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ஞான	 ெகா��	
 அ� வா�	க� 

நா� எ�தைகய த�ைமைய ேக��ண��தா�� யா� உபேதசி�� 
அ�� உண�வ��  ைண ெகா"� ந�#க� அ�த�  �வ 
ந�ச�திர�தி� ேபர�%� ேபெராள'(� ெபற ேவ"�� எ�* பல 
,ைற எ"ண� ஏ#கி� தியான'க ேவ"��. 

ந� வா0ைகய�1 காைலய�லி��  இர3 வைரய��� வ�� 
சிக1க� எ வாக இ��தா��  ய� ப�ட நிைலக� இ��தா�� 
ேவதைனக� இ��தா�� இத5� ,� ந� உடலி1 அறியா  
ேச��த பல உண�3க� இ��தா�� இ�ன1களா1 வ�ைள�த 
ேநா6க� இ��தா�� அ�த�  �வ ந�ச�திர�தி� ேபர�%� 
ேபெராள'(� நா#க� ெபற ேவ"��.  �வ ந�ச�திர�தி� 
ேபர�%� ேபெராள'(� எ#க� உட1 ,7வ � படர ேவ"��. 
எ#க� உடலி1 அறியா  ேச��த த�யவ�ைனக� ந�#க ேவ"�� 
ச�வ ேநா6க%� ந�#க ேவ"�� எ�* எ"ண�� தியான'(#க�. 

எ�தைகய த�ைமயாக இ��தா�� அைத மறக இ8வா* 
ெச6(#க�. அ�த�  �வ ந�ச�திர�திைன9 ப5*ட� ப5*#க�. 

என� வ�த த�ைம ம5றவ�க%� வர:டா . உலக மக� 
அைனவ�� காக9பட ேவ"�� எ�ற எ"ண�ைத ந�#க� 
பர9;#க�. 

நா� ஒ8ெவா�வ�� இைத= ெச6ேவா� எ�றா1 இ�த உலகி1 
உ�ள ந>சான நிைலக� மா*�. ப�தாவ  நிைலயாக க1கி 
த�ைம அக5*� உண�3 நம�� வ�ைள(�. 

ஞான'கள'� உண�3க� நம�� வ�ைள�த உண�3 ெகா"� 
உடைல வ��� அக�றா�� த�ைமய5ற உலகி1 நா� வா0�திட 
,@(�. இ#ேக(� வா0�திட ,@(�. 
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எ9ேபா � த�ைமக� ந�ைம நாடாத  நிைலக� ெகா"� எ�*� 
அழியாத ஒள'= சBரமாக நி=சய� நா� ெபற ,@(�. இ�த 
உடைல ைவ� தா� அ�த நிைல ெபற ,@(�. 

இ�த உடைல இழ� வ��� ந>சா1 இழக9ப�டா1 ந>சி� 
ெசயலாக மாறி மC"�� அ�த ந>சான சBர�திலி��  மC"@ட9 
பல ேகா@= சBர#க� ஆகலா�. 

அ  வைரய��� இ�த9 Eமி இ��ேமா… மன'தனாக9 
ப�ற9ேபாேமா…! எ�* ெசா1ல ,@யா . 

மன'தனாக9 ப�ற�ேதா�… மன'தனாக வாழ ேவ"��. இ�த 
உடலிேல த�ைமக� அக5*� உண�ைவ வ�ைளய ைவக 
ேவ"��. இ  மிக3� ,கிய�. மC"�� மC"�� 
ஞாபக9ப�� கி�ேற�. 

�வ ந�ச�திர�தி� ேபர� ேபெராளிைய நா
 அைனவேம 
ெப%& ந
 உயிைர� கா'ேபா
.. உலக ம�க� உயி�கைள*
 
கா'ேபா
…!  
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ஞான	 ெகா��	
 அ� வா�	க� 

ஒ� மர� வள��த ப�� த� இன�தி� வ�� கைள 
உ�வா�கி�ற . அதிலி��  கீேழ வ�7�த வ��  ம"G�� 
பதி�  வ��டா1 அ�த மர�தி� ச�ைத இ�த9 பரமா�மாவ�1 
இ��  Hக��  “அேத மரமாக…” மC"�� வ�ைளகி�ற . 

இ  நா� எ1ேலா��� ெதI�த வ�ஷய� தா�. ;தி  ஒ�*� 
இ1ைல. 

ஆனா1 மர�தி� வ��ைத9 ேபா�டா1 அ  ,ைளகி�ற … 

மரமாக வ�ைளகிற  எ�* தா� ெதI(�. 

இத5� ேவ"@ய ச�  எ#கி��  கிைடகி�ற …? 

KIய� எ��  அ�த உண�3கைள9 பரமா�மாவ�1 (நம� ,� 
இ��� கா5* ம"டல�தி1) படர= ெச6  ைவ�தி�கி�ற . 
அ  எ9ேபா � அழிவதி1ைல. 

இ#ேக வ�ைள�த மர�தி� வ��ைத எ��  அெமIகாவ�5� 
ெகா"� ேபா6 ஊ�றினா1 ச�த�9ப�தி5� ஒ9ப சீேதாOண 
நிைலெகா9ப இேத கா5றி1 இ��  தா6 மர�தி� ச�ைத 
அ#கி��  எ��  அ�த மர� வ�ைள(�. 

உதாரணமாக ஊ�@ ெகாைடகான1 ம5*� ந�லகிI ேபா�ற 
உயரமான இட#கள'1 �ள'�=சி அதிக� இ���. 

இ#� வ�ைள�த வ��திைன நா� சமமான இட�தி1 கீேழ �ள'�=சி 
இ1லாத இட#கள'1 ஊ�றிேனா� எ�றா1 இ�த இட�தி5�� 
தகவா* அ  ,ைள9பதி1ைல. 
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ஏென�றா1 �ள'�=சிய�1 இ��த . இ#ேக ெவ9ப� அதிகமாக 
இ�9பதா1 அத� வள�=சி ��*கிற . சIயான வள�=சி 
ஆவதி1ைல. காரண� ெவ9ப த�ப நிைலக%� ஒ9ப இ  
மா*கிற . 

அேத சமய�தி1 அ�த �ள'�=சியான நிைலகைள இ#ேக(� 
உ"டாகி அ�த கா5ைற ெகா��ேதா� எ�றா1 ஊ�@ய�1 
வ�ைள�த மாதிI இ#ேக(� வ�ைள(�. 

அத5� அ�த �ள'�=சி இ#ேக ெகா�க ேவ"��. ஏென�றா1 
அ  எ��  ெகா"ட உண�3 எ ேவா அத5�� தகவா* 
வ�ைள(�. 

அ�த ஊ�@ய�1 வ�ைள�த வ��  ஏேதா ஒ�* த9ப�� தவறி 
இ#ேக வ�7�  ,ைள�  அதிேல ெகா>ச� வள�=சிய�1லாத 
ஒ� வ��  உ�வானா1 அ  மC"�� இதிேல வ�7�த வ��ைத9 
ேபால இ  ெகா>ச� வ�ைளய ஆர�ப���. 

அ9;ற� இ�த= சீேதாOண�தி5ெகா9ப வளர ஆர�ப���. 

ெகா>ச� ெகா>சமாக ,தலி1 வள��தத� உண�ைவ எ��  
அ��த��  இர"டாவ  P�றாவ  வளர9ப�� 
ெபா7ெத1லா� கைடசிய�1 இதிேல வ�ைள�த வ�� க� 
ச� �ளதாக வ�ைள(�. 

இ�த இய5ைகய�� உ"ைமய�� நிைலகைள அறி�  
ெகா"ேடா� எ�றா1 இய5ைக எ9ப@ வள� ெப5ற ..? வள�=சி 
ெப5ற ..? எ�* ;I�  ெகா�ளலா�. 

இ�த அ@9பைடய�1 தா� யா� உ#க%�� அ�� ஞான'கள'� 
அ�� வ�� கைள ஊ�றி வள��  ெகா"@�கி�ேறா�. 
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�வ ந�ச�திர�தி� ேபர� ேபெராளிைய நா
 அைனவேம 
ெப%& ந
 உயிைர� கா'ேபா
.. உலக ம�க� உயி�கைள*
 
கா'ேபா
…!  
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ஞான	 ெகா��	
 அ� வா�	க� 

ந� ப�ரப>ச�தி��ள வ�யாழ� ெச8வா6 இரா� ேக  சன' எ�* 
நவ ேகா�கள'� த�ைம(� ஒ8ெவா�*� தன'� த�ைம 
ெகா"ட . 

இ�9ப�Q� அைவ அைன� � உமி0� வைத= KIய� தன�� 
கவ��  “ஒள'ய�� சிகரமாக…” மா5*கி�ற . இைத9 ேபால தா� 
ந� உய�ரான நிைல(� நம�� KIயனாக இ�கி�ற . 

தினசI ந� வா0ைகய�1 எ�தைனேயா ேபைர= ச�திகி�ேறா�. 
நா� ச�தி9ேபா� ஒ8ெவா� உடலிேல(� சில சில கOட#க%� 
இ���  �ப#க%� இ��� அைன� � இ���. 

நா� அைனவ�� ஒ�றிய நிைலக� ெகா"� அ�த மகIஷிகள'� 
அ�� ஒள'(ட� இைணக9ப�� ெபா7  இ�த�  �ப#கைள 
ந�கி�� அக5றி�� அ�த= சதியாக நா� வ�ைளய ,@(�. 

பாச�தி� நிைலக� ெகா"� ேவதைன எ�ற நிைலகைள= 
Rவாசி9பத5�9 பதி1 பாச�தி� ப5* ெகா"� மகIஷிகள'� 
அ�� ஒள'ைய ந�#க� ெபறேவ"�� எ�* எ"Gத1 
ேவ"��. 

அ8வா* எ"G� ெபா7  அ�த9 ப5*த1 அதன'� நிைலக� 
ெகா"� நம��%� அ�த9 பாச�தி� நிைலக� ெகா"� அ�� 
ஞான'ய�� உண�ைவ9 ப�க ,@கி�ற . 

நம�� த�ைமைய அக5*� சதியாக வ�ைளகி�ற . ஒ8ெவா� 
நா%� இதிலி��  ந�#க� ஆர�ப�� 9 பா�#க�. 
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உ#கைள ந�#க� ந�ப�9 பா�#க�. எ"ண�யைத உ#க� உய�� 
இய�கி�ற . அைத இயக�தி� நிைலகள'1 அறி�  
ெகா�கி�ற��க�. அறி�த உண�ைவ உய�� உடலா�கி�ற . 

மC"�� நிைனவா�� ெபா7  ந�ைமய�� த�ைமைய உய�� 
உ�வாகி கா��கி�ற . எதன'� உண�ைவ நம�� வ�ைளய 
ைவகி�ேறாேமா வ�ைளய ைவ�த நிைலைய உய�� த�Qட� 
அைண� = ெச1கிற . 

எ"ண�ய பாைதய�1 உய�� அ#ேக அைழ� = ெச1கிற . எ�*� 
அழியா நிைலயான ஒள'ய�� சBரமாக ெப�வ �� ெப� நிைலயாக 
உய�� ந�ைம அைடய= ெச6கி�ற . 

�வ ந�ச�திர�தி� ேபர� ேபெராளிைய நா
 அைனவேம 
ெப%& ந
 உயிைர� கா'ேபா
.. உலக ம�க� உயி�கைள*
 
கா'ேபா
…!  
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ஞான	 ெகா��	
 அ� வா�	க� 

ந�ைம உ�வாகிய ஈசைன அவ�  ைண ெகா"� ஒள'ய�� 
சBரமான அ�த�  �வ ந�ச�திர�தி� ேபர�� ேபெராள'ைய 
நம�� ெப�கி அ�த உண�3கைள ந� உட��� 
கண#க%� அதிபதியாக ேவ"��. 

வ�நாயக� த� வ�தி1 மன'தன'� வா0ைகய�1 எைத= 
Rவாசிகி�ேறாேமா Pஷிகவாகனா எ�* கா�@(�ளா�க�. 

