
வி�� 
த��வ	 

 
 

 



வி�� த��வ	 – 1  

 
கட�ளி� அவதார	 ப�� 1.நாராயண� 

உயிர�வி� ேதா�ற�ைத�	 அத� ப ணாம வள"#சிைய�	, மனித 
ச(ர�ைத�	 மனித" த	 உயிரா�மா ெபறேவ*+ய நிைல எ�? 
எ�பைத�	 நம/0 உண"��வத�காக ஒ2 உயிர�வி� உ3 நி�4 
இய/0	 ெவ6ப�ைத/ கட�3 எ�4 ெபய 7டா"க3. 

 
உயிர� த	83 உ3ள ெவ6ப�தி� த�ைம ெகா*9, உண"விைன/ 

கவ":� த�;3 இைண��/ ெகா*ட உண"�/ேக�ப எ<வா4 த� 
வள"#சி ெப4கி�ற� எ�பைத ஞானிக3 நம/0� ெதளிவா/கின". 

 
ந	ைம ந>வழி6ப9��வத�காக உயி ன�தி� ப ணாம 

வள"#சிைய/ கட�ளி� அவதார@களாக வைக6ப9�தி “உயிர�வி� 
ேதா�4வாயான B ய;/0.., நாராயண�” எ�4 ெபய 7டன". 

 
B யைன/ கட�ளி� 8த> அவதார	 எ�4 நம/0 

உண"�தினா"க3 ஞானிக3. 
 



ஆதியி� வா�வ Eதியி> Fப@க3 இ>லாத நிைலயி> Fபமாக 
திட6ெபா2ளாக உ2வாவைத பர	ெபா23 எ�4 ெபய 7டன" ஞானிக3 
பர	ெபா23 த� அ2கி> கா:த6 Gல� ேமா�	 ெபாH� Iழ�சியி� 
த�ைம அைடகி�ற�. 

 
த� ஓ9 பாைதயி> Iழ�சியா> ஈ"6பாவ�	 தன� �2வ6 ப0தியி> 

தன/0 எதி" 8ைனயி> வ2வைத/ கவ"வ�	 கவ":� ெகா*ட 
உண"ைவ ெவ6ப	 தன/03 உ2வா/0	 திற� ெப4கி�ற�. 

 
பர	ெபா23 த� Iழ�சியா0	 ெபாH�, ேம�பர6பி> விH	 

அ�/களி� த�ைம, அ� ந96பாக�தி> ெவ6ப�தி� த�ைம L+, த� 
அ2கிேல இ26பைத உ2க# ெசM�, அத� உண"�க3 கீேழ இற@0வ�	, 
பா	ெபா23 சமமாக இ26ப� ேம9 ப3ளமாக மா4வ�	, தா� கவ":� 
ெகா*ட ச/தி, இ:த ெவ6ப�தி> கலைவகளாக மா4வ�	, உேலாக� 
த�ைமகளாக மா4வ�	, க> ம* பாைறகளாக ஆவ�	 இைத6 ேபா�ற 
உ2மா�ற@க3 ஏ�ப9கி�ற�. 

 
இ<வா4 தன� வள"#சியி> கவ":� ெகா*ட நிைலக3 சி4 

ெபா2ளாக இ2:த� ெப ய ெபா2ளாக மா4கி�ற�. அ6ப+ உ26ெப�ற 
ெபா23க3 ெப2	 ேகாளாக மா4கி�ற�. 

 
ெப2	 ெபா2ளாக மா4	 ெபாH�, அதனி� வள"#சி�	 அதிக ��# 

Iழ�சியி� ேவக8	 L9கி�ற�. Iழ�சியி� த�ைமயா> ெவ6ப�தி� 
த�ைம�	, ஈ"6பி� த�ைம�	 அதிக /கி�ற�. 

 
8தலி> நEராக இ2:த�, அதனி> ஒ�றாக6 பல உண"வி� 

அ�/க3 இைண:த�. அதனி> நE" ஆவியாகி ஒ�றாக இைண:த 
அ�/க3 இர*டற/ கல:� ஒ2 ெபா2ளாக மாறிய�. 

 
அேத சமய	 அதனி� Iழ�சி ேவக�தி> ெவ6ப	 உ2வான�. அதனி> 

இைண:த உண"�க3 உ20	 த�ைம அைட:�, அதனி> உ2மா�ற@க3 
ஏ�ப9	 நிைலக3 ெப�ற�. 

 
இ:த நிைலக3 எ>லா	 ச:த"6ப�தா> உ2வான நிைலக3. கட�3 

எ�ற தனி�த�ைம இ>ைல. 
 



இய�ைகயி> ச:த"6ப�தா> இைண:த ச/தியி� நிைலக3 
எதி"மைற ெகா*9 இய/0	 நிைலகளா>தா� ஒ�4ட� ஒ�4 ேமாதி 
ஒ�4ட� ஒ�4 இைண�	 நிைல உ2வான�. 

 
கட�3 எ�ப� ெவ6பமாக உ3 நி�4 தன� இய/க�தி� ெதாட" 

ெகா*9 தன/03 வ2வைத உ2மா�றி உண"ைவ மா�றி பல நிைலகைள 
உ2வா/0கி�ற� உ3 நி�4 இய/0	 ெவ6ப�தி�0�தா� கட�3 எ�4 
காரண6 ெபயைர ைவ�தா"க3 ஞானிக3. 

 
பிரபPச	 உ2வா0	 நிைலைய சாதாரண மனித"கQ	 

அறி:�ெகா3Q	 வைகயி> ஞானிக3 ெதளிவாக/ காவிய@க3 Rல	 
நம/0 உண"�தி�3ளா"க3. 

 
இ6ப+, ஞானிக3 ஆதியி> ேகா3கQ	, ந7ச�திர8	, B ய;	, 

பிரபPச8	 எ6ப+ உ2வான� எ�4 நம/0 உண"�தினா"க3. 

2. Tேதவி, Uேதவி 
பா�கடலி>, “ஆதிேசஷ� ேம> ப3ளி ெகா*9.., நாராயண� இ:த 

உலைக இர7சி/கி�றா�..,” எ�4 கா79கி�றா"க3. 
 
B ய� “தா� வள"��/ ெகா*ட ச/திைய.., Tேதவி” எ�4	 

அ9�� அ� “திட6ெபா2ளா0	 ெபாH�.., Uேதவி” எ�4	 நாராயண� இ2 
ச/தியி� �ைண ெகா*9 இய@0கி�றா� எ�4	 உண"�தினா"க3. 

 
சிவ த��வ�தி> க@ைக ஒ2 மைனவி எ�4	 அத;ட� ேச":த 

ெவ6ப	 இ�ெனா2 மைனவி எ�4	 சிவ;/0 இர*9 மைனவி 
எ�4ைர�� நE � ச/தி�	 ெவ6ப ச/தி�	 இ>ைலெய�றா> உ26ெப2	 
ச/தி இ>ைல. இ� சிவச/தி. 

 
ஆனாW	, B ய� கா:த�தா> இH�� உைறய# ெசM�	 ெபாH� 

உடலாக மா�ற6ப9	 ெபாH�.., “Tேதவி” எ�4 கா79கி�றா"க3. 
 
இ6ப+ உடலி� த�ைம அைட:தபி� Iழ�சியி� த�ைம ெப�4 

த�ைன வள"��/ ெகா3Q	 நிைல உ2வாகி�ற�. இைத ஞானிக3 
“Uேதவி” எ�4	 ெதளிவா/கி�3ளா"க3. 

 



நாராயண� ஒ2 கட�3. அவ� எ@ேகேயா இ2:� ெகா*9 ந	ைம 
இர7சி/கி�றா� எ�4 எ*�கி�ேறா	. 

 
ஆனா>, நா	 ேவத@க3 நம/0 உண"�திய Rல�தி� உ*ைமைய 

ஞானிக3 கா7+ய வழியி> உண":திட> ேவ*9	. 
 
அ6ப+ உண":� அ:த/ க2�தி� உண"வாக இய@க� 

ெதாட@கினா> அதனி� உண"ைவ நா	 ெப�4 “B ய� ஒளி#Iடரான� 
ேபா�4” ஆக 8+�	. 

 
மனித" த	 ஆறாவ� அறிவி� �ைண ெகா*9 ஏழாவ� நிைலயான 

ஒளியி� உண"வி� த�ைமயிைன வள"/க 8+�	. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



வி�� த��வ	 – 2 

 
இல7Iமி நாராயணா 

B ய� IழW	 ெபாH� இ:த பிரபPச�தி�03 ச"வ�ைத�	 

இய/0கி�ற�.  

 

நம� உயி" நம/03 இய@கி இ:த உடW/03 ச"வ�ைத�	 

இய/0கி�ற�.  

 



வி*ணி� ஆ�றைல# B ய� தன/03 கவ":� பிரபPச�ைத 

இய/0கி�ற�.  

 

நம� உயிேரா �+6பி� இய/கமாக உடW/03 இய@0கி�ற�. 

 

B யேனா வி*ணி> ஓ9	 ெபாH� த� அ2கி> இ2/0	 கா:த6 

GலனிW	 உராM:�, Iழ�4 ெவ6பமாகி�ற�. தா� கவ2	 உண"�/03 

இ2/0	 நPசிைன6 பி �� ெவளி6ப9�தி ந>ல உண"விைன ஒளியாக 

மா�4கி�ற�. 

 

B யனிலி2:� வ2	 ஒளிைய (ெவ6ப கா:த@கைள), உயி" த� 

இய/க� �+6பி> ஈ"/0	 ெபாH� அ:த ெவ6ப கா:த@கQட� ேமா�	 

ெபாH� அ� ெவ6பமாகி�ற�.  

 

உயிைர “{நர நாராயண�” எ�4	, B யைன “நாராயண�” எ�4	 

ஞானிக3 அைழ�தன". 

 

B யைன, “ல7Iமி நாராயண�” எ�4	 அைழ/கி�றன".  

 

“ஓ" கா:த6 Gல�” தன/03 அைன�� ச/திைய�	 இய/0	 
ச/தியாக விைளய ைவ/கி�ற� எ�ற நிைலைய விள@க 
ைவ/கி�றா"க3. 

 

கா:த6 Gலைன ல7Iமி எ�4	 அத� ஈ"6பா> தன/03 அைண��6 
ெப2	 ேகாளாக மாறி B யனாகி எ9��/ ெகா*ட உண"வி� த�ைம 

ெகா*9 “உலைக சி2�+/0	 நிைலயாக” அ� உ26 ெப�ற� எ�பதைன 

நாெம>லா	 அறி:� ெகா3வத�0 “ல7Iமி நாராயணா..,” எ�4 ெபய" 

ைவ/கி�றா"க3. 

 

B யைன, ல7Iமி நாராயணா எ�றாW	 அ:த நாராயண;/0 இ2 

மைனவி எ�4 எHதி�3ளா"க3.  

 

கா:த�தா> இH�� உடலாக6 ெப4	 ெபாH� B யனாகி�ற�. சேீதவி 
எ�ப� ல7Iமி (கா:த	), Uேதவி எ�ப� B யனி� உடலி� அைம6G.  

 

நம� உயி2/0 வி��வி� மைனவிக3 Uேதவி, சேீதவி எ�4 

ெபயைர ைவ/கி�றா"க3.  

 



உயி" உடW/03 நி�4 இய/கி அதனா> ஈ"/0	 கா:தமாகி உயி � 

இய/க�தி�03 �+�� இய/0	 நிைலைய6 Uேதவி, சேீதவி எ�4 ெபயைர 

ைவ/கி�றா"க3. 

 

இய�ைகயி� ெசய>கைள நா	 அறி:�ண":�, அத� வழி 
மனிதனானவ� ெத :�ண":� ெசய>ப9	 நிைலகைள, அறி�	 ெபா27ேட 

இ�தைகய நிைலகைள எளிய 8ைறயி> எ9��ைர�தா"க3 ஞானிக3. 

 

இ:த பிரபPச�தி�03 நட/0	 நிைலகைள�	 ந	 உடW/03 நட/0	 

நிைலகைள�	 ெதளிவாக எ9��ைர�தா"க3.  

 

பிரபPச�தி�0 B ய� இய/க# ச/தியாக இ2/கி�ற�. நம� 

உடW/03 உயி" இய/க# ச/தியாக இ2/கி�ற�. 

 

நம� உயிைர “ஓ	 ஈXவரா 02ேதவா” எ�4 ஞானிக3 
அைழ�தா"க3. 

 
நா	 “ஓ	 ஈXவரா 02ேதவா” எ�4 ெசா>W	 ெபாH� ெவ4	 

ெசா>லாக இ>லாம> “G2வ ம�தியி>" நிைனைவ# ெசW�தி6 பழ0த> 

ேவ*9	. 
 
அ<வா4 பழகி/ ெகா*டா> நம� உயிைர 02வாக�	 நா	 

எ*ணியைத ஈசனாக உ2வா/க/ L+ய நிைலைய நா	 உணர8+�	. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



வி�� த��வ	 – 3 

 
கட�ளி� அவதார	 ப�� – 2. வி�� 

1.ெவ6ப	, கா:த	, விஷ	 – R�4 Gலனறி� 
B ய� த�;3 ஈ"�� வள"��/ ெகா*ட ச�ைத ெவ6ப கா:தமாக 

ெவளி6ப9��கி�ற�. அ� த� தளவாயி> விஷ�ைத6 பி �தாW	 
ெவளி6ப9	 ெபாH� விஷ�ைத/ கவ":�தா� ெவ6ப கா:த	 
ெவளி6ப9கி�ற�. 

