�. 

 
7 யனிலி�#
 விைள#
 பி� அதனி* �தி�#த பாதரச8க9 

ெவளி$ப;3 வி.ணி� ெசயலி* அ#த$ பாதரச8க9 தம�59 கல#
 



ஈ�	
� ெகா.3 விைள#த >றி� நிைலக9 ந;ச	திர8களாக 
விைளகி�ற
. 

 
அதனி� வள��சியி* ஒ� 7 ய� 53�பமாக ஒ� பிரப'சமாக 

விைள#
 அதA59 நம
 BமிையC� உ�$ெபற� ெசDத
. 
  
இ#த$ பிரப'ச	திA59 விைள#த அைன	
� ச�திC� நம
 

Bமி�59 அ
 உயிரE�களி� ஆAறலாக வள�	
 அ
 மனித� 
வைரயிF� வள�#
 வ#த
, 

 
மனித� த� வள��சியி* ஆறாவ
 அறிவிHைடய ஆAறைல$ 

ெபAறா�. இ�, 7 ய� எ+வா, பிரகாசி�கி�றேதா அைத$ ேபா�, 
மனித� த� உடலைம$பி� இ#த ஆறாவ
 அறிவி� த�ைம ெகா.3 
எைதCேம உண�#
 க.3ண�#
 அறி#
 ெசய*ப3� ஆAற* 
ெபAறா�. 

 
இ$ெபாI
, ஒ� ெபா�ைள நா� ெவளி�ச	தி* பா��5� 

ெபாI
தா� ெத கி�ற
. அைத$ ேபால ஒ� உண�J�59 
மைற#தி��க�>)ய உண�வி� ஆAறைல அறி#
ண�#தா� ேபாக�. 

 
 எைதCேம உ�வா�5� ஆAற*மி�க நிைலயி� த�ைமைய 

ேபாகமாமக ஷி வழியைம	
 அைத இ#த மனித உடF�ெகா$ப 
அைம	
 7 யைன ைமயமாக ைவ	
 ஒ� சிைலைய உ�வா�கினா�. 

2. இ�ப	திேயI ந;ச	திர8களி� ஆAறைல 
சிைல�59 அைம	தா� 

இ�, வி.ணிேல மAற ேகா9க9 ெச�றாF� 7 யனி� 
அரவைண$பிேல ேகா9க9 ஒ� சரீாக� Nழ*கி�ற
.  

 
ஒேர சரீாக� Nழ�றாF� கால	தாேல மAற 7 ய� 

53�ப	திலி�#
 வர�>)ய விஷ	தி� த�ைமைய இ#த� கதி ய�க� 
ச�திக9 தா�கி அதHைடய நிைலக9 BராைவC� சிதற� ெசD
 இ#த$ 
பிரப'ச	திA59 வரா
 த3�5�. 

 
அதாவ
, 7 ய� 53�ப	திA5$ பா
கா$O இ#த 27 

ந;ச	திர8க9தா�.  

 

அைத$ ேபா�,தா� ேபாக� இ#த ஒ+ெவா� ந;ச	திர	தி� 
த�ைமக4ைடய நிைலகைள ��கHைடய சிைல�59 “27 



ந;ச	திர	தி� ஆAறFைடய சில தாவர இன� ச	ைதC� சில 
ந;ச	திர8களி� நிைலகைளC�” அைம	
 ைவ	தா�. 

 
சம	
வமான நிைலயி* இ�, வி'ஞானிக9 எ$ப) 

கதி ய�க	ைத	 தன�59 அட�கி அத� வழியி* இய#திர8கைள 
இய�கி மAற நிைலகைள� ெசDய உபேயாக$ப3	
கி�றனேரா அைத$ 
ேபா�, ��க� சிைலைய வ)வைம	தா�. 

3. வியாழ� ேகா9 ந� பிரப'ச	திA5 மிகJ� 
��கியமான
 (“5�”) 

வியாழ�ேகா9 மAற ந;ச	திர8களிலி�#
 வர�>)ய 
கதி ய�க� ச�திையC� மAறைவC� தன�59 ஜWரணி	
 அ#த� 
கதி ய�க	ைதேய அட�க�>)ய த�ைமைய$ ெபAற
. 

 
ஒ� ந;ச	திர	தி* கதி ய�க� இ��கிறெத�றா* அேத 

கதி ய�க	ைத	 தன�59 எ3	
 7 யHைடய ஆAறைல எ3	
 
“அ#த� கதி ய�க� ச�திையேய.., அட�க�>)ய ச�தியாக” வியாழ� 
ேகாளிலி�#
 ெவளி$ப3�. 

 
ஆைகயா*தா� இ#த$ பிரப'ச	திலி��க�>)ய விஷ	தி� 

த�ைமக9 மAற ந;ச	திர8களிலி�#
 ெவளி$ப;டாF�, இ#த 
“வியாழ� ேகா9 ெவளி$ப3	
� ச�தி” அைத அட�கி இ#த$ 
பிரப'ச	திA59 “ந*ல மாAற�..,” ஏAபட� காரணமாகி�ற
. 

 
இைவெய*லா� ெமDஞானிக9 கா;)ய
. இைத வி'ஞான	தா* 

க.3 ெகா9ள ேவ.3ெம�றா* ெவ5 காலமா5�. 

4. “��க� சிைலயிலி�#
 ெவளி$ப3�.., 
Z�சைலகைள [க�8க9” 

ஆனா*, ெமDஞானிக9 அைத	 ெதளிவாக� கா;)C9ளா�க9. 
அைத	தா� “நா� இ�, பா��5�.., ��க� சிைல�59” பா��கலா�. 

 
அ#த இ�;டைற�59 ைவ�க$ப;ட சிைலயி* அ�கால8களி* 

நWைர வி3�ப) ெசDதா� ேபாக�.  
 
Bமியி� ெவ$ப	தா* மைலயி� ெவ$ப	ைத அ
 எ3�5� 

ெபாI
 ஒ� ெசா;3 நW� ப;டா* சிைலயிலி�#
 Z�சைலக9 
ெவளிவ��. 

 



நா� எ#த ஏ�க	
ட� ெச*கி�ேறாேமா ��க� சிைலயிலி�#
 
ெவளி$ப3� அைலகைள� Nவாசி	தJட� நம�59 இ��க�>)ய பல 
விஷ	த�ைமகைள மாD�க� >)ய ச�திைய நா� ெபற �)C�. 

 
அ#த ேபாகமாமக ஷி கா;)ய அ�9 வழியி* அைத எ.ணி 

“அ#த� சிைலைய உA,$ பா�	
.., அதிலி�#
 வ�� மண	ைத 
[க�#தா*” அவ� எ$ப) இ�, வி.ணிேல ஒளியி� ச\ர� ெபA, 
எ�,� பதினாறாக வா]கி�றாேனா அவனி� ஈ�$O வ;ட	தி* நா� 
ெச*லலா�. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. ��கனி� த	
வ� 

 
த.டாCதபாணி – நிராCத� 

"அவ� ஆ.).., நW பா��காேத..," ேகாவண	ேதா3 பா�	தா* உன�5� 

ேசா, கிைட�கா
. 

 

ஆைகயினாேல ஆ.) ேவஷ� ேபா;)��5� ெபாI
 ேபாD$ 

பா�	தா*, இ85 ெதாழி* ேபாDவி3�. 

 

ஆ.) ேவஷ� ேபா;)�#தைத$ பா�	தா* இ85 ெதாழி* 

ேபாDவி3மா�. அதAகாக ேவ.) "இராஜேவஷ�.., எ$ெபாIேதா..," 

அ$ெபாI
 மைல�5$ ேபாவா�க9. 

 

இ
 மாதி ெய*லா�, ந�ைம அறியாமேல நம�59 ஆைசைய 

வள�	
9ளா�க9. 

 

த.டபாணி எ�கிறேபா
 இ#த உடலி� வா]�ைகயி� நிைலகைள 

த.டாCதபாணி எ�, சிைலயி* "ேகாவணா.)யாக� கா;)னா�க9". 

 

அதாவ
, ஆைச, ேகாப�, ெவ,$O இ	தைகய உண�வி� த�ைம 

தன�59 எ3	
, இ#த உடF�59 அ#த உண�வி� த�ைம 



ெகா3�க$ப3� ெபாI
, “இ�.., நா� உ�ைன$ பா��கிேற�” எ�ற நிைல 

ஏAப3கி�ற
. 

 

இ#த மாதி , இ�ெனா� உடF�59 �Aறி3� உண�ைவ ந� 

உடF�59 Nவாசி�க� >டா
. 

 

அதாவ
, நம�59 எ3�க ேவ.)ய ஆCத� – “நிராCத�”. 

நிராCதமாக, இ#த “உடF�59 உ.டான எ.ண8கைள” எ3�க�>டா
 

எ�பதA5	தா� த.டாCதபாணியாக ைவ	
9ளா�க9. 

 

ஆக, அ#த 
�வ ந;ச	திர	திலி�#
 வ�� ேபர�9 ேபெராளிைய 

எ3	
 அைத� Nவாசி	
 நம�59 “ஊ�,ேகாலாக” ைவ�க ேவ.3�. 

 

அத� வழியி* நம�59 வ�� தWைமகைள	 த3	
� ெகா9ள 

ேவ.3� எ�பதA5	தா� அ$ப)� கா;)C9ளா�க9 ஞானிக9. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
��கனி� த	
வ� – 3 

 
1. ��க� - வ9ளி ெதDவ ஆைண 

இ#த ஆறாவ
 அறிவி� த�ைமைய ��க� வ9ளி ெதDவ 
ஆைண எ�, ெதளிவாக� கா;)னா�க9 ஞானிக9. 