அ�த கச�த வா0ைகைய நட�தி அ9ப@ கச�த வா0ைகேய 
கண#க%� அதிபதியானா1 இ�த மன'த9 ப�றவ�ய�1 எத� 
நிைலகைள எ��தாேயா அத5��தகவா* பIணாம வள�=சிய�1 
ேத6ப�ைறயாக கீேழ ேபாவா6 எ�* கா��கி�றா�க�. 

ெபௗ�ணமி இ�* ,7 நிலாவாக இ�கி�ற . ஆனா1 அ��த 
நா� பா��தா1 ம5ற ேகா�க� மைறகி�ற . KIயன'� 
கதிIயக#க� இத5� வரா  த�க9ப�� ெபா7  ஒ� பக� 
இ�� K0�த நிைலயாக வ�கி�ற . 

இ9ப@ நா%� நா� இத� ஒள'கதி�க� ம#க ம#க ச�திரேன 
ந� க"G�9 ;ல9படாம1 இ�� K0�த நிைல 
ஆகிவ��கி�ற . ப��, KIயன'� ஒள'கதி�கைள� தா� 
எ�க9ப�� ெபா7  சி*க= சி*க மC"�� ஒள'யாகி�ற . 

இைத9 ேபா�* தா� ந� உய�� ம5றவ�க%ைடய  �ப#கைள 
எ�கப9ப�� ெபா7  மன'தனாக வள��த இ�த அGக� 
சி*க= சி*க மைறகி�ற . 

இ�த உண�வ�� த�ைம வ�� ெபா7  ேநாயாகி�ற . இ�த 
உடைல வ���= ெச�றப�� மன'தன1லாத உண�வ�� உ�களாக 
அ  உ�9ெபற= ெச6கி�ற . 
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இைத நா� ெதள'வாக� ெதI�  ெகா�வத5காக அ�* ஞான'க� 
காவ�ய#கைள� த��@(�ளா�க�. இைத9 ேபா�ற 
ெகா�ைமகள'லி��  நா� மC�த1 ேவ"��. 

மCள ேவ"�� எ�றா1 அ�த வ�நாயக� த� வ�தி1 கா�@யப@ 
ந�,ட� வா0�த வள��த ,�ேனா�கைள வ�" ெச��த 
ேவ"��. 

�வ ந�ச�திர�தி� ேபர� ேபெராளிைய நா
 அைனவேம 
ெப%& ந
 உயிைர� கா'ேபா
.. உலக ம�க� உயி�கைள*
 
கா'ேபா
…!  
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ஞான	 ெகா��	
 அ� வா�	க� 

இ�த வா0ைகய�1 “இன'.., நா� எ9ப@ வாழ ேவ"��? எ�* 
சி�தி�த1 ேவ"��. 

இ�த உடேல நம�= சதமி1லாத ெபா7  ேத@ ைவ�த 
ெச1வ#க� நம�= சதமா�மா..? நில�, Eமி, கா�, கைர எ1லா� 
சதமா�மா..? 

ஏென�றா1, அ�* வா0�த அரச�க� ம5ற நா�@� மC  ேபா� 
;I�  எ�தைனேயா ெகா�ைளய@�தா�க�. ெகா�ைள அ@�த 
ெச1வ#கைள அவ� ப���க� ைவ� �ளா�களா..,? ச�ததிக� 
ைவ� �ளா�களா..,? 

இ1ைல. அைன� � ம@� வ��ட . க�@ய க�டட#க� 
நகர#க� அழி�  வ��ட . 

“எவேரா ஆ"டா� எ�*�.., இதைன எகால�தி1 “எவ� 
ஆ"டா�..,” எ�*� Eமி�� பல இய5ைகய�� நிைலக� 
சீ5றமாகி அடகமி1லாத நிைல வ�� ெபா7  ந�� நிைலக� 
பரவ9ப�� “நா�ைடேய அழி� = ெச�றப��..,” அ�த ம" 
ேம�@5�� அைன� � அட#கிவ��கி�ற . 

அவ� கலா=சார�, அவ� ெச6த நிைலக� எ1லா� மைற�த . 
அரசQ� ம@�தா�. அவ� மC"�� மி�க நிைலையேய 
அைட�தா�. 

அைத9 ேபா�ற நிைலக� “மன'தQ�� த�வ�ரவாத�..,” எ�ற 
நிைலகள'1 அத�தமாக வள��  இ�*� மன'த� சி�தைன இழ�த 
நிைலய�1 ெசய1ப�� ெகா"��ளா�. 
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க�� வ�ஷ� த�ைமகைள9 பரவ= ெச6 �ளா�க�. அ�த வ�ஷ� 
த�ைமக� அைன� � ந� Eமிய�� ைமைய9 ப�தி�� 
ெச�*வ��ட . 

அதனா1, ந� Eமி :@ய சீகிர� ந�� நிைல அைடய9 ேபாகி�ற . 
ந�� நிைல அைட�தா1 நா� மCன'� நிைல தா� அைடேவா�. 

ஆக, KIயைன கட�  ெச1ல9ப�� ெபா7  வ�யாழ� ேகாைள9 
ேபா�* பன'9 பாைறகளாகி இ�த9 Eமி நக��  ெச�றா�� 
மன'தனா1 உ�வாக9ப�ட இ�த வ�ஷ�த�ைமக� KIயQ�� 
ெச�* “KIயேன ம@ய9 ேபாகி�ற ”. 

அதிேல கதிIயக9 ெபாறிக� வர9ப�� ெபா7  அ�த= 
KIயQ�� ெகாதிகலனாகி�ற . 

Eமி�� இ#ேக எIமைல க�வ  ேபால KIய� ெசயலிழ�� 
த�ைம வ�  ெகா"ேட இ�கி�ற . இ�த வ�ஷ� த�ைம 
ெகா"ட உண�3க� ப�ரப>ச�தி1 பரவ9ப�� ெபா7  ம5ற 
ேகா�க%��%� ெச1கி�ற . 

இ�த= Rழ5சி ேபா6வ��டா1 இன' மன'த� வா7� இ�ெனா� 
Eமி�� சிகி அ#ேக மன'தனான ப�� தா� அதிலி��  மC"@ட 
,@(�. 

ஆனா1, அ  வைரய�1 எ�த ேவதைனைய அQபவ��  
ெகா"�தா� இ�க ேந��. இதிலி��  சிறிதளேவQ� காக 
ேவ"��. 

ஆகேவ, இ�* மன'தனாக வா7� நிைலய�1 “நிைன3 இ��� 
ெபா7ேத” அ�த அ�� ஞான'க� உண�3கைள வள��  
ெகா"டா1 உடைல வ���= ெச1��ேபா  அ�த ஞான'கள'� 
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உண�3ட� “எ�*� ஏகா�த நிைல ெபற ,@(�..,” எ�ற 
த�ன�ப�ைக ெகா�%#க�. 

�வ ந�ச�திர�தி� ேபர� ேபெராளிைய நா
 அைனவேம 
ெப%& ந
 உயிைர� கா'ேபா
.. உலக ம�க� உயி�கைள*
 
கா'ேபா
…!  
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ஞான	 ெகா��	
 அ� வா�	க� 

ந� தா6 நா� க�வ�லி��� ெபா7 � �ழ�ைதயாக இ��� 
ெபா7 � எ�தைன ேவதைன9ப�@�9பா�க� எ�* க�9பமாக 
இ��� தா6மா�கைள9 பா��தா1 ெதI�  ெகா�ளலா�. 

த� ேவைலகைள எ1லா� ெச6கி�ற . ெப�P=R இ�கி�ற . 
�ழ�ைத ேம1 பாசமாக இ�9பதா1 ேவதைனகைள� தா#கி 
ெகா�கி�ற . 

எ�தைனேயா ேவதைனகைள9 ப�டா�� த� �ழ�ைதய�� 
ஆைசைய  நிைறேவ5றி அத� ச�ேதாஷ�தி1 தா(� மகி0கி�ற . 

தா6 த� அ�றாட வா0ைகய�� நிைலகள'1 உணவ�ைன= 
சைம9ப � ெதாழி1 ெச6வ � இ9ப@ எ1லாவ5ைற(� ெச6  
அதி��ள அ�தைன கOட�ைத(� தா#கி ெகா"� த� 
�ழ�ைத ேம1 உ�ள பாச�தா1 அ  வள�கி�ற . 

�ழ�ைத ப�ற�� ெபா7 � தாய�5� ேவதைன. �ழ�ைத வள�� 
ெபா7 � தா6 எ�தைனேயா ேவதைனக� ப�கி�ற . 

நா� பல �*�;�தன#க� ெச6ேவா�. அதனா1 வய�5* வலி 
வ�தி���. தைல வலி வ�தி���. 

தா6 இைதெய1லா� உ5* ேநாகி எ� �ழ�ைத� இ9ப@ 
இ�கிறேத எ�* எ"ண� ேவதைன9ப��. நா� நலமாக இ�க 
ேவ"�� எ�பத5காக� தா6 ேவதைன9ப�கி�ற . 

தா6 ப�� ேவதைனய�1 த�ைத(� ப#�ெகா�கி�றா�. இைத9 
ேபா�ற எ�தைனேயா ேவதைனகைள ந� தா6 த�ைதய� 
அQபவ��தா�க�. ந�ைம வள�9பதறாக9 பல இ�ன1கைள 
அவ�க� ப�டா�க�. 
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அவ�க� உய�� கட3ளாக நி�* ந�ைம மன'தனாக 
உ�வாகி  ெத6வமாக ந�ைம காகி�றா�க�. 

அேத சமய� நா� தவ0�  நட�� ப�வ�தி1 ��வாக நி�* 
இ  ந1ல வழி ந� இ�த வழிய�1 இ9ப@= ெச1 எ�* ,த1 
��வாக இ��  வழி கா�@ய � ந� தா6 த�ைதய� தா�. 

அ�தைகைய ��வாக இ��த தா6 த�ைதயைர எ9ப@ மதிக 
ேவ"��…? அவ��= ெச6ய ேவ"@ய காண�ைக எ�ன…? 

எ�பைத ஞான'க� வ�நாயக� த� வ�தி1 கா�@(�ளா�க�. 

எனகாக அ1�� பக�� வ�ழி�  எ�ைன கா�த�ள'ய 
ெத6வ#களான அ�ைன த�ைதய� அ�த அகUதிய 
மாமகIஷிகள'� அ�� சதி ெபறேவ"��. 

அவ�க� உட1 ,7வ �  �வ ந�ச�திர�தி� ேபர�� 
ேபெராள' படரேவ"��. அவ�க� உட1 உ*9;கைள 
உ�வாகிய எ1லா அGகள'�� அ�த�  �வ ந�ச�திர�தி� 
ேபர�� ேபெராள' படர ேவ"�� எ�* நா� எ"ண ேவ"��. 

வ�நாயக� த� வ9ப@ நா� இைத= ெசய1ப��தி தா6 த�ைதயைர 
மகி0�திட= ெச6ய ேவ"�� எ�* ந� சாUதிர#கள'1 
ெதள'வாக :ற9ப���ள . 

அகUதிய� அவ� மைனவ� அவ� தா6 த�ைதய� நா�� ேப�� 
இைண�  உ�வான  தா�  �வ ந�ச�திர�. அ�த 
அகUதியனா1 உ�வாக9ப�ட  தா� “வ�நாயக த� வ�”. 

ந� சாUதிர#க� கா�@ய வழிய�1 இ�* நடகி�ேறாமா…! 

ச5*= சி�தி� 9 பா�#க�. 
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�வ ந�ச�திர�தி� ேபர� ேபெராளிைய நா
 அைனவேம 
ெப%& ந
 உயிைர� கா'ேபா
.. உலக ம�க� உயி�கைள*
 
கா'ேபா
…!  
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ஞான	 ெகா��	
 அ� வா�	க� 

ஒ� ;7 எத� உண�ைவ எ��தேதா அத5�� தா� சிக9ப�� 
அ  த�டா" E=சியாக மா*கி�ற . அதQைடய ,�ைடகைள 
எத� எதன'1 இ�கி�றேதா அ�த உண�3ெகா9ப மா*கி�ற . 

