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ஞான��: உபேதச�ைத, நா� அ��க� தி��ப�� 

ெசா�கிேற� எ�� எ�ண ேவ�டா�. அைத 
உ!க"�#$ ஆழ� பதி' ெச()!க$. ஆகேவ, 
ஒ+ெவா� வ ,-�.�, இ0த� 1�தக�, ம3�� 
தேபாவன�தி� ெவள6ய�8� அைன�9� 1�தக!க"�  
இ��க ேவ�8�.  

 
நா� அ��க� எ8�9� ப��9, அ0த 

உண:வ�ைன� ;வாசி�தா�, அ9ேவ தியானமாகி�ற9. 
“நா	 அ��க� ப��க� ேபா�	 ெபா��”, நம��� 

தியான�தி� பல� எ�ேவா, அைதவ!ட� பல 
மட#� அ$த தியான�தி� பல� 
கி%&கி�ற�.  
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I. அக*திய� க+ட அக+ட அ+ட	 
1. அக=திய� எ�ப� உ�வானா�?  

2.  அக=திய� 5வ9 வயதி� க�ட  ந� >மிய�� 9�வ�தி� ஆ3ற�   

3.  அக=திய� க�ட ப�ரப@ச�தி� இரகசிய!க$  

4.  அக�ட அ�ட�ைத அறி)� உண:'கைள, அக=திய� எ+வா� 

ெப3றா�? 

5.  அக=திய� க�ட அக�ட அ�ட�தி� ஆ3ற�கைள,  #� வழிய�� 
அைனவ�� ெப�� வழி  
6.  ந� உடைல உ�வா�கிய  அB�க"�# 9�வ ந-ச�திர�தி� 
உண:ைவ உணவாக� ெகா8�#� வழி  
7.  ஈ=வராய #�ேதவ: உ3� ேநா�கிய,  2000 GHய #8�ப�தி� 
உண:'க$  

 

II. ஆதிச�தி தியான	 
 

1. அக�ட அ�ட�தி� உண:'கைள� ெபற ஞான#� நம�#� 
ெகா8�#� ஆ3ற� 
2. அ�ட� உ�வாக� காரணமான Gன6ய� ப�ேரதச� (Dark Matter) 
3. இ��ட நிைலய�லி�09 வ�ஷமாகி, ேமாதலி� ெவ�ப�, கா0த� 
உ�வாத� 
4. ேமாதலி� ஒள6�க3ைறகளாகி, பல வ�ண!களாகி, ேமகமா#� நிைல 
5. ேமக� ந,ராக மா�த� 
6. ெவ�ப�தா� திட� ெபா�ளா#� நிைல 
7. ேகா$ உ�வா#� நிைல – சீவலி!க� 
8. GHய� #8�ப� உ�வா#� நிைல 
9. ப�ரப@ச�தி3#$ நட�#� நிக]�சிக$ 
10. ேகா$க$ உப� ேகா$கைள உ�வா�#� நிைல 
11. >மி த� ச�ைத� கவ�� நிைல 
12. வ�யாழ� ேகாள6� உய�ரB�கள6� ேதா3ற� 
13. உய�ரB�க$ ம3ற ேகா$கள6� ^ப� ெப�� நிைல 
14. _த� _தலி� கடலி� உய�Hன!க$ ேதா��� நிைல 
15. சன6� ேகாள6� ெசய�க$ 
16. >மிய�� ஓேசா� திைர 
17. அக=திய� ஒள6யான நிைல 
18. அக=திய� தா( த0ைதய: aக:0த தாவர இன!கள6� மண!க$ 
19. அக=திய� aக:0த bலிைககள6� மண!கைள aக:09, த,ைமகைள 
அட�#த� 
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III. ஞான��  ந	மிட	 எதி.பா.�ப� 
 

1. அக=திய� க�ட ேப��ைமகைள உல#�# எ8�9� கா-8�        
நிைல 
2. உய�H� இ�ைச�காக வாழேவ�8� 
3. ஞான#� நம�#$ பதிய ைவ�#� ஞானவ��9 
4. ஞான#� கா-8� வழிய�� நா� வள:09 கா-ட ேவ��ய9 
 

IV. ஞான��வ!�   ெசய0 

 

1 ஞான#�வ�� தவ� 

2. ஞான#�வ�� மகி]�சி 
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I. அக*திய� க+ட அக+ட அ+ட	 
1. அக*திய� எ�ப� உ�வானா�?  

 
பல ல-ச� ஆ�8க"�#_�,  அதாவ9 கா-8 மன6த:களாக 

வா]09 வ0த 1ல=திய:க$,  பல மி�க!கள6டமி�09 த�ைன� 
கா�9� ெகா$ள'�, வ�ஷ� ஜ09�கள6டமி�09 த�ைன� கா�9� 
ெகா$ள'�, அதாவ9 பா�1, பல வ�ஷ� கி�மிக$ இ9 ேபா�ற 
நிைலகள6டமி�09 த�ைன� கா�9� ெகா$ள, அத3# எதி: 
நிைலயான ப�சிைலைய அைர�9, த� உட�கள6� >சி� ெகா$வா:க$. 

 

அ+வா� >சி� ெகா�டா�, அதன6� மண�ைத� க�8, அவ: 
அ�கிேல அ0த வ�ஷ� ப�ராண�க$ வ�வதி�ைல. இைத� ேபா�ற 1லி 
ேபா�ற மி�கேமா, யாைன ேபா�ற மி�க!கேளா, இவ:க$ அ�கி� 
வராதப�, அ0த0த� கால!கள6�, அவ:க$ உட�கள6�, இ0த� 
ப�சிைலகைள அைர�9� >சி� ெகா$வா:க$. 

 

அ+வா� >சி� ெகா�டா�, அவ:கள6டமி�09 ெவள6�ப8� இ� 
மண�ைத, GHயdைடய கா0த� 1லனறி' கவ:09, அைலகளாக மா3றி� 
ெகா����#�. 

 

ஆனா�, ம3ற உய�Hன!க$,  aக:0தறி0ேத இைர ேதட வ��. 
அ�ெபாe9, அவ:க$ உட�கள6� >சி)$ள ப�சிைலய�� வாசைன 
ெவள6வ��ெபாe9, அ0த மண�ைத� க�8 அ@சி, ம3ற >�சிகேளா, 

யாைனகேளா,  1லிகேளா,  இவ: அ�கி� வராதப�,  வ�லகி� ெச�.�. 
 

ஆகேவ, தன9 பா9கா�1�காக த!கள6� உடலி� >சி� ெகா�ட 
அ0த ப�சிைலய�� மண!கைள, அவ:க$ aகர ேந:கி�ற9, அவ:க"� 
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aகர�ப8� ெபாe9, அவ: உட�கள6ேல)�, சில வ�ஷ�த�ைமயான 
கி�மிகைள, அவ:க$ அழி�தி8� ச�திைய� ெப�கி�றா:க$. 

 

இத� வழிகள6�, அவ:கள9 வா]�ைகய�� காைல எe0தப��, 

GHயன6�  உதய�ைத� க�8,   கட'$  ந�ைம�  கா�க வ�கிறா: எ��, 

GHயைன உ3�� பா:�9,  அவ:க$ வழிப8வ9 வழ�க�. 
 

அ+வா�,   GHயைன  உ3��  பா:�9  அவ:க$ வழிப8�  ெபாe9, 

GHயன6லி�09 ெவள6�ப8� வ�ஷ�த�ைமகைள  இவ:க$ பா:�தா.�, 

இவ:கைள� பாதி�பதி�ைல. 
 

GHயன6� இய�க_�, GHய� ெவள6�ப8�9� அ0த� ச�திய�ைன, 

தா� aக�� வாய�லி�, எதி:நிைல ெகா�8, அ9 வ�ஷ�ைத எ+வா� 
ப�H�கி�ற9 எ�ற நிைல)�, அவ:க$ உண:கி�றா:க$. 

 

இ+வா� த!கள9 வா]�ைகய�� உண:0தறி09, ச0த:�ப�தா� 
அறி09ண:09, த,ைம ெகா�ட ம3ற உய�Hன!கள6டமி�09 த�ைம� 
கா�9� ெகா$ள,  ஒ+ெவா� நா"� அவ:க"�#,  பல உபாய!க$ 
ேதா�றி� ெகா�ேட உ$ள9. 

 

இத�ப�, அவ:க$ க3�ண:0த உண:'கைள, அ�கால!கள6�, 

த!க$ அ�கிேல வாe� ம�க"�# எ8�9� ெசா�வ9�, அ0த� கால 
ம�க$ இவ:க$ எ8�9� ெசா�வைத, அவ:க$ உட�கள6ேல 
பதிவா�#கி�றன:. 

 

இவ:க$ ெசா�லி�ெகா����ப9 அைன�ைத)�, GHயdைடய 
கா0த� 1லனறி' கவ:09, அைலகளாக மா3றி� ெகா����ப9�, 

இ+வா� மா3றி� ெகா���0த அ�ச�திக$, இ���, நா�, ந� #� 
கா-�ய அ�$வழிய��, அ�கால!கள6� எவ: ெப3றா:க$ எ�ற 
நிைலைய,  நா_� உணர _�)�. 

 

இ+வா�, எ�ப�ெய�லா� இ0த ச�திக$, அ9 ெவள6�ப8கி�ற9, 

அைத, GHயன6� கா0த ச�தி எ+வா� கவ:09 ெகா����கி�ற9 
எ�பதைன,  மாமகHஷி ஈ=வராய #�ேதவ:,  அ�தைகய வ�ஷ�ைத 
_றி�தி8� உண:வ�� ச�ைத, எ�ைம aகர� ெச(9,  அ�கால ம�கள6� 
உ�வ!கைள)�, அ�கா-8� ப#திய�� நிைலகைள)�,  எ�ைன 
அறி)�ப� ெச(கி�றா:. 
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அவ:க$ ெவள6�ப8�திய உண:வ�� ச�9�க$, எ+வா� 
இ�>மிய�� பரவ�� ெகா�8$ள9?  சாமா�ய ம�க"� அைத� ெபற 
_�)� எ�பதைன, மாமகHஷி ஈ=வராய #�ேதவ: ெதள6வாக 
உபேதசி�9,  அதைன எ� உடலிேல பதிவா�#கி�றா:. 

 

இ+வா� எம�#$ பதிவான நிைல ெகா�8தா�, இ��� எ� 
#�நாத: ேபசிய உண:வ�� த�ைம)�,  உபேதசி�த உண:'�, இ��� 

அதாவ9, உண:'களாக� பரவ�� ெகா�8$ள9. 
 

அதைன ந,!க$ அைனவ�� aக:0தறி09,  உ!க$ வா]�ைகய�� 
அ0த� ச�திகைள� ெபற _�)�. 

 

அ+வா�, அவ:க$ >சி� ெகா�ட ப�சிைலகள6� மண!கைள)�, 

ந@சிைன ெவ�றி8� அ0த� ச�திகைள)� ந,!க$ அைனவ�� ெப3�, 

அவ:க$ ந@சிைன ெவ�ற9 ேபா��, ந,!க"� ெவ�வத3ேக இைத 
யா� உபேதசி�கி�ேறா�. 

   

அக=தியdைடய தா( த0ைதய:க$ எ�� ெசா�.�, அவ:க$ 
க�'3றி��#� ெபாe9, இவ:க$ >சிய _லா�க$ வ�ஷ�ைத 
அட�கி8�, வ�ஷ�ைத ெவ�றி8�, அ�தைகய ப�சிைலய�� 
வாசைனகைள அவ:க$ ;வாசி�#� ெபாe9, அவ:க$ க�வ�� வள�� 
சி;வ�3#� இ9 இைணகி�ற9. 

 

ஆகேவ, க�'3ற கால!கள6லி�09, அ0த 10 மாத!கள6�, இவ:க$ 

ஒ+ெவா� நா"�, ஒ+ெவா� ச�திகைள)�, ஒ+ெவா� 
ஆ3ற�கைள)�, அவ:க$ உண:09 ெகா����ப9�,  அ0த உண:'க$, 

க�வ�ேல வள�� இ0த சி;வ�3#,  பதிவாகி� ெகா�ேட இ��கி�ற9. 
 

இவ:க$, காைலய�� GHய� உதயமா#� ெபாe9, GHயைன 
உ3�� பா:�9, கட'$ எ�ற நிைலகள6�, அவ:க$ வண!கி வ0த9�, 

அத� உண:ைவ aக:0த9�, GHய� கவ�� ம3ற 
ந-ச�திர!கள6லி�09 ெவள6�ப8� ச�தி)�,  ம3ற ேகா$க$ எ+வா� 
கவ:கி�ற9 எ�ற நிைல)�, இவ:க$ aக:கி�றா:க$. அ0த உண:'க$, 

க�வ�ேல வள�� சி;வ�3#� பதிவாகி�ற9. 
 

அ+வா� 10 மாத!கள6�, அ0த� க�வ�� இ�09 ெவள6�ப-ட 
இ0த� ச�திதா�,  #ழ0ைதயாக அ9 ப�ற0தப��,  அவ� உடலிலி�09 
ெவள6�ப8� மண�ைத� க�8,  ம3ற பா�ப�ன!கேளா, ெகா; ேபா�ற 
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வ�ஷ ஜ09�கேளா, ம3ற மி�க!கேளா, இவ� இ��#� ப�க� 
வ�வதி�ைல. இ0த மண�ைத� க�8 அ@சி ஓ8கி�ற9. 

 

அைத� க�B3ற, அ0த அக=திய� எ�� ப��f��, அவன9 
தா( த0ைதய:க$ “அக=தியைன�” கட'ளா� ெகா8�க�ப-ட #ழ0ைத 
எ��,  அைத இவ:க$ ேபா3றி� 9தி�#�நிைல வ�கி�ற9. 

 

2.  அக*திய� 5வ� வயதி0 க+ட,  ந	 
2மிய!� ��வ�தி� ஆ3ற0   

ஆனா�, அவ� இ��#� ப�க�, ம3ற வ�ஷ� ப�ராண�கேளா, வ�ஷ 
ஜ09�கேளா, ம3ற  ெகா; ேபா�ற ெதா�ைல ெகா8�#� ம3ற 
உய�Hன!கேளா,  வ�வதி�ைல. 

 

இைத�ேபால இவ:க$ வண!#வ9 ேபா��, அ0த� #ழ0ைத 
ப8�தி��#�ேபா9, வாைன ேநா�கி� பா:�9, இவ:க$ எைத எைத 
எ�லா� க�8ண:0தனேரா, அைதெய�லா� அவd� aக�� ச�தி 
ெப�கி�றா�. அ0த உண:'க$, அ0த� ப�சிள� #ழ0ைதய�ட� 
வள�கி�ற9,  வள:�சி ெப�கி�ற9. 

 

இ+வா� வள:�சி ெப3ற அ�#ழ0ைதேயா, தன9 வய9 
வள:�சிய��, ஒ+ெவா� வ�ட� fட� fட, அவன6� க�8ண:0த 
உண:'க$, ெசா� வ�வ�� ெவள6�ப8வ9�, ெவள6�ப8�9வ9�, இைத 
ம3றவ:க$, த� அ�கிேல இ��பவ:க$ ேக-டறிவ9�, அவ:க$ 
ஒ+ெவா�வ��, அவைன� கட'$ ப�$ைள எ��, அ0த� கா8கள6� 
வா]09 வ0த அ�கால ம�க$,  ேபா3றி� 9தி�ப9� வ�கி�ற9. 

 

இத� வழி�ப� வள:0த அக=திய�, த� ஐ0தாவ9 வயதி�,  

9�வ�ைத aக:0தறி)� ஆ3ற� ெப�கி�றா�.  ம3ற ப�ரப@ச�தி�, 
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ந-ச�திர!க"�, ேகா$க"�, அ9 உமி]�9� ச�திைய, அ9 >மி, த� 
;ழ3சிய�� 9�வ ப#திய�� கவ�� அ�ச�திய�ைன, இவ� உண�� 
ப�வ� ெப�கி�றா�. 

 

அ+வா�, தா� க�8ண:0த உண:வ�ைன, இவ� எைத aக:09 
அறிகி�றாேனா, அைவயைன�ைத)�, அவ� உய�: ”ஓ” எ�� ஜ,வ 
அBவாக மா3றி “�” எ�� அவ� உடலாக மா3றி� ெகா�ேடதா� 
உ$ள9. 

 

அதாவ9, தா�  ப�ற0ததிலி�09, க� ெகா�8 உ3�� பா:�9, 

உண:வ�ைன aக:0தறி)� ேபா9,  இைவ அைன�ைத)� ஜ,வ அBவாக 
மா3றி, “�” எ�� அவ� உடலாக மா3றி� ெகா�ேடதா� உ$ள9. 

 

இ+வா� வானவ�ய�� உண:ைவ, தன�#$ வள:�9� ெகா�ட 
இ�ச�திய�� 9ைண ெகா�8, தா� வள:�சி ெப3றா.�, இவைன ஈ�ற 
தா( த0ைதய:க$, த�ைன� கா�9� ெகா$ள க8� வ�ஷ�ைத� 
ெகா�.� ப�சிைலகைள� த!க"�#$ >சி�ெகா�ட இ0த நிைலக$, 

த!க$ உடலிேல பரவ�, அவ:க$ இ�வர9 உடைல)� வ�-8, அ0த 
ஆ�மா�க$ ப�Hகி�ற9. 

 

ப�Hவத3#_�, த� ஐ09 வய9� #ழ0ைதய�� எ�ண!கைள 
ஏ!கி, “அவ� தன6�தி��பாேன, அவைன எ�ப�� கா�ப9? யா: கா�ப9?” 
எ�ற நிைல ெகா�8, அ0த இர�8 உய�ரா�மா�க"�, இவ� 
நிைனவாகேவ,  ெவள6ய�� வ�கி�ற9. 

 

இைத�ேபா��, இ�ைறய நிைலகள6.� பா:�கலா�. 
ேநா)3றவHட� ப3� ெகா�8, அ0த உண:ைவ� பதிய ைவ�தி�0தா�, 

யாHட� இ0த உண:'க$ அதிகமாக உ$ளேதா, அவ�ைடய உடலி�, 

அ0த உடைலவ�-8 ப�H0த ஆ�மா ெச��, அேத உண:ைவ இய�க� 
ெதாட!#�.  

 

அவ:க$ எைதெய�லா� ெசய�ப8�தினா:கேளா, அைத 
அைன�ைத)�, அவ:க$ 1#0த உட�கள6� இய�க� ச�தியாக 
மா3�கி�றா:க$. அ�ெபாe9 அவ:க$ உடலி� இ�0த ேநா(க$,  இவ: 
உட�கள6.� மாறிவ�8கி�ற9. 