B யனிலி2:� ெவளி6ப9	 நிைலக3 
1. விஷ	. 
2. ெவ6ப	, 
3. கா:த	 என R�4 நிைலக3 ெகா*9 ெவளி6ப9கி�ற�. 
ெவ6ப	 – உ2வா/0	 ச/தி, 
2. கா:த	 – அரவைண/0	 ச/தி, 
3. விஷ	 – இய/0	 ச/தி 
என R�4 நிைலக3 ெகா*9 இய@0கி�ற�. 



கா:த	 த� அ2கிேல வ2வைத/ கவ":� தன/03 
இைண/கி�ற�. 

 
இைண�ததி� நிைலெகா*9 ெவ6ப	 அதைன# சைம��� தனதாக 

உ2வா/0கி�ற�. 
 
விஷேமா இதனி> இய/க# ச/தியாக இ2/கி�ற�. 
 
இ�தைகய இய/க�தி� த�ைம ெகா*ட R�4 Gல� ெகா*ட 

அ�/க3 B யனிலி2:� ெவளி6ப796 பிரபPச�தி> பரவி வ2கி�ற�. 
 
இேத பிரபPச�தி> 27 ந7ச�திர@களி� கதி ய/க# ச/திக3 

அ�/களாக மாறி6 பரவி வ2கி�ற�. 
 
வியாழ� ேகாளிலி2:� ெவளி6ப9	 கதி ய/க6 ெபாறிகைள# 

B யனி� கா:தச/தி கவ":� அ�/களாக வர6ப9	 ெபாH� ேரவதி 
ந7ச�திர�தி� நிைலக3 அ2கிேல வ:தா> இைத/ க*9 உண"வி� 
உ:� விைசயா> ஓ9கி�ற�. 

 
அ6ப+ ஓ9	 நிைலகளி> கா"�திைக ந7ச�திர�தி� அ�/களி> 

ேமாத6ப9	 ெபாH� அ� Iழ�சியி� த�ைம அைட:� அ:த Iழ�சியி> 
வியாழ� ேகாளி� கதி ய/க6 ெபாறிகைள� தன/03 ேச"�� ஒ�4ட� 
ேமா�	 நிைலக3 வ2கி�ற�. 

 
ேமா�	 நிைல வ2	ெபாH� அதி> ெவ6ப8	 ஈ"/0	 த�ைம�	 

வ2கி�ற�. 
 
ஈ"/0	 ச/தி வர6ப9	 ெபாH� எ:த/ ேகா3 உமி\�திய அ� 

அைட6ப9கி�றேதா அத� அைட6பி�03 உ2வா0	 நிைல ெகா*9 ம�ற 
அ�/கைள/ கவ":� அைடப9கி�ற�. 

 
ஒ2 “உயிர�வாக..,” உ2வா/0கி�ற�. 
 

2. �+6பா> ஏ�ப9	 ெவ6ப	 வி�� 
உயிர�வி> ஏ�ப9	 �+6பா> உ2வா0	 “ெவ6ப�ைத.., வி��” 

 எ�4 ஞானிக3 உண"�தி�3ளா"க3. 



 
ெவ6ப�தா> ஈ"/0	 த�ைம உ2வாவைத ல7Iமி எ�4	 

வி��வி� மைனவி ல7Iமி எ�4	 காரண6ெபயைர/ ெகா9�தன". 
 
“நாராயணனி�.., ம4 அவதார	 வி��” எ�4 உைர�� 

“உயிர�வி� ேதா�ற�ைத” நம/0 ஞானிக3 உண"�தினா"க3. 
 
ல7Iமி தன/03 ஈ"6பைத, வி�� (ெவ6ப	) உ2வா/கி, ஜEவ 

அ�வாக விைளய# ெசMகி�ற�. 
 
ஒ2 உயிர� த�னி> ஜEவ அ�ைவ உ2வா/0	 ேபா� அ:த ஜEவ 

அ� எ:த உண"வி� ச�தினா> உ2வானேதா “அத� இன�ைத அ� 
ெப2/0	”. 

 

3.வி��வி� மக� பிர	மா 
உதாரணமாக ஒ2 விஷ# ெச+யி> உ2வான ஒ2 வி�ைத நில�தி> 

ஊ�றினா> அ:த வி�� கா�றி> உ3ள த� ச�ைத எ9�� அேத ெச+யாக 
விைள�	. 

 
அேத ேபா�4 ஒ2 உயிர� ஒ�ைற aக":� அதனி� உண"வி� 

அ�வாக உ2வானா> அ:த அ� த� இன ச�ைத/ கவ":� த� 
இன�ைத6 ெப2/0	. 

 
ஆக, இைத�தா� வி��வி� மக� “பிர	மா” எ�4 உைர�தா"க3 

ஞானிக3. 
 
ஒ2 உயிர� ஒ2 உண"வி� த�ைமயிைன aக":� அதனி> 

உ26ெப4	 அ�/களாக வ2	ெபாH� “பிர	ம	” எ�4 கா7+னா"க3. 
 
அ6ப+6 பிர	மமான அ:த உண"வி� ச�� உயி2ட� ஒ�றி இய@க� 

ெதாட@கிவி7டா> அத�0# “சிவ	” எ�4	 காரண6 ெபய" ைவ�தன" 
ஞானிக3. 

 
ஞானிக3 நம/0 உைர�த� எ>லா	 “காரண.., கா ய6 ெபய"க3”. 

அைதெய>லா	 சாXதிர@களாக  நம/0 வ0��/ ெகா9�தன". 
 



ஆனா>, இ�4 அெத>லா	 சா@கிய சாXதிரமாக மா�றிவி7டா"க3. 
“ெதMவ	 எ@ேகேயா இ2/கி�ற�” எ�4 தா� எ*ணி/ 
ெகா*+2/கி�ெறாேம தவிர சாXதிர6ப+ அ:த ஞானிக3 ெசா�ன 
நிைலகைள நா	 அறிய8+யவி>ைல. 

 
ெதMவ	 எ:த நிைலயி> இ2/கி�ற�? ெதMவ�தி� ெசய> எ�ன? 

எ�பைத�தா� இ@ேக மாமக ஷி ஈXவராய 02ேதவ" கா7+ய அ23 
வழியி> ெமMஞானிக3 கா7+ய ேப2*ைமகைள உண"�தி/ ெகா*9 
வ2கி�ேறா	. 
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ச@0 ச/கரதா  வி�� (உயி � இய/க	) 

ேவத@க3 எ�றாேல.., “நாத@க3”. ேவத@க3 எ�ற 8ைறயி> எ� 
எ� எதனி> ேமா�கி�றேதா அ:த நாத@க3 வ2	. 

 
அதாவ� ஒ2 உயிர� எ:த உண"வி� த�ைமைய எ9�தேதா எ:த 

ஆைசயி� த�ைமய6 ெப�றேதா அத�0 “எதி"நிைலயான” உண"�கைள# 
Iவாசி/0	ேபா� அ:த உண"�க3 உயி ேல ேமாதி நாத@களாகிற�. 

 
இைத�தா� ச@0 ச/கரதா  எ�ப�. 
 
1.aக":த உண"�க3 உயி ேல ேமா�	ேபா�.., “ச6த	” வ2கி�ற� 
ச@0 
2.aக":த உண"வி� உண"#சிக3 உட> 8Hவ�	 “Iழ�4” வ2	 
ெபாH�.., ச/கர	. 



 
ஞானிக3 உயி � இய/க�ைத “ஈச�” எ�4	 இய/க�தா> ஏ�ப9	 

ெவ6ப�ைத “வி��” எ�4	 ஈ"/0	 கா:த�ைத “இல7Iமி” எ�4	 
காரண6ெபயைர ைவ/கி�றன". 

 
கா:த	 இH�� உயி ேல ேமாத6ப9	 ெபாH� அ:த# ச6த	 

வ2கி�ற�. அைத� தா� “ச@0” எ�4	 அ:த உண"#சிக3 ந	 எ*ண	 
ெசா> ெசயலாக இய/க6ப9	 ெபாH� “ச/கர	” எ�4	 உண"�தின". 

 
ெவ46G ேவதைன சலி6G ச@கட	 எ�ற நிைலகைள நா	 எ9�தா> 

அத�0�த/க B யனிலி2:� வர/L+ய இய/க அ� எ9��/ 
ெகா*டைத நா	 aக":தா> உயி ேல ப79 ேமாதி உண"#சி/ெகா6ப 
(அ�தா� ச@0) அ:த உண"#சிக3 (ச/கர	) ந	ைம இய/0கி�ற�. 

 
உதாரணமாக, ஒ2வ� ேகாப6ப9கிறா� எ�றா> அ:த உண"ைவ 

ெவ6ப	, கா:த	 விஷ	 எ�ற நிைலயி> B யனிலி2:� 
ெவளி6ப9கி�ற�. 

 
ேகாபமான உண"#சிகைள நா	 உ�46பா"��, அைத நம/03 

aக":தா> காரமான Iைவயாக, கார�தி� உண"#சிகைள ஊ79கி�ற�. 
 
ஆனா>, வலிைம மி/க�. கார	 எ�ற நிைல�	, அ:த/ கார	 எ�ற 

நிைலைய இைண�தா> இத;ைடய ெசய>க3 அ+ைம6ப9�திவி9	.., 
மா�றிவி9	.., மாறிவி9	. 

 
இ<வள� ெப ய த��வ�ைத நா	 எளிதி> G :� “ந	 வா\/ைக 

எ<வா4 நட�த ேவ*9	?” எ�4 காவிய�தி> ெகா9��3ளா"க3. 
 
அ:த/ ேகாபமான உண"ைவ aகர6பட6 ேபா0	 ெபாH� ந	 

உயி ேல ப7டபிற0 ச6த@க3 வ2கி�ற�. உண"#சிக3 இ:த ச6தமாகி, 
இேத உண"�க3 உண"#சிகளாக மா4கி�றன. 

 
அ:த உண"�தா� ச6த	. உண"#சிக3 இய/0கி�ற�, “ச/கர	” இ:த 

உண"#சிக3 உட> 8Hவத�0	 கார உண"�கைள இைண/க6ப9	 
ெபாH� எ�ன ெசMகி�ற�? ேகாபமாகி�ற�. 

. 



ஒ2வ" ேவதைனயான உண"�ட� ேபIகி�றா". நா	 உ�46 
பா"/கி�ேறா	, aக"கி�ேறா	. 

 
அ:த ேவதைனயான உண"�க3 ந	 சா:தமான 0ண�ைத 

அழி/கி�ற�. நம/03 சி:தைனய�ற நிைலக3 ஏ�ப79 நா	 ேசா":� 
வி9கி�ேறா	. 

 
“வி��வி� ைகயி> எ�ன இ2/கி�ற�? ச@0	, ச/கர8	” 

ந	83 ேவதைன6ப9	 உண"வி� ஒலி ஆனபி� இ:த உண"வி� 
அதி"�க3 நம� உட> 8Hவ�	 ச/கர	 ேபா�4 Iழ>கி�ற�. 

 
இ�ேபால aக":தா> எ�ன ஆகி�ற�? ேவதைனயான உண"#சிக3 

c*ட6ப79  ந	 உடைல6 பலவ Eனமைடய# ெசMகி�ற�. இைதெய>லா	 
நா	 அறி:� ெகா3ள ேவ*9	. 

 
“ச@0 – ச/கர	” நம� உயி � ெதளிவான நிைலக3 ெகா*9 நா	 

எ6ப+ இய/0கி�ேறா	? 
 
நம� உயி" நம� உடW/03 எ<வழியி> இ:த உண"�கைள 

இய/0கி�ற� எ�பதைன அறிவத�0�தா� ந	 உயி � இய/க�ைத 
“உ2வ	 அைம��.., அ2வ நிைலகளி>.., அ� எ6ப+ இய@0கி�ற�?” 
எ�பதைன/ கா7+னா"க3 ஞானிக3. 

 
1.எ� இய/0கி�ற�? 
2.நா	 எ@கி2:� வ:ேதா	? 
3.நம� உயி" எ6ப+ இய/0கி�ற�? எ�பைத அ@ேக ெதளிவாக/ 

கா*பி/கிறா"க3. 
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கட�ளி� அவதார	 ப�� – 3. இராம� 

கட�ளி� அவதார�தி> R�றாவ� அவதார	 இராம�. 
 
உயிர� ெப4	 ச(ர�தி� ேதா�றமான வித�ைத�	 “எ*ண@களி� 

ேதா�ற�ைத�	” அதனி� இய/க@கைள நம/0 உண"��வத�காக அ�4 
ஞானிக3 இராம� எ�;	 கதாபா�திர�ைத6 பைட�� இதிகாச	 ம�4	 
Gராண@கைள உ2வா/கினா"க3. 

1. இராம� – எ*ண	 
B யனிலி2:� ெவளி6ப9	 ெவ6ப	 விஷ	 கா:த	 Gவியி� 

ஈ"6G/03 வர6ப9	 ெபாH� ஒ2 ெச+யிலி2:� ெவளி6பட/L+ய 
Iைவயான ச�திைன/ கவர6ப9	ெபாH� அ� “சதீாலeமியாக” 
மா4கி�ற�. 

 
சதீா எ�றா> Iைவ. அேத உண"ைவ ஒ2 உயிர� aக":தா> அ:த 

உண"வி� ச�� உடலாக மா4கி�ற�. 
 