பல வைகயான ப�டா� E=சிகளாக மா*கி�ற . இெத1லா� 
இய5ைகய�� சில நியதிக�. 

இைத9ேபால� தா� நம  மகIஷிக� கா�@ய அ�� வழிய�1 
நா� அ�� ஞான �ழ�ைதகைள உ�வாக ேவ"��. இ�த 
நா�@1 வ�>ஞான�தா1 வ�த ேபரழிைவ அவ�களா1தா� மா5ற 
,@(�. 

நா� இ�த உடலி1 �*கிய காலேம வாழ ,@(�. அகUதியைர9 
ேபா�ற உலைக கா�தி�� ெம6 ஞான'கைள நா� உ�வாகி9 
பழ�த1 ேவ"��. 

�வ ந�ச�திர�தி� ேபர� ேபெராளிைய நா
 அைனவேம 
ெப%& ந
 உயிைர� கா'ேபா
.. உலக ம�க� உயி�கைள*
 
கா'ேபா
…!  
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ஞான	 ெகா��	
 அ� வா�	க� 

மன'தன'� வா0ைகய�1 த�ைமகைள ெவ�* உண�வ�ைன 
ஒள'யாக மா5றி இ�*�  �வ ந�ச�திரமாக வ �5றி���  �வ 
மகIஷி(� அவைர9 ப��ப5றி ெச�ற அ�த அ�� மகIஷிகள'� 
உண�3கைள நா� கவர ேவ"��. 

இ�த நிக0கால�தி1 எ�தைகய த�ைமகைள க"�ண��தா�� 
அ�த� த�ைமைய ந�க அ�த மகIஷிகள'� ஆ5றைல நா� ெபற 
ேவ"�� எ�* ஏ#கி9 ெப5றா1 ந� நிக0கால� எதி�கால�தி1 
ஞான'க� அைட�த எ1ைலைய அைடய ,@(�. 

ஏென�றா1 ப"பா1 அ�பா1 பIவா1 என� இ9ப@= 
ெச6தா�கேள என��  ேராக� ெச6தா�கேள எ�* இ�த 
நிக0கால�தி1 நா� அதிகமாக ம5றவ�ைடய எ"ண�ைத 
அதிகI�  வ��டா1 எ�ன ஆேவா�? 

நா� யா� ேம1 பைகைம ெகா"ேடாேமா அ�த உண�3க� 
நம�� வளர9ப�� இைத நிக0கால�தி1 வள��தப�� எதி�கால� 
அ�த9 பைகைம உண�3க� நம�� வ�  அவ� உடலி1 ;��  
இ�த9 பைகைமைய த���� உண�=சிகள'� ேவதைனைய 
உ�வாகி அ�த உடைல�தா� வ �0� �. 

ப�� அ�த ேவதைனைய உ�வாகிய ப�� எ�தைகய 
ேவதைனய�� உண�3க� அGக� ஆனேதா அ��  
ேத6ப�ைறயாக ம5ற மன'தன1லாத உடைல�தா� உ�வா��. 

இைத9ேபா�ற நிைலகள'1 இ��  நா� மC�வத5��தா� இ�த 
சிவ�ரா�திI – ந� வ�ழி�தி�. 
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பல ேகா@= சBர#கள'1 இ��  ந� த9ப�னா6… எகாரண�ைத 
ெகா"�� த�ைமக� வளராதப@ அ�� உண�ைவ= ேச��� 
நிைலய�1 இன' எ9ெபா7 � ந� வ�ழி�தி��த1 ேவ"��. 

அ�� ஞான'ய�� உண�ைவ ஒ8ெவா� ெநா@ய��� ந� Hக��  
இ�த வா0ைகய�1 வ�� மாசிைன ந�  ைடக ேவ"�� 
எ�பேத ஞான'க� உைர�த . 

ஆகேவ அ�� மகIஷிகள'� உண�ைவ நிக0கால�தி1 வள��  
எதி�கால�தி1 நம�� அ  உ�வாகிட1 ேவ"��. 

�வ ந�ச�திர�தி� ேபர� ேபெராளிைய நா
 அைனவேம 
ெப%& ந
 உயிைர� கா'ேபா
.. உலக ம�க� உயி�கைள*
 
கா'ேபா
…!  
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ஞான	 ெகா��	
 அ� வா�	க� 

ெம6 ஞான'க� ெச�ற அவ�கள'� வழி9பாைதகள'1 ெச1ல 
ேவ"�� எ�* நா� (ஞான��) எ"Gகி�ேற�. 

அ9ேபா  அ�த எ"ண�தி5� வ� ெகா�க எம  ��நாத� பல 
,ைறகள'1 அவ� க"�ண��த உண�ைவ அவ� என�� பதி3 
ெச6 �ளா�. 

அவ� உட��� வ�ைளய ைவ�த ஆ5ற1கைள எ"ண�தி� 
ெசயலாக= ெசா1�கி�றா�. அைத உ5* ேநா�� ேபா  அ�த 
உண�வ�� ச�  அவ� உடலி1 இ��  வர:@ய ஒலிைய எ� 
ெசவ�9 ;ல� ஈ��தா�� அ�த உண�வ�� ச�  என�� 
ஊ0வ�ைனயாக9 பதிவாகி�ற . 

ஊ0வ�ைன எ�றா1 “வ�� ” எ�* ெபா��. அதாவ  ஒ� 
மர�தி� ச�  தன�� வ�ைள�  அதன'� வ��தா�� ேபா  
அைத ஒ� நில�தி1 நா� பதிய= ெச6கி�ேறா�. 

அ9ெபா7  அ�த மர� எ�த உண�வ�� ச�ைத வ��தாக 
எ��தேதா அ�த வ��  அேத உண�வ�� இயகமாக Eமிய�� 
 ைணெகா"� ந� ,� பட��தி��� த� தா6 மர�தி� 
ச�ைத உணவாக எ��  வள��. 

இைத9 ேபால�தா� ��நாத� அவ� வ�ைளய ைவ�த உண�வ�� 
ச�ைத என�� உபேதசி�தா�. 

எ� ெசவ�9 ;லனறிவா1 நா� ேக�டறி(�ேபா  அவ� உண�வ�� 
உண�=சிக� என�� உ�த9ப�� அ�த உண�வ�� ஆ5றைல 
நா� நிைன3 ெகா"� “:�� …” எ"G� ேபா  ”அைத 
கவ�� நிைல” ஏ5ப�கி�ற . 
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கவ��த உண�3க� எ� நிைன3க%ட� இைணக9ப�� 
க�வ�� த�ைமயாக ஊ0வ�ைனயாக ஒ� “ஞான வ��தாக” 

என�� பதிவாகி�ற . 

அவ� உபேதசி�த உண�வ�� த�ைம :�ைமயாக கவன'�த ப�� 
அதன'� நிைலக� என�� பதிவாகி அதைன மC"�� மC"�� 
நிைன3� ெகா"� வ�ேத�. 

அவ� உடலிேல வ�ைள�த த�ைமகைள க"டறி�  அதன'� 
உ"ைமய�� ெபா�ைள க"�ண��  ெம6(ண�ைவ அவ� 
தன�� வள��த உண�3கைள எ�னா1 ெபற ,@�த . 

நம  ��நாத� அவ� த�ைமகைள அக5றி ெம6(ண�ைவ� 
தன�� வள��  உய��ட� ஒ�றி ஒள'யாக மாறி இ�*� 
வ�"Gலகி1 ச>சI�  ெகா"@�கி�றா�, 

இைத9 ப@� 9 பதிவா�� அைனவ�� ெம6 வழி நட�  ெம6 
ஞான� ெப5* ெம6 ஞான'களாக வள��  “எ�ெற�*� மகி0�  
மகி0�  வா0�திட ேவ"��” எ�* எ1லா மகIஷிகைள(� 
ேவ"�கி�ேற� ப�ரா��திகி�ேற�. 

�வ ந�ச�திர�தி� ேபர� ேபெராளிைய நா
 அைனவேம 
ெப%& ந
 உயிைர� கா'ேபா
.. உலக ம�க� உயி�கைள*
 
கா'ேபா
…!  
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ஞான	 ெகா��	
 அ� வா�	க� 

மகIஷிக� எ�ப  ஆறாவ  அறிவ�� த�ைம ெகா"� ஏழாவ  
ஒள'யாக� தன�� சி�O@�  ெகா�பவ�க�. உய��ட� 
ஒ�றி உண�ைவ ஒள'ய�� த�ைமயாக மா5றியவ�க�. 

த� வா0ைகய�1 அறியா  வ�த  �ப#கைள வ�லகி 
ஆ5ற1மிக சதிகைள9 ெப5* அைத� V6ைம9ப��தி 
ஒள'யாக மா5றியவ�க� தா� மகIஷிக�. 

மகIஷிக� எ�றா1 எ1லாவ5ைற(� ேச��  வ�"Gலக� 
ெச�றவ�க�. அைன�ைத(� பைட�� ஆ5ற1 ெப5றவ�க�. 

ெபா வாக எ1ேலாைர(� மகIஷி எ�* அைழகி�ேறா�. 
மகIஷிக� எ"ண�லட#காேதா� உ"�. ஒ8ெவா�ைடய 
ேப�கைள(� தன'� = ெசா1லி எ�க ,@யா . 

அ�த மகIஷிக� ந1ல உண�வ�� த�ைமைய எ8வா* 
ெப5றா�கேளா அ  ெபா � த�ைம. மன'த உடலிலி��  
வ��ப�� ப�றவ�ய�1லா நிைல அைட�  வ�"Gலக� 
ெச�றவ�க� தா� மகIஷிக�. 

ஆைகய�னா1 தா� மகIஷிகள'� அ�� சதி நா� ெபறேவ"�� 
எ�* ஏ#க ேவ"��. 

என�� வ�த அR�த#கைள ந��வத5காக ��நாத� அ�த 
அகUதியமாமகIஷிகள'� அ�� சதிகைள9 ெபற= ெச6தா�. 

அவ� ெப5ற அ5றலி� த�ைமைய க"�ண��  அைத 
உண�வத5�� அவI� உண�வ�� ஆ5றைல(� �� அ�ளா1 
எ�னா1 ெபற ,@�த . 
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அைத9 ேபா�*தா� உ#க%�� அ�த அகUதிய 
மாமகIஷிகள'� அ�� சதிகைய9 பதிய= ெச6கி�ேறா�. ந�#க� 
நிைன�� ெபா7ெத1லா� அவ� ெப5ற ஆ5ற1 மிக சதிைய9 
ெப*வத5காக இைத= ெச6கிேறா�. 

ஆைகயா1 அவ�கள'� நிைன3 ெகா"� “ஓ…� ஈUவரா…” 

எ�* ;�வ ம�திய�லி��� உய��ட� ெதாட�; ெகா"� 
மகIஷிகள'� அ�� சதி நா#க� ெபறேவ"�� எ�* எ#கி� 
தியான'(#க�. 

உ#க� உட1 ,7வ � மகIஷிகள'� அ�� சதி படரேவ"�� 
எ�* உட��� ெச�� #க�. உட1 உ*9;க� ,7வ � 
படரேவ"�� எ�* உ�,கமாக= ெச�� #க�. 

இைத9 பழகி ெகா"X�க� எ�றா1 உ#க� வா0ைகேய 
தியானமாகி�ற . 

�வ ந�ச�திர�தி� ேபர� ேபெராளிைய நா
 அைனவேம 
ெப%& ந
 உயிைர� கா'ேபா
.. உலக ம�க� உயி�கைள*
 
கா'ேபா
…!  
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ஞான	 ெகா��	
 அ� வா�	க� 

ஒ� ெவள'=ச�ைத கா�@னா1 அ�த ெவள'=ச�தினா1 நா� பல 
ெபா��கைள “இ  இ�ன  தா�… இ  இ�ன  தா�…” எ�* 
காண ,@கி�ற . 