 
பல ேகா)� ச\ர8களி* ேவ;ைடயா) ேவ;ைடயா)	 த�ைன 

த�Hைடய வா]�ைகைய வள�	
� ெகா.3 வ#த அ#த ச�திைய 
“ேவ3வனி� மக9.., வ9ளி” எ�ற காரண$ெபயைர ைவ	
 N;)� 
கா;3கி�றா�. 

 
“வ9ளி.., திைண� கா;)ேல காவ* இ��கி�றா9” அ#த வலிைம 

மி�க ச�தியாக (வ*லி – வ9ளி) எதைன விைளய ைவ	தாேரா அதைன$ 
பா
கா$பாக ைவ	
9ளா� எ�, கா;3கி�றா�க9. 

 



மனிதனி� உடலி* ஆறாவ
 அறிJ வலிைம மி�க ச�தியாக 
நம�59 பல ேகா)� ச\ர8களி* ேவ;ைடயா) இ#த மனைத உ�வா�கி 
இைத� கா	தி3� ச�தியாக இ#த ஆறாவ
 அறிJ இ��கி�ற
. 

 
இ#த ச�திைய	தா� ெதளிவாக� கா;3கி�றா�க9 “வ9ளி” எ�,. 

ந� உடலான திைண�கா;ைட காவ* இ��கி�ற
 எ�ற நிைலைய	 
ெதளிவா�5கி�றன�. 

 
இ#த� காவ* கா�5� உண�வி� த�ைமைய நா� [க�#
 

உயி�ட� இைண�க$ப3�ேபா
 இ#த உண�J ந� உடF�59 
ெச�றபி� ெதDவ ஆைணயாக மா,கி�ற
. 

 
அதாவ
, “கா�5� உண�வி� இய�கமாக” அ#த எ.ண8க9 

ந�ைம இய�கி தWைமக9 Oகாத நிைலகைள உ�வா�5�. இ
தா� 
வ9ளி ெதDவ ஆைண. 

 
ஆறாவ
 அறிவி� த�ைமயாக இ#த உடைல� கா	தி3� 

உண�ைவ நா� [க�#
 இ#த உயி�ட� இைண�க$ப3�ேபா
 அத� 
ெசயலாக இ#த உடைல இய�5�, அதைன� கா�5� 

2. இ�சாச�தி கி யாச�தி ஞானச�தி 
இைத	தா�, “இ�சாச�தி.., கி யாச�தி.., ஞானச�தி..,” எ�, 

கா;3கி�றா�க9.  
 
நா� எைத இ�ைச$ப3கி�ேறாேமா ந� உயி ேல 

இைண�க$ப;டா* இ�சாச�தி. அத� வழி உடலி* கி ைய ஆ5�ேபா
 
கி யாச�தி. உ�வான அ#த� ச�தி ந� உடF�59 Nழ�, அத� 
ஞானமாக இ#த உடைல இய�5� ேபா
 ஞானச�தி. 

 
“Zல	ைத நா� அறிவதA5.., ஞானிக9” இ+வா, ெதளிவாக� 

கா;3கி�றா�க9. 
 
ஆனா*, இ�, எ�ன ெசா*கிறா�க9..?  
 
��கH�5 இர.3 மைனவி. எ$ப) எ�றா* ஆைச�5 ஒ� 

மைனவி அ�O�ெகா� மைனவி எ�, இ$ப)	தா� தி O ப.ணி 
உ.ைமயி� உண�ைவ நா� உணர �)யா
 ெசD
வி;டன�. 

 
��கH�5$ பா* அபிேஷக�, ேத� அபிேஷக� ெசDதா* 

��க� அதAகாக ெம�சி எ�ைன� கா$பா� எ�,� எ� கைடயி* 



வ�� வியாபார	தி� நிைலயி* வியாபார	ைத$ ெப��5வா� எ�,� 
இைத	தா� உண�	
கி�றா�க9. 

 
ஆகேவ, த� க`ட8கைளெய*லா� ெசா*லி ேகாவிலி* 

“சரணாகதி த	
வ�..,” எ�, இ#த அபிேஷக	ைத� ெசDதா* அவ� 
இ8ேக ெசDவா� எ�ற சா8கிய சாaதிர8கைள� ெசா*லி 
உ.ைமயி� உண�ைவ நா� ெபறாத நிைலகளி* கால	தா* 
தைடப3	தி வி;டா�க9. 

 
ஆனா*, ெமD ஒளியி� உண�Jகைள நா� ெபA, அத� ேம* 

இ�ைச$ப;3 அ
 உண�வி� த�ைம தன�59 ேச��க$ப3�ேபா
தா� 
அ
 கி ையயாகி நம�59 தWைமகைள நW�5�. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
��கனி� த	
வ� – 4 

 
1. பிர�மாைவ� சிைற$பி)	தா� ��க�.., ஏ�? 
பிர�மாைவ� சிைற$ பி)	தா� ��க�. ��க� யா�? 

பிர�மாைவ ஏ� சிைற$பி)	தா�?  
 
இ$ெபாI
 7 யனிலி�#
 வர�>)ய ஒ� ெவ$ப கா#த� ஒ� 

ேராஜா$Bவிலி�#
 வர�>)ய மண	ைத அ
 இI	
� கவ�#
 
ெகா9கி�ற
.  

 
அ$ப)� கவ�#
 ெகா.டபி� அ#த மண	ைத வ Wசி அைலகளாக 

அ
 வ WNகி�ற
. ச#த�$ப	திேல அ#த நிைல உ�வாகி�ற
.  
 
ஆகேவ, ஒ+ெவா� ச#த�$ப� ஒ� ெபா�4ட� ஒ� ெபா�9 

ேச��க$ப3� ெபாI
 மAெறா� ெபா�ளிHைடய த�ைமக9 
உ�வாகி�ற
.  

 
இைத$ ேபா�, “ஒ+ெவா� ச#த�$ப	ைதC�.., நா� உ�வா�க 

ேவ.3�”. 



 
இ�, வி'ஞான	தி* எ	தைனேயா ெச) ெகா)கைள மாAறி 

இ��கிேறா�. எ	தைனேயா மா3 ஆ;)� இன8கைள மாAறி 
இ��கிேறா�.  

 
இ#த இயAைகயி* விைளய�>)ய அ	தைன ச�திையC� இ#த 

மனித உடF�59 நா� சி�`)�5� த�ைம அ
தா�.., “பிர�மாைவ� 
சிைற$பி)	தா� ��க�”. 

 
நா� ஒ� ெபா�ைள உ�வா�க ேவ.3ெம�, எ.Eகி�ேற�. 

அ$ெபாI
 அ#த எ.ண	ைத நா� Nவாசி	
 “எ� உயி ேல 
ப;டJட�.., பிர�ம�”.  

 
அ#த பிர�ம	தி� த�ைமக9 எ� உடF�59 ெச*கி�ற
.., 

“பிரணவ�”. எ� உடF�59 ெச�றJட� அத� நிைலக9 ெகா.3 
“நா� ெசய*ப3	
கி�ேற�”. பிர�மா உ�வா�5கி�றா�. 

 
ந� உயி � த�ைம பிர�ம�. இ#த ஆறாவ
 அறிவி� 

த�ைமயா*, சி�`)�க ேவ.3ெம�, எ.Eகி�ேற�.  
 
இ#த உண�வி� த�ைமைய எ� உண�J�59 ெசF	தி “அ#த� 

ச#த�$ப	ைத நிக]	தி.., நா� அைத� ெசய*ப3	
கி�ேற�”. 
மனித� உ�ெப,� ச�தி ெபAறவ� எ�ற நிைல�5 அ8ேக ெமD 

ஒளியி� த�ைமைய� கா;)னா�க9 ஞானிக9. இைத	தா� ��க� 
பிர�மாைவ� சிைற$பி)	தா� எ�, கா;)னா�க9 ஞானிக9. 

2. “ஒளி..,” எ�ற நிைலைய� சி�`)�5� பிர�மனாக 
நா� ஆக ேவ.3� 

உயி� பிர�ம�. நா� யா ட	தி* ஏமாAறினாF�, ந� உயிரான 
ஈசனிட� ஏமாAற �)யா
. நா� ெகா3	தைத பிர�மமா�கி நம�59 
சி�`)	
வி3கி�ற
. 

 
ஆக அேத பிர�மனிட	திேல மகி]�சிைய ஊ;ட ேவ.3ெம�றா*, 

அைத� கா;)F� உய�#த ெமDஞானியி� அ�9 ஒளிைய� 
ெசF	தினா* ஒழிய இ#த உண�ைவ நம�59 மாAற �)யா
. 

 
ச#த�$ப	தி* நா� ேசா�ேவா ச'சலேமா ேவதைனேயா 

ப;3வி;டா* அைன	
ேம விஷ�.  
 



அ#த விஷமான உண�Jகைள நா� எ3�க$ப3� ெபாI
 இ#த 
விஷ	திA59 ேவதைன ெகா.3 இற#தவ�க4ைடய உயிரா	மா 
அதி��சியி� நிைல வர$ப3� ெபாI
 நம�59 அ#த உயிரா	மா 
ஊ3�வ ச#த�$ப� ஏ
வாகி�ற
. 

 
ஆக, இ�ெனா� உடலிேல ேவதைனயாக, அவ� எ#த நிைலயி* 

இற#தாேனா எ#த ெவறியி� த�ைமயி* ெவ,$பி� உண�Jகளினா* 
ஆனாேனா அ#த உண�வி� த�ைம நம�59 வ#
 ந�ைம இய�க	 
ெதாட8கிவி3�. 

 
இைத$ ேபா�,  ந�ைம அறியாேமேலேய ச#த�$ப8க9 ந�ைம 

இய�கிவி3கி�ற
.  
 
