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இய�ைகயி� ச
தி எ�ப��ப�ட�...? ஞானிக� அைத� 

பய�ப��திய வித� எ�ப�...? 

  

இர�ய� தன
  எதிேல#� தன
  இற�% வர
&டா� 

எ�'தா� வர� ேக�டா�. 

1.ஆைகயினா) அவைன
 ெகா)லவி)ைல. 

2.ஆனா) த+ைமகைள#� பைகைமகைள#� உ�ேள ேபாகாதப� 

த�ளி வி�கி�ற�... (நரசி�மா) த+ைமகைள வள0
கவி)ைல. 

ந�றாக இைத
 கவனி��� பா12க�. காவிய�ைத ஞானிக� 

எ�ப�� பைட���ளா0க�...? ெதளிவாக நம
  எ�ப�
 கா�� 

இ1
கிறா0க�...? எ�பைத� ெத34� ெகா�ளலா�. 

வி56 அவைன
 ெகா�றானா... இ)ைல...! ம� மீ� ைவ�� 

இ2ேக உ�ேள வராதப� த��� வி�டா�. “இர�யைன� 

பிள4தா�...” எ�றா) தன
 � இ1
க
&�ய பல விதமான 

த+ைம ெச8#� உண0:கைள வில
கி� த�ளி வி�கி�ற�. 
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1.அ1� உண0:க� எைத நா� அரவைண�ேதாேமா அைத 

உயி1ட� ேச0��
 ெகா�கிற�. 

2.அ4த அறிவி� த�ைம நம
 � ெப1 கி�ற�. 

அதிகாைல நா�  மணி
ெக)லா� அ4த� �1வ ந�ச�திர�தி� 

ேபர1� ேபெராளிைய எ��� ஒ<ெவா1 நா=� நா� வள0��
 

ெகா��1
க ேவ���. 

அதிகாைல ஆ' மணி
ெக)லா� நா� ஈ0
க ம'�த த+ைமகைள? 

@3ய� கவ04� ேமேல ெகா�� ெச�'வி�கிற� 

ஏென�றா) ந� க�ணி� நிைன: உயி1ட� ஒ�றி அ2ேக 

அ4த� �1வ ந�ச�திர�தி� பா) ெச)கி�ற�. அ4த உண0வி� 

த�ைம நம
 � வ1� ெபாB� பைகைம உண0:கைள எ)லா� 

அக�றி வி�கி�ற�. 

ைவர�ைத� ேபா�' ெசா)லி) ெஜாலி�%� ெசயலி) ெஜாலி�%� 

வாD
ைகயி) ெஜாலி
 � நா2க� எ)ேலா1� ெபற ேவ���. 

எ2க� வாD
ைக ெஜாலி
க ேவ��� எ�' எ)ேலா1� 

எ�ண ேவ���. 

அ�ப� எ�6� ெபாB� அ4த� பைகைமகைள#� அEர 

 ண2கைள#� த�ளிவி�� வி�கி�ற�. நா� யா1� அைத 

ஈ0
கவி)ைல எ�கிற ேபா� @3ய� காைலயி) ஆ' 

மணி
ெக)லா� கவ04� ேமேல இB��? ெச�' வி�கி�ற�. 

அ� இற�பதி)ைல... அதனா) தா� என
  எதிFேம 

இற�பி)ைல எ�' இர�ய� ேக�டா� எ�' ெசா)வ�. ஆக... 

ெவளியிேல வ4தபி� நாராயண� (@3ய�) அவைன
 கவ04� 

ெகா�கி�றா�. 

காரண� அவ� ெகா��த வர� தாேன அ�. 

1.இ4த விஷ� இ)ைலெய�றா) அ4�? @3யேன இய2கா�. 

2.ஒ<ெவா1 அ6விF� இ4த விஷ� இ)ைல எ�றா) அதனி� 

உண0?சிக� இய2கா�... எ4த
  ணH� அ� இய2கா�. 
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எ)லாவ�ைற#� இய
 வத�  நாேன தா� Iல�... அேத 

சமய�தி) அைத அட
 வத� � நாேன தா� Iல�... 

“எ�னா)தா�...” எ�' இர�ய� ெசா)கி�றா�. 

விஷ�தி�  வF &�ட
 &டா� எ�' தா� அ4த அEர 

ச
திகைள
 க�ண� வ +D�தினா� எ�' த+ப ஒளி� தி1நாளாக
 

கா��கி�றா0க�. 

மக3ஷிகளி� அ1� ச
திகைள எ��� அதிகாைல நா�  

மணியிலி14� ஆ' மணிவைர ந� ஆ�மாைவ� J8ைம�ப��த 

ேவ���. அ4த அ1� மக3ஷிகளி� உண0ைவ ந� ஆ�மாவி) 

%�தாைடயாக அணிய ேவ���. 

ஒளிைய எ��த பி� ேவதைன�ப���� உண0:க� உ�ேள 

ெச)லாதப� ந+
கி வி�கிேறா�. நம
 � அைத வளர 

வி�வதிலைல. 

1.வி56 இைத? ெச8கிறா�... இர�யேனா அ2ேக 

நாராயணனிட� ேச04� வி�கி�றா�. 

2.அவ� ேக�டப� வர�ப� அவைன
 ெகா)லவி)ைல... 

அழி
கவி)ைல. 

3.ஆனாF� அ4த த+ைமைய வள0
க விடாதப� த�ளி 
வி�கி�றா� – நரசி�மா...! 

�1வ ந�ச�திர� ஆ �ேபா� தன� ப2காக ஒளியாக 

மா�'கி�ற�. பாசி��< ெநக��< பாசி�<...! Eழ�சியி� 

ேமாதலி) தா� ஒளிேய வ1கிற� @3யL
 . அேத உண0வி� 

த�ைம தன
 � எ�
 � ேபா� ஒளியாக மா�'கி�ற�. 

விஷ� இ)ைல எ�றா) அ4த உண0?சியி� ஒளி அைலக� 

பரவா�. இ1=
 � அட2கி ஒளியாக� பர:�. காரண�... 

1.ஒ1 ெபா1=
 � அ4த விஷ�தி� த�ைம இ)ைல எ�றா) 

2.அ4த� ெபா1ளி� ச
திைய ஒளியாக
 கா�டா�... அ4த 

அறிவா) இய
கா�. 

3.எ4த� ெபா1ளி) விஷ� கல
கிறேதா அ4த� ெபா1ளி� 

மண�ைத வ +3யமாக அதனி� உண0?சிைய ஊ��கிற�. 
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இைத எ)லா� ெத34� ெகா�ள ேவ��� எ�பத�காக� தா� 

அ4த ஞானிக� க�ட Iல2கைள உ2க=
 � பி3��
 

ெகா�
கி�ேறா� (ஞான 1). 

 

ேம) ேநா
கிய Eவாச�தி� H
கிய��வ� - ஈNவரப�ட0 

  

மனிதL
 �… ம�ெற)லா மி1க2க=
 �… ப�சிக� 

யாைவ
 ேம… இய�ைகயி� ஒளி ஈ0�%… தன
  H�னா� 

உ�ளைத ஊ�1வி� பா0
 � த�ைமயி) தா� அைமய� 

ெப�'�ள�. 

ஒேர Eழ�சி கதியி) தா� ஈ0�பி� Eழ�சி ஓ�டேம Eழ�' 

ஓ�கி�ற�. 

1.H�ேனா
கி? ெச)F� Eழ�சி கதியி)தா� வாகன2கைள#� 

மனித� அைம
கி�றா� 

2.ேம) ேநா
கிய கதியி) தா� ெத8வ ச
திைய எ�ணி 
வண2 கி�றா� மனித�. 

ஆனா) ேம) ேநா
கி? Eவாச� ஈ0�� Pமி க
 � Pமி எ��� 

ெவளி�ப���� ஈ0�பி� Eவாச�ைத 
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1.ஜ+வராசிக� த�Lைடய Eவாச ஈ0�பி�  

2.கீD ேநா
கிய Eவாசமாக� தா� எ���� Pமியி� பி�யி) சி
கி 
3.Pமியி� ஈ0�%ட� ஈ0�பாகேவ இ4த� Pமி வள0�த 

வள0�ெப)லா� உ�ளன. 

ஆர�ப
 கதியி) எ4த உயிர6 எ4த அைல� ெதாட0 அமில
 

&��� உ1வக� த�ைம எ��� ஆவியாகி� பி�பமாகி 
ஒ<ெவா1 பி�ப மா�ற�திF� வழி�ப��தி
 ெகா�ட 

உண0ெவ�ண
 &�� அமில ஈ0�பி� பி�… 

1.இ4த� Pமியி� Eவாச� பி�யி� ெதாட0% ஈ0�%� பி�யிேல 

சி
 �ட த�ைமயி) 

2.கீD ேநா
கிய Eவாச ஈ0�%ட� வாB� த�ைமயிேலேய உ�ள�. 

இைதேய ப �தறிய
&�ய ஞான வள0?சி ெகா�ட மனித� த� 

ஜ+வ பி�ப உடலி� எ�ண ச
திைய ந� ண வழி� ெதாட3) ேம) 

ேநா
கிய Eவாச அைலைய ஈ0�ெத�
க&�ய ெஜப� ெகா�ட 

ச
தி ெப�றா)… அதனா) ஏ�ப�� வள0?சி நிைல எ�ன…? 

ஏென�றா) இ4த� Pமியி� ஈ0�பி) சி
 �� வாB� 

நிைலயி) “ந� ண ெஜப Hைறயினா)…” இ4த உட) 

HBைம
 � பட04��ள அைன�� அ6
க=
 � ேம) 

ேநா
கிய Eவாச அைல ஈ0�ைப ஏ�ப��தி
 ெகா�ள H�#�. 

ேம) ேநா
கிய Eவாச�தா)… 

1.உடலி� அ6
க=
  எ)லா� ஊ�1:� உய0 கா4த 

ச
தியி� ெசய) ஏ�ப�ட பிற  

2.இ4த ஜ+வ பி�ப உடலி) இ14ேத இ<ெவ�ண�ைத ஒளியி� 

அைலயாக 

3.தனி�த ஒ1 ேஜாதி உண0வாக? ெசய)ப��த H�#�. 

ெகாB4� வி�� எ3#� ெந1�பி) எைத? ேச0�தாF� அ�:� 

எ34� பNபமாக�தா� ெச8#�.. ஒளியாக�தா� கா���. 

அைத� ேபா) இ<:ண0வா) எ�
 � எ�ண ெஜப Hைறயி� 

வழியினா) உயிரா�மாைவ� ேபெராளியாக ஆ
கிட H�#�. 
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1.@3யனி� ஒளி.. க�ணா�யி) ப�� ம' ப
க� ஊ�1:வைத� 

ேபா) இ)லாம) 

2.அேத @3யனி� ஒளி… பாதரச� Pசிய க�ணா�யி� ேம) ப�� 

ெபாB� 

3.இ<ெவாளிைய ஈ0�� இரச
 க�ணா� ெவளி�ப���� 

ஒளிைய� ேபா) 

4.இ4த உட) பி�ப
&���  ந� ண அமில இரச�ைத� Pசி 
ெஜப� ெகா�ேடாமானா) 

4.வ�ளலா0 உண0�திய அ1�ெப1� ேஜாதி எ�ற நிைலயான 

தனி� ெப1� க1ைண ெகா�ட அவ0 உண0�திய Hைறயான 

5.ந� ஆ�மாைவ ேஜாதியாக… அ1�ெப1� ேஜாதியாக.. ஆ
கிட) 

ேவ���. 

Pமியி� ஈ0�%? Eவாச� பி�யி) உ�ள நிைலயி) ஜ+வ� 

பி34தா) இேத Eழ�சி ஓ�ட�தி) மீ��� மீ��� சி
 �� 

EழF� த�ைம தா� ெப�றிட H�#�. 

அ<வா' Pமியி� பி�#ட� ேம�ேமF� சி
கி� பல அமில 

 ண2களி� மா�ற�திF� இ<:ட) பி�ப உயிர6
க� 

எைவ#ேம எ< வ +0�%� பி�
 � ெச)லாம) ம�ற ெஜ�ம� 

ெதாட0 வழி
 � ெச)லாதப� ந� ெஜப நிைல இ14திட) 

ேவ���. 

ஆகேவ ந� உயி0 ஆ�ம ேஜாதிைய அ1�ெப1� ேஜாதியாக… 

தனி� ெப1� க1ைண ெகா�ட எ?ெசயைல#� உ1வா
 � 

த�ைம
 … உயி0 ஆ�மாவி� உய0 ஆ�ம ேஜாதிைய நா� 

வள0
க H�#�... வள0
க ேவ���..! 

ஞான 1 ெகா�
 � அ1� ஞான வா
 க� 

ஒ1 வ +ைணைய வாசி
 � ெபாB� காதிேல ேக�ட:ட� அ4த 

இனிைமயான நாத� ந�ைம மய
க? ெச8கி�ற�. ஆனா) 

அதிேல நாத2க� ேபத2களாகிவி�டா) உடேன ந� உடலி) ஒ1 

விதமான ெவ'�% ஏ�ப�கி�ற�. 
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ஏென�றா) அ4த நாத2கைள ஒB2 ப��தி வாசி
 � 

ெபாB� ந�Hைடய உட)க� அைசகி�ற�. அத� ேம) மகிD?சி 
ஏ�ப�கி�ற�. 

வ +ைணயி) நாத�தி� E1திக� மா'� ெபாB� ெசவியி) 

ேக�ட:ட� அ4த உண0?சியி� J��தலா) அத� மீ� 

ெவ'�பாகி எB4�� ேபாக? ெச8கி�ற�. 

உ�கா04� ேக�க H�வதி)ைல. 

இைத� ேபா) நா� மகிD?சியாக வாD4� ெகா��14தாF� 

ச4த0�ப�தா) ெவ'�பான உண0:களான:ட� ந� உயிரான 

ஈசனிட�தி) ப�� அ4த ேவகமான உண0:க� உடF
 � 

ேபான:ட� ந)ல  ண2கெள)லா� பத'கி�ற�. 

இ�தைன  ண2கைள#� தா2கியி1
 � உட) “பட..பட…” 

எ�' ��
கி�ற�. பயேமா ஆ�திரேமா வ4�வி�டா) 

��
கி�ற�. 

அ4த எ3?சலான  ண� ெவ'�பாக� ேபEவைத
 ேக�� 

ெவ'�பாக நா� ெசா�னாF� அ4த உண0:க� உயி3ேல 

ப�கி�ற�. 

ந� உயிரான ஈசனிட�தி) அ4த மண� ப�ட:ட� அவL
  

எ3?சலாகி�ற�. எ3?சலான உண0: வ1� ெபாB� 

1.க�க� ேகாைவ� பழ� ேபா�' சிவ
கி�ற�. 

2.கா�� விைட��வி�கி�ற�. 

3.வாயி� � பா0�தா) எ3?ச) “ஆ…” எ�கிற நிைல வ1கி�ற�. 

4.உடF
 �=� எ3?ச). 

இ4த உண0வி� அைலக� நம
 � பா#� ெபாB� ந� 

உடF
 � இ1
க
&�ய ந)ல  ண2களி) ப�ட:ட� 

தைசக� எ)லா� ஆட ஆர�பி��வி�கி�ற�. 

ந� உட) சிவ�. ந� உடF
 � இ1
 � ந)ல  ண2க� 

அைன��� ந)லைத? ெச8#� ெத8வமாக எ�6கி�ேறா�. 
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நா� எ4த
  ண�தி� த�ைம ெகா�� Eவாசி
கி�ேறாேமா 

அ4த உண0வி� E1தி
ெகா�ப ந� “நா� நர�%க�” அ�ப�ேய 

��
க ஆர�பி��வி�கி�ற�. 

நா� எ3?சலாக இ1
 � ெபாB� ந� உட) இ�ப�ெய)லா� 

மா'கி�ற�. ஒ1 இட�தி) நிைல ெகா�ள வி�வதி)ைல. 

ஆ�திர� வ4த:ட� “1�ர தா�டவ�” ஆர�பி��வி�கி�ற�. 

ந� நர�%க� ��
க ஆர�பி��வி�கி�ற�. ந� உடலான சிவ� 

1�ர தா�டவ� ஆட ஆர�பி��வி�கி�ற�. 

நா� அ)ல. 

ேகாப உண0?சிக� வ4த:ட� ஈசனிட�தி) ப�ட:ட� இ4த 

உண0?சிைய� J��கி�ற�. 

ேகாப உண0:க� ந� ந)ல  ண2களி) ப�ட:ட� அ� 

பத'கி�ற�. ந)ல  ண2கைள� தா2கி#�ள இ4த உடலான 

சிவ� எ�ன ெச8கி�ற�...? 

1.அ� தானாகேவ அைசய ஆர�பி
கி�ற�. 

2.ந+2க� க���ப��தினாF� அ� H�வதி)ைல. 

இ�ெவ)லா� ச4த0�ப�தினா) நிகழ
 &�ய�. மனிதனாக 

இ1
க
&�யவ0க� நா� இைத
 க���ப��த ேவ���. 

பிற0 தவ' ெச8#� ெபாB� “ந+  ைறகைள? ெச8கிறா8...” எ�' 

ெசா)கிேறா�. ஆனா) அ4த
  ைறயான உண0: வர�ப�� 

ெபாB� 

1.அ4த
  ைற ந� உடைல ஆ���பைட
காதப� 

2.நம
  ஆ�திர� வராதப� த��� நி'�த ேவ���. 

 ைறயான உண0:கைள நா� எ2ேக கா6கி�ேறாேமா யா0 மீ� 

கா6கி�ேறாேமா எ4த வழிகளி) கா6கி�ேறாேமா அ4த 

ேநர�தி) மக3ஷிகளி� அ1� ச
தி ெபற ேவ��� எ�' ஆ�ம 

E�தி ெச8�வி�� அைத� பா0�த+0க� எ�றா) அத� வ +3ய� 

ந�ைம� பாதி
கா�. 
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ஆ�ம E�தி ெச8�வி�� நாைள அவ0க� ெச8வ� ந)லதாக 

இ1
க ேவ���. ந)ல எ�ண2க� அவ0க=
 � உதயமாக 

ேவ��� எ�' இ4த உண0ைவ அவ0க=
 � பா8?சிட) 

ேவ���. 

இத� Iல� நம
 � ந)லதாகி�ற�. நா� பா8?சி உண0:கைள 

அவ0க� எ���
 ெகா�டா0க� எ�றா) அவ0க=
 � 

ந)லதா �. 
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உடலி) உ1வா � அ6
க=
  உயி0 சா�பா� ெகா��பைத 

ஏ�... எ�' நா� ேக�க H�#மா...? 

  

உதாரணமாக ஒ1 ேநாயாளிைய� பா0
கி�ேறா�... அவ 

ேவதைன�ப�கி�றா0 எ�' க� பா0
கி�ற�. ந�பராக 

இ1
 � ேபா� ந� இர
க மன� அவ1
  உதவி ெச8கி�ற�. 

1.இர
க� எ�ப� வF  ைற:. 

2.ஈைகேயா உதவி ெச8ய? ெச)கிற�. 

ஆனா) இதிேல விஷ� (ேவதைன எ�ப� விஷ�) ப�டா) எ�ன 

ஆ �..? 

உதவி ெச8த அ4த ந)ல  ண2க=
 � அ� பதி4� இைண4� 

வி�கி�ற�. அ4த உண0வி� த�ைம அ6வாக உ1வாக� 

ெதாட2 கி�ற�. 

அ4த ந�பைர� தி1�ப� தி1�ப எ�ணிேனா� எ�றா) 

Hதலிேல அ� க1வாகி�ற�. க1வான பி� அத� ? சா�பா� 

ேதைவ. 
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அவ0 உடலிலி14� வ1� உண0ைவ எ��� அ� வளர� 

ெதாட2 கிற�. ஏென�றா) அ6வாக ஆகிவி�டா) இ4த 

ேவைலைய? ெச8#�. 

ெபா�வாக ஒ1 ெச�யி) விைள4த வி�� நில�தி� மீ� 

(ேமெலB4தவா3யாக) விB4� வி�டா) Hைள
கா�. மைழ 

ெப8தாF� பதிவானா) தா� Hைள
 �. அ�ப�ேய 

Hைள�தாF� ேமேல இ14த� எ�றா) க1கிவி��. 

அைத� ேபா�' தா� நா� எ���
 ெகா�ட அ4த ேநாயாளியி� 

ேவதைனயான 

1.உண0: இர�த�திேல E�'கி�ற�... பதிவாகி�ற� 

2.எ4த உ'�பி� பாக� Eழ)கி�றேதா அ4த ேநர�தி) அவைன� 

ப�றி நிைன�ேதா� எ�றா) 

3.அ4த உ'�பி) ேபா8 ஒ��
 ெகா�கி�ற� 

ஒ��ய:ட� ���பி� நிைலக� வ1�. பட...பட... எ�' அ�
 �. 

அ4த அ6 எ�ன ெச8கிற�...? H�ைடைய உைட��
 ெகா�� 

 RE ெவளி வ4�வி��. ெவளியிேல வ4த பி� அ� க�த 

ஆர�பி
 �. 

உதாரணமாக  REக� வ4த பி� தா8
 ேகாழி எ�ன 

ெச8கி�ற�...?  
 
&... எ�' க�தி அத�  இைரைய
 

ெகா�
கி�ற�.  REக� பி�னா�ேய ேபாகி�ற�. 

அ� ேபா) தா� 

1.நா� எ���
 ெகா�ட இ4த உண0:க�  Rசாக ஆகிவி�ட� 

எ�றா) சி' Iைள
  எ��கிற� அ4த உண0?சிக� 

2.உடேன க� கா� I
  இைவக=
  ஆைணயி�கிற�. 

3.ஆைணயி�ட:ட� கா�றிலி14� அ4த? ச
திகைள இB
கிற�. 

Eவாசி�த பி� இேத உயி0 அத�  அைத? சா�பாடாக
 

ெகா�
கி�ற�. “ஏ� சா�பா� ேபா�கிறா8...?” எ�' உயி3ட� 

ேக�க H�#மா...? 
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ஆறாவ� அறிவா) தா� அைத எ)லா� த�
க H�#�. ஆறாவ� 

அறிவா) த+ைமக� வளராதவ�ண� த��� அைத அட
கி� பழக 

ேவ���. 

அைத�தா� அ2 சபாசவா எ�' கா��கி�றா0க�. ஆறாவ� 

அறி: ெப�றவ� எைத#ேம அட
க வ)லைம ெகா�டவ�. 

1.மிக� ெப3ய யாைன இ14தாF� சிறிய அ2 ச�ைத ைவ�� 

அட
கி வி�கிறா0க� 

2.அைத� ேபா�' அ1� ஒளியி� த�ைமைய நா� எ���
 

ெகா�ட பி� 

3.எ<வள: ெப3ய த+ைம வ4தாF� இ4த அ1� ஒளிைய� 

பா8?சிய:ட� அ� அட2 கிற�. 

காவிய�தி) இ�ப��தா� நம
 
 ெகா��தி1
கி�றா0க� 

ஞானிக�. ஆனா) எ�ென�னேமா நா� கைதகைள எBதி 
ைவ�தி1
கி�ேறா�. 

ஒ1 சிைலைய ைவ��
 கா�� மனிதனி� வாD
ைகயி) வ1� 

த+ைமகளிலி14� வி�பட இ<வள: வி3:ைரைய
 

ெகா��தி1
கி�றா0க� ஞானிக�. 
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உலெக2கிF� உ�ள இ�ைறய ெத8வ ப
தி நிைல - 

ஈNவரப�ட0 

  

P��� ெச� வி�தான ஆர�ப வள0?சி நிைலயி)… அத� 

கிைள� ெதாட0 அ?ெச� வள0வத� க4த ஜ+வ ச
தி இ1
 � 

வைர… அ�Pமியி� E�றளவி) ஆர�ப� P��
 கிழ2கி� 

வள0?சி
 கால� H�:�றாF�… அத� ெதாட0 வள0?சி
 

கிைள� P��க� எ<வி�தி� ஆர�ப�தி) வள0?சி ெகா�� 

வளர� ெப�றேதா… அத�  ண ஜ+வ ச
தி#�… த� 

வள0?சி
 க4த நில�பர�% உ�ளவைர வள04� ெகா�ேட தா� 

இ1
 �. 

அைத� ேபா) இ�மனித
 க1 எ�ண�தி) ச
தி ெகா�ட 

ஆ�மா
களி� வள0?சியினா) பல ஆயிர� கால2க=
  H� 
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அவ0க� உண04� ெவளி�ப��தி? ெச�ற உ�ைம நிைலகளி� 

பட0 த�ைம வழி� ெதாட0 அைல� த�ைமயி) இ�றள:� 

இ4த� Pமியி) பல ெத8வ2கைள வண2க
&�ய Hைறயாக 

வழி ெப�' வி�ட�. 

1.பல  ண2கைள உண04த சி�த0களினா) 

2.ந) வழி�ப��த�ப�ட ச
தி வா84த அைல� ெதாட3� 

உ1வ2களாக� பைட
க�ப�டைவ 

3.எ)லாேம இ�' கால நிைலயி� மா�ற�தினா) மாறி வி�ட�. 

ஆக மனித எ�ண�தி� உண0வைலக� பல &'களி) மா' 

ெகா��… மா' ெகா��… Eழ�சி ெப�ற வழிதனி) 

1.உ�ைம? ச
தியி� ெத8வ நிைல 

2.ெவறி ெகா�ட ப
தி Hைறயாக இ�'�ள Eழ�சி நிைலயி) 

உ�ள�. 

இ4தியாவி) இ4த நிைல எ�றா) ம�ற இட2களி) ஜாதி 
ெவறிய�ற நிைலயி� இனமா�ற� எ�ற ெவறி உண0வி� 

ஈ0�பி) ெத8வ ச
தியி� அ�% பாச பிைண�பி� வழி� ெதாட0 

ெச)ல H�யா உண0: எ�ண2க� தா� உலெக2கிF� 

அ2 �ளன. 

ஆனா) மனித எ�ண உண0வா) எ�
 � ச
தியினா) 

எ?ச
தி#� ெபறவ)ல ஆ�ற) மனித பி�ப
 &���  உ��. 

விRஞான�தி� ெதாட0பினா) ஒ�றி� ேச0
ைக ெகா�� 

அறிய
 &�ய ெசய) வ�ைமயினா) பலவ�ைற#� உண1� 

மனித� இ<:ட) பி�ப
 &�ைட
 ெகா�� எ4நிைலைய#� 

உணர:� ெசயலா�ற:� H�#�. 

ஆவி நிைலயி� Eழ�சி ஈ0�பி) மனித உடைல வி��� பி34த 

ஆ�மா
க� பட0 ெகா�ட Eழ�சியி) இ4த� Pமியி� ஈ0�%ட� 

ஒ�றிேய மனித� எ�
 � எ�ணHடL� உண0:டL� 

Eழ�' ெகா���ள நிைலயி) இ4த மனித� பி�ப
 &��� 

எ�ண�தி�ெகா�ப இ<வாவி ஈ0�பி� அைல� ெதாட3) 

சி
 �ட மனித0க=� வாDகி�றன0. 
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கா�'ட� கல4��ள பட0 ெதாட3) பல ச
திகளி� Eழ�சியி� 

ம�தியி) தா� மனிதL� வாDகி�றா�. 

1.எ�ண�தி� Eவாச நிைல
ெகா�ப எ)லா� 

2.எ�ணிய நிைல ெகா�ட அைல� ெதாட0 வ1கி�ற�. 

பய�… ச4ேதாஷ�.. ம�ற எ4த நிைலக� ெகா�ட எ<ெவ�ண� 

ெதாடராக இ14தாF� அ4நிைலயான Eவாச நிைலயி� அைல� 

ெதாட0 பி�ப
 &��� Eழ�சி#ட� எ�ண�தி) எ�6� 

நிைல
ெகா�ப எ)லாேம உடFட� ேசமி��
 ெகா�ேட தா� 

உ�ள�. 

1.ப
தி மா0
கமானாF� ேயாக ச
தி மா0
கமானாF� 

2.விRஞான அRஞான எRஞானமானாF� 

3.எ�ண�தி) எ�6� வழி� ெதாட0 &�� அமில? 

ேச0
ைகைய 

4.உட) எ�ற பி�ப2க� ேசமி��
 ெகா�ேட#�ள�. 

எ<ெவ�ண�ைத உய0�தி… அத� வழி� ெதாட0 ெகா�ட  ண� 

த�ைமயி) இ<ெவ�ண Eவாச� உ�ள�ேவா… அ<வழி� 

ெதாட0 ெகா�ட அைலயி� அமில  ண�தி� வ +3ய� த�ைம 

தா� மனித
 &��� பி�ப
 கலைவயி) நிைற4தி1
 �. 

நா� எைத நம
 � நிைற�திட ேவ��� எ�பைத உண04� 

இ4த மானிட� பிறவியி) HBைம அைட4� ஞாைன�தி� 

Hதி0: எ�L� நிைலைய எ8திட) ேவ���. 

ஞான 1 ெகா�
 � அ1� ஞான வா
 க� 

ேவதைன எ�ப� நRE. 

நா� ேவதைன�ப�ேடா� எ�றா) அ� அதிக3
க�ப�� ெபாB� 

பய உண0:ட� அ� கல4� ந� உடலி) உ�ள பி�த Eர�பிக� 

அைன��� அதிக3��வி��. அதிகமான பி�த�ைத? Eர
 �. 

உதாரணமாக பா�% அதனி� தைல சிறிதாக இ1�பிL� ஒ1 

தவைளையேயா ம�ற ெப3ய உயி3ன2கைளேயா பி��� 
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வி�டா) த� உடலி) உ1வா � க�ைமயான விஷ�தி� 

த�ைமைய அத� மீ� பா8?Eகி�ற�. 

விஷ�ைத� பா8?சி அ4த உயி3ன2கைள� பலவ +ன�ப��தி 
இதனி� ச�� அதனி� உண0வி� இய
க�தி� � ெச�ற பி� 

அ� கைர#� த�ைம அைடகி�ற�. 

அைத� ேபா) மனித0களாக இ1
 � நம
 � இ1
 � பி�த 

Eர�பிக� நா� உணவாக உ�ெகா�வைத
 கைர
 � நிைலக� - 

அ� ஒ1 “நRE தா�”. 

அ� எத� அள: உமிD��கி�றேதா நா� சா�பி�� உண:ட� 

கல
க�ப�� ெபாB� அ� கைர��வி�கி�ற�. 

அ�
க� க�னமான உண:� பதா0�த2கைள நா� உணவாக 

உ�ெகா�ேவா� எ�றா) பி�த Eர�பிக� அதிகமாக இய
க�ப�� 

நா� சா�பி�ட க�ன� ெபா1ைள? ச
ீகிர� கைரய? 

ெச8�வி�கி�ற�. 

ஆனா) அ��த சமய� இ4த
 க�ன�ெபா1� இ)ைல எ�றா) 

1.அ� உமிD�திய ேவக�தி) 

2.நRசி� த�ைமயா) பி�த Eர�பிக� அதிகமாக? E04தா) 

3.ந� உடF
 � அ3�%� பசியி� த�ைம ெகாSரமானாF� 

4.உணைவ உ�ெகா�ள H�யாதப� தைட�ப��. 

நRசி� த�ைம அதிக3
க�ப�� ெபாB� ந� உடலி) உ�ள 

உண0வி� “ெச)க� சரீாக இய2கா�”. சரீாக இய2கவி)ைல 

எ�றா) நா� உணவாக உ�ெகா�=� உணவி� நிைலக� 

Eைவைய அறிய H�யாத நிைலக� ஏ�ப�கி�ற�. 

Eைவைய அறியவி)ைல எ�றா) தன
 � உணவாக 

உ�ெகா�ட ச��கைள உ�ேள ஈ0
 � இ4த உண0வி� த�ைம 

அ� தைட�ப�கி�ற�. 

பி�த�தி� த�ைம கச�பி� த�ைம அைடய�ப�� ெபாB� இ4த 

உண0ைவ உ�ேள எ���
 ெகா�ளாதப� இ� உமிD�தி 
ெவளிேய�'� ச
தியாக மாறிவி�கி�ற�. 



18 

 

உதாரணமாக ஒ1வ0 பலகார� E�கிறா0 எ�றா) அவ0 

த�ண+ைர� ெதளி�பா0. எ�ெண8 எ4த அளவி� 
 

கா84தி1
கி�ற� எ�' அவ0 பT�சி��� பா0�பா0. 

இதி) எB� அ4த நாத�தி� ஒலி ெகா�� க�� ெகா�கி�றா0. 

@� ச3யாக இ14தா) வைடைய� த�� அதி) ேபா�� ெபாB� 

ச��யி) வைட சரீாக ேவகி�ற�. 1சியாக:� இ1
கி�ற�. 

த�ண+ைர� ெதளி
 � ெபாB� வ1� நாத�ைத
 ேக�� அ4த 

உ� நாத�ைத அறியாதப� நா� வைடைய� த��� ேபா�டா) 

1.@� ச3யாக இ)ைல எ�ெண8 சரீாக
 காயவி)ைல எ�றா) 

2.இ4த எ�ெணயி� த�ைம ேலசாக இ1
 � ெபாB� 

மாவி� � ஊ�1விவி�� 

3.Eைவைய மா�றிவி�� 1சி இ1
கா�. 

ஆகேவ அ4த? @��� � த
கவா'தா� வைடைய? Eைவ 

ெகா�டதாக மா�'கி�ற�. இ� எ)ேலா1
 � ெத34த� தா� 

ெத3யாத� ஒ�'� இ)ைல. 

இைத� ேபா�' தா� நா� Eவாசி
 � உண0:க=� 

எ�ண2க=� 

1.நம� உண0வி� த�ைம 

2.”இய
க? ச
தி…” அ� எ4த அளேவா 

3.அத� �த
க உண0ைவ “ஜ+ரணி
 � ச
தி” வ1கி�ற�. 

பி�த�தி� அள:ேகா) அதிக3�தா) அ4த உண0வி� ச�� 

நம
 � ம�ற உ'�%கைள இய
 � த�ைம  ைற#�. அதனி� 

த�ைம ெகா�� நா� உணவாக உ�ெகா�=� நிைல#� 

மைறகி�ற�. 

நா� நிைன
கி�ேறா�… E�மா தாேன இ14ேதா�. 

ேகாப�ப�டவ0க� ேவதைன�ப�டவ0க� 

ேவதைன�ப���பவ0கைள “ேவ�
ைகதாேன பா0�ேதா�…” 

எ�' எ�6கி�ேறா�. 

அ4த
 ேகாபி�த உண0வி� ெசய)க=� ேவதைன�ப��திய 

ேவதைன�ப�ட உண0வி� ெசய)க=� ந� உடலி) எ<வா' 
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விைளகி�ற�...? ந� உடF
 � அ4த உண0வி� ச��க� 

ேச04தபி� உடலி� இய
க� எ�ப� இ1
 �...? எ�ற 

நிைலகைள� த��வ ஞானிக� ெதளிவாக 

எ���ைர���ளா0க�. 

இ<வா' 

1.நம
 � ந�ைம அறியாம) ேச1� 

2.த+ைமயான உண0வி� ச��
கைள மா�றவி)ைல எ�றா) 

அைவகைள? சம�ப��தவி)ைல எ�றா) 

3.சரீாக இய
 � உ'�%களி� இய
க� மாறி 
4.நRைச? (பி�த�ைத) ேசக3
 � உ'�%களாக மா�றி உடலி) 

ேநாயாகிவி��. 

ம1��வ3ட� ெச�றா) அவ0 இைத மா�ற இ�L� விஷ� 

த�ைம ெகா�ட ம14�கைள
 ெகா��பா0. அைத எ��� 

மீ��� நம
 � நRைச�தா� ேச0
க H�#ேம தவிர நRைச� 

பி3
 � த�ைம வரா�. 

கைடசியி) நம� வாD
ைகயி) ெதளி4தி�� நிைலக� ெகா�� 

ெத34� ெசய)ப�� மனித உண0:க� அைன��� 

மைற4�வி�கி�ற�. 

இைத மா�ற ேவ��� எ�றா) நRைச ெவ�ற அ4த� �1வ 

ந�ச�திர�தி� ேபர1� ேபெராளி உண0:கைள ந� இர�த2களி) 

கல
க? ெச8ய ேவ���. 

உட) நல��ட� மன பல��ட� மகிD?சியாக நா� வாழ H�#�. 

ெச8� பா12க�. அகNதியைன� ேபா�ற ெம8 ஞானியாக ஆக 

H�#�. 
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மனிதL
 � இய2 � 1008  ண2கைள� தா� 1008 

ெத8வ2களாக� பைட�தா0க� ஞானிக� - ஈNவரப�ட0 

  

Eைவ த1� இய�ைக
 கனிக� த�ைமயி) இனி�பி� Eைவேய 

ஒ<ெவா�'
 � மா'பா� உ�ள�. 

மிளகா8
 � மிளகி� � ெவ2காய�தி� � இRசி 
ேபா�றவ�றி� கார  ணமான� ஒ�'
ெகா�' மா'ப�ட 

கார� ெகா�ட�. 

அேத ேபா) அைத ஒ<ெவா�ைற#� உ�6� ெபாB�� உட) 

நிைல
  ஒ<ெவா1 நிைலயான “உ5ண கதி#�” 

ஏ�ப��தவ)ல  ண நிைல#� அைவக=
  உ�ள�. 

%ளி�% ச�ப4த�ப�டைத எ���
 ெகா�டாF� ஒ<ெவா�றி� 

%ளி�%? Eைவ#� அத� க4த உட) த�ைம
  அதLைடய 

 ண? ெசயF� ஏ�ப�கி�ற�. 
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இைத� ேபா�ேற உண0வி� எ�ண2க=� 

1.ஒ<ெவா1 மனித பி�ப�தி� உண0: எ�ண 

நிைல
ெகா�ப�தா� 

2.அ�பி�ப உடலி) இ14� ெசய) ெகா�=� ஆ�ம உண0வி� 

ேசமித 

2. ண? ச
தியி� அமில
&�� உ1வாகி#�ள�. 

இ4திய Pமியி) தா� மனித  ண2க� ெகா�ட பல நிைலயான 

வி
கிரக2கைள அைம�� வண2 கி�றன0. 

ம�றவ0க� “ஒ�ேற  ல� ஒ1வேன ேதவ�…” எ�' ஒேர 

ஆ�டவைன வண2 � ெபாB� இ2ேக பல நிைலயான 

வி
கிரக ஆராதைன#� மா' ெகா�ட Pைஜ Hைறகைள#� 

வழி�ப��தியத� உ�ைம நிைல எ�ன…? 

இ� எ)லா� அ�' ஒ<ெவா1 சி�தனாF� தா� எ��த 

ச
திகைள அ4த4த மனித
 &��� அமில ஈ0�பி� 

நிைல
ெகா�ப ஒ�றி� ச
தியினா) பிறிெதா�றி� வழி� ெதாட0 

&�� வழி�ப��தி� த4த Hைற வழியி) வ4த� தா�…! 

1. ண நிைலகளி� உ1வ�ைத உ1வக
 க)லாக? ெச�
கி 
ைவ�� 

2.க)லி� உ1வ�தி)  ண2கைள#� அதனி� 

இய
க2கைள#� உண0�தினா�. 

விRஞான Hைற�ப� இ�' பாடநிைலகைள� பல வைகயி) 

க)வி க�பவ0க=
 
 ெகா��ப� ேபா) அ�ைறய சி�த0க� 

சி�ப2க� Iலமாக� பாமர ம
க=
 � %3#� வ�ணமாக 

உண0�தினா0க�. 

1. ண மா�ற�தி� ச
திதைன எ��� 

2.அ
 ண�தி� வி
கிரக��ட� எ�ண�ைத? ெசF�தி 
வண2 � நிைலயி) 

3.எ
 ண ெத8வ�ைத ஒ1வ� வண2 கி�றாேனா 

4.அ
 ண�தி� அ��பைட ச
தியி� உண0ைவ அ<வா�மா:� 

ஏ�' 
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5.அ<வழி ச
தி� ெதாட0 ெபற ேவ��ய நிைல
ெகா�ப�தா� 

6.பல உ1வ வழிபா��ைன உண0�தி? ெசய)ப��தி வ4தன0. 

ஆக ச�த3ஷிகளினா) இ�றள:� அ<வழிபா��� ெதாட0 

Eழ�சி வள04� ெகா���ள உ�ைம தா� “பல உ1வ 

வழிபா�� Hைற எ)லா�…!” 

உ1வ வழிபா��� மா'ப�ட  ண நிைல ேபா�ேற மனித பி�ப 

உட) எ�ண�திF�… மா' ெகா�ட ந� ண2களிF� பல 

நிைலக� உ��…. த+ய  ண2களிF� பல நிைலக� உ��...! 

இைத� ேபா�ேற ச�த3ஷிகளினா) ெசய)ப���� HைறயிF� 

அவரவ0க� ஆர�ப  ண� த�ைமயி) அதிகமாக? ேசமி�த 

எ�ண உண0வி� விகித நிைலயி� வள0?சி� ெதாட3ேல தா� 

இ�றள:� தா� ெப�ற அைல� ெதாட3� வழி� ெதாட0 ெகா�ட 

ஒளி அைலைய உண0வைலயா
கி பல த�ைமகைள மா�றி 
மா�றி? ெசய) ெகா�கி�றன0. 

ச�த3ஷிகளினா) இ4த� Pமியி) விைத�த மனித
 க1வி� 

வள0?சியி� ெதாடேர இ�ைறய இ
கலி மாறி க)கி Eழ�சியி) 

மீ��� பல ேகா� ஆ��க=
 � பி� மாற�ப�� இ4த மனித
 

க1 உ1வ2க=� மா' ெகா�ட த�ைமயி) தா� உ1வா �. 

ச�த3ஷிகளி� ச
தி நிைல &ட
 &ட கால� ேபா
கி) த+ய 

நிைலகைள எ)லா� மா�றி உய0 ச
திகைள அவ0க� வள0��
 

ெகா�� தா� இ1�பா0க�. 

1.இ4த� ெதாட0 Hைற மா�ற�தி� வழிதைன#� 

2.பல  ண வழி� ெதாட0 3ஷிகளி� ெதாட0 நிைலைய#� நா� 

எ�
 � ெஜப� ெதாட3) 

3.ஒ<ெவா1வ0 எ��த தனி�த உய0 ச
தியி� வழி� ெதாட0 

அைலைய ெஜப Hைறயினா) நாH� எ�
க H�#�. 

ஞான 1 ெகா�
 � அ1� ஞான வா
 க� 

ந�  ழ4ைதைய� தி1மண� ெச8� ெகா���வி�கி�ேறா�. 

ஆனா) % 4த வ +��) பல ெதா)ைலக� வ1கி�ற�. 
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ெதா)ைல�ப��
 ெகா��1
 � ெபாB� பி�ைள ேம) உ�ள 

பாச�தா) “பாவிக�…! எ� பி�ைளைய இ�ப�? 

ெச8கிறா0கேள…” எ�' எ�ணி மி 4த ேவதைன�ப�ேவா�. 

ேவதைன அதிகமாகி
 கைடசியி) ேநாயாகி அேத ஏ
க�திேலேய 

உடல வி��� பி3#� நிைல ஆகி�ற�. பி34த பி� 

1.எ4த� பி�ைளைய� பாச�தா) எ�ணி ஏ2கி
 

ெகா��14ேதாேமா 

2.அ4த உடF
 � தா� ேபாேவா� 

3.அ2ேக ெச�' இ4த உடலி) ப�ட ேவதைனைய� பி�ைள 

உடலிF� உ1வா
கிவி��. 

பி�… யா0 யாெர)லா� பி�ைள
 � ��ப� ெகா��தா0கேளா 

அவ0கைள ெவ'
க? ெச8� ெவ'�பி� நிைலக� அதிகமாகி 
பி�ைள உடலிF� ேநாைய உ1வா
 �. 

இ�ப� பாச�தா) வள0�த பி�ைள
 � ெச�' சரீழி4த 

நிைலகளாக ேநாயா
கி… “ ழ4ைதைய#� 

அழி��வி�கி�ேறா�”. 

1.பி�ைள ேம) மி 4த பாசமாக இ1
கி�ேறா� எ�றாF� 

2.ேவதைன#ட� ெச)F� ெபாB� 

3.பி�ைளைய
 கா
க H�யவி)ைல. 

இைத�தா� ெம8ஞானிக� “சி�திர %�திரனி� கண
 ” எ�' 

காவிய� பைட�%களி) கா��#�ளா0க�. 

சி�திர� எ�ப� நா� க�களா) பா0�ப� எ)லாேம “சி�திர�”. 

ஒ1 ந)ல பட�ைத� பா0�த:ட� மகிDகி�ேறா�. ச3யி)லாத 

பட�ைத� பா0�த:ட� Hக�ைத? Eழி
கி�ேறா�…, 

ெவ'
கி�ேறா�. 

இைத� ேபா�' தா� ம�றவ0களி� ெசய)கைள நா� 

க�6�'� பா0
 � ெபாB� அவ0கைள� படமாக� 

பதிவா
 கி�ேறா�. 
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அவ0க� ெச8வ� தவறாக இ1
 � ெபாB� அவ0கைளேய 

மீ��� மீ��� எ�ணி? Eவாசி
கி�ேறா�. அ�ெபாB� அ4த 

உண0:க� ந� உடFட� ச�தா � ெபாB� சி�திர�…, 

“%�திரனாக… அ6வாக… உ1வாகிவி�கி�ற�”. 

எ4த
  ண�ைத எ�ணி எ�ணி? Eவாசி�ேதாேமா ந� 

உடF
 � விைள4� “ ழ4ைதயாக… அ4த
  ண�” எ�Lட� 

இய2க� ெதாட2 கி�ற�. 

உடF
 � அ� விைள4தபி� எ� உயிரா�மாவி) ேபா8? 

ேச0கி�ற�. உயிரா�மாவி) ேச04தபி� அ� சி�திர %�திரனி� 

கண
காக� ேபா8வி�கி�ற�. 

ஆகேவ பி�ைள ேம) பாசமாக இ14� “ேவதைன…ேவதைன…” 

எ�' வள0�தா) அ4த
 கண
கி� பிரகார� த� உடைல#� 

வ +D�தி பி�ைள
 � ெச�' அ4த உடைல#� வ +D�தி 
கைடசியி) மனிதன)லாத மாேடா ம�ற மி1க உடலாகேவா தா� 

பிற
க ேந1�. 

இைதெய)லா� 

1.உடைல வி��� பி34� ெச)F� உயிரா�மா 

2.அ6வி� � அ6 ெச�' (ஒ1 உடF
 � ெச�') அ� 

எ<வா' ெசய)ப�ட� எ�' 

3.மாமக3ஷி ஈNவராய  1ேதவ0 ேநர�யாகேவ எம
  

(ஞான 1) உண0�தினா0 

4.எ� க�ணாேலேய பா0
க? ெச8தா0. 

இ4த மனித வாD
ைகயி) நா� எ�ப� வாDகிேறா�…! எ�பைத� 

பட� பி��த� ேபா)  1நாத0 கா��யைத யா� பா0�தைத 

உ2களிட� ெவளி�ப���கி�ேறா�. 

இய�ைகயி� உ�ைம நிைலகைள  1நாத0 எம
  எ�ப� 

உண0�தினாேரா அவ0 கா��ய அ1� வழி�ப�ேய 

உ2க=
 �=� உண0��கி�ேறா�. 
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மக3ஷிகளி� உண0ைவ ந� உடலிF�ள அ6
க=
 � 

ெபா�னாைடயாக� ேபா0�த ேவ��� 

  

ஆறாவ� அறிவா) சி15�
 � வலிைம ெப�றவ0க� நா�. 

அ4த� �1வ ந�ச�திர�தி� ேபர1� உண0:கைள நம
 � 

கவ04� ந�ைம அறியா� வ1� அEர ச
திகைள அட
கி ந)ல 

ச
திகளாக மா�றி�� நிைலயாக நா� ெசய)ப��த ேவ���. 

காைலயிலி14� இர: வைரயிF� ஒெவா1 நா=� த+ைமகைள 

ந+
 � நிைலயாக� �1வ ந�ச�திர�தி� உண0ைவ� 

�ைணயாக� ெப�' அEர  ண2கைள அழி��� �1வ 

ந�ச�திர�தி� ச
திைய ஓ2க? ெச8திட) ேவ���. இரவி) 

J2க? ெச)F� ெபாBெத)லா� இைத மறவா� ெச8ய 

ேவ���. 

ந�Hைடய நிைனவி� எ�ண2க� அ4த அ1� வழி ெச�' 

1.ந� மனைத� J8ைம�ப��த:� 

2,ந� உடைல� J8ைம�ப��த:� 

3.ந� ெதாழிைல� J8ைம�ப��த:� 

4.அதனா) மகிD4தி�� நிைலகைள#� ெப'த) ேவ���. 
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விவசாய நில2கைள� ப�ப���� ேபா� அ4த நில� 

ப�ப�கிற�. அேத ேபா) 

1.ந� மனைத� ப�ப����ேபா� வ +��  ��பH� ப�ப�கிற� 

2.மனைத� ப�ப���� ேபா� சேகாதர உண0:க� 

ப�ப�கி�ற� 

3.மனைத ப�ப���� ேபா� மனிதனி� வாD
ைக#� 

ப�ப�கிற� 

4.ப�%ட� பழ �... ப�%ட� வள04தி�� நிைல#� வள0கிற�. 

எ�'ேம ஒளியி� சிகரமாக வாD4� ெகா��1
 � அ4த 

மக3ஷிகளி� அ1� ச
திகைள� ெப�றா) மகிD4� வாB� ச
தி 
ெப'கி�ேறா�. 

எ�'ேம இ1ைள ந+
கி� ெபா1� கா6� ச
தியாக நா� 

வள0வேத த+ப ஒளி� தி1நா�. 

1.அEரைன ந+
கிய நா� எ�'� 

2.அEர ச
திகைள ந+
கி�� நா� எ�'� 

3.அ�தைகய அ1� ச
திகைள வள0��
 ெகா�ள ேவ��ய நா� 

எ�'� 

4.நா� அைத� ெபற ேவ��� எ�' நிைன:ப���� நா� தா� 

த+ப ஒளி� தி1நா�. 

அ�' எ�ப�� %�தாைடயாக ேமலாைடைய� 

ேபா0��கி�ேறாேமா அைத� ேபா�' த+ைமகைள அக�றி�ட 

அ1� ஞானிகளி� உண0ைவ ந� ந)ல  ண��ட� இைண�� 

இைத� ேபா0�தி
 ெகா�ள ேவ���. 

ஆகேவ ந� வாD
ைகயி) J8ைம�ப���� உண0வான அ1� 

மக3ஷியி� அ1� ச
திகைள 

1.ெதளி4த மன�ட�... ெதளி4தி�� ச
தியாக நம
 � ேபா0�த? 

ெச8வேத 

2.இ2ேக ெகா�
க�ப�� உபேதசH�... யா� ெகா�
 � தியான� 

பயி�சி#�. 

ந�ைம� தா
கி
 ெகா��1
 � அEர  ண2களிலி14� மீ=� 

ந4நா� தா� இ�. 
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நம� வாD
ைகயி) அறியா� ேச04த பைகைம 

உண0:கைள#�... பாச�தா) ேக�டறி4த பிற3� ேவதைன 

உண0:கைள#�... ச4த0�ப�தா) எ���
 ெகா�ட 

ெகாதி�ெதB� ேகாப உண0:கைள#�... அ� ேபா�ற அEர 

 ண2கைள எ)லா� நா� அைனவ1� ஒ�' ேச04� ந+
 � 

நா� தா� த+ப ஒளி� தி1நா�. 

1.நா� அைனவ1� ஏேகாபி�த நிைலயி) அ4த� �1வ 

ந�ச�திர�தி� ேபர1� ேபெராளிைய� ெப�' 

2.அதனி� வFவி� �ைண ெகா�� அEர  ண2க� தா
கா� 

ந�ைம� பா�கா��
 ெகா�ள ேவ���. 

 

வாD
ைகயி) எதி0 ெகா�=� ேசாதைன எ)லாேம… “ந� 

உய0வி� ேத0: தா�...!” - ஈNவரப�ட0 

  

ஆர�ப
 க)வி
 
  ழ4ைதைய நா� அL�%� ெபாB� சில 

 ழ4ைதக� ப�ளி ெச)லேவ… பய� ெகா�� அB�… 

பிற தா� ப�ளி
 ? ெச)கிற�. 

ப�ளியி) க)வி ேபாதைனைய அ4த4த
 கால2களி) ைவ
 � 

ேத0: 



30 

 

1.அ
 ழ4ைத
  அத� எ�ண வள0?சியி� 

2.அறிவி� அ��பைடயி) தா� அத� ஞான� வள04தி1
 �. 

3.அைத
 ெகா�� ேத0: எB�� ெபாB�… அத� க4த பய�… 

அ?ச�… இ14� ெகா�� தா� இ1
 �. 

வளர… வளர… அத� க4த அறிவி� ெசய) ஞான�தி�ெகா�ப 

Hதி0?சி#�ற பிற  ஆர�ப
 க)வியான� மிக மிக? 

Eலபமாக:�  ழ4ைதயி� க)வி ேபால:� வள04தவ0க=
 � 

ெத3கிறத)லவா…! 

அைத� ேபா�' மனிதனி�  ண அமில�ைத ந� ண2களி� 

வழி� ெதாட0 ெகா�ள அ�% பாச� வ +ர� ஞான� ஆைச எ�ற இ4த 

ஐ4�  ண2கைள? சா4தமா
கி ந�  ண அமில�ைதேய ந� ண 

அமிலமாக? ெசய) ெகா�த) ேவ���. 

அ�ப�? ெசய) ெகா�=� ெபாB� ந� உண0வி� அைல� 

ெதாட0 உய0 ச
தியி� அமில ஈ0�பி) இ<ெவ�ண� ெசF��� 

Hைற ெகா�� 

1.H1கனி� அழ ைடயவ� 

2. ணHைடயவ� இனிைம ெகா�டவ� 

3.மணH�ளவ� ஒளியானவ� ஒலியானவ� எ�ற த��வ உய0 

ஞான H1கனாக 

4.ந� உண0வி� எ�ண� H1கனாக? ெசய) ெகா�=� 

நிைல
  

5.வள1� ஐ�%ல�களான ந� ண2கைள ஆறா� %லனாக 

வழி�ப��தி நா� H1கனாக உ1வாக ேவ���. 

ஆக… வள04த க)வியி) உ�ளவL
 � ப�ளி� பாட�தி) Hத) 

வ �%� பாட� எ�ப� எளிதாக உ�ளேதா… ஒ<ெவா1 வ �பாக� 

பT�ைசயி) ேதறிய உய0 க)வியி) உ�ளவL
  Hத) பாட 

Vலி) ேத0: ைவ�தைத� ேபா�'… 

1.வாD
ைகயி) ஏ�ப�� எ4த ஒ1 இ
க�டான ெசயைல#� 

வ1� இ�னைல#� 

2.மா�றியைம�ப� எ�ப� இ4த H1க  ண� ெகா�டவL
  

மிக மிக எளிதாகிவி��. 
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ந� ண2களி� வழி� ெதாட0 ெசய) ஞான ஈ0�பி� … ந� 

உண0ைவ? ெசF��� கால2களி) ஏ�ப��… வாD
ைகயி) 

எதி0 ெகா�=� ேசாதைன எ)லாேம… “ந� உய0வி� ேத0: 

தா�...!” 

இ4த� ேத0வி) இ14ெத)லா� நா� ெப'� மதி�ெப� 

நிைல
ெகா�ப அ��த ேத0வி�  நா� உக4தவ0க� ஆகி�ேறா� 

எ�ற உண0வி� எ�ண�தி) ெச�' ெகா�ேட ந� ெசய) 

இ1
க ேவ���. 

அ�ப��ப�ட ஆன வள0?சி இ1
 2கா) இ4ந� ண2களி� 

ெசயFட� ஒ�றிய “H1கனி�… அழகனி� அழெக�ற 

ப�ட�ைத..” நா� ெபற H�#�… இனிைம எ�ற உண0வி� 

ெசயFட� ந� எ�ண�தி� ஈ0�% ஒலியி� ஒளியாக
 

கல4�வி��. 

இ?ச
தி நிைல ெகா�ட உ1வ� தான�பா H1கேனய�றி 
தனி�ெதா1 ச
தி வ4� ந� ண2களாக அவத3�� 

ந�பைட�ைப� பைட
கவி)ைல…! 

ஆகேவ…. இ��ப� எ�ற அர
க  ண�ைத வளரவி��… 

வாD
ைகைய இ1� எ�ற அBைகயி� ஊேட ேசா0ெவ�ற 

ச
திதனி) Eழலவி��… உயி0 எ�ற ஆ�மலி2க�ைத? சதா ச0வ 

காலH� நி4தி��� �ேவஷி��… உய0 ச
தியான உயி0 

ஆ�மாைவ ம�6ட� ம�ணாக %Bவாக� P?சியாக 

ச
திதனி) Eழல விடாம)… 

1.உய0 வழி� ெதாட0 ெகா�� மனித பி�ப� ெப�ற நா� 

2.உய0 அைல� ெதாட3� உண0வி� வழி� ெதாட0 ெச)ல 

3.H1கனி� உ1வாக ந�ைம உ1வா
க ேவ���. 

உண0வி� இனிைமைய#� உண0வி� அழைக#� உண0வி� 

மண�ைத#� உண0வி� ஒலிைய#� உண0வி� ஒளியாக உய0 

ஞான? ெசயலி� ஈ0�பி) ெசய) ெச)ல… இ4த ஐ�%ல� எ�ற 

ந� ண
 &�ைட? “சா4த�…!” எ�ற ச
தி ெகா�� ெசயலா�ற 

ேவ���. 
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ஞான 1 ெகா�
 � அ1� ஞான வா
 க� 

உதாரணமாக ஆN�மா ேபா�ற ேநா8க� வ4தா) இ�' 

ம1��வ0க� அத� �டான ம14�கைள
 ெகா��பா0க�, 

I?E� திணற) எ)லா� நி� �. 

Hதலி) ஒ1 மா�திைர ெகா��பா0க�. பல மாத� கழி�� 

இர�� மா�திைர சா�பிட? ெசா)வா0க�. இ4த ம14தி� 

ேவக�தா) அதிலி1
க
&�ய நRE க��யாக இ1
 � சளிைய 

உைட
 � த�ைம வ1�. ஆனா) 

1.இ�ப� ம14ைத
 &��
 &��
 கைடசியி) 

2.அ� எ4த ம14�
 � க���படாத நிைல ஆ
கிவி��. 

இ14தாF� வாழ
&�ய சிறி� கால�தி�  இ4த ம14தி� 

உபகார�தி) நா� வாழ H�கி�ற�. இர�த�தி) கல
க�ப�� 

இ4த ம14� அதி) இ1
க
&�ய வ +3ய நRE ந�ைம
 

கா�பா�'கி�ற�. 

அ�ப�
 கா�பா�றினாF� விRஞான அறிவா) கல4த இ4த 

நRசி� த�ைம நம
 � சி'க? சி'க? ேச04� �3த நிைலக� 

ெகா�� உடலி) விைள4� உயிரா�மாவி) ேச0கி�ற�. 

உயிரா�மாவி) நRE ேச04தா) மனித� மனிதனாக� பிற
கா� 

அ��� நRசி� உண0: ெகா�ட உடலிேல ந�ைம உயி0 

உ1வா
கிவி�கி�ற�. 

உதாரணமாக ஒ1 ெவ�ளா�ைட எ���
 ெகா�டா) எ1
க� 

ெச� ம�ற விஷ? ெச�கைள#� அ� உண:
காக? சிறி� 

சிறிதாக
 க���? ெச)கி�ற�. 

விஷ? ெச�கைள
 க��தாF� ஆ��� உடலி) இ1
க
&�ய 

உ'�பி� த�ைமகைள அ4த? ெச�யி� நRE ஒ�'� 

ெச8வதி)ைல. 

இேத ேபால ஒ<ெவா1 தாவர இன? ச��
 �=� அதனத� 

நிைலக=
 � த
க நRE இ1
 �. 
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1.அ4த நRசி� த�ைம ெகா��தா� 

2.ஒ<ெவா1 தாவர இனH� ெசழி�த நிைலக� வள0கி�ற�. 

பல பல தாவர இன? ச�ைத இைண�� இதிேல I�' நRE 

கல4த உண0வி� ச�ைத ஒ12கிைண�� ேநாயாக 

உ�ளவ0க=
  ம14தாக
 ெகா�
க�ப�� ெபாB� உண:ட� 

கல4� இ4த உண0:க� உடலி) பரவி உட) உபாைதகைள 

அக�'கி�ற�. 

அ�' மக3ஷிக� தன
 � எ���
 ெகா�ட ெஜப� பலனி� 

த�ைமைய இ4த� தாவர இன�தி� � இ1
க
&�ய கா4த� 

%லனி) இைண�தா0க�. 

தா� எ���
 ெகா�ட த+ைமகைள அக�'� வலிைமயான 

உண0ைவ� பா8?சி ேநா#�றவ0க=
  அைத ம14தாக
 

ெகா��தா0க�. 

அ� உ� ெச)F�ேபா� உடலிF�ள ேநா8கைள அக�'கி�ற�. 

அேத சமய�தி) ஞான�தி� ெதாட0 ெகா�� தாவர இன�தி) 

ெசF�திய மக3ஷியி� உண0:க� 

1.அ4த ேநாயாளியி� உடலி) படர�ப�� ெபாB� 

2.அவ0 உடலி) உ�ள ம�ற த+ைமகைள அக�'� ஞானH� 

வ1கி�ற�. 

ஏென�றா) ெம8 ஞானிக� மனித� உடலி) உ�ள த+ைமக� 

ந+2க ேவ��� எ�ற எ�ண
 க1�திைன� தன
 � ஓ2கி 
வள0�� அதனி� நிைன: ெகா��… “தா� உ1வா
கிய 

ம14திைன” ேநா8வா8�ப�டவ0க=
 
 ெகா��தா0க�. 

மக3ஷிகளி� எ�ண�தி� அைலக� பதி4த அ4த ம14திைன
 

ெகா�
க�ப�� ெபாB� இவனி� உண0வைலக� அ2ேக 

இ1
 � த+ைமகைள அக�'வேதா� ம��ம)லாதப� அ4த 

ெம8ஞானியி� உண0ைவ
 கவ1� த�ைம#� அ2ேக 

வ1கி�ற�. 



34 

 

ெம8 ஞானியி� உண0ைவ
 கவ1� அ4த மனிதL
 � த� 

வாD
ைகயி) அறியா� ேச1� 

1.இ1ைள அக�'� ஞான2க� ெப1 கி�ற�. 

2.அவL� ஞானியாக வள0கி�றா�. 

இ<வா' தா� ஒ<ெவா1 ஞானி#� தன
 � ெப�ற ெம8 

ஞான�ைத ஒ<ெவா1 சாதாரண ம
க=� ெப'� வ�ண� 

ெசய)ப��தினா0க�. த� இன ம
க� உய04த நிைல 

ெப'வத�காக ஆலய2கைள#� உ1வா
கினா0க�. 

ஆகேவ… ெத�னா�ைடய சிவேன ேபா�றி எ4நா�டவ1
 � 

இைறவா ேபா�றி எ�' ேபா�றி� �தி
 � அ4த அகNதியனி� 

ஈ0�% வ�ட�தி) அைனவ1� வாD4திட ேவ��� எ�' 

பிரா0�தி
கி�ேற�. 
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“தன
  இற�ேப வர
&டா�...” எ�' இர�ய� வர� வா2கி
 

ெகா�டா� எ�றா) அதனி� உ�ெபா1� எ�ன...? 

  

நா� ஒ1 த+ப�ைத� ெபா1�தினா) அ4த ெவளி?ச� த� அ1கி) 

இ1
க
&�ய ெபா1ைள எ)லா� அ� காண? ெச8கி�ற�. 

இைத� ேபா�'தா� நம� உயி0 நம
 � ஒளியாக 

(ெவளி?சமாக) இ1
கி�ற�. நா� எைத எ�6கி�ேறாேமா 

அ4த
  ண�ைத� த� ஒளி ெகா�� அ4த உணரவி� 

 ண�ைத#� மண�ைத#� நம
 � உண0��கி�ற�.. அறிய? 

ெச8கிற�. 

அதாவ� 

1.உண0வி� வழியி) உண0��கி�ற� 

2.மண�தி� நிைலக� அறிய? ெச8கி�ற�. 

உயி0 நம
 � த+பமாக… Eடராக இ14� நா� எைத 

எ�6கி�ேறாேமா... அ�ெபா1ைள Wக04த உண0வி� �ைண 

ெகா�� “அ4த உண0?சிைய ஊ��...” 

1.உண0வா) ந�ைம அறிய? ெச8கிற� 

2,மண�தா) த� அறிைவ
 கா
க? ெச8கி�ற�. 
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இ4த� ேப1�ைமைய நா� அைனவ1� அறித) ேவ��� எ�ற 

நிைன:
 
 ெகா�� வ1� ந4நா�தா� த+ப ஒளி� தி1நா�. 

ஒ1 அEர� இ4த உலகி) உ�ள ம
கைள எ)லா� ெகா�' 

 வி��
 ெகா���ளா�. கி15ண பரமா�மா க�ணனாக 

உலக�தி) ேதா�றி அ4த அEரைன வத� ெச8� ெவ�றா� எ�' 

ஒ1 சாரா0 ெசா)கி�றா0க�... சாNதிர2களிF� இ� 

கா�ட�ப���ள�. 

H1க� வழியி) எ���
 க�டா) அEர ச
திகைள அக�றி 
@ரப�மைன
 ெகா�'  வி�தா� எ�'� காவிய2க� உ��. 

ஆனா) 

1.அ4த
 காவிய2களி) த�பி)ைல. 

1.அதி) உ�ள Iல
 க1�திைன� தா� நா� தவறாக
 க1�தி) 

ெகா�� வாD4� ெசய)ப��
 ெகா���ேளா�. 

காரண� @3யைன இய
 வ�� அ4த விஷ� (நRE) தா�. ..! 

விஷ�தி� தா
 த) இ)ைல எ�றா) Eழ�சியி� ேவக� 

இ)ைல. ஆனா) Eழ�சியி� ேவக� அதிக3
 � ேபா� 

நRசிைன� பிள4� ஒளியி� த�ைமயாக� ெப'கி�ற�. 

அதாவ�… 

1.Eழ�சியி� ேவக� அதிக3
 � ேபா� ெவ�ப� அதிகமாகிற� 

2.அ4த ெவ�ப�தி� நிைலக� தா2கா� நRE பி34� வி�கிற� 

3.இ14தாF� அ4த நRசினா) தா� ெவ�பமாக ஆன�. 

அேத ேபால� தா� நம� உயி3� ���பி�  காரணேம இ4த நRE 

தா�. நRசி� இய
க� இ)ைல எ�றா) உயி3� இய
கH� 

இ)ைல. 

உதாரணமாக ஒ1 ேராஜா�P இ1
கிறெத�றா) அதிலி14� 

ெவளி�ப�� மண�ைத? @3யனி� கா4த ச
தி கவ04� 

அைலகளாக மா�'கி�ற�. 

அைத நா� Wக04தா) ந'மணமாக இ1
கி�ற�. ஆனாF� அ4த 

மண�ைத வ +ச? ெச8வ� உண0��வ� அதி) உ�ள விஷ� தா�. 
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@3யனிலி14� ெவளி�ப�� கா4த� அ)�ரா வயல� அ4த 

நRைச
 கவ04�தா� Pமி
 � வ1கி�ற�. 

1.எைத
 கா4த� இB
கி�றேதா அ� ேமா�� ேவக�தி) அ2ேக 

ெவ�ப� ஆகி�ற�. 

2.ஆனா) ெவ�பமா � ெபாB� இர�டற
 கல
கி�ற� 

3.கல4த பி� அ4த விஷேம அதனி� மண�ைத� பள +0... எ�' வ +ச? 

ெச8கி�ற� 

ஆகேவ இ4த நRE இ)ைல எ�றா) உலக� இ)ைல எ�' 

ஞானிக� கா��#�ளா0க�. 

ஒ1வL
  ேகாப� வ1கிற�. ேகாப�தா) அவ� தவ' 

ெச8கிறா�. நா� பா0
கி�ேறா�... அவ� தவ' ெச8கி�றா� 

எ�ற உண0?சியி� ேவக�ைத
 &��கி�ற�...! 

தவ' எ�' உண0கி�ேறா�... அ�ெபாB� ேகாப� வ1கி�ற�. 

ேகாப�தி� உண0:க� நம
 � விைளகி�ற�. அவ� ெச8த� 

தவ' எ�' வர�ப��ேபா� 

1.அ2ேக இேத நRE தா� அவைன� தவ' ெச8ய ைவ
கி�ற� 

2.அவனி) விைள4த அ4த� தவைற நா� Wகர�ப�� ெபாB� 

3.ந� ந)ல  ண�ைத இழ
க? ெச8� ந�ைம#� தவ' ெச8ய 

ைவ
கி�ற�. 

அதனா)தா� இர�ய� 

1.எதிேல#ேம என
  இற�% இ)ைல... 

2.எ�Lைடய ெசய)க� என
  வF ஜாNதி எ�' ெசா)கிறா�. 

இைத எ)லா� மகா ஞானிக� இய�ைக எ�ப� வள0கிற�...? 

எ�' ெதளிவாக எ���ைர���ளா0க�. 
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ச
திைய� ெப�ணாக
 கா��யத� உ�ைம� ெபா1� எ�ன..? - 

ஈNவரப�ட0 

  

ச�த3ஷிகளாF� சி�த0களாF� ேபா�ற�ப�� வண2க�ப�ட 

உய0 ச
தியி� நிைலக� எ)லா� ஊ�றி� பா0�தா) 

1.ஒ<ெவா1 ச�த3ஷி#� த� ச
தியா) வண2க�ப�� 

ெத8வ2க� 

2.ெப�ைம உ1வ2களாக� தா� இ1
 �. 

ஆகேவ பராச
திைய#� ஆதி ச
திைய#� ெப�ைமயி� 

ச
தியாக வண2 � நிைல எ�ன…? 

ஒ<ெவா1 ச�த3ஷியி� உய04த ச
தி
 � உ�ைமைய ஊ�றி� 

பா0�தா) அவ0களி� ஆர�பகால தா�ப�ய வாD
ைகயி� 

உண0வி� எ�ண ேமாதலி� ஒ�'ப�ட உய0 ச
தியி� வழி� 

ெதாட0 ெப�ைமயி� ச
தி ெகா�� தா� ஆ� வF� ெப�' 

3ஷியாக ச�த3ஷியாக உய04தா�. 

1.ஜ+வன�ற… ஜ+வைன வள0
 � ச
திய�ற நிைல… 

2.அமில  ண ஆ�ைம
  வF� த4த ச
திேய 
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3.இ� தா�ப�ய எ�ண வF ெப�ைமயி� ஜ+வ வள0?சி 
வாD
ைகயி� &��னா) தா�…! 

இ
கலியிF� ஆதா� ஏவா� எ�' உண0�திய மனித இன 

வள0?சியி� ெசய) Hைற#� இத� உ�ைம ெகா�� தா�. 