இைத9 ேபால அ�த அ�� மகIஷிக� த� உண�வ�� ஆ5ற1 
மிக சதி ெகா"� அவ�க� “ஒள' க"ட உண�வ�� த�ைம 
ெகா"�” எதைன(� ப�ள�  அத5�� இ��� இ�ைள9 
ப�ள�  அத5�� இ��� உண�வ�� ச�ைத உண��தவ�க�. 

த� உண�3க� அைன�ைத(� ஒள'ய�� சிகரமாக மா5றினா�க�. 

ஒள'யாக மா5றி�� ஆ5ற1 ெகா"� வ�"Gலகிலி��  வ�� 
ந>R ெகா"ட உண�3க� உ�வாகி வ�வைத9 “பலவ �னமாகி…” 

அதன'� உண�ைவ(� ஒள'யாக மா5றி�� திற� ெப5றா�க�. 

அ"ட�தி� உண�ைவ இ�த ம"Gலகி1 ேதா�றிய இ�த9 
ப�"ட�தி5�� (இ�த உடலி1) மா5றி இ�*� வ�"Gலக 
ஆ5றைல� தன�� ெப�கி ெகா"��ளா�க�. 

வ�"Gலக ஆ5ற1 (அ"ட�தி� ச� ) அ  இ#ேக 
ம"Gலகி1 கல�  மாறி வ�வத5� ,�பாக அ"ட�தி� 
உண�ைவ அடகி அைத கண#க%� அதிபதியாகி இ�த9 
ப�"ட�தி5�� (த� உட���) உ�வாகினா�க� அ�* 
மகIஷிக�. 

அதன'�  ைண ெகா"ேட உண�வ�� ஒள'யாக ஒள'ய�� சBரமாக 
“ �வ ந�ச�திரமாக3�… ச9தIஷி ம"டலமாக3�…” இ�*� 
(எ�*�) நிைல� �ளா�க�. 
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Eமிய��  �வ9 ப�திய�1 நிைல ெகா"� வ�"ண�� ஆ5ற1 
;வ�ய�� ஈ�9;�� “Hைழ(� த�வாய�1…” அைத� தன�� 
Hக��தறி�  உண�வ�� ஆ5றைல ஒள'யாக மா5றி 
ெகா"ேட(�ளா�க�. 

இ�த மன'த உடலி1 இ�9ப  ேபா�ேற உய��ட� ஒ�றிய 
உண�வ�� ச�ைத ஒள'ய�� சிகரமாக மா5றி “எ�*� பதினா*” 

எ�* அழியாத நிைலகள'1 உ�ளா�க�. 

“அதன'�* ெவள'9ப�� உண�வ�� ஆ5ற1” ம5ற அைலகைள 
அடகி ஒள'ய�� த�ைமய�1 ெபா�ைள காG� நிைலயாக 
வ�ைள�தி�ட அ�த அ�� ஞான'ய�� உண�3க� “நம� ,�” 

Rழ�* ெகா"@�கி�ற . 

இ�த உபேதச�தி� வாய�லாக அைத ந�#க� ேக��ண��ேபா  
சதி வா6�த “ஞான வ��தாக…” உ#க� உ#க� எ��;�� 
ஊ0வ�ைனயாக9 பதிவாகி�ற . 

அதைன ந�#க� நிைன3 ெகா�%�ேபா  நிைன�த மா�திர�தி1 
மகIஷிகள'� அ�� சதிகைள9 ெபற,@(�. 

வ�" ெச�ற அ�த அ�� மகIஷிகள'� அ�� 
வ�ட�தி5�  அைனவைர(� அைழ� = ெச1�� நிைலயாக 
அைமவேத யா� உண�� � இ�த உபேதச�தி� ேநாக�. 

�வ ந�ச�திர�தி� ேபர� ேபெராளிைய நா
 அைனவேம 
ெப%& ந
 உயிைர� கா'ேபா
.. உலக ம�க� உயி�கைள*
 
கா'ேபா
…!  
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ஞான	 ெகா��	
 அ� வா�	க� 

நா� க1வ�யறி3 அ5றவனாக இ�9ப�Q� அ"ட�தி� நிைலக� 
இ�த9 ப�"ட�தி5�� எ8வா* உண�வ�� இயக#க� 
இய#�கி�ற  எ�ற நிைலைய ��நாத� என� உண��தினா�. 

அ"ட�ைத அவ� க"�ண��  அவ��� வ�ைள�த நிைலைய 
வ�ைளவ��த உண�வ�� த�ைமைய= எ� ெசவ�9;லனா1 ேக�க= 
ெச6  உண�=சிகளா1 உ�த9ப�� அதைன கவன'�  :��  
உ5* ேநா��ப@ ெச6தா�. 

நா� அவ� ெசா1வைத கவன'�  :றவ�1ைல எ�றா1 
அத5காக எ�ைன� V"�தலாக உண�=சிய�� நிைலகைள� 
V"ட= ெச6  அைத என�� பதிய= ெச6(� நிைலயாக9 
பதிய= ெச6வா�. 

ேம�� இய5ைகய�1 மன'தQ��  யர#க%� ேவதைனக%� 
ெவ*9;க%� எ8வா* ஏ5ப�கிற  எ�ற நிைலைய 
அQபவE�வமாக எம�� ஏ5ப��தி கா�@னா�. 

அதன'�  ைண ெகா"� அறி� ண��த நா� உ#க%�� 
இைத9 பதி3 ெச6(� ேநாகிேல இைத= ெசா1கி�ேற�. 

ெசா1�� ேநர�தி1 உ#க� நிைனவைலைய ேவ* எ#ேகா 
ெச��திவ���= “சாமி ெசா1வ … என�9 ;Iயவ�1ைல…!” எ�ற 
உண�ைவைன� த��  நி*�திவ��டா1 ேக��� பலன'1லாம1 
ேபா6வ���. 

அ9ப@9 பயன5ற நிைலகள'1 ெச1லா  இ�த மன'த 
வா0ைகய�1 ெம6 ஞான'கைள9 ப5றிய உண�3கைள9 ெப*� 
ேநா�ட� “உ#க� ஞான கத3கைள� திற�  ைவ(#க�”. 
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ஏென�றா1 வ�>ஞான உலகி1 இ�* மன'த எ"ண#கைள 
அழி�  ெகா"@��� இ�த ேவைளய�1 அ�த 
ெம6ஞான'கள'� உண�ைவ உ#க%�� “பதிய= ெச6 ” உ#க� 
ெபா�னான அ�� சதியான மன'த உண�3�� வ�ைள�த 
ஆ5ற1மிக உண�வ�� நிைலக� த�ைமைய ந�கி�� ஆ5றலாக9 
ெப�க ேவ"��. 

ெம6 உண�ைவ க"�ண��த நிைலக� எ�*� அழியா 
ஒள'ய�� சBர� ெப*� அ8வா* ெப5ற அ�த ஞான'ய�� 
உண�வைலக� உ#க%�� வ�ைளய ேவ"�� எ�ற ஆைசய�1 
தா� இைத9 பதி3 ெச6கி�ேறா�. 

ஆைகய�னா1 உ#க� கவன#க� ேவ* எ#�� ெச��தா  
“எைத= ெசா1கிேறா�…” எ�* :��  கவன'�  இைத9 
பதிவாகி ெகா�%#க�. 

�வ ந�ச�திர�தி� ேபர� ேபெராளிைய நா
 அைனவேம 
ெப%& ந
 உயிைர� கா'ேபா
.. உலக ம�க� உயி�கைள*
 
கா'ேபா
…!  



38 

 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.app.eswarapattar   (ESWARAPATTAR android app) 

 

 



39 

 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.app.eswarapattar   (ESWARAPATTAR android app) 

 

ஞான	 ெகா��	
 அ� வா�	க� 

ஒ8ெவா� நிமிட,� “ஈUவரா…” எ�* வ�"ைண ேநாகி ஏகி 
அ�த மகIஷிகள'� அ�� சதி ெப5* உ#க� உட��� வ�� 
த�ைமகைள ந�கி ெகா�%#க�. 

உ#கைள9 பா�9ேபா� அைனவ��� கOட�ைத 
ேக��ண��ேதா� அவ�க%�� அ�த மகIஷிகள'� அ�� சதி 
ெபறேவ"�� எ�* ஏ#கி அ�த உண�வ�ைன9 பா6=R#க�. 

மகIஷிகள'� அ�� ஒள' அவ�க� ெபறேவ"�� அவ�கைள 
அறியாத இ��க� ந�#க ேவ"�� ெம69ெபா�� க"�ண�� 
அ�� சதி ெபறேவ"�� த�ைமக� அக5றி�� ஆ5ற1மிக 
சதியாக அவ�க%�� வ�ைளய ேவ"�� எ�* ந�#க� 
எ"Gவ ��க� எ�றா1 அேத உண�3 உ#க%�� வ�ைள(�. 
அதன'� உண�வாக உ#க%�� உ#க� உய�� அைத ஆ�வா�. 
ஒள'ய�� சBரமாக ஆகி�� நிைலயாக உ#கைள ஆ"� 
ெகா"@��� அ�த உய�� ெச6வா�. 

உ#க%ைடய நிைலகைள நா� எ"G� ெபா7  அ�த 
எ"ண�ைத எ� உய�� அைத9 பைடகி�ற . இய�கி�ற . 
��நாத� கா�@ய அ�� வழி9ப@ அவ� என� இைத�தா� 
ெசா�னா�. 

உ#க� உய�ைர நா� கட3ளாக மதிகி�ேற�. உ#க� உய�ைர 
ந�#க� கட3ளாக மதி(#க�. ப�ற�ைடய உய�ைர(� கட3ளாக 
மதி(#க�. ஒ8ெவா� உடைல(� “அ�த கட3� தா� 
எ��த …” எ�* மதி(#க�. 

இைத9 ேபால ந�#க� எ"ண ேவ"��. அ�த= சதிகைள ந�#க� 
ெபறேவ"�� எ�ற இ�த ேநாக�தி1 தா� மC"�� மC"�� 
இைத9 பதிவா�கி�ேறா�. 
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நம  ��நாத� கா�@ய அ�� வழிைய ந�#க%� ெப5* மன'த� 
எ�ற ;ன'த= சBர�ைத அழியா= சBரமாக ஒள'ய�� த�ைமயாக 
மா5றி எ�*� வ�"Gலகி1 ெப� வ �� ெப� நிைல எ�ற 
நிைலய�1 ெச�றைட�த அ�த மகIஷிகள'� ஈ�9; வ�ட�தி1 
ெச�றைடயலா�. 

இ�� K0�த இ�த ந>R ெகா"ட மன'த வா0ைகய�1 ந>சிைன 
ந�கி நா� உய��த நிைலக� ெப*ேவா� எ�ற இ�த 
நிைல��தா� தியான,� பய�5சி(� ெகா�கி�ேறா�. 

�வ ந�ச�திர�தி� ேபர� ேபெராளிைய நா
 அைனவேம 
ெப%& ந
 உயிைர� கா'ேபா
.. உலக ம�க� உயி�கைள*
 
கா'ேபா
…!  
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ஞான	 ெகா��	
 அ� வா�	க� 

ைவர� தன�� ந>சிைன அடகி அ  த� ப�ரகாசமான 
நிைலகைள ெவள'9ப�� கி�ற . இைத9 ேபா1 தா� மகIஷிக� 
அைனவ�� ந>R ெகா"ட உண�3க� எ வாகிQ� அதைன 
அடகி� த� உய��ட� ஒ�றிய ஒள'ய�� சBரமாக எ�*� 
நிைல� �ளா�க�. 