 

இைத� ேபா��தா�. அ�� அக=தியன6� தா( த0ைதய:க$, 

த� #ழ0ைத ேம� உ$ள ப3� அதிகH�9,  இ0த உடைல வ�-8 அக�ற 
அ0த இ� ஆ�மா�க"�, அக=தியன6� உட.�#$ அ9 1#0த9. 
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1#0தப��, அ0த உண:வ�� த�ைம வலிைம ெபற,  அவ:க$ 
க�8ண:0த உண:வ�� த�ைம அைன�ைத)�,  அக=திய�, இ0த 5 

வயதி� வானவ�ய�, 1வ�ய�யைல உண:0தறி09,  9�வ� ப#திய�� நம9 
>மி�#, ஈ:�9 வ�� இ0த� ச�திய�ைன உண�� ப�வ� ெப�கி�றா�. 

 

 ப��, இவ� அறி0த உண:வ�� 9ைண ெகா�8, வாைன ேநா�கி 
உ3�� பா:�#� ெபாe9,  நம9 >மிய�� ;ழ3சிய�� ஈ:�ப�3#$,  

9�வ� ப#திய��, இ0த GHய #8�ப�தி3#$ வ�ைள0த உண:வ�ைன, 

இ9 ேபா#� பாைதய��, 9�வ� ப#திய�� கவ:09,  நம9 >மி�#$, 

அB�க$ அைலகளாக மாறி�ெகா�8 இ��பைத)�, உண:கி�றா�. 
 

இ+வா�,  உண:0த உண:'கைள அவ� aகர�ப8� ெபாe9,  

எைத உ3� ேநா�கி,  9�வ� ப#திய�� f:ைமயாக உண:ைவ� 
ெச.�9கி�றாேனா, அ0த உண:ைவ, அவ�  aக�� ப�வ� 
ெப�கி�றா�. 

 

aக:0த உண:'க$, அவ� உட.�#$ கல�கி�ற9. ம3ற தாவர 
இன!க"�#� ச�தாக� ெச�.� அ0த� ச�ைத, “தாவர இன� ச�ைத 
உணவாக உ-ெகா�8 அB�களாக வ�ைள0த அB�க"�#”, இைத 
உணவாக� ெகா8�கி�றா�. 

 

அவdைடய ச0த:�ப�,  அ+வழிய�� aக��ப� ெச(கி�ற9.  
அவd�# அ9 கிைட�கி�ற9.  அ+வழிய�� aக:09, அ0த உண:வ�� 
9ைண ெகா�8, GHய� #8�ப�தி� நிைலகைள அறி)� ப�வ� 
வ��ெபாe9,  அக=திய� 9�வனாகிறா�.  

 

அ+வா� 9�வனாகி, அவ� வா]�ைகய�� இ0த� ப�ரப@ச�தி� 
உ�ைமகைள, உண:வ�� ^பமாக அறி)� ஆ3றைல, அவ� 
ெப�கி�றா�. அ0த அறி' அவd�#$ வ�ைளகி�ற9.  

 

உதாரணமாக, ஒ��மறியாத ஒ� 1e, எ0த� ெச�ய��ேம� அ0த 
உய�ரB ப-8, 1eவாக ^ப� ெப3றேதா, அ0த� ெச�ய�� மண�ைத 
உண:வ�� அறிவாக இய�கி, அேத ெச�ைய� த� ஞானமாக, அைத 
உணவாக உ-ெகா�8 வள:கி�ற9. 

 

இைத� ேபா��தா�,  வாdலக உண:'க$   9�வ� ப#திய�� 
ெவள6வ�� ெபாe9, அக=திய�, தன�#$ aக:0தறி0த உண:'க$, 
அ0த உண:�சிக$ ^பமாக உண:0தறி)� த�ைம ெப�கி�றா�. 
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அவ� உடலி� வள:�9� ெகா�ட உண:'க$ அைன�ைத)�, 

த� நிைனவா3றலா� ெவள6ப8�9கிறா�. ெவள6�ப8�திய 
உண:'கைள,  GHயன6� கா0த� 1லனறி'க$ கவ:09, இ0த� 1வ�ய�� 
பரவ� ெச(9$ள9. அ+வா� பரவ� இ��பைத�தா�, நம9 #�நாத: 
காB�ப�� ெச(தா:. 

 

அக=தியனாக இ��#�ெபாe9, அவ� க�8ண:0த உண:'�, 

அவ� 9�வனானப��, அவன6�� வ�ைள0த உண:வ�� ஒள6 
அைலகைள, GHய� கவ:09 ைவ�ப9�, அத� வழிய�� ப�ரப@ச�தி� 
ஆ3றைல� தன�#$ ெப��கி� ெப��கி,  இ0த� ப�ரப@ச�தி� 
உ�ைமைய  உண:கி�றா�,  அக=திய�. 

 

அ�ெபாe9தா�, 5வ9 வயதி� 9�வ� எ�ற நிைல 
அைடகி�றா�. 9�வ� எ�ற ெபய: வ0தப�� த� வள:�சிய��, இ�� 
ந-ச�திர!க$ எ+வா� உ� ெப3ற9? நம9 ேகா$க$ எ+வா� 
உ�வான9? GHய� எ+வா� உ�வான9? எ�ற நிைலைய, இவd�#$ 
வ�ைள0த உண:வ�� நிைல ெகா�8, அவd�#$ அறிவ�� உண:'க$, 

உண�� ப�வ� வ�கி�ற9. 
 

அ+வா� உண�� ப�வ!க$ வ��ெபாe9தா�, தன�#$ 
இ��#� இய�க_�, வான6ய� இய�க_�, 1வ�ய�ய� இய�க_� 
த�d$ க�8ன:0தப��, இ0த� தாவர இன� ச�9க$ எ+வா� 
உ�வான9, அ0த உண:வ�� ச�திைன உய�ரB�க$ எ+வா� aக:0த9? 

எ�ற உண:'க$, அவd�#$ உ��ெபற� ெதாட!#கி�ற9. 
 

இ+வா�, ேக$வ�கள6� உண:'க$ வ�ைள09, வ�ைள09, இ0த 
அ�ட!க$ எ+வா� உ�வான9 எ�ற நிைலைய, அறி)� 
உண:வ�ைன� ெச.�9கி�றா�,  இ0த� 9�வ�. 

 

அதாவ9,  த� உடலிேல பதி' ெச(9,  ஒ+ெவா��� அவd�#$ 
இைண0ேத வள:�சி ெப3� வ�வைத)�,  அவ� அவd�#$ உண�� 
ச�தி ெப�கி�றா�. 

 

அ+வா� ச�தி ெப3ற உண:வ�� 9ைண ெகா�8,  நம9 GHய� 
ப�ரப@ச� எ�ப� உ�வான9? இைத� ேபால, ேபர�ட�தி� எ�ப� 
இ�தைகய ந-ச�திர!க"�, ேகா$க"� உ�வான9? எ�� அறி)� 
உண:வ�ைன, வ��ைண ேநா�கி� ெச.�9கி�றா�. ப��, ஆதிய�� 
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அக�ட அ�ட� எ+வா� இ��ட நிைலக$ ெகா���0த9 எ�ற 
bல�ைதேய அறிகி�றா� 

 

நம9 #� அ�ளா�, அ0த� 9�வ� ெப3ற, அவ� க�8ண:0த 
அக�ட அ�ட�தி�, அைன�9 ச�திகைள)�, ந,!க$ அைனவ�� ெபற 
எம9 அ�ளாசிக$. 

 

3.  அக*திய� க+ட ப!ரப5ச�தி� 
இரகசிய#க�  

ஒ+ெவா� உண:' ெகா�ட அB�க$, இ�� வா� வ ,திய�� 
பரவ�� ெகா����#�ேபா9, தன�#$  வலிைம ெகா�ட உண:'க$ 
வலிைமய3றைத� தா�#�ேபா9, அ9 ெவ�பமாகி,  அத� நிைலக$ 
இர�டற� கல09, அதிலி�09 ெவள6�ப8� ஆவ�,  எைடய3றதாக 
மா�கி�ற9. 

 

இ+வா� எைடய3றதாக மா��ேபா9, அ9 ேமக!களாக ஒ� 
அட:�தி அைடகி�ற9. இ+வா� அB�கள6� ேமாதிய உண:'க$, பல 
ேமக� f-ட!களாக அைம09,  இ�மா3ற� ஏ3ப8�ேபா9,  இ0த 
அB�க$ இ0த ேமக� f-ட�9�#$, ஒ��ட� ஒ�� ேமா9�ேபா9, 

ந,ராக மா�கி�ற9. 
 

ந,��#$ சி�#�ட இ0த அB�க$ எைடf�, அக�ட 
அ�ட�தி� ஓ8கி�ற9.  ஓ8� ேவக�தி�, அதdைடய உரா(வா�, அ9 
ஆவ�யாக மா3ற�ப-8, இ0த அB�க$ ஒ�றாக இைண�9, ஒ� 
திட�ெபா�ளாக உ�வாகி�ற9. 

 

அ+வா� உ�ெப3ற ெபா�ைள�தா�  “பர�ெபா�$”  எ�� 
அ�ைறய 9�வ�, தன�#$ க�டறி0த உண:வ�ைன, காரண� ெபயைர 
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ைவ�9, ெவள6�ப8�9கி�றா�. அவன6� வ�ைளய�ப-ட அ0த 
உண:'க$, இ��� இேத GHயன6� கா0த� 1லனறிவ�� கவர�ப-8, 

இ��� ந� >மிய�� பட:09 ெகா�8$ள9. 
 

இ+வா� அவ� க�ட ேப��ைமைய, “பர�ெபா�$” அதாவ9 
எ�ைலேய இ�லாேத அக�ட உலகி�, பர� எ�ப9 ஒ� எ�ைல. அ9 
ஒ� ெபா�ளாக, ^பமாக அைம09$ள9 எ�பதைன, “பர�ெபா�$” எ�� 
காரண� ெபயைர� G-8கி�றா� “9�வ�”. 

 

ஆகேவ, இத�வழி வள:�சி ெப3�, ஒ� ^பமாக ஆனப��, அத� 
ஓ8 பாைதய�� ஓட�ப8� ெபாe9, ம3ற அB�க"ட� ேமாத�ப8� 
ெபாe9, ;ழ3சி ஏ3ப-8, உராய�ப8�ேபா9  ெவ�ப_�, தா� 9�வ� 
ப#திய��,  த� ஓ8பாைதய��, இ�தைகய அB�கைள ஈ:�9, இத3#$ 
உ�வா#� ெவ�ப_�, இ0த அB�க"� இர�டற� கல09, ம3ற 
பாைறகளாக'�, ம3ற உேலாக!களாக'� உ�மா�கி�ற9. 

 

இ�ப� த� வள:�சிய��, ;ழ3சிய�� த�ைம ெப�� ெபா�ளாக 
மா�� ேபா9,  அதdைடய ;ழ3சி ேவக_� f�,  ;ழ3சி ேவக� f8� 
ெபாe9 ெவ�ப_� f�,  ஈ:�#� ச�தி)� f�,  இைவ அைன�9� 
இ0த பர� ெபா�"�#$,  ெவ�ப�  அதிகH�9,  த� அ�கிேல இ��#� 
ெபா�$கைள உ�மா3றி� ெகா�ேட உ$ள9. 

 
அதிேல உ�வா#� ஆவ�ய�� த�ைம ெவள6�ப8�9வ9�, 

அத3#$ பல உ�மா3ற!கைள ஏ3ப8�தி� ெகா�ேட உ$ள9 இ0த� 
பர�ெபா�$. இைத நா� உண:வத3காக�தா�, அ�� 9�வ�  

“சீவலி!க�”  எ�� காரண� ெபய: ைவ�தா�.. 
 

இ+வா�  சீவலி!கமாகி, அ9 உ��ெப3�, அத� உண:வ�� 
வள:�சிய��,  அ9 வள:�சியாகி,  ெப�� ேகாளாக உ�மா�கி�ற9. 
ெப�� ேகாளாக உ�மா��ெபாe9,  இதdைடய ;ழ3சிய�� 
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த�ைமயா�,  ெவ�ப�தி� த�ைம அதிகH�9, அதிகH�9,  அமில� 
ச�தியாக மா�கி�ற9. 

 

இ+வா� அமில� ச�தியாக மா�ப8� இ0த ச�திக$, அ9 
ந-ச�திரமாக மா�கி�ற9. அதிலி�09 ெவள6�ப8� அமில!க$, அத� 
ஈ:�1வ-ட�தி� 9க$களாக மா�கி�ற9.  

 

அ9, தா� உமி]�9� அ0த அமில!கள6�, தா� ஓ8 பாைதய�� 
ெச�.� ேபா9, பல i;க$ அதன6� ஈ:�க�ப-8, அதன6� உண:வ�� 
த�ைம வள:�சி அைட)� ெபாe9தா�,  “பா�ெவள6 ம�டல�”  எ�ற 
நிைல அைடகி�ற9. 

 

அ+வா� அைட0தா.�,  அதdைடய ஓ-ட�தி�, இதdைடய 
ஈ:�1 ;ழ3சிய�� ;ழ.�ெபாe9, iசிகளாக மா�கி�ற9. அ0த 
iசிகளாக மா�ப-ட இ0த உண:வ�ைன, ;ழ3சிய�� ஈ:�ப�� தன�#$ 
உணவாக எ8�9� ெகா$கி�ற9. 

 

தா� வள:�சிய�� ெவள6�ப-ட இைவக$ அைன�9�, 

உதாரணமாக,  jலா�பைட� >�சி,  எ�ப� த� உடலிலி�09 ெவள6�ப8� 
அமில�ைத jலா�பைடயாக� தன�#$ ஒ� f-டாக அைம�9, அ0த 
வைல�#$ சி�#� ம3ற உய�Hன!கைள� தன�#$ உணவாக எ8�9� 
ெகா$வ9�, அேத சமய�தி�, த� உடலி� உ�வான அமில�ைத, 

ம3ெறா�றி� ேம� பா(�ச�ப8� ேபா9, அைத� தன9 இனமாக 
உ�ெபற� ெச(கி�ற9. 

 

இைத� ேபா��தா�, ந-ச�திர� தா� உமி]�9� அமில!கைள, 

jலா�பைட ேபா�� வைல வ�H�9, அ9 ேபா#� பாைதய�� சி�#� 
ம3ற உண:'கைள� த�dட� இைண�9, பா�ெவள6 ம�டல!களாக 
அ9 உ�ெப3�, இத� ;ழ3சிய�� ேவக�தி� iசியாகி, தன�#$, 
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உணவாக  எ8�9� ெகா$வ9�,  இத� ஈ:��1 வ-ட�தி� ;ழ3சி ெப��, 

இைவக$ ேகா$களாக உ�ெப�வ9�, இைத� ேபா�� ஒ� ப�ரப@சமாக 
உ��ெப�கி�ற9. 

 

இ�ெபாe9 ந-ச�திர� எ+வா� உ�வானேதா, இைத� ேபா�ேற 
இ9 ஈ:�1 வ-ட�தி� வ�வைத, ம3ற ப�ற ம�டல!கள6� இ�09 
வ�� ச�திைன,  ந-ச�திர!க$ எ8�ப9�, அ0த ந-ச�திர!க$ 
பா�ெவள6 ம�டல!கைள அைம�ப9�, அதிலி�09 iசிகளாக 
வ�வைத GHய� தன�#$ இe�9, ம3ற ேகா$க$ உ�ெப3�,  ஒ� 
ப�ரப@சமாக உ��ெப�கி�ற9. 

 
இ+வா� உ�ெப3ற9தா�, நம9 GHய� #8�ப� எ���, 

அத3#$தா� இ0த உய�ரB ேதா�றிய9 எ�ற உண:வ�ைன, தன�#$ 
த�ைன அறிகி�றா�,  அக=திய� 

 

ஆைகய�னா�தா�,  ஆர�ப�தி� தாய�� க�வ�ேல வ�ைள0த இ0த 
உண:'க$,  அவd�# “அக=திய�”  எ�� காரண� ெபயைர� 
G-�னா:க$. 

 

ப�� அவdைடய வள:�சிய�� 9�வ�ைத aக:09, 9�வ�தி� 
வழிய�� வ�� உண:வ�ைன, அ9 எ+வா� உ�ெப3ற9 எ�ற 
நிைலைய� தன�#$ அறி09ண:09,  அத�வழி அவன6� வ�ைளயைவ�த 
உண:'க$,  இ��� ந� >மிய��, GHயன6� கா0த ச�தியா� கவர�ப-8, 
பரவ�� ெகா�8$ள9. 

 

இ+வா� உ�வான ப�ரப@ச�ைத, அக=திய� தன�#$ 
க�8ண:0த உண:வ�� ஆ3ற�க"�, 9�வன6� உண:'கள6� 
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வ�ைள0த உண:'க"�, ந� >மிய�� பரவ�� ெகா����ப9�, 

ப�ரப@ச�தி� பரவ�� ெகா����ப9�, அதைன நா� அவ:க$ வழிய�� 
aக:0தறிய ேவ�8�. 

 

அ+வா� aக:0தறி09, நம�#$"� அைத வள:�9� ெகா�8, 

9�வ�, எ+வா� இ�� 9�வ ந-ச�திரமானாேனா, அவன6� ஈ:�1 
வ-ட�தி� வ0ேதா:க$ வா]09�, இ�� ச�தHஷி ம�டல!களாக, 

வள:09 ெகா����கி�றன:. 
 

அதைன நா_� ெபற_�)� எ��,  நம9 #�நாத: கா-�ய அ�$ 
வழிய��  உ!க"�#$ பதிவா�கி,  உ!க$ நிைனவ�� ஆ3றலி� 9ைண 
ெகா�8, மன6த� எ�ற _eைம ந,!க$ அைனவ�� அைடய _�)�. 
எம9 அ�ளாசிக$. 

4.  அக+ட அ+ட�ைத அறி7	 

உண.9கைள, அக*திய� எ;வா< 

ெப3றா�? 

அக=திய�, தன9 ஐ09 வயதி3#$, ஒ+ெவா� தாவர 
இன!கள6� மண!கைள aக:0தறி09, அதன6� இய3ைக நிைலகைள 
உண�� ப�வ� ெப�கி�றா�. அ+வா� உண�� ப�வ� வ�� 
ெபாe9, aக:0தறி)� உண:'க$ அவd�#$ ேச:09, அ0த 
உண:'கள6� இய�க� எ+வா�? எ�� ெவள6�ப8�9கி�றா�, அ0த� 
ப�@; உ$ள�தி�. 

 
ஆகேவ, அ�கால ம�க$ அவd�# “அக=திய�” எ�ற காரண� 

ெபயைர� G-8கி�றன:. அBவ�� இய�க!கைள� க�8ண:09 
ெவள6�ப8�9வதா�, ம3ற ம�க$ இ+வா� காரண� ெபயைர� 
G-8கி�றா:க$. 