அமிலமான சிவ உ1வ� ெகா�� தி1வ�=வ1
  வாEகி 
அ�ைமயா3� உய0 ஞான ஈ0�%
 க1 அமில ெசய) ச
தி &�� 

தா� 

1.அவ0 (வாEகி) வள0�த ஞான
 க1ைவ இவ0 உ1வி) 

ெவளி�ப��தி 
2.இ�றள:� வ�=வைன#� வாEகிைய#� ேபா) எ�' 

3.ெப3ேயா0களி� வாD�தாக அைமய� ெப�ற வாD�தி� 

ெசா)லி� உ�ைம இ�ேவ…! 

ெப�ைமயி� க1 வள0?சியினா) உய0 இன வள0?சியி� 

வி�ைத உ1வா
க H�கி�ற�. ஒ1 சி�த0 த� பாடலி) 

“Pைவயைர அ�ைனெயன� %கD4தா8 ேபா�றி…!” எ�'� 

உண0�தி#�ளா0. 

அத� உ�ெபா1� எ�ன…? பைட�பி� பைட�ேப 

1.Pைவயைர அ�ைனயாக
&�ய ெசயF
  

2.இ4த மனித
 க1 இன வள0?சிைய� ெப1க ைவ�� 

3.உய0 ச
திைய வள0
க ெசயலா
க வழி த4த பைட�பி�ேக 

4.Pைவயைர அ�ைனயா � வள0?சிைய� த4தத�காக� ேபா�றி 
வண2கினா0. 

அேத ேபா) மகா�மா கா4தி
  வF� த4தேத அவ3� 

மைனயாளான கNJ3பா கா4தியி� ப
தி மா0
க வழி Hைற 

தா�. 

Pைவய3� Eவாச அைலேய “க1 வள0?சி” அைல. ஆ�கைள
 

கா��F� ெப�களி� ஈ0�பைல
  வ +3ய ச
தி உ��. ஆனா) 

1.சிவனான அமிலHட� ேமா��� ெவளி�ப�� ச
தியி) தா� 

2.அ?ச
தி
ேக ச
தி கிைட
கி�ற�. 
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மனித இன வாD
ைகயி� எ�ண�தி� உண0: நிைல
ெகா�ப 

ஒ�'ட� ஒ�' இ4த எ�ண�தி� ெசய) இைண#� ெபாB� 

தா� பைட�% HBைமயாகி�ற�. 

பாவாக:� ஊைடயாக:� V�% ெந8ய�ப�� �ணிைய� ேபா) 

இர�� நிைல
 �ள எ�ண2க� ஒ�றாக இைண4� 

ேமா��� இ4த� தா�ப�ய எ�ண உண0வி) அமில பி�ப சிவ 

ஊைட
  ச
தி ஈ0�%� பாவா8 இ4த� தா�ப�ய நிைல அைம4� 

1.ெப�ைமயி� உய0 வழிைய? ெசய) ெகா�=� ஆ�ைமயி� 

நிைலயி) தா� 

2.இ4த� Pமியி� உய0 ஞான2க=� சி�� நிைலக=� 

ச�த3ஷியி� நிைல#� உ1வானேத…! 

ஞான 1 ெகா�
 � அ1� ஞான வா
 க� 

உதாரணமாக ஒ1வ0 த� வாD
ைகயி) ேவதைன தாளா� 

ெந1�ைப வி�� எ3��
 ெகா�கிறா0 எ�' ைவ��
 

ெகா�ேவா�. எ3?ச) தா2காத நிைலயி) உயி0 பி3கி�ற�. 

அேத சமய�தி) ஒ1வ0 ஒ1வ1
 � ��ப�ைத உ1வா
 வா0. 

அதனா) ��ப�ப�பவேரா த�  ��ப�தி) எ3?சலான 

நிைலக� ெகா�� �� ���பா0. 

1.“இ�ப�? ெச8கிறா0கேள... பாவிக�” எ�' எ34� விB4� 

2.அவ0க� உ1�ப�வா0களா...! எ�ற ஏ
க�தி) ேபசினா) 

ேபா��. 

இ4த எ3?சலி� நிைலக� ெகா�� ஏ2க�ப�� ெபாB� த+ைய 

ைவ�� எ3�� இற4� ேபான அ4த உயிரா�மா இவ0 ஏ
க�தி) 

இவ1
 � வ4�வி�கி�ற�. 

Hதலி) த�ைன� தா� எ3��
 ெகா�ட� அ4த ஆ�மா. 

இ4த உண0வி� த�ைமைய அ��தவ0க� எ�6� ெபாB� 

அ4த ஆ�மா இ4த உடF
 � வ4�வி�கி�ற�. வ4த:ட� 

இவ0க� எ�ன ெசா)வா0க�? 



41 

 

“ஐ8ய8ேயா... எ3கிறேத...எ3கிறேத...” எ�பா0க�. டா
ட3ட� 

ெச�' பT�சி��� பா0�தா) ஒ�'� இ1
கா�. 

1.இர�த�தி) EழF� இ4த ஆ�மாைவ 

2.அவ0களா) க��பி�
க H�யா�. 

ஆனா) இவ0க� “என
  எ3கிற�... இ2ேக எ3கிற�... அ2ேக 

எ3கிற�...” எ�' ெசா)வா0க�. அ4த உயிரா�மா இ4த 

உடF
 � வ4த:ட� எ3?சைலX�� அேத எ3?சலான 

நிைலகைள அ2ேக ெசய)ப���கி�ற�. 

நா� எ���
 ெகா�ட எ�ண� எமனா � ெபாB� எம� எ�ன 

ெச8கி�றா�? அ2ேக “த+?ச��
 � ேபா�� வா��கி�றா�...” 

எ�' கா��கிறா0க�. 

த+?ச��
 � ேபா�� எ3?சலா � ெபாB� “ஐேயா அ�பா...!” 

எ�றா) H�கிறதா...? இ4த உடலி) எ3?சைல எ��� “இ�ப�� 

ேபசினா0கேள...” எ�' எ34� எ���
 ெகா�ள
&�ய எ�ண� 

இ2ேக எமனாக வ1கி�ற�. 

இ4த உண0:க� வ4த:ட� ச
ீகிர� விைள4� வி�கி�ற�. 

சி�திர%�திர� எ�ன ெச8கி�றா�? கண
 � பிரகார� “ந+ 
H���
 ெகா�...” எ�' எமனிட� ஒ�பைட��வி�கி�றா�. 

சி�திர %�திர� கண
கி� பிரகார� எம� த�டைன 

ெகா�
கி�றா�. ந�Hைடய எ�ண� தா� ந� அ��த உடைல? 

சி15�கி�ற�. 

நா� எ4ெத4த  ண�ைத எ��ேதாேமா அத� � த 4த உடைல� 

ெப�'வி�கி�ேறா�. மனித உடேலா அ)ல� ேவெறா1 உடேலா 

ெப'கி�ேறா�. 

“எ�ன வாD
ைக...!” எ�' எ�ணி� த�ெகாைல ெச8� த�ைன 

எ3�� மா8��
 ெகா�டாF� இ�ெனா1 உடF
 � ெச�' 

அ2ேக#� “எ3கிறேத...எ3கிறேத...” எ�' எ3ய? ெச8ய�தா� 

H�#�. 
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பி� அ4த உடைல#� மா8�� அ��� எ3?ச) உண0: ெகா�ட 

ஒ1 மி1கமாகேவா எ3�P?சியாகேவா பிற
 �. 

1.அைத யா0 ெதா�டாF� எ3?சலா �. 

2.ஆக ெமா�த� எ)லாவ�ைற#� எ3
 � நிைலக� தா� 

வ1கி�ற�. 

இ� தா� சி�திர%�திர� கண
கி� பிரகார� எம� த�டைன 

ெகா�
கி�றா� எ�ப�. இைதெய)லா� நா� ெதளிவாக� 

ெத34� ெகா�வ� ந)ல�. 
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மாமக3ஷி ஈNவராய  1ேதவ3� இய
க� 

  

மாமக3ஷி ஈNவராய  1ேதவ0 கா��ய நிைலகைள யா� 

(ஞான 1) மீ��� மீ��� நிைன: ெகா�=� ெபாB� 

1.அ�ேவ அ4த உண0வி� இய
கமாக இ2ேக எ�ைன� ேபச 

ைவ�ப��... ேபEவ��...! 

2.உண0வைலகைள ஒலி பர�%வ��... அைத ந+2க� ேக�� 

உண0வ�� 

3.அ4த  1 அ1� உ2க=
 � பதி4� ெகா��1�ப��...! 

நRE பரவி
 ெகா��1
 � இ�ைறய உலகி) யா0 எ�வாக 

இ1�பிL� இ4த உட) எ<வா' ஆனாF� உட) நம
 ? 

ெசா4தம)ல... இ4த� Pமி#� ெசா4தம)ல. 

 1 கா��ய வழியி) நா� நட
 � ேபா� வி�6லக ஆ�ற) 

நம
 ? ெசா4த� ஆகி�ற�... இ4த� Pமி#� ெசா4தமாகிற�... 

இ4த உடF� நம
  இ�' ெசா4தமாக இ1
கி�ற�. 

மனிதனான பி� ெசா4தமா
க ேவ��ய� எ� எ�பைத நா� 

ெதளிவாக உண04� ெகா�ள ேவ���. 
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எ�'ேம அ4த� �1வ ந�ச�திர�தி� உண0ைவ நம
 ? 

ெசா4தமா
கி அகNதிய� �1வனாகி� �1வ மக3ஷியாகி அவ0 

வி�6லக� ெச�ற� ேபா�' நாH� அ4த வி�6லக 

ஆ�றைல� ெப�' ஒளியி� உண0வாக மா�'வேத நம
 ? 

ெசா4த�. 

ேப3�ப� ெப1 வாDவாக எ�'� அழியா ஒளி? சTர� ெப'வேத 

நம� கைடசி நிைல. அத� வழிகளி)  1 கா��ய ேபர�ைப 

உ2க=
 � பதி: ெச8கி�ேற�. 

இ� அைன��� நா� ேபEகிேற� எ�' எ�ண ேவ�டா�. 

மாமக3ஷி ஈNவராய  1ேதவ0 எம
 � உ1 ெச8� 

பதிவா
கினா0. அவ0 தன
 � எைத� ெப�றாேரா அைத� ெப'� 

பா
கிய�ைத என
 � ஏ�ப��தினா0. 

அவ0 கா��ய உண0: வழி ெச)ல�ப�� ெபாB� அ4த அ1� 

உண0விைன உணர H�கி�ற�. 

1.அேத உண0வி� ஒலிக� தா� இ2ேக எB�ப�ப�கி�ற� 

2.உண0வி� அைலக� உ2க=
 � ப�கி�ற� 

3.அ4த அைலயி� த�ைமைய ந+2க� ஈ0
கி�ற+0க� 

4. 1 அ1ளி� உண0வி� த�ைம உ2க=
 � பதிவாகி�ற� 

5.அ4த� பதிவி� நிைலக� உ2க=
 �  1வாகி�ற� 

6. 1வி� த�ைம நிைனவா
க�ப�� ெபாB� அ4த அைலயி� 

ெதாட0 ெகா�� 

7.ேப3�ப� ெப1 வாD: வாB� நிைலைய ந+2க=� 

அைடகிற+0க�. 

ந+2க� அைத அைடய ேவ��� எ�' தா� என� 

பிரா0�தைனேய. அ4த எ�ண��ட� தா�  1ைவ 

ேவ��கி�ேற�. அவைர ேவ�� அ4த உண0:கைள 

எ�
க�ப�� ேபா� ந+2க=� அைத� ெப�றா) உ2க=
 � 

மகிD?சி ேதா�'�. 

ந+2க� மகிD?சியானா) என
 � அ4த� ேப3�ப வாD: 

கிைட
 �. 
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ஆகேவ  1நாத0 ெப�ற நிைலகைள� தியானி�� அ4த அ1� 

உண0:கைள என
 � ேசமி�� ந+2க� எ)லா� அைத� ெபற 

ேவ��� எ�பத�காக நா� (ஞான 1) சதா தவமி1
கி�ேற�. 

அ4த தவ�தி� பலைன ந+2க� ெப�' 

1.மகிD?சியாக இ1
கிேற� எ�' ந+2க� ெசா)F� ெபாB� 

2.அ� என
 � ெசா4த� ஆகி�ற� உ2க=
 � ெசா4தமாகிற�. 

3.நா� அைனவ1� அ4த மக3ஷிக� வாB� அ1� வ�ட�தி� � 

ெச)ேவா�. 

அவ0களி� அ1� வ�ட�தி� � நா� ெச)ல ேவ��ெம�றா) 

ந� H�ேனா0களி� உயிரா�மா
கைள வி�ணி) ெசF�த 

ேவ���... ெசF��ேவா�...! 

 

ஆ� ஆணாக:� ெப� ெப�ணாக:� தா� மீ��� மீ��� 

பிற�% எ8�கிறா0களா…? - ஈNவரப�ட0 

  

தா8 த4ைதய3� அ�பி) உ1வா
க�ப�� அறிவி� ஞானH� 

ந)ெலாB
க உய0 மகனாக வள0
க�ப�ட த� மகL
  அவன� 

வள0?சியி� வ�ச� வளர ெப�ைமயி� ச
தி &� த� மகனி� 

வாD
ைகயி� நிைறவி) தா8 த4ைதய0 P3�% கா�கி�றன0. 
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1.ெப�ைம எ� ஆ�ைம எ�..? 

2.உய0 ச
தியி� த�ைம எ�…? 

3.பைட�பி� பைட�பி) H� ெஜ�ம� ெதாட0 அறி#� Hைறயி) 

ஆர�ப வள0?சி Hைறதா� வள04ததா…? 

4.ெப�ணாக� பிறவி எ��� H�பிறவி இ�பிறவி எ�பிற�பிF� 

ெப�ணாக:� 

5.ஆ� ஆணாக:� தா� பிறவி எ�
கி�றனரா…? 

6.பிறவியி� ெதாட0 வழி�ப�� Hைற எ�ன…? 

பி�னி� பி�னி வ1� ெதாட0 வள0?சி நிைலயி) ஆவியாகி� 

பி�பமாகி… மீ��� ஆவியாகி� பி�பமா � வழி� ெதாட0தா� 

இய�ைகயி� நியதி. 

ஓ0 ஆ�மா பிற�ெப��� அ�பிறவி மாறி ஆவியான நிைலயி) 

அ4த ஆவியி� உண0: அமில  ண�தி� ஈ0�% எ�ண� ஆ� 

உண0:ட� ஆணி� ஈ0�பி) அ4த உயி0 ஆவி சி
 கிற� எ�' 

ைவ��
 ெகா�ேவா�. 

ஆக அ4த ஆ�ைம
 க4த அமில��ட� கல
க� ெப�' 

அ<வ +0�பி� வி�தாக ஜ+வ� ெகா�=� ஜ+வ
 க1வி�  ஆ� 

வி�தி� அமில ஈ0�பி� வ +3ய  ணHட� ெப�ணி� ஆவி உயி0 

ெச�றி14தாF� ச3.. அ)ல� ஆணி� ஜ+வ பி�பHட� 

உ�ளவ3� உயி0 ெச�றி14தாF� ச3…! 

அ4த ஆ� மகனி� அ<வமில வி�தி� ஜ+வ ச
தி அதிகமாக 

வள0
 � அமில வள0?சி உதிரHட� உ1வா � 

நிைலயி14தா) 

1.H� ெஜ�ம ெப� ஆவி உயிேர 

2.இ< ஆணி� ஈ0�பி) சி
கி 
3.ஆ� உயி0 வி�தாக ெப� அமில? ேச0
ைகயி) ஜ+வ� 

ெகா�கி�ற�. 

வாD4த நாளி) மக� மக� சேகாதர� சேகாத3 இ�ப�� 

ப4தபாச�தி) உ�ளவ1� எ�ண�தி) ஒ1 நிைலயான உண0: 

நிைலயி) ஆ� EவாசHட� ஆணி� உடலி) ஏ'� எ<:யி0 

அ6வாக இ14தாF� 
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1.ஆ� ெப� எ�ற நிைல மாறி இ<வ +0�பி�  வ4த நிைலயி) 

2.ஆணி� உதிர அமில ஜ+வ ச
தியி� வள0?சிெகா�ப ஆணாக:� 

ெப�ணாக:� 

3.ஜ+வித� ெகா�ட பிற�ெப�
க H�கி�ற�. 

இ4நிைல ெகா�� தா� ெப�ணி� ஈ0�பி�  வ1� ஆ� ெப� 

எ�ற எ<வாவி உயிர6வாக இ14தாF� இ�ெப�ணி� 

ஈ0�பி� வ +3ய� ெகா�ட உண0: எ�ணHட� அ<:டலி� 

ஈ0�பி) சி
 ���ள அ<வாவி உயி0 அ6 எ�ன ெச8#�…? 

ெப� ஆ� எ�ற த� உண0: மாறி எ4த� தாயி� ஈ0�பி) 

வள0?சி
  வ4தேதா அத� நிைலயினா) ெப� ஆ� எ�ற 

H4ைதய ெஜ�ம Hைற 

1.ஒ<ெவா1 ெஜ�ம நிைலயிF� இ<வ +0�% ெஜனன உண0: 

நாளி) 

2.இ< ஆ� ெப�ணி� உண0: ஜ+வித ஈ0�% வள0?சி அதிக� 

ெகா�டவ0களி� அமில நிைல
ெகா�ப 

3.ெப� க1வாக:� ஆ� க1வாக:� அவத3
 � நாளி) 

4.ஆ� ெப�ணி� ஜ+வ உயிர6 ஈ0�பி� விகித 

நிைல
ெகா�ப�தா� 

5.அYஜ+வ� ஆணாக:� ெப�ணாக:� உ1வாகி�ற�. 

H4ைதய கால உண0: எ�ணமான� ஆவி உயிர6வி� 

நிைலயி) உ1வா � ஜ+வ ச
தி க1 வள0?சி நாளி) தா� 

ஒ<ெவா1 ெஜ�ம
 க1:� ஆ� ெப� எ�ற உ1வ நிைல 

ெகா�கி�ற�. 

ஆணி� உண0: எ�ண அமிலH� ெப�ணி� உண0: எ�ண 

அமிலH� மா' ெகா�கி�ற�. ெப�ணி� உடலி) உ1வா � 

ஜ+வ ச
தி
  உயிர6
களி� வள0?சிைய வள0
 � ஈ0�%
 

 ண ஜ+வ ச
தி அதிகH��. 

எ<:டலி�… எ<வமில ஜ+வித உண0: உயிர6 வள0
 � 

த�ைம அதிகH�ளேதா… அ<வ +0�பி� நிைல
ெகா�ப ெப� 

ஆ� எ�ற உ1வ பி�ப உண0: ஜ+வ க1 உ1வாகி�ற�. 
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மனிதனி� ஜ+வ க1 உயிர6வி� வள0?சி� த�ைம ெகா�ட 

இன� தாவர2க� சில உ��. மனிதனி� ஜ+வ ச
தி
  உக4த 

ச
தி  ண� மா2கனி
  உ��. 

மா2கனியி� ெகா�ைடைய அ�மர�தி� கனி எ<வள: 

Eைவயாக இ14தாF� அ�மர�தி� ெகா�ைடய நா� பயி0 

ெச8தா) அ�மர� வி�ட ெகா�ைடயி) வள0�த மர�தி� 

கனியி� Eைவைய உ�� பா0�தா) “தா8 மர�தி� கனி? Eைவ 

ேச8 மர�தி� கனி? Eைவ
  இ1
கா�…” 

தா8 மர�தி� ெகா�ைடைய எ��� வள0
க வி�� அ<வள0�த 

வி��? ெச�#ட� தா8 மர�தி� கிைளைய ஒ��? ேச0�� ஒ�� 

மரமாக வள1� மா2கனியி� Eைவ தா8 மர�தி� கனிைய
 

கா��F� ேச8 மர�தி� தா8 மர��ட� ஒ��? ேச0�� வள0�த 

கனியி� Eைவ தா8 மர�தி� Eைவைய
 கா��F� ந�Eைவயாக 

இ1
 �. 

ஒ�றி� �ைண ெகா�� ஒ�றாக உ1வா � உண0வி� எ�ண 

ஈ0�% நிைல
ெகா�ப�தா� ஆ� ெப� எ�ற நிைல உ1வாகி 
வள0கி�றத�பா…! 

1.வள0�பி� வள0�பாகி… 

2.ஆவியாகி பி�பமாகி ஆவியா � ெசய) Eழ�சியி� 

3.ஈ0�பி� உண0: உய0 நிைல வள1� நிைல
ெகா�ப�தா� 

4.வள0?சியி� ெதாட0 வள0?சி… வள1� ஈ0�%� த�ைம 

உ1வாகி�ற�. 

ஞான 1 ெகா�
 � அ1� ஞான வா
 க� 

வார�தி) ஒ1 நாளாவ� &��� தியான� இ14� மக3ஷிகளி� 

அ1� ச
தி எ)ேலா1
 � கிைட
க ேவ��� எ�ற 

ஒ1
கிைண4த வFவி� எ�ண2கைள� பா8?Eத) ேவ���. 

அ<வா' பா8?ச�ப�� ெபாB� எ)ேலா1� ஏேகாபி�த 

நிைலகளி) ெவளி�ப���� இ4த உண0வைலகைள? @3யனி� 

கா4த ச
தி கவ04� 

1.அைவகைள? ச
தி வா84த உண0வைலகளாக� Pமி HBவ�� 
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படர? ெச8கி�ற�. 

2.அ�ப�� பர:� அ1� உண0:க� 

3.ந�மிலி14� ெவளி�ப�ட த+ைமகைள விைளய ைவ
 � 

உண0வைலகைள� �ர�தி? ெச�' 

4.கட) அைலகளி) ேமாத? ெச8கி�ற�. 

5.பி� கடF
 � ஆழ�தி� � அமிழ? ெச8�வி�கி�ற�. 

இத� � ெபய0 தா� “விநாயக0 ச�0�தி”. 

விநாயக0 ச�0�தி அ�' களி ம�ணா) விநாயகைர? ெச8� 

அைத� Pஜி��வி�� அத� பி� கடலிேலா அ)ல� ஆ�றிேலா 

கைர�� வி�கி�ேறா�. 

இைத�தா� நா� ஐத+க� எ�ற நிைலகளி) இ2ேக 

ெகா�டா�கி�ேறா�. 

ந� வாD
ைகயி) நா� பல பல ந�ைமக� ெச8தி1�பிL� 

அதி) ந�ைமயறியாமேல ேவதைன ெவ'�% ேகாப� ஆ�திர� 

இைத� ேபா�ற உண0:க� ந� உடF
 � விைள4� 

வி�கி�ற�. 

நம
 � அ<வா' விைள4தைத நம
 � வளராம) த�
 � 

நிைல தா� யா� ெசா)F� இ4த
 &��� தியான�தி� 

H
கிய��வ�. 

ஒ1
கிைண4த நிைலகளி) “எ)ேலா1� ந�றாக இ1
க 

ேவ���” எ�' எ��� நா� ெவளி�ப���� இ4த 

உண0வைலக� கா�' ம�டல�தி) பர:� ெபாB� 

1.த+ைமயான உண0:க=
  இ2ேக இடமி)லா� 

2.அதனி� ச
திைய இழ
க? ெச8�வி�கி�ேறா�. 

3.நம
  H� பட04தி1
 � ெவ'�%  ேராத� ேபா�ற த+ைமைய 

உ1வா
 � உண0:க� “�ர�திய�
க�ப�கி�ற�”. 

ஒ1 ேராஜா�Pவி� அ1கி) ேவ�ப மர�தி� ச
தி வா84த 

உண0வைலக� வ4தாF� ேராஜா�P த� மண�தி� �ைண 

ெகா�� அ4த
 கச�பான உண0ைவ� தன
 � ஏ�'
 

ெகா�ளா� ஒ�
கி� த�=�. 
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அைத� ேபா) &��� தியான�தி� Iல� வFவான நிைலக� 

ெகா�� எ)ேலா1� நல� ெபற ேவ��� எ�ற எ�ண�ைத 

அைனவ1� ஒ1
கிைண4� ெவளி�ப��த ேவ���. 

நா� ெவளி�ப���� இ4த உண0:கைள? @3யனி� கா4த ச
தி 
கவ04� அைலகளாக� பரவ? ெச8� த+ைமயான 

உண0வைலகைள� �ர�தி? ெச�' கடF
க�யி) அமிD�தி 
வி��. 

கடலி) ஏ� அைவகைள அமிD�த ேவ���...? 

1.கடF
 � இ1
 � ைஹ�ரஜ� - அத� � ஈ0
 � கா4த ச
தி 
அதிகமாக உ�� 

2.கடலி) இ1
 � ந+1
 
 கன� ஜாNதி. 
3.இ2ேக கிண�' ந+1
  எைட  ைற:. 

ஆகேவ கட) ந+1
 � இ1
 � கா4த� %லனி� ஆ�ற) அதிக�. 

கடலிலி14� தா� ஆதியிேல எ)லாேம உ1�ெப�ற�. 

அதனி�' ெவளி�ப�ட நிைல தா� அ� ஆவியாக மாறி அதனி� 

�ைண ெகா�� தாவர இன2க� அ� விைள4தாF� அ�தைகய 

நிைலகளிலி14� ெவளி�ப�ட அ4த ைஹ�ரஜ� 

1.நா� எ���
 ெகா�ட இ4த உண0வி� ச�� உ�பாக 

மா'கி�ற�. 

2.அ� கன� ெகா�ட ச�தாக இ1�பிL� (இைத) 

3.அேத இன� தன
 � அைத
 கவ04� கடF
 � அமிD�தி 
வி�கி�ற�. 

இதனா) Pமியிலி1
 � த+ைம விைளவி
 � உண0:க� 

 ைறகி�ற�. 
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தியான�தி� Iல� வF:
  வF ேச0
 � Hைற 

அ4த மக3ஷிக� க��ண04த ெம8 உண0:கைள� 

ெபறேவ��� எ�றா) க�ணி� நிைன: ெகா�� 

நிைனவா�றைல மக3ஷிகளி� பா) ெகா�� ெச�' அைத
 

கவ04� ெகா�டா) தா� ந� உடF
 � ெசF�தி அ6
களாக 

உ1வாகி
 ெகா��1
 � க1வி� � உபேதசி
க H�#�. 
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(க�ண� க1விலி1
 �  ழ4ைத
  உபேதசி�தா� எ�' 

ெசா)வா0க�) 

இ2ேக நா� (ஞான 1) உபேதச� ெகா���
 ெகா��14தாF� 

1.உ2க� நிைனவைலக� ேவ' ப
க� இ14தா) இ� பதிவாகா�. 

2.எ�Hைடய உபேதச�ைத ந+2க� ேக� � அ4த? சமய� எ4த 

நிைன: ெகா�� வ1கி�ற+0கேளா… 

3.க�ண� க�க� உ2க=
  அ4த உபேதச�ைத�தா� 

ெகா��பா�. 

இ�ப� எ)லா� பல நிைன:க� வ1வதனா) மாமக3ஷி 
ஈNவராய  1ேதவ0 எ�ைன எ�ன ெச8தா0…? 

இவைன? E�மா விட
 &டா� எ�பத�காக�தா� எ'�%� 

%�'
 �ேள#� கா��
 �ேள#� ெகா�� ேபா8 பல 

இ�ன)கைள ஏ�ப��தினா0. 

அ�ெபாB� என
  வ +�� நிைன: எ2ேக வ1கிற�…? எ�ப� 

வ +�� நிைன: வ1�…? 

வசமாக
 ெகா�� ேபா8? சி
க ைவ��வி�வா0. 

கா��
 �ேள “ெச4ேத�…!” ஒ�' இ1
கிற�. அ� 

ெகா��யெத�றா) எ�ப�� தா� இ1
 � எ�' ெசா)ல 

H�யா�. மிளகாைய� ேபா�� அைர��� ேத8�தா) எ�ப� 

இ1
 � எ3?ச)…! அேத ேபால இ1
 �. 

அைத எ�ைன
 ெகா�ட ைவ�தா0. அ� ெகா��ன:டேன, 

ஐ8ய8ேயா… ஐ8ய8ேயா எ�' ����
 ெகா�� இ1�ேப�. 

ெகாRச ேநர�தி) பா0�தா) “வி�… வி�…” எ�' வலி 
இ1
 �. 

“ஈNவரா…” எ�' ெசா)Fடா…! எ�பா0. ஆனா) ஈNவரா…! 

எ�' ெசா)ல என
  வரா�. ஈNவரா எ�' ெசா)F� ெபாB� 

ஐ8ய8ேயா… ஐ8ய8ேயா எ�' தா� அலறி
 ெகா�� 

இ1�ேப�. 
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விஷ� எ4த அள:
  ஏறியேதா அ4த அள:
  நா� அல'� 

ெபாB� உ�Lைடய ந)ல  ண2க� எ)லா� எ2ேகடா 

ேபான�…? எ�' ேக�பா0  1நாத0. 

எ)லா1
 � ந)ல� ெச8தா8…! ந)ல� ெச8த அ4த ந)ல 

 ண2க� எ)லா� எ2ேக ேபான�…? இ4த விஷ�ைத
 க�ட� 

அ� ஓ� ஒளி4� வி�ட� அ)லவா…! எ�' அLபவP0வமாக
 

ெகா��தா0. 

இத�காக�தா� இராமாயண�தி) வாலிைய
 கா��கி�றா0க�. 

ஆனா) வாலிைய இராம� மைற4தி14� தா� தா
கினா�. 

ேநராக� தா
கவி)ைல…! 

ஏ�…? 

நம
 � ேவதைன வ4தாF�… அ� ந�ைம� தா
கினாF�.. 

ந�Hைடய நிைன: அ4த ேவதைனயி� மீ� இ1
க
&டா�. 

உதாரணமாக ஒ1 %லி வ1கிற� எ�' எ�ணி� பா12க�…! 

%லி வ1கிறதா..!. எ�' எ�ணிய உடேன கி�…கி�…ெவன 

ந�2 ேவா�. 

நா� இ1
 � இ4த� ப
க� ஒ1 ேபா
கி3 வ1கிறா�. 

பா0�பவைர எ)லா� எ)லா� அ�
கிறா�… உைத
கிறா� 

எ�' ெசா�னா) ேபா��. 

இ2ேக நம
 
 கி�…கி�…ெவ�' வ1�. 

அ�ெபாB� அ4த ேநர�தி) ந� வF எ)லா� எ2ேக ேபாகிற�…? 

ச�' சி4தி��� பா12க�. 

”ேபா
கி3…” எ�' ெசா�ன:டேன ந� வF அைன��� 

அவனிட�தி) ேபாகிற�. ந� நிைல எ)லா� அ2ேக 

ேபா8வி�கிற�. 

வாலி எ�ன ெச8கிறா�…? அவL
  ேநராக நி�றா) 

(ந�Hைடய) சம பல�ைத எ���
 ெகா�கிறா�. 
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இராமாயண�தி) வா�மீகி மாமக3ஷி மிக:� ெதளிவாகேவ 

இைத
 கா��கி�றா0. 

ந�மிட� இ1
 � ந)ல  ண�தி� வF இழ4தபி� அ��� நா� 

எைத எ�
க H�#�… H�யா�. 

1.அத�காக ேவ��� தா� ந� க�க� ெச)F� வழியி) 

(க�ண� ெசா)F� வழியி)) 

2.%1வ ம�தியி) ஈNவரா எ�' ந� உயிைர எ�ணி 
3.அவைன (ேபா
கி3யி� உண0ைவ) ேநர�யாக� தா
காதப� 

4.மக3ஷிகளி� அ1� ச
தி நா2க� ெபற ேவ���. 

5.எ2க� உட) HBவ�� படரேவ���… ஜ+வா�மா ஜ+வ 

அ6
க� ெபறேவ��� எ�' உடF
 � அ4த உபேதச�ைத? 

ெச8ய ேவ���. 

மக3ஷிகளி� அ1� ஒளிைய நம
 � &��
 ெகா�� எ�' 

ந� உடலி) இ4த வாசைனைய அதிகமாக� பரவ? ெச8� ெகா�ள 

ேவ���. 

அ�ெபாB� அவைன எ�6� ெபாB� (Hதலி)) நம
  எ�ப� 

ந�
க� வ1கி�றேதா… அேத மாதி3 

1.“அவ� ந�ைம எ�6� ெபாB�..” 

2.மைறHகமாக நா� பரவ? ெச8த மக3ஷிகளி� உண0ைவ அவ� 

Wக04தா) 

3.அ� அவL
 � ேபா8 அவனிட�தி) இ1
 � அ4த வ +3ய� 

த�ைமைய  ைற
 �… “த�மாற? ெச8#�….!” 

ஏென�றா) அவ� உண0ைவ
 கா��F� மக3ஷிகளி� அ1� 

ச
தி நா2க� ெபற ேவ��� எ�' நா� இைத எ�6� ெபாB� 

1.ந�ைம� தா
க ேவ��� எ�' எ�ணினா) ந�ைம� 

பா0�த�� 

2.ந� நிைன:க� அவL
 �  %… %… எ�' ேபா8 அவ� 

உண0: அைன�ைத#� மா�றிவி��…! 

ெச8� பா12க�. 

ஞான 1 ெகா�
 � அ1� ஞான வா
 க� 
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அ1� ஞானிக� �ைவத� அ�ைவத� வசி5டா�ைவத� எ�' 

கா��#�ளா0க�. அ�ைவத� எ�ப� மைறHகமாக 

இ1
க
&�ய� - க�6
 � %ல�படாத�. 

உதாரணமாக த� இனமான மண�ைத (வாசைனைய) ெச� 

தன
 � உைறய ைவ��? ெச�யாக உைற4� வி�டா) 

�ைவத�. 

இதி) மண� அ�ைவத�. உைற4த ெச� �ைவத�. 

எ4த? ச�தி� த�ைமைய இ� கவ04� தன
 � எ��தேதா அ� 

�ைவதமாக உ1வமாகி�ற�. அைத நா� Wக04தறி4தா) இ4த? 

ெச� இ�ன� தா� எ�'� அ� இ�ன  ண� எ�'� அறி4� 

ெகா�ள H�கி�ற�. 

வியாச0 �ைவத� அ�ைவத� வசி5டா�ைவத� இைவகைள� 

ப�றி� ெதளிவாக
 கா��#�ளா0. 

வசி5ட0 எ�ப� தன
 � கவ04� ெகா�=� ச
தி. 

%Bவிலி14� மனிதனாக வ1� வைரயிF� தன
 � கவ04� 

ெகா�ட ச
தியி� த�ைம ெகா�� அ� 3ஷியாக நி�' 

அதனி� உண0வி� வFவா) வள0��
 ெகா�� ந�ைம 

மனிதனாக உ1வா
கிய நிைல. 

1.இ<வா' பல பல உட)களாக மாறி மாறி வ4தைத 

2.�ைவதமாக மா�றிைத வசி5டா�ைவத� �ைவத� எ�' 

கா��னா0 வியாச0. 

3.எ�ண�தா) நா� எ<வா' உ1வாேனா�...? எ�ற நிைலைய
 

கா��கி�றா0. 

4.ந� உயிைர அரசனாக:� 

5.நம
 � இ1
 � ந)ல  ண2கைள ம4தி3களாக:� 

6.நம
 � உண0?சிகைள� J�� வF&��
 ெகா�=� 

நிைலகைள? ேசனாதிபதிகளாக:� 

7.இ4த? சைபயி) ஒ<ெவா1 எ�ண2கைள#� எ�6�ேபா� 

அதனி� உண0வி� ெசயலாக உடலி� இய
கமாவைத� 

பைடகளாக:� கா��னா0. 
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இராஜ ந+திைய உ1வா
 வத�  எ)லாவ�ைற#� தா� 

வசிய�ப���� நிைலக� ெகா�� வ1வைத “இராஜ3ஷி... 
வசி5ட0...” ெபய0 ைவ�தா0. 

வசி5ட1� அ14ததி#� எ�றா) தன
 � கவ04� த� 

உண0வி� ச
தியாக� தன
 � இைண4� ெசய)ப�� ச
தி. 

தா� Wக04த உண0வி� த�ைமைய� தன� ச
தியாக இய
கி 
ம�றைத� த�Lட� இைண�� “அ� ெசய)ப�� ச
தி...” எ�' 

“வசி5டா�ைவத� �ைவத�” எ�' உண0�தினா0. 

ஆனா) வசி5ட0 எ�ப� அவ0 ஒ1 3ஷி எ�ற நிைலகைள�தா� 

ெசா)கி�றன0. 

சமNகி1த�தி) வசி5ட0 எ�ப� “வசி” தன
 � கவ04தி�� 

ச
தி ெகா�ட�. அ14ததி தா� Wக04த உண0: த�Lட� 

இைண4� ெசய)ப�� ச
தி. 

அ14ததி - இர��� இர�டற இைண4� அ� ெசய)ப�வ� 

ேபா) அ1� ஞானிக� த+ைமகைள அக�றிய உண0ைவ நம
 � 

எ�
க� பழகி
 ெகா�ள ேவ���. 



58 

 

 



59 

 

 

வ +ர  ண��ட� தியானி
க ேவ��� - ஈNவரப�ட0 

  

ஈ0�%� த�ைமயி� வள0?சி� ெதாட3) ஆணாகேவா 

ெப�ணாகேவா உ1வாகி வள04� ஒ<ெவா1 ெஜ�ம2க=� 

எ�
 � க1வி) உ1வ பி�ப உண0: எ�ண வாD
ைக 

Hைறயி) 

1.இ<ெவ�ண�ைத எ�ப� வழி நட��கி�ேறாேமா - அ<வழியி� 

நிைல
ெகா�ப  ண நல�க� 

2.பி�ப உடலி� &�� அமிலHட� ஜ+வ ச
தி#ட� &�ய 

Eவாச�தா) 

3.உட) அமில விகித நிைல#� ஒ<ெவா1 பிறவியிF� 

மா'�கி�ற�. 

ஆனா) மனித எ�ண பி�ப உடலி) தா� ெசயலா�'� 

திறைம#� ெசா) வ�வ உண0வைலக=� உ�ள�. 

இ4த உட) அமில
&�ைடேய உண0வி� எ�ண�தா) 

தா
க�ப�� எ4த ஒ1  ண நிைலைய#� சமமான 

நிைல�ப��தி? ெசய)பட
&�ய த�ைம இ<ெவ�ண�தா) 

வழி�ப���� Hைற ெகா�� ெசய)ப��த H�#�. 
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வாD
ைகயி) ந�ைம எதி0ெகா�=� மனித பி�ப�ைத வி��� 

பி34த ஆவி நிைல ெகா�ேடா3� அைலயிலி14� இ<:ட) 

பி�ப எ�ண�தி) ஈ0
க�ப�� உண0: நிைலைய 

1.எ�ண�தா) சம�ப���� நிைல ெப�'வி�டா) 

2.இ<ெவ�ண பல�தினா) எ4த? ெசயைல#� ெசயலா
க 

H�#�. 

வ +ரமான உண0:கைள#� அ<வ +ர�தி� உய0 ஆ�றைல#� 

ெகா�� 

1.ந�ைம வ4� ேமா�� எ4த� த+ய ெசயைல#� 

2.நா� எ�
 � எ�ண�தி� பா0ைவ ெகா�ேட ந�ைம அைவ 

வ4� தா
காம) 

3.ந� உண0வி� Eவாச� ப�ட நிைலயிேலேய அ4த� த+ய 

ச
திைய� பா0ைவயாேலேய மா�ற H�#�. 

எ�ண�தா) எ�
 � ெஜப�தி� வ +3ய… வ +ர? ெசய)… த�ைம 

இ14தா) அேத சமய�தி) ந�H� உ�ள அமில
 கலைவயி� 

&�� 

1.ந� ண வழி� ெதாட0 ெப�றி1
 2கா) 

2.இ<வ +3ய வ +ர உண0வாக எ4த நிைலைய#� நா� ெபற H�#�. 

அ�% பாச� ஞான� அைன��� நம
  ேவ��ய� தா�…! 

ஆனா) அைன��? ச
திகைள#� சா4தHட� Eழலவி�� 

ெஜப�தினா) இ<வாD
ைக எ�ற நிைற:
  ண��ட� ம��� 

தா� Eழல H�#�. 

ஆக… வ +ர�தி�… வ +ர ச
தி� ���% உண0வி� ெசய) ெகா�=� 

ெசய) நிைலைய… இ<:ட) எ�ற அமில
 &��ேலேய வ +3ய� 

ெகா�ள ேவ���. 

1.வ +ர�தி� வ +3ய ெசய)  ண� ���% உண0வா) உ4த�ப�� 

இ<ெவ�ண�தி� ஈ0�பைலைய 

2.உய04த ெஜப ச
தியி� ெதாட0% ெகா�� 

3.சி�த0க� ச�த3ஷிக� ஆகிேயா3� உண0:ட� ஒ�ற�ப�� 



61 

 

ெசயலினா) 

4.இ�மனித பி�ப உட) ச
தி தா� ெத8வ ச
தியாகி�ற�. 

ஆவF�… ஆவF
 க4த ஆைச விரH�… உண0வா) 

ெஜபHட� &�ய அறி:�… ஞான வழி� ெதாட3) ெசF�தி 
அ<வழியினி) நா� ெச�ேறாமானா) 

1.நா� ெச)F� அ4த ேவக� ெகா�� 

2.ந� Eழ�சி#ட� ந�ைம வழி நட�தி? ெச)F�  1வி� 

நிைல
ேக 

3.ந� ெசயைல
 ெகா�� Eழ�சியி� ச
தி ேவக� அதிக� 

ெகா�=�. 

அறி#� அறிவா�ற) வள04� ெகா�ேட இ1
க ேவ��ம�பா…! 

இ<வாD
ைக இ�ப� ��ப� எ�ற Eழ�சியி� கதியிேலேய 

எ�ண�ைத? சம�ப��தி உ�ேடா�… உற2கிேனா�… 

வாD4ேதா�…! எ�ற  'கிய Eழ�சியி) இ1
க
 &டா�. 

எ4த ந)ல  ண�தி� ச
திைய நா� ெப�றி14தாF� 

அறிேவா�…! “ஹ3நாராயணா…” எ�ற உ�ைம நாம�தி� வழி� 

ெதாட0 ெஜப நாம��ட� ந� ெசய) Eழ�' ெகா�ேடயி1
க 

ேவ���. 

ஹ3 ஓ…� (அறிேவா�) எதைன#� நா� அறி4� 

ெகா�ேடயி1�ேபா�. ஹ3 நாராயணா… ஹேர… பைட�பி� 

பைட�% நாராயணா…! 

1.உ� பைட�ைபேய நா� அறிய 

2.பைட
க�ப�ட பைட�ைபேய அறி4� பைட
க வ1கி�ேற� 

எ�ற 

3.அறிேவா�…! எ�ற வ +ர உண0: Eழ�சியி� ெசய) வள0?சியி) 

4.ஞான? ெசய) வள04� ெகா�ேடயி1
க ேவ���. 

கால�தி� மா�றH� உ1வ�தி� மா�றH� மாறி
 ெகா�ேட 

தா� உ�ள� ஒ<ெவா1 ெநா�
 ேம. 

இ4த? Eழ�சியி� Eழ�சியாக? சி
 �� கிைட
க H�யாத 

பா
கியமாக மனித உ1வ�ைத எ����ள நா� இ<:1வ�தி� 
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ஜ+வ� ���% ச
திைய
 ெகா�� தா� எ4த? ச
திைய#� ெபற 

H�#� எ�ற உ�ைமைய உண04திட) ேவ���. 

இ4த உட) பி�ப உண0: எ�ண�ைதேய 

1.“வ +ர�…” எ�ற உய0 ச
தியி� வ +3ய  ணமாக… ந�  ண�ைத 

ெஜப� ெகா�� 

2.மக3ஷிகளி�பா) ந� எ�ண�ைத? ெசF�தி 
3.நா� எ�
 � தியான�தா) பல உ�னத நிைலகைள� ெபறலா�. 

 

ஆறாவ� அறிவிலி14� ஏழாவ� அறி:
 � தா� நா� ெச)ல 

ேவ���... ஐ4�
  அ)ல...! 

  

தாவர இன2க=
ெக)லா� ஐ4� %லனறி: தா�. 

1.அ4த? ெச� ெகா�கைள ேவக ைவ
காம) சா�பி�� எ4த 

உயி3னமானாF� மி1கமானாF� 

2அ4த உண0வி� ச�தாக அத� � இய2கி அ� எ�ணமாகி 
3.அேத ஐ4� %லனறிவாக� தா� அ�:� இய2 �. 

ஒ1 ேவ�பமர� கச�பி� ச�ைத அைத� த� உண0வா) கவ04� 

வள0வ� ேபால... ஒ1 மாேடா ம�ற மி1கேமா எ4த? ெச�ைய அ� 

Wக04� த� உண0வா) எ���
 ெகா�டேதா அைத Wக04� 
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பா0��... த� இனமான ச�ைத அ� வள04� அ� உணவாக 

உ�ெகா�=�. 

அ� உணவாக உ�ெகா�டாF� அ� உடலி) க1வாகி அதனி� 

 ��யாக� ப��ெபாB� இ� எ4ெத4த உண0வி� உணைவ அ� 

உ�ெகா�டேதா அ4த உண0வி� ச�� க1விேல விைள#� அ4த 

க1:
 � ஊ�றி அ� ஈ�ற பி� இ4த� தா8 அத� ? ெசா)லி
 

ெகா��பதி)ைல. 

த� உடலி) எ�தைகய உண0:க� தா8 அைத உணவாக 

உ�ெகா�டேதா அதLைடய க�'� இ� பிற4த பி� அ� வளர 

வளர இ4த� தா8 எ4ெத4த ஆகார�ைத? சா�பி�டேதா அ4த 

ஆகார�ைத இ4த
 க�'� சா�பிட ஆர�பி
 �. 

1.அ4த� தா8 வயி�றிேல விைள4த இ4த
 க1வி� உண0:க� 

ெகா��தா� இ4த
 க�'� உணவாக எ�
 �. 

2.%திதாக நா� எைத� ேபா�டாF� அ� எ�
கா�. 

இைத எத�காக? ெசா)கிேறா� எ�றா) நா� ந)லைவகைள 

எ�ணினாF� அத� � நRசான அEர உண0:க� % 4� 

வி�கிற�. 

நம
 � % 4� நரக ேவதைனயாக? ெசய)ப���� இ4த 

அEரைன ந+
க�தா� “க�ண� அEரைன
 ெகா)ல உபாய�ைத
 

ெகா��தா�...” எ�' காவிய2க� கா��கி�ற�. 

காரண�... யாைர உ�'� பா0�� “ந�ைம 

ேவதைன�ப���கிறா0...” எ�' எ�6கிேறாேமா அவ1ைடய 

ேவதைன�ப���� உண0:க� நம
 � வ1கி�ற�. 

1.எ4த ேவதைன அவ0க� உடலி) வி�தாக (விைனயாக) 

உ1வானேதா 

2.அவ0 ெவளி�ப���� உண0:கைள நா� ேக�டறி4� Wக1� 

ேபா� 

3.ந� உடலிேல விைள4த� நம
 � வி�தாக ஊ�றி வி�டா) 

4.அவைர மீ��� மீ��� நிைன
க? ெச8� 

5.ந�ைம எ�ப�
 ெக��� ேபாக ேவ��� எ�' எ�ணினாேரா 



64 

 

எ�தைகய தவ' நிகழ ேவ��� எ�' எ�ணினாேரா 

6.அ4த உண0:க� அைன��� நம
 � வ4� ந� ந)ல 

 ண2கைள? ெசய)ப��தாதப� 

7.நம
 � ேவதைன�ப�� நிைலயாக நரகேலாக�ைத நம
 � 

ெப1
கி
 ெகா�ேட ேபா �. 

இ�ப� அ4த அEர� (ேவதைன�ப���� உண0:) நம
 � 

ெச�றாF� 

1.ந� உயிரான வி56 அத�  வர� ெகா��ப��… எ�ணியைத 

இய
க? ச
தியாக� பிரணவமா
கி ஜ+வனா
க? ெச8வ�� 

2.அத� வழியிேல பிர�மமாகி (பிர�மா) சி15��ப�� 

3.சி15��த உண0:க� ந� உடலாக? சிவமா
 வ�� 

4.நா� எ�ணிய� அைன��� உ1வா � இடமாக இ4த? 

சிவேலாக�தி� � இ4திரேலாகமாக 

5.இைத? சி�த3��� ெதளிவாக
 கா��#�ளா0க� ஞானிக�. 

%Bவிலி14� மனிதனாக வ1� வைரயி) நா� எ�தைனேயா 

ேவதைனகைள
 கட4� அ4த ேவதைனைய ந+
கி�� ஆ�ற) 

மி 4த ச
தியாக� ெப�'� தா� வ4தி1
கி�ேறா�. 

எைதெய)லா� எ�6கி�ேறாேமா அைத உ1வா
 � ஆ�ற) 

ெப�றவ� எ�' “மனிதனி� ஆறாவ� அறிைவ
 

கா��கி�றா0க� ஞானிக�...” 

1.அ4த ஆறாவ� அறிவி� �ைண ெகா�� மக3ஷிகளி� அ1� 

ச
திகைள எ��� 

2.நா� ெச8#� ந�ைம
 � % � த+ைமயான உண0:கைள ேவக 

ைவ�� அத� ெசயலா
க2கைள வ +D�தி 
3.ந)லைத
 கா
 � ச
தியாக? ெசய)பட ேவ��� 

4.ஏழாவ� நிைலயான ஒளியாக மா�ற ேவ��� எ�பேத 

ஞானிக� நம
  உைர�த�. 
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ஆ�டவ� நாம�ைத ெஜபி�� வ1வத)ல ெத8வ ச
தி - 

ஈNவரப�ட0 

  

அறி: மா0
க� ப
தி மா0
க� சி�� மா0
க� இ�ப� ஒ<ெவா1 

வழியின1� ஞான�ைத மனிதL
 க4த மா0
கமாக�தா� 

உண0��கி�றன0… உண0கி�றன0. 

ஞான� எ�ப� மனிதL
  ம��� தா� உ��. மி1க2க=
  

ஞான� இ)ைல…! எ�கிறா� மனித�. அறி: ம��� 

மி1க�தி� ��. ப �தறி#� நிைல ெகா�ட மனிதL
  

ஞான� உ�� எ�' உண0��கி�றா�. 

1.அறி:-&0ைம 

2.அறித)-ெத34� ெகா�ேவா� எ�ற ஆ0வ� 

3.அறிேவா�-அறிவி� ஆ�றைல? ெசய)ப��த? ெச)F� வழி. 

எ'�% அத� க4த அறிைவ
 ெகா�� ஞான�ைத எ�ப�? 

ெசய)ப���கி�ற�…? தன
  ேவ��ய ஆகார�ைத அறிைவ
 

ெகா�� அறிகி�ற�. 
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த� ெசயைல
 ெகா�� அ<:ணைவ? ேசமி
க ம�ைண� 

பறி�� அ<:ணைவ அதி) ேசமி�� பிற1
 � ெத3யாவ�ண� 

பா�கா
கி�ற�. 

1.அறிைவ
 ெகா�� ெசய)ப��தி 
2.தன
  ேவ��ய ஆகார�ைத� பா�கா
 � எ'�பி�  

ஞானமி)ைலயா…? 

ஒ<ெவா1 சி' பிராணி#� தன
 க4த அறிவி� ஞான�ைத? 

ெசய) ெகா��தா� ஜ+வி
கி�ற�. மனிதைன
 கா��F� 

அறி:� ஞானH� சில மி1க2களிட� உ��. 

ஆனா) அத� க4த அ2க அவய2க=� ெசா) ெவளி�ப���� 

ஒலி பாைஷ#� இ)லாததனா) உண0வி� எ�ண�ைத ஒ1 

நிைல�ப��த
&�ய ப �தறி#� ஞான� இ)ைல. 

அறிவி� ெசய) ஞானH��. உய0 ஞான�ைத உண0வி� 

த�ைமைய மா�றியைம��? ச
தி ெகா�ள
&�ய ஞான�தி� 

வள0?சி அ2கி)ைல. 

இ4த ஞான�ைத? ெசயலா
கி ஒ�'ட� ஒ�' ேச0�� 

பிறிெதா�றி� &�டைம
க மனிதனி� ஞான�தி� ? ெசய) 

திறைம ெசா)லா�ற) இைவ உ��. 

இ4த ஞான�தி� உய0 ஞான� ெகா�ள�தா� ப
தி மா0
க�… 

சி�� மா0
க�… ேயாக மா0
க�…! எ�ெற)லா� இ4த மனித 

உடலி� உண0ைவ எ�ண�தா) ஒ1நிைல�ப��தி ெஜப� எ�' 

வழி�ப���கிறா0க�. 

ஒ<ெவா1வ1� அறி4த ஒ<ெவா1 ம4திர? ெசா�கைள? 

ெசா)லி உய0 ஞான�ைத� ெப�' ஆ�டவனிட� H
தி ெப'� 

மா0
க�ைத இ<ேயாக சாதைனயா) உண0ைவ
 க���ப��தி 
Eவாச�ைத ஒ<ெவா1வ1� தா�… தா�… அறி4த 

மா0
க2கைள உண0��கி�றா0க�. 

1.ப
தியினா) ஞான� ெகா�� 

2.ச
தியினா) உண0ைவ ஒ1 நிைல ெகா�� 

3.எ�ண�தா) உய0 ஞான�தி� அைலைய நா� ெசய)ப��த 
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4.ந� ண2களி� அைல�ெதாட3) இ4த ஞான�ைத? ெசF�தி 
அ4த ஞான? ெசயலாக நா� ஒ�றாகலா�. 

இய�ைகயி� பைட�பி) உயிர6� ேதா�றி உ1வா8 உ1வமாக 

உ1
ெகா�� இய�ைக? Eவாச Hைறைய மா�றியைம��? 

சகல சி�� நிைல ெப'வத)ல…! உய04த ஞான ச
தியி� வழி� 

ெதாட0 ெப'வத� . 

இ4த ஞான� ேகாப�தி) உ�ளவL
 � �ைண ெச)கிற�... 

தி1டL
 � �ைண ெச)கிற�… வRசகL
 � �ைண 

ெச)கிற�.. ெப1� காHகL
 � �ைண ெச)கி�ற�. 

அவரவ0க� அறி#� அறிவி� ெசயைல? ெச8வி�பேத ஞான� 

தா�. 

1.ஞான�ைத� ப �தறி#� உய0 ஞானமா
கி 
2.உயர
&�ய நிைல
  உய0 ஞானமா
கி “ஞானியா 2க�…!” 

ந� ண2களி� பைட�ைப ஞான�தி� சா4த� ெகா�� 

“மனிதL� ேதவனாகலா�…!” எ�' சி�த0க� உண0�திய Hைற 

இ�ேவ. 

உண0வி� எ�ண�ைத “ஆ�டவனி� நாம�ைத” ெஜபி�� 

வ1வத)ல ெத8வ ச
தி…! 

1.உண0வி� எ�ண�ைத ந� ண2களி� அமிலமாக 

2.நா� வள0
 � ெசய) Hைற ஞான� தா� மனித� 

ெத8வமா � Hைற. 

ஞான 1 ெகா�
 � அ1� ஞான வா
 க� 

எ� நிைனைவ எ2ெக2ேகா அைலயவி�� எ� உடலி� 

உண0வி� ஆைச இ)லா� எ�L�ேள எ�'� ந+ இ14�வி� 

“ஈNவரா….” 

இ4த உடலி� உண0வி� ஆைச என
 � வள04திடா� 

1.“உயிரான… உ�” ஒளியான நிைலக� ெகா�� 

2.அ4த உண0வி� நிைனவாக என
 � எ�'� ந+ இ14�விட 

ேவ��� “ஈNவரா…” 
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3.உ� நிைனவாகேவ நா� இ1
க ந+ அ1� %3யேவ��� 

“ஈNவரா…” எ�' ேவ��னா) 

4.நம
 �  1வாக இய2கி
 ெகா��1
 � ஈசனி� அ1ைள 

நி?சய� ெப'ேவா�. 

இதனி� �ைண ெகா�� நா� ெச)ேவா� எ�றா) “நா�…!” 

எ�ப� ஏ�..? அவLட� ஒ�றிய இய
கேம நா� ஆகி�ற�. 

நா� தவ' ெச8தாF� நா� ஆகி�ற�. அவLட� ஒ�றிய 

நிைலக� தவறி� நிைலக� நம
 � ேவதைன த1� ெபாB� 

அவL
 � ேவதைன த1கி�ற�. அ�ெபாB� நம
 �=� 

ேவதைனைய உண0��கி�றா�. 

ேவதைனகளிலி14� அக�றிட 

1.அவனி� ஒளி ெகா�� 

2.இ1ைள அக�றி��… இ1ைள� ேபா
கி�� நிைலயாக… 

3.ஒ<ெவா1 உண0ைவ#� “பிள4� கா��கி�றா�” 

4.உண0வி� ெசயைல உண0��கி�றா�. 

நம
 � அறியா� வ4த “த+ைமகைள� பிள4தி�� ஆ�ற) 

ெப�ற… அறி4தி�� ஆ�ற) ெப�ற… அவனி� நிைன:” 

எ�ெபாB�� நம
  வ4� ெகா�ேடயி1
க ேவ���. 

அறி4தி�� ஆ�றைல
 ெகா�
 � உயி3� �ைண ெகா�� 

த+ைமகைள அக�றி�� அறிவி� ஆ�றைல நம
 � நா� 

வள0��
 ெகா�ள ேவ���. 

எ2ெக2ேகா ெச)F� எ� நிைன: எ)லாவ�றிF� “ந+…” 

இ1
க ேவ��� ஈNவரா…! உ� நிைனவாகேவ நா� எ�'� 

இ14திட அ1� %3வா8 ஈNவரா…! 
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நரகாEர� எ�பவ� யா0...! 

  

ஒ1வ1
  ந)ல� ெச8ய ேவ��� எ�' எ�ண�ைத 

எ�6� ெபாB� அைத நம� க� கவ04� ஆ�மாவாக மா�றி 
Eவாசி
க? ெச8� அ� ந� உயி3ேல ப�� இய
க�ப�� ெபாB� 

ஓ... எ�' பிரணவமா
கி �... எ�' ந� உடலாக ஆகிற�. 

1.அ� தா� இ4திர�. இ4திர� எ�றா) வி4� எ�' ெபா1�. 

2.அ� நம
 � க1வாகி உ1வா � ச
தியாக அ� 

உ1�ெப'கிற�. 

நா� எ�ணியைத? Eவாசி
க�ப�� ேபா� நம� உயி0 அைத 

இய
 கி�ற�. உயி1
 � எ�ெபாB�� ���% இ14� 

ெகா�ேட இ1
கிற�. அதனா) ெவ�ப� உ1வாகி
 ெகா�ேட 

உ�ள�. 

உயி0 ஈச� எ�றா) ���பினா) ஏ�ப�� ெவ�ப� வி56. 

ஆகேவ அ4த இய
க�தி� � ஏ�ப�� ெவ�ப� (வி56) 

Eவாசி�த உண0:
  வர� ெகா��� வி�டா� எ�' ெபா1�. 

அEர� என
  எதிFேம இற�% வர
&டா� எ�ற நிைலயி) 

அவ� வி56விட� வர� வா2கி
 ெகா�டா�. எதிேல#ேம 

இற�பி)லாத நிைலக� எ�றா) அதனி� உ�ெபா1� எ�ன...? 



71 

 

ஒ1வ� ந)ல ெசய)கைள? ெசய)ப���கி�றா�. இ1�பிL� 

பிறிெதா1வ0 ேவதைன�ப�வைத� பா0
க ேந1கிற�. அவனி� 

க�களான க�ண� “அவ� ேவதைன�ப�கிறா�” எ�ற 

உ�ைமைய உண0��கி�ற�. 

ஆனா) க� பா0�� அவ� உடலிலி14� வர
&�ய 

ேவதைனயான உண0ைவ? Eவாசி
 �ேபா� அ4த ேநர�தி) 

வி56வான உயி0 வர� ெகா��� வி�கி�றா�. 

ேவதைன�ப�கிறா0 எ�ற நிைலகளி) வர� ெகா��த பி� அ4த 

ேவதைன உடF
 � ேபான பி� இ4த இ4திரேலாக�தி� � 

ந)ல ெசய)க� ெசய)ப���வைத அ� த�
கி�ற�. 

பா) நிைறய? ச�� உ�ள� தா�. இ14தாF� அதி) சிறிதள: 

விஷ� கல4� வி�டா)  ��ேபாைர மய2க? ெச8கிற�. ஆக 

இ4த அEர� எ�ப� விஷ�. 

1.ஒ1வ� ேவதைன�ப�வைத
 க�க� கா�� 

2.அதி) இ14� கா�பா�'� உண0வி� ெசயைல
 க� நம
 
 

கா��னாF� 

3.அ4த ந)ல ெசய)களி� வழிகளிேலேய உ� % 4� அEர ச
தி 
நம
 � வ4� வி�கி�ற�. 

ஒ1வ0 ேவதைன�ப�வைத நா� பா0�� அைத Wக04� அவ1
  

உடேன உதவி ெச8ய ேவ��� எ�' எ�ணினாF� அ4த 

எ�ண�தா) ந� உயி0 வர� ெகா��� வி�கி�ற� வி56. 

அ4த ேவதைன ந� உடF
 � ெச�றபி� அவ0க� எ�தைகய 

ேவதைன�ப�டா0கேளா அேத உண0:கைள ந� உட) 

HBவத� � J�ட? ெச8கி�ற�. 

1.ேவதைன�ப�டவ0 அவ0...! 

2.ஆனா) நா� ந�ைம ெச8ய� ேபாக அ4த ந�ைமயி� 

உண0:
 � 

3.அவ0 ப�ட ேவதைன ஊ�1வி நம
 � வ4� ந)ல 

 ண2கைள? ெசய)ப��தாதப� 
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4.ந� உடலான இ4திரேலாக�தி) அ4த அEர ச
திக� 

ெசய)ப�கி�ற� 

இைத� ேபா) நா� எ4த
 கா3ய2கைள? ெச8தாF� அதிேல 

ெக�டைத ந+
க நா� Hய�சி
கி�ேறா�... %ற நிைலயி)...! 

ஆனாF� “ெக�ட�” எ�' உண04� ெகா�ட பி� 

1.அ4த உண0வி� ச�� ந� உடF
 � Eவாசி
 � ெபாB� 

2.உயிரான வி56 வர� ெகா��� வி�கி�றா�. 

3.உடF
 � அ4த அEர ச
தி ெசய)பட ஆர�பி�� வி�கி�ற�. 

நம� வாD
ைகயி) ந�ைம அறியாத நிைலயி) அEர ச
திக� 

இ�ப�� தா� % 4� வி�கிற�. 

ந)லவ0க� அைனவ1ேம பிற0 �யர�ப�வைத எ�ணி அவ0க� 

�யைர� �ைட
க� தா� எ�6கி�ேறா�. ஆனா) அவ0க� 

ப�� �யரமான உண0:க� ெவளி�ப�வைத எ)லா� @3யனி� 

கா4த ச
தி கவ04� அைலகளாக மா�'கி�ற�. 

�யர�ப�பவ0கைள� பா0�� அவ0க� உடலிலி14� ெவளி வ1� 

�யரமான அ4த உண0வைலகைள
 க� கவ04� ஆ�மாவாக 

மா�றி உயிரான ஈசனிட� அைத ஒ�பைட
கி�ற�. 

1.ஈச� அைத நம
 � உண0��� ேபா� அ4த ந)ல 

கா3ய2கைள? ெச8தாF� 

2.அதLட� த+ய விைள:க=� நம
 � ேச04� வி�கி�ற�. 

3.அ4த அEரைன வ +D��� வழி இ)லா� அ� வள04� வி�கிற� 

எ�பைத� தா� “நரகாEர�” எ�' கா��கி�றா0க�. 



73 

 

 

ேகாப�ைத வ +ரமா
கி அைத ஞான� ெகா�� சா4த�ப��தி “வ +3ய 

ச
தியாக…” மா�ற ேவ���- ஈNவரப�ட0 

  

1.வ +ரமான உண0வைலக� ஒ<ெவா1 மனிதL
 � மிக:� 

H
கிய�. 

2.வ +ர�தி� உண0வா�ற) ச
தி தா� மனிதனி� வாD
ைக 

அைம#� நிைலதைன. 

இ4த வ +ர�ைத ஞான� ெகா�� சா4த�ப��தினா) மனித 

வாD
ைகயி� ெவ�றி
  இ<வ +ர� தா� வி�த�பா…! 

இ<:லக நைடHைற அரசிய) தைலவ0களி� உ�ைம 

நிைலயிைன ஊ�றி� பா0�தா) வ +ர�தி� ஞான சா4தநிைல 

%ல�ப��. 

ஆனா) ந� உண0வி) கல4த��ள வ +ர�ைத நா� அத� 

நிைலயிேலேய ெசF�தி வி�டா) வ +ர�தி� வ +D?சிைய விைரவி) 

அைடேவா�. 

1.வ +ர�ைத ஞான�தா) சா4தமா
கி? ெசய)ப�� ெபாB� 

2.அ4த வ +ர�தி� வ +3ய ச
திைய வள0��
 ெகா�ேடயி1
கலா�. 
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வ +0�ைத
 ேகாப�தா) ெசF��� ெபாB� ந� வ +ர�தி� ெசய) 

ெதறி��வி��… அைத நா� உடேன அறியலா�. 

இRஞான�ைத எ�ப� வழி�ப���வ�…? 

தி1டL
 � ஞான� உ��..  1டL
 � ஞான� உ��… 

மி1க2க=
 � ஞான� உ��. ப
தி ேயாக� எ<வழி
 ? 

ெச)பவL
 � ஞான� உ��. 

ஞான� இ)லாவி�டா) தி1ட� எ�ப�? சா�3யமாக� பிறைர 

ஏமா�றி� தி1ட H�#�…? 

தி1டL�… 

1.த� ஞான�ைத
 ெகா�� தி1ட ேவ��ய நிைல
  

2.பிறைர ஏமா�ற அ4த? சா4த�ைத
 க�'�தா�… 

ெபா'ைம#ட�… 

3.த� தி1�ைட� பிற0 அறியாவ�ண� தி1�
 ெகா�� வர 

4.மிக:� சா�3யமாக� த� ஞான�ைத? சா4தமா
கி� த� 

நிைலைய? சா4தமா
கி
 ெகா�கி�றா�. 

அைதேய… ஏ� நா� ந)வழியி� உண0:
 … ஞான�ைத? 

சா4தமா
கி உய0 ஞான� ெகா�ள H�யா�…! 

க� ஒளிய�றவ� த� ஞான�ைத? சா4தமா
கி உண0வி� 

எ�ண� ெகா�ேட த�ைன
 கா��
 ெகா�கி�றா� 

அ)லவா…? 

தா� வாழ ேவ��� எ�ற ஒேர ஆைச உ�ளவ� உண0ைவ 

இ?சா4த�தி� பா) ெசF�தி ஞான� ெகா�� க� ஒளி 
உ�ளவ0கைள
 கா��F� அதிக ஆ��க� ஜ+வி
கி�றா�. 

மி1க�தி�  ஞான� உ��. அ4த ஞான�ைத எ�ப�? 

ெசய)ப���கி�ற�…? எ)லா நிைலகைள#� மி1க� 

உண04தி14தாF� அ2க அவய2க=� ெசா)லா�ற) 

திறைம#� மனிதைன ஒ�த நிைல இ)லாததனா) அத� 

ஞான�ைத எ�ப�? ெசய)ப���கி�ற�…? 
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1.ஒலியி� ஈ0�ைப ஒளி ெகா�� 

2.த�ைன வள0
 � எஜமான3� ெசா) ஒலிைய இ<ெவாளியா) 

கவனி�� 

3.த� ஞான�ைத உடF
 � பதிய? ெச8� ெகா�கி�ற�. 

சில  றி�பி�ட ஒலி அைலகைள… த� ேம) விEவாச� ெகா�� 

ப3:ட� ெசF��� வள0�பவனி� ஒலிைய… 

1.த� ஒலியா) ஈ0�� எ���� பதிய ைவ���ள நிைல
ெகா�ப… 

2.வள0
க�ப�டவனி� ஒலி பா8?சிய Hைற ெகா�� 

3.அத� ஞான�தி� ெசய) இ1
 �. 

மனிதனி� வள0�பி) உ�ள பிராணிக=
  அ4த4த� 

பிராணிகளி� &
 ரலி� நிைல
ெகா�ப இவ� ஒலிைய அத� 

ஒளி#ட� பா8?E� ெபாB� அத� ஈ0�பி) அதLைடய ஞான� 

ெவளி�ப�கி�ற�. 

ப
தியி� நிைல ஞான� எ�ப�? ெசய)ப�கி�ற�..? 

ஆ�டவைன வண2கினா) அவ� அ1�வா� பல…! எ�' த� 

உட) ேதைவ
 � ெச)வ�தி� � வாD
ைகயி) உழ�'�ள 

ம�ற நிைலக=
 � ஆ�டவைன நிைன�� வண2 � ஞான� 

எ�ப�? ெசய) ெகா�=�…? 

1.அவரவ0களி� உண0:
 க4த 

2.எதி0பலனி� நிைலைய�தா� அவனவ� அைடய H�#�. 

ஞான 1 ெகா�
 � அ1� ஞான வா
 க� 

இ�' நா� ஆலய2க=
 ? ெச)F�ேபா� அ0?சைன
 
 

காைச
 ெகா���வி�� சாமிைய� பா0�த:ட� “அ�பேன… எ� 

வ +��) இ�ப�ெய)லா� இ1
கி�ற� நா� உ�ைன நிைன
காத 

நா� கிைடயா�..,” எ�' ேவதைனைய�தா� அ2ேக 

எ�
கி�ேறா�. 

பா0�தா) க�களிலி14� அBைக… “க�ண+ராக” வ4� 

ெகா��1
 �. 
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ஆனா) அ2ேக ஞானிக� கா��ய ந)ல உண0:கைள#� ந)ல 

ச
திகைள#� தன
 � எ��பதி)ைல. அைத� ப�றி 
எ�6வ�மி)ைல. 

த� ேவதைனைய? ெசா)லி ஏ2கி
 ெகா��1
 � ெபாB� 

பி�னா� இ1�பவ1� இேத ஏ
க�திலி1�பா0. அ�ெபாB� 

சாமிைய� பா0
க ேவ��� எ�ற ஆ0வ�தி) இவ0கைள� 

த�=வா0. 

“ஏ�மா…! மா� மாதி3� த�=கிறா8 எ�பா0. இைதெய)லா� 

இ�' ேகாவி)களி) பா0
கலா�. 

ந+ தா�… எ1ைம மாதி3� த�=கிறா8…! எ�' அவ1� 

பதிF
 
 &'வா0. சாமி  �பி�வைத வி��வி�கிறா0க�. 

ச�ைட ேபாட ஆர�பி��வி�வா0க�. 

இ4த உடைல
 ேகாவிலா
கி நம
 � உ�ள  ண�ைத 

உய04ததா
 வத�காக� தா� ெத8வ�ைத அ2ேக ைவ�தா0க� 

ஞானிக�. 

அைத நா� யா1� பி�ப�'வதி)ைல. 

இ4த உ�ைமகைள எ)லா� யா� ெசா�னா) “சாமிேய 

இ)ைல…” எ�' இவ0 ெசா)கிறா0 எ�' எ�ைம� தி��வா0க�. 

ேகாவிF
 ? ெச�றா) ேத2கா8 பழ� ைவ��…, “ேத2யா8 

உைட
காம) அ� எ�ன2க சாமி  �பி�கி�ற�…!” எ�பா0க�. 

