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��ப�கைள� ேக�� ேவதைன�ப�டா�� ச�.. 
��ப�க� ெச�ேவாைர எ�ணி ெவ �பைட!தா�� 

ச�… அ� ேநாயாக&தா� மா � 

 
இ�ைறய மனித வா+�ைகயி, சில/… பைகைம ெகா�ட 

நிைலயி, அ�&தவ/க0�1� பல இைட2ச,க� ெச�ேத த�ைன 
வள/&�� ெகா�ள வி3�4கி�றா/க�. 

 

பிற/ ��ப�ப�வைத� க�� ரசி&� மகி5� த�ைமேய 
அவ3�1� வ3கி�ற�. (உலக� 85வ�� இ!த நிைல தா�) 

 

ஆனா, அவ/ அ�ப;& ��ப�ப�&�� ெபா5� 
1.அவ/ எ�ைன& ��ப�ப�&�கி�றாேர…! எ�ற நிைலகளி, அ!த 
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உண/ைவ நா� >கர�ப�� ெபா5� 
2.��ப�ப�� அ@�க� நம�1� விைளகி�ற� 
3.அ� க�� ேநாயாகB� ந� உடலிேல விைளகி�ற�. 
 

��ப�ப�� நிைலையC� அதனா, ேவதைனயாகி 
ேநாயானைதC� ெசா,லாக ெவளி�ப�&�� ெபா5� ந� 
ெசா,��1�0� அ� கல!� வ3கி�ற�. 

 

அ&தைகய நிைலைய ந� ந�ப/க� ேக�டறி!தா�� அவ/க0� 
அதனா, ெவ �1� த�ைமேய வ3கி�ற�. (இவ� எ�ெபா5� 
பா/&தா�� இ�ப;ேய ெசா,லி� ெகா�;3�கி�றா� எ� ..!) 

 

இ�ப;� பாதி�பைட!த நிைலயி, ஒ3 சில/ அவ/ ப�� 
கEட�கைளF ெசா,வா/க�. நG�க� அைத� ேக�டBடேன… அ,ல� 
அவ/கைள� க�டBேன… 

1.இவ� வ!�வி�டானா…? 
2.எ�ன ெசா,ல� ேபாகிறாேனா…! எ�  பத�டமாகி   
3.மன� பட…பட.. எ�  அ;�1�. இைத� பா/�கலா�. 
 

இ3!தா�� அ!த� கEட�கைள எ,லா� “உ…�..” ெகா�&�� 
ேக�டா, அவ/க0ைடய ��ப�கைள� ேக�ட பி� அ�&� ஒ3 
ெதாழிைலேய ெச�யF ெச�றா�� அ�ைறய ெதாழி, ெக��. 

 

கEட&ைத� ேக�ட பி� ஒ3 சைமய��ேக ெச�றா�� Lைவ 
இ3�கா�. ஏென�றா, அ!த ெவ �ைப அதிகமாக� N�; வி�டா, 
அ��பி, ைவ&த ெபா3�க� ஒ3 ப�க� ச�யாக ேவகா�. இ�ெனா3 
ப�க� 1ைழ!� ேபா1�. 

 

அதாவ� ெந3�ைபF சரீாக ைவ�கா� அைதF 
Lைவயா�கF  ெச�C� ச�திC� இழ!� வி��. இைத உ�க� 
அPபவ&தி, பா/�கலா�. 

 

ஆக… உ�களிட� யாராவ� கEட&ைதF ெசா�னா, அைத� 
ேக��� ெகா�;3!தா, ேபா��….! 

1.அவ/க� ெசா,�� உண/Bக�… 
2.அ� எ!ெத!த உண/ேவா இைத� ேபா, நம�1�0� ேதா� �. 
 

அ�&தாQேபா, ஒ3 கா�ய&திQ1F ெச,ல ேவ��� எ�றா�� 
Nட அவைர� க�ட பி� இன� 4�யாதப; ெவ �பா1�. 

 

1.அவ/ ேபான பிQபா� அவைர� பQறி� 1ைறயாக� ேபLேவா�. 
2.அவ/ உண/Bக� நம�1� க3வாக உ3வான பி� 
3.அவ/ 1ைறகைள� பQறிC� 1Qற�கைள� பQறிC� ேபL� 
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ெபா5� 
4.அவ/ 1ைற N � உண/B நம�1�0� வள/கி�ற�. 
 

இ!த� 1ைற உண/ைவ வள/�க�ப�� ெபா5� உட��1� 
இ3�1� மQற ந,ல அ@�க0� எதி/ நிைல ஆ1�. அதனா, ந,ல 
ஆேரா�கியமாக இ3�1� ந� மன�� உட�� ெக��. 

 

இைத� ேபா�ற நிைலக� வளரா� த��பதQ1&தா� 
மக�ஷிகளி� அ3� ச�திகைள உ�க0�1� ேச/�பி�1� விதமாக 
ஆ&ம L&தி எ�ற பயிQசிைய� ெகா�&��ேளா�. 

 

அைத உடP�1ட� ெச�தா, தGைம ெச�C� அ!த அ@�க� 
உ3வாகாதப; த��கலா�. ேநா� வரா� த��கB� 8;C�. சி!தி�1� 
ச�திC� கிைட�1�. 

 

ந�மிட� 1ைற ெசா,பவ/க0�1 உ�டான ச�யான 
உபாய&ைதC� நா� வழி கா�ட 8;C�. இைத ஒ3 பழ�கமா�கி� 
ெகா�டா, அ�ேவ நம�1� பா�கா�4� கவசமாகி வி��. 
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ேவதைனCட� வா+!� ேவதைனைய� ெகா�� 
ெச,வைத� கா�;�� ேவதைனைய நG�1� அழியாF 

ச�திைய� ெகா�� ெச,ல ேவ��� 

 
விநாயக/ த&�வ&தி, Nற�ப���ளப; ஆதிTல� எ�ற உயி/ 

பல ேகா; உட,களி, தGைமகளிலி3!� வி�பட ேவ���… வி�பட 
ேவ���… எ�  ேச/&�� ெகா�ட விைனக0�1 நாயகனாக 
தGைமகளிலி3!� வி�ப�� உடலாக மனிதைன உ3வா�கிய� 
“விநாயகா… கண�க0�ெக,லா� ஈசா கேணசா…!” எ�  உயிைர 
வண�1�ப;F ெச�கி�றன/. 

 

ந� உட, ந2ைச மலமாக மாQறிய பி� எைதCேம உ3வா�1� 
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ச�தி ெபQற மனிதனாக உ3வான�. இ� எ,லா� பல இல�ச� 
ஆ��க0�1 8�னா; அகVதிய� Nறிய ேப3�ைமக�. 

 

1.நா� >க/!த உண/Bக� சிவமாகி 
2.அ!த உண/வி� இய�க� விைனயாகி 
3.விைன�1 நாயகனாக வா+�ைகயாகி 
4.அத� உண/வி� த�ைம உட,கைள மாQறி 
5.இ�  ந2சிைன மாQறி�� திற� ெபQற மனிதைன 

உ3வா�கிய�. 
 

X�யP�ெக,லா� ச!த/�ப&தா, ஏQப�� நிைலக� தா� 
உ3மாQற�க0� உண/Bக� மாQற� எ,லாேம. அேத ேபா, தா� 
ெச;க� மாQற� ெகா;களி� மாQற�க0�. (இைவக� எ,லா� 
தானாக எைதC� மாQறிட 8;யா�) 

 

எ&தைனேயா ேகா;F ெச;க� ஒ� ட� ஒ�  கல!� ஒ�ைற 
ஒ�  தா�க�ப�� ெபா5� உண/Bக� மா கி�ற�.. அதனி� 
ச&�க0� Yப�க0� மா கி�ற�. 

 

அேத ேபா, எ� வ� ெகா�டேதா உயி�ன�க� 
ஒ� �ெகா�   ெகா�  சா�பி�கி�ற�. ஆனா, அேத சமய&தி, 
உண/Bக� ப�ணாம வள/Fசி அைடகி�ற�, 

 

ஆனா, மனிதனான நா� 85 8த, கடB�…! 
 

ஏென�றா, இ�  4திதாக ஒ3 உயி�ன&ைதேய 
உ3வா�க�N;ய அளB�1 வி2ஞானிக� வ!�வி�டா/க�. 
உயிர@வி� நிைலையேய மாQ � த�ைம�1 வ!�வி�டா/க�. 

 

1.ஒ\ெவா3 உட,களி�� உ�ள அ@�கைள மாQ கி�றா�.  
2.ஒ3 உயிர@ க3விேல இ3!தா�� அ!த� க3விேலேய இவ� 

ேநர;யாக 
2.அ!த� க3B�1�டான நிைலகைள மாQறி உ3வ&ைதேய 

மாQ கி�றா�.. 
3.இ�ப; உயி�ன�கைளேய மாQ � த�ைம�1 வ!�வி�டா� 

வி2ஞானி. 
 

மனிதP�1 ேநா� வ!தா, அ!த உடலி, உ�ள எ!ெத!த 
திL�க� பலவ Gன� அைடகி�றேதா அைவக0�1 இ2ெச�ச� Tல� 
ம3!ைதF ெச�&தி திL�கைள ெச3ேகQறி மாQறி� ெகா�� 
வ3கிறா/க�. 

 

ஒ3 உ �பி, 1ைறக� ஏQப�டா�� அைதேய மீ��� அ!த& 
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திL�கைள வ� ெகா�� மாQ � த�ைம�1� ெகா�� 
வ!�வி�டா/க�. 

1.திL�கைள மாQறி மாQறி 
2.இ�  ஒ3 மனிதைன ஆயிர� ஆ��க� Nட வாழ ைவ�க 

8;C� எ�  
3.அ@�களி� த�ைமைய� N�;F ெசய,ப�&�கி�றன/. 
 

ஆனா, ஆயிர� ஆ�� கால� இ�ப; வா+!� வ!தா�� 
அதQ1� பி� எ�ேக ெச,வ�…? 

 

உயி/ ஒளியான� அதQ1 அழிவி,ைல.. ேவகா நிைல ெகா�ட�. 
ஆனா, உட,க� க31கி�ற�. இ� ெம� ஞானிக� க�ட�. ஆகேவ 
உயிைர� ேபால நா� ேவகா நிைலைய அைடத, ேவ���. 

1.அ�ப; அைட!தவ� தா� அகVதிய� �3வ ந�ச&திரமாக 
ஆன� 

2.அைத� ெப வ� தா� “நம� கடைமயாக..” இ3�க ேவ���. 
 

ஏென�றா, எ&தைனேயா ேகா;& ��ப�களிலி3!� மீ�; 
ந�ைம மனிதனாக உ3வா�கிய உயிைர ஈசனாக மதி&� அவனா, இ!த 
மனித உடைல� ெபQ  ஆறாவ� அறிவா, அறி!� ெகா�0� ச�திC� 
ெபQறி3�கி�ேறா�. 

 

அைத எ,லா� இ�ெபா5� உபேதசி&தா�� 
1.அைத� ேக��� ெகா�0� அறிB� 
2.ேக��� ெகா�0� அறிவி3!தா�� அைத மாQறி� ெகா�0� 

அறிB� உ�க0�1 உ��. 
 

இ�ப;& தGைமகைள மாQறி ந, உண/Bகைள நா� ேச/&�� 
ெகா�ேடா� எ�றா, ந� வா+�ைகைய அைமதியான வா+�ைகயாக� 
ெகா�� வரலா�. 

 

இ!த ெலௗகீக வா+�ைகயி, எ�ப; ேவதைன�ப�டா�� நா� 
கைடசியி, ெகா�� ேபாவ� எ�ன…? ேவதைனைய&தா� ெகா�� 
ேபாக ேவ���. 

 

1.ேவதைனைய நG�கிய அ!த& �3வ ந�ச&திர&தி� ச�திைய நா� 
ெபQ � பழகிேனா� எ�றா, 

2.அ!த ேவதைனைய நG�1� ச�தியாக� ேபெராளியாக நம�1� 
வள/கிற�. 

2.அ!த உண/ைவ ந�8ட� ேச/&�� ெகா�� வ3� ெபா5� 
நா� பிறவி இ,லா நிைலைய அைடகி�ேறா�. 
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இைத� ெப வதQ1�டான 8யQசிகைள நG�க� எ��க�… எம� 
அ3ளாசிக�…! 
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வா+�ைகயி,… கEட� எ�  நிைன&தா, எ,லாேம 
கEட� தா�..! கEட&ைத வி�� வி�� “ந�மா, 

8;C�…!” எ�  எ�ண ேவ��� 

 
ஒ3 4திய சாதன&ைத உ3வா�க ேவ��� எ�ற நிைலயி, 
1.அதQ1� இ�ென�ன அளவி, அதQ1�டான ெபா3ைளF 

ேச/&தா, 
2.அதனி� இய�கF ச�தி அ� இ!த இட� வ� தா�க�N;ய� 

எ�  உண/கி�றா/ வி2ஞானி… 
3.அத�ப; சரீாக ேவைல ெச�C� அ!தF சாதன&ைத 

உ3வா�1கி�றா/. 
 

அ!த வி2ஞானி அவ/ கQ ண/!த நிைலகைள எ,லா� 
த�னிட� சடீனாக வ3பவ�ட� கQபி�கி�றா/. அவ/ கQ ண/!த 
வழிைய அவ3�1� கா�ட�ப�� ெபா5� சடீ3� கQ ண/!� 
வ3கி�றா/. 

 

அத� வழியி, சடீ/ வ!தா�� அவ/ எைத� ேபாதி&தாேரா அத� 
வழிகளி, அவ/ சரீாகF ெசய,ப�வா/ எ�றா, அவ/ அதிேல ெவQறி 
ெப கி�றா/. 

 

1.ஆனா, கQ � ெகா��1� ெபா5� “க;ன�…” எ�  எ�ணி 
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அ!&� க,விைய� கQக ேந/!தா, 
2.ஒ\ெவா3 எ�ண�களி�� அ!த� க�ைம வ!�வி�� 
3.சடீனாக வ3பவ/ சி!தி�1� திறP� வ� இழ�க�ப��. 
 

அவ/ ஒ3 இ�ஜினியராக வ!தா�� எ�ப;ேயா அவ/ பாட 
நிைலகைள எ�ணி உய/B�1 வ!தா�� 

1.அ!த� பாட நிைல தா� மீ��� அவ3�1 வ3�. 
2.ஆனா, Tல�N கைள அறிய 8;யா�. 
3.ஏென�றா, அவரவ/க� எ�&த உண/B ெகா�� தா� அ� 

இய�1�. 
 

அைத� ேபால மாமக�ஷி ஈVவராய 13ேதவ/ கா�;ய அ3� 
வழியி, உ�க0�1� அ3� ஞான&ைத� ெப � த1திைய உ�க� 
உண/Bட� இைண&� வி�டா,… அ!த உண/ைவ நG�க� >க3� 
ெபா5�… அ!த அறிவி� ஞானமாக வள3கி�ற�. 

 

1.அ� ஒ\ெவா3 நிமிட&தி�� உ�க0�1 வழிகா�;யாக அைமய 
ேவ��� எ�பதQ1&தா� 

1.ஒ\ெவா3 1ண�க� உ3வாவ�� 
2.அதனி� சிற�பி� த�ைமைய நிைனB N � ெபா5� 
3.அதனத� க3�க� உ�க0�1� உ3வாகி�ற�. 
 

அ!த ஞானிகளி� நிைனவாQறலி� த�ைம உ�க0�1� 
வ3வதQ1 ஊ+விைன எ�ற வி&தாக உ�க� எ��4க0�1� 
இ3�1� ஊP�1� பதிவா�1கி�ேறா�. இ!த� பதிவிைன நG�க� 
மீ��� மீ��� நிைனவா�க ேவ���. 

 

அ\வ�ெபா5� உ�க� வா+�ைகயி, வ3� ெவ �4 ேவதைன 
சலி�4 ச2சல� ச�கட� எ�ற உண/Bகைள மாQறியைம�க 

1.இ!த� பதிவான நிைலக� நG�க� நிைனB ெகா�� 
2.உ�க� வா+�ைகயி, அ!த அ3� மக�ஷிகளி� அ3� 

உண/ைவ வள/&�� ெகா�ேட வ!தா, 
3.மக�ஷிகளி� அ3� வ�ட&தி, இைண!� நG�க� பிறவி இ,லா 

நிைலக� அைடய இ� உதB�. 
 

இ,ைல எ�றா, இ!த வா+�ைகயி, நா� எ��1� உண/Bக� 
வள/Fசி அைட!தா, மீ��� இதPைடய உண/Bக� ந�ைம 
இ�ெனா3 பிறவி�1� அைழ&�F ெச� வி��. 

 

மனிதனான பி� பிறவி இ,லா நிைலக� அைடவேத… ச�த�ஷி 
ம�டல&�ட� இைணவேத கைடசி நிைல…! 
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சில ேநர�களி, இன� 4�யாத நிைலகளி, நம�1 
ேவதைனயான உண/Bக� ேதா� கிற�… ஏ�…? 