 
அவ�, இ0த� >மிய�� தாவர இன� ச�ைத aகர�ப8� ெபாe9, 

அைத உணவாக உ-ெகா$"� ம3ற உய�Hன!க$ அத� மண�ைத 
aக:0தறி09, அைத உணவாக உ-ெகா$"வ9�, இ�ப�� பல 
நிைலகைள அவ� க�B3�� பா:�9, அறி)� ஆ3றைல� 
ெப�கி�றா�. 
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ப�� ஒ�ைற ஒ�� வ�e!கி, மா�ப-ட உட�கைள� 
ெப�வைத)� உண:கி�றா�. இ�� ஒ� 1eைவ, #�வ� ெகா�தி 
உ-ெகா�டா�, அ0த� 1eவ�� உய�ரா�மா #�வ�யாக� ப�ற�ப9�, 
அைத� கா�ைக உ-ெகா�டா�, காகமாக'� ப�ற�கி�ற9. 

 
இைத� ேபா��, எ9 எைத வ�e!#கி�றேதா, அ0த உய�ரா�மா 

அத3#$ ெச��, இ�ப� ^ப!க$ மாறி� ெகா�ேட ெச�கி�ற9. 
இைத� ேபா��, மாைன ஓநா( தி�றா�, ஓநாயாக� ப�ற�கி�ற9. 
இ�ப� எ�தைனேயா வைகயாக, மாைன அ��9� ெகா�.� 
வ�ல!#க"�#� த�க, மான6� உய�ரா�மா உ�மா3ற� ெப�கி�ற9. 

 
இைத� ேபா��, ம3ற உய�Hன!க$ எைவ எைவ அ��9� 

ெகா�கி�றேதா, அ��9� ெகா�.� ெபாe9, அதன6�� ெவள6�ப8� 
உய�ரா�மா�க$, அ��9� ெகா�ற உட.�#$ 1#09, அத� உண:ைவ� 
க�வா�கி, பHணாம வள:�சி அைடவைத� தன9 ஐ0தாவ9 வயதி3#$ 
ெதள6வா�#கி�றா� அக=திய�. 

 
ஒ+ெவா� ெச�ைய)� aக:0தறி09, அதdைடய இய�க 

நிைலகைள அறி09 ெகா�8 வ�கி�றா�. அறி0தப��, கா(கறிகைள 
ேவகைவ�9, �சியாக� சா�ப�ட� பழகினா�.  

 
அ�1ற� கன6கைள� சா�ப�-டா�. கன6கள6� உண:வ�ைன 

அதிகமாக� சா�ப�-டா.�, அத� உண:' ெகா�8, உண:'கள6� 
அB�க$ மாறி, அ0த கன6ைய� சா�ப�-ட உய�: அ!ேக ெச�றப��, 
அதைன� கவ:09 மாறிவ�8� (தன6�9� சா�ப�-டா�).  

 
இைதெய�லா� உண:0தப��, இ�� 1� இ��கி�ற9. பய�ராகி 

வ�கி�ற9. அதி�, இைத� ேபால எ8�9 உணவாக உ-ெகா$ள'�, பல 
ெச�கைள இைண�9, 19� 19� ெச�கைள உ�வா�கினா: அக=திய:. 
ராகி, ேசாள�, அHசி, அைவகைளெய�லா�, ம3ற 1� >��லி�09 
எ8�9, உ�வா�கினா:.  

 
இ�� வ�@ஞான6க$ எ�தைனேயா வைகயான ேசாள�, 

இெத�லா� மா3�வ9ேபா� மா3றி, அதைன ேவக ைவ�9, மன6த�, 
கலைவயாக� சா�ப�8வ9�, தாவர இன!கள6� உ�வாவைத� ேச:�9 
�சியாக சா�ப�ட� பழகினா:.  
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எ�� ெந��ைப� க�8ப���தாேனா, அத� த�ைம ெகா�8, 
ேவக ைவ�#� உண:'க$ மா�கி�ற9. இ�ப� மா3றியைம�தவ: 
அக=திய:. ஆக, இ0த உ�ைமய�� உண:ைவ அறிய�ப8� ெபாe9, 
இ0த� ெச� எ�ப� உ�வாகி�ற9 எ�� சி0தி�க� ெதாட!#கி�றா:. 

 
அ�ெபாe9தா�, நம9 >மி 9�வ�ப#திய�� இ�09, அதைன� 

கவ�வைத உண:கி�றா:. இ0த வ�ஷ�ைத அட�க�f�ய ச�தி 
இவன6ட� இ�0ததனாேல, எைத)ேம ெதH09 ெகா$ள�f�ய ச�தி 
அவd�# வ�கி�ற9. ம3ற மன6தைன� கா-�.�, இவ� அ0த 
அறிவ�� வள:�சி உ$ளனவாக, வ�கி�றா�.  

 
அ�ப�� ெப3றவ�, வா� வ ,திய�� உ3�� பா:�#� ெபாe9, 

இ0த 27 ந-ச�திர!க"�, ஒ�ேறா8 ஒ�� ேமா9� ெபாe9, 
மி�னலாக மா�கி�ற9 எ�பைத� கா�கி�றா�.  

 
ந� ப�ரப@ச�ைத� கா-�.�, ப�ற ம�டல!கள6லி�09 வ�� 

வ�ஷ�த�ைம ந� >மி�#$ வ0தா�, மிக'� த,!# ெச(கி�ற9 
எ�பதைன, இவ� உட.�#$ த,!கிைன மா3�� ச�தி இ�0ததனா�, 
உண:ைவ aக:09, ெகா@ச�, ெகா@சமாக இர�த�தி� கல0த9. மி� 
கதி:கைள ஜ,ரண��க f�ய ச�தி, அவd�# இ�0த9. அைவக$ வள:�சி 
அைட0த9. 

 
இ+வா�, இ0த உய�ைர� ேபாலேவ இ0த அB�கள6� த�ைம, 

அ9 ெகா@ச�, ெகா@சமாக வள:�சியைடகி�ற9.  
 
27 ந-ச�திர!க"�, 27 வ�தமான நிைலகள6� ேமா9� ெபாe9, 

மி� கதி:கைள அவ� ;வாசி�9, அவ� வா]�ைகய��, அதைன 
அட�#� வ�லைம இ�0ததனா�, GHய� தன�#$ எ�ப� பாதரசமாக 
மா3றி, அ9 ெவள6�ப8�9� உண:'க$ உலகி3ேக ஒள6 த�வ9 ேபா�, 
அ0த உண:வ�� த�ைம உய��ட� ஒ�றி, ஒள6ய�� அறிவாக அக�ட 
அ�ட�ைத)� அறி)� உண:'க$, அக=தியd�#$ வ09 
ேச:கி�ற9. 
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5.  அக*திய� க+ட அக+ட 
அ+ட�தி� ஆ3ற0கைள,  �� வழிய!0 

அைனவ�	 ெப�	 வழி  

 
இ�� வ�@ஞான அறி' ெகா�8,  பல ைம� உயர�தி� 

வ�மான�தி� ெச��,  கா0த�1லனறிைவ உயர�திலி�09 பா(�சி,  ந,: 
எ!# அதிமாக உ$ள9?  எ0த� பாைற உ$ள9?  எ�� 
க�8ண�கி�றன:,  வ�@ஞான6க$.  

 

அவ:க$,  >மி த� ஆ�மாவாக எ8�பைத�தா� அ+வா� 
க�8ண:09,  அத� bலமாக�தா�,  இைதெய�லா� அறி)� நிைல 
ெப�கி�றன:. 

 

மகHஷிக$ ப�ைடய கால!கள6�,  அவ:கள9 aக�� ச�தியா�,  

இ�>மி�#$ இ��#� ெவ�ப நிைலைய)�,  அ9 அைன�9� ஆவ�யாக 
மாறி,  தாவர இன!களாக மாறி,  பரமா�மாவ��,  தாவர இன�ச�9,  

GHயன6� கா0த� ச�தியா� கவர�ப-8� கல�பைத அறி09ண:0தா:க$. 

 

த� உடலி� உ$ள,  உண:வ�� இய�க�ைத� க�டறி0த 
அ�மகHஷிக$,  த� எ�ண�ைத� >மி�#$ ெச.�தி,  அத3#$ இ��#� 
தாவர இன�ச�ைத)�, பாைறகள6� நிைலைய)� aக:0தறி0தா:க$. 

 

இ�ைறய வ�@ஞான6க$,  இய0திர�தி� 9ைண� ெகா�8 
க�8ண:கி�றன:.  அ�ைறய நிைலய��,  மகHஷிக$ >மி�#$ள6��#� 
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ெவ�ப நிைலகைள)�, மா3ற!கைள)�,  கா8க$ உ�வாகி�றைத)�,  

த� உண:வ��  ஆ3றலா� க�8ண:0தா:க$. 

 

ஒ� உய�ரB,  தன�#$ aக:09,  உண:09 உடலா#� நிைல)�, 

1eவ�லி�09 மன6தனாக வ�� வைர)�, மன6தனானப��,  த� ஆ3ற� 

மி�க ச�தியா�,  தா� க�8ண�� ச�தி ெப3�, இ0த >மி�#$ 
இ��#� ெசயலா�க�ைத, த� உடலி� இ��#� உண:வைலகைள� 
ெச.�தி,  அைதெய�லா� அறி09 ெகா�டன:. 

 

அக�திய:  எ�பவ:,  _த� மன6தனாக இய3ைகய�� மா3ற� 
எ+வா� ஆகி�ற9? இய3ைகய�� அBவ�� ஆ3ற�, எ+வா� 
ஆகி�ற9? அBவ�� வள:�சி எ+வா� ஆகி�ற9? எ�ற நிைலகைள� 
க�8ண:0தா:. 

 

>மி�#$ நட�#� ெசய�கைள)�,  உைற0த நிைலக"�,  

வ��ண�� ஆ3ற�கைள)�,  ேவ� ப�ரப@ச�தி� ஏ3ப8� சில 
நிைலகைள)�, அவ: அறி09ண:0தா:. 

 

நம9 >மி�#$ ஏ3ப8� மா3ற!கைள)�,  >மிய�லி�09 
ெவள6�ப8வைத� GHயன6� கா0த ச�தி கவ:09, >மிய�� 
பரமா�மாவாக மா�கிற9 எ�ற நிைலைய)� அவ: ெதள6வாக� 
க�8ண:09,  அவ: உடலி� வள:�9� ெகா�ட, உண:வ�� 
அைலகைள� GHயன6� கா0த ச�தி கவ:09,  இ��� >மிய�ேல பட:09 
ெகா����கி�ற9. 

 

வ��Bலகி� ஆ3றைல� க�8ண:0த,  _த� _த� மன6தனான 
அக�திய:,  1eவ�லி�09 மன6தனாக மாறி,  ேபர�ட�தி� ச�திைய)�,  

>மி�#$ இ��கி�ற ச�திைய)�,  >மி�#$ இ��#� 
உண:வைலகைள)�, க�8ண:0தா:. 

 

தன�#$  (மன6த உண:'�#$) க�8ண:0தைத, ச�தி வா(0ததாக 
மா3றி,  த� எ�ண�ைத எ!#� ெச.�தி,  எதைன)� அறி0தி8� 
ஆ3ற�மி�க உண:வ�� ச�ைத� தன�#$ வள:�9� ெகா�8,  தன�#$ 
உண:வ�� ஆ3றைல� ெப��கி� ெகா�டவ:,  அக�திய:. 

 

 

அவ: அBவ�� ஆ3றைல அறி0தவ: எ�� ெசா�வா:க$.  இ�� 
கைதகள6� வ�� அக�திய: இவர�ல.  அ��,  பல இல-ச� 



21 

ஆ�8க"�# _�,  _த� மன6தனாக,  வ��ண�� ஆ3றைல� 
க�8ண:0தவேர,  அக�திய:. 

 

ச0த:�பவச�தா�,  அவ��# இ�தைகய ஆ3ற� கிைட�கி�ற9. 

அவ: க3�ண:0த இ0த உண:'க$, அவ: உடலிேல வ�ைள0த 

ஆ3ற�மி�க ச�திக$,  இ���,  >மிய�ேல பரமா�மாவ�� கல09,  பட:09 
ெகா����கி�ற9.  அைத நா� aகரேவ இ0த உபேதச�.  

 

அக�ட அ�ட�தி� GHய�,  எ�தைனேயா ைம� பர�பள' 
ெகா�ட9 எ�� ெசா�னா.�,  நா� க�B3�� பா:�#� ெபாe9,  

நம9 ெந3றிய�� ெபா-8 ைவ�ப9 ேபா��தா�,  காண _�கி�ற9. 
ஆனா�,  நம9 ப�ரப@ச�தி� வ�யாழ� ேகா$ மிக'� ெபHதான9. அைத 
நா� பா:�க _�கிறதா எ�றா�,  இ�ைல. 

 

சன6� ேகாைள� பா:�க _�கி�றதா எ�றா�,  _�யவ��ைல. அ9 
aக:09 எ8�#� உண:'க$,  அதிலி�09 ெவள6�ப8� உண:'க$ 
ெவள6 வ��ெபாe9,  இர�8� ேமாதலி� உைற09,  வைளய� ேபா� 
;ழ��,  அ9 தன�#$ இ�தைகய நிைலகைள உ�வா�#� நிைலக$ 
ெப3ற9.  

 

அ9 கைர09 வ�� உண:வ�� நிைலகைள,  GHய� கா0த� 
1லனறி' கவ:09,  ம3ற ந-ச�திர!கள6� உண:'க"ட� கல�கி�ற9. 
அ+வா� இைண09 இ�0தா�தா�,  ஒ��ட� ஒ�� இைண09, 
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கல�#� ச�தி)�,  வள�� ப�வ_�,  உ�வா#� த�ைம)� 
ெப�கி�ற9. 

 

ஆகேவ சன6�ேகா$,  அைன�ைத)� ெப��#� ச�தி ெப3ற9. 
சன6�ேகா$ ெசயலிழ09 வ�-டா�,  நம9 >மிய�� ந,: நிைலகேள 
இ�லா9 ேபா(வ�8�.  ந,: நிைலக$ இ�ைலெய�றா�,  ந� >மிய�� 
உய�Hன!க$ வாழ_�யா9. 

 

வா� வ ,திய��,  ம3ற ேகா$கள6�  ந,�ட� கல0தி��#� ெபாe9, 
பாைறக$ உ�வாகி�ற9. அ9 இைண0தி8� நிைலக$ ெகா�8,  ந8 
ைமய� ஏ3ப8� ெவ�ப�தா�,  த� அ�கி� இ��பைத உ��#கி�ற9. 

 

அ+வா� உ��#வ9�,  ஆவ�யாக மா3�வ9�, ேகா$க$ அைத 
ெவள6� த$"வ9�, பல வ��தியாசமான ெபா�$க$ உ�மா�வ9�, 

நம9 >மிய�.� சH,  ம3ற ேகா$கள6.� சH,  இ+வா� வ�கி�ற9, 

 

இ9ெவ�லா� 9�வ� க�8ண:0தைவ.   அவன6� க�8ண:09 
ெவள6�ப-ட _�சைலக$ GHயனா� கவர�ப-8,  ந� >மிய�.� 
பரவ�)$ள9.  இைத�தா� நம9 #�நாத: aக��ப� ெச(தா:. 

 

ப�ரப@ச�தி� இரகசிய_�,  ேபர�ட�தி� அக�ட நிைலைய)�,  

உண:'>:வமாக உண:�சிக$ எ�ப� இய�#கி�ற9?  உண:�சிக$ எ�ப� 
மா�கி�ற9?  எ�ற நிைலைய)� ெதள6வா�#கி�றா: நம9 #�.  

 

அ0த� ெதள6வான உண:வ�� த�ைமைய�தா�,  ெசா�லாக 
ெவள6�ப8� ெபாe9,  ேக-8ண:0த உண:'க$,  GHயன6� கா0த� 
1லனறி' கவ:09 அைலகளாக மா3�கி�ற9. 

 

உ!க"ைடய நிைன'க$,  f:ைமயாக நிைனவா3றைல� 
ெச.�9� ெபாe9, உண:'க$,  உ!க"�#$ பதிவாவ9�, பதிவானப��, 

ஈ:�#� ச�தி வ�வ9�, aக�� ச�தி ெப�வ9�, உய��ட� ஒ�றி, 
உட.�#$ பர�1� ச�தி ெப�வ9�, இ�ப��  பல நிக]�சிக$ 
நட�கி�ற9. 

 

அத�வழி உ!க"�#$ வ�� ச�திய�� நிைலகைள,  ந,!க$ 
aக�வத3#,  உ!கள6� பதிவாகி,  பதிவான உண:வ�� 9ைண ெகா�8, 

அக�ட அ�ட�தி� நிைலகைள,  ந,!க$ அறி)� ப�வ� ெப�கிற,:க$. 
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அக�ட அ�ட�திலி�09 வ�� உண:'கைள� கவ:09, “எ��� 
மரணமி�லா� ெப�வா]'”  எ�ற நிைலைய அைட0தி8� நிைல)�, 

“ஒள6ய�� சmரமாக உ��ெப�� ச�தி)�”,   ந,!க$ ெப�� த#திைய,  

இ�ெபாe9 உபேதசி�#� வாய�லாக,  உ!க"�#$ அ�$ஞான வ��தாக� 
பதிவா�க�ப8கி�ற9.  

 

எம9 #�நாத: எம�# உ�வா�கிய9 ேபா��,  உ!க"�#$"� 
இைத உ�வா�கி,  நிைனவ�ைன வ.�ெகா�8 aகர�ப8� ெபாe9,  

அதைன� ெப�� நிைல)�,  உ�வா�#� நிைல)�,  ந,!க$ 
ெப�கி�ற,:க$. 

6.  ந	 உடைல 
உ�வா�கிய  அ>�க?�� ��வ 

ந%ச�திர�தி� உண.ைவ உணவாக� 
ெகா&��	 வழி  

9�வ ந-ச�திர�திலி�09 வ�� ேபர�ைள)� ேபெராள6ைய)�,  

நா� ெபறேவ�8� எ�ற ஆைச)ட�,  ந� உட� உ��1�கைள 
உ�வா�கிய அB�க$ அைன�9� ெப�� வ�ண�,  தியான6�9 
வ�கி�ேறா�.  
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தின� தின�,  அதிகாைல  4.00 – 6.00  மண��#$,  ஒ� அைர மண� 
ேநரமாவ9, உ!க$ உட� உ��1�கைள உ�வா�கிய அB�க$, அ0த� 
9�வ ந-ச�திர�தி� ேபர�ைள)� ேபெராள6ைய)� ெபற,  ந,!க$ 
தியான6�9� பழகேவ�8�. இைத, ந,!க$ தைலயாய� கடைமயாக� 
பழக ேவ�8�. 

 
ந� உட.�#,  நா� எ�ப� ஆகார�ைத� சா�ப�8கி�ேறாேமா,  

அைத� ேபா��,  ந� உடலி� உ$ள அB�க"�#,  9�வ 
ந-ச�திர�தி� ேபர�$ ேபெராள6ைய� ெபற� ெச(ய ேவ�8�.  

