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மனிதன் பித்துப்
பிடித்தவன் ேபால
ஆகி… சிந்தைன
இழந்து தவிக்கும்
காலம் ெவகு
தூரத்தில் இல்ைல…!
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வால் நட்சத்திரம்

இரண்டாயிரம்

சூrயக்

மண்டலங்கைள

“வால்

குடும்பங்களில்
நட்சத்திரம்…”

ஒதுங்கிய

(COMET)

என்று

(கழிவு)

தூசி

ெசால்வா9கள். வால்

நட்சத்திரம் என்பது கடும் விஷத் தன்ைம ெகாண்டது.
அது

ேபாகும்

அதற்குள்

பாைதக்கு

அது

ேநராக

எந்தச்

கவரப்படுகின்றது.

சூrயக்
சூrயன்

குடும்பம்

வருகின்றேதா

அைதக்

கவ9ந்தால்

பrசுத்தப்படுத்தி பிரபஞ்சத்திற்குக் ெகாடுக்கின்றது.
ஆனால்

பிரபஞ்சத்தில்

அைதப்

பrசுத்தப்படுத்துவதற்கு

முன்

ேகாள்கள்

ஊடுருவினால் பூமிக்குள் வந்து விடுகின்றது.
மற்ற

ேகாள்களில்

ஊடுருவினால்

அந்தக்

ேகாள்களில்

திைச

மாற்றம்

ஆகின்றது. ேகாள்களுக்குள்ளும் மாற்றங்கள் ஆகின்றது. விஷத் தன்ைமகள்
பரவி விட்டால் அதன் ஓட்டத்தின் திைசயும் மாறுகின்றது.
உதாரணமாக ெசவ்வாய்க் ேகாள் நாதகாரகன் என்றால் அதிேல இந்த விஷத்
தன்ைமகள்

கவரப்பட்டால்

ெவளிப்படுத்துகின்றது.

அேத

விஷத்

தன்ைமகைள

அதுவும்

கலந்து
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ெசவ்வாய்க் ேகாளிலிருந்து வருவைதச் சூrயன் கவ9ந்து பிரபஞ்சத்திற்குள்
அனுப்பப்டும் ெபாழுது அதனின் உண9வு நம் பூமியின் ஈ9ப்பிற்குள்ளும்
வருகிறது.
1.ெசவ்வாய்க் ேகாளில் உருவான விஷத்தன்ைம கலந்த அந்த நாதம் நம்
பூமிக்குள் கவரப்படும் ெபாழுது
2.தSைமயின் உண9ச்சிகைளத் தூண்டும் நிைலயாகப் பரவுகிறது.
3.ெசவ்வாய்க் ேகாளில் மாற்றம் ஆவைதத் தாவர இனங்கள் எடுத்துக்
ெகாண்ட பின் எதி9 நிைலயான உண9வின் நாதங்களாக மாறி
4.தாவர இனங்கள் கடும் ேநாயாகி அது விைளயும் தன்ைமயும் மாறுகிறது.
இைதெயல்லாம் குருநாத9 ெதளிவாகக் காட்டுகின்றா9. சாப்பாடு
ஞாபகத்திற்குப் ேபாகாதபடி இந்தப் பிரபஞ்சத்தின் இயக்கத்ைத முழுைமயாக
யாம் ெதrந்து ெகாள்ளும் வைரயில் பட்டினியாக இருக்கச் ெசய்தா9.
எைத…?
பட்டினி என்றால்
1.இந்த உடலில் இருக்கக்கூடிய மனித உண9வு ெகாண்ட நிைலகைளப்
பட்டினியாகப் ேபாட்டு
2.அந்த அருள் ஞானி அகஸ்தியன் கண்ட உண9விைன நS ெபறு என்றா9.
3.அகஸ்தியன் ெதrந்து ெகாண்ட உண9விைன நS உணவாக உட்ெகாண்டால்
4.இருைள நS க்கும் அந்த அருள் சக்தி கிைடக்கும் என்ற நிைலைய இப்படிக்
ெகாண்டு வந்தா9.
சிவன் இராத்திr என்று விரதம் இருக்கிறS9கள் என்றால் நSங்கள் “நல்ல
அணுக்களுக்குச் சாப்பாடு ெகாடுப்பதில்ைல…!”
கஷ்டம் துன்பம் துயரம் என்ற தSைமயான உண9வுகைள உனக்குள்
எடுக்காதபடி அந்த ஞானி கண்ட அருள் உண9ைவ உனக்குள் எடுத்து
வள9த்துக் ெகாள்…! என்று குருநாத9 ெதளிவாக்கினா9.
ஒரு கம்ப்யூட்டைர எலக்ட்rக் ைவத்து இயக்கப்படும் ேபாது உண9வின்
அதி9வுகைள ைவத்து நமக்கு ேவண்டியைத எல்லாம் அதிேல பதிவாக்கித்
ெதrந்து ெகாள்கிேறாம்.
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அேத ேபால நமது உயிரும் எலக்ட்rக்ைக உருவாக்கிக் ெகாண்டுள்ளது.
1.இங்ேக யாம் உபேதசிக்கும் ேபாது கூ9ந்து கவனித்தால் உங்கள் கண்…
2.எலும்புக்குள் உள்ள ஊன்களில் அைதப் பதிவாக்கி அதன் உண9ைவ
இைணத்துக் ெகாண்ேட உள்ளது.
உங்கள் கவனங்கள் யாம் உபேதசிப்பைதப் ெபற ேவண்டும் என்ற ஏக்க
உண9வுடன் இருந்தால் அது பதிவாகின்றது. மீ ண்டும் நS ங்கள்
நிைனவாக்கப்படும் ெபாழுது அந்த மாமகrஷி அகஸ்தியன் கண்டறிந்த
உண்ைமயின் உண9வுகைள… காற்றிலிருப்பைதக் கவரும் சக்தியாக
உங்களுக்குள் வரும்.
எமது குருநாத9 எனக்கு (ஞானகுரு) எப்படிப் பதிவு ெசய்தாேரா அைதப் ேபால
உங்களுக்குள்ளும் பதிவாக்குகின்ேறன். மீ ண்டும் நிைனவுக்குக் ெகாண்டு
வரும் ேபாது நS ங்கள் எளிதில் அைதப் ெபற முடியும்… நிச்சயம் ெபறுவ9கள்.
S
இன்று… இந்தக் காற்று மண்டலத்தில் நச்சுத் தன்ைமகள் பரவி மனிதனின்
சிந்தைன இழந்து… மனிதனுக்கு மனிதேன ெகான்று குவித்து அைத ரசிக்கும்
தன்ைமயாக வந்து விட்டது.
1.ஆனால்… நாம் அைனவருேம ஒருவருக்ெகாருவ9 ெதாட9பு ெகாண்டவ9கள்
தான்
2.உலகில் பட9ந்து ெகாண்டிருக்கும் அந்தச் சிந்தைன இழந்த உண9வுகள்
3.நம்ைமத் தாக்காது இருக்க ேவண்டும் என்பதற்குத் தான் இைதச் ெசால்வது.
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மனிதனுைடய கதிைய நி9ணயிப்பது எது…? – ஈஸ்வரபட்ட9

காட்சி:
ஒரு கடிகாரம் ெதrகின்றது. கடிகாரத்தின் முட்கள் நக9வதுவும் ெதrகின்றது.
விளக்கம்:
ேநரத்ைதக் குறிப்பிடுகின்ற கடிகாரத்தின் முள் ஒன்று ெபrயதாகவும் ஒன்று
சிறியதாகவும் உள்ளது. சிறிய முள் மணிையயும் ெபrய முள்
நிமிடங்கைளயும் காட்டுகின்றன.
ெபrய முள் ஓ9 சுற்றுச் சுற்றிவர சிறிய முள் அடுத்த எண்ணுக்கு
நகருகின்றது. அைதப் ேபான்று உண9வின் எண்ணத்தின் ேவகம் கடிகாரத்தின்
ெபrய முள்ைளப் ேபான்று இச்சrர ஒலியால் சுழலுகின்றது.
1.ஆத்மாவின் பதிவானது ெபrய முள்ளின் சுழற்சி ேவகத்ைதப் ேபான்றும்
2.உண9வின் எண்ணத்தின் ேவகம் ஆத்மாவின் ெசயல் பதிப்புகளானபின்
3.அது விைளந்து… இச்சrரத்தின் வாசைனயாக “இச்சrரம் அடுத்து அைடயும்
கதிைய…” சிறிய முள்ளின் குறிப்பு உண9த்துகின்றது.
மனித உண9வின் எண்ண ஓட்டத்திற்கு ஓப்ப ெசயலாக்கும் விந்ைதயின்
விைளவுதான் “மனிதனின் கதி…”
1.மனிதனின் கதியில் ெசயலாக்கும் உயிேர “ஆண்டவனாய்…”
2.ஆண்டவனின் இயக்க ஆத்மாவில் எது பதிவாகின்றேதா அதுேவ
இைறவனாய் உள்ள நிைலயில்
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3.மனிதனின் ெமய் ஞானம் தன் உண9வின் எண்ணத்தின் ேவகத்ைத எக்கதி
ெகாண்டு எடுக்கின்றாேனா
4.அக்கதியின் ஈ9ப்பிற்குத்தான் சrரத்தின் ெசயல் ெசயலாகும்.
இயற்ைகயின் கதியில்… பூமி சுழன்று ஓடும் ெபாழுது பூமியின் வட்டத்தில்
அதன் ஓட்ட கதியில் எது எைதெயல்லாம் சந்திக்கின்றேதா அச்சந்திப்பின்
அமிலத்ைதத் தன் வள9ச்சியின் வித்தாக்கி… இயற்ைகயின் கதியாய் பூமி
வள9க்கும் வள9ப்புகளும்… பூமியின் கால நிைலயில் காற்றும் மைழயும்
உஷ்ணமும்… சுழற்சியின் கதியின் ஓட்டத்திற்ெகாப்ப பூமியின் ெசயல்
வள9ச்சி சுழலுகின்றது.
பூமியில் வளரக்கூடிய தாவரங்களின் வள9ச்சியில் மரங்கைளேயா
ெகாடிகைளேயா ெவட்டும் ெபாழுது… மீ ண்டும் அடிமரத்தின் தண்டு
1.”ஒேர கதியின் உண9வில்” தாவரங்கள் இயற்ைகயின் அமிலத்ைத எடுத்து
ஒன்றின் ெதாட9பில் வள9வதினால்
2.ெவட்டிய பிறகும்… துளி9 விட்டு மீ ண்டும் அம்மரங்கள் வள9கின்றன.
ஆனால் உண9வின் எண்ணத்ைதக் ெகாண்டு… அதற்கடுத்த நிைல ெகாண்ட
ஜSவ அணு வள9ச்சி ெகாண்ட ஜSவ ெஜந்துக்களின் நிைலயில் அதனுைடய
உறுப்புக்கள் ெவட்டுப்பட்டெதன்றால் மீ ண்டும் வள9வதில்ைல.
அேத சமயத்தில் மனிதனின் நிைலயில் பல உண9வுகைள அறியக்கூடிய
ெசயல் தன்ைம எண்ணத்தின் உண9வின் ேவகம் ெகாண்ட ெசயல்பாட்டுத்
திறைம உள்ளது.
ஆைகயினால் மனிதன் தன் எண்ணத்ைதக் ெகாண்ேட தனக்ெகாத்தைதப்
பைடக்கவல்ல ஆற்றல் திறன் ெகாண்டவன் ஆகின்றான். ேமலும்…
1.ெசயல் தன்ைமயின் உருவக நிைலக்கு
2.மனிதனின் நிைலதான் இப்பூமியின் வள9ச்சியின் கைடசி நிைல. (உய9ந்த
பைடப்பு)
தாவரங்களின் நிைலயில் தனக்ெகாத்தைத ஈ9த்து ஒேர ெசயலில் வளரும்
நிைலயினால் அைவகளுக்கு எண்ணத்தின் ஓட்டமில்ைல. மற்ற ஜSவ
ராசிகளின் நிைலயில் மனிதைன ஒத்த ெசயல் தன்ைமயில்ைல.
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1.எல்லா நிைலயும் உணரக்கூடிய மனிதன்
2.தன் உண9வின் எண்ணத்தில் எைத எடுக்க ேவண்டும்..? என்பதைன
3.மனிதனின் ஞானத்தால் அறிதல் ேவண்டும்.
ஆகேவ… இப்பூமியில் பல நிைலகளுடன் ஒன்றிய வாழ்க்ைகயில் நாம் எைத
எண்ணுகின்ேறாேமா அவ்ெவண்ணத்தின் பல நிைலகள் வள9ந்தாலும்
1.தனக்ெகாத்தைதப் பண்படுத்தி தன் ஜSவிதத்ைத வள9க்கும் மனிதன்
2.தனக்ெகாத்த நற்குணத்தின் நல் ஒலிைய
3.தன் ஆத்மாவின் கதியில் பதிவாக்க ேவண்டும்.
ஞானகுரு ெகாடுக்கும் அருள் வாக்குகள்
வியாழன் ேகாளுக்குப் ெபய9 “குரு” என்று ெசால்கிேறாம்? குரு என்று
ஞானிகள் ஏன் ெசான்னா9கள் என்று அறிந்திருக்கின்ேறாமா…!
இந்தப் பூமிேய சீக்கிரம் அழியப் ேபாகின்றது. ஏெனன்றால் இன்ைறக்கு
இருக்கக்கூடிய விஞ்ஞான உலகில் அணுக் கதிrயக்கங்கள் அதிகமாகப்
பரவிவிட்டது.
அைவகைளச் சூrயனின் காந்த சக்தி கவ9ந்து விட்டது. இந்தப் பூமியின் நடு
விட்டத்திற்குள் அணுக்கதிrயக்கங்கள் ஊடுருவிப் ேபாய்விட்டது.
அந்த அணுக் கதிrயக்கங்கள் சூrயனின் ெவப்ப காந்தங்களுடன்
கலந்தவுடேன
1.இந்த உண9வுகள் அதில் இருக்கக்கூடிய காந்தமும்
2.பூமியில் இருக்கக்கூடிய காந்தமும்
3.ஒரு உேலாகத்திற்குள் இருக்கக்கூடிய காந்தங்களுக்குள் ேமாதியவுடேன
4.புயல் அடித்த மாதிr இரும்ேப உருகுகின்றது.
5.அந்தக் கதிrயக்கங்கள் மீ ண்டும் அது வள9ச்சி அைடகின்றது.
அது ஓங்கிய நிைலகள் ெகாண்டு சுழிக் காற்று ேபான்று எல்லாவற்ைறயும்
பிளந்து அதனின் வrய
S
சக்தி அடங்குகின்ற வைரயிலும் இங்கிருக்கக்கூடிய
ெசடி ெகாடி கல் மரம் கட்டிடங்கள் எல்லாவற்ைறயும் அழித்து விட்டுப்
ேபாய்க்ெகாண்ேட இருக்கும்.
ஏெனன்றால் இந்தப் பூமியில் இருக்கக்கூடிய இந்த அணுவின் விஷத்ைத
எடுத்துப் பிளந்து (NUCLEAR REACTION) அது ெசய்து ெகாண்ட நிைல இது.
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ேவறு ேவறு ேவைலகளுக்குக் கரண்ட் உற்பத்தி ெசய்வதற்காக அைதச்
ெசய்கிேறாம் என்று விஞ்ஞானிகள் ெசால்லலாம். ஆனாலும் இதனுைடய
தணிந்த உண9வுகைளச் சூrயனின் காந்த சக்தி கவ9ந்து அைலகளாக
மாற்றிக் ெகாண்ேட இருக்கின்றது.
பூமிக்குள் அணுைவப் பிளந்தால் விபத்து என்று ெதrந்த பின் பூமிையக்
கடந்து வான வதியிேல
S
இந்த அணுக்கைளப் பrசீலைன ெசய்து ெவடிக்கச்
ெசய்தா9கள்.
வான்வதியிலும்
S
இந்த அணுக்களுைடய தன்ைம பட9ந்து விட்டது. மற்ற
ேகாள்களுக்குள்ளும் சூrயனுக்குள்ளும் அது ெசன்று விட்டது.
அேத சமயத்தில் வான்வதியில்
S
பட9ந்த அந்த அைலகள் பூமியின் ஈ9ப்புக்குள்
வந்து நமக்குப் பாதுகாப்பாக இருக்கக்கூடிய திைரையயும் (OZONE LAYER)
பிளந்து மீ ண்டும் இந்த விஷத்தின் தன்ைம பூமியின் ஈ9ப்பு வட்டத்திற்குள்
தான் வந்து ெகாண்டு இருக்கின்றது.
1.இைவ அைனத்தும் பூமியின் நடு விட்டம் அைடந்து விட்டது.
2.ெவப்பத்தின் தணல் கூடிவிட்டது… பனிப் பாைறகள் உருகத்
ெதாடங்கிவிட்டது.
3.உருகிய நS 9கள் பூமியில் இருக்கக்கூடிய நிலத்ைத ஒடுக்கச் ெசய்து
ெகாண்டிருக்கின்றது.
மீ ண்டும் மீ ண்டும் ெவப்பத்தினால் பனிப்பாைறகள் கைரய அந்த நS rன்
தன்ைம அதிகமாகப் படரும் தன்ைம வரப்ேபாகும் ேபாது சூrயைன விட்டு
பூமி நக9ந்து ெசன்று விடுகின்றது.
விலகிச் ெசன்று மீ ண்டும் இது குைறந்தவுடேன (பூமி) பனிப்பாைறயாக
உைறந்துவிடும். நம் உயி9 எல்லாம் அந்த பனிப் பாைறக்குள் சிக்கிவிடும்.
இன்று ேகாழி முட்ைடகைள ஐஸ் ெபட்டியில் ைவத்துவிட்டு அடுத்துத்
ேதைவப்படும் ெபாழுது மிஷினில் சூடு ெசய்து குஞ்சு ெபாrப்பா9கள்.
இேத மாதிr முந்தி வியாழன் ேகாளில் நம் உயி9 எல்லாம் சிக்கப்பட்டு
மீ ண்டும் அதிலிருந்து ெதறிக்கப்பட்டு வான வதிக்கு
S
வந்து இந்தப் பூமிக்குள்
வந்து தான் நாம் மனிதனாகப் பிறந்திருக்கின்ேறாம்.
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அதனால் தான் வியாழன் ேகாைள… “குரு…” என்று ெசால்வது.
அதிேல மனித9கள் வாழ்ந்து அதிேலயும் விஞ்ஞான வள9ச்சியாகி இத்தைகய
தவறு ெசய்து பயன்படுத்திய அந்த ஆயுதங்கள் இன்னும் இருக்கின்றது.
அேத உண9வு வளரப்படும்ேபாது அது வளர வளர இந்தப் பூமியும் குைறயப்
ேபாகின்றது.
பூமியில் இங்கிருக்கும் விஞ்ஞானிகள் ெசய்து ைவத்திருக்கின்ற
ஆயுதங்கைளக் காட்டிலும் பன் மடங்கு சக்தி வாய்ந்த நுட்பமான ஆயுதங்கள்
எல்லாம் அங்ேக வியாழன் ேகாளில் புைதந்து கிடகின்றது.
இைதக் குருநாத9 காட்டியிருக்கின்றா9.
வியாழன் முழுவதும் பனிப்பாைறகளாகி அதற்குள் சிக்கிய உயி9கள் அதிேல
வந்த அந்த ஒவ்ெவாரு உயிரணுவினுைடய தன்ைமயினுைடய
நிைலகள்தான் மீ ண்டும் இது ஜSவன் ெபற்றுப் பல நிைலகள் வந்தது.
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மனிதன் பித்துப் பிடித்தவன் ேபால ஆகி… சிந்தைன இழந்து தவிக்கும் காலம்
ெவகு தூரத்தில் இல்ைல…

விஞ்ஞான அறிவு ெகாண்டு அணுைவப் பிளந்து அணுகுண்ைடத் தயா9
ெசய்து இங்ேக பூமி முழுவதும் கலக்கச் ெசய்து விட்டா9கள். அது பட9ந்த
இடங்களில் எல்லாம் துrத நிைலகள் ெகாண்டு விஷ அணுக்கள்
உருவாகின்றது.
அதுேவ மனிதனுக்குள் கடும் ேநாயாக… டி.பி. ேபான்ற நிைலகளும் இதனின்
உண9வின் அதி9வுகள் அதிகமான பின் ேகன்ச9 ேபான்ற கடும் ேநாய்களும்
உருவாகிக் ெகாண்டுள்ளது.
1.அணுக் கதிrயக்கப் ெபாறிகளால் ஏற்பட்ட விைளவுகளால்
2.”இன்ன ேநாய் தான்…” என்று காண முடியாத நிைலகளில் ஏராளமாக வந்து
ெகாண்டுள்ளது.
இருப்பினும் வான் வதியில்
S
வசப்பட்ட
S
கதிrயக்கங்கள் அதனுைடய நிைலகள்
சிதறப்பட்டு நம் பிரபஞ்சத்திளும் பரவியது. ஒவ்ெவாரு ேகாளும் அைத
நுக9ந்து மற்ற கலைவயுடன் ேச9த்து சூrயனுக்குள்ளும் புகும் தருணம்
வந்துவிட்டது.
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சூrயனுக்குள் இயற்ைகயாக உருவாகும் ஆற்றலும் மனிதனால் பரப்பட்ட
விஷக் கதிrயக்கமும் இது இரண்டும் ேமாதும் நிைலகள் அதிகமாகி விட்டது.
எலக்ட்rக்கில் மின்சாரம் ெசல்லும் இரண்டு வயைர ஒன்றாகச் ேச9த்தால்
1.எப்படிக் கரண்ட் அதிகமாகி அைனத்தும் ஃபீஸ் ஆகுேமா அது ேபான்று தான்
2.இந்த எெலக்ட்ரானிக்கால் இயக்கப்படும் அைனத்துக் கம்ப்யூட்ட9களும்
ெசயலிழக்கப் ேபாகின்றது.
உலெகங்க்லும் எலக்ட்rக் எலக்ட்ரானிக் என்று சீராகப் பயன்படுத்தும்
நிைலகள் ெகாண்டு எத்தைனேயா ஆயுதங்கைளத் தயா9 ெசய்துள்ளா9கள்.
அந்த ஆயுதங்கைளப் பாதுகாப்பாக ைவத்திருக்கக்கூடிய இடத்தில்
மின்னேலா மற்றேதா தாக்கி விடாதபடி திைச திருப்பும் நிைலகள் ெகாண்ட
கம்ப்யூட்ட9கைள ைவத்துள்ளா9கள். பாதுகாப்பாக இருப்பினும் அந்தக்
கம்ப்யூட்ட9கள் ெசயலிழக்கப் ேபாகின்றது.
தன் நாட்ைடக் காக்க என்று ெசான்னாலும் இராக்ெகட்டுகைள ஏவி மற்ற
நாட்ைட அழிக்க ேவண்டும் என்ற நிைலயில் ெபாருதி
ைவத்திருக்கின்றா9கள்.
ேவறு நாட்டில் இருந்து ஆயுதங்கைள இங்ேக எப்ேபாது ஏவினாலும்…
1.அடுத்த கணேம அந்த ஏவலின் ஒலி அதி9ைவக் கண்ட பின்
2.இங்கிருந்து அந்த கம்ப்யூட்ட9 உடேன இயக்கி சீறிப்பாயும் அைலயாக
3.இதனுைடய ஆைணகள் இடப்பட்டு எதி9த்துத் தாக்கி வானிேலேய அைதச்
சிதறடிக்கும்படியாக
4.இராக்ெகட்டுகைள ைவத்துள்ளா9கள் விஞ்ஞான அறிவு ெகாண்டு.
கம்ப்யூட்ட9 மூலமாகத் தான் அைத ைவத்துள்ளா9கள். அணு விைசகளின்
தன்ைமகைளயும் ைவத்துள்ளா9கள்.
அக்காலத்தில் நடந்த ேபா9 முைறகள் ேவறாக இருந்தது. ஆனால் இன்று
கதிrயக்கப் ெபாறிகைள அதிக இயக்கமாக ைவத்துள்ளா9கள். சமீ பத்தில்
நடந்த ேபா9களில் இைதப் பா9த்திருப்ேபாம்.
இராக்ெகட்ைட ைவத்து வான் வதியிேல
S
ேமாதும் பல நிைலகைள அது
எப்படிெயல்லாம் உருவாகிறது…? என்ற நிைலைய அறிந்து ெகாண்ேடாம்.
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இந்த வான் வதியிேல
S
பரவிக் ெகாண்டிருக்கும் இந்த உண9வுகள் அைனத்தும்
விஷத்தன்ைமயாகப் பாய்ச்சப்பட்டு சூrயனுக்குள் வரப்படும் ெபாழுது
அதனுைடய இயக்கம் எதி9மைறயாகி “அதிகமான எலக்ட்rக்ைக உருவாக்கப்
ேபாகின்றது…!”
1.நம் உயிரும் எலக்ட்rக்ைகத் தான் உருவாக்கிக் ெகாண்டுள்ளது.
2.சூrயனுக்குள் மாறப் ேபாகும் தன்ைம ெகாண்டு நம் உயிrன் துடிப்பு
அதிகமாகி விட்டால்
3.நம் உடலில் உள்ள அணு ெசல்கள் இயக்கம் அதிகமாகிவிடும்.
4.மனிதன் பித்துப் பிடித்தவன் ேபால ஆகப் ேபாகின்றான்.
5.சிந்தைன இழந்து தவிக்கும் ேநரம் ெவகு தூரத்தில் இல்ைல… குறுகிய
காலத்திற்குள்ேளேய உண்டு.
இதனுைடய அட9த்தி அதிகமான நிைலகள் ெகாண்டு பாதுகாப்பாக
இருக்கக்கூடிய ஓேசான் திைரயும் கிழிந்து விட்டது. துருவப் பகுதி வழியாக
கதிrயக்கங்கள் அதிகமாக வரப்படும் ெபாழுது துருவப் பகுதியில் பனிகள்
கைரந்து கடல்களும் ெபருகுகின்றது.
கடல் நS ருடன் கலந்த அந்தக் கதிrயக்கப் ெபாறிகள் விஷத்தன்ைமயான
உண9ச்சிகைள ஊட்டும் நிைலகைள உருவாக்கிக் ெகாண்டுள்ளது. இந்தப்
பூமிையேய… மனிதன் அழிக்கும் தருணத்திற்குக் ெகாண்டு வந்துவிட்டான்.
இைதெயல்லாம் ெவன்ற அருள் மகrஷிகள் உண9ைவ நாம் ேசமித்தால்
தSைமகள் புகாது நம்ைமக் காக்க முடியும். அதனால்தான் விழித்திரு…! என்று
ெசால்வது.
ஒவ்ெவாரு ெநாடியிேலயும் உலகில் நடக்கும் அதி9ச்சிகைளக்
ேகட்டுண9ந்தால்
1.அடுத்த கணேம நாம் விழித்திருந்து “ஈஸ்வரா…” என்று உயிrடம் ேவண்டி
2.அந்த அருள் மகrஷிகளின் சக்திகைள நமக்குள் ேச9ப்பிக்க ேவண்டும்.
3.விஞ்ஞானப் ேபரழிவிலிருந்து நாம் தப்பித்து விண் ெசல்ல ேவண்டும்.
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நுண்ணிய நிைலகைள நுகரும் ஆற்றல் ெபற்றால் தான் ெமய் ஞானத்ைத
வள9க்க முடியும் – ஈஸ்வரபட்ட9