 
அதனி� காரண� எ�ன எ�றா, நம�1� 8!ைதய நிைலகளி, 

ச!த/�ப&தா, கவர�ப�ட ேவதைனக� உண/Bக� ெவளி�ப�� அ!த 
நிமிட� அ� உடலி, இ3!� ேவதைனைய& த3�. 

 

அ�ெபா5� அ!த ேவதைன உண/Bக� உண/Fசிக� ஆன பி� 
க�ணி� நிைனB உயி3�1 வ3கி�ற�. 

 

உதாரணமாக காலி, 8� 1&தினா, உடேன உயி3�1& தா� 
அ!த உண/Bக� வ3�. க� எ�ன ெச�கிற�…? அ� 8�ளா அ,ல� 
ேவ  எ� 1&திய�…? எ�  ேத�கிற�. 

 

அ�ெபா5� இ!த உண/வி� த�ைம நம�1� வ3� ெபா5� 
1.அைத� N/!� கவனி�1� த�ைம வ3கி�ற�… 
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2.அைத >க/கி�ற�… 
3.அைத உQ � பா/&�� காலி, ஏறிவி�டதா…! எ�ன…? எ�கிற 

வைகயி, 
4.அ!த உண/Bக� ேவதைனCட� >கரF ெச�கி�ற�. 
 

இைத� ேபா�ற நம�1� 8!ைதய நிைலக� ெபQற இ!த 
உண/Bக� அ!த அ@�க� அ� த� பசி�காக உண/Fசிகைள& 
a���. 

 

உடலி, வலி இ3�கிற�…! எ�றா, ச!ேதாஷமாக இ3�க� 
எ�றா, உ�களா, இ3�க 8;Cேமா…? ந� உடலிேல ஏQகனேவ ெபQற 
அ!த அ@�க� த� பசி�1 அத� உண/Fசிகைள உ!��. 

 

அ!த ேவதைனயான உண/ைவ >க3� ெபா5� உயி�ேல ப�� 
அ!த உண/Fசிக0� அ!த ேவதைனயி� நிைலைய நா� அறிய 
8;கி�ற�. 

 

அ!த ேநர&தி, நா� எ�ன ெச�ய ேவ���…? 
 

ஈVவரா…! எ�  43வ ம&தியி, உயி3ட� ெதாட/ ெகா�� 
அ!த& �3வ ந�ச&திர&தி� ேபர30� ேபெராளிC� ெபறேவ��� 
எ�  நிைனவிைன& �3வ ந�ச&திர&தி� பா, ெச�&த ேவ���. 

 

ஏென�றா,… 
1.Lவாசி�1� ெபா5� இ�ேக (43வ ம&தியி,) தைட�ப�&திவி�� 
2.ேவதைன�ப�� அ@�க0�1 உணB ேபாகாதப; தைட�ப�&த 

ேவ���. 
 

பி� க�கைள T; �3வ ந�ச&திர&தி� ேபர3� ேபெராளி 
எ�க� உட, 85வ�� பட/!� எ�க� ஜGவா�மா ஜGவ@�க� 
ெபறேவ��� எ�  எ�ணி 

1.எ�ேக வலி எ��கி�றேதா… 
2.அ�ேக உ�க� நிைனைவF ெச�&��க�. 
 

ேவதைனைய உ3வா�1� அ@�க� அ!த& �3வ ந�ச&திர&தி� 
ேபர3� ேபெராளி ெபறேவ��� எ�  க�ணி� நிைனைவ 
உட��1� ெச�&தி& தி3�ப& தி3�பF ெச�� ெகா�� வா3�க�. 

 

இ�ப;F ெச�ய… 
1.அ!த �3வ ந�ச&திர&தி� உண/Bக� அ�ேக பட… 
2.அ!த விஷ& த�ைமக� அ�ேக 1ைற!�… 
3.நம�1� இ3�1� அ!த வலிைய� 1ைற�க உதB�. 
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அ!த& �3வ ந�ச&திர&தி� உண/ைவ நா� எ�&� உடலி, 
ெச�&தF ெச�&த ேவதைனைய உ3வா�1� அ@�க� சி கF சி க 
வ G�ய& த�ைம இழ!� உடலி, உ�ள ந,ல அ@�க� வலிைம 
அைடய�N;ய ச�தி ெப கி�ற�.   

 

அதQ1&தா� இைதF ெச�யF ெசா,கிேறா�…! 
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மனேம இனியாகி�� மய�காேத… ெபா,லா மானிட 
வா+�ைகயி, தய�காேத…! 

 
ஒ3வைர ந,லவராக எ�@கி�ேறா�. அ!த உண/Bக� 

நம�1� விைளகிற�. அவைர� பா/�1� ெபா5ெத,லா� “ந,லவ/…” 
எ�  தா� எ�@கி�ேறா�. 

 

அேத சமய&தி, ஒ3 ச!த/�ப� பைகைமயாகி வி�டா, 
ேமாசமானவ�… ஏமாQ கி�றா�…! ந�பனாக� பழகினா�… 
ெக�டவனாகி வி�டாேன…! எ�கிற ெபா5� அ� நம�1� விைளகிற�. 

 

ஆகேவ நா� எ�ணிய� எ�ேவா அ�ேவ உ3வாகி மீ��� 
பைகைமையேய உ3வா�1கிற�. ஏென�றா, “உயி3ைடய ேவைல இ� 
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தா�…!” 
 

ஏென�றா, இைத எ,லா� உண3�ப; 13நாத/ எ,லா 
இட�க0�1� LQறி� பா/&�� பல உ�ைமகைள என�1 உண/&தி.. 

1.இதிலி3!ெத,லா� மனித� எ�ப;& ெதளிய ேவ���…? 
2.எ\வா  வாழ ேவ���…? எ\வழியி, வாழ ேவ���…? எ�  

கா�;னா/. 
 

ஒ3 சமய� பனி� பாைறக� இ3�1� இடமாக ப&�நா&��1� 
ேபாகF ெசா,கிறா/ 13நாத/. ெவ � ேகாவண& �ணிCட� தா� 
அ�ேக ேபாகF ெசா�னா/. 

 

1.அவ/ ெசா�ன ஒ3 ந�ச&திர&தி� உண/Bகைள நா� எ�&தா, 
தா� 

2.அைதF Lவாசி&தா, தா� எ� உட, Xடா1�… அ�கி3�1� 
1ளி/ பாதி�காம, இ3�1�…! 

 

நா� ெசா�னைத எ��காம, வி��வி�டா, நG இற!� வி�வா� 
எ�பா/. அவ/ ெசா�னப;ேய எ�&� நா� ெச�  ெகா�;3�1� 
ெபா5� பழனியி, இ3�1� எ� ைபயைன� பQறி நிைனB வ!த�. 

 

அவைன அ�ேக ஊ�ேல வி�� வி�� வ!ேத�… இ�ெபா5� 
அவ� அ�ேக எ�ன ெச�கிறாேனா…? எ�ற எ�ணிேனேனா 
இ,ைலேயா 13நாத/ ெசா�னைத எ��க வி�� வி�ேட�. 

 

உடேன எ�Pைடய இ3தய� எ�ன ெச�கிற�…? அ�ப;ேய பட… 
பட… பட… எ�  இைரய ஆர�பி&த�. ெகா2ச ேநர&தி, உயிேர 
ேபா�வி�� ேபா, இ3�கிற�. 

 

ஆனா, அ�&த நிமிட� 13நாத/ வ3கிறா/…! ஒ\ெவா3 
ச!த/�ப&தி�� இ!த மாதி� வ3� ெபா5ெத,லா� என�1� நிைனB 
ப�&�வா/. 

 

மனேம இனியாகி�� மய�காேத 
ெபா,லா மானிட வா+�ைகயி, தய�காேத 
ெபா�ன; ெபா30� bமியி, Lகேமா 
மி�னைல� ேபா, மைறவைத� பாரா�…! 
 

இ�ெபா5� உ� உட, இைரகிற�. நG ேபா�வி�டா, யாைர� 
ேபா� பா/�க� ேபாகிறா�..? கா�பாQற� ேபாகிறா�…! உ�ைனேய 
கா�பாQற 8;யவி,ைலேய…! 

 

ேநQறி3!தா/ இ�  இ3�ப� நிஜேமா 
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நிைலயி,லாத இ!த உலக� உன�1F சதமா..? 
எ�  ேக�கிறா/ 13நாத/. 
 

இ!த மனித உடைல நG சதமாக எ�@கிறா�. உ�னிட� 
ெசா�னத� நிைலகைள 

1.நா� அ!த அ3� ஒளி ெபற ேவ��� 
2.எ� ைபய� கா�க�பட ேவ��� எ�ற உண/ைவ நG 

ெச�&தியி3!தா, 
3.இ!த நிைல வராேத…! எ�  இைத அ!த இட&தி, 

உண/&�கி�றா/. 
 

ஒ\ெவா3 நிமிட8� இ!த வா+�ைகயி, உய/!த 
எ�ண�க0ட� நா� இ3�பிP�… ந�ைம அறியாமேல நா� எ�&�� 
ெகா�ட உண/Bக� ந�ைம எ�ப;� பா�கா�பQறதாக மாQ கிற� 
எ�ற நிைலைய அ�ேக நித/சனமாக உண/&�கி�றா/.. 

 

உ�கைள யா� இ�ெபா5� தியானமி3�கF ெசா,கிேறா�. உ�க� 
1ழ!ைத மீ� நG�க� மிகB� பி�யமாக இ3�கி�றG/க�. அ� எ�ன 
ெச�கிற�…? 

 

ந�றாக� ப;�கிேற� எ�  நிைன&�� பc�ைச எ5தினா�. 
ஆனா, அதிேல ேதா,வி அைட!தா, எ�ன நிைன�கி�றG/க�…? 

 

இ&தைன பண&ைதF ெசலவழி&ேதேன… ப;�காம, 
ேபா�வி�டாேன...! எ�  ேவதைன�ப�கி�றG/க�. இ\வளB 
ெசலவழி&ேத�… இ!த மாதி� ஆகிவி�டேத…! எ�  ெசா,லி இ!த 
ஆைசைய ைவ�1� ெபா5� 

1.அ!த� 1ழ!ைதைய� பா�கா�பதQ1 மாறாக 
2.இ�ப;& ெதாைல&� வி�டாேய…! எ�ற ேவதைனைய& தா� 

எ�&� வ3&த�ப�கி�றG/க�. 
 

அதQ1� பதிலாக மாமக�ஷி ஈVவராய 13ேதவ/ கா�;ய அ3� 
வழியி, அ!த அ3� மக�ஷிகளி� அ3� ச�திகைள எ�&� நம�1� 
வ�வா�கி� ெகா�� 

1.மக�ஷிகளி� அ3� ச�தி எ� 1ழ!ைத உட, 85வ�� படர 
ேவ��� 

2,எ� 1ழ!ைத�1� க,வியி, ந,ல ஞான� வர ேவ���… 
3.அதQ1�டான ச�தி ெபறேவ��� எ�  எ�ணினா, அ!த 

ேவதைன ந�ைம� பாதி�கா�. 
 

அவP�1� இ!த உ�/Bக� பா�!� அவைனC� சி!தி�கF 
ெச�C�. எதனா, ேதா,வி அைட!ேதா�…? எ�  அறி!� அைத மாQறிF 
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ச�யான பாைதயி, ெச,��ப;F ெச�C�. 
 

ேவதைனையC� ��ப&ைதC� கEட&ைதC� நEட&ைதC� 
எ�ணி வா+வைத வி�&� எ� ேம நா� அ3� வழியி, ெச�றிட, 
ேவ���. 

 

13நாத/ என�1� கா�;ய இ!த அ3� வழிைய&தா�…! 
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தன�1� N�;� ெப3�1� உண/B ெகா�� 
வா+�ைகயி, எ�ப; வளர ேவ���...? எ�  
கா��வதQ1&தா� "ப,லா�1ழி விைளயா��" 

 
எ� வா+�ைக�காக& ெதாழி, ெச�கி�ேற�... அதிேல என�1 

இலாப� இ,ைல... நEடமாகிற�...! எ�ற ேவதைனைய எ�&தா, 
நம�1� இ3�1� ந,ல 1ண&ைத நEட�படF ெச�� இ!த உட, 
உ �4க0� நலிகி�ற�. 

1.ேவதைன எ�ற இ3� X5� ெபா5� ந� சி!தி�1� திறP� 
1ைறகி�ற�. 

2.எ�ன வா+�ைக...? எ�  ெவ �1� த�ைம வ3கி�ற�. 
3.தQெகாைல ெச�C� நிைல�1 அைழ&�F ெச,கிற�. 
4.இ!த உடைல உ3வா�கிய உயிைர மதி�கா� உடைல 

அழி&�வி�� எ�ண�க� வ3கி�ற�. 
 

எத� பா, இ!த உண/வி� த�ைம பQறாகியேதா த�னா, 
8;யவி,ைலேய...! எ�  எ�ண&திேலேய ேவதைனCட� இற!தா, 

1.அவ3ட� பழகியவ/க� “அடடா...! ந�றாக இ3!த மனித� இ�ப; 
ஆகிவி�டாேர..!” எ�  எ�ணினா, 

2.எ�ணியவ/ உட��1� அவ/ ஆ�மா ெச�  ேபயாக ஆ�;� 
பைட&� 

3.ந�றாக இ3�பவைரC� ம;யF ெச�C�. அதQ1&தா� இ� 
உதB�. 

 

இைத� ேபா�ற நிைலயிலி3!� நா� மா த, ேவ���. நம�1 
எ!த ஆைச ேவ���...? ேப� மன� இ,லா� அ3� மண� நம�1� வர 
ேவ���. 
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இைத� ேபா�ற நிைலகைள உண/�வதQ1&தா� அ�  
ப,லா�1ழி விைளயா�வா/க�. அ!த விைளயா�ைட அைம&ததி� 
ேநா�க&ைத� பQறி அறி!� ெகா�0�க�. 

 

1.தன�1� N�;� ெப3�1� உண/B ெகா�� 
2.த� வா+�ைகயி, எ�ப; வளர ேவ��� எ�ற நிைலைய 

உண/&�வதQ1&தா� அ!த விைளயா�ைட உ3வா�கினா/க�. 
 

அத� Tல� ஒ\ெவா3 நிைலயி�� சி!தி&�F ெசய,ப�� 
த�ைமC� தன�1� இலாப&ைத ஏQறி� ெகா�0� நிைல வ3கி�ற�. 

 

வா+�ைகயி� நிைலயி,... 
1.ச!த/�ப&தா, ஒ3வ/ நா� ேதாQ வி�ேட�... எ�ற நிைலக� 

வ3� ெபா5� 
2.உ�ைன& ேதாQகF ெச�கிேற� பா/...! எ�ற நிைலக� இ3�க� 

Nடா�. 
 

அதாவ� அவP� வளர ேவ���... அவ� சி!தைனC� வளர 
ேவ���...! எ�ற ந,ல எ�ண&தி, ப,லா�1ழி விைளயா�டா, 
அ!த� 1ழ!ைத ந�றாக இ3�1�. 

 

ஆனா, ப,லா�1ழி விைளயா�� ெபா5� நா� ெஜயி&� 
வி�ேட� எ�  ெசா�னBடேன அ�&தவ/ ேதாQ வி�டா, “ந�ைம� 
ேகவலமாக நிைன�பா/கேள...!” எ�  8க� வா��. 

 

1ழ!ைதயாக இ3!தா�� இ!த உண/வி� த�ைம அ!த 
விைளC� ப3வ&தி, வர�ப�� ெபா5� ேதா,விையF ச!தி&த பி� 
ெவ �பி� த�ைம வ3�. 

 

1.ஆனா, ஞானிக�... மேனாத&�வcதியி, 
2.மனித� த�ைன& தா� எ�ப;� ப�1வ�ப�&த ேவ���...? 

எ�  தா� இைத� ெகா�� வ!தா/க�. 
 

நா� ெதாழிைல� பQறி எ�@� ெபா5ெத,லா� மக�ஷிகளி� 
உண/Bகைள வலிைமயாக எ�&�� ெகா�� 

1.எ�க� வா;�ைகயாள/க� நல� ெபறேவ��� 
2.நா�க� பா/�பவ/க� எ,ேலா3� நல� ெபறேவ��� 
3.எ�க� ெசய, அைன&�� 4னித� ெபறேவ��� 
4.எ�க� ெசா,ைல� ேக�ேடா/ நல� ெபறேவ��� எ� � இ!த 

உண/ைவ நம�1� வள/&�� ெகா�ள ேவ���. 
 

ஞானிகளா, உ3வா�க�ப�ட அைன&�� தவி�ெபா;யாகி 
வி�ட�. மாறாக எ�ண�கைள மாQறிவி�கி�றன/. 
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ஆனா, நா� >க/!தைத எ,லா� ந� உயி/ உட��1� அ@வாக 
மாQ கி�ற�. அைத மீ��� மீ��� எ�ண�ப�� ெபா5� உ3வான 
அ!த அ@வி� த�ைம த� இன&ைத� ெப3�கிவி�கி�ற�. 

1.இ� தா� ந!தGVவர� சிவP�1� கண�1�பி�ைள... 
2.Tஷிகவாகனா...! நா� Lவாசி&த� எ�ேவா (ந� TFL) அத�ப;& 

தா� இ!த வா+�ைகயி, நட�கி�ற�. 
 