உ2க� வாD
ைகயி) ச2கட� சலி�ேபா� இ1
கி�ற+0க�. 

எ�  ��ப�தி) பல க5ட2க�… என
 � பல சிரம2க�… 

எ�' இ�ப�� பல ேவதைனகைள�தா� ெசா)ல ேவ��� 

எ�' வி1�%கி�ற+0கேள தவிர இ4த ேவதைனகைள ந+
க 

ேவ��� எ�' யா1� எ�6வதி)ைல. 

ஏென�றா) இ4த உண0:க� எ�ன ெச8கிற�? 
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ந� ந)ல  ண�ைத இ4த? ச2கட உண0:க� ேபசவிடா� ந�ைம 

மைற��
 ெகா�ேடயி1
 �. 

1.நா� தவ' ெச8யவி)ைல, 

2.ச2கட உண0:க� ந�ைம அ<வா' இய
 கி�ற�. 

அைத ந+
 வத�  அ4த அ1� ஞானிகளி� உண0ைவ 

உ2க=
 � ேச0��
 ெகா�� 

1.“நா� இ�ப��தா� இ1
க ேவ���…” எ�' எ�ணி� 

பா12க�. 

2.உ2க� உயி0 இய
 கி�றதா… இ)ைலயா…? எ�' பா12க�. 

3.அேத உண0ைவ உயி0 இய
 � ெபாB� க� அ4த வழிையேய 

கா���. 

4.உடF� மகிD?சியாக இ1
 �. 

உ2க� ெசா) ேப?E I?E எ)ேலார#� ந)லதா
 �. அ4த
 

ேகாவிலி) எ4த� ெத8வ�ைத ைவ�தி1
கி�றா0கேளா ந+2க� 

அ�வாக மா'கி�ற+0க�. 

உ2களிட� இ1
 � ந)ல  ண�ைத ெத8வ  ணமாக 

மா�'வத� �தா� இ�ப�? ெசா�னா0கேள தவிர 

ம�றவ0கைள� த�ளி� ேபா��வி�� அ4த? சாமியி� ச
திைய� 

ெபறேவ��� எ�றா) 

1.த�ளிவி��  ண� தா� நம
 � வ1�. 

2.ந�மிடமி1
 � ந)ல  ண�ைத� த�ளிேய வி��வி��. 

ந� ந)ல  ண�ைத
 கா�பத�காக�தா� ேகாவிைல ஞானிக� 

க�� ைவ�தி1
கி�றா0க�. 

1.அ4த� ெத8வ  ண�ைத� ெபறேவ��� 

2.சாமி ேம) ேபா��1
 � மலைர� பா0�த:ட� அ4த மலைர� 

ேபா�ற மண� ெபறேவ��� 

3.இ4த� ெத8வ  ண�ைத உண0�திய அ4த மக3ஷிகளி� அ1� 

ச
தி ெபறேவ��� 

4.அ4த? ச
தி எ2க� உட) HBவ�� படர ேவ��� 

5.இ4த ஆலய�தி�  வ1� அைனவ1� இ4த? ச
தி 
ெபறேவ��� 
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6.அவ0க�  ��ப2க� எ)லா� ந�றாக இ1
க ேவ���. 

7.அவ0க� ெச8#� வியாபார� ெதாழி) எ)லா� ந�றாக இ1
க 

ேவ��� எ�' 

8.இ�ப� ேவ��னா) நா� அ4த� ெத8வமாக ஆகலா�. 
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உண0?சிகைள
 க���ப��த H�#� - ஈNவரப�ட0 

  

உண0:ட� &�ய எ�ண�தா) ஞான�தி� ச
தி ெகா��… 

ப
தி எ�ற Hைற�ப��தி உய0 ச
திைய ஞான வழியி� 

ெஜபமா
கி… நம
  ேம) உய04த ச
தி ெகா�ட ச�த3ஷிகளி� 

அைலைய நா� எ�
க எ�
க… ந�ச
தியி� அமில  ண2க� 

நம
 � வள0?சியாகி� ெப1 �. 

அ�ப�� ெப1க� ெதாட2கினா) உடFட� &�ய உண0வான 

1.ேசா�ப) ¬- த� எ�ண பல�தா) எ�த�ைமயான ேசா0: 
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வ4தாF� எ�ண�தி� நிைல
ெகா�ப “ேசா0ைவ…” அக�ற 

H�கி�ற�. 

2,J
க� ¬- “J
க�ைத#�…” ந� ேவைலயி� ேநர�தி�ெகா�ப 

உண0வா) எ�
 � எ�ண� ெகா�� மா�றி அைம
க 

H�கி�ற�. 

3.பசி - எ�ண�தா) ேவ' ஒ1 ெசயலி) உ�ள ெபாB� 

“பசிைய#�…” மா�ற H�கிற�. 

4.காம இ?ைசக� - உட) “காம இ?ைசைய#�…” மனிதனா) 

இ?ைச
 க4த நிைலயி) ெச)லாம) ஒB2 Hைற�ப��தி
 

ெகா�ள H�கிற�. 

5.உட) கழி:களி� உ4த) 

6.உடலி) ஏ�ப���ள வியாதியி� வலிக� - எ�ண�தா) 

அ<வலிையேய மற
க
&�ய த�ைம மனிதL
  உ��. 

இ4த ஆ' நிைலகைள#� உண0வா) ெவளி�ப�� நிைலதைன 

ந�மா) மா�றி அைம
க H�#�. 

அேத ேபா) உண0வா) உ4த�ப�� உடலி� இ?ைசகைளேய 

ஒB2 நிைல�ப��தி 
1.உண0வி� த�ைமயி) ெச)லாம) 

2.ஞான�தா) கால நிைல அLச3�� 

3.உட) பி�ப உண0: உ4தலி� அைலையேய 

4.எ�ண�தா) ஒB2 ப���கி�றா� மனித�. 

எ�ண�ைத
 ெகா�� எ?ெசயைல#� ெச8வி
 � மனிதைன� 

ேபா) மி1க2களி� நிைல இ)ைல. 

அத� உடலி) ஏ�ப�� உண0வி� உ4தலான� ஞான�தி� 

எ�ண� ெகா�� மா�றியைம
க
&�ய ப
 வH� ெசய) 

திறL� மி1க2க=
  இ)லாததனா)தா� மனிதைன ஒ�த 

உண0ைவ மா�றியைம�� “வாD
ைக” எ�ற சHதாய� 

பிைண�ைப ஏ�ப��தி
 ெகா�ள H�யவி)ைல. 
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ஆனா) மனித� த� எ�ண�தி� க4த வள0?சி ெசய) 

ஞான�ைத? ெச8வி
கி�றா�. உண0ைவ மா�றி 
அைம
க
&�ய எ�ண� ெசய) ம�ற இன2க=
  இ)ைல. 

உணைவ� ேத� உ�� கழி�� உற2கி காம இ?ைசயி� இன� 

ெப1
க உண0:� உட) பிணியி) உ�டா � அவNைதயி) 

ச0வ சதா அ<வலியி� த�ைம#ட� ஒ�றி#� உண0ைவ 

மா�றியைம
க H�யாத நிைல தா� ம�ற இன2க=
 ��. 

மனிதனி� ஞான� எ<:ண0ைவ#� கால நிைல @Dநிைல இத� 

வ�ட�ைத
 ெகா�� ஒB2 Hைற�ப��தி� த� ஞான�தா) 

உண0வி� எ�ண�ைதேய ெசய)ப���� திற� ெப�ற�. 

ஞான 1 ெகா�
 � அ1� ஞான வா
 க� 

 ��ப�தி) த� பி�ைளக� ந�றாக இ1
க ேவ��� எ�ற 

எ�ண�தி) பி�ைளைய� பா0�� ந+ அ2ேகெய)லா� 

ேபாகிறாயாடா..? அவ� ேமாசமானவ�டா… அவனிட� 

பழகாதடா…, அவ� எ�ப��ப�டவ� ெத3#மாடா உன
 …? 

“ஏ�டா அ�ப�ெய)லா� ெச8கிறா8 எ�' பி�ைள ேம) உ�ள 

பாச�தா) தா8 ேக�பா0க�. 

ஆனா) பி�ைளேயா அவ� மீ� ெரா�ப:� சிேநகிதமாக 

இ1�பா�. த� தாைய� பா0�� ந+ E�மா… “ந?…ந?…, எ�' 

எைதயாவ� ெசா)லி
 ெகா�ேடயி1�பா8…” எ�பா�. 

பாச�தினா) தா8 “ந+ இ�ப�? ெச8யாதடா.., ந+ பழ பவ0க� 

ந)லவ0க� இ)ைல” எ�' ெசா�னா) ைபய� உன
  

எ�ெபாB� பா0�தாF� “நா� ெச8வ� த�பாக�தா� ெத3#�” 

எ�பா�. 

“ஐேயா…! இ�ப�? ெசா)கிறாேன… இ�ப�? ெசா)கிறாேன… 

இ�ப�? ெசா)கிறாேன…” எ�ற ேவதைன தா� வ1�. 

அ���… வ1பவ0களிட�தி) எ)லா� ெசா)வா0க�. 

“பா12க�…!” ம�ற பச2க=ட� ேச04� இ�ப�? ெச8கி�றா�. 
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ெக��� ேபாகி�றா�. அைத நா� ேக�டா) எ�ைன#� இ�ப�� 

ேபEகி�றா� எ�பா0க�. 

ெவளியிலி14� வ1�ேபா� ைபய� அேத ேகாப��ட� 

வ1வா�. “உ�ைன உைத�தா) தா� ச3யாக இ1
 �” எ�பா�. 

இைதெய)லா� தா8 ேக�� நா� ேவதைன�ப��
 

ெகா�டயி1
கி�ேற� எ�பா0க�. 

இ�ப��தா� நட
கி�ற�. 

ஆனா) விநாயகைர எத�காக ைவ���ளா0க�? 

ந) வாD
ைகயி) ந�ைம அறியாமேல இைத� ேபா�ற த+ைமக� 

விைனயாக? ேச0�� ந�ைம அழி��
 ெகா��1
கி�ற�. இ4த 

விைனகைள ந+
க ேவ��� எ�பத�காக�தா� விநாயகைர� 

ெத1:
 � ெத1 ைவ���ளா0க�. 

விநயகைர� பா0�� அ1� ஞானிகளி� உண0ைவ நம
 � 

விைனயாக? ேச0��
 ெகா�ள ேவ���. 

1.மக3ஷிகளி� அ1� ச
தி எ2க�  ��ப� HBவ�� 

படரேவ���. 

2. ��ப�திF�ேளா0 அைனவ1� மக3ஷிகளி� அ1� ச
தி 
ெபறேவ���. 

3.அ4த எ�ண�ைத இ2ேக வ +��) பா8?ச ேவ���. 

ைபயைன எ�6� ெபாB� தி��யி14தாF� அவைன அறியாத 

இ1�க� ந+2க ேவ���. அ�ைன த4ைத எ�ற நிைலகளி) 

அவ� மதி�� நட
க ேவ���. வசி5ட0 அ14ததி ேபால எ2க� 

 ��ப�தி) ஒ�'ைம வளர ேவ���. 

1.ைபய� ஞான�தி) வள0?சி அைடய ேவ���. 

2.அவ� எ)ேலா1� ேபா�'� நிைல ெபறேவ��� எ�' இ�ப� 

எ�ணி� பழ த) ேவ���. 

ைபயைன� பா0�� த�பி…! இ�ப� எ)லா� இ1
கி�ற�. 

எ)லா� அ4த ஆ�டவனி� ெசய). “ந+ அ4த விநாயக3ட� 
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ெச�' இ4த Hைற�ப� ேவ��…” ேகாவிF
 ? ெச�' இ�ப� 

வண2  எ�' ெசா)லலா�. 

ைபய� விநாயகைர� பா0�� எைத எ�ண ேவ���? 

எ� அ�ைன த4ைதய3� அ1ளாசி நா� ெபறேவ���. அவ0க� 

அ1ளா) மக3ஷிகளி� அ1� ச
தி ெபறேவ���. 

1.எ�ைன அறியா� ேச04த இ1�க� ந+2க ேவ���. 

2.எ�  ��ப�தி) ப�'ட� வாD4தி�� ச
தி என
  

வரேவ��� 

3.ெபா1ளறி4� ெசய)ப�� திற� ெபறேவ��� எ�' 

அவ� இ�ப�� ெத8வமாக
  �பிட ேவ���. 

ஆனா) அ�ப� நா� ெச8கிேறாமா…? 

“ேகாவிF
 � ேபாடா…” எ�' ெசா�ன:டேன ைபய� எ�ன 

ெச8வா�. ேகாவிைல ஒ1 E�' E�றிவி�� சாமி
  இ<வள: 

[பா8 காணி
ைக எ�' ேபா�வா�. 

அ2ேக Pைஜ ெச8#� Pசா3
 
 &ட
 ெகாRச� காைச 

ைவ�தா) “வா2க த�பி..” எ�பா0. சாமி ேம) ேபா��1
 � 

மாைலைய எ��� “இ4தா�பா மாைல…” எ�' ெகா��பா0. 

த� தாயிட� ெசா)வா�. நா� சாமிைய வண2காமலா 

இ1
கி�ேற�. நா� மாைல &ட வா2கியி1
கி�ேற�. ந+ 
வா2கி
 ெகா��வா பா0
கலா� எ�பா�. இ�ப�? 

ெசா)வத� �தா� இ1
கி�ற�. 

காைச
 ெகா���வி�� விைல
  வா2 � ச
தியாக�தா� 

இ1
கி�றேத தவிர ஞானிக� கா��ய நிைலக� ந�ைம 

அறியாம) இ1
 � இ1ைள ந+
கி எ)ேலா1� நலமாக இ1
க 

ேவ��� எ�ற உண0ைவ எ��தா) அ� ந)லதா �. 

ந�மிட� ந)ல  ணH� ெக�ட  ணH� உ��. 

1.அ4த ஞானிக� ெசா�ன Hைற�ப� ந)ல ச
திகைள எ��� 

2.ந)ல  ண�தி�  வF ெகா��தா) 
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3.நா� ெத8வமாக இ14� “ெக�ட  ண�ைத எ)லா� ஒ�
க 

H�#�”. 

தியான�தி) உ�கா04த:ட� பா0�தா) சில0 எ�ன 

ெசா)வா0க�. “அவ� எ�ைன இ�ப�� ேபசினா�.. இவ� அ�ப�? 

ெச8தா�..” இ�ப�� பல எ�ண2களா) அைல
கழி
க�ப�� 

எ�னா) உ�காரேவ H�யவி)ைல எ�பா0க�. 

தியான� எ�ப� எ�ன…? 

“எ�ெபாBெத)லா� ந� உண0:க� மா'கி�றேதா…. 

அ�ெபாBெத)லா�…” மக3ஷிகளி� அ1� ச
தி நா2க� 

ெபறேவ��� எ2க� உட) HBவ�� படரேவ��� எ2க� 

உடலிF�ள ஜ+வா�மா ஜ+வ அ6
க� ெபறேவ��� எ�' 

இ�ப� எ�ணி அ4த உய04த ச
திகைள நம
 � ேச0�ப� தா� 

தியான�. 
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உடF
 � பல மா�ற2கைள உ�டா
கி வலிேயா ேவதைனேயா 

ேநாேயா எ�ப� உ1வாகிற�…? எ�பைத ேநர�யாக
 கா��னா0 

 1நாத0 

  

ஈNவரப�டாய  1ேதவ0 எ�ைம (ஞான 1) பதினா�  வ1ட� 

பல கா� ேமெட)லா� அைலய? ெச8தா0. எ�ைன அறியா� 

என
 � பல ��ப2கைள அ2ேக ஊ��னா0. 

அ4த� ��ப�ைத நா� Wக04� பா0
 � ேபா� அ� எ)லா� 

என
 � வ4� வி�கி�ற�. அைத எ�ப� மா�றி அைம
க 

ேவ���…? எ�' அLபவP0வமாக நா� ெத34� 

ெகா�வத�காகேவ அைத எ)லா� ெகா��தா0. 

அத�காக ேவ�� I�' ல�ச� ேபைர? ச4தி
 �ப�#� 

ெச8தா0. அைத நா� ேவ�
ைக பா0
 � ெபாB� 

ஒ<ெவா1வ1� ஒ<ெவா1  ண�தி) அவ0க� ெசய)ப��
 

ெகா��1
கி�றன0. 

1.ஒ1வ1
ெகா1வ0 ச�ைட ேபா�வ�… ஒ1வ1
ெகா1வ0 

தகாத நிைலயி) ேபEவ�… 

2.இ� ேபா�ற எ�தைனேயா உண0வி� த�ைமகைள Wக04� 
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பா0
க�ப�� ெபாB� 

3.Eவாசி�த� உயி1ட� ேமா�� ெபாB� ஏ�கனேவ நா� 

எ���
 ெகா�ட ந)ல  ண2க=
 � இ� கல4� 

4.அ4த விஷ�தி� த�ைம என
 � இ1
 � ந)ல  ண�ைத? 

ெசயலா
க விடாதப� 

5.எ� எ�ண2க� எ�ப� எ)லா� மா'ப��
 ெகா��1
கிற� 

எ�பைத#� 

6.எ�ைன அறியாமேல உடF
 � பல கவைல#� பல சRசலH� 

ஏ�பட? ெச8� 

7.எ<வள: திடசாலியாக இ14தாF� பலவ +ன�ப���வைத#� 

 1நாத0 கா��னா0. 

ஏென�றா) ஒ1வ1
ெகா1வ0 தா
கி
 ெகா��1
 � ேபா� 

அவ0க� ெவளி�ப���� உண0ைவ
 &0ைமயாக
 

கவனி
க�ப�� ெபாB� அ4த உண0வி� அைலக� இ2ேக 

பதிவாகி வி�கி�ற�. 

அ4த அைலக� உடF
 � Eழ�' ெகா��1
 � நிைலயி) 

இரவி) ப��தி1
 � ேபா� அ4த உண0:க� த�ைன 

அறியாமேலேய Eவாசி
க? ெச8� “பய�பட? ெச8வைத#�… 

J2கவிடாம) எ�ப�? ெச8கிற�…? எ�பைத#�” ேநர�யாக 

அLபவP0வமாக  1நாத0 கா6�ப� ெச8தா0. 

அ2ேக பா0�த உண0:க� உடF
 � அ� எ�வாக 

இைணகி�ற�…? அ� மீ��� மீ��� த�னி?ைசயாக 

உண0?சிகைள ஊ�� உடலி) அ6
களாக வளர? ெச8� 

ேநா8களாக எ�ப� உ1வாகிற�…? 

காரண�… 

1.ஒ<ெவா1 நா=� எ4ெத4த
  ண2கைள எ�
கி�ேறாேமா… 

2.அ4த
  ண2க=
 � த
கவா'… ஒ<ெவா1 உண0:
 � 

த
கவா' தா� உடF� உட) உ'�%க=� அைம4த�. 

3.ஈர) க)\ர) ம�ண+ர) கி�னி சி' ட) ெப12 ட) இ1தய 

வா):க� சி' Iைள ெப1 Iைள எ�' 

4.அ4த4த உண0:
 � த
கவா' எதெனதைன அ� ேச0�தேதா 
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5.அ4த மி1�� த�ைம
 � த
கவா' தா� அதLைடய 

ெசய)க=� இ1
கி�ற�. 

அ4த உ'�%களி� இய
க2கைள#� நா� எ���
 ெகா�ட 

உண0வி� ஒலிக=
ெகா�ப அ� எ�ப� இய2 கிற�..? எ�ற 

நிைலைய#� உடF
 �ேளேய ைவ��
 கா��னா0  1நாத0. 

ம1��வ� ப��பவ0க� ப��% (PRACTICAL) Iலமாக� ெத34� 

ெகா�வத�காக பிற1ைடய உட)கைள எ�ப� எ���� 

பT�சி��� பா0�பா0கேளா அேத ேபால 

1.எ�தைகய உண0ைவ ந+ Eவாசி
கி�றா8...? 

2.எ�
 � எ�ண2க� அைன��� உட) உ'�%கைள எ�ப�� 

தா
 கி�ற�…? 

3.அ4த உண0வி� ேவக� ���% இர�த��ட� கல4� Eழ�' 

வர�ப�� ேபா� 

4.ஒ<ெவா1 உ'�%களிF� இ� எதி0மாறா � ேபா� அ� எ�ப� 

எ3?சலாகி�ற�… 

5.அ� எ4ெத4த ேவதைனயாக உ1வா
 கி�ற�...? எ�' 

கா��னா0. 

உடலிேல ச0
கைர? ச�� அதிகமாகி வி�டா) எ4த அளவி� ? 

ச0
கைர அதிகமாக இ1
கி�றேதா அத� � த 4த மாதி3 சி' 

ந+3� கல0 மா'கி�ற�… பா0
கலா�…! 

அைத� ேபா) பிற1ைடய ெசய)கைள நா� ேவ�
ைகயாக� 

பா0��
 ெகா��14தாF�… இ4த உண0:க� அ� Eவாசி�� 

உடF
 � ெச)F� ேபா� இர�தமாக மாறி… உடலி) 

இ1
க
&�ய உ'�%க=
 � ஊ�1வி… இத� � அத� � 

எதி0மைறயா � ேபா� 

1.அ4த உ'�%க� எ�ப�� பி�னமாகி�ற�...? 

2.உன
 � வலி எ�ப� வ1கிற�…? எ�ற நிைலைய#� 

3.எ�ைனேய H�னி'�தி எ� உடலி� இய
க2கைள� பா0
க? 

ெசா)கிறா0. 

எ
Nேர பட2களிF� ம�ற Nேக� பட2களிF� பா0�ப� ேபா) 

எ���
 ெகா�ட உண0வி� ச
தி அ� எ<வாெற)லா� உ� 
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உடலி) விைளகிற�…? எ�பைத  1நாத0 ஒ<ெவா1 

நிைலகளிF� இைத
 கா��னா0. 

பி� அைத எ)லா� மா�'� உபாயமாக மக3ஷிகளி� அ1� 

ச
திைய எ�
க ேவ��ய Hைறகைள#� ெகா�
கி�றா0. அைத 

எ)லா� க��ண04த பி� தா� உ2க=
 � இைத 

உபேதசி
கி�ேற�. 

1.ந+2க� சாதாரண நிைலயி) இ14தாF� 

2.சி'  ழ4ைதயாக இ14தாF� அ)ல� ப�
காதவ0களாக 

இ14தாF� 

3.யா� உபேதசி�பைத
 &0ைமயாக� பதி: ெச8ய�ப�� ேபா� 

4. 1நாத0 கா��ய அ1� ஞானிகளி� ச
திகைள ந+2க=� ெபற 

H�#�. 

அ4த ெம8 ஞானிக� த+ைமைய ந+
 � ஆ�ற)கைள� ெப�' 

எ<வா' வி�6லக� ெச�றா0கேளா அ4த உண0வி� ச�ைத 

உ2க=
 � நிைன: &04� இ2ேக உபேதசமாக
 ெகா�
 � 

ேபா� உ�'
 கவனி�தா) அ� உ2க=
 � 

பதிவாகிவி�கி�ற�. 

அ4த� பதிைவ மீ��� நிைன:
 
 ெகா�� வ4தா) அவ0க� 

ெப�ற ச
திைய ந+2க=� ெபற H�#�… வி� ெச)ல:� 

H�#�…! 
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ஞானH� சா4தH� விேவகH� இ14தா) தா� நா� ேபா � 

ஞான வழியி) H�ேன�ற� காண H�#� - ஈNவரப�ட0 

  

உண0வி� எ�ண�ைத உண0�தி வ4ேத�. மனித உடலி� அமில 

 ண2கைள#�  ண�தினா) விைள#� உண0: உட) 

ஆேரா
கிய� இவ�ைற#� சில  றி�பி���ேள�. 

அ6:
 � அ6வாக அ6வி� அ6:
 � உ�ள நா� 

1.ந� எ�ண வலிைமைய எ�ப� வழி நட��கி�ேறா�…? 

2.மனிதனி� ந� ண அமிலமான அ�% பாச� ப3: ஞான� வ +ர� 

சா4த� இவ�ைற நா� எ�ப�? ெசய)ப���கி�ேறா�…? 

ந�  ழ4ைதயிட� அ�ைப ம��� ெசF�தி அ�பி� ெசயலா) 

வள0
க�ப��  ழ4ைத அ<வ�ைபேய தன
 ? சாதகமாக 

எ���
 ெகா�=�. 

1.அ<வ�பிேலேய வள04த நிைல ெகா�� 

2.தன
 ? சாதகமான… தன
  ேவ��ய உண0: ேதைவயி� 

நிைலைய�தா� 

3.ந�மிட� எதி0பா0��� “பி�வாத�தி)” நி� �. 
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இ�ப� ெவ'� அ�பினாேலேய வள0
க�ப�ட  ழ4ைத… அ� 

வள04த பிற  ந�மிட� இ4த உண0வி�  ண�ைத�தா� 

எதி0பா0
 �. 

அ�பினா) ம��� எ?ச
திைய#� ெசய)ப��திட H�#மா…? 

H�யா�. அ<வ�ேப க�� விஷ� ஆகி எதி0��� தா
 �. 

அ�ைப
 ெகா�� ெசய)ப��தி அ?ெசயேல நம
  எதிரா � 

த1ண�தி) ந� உண0வி) ேகாப�  �ெகா�=�. இதைன 

எ�ப�? ெசF��வ�…? 

1.அ�%ட� ஞான�ைத? ெசF�தி 
2.சா4தமாக நா� ஊ��� அ�பினாேலேய 

3.அ
 ழ4ைதைய உய0 ஞான
  ழ4ைதயாக நா� வள0
க 

H�#�. 

ப3:� இேத ேபா�ற� தா�…! ப3ைவ ஒ1வ1
 ? 

ெசF�த�ப�� ெபாB�… ப3:ட� &�ய ஞான�தா) சா4த� 

ெகா�� அ�ப3ைவ? ெசF��� ெபாB� ப3வினா) 

விைளய
&�ய ந�பயைன நா� காணலா�. 

ஆைசயி� நிைல#� அ�ப��ப�ட� தா�. ஆைசயினா) உ�ள� 

தா� இ4த உலகேம..! உ�ண உ�
க உணர எ�ண 

வாD
ைகயி� ஆணிேவேர இ<வாைச தா�. 

ஆைச ெகா�� நா� %திதாக ஒ1 ெதாழிF
  வி�J�றி வளர? 

ெச8கி�ேறா� எ�றா) 

1.அ<வாைசயி� வி�தி�  ஞான� எ�ற Hத) ேபா�� 

2.சா4த� எ�ற ந+ைர ஊ�றினா) தா� 

3.அ<வி�� ேவ[�றி வளர ஏ�வா �. 

ஞானமி)லா வழியி) சா4த� ெகா�ளாம) ஆைச ெகா�� 

எைத? ெச8தாF� அ� வியாபாரமாக இ14தாF� ச3… 

வாD
ைக நைடHைற? ெசயலாக இ14தாF� ச3.. ஒ1 

வ +�ைடேய க��கிேறா� எ�றாF� ச3… அ� நிைற: தரா�. 

ஆைச�ப���தா� வ +�ைட
 க�ட நா� H�ப�கி�ேறா�. 
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ஆனாF� வ +�ைட
 க�� H�
க� த�னிடH�ளள 

ெபா1ளாதார? @Dநிைல… ம�'� அ4த வ +��� க4த ெபா1� 

கிைட
 � நிைல… இவ�ைற எ)லா� இ4த ஞான�தா) 

1.த� ஆைசயி� உ1வ�ைத ஞான� ெகா�� 

2.த� ஆைசயி� ெசயைல எ4த வ�வி) அைம
க H�#�…? எ�ற 

ஞான� அறிய “சா4த�” ேதைவ. 

ஆைசைய ஞான� ெகா�� சா4த�ப��தினா) நா� அைம
 � 

வ +� ந� உண0வி� ஆைச
  உக4த நிைலயி) அைம#ம�பா..! 

ஞான 1 ெகா�
 � அ1� ஞான வா
 க� 

தினச3 மனித வாD
ைகயி) எ�தைனேயா சிரம2க� 

ப�கி�ேறா�. க5ட�ப�கி�ேறா� ேகாப�ப�கி�ேறா� 

ஆ�திர�ப�கி�ேறா�. 

ஆக வ +ணாக
 கவைல�ப�ேடா ச2கட�ப�ேடா சலி�பைட4ேதா 

ெவ'�பைட4ேதா ேவதைன�ப�ேடா அைதேய மீ��� மீ��� 

நம
 � வள0�தா) மனித உடF
 � த+ைமக� அதிகமாகி 
அ��� மனித உ1வ)லாத உடலாக�தா� ந�ைம உயி0 

உ1வா
 �. 

ேஜாதிடேமா ஜாதகேமா ந)ல ேநரH� ெக�ட ேநரH� 

உ2க=
  ஒ�'� ெச8யா�. 

த+ைமைய ந+
க ேவ��� எ�' எ�ெபாB� எ�6கி�ற+0கேளா 

அ4த ேநரேம உ2க=
  ந)ல�. 

1.த+ைம எ�ற உண0: வ1� ெபாB� 

2.�1வ ந�ச�திர�தி� ேபர1� ேபெராளி நா2க� ெபற 

அ1�வா8 ஈNவரா எ�' “அ4த ேநர�ைத� பய�ப��தி” 

3.எ2க� உடலிF�ள எ)லா அ6
க=� அ4த? ச
தி 
ெபறேவ��� எ�' எ�ணினா) 

4.அ4த ேநர� தா� உ2க=
  ந)ல ேநரமா �. 

ஏென�றா) மனித� எ)லாவ�ைற#� உ1வா
க
&�யவ�. 

1.ந)லைத உ1வா
க�ப�� ெபாB� அ4த ந)ல ேநர� 
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வ1கி�ற�. 

2.ந)ல ெசய)க� வ1கி�ற�. 

3.மன பல� கிைட
கி�ற�. மன உ'தி கிைட
கி�ற�. 

எ�ைன இ�ப�? ெச8தாேன... எ�ற நிைலகளி) ேகாபH� 

ஆ�திரH� வ1� ெபாB� அ4த ேநர� ெக�ட ேநர�. 

“என
  இ�ப�� த+2  ெச8தாேன... நா� ெதாழி) ெச8ேதேன 

ந5டமாகி வி�டேத... எ� ைபய� ெசா�னப� 

ேக�கவி)ைலேய...,” இ�ப� எ)லா� எ�ணி
 ெகா��14தா) 

இெத)லா� ெக�ட ேநர� தா�. 

என
 � த+2  ெச8பவ� மக3ஷிகளி� அ1� ச
தி ெப�' 

ெபா1ளறி4� ெசய)பட ேவ���. சி4தி�� அவ� ெசய)பட 

ேவ���. ந)ல� ெச8ய
&�ய உய04த எ�ண2க� வர 

ேவ���. 

நா� ெச8#� ெதாழி)க� அைன��� சரீாகி அதி) 

உ�ப�தியா � ெபா1�கைள� பய�ப���ேவா0 வாD
ைகயி) 

நலH� வளH� ெபறேவ���. எ� வியாபார� வி1�தியாக 

ேவ��� எ�' இ�ப� எ�ணினா) அ�ெவ)லா� ந)ல 

ேநரமாகி�ற�. 

எ� ைபய� ஞான� ெப�' ந)ல ெதளிவானவனாக வர 

ேவ���. அவ� அ4த அ1� ச
திக� ெபறேவ��� எ�' 

எ�ணினா) 

1.அவL
  அ� ந)ல ேநர�. 

2.அவைன� ப�றி இ�ப� நா� எ�ணினா) நம
 � அ� ந)ல 

ேநரமாக வ1கி�ற�. 
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%டமி��� பNபமா
கி எ�தைகய க�னமானைத#� கைரய? 

ெச8#� சி�த0களி� ஆ�ற) 

  

உதாரணமாக… ஒ1 ெப1� பாைறயாக இ1
கிற� எ�றா) 

கட�பாைரைய ைவ�ேதா அ)ல� உளிைய
 ெகா�ேடா 

ச�ம��யா) அ��� நா� அ4த� பாைறகைள� பிள
கி�ேறா�. 

அ<வள: வF இ1
கி�ற� அ4த இ1�பி� …! 

ஆனா) மனித உண0:
 � அேத இ1�பி� ச�� அதிகமாக? 

ேச04� வி�டா) அ4த வFவி� த�ைம அதிகமாகி… 

1.இ1�% எ�ப� ம�ெறா�ைற� பிள
கி�றேதா 

2.மனித உடF
 � இ1
க
&�ய ந)ல உண0வி� ச��கைள� 

பிள
 �. 

3.இ� மி�ன)கைள� ேபால உடலிேல வலி#� பல ேநா8க=� 

ஏ�ப�கி�ற�. 

ஏென�றா) ஒ<ெவா1 தாவர இன2க=ேம ஒ<ெவா1 

உேலாக�தி� த�ைமைய அதிகமாக
 ெகா�� வள04� வ4த� 

தா�. 
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நா� %Bவிலி14� மனிதனாக வ1� வைரயிF� அ4த� தாவர 

இன? ச��
கைள Wக04�… உணவாக எ���… அ4த உண0வி� 

மண�தா) மனிதLைடய எ�ண2க� ஓ2கி வள04�… இ�' 

மனிதனாக ந�ைம உ1வா
கி இ1
கி�ற� 

ச4த0�பவச�தா)… 

1.இ1�% ச�� அதிகமாக
 ெகா�ட கா8கறிகைளேயா அ)ல� 

எ�ண�தா) பல நிைலகைள அைத� ேபா�' Eவாசி
 � 

ெபாBேதா 

2.அ4த இ1�பி� ச
தி ந� ந)ல  ண2க=
 � கல4�வி�டா) 

க�ைமயான ேநா8களாக வ4�வி�கி�ற�. 

மனித உடலி) இ�ப��ப�ட ேநா8களாகி� ெதா)ைல ெகா�
 � 

நிைலகைள “அைத எ�ப� ந+
 வ�…?” எ�' அ�ைறய சி�த0க� 

எ�பவ0க� சி4தி
கி�றன0. 

அத� �டான உபாய�ைத அவ� சி4தி�� அத� வழி தா� 

Wக04� எ���
 ெகா�ட நிைலக� ெகா�� இைத ந+
க H�#� 

எ�ற உண0:க� அ� அவL
 � வF ெப'கிற�. 

அ�ப� வF� ெப�ற நிைலக� ெகா�� பல தாவர2கைள� 

பறி�� அ4த இ1�%ட� அைத
 கல4� %ட� ேபா�கிறா�. %ட� 

ேபா�� ேபா� 

1.இ1�%
 � இ1
 � அ4த
 க�னமான பாைறைய உைட
க? 

ெச8#� க�ைமயான ச�தி� வF இழ4� 

2.அ4த இ1�ேப கைர4� ேபா � நிைலகைள உ1வா
 கி�றா� 

சி�த�. 

அ�ப� உ1வா
கி� பNபமா
கிய அ4த உண0வி� ச�ைத ஒ1 

மனித உடF
 � ெகா�
க�ப�� ேபா� 

1.உடலிேல க�னமான ேவதைனக� ெகா���
 ெகா��1
 � 

அ4த ச
தி ந+2கி அைத
 கைர�� வி�கி�ற� 

2.உட) நல� ெப'� ச
தியாக அ� வ1கி�ற�. 

ஒ1 மனிதனி� உடலி) இ�ப�� ��ப2கைள ஊ��� இ4த 

உண0வி� ச�ைத� த� எ�ண�தா) இைதெய)லா� கல4� 



97 

 

இைத ந+
க H�#� எ�' ெசய)ப��தியவ0க� தா� அ�ைறய 

சி�த0க�. 

“%டமி��� பNபமா
 � உண0:க�” சி�தனி� உடலி) ச
தி 
வா84த உண0வாக விைளகி�ற�. அவ0 க�டறி4த ம14ேதா 

மனித உடலி) இ1
 � ேநாைய மா�'கி�ற�. 

அேத சமய�தி) மனித உடலிேல சா�� அ4த
 க�ைமயான 

ேவதைனக� தன
 � வளரவிடாத நிைலகளிேல அ4த? சி�த� 

எ���
 ெகா�ட ஞான� அவ� உடலிேல அ6
களாக� 

ெப1 கி�ற�. 

1.இ�ப�
 க�ன ச
திகைள ெவ�ற அ4த உண0வி� ஆ�ற) 

அவ� உடலி) விைள4� 

2.எ4த
 க�னமான நிைலக� வ4தாF� அவLைடய சி4தைனக� 

அைன��� 

3.அைத நிவ0�தி
 � உண0வி� ஞானமாக அ2ேக 

உ1வாகி�ற�. 
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“ப3தாப�ப�வதா)” நம
 � பிற1
 � ந�ைம 

கிைட�பதி)ைல - ஈNவரப�ட0 

  

இ4த மனித வாD
ைகயி) ஒ<ெவா1 ெநா��ெபாB�� 

எ�
க
&�ய உண0வி� எ�ண? Eவாசமான� பிற0 ஈ0�பி) 

பாவ� எ�ற ப3தாப? Eழ�சியி) த� எ�ண�ைத? ெசF�தாம) 

இ1�த) ேவ���. 

1.தாயாக இ14தாF� த4ைதயாக இ14தாF� 

2.கணவ� மைனவி  ழ4ைதக� எ�' இ14தாF� 

3.சேகாதர ப4தபாச2க�… உயி0 கா
 � ந�பனாக இ14தாF� 

4.ஆ�டவனாக இ14தாF�… 

5.அவ0க� எ�
 � உண0வி� எ�ண�ைத அவ0க=
  

ஏ�ப�� இ�னைல
 க�� உட) நல
  ைற: எ�வாக 

இ14தாF� 

6.அவ0க� ேம) ப3தாப எ�ண�ைத? ெசF�தி அவ0க� ப3தாப 

எ�ண�தி) நா� சி
காம) 

7.Eயநல� ெகா�ட த� நலHட� பிற3� நல� காண ந� 

உண0வி� எ�ண? ெசய) ப�� 

8.அவ0க� அைல ந� ேம) சாடாம) ந� அைலயி� ச
திைய 
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அவ0க� ேம) பா8?சி 
9.அவ0க� ந)ல நிைல ெபறேவ���…! எ�ற உய0வான ச
தி 
அைலைய�தா� ந� எ�ண�தி) எ�
க ேவ���. 

ப3தாப�ப��? ெச8#� த0ம� ப3தாப அைல உண0ைவ ந�ைம 

அறியாம) ந� எ�ண� எ��பதினா) ப3தாப எ�ண�தி� 3ய 

அைல  ண அமிலமாக இ<:ட) பி�ப அமில� அவ0க� எ��த 

அைல� ெதாட3� ஈ0�பி) சி
கிவி�கி�ற�. 

ஆக ந� உண0:ட� அ� &� ந� எ�ணேம அ?Eழ�சி 
அைல#ட� ெச�' நாளாவ�ட�தி) அ<:ண0வி� ப3தாப 

நிைல
  நாH� ெச)ல
&�ய நிைல ஏ�ப�� வி�கிற�. 

1.உண0வி� எ�ண�தா) எ�
 � ெசயலி� ஈ0�பான� உடேன 

ந�ைம? சா��. 

2.இர�த� ெதாட0% ெகா�டவ0களி� அைல� ெதாட0 “இ�L� 

ேவகமாக…!” ந� உண0:ட� ஏறிவி�கி�ற� 

ைவ�திய0க� ம�றவ0க=
 � த� உண0வி� எ�ண�ைத? 

ெசய) ெகா�� ெச8வி
 � ம1��வ�தினா) 

வியாதியNத0களி� ஈ0�பி) ெப1�ப தி சி
க மா�டா0க�. 

அவ0க� ெசா)F� அ4த வியாதி
 � த
கவா' தா� ெச8ய 

ேவ��ய ம1��வ ஞான அைலைய உண04� அத� வழியி) 

ெச8ய�ப�� ம1��வ�தா) அவ0க=
 
  ணமாக ேவ��� 

எ�ற ெசயலி� நிைல
ெகா�ப ைவ�திய Hைறைய
 

கைட�பி�
க H�கி�ற�. 

1.ேநாயாளிகளி� ஈ0�பி) சி
காம) 

2.அவ0க� ப�� இ�னலி� ப3தாப� ெகா�ளாம) 

3.ம1��வ�தா) மா�றியைம
கலா� எ�ற உண0:ட� 

ெச8ய�ப�� நிைல
ெகா�ப 

4.பிற0 ஈ0�%� இ�தைகய ம1��வைர? சா�வதி)ைல. 

அ�ப��ப�ட ம1��வரா) ெச8ய�ப�� ெசய)  ணH� நல� 

ெபற வழி ெகா�கி�ற�. 
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ஆனா) அ�ேவ த�  ழ4ைத த� தா8 த4ைதய0 எ�ற E�ற�தி) 

உ�ளவ0களி� நிைல
காக? ெச8ய�ப�� ம1��வ�தி) பய� 

கல4த உண0: &� வி�கிற�. 

அ<வா' &�வதனா)… உண0வி� எ�ண� பாச� எ�ற ப3தாப 

அைலைய எ�
 � ெபாB� த�Lைடய ெசயலி) த�மா�ற� 

ஏ�ப�கி�ற�. 

ஆகேவ… 

1“உண0வி� எ�ண ஒலி
  உ�ள உ�ைமைய உண04�…!” 

2.ஒ<ெவா1வ1� பிற0 அைலயி� ஈ0�பி) சி
காம) 

3.Eயநல� எ�ற த� நல வள0�பா) பிற0 நல�ைத 

வள0
க
&�ய வள0�பா
 2க�. 

உண0வி� எ�ண� உய0 ஞான ச
தியி� ெதாட0%ட�… நம
  

ேம) ச
தி ெகா�ட நம
 ? சி�த0களினா) வழி�ப��தி? ெச�ற 

ச
திகளி� ெதாடைர ெஜப� ெகா�� “ஒ<ெவா1 வழியிF� 

உண0�தி வ1�… H�ேனா0களி� ெதாட0 அைலைய எ�
க� 

பழ 2க�…!” 

ஞான 1 ெகா�
 � அ1� ஞான வா
 க� 

உதாரணமாக ஒ1வ0 நம
 � ெதா)ைல ெகா���
 

ெகா�டயி1
கிறா0 எ�' ைவ��
 ெகா�ேவா�. அவைர 

உ�'� பா0
கி�ேறா�. இைத
 க�களி) உ�ள க1விழி ந� 

எF�%
 � பதிவா
 கி�ற�. 

எ�ப�? ெச) ஃேபா�களி) பதிவா
கிய பி� மீ��� பதிவான 

அ4த ந�ப0 இ�னா0 எ�' ெத3கி�றேதா இைத� ேபால 

பதிவா
கிவி�டா) அவைர மீ��� மீ��� நிைனவா
கினா) 

1.யா0 ேபசினா0கேளா அவ0களி� நிைன: வ1கி�ற�. 

2.அ4த அைலகைள எ�
கி�ற�. 

3.அைத Wகர H�கி�ற�. 

4.அைத அறிய H�கி�ற�. 

5.Wக04த அைலக� இர�த�தி) ேச0கி�ற�. ஜ+வ அ6வாக 

மா'கி�ற�. 
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ேபசியவ0 நம
 � ேகாப�ைத#� ஆ�திர�ைத#� 

ேவதைனைய#� J��யி14தா) அ4த
 ெக�ட அ6
க� 

நம
 � உ1வாகி�ற�. த+ைம ெச8#� த+ைமைய உ1வா
 � 

ஜ+வ அ6ைவ வள0
கி�ேறா�. 

இைத� ேபா�ற நிைலகளிலி14ெத)லா� நா� த�%த) 

ேவ��மா இ)ைலயா...! ந�ைம அறியாம) நா� தவேற 

ெச8யாம) வ1� த+ைமகைள அக�ற ேவ��� அ)லவா. 

அத�காக�தா� இைத� பயி�சியாக
 ெகா�
கி�ேறா�. 

�1வ ந�ச�திர�தி� உண0ைவ உ2க� உட)களி) உ�ள 

அ6
க=
  உ2க� க�ணி� நிைன: ெகா�� 

(ெச)ஃேபானி) %திதாக� பதி: ெச8வ� ேபா)) பதிய? ெச8த) 

ேவ���. 

ஏென�றா) க�ணா) பதிய? ெச8#� ெபாB� எF�%
 � 

ஊDவிைனயாக� பதிவா
கிவி�கி�ற�. த+ைமக� வ1� சமய� 

�1வ ந�ச�திர�ைத நிைன:
 
 ெகா�� வ4தா) அ� 

த+ைமகைள அக�'�. 

எ�ப�? ெச8ய ேவ��� எ�ற ெதளிவான சி4தைன#� மன 

பலH� ஞானH� கிைட
 �. ெதளி4� ெத34� ெதளிவான 

வாD
ைக வாழ இ� உத:�. 

ந+2க� எ)லா� அ�தைகய ஆ�ற) ெபறேவ��� எ�ப� தா� 

 1நாத0 எம
  இ�ட அ1� பணி. 

1.அ4த� �1வ ந�ச�திர�தி� ேபர1=� ேபெராளி#� ந+2க� 

ெபறேவ���. 

2.உ2கைள அறியா� ேச04த த+ைமகளிலி14� வி�பட ேவ��� 

3.அ4த அ1� உண0: ெபறேவ��� உலக ஞான� ெபறேவ��� 

4.இ4த உடைல
 கா
 � ஞானH� உலைக
 கா
 � அ4த அ1� 

ஞான� ெபறேவ��� எ�' தா� 

5.ெதாட04� பிரா0�தைன ெச8� ெகா��1
கி�ேற�. 
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ஒ1வ0 ந� மீ� ெவ'�பாக� ேபசினா) அ4த 

ெவ'�பைட4தவனி� உண0: இய
 கி�றேதா அைத� ேபால 

ந+2க� அ4த அ1� ஞான� ெபறேவ��� எ�' நா� எ�6� 

ெபாB� அ4த உண0:க� உ2க=
 � உண0?சிகைள� 

J��
 ெகா�ேடயி1
 �. 

அ4த ேநர�தி) ந+2க� உ2க� சி4தைனைய இைத� ேபா�' 

ெசF�தி எ��தா) ந+2க� ந�ைம ெப'� அ1� ச
திகைள� 

ெபறலா�. 

எ�னேமா ஒ1 உ�சாகமாக இ1
கி�ற� எ�' ெசா)வ +0க�. 

அ��� இ4த நிைன: வ4தா) அைத எ�
கலா�. 
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ந)லைத? ெசய)ப��த நம
 
 காலதாமத� ஆவ� ஏ�...? 

  

ந�ைம அறியாமேல எ�தைனேயா ேவதைனகைள உ1வா
க
 

&�ய ச4த0�ப2க� அ�றாட வாD
ைகயி) வ1கிற�. அைத 

எ)லா� மா�றி அைம
க ேவ���. 

ந� உடF
 � அைவ %காதப� அ4த மக3ஷிகளி� அ1� ச
தி 
ெபற ேவ��� எ�' எ�ணி எ���
 ெகா�டா) 

வாD
ைகயி) வ1� இ1ைள மா�'கி�ேறா�. அEர ச
திக� 

ந�ைம அ6கா� மா8
கி�ேறா�. 

இ� தா� த+ப வழி... த+ப ஒளி� தி1நா� எ�ப�. 

இைத
 கணவ� மைனவி இ1வ1ேம தன
 � வள0
க�ப�� 

ேபா� த+ய� வராதப� த�
க:� ெச8கி�ற�. 

க1ைண
 கிழ2ைக ேவக ைவ�த பி� அதி) உ�ள விஷ� 

ந+2 வ� ேபா�'... த2க�தி� � திரவக�ைத ஊ�றியபி� 

ெச�%� ெவ�ளி#� ஆவியாக மா'வ� ேபா)... த+ைமகைள 

அக�' ெச)ல ைவ
க ேவ���. 

1.த+ைமக� எ�ப� அறிவத�  நம
  உதவிய�. 

2.ஆனாF� அ� அ6வாக நம
 � உ1வாகி விட
 &டா�. 
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உதாரணமாக ெவ�ளி#� ெச�%� த2க��ட� ேச0��? @��ேல 

கா�பி�த:ட� உடேன அைவக� உ1கி நைகயாக ஒ��
 

ெகா�கி�ற� 

1.ஆனா) த2க� உ1க ெவ  ேநரமா � 

2.இைத� ேபா�'தா� ந)ல  ண� உடன�யாக இய2கா�. 

ஒ1 பாைல
  ��ேதா� எ�றா) நா�ப�தி எ�� நா�க� 

கழி��� தா� உடF
 � அதனி� ச�� &�கி�ற�. ஒ1 

ந)லைத? ெச8ய ேவ��� எ�றா) ெம�வாக�தா� 

ேபEகி�ேறா�. ஆனா) ஒ1 ேகாப� வ1வ� உடேன 

இய
 கி�ற�. 

ஒ1வ0 ஏதாவ� ெசா)லி வி�டா0 எ�றா) 

1.ஒ1 ெநா�
 � நா� ேகாப�ப��� ேபசி வி�கி�ேறா�... உடேன 

அைத அB�தி விடலா� 

2.ஆனா) அ���? சா4தமாக ேபச ேவ��ெம�றா) ெவ  

ேநரமாகிற�. 

அதாவ� சா4தமாக? ெசா)லி ஒ1வ1
  அ4த அ0�த�ைத� 

%3ய ைவ
க ேவ��ெம�றா) ெவ  ேநரமாகிற�. 

E1
... எ�' ெசா)லி வி�டா) உடேன அ2ேக ேகாப�ைத உ�� 

ப�ணிவிடலா�. 

1.எ�ன ெசா�னா8...? 

2.பா0... உ�ைன எ�ன ெச8கிேற� எ�'... உடேன எதி0��� ேபச 

வ4�வி��. 

ஆனா) அத� � பதிலாக ஒ1 ந)லைத? ெசா)வத� 
 

ேக�பத�  ெரா�ப ேநர� ஆகிவி��. 

ஆகேவ நம
 � அ4த உண0?சிகைள� J��� அ4த? ச
திைய 

நா� தைட�ப��த ேவ��ம)லவா. ஒ1 ெநா�
 � ந�ைம 

உண0?சிவச�பட? ெச8தைத மா�ற 

1.அ4த மக3ஷிகளி� அ1� ச
தி ெபற ேவ��� எ�' 

2.கணவ� மைனவி#� இ1வ1� ேச04� இ4த ஆ�ம ச
திைய 
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3.சிறி� ேநர� அதிகமாக எ���
 ெகா�ேடா� எ�றா) அைத? 

E�த�ப��த உத:�. 

உ2க� அLபவ�தி) பா0
கலா�. 

எ2ெக2ேகேயா ேபாகிேறா�... எ�ென�ெனேமா ெச8கி�ேறா�...! 

ஆனா) இ14த இட�திலி14� ந+2க� இ4த ச
திகைள� ெபற 

H�#�. அ4த? ச
தி ெபற
&�ய ச4த0�ப�ைத� தா� 

இ�ெபாB� ஏ�ப��தி
 ெகா�
கி�ேறா�. 

உயி0 ஒளி ெப�ற�... அ� ஒளியாக இ1�ப� ேபா) 

1.உண0:கைள ஒளியாக மா�றி? ெச�ற அ4த ெம8 ஞானிக� 

ெச�ற பாைதயி) நா� ெச�ேறா� எ�றா) 

2.வாD
ைகயி) வர
&�ய எ�தைகய இ1ைள#� நா� மா�றி 
விடலா�. 

3.அ4த� த+ப வழியாக அ1� உண0:க� வ1�. 

ெதாழிF� சரீாக இ1
 � உ2க� வாD
ைக#� சரீாக இ1
 �. 

கணவ� மைனவி இேத மாதி3 ெச8� பா12க�. ச3யி)ைல 

எ�' ம��� ெசா)லி விடாத+0க�... ச3யாக ேவ��� எ�' 

எ�ணி� பா12க�. 
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Eயநல� ெகா�� தா� பைட
 � ச
திேய அைன�ைத#� 

பைட
கி�ற� - ஈNவரப�ட0 

  

1.த�னல�ைத வள0��� தா� பிற நல�ைத வள0
க H�#ேம 

அ�றி 
2.பிற0 நல�தா) த� நல� எ�'ேம வளரா�. 

உ1வா � ச
தி
ேக Eயநல� தா� காரண�…! ஜ+வ ச
தி ெகா�ட 

���பைன�தி� ேம Eயநிைல#ட� &�ய த�னல� ெகா�ட 

Eய நல� உ��. 

Eயநலமி)லா எ?ச
தி#� வளர H�யா�. உண0வி� 

எ�ண�தி�ேக Eயநல� உ��. 

Eயநல� ெகா�� தா� H1கைன� பைட�த ேபாகL� ெசய) 

ெகா�கி�றா�. ெவ2கடாசலபதிைய� பைட�த ெகா2கணவL� 

ெசய)ப�கி�றா�. 

@3யனாக உ1=� @3ய ேதவனி� ச
தி#� Eயநல� ெகா�� 

த� வள0�ைப� தா� ஈ0��� பிற ம�டல2க=
 ? @3யனி� 

ச
தி ெச)கிற�. 
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மித4� ெகா�ேட#�ள இ�ேபர�ட�தி) உ1�ேடா�கி�ற 

ைமய�%�ளியாக த� Eயநல வள0�பி� ச
தி ெகா�ட ெப3ய 

ம�டலமான @3ய ம�டல� த� வள0�பி� ச
தி வளர 

@3யனி�  ��ப ம�டலமாக உ�ள நா�ப�திேயB 

ம�டல2கைள#� த� ஈ0�பி� வ�ட�தி� Eழ�சி#ட� 

வளரவி��
 ெகா�கிற�. 

வள04த ம�டல2களி� அமில Eழ�சி ெகா�ட அைலைய? 

@3ய� தன
 ணவாக எ���� த� வள0�பி) த�ைன? 

சா04��ள பிற ம�டல2கைள#� வள0
க? ெச8கிறேதய�றி 
Eயநலமி�றி� பிற நலமாக எ�:� ெசய)படவி)ைல. 

@3யனானாF� ச3… வள04ேதா�� ம�ெற)லா 

ம�டல2க=� ச3… ச�த3ஷிகளானாF� ச3… ச�த3ஷியி� 

ெதாட0 ெகா�ட சகல ஜ+வ உண0: உயிர6
க=� ச3… 

எ)லாேம Eயநல�தி� ெதாட0 பைட�%�தா�. 

ஆதிச
தியி� ச
தி எ�கிேறா�…! 

1.அ?ச
திேய ஆ
க) கா�த) மா�ற) எ�ற Eழ�சி Eயநல� 

ெகா�� தா� பைட
கி�றா� 

2.பைட�பி� பல� கா6கி�றா� 

3.மீ��� பைட�பி� பைட�ைபேய உ1வா
க பைட�தைத மா�றி 
மா�றி அழி
கி�றா�. 

4.உ1 மாறி மாறி ச
தி நிைல ெசய)ப�டா) தா� ச
தியி� 

ச
தி
ேக ச
தி &�கி�ற�, 

ஒ�றான ச
தி
  ஜ+வ� ஏ�…? 

ஒ�' ஒ�'ட� ேச04� இர�� ஒ�றாகி… ஒ�'ட� 

பிறிெதா�' ேச04� இர�டாகி.. ஒ�றாகி… இர�டாகி… 

ஒ�றாகி… 

1.Eயநல� ெகா�� க1வா � ச
தி அைல இ14தா) தா� 

2.பைட�பி� ெபா1� வள04� ெகா�ேட இ1
 �. 

Eயநல� ெகா�ட வாD
ைக தா� மனித வாD
ைக. 
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Eயநல� ெகா�� பிற0 நல� கா62க�. ஆக… த� 

வள0?சிைய
 ெகா�� தா� பிற வள0?சிைய நி?சய� வள0
க 

H�#�…! 

ஞான 1 ெகா�
 � அ1� ஞான வா
 க� 

இ�' விRஞானிக� வி�6லகி) நட
 � நிைலகைள 

அறிவத�காக இரா
ெக��க� Iல� பல ெசய�ைக
 ேகா�கைள 

அL�%கி�றா0க�. 

ஒ1 க��X�ட3) எெல
�3
 எெல
�ரானி
காக மா�றி அத� 

உண0வி� அB�த�ைத
 ெகா��தா) அ4த
 கால� வைரயி) 

அதLட� இைண
க�ப�ட இய4திர2கைள இய
கி
 

கா��கி�ற�. 

ெசய�ைக
 ேகாைள வா� வ +தியி) அL�பினாF� த� 

உண0வி� த�ைம ம�றைத ஒ�
கிவி�� அதி) பதி: ெச8த 

நிைலக=
ெகா�ப எ4த
 ேகாளி� உண0: வFேவா அ2ேக 

அைழ��? ெச)கி�ற�. 

அ� ேகா=
 � ேபா � பாைதயி) அைத இைடமறி�� அதனி� 

இைடெவளியி) எ�ன வ�ட2க� இ1
கிற� எ�' அைத 

அறி4� ெகா�� அேத உண0?சிைய ஊ��யபி� இதி) 

எ�ென�ன பிற
கிற� எ�ற நிைலைய அ2ேக இய4திர�தி) 

பதிவா
கி
 ெகா�கி�றா0க�. 

அ2ேக பதிவா
கிய உண0வி� த�ைமைய அத� 

ஒளி
க�ைறகைள ந� Pமியி) இ1
க
&�ய இய4திர2களி) 

பதிவா
கி அதனி� நிைலகைள அறி4� ெகா�கி�றன0 

விRஞானிக�. 

இைத� ேபா) தா� ஞானிக� - தா� உலக நிைலக� அறி#� 

ெபாB� 

1.அக�ட அ�ட�தி� நிைலக� 

2.இ4த� பி�ட�தி� � எ�ப� இ4த உண0:க� 

இைண4தி1
கி�ற� எ�பைத உண04� 

3.பிரபRச�தி� இய
க�ைத அறி4தன0. 
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ஒ<ெவா1 ேகா=� உமிD��� நிைலக=� அ� ெவளி வர�ப�� 

ெபாB� ம�ெறா�'ட� ேமாதி @3யனி� கா4த� %லனறிவா) 

கவர�ப�� ஒ�'ட� ஒ�' இைண
க�ப�� ெபாB� 

உண0வி� அ6
க� எ�ப� மா�றமைடகி�ற� எ�' 

பா0
கி�றன0. 

இைதெய)லா� இ�' விRஞானிக� பல நிைலக� 

க��ண04தாF� 

1.இவ0க� பதிவா
கிய நிைலக� அ� பா�கா�பாக ந� Pமியி) 

வ4� ேசரா�. 

2.காரண� ஒளி
க�ைறகளி� அB�த� அதிகமாக இ1
 � 

ெபாB� 

3.ம�ெறா1 ந�ச�திர�தி� உண0: அதிக வ +3யமானா) இத� 

உண0:க� ஊ�1வி 
4.இ4த உண0வி� த�ைம மா�றிவி��. 

இைத மாமக3ஷி ஈNவராய  1ேதவ0 ஒ<ெவா1 இட�திF� 

ெதளிவாக
 கா��கி�றா0. 

ஏென�றா) இ4த இய�ைகயி� உ�ைமயி� நிைலகைள 

அறிவத� � த� உடF
 � இைத� பதிவா
கி அ4த உண0வி� 

அறிவா) ஒ�'ட� இைண�� அ4த உண0வி� அறிவாக� 

ெத34� ெகா�ள ேவ���. 

மாறாக இய4திர�தி� �ைண ெகா�� இவ0க� ெச8#� 

நிைலக� அ4த அள:ேகா)க=
 � மாற�தா� ெச8#�. அ4த 

உ�ைமயி� இய
க�தி) சிறிதளவாவ� மா�ற� இ1
க�தா� 

ெச8#�. 

அைத மீ��� இவ0க� ெதளிவா
கி
 ெகா�� வ1வத�  

H�னா) இ4த உலகேம ஒ1 ெப3ய மா�ற�தி� � ேபா8வி��. 

இய4திர�தி� �ைண ெகா�� தா� இவ0களா) பா0
க 

H�#ேம தவிர மனிதனி� உண0வி� த�ைமைய இவ0களா) 

அறிவத�  H�யா�. 
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இய4திர�ைத ந� பிரபRச�தி� கைடசி எ)ைலைய#� தா�� 

அ��த ம�டல2க=
  அL�ப ேவ��� எ�' விRஞான 

அறி: வி1�%கி�ற�. ஆனா) 

1.க�ணி� நிைனவிைன ெவ  Jர�தி) பா8?சி 
2.ம�ற ம�டல�தி) இ1
 � உண0:கைள
 கவ1� ஆ�ற) 

ெப�' 

3.அ<வா' இ4த உடF
 � % 4த அ4த உண0வி� வF ேச0�� 

4.அக�ட அ�ட�தி� உ�ைமகைள அறி#� த�ைம 

ெப�றா0க� “மக3ஷிக�”. 

இய4திர�தி� �ைணயா) இைத
 க��ணர ேவ��� எ�றா) 

வ1ட
 கண
கி) ெவளிேய E�ற ேவ���. பி� க�டறி4த 

உண0வி� த�ைமைய அவ� பதிவா
 வத�  ஆ#� ப�தா�. 

ஒ1 இரா
ெக�ைட வி�ணிேல ெசF�தி ம�ற ேகா�கைள அ� 

Eழ�' வ1வத�ேக பல வ1ட2க� ஆகி�ற�. ெச<வா8
 

ேகாேளா வியாழ� ேகாேளா சனி
 ேகாேளா ெச)ல�ப�� 

ெபாB� பல வ1ட2க� ஆகி�ற�. ஆனா) 

1.மனித� த� எ�ண�தா) உண0வி� நிைலகைள வி�ணிேல 

பா8?ச�ப�� ெபாB� 

2,அ� ஊ�1வி 
3,அ��த கணேம அதLட� இைண��
 ெகா�=� த�ைம 

வ1�. 

நா� ஒ1 விள
ைக� ேபா�டா) அ��த கணேம �3த கதியி) 

அ4த விள
  எ�ப� எ3கி�றேதா இைத� ேபால நம
 � 

பதிவான உண0வி� �ைண ெகா�� அ��தவ0க=ட� ெதாட0% 

ெகா�=� ச
தி மனிதL
  உ��. 

“Eவி�ைச� ேபா�ட:ட�... விள
  எ3வ� ேபா)...” ெவ  

ெதாைலவி) இ1
 � பிற ம�டல2களி) அதனி� உண0:க� 

இைண4� அறி#� த�ைம (நம
 ) வ1�. 

ெடலிஃேபாைன எ���
 ெகா�டா) இய4திர�தி� (ேச�ைல�) 

�ைண ெகா�� அ4த உண0விைன ெவளியி) பரவி இ1�பைத 
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இ4த உண0வா) கவர�ப�� ெபாB� “சிறி� ேநரமாவ�... 

தாமதமா �”. 

ஆனா) இ4த� தியான�ைத எ���
 ெகா�டவ0க� ந+2க� 

இ2கி14� ம�ெறா1 இட�திF�ளவ0 உட) நலமாக ேவ��� 

எ�' ஃேபானி) ெதாட0% ெகா�டாF� ச3 அ� ேவைல ெச8#�. 

ந+2க� இேத மாதி3� பிரா0�தைன ெச8�வி�� அ4த� �1வ 

ந�ச�திர�தி� உண0:க� அவ1
 � பட04� உடலிF�ள 

பிணிக� ந+2கி உ2க� உ'�%க� சரீாக இய2 �. உடலி) ந)ல 

மா�ற2க� ஏ�ப�� எ�' ெசா)லி� பா12க�. 

அைத ஏ�'
 ெகா�ட உண0:ட� அவ0க� வ4தா) 

1.அ4த உடலிF�ள ச0வ பிணிகைள#� ேபா
கி�� ச
தி உ��. 

2,இைத� ேபா�' தா� ச0வ நிைலக=� மனித0களான நம
  

உ��. 

3.அதி ச
தி வா84த ஆ�ற)கைள
 கவர
&�ய ச
தி நம
  

உ�� எ�பைத ந+2க� ஞாபக�தி) ைவ��
 ெகா�=2க�. 

ந�  1நாத0 ெகா��த ச
திைய ந+2க� ஒ<ெவா1வ1� 

இ�தைகய த�ைமக� ெபறேவ���. 

இ4த உ�ைமகைள ந+2க=� அறியலா�. 

2000 @3ய
  ��ப� எ�ப� ஒ1 அ�ட�. அ� ஒ<ெவா�'� பிற 

அ�ட�திலி14� கவ04� ெகா�=�. அைன��ேம ஒ�'ட� 

ஒ�' ெதாட0% ெகா�� தா� இ�' வாDகி�ற�. 

ஒ�றி)லா� ஒ�றி)ைல. இைத� ேபால இ4த உண0வி� 

த�ைமைய நா� அறி4�ண1� ச
தி எ)ேலா1� ெபற ேவ���. 

ஒ<ெவா1 பிரபRச�திF� ந�ைம� ேபா�' மனித0க� ஏராள� 

உ��. ஒ<ெவா1 பிரபRச�திF� உண0:
ெகா�ப 

உ1வ2களி) மா�ற� உ��. மனித இன� ஒ�' தா�. 

1.ந� பிரபRச�தி) இ�' எ�ப� விRஞான அறிவி) ெப1கி 
இ1
கி�றேதா 
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2.இைத� ேபால “ெம8 ஞான அறிவி)” வள0?சி ெப�றவ0க=� 

உ��. 

எ�ைன (ஞான 1) எ�ப� அக�ட அ�ட�ைத#�  1நாத0 

அறிய? ெச8தாேரா அைத� ேபால ந+2க=� அறி4�ண04� 

உ2க� உடF
 � 2000 @3ய
  ��ப�தி� (பிரபRச�தி�) 

உண0:க� எ�ப� இ1
கி�ற� எ�பைத
 காணலா�. 

எ�னா) காண H�கி�ற�. இைத ந+2க=� Wகரலா�. 

அறியலா�. 
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ஆ�ம E�தியி� அதிசயமான ஆ�ற)க� 

  

ேஜாசிய3ட� ெச�' ேக�கி�ேறா�.. ம4திர
காரனிட� 

ேக�கி�ேறா�... எ�னிடH� (ஞான 1) வ4� ேக�கிற+0க� 

அ)லவா. 

ஆனா) யா� ெசா�ன Hைற�ப� 

1.ஞானிக� ெகா��த வா
கிைன� பய�ப��தி� பா12க�. 

2.கணவ� மைனவி உ2க� இ1வ1ைடய ச
திகைள#� ஒ�' 

ேச0
 �. 

ஒ1 உயி0 வி�ணிேல ஒளியாக� ேதா�'கி�ற�. ச4த0�ப�தி) 

%வியி� ஈ0�%
 � வ1கிற�. வ4த பி� எ�ன ெச8கிற�...? 

உதாரணமாக ந� %வி
 � இ1
 � மர2க� ெவளி�ப���� 

ச��கைள? @3யனி� கா4த ச
தி கவ04� அைலகளாக மா�றி 
ைவ�தி1
கிற�. அ� எ)லா� ந� க�6
 � ெத3வதி)ைல. 

1.ஆனா) வி�ணிலி14� வ4த உயி0 இதிேல ேமாதி 
2.இர��� ேச04� உைற4த பி� கவ04த ச�ைத உயி0 உடலாக 
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மா�'கி�ற� 

3.ச
தி சிவ� ஆகி�ற�. 

ஆ� ெப� இ1வ1� ேச1� ேபா� உ1வா வ�தா� 

 ழ4ைதக�. அைத� ேபா) இ1வ1ைடய எ�ண2க=� ஒ�' 

ேச0�� உய04த எ�ண2கைள எ�ணி ஒ1வ1
ெகா1வ0 அ4த 

அ1� உண0ைவ� பர�பி
 ெகா�டா) அ� வF
 ெகா�டதாக 

மா'கிற�. 

1.அ�ப� வF
 ெகா�டதாக மா�றி வி�டா) பிறிெதா1வ3� 

எ�ண2க� ந�ைம� பாதி�பதி)ைல. 

2.அவசிய� இைத? ெச8� பா12க�. 

3.இ� இ1வ1
 ேம ஒ1 பா�கா�%
 கவசமாக ஆகி�ற�. 

உதாரணமாக ஒ1 இரா
ெக�ைட ர5யாவி) இ14� 

வி�கி�றா0க�. அெம3
காவிF� இரா
ெக�ைட 

வி�கி�றா0க� 

1.ர5யாவி) இரா
ெக� ெவளியிேல கிள�பிய உடேன 

2.@3யLைடய கா4த� %லL
 � உரா84த உடேன 

அெம3
காவி) இ1�ப� இைத அறி4� ெகா�கி�ற� 

3.அ� அ4த ேவக அைலயிைன எ���
 ெகா�கிற�. 

அைத� ேபால கணவL� மைனவி#� யா� ெசா�ன Hைற�ப� 

இ4த� தியான�ைத எ��� இ1வ1� ேச04� அ4த உய04த 

ச
தியிைன� பர�பி
 ெகா�^0க� எ�றா) பா�கா�பாக வ1�. 

1.ஒ1 ச2கடமான நிைலேயா அ)ல� 

2.ந+2க� ேபா � பாைதயி) ஒ�ைற
  றி ைவ��? ெச)F� 

ெபாB� ஏதாவ� விப��க� ஏ�பட
&�ய நிைல இ14த� 

எ�றா) 

3.கணவ� மைனவி உ2க� எ�ண�ைத ஊ�1வி அ2ேக 

பா8?E�ேபா� இ� உரா84த:டேன 

4.அ2ேக எதி0�% ச
தி இ14த� எ�றா) உடேன ட
… எ�' 

க��X�ட0 மாதி3 உ2கைள அ2ேக ேபாக விடாதப� 

த���வி�� 



 

ேரடாைர (RADAR) ைவ�த:ட�
ெத3கி�றேதா அேத 

உ2கைள கா�பா�றி


கணவ� மைனவி இர��
கா3ய�தி� ? 

1.உ2க=
 � த+2 
யாராவ� 

2.இ4த உண0: அ2ேக
மா�றி 
3.உ2க� பாைதயி) 

4.அவ0க� எ�ண� 

ப
க� 

5.அ)ல� உ2கைள ேவ'

இைத எ)லா� உ2க�

உட) ஆேரா
கியH�

  

ந� Pமி இ)லாவி�டா)
@3யனி� ச
தி இ)லாவி�டா)
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ைவ�த:ட� எ�ப� அதிேல ம�ற
 மாதி3� ெத3ய வ1�. விப��
களிலி14�

கா�பா�றி
 ெகா�ள இ� உத:கிற�. 

இர�� ேப1� ஆ�ம E�தி ெச8�
ெச�ற+0க� 

த+2  விைளவி
க ேவ��� எ�ற 

வ4தி14தாF�
அ2ேக ப�� அ4த நிமிஷ�தி) 

 ந+2க� சரீாக? ெச�' ெகா��1�பீ0க�
 மாறி� ேபா �... அவ0கைள ஏதாவ�

திைச 

ேவ' ப
க� அைழ��? ெச�'வி��

உ2க� அLபவ�திேல பா0
கலா�. 

ஆேரா
கியH� ஞானH� - ஈNவரப�ட0 

இ)லாவி�டா) நா� ஏ�…? ந� Pமிையேய
இ)லாவி�டா) ந� Pமி தா� ஏ�…? 