“சதீா” எ�ற இ:த# Iைவ உயி2ட� ஒ�றி அத� உண"வி� உடலாக 
சிவமாக மா4கி�ற�. சிவ��/03 ச/தியாக இய@0கி�ற�. 

 
இைத�தா�, “திேரதா�க�தி>” நாராயண� சதீாராமனாக அவத �தா" 

எ�4 ெதளிவாக அ�4 காவிய@களி> Lற6ப7ட�. 
 
அதி> “திேரதா.., எ�ப� ச(ர	.., உயிர� உட> ெப4	 நிைல”. 

இத�03 “சதீாராம�” தா� எ9��/ ெகா*ட Iைவ எ�ேவா.., “அ:த 
எ*ணமாக” இய/0கி�ற�. 

 
ஒ2 உயிர� கடைல# ெச+யி� மண�ைத aக":� GHவி� 

உடைல6 ெப�றபி� “கடைல# ெச+ைய# சா6பிடேவ*9	” எ�ற 
“எ*ண	” அ:த6 GHவி�0 வ2கி�ற�. 

 
அதாவ� எ:த# ெச+யி� ச�ைத6 GH aக":தேதா அ:த# ச�தி� 

த�ைம/ெகா6ப�தா� எ*ண	 வ2கி�ற�. 
 
உயிர� ஒ2 ெச+யிலி2:� ச�திைன aக":� த�;3 இைண�� 

உடலாக மா4	 ெபாH� “சதீாராமா” எ*ண@க3 ேதா�றி.., இைத# 
சா6பிட ேவ*9	.., எ�ற எ*ண	 உ*டாகி�ற�. 

 
“உண"#சிைய ைவ��.., உண"ைவ இய/கி” அத�0 ேவ*+ய 

உ46Gகைள இய/க� ெதாட@0கி�ற�. 
 
“எ*ண	” இ>ைல எ�றா> “இய@காம>தா�” இ2/0	. 
 
எ:த நிைனவிைன எ*�கி�ேறாேமா அ� இராமனி� “அ	G 

ேபா�4 பாM:�..,” உண"வி� அ�/க3 ஒ<ெவா�ைற�	 இய/கி அத� 
ெதாட" ெகா*9 நம� உடைல இய/0	. 

 
எ*ண	 உ2வாகவி>ைல எ�றா> உடைல இய/கா�. 
 
இைத�தா� நாராயண� திேரதா�க�தி> சதீாராமனாக� 

ேதா�4கி�றா� எ�4 ெதளிவாக அ�4 காவிய@களி> Lற6ப793ள�. 
 

 



2. க>யாணராம� 
மனித ட�திW	, உண"வி� எ*ண@களி� இய/க�ைத உண":த 

இராமாயண�தி>, “க>யாணராமா” எ�4 பா+னா"க3. 
 
க>யாணராமனாக எ6ெபாH� ஆகி�றா�? 
 
சைீதைய மண/க ேவ*9ெம�றா> அரச� ைவ�தி2/0	 

வி>ைல� c/கி நி4�தி வைள�� 8றி/க ேவ*9	. 
 
அ<வா4 வி>ைல வைள�� 8றி6பவ" எவேரா அவேர சைீதைய 

மண/0	 த0தி�ைடயவ" எ�ற நிைலைய/ கா*பி�தன". 
 
ஏெனனி>, வி>லிேல ெபா2�தி எMய6ப9	 அ	G “பிறைர� 

��G4��	” த�ைம ெகா*ட�. 
 
��G4��	 உண"ைவ ெவ�றவ" எவேரா அவேர சதீாைவ� 

தி2மண	 ெசM� ெகா3Q	 த0தி உைடயவ" எ;	 நிைலைய/ 
கா*பி�தன". 

 
வ Eர தEர	 கா7+ய பல2	 வி>லி� வலிைமைய உண":தனேர தவிர 

வி>ைல� c/க/Lட அவ"களா> 8+யவி>ைல. 
 
ஆனா> இராமேனா.., “தEைம விைளவி/0	 நிைலகளிலி2:�.., 

தEைமயி>லாத நிைலைய உ2வா/0கி�றா�” எ�பைத உண"��	 
ெபா279 இராம� வி>ைல� c/கி நி4�தி வைள�� 
8றி��வி9கி�றா�. 

 
அத�பி� சைீதைய மண:� ெகா3கி�றா� எ�4 கா*பி�� 

“தEைமைய அட/0	 ச/தியிைன” த�;ட� இைண��/ ெகா*ட 
நிைலைய�தா� “க>யாணராம�” எ�4 எ9��ைர�தன". 

 
மனித வா\/ைகயி> தEைமைய அக�றி அ:த� தEைமைய# 

ெசய>படவிடா� த	8ட� அரவைண�� ஒளியி� Iடராக மா�றி/ 
ெகா*டவ"க3 தா� “மக ஷிக3” 

. 



�2வ மக ஷிைய6 பி�ப�றி# ெச�றவ"க3 ச6த ஷிக3 எ�;	 
நிைலைய அைட:தா"க3. 

 
பல ேகா+� தEைமகைள/ ேக796 பா"�� உண":தாW	 மக ஷிக3 

அதைன� தம� அரவைண6பாக தம/03 Iைவயாக ஒளியாக 
மா�றி/ெகா*டவ"க3. 

 
�2வ மக ஷி�	 ச6த ஷிகQ	 த@கQைடய உய":த 

எ*ண@களி� �ைண ெகா*9 ம�றவ"கQைடய எ*ண@கைள 
த	83 வள"�திடா� ஒளி ெப4	 உண"விைன த	8ட� இைண�� 
“ஒளியி� ச(ரமாக மாறியவ"க3”. 

 
இ�தா� ‘’க>யாணராமா” எ�ப�. 
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கட�ளி� அவதார	 ப�� – 4. க*ண� 

உலக	 எ<வா4 உ2வான�? B ய� எ<வா4 உ2வான�? உயிர� 
எ<வா4 உ2வான�? தாவர இன@க3 எ<வா4 உ2வான�? எ�பைத 
நம� காவிய@க3 நம/0� ெதளிவாக உண"��கி�றன. 

 
அதி> உயி ன@களிட�தி> “க*க3 உ2வானைத” நா�காவ� 

அவதாரமாக/ க*ண� ேதா�4கி�றா� எ�4 விள/கி�3ளன". 
 

1.“பா"/க ேவ*9	” எ�ற உண"�க3 எ6ப+� 
ேதா�4கிற�? 

ஒ2 உயிர� கடைல# ெச+யிலி2:� ெவளி6ப9	 மண�ைத� 
தன/03 கவ":� தன� உடலாக மா�றி GHவாக உ26ெப4கி�ற�. பி� 
இ:த6 GH இேத வாசைனைய aக":� தன� உணவி�காக கடைல# ெச+ 
இ2/0	 இட�தி�0 நக":� ெச>W	. 

 



GHவி�06 பசி எ9�� பசியி� உண"�க3 உ:த6ப9	 ெபாH� 
“சா6பிட ேவ*9	..,” எ�ற எ*ண@க3 வ:� அதனி� உண"வி� �ைண 
ெகா*9 GH த� உடைல நக"�தி# ெச�4 தாவர இன�ைத உணவாக 
எ9/கி�ற�. 

 
இைத வி�� த��வ�தி> “எ:த# Iைவயி� த�ைமைய 

aக":தேதா.., அ:த எ*ண@க3 ெகா*9.., அ:த இட�தி�0 உடைல 
அைழ��# ெச>கி�ற�” எ�4 ெதளிவா/க6ப793ள�. 

 
கடைல# ெச+ சா:தமான�. சா:த� த�ைம ெகா*ட கடைல# 

ெச+ைய� ேத+ மண�தா> aக":� நக":� ெச>W	 GH தா� ெச>W	 
வழியி>.., “ஒ2 விஷ# ெச+யி� கா�றிைன# Iவாசி��வி7டா>.., மய@கி 
வி9கி�ற�.., ேவதைன6ப9கி�ற�.” 

 
அ6ெபாH� அதனி� இைர ேத9	 ெசயW	 தைடப9கி�ற�. 
 
அதனா> GHவி�0� தன� உணவிைன6 “பா"/க ேவ*9	” எ�ற 

உண"வி� எ*ண@க3 வ2கி�ற�. 
 
ஆனாW	 GH தா� பா"/க 8+யாத நிைலக3 ெகா*9 ம�ற 

விஷ� தாவர இன@கைள aக"வதா>.., “ேவதைனயி� உண"�க3 
இத�03 ேவதைனைய உ2வா/0	 அ�/களாக உ2வாகி..,” 8தலி> 
உ2வான அ�/கைள/ ெகா>Wகி�றன. 

 
அ6ெபாH� ேவதைனயான உண"வி� எ*ண@க3 உ2வாகி அத� 

நிைலகளி> அ�/க3 உ2வாகி�றன. 
 
“NEGATIVE, POSITIVE” எ�ற விஷ�தி� த�ைம ெகா*9 எ6ப+ B ய� 

இய@0கி�றேதா இைத6ேபா�4 எதி மைறயான அ�/களி� ேமாதலி> 
அ@ேக GHவாக உ2வாகி�ற�. 

 
ேமாதலி> ஒளியி� த�ைம ஆவ� ேபா�4 இ:த உண"வி� த�ைம 

நிைனவி� ஆ�ற> “பா"/க ேவ*9	…,” எ�ற உண"#சிைய� 
c*9கி�ற�. 

 

 



2.சிைற#சாைல/03 க*ண� பிற:தா� – விள/க	 
அ:த உண"#சியி� த�ைம பா"/க ேவ*9	 எ�ற உண"�க3 

GHவி� உடலி> இர*9	 எதி"மைறயாகி aக":த உண"வி� த�ைம 
ேச":� GHவி� உட> ம+:� உண"�க3 எ*ண�தா> உ2வா/க6ப79 
இைண��/ ெகா*ட நிைலெகா*9 மா�4 உ26ெப4கி�ற�. 

 
ப ணாம வள"#சி அைடகி�ற�. இ6ப+/ க* உ2வா0	 

நிைல/0�தா� காரண6ெபய"கைள/ ெகா9�தா"க3. 
 
1.வாI எ�ப� உயி". 
2.ேதவகி எ�ப� ேதைவயான ச/தி 
 
வாIேதவ� தா� Iவாசி�த உண"வி� த�ைம வளர6ப9	 ெபாH�.., 

ேதவகி தம/0� ேதைவயான ச/தியி� �ைணெகா*9 தா� எ*�	 
ெபாH�.., “வாIேதவ;/0	 ேதவகி/0	” சிைற#சாைல/03 க*ண� 
பிற:தா�. 

 
அதாவ� க*க3 உ26ெப�ற�. 
 
க	ச� எ�ப� “இ23”. இ23 B\:த சிைறயிலி2:� த� “அ�ைன 

த:ைதைய மீ7க/ க*ண� பிற:தா�..,” எ�ற நிைலைய/ 
கா*பி��3ளா"க3. 

 
1.இ:த உயி2	 
2.தா� எ*ணிய ச/தி�	 இர*9	 ேச":� 
உண"வி� க2வாக விைள:� “க2விழியாக” உ2வாகிய�. 
 
க2விழியி� த�ைம L"ைமயாக உ�46 பா"�� உண"வி� த�ைம 

பதிவாகி அ:த அைலகைள� தன/03 எ9�� தா� எ6ப+ எ*ணி 
மாறேவ*9	 எ�ற நிைல உ2வானைத�தா� ெதளிவா/0கி�றா"க3. 

 
ஆகேவ, நாராயண� �வாரகா�க�தி> வாIேதவ;/0	 ேதவகி/0	 

க*ணனாக உ26ெப�4 உடலி� த�ைமைய/ கா/0	 உண"வாக/ 
“க*ண� ேதா�றினா�” எ�4 ெதளிவா/க6ப793ள�. 

 

 



3.க*ண� ச@கநாத	 ெசMகி�றா� 
நம� உடலி;3 இ2/0	 அைன�� 0ண@கQ/0	 02வாக 

இ26ப� நம� உயி". நம� க*க3 உண"�கைள/ கவ":� ந	ைம aகர# 
ெசM� உயி2ட� இைண/கி�ற�. 

 
அ� “பதிவாகவி>ைல..,” எ�றா> இ@0 நம/03 aக2	 திற� 

இ>ைல. 
 
உதாரணமாக இ6ெபாH� யா	 உ@கQ/0 உபேதசி��/ 

ெகா*93ேளா	. இ6ெபாH�, உ@க3 நிைனவி� ஆ�றலான� இ@ேக 
இ2/க ேவ*9	. 

 
ஆனா>, “இ�ைற/0/ கைடயி> ேவைல/கார� எ�ன 

ெசMகி�றாேனா…? வி79வி796 ேபாMவி7டாேனா..,?” எ�4 உ@கQடய 
நிைனவிைன# ெசW�திவி7டா> யா	 ெசா>W	 உண"�க3 உ@கQ/03 
“பதிவாகா�”. 

 
யாராவ� தி26பி/ ேக7டா> ெசா>ல� ெத யா�. பதிவானா>தா� 

இ:த உண"வி� அைலகைள aகர 8+�	. 
 
க*ேணா9 ேச":த கா:த6Gல� ேவதைன ெகா*ட உண"வி� 

அைலகைள/ கவ":� aக"கி�ற�. அத� உண"வி� த�ைம உயி2ட� 
இைண/க6ப9	 ெபாH� உயிரான 02ேu�திர�தி> “க*ண� 
ச@கநாத	 ஊதியபி�.., தா� 02ேu�திர6ேபா" நட/கிற�” எ�4 
உண"�தி�3ளா"க3. 