ஏென�றா*, பலவ Wனமா5� ெபாI
தா� இ#த விஷ	தி� த�ைம 

ஊ3�Jகி�ற
. உண�வி� த�ைம ஒளியாக மாA,� ெபாI
 அைத 
அ$Oற$ப3	
கி�ற
. 

 
இ$ெபாI
 நா� ேகாபி�5� ெபாI
 இ#த உண�வைலக9 ந� 

உடலிேல ேகாப அைலகளாக மா,கி�ற
.  
 
அ$ப)� ேகாப அைலக9 வ�� ெபாI
 யாராவ
 ச#ேதாஷமாக$ 

ேபசினாF� அைத ெந�8கவிடா
. கவன� ைவ	
� ெகா948க9. 
 
நW8க9 ேசா�வான நிைலயி* இ��5� ெபாI
 மAறவ�க9 எ#த 

நிைலயி* ேபசினாF� இ#த� ேசா�வான அைலேய உ8க4�5$ 
பா
கா$பாக இ�#
 அைதேயதா� ேபச� ெசD
 மAறவAைற எ3�க 
விடா
. 

 
 நW8க9 ந*லைத மகி]�சியான நிைலயி* எ3	
� 

ெகா.)��5� ெபாI
 விஷமான அைலக9 தா�கியJட�, “N�..” 
எ�, ப;டJட� திbெர�, ெவ)	
வி3�.  

 
ேசா�J, ச'சல� இைவ எ*லா� விஷ�. ந*லைதேய எ.E� 

ெபாI
, “N��..,” எ�, ஒ�வ� ெசா�னா*, இ
 உடேன ஊ3�வி அ#த 
“ந*ல
 கைல#
” அைத உணவாக உ;ெகா9கி�ற
. 

 
இைத$ ேபா�ற நிைலகைள நா� மாAற ேவ.3ெம�றா*, 

அதHைடய ஆAறைல� 5ைற�க ேவ.3ெம�றா*, “ஓ� ஈaவரா..,” 
எ�, ந� உயி டேம ேவ.ட ேவ.3�. 

 



அ#த	 
�வ ந;ச	திர	தி� ேபர�4� ேபெராளிC� நா8க9 ெபற 
ேவ.3�, அைத எ8க9 ஜWவா	மா ெபறேவ.3� எ�ற இ#த 
அைலகைள� ெசF	
� ெபாI
 நம�5$ பா
கா$O� கிைட�5�. 

 
யா� ச8கடமான நிைலகைள� ெசா�னாF� பரவாயி*ைல.  
 
அ#த 
�வ ந;ச	திர	தி� ேபர�4� ேபெராளிைய நா� 

Nவாசி	
 இ#த ஒளியிைன நா� பாD�N� ெபாI
 பிற�ைடய 
உண�Jக9 தWயதாக இ�#தாF� அைத மாA,� ஆAற* கிைட�கி�ற
. 

 
இைவெய*லா� இயAைகயிHைடய நிைலகைள நா� 

சி�`)�5� நிைலக9. 
 
அதாவ
 மனித� பிர�மாைவ� சிைற$பி)	தா�. மனிதHைடய 

ஆறாவ
 அறிJ “எைதCேம சி�`)�5� த�ைம” ெகா.ட
.  
 
நம�59 வர�>)ய 
�ப	ைத அகAற அ#த ெமD ஒளியி� 

த�ைமைய “நம�59 பிர�மா�கி.., பிரணவமா�கி..,” ந�ைம தWய
 
அEகாத நிைல�5 அ#த உடலிேலேய உண�ைவ ஒளியாக மாAறிட* 
ேவ.3�. 

 
ந� உண�வி� த�ைமைய ஒளியி� ச\ரமாக$ ெபற ேவ.3�. 

இ
தா� கைடசி நிைல அ
 தா�. 
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1. சரவணபவா 5கா க#தா கட�பா கா�	திேகயா 
OIவிலி�#
 மனிதனாக	 ேதா�,� வைரயிF� ஒ+ெவா� 

உண�வி� த�ைமயி* மாAற8களாகி அறிய�>)ய ச�திC� த�ைன� 
கா	
� ெகா9ள� >)ய உண�J� ஒ+ெவா� அEவிA594� 
உ�வாகி அதA5.டான உடலாக வள�#த
. 

 
 மனித உடலாக வள�#தபி� எ*லா� கழிைவC� 

கழிவா�க�>)ய ஆAற* வ��ேபா
, நா� சா$பி;ட ஆகார	தி* 



மைற#
9ள ந'சிைன� கழி	
வி;3 ந*ல உடலாக நம�59 ேச�	
 
அ#த “ஆAற* மி�க மணமாக வ�வ
தா�.., ஆறாவ
 அறிJ”. 

 
இ#த ஆறாவ
 அறிவா* நா� Nவாசி	
 உயி ேல ப;டJட� 

எைத எ.Eகி�ேறா�?  
 
க�ைண� கிழ8கி* விஷ� இ��கி�ற
. அைத அறி#
 அ#த 

விஷ	ைத நW�கிவி;3 நா� Nைவமி�கதாக மாAறி� சா$பி3கி�ேறா�. 
 
இ#த ஆறாவ
 அறிவி� ெபய�தா�, சரவணபவா, 5கா, அதாவ
 

எைதCேம சரணமைடய� ெசDய�>)ய ச�தியாக உடலான இ#த� 
5ைக�59 நி�, இய85கி�ற
. 

 
க#தா, சி,க� சி,க வ�வைத அறி#
 தன�59 அைண	
 ந� 

எ	தைனேயா 5ண8க9 ெகா.3 எ	தைனேயா வைகயான 
உண�Jகைள நம�59 எ3	தாF�, கட�பா இைதெய*லா� உ�வா�க	 
ெத #
 ெகா.டவ�  

 
உ�வா�கி கா�	திேகயா என�59 அறிC� அறிவாக ஒளியாக	 

ெத #
 ெசய*ப3� த�ைம.  
 
சரவணபவா – சரணமைடய� ெசDC� ச�தி 
5கா – இ#த உடலான 5ைக�59 நி�, 
க#தா – வ�வைத அறி#
 
கட�பா – உ�வா�க	 ெத #தவ� 
கா�	திேகயா – அறிC� அறிJ ஒளியான ெவளி�ச� 
 
ஆக, எ	தைகய தWய நிைலக9 வ#தாF� இ#த உடலி* விஷ	ைத 

மலமாக மாAறி உடைல ந*லதாக மாAறி அறி#
 ெசய*ப3� 
ஆAற*மி�க ச�தியான இ#த ஆறாவ
 அறிவி� த�ைம நம�59 
உ.3  

 
இ#த ஆறாவ
 அறிைவ சரவணபவா, 5கா, க#தா, கட�பா, 

கா�	திேகயா. பி� ��கா எ�கிேறா�. க�ைண� கிழ8ைக ேவக 
ைவ	
 அதHைடய விஷ	ைத நW�கிவி;3 நா� சா$பி3� ெபாI
 
மகி]�சி அைடகி�ேறா�. 

2. ேவF� மயிF� 
ைண 
ச�திேவ* நம
 >�ைமயான எ.ண�, ஞானேவ* க�ைண� 

கிழ8கி* உ9ள விஷ	ைத நW�கிய நிைல. 



 
“ேவF� மயிF�..,” எ�றா* க�ைண�கிழ8கி* உ9ள விஷ	ைத 

நW�கிவி;3 நா� சா$பி;டJட� அ#த ஞான	தா* சா$பி;டJட� 
உடலி* மகி]�சியாகி�ற
.  

 
மயி* எ$ெபாI
ேம ேதாைக வி 	
 ஆன#தமாக ஆ3கி�ற
. 

மயிலி� கால)யிேல எ�ன இ��கி�ற
? பா�O,  
 
நா� க�ைண� கிழ8ைக ேவகைவ�5� ெபாI
 விஷெம*லா� 

நW8கினா* மி'Nவ
 ெகா'ச� விஷ�தா�. 
 
ேவகைவ	த அ#த� க�ைண� கிழ8ைக நா� சா$பி3� ெபாI
 

ந� உடலிலி��க�>)ய Zல வியாதிக9 ைக கா* 5	த* Z;3வலி, 
ேபா�றைவக9 எ*லா� மி'சிய விஷ	த�ைமயா* நW8கிவி3�. 

 
இ#த விஷ	ைத நW�க� >)ய நிைலக9 அதHைடய ச�திக9 

நம�59 அட8கி, நம�59 வ�� 
�ப	ைத நW�க�>)ய நிைலகளாக 
நம�59 வ��. 

 
அ
தா� சரவணபவா, 5கா, க#தா, கட�பா, கா�	திேகயா, இ#த 

ஆறாவ
 அறிவி� த�ைம. இைதெய*லா� நா� சைம	
 
உ;ெகா94� நிைலக9.  

 
��க� யா�? ஆறாவ
 அறிJ. மயிலி� கால)யி* பா�O விஷ�, 

அதA5� கைத எIதியி�$பா�க9. 
 
அNரHட� ��க� ேபா� ெசDதா�. ேபா� ெசDய$ப3� ெபாI
, 

அNர� இற�க$ப3� ெபாI
.., “��கா.., நா� உ� கால)யிேல 
இ��கி�ேற�.., என�5 வர� ெகா3” எ�றா�. 

 
ந� வா]�ைகயி* எ#த நிைல இ�#தாF� ேரா;)ேல 

ேபானாF�, ஒ�வ� தவ, ெசDகிறா� எ�றா*, அ#த ஆ	திரமான 
உண�Jக9 ந�ைம	 d.3�. அ$ெபாI
 அ
 நம�59 ேபாராகி�ற
.  