ஒ3வைர நா� அ;�க; ேவதைன�ப��ப;F ெச�� அைத� 
பா/&� ரசி&தா,... நம�1� அ!த உண/Bக� கண�க0�1 
அதிபதியாகி... நம�1� அேத ேவதைனைய உ3வா�கிவி��. 
த�ப  8;யா�. 

 

நா� நிைன�கி�ேறா� த�பிவி�ேடா� எ� . இ!த உடலி, க�� 
ேநா�களா1� ெபா5� அ� 8� ேச/&�� ெகா�ட விைன...! 

 

அ!த விைனக� இ3�பிP� நா� அைத� கட!� அ3� 
மக�ஷிகளி� அ3� ச�தி ெகா�� இ3ைள மாQ � திறைன� ெபற 
ேவ���. 

 

ஒ\ெவா3 நிமிட&தி�� நா� அ!த மக�ஷிகளி� உண/ைவ� 
N�;னா, பைழய தGய விைனக� அைன&�� அக�  அ� 
L&தமாகி�ற�. 
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a�க&தி, “தி��...” எ�  பய!� வி�டா, உடேன 
எ�ன ெச�ய ேவ���...? 

 
தியான&ைதF சரீாக� கைட�பி;&�& ெதாட/!� வள/&�� 

ெகா�� வ3� ஒ3 சில3�1& a�க&தி, “தி��” எ�  8ழி�4 வ3�. 
சில/ பய!�வி�ேட� எ�பா/க�. க �பாக உ3வ� ெத�!த�.. அ,ல� 
ெவ�ைளயாக ஆவி ெத�!த�...! எ�பா/க�. 

 

அ� ம��ம,ல... 
1.அ!த ேநர&தி, ைக கா,கைள எ�னா, அைச�க 

8;யவி,ைல... 
2.ேபச 8;யவி,ைல... எ5!தி3�கB� 8;யா� ேபா, 

ேதா�றிய� எ�  ெசா,ேவா3� உ��. 
3.இ�P� சில3�1 உட, 85வைதC� அ8�1வ� ேபாலB� 

TFL& திணற, ேபால இ3!த�...! எ� � NடF ெசா,வா/க�. 
 

இ�க� எ,லா� நா� ஏQகனேவ நம�1� எ�&�� ெகா�ட சில 
மனித உண/Bக� அ� இற�க�ப�� ெபா5� >க/!த உண/Bக� 
ஆ1�. ந�8ைடய ஈ/�4�1� வ!த பி� அ� இ�ப; எ,லா� ெத�C�. 

 

ஏென�றா, நா� 4லனட�கி& a�1� ெபா5� ந� 
நிைனேவா�ட� இ,லாத ேநர&தி, 

1.அ&தைகய உண/Bக� த� பசி�1� பகலி, உணைவ எ��க 
8;யாதப; வ3� ெபா5�� 

2.நா� எ��1� தியான&தி� ச�தியா, அ� கைள!� ந,லதாக 
மா � சமய�களி�� 

3.உயி�ேல ேமா�� சமய� அ&தைகய உ3வ�க0� 
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உண/Fசிக0� நம�1& ெத�ய வ3�. 
 

இைத� க�� பய�பட ேவ�;யதி,ைல....! 
 

அ�ப;& a�க&தி, 8ழி�4 வ!� வி�ட� எ�றா, எ5!� ஒ3 
ஐ!� நிமிட� உ�கா/!� 

1.43வ ம&தியி, ஓ..� ஈVவரா 13ேதவா...! எ�  T�  8ைற 
ெசா,லி 

2.அ!த& �3வ ந�ச&திர&தி� ேபர3� ேபெராளி நா�க� ெபற 
அ3�வா� ஈVவரா 

3.அ� எ�க� உட, 85வ�� பட/!திட அ3�வா� ஈVவரா 
எ�  தியானி�கலா�. 

4.இ,ைல பாதி நிைனB இ3!தா�� அ�ப;ேய ப��ைகயி, 
ப�&தப;ேய தி3�ப& தி3�ப அைதF ெசா,லிF ெச�யலா�. 

5.மீ��� a�க� த�னாேல வ!� வி��. 
 

8�கியமாக� 43வ ம&தியி, ஓ...� ஈVவரா 13ேதவா...! எ�  
1.ந� உயிைர அ5&தமாக எ�ணி 
2.�3வ ந�ச&திர&தி� உண/ைவ இ5&�F Lவாசி&� உட��1� 

ெச�&த ேவ���. 
 

இ!த வ�� N;னா, எ!த ஆ�மாவி� இய�க8� ந� 
ஈ/�4�1� வரா�. ந�ைம இய�கா�. பய&தி� உண/Fசியாக ந�ைம 
இய�கா�.  அ!த அFL &�� உண/Bக0�1 நா� எ��1� அ3� 
ச�திக� அFL &தலாகிவி��. 

 

ச!ேதகேமா பலவ Gனேமா நம�1� வரா�. நம�1� மன பல� 
அதGதமாக� N��... ெதளி!த சி!தைனC� வ3�. பிற உண/Bகளி� 
இய�க�கைள 8� N�;ேய அறியB� 8;C�. 

 

ெச�� பா3�க�...! 
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சாப அைலகளா, பிற�1� ச!ததியின/ எ�ப;F 
சிரம�ப�கி�றன/...? நட!த நிக+Fசி 

 
எ� (ஞான13) ெப�ய�பாவி� த�ைக�1& தி3மண� ெச�� 

ெகா�&தா/க�. அ� 8த, மைனவியாக� ேபா� இ3!த�. 
அவ/க0�1� ஏேதா க3வாகி உ�ள�. தி3மணமாகி அ!த� க3வாக 
இ3�1�ேபா� (ெப�ய�பாBைடய) த�ைகயி� கணவ/ இர�டாவ� 
தி3மண� ெச�� ெகா�டா/. 

 

ஏென�றா, அ!த� கால&தி, இர�� க,யாண� T�  
க,யாண� ப�ணி� ெகா�வ� ச/வ சாதாரணமாக இ3!த�. திgெர�  
ெசா!த&தி, ெப� எ�ற நிைல வ3�ேபா� அவ/ இர�டாவ� 
க,யாண&ைதF ெச�� ெகா�டா/. 

 

க/�பமாக இ3�1� ேபா� “இ�ப; இர�டாவ� க,யாண� ெச�� 
ெகா�டாேர...!” எ�  அவ/க� ெசா�னா/க�. 

 

இ�ெபா5� உ�ள ச�ட� எ,லா� அ�ைற�1� கிைடயா�. 
 

நா� பி�யப�ேட�.... நா� க,யாண� ெசய� ெகா�ேட�. அதQ1 
எ�ன ெச�ய ேவ���...? ேவ�டா�... எ�றா, நG�க� விலகி� 
ேபாகலா� எ�  அவ/ ஊ/ ப2சாய&ைத� N�;னா/.  

 

ஊ/ நா�டாைமக� எ,லா� ேச/&� ப2சாய&�F ெச�C� 
ெபா5� அ!த அ�மா த� க/�ப கால�களி, க�� ேவதைனC� 
ச�கட8� ப�ட�. 

 

எ!த அளB�1� க�� ேவதைனC� ச�கட8� ப�டேதா அ!த 
உண/Bக� எ,லா� க3விேல இைண!� அ� ெப� 1ழ!ைதயாக� 
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பிற�கிற�. 
 

1.பிற!த பி� அ!த� 1ழ!ைத�1 எ!தF சி!தைனC� இ,ைல. 
2.வா� ேபச வரவி,ைல. வாயிலி3!� எFசி, ஒ5கி� ெகா�ேட 

இ3�1�. 
3.Tைள வள/Fசி இ,லாதப; அ�பா�;Q1 இ3!த�. 
4.அ� வய��1 வ!� ப3வ� ஆ1� வைரயி, Nட அ�ப;ேய 

தா� இ3!த�. 
 

இ!த மாதி� ஆனதா, அ!த அ�மா த� ெசா&ைத� பி�&�� 
ெகா�� வ!� வி�டா/க�, இ3!தா�� எ� வா+�ைகைய நG�க� 
எ,ேலா3� ேச/!� நாசமா�கி வி�g/கேள...! எ�  த� அ�ணைன� 
(எ� ெப�ய�பாைவ) பி;&�� ேபL�. 

 

நG�க� எ,லா� ேச/!� தாேன இ!த� க,யாண&ைத 
அPமதி&தG/க� எ� ...! 

 

ஆக அ!த அ�மா ேபசிய சாப அைலக� ெப�ய�பா 1��ப&தி, 
சா;ய�. அவ3�1 ஒ3 ைபய� T�   ெப� பி�ைளக�. 

 

க/�ப� எ�  ெசா,ல�ப�� ேபா� த� பி�ைள�1 எ�ப; 
ஆனேதா அேத ேபா, அவ3ைடய 1ழ!ைதக0�1� ஜ�னி மாதி� 
வ!த�. கா�கா� வலி�4� வ!த�. Tைள வள/Fசி இ,லா� ேபான�. 

 

ஒ3 ைபயP�1� கா, வராம, இ3�கிற�. ெப�க� க,யாண� 
ப�ணி� ெகா�&� அ!த 1ழ!ைதேயாட அ� அவVைத� ப�கிற�. 

1.அ!தF ச!த/�ப&தா, 1��பேம இ&தைகய நிைலக� 
உ3வா�க�ப�� இ!த நிைல ஆகிவி�ட�. 

2.இைத எ,லா� நைட8ைறயி, 13நாத/ அPபவcதியாக 
எம�1� கா��கி�றா/. 

 

அேத மாதி� எ� மைனவி வழியி, எ�&�� ெகா�டா�� எ� 
மைனவியி� சி�ன�மா (அ�B� இர�டா� தாரமாக வ!த� தா�). 
அ�  எ�க� சிறிய பா�; மக�. 

 

அ!த அ�மாB�1� ெகா2ச� வா�& ���1. யா3� த�ைன� 
க,யாண� ெச�� ெகா�ள வரவி,ைல எ� . த� த�பி மகP�ேக 
இர�டா� தாரமாக� க�;� ெகா�&� வி�டா/க�. அ� க�டப; சாப� 
இ��. 

 

எ�க� பா�; எ�ன ெச�த�...? (எ� மைனவிைய) எ�க� 
1��ப&திேலேய க�;� ெகா��க ேவ��� எ�  ெகா�� வ!த�. 
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அதனாேல எ� அ�ண� க�;� ெகா�ள ேவ�;யைத எ�ைன� 
க�ட ைவ&�வி�டா/க�... வா�L எ� , எ� மைனவியி� சி�ன�மா 
அவ/க� அ�பாைவ� ேபசிய ேபFL ெகா2ச� ந2ச� இ,ைல. க�டப; 
ேபL�. இ\வளB தா� எ�  இ,ைல. 

 

எ� மைனவி 1��ப&தி, இ!த அ�மாளி� சாப&தா, பிற!த 
ஆ� வா�L� இற!� வி�டா/ (எ� மைனவியி� சேகாதர�). ஆனா, 
எ� மைனவி மீ� அ!த அ�மாB�1� ெகா2ச� பி�ய�. 

 

அேத சமய&தி, எ� மைனவியி� அ�பாைவ (எ� மாமனாைர) 
ேரா�;ேல ேபா� உ�கா/!த ெகா�� ேகவல�ப�&��.   

 

நா� (ஞான13) க,யாண� 8;&� வ!த 4திதி, இ!த அ�மா 
இ�ப;&தா� ேபசி� ெகா�;3!த�. வாச, ப; ேம, உ�கா/!� 
க�டப; ேபசி� ெகா�;3!த�. 

 

நா� எ�ன ெச�ேத�...? 
 

ெப�ய அ�மி� க,ைல& a�கி� ெகா�� ேபா� உ�ைன இ!த 
ம�ேடாட 1ேளாV (CLOSE) ெச�கிேற� எ�  ெசா,லி& தைல�1 
ேமேல a�கி “டபா,...” எ�  அ!த அ�மாவி� பி�னா; ேபா�ேட�. 

 

அ�ய�ேயா... எ�ைன� ெகா,ல வ!� வி�டாேன... எ�க� 
அ�ண� ைபய�...! எ�  ச�த� ேபா�ட�. அ�றிலி3!� ேபLவைத 
வி�� வி�ட�. அதQக�4ற� அ� இற�கிற வைரயி, எ�னிட� 
ேபசவி,ைல. 

 

ஆனா, எ�ன ெச�த�...? பா/...! எ�ைனF சரீழி&தா� அ,லவா...! 
உ� 1��ப&ைதேய எ�ப; ஆ�; பைட�கிேற�...? எ�  ெசா�ன�. 
நட!த நிக+Fசி இ�. 

 

அ� இற!த உடேன எ� மைனவி உட��1� வ!� ப�&தின பா� 
ெகா2ச� ந2ச� இ,ைல. க�டப; ஆ�;� பைட&�� ெகா�� 
இ3�கிற�.  நா� சி&தான பிQபா� ஒ3 சமய� வ!� ேக�கிற�. 

 

எ�Pைடய சிறிய வயதி, நட!த ச�பவ�க� எ,லா� எ� 
மைனவி�1& ெத�யா�. ஆனா, இ!த உடலி, அ!த அ�மா இ3!� 
ெகா�� “ேபாடா எ�க அ�ண� மகேன.. என�1 எ,லா� 
ெத�C8டா...!” எ�  ெசா,கிற�. 

 

ேபாடா எ� அ�ண� மகேன... என�1 எ�ன ெத�யாதா...! ேபா� 
ெவ&திைல வா�கி� ெகா�� வாடா...! பா�1 வா�கி� ெகா�� 
வாடா...! எ�  எ� மைனவி உடலிலி3!� ேக�கிற�. 
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அ!த அமமா0�1 ெவ&திைல ேபா�� பழ�க� இ3!ததா, 
அ�ப;� ேக�கிற�.  ேபாடா... வாடா...! எ�  ேபச ஆர�பி&� வி�ட�. 
“நா� தானடா உ�ைன& a�கி வள/&ேத�...!” எ�  ேபச ஆர�பி&த�. 

 

ஒ3 சமய� எ�Pைடய சிறிய வயதி, என�1 அ�ைம வா/&� 
இ3�1� ேபா� இ�லி சா�பிட ேவ��� எ�  ேக�� அ5கிேற�. 
இ!த அ�மா எ�ன ெச�த�...? உடேன அ�சிைய ந,ல சாதமாக ஆ�கி 
இ�லி மாதி�F ெச�� ெகா�� எ�னிட� ெகா�&த�. 

 

அ�ப;� ெகா�&தBடேன அ!த இ�லிைய எ�&� அ!த அ�மா 
ேமேலேய அ;Fசி�ேட�. இ� இ�லி இ,ைல எ�  ெசா,லி...! 

 

அைத எ� மைனவி உடலிலி3!� நிைனBப�&திF ெசா,கிற�. 
எ� மைனவி�1 இ� ெத�யா�. ஆனா, அ!த உண/Bக� உடலிலி3!� 
ேபLகிற� 

 

இைத எ,லா� மிகB� ெதளிவாக அPபவcதியாக என�1� 
கா�;னா/ 13நாத/. 

1.ஒ3 உடலி, விைள!த உண/Bக� எ�ன எ,லா� ெச�C�...? 
எ�  உ�க0�1& ெத�யா�. 

2.இ�ெபா5� அைத எ,லா� உ�க0�1& 
ெத�ய�ப�&�கி�ேறா�.. 
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ந� ந,ல மன� ஏ� எ�ப; எதனா, மா கி�ற�…? 

 

நா� சாதாரணமாக இ3!தா�� திgெர�  ந� உடலி, உ�ள 
அ@�க0�1� பசி எ�&த� எ�றா, அ!த உண/Fசிைய& a�; 
திgெர�  ேகாப� வ3�.  

 
அேத சமய&தி, 1ழ!ைதகைள� பQறி  நிைன&�� 

ெகா�;3�ேபா�.  அ!த உண/B அ@வாக இ3�1�.  
1.அைத நிைன�காதப; ச!ேதாஷமாக இ3!தா, 
2.அதQ1F சா�பா� கிைட�கவி,ைல எ�றா, அ!த உண/Fசிைய 

உ!��. 
3.ஏென�றா, உயி3�1 வ3கி�ற�... வ!தBட�, அ!த உண/ைவ 

எ�&�F சா�பா� எ��க ஆர�பி&� வி�கிற�. 
 
அ!த மாதி� ேநரமானா�� அதQ1F சா�பா� ெகா��க Nடா�. 

உடேன.. “ஈVவரா...!” எ�  43வ ம&தியி, எ�ணினா, உ�0�1� 
ேபாகா�. அ!த& �3வ ந�ச&திர&தி� ேபர3� ேபெராளி எ�க� 
உடலி��ள ஜGவ ஆ�மா ெபறேவ��� எ�  எ�ண ேவ���. 

 
நG�க� L�மா இ3!� பா3�க�. உ�கைள அறியாத கவைல 

ச2சல� ேவதைன ஆ&திர� எ,லா� எ�கி3!ேதா வ3�. அ�ப; யா/ 
யா/ ேமேல இ3!தேதா, அவ/க� ேமேல தா� வ3�. 