 
அதாவ�, உடைல உ2வா/கிய அ�/களி� த�ைம தன� 

பா�கா6பான நிைலகளி> ேவகமாக உ2வா/கி எதி களிடமி2:� கா/0	 
நிைலகைள உ2வா/0கி�ற�. 

 
இைத�தா� “க*ண� ச@கநாத	 ெசMகிறா�..,” எ�4 ஞானிக3 

உைர�தன". 
 

 



4.க*ணி� நிைனைவ உயி2ட� ஒ�றி மக ஷிகளி� 
உண"ைவ உடW/03 ெசW�த ேவ*9	 

நம� உடலிW3ள க* ஒ2 கா7சியி� உண"விைன/ கவ"கி�ற 
ெபாH� அ:த உண"வி� ேவக�ைத ச�தியபாமா aக":தறி:த நிைலக3 
உ*ைமைய/ கா7+னாW	 அ:த உண"வி� த�ைமைய� த� உடலா/கி 
அத� அறிவாக இய/க� ெதாட@கிவி9	. 

 
ஆகேவதா�, ச�தியபாமா எ�4 க*களி� இய/க	, தனதாக 

உ2வா/0	 அ:த# ச/தியாக மா�4கி�ற� எ�ற நிைலக3தா� 
“க*ண;/0 இ2 மைனவி” எ�4 L4கிறா"க3. 

 
க*ண� கா7+ய நிைலக3 ெகா*9தா� தEைமக3 எ�4 நம/03 

அறிகி�ேறா	. தEைம எ�றா> உயி" அைத உ2வா/கிவி9கி�ற�. 
உண"வி� அ�வாக மா�றிவி9கி�ற�. 

 
இ�தைகய நிைலக3 ெப�றாW	 மனித� பல ேகா+# 

ச(ர@களிலி2:� தEைமகைள ெவ�ற உண"�கைள/ ெகா*9 இ:த 
உடலி� த�ைமயி> வ2	 ஆறாவ� அறி�தா� “கா"�திேகயா”. 

 
எதைன�	 அறி:தி9	 அறிவாக உ2வாகி�ற�. 
 
அ<வா4 உ2வான ஆறாவ� அறிவி� �ைண ெகா*9.., “ந�ைம 

தEைம” எ�ற நிைலகைள அறி:� தEைமகைள அக�4	 நிைலயிைன6 
ெப�றி2/கி�ேறா	. 

 
�2வ மக ஷிக3 த	 உண"வி� த�ைமயிைன ஒளியாக மா�றி 

இ�4 �2வ ந7ச�திரமாக வானி> திகழ:� ெகா*93ளா". 
 
நா	 நம� ஆறாவ� அறிவி� �ைண ெகா*9 �2வ மக ஷிகளி� 

அ23 உண"�கைள நம� உடலி;3 பதிவா/கி/ ெகா3ள ேவ*9	. 
பதிவா/கியபி� 

1.நிைனவி� த�ைமைய க*ணி�0/ ெகா*9 வ:� 
2.க*ணி� நிைனைவ உயி2ட� ஒ�றி 
3.ந> உண"வி� த�ைமைய உடலி;3 ெசW�தி 
4.நம� உடW/03 இ2/0	 ந> அ�/கQ/0# ச/திவாM:த 

நிைலைய6 பரவ#ெசM� 



5.அதனி� வலிைம ெப�றபி� 
6.ேவதைன எ�ற உண"�க3 நம� உடலி> ஆ�மாவி> இ26பைத6 

பிள�த> ேவ*9	. 
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கட�ளி� அவதார	 ப�� - 5. L"மாவதார	 

1. 02ேu�திர6 ேபா" 
“நE எைத எ*�கி�றாேயா, அ�வாகி�றாM”. அதாவ�, நா	 

தEைமயிலி2:� வி9படேவ*9	 எ�ற எ*ண�ைத எ*ணிேனா	 
எ�றா>, நம/03 அ:த உண"வி� த�ைம விைள�	. 
 

ந> ஞானியி� அ23 உண"ைவ6 ெபறேவ*9	 எ�4 எ*ணி 
ஏ@0	 ெபாH�, நா8	 அவ"க3 அ23 வ7ட�தி> இைணய 8+�	. 
இைத�தா� அ�4 ஞானிக3 நம/0 உண"�தினா"க3. 

 



உதாரணமாக, ஒ2 ஆைமைய6 பா"�த ந , அைத� த� உணவாக 
எ*ணி, ஆைமயி� அ2ேக வ2கி�ற�. ஆக, ந யி� உண�/0, ந யி� 
க* ஆைமைய/ கா79கி�ற�. 

 
ந யி� க*, 2/மணி படெம9�� ஆைமைய/ கா7+னாW	, அத� 

க*�/03 இ2/0	 சா:தமான ச�யபாமா, “ஆைம Gசி6பத�0 
உக:த�தா�” எ�4 ந /0 உண"��கி�ற�. 

 
இ:த உண"வி� �ைண ெகா*9, ஆைமயி� உடலிலி2:� 

வர/L+ய மண	, ந யா> Iவாசி/க6ப9	 ெபாH�, ந யி� உயிரான 
02ேஷ�திர�தி>, ஆைமயி� உண"வைலக3 ேமாதி இய/க6ப9	 
ெபாH�தா�, ந யிட�தி>, “இனி இதைன எளிதி> கவரலா	” எ�ற 
உண"வி� நிைனவைலகைள, இய/0கி�ற�. 
 

அேத சமய	, ந யி� நிைனவைல�	, ஆைமயி� உண"�	, ந யி� 
உயிரான 02ேu�திர�தி>, ஒ�4/ெகா�4 ேபா" ெசMகி�ற�. 

 
ஆைமயி� உண"�க3 எளிதாக இ26பதனாW	, அேத சமய	, 

ந யி� உண"�க3 வW�ட� இ26பதனாW	, ந யி� உண"வி� த�ைம 
ஓ@கி வள":�, இைத நா	 விH@க 8+�	, இைத நா	 பி+��/ ெகா3ள 
8+�	 எ�4, உயி2/03 உண"�க3 c*ட6ப79, ந யான�, 
ஆைமயி� அ2கிேல ெச>Wமா4 இய/க6ப9கிற�. 

2. க*ேண (L"ைம) கா�தி9	 நிைலயாக இ2/கி�ற� 
ஆனா>, ஆைம ந ைய6 பா"�தபி�, அத� உடலிலி2:� வர/L+ய 

வWவான உண"ைவ இ:த ஆைம aக":�, உண":�, இதனி� உயிரான 
02ேu�திர�தி> ேபா" நட/கி�ற�. 

 
ஆனா>, அேத சமய	 ந யி� உண"ைவ/ க*9, த� சிரைச உ3 

இH��, த�ைன/ கா��/ ெகா3கி�ற�. 
 
ஆக, இைவயைன�தி�0	 க*ேண கா�தி9	 நிைலயாக இ2:�, 

ெசய>ப9��கி�ற�. 
 

அேத சமய	, ந /0	 அத� க*தா� வழிகா79கி�ற�.  
 



அதனி� வழி ந  ெச�றாW	, ஆைமயி� உயிரான 
02ேu�திர�தி>, ந யி� உண"வான நிைலக3 உ:த6ப9	 ேபா�தா�, 
ஆைம ந யி� வWைவ/ க*9, த�ைன/ கா�தி9	 நிைலயாக, தன/03 
த� சிரைச உ3 இH��/ ெகா3கி�ற�. 
 

அ<வா4, ஆைம த� சிரைச உ3 இH��/ ெகா*டாW	, அ:த 
ந ைய6 பா"�த உண"�க3, ஆைமயி� உடW/03 வWெப4	 நிைலயாக 
ஆகிவி9கி�ற�.  

 
இைத�தா�, 02ேஷ�திர6 ேபா > க*ண� ச@கநாத	 ஊதிய 

பிற0தா�, 02ேஷ�திர6 ேபாேர நட/கி�ற� எ�4 வியாச" 
எ9��ைர/கி�றா". 

 
ஆக, இ@ேக ஆைமயி� க*க3, ந யிடமி2:� ெவளி6ப9	 

உண"ைவ/ கவ":� Iவாசி/0	ேபா�, உயிரான 02ேu�திர�தி> 
ச@கநாத	, அதாவ�, உண"வி� நாத	 ெவளி6ப9	ேபா�, ந யி� 
உண"வி� வWைவ அறிகி�ற�. 

 
அத�பி� தா�, ஆைமயி� உயிரான 02ேu�திர�தி>, அதனி� 

உடலிலி2/0	 உண"�	, ந யி� உண"ைவ aக":� ெகா*ட உண"�	, 
இர*டற/ கல:�, அதி> ந யி� உண"� வWவா0	 ெபாH�, “அதனிட	 
சி/கி/ ெகா3ேவா	” எ�ற நிைலைய இ� உண":�, அ:த உண"வி� 
த�ைம ெகா*9, த� தைலைய இH��/ ெகா*டாW	, ந யி� 
உண"�க3 அைன��	, இ:த# சா:தமான ஆைமயி� உண"வி� 
0ண@கQ/03, இர*டற/ கல:�வி9கி�றன. 

 
அேத சமய	, ந யி� உண"� ஆைமயி� சா:தமான உண"�ட� 

கல:த�ட�, அ:த6 ேபா > ந யி� உண"ேவ ேமேலா@கி, இ:த 
ஆைமைய� த� உணவாக ஏ�4/ ெகா3ளலா	 எ�4 உண"�தினாW	, 
அ� ஊதிய ச@கநாத	 ெகா*9தா�, ந �	 இ:த ஆைமைய உணவாக 
உ7ெகா3ள, நக":� வ2கி�ற�. 
 

3. "L"ைமயாக6 பா"��..," வWெகா*ட உண"வி� 
உடW/03 G0:�வி9 

இ<வா4, ந  ஆைமைய ேநா/கி நக":� வ2	ேபா�, இ:த ஆைம 
த�ைன/ கா��/ ெகா3ள, ந ைய/ L"ைமயாக6 பா"��, அ:த 



உண"வி� சார�ைத# ேச"/க# ேச"/க, ஆைமயி� உண"�க3 
ஒ9@0கி�ற�. 

 
ஆக, ஆைமயி� உடW/03, ந யி� உண"வைலக3 ஓ@கி 

வள":தபி�, ஆைமயி� உண"�க3 ெசயல�றதாக, இத�03 ஆகி 
ஆைமயி� உடW/03 ேபா" நட:�, ஆைமயி� உடைல6 பிள:�, 
அதனி�4 விைள:த நிைலைய, ஆைமயி� உயி", த�;ட� அைழ��# 
ெச�4, அ:த/ க*க3 கா7+ய, க*ணனி� வழி ெகா*9, ந யான அ:த 
விwக�ைத� தக"��, அதனி� வWைவ, இத�03 ேச"��/ ெகா*ட, 
உண"வி� �ைண ெகா*9, ந யி� உடW/03 ஊ92வி, அதனி� 
ைமய	 அைட:�வி9கி�ற�. 

 
அ:த ந யி� உண"ேவ, இ:த ஆைமயி� உடW/03 ேச"6பி�� 

வள"��/ ெகா*9, ந யி� உண"வி� ஆ�றலி� �ைண ெகா*9, 
ந யி� உண"வி� ச�ைத இ� கவ":�, இ:த உண"வி� �ைண ெகா*9, 
ந யாக உ2வா/0கி�ற�. 

 
 

GHவிலி2:� மனிதனாக வ2	 வைரயிW	, ஒ<ெவா2 பிறவியிW	 
த�;ைடய ச(ர�ைத/ கா��/ ெகா3வத�காக, நம� க*க3  

1 .“உ�ைன/ கா7+W	 இ� வW/ெகா*ட�, 
2. எனேவ, அதனி� உண"� ெகா*9, 
அதைன aக":� த6பி��/ ெகா3” எ�4 
3. இ:த உடW/03 உண"வி� ச�ைத வள"��,  
4. அதனி� வWைவ/ L7ட# ெசMகி�ற�. 
 
நE இ:த உடைல வி79# ெச�றபி�, கவ":த உண"வி� த�ைம 

ெகா*9, “இ<�டைல/ கா7+W	, வW/ ெகா*ட உண"வி� உடW/03 
G0:�வி9” எ�4 இ:த/ க*ேண உண"��கி�ற�, 

4. "விwக�ைத� தக"��..," அத;3 ெச�4 அ�வாகிவி9 
– L"ைம அவதார	 

க*ண� கா7+ய வழி6ப+, தா� கவ":த உண"வி� �ைண 
ெகா*9, ஒ�றி� ஈ"6G/03 G0:�, ஒ�றி� விwக�ைத� தக":�. 
கவ":த உண"வி� �ைண ெகா*9, அதனி� ச�ைத� தன/03 கவ":�, 
“தாேன அ�வாக ஆன�” எ�ற நிைலைய உண"��வத�காக, கீைதயிேல நE 
எைத நிைன/கி�றாேயா, அ�வாகி�றாM” எ�4 உண"�த6ப7ட�. 



 
மா� ஒ2 Gலிைய6 பா"��, Gலியிடமி2:� த6பி��/ ெகா3ள 

8ய>கி�ற�.  
 