 
ந� >மிய��,  27  ந-ச�திர!கள6� இ�09 வ�� உண:'க$,  1வ� 

ஈ:�ப�� 9ைண ெகா�8 கவ:09,  அ9 மி�னலாக� பட�கி�ற9. சில 
ந-ச�திர!கள6� உண:'க$,  எ�ப#திய�� அதிகமாக�  பட:கி�றேதா, 

அ0த0த ந-ச�திர!கள6� #ண!க"�# ஒ�ப,  ம�Bட� கல09 
ைவர!களாக வ�ைளகி�ற9.  

 

இைத� ேபா��,  9�வ ந-ச�திர�திலி�09 வ�� ேபர�ைள)� 
ேபெராள6ைய)�, ந� உட� உ��1கைள உ�வா�கிய அB�க"�#,  

சி�க� சி�க� ேச:�க,  அ0த ஜ,வ அB�க$ உய�ைர� ேபாலேவ,  

உய�ரBவாக மாறிவ�8�.  
 
இ0த உடலி� உ$ள,  பல ேகா��கண�கான ஜ,வ அB�கைள)�,  

உய�ைர� ேபாலேவ, உய�ரBவாக மா3�� ெபாe9,  ஓ: ஒள6ய�� 
உடலாக'�,  எ�தைகய வ�ஷ�த�ைம)� ஒள6யாக மா3�� திறைன)�, 

நம9 உய�: ெப�கி�ற9,   எ�பதைன நா� அறித� ேவ�8�. 
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7.  ஈ*வராய ��ேதவ. உ3< 
ேநா�கிய,  2000 DEய �&	ப�தி� 

உண.9க�  
எம9 க�ண�� நிைனவா3றைல வ��ண�ேல ெச.�த� ெச(9,  

நம9 ப�ரப@ச�,  எ�ப�   2000  GHய #8�ப�9ட�  ெதாட:1 ெகா�8 
வா]கிற9?  எ���,  அத� கலைவய�� நிைலக$,  இ0த உடலி� 
நிைலக"�# உ�8 எ���,  நம9 #�நாத: மாமகHஷி ஈ=வராய 
#�ேதவ: எம�#� கா-�னா:. 

 
இ0த� ப�ரப@ச�தி� இய�க!க$,  ந-ச�திர!க$ அதdைடய 

த�ைமைய� கவ:09,  ந-ச�திர!க"�# எ�ப� வ ,Hய உண:' வ�கிற9 
எ�� கா-�னா:.  

 

ந-ச�திர!க$ கவ:09 ெவள6�ப8�9வ9,   iசிகளாக� பற�க�ப8� 
ெபாe9, அைத GHயன6� கா0த ச�திக$ கவ�வைத� கா-�னா:. 

 
இைவ இர�8� ேமா9� ெபாe9, ஒள6�கதி:களாக  ஓ8வ9�, 

ஒள6�கதி:க$ ம3ெறா�ேறா8 எ�ப�� ேச�கி�ற9 எ���,  அத� வழி 
ம3றேதா8 ேச:09,  ஒ��ட� ஒ�� உரா(கி�ற9 எ�� கா-�னா:. 

 

ஒ��ட� ஒ�� உராய�ப8� ெபாe9, எ�ப� ெவ�ப� 
வ�கி�றேதா, இைத� ேபா��தா�,  மி� கதிH� உண:'க$ ம3ற9ட� 
கல09 எ+வா� உ�வாகி�ற9? எ�ற நிைலகைள, #�நாத: ெதள6வாக� 
கா-�னா:. 
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ப��,  அக�ட அ�ட�ைத)�, அத� நிைலகைள ந� ப�ரப@ச� 
aக:வைத)�,  ப�ரப@ச�தி3#$ aக:0த உண:வ�� ச�தி,  “நா� க�ட 
உண:ைவ,  உன�#$ பதி' ெச(கி�ேற�,  உ3� ேநா�#”  எ�� 
fறினா:. 

 
‘’இ0த  2000  GHய #8�ப�தி� உண:'கைள,  உ�னா� அறிய 

_�)�, உண:வ�� ஆ3றைல ந, ப�க _�)�, அத� ெதாட:1 
ெகா�8தா� ந, வாeகி�றா(”. எ�ண�தி� வ.ெகா�8, அைத� 
ெபறேவ�8� எ�� ந, ஏ!#� ெபாe9, 2000  GHய #8�ப!கள6லி�09 
வ�� அைன�தி.�,  உ� நிைனவ�� ஆ3ற� ஊ8�வ�, அதdட� 
கல09 இைண)� ச�தி வ�கி�ற9. 

 
அ0த இைண0த உண:'க$ ந, ெப�� ெபாe9, உன�#$ அறிவ�� 

ெதள6'�, உன�#$  இ�ைள அக3றி8� ஆ3ற� மி�க உண:'க"�, ந, 
ெப�கி�றா(’’  எ�� உண:�தினா:. 

 
‘’ந� GHய�,  ம3ற ப�ரப@ச�தி� உண:'கள6� த�ைம ெகா�8, 

ஒள6யாக� ;ழ��, இ0த� ப�ரப@ச�ைத வள:�கி�ற9. இைத� ேபா��,  

அக�ட அ�ட�திலி�09 வ��,  ம3ற ேகா$கள6� உண:'க$ 
ஒ��ட� ஒ�� உரா(09,  உண:வ�� ஒள6க$   ெவள6�ப-8,  உ� 
உட.�#$ ஊ8�'� உண:வ�� த�ைமைய, உ�dைடய உய�: 
இய�#கி�ற9’’. 
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ம3ற ம�டல�திலி�09 வ�வைத,  GHய� கவ:09 இ0த� 

ப�ரப@ச�தி� எ�ப� மா3ற!கைள ஏ3ப8�9கி�றேதா,  இைத� 
ேபா��தா�, உன9 உடலி.�,  உண:வ�� அறிவாக அறி)� ச�தி)�,  

அத� இய�க�ைத� தன�#$ அட�கி� ெசய�ப8�9� நிைல)�,  

வ�கி�ற9. 
 
“உன�#$ பதி0த நிைலகைள, உ�ைன� ப��ப3�பவHட� 

பதிவா�#� ெபாe9, எவ: இ0த உ�ைமய�� உண:ைவ� 
ப��ப3�கி�றாேரா, அவ�� அக�ட அ�ட�ைத)� அறி)�  த�ைம 
வ�கி�ற9’’. 

 
அக�ட அ�ட�ைத அறி0த அக=திய:,  9�வனாகி,  9�வ 

மகHஷியாகி,  9�வ ந-ச�திரமான அ0த ேபெராள6ைய� ெபற _�)�. 
அ0த ஒள6ய�� த�ைம ெப��ெபாe9,  இ�ெள�ற நிைலகைள ந,�கி, 
அ0த வ.வ�� த�ைம  ெகா�8,  ஒள6ய�� சmரமாக _�)�.  

 
“அைனவ�� ஒள6ய�� சmர� ெபற ேவ�8�”, எ�ற உண:' 

உன�#$ வ��ெபாe9, அவH� வ�� த,ைமய�� உண:ைவ அட�கி, 
“உன�#$ ஒள6யா�#� உண:வ�� த�ைமைய”, வளர� ெச()� 
_ைறேய இ9,  எ�� #�நாத: உபேதசி�தா:. 

   
அக=திய: த� தா( க�வ�ேலேய ெப3�,  அக�ட 

அ�ட�ைத)� த�d$ aக:09,  ஒள6யாக மா3றி, 9�வ ந-ச�திரமாக 
இ��கி�றா:,  அத� அறிைவ�தா� ெசவ� வழி ஓதி,  நிைனவ�ைன அ!ேக 
அைழ�9� ெச�வ9. 

 

9�வ ந-ச�திர�தி� உண:'கைள வHைச�ப8�தி, இதdட� 
;ழ��, உண:'கைள� தன�#$ ேச:�க�ப8� ெபாe9, அக�ட 
அ�ட�தி� வ�வைத)�,  உ!க$ உண:'�#$,  அ9 ெப�� 
உண:�சிய��  நிைலைய அBவாக மா3�� நிைல ெகா�8,  அ9 
உ��ெப3�  வ�-டா�,   த�ன6�ைசயாக அ9 aக�� ச�தி ெப�கி�ற9. 

 
உ!களா� நிைன�த ேநர�தி�,  அக�ட அ�ட�திைன)�,  அத� 

ெசயலா�க!கைள)� காண _�)�. அதி� ெவள6�ப8�  உண:வ��, 

அ�$ஞான6ய�� உண:ைவ உ!க"�#$ ேச:�9,  பைகைம உண:' 
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உ!க"�#$ வரா9,   “ேபH�ப  உண:வ�ைன”   உ!க"�#$  உ�வா�க  

_�கி�ற9. 
 
ந� #�,  எ�ைன அக�ட அ�ட�தி3ேக அைழ�9� ெச�றா:. 

அவ: கா-�ய அ�ள6� நிைனைவ� பதி�9,  உ!க$ க�ண�� நிைனைவ 
எ�ன6ட�தி� ெச.�தினா.�, ந,!க"� அ�ட�தி� மித�கி�ற,:க$. 
அதன6� உண:ைவ, நிைன' ெகா$"� ெபாe9, அத� அ�ைள 
ந,!க"� ெபற _�)�.  

 
அ�ட�தி.$ள9 இ0த ப��ட�தி.� உ�8. அக�ட 

அ�ட�ைத�  ெதள6' ப8�தியவ� அக=திய�,  9�வனாகி,  9�வ 
ந-ச�திரமானா�. 

 

அவ�,  அக�ட அ�ட�தி� வ�வைத, ஒள6யாக மா3�கி�றா�. 
அத� உண:வ�� த�ைம,  இ0த ப��ட�தி3#$ (நம�#$) ேச:�க�ப8� 
ெபாe9,  அக�ட அ�ட�தி� வ�வைத)�, ஒள6யாக மா3றி8� திற�, 

ந,!க$ ெபற ேவ�8�.  
 
ந,!க$ சிறிதளேவ இ��ப�d�,  இ0த உண:வ�� த�ைம,  

உ!க"�#$"� பர'கி�ற9. இ0த >மிய�.� பர'கி�ற9. 
 
ஆகேவ,  இ0த மன6த உடலி� ஆறாவ9 அறிைவ� சீராக� 

பய�ப8�தி,  இ0த வா]�ைகய�� வ��  ச:வ த,ைமகள6லி�09� 
வ�8ப-8,  ச:வ�ைத)� ஒள6மயமா�#� அ�$ ச�தி ெப�ேவா�  எ�� 
ப�ரா:�தி�9,  #� அ�$ உ!க"�#$ எ��� உ�9ைணயாக இ��க 
ேவ�8ெம�� ப�ரா:�தி�கி�ேற�. 
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ந�ைம அறியா9 ஆ-��பைட�#� ச�திய�� இ�09 மo�8, அ�$ 

வா]�ைக வா]ேவா�. அைனவ��,  ெதள60த மன� ெகா�8 வாழ 

ேவ�8� எ�� ப�ரா:�தி�ேபா�,  தியான6�ேபா�. எம9 அ�ளாசிக$. 
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II. ஆதிச�தி தியான	 
1. அக+ட அ+ட�தி� உண.9கைள� 
ெபற, ஞான�� நம��� ெகா&��	 

ஆ3ற0 
ஞான6களா� உ�வா�க�ப-ட அ0த ச�தHஷி ம�டல!கள6� 

உண:வ�� த�ைமைய நா� அறிவத3#, GHயனா� கவர�ப-ட Gன6ய� 
ப�ரேதச�திலி�09, இ�� GHய� எ�ப� வள:0த9 எ�ற நிைலைய, 
Gன6ய ம�டல�தி�, ஆதிய�ேல எ�ப� உ�வான9 எ�� இ�ெபாe9 
நா� தியான6�ேபா�. 

 
இ�ெபாe9, அ0த உண:வ�� த�ைமைய நா� aகர�ப8� 

ெபாe9, இ9 அறி)� ஆ3ற� வ��. அறியவ��ைலெய�றா�, 
ேசா:வைட09 வ�டாத,:க$. அறிய _ய3சி எ8!க$.  

 
யா� ஒ+ெவா� சமய_�, “ெதHயவ��ைல, ெதHயவ��ைல” எ�� 

#�நாதHட� ெசா�ேவா�.  
 
ெதHயவ��ைல ெதHயவ��ைல எ�� யா� ெசா�.� ேபா9, 

“ெதHய ேவ�8�, ெதHய ேவ�8� எ��, ந, எ�ண� எ8�க ேவ�8�” 
எ�� நம9 #�நாத: ெசா�வா:.  

 
“ெதHயவ��ைல ெதHயவ��ைல எ�� ந, ெசா�.கி�றா(, ஆனா� 

ெதHய ேவ�8ெம�� வ���1கிறாயா?” எ�� #�நாத: ேக-பா:.  
 
யா�, #�நாதHட� “ெதHய ேவ�8� எ��தா� சாமி 

வ���1கிேற�” எ�� ெசா�ேனா�. 
 
“அ�ப� எ�றா�, ெதHயேவ�8� எ�� ெசா�லிவ�-8 ெஜப�ைத 

எ8” எ�பா: #�நாத:. 
 
இ�ெபாe9 நா� சைமய� ெச(கிேறா� எ��  ைவ�9� 

ெகா$ேவா�. அ9 �சியாக ேவ�8� எ�� எ�Bேவா�. ஆனா�, �சி 
இ�ைல எ�றா� எ�ன ெச(கிேறா�?  

 



31 

ஒ� ேதாைசைய சீராக� சைம�க ேவ�8ெம�� வ���1கிேறா�. 
அ0த� ேதாைசய�� ஒ� ப�க�, அ� ;-8வ�-டா�, எ�ன ெச(கிேறா�? 
அத3#�த�க எ0த� ப�க� ெந��1 அதிகமாகி�றேதா, அ0த� ப�க� 
தண��கி�ேறா�. ஆக, ச-�ய�� G-ைட� தண��9, ம�ப� மாைவ 
ஊ3றினா� �சியாக'� சீராக'� வ�கி�ற9. ச-�ய�� 
ஒ-8வதி�ைல.  

 
இேத மாதிHதா�, நம�#$ இ�ெபாe9 வ�� பலவ�தமான 

எ�ண!க$ இ�0தா.�, அக�ட அ�ட�தி� உண:' உ!க"�#$ 
பதிவானா.�, சில ேநர!கள6� ச0த:�ப�தி� எ�ண�னா�, யா� 
ெசா�ன உண:ைவ, இ0ேநர� உ!க"�#$ யா� பதி' ெச(வத� 
9ைண ெகா�8, ந,!க$ எ�ண� எ8�க _�)�. 

 
ஆக, பலவ�தமான உண:', ந� ஆ�மாவ�� ேச:�க�ப8� ெபாe9, 

இ0த உண:' கல0தப��, இ0த உடலி� இய�க� அதிகமானப��, ப�ற 
ம�டல!கள6லி�09 வ�வைத இ9 த8�#�.  

 
த8�தா.�, எ�ப�)� ெபறேவ�8ெம�ற உ$உண:ைவ� 

ெச.�தி, அைத� ெபறேவ�8ெம�ற ஏ�க�தி� இ�0தா�, நி�சய� 
ெபற_�)�.  

 
ஏென�றா�, #�நாத: எம�#� பதி' ெச(த _ைற�ப�, 

உ!க"�#� பதி' ெச(கி�ேற�. ந,!க$ இைத� சீ�கிர� உண:வ�� 
த�ைம வள:�9� ெகா�டா�, அ0த உ�ைமய�� இய�க� அக�ட 
அ�ட� எ�ப�யானேதா? அதிேல GHய� #8�ப�, ப�ரப@ச� எ�ப� 
உ�வானேதா? இைத� ேபால பல GHய� #8�ப!க$ உ�வானேதா, 
இைத� ேபால, உ!க"�#$ உண:வ�� அறிவாக ந,!க$ ெதள6வாக, இ9 
உத'�. அைவயைன�ைத)� நா� அைனவ�� ெபற, இ�ெபாe9 
தியான6�ேபா�. 

 
ஓ� ஈ=வரா #�ேதவா… 
 
இ�ெபாe9 எ�ப�, வ�யாழ� ேகா$ #�வாக இ�09, 

ப�ரப@ச�தி3#� பல மா3ற!கைள� ெகா8�கி�றேதா, உடலான இ0த� 
ப�ரப@ச�தி3# ந� உய�ேர #�வாக இ��கி�ற9.  

 



32 

நா� எ�Bவ9 “ஓ” எ�� உய�ரா� இய�க�ப-8, அ0த 
உண:வ�� இய�கமாக அB�களாக மா3�கி�ற9. ஆகேவ, ந� உய�ைர 
ேவ�8ேவா�. 

 
ஓ� ஈ=வரா #�ேதவா…. ஓ� ஈ=வரா #�ேதவா… 

2. அ+ட	 உ�வாக� காரணமான 
DனGய� ப!ேரதச	 (Dark Matter) 

  அக=திய� த� வா]நாள6�, அவ� அக�ட அ�ட�ைத)�, 
Gன6யமான ப�ரேதச�ைத)�, த� உட.�#$ எ�ப�� க�8ண:0தாேனா, 
அேத ேபால, இ0த உலகேம உ�வாவத3#� காரணமான, bலமான, 
“அக�ட அ0த� Gன6ய� ப�ரேதச�” எ�ப� உ�வான9? எ�பைத, ந,!க$ 
எ�ண�, உ!க$ நிைனைவ� 1�வ ம�திய�� ைவ�9, க�ண�� 
நிைனைவ� ெச.�9!க$. 

 
ஆக, ந� உட� ஆதிய�லி�09 வ0த Gன6ய�திலி�09தா� இ�� 

ஒள6ய�� உடலாக� ெப3ற9. ஆகேவ, ஒள6ய�� உண:' ெப3ற அ0த 
அக=திய� கா-�ய உண:ைவ�தா�, அவ� ஒள6� சmரமான உண:வ�� 
த�ைம ெகா�8 நா� ஏ!�� தியான6�க ேவ�8�.  