ம�ற நிைலக� 

விப��
களிலி14� 

ெச8� வி�� ஒ1 

எ�றா) 

 எ�ண�தி) 

வ4தி14தாF�… 

 எ�ண�ைத 

வி�� 

ெகா��1�பீ0க�… 

ஏதாவ� ஒ1 

தி1�%� 

ெச�'வி�� 

 

Pமிையேய வள0
 � 
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@3யL
 ? ச
தி த1வ� @3யைன? E�றி#�ள 47 ம�ட2க� 

தா�. 47 ம�டல2களி� �ைண#ட� இய2 � @3ய� த� 

அைலைய
 ெகா�� பிற ம�டல2களி� அைலைய எ���� 

தா� வள04� பிற ம�டல2கைள#� வாழ ைவ
கி�ற�. 

@3ய அைலைய ஈ0
 � ம�டலமாக ந� Pமியி� ஜ+வ� உ�ள�. 

1.@3ய ம�டல�திலி14� ெவளி�ப�� அைலைய
 ெகா�� 

2.ந� Pமி ெவளி�ப���� அைலயி� ேமாதலி) உ1வான ஓ…� 

எ�ற ஒலியி� Eழ�சி ெகா�� 

3.உ1�ேடா�� இ<:லக Eழ�சி ஓ�ட�தி) உ1வான உயி0 

ஜ+வ�க� 

4.ஓH
 � ஓமா8 ஓ…� எ�ற நாத��ட� உ1�ேடா�� 

Pமியி) 

5.அ4நாத�தா) உ1வான ஜ+வ ந+1� கா�'� ஒளி#� ெகா�� 

ஜ+வ� ���% ெப�' 

5.இ4த� Pமியி� ஈ0�% ஜ+வ உட) ெகா�ட உயி0 பி�ப2களி� 

Eவாச�தி) எ�
 � ஒலி தா� “ஓH
 � ஓமா8 உ�ள ஒலி…!” 

ஒ�'ட� ஒ�' ெதாட0% ெகா�� தனி�ெதா1 நிைலயி) 

எ�:� இ)லாம) இர�� ஒ�றாகி அ<ெவா�'ட� 

பிறிெதா�' ேச04� ஒ�றாகி உ1=கி�ற உயி0 ஜ+வ ச
தி
 � 

தனி�த ச
தி நிைல எ�..? 

1.தனி�த ஒ�றான நா� எ�ற ச
தி
  ஜ+வேன இ)ைல. 

2.ஜ+வன�ற ச
தி தா� “நா�” எ�ற ச
தி. 

இதைன உண04� ஒ<ெவா1 ஆ�மா:� இ<:ட) பி�ப�தி) 

ஏ�ப�� எ4த ஒ1 பிணிைய#� உண0வா) எ�
 � 

எ�ண�தி� ச
திைய மக3ஷிக=ட� ேநர�யாக� ெதாட0% 

ெகா�� ந+
கிட H�#�. 

“ேம) ேநா
கிய Eவாசமாக…” இ<:ட) பி�ப உண0: எ�ண� 

ெகா�� உட) பி�ப�தி) நிைற4��ள ப�னிெர�� வைகயான 

 ண அமில�ைத#� ஆ' வைக  ண அமில�ைத#� 

ந�ச
தி�ப���� நிைல ெகா�� ெசய)ப��திட) ேவ���. 
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சலி�ைப? சா4தமா
கி… 

ேகாப�ைத வ +ரமா
கி… 

ச2கட�ைத அ�பா
கி… 

இ�ப� உண0வி�  ண�தா) உ4த�ப�� அவ�றினா) உட) 

பி�ப��தி) ஏ�கனேவ ஏ�றி
 ெகா���ள வியாதியி� 

த�ைமைய மா�றிட 

1.ந�  ண நல�ைத ஞான வழி P�� ெம8 ஞானிகளி� அ1� 

உண0:கைள
 கவ04� 

2.ந� உண0:ட� &�ய எ�ண�தா) உட) பி�ப 

ஆேரா
கிய�தி�  அைத ந� உடலி) பாய ைவ��
 ெகா�� 

3.உட) ஆேரா
கியH� ஞான வழி ஈ0�ைப#� வழி� ெதாட0 

ெஜப�ைத#� ெப�றிடலா�. 

இ�ப� இ4த� Pமியி� ஈ0�% ம�டல Eழ�சி#ட� சி
 �� 

வாD நா�கைள சலி�% ச2கட� ேகாப� வRசைன  ேராத� 

காம� ெவறி எ�ற உண0:களிலி14� மா�றி�� 

1.ந� ண�தி� அமில�தி� வள0�பி� ஞான�தி� வள0?சியா) 

2.எ4த ம�டல�திF� ெசய) ெகா�=� நிைல ெப�ற 

உயிரா�மாவாக 

3.ந� உயிரா�மாைவ வள0��
 ெகா�ள H�#�. 

உட) பிணியி� ேவதைன�பி�யிலி14� உண0வி� 

எ�ண�ைத? Eயநல� மி
க த�னல� ெகா�� ெசய)ப�டா) 

த�னல�தி� வள0�பா) பிற நல�ைத வள0
கலா�. 

1.உட) எ�ற பி�ப�ைத ைவ���தா� எ4த ஞான�ைத#� 

வள0
க H�#�. 

2.உட) பிணி
  ஏ�ற ம14� ேதைவ. 

3.உண0வி� பி�
  உண0வி� எ�ண நிைல
ெகா�ப 

Eழலவிடாம) 

4.உண0வி� எ�ண�தி�  ஞான� ேதைவ. 

ஞான 1 ெகா�
 � அ1� ஞான வா
 க� 

சாதாரணமாக ம�றவ0க=ட� ேபE� ெபாB� வாD
ைகயி� 

Hைறகளி) வி1�% ெவ'�% நம
 � ேதா�றி அதனாேல அ4த 
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மாதி3யான எ�ண2க� உமிDந+ராக மாறி ந� உடF
 � 

வி�தாக மாறி ேநாயாக மா'கிற�. 

ஒ1 தடைவ சRசல�ப�கி�ேறா� எ�' ெசா�னா) அ4த? 

சRசல�ப�� எ�ண2க� நம
 � பதிவாகி இ�ப�� பல:� 

ேச04� வி�கி�ற�. 

உதாரணமாக சில இட2களி) பா0�ேதா� எ�றா) ப
க�� 

வ +��
கார1
 � அவ0க=
 � ஆகா�. 

ப
க�� வ +��
கார0 என
 � பல வைககளிF� இைடRச) 

ெச8கிறா0. அைத� ப�றி
 ேக�டா) தகரா' ெச8கிறா0 

எ�பா0க�. 

1.ஆக... அவ0க� ெச8#� தகரா'கைள� ப�றி எ�6� ெபாB� 

அ4த உண0:க� இவ1
 � வ4�வி�கி�ற�. 

2.அவ0கைள� ப�றி எ�ணினாேல அ)ல� அவ0கைள� பா0
 � 

ெபாBெத)லா� இன� %3யாத ெவ'�% வ1�. 

ெவ'�பான உண0:ட� அவ0களிட� ேபE� ெபாB� 

அவ0க=
  இவைர� பா0
 � ெபாBெத)லா� இவ0 மீ� 

ெவ'�% வ1�. இைத� த+0
கேவ H�வதி)ைல. 

ஆனா) இர�� ேப1� ச�ைடயி�வதனா) எ�ன இலாப� 

அைடகிறா0க�...! 

இவ0க� ச2கடமாக:� ஆ�திரமாக:� ேபசி அ4த உண0:கைள 

ெவளி�ப���� ெபாB� அ4த உண0?சிக� இ2ேக உமிD ந+ராகி 
இவ0க� உடலி) வியாதியாக மா�றி
 ெகா�கிறா0க�. 

எதி0நிைலகளி) ேபEகி�றவ0க=� அேத ேபா) உண0?சிகைள 

ெவளி�ப��தி உமிD ந+ராக மா'� ேபா� அவ0க� உடலிF� 

ேநாயாக மா�றி
 ெகா�கிறா0க�. 

1.இர�� ேப1ேம ந)லைத
 கா
க ேவ��� எ�' 

எ�6கி�றா0க�. 
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2.ஆனா) இர�� ேப1� அவ0க� உடலி) வியாதிைய�தா� 

ேச0��
 ெகா�கி�றா0க�. 

நில�தி) ஒ1 விஷ? ெச�ைய� பதிய? ெச8தா) கா�றிலி14� 

அ� த� இனமான விஷ�தி� ச�ைத
 கவ04� வள0கி�ற�. 

இைத� ேபா�' தா� ெவ'�பான எ�ண2கைள� பதி: ெச8#� 

ெபாB� அேத எ�ண2கைள எ��� இர�� ேப1� வள0��
 

ெகா�ேடயி1�பா0க�. 

இைத� த�
க எ�ன ெச8ய ேவ���...? 

ஒ1வ1ைடய ெசா) ந�ைம
 க�ைமயாக� பாதி
கி�ற� 

எ�றா) “ஓ...� ஈNவரா...” எ�' %1வ ம�தியி) உயிைர எ�ணி 
மக3ஷிகளி� அ1� ச
தி ெபறேவ��� எ�' ஆ�ம E�தி 
ெச8� 

1.அைத� த���
 ெகா�ள ேவ���. 

2.பி� ந� ெசா) அவ0க=
  ந)லதாக� படேவ���. 

3.எ)ேலா1
 � ந)ல� ெச8ய
 &�ய மன� வரேவ��� 

எ�' எ�ணி 
4.இ4த உண0வைலகைள� பா8?ச ேவ���. 

அவ0க� ந� ேமேல ேகாபமாக� தி��
 ெகா�ேடயி14தாF� 

&ட இ4த உண0:க� அவ0களிட� ேபா8? ேச04� நா� பா8?சிய 

ந) உண0:க� அைத ந)லதா
க? ெச8#�. 

நம
 � அ4த? ச2கடமான எ�ண2க� வ4� ந� உடலி) 

ேநாயாக மா�றா�. 

ஏென�றா) நா� ச2கடமாக� ேபசி
 ெகா��14தா) ந� 

வியாபாரேமா ெதாழிலிேலா ம4தமாகிவி�கி�ற�. ந� 

 ழ4ைதகளிடH� ப
 வமாக இ1
க H�யா�. 

சைமய) ெச8#� ெபாB� ச2கடமான எ�ண�ைத
 

ெகா��14தா) Eைவயாக? ெச8#� நிைலகைள மா�றிவி��. 
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அேத சமய�தி) 1சியாக? சைம�� ைவ�தி14தாF� 

ச2கடமான எ�ண��ட� இ1
 � ெபாB� சா�பி�டா) 1சி 
இ1
கா�. ஆகார�திF�ள ச�ைத� பி3
கா�. 

1.அ�ெபாB� அ� ந� உடலி) வியாதியாக:� மாறிவி�கி�ற�. 

2.அைத மா�'வத�காக�தா� இ4த� தியான� பயி�சிைய
 

ெகா�
கி�ேறா�. 

மக3ஷிகளி� அ1� ச
தி நா2க� ெபற அ1�வா8 “ஈNவரா...” 

எ�' ஏ2கி� தியானி#2க�. 

மக3ஷிகளி� அ1� ச
தி எ2க� உட) HBவ�� படரேவ��� 

எ�' உடF
 � ெசF��2க�. எ2க� உடலி) அறியா� 

ேச04த ேநா8க� ந+2க ேவ��� “ஈNவரா...” எ�' எ�6த) 

ேவ���. 

இ<வா' எ�ணி� தியான� ெச8த+0க� எ�றா) 

1.உ2க� வாயி) Eர
 � உமிD ந+0 Eைவ#�ளதாக? Eர
 � 

2.ந+2க� சா�பி�ட ஆகார�திF�ள ச�திைன? சரீாக� பி3
 �… 

உட) நல� ெப'வ +0க�. 

இ�ப� உ2க� உயிரான ஈசனிட� ந)ல உண0:கைள� பதி: 

ெச8#� ெபாB� அ4த  ண�தி� அ��பைடயிேலேய உ2க� 

இய
க� அைமகி�ற�. 

இைத ஒ1 பழ
கமாக ைவ��
 ெகா�=2க�. 
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உபேதச� ெச8வ� அ0�தமாகவி)ைல...! எ�' ெசா)கிறா0க� 

  

சாமி (ஞான 1) இ4ேநர� வைர உபேதச� ெச8தா0... 

1.என
  அ0�த� ெத3யவி)ைலேய...! எ�' இ1
கேவ 

ேவ�டா�. 

2.”எ�ன உபேதசி
கிறா0...” எ�' ேக��� பதிவா
கி
 

ெகா��14தா) ம��� ேபா��. 

ஒ1 ேட�பி�  ஒ�'ேம ெத3யா�. அதி) உ�ள நாடாவி) தா� 

Hலா� Pச�ப�� இ1
கி�ற�. ஆனா) ேபEவ� எ)லா� 

அதிேல பதிவாகி�ற�. ேவ' எ�ண� அத�  இ)ைல. 

உதாரணமாக சிறிய  ழ4ைதக=
  “அ2ேக ெச)ல ேவ���... 

இ2ேக ேபாக ேவ���...” எ�ற எ�ண2க� இ)ைல. 

ஒ1 பாட) ந�றாக இ1
கிற� எ�றா)  ழ4ைத அைத? E�மா 

கவனி��
 ெகா�ேட இ14தா) ேபா��. அேத பா�ைட அேத 

ெம��) அ4த
  ழ4ைத பாட� ெதாட2 � 
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ஆனா) ெப3யவ0க� ஆயிர� தடைவ ேக�டாF�... அ4த� 

பாடைல அேத ெம�ைட� பாட H�கிறதா...? எ�றா) இ)ைல. 

ஏென�றா) பல எ�ண2க� நம
 � இ1
கி�ற�. 

பல ஆயிர� %�தக2கைள� ப���
 ெகா�� வ4� 

1.நா� இ�தைன %�தக2கைள� ப��� இ1
கி�ேறா�... சாமி 
ெசா)வ� அ0�தமி)ைல...! எ�' 

2.ப��த நிைல
  ஒ�பி��� பா0�தா) நா� ெசா)வ� 

உ2க=
  அ0�தமாகா�. 

ஆகேவ அ4த ெம8 ஒளியி� த�ைமைய உ2க=
 � பதி: 

ெச8�... நா� அ4த வழியி) ெபற ேவ��ெம�' ஏ
க��ட� 

இ14தா) இ� பதிவா �. 

அ4த� பதிவான நிைலக� ெகா�� மீ��� தியான�தி) எ�ணி 
எ��தா) 

1.ப���
 ெகா�� வ4த அைன�தி� � விைடகைள உ2க� 

உ�ள�திலி14� ெகா�
 � 

2.இ4த தியான�ைத Hைற�ப� எ��தா) ப��த� அைன�ைத#� 

ந+2க� அ0�த� ெத34� ெகா�வ +0க�. 

காவிய2கைள� ப�றி எ)லா� உ2க=
 ? சி'க? சி'க� தா� 

பதி: ெச8� ெகா�� வ1கி�ேற�. சில ேநர� HBவ�� 

ெசா)கி�ேற�.... சில ேநர� E1
கமாக? ெசா)கிேற�. 

HBவ�� ெசா�னாF� கிரகி
 � ச
தி உ2களிட� இ)ைல... 

ெகாRச� ெகாRசமாக? ெசா�னாF� கிரகி
 � ச
தி இ)ைல. 

இராமாயணH� மகாபாரதH� பல ெமாழிகளி) பாட)களாக� 

தா� எBதி ைவ�தி1
கி�றா0க�. தி1வ�=வ1� பல 

பாட)கைள� பா�#�ளா0. 

அவ0க� ெசா)வெத)லா� ப���வி�� அ0�தமாகிற� எ�' 

எ�ப�? ெசா)கிறா0க�...! எ�' ெத3யவி)ைல. அ0�த� ெத34� 

எ)ேலா1
 � ெத3வதி)ைல. 
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 ழ4ைத� ப1வ�தி) ஒ�றா� வ �பி) பாட� ப�
கிேறா�. 

ெத34� ெகா�ட பாட�ைத அ2ேக ப�ளியி) ெசா)லி
 

ெகா��பதி)ைல. 

அ4த வ �பி) ப��த பி�% அ��த வ �பி� ? எ�றா) 

ஏ�கனேவ ெத34த ஒ�றாவ� வ �%� பாட�ைத அவ0க� 

ெசா)லி� த1வதி)ைல. 

இ�ப� ஒ<ெவா1 வ �பிF� க�'
 ெகா���� ேத04த 

பி�%தா� அ��த நிைல
 � ேபாகி�ேறா�. இ�ப� வ3ைசயாக� 

ேபா8� பனிெர�டா� கிளாN வைர ேபாகி�ேறா�. 

அ�தைன#� ப��தாF� அத� � பி� இ�ஜினிய1
  

ேபாகிறாயா...? ம1��வ�தி� � ேபாகிறாயா...? எ�' 

ேக�கி�றா0க�. ப��தத� � த 4த மாதி3� ேத0: ைவ�� 

டா
டராகேவா இ�ஜினியராகேவா ெச)லலா� எ�' அ2ேக 

பி3
கி�றா0க�. 

பி3�த பி�பா� அ�%ற� ப���� தா� க)`3யி) ெத34� 

ெகா�ள ேவ��ேம தவிர ப�
காம) அைத� ெத34� ெகா�ள 

H�யா�. 

1.நா� பல %�தக2கைள ஏ�கனேவ ப��தி1
கிேற� எ�' 

ப��த நிைலைய? ெசா)லி
 ெகா�� 

2.க)`3� பாட�ைத� ப�
க ேவ��� எ�' இ)லாதப� 

3.“இ??....” எ�' சாதாரணமாக? ெசா)லிவி�டா) அ4த� பாட 

நிைல ஏறா�. 

க)`ர3� ப��ைப? சரீாக� ப���� பதிவா
கி அ4த உண0வி� 

ச
திைய நம
 � ேச0��
 ெகா�ள ேவ���. அ�ேபா� தா� 

அ2ேக ேத0வாக H�#�. 

சில0 நிைறய� ப��� வி�� வ4�... 

1.எ�னேமா இ4த? சாமி ெசா)கிறா0... 

2.ேவ��ெம�றா) ேக�� வி��� ேபாேவா� எ�ற நிைலயி) 

இ1
கி�றன0. 

3.ப��த நிைலைய ஒ�பி��� பா0�தா) இ�ப��தா� வ1�. 
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ஏென�றா) இ4த வாD
ைக... இ4த இய�ைக... எ�ப� நிகD4� 

ெகா�
கிற�...? எ�ற நிைலைய நா� ெத34� ெகா�ள ேவ���. 

அ� தா� H
கிய�. 

ஆகேவ... 

1.நா� “ ழ4ைத உ�ள2களாக” இ14� 

2.அ4த ெம8 ஒளிைய� ெபற ேவ��� எ�' ஏ
க��ட� 

இ14தா) 

3.யா� உபேதசி
 � அைன��� நி?சய� உ2க=
 � ஆழமாக� 

பதிவா �. 

 

மனிதைன
 கா
 � ம1��வ� ெபா1ைள ஈ��� 

ேநா
க�திேலேய வள04� வி�ட� - ஈNவரப�ட0 

  

உண0:ட� &�ய எ�ண�தா) வர
&�ய வியாதிக� 

மனிதL
  ம��� தா� உ��. 

ைக கா) உண0விழ4� வாத�பி��% ேநா8க� எ�ப� 

வ1கி�றன…? 
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1.ேகாப உண0ைவ வளரவி��� படபட
 � உண0:ட� 

2.சலி�% ேசா�ப) எ�ற ச2கட��ட� ேகாப உண0வி� 

அைலைய மீ��� மீ��� எ��� அதைன அட
கி 
3.த� ச4ேதாஷ உண0ைவ
 &��
 ெகா�ள உ4தைல அட
கி 
4.ம�ெறா1 உண0வி� ஈ0�பி) எ�ண�ைத? ெசF�தி? ெசF�தி 
5.ேகாப�தினா) வர
&�ய விைள:கைள
 க�� அRசி 
6.ச4ேதாஷ�தா) மா�றியைம
க H�#� எ�ற த� எ�ண�ைத 

மா�றியைம�� 

7.இ�ப� எ�' எதைன? ெசய)ப��த எ�6கி�றாேனா 

8.இ<விர�� அைலக=� இவ� உண04� எ�6� 

எ�ண�தா) EவாசHட� ேமா��� 

9.ச�1 மி�1 நிைலயாகி நர�%களி� இய
க� த�ைம  ைறவாகி 
உண0வி� ஈ0�% நர�%க� பாதி
க�ப�� 

10.சி' Iைள ெப1Iைள நர�%க� ச3வர இர�த ஓ�ட2க� ஓட� 

ெபறாம) சில அைட�%களாகி 
11.அதனா) வ1� வியாதிக� தான�பா இ4த வாத ேநா8க� 

எ)லா�. 

ேதா)களி) ஏ�ப�� ச0ம வியாதிக� எ�ப� வ1கி�றன…? 

க��க=� சில %�க=� எ�ப� வ1கி�றன…? உடலி) உ�ள 

பா
கி� த�ைம எ)லா� ச3 வர இ14தாF� ச0ம2களி) 

ஏ�ப�� ஒ1 சில வியாதிக� எ�ப� வ1கி�றன…? 

உடலி) உ�ள சி' உ'�பி� � நக� Hத� ெகா�� ேராம2க� 

வைர ஜ+வ ச
தி இ14தா) தா� சரீாக வள0கி�ற�. உட) 

உ'�%க� ஒ<ெவா�'� அத� க4த அமில ஈ0�ைப அ4த4த 

உ'�%கேள தன
 க4த ஆகார�ைத�தா� எ��� வள0கி�ற�. 

நக�தி� அமிலH� ப�க� ேராம� எF�% சைத எ)லாேம 

அதனத�  ண அமில ஆகார�ைத� த� ஈ0�பி� Eவாச�தா) 

எ���� தா� வாDகி�றன. 

இ�ப� வாB� நிைலயி) ச0ம2களி) அ4த4த இட2களி� ஈ0�% 

ஜ+வ ச
தி பாதி
 � ெபாB� அத� க4த ���% உண0ைவ 

எ�
காத Hைறயி) ஏ�ப�வ� தா� உடலி) ஏ�ப�� சில 

ெகா�பள2க=� நக2களி� ெவ��%� த�ைம#�. 
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ஈ'களி) ஏ�ப�� விஷ அ6
களி� தா
 தலினா) ப�களி) 

வியாதி#� சில அமில பாதி�பா) ேராம (தைல H�) வள0?சி 
 �றி உதி0வ�� ஏ�ப�கி�றன. 

மனித எ�ண உண0: நிைல
ெகா�ப வியாதிக� வ1� ெபாB� 

இ�ைறய விRஞான�தா) சில ெசய�ைக Hைற ெகா�ட 

ம1��வ�தா) பல சாதைனகைள? ெச8கிறா0க�. 

�,பி வியாதி
ெக)லா� அ4த வியாதி
 கி1மிைய அழி
க அத�  

ேம) ச
தி ெகா�ட சில ம14�கைள? ெசF�தி இ<விஷ வி3ய 

ச
தி உடைல� பாதி
காம) இ1
க அத�  மா�' ம14ைத#� 

அதLட� உ�ெகா�ள? ெச8கி�றன0. 

1.உ�ள வியாதிைய ம�ெறா1 ச
தியினா) அதைன மா�றி… 

2.மா�ற
&�ய அ?ச
தி
  அத� வ +3ய  ண பட0�% உடைல� 

பாதி
காம) இ1
க 

3.ம�ெறா1 ம14ைத#� த4� தா� விRஞான ம1��வ� 

இ�'�ள�. 

%�' ேநா8
ெக)லா� உ'�%களி) எ4ெத4த� பாக�தி) 

அதிகமாக� தா
க�ப�� அதைன ஆர�ப கால�தி) க��ண1� 

Hைற ெகா�� அ4த4த உ'�%கைள ந+
கி வி�கி�றன0. 

அதாவ� உயி0 வாழ
&�ய நிைல இ14தா) க1�ைப 

மா0பக2க�  ட)க� இவ�றி� நிைலயி) %�' ேநா8 

தா
க�ப�ட இட2கைள ந+
கி? ெசய) ெகா�கிற� ம1��வ 

விRஞான�. 

ந+
கிவி�� உயி0 வாழ H�யாத பாகமாக இ14தா) அ�தைகய 

தா
 �ட இட2களி) உ�ள %�' வியாதிைய கதி3ய
க� 

ெகா�� மி� அைலயினா) அ4த4த� பாக2கைள? 

ெசயலிழ
க? ெச8� ெசய) ெகா�ள ைவ
கி�றா0க�. 

1.மி� அைலயி� சாதன�தா) உட) ம�டல நர�%க� 

அைன��� ெசய) ெகா�=� Hைறகைள#� 

2.உட) உ'�பி� உ� நிைலகைள
 காண
&�ய 

சாதைனகைள#� (X RAY, SCAN) இ�ைறய விRஞான� ெச8கிற�. 
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இ�L� பல விேநாத
 க1விகைள உ1வா
கி அத� Iல� உட) 

HBவைத#ேம ஆரா84� உயி0 கா
 � ெசய) [ப� 

அைன��ேம 

1.இ�' ெபா1ைள ஈ��� வழியி) தா�… 

2.விRஞான ம1��வ�தி) வள04� ெகா���ளேத தவிர 

3.உண0வி� எ�ண� ெகா�� 

4.நா� எ�
 � Eவாச�தி�  வF� த4� வள0
 � 

5.உ�னத ச
தியி� அைலைய ஈ0�பா0 யா1� இ)ைல…! 

உடலி) தைசகளி) உ1வான ேநா8கைள அக�றினாF� 

எ�ண�தி� உண0வா) உ1வான “Iல வி�ைத…” 

மா�றியைம
கா� ெச8#� எ4த ம1��வH� H�வி) பல� 

அளி
கா�. 

ஞான 1 ெகா�
 � அ1� ஞான வா
 க� 

 ��ப�தி) நா� பாசமாக இ1
கி�ேறா�. 

ந� பி�ைள மீ� பாசமாக எ�ணி அவ0க� தவறான வழியி) 

ெச�' வி�டாேலா... ப�
கவி)ைல எ�றாேலா... 

1.இ�ப�? ெச8கி�றாேன எதி0கால� எ�ன ஆ ேமா...! எ�' 

எ�ணி எ�ணி ேவதைனைய எ���
 ெகா�டா) 

2.நம
 � அ�ேவ பாச
 கயிறாக மா'கி�ற�. 

ேவதைன எ�ற உண0: வர�ப�� ெபாB� நம
 � அ� சி�திர 

%�திர�. நா� எைத
 க�6�'� பா0
கி�ேறாேமா அ� 

“சி�திரமாகி” (படமாகி) அ4த உண0வி� ச�� ந� உடF
 � 

“%�திரனாக” (அ6
களாக) இைண4�வி�கி�ற�. 

அைதேய தி1�ப� தி1�ப எ�6� ெபாB� பாச
 கயிறாக மாறி 
வழி� ெதாடராகி�ற�. எ1ைம எ<வா' சி4தைனய�' 

ஆகி�றேதா அைத� ேபால 

1.ைபய� ெசா�னப� ேக�கவி)ைல எ�ற ேவதைன வர�ப�� 

ெபாB� 

2.அ4த உண0வி� ச�ேத நம
 � %�திரனாகி�ற�. 



129 

 

நா� எ�ணியப� ஒ1வ� நட
கவி)ைல எ�றா) அ4த 

ேவதைனயான உண0: என
 � வ1� ெபாB� சி�திர%�திர�. 

ஆகேவ அவ� என
 � “த+2  விைளவி�தா�... த+2  

விைளவி�தா�...” எ�ற எ�ண�ைத எ���
 ெகா�டா) அ4த 

உண0:க� நம
 � பி�ைளயாக வ4� சி�திர%�திர� கண
 � 

பிரகார� அ��� எம� த�டைன ெகா�
கி�றா�. 

இ2ேக எம� எ�ப� ந�Hைடய அ4த எ�ண� தா�. 

ேவதைனயான எ�ண2கைள நம
 � எ�
 � ெபாB�..., 

க�ணிேல பா0�ப� “சி�திர�” ஒ1 உடலிேல விைள4த 

உண0:க� என
 � அ� “%�திரனாகி” அ4த ேவதைனயாக 

வள0கி�ற�. அ�
க� நா� எ�ண�ப�� ெபாB� அ� 

“பாச
கயிறாக” மா'கி�ற�. 

எ1ைம ேரா��) வ1� ேபா� பN வ4தாF� அைத� தி1�பி� 

பா0�பதி)ைல. “அ�ப�ட பி� தா�...” அத� � ெத3#�. 

இேத ேபா) நா� சி4தைனய�ற நிைலக� வ1� ெபாB� அத� 

மீ� தா� வ1கி�றா� எம�. மனிதனான பி� சி4தைனய�ற 

ெசய)கைள? ெச8#� ெபாB� 

1.எத� ேம) சி4தைனய�' ந� பாச�ைத உ4�கி�ேறாேமா 

2.அதனி� உண0: ெகா�� ந� சி4தைன ம4தமாகி 
3.ந� உடைல ந� எ�ணேம அழி��வி�கி�ற�. 

மா0
க�ேடய� எைத� ப�'கி�றா�...? 

1.கீேழ இ1
க
&�ய� ஆவைட உட). அைத� ப�றவி)ைல. 

2.அ4த உயி3� த�ைம இய
கிய நிைலக� ெகா�� தாவி அ4த 

லி2க�ைத�தா� ஆலி2கன� ெச8கி�றா�. 

3.அ� ஜ+வL�ள�. 

உயி3� த�ைம நம
 � வள0?சி ெகா��1�பைத உயிைர� 

ப�'ட� ப�றி அதLட� ஒ�றிய நிைலக� ெகா�� உண0வி� 

த�ைமைய “ஒளியாக மா�றினா�” எ�ற நிைலைய அதிேல 

நிைல�ப��தி
 கா��னா0க�. 
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மா0
க�ேடய� உயிைர எ�
க எ1ைம எ�ற வாகன� மீ� 

எம� வ1வைத
 கா��கி�றா0க�. 

ஆனா) உயி1ட� ஒ�றிய நிைலக� வர�ப�� ெபாB� 

இவனா) அவைன
 கவர H�யவி)ைல எ�' “சாதாரண 

மனிதL
 � %3#� வ�ண�...” மிக மிக� ெதளிவாக விள
கி
 

கா��#�ளா0க�. 

ந�Hைடய எ�ண� உயி1ட� ஒ�றிய நிைலகளி) இ14தா) 

ஒ�'� ெச8ய H�யா�. 

1.உயி1ட� ஒ�றிய நிைலக� ெகா�� இ14தா) 

2.த+ைமகைள அக�றி�� ச
தியாக வ1� எ�' 

3.விள
க உைரயாக
 காவியமாக� த+�� உ1வ�ைத அைம�� 

4.சாதாரண ம
க=� %34தி�� வ�ண� ெகா����ளா0க� 

த��வ ஞானிக�. 

அ<வா' வ 
க�ப��14தாF� “நா� %34தி1
கி�ேறாமா...!” 

எ�றா) இ)ைல. 

ெத8வ�தி�  ஆராதைன#� அ0?சைன#� ெச8தா) அ4த� 

ெத8வ� ெச8#�. ம4திரவாதியிட� காைச
 ெகா��தா) அவ� 

ெச8வா�. ேஜாதிட
காரL
 
 காைச
 ெகா���வி�� யாக� 

ெச8� ப3கார� ெச8தா) எ)லா� ச3யாக� ேபா8வி�� எ�' 

இ4த எ�ண�திேலேய தா� இ�'� வாDகி�ேறா�. 

நா� கா6� ேகா�கேளா @3ய�கேளா க�ைமயான 

கதி3ய
க2கைள உமிD��� ந�ச�திர2கேளா எ)லாேம ஒ1 

கால க�ட�தி) அழிய
 &�ய�தா�. 

ந�ச�திர2க� @3யனாக மாறலா�. @3யனாக மாறி� பைட
 � 

த�ைம வ4தாF� மி1க நிைலகளிலி14� மாறி நா� மனிதனான 

பி� H�ைம அைடவ� ேபா) @3யL� H�ைம அைட4�வி��. 

�1வ ந�ச�திரH� ச�த3ஷி ம�டல2க=� ேவகா நிைல 

ெப�ற�. �1வ ந�ச�திரH� அதனி� ஈ0�% வ�ட�திலி1
 � 

ச�த3ஷி ம�டலH� எ�'ேம அழியாத�. எ4த நRE ெகா�ட 

உண0:க=� அைத மா8�திட H�யா�. 
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அ�தைகய ச
திைய� தா� உ2கைள� ெப'�ப�? 

ெச8கி�ேறா�. 
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HB Hத) கட:� 

  

மி1க நிைலயிலி14� எ�' மனிதனாக ஆேனாேமா அ�ேற 

“HB Hத� கட:� எ�' மனிதைன� பா�#�ளா0க�…” 

சி15�
 � வ�ைம ெகா�ட� தா� மனித உண0வி� 

எ�ண�. 

அ�தைகய ஆ�ற) ெப�ற நா�… ந� நிைனைவ இழ4� விடாதப� 

இத� எ�ண�ைத
 ெகா�� ஞானிக� கா��ய அ1� வழி�ப� 

நம
 � தியான�தி� ச
திைய
 &��
 ெகா�ள ேவ���. 

ஞானிக� அ1� வா
 ட� கல4� அவ0க=ைடய அ1� 

ச
திைய ந� உடF
 � ேச0�� 

1.ந�ைம அறியா� Eவாசி�த சலி�% ச2கட� சRசல� ேகாப� 

பய� ேவதைன இைத� ேபா�ற  ண2க� 

2.நம
 � ேநாயாக உ1வா
க? ெச8#�… சி4தைனகைள 

 ைற
க? ெச8� ெகா��1
 � இ4த நிைலைய மா�றி 
அைம
க ேவ���. 
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ஞானிக� கா��ய அ1� வழி�ப� தியான�ைத ேம�ெகா�� 

இ1ைள ந+
கி ஒளியி� சTர� ெப'ேவா�. அைத நிைன:ப���� 

நா� தா� த+ப வழி� தி1நா�… த+ப ஒளி� தி1நா�. 

ஞானிக� கா��ய அ4த நிைலைய நா� எ)ேலா1� அைடேவா�. 

வி�ணிேல ேதா�றிய� தா� உயி0. 

1.அ1� ஒளியி� Eடராக த+ப வழி�ப� வி�6
 ? ெச)F� 

த தி ெப�ற நா� 

2.இ4த உடலி) இ1
 � ஆறாவ� அறிவி� �ைண ெகா�� 

3.அ4த ெம8 ஒளி#ட� ஒளியாக… உயி1
 � உண0: 

அைன�ைத#� ஒளியாக? ேச0�� 

4.அழியா ஒளி? சTரமாக அதLட� இைண4� விஜயதசமி… 

5.ப�தாவ� அவதாரமான க)கி எ�ற நிைலைய நா� அைடத) 

ேவ���. 

ஆறாவ� அறி: ெகா�ட நா� “ஏழாவ� நிைலயான” ஒ1 

ெபா1=ட� ஒ1 ெபா1� இைண
 � திற� ெப�றவ0க�. 

ஒ1வ� தி�� வி�டா) தியான வF ெகா�டவ0க� ஞானிகளி� 

அ1� ச
தி ெபற ேவ��� எ�' அதLட� இைண
க�ப�� 

ெபாB� 

1.அ4த இைடRச) ெச8தவனி� உண0:க� தன
 � 

இய
காதப� 

2.அைத� த��� நி'�த? ெச8#�… சி4தி
க? ெச8#�. 

இ<வா' அ4த ெம8 ஞானிகளி� அ1� ச
திைய? ேச0�� ந� 

உடF
 � விைளய? ெச8#� ேபா� “எ�டாவ� நிைல…” 

உடF
 � விைள4த பி� உயி1ட� அ� ேச1� ேபா� 

“ஒ�பதாவ� நிைல” ஆகி�ற�. 

ஒ1வ� நம
  இைடRச) ெச8தா� எ�' மீ��� மீ��� 

எ�6� ெபாB� அவ� ேபசிய ேப?ெச)லா� நாH� 

ேபEேவா�. அவ1ைடய ேப?E நம
 � இய2காத வ�ண� 

தைட�ப���வத� � தா� ஞானியி� அ1� ச
தி இதLட� 

இண��? ேச0
க ேவ��� எ�' ெசா)வ�. 
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அ4த இ1ளான உண0:கைள� தைட�ப��தி அ4த உண0ைவ 

ஞானமா
கி அ4த ஒளி? Eடராக ஒளி ெப'� நிைல
  இ��? 

ெச)வதா) உயி0 ஒளியாக இ1�ப� ேபா�' அ4த உண0வி� 

த�ைம ெகா�� ஒளியாகி உடைல வி��? ெச�றபி� தசமி 
“ப�தாவ� நிைல…” க)கி. 

1.உடFட� வாB� ேபா� ெச� ெகா� தாவர2க� விைளய 

ைவ�தைத� தா� உணவாக உ�ெகா�கிேறா�. 

2.ஆனா) இ4த� Pமியிலி14� நா� வி� ெச�ற பி� 

3.ந� @3ய  ��பமான பிரபRச�தி�  ெவளிேய தா� ந� 

உயிரா�மா ெச)கி�ற�. 

இ4த? @3ய  ��ப�தி� � விைள4த அைன�ைத#� ஒளியி� 

உண0வாக எ���
 ெகா�� பிரபRச�தி� ஈ0�ைப வி�� 

ெவளியி) எ�'� பதினா' எ�' ெச)F� நிைலயி) 

1.ம�ற ேபர�ட�தி) இ1வ1� ச
திகைள அ4த 

விஷ�த�ைமைய� தன
 � கவ04� ஒளியா
கி 
2.எ4த பிரபRச�தி� ஈ0�% வ�ட�திலி14� இைத எ)லா� 

ெப�ேறாேமா 

3.அ4த ஈ0�% வ�ட�தி� � நா� உய04த ச
திகைள அL�பி 
4.இ4த @3ய  ��ப�தி�ேக ஒளி கா��� வழியாக:� 

5.ேபர�ட�திலி14� வர
&�ய உண0வி� ச
திகைள#� 

ஒளியா
கி 
6.அ4த� ேபர�ட�தி�ேக வழி கா��� உண0வி� ஒளி 
அைலகளாக நா� வளர H�#�. 

அ4த த+ப�தி� வழி ெச)ேவாேமயானா) இ� தா� மனிதனி� 

கைடசி நிைல…! த+ப வழி… த+ப ஒளி (த+பாவளி). 

ஆக உயி0 வி�ணிேல ேதா�றினாF� மீ��� வி�6
ேக 

ஒளியாக? ெச)கி�ற�. 
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ம14� எ�ப� ேநாைய ந+
கவா… அ)ல� %திய ேநாைய 

உ1வா
கவா…? - ஈNவரப�ட0 

  

ஒ<ெவா1வ1
 � வர
&�ய வியாதியி� த�ைம ெகா�ட 

 ணநிைல ஒ���தா� இ1
 �. 

1. ண நிைல
  ஒ�த வியாதி தா� மனிதL
  வ1கி�ற�. 

2.மனிதL
 � தா� பலவிதமான %��%� வியாதிக� வள04� 

ெகா�ேட உ�ளன 

3.ம�ற மி1க2க=
 � தாவர2க=
 � அ4த அள:
  

இ)ைல 

4.ஒ<ெவா1வ1
 � ஒ<ெவா1 விதமான வியாதிக�. 

தாவர2க=
  ஒ�ைற ஒ�த நிைலயி) தா� அதனத� வியாதி 
அ6�P?சிக� அைவகைள� தா
 கி�றன. மி1க2களி� 

நிைலயிேல மனித நிைல
  H�றிF� மா' ெகா�ட 

நிைல#�ள�. 

மி1க�தி� உண0வி� எ�ண� ஒலியி� ஈ0�ைப
 ெகா�� 

பழ
க�ப�ட ஒ�றி� ெசயலி) ெச)வதனா) ஏற
 ைறய 

தாவர2களி� நிைல
ெகா�த 

1.ப1வ
 கால2களி) தா
க
&�ய விஷ அ6
களி� ேநா8� 
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த�ைம 

2.ஒ�'
ெகா�' ெதாட0 ெகா�ட “ஒ��� நிைலயி)” 

3.ஒ�ைற ஒ�த வியாதியி) தா� மி1க இன� தா
க�ப�கி�ற�. 

மனிதL
 � சில காலக�ட�தி) சேீதா5ண நிைல
ெகா�ப:� 

Pமி இB�� ெவளி�ப���� உ5ண அைலயி� ெவ
ைக
 க4த 

நிைல ெகா�� அ4த4த
 கால2களி) வளர
&�ய 

விஷ
கி1மிகளி� நிைலயினாF� கா�றிF� ந+3F� 

ெதா
கி#�ள விஷ
 கி1மியினா) சில ேநா8க� வ1கி�றன. 

ஜுர� வா4தி ேபதி க�கைள
 தா
க&�ய சில ேநா8
 

கி1மிக=� கால நிைலயி) இய�ைக
ெகா�ப ஒ�றி� ெதாட0 

ெகா�� ஒ1வைர� பட04த நிைலயி) ஒ�ைற� ேபா) 

பல1
 � (ெதா�' ேநா8) சில வியாதிக� தா
க�ப�வ���. 

கால நிைலக� மாறி… இய�ைகயி� மா�ற�தா)… 

1.அ<வ6
களி� ஈ0�%  ண விஷ2க=� மா'� த1வாயி) 

2.விஷ
 கா8?ச)க� ெதா�றி� பல1
  ஒேர சமய�தி) இ4த 

வியாதி வ4தாF� 

3.இ<விஷ
 கி1மியினா) தா
க
&�ய வியாதிக� ெதாட0 

ெகா�� வளராம) 

4.சிறி� கால�தி) அத�  ண� மாறிவி�கி�ற�. 

ஆனா)… “உண0வா) எ�
 � எ�ண� ெகா�� ஏ�ப�� 

வியாதிக�…!” அவரவ0களி� எ�ண நிைல
ெகா�ப உடலி� 

அ6வி� அ6வாக ஒ�றி வள04� இ4த உட) அழி#� வைர 

அத�  ண�பி��பிேலேய தா� மனித� சி
கி அ4த 

ேநாயினாேலேய மா=கி�றா�. 

அ�ைம வியாதிக� மேல3யா ைடபா8� வா4தி ேபதி ேபா�'� 

இ�L� %திய %திய விஷ� த�ைம ெகா�ட வியாதிக=� 

அ4த4த
 கால2களி) ஏ�ப�� சேீதா5ண நிைல
ெகா�ப� 

படர
&�ய விஷ� த�ைமயி� பாதி�% சேீதா5ண நிைலயி� 

மா�ற�ைத� ேபாலேவ அ4த� பாதி�பி� த�ைம வ1கிற�. 
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இ4த� Pமியி� ஈ0�பி) ெவளி�ப�� உ5ண�தி� விஷ 

அ6
க� இ4த� Pமியி) வாB� ஜ+வ ெஜ4�
களி� 

நிைலயிF� அத� நிைல
ெகா�ப Pமியி� ஈ0�%ட� ஒ�றிய 

ஜ+வ�க=
 � சா�கி�ற�. 

அ<வைலயி� விஷ�தி� தா
 த)… கா�றைலயி) 

கி1மிகளாக� பட04��ள அ4த நிைலயி) 

1.த� Eவாச�தி) ஈ0�%ட� எ��பவ0
ெக)லா� 

2. றி�பி�ட கால�தி) ஒேர த�ைம ெகா�ட வியாதி தா� 

பலைர� தா
 �. 

அத� பி� கால நிைலயி) அத� ச
தியி� வF
  �றி 
மா�றH� ெகா�� வி�கி�ற�. 

இ�த�ைமயான தா
 த)… 

1.ந+1ட� &�ய ஜ+வ ச
தி ெகா�ட 

2.உண0வி� ���% ெகா�ட எவைர#� தா
க�தா� ெச8#�. 

த� ச
திையேய ெத8வ ச
தியா
கி? ச�த3ஷியி� நிைலயி) 

ஜ+வ� ெகா�� உ�ளவனாக இ14தாF�… “கால நிைலயி� 

மா�ற�தி) ஏ�ப�� சில விஷ அ6
 கி1மிகளி� தா
 த)…” 

EவாசHடL�… ந+1டL�… தா
க�தா� ெச8#�. 

இதிலி14� யா1� த�ப H�யா�…! 

Pமியி� நிைல#ட� &�ய கால மா�றமா � ெபாB� 

இ<வ6வி� த�ைம#� மாறிவி��. இைவ இய�ைகயி� 

உ�ைம#ட� உ1���ள ெசய) ெதாட0பான  ண நிைலக� 

தா�. 

தாவர2க�… மி1க�.. மனித�…! எ�' இன� பா0��� 

தா
காம) 

1.கா�'ட� கல4��ள ந?E� த�ைமயி� ெசய) வ�வ2க� 

உ�� 

2.இத� நிைலைய மா�றேவா அழி
கேவா த�பேவா H�யாத�பா..! 
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ஏென�றா) அத�காக ேவ�� இய�ைக
  மாறாக நா� ெச�' 

ெசய�ைக வழியி) விஷமான ம14�கைள அதிக அளவி) 

உ�ெகா�=� ெபாB� ம�ற ந)ல உ'�%களி� சரீான 

இய
க�ைத அ� பாதி�� வி�கிற�. 

ேமF� ஆேரா
கியமான வாD
ைக வாDவத� � பதிலாக 

ம14ேத வாD
ைகயாகி வி�கிற�… ம14ைதேய உணவாக 

உ�ெகா�=� பழ
க�தி�  வ4�வி�கி�ேறா�. 

இைத எ)லா� ெதளிவாக� ெத34� ெகா�வேத ந)ல�. 

ஞான 1 ெகா�
 � அ1� ஞான வா
 க� 

நா� Eவாசி
 � உண0வி� த�ைம %1வ ம�தியிலி1
 � ந� 

உயி3ேல ப�ட:ட� அ4த நாத2க� உண0?சிகைள� J�� 

அ4த உண0வி� அைலக� ெகா�� தா� நா� ேபEகி�ேறா�. 

அ4த உண0வி� நாத2க� தா� ந�ைம (உடைல) இய
 கி�ற�. 

ந+ைர ெவ�பமா
கி
 ெகாதி
க? ெச8#� ெபாB� ச�த2க� 

வ1கி�ற�. 

இேத ேபா�' ந� உயி3� ���பான ெவ�ப�தி� � நா� 

Eவாசி
 � உண0:க� ப�ட:ட� இ4த உண0வி� ஆ�ற) 

நாத2களாக இய
 கி�ற�. 

1.நா� எ�தைகய  ண�தி� த�ைம ெகா�� 

Eவாசி
கி�ேறாேமா 

2.அ� நம
 � நாத ஒலிகளாக எB�பி 
3.அ4த� ெதானி
 � த
கவா' ந� உடைல இய
 கி�ற�. 

ஒ1வ0 ேகாபமாக� ேபEகி�றா0 எ�' காதிேல ேக�ட:ட� 

ெசவி�%ல� இய
கி அ4த உண0?சிக� J��கி�றன. அேத 

ேபா�' ஒ1 மகிD?சியான ெசா)கைள? ெசா)F� ெபாB� 

ெசவி�%லனி) ஈ0
க�ப�ட:ட� அ4த உண0:க� ந�ைம மகிழ? 

ெச8கி�றன. 
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ஏென�றா) அ4த உண0வி� அைலக� நம
 � அ<வா' 

இய
 கி�றன. 

“ச�த3ஷி” (ச�த+3ஷி) – உய04த ஆ�ற)மி
க நாத�தி� நிைலக� 

ெகா�� உ�ளட
கி ஒளியி� சTரமாக� ெப�ற அதிலி14� 

ெவளி�ப�ட ஒ1 அ6வி� த�ைம தா� “நாரத�” எ�' ெபய0 

ைவ��
 கா��னா0க� ஞானிக�. 

அவ1
  வ +ைணைய
 ைகயி) ெகா��� மனிதLைடய 

[ப�ைத� ேபா��
 கா��னா0க�. 

ச�த3ஷி ம�டல�திலி14� வர
&�ய அ4த ஒளியான அ6 

நாரத� எ�ப� 

1.அ� எ�தைகய ஆ�ற) ெப�றேதா 

2.அ4த உண0வி� நிைலக� ெகா�� வி�ணிேல மித4� 

ெகா��1
 � “ெம8 உண0:”. 

Eமா0 3000 ஆ��க=
  H� வியாச0 மீ� பி�
க? 

ெச)F�ேபா� %யலா) சி
க�ப��
 கடலி) வ +D4� 

உயி1
காக� ேபாரா�
 ெகா��1
கி�றா0. 

அ�ெபாB� தா� கா
க�பட ேவ��� எ�' த�ைன� 

பா�கா��
 ெகா�ள
&�ய உண0வி� எ�ண��ட� ����
 

ெகா��1
 � ெபாB� அேத உண0: ெகா�ட மீனி� 

(டா)பி�) உண0?சிக� J�� இவ� எ�ண�தி� � 

ப
கபலமாக இ14� இவைன
 கைரேச0
கி�ற�. 

கைர ேச0
 �ேபா� இவLைடய எ�ண�தி� ���பி� 

நிைலக=� மீ� இவைன
 கா�த உண0:� இ4த இர�� 

உண0:க=� வியாச0 உண0:
 � ேச0�த:டேன 

1.”பய� கல4த… தா� த�பி��வி�ேடா�…” எ�ற ஆ�ற)மி
க 

அ4த உண0வி� ச
தி இவL
 � &� 

2.இ4த உண0வைலக� த� %லனறிவான க�6
 � பா84� 

3.எ4த மீைன
 ெகா�' %சி�ேதாேமா அ4த மீேன த�ைன
 

கா�த� எ�ற 

4.அள: கட4த ஏ
க�தி� த�ைம ெகா�� வி�ைண ேநா
கி 
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ஏ � ெபாB� 

5.அ4த உண0வி� ஆ�றF
 � சி
கிய� தா� 

6.ச�த3ஷி ம�டல2களி� ஒளியான அ6 (நாரத�). 

அ� ஒ1 ச4த0�ப�. அத�  H� மீனவL
  ஒ�'� ெத3யா�. 

ச�த3ஷி ம�டல�திலி14� ெவளி�ப�ட அ4த உண0:க� இவ0 

உடலிேல %க�ப�� இ4த உண0:
 � ஈ0
க�ப�� இவ0 

Eவாசி�த உண0வி� த�ைம இவ0 உயி3ேல ப�கி�ற�. 

உயி3ேல ப�� ெபாB� ச�த3ஷி ம�டலமாக இய2கிய அ4த 

உண0வி� ஆ�ற) வி�6லைக எ�ப�� தன
 � 

க�டறி4தேதா 

1.அ4த� ேப1�ைமயிLைடய த�ைமக� அைன��� 

2.இ4த வியாசனான “ஒ�'� ெத3யாத” அ4த மீனவ1ைடய 

உடலி) ெத�ப�கி�ற�. 

இ4த உண0:களி� Eவாச�தாேலதா� ேபர�ட�தி� ெப1 

நிைலயிLைடய நிைலகைள வி�6லகி� ஆ�றைல 

“நாராயணா…” எ�'� “வி56…” எ�'� அைழ�தா0 

ேபர�ட�தி) ஒ�'ட� ஒ�' ேமாதி ஒ�'
 � ஒ�' 

இைண4� அ4த ஆ�ற) ெப�ற�. வFவான� வFவ�ற 

அ6வி� � ேமாதிய:டேன அ� தன
 � கவ04� ெச�' 

தன� ஆ�றைல� ெப1
கி இ�ப��தா� பிரபRசேம வள04த�. 

ஒ�'
 � ஒ�' ெச�' ஒ�றி� த�ைம வள04� அ<வா' 

வள04� வ4த அ6
க� தா� ேபர�ட�தி� இய
க நிைலக� 

எ�பைத வியாச0 க�டறி4தா0. 

இய�ைகயி) ஒ1 அ6வி� ேதா�றH� அ4த உயிர6வி� 

ேதா�ற�தி� � க�ணனாக� ேதா�றி 
1.அ4த
 க� ஒ<ெவா1 மனிதL
 � கீதா உபேதச� 

2.ஒ<ெவா1 நா=� ஒ<ெவா1 நிமிடH� எ�ப�? ெச8கி�ற� 

எ�பைத 

3.மகாபாரத� எ�'� அத� � கீதா உபேதச� எ�'� 

ெவளி�ப��தினா0. 
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ைவ �ட ஏகாதசி அ�' உடைல வி��? ெச)F� ெபாB� 

 1நாத0 எ�மிட� ெசா�ன� எ�ன…? 

  

பல அ�%த2கைள நா� ெச8� கா��ேன�. அ4த 

அ�%த2களிட�தி) மய2கியி14ேதா0 உ��. அத� வழியி) 

எ�ைன அ6கியவ0க� பல0. 

எ�னிடமி14� அைத� ெத34� ெகா�ள எ�ப� எ)லா� 

வ4தா0க� எ�பைத� ெத34� ெகா� எ�றா0  1நாத0. 

எ�னிட� எைத நா� வ4தா0க�...? 

என
 ? ெசா�� ேவ���. Eக� ேவ���…. உட) நல� 

ேவ��� எ�'� என
  “அ4த அ1� ேவ���… இ4த அ1� 

ேவ���…” எ�' தா� ேக�டா0க�. 

1.ெம8�ெபா1� கா6� அ1� ச
தி நா2க� ெபற ேவ��� 

2.இ4த உலக� நலமாக இ1
க ேவ��� 

3.உலக ம
க� அவ0க�  ��ப� நலமாக இ1
க ேவ���. 

4.பிற1ைடய  ��ப2கைள நல� ெபற? ெச8#� அ1� ச
தி 
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நா2க� ெபற ேவ��� 

5.எ2க� ேப?சா) I?சா) அைனவ3� ��ப2க� அகல 

ேவ���. 6.நா2க� பா0�ேபா0  ��பெம)லா� நல� ெபற 

ேவ��� எ�' “இைத� ப�றி
 ேக�பா0... யா1� இ)ைல”. 

அ�தைகய மன� உ�ேளா0 எ�ைன அ6கி வ4தா0க�. 

1.“தன
காக�தா�… ேக�டா0கேள தவிர… 

2.எ)ேலா1� நல� ெபறேவ���...” எ�ற ேக�விேய அ2ேக 

எழவி)ைல. 

ஆனா) அ�தைகய த�ைம ெப�ேறா0க=� ம�ற எ)ேலா1� 

அ1� ஞான ச
தி ெபறேவ��� எ�' நா� எ�ணிேன�. நா� 

அைத� ெப�ேற�. 

இ4த உண0வி� த�ைம ெகா�� ைவ �ட ஏகாதசி அ�' நா� 

உடைல வி��? ெச)ல� ேபாகி�ேற�. 

ஆனா) ந+ எைத எ�ண� ேபாகி�றா8…? ந+ எைத� ெபற� 

ேபாகி�றா8…? ந+ ெபறேவ��ய த திக� எ�…? அைத� ெப'வ� 

எ�ப�…? எ�' பல வினா
களைள எB�பி இைதெய)லா� 

எம
 � ெதளிவா
கி
 கா��னா0. 

இ4த உடைல வி��? ெச�றபி� ந+ எ�Lட� இைண4� வர 

ேவ��� எ�றா) “ந+ எைத எ�ண ேவ���…?” எ�'� 

ெசா�னா0. 

அ4த� �1வ ந�ச�திர�தி� ேபர1� ேபெராளி  1 

ெபறேவ���. அவ0 அழியாத ஒளியி� சTர� ெபற ேவ���. 

அவ0 ேப3�ப� ெப1 வாD: வாழ ேவ���. பிறவியி)லா 

நிைலக� அைடய ேவ���. 

இ<வா' அ4த அ1� வழி  1 ெபற ேவ��� எ�' ந+ 
எ�ணினா) அ4த  1 உன
 � ஒளியி� சTரமாக ஆகி�றா0. 

ஆகேவ ந+ எைத எ�6கி�றாேயா ந+ அ<வா' ஆகி�றா8…! 

எ�' உண0�தினா0 மாமக3ஷி ஈNவராய  1ேதவ0. 
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ச0
கைர? ச�� உ�%? ச�� இர�த
 ெகாதி�% ேபா�ற வியாதிக� 

மனிதL
  எ�ப� வ1கி�றன...? - ஈNவரப�ட0 ெசா�ன� 

  

உண0வி� எ�ண�ைத
 ெகா�� எதைன#� மா�றியைம
 � 

ச
தி மனிதL
 ��. 

ச0
கைர வியாதி மனிதL
  எ�ப� ஏ�ப�கிற�…? ச0
கைர 

வியாதியி�  ண நல� எ�ன…? 

சி' வய� Hத� ெகா�� ஒ1 நிைலயான வாD
ைக 

வாD4��ள நிைலயி) 

1.அதிகமான ச4ேதாஷ2க� ஏ�ப�ட கால2களி) - ச4ேதாஷ 

அைலயி� Eழ�சி வாD
ைகயி) 

2.அத� ெதாட0 அைலயி) ஏ�ப�� சலி�%  ண� 

உ4த�ப�பவனி� 

3.உட) அமில�தி� உண0வி� எ�ண�ைத
 ெகா�� எ�
 � 

Eவாச�தா) 

4.ச0
கைர? ச�� எ�ற அமில? Eர�பி உடF
  ேவ��ய 

இர�த? ச
தியிலி14� 

5.அதிகமான ச�� நிைலக� சி'ந+3) கல4� வி�கி�றன. 
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ம1��வ�தி) சில நிைலகைள (INSULIN) இ4த உடலி) ெசF�தி 
ம14�கைள அ4த4த
 கால2க=
  உண:டL� ம14�ட� 

ெகா���? சம�ப��தலாேம தவிர Pரண  ண� கிைட�பதி)ைல. 

வியாதியி) சி
 �ட மனித ஆ�மாவான� “ஆ�ம தியான�” 

எ�ற  ண நிைலைய? சமமான நிைல�ப��தி ந� ண2களி� 

ஈ0�பி) த� எ�ண�ைத? ெசF�தி� தா� எ�
 � ஞான�தா) 

ெம8 ஞானிகளி� உய0 அைலயி� ெதாடைர உடலிேல 

Eவாசி
 � தியான�ைத ேம� ெகா�டா) எ4த வியாதிைய#� 

மா�றி அைம
கலா�. 

1.தா� வாD4த எ�ண? Eழ�சியி) இ14� ெகா�ேட 

2.உ�6� உணவாF� ம14தாF� ம��� எ4த வியாதிைய#� 

3.எ4த மகா� வ4தாF�… 

4.அகில�ைதேய ஆ��வி�த ஆ��வி
 � ஆதிச
தியி� 

ெதாட0பி14தாF� நல� காண H�யா�…! 

5.உண0வி� எ�ண�ைத? சம�ப���� ெசய) எ�ண� 

இ14தா) தா� 

6.மனித ஆ�மாவி� உட) பிணி#� த+1�… உய0 ஞானH� 

வள1ம�பா…! 

ஏென�றா) உண0வா) எ�
 � எ�ண�ைத
 ெகா�ட 

வியாதிக� தான�பா இ4த மனித உடலி) ஏ�ப�� எ)லா 

வியாதிக=�. 

இர�த
 ெகாதி�% எ�ப� ஏ�ப�கிற�…? 

உண0வி� எ�ண�ைத ேகாப�தி� அைலயி) எ�
 � Eவாச� 

ெகா�� ேகாப�தி� த�ைமைய அேத ஈ0�பி) மீ��� மீ��� 

எ��� அைத ெவளி�ப��தி
 ேகாப அைலயி) வாDபவL
  

1.இர�த நாள2களி� ���% நிைல அதிகமாகி 
2.உ5ணமான கன� ெகா�ட ஈ0�பி� Eவாச�தா) 

3.உண0வி� ெகாதி�ேப இர�த
 ெகாதி�பாகி�ற�. 
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சRசல� ெகா�ட சலி�%
  ண�தி� ஈ0�பி� உண0வி� 

எ�ண? Eவாச� தா� %�' ேநா8
 � எF�%1
கி ேநா8
 � 

வி�த�பா…! 

காமாைல#� உ�%? ச��� எ�ப�
 &�கி�றன…? 

த� உடலி� உ'�%
களி� Eர�பி நிைலக=
ெகா�ப அவ� 

ெச8#� ேவைலக=� அ<:ட) நிைலயி� ச
தி
  ேம) உட) 

உைழ�%� உற2 � கால நிைல#� மா�றியைம
க�ப�டா) 

இ�தைகய வியாதிக� வ1�. 

ஏென�றா) க�னமான உைழ�பா) உடலிலி14� ெவளி�ப�� 

விய0ைவயிலி14� உடலிF�ள அமில உ�%
க� ெவளி�ப�� 

வி�கிற�. 

அ4த நிைலயி) ெகாB�%? ச��
க� நிைற4த ஆகார2க� 

உ�6� ெபாB� அ4த உடலி� த�ைமயி) அைவ 

ஏ�க�படாம) Wைரயீர) பாதி
க�ப�� வி�கிற�. 

ஆக… இர�த�ைத? E�த�ப��த
&�ய சில அவய2களி) இவ� 

உ�6� உணவா) உடலி) ஏ�கனேவ இ14த ச��
க� 

ெவளி�ப�ட:ட� 

1.இ4த
 கனமான ெகாB�% நிைல ெகா�ட ஆகார2க� 

2.ெசய)படாத நிைலயி) தா� இ�மாதி3 வியாதிக� வ1கி�றன. 

ேகாப�ைத� த�L� அட
கி அட
கி… பிற0 ம�தியி) த�ைன? 

சா4தமானவனாக
 கா��பவனி� உண0வி� எ�ண� 

ெகா�டவL
 …  ட) %�க=� (அ)ச0) சில Iல 

வியாதிக=� வ1கிறத�பா…! 

ேகாப�ைத
 க���ப���வதாக… அவ� எ�ண� ெவளியி) 

ெத3யாத இவன�  ண�தி� ெசயைல… உ� அட
கி
 

ெகா�வதா)  ட) %� ேநா8க� எ)லா� ஏ�ப�கி�றன. 

ஒ<ெவா1 வியாதி#� ஏ�ப�வ� இ4த� ெதாட0?சியி) தா�. 
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அேத சமய�தி)… 

1.இ<வைல� ெதாட0 ெகா�ட ஆவிகளி� ெதாட0?சி#� 

2.பலவ +னமான உண0:ட� நா� எ�
 � Eவாச�தா) பலவ +ன� 

ெகா�ட ெதாட0பைலயி� ஈ0�%� 

3.அ4த
  ண� ெகா�ட ஆவிகளி� ெதாட1� ந�H� எறி
 

ெகா�கி�றன. 

ந� ண2களி� ஈ0�பி) நா� எ�
 � Eவாச�தி� � இ4த
 

 ணH��. நா� எ�
 � எ4த� ெதாட1
 � இ4த
 

 ணH��. 

ந)லைவயானாF�… த+யைவயானாF�… 

1.இ4த? Eவாச�தா) எ�
 � உண0வி� எ�ண? Eழ�சியி) 

தா� நா� வாDகி�ேறா�. 

2.எ�ண�தி� உண0வி�  ண நிைல
ெகா�ப ஈ0�%டேன நா� 

Eழ)கிேறா�. 

ந� Eவாச நிைலைய ஞானிக=ட� ெதாட0 ெகா�� உய0வா
கி 
வி�டா) இ4த வாD
ைகயி) வ1� இட3ைன அக�றி�� ச
தி 
ெப�' ேநா8 வரா� த��� அ4த? சி�த0க=டL� 

ச�த3ஷிக=டL� ஐ
கியமாகலா�. 

ஞான 1 ெகா�
 � அ1� ஞான வா
 க� 

தா8 க1விேல இ1
க�ப�� ெபாB� ேவதைன ெவ'�% சலி�% 

ச2கட� ேகாப�  ேராத� எ�ற நிைலகளி) தா8 எ�தைகய 

உண0ைவ எ�6கி�றேதா தா8 Wக04த உண0:க� 

அைன��� இர�த��ட� கல4� க1விலி1
 �  ழ4ைத
 � 

பதிவாகிவி�கி�ற�. 

அ4த
  ழ4ைத பிற4� வள04த பி� தா8 க1விலி1
 � 

ெபாB� வள04த உண0ைவ�தா� எ�
கி�ற�. 

தா8 க1:�றி1
 �ேபா� பிற0 ேம) பாசH� ப3:� அ�%� 

ெகா�� ம�றவ0 ேநா8வா8�ப�டைத
 ேக��ண04� 

அவ0க=
  உதவி ெச8தாF� Wக04த உண0:க� அைன��� 

உடF
 � ெச�' இர�தமாக�தா� மா'கி�ற�. 
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க1விலி1
 � சிEவி� � தா8 உடலி) இ1
 � இர�த� தா� 

ஆகார�. 

தா8 அ4த? ச4த0�ப�தி) Wக04த ேவதைனயி� உண0:க� 

க1வி) இைணய�ப�� ேபாB� பிற4த பி� பா0�தா) அ� 

வள0?சி வ1� ெபாB� அ4த� தைல வலி வ4த� Iைள வள0?சி 
இ)ைல ைக கா) ஊனமான� எ�ெற)லா� பா0
கலா�. 

ஏென�றா) க1:�ற தா8 “ஒ�றிலி14� ெதா�b' 

நாைள
 �” ஊனமான நிைலயி) உ�ள ஒ1வ0 மீ� 

ப3தாப�ப�� உ�'� பா0�தா) க1விலி1
 �  ழ4ைத
 � 

பதிவாகிவி�கி�ற�. 

 D4ைத பிற4த பி� பா0�தா) அேத  ைறபா�ட� பிற
கி�ற�. 

இ�' விRஞான அறி: வள04த நிைலக� ெகா�� Nேக� 

ைவ��� பா0�ேதா� எ�றா) க1விலி1
 �  ழ4ைத ஊனமாக 

இ1�பைத� பா0
கலா�. 

இ2ேக உ�ள ஒ1 அ�ப3� வ +��) இ� நட4த நிகD?சி. 

க)யாணமாகி எ)லா� ச4ேதாஷமாக இ14தா0க�. க0�பமான 

ச4த0�ப�தி) வ +��F�ேளா0 ஒ1வ1
ெகா1வ0 ச2கடமான 

நிைலகளி) ெவ'�% ெகா�� ச�ைட ேபா�கி�றா0க�. இ4த 

வ +��F� ேவதைன… அவ0க� வ +��F� ேவதைன. 

க0�பமாக இ1�பைத
 ேக�வி�ப�� நா� (ஞான 1) ஏ�கனேவ 

ெசா)லியி14ேத�. ேகாப�படாத+0க�… ேவதைன�படாத+0க�… 

ச�ைட எ�:� ேபாட ேவ�டா�… “எ)ேலா1� ச4ேதாஷமாக 

ஒ�'ைமயாக இ12க�” எ�' ெசா)லியி14ேத�. 

இ14தாF� அவ0க� வ +��) நட
 � அ4த நிகD?சிகைள 

க0�பமான தா8 உ�'� பா0��� பதிவா
 கி�றா0க�. 

வ +��) எத�ெக��தாF� ேகாப�… ச�ைட… ெவ'�%… 

ேவதைன…, எ�' “எ)லா�” நட
கி�ற�. சிறி� நா� கழி�� 
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Nேக� ைவ��� பா0�தா) க1விலி1
 �  ழ4ைத
 
 ைக 

கா) “ச3யாக உ1வாகவி)ைல”. 

உடேன அபா0ஷ� ெச8� அைத எ���வி�டா0க�. 

இ4த மாதி3 இய�ைகயி� உ�ைம நிைலக� – நா� Wக1� 

உண0:க� இர�த��ட� கல4� 

1.உடF
 � அ6
க� மா�ற�தி� 
 காரணமாகி�ற�. 

2.இைதெய)லா� ெத34� ெகா�டபி� இ4த வாD
ைகயி) 

3.“நா� எ<வா' ெசய)பட ேவ���...?” எ�' ச�'? 

சி4தி#2க�. 

நா� வ +�ைட அழகாக
 க��கி�ேறா�. அதி) Jசியா � ெபாB� 

�ைட
கி�ேறா�. ஒ1 பா�திர�ைதேயா ெபா1ைளேயா அழகாக 

ைவ
கி�ேறா�. Jசி விB4�வி�டா) �ைட
கி�ேறா�. 

ந� வாD
ைகயி) பிற0ப�� �யர2கைளேயா 

ேவதைனகைளேயா நா� பா0
க�ப�� ெபாB� அ4த ேவதைன 

எ�ற விஷ2க� ந� உடF
 � ெச�'வி�டா) ந)ல 

 ண2கைள? ெசயல�றதா
 கி�ற�. உடைல நலிய? 

ெச8கி�ற�. 

அைத� �ைட
க ேவ��ம)லவா…! மக3ஷிகளி� அ1� 

ச
திைய எ��� ந� ஆ�மாைவ� J8ைம�ப��தினா) தா� ந� 

மன� மகிD?சியா �. உடF� ஆேரா
கியமா �. ந� ெசய)க� 

அைன��� எ)ேலா1
 � மகிD?சி தர
&�யதாக இ1
 �. 
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“ெச)வ� ந�ைம எ�'ேம கா�பதி)ைல...” எ�' ெசா)வத� 

உ�ெபா1� எ�ன...? 

  

நா� ெச)வ�ைத? ச�பாதி
கிேறா�. ெச)வ2கைள? ேசமி�� 

ைவ�த பி�... ைபய� ெசா�னப� ேக�கவி)ைலேய...! நாைள 

இ4த ெசா�ைத எ)லா� அவ� எ�ன ெச8வா�...! எ�' 

ைபய�பா) எ�ண� வ1கிற�. 

இ4த உண0வி� ச�� வள04தபி�... 

1.எ4த� ைபயைன எ�ணி இ4த உண0ைவ அதிகமாக 

வள0�ேதாேமா 

2.உடைல வி��� பி34த பி� உயிரா�மா ேநராக அ4த உடF
 � 

தா� ெச)F�. 

3.ைபய� உடF
 � ெச�றாF� அவைன
 கா
கா� அ4த 

உடலிF� ேநாயாகி ேவதைனைய� தா� அ2ேக உ1வா
 �. 

அ�ேபா� ைபயL� எ�6வா�...! எ� த4ைத ெசா�னா0... நா� 

ேக�கவி)ைலேய... இ�ப� ஆகிவி�டேத...! எ�' அ4த 

ேவதைனைய எ�6வா�. 
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இ4த உண0: ேதா�றினாF� விஷ�த�ைம வள04� அ4த 

உடைல#� ம�ய? ெச8� வி�கி�ற�. ஆக... ைபய� உடF
 � 

ெச�' விஷ�தி� த�ைம கவ04� ெகா�டபி� ைபயைன 

வ +D�தி வி�� அவைன
 கா
காதப� ெவளிவ4� வி�கிற� 

த4ைதயி� உயிரா�மா. 

ெதா
கி ைவ�தி14த பண� அவ� ேநாைய� ேபா
 வத� ? 

ெசலவழி�பத� � தா� ச3யாக இ1
 �. 

1.அ�பா ச�பாதி�� ைவ�தி14தா0. ைபய� ெசலவழி�தா�... 

2.கைடசியி) அனாைதயாக� ேபா8 ேநா8வா8�ப��? ெச�தா�. 