ஆனா>, Gலி த� பசிைய6 ேபா/க, மாைன6 பா"��, தன� ஆேவச 

உண"� ெகா*9 தா/க எ*ணினாW	, Gலி ெவளியி9	 உண"வி� 
த�ைமைய, மா� aக":� அறிகி�ற�. 

 
Gலியி� ஆேவச உண"ைவ மா� aக":� அறி:� ெகா*டபி�, 

மானி� சா:தமான உடW/03, Gலியி� வ E யமான உண"� அதிக ��, 
பய�தி� உண"�க3 அதிகமாகி, Gலியி� உண"ைவ# Iவாசி��, மானி� 
உயி2/03 02ேu�திர6 ேபாராக நட/கி�ற�. 

 
அ:த சமய	, மானி� க*, மா;/0� த6பி�� ஓட வழிைய/ 

கா79கி�ற�. 
 

 
ஆனாW	, Gலி மாைன விடா� �ர��	 ெபாH�, மா� Gலிைய 

எதி"�� நி�கி�ற�.  
 
அ6ெபாH�	, க*ேண மாைன வழி நட��கி�ற�. அ6ெபாH� 

Gலியி� உண"� அதிக ��, மானி� உடW/03 L+, மானி� உடைல6 
Gலி தக"��வி9கி�ற�. 

 
அ6ப+� தக"��வி7டா>, Gலியி� உண"வி� �ைண ெகா*9, 

மானி� உயிரா�மா Gலியி� விwக�ைத� தக"��, விwக�தி> ஊ92வி, 
Gலியி� உண"ைவ aக":�, Gலியி� உண"வாக/ க2��4, "மா�.., Gலி/ 
07+யாக6 பிற/0	 நிைல" வ2கி�ற�. 

 
க*ண� கா7+ய உபேதச	 எ�ப�, “ஒ�ைற/ L":�.., கவனி��.., 

L"ம அவதாரமாக.., அ�வாக நE மா4". 
1. ஒ�றி� வWைவ உன/03 ேச"�தா>,  
2. இ6ெபாH�3ள உட> இழ/க6ப7டா>,  
3. எதனி� உண"ைவ வWவாக# ேச"�தாேயா, 4. அதனி� உடைல நE 

ெபற8+�	” எ�4 கீைதயிேல ஒ<ெவா2 நிமிட8	, ஒ<ெவா2 ேபா" 
8ைறயி� Rல	, உண"வி� ெசய>கைள6 ப�றி எ9��/ கா7ட6ப7டன. 

 



உண"�க3 மைறகி�ற�. 
உண"�க3 வள"கி�ற�. 
உட>க3 ம+கி�றன. 
உண"�க3 கல/கி�றன. பி� விைளகி�றன. 
 
உண"வி� வWெகா*9 எதைன aக":தேதா, அதனி� உண"வி� 

�ைணெகா*9, "இ�ெனா2 உடW/03 ேபாகி�ற�..," எ�ற நிைலக3 
நம/0 ஞானிக3 கா*பி�த ேப2*ைமக3. 

 
 
 



வி�� த��வ	 – 8

 
கட�ளி� அவதார	 ப�� – 6. வராக� 

நா	 எ>ேலா2	, ப�றிைய அI�த�தி> உழW	 ஒ2 ஜEவனாக�தா� 
பா"��/ ெகா*+2/கி�ேறா	. 

 
ஆனா> ஞானிக3 ப�றியி� தைலைய மனித உடலி> ெபா2�தி 

கட�ளி� அவதார@களி> வராக அவதார	 எ�4ைர�� ந	ைம வண@க# 
ெசMதன" 



1.உண"வி� இய/க@க3 
ஒ2 8ைற 02நாத" என/0/ காபி அவ2/0 y வா@கி வர# ெசM� 

இர*ைட�	 சா/கைட/06 ப/க�தி> ைவ�� அதிேல சா/கைடயிலி2:� 
அ3ளி6 ேபா7ட 06ைப இர*ைட6 ேபா79 எ�ைன/ “0+” எ�கிறா". 

 
யா	 இைத6 பா"��, “நா	 வசமாக# சி/கி/ ெகா*ேடா	” எ�4 

எ*ணி சாைலயி> ெச>கி�ற ஆ7கைள6 பா"/கி�ேறா	. அ6ெபாH� 
எ�;ைடய பா"ைவ எ�ன ெசMகி�ற�? 

 
இ:த# சா/கைடைய�	 பா"/கி�ேற� ஆ3கைள�	 

நிைன/கி�ேற�. இவ ட	 சி/கி/ ெகா*ேட� எ�4 நிைன/கி�ேற�. 
இ:த/ காபிைய எ<வா4 0+6ப�? எ�4	 எ��கி�ேற�. 

 
ஆக இ:த எ*ண�தா> அ<வாேற திைக��/ ெகா*9 

இ2/கி�ேற�. காபியி> இைத அ3ளி6 ேபா7டா". 0+/க 8+யவி>ைல. 
 
எ>ேலா2	 ைநனாவி�06 (சாமிகQ/0) ைப�திய	 பி+��வி7ட� 

எ�4 ெசா>கி�றா"க3. ேரா7+> ேபாகி�றவ"க3 ேபசி/ ெகா*9 
இ2/கி�றா"க3. இைத�	 ேக7கி�ேற�. 

 
அ6ெபாH� நா� நக":� ெச>கி�ேற�. ேபாக6 ேபாக இ:த6 ப/க	 

ேபாகலாமா? அ:த6 ப/க	 ேபாகலாமா? இ:த மன	 அ>ல>ப79/ 
ெகா*9 இ2/கி�ற�. 

 
அ6ெபாH�தா� உண"வி� இய/க@க3 நா	 எைத 

எ*�கி�ேறாேமா அைத உயி" இய/கி உட> 8Hவ�	 பரவ# 
ெசMகிற�. 

 
எைத  எ*ணிேனாேமா அேத இன	 நம/03 நி�4 அேத இய/கமாக 

எ<வா4 இய@0கி�ற�? எ�ற நிைலைய� ெதளிவாக எ9��/ 
கா79கி�றா" 02ேதவ". 

 
அ6ெபாH� அ:த நிைலயிலி2:� த6பி6பத�0 எ�ன வழி? எ�4 

பா"�ேத� 8+யவி>ைல. 
 



“ச  நE ேபாM டபாரா ெச7ைட/ ெகா9��வி79 வா” எ�றா" 
02ேதவ". 

 
கைடயி> ெகா*9 ேபாM/ ெகா9�தா> வா@கவா ெசMவா"க3? நE 

உ� வ E7+ேலேய ைவ��/ ெகா3 எ�றா"க3. 
 
டபரா ெச7+�0/ காI ெகா9�ேத�. வா@க மா7ேட� எ�றா"க3. 

இ<வாறாகி வி7ட�. 
 
அ6ெபாH� நE வ2	 ெபாH� ெகாPச	 84/0 கடைல6 ப26G 

ெபா79/ கடைல வா@கி வா எ�றா" 02நாத". 
 
R�ைற�	 வா@கி/ ெகா*9 வ:ேத�. சா/கைட அ2கி> 

ஏெழ79/ ேகா9 ேபாட# ெசா�னா". 
 
8தலி> ெபா79/ கடைலைய# சா/கைடயி> ேபாட# ெசா�னா". 

இர*டாவதாக 84/ைக# சா/கைடயி> ேபாட# ெசா�னா". R�றாவதாக 
நில/கடைலைய# சா/கைடயி> ேபாட# ெசா�னா". 

2.நா�ற�ைத6 பிள:� ந>லைத6 பி �� எ9/கி�ற� 
ப�றி 

அ@கி2:� ப�றி வ2கி�ற�. வ:த�டேன ஒ<ெவா�றாக ேமா:� 
பா"/கி�ற�. அ6ெபாH� ெபா79/ கடைல 8�னா> இ2/கி�ற�. அைத 
வி79வி9கி�ற�. 

 
அ9��, 82/0 ேவகமாக எணெணM வாசைன வ2கி�ற�. 

நா�ற�தி�03 இைத/ க*9பி+��6 ேபாகி�ற�.  அ:த 84/ைக 
எ9/கி�ற�. 

 
அ9�� எ*ெணM வாசைன இ2/கி�ற�. கடைல6 ப26ைப# 

சா6பி9கி�ற�. அ9��6 ெபா79/கடைல இ2/கி�ற�. அைத 
வி79வி7ட�. மா�றி அ:த வாசைனைய� தா� aக":� எ9/கி�ற�. 

 
சா/கைட/03 பா"�தாயா? எ�றா" 02நாத". அ� நா�ற�ைத 

எ9/கவி>ைல, நE எைத எ9/கி�றாM? எ�றா". 
 



காபி இ2/கி�ற�. நE பி ��6 பா"/க 8+யவி>ைல. உ� உட> நE 
ஆகார	 சா6பி7ட�டேன சா6பி9	 ஆகார�தி> உ3ள நா�ற�ைத உ� 
உட> பி ��வி9கி�ற�. 

 
உ� உடலிலி2:� வர/L+ய ஆறாவ� அறி� இைத6 பி /க/ L+ய 

ச/தியாக இ2/கி�ற�. நE ஏ� இைத6 பி /க 8+யவி>ைல? எ�4 
ேக7கி�றா" 02நாத". 

 
நா� எ�ன பதி> ெசா>வ�? 
 
இ:த உண"வி� இய/க@க3 நE சா6பி9	 ஆகார	 2சியாக# 

சா6பி9கி�றாM. அதிேல இ2/க/ L+ய நPI அதி> இ2/க/L+ய 
நா�ற�ைதெய>லா	 மலமாக மா�றிவி9கி�ற�  உ� உடலி> இ2:� 
வர/L+ய ஆறாவ� அறி�. 

3.அவன�றி ஒ2 அ��	 அைசயா� 
ப�றியி� உயி" தEைமகைள6 பிள:� தEைமகைள அக�றி9	 

உண"விைன aக":� அதனி> விைள:த உண"வி� ச�தா>தா� இ�4 
மனித உடைல6 ெப�றி2/கி�ற�. 

 
நா�ற�ைத6 பிள:� அத�03 மைற:த ந>லைத aக2	 

ஆ�றாலா>தா� நPைச6 பி /0	 உட> உ46Gக3 உ26ெப�4 
மனிதனாக உ2வாகி வ:�3ேளா	. 

 
வராக� எ�றா> மிக�	 வலிைமமி/க�. தEைமகைள6 பிள/0	 

ச/தி வாM:த உண"ைவ எ9���தா� மனிதனாேனா	. 
 
ஆகேவ உயி"தா� கட�3. உன/03 நி�4 
1.எ*ணியைத உ2வா/0வ�	, 
2.எ*ணியைத ஜEவனா/0வ�	, 
3.எ*ணியைத# ெசயலா/0வ�	 உயிேர. 
4.அவன�றி ஓ" அ��	 அைசயா�. 
 
நE எைத எைத எ*�கி�றாேயா அ� உ�;3 அ�வாக மாறி 

அ�வி� இய/கமாக�தா� உ� உடலி� இய/க8	 உ� ெசா> ெசய> 
எ>லா8	 எ�4 ெதளிவாக எ9��ைர�தா". 

 



மனிதனாக உ2வாக/ காரணமாக இ2:தேத உன� உயி"தா� எ�4 
எம/0 உபேதசி�தா" 02நாத". 
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கட�ளி� அவதார	 ப�� - 7. பரIரா	 அவதார	 
1.சம6ப9��	 நிைல 

ப�றி சா/கைடயி> உ3ள நா�ற�ைத நE/கி அத;3 உ3ள ந>ல 
உண"வி� ச�ைத� தன/03 aக":�, ேச"��/ ெகா*ட விைன/0 
நாயகனாக அ9�� மனிதனாக, “பரIரா	” அவதாரமாக உ26ெப4	 நிைல 
ெப4கி�ற�. 

 
மனிதனானபி� நம� உட> நா	 உ7ெகா3Q	 உணவி> உ3ள 

நPசிைன மா�றிவி79 “ந>ல உண"ைவ# சம6ப9��கி�ற�” எ�ற 
நிைலேய பரIரா	 அவதார	.  

 



கட�ளி� அவதார�தி> ஒ2 ெபா2ைள� த�;3 இைண��.., 
“ந�ைம எ�4	.., தEைம எ�4	.., அறி:� சம6ப9��	 நிைல/06 
பரIரா	” எ�4 காரண6 ெபய" B7+னா"க3 ஞானிக3. 

 
தEைமகைள ஒ9/கி9	 மக ஷிகளி� அ23 உண"�கைள/ கணவ� 

மைனவி இர*9 ேப2	 கவ":� தம/03 உ26ெபற# ெசMய6ப9	 
ெபாH�தா� சம6ப9�த 8+�	. இ� பரIரா	. 

 
பரIராம� ைகயி> இ26ப� சிவ த;I. 
 
“சிவ த;I" எ;	 ெபாH� உட> எ�ற நிைலகளி> உ2வான 

உண"வி� த�ைம ெகா*9 இ:த உடலி> வா\/ைகயி> வ2	 
தEைமகளிலி2:� கா/கேவ உடலி� உண"�க3 வ2கி�ற�, 

 
நம/03 சம6ப9��	 உண"�க3 இ26பி;	 “எ:ெத:த 

0ண@கைள" நம/03 ெப�ேறாேமா அைத�தா� நம/03 சம6ப9�தி/ 
ெகா*+2/0	. 

 
“பரIரா	", நா	 Iவாசி�த உண"�க3 எ:த 0ணேமா அைத# 

சம6ப9��	 எ*ண@க3தா� வ2கி�ற�. 
 