 
இ�ைள� ப�ள09, உண:வ�� த�ைம நா� ெதள6வா#� நிைல 

ெப3ற இ0த உடலி�, இ�ெபாe9 க�ண�� நிைனைவ உய��ட� 
ஒ�றி, ஆர�ப�தி� இ0த� GHயேனா, ம3ற GHயேனா இ�லாத 
ெபாe9, அக�ட அ�ட� எ�ப� இ�0த9? அ0த Gன6ய� ப�ரேதசமாக 
எ�ப� இ�0த9? எ�ற நிைலகைள உ!க$ க�ண�� நிைனைவ 
ைவ�9, வாைன ேநா�கி எ�ண� ஏ!#!க$. 
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3. இ�+ட நிைலய!லி�$� வ!ஷமாகி, 
ேமாதலி0 ெவ�ப	, கா$த	 உ�வாத0 

_தலி�, சி�க� சி�க இ��ட நிைல உ�வா#�. அ�ப� க8� 
வ�ஷ� த�ைமயாக வ�� ெபாe9, அதிேல இ�ள6� த�ைம)�, 
இ�-டான நிைலக$ இ�d� அதிகமா#�. அ9 வ�ஷ�தி� ெப��க�  

 
எ�ப� ம�தா�> ெவ��க� ெச(தா�, வா�வ ,திய�� சித��8 பல 

ஒள6�க3ைறக$ ஓ8கி�றேதா, அைத� ேபால, அ0த இ��ட 
ப�ரேதச�திலி�09, அ0த ேமாதலாகி, ஒள6ய�� அ0த நிைலக$ 
ெவள6�ப8வைத� காணலா�. ம�தா�> ேபால ப�H09 ெச�.�ேபா9, 
ெவ�ப_� கா0த_�, உ�வாகி�ற9.  

4. ேமாதலி0 ஒளG�க3ைறகளாகி, பல 
வ+ண#களாகி, ேமகமா�	 நிைல 

 
 இ0த ம�தா�> ேபால வ�Hவைட0த9, எ�ப9, அதாவ9, 
ம3ெறா�ேறா8, ஒ�ேறாெடா��, மி�மின6� >�சி ேபா��, ஒ+ெவா� 
உண:'க"� ஒள6�க3ைறகளாக மாறி� ெகா�ேட வ��. பலவ�தமான 
வ�ண!க$ ஏ3ப8�.  

 
இ�ெபாe9 எ�ப� ெவ��தப��, அதிலி�09 ஒ� 1ைக ம�டல� 

ெவள6�ப8கி�றேதா, அதாவ9, நா� ம�தா�> ேபா8� ெபாe9, 
பலவ�தமான வ�ண!க$ ெவள6�ப-8, அதிலி�09 1ைக ம�டல� 
தன6யாக� ெச�.வ9 ேபா��, இ0த ஆதிச�திய�� ஏ3ப-ட இ0த 
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உண:'க$, அதி� ஒ+ெவா��� மி�கதி:களாக மாறி, பலவ�த 
வ�ண!க$ மாறி� ெகா�ேட இ��#�. 

 
ேமாதலி�, ஆவ� ம�டல� அதாவ9, ேமக ம�டல!க$ தன6�9, 

ப�H09 ஒ9!கி� ெகா�ேட இ��#�. அதdைடய அட:�திக$ ெப�#�. 
இ�ெபாe9, அைல அைலயாக ேமாதி, ப�H09 ெச�வைத)� பா:�கலா�.  

 
பல வைகயான வ�ன!க$ அ0த அைலக$ ேமா9வதி�, 

பலவ�தமான வ�ண!க$ உ�வா#�. ேமாதிய வ�ண!கள6லி�09, 
பலவ�தமான வ�ண உண:'க$ அைலகளாக மா��.  

 
ஒ+ெவா� வ�ண_�, ஒ�வ�தமாக, ஒ�� ம3ெறா�ேறா8 

ேச:�க�ப8� ெபாe9, இள� ம@ச$, இள� ப�ைச, இைத� ேபால 
உண:'க$ மாறி� ெகா�ேட வ��. இ0த உ�ைமைய நா� ெதள6வாக� 
ெதH09 ெகா$ள ேவ�8�. 

 
இ�ெபாe9 ேமக� f-ட�தி�, பலவ�த வ�ண!கைள� 

கா�கி�ேறா� அ�லவா? அைத� ேபால, இ0த அB�க$ சித��8, 
ம3ேறா�ேறா8 ேமா9� ெபாe9, அட:�திய�� வ�ண!க$ மாறி� 
ெகா�ேட இ��#�. 

 
இ�ெபாe9 கடைலக$ ேமா9வ9 ேபால, ஒ+ெவா� அட:�திய�� 

த�ைம ஒ�ைற� க�8, ஒ�� அ@சி ஓ8� உண:�சிகைள, 
இ�ெபாe9 ஆதிய�� எ�ப� உ�வாகியேதா, அத� உண:வ�� 
த�ைமக$ ஒ��ட� ஒ�� மைற09, ஓ8� த�ைம)� பா:�கலா�. 
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எ�ப� ப-சிக$ பற09 ஓ8கி�றனேவா, ஒ� #ளவ� தி��ப� 
தி��ப, அ9 ;ழ3சிய�� த�ைம அைடகி�றேதா, இைத� ேபால, ேம� 
அட:�திய�� உண:'க$ ஒ� f-டைம�1� த�ைமயாக'�, ம3ெறா� 
f-டைம�1, ம3ற நிைலக$ பற09, ஓ�� ெகா�ேட இ��பைத� 
பா:�கலா�. 

 
இ�ப�, ேமாதலி� ஒ� அதி:�சிய�� த�ைமயாகி, ஒ� ெப�� 

ஒள6க3ைறயாகி, அதிலி�09 உண:'க$, ம�ப�)� சித��8 
ஓ8வைத� பா:�கலா�. இைத� பா:�கலா� எ�றா�, aக:09 
உண:'�#$ அறியலா�.  

 
ஏென�றா�, உய�ரான உண:'�#$ அ0த உண:வ�� இய�க�ைத 

ந,!க$ அறி)� ெபாe9, அக� க�ணா� உ!களா� அறிய _�)�. 
1ற� க�ணா� பா:�ப9 சிரம�.  

 
இ�ெபாe9, நா� வாணேவ��ைக வ�8� ெபாe9, அ0த 

உண:வ�� க3ைறக$ ேமேல ெவ��தப��, எ�ப�� பரவலாகி�றேதா, 
இைத� ேபால, ஒ��ட� ஒ�� ேமாதியப��, இ0த உண:வைலக$ 
ஒள6�க3ைறகளாக� பலவ�தமான வ�ண!கள6.�, பலவ�தமான 
^ப!கள6.�, இ9� பரவ�� பட:வைத� காணலா�. 
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இ�ெபாe9, உ!க$ உண:'கள6� மண!க$ வ��தியாசமான 
மண!க$ மா��. மி�ன� தா�க�ப8� ெபாe9, ேமக ம�டல�தி� 
எ�ப� மி�ன6� ெகா�8, பலவ�தமான உண:'க$ மா�கி�றேதா, 
இைத� ேபால, ெப�� மா3ற!க$ ஏ3ப8�. 

5. ேமக	 நVராக மா<த0 

இைவெய�லா�, Gன6ய ம�டல�தி� மா�ப8� நிைலக$. இைவ 
ஒ��ட� ஒ�� ேமா9� ெபாe9, மி� அதி:'க$ ஒள6�க3ைறகளாக� 
பரவ�� ெகா����பைத� காணலா�.  

 
காணலா� எ�றா�, உ!க$ உண:வ�� த�ைம ெகா�8, உ!க$ 

உட.�#$ உணரலா�. உ!க$ 1லனறிவ�3#� கா-சியாக� ெதH)�. 
இ�ெபாe9, அேத ேபால, அட:�திக$ பலவ�தமான வ�ண!க$, 
அட:�தி அட:�தியாக, மாறி� ெகா�ேட இ��பைத� காணலா�. 

 
இ�ெபாe9, ஒ�ேறாெடா�� ேமா9� ெபாe9, பல மி� அB 

எ�ற நிைலக$ அைட0தா.�, சில ெவ�1ைக ேபா�ற உண:'க$, 
படல� படலமாக மா��. மாறி� ெகா����பைத� காணலா�. 

 
இ�ெபாe9, பறைவக$, ப-சி� f-ட!க$ பற�#� ெபாe9, அ9 

ஓ� ஓ�, தி��ப� எ�ப� வ�கி�ற9. இைத� ேபால, ஒ� அB'� ஒ� 
அB'� ேமா9� ெபாe9, ;ழ3கா3� எ�ப� வ ,;கி�றேதா, இைத� 
ேபால, ;ழ� கா-சி ேபால, ஒ� ;ழ.� த�ைம வ�கி�ற9. இ0த 
மி�ேமக� f-ட�தி3#$ ஊ8�'கி�ற9. அெத�லா� ;�!கி, ந,ராக 
மா�கி�ற9. பா:�கலா�, உணரலா�. 

6. ெவ�ப�தா0 திட� ெபா�ளா�	 நிைல 

பலவ�தமான வ�ண!க$ பல நிைலக$ ேமாதி, அத3#$ ஒ8!கி 
;ழ.� த�ைம அைடகி�ற9. ந,ராக மாறி, ந,��#$ அமி]09 
வ�8கி�ற9. இ�ெபாe9, எைட f8கி�ற9. சீராக ஓ8� த�ைம 
ெப�கி�ற9. 
 

ஓ8� ேவக�தி�, இள� ம@சளாக, எ�ப� ெந��1 எH)� 
ெபாe9, ம@ச"�, சிவ�1� ெதHகி�றேதா, அைத� ேபால, அ9 ஓ8� 
ேவக�தி� அ0த நிைலக$ ெதHகி�ற9. இள� ம@சளாக இ��#� 
ெபாe9, இள� ந,லமாக மா�கி�ற9. 
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இள� ம@ச"�, ந,ல_� ந,!கியப��, ஒ� க�ைமய�� ெபா�ளாக 

மா�கி�ற9. ஆக, உரா)� த�ைம ெகா�8, சிவ�1 நிைல ஓ8கி�ற9. 
க��ப�� த�ைம ேபா��, அ0த உண:வ�� த�ைமக$ மா�கி�ற9. 

 
ஒ� த,�ப0ைத நா� ;3றினா�, எ�ப�ேயா அைத�ேபால, அ0த 

உண:'க$ மா��. அ0த� ெபா�"�#$, ஈ:�#� ந8 ைமய� 
அைடகி�ற9. ந8 ைமய�தி� ெவ�ப� எ�ற நிைல உ�வாகி�ற9. 

 
அ0த ெவ�ப�தி� த�ைம, உ$ நி�� ம3ற ெபா�"ட� 

கல�கி�ற9, “கட'$”. இ0த ெவ�ப�தி� த�ைம அதிகH�#� ெபாe9, 
இ0த உண:'க$ ஒ�றாக� ேச:�9, அ9 உண:வ�� த�ைம ஒ�றாக 
மா3றி, ஒ� 19வ�தமான உ��த�ைமைய, அ0த� ப09 ேபால உ$ள 
உண:'கள6� ேவக ைவ�கி�ற9. க��1 நிற� சிவ�1 நிறமாக 
மா�கி�ற9.  

7. ேகா� உ�வா�	 நிைல – சவீலி#க	 

;ழ.� ேவக�தி�, த� ேம� பா)� ம3ற உண:'கைள எ�ப�� 
கவ:09, அ9 உடலிேல பர�1கி�ற9? எ�தைனேயா வ�தமான 
வ�ண!கைள அ9 ேபா#� பாைதய�� கிைட�கி�றேதா, 
அைதெய�லா� த� ேம3பர�ப�� எ�ப�� பர'கி�ற9? 

 
அ9 த�ன6�ைசயாக� ;ழ��, ெவ�ப_�, த� ஈ:�ப�� த�ைம 

ெகா�8 ஒ� ேகா$ எ�ற _eைமயைட09, சீவலி!க� எ�ற 
நிைலைய அ9 அைட)� த�ைமைய, ந,!க$ இ�ெபாe9, அ0த 
உண:வ�� த�ைமயா� அறியலா�. 
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ஏென�றா�, இ�தைகய நிைலைய� ெப3றப�� தா�, ந� 
உட.�#$, இ0த உடலி� உண:' ெப3ற9. ப�H�9� பா:�#� ெபாe9, 
இ0த உண:'க$ எ�ப� உ�வான9? நம�#$ எ�ப� உ��ெப3ற9? 
உ�வான9? எ�ப� மன6தனாேனா�? எ�ற உ�ைமய�� இய�க�ைத, 
இத� bல� ந,!க$ அறி09 ெகா$ளலா�. 

 
உ!க"�#$ இ��#� உண:'தா�, ஆதிய�� உ�வான 

உண:'ட� ஒ�றி�தா� வ�கி�ற9. சிறிதாக ஒ� பர� எ�ற 
நிைலய�லி�09, ஒ� வள:�சிய�� த�ைம பHணாம� வள:கி�ற9. சி� 
உ��ைடயாக இ�09, அ9 வள:�சிய�� எ�ப� வள:கி�ற9? எ�பைத, 
அ0த வள�� த�ைமைய ந,!க$ உணரலா�. 

 
ெவ�� ேகாளாக இ��ப9, பல வ�ண!களாக அ0த� ேகாள6� 

அைம�1 மா�கி�ற9. க�ைமயாக இ�0த9, க� ந,லமாக மா�கி�ற9. 
க�� ப�ைசயாக மாறி மாறி, பல உண:'க$ மா�கி�ற9.  

 
நா� எ�ப�, ஒ� ெந��ைப ைவ�தா�, அ9 ேவக ைவ�#� 

ெபாe9, அ0த உேலாக�தி� பலவ�தமான வ�ண!க$ 
ேதா��கி�றேதா, இைத�ேபால அ0த� ேகாள6� உண:வ�லி�09, 
ெவள6�ப8� உண:'கைள, ந,!க$ உணரலா�. 

8. DEய� �&	ப	 உ�வா�	 நிைல 
 அ0த� ேகா$ ெப�� ெகாதிகலனாக மாறி, அதிலி�09 சித��ட 
உண:'க$, இ9 ஓ8� பாைதய�� ெவள6வ09, அ9 உரா)� த�ைமைய, 
இத� ஈ:�1 வ-டட�தி� வ�வைத� காணலா�. 

 
எ0ெத0த வ�ண�ைத� ெகா�8 வ�கி�றேதா, அத� உண:வ�� 

த�ைம ெகா�8, அ!ேக ஒ� ப09 ேபா��, இய�க�தி� வ�கி�ற9. 
எ9 இதdைடய ெகாதிகலானாகி ெவள6�ப8�தியேதா, அ9 இதdட� 
வர�ப8� ெபாe9, அ�தைகய உண:ைவ� கவ:வைத)�, இைத� ேபால 
ஒ+ெவா��� ெவள6வ�� உண:'க$, இ�ப� ெவள6 வ�� உண:'க$ 
_தலிேல வ09வ�8�.  

 
இர�டாவ9 வ0த9�, b�றாவ9 அ8�கி� வர�ப8� ெபாe9, 

வHைச�ப8�தி, அத� ேம� வHசய�� f-�, அதdைடய உண:'க$ 
அ8�க8�காக வ�வைத� காணலா�. 
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இதன ஈ:�1 வ-ட�தி� வளர�ப8� ெபாe9, ஒ�� ப�� 

த!கி)�, ஒ�� _�னாேல)�, இைத� ேபால, ஒ�� ேவக� ெதாட: 
ெகா�8, அ9 ;ழ�� ெகா�8 வ�வைத� பா:�கலா�. 

 
இ�ப� ஒ� வ-ட வ�வாகி�ற9. இ0த� ;ழ3சிய�� ைமய�தி� 

சிவ�ப�� நிைல ெகா�ட ஒ� ;ழ�வ-ட� ெதH)�. அ9தா� 
ந-ச�திர�. GHயனாக மா�� த�ைம. இ9 27 வ�தமான நிைலக$, 
அ+வ� ெபாe9 ெகாதி�9 ெவள6வ�� உண:'க$, ஒ� ஈ:�1 
வ-ட�தி� ஒ� வைளய� ேபா�� ஆகி�ற9.  

 
இ�ெபாe9, நா� ப0ைத� ;3�� ெபாe9, ந8 ைமய�தி� எ�ப� 

இ��கி�ற9? அைத� ேபால, அ0த� ;ழ� வ-ட�தி� ைமய� 
ெகா$கி�ற9.  

9. ப!ரப5ச�தி3�� நட��	 நிக\]சிக� 

இ�ெபாe9 27 ந-ச�திர!க"� _eைமயைட09, தன9 
பா�ெவள6 ம�டல!களாக மா3றி, அ9 உமி]�9� உண:ைவ, தா� 
உணவாக எ8�9� ெகா$"� GHய�, தா� கவ�� ெபாe9, 
இைடெவள6ய�� ேமாதியப��, இ0த வ�தவ�தமான, வ��தியாசமான 
உண:வைலக$ பர'வைத)�, பா:�கலா�. 

 
அத� வழிய��, இ0த GHயன6� இ�09 வர�f�ய அமில!க"�, 

இ0த உண:'க$ ப-8, இதdைடய ஈ:�1 வ-ட�தி� வ�� 
ஒள6�க3ைறகள6� ஒ���, இைத� ேபால வ�ஷ�த�ைம ஒ���, 
இ�$ G]0த நிைல ஒ���, இ�ப� அத� உண:வ�� நாத!கைள 
எ8�9� ெகா$வ9�, இைத� ேபால வ�யாழ� ேகா$, த� அ�கிேல 
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வ0தப��, அ0த� ;ழ3சிய�� ேவக�தி�, பல 27 ந-ச�திர உண:'கைள� 
கவ:09, அ9 ெபHதாக வள:09, அ9 த� வள:�சி வ-ட�தி�, வளர 
ைவ�பைத� காணலா�. 

 
இ0த ஒலிய�� த�ைம ெச+வா(� ேகாள6� பதி0தப��, அ0த 

ஒலிய�� க3ைறைய அத� வழி ெகா�8, அ0த நாத ஒலிகைள� 
தன�#$ எ8�9, அ0த ேமாதலி� ஏ3ப8� சிக�ப�� த�ைம, அதிேல 
மாறி� ெகா����பைத� காணலா�. 

 
GHயனா� ேமாத�ப-8, ப�H�க�ப-8, அ0த உண:வ�� 

அைலகைள)�, தி��ப� இைத� ேபால GHயd�#� ெச�வத3# _�, 
இைத� கவ:09 ெகா�டப��, இ0த ஒ+ெவா� ேகாள6� ஈ:�1 
வ-ட�தி�, அ9 ப�H09, வைளயமி-8� ெகா����பைத, அ0த 
அட:�திய�� நிைலகைள� பா:�கலா�. 

 
இ�ெபாe9, ஒ� மர�தி3# ஆ�மா எ9ேவா, இைத�ேபால 

ப�H�ெத8�#� ஆ�மாவாக மா3றி, அ9 எ�ப�ெய�லா� மா3றி� 
ெகா�8$ள9, எ�பைத� காணலா�. 

 
பலவ�தமான வ�ண!க"�, பலவ�தமான உண:'க"� 

மா3ற�ப-8, அத� பாைத, ஒ� ;ழ�வ-டமாக வ09, மo�8� 
GHயd�# வர�ப8� ெபாe9, 1த�, GHயd�# அ�கிேல இ��ப9 
கவ:09 ெகா�8, உேலாக�த�ைமயாக மா3றி, அத� பலவ�தமான 
வ�ண!க$ ெவள6�ப8வைத, ம@ச$, ப�ைச, க�ந,ல� ேபா�ற 
உண:'கள6� அ9 ெவள6�ப8வைத� காணலா�. 