காட்சி:
ஒருவ9 காப்பிைய ஆற்றிப் பருகுவைதப் ேபான்று ெதrகின்றது.
விளக்கம்:
நS ைரக் ெகாதிக்க ைவத்து… அதில் காப்பித் தூைளப் ேபாட்டு பாைலத்
தனியாகக் ெகாதிக்க ைவத்து… காப்பியில் எடுத்த நS ைரயும் பாைலயும் ேச9த்து
அதற்குகந்த பக்குவத்தில் ேவண்டிய அளவு ச9க்கைர ேச9த்து… “நம் உடல்
ஏற்றுக் ெகாள்ளக்கூடிய சூட்டிற்கு” அைத நாம் பருகுகின்ேறாம்.
பாைலயும் நS ைரயும் காப்பித் தூைளயும் ச9க்கைரையயும் அதற்குகந்த
உஷ்ணத்ைதக் ெகாடுத்து காய்ச்சிச் சுைவப்படுத்திப் பிறகு அந்தச்
சுைவக்குகந்த உஷ்ணத்தில்…
1.நம் உடல் ஏற்கக்கூடிய பக்குவத்திற்குக் காப்பிைய ஆற்றிய பிறகுதான்
2.நாம் அதைனப் பருக முடிகின்றது.
அைதப் ேபான்று நம் உண9வின் எண்ணமுடன் பல விதமான ெசயலுக்குகந்த
எண்ண ஓட்டங்கள் கலக்கப் ெபறும் ெபாழுது… உண9வின் சைமப்பாய் உயி9
சைமக்கும் உஷ்ணத்ைதக் ெகாண்டு… ஆத்மாவிைனச் சுைவப்படுத்தி…
ஆத்மாவின் சுைவைய மீ ண்டும் ெசயலாக்க…
1.உண9விலிருந்து ெவளிப்படும் “நம் ெசால்லின் ஒலி”
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2.பக்குவப்படுத்தப்பட்ட பருகக்கூடிய தன்ைமக்கு
3.ஆற்றிய காப்பிையப் ேபால் ெவளிவரல் ேவண்டும்.
பலவற்ைறயும் நாம் சைமக்கும் ெபாழுது… அதற்குகந்த உஷ்ணத்ைதத் தந்து
சைமத்த பிறகுதான் பிறிெதாரு பக்குவத்திற்குச் ெசயல் ெகாள்ள முடியும்.
ஆரம்ப நிைல இயற்ைகயின் ெதாட9பில்… வள9ச்சியின் ெசயல் யாைவயுேம
விஷத் தன்ைம ெகாண்ட வள9ப்புத்தான்.
ஜSவ ெஜந்துக்கள் அதனுைடய சுைவயின் உண9விற்ெகாப்ப அதனதன் உடல்
நிைலக்குகந்த உணைவ மட்டும்தான் உட்ெகாள்ளும். மாற்று நிைல… சைமப்பு
நிைல… ஏற்படுத்திக் ெகாள்ளாநிைல தான் ஜSவெஜந்துக்களின் நிைல.
இப்பூமியின் ெதாட9பில் இப்பூமி எடுக்கும் அமிலத்தின் ெதாட9பில் நாம்
வாழ்ந்தாலும்…
1.நாம் உண்ணக்கூடிய உணவு எது…? எது மனிதனுக்கு ஏற்றது…? என்பைத
2.நம் முன்ேனா9கள் நமக்கு ெதாட9புப்படுத்திய உணவு முைறையப்
பக்குவப்படுத்தி நாம் உண்ணுகின்ேறாம்.
மிருகங்கைளக் காட்டிலும் வள9ச்சியுற்ற மனித நிைலயில் இயற்ைகயில்
வள9ந்துள்ள பல நிைலத் தாவரங்கைள வழிப்படுத்திய நிைலத்
ெதாடrல்தான் நாம் சைமத்து உண்டு வாழ்கின்ேறாம்.
நம்ைமக் காட்டிலும் அறிவில்… ெசயல் திறனில் ‘ெசயலற்ற மிருகங்கள்…”
நம்ைமக் காட்டிலும் ேமம்பட்ட நிைலயில் “தன் உண9வின் சுவாசத்தால்” பல
உண்ைமகைள முன் கூட்டி அறியக்கூடிய நிைலக்குச் ெசயலாக்கும் ெபாழுது
அறிவில் உய9ந்த மனித ஞானம் ஏன் உய9வில் ெசயலாக்க முடியாது…?
உருவத்தில் சிறிய எறும்பு… மைழக் காலத்தில் தன் ஆகாரத்ைத
உண்ணுவதற்காக மைழ வருவதற்கு முதலிேலேய அறிந்து ேசமித்துக்
ெகாள்கின்றது.
நாம் பாத்திரங்களில் ேசமித்து ைவத்துள்ள ெபாருைளத் தனக்கு ஒத்த உணவு
என்று முன் கூட்டி அறிந்து தன் இனத்தின் கூட்டில் தனக்குகந்த உண9வின்
சுவாசத்தால் எறும்பு எடுத்து விடுகின்றது.
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ஆனால்… மனிதன்
1.மூடி ைவத்துள்ள பாத்திரத்திலுள்ள ெபாருைள அதன் மூடிைய எடுத்தால்
தான்
2.உள்ேள என்ன இருக்கின்றது…? என்பைத அறிய முடிகின்றது.
நம்ைமக் காட்டிலும் சிறு எறும்பு அைத அறியும் ெபாழுது “மனித ஞானம்
எங்குள்ளதப்பா இன்று…?”
மைழ வருவதற்கு முன்னும்… எதிr தன்ைனத் தாக்க வருவதற்கு முன்னும்..
பல ைமல்களுக்கு அப்பாலுள்ள நS 9 நிைலகைளத் தன் சுவாசத்திேலேய
அறியும் நிைலயும் மிருக ெஜந்துக்களினால் அறிய முடிகின்றது.
இதைன எல்லாம் நாம் அதனுைடய இயற்ைகயின் ெசயல் என்கின்ேறாம்.
ஒவ்ெவாரு உருவக நிைலயும்… அது அது எடுத்த சூrய ஒளியில் உதித்த
உயிரணுக்களின்… மண்டல ஈ9ப்பின் சுைவக்ெகாப்ப உருவாகும் உருவகத்
ெதாட9 தன்ைமயில்… பூமியின் சைமப்பின் ெதாட9 உருவக உரு
ெபற்றிருந்தாலும்…
1.உருப்ெபற்ற தன்ைமயின் உடல் அைமப்பின் ெசயல் நிைலைய
2.மிருக ெஜந்துக்களினால் மாற்றி அைமத்துக் ெகாள்ள முடியாது.
மனித நிைலயில் உண9வின் எண்ணத்ைதக் ெகாண்டு இயற்ைகயின்
உண்ைமைய உண9ந்து எண்ணத்தின் ெமய் ஞானத்தால் எதைனயும் மாற்றி
அைமக்கக் கூடிய ெசயல் தன்ைமக்கு “மனிதனால் தான் முடியும்…”
ெமய் ஞானத்தின் உண்ைமைய இயற்ைகயின் ெதாட9பு ெகாண்டு
வானக்ேகாள்களின் நட்சத்திர ஒளிைய இச்சrர உண9வுடன் எண்ணத்ைதச்
ெசலுத்தி எடுக்கும் அமிலத்தின் ஒலிைய உண9வின் எண்ணத்ைதக் ெகாண்டு
சைமக்கப்படும் நிைலேய ஆத்மாவின் பதிவு ஆகிறது.
இேத ெதாடrல் இப்பூமியின் ெதாட9பு ெகாண்ட நட்சத்திரக்ேகாள்கள்
நவக்ேகாள்கள் ஒவ்ெவான்ைறயும் எண்ணி நாம் தியானிக்கும்ெபாழுது
எண்ணத்தின் உண9வில் அக்ேகாளின் அமிலத்தின் அைலைய இச்சrரம்
சைமத்து ஆத்மாவில் பதிவாக்கிக் ெகாள்கின்றது.
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இப்பூமியின் பிடிப்பிலிருந்து மனித நிைல உயர ேவண்டும் என்றால்…
1.இப்பூமிக்கு வள9ச்சி ெகாடுக்கும் ெசயலாய் சுழலும் பிற ேகாள்கள்
நட்சத்திரங்களின் ெதாட9பில்
2.நம் எண்ணத்தின் உண9ைவச் ெசலுத்தி நாம் எடுக்கும்
3.அந்த அமிலத்தின் அைலையக் ெகாண்டுதான்
4.மனித நிைலக்கு அடுத்த நிைலயான “ஆத்ம ேஜாதி” என்ற ஒளியான
வள9ச்சி நிைல வலுக்ெகாள்ளும்.
இப்பூமியின் ெதாட9பில் இருந்து… விஞ்ஞானி பல ஒலி ஆண்டுகைளயும்…
ஒளி ஆண்டுகைளயும் கணக்ெகடுத்து வான்ேகாளிலுள்ள உண்ைமகைள
எல்லாம் அறிந்தாலும்… அப்படி அறியக்கூடிய விஞ்ஞானியின் வாழ்க்ைகக்
காலம் “சrரம் உள்ள வைரதான்…!”
1.ஆனால் ெமய் ஞானத்தில் அறியக்கூடிய காலம் என்பது
2.வழி வழியாய் வளரக்கூடிய காலமப்பா…!
ஞானகுரு ெகாடுக்கும் அருள் வாக்குகள்
இயற்ைகயின் உண்ைம நிைலகைள மாமகrஷி ஈஸ்வராய குருேதவ9
எனக்குக் (ஞானகுரு) காட்டினா9. இந்த உண்ைம நிைலகைள நான் எளிதில்
ெதrந்து ெகாள்ளவில்ைல.
பட்டினியாக இருந்து மிகவும் கஷ்டப்பட்டுத் தான் ெதrந்து ெகாண்ேடன். பல
வைககளிலும் இன்னல்படச் ெசய்து பல அனுபவங்கைளப் ெபறச் ெசய்தா9…
அனுபவங்கைளக் ெகாடுத்தா9.
தSைமகளினுைடய உண9வுகைள எப்படி அகற்ற ேவண்டும்…? அைத ஒளியாக
எப்படி மாற்ற ேவண்டும்…? என்று குருநாத9 காட்டிய வழியில் இைதப்
ேபாதிக்கும் ெபாழுது அைதெயல்லாம் உங்கள் அனுபவத்தின் மூலமாகத்
ெதrந்து ெகாள்ள முடியும்.
ஒவ்ெவாரு சந்த9ப்பத்திலும் உங்கள் வாழ்க்ைகயில் உங்களுைடய அனுபவம்
ேபசும்.
மற்றவ9கள் தவறுகள் ெசய்து ெகாண்ேடயிருக்கின்றா9கள் என்று உண9ச்சி
வசப்படாமல் அந்த உண9வுகைள எப்படித் திருத்த ேவண்டும் என்ற
அனுபவம் வரும்.
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1.தSைமகள் நமக்குள் புகாது தடுக்கும்
2.அத்தைகய அனுபவங்கள் ெபற ேவண்டும்.
நான் கஷ்டப்பட்டுத் ெதrந்து ெகாண்ட சக்திைய உங்களிடம்
ெகாடுக்கின்ேறன். உங்கைள மீ ட்டிக் ெகாள்ள அரும் ெபரும் சக்திையக்
ெகாடுக்கின்ேறன்.
மகrஷிகளின் அருள் சக்தி ெபற ேவண்டும் என்று நS ங்கள் தியானத்தால்
எடுத்துப் ெபற்றுக் ெகாள்ள முடியும்.
1.உங்களுக்கு நS ங்கள் தான் காக்க முடியுேம தவிர…
2.“நான் வந்து காப்ேபன்…” என்று ெசான்னால்
3.எனக்குக் கீ ழ் நS ங்கள் அடிைமயாகத் தான் இருக்கின்றS9கள் என்று அ9த்தம்.
ஏெனன்றால்
1.நS ங்கள் எண்ணியைத உங்கள் உயி9 தான் இயக்குகின்றது
2.அந்த உண9வுப்படி உங்கள் உயி9 தான் உங்கைளக் காக்கின்றது;
3.உங்கைள வள9க்கின்றது.. அதன் வழி உங்கைள இயக்குகின்றது.
4.இைத நSங்கள் மறந்திடாமல் ெசயல்படுத்துங்கள்.
என்ைனச் சாமி தான் காப்பாற்றினா9… அவ9 தான் காரணம்…! என்று என்ைன
எண்ணக் கூடாது. “சாமி ெசய்தா9…” என்று என்ைன எண்ணின S9கள் என்றால்
என்னிடம் எத்தைனேயா ஆைசகள் இருந்தது.
1.அப்ேபாது சாமியினுைடய ஆைசகள் உங்களுக்குக்குள் வர ேவண்டுமா..?
2.இைதெயல்லாம் ெவன்றவனின் அந்த அருள் ஆைசகள் ேவண்டுமா…?
அருள் ஞானிகள் ெபற்ற நஞ்சிைன ெவன்ற உண9வுகைளச் ெசான்னால்
அைத நான் ெபறுகின்ேறன். எனக்குள் இருக்கக்கூடிய அந்த இருைள நS க்கக்
கூடிய ேபரருள் ேபெராளி ெபற ேவண்டும் என்று நிைனக்கின்ேறன்.
குருநாத9 எனக்குக் ெகாடுத்தா9. இேத மாதிr நS ங்கள் இைதப் ெபறுங்கள்.
இந்த உண்ைமெயல்லாம் உங்களுக்குத் ெதrயும். நSங்கள் அைதப் பற்றுங்கள்.
சாமி என்ைன அப்படிக் காப்பாற்றினா9.. இப்படிக் காப்பாற்றினா9.. என்று
ெசால்ல ேவண்டியதில்ைல. நS ங்கள் உங்களுைடய எண்ணத்தால் தான்
உங்கைளக் காப்பாற்றிக் ெகாண்டீ9கள்.
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உதாரணமாக… கைடயில் சரக்குகைள ைவத்திருக்கின்றா9கள் என்றால்
அதிேல இருப்பது நல்ல சரக்குதானா…! என்று பா9க்கின்ேறாம். அதில்
சரக்ைகத் ேத9ந்ெதடுத்துச் சைமத்துச் சாப்பிடும்ேபாது அதில் ருசி
வருகின்றது… இல்ைலயா…?
அப்படியானால்,
1.அப்ெபாழுது அந்தக்கைடக்கார9 உங்கைளக் காப்பாற்றினாரா…?
2.இல்ைல… ருசிையக் ெகாடுத்தாரா…?
கைடயில் பல ெபாருள்கைள ைவத்திருக்கின்ற9கள். அைத வாங்கி ருசியாகச்
சைமப்பது உங்களிடம் தான் இருக்கின்றது.
அதனால் தான் இந்த உண்ைமயின் இயக்கங்கைள உண9ந்து நான் உய9ந்த
ெசாற்கைளச் ெசால்கின்ேறன்.
1.இைத நSங்கள் கவ9ந்து ெகாண்டால் வசிஷ்ட9.
2.அந்த உண9வின் தன்ைமைய அறிந்தால் பிரம்மகுரு
3.அது அருந்ததி… அதன் நிைலகள் அந்த உண9வின் சக்தியாக அது உங்கைள
இயக்கும் என்பைத
4.உண9வின் இயக்கங்கைளப் பற்றி இராமயாணத்திேல இவ்வளவு
ெதளிவாகக் ெகாடுத்திருக்கின்றா9கள்.
நாம் இைத அறிந்து ெகாண்ேடாமா…?
சில ேப9 என்ன ெசால்வா9கள்…? “ஒரு மந்திரத்ைதச் ெசால்லி… ெதாட்டுக்
ெகாடுத்து விடுகின்ேறன்…!” என்று ெசால்கின்றா9கள். அவ9கள் எண்ணம்
தான் உங்களுக்குள் பதிவாகும்.
குருநாத9 அப்படிச் ெசால்லச் ெசால்லவில்ைல.
சாமி உபேதசித்த வழியில் நS ங்கள் இைதப் ெபற ேவண்டும் என்ற இந்த
உண9விைன எடுத்து உங்களுக்குள் பதிவாக்கின S9கள் என்றால் இைத
நுகரப்படும் ேபாது இந்த நிைல வரும்.
சாமி ெசான்னா9…! என்று ”சாமியிடம் இருந்து இந்தச் சக்திகள் ெபற
ேவண்டும்” என்று ெசால்லிவிட்டு என்ைனத் தியானம் ெசய்தால் நிச்சயம்
நான் சிறு வயதில் எத்தைனேயா குறும்புத்தனம் ெசய்திருப்ேபன்…
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எத்தைனேயா ெசய்திருப்ேபன். இந்த உண9வு கலந்து வந்தால் உங்களுக்குள்
எது வரும்…? இந்த மனிதனின் உண9வு தான் அங்ேக வரும். இைதெயல்லாம்
முதலில் மாற்றியைமக்கக் கற்றுக் ெகாள்ள ேவண்டும்.
ஏெனன்றால் இன்று யாேரா ெசய்வா9…! எவேரா ெசய்வா9…! என்று இந்த
நிைலயில் தான் நாம் இருக்கின்ேறாேம தவிர
1.உங்கைள நS ங்கள் நம்ப மறுக்கின்றS9கள்.
2.உங்கைள நS ங்கள் நம்புங்கள்.
3.நம் உயி9 நாம் எண்ணியைத உருவாக்குகின்றது.
எதைனயும் ெவல்லக் கூடிய வல்லைம இந்த மனித உடலிேல உண்டு. அேத
சமயத்தில் நமக்குள் பதிவாக்கும் சக்தியும் உண்டு. ஆகேவ தான்
1.அருள் ஒளிைய ஞான வித்தாக உங்களுக்குள் பதிவாக்குகின்ேறன்.
2.இைத நSங்கள் கவ9ந்து ெகாள்ளுங்கள்.
3.அந்த அருைள மீ ண்டும் மீ ண்டும் நிைனயுங்கள்.
4.அந்த அரும் சக்திைய உங்களுக்குள் உருவாக்குங்கள்.
ஒருவன் நம்ைமத் திட்டினால் திரும்பத் திரும்ப எண்ணும் ெபாழுது அேத
உண9வுகள் நமக்குள் பைகைமைய வள9க்கின்றது. இேத ேபாலத்தான் பல
நிைலகள் வருகின்றது.
அருள் ஞானத்ைத உங்களுக்குள் வள9க்கப்படும் ெபாழுது அந்தப் ேபrன்பப்
ெபரு வாழ்வு என்று ஞானிகள் அைடந்த அந்த உண9வுகள் உங்களுக்குள்
ேபrன்பம் ெபறக்கூடிய வாழ்க்ைகயாக அைமயும்.
உடைல விட்டு ெவளிேய வரும் ெபாழுது மகrஷிகளின் அருள் வட்டத்தில்
இைணயலாம்.
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பல இலட்சம் ஆண்டுக்கு முன் அகஸ்தியன் உடலிலிருந்து ெவளிப்பட்ட
அருள் மணங்கள்

காட்டிேல வாழும் மிருகங்கள் உணவுக்காகத் தன்னுைடய எண்ணத்ைதப்
பாய்ச்சி எங்ேக உணவு இருக்கிறது…? என்று அறிய எண்ணுகிறது.
மனிதன் இருக்கிறான் என்றால் அந்தத் தைசகள் இருக்கிறது என்றால்
உணவாக உட்ெகாள்ளும் மணத்தால் அைத அறிந்து ெகாள்கிறது.
உடலிலிருந்து ெவளி வரும் மணத்ைத அறிந்து மனிதன் இருக்கும் பக்கம்
அந்த உடைல அைழத்து வருகிறது.
இைதத் தைடப்படுத்த அதற்கு எதி9 நிைலயான மணங்கள் ெகாண்ட
பச்சிைலகைளயும் மூலிைகைளயும் தான் படுத்திருக்கும் குைகப் பக்கம்
பரப்பிக் ெகாள்கிறா9கள் அன்று வாழ்ந்த மக்கள்.
தன் உணவுக்காக வரும் மிருகங்கேளா விஷ ெஜந்துக்கேளா
1.இத்தைகய மூலிைக மணங்கைள நுக9ந்து ெகாண்ட பின் அதனுைடய
விஷத்தின் வலிைம குைறகிறது
2.அதனால் இவ9கள் இருக்கும் திைசப் பக்கேம வருவதில்ைல.
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பல இலட்சம் ஆண்டுகளுக்கு முன்… மனிதன் சந்த9ப்பத்தால் அறிந்த
அறிவால் அவன் கண்ட உண்ைமயால் இப்படிப்பட்ட பச்சிைல மூலிைககளின்
துைண ெகாண்டு அக்கால முதியவ9கள் முன் வாழ்ந்தா9கள்.
ஆனாலும் அந்தக் காலத்தில் வாழ்ந்த கணவன் மைனவி கருவிேல
விைளந்த குழந்ைதக்கு… இவ9கள் பரப்பி ைவத்த அந்தப் பச்சிைல
மூலிைககளின் மணங்கள் கிைடக்கிறது.
1.தாயின் இரத்தத்தின் வழி வரும் மணங்கைள அந்தச் சிசு நுகரப்படும்
ெபாழுது
2.விஷத்ைத அடக்கும் ஆற்றல் கருவில் வளரும் குழந்ைதக்கு வருகின்றது
3.அப்படி உருவானவன் தான் அகஸ்தியன்.
பிறந்த பின் அவன் உடலிலிருந்து ெவளி வரக்கூடிய மணத்ைத விஷம்
ெகாண்ட ஜந்துக்கள் நுக9ந்தால் அைவகள் ஒடுங்கி விடுகின்றது. குழந்ைதப்
பருவமாக அவன் இருப்பினும் அவைனத் தாக்குவதில்ைல.
இப்ெபாழுது நாம் படுத்தால் ெகாசு நம்ைமக் கடிக்கின்றது. ஆனால் கருவிேல
விஷத்ைத முறிக்கும் தன்ைம ெபற்ற அந்தக் குழந்ைதைய எந்தக் ெகாசுவும்
தாக்குவதில்ைல… விஷ ஜந்துக்களும் தாக்குவதில்ைல.
தாய் கருவிேல இருக்கும் ேபாது ெபற்ற அந்தச் சக்திகள் தான்
1.அவன் உடல் உறுப்புகள் அைனத்ைதயும் விஷத்தின் ஓட்டத்ைத
தணிக்கக்கூடிய வல்லைமயாகின்றது.
2.உலகில் எத்தைகய விஷம் இருப்பினும் இவன் மணத்ைத நுக9ந்த பின்
அைவ அைனத்தும் ஒடுங்கி விடுகின்றது
3.இவன் (அகஸ்தியன்) அச்சமின்றி வாழ்க்ைக வாழும் தன்ைம வருகின்றது.
மாமகrஷி ஈஸ்வராய குருேதவ9 காட்டிய அருள் வழியில் அகஸ்தியன்
ெபற்ற அந்த அரும் ெபரும் சக்திகைள நS ங்கள் ெபறுவதற்குத் தான் இைதப்
பதிவாக்குகின்ேறன் (ஞானகுரு).
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“அறிந்து விட்ேடாம்…” என்ற எண்ணத்ைத விட்டு விட்டு அறிய ேவண்டிய
எண்ணம் ெகாண்டு ெசலுத்துவேத உத்தமம் – ஈஸ்வரபட்ட9

நட்சத்திரமாய் உய9ந்த வள9 சக்தி ெகாண்ட ேகாள்களாய்… பல ேகாடி
உய9ந்த உருளக் கூடிய மண்டலக் ேகாள்கள் இருந்தாலும்… உண9வின்
உண்ைம அறியும் “ஞான மனித நிைல” எல்லாக் ேகாள்களிலும் இல்ைல.
உண9வின் எண்ணத்தில்… அறியும் ஆற்றல் ெசயல் தன்ைம ெசயலாகும்…
1.இயற்ைகயின் ஒளி சூட்சுமத்ைத வள9க்கும் வலிைம ெகாண்ட
ெதாட9நிைல வள9ந்தால்தான்
2.இயற்ைகயின் சுழற்சி ஓட்டத்திலிருந்து சைமக்கும் குண தத்துவத்ைதச்
ெசயலாக்க முடியும்.
ஆகேவ பல ேகாடி நிைலகள் ெசயல்படும் அண்டக் ேகாள்களில் அறிவின்
ஆற்றலும் அறியும் திறனும் மனிதனுக்குத்தான் உண்டு.
தனக்ெகாத்தைத மனிதனின் எண்ணம் ஏற்படுத்திக் ெகாள்ளும் ஏற்றத்தில்…
1.மனித உண9வின் ெசயல் வrயம்…
S
“தான்…!” என்ற முதி9வு நிைல
ஏற்படுத்திக் ெகாண்டால்
2.தன் அடுத்த வள9ச்சி நிைல இயற்ைகயின் ெதாட9பு ஒலிைய எடுக்க
முடியா ேதக்கத்ைத ஏற்படுத்திக் ெகாள்ளும்.
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இந்த உண்ைமகைள எல்லாம் அறிந்த சித்தன் “தனக்கு ேமல் ஒருவன்
உண்டு…” என்ற ெதய்வத்தின் குணங்கைள மனித9களுக்குச் சுட்டிக் காட்டத்
தான் ேகாவில்கைளயும் சிைலகைளயும் தத்துவ ஞானத்தில் ஸ்தாபித்தான்.
மனிதனின் உண9வின் ேவகம் “தான் உய9ந்து விட்ேடன்…!” என்ற
எண்ணத்ைதக் கூட்டிக் ெகாள்ளும் ெபாழுது தன்ைன ஒத்த ஜSவாத்மாக்கைள
உய9த்தக் கூடிய உண9வுகள் மங்கிவிடுகின்றன.
1.தனக்கு ேமல் ஒருவன்…
2.“தன்ைன உய9த்தச் ெசயல்படுகின்றான்…” என்ற எண்ணத்தின் ேவகம்
ெசலுத்தும் பக்தியினால் தான்
3.மனித9களின் உண9வில் “தான்…” என்ற எண்ணத்ைத அகற்ற முடியும்.
இைத உண9த்திய பக்குவம் நம் ஞான பூமியில் பல உண்டு.
மனிதன் ெதய்வத்தின்பால் ெசலுத்தப்பட்ட எண்ணத்தின் ேவகம்
ேகாயில்களில் தS மிதித்து விரதங்கள் அனுஷ்டித்து பல ெசயல்கள் பக்தியில்
ெசயல்படுவைத எல்லாம் பா9க்கின்ேறாம்.
பக்தியின் உந்தலின் ேவகம் அவ் உண9வின் வrயத்திற்ெகாப்ப
S
“அவன்
எடுக்கும் சுவாசத்தின் ேவகத்தால்” இன்றும் தSக்குண்டங்கள் நடப்பைதக்
காண்கின்ேறாம்.
மனிதனின் உண9வின் எண்ண ேவகம் “எதைனயும் ஈ9க்கவல்ல ெசயல்
குணத் தன்ைம ெகாண்டது…” இதைன…
1.தான் அறிந்து விட்ேடாம்… என்ற எண்ணத்ைத விட்டு விட்டு
2.அறிய ேவண்டிய எண்ணம் ெகாண்டு ெசலுத்துவேத உத்தமம்.
மனித உண9வில் சலிப்பு ேசா9வு ெவறுப்பு ேகாபம் என்ற நிைலகைளக்
கூட்டிக் ெகாள்ளாமல்… நற்குணத்தின் நறுமணமாய் இச்சrர உண9வின் ஒலி
சுவாசெமடுத்து…. சம குணத்தின் ஒலியால் இயற்ைகயின் ஆதிசக்தியின் ஜSவ
சக்தியின் ஒளியால்… நட்சத்திர மண்டலங்களின் ஒலி அைலகைளயும் ஜSவ
உண9வுடன் இழுக்கும் ெபாழுது… இஜ்ஜSவ உண9வின் எண்ணத்தில் ேமாதும்
ெபாழுது… ஒளியாக… மின்காந்த ஒளியாக ஆத்மா ஒளி9கின்றது.
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ஆத்மாவின் ஒளிகள் மண்டலக் ேகாள்களின் எண்ண உண9வுடன் ஈ9க்கும்
ெபாழுது எப்படி இன்று நS ைரக் ெகாண்டு இக்காற்றைலயில் இருக்கும் மின்
காந்த ஒளி சக்திைய மின்சாரமாக விஞ்ஞானத்தில் காண்பைதப் ேபான்று…
1.இச்சrர எண்ணத்தின் உண9வின் ேவகத்தால்
2.நட்சத்திரங்களில் இருந்து வருவைதயும் சூrயன் சந்திரன் மற்றக்
ேகாள்களிலிருந்து வரும் சக்திகைளயும்
3.நாம் எண்ணி எடுக்கும் ஒலி அைலயில் அவ்ெவாலியின் உண9வுடன்
எண்ணத்ைத எக்ேகாளுடன் ெசலுத்துகின்ேறாேமா
4.அந்த மண்டலங்களிலிருந்து ெவளிப்பட்ட அமிலம் இச்சrர உண9வின்
எண்ணமுடன் ேமாதும் ெபாழுது
5.உடலில் உள்ள உயி9 அணுக்கள் யாவும் ஒளி நிைலையப் ெபறும்
தன்ைமைய இச்சrர ஆத்மா வள9த்துக் ெகாள்ளும்.
இப்பூமியின் உண9வுடன் சுழலும் வாழ்க்ைக நிைலயில்… மீ ண்டும் மீ ண்டும்
இப்பூமி சைமத்து ெவளிப்படுத்திய உண9வின் ஒளிையத் தான் ஆத்மா
வள9த்துக் ெகாள்கிறது.
அத்தைகய ெதாடrல் நம் ஆத்மா இப்பூமிப் பிடிப்பில் சிக்கிவிடும் தன்ைமைய
ஒவ்ெவாருவரும் உண9ந்து ெகாண்டு
1.உயிrன் உய9ைவ உய்யும் ெசயலாய்
2.ஒவ்ெவாரு ெநாடிப் ெபாழுதும் காலத்ைத விரயப்படுத்தாமல்
3.உயரும் தன்ைமயில் நாம் அைனவரும் உய்ேவாமாக..!
ஞானகுரு ெகாடுக்கும் அருள் வாக்குகள்
மற்றவ9கைள ஞானிகளாக வள9த்தால் தான் “நாம் ஞானியாக” முடியும்
குருநாத9 காட்டிய அருள் வழியில் “உயிேர கடவுள்…” என்று நாம் ெசான்னால்
“கடவுள் தான்… உயி9..” என்று எழுதி ைவத்து விடுகின்றா9கள்.
காப்பி அடித்தாலும் உயிேர கடவுள் என்றால் அந்த உண்ைமப் ெபாருைளத்
ெதrவதற்கு இல்ைல. ஆனால் “கடவுள் தான் உயி9…” என்ற நிைலக்கு
மாற்றிச் சில நிைலகைள ெவளிப்படுத்துகின்றா9கள்.
உட்ெபாருைளக் கண்டு தனக்குள் அறிந்ேதா தன் உண9வின் தன்ைமைய
அந்தக் குரு மூலமாகேவா அறிந்ேதா அைதச் ெசால்வதில்ைல.
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ஏெனன்றால அைத
1.முதலில் தனக்குள் பைடத்துப் பா9க்க ேவண்டும்.
2.அதனின் இயக்கத்ைத அறிந்து ெகாள்ள ேவண்டும்.
3.பின் அது ெசால்லாக வர ேவண்டும்.
இைதேயல்லாம் பனிெரண்டு வருடங்கள் யாம் அனுபவித்தபின் தான்
1.புற நிைலகள் இருப்பது அக நிைலகளுக்குள் எப்படி இயக்குகின்றது என்றும்
2.இந்த உடலுக்குள் எப்படி விைளகின்றது என்றும்
3.அைத எப்படி மாற்ற ேவண்டும் என்றும் குருநாத9 உண9த்தினா9.
ஆரம்பத்தில் நானும் (ஞானகுரு) உங்கைள மாதிr நன்றாகச் சாப்பிட்டு
நண்ப9களுடன் மகிழ்ச்சியாகச் சுற்றிக் ெகாண்டு இருந்தவன் தான்.
பின்னாடி இைத எடுத்துக் கஷ்டப்படச் ெசய்து எல்லாம் ெதrந்து ெகாண்ட
பிற்பாடு தான் எனக்குள் விைளந்த அந்த ெமய் உண9வுகைள இப்ேபாது நான்
உங்களிடம் ெசால்வது.
அேத சமயத்தில்
1,இைத எல்லாம் ெபற ேவண்டும் என்று நS ங்கள் எண்ணினால்தான்
2.”எனக்ேக சத்து…!” என்று குருநாத9 ெசால்லி விட்டா9.
எைத…?
நS ங்கள் எல்லாம் அந்த ெமய் ஞானிகள் ெபற்றது ேபால ஆற்றல்கள்
ெபற்றால் தான் “எனக்குச் சத்து…” என்றா9 குருநாத9.
உன்ைனச் சந்திப்ேபா9 அைனவரும் அவ9கள் வாழ்க்ைகயில் அறியாத
இருள்கள் நS ங்கி ெமய் ஒளிகள் ெபற ேவண்டும் என்று
1.இைத நS ெஜபித்துக் ெகாண்டிரு – அவ9கைளப் பிரா9த்தைன ெசய்
2.அவ9களுக்குப் ெபற ேவண்டும் என்று எண்ணு
3.அப்ேபாது “அந்த உண9வு தான்… உனக்குள் விைளயும்…!” என்று குருநாத9
ெசான்னா9.
அைதேய தான் யாம் உங்களிடமும் ெசால்வது.
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விண் ெசல்ல ேவண்டும் என்றால் உயிரான்மாவின் முகப்பில் ைவக்க
ேவண்டிய சக்தி எது…?