 
அவ/க� ந�ைம எ�ப;ெய,லா� ெக�� ேபாகேவ��� எ�ற 

உண/Bகைள ெவளி�ப�&திC�ளா/கேளா அ!த உண/ெவ,லா� 
எ�&�,  அ!த ெக��� ேபா1� அ@�க0�1F சா�பா� ெகா��1�. 

 
ெசா,வ� உ�க0�1 அ/&தமாகிறதா...? 
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நா� இ!த நிைலைய மாQ வதQ1&தா�, ெகா2ச� ெகா2சமாக� 

ெகா�� வ!� எ�ன ெச�கிேறா�…? “இராேமVவர�...!” அ�1 
வ!தBட� தா� “தPEேகா;” – “ேகா;�கைர”, நா� இ�ெபா5� 
ேகா;�கைரயி, இ3�கிேறா�. 

 
1.ஒ\ெவா3 நிமிட&தி�� அ!த& தGைமக� வ3� ெபா5� 
2.அ!த �3வ ந�ச&திர&தி� ேபர3� ேபெராளியி� உண/ைவ 

நம�1� ேச/&�F ேச/&� 
3.அ!த விE@ தPைச� ெகா�� மாQறிட, ேவ���. 
 
இ!த உயி/ தா� “விE@ தPL...!” எ�ப�. இ!த உயி�� த�ைம 

ஒளியாக மாQ �, விE@ தPL எ�ற இ!த உண/ைவ எ�&� ந� 
உடலி��ள அ&தைன அ@�க0�1� ேச/�க ேவ���. 

 
இராேமVவர&தி, இராம� எ�ன ெச�கி�றா�...? 

ேநரமாகிவி�ட� எ�  மணைல� 1வி&� bஜி�க& ெதாட�1கி�றா�. 
இ� தா� தPEேகா;. 

 
இ!த வா+�ைகயி, இதPைடய நிைலக� வர�ப�� ெபா5�, 

நம�1� 
ேகாப� வர�ப�� ேபா�, 
ெவ �4 வ3� ேபா�, 
ேவதைன வ3� ேபா�, 
சலி�4 வ3� ேபா�, 
ேசா/B வ3� ேபா�, 
ஆ&திர� வ3� ேபா�, 
இைவ எ,லாவQைறC� அ3� வழியி, அ!த&  �3வ 

ந�ச&திர&தி� ேபர3� ேபெராளிைய� ெகா�� மாQறி� ெகா�� 
வ3� ேபா� எ,லா� ஒ�றாகி�ற�. 

 
“தPEேகா;...” ஒ�றாகி, ஒ3 உண/வி� த�ைம வ�வாகிற�...!  

எ�  ெபா3�. 
 
இராமாயண&ைத� ப;&� பா3�க�. அதி, எ\வளB ெப�ய 

உ�ைம இ3�கி�ற�...! 
1.நா� எதQகாக வ!ேதா�...? 
2.எதனா, வ!ேதா�...? எ�ற உ�ைமக� அைன&�� அதிேல 

கா�ட�ப���ள�. 
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உதாரணமாக இ�ேபா� ந� உடலி, ேவதைனைய >க/!� 
வி�டா, எ�ற உண/Bக� அ@�களாகிற�. அ!த ேவதைன மண&ைத 
ெகா�&தBட� உட, அ51கிற�. 

 
ஆனா, அ30ண/ைவ� ெபறேவ��� எ�  எ�@� ெபா5� 

உட, ந�றாகF ெசழி�கி�ற�. அ�ெபா5� அதPைடய மல�, >க/!த 
உண/வி� த�ைம, ந,ல அ@�கைள வள/�க�ப�� ெபா5� நம�1 
ந�றாக இ3�கி�ற�. 

 
அ�ெபா5� “நம�” எ�  ெசா,வ� எ�...? 
 
1.நம� எ�  ெசா,வ� “உயி�� த�ைம…” 
2.ஆறாவ� அறிB கா/&திேகயா...! எ�ற நிைலயி, உயி/ 

ஒளியான�. 
3.அவ� தா� நா�…! நா� தா� அவ�…! எ�ற நிைலகளி, 
4.அ!த அளB�1� ெபQ � பிரப2ச&திேல உ3வான�  “�3வ 

ந�ச&திர�...!” 
 
அைத நா� ெபறேவ���.. 
 
ஏென�றா, உ�கைள அ�ேக அ!த& �3வ ந�ச&திர&திQேக 

அைழ&�F ெச,கிேற�.  என�1 ஈVவரப�ட/ அைத& தா� ெசா�னா/.  
 
அவ/ ெசா�ன வழி�ப; நா� அைனவ3� அ!த& �3வ 

ந�ச&திர&தி� ஈ/�4 வ�ட&தி, இைணத, ேவ���. 
 
அவ/க� எ�ப; அ!த தGைமகைள நG�கினா/கேளா அைத நா� நG�க 

ேவ���. அ!த அ3� ச�திைய உ�க0�1� ெப3�கF ெச�வதQ1& 
தா� இ!த உபேதசேம...!   
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ெதாழிைலC� 1ழ!ைதகைளC� 1��ப&ைதC� 
எ�ணி ேவதைன�ப��... ேவதைன�ப��... “ந� 
எ�ண&ைத எமனாக ஆ�கிவிட� Nடா�...!” 

 
ெதாழி, ெச�C� ெபா5� அ;�க; நG�க� ேவதைன�ப��� 

ெகா�;3�கி�றG/க� எ�  ைவ&�� ெகா�0�க�. அேத 
எ�ண&�ட� வியாபார&தி, அம/கி�றG/க�. அ!த ேநர&தி, 
“ேவதைன�ப�&த� N;யவ/க� தா�...” கைட�1 வ!� ந�ைம 
அ@1வா/க�. 

 

வியாபார&திQ1& தா� வ!தா/க� எ�ற நிைலயி, நியாயமான 
உண/Bகைள� பQறி நா8� ேபLேவா� அவ/க0� அைதேய 
ேபLவா/க�. அ�ப;� ேபச�ப�� ெபா5� அவ3�1� நா� இைண!� 
வி�ேவா�. 

1.ஆனா, அவ/ ஏமாQ பவராக இ3�பா/... 
2.ந�ைம ஏமாQற& ெத�!� ெகா�டவ/. அதனா, அவ3�1� 

பயனாகி�ற�. 
3.பா/... நா� எ,லா� ெச�ேத�... ந�றாக� ேபசி� 

ெகா�;3!தவேன... எ�ைன ேமாச� ெச��வி�டா�...! எ�ேபா�. 
 

ேவதைன உண/Bகளா, ந� சி!தி�1� த�ைம இழ!� எ�ப; 
இ!த� கEட&திலி3!� மீளலா� எ�ற உண/B தா� 8தலி, நம�1� 
a�ட�ப�;3�1�. 

 

இ3!தா�� நா� ேவதைனCட� இ3�1� இ!தF சமய&தி, 
ஏமாQ பவ/க� இைதF ச!த/�பமாக� பய�ப�&தி� ெகா�வா/க�. 

1.அ&தைகய ஆ�க� தா� அ!த ேநர&தி, ந�மிட� வ3வா/க�. 
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2.ந,லவ/க� வ3வேதா நம�1 ந,ல ேயாசைன ெசா,வேதா 
வரா�. 

3.ந,லவ/க� அ�ப; வ!� ேயாசைன ெசா�னா�� இவ/க� 
ந�ைம ஏமாQ கிறா/க� எ�ற எ�ண� தா� நம�1 வ3�. 

4.ந�8ைடய ேவதைன ந,லவைர ந�பாதப; ெச��வி��. 
 

ஆனா, ேவதைனயான 1ண&திQ1& த�கவா  நிைன�1� 
ெபா5� ந�ைம ஏமாQ � ேநா�க&தி, வ!தவ/... ந,லவராகேவ 
ேதா� �. ஏமாQறிய பி� தா� நா� உண/ேவா�. 

 

இைத� ேபா, ந� வா+�ைகயி, ந�ைம அறியாமேலேய பல 
X+நிைலக� உ3வாகி ந�ைம இய�1கி�ற�. இைத� ேபா�ற 
நிைலகளிலி3!� நா� மீ�த, ேவ���. அதQ1 எ�ன ெச�ய 
ேவ���...? 

 

“ஈVவரா...!” எ�  43வ ம&தியி, உயிைர எ�ணி அதிகாைலயி, 
க� விழி&தBட� �3வ தியான&தி, உ�க0�1� ெகா��1� 
ச�தியி� �ைண ெகா�� �3வ ந�ச&திர&தி� ேபர3� ேபெராளி 
ெபறேவ��� எ�  எ�ண ேவ���. 

 

1.இ!த வா+�ைகயி, எ&தைகய நிைல ஆனா�� ச� 
2.ெதாழி, ெச�C� ெபா5�� ச� 
3.உற�1� ெபா5தானா�� ச� 
4.உணைவ உ�ெகா�0� ெபா5�� ச� 
5.ெவளியிேல ேபா1� ெபா5�� ச� 
6.வியாபார&தி, ஒ3 ெபா3ைள� ைகயி, எ�&�� ெகா��1� 

ெபா5�� ச�...! 
7.ஈVவரா எ�  உயிைர எ�ணி அ!த மக�ஷிகளி� அ3� ச�தி 

ெபறேவ��� 
8.அ� எ�க� உட, 85வ�� படர ேவ��� எ�  இைண&ேத 

வாழ ேவ���. 
 

நா�க� பா/�பெத,லா� நல� ெபறேவ��� எ�க� ெதாழி, 
ந�றாக இ3�க ேவ��� எ�க� வா;�ைகயாள3� அவ/ 
1��ப&தா3� நலமாக இ3�க ேவ��� எ�  எ�@த, ேவ���. 

 

இ�ப;F ெச�தா, உ�க� ேவதைனக� அக��. மன8� அைமதி 
ஆ1�. மகி+Fசி ேத; வ3�. அதனா, ெதாழி�� ந�றாக இ3�1�. 

 

அேத மாதி� ந� ைபய� ெசா�னப; ேக�கவி,ைல எ�  மி1!த 
ேவதைன�ப�கி�ேறா�. அதQ1� காரண� எ�ன...? 
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உதாரணமாக ஒ3 ச!த/�ப&தி, ேத� வ3கிற� எ�  அைத 
அ;&�� ெகா�  வி�கி�ேறா�. அ!த உயி/ ந� உட��1� 
உைறவிடமாக வ!� வி�கி�ற�. 

 

வ!த பி� அ!த அ@வி� த�ைம க3விேல விைளய�ப�� 
ெபா5� க3B�1� வர�ப�� ெபா5� தா� அ!தF ச!த/�ப&ைதேய 
உ3வா�1�. 

 

ேதைள� ெகா�ற அ!த உண/வி� த�ைம நம�1� வர�ப�� 
ெபா5� அ!த ேவதைனயி� அ@வி� க3வாக இ�ேக நம�1� 
“மனிதனாக உ3வானா��...!” 

1.இ� க3�ைபயி, த�க�ப�� ெபா5� 
2.அ!த ேவதைன உண/Fசிக� ேதா� �... அ!த அைலகைள 

இ5�1�...! 
3.ேவதைனயி� உண/வி� த�ைம ந� உடலி, இ3�1�.   
(ஏென�றா, அ!த அ@�களி� த�ைம) 
 

அ�ெபா5� அ!த அ@விQ1�டான நிைலக� 
“ேவதைன�ப�&திேய பிைழ�க ேவ���...!” எ�ற உண/B அதQ1� 
வ!� அ�ப;� பிற!த பி� அ�&தவ/கைள ேவதைன�ப�&தி� ெகா�ேட 
இ3�பா�. 

 

அவைன& தி3&த ேவ��� எ�றா, எ�ப;F ெச�வ�...? 
 

நா� சைமய, ெச�C� ெபா5� எ\வளB காரலாக காரமாக 
கச�பாக இ3!தா�� அைத எ,லா� ேவக ைவ&�F Lைவயாக 
மாQ கி�ேறா�. LைவயாகF சைம&�& தாேன உ�ெகா�கி�ேறா�....! 

 

அைத� ேபால ந� 1ழ!ைத அ�ப; இ3!தா�� அவைன� 
பQறி  ேவதைனயாக எ�ணி 

1.நம�1� ந� எ�ண&ைத எமனா�கிவிட� Nடா� (இ� 
8�கிய�) 

2.மாறாக ந� எ�ண&ைத நா� கடBளா�க ேவ���. 
3.அதாவ� அ3� ஒளி ெகா�� இ3ைள அகQ � கடBளாக... ந� 

எ�ண&ைத மாQ த, ேவ���. 
 

அ3� மக�ஷிகளி� உண/ைவ நம�1� ேச/&� இ!த உண/வி� 
த�ைம வள/&�� ெகா�ேட வர ேவ���. பி� 1ழ!ைதைய எ�ணி 

1.அவ� மக�ஷிகளி� அ3� உண/B ெபறேவ���. 
2.அவ� அறியாத இ3�க� நG�க ேவ��� 
3.அவ� அ3� ஞான� ெபறேவ��� எ�  எ�ண ேவ���. 
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நா� எைத எ�@கி�ேறாேமா அைத& தா� ந� உயி/ 
உ3வா�1கி�ற�, அ!த எ�ண&தி� த�ைம ந� உடலி, இைண!� 

1.உ� நி�  இய�1� ெபா5� உயி/ கடBளாகி�ற�. 
2.அைத மீ��� ெசயலா�1� ெபா5� அ�ேவ ெத�வமாக� 

கா�கி�ற�. 
3.அைத& தி3�ப& தி3�ப எ�@� ெபா5� அ�ேவ 

13வாகி�ற�. 
 

ஆகேவ அ&தைகய 13வி� ெசயலாக ந�ைமயி� நிைலையேய 
நா� மனதி, ெகா�ள ேவ���. மகி+!� வா+!தி�� ச�தி 
ெப ேவா�. 
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எ�ணிய� நட�கவி,ைல... அ,ல� எ�ணிய� 
கிைட�கவி,ைல...! எ�றா, உடேன ேசா/B� 

ேவதைனC� வ3கிற�...! அைத எ�ப; மாQ வ�...? 

 
மா� ஆ� இைவக� எ,லா� அதிேல ஒ�  ெச&�� ேபான� 

எ�றா, பா/&� வி��� ேபா1�. ஒ3 யாைனயாக இ3!தா�� த� 
இன� ெச&�� ேபான� எனறா, ஒ�  ேச/!� Nட இ3!� வி��� 
ேபா1�. ேவ  ஒ� � ெசய,ப�&த 8;யா�. 

 

ஆனா, 4லி ஓநா� இ�கைள எ,லா� பா/&ேதா� எ�றா, 
ேமா!� பா/�1�. ந,ல இைரயாக இ3�கிறதா...? அ,ல� ெக��� 
ேபா�வி�டதா...? நம�1 ஏதாவ� இைர�1 ஆ1மா...? எ�  
இ!த  உண/வி� த�ைமைய அ� >க/கி�ற�. ெகா�  4சி�1� 
உண/B ெகா�ட உயி�ன�க� இ�ப;&தா� >க/!� பா/�1�. 

 

1.சா!தமான மி3க�க� பா/&�வி��� ேபாகிற�. 
2.ஆனா, ெகா�  4சி�1� மி3க�கேளா தன�1 இைர�1 

ஆ1மா...? எ�  பா/�கிற�. 
3.கா���1� ைவ&� மாமக�ஷி ஈVவராய 13ேதவ/ இ!த 

இர�� வி&தியாச&ைதC� கா��கிறா/. 
4.இ� எ,லா� அPபவb/வமாக� ெகா�&த�. 
ஆகேவ ந� அ�றாட வா+�ைகயி, எ&தைனேயா 

ச!த/�ப�கைளF ச!தி�கி�ேறா�. அத� வழியி, வள/&�� ெகா�ட 
பல ேகா; 1ண�க� ந� உட��1� உ��. 

 

ேரா�;, ேபா1� ேபா� ஒ3வ� ேவதைன�ப�கி�றா�. 



36 

 

பா/&தBடேன அட�பாவேம...! ந,ல மனிதனாக இ3�கி�றா�... இ�ப; 
ஆகி வி�டேத...! யா/ ெபQற பி�ைளேயா...? எ�  

1.ப�B ெகா�ட மன8� இர�க� ெகா�ட 1ண8� த/ம� 
ெச�C� எ�ண�க� ெகா�டவ/க0�1 

2.இ&தைகய எ�ண�கைள&தா� எ�ணி ஏ�கி� ெபறF 
ெச�கிற�. 

3.இ!த எ�ண� இ3!தா, தா� நா� அவP�1 உதவிேய 
ெச�ேவா�. 

4.இ,ைல எ�றா, அLர 1ண�க� ேவ;�ைக பா/&�� ெகா�� 
ேபா� ெகா�ேட தா� இ3�ேபா�. 

5.உதவி ெச�தா�� அவ� ப�ட ேவதைனயான உண/Bகைள 
நம�1� >க/!தைத& a�ைம�ப�&�கி�ேறாமா...? எ�றா, இ,ைல. 