3.ெசா�ெத)லா� மைற4�வி�ட�...! எ�' ம�றவ0க� 

ெசா)வைத நா� எ�தைனேயா ேக��1
கி�ேறா�. 

ஆகேவ இ4த? ெச)வ� ந�Hட� எ�'ேம வ1வ� இ)ைல. 

ெச)வ�தா) வ4த விைனக� “த� ைபய� அைத
 கா�பா�..” 

எ�' எ�ணினாF� கைடசியி) இ4த நிைல ஆகிவி�கி�ற�. 

இ�ப� ேவதைனைய அதிகமாக வள0��
 ெகா�ட பி�... உடலி) 

அ6
க� மாறி... உயி0 அ4த
 கண
கி� பிரகார� சிவனாக 

உடலாக மா�'� ப�பா) 

1.அ��� விஷ�ைதேய உணவாக உ�ெகா�� வாB� 

உயி3னமாக 

2.பா�பாகேவா %லியாகேவா உயி0 உ1வா
கிவி��. 

இ� ேபா�ற நிைலக� உ1வா � நிைலைய நம
  

உண0��வத� �தா� ஒ<ெவா1 ஆலய2களிF� அ2ேக ஒ1 

ெத8வ  ண�ைத H�னணியி) ைவ��
 கா��யி1�பா0க�. 

காளிய�ம�... மா3ய�ம� ேகாவிF
  H� அ
னி  �டH� 

அ2கேளNவ3 ேகாயிF
  H� அ
னி  �ட�ைத#�... த+ைம 

ெச8#� உண0வி�  ண2க=
  எ)லா� அைத ைவ��
 

கா��யி1�பா0க�. 

அ
னி  �ட� இற2 �ப� ெசா)வா0க�. அ4த அ
கினியி) 

இற2 வத�  அ)ல. 
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இ4த மனித வாD
ைகயி) த+ைமகைள
 கா6�ேபாெத)லா� 

“ஈNவரா...!” எ�' த� உயிைர எ�ணி அ4த மக3ஷிகளி� அ1� 

ச
தி ெபற ேவ��� எ�' எ�ண ேவ���. 

ஏென�றா) மக3ஷிக� அைனவ1� இ4த வாD
ைகயி) 

த+ைமகைள ெவ�றவ0க� அைத எ)லா� E��� ெபாE
 � 

அ
கினியாக மா�றி
 ெகா�டவ0க�. 

1.அ4த அ1ைள� ெபற ேவ��� எ�' எ�ணி 
2.அ4த உண0ைவ ந� உடலான  �ட�தி� � இற
க ேவ���... 

3.த+ைமகைள? E��� ெபாE
க ேவ���. 

இைத நிைன:ப���வத� � தா� சிைலைய ைவ�� 

1.நா� எ�ண ேவ��ய� எ�ப�...? 

2.மனித வாD
ைகயி) த+ைம அக�'வ� எ�ப�...? எ�ற 

நிைலகைள� ெதளிவா
 கி�றன0 ஞானிய0. 

ஆ��ெப1
  எ�ற நிைலயி) &��ைற எ�ற I�'� ேச0�� 

ந�ைமைய� ெப1
 வ� ேபா) நம
 � அறியா� % 4த 

த+ைமகைள அக�ற அ1� ஞான�ைத நம
 � ெப1
கி அ1� 

வழியி) நா� ெசய)பட ேவ���. 

உயி1ட� ஒ�றி த+ைமகைள அட
கி தன
 � அ4த அ1� 

ஒளிைய
 &��த) ேவ���. ஆகேவ அ1� மக3ஷிகளி� 

உண0ைவ தியானி�ேபா�. 

அைத� ெப1
கி
 &�� அ1� Eடராக வளர அ1� ஞான�ைத� 

ெப1
 ேவா�. உலக� நல� ெபற� தியானி�ேபா�... 

தவமி1�ேபா�. 
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இ�'�ள ெசய�ைக விRஞான ம1��வ இய4திர மனித0க� - 

ஈNவரப�ட0 

  

ஜ+வ ச
தி#ட� &�ய இ4த மனித உடலி) பல ேகா� 

உயிர6
க� உ��. 

உட) &�ைற ஆரா#� ம1��வ விRஞானிக� மனிதL
  

ஏ�ப�� வியாதிைய அவ� உடலி) உ�ள இர�த�தி) உ�ள 

ெவ�ைள அ6
க� சிவ�% அ6
க� ம�'� எ�தைனேயா 

நிைலகளி) உ�ள அ6
கைள ஆரா84� கா6கி�றா0க�. 

அ4த4த வியாதி
 க4த இர�த�தி) ஏ�ப�� அ6� த�ைமயி� 

மா�ற�ைத#� எ<வ6வி� நிைல உய04��ளேதா 

அ<:டF
 க4த அ6� த�ைமயி) மனிதனி� வியாதி
 க4த 

மா�ற�ைத#� க�டறிகி�றா0க�. 

1.நா� “உண0வி�  ண அமில�” எ�' உைர
கி�ேறா�. 

2.அைதேய விRஞான ம1��வ�தி) “ைவ�டமி�க�” எ�' 

உைர
கி�றா0க�. (ைவ�டமி� A B1 B2 B6 B12 C D K E) 

3.இ�வ)லாம) உடலி) உ�ள மா' ெகா�ட “விஷ அ6
க�” 

(VIRUS) உ�ளைத#� உண04� ெவளி�ப���கி�றா0க�. 
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இ4நிைலயி) சில அமில2கைள அதி) ெசF�தி அ6
களி� 

த�ைமைய W�ணிய க1விகைள
 ெகா�� க��ண04� 

1.மனித உடலி� அ6
களி� ஆரா8?சியி� விகித நிைல
ெகா�ப 

2.ம1��வ விRஞான� மிக மிக� �3த கதியி) H�ேனறி 
உ�ள� இ�'. 

ஜ+வ� பி3ய
&�ய ஒ1 மனிதைன ம1��வ விRஞான�தா) 

ஜ+வி
க ைவ
கி�றா� ம1��வ�. 

ஆனா) ம1��வ TதியிF� விRஞான TதியிF� ேநா8
 

கி1மிகைள ஆரா84� அத� � த 4த மா�'
  ண2கைள 

ஏ�றி அ4ேநா8க� பரவா நிைல
காக 

1.த� ெசயலி� ச
திைய#�… பண�தி� வலிைம ெகா���… 

2.பல சாதைனகைள இய4திர2களி� நிைல
ெகா�ப 

3.மனித உண0வி� எ�ண2கைள விRஞான ம1��வ� 

இB��? ெச)கிற�. 

ஆனா) இய�ைகயி�  ண அமில மா�' நிைலைய வழி�ப��தி 
1.ஆ�ம தியான� எ�ற இய�ைக#ட� ஒ�றி 
2.இய�ைக
 ேகாளமான மனித
 ேகாள�தி� வ +3ய உய0 ச
தியி� 

ஞான�ைத 

3.இய�ைக ஈ0�பி�  ண அமில��ட� ஒ�ற? ெச8� 

4.ம�டல2களாக உ1�ெப'� இ<:ட) ம�டல2கைள? 

ெசயலா
 � திறைம
  

5.இ<ெவ�ண ஈ0�% உண0ைவ? ெசF�த H�யாதவ0களாகி 
வி�டன0 

6.இ�'�ள ெசய�ைக விRஞான ம1��வ இய4திர மனித0க�. 

இ4த� பி�ப ஜ+வ மனித உடலி) பல ேகா�
 ேகா� உயிர6
க� 

வாDகி�ற�. ச4த0�ப�தி) அத� � பிணி ஏ�ப�கிற�. அ� 

எ�ப� வ4த�…? எ�' அறி#� நிைல இ)ைல. 

ஆக அ4த ஈ0�பிேலேய ெதாட04� ெச)F� நிைலயி) அேத 

வியாதி நிைல சி
 �� 

1.அ4த ஆர�ப வியாதி  ணமாகாம)… 

2.அத� Eழ�சியி) ( ணமாகவி)ைல எ�ற ேவதைனயா)) 



156 

 

உண0வி� எ�ண�ைத
 க�னமா
கி? ெசF�தி 
3.ேம�ேமF� அத� ஈ0�பி� Eவாச�தா)  ைறவாக உ�ள 

இ<வியாதியி� அ6ேவ 

4.உட) HBைம
 � ஏ�ற? ெச8� வி�கி�றன0. 

ஓ0 ேநாயி� அ6 பல அ6ைவ#� த�  ண�தி� ெதாட3� 

Eழ�சியினா) உட) HBவத� � அ4த (அத�  ண? ெசய)) 

வியாதி ெதா�றி
 ெகா�� வி�கிற�. 

ேநாயாகி வி�ட�… ேநாயாகி வி�ட�… எ�ற அேத Eழ�சி 
பய�தின) 

1.அ4த உடF
 க4த ந)ல அமில2க� எ)லா� மா�ற�ப�� 

2.ஒ�றி� ஈ0�% வியாதி#ட� ஒ�றி கைடசியி) பி3வ� தா� 

இYஜ+வ�. 

ஞான 1 ெகா�
 � அ1� ஞான வா
 க� 

ந� வாD
ைகயி) காைலயி) எBகி�ேறா�. 

எB4தி1
 � ெபாBேத எ�ப�#� (உதாரணமாக) இ4த
 

கா3ய�தி) ெஜயி
க ேவ��� எ�ற ஆ0வH� க�டாயH� 

இ14தா) உடேன உட) நிைல எ�ப� இ14தாF� அைத? 

ச3
க�� எ�ப�ேயா அ4த
 கா3ய�ைத? ெச8ய 

ஆர�பி
கி�ேறா�. ெவ�றி#� அைடகி�ேறா� 

ஆனா) அதிேல ெகாRச� ேசா0வைட4�வி�டா) எ�ன 

ஆகிற�...? 

அ� மிக:� H
கியமான கா3யாமாக இ14தாF� &ட.. 

“கிட
க��� பா0��
 ெகா�ளலா�” எ�' வி��வி�கி�ேறா�. 

இேத மாதி3�தா� மனிதLைடய உண0:களி) சில ேநர2களி) 

ெதாழிேலா அ)ல� வியாபார�திேலா இ4த உண0:க� நா� 

அ��த��� ேவதைன ெவ'�% சRசல� ச2கட� எ�ற 

உண0:க� ப�டா) 

1.நா� ெதாழிைலேய சரீாக
 கவனி
க H�யா� 

ேபா8வி�கி�ற�. 
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2.அதனா) ந5டH� ஏ�ப��வி�கி�ற�. 

3.அ��� ேவதைன�ப�� ெபாB� ந� உடலி) ேநாயாக:� 

மாறிவி�கி�ற�. 

இைதெய)லா� எ�ைற
 � �ைட�ப�? 

எ�தைனேயா உடலி) த+ைமகைள ந+
கி ந+
கி த+ைமகைள 

ந+
க
&�ய உடலாக அைம�� த+ைமைய ந+
 � ச
தி ஆறாவ� 

அறி: ெப�'�ேளா�. அதனி� அறிவாக� ெத34� 

1.த+ைமகைள ந+
கி ந)லைத உ1வா
க
&�ய இ4த உடைல
 

ெகா���� 

2.நா� தவ' ெச8ேதா� எ�றா) எ2ேக ேபாேவா�...? 

அத�காக�தா� ந�  1நாத0 &றிய அ1� வழியி) 

அதிகாைலயி) அ4த� �1வ ந�ச�திர�தி� ேபர1� 

ேபெராளிைய நா� ெபற ேவ��� எ�' ஒ1 ப�� நிமிடமாவ� 

தியானி
க? ெசா)வ�. 

ஏென�றா) இ�' விRஞான� எெல
�ரானி
 Hைற�ப�... ஒ1 

உண0வி� அB�த�ைத
 ெகா�� த+ைமக� வராதப� த�
 � 

நிைலயாக இைத நி[பி��
 கா��கி�ற�. 

அ4த எெல
�ரானி
ைக ைவ�� எ�ென�னேமா ேவைலகைள? 

ெச8கி�றா0க�. எெல
�ரானி
 Hைற�ப� சி' Eவி�Eகைள� 

ேபா�� ைவ��வி�டா) 

1.ஓ1 ெப3ய விமான�ைதேய அ� ச0ீப���கி�ற�. 

2.எதி0 நிைல வ4தா) விலகி? ெச)கிற�. 

3.இ4த ஊ0 வ1கி�ற� எ�றா) (கா�றிேல அைத Wக04�) இ�ன 

ஊ3) அ4த இட�தி) விப�� வ1கிற� 

4.கா�றி) அைலக� மா'கி�ற� எ�றா) அ� உடேன 

மா�றியைம
கி�ற�. 

5.அ<வள: ெப3ய இய4திர�ைத? சரீாக இய
 கி�றா0க�. 

V�'
கண
காேனாைர ஏ�றி
 ெகா�� விமான� ெச�' 

ெகா��14தாF� அ4த? சி' எெல
�3
 எெல
�ரானி
 

Iலமாக மா�றியைம��
 ெகா�கி�றன0. 
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எதி3லி14� வர
&�ய விமான�திலி14�� த�பி
கி�ற� 

(விலகி? ெச)கிற�) 

அேத சமய�தி) விமான� கீேழ இற2 வத�காக? ெச)ல�ப�� 

ெபாB� எதி0 நிைலயான நிைலக� ஒ1 உயரமான ேகா%ரேமா 

அ)ல� ஏதாவ� ஒ1 வயேரா அ)ல� மர2கேளா விமான� 

ேபா � பாைதயி) வ4தெத�றா) 

1.அதிேல ேமாதாதப� த�னாேல விமான�ைத ேமேல 

பா�கா�பாக ஏ�றி
 ெகா�
கி�ற�. 

2.அ4த அளவி� ? ெச8� ைவ���ளா0க� இ�' 

விRஞானிக�. 

அைத� ேபா�' தா� அகNதிய� நRசிைன ெவ�' ஒளியி� 

சிகரமாக பிறவியி)லா நிைல அைட4� �1வ ந�ச�திரமாக 

இ1
கி�றா�. அதிலி14� வ1� ேபர1� ேபெராளிைய உயிரான 

ஈசனிட� ேவ�� நம
 � அைத ஏ�றி ைவ��
 ெகா�ள 

ேவ���. 

1.�1வ ந�ச�திர�திலி14� வ1� உண0வைலகைள Wகர நா� 

க�'
 ெகா�ள ேவ���. 

2.அ4த உண0?சிகைள நம
 � ெகா�� வர ேவ���. 

3.ஆக “எெல
�3
 – எெல
�ரானி
” எதLைடய உண0வி� 

அB�தேமா அத� �த
க� தா� அ� ேவைல ெச8#�. 

இ�ப�� பழ
கிய பி�% த+ைமக� வ1� ெபாBெத)லா� �1வ 

ந�ச�திர�ைத எ�ணி அ4த உண0வைலகைள இைண��
 

ெகா�ேட வ4தா) த�னி?ைசயாகேவ த+ைமகைள H� &��ேய 

அறிவி
க? ெச8� அதிலி14� வில
கி “ந�ைம
 கா�தி�� 

நிைலயாக” அ� வழி நட���. 

நா� ெச8#� கா3ய2க� அைன��� கா3ய சி�தியா �. 

மகிD?சி#� ஏ�ப��. ந�Hைடய ெசய)க� ம�றவைர#� 

ந)லதா
 �. 



159 

 

 



160 

 

 

ஆைச ஒ1 ப
கH� எ�ண� ஒ1 ப
கH� இ14தா) ஏ�ப�� 

விைள:க� 

  

ேரா��ேல நா� ெச)கி�ேறா�. ேரா���  அ4த� ப
க� 

பா0
க�ப�� ெபாB� அ2ேக ஒ1 த2க ஆபரண� 

கிைட
கி�ற�. 

1.உடேன ஆைச வ1கி�ற�... அைத எ�
க ேவ��� எ�ற 

எ�ண2க� ேதா�'கி�ற�. 

2.அ4த ஆபரண�தி� மீ� தா� நம
  எ�ண� வ1கி�ற�. 

3.எதி0�� வ�� வ1கி�றதா...?  '
ேக ேவ' எ�:� 

வ1கிறதா...? எ�' அ�ெபாB� சி4தி�பதி)ைல. 

ஆனா) அைத எ�
க ேவ��� எ�ற ேநா
க��ட� 

ெச)ல�ப�� ெபாB� எதிேர வ1� வாகன�ைத
 

கவனி
கவி)ைல எ�றா) அ��� ெநா'
கி வி�கி�ற�. 

ெபா1ைள எ2ேக எ��ப�...? 

இைத� ேபால�தா� மனித வாD
ைகயி) இ4த� ெத8வ�ைத 

வண2கினா) ச
தி கிைட
 � எ�' அ0?சைன#� 

அபிேஷகH� ெச8கிேறா�. 
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1.ெச8த பி� அத� வழி நம
 
 கிைட
 � எ�' எதி0பா0�தா) 

2.நி?சய� நம
 � வ1� த+ைமகைள அறிய H�யா� 

3.அ4த ஆைச ஒ�' தா� வள1�. 

ஆலய2க=
 ? ெச)F� ெபாB� இ�ப��ப�ட 

எதி0�பா0�%ட� ெச�றா) ஆைச உ1வா �. ஆனா) 

1.த+ைமகைள#� ��ப2கைள#� அக�'� வழி வரா� 

2.சி4தி��? ெசய)ப�� த�ைமக=� வரா�. 

உதாரணமாக ஒ1 ெதாழி) ெச8கி�ேறா� எ�' ைவ��
 

ெகா�ேவா�. அத� � பா�கா�பான எ�ண2க� ேதைவ. அ� 

வளர ேவ���. 

ஆனா) ெவ'� ஆைசைய ம��� வள0�� வி�டா) எ�ன 

நட
கிற�...? 

அ��த கைடயி) வியாபார� அதிகமாக நட4தா) ேபா��...! பா0... 

அவ� எ�ப� எ�ப�ேயா ேமாசமான ெபா1ைள ைவ�� 

வியாபார� ெச8கி�றா�. அைத வா2க அ2ேக &�ட� 

&�கி�ற�. எ�னிட� யா1� வா2 வதி)ைல...! 

அவ1
  வியாபார� ஆகிற� எ�ற எ�ண�ைத� தா� தன
 � 

வள0
கி�ேறா�. ேமF� என
  இ�ப� ஆகிறேத...! சHதாய� 

ஏமா4� ெகா��1
கிறேத...! எ�' இ�ப��தா� 

எ�6கி�ேறா�. 

ஆக... இைத வள0��
 ெகா�டபி� இேத உண0:க� அ4த 

சி4தி
 � திறைன இழ4� வி�கி�ேறா�. அ��� ந� கைடயி� 

வி�பைன
காக� �ணிகைள வா2க? ெச�றாF� அ)ல� ஒ1 

ெபா1ளி� தர�ைத� பா0�தாF� சி4தைன இ)லாத 

இய
கமாகேவ வ1கி�ற�. 

அ4த உண0:
  ஏ�ப 

1.“விைல  ைறவாக இ1
கிற�...” எ�' 

2.அைத வா2கி வி�றா) அதிக லாப� கிைட
 � எ�' 

3.அ�தைகைய ெபா1ைள வா2கி வ4� வி�ேவா�. 
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வா2கி ைவ�த பி�னா� இ� வி� மா...! எ�' அ�ேபா� 

ெத3யா�. இ4த உண0: வர�ப�� ெபாB� வியாபார� 

ஆவதி)ைல. 

அேத சமய�தி) ஒ1 ந)ல சர
  எ�' வா2கி
 ெகா�� வ4� 

“தரமான ெபா1�” எ�' ைவ�ேபா�. இ� விைல அதிகமாக 

இ1
கி�றேத... வா2 வா0களா...? எ�ற உண0: வ4�வி�கிற�. 

இைத� தன
 � பதிவா
க�ப�� ெபாB� இ4த� ெபா1ைள 

ஒ1வ0 ேக�கிறா0 எ�றா) அத�  H� இ4த மன� (ேமேல 

ெசா�ன நிைன:) வ4�வி��. 

சர
ைக� பா0
க�ப�� ெபாB� ந� மன�  ைற4த உண0: 

அவ1
 ? சா� “இ4த? சர
  ேவ�டா�...” எ�' 

ெசா)லிவி�வா0. இ�ப� ந�Hைடய மனேம அ2ேக இ�ப� 

இய
க�ப�கி�ற�. 

இைதெய)லா� மா�ற ேவ��� எ�றா) எ�ன ெச8ய 

ேவ���...? 

அ4த ஆலய� வ1ேவா0 அைனவ1� அ4த மக3ஷிகளி� அ1� 

ச
தி ெபற ேவ���. அவ0க�  ��ப2க� நலமாக இ1
க 

ேவ���. ந�மிட� ெபா1� வா2 ேவா0 அைனவ1� 

மக3ஷிகளி� அ1� ச
தி ெப�' அவ0க� வாD
ைகயி) எ)லா 

நலH� வளH� ெபறேவ��� எ�' இ4த உண0வி� 

த�ைமைய நா� “&��ைற...” ஆக வள0
க ேவ���. 

நம
 � இ�ப��ப�ட உண0ைவ வFவா
 � ச
தியாக 

வள0��
 ெகா�ேடா� எ�றா) த+ைமகைள அக�ற H�#�. ந� 

ெசா)F� இனிைம ெப'�. 

காரண�... நா� எ�6� எ�ண2க� எ�ேவா அைத உயி0 ஓ... 

எ�' ஜ+வ அ6வாக மா�றி �... எ�' உடலாக மா�றி
 

ெகா�ேட இ1
கி�ற�. 

1.ஞானிக� கா��ய வழி�ப� த+ைமைய ந+
 � ச
திைய எ�ணி 
எ��தா) 
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2.அ� நம
 � விைள4� த+ைமைய அக�றி�� அ1� ெப1� 

ச
தியாக வள1�. 

 

ஆதிச
தியி�  ழ4ைததா� மனித உடலாக உ1�ெப�ற 

ஆதிHத)வ� எ�ற விநாயக0 - ஈNவரப�ட0 

  

உண0வி� எ�ண�ைத “வழி அைம��… வழி ெச)F2க�…” 

எ�' உண0�திய பி� நிைல எ�ன…? 

உண0:ட� &�ய எ�ண�தி� Eவாச�தா) மனித 

எ�ண�தி� � த� உண0வி� எ�ண நிைலைய அறி4� 

ெசய)ப��த
&�ய ஆ�றF� திறைம#� உ��. 

ஒ<ெவா1 மனிதL
 � அவனவ� உண0வி� எ�ண 

நிைல
ெகா�ப  ண நிைலயி) மா�றH��. 

1.த� உண0வி� எ�ண�ைத� த�னி?ைசயி) ெசய)ப���� 

2.தன
 க4த உண0: எ�ண�தி� நிைலயி) ெச)ல 

மனிதL
  H�#�. 

ஆனா) சில மி1க2களி� நிைல
  உண0:ட� &�ய 

எ�ண�ைத? ெசய)ப��தி வழி ெகா�=� திறைமயி)ைல. 
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அதLைடய “ஒலி ஈ0�% ஒ�றி…” Eவாச��ட� ேமா��ட:ட� 

ஒ�றி�  ண உண0:ெகா�ப�தா� அத� எ�ண�தி� 

ெசயைல
 ெகா�� அத� இன வ0
க2க=� ஒேர உண0: 

எ�ண ஓ�டமாக… ஒ�'ட� சா04ேத… அத� இன 

மி1க2களி� நிைல#� ஒ��? ெச)F�. 

1.பறைவக� யாைனக� ஆ� மா�க� ந+3) வாB� சில 

உயி3ன2க� இைவ எ)லா� 

2.ஒ�றி� ஈ0�பி� ஒலி அைல ேமா��� 

3.அத� உண0வி� எ�ண�ைத
 ெகா�=� நிைல ெகா�� 

4.ஒ�ெற��த அைல� ெதாட0% ெகா�ேட 

5.அத� இன
&�ட வ0
க2க=� அத� பி�ேனேய ெச)F�. 

6.த�ைன� பா�கா��
 ெகா�ள:�… த� உணைவ நா�? 

ெச)F� ஒ�றி� ெதாட3ேலேய 

7.ஒ<ெவா�றி� நிைல#� ெதாட04� ெச)F� “&�டமாக…!” 

மனிதனிலி14� மா' ெகா�� ஒேர நிைலயான எ�ண 

ேவ�ைக
 க4த அமில  ண இன ஈ0�பி� வள0�%�தா� ம�ற 

இன2க�. 

ஆனா) மனித�… 

1.ஞான ச
தியா) ெசயலா
 � ெசய) திற� உண0வி� எ�ண� 

ெகா�� 

2.மனித  ண அமில�ைதேய அEர  ண� ந+
கி 
3.H1க
  ண
 கலைவ உண0:ட� &�ய எ�ண�ைத எ�
க 

Hைற�ப��தி
 ெகா�டா) 

4.மனித மக@லி� வி�தாக ந� நிைல உய1ம�பா…! 

இ<:ண0வி� எ�ண�ைத உண04திட) ேவ���. 

ஒ<ெவா1 மனிதL� த� உட) பி�ப ஜ+வ ச
தியி� உயி1டேன 

உண0வி� எ�ண�ைத ஞான�தி� ஈ0�%
  ணHட� ஒ�றிய 

அைல� ெதாட3� ெசய) நிைல இ14தா)தா� “ெசய)ப���� 

ெசயலான ஆதிச
தியி� ெசயF
ேக…” ெசய) &�கி�ற�. 
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ஆதிச
தியி� ச
தி தா� அகில�தி� ச
தி. அ�ட�ைத#� 

ஆதிைய#� பைட�பவ=�… வள0�பவ=�… மா�'பவ=�… 

அவேள…! 

அ�ப�யி1
க ஆதிHத)வ�… Hதலாமவேன விநாயகேன… 

எ�' விநாயகைர Iல Hத)வ� எ�' “Hத) ெத8வ� 

விநாயக�” எ�' வண2 கி�ேறா�. 

Iல Hத)வ� எ�' சி�த0க� Iலமாக
 கா��ய விநாயகனி� 

நாம�தி� ெத8வ ச
திெய�ன...? 

ஆதிச
தியி� அமில ச
தியி� உ1வாக… Iலவனாக… 

விநாயகைன 

1.மனிதனி� உ1 க1 வள1� அமில� பைட�பி� உ1 நிைலயி� 

உ1வி� �தா� (மனித உடைல) 

2.அ4த விநாயக3� நாம�ைத? @��னா0க�. 

சி�த0க� உண0�திய ஒ<ெவா1 ெசயF
 � ெபா1� உ��. 

ஆனா) கால� ேபா
கி) உண04� வழிப�� நிைல மாறிவி�ட�. 

இ�'�ள கால நிைலயி) உ1�ேடா�ய கால2க=ட� ந� 

உண0வி� எ�ண�ைத உ1ள வி�� ந� ச
திைய 

அ?Eழ�சியிேலேய Eழ�' ெகா���ேளா�. 

ஆக… உ�ைம எ� எ�' அறி#� நிைலைய மா�றி 
அறி4�ண1� ஆ
க�தி� வள0�%  ணHட� இ�'�ள இ
கால 

நிைலயி) 

1.சHதாய? Eழ�சியி) சி
 �� அத� ஈ0�%ட� ந� ச
திைய#� 

கல
க வி�� 

2.மி1க நிைலயி) ஒ�றி� உண0வி� எ�ண� ெகா�� ஒ�றி? 

ெச)வைத� ேபா�ற உண0:ட� நா� சி
காம) 

3.ந� உண0வி� எ�ண�ைத உய0 ஞான அமிலமான 

4.ந� ண2கைள வள0��
 ெகா�=� ெசய)  ண உண0வாக 

நா� உயர ேவ���. 

உட) எ�ற பி�ப�ைத அழ ப��த ஆைட ேதைவ. உயி0 எ�ற 

ஆ�மாைவ ஞான�ப��த வாD
ைக எ�ற சHதாய எ�ண� 
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ேதைவ. சHதயா? Eழ�சி எ�ண�தா) ஆ�ம ஞான�ைத 

அழ ப���2க�…! 

ஞான 1 ெகா�
 � அ1� ஞான வா
 க� 

மக3ஷிக� எ�ப� ஆறாவ� அறிவி� த�ைம ெகா�� ஏழாவ� 

ஒளியாக� தன
 � சி15���
 ெகா�பவ0க�. உயி1ட� 

ஒ�றி உண0ைவ ஒளியி� த�ைமயாக மா�றியவ0க�. 

த� வாD
ைகயி) அறியா� வ4த ��ப2கைள வில
கி 
ஆ�ற)மி
க ச
திகைள� ெப�' அைத� J8ைம�ப��தி 
ஒளியாக மா�றியவ0க� தா� மக3ஷிக�. 

1.மக3ஷிக� எ�றா) எ)லாவ�ைற#� ேச0�� வி�6லக� 

ெச�றவ0க�. 

2.அைன�ைத#� பைட
 � ஆ�ற) ெப�றவ0க�. 

ெபா�வாக எ)ேலாைர#� மக3ஷி எ�' அைழ
கி�ேறா�. 

மக3ஷிக� எ�ணிலட2காேதா0 உ��. ஒ<ெவா1ைடய 

ேப0கைள#� தனி��? ெசா)லி எ�
க H�யா�. 

அ4த மக3ஷிக� ந)ல உண0வி� த�ைமைய எ<வா' 

ெப�றா0கேளா அ� ெபா�� த�ைம. மனித உடலிலி14� 

வி�ப�� பிறவியி)லா நிைல அைட4� வி�6லக� 

ெச�றவ0க� தா� மக3ஷிக�. 

இ�' மனிதனாக இ14� ெகா�� மக3ஷிக� எ�' ெபய0 

ைவ�பத)ல. இெத)லா� %கB
  எ�' ெபயைர ைவ��
 

ெகா�=� நிைல. மனித0கைள... “மக3ஷிக�” எ�' ெசா)ல 

H�யா�. 

1.மக3ஷி எ�ப� “மக�” ஒ<ெவா1 உயிைர#� மகிழ? 

ெச8பவ0க�. 

2.வி�6லக உண0வி� ஆ�றைல� தம
 � ஜ+ரணி�� 

��பேமா க5டேமா ம�றைவ அைன��ேம அைத#� கல4� 

தம
 � எ��� அ4த உண0வாேல 

3.ம�றவ0களி� ��ப�ைத� ேபா
கி மகிD4த உண0வி� 
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ஆ�றைல� ெப�' 

4.உயிரா�மா ஒளியாகி ெவளிேய ெச�ற பி� தா� மக3ஷி எ�ற 

ெபய0 வ1ேம தவிர மனித உடF
  வரா�. 

பல இல�ச� ஆ��க=
  H� அகNதி� க��ண04� 

உண0�திய வி�6லக உண0:க� அைன��� இ�'� ந� 

Pமியி) பரவி� பட04��ள�. 

1.அ4த அகNதிய3� உண0ைவ Wக04தவ0க� அைனவ1ேம 

2.”மக3ஷிக�” ஆகி�றா0க�. 

அ4த மக3ஷிகளி� அ1� ச
திைய� ெப�' தன
 � வ1� 

நRசிைன அட
கி ஆ�சி ெச8#� நிைல ெப'ேவா0 எவேரா அவ0 

மக3ஷியாகி�றா0. 

ஆைகயினா) தா� மக3ஷிகளி� அ1� ச
தி நா� ெபறேவ��� 

எ�' ஏ2க ேவ���. 

என
 � வ4த அE�த2கைள ந+
 வத�காக  1நாத0 அ4த 

அகNதியமாமக3ஷிகளி� அ1� ச
திகைள� ெபற? ெச8தா0. 

அவ0 ெப�ற அ�றலி� த�ைமைய
 க��ண04� அைத 

உண0வத� � அவ3� உண0வி� ஆ�றைல#�  1 அ1ளா) 

எ�னா) ெபற H�4த�. 

அைத� ேபா�'தா� உ2க=
 � அ4த அகNதிய 

மாமக3ஷிகளி� அ1� ச
திகைய� பதிய? ெச8கி�ேறா�. 

ந+2க� நிைன
 � ெபாBெத)லா� அவ0 ெப�ற ஆ�ற) மி
க 

ச
திைய� ெப'வத�காக இைத? ெச8கிேறா�. 
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&��ைற…. ச2கம�… ப�றிய விள
க� 

  

ந+0 ஓ�� இட2களி) பா0
கலா�. ஒ1 ப
க� ெச�ம�ணாக 

இ1
 �. இ�ெனா1 ப
க� வ�ட) ம�ணாக இ1
 �. 

இ�ெனா1 ப
க� எ4த நிறH� இ)லா� ந�ன+ராக இ1
 �. 

1.இ4த I�' ந+1� &��ைற எ�ற நிைலயி) கல
க�ப�� 

ெபாB� 

2.சிறி� Jரேம இத� கல0க� அ2ேக ெத3#�. 

3.பி� அ4த I�'� ஒ�றாக
 கல4� ச2கமமாகி ேவ' ஒ1 

நிைலயாக மா'�. 

இைத� ேபா�'தா� நா� ஒ<ெவா1 நிமிடH� Eவாசி
 � 

உண0:க� அைன��� “நம
 � &��ைற ேபா�' ஆகி… 

உடF
 � ச2கம� ஆகி�ற�…! 

1.அதிேல எதனி�  ண நிைல அதிக3
கி�றேதா 

2.அத� வழி ெகா�� தன
 � ெப1 கி�ற�. 

இதைன நா� ெதளிவா
கி
 ெகா�ள ேவ��ய� மிக:� 

அவசிய�. 
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காரண� நா� அனறாட� பல1ட� பழ கிேறா�. அவ0க� 

த+ைமகைள#� க5ட ந5ட2கைள#� பா0
க ேந0கி�ற�... Wகர 

ேந0கிற�. Wக04த பி� அவ0க=
 � ப�%ட� உதவி 
ெச8கி�ேறா�… ப3:ட� அவ0கைள
 கவனி
கிேறா�. 

ஆக அ4த� ப3:� ப�%� 

1.அவ0 உடலிலி14� வ1� க5ட2கைள#� ச2கட2கைள#� 

Wகர? ெச8� 

2.அவ0 ேவதைன�ப�கிறா0 எ�' உண0��கி�ற� 

3.இ14தாF� அ� நம
 � ச2கம� ஆகி வி�கி�ற�. 

அவ0க� ேம) உ�ள ப�' நம
 � ச2கமமாகி அவ0கைள
 

கா
க ேவ��� எ�ற நிைலயி) அேத உண0: ந�ைம இய
க� 

ெதாட2கி வி�கி�ற�. 

அ�ேபா� அவ0கைள� பா�கா
க நா� H�ப�கிேறா�. ஆனா) 

அ4த மனித உடலி) விஷ�த�ைமயான உண0:க� ப��� தா� 

அவைர� ��
க? ெச8கி�ற�. அதைன நா� Wகர�ப�� ெபாB� 

அ4த வலிைம நம
 � வ4� ந� ந)ல அ6
கைள? ச0ீெகட? 

ெச8கி�ற�. 

அவ0 எ�ப� அ�மா... அ�பா... எ�' அலறினாேரா அேத உண0: 

நம
 � ச2கமமான நிைலக� ெகா�� அத� வழியி) அைத� 

ெப1
க� ெதாட2கி வி�கி�ற�. 

இ�ப��தா� மனித வாD
ைகயி) நா� தவ' ெச8யாமேலேய 

த+ைமக� வ4� ேச0கிற�. 

1.ப3:ட� ப�%ட� ஒ1வைர நா� கா
க ேவ��� எ�' 

ெசய)ப�� ெபாB� 

2.Wக04தைத உயி0 இய
கி ந� உடF
 � ச2கமமா
கி 
வி�கி�ற� 

3.அத� உண0வி� அ6
களாக நம
 � அைத வள0
க? 

ெச8கி�ற�. 

அ� வள1� ப1வ�தி) அ4த உண0?சிகைள உ4த�ப�� ேபா� 

எ4த மனித உடலி) இ14� அ� ெவளி வ4தேதா 
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1.ந� உடலி) வ4� அ6
களாக உ1வாகி அத�  இைத 

உணவாக
 ெகா�
கி�ற�. 

2.அ� த� இன�ைத� ெப1
 கி�ற�… அத� உண0வாக ந�ைம 

இய
 கி�ற�. 

இதைன நிைன:ப���வ� தா� ஆ��ெப1
 . ஆகேவ 

ஒ<ெவா1 நிமிடH� ந� வாD
ைகயி) எைத� ெப1
கி
 

ெகா��1
கி�ேறா� எ�' ச�' சி4தி
க ேவ���. 

த+ைமைய ெவ�ற ஞானிகளி� உண0ைவ நம
 � ெப1
கினா) 

அ� &��ைறயாகி நம
 � அ1� ஒளியி� உண0:க� 

ச2கமமா �. த+ைமைய ந+
 � ச
தியாக இ�ப�� ெப1
க 

ேவ���. 

அத� � தா� இைத? ெசா)கிேறா�. 

 

விதியி� பய�… விதியி� பய�… எ�' H�ேனா0க� 

உண0�திய விதி? ெசயலாகேவ இ�' Pமி உ�ள� - ஈNவரப�ட0 

  

இ�' இ4த� Pமியி) மனிதனி� “ேதைவயி� ேவக�” 

விRஞான�தி� அைலயா) விRஞான��டேன ஓ�
 

ெகா���ள�. 
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உண0வி� எ�ண? Eழ�சிேய விRஞான��ட� ஒ�றிய 

நிைலயி) 

1.த� ஞான�ைத வள0
க
&�ய உண0:  ண சி�� நிைலயி� 

ெசயF
  

2.ந� Pமியி� மனித ஆ�மா
களி� ஈ0�ைப எ�
க
&�ய 

நிைல#� 

3.ச�த3ஷிக=� சி�த0க=� அவ0க� ெப�ற ச
திகைள ெம8 

ஞான விைள?சலாக 

4.இ�Pமியி) விைளய ைவ�� அத� மக@ைல� ெப1
க? ெசய) 

ெகா�கிற�. 

ஆனா) இ�' இ�Pமியி) விRஞான�தா) வாD4தி�ட 

ெசய�ைகயி� ெசய)  ண உண0:ட� உ�ள நிைலகைள ெம8 

ஞான� ெகா�� 

1.எ�ண�தா) மனித  ண2கைள� ப
தி ஞான� எ�ற உய0 

 ண உண0: எ�ண Eவாச� எ��� 

2.ந)ல உண0வி) தா� (ச�த3ஷிக�) ெப�ற ச
தி அைலைய� 

பயி0 ெச8ய 

3.அ<:ண0வி�ேக மனித எ�ண2கைள� தி1�ப H�யாம) 

உ�ள� 

4.விதியி� பய�… விதியி� பய�… எ�' H�ேனா0க� 

உண0�திய விதி? ெசயலாகேவ இ4த� Pமி உ�ள�. 

கா4த மி� அைலைய� பலவாக� பல [ப2களி) பி3�ெத��� 

வி�டா�… இ�L� பி3�� எ�
கி�றா�. உலைகேய நிைல 

த�மாற நிகழ� ேபா � மா�ற�தி� வி�ைத#� ஊ�றிவி�டா�. 

இ�' இ�Pமியி) நட
 � சில இட2களி� மா�ற நிைலக=�… 

ேபா0க=�… 

1.இ4த� Pமியி� கா�' ம�டல�ைதேய HBைமயாக 

விஷமா
கி வி�ட�. 

2.அதனா) உணவாக உ�ெகா�=� பல ெபா1�க� விஷ� 

த�ைமயி) &ட� ேபாகி�றன. 

வர� ேபா � எதி0கால Hைற எ)லாேம விRஞான வள0?சியி) 

Pமியி� இய�ைக? ச
திைய உறிRசி எ��ததனா) Pமியி� 
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வF
  �றி “த� வFைவ� தா� ெப1
க…” நிகழ� ேபா � 

மா�ற  ண� ெந12கிவி�ட�. 

ச�த3ஷிக=� பல ேகா�? சி�த0க=� த� ச
தி உண0வி� 

ெசயைல
  �றவிடாம) வள0��
 ெகா��14தா) தா� 

1.ஞான
 க1 உ1 மனிதைன உ�டா
கி 
2.ஞான�தா) வளர
&�ய ச
திகளி� வள0?சி
ேக ச
தி &��. 

ஊேர உலகேம மா' ெகா�� அழி#� த1வாயி) ந� உயிரா�மா 

ேமலா…? நா� ம��� இ14ெத�ன பய�…? எ)லாேம விஷமாக 

உ�ள ெபாB� ெஜப Hைறயி) எ�ப�� தா� நா� இ14தாF� 

விஷ�தி� Eழ�சியி) சி

�தாேன ேவ���…! எ�ற வினா 

எB�பலா�. 

இ�மனித ஜ+வ உடலி) உண0வி� எ�ண அைலைய ந)ல 

உரமான ச
தி உர�ைத இ�� ஆ�ம பல� எ�L� ஞான பல�ைத
 

&�� 

1.ஒ<ெவா1 அ6ைவ#� உண0வி� எ�ண�தா) ஒளியி� 

அ6வாக உண0வா
கி வி�டா) 

2.விஷHட� நா� இ14தாF� அ4த விஷ� ந� உடலி) பாயா�. 

அத� க4த ப
 வ�ைத�தா� ஒ<ெவா1 ஆ�மா:
 � இ2ேக 

ெவளி�ப���� த�ைமயி) ப
 வ�ப��தி
 ெகா�ேட 

வ1கி�ேறா�. 

1.ஓ0 ஆ�மா ச
தி ெகா�� வ4தா) 

2.அ?ச
திைய
 ெகா�� பல ச
திைய வளர? ெச8ய�தா� 

3.இ4த� தியான�தி� Iல� எ�ற ஆ�ம பல� ெகா�=2க� 

எ�' உண0��கி�ேறா�. 

எ)லா� ேபா � ெபாB� நாமி14� எ�ன பய�…? எ�' 

எ�ணாம) ஓ0 ஏ
க0 நில�தி) ப�� Iைட ெந) வ4தா) 

எ)லாேம உணவாகி வி�டா) விைத ெந) ேவ��ம)லவா…! 

விைத ெந) இ14தா) தா� மீ��� மீ��� பயி0 ெச8ய 

H�#�.  ண வ�சேம அழி4� வி�டா) அத�  ண வள0?சியி� 

விைத ேவ�டாமா…? 
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அைத� ேபா) உண0வா) எ�
 � தியான� ெகா�� ஆ�ம பல� 

எ�ற ஞான வள0?சியி� வழி
  வா12க�. 

1.உ�றா0 உறவின0 எ�ற Eழ�சியி) உண0வி� எ�ண�ைத� 

பதிய? ெச8� 

2.அேத Eழ�சி வைலயி) சி
 �� சிதறாம) 

3.உண0வி� எ�ண�ைத உய0 தியான�தா) ஞான� ெகா�� 

2.ஒ<ெவா1 ஜ+வ பி�ப உட)கைள#� உ� எ�ண உண0வா) 

3.ந) உண0வி� அைலைய� பா8?சி உ� உண0வி� � பல� 

&��2க�. 

இ4த� Pமியி) பயிராகி#�ள “மனித மக@லி� விைதயாக ந+2க� 

இ1
க…” உண0வி� எ�ண�ைத ஒ<ெவா1வ1� ந� ண� 

தியானமாக வழியைம��
 ெகா�வ +0களாக..! 

ஞான 1 ெகா�
 � அ1� ஞான வா
 க� 

மா3ய�ம� ேகாவிலி) எ�ன ெச8கி�றா0க�…? த+ 
மிதி
கி�றா0க�. காளி�ம� ேகாவிலி) எ�ன 

ெச8கி�றா0க�…? த+ மிதி
கி�றா0க�. அ2கேளNவ3 

ேகாவிலி) எ�ன ெச8கி�றா0க�…? த+ மிதி
கி�றா0க�. 

அ4த
 ேகாவிலி)  ழ4ைதைய ம�யி) ைவ��  டைலேய 

உ1வி மாைல ேபா�கி�றா0க�. அ�ப� எ�றா) எ�ன 

அ0�த�…? 

ஒ1வ0 உய04த நிைலக� ெப'கி�றா0. அவைர� பா0�� 

அ2கலா8
கி�ேறா�. எ�ப�#� அவ0கைள� ெதாைல
க 

ேவ��� எ�ற எ�ண� வ1கி�ற�. அ� தா� 

அ2கேளNவ3...! 

அ4த
 ேகாவிலிF� அ
னி  �ட� இற2 வா0க�. இ4த� 

ப
க� அரச மர� இ4த� ப
க� ேவ�ப மர� ைவ�தி1
கி�ற�. 

த+ைம ெச8ேவா3� உண0ைவ எ�ெபாB� பா0
கி�ேறாேமா 

“ஈNவரா…” எ�' உயிைர எ�ணி அ4த� �1வ ந�ச�திர�தி� 
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ேபர1� ேபெராளி ெபறேவ��� எ�ற இ4த உண0ைவ? ெசF�தி 
இ4த
  �ட�தி) இற2க ேவ���. 

இ�ப�? Eட ேவ��� எ�' ஞானிக� ெசா)கிறா0க�. 

உதாரணமாக ஊ1
 � பைகைம வ4�வி�ட�. உடேன 

மா3ய�ம� ேகாவிலி) எ�ன ெச8ய ேவ���…? அ4த� �1வ 

ந�ச�திர�தி� ேபர1� ேபெராளி ெபறேவ���. எ2க� ெத1 

HBவ�� படர ேவ���… ஊ0 HBவ�� படரேவ���... 

எ)ேலா1� ஒ�'ைமயாக வாழ ேவ��� எ�' அ2ேக 

ேகாவிலி) எ)ேலா1� எ�ண ேவ���. 

அ�ெபாB� அ� மா3 (மாறி) நம
 � தாயாக ேவதைன எ�ற 

பைகைம எ�ற நிைலகைள ந+
 கி�ேறா�. 

இ4த மாதி3 ச
தி ேகாவி)களி) அைன�திF� அ
னி  �ட� 

இற2 வா0க�. சிவ� ேகாவிலி) இற2 கி�றா0களா…? 

வி56 ேகாவிலி) இற2 கி�றா0களா…? இ)ைல…! காரண� 

எ�ன…? 

த+ைமயான உண0:க� வ1� ெபாB� அ1� மக3ஷிகளி� 

உண0ைவ எ��� அ2ேக Eட ேவ��� எ�' கா��கி�றா0க�. 

இைத உ1வமா
கி அ1வ�ைத எ�ப�� ெபற ேவ��� எ�' 

கா��யி1
கி�றா0க�. அைத யா1ேம ெச8யவி)ைல. 

இ�' இைத? ெசா�ேனா� எ�றா) நா� ஏேதா %திதாக? 

ெசா)வதாக நிைன
கி�றா0க�. அ�' இைதெய)லா� 

ஞானிக� எ���
 கா��னா0க�. 

மனித� எ4ெத4த உண0: எ��தா) எ�ென�ன ேநா8 வ1� 

எ�' கா��#�ளா0க�. அ� எ�னெவ)லா� ெச8#� எ�'� 

ெசா)லி#�ளா0க�. 

ஒ1 %லிைய� ேபா��
 கா�பி
கி�றா0க� எ�றா) ேகாபி
 � 

உண0ைவ
 கா��கி�றா0க�. அ4த
 ேகாபமான உண0:க� 



176 

 

நம
 � வள0?சியானா) ந)ல அ6
கைள
 ெகா)கி�ற�. 

இ� இர�த
 ெகாதி�பாகி�ற�. 

ஒ1வைர� பா0��… பா0…! அவ� அ�ப�? ெச8கி�றா�… 

இ�ப�ெய)லா� ெச8கிறா�…! எ�' அ2கலா8
கி�ேறா�. 

நம
 � வள1� ந)ல அ6
கைள
 ெகா)கி�ேறா�. 

வளரவிடாம) த�
கி�ற�. 

இைதெய)லா� காவியமாக எBதி� ெதளிவாக
 

ெகா����ளா0க�. உ1வ�ைத
 கா�� அ1வ�தி� 

எ�ண2கைள ந+ எ�ப� எ�
க ேவ���…? எ�' விள
கமாக
 

கா��#�ளா0க�. 

மிளகா8 இ1
கி�ற�… கார�. உ�% இ1
கி�ற� ைகயி�பாக 

இ1
கி�ற� அ)லவா. %ளி இ1
கிற� Hக�ைத? Eளி
க? 

ெச8கிற�. இைதெய)லா� ேச0�� க1ைண
 கிழ2  விஷமாக 

இ1
கி�ற� அைத ேவக ைவ�� அ4த விஷ�ைத ந+
 கி�ேறா� 

ஆறாவ� அறி: ெகா��. 

ந+
கியபி� அதLட� %ளிைய இைண
கி�ேறா�. விஷ�ைத 

ஒ�
 கி�ற�. கார�ைத இைண�த:ட� உண0?சிைய� 

J��கி�ற�. உ�ைப? ேச0�த:ட� Eைவயாகி�ற�. 

இைத� ேபா�' தா� 

1.ெக�ட� ெக�ட�ம)ல ந)ல� ந)ல�ம)ல. 

2.பிர�மாைவ? சிைற�பி��தா� H1க�… நா� உ1வா
க� 

ெத34� ெகா�டவ0க�. 

த+ைம எ�' எ�6� ெபாB� த+ைம எ�ற எ�ணேம நம
 � 

உ1வாகி�ற�. ஆகேவ அ1� ஞானிகளி� உண0ைவ? ேச0�� 

இைத� த�
க ேவ��� எ�ப� தா� பரEரா�. 

ஒ1வ0 ேவதைன�ப�கி�றா0க�. ஒ1வ0 ேகாப�ப�கி�றா0க�. 

அ4த உண0:க� நம
 � வ4�வி�கி�ற�. அைத 

மா�றேவ���. 
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நம
 � வ4த:ட� அ4த� �1வ ந�ச�திர�தி� ேபர1� 

நா2க� ெபற ேவ��� எ2க� உட) HBவ�� பட04� 

ஜ+வா�மா ஜ+வ அ6
க� ெபற ேவ��� எ�' J8ைம�ப��த 

ேவ���. 
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த+ைமகைள அக�'� ஞான�தி� ெப1
 ...! 

  

ஆ� மாத2களி) ெப1�ப தி ேகரளா க0நாடகா உ�தர�பிரேதச� 

ம�திய�பிரேதச� இ4த ப திக� எ)லா� ந)ல மைழ 

ெப8கி�ற�... ந+0 அ2ேக ெப1 கி�ற�. 

1.அ2ேக ெப8#� மைழ ந+3� அB�த� அதிக3
க�ப�� ெபாB� 

2.அதிலி14� ேமா�� கா�' அைலக� 

3.மைழ இ)லாத இட2க=
 
 கா�றாக� த�ளி வ1கி�ற�. 

அதாவ� அ2ேக மைழ ெப8தாF� இதனி� உண0வி� கா4த 

அைலக� ஈ0�பாகி இ2ேக த�ளி
 ெகா�� கா�றாக வ1கிற�. 

உதாரணமாக நா� அ��பிேல பா�திர�ைத ைவ�� அதிேல 

ெபா1ைள� ேபா��
 ெகாதி
க ைவ
 �ேபா� ஆவியாக நக04� 

ேமேல ெச)வ� ேபா�'... 

1.@3யனி� ெவ�ப� தணலா) அ4த  ளி0?சியி� ேவக� 

அB�த�தி� த�ைம அதிக3
க�ப�� ெபாB� 

2.இ4த ெவ�ப�தி� த�ைமயா) கா�றி� ச
தி அதிகமாக� 

ப�கி�ற�. 
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ஒ1 ேகN (GAS) அதிக அB�தமானா) அ� I�ைய எ�ப�� 

த�ளி
 ெகா�� ெச)கி�றேதா இைத�ேபால ஒ1 ப தியி) 

ெப8#� மைழ தன
 � வ1� ெவ�ப�தி� தணைல
 கவ04� 

அைலகளாக வ1� ெபாB� ேவக� அதிக3
கி�ற�. ெப1� 

கா�றாக வ +ச� ெதாட2 கிற�. 

அ� வ1� பாைதயி) ம�ற தாவர இன2க� அத� வி��க� 

அ2ேக பட04� இ1�பிL� அைத அ���? ெச�' ம�ற 

இட2களி) அைத� ெப1
க? ெச8கி�ற�. இ� எ)லா� 

இய�ைகயி� சில நியதிக�. 

அ2ேக ஒ1 இட�தி) மைழ ெப8கி�ற� அதிலி14� வ1� 

அB�த�தி� த�ைம அ2ேக நிைல�பதி)ைல... இ2ேக 

வ1கி�ற�. 

1.அ� ந+ைர
 கவ04� வ4த ேநர�தி) 

2.ெவ�ப�தி� தண) தா
க�ப�� ேபா� கா�றி� அB�த� 

அதிக3
கி�ற�. 

ேவக�தி� ெதாட0 அதிக3
க�ப�� ெபாB� ம�ற தாவர 

இன2களி) உ�ள வி��கைள� பரவ? ெச8கி�ற�. ம�ெறா1 

ப
க� விைள4தி�� ச�தி� த�ைமைய தாவர இன�தி) 

இைணய? ெச8#� ெபாB� அ4த� தாவர இன2களி) நRசான 

அ6
க� உ1வாவைத இ� அ�%ற�ப���கி�ற�. 

ஆகேவ இ4த ஆ�
 கா�' அ� மிக:� சிற4த�. 

எைத� ெப1
 கி�ற�...? த+ைமைய அக�'� ச
தியாக� 

ெப1 கிற�. ஒ1 ப
க� ெப8#� மைழ ந+3� ச�ைத� தன
 � 

கவ04� ந+0 இ)லாத இட�தி) அைத� ெப1
 � த�ைமைய 

அைடகி�ற�. 

1.அ2ேக ந+3� த�ைம ெப1 கி�ற� 

2.இ2ேக கா�றி� த�ைம ெப1 கி�ற� 

அதனா) த+ைமகைள அக�'� ச
தி#� ம�ற தாவர இன2களி) 

ேமா�� ெபாB� அதி) இ1
 � நRசிைன ந+
 � வ)லைம#� 

ெப'கி�ற�. 
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இ� வழி ெதாட04�... ஒ�றி� பி� ஒ�' ெதாடராக... அ� 

இைண4தி�� ச
தியாக... அ4த இய)பி� த�ைமயாக... 

இய�ைகயி� நிைலயாக... ஒ�' ஒ�'ட� இைண
க�ப�� 

ெபாB� இ� ெசய)ப�கி�ற�. 

உதாரணமாக 

1.நா� ேகாப�ப�ேவாைர
 க�டா) அ4த
 ேகாப உண0: 

நம
 � ெப1 கி�ற� 

2.ஒ1வ� ேவதைன�ப�கிறா� எ�' அறி4தா) அ4த 

ேவதைனயான ச
தி நம
 � ெப1 கி�ற� 

3.ஒ1வ� ேநாயினா) அவதி�ப�கிறா� எ�' அவைன உ�'� 

பா0�தா) நம
 � வலி#� ேவதைன#� ெப1 கி�ற�. 

இைத� ேபா�'தா� அ1� ஞானிகளி� அ1� உண0ைவ 

நம
 � ெப1
கி
 ெகா�டா) அ� நம
 � த+ைமைய ந+
 � 

ச
தியாக� ெப1 �. 

அ2ேக ந+3� ச
தியி) விைள4� அத� உண0வி� த�ைம 

ஆவியாக மாறி இ2ேக த+ைமகைள அக�'� ச
தியாக� ெப1கி 
ந)ல வி�தி� த�ைம ெப1 � த�ைம வ1கி�ற�. 

அேத ேபா) 

1.அ4த மக3ஷியி� அ1� ச
திைய நம
 � ெப1
கி� த+ைமைய 

அக�'� ச
திைய� ெப1
கி 
3.அைனவ1
 � இ4த� த+ைமைய ந+
 � ச
திைய� ெப1
க 

ேவ���. 

இைத நிைன:ப���� நா� தா� ஆ��ெப1
 ...! 



 

மனித பி�ப�தி� �டான

  

த� உணைவ� தா�
“H1கா” 

1.ஒ<ெவா1 ச
தி
 �
2.த� ச
தி வளர உண:

உணைவ எ�
க அவரவ0க�
ேபாகனா) சனீாவி)
 ��கைள#� Hக�ம�
நா�களி) த� உண0ைவ�
உணைவ எ��தா0. 

இ�ப�… தா� வளர 

நிைலகைள உண0வி�
ெகா�� தா� அ�றிலி14�
ெகா���ள�. 

ப
தியி� உ�ைமயான
ச
திைய
 ெகா��
உணைவ எ�
கி�றா0
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பி�ப�தி� �டான உ�ைமயான ஆ�ற) - ஈNவரப�ட0

தா� எ�
க� ேபாக� ெச8த ெசய)
எ�ற 

ச
தி
 � (அ�) எ4த? ச
தியாக 

உண: ேதைவ. 

அவரவ0க� உண0�திய Hைற ெகா��
சனீாவி) பல ம1��வ2கைள#�
Hக�ம� நபியி� உடைல எ���

உண0ைவ� பதி�� உண0வி� எ�ணHட�

 தன
 க4த வள0?சியி) ஆகாரமாக�
உண0வி� எ�ணHட� பதிய? ெச8த
அ�றிலி14� இ�' வைர ப
தி Hைற

உ�ைமயான உண0வி� எ�ண�தி� 
ெகா�� ப
தி
 க4த பலைன அளி���

எ�
கி�றா0. 

 

ஈNவரப�ட0 

ெசய) Hைறதா� 

சிைல. 

 இ14தாF� 

ெகா�� தா� 

ம1��வ2கைள#� ெவ� 

எ��� HN\� 

எ�ணHட� த� 

ஆகாரமாக� பல 

ெச8த Hைற 

Hைற ெதாட0 

எ�ண�தி�  அவ0களி� 

அளி��� தன
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கவிைதகைள#� பல காவிய2கைள#� எB�தி) பதிய? ெச8� 

பல சி�த0க� அைத� ப��பவ0களி� எ�ண உண0ைவ� 

தன
 க4த உணவாக எ�
கி�றன0 இ�'�…! 

அ�ெறBதிய இராமாயண� கீைத ைபபி�  ரா� இைவ எ)லா� 

கால� ேபா
கி) உ1
க� மாறினாF� அ�ெறBதிய உண0வி� 

ச
தி� ெதாட3) ப��பவ1
 �… எ�6பவ0
 �… 

அ<:ண0வி� Eழ�சிைய
 ெகா��… 

1.இ�றள:� அதைன எBதியவ1
  உண0வி� எ�ண�தி�  

2.அவ0க=
  உண: கிைட��
 ெகா�ேட#�ள�. 

இ4த� Pமியி) பல ேகா�? சி�த0க� பல உண0:களி) 

இ14தாF� அவரவ0களி� வள0?சி
  ண�தி�  உக4தப� 

எ)லா�… த� எ�ண உண0ைவ எ�'� அழியா� ெதாட3F�… 

சில ெசா) [ப ம4திர2களிF� பதிய? ெச8��ளா� அ4த? 

சி�த�. 

ஐய�பைன எ�6� ெபாB� ஒ1 ேகாஷ�. H1கைன எ�6� 

ெபாB� ேவ' ஒ1 ேகாஷ�. இ�ப� இேயE கிறிN�:
 � 

Hக�ம� நபி
 � %�த1
 � ெகா2கணவ1
 � அவ0க� 

பதிய ைவ�த இ
ேகாஷ�தா) இ�றள:� த� உண0:
 க4த 

உணைவ எ��� தா� வாD4�… வள04�… பலவ�ைற#� வாழ 

ைவ�தி1
கி�றா0க� “ச
தி ெகா�ட ச
திகைள…!” 

உணவி)லாம) எ�:ேம வள0வதி)ைல…! 

பி�ப உட) ெகா�ட ஜ+வ� ���% உ1வ2க=
 � திடமான 

உண: ேதைவ. ஆனா) 

1.பி�ப உட) ெகா�ட திட உணைவ உ�ெகா�=� இ4த மனித 

ச
தியி) இ14� தா� 

2.உண0வி� எ�ண உணைவ#� உ�ெகா�=� ச
தி நிைல 

வள0கி�ற�. 

தாவர2க� ந+ைர#� சில எ1
கைள#� உணவாக 

உ�ெகா�டாF� உண0:ட� &�ய எ�ண உணெவ�
 � 
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Hைற மனித ஞான�தி� �தா� உ��. மனித ஞான உண0வி� 

உய0 ச
தியி) ஊ�றி#�ள உ�ைமதைன உணர) ேவ���. 

மனித நிைலயிலி14� மாறி மி1க நிைலயிF� ம�ற ப�சிகளி� 

%B P?சிகளி� நிைலயிF� உண0வி� எ�ண ஞான 

உணெவ�
க? ச
தியி)ைல. 

1.ஞான�தி� உணைவ எ���? சி�த� எ�ற ெசயலாகி? 

ச�த3ஷியி� ெசயலா
கி 
2.ஆதி ச
தியி� ச
தி
ேக �ைண ச
தி ெகா�=� 

3.வ�ெவ�
 � உ1வ2க� தான�பா… இ4த மனித பி�ப உட)…! 

பல ேகா� ஆ��களாகேவ ந�ச
தியி� விைதக� 

விைத
க�ப��� பலைன எ��� மீ��� மீ��� பல� 

ெகா��… தா� எ��த உய0 ஞான�ைத
 ெகா�� பல 

ஞான2களி� உண: எ���
 க1வாகி உ1வாகி… தனிேயா1 

ம�டலமாக உ1வாகி? Eழ�' ெகா�ேட#�ள ச
தியி) Hத) 

எ�… கைடசி எ�…? 

ஞான 1 ெகா�
 � அ1� ஞான வா
 க� 

“சரவணபவா...  கா...” த+ைமகைள? சரணமைடய? ெச8ய
&�ய 

ச
தியாக உடலான  ைக
 � நி�' “க4தா...” பலவ�ைற#� 

அறி4தி�� நிைல “க4த
 ேகா�ட�தி� � அம04த க4தேவேள...!” 

எ�' இைத இராமலி2க அ�க� பா�#�ளா0, 

க4த
 ேகா�ட�தி� � அம04த க4தேவேள… ச�Hக� 

Jயமணி. ச�Hக� எ�றா) ஐ4தாவ� அறிவி� த�ைம 

ெகா�� தா� Wக0கி�ேறா� ஆக %லனறி: ஐ4�. 

1.J8ைமயான உண0ைவ� தன
 � Wக04� 

2.அ4த� ெத8வமணியாக எ�ைன ஆ
க ேவ��� எ�' அவ0 

ெதளிவாக� பா�#�ளா0. 

3.அவ0 பா�யைத அ0�த�ைத இ�L� நா� %34� 

ெகா�ளவி)ைல. 

ச�Hக� எ�றா) ஐ4தாவ� அறி:. ச�Hக� எ�றா) ேவ' 

விதமாக எ�ணி
 ெகா�கி�றா0க�. 
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ச�Hக� Jயமணி - அதாவ� %லனறி: ஐ4�. @3யனிலி14� 

வர
&�ய ெவ�பH� கா4தH� விஷH� இ4த I�றி� 

உண0வி� த�ைம ெகா�� 

1.�1வ ந�ச�திர�திலி14� வ1� உண0ைவ
 கவ04தா) 

2.நா�காவா� நிைல ெகா�� இ1ைள ந+
கி�� 

3.அ4த� த+ைமகைள ந+
கி�� ச�Hக� Jயமணி எ�' 

4.என
 � J8ைம�ப���� அ4த உண0ைவ நா� ெபற 

ேவ��� எ�' அைத� பா�கி�றா0. 

இைத நா� %34� ெகா�டா) அ�' இராமலி2க அ�க� 

எ<வா' பா�னா0 எ�பைத� ெத34� ெகா�ளலா�. அவ0 

பாட)கைள� %கD4� பா�கி�ேறா�. பாடலி� “Iல�ைத...” 

இ�L� நா� காணவி)ைல. 

ஆனா) அைத? ெசா�னா) நா� ேத�
 ெகா�ேடயி1�ேபா�. 

உண0வி� உண0வி� இய
க2கைள� ெதளிவாக இ4த ஆறாவ� 

அறிவி� த�ைம ெகா�� நா� ெதளி4திட) ேவ���. 

ச�Hக� Jயமணி – ச�Hக... ஐ4தாவ� அறிவி� �ைணயா) 

1.உய04த உண0: ெகா�� 

2.அ4த ஒளியி� உண0வாக என
 � உ1வா
 த) ேவ��� 

எ�' அவ0 பா�#�ளா0. 

அதனி� Iல
க1�� இ� தா�, 

உ�Hக? ைசவமணி - ம�ெறா�ைற
 ெகா)லாதப� அ1� ஒளி 
எ�ற உண0வி� த�ைம ெகா�� இ4த? ைசவ� எ�ற 

நிைலயி) ெசய)ப��த ேவ���. 

நா� (உட)) அைசவ�. �1வ ந�ச�திர� ைசவ� அ� தன
 � 

அைச#� த�ைம இ)லா� இ1
 � இ1�பிட�திேல தன
 � 

அ4த? ைசவ மணியாக உ1வாகி�ற�. 

இதைன நா� ெபறேவ��� எ�' தா� அவ0 பாட)களிேல 

பா�னாேர தவிர நா� பா�வ� ேபா�' அ)ல. அவ0 பாட)கைள 

நம
 க4த நிைலக� ெகா�� பா�கி�ேறா�. 
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ஆனா) Iல�தி� நிைலகைள வி���வி�ேடா�. 

இ�ப��தா� ஞானிக� கவி [பமாக� பா�யைத நா� பாடைல 

உ�Hகமாக Wக04� 

1.ந�Hைடய அறி:க� எ�ேவா 

2.ந�Hைடய ஆைசக� எ�ேவா அதLட� கல4த பி� 

3,அ4த உண0வி� ெசயலாக மா'கி�ற�. 

நா� ஒ1 ந)ல ம14திைன வ +3ய� ஊ�ட ேவ��� எ�றா) 

அதிேல விஷ�தி� த�ைம கல4தா) அ4த ம14தி�  வ +3ய� 

ஆகி�ற�. அத� வழி ஊ�1வி? ெச�' அ4த ம14தி� 

ேவக�ைத
 &��� த+ைம ெச8#� அ6
கைள அ� 

அட
 கி�ற�. 

இைத� ேபால�தா� விஷ�ைத அட
கிய அ1� ஞானியி� 

உண0ைவ நம
 � ெசF�தினா) “ச�Hக..” அ4த உண0:க� 

ஐ4தாவ� நிைல ெகா�� அைத
 கவ04� நம
 � Wக04தா) 

1.அைத� Jயமணியாக நம
 � உ1வா
கி 
2.அைத? ைசவமணியாக 

3.ஜ+வ அ6வாக மா�றாதப� “ைசவமாக” மாறிவி�கி�ற�. 

அ6 எ�ற நிைலக� வ1� ெபாB� அ� ேவ' விதமாக 

மா'கி�ற�, 

அ4த ஐ4தாவ� அறிவிைன அைத� Jயமணியா
கி அைத 

எ�'� ைசவமணியாக இனி� பிறவியி)லா நிைலயாக அ1� 

ஒளி எ�ற உண0வி� த�ைமைய� தன
 � “அ4த நிைலயான... 

ஒ1 நிைலைய� ெபற ேவ���”. 

ெச� ெகா�க� எ�ப�� த� உண0வி� த�ைம ஒ1 வி�தி� 

த�ைம அைடகி�றேதா இேத ேபால உண0ைவ? “ைசவ�” ஆ
க 

ேவ���. 

ஆனா) நம
 � (மனிதL
 �) இ1
 � உயிர6
க� 

அைசவ�. 
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உண0வி� த�ைம இர�டற
 கல4� ஒளியி� உண0ைவ 

எ�ப�? ெச� ெகா�க� மா�'கி�றேதா 

1.வாLலகி) வ1� உண0விைன ஒளியாக மா�றி அைத? 

ைசவமாக 

2.அைசவம)லாதப� ைசவமாக அ4த� �1வ ந�ச�திர� அ� 

வாDகி�ற�. 

3.ேபெராளியி� த�ைமைய� தன
 � உ1வா
 கி�ற�. 

இைத�தா� அ�' அவ0 மனித� எ<வா' வாழ H�#�…? 

எ<வா' வாழ ேவ���…? எ4த வாD
ைக வாழ ேவ���…? 

இ4த� பிறவி
 � பி� நா� எைத� ெபற ேவ���…? எ�பைத 

உண0�தி#�ளா0. 
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ெம8 ஞான அறிவா) காண
&�யத� � விRஞான அறிவா) 

காண
&�யத� � உ�டான வி�தியாச� 

  

உ2க=
 � யா� (ஞான 1) இ�ேபா� ஆழமாக� பதி: ெச8#� 

ெம8 ஞானிகளி� உண0விைன மீ��� நிைன:
 
 ெகா�� 

வ4� அதைன ந+2க� ெப1
கி
 ெகா�டா) 

1.உ2க� நிைனவி� ஆ�றைல
 ெகா�� 

2.வி�ணி� அதி0வைலகைள Wக04தறி4� 

3.விRஞானிக� க1வியி� �ைண ெகா�� வான இய) 

%வியியலி) அள4தறி#� ெசய)கைள 

4.அ4த
 க1விக� இ)லாமேல அத� உண0வைலகைள ந+2க� 

அறி4� 

5.இ�தைன மணி
  இ�ன� நட
 �...! எ�' ெசா)ல H�#�. 

அேத சமய�தி) ெம8 ஞானியி� உண0ைவ� தன
 � எ��� 

அ4த உண0வி� எ�ண அைலகைள� பா8?சி 
1.வி�ணிலி14� வ1� ஒ1 க)ேலா பாைறேயா (ASTEROIDS) 

Pமியிேல ேமாதாதப� 

2.அ� திைச தி1�ப ேவ��� எ�' பல0 ேச04� எ�ணினா) 
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3.இ4த ஒலி அைலக� ெகா��  '
கா�� அைவகைள� திைச 

மா�ற:� உ2களா) H�#�. 

ஆனா) விRஞான அறி: ெகா�ேடா0 அ6 ஆ#த2கைள� 

எ��� அ6 விைச ெகா�� இரா
ெக�ைட வி�ணிேல 

ெசF�தி அ4த� பாைறகைளேயா க)களிேலா ெசF�தி 
அைவகைள ெநா'
கலா�. 

1.ெநா'
கிய பி� அதிேல கல4த நRE பிரபRச�தி) பரவி 
மீ��� ந� Pமி
 � தா� வ1�. 

2.Pமியிேல ேமாதா� அைத� தா
க H�#�... ஆனா) ந�ைம
 

(மனித0கைள) கா
க H�யா�. 

ஏென�றா) இவ0க� ெவ�
 � த�ைம ெகா�� அ� 

ெநா'2கிய பி� அ4த நRசான உண0வி� த�ைம ந� Pமியி) 

படர�ப�� நம
 � பா�கா�பாக இ1
 � “ஓேசா�” எ�ற 

திைரைய
 கிழி�� அ4த நRசி� த�ைமகைள இ2ேக 

ெப1
கிவி��. 

சாதாரணமாக... வி�ணிலி14� வ1� நREகைள எ)லா� 

ஒ�
 � த�ைமயாக அ� ெப1கி வ1� ேபா� தா� அ� ஓசா� 

திைர. Pமி
 � ஒளியி� த�ைம ெப1
கி இ2கி1
 � 

ம�றதைன�ைத#� கா
 � நிைலகளாக அ4த ஓசா� திைர 

இ2ேக வ1கிற�. 