ஞானிகள் காட்டிய வழியில் நாம் விழித்திருக்க ேவண்டும். அப்ேபாது தான்
மனிதனான நிலயில் பத்தாவது நிைலயான கல்கி என்ற ஒளி நிைலைய
அைடய முடியும். உயிரணு ேதான்றி மனிதனாக ஆனபின் தான் பத்தாவது
நிைல அைடய முடியும்.
ஆதியில் ஒரு ெவப்பத்தின் தன்ைம அைடந்து ேகாளாகி நட்சத்திரமாகி
சூrயனாகும் ேபாது இது ஒன்பதாவது நிைலதான் வருகிறது.
1.இந்தப் பிரபஞ்சத்ைதச் சூrயன் இயக்கலாம்
2.ஆனாலும் அது அழியக் கூடிய தன்ைம ெபற்றது.
ஆனால் இதிேல உருவான மனிதன் தான் இன்று மின்னைலயும்
அடக்குகின்றான்… மின்னைலக் காட்டிலும் மின்னணு தாக்கும் நிைலகைளயும்
விஞ்ஞான அறிவால் ஊடுருவுகின்றான்.
மண்ணிற்குள் படிந்துள்ள ெபாருைளக் கண்களால் காண முடியவில்ைல
என்றாலும்
1.இயந்திரத்தின் துைண ெகாண்டு உண9வின் அதி9வுகைளக் கூட்டி
2.இங்ேக தங்கம் உள்ளது… இங்ேக ெவள்ளி உள்ளது… இங்ேக நS 9 உள்ளது…
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இங்ேக எண்ைண உள்ளது… என்று
3.ேமேல பறக்கும் நிைலயிலிருந்ேத பல ஆயிரம் அடிகளுக்கு அப்பால்
ராக்ெகட்டுகைளச் ெசலுத்தி
4.பூமியின் சுழற்சியில் பூமிக்குள் இருக்கும் நிைலகைள இங்கிருந்து
காணுகின்றான் விஞ்ஞானி.
காந்தப் புலனறிவு ெகாண்ட (POWERFUL TELESCOPE) கண்ணாடிகைளக்
ெகாண்டு… ஒவ்ெவாரு ேகாளும் எைத எைத உருவாக்குகின்றது…? அதனின்
உண9வுகள் எவ்வாறு ெவளியில் பரவுகிறது…? என்றும் காணுகின்றன9.
எலக்ட்rக் எலக்ட்ரானிக் என்று மாற்றும் உண9வின் அறிவு ெகாண்டு
கண்ணாடிகளில் எடுத்த அந்தப் பதிவின் துைண ெகாண்டு இவன் ஏவும்
இராக்ெகட் அந்தக் ேகாளின் திைசைய ேநாக்கிச் சrயான நிைலயில்
ெசன்றைடகிறது.
இராக்ெகட் அங்ேக ெசல்வதற்குண்டான அளவுேகாைல அறிந்து ெகாள்ள
தைரயிலிருந்ேத காந்தப் புலனறிவு ெகாண்ட கண்ணாடிைய ைவத்து ெவகு
தூரத்தில் இருப்பைதயும் தனக்குள் இழுத்து உண9த்தும் நிைலகைள
உருவாக்குகின்றான் மனிதன்.
கம்ப்யூட்ட9 மூலமாக அைதப் பதிவாக்கி அதிலிருந்து அழுத்தத்ைத ஆயிரம்
மடங்கு ெபருக்கி நுண்ணிய நிைலகளில் ஒளியின் அதி9வுகைளப் ெபருக்கி
இந்த உண9வின் ஆற்றைல அதிகமாகச் ேச9த்து உந்து விைசயாகச் ெசல்லும்
இராக்ெகட்டின் முகப்பில் அைத ைவக்கின்றா9கள்.
பிரபஞ்சத்தில் ேகாள்கள் உமிழ்த்தும் உண9வுகைளச் சூrயன் கவ9ந்து
ெசன்றாலும்
1.அதில் வரும் நுண்ணிய அதி9வின் வலு ெகாண்டு தன் இனத்துடன் அது
ேமாதி
2.அந்தக் ேகாள் எங்ேக இருக்கிறேதா அங்ேக இந்த இராக்ெகட்ைட அைழத்துச்
ெசல்கின்றது.
இைதப் ேபான்றுதான் இந்த மனிதனின் வாழ்க்ைகயில் துருவ
நட்சத்திரத்ைதயும் சப்தrஷி மண்டலத்ைதயும் நாம் எண்ணி எடுக்கும்
ெபாழுது அது நமக்குள் முதலிேல பதிவாகிறது.
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பதிந்தது வள9ச்சி அைடந்து அைத வலுவாக்கிக் ெகாண்ட பின் மனித
உடைல விட்டுச் ெசல்லும் ேபாது
1.எந்தத் துருவ நட்சத்திரத்ைதயும் சப்தrஷி மண்டலத்ைதயும் எண்ணி
எடுத்தாேனா
2.அந்த நட்சத்திரத்திலிருந்து வரும் நிைலகள் புவியின் ஈ9ப்ைபக் கடந்து
அங்ேக அைழத்துச் ெசல்கிறது.
3.அங்ேக உடல் ெபரும் உண9விைனக் கைரத்து விடுகின்றது.
4.உயிரான்மா ஒளியாக மாறுகிறது.
இைத ஒரு பழக்கமாக ைவத்துக் குடும்பத் தியானங்கள் மூலம் உடைல
விட்டுப் பிrந்து ெசன்ற ஆன்மாக்கைள துருவ நட்சத்திரத்தின் சக்தி
ெவளிப்படும் காலங்களில் உந்திச் ெசலுத்தினால் (இராக்ெகட் ேபான்று) அதன்
ஈ9ப்பு வட்டத்தில் இருக்கும் சப்தrஷி மண்டலத்துடன் இைணயச் ெசய்யும்.
உடல் ெபறும் உண9ைவக் கைரத்துப் பிறவியில்லா நிைலைய அைடயச்
ெசய்யும். இது மனிதன் ெசயல்படுத்த ேவண்டிய நிைலகள்.

மனிதனின் ஞானம் விஞ்ஞானத்திற்கு அடிைம ஆகிவிட்டது – ஈஸ்வரபட்ட9

ஆத்திச்சூடியில் ஔைவயாrன் அrச்சுவடியில் “இளைமயில் கல்” என்பதன்
ெபாருள் யாது…?
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வளரக்கூடிய எண்ண உண9வில் எதைன அறிவின் வள9ச்சிக்குப்
ேபாதைனயாக எைத வள9க்கின்ேறாேமா அவ்விைனயின் ெசயேல
விதியாகும்.
நற்கதிையப் ேபாதிக்கும் சுருக்கத்ைத முன்ேனா9கள் ஆறில் வைளயாதது
அறுபதில் வைளயுமா…? என்று பல உண்ைமதைன நமக்குப் ேபாதித்தன9.
காைலயிலிருந்து இரவு வைர உண9வின் எண்ணத்தின் ேவகத்ைத
மனிதனின் ெசயல் அவரவ9களின் நிைலக்ெகாப்ப ெதாழிலாள9களும்
வியாபாrகளும் மருத்துவம் விஞ்ஞானம் பலதரப்பட்ட ெசயல் முைற
ஒவ்ெவான்றிலுேம ஒன்றில் பழக்கப்பட்ட உண9வின் எண்ண ஓட்ட ெசயல்
முைறயின் ெசயல் வள9ச்சிேய வலுவாக்கும் தன்ைமயாக உள்ளது.
அந்தந்தத் ெதாழிலின் விைனகளின் ெசயல் விதி என்ற ெதாடrல்தான்
வாழ்க்ைக அைமப்பின் ஆத்மாவாகி அவ்வாத்மாவின் மணேம ெசயலாகும்
கதியில் மனித நிைல ெசயல் ெகாள்கின்றது.
இச்ெசயலின் நிைல யாைவயுேம மனிதன் இன்று வைர
1.தன் விதியின் ெசயைலத் ெதய்வத்தின் ெசயலாக
2.தனக்குத் ெதய்வம் விதித்த விதி என்று தான் வாழுகின்றாேன அன்றி
3.தான் எடுக்கும் எண்ணத்தின் விைனதான் விதியாக அைமகிறது என்றும்
4.எடுத்துக் ெகாண்டதற்ெகாப்ப அந்த விதியின் கதிேய
5.நற்கதியாகவும் து9கதியாகவும் வாழும் நிைல அைமகிறது என்பதைன
உணரல் ேவண்டும்.
இளைமக்கால அறிவின் வள9ச்சியில் எண்ணத்தின் விைனைய
எவ்விைனயின் ெசயலுக்குப் பக்குவப்படுத்தி… நம் குழந்ைதகைள எப்படி
வள9க்கின்ேறாேமா அந்த விதியின் கதியின் ெதாடrல் தான்
உண9ெவடுக்கும் எண்ணப்படி ெசயலாக்கும் முைறையயும்
வலுவாக்குகின்ேறாம்.
ஒவ்ெவாரு சிசுவின் ஆரம்பக்கால ஆத்மத் ெதாட9 முந்ைதய ெஜன்மத்தில்
அவ்வுயிராத்மா எத்ெதாடrன் வலுக்ெகாண்ட ஆத்ம உயிrல்
இருந்திருந்தாலும்
1.தாய் க9ப்பத்தில் ஜSவிதம் ெகாள்ளும் காலத்தில்
2.உடல் கூறின் அைமப்பு ெபறும் வள9ச்சி நிைலயில்
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3.தாய் உண9வின் எண்ண கதியின் ஜSவ ஓட்டத் ெதாடrல் ஜSவகாந்த சrர
ஒலி எடுக்கும் ெபாழுது
4.முந்ைதய ெஜன்ம நிைல யாவும் மறக்கும் நிைல ஆகின்றது.
தாய் எடுக்கும் உண9வின் ஒலித்ெதாட9பின் பிறப்பால்… பிறப்பின் ெசயலுக்கு
எண்ணத்தின் உண9வின் ஒலியின் அறிைவ வள9க்கும் பக்குவத்தால்…
இஜ்ெஜன்மத்தின் கதி மாறுகின்றது.
1.ெதய்வத்தின் ெதாட9பால் ெதாட9பட்ட விதியல்ல மனிதனின் நிைல
2.தன் உண9வின் எண்ணத்தால் ஏற்படுத்திக் ெகாண்ட ெசயலின் கதியின்
ஓட்டம் தான்
3.இது நாள் வைர நாம் வாழும் வாழ்க்ைக நிைல.
இவ்விதிைய மதி ெகாண்ட நற்கதியில் சப்தrஷிகளின் எண்ணமுடன்
கலக்கும் நிைலயாக நம் உண9வின் எண்ண ஜSவகாந்த ஒளி ெகாண்டு
உண9ந்து ெபறும் ெதாட9பால் பல உண்ைமகைள அறியலாம்… உணரலாம்.
அத்தைகய ஒளி ெகாண்ட உய9 சக்திகளின் ெசயலுடன் நம் ெசயலின்
எண்ண ஓட்டம் அைமந்தால் விதியின் கதிேய நற்கதியாய் நல் ஒளி ெபறும்
தன்ைமயாக அைமயும்.
இைதப் ெபறவல்ல நிைல… எண்ணத்தின் உண9வு ெகாண்ட மனிதச்
ெசயலுக்குத்தான் உண்டு.
அேத ேபால் மண்டலக் ேகாள்கைளயும் தாவரங்கைளயும் ஜSவராசிகைளயும்
எதைனயுேம…
1.தன் உண9வின் எண்ணத்தில் எடுக்கும் ஒலி அைலயின் முலாமின் ெதாட9
2.இவ்வாத்மாவில் பதிவாக்கிக் ெகாள்ளும் ெசயல் மனிதனுக்கு மட்டும்தான்
உண்டு.
ஆனால் மனிதச் ெசயலின் வrய
S
உண்ைம விஞ்ஞானத்திற்கு இன்று அடிைம
ஆகிவிட்டது.
1.ெமய் ஞானத்தின் வrயத்தின்
S
தன்ைமேயா…
2.அைதச் ெசயலாக்கும் மாமகrஷிகளின் வள9ச்சியால்
3.நாம் ஒவ்ெவாருவரும் ெசழுைம அைடயலாம்.
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ஞானகுரு ெகாடுக்கும் அருள் வாக்குகள்
உலெகங்க்லும் எத்தைனேயா தSைமயான உண9வுகள் பரவிக் ெகாண்டு
வருகிறது. இந்தக் காற்று மண்டலமும் நச்சுத் தன்ைமயாக ஆகிக் ெகாண்ேட
வருகிறது. இதிலிருந்து நாம் மீ ள ேவண்டுமல்லவா…?
எப்படி மீ ட்பது..?
ஆயிரம் தான் யாம் ெசான்னாலும் ேகட்கும் ேபாது…, சாமி (ஞானகுரு)
நன்றாகச் ெசால்கிறா9 என்கிறா9கள். நன்றாக இருந்தது என்று தான்
ெசால்கிறா9கள்.
அடுத்தாற் ேபால் வாழ்க்ைகயில் சந்திக்கும் ேபாது யாராவது ெவறுப்பாகப்
ேபசினால் ேபாதும்.
1.பா9… சாமி நல்லைதச் ெசால்கிறா9… ஆனால் இவைனப் பா9..!
2.நான் ஒன்றுேம ெசய்யவில்ைல…! என்ைன எப்படித் திட்டுகிறான்…! என்று
3.நல்லைத விட்டு விட்டு அைதப் பிடித்துக் ெகாள்வா9கள்.
கைடயில் கடனுக்காகச் சரக்ைகக் ேகட்பா9. அவ9 ெகாடுக்கவில்ைல
என்றால் உடேன அவ9 அந்தச் சரக்ெகல்லாம் “ேமாசம்…” என்பா9…!
“கடன் இல்ைல…” என்று ெசான்னதற்காக இப்படி எல்லாம் நடக்கிறது.
இைதப் ேபான்று எத்தைனேயா நடக்கின்றது. பிற9 ெசய்யும் தSைமைய
நுகரும் ேபாது தSைமயான நிைனவுகேள நமக்குள் வருகிறது.
1.எந்தச் சாமிையப் பா9த்து… நாம் என்ன ெசய்வது…?
2.என்ன தியானம் பண்ணி… என்ன ெசய்வது…?
3.எந்தக் கடவுைளப் பா9த்து… என்ன பண்ணுவது…? என்று ெசால்ல ஆரம்பித்து
விடுகின்றா9கள்.
அதனால் தான் ேகாவிலில் (மனித உடைலப் ேபால்) சிைலகைள ைவத்து
அந்தத் ெதய்வத்திற்கு…
1.பாலாபிேஷகம் ெசய்கிறா9கள்
2.ேதனாபிேஷகம் ெசய்கிறா9கள்
3.சந்தன அபிேஷகம் ெசய்கிறா9கள்
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4.நன்ன S9 விட்டுச் சுத்தப்படுத்துகிறா9கள்
5.பன்ன Sைர விட்டுச் சுத்தப்படுத்துகிறா9கள்
எதற்காக அந்தச் சிைலக்கு இைதெயல்லாம் ெசய்கிறா9கள்…?
பாலாபிேஷகம் ெசய்கிற9கள். நாம் அைத ேவடிக்ைக பா9க்கிேறாம்
அவ்வளவுதான். ஏன்… ஏதற்கு…! என்று எண்ணுவதில்ைல.
பாலபிேஷகம் ேதனாபிேஷகம் ெசய்து நல்ல ஒழுக்கத்ைத நமக்குள்
சுவாசிக்கச் ெசய்வதற்காக அவ்வாறு ைவத்துள்ளா9கள் ஞானிகள்.
ேகாவிலுக்குச் ெசன்றால் இவ்வாறு நாம் நிைனக்கிேறாமா…?
நம்ைமப் பண்படுத்துவதற்குச் சிைலைய ைவத்துள்ளா9கள். இது “துைவதம்…”
அங்கு ஊற்றும் பாைலப் பா9க்கும் ேபாது அதிலிருந்து வரும் மணம்
“அத்ைவதம்…”
நாம் நுக9ந்தறியப் ேபாகும்ேபாது உயிrேல பட்டபின் அந்த உண9ச்சிகைள
எண்ணி ஏங்கும்ேபாது அது வருகின்றது. அந்த உண9ச்சியின் தன்ைம வரும்
ேபாது விசிஷ்டாத்ைவதம்.
அந்த உண9ச்சிகள் நம்ைம இயக்குகிறது. அந்த உண9வின் தன்ைம
உடலாகும் ேபாது
1.தSைமகைள நS க்கி நல்ல மணமுள்ள அணுக்கைள
2.நS உன் உடலில் உருவாக்கக் கற்றுக் ெகாள் என்று ெதளிவாகக்
காட்டியுள்ளா9கள்.
ஏெனன்றால் அது கல் சிைல தான். அதிேல ஊற்றிய உண9வின் தன்ைமைய
மனிதனான நாம் நுகரப்படும் ேபாது
1.தSைமகைள நS க்கும் உண9வுகைள நமக்குள் எப்படி வள9க்க ேவண்டும்…?
என்று
3.அைதக் கண்டுண9ந்த ஞானிகள் இைதச் ெசய்திருக்கிறா9கள்.
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எம்முைடய (ஞானகுரு) ேநாக்கம் என்ன…?

எம்முைடய (ஞானகுரு) உபேதசத்ைதப் புதிதாகக் ேகட்பவ9கள் சிலருக்கு
வித்தியாசமாக இருக்கும்.
ஆனால் முன்ன்னாடி உபேதசத்ைதக் ேகட்டவ9களுக்கு அல்லது பல முைற
உபேதசத்ைதக் ேகட்டவ9களுக்கு
1.அந்த உபேதசத்தின் வாயிலாக உடலிேல உருவான அணுக்களுக்கு
2.இப்ெபாழுது ெகாடுக்கும் உபேதச உண9வுகள் மூலம் அருள் மகrஷிகளின்
உண9வுகள் உணவாகக் கிைடக்கும்.
பல முைறகளில் பல ேகாணங்களில் அந்த உண9வின் சத்ைத உங்கள்
உடலில் விைளந்த அணுக்களுக்கு ஆகாரமாகக் ெகாடுப்பதற்குத் தான் இந்த
உபேதசங்கைளத் ெதாட9ந்து ெகாடுத்துக் ெகாண்டிருக்கின்ேறாம்.
ஆனால் புதிதாகக் ேகட்பவ9களுக்கு அருள் ஞான வித்தாக
உருவாக்கப்படுகின்றது. வித்தாக ஊன்றிய பின்
1.இைத நSங்கள் மீ ண்டும் ெதாட9ந்து எண்ணத்தில் ெகாண்டு வந்தால்
2.அது கருவாகி உருவாகி அந்த அருள் ஞானத்ைதப் ெபறும் தகுதிையப்
ெபறுகின்றS9கள்.
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சில9 எண்ணலாம்… ஒன்றும் அ9த்தம் ஆகவில்ைலேய என்று. உங்களுக்கு
அ9த்தமாகாது…!
1.ஆனால் ேபசிய உண9வு பின்ன9 கருவாகும்… பின் அது உருவாகும்.
2.பின் அதனின் உண9வுகள் உங்களுக்குள் ெதளிவாகும்
அதனால் தான்
கருவாய்…
உருவாய்…
வருவாய்…
முருகா…
குருவாய்…! என்று
1.எதைன நாம் எண்ணுகின்ேறாேமா அந்த உண9வின் தன்ைம கருவாகி
உருவாகி உங்களுக்குள் குருவாக வரும்.
2.ஆறாவது அறிவின் தன்ைம ெகாண்டு நமக்குள் அது ெதளிவாக
உருவாக்கும் என்பது அது தான்.
நாடாக்களில் படேமா பாடேலா பதிவு ெசய்துவிட்டால் திருப்பி அைதப்
ேபாட்டுப் பா9க்கும் ெபாழுது மீ ண்டும் அந்தப் பாடைலக் ேகட்க முடிகின்றது.
1..இைதப் ேபால் தான் உபேதசித்த உண9வுகள் உங்களுக்குள் பதிவாகிவிடும்
2.உடலில் அணுவாகவும் உருவாகிவிடும்.
அந்த அணுக்களுக்குச் சிறிது காலம் உணைவக் ெகாடுத்தால் அது மீ ண்டும்
வள9ச்சியாகித் “தன்னிச்ைசயாக…” அதனின் உணைவ எடுத்துக் ெகாள்ள அந்த
வள9ச்சிகள் ெபறும்.
முந்திய நிைலயில் உபேதசங்கைளக் ேகட்டவ9களுக்கு… உடலில் விைளந்த
அணுக்களுக்கு உய9ந்த ஞான உணவாக இப்ெபாழுது ெகாடுக்கப்படுகிறது.
அவ9கள் வள9ச்சி ெபற இது உதவும்.
அேத சமயத்தில் புதிதாகக் ேகட்பவ9களுக்கு ஊழ்விைன என்ற வித்தாக
உருவாக்கப்படுகிறது. ஊன்றிய வித்து உருவாகிக் கருவாக
ேவண்டுெமன்றால்
1.உங்கள் நிைனவிைனக் கூட்டினால் அது உருவாகும்
2.அந்த உண9வின் தன்ைம அது உருவாகும் ெபாழுது குருவாகும்
3.நல்வழிையயும் காட்டும்…. அேத உண9ைவ உணவாக ஏற்றுக் ெகாள்ளும்
பக்குவமும் வரும்.
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4.இந்த உண9ைவ ஏற்றுக் ெகாள்ளும் பருவம் வரும் ெபாழுது அருள் ஞானம்
தன்னிச்ைசயாக வளரும்.
அதனால் தான் சாமி ெசால்வது எனக்குப் புrயவில்ைலேய என்று எண்ண
ேவண்டாம் என்று திரும்பத் திரும்பச் ெசால்வது.
குருநாத9 எனக்குள் எப்படி ஆழமாகப் பதிவு ெசய்து… அந்த உண9வின்
அணுக்கைளப் ெபருக்கச் ெசய்து… இந்தக் காற்று மண்டலத்தில் உள்ள அருள்
மகrஷிகளின் உண9வுகைள நுகரச் ெசய்தாேரா… உங்களிடம் அைதப் ெபறச்
ெசய்து… உங்கைள அறியாது வரும் தSைமகளிலிருந்து நS ங்கள் விடுபடும்
நிைலக்ேக இது உருவாக்கப்படுகின்றது.
அந்த உண9வின் ஆற்றைல நS ங்கள் வலுப்ெபற… உணவாகக் கிைடக்கச்
ெசய்வதற்ேக தியானப் பயிற்சிையக் ெகாடுக்கின்ேறாம்.
ெபாதுவாக உபேதசம் ெசால்லும் ேபாது
1.முதலிேல ெமதுவாக ெசால்ல முற்பட்ேடன்
2.இரண்டாவது சிறிது ேவகமாகச் ெசான்ேனன்
3.மூன்றாவது அைத காட்டிலும் ேவகமாகச் ெசால்லும் நிைல வந்தது.
4.(எம்முைடய உபேதச ஒலிகைளக் ேகட்டவ9களுக்கு இது ெதrயும்)
காரணம்… இந்த உண9வின் ஈ9ப்புகள் உங்களுக்குள் பதிய ேவண்டும்
என்பதற்குத் தான்.
அந்த உண9வின் ஆற்றல் ஆழமாகப் பதிந்தால்…
1.அப்ேபாதுதான் சாமி என்ன ெசான்னா9…? என்று ஏக்கமாக இருப்பீ9கள்.
2.அப்ேபாது ஆழமாகப் பதிந்து விடுகின்றது.
3
பின் அதனுைடய நிைலகள் உருவாக இந்த உண9வுகள் உங்களுக்கு உதவும்.
– இது புதிதாக வந்தவ9களுக்கு.
ஏற்கனேவ ேகட்டவ9களுக்கு அந்த அருள் உண9வின் சக்தி உணவாகக்
கிைடத்துக் ெகாண்ேட இருக்கும்.
1.அருள் ஞானம் ெபருகிக் ெகாண்ேட இருக்கும்
2.மகrஷிகளின் ஆற்றல்கைளப் ெபறும் வலிைமயும் ெபருகிக் ெகாண்ேட
வரும்.
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உண9வுகைள ஒளியாக மாற்றும் முைற – ஈஸ்வரபட்ட9

கடிகாரத்ைத (MECHANICAL WATCH) நாம் சாவி ெகாடுக்கும் ெபாழுது எந்த
அளவிற்குச் சுற்றுகின்ேறாேமா… அதற்ெகாத்த அைமப்பு முைற ெகாண்டு
அதனுைடய ஓட்ட முைற ெசயல்பாடு உள்ளது. ெசயல்படுத்தும் ெபாருள்
நிைல ெசயலாக்கப்பட்ட நிைல கடிகாரத்தின் நிைல.
அைதப் ேபான்ேற மனித வாழ்க்ைகயில் நாம் எடுக்கும் எண்ண உண9வின்
ெசயல்…
1.காைலயிலிருந்து இரவு வைர நம்முைடய ெசயல்பாடு அைனத்தும் நம்
புலன் அடங்கி உறங்கும் வைர
2.நம் எண்ணத்தில் எடுத்த உண9வைலகள் யாவும் விைனயாகச் சrர
உண9வில் ெசயல்படுகின்றது
3.ெசயலடங்கிப் புலன் அைமதியுற்று உறங்கும் ெபாழுது நம் ஊனுடன்
பதிவாகி விடுகின்றது.
இேத ெதாடrன் அைலைய ஒன்றின் ெதாடrல் ஆேவச உண9வில் எந்த
அைலயின் வrயத்ைதச்
S
ெசலுத்துகின்ேறாேமா… பயத்துடேனா ேகாபத்துடேனா
அச்சத்துடேனா குேராதம் வஞ்சைன என்ற எவ்வுண9வின் ேவகத்ைதயாவது
அதிகமாக எடுத்தால்
1.அேத உண9வின் அைலைய திரும்பத் திரும்ப எண்ணி எடுக்கும் ேவகத்தால்
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அதுேவ விைனயாகி
2.விைனயின் பயன் எலும்புக்குள் இருக்கும் ஊனில் பதிவாகி
3.அதன் ெதாட9 அைலையச் சில காலங்கள் எண்ணி எடுக்கும் ெதாடrல்
4.நாற்பத்தி எட்டு நாட்களுக்குள் “விதியாகி” விடுகின்றது.
அவ்வாறு உருவாகும் விதியின் ெதாடைர எப்படி மாற்றி அைமக்க ேவண்டும்
என்று ெதrயாத ெசயலுடன் தான் நாம் வாழுகின்ேறாம்.
ஏெனன்றால் வாழ்நாளில் ஒவ்ெவாரு ெநாடிப் ெபாழுதும் உண9வின் ேவகம்
பல ரூபத்தில் நமக்கு நடந்து ெகாண்டுதான் இருக்கும். அத்ெதாடrன்
ஈ9ப்புகைள எல்லாம் விைனயாக நமக்குள் பதிவு ெசய்து ெகாள்ளாமல் நம்
உயிrன் வலுவின் ஆத்ம ஒளிையக் கூட்ட ேவண்டும்.
உயிரான ெநருப்பில் நாம் அதில் ெசலுத்தும் எண்ணத்தின் உண9வின்
வாசைனையத் தான் அது சைமக்கும். அதுவாகத் தான் நம்ைம மாற்றும்.
நம் பூமியின் சுைவத் தன்ைம எப்படி ஆறு குணங்கைளக் ெகாண்டு ஆறு
சுைவகைள வள9த்துக் ெகாண்டேதா அைதப் ேபான்றுதான்
1.உண9வில் சலிப்ைப வள9க்கும் ெபாழுது புளிப்பும்
2,உண9வில் ேகாபத்ைத வள9க்கும் ெபாழுது காரமும்
3.உண9வில் இனிைமைய வள9க்கும்ெபாழுது இனிப்பும்
4.உண9வில் விரக்திைய வள9க்கும் ெபாழுது துவ9ப்பும்
5.உண9வில் ெவறுப்ைப வள9க்கும் ெபாழுது கசப்பும்
5.இப்படியாக குணத்திற்ெகாப்பச் சுைவயில் நம்முைடய உயி9 காந்த ஜSவ
சrரம் பதிவு ெகாண்டு விடுகின்றது.
இத்தைகய விைனயின் ெசயல் விதியாகும் வள9ச்சிைய நாம் ேமல் ேநாக்கி
எடுக்கக்கூடிய உண9வின் தியானத்தால் நற்குண ஒலி ெகாண்டு உய9 மின்
காந்த அைலைய அதிகாைலயிலிருந்ேத நாம் எடுக்கும் பக்குவ
முைறயினால்
1.அந்தந்த விைனயின் ெசயலுக்கு அடிைமயாகாமல்
2.நற்குண ஒலியின் ெசயல்பாட்டில்
3.எண்ணத்தின் ேவகத்ைத எதி9ெகாள்ளும் எதுவாகிலும் (தSய நிைலகள்)
சுட்டுப் ெபாசுக்கும் ஆயுதமாக
4.நம் உயிராத்மாவின் சைமப்பில் உய9 ஞானிகளின் மகrஷிகளின்
மணங்கைள எடுத்துத் தியானிக்க ேவண்டும்.
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இதன் வழி ெசய்தால் அந்த மகrஷிகளின் அருள் சக்திைய நாம் நமக்குள்
விைதக்கும் வள9ப்பாக உயிராத்மாவின் வrய
S
ஒளித் தன்ைமயின் ெசயைல
நாம் ெபற முடியும்.
ஆகேவ ஒளியான எண்ணத்தின் உண9ைவ உயிராக்குங்கள்…!
ஞானகுரு ெகாடுக்கும் அருள் வாக்குகள்
மனிதனின் வாழ்க்ைகயில் சந்த9ப்பத்தில் ஆத்திரம் தாங்காமேலா பிறருைடய
கடும் ெசால்ைல ஏற்க முடியாமேலா கடுைமயான சூழலில் தற்ெகாைல
ெசய்து ெகாள்ள ேவண்டும் என்ற முடிவுக்கு வந்து விஷத்ைதக்
குடிக்கின்றன9…. சில9 தூக்குப் ேபாட்டு இறக்கின்றன9.
அப்ெபாழுது மனிதனின் எண்ணங்கள் மைறந்து (மறந்து) ேபாய்விடுகின்றது…
உடைல அழித்து விடுகின்றது.
விஷத்ைதக் குடிப்பவ9கள் உயிைர விட்டுப் பிrந்த உயிரான்மாக்கள் எங்ேக
ெசல்லும் ெதrயுமா…?
எந்த விஷத்ைதக் குடித்தா9கேளா அதன் நிைல ெகாண்டு பாம்பாகேவா
ேதளாகேவா இைதப் ேபான்ற விஷம் ெகாண்ட சrரமாகத்தான் அடுத்து
பிறப்பா9கள்.
ேவறு எங்கும் ேபாகமாட்டா9கள்.
இந்த மனித உடைல விட்டுப் ேபான பின்
1.ேவறு உடலுக்குள் ேபானாலும்
2.அவ9கைளயும் இேத ேபான்று விஷத்ைதக் குடித்துச் சாக ைவப்பா9கள்.
இதில் விைளந்த விஷம் அந்த உயிருடன் – அவனுடன் ஒன்றிக் ெகாண்ேட
தான் இருக்கும். ேவறு எங்கும் ேபாகாது. நாம் இந்த உடலில்
இம்ைசப்பட்டிருந்தால் அடுத்த உடலில் அதுவும் அேத இம்ைசையத்தான்
படும்.
1.விஷத்ைதச் சாப்பிட்டுவிட்டு எத்தைன துடி துடித்தாேரா
2.அது உயிrேல கலந்து ெகாண்டு
3.அேத துடிப்பு நிைலயிேலேய இருந்து ெகாண்டிருக்கும்.
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இந்தத் துடிப்பான உண9வுகள் உடலுக்குள் ேபானவுடேன அது ேவைல
ெசய்யத் ெதாடங்கி விடுகின்றது.
சில ேப9 தற்ெகாைல ெசய்து ெகாண்டு… “இந்த உலகத்ைத விட்ேட நான்
ேபாய் விடுகிேறன் என்பா9கள்..!
எங்ேக ேபாவது…?
அவனிடமிருந்து (உயிrடமிருந்து) தப்பிக்கேவ முடியாது.
1.தப்பு ெசய்தால் தப்பு தான்.
2.சrயாகச் ெசய்தால் சr தான்.
3.மா9க் (மதிப்ெபண்) ேபாட்டுக் ெகாண்ேட இருக்கும் நமது உயி9.
சுருக்கமாகச் ெசால்ல ேவண்டும் என்றால் கீ ைதயிேல வியாசக9 ெசான்னது
“நS எைத எண்ணுகிறாேயா.. நS அதுவாகின்றாய்…!
ஒருவைரக் ேகாபத்துடன் சண்ைடயிட்டு நான் உன்ைனச் சுட்டுப் ெபாசுக்கி
விடுேவன்… பா9…! என்று நிைனக்கலாம்.
1.சுட்டுப் ெபாசுக்கும் எண்ணம் முதலில் என்னிடம் தான் வருகின்றது
எனக்குள் வள9கின்றது.
2.சுடப்பட்ட பின் அவன் துடித்த உண9வு அேத எண்ணத்ைத நாம் எண்ணிக்
ெகாண்டிருந்தால் ேநராக என்னிடம் வந்துடுவான்.
என் உடலுக்குள் வந்த பின்னாடி
1.நான் சுட்டுப் ெபாசுக்கிய உண9வின் தன்ைம என்ன ெசய்யும்…?
2.என்ைனச் சுட்டு ெபாசுக்கிக் ெகாண்ேடயிருக்கும்.
3.இந்த உயிருடன் ஒன்றி அந்த இம்ைசப் படுத்திக்ெகாண்ேட இருக்கச்
ெசய்யும்.
உயிrடம் இருந்து யாரும் தப்ப முடியாது.
உயிேராடு ஒன்றிய அந்த நிைலகள் நS தவறு ெசய்தாய்… அதனால்
ேவதைனப்படு…! என்று இந்த உயி9 ெசய்யும். ஏெனன்றால் அவன் கடவுள்.
ஆகேவ… வாழ்க்ைகயில் கடுைமயான இன்னல்கள் ஏற்படும் ெபாழுது நாம்
என்ன ெசய்ய ேவண்டும்…?
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ஓ…ம் ஈஸ்வரா…” என்று புருவ மத்தியில் எண்ணத்ைதச் ெசலுத்தி.
1.மகrஷிகளின் அருள் சக்தி நாங்கள் ெபற அருள்வாய் ஈஸ்வரா என்று
உயிருடன் ெதாட9பு ெகாள்ள ேவண்டும்.
2.துருவ நட்சத்திரத்தின் ேபரருள் ேபெராளி எங்கள் உடல் முழுவதும்
பட9ந்திட அருள்வாய் ஈஸ்வரா என்று உடலுக்குள் நிைனைவச் ெசலுத்த
ேவண்டும்
3.என்ைன அறியாது வந்த தSைமகள் அைனத்தும் அகன்றிட அருள்வாய்
ஈஸ்வரா என்று
4.அந்த ெமய் உண9வுகைள நம் உயி9 வழியாகச் சுவாசிக்க ேவண்டும். அைத
நம் உடலாக ஆக்க ேவண்டும்
5.இைத நாம் சிருஷ்டித்தால் ெமய் உண9ைவத்தான் உயி9 நமக்குள்
ெகாடுக்கும்.
அடுத்து உடைலவிட்டு ேபாய் விட்டால் உயி9 நம்ைம எதுவாகப் பைடக்கும்…?
நம்ைம அந்த ெமய் ஞானியாகப் பைடத்துவிடும். ஏெனன்றால் முழு முதற்
கடவுள் – நாம் சிருஷ்டிக்கும் உடல் ெபற்றவ9கள்.
ஆனால் இந்த மனிதப் பிறவியில் இைத இழந்து விட்டால் அடுத்து மீ ண்டும்
ேதய் பிைற என்ற நிைலக்ேக நம்ைம உயி9 அைழத்துச் ெசல்லும்.
ஆகேவ
1.விஜயதசமி – பத்தாவது நிைல ெபறும் அந்தப் பாைதயிேல
2.ஞானிகள் ெசன்ற பாைதயிேலேய நாம் ெசல்ேவாம்.
3.நம்ைம அறியாது வந்த எத்தைகய இருைளயும் ேபாக்குேவாம்.
4.”கல்கி…” என்ற அழியா ஒளியின் சrரம் ெபறுேவாம்.
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நஞ்சு என்று ெதrந்தாேல… அதனால் வrயம்
S
ெபறுபவன் தான் முதல்
மனிதனான அகஸ்தியன்