 
நா� எ�ப� ஒ� உேலாக�ைத ேவக ைவ�#� ெபாe9, பல 

வ�ண!க$ வ�கி�றேதா, இேத ேபால, உேலாக� த�ைம அைட09, 
பல வ�ன!க$ ெவள6�ப8கி�றன.  

 
எ�லாவ3றி.� ேமாதி, ஆவ�ய�� த�ைம அைடவைத, சன6� 

ேகா$, அ9 ;ழ3சி வ-ட�தி� கவ:09, உைற)� த�ைம ஆவைத� 
காணலா�. 

 
இைவெய�லா� GHய� கவர�ப8� ெபாe9, த� உடலி� 

வ�ைளய ைவ�த உண:', பாதரச�தா�, அ9 ெவ�ைம நிறமாக 
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இ��#�. அ0த உண:' ேமாதிய'ட�, ஒ� ெந��1 மயமான நிைலக$ 
ேதா���. ப�H09 ஆவ�ய�� த�ைமயா#�.  

 
ம3ற உண:'க$ பற09 ெச�வைத� காணலா�. இ�ெபாe9, 

GHயனா� உ�வா�க�ப-ட ஒ� ப�ரப@ச�தி� _eைமைய)�, ந,!க$  
உ!க"�#$, இ�ெபாe9 aக�� உண:'களா� அறியலா�, 

 
இ0த� ப�ரப@ச� எ�ப� இய!கி� ெகா����கிற9? எ�பைத, 

நம9 >மிய��, ெச� ெகா�க$ எ�ப� எத� உண:' ெகா�8 
உைற0தேதா, அதனத� நிைலகைள� கா3றிலி�09 கவ:09, அ9அ9 
வள:�சி அைடவ9 ேபா��, பல ேமாத�க"�, ம3றைவக"� 
ஏ3ப-டா.�, அதனத� உண:' ெகா�8,. அதனத� நிைலய�� 
கவ:09, அ0த0த வ�ண� ெகா�ட ேகா$க$ எ�ப� மா�கி�ற9? 
எ�தைனவ�தமான ந-ச�திர!க$, அதாவ9 வ�ண!க$ எ�ப� 
கலைவயாக மா�கி�ற9? இ0த� ப�ரப@ச�தி3#$ நட�#� 
நிக]�சிகைள ந�றாக� பா�!க$.  

 
இ0த 27 ந-ச�திர மி� கதி:க$, அதாவ9, வ�யாழ� ேகா$ ஈ:�1 

வ-ட�தி� aைழ09, அ9 ெவள6 வர�ப8� ெபாe9, பல வ�ண 
நிைலக$ ெகா�ட, ேச:�9� ெகா�ட உண:வ�� ^ப!களாக, ெவள6ேய 
எ�ப� மா�கி�ற9? எ�பைத� பா�!க$. 
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நா� எ�ப� ம�தா�ைப வ�-டப��, பல ^ப!களாக ஆகி�றேதா, 
இேத ேபால, ெபாறிக$, அதாவ9, இர�8 ந-ச�திர�தி� ெபாறி 
அைலக$, ேமாதி, உண:வ�� த�ைம வர�ப8� ெபாe9, வ�யாழ� 
ஈ:�1 வ-ட�தி� aைழ09, ெவள6� ெச�.� ெபாe9, அதdைடய 
உ�ைமய�� உண:'க$ அB�த�ைமயாகி, அ0த� கல:க"ைடய 
உண:'களாக எ�ப� மா�கி�ற9?  

 
இ�ெபாe9 உ!க"ைடய உண:'�#$, பலவ�தமான உண:�சிக$ 

மாறி மாறி வ09 ெகா�ேட இ��#�. பல மண!க"�, பல 
உண:�சிக"�, உ!க$ உட.�#$ 19�19 மண!க"� வ��, 
உண:�சிக"� வ��. 

 
சில��# எதி: நிைலயா#� ெபாe9, உடலி� வ�ய:ைவ 

அதிகமா#�. இ�ெபாe9, ஒ� சில��#� #திைர ேம�, அதாவ9, 
இரா-�ன�தி� உ-கா:09, ;3றிவ�� ெபாe9, எ�ப�� 
;ழ�கி�ேறாேமா, அேத உண:'க$ சில��# வரலா�. 

 
இைதெய�லா� இ�ெபாe9, “கிேரதா)க�தி�” நா� 

கா�கி�ேறா�. எெதெனத� உண:'க$ ேச:�தேதா, அதனத� உண:' 
ெகா�8, ஈ:�க�ப-8, அத� உண:' வள:�சியாகி�ற9.  

 
10. ேகா�க� உப� ேகா�கைள 

உ�வா��	 நிைல 

இ�ெபாe9, நம9 GHய�#8�ப�தி� இ0த� ப�ரப@ச�தி3#$ 
எ�தைன மா3ற!களாகி�றேதா, ஒ+ெவா� ேகா$க"�#$"� 
எ0ெத0த நிைலக$ மாறி� ெகா�8$ள9? அ0த� ேகா$க$, தன9 உப� 
ெகா$கைள எ�ப� வள:�9� ெகா�8$ள9? உப� ெகா$க$ எ�ப� 
வள:கிற9?  

 
அத� உண:'க$ எத� ஈ:�1 வ-ட�திேலா, வ�யாழ�, ெச+வா(, 

இைத� ேபா��, சன6� ேகா$ ேபா�ற உண:'க$ ஒ+ெவா��� 
உப�ேகா$கைள அைம�9, தன9 உண:வ�� த�ைமைய எ�ப� எ8�9� 
ெகா$கிற9 எ�� பா�!க$. 
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11. 2மி த� ச�ைத� கவ�	 நிைல 

 
இைவயைன�9� கட09 ெகா�8 வர�ப8� ெபாe9, நம9 >மி, 

9�வ�தி� வாய�லாக பலவ�தமான வ�ண!கைள� தன�#$ ேச:�9, 
அத� உண:வ�ைன வ�க-�, ஜ,வ ச�9ட� எ�ப�� ெப�கி�ற9 
எ�பதைன, ந� >மிய�� உண:வ�� த�ைமைய, ந,!க$ அறி09 
பா:�கலா�. 

 
எ+வைகய��, எ�திைசய�� ஆனா.� fட, இ0த உண:'க$ 

GHயைன� கட09 வ��ேபா9�, GHயைன வ�-8, ம3ற ேகா$க$ 
கட09 ெச�.� இ0த� பாைதய��, நம9 >மி கவ:வ9, நம9 >மி�#$ 
பலவ�தமான மா3ற!கைள உ�வா�#கி�ற9. 

 

12. வ!யாழ� ேகாளG0 உய!ர>�களG� 
ேதா3ற	 

இ�ெபாe9, கா:�திைக ந-ச�திர�திலி�09 வ�� ஒ� 9க"�, 
ேரவதி ந-ச�திர�திலி�09 வ�� ஒ� 9க"�, எ�ப� அைவ பரவ� 
வ�கி�றேதா, எதி.� ேமாதாதப�, வ�யாழ� ஈ:�1 வ-ட�தி3#$, 
எ�ப� aைழகிற9? எ�பைத� பா�!க$. 

 
இ0த 27 ந-ச�திர உண:' ெகா�டப��, இத� ஈ:�1 

வ-ட�தி3#$ ேமாதலாகி ெவ��திடா9, உண:வ�� 9��பாக, எ�ப� 
ஒ� அB�த�ைம உ�வாகி�ற9? எ�பைத� பா�!க$. 
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ம3ற ஜ,வ அB�க$, இைத எ�ப� ஜ,வ அBவாக மா�கி�ற9? 
ஆக, ேமாத�, ம3ற மி� கதி:க$ ேமாதி, வ�யாழ� ஈ:�1 வ-ட�தி3#$ 
aைழ09, ெவள6� ெச�.� ெபாe9, ேமாதிய உண:'�ெகா�ப, ஒ� 
19வ�தமான உண:வ�� ^ப� ெகா�8, ெவள6ய�ேல எ�ப�� ெச�கிற9?  

 
ஆனா�, இ0த உய�ரBவ�� த�ைம ெகா�8, இர�8 ேமாதலி� 

உண:வ�� கல:க$, அதாவ9 ேரவதி ந-ச�திர�திலி�09 வர�f�ய 
உண:'�, இைத� ேபா�ற ம3ற ெப�பா� எ�ற ந-ச�திர!க$ 
வ�வ9, இைவ ச0த:�ப�தா�, ஈ:�1 வ-ட�தி� வ0தப��, இ0த 
ேமாதலி� பல வ�ண!க$ ேதா�றி, பலபல உண:�சிகைள, எ�ப� ஜ,வ 
அB�களாக மா�கிற9 எ�பைத, “இ0த வ�யாழ� f-டைம�1�#$ 
எ�ன நட�கிற9?” எ�பைத� பா�!க$. 

 
இ�ெபாe9 மி�ன�க$ ஒ�ேறாெடா�� ேமா9� ெபாe9, மி� 

ஒள6க$ எ�ப� ஆகி�றேதா, இைத� ேபால வ�யாழ� ேகா"�#$ 
வ0தப��, இ0த இர�8 ந-ச�திர�தி� உண:'க$, இர�டாக� ேச:�9� 
ெகா�டப��, அத� உண:'க$ மி� கதி:க$ எ�ப�� பா(�;கிற9?  

 
அ9 எ�ப� ஒ� இய�க உண:வாக வ�கிறெத��, அதாவ9, 

மி�மின6� >�சி எ�ப� இ��கிறேதா, இைத� ேபால, மி� அB� 
த�ைமைய அைடகி�ற9. 

 
ந-ச�திர� ேச:�ைகய��, எ0த� ெப�பா� எ�ற நிைலக$ 

ந-ச�திர�தி� உண:' அதிகமாகி�றேதா, ஆ�பா� எ�ற 
ந-ச�திர�தி� உண:' ேச:�க�ப8� ெபாe9, ஆ�பா� எ�ற 
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ந-ச�திர�தி� த�ைம சி��தா�, ெப�பா� எனற ந-ச�திர� 
த�ைமயான�, அத� உண:'�ெகா�ப, அத� உண:ைவ� கவ:09, 
அைத� ேபால அB�கைள உ�வா�#�, ெப��#� த�ைம வ�கி�ற9. 

 
அதாவ9, ெப�பா� ந-ச�திர�தி� த�ைமயானா�, ஆ�பா� 

ந-ச�திர�தி� ஆனா�, இ0த� ெப� பா� ந-ச�திர� சி��தி�0தா�, 
இ0த உண:வ�� த�ைம ஒ+ெவா� அBவ�3#�, ஒ� உண:வ�� 
த�ைமைய அேத அBவாக மா3�� த�ைமக$ எ�ப� அைடகிற9 
எ�பைத ந,!க$ பா�!க$. 

13. உய!ர>�க� ம3ற ேகா�களG0 
^ப	 ெப<	 நிைல 

இைதெய�லா� எத� உண:' ெப3றேதா, இெத�லா� 
“கிேரதா)க�”. வ�யாழ� ேகாள6� க�வாகி, உய�ரB�க$ ேதா�றியப��, 
இ0த� ப�ரப@ச�தி� ;ழ.� ெபாe9, எ0ெத0த� ேகா$க$ அ0த� 
9�வ�ப#திய�� ெச�.கி�றேதா, அத� ஈ:�1 வ-ட�தி�, அ0த� 
ேகா"�#$, இ0த உய�ரB�க$ எ�ப� aைழ0த9?  

 
எ0த� ேகா"�#$ aைழகி�றேதா, அத� உண:வ�� த�ைமைய 

இ0த உய�ரB, அ0த� கா0த�தா�, அ0த உய�H� 9��பா�, ஈ:�க�ப8� 
ெபாe9, “கிேரதா”. அ9 அ0த உண:வ�� த�ைமைய� ெப3றப��, அ0த 
உடலி� அைம�1 எ�ப� மா�கி�ற9?  

 
அதாவ9, ேவதைன�ப8ேவாH� உண:'கைள aக�� ெபாe9, 

நம�#� தைலய�� எ�ப�� ேப� வ�கி�றேதா, அ9 எ+வள' 
வ�காரமாக அ0த உண:வ�� த�ைம ேதா3�வ��கி�றேதா, இைத� 
ேபால, ம3ற ேகா$கள6�, இைத aகர�ப8� ெபாe9, ஒ+ெவா� 
ேகா"�#�த�க, அ0த வ�ஷ�தி� த�ைமைய aக:0தப��, சிறிதளேவ 
அBவாக மா��. வ�ஷ� ெகா�ட அB�களாக அ9 எ�ப� 
மா�கி�ற9?  

 
ஒ+ெவா� ேகா"� அ+வா� கவ:09 ெகா�டப��, அ0த0த� 

ேகாள6� உ�வான உண:'க$, இ0த உய�ரB�க$ அதிேல ப-டப��, 
இ0த உண:வ�� த�ைம ெகா�8, அ!ேக எ+வா� ^பமைடகி�ற9?  
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பல ந-ச�திர!க$ மி� கதி:களாக� பா(�ச�ப8� ெபாe9, 
அதிலி�09 ஒள6�க3ைறகைள, ஒ+ெவா� ேகா"� எ�ப�� 
கவ:கி�ற9? அ0த அB�களானப��, அ0த அB�க"�#$, இ0த 
உடலி� உண:' ெப3றப��, “திேரதா”, அ0த உண:�சிய�� எ�ண!க$ 
ேதா�றியப��, அB�க$ எ�ப� நக:09 ெச�கி�ற9? த� 
உண'�காக� ேத�, எ�ப�� ெச�கி�ற9? 

 
“கிேரதா)க�” இ�0த இட�திலி�09 கவ:கி�ற9. 

“திேரதா)க�தி�” த� உண:வ�� த�ைம எ!ேக இ��கி�றேதா, அைத 
நா� எ�ப� அ0த அB�க$ ம3ற ேகா$கள6.� சH, ம3றைவகள6.� 
அB�க$ ேத�� ெச�கி�ற9. 

14. _த� _தலி0 கடலி0 உய!Eன#க� 
ேதா�<	 நிைல 

நம9 >மி கவ:09 ெகா�டப��, கட�கள6ேல _தலிேல அ0த 
மி�ன�க$ தா�கினா�, “POISON” ஆக மா�கி�ற9. இைத� ேபால, 
கட.�#$ ஈ:�க�ப-ட அB�க$, _தலி� ம�ண�ேல அ0த கட� 
உ�1� ச�தி3#$ அ9 கல0தப��, அத� உண:வ�� மணமா#� ெபாe9, 
“ச!காக” ம3றைவகளாக எ�ப� மா�கி�ற9? 

 
அ0த உண:' மைற0தப��, உய�ரB ெவள6வ0தப��, தாவர 

இன�தி� உண:ைவ, எ�ப� உணவாக உ-ெகா$கி�ற9? அ9 மo� 
இனமாக எ�ப� உ�வாகி�ற9?  

 
இைவெய�லா� அ0த உடலி� உண:'�#�த�க, கிேரதா)கமாகி, 

aக:0த உண:' திேரதா)க�தி� வ09, அ0த வ�ண!க$ எ�ப�� 
ேச:கி�ற9? உட.�#$ உ�வா#� உண:வ�� மா3ற!க$ அ9தா�, 
திேரதா)க�.  

15. சனG� ேகாளG� ெசய0க� 

GHய� எ�ப�� தன9 கா0த� 1லனா� கவ:கி�றேதா, இைத� 
ேபால, த� ந,H� ச�திைய, சன6� ேகா$ எ�ப� >மிய�லி�09 
கவ:கி�றெத�ற நிைல)�, கட� ந,: ம-ட�தி� படர�ப8� ெபாe9, 
ேமக!க$ எ�ப� ந,ைர உறி@;கிறெத��, ;ழ� நிைலக$ (1ய�) எ�ப� 
வ�கிறெத�ற நிைல)�, இ0த� கா3றி� வ ,�சி� அைலகைள, அ0த� 
கட� ;ழ� கா3�க$ எ�ப� வ ,;கிறெத��, உ�வாகிறெத�ற 
நிைலைய, இ0த உண:வா� ந,!க$ அறி09 ெகா$"!க$. 
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அைத ந,!க$ உ3�� பா:�#� ெபாe9, உ!க"�#$ #ள6: 

எ�ப� வ�கிறெத�� பா�!க$. நம9 >மிய�� உறி@;வ9 ேபாலேவ, 
இ�ெபாe9 ம3ற ேகா$கள6� த�ைமைய)� அ9 கவ��. அ9 iசி� 
1யலாக மா��.  

 
இ�ெபாe9, வா� ம�டல�தி�, ம3ற ேகா$கள6� சன6� ேகா$ 

கவ�� ெபாe9, அ9 iசி ம�டல!களாக எ�ப� மா�கிறெத�பைத� 
பா�!க$. 

 
ேகா$கள6� அைன�9�, iசி�படல!க$ பரவ�� ெகா����#�. 

ஆனா�, அ0த சன6� ேகாள6� த�ைம, நம9 >மி�#$ வ�� ெபாe9, 
ந,: ம�டல!களாக ேமேல இe�9� ெச�வைத� காணலா�.  

16. 2மிய!� ஓேசா� திைர 

இ�ெபாe9, நம9 >மி�#� பரவலாக இ��#� “ஓசா�திைர” 
எ�� வ�@ஞான6க$ f�வ9 ேபால, வ�ஷ�த�ைமக$ அைன�9�, 
நம9 >மிய�� ;ழ3சி வ-ட�தி� ேம3பர�ப��, அதிகமாக, அட:�தியாகி� 
ெகா�ேட ெச�வைத� காணலா�.  

 
எ�ப�, ஒ� ைர=மி�லி�, ெமா�தமாக� ேபா8� ெபாe9, சி� 

பாைதய�� ெச��, அ9 ேதா�கைள� ப�H�கி�றேதா, இைத� ேபால 
நம9 >மி, அ0த வ�ஷ� த�ைமய�� த�ைமைய ேம� அட:�தியாக 
ைவ�9, தன�#� ேதைவயான உண:ைவ� ;வாசி�9, நம9 >மி�#$ 
ஒ� இய�க� ச�திய�� த�ைமயாக, மா3றி� ெகா�ேட இ��பைத� 
காணலா�. 
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அ0த வ�ஷ�த�ைமக$, 9�வ�தி� உைற)� த�ைமைய)�, 
ப�� ெவ�ப�தா� ஆவ�களாக மா�� த�ைமைய)�, மo�8� கா3� 
ம�டல�தி� ெச�வைத)�, இைத� ேபால உைற)� த�ைம ெகா�8, 
ந,ராக வ�வைத)�, நம9 >மி த� ெசயலா�க!களாக மா3�கி�ற9. 