ஆனா) விRஞான அறிவி� ெசயலா) ஓ�ைட விB4� வி�டா) 

நRE உ�ேள % 4�வி��. வி� க�கைள� (ASTEROIDS) ெதறி
க? 

ெச8தாF� ந� Pமி
 � அ� வ1ேம எ�றா) நRசிைன� தா� 

அ� பர�ப? ெச8#�. 

உதாரணமாக நா� ேரா��ேல ெச)கிேறா�. ேரா���  அ4த� 

ப
க� ஒ1 ெபா1ளி� த�ைம இ1
கி�ற�. நா� எ�
க? ெச)ல 

ேவ��� எ�' வி1�%கி�ேறா�. அ4த ஆைசேய �ணிவாக 

அ2ேக ந�ைம? ெச)ல? ெச8கிற�. 
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ஆனா) இைடமறி�� பN வ1கிறதா...? அ)ல� ேவ' எ�ன 

வ1கிற�...? எ�' நா� பா0��? ெச�ேறா� எ�றா) அ4த 

எ)ைலைய அைடய H�#�. 

அ�ப�� தி1�பி� பா0
கா� நா� ெச�றா) அ4த� ெபா1ைள#� 

ெபற H�யா�... நம
 � ஆப�தாகிவி��. அைத� ேபா�' தா� 

1.மனித� இ4த விRஞான அறிவா) நா�ைட
 கா
க 

எ�ணினாF� 

2.அதனா) விைள4த நRE நா�� ம
கைள அழி��வி��. 

இ�' நா� பா0
 � விRஞான�தி� விைள:க� இ� தா�. 
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ஞானிக=
 � நம
 � இைடயி) உ�ள திைரைய அக�'வ� 

எ�ப�…? - ஈNவரப�ட0 

  

பைட�பி� பைட�பைன�தி� ேம ஒ<ெவா�றி� � அத� 

பைட�%
  ண�… மண� உ��. க) ம� உேலாக2க� 

அைன�தி� ேம மணH��. 

மணமி)லா உ1 நிைல எ�:ேம ெப'வதி)ைல. 

ந� Pமி
  ம��ம)ல… பா)ெவளி ம�டல�திF�… ந�ச�திர 

ம�டல2களிF�… வள04த ெப3ய ம�டல2க� 

எ�வானாF�… அத� ஆர�ப நிைல அமில ஈ0�% ஜ+வ� ���% 

மணHட� ஒலியாகி ஒளியாகி ந+ரா � ெசய) தா� 

ெகா�கி�ற�. 
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மண� ெகா�ட வழியிேலேய உண0:� ெப'கி�ற�. 

மண��ட� &�ய உண0வா) தா� உணைவேய உ�ெகா�ள 

H�கி�ற�. 

இ4நிைலைய எத�காக இ2ேக உண0��கி�ேற�…? 

1.உ� ெஜப நிைலயா) உ� உண0வி� எ�ண�ைத 

2.எ� பா) (ஈNவரப�ட0) ெசF�தி எ� அைலயி� ெதாடைர ந+ 
ெப�றா) 

3.உ� உண0வி� உணவாக எ� அைல பா#�. 

ஒ1 ப1�பி) பல ப1�%க� விைளகி�றன. அைத� ேபா) 

1.எ� உண0ைவ ந+ எ��� 

2.உ� உண0வி�  உணவாக ஊ�ட� ெகா��� உ� வள0?சிைய ந+ 
ெப�றா) 

3.உன
 � என
 � ம�தியி) உ�ள திைர விலகி 
4.அைன�ைத#� கா6� “அP0வ ச
தியாக” ஞான ச
தியி� சி�� 

நிைல ெபற H�#�. 

ப1�% ப1�பாகேவ இ14தா) பல ப1�ைப
 காண H�#மா…? 

பயி0 ெச8� பல� ெப�' பலனி� பயி0 வள0 ெதாட0பி)தா�… 

ப1�ெப�ற ப1�%  ண� பயி0 வள0�ேப வள04� 

ெகா�ேடயி1
 ேமய�றி பயி0 ெச8யாம) பயி0 வள0 ெதாட0 

எ�:� காண H�யா�. 

1.ஒ�றி� ெதாட0 ஒ�' வள0கி�ற� 

2.ஒ�' எ�ெற�'� வளர த� வள0�பி�  உண: ேதைவ. 

3.அைத� ேபா�' நா2க� (மக3ஷிக�) வளர உ�ைன 

வள0
கி�ேறா�. 

4.ந+ வளர ந+#� வள0
க ேவ��� பிறைர…! 

வள0�பி� ெதாட0 வள0�% வள04� ெகா�ேடயி14தா) தா� 

எ4த ஒ1 வள0?சி#� வள04� ெகா�ேடயி1
 �. 

1.பயி0 வள0�% ம��ம)ல…. 

2.ஜ+வித வள0�% ம��ம)ல… 

3.ம�டல2களி� வள0�% ம��ம)ல… 
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4.ஞானிகளி� வள0�% ம��ம)ல… 

5.அ<வாதி ச
தியி� பைட�பி� ச
தி
ேக… பைட�பி� 

பைட�பாகி... 
6.பலவ�றி� பைட�பி� ெதாட0 பைட��
 ெகா�ேடயி1
க 

ேவ���. 

வழி� ெதாட0 ெவ�ளாைம ஒ<ெவா�றிF� வள04� 

ெகா�ேடயி14தா) தா� அ<வள0?சியி� ெசய) வள04� 

ெகா�ேடயி1
 �. 

1.H�'� ெப�'… H
தி ெப�'… H�வைட#� ச
தி எ�:ேம 

இ)ைல. 

2.HB Hதலாக வள0வ� தா� ஆதியி� அ4த? ச
தி. 

உட) வளர உண: ேதைவ. உண0வி� எ�ண� வளர ஞான�தி� 

உண: ேதைவ. உண0வி� எ�ண�ைத ஞான� எ�ற உணைவ 

உ�ெகா�� இ<:ட) எ�ற பி�ப ஜ+வ ச
தி ெகா�ட வ�வி� 

அ6வி� உயிர6
க=
  ஞான�ைத உணவாக
 ெகா��� 

1.ஞான�தா) வள0�த உட) அ6
கைள? சி�� நிைல 

ெப�றிடேவ 

2.ஞான� எ�ற உண0ெவ���? “சி�த�” எ�' உ1வா 2க�. 

இ�ெபாB� %3கிறதா ேபாக� அைம�த H1கனி� சிைல எத�  

எ�'…? 

த� நிைல உயர த� உண0: வளர H1கைன� பைட�தா� 

ேபாக�. H1க� சிைலைய� பைட�� H1கா… எ�ற நாத 

உண0: ஜ+வ ச
திைய உணவாக உ�ெகா�கி�றா� இ�'� 

ேபாக�. 

1.ஒ<ெவா1 சி�தL� இ4த ஞான Pமியி) த� ஞான�ைத 

வள0��
 ெகா�ள 

2.த� வள0�பி� வள0�% வளர வழி�ப��திய உ�ைமக� பல 

உ��. 

ேபாக3� வழி� ெதாட0 H1க� H1கனி� உ1வ�ைத கா�� 

உண0வி� எ�ண ஜ+வ உணைவ உ�ெகா�கி�றா� ேபாக�. 
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H1க� ஆலய� ெச)F� ப
த0களி) உண0வா) உ�ைம ப
தி 
P�ட ஆயிர� ப
த0க� ெச�றா)… 

1.ஆயிர�தி) ஒ�றிர�� ப
திமா�களாவ� 

2.ஞான�தி� ச
தி ெபற? ெச)வ��ட)லவா…! 

த� உணவாக ந) மணிகைள� தா� உ�� பல மணிகைள� 

த1கி�றா� ேபாக�. 

ஞான 1 ெகா�
 � அ1� ஞான வா
 க� 

அ�' அரச கால2களி) ஒ1 மனிதL
  ஒ1 த��வ� 

கிைட��வி�டா) அ4த நா��� � வ4�வி�டா) அ� அ4த 

அரசL
ேக உ3ைமயான�. 

அவைர வரேவ�' அவ1
  ேவ��யைத
 ெகா���? 

ெச8திைய வா2கி
 ெகா�கி�றா0க�. அ4த? சர
  

அைன�ைத#� அரசL
 �தா� ெசா4தமா
 கி�றா0க�. 

அ�ப� அவ0 ெகா�
கவி)ைல எ�றா) மரண த�டைன 

ெகா�
கி�றா0க�. அத�  அRசி� த�னிட� உ�ளைத 

அரசனிட� ெகா���வி�கி�றா0க�. 

ப�ைடய கால� %லவ0கைள� பா0�தா) ெத3#�. ஒ<ெவா1 

அரச சைபயிF� அ4த� %லவ0க� உ��. அ4த� %லவ0க� 

அைனவ1� 

1.அரசைன� %கD பா��தா� வ4தி1�பா0க�. 

2.%கD பா�� ெபா1� ேத�வா0க�. 

அ4த� %கD பா�� நிைலகளி) அரச1ைடய ம
க�களி) (த� 

பி�ைளக�) இ1 பி3: ஆகிவி�டா) இவ0க� எதி0 கவி பாட 

ஆர�பி�பா0க�. 

எதி0 கவி எ�ற நிைலகளி) இைத� ேபா�ற ஒ1 மரணமைட4த 

உண0:க� இ2  வ4தபி� கவியி) அ4த� %லைம பா�� 

ெபாB� இ4த அரச� இ�ப��தா� ேபாவா� எ�' ெசா)வைத 

இவ0க� “அற�…” எ�' ெசா)வா0க�. 
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ஆனா) இெத)லா� மனிதL
 � விைளய ைவ�த உண0:க� 

இவ� உடF
 � வ4� அ4த? ெசய)கைள ெச8கி�ற�. 

மக3ஷிக� கா��ய உ�ைமயி� நிைலக� அரச� ைகயி) 

சி
க�ப�� அைத அவ0க� தன
 க4ததாக மத2களாக� 

பி3��வி�டன0. 

அதனா) அதிF�ள ேப1�ைமயி� நிைலகைள அறிய 

H�யாம) ேபான�. மக3ஷிக� கா��ய ேப1�ைமயி� 

நிைலகைள நா� அறிய H�யாம) ேபானத�  Iலேம இ� தா�. 

இ�L� ஒ<ெவா1 மதH� “கட:ைள� ேத�
 ெகா��தா�… 

உ�ள�”. 

நா� இ4த� பணிகைள? ெச8தா) கட:� நம
  ேவ��யைத? 

ெச8வா�. “கட:� எ2ேகேயா இ1
கி�றா�…” எ�ற 

எ�ண�தி) அரச0க� மத�தி� அ��பைடயி) கா��ய 

நிைலக� ெகா�டாF� த0ம� நியதி எ�' பதி: ெச8� 

ெகா�கி�றா0க�. 

அ<வா' பதி: ெச8த உண0: ெகா�� அவ0க� எ�ணி 
ஏ2 � ெபாB� “ேவதைன கல4த” உண0:கைளேய 

Eவாசி
கி�றா0க�. ஒ1 ந)ல பதா0�த�ைத? ெச8� அதி) 

விஷ�ைத
 கல4� உணவாக உ�ெகா�டா) மய
கமைடய? 

ெச8#�. 

உய04த எ�ண2கைள#� பிற1
 � ப�%ட� ெசய)ப�� 

நிைலகைள#� எ�ணி வாD4தாF� எ�ன ஆகி�ற�? 

“உலகி) இ�ப�� த+ைமக� நட
கி�றேத…” எ�ற ேவதைனயான 

உண0:கைள? Eவாசி
 � ெபாB� 

1.அ� இவ0க� உடலி) த+ைம ெச8#� அ6
களாக 

உ1வாகி�ற�. 

2.அ�ெபாB� இவ0க� எ�ணிய ந)ல எ�ண� அவ0கைள#� 

கா
கவி)ைல. 

3.அ4த நா�ைட#� கா
கவி)ைல. 
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இ�தைகய உண0:க� தா� இ�' கா�' ம�டல�தி) 

அதிகமாக� பரவி பட04தி1
கி�ற� எ�ற நிைலைய� 

ெதளிவா
கினா0  1நாத0. 

உலகி) உ�ள அைன�� நிைலகளிF� இ� வள04� 

வ4தி1
கி�ற�. இ� வள04� வள04� “பழி த+0
 � 

உண0:களாக” ஒ<ெவா1 சாதாரண மனிதL
 �=� உ1வாகி 
இ�' உலெக2கிF� “த+விரவாத�” எ�' பரவிவி�ட�. 

இைத�தா� அவனவ� ஆ�சி %3#� நிைலகளி)… “அவனவ� 

ெச8#� ெசயேல ச3…” எ�ற உண0:க=
 ? ெச)ல�ப�� 

ெபாB� “கலி” உ1வா
 கி�றா� எ�ப�. 
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பதிென�டா� ெப1
  

  

ஆ�றி) ெவ�ள� ெச)கிற� எ�றா) அ4த ெவ�ள ந+ைர நா� 

வய)களிேல அ�ப�ேய பா8?சினா) பயி0 ப?ைசகைள எ)லா� 

அ� அ���? ெச�'வி��. 

அைத� ேபா�' இ4த வாD
ைகயி� நிமி�த�... 

1.நா� அதிக ஆைசயி� உண0:கைள
 ெகா�� ெச�றா) 

2.ெவ�ள ந+0 ெச)வ� ேபா) ம�ற� சி4தைன இ)லா� 

ஒ1நிைல�ப��தி
 ெகா�� ேபா �. 

3.ேவ' ெசய)கைள? சரீாக? ெசய)ப��தவிடா� 

ஆனா) அ1� ஞானிகளி� உண0:கைள நா� ெகா�� 

வர�ப�� ேபா� நம
 � இ1
 � த+ைமகைள எ)லா� அ� 

அ���? ெச)F�. 

ஓ0 ெவளி?ச�ைத� ேபா�ேடா� எ�றா) அ2கி1
 � இ1ைள� 

ேபா
கி� ெபா1�கைள எ)லா� காண? ெச8#�. 
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இைத� ேபா�' தா� அ4த அ1� ஞானிகளி� உண0:கைள 

நம
 � இைண�ேபா� எ�றா) அ� நம
 � அ� ெப1கி 
ந�ைம அறியா� ேச04த இ1ைள� ேபா
கிவி��. 

ஆகேவ மக3ஷிகளி� அ1� ெவ�ள�ைத நம
 � பா8?சி 
ந�ைம அறியா� வ4த த+ைமயான விைனகைள� ேபா
கி 
மக3ஷிகளி� அ1� ஒளிைய நம
 � ெப1க? ெச8வேத 

“பதிென�டா� ெப1
 ...” 

பதிென�� எ�றா)... 

1.உலைக அறி#� த�ைம ெப�றவ� மனித�... அ4த உயி3� 

த�ைம ப�தாவ� நிைல அைட#� த1ண� ெப�ற�. 

2.எ�� எ�ப� அ5டதி
 � “எ��” அைத எ)லா� உண1� 

நிைலைய� ெத34தவ� மனித�. 

அைன�ைத#� அறிய? ெச8#� மனிதனி� ஆறாவ� அறிவா) 

மக3ஷிகளி� அ1� ஒளிைய� தன
 � ெப1
கி 
1.அ5டதி
கிேல#� த� ஒளியி� Eடைர� பா8?சி 
2.எ4த� தி
கி) எ� வ4தாF� அ4த இ1ைள மா8
 � நிைலக� 

ெப�ற�. 

அ5டதி
கிF� த+ைம எ�ற நிைலயி) இ1� @D4தாF� 

ச�த3ஷி ம�டல� ஒளியாக� ெப1
கி
 கா��கிற�. �1வ 

ந�ச�திரH� த� அ1கிேல வ1� இ1ைள எ�தைகய நRசாக 

இ14தாF� அைத அட
கி ஒளியாக� தன
 � வ +Eகி�ற�. 

இ� தா� அ4த மக3ஷிக� கா��ய நிைலக�. 
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%கD?சிைய#� இகD?சிைய#� ஒ�றாக எ���
 ெகா�டா) 

ெம8 ஞான� எளிதி) ைக&�� - ஈNவரப�ட0 

  

ந) உபேதச�ைத
 ேக�ப��… ந)ல Vைல� ப��ப��… ந� 

உண0வி� எ�ணHட� Eழ�' ெகா�ேட தா� இ1
 �. 

1.இYஜ+வ உண0வி� ச
திைய
 ெகா�� 

2.இ<ெவ�ண நிைலைய எத�பா) தி1�%கி�ேறாேமா 

3.அ<வைல� ெதாட3� பதி: ஒலிக� அதLட� &�ய ந) 

அைலகைள மீ��� பதிய? ெச8ய 

4.இ<ெவ�ண�தா) எ�
 � தியான�தா) இ<:ண0: 

HBவ�ேம 

5.ந�ச
தியி� அைலைய நா� பதி: ெச8� ெகா�ள H�#�. 

ேகாவி)  ள2க=
 ? ெச)F� ப
திமாL
  அவ� 

கனவிF� நிைனவிF� இேத நிைலக� தா� Eழ�' 

ெகா��1
 �. 

பல ேகாவி)க=
 � ேபாவ� ேபால:� அ2 �ள 

ஆ�டவைன� த3சி�ப� ேபால “கன:களிF�…” அேத சமய�தி) 

“நிைனவான எ�ண�தி)…” எ
ேகாயிF
 ? ெச)லலா�...? எ4த 



200 

 

Vைல� ப�
கலா�…? எ4த ஞானிைய� த3சி
கலா�…? எ�ற 

உண0: அைல�பி��பி) தா� ப
திமாLைடய எ�ண 

உண0வைல எ�
 � Eவாச� ெகா�ட அைல பதி4தி1
 �. 

தி1டL
 � ச3… அவ� உண0வி� எ�ண�தி) எ�
 � 

Eவாச�ைத
 ெகா�� எ<வைல ஓ�கி�றேதா…! அ<வைலயி� 

ெசயF
 க4த எ�ண�தி�ெகா�ப�தா� அவ� நிைன:� 

கன:� இ1
 �. 

விவசாயி ஆனாF� ச3.. விRஞானி ஆனாF� ச3…  ���� த� 

உண0ைவ இழ4தவ� ஆனாF� ச3… 

1.எ4த ஒ1 பழ
க�ப�ட ெசயFட� &�ய வாD
ைக#ட� 

வாDகி�ேறாேமா அத� நிைல
ெகா�ப 

2.உண0வி� எ�ண�தி�ெகா�ப Eவாச�தா) இ<:டலி) 

பதிவாகி#�ள நிைல
ெகா�ப Eழ�சியி) தா� 

3.ஒ<ெவா1 மனித ஆ�மாவி� ஜ+வ ச
தியி� அைல� ெதாட1� 

ெசயF� ெவளி�ப�கி�றன. 

இ?Eழ�சியி) “அ4த4த
  ண அமில? ெசய) வ�ட�தி� �” 

ம��� உண0ைவ? ெசF�தி வாDபவைன அவL� 

பதிவாகி#�ள  ண அமில�திலி14� மீ��வ� க�ன�…! 

அேத Eழ�சியி) இ14தாF� ஆ�ம வள0?சிைய வள0
க 

H�யா�. 

உண0:ட� &�ய எ�ண�ைத ந�H� “பல ேகா� 

ஆ��களாக� பதிவாகி உ�ள  ண அமில��ட�…” 

1.ந�ச
தியி� அமில�ைத ஞான�தா) நா� எ�
 � ெஜப�ைத
 

ெகா�� 

2.ந�ைம
 கா��F� ச
தி வா84த @�சம நிைலயி) உ�ள 

ச�த3ஷிக=ட� ெதாட0% ெகா�� 

3.உண0வி� எ�ணHட� இB
 � Eவாச�ைத
 ெகா�� உட) 

HBவ�� அைத� பா8?சி 
4.ஏ�கனேவ நா� பல காலமாக? ேசமி�� ைவ���ள இ
 ண 

அமில��ட� 



201 

 

5.ந�ச
தியி� ஒலி அைல பாய�பாய 

6.மனித? ச
தி
 � எ?ச
தி#� அறிய
&�ய நிைல ெபறலா�. 

ந�ைம
 கா��F� உய04த ச
திைய� ெப'� வழி� ெதாடைர 

நா� ெப�ேறாமானா) தா� 

1.ஜ+வLட� &�ய இ�மனித உட) பி�ப�திலி14� 

எ?ச
திைய#� 

2.இ14த இட�திலி14ேத உணர:� காண:� மா�றி அைம
க:� 

H�#�. 

ஆனா) ந�ச
தியி� பயைன� ப
 வ� ெகா�ட பத நிைலயி) 

ெசய)ப��த
&�ய நிைல#� நா� ெபற ேவ���. 

%கD க�� மய2காேத… 

%கழார� பாடாேத… 

%கD ேத�? ெச)லாேத…! 

இ�ன) க�� கல2காேத… 

இகD?சி க�� பதறாேத… 

இகD4�ைர
க எ�ணாேத…! 

ந� ஞான�தி� வழி� ெதாட0 ெவளி�ப�ட:ட� ந�ைம எதி0 

ேநா
கி#�ள நிைலக� தா� ேமேல  றி�பி�டைவ எ)லா�. 

1.இ4நிைல#ட� &�ய உண0வி� பி�யி) சி
 �டவ0க�… 

2.த� வள0?சியி� ஞான�திலி14ேத உயர H�யாத E�றலி) 

3.இ�றள:� பல0 E�றி
 ெகா���ளா0க�. 

ஆகேவ ஞான�தி� வள0?சி
  மக3ஷிகளி� ெதாட0பிேலேய 

இ1
க ேவ��ய� மிக:� அவசிய�…! 

ஞான 1 ெகா�
 � அ1� ஞான வா
 க� 

�1வ ந�ச�திர�தி� ேபர1=� ேபெராளி#� எ2க� இர�த 

நாள2களி) கல4� அதிF�ள ஜ+வா�மா ஜ+வ அ6
க� ெபற 

அ1�வா8 ஈNவரா. 
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மனிதனான நா� நா� எைத எ�ணினாF� அ4த உண0:க� 

நம
 � இர�தமாக மாறி “ஜ+வ அ6வாக” மா'கி�ற�. 

நா� எ4த உண0வி� த�ைமைய Wக04ேதாேமா அ� ஜ+வ 

அ6
களாக மா'� ேபா� அ4த அ6
க� அைன��� அத� 

உண0:�ப�ேய அ� இய
 �. 

1.த+2  ெச8த�� அ6வாக வ1கி�ற�. அைத எ�6�ேபா� 

நம
 � த+ைம விைளவி
கி�ற�. 

2.ந)ல� ெச8த�� அ6வாக வ1கி�ற�. அ� நம
  ந)ல� 

ெச8கி�ற�. 

ஒ1வ� ேவதைன�ப�� உண0ைவ நா� Wக04தா) 

ேவதைன�ப�� உண0ைவ உ1வா
 கி�ற�. அ4த உண0வி� 

த�ைம அ6
களாக ந� இர�த�தி) வள0கி�ற�. 

உ2க� க�ணி� நிைனைவ
 &0ைமயாக இர�த நாள2களி) 

ெசF�தி ஜ+வ அ6
க=� ஜ+வ ஆ�மா
க=� �1வ 

ந�ச�திர�தி� ேபர1=� ேபெராளி#� ெபற அ1�வா8 ஈNவரா 

எ�' ஏ2கி� தியானி#2க�. 

இ�ெபாB� உ2க� இர�த�தி) “%�விதமான உண0?சிக�” 

வ1�. 

இ4த வலிைம ெப'�ேபா� 

1.உ2க� உடF
 � த+ைமைய இB
க
&�ய 

2.உ2க� ஈ0�% வ�ட�தி) இ1
 � ெவ'�% ேவதைன சலி�% 

ேகாப� 

3.இ� மாதி3 எ�தைனேயா வைகயான த+ைமயான உண0:கைள 

4.உ2க� உடலி� ஈ0�ைப வி��� த�ளிவி�கி�ற�. 

5.உ2க� ஆ�மா E�தமாகி�ற�. 

6.�1வ ந�ச�திர�தி� உண0:க� உ2க� ஆ�மாவி) வலிைம 

ெப'கி�ற� 

இ�ப� இர�த�தி) உ�ள ஜ+வ அ6
க=
  நா� க�ணி� 

நிைன: ெகா�� �1வ ந�ச�திர�தி� உண0ைவ? 
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ெசய)ப���� ெபாB� அ4த� த+ைம எ�ற நிைல உ1வாகாதப� 

த�
கி�ற�. 

“ஜ+வ ஆ�மா
க�” எ�றா) நா� பிற0 மீ� அ�% 

ெகா��1�ேபா�. அ4த அ�% அதிகமாகிவி�டா) இற4தவ3� 

உயி0 நம� ஈ0�%
 � வ4� இர�த�தி) தா� த2 �. 

ஆனா) அவ0 உடலி) எ4த ேநா8வா8�ப�டா0கேளா அ4த 

நிைலெய)லா� ந� இர�த�தி) இ14� உ1வா
 �. அ4த 

ஆ�மா இர�த�தி) இ14தாF� அதனா) ஒ�'� ெச8ய 

H�யா�. 

அத� உண0: எ�ேவா அைத�தா� இய
 �. இ�தைகய ஆ�மா 

இ14தா) சில ேநர2களி) ந�ைம அறியாமேல (பி�வாதமாக) 

இய
 �. 

அ<வா' இய
 � அ4த ஆ�மா �1வ ந�ச�திர�தி� ேபர1� 

ேபெராளி ெபறேவ��� எ�' உ2க� நிைனைவ? 

ெசF��2க�. 

அ4த ஆ�மாவி� � �1வ ந�ச�திர�தி� ேபர1ைள� ெப1
க? 

ெச8தா) த+ைமயி� உண0ைவ
  ைற
க? ெச8� நம
 � ந)ல 

உண0வி� த�ைம ெபற
&�ய த தி ெப'கி�ேறா�. 

நா� HBவத� � நா� உடலிேல உைழ
கி�ேறா�. ஒ1 ப�� 

நிமிஷ� அ4த� �1வ ந�ச�திர�ைத எ�ணி �1வ 

ந�ச�திர�தி� ேபர1� ேபெராளி எ2க� உடலிF�ள 

ஜ+வா�மா
க� ெபற ேவ��� எ�' ஆ�ம E�தி ெச8� நா� 

பழகி
 ெகா�ள ேவ���. 

ஏென�றா) ந� வாD
ைகயி) ந�ைமயறியாம) நா� தவ' 

ெச8யாமேல ந�H� % 4� அ� பல எ�ண2கைள� திைச 

தி1�%� அ)ல� ந�ைம ஆ���பைட��
 ெகா��1
 �, 

அ)ல� பாச�தாேல ஒ1வ1
  ந�ைம ெச8தாF� அ4த� 

பாச�தி� உண0: ெகா�� ஒ1 ஆ�மா நம
 � வ4� 

��ப2கைள விைளய ைவ�தாF� 
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1.நா� இ4த� தியான�தி� நிைலக� ெகா�� அைத 

மா�றியைம
க H�#�. 

2.நா� ெச8த ந�ைமயி� த�ைமைய
 கா
க:� H�#�. 

அேத சமய� அ4த உயிரா�மா
கைள வி� ெசF�த ேவ���. 

அ<வா' வி� ெசF�தி வி�டா) பாச��ட� இ1
க
&�ய 

நிைலக� ந� உடலிேல இ14தாF� அ4த இ1 உண0வி� த�ைம 

ந� உடF
 � “ஆ�ற) மி
கதாக” மா'�. 

இ<வா' �1வ ந�ச�திர�தி� உண0:கைள “ந� இர�த�தி) 

கல
க? ெச8#� பழ
க� வ4�வி�டா)” 

1.ந� உடலி) பிணிக� இ14தாF� அ)ல� வ4தாF� 

2.அைத அக�றி�� ஆ�ற)க� ெப�' 

3.”எ�'ேம...” நா� உட) நல��ட� மகிD4� மகிD4� வாழ 

H�#�. 
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பைட�பி� இரகசிய� எ�ன…? பைட�பவனி� இய
க� எ�ன…? 

ஈNவரப�ட0 

  

ப1�ைப� பயிரா
கினா) பல ப1�ைப அ4த ஒ1 ப1�% பல� 

த1கிற�. ஒ�' வளர த� வள0�பி� பல� தா� ஒ<ெவா�'�. 

@3ய� தா� வளர� ம�றைத வள0
கிற�. 

1.ஒ<ெவா1 இய�ைகயி� ஜ+வ வள0�%� தா� வளர 

2.த� வள0�பி) பிற வள0கிறேத தவிர 

2.த� வள0�பி)லாம) பிற வள0�% எ?ச
தி#� வள0�தி
 கா�ட 

H�யா�. 

த� உணைவ� தா� எ��� தா� வள0�� த� வள0�பி) 

பிறவ�ைற#� வள0
க? ெச8கிற� @3ய�. ம�ற 

ம�டல2களி� ஈ0�ைப� தன
  உணவாக எ���� தா� 

வள04� த� வள0?சியி� பலைன ெவளி�ப��தி 
அ<வள0?சியி� நிைலயா) பிற:� வள04� ஒ�றி� வள0�பி) 

பட0கி�ற வள0�பி� ெசய) தா� எ)லாேம…! 



207 

 

தா� உ�ெகா�� த� உண0ைவ ஒ<ெவா1 உயிர6:� ஜ+வ 

ச
தி ெகா�� உண0வா) எ�
 � Hைற ெகா�ட வழி ெகா�ட 

ெதாட0 நிைல�ப� தா� சகல நிைலக=� உ�ளன. 

1.மிக:� ச
தி வா84த அகில ச
தியான ஆதி ச
தியி� 

பைட�பி�ேக 

2.த� பைட�பி� உணைவ உ�ெகா�� உ�ெகா�� 

3.த� பைட�பி� பைட�பி) பலவ�ைற#� பைட
கி�றா�. 

ஆக… 

1.உயிர6 ேதா�றி.. 
2.அ<:யிர6வி� உயி0 ேதா�றி.. 
3.உயி0 ெசயலி� வழி� ேதா�றி… 

4.உய0 ஞான ச
தியாகி… 

5.சகலH� கா6� ச�த3ஷியானாF�… 

6.“அ4த? ச�த3ஷியி� உண0:
 �…!” த� வள0�ைப வள0
க 

உண: ேதைவ. 

தா� உ��… தா� வாழ… பிறைர#� வாழ ைவ
க H�#ேம 

அ�றி “பிற0 வாD4தா) தா� வாழ H�#�…!” எ�ற நிைல 

எத� ேம இ)ைல. 

ந�ச�திர ம�டல2க=�… வள04� வி�ட சகல 

ம�டல2க=�… கா�றினி) கல4��ள பல ேகா� 

அமில2களி� ஜ+வ ச��
க=�… ந+1�… ஒளி#�… 

அைன��ேம… த� உணைவ உ�ெகா�� தா� வள04� 

ெகா���ளளன. 

1.உண0வி� Eழ�சி
  உண: ேதைவ 

2.உணவி)லாம) எ4த ஜ+வ� ���%� உயி0 வாDவதி)ைல. 

ஜ+வLட� &�ய பி�ப உடFைடய மனித� “ஜ+வ ச
தி ெகா�ட 

ந+ைர#� திட�ெபா1� உணைவ#�” உ�ெகா�� வாDகி�றா�. 

மி1க2க=� மனிதைன ஒ�த நிைலயி) வாDகி�றன. 

தாவர2களி� நிைல “ஈ0�பி� EவாசHட� உணைவ” 

உ�ெகா�� அைவ வாDகி�றன. 
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உடைல வி��� பி34த ஆ�மா
க� உண0வி� எ�ண 

நிைல
ெகா�ப த� உண0: அழியாவ�ண� Wக04� 

1.தா� வாD4த கால�தி) உ�� வாD4த ஆகார2களி� 

வாசைனயி� உண0ைவ ஈ0�� 

2.த� உண0:
 க4த உணைவ
 கா�றிலி14� த� E�ற�தா3� 

உண0:ட� கல4� 

3.த� உணைவ உ�ெகா��தா� ஆவி நிைலயி) உ�ளவ0க=� 

வாDகி�றன0. 

ஆக.. 

1.ஜ+வன�ற ெபா1�க=
  எ�:� ேதைவயி)ைல. 

2.ஆனா) ஜ+வன�ற ெபா1=� ஆவியாக
 கைர4� பிறவ�'
  

ஆகாரமாக�தா� ெச)கிற�. 

3.உணவி)லாம) எ4த ஜ+வ ச
தி#� வாDவதி)ைல. 

ஞான 1 ெகா�
 � அ1� ஞான வா
 க� 

இ�ைறய விRஞான அறிவா) உலகி) ந?E�த�ைமக� வ4� 

ெகா��1
கி�ற�. 

ஏென�றா) இனி “நா� யா0...?” எ�' ஒ1வ1
ெகா1வ0 

அைடயாள� ெத34� ெகா�ள H�யாத நிைல வ1� வா8�%க� 

இ1
கி�ற�. (ஏ�கனேவ 2004 �ச�ப3) இ�ப��தா� நட4த�) 

1.அைடயாள� ெத34� ெகா�ள
&�ய அளவி�காவ� நா� 

தியான� எ��தாக ேவ���. 

2.இ)ைல எ�றா) ந�ைம நா� அறிய H�யா�. எ�  ழ4ைத 

யா0...! எ� பி�ைள யா0...! எ�பைத அறியேவ H�யா�. 

அ�தைகய @Dநிைல ஏ�கனேவ வ4தாகிவி�ட�. 

அ6
கதி3ய
க நிைல#� க�� விஷ
 கதி3ய
க2க=� 

ெகமி
க) கல4த  ��கைள#� ந+3F� கா�றிF� உண:� 

ெபா1�களிF� பல வைகயிF� J:கி�றன0. 

இைத ேபா�ற நிைல வ1� ெபாB� மனிதLைடய சி4தைன 

இழ
 � ெபாB� 
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1.ந+2க� யாைர� ேத� எவ3ட� Hைறயிட� ேபாகி�ற+0க�...? 

2.எ4த
 கட:� உ2கைள
 கா�பா�ற� ேபாகிறா0...? எ�' 

பா0��
 ெகா�=2க�. 

உ2க� உயிேர கட:�. உ2க� எ�ணேம இைறவனாகி�ற�. 

இைறயி� உண0: ெசயலா
க�ப�� ெபாB� 

1.கா
 � உண0: ெப�ற �1வ ந�ச�திர�தி� உண0ைவ 

2.உ2க� உடF
 � இைறயா
 2க� 

3.அ4த உண0ைவ? ெசயலா
 2க� 

4.வாD
ைகயி) உ2க� சி4தைனைய? ச0ீப���2க�. 

5.இ4த உடF
 � பி� பிறவியி)லா நிைல அைட#2க�. 

இைதெய)லா� ந+2க� ெதளி4� ெகா�=2க�. 

E�மா சாமிைய� பா0�ேத�... சாமியாைர� பா0�ேத�... 

கட:ைள
  �பி�ேட�... அைத? ெச8ேத� இைத? ெச8ேத�..., 

எ�' ெசா)லலா�... எ4த
 கட:�...! 

நா� எ�6� உண0:க� நம
 � வ1� ெபாB�தா� 

கட:ளாகி�ற�. உண0வி� த�ைம இைறயாகிவி�டா) 

உண0ைவ? ெசயலா
 � ெபாB� அ4த
  ணேம நம
 � 

ெத8வமாக? ெசய)ப���கி�ற�. 

ந� சாNதிர2க� இைத� ெதளிவாக
 &'கி�ற�. 

உ2க� எ�ண� தா� உ2கைள
 கா
 ேம தவிர..., 

1.எ�ண�ைத ைவ��
 கா
 � உண0ைவ எ�ணினா) 

2.”உயி0 கா
கி�ற�...” 

3.அ� தா� வசி5ட0 பிர�ம  1. 

வசி5ட0 தசரத ச
கரவ0�தி
 � பிர�ம  1. த+ைமைய ந+
 � 

அ4த� �1வ ந�ச�திர�தி� உண0ைவ Wகர�ப�� ெபாB� ந� 

உடலிேல “த+ைமைய ந+
கி�� உண0:க� பிர�மமாகி�ற�…” 

அ4த? ச
தி
 � ெபய0 அ14ததி எ�' காரண� ெபய0 

ைவ
கி�றா0க�. இெத)லா� நா� ெத34� ெகா�வத�காக 

இ�ப�� ெபய0 ைவ���ளா0க� ஞானிக�. 
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ப�தாவ� நிைல அைடய
&�ய நா� அ4த� �1வ ந�ச�திர�தி� 

உண0ைவ� ெபறேவ��� எ�' ஆைச�ப�டா) அ� நம
 � 

பிர�ம  1வாகி “அ14ததி...” த+ைமைய ந+
கிய அ4த? ச
தி (அ�) 

நம
 � உ� நி�' இய
 �. 

அ14ததி எ�றா) எத� உண0வி� த�ைம பிர�மமாகி ந� 

உடலாகி�றேதா இ4த� ப�தாவ� நிைல அைட#� அதLட� 

இைண4� வாB� ச
தி எ�ற நிைலகைள� 

ெதளிவா
க�ப�கி�ற�. 

இைத உ2க� மனதி) ைவ�� இ4த உடF
  H
கிய த��வ� 

ெகா�
காதப� உ2க� உயி1ட� ஒ�றிேய வாB2க�. 

அைத� ேபால ஒளியி� அறிவாக நம
 � ெத34� ெகா�ள 

ேவ��� எ�ற அறிைவ ஊ��2க�. இ1ைள ந+
 � அ1ைள� 

ெப1
 2க�. 
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“மனிதLைடய எ�ண வF” த�ைன#� வாழ ைவ��... 

பிறைர#� வாழ ைவ
 � ச
தியாக வர ேவ��� 

  

ஒ1வைன� ெதாைல4� ேபாக ேவ��� எ�' ெசா�னா) 

ேபா��. அைத அவ0 &04� கவனி�தா) ஊDவிைன எ�ற 

வி�தாக அவ1
 � பதிவாகி வி�கி�ற�. 

எ�ைன இ�ப�? ெசா�னா� எ�ற நிைலயி)... 

1.அவைன� பா0... நா� எ�ன ெச8கிேற�...? எ�' எ�ற 

உண0:க� அ2ேக விைள4� 

2.அவ� ந)ல ெசய)கைள எ)லா� ஒ�
கிவி�� இவைன� 

தா
க ேவ��� எ�ற உண0?சிகேள வ4�வி��. 

அவ1ைடய உடF
 � இ1
 � ந)ல உண0ைவ#� வள0�ப� 

இ)ைல. இவ� ெசா�ன நிைலைய ேவதைனயாக எ�ணி 
1.இர��) ஒ�' பா0
க ேவ��� எ�ற உண0ைவ அ2ேக 

ஊ�� 

2.அவL
 � இ1
 � ந)ல உண0:கைள எ)லா� இர��) 

ஒ�' பா0��வி��. 
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ஒ1வ� “த+2ேக விைளவி
கி�றா�...” எ�றா) இ4த மனித 

உடF
 � விைளய ைவ�த இ4த எ�ண� அ2ேக Wைழ4� 

வி�கி�ற�. 

பி�... இவ� உடலிேல விைள4த� தி1�பி அ2கி14� 

வ4த:டேன... 

1.அ<வள: திமிரா...? இ1 நா� பா0
கி�ேற�... எ�ற இ4த� த+ய 

உண0வைலகைள விைளய ைவ�� 

2.இ4த உண0வி� நிைலக� உடF
 � ஜ+வா�மாவாக 

மா'கி�ற�. 

3.ெசா)லாக அ� வர�ப�� ெபாB� பரமா�மாவாக மா'கி�ற�. 

பர� எ�ப� Pமி. @3யனி� கா4த ச
தி ெசா�ன 

உண0வைலகைள
 கவ04� இ�ப�� பரமா�மாவாக 

மா�'கி�ற�. 

பரமா�மாவாக மா�றிய நிைலயி) இ� சி'க? சி'க விைள4� 

மைழ ெப8#� ேமக�தி� � ெகா�� ெச�ற உடேன ந� 

உடF
 � இ1
 � ந)ல  ண�ைத#� அழி
கி�ற�. 

ெதாைல4� ேபா � மைழ இ4த ேநர�தி) தானா வர ேவ��� 

எ�' மைழைய? ெசா)கி�ேறா�. இைத? சாதாரணமாக 

ேவ�
ைகயாக? ெசா)லலா�. ஆனா) மைழ ெப8வைத� 

த�
 � ச
தியாக அ� மா'கிற�. 

ஏென�றா) மனித� எ�பவ� HB Hத�கட:� எ�' அத� � 

தா� விநாயகைன� ேபா��
 கா��#�ளன0 ஞானிக�. 

1.யாைனயி� தைலைய� ெபா1�தி மனித உடைல� ேபா�� 

2.நா� %Bவிலி14� மி1கமாகி மி1க�திலி14� த�ைன
 

கா�தி�� உண0வி� எ�ண வFவாகி 
3.அ4த எ�ண�தி� வF
 ெகா�� மனித உ1ைவ 

உ1வா
கிய� நம� உயி0 எ�ற நிைலைய 

4.எ�ண வF ெகா�� எைத#� சாதி
 � அ<வள: வ)லைம 

ெப�ற இ4த நிைலைய 

5.அதனி� வF �ைண ெகா�� மனிதைன
 கா��F� மிக ச
தி 
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வா84த உண0ைவ ஈ0�� 

6.ந� உடF
 � இைண
 � ச4த0�ப� மனித உட) ெப�ற 

நிைலயி) ந� ஆறாவ� அறிவி�  உ��. 

அதனி� �ைண ெகா�� ெம8 ஞானிக� இ4த வாD
ைகயி) 

ெவ�' ெச�ற அ4த உண0ைவ நா� கவ04� ந� உடF
 � 

அைத இைண�ேபா� எ�றா) அ4த? ச4த0�ப� மனித 

வாD
ைகயி) வ1� நRசிைன ந+
 � நிைல வ1கி�ற�. 

நRசின ந+
 � உண0வி� ஆ�றலாக நா� ெவளி�ப���வைத 

@3யLைடய கா4த ச
தி கவ04� பரமா�மாவாக மா�றி
 

ெகா�கி�ற�. 

நா� எ���
 ெகா�ட உண0:க� ஜ+வா�மாவாக விைள4� 

அதனி� உண0: ெப1க அ4த ஆ�றலி� வலிைம ெகா�� 

1.நா� எைத� பரமா�மாவி) கல
க? ெச8ேதாேமா 

2.அதிேல ெப1 வைத எ���� தன� ஆ�மாவாக மா�'கி�ற�. 

நா� எ�ணிய உண0வி� ச�� ந� உடF
 � விைள4� 

உயிரா�மாவி) விைள4� ஒளியாக மா'கிற�. நா� ஒளி உட) 

ெப'கி�ேறா�. 
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ஞானிகளி� அ1காைம நம
  எ�ேபா� கிைட
 �…?” - 

ஈNவரப�ட0 

  

கா�சி:- 
தியான�தி) அம04�  1நாதரா) உபேதசி
க�ப�� 

உபேதச�ைத
 ேக�பத�  H� ஈNவரப�ட3� உ1வH� அவ0 

ஆசி#� கிைட�த�. 

ஒ1 ப
க� அவ1� ம�ெறா1 ப
கH� நாL� அம04��ள 

நிைலயி) அவ1ட� ெதாட0% ெகா�டதி� ச
தியினா) 

அவ3டமி14� நா� ெப�ற அ1� ெமாழிக�… அவ0 உண0�திய 

உ�ைமக� எ)லா� தியான�தி� Iல� அவ3டH� 

ஞான 1விடH� ெதாட0% ெகா��14தாF� 

1.அவ0 உண0��� உபேதச2கைள
 ேக��
 ெகா��14தாF� 

2.அவ0 உபேதசி�த ெசய) வ�ைவ எ�னா) ெசயலி) காண 

H�ப��� H�ேன'� நிைல ெபறவி)ைல. 

விள
க�:- 

அவ3ட� ெதாட0% ெகா�ட:ட�… எ� எ�ண�தி) 
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“சகல�ைத#� அறிய
&�ய உண0: எ�ண� ���%ட�” 

ஈNவரப�ட3ட� ஆசி ேக�ேட�. 

உடேன த� ைகயா) வாைய I�
 ெகா�டா0…! என
 � 

அவ1
 � ம�தியி) மிக� ெப3ய ந+ளமான “திைர? சைீல” 

ஓ�ய�. 

திைர? சிைல
  அ�ப
க� மாமக3ஷி ஈNவரப�ட1� இ4த� 

ப
க� நாL� அம04��ள நிைலயி) திைர? சைீலயி� இ�ப
க� 

இ14ேத அவ0 அம04தி1�ப�:� ேபEவ�� ேக�கி�ற�. 

ஆனா) என
 � அவ1
 � ம�தியி) திைர…! 

இ4த� திைர
 � ெபா1� எ�ன…? எ�' வினா எB�%கி�றா0 

 1நாத0. 

உடேன எ� எ�ண�தி) நா� இ�L� பய4த நிைலயி) தா� 

இ1
கி�ேற�….! அவ0 உண0��வைத எ���? ெசா)F� 

ப
 வ� ஒ�' தா� உ�ள�. அவ0 அ1=� ஞான�தி� வழி 
ெசய) அைடய H�யாதத�  இ4த� பய� தா� திைரயாக 

உ�ளதா…? எ�' எ�ணிய:ட� தைலைய ம��� அவ0 

ஆ��வைத உண04ேத�. 

பிற  தியான�தி) ஒ1 ெநா�� ெபாBதி) எ� நிைன: 

இ<:லக
  ��ப எ�ண2க=ட� ேமா��ட�. 

1.எ� உறவின3) ஒ1வ0 அறியா� ெப1ைம ெகா�=� ெசயலி� 

எ�ண� வ4த� 

2.பிற  பிற3ட� ெந12கிய அ4த உறவின3�  ைறைய நா� 

எ�ணி� பா0
 � ெபாB� 

3.இைத எ�ப�#�  1நாத0 நிைற:ப��தி� த4� வி�வா0… 

எ�ற எ�ண ேமாதலி) 

4. 1விட� அ�ெபாB� அைத எ�ணி� தியானி
க:� ெச8ேத�. 

இ�ப� வ3ைசயாக எ�ண2க� ெச�ற பி� இ�ெபாB� 

உன
 � என
 � ம�தியி) உ�ள திைர எத�ெக�' %34ததா…? 

எ�'  1நாத0 ேக�டா0. 
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உ�  ��ப? Eழ�சியி) எ4த ஒ1 நிைல
 �… 

1.எ�ண�தி� ஈ0�ைப அவ0களிட� ெசF�தி 
2.அவ0க=டேன ஒ�றி 
3.அவ0க=
காக ேவ��கிறா8. 

ப4த� பாச� அ�% ப3: அைன��� ேவ��ய� தா�. “ப�ற�ற 

நிைல…” எ�ற உபேதச�ைத எ�னிட� ெப�றவ1� ந+ தா�. 

ஆனா) உ� ஞான�தா) ப�ற�ற நிைலயி� க1�ைத ஏ�'
 

ெகா�ள H�யவி)ைல. 

ம�ற உறவின0கைள
 கா��F� இர�த� ெதாட0%ைடய 

ெசா4த2களி� ஈ0�% அதிவிைரவி) ந�ைம வ4� சா��. 

தியான�தா) ந)வழி�ப�� ஞான�தி� பா) ந+ ெச)ல ேவ��ய 

நிைலயி)… ப4த பாச2களி� உண0: எ�ண�ைத உ�L� 

அவ0களி� நிைலையெய)லா� ஏ�றி
 ெகா�ேட வ1கி�றா8. 

1.அவ0க=
காக அேத Eழ�சி வாD
ைகயிேலேய இ14� 

2.அ<ெவ�ண��ட� உ� எ�ண�ைத
 கல
கவி�வதனா) 

3.உ� ஞான வள0?சி#� வளர H�யா�. 

ப4தபாச2கைள எ)லா� ந+ ஒ�
கிவி�� ஞான வழி
  வா…! 

எ�' உண0�தவி)ைல. 

அவ0களிட� உ�ள  ைறைய#� நிைறைய#� உ� 

எ�ண��ட� ந+ ஏ�றி
 ெகா�ள ேவ��யதி)ைல. 

1.அவ0களி� நிைல
காக அவ0க� எ�ண? ெசய) ேமா�� 

ெபாBெத)லா� 

2.அவ0க=
  ந) உண0: தா ஈNவரா… 

3.அவ0க� நிைல உயர���…! எ�ற எ�ண��ட� 

இைறச
தியி� அைலைய? ெசF�த ேவ���. 

ஆகேவ 

1.அவ0க� உண0வைல#ட� ந+ கல
காம) 

2.ந+ ெப�ற ந�ச
தியி� அைலைய
 ெகா�� அவ0க� உயர 

3.உ� எ�ண�ைத? ெசF�திட) ேவ���. 
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பிற3� எ�ண? Eழ�சியி) “ந+ சி
காம)…” உ� எ�ண? 

ச
திைய இைற ச
தியி� ெசயலாக அவ0களிட� ெசF�திவி�…! 

எ�' உபேதச� அளி�தா0 ஈNவரப�ட0. 

இ�ெபாB� ெத3கிறதா உன
 � என
 � உ�ள திைர 

எத�ெக�'…? எ�' ம'ப�#� வினா எB�பினா0  1நாத0. 

ஞான 1 ெகா�
 � அ1� ஞான வா
 க� 

மாமக3ஷி ஈNவராய  1ேதவ0 ெம8ஞானிகளி� அ1� 

ச
திகைள யா� ெப'வத� � பல ச�வ2கைள நிகD�தினா0. 

எம
 � பல சிரம2கைள ஏ�ப��தி அைத
 ெகா��தா0. 

1.உ2க� வாD
ைகயி) எ�ெபாB� சிரம2க� வ1கி�றேதா 

2.ச4த0�ப� எ� உ2கைள இ�னைல#� மன பய�ைத#� 

ேகாப�ைத#� ஆ�திர�ைத#� விர
திைய#� 

ஏ�ப���கி�றேதா 

3.அ�ெபாB� “ஆ�ம E�தி” எ�ற ஆ#த�ைத எ���
 

ெகா�=2க�. 

ெம8 ஞானிகளி� அ1� ச
திகைள உ2க=
 � ேச0�� அ4த� 

��ப�ைத விைளய ைவ
 � உண0வி� ஆ�றைல� தணிய? 

ெச8#2க�. 

உ2க� உடலி) வியாதி#� எ�ண�திேல பல கல
கH� மன 

ேவதைன#� மன
  ைட?சைல#� ஏ�ப���� இ4த உண0வி� 

ஆ�றைல அ� ந�ைம ஆ���பைட
காதப� நம
 � ந)லதாக 

மா�றிட) ேவ���. 

க1ைண
 கிழ2ைக ேவக ைவ��� பல ெபா1�கைள அதLட� 

இைண��? Eைவயா
கி நா� உ�ெகா�கி�ேறா�. அத� Iல� 

உடF
  நா� ஆேரா
கியமான நிைலக� ெப'கி�ேறா�. 

அைத� ேபா�' எ�தைகய ��ப2க� நம
 � வ4தாF� அ4த� 

��ப உண0?சிக� நம
 � J�டாவ�ண� அைத அட
கி 
1.இ�ப�தி� ெசா)லாF� 

2.இ�ப�தி� உண0:கைள நம
 � J�� 
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3.வி�ணி� ஆ�றைல நா� ெப'� த திைய ஏ�ப��தி
 

ெகா�ளலா�. 

உ2க� வாD
ைகயி� ஒ<ெவா1 ச4த0�ப�ைத#� இைத� 

ேபா�' வி�ணி� ஆ�றைல
 &��
 ெகா�=� ந)ல 

ச4த0�பமாக மா�றி
 ெகா�ளலா�. 

அ�ெபாB� அ4த ெம8 ஞானிகளி� அ1ளா�ற)க� 

உ2க=
 � ெப1 �. யா� இ�ெபாB� உபேதசி
 � 

உண0:க� அைன��� ெம8 ஞானிக� அவ0க=
 � விைளய 

ைவ�� ெவளி�ப��திய உண0:க� தா�. 

அ4த ெம8ஞானிக� த2க� வாD
ைகயி) வ4த 

இ�ன)களிலி14� த�ைன மீ��
 ெகா�ள எ�தைகய 

உண0வி� ஆ�றைல� தன
 � &��
 ெகா�டா0கேளா 

அ�தைகய உண0வி� த�ைமைய 

1.ந+2க� சாதாரணமான நிைலயி) ேக��
 ெகா��1
 � 

ெபாBேத 

2.உ2க=
 � பதிய? ெச8� வி�கி�ேறா�. 

“ஓ...� ஈNவரா...” எ�' %1வ ம�தியிலி1
 � உ2க� உயிரன 

ஈசனிட� ெதாட0% ெகா�=2க�. 

�1வ ந�ச�திர�தி� ேபர1� ேபெராளி நா2க� ெபறேவ��� 

அ� எ2க� உடலிF�ள ஜ+வா�மா ஜ+வ அ6
க� ெபறேவ��� 

எ�' க�ணி� நிைனவிைன உ2க� உடF
 � ெசF��2க�. 

�1வ ந�ச�திர�தி� ேபர1=� ேபெராளி#� எ2க� உட) 

HBவ�� பட04� எ2க� உட) உ'�%கைள உ1வா
கிய 

எ)லா அ6
க=� ெபற அ1�வா8 ஈNவரா எ�ற உண0ைவ 

உட) HBவ�� பா8?E2க�. 

இ� தா� தியான� எ�ப�. 
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Pமி அைடய� ேபா � நிைல - ஈNவரப�ட0 

  

@3யனி� ஒளி அைலயி� ெதாட0பி� பி�ப நிைல ெகா�� 

சிவனாக:� ஈ0�% நிைல ெகா�� ச
தியாக:� வள0�பி� 

பைட�ைப
 ெகா�� உ1வான உலக ச
திேய @3யைன
 

கா��F� ச
தி வா84த நிைல ஏ�ப��தி
 ெகா�ள
&�ய “ச
தி 
Pமி இ�…!” 

இ
கலியி� மா�ற�தி� � பிற … 

1.இ�Pமியி) இ�'�ள மனித ஆ�மா
களி� நிைல மாறி 
உ1வ2க� மா' ெகா�� 

2.பல ேகா� ஆ��க=
 � பிற  Pமியி� ஈ0�% ஓ�ட ச
தி 
3.@3யைன
 கா��F� �3த� ெகா�ள
&�ய நிைல ெகா�ள� 

ேபாகி�ற�. 

உ1வ�திேல @3யைன விட? சிறியதாக இ1
 � கால�திேலேய 

இத� ஈ0�% ச
தியினா) இத� ஓ�ட நிைல �3த� ெகா��… 

இ�ெற�ப� @3யைன? E�றி @3ய  ��பமாக @3யைன? 

ேச0�� நா�ப�தி எ�� ம�டல� உ�ள�ேவா அைத� ேபா�' 

“Pமியி� ஈ0�பி)…” @3யL� Eழல� ேபாகி�ற�…! 
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@3யைன ைமய� ெகா�� இ�' EழF� நிைலேய Pமிைய 

ைமய� ெகா�� Eழல
&�ய நிைல உ1வாக� ேபாகி�ற�. 

உய0 பைட�பி� பைட�பி) பல:��…! 

1.அ�பைட�பிேலேய வள0?சி ெகா�=� நிைல ெகா�� 

2.பைட�பி� பைட�ைப
 கா��F� உய0 பைட�பாவ� தா� ச
தி 
நிைலேய அ�றி 
3.பைட�பி�  ' � நிைலய)ல உய0 ச
தியி� நிைல. 

இ�Pமியி) ஞான�தி� ச
தி ெகா�ட மனித
க1 வள04�8#� 

நிைல ெகா��… ச
தியி� நிைலயினா) மனிதனி� ஞான 

வFவா) ஆ�ம பல� ெகா�=� நிைல ெப�ற ந�ைம� பைட�த 

அ<வாதி ச
தியி� பைட�பி� வF
 ெகா�ட ச�த3ஷிகளி� 

பைட�%ட� மனித ஆ�மாவி� ஆ�ம ஞான வள0?சியினா) 

Pமியி� நிைல வள04த�. 

Pமியி� ஈ0�%? E�றலி� ஓ�ட� �3த� ெகா�� EழF� 

த�ைமயி) Pமியி� ஈ0�%ட� வாழ
&�ய ச
தி நிைல மனித 

உ1 நிைல
  ஒ�பாமF� 

1.Pமிைய ைமய� ெகா�� EழF� Pமியி� ஈ0�%
  வ1� 

பிறிெதா1 ம�டல�தி) (ச4திர�) 

2.மனித
 க1 உ1வ� வளர
&�ய நிைல
  இ�ெற�
 � ஆ�ம 

ச
தியி� பல�தா) “மனித இன� வள1�…!” 

ெநா�
  ெநா� மாறி
 ெகா�ேட Eழ)கி�ற அைன�� 

நிைலகளிF� இ�'�ள மனித ஆ�ம பி�ப நிைல
ெகா�ப 

உ1வ� தா� இ1
 மா…! எ�றா) அ�:மி)ைல. 

1.ஒ�ைற ஒ�த நிைலயி)… ஒ�றிலி14� மா'ப�� உண0வி� 

எ�ணமான� 

2.ஆவி நிைல ெகா�� மீ��� மீ��� ஆவியாகி� பி�பமாகி 
ஆவியாகி� பி�பமா � த1ண�தி) 

3.எ4த ஒ1  ண அமில� த�ைம#� மாறி
 ெகா�ேடதா� 

இ1
 �. 
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ந� Pமியி� இய�ைக� த�ைமயி) கனி வள2களி� ஆர�ப
 

 ண அமில வள0�பி) வள04த தாவர2களி� வள0?சி நிைலயி) 

மனித
 க1 வள0?சி#� ம�ற ஜ+வராசிகளி� நிைல#� Pமியி� 

அமில� பைட�%
க4த இன வள0?சியி� நிைல� ெதாடேர 

ெப�ேறா�. 

ந� Pமியி� தா�� ெபா1�களி) அதிகமாக உ�ள� எ�…? 

இ1�% தா� ம�ற தா�� ெபா1�கைள
 கா��F� இ�Pமியி) 

அதிக�. 

ஆனா) இ�Pமியி� ஈ0�% Eழ�' ேவக� அதிக� ெகா�=� 

நிைலயி)… Pமியி� ஈ0�%? Eழ�சி �3த ஓ�ட�தினா)… Pமி 
இB�� ெவளி
க
 � Eவாச அைலயினா)… Pமியி� ஈ0�பி�  

ம�ற ம�டல2களிலி14� வர
&�ய அமில  ண�தி� 

நிைலைய
 ெகா��… 

1.இ�' இ1�ைபேய அதிகமாக
 ெகா���ள இ�Pமியி� கனி 
வள�த�ைமேய 

2.இ1�% உ�ள நிைல
ெகா�ப த2க� வளர� ேபாகிற�… இ� 

உ�ைம..! 

3.@3யனி� நில� த�ைமயி) த2க�ைத
 கா��F� ச
தி 
ெகா�ட தா�� ெபா1� உ��. 

இ1�ைப
 கா��F� த2க�தி�  ண� உய04ததா…? இ1�ைப
 

கா��F� த2க� எ�த�ைம
 � இளகி வ1�  ண நிைல 

ெகா�ட�. த2க�ைத W�ணிய இைழகளாக:� உ1வா
க 

H�#�. 

இ1�ைப அதி உ5ண�ப��தி�தா� அத�  உ1வ2க� அைம
க 

H�#�. மிக:� உ'தி ெகா�ட திட�ெபா1� இ1�%. ஆனா) 

இள � தா�� ெபா1� த2க�. 

இ�' Pமியி� இ1�பி�  ண அமில� நிைற4த தா�� ெபா1� 

உ�ள நிைல
ெகா�ப இ�Pமியி) வள1� ஜ+வ�களி� அமில 

வள0?சி#� அத�  ண�தி�ெகா�ப இ1
கிற�. 
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இ�' ஓ�� Pமியி� Eழ�சி ஓ�ட�தி� ேவக� ெகா�=� 

நிைல
ெகா�ப Pமியி� தா�� ெபா1�களி� நிைல#� 

மா'ெகா�=�. 

இ1�ெப)லா� த2கமா � நிைல உ1வாக� ேபாகிற�. 

இ�Pமியி) இனி வர� ேபா � க)கி கால�தி) எ)லா 

நிைலக=� ஒ<ெவா1 ெநா�
 � மாறி
 ெகா�� தா� 

உ�ளன. 

1.ஆவி பி�பமாகி.. 
2.பி�ப� ஆவியாகி? EழF� நிைல
ெகா�ப “உ1�� வள1� 

நா�” 

3.Eழ�சி#ட� ஒ�றிய எ�ண�தி� வழி� ெதாட3) 

இ14ேதாமானா) 

4.Eழ�சி#ட� Eழ�' ெகா�ேட ஆவியாகி� பி�பமாகி மீ��� 

ஆவியா � அேத Eழ�சியிலி14� பி�பமான 

5.பல ேகா� ேகா� ஆ��க=
 � பலவ�ைற#� வள0
 � 

பைட�பா�டவ� ஆகலா�… (எத� வழியி)..?) 

6.இ<ெவ�ண�ைத ஞானமா
கி… “ஞான�தா) ஜ+வ ஆ�ம பல� 

உ8#� வழி� ெதாட0 ெகா��…!” 

 

 



225 

 

 

ஒ1 வ1ட�தி) ெப8#� மைழ ஒேர நாளி) ெப8ய
 காரண� 

எ�ன...? 

ஆ� மாத
 கால2களி) கா�' அதிகமாக அ�
கிற�. காரண�... 

1.வற�சியாக இ1
 � ெபாB� மனித0க� நா� ந+ைர� ேத� 

அைலவ� ேபால 

2.Hதலி) ெவ�ப�தா) ஆன அ6
க� ேமக� ஆ � ெபாB� 

3.சனி
ேகா� உமிD�திய நிைலக� வ4த:டேன ெப1� ஆவி 
ம�டலமாக மா'�. 

நா� அ��பி) ெபா1ைள ைவ�� ேவக ைவ�தா) எ�ப� 

ஒ<ெவா1 அ6
களிF� ப��� %ய) ேபால (ெகாதி�பாகி) 
மா'கிறேதா அ� ேபா) தா� Pமியி) கா�றைலக� அதிகமாக 

வ1�...! 

அைத� தா� ஆ��ெப1
 ...! எ�' ெசா)வ�. 

ஒ<ெவா�'� அைச4� ஒ<ெவா�'ட� இைச4� இதனி� 

நிைலக� ேமகமாக மாறி ஆ� மாத� ேமக2களாக
 &� மைழ 

ெப8#� நிைலயாக வ1கிற�. 

அதாவ� ெவயி) கால� H�4� மைழ
காக ேவ�� கா84� 

க1வாடான நிைலயி) அ4த ெவ�ப�தி� த�ைம Pமி
 � 
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அதிகமாகி அதி) இ1
 � ந+0 எ)லா� ஆவியாக மாறி 
வி�ைண? ெச�றைடகி�ற�. 

ேமேல ேமக2களாக? ெச�றைடய� ப��ேபா� இ�ைறய 

விRஞான உலகி) ெவளி�ப���� 

1.ேலச0 ஒளி
 க�ைறக=� 

2.ேர�ேயா அைலக=� �வி அைலக=� 

3.எல
�ரானி
 அைலக=� அதிக அளவி) பரவி அ4த 

அைலக=� அதLட� கல
கி�ற�. 

4.கல4தபி� எதி0நிைலயாகி நRசி� த�ைம அைட4� ேமக2க� 

ந+ராக வ�#� த�ைம  ைறகி�ற�. 

ஆனா) அேத சமய�தி) விRஞான�தி� வ +3ய அைலக� 

கல4த:டேன ந+0 ேமக2க� அைன��� ஒ1 ப
க� அRசி 
ஒ�2 கிற�. 

இ�ப� ம�ற ப
க� ஒ�2கினாF� 

1.இ4த நிைலக� ஒ�'
ெகா�' ேமாதி ஒ�'
 � ஒ�' 

உரா84� 

2.அ2ேக மைழ ெகா�� ெகா�ெட�' ெகா�� க�� ேசத�ைத 

விைளவி�� 

3.யா1
 � பயன�றதாக� ெப8� நா�ைட
 ெக�
கி�ற�. 

ெப1�ப தி இ�' உலெக2கிF� இைத� பா0
கலா�. மைழ 

ெப8� ஒ1 ப
க� ெக��. இ�ெனா1 ப
க� இ4த உண0வைலக� 

ப�� மைழேய E�தமாக இ)லா� க�� வற�சியாக இ1
 �. 

இ�ைறய @Dநிைலயி) விRஞான அறி: பல வைகயிF� 

வள0?சி
  வ4தாF� அதனா) இ�தைகய க�ைமயான 

விைள:க� ஏ�ப��
 ெகா���ள�. 

இ� ம��ம)ல...! இ�' வாB� மனித0க=� த� ேவக நிைலக� 

ெகா�� ேவைல
ேகா ம�ற அFவ) காரணமாக ெவளியிேல 

ெச)கிறன0. ெவ�ைமயான ஆைடகைள#� உ��தி? 

ெச)கிறன0. 
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அ�ேபா� இர�� மைழ��ளி விB4� வி�டா) ேபா��... 

1.சனிய�... ெதாைல4�ேபான மைழ இ4த ேநர��
கிறாக 

வரேவ��� எ�' தி�ட� ெதாட2 கி�றன0. 

2.ெதாைல4� ேபா � மைழ எ�ற உண0ைவ� தா� நம
 � 

பைட�� அைதேய ெவளி�ப���கி�ேறா�. 

Pமியி) உ1�ெப�ற உ1
களிேல மனிதனி� எ�ண� மிக:� 

ஆ�ற) ெகா�ட�. 

1.மைழைய� தி��ய உண0:க� விஷ வி��
களாக மாறி 
2.இ4த உண0:க� சி'க? சி'க
 &� மைழைய� ெபா8��� 

ேபா �ப� ெச8கிற�. 

அ)ல� அைனவ1
 � பலனி)லா� ெகா�� ெகா�� எ�' 

ஊைரேய நாசமா
 � த�ைமயாக� ெப8கிற�. 

இைத எ)லா� மா�ற ேவ��� எ�றா) ஞானிக� கா��ய 

அ1� வழியிைன
 கைட�பி�
க ேவ���. ந� ேப?சா) I?சா) 

பா0ைவயா) உலைக
 கா
 � ச
தியாக நா� வளர ேவ���. 

ஞான 1 ெகா�
 � அ1� ஞான வா
 க� 

ந+2க� உய04� வாD4திட தவமி1
கி�ேற�. என
  (ஞான 1) 

ேவ' ேவைல ஒ�'� இ)ைல. 

சதா �1வ ந�ச�திர�தி� ேபர1� ேபெராளி#� ச�த3ஷி 
ம�டல2களி� ேபர1� ேபெராளி#� ந+2க� ெபற ேவ��� 

எ�ற அ4த அைலகைள� பா8?சி
 ெகா��1
கி�ேற�. 

விRஞான அறிவா) எ4ெத4த வைகயி) த+ைமக� 

விைளகி�ற�…? அதிலி14� உலக ம
கைள எ<வா' கா�திட 

ேவ���…? எ�ற உண0விைன? ெசF�தி அ4த ஆ�ற)க� 

உ2க=
 
 கிைட
க ேவ��� எ�' பிரா0�தி
கி�ேற�. 

அைனவ1
 � இ4த? ச
திக� கிைட
க ேவ��� எ�' சதா 

எ�6வேத எ�Lைடய தவமா �. 
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தியான� ெச8#� ந+2க=� இைத� ேபா�' உலக ம
க� நல� 

ெபற� தியானி#2க�. உலக ம
க� நல� ெபற� தவமி12க�. 

அ4த� ப�ப�� உண0:கைள உ2க=
 � வள0��� பழக 

ேவ���. 

அ�ப�? ெச8தா)தா� விRஞான அறிவா) இனி வ1� 

ேபரழிவிலி14� ந�ைம
 கா�� ம
கைள#� கா
க H�#�. 

தன
 � ேமா�வைத? @3ய� த� அரவைண�%ட� தா� 

கவ04� நRசிைன� பிள4� ஒளியி� Eடராக இ4த உலக�ைத 

இ4த� பிரபRச�ைத உ1வா
கி
 ெகா���ள�. 

இைத� ேபால நம�  1நாத0 மாமக3ஷி ஈNவராய  1ேதவ0 

ந� அைனவர� உண0:கைள#� ஏ�' அ4த நRசிைன� பிள4� 

நRசிைன� பிள4தி�� உண0வைலகைள� பர�பி
 

ெகா���ளா0. 

1.நாெம)லா� அ1� ஒளியி� Eடராக� ெப�' ேபெராளியாக 

ேவ��� எ�ப�தா� அவ1ைடய ஆைச. 

2. 1நாத3� அ1ைள அைனவ1� ெப'� த திைய இ4த 

உபேதச�தி� Iலமாக ஏ�ப���கி�ேறா�. 

அைனவ1�  1 அ1ைள� ெப�' அவ3� �ைண ெகா�� 

எ)லா மக3ஷிகளி� அ1� ச
தி ெப�' மகிD4� வாD4திட 

என� ஆசி#� அ1=� உ2க=
  உ'�ைணயாக இ1
 �. 

ந+2க� அைனவ1� மகிD4� வாDவைத
 காண ேவ���. அதி) 

ேபரான4த நிைலகைள� ெபற ேவ��� எ�' தா�  1நாத0 

எம
 ? ெசா�னா0.  1 இ�ட க�டைள�ப��தா� இைத? ெச8� 

ெகா��1
கி�ேற�. 
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ஞானிகளா) ெகா�
க�ப�ட காவிய2களி) உ�ள Iல2க� 

சாதாரணமானத)ல 

  

ஒ1 மனித� ேவதைன�ப�� ெசா)ைல? ெசா�னா� எ�றா) 

1.அ4த ேவதைனயான உண0: ந�ைம� தா
கி… 

2.அேத ேவதைனயான ெசா)ைல�தா� நாH� தி1�பி? 

ெசா)Fேவா�… 

ஒ1வைர ேவதைன�ப��ப� ேபசினா)… அ)ல� ேவதைன#ட� 

ஒ1வ0 ேபசினா)… இ4த ேவதைன அவ0கைள� தா
க�ப�� 

ெபாB� அேத தா
 த) தி1�பி ந�ைம#� தா
 �. 

அேத சமய�தி) அ�%ட� ப�%ட� மகிD?சி#ட� ஒ1வ0 வாழ 

ேவ��� எ�ற எ�ண�ைத எ�ணினா) இ4த? ெசா) 

அவைர� அ�%ட� ப�%ட� வாD4திட வள04திட உத:�. 

1.அேத உண0வி� இய
கமாக ந�ைம#� ப�%ட� வாழ? 

ெச8திட 

2.அ4த எதி0 பதிலாக அ2கி14� வ1�. 

ஒ1வ0 ெகா�ைம
கார0 எ�' நா� ெசா)கிேறா�. அவ1ைடய 

ெசய) பிற1ைடய நிைலகைள
 ெகா�ைம�ப��தி
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ெகா��1
 � த�ைமயாக வ1� ேபா� அ� வலிைம மி
க�. 