அகஸ்தியனுக்குள் நஞ்சிைன ெவன்றிடும் உண9வுகள் இளம் பருவத்தில்
விைளந்த பின்
1.ஒவ்ெவான்றும் அறிந்திடும் நிைலயாகவும்
2.மிகவும் வலுக் ெகாண்ட உண9வாகவும் வருகின்றது.
எந்த மிருகத்தின் அருகில் இவன் ெசன்றாலும் இவைனக் கண்டு அது அஞ்சி
ஒடுங்குகின்றது.
தாவர இனங்களில் இருக்கும் சத்துகைள இவன் உணவாக உட்ெகாண்ட
நிைலயில் அதனின் உண9வின் தன்ைம வரும் ேபாது
1.அந்தத் தாவர இனங்கள் ஒடுங்குவைதயும் காண்கின்றான்
2.அதன் இயக்கத்ைதயும் அவன் இளைமப் பருவத்திேலேய உண9கின்றான்.
நாம் பா9க்கிேறாம்… ஒரு குளவி கூட்டிைனக் கட்டி அதற்குள் புழுைவக்
ெகாண்டு வந்து அைடத்து ைவக்கிறது. சிறிது நாள்களில் அந்தப் புழுேவ
குளவியாக மாறுகிறது.
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மாறிய பின் அதுவும் தாய்க் குளவி எைதச் ெசய்தேதா அேத ேபால் ஒரு
கூட்டிைனக் கட்டிப் புழுைவக் ெகாண்டு வந்து அைடத்துத் தன் இனத்ைதப்
ெபருக்கத் ெதாடங்குகின்றது.
ஆக… எப்படி குளவி ெசால்லிக் ெகாடுக்காத நிைலயில் புழு குளவியாக
மாறிய பின் ெசயல்பட்டேதா அேத ேபால் அகஸ்தியனுக்குள் நஞ்சிைன
ெவன்றிடும் அந்த இயக்கங்கள் ஆன பின் “அவன் அறியாமேலேய…” சில
ெசயல்கைளச் ெசயல்படுத்துகின்றான்.
விஷத்ைத ஒடுக்கும் தன்ைம வரும் ெபாழுது
1.விஷத்ைத நுக9ந்தாேல மற்றவ9களுக்கு (நமக்கு) மயக்கம் வருகின்றது
2.ஆனால் விஷச் ெசடியின் அருகில் ெசன்றால் அகஸ்தியன் மீ ண்டும் வrயம்
S
அைடகின்றான்… வலுவைடகிறான்.
காரணம்…
1.விஷத்தின் தன்ைம ஒடுக்கும் வல்லைம ெகாண்டதனால்
2.அவன் ெதளிந்த மனமும் வலுவான உண9வு ெகாண்டவனாகவும்
மாறுகின்றான்.
ஐந்தாவது வயது வரப்படும் ெபாழுது புவியின் ஈ9ப்பின் தன்ைமகைள
அறிகின்றான். நமது பூமி தனக்குள் ஆகாரம் எப்படி எடுக்கிறது…? என்பைத
உற்று ேநாக்கினான்.
வான இயைல இளம் பருவத்திேலேய கண்டுண9கின்றான். இந்தப்
பிரபஞ்சத்திலிருந்து பூமி துருவப் பகுதி வழியாக எப்படி விண்ணின்
ஆற்றைலக் கவ9கிறது…? என்பைத உண9கிறான்.
உண9ந்தாலும் “விஷத்தின் தன்ைமேய…” விண்ணிலிருந்து வருகின்றது…
தாவரங்களும் இந்த விஷத்தின் உண9வின் ெசயலாகேவ வள9கின்றது…!
என்றும் அறிகிறான்.
இருப்பினும்…
1.தாவர இனங்களுக்குச் ெசல்லும் சக்திகைள ேநரடியாக அகஸ்தியன்
உட்ெகாள்கின்றான்
2.தன் உண9விைன ஒளியின் அணுக்களாக மாற்றும் திறனும் ெபறுகின்றான்.
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துருவத்ைத உற்று ேநாக்கும் ெபாழுது பிரபஞ்சத்தின் இயக்கத்ைதயும்
அண்டத்தின் இயக்கத்ைதயும் அறிகின்றான். அவன் ஆதியிேல கூறியது தான்…
இருண்ட நிைலயிலிருந்து அகண்ட அண்டங்கள் எப்படி உருவானத் என்ற
உண்ைமகள் அைனத்துேம…!
விஷத்தின் ஆற்றல் உருவாகும்ேபாது விஷத்தின் அளவுேகாைலயும் அந்த
விஷம் எப்படி உருவாகிறது…? என்ற நிைலையயும் முதல் மனிதன் உடலில்
இவன் உண9கின்றான்.
இைத ைவத்துத்தான் அகண்ட அண்டம் எப்படி இருந்தது…? அதனின் நிைலகள்
ெகாண்டு எப்படி வள9ந்தது…? என்று துருவத்ைத உற்று ேநாக்கும் ேபாது
இவனுக்குள் கண்டறிகிறான்.
விைளந்த உண9வுகள் இவனின்று ெவளிப்படுவைத சூrய காந்தப் புலனறிவு
கவ9ந்து அைலகளாக மாற்றுகின்றது. அதன் வழி ெசன்ற… பின் வந்த மக்கள்
இைத அறிவாக அறிகின்றன9. அறிவின் வள9ச்சியாகத் ெதளிந்த நிைல
ெபறுகின்றன9.
இருைள ெவல்லும் திறன் ெபற்ற முதல் மனிதன் அகஸ்தியேன…!
அவனுைடய ஆற்றைலத் தான் குருநாத9 காட்டிய வழியில் இங்ேக உண9த்தி
அதைனப் ெபறும் சந்த9ப்பத்ைத ஏற்படுத்திக் ெகாண்டிருக்கின்ேறாம்
(ஞானகுரு).
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விண்ணுலக ஆற்றைலப் ெபற்றால் தான் வள9ச்சி – ஈஸ்வரபட்ட9

மனிதனின் ெசயலில் பல விேநாத உண்ைமகைள வள9த்துக்
ெகாண்டுள்ளான். “மனித விஞ்ஞானம்” பல உண்ைம நிைலகைளச்
ெசயல்படுத்தும் நிைலயில்… இன்று நாம் பல நிைலகைளக் காண்கின்ேறாம்.
தனக்கு ேமல் வrயத்
S
தன்ைம ெகாண்ட பல உண்ைமகைள அதற்குகந்த
பாதுகாப்பு ெசயல் திறைமயுடன்… இன்ைறய மனிதனின் விஞ்ஞானம் எப்படி
முன்ேனற்றம் கண்டுள்ளது…?
வrய
S
சக்தி ெகாண்ட மின்சாரத்ைதத் தன் ெசயலுக்கு மனிதன்
உபேயாகப்படுத்துகின்றான். அைதச் ெசயல்படுத்துவதற்கு அதற்குகந்த
பாதுகாப்பு நிைலயில்
1.எது எதில் அந்த மின்சாரம் பாயும் தன்ைம ெகாண்டுள்ளது என்று
கண்டறிந்து…
2.அதனுைடய வrயத்
S
தன்ைமையத் தன்னுைடய ெசயல் தன்ைமக்கு
3.அைதேய பக்குவப்படுத்திப் பலன் காணுகின்றான்.
இது எல்லாேம இவ்வுடலின் வாழ்நாைளக் கருதி வள9த்துக் ெகாண்ட
வழிமுைறகள் தாம்.
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மனித உண9வின்… எண்ண வrயத்தின்
S
ஒலிைய இன்ைறய மனிதன்
உண9ந்தானானால்… தன் உண9வின் ஒலி ெகாண்டு ஒளிரும் நிைலையத்
தன் வலுவில் வள9க்கும் வள9ச்சிைய வள9த்துக் ெகாள்ள முடியும்.
நம் பூமியின் ஓட்டத்தில் பல ேகாடி ைமல்களுக்கு அப்பாலுள்ள சூrயனின்
ஒளிைய நம் பூமி “தன்னுைடய சுழற்சியின் ஜSவ ஓட்ட ஈ9ப்பின் ஒளியால்”
ஒளி ெபறுகின்றது.
அைதப் ேபான்ேற தன் ஓட்ட கதியில் நட்சத்திர ஒளிகைளயும் சந்திரனின்
ஒளி அைலையயும் தன் ஓட்டத்தில் ெதாட9பு ெகாள்ளும் மற்றக் ேகாள்களின்
சந்திப்பில் அந்தந்தக் காலங்களில் அவ்ெவாளியின் ஒலிைய நம் பூமி
சந்தித்துக் ெகாண்ேட ஓடுகின்றதல்லவா…?
நாம் இன்று காணும் நட்சத்திரங்களின் ஒளிையயும் சூrயனின் ஒளிையயும்
சந்திரனின் ஒளிையயும் பூமி தன் ஜSவகாந்த ஒளியின் சுழற்சியில் ஒளி
ெபற்று தன்னுைடய சுழற்சியின் ஈ9ப்பில் சந்திக்கும் அைவகளின்
ெதாட9பைலயின் அமிலத்தின் ஒளித் தன்ைமயில் ஒன்றின் ெதாட9 ெகாண்டு
ஒன்று ெபற்று வள9கிறது.
மனிதப் பிறப்பிற்கு ஜாதகத்தில் நட்சத்திர ராசிகைள அந்தந்த
ேநரத்திற்ெகாப்ப பிறக்கும் குழந்ைதகளுக்கு எப்படிக் கணிக்கின்றா9கேளா
அைதப் ேபான்றுதான் இன்று நம் பூமியில் பல நிைலகள் (அது சந்திக்கும்
நிைலயில்) வள9ந்துள்ள வள9ச்சியின் தன்ைமயும்.
ஆனால் இைத எல்லாேம பூமியின் சுழற்சி ஓட்ட கதியில் சந்திப்பின்
ெதாடrல் வள9ந்த “இயற்ைகயின் வள9ச்சி” என்கின்ேறாம். ஆனாலும் அேத
இயற்ைகைய… மனிதன் தன் ெசயலுக்குப் பல நிைலகைள வகுத்துக்
ெகாள்கின்றான்.
ஆகேவ பூமியில் ெஜனித்த மனிதன் இயற்ைகையத் தன் ெசயலின் ெதாடrல்
ெசயலாக்கும் “விந்ைததைன” தன் உண9வின் எண்ணத்தால் “ெமய்ஞானத்
ெதாட9 ெகாண்டு வாழக் கற்றுக் ெகாள்ள ேவண்டும்…”
ஏெனன்றால் இப்பூமியின் ெஜனிப்புத் ெதாட9 அைல ஈ9ப்பு… இப்பூமியில்
வாழும் காலத்திற்குத்தான் பயன்படும். உடைல விட்டுப் பிrந்தால் மீ ண்டும்
ேதய் பிைற தான்.
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உண9வின் எண்ணத்தின் ஓட்டத்ைத மற்றக் ேகாள்களின் ெதாட9புடன்
எண்ணி எடுக்கும் ஒலி அைலயால்… இஜ்ஜSவ காந்த சrர ஓட்டத்தில் எண்ணி
எடுக்கும் அைலயின் ெதாட9 அமில குணத்ைத…
1.இச்சrர உண9வின் ெதாடrல் வளரும் உயி9 காந்த ஒளி அைலயின்
ெதாட9பால்
2.இச்சrரத்ைத இயக்கும் ஆத்ம ஒளி ஒளிரும் தன்ைமைய
3.இவ்ெவண்ணத்தில் எடுக்கும் ெதாட9புபடுத்தி வலுப்படுத்திக் ெகாள்ளலாம்.
நம் பூமியின் ஓட்டத்தினால்தான் சூrயனின் ஒளிையயும் மற்றக் ேகாள்களின்
ஒளிையயும் பூமி ெபறுகின்றது.
அைதப் ேபான்று ஜSவகாந்த சrர உயி9 எண்ண ஓட்டத்தால்… நாம் எண்ணி
எடுக்கும் எக்ேகாள்களின் ஒளி அமிலத்ைதயும்… இச்சrர உண9வில்
பதிவாக்கும் வலுவினால்…
1.இது வைர ஆத்மாவின் ஒளி வட்டம் வள9ந்த நிைலைய வலுவாக்கும்
வழிமுைறயில்
2.தியானம் ெகாள்ளும் வலுவால் இச்சrரத்தின் ஆத்ம உயி9 வலுவாகும்
ஒளிைய நாம் காணலாம்.
ஞானகுரு ெகாடுக்கும் அருள் வாக்குகள்
வியாசக பகவான் ெகாடுத்த “வராக அவதாரத்தின் முக்கியத்துவத்ைத…”
அறிந்து ெகாள்ள ேவண்டும். வராகன் என்றால் “மிகவும் வலிைமயானது…”
என்று ெபாருள்
பன்றி தன் உடலின் வலிைம ெகாண்டு சாக்கைடக்குள் இருக்கும்
நாற்றத்ைதப் பிளக்கிறது. சாக்கைடக்குள் இருக்கும் நல்ல மணத்ைதப் பிrத்து
(அதில் மைறந்துள்ள உணவு ெபாருைள) எடுத்துச் சந்ேதாஷமாகச்
சாப்பிடுகிறது.
சாக்கைடயில் ஒரு பருப்ைபப் ேபாட்டு விட்டு நS ங்கள் முக9ந்து பாருங்கள்.
என்ன வாசைன வருகிறது…? அந்த நல்ல பருப்பின் வாசைன வருகிறதா…?
அல்லது ேமேல இருக்கும் வாசைன வருகிறதா…?
“நல்ல வாசைனையப் பிrக்க முடியுேமா…? பிrக்க முடியாது…” அைதக்
காட்டுகிறா9 குருநாத9.
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பல உடல்களிேல தSைமகைள நSக்கும் உண9வுகைளப் ெபற்று பன்றியான
உடல் அைமப்ைபப் ெபற்றது.
குருநாத9 ெசால்கிறா9… நS (ஞானகுரு) முதலில் பன்றியாகவும் இருந்தாய்.
இைதக் காட்டுவதற்காக சாக்கைடப் பக்கத்தில் என்ைனக் கூட்டிக் ெகாண்டு
ேபானா9. சாக்கைடயிலிருந்த குப்ைபெயல்லாம் அள்ளிப் ேபாட்டு
ைவத்துள்ளா9கள்.
FLUSH OUT – கழிப்பைறகள் இல்லாத காலம் அது. கழிப்பிடமாக மக்கள்
பயன்படுத்தும் சாக்கைட அது. சாக்கைடயில் எல்லாம் வந்து
ெகாண்டிருக்கிறது.
பழனியில் என் வட்டிற்கு
S
அருகில் தான் இது நடக்கிறது.
நான் ெதலுங்கு ேபசுவதால் “வாடா ெதலுங்கு இராஜ்ஜியம்…!” என்று குருநாத9
என்ைனக் கூப்பிடுகிறா9.
திருப்பதி ெவங்கடாஜலபதி மிகப் ெபrய ெசல்வந்த9. நS ெவங்கடாஜலபதிைய
ேதாஸ்து (நண்பனாக்கி) பண்ணிக் ெகாள்…! என்பா9.
இல்ைல நான் முருகைனத் தான் வணங்குகிேறன்…! என்ேபன்.
ேடய்… நS ெதலுங்கு இராஜ்ஜியம்டா, அங்ேக ேபாடா..! என்ெறல்லாம்
ெசால்வா9.
சாக்கைடப் பக்கத்தில் உட்கா9ந்து ெகாண்டு “காப்பி வாங்கிக் ெகாண்டு
வாடா…” என்றா9. எனக்குக் காப்பி.. அவருக்கு டீ.. அவ9 வாங்கி வரச்
ெசான்னா9. வாங்கி வந்ேதன்.
நான் வாங்கி வந்த டீயில் சாக்கைடயில் இருந்து அள்ளிப் ேபாட்டிருந்த
குப்ைபகள் இரண்ைடப் ேபாட்டா9. என் காப்பியிலும் இரண்ைடப் ேபாட்டு
ச9…99. என்று ஆற்றிவிட்டுச் “சாப்பிடுடா…!” என்றா9.
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சாக்கைடைய அள்ளிப் ேபாட்டுவிட்டுக் காப்பிையச் சாப்பிடு என்றால்… “எப்படி
இருக்கும்…?”
ைநனாவிற்கு ெராம்பப் (எனக்கு) ைபத்தியம் பிடித்து விட்டது…! என்று
எல்ேலாரும் ேவடிக்ைக பா9க்கிறா9கள்.
இங்ேகயும் அங்ேகயும் நான் பா9க்கிேறன். சாமி…! இைதப் பா9த்தாேல எனக்கு
வாந்தி வருகிறது…! என்கிேறன்.
“நான் ெசால்வைதச் ெசய்கிேறன்… என்று ெசான்னாய் அல்லவா…! நS ெசய்டா…”
என்கிறா9. “நான் சாப்பிடுகிேறன் பா9…” என்று ெசால்லி அவ9 சாப்பிடுகிறா9.
அவ9 சாப்பிடுவைதப் பா9த்தாேல “எனக்கு” வாந்தி வருகிறது
அப்ெபாழுது கடவுளின் அவதாரத்தில்… “வராக அவதாரத்ைதப்” பற்றி அந்த
இடத்தில் காட்டுகிறா9.
என்னால் காபி சாப்பிட முடியவில்ைல. காபிையக் ெகாட்டி விட்டு வட்ைடக்
கப்ைபக் ெகாண்டு ேபாய் டீ கைடயில் திரும்பக் ெகாடுக்கிேறன்.
என் வட்டுப்
S
பக்கத்தில் டீக்கைட ைவத்திருக்கும் “பாய்” அவ9 அந்த
வட்டக்கப்ைப வாங்க மறுக்கிறா9.
“ைநனா…! இந்த வட்ைடக்கப்ைப உங்கள் வட்டில்
S
ைவத்துச் சாப்பிடுங்கள்…
சாக்கைடயில் இருப்பைதப் ேபாட்டதால் இதில் யாரும் காப்பி சாப்பிட
மாட்டா9கள். அதனால் இைத உங்கள் வட்டிற்ேக
S
ெகாண்டு ேபாங்கள்
என்கிறா9.
ேவறு வழியில்லாமல் அதற்கான காைசக் ெகாடுத்ேதன்.
வட்டகப்ைப கைட வாசல் முன்னாடி கூட ைவக்க ேவண்டாம் என்கிறா9.
பக்கத்தில் இப்ராஹிம் ைசக்கிள் கைட ைவத்துள்ளா9. அங்ேக ைவத்ேதன்.
“ெகாஞ்ச ேநரம் கழித்து எடுத்துக் ெகாள்கிேறன்…” என்று ெசான்னால் கூட
அவ9 ஒத்துக் ெகாள்ள மாட்ேடன் என்கிறா9.
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உங்கள் வட்டுக்கு
S
எடுத்துக் ெகாண்டு ேபாங்கள். பன்றி முக9ந்து
பா9த்துள்ளது. யாராவது பா9த்தால் நானும் அைதச் சாப்பிடுகிேறன் என்று
நிைனத்துக் ெகாள்வா9கள் என்கிறா9.
பன்றி முக9ந்து பா9த்துள்ளது என்று அங்கு ைவக்கக்கூட விட மாட்ேடன்
என்கிறா9. நான் என் வட்டிற்ேக
S
ெகாண்டு ேபாய் வாசற்படி அருகில்
ைவத்துவிட்ேடன்.
முறுக்கு நிலக் கடைல ெபாட்டுக் கடைல… வாங்கிக் ெகாண்டு வாடா என்றா9
குருநாத9. ஒரு குச்சி எடுத்து வாடா… என்றா9. சாக்கைடக்குள் மூன்று
ேகாடுகைளப் ேபாடச் ெசான்னா9.
ேபாட்ேடன்.
நிலக் கடைலப் பருப்ைப முதலிலும் அடுத்து ெபாட்டுக் கடைலையயும்
அதற்குப் பிறகு முறுக்ைகயும் ேபாடச் ெசான்னா9.
பன்றி அந்தப் பக்கம் ேமய்ந்து ெகாண்டு வருகிறது. கடைலப் பருப்பின்
வாசைன… எண்ைணயில் ெபாறித்ெதடுத்த முறுக்கின் வாசைன.. வருகிறது.
1.ேநராக கடைலப் பருப்ைப முக9ந்து எடுக்கிறது.
2.அடுத்து முறுக்ைக எடுத்துச் சாப்பிடுகிறது.
3.மூன்றாவதாக ெபாட்டுக் கடைலையச் சாப்பிடுகிறது.
“பா9த்தாயாடா., பன்றி எப்படி எடுக்கிறது என்று…?” அந்த இடத்தில்
காட்டுகிறா9. நS யும் இதற்கு முன்னால் பன்றியாக இருந்தவன் தான்டா. இந்த
உயி9 தான் பன்றியாகவும் ஆக்கியது என்கிறா9.
தSைமகைள நS க்கும் உண9வுகைளப் பன்றி உடலிலிருந்து ெபற்ற பிறகு
மனிதனாக்கிக் ெகாண்டு வந்தது இேத உயி9 தான் என்று காட்டுகிறா9.
இங்ேக விளக்கம் ெகாடுக்கிறா9 குருநாத9.
பன்றி எவ்வாறு பல உடல்களிலிருந்து தSைமைய நS க்கி… நS க்கி… வந்தது. பன்று
உடலில் வலுவானதால் அதற்குத்தகுந்த உறுப்பாகி நாற்றத்ைதப் பிளந்து
அதில் உள்ள நல்ல மணத்ைதப் பிrத்து எடுத்துச் சாப்பிடுகிறது என்று
நித9சனமாய்க் காட்டுகிறா9.
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எனக்கு ஒரு பக்கம் பயம் இருந்தது. முறுக்ைகயும் கடைலப் பருப்ைபயும்
இதில் துவட்டி எடுத்து சாப்பிடச் ெசால்லப் ேபாகிறா9 என்று.
1.பல உடல்களில் தSைமைய நS க்கி
2.அதற்குத் தக்க உடல்கள் மாறி மாறி
3.இேத உயி9 தான் பன்றியாக உருவாக்கியது.
தSைமகைளெயல்லாம் நS க்கும் உடல் உறுப்புகைளப் பன்றி ெபற்றதனால்
சாக்கைடயில் வரக் கூடிய நாற்றத்ைத எண்ணாது அதிலுள்ள நல்லைத
நுக9கிறது என்று குருநாத9 விளக்கம் ெசன்ன பிறகு மனது ெதளிவாகி
விட்டது.
நாற்றத்ைதப் பிளந்து நல்லைத எடுக்கும் வலு வள9ச்சியான பின் பன்றி
மனிதனாகப் பிறக்கின்றது.
மனிதனான பின் நஞ்ைசப் பிrத்து விட்டு நல்ல உடலாக உன்ைன
மாற்றுகிறது. எது ஆனேதா எல்லாேம சந்த9ப்பம் தான்.
சாக்கைட என்று எண்ணுகிறாய்.
1.நS சுவாசிக்கும் நாற்றம் வலுவாகிறது
2.இைதச் சுவாசித்து உயிrல் பட்டபின் நாற்றமாகிறது
3.உன்னால் நல்லைதப் பிrக்க முடியவில்ைல என்கிறா9.
4.எண்ணியவுடேன நாற்றம் வந்தது.
5.எண்ணாமல் இருந்தால் நாற்றம் வந்ததா…? என்று ேகட்டா9.
வட்டுக்கு
S
முன்னாடி தான் சாக்கைட இருக்கிறது. ஆனால் நாற்றம்
ெதrகிறதா…? அந்த வட்டுக்காரருக்கு
S
நாற்றம் ெதrவதில்ைல.
ஆனால் நாம் ேபானால் உடேன “அச்சச்ேசா….” என்று மூக்ைகப் பிடிக்கிேறாம்.
ஒரு சமயம் திடீெரன்று குருநாத9 வருகிறா9. இங்ேக வாடா… என்று
என்ைனக் கூப்பிட்டுக் ெகாண்டு ேபாகிறா9. ெகாஞ்ச ேநரம் ேபசிக் ெகாண்டு
இருக்கிேறாம்.
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சிறிது ேநரத்திற்குப் பிறகு எனக்கு நாற்றம் வருகிறது. என்ன…? என்று
பா9க்கிேறன். பா9த்த பின்.. சாமி…! இங்ேக அசூைச இருக்கிறது பாருங்கள்…
என்ேறன்.
கூப்பிட்டு வரும் ெபாழுது முதலிேல நிைனத்தாயா…? நிைனக்கவிைல,
அதனால் வாசைன வரவில்ைல. ஆனால் கண்ணில் பா9த்தவுடன் அசூைச
இருக்கிறது ெதrகிறது. வாந்தி வருகிறது.
எதனால் இப்படி வருகிறது…?
1.“நம் எண்ணத்தில் எண்ணுவதால் தான் அது வருகிறது…” என்று
2.இவ்வளவு ெதளிவாகக் ெகாடுக்கிறா9.
உடலாக இருப்பெதல்லாம் சிவம் தான். எடுத்துக் ெகாண்ட உண9வு எதுேவா
அதற்குத்தக்க உடைல உருவாக்குகிறது.
நம் உயிரணு பூமிக்குள் வரும் ேபாது
1.எந்தச் சத்ைத முதலில் நுக9ந்தேதா அதற்குத்தக்க உடலாகிறது.
2.உடலான பின் மூஷிக வாகனா – அந்த மணத்ைதச் சுவாசித்து
3.அதற்குத்தக்க வாழ்க்ைக ஆகின்றது என்று
4.சாக்கைடக்கு அருகில் என்ைன அமர ைவத்து வியாசக பகவான்
கண்டுண9ந்த பிரபஞ்சத்தின் உண்ைமகைள உண9த்தினா9 குருநாத9.
இன்று இந்தக் காற்று மண்டலம் நச்சாக இருந்தாலும் அதில் மைறந்துள்ள
ெமய் ஞானிகளின் உண9ைவ நாம் நுகரப் பழகிக் ெகாள்ள ேவண்டும்.
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துருவ நட்சத்திரத்துடன் ஒட்டிக் ெகாள்ள நாம் வள9த்துக் ெகாள்ள ேவண்டிய
தகுதி