 

இைத யா3� ெச�வதி,ைல. உதவி ெச�ேதா� எ�  அ�ப;ேய 
ெச�  வி�கி�ேறா�, ஆனா, >க/!த ேவதைன ந�ைமC� 
ேவதைன�படF ெச�C� எ�  அறியவி,ைல. 

 

அ�&தாQேபா, நா� ெசய,ப�&�� கா�ய&தி, ேதா,வி 
அைட!� வி�டா, எ�ன நிைன�கி�ேறா�...? எ,ேலா3�1� நா� 
உதவி ெச�ேதேன...! என�1 இ�ப; ஆகிவி�டேத எ�ற நிைலயி, 
(8தலிேல நா� Lவாசி&த) அ!த ேவதைன உண/Bக� இய�கி ந�ைமF 
ேசா/வைடயF ெச�கி�ற�. 

 

ேசா/B எ�ற நிைலக� உ3வா�க�ப�� ேபா� சி!தி�1� வ� 
இழ�க�ப�கி�ற�... மாQற�க� ஆகி�ற�...! சி!தி�1� த�ைம 
மாQற� ஆக�ேபா1� ேபா� அ�&� தா� எ�ணியப; நட�கவி,ைல 
எ�றா, “விஷமாகி�ற�...!” 

 

இ�ப; அ!த ேவதைன எ�ற உண/B T� � ேச/&� க3வா�கி 
இ!த உயி/ அ!த அ@வாக உ3வா�கி வி�கி�ற�. மீ��� நா� 
நிைன&ேத�... வரவி,ைலேய...! எ�  எ�@வ�� சாமி (ஞான13) 
ெசா�னா/... இ� கிைட�கவி,ைலேய...! எ� தா� அ�ெபா5� 
எ�@வ G/க�. 

 

அைத வள/&�� ெகா�டா, கீேழ தா� ேபாக 8;Cேம தவிர 
உய/!த நிைல ெபற 8;யா�. 

1.சாமிைய எ�@வ G/க�. 
2.ஆனா, சாமி ெசா�னைத வி��வி�வ G/க�. 
 

வயலி, கைள 8ைள&தி3�கிற�. அ!த� கைளைய எ��க�... 
எ�  ெசா�னா, கைளைய எ��பதQ1� பதி, ந,ல ெச; 
8ைள&ைத& த�; வி�டா, எ�ன ெச�C�...? 
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ந,ல வி&திைன விவசாய� ப�ைணகளி, வா�கி 
விைத�கி�றG/க�. வள/!த நிைலயி, அதிேல இ3�1� கைளகைள 
எ��க� எ�  ெசா�னா, 8ைள&த ந,ல ெச;ையC� ேச/&�� 
பி��கி வி�டா, எ,லா� ேபா�வி�ம,லவா...! 

 

அ� ேபா, அ3� ஞானிகளி� வி&��கைள உ�க0�1� 
ஆழமாக ஊ�றிC�ேளா�. கைள (தGைமகைள) நG�1� ேபா� கைளகைள 
நG�1வதQ1� பதி, ந,லைதேய வ G+&தி வி�கி�ேறா�. ஏென�றா, 

1.ந,ல 1ண&�ட� இ3�1� நா� உய/!த நிைல�1F 
ெச,ல�பட�ேபா1� ேபா� 

2.ச!த/�ப&தா, தGைமயான உண/Bக� நம�1� கல!தBட� அ!த 
ந,லைத அட�கி வி�கி�ற�. 

3.அட�கி வி�டா, மீ��� நிைனB எதிேல வ3�…? 
4.ஒ3 கா�ய&தி, இற�1� ேபாெத,லா� த�ைனF ேசா/வைடயF 

ெச�C�. 
5.ேவதைன எ�ற நிைலகைள உ3வா�கி� ெகா�� இ3�1�. 
 

நா� எ�ணியப; நட�கவி,ைல எ�ற நிைலயி, விஷமான 
உண/ைவ இைண&� வி�டா, நம�1� இ3�1� ந�ைமகைள� 
பி�&ேதவி��. ந,லைதF ெசய,ப�&த 8;யாதப; ஆ�கிவி��. 

 

அ�ெபா5� அ!த& தGைமகேள ந� உடலி, அதிகமாக விைளC�. 
இைத& த��க ேவ��ம,லவா...! சQ  சி!தி&�� பா3�க�. 

 

நா� 45விலி3!� மனிதனாக& ேதா� � வைரயி�� த�ைன� 
கா�;�� வ� ெகா�ட உண/ைவ எ�&� வ3� 
தGைமகளிலி3!ெத,லா�  மீள ேவ��� எ�ற உண/ைவF ேச/&�&தா� 
மனிதனாக� ப�ணாம வள/Fசி அைட!� இ� � வ!தி3�கி�ேறா�. 

 

ஆனா, இ&தைனC� கட!� வ!த நிைலயி, த� இFைசயி� 
உண/B ெகா�� நிைறேவறவி,ைல எ�  மீ��� ேசா/B� 
ேவதைனC� இ� உ3வா�1� அ@வி� த�ைம வர�ேபா1� ேபா� 
ந,ல 1ண�கைள அட�கிவி�கி�ற�. 

 

ந,லைத அட�கிய பி� அதPட� இைண!� ெசயலா�1� 
உண/வி� க3வாக உட��1� ந� உயி/ உ3வா�கி வி�டா, நா� 
ந,லைதF ெசய,ப�&த 8;யா�. 

 

இ!த மாதி�F ச!த/�ப�க� ஏQப�டா, ஈVவரா..! எ�  43வ 
ம&தியி, எ�ணி மக�ஷிகளி� அ3� ச�திைய எ�&�& த��க 
ேவ��� எ�  பல 8ைற ெசா,லியி3�கி�ேற�. 
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அ3� ெப3� ச�தியாக ஆ&ம L&தி எ�ற க�ைமயான ஆCத&ைத 
உ�களிட� ெகா�&� இ3�கிேற�. ஒ3 இர�� நிமிட� எ�ணி 
எ��பதQ1 எ�ன...? 

 

அ!த& �3வ ந�ச&திர&தி� ேபர3� ேபெராளி நா�க� 
ெபறேவ��� எ� எ�க� உட, 85வ�� படர ேவ���. எ�க� 
உடலி��ள ஜGவா�மா ஜGவ அ@�க� ெபற ேவ��� ஈVவரா...! எ�  
எ�ணி இைண&�� ெகா�0�க�. 

 

சிரம� வ3� ெபா5ெத,லா� இ�ப; அ!த ேவதைன எ�ற 
உண/ைவ அட�கி அ3� ஒளியி� அ@�கைள� ெப3�கினா, ந� 
எ�ண� எ�ன ெச�C�...? அ!த& �3வ மக�ஷிைய எ�ண ைவ�1�. 
�3வ ந�ச&திர&�ட� ஒ�றF ெச�C�. 

 

ஆகேவ அ!த ஞான வி&திைன இ�ப;� ப�1வ�ப�&தி வள/&தா, 
அ3� வா+�ைக வாழF ெச�C�. அதQ1&தா� இைதF ெசா,கிேறா�. 
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பிறைர ேவதைன�ப�&திF ேச/�1� பண&தா, 
ச!ேதாஷ� வ3மா...? 

 

1.இ�  ெப3�ப1தி எைத� 1றி�ேகாளாக ைவ&�& 
தி3மண�க� நைடெப கி�ற�? 

மனிதராக� பிற!த நா� இ�  எ\வா  வா+!� 
ெகா�;3�கி�ேறா�? எ�  சQ F சி!தி&�� பா3�க�. 

 

ெப3�பாலான 1��ப�கைள� பா/&ேதாெம�றா, ம3மகளிட� 
க�ைமயாக� ேபLபவ/க� நிைறய� ேப/ இ3�கி�றா/க�. அ,ல� 
ம3மக� மாமியா�ட� க�ைமயாக� ேபL� நிைல இ3�கி�ற�. 

 

இ�  1��ப�களி,, சி  சி  ச/Fைசக� இ3!� 
ெகா�;3�கி�றன. இைவகெள,லா� எதனா, வ3கிறெத�றா,, 
ம3மகளாக வ3பவ� 50/100 பBPட� வரேவ��� எ�  
நிைன�கி�றா/க�. 

 

ஆனா, த� மகைள� கலயாண� ெச�� ெகா��1� ெபா5� 10 
பBைன� 1ைற&�விடலாமா…, அ,ல� 20 பBைன� 
1ைற&�விடலாமா.., எ�  நிைன�கி�றா/க�. 

 

ம3மக� வ!தா, இ&தைன பB� ேவ��� எ�  ேக�கி�ேறா�. 
ஆனா, இதனி� உண/Bகைள நம�1� வள/&�� ெகா�டா, அ!த 
ஆைசயி� எ�ண�க�தா� வ3கி�றேத தவிர “மனிதைர& 
ெதளிவா�1� நிைலக� வ3கி�றதா…?” எ�றா,  இ,ைல. 
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ஆகேவ, இ&தைகய உண/வி� த�ைமகைள வள/&�� 
ெகா�டா, நம� உயி/, அதனி� அ@� க3�கைள&தா� நம�1� 
உ3வா�1�. 

2.”ம3மக� இ\வளBதாேன ெகா�� வ!தா�…” எ�  
விஷ&ைத ஊ��வா/க� 

“நியாய�… த/ம�…,” அைன&�� ேபLவா/க�. ஆனா, மகP�1 
மைனவியாக வ3பவ� இ\வளB ெகா�� வ!தா, ந�றாக இ3�1�, 
எ�  “ஏராளமாக” எ�ணி� ெகா�;3�பா/க�. 

 

மகைன� பா/&� “ஏ�டா ராஜா.., உ�Pைடய மைனவி இ\வளB 
தாேன ெகா�� வ!தா�…” எ�  விஷ&ைத ஊ��வா/க�. 

 

இ!த விஷ&தி� த�ைம ெகா�� நா�1 தர� ெசா�னா, 
ெவ �பா1�. அ!த ெவ �பி� த�ைம ெகா�� தன� அ�மாவி� 
மனைத அட�க.., “ஒ3 ப&தாயிர� வா�கி வ!�வி�” எ�  
மைனவியிட� N வா/க�. 

 

அ�ேக உ�ள கEட� இவ/க0�1& ெத�யா�. 
 

இ�ப; ேவதைன�ப�&தி ேவதைன�ப�&தி வா�கிய காைச 
இவ/க� அPபவி�க 8;யா�. எதQ1F ெச,வழி�பா/க� எ�றா,…, 

1.இவ/க0�1� ேவதைன�ப�&தியதி� உண/வா, விைள!த 
ேநாைய நG�கF ெசலவழி�பா/க�. 

2.யா/ யாேரா தி�பதQ1� ெகா�&�வி�� வ3வா/க�. 
3.இவ/க0�1 எதQகாவ� உதBகிறதா எ�றா, அ�B� இ,ைல. 
4.நரக ேவதைன ம���தா� மிFசமா1�. 
 

சQ F சி!தி&�� பா3�க�. மQற மி3க�க� தா� வாழ� 
பிற�ட� பண� ேக�கி�றதா? 

 

இ,ைல. 
 

மனிதராக� பிற!த நா� ம��� பண� ெபா3� ேவ��� எ�  
“பிறைர ேவதைன�ப�&�கி�ேறா�”. 

3.ேவதைன�ப�&தி� ெகா�� வ!த பண� த�கா� – 
ேவதைனைய&தா� த3� 

ெச,வ&தி� ெபய�, இ�P� ஏ� பண� ெகா�� வரவி,ைல? 
எ�  பிறைர ேவதைன�ப�&திF ெச,வ&ைத� ெகா�� வ!தா, 
அ�ேக சிரம� வ3�. பிற1 ெகா�� வ!தெத,லா� அட1 ைவ&�F 
சா�பிட ேவ�;ய நிைல வ3�. 
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“ேவதைன�ப�&தி� ெகா�� வ!த பண� த�கா�”. 
 

அத�பி� இதனி� ேவதைனயி� உண/BகைளF Lவாசி&� 
ந�ைமயறியா� நம�1� த�டைன ெகா��1� உண/BகைளF 
Lவாசி�கி�ேறா�. 

 

நா� எ�ணிய� எ�ேவா அ�வாக ந� உண/வி� த�ைம அ�ேக 
உ3வா�கிவி��. 

 

உதாரணமாக நா� மைனவிைய அ;&� உைத&�, “உ� தா� 
த!ைதயிட� ேபா�� பண� வா�கி வா…!” எ�  ெசா�னா, அைத� 
ேக�ட மைனவி “ஐேயா…,” எ�  அ5� ெகா�;3�1�. 

 

“எ�ப;யாவ�…, ெகா�� வா” எ�  ��4 &�ேவா�, அ,ல� 
மாமியா/ இைதF ெச�வா/. 

 

1.அைத ரசி&தா, 
2.உட, 85வ�� ேவதைனகைள உ3வா�1� “அ@ 

ெச,க�” நிFசய� உ3வா1�. 
3.இதிலி3!� யா3� த�ப8;யா�. 
 

அ�ப; ேவதைனகைள உ3வா�1� அ@�க3�களாக உடலி, 
உ3வாகிவி�டா,, ெகா2ச நாளி, ேநா� வ3� அத�பி�, 

1.இ!த டா�ட�ட� ேபாேன�, 
2.இ!த நைகைய அடமான� ைவ&ேத� அ!த நைகைய அடமான� 

ைவ&ேத� எ�ற நிைல வ3� ெபா5� ெவ �பி� உண/Bக� 
ேதா� �, 

3.ெதாழி�� 1� �, மனேவதைனC� N��. 
 

இ� ேபா�  பிறைர ேவதைன�ப�&தி பண� ெபா3� ேக�� 
வா�கிய 1��ப�களி� நிைலைய நG�க� க� Nடாக� காணலா�. 

 

“பண� வ!தா,.., பி�னா, ேநாC� வ3�”. உடலி, ேநா� வ!தா, 
நரக ேவதைனைய&தா� உடலி, வள/�1� நிைல வ3�. 

 

இ!த மனித உடலி, விஷ&த�ைம N;ய பிற1 உடைல வி�� 
ெவளிேய ெச,�� உயிரா�மா, அ�&� விஷ� ெகா�ட கீழான 
பிறவிக0�ேக ெச�  ேச3�. 

 

இைத&தா�  கீைதயி, “நG எைத எ�@கி�றாேயா, 
அ�வாகி�றா�” எ�  நம� வா+�ைகயி� ரகசிய&ைத, ஒ3 
ெசா,��1� அட�1கி�ற� உண/&�கி�ற�. 
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4.1��ப&தி��ேளா/ த� மனைத உய/&தினா, 
ெச,வ� அ�ேக ெகா��� 

ந�8� மனெமா&த உய/!த நQ1ண�கைள� ெப �ெபா5�,  
அ� நம�1� மகி+Fசிைய உ3வா�1கி�ற�. ெதாழி, எ�ண�கைள� 
ெப3�கF ெச�கி�ற�. 

 

இத� வழி ெகா�� ெச,வ&ைத ஈ��ேவா/ எவேரா அவேர 
மனிதராக 8;C�. 

 

ஆனா, ெபா3� எளிதாக வ3கிறெத�  பிறைர 
ேவதைன�ப�&தி� ெபா3� ச�பாதி�க எ�ணினா, அவ/க� 
ெநா!தி�� உண/Bக� இ�ேக வ!� வி�கி�ற�, 

 

இ� ேபா�ற தGய நிைலகளிலி3!� மனித/ தா� வி�ப�� 
எ�ண� ெபறேவ���. 

 

ஏென�றா, மனித/களான நம�1� பண� ேதைவயி,ைல, 
“உய/!த மன� ேதைவ”. 

 

இ3 மன8� உய/!த நிைல ெகா�� 
1.எ� கணவ/ மக�ஷிகளி� அ3� ச�தி ெபறேவ���. 
2.அவ/ பா/�பெத,லா� நல� ெபறேவ���, 
3.அவ/ அ3� ஞான� ெபறேவ���. 
4.அவ/ ெச�C� ெதாழி, எ,லா� உய/வாக ேவ���, 
5.அவைர அைனவ3� ேபாQறேவ��� எ�  
6.மைனவி த� மனைத உய/&தினா, அ�ேக ெச,வ� ெகா���. 
 

இத� வழி வா+�ைகைய நட&தினா, அ!த� 1��ப&தி, 
அைமதிC� ஆன!த8� ேத; வ3�. 

 
 

இ!த மனித வா+�ைகயி, நிைறB எ�த 8;C�. உடைல வி��F 
ெச,�� ெபா5� ஏகா!தமாக “வி� ெச,ல 8;C�”. 
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ேவதைன ெகா�ட எ�ண&�ட� ஞானிக� 
உண/ைவ ெந3�க 8;யா� – “ேவதைனயிலி3!� 

வி�பட ேவ���…” எ�ற எ�ண&�டேன 
ஞானிகளி� அ3ைள எ��க ேவ��� 

 
என�1� (ஞான13) க,வி அறிB இ,ைல எ�றா�� அ!த மகா 

ஞானியி� உண/வைலகைள 13நாத/ பதிB ெச�தைத நிைனB 
ெகா�� அ!த ஆQற, மி�க ச�திைய >க/கி�ேற�. 