17. அக*திய� ஒளGயான நிைல 

அக=திய� 9�வனாகி, 9�வ ந-ச�திரமான அவ:, அவ: 
உடலிேல வ�ைள0த உ�ைமய�� நிைலைய அறி0தா:. அத� வழி நம9 
#�நாத�� இைத அறி0தா:. அத� உண:' ெகா�8, நம�#$ பதிவாகி, 
அ0த� 9�வ ந-ச�திர�தி� த�ைமைய� ெபற� ெச(ததனா�, அவ: 
க�ட அக=திய� க�ட உ�ைமய�� த�ைமைய, யா� அறி)� 
த�ைம ெப3ற9. 

 
அேத உண:ைவ உ!க"�#$ பதிவா�கி, உ!க$ நிைனைவ 

நிைனவா�க�ப8� ெபாe9, இைத ந,!க$ மo�8� எ�ண�னா�, அ0த 
அக�ட அ�ட�ைத)�, ஆதிச�திய�� ^ப!க$, எ�தைனேயா 
வைகயான இ0த உண:'க$, இ0த� ப�ரப@ச�தி� இய�க�ைத)� 
ந,!க$ அறியலா�. 

 
ஆக, இத� உண:', உ!க$ உட� ஒ� ப�ரப@ச� எ�ற 

உ�ைம)�, ஜ,வ அB�க$ எ�ற நிைல)�, திேரதா)க�தி�, இ0த 
ஆறாவ9 அறிவ�� த�ைம ெகா�8, உ!க"�#$ இ�ைள அக3றி, 
நா� அ0த 9�வ ந-ச�திர�தி� உண:'கைள� ெப��க� ெப��க, உய�: 
ஒள6யான உண:வ��, ஒள6யாக மா3றிய அ0த உண:'கைள, நா_� 
ெபறலா�. 

18. அக*திய� தாa த$ைதய. bக.$த 
தாவர இன#களG� மண#க� 

பல இல-ச� ஆ�8க"�# _�, அக=திய�, அவ� த� தா( 
க�வ�ேல வள�� ெபாe9, அ0த� தா( த0ைதய: aக:0த 
உண:'க"�, அவ:க$ பர�ப�ய தாவர இன!கள6� உண:வ�� 
மண!க"�, இ�ெபாe9 உ!க"�#$ வ��.  

 
பலவ�தமான மண!க$ வ��. இ�ெபாe9, உ!க$ உட.�#$ 

சலி�ேபா, ச!கடேமா, ச@சலேமா, ெவ��ேபா, இைத� ேபா�ற 
உண:'க$ வ0தா�, அ9 ஒ8!#�.  
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தாவர இன�தி� வ.வா�, வ�ஷ�த�ைம ெகா�ட ெஜ09�க$ 
த�ைன� தா�கிடா9, அ0த� பா9கா�பான நிைலக$ வ�� ெபாe9, 
அ0த மண�ைத)�, அக=தியdைடய தா( aக:கி�ற9. 

 
அ0த உண:'க$ தாய�� இர�த�தி� உைறகி�ற9, கவ:கி�ற9, 

கல�கி�ற9. அதைன, தாய�� க�வ�ேல உ�வா#� அ0த அக=திய� 
எ�ற உண:'க$, ெபற�ப8கி�ற9.  

 
வ�@ஞான அறிவா�, ச�தி ெகா�ட எ0திர!கைள ைவ�9, 

க�வ�� இ��#� #ழ0ைதைய, இ�� எ�ப�� கா�கி�றா:கேளா, 
அைத� ேபா��, ெம(ஞான6 வள:�9� ெகா�ட உண:வ�� 
த�ைமகைள ஊ8�வ�� பா(�சி, இ0த உண:வ�� த�ைமைய ந,!க$, 
எ�ண�தா� இைத� பா(�ச�ப8� ெபாe9, அ�� தா( க�வ�ேல 
அக=திய� ெப3ற உண:ைவ, உ!களா� உணர_�)�. 

 
அவ:க$ பர�ப�ய ஈ:�1 வ-ட�தி3#$, ம3ற உய�Hன!க$ அைத� 

க�8, அத� வ ,Hய� த�ைம ப�H09, அ9 நக:09 ஓ8வைத)�, ந,!க$ 
இ�ெபாe9 உ!க$ உண:வா� பா:�கலா�. 

 
அவ:க$ வா]0த கால�தி�, அவ:க$ உடலிேல வ�ைள09, 

அதனத� ஜ,வ ெஜ09�க$, இைத aக:0தப��, நக:09 ெச�ற அ0த 
உண:வ�� அ0த ^ப!கைள, அ�கால உண:வ�� த�ைமைய ந,!க$ 
இ�ெபாe9 பா:�கலா�. 

19. அக*திய� bக.$த cலிைககளG� 
மண#கைள bக.$�, தVைமகைள 

அட��த0 

அக=தியdைடய தா( த0ைதய: ெப3ற அ0த� தாவர இன�தி� 
மண!கைள, ந,!க$ இ�ெபாe9 உ!க"�#$ aக�� ச�தி ெப�!க$. 
உ!க$ உட.�#$, அ0த உண:'க$ ெச�ல� ெச�ல, ஒ� 
வ��தியாசமான உண:�சிக$, உ!க$ உடலிேல ேதா3�வ��#�. aக�� 
மண�தி� வ��தியாசமான மண!க$ வ��. 

 
இ�ெபாe9, ந� வா]�ைகய�� காB� மண�ைத� கா-�.� 

இ0த மண!க$ வ��தியாசமாக வ��. சில உட�கள6�, ேநா(கள6� 
த�ைம இ�0தா�, இ0த உண:'கைள aக�� ெபாe9, அ9 ஓ� 
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ஒ8!#வைத, உ!க$ உட�கள6� பா:�கலா�. உணரலா�. இ�ெபாe9 
பல பல மண!க$ வ��. 

 
உ!க$ உடலி�, இத3# _0திய எதி:நிைலயான அB�க"�# 

மாறாக, இ�ெபாe9 நா� ;வாசி�#� மண!க$, எதி: நிைலகைள அைத 
ஒ8�#�.  

 
அக=தியன6� உண:ைவ ந,!க$ aகர�ப8� ெபாe9, உ!க$ 

உட�கள6� பலவ�தமான, வ��தியாசமான ந�ல உண:'க"�, அ0த� 
தாவர இன�தி� மண_�, உ!க"�#$ க8� ெவ��ேபா, 
ேவதைனேயா, இைத� ேபால அைவகைள அட�#� உண:�சிக$ உ!க$ 
உட.�#$ ஊ8�'�. 

 
இ�ெபாe9, அக=தியன6� உண:'க$ உ!க"�#$ ப-டப��, 

யா� இத3# _தலி� ெசா�ன, “ஆதிச�திய�� உண:வ�� த�ைமைய”, 
அ0த உய:0த உண:வ�ைன அறி0தி8� உண:'�, ஆன0த நிைல)� 
ெப�வ ,:க$. அ�$ உண:'க$, உ!க"�#$ உ�வா#� க�வாக 
இ�ெபாe9 உ�வாகி�ற9. 

 
இ�ெபாe9, இ0த� கா3றி.�, ஒ� அ31தமான, ஒ� ெத�றலி� 

மண� வ��. அக=திய� கால�தி� aக:0த, அ0த bலிைகய�� 
மண!க$ இ�ெபாe9 உ!கள6� ;வாச�தி3# வ��. 

 
இ9 உ!க$ உடலி� படர�ப8� ெபாe9, பல வ��தியாசமான 

உண:'க$ ேதா���. ஆக, ெவ��1, சலி�1, ச@சல�, எ�ற நிைலைய 
அட�#�. சி0தி�#� ஆ3றைல ஊ-8�.  

 
யா� இ0ேநர� வைரய�� ெசா�ன, அக�ட உண:'க"�# 

உ!க$ எ�ண�ைத� ெச.�9!க$. அக=திய� அறி0த 
ேப��ைமைய, ந,!க$ அறி)� ஆ3றைல, இ�ெபாe9 ெப3�� 
ெகா����கி�ற,:க$. 

 
இ�ெபாe9 உ!கைள� ;3றி, ஒ� ஒள6 வ��. இ�ெபாe9 பதி' 

ெச(த உண:'க$ அைன�9�, அக=தியன6� ஈ:�1 வ-ட�தி�, நா� 
அைனவ�� வா]கி�ேறா�. 
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அக=திய� ந@சிைன ெவ�றி-ட, அ0த� ேபர�$ நா!க$ 
அைனவ�� ெபற அ�$வா( ஈ=வரா, எ�� க�ண�� நிைனைவ� 
1�வ ம�திய�� ைவ�9, இ0த உண:வ�ைன aக:09, உ!க$ உட.�#$ 
ெச.�9!க$. 

 
அக=திய� ெப3ற ேபர�$, எ!க$ அைனவர9 உட� _eவ9� 

பட:09, இர�த நாள!கள6� கல09, எ!க$ உடலி� உ$ள ஜ,வா�மா, 
ஜ,வ அB�க$ அைன�9� ெபற அ�$வா( ஈ=வரா, எ�� இ0த 
உண:வ�� த�ைம)�, உ!க$ உடலி� உ$ள ஜ,வ அB�க$ 
அைன�9� ெபறேவ�8� எ��, ஏ!கி தியான6)!க$. 
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III. ஞான�� ந	மிட	 எதி.பா.�ப� 
1. அக*திய� க+ட ேப�+ைமகைள 

உல��� எ&��� கா%&	 நிைல 

இ�ெபாe9 அக=திய� க�ட ேப��ைமைய நா� அைனவ�� 
அறி0ேதா�. வா�வ ,திய�� எ�ன நட�கி�ற9 எ�பைத)�, இ0த� 
ப�ரப@ச�தி� எ�ப� நட�கி�ற9 எ�பைத)� உண:0ேதா�. 

 
உ!க$ உடலி�, இ�ெபாe9 பல அ31த!க$ நட0தி��#�. இ0த 

உண:'க$ ந�றாக, உ!க"�#$ பரவ� இ��#�. ேப��ைமய�� 
உ�ைமய�� ச�திைய, ந,!க$ அறி)� த�ைம ெப3றி��கிற,:க$. 
இைத�தா�, இ�ெபாe9 யா� பதி' ெச(த9. 

 
இத� வழி�ப�, இன6 உ!க$ எ�ண�தி�தா� ெகா8�க 

ேவ�8�. அைத ந,!க$ வள:�க ேவ�8�. ந,!க$ எ�ேலா�� வளர 
ேவ�8�. ப�ற�ைடய த,ைமகைள ந,!க$ ேபா�க� f�ய ச�தியாக மாற 
ேவ�8�. உ�ைமய�� நிைலைய, இ0த உல#�# எ8�9� கா-ட 
ேவ�8�. 

 
நம9 #� வழிய�� எம�#� ெகா8�த, இ0த உ�ைமகைள என�# 

எ�ப�� பா(�சினாேரா, அத�வழிய�� தா�, உ!க"�#� இ�ெபாe9 
பா(�சிேன�. இ0த உண:ைவ ந,!க$ எ8�9 வள:�ப9, இன6 
உ!க"ைடய ெபா��பா#�. 

 
சாமி ெகா8�கவ��ைல, எ�� எ�ண ேவ�டா�. உண:ைவ 

ந,!க$ எ8�கவ��ைல எ�ற நிைல இ�லாதப�, “அைத எ8�ேபா�, 
வள:�ேபா�, உ�ைமைய உல#�# எ8�9� கா-8ேவா�”, எ�ற இ0த 
நிைல�# ந,!க$ எ�ேலா�� வா�!க$. 

 
ஆக, இ0த உட� நம�#� ெசா0தம�ல. நம�#� ெசா0தமான9 

எ�லா�, உண:'�, உய��ட� ஒ�றி ஒள6ய�� உண:வாக, அக=திய� 
ெப3ற ேப��ைமைய நா� ெப�வேத ஆ#�. அைத� ெபற _�)�, 
எ�ற த�ன�ப��ைக)ட� ெசய�ப8!க$. 
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2. உய!E� இ]ைச�காக வாழேவ+&	  
இ0ேநர� வைரய�.�, நம9 #�நாத: கா-�ய நிைலய�� 

அைழ�9� ெச�ேற�. உ!க$ மனெம�லா�, இ0த உலெக�லா� 
ெச��, அக=திய� பா:�த இ0த� ப�ரப@ச�ைத)�, ஆதிச�திய�� 
^ப�திலி�09, இ9வைரய�.� உ!கைள� ெபற� ெச(த9. 

 
உ!க$ எ�ண!கைள� பழக� ெச(9, இ0த உண:வ�� 

த�ைமெய�லா�, கிேரதா. நா� எ0த உண:வ�� த�ைமைய� கவ:09, 
பதி' ெச(கி�ேறாேமா, அைத நிைனv-8� ெபாe9, கிேரதா)கமாக� 
கவ�� ச�தி ெப�கி�ற9.  

 
இ0த உண:வ�� த�ைம, உய��ட� ேமாதி, மo�8� இ0த 

திேரதா)க�தி�, உணH� எ�ண!க$ ெகா�8, நம�#$ மா3�� ச�தி 
வ�கி�ற9.  

 
ஆக, அ0த� 9�வ ந-ச�திர�தி� உண:ைவ, ந��#$ ேச:�9, 

இ0த திேரதா)க�தி� நா� மா3றி, இ0த உய�H� உண:வ�� த�ைமைய, 
ஒள6யாக மா3�த� ேவ�8�. 

 
அ�ெபாe9, அைத ஒள6யாக மா3�� ெபாe9, இ0த உய�: எ�ப� 

ஆனேதா, இைத� ேபால உண:வ�� அB�கைள மா3றியைம�9� 
ெகா$வேத, நம9 #� கா-�ய அ�$வழி. 

 
ஆகேவ, இ0த உட� இ��#� ெபாeேத, இ0த உண:ைவ� 

ெப�ேவா�. உடலி� இ�ைச�# அேநகமாக யா�� ெச�லாதப�, 
உய�H� இ�ைசைய� ேச:�9, அ0த உண:வ�� த�ைமைய, நா� 
வள:�க� க3�� ெகா$ள ேவ�8�. ெப�வத3# ச�தி 
ெகா8�தி��கிேறா�. அைத ந,!க$ ெப�வ9, உ!க"ைடய 
நிைலகள6�தா�. 

 
கிைட�கவ��ைல, ெகா8�கவ��ைல, எ�ற நிைல வராதப�, 

ஏென�றா�, இன6 எதி:கால� மிக� க�னமான காலமாக இ��#�. 
அதனா�, இ0த உண:ைவ நா� வள:�9� ெகா$ேவா�. அ�ைள� 
ெப��#ேவா�. இ0த உட.�#� ப�� ப�றவ�ய��லா நிைல எ�ற 
நிைலய��, _eைம அைடத� ேவ�8�.  
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ஏென�றா�, இ+வள' நா$ ேக-ேடா�, ந,!க$ அைத அைடய 
ேவ�8�. உ!க$ ெசா�ைல� ேக-டவ:க$ உண:'கள6.� அேத 
உண:'கைள� ெப��க� ெச(ய ேவ�8�. அக=திய� 9�வனாகி, 
9�வ மகHஷியாகி, ஒள6யான உண:ைவ, அ0த� 9�வ ந-ச�திர�தி� 
உண:ைவ நா� ெப�ேவா�. 

 

3. ஞான�� நம��� பதிய ைவ��	 
ஞானவ!�� 

ஒ� உண:'�# ஒ� வ��ைத� ெகா8�கி�ேறா�. அ0த� ெச� 
வள:0தா�தா�, அ0த வ��தி� ^ப�, மலH� த�ைம, மண�தி� 
த�ைம ெதH)�. இ�ெபாe9, இ!# ஒ� ஞானவ��ைத யா� 
உ!க"�#� ெகா8�கிேறா�. அ�ப�ெய�றா�, உ!க"�#$ பதி' 
ெச(9, ஈ:�க� f�ய ச�திைய� ெகா8�கிேறா�. 

 
அ�ெபாe9, அதி� நா� ஒ�றிய���க, எ�தைனேயா கwட!க"� 

நwட!க"� இ��#�. இைதெய�லா� ப�ள09வ�-8, உ$"�#$ 
ெகா�8 ேபாக ேவ�8�. அ0த உண:ைவ, நம�#$ வள:�க� f�ய 
ச�தி நம�#$ உ�8. 

 
நா� வள:0ேதா� எ�றா�, அ8�தவ:ைள)� வள:�கலா�. 

அ8�தவ:கள6� ேவதைன வள:0தா�, அைத� ேக-ேடா� எ�றா�, 
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நா_� அ0த வள:0த ேவதைனைய நம�#$ வள:�9� ெகா$ளலா�. 
இ�ெபாe9 எ9 ேதைவ?  

 
அதனாேல, சில உ�ைமய�� உண:'க$ உ!க"�#$ வ�� 

ெபாe9, ஞான� வள:09 ெகா�ேட இ��#�. ந,!க$ ெதாட:09, இ0த 
உண:'கைள, உ!க"�#$ எ8�9 வள�!க$.  

 
ஒ� வ��ைத உ!க"�#� ெகா8�9வ�-டா�, அைத� பா9கா�#� 

உண:'�#� ெச.�த ேவ�8மா? இ�ைலயா? அ0த ஞான�தி� 
வ��தி� த�ைமைய, அ0த அட:�தியான9, அ9 “ஆதிச�திய�dைடய 
உண:'க$”.  

 
இ�ெபாe9, அக�ட அ�ட� எ�ப� இ��கிற9 எ��, “வ-ட 

வ-டமாக”, “ேமாதி ேமாதி, ேமாதி ேமாதி”, எ�ப�� பல நிைலக$ 
மா�கிற9 எ�� ந�றாக� ெதH)�. அைத நா�, நம�#$ வள:�9� 
ெகா$ள ேவ�8� எ�பத3காக�தா� இைத உ!க"�#$ பதி' 
ெச(வ9. 

 
ஒ� க�ணா� ;�தமாக இ�0தா�, ந� உ�வ�ைத� ெதள6வாக� 

கா-8�. அதி� ெகா@ச� அe�#� ப-டா�, அதி� உ�வ�ைத� 
ெதள6வாக� காண_�யா9. ஆக, அ0த அe�ைக� 9ைட�தா�தா�, 
சHயாக வ��. 

 
ஆகேவ, அ0த அe�ைக� 9ைட�க� f�ய உண:ைவ�தா�, யா� 

ெகா8�9� ெகா�ேட இ��கி�ேறா�. ந� ஆ�மாவ��, இைத� ேபா�ற 
அe�#க$ இ��கி�ற9. இத� வழி ெகா�8தா� நா� பா:�க _�)�.  