 
ஆனா*, ேபா��5� ேபா5� ெபாI
 மனித� இ#த உண�ைவ	 

த3	
 அைத மாAறி அைம�க ேவ.3�.  
 
“தWைமயான உண�ைவ மாAற�>)ய ச�தி..,” வர$ப3� 

ெபாI
தா� அைத “அNரைன ெவ�றா�.., ��க�” எ�, 
ெசா*கி�ேறா�.  



 
க�ைண� கிழ8கி* உ9ள விஷ	ைத  நW�5� ெபாI
 அ#த 

அNர� ச�திைய  நW�5கி�ேறா�. அ$ெபாI
 நா� க�ைண� கிழ8ைக� 
சா$பி;டJட� அ
 ந� கால)யி* இ��கி�ற
. 

 
என�59 இ��5� விஷ	தி� த�ைம ஆ�கB�வமான ச�தியாக 

இ��கி�ற
. ஆைகயினாேலதா� அைத இ8ேக ெதளிவாக� 
கா;3கி�றா�க9 ஞானிக9. 
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1. ��5 – ��கா.., அழகா..! 

ந� வா]�ைகயி* காைலயிலி�#
 இரJ வைர எ	தைனேயா பல 
நிைலகைள$ பா��கி�ேறா�, ேக;கி�ேறா�.  பல தWைமயானவAைறC� 
அறிய ேந�கி�ற
. 

 
பா�	
 ேக;டறி#த பி�O தா� தWைம எ�, ெசா*கி�ேறா�. 

அறிய உதJகி�ற
. ஆனாF�, ேக;3ண�#த அ#த	 தWைமயான 
உண�Jக9 நம�59 சி,க� சி,க� ேச�#
 வி;டா* நா� ந*ல 
5ண8கைளC� ந*ல ெசய*கைளC� மாAறிவி3�. 

 
ஆகேவ தWைம எ�, அறி#தபி� அ#த மக ஷிகளி� அ�9 ச�தி 

நா8க9 ெபறேவ.3� எ8க9 உட* �Iவ
� படர ேவ.3�. எ8க9 
உடலி* உ9ள ஜWவா�மா ஜWவ அE�க9 ெபறேவ.3� எ�, இ#த 
�ைற$ப) உ9ேள [க�#
 அ#த	 தWைமகைள$ பிள	த* ேவ.3�.  

 
அைத	தா� “��5” எ�ப
. ஆறாவ
 அறிJ கா�	திேகயா 

எ�றா* “ெவளி�ச�”. மனிதனான பி� ெதளி#தி3� உண�J ெபAறவ�. 
��5 தWைமயி� நிைலகைள மாAறி அைம�5� த�ைம ெபAறவ�.  



 
தWைமகைள மாAறியைம�5� ெபாI
 நம�59 மகி]�சி 

வ�கி�ற
. அைத	தா� அழகா எ�, வ�ணி�கி�றா�க9. 
 
“��கா..! அழகா..!” எ�கிற ெபாI
 ந� உடF�59 நா� 

மகி]�சியான எ.ண8கைள	 தா� ேதாA,வி�க ேவ.3�. அ
தா� 
��கனி� ஆறாவ
 அறிவி� த�ைமக9. 

2. “தக$ப�சாமி..,” ��க� 
ஓ� எ�ற பிரணவ ம#திர	ைத சிவH�ேக ஓதினா�, ��க�.   
 
சிவ� எ�றா* நம
 உட*. இ#த உடF�59 நி�, இ#த 

ஆறாவ
 அறிJ (��க�) இ
 இ�ென�ன ெபா�9 எ�, அறிவாக� 
கா;3கி�ற
. 

 
ஒ� ெபா�9 ஒ� ெபா�4ட� ேமா
�ெபாI
 நாத8க9 

வ�கி�ற
. நம
 Bமி Nழ*கி�ற
. அ
 NழF�ேபா
 
ஏAபட�>)ய
தா� “பிரணவ�’’. ஓ……�. 

 
நா� Nவாசி	த
 ந� உயி ேல ப;டா* “ஓ..,”  அ#த உண�வி� 

த�ைம ஜWவ அைலகளாக இய�5வ
தா� ஆகேவ அ
 “பிரணவ�”. “ஓ” 
எ�, இய8கி “�..,” ந� உடலாக (உடF�59) ஐ�கியமாகி�ற
  எ�ற 
இ#த	 த	
வ	ைத (ஓ……�”) உடலான சிவH�5 கா
 வழியாக� 
ெசா*Fகி�றா�.  

 
ஆக நா� Nவாசி	த உண�விHைடய நிைலக9 ஒலி 

அைலகளாக$ப;ட பி� இ#த உண�வி� த�ைம இ#த ெசவிகளிேல ப;3 
“சிவH�ேக.., ஓதினா�”. இ
தா� “தக$ப�சாமி..,” எ�, கைத 
எI
வா�க9. 

 
இ#த மனித உடF�59 ஆறாவ
 அறிவி� த�ைமைய நா� 

Nவாசி	
 உயி ேல ப;3, இ#த உண�வி� எ.ண	ைத Z�சாக 
ெவளியி;3, இ#த உண�வி� கா#த அைலகளி* ப;3, ந� ெசவிகளி* 
ப;3, அ#த ஒலியி� த�ைம ெகா.3 ெசய*ப3	
� த�ைம ஆறாவ
 
அறிJ.   

 
நW8க9 உ8க9 காைத$ ெபா	தி� ெகா.3 ேபசி$பா�8க9. 

சி#தைன ெசDய �)Cமா..? ெசD
 பா�8க9. காைத$ ெபா	தி� 
ெகா.3 ேபசினா* உ8களா* அ�	த� காண �)யா
. 

 



ஆைகயினாேலதா� சிவH�ேக ஓதினா�.  
 
த� உண�வி� எ.ண	ைத..,  
தா� Nவாசி	
 ெவளியி;ட உண�வி� த�ைமைய.., 
த� ெசவிக9 ெகா.3..,  
“அ#த உண�வி� நிைலகளி*” ெசய*ப3	
� த�ைம,  
 
இ
தா� ஆறாவ
 அறிJ தக$ப�சாமி. “நாெம*லா� ெதளி#
.., 

ெத #
.., ெதளிவான நிைலகளி* வாழ ேவ.3�..,” எ�பதA5	தா� 
ஞானிக9 இைதெய*லா� உண�	தினா�க9. 

 
அ#த ஞானிக9 கா;)ய வழி வா]#தா* அவ�க9 ெச�றைட#த 

எ*ைலைய அைடய �)C�. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
��கனி� த	
வ� - 7  

 
1. ��க� வ9ளி ெதDவாைன 

��கH�5 இர.3 ச�திக9 இ�சாச�தி, கி யாச�தி எ�ப
 
அ�, ஞானிக9 ெசா�ன ேப�.ைமயிHைடய நிைலக9.  

 
ந� உடலிலி�#
 வர�>)ய
 ஆறாவ
 அறிJ. இ#த ஆறாவ
 

அறிவா* த� இய�5� உண�வி� ச�திைய வ9ளி எ�,� “வலிைம 
மி�கவ9” எ�,� காரண	ைத� கா;3கி�றா�க9. 

 



அதாவ
 வ9ளி – வலிைம மி�க ச�தி (வ*லி). வ*லவ� எ�பைத 
ச�தியாக� கா;3�ெபாI
 ெப.பாலாக வ*லவி, வ*லி, “வ9ளி” 
எ�, ெதளிவாக� கா;3கி�றா�க9 ஞானிக9.  

 
மனிதனாக வ�வதA5 �� நா� பல ேகா)� ச\ர8கைள� 

ெகா�, Oசி	தவ�க9 தா� ேவ;ைடயா) வள�#தவ�க9 தா� எ�,� 
கா;3கி�றா�க9. 

 
ஒ�ைற ஒ�, ேவ;ைடயா3� ெபாI
 அ#த ேவ;ைடயி� 

த�ைமகளி* த$பி	
 இைவ அைன	
� உண�வி� த�ைம விைள#
 
த�ைன$ பா
கா�5� உண�வாக	தா� “இ#த மனித உடைல 
உ�வா�கிய
..,” எ�ற நிைலைய “ேவ3வனி� மக9 வ*லி..,” எ�, 
கா;ட$ப;ட
.  

 
நா� பல ேகா)� ச\ர8கைள ேவ;ைடயா) அ#த உண�வி* 

விைள#த ச�தி தா� “வ*லி” எ�ற காவிய8கைள$ பைட	
	 
ெதளிவா�கினா�க9 ஞானிக9. 

 
வ9ளி திைண�கா;)ேல காவ* இ��கி�றா9. தா� விைளய 

ைவ	தைத மAற 5�விக9 ெகா	தி� சா$பி;3$ ேபாகாம* அைத$ 
பா
கா�கி�றா9 எ�, காவிய	திேல கா;3கி�றா�க9. 

 
இ#த மனித உடலி� த�ைமைய நா� எ	தைனேயா  ேகா)� 

ச\ர8க9 எ3	
 இ#த நிைலயான “ந*விைனைய” நம�59 
ேச�	தி��கி�ேறா�. 

 
அ#த ந*ல விைனகைள	தா� அ8ேக திைணயாக� 

கா;3கி�றா�க9. ஆகேவ அ#த ந*விைனகைள� கா�க�>)ய 
நிைலயாக வ9ளிைய� கா;3கி�றா�க9. 

 
அ$ெபாI
 வ9ளி திைன�கா;)* காவ* இ��5�ேபா
 

5�விைய எ$ப) விர;3கி�றா9? இைத$ ேபால ந� உடலி* வள�	த 
“ந*Fண�ைவ� கா�க�>)ய ச�திகைள.., நா� Nவாசி�5�ேபா
.., ந� 
உயி ேல ப;டJட� ெதDவஆைண”.   