2.வா\/ைகயி> நா	 சம6ப9��வ� எ�வாக இ2/க 
ேவ*9	? 

உதாரணமாக நா	 மிக மிக ந>லவ"களாக இ26ேபா	. பல2/06 
ப/0வ	 ெசா>ல/ L+யவ"களாக இ26ேபா	.  

 
ஆனா>, ந>ல அறி�ைர�ட� L+ய ேயாசைனகைள/ L4பவ"க3 

அைனவ2ேம பிற2ைடய 0ைறகைள ேவதைனகைள ��ப@கைள/ 
ேக7டறிய ேவ*+யி2/கிற�. 

 
உ@களிட�திW	, பல" வ:�.., “எ�ைன6 பிற" ஏமா�றிவி7டா"க3.., 

நா� ேமாச	 ேபாேன�..,” எ�4 L4வைத/ ேக79/ ெகா*ேடயி2@க3.  
 
அ6ெபாH� இதனி� உண"�க3 எ>லா	 உ@களிட�தி> விைள:� 

உ@களிட�தி> உ3ள “ந>ல 0ண@கைள/ காணாம> ேபாக# 
ெசM�வி9	”. 



 
இெத>லா	 உ@களிட	 விைள:த�டேன, நE@கQ	 ெபாM ெசா>ல 

ஆர	பி�� வி9வ E"க3. ம�றவ"கைள6 பா"��, “பி�தலா7ட	 ப*�கிறா" 
எ�4 Lற ஆர	பி�� வி9வ E"க3.  

 
இ<வா4 நE@க3 ந>லேத ெசM� வ:தாW	 பிற"ப9	 ேவதைனயி� 

உண"ைவ உ@கQ/03 ேச"/0	 ெபாH� அ� ேநாயாக�	 
கவைலயாக�	, ேசா"வைட:த நிைலயாக�	 உ@களிட�தி> விைள�	. 

 
பல � 0ைறகைள/ ேக79 உ@கQைடய நியாய�ைத எ9��# 

ெசா>W	 ெபாH� உ@கQைடய உண"� ேவகமாக இ2/0	.  
 
இேத உண"�ட� வ E7+�0 வ:தா> மக� ஏதாவ� கா ய�தி�காக 

ெவளிேய ெச�றா>, உடேன அவைன, “அறி�ெக7டதனமாக6 ேபாகிறா�” 
எ�4 தி7ட ஆர	பி�� வி9வ E"க3. 

 
ஏதாவ� ஒ2 ேவைலயாக மைனவிைய/ L6பி9ேவா	. L6பி9	 

ெபாHேத, “வா இ@ேக..,” எ�4 ேவக	 கா79ேவா	.  
 
“இேதா வ2கிேற�…” எ�4 அவ2	 0ர> ெகா96பா".  
 
இதனி� உண"� எ�ன ெசM�	? பா�திர	 ஒ�4 ைக நHவி 

விH:�வி9	.  
 
உடேன நா	 மைனவியிட	…, “ெகாPசமாவ� அட/க	 இ2/கிறதா…, 

பா"…!” எ�4 ச�த	 ேபா9ேவா	. ெவ46பி� உண"�க3 ந	மிட	 
அதிக ��வி9	. 

 
அ6ெபாH� இ:த உண"வி� த�ைம ேவதைனயா0	 ெபாH� 

மைனவி ெபா4ைமயாக�தா� இ26பா".  
 
ஆனா> “ஊ2/ெக>லா	 பPசாய��6 ப*�கிறா".., எ�னிட	 

எ :� விHகி�றா"...,” எ�4 மைனவி/0 ேவதைனயா0	 ெபாH� 
அவ2/0/ ைக கா> 0ைட#ச> வ2கி�ற�. 

 
இேத உண"வி� த�ைம�ட� சைமய> ெசMதா> எ�னா0	? 

சா6பா9 ந�றாக இ2/கா�. ஆக, சா6பா9 ப மா4	 ெபாH�	 வ	G. 



 
இ:த நிைலைய� ெதாட":�, கணவ� மைனவி பி :� வி7டா"க3 

எ�றா>, “நE… நா�…” எ�4 ச*ைட வ2கி�ற�.  
 
அ6ெபாH� அ9�தவ2ைடய ேவதைனயி� உண"�க3 நம/03 

G0:தபி� யாராவ� உதவி ெசMகிறா"க3 எ�றா> “அவ"கQைடய 
எ*ண	 இ@ேக வள2	”. 

 
எ� வ E79/கார" “இ6ப+�தா�” எ�4 ேவதைன6ப9	 ெபாH�.., 

அவ"கைள# சா":தவ"க3.., “அ:த ம;ச� அ6ப+�தா�.., நE வா	மா 
க*�…” எ�4 அ;ச �தா> ேபா�	,  

 
இவ"க3 ெச�தா> உயிரா�மா அவ" உடலி> G0:� ெகா3Q	. 
 
அ6ெபாH� ேவதைனயி� உண"�கைள ேமW	 வள"��/ ெகா*ட 

பி�, “நா� உதவி ெசMேத� ஆ*டவ� எ�ைன# ேசாதி/கி�றாேன” எ�ற 
நிைலயி> வ E7+> கலவர	 உ2வா0	.  

 
ஆக இ@ேக எ*ண@க3 எமனாகி வி9கி�றன. 
 
இ6ப+, பைகைம உண"�கைள எ9/க6ப9	 ெபாH� அ� இைண 

ேச"�� வாH	 த�ைமைய6 பி �� வி9கி�ற�. ஆகேவ, இைத 
மா�4வத�0 எ�ன ெசMயேவ*9	? 

 
ஆக, கணவ� மைனவி இ2வ2	 ஒ�றிைண:� �2வ 

மக ஷிகளி� அ23 ச/திைய� த	83 இைண��, வா\வி> 
ச:த"6ப@களா> வ2	 நPசிைன ஒ9/கி த	83 ந> உண"ைவ# 
சம6ப9��	 நிைல ெபற ேவ*9	. 

 
கணவ� தன� மைனவிைய உய"�தி நிைன6ப�	 மைனவி தன� 

கணவைன உய"�தி நிைன�கைள வள"�திட> ேவ*9	. கணவ;	 
மைனவி�	 ஒ�4 ேச":� இேத உண"�ட� ெசய>பட ேவ*9	.  

 
“வசி�ட2	 அ2:ததி�	” ேபா�4 நா@க3 இ2வ2	 ஒ�றி வாழ 

ேவ*9	. அவ"க3 வா\:த உண"வி� த�ைம எ�4	 எ@கQ/03 
நிைல ெகா3ள ேவ*9	 எ�4 எ*ணி ஏ@கி தியானி�த> ேவ*9	. 

 



“எமனிடமி2:� சாவி�தி  த� கணவைன மீ7+னா3” எ;	 
நிைலயாக, எ6ெபாH� ஒ�றிய நிைலக3 வ:தாW	 இ�ெனா2 
பிற6G/06 ேபாகாதப+ பிற" ெசMத ஏவ> ேநாMக3 தன/03 வராதப+� 
த9/க இ� உத�	.  

 
இர*9 மன8	 ஒ�றாகி, தி2மணமானபி� வா\/ைகயி> 

கைட6பி+/க ேவ*+ய வழி8ைறக3 இைவ.  
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கட�ளி� அவதார	 ப�� - 8. பலராம அவதார	 
1.பல2ைடய எ*ண@கைள அறித> – பலராம� 
பல2ைடய எ*ண@கைள அறி:� ெகா3Q	 ஆ�ற> மனித2/0 

உ*9. இ<வா4 மனித" ஒ�ைற� ெதளி:�, ெத :� ஒ<ெவா2 
0ண@கைள�	 அறி:� ெகா3Q	 ஆ�றW/06 “பலராம�” எ�4 
ஞானிக3 ெபய 7டன". 

 
“பலராம� அவதார	” கட�ளி� அவதார�தி> எ7டாவ� 

அவதாரமாக/ கா7ட6ப793ள�.  
 
1.நா	 பல2ைடய எ*ண@கைள/ கவ":தாW	  



2.அவ"க3 உடலி> விைள:த தEைமயான ெசய>கைள�	 தEைமயான 
உண"�கைள�	 நம/03 aகர6ப9	 ெபாH�, “வாலி” எ�ற நிைலக3 
நம/03 உ2வாகி,  

3.ந	மிட�திW3ள ந>ல 0ண@கைள அட/0	 நிைல வ2கி�ற�. 
 
இதிலி2:� எ<வா4 நா	 மீளேவ*9	 எ�பத�காக இைத 

உண"�தி, உ@களிட�தி> பதிவா/0கி�ேறா	. நம� 02நாத" எ<வா4 
எ	மிட�தி> பதிவா/கினாேரா அைத6 ேபா�4 உ@களிட�தி> பதிவி� 
நிைலகைள6 பதிவா/0கி�ேறா	. 

 
யா	 பதிவா/0	 உண"�கைள நE@க3 நிைன� ெகா3Q	 ெபாH�, 

வா\ைகயி> வ2	 தEைமகைள6 பிள:� உ@கQ/03 ந> உண"வி� 
த�ைமைய6 ெபற8+�	. 

 
ஏென�றா> உலகி> வ2	 தEைமக3 அைன�ைத�	 அறி:தி9	 

ஆ�ற> உ2வாவதினா>, பலராம� பல எ*ண@கைள�	 அறி�	 த�ைம 
வ2கி�ற�. பல எ*ண@களினா> வ2	 வலிைமயான நிைலகைள 
அட/0	 நிைல ெப�றவ"தா� நரசி	மா. 

 

2.ம:திர@கைள6 ப/தி எ�ற நிைலயி> உ2வா/கியேத 
வாமன அவதார	 

அ�4 ஆ*ட அரச"க3 ம/களிட�தி> த@கQைடய ஆ7சி 
அதிகார@கைள# ெசW��வத�காக ம/களிைடேய மத	, இன	, எ;	 
ேவ4பா9கைள உ2வா/கினா"க3.  

 
அபிேஷக	 ஆராதைனகைள# ெசMதா> “கட�3.., எ>லா	 ெசMவா"” 

எ�4	 ம/களிைடேய பர6பினா"க3. 
 
எதி களிடமி2:� த@கைள� த�கா��/ ெகா3ள�	 எதி கைள 

ஒழி/க�	.., “ம:திர@கைள# ெசMதன"”.  
 
த@கQைடய ஆ7சி வWைவ/ L7+/ ெகா3ள “ம:திர@கைள6 

ப/தி” எ�ற நிைலயி> ம/களிைடேய பர6பினா"க3. அ:நிைல ெகா*9 
அரச"களா> உ2வா/க6ப7ட�தா� “வாமன அவதார	”.  

 



அரசனா> ம:திர ஒலிக3 ெகா*9 உ2வா/க6ப7ட நிைல/0�தா� 
வாமன அவதார	 எ�4 ெபய". அதி> பிராமணைன6 ேபா79.., 
U}ைல�	 ேபா79.., 0ைட�	.., ைவ�தி26பா"க3. 

 
இைவெய>லா	 ம:திர�தா> உ2வா/க6ப7ட நிைலக3. “சி2�+/க 

வ>லவ�” எ�4 இ�4 ேவத@கைள ஓதி, உண"வி� ஒலிகைள நம/03 
பதிவா/கிவி7டா> அவ"க3 ெசா�ன� நம/03 உ26ெப4கி�ற�. 

 
அைத நம/03 பதிவா/கி/ ெகா*9 நா	 இற:தபி� அவ"க3 அேத 

ம:திர�ைத# ெசா>லி “நம� உண"வி� த�ைமைய/ ைகவ>ய6ப9�தி/ 
ெகா3கிறா"க3”.  

 
அரச;/0 அவ;ைடய நா79/0� தEைமக3 எ�றா> ைகவ>ய	 

ெசMத உண"�கைள ஏவ> ெசM� ெகா3கி�றா"க3. 
 
அரச� உ2வா/கி வள"�த ெதMவ Eக வைல ெகா*9 அரச;ட� 

இைண:� 0ல ெதMவ	 எ�4 உ2வா/கி அத� வழிகளி>தா� 
ெசய>ப79/ ெகா*93ேளா	. 

  
அரச� வ0�த ப/தி வழியி> நா	 ப/தி ெகா*9 ம:திர@கைள 

ெஜபி��/ ெகா*+2:ேதாமானா> நம� உடைலவி79 ஆ�மா ெச�றபி� 
அைத ம�ெறா2வ� ைகவ>ய6ப9�தி/ ெகா3கிறா�. 

 
இ� ேபா�ற நிைல உலகிW3ள எ>லா மத@களிW	 இ�தா� 

இ�ைறய நிைல. ம:திர நிைலெகா*9 உ2வா/க6ப7ட ப/தி மா"/க	 
அைன��	 மனித ட	 ேப2*ைமயி� த�ைமைய மைற�� அவ"கள� 
உண"�கைள அ+ைம6ப9�தி�3ளன. 

 
1.எைத6 ெபறேவ*9	..?  
2.எைத நE/க ேவ*9	...? எ�பைத மற:�  
3.“எ>லா	 கட�3 ெசM�	...!” எ�ற நிைலகளி>  
4.அபிேஷக	 ஆராதைன ேபா�ற சா@கிய சாXதிர@கைள�தா� நா	 

ெசM� ெகா*93ேளா	. 
 