 
அதி� அe�#� ப-���#� ெபாe9, அe�#� படவ��ைல எ�� 

நா� ெசா�னா�, எ�ன ெச()�? அ0த அe�#க$, ஒ�� ஒ�றாக� 
f�� ெகா�ேடதா� இ��#�. 

 
ஆக இ0த அe�#கைள, நா� ;�த�ப8�திேய ஆகேவ�8�. 

அ�ெபாe9, நி�சய� இ0த� ெதள6ைவ அைடகி�ேறா�. ெசா�வ9 
அ:�தமாகிறத�லவா? 
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4. ஞான�� கா%&	 வழிய!0 நா	 
வள.$� கா%ட ேவ+�ய� 

ஏென�றா�, நாள�# வர�f�( வ�ஷ�த�ைமக$ ஏராளமாக 
இ��கி�ற9. அத3#$, எ�ப� ஒ� வ�ஷ�த�ைம பட:0த உண:'கள6�, 
ஒ� > அ0த ந�ல மண�ைத எ8�9, ந�மண�ைத� ெகா8�கி�றேதா, 
அேத ேபால, ந� உடலி.$ள அB�க"�#, வ.வான நிைலகள6� 
அ0த உண:'கைள aகர� ெச(9, உண:ைவ வள:�க ேவ�8�. அ0த 
ந�மண!கைள� ெப��க� ெச(யேவ�8�.  

 
இ�ெபாe9, தியான�தி� ெதாட:09 இ��பவ:க"�# சா�கைட� 

ப�க� நி�றா�, சா�கைட வாசைன ெதHயா9. “எ�ன இவ� சா�கைட 
ப�க�தி� நி�� ேபசி� ெகா����கிறா�” எ�� ம3றவ:க$ 
ேப;வா:க$. ஆக, அவ:க$ இைத ஞாபக� ப8�தினா�, இ!ேக இ��#� 
சா�கைடைய� தி��ப�� பா:�த ப��1, சா�கைடய�� வாசைன ெதH)�. 
இைத ந,!க$ உணரலா�.  

 
ஏென�றா�, ம3ற த,ைமக$ நம�#$ ேபாகாதப� பா9கா�1� 

கவசமாக இ��கி�ற9. அதனாேல, நா� இைத நாளைடவ�� ெப��கி� 
ெகா�8 வரேவ�8�.  

 
இ0த� 1�தக�ைத வா!கி� ெச�பவ:க$ எ�ன ெச(ய ேவ�8�? 

யா� ெசா�.� இ0த உண:'கைள, உ!க"�#$ வள:�9� 
ெகா$"!க$, அ0த உண:ைவ� ெப�வத3#�டான வழிகைள�தா�, 
யா� கா-8கி�ேறா�. 

 
இைத எ�ேலா�� ெபற _�)�. ஆனா�, ந,!க$ யா� ெசா�.� 

_ைற�ப�, வள:09 கா-ட ேவ�8�. யா� ஒ�வ� ம-8� ச�த� 
ேபா-8� ெகா���0தா�, ப�தா9. ந,!க"� இைத� ெபற ேவ�8�, 
ெபற _�)�. அ0த நிைல�# மாற ேவ�8�.  

 
அ�ெபாe9தா�, நாைள�# வர�f�ய த,வ�ரவாத�திலி�09, 

ந�ைம மo-க'�, ந� #8�ப�தாைர)�, ந�ப:கைள)�, உலக 
ம�கைள)� மo-க _�)�. ஏென�றா�, இ0த உட.�#� ப�� 
அைத�தா� நா� ெப�கி�ேறா�. அ9தா� நம�ெக�லா� ேதைவ. 
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(ப�� #றி�1: ஆதிச�தி தியான_�, ஞான#� ந�மிட� எதி:�பா:�ப9 
எ�ற தைல�1கள6� உ$ளைவக$ அைன�9�, ந� சாமி அவ:க$ 
சித�பர�தி� 22.09.2000 அ�� தியான� ெச(9, ப�� உபேதசி�ததி� 
எe�9 வ�வ�) 
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IV ஞான��வ!� ெசய0 
1. ஞான��வ!� தவ	 

 
யா� உ$ள�தாேல, எ�ேலாைர)� ெத(வமாக�தா� 

மதி�கி�ேறா�. யாைர)ேம. மன6த� எ�ற நிைலக$ ெகா�8, அவ:க$ 
எ0த� 9�ப�ப-8, எ0த இ�ன�க$ ப8கி�றா:கேளா, அ0த 
இ�னலிலி�09 மoளேவ�8� எ��தா�, யா� இ0த ெஜப� எ8�த9. 

 
ெஜப கால!கள6� ந�ல அைலகைள� பர�ப�, அவ:க$ 

மகி]�சிேயா8 இ��கேவ�8� எ��தா�, அ�தைன ேப��#ேம, 
எ�ேலா�ைடய நிைலகள6.�, அவ:க$ அறியாம� ஆ-��பைட�9� 
ெகா����க�f�ய இ�ன�கள6�09 மo-க ேவ�8� எ�பத3காக� 
தா�, அபHமிதமாக� ெகா8�த9. 

 
சி�கலிலி�09 வ�8படாதப�, ந� சி0தைனய�� நிைலகள6�, நா� 

மoள_�யாத நிைலகள6� இ��கிேறா�. இைத�ேபா�ற நிைலகள6� 
எ�லா�, நா� எ8�#� அ0த மகHஷிகள6� அ�$ ஒள6ைய� ெப�� 
ச0த:�ப!கைள, நா� பய�ப8�9வத3#�தா�, யா� 
ெஜப�திலி�0ேதா�. 

 
எ�_ைடய நிைல�# இ��#�ேபா9, ேவேறா� நிைல. ஆனா�, 

மகHஷிகள6� அ�$ ஒள6 வர�ப8�ெபாe9, எ�ேலா�� அ0த நிைல 
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ெபற� ெச(வத3#�தா�, இ0த� ச0த:�ப�ைத ஏ3ப8�திய9தாேன 
தவ�ர, எம�காக இ�ைல. 
 

எ�மo9 பாச�ைத� ெச.�9�ேபா9, அ0த� பாச�தி� நிைலக$ 
ெகா�8, எம�# அள' கட0த பாச� இ��#�. அ0த� பாச�தி� 
நிைலக$ ெகா�8தா�, ந,!க$ ஒ+ெவா�வ�� சிH�த _க�9ட� 
இ�0தா�தா�,  எம�# அ0த ச�தி  எ��, பல_ைற யா� 
ெசா�லிய���கிேறா�. 

 
யாைர)� #ைற fறிேயா, அவ: ெசய�கள6� நிைலகைளேயா 

ெசய�ப8�9வத3# அ�ல. ஆக, இைத�தா� யா� ஒ+ெவா� 
நிமிட_�, யா� #�வ�ட� வண!#வெத�லா�, யா� ெஜப� 
ப�Bவெத�லா�, ஒ+ெவா� மன6தdைடய உய�ைர�தா�, அவ:க$ 
ந�லவராக இ�0தா.� எ9வாக இ�0தா.�. 

 
ந,!க$ வளர ேவ�8� எ���, உ!கள6ட�தி� யா� 

மகி]�சிைய�தா� எதி:பா:�கி�ேறேன தவ�ர, ஒ�வ��# ஒ�வ: _க� 
ேகாண�, _க� ;�!கி இ��பைத� பா:�பத3காக ேவ��, யா� இைத� 
ெச(யவ��ைல. 

 
ஆக, பல இ�ன�கைள யா� ப-ேடா�. மகHஷிகள6� அ�$ 

ஒள6ைய யா� ெப3ேறா�. அைத ந,!க"� ெப�வத3#�தா�, 
அத3#�தா� உ!கள6ட� யா� உபேதசி�ப9. 

 
நம9 #�, எம�#� பல ஆ3றலான ச�திகைள� ெகா8�தா.�, 

கா-�3#$ எ�ைம அ!# 9�1ற� ெச(9, இ0த உண:வ�� 
எ�ண!க$ ம3ற மி�க!க$ ப�க� அ9 சா8�ேபா9, அதdட� 
நிைலக$ எ�னவாகிற9? எ�� கா-�னா:.  

 
அதdைடய உண:வ�� த�ைமைய, நம�#$ இ��க�f�ய 

ச�திைய� ெகா�8, அைத� 9�1��த�fடா9 எ�றா:. 
 
அைத�ேபா��தா�, இ�ேபா9 ஒ�வ�ைடய உடலிலி�09 

9�பb-8வ9 ஒ� ஆ�மா எ�றா�, க8ைமயான நிைலக$ ெகா�8 
வா�காக, அதிகமாக எ�ண அைலகைள� பா(�சினா�, இ9 ேபா( 
அைத அட�#�. 
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ஆனா�, அவ�ைடய உடலி.$ள ந�ல #ண!கைள அ9 
மா3றிவ�8�. அ0த மாதிH� ெதா�ைல)� உ�8. ஆக, அத3காக அ0த 
ெம(ஞான6ய�dைடய அ�$ ஒள6ைய, எ�ண�தி3#$ எ�ண� ெச(9, 
அைத� ;வாசி�க� ெச(9, இ0த உண:வ�� ஆ3றைல� ெப��க� 
ெச(வத3#�தா�, இைத� ெச(கி�ேறா�. 

 
இைவெய�லா� ம3றவ:க$ ேப;வ9 ேபா��, நா� ேஜாசிய� 

ெசா�லி சாமியாராக வ09 ம3றவHட� 1க] ேத8வத3காக அ�ல. 
ந,!க$ ஒ+ெவா�வ��, மகி]�சியான எ�ண!கைள எ�ெபாe9 
ெவள6ய�8கிற,:கேளா, அ0த மகி]�சியான எ�ண�திேலதா�, எம�#$ 
எ8�9� ெகா�ட ச�திய�� த�ைமைய, யா� பா:�க _�)�. 

 
அ9வைரய�.�, “எ�ைம� தி-�னா.�, தி-8பவைர� தி-�யதாக 

எ�Bவதி�ைல”. ஆக, அ!ேக உண:வ�� த�ைம ெம( ஒள6ய�� 
நிைலகள6�, மகி]�சிைய� காBவ9தா� எ�dைடய வழி. 

 
ஆக, யா�ைடய நிைலகைள)� 1�ப8�9வதி�ைல. 1�ப8� 

நிைலக"�# வ�டமா-ேட�. அத3காக ேவ��, அ0த உடலி� இ��க� 
f�ய, உய�H� த�ைமைய� ப�ரா:�தி�ேப�. 

 
அ0த உடலி� நிைலகள6� மகி]�சிய�� நிைலக"�# ெபற 

ேவ�8�. இ�$ G]0தி��#� நிைலகள6லி�09 வ�8ப-8, ஒ+ெவா� 
நிமிட�தி.�, நம�#$ மகி]�சிய�� நிைலக$தா� ேதா�ற ேவ�8�. 

 
இ0த உண:வ�� நிைலக$, இ�� GHய� ஒள6யாக� 

ெச�றா.�, இ�� ச�தHஷி ம�டல!க$ ஒள6யாக� ெச�றா.�, 
பாச�தி� நிைலகள6ேலதா�,  பல ஆய�ர� ம�கள6� நிைலகள6�, 
எ�ண!க$ உ�வா�க� ெச(9,  அ0த உண:வ�� அைலைய 
எ8�9�தா�,  இ!# மன6த:களாக வா]0தா:க$, மகHஷிக$. 

                                      
மகHஷிக$, அவ:க"�#$ எ�ண�தி� நிைலைய ஒள6யாக 

மா3றி, வ�� ெச�றா:க$. அ�தைகய நிைலகைள�தா�, உ!க$ 
அைனவைர)� அைடய� ெச(யேவ�8ெம��, ஒ+ெவா� நிமிட_� 
யா� ெசய�ப8கி�ேறா�. எம9 அ�ளாசிக$. 
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2. ஞான��வ!� மகி\]சி 
ந,!கெள�லா� ந�றாக மகி]�சியாக இ��ப9தா�, எம9 

#றி�ேகாேள தவ�ர, ப�ற: மாதிH, எ�ைன ந,!க$ ெகௗரவமாக மதி�9� 
ேபா3ற ேவ�8ெம�பத�ல. 

 
எ�ெபாe9 ந,!க$ ச0ேதாஷமாக� ெசா�கிற,:கேளா, அ9தா� 

எம�# மகி]�சி. எ�ைம� க�ட'ட�, “அ�ப� இ��கிற9, இ�ப� 
இ��கிற9” எ�� ெப�ைம ேப;வத3# அ�ல. நாைள அேத நிைலைய 
எதி:�பா:�9 இ�09, அ9 இ�ைலெய�� ெசா�னா�, ெப�ைம ஒ� 
ெநா��#$ ேபா(வ�8�. 

 
எம�#$ இ��க�f�ய ெப�ைம, எ�ெபாe9ேம ந,!க$ எ�லா� 

மகி]09, “நா!க$ ச0ேதாஷமாக இ��கிேறா�. மகி]�சியான நிைலய�� 
ெதாழி� ெச(கிேறா�, மகி]�சியான நிைலகள6� இ��கிேறா�” எ�� 
ெசா�வ9தா� அ9 ஒ� ெப�ைம. 

 
அ0த� ெப�ைமைய�தா� நா� எதி:�பா:�கிேறேன தவ�ர, 

எ�ைம� ேபா3ற ேவ�8ெம�பத3காக ேவ�� அ�ல. உ!கள6� 
தவறி�0தா�, அைத நிவ:�தி�க ேவ�� ஏதாவ9 ெச(9தா� ஆக 
ேவ�8�. 

 
அத3காக ேவ��, தவைற வள:�க� ெச�றா�, அ�ெபாe9 நா� 

1கe�# எதி:�பா:�கிேற� எ��தா� அ:�த�. எ�ப� இ�0தா� எ�ன? 
ந,!க$ எ�ைம மதி�தா� ேபா9�, எ�ற இ0த மதி�1 அ�ல. 

 
ந,!க$, எ�ெபாe9ேம மகி]�சியான நிைலகள6� இ��கிற,:க$ 

எ�றா�,  அ9தா� எம�# ெப�ைம)�, 1கeேம தவ�ர 
ேவெறா��மி�ைல. இைத ஒ+ெவா�வ�� மனதி� ைவ�9� 
ெகா$"!க$. 

 
எ�ேலாைர)� ேபால, உ!கள6ட� மகி]�சிைய எதி:பா:�கிேறா�. 

“சாமி” உ!கள6ட� இ�ப� இ��கிறா:, அ�ப� இ��கிறா: எ�� 1க]09 
ேபசி, அ0த� 1க]�சிய�dைடய மைறவ��, அ9 ஒ� நிமிட� fட 
நி3கா9.  அைத யா� எதி:�பா:�கேவ இ�ைல. 
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ஆக எம9 #�நாத: கா-�யப�, அவ: ஏ]ைமயாக இ�09, ஒ� 
ைப�திய�கார�தனமாக இ�09, எ�லா நிைலகைள)� ;-��கா-�, 
உலக� இ�ப� இ��கிற9, #�ைபய�லி�09தா� மர� ச�9 எ8�கிற9, 

 
அைத� ேபால, #�ைபயான இ0த� சmர�திலி�09, ச�தான 

எ�ண!கைள� f-8ேவா�. ந, சmர�ைத� #�ைபயாக எ�ண�னா.�, 
உன�#$ இ��க� f�ய அ0த ந�ல எ�ண�ைத, அ0த ைவர�ைத, 
#�ைபயான சmர�திலி�09 வ�ைளய� ெச(, அ9தா� ெசா0த�  எ�றா: 
#�நாத:. 

 
ஆக, ஒ+ெவா� மன6தdைடய உடலி.� எ�தைனேயா 

9�ப!க$ இ��கிற9. அ0த� 9�ப!கைள வ�ைளவ��க� f�ய 
எ�ண!க$ இ��கிற9. அ0த� 9�ப�ைத வ�ைளவ��க� f�ய 
எ�ண!கள6லி�09 அவ:கைள மo-க ேவ�8�. 

 
ஆகேவ, “அவ:கள6டமி�09 ந, மகி]�சிைய எதி:பா:. அ0த 

மகி]�சிேய உன�#� ெசா:�க�” எ�ற நிைலகைள நம9 #�நாத: 
எம�#� ெசா�னதினாேல, ந,!க$ மகி]09, எ�ைற�# எ�மிட�தி� 
ச0தி�கி�ற,:கேளா, அதி�தா� யா� ெசா:�க�ைத� கா�கிேறா�. 

 
ஆைகய�னாேலதா� சில�ைடய நிைலகள6� திyெர�� 

ெசா�ன'ட�, நா� யாைர)ேம _தலி� பழி�9� ேபசிவ�ட�fடா9. 
 
ஆக, அ0த� #ைறபா8க$ இ�0தா.�, நா� அBகி, நிவ:�தி 

ப�Bவத3# எ�ன வழிேயா, அத3# நா� ப�ரா:�தைன ெச(ய 
ேவ�8�. 

 
ெசா�லி� பா:�ேபா�, _�யவ��ைல எ�கிற ெபாe9, அ9 

அவ�ைடய ச0த:�ப�. அத3காக ேவ��, _�யவ��ைலேய, அவ: 
தவ� ெச(கிறா: எ�ற உண:ைவ, நம�#$ எ8�9� ெகா$வத3க�ல. 

 
ஆனா�, தவறி� நிைலய�� அவ:க$ இ�ப�� ெச(கிறா:கேள 

எ�� நா� எ�ண�ேனாமானா�, அவ:க"ைடய உண:ைவ நம�#$ 
வள:�9� ெகா$கிேறா�. 

 
நா� ெச(ய ேவ��ய9 எ�ன? யா: எைத� ேபசினா.�, 

#ைற�9� ேபசினா.�, அவ:க$ வா]�ைகய�ேல அவ:க$ உயர 
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ேவ�8�, அவ:கைள அறியாம�, அவ:க"�#$ 9�ப�ைத� 
ேதா3�வ��#� அ0த உண:'கள6லி�09 மoள ேவ�8� “ஈ=வரா” 
எ�� உ!க"�#$ நி��, உய�ரான நிைலகள6� ேநசி�#�, ந� உய�ைர 
எ�ண� நா� ;வாசி�#� ெபாe9, இ0த உண:' நம�#$ 
வ�ைளகி�ற9. 

 
அ0த நிைலகள6�, நா� அ��க� ெச(ேதாமானா�, அவ:கைள 

அ��க� எ�ண� ெதாட!கிேனாேமயானா�,  அவ:க"�#$ ந�ல9 
உ�டா#�. இைத�தா� யா� உ!கள6ட� எதி:பா:�ப9. 

 
மாமகHஷி ஈ=வராய #�ேதவ: தேபாவன� 

1@ைச 1ள6ய�ப-� – 638 459 

ஈேரா8 மாவ-ட� 

தமி] நா8 

இ0தியா 

ெதாைல ேபசி – 04295 267318 
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