 
நா� Nவாசி	த
.., இ#த உடலி* “ெதDவமாக மாறி.., அ#த 

ஆைண$ப)தா�..,” ந�ைம ெசயலா�5கி�ற
. இ
தா� “வ9ளி - 
ெதDவயாைன”. 

 



2.வ9ளி தி�மண	திA5 விநாயக� உதவி ெசDகி�றா� 
வ9ளி தி�மண	தி* இ�ெனா�ைறC� கா;)யி��கிறா�க9.  
 
��கனி� அ.ண� விநாயக� அ#த ஆதிZல	திலி�#
 

ேதா�றிய “ஆறாவ
 அறிவான ச�திைய	தா�.., நம�59 இ
 
கா$பாA,� அைலகளாக” இ��கி�ற
,  ‘’இைத நW க*யாண� ெசD
 
ெகா9’’.   

 
“உ�ைன� கா	
� ெகா9ள�>)ய உண�வாக எ3	
�ெகா9” 

எ�, உடலிலி�#
 அ#த ச�திைய� கா;)னா�க9. 
 
“வ9ளி தி�மண	தி*” இைத	 ெதளிவாக� கா;3கிறா�க9. 

ப�ைசயாகேவ கா;3கிறா�க9. அைத உண�#
 ெகா9வா� 
யா�மி*ைல. 

 
இ#த உடலி� த�ைமைய, அ$ப)ேய பாக� பாகமாக$ பி 	
, 

ெதளிவான நிைலகளி* கா;)யி��கிறா�க9.. ஆைகயினாேல இைத$ 
ேபால இ#த ஆறாவ
 அறிவி� த�ைம நா� பிர�மாைவ சி�`)�5� 
த�ைம ெபAற
. 

 
வ9ளி திைண� கா;)* காவலி��கிறா9 எ�றா* நா� பல 

ேகா) நிைலகளி* எ3	த இ#த	 திைண� காடாக இ
 ந�ைம$ 
பா
கா�கி�ற
 ஆறாவ
 அறிJ. 

 
இைத எைத� ெகா.3 நா� [க�#
 நம�59 இய�க$பட 

ேவ.3� எ�,� ெதளிவா�க$ப3கி�ற
.   
 
த�ைன$ பா
கா�5� இ#த ஆறாவ
 அறிவி� 
ைண ெகா.3 

“வி.ணி� ஆAறைல [க�#
” உடF�5$ பி� உயி�ட� ஒ�றிய 
நிைலயி* ஒளியி� ச\ர� ெபAறவ�க9 தா� 
�வ ந;ச	திரமாகJ� 
ச$த ஷி ம.டலமாகJ� நிைல ெகா.3 இ�,� வா]#
 
ெகா.39ளா�க9.., வள�#
 ெகா.39ளா�க9. 

 
அைத [க�த* ேவ.3�. ந� எ*ைல அ
 தா�.  
 

 
 
 



 
��கனி� த	
வ� – 8 

 
1. மகி]வாகனா 

நம
 ஆறாவ
 அறிைவ� ேசனாதிபதி எ�,� ��கா எ�,� 
ஞானிக9 உண�	திC9ளா�க9. 

 
ந� வா]�ைகயி* எ$ெபாIெத*லா� தWைமக9 வ�கி�றேதா 

அ#த ேநர	தி* மக ஷிகளி� அ�9 ச�தி ெபறேவ.3� எ8க9 உட* 
�Iவ
� படரேவ.3� எ�, அ#த அ�9 ச�திகைள உடF�59 
ெசF	
த* ேவ.3�. 

 



இ$ப)� ெசDதா* அ#த மக ஷிகளி� அ�9 ச�தி தWைமகைள ேவக 
ைவ	
வி3�. தWைமக9 நம�59 வளராம* த3�க �)C�. மகி]#
 
வாழ �)C�. 

 
அதனா* தா� ந� ஆறாவ
 அறிைவ “மகி]வாகனா” எ�, 

உண�	திC9ளா�க9. தWைமகைள நW�கினா*.., “மகி]�சி” எ�ற நிைலக9 
உ�வாகி�ற
. 

 
ஒ� 5ழ�பி* கார	ைத$ ேபா;டா* கார	தி� உண��சிைய	தா� 

d.3�. விஷ	ைத� கல#
 வி;டா*  விஷ	தி� ெசயலா�க�தா� 

வ�கி�ற
.  
 
ஆனா*, தWைமைய நW�கி மகிழ� ெசDC� வாகனமாக இ��கி�ற
 

ஆறாவ
 அறிJ. நம
 ஆறாவ
 அறிவி� ெசயலா�க	ைத மகி]வாகனா 
எ�, ெதளிJப3	தி இ��கி�றா�க9 ஞானிக9. 

 
��கH�5 வாகனமாக ைவ	தி�$ப
 மயி* (மகி]�சி) மகிI� 

த�ைம (மயி*) எ�, கா;3கி�றா�க9. ஆறாவ
 அறிவி� த�ைமயாக 
��கைன ைவ	
$ பைட�க	 ெத #தவ� எ�ற நிைலயி* மயிF� 
அத� கால)யி* விஷ�� ைவ�க$ப;39ள
. 

 
இ$ெபாI
 க�ைண� கிழ8ைக ேவக ைவ	
 ஆறாவ
 அறிவி� 

த�ைம ெகா.3 அதHட� பல ெபா�9கைள இ;3 ந'சிைன அட�கி� 
Nைவமி�கதாக� ெசD
 உணவாக உ;ெகா9கி�ேறா�.  

 
ஆக ெக;டைத நW�கி நா� மகி]�சியான நிைலயி* உணைவ 

உ;ெகா9கி�ேறா�. 
 
ஆனா* அ#த� க�ைண� கிழ8கி* இ��க�>)ய ந'N அ
 

அட�க$ப3கி�ற
 எ�ற நிைலைய உண�	
வதAகாக இ#த ஆறாவ
 
அறிைவ ��க� எ�, அைத ைவ�கி�றன�. 

 
இ+வா, ��க� உ�வா�க	 ெத #தவ� ந'சிைன அட�க	 

ெத #தவ� எ�ற நிைலைய� கா;3வதAகாக மயிைலC� பா�ைபC� 
ைவ	த
. 

2.ச�திேவ* 
��கH�5 ச�திேவ* எ�றா* �ைன >�ைமயாக இ��கி�ற
. 

அதாவ
 “அ) ெப�	
.., [னி சி,	
” த�Hைடய >�ைமயான 

எ.ண	தி� ஆAற* ெகா.3 தWைமகைள எ+வா, அகAறிட* 



ேவ.3� எ�, நிைலைய	 
ைவத� -- உ�வ நிைலகளாக அைம	
� 
கா;)னா�க9 ெமDஞானிக9. 

 
அைத$ பா��5� ெபாI
 அ	ைவத� – 7;சமமாக அ#த 

ஆAற*மி�க ச�திகைள எ*ேலா�� ெப,வதAகாக இ+வா, 

கா;)C9ளா�க9. 

3.ேசவAெகா)ேயா� 
“��கைன ேசவAெகா)ேயாேன” எ�, அைழ�கி�ேறா�. 
 
நாைள வர�>)ய நிைலகைள ெத #
 ெகா94� ச�தி ெபAற
 

ஆறாவ
 அறிJ. இதA5	தா� ேசவAெகா)ேயாேன எ�, 
அைழ	தா�க9 ஞானிக9. 

 
காைலயி* ேசவ* >Jகி�ற
. வி)ய$ ேபாவைத� கா;3கி�ற
. 

இைத$ேபா�, ஆறாவ
 அறிJ ெபAறவ�.., “உ.ைமயி� உண�ைவ 
அறிய�>)யவ�” எ�, “ேசவAெகா)ேயாேன..,” எ�ற த	
வ	ைத� 
ெகா3	தா�க9. 

 
மனிதைர அறியாைமயிலி�#
 வி3பட� ெசD
 உ.ைமைய 

அறி#
ண�#
 ெதளி#
 வாழ� ெசDC� நிைல�ேக ஆலய8க9 
ஞானிகளா* உ�வா�க$ப;டன.  

 
இதனி� உ.ைமைள அறி#த நா� ஆலய8க4�5� ெச�, 

வண85� ெபாI
 கனியி� Nைவயி� Nைவயி� இனிைம எ� 
ெசா*லிF�, ெசயலிF� நா� ெபற ேவ.3�, மலைர$ ேபா�ற மண� 
நா� ெபற ேவ.3� எ�, எ.Eத* ேவ.3�. 

 
ெதDவ�சிைலக4�5 அணிவி�க$ப;)��5� த8க நைககைள� 

காE� ெபாI
, த8க� ேபா�, மன� ம8காத நிைல நா� 
ெபறேவ.3�. 

 
இ#த ஆலய� வ�ேவா� அைனவ�� இத� நிைலக9 

ெபறேவ.3�. இ#த ஆலய� வ�ேவா� அைனவர
 53�ப8களிF�, 
அ�9 ச�தி படரேவ.3�. அவ�கள
 53�ப8களி* உ9ள அைனவ�� 
ெதளி#த ஞான�� மகி]#
 வாI� ச�திC� ெபறேவ.3� எ�, 
எ.Eத* ேவ.3�.  

 



இத� நிைலக9 ெகா.3 ந��94� அ�9 ஞான ச�தி 
ெப�5கி�ற
. நம
 வா]�ைகC� அ�9 ஞான வா]�ைகயாக 
அைமகி�ற
. 
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“dபadபி” – வி. ெச*F� மா��க� 

பழனி மைலேம* இ��க�>)ய dபadபி �� நி�றபி� நா� 
எ�ன ெசDய ேவ.3�? 