அ�தைகய ஞான'க� இ�ெனா� மன'தன'� ஈ�9;�= ெச1லா  
த� உண�வ�� த�ைமைய� த� நிைல அைட�  உய��ட� 
ஒ�றிய ஒள'ய�� சBரமாக= ச9தIஷி ம"டலமாக திக0�  
ெகா"��ளா�க�. 

அைனவ�� ஒ�கிைண�த நிைலக� ெகா"� அ�த 
மகIஷிகள'� நிைனவைலகைள �வ��  மகIஷிகள'� அ�� 
சதிைய9 ெபறேவ"�� எ�* உ#கைள எ"ண= ெச6கிேறா�. 

நம  ��நாத� கா�@ய அ�� வழி9ப@ உ#க� உய�ைர ஈசனாக 
மதி�  ஈச� வ �5றி��� இ�த ஆலய�தி5�� மகIஷிகள'� 
அ�� சதி அ  கிைடக ேவ"�� அ�த ஆலய� ;ன'தமாக 
ேவ"�� அத5�� இ��� ந1ல �ண#க� ெதள'�திட 
ேவ"�� அ�த� ெத6வ நிைலக� அ#ேக வளர ேவ"�� எ�* 
தா� உ#கைள நா� தியான'கி�ேற�. 

உ#க%�� அ�த உண�=சிகைள� V"@வ��� ந�#க� எ"ண� 
ஏ#�� ெபா7  அ�த மகIஷிகள'� அ�� சதி உ#க%� 
கிைடக ேவ"�� எ�* உ#கைள நா� எ"G� ெபா7  
அ�த= சதிய�� ெதாடைர ந�#க� ெபற ,@கி�ற . கவர 
,@கிற . 

இ�* @.வ�.ேயா ம5ற சதி வா6�த எ வாக இ��தா�� 
அைத கவ�வத5� “ஆ�ெடனா” ைவ� �ளா�க�. 
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அதQட� சதி வா6�த இய�திர#கைள(� H"ண�ய 
க�வ�கைள(� ெபா�தி அத�  ைண ெகா"�தா� இ�த 
ஆ�ெடனா தன� ,� இ��� மிக= சதிவா6�த அைல 
வIைசகைள கவ�கி�ற , 

அ8வா* ஆ�ெடனா கவ��ேபா  நிச9தமான நிைலகள'�� 
சீராக3� திைர9பட#கள'1 கா"ப  ேபா1 அ�த அைலகைள 
ஒ�மி�த நிைல ெகா"� சீராக நா� பா�க ,@கி�ற . 

இைத9 ேபா1 தா� எ"ண#க� அைன� � ஒ�கிைணய= 
ெச6கி�ேறா�. ந�#க� அைத9 ெப*வத5காக உ#கைள நா� 
தியான'��ேபா  ந�#க� மகIஷிகள'� அ�� சதி 
ெபறேவ"�� எ�* நா� தியான'�� ெபா7  அ�த= 
சதிகைள ந�#க� ெபற ,@கிற . 

�வ ந�ச�திர�தி� ேபர� ேபெராளிைய நா
 அைனவேம 
ெப%& ந
 உயிைர� கா'ேபா
.. உலக ம�க� உயி�கைள*
 
கா'ேபா
…!  
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ஞான	 ெகா��	
 அ� வா�	க� 

இ�த உடலி1 எைத வள�கி�ற��கேளா அத� வழி அைத உ#க� 
உய�� உ�வாகி ெகா�கி�ற . ெம6 ஞான'கள'� உண�ைவ 
உ#க%�� வ�ைளய ைவ�த��க� எ�றா1 அ�த “ஞான'க� 
ெச�ற பாைதய�1” ந�#க� ெச1லலா�. 

“பாவ�…! எ�ைன இ9ப@9 ேபசினாேன…!” எ�* ந�#க� 
எ"ண�ன ��க� எ�றா1 அ��  அவ�க� உடலி1 ேபா6�தா� 
ப�றக ேவ"��. 

இைத9 ேபா�ற நிைலகள'லி��ெத1லா� ந�#க� த9ப ேவ"�� 
எ�பத5காக�தா� ��நாத� கா�@ய அ�� வழிய�1 உ#க� 
உய�ைர கட3ளாக மதி�  உ#க� உடைல ஆலயமாக மதி�  
ந�#க� அைனவ�� மகIஷிகள'� அ�� சதி ெபறேவ"�� 
எ�* உபேதசிகி�ேறா�. 

ந�#க� ந1ல எ"ண� ட� ப�ற��= ெச6த ந�ைமக� 
உ#க%�� ஓ#கி வளர ேவ"��. அேத சமய�தி1 ேக�டறி�  
உ#க%�� அறியா  உ�;க�த த�ைமக� ந�#க ேவ"��. 
ெம6ஞான'கள'� உண�3க� உ#க%�� வ�ைளய ேவ"�� 
எ�* தா� ேவ"�கிேற�. 

மாமகIஷி ஈUவரய ��ேதவ� எ�ைம இ8வா* ெச6ய= 
ெசா�னா�. ஆைகய�னா1 ந�#க� எ1ேலா�� ந�றாக இ�க 
ேவ"�� எ�* எ"G� ெபா7  நா� அ�த= சதியாக 
மா*கி�ேற�. 

எ� ெசா1ைல ந�#க� ேக��� ெபா7  உ#க%� அ  
ந1லதாகி�ற . நா� ஞான'கள'� வா�கைள= ெசா1லி 
ெகா"� வ�� ெபா7  ந�#க� இைத :�ைமயாக 
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கவன'�தாேல உ#க� ேநா6க� அைன� � ேபா��…. 

பா�கலா�…! 

எ9ப@(� உ#க%�� அ�த ஞான'கள'� வாைக9 பதிய ைவக 
ேவ"�� எ�* தா� தி��ப� தி��ப= ெசா1கிேறா�. பதிய 
ைவ�  ெகா"� அைத மC"�� நிைனவாகினா1 உ#க� 
உய�� அைத9 பைடகி�ற . ஞான'கள'� சதிகைள 
வ�ைளவ�கி�ற . 

ஒ� ந1ல ேராஜா9Eைவ9 ேபா�டா1 அ�த வ��  வ�ைள�த ப�� 
த� ந*மண�ைத வ �Rகி�ற . அேத ேபா1 ந1ல எ�ைள9 
ேபா�டா1 ந1ல எ"ெணைய ெகா�கி�ற . 

இைத9 ேபா�* தா� ெம6 ஞான'கள'� சதிகைள9 ெபற:@ய 
த�திைய ஏ5ப�� கி�ேறா�. ெம6 ஞான'களாக ந�#க� ஆக 
ேவ"��. 

�வ ந�ச�திர�தி� ேபர� ேபெராளிைய நா
 அைனவேம 
ெப%& ந
 உயிைர� கா'ேபா
.. உலக ம�க� உயி�கைள*
 
கா'ேபா
…!  
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ஞான	 ெகா��	
 அ� வா�	க� 

��நாத� கா�@ய அ�� வழிய�1 “உய�ேர கட3�…” எ�* நா� 
ெசா�னா1 “கட3� தா�… உய��..” எ�* எ7தி  ைவ�  
வ��கி�றா�க�. 

கா9ப� அ@�தா�� உய�ேர கட3� எ�றா1 அ�த உ"ைம9 
ெபா�ைள� ெதIவத5� இ1ைல. ஆனா1 கட3� தா� உய�� 
எ�ற நிைல� மா5றி= சில நிைலகைள 
ெவள'9ப�� கி�றா�க�. 

உ� ெபா�ைள க"� தன�� அறி�ேதா த� உண�வ�� 
த�ைமைய அ�த �� Pலமாகேவா அறி�ேதா அைத= 
ெசா1வதி1ைல. 

ஏென�றால அைத ,தலி1 தன�� பைட� 9 பா�க 
ேவ"��. அதன'� இயக�ைத அறி�  ெகா�ள ேவ"��. ப�� 
அ  ெசா1லாக வர ேவ"��. 

இைதேய1லா� பன'ெர"� வ�ட#க� யா� அQபவ��தப�� 
தா� ;ற நிைலக� இ�9ப  அக நிைலக%�� எ9ப@ 
இய�கி�ற  எ�*� இ�த உட��� எ9ப@ வ�ைளகி�ற  
எ�*� அைத எ9ப@ மா5ற ேவ"�� எ�*� ��நாத� 
உண��தினா�. 

ஆர�ப�தி1 நாQ� (ஞான��) உ#கைள மாதிI ந�றாக= 
சா9ப��� ந"ப�க%ட� மகி0=சியாக= R5றி ெகா"� 
இ��தவ� தா�. 

ப��னா@ இைத எ��  கOட9பட= ெச6  எ1லா� ெதI�  
ெகா"ட ப�5பா� தா� என�� வ�ைள�த அ�த ெம6 
உண�3கைள இ9ேபா  நா� உ#கள'ட� ெசா1வ . 



49 

 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.app.eswarapattar   (ESWARAPATTAR android app) 

 

அேத சமய�தி1… இைத எ1லா� ெபற ேவ"�� எ�* ந�#க� 
எ"ண�னா1தா� ”எனேக ச� …!” எ�* ��நாத� ெசா1லி 
வ��டா�. 

அதாவ  ந�#க� எ1லா� அ�த ெம6 ஞான'க� ெப5ற  ேபால 
ஆ5ற1க� ெப5றா1 தா� என�= ச�  எ�றா� ��நாத�. 
அைத� தா� இ#ேக உண��தி ெகா"��ேளா�. 

�வ ந�ச�திர�தி� ேபர� ேபெராளிைய நா
 அைனவேம 
ெப%& ந
 உயிைர� கா'ேபா
.. உலக ம�க� உயி�கைள*
 
கா'ேபா
…!  
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ஞான	 ெகா��	
 அ� வா�	க� 

கலச
 ைவ�	
 +ைற:-  
ஒ� ப��தைள� தக�@1 அ�த� த�@5�� த��தா5ேபா1 
ப=சIசிைய நிர9ப� “ஓ�” எ�* எ7த3�. ப�ற� அ�த9 ப��தைள� 
த�@1 ைவ��ப@யாக ஒ� ெசா�ைப எ��  ெகா�ள3�.  

அைத� த�@� மC  ைவக3�. அதிேல பாதி அள3 ந�ைர 
நிர9ப3�. ெசா�ப�� மC  ஐ�  மாவ�ைலகைள ந�Iேல 
படாதவ"ண� ைவகேவ"��. அத� மC  ஒ� ேத#காைய 
ைவக ேவ"��. 
ேத#காைய ைவ9பத5� ,� அைத= R�தமாக க7வ� ம>ச� 
தடவ� ச�தன� �#�ம� ைவக ேவ"��. ப�ற� ேத#காைய= 
ெசா�ப�� மC  ைவ�� ெபா7  ஒ� [பா6 அ1ல  இர"� 
[பா6 நாணய�ைத மாமகIஷி ஈUவராய ��ேதவைர எ"ண� 
அ�த ந���� ேபாட ேவ"��.  
ேத#காைய(� ந�I1 படாதவா* ைவக ேவ"��. ப�� 
ெசா�ப�� க7�தி1 ஒ� ம>ச�  "ைட \ைல ைவ�  
க�ட3�. ேத#காய�� மC  மலைர= சா�த3�. இ8வா* கலச� 
ைவ�த ப�� அத5� ,� ஒ� சிறிய ட�ளI1 ந��� ஒ� 
ட�ளI1 ப=ைச9 பா�� ைவக3�.  
ப�ற� தியான�தி5� எ1ேலாைர(� அைழ�  வ�  கலச�தி5� 
,� அமர= ெச6  தியான'க ேவ"��.  
 

தியானி�க ேவ./ய +ைற:-  
ஓ…� ஈUவரா… ��ேதவா…! எ�* எ1ேலா�� ேச��  
ெசா1லி� தியான�ைத ஆர�ப�க3�. ஓ� ஈUவரா எ�* 
ெசா1�� ெபா7  ;�வ ம�திய�1 உய�ைர எ"ண� வண#க 
ேவ"��.  
கீேழ உ�ளைத ஒ�வ� ெசா1ல ம5றவ�க� ஏ#கி� தியான'க 
ேவ"��. ஒ� அைர மண�ய�லி��  ஒ� மண� ேநர� வைர 
தியான'கலா�.  