உதாரணமாக நாகன் (பாம்பு) தன் விஷத்ைத மற்ற உயிrனங்கள் மீ து
பாய்ச்சுகின்றது. விஷத்ைதப் பாய்ச்சி மயங்கச் ெசய்த பின் அைத உணவாக
எடுத்து உட்ெகாள்கின்றது.
ஒவ்ெவாரு உடலுக்கும் ஒவ்ெவாரு விதமான விஷங்கள் உண்டு. எதனின்
விஷேமா இதனில் கலந்து அதற்குள் இைணந்த பின்
1.பாம்பின் விஷம் அைத மடியச் ெசய்கின்றது… அந்த விஷத்தின் வலுைவக்
குைறக்கின்றது
2.குைறத்த பின் அதன் உடலின் தன்ைம உணவாக உட்ெகாள்கின்றது.
3.உட்ெகாண்ட பின் அந்த விஷத்ைத ஒடுக்கித் தனக்குள் எடுத்துக் ெகாள்ளும்
ேபாது
4.இப்படிப் பல உண9வுகள் ேச9ந்து இந்த விஷத்தின் தன்ைம அைடந்த பின்
5.அதுேவ ஒளியின் தன்ைமயாக நாகரத்தினமாக விைளகின்றது.
இைதப் ேபான்று தான் ஆதியிேல அகஸ்தியன் துருவனாகும் ேபாது
உண9வுகைள எல்லாம் ஒளியாக மாற்றியவன்.
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ேவதைனப்படுேவாைர அடிக்கடி நாம் எண்ணினால் நம் இரத்த நாளங்களில்
அந்த ேவதைன கலந்து மனித உடைல உருவாக்கிய நல்ல அணுக்களுக்குள்
தாக்கிய பின் அது ேசா9வைடகிறது.
ேவதைன என்பது விஷம். அந்த வrய
S
உண9வு ெகாண்டு அைனத்ைதயுேம
மாற்றுகின்றது.
ஆனால் இைத எல்லாம் ெவன்றவன் அகஸ்தியன். அந்த அருள் மகrஷியின்
உண9ைவ நாம் நுகரப்படும் ேபாது நம் இரத்தத்தில் கலக்கின்றது. இைத
அதிகமாக உடலுக்குள் ெசலுத்திய பின் இரத்தங்கள் மூலம் எல்லா
உறுப்புகளுக்குள்ளும் சுழன்று வருகிறது.
நாம் நுக9ந்த ேவதைன என்ற நஞ்சிைன ெவன்றிடும் ஆற்றல் உருவாகிறது.
நஞ்சிைன ெவன்றிடும் அந்த உண9வின் ஆற்றல் நமக்குள் ெபருகும் ெபாழுது
அந்த நஞ்சிைன மாற்றிவிடுகிறது… விஷம் பிrந்து ெசல்கின்றது.
இது ேபான்று இப்படிப் ெபருகிய உண9வுகள் தான்
1.அணுவின் துடிப்பால் ஏற்பட்ட உண9வுகள் அகஸ்தியனுக்குள் “மின்
அணுவின் தன்ைமயாக” உருவானது.
2.அந்த அகஸ்தியனுக்குள் விஷம் ஒடுங்கி எப்படி மின் (ேபெராளி) அணுவாக
உருவானேதா
3.அேத ேபால நம் உடலில் இருக்கக்கூடிய உண9வுகைள ஒளியாக மாற்றும்
திறன் ெபறுகின்ேறாம்.
இைத எல்லாம் சற்றுக் கவனமாகக் ேகட்க ேவண்டும். இைத ஆழமாகப்
பதிவாக்கிக் ெகாண்டால் உங்கள் நிைனவுகள் அந்தப் ேபரருைளப் ெபற்ற
அருள் ஞானிகளின் அருகிேலேய அைழத்துச் ெசல்லும்.
தSைம ெசய்கிறான் என்று எண்ணினால் நம்முைடய நிைனவுகள் தSைம
ெசய்பவனிடேம அைழத்துச் ெசல்கின்றது… அங்ேகயும் இயக்குகின்றது.
அைதப் ேபால் நண்பன் எனக்கு உதவி ெசய்தான் என்று எண்ணினால்
நிைனவைலகள் அங்ேக ெசன்று விக்கலாக நல்ல உண9ச்சிைய
ஊட்டுகின்றது.
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இைதப் ேபான்றுதான் அருள் ஒளியின் உண9வுகைளப் பதிவு ெசய்யும்
ெபாழுது அந்த ஞானியின் வட்டத்திற்குள் நாம் ெசல்கிேறாம்.
1.மகrஷிகள் தங்களுக்குள் கண்டுண9ந்த உண9வின் ஆற்றல்கள்
ெவளிப்பட்டைத குரு எனக்குக் (ஞானகுரு) ெகாடுத்தா9.
2.அந்த உண9வின் வித்திைன வள9த்ேதன்
3.அந்த அருள் ஞான வித்திைன உங்களுக்குள்ளும் விைளய ைவக்கின்ேறன்.
4.இதன் ெதாட9 ெகாண்டு நSங்கள் எண்ணினால் அந்தத் துருவ
நட்சத்திரத்துடன் நSங்கள் ஓட்டலாம்.
அதன் உண9வின் தன்ைமைய நS ங்களும் உங்கள் இரத்த நாளங்களில்
கலக்கச் ெசய்யலாம். உங்களில் தSைம ெசய்யும் உண9வுகளுக்கு இந்த அருள்
உண9விைன இைணத்து அைதக் குைறக்கலாம்.
இது சிறுகச் சிறுக வள9ச்சியாக நஞ்சின் தன்ைமயும் குைறயும். உண9வின்
மணமும் குைறயும்.
1.உங்கள் உண9வின நிைனவும் விண்ணிேல ெசல்லும்
2.பிறவி இல்ைல என்ற அழியா ஒளி நிைல ெபறலாம்.

நாத விந்துவின் நாராயணா… நானும் அது தான் நாராயணா…! – ஈஸ்வரபட்ட9
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காட்சி:
நாராயணன் உருவமும் அவ9 வைணைய
S
வாசித்துக் ெகாண்டு நடப்பதுவும்
ெதrகின்றது.
விளக்கம்:
மனித உண9வில் ேமாதக்கூடிய எண்ணத்திற்கு இரண்டு விதமான “சrயா…
தவறா…” என்ற குணம் ஓடுகின்றது. அைதப் பகுத்தறியக் கூடிய
ஒலிையத்தான் நாராயணனாய் நமக்குச் சுட்டிக் காட்டிய தத்துவேம….!
தன் உண9வின் ெபாக்கிஷமாய் எடுக்கும் ஒலி மனித ஞானத்திற்குத்தான்
உண்டு.
சூrயனும் மற்றக் ேகாள்களும் ெசயல்படும் ஓட்டெமல்லாம்… அது அது
ஓடக்கூடிய ஓட்டப் பாைதயில் எக்ேகாள்கைள எத்ெதாடrல்
சந்திக்கின்றேதா… அதன் இயக்கத் ெதாடrல் தான் சூrயனானாலும்
சந்திரனானாலும் வள9ந்த எக்ேகாள்களும் அதனதன் இயற்ைக
நியதிக்ெகாப்பச் ெசயல் ெகாள்ள முடியும்.
ஆனால் மனித ஞானத்தின் பகுத்தறிவின் எண்ணம் தான்
1.எல்லாவற்றிற்கும் ேமல் எண்ணத்ைதச் ெசலுத்தும்
2.பல உண9ைவப் ெபறத்தக்க எண்ண ஓட்டச் ெசயல் ெகாண்டது.
மனித குணத்தின் உண9வின் ெசயைல… ஜSவகாந்த ஒளிைய வலுவாக்கும்
வள9ச்சி… மனித உண9விற்குத்தான் உண்டு.
மனித உண9வின் எண்ண ஓட்டத்தில்… எண்ணும் வலுத்தன்ைம ெகாண்ட
நாம்
1.எண்ணத்தின் வலு பகுத்தறிைவ எதில் ெசலுத்துகின்ேறாேமா…
2.அதற்ெகாத்த ஆத்ம வலுைவத்தான் இன்று நாம் ெபறும் நியதி.
ஞானகுரு ெகாடுக்கும் அருள் வாக்குகள்
மகrஷிகளின் அருள் சக்தி உலக மக்கள் அைனவரும் ெபற்று ஒளியின்
சrரம் ெபறக்கூடிய தகுதி ெபறேவண்டும்.
1.எல்லாரும் நன்றாக இருக்க ேவண்டும் என்று எண்ணும்ேபாது
2.நம்மிடம் ஒளியான உண9வுகள் வள9கின்றது.
3.நாமும் ஒளியாகின்ேறாம்.
4.அப்ெபாழுது மற்றவ9கள் ெசய்கின்ற தவறு நமக்குள் வராது.
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ஆனால் தவறு ெசய்பவ9கைளயும் குற்றம் ெசய்பவ9கைளயும் திரும்பத்
திரும்பப் பதிவாக்கிேனாம் என்றால் “இரு நான் பா9க்கின்ேறன்..
உைதக்கின்ேறன் உன்ைன..” என்ற இந்த எண்ணங்கள் தான் வரும்.
அந்த உண9வு இரு நான் பா9க்கின்ேறன் என்ற நிைலயில் நமக்குள் வந்து
என்ன ெசய்யும்…? நம்மிடம் உள்ள நல்ல குணங்கைள இருளச் ெசய்யும்.
இைதத் ெதளிவுபடுத்துவதற்குத்தான் அன்று விஜயதசமி ைவத்தா9கேள தவிர
சுண்டைலயும் பருப்ைபயும் ெகாடுத்துவிட்டு… இவ்வளவு ெசலவு ெசய்ேதன்…!
அவ்வளவு ெசலவு ேசய்ேதன்…! என்ற நிைலக்கு அல்ல.
ஏன் என்று ேகட்டால் கைடயில் எைட ேபாடும் தராசு நிைறயச் சம்பாதித்துக்
ெகாடுத்தது அதற்காக ேவண்டி அந்தத் தராசுக்கு ஒரு பூைஜ.
கணக்குப் ேபாட்டைத எல்லாம் திருத்தி எழுதிேனன். அரசாங்கத்ைத
ஏமாற்றிேனன்… மற்றவ9கைளயும் ஏமாற்றிேனன்… அதனால் பணம்
வருமானம் நிைறய வந்தது என்பதற்காகக் கணக்குப் புத்தகங்கள் பணம்
எல்லாவற்ைறயும் ைவத்து இலட்சுமிக்கு பூைஜ.
அதனால் உன்ைன நான் வணங்குகிேறன் என்று இப்படித்தான் நாம்
வணங்குகின்ேறாம் எப்படிெயன்றாலும் சr… பணம் ேதைவ. ஆைகயினால்
உனக்குப் பணத்ைத ைவத்து இலட்சுமி பூைஜ ெசய்கின்ேறன்.
இலட்சுமிக்குப் பணத்ைத ைவப்பது; பைடக்கிற சக்திக்குப் ெபாங்கைல
ைவப்பது; ஞானத்ைதக் ெகாடுக்கும் சரஸ்வதிக்கு ஆயுதங்கைள ைவப்பது –
இப்படித்தான் நாம் பூைஜ ெசய்கிேறாம்.
ஏெனன்றால் நான் ெசால்லக்கூடிய இந்த ெமய் ஞானம் தான் ஆயுதமாக
உங்கைளத் தாக்குகின்றது.
ஆயுத பூைஜ என்பது இந்த சரஸ்வதி பூைஜ தான். நாம் எந்ெதந்த
குணங்கைள எண்ணி எடுக்கின்ேறாேமா அது தான் ஆயுதமாக வந்து
உங்கைளப் ேபச ைவக்கின்றது.
நான் ேபசுவது என் உடைல இயக்குகின்றது. நான் ெசால்லக் கூடியைத
நS ங்கள் ேகட்கின்றS9கள். அது உங்கைள இயக்குகின்றது. இது தான் ஆயுத
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பூைஜ.
1.உண9வு..
2.மணம்…
இது தான் அந்த ஆயுதங்கள்.
நாம் எைத ஆயுதமாக எடுக்க ேவண்டும்…?
ஒரு ெபன்சிைல எடுத்துச் சீவினால் எழுதுவதற்கு உதவும். அந்தப்
ெபன்சிைலச் சீவுவதற்குப் பதில் ைகையச் சீவினால் அல்லது விரைலச்
சீவினால் எழுதுவதற்கு உதவுேமா…?
இைதப் ேபால
1அருள் ஞானத்ைத நாம் எடுத்து
2.எைதக் ெகாண்டு… எைதச் சீவ ேவண்டும்…? என்ற நிைல இருக்கின்றது.
3.அது தான் ஆயுத பூைஜ.
அைத நாம் பக்குவப்படுத்துவதற்காக ேவண்டி அன்ைறக்கு ஞானிகள் நம்
உண9வுகளில் கலக்கும் அழுக்ைக எப்படித் துைடக்க ேவண்டும்…? என்று
ஆயுத பூைஜயாகக் காட்டினா9கள்.
உண9வுகைளத் தூய்ைமப்படுத்தும் அந்த அருள் ஞானங்கைள எடுக்கும்
ெபாழுது அந்த உண9வின் எண்ணங்கள் எனக்குள் சுத்தப்படுத்தும் நிைலயாக
வருகின்றது.
வடு
S கைடைய மட்டும் சுத்தப்படுத்தினால் பத்தாது. இைதச் சுத்தப்படுத்தும்
ேபாது ஆன்மாைவச் சுத்தப்படுத்தும் எண்ணம் வருகின்றது.
வியாபாரம் ெசய்யும்ேபாது எப்படி எண்ண ேவண்டும்…?
மகrஷிகளின் அருள் ஒளி நாங்கள் ெபற ேவண்டும். அது எங்கள் உடல்
முழுவதும் படர ேவண்டும். எங்கள் உடலிலுள்ள ஜSவாத்மா ெபற ேவண்டும்
என்று எண்ண ேவண்டும்.
எந்ெதந்த நிைலகளில் எந்ெதந்தத் ெதய்வங்கள் நல்லது ெசய்கின்றது என்று
எண்ணுகின்ேறாேமா
1.அந்தத் ெதய்வ குணங்கள் எல்லாம் நாங்கள் ெபற ேவண்டும்.
2.நாங்கள் பா9ப்பெதல்லாம் நலம் ெபற ேவண்டும்.
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3.எங்கள் உடலில் நல்ல நறுமணங்கள் வர ேவண்டும்.
4.எங்கைளப் பா9ப்பவ9களுக்கு நல்ல மணங்கள் ேதான்ற ேவண்டும்.
5.நறுமணங்கள் அவ9களுக்கு வளர ேவண்டும்.
6.எங்கள் வாடிக்ைகயாள9 நலம் ெபற ேவண்டும்.
7.எங்கள் ெசால்லிற்குள் இனிைம ெபற ேவண்டும்.
8.நாங்கள் பா9ப்பது எல்லாம் நலம் ெபற ேவண்டும் என்று எல்லாரும்
ஏேகாபித்துச் ெசான்னால் எப்படி இருக்கும்…?
அைனவரும் இைதப் ேபால ெசால்லும் ேபாது மகிழ்ச்சி ெபறும் உண9வுகைள
நாமும் ெபறுகின்ேறாம் மற்றவ9கைளயும் ெபறச் ெசய்கிேறாம்.
இதற்காகத்தான் ஒவ்ெவாரு மாதமும் விழாக்கைள ைவத்தா9கள் ஞானிகள்.

65

66

எனக்கு அது ேதைவ… இது ேதைவ… என்று உயிrடம் ேகட்கக் கூடாது…!

மனிதனுைடய வாழ்க்ைகயில் பலருைடய எண்ணங்கைளயும் இன்று நாம்
அறிந்து ெகாள்கின்ேறாம்… பலராமன்…! அேத சமயத்தில் தSைமயின்
நிைலகைள மாற்றி அைமக்கும் சக்தி நாக்கு இருப்பதனால் நரசிம்மா…!
1.எதைனயும் உட்புகாதபடி வாசல்படி (சுவாசம் உட்புகும் இடம்) மீ து அம9ந்து…
2.தSைமகள் வராதபடி ஒவ்ெவான்ைறயும் தSைமைய இங்ேகேய பிளந்து
விடுகின்றான்…
3.உள்ளுக்குள் ெசன்றால் தாேன தSைமயின் நிைலகள் வரும்.
ஆகேவ அந்த மகrஷியின் அருள் சக்திையத் தனக்குள் ஒவ்ெவாரு நிமிடமும்
நாம் ெசலுத்தப் பழகிக் ெகாள்ள ேவண்டும்.
ஒருவன் தSைம ெசய்கிறான் என்று ெதrந்து ெகாள்கின்ேறாம். ஆனால் தSைம
ெசய்வான் என்று முதலிேலேய பதிவு ெசய்து ெகாண்டால்
1.அந்த தSைமைய அடக்க மகrஷியின் அருள் சக்தி நாங்கள் ெபற ேவண்டும்
2.என் பா9ைவ எல்ேலாைரயும் நல்லவராக்க ேவண்டும்.
3.என்ைனப் பா9க்கும் ெபாழுது அவ9களுக்கு நல்ல எண்ணம் வர ேவண்டும்
என்ற உண9விைன
4.நமக்குள் நாம் ஆழமாகப் பதித்து விட்டால்…
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5.அவ9கள் தSைம ெசய்தாலும் இங்ேக நமக்குள் பதிவாகாது… அைத ஈ9க்கும்
தன்ைமயும் வராது.
காரணம்… ஞானிகளின் உண9வுகைளத் தனக்குள் வலுப் ெபறச் ெசய்யும்
ெபாழுது அந்தத் தSைம நம்ைம இயக்காது. நம்ைமப் பா9க்கும்ேபாது
பிறருடைடய தSைமயின் உண9வுகைள இது அடக்கும்.
இைதத்தான் “நS விழித்திரு…” என்று ெசால்வது.
1.எந்த ேநரத்திலும்… எதனின் நிைலகள் ெகாண்டாலும்… நாம் ஒவ்ெவாரு
நிமிடமும்
2.நம்ைம ஆண்டு ெகாண்டிருக்கும் ஆண்டவனான உயிrடம்
3.அந்த மகrஷிகளின் அருள் சக்தி ெபற ேவண்டும் என்று இங்ேக ேவண்ட
ேவண்டும்.
4.இந்த உண9வு உடல் முழுவதும் படர ேவண்டும் என்று பரப்ப ேவண்டும்.
“அப்ெபாழுது அவன் (உயிரான ஈசன்) பா9த்துக் ெகாள்வான்…!”
அைத விடுத்துவிட்டு…
1.எனக்கு இது ேதைவ… அது ேதைவ…! என்றும்
2.இன்னாருக்கு நல்லைதச் ெசய்ேதன். அவன் எனக்குத் தSைமதான்
ெசய்கிறான் என்று எண்ணினால்
3.நம்ைம இருள் சூழ்ந்த நிைலகளுக்ேக அைழத்துச் ெசல்லும்.
ஆைகயினால் நாம் எந்த நல்லைதச் ெசய்கின்ேறாேமா அந்த நல்ல
உண9வுகள் அங்ேக விைளதல் ேவண்டும். அப்படி நல்லது விைளய
ேவண்டும் என்றால் “அந்த மகrஷிகள் சக்தி நாங்கள் ெபற ேவண்டும்
ஈஸ்வரா…!” என்ற இந்த உண9விைன வலு ேச9த்துக் ெகாண்டால் நமக்குள்
தSைம விைளயாது.
நம்ைமப் பா9க்கும் ெபாழுேத அந்தத் தSைம விைளவிக்கும் உண9வுகள்
அங்ேக ஒடுங்கும். இது தான் நரசிம்மா…!
வாசல்படி மீ து. நமக்குள் நுகரும் சக்தி இங்ேக வராதபடி இைதத்
தள்ளிவிட்டால்
1.அந்தத் தSைம விைளவிக்கும் எண்ணங்கள் வராது
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2.தSைமைய விைளவிக்கும் அருள் வித்து இங்ேக உருவாகாது
3.அந்த விைனயாக வராது… விைனக்கு நாயகனாக இயக்காது…!
அது தான் ேகாதண்டத்ைத முறித்தபின் “சீதா…” என்ற மகிழ்ச்சிையத்
திருமணம் ெசய்து ெகாண்டான் கல்யாணராமா…!
தSைமகைள அடக்கிடும் அந்த ெமய் ஞானியின் உண9ைவத் தனக்குள்
ேச9த்துக் ெகாள்ள ேவண்டும்.
1.அந்த அரவைணக்கும் சக்திைய நுக9ந்து… அருள் ஞானிகளுடன் ேச9ந்து…
2.என்றுேம மனிதன் என்ற நிைலகள் முழுைம அைடந்து… ெமய்
ஞானிகளுடன் ஒன்றி
3.பிறவியில்லாப் ெபரு நிைலைய நாம் அைடய முடியும்.

நிதானத்ைதக் கைடப்பிடித்தால் தான் நல்லைதக் காக்க முடியும் –
ஈஸ்வரபட்ட9

இன்ைறய மனித வாழ்க்ைகயில் நாம் பலதரப்பட்ேடாருடன் ஜSவிதம் நடத்த
உறவாட ேவண்டியுள்ளது. அப்படிப் பழகுபவ9களின் குணங்களில் தSயகுணம்
நற்குணம் என்ற நிைலைய அறியக் கூடிய தன்ைமைய நாம் எப்படிப் ெபற
முடியும்…?
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சாதாரண நிைலயில் எல்லாத் தSய குணங்கைளயும் தSய பழக்கங்கைளயும்
ெகாண்ட கயவனின் உண9வின் எண்ணம்
1.தன்னுைடய அதிகப்படியான சிந்தைனயின் ெசயைல
2.எண்ணத்தில் தSயதிற்கு ெசயல்படுத்தியவனின்
3.சrர உண9வின் ஆேராக்கியத்தில் கூட அதிக பாதிப்பு இருக்காது.
ஒரு பித்தைளப் பாத்திரம் அது எப்படி உறுதி ெகாண்டதாக உள்ளேதா அைதப்
ேபான்று திருடனின் குணத்தில் அவன் வள9த்துக் ெகாண்ட உண9வின் சக்தி
ெகாண்டு அவன் ெசயல் உறுதி ெகாண்டதாக இருக்கின்றது.
ஆனால் சமுதாயத்தில் அவன் நல்லவனாகக் காட்டிட
1.அவனுைடய ெசயல் எல்லாவற்ைறயும் அவன் பூசிக் ெகாள்ளும் முலாமாக
2.எதைனயும் தன்னுள் கலக்கச் ெசய்யும் ெசயலாக
3.அந்தத் தSயவனின் நிைல தான் வாழ்க்ைகயில் ெவற்றி ெகாள்ளும்
நிைலயாக
4.இன்ைறய கலியின் உண9வு நிைல ெசயலாகின்றது.
உதாரணமாக… மண் பாண்டத்தில் எதைனயும் எந்த முலாமும் பூசாமல்
அதிேல சைமத்துச் சாப்பிட முடியும்.
1.எந்தத் தSயநிைலயும் மண்பாண்டத்திற்கு இருப்பதில்ைல
2.ஆனால் சிறிது கவனப் பிசகு ஏற்பட்டாலும் உைடந்துவிடும் அந்த
மண்பாண்டம்.
அேத ேபால் தான்..
1.நல்லவ9கைளத் தSயவ9கள் ஏமாற்றுவது மிகவும் சுலபம்
2.தSயவைன நல்லவனாக்கேவா நல்வழிப்படுத்தேவா மிக மிகக் கடினம்.
சமுதாயத்தில் நல் உண9வு ெகாண்ேடா9 தன் உண9வுக்ெகாப்பத் தான்
ஒவ்ெவாருவரும் இருக்கின்றா9கள் என்ற எண்ணத்ைதச் ெசலுத்தி
எல்ேலாrடமும் நற்ெபய9 எடுக்க ேவண்டுெமன்ற உண9வில் அவ9களின்
ெசயல் ெசல்கிறது.
இருந்தாலும்…
1.தSய நிைலகள் ேமாதும் ெபாழுது அவ9களுைடய உண9ெவடுக்கும்
அைலயால்
2.பதட்டத்தின் சிதறல் மண்பாண்டத்ைதப் ேபான்று உைடந்து விடுகின்றது.
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ஆனால் நயவஞ்சகத்திேலேய எண்ணத்ைத உறுதிப்படுத்திக் ெகாண்டுள்ள
தSயவ9களின் குணம் எந்த நிைலகள் வந்து ேமாதினாலும் உைடவதில்ைல.
அவrன் உண9வின் அைல பித்தைளப் பாத்திரத்ைதப் ேபான்று…!
இைதப் ேபான்ற நிைலயில் இருந்ெதல்லாம் மனித ஆத்மாக்கள் எப்படி மீ ள
முடியும்…?
நல் உண9வு ெபறும் ெபாழுதும் மீ ண்டும் மீ ண்டும் எண்ணத்தின் சிதறல்கள்
வாழ்க்ைகயில் ேமாதும் ெபாழுதும் எல்லாவற்ைறயும் துறந்து சந்நியாசம்
வாங்கியவ9கள் இந்தப் பூமியில் பலருண்டு.
இந்த நிைலயில் மீ ளும் நிைலதான் சிந்தைனயில் சீ9படுத்தும் சிகரமான
ஆத்ம ஒளி ெபறும் நிைல. அதாவது…
1.பதட்டமான காலங்களில் உண9வின் எண்ணத்ைத அவசர ேவகத்தில் ெசால்
ஆற்றைல ெவளிப்படுத்தாமல்
2.ஒவ்ெவாரு கால தருணத்திலும் எண்ணத்தின் சிந்தைனைய நிதானப்படுத்தி
3.அத்தருணத்தில் ேமாதக்கூடிய எந்தச் ெசயலாக இருந்தாலும்
4.ஒரு நிமிட சிந்தைனயால் உண்ைமைய அறியக்கூடிய நிதானத்தால்
5.மண்பாைனைய உபேயாகிப்பைதப் ேபான்று உண9வின் ேவகத்ைதப்
பாதுகாத்தல் அவசியம்.
ஆகேவ… நல்நிைலயில் “ஏமாற்றும் தன்ைமைய..” சிந்தைனயில்
உண9ந்துவிட்ேடாம் என்றால்
1.உண9ைவ ேவகமாகச் ெசலுத்தி தSய உண9வைலயுடன் நல்லைத
ேமாதவிடாமல்
2.சிந்தைனயில் நிதானப்படுத்தும் ெசால் ெசயலால்
3.நல்வள9ப்பின் நல் ஆத்மாவுடன் தSயதிலிருந்து விடுபட்டு
4.தன் ஆத்மா சிகரத்திற்கு ெசல்லும் சீ9படும் சிந்தைனயால்
ஒவ்ெவாருவருேம சித்தனாகலாம்…!
ஞானகுரு ெகாடுக்கும் அருள் வாக்குகள்
குருநாத9 ெகாடுத்த ஞான வித்து எங்களுக்குள் நல்ல முைறயில்
விைளந்திருக்கின்றது என்று நS ங்கள் ெசால்ல ேவண்டும்
நS ங்கள் ேகாவிலுக்குச் ெசன்று அபிேஷகம் ெசய்கின்றS9கள் ஆராதைன
ெசய்கின்றS9கள். பழம் கனிகைள ைவத்துச் ெசய்கின்றS9கள்.
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இேத ேபான்று தான் குரு காட்டிய அருள் வழியில் உங்கள் உயிரான
ஈசனுக்கு அருள் ஞானிகள் ெகாடுத்த அந்த ஞானக் கனிைய அபிேஷகம்
ெசய்கின்ேறாம்.
மனித9களில் சுைவ மிக்கதாக வாழ்ந்து உண9ைவ ஒளியின் சிகரமாக
மாற்றிக் கனியின் தன்ைம அைடந்தவ9கள் ெமய் ஞானிகள். அவ9கள்
உண9வுகள் தான் அந்த ஞானக் கனி.
வாைழ மா பலா ேச9ந்து முக்கனி… அருள் கனி என்ெறல்லாம் ெசால்வா9கள்.
முக்கனியின் சுைவ என்று ெசால்வா9கள். அைதப் ேபால
1.ஆறாவது அறிவின் துைண ெகாண்டு சுைவயின் தன்ைமயாகப்
2.பஞ்சமி9தம் என்ற நிைலயில் ஐந்து புலன் அறிவு ெகாண்டு
3.மகிழ்ந்திடும் உண9வாகச் சைமத்த அருள் ஞானியின் உண9வின்
தன்ைமைய
4.நம்மில் நாம் வள9த்திட முடியும்.
ஆறாவது அறிவால் ெதளிந்திட்ட அந்த அருள் ஞானியின் உண9வுகள்
அவருக்குள் பல ேகாடிக் குணங்கள் (பல ேகாடிக் கனிகள் ேபான்று)
இருப்பினும்
1.இனிைம ெகாண்டு மகிழ்ந்திடும் உண9வாக
2.தனக்குள் ஒருக்கிைணந்த உண9வின் ஒளியாக இருக்கும் அந்தக் கனிைய
3.ஐந்து புலனால் ேகட்டுண9ந்து உங்களுக்குள் விைளயச் ெசய்ய முடியும்.
அத்தைகய அருள் ஞான வித்ைத உங்களில் பதிவு ெசய்து இந்தக் கனிைய
அறுவைட ெசய்து உங்கள் குடும்பத்தில் அைனவரும் மகிழ ேவண்டும்.
நண்பராக என்று இருந்தாலும் சிறிது பிைழகள் ஏற்பட்டால் அவைர
நிைனத்தால் ெகாதித்ெதழும் நிைலகளும் நமக்குள் தSைம விைளவிக்கும்
நிைலகளும் வரும்.
இைதப் ேபால நம்ைம அறியாதபடி நமது வாழ்க்ைகயில் சந்த9ப்பத்தால்
ேபதங்கள் உருவாகிவிடுகின்றது.
அந்தப் ேபத உண9வுகைள நமக்குள் பதிவு ெசய்து விட்டால் அந்த நண்பைர
உற்று ேநாக்கும் ேபாெதல்லாம் நம்ைம அறியாது ேபத உண9வுகள் வந்து
நமக்குள் நல்ல உண9வுகைள மைறத்துக் ெகாண்ேட ேபாகின்றது.
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நாம் எப்படி ஒரு குழம்பில் காரம் புளிப்பு இனிப்பு உப்பு இைவ அைனத்தும்
ேச9த்துச் சுைவ மிக்கதாக உருவாக்குகின்ேறாேமா இைதப்ேபால நம்
வாழ்க்ைகயில் தSைமகள் வந்தாலும் அைதக் ேகட்டுண9ந்தாலும் அருள்
ஞானி உண9ைவ நமக்குள் நுக9ந்து அைதச் சமப்படுத்தி மகிழ்ந்த நிைலயாக
ஆக்க ேவண்டும்.
எத்தைகய தSைமயின் நிைலகைளக் ேகட்டறிந்தாலும் ஆறாவது அறிவின்
தன்ைம ெகாண்டு அருள் ஞானி உண9வுகைள உயிருடன் கலந்து சுைவ
மிக்கதாகப் பைடத்திட முடியும்.
1.பாம்பினம் எவ்வாறு அது நஞ்சிைனத் தனக்குள் உணவாக எடுத்து
மகிழ்கின்றேதா
2.சூrயன் நஞ்சால் அது உருவாகி ெநருப்பானாலும் ெநருப்பின் தன்ைம
ெகாண்டு நஞ்சிைன நS க்கி ஒளியின் சுடராக மாறுகின்றேதா
3.நஞ்சிைனத் தன்னுடன் இைணத்து ைவரம் எவ்வாறு ெஜாலித்திடுகின்றேதா
4.நஞ்சின் இயக்கமாக நம் உயிrன் துடிப்பு இருப்பினும்
5.ஒவ்ெவாரு நஞ்சான உண9வைலகள் நம்ைம இயக்கினாலும்
6.உயிருடன் ஒன்றிய உண9வுகைள ஒளியாக மாற்றிப் பளிச்சிடும் நிைலகள்
ெகாண்டு
7.நஞ்ேச நஞ்சற்ற நிைலயாகத் தனக்குள் ஒளியின் சிகரமாக ஆகி
8.எத்தைகய நஞ்சு ேமாதினாலும் நம் உண9வுகள் ேபெராளியாக மாறும்.
ஏெனன்றால் நஞ்சின் தாக்குதல் தாங்காதுதான் சூrயன் ஒளியின் தன்ைம
அைடகின்றது. ஒரு அணுவின் தன்ைம தனக்குள் நஞ்சின் தன்ைம
தாக்கும்ேபாது தான் அைமதி ெகாண்ட உண9வின் தன்ைம – ெநருப்பாக
மாறியது.
ெநருப்பின் தன்ைம அதிகமான பின் நஞ்சின் தன்ைம அங்ேக ஒடுங்குகின்றது.
இைதப் ேபாலத் தான்
1.நஞ்சால் உருவான நிைலகள் ெகாண்டு
2.நஞ்சிைன அடக்கி ஒளியின் சிகரமாக மாற்றுகின்றது.
அைதப் ேபான்றுதான் நஞ்சிைன ஒடுக்கிடும் உண9வின் தன்ைம நமது
ஆறாவது அறிவிற்கு உண்டு. நஞ்சிைன ஒளியாக மாற்றிடும் பிரம்மாைவச்
சிைறப்பிடித்தான் முருகன் என்ற நிைலயில் தSைமகள் நம்ைம அணுகாது
காத்திட ேவண்டும்.
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ஒளியின் சிகரமாக வாழ்ந்திடும் அந்த மகrஷியின் அருள் வட்டத்தில் நாமும்
இைணந்து வாழ்ந்திடல் ேவண்டும்.
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யாம் உங்களுக்குக் ெகாடுக்கும் சக்தி வாய்ந்த… “ஆண்ெடனா பவ9”