 
அதA5 ேநராக.., “ச�னதி” ெத C�. ச�னதி ெத கிறெத�றா* 

அைத எ.ணி வாைன ேநா�கி நிைனவிைன� ெசF	த ேவ.3�. 
 



நா� ேமேல பா�	தJட� அ#த	 ெதDவ 5ண	ைத$ ெபற 
ேவ.3�. இைத அ�ளிய அ#த மக ஷிகளி� அ�9ச�திைய நா8க9 
ெபறேவ.3� எ�, வி.ைண ேநா�கி ஏ8கேவ.3�.  

 
dபadபி�5 �� அ$ப) அ#த அ�9 உண�Jகைள 

ஒ+ெவா�வ�� Nவாசி�க ேவ.3�. 
 
“கி  வல�” வ�� ெபாI
 அ#த	 ெதDவ 5ண8கைள எ#த 

ெமDஞானி நம�5 உண�	தினாேரா.., அ85 எ#த உண�J ெகா.3 
நா� வ#ேதாேமா அ#த அ�9 உண�Jட� NAறி வரேவ.3�. 

 
வ#
, ச�னதி�5 �� நி�, அ#த� சிைலைய உA, பா�	
.., 

“சிைலயிலி�#
 ெவளி$ப3�..,” மண	ைத� Nவாசி�க ேவ.3�.   
 
பி� இைதெய*லா� அ�ளிய அ#த மக ஷிகளி� அ�9 ச�தி 

நா8க9 ெபறேவ.3� எ�, வி.ைண ேநா�கி$ பா�	
 ஏ8கி	 
தியானி�க ேவ.3�. 

 
அேத சமய�, ந� 53�ப	தி* யாேரH� உடைல வி;3$ பி #
 

ெச�றி�#தா* இேத �ைற$ப) எ.E� ெபாI
 அ#த 
உயிரா�மா�கைள மக ஷிகளி� உண�வி� ஒளிக9 ெகா.3 
ச$த ஷி ம.டல	
ட� இைணய� ெசDய �)C�.  

 
அ8ேக இைண#
 இ#த உயிரா�மா NழF� ேபா
 அ
 வள��சி 

ெப,கி�ற
. அழியா ஓளி�ச\ர� ெப,கி�ற
. 
 
இ#த மனித வா]�ைகயிலி�#
 தன�ெகா	த நிைலக9 ெகா.3 

அ#த எ.ண	தி* ஒ�வ� அ
 உ#
� ெபாI
தா� இ#த உண�வி� 

ஆAற* ெகா.3 உடைல வி;3$ பி C� உயிரா	மா�க9 “வி. 

ெச*ல �)C�”. 
 
அதA5	தா� அ#த ெமDஞானிக4� மக ஷிக4� அவ�க9 

அ+வளJ பா3ப;டாF� “எ+வளJ ெப ய ச�தி ெபAறாF�.., 
சாதாரண மனிதைன	 ேத) வ�கி�றா�க9”. 

 
ஒ� விஷ� ெகா.ட மனித� அவ� அறியாத Zடனாக 

இ�#தாF� Zட ந�பி�ைக ெகா.3 தவறான ெசDைக ெசDபவனாக 
இ�#தாF� “அவனிட	தி* ந*ல நிைலக9 வளரேவ.3�.., 
அவ�க4ைடய 
�ப8க9 நW8க ேவ.3�…,” எ�, தவமி�#தா�க9 
ெமDஞானிக9. 



 
இ+வா, உய�#த உண�ைவ$ ெப,� ச#த�$ப	ைத அ�ைறய 

ெமDஞானிக9 ஏAப3	தினா�க9. அ$ெபாI
 அ#த எ.ண	தா* 

அவ� வி. ெசF	
� நிைலைய நிைன�க ேவ.3�. 
 
இவ� நிைன	த நிைனJ ெகா.3 உயிரா	மா�கைள 

வி.ணிேல அH$ப ேவ.3� எ�ற இ#த	 த	
வ	ைத	தா� அ8ேக 
dபadபியாக ைவ	
� கா;)னா�க9. 

 
“வி. ெச*F� மா��க8கைள” எ*ேலா�� ெபறேவ.3� 

எ�பதAகாக அ�, ெமDஞானி அைத� ெசD
 ைவ	
9ளா�. 
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ந* ெசயைல இைடமறி	
 இய�5� நிைலகைள 
“இ3�ப�” எ�, கா;)னா� ேபாகமாமக ஷி 
சாதாரண மனித�களான நா� உ.ைமயி� த�ைமைய உணர 

ேவ.3� எ�பதAகாக மகாஞானி ேபாக மாமக ஷிக9 மனிதனி� 

உயிைர� கடJளாக எ.ணி மனிதனி� உடைல� சிவமாக எ.ணி 
மனிதனாக உ�வா�கிய நA5ண8கைள	 ெதDவமாக எ.ணி அ#த 
உண�வி� த�ைமைய ஆலயமாக எ.ணினா�. 

 
மனித�ைடய உடலி* இ��க�>)ய “ந*ல 5ண8க9 ப மளி�க 

ேவ.3�..,” எ�ற இ#த உ9ேநா�க	
ட� ��க� சிைலைய 
பழனிய�பதியி� மைலமீ
 ேமAேக பா��5�ப) ைவ	
 நா� கிழ�ேக 
பா�	
 வண85மா, ைவ	தா�க9. 

 
நா� மைலமீ
 ஏறி ெதDவ	ைத வண8க� ெச*கி�ேறா�.  
 



மைலமீ
 ஏ,� ெபாI
 நம
 உண�வி� எ.ண8கைள 

வி.ணிேல ெசF	தி “மக ஷிகளி� அ�9ச�தி நா8க9 ெபற 
ேவ.3�.  

 

அவ�க9 கா.பி	த�ளிய அ�9ஞான� நா8க9 ெபறேவ.3�” 

எ�, எ.ணி ஏ85� ெபாI
 மக ஷிகளி� அ�ளாAற* நம�59 
இைணகி�ற
. 

 
“நா� மைல$ப)களி* ஏறி வ��ெபாI
..,” ேவக� இ�#தாF� 

>ட நம�59 ேசா�J� ேச�#
வி3கி�ற
 ேசா�வைடC� ெபாI
 
கல�கமான உண�Jக9 வ��. 

 
உட* உ,$Oக9 ேசா�வைடC�ேபா
 “மக ஷிகளி� அ�9ச�தி 

நா8க9 ெபறேவ.3�” எ�ற உண�ைவ எ.ணிேனாமானா* உடலி* 

கைள$O வரா
. 
 
நம�5� கைள$O ஏAப3� ெபாI
 “இ3�ப� எ�ற அNர ச�தி.., 

ந�ைம இைடமறி	
.., நம
 உய�#த எ.ண8கைள அமி]	
 
வி3கி�ற
”. 

 
“அ$பாடா…” எ�, ேசா�வைட#
 உ;கார$ப3� ெபாI
 

எ�னெவ*லா� எ.ண8க9 ஓ3கிற
 எ�, பா��கலா�. 
 
“பாவிக9…, என�5 இ$ப)ெய*லா� 
�ப� ெசDதா�கேள…, நா� 

எ	தைன ேப��5 ந�ைமக9 ெசDேத�.., ��கா..,! எ�ைன 

இ$ப)ெய*லா� ேசாதி�கி�றாேய…” எ�, எ.Eவா�க9. 
 
கைள$பி� த�ைம ெகா.3 அம�#
 ேசா�வான எ.ண8கைள 

எ.Eகி�ற ெபாI
 அ
 ந� ந* உண�வி� ெசயைல	 
தைட$ப3	
கி�ற
. 

 
இைடமறி	
 இய�5� இதனி� த�ைமைய நம�5 உண�	
� 

விதமாக	தா� இ3�ப� எ�, கா;)னா� ேபாக�. 
 
நா� நம
 மனித வா]�ைகயி* உய�#த 5ண8க9 ெகா.3 

வா]#தாF� பிற� ெசDC� 
யர	தா* நம
 மன� ேசா�வைடகி�ற
. 
அ$ப)� ேசா�வைடC� ெபாI
 ந�ைம அறியா
 பல அNர உண�Jக9 
உ;O5#
 ந*ல ெசய*கைள	 தைட$ப3	
கி�ற
. 

 



இைத உண�	
வதAகாக ந* உண�ைவ	 தைட$ப3	
� அNர 
ச�திக4�5 “இ3�ப�..," எ�, ெபயைர ைவ	தா� ேபாகமாமக ஷி. 

 
ஆனா*, அ8ேக எ�ன ெசDகி�றா�க9? 
 
இ3�ப� ேகாயிF�5 வா�8க9. அ��சைன ெசDதா* ந�ைம 

த�� எ�பா�க9. இ3�ப ைவ	திய� எ�, >ட இ��கி�றா�க9.  
 

ஞானிக9 உண�	திய நிைலகைள மற#
 ந*ல 5ண8கைள� ச�ீ 
ெகட� ெசDC� நிைல�5தா� நா� ெசD
 ெகா.)��கிேறா�. 

 
நம�59 ச#த�$பவச	தா* வ�� “ேசா�வான உண�Jக9.., 

ந�ைம இைடமறி	
” எ$ப) நம
 உய�#த 5ண8களி� ெசய*கைள	 
தைட$ப3	
கி�ற
 எ�பைத உண�	தினா� ேபாக மாமக ஷிக9. 

 
அ�, ேபாக� உண�	திய உ.ைமயி� த�ைமகைள எ.ணாம* 

ப;டாைட த 	
� கண�5$ O	த8கைள ைவ	
 ��கH�5 
பாலாபிேஷக� ப�னW� அபிேஷக� எ*லா� ெசDதா* “எ8க9 
அ$ப�.., எ�ைன� கா$பாA,வா�” எ�, எ.Eகிேறா�. 