•  எ#க� தா6 த�ைத ெத6வ சதி ெபற அ��வா6 ஈUவரா  
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•  எ#க� தா6 த�ைதய�� எ1லா மகIஷிகள'� அ�� 
சதி(� கிைட�திட அ��வா6 ஈUவரா  

•  எ#க� தா6 த�ைதயI� அ�ளாசி நா#க� ெபற அ��வா6 
ஈUவரா  

•  எ#க� ��வ�� அ�ளாசி நா#க� ெபற அ��வா6 
ஈUவரா  

 

எ�த எ"ண�ைத எ"ண� கலச� ைவ� �ேளாேமா அ�த 
எ"ண� நிைறேவற ேவ"�� எ�ற எ"ண� ட� கலச�ைத 
உ5* ேநாகி எ"ண�ைத= ெச��த3�.  
க"ண�� நிைனைவ வ�"ண�ேல ெச��தி Eமிய�� வட �வ9 
ப�திய�1 இ���  �வ ந�ச�திர�தி� பா1 ஒ�றி அதன'�* 
வ�� ேபர�%� ேபெராள'(� நா#க� ெபற அ��வா6 ஈUவரா 
எ�* ஏ#�#க�.  
 �வ ந�ச�திர�தி� ேபர�� ேபெரா� எ#க� உட1 ,7வ � 
பட��  உடலி1 உ�ள ஜ�வா�மா ஜ�வ அGக� அைன� � 
ெபற அ��வா6 ஈUவரா எ�* க"கைள P@ உட��� 
ெச��தி= சிறி  ேநர� தியான'(#க�.  
ப�� க"கைள� திற�  கலச�ைத9 பா��  மலI� மண,� 
மகIஷிகள'� அ�� சதி(� ெத6வ �ண,� இ�த 
கலச�திேல பட��  இ�த வ ��@1 உ�ள அைன�  
உய�ரா�மாக%�� அ�த= சதி கிைட�திட அ��வா6 
ஈUவரா எ�* ஒ� ஐ�  நிமிடமாவ  தியான'க ேவ"��.  
ப�� ஓ..� ஈUவரா ��ேதவா எ�* ெசா1லி� தியான�ைத 
நிைற3 ெச6(#க�. க5Eர த�ப� கா�@வ��� கலச�தி� ,� 
ைவ�தி��த ந�ைர(� பாைல(� எ1ேலா��� ெகா�#க�. 
�வ ந�ச�திர�தி� ேபர� ேபெராளிைய நா
 அைனவேம 
ெப%& ந
 உயிைர� கா'ேபா
.. உலக ம�க� உயி�கைள*
 
கா'ேபா
…!  
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ஞான	 ெகா��	
 அ� வா�	க� 

“சரவணபவா… �கா…” த�ைமகைள= சரணமைடய= ெச6ய:@ய 
சதியாக உடலான �ைக�� நி�* “க�தா…” பலவ5ைற(� 
அறி�தி�� நிைல “க�த ேகா�ட�தி5�� அம��த க�தேவேள…!” 

எ�* இராமலி#க அ@க� பா@(�ளா�, 

க�த ேகா�ட�தி5�� அம��த க�தேவேள ச",க� Vயமண�. 
ச",க� எ�றா1 உ"ைமயான ஐ�தாவ  அறிவ�� த�ைம 
ெகா"� தா� Hக�கி�ேறா�  ஆக ;லனறி3 ஐ� . 

V6ைமயான உண�ைவ� தன�� Hக��  அ�த� 
ெத6வமண�யாக எ�ைன ஆக ேவ"�� எ�* அவ� 
ெதள'வாக9 பா@(�ளா�. அவ� பா@யைத அ��த�ைத இ�Q� 
நா� ;I�  ெகா�ளவ�1ைல. 

ச",க� எ�றா1 ஐ�தாவ  அறி3. ச",க� எ�றா1 ேவ* 
வ�தமாக எ"ண� ெகா�கி�றா�க�. 

இைத நா� ;I�  ெகா"டா1 அ�* இராமலி#க அ@க� 
எ8வா* பா@னா� எ�பைத� ெதI�  ெகா�ளலா�. அவ� 
பாட1கைள9 ;க0�  பா�கி�ேறா�. பாடலி� “Pல�ைத…” 

இ�Q� நா� காணவ�1ைல. 

ஆனா1 அைத= ெசா�னா1 நா� ேத@ ெகா"ேடய��9ேபா�. 

உண�வ�� உண�வ�� இயக#கைள� ெதள'வாக இ�த ஆறாவ  
அறிவ�� த�ைம ெகா"� நா� ெதள'�திட1 ேவ"��. 

ச",க� Vயமண� – ச",க…, ஐ�தாவ  அறிவ��  ைணயா1 
உய��த உண�3 ெகா"� அ�த ஒள'ய�� உண�வாக என�� 
உ�வா�த1 ேவ"�� எ�* அவ� பா@(�ளா�. 
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அதன'� Pலக��  இ  தா�, 

உ",க= ைசவமண� – ம5ெறா�ைற ெகா1லாதப@ அ�� ஒள' 
எ�ற உண�வ�� த�ைம ெகா"� இ�த= ைசவ� எ�ற 
நிைலய�1 ெசய1ப��த ேவ"��. 

நா� (உட1) அைசவ�.  �வ ந�ச�திர� ைசவ� அ  தன�� 
அைச(� த�ைம இ1லா  இ��� இ�9ப�ட�திேல தன�� 
அ�த= ைசவ மண�யாக உ�வாகி�ற . 

இதைன நா� ெபறேவ"�� எ�* தா� அவ� பாட1கள'ேல 
பா@னா�. 

�வ ந�ச�திர�தி� ேபர� ேபெராளிைய நா
 அைனவேம 
ெப%& ந
 உயிைர� கா'ேபா
.. உலக ம�க� உயி�கைள*
 
கா'ேபா
…!  
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ஞான	 ெகா��	
 அ� வா�	க� 

த�ைமக� ெச6ேவா� உண�3க� இ#ேக நிைறய உ"�. 
உ#கைள9 பா��த3டேன “இ�ென�ன தவ* ெச6கிற��க�… 

ெச6த��க�…!” எ�* நா� ெசா1லலா�. 

என� அ  தைல வலியா…? 

ஒ�வ� ெச6(� தவ*கைள :�ைமயாக கவன'�ேதா� 
எ�றா1 ந� உய�� அைத எல�ரான'காக மா5றி நம�� 
பதிவாகி வ���. 

ம5றவ�க%ைடய ெக�டைதெய1லா� அ@க@ நா� பா��  
Hக��  அறி�  ெகா"ேட இ��ேத� எ�றா1 அேயாகிய� 
ந�ப� ஒ�றாக9 ேபா6வ��ேவ�. 

அத5�9 பதிலாக ெக�டைத(� தவ*கைள(� அக5ற= ெச6(� 
அ�� ஞான'கள'� உண�ைவ என�� தி��ப� தி��ப9 
பதிவாகி அ�த அ�� உண�3கைள என�� வள��  
ெகா"டா1 ெக�டைத ந��� ஆ5றலாக  என�� வள��. 

��நாத� என� கா�@ய  அ  தா�…! 

சில ேப� நிைனகலா�…. சாமி ஏ� எ#க� கOட#கைள எ1லா� 
ெதI�  ெகா�ள:டா ..! ெதI�  எ#க� கOட�ைத ந�க 
உதவ� ெச6யலா� அ1லவா…! எ�*. 

இவ��� ெதIகி�ற கOட�ைத எ1லா� எ�ன'ட� ேக�டா1 
நா� பதிவாகி இ��தா1 ஒ8ெவா��த� கOட�ைத(� 
ேக�டா1 எ�ன'ட� எ�ென�ன கOட� எ1லா� பதிவா��? 

எ1லா� சாமிேக ெதI(�. சில ேப� ெசா1வா�க�. 
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சில சாமியா@க�… ேஜாசிய�க� இ�கி�றா�க�. அவ�கள'ட� 
நா� ெச�றா1 உ#கைள9 ப5றி எ1லா வ�பர,� ெதI(� 
எத5காக வ�தி�கி�ற��க� எ�*� என�� ெதI(� உ#க� 
கOட� எ1லா� என�� ெதI(� எ�பா�க�. 

அ9ெபா7  அவ�க� ெபIய மகானாகி வ��வா�க�. அ�த மகா� 
கைடசிய�1 எ�ன ஆவா�…! 

ம5றவ�க� கOட�ைதெய1லா� Hக��  அறி�  ெகா"டா�க� 
அ1லவா…! அவ�க� உடலி1 அ�த வ�ஷ� அதிகI�  
கைடசிய�1 பா�ப�� உடலி�� வ�ஷ ெஜ� கள'� உடலாக3� 
Eத கணமாக3� தா� ஆக ,@(� 

நா� அ9ப@ மகா� ஆகவ�1ைல. 

�வ ந�ச�திர�தி� ேபர� ேபெராளிைய நா
 அைனவேம 
ெப%& ந
 உயிைர� கா'ேபா
.. உலக ம�க� உயி�கைள*
 
கா'ேபா
…!  
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ஞான	 ெகா��	
 அ� வா�	க� 

ெதள'�த ந�ராக இ��� ெபா7  ந�I� அ@ய�1 கீேழ இ��� 
ெபா�ைள நா� அ9ப@ேய காண ,@கி�ற . ஆனா1 ந�� 
ெதள'வாக இ��தா�� அேத ந�I� த�ைமக� அைலபா(� 
ெபா7  கீேழ இ��� ெபா�� ெதள'வாக� ெதIவதி1ைல. 

அைத9 ேபா�* தா� ெதள'�த மன ட� நா� இ�க9ப�� 
ெபா7  எைத(� சீராக காண ,@கி�ற . மன 
கலகமாகிவ��டா1 எைத(� சீராக= ெசய1ப��த ,@யா  
ேபா6வ��கி�ற . 

அ8வா* மனதி1 வ�� கலகமான நிைலகைள(� ெதள'வாக 
,@யாத நிைலய�1 சி�தைனைய �ைல��  நிைலகைள(� 
பல உண�வ�� அைலக� அைல�  ெகா"@�9பைத= சம9ப��தி 
நி*� � அ�த மகIஷிகள'� அ�� ஒள'. 

ஓ…� ஈUவரா…! எ�* உய�ைர9 ;�வ ம�திய�1 எ"ண� 
மகIஷிகள'� அ�� சதி நா#க� ெபறேவ"�� எ�* 
ஏ#கிவ��� மகIஷிகள'� அ�� சதி எ#க� ஜ�வா�மா 
ெபறேவ"�� எ�* உட��� ெச��த ேவ"��. 

அ9ெபா7  அ�த�  �ப�ைத9 ேபாக :@ய ெம6 ஞான'ய�� 
அ�� சதி உட��� ஊ��வ� ந�ைம ஆ�@9பைட�� மன 
�ழ9ப�ைத(� மன �ைட=சைல(� நிவ��தி ெச6  ந� 
எ"ண�ைத(� ெசயைல(� ெதள'வா�கி�ற . 
வ�யாபார�ைத(� சீராக= ெச6கி�ற . ���ப�தி�� 
அைனவைர(� ஒ5*ைமயா�கி�ற . 

அ�த அ�� ஒள' நம�� ெப��� ெபா7  உய�Iேல 
ேபெராள'யாக வ �சி ெகா"ேட இ���. அ  வள�=சியா��. 
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அ8வா* அ�த மகி0=சியான உண�3கைள வள��  இ�த 
உடைலவ���= ெச�றப�� உய�ரா�மா ஒள'யாக மாறி எ�த 
மகIஷிக� இைத கா�@ அ�த ெம6ைய உண��தினா�கேளா 
அவ�கள'� அ�� வ�ட�தி1 இைணயலா�. 