விஞ்ஞான அறிவால் பrட்சாந்திரமாகப் பிற ஆன்மாக்கள் மீ து நஞ்சு
ெகாண்ட விஷமான உண9வுகைளப் பாய்ச்சும் ெபாழுது அந்த ஆன்மாக்கள்
எவ்வாறு பைத பைதக்கின்றது…?
எைத அழிக்க நஞ்சான உண9வாகச் ெசலுத்தி விஞ்ஞானத்தில் கண்டு
ெகாண்டாேனா அதனால் ெவளி வந்த அந்த விஞ்ஞான அறிவு ெகாண்டு
ெசயல்பட்ட உயிரான்மாக்கள் அைனத்தும் உலகில் சுழன்று ெகாண்டுள்ளது.
1.துன்புறுத்தும் நஞ்சு ெகாண்ட உண9வின் ஆன்மாக்களாக எவ்வாறு பட9ந்து
ெகாண்டிருக்கின்றது.
2.அதனுைடய விைளவுகள் என்ன…? என்ற நிைலைய அறிந்து ெகாள்வதற்கு
3.குருநாத9 உலகம் முழுவதும் என்ைனச் சுற்றுப் பயணம் ெசல்லச்
ெசய்தா9கள்.
4.பன்னிரண்டு வருடம் இைதெயல்லாம் அனுபவித்த பின் தான் உங்களுக்குச்
ெசால்லுகின்ேறன்.
விஞ்ஞான அறிவால் தன் ஆராய்ச்சியின் நிமித்தமாகப் பல கடுைமயான
விஷம் ெகாண்ட இைதப் ேபான்ற நிைலகள் இந்தக் காற்றிேல சுழன்று
ெகாண்டுள்ளது.
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இதிலிருந்து தப்பும் மா9க்கம் என்ன…?
ஒரு உண9ைவப் பிளந்து உடல் ெபறும் தன்ைமைய மைறத்து தன்
உண9வுகைள ஒளியாக மாற்றி விண் ெசன்ற முதல் மனிதன் அந்த
அகஸ்தியன்.
அகஸ்தியனின் உண9வுகைளப் பின்பற்றிச் ெசன்றவ9கள் ஆறாவது அறிவால்
ஏழாவது நிைலயாக இன்றும் சப்தrஷி மண்டலங்களாகச் சுழன்று
ெகாண்டிருக்கின்றா9கள்.
துருவ நட்சத்திரத்திலிருந்து ெவளிப்படும் உண9வைலகைள எடுத்துச்
சுவாசித்துத் தன் உண9வுகைள ஒளியாக்கி விண் ெசன்றவ9கள் ெமய்
ஞானிகள்.
சூrயனின் ஈ9ப்பு வட்டத்தில் நமது பூமி சுழன்று ெகாண்டிருக்கின்றது.
அேத ேபால இந்தப் பூமிக்குள் உயிரணுவாகத் ேதான்றி ஒளியின் சrரமான
அந்த அகஸ்தியனின் உண9ைவக் கண்டுண9ந்து அைத நுக9ந்து ஒளியாக
மாற்றிச் ெசன்ற மனித9கள் அைனவரும் சப்தrஷி மண்டலங்களாகத் துருவ
நட்சத்திரத்தின் ஈ9ப்பு வட்டத்தில் வாழ்ந்து வள9ந்து ெகாண்டுள்ளா9கள்.
1.“முப்பது முக்ேகாடி ேதவாதி ேதவ9கள்…” என்று ெசால்வா9கள்.
2.சப்தrஷி மண்டலங்களாக நமது பூமியின் சுழல் வட்டத்தில் இருந்து
ெகாண்டிருக்கின்றா9கள்.
அதிலிருந்து ெவளிப்படும் ஆற்றல் மிக்க சக்திகைளச் சூrயனின் காந்த சக்தி
கவ9ந்து நமது பூமியில் படரச் ெசய்கின்றது.
இன்று ெவகு ெதாைலவில் இருந்து ஒலி/ஒளிபரப்பு ெசய்தாலும் சக்தி
வாய்ந்த ஆண்ெடன்னாைவ ைவத்து ெதாைலக் காட்சியின் மூலமாக நாம்
ெதளிவாக அறிந்து ெகாள்கின்ேறாம்.
ெசயற்ைகக் ேகாள்கைள ஏவி விண்ணிலிருந்து ஒளி பரப்பச் ெசய்யும்
விண்ணின் ஆற்றல்கைளயும் அந்த அைலகள் ெவளியில் பட9ந்திருந்தாலும்
அதற்குத் தகுந்த ஆண்ெடனா பவைர ைவத்து தைரயிலிருந்து இங்ேக
கவ9கின்றா9கள்.
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அைத விஞ்ஞானத்தின் மூலம் திைரகளிலும் டி.வி.யிலும் அந்தப் படங்கைளத்
ெதளிவாகப் பா9க்கவும் முடிகிறது. இைதப் ேபால
1.ெமய் ஞானிகள் கண்ட விண்ணின் ஆற்றல்கைளயும்
2.நாம் பா9க்க முடியும்… நுகர முடியும்… அறிய முடியும்.
அந்த ெமய் ஞானியின் ஆற்றல் மிக்க சக்திைய நS ங்கள் ெபறும் வண்ணம்
யாம் உபேதசிக்கும் ேபாது
1.எந்த அளவிற்கு நிைனவு ெகாண்டு கூ9ந்து கவனித்துக்
ெகாண்டிருக்கின்றS9கேளா
2.உங்கள் கண் இைத ஈ9த்து உடலுக்குள் ஊழ் விைனயாகப் பதிவு
ெசய்கின்றது.
3.சாதாரணமாக உங்கள் கண் ஈ9க்கும் நிைலகைளக் காட்டிலும் சக்தி
வாய்ந்த ஆண்ெடனா ேபான்று
4.உங்கள் கண்களுக்கு ஈ9க்கும் சக்திையக் கூட்டும் நிைலகளுக்ேக இைத
உபேதசிக்கின்ேறாம்.
எமது குருநாத9 எமக்கு உபேதசிக்கும் ெபாழுது நான் (ஞானகுரு) கூ9ந்து
அவ9 ெசால்லும் உண9ைவக் ேகட்டு என் நிைனைவச் ெசலுத்தி அவ9
உண9வின் ஆற்றைல நான் நுக9ந்ேதன்.
அதனின் நிைனவு ெகாண்டு என் கண்ணின் புலனறிவுகள் ஆற்றல் மிக்கதாக
மாறியது. அவ9 உபேதசித்த உண9வுகள் அைனத்தும் எனக்குள்
ஊழ்விைனயாகப் பதிவானது.
அைத நான் மீ ண்டும் நிைனவு ெகாள்ளும் ெபாழுது அந்த மகrஷிகளின்
அருள் சக்திையப் ெபறும் தகுதிைய குருநாத9 ஏற்படுத்தினா9. நS ங்களும்
அவ்வாறு ெபற ேவண்டும் என்ற நிைலக்குத்தான் ெசால்கின்ேறாம்.
1.இந்த உபேதசங்கைள யாெரல்லாம் கூ9ந்து கவனித்துக் ேகட்கின்றனேரா
2.அவ9கள் கண்ணுக்கு (உரம் ஊட்டுவது ேபால) ஆற்றல் மிக்க சக்தியாக
அந்த ஆண்ெடனா பவ9 கூடுகின்றது.
சாதாரண ஆண்ெடனாைவ ைவத்து டி.வி.ையத் திருப்பி ைவத்தால் அது
பக்கத்தில் வரக்கூடிய ஸ்ேடசன்கைள இயக்கிக் காட்டுகின்றது.

77
இராக்ெகட்ைட விண்ணிேல ஏவி ெவகு ெதாைலவில் இருக்கும் ேகாள்களின்
ெசய்திகைள அறிய சக்தி வாய்ந்த ஆண்ெடனாைவத் தைரயிேல ைவத்துக்
கவரும் ெபாழுது அது நமக்குத் ெதளிவாகத் ெதrகின்றது.
அைதப் ேபாலத்தான் விண்ணிேல மிதந்து ெகாண்டிருக்கும் சப்தrஷி
மண்டலங்களிலிருந்து ெவளிப்படும் உண9வுகைள நுகரும் ஆற்றைல
உங்கைளப் ெபறச் ெசய்கிேறாம்.
உங்கள் கண்ணின் ஈ9ப்பு சக்திைய அந்த ஆண்ெடனா பவைரக்
கூட்டுவதற்குத்தான் இைத உங்களுக்கு உபேதசிக்கின்ேறாம்.
1.கண்களுக்குக் ெகாடுக்கும் அதSத ஈ9க்கும் சக்திைய ைவத்து
2.நS ங்கள் விண்ைண ேநாக்கி எண்ணி ஏங்கும் ெபாழுது
3.சப்தrஷி மண்டலங்களிலிருந்து வரும் உண9வைலகைள எளிதில் ெபற
முடியும்.
அைத உங்கள் உடலில் விைனயாகச் ேச9த்து அறியாது வந்த தSைமகைளத்
துைடப்பதற்காக இைதச் ெசால்கின்ேறாம் (ஞானகுரு).

ஆத்மாவின் உண்ைம உய9ைவ உண9ந்து… ஆத்மாைவ வள9க்கக்கூடிய உய9
சக்திையப் ெபற ேவண்டும் – ஈஸ்வரபட்ட9
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நம் சூrயக் குடும்பத்தின் மனித உண9வின் எண்ணத்தால் எடுக்கும் ஜSவகாந்த
ஒளித் தன்ைமயின் rஷி சக்திையக் ெகாண்டு மண்டலக் ேகாள்கள்
ஒன்றுக்ெகான்று ெதாட9பு ெபற்று ஓடுகின்றது.
நாற்பத்தி எட்டுக் ேகாள்களும் சூrயைன ைமயமாக ைவத்துச் சுழன்று…
ஒன்ெறான்றின் சுழற்சி வள9ப்பின் ெதாட9பைலயில் ெசயலின் சக்திையச்
ெசயலாக்கும் தன்ைமயில்தான் rஷி சக்திகளின் ெசயேல… ெசயல்
ெகாள்கின்றது.
அந்த rஷி சக்திகளின் ெசயல்… சக்தி ெபற மனித உண9வின் எண்ண ஜSவ
அைலத்ெதாட9 பிம்பமுடன் ெசயல்பட்டால்தான்… உண9வின் எண்ணத்ைதச்
ெசலுத்தக்கூடிய… அந்த ஜSவகாந்த ஒளிையத் தன் ெசயலுக்கு உணவாகப்
ெபற்று இயங்கிட முடியும்.
நம் சூrயக் குடும்பத் ெதாடைரப் ேபான்ேற பல ஆயிரம் சூrயக்
குடும்பங்களும் “எண்ணத்தின் உண9ைவக் ெகாண்டுதான்” ெசயல்
ெகாள்கின்றன.
பூமியில் உயிரணுக்களாய் ஜSவன் ெகாண்ட மனிதனல்லாத உயிrனங்கள் பல
வள9ந்து மடிந்தாலும் எல்லாேம பூமியில் வள9ந்த இயற்ைகயில் தன்
உணைவ… உள்ளைத உண்டு மடிகின்றன.
தன் ேதைவக்ெகாத்த உணவுகைளத் தாேன உற்பத்தி ெசய்து உண்ணக் கூடிய
நிைல மனிதைனத் தவிர மற்ெறந்த ஜSவராசிகளுக்கும் இல்ைல. தன் உடல்
அைமப்புக்கு ஒத்த பாதுகாப்புடன் பிறவியில் வள9ந்த நிைலெதாட்டு
அத்ெதாடrன் சுழற்சியுடேன இறந்து விடுகின்றது.
ஆனால் மனிதன் தன் உண9வின் எண்ணத்தில் உடல் உபாைதைய மாற்றி
அைமக்கப் பல ெசயல்களுக்கு பக்குவத்ைதச் ெசயல்படுத்திக் ெகாள்கின்றான்.
மனிதச் ெசயலின் ஞானத்ைதக் ெகாண்டு… இவ் உடல் ேதைவயின்
இன்பத்ைதப் ெபறப் பல நிைலகைள அறிந்து… அதன் ெதாடrல் ெசயலின்
வழித் ெதாடைரச் ெசயற்ைகயில் ெசய்விக்கும் நிைல… “மனிதனுக்கு மட்டும்
தான் உண்டு…”
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ெதய்வ சக்திைய உணரும் பக்குவமும்… ெசயலும் ெகாண்டு… அன்ைறய
சித்த9கள் தன் ஞானத்ைத இயற்ைகயின் சக்தியில் பல உண்ைமகைள இந்த
மனிதச் சrரத்தில் எடுக்கக்கூடிய உய9 ஞானமாகப் ெபற்று வள9த்தா9க்ள்.
உடல் ேதைவயின் ஒன்ைற மட்டும் குறிக்ேகாளாக வாழும் வழித் ெதாடைர…
1.ஆத்மாவின் உண்ைம உய9ைவ உண9ந்து
2.ஆத்மாைவ வள9க்கக்கூடிய உய9 சக்திையப் ெபற ேவண்டும்.
அைதப் ெபற்றால் இவ் உடல் வாழ்க்ைகயில் ெபறக்கூடிய இன்பத்ைதக்
காட்டிலும் நம் உயி9 ஆத்மாவின் உண்ைமச் ெசயைல நாம் அறியக்கூடிய
தன்ைமயில் ஆத்மாவில் ெபறப்படும் இன்பத்தின் சூட்சுமத்ைத உணரலாம்.
ஆகேவ நம் எண்ணத்ைத rஷிகளின் ெதாட9புடன் ெசயல்படும் ெசயல்
ெகாள்ளும் பக்குவத்திற்கு நம் உண9வின் எண்ணத்ைதச் ெசலுத்த ேவண்டும்.
ஆனால் இன்ைறய சமுதாய உண9வு… ெசயற்ைகயின் பிடியில் உண்ைம
நிைலைய அறியாத நிைலயில் உள்ளதனால்
1.ஜSவனுடன் கூடிய பல ஆத்மாக்கள் பல இடங்களில் உடலுடன் சமாதி நிைல
ெகாண்டு
2.மகrஷிகளின் ெதாட9புக்காகத் தன் உண9வின் ஜSவைன அழியா நிைல
ெகாண்டு ெசயல்பட்டுக் ெகாண்டுள்ளா9கள்.
மனிதனுக்குள் உள்ள பகுத்தறியக்கூடிய உண9வின் எண்ண ஞானத்ைத
உடலின் ெசயற்ைக வாழ்க்ைக இன்பத்திற்கு மட்டும் ெசயல்படாமல்
1.உயிராத்மாவின் உண்ைம அறிந்து சகல மாமகrஷிகளின் சக்திைய
உண9ந்து
2.இஜ்ஜSவ காந்த சrரத்திலிருந்ேத ஒளிகாந்த நிைலையப் ெபறக்கூடிய
பக்குவத்திற்கு
3.ெமய் ஞானத்தின் சக்தி நிைலைய உண9ந்து ெசயல்படல் ேவண்டும்.
ஞானகுரு ெகாடுக்கும் அருள் வாக்குகள்
ஆண்டவன் என்ற நிைலயில் “அவன் நம்ைமக் காப்பான்…” என்று தான்
எண்ணுகின்ேறாேம தவிர நமக்குள் இருக்கும் “உயி9… அவன் தான் காப்பான்…”
என்ற நிைலைய மறந்து விட்ேடாம்.
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1.நாம் எண்ணியைத இயக்குவதும் உயிேர.
2.எண்ணியைத உருவாக்குவதும் உயிேர.
3.நமது நிைனவாற்றைல இயக்குவதும் உயிேர.
இைவெயல்லாம் நம் உயிரான ஈசனின் ேவைல தான்.
இைத எல்லாம் நாம் ெதளிவாகத் ெதrந்து வாழ்க்ைகயில் நாம் எப்படி வாழ
ேவண்டும்…? என்பைத உண9தல் ேவண்டும்.
நம்ைம அறியாது வரும் தSைமகைள அகற்ற ேவண்டும். தSைமகைள அகற்றும்
பழக்கம் (பயிற்சி) வரேவண்டும்.
இன்று ஒவ்ெவாரு இயந்திரங்களுக்குள்ளும்/சாதனங்களுக்குள்ளும் அதற்குள்
உள்ள உறுப்புகளின் இயக்கங்கள் (TECHNICAL) எவ்வாறு இயங்குகின்றது…?
என்பைத விஞ்ஞான அறிைவ ைவத்து இஞ்சினிய9 கண்டு ெகாள்கின்றா9.
“விஞ்ஞானி…” புதிதாக ஒன்ைறக் கண்டுபிடிக்கும் ேபாது அைதச் ெசயலுக்குக்
ெகாண்டு வருவதற்கு ஒரு கருவிேயா அல்லது இயந்திரேமா
ேதைவப்படுகிறது.
அப்ெபாழுது அதற்குத் தகுந்த (DESIGN AND FABRICATION) ெபாருள்கைள
உருவாக்கிக் ெகாடுப்பதும் அைதப் பிrப்பதும் இயந்திரத்ைத முழுைமயாக
உருவாக்குவதும் இன்ஜினியrன் ேவைல.
1.மாமகrஷி ஈஸ்வராய குருேதவ9 அந்த இன்ஜினியrன் நிைல ேபான்று
2.ெமய் ஞானிகள் கண்ட வானுலகின் உண9வின் தன்ைமையப் பதிவு
ெசய்தா9
3.தான் கண்டுண9ந்த ெமய் உண9வின் தன்ைம ெகாண்டு
4.உங்கள் உடலான உறுப்புகளுக்குள் அவரவ9களுக்குத் தக்க
5.ெமய் ஞானியின் உண9வின் தன்ைமைய உங்களுக்குள் சீ9படுத்தச் ெசய்து
6.உடல் உறுப்புகளில் வரும் ேநாய்கைள அகற்றிடும் உண9வின் தன்ைமைய
நS ங்கள் ெபறும்படி ெசய்தா9.
விஞ்ஞானி கண்டுபிடித்த உண9வின் தன்ைமக்ெகாப்ப இஞ்சினியரால்
உருவாக்கப்பட்ட இயந்திரத்தின் உறுப்புகள் சrயாக இருந்தால் தான் அது
ெசயலாக்கும்.
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1.அப்ெபாழுது தான் விஞ்ஞானி கண்டுபிடிப்பும் ெசயலுக்கு வரும்…
2.அது ேவைலயும் ெசய்யும்.
அேத ேபால மாமகrஷி ஈஸ்வரபட்டாய குருேதவ9 காட்டிய அருள் வழியில்
தSைமைய அகற்றிடும் உண9வின் தன்ைம ெகாண்டு அந்த மகrஷிகளின்
அருள் சக்திகைள நுகரும் ெபாழுது உங்கள் உடல் உறுப்புகள் சீராக இயங்கத்
ெதாடங்கும்.
இயந்திரம் சீராக இருந்தால் தான் மற்ற உறுப்புகளும் சீராக இயக்க
முடிகின்றது.
உங்கள் உடலில் ேநாய் இருந்தாலும் எந்த இடத்தில் வலி வருகின்றேதா
ஒவ்ெவாரு நிமிடமும் அந்த அருள் ஞானியின் உண9வுகைள நுகரும்படி
ெசய்கின்ேறாம்.
உங்களுக்குள் அைதப் பதிவாக்குகின்ேறாம். இந்தப் பதிைவ
நிைனவாக்கினால் காற்றுக்குள் இருக்கும் மகrஷிகளின் உண9ைவ நSங்கள்
எளிதில் நுகர முடிகின்றது.
உடலில் எந்த உறுப்புகளில் ேவதைன வருகின்றேதா “ஓ…ம் ஈஸ்வரா…” என்று
உயிருடன் ஒன்றி அருள் மகrஷிகளின் அருள் ஒளிைய நாங்கள் ெபற
ேவண்டும் என்று எண்ணுதல் ேவண்டும்.
மகrஷிகளின் அருள் சக்தி எங்கள் உடலில் படர ேவண்டும். அது எங்கள்
இரத்த நாளங்களில் கலக்க ேவண்டும் என்று உடல் முழுவதும் சுழலச்
ெசய்ய ேவண்டும்.
மகrஷிகளின் அருள் சக்தி எங்கள் உடல் உறுப்புகளான – சிறு குடல் ெபரும்
குடல்; கைணயங்கள்; கல்lரல் மண்ண Sரல்; நுைரயீரல்; இருதயம்; கண்களில்
உள்ள கருமணிகள்; நரம்பு மண்டலம்; எலும்பு மண்டலம்; விலா எலும்பு;
குறுத்ெதலும்பு; எலும்புகளுக்குள் உைறந்துள்ள் ஊன்கள்; தைச மண்டலம்;
ேதால் மண்டலம் அைனத்திலும் படர ேவண்டும் என்று தைலயிலிருந்து கால்
வைர படரச் ெசய்ய ேவண்டும்.
1.மகrஷிகளின் உண9வைலகள் உடல் உறுப்புகளில் சுழன்று வரும் சமயம்
2.ேநாயாக இருக்கும் இடங்களில் எண்ணத்ைதச் ெசலுத்தும் ெபாழுது
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3.இந்த உண9வின் தன்ைம சீக்கிரம் இழுத்து
4.ேநாயான அணுக்கைள அது தணியச் ெசய்கின்றது
5.உறுப்புகைளச் சீராக இயக்கச் ெசய்கின்றது
ஏெனன்றால் விஞ்ஞான அறிவுப்படி உங்களுக்குள் ெமய் ஞானத்தின்
உண9ைவ ஊட்டி உடலுக்குள் ெசலுத்தும்படிப் பழக்கப்படுத்துகின்ேறாம்.
விஞ்ஞான வாழ்க்ைகயில் அஞ்ஞான வாழ்க்ைக வாழ்ந்து ெகாண்டிருக்கும்
நாம் இந்த அஞ்ஞான வாழ்க்ைகயிலிருந்து விடுபட்டு அருள் வாழ்க்ைக வாழ
முடியும்.
ஏெனன்றால் ெமய் ஞானிகள் கண்ட ெமய் ஞானத்தின் உண9வின் தன்ைம
ெகாண்டு வரப்படும் ெபாழுது “உயி9..” நமக்கு ெமய் ஒளிையக் காட்டுகின்றது.
அந்த ெமய் வழி கண்டு உயிருடன் ஒன்றும் அைனத்து உண9வுகைளயும்
ஒளியாக்கி விட்டால் ஞானிகைளப் ேபான்று ஒளியின் சrரமாகும் தகுதிைய
நாம் ெபறுகின்ேறாம்.
1.உடைல விட்டு எப்ெபாழுது நாம் பிrந்தாலும்
2.அந்தச் சப்தrஷி மண்டலத்தில் இைணந்து வாழ்ேவாம்.
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தனித்திருந்து… “விழித்திருத்தல் ேவண்டும்…”

விழித்திரு… விழித்திரு… விழித்திரு… “தனித்திரு…!” என்ற நிைலகைளச்
ெசால்வா9கள். ஆனால் “விழித்திரு… தனித்திரு…” என்றால் எப்ேபாதுேம
1.பிறிெதாரு தSைமயின் உண9வுகள் நமக்குள் கலக்காது
2.பிறருைடய உண9வுகள் நமக்குள் கலந்துவிடாது
3.தனித்த அந்த ஞானியின் உண9ைவ நமக்குள் ேச9க்கப்படும் ெபாழுது
4.அந்த மகrஷிகள் உண9வுடன் ஒன்றி நாம் தனித்து வாழ முடியும்.
இல்ைல என்றால் பிறருைடய தSைம ெசய்யும் உண9வுகள் நம்ைம
இயக்கிவிடும். அதனால்தான் நS விழித்திரு… நS தனித்திரு… என்று
காரணங்கைளச் ெசால்லி ஞானிகள் ஒவ்ெவாரு நிைலகளிலும்
கூறுகின்றா9கள்.
அந்த அருள் ஞானிகளின் உண9வுகைள நாம் விழித்திருந்து அந்த உண9வின்
தன்ைமைய தனக்குள் வள9த்துக் ெகாண்டால் பிறிெதாரு தSைம
ெசய்ேவாருைடய உண9வுகள் நம்ைம இயக்காது.
இந்த உண9வின் தன்ைமைய நாம் வள9த்துக் ெகாண்டால் நாம் தனித்ேத…
தனித்தன்ைமயில் வாழ்கின்ேறாம்.
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துருவ நட்சத்திரம் ஒளியின் சுடராக மற்ெறான்று இைத இயக்கிடாது அது
தனக்குள் இயக்கப்பட்டு ஒளியின் தன்ைமயாக “தனித்தன்ைமயாக…”
வள9கின்றது.
இந்த மனித வாழ்க்ைகயில் எவெராருவ9 விழித்திருந்து… தSைம தனக்குள்
வளராது அது தனித்துத் தன் ஒளியின் சுடராக மாற்றினா9கேளா…
1.அவ9கள் அந்தத் துருவ நட்சத்திரத்தின் ஈ9ப்பு வட்டத்தில் ஒளியின் சுடராக
ஆகி
2.அவரவ9கள் நிைலகளுக்ேகற்ப தனித்ேத வாழ்கின்றா9கள் “தனித்தன்ைம
ெகாண்டு…”
ஆகேவ நாம் இந்த மனிதனின் வாழ்க்ைகயில் நாம் எதனின் தன்ைம
ெகாண்டு நாம் நுக9கின்ேறாேமா அடுத்தவருைடய ெதாட9பு ெகாண்டு தான்
நாம் வாழுகின்ேறாம். ஒருவருக்ெகாருவ9 இைண ேச9த்து
ஒருவருக்ெகாருவ9 ஒன்றி வாழ்கின்ேறாம்.
ேகாள்களும் அேத ேபான்று தான் அதனதன் நிைலயில் வள9ந்து அதனதன்
தனித்தன்ைமயில் வள9ந்தாலும் அதனில் விஷத்தன்ைமகள் வள9கின்றது.
ஆனாலும்
1.சூrயன் “தனித்தன்ைம ெகாண்டு…” வரும் நஞ்சிைனப் பிrத்துவிட்டு ஒளியின்
சுடராக அது மாற்றுகின்றது
2.இைதப் ேபான்றுதான் நாம் தனித்திருந்து விழித்திருத்தல் ேவண்டும்.
சூrயன் எப்படி நஞ்சிைனப் பிrத்து அதனுைடய தனித்தன்ைமையக்
காட்டுகின்றேதா… தனித்த நிைலகள் அதனுைடய ஒளியின் தன்ைமயாக அது
ெசயல்படுகின்றேதா… இைதப் ேபான்றுதான் தSைமயின் உண9வுகள்
ஒவ்ெவாரு ெநாடியிலும் நமக்குள் ேசராது நமக்குள் தனித்திருத்தல்
ேவண்டும்… அேத ேபால விழித்திருத்தல் ேவண்டும்…!
ஒவ்ெவாரு ெநாடியிலும் ஒவ்ெவாரு நல்லவருைடய உண9வுகைளயும்
அறிந்தாலும் அதிேல அவ9களுைடய உண9வுகளில் சிக்கி…
1.அவருைடய உண9வுகளுக்கு அடிைமயாகி விடாது “தனித்திருப்பது நல்லது…”
2.தனித்திருப்பது என்றால் நாம் விழித்திருப்பது நல்லது.
தSைமகள் எப்ெபாழுதும் நமக்குள் ஊடுருவாது அந்த மகrஷிகளின் அருள்
உண9வுகைள நாம் நுக9ந்து… அந்த உண9வின் ஆற்றைல நமக்குள்
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ெபருக்கித் தSைமகள் தன்ைன நாடாது தனித்தன்ைமயாக நமது உண9வுகள்
பிறருைடய தSைமகளிலிருந்து அகன்று… நாம் தSைமயற்றவ9களாக வாழும்
நிைல ெபற ேவண்டும்.
1.மகrஷிகள் தனித்திருந்து… அவ9கள் விழித்திருந்ததனால் தனித்திருக்கும்
நிைல ெபற்றா9கள்
2.அதனின் உண9ைவ நாம் நுக9ந்ேதாம் என்றால்
3.நமது வாழ்க்ைகயில் விழித்திருக்கும் உண9வும்
4.நமது வாழ்க்ைகயில் தனித்து வாழும் நிைலகளும் .
5.நமது வாழ்க்ைகயில் தSைமயற்ற நிைலகளும் வள9ந்திடும் நிைலகள்
ெபறுகின்ேறாம்.
இைத நிைனவுபடுத்தும் நன்னாள் தான் சிவன்இராத்திr.