 
மக ஷிகளி� அ�9ச�தி நா8க9 ெபற ேவ.3�. எ8கைள 

அறியா
 ேச�#த இ�9 நW8க ேவ.3� ெமD$ெபா�9 காE� திற� 

ெபற ேவ.3� எ�, எ.ணி இதனி� உண�ைவ ந� O�வ ம	தியி* 

இ��5� "உயிரான ஈசH�5" அபிேஷக� ெசDய ேவ.3�. 
 
இ+வா, ெசDதா* தWைம ெசDC� உண�Jக9 நம�59 உ;O5� 

நிைலைய	 த3�கி�ேறா�. ந�ைம அறியா
 இய�5� 
தWைமகளிலி�#
 வி3ப3� ஆAறF� ெப,கி�ேறா�. 

 
இ
தா� அ�, ேபாகமாமக ஷி உண�	திய உ.ைம நிைல. 
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1. நW... “��கனா5” 

ேபாக� உ�வா�கிய கால8களி* ��க� சிைல�5 ேம* 

பாைனைய ைவ	
 சிைல மீ
 ெசா;3 நW� விI5�ப) ைவ	தா�.  
 
மைலயி� ெவ�ைகயினா* வ�� ெவ$ப	தா* அ#த� 

சிைலயிலி�#
 மண8க9 ெவளி$ப3�. அ#த மண	ைத [க�வதAகாக 
அ+வா, ைவ	தா�. 

 
எ#த ேபாகமாமக ஷி கா;)னாேரா அ#த� ச�தி அ#த� சிைல�59 

உ.3. 27 ந;ச	திர8களி� நிைலC� நவபாஷாண	தி� நிைலC� 
சிைல�59 உ.3.  

 
நம�594� அைவ உ.3. நம�59 நா� எ3	
� ெகா.ட 

எ.ண	தி� உண�வி� ெசய* ந;ச	திர�. ஒ� அEவிA59 
ந;ச	திர	தி� கதி ய�க	திA5	 த�கவா,தா� அ
 இய�கி� கா;3�. 

 
அைத$ ேபா�, நா� எ3	
� ெகா.ட உண�வி� த�ைம நம
 

உடF�59 ெச�றபி� அEவாக விைள#
 அEவி� 
)$பாக 
விைள#தபி� அ
 நம
 உயிரா	மாவாக� ேச�கி�ற
. 

 
நா� ேகாவிF�5� ெச�றா*, அேத உண�வி� த�ைம ெகா.3, 

அேத எ.ண	தா* இ85 Bஜி�க வ�� ெபாI
 அறி#
ண�#
 
ெசய*ப3� நிைலக9 ெபறேவ.3� எ�, ஏ8கி வண8க ேவ.3�. 

 
நா� ஆலய	
�59 ெச*F� ெபாI
 அ8ேக தWப ஆராதைன 

கா;3� ெபாI
தா� இ�4�59 மைற#த ெபா�9 ெத கி�ற
.  
 



ெபா�ளறி#
 ெசய*ப3� ஆAற* மி�க நிைலக9 நா8க9 
ெபறேவ.3� எ�, ஏ8க ேவ.3�. 

 
பழனி மைல�5� ெச�றா* அ#த ேபாகமாமக ஷி கா;)ய 

அ,5ணமான நிைலக9 ெபறேவ.3�. எ8க9 ேப�N�, Z�N�, பிற � 


�ப	ைத$ ேபா�5� நிைலயாக அைமய ேவ.3� எ�, எ.ணி ஏ8கி 
வண8க ேவ.3�. 

 
ஆகேவ அ#த� சிைலயி� Zலமாக “நW ��கனா5..,” எ�, ந� 

அைனவைரC� எ.ண ைவ	தா� ேபாகமா மக ஷி. 

2. ��க� சிைலயிலி�#
 ெவளி வ�� மண	ைத� 
Nவாசி	தா* அைத நம�59 ேச�	தா* ெகா)ய 

ேநாையC� ேபா�க �)C� 
ந� வா]�ைகயி*, ந�ைமயறியா
 நா� ஒ�ைற$ பா��கி�ேறா�. 

அதி* தவைற அறி#தபி� தா� விலகி� ெச*கி�ேறா�. ஆனா* அ#த 
உண�Jக9 நம�59 ப;3 அN	தமாக� ேச�#
வி3கி�ற
. 

 
அ$ப) உ�வான விஷ	தி� நிைலகைள நW�5வதA5	தா� ேபாக� 

பழனி மைலயி* அ#த� சிைலயி* நWைர ஊAறி நா� எ#த ஏ�க	
ட� 

வ#ேதாேமா அதிலி�#
 வர�>)ய ஆவிைய� Nவாசி$பதA5 ைவ	தா�. 
 
சிைலயிலி�#
 ெவளி வ�� ஆவிைய� Nவாசி�க� ெசD
 

அN	தமாக� ேச�#தி��5� நிைலைய மாAறி நம�59 ந*லைத� 
ெசDவி�5� நிைலைய ஏAப3	தினா�. 

 
ேபாகமா மக ஷி ஒ+ெவா� ச�திையC� தன�59 ேமாகி	
 அ#த 

உண�வி� ச�திைய	 தன�59 எ3	
 அேத நிைலக9 ெகா.3 
எ*ேலா�� ெபறேவ.3� எ�ற நிைலயி* ��கனி� சிைலைய 
உ�வா�கினா�. 

 
நம
 7 ய 53�ப� எ$ப) ஒ� பிரப'ச நிைலக9 ெகா.3 

ெசயலா�5கி�றேதா அ	தைகய உண�வி� ஆAறைல மனித உடலாக 
(��க� சிைலயாக) அைம	தா�. 

 
அ#த உடF�59 விஷ	தி� த�ைம ெகா.ட நவபாஷாண	ைத 

ைவ	தா�. விஷ	ைத ந*லதா�5� நிைலயாக சிைலயாக உ�வா�கி 
அதிலி�#
 ெவ$ப	தா* ெவளி$ப3� அைலக9 வ#
 பா�$ேபா� 
நிைலயிF� ஏ85ேவா� உ9ள	திF� அ
 ெச�, “
�ப	ைத நW�கிட� 
ெசDதா�”. 



 
எ	தைகய ெகா)ய ேநாDக9 வ�வைதC� நW�கி மனைத மகிழ� 

ெசD
 “அ#த மகி]வான உண�Jட�.., உயிரா	மாைவ ஒளியாக 
மாAறி3� ஆAறைல..,” அ8ேக பதிய� ெசDதா� ேபாகமாமக ஷி. 

3. ��கைன மைல மீ
 ைவ	தத� (பழனி மைலயி�) 
த	
வ� 

மைல� 5�றி� மீ
 ��கைன ைவ	
 நா� கீழி�#
 ப)மீ
 
ஏறி� ெச*F� ெபாI
 கைள$O, ேசா�J, ேவதைன இைவகைள 
எ.ணா
 ெமDஞானிகளி� அ�9 ஒளி ெபறேவ.3ெம�, வி.ைண 

ேநா�கி$ பா��க$ப3� ெபாI
 ந� OலனறிJ உடF�59 
�ப	ைத 
ஊ;)ய உண�வி� த�ைமைய வFவான நிைலக9 ெகா.3 ப) மீ
 ஏற 
உதJகி�ற
. 

 
உடலி* உ9ள ேநாDகைள எ.ணா
 நா� வி.ைண ேநா�கி 

எ.E� ெபாI
 அ#த ெமDஞானிகளி� அ�9 ஒளிக9 நம�59 
ேச�கி�ற
. 

 
அ$ெபாI
 நம�59 பலவ Wனமான நிைலக9 5ைற#
 

எ.ண	திA5 வF� >) உண�வி� த�ைம ெகா.3 ெமD ஒளிைய$ 
ெப,� ச#த�$ப� உ�வாகி�ற
.  

 
இ
 ெமDஞானிக9 கா;)ய அ�9 வழியி*.., “சாதாரண ம�க4� 

தன�59 ெமD ஒளிைய$ ெபற” வழிகா;)ய த�ைமதா� பழனி மைல. 
 
1. 5�, மீ
 ெதDவ நிைலைய உய�	தி  
2. உய�வான எ.ண	தி* நா� ேம* ேநா�கி$ பா�	
  
3. ெமD உண�ைவ� Nவாசி	
  
4. ெமDஞானியாக ந�ைம ஆ�5வதA5	தா� பழனி மைல. 
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1. கா�	திேகயா நம
 ஆறாவ
 அறிJ – ேசனாதிபதி 

ந�ைம$ பா
கா�5� 
நம�5 இ�ளி* இ��5� ெபா�9 ெத வதி*ைல. ஆனா* 

ெவளி�ச	தி* இ�ென�ன ெபா�9 இ��கிறெத�, அறிகி�ேறா�. 
 
இ
ேபா�,, நம�59 அறிவி� உண�வி� உண��சிைய	 d.) 

ஒ�ைற அறிய� ெசDC� ஆAற* நம
 ஆறாவ
 அறிJ�5 உ.3. 
 



கா�	திேகயா எ�ற நிைல ந� உடலிலி�#
 வர�>)ய 
மண	திA5 உ.3. அ
 எ�ன ெசDகி�ற
?  

 
நம�5 ஒ�ைற “இ
 ந�ைம.., இ
 தWைம..,” எ�ற நிைலகைள 

அறிய� ெசDகி�ற
. 
 
“கா�	திேகயா” எ�, அறி#
 உண�#
 தWைமக9 Oகாத நிைலக9 

ெகா.3 நா� த3�5� நிைல வர$ப3�ேபா
 “ேசனாதிபதி” எ�,� 
இ#த உடைல$ பா
கா�5� ச�தி ெபAற
 எ�,� ஆறாவ
 அறிைவ	 
ெதளிவாக� >,கி�றன�.  