அ4த வலிைம மி
க நிைலக� யா0 ேக�டாF� இ4த வFவி� 

த�ைமேய அ2ேக வ1� 

ேமேல ெசா�ன� ேபா�' தா� அ1� மக3ஷிகளி� உண0வி� 

ஆ�ற)கைள
 “க)யாணராம�” எ�' அைழ
கி�றா0க�. 

அகNதிய� �1வனாகி� �1வ மக3ஷியாக ஆன நிைலயி) 

1.தன� வாD
ைகயி) வ4த ெகா�ைமகைள#� ெகாSர? 

ெசய)கைள#� க��ண04� 

2.அைத� தன
 � வளரா� “த�Lட� அரவைண��” த�Lட� 

இைண4� இய
 � ச
தியாக மா�'கி�றா�. 

3.ஆக… த+ைமகைள விைளவி
கா� ந)லதாக மா�றி
 

ெகா�கி�றா�. 

இராம� க)யாணராமனாக எ�ெபாB� ஆகி�றா�…? 

வி)ைல வைள�� அதிேல கைணகைள ஏ�'�ேபா� தா� 

பிற1
 � ��ப2க� விைளவி
கிற� எ�பதா) பிற1
 � 

த+ைமகைள விைளவி
 � அ4த வி)ைலேய இராம� 

ஒ���வி�கி�றா�. 

இைத� ேபால ந+2க=�… 

1.உ2க� வாD
ைகயி) பிற1
 � த+ைமகைள ஏ�ப���� 

அ�தைகய ெகா�ய எ�ண2கைள அக�றி வி�� 

2.அ1� ஞான உண0வி� த�ைமைய அைனவ1� ெபற 

ேவ��ெம�ற எ�ண2கைள வள0��
 ெகா�டா) 

3.ந+2க=� க)யாணராம� தா�. 

ந�Hைடய எ�ண� பிறைர அரவைண
 � ச
தியாக மா'�. 

அ4த அரவைண
 � ச
திகைள நா� எ�ெபாB� 

ெப1
 கி�ேறாேமா அ�ேபா� நாH� க)யாணராம� 

ஆகி�ேறா�. 

ஆகேவ க)யாணராம� எ�றா) யா0…? எ�' ச�' சி4தி��� 

பா12க� 
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பல இல�ச� ஆ��க=
  H� Pமியி) ேதா�றியவ0களி) 

அகNதிய� அ6வி� ஆ�றைல� தன
 � அறி4தா�. Pமியி� 

�1வ�ைத Wக04தறி4தா�. அதனி� இய
க�ைத அறி4� 

மனிதL
 � த+ைமக� எ�ப� உ1வாகிற�…? எ�'� உண04� 

ெகா�டா�. 

1.அ4த� த+ைமயான உண0வி� த�ைமைய� தன
 � அட
கி 
ஒளியி� Eடராக மா�றி 
2.இ�'� இ4த� பிரபRச�தி) வ1� எ�தைகய க�� 

விஷமானாF� 

3.அைவ அைன�ைத#� ஒளியாக மா�றி� தன
 � 

அரவைண�� 

4.ஒளியி� Eடராக மா�றி அ2ேகேய (�1வ�திேலேய) வாD4� 

வள04� ெகா���ளா�. 

உ2க=ைடய வாD
ைகயி) ந+2க=� அ4த� �1வ 

மக3ஷிகளி� ச
திைய எ��� வள0��
 ெகா�=2க�. 

யா1ைடய த+ைமகைள ந+2க� பா0�தாF� அ4த� த+ைமக� ந+2கி 
அவ0க� மகிD4� இ1
க ேவ��� எ�' எ�62க�. 

ெவ'மேன அ)ல… அ1� ச
திகைள? ேச0��…! 

அ1� மக3ஷிகளி� உண0ைவ எ�ண�தா) ந+2க� எ�ணி 
வFவா
கி
 ெகா�ட பி� யா0 த+ைம ெச8கி�றா0கேளா 

அவ0க=
 �… அ4த� த+ைம ெச8#� உண0:
 �… அ4த 

மக3ஷிகளி� அ1ைள� பா8?E2க�. 

�1வ ந�ச�திர�தி� ேபர1� ேபெராளி நா2க� பா0�ேபா0 

அைனவ1� ெபற ேவ���… அவ0கைள அறியா� ேச04த 

இ1�க� ந+2க ேவ���… ெம8� ெபா1� கா6� திற� ெபற 

ேவ��� எ�' எ�ணினா) அவ0க=
 � மகிD?சி ெபா2 � 

உண0வாக வ1�. 

அ4த மகிD?சி அ2கி14� ெவளி�ப�� ேபா� அ4த உண0விைன 

ந+2க� Wக04தா) அ4த அ1� வழி உ2க=
 � கிைட
கி�ற� 
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இ1� ந+
 � நிைலக� ெப1 கி�ற�. ஒ1வ1
ெகா1வ0 

அரவைண
 � க)யாணராமனாக ந+2க� ஆகி�ற+0க�. 

நா� அைனவ1ேம… 

1.அ4த மக3ஷிக� ச
தி ெபற ேவ��� எ�ற உய04த நிைலகைள 

எ�ணி இைத� ெப1
கி 
2.ஒ<ெவா1 மனிதனி� வாD
ைகயிF� அவ0க� உயர 

ேவ��� எ�'� 

3.அவ0  ��ப2க� நல� ெபற ேவ��� எ�'� 

4.அவ0  ��ப2க� ஒ�' ேச04� வாழ ேவ��� எ�'� 

5.அவ0 ெதாழி)க� வள� ெபற ேவ��� ெச)வ? ெசழி�%ட� 

வாழ ேவ��� எ�'� 

6.இ4த உண0:கைள எ���
 ெகா�டா) இ� க)யாணராம� 

ஆகிவி�கி�ற� 

 

ச3யான  1வி� �ைண ெகா�� தா� வி�ணி� ஆ�றைல� 

ெபற H�#� - ஈNவரப�ட0 

  

இ<:லக� ேதா�றி உ1=� உண0வி) ஒ<ெவா1 அ6:� 

ேதா�றி வளர:� உண0வி� ஈ0�% அமில� ெகா�ேட உ1வாகி 
உண0வாகி வ4த நிைலைய ந� சி�த0க� கா��ய வழியி) 
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இராமாவதார�தி) 

1.த4ைதயி�  ண�ைத உய0�தி#� 

2.த4ைத
 � பி� தா� தாயி� நிைல கா�ட�ப���ள�. 

3.அேத ேபா) உலகி� ெத8வமான சிவச
தி எ�ற சிவைன 

HதலிF� 

4.ச
தியி� நிைலைய� பிற � தா� உண0�தின0. 

ஆனா) நா� வண2 � ெத8வ�தி) தாைய HதலிF� 

த4ைதைய� பிற � தா� உண0�தி
 கா�� வண2 கிேறா�. 

இத� உ�ைம எ�ன…? 

எ)லாேம ஆதிச
தியி� பைட�%�தா�...! 

1.ஆதிச
தியி� பைட�பி) – “ஆவியான ச
தி நிைல” 

2.திட� ெப'� நிைல
 ? “சிவ�” எ�ற நாம�ைத? @�� 

3.திட�ப�ட பி�ப நிைலயி� ஈ0�%� ���பி� ? “ச
தி” எ�ற 

ெப�ணி� நாம�ைத? @��ன0. 

சிவ பி�ப ஈ0�% ச
தி நிைலைய ந� சி�த0களினா) ஆவியான 

அமில� திட� ெகா�வைத சிவ� எ�ற நாம� @�� அத� ஈ0�% 

நிைல
 ? ச
தி எ�ற ெப�பாைல உண0�தினா0க�. 

அ<வ +0�பி� Eழ�சி அைல� ெதாட0 வள0�பி� நிைலயி) வழி 
ெகா�ட ஜ+வ ச
தியி� பைட�பி) “தா8 த4ைத” எ�ற உ�ைம 

நிைல உ1�ெப'கி�ற�. 

1.பைட�பி� பைட�%� தா� சிவ ச
தியி� பைட�%. 

2.பைட
க�ப�டவனி� பைட�% தா� அைன�� ஜ+வா�மா
களி� 

பைட�ெப)லா�. 

3.இ4நிைலயி) ச
தி ெகா�� ஒ�றி� ஈ0�பி) ஒ�' வளர “ஜ+வ 

ச
தி ெகா�ட  1 நிைல ேதைவ…!” 

இராமாயண மகாபாரத
 காவிய2களி) எ)லா�  1வி� 

நிைலைய ஆ�டவL
  Hதலி) கா��ய நிைல எ�ன..? 

ஞான ச
தி ெபற… ஆர�ப� ெதாட0 நிைல
  ந�ைம
 கா��F� 

ச
தி ெகா�ட  1 நிைல ேதைவ. 
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1.ந+ரான ச
தி ஈ0�பி) (மனித பி�ப உடலி)) கா4த மி� அைலயி� 

ெதாட0 நிைலைய 

2.ேநராக நா� ெப'வ� எ�ப� க�னமாகி�ற�. 

3.ந�ைம ஒ�த ஜ+வ உட) ெகா�ட ஞான ச
தியி� வழி ெப�ற  1 

அைம4தா) 

4.ந� எ�ண�ைத அவ0பா) ெசF�த 

5.அவ0 எ�
 � அைலயி� நிைலயிலி14� 

6.ந� ஞான�தி� க4த அைலயிைன� தி1�பி அL�பிட H�#�. 

ஜ+வன�ற ச
தியி� ெதாட0ைப
 கா��F� ஜ+வLட� &�ய  1 

நிைல அைம4� அவ0பா) நா� ெசF��� எ�ண நிைல
ெகா�ப 

கா4த மி� அைலயி� ெதாடைர நா� ஆர�ப
 கால�தி) 

எ��பத�  உதவி நிைல கி��கிற�. 

 1வி� உ�ைம நிைல 2000, 3000 ஆ��க=
  H� இ4நிைல 

தா� இ14த�. கால� ேபா
கி)  1வானவ0கேள த� ஞான�தி� 

வழிைய� பிற0பா) ெசF�தி “அவ0க� த�ைன
 கா��F� உய0 

நிைல ெகா�� வி�வா0க�…!” எ�ற எ�ண ஓ�ட�தினா) 

எ)லாேம மாறிவி�ட�. 

அ�வம)லாம) சில0 எ���? ெசய)ப��திய வழி நிைலைய 

உண04ெத�
 � ஜ+வா�மா
க=� ெசய)ப��தவி)ைல. 

மனித உ1 க1 வள04த கால� Hத) ெகா�ேட  1 சி5ய� 

எ�ற வழி�ெதாட0 இ14� ெகா�� தா� இ14த�, இ�'� 

உ��. ஆனா) ப
தி நிைல ெகா�� பணி4� வண2 � நிைல 

தா� உ�ேட தவிர ஞான�தி� நிைலயி� ஈ0�% வழி� 

ெதாட1
   1வி� ெசயைல எ��பா3)ைல. 

1. 1வி� ெதாட0பா)… 

2.தாேன கி��� எ�ற நிைல தா� இ�'� உ�ள�. 

ஆனா) ச
தி வா84த ச
தியிலி14� தா� பல ச
திக� 

உ1�ெப'கி�றன. 

1.உ1�ெப�ற நிைலயிலி14� மாறி மாறி வழி� ெதாட0 ெகா�� 

2.உய0 ச
தியி� பைட�பி) தா� ச
தி வா84த ச
தி
  ேம) 

ச
தி ெகா�கி�ற� இ4த? ச
தி. 
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இ� தா� உ�ைம…! 

ஞான 1 ெகா�
 � அ1� ஞான வா
 க� 

 1நாத0 கா��� ப தியி) எ�ைன அைழ��? ெச�' 

1.தாவர இன2க� எ<வா' விைளகி�ற�…? 

2.இ4த உயிர6
க� எ<வா' விைளகி�ற�? 

3.ேகா�க� தன
 � ம�ற ச��
கைள
 கவ04� எ<வா' அ� 

வள0கி�ற�…? எ�ற நிைலகைள 

4.சா�பா� &ட இ)லாதப� கா��) அம0�தி இைத அறி#�ப�? 

ெச8தா0. 

விRஞானிகேளா பல நிைலக� ெகா�� இய4திர�தி� �ைண 

ெகா�� க�� ெகா�ேட இ1
கி�றா0க�. இ�' HBைம#� 

காணவி)ைல. 

அ�' ெம8ஞானிக� தன
 � வள0��
 ெகா�ட உண0வி� 

ஆ�றலி� �ைண ெகா�� ந�  1நாத1� அைத அறி4� அைத 

நா� அறி#� நிைல
  எம
 � அைத� பதிய? ெச8தா0. 

அ4த� பதி4த உண0வி� நிைன: ெகா�� வி�ைண ேநா
 � 

ெபாB�தா� 

1.வி�ணிேல நட
 � அதிசய2கைள உண1�ப�? ெச8கி�றா0. 

2.சில ேநர2களி) கா�சியாக:� ெப'�ப�? ெச8தா0. 

3.அைதெய)லா� க�ேட�, உண04ேத�, த+ைமகைள ெவ�றி�� 

ஆ�றைல என
 � வள0��
 ெகா�ேட�. 

அ�ப�
 க��ண04த உ�ைமயி� உண0:கைள�தா� 

உ2க=
 � ெதாட04� உண0�தி
 ெகா�ேட வ1கி�ேற�. 

ந+2க=� அைதெய)லா� ெப�' த+ைமகைள ெவ�றி�� 

ஆ�ற)க� ெபறேவ���. 

உ2களா) H�#�...! 

இ4த மனித வாD
ைகயி) நRசிைன ெவ�றி�� உண0:க� 

உ2க=
 � விைள4� உ2க=
 � விைள4த உண0:க� 
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பரவி ேக��ண04ேதா0 உண0:களிF� த+ைமகைள ெவ�றி�� 

ஆ�றலாக� பரவ ேவ���. 

த+ைமகைள ெவ�றி�� உண0வி� அ6
க� விைள4திட 

ேவ��� எ�ற ஆைசயி) தா�  1நாத0 கா��ய வழிகளி) 

மக3ஷிகளி� அ1� ச
தி ந+2க� ெபறேவ��� எ�' அ4த 

அைலகைள� பா8?சி
 ெகா��1
கி�ேற�. 

அேத ேபா) மக3ஷிகளி� ஆ�றைல� ெபறேவ��� எ�' 

ந+2க� தியானி
 � ெபாB� தியான�தி) உ2க=
  அ4த? 

ச
தி நி?சய� கிைட
 �. 

1.அ4த மக3ஷிகளி� ஆ�றைல� ெப'� ச4த0�ப�ைத 

உ2க=
 � உ1வா
 � நிைல
 � தா� இ4த உபேதச�. 

2.அ1� ஞான உண0விைன ந+2க� மகிD4� மகிD?சி#ட� 

ெப'� த திைய ஏ�ப���கி�ேறா�. 

ஆகேவ… உ2க� வாD
ைகயி) எ�ெபாBெத)லா� க�ைமயான 

நிைலகைள? ச4தி
கி�ற+0கேளா 

1.அ�ெபாBெத)லா� யா� உபேதசி�த உண0வி� த�ைமைய 

ந+2க� நிைன: ெகா�=� ெபாB� 

2.அதிலி14� வி�ப�� ஆ�ற) ெப'வ +0க�. 

3.ந� உடைல#� ந� ஆ�மாைவ#� ப3E�த�ப��த H�#�. 

4.உ2களி) விைள4த ஆ�ற) மி
க உண0:கைள இ4த� 

Pமியிேல பரவ? ெச8� இ4த� Pமிைய#� நா� ப3E�த�ப��த 

H�#�. 

 1 கா��ய உண0:கைள� பதிய? ெச8த இ4த நிைனவா�றலி� 

வF
 ெகா�� �1வ ந�ச�திர� ச�த3ஷி ம�டல� 

ெவளி�ப���� ச
திகைள� ெப�' அைவகளி� �ைண ெகா�� 

அைனவைர#� ெபற? ெச8ேவா�. 
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“பதிென�டா� ெப1
 ” எ�றா) நா� எைத� ெப1
க 

ேவ���...? 

  

இ4த� Pமியி) மனிதனாக� ேதா�றிய நிைலகளி) த+ைமகைள 

ெவ�ற அகNதிய� �1வனாகி� �1வ மக3ஷியாகி� �1வ 

ந�ச�திரமாக இ�'� வி�ணிேல ஒளி வ +சி
 ெகா���ளா�. 

அ4த� �1வ ந�ச�திர�தி� ஆ�றைல� ெப�' வி� 

ெச�றவ0க� அைனவ1� ச�த3ஷி ம�டலமாக உ�ளா0க�. 

அ4த� �1வ ந�ச�திர�திலி14�� ச�த3ஷி 
ம�டல�திலி14�� வ1� ஒளியான உண0வைல� 

@3யLைடய கா4த ச
தியா) கவர�ப�� ந� Pமியி) ெப1கி
 

ெகா�ேட உ�ள�. 

1.அதைன யாெர)லா� Wக04� தன
 � ெப1
கி
 

ெகா�கி�றனேரா 

2.அ4த அ1� ஞான�தி� உண0:க� அவ0க=
 � 

ெப1 கி�ற�. 

ஆனா) அேத சமய�தி) அ�பா) ப�பா) ப3வா) பிற0ப�� 

��ப2கைளேயா ��ப�ப���� உண0:கைளேயா உ�'� 
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பா0�� 

1.அ4த உண0:கைள� பதிவா
கி வி�டா) 

2.அ4த நிைனவிைன� தன
 � &�� வி�டா) அ�ேவ ெப1கி 
3.நம
 � த+ைமயி� விைள:களாக� ெப1கி... த+ைமயி� 

உண0வாகேவ ெப1
கிவி��. 

ஆகேவ அதனி�' தனி��... அ4த அ1� ஞானிகளி� உண0ைவ� 

தன
 � ெப1
கி அ4த உண0வி� த�ைமைய� தன
 � 

விைளய ைவ
 � ஒ1 பழ
க�தி�  நா� வர ேவ���. 

பி�... யா0 ��ப�ப�டா0கேளா அவ0க� அ4த மக3ஷிகளி� 

அ1� உண0ைவ� ெபற ேவ��� எ�ற உண0ைவ� பதி�� 

அவ0க� உய04த நிைலக� ெபற ேவ��� எ�' எ�ண 

ேவ���. 

இ�ப� நா� எ�ணினா) அ4த உண0:க� அ2ேக அ1� 

ஞானமாக� ெப1க� ெதாட2 �. அத� Iல� அவ0 மகிD?சியான 

நிைலக� ெகா�� வாD
ைக நட�த�ப�� ேபா� அைத நம
 � 

அ4த மகிD?சிைய� ெப1
கி
 ெகா�ள ேவ���. 

இ� தா� ஆ� பதிென��... பதிென�டா� ெப1
 ...! 

ஆகேவ... நா� யாைர? ச4தி�தாF� யா1ட� பழகினாF� 

ச4த0�ப�தி) த+ைமக� வ4தா) அ4த த+ைமகைள� ெப1
கா� 

அைத த�
க ேவ���. 

எ4த ஒ1 உண0வி� த�ைமயாக இ14தாF� ஒ<ெவா�'� 

நக04� ெச�ேற இய
 கி�ற� ஒ�ெறா�'� ஒ�'ட� ஒ�' 

ேமா�� ெபாB� அ4த இய�ைகயி� Eழ�சி வ�ட�தி) சி
கி 
ஒ�'ட� ஒ�' இைண4� அ� ெப1 கி�ற� 

%ய) கா�' E�'� ெபாB� பல உண0வி� அ6
க� ஒ�'ட� 

ஒ�' ேமாதி ம�ற தாவர2களி� ச�ைத த�Lட� இைண�� 

அ4த உண0வி� இய
கமாக அ� இய2 கி�ற� எ�' பல 

Hைற ெசா)லி உ�ேள� (ஞான 1). 
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ஆ�றிேல ந+ேரா�ட� இ1
 �ேபா� அ� ஓ�� பாைத 

அைன�திF� அ� த� உண0வி� ச�ைத வள0�� ெசழி�ைப 

அதிக3
க? ெச8கி�ற�. 

ந+0 இ)ைல எ�றா) தாவர இன2கைள� ெப1
 � நிைல#� 

இ)ைல. அேத ேபா) நம
 � ஜ+வ ந+0 இ)ைல எ�றா) நம
 � 

உண0:கைள� ெப1
 � ச
தி இ)ைல. 

1.அ1� ஞானியி� உண0ைவ நம
 � ஜ+வ ந+ராக ஊ�றி 
2.ந� உடலி) உ�ள ஒ<ெவா1 அ6
களிF� அ1� ஞான 

ச
திைய� ெப1
கி 
3.அ1� ஒளியி� சிகரமாக நா� மா�றிட) ேவ���. 

அதைன நிைன: ப���� நா�தா� ஆ��ெப1
 . அைத� 

பதிென�டா� ெப1
  எ�'� ெசா)வா0க�. 

பல நிைலகளிF�... பல எ�தைனேயா ேகாண2களி) நா� திைச 

மாறி... திைச மா�றி... இ�ப�� பல பல ேகாண2களி) நா� மாறி� 

ப3ணாம வள0?சி அைட4�... மனித0களாக வ4தவ0க�தா� நா�. 

இ4த� %வியி� ஈ0�ைப
 கட4� ெச�' நா� வி� வழி ெச)ல 

ேவ��� எ�பைத நிைன:ப���� ந�னாளாக� ஆ� 

பதிென�� எ�' &'கி�றா0க�. 

ப�தாவ� நிைலயிலி1
 � உயி0 HBைம அைடய 

ேவ��ெம�றா) 

1.அ5டதி
 ...! எ��� தி
கி) இ14�... பல Hைனகளிலி14� 

வ1� த+ைமகைள அக�றி 
2.அைத ஒளியாக மா�றி உயி1ட� ஒ�றி ஒளியி� சTரமாக 

நிைல ெகா�வேத “பதிென�டா� ெப1
 ” எ�ப� 

நா� இ�ப�� ெப1
கி வி�டா) எ4த� தி
கிலி14� எ4த உண0: 

வ4தாF� அைத ஒளியாக மா�றி உயி1ட� ஒ�றிய நிைலக� 

ெகா�� ேபர1� ேபெராளியாக மா'� நிைலக� வ1கி�ற�. 
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ஞான�தி� உய0வா) “மனித� ெத8வமாக H�#�…!” - 

ஈNவரப�ட0 

  

ேபராைசயி� உ4தலி) ஏ�ப�ட எ�ண�தினா) ேபராைச
 க4த 

நிைல ெபற? @D?சி வைல பி�ன�ப�� அ?@D?சியி� 

இ�னலி) எ�ப�ட ெசய)க� எ)லா� “இராமாயண
 

காவிய�தி)” வ�
க�ப��
 கா�பி
க�ப���ள�. 

இ�ேபராைச உண0ெவ�ண ஆைசயி� ெசய)Hைற எ�ப� 

எ�ப� எ4ெத4த? E�றலி) இ14ெத)லா� சி
கி… ஒ1 

மனிதைன… ந� ண� அைடய ேவ��� எ�ற உண0: 

 ண�ைத ஒ1 வ�ட�தி� � Eழலவி��… 

1.மனிதL
 க4த ப�% பாச� ப
தி வ +ர� அ�% ஆைச இ�ப� 

ஒ<ெவா1  ண�ைத#� 

2.த4ைதயி� ெசா) ம4திர ச
தி
 � 

3.தைமயனி� பாச� பிைண�ைப#� 

4.அ�பி� உ1ைவ
 காதலிF� 

5.வ +ர�ைத வி)லா
கி#� 

6.ப�ைப� பலதிF� பைட��� பிைண
க�ப�ட இராமைன 

அவதார� பைட�%
 காவியனா
கி 
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7.வழி�ப��தி
 கா��ய இராமாவதார
 கால�தி) அ�றி14த 

நிைலைய
 ெகா�� 

8.அ
கால�தி� க4த வாD
ைகயி� H�ேன�ற ஞான�ைத
 

ெகா�� 

9.இராமனாக� பைட
க�ப�ட உ1வி� நிைலயி) 

10.ஆ�டவனான வழி நிைல ெப'கி�ற ெசயலைன��ேம அ�ேற 

காவிய�தி) வ�
க�ப�டன. 

ஆனா)… ஆ�டவனாக� பிற4தவனி� இ�ன) நிைலைய 

உண0�தி… ஆ�டவனி� ச
திைய
 கா�ட வ�
க�ப�ட 

காவியம)ல இராமனி� காவிய�. 

ேபராைசயி� எதி0 நிைலயி) சி
 �ட ஆ�மா… “த� உண0வி� 

எ�ண�தி) ெத8வ ச
தி ெபறேவ��� எ�ற எ�ண ச
தி 
இ14தா)…” 

1.வாD
ைகயி) ெசய) எதி0 பி�ப� எ�வானாF� 

2.த� ஞான�தி� உய0வினா) வ1� இ�னலி) இ14ெத)லா� 

மீ�� 

3.”ெத8வமாகலா�…!” எ�' உண0�த�ப�ட காவிய� தா� 

இராமனி� காவிய�. 

ஞான 1 ெகா�
 � அ1� ஞான வா
 க� 

விநாயக0 ச�0�தி அ�' நா� எ�ன ெச8ய ேவ���? 

சாNதிர2களி) ெசா)ல�ப�ட உ� ெபா1� எ�ன…? எ�' 

பா0�ேபா�. 

�1வ ந�ச�திர�திலி14� ெவளி�ப�� ச
தி வா84த 

உண0விைன @3யனி� கா4த? ச
தி கவ04� அைலகளாக� 

பட04� வ1கி�ற�. 

�1வ ந�ச�திர�திலி14� வ1� ேபர1� ேபெராளிைய� 

ெபறேவ��� எ�' எ�ண�தா) பதி: ெச8தி14தா) இ4த 

நிைன: ெகா�� காைல @3ய உதய ேநர�தி) அைத எ��� ந� 

உட) HBவ�� படர ேவ��� உடலிF�ள ஜ+வா�மா ஜ+வ 
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அ6
க� ெபறேவ��� எ�' பல Hைற உடF
 � ெசF�தி 
ந� ஆ�மாைவ#� ஜ+வா�மாைவ#� ப3E�த�ப��த ேவ��� 

பி� ந� வாD
ைகயி) யா0 யாைரெய)லா� ச4தி�ேதாேமா 

அவ0க=
  அ4த� �1வ ந�ச�திர�தி� ேபர1� ேபெராளி 
கிைட
க ேவ��� அவ0க�  ��ப2க� நல� ெபறேவ��� 

எ�' எ�6த) ேவ���. 

நா2க� ெதாழி) ெச8#� இட2களி) �1வ ந�ச�திர�தி� 

ேபர1� ேபெராளி படர ேவ���. ெதாழி) ெச8#� இட2களி) 

எ2க=ட� பணி %3ேவா0 எ2க� வா�
ைகயாள0க� 

அனவ1
 � �1வ ந�ச�திர�தி� ேபர1� ேபெராளி கிைட
க 

ேவ��� எ�' எ�ண ேவ���. 

அவ0க� உட) நல� ெபறேவ��� அவ0க�  ��ப2க� நல� 

ெபறேவ���. மக3ஷிகளி� அ1� ச
தியா) ெபா1� 

க��ண04� ெசய)ப�� அ1� ச
தி ெபறேவ��� எ�' 

தியானி
க ேவ���. 

அவ0க� அைனவ1� மலைர� ேபா�ற மண� ெபறேவ��� 

மக3ஷிகளி� அ1� ச
தியா) மகிD4� வாD4தி�� அ1� ச
தி 
ெபறேவ��� எ�' @3ய உதய ேநர�தி) நா� அைனவ1� 

இ4த? ச
திைய
 கவ0த) ேவ���. 

எ)ேலா1� ேச04� இ<வா' கவ04ேதா� எ�றா) நம
 � 

அ4த? ச
திவா84த நிைலக� இைண4� நம
 � 

ந�ைமயறியாம) இய2கி
 ெகா��1
 � பைகைம 

உண0:க� அைன�ைத#� ெசயல�றதா
கி வி�கி�ற�. 

இ4த� பரமான Pமியி) பரவி
 ெகா��1
 � த+ைமைய 

விைளவி��
 ெகா��1
 � உண0:கைள நம
 � இ4த 

ஆ�ற)மி
க ச
தி இைண4� ெகா�ட பி� விலகி? ெச)ல? 

ெச8�வி�கி�ற�. 

எ�ப� ேவ�ப இைலயி� ச�ைத அ4த மண�ைத
 க�டபி� 

ேராஜா�Pவி� மண2க� நக04� ஓ�கி�றேதா, ேராஜா�Pவி� 

ந'மண�ைத
 க�டபி� பிற த+ைமக� நக04� ஓ�கி�றேதா 
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இைத� ேபா�'தா� த+ைமயான உண0:கைள விலக? ெச8த) 

ேவ���. 

ந� வாD
ைகயி) யாைரெய)லா� ச4தி�ேதாேமா 

அவ0க=
ெக)லா� இ4த நிைலக� ெபறேவ��� எ�' இ4த� 

பைகைம உண0ைவ ச�0�தி ெச8� அ4த மக3ஷிகளி� 

உண0:கைள நம
 � வள0��
 ெகா�ள ேவ���. 

அ�ெபாB� நாம அைனவ1� ஈ0
க ம'
 � அ4த� த+ைமகைள 

விைளயைவ
 � உண0:க� தாவர இன2க� இ1
 � ப
க� 

ெச)வதி)ைல. 

அேத சமய� @3யனி� கா4த� %லனறி: ெவளிவ1� ெபாB� 

அதனி� ஈ0�% வ�ட�தி) த+ைம ெச8#� உண0:க� சி
கி, தாவர 

இன2க� வள1� நிைலக=
  அ�பா) அ� 

ெச�'வி�கி�ற�. 

பி�, Pமியி� ைமய வ�ட�தி� � தைர மா0
க�தி�  

வ1வதி)ைல. அ<வா' அ� அைலகளாக? ெச)F� ெபாB� 

கடலி� ஈ0�பைல
 � சி
கிவி��. 

அதிF�ள ைஹ�ரஜ� அ4த வF
 ெகா�ட உண0வி� 

அைலக� ெகா�ட�, ைஹ�ரஜ� எ�றா) த+ைமகைள விைளய 

ைவ
 � உண0வி� ச�� ெகா�ட�. 

அத� � உ�ள கா4த� %லனறி: அ� த� இன�ைத அதாவ� 

நா� அைனவ1� ஈ0
க ம'�த அ4த� த+ைமயான அைலகைள 

அ� கவ04� கடF
 � அமிD�திவி�கி�ற�. 

அதனா), இ4த� பரமான Pமி#� ப3E�தமாகி�ற�. ந� 

உடF
 � இ1
 � ஜ+வ அ6
க=� அ� ப3E�த அ6
கைள 

விைளயைவ
 � த�ைம உ1வாகி�ற�. 

ந� வாD
ைகயி) ஒ1 வ1ட� HBவ�� நா� பிற1ைடய 

 ைறகைள
 ேக��ண04தாF� அ4த உண0:க� நம
 � 

வள04த பி� அைத ந� உடலிலி14� கைர�திட) ேவ���. 
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அத�காக�தா� விநாயக0 ச�0�தி அ�' களிம�ணா) 

உ1வ�ைத உ1வா
கி தா� வள04த நிைலைய நிைனவி) 

ெகா�� த+ைமகைள
 கைர��வி�� பழ
க�ைத 

ஏ�ப��தினா0க�. 

சாNதிர2களி) இ� உ�ைம. 

எ�ப�
 களிம�ணி) ெச8� நா� கடலி) ெகா�� 

கைர
கி�ேறாேமா இேத ேபால மனிதனி� உடலி) விைள4த 

இ4த� த+ைமகைள
 கைர�திட) ேவ���. 
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பால� க�ட அணி) இராமL
  உதவி ெச8த� எ�பத� 

உ�ெபா1� எ�ன...? 

  

நா� எ4ெத4த
  ண2க� ெகா�� எ�
கி�ேறாேமா இைவ 

அைன��ேம இராம� தா�. 

இல2ைகைய� தா��வத�  “ஒ1 அணி) இராமL
  உதவி 
ெச8த�...” எ�'� அதLைடய கடைமயாக சி' க)கைள� 

ேபா��� அ4த� பால�ைத
 க�ட உதவியதாக
 காவிய�திேல 

கா��யி1�பா0க�. 

அதாவ� %Bவிலி14� மனிதனாக� ப3ணாம வள0?சியி) வ4த 

நிைலயிைன அ<வா' @�சமமாக
 கா��கி�றா0க�. 

நா� ஒ1 அணிலாக உ1�ெப�றி14த ேபா�... “த�ைன� 

த�கா��
 ெகா�=� ச
தியாக” அ4த உடலிலி1
 � ேபா� 

ேச0��
 ெகா�ட அ4த விைனக� தா� மனிதனாக 

வள0வத� 
 காரணமாக அைம4த�. 

அேத சமய�தி)... 

1.ெம8 உண0வி� த�ைமைய அ4த ெம8 ஒளிைய� ெபற
&�ய 
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த தி
 � 

2.ந)ல சி4தைனயி� நிைலக� வள0வத� � 

3.அணிலி� உடலாக நா� இ1
 � ேபா� ெப�ற ந)ல உண0வி� 

ச
தியி� ப2 � 

4.அதிேல உ�� எ�' கா��வத� � தா� காவிய�தி) அைத
 

கா�ட�ப�ட�. 

சதீாைவ இராவணனிடமி14� மீ�க இல2ைக
 � இராம� 

ேபாவத�  அணிF� சி' க)கைள� ேபா��� பாைத அைம��
 

ெகா��� உதவி ெச8த� எ�' அ4த
  ��
 கைதயி� Iல� 

நம
 � ெதளிவா
கி#�ளா0க� ஞானிக�. 

இைத
 கவன�தி) ெகா�டா) 

1.இராவணனிடமி14� சதீாைவ மீ��
 ெகா�ள அணி) உதவி 
ெச8தெத�றா) 

2.இ4த உடலான ஆ
கிரமி�% ச
திகளிலி14� த�ைன மீ��
 

ெகா�ள 

3.அ4த அணிலி� உடலி) த�ைன� த�கா��
 ெகா�=� 

உண0வி� எ�ண2களாக விைள4� 

4.உயி3� த�ைம ெகா�� அ4த இராம� எ�' ெசா)F
  “ஒ1 

இய
க� ெபா1=
 �...? 

5.அ4த உண0வி� ச��
க� அ� எ�ப� உதவிய�...? எ�' 

ெதளிவாக
 கா��கி�றன0. 

ஏென�றா) பல ேகா�? சTர2கைள எ��� நா� மனிதனாக 

வ4தாF� ஒ<ெவா1 சTர�திF� த�ைன� த�கா��
 

ெகா�=� உண0வி� ஆ�றைல வள0��� தா� அ� ஒ1 

 ணமாக ஆன�. 

 ழ�ைப ைவ
 � ேபா� பல ெபா1�கைள� ேபா�� ஒ1 

Eைவயாக அைத மா�றி
 ெகா�� வ1கி�ேறா�. அைத� 

ேபா�' இ4த மனித உட) ெப'வத�  1008  ண2களி� ச
தி 
ேதைவ. 

சி4தி
 � த�ைம ெகா�ட பைட
 � ச
தியான மனிதைன 

உ1வா
க? ெச8வ��... எ���
 ெகா�ட எ�ண�தி� 
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நிைலக� ெகா�� நா� ேபE� ேபா� அ4த உண0வி� 

த�ைமைய அறி4� ெகா�ள
&�ய நிைலகைள#�... 

ம�றவ0க=
 � அ� இய
க
&�ய ச
தியாக� ெப�ற� 

எ�'� ஞானிக� கா��னா0க�. 

1.அைத� தா� 1008  ண2களாக� பி3
க�ப�� - ஊ� உட�% 

ஆலய� எ�ற நிைலயி) 

2.நா� எ���
 ெகா�ட உண0:க� அைன��� ஊனாக மாறி... 
உட�பாக மாறி... இ4த உட�% தா� ஆலய� எ�'� 

3.நா� எ���
 ெகா�ட  ண2க� நம
 � ச
தியாக 

இய2 வைத 

4.ஒ<ெவா1  ண�தி� � ஒ<ெவா1 ெபயைர ைவ�� 1008 

ெத8வ ச
திக� எ�' ைவ�தா0க�. 

இைவ அைன�ைத#� உ1வா
கிய� யா0...? ந� உயி0 தா�. 

அவ� தா� கட:�. 
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வாலிப வயதி) எ�
 � வ +3ய எ�ண� மனிதனி� அ��பைட 

 ண�ைதேய மா�'� - ஈNவரப�ட0 

  

ஒ1 சி��ைக உ�ெப��� நா
கி) ைவ�த:ட� அத� உவ0�%� 

ெத3கிற�. அேத நா
  %ளி�% �வ0�% கார� இவ�றி� 

Eைவைய#� அறிகி�ற�. 

Eைவைய உண0வைத� ேபா) மண�தி� மா�ற�ைத#� Hக04� 

உணர H�கி�ற�. ஒளியி� மா�ற�ைத#� ேக�டறிய 

H�கி�ற�. 

இ<:லக Eழ�சி வாD
ைக#ட� ஒ�றிய வாDவி� அ�றாட? 

ெசயலாக இ<:ண0வி� வ�ட ஈ0�பி) உழ�' வாB� நா� 

இவ�ைற உணர… உ1வ நிைல ெகா�ட ஆர�ப? ெசயF
  ந� 

ஈ0�ைப? ெசF�தி� பா0�ேதா� எ�றா) 

1.ஒ<ெவா1 உயி0� ���% நிைல ெகா�ட உயிர6
க� 

ேதா�றிய நா� ெதா�ேட 

2.அவ�றி� வழி அைல� ெதாட3னா) உ1வாகிய உண0வி� 

ேசமி�%
 கால�தி) 

3.பல ேகா�
 கால2களாக ஒ<ெவா�றி� ெதாட1� சி'க? சி'க 

ஒ<ெவா1 வள0?சி நிைல மாறி மாறி 
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4.இ<:ண1� ப
 வ நிைல அமில
&�� உ1வ மனிதனாக 

உ1�ெப'� கால�தி) 

5.ப�னிெர��  ண அமில�ைத? ேசமி�தத� Iல� 

6.மனித பி�ப? ேசமி�பி� � ேதைவயான வள0?சி நிைல 

மனிதனாக ஆன பிற  

7.ேசமி�தத� ச
தி இ<ேவB பி�ப உட)க=
  ெஜ�ம� 

எ�
க
&�ய அமில
 &�� நிைற4த பிற தா� 

8.மனித பி�ப உடைலேய ெப'கிற�. 

இ<வா' உ1� ெப�ற அைன�ைத#� உண1� (SELF REALIZATION) 

உண0:… மனிதனி� உண0:ட� &�ய எ�ண ஞான�ைத? 

ெசF��� நிைல
ெகா�ப�தா� அமில
&�ைட நிைற�� 

(உடலிேல விைளய ைவ��)… மனித பி�ப உட) ெகா�டவனி� 

அவரவ3� ெசய) திற� அைமகி�ற�. 

1.பி�ப உடலி� பிற�பிேலேய பிற�ெப��� வள04� 

2.வய� நிைலயி� நிைல
ெகா�ப உ1வ வள0?சியி� 

மா�ற2க=� 

3.ஞான ச
தியி� உண0வா�றF� ெசய)ப�கி�றன. 

“உ1வ வள0?சி நிைல”  றி�பி�ட கால��ட� நி�' 

வி�கி�ற�. ஆனா) உண0வி� எ�ண ஈ0�% ஞான�தி� … 

1.உடலி� வள0?சி� ப1வ� எ8திய கால�தி) எ�
 � எ�ண 

நிைல
ெகா�ப�தா� 

2.ஒ<ெவா1 மனிதனி�  ண நிைல ெசய)ப�கிற�. 

ப1வ வள0?சி
 கால�தி) (ADOLESCENT AGE) மனித பி�ப�தி� 

ஈ0�பி� அமில  ணேம 

1.மிக:� வ +3ய கா4த மி� அைலயி� ச
திைய 

2.மி�சார�தி� ஈ0�%� பா8?சைல� ேபா�' பா#� 

3.அமில வள0?சியி� ேசமித  ணமான அ��பைட அைமகி�ற�. 

“அ�த1ண�தி) ெவளி�ப���� Hைற ெகா�ட 

மனிதனாக�தா�” மனித ெஜ�ம கால� வைர ஒ<ெவா1வனி� 

 ண நிைல#� அைமகி�ற�. 
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இ<:ண0வைலயி� ஈ0�% ச
தி “�3த ஓ�ட�தி)… ஓ�� 

காலமி�…!” 

அதைன? ெசF��� Hைற ெகா�ட… மனித வாD
ைக Hைற 

ெப'� கால�ைத… எ?ச
தியி) ெசய)ப���கி�றனேரா…! 

1.அத� உண0: ஈ0�% அமில�தி� ேசமி�ைப - அ�த1ண�தி) 

தா� 

2. ண�தி� அ��பைட உண0: ேசமித� உ�ள�. 

பல �ைறகளி) H�ேன'பவ0க=
 � “அ
கால� த1ண� 

தா�” ஏ�றதாக அைமகி�ற�. அதி உ)லாச காHக வழி� 

ெதாட3) ெச)பவL� இ�ப1வ கால ஈ0�பி) எ�
 � 

எ�ண�தி� வழி� ெதாட0 மனிதனாக�தா� ஒ<ெவா1வL� 

வாDகி�றா�. 

1.இதைன மா�றி அைம
 � ெசயலாக 

2.எ?ச
திைய
 ெகா�� ெசய)ப���வ�…! எ�ப�� க�ன� 

தா�. 

உண0வி� எ�ண�தி� வழி� ெதாட0 அமிலHட� வழி ெகா�ட 

நா� அவரவ0களி� நிைல
 க4த ெசய) வழிைய “நிைன�த 

மா�திர�தி) மா�றி
 ெகா�வ�…!” எ�ப� க�னமாகிற�. 

பிறரா)… 

1.அவ0களி� ந�ச
திைய? ெசயலா
கி� த+யவ0கைள ந�ைம 

ஆ
 வ� எ�ப�� 

2.த+யவ� ந)லவைன� த+ைம�ப���வத� � 

3.அ4த4த
  ண அமில�தி� நிைலயிலி14� மா�'வ� க�ன�. 

உண0வினா) எ��த அமில�தி� வள0?சியி�  ண மனித� 

அவ� அைல� ெதாட3)தா� இ�' வைர வாD4� வ1கி�றா�. 

இ4நிைலைய மா�ற ேவ��� எ�றா) எ�ன ெச8ய H�#�…? 

1.மிக:� ச
தி வா84த கா4த மி� அைலயி� ஈ0�ைப எ��� 

2.அவ0களி� எ�ணH� - ந)Fண0வி� பா) ச
தி அைலயி� 

ஈ0�%ட� “கல
க� ெப�றா) தா�…!” 
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3.எ?ச
தியி� அைல#� அவ0க� உடலி) பா84� 

4.அவ0களி�  ண நிைலயி� வழி� ெதாடைரேய மா�றியைம
க 

H�#�. 

H4ைதய இராமாவதார கி15ணாவதார
 கால2களி) 

காவிய2களி) கா�ட�ப�ட ேபா0களி)… ஒ1வ1
ெகா1வ0 

ேபா0 ெச8#� ெபாB�… 

1.ஒ1வ0 வி)லிலி14� வ1� அ�%ட� எதி0�� வ1� அ�%� 

ேமா��ட ெபாB� 

2.ஒளி நிைல ெப�' ஒ�'ட� ஒ�' ஊ�1வி எதி0நிைல 

ெகா�� 

3.அதனத� நிைல
ேக தி1�பி? ெச�றதாக
 காவிய
 கைதகளி) 

ப��தி1�பீ0க�. 

4.உ�ைமைய
 கைத�ப��தி மைற
க�ப�ட த��வ2க� பல 

உ�� அவ�றி)…! 

வா�மீகி மக3ஷியா) இராமாயண
 காவிய�தி) எBத�ப�ட 

அ4த உ�ைமயி� ஒ<ெவா1 ெசா)F
 � பல க1��
க� 

உ��. “இ�' வைர அத� உ�ைம� ெபா1ைள 

உண04தா3)ைல…!” 

ஞானிக� ெகா��த காவிய2களி) உ�ள Iல2கைள அறி4திட 

H�ப�2க�..! அ1� வழியி) நட4திட அதிேல த
க உபாய2க� 

உ��. 

ஞான 1 ெகா�
 � அ1� ஞான வா
 க� 

கா��� ப தியி) தாவர இன2க� அதனத� உண0: ெகா�� 

&�டைம�பாக இ1
கி�ற�. அதிேல த� இன மர2க� அதிகமாக 

இ1
 � நிைலயி) அதLைடய அைலவ3ைச அதிகமாகி�ற�. 

அதிேல சி' சி' ெச�களாகேவா அ)ல� அ4த மா�' மர2களி� 

த�ைம  ைறவாக இ1
கி�ற� எ�' ைவ��
 ெகா�ேவா�. 

அ�ெபாB� அதிகமாக அட0�தியாக இ1
 � மர2க� அ� தன� 

உண0வா) கவர�ப�� ெபாB� அத� அ1கிேல இ1
க
&�ய 
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அட0�தி  ைறவான (மா�') மர2க=
  அத� உண0ைவ
 

கவ1� திற� இழ
க�ப�கி�ற�. 

ஏென�றா) அட0�தியி� த�ைம வர�ப�� ெபாB� அ4த 

மர2க=
  வ1� ச�திைன இ� தைட�ப��தி இ� மைற�� 

வி�கி�ற�. 

ஆகேவ அ�ெபாB� அ4த மர� மிக:� சிரம�ப���தா� வள0?சி 
ெப'கி�ற�. 

இைத� ேபா�ற நிைலகைள
  1நாத0 கா��
 � அைழ��? 

ெச�' ஒ<ெவா1 மர2க�  ைறவ�� அதனி� உண0வி� 

ேவக2க� எ<வா' வ1கி�ற�…? எ�' அைத உண1�ப�? 

ெச8தா0. 

ேநா8 வ4� வி�டா) நம
  ேவதைன வ1கி�ற�. 

ேவதைன�ப�� ெபாB� அ4த ேநர�தி) ந)லைத யாராவ� 

ெசா�னாF� &ட ஏ�'
 ெகா�ள ம'�ேபா�. 

1.ேவதைன�ப���ேளா0க=
  ேவதைன�ப�� நிைலகைள? 

ெசா)லி
 ெகா�ேடயி14தா) ரசி��
 ேக�பா0க�. 

2.அ�ெபாB� அ4த ேநர�தி) அவ0க=ைடய ேவதைனக� 

ெத3யா�. 

அவ0க� ேவதைன�ப��
 ெகா��1
 � ெபாB� 

1.“இ� ந)ல�… அ� அ�ப� இ14த�…” எ�' உய04த 

 ண2கைள� ப�றி ந+2க� ெசா�னாF� 

2.அத�  எதி0மைறயாகி அதLைடய நிைலகைள நா� ேக�க 

ம'�ேபா�. 

ஏென�றா) அ4த ேவதைன உண0: நம
 � அதிக3
க�ப�� 

ெபாB� ந)ல உண0:கைள Wகராதவ�ண� தைட�ப��தி 
நம
 � த+ைமகைளேய விைளய ைவ
 �. 

நம
 � த+ைமைய விைளவி
 � இ�தைகைய நிைலகளிலி14� 

மனித� மீள ேவ���. 
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ஏகாதசி அ�' “வி�ய வி�ய Hழி�தி1�ப�...” எ�றா) 

அதLைடய த��வ� எ�ன...? 

பா) ச�தான� தா�... அதிேல விஷ�ைத
 கல4தா) எ�ன 

ெச8#�...?  ��ேபாைர மா8��வி��. 

இைத� ேபால எ<வள: அழகான நிைலகளி) எ<வள: 

ப3மாண� எ���
 ெகா�டாF� ேவதைன ேவதைன எ�ற 

நிைலக� வ4தாேல அ4த அழேக ேபா8வி�கிற�. 

ெப3ய  ��பமாக இ1
கி�ற�... ெதாழி) ெச8கி�ேறா�... 

எ)லா? ெச)வ2க=� வ4�வி�ட�. ைபய� மீ� பி3யமாக 

இ1
கி�ேறா�. 

ஆனா) அவ� ஏதாவ� தவ' ெச8தாேலா... “இ�ப�? 

ெச8கி�றாேன... இ�ப� இ1
கி�றாேன...” எ�' எ�6� 

ெபாB� ேவதைன. 

ேவதைன எ�றாேல விஷ�...! 
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1.ெதாழி) ெச8கி�ேறா�... அதி) ந5ட� வ4தா) ேவதைன. 

2.ஒ1வ1
  உதவி ெச8கி�ேறா�... ேக�கவி)ைல எ�றா) 

ேவதைன. 

இ�ப� இ4த விஷமான ச��
க� ந� உடலி) இ1
 � ந)ல 

 ண2க=
 � ப�� வி�ட� எ�றா) ந� உடலிேல அ� 

ேநாயாக மாறிவி�கிற�. 

எ<வள: உய04தத� 
 ெகா�� ேபாக ேவ��� எ�' 

எ�ணிேனாேமா அ2ேக ேபாகாதப� 

1.ேவதைன எ�ற நிைலைய
 ெகா�� வ4� சி4தி
 � திறைன 

இழ
க? ெச8� 

2.மனித உடைல இழ
க? ெச8� இழிநிைலயான சTர�தி� 
 

ெகா�� வி�� வி�கி�ற�. 

அ�ப� வ4தாF� மீ��� அ4த
 ெக�டைத ந+
கி வி�� 

ந)லைத� ெப'� நிைலக� வ4தா)தா� உய0: ெபற H�#� 

எ�ற நிைலகைள ைவ �ட ஏகாதசி அ�' இர: HBவ�� 

Hழி��
 ெகா��1
 �ப� ஞானிக� அைத? சாNதிர�தி) 

கா��கிறா0க�. 

“வி�ய வி�ய Hழி�தி1�ப�...” எ�றா) அதLைடய த�ைம 

எ�ன...? 

ஒ1 @3யனி� த�ைமேய எ�'ேம விழி�த (பிரகாசமான) நிைல 

ெகா�ட�. அைத� ேபா�' ச�த3ஷி ம�டல� தன
 � 

எ�'ேம அ� ஒளி ெகா�ட�. 

1.எ�ைற
 ேம விழி�த உண0: ெகா�� தா� ெபற 

ேவ��ெம�' 

2.விழி�தி14ேத ெபா1ளறி4� தன
 � ெசய)ப�� ஆ�றைல� 

ெபற ேவ��� எ�' 

3.பரமபத�தி� த��வ�ைத “ைவ �ட ஏகாதசி – ெசா0
க�...” 

எ�' கா�� 

4.உடைல வி��? ெச�றபி� நா� அழியா ஒளி? சTர� ெபற 

ேவ��ெம�' எ�ற ெதளிைவ
 கா��கி�றா0க�. 



258 

 

ந�ைம அறியா� வர
&�ய விஷ�ைத ந+
க
&�ய வழிைய#� 

ஒ<ெவா1 ெசயைல? ெச8#� ேபா� நா� எ�ப� விழி�தி1
க 

ேவ��� எ�'�...? 

1.இைத உண0��வத�  ஏகாதசி அ�' வி�ய வி�ய 

Hழி�தி14� 

2.அ4த ந)ல நிைலகைள� ெபற? ெசா�னா0க�. 

ஆனா) இ�ேறா வி�ய வி�ய விழி�தி14� காைலயி) வ4தபி� 

அைத? ெச8ேவாமா...? இைத? ெச8ேவாமா...? எ�' அ4த 

நிைலயி)தா� நா� இ1
கிேறா�. 

 

ஐேயா பாவ�…! எ�' இர
க�படலாமா…? - ஈNவரப�ட0 

1.உண0வி� எ�ண�ைத எ4த ஒ1 ெசயலி� எ�ண�திF�… 

ந� எ�ண ஈ0�பிF� ெச)லாம) 

2.இ<:டலி� அமில  ண�ைத ந� ண2களி� அமில 

வள0?சி#ட� வளரவி�டாF� 
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3.ந� எ�ண�தி� உண0ைவ? ச2கடH�… ப3தாபH�… 

ப?சாதாபH�… கா��� உண0வைல
 ? ெசF�திடலாகா�. 

ப3தாப�ப��� பிற3� எ�ணHடேன ந� உண0வி� 

எ�ண�ைத#� அவ0களி� உ�ள நிைல
  இர2கி நா� 

எ�
 � எ�ண? Eவாச�தா) ந� உண0:� அேத Eழ�சியி) 

ெச�' வி�கிற�. 

அ�ெபாB� அவ0களி� உட) அமில
 &��� எ�ண அைலைய 

ந� ஈ0�%
 �… “அவ0க� பா) ெசF��� எ�ண�தா)” 

எ���
 ெகா�கிேறா�. 

ந� உண0:க� “பாவ�…!” எ�ற ப3தாப? Eழ�சி வ�ட உண0: 

அமில�ைத ஏ�பதினா)… ந�H� உ�ள உய0  ண அமில 

ச
தியிைன� பிற0பா) ெசF��� உண0வி� எ�ண�தா) 

1.ந� நிைல
 � 

2.நா� ெச)ல ேவ��ய வழி
 � தைட ஏ�ப���கிற�. 

ந�ச
திைய… ஆ�டவ� எ�ற நிைல அைடய… ஆ�டவ� பா) 

ெச)ல எ)லா உயி0 ஆ�மா
களிடH� அ�ைப? ெசF��2க�..! 

எ�' இ�ைறய கலியி) பல மகா�களாக ஞான�தி� வழி� 

ெதாட3) வ4த நா� அறி4த பல1� &றி#�ளா0க�. 

இ1�பிL� அவ0க� வாD4த கால�தி) அவ0களி� பி�ப 

உடலி) பல இ�ன)கைள� ெப�' அேத ெசயலி) உட) பி�ப 

வF
  �றியதனா) அவ0களி� வாDநா�களி) பல ச
திகைள� 

ெப�றி14�� இ<:ண0வி� எ�ண ெசய)Hைற ெசF��� 

வழி Hைற அறியாம) பிற3� எ�ண உண0: நிைலயி� 

Eழ�சியி) சி
கி வி�டன0. 

இராமகி15ண பரமக�ச1� விேவகான4த1� ரமண 

மக3ஷியாக� பல0 ேபா�ற இ14தவ3� நிைல#� இ�L� 

இவ0கைள� ேபா) ஞான�தி� ஈ0�பி) வ4தவ0க=� 

1.எ�ண�தி� உண0ைவ� பிற0பா) “ப3தாப�” ெகா�� 

ெசF�தி 
2.இவ0க� ெசF�திய அ�பி� ப3தாப நிைலயினாேலேய 
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3.அவ0களி� உண0: எ�ண அைலயி� ஈ0�% இவ0க� 

உடலிF� “சா�ய�…” 

4.அதனா) தா� ஞான�தி� வழி ெப�றி14�� உட) பி�ப
 

&�ைட
 கா
க H�யவி)ைல. 

5.உட) பி�ப
 &���  ம��ம)ல… நா� எ�
 � உண0வி� 

எ�ண உய0 ஞான? ெசயF
 � “இைவ எ)லா� தைட
க�க� 

தா�…!” 

இ�மனித பி�ப உட) “உண0: எ�ண ஈ0�பி� ” மிக:� 

ச
திவா84த நிைல#��…! 

எ�ணHட� எ�
 � Eவாச அைலயி) கா4த மி� ஈ0�%  ண 

உயிர6
களாக இ<:ட) HBைம
 � ஈ0�ெத��� ெவளி
 

க
 � இ<வைலயி� ஈ0�% நா� எ�
 � எ�ண�தி) ஈ0�%ட� 

ேமா�கிற�. 

இ2  இ�ெபாB� உண0��� Hைற ெகா�� 

1.பிற0பா) அ�% ெசF�திடலாகாதா..? 

2.பிற3ட� இர
க� கா��டலாகாதா..? 

3.பிற1
  ந�மா) H�4த தான த0ம2க� அளி�திடலாகாதா..? 

எ�' ேக�கலா�…! 

பிற0பா) அ�ைப? ெசF�தாத+0…! 

“பிற1
  அ�பான  ண நிைல ெபறேவ���…” எ�ற 

2.அ�பைலைய அவ0க� வள0
க 

3.அவ0க=
  “ந� எ�ண�தா) ந) நிைல ெபற���…” எ�' 

4.இ4த உண0ைவ? ெசF��2க� “அ�பா
கி..!” 

ந�ைம? சா04தவ1� ச3… நா� க��ண0பவ1� ச3… அவ0க� 

ப�� �யரHட� ந� உண0ைவ#� ப3தாபமா
கி… ந�ைம#� 

ப3தாப�ப��தி
 ெகா��.. 

1.அவ0க� அைல#ட� நா� ஒ�றாம) - ந� ச
தி அைலைய
 

ெகா�� 

2.அவ0க=
  ந) நிைல நட
க���..! எ�ற ஒளி அைலைய� 

பா8?E2க�. 



261 

 

அவ0க� உயர:�… உட) நல� ெபற:�.. ந� உண0வி� 

எ�ண�ைத
 ெகா�� 

1.”ந) நிைல” அவ0க� ெபற ந� உண0வி� எ�ண� ெச)ல 

ேவ��ேமய�றி 
2.ந� உண0ைவ#� எ�ண�ைத#� அ<:ண0வி�பா) 

ெசF�திடலாகா�. 

அேத ேபா) த0ம நிைல
 �… இர
க�தி� உண0வா) ஒ�றி 
த0ம� ெச8யாம) “பல �யர2களி) அவ0க� உ�ளா0க�…” 

எ�ற இர2கிய த0ம� தராம) 

1.நா� த1� த0ம ஈைகயினா) அவ0க� ெப�' உயர ேவ��� 

எ�ற உய04த உண0:ட� எ�ண�ைத? ெசF�தி 
2.நா� த1� த0ம�… ெப'பவைர#� உய1� எ�ண�தி� ? 

ெச)F� Hைறயி) 

3.ந� த0ம Hைற#� இ1
க ேவ���. 

அ�ப� இ)ைல எ�றா) ந� ஞான�தி� … 

1.பிற3� ஈ0�பா) 

2.அவ0களி�  ண ஈ0�பி� எ�ணHட� நா� ஒ�றிய:ட� 

3.ந� நிைல#� மா'�. (இ� H
கிய�) 

நா� அறி4த பல ஞானிக=� அவ0க� இர2கி� “பிற0பா) 

ெசF�திய அ�பினாேலேய..” அவ0க� ஞானH�  ைற4த�. 

யா� ெசா)F� இ�தைகைய ப3ப
 வ உண0ைவ
 ெகா�ட 

எ�ண ெஜப�தி) எ�
 � நிைலைய
 ெகா��தா� 

1.ந�H� ேச04��ள அமில  ண�தி� வள0?சியினா) 

2.ச
திவா84த ஒளி அைலயி� கா4த மி� அைலயி� ஈ0�ைப 

3.அ4த ெம8 ஞானிகளிடமி14� ெபற H�#�. 

ஞான 1 ெகா�
 � அ1� ஞான வா
 க� 

ேமா�ப நாைய ைவ��
 கா��கி�றா0க�. “யா0 வ1கி�றா0..,?” 

எ�' த� ேமா�ப�தா) அறி4� ெகா�கிற�. “த�ைன? 

சா04தவ0க� வ4தா)...” ஒ�'� ெச8வதி)ைல. 



262 

 

த�ைன? சா0%ைடேயா0 அ)லா� வ1� ெபாB� அ� பைகைம 

உண0:கைள Wக04� சறீி� பா84� தா
 � நிைல வ1கி�ற�. 

ஒ1 மனிதைன அ�% ெகா�� அரவைண
 � த�ைம 

வ4�வி�டா) அ4த உண0வி� த�ைம அவ0 வ1� ெபாBேத 

ேமா�ப�ைத ைவ�� “எ� ந�ப�..,” எ�' ெசா)ேவா�. 

அேத சமய�தி)... த�  ழ4ைத எ�ற நிைலயி) அவ� ப�% 

ெகா�� வளர ேவ��� எ�'� ப�% ெகா�டவனாக வர 

ேவ��� எ�' எ�6கிேறா�. 

அ�ெபாB� அவைன� பா0
 � ெபாBெத)லா� ப�% ெகா�ட 

உண0ைவ வள0�� நம
 � அ4த� ப�% ெகா�ட அ6வி� 

த�ைமயாக வள0கி�ற�. 

1.அ1� மக3ஷிகளி� உண0:க� அவL
 � விைளய 

ேவ���. 

2.அவைனயறியா� இ1�க� ந+2க ேவ��� 

3.ெம8�ெபா1� கா6� த�ைம ேவ��� 

4.அறி4�ண04� ெசய)ப�� திற� ெபறேவ��� எ�' 

எ�6வேத அ4த� ப�பான நிைலக�. 

இ�தைகய உண0ைவ வள0�� அவனிட� ெசா)லி அ6 � 

ெபாB� இ4த உண0ைவ Wக04� பதிவா
கிவி�டா) அவ� 

ேமா�ப� அ4த� ப�%கைள Wக04� தன
 � இ1
 � இ1ைள 

மா8
கி�றா�. 

ஆனா) ெவறி ெகா�ட உண0வி� த�ைமைய வள0���ேளா� 

எ�' ைவ��
 ெகா�ேவா�. 

அ�ெபாB� நம
 � எ4த
  ண�தி� த�ைமைய அதிகமாக 

ைவ��
 ெகா�கி�ேறாேமா அ4த ெவறி ெகா�ட உண0வி� 

த�ைமயாக�தா� நா� ெவளி�ப���ேவா�. 

அ4த உண0:க� ெவளி�ப�� ெபாB�… 

1.எவ3� உடலி) ஏ�கனேவ இ1ள? ெச8தேதா 

2.அ4த உண0:க� இ2ேக ேமா�ப�ைத
 கா6� ெபாBேத 
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3.த� ேம) ெவ'�பைட#� த�ைம#� இ1ள? ெச8#� நிைல#� 

வ1கி��. 

இ�' கால ைபரவ0 எ�' ெசா)கிேறா�. அத� ெபா1� எ�ன…? 

நா� Wக04த உண0:க� நா� ேமா�ப�தா) எ�
க�ப�� 

ெபாB� ைபரவ0 எ�' ெசா)F� ெபாB� அதனி� வலிைம 

ெகா�� அைத� த+ைம எ�' உணர? ெச8கி�ற�. 

த� உடைல
 கா
க� த� உண0?சிைய� J��கி�ற�. அதைன 

வ +D��� உண0:கைள இ2ேக J��கி�ற�. 

ஆகேவ தா� கால ைபரவ0 எ�'� அத�  நாைய
 காவலாக 

ைவ���ளா0க�. ெவ  ெதாைலவி) வ1� உண0ைவ 

Wக04தறி4� த� எஜமானைன
 கா
 �. 

த� எ�ண�தி) பிற0 ேம) ெவ'�பி� உண0:க� 

உ1வா
கிவி�டா) அ� த�ைன
 கா
 �. 

உதாரணமாக... த4ைத ெவ'�பி� உண0:கைள ெவளி�ப���� 

ெபாB� அ4த உண0வி� த�ைம  ழ4ைதயி� உடலி) வ1� 

உண0:கைள இ1ள? ெச8�வி��. 

இ1�� வி�டா) 

1.எ4த ெவ'�பி� த�ைம உ1வாகியேதா மீ��� யா3ட� 

( ழ4ைதயிட�) இ4த உண0வி� த�ைம வ4தேதா 

2.அ4த உண0ைவ Wக04� மீ��� த4ைத
 � இ1�� ேபா � 

நிைலேய வ1கி�ற�. 

ஆக... எவ0 உடலிலி14� ெவ'�பி� த�ைம வ4தேதா அ4த 

உடைல
 கா
க வி1�%கி�ற�. 

இ1�பிL� இ4த உடலி� ேமா�ப� க�� அ4த? சமய� 

Wக04தாF� Wக04த உண0: பைகைம உண0வாகி� தன
 � 

(த4ைத
 �) சி�னாபி�னமா
கி வி�கி�ற�. 

உடலி) ேநாயாக மா'கி�ற�. ேவதைன�ப�� நிைலக� 

வ1கி�ற�. 
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ஆனா) இ�ெபாB� நா� எ�ன ெச8கி�ேறா�....? 

கால ைபரவ0 அவ0 த+ைமகைள ெவ)ல
 &�யவ0 எ�' 

அவ1
 
 ெகா�� ேபா8 அ0?சைன ெச8� யாக2க� 

ெச8கி�ேறா�. 

அ0?சைன ெச8� யாக2கைள? ெச8� அ4த ைபரவைர 

வச�ப��தினா) “நா� வி1�பியைத.., நம
 ? ெச8வா0...” எ�' 

இ�ப� மனிதனி� வாD
ைகயி) அRஞான வாD
ைக 

வாB�ப�? ெச8��ளா0க�. 

மத2கைள உ1வா
கி மத�தி) இய�றிய ச�ட2கைள நம
 � 

உ1வா
கி அதனி� சா2கிய நிைலகைள உ1வா
 � ெபாB� 

அ�ேவ நம
 � கட:ளாக நி�' ெசய)பட� 

ெதாட2கிவி�கி�ற�. 

“மத�தி� அ��பைடயி) நா� ெசய)ப�� உண0:கேள...” 

ந�H� அதிகமாக? ெசய)ப�� ெபாB� உ� நி�' அத� 

வழிேய ந�ைம இய
 கி�ற�. 

ஞானிக� கா��ய வழி Hைறக� இ�' மாறிவி�ட�. 
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நRைச ெவ)ல
&�ய ச
திைய  1நாத0 என
  எ�ப�
 

ெகா��தா0...? 

மாமக3ஷி ஈNவராய  1ேதவ0 நா� (ஞான 1) அLபவ� 

ெப'வத�காக ேவ�� 

1.பல க5ட2கைள#� ெகா��தா0.. க�ைமயாக� தி��வா0…! 

2.ெகா?ைசயாக� ேபEவா0. ெபா'��
 ெகா�ள H�யா� 
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3.காதிேலேய ேக�க H�யா�. அ<வள: ேமாசமாக� ேபEவா0. 

4.எ�ைன ஒ<ெவா1 ெநா�யிF� உைத�பா0; இ�சி�பா0; 

தி��வா0..! இ�தைன#� ெச8வா0. 

ந�றாக ேபசி
 ெகா�ேட இ1�பா0. தி^ெர�' எ�ன ெச8கிறா0 

எ�' என
ேக ெத3யா�. ேபா8
 ெகா�� இ1
 � ேபாேத 

இ)லாத க5ட�ைத எ)லா� என
  ஏ�ப��தி ைவ�பா0. 

“இ�ப�? ெச8� வி�டா0… பா0…!” எ�' நா� திைக�� நி�ேப�. 

அ�பற� எ�ன ெச8வா0…? 

இைத எ��� ந+ பா1டா…! எ�' ெசா)வா0. 

1.உ� உடலி) இ�ேபா� எ�ன ெச8கி�ற�…? 

2.நா� இ�ேபா� உ�ைன எ�ன ெச8ேத�…? 

3.ந+ ஏ� அைத? Eவாசி�தா8? 

4.அைத ந+ “தைட�ப���…!” எ�' ெசா)வா0. 

எ�ப� சாமி தைடப���வ�…? எ�ேற� நா�. 

இத� � தா� “ 1 பல�…!” ேவ��� எ�ப�. ஆகேவ “ 1” எ�? 

ேகாபமான எ�ண2கைள ந+ பதி: ெச8� ைவ��
 ெகா�கிறா8. 

அைத� தி1�பி எ�6� ேபா�  1வாக வ4� உ�ைன
 

ேகாபமாக? ச�ைட ேபாட ைவ
கி�ற�. இ�  1 பல� தா�. 

அேத மாதி3 உ�ைன� தி�� ேவதைன�ப���கி�றா0க�. 

அைத� பி�யாக ைவ��
 ெகா�கிறா8. தி1�பி எ�ணிய:டேன 

அ�  1வாக வ1கி�ற�. 

உ�ைன ேவதைன�பட? ெச8� ேவதைன�ப�� ெசய)கைள? 

ெச8ய ைவ
கி�ற�. உடF
 �=� ேவதைனயாகி�ற�. அ� 

 1வாக நி�கி�ற�. 

அ�ப�ெய�றா) “ந+ எைத
  1வா
க ேவ���…?” எ�' வினா 

எB�%கிறா0 மாமக3ஷி ஈNவராய  1ேதவ0. 
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இ4த ேவதைனகைளெய)லா� ந+
கியவ0க� அ4த 

“மகாமக3ஷிக�…!” 

1.அைத எ��� உன
 �  1வாக ஆ
 . 

2.அ4த
  1ைவ ந+ மதி 
3.அ4த
  1 உன
 ? சகல நிைலகைள#� ெச8#�. 

நா� இ�ேபா� உ�ைன
 க�ைமயாக� தி��கி�ேற�. அைத ந+ 
 1வாக எ���
 ெகா�டா) 

1.எ�ைன� “ேபாடா சாமி…!” எ�பா8 

2.எ�ைன� “ைப�திய
கார� பயேல…!” எ�' ெசா)வா8 

“இ�ப�ேய”  1நாத0 ெசா)கி�றா0. 

நா� உ�ைன� தி��கி�ேற� எ�கிற ேபா� “நா� 

தி��யைத�தா�” ந+ எ���
 ெகா�கிறா8. 

ஆனா) உ�னிட� இ1
கிற “ெக�டெத)லா� ேபாக ேவ���…!” 

எ�' நா� தி��கி�ேற�. 

1.அைத ந+ எ��� ெகா�ள மா�டா8…! 

2.பாவி…! எ�ைன� ைப�திய
கார�தனமாக� தி��கி�றா0… 

“இ4த மனித�..” எ�' தா� ந+ எ�6வா8. 

உன
 � மைற4� சில நிைலகைள? ெச8கிற� அைத ந+ ந+
க� 

ெத34� ெகா�ள ேவ��� அ)லவா…! 

எ�ைன� தி��கி�றா� எ�பைத ம��� ெவளியி) வ1வைத… 

உ� ெசவி�%ல� இய
 கி�ற�. இ4த உண0: இய
 கிற�. 

ஆனா) அேத சமய�தி) எ� மீ� இ1
க
&�ய பி3ய�தி� ப� 

“எ�ைன� ைப�திய
கார�” எ�' ந+ தி��கிறா8… அ� 

இய
 கி�ற�. உ� ெவ'�ைப
 கா��கி�றா8. 

1.”இ<வளைவ#�…” எ� அLபவ�தி� 
 ெகா�� வ1கி�றா0. 

2.ஆனா)  1நாத0 ைப�திய
காரராக�தா� இ14தா0. 

இ4த உண0:க� உன
 � விைனயாக எ�ப�? ேச0கி�ற�? 

அைத ந+ எ�ப� நி'�த ேவ���? இத�காக ேவ���தான�பா…! 
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இைத? ெசா)கிேற� எ�பா0  1நாத0. அLபவTதியாக�தா� 

எ)லாேம ெகா��தா0. 