 

அ\வா  >க/!தறி!� எ� உயி3�1� ேமாதF ெச�C� ேபா� 
அ!த ஞானியி� ஆQற,மி�க உண/Bகேள ஞானமாக எ�ைன� ேபசF 
ெச�வ�� இைத நG�க� >க/!தறிC� ேபா� உ�க0�1�0� அ� 
ஊ+விைனயாக� பதிவாகி�ற�. 

 

பதிவான உண/வி� ச�திைய நா� அைனவ3� ஒ�றாக எ�ணி 
ஏ�கி ஈ/�1� நிைலக� வ3� ேபா� காQறிேல மைற!��ள 
மாமக�ஷிகளி� அ3� ஆQறைல நா� N;C�ள இ�ப1தி�1 ஈ/�1� 
த�ைம வ3கி�ற�. 

 

1.அ!த மகா ஞானிக� பிறவி அQற நிைலக� ெகா�� 
2.எ!த மனித� ஈ/�4�1�0� சி�கா� 
3.த� உண/வி� த�ைம ஒளியாக மாQறி� ெகா�டவ/க�. 
4.இ3� X+!த நிைலகைள மா�&தி�� ச�தி வா�!தவ/க�. 
 

ந� வா+�ைகயி, வ3� ேவதைன கல!த உண/B ெகா�� 
1.ேவைனயான எ�ண&�ட� நா� கவர நிைன&தா, 
2.அ!த ஞானியி� உண/வைலக� ந2L கல!த உண/வி� அ3கி, 
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வரா� 
3.இதPைடய ச�திைய இழ�கF ெச��வி��. 
4.ஞானியி� உண/ைவ� ெப � த1திைய இழ!�வி�ேவா�. 
 

அ!த மாதி� ஆகாதப; ஞானியி� உண/Bகைள உ�க0�1� 
ஆழமாக� பதிB ெச�� ெகா�;3�கி�ேறா�. 

 

ந,ல விைனகளாக ஞான வி&��களாக உ�க0�1� உ3வா�1� 
வ�ண� தா� மாமக�ஷி ஈVவராய 13ேதவ/ கா�;ய வழியி, 
உபேதசி�கி�ேறா�. 

 

உதாரணமாக மனிதனி� வா+�ைகயி, 1��ப&தி�� ச� 
ெதாழிலி�� ச� ெபா �பQற நிைலகளி, ெசய,ப�பவ/கைள நா� 
க� ெகா�� பா/�க�ப�� ெபா5ெத,லா� எ�Fச�� ேகாப8� 
ஆ&திர8� ேவதைனக0� வ3கி�ற�. 

 

அைத� ேபா�ற உண/Bக� ந� உட��1� ேச/!� ந� ஆறாவ� 
அறிைவF ெசயலQறதா�1� த�ைமயிலி3!� நா� ந�ைம மீ�;� 
ெகா�ள ேவ���. ஏென�றா, 

1.ெபா �4ட� ெசய,ப�� ந,ல உண/B�1� 
2.ெபா �பQற உண/Bக� கல!� 
3.ெபா �பான உண/ைவ& தாழF ெச��வி�கி�ற�. 
4.அதிலி3!� மீள மக�ஷிகளி� அ3� ச�திகைள நம�1� ேச/�க 

ேவ���. 
 

த�க&திேல திரவக&ைத ஊQறிF ெச�ைபC� ெவ�ளிையC� 
ஆவியாக மாQறிய� ேபால அ!த அ3� ஞானியி� உண/ைவ ந� 
உட��1� ெச�&�� ேபா� ந,ல உண/Bட� இர�டற� கல!த தGய 
விைனகள அ� ெசயலிழ�கF ெச��வி��. 

 

ஆகேவ வா+�ைகயி, ேவதைன ேவதைன எ�  
ேவதைனகைளேய எ�ணாதG/க�. 

1.மக�ஷிகளி� அ3� ஒளிைய� ெப ேவ� 
2.எ�ைன அறியா� வ!த ேவதைனயிலி3!� வி�ப�ேவ� எ�  

எ�ணி ஏ�கி எ�&�� பா3�க�. 
 

அ!த அ3� ச�தி உ�க0�1� இைண!த பி� “மன வலிைமC�… 
ஒ3 4� உண/FசிC�…” ஏQப��. ெதாட/!� அ!த மக�ஷிகளி� 
உண/Bகைள எ��க எ��க 

1.ேவதைனக� அக�  ந,ல சி!தைனக� ேதா� �. 
2.மனதி, அைமதிC� உQசாக8� ஏQப��. 
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“ேவதைன…ேவதைன…ேவதைன… எ� வா+�ைகேய 
ேவதைன…” எ�  எ�ணினா, பல விதமான 

பா�4களாக&தா� அ�&� உட, ெப ேவா� – மீ0� 
மா/�க� எ�ன? 

 
உயிர@ ேதா�றி எ&தைனேயா ேகா; உட,கைள� கட!� 

மனிதனாக நா� வ!த பி� விஷ&ைத மலமாக மாQறி ந,ல 
உண/Bகைள� ெகா�� வ!த� இ!த உட,. 

 

அ\வா  ந,ல உடலாக நா� ெபQ  வ!தா�� இ�ைறய 
வா+�ைகயி, ச!த/�ப&தா, நா� >க3� உண/Bக� ந�ைம 
ேவதைன�படF ெச�கி�ற�. 

 

ஆனா, ேவதைன எ�ற உண/BகைளF Lவாசி&�F Lவாசி&� 



46 

 

எ,லா அ@�களி�� இ!த விஷ&ைதF ேச/&�F ேச/&� வள/&� 
வி�டா, எ�ன ெசா,ேவா�? 

 

எ�மா…! எ�னாேல 8;யவி,ைலேய… அவ� அ�ப;F 
ெச�கி�றா�… இவ� இ�ப;F ெச�கி�றா�… எ�  க�� ேவதைனயாக 
நா� ேபச& ெதாட�1ேவா�. 

 

அ�ெபா5� ந� ந�ப�ட� ெசா,லி உதவி ேக�கலா� எ�  
ெச,கிேறா�. அவ�ட� க�ைமயான நிைலகளி, ேவதைன�ப�டைத� 
பQறி விவ�&�F ெசா,�� ெபா5� அவ3� உQ � ேக�கி�றா/. 

 

அ�ெபா5� அவ3�1� அ!த ேவதைன உண/Fசிக� அதிகமான 
பி� அவ3�1 மய�கமாகி வி�கி�ற�. 

 

நா� எ!த எதி/பா/�பி, இ3�ேபா�? ேவதைனையF ெசா,லி 
அவ/களிட� ஏதாவ� காL வா�கலா� எ�  எ�ணி� கEட&ைத 
அதிகமாகF ெசா,ேவா�. 

 

இ!த� கEடமான உண/Bக� அவ/க0�1� பா�!� 
அவ/க0�1 வ3மான� வ3வைதC� த��1�. கைடசியி, 
அவ/கைளC� (மய�க�) ேநாயா�1கி�ற�. 

 

அ�ெபா5� அ!த ேநர&தி, ேக�டா, “பண� இ,ைல…” எ�பா/.. 
 

நா� எ�ன நிைன�ேபா�…! இ!த ந�ப/ என�1 உதவி ெச�கிேற� 
எ�  ேநQ  ெசா�னா/. இ�  இ�ப; இ,ைல எ�கிறாேர…! எ�ேபா�. 
ஆனா, 

1.ந�8ைடய உண/B தா� 
2.அவைர இ�ப;F ெசா,ல ைவ�கி�ற� எ�  
3.நம�1& ெத�வதி,ைல. 
 

நம�1 அவ/ எ!த உதவிC� ெச�யவி,ைல எ�  மீ��� இ!த 
உண/வி� த�ைம ேவதைனயாகி ந� உட��1� வர�ப�� 
ேபா�  விஷ�க� அதிகமாக வள/!� வி�கி�ற�. 

 

அ�ெபா5� ந� உட��1� எ�ன நட�கி�ற�? 
 

எ,லா அ@�க0�1�0� ேவதைன பட/கி�ற�. விஷ&தி� 
த�ைம ந,ல அ@�கைள� ெகா�  சா�பிட ஆ/�பி�கி�ற�. 

 

ஒ3 விஷ� ெகா�ட பா�4 த� விஷ&ைத� பா�Fசி&தா� மQற 
உயி�ன�கைள வி5�கி& த� உடலாக மாQ கி�ற�. 

 

அைத� ேபால ேவதன�ப�� இ!த விஷமான அ@�க� மனித 
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உடைல உ3வா�கிய ந,ல அ@�கைள� ெகா�  சா�பி�கிற�. 
 

ந� உட, அ�ப;ேய நலி!� ேபா�வி��. ஐ�ய�ேயா…, அ�ம�மா 
எ�  ெசா,ல& ெதாட�1ேவா�. 

 

ேக�ச/ ேநாCட� இ3�பவ/க� எ,லா� எ�ப; இ3�கிறா/க�? 
எ�ன ெச�கிறா/க�? நா0�1 நா� நா0�1 நா� ேவதைனைய& தா� 
ேச/�கி�றா/க�. 

 

சரவா�கி ேநாேயா மQற ேநா�கேளா வர�ப�� ேபா� T���1 
T�� வலி�கி�ற�. ேவதைன ெவ �4 ேகாப� இெத,லா� 
ேச/&தBடேன ந� உடலி, உ�ள ந,ல அ@�கைள அ� ெகா�  
சா�பி�கிற�. 

 

1.விஷ&ைத� பா�Fசி தன�1 இைரயா�கிவி��. 
2.அதPைடய மல� ந� உ �4கைள& தி� வி��. 
3.அதPைடய மல� உ �4கைள& தி�றா, உட, உ �4க� 

1ைறய& ெதாட�1கிற�. 
4.கைடசியி, மனித� வா+�ைகைய� 1ைற�கF 

ெச��வி�கி�ற�. 
 

இ!த உடைல வி��� ேபான பிQபா� எ�ேக ேபாகிற�? பா�பி� 
உட��1� ெச�  பா�பி� உடைல&தா� ெப கி�ற�. 

 

ேக�ச/ ேநா� உ�ளவ/க� இற!தா/க� எ�றா, அ�&�� 
பா�பி� நிைல�ேக ேபாகிறா/க�. 

 

ேவதைன ெவ �4 ேகாப� எ�  வர�ப�� ேபா� க��வ G�ய� 
பா�பாக&தா� ேபாகேவ���. விஷ&தி� த�ைம அளB ேகா, எ�ப; 
இ3�கி�றேதா அதQ1&த�க க�ணா;வ G�ய� பா�பாக� ேபாகிறா/க�. 

 

உட, ெபQற நிைலகளி, 
1.எ!ெத!த உயி�ன�க� ஊ/!� ெச,கிறேதா 
2.அ� ேபால ைக கா, எ,லா� இழ!� 
3அ&தைகய உயி�ன�களி� உடலாக ஆ�கிவி�� ந� உயி/. 
4.இ�B� உட, சிவ� தா�. 
 

ஆனா, இ30�1� ேவதைன எ�ற உண/B வ3� ேபா� 
சி!தி�1� த�ைம இழ!� அதQ1&த�க உடைல இ!த உயி/ தா� 
உ3வா�1கி�ற�. 

 

காரண� “ச!த/�ப�… தா�”. 
 



48 

 

ேவதைன�ப�ேவா/க0�1 எ,லா� அ;�க; ஏதாவ� வ3�. 
வ!த� எ�றா, அ� ச!த/�ப� தா�. 

 

ஐேயா… “ந,ல மனித�… இ�ப; இ3�கி�றாேன…!” எ�  நG�க� 
எ�@வ G/க�. 

 

இ!தF ச!த/�ப� ந� உடலி, ேவதைன அதிகமாகF ேச/&தBடேன 
எ�ன ெச�கிற�? ேவதைன எ�ற விஷ� உ�0�1� ேபா� ந,ல 
1ண�க� அைன&ைதC� சா�பி�� வி5�1கி�ற�. 

 

நா� எ,லா3�1� உதவி ெச�ேதேன… ப�பாக இ3!ேதேன… 
ப�வாக இ3!ேதேன… எ�  நா� ெசா,லலா�. 

 

யாைன ேத�!� க�ெட �பாக� ேபான மாதி� “அ�மா… தா�க 
8;யவி,ைலேய… எ�ைற�1& தா� இ!த உடைல வி��� ேபாக� 
ேபாகிேறேனா?” இ�… வ!�வி��. 

 

நா� இ&தைன ேப3�1 உதவி ெச�ேதேன…! எ�  எ�@ேவா� 
 

ஆனா, கைடசியில அைத� Nட மற!�வி�� “எ�படா… (உடைல 
வி��) எ�ைன ெவளியி, ெகா�� ேபாக� ேபாகிறா�?” எ�  
ெசா,லி� 4ல�4ேவா�. 

 

இ!த உண/Bதா� ேதா� �. ெவளியி, ேபானBட� எ�ன 
ெச�C�? 

 

அதQ1&த�க பா�பி� ஈ/�4�1� ேபா� அதனி� க38�ைடயாக 
அைம!� அைமதியாகி பா�பாக� பிற�1�. பா�பாக� பிற!த பிQபா� 
விஷ&ைத� பா�Fசி ச!ேதாஷமாக இ3�1� நிைல வ3கிற�. 

 

பா�4 த� உணB�காக ஒ3 L�ெடலிையேயா அ,ல� ெப�ய 
எலிையேயா பா/�கிற�. விஷ&தா, தG�;யBட� எலி இற!� 
ேபாகி�ற�. 

 

த� விஷ&ைத� பா�Fசி� ெகா�ற பிQபா� வாைய& திற!� அ!த 
எலிைய வி5�1கிற�. உ�0�1� ெச,�� நிைலயி, உட, 
உ�4சமாகி பா�4 நரக ேவதைன�ப�கி�ற�. 

 

1.8தலி, (மனித உடலி,) அதிகமான ேவதைன�ப�ட�. 
2.அ�&தாQ ேபால பா�பாக� பிற!� 
3.விஷ&ைத� பா�FசிF ச!ேதாஷமாக இ3�கி�ற�. 
4.பா�பான பி� த� இைரைய வி5�1� ேபா� இ&தைன நரக 

ேவதைன�ப�கிற�. 
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உட��1� ெகா�� ேபா�F ேச/�பதQ1� அ� ப�� பா� 
பா/&தா, அ� எ&தைன நரக ேவதைன�ப�கிற�? 

 

பா�4 த� இைரைய 85�கிய நிைலயி, இ3�1� ெபா5� 
அைத நG�க� பா/&தா, ெத�!� ெகா�ளலா�. அ� எ&தைன 
அவVைத�ப�கிற� எ� . 

 

ேக�ச/ ேநா� உ�ளவ/க� சா�பி�� ேபா� எ&தைன 
ேவதைன�ப�கிறா/க�? அேத மாதி� 

1.பா�பி� உட, ெபQற பிQபா�� 
2.அேத ேவதைன தா� வ3கி�ற�. 
3.இைத எ,லா� ெதளிவாக& ெத�!� ெகா�ள ேவ���. 
 

நா� எ�னேமா… “கடB� எ�ேகேயா இ3!� இய�1கி�றா/…! 
அவ/ தா� எ,லாவQறிQ1� காரண�…!” எ�  எ�ணி� 
ெகா�;3�கி�ேறா�. 

 

ஆனா, ஞானிக� ெசா�ன�. 
 

1.உ� நி�  இய�1� ந� உயி/ தா� கடB�. 
2.ந� ச!த/�ப� நா� எைத >க/கி�ேறாேமா 
3.அதனி� இய�கமாக Lவாசி&தைத ந� உயி/ இய�கி 
4.எ�ண� ெசா, ெசய, எ�  ெசய,ப�&�கி�ற�. 
 

நா� >க3� உண/Bக� தா� அைன&திQ1� காரண�. 
 

அ3� மக�ஷிகளி� உண/Bகைள >க3� ப�1வ நிைல நா� 
ெபQ வி�டா, இ!த உட��1� பி� இனி ஒ3 பிறவி இ,ைல எ�ற 
நிைலயி, அழியாத உடலாக ஒளியி� சcர� ெபறலா�. 

 

1.ந2ைச ெவ,லலா�. 
2.ந2ைச ஒளியாக மாQறலா�. 
3.எ� ேம அக�ட அ�ட&தி, நிைல&தி3�கலா�. 

 

ஆகேவ மனிதனாக� பிற!த ஒ\ெவா3வ3� அைடய ேவ�;ய 
எ,ைல ச�த�ஷி ம�டல� தா�. 
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தவ  நட!�வி�ட� எ�  அறி!த பி� மி1!த 
ேவதைன�ப�கி�ேறா� மQறவ/க0�1� அதனா, 
ேவதைனயாகி�ற� – “இைத நி &த எ�ன உபாய� 

ைவ&தி3�கி�ேறா�…!” 

 
இ�ெபா5� ஒ3 பா&திரேமா ஒ3 ெபா3ேளா கீேழ வி5!� 

உைட!�வி�ட�. ந,ல விைல ெகா�&� வா�கி வ!தி3�கி�ேறா�. 
ைபய� a�கி இ5&�� ேபா�� உைட&� வி�கிறா�. 