ஞானிக3 மனித2/0 வ0��/ ெகா9�த பாைதக3 ேவ4. ஆனா>, 

அரச"க3 ஞானிக3 ெகா9�தைத எ9��6 பி �� மனிதைர அ+ைம6ப9�த 
உ2வா/கிவி7ட வழி8ைறகள ேவ4.  



 
எனேவ நா	 அரச"க3 உ2வா/கி வள"�த ம:திர நிைலகளி> 

சி/காம> மாமக ஷிக3 கா*பி�த அ23 வழி ெகா*9  
1.உட> ெபா� ெபா23 நம/0# சத	 இ>ைல.  
2.உயி" ஒ�ேற நம/0# ெசா:த	…! 
3.நா	 எ9/0	 அ23 உண"�கேள நம/0# ெசா�� எ�ற 

உ*ைமயிைன அறி:�  
4.02நாத" கா*பி/0	 அ23 வழியி> ெசய>ப9ேவா	.  
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கட�ளி� அவதார	 ப�� – 9. நரசி	ம அவதார	 
1.விஷமான உண"வி� த�ைமக3 இர*ய� 

மனிதனான நா	 அ�G	 ப*G	 ெகா*9 வா\கிேறா	. நம� 
ந*ப"கேளா அ>ல� உறவின"கேளா ேவதைன6ப9வைத6 பா"�� நா	 
அைத aகர ேந"கி�ற�, 

 



அ6ப+ அைத aக2	 ெபாH� அ:த ேவதைனயான உண"�கைள 
ந	மிட�தி> “ேவதைனைய உ2வா/0	 அ�வாக” உ2வா/கி வி9கி�ற� 
நம� உயி". 

 
அேத சமய	 உண"வி� ஈ"/0	 கா:த�தா> ேமா�	 ெபாH� 

அ�வி� த�ைமயாக உ2வா/0கி�ற�. அேத நிைலக3 மீ*9	 
பிர	மமா/கிவி9கி�ற�. 

 
ேவதைனைய உ2வா/0	 அ�/க3 உடW/03 ெச�றபி� 

“அ�/கைள# சிவ� அரவைண��/ ெகா3கி�றா�”. 
 
இைத�தா� “பா"வதி பேஜ நம#சிவாய” எ�4 பா+னா"க3. அதாவ� 

க*களா> பா"/க6ப9	 தEைமயி� உண"�க3 உயி > ேமா�	 ெபாH� 
உண"வி� த�ைம இய/க6ப79 அ:த உண"வி� இய/கமாக “பேஜ 
நம#சிவாய” 

 
இ:த உடW/03.., அதனி� உண"ைவ இய/0	.., “உண"வி� 

ஒலிகைள எH6G	.., உடலாக அைம:�வி9கி�ற�” எ�பைத 
உண"��வத�காக6 பாட>களாக6 பா+னா"க3. 

ேவதைனயி� உண"ைவ நா	 aக"வதினா> விஷமான உண"வி� 
அ�/க3 நம� உட> 8Hவ�	 பட"கி�ற�. ந>ல கா ய@க3 
ெசMவத�0� தைட ஏ�ப9கி�ற�. 

 
விஷமான உண"வி� த�ைமகைள இர*ய� எ�4 

கா*பி��3ளா"க3. 
 
(ந	) உடலான இ:திரேலாக�தி�03 விஷமான உண"வி� 

த�ைமகளான இர*ய� G0:� ந>ல ெசய>க3 நைடெபற8+யாதப+ 
தைட ஏ�ப9��கி�றா� எ�4 ஞானிக3 ந�0 ெதளிவா/கி�3ளன". 

 
ேவதைன உண"�க3 நம/03 அ�/களாக விைள:�வி7டா> 

அைவக3 இ:த உடலி> த� உண"#சிகைள உ:�கி�றன. 
 
அதாவ� தEைமகைள விைளவி/0	 உண"வி� அ�/க3 ந	 

உடலி> விைள:�வி7டா> அ� ந	மிட�தி> ேவதைனைய 
உ2வா/0கி�ற�. 

 



இதனா> ந>லைத# ெசMய 8+யாதப+ இ2/கி�றேத.., “சிவேம..,” 
எ�4 இ:த உடலி> உண"#சிகைள� c*+ அறிவி/கி�ற� “நம� 
இ:திரேலாக��.., அவய@க3”. 

 
இதைன ஞானிக3 “ேதவ"க3” சிவனிட	 8ைறயி9வதாக/ 

கா*பி�தா"க3. 
 
அத�0# சிவ� “என/0 வ2வைத அைண/க�தா� ெத �ேம தவிர.., 

ேவ4 ஒ�4	 என/0� ெத யா�’’ எ�4 அவ"கQ/06 பதிலளி6பதாக 
ஞானிக3 நம/0 ெதளிவா/கி�3ளா"க3. 

 
அத� பி� “வர	 ெகா96பவ� வி��...,” ஆகேவ அவனிட	 

ெச>ேவா	 என வி��விட	 வ2கி�றன". உயி ட	 ேவ*9	ப+ 
ேக7கி�றன". 

 
நE@க3 ெகா9�த வர�தா> இ:திரேலாக�தி;3 இர*ய� G0:� 

எ@கைள# ெசயல�றதாக ஆ/0கி�றா� ‘’வி��ேவ...!  பர:தாமா...! 
 
எ>லாவ�ைற�	 உ2வா/0	 நிைலக3 ெகா*9 “நE வர	 ெகா9�த 

த�ைமயா>.., இர*ய� த2	 ��ப@கைள எ@களா> தா@க 
8+யவி>ைலேய...,’’ எ�4 கத4கி�றன". 

 
அத�0 வி��, “நா�.., எ�ன ெசMய8+�	...? எ�னா>.., வர	 

தா� ெகா9/க 8+�	” எ�4 ெசா>Wகி�றா". 
 
‘’பிர	மா தா� உ2வா/0கி�றா�’’ அவனிட	 ெச>ேவா	, அவ� 

அத�0 உபாய�ைத# ெசா>வா� எ�4 பிர	மனிட	 ெச>Wகி�றா"க3. 
 
அ@ேக பிர	மனிட	 ெச�றாேலா.., ‘’எ� த:ைத வி��வா> 

உ2வா/க6ப7ட நா�.., அவ" இ7ட க7டைளகைள# ெசMேத ஆகேவ*9	”. 
 
நா� உ2வா/கவி>ைலெய�றா>.., “உலக	 உ2வாகா�’’ எ�4 

பிர	ம;	 ெசா>கி�றா". 
 
நா� எ*ணினாW	 எ� த:ைத ெசா>ைல மீறாம> “எ�ைன எ:த 

வழியி> உ2வா/கினாேரா..,” அ:த 0ண�தி� இன�ைத 
உ2வா/கி/ெகா*9தா� இ2/க8+�	. 



 
நா� எ� பணியி> தவறினா> “உலக	 உ26ெபறா�.., வாழைவ/க 

8+யா�..,” எ�4 பிர	ம� L4வதாக அ@ேக ெதளிவா/0கி�றா"க3. 
 
இ:திரேலாக�தி�03.., “தEைமைய விைளவி/0	 உண"�க3 

வ2	ெபாH�	.., ந>ல உண"வி� த�ைம அழிய6ப9	ெபாH�	.., 
சிவ;	 வி���	 பிர	மா�	 எ�ன உபாய@க3 ெசMகி�றா"க3...?” 
எ�ற நிைலகைள/ ேக3வி பதி>களாக அைம�� நாெம>லா	 
அறிவத�0/ காவிய� ெதா06Gகைள� ெதளிவா/கி/ கா79கி�றா"க3 

2. "க*ண;/0� தா�" எ>லாேம ெத �	 
இைவெய>லா	.., “க*ண;/0� தா�” ெத �	. ஆகேவ அவ ட	 

ெச�4 ேக7ேபா	. “அவ" ச யான உபாய�ைத/ ெகா96பா"” எ�பைத 
விள/0வத�காக/ காவியமாக/ கா*பி��3ளா"க3 ஞானிக3. 

 
ஏென�றா>.., க* ேதா�றியபி� எைத/ L"ைமயாக6 பா"�� 

உண"வி� த�ைமைய/ கவ":தேதா அத� வழி நம/03 
இ:திரேலாக�ைத ெப ய சா	ரா~யமாக உ2வா/க6ப7ட�. 

 
க*களா> தா� இ:த உலைகேய சி2�+/0	 வ>லைம ெகா*ட 

“மனிதனி� ஆறாவ� அறிவாக�	.., தEைமகைள ெவ�றி9	 மனித உ2ைவ 
உ2வா/கிய�..,” எ�ற நிைலகைள அ@ேக ெதளிவா/0கி�றா"க3. 

 
அ6ேபா�தா� “க*ணனிட	” ெச>கி�றா"க3, 
 
க* தா� ேதா�றியதிலி2:� ஒ<ெவா�ைற�	 கா�த2Q	 

உண"ைவ அறிவாக ஊ7+ அதனிலி2:� விலகி# ெச>வ�	 aக":த 
உண"�க3 தன/03 வள"வத�0	 Rலகாரணமாக இ26ப� அவேன. 

 
மனித� வைரயிW	 வள"�த�.., “இ:த/ க*கேள”. ஆைகயினா> 

அைன��	 அவ;/0� ெத �	. அவனிட	 ெச>ேவா	. அவனிட	 உபாய	 
ேக7ேபா	. 

 
அவ� கா79	 வழியி> நா	 ெச>ேவா	 எ�ற நிைலகளி> 

பிர	மா�	 சிவ;	 வி���	 அவனிட	 ெச>கி�றா"க3. 
 
யா ட	...? 



 
“நம� க*களிட	” உண"வி� நிைலகைள 8ைறயி9	ப+# 

ெசMகி�றா"க3. 
 
இ:திரேலாகமாக உடலி� ெசயலா/க@கைள மனித� தம� ஆறாவ� 

அறிவி� �ைண ெகா*9 “எ6ப+� ெதளிவா/க ேவ*9	?” எ�4 நம� 
காவிய@களி> ெதளிவாக/ Lற6ப793ள�. 

 
அைத நா	 யா2	 பய�ப9�தவி>ைல. 
 
ஞானிக3 கா*பி�த அ23\வழி6ப+ வாைன ேநா/க# 

ெசா>கி�றா�, அேதா... வ2கிறா�..., “ ஷியி� மக� நாரத�...,” B யனி� 
அபிமானG�திர� எ�கிறா� க*ண�. 

 
மனிதனி� வா\/ைகயி> தEைமகைள ெவ�4 தம/03 தEைமைய 

ெவ�றி9	 நிைலகைள சி2�+��/ ெகா*டவ� �2வ மக ஷி. 
 
தEைமகைள ெவ>W	 உண"வி� த�ைம �2வ ந7ச�திர�திலி2:� 

ெவளிவ2வைத# B யனி� கா:த ச/தி கவ":தா>  ஷியா> 
உ2வா/க6ப7ட 0ழ:ைததா� “நாராயணனி� அபிமான G�திர�” 
ஆகி�ற�. 

 
B ய� தா� ஒளியி� சிகரமாக இ2:� ஒ�ைற� தா� கவ":� 

ம�ெறா�ைற எ6ப+ இய/0கி�றேதா இைத6ேபா�4 மனிதனானபி� 
1.�2வ ந7ச�திர உண"வி� ஒளிகைள எவ" aக"கி�றாேரா 
2அவ � உண"�க3 தEைமகைள6 பிள:� 
3.உ*ைமகைள� தன/03 உண"��	 
4.எ�4 இ:த/ க*க3 அைத/ கா7+/ L4கி�ற�. 
 
அ6ேபா� பிர	மா�	 சிவ;	 வி���	 ‘’ஐேயா..! அவ� 

கலக6பி ய� ஆயி�ேற.., கலக@க3 இனி எ�ன நட/க6 ேபாகி�றேதா...!’’ 
எ�4 அPIகி�றன". 

 
அ6ேபா� க*ண� ெசா>கி�றா�.., ‘’கலக@க3 ந�ைமயி> தாேன 

8+கி�ற� தEைமய>லேவ..,!” இைதெய>லா	 உண"��கி�றன" ஞானிக3. 
 



ந	மிட�தி> ேச":�3ள ேவதைனயி� உண"�க3 நம/03 
அ�/களாக விைள:தி2/0	 நிைலயி> “க*ண� கா79	 வழியி>” 
�2வ மக ஷிகளி� அ2Qண"�கைள/ கவ":� ந	83 இைண/க 
ேவ*9	. 

 
அ6ப+ இைண/0	 ெபாH� ந	83 விைள:�3ள  ேவதைனயி� 

உண"�கQ/0	 �2வ மக ஷிகளி� அ23 உண"�கQ/0	 ேபாராகி/ 
கலக6பி யனாகி வி9கி�ற�. 

 
இெத>லா	 ஞானிக3 நம/0 உண"�திய நிைலக3. 

3.தEைம ெசM�	 உண"�கைள வ0:தா> “நரசி	மா” 
க*ண� கா7+ய நிைலக3 ெகா*9 மகாஞானிகளி� 

அ2Qண"�கைள ந	83 ெசW��	 ெபாH� “ந	83 ஞானியி� 
உண"�க3 பிராணாயாம	”. 

 
நா	 பிற2ைடய �யரமான உண"�கைள எ*ணி ந	 உடW/03 

ேச"/0	 8�.., “ந	 ஆ�மாவாக.., மணமாக மா4கி�ற�”. 
 