என
   1நாத0 இ�ப�
 ெகா��தா0. உ2க=
  அLபவ� 

எதி) ெகா�
கி�ேற� எ�றா) 

1.ஒ1 க5ட� வ1� ேபா� இைத� பய�ப��தி� பா12க� 

2.உ2க� “க5ட� ேபா �” எ�' ெசா)கிேற� 

3.இைத அLபவTதியி) ந+2க� பா0
க ேவ���…! 

ஞான 1 ெகா�
 � அ1� ஞான வா
 க� 

“டயானா எ�ற ெப�மணி…” அ� தா� வாD4த கால�தி) 

எ<வளேவா ெசலவழி�� ஆைடகைள#� அணிகல�கைள#� 

வா2 � அளவி� ? ெச)வ� இ14த�. ெச)வா
 � த�னிட� 

இ14த�. 

அ�' இற4த டயானாவி� ஆைடகைள எ�தைனேயா ேகா� 

விைல
  ஏல�தி) இ�' வி�கிறா0க�. ம�றவ0க=
 � பல 

ேகா�� பண� ெகா��� அ4த ஆைடைய வா2க ேவ��� எ�ற 

ஆைசைய அ� ஊ��கி�ற�. 

1.அ4த ஆைசைய�தா� Hதலிேல (டயானா) அ� வள0�த� 

2.ஆனா), “வாழ ேவ���..,” எ�' எ�ணிய அவ=
  அ2ேக 

“ெநா�
 � மரண� ச�பவி�த�”. 

3.அைத#� நா� Wக0கி�ேறா�, அறிகி�ேறா�. “இ14தாF�… 

ஆைச ந�ைம வி�டபா�)ைல. 

“அவ0 வள0��
 ெகா�ட ஆைசைய” நம
 � பதி��
 

ெகா�டபி� “ஏ�… நாH� அவைர� ேபா) வர
&டா�…” எ�ற 

இ4த நிைல தா� வ1கி�ற�. 

அேத வழியி)… “ெம8ஞானிக�.. பிறவியி)லா நிைல 

அைட4தனேர..,” அைத நா� ெபறலா�. 

1.நா� ஏ� அ4த� “பிறவியி)லா நிைல அைடய H�யாதா..,?” 

எ�' 
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2.அவ0க� வழி ெச�' அ1� மக3ஷிகளி� உண0ைவ 

வள0�தா) நா� அைத� ெப'கி�ேறா�. 

இ)ைல எ�றா) மீ��� இழிநிைல சTர�ைத� ெப'கி�ேறா�. 

ேப8 மன� ெகா�� ம�ெறா0கைள� தா
கி�� நிைல 

உ1வா �ேபா� ேப8 மன� ெகா�� ஒ�ைற� தா
கி அைத 

உணவாக ரசி�தி�� நிைலதா� வ1�. 

இ�ைறய உலகி) மனிதL
 � அ4த� “ேப8 மன�..,” 

ேதா�றிவி�ட� அEர உண0:க� வள04� வி�ட�. 

ம�றவ0கைள� ��%'��வ�, சி�திரவைத ெச8வ�, ெகாைல 

ெச8வ�, இைதெய)லா� ெச8� ரசி
 � த�ைமதா� 

வ1கி�றேத தவிர ம�றவைர
 கா
க ேவ��� எ�ற எ�ண� 

அ�ேயா� மைற4�வி�ட�. 

இைத� ேபா�ற நிைலகளிலி14� வி�பட ேவ���. 

நம�  1நாத0 மாமக3ஷி ஈNவராய  1ேதவ0 ெதளிவாக 

உண0�திய ெம8 உண0:கைள உ2க=
 � பதிய? 

ெச8கி�ேறா�. 

அைத ந+2க� நிைன:
 
 ெகா�� அ4த அ1� உண0:கைள
 

கவ04� உ2க� வாD
ைகயி) அறியா� வ1� இ1ைள� 

ேபா
கி
 ெகா�=2க�. 

ெம8�ெபா1� கா6� அ1� ெநறி என
 � வளர ேவ��� 

எ�' ஒ<ெவா1வ1� உ2க=ைடய உண0:கைள 

ம�றவ0க=
  எ���
 &ற� தய2காத+0க�. 

இ4த உண0வி� த�ைமைய உ2க=
 � வள0��
 ெகா�ள 

ேவ��� எ�றா) ம�றவ0க=ைடய நிைலகைள 

எ�ணாத+0க�. 

ஏென�றா), “எ�ைன� தவறாக நிைன
கி�றா0க�.., 

ேகவலமாக� ேபEகி�றா0க�..,” எ�' அவ0க=ைடய 
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உண0:கைள உ2க=
 � வள0��
 ெகா�டா) அத�வழி 
தா� நம
 � வ1�. 

நா� பா0
 � அைனவ1� உய04த நிைலக� ெபறேவ��� 

எ�ற உண0விைன ஊ��2க�. அ1� மக3ஷிகளி� அ1� ச
தி 
அவ0க� ெபற ேவ��� எ�ற உண0வி� வFவிைன 

உ2க=
 � ெப'2க�. 

 



 

மக3ஷிக=ட� ெதாட0%

உண0வி� எ�ண�ைத
ெச8� த� ஞான�ைத
எ�ண�ைத? 

1.இ<:லகி) எ4த� 

2.உடைல வி���
3.@�சம நிைல ெகா�ட
4.இ<:ண0வி� எ�ண�ைத
ெகா�ள H�#�. 

இ�… ஆ�டவனாக வ4�

“ஆ�டவ�” எ�' 

அைலகைள? ெசF�திேனாமானா)
அைலயி� 

1.ஒலிைய#� 

2.உ1ைவ#� காணலா�

272 

ெதாட0% ெகா�ள H�#� - ஈNவரப�ட0

எ�ண�ைத ந) வழி அமிலமாக நம
 �
ஞான�ைத ெம8 ஞானிகளி� ெதாட0பைலயி)

ெசF�தி எ�
 � 

 பாக�திF� உட) உ�ளவ0க=டL�
வி��� பி34த ஆ�மா
க=டL�

ெகா�ட ச�த3ஷிகளி� நிைல#டL�
எ�ண�ைத ெஜப� ெகா�� ெதாட0%

வ4� நம
  அ1� %3வத)ல…!

 நா� உண1� ச
திக=ட� 

ெசF�திேனாமானா) அவ0களி�

காணலா�. 

 

ஈNவரப�ட0 

நம
 � வள0
க? 

ெதாட0பைலயி) 

Eவாச�தா) 

உ�ளவ0க=டL� ச3 

ஆ�மா
க=டL� ச3 

நிைல#டL� ச3 

ெதாட0% ைவ��
 

…! 

 ந� எ�ண 

அவ0களி� ெதாட0 

ேக�கலா�… 
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ஆனா) ஆவி நிைலயி)… “பல எ�ண அைலயி)” 

உ�ளவ0க=
  எ�ன ஆகிற�…? 

அவ0களி� எ�ண வ +3ய  ண நிைல
ெகா�ப அவ0களி� 

உண0:ட� ஒ�த எ�ணH� த� எ�ணH� ஒ�' ேபா) 

உ�ள நிைலயி) “இ<:லகி) வாD4த ெபாB� நிைறேவறா 

ஆைச#ட� ெச�ற ஆவிக�” (அத� ஆைசைய நிைறேவ�ற) 

இவ0களி� எ�ண�தி� ஒ�த நிைல ஈ0�% உ�ளதனா) இவ0க� 

உடலி) அைவக� ஏறி? ெசய)பட� ெதாட2கிவி�கிற�. 

அ�ப�? ெசய)ப�டாF� அ<வாவிக� வள04த நிைல#� 

அ<வாவிக� வள0��
 ெகா�ட ச
தி அைல#� இவ0களி� 

உண0: ஞான ச
தி அைல
 � உக4த ெசய) வ�வ வள0?சி 
ஓ�ட�தி) தா� “அ�:�” அ4த உட) உ�ளவைர தா� 

ெசய)%3ய H�#�. 

1.ஆக… எ4த ஒ1 ெசய) ஞான� ெகா�ட நிைல 

ெகா���ளனேரா 

2.அேத வ�ட உண0: வள0�பி) வாD4� 

3.த� வாD
ைகயி) அவ0களி� ஆைசயி� ேம�பா� எ�' 

உண1� ஒ<ெவா1 ெசயலிF� 

4.அதனி� வள0?சி ஓ�ட�தி) உடFட� உ�ளவைரயிF� 

(இற
 � வைர) அ4த ஞான� ெசய)ப�� 

5.உடைல வி��� பி34த பிற  மீ��� இேத உண0வைல 

E�றைல
 ெகா�� 

6.எ��ைறயி) உய04� உழ�' உ1�ெப�' வாD4தேதா அேத 

Eழ�சி ஓ�ட�தி) 

7.மீ��� மீ��� அ4நிைல
 க4த வள0?சி ஈ0�பி� �தா� 

ெச)கிற�. 

H�ேனறிய விRஞான�… விஷய ஞான�… இைச ஞான�…! 

எ�வாக இ14தாF� ச3… 

1.ஓ0 Eழ�சி வ�ட ஞான ஓ�ட வள0?சி Eழ�றலி) தா� Eழ�' 

ெகா�ேட இ1
க H�#ேமய�றி 
2.உய0 ஞான? ெசயF
  ஒளி ஞான�தி� ? ெச)ல H�யா� 

(இ� H
கிய�) 
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எனேவ ஞான�ைத வள0
க ேவ��� எ�ற சி4தைன#ட�… 

உண0வா) எ�
 � எ�ண� ெகா�� உடலி� அமில
 &�ைட 

ந�ச
தியி� உண0வைலயி� ெசயலா
கி ந� எ�ண�ைத அ4த 

ஞானிகளி� சி�த0களி� ச�த3ஷிகளி� உண0: எ�ணHட� 

ேமாதவிட ேவ���. 

அவ0களி� ஈ0�பைலயி� Eழ�சி வ�ட�தி� �… அவ0களி� 

ஒளி ஞான ஈ0�பி� ச
தி#ட� Eழலவி��? ெசய) ெகா�=� 

ெஜப Hைறைய நா� அவசிய� ேம�ெகா�ள ேவ���. 

அ�ெபாB� உண0வி� எ�ண�தா) எ�
 � அ4த? 

Eவாச�தி� Iல� சகல சி�த0களி�… ச�த3ஷிகளி� ஒளி 
அைல#ட� ந� உண0வைலக� கல4� அவ0க� ெப�ற ச
தி 
அைலயி� ெதாடைர நாH� நி?சய� ெபற H�#�. 

ஞான 1 ெகா�
 � அ1� ஞான வா
 க� 

இ�ைறய விRஞான உலகி) ேபரழி: வ4� ெகா��1
 � 

இ4த ேவைளயி) பல Hைற இ4த உபேதச�ைத
 

ேக�கி�றா0க�, ப�
கி�றா0க�. 

ேக�டாF� &ட “நா2க� அ4த அ1� ச
தி ெபறேவ���.., அ4த 

அ1� ஒளி எ2க=
 � வளர ேவ���” எ�' எவ1� 

ேக�பதி)ைல. 

இ4த வாD
ைகயி) வ1� “ ைறகைள#�.., த�ைன 

ஏமா�றியவ0கைள#�.., ஏமா�ற�ப�டைத#�தா�..,” எ�ணி
 

ெகா���ளா0க�. 

அைத எ�மிடH� (ஞான 1) பா8?ச� ெதாட2கி வி�கி�றா0க�. 

V�'
  ஒ�' இர�� தா� த�பி� தவறி அ4த “அ1� ஞான� 

ெபற ேவ���...” எ�ற ேநா
கி) எ�ைம அ6 கி�றா0க�. 

 1நாத0 எம
  எ<வள: ெப3ய ச
தி ெகா��தி14தாF� 

ந+2க� வி�� I?சைலக� ச2கட�ைத#� ேவதைன#� இ2ேக 

எ�னிட� ெவளி�ப��தினா) அைத ஜ+ரணி�பத�ேக என
  

ேநர� ேபாதா� ேபாலி1
கிற�. 
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இதிலி14� மீ��தா� நா� அ4த உய04த ச
திைய எ�
க 

ேவ���. 

நா� எ4த அளவி�  உபேதசி�� ம
க� &�கி�றனேரா ம
க� 

ம�தியிேல விைள4த அவ0க=ைடய ேவதைன#� ெவ'�% 

உண0:க=�  ைறக=�  ைறயி� உண0:கைள�தா� எ� 

ேம) பா8?ச�ப�கி�ற�. 

“நா� உண0�திய ெம8 உண0ைவ எ��� வள0
 � த�ைம... 

இ�L� வள0?சி அைடயவி)ைல...” 

உட) இ?ைசயி� உண0ேவ வள0கி�ற�. “ஆயிர� ஆ��க� 

வாDகி�ேறா�... வாDேவா�...!” எ�ற ந�பி
ைகயி) வாDவ� 

ேபா) ெத3கி�ற�. 

இ�ைறய நிைலகளி) விப��
க=� விபTத2க=� த+விரவாத? 

ெசய)க=� உலெக2கிF� நட4� ெகா��1
கி�ற�. 

மத ேபத� இன ேபத� ெமாழி ேபத� எ�' உலகி) ெப1� 

ச
தியாக� பரவி மனிதைன மனித� இர
கம�'
 ெகா�' 

%சி
 � நிைல#� அைத
 க�� ரசி�� வாB� நிைலக� தா� 

அதிக3�� வ1கி�ற�. 

இ4த உண0:கைள நா� Wகர�ப��ெபாB� நா� ெப'� உய04த 

ச
தி#� ெபற H�யாத நிைலக� தைட�ப�கி�ற�. 

“சாமி ெச8வா0… சாமியா0 ெச8வா0… ேஜாதிட� ெச8#�…” எ�ற 

ந�பி
ைகயி)தா� இ�னH� இ1
கி�ேறா�. யாக�ைத? 

ெச8� பாவ�ைத� ேபா
கிவிடலா� எ�ற ந�பி
ைகயி)தா� 

இ�னH� இ1
கி�ேறா� 

நம� உயி0 "ெந1�பாக..." இ1
கி�ற�. �1வ ந�ச�திர�தி� 

அ1� உண0ைவ உயி0 எ�ற யாக�த+யி) ேபா�ட:ட� அதனி� 

உண0?சிக� நம
 � வ1கி�ற�. 

%ற யாக�தி) பல ெபா1�கைள யாக�த+யி) ேபா�ட:ட� %ைக 

வ1கி�ற�. அைத அட
 வத�  ெந8ைய ஊ�'கி�ேறா�. 



 

அைத� ேபா�' ேவகமான
ெந�யான உண0: இய
 �
ேபர1ைள இய
கினா)
த�ைம ெகா�� நம
 �

உ2கைள� த+ைமயான
ச4த0�ப�தி) �1வ ந�ச�திர�தி�
அட
கிவி��… த�னிைல

இ�ப� எ4த ேநர�திF�
ேச0��? ச0வ த+ைமகளிலி14��
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ேவகமான உண0: வ4தெத�றா)
இய
 � ெபாB� அ4த� �1வ ந�ச�திர�தி�

இய
கினா) அ4த ெந�ைய அட
 �. அ4த
நம
 � மகிD?சிX���. 

த+ைமயான உண0:க� இய
கிவிட
 &டா�
ந�ச�திர�தி� ேபர1ைள எ��தா)

த�னிைல அைடயலா�. 

ேநர�திF� நா� �1வ ந�ச�திர�தி�
த+ைமகளிலி14�� வி�பட H�#�. 

வ4தெத�றா) அ4த 

ந�ச�திர�தி� 

அ4த உண0வி� 

&டா�. அ4த? 

எ��தா) ெந�ைய 

ந�ச�திர�தி� உண0ைவ? 
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தியான� ெச8தா) தா� பல�... தியான� ெச8� பல� 

கிைட
கவி)ைல எ�ற எ�ண�தி� � ேபாக
&டா� 

யா� ெகா�
 � இ4த உபேதச�தி� வாயிலாக உ2க� 

உயிைர#� �1வ ந�ச�திர�ைத#� இைண
 �ப� ெச8கிேறா�. 

�1வ ந�ச�திர��ட� நா� ெதாட0% ெகா�ள ேவ���. �1வ 

தியான�தி� Iலமாக:� ஆ�ம E�தி Iலமாக:� அ4த அ1� 

ச
திகைள� ெப'�ப� ெச8கிேறா�. 

இ14தாF�... 

1.இ�தைன நா� தியான� ெச8ேத�... எ� ெதாழி) சரீாக 

வி)ைலேய... 

2.நா� இ<வள: தியான� ெச8கி�ேற�... எ�  ��ப�தி) 

இ�ப� இ1
கிறேத...! எ�' 

3.இ�ப��தா� கல4� ெகா�� ேபாகி�ேறா�. 

ஆக பல ேக�விகைள எ�ணி
 ெகா�� “நா� தியான� 

ெச8ேத�... எ� க5ட� எ�ைன வி��� ேபாகவி)ைலேய...!” 

எ�' மீ��� கல4� ெகா�ேட வ1கிேறா�. 

நா� உணவாக உ�ெகா�=� உணவி) மைற4��ள நRைச 

மலமாக மா�றிய பி�% அேத நRைச மீ��� சா�பா��ட� 
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கல4� சா�பி�ட மாதி3�தா� ெப1�ப தியானவ0க� 

இ1
கி�றா0க�. 

1.நRைச
 கழி
கி�ேறா�. 

2.ஆனா) மீ��� எ�ண�தா) நRைச? ேச0
கி�ேறா�. 

ப3ணாம வள0?சியி) மனிதனாக வ4த நிைலயி) ந� உட) 

த�னி?ைசயாக நRைச ந+
 கி�ற�. ஆனா) நா� எ�ன 

ெச8கி�ேறா�...? 

ெவ'�% சலி�% ச2கட� சRசல� எ�' இ4த வாD
ைகயி) 

வ1வைத எ�ணி மீ��� இ4த உடலி) நRசாக அைத எ)லா� 

ேச0��
 ெகா�கிேறா�. இ4த உட) எ�தைன நRைச�தா� 

கழி
 �...? 

ெசா)வ� அ0�த� ஆகிறத)லவா...! 

ந)ல உண:ட� ேச0��? ேச0��? ேச0�� ந)ல உண0:க� 

எ)லா� பாழா
கி
 ெகா��1
கிேறா�. இைத� ேபா�ற 

நிைலயிலி14� நா� வி�ப�த) ேவ���. 

எ�தைனேயா ேகா�? சTர2களிலி14� மனிதனாக ஆன 

நிைலயி) ந� உட) நRைச மலமாக மா�'கி�ற�. ஆனா) நா� 

ந)ல உண0:கைள இ�' நRசாக மா�'கி�ேறா�. 

ஏென�றா) ஆைசயி� நிமி�த�... உட) ப�' எ�' வர�ப�� 

ெபாB� 

1.இ� கிைட
கவி)ைலேய... அ� கிைட
கவி)ைலேய...! எ)லா� 

ெச8ேதேன... 

2.எ� ைபயைன ந)ல Hைறயி) வள0
க ேவ��� எ�' 

நிைன�ேத�... 

3.அவ� ெசா�னப� ேக�கவி)ைலேய...! காைசெய)லா� 

ெசலவழி�� வி�டாேன...! எ�ற இ4த உண0:கைள வள0�� 

2.ேவதைனைய
 &�� நRசாக? ேச0�� ந� உடலி) 

இ1
க
&�ய அ6
க� அைன�ைத#� மா�றிவி�கி�ேறா�. 
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விRஞானிக� ெசா)கிற மாதி3 எ�தைன வைகயான 

ேவதைனகைள இைண�ேதாேமா ைவரN எ�ற கி1மியாக� தா� 

நம
 � மா�'கிேறா�. 

Iஷிகவாகனா...! நா� Eவாசி�த உண0:க� தா� வாகனமாக 

அைமகிற�. அத� வழி�ப�� தா� இ4த வாD
ைக 

நட��கி�ற�. அ�
க� ேகாப�ப�கிேறா� எ�றா) ந�ைம
 

ேகாப
காரராக மா�'கி�ற�. கண2க=
  அதிபதி ஆகி 
ந�ைம
 ேகாப
காரனாக மா�'கி�ற�. 

1.ேகாப
காரனாக மா�றினாF� பரவாயி)ைல. 

2.கைடசியி) இர�த
 ெகாதி�பாக மா'கி�ற�. 

3.எத� வழியி) ேகாப உண0:கைள நா� ேச0�ேதாேமா அத� 

வழி இ4த உடைல மா�'கி�ற�. 

இ4த இர�த
 ெகாதி�%ட� சாகிறவ0க� எ)லா� ெப1�ப தி 
அ���� %லியாக�தா� பிற�பா0க�. ேவ' எ2 � ேபாக 

H�யா�. அ)ல� இ�ெனா1 மனித உடF
 � ெச�றாF� 

அ2ேக#� இர�த
ெகாதி�பாக மா�றி அவைன வ +D�தி வி�� 

ெவளி வ4�வி��. 

அதாவ� ெகாRச நRச� ெதா
கி இ14த� எ�றாF� 

இ�னெனா1 மனித உடலி) யா0 ேகாபமாக இ1
கி�றா0கேளா 

அ4த உடF
 � ெச�' அ2ேக#� ேகாப�ைத உ�டா
கி 
எ)லாவ�ைற#� HBைமயா
கி உயி0 ெவளியி) வ4த பி�பா� 

%லியி� ஈ0�%
 � ெச�' %லியாக� பிற
க? ெச8#�. 

நா� ஏதாவ� ஒ�ைற எ�6கி�ேறா�. அ� நட
கவி)ைல 

எ�றா) இ�ப� ஆகிவி�டேத... இ�ப� ஆகிவி�டேத... இ�ப� 

ஆகிவி�டேத...! எ�' ேவதைனைய� தா� அைடகிேறா�. 

எ4ெத4த ேவதைன உண0:கைள அதிகமாக? ேச0
கி�ேறாேமா 

அ4த ேவதைன
 � த
க அ��த உடைல உயி0 அைம��வி��. 

ைக கா)  ைட?ச) வ1� I�� வாத� கீD வாத� வ1�. இ� 

எ)லா� நம
 � ேச0��
 ெகா�ட விைனக� தா� இ4த 

விைன
  நாயகனாக ந�ைம இய
கிய த+1�. 
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இ�ப� ஆகிவி�டா) அ� ெசா�னப� தா� (நட
க 

H�யவி)ைல... அைச
க H�யவி)ைல... வலி
கிற�) நா� 

ேக�க ேவ��� ேவதைன அதிகமாகி உடலிேல அைன�ைத#� 

HBைமயா
கிவி��. 

ஆனா) இ�ப� ேநாயாக ஆன பி�%� &ட ம1��வ3ட� ெச�' 

ேநாைய ந+
கினாF� ஆைச (உட)) யாைர வி�ட�...? 

இவ� இ�ப�? ெச8கி�றா�... அவL
 � பண� ெகா��ேதேன...! 

அவ� ஒ�'� ெச8யவி)ைலேய...! எ�' ேவதைன உண0ைவ 

எ��� மீ��� உடF
 � பல மா�ற2க� ஆகி�ற�. 

கைடசியி) எ4த ம14� ெகா��தாF� அ��� ஒ�'ேம ேவைல 

ஆகா�. இைத#� பா0
கலா�. 

அத� � தா� ஞானிகைள� ப�றி இ2ேக உண0��கி�ேறா�. 

1.அ4த அ1� ஞானியி� உண0ைவ? ேச0��? ேச0��? ேச0��... 

2.அைத வF
 &��னா) இ4த உண0வி� த�ைம ந�ைம வாழ 

வழிவ 
 �.... அைமதி ெபற? ெச8#�. 

3.மன வலிைம கிைட
 �... சி4தி
 � ஆ�ற) ெகா�
 �... 

சி4தி�� ெசய)ப�� த�ைம#� வ1� 

அ4த அ1� உண0ைவ� ெப1
கினா) ந� உடலி) இ1
க
&�ய 

அ6
கைள மா�'�. உடைல வி��? ெச�றபி� அ2ேக 

ச�த3ஷி ம�டல�தி�  ந�ைம அைழ��? ெச)F�. 

ஆகேவ ெம8 உண0ேவா� நா� ஒ�றி? ெச)ேவா�. 
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இ4த உடF
 � பி� பிறவி இ)லா நிைல அைடய ேவ���.. 

அத� � தா� எம� உபேதச� 

 1நாத0 கா��ய வழியி) பல அதிசய2கைள? 

ெசய)ப��தலா�. எ� ேவ��மானாF� ெச8யலா�. ஆனா) 

இ� எ)லா� எத�  உத:�...? 

1.இ4த உடF
 �பி� எ�ன...? எ�பைத இ2ேக உைட��? 

ெசா)கி�ேற� (ஞான 1). 

2.பிறவியி)லா நிைல அைட#� அத� �டான ச
திைய நா� 

ெபற ேவ���. அ� தா� H
கிய�. 

உடைல வி��� பி34தா) நா� ெகா�� ேபாவ� எ�ன 

இ1
கி�ற�...? அ4த அ1� ஒளியி� த�ைமைய ந+2க� ெபற 

ேவ���. ந+2க� தயாராக ேவ���... அத� வழி தா� 

எ)ேலா1� தயாராக H�#�. 

அ4த� �1வ ந�ச�திர�தி� உண0ைவ எ��� ந+2க� 

வFவா
கி
 ெகா�ேட வர ேவ���. அைத ந+2க� வFவாக� 

ெப�றா)தா� ம�றவ0க=
 � அைத� பா8?ச H�#�. 
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அவ0க� இ4த உண0ைவ� ெபற... ஒ�ற� பி� ஒ�றாக அவ0க� 

Iலமாக... ம�ற எ)ேலா1
 � கிைட
க? ெச8ய H�#�. 

ஒ1 ேநாயாளிைய� பா0�தபி� அவ1ைடய ேநாைய
 

ேக�டறிகி�ேறா�. அைத விசா3�த பி� அேத ேநா8 எ�ப� 

வ1கி�றேதா இைத�ேபால 

1.அ1� உண0ைவ
 ேக�டபி� 

2.அ1� உண0ைவ� ெபற ெச8ய
 &�ய த தி 
3.ந+2க� ஒ<ெவா1வ1� ெபற ேவ��� எ�பத� �தா� 

இைத? ெசா)லி
 ெகா�� வ1கி�ேற�. 

எ)ேலா1� மகிழ ேவ��� எ�ற உண0ைவ நா� எ�6� 

ெபாB� அ4த மகிD4த உண0:க� என
 � விைளகி�ற�. அேத 

ேபா�' ந+2க=� ெசய)ப��தி அ4த மகிD?சியான உண0:க� 

உ2க=
 �=� ேதா�'வி
க ேவ���. 

யா1� எைத#� ெகா�� ேபாக H�யா�. இ4த அ1� ஒளிைய... 

அ4த மகிD?சிைய�தா� ெகா�� ேபாக H�#�. 

அ4த அ1� ெப1� ச
திைய
 கா�களி) தவமி14� பல அ1� 

ஞானிக� ெப�ற அ4த� ேப3�ப�ைத ந+2க=� ெபற ேவ���. 

இைத ந+2க� எளிதி) ெபற H�#�. 

ஆகேவ எ� பதிேவா அ� மீ��� நிைன:
  வ1�. அத� வழி 
இ4த அ1� ஞானிகளி� உண0ைவ� பதிவா
கி மீ��� நிைன: 

ெகா�டா) இைத ந+2க� வள0
க H�#�. 

உதாரணமாக ஒ1 வி�ைத உ1வா
 கி�றன0. எ4த வி�ைத 

உ1வா
 கி�றா0கேளா அத� ஊ�ற�ப�� ேபா� அ� 

விைள?சலாகி பல வி��களாக வ1�. 

அைத� ேபா�' தா� இ4த ஞான வி�ைத உ2க=
 � 

உ1வா
 கி�ேற�. அைத ந+2க� ெபற ேவ���... வள0
க 

ேவ���. 

ஆனா) ெதாழிF
 �  ��ப�தி� � இைத? ெச8ேத�... 

க5ட� ந5ட�...! எ�' ெசா)வைத வி��� வி�� 
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1.நா2க� அ4த அ1� ச
திகைள� ெப'கிேறா� 

2.அைத ைவ��? ச0ீ���ேவா� எ�' இ4த உண0ைவ வF� 

ெப'2க�. 

3.இ4த வாD
ைகைய உ2களா) ெச�ைம�ப��த H�#�. 

ஆைச ஒ1 ப
க�... எ�ண� ஒ1 ப
கமாக? ெச�றா) 

நிைறேவ'வ� க5டமாகி வி�கிற�. 

அேத சமய�தி) இ4த� தியான�ைத
 கைட�பி��பதிF� ஒ1 

சில0  ைற கா6வதிேலேய இ1�பா0க�.  ைறைய ஊ�'� 

த�ைம தா� அவ0க=
  வ1கி�ற�. 

 ைறயிலி14� மீ�க ேவ��� எ�ற உண0: வ1வதி)ைல 

அ�ேபா� அ4த வள0?சி#�  �'கி�ற�. 

இைத� ேபா�ற நிைலெய)லா� மா�றி அ1� வழியி) நா� 

வள0��
 கா��� த�ைம
  வரேவ���. இ1ைள� ேபா
 � 

அ1� ச
திகைள� ெபற ேவ���. அ1� வழியி) நா� வாழ 

ேவ���. 

இ4த உண0ைவ நா� வள0�தா) நி?சய� அ4த ஆ�றைல� 

ெப'கி�ேறா�. 

1. ைற &'வ� எளி� 

2. ைறைய நிவ0�தி ெச8வ� மிக மிக
 க�ன� 

3.அ� ந�ைம அ�ைமயா
க
 &டா�... அைத அ�ைமயா
கி அ4த 

அ1� உண0ைவ� ெப1
 த) ேவ���. 
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ந�மிட� உ�ள அ3தான ச
திகைள அறி4தி1
கி�ேறாமா…? 

ஈNவரப�ட0 

இ�' விRஞான�தி) ஒலி� பதி: ெச8த நாடா
களி) கா4த 

அைலைய மி�சார�தினா) பா8?சி அதைன ஒலி
க? ெச8� 

ேக�கி�றன0. 

அைத� ேபா�' இ<:ட) எ�ற &�� அமிலHட� உயி0 அ6 

ேதா�றி ஜ+வ உண0: எ�ண ச
தி வள04த நா� ெதா�ேட பல 

ேகா�? சTர2களி).. ஒ<ெவா1 உயி0 ஜ+வனி� உண0: எ�ண 

Eவாச�தி) எ��த நிைனவைலக� அைன��ேம ந� உடலி) 

பதிவாகி#�ள�. 

1.அ�ப�� பதிவான உண0ெவ�ண அைலயி) 

2.பல ெஜ�ம2களி) எ��த எ�ண நிைனவைலக=� உ��. 

அத�  ண நிைல� ெதாட3) தா� இ�ைறய பி�ப உடலி� 

உண0: நிைன: எ�ண ஓ�ட2க� ெசய)ப��
 

ெகா���ள�. அ�ப�� பதிவாகி#�ள உட) &' தா� இ�. 

ஆகேவ… 

1.இ<:ட) உண0: எ�ணHடேன (அ4த ஓ�ட�திேலேய) ந� 

எ�ண�ைத? ெசF�திேனாமானா) 
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2.ஆ�ம ச
தி ந)Fண0வி� வழி� ெதாட0 ெபற H�யாம) 

3.அைணக�டாம) ெச)F� ந+ைர� ேபா) தா� அத� ேவக 

நிைல
ெகா�ப ெச)F�. 

உண0வி� எ�ண� ெகா�� ந�ச
தியி� ஞான ஒளி அைலைய 

இ<:டலி) ஏ�கனேவ பதிவாகி#�ள பலவான உண0:களி) 

கல
க? ெச8திட ேவ��� (இ� H
கிய�). 

1.அ�தைகய எ�ண2கைள#� நிைன:கைள#� 

2.ந�ச
தியி� ந) எ�ண  ண�ைத வழி�ப��த
&�ய 

எ�ண�தி) ந� வாD
ைக நைடHைற இ14தி�டா) 

3.நா� எ?ச
திைய� ெபற ேவ��� எ�' உண0வி� 

எ�ண�ைத? ெசF��கி�ேறாேமா 

4.அ?ச
தியி� எ�ணHட� ந� வாD
ைக ெசய) இ14தி�டா) 

5.ந� ஆ�மா:� ந) ஞான? ச
தியி� வழி� ெதாடைர� ெபற 

H�#�. 

உடலி) ம��ம)லாம) உடைல வி��� பி34தவ0களி� 

(இற4தவ0களி�) எ�ண நிைன: ச�த அைலக� “அ4த4த 

உயிரா�மாவி� Eழ�சி#ட�” இ
கா�' ம�டல�தி) Eழ�' 

ெகா�ேட அழியாம) தா� உ�ள�. 

இதைன உணர H�#மா…? 

இ�' நா� ேபசியைத நாடா
களி) அமில�ைத� Pசி கா4த மி� 

அைலயி� ச
தியினா) பதி: ெச8� பல கால2க=
  

அதைன
 ேக�க H�கி�ற�. 

உடைல வி��� பி34த உயிரா�மா
களி� ெதாட0பைலைய#� 

நா� ந� எ�ண�தா)… அவ0க� பா) ெசF��� உண0: 

ஞான�தா)… எ4த ஒ1 உடைல வி�ட ஆ�மா
க=டL� 

ெதாட0% ெகா�ள ஜ+வ பி�ப மனித உட) ெகா�ேடாரா) H�#�. 

இ�மனித ஞான�தி) ம��� தா� H�#� எ�பத)ல…! 

ந�Hட� வாD4த ஜ+வ� பி34த ஆ�மா
க� அவ0க� 

அவ0களா) வி1�பி வாD4த கால�தி) அவ0களி� உட�%ட� 
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த3�தி14த ெபா1�களி) கா4த மி� அைலயி� ச
திைய சில 

அமில2களி� கல�%
 &�ைட� Pசி அவ0க� ேபசிய 

அைலைய#� எ�
க எ�
கலா�. அவ0களி� இ�ைறய எ�ண 

ஒலிைய#� எ�
கலா�. 

இ<:ட) &���  ஜ+வ ந+0 ச
தியினா) எ?ச
திைய#� 

ெசயலா
கவ)ல ஆ�றF��. “சகல ேலாக2கைள#� 

காணவ)ல ஆ�ம
 &� இ�” (ந� ஆ�மா). 

1.ஆனா) ந� உண0வி� எ�ணெம)லா� “இ<வாD
ைக” எ�ற 

ஏ
க? சலி�% நிைல#டேன இ1�பதாF� 

2.ெப1�பாF� த� ச
தி  ண அமில�ைதேய &��� 

வழியிலி14� 

3. ைற
 � ஈ0�% ஓ�டமான ஓ�ட கதியி) ெசF�தி 
வி�வதாF� 

4.ந� ஆ�மா:
 �டான ச
திைய அறியாமேலேய 

வாDகி�ேறா�. 

இ<:ண0வி� எ�ண�ைதேய நா� ந)ெல�ண  ண அமில 

நிைலயி) வள0��
 ெகா�ேடாமானா)... ஒ<ெவா1 மனித 

ஆ�மா:� எ4த ஒ1 ேப3�ப நிைல ெபற ேவ��� எ�' 

அ�ைறய ஞானிக=� சபத3ஷிக=� உண0�தி உ�ளா0கேளா... 

அத� உண0ெவ�ண நிைன:�ப� அவ0க� அைட4த நிைலைய 

நாH� அைடய H�#�. 

ஞான 1 ெகா�
 � அ1� ஞான வா
 க� 

ஒ<ெவா1 அ6வி� த�ைம#� எ<வா' ெசயலா
 கிற� 

எ�'  1நாத0 என
 � ெதளிவாக உண0�தினா0. 

அவ0 கா��ய அ1� வழியி) என
  எைதெய)லா� ேபாதி�� 

உண0விைன� பதி: ெச8தாேரா அைவ அைன�ைத#ேம 

உ2களிட� ெதளிவாக
 கா��
 ெகா�ேட வ1கி�ேற�. 

என
  ஆேற மாத�தி) எ)லாவ�ைற#� கா�பி�தா0 

 1நாத0. அேத ேபா) ஆ' மாத�தி) உ2க=
 � பதி: ெச8ய 

ேவ��� எ�றா) “ந+2க� எ2ேக..?” 
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இ4த வாD
ைகயி) “அ� அ�ப� இ1
கிற�.., இ� இ�ப� 

இ1
கி�ற�..,” மைனவி இ�ப�� ேபEகி�ற� கணவ0 இ�ப�� 

ேபEகி�றா0, ைபய� இ�ப�? ெச8� ெகா��1
கி�றா� 

வியாபார�தி) ெகா��தவ� ெகா�
க மா�ேட� எ�கிறா� 

எ�' பல உண0வி) இ1
கி�ற+0க�. 

இ4த உண0ைவ எ���� தியான�தி� ? ெச�றா) “ந+ 
தியானமி14தா) சாமியாராக� ேபா8வி�வா8..,” எ�' 

மைனவிேயா கணவேரா ஒ1வைர ஒ1வ0 ெசா)ல� 

ெதாட2கிவி�கி�றா0க�. 

உ�கா04� தியானி��
 ெகா��14தா) “எ� அ�பாவி� � 

ைப�திய� பி���வி�ட�..,” எ�' ைபய� ேபEகி�றா� எ�' 

ெசா)பவ0க=� இ1
கி�றா0க�. 

“ந+2க� இ<வள: Jர� உபேதசி
கி�ற+0க�. நாL� ேக�ேட�.., 

ஆனா), எ�னா) H�யவி)ைல..,” எ�' இ�ப��தா� ந� 

வாD
ைக ெச�' ெகா��1
கி�ற�. 

ஏென�றா), ேகாவிF
 ? ெச�' சாமி
  ேத2கா8 பழ� 

உைட�� அத�ெக�' அ2கி1
 � Pசா3
  காைச
 ெகா��� 

இர�� அபிேஷக�ைத? ெச8� ந� ந�ச�திர�தி�  அ0?சைன 

ெச8தா) பாவெம)லா� ேபா8வி�� எ�' ெச8கி�ேறா�. 

நம
காக ேவ�� காைச
 ெகா��தி1
கி�றா�. அத�காக 

அ2ேக ஒலிகைள எB�%கி�றா0 Pசா3. 

அ�ெபாB� அவ0 ெச8#� அ0?சைன ேநர�யாக ஆ�டவL
 � 

ேபா8 அவ0 அத�காக மனமிர2கி வ4� ந� க5ட�ைத எ)லா� 

ேபா
 வா0 எ�' இ4த ந�பி
ைகைய�தா� ஊ�� 

ைவ�தி1
கி�றா0க�. 

ஆனா), “ந�ைம ஆ�பவ�… யா0…?” இைத�தா�  1நாத0 

கா��னா0. 



288 

 

இ4த உடF
 � பல ேகா� உண0:க� பல ேகா�? சTர2கைள 

எ��� வ4தாF� இைத ஆ�� ெகா��1�ப� ந� உயிேர 

ஆ�டவ�. 

நா� எ�6� எ�ண2க� அைன��� இைரயாகி, உண0வி� 

ெசயலாக உடலா
கி, அதனி� உண0வி� ெசயலாக�தா� ந�ைம 

உயி0 இய
 கி�றா� எ�ற நிைலைய “ந+ எைத 

எ�6கி�றாேயா ந+ அ�வாகி�றா8..,” எ�' கீைதயி) 

ெதளிவாக
 கா�ட�ப���ள�. 

நம�  1நாத0 மாமக3ஷி ஈNவராய  1ேதவ0 வாD4த 

கால�தி) அவ1ட� அ6கியவ0க� அைனவ1� இ4த உடலி� 

இ?ைச
 � ஏேதா சா�ராYய�ைத ஆள�ேபாவ� ேபால:� 

பல1� “தவறான வழியி)” ெச�' ெகா��1
கி�றா0க�. 

ஆனா), அவ0 வி�6லகி) ேபரான4த� ெப1நிைல#ட� 

வாD4� ெகா��1
கி�றா0. அ4த
  1 அ1ைள� ெபற நா� 

Hய�சி
க ேவ���. 
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ந� எ�ண�திF� பா0ைவயிF� வர
&�ய த+ைமகைள� 

ேபா
க ேவ��� எ�ப� தா� “அ5டமி நவமியி� த��வேம...” 

1.க� வழி தா� நா� கவ0கி�ேறா�... அ� தா� 

பதிவா
 கி�ற�. 

2.க�ணி� கா4த� %ல� கவ0வ� நம� ஆ�மாவாக 

மா�'கி�ற�. 

3.இ4த உடFட� இைண4த� எ�ேவா அ� பதிவான பி� உயி0 

அ4த உண0வி� த�ைமைய இB
கி�ற�. 

அதாவ�... நம
 � எ�தைனேயா உண0:க� அ6
களாக 

இ1�பிL� க� ெகா�� பதிவாகி உண0வி� த�ைம நா� எைத 

எ�6கி�ேறாேமா அைத
 கா�றிலி14� பி3�� நம� 

ஆ�மாவாக மா�'கி�ற�. 

மா�றியபி� Eவாசி�� உயிரா) தா� அ� இய
க�ப�கி�ற�... 

நவமி. 
1.எத� உண0?சிகைள எ�6கி�ேறாேமா அ4த எ�ண� நவமி, 
2.ஆனா) அேத சமய� அ5டமி...! க�களி� வழி நா� 

Wக04தாF� ஆ�மாவாகிற�... (தானாக) இய
 � ச
தி இ)ைல. 
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Wக04� உயி3ேல ப�ட பி� அ5டமி எ�றாF� உயி1ட� 

ஒ�றிய பி� அ4த உண0வி� அறிவாக நா� ெத34� ெகா�வ� 

தா�. 

அ5டமி இ1� @D4த நிைலக�. அ4த இ1ளிேல எைத#� 

ெச8யாத+0க� எ�பா0க�. ஆக... அ5டமியிF� நவமியிF� 

ந)ல� எைத#� ெச8யாத+0க� எ�பா0க�. 

எத� உண0வி� த�ைம ேச0�� அ4த உண0ைவ 

அறிகி�ேறாேமா அறி4� ெகா�ட உண0: அைத அறிய? 

ெச8வ� இ4த
 க�க� தா�. 

1.அறி4� ெகா�=� அறிவி� த�ைம ெகா�� நா� எ4த 

ந)லைத எ�6கி�ேறாேமா 

2.அத� அறிவாக ந� உயி0 இய
 � எ�பைத�தா� அ5டமி 
நவமி... எத� ெதளிவி� த�ைம வ1கி�றேதா ஈ0
 �. 

ஒ1வ0 ேவதைன�ப�கிறா0 எ�' பா0
கி�ேறா�. இ4த 

உண0வி� த�ைம இ� அ5டமி எ�றாF� அ4த உண0:க� 

இ1� @Dகிற�. 

1.வாD
ைகயி) ச4த0�ப�தா) இ�ப� இ1� @D4தா) 

2.அ4த� த+ைமைய எ�ணாேத எ�' தா� சாNதிர2க� 

&'கிறேத தவிர 

3.இவ0க� ெசா)வ� மாதி3 சா2கிய சாNதிர� அ)ல. 

ேவதைன எ�ற உண0:க� உயி3) ப�ட பி� அ� இ1� @D4� 

வி�கி�ற�. ஒ�பதாவ� நிைலயி) நவமி எ�றாF� ேவதைன 

எ�ற உண0:க� தா� நம
 � எ�ண2களாக வ1கி�ற�. 

ஆகேவ அ4த ேவதைனைய நவமி
 கால2களி) எ�ண
&டா� 

எ�' கா��கிறா0க�. அேத மாதி3� தா� அ5டமி இ1� @D4த 

நிைலகைள எ�
க
&டா� எ�' கா��கிறா0க�. 

1.அதாவ� த+ைம எ�' ெத34� ெகா�ட பி� அ4த� த+ைமைய 

ந+
 � உண0:கைள 
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2.நா� Wக04தறிவத� � தா� இ4த
 க�கைள
 

கா��கி�றா0க�. 

அ�ைற
  நா� ந)ல� ெச8ய ேவ���... ந)லவ0களாக 

ேவ���... ந)ல பய�கைள அைடய ேவ���...! எ�' இ�ப� 

எ�ணினா) அத� உண0வி� த�ைமேய நம
 � அறிவாக அ� 

இய
 கி�ற�. 

சாNதிர2களிF� ேவத V)களிF� Iல2கைள இ�ப�
 

ெகா����ளன0. 

1.ஆனா) அ4த Iல�ைத ம�றவ0 யா1� அறி4� ெகா�ளாத 

நிைலகளி) 

2.அ5டமி நவமி எ�ற அ4த இர�� நா=� ந)லைதேய எ�ணி 
விடாேத எ�' மா�றிவி�டா0க�. 

ஒ1 ந)ல கா3ய�ைத HBைமயாக? ெச8� ச4ேதாஷ�ப�� 

அைத எ�ணிேனா� எ�றா) ந� உயி0 அத� உண0வி� 

உண0?சியாக இய
 கி�ற�. 

ஒ1வ0 ேவதைன�ப�கிறா0 எ�' க� ெகா�� பா0�தா) அ4த 

ேவதைனைய Wகராதப� எ�ப� அவைர ந)லவரா
க ேவ��� 

எ�ற உண0வி� த�ைம எ�
க ேவ���. 

த+ைம வ1� ேநர�தி) எ�ப� எ�ண ேவ��� எ�' தா� 

ஞானிக� கா��#�ளன0. 

இ�ப� அ4த அ5டமி கால2களிF� நவமி
 கால2களிF� நா� 

ந)ல கா3ய2கைள? ெச8� அ4த உண0வி� த�ைம ெதளிவா
க 

ேவ��� எ�பைதேய ேவத பாட V)களி) ெதளிவாக
 

&ற�ப���ள�. 

�1வ ந�ச�திர�தி� ேபர1=� ேபெராளி#� நா2க� ெபற 

ேவ��� ஈNவரா எ�' உடF
 � க�ணி� நிைனைவ? 

ெசF�த ேவ���. 
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ந� உட) HBவ�� அ4த� �1வ ந�ச�திர�தி� ேபர1� 

ேபெராளி படர ேவ��� எ�' உ�Hகமாக ந� உடலி) இ1
 � 

எ)லா அ6
க=
 � அ4த? ச
திைய� பா8?ச ேவ���. 

அத� பி� எ4த ந)ல கா3யேமா அ� நைட ெபற ேவ��� எ�ற 

எ�ண�ைத? ெசF�தினா) அ� நி?சய� ந)லதா �. 

 

உண0?சி ேவக�ைத மனித� சம�ப��த ேவ��ய� மிக:� 

அவசிய� - ஈNவரப�ட0 

1.உண0ைவ#� 

2.எ�ண�ைத#� 

3.ஒ<ெவா1வ1� ெசF�தி வழி�ப���� Hைற ெகா�� தா� 

“ஞான ஈ0�%” வள1�. 

இ<:ண0ைவ#� எ�ண�ைத#� ஞான�தி) ெசF�திட 

ந� ண2களி� ச
தி அைல ஆ' வைகைய உண0�திேனா�. 

மனித  ண அமில2க� ப�னிெர�� இ14தாF� அதிேல அ4த 

ஆ' ந� ண2களி� அமில2களி� ச
தி நிைல மனிதL
 � 

ெப1க ேவ���. 
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ஒ<ெவா1 மனிதனி�  ண அமில�தி� உண0: உ4த? ெச8#� 

எ�ண ஓ�ட� உடலி� உண0ைவ
 ெகா�ேட மீ��� மீ��� 

வர�தா� ெச8#�. அதனா) ஏ�ப�� சலி�ைப? சா4தமா
க 

ேவ���. 

இ<:ட) பி�ப உண0: ெகா�� வாB� வாD
ைகயி) 

1.ஒ<ெவா1 நிைலைய#� கா6� ெபாBேத 

2.நா� எ�
 � Eவாச�தினா) அ<:ண0வைலக� இ<:டலி) 

சாட�தா� ெச8#�. 

3.இ�' நா� கா6� உண1� எ�ண�தா) ம��� ந� Eவாச� 

அ�தைகய நிைலைய ஈ0
 � நிைல ஏ�ப�வத)ல. 

ஏ�… எ�ப�…? எதனா)..? 

ஜ+வ பி�ப உண0: (மனித) உடலி) “எ)லா உண0வி� 

நிைலைய#� உணரவ)ல ஈ0�%  ண2க�” இ�பி�ப உடலி� 

அமில  ண? ேச0
ைக வ�ெவ��த ஆர�ப
 கால�திலி14ேத…! 

பல ெஜ�ம2களி� &��
 கலைவ வள0�% அமில2க� இ4த 

உடலி) உ��. 

1.H4ைதய கால�தி) நா� எ���
 ெகா�ட உடலி� 

உண0வைலக� 

2.இ�'… இ�ெபாB�… நா� எ�
 � ந�ச
தியி� அைலயி� 

உண0வினா) ம��� தைட�ப��திட H�யாவ�ண� 

3.ந� உடலி� &�� உண0வமில… H4ைதய ேசமி�% அமில�தி) 

“உய04� நி� �  ண� ெதாட0 உண0:” (H� ெஜ�ம� ெதாட0) 

4.அத� ஈ0�% வ�ட�திலி14� ந�ைம மாறவிடாம) 

தைட�ப����. 

இய�ைகயி� உ1  ண நிைலேய இத� அ��பைட  ண ஈ0�% 

ஓ�ட�தி) தா� இ<:லக� HBைம
 � ஓ�
 ெகா���ள�. 

1.அதி மைழ கால�தி) அத� ேவக�ைத
 ெகா�� ெப8#� மைழ 

ந+0 

2.அேத ஓ�ட�தி) Eழ�' அதி ேவகமாக ஓ�
 கல
கி�ற�. 

3.அேத ந+0 தா� அைமதியாக:� ெதளி4த நிைலயிF� 



295 

 

4.நா� அைண க�� வி�� ேவக�தி� விகித�ப� நிதானமாக 

ஓ�கி�ற�. 

உண0வி� ேவக�ைத மைழ ந+ரான� மைழ ெப8#� ேவக�ைத
 

ெகா�� அத� ஓ�ட நிைலயி) வி�� வி�டா) அேத ேவக�தி) 

பா8வ� ேபா) ந� உண0வி� ேவக�ைத#� அ�ப�ேய வி�டா) 

அதனி� ேவக�திேலதா� பா#�…! 

ஆனா) மைழ ந+ைர அைணைய
 க��� ேத
கி அ4ந+ைர நம
  

ேவ��யப� ெவளி�ப���� விகித� ெகா�ட ஓ�ட�தி) 

திற4� வி�� ெபாB� அேத ந+0 அத�  உக4த ேவக நிைல 

ஓ�ட�தி) தா� அ� ஓ��. 

ஆக.. இ<ெவ�ண�ைத ந� வாD
ைகயி) நட�தி�� எ4த? 

ெசயF
 � அ?ெசயைல ஈ0
கவ)ல எ�ண ஓ�ட கதியி) 

வி�� வி�ேடாமானா) எ�ன ஆ �…? 

வாD
ைகயி) நட4தி�� எ4த ஒ1 ெசயைல#� அைண க�� 

ஒB2 Hைற�ப��தி வி�� ந+ைர� ேபா) இ)லாம) வி�� 

வி�டா) 

1.மைழ ந+3� ேவக�ைத
 ெகா�� பா84ேதா�� �3த�ைத� 

ேபால:� 

2.மைழயி� த�ைம  ைறய
  ைறய மைழ நி�ற பிற � அத� 

ெசய) நிைல
ெகா�ப? ெச)F� 

3.ந+3� ேவக நிைலைய� ேபால:� தா� இ<ெவ�ண உண0:� 

ெசய)ப��. 

4.கா�டா�' ெவ�ள� அ���? ெச�ற பிற  அ� 

நிதான�ப�டாF� “ெவ�ள�தி� பாதி�% பாதி�%�தா�…!” 

அைத� ேபா�' ந� வாD
ைகயி) ஏ�ப�� ஒ<ெவா1 

ெநா�
 � நா� எ�
 � Eவாச�தி� உண0: எ�ண� ெகா�� 

பல ேமாத)க� வ1கிற�. 

ஏென�றா) ந� Pமியி� கா�' ம�டல�தி) இய�ைகயி� 

அமில ச
திக=ட� இ�மனித எ�ண�தி� Eவாச அைலயி� 

 ண அமில2க� நிைற4ேத Eழ)வதா) 
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1.நா� எ�
 � Eவாச��ட� இ
கா�' ம�டல அமில ச�த2க� 

2.ந� உண0: எ�ண�தி) ேமாதி
 ெகா�ேட தா� உ�ளன. 

ஒ<ெவா1 ெநா�
 � ந� Eவாச நிைல
ெகா�ப உண0வி� 

எ�ண�தி) எ�
 � ச
திக� இ<:ட) பி�ப அமில ச�த 

அைல#ட� பதிவாகி
 ெகா�ேட தா� உ�ள�… அதனி� 

இய
கH� இ14� ெகா�ேட தா� உ�ள�. 

இைத எ)லா� ெதளிவாக� ெத34� ெகா�ள ேவ��ய� மிக:� 

அவசிய�. 

ஆகேவ எதி0 ேமாதலா � அ4த4த? ச4த0�ப2களி) எ)லா�… 

ந� உண0ைவ#� எ�ண�ைத#� சம�ப��தி? சரீா
க� தா� 

நம
  வழிகா��
 ெகா��1
 � அ4த? ச�த3ஷிகளி� அ1� 

ச
திைய� ெப'�ப� ெசா)கிேறா�. 

ஞான 1 ெகா�
 � அ1� ஞான வா
 க� 

எம� (ஞான 1) உபேதச�ைத
 ேக�டவ0க=� ப��பவ0க=� 

அைனவ1�  ைற4தப�ச� அவரவ0க�  ��ப2களிF� 

அவ0க�  ��ப� ப�'�ள நிைலகளிF� 

1.த�  ��ப�தி) Hதலிேல அ�ைப#� ப�பிைன#� 

ப3விைன#� 

2.மக3ஷிகளி� அ1ளிைன#� ெப1
கி
 ெகா�=2க�. 

அ�ப�� ெப1
க ேந04தா) ம�றவ0க� ந�ைம� பா0
 �ேபா� 

நம� உண0:க� அவ0கைள#� ந)லவ0களாக மா�'�. 

அேத சமய�தி) ந�  ��ப�தி) ஒ�'ைம எ�ற நிைலகளி) 

ெசய)ப�டா) ந� ெத1விேல#� ப�% ெகா�ட நிைலக� 

உ1வா �. நம� உண0:க� அவ0கைள மா�றிட உத:�. 

மக3ஷிகளி� அ1� உண0:கைள அவ0கைள#� Wகர? 

ெச8யலா�. அ4த� ப�ைப#� வளர? ெச8யலா�. 

நா� இ4த உண0வி� I?சைலகைள ந+2க� பரவ? ெச8#�ேபா� 

இ� கா�றிேல கல
கி�ற�. நிைன:ப����ேபா� 
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அவ0க=
 � இ4த உண0ைவ ஊ���ேபா� அவ0க=� 

Wக0கி�றன0. அவ0கைள#� அறியா� இ1ளிலி14� மீள? 

ெச8ய H�கி�ற�. 

ஆனா) ந+2க� இைத� ெத34� ெகா�டாF� 

1.இைத அதிகமாக? ெச8� உ2க�  ��ப�தி) ப�ைற இழ4� 

ெசய)ப�டா) 

2.ந+2க� பா0�ேபா3� ேப?E
 � ெசயF
 � உ2களிேல 

இB
கான உண0ைவ� ேத�� நிைல வ1�. 

இதனா) உ2க� ப�ைப அழி�தி�� நிைல#� ப�ைப 

ம�றவ3ட�தி) வளராத த�ைம#�தா� வ1�. 

இைத� ேபா�ற நிைலக� எ�ெபாB� ந�ைமயறியா� 

இய
 கி�றேதா உடன�யாக� தி1�தி வாB� த�ைம#� ந� 

உடF
 � வளரா� த�
 � ச
தி#� ெபற ேவ���. 

அைத� த��பத� � �1வ ந�ச�திர�தி� ேபர1ைள� ெப�' 

ேபெராளி எ�ற உண0விைன நா� அறி4தி�� ஆ�றைல� 

ெப1
கி நம� உண0:க� ம�றவைர� ெதளிய? ெச8#� 

உண0வாக மா�ற ேவ���. 

ஆகேவ வ +��� � கணவL� மைனவி#� ஒ�றி வாD4தி�� 

நிைல#�  ��ப�தி)  ழ4ைதயிLைடய நிைலக� ப�'� 

பாச��ட� வாD4தி�� நிைல#� Hதலிேல உ1வா
கி� 

பழ 2க�. 

கணவ� மைனவி ஒ�' ேச04� வாD4தாேல அ� 

ெசா0
கேலாக�. 

1.கணவ� உண0: மைனவிைய
 கா
 �, 

2.மைனவியி� உண0: கணவைன
 கா
 �. 

யா� ெசா)F� இ4த Hைற�ப� தியானி�தா) எதி0பாராத 

த+ைமக� வரா� த�
 � ச
தி உ2க� இ1வ1
 � உ��. 
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உபேதச� ெகா�
 � ேபா� அைத
 ேக�பவ0க=
  அ�
க� 

ஏ� J
க� வ1கிற�...? 

ேக�வி: 
சாமிக� உபேதச�ைத
 ேக� � ேபாெத)லா� சில1
 
 கிற
க 

நிைலக� ஏ�ப�கிற�. J
க� வ1கிற�. அ4த ேநர�தி) சாமிக� 

&'� உபேதச
 க1��க� அவ0க=
 � பதிவாகிறதா எ�ப� 

ப�றிய விள
க� ேவ���. 

ஞான 1வி� பதி): 

உதாரணமாக ந)லதாக நிைன��
 ெகா��1
கி�ற+0க�. 

ந)லைத? ெச8ய ேவ��� எ�' நிைன
கி�ற+0க�. அ4த 

ேநர�தி) ஒ1வ0 வ4� ேவதைன�ப�� ெசா)ைல? 

ெசா�ன:டேன எ�ன ஆகிற�...? 

ந)ல அ6
க� ேசா0வைடகிற� அ)லவா...! 

இேத மாதி3� தா� 

1.அ4த ேவதைனைய ந+
கிய ஞானிகளி� உண0ைவ Wகர�ப�� 

ேபா� 

2.உ�ைமயிேல அைத� ெபற ேவ��� எ�ற ஆைசயி) இ1
 � 

ேபா� வசி5ட0... (கவ04� ெகா�ட ச
தி) உ�=
 � ேபாகிற�. 
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3.இத�  H�னா� எ�தைனேயா க5ட2க� ச2கட2க� எ� 

எ)லா� இ14தேதா அைத அட
கி இ4த உண0:க� 

ேமேலா2 �. 

ந�றாக இ1
கி�ற+0க�.. ஒ1வ0 வ4� தி^ெர�' 

ேவதைனயாக? ெசா)ல�ப�� ேபா� எ�ன ஆகிற�...? ந)ல 

மன� எ)லா� ஒ�2கி வி�கிற�. 

அ4த ந)ல மனைத “ேவதைன” எ�ற உண0: ஒ�2க? ெச8கிற�. 

ேவதைன ந+
கிய ஞானிகளி� உண0ைவ
 ேக� � ேபா� எ�ன 

ஆகிற�...? 

1.இ4த உண0: ஆன பி� உட) ஆைச எ)லா� மா�றிவி�கிற�. 

2.ஒேர நிைன:ட� உ2கைள� �1வ ந�ச�திர�தி�  அைழ��? 

ெச)கிற�. 

3.அ4த உண0: உ2க=
 � J2 கிற மாதி3� ெத3#�. 

ஏென�றா) ம�ற த+ைமகைள எ�ணாதப� ஒேர நிைனவாக 

உ2க� உடலி) உ�ள அ6
க� எ)லா� அ4த உய04த 

ச
திகைள� ெப'கிற�. 

அ�ப�� ெப1கிய நிைலயி) உ2க� எ�ண�ைத அ4த� �1வ 

ந�ச�திர�தி� பா) ெசF�தி அ4த� ேபர1� ேபெராளி ெபற 

ேவ��� எ�' ெசா�னா) அ2ேக ெகா�� ேபாகிற�. 

உ2கைள ேமேல J
 கிற மாதி3 இ1
 �...! 

இ2ேக உபேதச� ெகா���
 ெகா��1
 � ேபா� இ4த� 

%வியி� கன� இ1
கா�. �1வ ந�ச�திர�தி� ஈ0�% வ�ட�தி) 

இ1
 � ேபா� உட) எைட இ)லா� இ1
 �. ச2கட� சலி�% 

எ�ற நிைலக� இ1
கா�. 

J2காம) J2 � கால� எ
கால�...? எ�' ெசா)வா0க�. ஆக 

த+ைம எ�ற உண0: வராதப�... அ4த அ1� உண0:ட� 

இ1
கி�ற+0க� எ�' அ0�த�. 
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1.J
க� வ1கிற�... மய
க� வ1கிற�... சாமி ெசா)வைத
 

ேக�க H�யவி)ைல. 

2.சாமி ெசா)கிறா0... ெப3யவ0 எ�னேமா ெசா)கிறா0... எ�ற 

எ�ண�தி) இ1
க
&டா�. 

இைத எ)லா� ேக�வியாக? சாமியிட� ேக�கலாமா...? எ�' 

இ1
க
&டா�. ேக�டா) தா� ெதளி: வ1�. ம�றவ0க=
 � 

ெதளி: வ1�. 

ஏென�றா) நாைள
  அ4த ெம8 உலக� வர ேவ���. �1வ 

ந�ச�திர�தி� உண0: ஆதியிேல ேதா�றிய அகNதிய� எ�ப� 

ஒளியாக ஆனாேனா அ4த உண0:க� ெப1 � கால� வ1�. 

காரண�... 

1.எ�ைற
 ேம ஒ1 ��ப�தி� நிைல அ� எ)ைல கட4� 

வர�ப�� ேபா� தா� 

2.அதிலி14� மீ���� ஆ�ற)மி
க ச
திகைள� ெப1
க 

H�கி�ற�... வள0
க:� H�கி�ற�. 

இ�ேபாB� நா� ெசா)வ� உ2க=
 ? சாதாரணமாக� 

ெத3#�. 

1.பி�னா� ேபாக� ேபாக� ேபாக� தா� 

2.இ4த அ1� உண0:க� உலக� HBவத� ேம ெத3ய
&�ய 

த�ைம வ1�. 

ஏேதா நா�  ேப0... ப��� ேப0 வ1கிற+0க�... V' ேப0 

வ1கிற+0க� எ�' ேலசாக நிைன
கலா�. அ4த V' ேபரா) 

இ4த உலக� HBவத� ேம அ1� ஞானமாக மா�'� ச
தி
  

வ1�. 

ந+2க� அைனவ1ேம எதி0கால�தி) உலைக ெவ)ல
 &�ய 

ச
தி ெபற ேவ��� எ�ப� தா� எ�Lைடய (ஞான 1) 

பிரா0�தைன எ)லா�. 
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கி15ண� வாயிேல கா��ய அ�டசராசர�தி� ஆ�றைல நா� 

ெபற ேவ��� - ஈNவரப�ட0 

பல நிைலகளா) Pமியி� நிைலேய Pமியி� Eவாச நிைலேய 

மா' ெகா�=� இ�த1வாயி) ந� உண0வி� எ�ண�தா) 

ஆ�ம பல�ைத
 &��
 ெகா�டா) இ<:லக மா�ற�தி) 

ம�ய� ேபா � உயி3ன2களி� வழி� ெதாட0 ெச)F� மிக:� 

ஈன நிைலயிலி14� மீள H�#�. 

1.இ�ப� உய0 ெசய)  ணH�ள� 

2.இ�ைறய மனித உட) உ�ளவ0க=
 …! 

உட) இ)லாதவ0க� (உடைல வி��� பி34தவ0க�) எ�ன 

ெச8வ�…? 

த� உண0வி� எ�ண�தா) தா� எ�
 � ெஜப�தா) தா� 

ம��� ச
தி ெப'வேதா� அ)லாம) த� உண0வி� 

எ�ண�ைத� பா8?சி தா� வண2 � த� H�ேனா0களி� 

உடைல வி��� பி34த உயிரா�மா
கைள#� உய0 

நிைல�ப��திட H�#�. 

எ<:டலி) இ14� உட) ெப�' வழி வ4��ேளாேமா 

அ<:டலி� H�ேனா0கைள#� த� ஈ0�% ெஜப�தா) நா� 
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வண2கி நா� ெச)F� ச�த3ஷி ம�டல
 &��ட� Eழல 

வி��
 ெகா�ள H�#�. 

ஏென�றா) உடைல வி��� பி34த ஆவிக=
 � த� 

உண0வினா) மன� Eைவ இைவகைள�தா� எ�
க H�#�. 

ஞான�ைத வள0��
 ெகா�ள உடைல வி��� பி34த 

ஆ�மா
களா) H�யா�. 

அவ0களி� நிைல சிதறாமF� மா'படாமF� இ1
க உடFட� 

&�ய ஜ+வ பி�ப உட) மனிதனா)தா� 

1.த� எ�ண உண0வி) அவ0கைள நிைன�� வண2கினா) 

2.அவ0களி� உயிரா�மா ேவ' ஈ0�பைல
 ? ெச)லாம) 

3.நா� பா8?E� ஞானிகளி� எ�ண உண0: ஈ0�%
 � 

அவ0களி� நிைல#� Eழ�' ெகா��1
 �. 

ஏென�றா) இ�' விRஞான�தா) PமியிL� உ�ள W�ணிய 

கா4த அைலைய#� கா�றி) கல4��ள இ<வைலைய#� 

ஈ0�ெத��� “எெல
�ரானி
 கா4த மி� அைல ஈ0�%? ெசய) 

கா�பதினா)…” 

1.மிக? ச
தி வா84த உடைல வி�ட உயிரா�மா
க=
 
 &ட 

2.ஈ0�%? சிதற) நிைல இ�'�ள�… உய0 நிைல ெபற� 

தைடயாகி வி�ட�. 

இ�' விRஞான�தி) இ<வைலைய� பி3�ெத��� பல 

ெசய)கைள? ெசய�ைக
  உண0��கி�றா�. 

ஆனா) அேத கா4த W�ணிய மி� அைல ஈ0�ைப ஈ0���தா� 

ஜ+வ� ெகா�கி�ற� ஒ<ெவா1 ஜ+வL�. மனிதனி� உட) பி�ப? 

ெசயேல இ
கா4த W�ணிய மி� அைல ஓ�ட� தா�. 

விRஞான�தி) உேலாக�தி� இ�மி� அைல ஈ0�ைப
 ெகா�� 

பல ம�டல2க=
 � பல சாதன2கைள? ெசF�தி உண04� 

வ1கி�றா�. 

1.இYஜ+வ பி�ப உடலிேலேய… 

2.இ<:லக� ம��ம)ல எ<:லைக#� ெச�' காண வ)ல 

3.அமில� பைட�% ஈ0�% கா4த மி� அைலக� உ��. 
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இ
கா4த மி� அைலைய எ<ெவ�ண�தி) எ<:ண0ைவ
 

ெகா�� பா8?Eகி�ேறாேமா அத� நிைலைய நா� அறிய 

H�#�. இ<:டலி) எ)லா உண0வைலைய#� ஈ0
க வ)ல 

ச
தி#��. 

இதைன உண0�த�தா� ஒெவா1 கால க�ட�திF� கைத 

வ�வி) இராமைன#� கி15ணைன#� பைட�தா� அ�ைறய 

ஞானி. 

ந� ண2களி� உ1வமா8 இராமனி� கைதைய� பைட�தா�. 

உலகேம இ�மனித பி�ப ஈ0�பி) காண H�#� எ�பதைன 

உண0�த கி15ணைன� பைட��
 கா��னா�. 

கி15ண� வாைய� திற4தா)… அ�ட சராசர2கைள#� 

க�டதாக
 கைத உ1
கா��னா� அ�ைறய ஞானி. 

இ
கா�றி) தா� Pமி ஈ0�� ெவளி
க
 � அைன��? 

ச
திக=� உ��. 

1.உண0:ட� உ1வHட� உ�ள நா� 

2.இ<ெவ�ண? Eவாச�தா) இராமனி�  ண அமில�ைத 

ஈ0��
 

3.கி15ணனி� வாயி) க�ட அ�ட சராசர2கைள#� காண 

H�#�. 

மனித பி�ப உண0: எ�ண? Eவாச�தா) கா4த மி� W�ணிய 

அைல ஈ0�ைப எ?ெசயலி) ெசF�தி ந� உண0: எ�ண? 

Eவாச� ெச)கிறேதா அத� ெசயைல நா� ெசயலா
க H�#�. 

ந�ைம
 கா��F� மிக? ச
தி வா84த ந�ைமேய பைட
க வழி 
த4த ச�த3ஷிகளி� ெதாட3) இ<ெவ�ண உண0: Eவாச 

ஈ0�பி� ? ெசயலா
க H�#�. 

1.Hதலி) இராமைன� ேபா�ற  ணமா 2க� 

2.பிற  கி15ணனி� கா4த W�ணிய மி� அைல உ1வா 2க�. 

ஞான 1 ெகா�
 � அ1� ஞான வா
 க� 
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&��� தியான�தி) நா� எ�ன ெச8கிேறா�...? 

அ4த �1வ ந�ச�திர�தி� ேபர1� ேபெராளி எ)ேலா1
 � 

கிைட
க ேவ���. அைனவ1� த+ைமைய ந+
கி�� அ1� ச
தி 
ெப�' வாD
ைகயி) நலH� வளH� ெபற ேவ��� எ�' 

எ)ேலா1� ஒ�' ேச04� உண0வி� ஒலிகைள எB�%கிேறா�. 

எ)ேலா1� நல� ெபற ேவ��� எ�' ெவளி�ப���� இ4த 

உண0வி� ஒலிக� உ2க� ெகவி
 � ேமாதி... வலிைமயான 

ச
தியாக மா'கிற�. 

1.ந+2க� இைத Wக1�ேபா� உ2க� உயி0 அ� எ)லாவ�ைற#� 

ேச0�� ஒ1 வலிைமயான அ6வாக மா�'கிற�. 

2.அ�ெபாB� த+ைமகைள ந+
 � வலிைம உ2க=
 � 

ெப1 கிற�. 

உ2க� வாD
ைகயிேலா அ)ல�  ��ப�திேலா அ2ேக 

 ைறகேளா த+ைமகேளா பைகைமகேளா வ4தாF� &��� 

தியான�தி) ெப'கி�ற ச
திைய ந+2க� எ�ணினா) அ4த? 

ச
தி உ2க=
  எளிதி) கிைட
 �. 

“த+ைமகைள ந+
 �” - “த+ைமகளிலி14� ம�றவைர#� மீ��ட? 

ெச8#�” ஆ�ற) மி
கவராக ந+2க� வளர H�#�. 

1.ஆகேவ &��� தியான�தி) கல4� ெகா�=2க�. 

2.அத� Iல� உய04த ச
திகைள வள0��
 ெகா�=2க�. 

&��� தியான�தி) ெதாட04� கல4� ெகா�� சரீாக� 

தியானி�தா) பி� உ2க� அLபவ� ேபE�. ெத34� 

ெகா�ளலா� ந+2க�. 
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https://play.google.com/store/apps/details?id=com.app.eswarapattar 
(ESWARAPATTAR android app) 

 

https://eswarayagurudevar.com/ 

 