 

அ�ெபா5� எ�ன ஆகி�ற�? 
 

ைபய� ேம, ெவ �4 வ3கி�ற�. இ\வளB பண� 
ேபா�வி�டேத எ�  ேவதைன�ப�கி�ேறா�. 
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அ�ெபா5� நG�க� ேவதைன�ப�கி�றG/களா இ,ைலயா? 
 

அ!த ேவதைனயான உண/Bக� நம�1� வ!�வி�கி�ற�. 
ெபா30� ேபா�வி�ட�, அதனா, நம�1� ேவதைனC� 
வ!�வி�கி�ற�. 

 

ஆனா, அ!த ேவதைன நம�1� வராம, த��க ேவ��மா 
இ,ைலயா? 

 

“ஓ…� ஈVவரா…” எ�  ெசா,லி� க�ணி� நிைனைவ� 43வ 
ம&தியி, ைவ&� அ!த& �3வ ந�ச&திர&தி� ேபர3� ேபெராளி 
நா�க� ெபறேவ��� எ�  ஒ3 ெநா;�1� எ�க� உட, 85வ�� 
படரேவ��� எ�  எ�ண ேவ���. 

 

ைபய� ெபா3ைள உைட&தி3!தா�� 
1.அவ� ெபா3ளறி!� ெசய,ப�� திற� ெபறேவ��� 
2.அறிய�N;ய ஆQற, அவ� ெபறேவ��� எ�  எ�@த, 

ேவ���. 
3.1ழ!ைத அவ� அறியாத நிைலகளி, ெச��வி�டா�. 

அறிய�N;ய ஆQற, அவ� ெபறேவ��� எ�  
இ�ப;&தா� எ�ணி� பழ1த, ேவ���. 
 

இ�ப; எ�ணி நா� Lவாசி�1� இ!த உண/வா, நம�1� 
சா!த8� விேவக8� வ3கி�ற�. 

 

அவ� ேம, வர�N;ய ேகாபேமா ேவதைனேயா வரா� த�&� 
வி�கி�ற�. 

 

நா� எ�ப; சைமய, ெச�C�ேபா� பலவிதமான ெபா3�கைள� 
கல!� Lைவயாக ஆ�1கி�ேறாேமா அேத மாதி� �3வ ந�ச&திர&தி� 
உண/Bகைள� கல!�வி�ேடா� எ�  ெசா�னா, அவ� ெச�த 
தவைற இ�ேக “1ைற�கி�ற�”. 

 

ெபா3ைள ைபய� உைட&தி3!தா, அவ� ெச�த தவைற இ�ப;F 
ச� ெச�� ைபய� ேம, நிைலகைள இ�ப; மாQறி� ெகா�ளலா�. 

 

நாேம அ!த� ெபா3ைள வா�கி� ெகா�� வ3கிேறா�. ைக தவறி 
வி5!� உைட!தா, எ�ன ஆ1�? 

 

“இ�ப;… ஆகிவி�டேத” எ�  உடேன அ!த� கிற�க� வ3�. 
இ\வளB பண� ேபா�� வா�கிேன�… எ,லா� ேபா�வி�டேத…! எ�ற 
உண/B வ3�. 
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1.தவறி� கீேழ வி5!�வி�ட�. 
2.ஆனா, மன� தா�கவி,ைல. 
3.அ�ெபா5� ேவதைன எ�ற “விஷமான உண/Bக�” ேச/கி�ற�. 
4.அ!த விஷமான உண/ைவ நம�1� வராம, த��க ேவ��மா 

இ,ைலயா? 
 

அ!தF ச!த/�ப&தி, “ஓ…� ஈVவரா…” எ�  க�ணி� 
நிைனைவ� 43வ ம&தி�1� ெகா�� வ!� �3வ ந�ச&திர&தி� 
ேபர3� ேபெராளி நா�க� ெபறேவ��� எ�  ஏ�கிவி�� உட, 
85வ�� படரேவ��� ஜGவா�மா ஜGவ அ@�க� ெபறேவ��� 
எ�  உட��1� ெச�&த ேவ���. 

 

ஏென�றா, இ� ச!த/�ப�. தவறி வி5!� வி�ட� நா8� 
கவனி�கவி,ைல. 

 

ச!த/�ப&தா, ஏQப�ட இ!த நிைலயா, நம�1� ேவதைனையF 
Lவாசி�க ேந3கி�ற�. அ!த ேவதைன ந� சா�பா��ட� கல�கி�ற�. 

 

ெபா3� உைட!த� ந� கணவ3�1& ெத�!தா, ச�கட�தா� 
அவ/ ஏதாவ� ெசா,வா/. அதQக�4ற� மாமியா/ ஏதாவ� 
ெசா,வா/கேளா எ�  இ�ப; இர�� நிைல ஆ1�. 

 

ைக தவறி ெபா3ைள� ேபா�� அ� உைட!தBட� இ�ப;�ப�ட 
எ�ண�க� எ,லா� வ3�. 

 

பண&ைதF ெசலவழி&� வா�கிய ெபா3� மீ� ெகா2சமாவ� 
உன�1 அ�கைற இ3!தா, இ�ப;F ெச�வாயா எ�  கணவ/ ச�த� 
ேபா�வா/. இ�ப; அவ/ ேக�டBட� இர�� ப�1 ேவதைன ஆகிவி��. 

 

அ�ேக இ3!� மாமியா/ பா/&�� ெகா�ேட இ3�பா/க�. “ஏ� 
அ�மா? நG தா� அ�கைறேயா� வா�கி வ!தாேய… Xதானமாக ைவ�க& 
ெத�யாதா…? உன�1 எதQ1 இ!த� ெபா3�…?” எ�  அவ/க0� 
ேக�க&தா� ெச�வா/க�. 

 

ேக�பா/களா இ,ைலயா? 
 

யாராக இ3!தா�� ேக�பா/க�. நG�களாக இ3!தா�� 
ேக�பீ/க� நானாக இ3!தா�� ேக�க&தா� ெச�ேவ�. அ!தF 
ச!த/�ப� அைத� ேக�கF ெச�கிற�. 

 

அ�ெபா5� அவ/க� ேக�1�ேபா� இ�ேக ேவதைன இ�P� 
அதிகமாகி�ற�. அேத சமய&தி, அவ/கைளC� ேவதைன அைடயF 
ெச�கிற�. 
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கீேழ வி5!� ெபா3� உைட!த இ!தF ச!த/�ப� 
ேக�கிறவ/க0�1� பா/�பவ/க0�1� இ&தைகய விஷமான 
உண/Bகைள >கரF ெச�� வி�கி�ற�. 

 

ஏென�றா,, >க/!த ச!த/�ப� நம�1� இ� வ3கி�ற�. >க/!த 
உண/Bக� ந� உயி�, ப�� இ� ெத�கி�ற�. நா� ெத�!� 
ெகா�கிேறா�. 

 

ஆனா, நா� யாராவ� அைத& �ைட�கி�ேறாமா? 
 

அதQ1&தா� “ஓ…� ஈVவரா..” எ�  ெசா,லி அ!த நிமிடேம 
உயிைர எ�ணி �3வ ந�ச&திர&தி� ேபர3� ேபெராளி நா�க� 
ெபறேவ��� எ�  ஏ�கிவி�� உட, 85வ�� படரேவ��� எ�  
உட��1� ெச�&த ேவ���. 

 

இ!த மாதி�F ச!த/�ப�களி, 
1.என�1F சி!தி&�F ெசய,பட�N;ய ஆQற, ேவ��� 
2.என�1 மன பல� ேவ��� 
3.நாைள நா� ெச�வெத,லா� எ,ேலா3�1� ந,லதாக 

ேவ��� எ�  
4.அ!த& �3வ ந�ச&திர&ைத எ�&�F L&த�ப�&தி� ெகா�ள 

ேவ���. 
 

அ�ெபா5� அ!த ேவதைன எ�ற விஷ� நம�1� வரா�. 
 

வ G�;, மாமியா/ ேக�1�ேபா� ஈVவரா எ�  உயிைர எ�ணி 
�3வ ந�ச&திர&ைத எ�&�F L&த�ப�&தி� ெகா�� ச!த/�ப� இ!த 
மாதி� ஆகிவி�ட� எ�  நட!த உ�ைமையF ெசா,லலா�. 

 

அ�ெபா5� நம�1� அ!த ேவதைன வராதப; L&த�ப�&தி� 
ெகா�ளலா�. 

 

மாமியாராக இ3�பவ/க0�1� ம3மக� இ�ப;F ெச��வி�ட� 
எ�  அ�ேக அவ/க0�1 ேவதைன வ3கி�ற�. ஏென�றா, 
ஒ3வ3ட� இ� ேபா�வி�வதி,ைல. 

 

1.ேவதைனையF L&த�ப�&தவி,ைல எ�றா, 
2.”அ&தைன ேப3�1�…” இதனா, 4திதாக ேநா�க� உ3வாக� 

காரணமாகி�ற�. 
 

இ!த மாதி� நிைலக0�1&தா� ெபா�வான நிைலகளி, 
காைலயி, எ5!தBட� 6.00 மணி�1� ஒ3 அைர மணி ேநரமாவ� 
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�3வ ந�ச&திர&தி� ேபர3ைள எ�&� நா�க� ெபறேவ��� 
1��ப&தி, உ�ள அைனவ3� ெபறேவ��� எ�  ேப�ட�ையF 
சா/t ஏQ வ� ேபா, ஏQறி ைவ&�� ெகா�ள ேவ���. 

 

அ�ெபா5� இ!த மாதி� ேவதைனக� வ3� ேபா� ஈVவரா 
எ�  உயிைர எ�ணி& தGைமக� 4கா� த�&� உட��1� �3வ 
ந�ச&திர&தி� உண/BகைளF ெச�&தி அ!த& தGைமக� விைளயாம, 
த�&�விடலா�. 

 

அதQ1&தா� இ!த “உபாய&ைத� ெகா��ப�”. 
 

பல ேகா;F சcர�களி, ந2ைச நG�கி நG�கி இ!த மனித உடைல 
உ3வா�கிய� ந� உயி/தா� எ�ற உ�ைமைய உண/!� இனி வ3� 
எ&தைகய தGைமகளிலி3!�� ப�1வ�ப�&�� நிைல�1 நா� 
அைனவ3� வர ேவ���. 

 

ஞானிக� இ!த� ேப3�ைமகைள எ,லா� நா� ெத�!� 
ெகா�0� நிைலக0�1&தா� ஆலய�கைளC� காவிய�கைளC� 
பைட&��ளா/க�. 
 

அைத எ,லா� நG�க� ெத�!� உ�க� வா+�ைகயி, ெதளி!� 
ெத�!� ெதளிவான வா+�ைக வாழேவ��� மகி+!� வாழேவ��� 
எ�பதQகாக&தா� இைதF ெசா,கிேறா�. 
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தா� ப�� சிரம�கைள ந�ப/களிடேமா 
மQறவ/களிடேமா ெசா,லிவி�டா, மனதி, உ�ள 
பார� 1ைறகி�ற� எ�  Lைமைய� N�ட&தா� 

ெச�கி�ேறா� – மீ0� வழி எ�ன? 

 
இ�ெபா5� ப�தி மா/�க�களி, வழ�கி, நா� ந,ல 

ஒ5�க�கைள� கைட�பி;&தா�� ஒ3வ�ட� ேuம� விசா��க�ப�� 
ெபா5� எ�ப;� ேக�கி�ேறா�? 

 

ந�பைர� பா/&தBடேன, “1��ப&தி, எ�B� கEடமா..? எ�B� 
பிரFைனயா…! ஒ3 வாரமாக நG�க� வரவி,ைலேய…, ஏ�?” எ�  
ேக�பா/. 

 

அைத ஏ� ேக�கி�றG/க�…? ைபய� இ�ப;� ேபLகி�றா�… நா� 
அைத அ�ப; நிைன&ேத�…, கைடசியி, ேவ  மாதி� ஆகி� 
ேபா�வி�ட�. மன��1 ெரா�பB� ேவதைனயாக� ேபா�வி�ட�. 

 

அதனா, என�1� ைக கா, 1ைடFசலாகிவி�ட�, மனதி�� 
வலி.., உடலி�� வலி.., எ�  ந�ப�ட&தி, இ�ப;F ெசா,வா/. 
இைதெய,லா� 

1.நா� யா�ட� ெசா,லி இ!த T�ைடைய இற�கி ைவ�கலா� 
எ�  எ�ணி� ெகா�;3!ேத�. 

2.ந,ல ேவைள நG வ!தா�. 
3.உ�னிட� ெசா,லிவி�ேட�. 
4.இ�ெபா5� என�1 மன� ெகா2ச� ஆ தலாக இ3�கி�ற� 
 

ந�ப/ எ�ற நிைலயி, அவ3� இவ/ ெகா�&த T�ைடைய 
வா�கி� ெகா�கி�றா/. 
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பி� அவ/ ேக�பா/. “உன�1� Nட இ�ப; வ!�வி�டதா…? நG 
எ&தைன ேப3�1 எ\வளB ந�ைமக� ெச�தா�…! உன�1மா இ�ப;…,” 
எ�பா/. 

 

கEட�கைள T�ைடயாக இற�கி ைவ&�வி�� 
ஒ3வ3�ெகா3வ/ ேவதைன�ப�� நிைலயாக “ஒ3வ/ Lைமைய 
ஒ3வ/ தா�1� நிைலயாக&தா�” இ�  வா+கி�ேறா�. 

 

ஆனா, கEட�கைள� ேக�ட பி� “உன�1 இ�ப; ஆகிவி�டதா…?” 
எ�  எ�ணினா, நா8� அ�வாகிவி�கி�ேறா�. 

 

க!த 4ராண&தி, ஞானிக� ெகா�&த சாVதிர�களி, “க!தா.., 
கட�பா.., கா/&திேகயா..,” எ�  கா�ட�ப�;3�கி�ற�. 

 

ந�ப/ ெசா,வைதெய,லா� ேக�டறிகி�ேறா�. ேக�டறி!த பி� 
“க!தா..,” க!தா எ�றா, ஒ\ெவா3 நிைலC� அறி!� ெகா�டவ� 
எ�  ெபா3�. 

 

“கட�பா..,” கட�பா எ�றா, உ3வா�க ேவ��� எ�  ெபா3�. 
ஆக எைத உ3வா�க ேவ���? 

 

�3வ ந�ச&திர&தி� ேபர3� ேபெராளி நா�க� ெபறேவ���. 
உட, 85வ�� அ� படரேவ��� எ�  உட��1� ெச�&தி அ!த 
இ3ைள� ேபா�கிட, ேவ���. 

 

�3வ ந�ச&திர&தி� ேபர3� உண/Bகைள& தன�1� எ�&� 
நம�1� ெதளி!தி�� நிைலயாக ஒளியி� Lடராக அைத உ3வா�க 
ேவ���. 

 

கா/&தி – “கா/&திேகயா” எ�றா, ெவளிFச�.., இ3ைள� ேபா�1� 
நிைல. 

 

அேத சமய&தி, ேவதைன�ப�ேடா3�1 நா� எ\வா  எைத 
உ3வா�க ேவ���? 

 

1.�3வ ந�ச&திர&தி� ேபர3� ேபெராளி நG�க� ெப வ G/க�. 
2.உ�கைள அறியா� ேச/!த இ3�க� வில1�. 
3.உ�க� 1��ப&தி��ேளா/ அைனவ3� மகி+!� வா5� ச�தி 

ெப வா/க�. 
4.உ�கைள அறியா� 41!த ேவதைனக� அைன&�� நG�1�. 
5.நG�க� மகி+!� வா+!தி�� அ3� ச�தி ெப வ G/க� எ�  

இைத நா� உ3வா�க ேவ���. 
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இைதெய,லா� நம�1� எ�ணி வள/&� அவ�ட� வா�காகF 
ெசா,ல ேவ���. 

 

ெசவி வழி அவ/ இைத� ேக�1� ெபா5� நா� ெசா�ன நிைலக� 
அ!த உண/Fசிக� அவைர இய�1�. அைத� ெபறேவ��� எ�  
அவ3� எ�ணினா, அவ3ைடய இ3ைள� ேபா�கி அவ3�1�0� 
ெதளி!த நிைலக� கா/&திேகயா எ�  உ3வா�1�. 

 

“அ�ெபா5� நா� அ�வாகி�ேறா�”. கீைதயிேல இைத&தா� 
ெதளிவாகF ெசா�னா/க�. ஆகேவ 

 

1.அ!த� காவிய�களி, கா�ட�ப���ள ெநறிகைள நா� எ�ப;� 
கைட�பி;�க ேவ���? 

2.தGைமகளிலி3!� நா� எ\வா  வி�பட ேவ���? 
3.ஆறாவ� அறிவிைன நா� எ�ப;� பய�ப�&த ேவ���? 
எ�பைத&தா� ந� காவிய�க� ெதளிவாக� கா��கி�றன. 
 