�வ ந�ச�திர�தி� ேபர� ேபெராளிைய நா
 அைனவேம 
ெப%& ந
 உயிைர� கா'ேபா
.. உலக ம�க� உயி�கைள*
 
கா'ேபா
…!  
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ஞான	 ெகா��	
 அ� வா�	க� 

சாமி (ஞான��) இ�தைன(� ெதI�  ெகா"டா�. எ1லா� 
அவ��� ெதI(�. அவ� எ1லாவ5ைற(� ெதI�  தா� 
ெச6தா� எ�* ந�#க� ெசா1லலா�. 

ஆனா1 ெதI�  எ 3ேம நா� ெச6யவ�1ைல. ��நாத� பதி3 
ெச6தா�. அைத9 ெபறேவ"�� எ�* ஆைச9ப�ேட�. அத� 
வழி என�� ெதI(� வா69; வ�கி�ற . 

நா� ெதI�  ெகா"ட  ேபா�* ந�#க%� ெதIய9பட ேவ"�� 
எ�* “ஆைச9ப�டா1…” அ�த உண�வ�� த�ைமைய 
வள�கி�ற��க� எ�* அ��த�. 

ஆனா1 ந�#க� எைத ஆைச9ப�கி�ற��க�…? அைத 
ஆைச9ப�கி�ற��களா…! சி�தி� 9 பா�#க�. 

சாமிய�ட� ஆசீ�வாத� வா#கினா1 எ� ���ப�தி1 உ�ள 
கOட#க� ந�#��… உடலி1 உ�ள ேநா6க� ந�#��… ெதாழி1 
ந�றாக இ���… எ�* தா� எ"Gகிற��க�. 

இ�த ஆைச “�*கிய ஆைசயாகி�ற …!” 

அ�ைள9 ெப�க ேவ"��. இ�ைள9 ேபா�� அ�த அ�� 
சதி ேவ"�� எ�* எ"ண�ன ��க� எ�றா1 இ�த ஆைச 
“த�ைமகைள ந��� ஆைசயாகி�ற …” 

இைத9 ெபறேவ"�� எ�ற ஆைச(ட� ந�#க� வ�தா1 அ�� 
ஞான� ெப*வ ��க�. உ#க� வா0ைகய�1 அறியா  
இைடமறி�� உண�வ�� த�ைமகைள அ  “நி=சய�” மா5*�. 
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யா� உபேதசி�� உண�3கைள= சீராக கைட9ப�@9ேபா� இைத 
உண��தி�9பா�க�. 

“சாமி தா� ெகா�9பா�… அவ� தா� எ1லா�…!” எ�றா1 நா� 
எ� ��நாதைர அ9ப@ எ"ணவ�1ைலேய…! 

�வ ந�ச�திர�தி� ேபர� ேபெராளிைய நா
 அைனவேம 
ெப%& ந
 உயிைர� கா'ேபா
.. உலக ம�க� உயி�கைள*
 
கா'ேபா
…!  
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ஞான	 ெகா��	
 அ� வா�	க� 

ெபௗ�ணமி அ�* உ#க� ���ப�தி1 :��� தியான� இ��  
���ப�தி1 உ�ேளா� அைனவ�� ஒ�* ேச��  மகIஷிகள'� 
அ�� சதி நா#க� அைனவ�� ெபறேவ"�� எ�* ஒ� ப�  
நிமிடமாவ  ஏ#கி� தியான'க ேவ"��. 

அத5�9 ப�� உ#க� Pதாைதய�கள'� உடைல வ���9 ப�I�  
ெச�ற உய�ரா�மாகைள ச9தIஷி ம"டல� ட� இைணக 
ேவ"��. 

இ8வா* பழகி ெகா"ட ப�� �லெத6வ#கள'� 
உய�ரா�மாக� ச9தIஷி ம"டல� ட� இைணய ேவ"�� 
எ�* வார�தி1 ஒ� நாளாவ  எ"ண ேவ"��. 

காரண� அவ�கள  உண�3க� உ#க� உடலி1 உ"�. 

இ�ெனா� உடலி1 இ��  ,�ேனா�கள'� ஆ�மா ெவள' 
வ�தா�� மகIஷிகள'� அ�� சதிகைள எ��  ெகா"ட 
வலிைமயா1 உ�தி� த�ள'னா1 அ�த உய�ரா�மாகைள9 ப�றவா 
நிைல ெபற= ெச6ய ,@(�. 

உ#க� ���ப�தி1 உ�ள Pதாைதய� எவேரQ� வ�" 
ெச�றா1 தா� ந�#க%� அவ�கைள9 ப�� ெதாட��  வ�" 
ெச1ல ,@(�. 

இ  அ1லா  மா�க� இ1ைல. 

�வ ந�ச�திர�தி� ேபர� ேபெராளிைய நா
 அைனவேம 
ெப%& ந
 உயிைர� கா'ேபா
.. உலக ம�க� உயி�கைள*
 
கா'ேபா
…!  
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ஞான	 ெகா��	
 அ� வா�	க� 

வ�யாசக� வா�மCகி சமCப�தி1 வ�த அ�ணகிIநாத� இராமலி#க 
அ@க� இராமகி�Oண பரமஹ�ச� ம5*� ஏைனய மகா�க� 
எ�* ெசா1�� அைனவ�ேம க1வ� க5* உண��தவ�க� 
அ1ல க1வ�ய�1 ஞான� ெப5றவ�க� அ1ல…! அவ�க� 
க5*ண��தெத1லா� த#க%ைடய அQபவ�தி1 
க"�ண��தைவக� தா�. 

அQபவE�வமாக� தா� ெப5ற உய��த சதிகைள(� த#க� 
உடலி1 வ�ைளய ைவ�த ஆ5ற1 மிக உண�3கைள(� 
ேபாதைனகளாக மக%� ெவள'9ப��தினா�க�. 

ச�த�9ப�தா1 Hக��த சதி தா� அவ�க%�� அ  அ8வா* 
உ�9ெப*கி�ற . 

அவ�க� ெப5ற  ேபா1 எ1ேலா�� ெபற ேவ"�� எ�பத5காக 
ச9தIஷிகள'� அ�� சதி ெபறேவ"�� எ�* இ�த= 
ச�த�9ப�ைத உ�வா�கி�ேறா�. 

நா� (ஞான��) க1வ� க5காதவ� தா�. மாமகIஷி ஈUவராய 
��ேதவI� அ�ளா1 அவைர9 ப��ப5றிய உண�3 ெகா"� 
அைத9 பதி3 ெச6  அதன'�  ைண ெகா"� வ�"ண�� 
ஆ5றைல9 ெபற ,@�த . 

மகள'� உண�வ�� த�ைம(� த�ைமகைள அக5*� 
உண�ைவ(� க"டறிய ,@�த . த�ைமகைள அக5*� 
சதிகைள என�� வள��  ெகா�ள ,@�த . 

க5றவ�கேளா க5காதவ�கேளா… அறி�தவ�கேளா 
அறியாதவ�கேளா… எ�* (உ#கைள) ந�#க� யா�� எ"ண 
ேவ"டா�. அறிய ேவ"�� எ�பத5காக�தா� வ�கிேறா�. 
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ப�ள'�= ெச1ேவா� அைனவ�� அறி�  ெகா"� 
ெச1வதி1ைல. அறி�  ெகா"ட ப�� ப�ள'�= ெச1லவ�1ைல. 
அறிவத5�� தா� ப�ள'�= ெச1கிேறா�. 

அைத9 ேபா�* உலைக அறிவத5காக3� ெம6 ஞான� 
ெப*வத5காக3� தா� இ#ேக வ� �ேளா�. அைத9 ெப*� 
நிைலகைள நம�� வள��  ெகா�ள ேவ"��. 

�வ ந�ச�திர�தி� ேபர� ேபெராளிைய நா
 அைனவேம 
ெப%& ந
 உயிைர� கா'ேபா
.. உலக ம�க� உயி�கைள*
 
கா'ேபா
…!  
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ஞான	 ெகா��	
 அ� வா�	க� 

க�த சO@ எ1லா ,�க� ஆலய#கள'1 
ெகா"டாட9ப�கி�ற . அைத நா� ேவ@ைக பா�க= 
ெச1கி�ேறா�. எ9ப@…? 

,�கைன9 ப5றிய காவ�ய#கைள மனதி1 ைவ�  
ெகா�கி�ேறா�. க�த� அRரைன ெகா1ல9 ;ற9ப�கி�றா� 
எ�ற நிைல தா� நம�� ெதIகி�ற . 

ஆனா1 அ�த க�த ;ராண�தி� உ"ைமய�� நிைலகைள நா� 
அறிவதி1ைல. 

அைத இராமலி#க அ@க�…, “க�த ேகா�ட�தி5�� அம�� �ள 
க�தேவேள…” எ�* பாட1கைள9 பா@(�ளா�. 

பல ேகா@= சBர#கள'1 பல அGகளா1 உ�வாக9ப�� அைவ 
அைன� � என�� :�ைமயாக இ��  என� ,� 
ெதள'வாகி ெகா"@��� இ�த உய�ைர – அைத�தா� க�த 
ேகா�ட�தி5�� அம�� �ள இ�த உய�ைர “க�தேவேள…” எ�* 
அவ� பா�கி�றா�. 

த�ைமக� என�� நாடா  ந�ைமக� ெச6(� பல உண�3க� 
எ�ன'ேல ேதா�ற ேவ"�� எ�* த� உய�ைர ேவ"�கி�றா�. 

த�ைமயான உண�3கைள� தன�� Hகரா  “ந1ல உண�3கைள 
நா� எ8வா* Hகர ேவ"��…” எ�* இராமலி#க அ@க� 
ெதள'வாக கா�@(�ளா�. 

�வ ந�ச�திர�தி� ேபர� ேபெராளிைய நா
 அைனவேம 
ெப%& ந
 உயிைர� கா'ேபா
.. உலக ம�க� உயி�கைள*
 
கா'ேபா
…!  
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ஞான	 ெகா��	
 அ� வா�	க� 

இய5ைகேய மா5றியைம�  ெகா"� தன�� இ�த உண�வ�� 
த�ைம வள��  ெகா�%� சதி இ�த மன'தQ��தா� 
உ"�. நா� எ�த ெம6 உண�3கைள வள�க ேவ"�� எ�* 
எ"Gகி�ேறாேமா… அதன'� நிைலகள'1 நா� வள��  
வ�டலா�. 

ந�#க� வளர ேவ"�� எ�* எ"G� ெபா7  நா� 
வள�கி�ேற�. ந�#க%� இைத9 ேபா�* எ1லா� ந1லதாக 
இ�க ேவ"�� எ�* எ"G#க�… ந�#க� நி=சய� 
வள�கிற��க�. 

இ�த� தியான�தி� Pல� எ��  ெகா"ட மகIஷிகள'� 
உண�3கைள எ1ேலா��� பா6=ச9ப�� ெபா7  நி=சய� நா� 
அ�த நிைலகைள9 ெப*கி�ேறா�. 

நா� இ9ப@ நிைன�ேதேன…! ஆனா1 இ�* இ9ப@�  �ப#க� 
வ� வ��டேத எ�* இ�த உட�� ,கிய� வ� ெகா�க 
ேவ"@ய  இ1ைல. 

நம� உட1 ,கியமாக ேவ"��. ஆனா1 இ�த உட��� 
இ�க9ப�� ெபா7ேத நா� எைத= ெச6ய ேவ"��? எைத நா� 
கழிக ேவ"��? எைத நா� :�டேவ"��? எ�ப  தா� ,ைற. 

இ�த உட1 நம� எ�*� சதமி1ைல. 