சித்தம் ெதளிவானால் ெவற்றி நிச்சயம் – ஈஸ்வரபட்ட9

காட்சி:
அழகான தடாகத்தில் அன்னப்பட்சி நS rல் நS ந்துவைதப் ேபான்றும்… படகில்
மனித9கள் அம9ந்து ெசல்வைதப் ேபான்றும் ெதrகின்றது.
விளக்கம்:
மனிதனுைடய ஞானம் “ஒன்ைறப் பா9த்தவுடன்…” அதைனத் தன்னுைடய
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ெசயலுக்கு வள9த்துக் ெகாள்ள ேவண்டுெமன்று சிந்தைனயில் அைதச்
ெசயலாக்குகின்றான்.
நS rல் மிதக்கக்கூடிய அன்னப்பட்சியின் நிைலையப் பா9த்துத் தானும் அைதப்
ேபான்று ெசயல்படுத்திக் ெகாள்ளும் அைமப்பாக (படைக)
உருவாக்குகின்றான்.
1.இப்படிப்பட்ட சிந்தைனயின் ெசயலுக்கு வலுப்படுத்தும் மனித9கள்
2.வாழ்க்ைகத் ெதாடrல் ெவற்றி ெபறுகின்றா9கள்.
ஆனால் கற்பைனயில் எண்ணக்கூடிய மனித9களின் வாழ்க்ைக
1.சஞ்சலம்… ேசா9வு… பிணி… என்று
2.தன் ஞானத்தின் வலுைவத் தான் எண்ணிய கற்பைன உண9வுடன்
3.வாழ்க்ைகைய ஒப்பிடும் சிந்தைனயற்ற ெசயலாக்கம் இல்லாத
நிைலயினால் அவ்வாறு ஏற்பட்டு விடுகின்றது.
கற்பைனயின் உண9வில் தான் எண்ணியைத… கவுரவத்தின் உண9வாகச்
ெசயலாக்குபவன் வாழ்க்ைகயில் தான் முன்ேனறுவதில்ைல.
ஆக்கத்தின் ஆக்கமாய் உண9வின் எண்ணத்ைதச் சிந்தைனயில் சீ9படுத்தும்
மனிதனின் குணம்… வாழ்க்ைகயின் ெசயல்பாட்டில் ெவற்றி காணும் நிைல
ஏற்படுகிறது
ஒவ்ெவாரு ெபாருளிலுேம அப்ெபாருளின் மாற்றம் எப்படி ஏற்படுகின்றது…?
அதனுைடய “உஷ்ண அைலயின் மாறுபாடு நிைல… சைமப்பு நிைல… ஏற்படும்
தன்ைம ெகாண்டுதான்…” ஒவ்ெவாரு கருவின் உருவும் வள9கின்றது.
வள9ச்சியில் ெவளி கக்கும் கழிவு நிைல ெகாண்டு தான்… அதனின் சத்து
நிைலைய ஒவ்ெவாரு ெசயலிலும் அச்ெசயல் நிைலயின் “உன்னத நிைல”
உருவாகின்றது.
பூமியின் ஈ9ப்பில்… உய9ந்த ஒவ்ெவாரு கனி வளங்களும் வளரக்கூடிய
நிைலயில் அவ்வள9ச்சியின் உய9ந்த தன்ைமயான உேலாகங்கைள நாம்
பிrத்து எடுக்கின்ேறாம்
சாதாரணமாகத் தங்கப் படிவங்கள் வள9ந்துள்ள மண்ணில் உள்ள தங்கப்
பாளங்கைள ெவட்டி எடுத்து… அைதப் புடம் ேபாட்டுத் தங்கமாக்குகின்ேறாம்.
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இைதப் ேபான்ேற பூமியில் உள்ள கனி வளங்கைள நமக்கு ேவண்டிய
பக்குவத்திற்கு பல நிைலகைளச் ெசய்வித்துச் ெசயல்படுத்துகின்ேறாம்.
இைதப்ேபான்று இச்சrரத்தின் உண்ைம நிைலையயும் நாம் உணரல்
ேவண்டும்.
நாம் எடுக்கக் கூடிய எண்ணத்தின் உண9வின் உஷ்ண ஓட்டத்தால் நாசி
எடுக்கும் சுவாசம் ெகாண்டு
1.நாசியில் (மூக்கில்) சளியும்
2.பா9க்கும் பா9ைவயின் ஒளி ஈ9ப்ைபக் ெகாண்டு கண்ெணடுக்கும் ஒளி
ஈ9ப்பால் கண்ணின் பீைழயும்
3.ெசவி ேகட்கும் ஒலி ஈ9ப்பால் காதில் அழுக்கும்
4.வாய் ேபசும் ஒலி அைலயால் வாயில் உமிழ் நS ரும்
5;உண்ணும் உணவால் மலமும் சிறு நS ரும்
6.பால் உண9வின் உஷ்ண அைலயின் ெதாட9பால் ெபண்ணிற்கு
மாதவிடாயும் ஆணிற்கு விந்து நிைலயும்
7.உடல் உறுப்பின் ெசயலில் ேவ9ைவயும்
8.அந்தந்த உறுப்பின் அவயவங்களின் ெசயலுக்ெகாப்ப ெவளிப்படும் கழிவுகள்
நம் உடல் உறுப்பிேலேய ெசயல் ெகாள்கின்றதல்லவா…!
அைதப் ேபான்ேற மனித வாழ்க்ைகயில் எண்ணத்தின் உண9வில் ேமாதப்
ெபறும்… நடந்தது… நடக்க ேவண்டியது… நடப்பது எதுவாகிலும்… உண9வின்
ஜSவித எண்ணமுடன் ஓடக் கூடிய எல்லாேம இவ்வுயி9 ஆத்மாவின் சrர
வாழ்க்ைகயில் எலும்பில் ஊனாகப் பதிந்து விடுகின்றது.
ஊன் நிைலக்ெகாப்பத்தான் ஒவ்ெவாரு மனிதனின் உண9வுகளும்… இருக்கும்.
1.எைத அதிகமாக எடுத்து மனித உண9வின் எண்ணம் ேபசிச்
ெசயல்படுகின்றேதா
2.அந்த நிைலக்ெகாப்ப ஊனின் பதிவு விைனயாக வாழ்க்ைகயில்
ெவளிப்படுகின்றது.
கண் பா9த்துப் ெபாருளறியும் நிைலயால் கண்ணில் எப்படிப் பீைழ
ஏற்படுகின்றேதா அைதப் ேபான்று
1.உண9ெவடுத்து நாம் ேபசியது.. ேபசப் ேபாவது என்ற எண்ண உண9ேவ
ஊனாகி…
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2.ஊேன விைனயாகி… விைனேய வாழ்க்ைகயாக… அந்த வாழும் நிைலைய
மாற்றுவது என்றால்
3.இச்சrர உண9வின் விதியால் மதி ெகாண்ட உய9 ஞானத்தால் ெமய்
ஞானம் ெபறும் ஏழாம் நிைலயில்
4.இது நாள் வைர இங்ேக ெசான்ன வழி முைறக்ெகாப்ப விண்ணிலிருந்து
ெபறும் மின் காந்த ஒளி சக்திையக் கவ9ந்து
5.சrர உண9வுடன் இவ் ஊனில் பதிவாகி உள்ள பதிவு நிைலைய
மாற்றக்கூடிய அந்தச் ெசயல் தன்ைமக்கு
6.ஐம்புலனின் ெசயலின் வrயத்ைதக்
S
கண் காது மூக்கு வாய் உண9வு என்ற
7.ஐம்புலனின் ெசயைலயும் ஒரு நிைலயாக்கி… மதி ெகாண்டு ெமய் ஞானம்
ெபற ேவண்டும்.
ெமய் உணரும் உண்ைமயால் பரந்து கிடக்கின்ற இயற்ைகயில் உண்ைமயின்
உண9ைவச் சித்தத்தின் ெசயலாகச் சீ9படுத்துதல் ேவண்டும்.

கபைன ேகால … கல கி

கால …

அபவ ஆற… ஆகதி ஆக …!

சசலதி சசரைவ… ச கடதி சிகலிறி… சிதைனய சீ !"கினா…
சிைததன# சீ!பத… சிைதய ெசயேல… சீ!ப

சிகரமா&ேம…!

ஞானகுரு ெகாடுக்கும் அருள் வாக்குகள்
கா9த்திைக மாதம் கா9த்திைக ேஜாதி என்று காட்டுவா9கள்.
துைவதம் – உருவ வழியில் காட்டப்படும் ேபாது முருகனுக்கு எப்படிக்
காட்டுகின்றன9…? (துைவதம் என்றால் கண்ணுக்குப் புலப்படக்கூடியது)
1.பல தSபங்களாகிய எல்லாவற்ைறயும் ஒன்றாக்கி
2.ஒரு சுடராகக் காட்டுகின்றன9.
அேத சமயத்தில் சிவனுக்கு எப்படிக் காட்டுகின்றன9..?
1.ஒரு ஒளி சுடராகி
2.மறுபடியும் வள9த்து வள9த்து ஒன்றாகி வருவைத…
3.பல தSபங்கைளக் காட்டுகின்றன9.
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மனிதன் நாம் எந்ெதந்த உண9வுகைள எல்லாம் எடுத்ேதாேமா பல
தSைமகளிலிருந்து அறிந்திடும் அறிவாக நாம் உடலாகச் சிவமாக
அைமக்கின்ேறாம்.
ஆனால் சிவத்திற்குள் “கா9த்திேகயா…” என்று காட்டுகின்றா9கள்.
தSைமகைள நS க்கிடும் உண9ைவ ஆறாவது அறிவு ெகாண்டு ெசலுத்தி
1.எல்லாவற்ைறயும் ஒன்றாக இைணத்து
2.ஒரு சுடராக ஒளியின் உண9வாக ஒன்றாக்க ேவண்டும் என்று தான்
3.துைவத வழிப்படி ஆலய வழிகளில் இப்படிக் காட்டுகின்றன9.
சிவன் ஆலயத்தில் என்ன காட்டுகின்றன9…? பல தSபங்கள் இருக்கிறது. சிறுகச்
சிறுகச் சிறுகச் சிறுகச் ெசால்லி அைத இங்ேக இலட்ச தSபத்ைதக் காட்டி
1.அது ஒவ்ெவான்றாகக் கூட்டிச்
2.சிவன் ஆலயத்தில் ெபrதாகக் காட்டுவா9கள்.
முருகன் ஆலயத்தில் அது எல்லாவற்ைறயும் காட்டி
1.ஒவ்ெவான்றாகக் குைறத்து
2.ஒரு ஒளியின் சுடராகக் காட்டுவா9கள்.
சாதாரண மனிதனும் இதில் உள்ள சூட்சமங்கைளப் புrந்து ெகாள்வதற்குக்
காட்டுகின்றன9.
இன்று அங்ேக பூைஜ ெசய்யும் பூசாrயிடம் ஏன் அங்ேக இப்படிக்
காட்டுகிறா9…? என்று ேகட்டால் ெதrயாது.
சிவனுக்கு இப்படித் தான் காட்ட ேவண்டும்… முருகனுக்கு இப்படித் தான்
காட்ட ேவண்டும்… என்று ெசால்வா9கள்.
இது தத்துவ ஞானிகள் காட்டிய ேபருண்ைமகள் காலத்தால் மைறந்துவிட்டது.
சிவமாகும்ேபாது ஒவ்ெவான்றாக ஒவ்ெவாரு அறிவாகச் ேச9த்து இந்த
உண9வின் தன்ைம மனித உடலானது. இது சிவமானது.
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எல்லாவற்ைறயும் அறிந்திடும் தன்ைம ெபற்றது கா9த்திேகயா. ஆறாவது
அறிைவக் ெகாண்டு வருகின்றா9கள். ெதளிந்திடும் ெதளிவான அறிவு
ெகாண்டு வருகின்றன9.
ெதளிந்து ெகாண்டபின் ஒவ்ெவாரு நிைலகளிேலயும் அது மாற்றி ஒளியின்
சுடராக ஒன்றாகி ஒரு ஒளியின் நிைல அைடகின்றது.

92

நான்…! என்று இல்லாது “நாம்…” என்ற கூட்டைமப்பாகச் ெசயல்பட ேவண்டும்
என்று குருநாத9 எச்சrக்ைக ெசய்தா9

ெமய் ஞானிகள் அைனவரும் இயற்ைகயின் ேபருண்ைமகைளக்
கண்டுண9ந்தவ9கள். தங்கள் உடலில் வந்த தSைமகைள அகற்றி ெமய்
உண9வுகைள அவ9களுக்குள் ஒளியாக மாற்றி விண்ணுலகம் ெசன்றவ9கள்.
அவ9களின் நிைனவுகைளத் தான் எனக்குள் (ஞானகுரு) பதியச் ெசய்து
எமக்கு உபேதசித்து அருளினா9 மாமகrஷி ஈஸ்வரபட்டாய குருேதவ9.
1.மனித வாழ்க்ைகயில் தன்ைன அறியாது வந்த ேசா9வைடந்த உண9வுக்குள்
2.அந்த ெமய்ஞானிகளின் உண9ைவ இைணத்து அவ9களின் நிைனவு
ெகாண்டு நS கவ9ந்தாயானால்
3.அந்த ெமய் உண9ைவப் ெபறும் தகுதிைய நS ெபறுகிறாய்.
அதனின் உண9வு உனக்குள் விைளய… விைளய… உன்னிடமிருந்து
ெவளிப்படும் எண்ணத்தின் ெசால் ேகட்டுண9ேவா9 உண9வுகளில் ஓ… என்று
ஜSவன் ெபற்று ம்… இன்று அவ9 உடலுக்குள் பிரம்மமாகின்றது.
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இவ்வாறு நS எடுத்துக் ெகாண்ட உண9வின் தன்ைம… நS பிற9 நலமாக இருக்க
ேவண்டும் என்றும்… அவ9கள் ெமய் ஞானிகளின் அருள் ஆற்றல் ெபற
ேவண்டும் என்றும்… ஏக்க உண9வுடன் வரும் ெபாழுது அைனத்து உண9வின்
சத்ைதப் ெபற்று நS வலுப்ெபற்றவன் ஆகிறாய்.
1.அந்த உய9ந்த சக்தி எத்தைன ேபருக்குக் கிைடக்க ேவண்டும் என்று நS
எண்ணுகிறாேயா
2.அத்தைன ேபருைடய எண்ணம் உனக்குள் வலுவாகக் கிைடக்கின்றது.
ெமய் உண9வுகள் அவ9களுக்குள் விைளய ேவண்டும் என்று நS எண்ணும்
ெபாழுது… இந்த உண9வுகள் அவ9கள் உடலுடன் இரண்டறக் கலந்து… சக்தி
வாய்ந்த நிைலகளாக அங்ேகயும் விைளகின்றது.
விைளந்த உண9வுகள் ெவளிப்படும் ெபாழுது “அவ9கள் எவ்வாறு மகிழ்ச்சி
ெபறுகின்றா9கள்…?” என்று நS எண்ணிப் பா9க்கும் ெபாழுது இந்த உண9வின்
சக்திைய உனக்குள் ஒளியாக மாற்றும் திறன் ெபறுகின்றாய் என்று
ெதளிவாக உண9த்தினா9 குருநாத9.
“நாம்…” என்ற நிைலைய அைடந்தால் நாம் அைனவரும் ஒன்றாகச் ேச9த்து
வலு ெகாண்ட நிைலயாக அைடகின்ேறாம்.
1.நான்…! என்ற நிைலயில் ெசன்ேறாம் என்றால்
2.அது தனித்து நின்று மற்றவrன் உண9வின் வலு இழக்கப்படுகின்றது… வலு
கிைடக்காது.
3.நமக்கு நாேம தண்டைன ெகாடுக்கும் நிைல வருகின்றது.
குரு என்னிடம் இைத எச்சrத்தா9.
மகrஷிகளும் ஞானிகளும் உய9ந்த ஆற்றைல எப்படி வள9த்துக்
ெகாண்டா9கேளா… எப்படிக் கலந்து உறவாடினா9கேளா அந்த உண9வின்
சக்திைய நS ெபற ேவண்டும் என்று தான் உனக்குள் அைத இைணக்கின்ேறன்
(ஈஸ்வரபட்ட9).
1.நS ெபற ேவண்டும் என்று நான் எண்ணும் ெபாழுது
2.உன்னுடன் இைணத்ேத நான் ஆகின்ேறன்… ஆக “நாம்… ஆகின்ேறன்…”
இைதப்ேபால அைனவருக்கும் அந்த உய9ந்த சக்தி கிைடக்க ேவண்டும்
என்று எண்ணும் ெபாழுது
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1.அவ9களுடன் இைணந்த நS யும்… அவ9கள் ஆகின்றாய்.
2.அவ9களும் உன்னுடன் இைணந்து… அவ9கள் ஆகின்றா9கள்
இைதப் ேபான்றுதான் “நாம்…” என்ற நிைலகளில் அந்த அருள் ஞானிகளின்
சக்திகைளப் ெபற நாம் பழகிக் ெகாள்ள ேவண்டும்.
விண்ணிலிருந்து பல பல தSைமகள் (நஞ்சுகள்) வந்தாலும் அந்தப் பலவும்
ஒன்றாக இைணந்து சூrயன் ஒளியின் சுடராக மாற்றி இந்தப்
பிரபஞ்சத்ைதேய ஒளிமயமாக இயக்குகிறது.
அைதப் ேபால நS யும் ெமய் ஞானிகளின் உண9ைவப் பருக ேவண்டும். அைதப்
பருகிடும் சக்திையப் ெபற ேவண்டும் என்றால் அைனவருக்கும் நS அைதப்
ெபறச் ெசய்ய ேவண்டும்.
அதனின்றுதான் நS அைதப் ெபறுகின்றாய்…! என்ற நிைலையக் குரு ெதளிவாக
எனக்கு வழிகாட்டினா9. அவ9 எனக்குக் காட்டிய அேத அருள் வழிையத் தான்
உங்களுக்கும் உண9த்திக் ெகாண்டு வருகின்ேறன்.
1.குருநாத9 காட்டிய வழியில் நாம் ெசன்று
2.ஒளியின் சrரமாக அைனவரும் ஆக முடியும்…! என்ற நிைலக்குத் தான்
இந்த உபேதசம்…!
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மனிதன் இன்பமாக இருக்க…ேவண்டும் என்றால்… அைத ெமய் ஞானத்தால்
தான் ெபற முடியும் – ஈஸ்வரபட்ட9

இங்ேக உண9த்தப்படும் உண்ைம ெமய் ஞானத்ைத… மனிதன் ெபற ேவண்டிய
உண்ைமச் சக்தியின் வள9ச்சி நிைலைய… ஒவ்ெவாருவரும் ெபறல்
ேவண்டும்.
பூமியின் சுழற்சியும் பூமியின் வள9ச்சியும் பூமியின் பல ேகாடி வள9ப்பு
நிைலயில் ஜSவ பிம்பம் நிைல ெபற்ற உண9வுகளில் மனிதனுக்குக் காட்டப்
ெபற்ற உய9வு சித்தம் என்பது அன்றிருந்த மனித9கள் ைசவ சித்தாந்தத்ைத
மனித9களுக்கு உண9த்தியது தான்…!
இயற்ைகயின் உண்ைமகைள அறிய மனித9கள் உண9வின் ஒட்டத்தில் ஜSவ
வாழ்க்ைகக்கு ஆறறிவின் முதி9ைவ ெமய் ஞானம் ெகாண்டு சித்தத்ைத
அறிய… ைசவ சித்தாந்தத்தில் உண்ைமகள் வடிக்கப் ெபற்றது.
1.உயிரணுவின் உண9ைவ உய9த்தக்கூடிய ஒலி ஒளி நS ைரக் ெகாண்டு
2.எடுக்கும் எண்ணத்திற்கு எண்ணம்தான் உண9வாகி… உண9வு தான்
ஆத்மாவின் வலு என்பதைன உண9ந்து
3.ெதய்வ குணங்கைள வணங்கும் எண்ணத்ைத வழிகாட்டிய முைற நான்கு
ேவதங்களாய் பிrக்கப்பட்டு
4.மந்திர ஒலிகள் ெஜபிக்கப்பட்டு மந்திர ஒலிகளுக்கு வலுவாக்க
ேவள்விகைள நடத்தி
5.அதிலிருந்ேத மனிதைன மனிதேன உய9த்தி… தாழ்த்தி… வழி வந்ததின்
வழியிைன
6.நாம் இன்று நம் சிந்தைனயில் உண9ந்திடல் ேவண்டும்.
இன்ைறய விஞ்ஞானத்தில் வள9த்துக் ெகாண்ட முைறகள் எல்லாேம
மனிதனுைடய ேதைவயின் அடிப்பைடயில் “உடலின் சுகத்திற்ேக”
முக்கியத்துவம் ெகாடுக்கப்பட்டிருக்கின்றது.
இந்த விஞ்ஞானத்தின் கதியால் மனித உண9வு உய9வு எங்கிருக்கின்றது…?
என்பைத மனிதன் ெமய் ஞானத்தில் உணரவில்ைல.
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அணு ஆயுதங்களும் இன்று விஞ்ஞானத்தில் சுகம் ெகாள்ளும் ஒலி ஒளி
யாைவயுேம இவ்வுடலின் ேதைவக்குத்தான் உள்ளது. மனித விஞ்ஞானம்…
மருத்துவம்… யாைவயுேம உண்ண… உடுக்க… இருக்க… உடலின் ேதைவக்கு
சுகம் ெபற ேவண்டியதாகத் தான் உள்ளது.
1.ஆனால் மனித ஜSவ வாழ்க்ைகயில் மலர ேவண்டிய…
2.ெமய் ஞானத்தால் மனிதன் ெபறக்கூடிய உண்ைமைய உண9ந்ேதாமா…?
இந்த உடலுக்கு என்று சுகம் காண… மனித ஞானம் எல்லாேம விஞ்ஞானம்
கண்டு… அதனால் விபrத சுகமாக அல்லவா… இன்று நடக்கும் கலியில் சுகம்
காணும் நிைல…!
உடல் வாழ்க்ைக உள்ள வைரக்கும்… இன்ப வாழ்க்ைக இனிது நடக்க… மனித
உண9வின் ேதைவ என்பது “ெசயற்ைகயிேலேய ஒன்றி விட்டது…”
இயற்ைகயின் வித்தாக இருந்த உலகத்ைத மாற்றும் வழியாகேவ மாறி
விட்டது இன்ைறய நிைல.
எந்தச் சுகத்ைதப் ெபற மனித உண9வின் ேவகம் விஞ்ஞானத்தில் ெசன்றேதா…
அைவ எல்லாம் ெசயற்ைகயின் குறுகிய கால சுகம் தான்..!
1.மனித வாழ்க்ைகயில் உண9வின் குணத்ைதச் சமம் ெகாண்டு
2.ெமய் ஞானத்ைத உணரும் ஆத்ம பலம் ெபறும் சுகம் ஒன்ேற
3.ஏகாந்தத்தில் உணரும் ஏகாந்த சுகம்.
உயி9 ெபற்ற ஜSவ ஆத்மாவின் முதி9வு ெகாண்ட மனித உய9ைவ… ெமய்
ஞானத்தால் மனிதனுக்கடுத்த ெதய்வ குணங்களால்… ெதய்வச் ெசயைலத்
தன் சித்தத்தின் சித்தாக்கிக் ெகாண்டால் பிறப்பின் முதி9வுக்கு அடுத்த
நிைலயான… “பறக்கும் நிைலைய” மனிதன் என்ேறா ெபற்றிருக்கலாம்..!
மனிதனின் உண9வில் இனிைமைய ரசிக்க… இன்பமாய் இருக்க…ேவண்டும்
என்றால் அது… ெமய் ஞானத்தின் சித்தத்தால் தான் ெபற முடியும்.
1.இன்று ெசயற்ைகயில் காணும் நிைல யாைவயுேம குறுகிய கால நிைல
தான்
2.வழியறிந்து வளரும் நிைல “உண்ைமயின் சக்தி நிைல” ெபறுவது ஆகும்…!
ஞானகுரு ெகாடுக்கும் அருள் வாக்குகள்
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ேராட்டிேல இரண்டு ேப9 கடுைமயாகச் சண்ைட ேபாடுகிறா9கள்.
ஒருவருக்ெகாருவ9 சாபமிட்டுக் கடுைமயாகப் ேபசுகின்றா9கள்.
இந்த மாதிrச் சாபம் விடுவைதக் க9ப்பமான தாய் மூன்று மாதத்திற்குள்ேள
பா9த்து விட்டா9கள் என்றால் பா9த்த உண9வுகள் கருவிேல ஆழமாகப்
பதிந்து விடும்.
மூன்று மாதங்களுக்கு ேமேல ேபானால் உருவமாகிவிடும்.
ஆனால் கருவுற்றது உரு ெபறும் நிைலகளாக இந்த மூன்று மாதங்களுக்குள்
இது பதிவு ெசய்து ெகாள்ளும்.
இந்த மூன்று மாதத்திற்குள் எைதெயல்லாம் அந்தத் தாய் கூ9ைமயாகப்
பதிவாக்குகின்றேதா அது குழந்ைதக்குப் பூ9வ புண்ணியமாக அைமந்துவிடும்.
இன்று புதிதாக ஒரு ெசடிைய எப்படி உருவாக்குகின்றா9கள்?
1.ஒரு ெசடியின் வித்துக்கைள ைவத்து முைள வரும் ேபாது
2.மற்ற ெசடியுடன் இரண்டறச் ேச9த்து இழுக்க ைவத்து
3.ஒரு புதிய ெசடியாக – இரண்டு ெசடியின் சத்தும் ேச9ந்ததாக
உருவாக்குகின்றா9கள்
இேத மாதிr ஒருவன் சாபமிடுகின்றான் என்றால் ேபாதும்.
அந்தச் சாப விைனகள் கருவில் இருக்கக்கூடிய குழந்ைதக்கு என்ன
ெசய்கின்றது என்று ெசான்னால்
1.தாய் கண்ணுற்றுப் பா9க்கின்றது.
2.அந்த உண9வின் தன்ைம நுகருகின்றது.
சாபமிடுபவ9கைளப் பா9த்து “இப்படிப் ேபசுகின்றா9கேள…! என்று அந்தத் தாய்
தனக்குத் ெதrந்த நியாயத்திற்குப் ேபசுகிறது. ஆனால் இது நல்ல
குணங்களுக்கு எதி9 மாறானது.
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அப்ேபாது அைதப் பா9த்தவுடேன தாய் என்ன ெசய்கிறது…? இப்படிப்
ேபசுகிறா9கேள… என்று ஏங்குகின்றது. இந்த உண9வின் தன்ைம ேகட்கும்
ெபாழுது “ஸ்..ஸ்ஸ்…, அப்பா…! என்று கைளப்பு வருகிறது.
ஏெனன்றால் க9ப்பமாக இருக்கப்படும்ேபாது அந்த ஆரம்பக் காலங்களில்
உமட்டலாக அந்தச் ேசா9வான நிைலகள் இருக்கும். அப்ேபாது இைதத்
தாங்காதபடி… “அப்பா…!” என்று எண்ணும்ேபாது
1.இந்தச் சாபமிட்ட உண9வுகள் ேநராகக் குழந்ைதக்குள் இைணந்து
2.நல்ல உண9ைவக் ெகான்று
3.இந்த வித்தாக அது இைணத்து விடும்.
உனக்கு கண் ெதrயாது… உன் கால் முடமாகும்… உன் குடும்பம் நாசமாகப்
ேபாகும்…! என்று ெசால்லிச் சாபமிடுவா9கள்.
இைதக் ேகட்டவுடேன இந்த உண9வு அதில் விைளந்த வித்து இந்தக்
குழந்ைதயுடன் இைணந்து விடுகின்றது.
குழந்ைதயுடன் விைளந்த பிற்பாடு என்னவாகின்றது…?
குழந்ைத பிறக்கப் ேபாகும் ேபாது இவ9கள் தன்ைன அறியாமேல உலகம்
ெகட்டுப் ேபாய்விட்டது….! அங்ேக இப்படிப் ேபாய்விட்டது…! என்ெறல்லாம்
ெசால்லிக் ெகாண்ேட இருப்பா9கள்.
சாபமிட்டவ9கள் “உனக்குக் கண் ெதrயாது…!” என்று ஒரு நான்கு தரம்
ேபசியிருந்தால் அந்தத் தாய் அைத நுக9ந்திருந்தால் கருவில் உருவாகிக்
ெகாண்டிருக்கும் அந்தக் குழந்ைதயின்
1.கருவிழிக்கு வரும் நல்ல உண9வின் தன்ைமைய இது தடுக்கும்.
2.குழந்ைத பிறந்த பின்னாடி பா9த்ேதாம் என்றால் குழந்ைதக்கு “மாறு
கண்ணாக…” இருக்கும்.
சாபமிட்டவ9கள் “உன் குடும்பம் ெதாைலந்து ேபாகும்…!” என்று
ேபசியிருந்தா9கள் என்றால் கருவில் பதிவாகி அந்தக் குழந்ைத
பிறந்ததிலிருந்து “இப்படி ஆகிப் ேபாய்விட்டேத… இப்படி ஆகிப்
ேபாய்விட்டேத…” என்று நிைனத்தா9கள் என்றால்
1.இந்தச் ேசா9வின் தன்ைமயால் ெதாழில் ெகடும்
2.ேசா9வைடயும் ேபாது வட்டில்
S
சண்ைட வரும்.
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3.சம்பாதித்து ைவத்த காசு இது தன்னாேல ஓடும்.
4.சாபத்ைத – சும்மா ேவடிக்ைகயாகப் பா9த்த க9ப்பிணிக்கு இத்தைன நிைல
ஆகிறது.
இதுெவல்லாம் நாம் தவறு ெசய்யவில்ைல. ஆனால் சந்த9ப்பத்தால் இப்படிப்
பதிவாகி நமக்குள் விைளந்துவிடுகிறது.
இைத எல்லாம் நாம் எப்படித் துைடப்பது…? நாம் ெதrந்து ெகாள்ள ேவண்டும்.
அன்ைறய ஞானிகள் எைதச் ெசான்னா9கள்…?
1.நமக்குள் ெகட்டது எப்படிச் சூழுகின்றது…?
2.அறியாமேல தSைம நமக்குள் எப்படி விைளகிறது…?
3.தSைமகைள எப்படி விலக்குவது…? என்பைதக் காட்டுவதற்காகத்தான்
ஆலயங்கைள அைமத்துக் காட்டினா9கள் ஞானிகள்.
ஒரு ஊ9 இருந்தாலும் ஒரு கிராமம் இருந்தாலும் பத்து வடு
S இருந்தாலும்
ேகாவில் கட்டி ைவத்திருக்கின்ேறாம். விநாயகைரப் பா9க்கிேறாம். தினசr
எல்லாம் பா9த்துக் ெகாண்டு தான் இருக்கின்ேறாம்.
ேதங்காய் பழம் ைவத்து வணங்குகிேறாம். பிள்ைளயாைரச் சுற்றி வந்தால்
பிள்ைள வரம் ேவண்டும் என்று ேகட்டால் கிைடக்கும் என்று ெசால்லிவிட்டு
அ9ச்சைன ெசய்து அந்தக் ேகாவிைலச் சுற்றுகின்ேறாம்.
ஆனால் நம் வாழ்க்ைகயில் எைத விைனயாகச் ேச9க்க ேவண்டும் என்று
அறிந்திருக்கின்ேறாமா…! ஞானிகள் ெசான்ன அந்த நிைலையப் பற்றி ஏதாவது
நிைனக்கின்ேறாமா…?
ஞானிகள் ெசான்ன நிைலைய நாம் உண9வால் எண்ணத்தால் எடுத்துத்
தSைமைய நS க்க ேவண்டும். ஞானிகளின் அருள் உண9ைவ நமக்குள்
விைனயாகச் ேச9த்துக் ெகாள்ள ேவண்டும்.
தSய விைனகள் அகற்றிடும் சக்தியாக… தSைமகைளச் சரணமைடயச்
ெசய்யக்கூடிய சக்தியாக “சரஹணபவா.. குகா..”
1.ஆறாவது அறிவின் துைண ெகாண்டு தSைமகைள அகற்றி
2.உயிருடன் ஒன்றி ஒளியாக மாற்றி அகஸ்தியன் துருவனாகி துருவ
மகrஷியாகி துருவ நட்சத்திரமாக விண்ணிேல இருக்கின்றான்.
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துருவ நட்சத்திரத்தின் உண9வைலகைள நுக9ந்தால் வாழ்க்ைகயில் வரும்
தSய விைனகள் சாப விைனகள் அைனத்ைதயும் அகற்ற முடியும்.
கருவிலிருக்கும் குழந்ைதக்கு அந்த அகஸ்தியனின் சக்தி கிைடக்க ேவண்டும்
என்று எண்ணினால் அவன் கருவிேலேய ஞானியாவான்.
நம்ைம அறியாமல் வரும் தSய விைனகைள அகற்றி நல் விைனகைளச்
ேச9த்துக் ெகாள்ள ேவண்டும் என்பதற்காகத்தான் விநாயகைர எங்ேக
பா9த்தாலும் ைவத்திருக்கின்றா9கள்.
ஒரு நல்ல வித்தின் தன்ைமைய நாம் மாற்றி விட்டால் கனியின் தன்ைம
பலன் ெகாடுக்குேமா…? ெகாடுக்காது.
ஆகேவ நம் நல்ல குணங்கைள மைறத்துக் ெகாண்டிருக்கும்
1.தSைமகளிலிருந்து மனித9கள் அகல ேவண்டும் என்பதற்காகத் தான்
2.குருநாத9 ெசான்ன அருள் வழிகைள இங்ேக உண9த்துகின்ேறாம்.
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ேநாய் உருவாகாதபடி நாம் விழித்திருக்க ேவண்டியதன் அவசியம்