 

நம� காவிய�களி, தவறி,ைல. காவிய�கைள� கைதகளாக& 
தா� எ�@கி�ேறா�. அதனி� க3&ைதC� அதQ1� இ3�1� 
Tல�கைளC� நா� எ�@கி�ேறாமா..,? சQ  சி!தி&�� பா3�க�. 
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தா�க 8;யாத கEட� வ!தபி� “ேவ  வழி இ,ைல” 
எ�றா, எ!த நிைல ஆகி�ற�? 

 

ஒ3 உயிர@ ந� bமி�1� வ!� ஒ3 ெச;யி� ச&ைத >க/!� 
45வாகி�ற�. 45வான பிQபா� அ�&த ெச;யி� வாசைன ப�� 
ெபா5� பா/�பதQ1� க�க� இ,ைல. 

 

க� இ,ைல எ�கிற ெபா5� எ�ன ெச�கிற�? 
 

த� இைர�காகF ெச,�� ேபா� எ!தF ெச;யி, உ3வானேதா 
அ!த மண&ைத >க/!� பா/&�&தா� ெச,ல ேவ���. 

 

அ�ப; >க/!� பா/�1� ெபா5� இைத� கா�;�� ஒ3 
ேமாசமான ெச;யி� வாசைனைய >கர ேந3கி�ற�. அதனி� ச!த/�ப� 
அ\வா  ஆகி�ற�. 

 

அ!த ேமாசமான ெச;யி� வாசைனைய >க/!தBட� 
மய�கமாகி�ற�. அ�ப; மய�கமானபி� எ�ன ெச�கி�ற�? த� 
இைரைய� பா/�க ேவ��� எ�ற ஆ/வ� இர��� ேச/&� 
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வ3கி�ற�. 
 

அ!த மய�கமா1� ெபா5� “பா/�க ேவ���…,” எ�ற 
உண/Fசிக� 4திதாக& ேதா� கி�ற�. 

 

ஏென�றா, க�க� இ,லாதேபா� த� இைரைய� பா/�க 
ேவ��� எ�  த� எ�ண&ைத� பரவF ெச�C� ெபா5� அ!த 
மண&ைத அறிய வி3�4கி�ற�. 

 

ஆனா,, 8;யவி,ைல. அ�ெபா5� அதனா, 
ேவதைன�ப�கி�ற�. 

 

அ!த ேமாசமான ெச;யி� வாசைன ப�டதனா, அதQ1 ேவதைன 
வ3கி�ற�. ேவதைன ஆனBட� பா/�க ேவ��� எ�ற உண/Fசி 
“த�னிFைசயாகேவ…,” உ!�கி�ற�. 

 

சாதாரணமாக ஒ3 மனிதP�1� கEட� வ!தெத�றா, த�ப 
ேவ��� எ�ற எ�ண� வ3கி�ற�. கEட� வ3வதQ1 8� நா� 
ெச�வைதF ெச�� ெகா�;3�ேபா�. 

 

கEட� வ!த�� அதிலி3!� எ�ப; வில1கி�ற� எ�  
அதQக�4ற� தா� வ3�. 

 

ஒ3வ3ட� ச�ைட ேபா�ேடா�. அவP�1� ப�கபலமாக ஆ� 
இ3�கி�ற� எ�  ெத�!தBட� உடேன அவனிடமி3!� “எ�ப;டா 
த�4கி�ற�…,” எ�ற நிைன�4 வ3ம. 

 

8தலிேல இேலசாக& ெத�C�. 
 

ஆனா,, பி�னனியி, ஆ� இ3�கிற� ந�ைம உைத�பதQ1� 
N�ட� வ!�வி�ட� எ�றா, “இதQ1 எ�ன ெச�வ�..?” எ�ற 
ெத�யாதப; தவி�ேபா�.. 

 

இேத மாதி�&தா� தன�1� வ� ேத�� எ�ண�க� வ3கி�ற�. 
 

ஆக, 45வாக இ3�க�ப�� ெபா5� த� மண&தா, விஷ&தி� 
த�ைமைய >க/!தபி� பா/�க ேவ��� எ�ற உண/Bக� 
ேதா� கி�ற�. 

 

அ�ப; அ!த� 45வி� உடலி, ேதா� � ெபா5� அ� Lவாசி�க 
ேந3கி�ற�. அ!த உண/Bக� வ3கி�ற�. அ�ெபா5� தா� 
Lவாசி&தைத உ3வா�1கி�ற�. 

 

யா/..? 
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“வாL ேதவ�”, Lவாசி&தைத உ3வா�க�N;யவ� எ�  
உயி3�1� காரண� ெபயைர ைவ�கி�றா/க�. 

 

8தலி, உயி3�1 ெபய/ ஈச� எ� � விE@ எ� � காரண� 
ெபய/ ைவ&தா�� “பா/�க ேவ���.., எ�  Lவாசி&த உண/B” 
வாLேதவ�, 

 

“ேதவகி…, பா/�க ேவ��� எ�ற “ேதைவ�1& த�கவா ” இ� 
>க/!� ெகா�ட பி� அத� உடலி, க�க� உ3வாகி�ற�. 

 

அைத&தா� வாLேதவP�1� ேதவகி�1� இ!த உடலான 
சிைற�1� க�ண� பிற!தா�. க�க� பிற!த�. ந� சாVதிர�க� 
இ\வளB ெதளிவாக� NறிC�ள�. 45 அதPைடய எ�ண&தா, தா� 
க� உ3வாகிய�. 

 

இ�ெபா5� ஒ3 ெதாழி, ெச�C�ேபா� ஏேதா நிைலக� 
சி!தைனயி,லா� இ3�ட நிைலகளி, இ3�கி�றG/க�. 

 

இவ� அ�ப;F ெச�தா�, இவ� இ!த மாதி� நட�கி�றா�, 
ெகா�&தவP�1� பண� ெகா��க 8;யவி,ைல, வ!� ேக�கி�றா�. 
ேக�பவP�1� பதி, ெசா,ல 8;யவி,ைல. 

 

“எ�ன ெச�வ�..,” எ�  ெத�யவி,ைல. 
 

இதி, ெகா2ச� ெகௗரவ� வ!தெத�றா, “இனி எ�ன&ைத.., 
உயிைர ைவ&�� ெகா�� வா+வ�?” எ�ற இ!த நிைல�1F 
ெச� வி�கி�றா/க�. 

 

எ�ப; உயி/ வாழ ேவ��� எ�  நிைன�1� ெபா5� எ�ன 
ெச�கி�றா/க�? தQெகாைல�1F ெச�  வி�கி�றா/க�. 

 

ேவதைன தாளா� நிவ/&தி�க�N;ய வழி இ,ைல எ�கிற 
ெபா5� இ3�ட நிைல வ3கி�ற�. அ!த இ3�ட நிைல வர�ப�� 
ெபா5� 8;யாத நிைல வர�ப�� ெபா5� தQெகாைல ஆகி�ற�. 

 

அ�ப; ஆகவி,ைல எ�றா�� Nட இ3�ட நிைல வ3� 
ெபா5� சி!தைனயQற நிைலயி, ேபா1�ேபா� ேரா�;, ெச�றா, 
ஆ�சிெட�� ஆகி�ற�. 

 

யாராவ� ெசா�னா, ெவ �4 வ3கி�ற�. ஏதாவ� ஒ3 
ெபா3ைள எ��க� ேபானா, கவைலCட� எ��1� ெபா5� ச�யாக 
அைத� பி;�க& ெத�யாம, கீேழ வி��வி�வா/க�. 
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அ�ெபா5� எ� ெச�கி�ற�? அ!த உண/வி� இய�கமாக&தா� 
இ3�கி�ற�. அதQ1 மாQறாக ஒ3 வ� ேவ��ம,லவா? 

 

45வாக இ3�1� ெபா5� “பா/�க ேவ���” எ�ற வ�ைவ 
எ�@கி�ற�. ஏென�றா,, ேவ  வழி இ,ைல. 

 

ேவ  வழி இ,ைல எ�றா, தQெகாைல ெச�வதQ1&தா� 
மனித/க� நிைறய� ேப/ இ3�கி�றா/க�. 

 

ெச,வ&ைத& ேத;� ெகா�;3�பா/க�. ஆனா, தா�க 
8;யவி,ைல நா� எ�ன ெச�வ�? 

 

அவ� ேக�பா�, இவ� ேக�பா� பி�ைளக� ப;�4�1� பண� 
ேக�1ேம? இதQெக,லா� நா� எ�ன ெச�வ�? ஆக, தQெகாைல�1F 
ெச� வி�கி�றா/க�. 

 

அ�ெபா5� நா� மனிதனாக வ!� இ!த உடைல வள/&த ந,ல 
உண/ைவ ந� உண/B ெகா�� அ!த விஷ&ைத� பா�Fசி இ!த உடைல 
அழி&�வி�டா, எ�ன ஆ1�? 

 

உடைல வி�� ேவ��ெம�றா, ேபாகலா�. 
 

ஆனா,, விஷ&தா, எ!த உண/ைவF ேச/&ேதாேமா இ!த உயி/ 
அதQ1&த�கவா  “நG வா�பா…, உன�1 ந,ல உடைல� ெகா�&ேத� நG 
ெகா� வி�டா�.., எ�ைன நG அவமதி&�வி�டா�..., ஆகேவ, இ�ெனா3 
தர� இ!த உடலி, நG அPபவி&�� பா/. 

 

அ!த ேவதைன�ப�� உண/ைவ� ெகா�� இ!த உயி/ அ�&த 
உடைல உ3வா�1�. “த�ப 8;யா�”. 

 

(தQெகாைல ெச��) த�பி&�வி�ேடா� எ�  நிைன�கி�ேறா�. 
ஆனா,, த�ப 8;யா�. இைத எ,லா� ெதளிவாக& ெத�!� ெகா�ள 
ேவ���. 

 

பல ேகா;& தGைமகளிலி3!� வி�படேவ��� எ�  Lவாசி&த 
உண/B ெகா�� மனிதனாக வ!த நா� தGைமகைள நG�க& தவறினா, 
ம ப; கீழான விஷ ெஜ!��களாக&தா� பிற�க ேந3�. 

 

ேநQைறய ெசய, இ�ைறய சcர�, இ�ைறய ெசய, நாைளய 
சcர�. 

 

ஆகேவ, ந� வா+�ைகயி, எ&தைகய க�ைமயான இ�ன,க� 
வ!தா�� அ!த ேநர&தி, அதிலி3!� ந�ைம மீ�;� ெகா�ள அ3� 
மக�ஷிகளி� ஆQற,கைள நா� >க/!� பழ1த, ேவ���. 
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அ3� மக�ஷிகளி� உண/ைவ ந� உட��1� ேச/&� அைத 
விைளய ைவ&�, உயி3ட� ஒ�றி ஒளியி� சcரமாக அ!த 
மகரஷிகளி� அ3� வ�ட&தி, இைண!� வா+வேத மனிதனி� கைடசி 
எ,ைல. 

 

அ!த எ,ைலைய அைடC� மா/�க�கைள&தா� 13நாத/ 
கா�;ய அ3� வழியி, உண/&தி� ெகா�� வ3கி�ேறா�. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



63 

 

தQெகாைல ெச�C� எ�ண&திQ1� பதிலாக 
உலைகேய கா&தி�� அ3� ெப3� ச�தியாக நG�க� 

மாற 8;C� 

 

ஒ�ெவா� �	
ப�தி�
 ச�த��ப ேபத�தா� ெவ��ேபா, 
ேவதைனேயா ேகாபேமா இைத� ேபா�ற ச�த��ப
 வ�தா� இ�� ெப�
 
ப�தி த ெகாைலய"� தா� #$கி�ற%. 
 

த ெகாைல ெச'த அ�த உண�வைலக+ பட��தப"� 

அ�த- �	
ப�திேல பரவ" 
அதன/� ெசய�கைள� ெதாட��% 
ம றவ�கைள1
 வ 23�%
 நிைலேய வ�கி�ற%. 
 

த ெகாைல ெச'% ெகா5ட இ�த ஆ�மா7
 யா� ேம� ப � 
ெகா5டேதா அவ� ேம� ஊ	�வ" அவைர1
 வ 23�%
. அவ� ேம� ப � 
ெகா5$��தா� அவைர1
 வ 23�திவ"	
. 

 

இைத� ேபா�ற நிைலகைள அ�த உண�வ"� த�ைமைய தா9கா% 
த ெகாைல ெச'%ெகா+:
 உண�7க+ அ�த- �	
ப�தி� பரவ"வ";டா� 
இ�த எ5ண9கேள ஓ9கி வள��%வ"	கி�ற%. 

 

ஆக, சிரம
 வ�
 ெபா>ெத�லா
 
அ�த உண�7கைள� ?5$ 

மன/த� எ�ற நிைலய"�லா% உ3�1ைலC� 
நிைலகைளைய& தா� உ3வா�1�. 

 

இைத� ேபா�ற நிைலகள/லி��% நா
 வ"	பட ேவ5	மா 
இ�ைலயா? பல ேகா$A சBர9கள/� C>வ"லி��% மன/தனாக உ�வா-கிய 
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ந
 உய"ைர மற�% மD5	
 C>வாக� EAசியாக, மி�கமாகேவா, வ"ஷ
 
ெகா5ட உய"Gன9களாகேவா நா
 ெச�லலாமா? 

 

ச �A சி�தி�%� பா�9க+. 
 

 ஒ� நHசி� த�ைம ந
ைம� தா-கிவ";டா� நிைனவ"ழ�ப% 
ேபா� இ�� நHJ ெகா5ட உண�வாக வ"ைள�% ெகா5$�-�
 

உண�7கைளA Jவாசி�த7ட� ந
ைம1
 (த ெகாைல ெச'1
 
உண�7-ேக) த�ைன அழி�%- ெகா+:
 சி�தைனக+ வள��% வ";ட%. 

 

இ�� வ"Hஞான அறிவா� 

உலகி� ந2L ெகா�ட காQ  ம�டலமாக� பரவி 
மன/தன/� சி�தைனைய அழி�தி	
 உண�7க+ வ"ைள�% 
அதிலி��% மDள#$யாத நிைலய"� வா3�% ெகா5	+ேளா
 
 

உலகி� ேபரழிைவ� ேத$- ெகா5	 ேபா'- ெகா5$�-�
 

மன/த உ�ைவA சீ��ைலயA ெச'% ெகா5$�-�
 
இ�த உண�வ"லி��% மன/த� மDள ேவ5	
 எ��தா� 
நம% ��நாத� மாமகGஷி ஈPவராய ��ேதவ� Qறினா�. 

 

இ�ெபா>% நா� இைதA ெசா�னா�
 Ôஇவ� கட7ேள இ�ைல 
எ�� ெசா�கிறா�.., ஊைர ஏமா �கி�றா�..,  எ�ற நிைலகள/�
 எ
ைம� 
ப றிA ெசா�ேவா� சில� உ5	 

எ&தைன ேப/ ஏளனமாக� ேபசினா�� 

யா� எைதA ெசா�னா�
 அைத நா� எ5ணவ"�ைல. 
 

ஆகேவ, ந29க+ அைனவ�
 அ�த� %�வ ந;ச�திர�தி� ேபர�+ 
ேபெராள/ைய� ெப � த2ைமகள/லி��% மDள ேவ5	
. 

உ9கைள அறியாத ேச��த இ�+க+ ந29க ேவ5	
. 
ெம'� ெபா�+ காT
 நிைலக+ ந29க+ ெபறேவ5	
. 
 

உ9க+ ேபAசா� UAசா� உலைக- கா�தி	
 உண�7க+ உ9கள/ேல 

வ"ைளய ேவ5	
. இ�த- கா � ம5டலேம நFL& 
த�ைமைய நG�கி�� உண/Bகளாக மாறேவ���. 

 

உ9க+ ெசா�ைல- ேக;	ண��ேதா� உண�7கள/�
 மகGஷிகள/� 
அ�+ உன�7க+ பதி�திட ேவ5	
. அவ�க:-�+:
 மகGஷிகள/� 
அ�+ உண�7க+ வ"ைளய ேவ5	
. 

 

இ�த ேநா-க�தி�தா� உ9கள/ட
 மகGஷிகள/� அ�ளா ற�கைள� 
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 பரவA ெச'% இ�த உண�வ"� த�ைமைய உ9க:-�+ வ"ைளயA ெச'% 
ெகா5	+ேளா
. 

 

��நாத� கா;$ய அ�+ வழிய"� ைவரா-கியமாக இைத- 
கைட�ப"$�பவ�க+ அைனவ�-�
 ந29க+ ேபா�
 பாைத ெதள/வாக� 

ெதGய வ�
. உ9க:-�+ மகGஷிகள/� அ�ளா ற�க+ 
வ"ைளவைத1
 உணர #$1
. 

 

த�ைன அழி&தி�� நிைலகளிலி3!� 
நG�க� வி�ப�� த�ைன- கா�%, த� �	
ப�ைத- கா�%, 

உலக ம-கைள- கா-�
 அ�
 ெப�
 ச-தியாக ந29க+ ஒ�ெவா�வ�
 
மா�9க+. 

 

உய"�ட� ஒ��
 உண�7கைள ஒள/ய"� Jடராக மா றி, 
இ�த மன/த உட�-�� ப"� - ப�தாவ% நிைல 
க�கி எ�ற அழியா ஒள/A சBர
 ெப�9க+. 

 

 
 