இ�த உடைல வ��� உய�ரா�மா ெச�* வ��டா1 இ�த உடலி1 
நா� எ�த வ�ைனைய= ேச��  ெகா"ேடாேமா இ�த வ�ைனய�� 
உண�3க� உய��ட� ஒ�றி அைத இயகிேய த���. 
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உட1 மC  ப5* ெகா"டா1 ேவதைனைய உ�வா��. இ�த 
நிைலய�1 இ��  ந�ைம மா5றி ெகா�ள ேவ"��. 

நா� ஒ8ெவா�வ�ம ப�தாவ  நிைலயான “க1கி..” எ�ற 
நிைலைய அைடய ேவ"��. 

KIயைன வ���9 Eமி வ�லகி= ெச�றா1 பன'9 
பாைறகளாகிவ���. நா� இத5�� சிகிவ�டாதப@ இ9ெபா7  
இ��� �ைற�த கால�திேலேய ந�,ைடய எ"ண�ைத அ�த 
மகIஷிகள'� எ"ண உண�3ட� இைணக= ெச6ய ேவ"��. 

இ�த உடைல வ��� நா� ெச�றா1 அ�த வ�"Gலக� ெச�* 
எ�*� அழியா ஒள'= சBரமாக ெப� வ �� ெப� நிைலயான அ�த 
நிைலைய நா� அைடய ேவ"��. 

அ�த எ"ண�ைத வ�வாக ைவ�  இைத ந�#க� ெச6  
பா�#க�. உ#க� வா0வ�ேல ெத6வ �க நிைலயாக மலர ,@(�. 

�வ ந�ச�திர�தி� ேபர� ேபெராளிைய நா
 அைனவேம 
ெப%& ந
 உயிைர� கா'ேபா
.. உலக ம�க� உயி�கைள*
 
கா'ேபா
…!  
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ஞான	 ெகா��	
 அ� வா�	க� 

எ�ைன9 ேபா5றி9 ;க0வதி1 பயன'1ைல. 

அ�த அ�� மகIஷிகள'� அ�� ஞான�ைத ந�#க� 
ஒ8ெவா�வ�� :�@ அ�த உண�வ�� த�ைமயா1 உலக� 
ேபா5*� உ�தம�களாக ந�#க� வளர ேவ"��. அ தா� 
எ�ைன9 ேபா5*வதா��. 

ஆகேவ அ�� சதிகைள கணவ� மைனவ� இ� பால�க%� 
வள��  ெகா�%#க�. கணவ� மைனவ��� ந�#க� ஒ�றி 
வா7� நிைலக� ெப5* ���ப�தி1 வ�� இ�� K0�த 
நிைலகைள எ9ப@ மா5றிட ேவ"�� எ�ற நிைல� ெகா"� 
வா�#க�. 

அதிகாைலய�1  �வ ந�ச�திர�திலி��  வ�� ேபர�� 
ேபெராள'ய�ைன9 ெபறேவ"�� எ�* எ��  ெகா�%#க�. 
அ�த ேநர�தி1  �வ ந�ச�திர�திலி��  வ�� அைலகைள 
எள'தி1 கவர ,@(�. 

யா� உ#க%�� பதி3 ெச6த எ"ண� ெகா"� அைத Hக��  
அ�த மகIஷிகள'� அ�� சதி உ#க� உட1 ,7வ � படர 
ேவ"�� எ�* உட��� ெச�� #க�. 

கணவ� மைனவ� ஒ�வ�ெகா�வ� அ�த= சதி ெபறேவ"�� 
எ�* தியான'(#க�. இ�வ�� ஒ�* ேச��  இ8வா* 
எ"ண�னா1 உ#க� ���ப�தி1 வ�� சிக1கள'லி��  
வ��ப�� உபாய#க� அ#ேக ேதா�*�. 

இதன'�  ைண ெகா"� ந�#க� வா0�  வ�தா1 இ�* இ�த 
ந>R கல�த உலக உண�3கள'லி��  மC�@�� நிைலக� 
உ#க%� கிைட��. 



75 

 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.app.eswarapattar   (ESWARAPATTAR android app) 

 

�வ ந�ச�திர�தி� ேபர� ேபெராளிைய நா
 அைனவேம 
ெப%& ந
 உயிைர� கா'ேபா
.. உலக ம�க� உயி�கைள*
 
கா'ேபா
…!  
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ஞான	 ெகா��	
 அ� வா�	க� 

வகீ1 ப@9ைப9 பய��றப�� பல ச�ட HGக#கைள அறி�  
ெகா�கி�ேறா�. ச�ட�தி� HGக#க� அறி�  ெகா"டா�� 
இதிேல ப�ைழக� எ ? எ�ற நிைலக� ந�க க5* 
ெகா�கிேறா�. 

க5* ெகா"டா�� தன� ெந�#கிய ஒ� ந"ப� 
இ�கி�றா� எ�றா1 அவ� தவ* ெச6தா1 அவைன காக 
,5ப�கி�ேறா�. 

“ச�ட�தி1 எ#ேக �ைற இ�கிற …?” எ�* ந"பைன காக� 
தவ*� ெச6கி�ேறா�. 

யா�� ேகாப��  ெகா�ளாத��க�. சில நிைலகள'1 நட9பைத= 
ெசா1கிேற�. (ச�ட#க� எ8வா* இ�கி�ற  எ�ற நிைலக� 
இ9ப@) 

அேத மாதிI ஆ@�ட� ப@�தவ�க� அத� வழிகள'ேல 
க5*ண��தா�� அவ� க5*ண��த நிைலக� ெகா"� த� 
வா@ைகயாள�கைள எ9ப@ கா9பா5*வ  எ�* தா� 
அவ�ைடய த� வமாக இ�கி�ற . 

வ�Rவாசமாக இ�க ேவ"�� எ�ற ச�கா� நிைலகள'லி��  
த�ைன மா5றி ெகா�%� நிைல தா� இ#ேக வ�கி�றேத 
தவ�ர ெபா  வ�தியான நிைலக� ெகா"� ெசய1ப�� நிைலக� 
இ1ைல. 

தவ* அ#ேக(� அ#ேக வர:டா  இ#ேக(� நா� தவறான 
நிைலக� ெச6ய:டா  எ�ற நிைலக� அதிேல எ  ைமயமாக 
இ�கிறேதா அைத உண��  அைத ஏ5*ெகா"� ெசய1ப�� 
இ�த நிைல(� இ1ைல. 
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ஏென�றா1 அ9ப@9 ேபானா1 இவ� “ப�ைழக� ெதIயாதவ�…” 

எ�ற ப�டேம வ�  வ���. இ�த ஆறாவ  அறிவா1 வர:@ய 
நிைலகைள இவ� இ�த ேவைல� லாயகி1ைல. இவ� எத5காக 
இ#ேக வ�தா�..? எ�* ெசா1வா�க�. 

நியாய�தி5காக9 ேபாரா@னா1 அவ� “ைப�தியகார வகீ1…” 

எ�* ெசா1வா�க�. நியாய�தி5காக ேவ"@ ஆ@�ட� 
ெசா�னா1 இவ��9 “ப�ைழக� ெதIயவ�1ைல..!” எ�* 
ெசா1வா�க�. 

இ9ப@� தவ* ெச6பவQைடய நிைலக� தவ* ெச6  வ��ேட� 
எ�றா1 அ�த� தவைற அ  சாதகமாக ைவ�  எ�த= ச�ட�தி1 
எ  ஓ�ைட இ�கி�றேதா அைத9 ப�@�  தவ* ெச6தவைர 
கா9பா5றி ெக�@காரரா�� நிைல தா�, 

அ9ெபா7  எ#க� வகீ1 “மிக3� ெக�@கார�” எ�பா�க� 

�5றவாள'யாக இ�9பவ� இவ� ,த�ைமயாக (ந1லவனாக) 
வ�  வ��கி�றா�. �5றவாள' ெச6ய:@ய தவைற அவ� 
ஏ5*ெகா"� வகீ1 �5றவாள'யாக ேவ"��. 

�5ற�ைத= ெச6  ெகா"ேட இ�க ேவ"�� எ�ற 
நிைலக%� இவ� வாதி�கி�றா�. இ9ப@�தா� இ�ைறய 
நிைலக� க1வ�ய�1 ஞான#க� வர9ப�� ேபா  இ  தா� 
வ�கி�ற . 

ஏென�றா1 இ  வ�>ஞான அறிவா1 மன'தனா1 க5*ண��த 
நிைலக� இ�தைகய இய1;க� வ�கி�ற . (நா� யாைர(� 
�ைற :றவ�1ைல) 
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ெம6ஞான'ய�� உண�3கைள நா� ஒ8ெவா� சமய� நா� 
எ�க9ப�� ேபா  ந�ைம அறியாம1 இய�� த�ைமகள'லி��  
�5ற இய1;கைள அக5ற= ெச6(�. 

இய5ைகய�� உண�3க� எ8வா* இய#�கி�ற ? அ�த 
உண�வ�� ஆ5ற1 மன'தைன எ9ப@ இய�கி�ற ? எ�ற 
நிைலைய அறி�தவ�க� ஞான'க�. 

கால�தா1 ச�த�9ப�தா1 இைண�த இ�த நிைலகைள இ  
எ8வா* ,றிய@9ப ? எ�ற ஆ5ற1கைள வள��  
ெகா"டவ�க� மகIஷிக�. 

சாதாரண மன'த உண�வ�� இயக நிைலக� இ  ம5றவ�கைள 
�5றவாள'யா��. அ�த ெம6ஞான'க� யாைர(� �5றவாள' 
ஆ�வதி1ைல. 

�வ ந�ச�திர�தி� ேபர� ேபெராளிைய நா
 அைனவேம 
ெப%& ந
 உயிைர� கா'ேபா
.. உலக ம�க� உயி�கைள*
 
கா'ேபா
…!  
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ஞான	 ெகா��	
 அ� வா�	க� 

இ�* ந�ைம9 பா கா�  ெகா�%� வழி அவசிய� 
ேதைவ9ப�கிற . 

இ�த உடலிலி���ேபா  தா� சதிகைள :�ட ,@(� இ�த 
உடைல ைவ� �தா� அ�த ெம6 ஒள'ைய9 ெபற ,@(�. அ�த 
ெம6 வழிைய9 ெப*வத5காக�தா� மகIஷிக%� ஞான'க%� 
அ�தைன பா�பா�ப�டன�. 

இைத நா� எ"ண� எ��தா1 இர"� பய�க%� வ�ைள(�. 

இ�த மன'த வா0ைகய�1 ெச1வ,� நம� இைண�  வ��. 
ந� மன,� அைமதி ெப*�. உடைல வ���9 ப�I(� ெபா7  
வ�"G�9 ேபாகிேறா�. 

இ�த உடலி1 ேநாேயா ம5ற  �பேமா வ�தா1  �ப�தி5� 
இட� ெகா�காத��க�. அ  பா��� வ�� ேபா��. அ�த 
ேநர�தி1  �ப� வ�த …! அ  அ  பா���9 ேபா�� நா#க� 
மகIஷிகள'� அ�� ஒள' ெபற ேவ"�� அ  எ#க� உட1 
,7வ � பரவ ேவ"�� எ�* இைத நம�� :�@ ெகா�ள 
ேவ"��. 

என�� இ�த அ7�= ேசராத நிைல ெபற ேவ"�� எ� ெசா1 
ேக�பவ�க%� இன'ைமயாக இ�க ேவ"��. எ� பா�ைவ 
எ1ேலா��� ந1லதாக இ�க ேவ"��. இ�த= சதிக� 
அைன� � எ�Q� வ�ைள�  ெகா"ேட இ�க ேவ"�� 
ஈUவரா.. எ�* உய�Iட� ெசா1லி ,ைறய�ட ேவ"��. 

இ�த உண�ைவ நா� ஆழமாக பதிய= ெச6  இயகமாக மா5ற 
ேவ"��. 
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�வ ந�ச�திர�தி� ேபர� ேபெராளிைய நா
 அைனவேம 
ெப%& ந
 உயிைர� கா'ேபா
.. உலக ம�க� உயி�கைள*
 
கா'ேபா
…!  
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