 
நம
 உயி � த�ைம ஒளியி� த�ைமயாக இ��கி�ற
. 

இ�ைள நW�கி ெமD$ெபா�ைள� காE� எ.ண8கைள நம�59 ெபற 
ேவ.3� எ�பேத, நம�5 ஞானிக9 கா.பி	த நிைல. 

 
ந.ப�களிட	தி* பைகைம ெகா.)�#தா* பைகைம மைறய 

ேவ.3�. ந.ப�க9 மக ஷிகளி� அ�9ச�தி ெபறேவ.3� அவ�க9 
ெபா�9 காE� திற� ெபறேவ.3�. எ8க4�59 அறியா
 ேச�#த 
இ�9 நW8க ேவ.3�. 

 
எ8க4�59 மக ஷிகளி� அ�9ச�தி ெப�க ேவ.3�. எ8க9 

ெசா*ைல� ேக;ேபா � உண�Jகளி* இ�9 நW8க ேவ.3� 
ெமDெபா�ளி� த�ைம நா8க9 ெபறேவ.3� எ�, எ.Eத* 

ேவ.3�. 
 
இ$ப)$ப;ட உண�Jகைள நம�59 ெப��கினா* நம
 ஆறாவ
 

அறிவி� த�ைம ேசனாதிபதி எ�ற நிைலகளி* நம
 அறிJ ந�ைம$ 
பா
கா�5� நிைலகளி* இய�5�. 

 
ஒ� மிலி;ட �5� ேசனாதிபதி எதA5 ைவ	
9ளா�க9..,? 

ெக;ட
 வராதப)    த3$பதA5	தா� ேசனாதிபதி.  
 
த3�க	 தவறினா* எ�ன ஆ5�..? பைடகல�களி� பா
கா$O 

ேபாDவி3�. நா;ைட� கா�க �)யாம* ேபா5�. 
 
ஒ�வ� சாபமி3கி�றா� எ�, ெத கி�ற
. ந� உடF�59 

சாபமி;ட உண��சிக9 d.3கிற
 எ�, ெத கி�ற
. அ$ெபாI
 
எ�ன ெசDயேவ.3�..?     

 



இ#த ஆறாவ
 அறிைவ    அ#த� ேசனாதிபதிைய$ பய�ப3	த 
ேவ.3�. 

 
இ#த ஆறாவ
 அறிைவ$ பய�ப3	தினா* தWைமக9 Oகாதப) 

த3�க �)C�. அ#த ஆறாவ
 அறிைவ.., “��க�” எ�, கா;) 
“ேசனாதிபதி..,” எ�, உண�	திC9ளா�க9 ஞானிக9. 

2. மக ஷிகளி� ஒளி� Nடைர நம�59 ஏAறி 
மAறவ�க9 ேம* பாD�ச ேவ.3� 

பிற � தWைமயி� உண�ைவ$ பா�	
ண�#
 
க`ட$ப3கி�றா�.., ந`ட$ப3கி�றா�.., 
யர$ப3கி�றா�.., எ�ற 
ேவதைனயி� உண�J ெகா.3 ந.ப� எ�ற நிைலகளி* மAறவ ட� 
பழகினாF� அவ�ைடய ேவதைனயி� உண�Jக9 “ந��ட� 

இைண#
.., கல#
வி3கி�ற
”. 
 
இ
ேபா�, ஒ�வ� 
யர$ப3கி�றா� எ�றா*, “அ�9 

மக ஷிகளி� அ�4ண�Jக9 ெபறேவ.3�” எ�ற உண�வி� Nடைர 
ந��9 ஏAறி ைவ	
 உண�வி� ெசா*ைல த� உடF�59 பர$பி 
இ#த உண�வி� ஒலி அைலகைள யா� 
�ப	தி* உ9ளனேரா அவ� 
ேம* பாD�ச ேவ.3�. 

 
பி� மக ஷியி� அ�9ச�தி அவ� ெபறேவ.3�. அவ � உட* 

�Iவ
� படர ேவ.3�. அவ��59 இ��5� 
ய� நW8க9 
ேவ.3�. அத� அ�ளான#த� ெபறேவ.3�. அவ�ைடய உடலி* 

மகி]�சி ெபா85� நிைலக9 உ�வாக ேவ.3�.  
 
அவ�ைடய ெசய* ைவர	ைத$ேபால ெஜாலி�க ேவ.3�. 

அவ�ைடய வா]�ைகC� ைவர	ைத$ேபா* ெஜாலி�க ேவ.3�. 
எ�ற உண�விைன நா� எ3	
�ெகா9ள ேவ.3�. 

 
நம�59 அ$ப) அ�9 ஒளியி� உண�ைவ� ேச��5� ெபாI
 

அ#த உண�வி� த�ைம நம�59 அE�க�வாக உ�வாகி “இ�9 
Oகாத நிைலக9 ெகா.3” அ#த உண�வி� த�ைமைய தன�59 
ெப��5கி�ற
.   

இத� வழி தWைமக9 வரா
 கா�5� அ�4ண�Jகைள நம�59 
ெப��க �)கி�ற
. தWைமக9 ந� அ�கிேல வராதப) “பா
கா$O� 
கவசமாகி�ற
”. 

 



அதA5	தா� ஞானிக9 ஆறாவ
 அறிJ ��கைன “ேசனாதிபதி” 
எ�, மிக	 ெதளிவாக� கா;)C9ளா�க9. 
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ப'சாபிேஷக� – ப'ச அமி�த� (ப'சாமி�த�) 
 
உதாரணமாக, க�ைண� கிழ8ைக அ$ப)ேய சா$பி;டா* 

அதிF9ள விஷ� ந�ைம வ W]	திவி3�. அைத ஆறாவ
 அறிJ 

ெகா.ட மனித� “��5”  மாAறியைம�க�>)ய ச�தி ெபAற நா� 
எ�ன ெசDகி�ேறா�? 

 
க�ைண� கிழ8கி* விஷ� இ��கிறெத�றா* “ேவக ைவ	
” 

விஷ	தி� த�ைம தணி�கி�ேறா�. 



 
ெதா�கிC9ள இதHட� ஒ�றிய நிைலகைள “Oளிைய� கைர	
�” ேச�	
 அ#த விஷ	தி� த�ைமகைள	 தணி�கி�ேறா�. 
 
மிளகாைய	 தனியாக வாயி* ேபா;டா*.., “ஆ..ஆ..,” எ�, 

அல,கி�ேறா�. இைத� கல#
 OளிCட� ேச�	
 “உண��சிைய	 
d.3�” ச�தி ெபற� ெசDகி�ேறா�. 

 
உ$ைப� கல#
 அதHட� பல சர�5கைள� ேச�	
 இைண	
� 

“Nைவயாக..,” மாA,கி�ேறா�. இைத	தா� “��5” மாAறியைம�5� 
ச�தி ெபAறவ� மனித�. 

 
க�ைண� கிழ8கி* “விஷ� இ��கி�ற
..,” எ�, ெத #
 

ெகா9கி�ேறா�.., கா�	திேகயா. 
 
மிளகாயி* “கார உண��சிக9 உ.3..,” எ�, ெத #
 

ெகா9கி�ேறா�.., கா�	திேகயா. 
 
Oளிைய வாயி* ைவ	தா* �க	ைத� Nளி�க� ெசDகி�ற
. 

இ#த$ Oளிைய� கைர	
வி;ட பி� விஷ	தி� ேந��க இய�க	ைத 
அட�5கி�ற
. உ$ைப அதHட� கல#த பி� Nைவயி� 

உண��சிகைள	 d.3கி�ற
..., கா�	திேகயா. 
 
இைவ அைன	ைதC� த� உண�வா* NைவC9ளதாக மாAறி 

அைத உணவாக உ;ெகா94� ெபாI
 ந� உண��சிக9 எ$ப) 
வ�கி�ற
? 

 
க�ைண� கிழ8ைக	 தனியாக� சா$பி;டா* 5ட* 

எ*லாவAைறC� அ 	
வி3�. 
 
அதA5$ பதிலாக இ$ப)$ பல சர�5கைள� ேச�	த பி� 

க�ைண� கிழ8ைக� 5ழ�பாக ைவ	
 “�சி	
� சா$பி3�ேபா
..,” 
இ#த உண�Jக9 அ#த உண��சிக9 “ப'ச அபிேஷகமாக..,” 
மகி]�சியான ந*ல உண��சிகைள	 d.3கி�ற
. 

 
அ$ெபாI
 அ#த உண��சிக9 (விஷ	ைத ெவ�ற உண��சிக9) 

ந� உயி ேல ப;3.., அ#த உண�வி� “(ஊ,�) அமில8கைள” 
உ�வா�5கி�ற
. 

 



அ$ெபாI
 அ#த அமில8க9 ந� “உமி]நWராக..,” மா,கி�ற
. 
 
நா� உணவாக உ;ெகா94� அ#த� ச�தி�59 “மகி]�சிo;3� 

உண�ைவ ஊ;ட$ப3� ெபாI
..,” அ
 ந� உடலி* இர	த நாள8களி* 

கல�க$ப3கி�ற
. 
 
அ$ெபாI
 அ#த அE�களி� மலமாகி ந� உடேல ந*லதாகி 

ந� உடைல “ஆேரா�கியமான நிைலகளி*”  உ�வா�5� த�ைம 
ெப,கி�ற
. 

 
ஆனா*, விஷ	ைத அட�5கி�ற
. இ
தா� ஆறாவ
 அறிவாக 

மகி]வாகனா. மயிைல� கா;) அ
 ேதாைக வி 	
 மகி]�சியாக 
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