ஆ�மாவாக இ2:தாW	 வ2	 மக ஷிகளி� அ23 உண"�கைள/ 

க*ணி� நிைன� ெகா*9 உயி2ட� ஒ�றி 
1.‘’மக ஷிகளி� அ23ச/தி எ� உட> 8Hவ�	 படர ேவ*9	 
2.எ� ஜEவா�மா ெபற ேவ*9	’ எ�4 
க*ணான க*களி� நிைனவைலகைள உ7Gறமாக# ெசW�த6ப9	 

ேபா� நா	 எ*ணிய உண"�க3 பிராணாயாம	. 
 
1.நா	 ஒ2 பாைன/03 ேபா79 ேவக ைவ/0	ேபா� 
2.அதனி� ச�� ெகாதி�� அதனி� மண	 ெவளி வ2வைத6 ேபா�4 
3.நா	 எ*ணி எ9/0	 அ23 ஞானிகளி� உண"�க3 ஜEவ� ெப�4 
4.அ:த மண�தி� வ E ய�தி� த�ைம உ3 நி�4 ெவளிவ2வ� 
5.நா	 ேவதைன6ப7ட உண"வி� த�ைமைய6 “பிள/கி�ற�”. 
 
‘’உயிரான அவ�.., வாச�ப+ மீ� அம":� இர*யைன ம+ மீ� 

அம"�தி6 பிள:தா�’’ எ�4 எ9��ைர/க6ப7ட�. “தEைமகைள வ0:தா�..,” 
எ�4 கா7ட6ப7ட�. 

 



இ�தா�,  க*ண� கா7+ய நிைலக3 ெகா*9 அ23 
மக ஷிகளி� உண"�கைள நா	 எ*�	ேபா� உயிரான நிைலக3 ‘’ஓ...’’ 
எ�4 பிரணவமாகி aக":த உண"வி� ச/தி பிர	மாவாகி உடW/03 
அைன�� நிைல�	 இைண��# சி2�+/கி�ற�. 

 
அதனி� ஜEவனாகி ஓ@கி வி*ணி� வ E ய ச�தாக உ3 நி�4 

ெவளி6ப9	 உண"வி� �ைண ெகா*9 வள":தி2/0	 தEைமைய6 
பிள/கி�ற�. 

 
நா	 மகாஞானியி� உண"ைவ ேந"8கமாக உ3 Iவாசி��� 

தEைமைய அக�றி9	 நிைலயாக அ23 உண"வி� த�ைமைய ேச"/0	 
நிைலதா� ‘’நரசி	ம அவதார	..,’’ எ�கிேறா	. 

 
�2வ ந7ச�திர�திலி2:�	 ச6த ஷி ம*டல@களிலி2:�	 

ெவளி6ப9	 உண"வி� ஒளியைலகைள நம/03 கவ":� ஆ�மாவாக 
மா�றி ந	மி> வ:� ேமா�	 தEய உண"�கைள6 பிள:� உயி > 
இைண�	 உண"விைன ஒளியி� உண"வாக இைண/கேவ*9	. 

 
தEைமக3 “எ�4	 ந	83 aைழயாதப+..,” தைட6ப9�திட> 

ேவ*9	. இ<வா4 தEைமயி� த�ைம ந	83 aைழயாதப+ தைட 
ெசMவைத�தா� ‘’நரசி	ம�’’ எ�றா"க3 ஞானிய"க3. 
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கட�ளி� அவதார	 ப�� – 10. க>கி 

உட> ெகா*ட உயி ன@க3 ம�ற மி2க@கெள>லா	 ப ணாம 
வள"#சியி> வ2வ�. மனித"களான நா	.., ப ணாம வள"#சியி> வ:�.., 
“8தி"� ெப�றவ"க3”. 

 
இதிலி2:� நா	 வி* ெச>W	 மா"/க�ைத� தவறவி7டா>, நா	 

கீ\நிைலயான ஆர	ப நிைலகQ/0# ெச�4வி9ேவா	. 
 
ஆர	ப நிைல/0# ெச�4வி7டா> நா	 மனிதனாக வ2	 

வைரயிW	 எ�தைன ேகா+ ச(ர@களி> ��ப�ைத அ;பவி�� இ�4 
மனித உடைல6 ெப�ேறாேமா “அ:த நிைலைய� தி2	ப�	 எM�	 
த2ண	” வ:�வி9	. 

 
அதிலி2:� மீ*+9	 நிைலயாக “எ�4	 பதினா4..,” எ�ற அழியா 

ஒளி# ச(ர வா\/ைகயிைன மனித உயிரா�மா ெப4வைத�தா� ஞானிக3 
“க>கி” எ�றா"க3. 

 
மனித" தா	 க>கி எ�ற ெப2வ E9 ெப2நிைலைய அைடவைத�தா� 

ப�தாவ� அவதாரமாக/ கா*பி��3ளா"க3. 



 
உயி" வி*ணிேல ேதா�றிய�. உயி � ப ணாம வள"#சியி> 

“இ4தியான�	.., உ4தியான�மான..,” அழியா ஒளி# ச(ர வா\ேவ மனித 
இன�தி�0 இல7சியமாக இ2/கேவ*9	 எ�4ைர�தா"க3 ஞானிக3. 

 
B யனி� ஒளி/கதி"களிலி2:� ெவளி6ப796 Gவியி� ஈ"6பி> 

வ:த உயிரா�மாவி�0 வி*ணி> ஒளி# ச(ர	 ெப4வேத 8Hைமயான 
நிைலயா0	. 

 
வி*ணி> ஒளி# ச(ர	 ெப�ற உயிரா�மா த	 ஒளியி� த�ைமைய 

நாQ	 வள"��/ ெகா*டாW	 அ� எ>ைலயி>லா6 ேபர*ட�தி> 
சிறியதாகேவ இ2/0	. 

 
ஒளியி� ச(ர�தி�0 அழிேவ இ>ைல. ஆைகயா>தா� ெப2வ E9 

ெப2நிைல எ�ற அழியா ஒளி#ச(ர�தி�0 எ�4	 பதினா4 எ�4 காரண6 
ெபயைர# B7+னா"க3 ஞானிக3. 

 
ச6த ஷிக3 �2வ ந7ச�திர�திலி2:� ெவளி6ப9	 உண"வி� ஒளி 

அைலகைள� த	83 கவ":� த	83 நPசிைன6 பிள:� தEைமக3 
த	83 வரா� த9��6 ேப �ப6 ெப2வா\� வா\:� 
ெகா*+2/கி�றா"க3. 

 
மனித"களான நா	 நம� ஆறாவ� அறிவி� �ைணெகா*9 �2வ 

ந7ச�திர�திலி2:�	 ச6த ஷி ம*டல@களிலி2:�	 ெவளி6ப9	 
உண"வி� ஒளி அைலகைள ந	83 கவ":� ந	 உட> 8Hவ�	 படர# 
ெசM�, நம� உடலி> உ3ள எ>லா அ�/களிW	 பரவ# ெசM�, அதனி� 
வலிைம ெப�றபி� ேவதைன எ�ற உண"�க3 நம� உடலி> ஆ�மாவாக 
இ26பைத6 பிள�த> ேவ*9	. 

 
தEைமக3 விைள:த நிைலைய6 பிள/க ேவ*9ெம�றா> நா	 

எ6ப+ ச/தி ெபறேவ*9	 எ�பைத நம/0 ஞானிக3 உண"�தி 
உ3ளா"க3. 

 
கா"�திைக ந7ச�திர8	 ேரவதி ந7ச�திர8	 ேச":� ஒ2 உயிராக 

எ6ப+ உ2வானேதா இைத6 ேபா�4 தEைமகைள அக�றி9	 ச/தியிைன/ 
கணவ� மைனவி இர*9 ேப2	 ேச":� ெபறேவ*9	. 

 



அதாவ� மக ஷிகளி� அ23 ச/தி நா@க3 ெபறேவ*9	 எ@க3 
உட> 8Hவ�	 படரேவ*9	 எ�4 த	 உடW/03 ேச"�� மைனவி 
த� கணவ� மக ஷிகளி� அ23 ச/தி ெபறேவ*9	 அவ" உய":த 
நிைல ெபறெவ*9	 அவ2ைடய பா"ைவ எ�4	 எ�ைன� ெதளி:த 
மனமா/க ேவ*9	 மகி\:தி9	 ெசயலாக உ2வா/க ேவ*9	 எ�4 
எ*�த> ேவ*9	. 

 
அ�ேபா�ேற கணவ;	 த� மைனவி அ:த ச/திகைள6 

ெபறேவ*9	 எ�4 எ*ண ேவ*9	. தEைமகைள அக�றி9	 ச/தியிைன 
தனி�� ஒ2வ" ெபற8+யா�. 

 
நளாயினி த� கணவைன/ Lைடயி> ைவ��� த� சிர	 மீ� 

Iம:தா3 எ�ற நிைலயாக மைனவி தா� 0ைறகைள எ*ணா� 
கணவ2ைடய நிைறவான மன� என/0 வரேவ*9	 எ�4 எ*�த> 
ேவ*9	. 

 
ஆதியிேல அக�திய� �2வ�ைத aக":� அத� வழியினி> �2வ 

மக ஷியாகி� தா� ெப�ற ச/திெய>லா	 த� மைனவி ெபற ேவ*9	, 
எ�ற உண"விைன ஊ7+ அேத உண"விைன மைனவி த� கணவ;/0/ 
கிைட/கேவ*9	, எ�4 உண"விைன வWெபற# ெசMததினா> எ:த� 
தE@கிைன�	 உ2மா�றவ>ல ச/தி அவ"களிட�தி> உ*டான�. 

 
தEைமைய அக�றிய மக ஷிகளி� அ2Qண"�கைள கணவ� 

மைனவி இர*9 ேப2	 கவ":� தம/03 உ26ெபற# ெசMய6ப9	 
ெபாH�தா� சம6ப9�த 8+�	. 

 
தEைமகைள அக�4	 ெசயலா/கமாக/ கணவ� தன� மைனவி 

உய":த ச/தி ெபற ேவ*9	 எ�4 எ*�வ�	 மைனவி தன� கணவ� 
ெபற ேவ*9	 எ�4 எ��வ�	 ஆக இ:த இ2 உண"�	 வ2	ெபாH� 
ேரவதி ந7ச�திர8	 கா"�திைக ந7ச�திர8	 ேச":� ஒ2 உயிரானைத6 
ேபா�4 கணவ� மைனவி இர*9 ேப � உண"வி� த�ைம�	 
ஒ�றாகி�ற�. 

 
உண"விைன ஒளியாக ஒ2வ2/ெகா2வ" மா�ற6ப9	ெபாH� 

இ2வ2/03Q	 வர/L+ய இ2ளிைன மா�4கி�ற�.  இ2ைள மாM�� 
ஒளியாக மா�4கி�ற�. 

 



இ:த வWவி� த�ைமக3 ெபற6ப9	ெபாH� அவ"க3 பிற2ைடய 
தEைமகைள6 பா"�தாW	 தEைமக3 அவ"கQ/03 வரா� த9��/ 
க>கியி� த�ைமயிைன அவ"கQ/03 உ2வா/0கி�ற�. 

 
“எமனிடமி2:� த� கணவைன மீ7+னா3 சாவி�தி ” எ;	 

நிைலயாக6 பிறவியி>லா நிைல அைட:� த	 உண"வி� த�ைமகைள 
ஒளி/கதி"களாக மா�4	 ச/தி ெப4கி�ற�. இ�தா� க>கி. 

 
அ23 ஞான ெநறிகளி> நிைனவிைன# ெசW�தி மக ஷிகளி� அ23 

உண"�கைள நE@க3 ெப4வ E"கேளயானா> அ23 ஞான உண"ைவ உ@க3 
உயி" அ�வாக மா�4கி�ற�. 

 
அ23 ஞான உண"�கைள மீ*9	 மீ*9	 எ*�	 ெபாH� 

ெமM�ண"�க3 உ@கQ/03 ெப20கி�ற�. 
 
தEைமய�ற நிைலயாக உயி" உ2வா/0கி�ற�. ேபரான:த�தி� 

த�ைமயிைன உ@களிட�தி> உ2வா/0கி�ற�. உ@கQைடய உயிரா�மா 
எ�4	 பதினா4 எ�ற ெமM6ெபா2ளி� த�ைமைய6 ெப4	 
த0தியிைன6 ெப4கி�ற�. 

 
இதனி� உ*ைம நிைலகைள அறி:�ண":� த	83 

ெமM6ெபா2ைள6 ெப4	 த�ைமயாக தம� உண"ைவ வள"�� வ2	 
அ�ப"க3  அைனவ2	 எ�4	 ேபரான:த ெப2வா\ைவ6 ெப4வ E"க3. 

 
ஆகேவ இ�ைறய விPஞான உலக	 மனித;ைடய சி:தைனக3 

அழி�	 த2ண	 வ2	 ெபாH�.., “தEைமயான உண"�கைள வாளா> வ Eசி.., 
க>கி” – இ:த6 பற/0	 உண"வி;ைடய நிைலக3 ெபறேவ*9	. 

 
அதாவ� ஒளியி� த�ைம ெகா*9 வி*ணி� ஆ�றலா> நாைள 

வர/L+ய ச:ததிகQ/0 ஜEவ�79	 மனித"களாக இ2:� 
ெசய>ப9ேவா	. 

 
இதி> நா	 உய":த நிைலகைள எ9��/ ெகா*டா> நா	 

அைனவ2	 வி* ெச>ல 8+�	. 
 
https://omeswara.blogspot.com/search/label/வி��%20த��வ	 

 