இந்த மனித வாழ்க்ைகயில் அடிக்கடி நாம் ேவதைனப்படும் உண9வுகைள
எடுப்ேபாம் என்றால்
1.நம் உடலில் உள்ள பித்த சுரப்பிகளில் அது சுரக்கும் உண9வுகள் அதிகமாக
அதிகமாக
2.ேவதைன உண9வுகள் உைறயப்பட்டு அது ேமாதப்பட்டு அதனின் உண9வுகள்
கற்களாக உருெபறுகிறது.
அவ்வாறு உருப்ெபற்று விட்டால் இந்தப் பித்தத்ைதேய விஷம் ெகாண்ட
கற்களாக அது மாற்றிவிடுகின்றது.
இைதப் ேபான்று சிறுநS 9ப் ைபகளிலும்… இரத்தத்ைதச் சுத்திகrக்கும்
கிட்னியில் மணைலப் ேபான்று அது ேதங்கி விட்டால் அந்த விஷத்
தன்ைமகள் உைறந்து உைறந்து விஷத்ைதேய தனக்குள் எடுத்து இரத்தத்தில்
வரும் மாசுகைளச் சுத்திகrக்கும் தன்ைம இழந்துவிடுகிறது
கிட்னி பழுதைடந்து விடுகின்றது. அதனின் உண9வின் தன்ைம உடல்
முழுவதும் தSைமைய உருவாக்கும் நிைலயாக உருவாகி விடுகின்றது.
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பின் உடல் முழுவதும் விஷத் தன்ைமகள் பரவி அடுத்து மாற்று உறுப்புகைள
மாற்றித்தான் விஞ்ஞான அறிவு ெகாண்டு வாழ ேவண்டி உள்ளது. அப்படிச்
ெசயல்பட்டாலும் அதிலிருந்து முழுைமயாக மீ ள்வது என்பது மிகவும்
கடினமாகி விடுகிறது.
இைதப் ேபான்றுதான் நாம் சுத்திகrக்கும் உறுப்பான கல்lரல் ேபான்ற
உறுப்புகளில் விஷத்தின் தன்ைம ஆற்றல் அதிகrத்து விட்டால் அங்ேக
உண9வின் தன்ைம வள9ச்சி ெபறப்படும் ேபாது அதுவும் பாழைடகிறது.
ஏெனன்றால்…
1.சில கடுைமயான நிைலகைள உருமாற்றும் அல்லது கைரத்திடும் திறன்
ெகாண்ட
2.அமிலத்ைத உருவாக்கும் திறைன நம் கல்lரல் இழந்து விட்டால்
3.மற்ற கடின ெபாருள்கைளக் கைரக்கச் ெசய்யும் தன்ைமயும் அது ெசயல்
இழந்துவிடுகிறது.
இைதப் ேபான்று வாழ்க்ைகயில் நாம் எடுக்கும் விஷத் தன்ைமயான
உண9வுகளால் நஞ்சான அணுக்கள் விைளயத் ெதாடங்கி விட்டால் உடல்
உறுப்புகள் ஒவ்ெவான்றும் பாழைடயும் தன்ைமேய அைடகிறது.
இயற்ைகயிேல ஒவ்ெவாரு இனப் பறைவகளும் தன் தன் குஞ்சுகளுக்கு
என்று அது உணைவத் ேதடிச் ெசன்று அைத வாயிேல ஊட்டுகின்றது.
எப்ேபாது…?
அந்தக் குஞ்சுகள் இைரக்காக ஏங்கி இருக்கும் ெபாழுது அதனதன் இனம்
அதனதன் வழியில் உணவாகக் ெகாடுத்து அைத வள9க்கின்றது. இைதப்
ேபான்றுதான்
1.நம் உடலில் உள்ள அைனத்து குணங்களுக்கும் நம் உயிேர தாயாகின்றது.
2.அதனால் உருவாக்கப்பட்ட அணுக்களுக்கு அது எதனின் வழியில்
ேவதைனயின் நிைலகள் உருவானேதா
3.அந்த ேவதைனயான உண9வு தான் அதற்கு உணவாகத் ேதைவ.
4.அேத ேவதைன உண9ைவத்தான் உயி9 உணவாகக் ெகாடுக்கும்.
5.ேவதைனயால் உருவான அணுக்கள் தன் உண9ச்சிகைளத் தூண்டி
ஏங்கப்படும் ேபாது

104
6.உயி9 (தாய்) காற்றிலிருந்து கவ9ந்து அந்த ேவதைனயான அணுக்களுக்கு
உணைவக் ெகாடுத்துக் காப்பாற்றுகின்றது.
நல்ல குணங்கள் ெகாண்டும் நாம் வாழ்ந்திருப்பினும் ேவதைன என்ற
குணங்கள் வரும் ெபாழுது அதனின் ஆற்றல் ெபருகி விடுகின்றது. அதனின்
மலங்கள் உடலில் அதிகrக்கப்படும் ெபாழுது நல்ல குணங்களுக்குக்
கிைடக்கும் உணவு தைடயாகி… அதனின் வலு இழக்கப்படுகின்றது.
1.சrயான வள9ச்சி ெபறுவதில்ைல
2.நாம் நல்லைத எண்ணினாலும் நம்மால் முடியாது ேபாகிறது.
அது காலத்தால் தைடப்படும் ேபாது அந்த விஷத்ைத உருவாக்கும் விஷ
அணுக்களின் உண9வுகள் நமக்குள் அதிகமாகப் ெபருகி விடுகின்றது. இைதப்
ேபான்ற நிைலகள் இருந்து நாம் விழித்திருத்தல் ேவண்டும்.
1.ஒரு புளியங்ெகாட்ைட அது மண்ணில் ெசடியாக முைளக்கும் ேபாேத
2.அைதக் கிள்ளி எறிந்து விட்டால் ஒன்றும் சிரமமில்ைல
3.அைதப் பிடுங்க ேகாடாrேயா மற்ற ஆயுதேமா ேதைவயில்ைல.
ஆனால் ெபrய மரமாக வள9ந்த பின் அைத ெவட்டக் ேகாடாr அவசியம்
ேதைவ. ஏெனன்றால் மரங்கைளக் ேகாடாr ேபான்ற ேபான்ற ஆயுதத்ைத
ைவத்துத் தான் ெவட்ட முடியும்.
ஆனால் ெசடி சிறியதாக இருக்கும் ெபாழுது ெதrந்து ெகாண்டால் எளிதாக
நS க்க முடியும். அதனால் தான் விழித்திரு…! என்று ெசால்வது
மரம் ெபrதாக வள9ந்த பின் அதனுைடய விழுதுகைளப் பாய்ச்சி விட்டால்
கட்டிடத்ைதேய பலவனமாக்கிவிடும்…
S
நடந்து ேபாகும் பாைதயும்
தடுத்துவிடும்.
ஆரம்பத்திேலேய கிள்ளி எறிந்து விட்டால் பாைதயும் மைறக்காது…
கட்டிடத்ைதயும் இடிக்காது. ஆகேவதான் நாம் விழித்திருத்தல் ேவண்டும்.
1.நமது வாழ்க்ைகயில் எந்த வழியில் தSைம என்ற உண9ைவ நாம்
நுக9ந்தாலும்
2.அடுத்த கணம் அது நம் உடலுக்குள் வளராது விழித்திருத்தல் ேவண்டும்.
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தSைமகைளக் ேகட்டுண9ந்த பின்
பின்… அல்லது பா9த்துண9ந்த பின்
பின்… அந்த
மகrஷிகளின் அருள் சக்தி நாங்கள் ெபற ேவண்டும்…
ேவண்டும் அது எங்கள் உடல்
முழுவதும் படர ேவண்டும் ஈஸ்வரா
ஈஸ்வரா…! என்று எண்ணி அந்தச் சக்திகைள
வலுவாக்கிக் ெகாள்ள ேவண்டும்
ேவண்டும்.
அந்த ேவதைனைய உருவாக்கிய உண9வுக்குள் மகrஷிகளின் உண9ைவ
இவ்வாறு பாய்ச்சப்படும் ேபாது அைத அடக்கி அதன் தன்ைமைய
மாற்றிவிடும்.

ெதய்வ குணத்ைத வள9ப்பேத “ைசவ சித்தாந்தம்…” ஈஸ்வரபட்ட9
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ஜSவன் ெபற்ற அைனத்து ஜSவன்களுக்குேம ஞானம் உண்டு. ஞானத்ைத எதில்
ெசலுத்துகின்ேறாேமா அச்ெசயல்தான் நடக்கின்றது.
1.ஞானத்ைத ெமய்யாக ஆக்கும் உய9 ஞானத்ைத உணரும் சித்தத்தால்
2.உண்ைமைய வள9க்கும் ைசவ சித்தமாக்க ேவண்டும்.
உண9வில் வள9க்கப்படும் எண்ணங்கள் “பிறிெதான்ைற வள9க்கவல்ல…”
உய9 குணமுடன் ெதய்வ குணங்கைளப் ெபறுவது ைசவத்தின் சித்தம்.
ஆனால் அசுர குணங்கைள அரக்க குணமாக எண்ணக்கூடிய உண9வு
அைசவமாகின்றது. அதனுைடய ெதாட9 அைலயில் வள9ப்பின் நிைல
யாைவயுேம வள9வற்ற சிதறும் நிைல ஏற்பட்டு விடுகின்றது.
இன்று இப்பூமியில் காற்றைலயில் கலந்துள்ள அமிலத் தன்ைம திடமாகி
அத்திடத்ைத நாம் நுகரும் ெபாழுது அதனுைடய வாசைன அதிகமாக
வசுகின்றது.
S
1.அதைனேய சைமக்கும் ெபாழுது
2.திடத்ைதக் காட்டிலும் ேவகமாக அதைன நுகர முடிகின்றது.
சைமப்பின் ெபாருள் அைனத்தும் காற்றைலயில் இருந்துதான் திடப்பட்டு
ெசயலுக்கு வருகின்றது.
ெசயல்படும் ெபாருைளப் பா9க்கும் ெபாழுது (கண்களால்) அது
“உறுதிப்படுத்தப்பட்ட உண்ைம…” என்று அறிகின்ேறாம். உண்ைம எதிலிருந்து
வருகின்றது…?
இக்காற்றைலயில் எைவ எைவெயல்லாம் கலக்கப் ெபற்றுள்ளனேவா அைவ
தான் திடமாகிச் ெசயலாகின்றது. அைதப் ேபான்று…
1.வாழ்க்ைகயில் நம்ைமச் சுற்றியுள்ள திடப் ெபாருைள நம்பி
2.அைதத்தான் உண்ைம…! என்று நாம் உண9ந்து
3.இந்த உடலுக்கு மட்டும் வாழுகின்ேறாம்.
உண9வைலயாக எண்ணுவைத… காற்றைலயில் கலந்துள்ள உய9ந்த
நிைலைய… தனக்ெகாத்த உண9வைலயின் எண்ணமுடன் “வலுப்படுத்தக்
கூடிய வள9ச்சிக்குத் தன் சித்தத்ைதச் ைசவமாக்க ேவண்டும்…”

107
திடத்தின் உடல் வாழ்க்ைகயில் வாழக் கூடிய வழித் ெதாட9 யாைவயும்
அைசவம் தான்.
சித்தத்தால் எடுக்கும் ெமய் ஞானத்ைதத் தன் ஞானமாக்கும் உய9 ஞானி… தன்
ஆத்மாைவ அழிவில்லா ஒளித் தன்ைமயாக… என்றுேம அழியா நிைல
ெகாண்டு ஏகாந்தத் தன்ைம ெபறுகின்றான்.
1.ஏகாந்த நிைலக்கும்…
2.இவ்வுடலின் உண9வின் எண்ணத்ைதச் ைசவமாக்கும் ெதய்வ
குணத்திற்கும்… ெதாட9புண்டு.
ஏெனன்றால் இஜ்ஜSவ வாழ்க்ைகயில் சrர உண9வின் எண்ணம்..
சங்கடத்துடன்… சலிப்புடன்… ேமாதப்படும் உண9வால் மனிதன் தன்ைனேய
அைசவமாக்கிக் ெகாள்கின்றான்.
ெதய்வ குணத்ைதத் தன்னுள் வள9த்து… ெமய் உணரும் வழிைய அறிய…
ெதய்வ குணங்கைளப் ெபற ஒவ்ெவாருவரும் அைத உரமாகத் தான் எடுத்து
வள9தல் ேவண்டும்.
ஒவ்ெவாரு ஆத்மாைவயுேம ெதய்வ குணங்கைள வள9க்கும் ைசவத்தின்
சித்தாகத் தன் உண9வின் ெசயல் அைமயும் ெபாழுது தன் வலுவின்
வள9ச்சியால் ெமய் ஞானி சித்தனாகின்றான்.
சித்து நிைலயின் அஷ்டமாசித்தினால் அகிலத்ைதயும் அறியக்கூடிய வள9ச்சி
நிைலயின் வள9ப்பால் rஷியாக முடியும்.
இரு மனத்தின் திருமணேம
இல்லறத்தின் நறு மணேம
இைறயுண9வின் வழியறிந்ேத
இவ்வுலகின் காவியத்தில்
இருளகற்றும் ஒளிச்சுடராய்
இனியெதாரு வாழ்வைமப்ேபாம்
இடும்பனான குணமகற்றி
இைறயருளின் நற்குணத்தில்
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ஈன்ெறடுக்கும் கனியமுேத
ஈசனருள் ெபாக்கிஷேம…!
இல்லத்தில் இனிய வித்திட்டு
இனிய குண வள9ப்பாக
இல்லறத்தில் நS 9 ஊற்றி
இன்பத்தின் இனிைம ெபற்றிடேவ
ஈசன் அருளில் உதித்த நாம்
ஈன்ெறடுத்த ெதய்வமாய்
ஈன்ெறடுத்த அன்ைன தந்ைதைய
ஈசனாக்கி வணங்கிடுேவாம்
ஞானகுரு ெகாடுக்கும் அருள் வாக்குகள்
விஞ்ஞான அறிவால் பrட்சாந்திரமாகப் பிற ஆன்மாக்கள் மீ து நஞ்சு
ெகாண்ட விஷமான உண9வுகைளப் பாய்ச்சும் ெபாழுது அந்த ஆன்மாக்கள்
எவ்வாறு பைத பைதக்கின்றது…?
எைத அழிக்க நஞ்சான உண9வாகச் ெசலுத்தி விஞ்ஞானத்தில் கண்டு
ெகாண்டாேனா அதனால் ெவளி வந்த அந்த விஞ்ஞான அறிவு ெகாண்டு
ெசயல்பட்ட உயிரான்மாக்கள் அைனத்தும் உலகில் சுழன்று ெகாண்டுள்ளது.
1.துன்புறுத்தும் நஞ்சு ெகாண்ட உண9வின் ஆன்மாக்களாக எவ்வாறு பட9ந்து
ெகாண்டிருக்கின்றது.
2.அதனுைடய விைளவுகள் என்ன…? என்ற நிைலைய அறிந்து ெகாள்வதற்கு
3.குருநாத9 உலகம் முழுவதும் என்ைனச் சுற்றுப் பயணம் ெசல்லச்
ெசய்தா9கள்.
4.பன்னிரண்டு வருடம் இைதெயல்லாம் அனுபவித்த பின் தான் உங்களுக்குச்
ெசால்லுகின்ேறன்.
விஞ்ஞான அறிவால் தன் ஆராய்ச்சியின் நிமித்தமாகப் பல கடுைமயான
விஷம் ெகாண்ட இைதப் ேபான்ற நிைலகள் இந்தக் காற்றிேல சுழன்று
ெகாண்டுள்ளது.
இதிலிருந்து தப்பும் மா9க்கம் என்ன…?
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ஒரு உண9ைவப் பிளந்து உடல் ெபறும் தன்ைமைய மைறத்து தன்
உண9வுகைள ஒளியாக மாற்றி விண் ெசன்ற முதல் மனிதன் அந்த
அகஸ்தியன்.
அகஸ்தியனின் உண9வுகைளப் பின்பற்றிச் ெசன்றவ9கள் ஆறாவது அறிவால்
ஏழாவது நிைலயாக இன்றும் சப்தrஷி மண்டலங்களாகச் சுழன்று
ெகாண்டிருக்கின்றா9கள்.
துருவ நட்சத்திரத்திலிருந்து ெவளிப்படும் உண9வைலகைள எடுத்துச்
சுவாசித்துத் தன் உண9வுகைள ஒளியாக்கி விண் ெசன்றவ9கள் ெமய்
ஞானிகள்.
சூrயனின் ஈ9ப்பு வட்டத்தில் நமது பூமி சுழன்று ெகாண்டிருக்கின்றது.
அேத ேபால இந்தப் பூமிக்குள் உயிரணுவாகத் ேதான்றி ஒளியின் சrரமான
அந்த அகஸ்தியனின் உண9ைவக் கண்டுண9ந்து அைத நுக9ந்து ஒளியாக
மாற்றிச் ெசன்ற மனித9கள் அைனவரும் சப்தrஷி மண்டலங்களாகத் துருவ
நட்சத்திரத்தின் ஈ9ப்பு வட்டத்தில் வாழ்ந்து வள9ந்து ெகாண்டுள்ளா9கள்.
1.“முப்பது முக்ேகாடி ேதவாதி ேதவ9கள்…” என்று ெசால்வா9கள்.
2.சப்தrஷி மண்டலங்களாக நமது பூமியின் சுழல் வட்டத்தில் இருந்து
ெகாண்டிருக்கின்றா9கள்.
அதிலிருந்து ெவளிப்படும் ஆற்றல் மிக்க சக்திகைளச் சூrயனின் காந்த சக்தி
கவ9ந்து நமது பூமியில் படரச் ெசய்கின்றது.
இன்று ெவகு ெதாைலவில் இருந்து ஒலி/ஒளிபரப்பு ெசய்தாலும் சக்தி
வாய்ந்த ஆண்ெடன்னாைவ ைவத்து ெதாைலக் காட்சியின் மூலமாக நாம்
ெதளிவாக அறிந்து ெகாள்கின்ேறாம்.
ெசயற்ைகக் ேகாள்கைள ஏவி விண்ணிலிருந்து ஒளி பரப்பச் ெசய்யும்
விண்ணின் ஆற்றல்கைளயும் அந்த அைலகள் ெவளியில் பட9ந்திருந்தாலும்
அதற்குத் தகுந்த ஆண்ெடனா பவைர ைவத்து தைரயிலிருந்து இங்ேக
கவ9கின்றா9கள்.
அைத விஞ்ஞானத்தின் மூலம் திைரகளிலும் டி.வி.யிலும் அந்தப் படங்கைளத்
ெதளிவாகப் பா9க்கவும் முடிகிறது.
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இைதப் ேபால ெமய் ஞானிகள் கண்ட விண்ணின் ஆற்றல்கைளயும் நாம்
பா9க்க முடியும்… நுகர முடியும்… அறிய முடியும்.
அந்த ெமய் ஞானியின் ஆற்றல் மிக்க சக்திைய நS ங்கள் ெபறும் வண்ணம்
யாம் உபேதசிக்கும் ேபாது
1.எந்த அளவிற்கு நிைனவு ெகாண்டு கூ9ந்து கவனித்துக்
ெகாண்டிருக்கின்றS9கேளா
2.உங்கள் கண் இைத ஈ9த்து உடலுக்குள் ஊழ் விைனயாகப் பதிவு
ெசய்கின்றது.
சாதாரணமாக உங்கள் கண் ஈ9க்கும் நிைலகைளக் காட்டிலும் சக்தி வாய்ந்த
ஆண்ெடனா ேபான்று
1.உங்கள் கண்களுக்கு ஈ9க்கும் சக்திையக் கூட்டும் நிைலகளுக்ேக
2.இைத உபேதசிக்கின்ேறாம்.
எமது குருநாத9 எமக்கு உபேதசிக்கும் ெபாழுது நான் (ஞானகுரு) கூ9ந்து
அவ9 ெசால்லும் உண9ைவக் ேகட்டு என் நிைனைவச் ெசலுத்தி அவ9
உண9வின் ஆற்றைல நான் நுக9ந்ேதன்.
அதனின் நிைனவு ெகாண்டு என் கண்ணின் புலனறிவுகள் ஆற்றல் மிக்கதாக
மாறியது. அவ9 உபேதசித்த உண9வுகள் அைனத்தும் எனக்குள்
ஊழ்விைனயாகப் பதிவானது.
அைத நான் மீ ண்டும் நிைனவு ெகாள்ளும் ெபாழுது அந்த மகrஷிகளின்
அருள் சக்திையப் ெபறும் தகுதிைய குருநாத9 ஏற்படுத்தினா9.
நS ங்களும் அவ்வாறு ெபற ேவண்டும் என்ற நிைலக்குத்தான் ெசால்கின்ேறாம்.
இந்த உபேதசங்கைள யாெரல்லாம் கூ9ந்து கவனித்துக் ேகட்கின்றனேரா
அவ9கள் கண்ணுக்கு (உரம் ஊட்டுவது ேபால) ஆற்றல் மிக்க சக்தியாக அந்த
ஆண்ெடனா பவ9 கூடுகின்றது.
சாதாரண ஆண்ெடனாைவ ைவத்து டி.வி.ையத் திருப்பி ைவத்தால் அது
பக்கத்தில் வரக்கூடிய ஸ்ேடசன்கைள இயக்கிக் காட்டுகின்றது.
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இராக்ெகட்ைட விண்ணிேல ஏவி ெவகு ெதாைலவில் இருக்கும் ேகாள்களின்
ெசய்திகைள அறிய சக்தி வாய்ந்த ஆண்ெடனாைவத் தைரயிேல ைவத்துக்
கவரும் ெபாழுது அது நமக்குத் ெதளிவாகத் ெதrகின்றது.
அைதப் ேபாலத்தான் விண்ணிேல மிதந்து ெகாண்டிருக்கும் சப்தrஷி
மண்டலங்களிலிருந்து ெவளிப்படும் உண9வுகைள நுகரும் ஆற்றைல
உங்கைளப் ெபறச் ெசய்கிேறாம்.
உங்கள் கண்ணின் ஈ9ப்பு சக்திைய அந்த ஆண்ெடனா பவைரக்
கூட்டுவதற்குத்தான் இைத உங்களுக்கு உபேதசிக்கின்ேறாம்.
கண்களுக்குக் ெகாடுக்கும் அதSத ஈ9க்கும் சக்திைய ைவத்து நS ங்கள்
விண்ைண ேநாக்கி எண்ணி ஏங்கும் ெபாழுது சப்தrஷி
மண்டலங்களிலிருந்து வரும் உண9வைலகைள எளிதில் ெபற முடியும்.
அைத உங்கள் உடலில் விைனயாகச் ேச9த்து அறியாது வந்த தSைமகைளத்
துைடப்பதற்காக இைதச் ெசால்கின்ேறாம்.
மனித9களுக்குள் நாம் பழகிய நிைலகள் ெகாண்டு பத்திrைக வாயிலாக
எங்ேகா ஆக்ஸிடன்ட் ஆன நிைலகைளப் படிக்கும் ெபாழுது எண்ணத்ைதக்
கூ9ந்து ெசலுத்தி விட்டால் அதி9ச்சி ேவதைன பயம் ேபான்ற தSைமகைள
நமக்குள் விைளவிக்கின்றது.
நாம் தவறு ெசய்யவில்ைல. உலகத்ைத அறிந்து ெகாள்ள நாம் படித்தாலும்
இந்த உண9வுகள் நமக்குள் வந்து இயக்கி விடுகின்றது.
பத்திrக்ைக வாயிலாக நாம் படித்துண9ந்த அந்த எண்ண அைலகைளச்
சூrயனின் காந்த சக்தி கவ9ந்து நமக்கு முன் சுழன்று ெகாண்டிருக்கின்றது.
அைத மீ ண்டும் எண்ணும் ெபாழுது பதிவான அேத எண்ண அைலகைளக்
குவித்து நம்ைம உணரச் ெசய்கின்றது. அதன் இயக்கமாக நம்ைமச்
ெசயல்படுத்துகின்றது.
1.எப்படிெயல்லாம் அவ9கள் ேவதைனப்பட்டா9கேளா
2.அேத ேவதைன நமக்குள் விைளயும் தருணமும் வந்து விடுகின்றது.
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இேத ேபான்ற நிைலகளிலிருந்து நம்ைம மீ ட்டுக் ெகாள்ள ேவண்டும்
என்றால் ெமய் ஞானிகளின் உண9வுகைள எடுத்துத் தான் தடுத்து நிறுத்த
முடியும்.
சலிப்பு ேசா9வு ேகாபம் ேவதைன ெவறுப்பு ஆத்திரம் இத்தைகய உண9வுகள்
எல்லாம் சாதாரண ஆண்ெடனாவில் கவருவது ேபால நமக்குள் வந்து
விடுகின்றது.
அைவகளிலிருந்து விடுபட ேவண்டும் என்றால் சக்தி வாய்ந்த ெமய்
ஞானிகளின் உண9வு ேதைவ. அைதக் கவர நமக்கு அந்த அதSத ஈ9க்கும்
சக்தியும் ேதைவ.
சக்தி ெபறும் நிைலக்குத் தான் குருநாத9 ஒவ்ெவாரு நிமிடத்திலும்
துன்புறுத்தும் உண9வுகைள ெசயற்ைகயாக எனக்குள் பாய்ச்சி
1.அந்தத் துன்பப்படுத்தும் உண9வுகைள நS க்குவதற்காக
2.விண்ணின் ஆற்றைல நS எவ்வாறு பருகப் ேபாகின்றாய் என்று ேகள்வி
எழுப்பினா9.
பின் அந்த விண்ணின் ஆற்றைல எனக்குள் எடுக்க ேவண்டிய முைறகைள
உபேதசித்து ெசய்து அதனின் அனுபவபூ9வமான ெசயல்கைள அவ9
ஊட்டினா9. அவ9 ஊட்டிய பக்குவ நிைலகைள நான் எடுத்துக் ெகாண்ேடன்.
மூன்று இலட்சம் ேபைரச் சந்திக்கச் ெசய்து அவ9கள் உண9வுகள் எவ்வாறு
இயங்குகின்றது என்று இருபது வருட காலம் அனுபவ rதியாக உண9ந்ேதன்.
குருநாத9 எவ்வளவு ெபrய சக்திைய உண9த்தினாேரா அதனின் உண9வின்
ஆற்றைல நான் பருகிேனன். அவைரக் கூ9ந்து நான் கவனிக்கும் ெபாழுது
அதனின் தன்ைம ஊழ்விைனயாகப் பதிவாகியது.
மீ ண்டும் நிைனவு ெகாள்ளும் ெபாழுது சப்தrஷி மண்டலங்களின் சக்திைய
நுக9ந்து எனக்குள் ெபருக்கி அறியாது ேச9ந்த தSைமகைளயும்
துன்பங்கைளயும் நS க்கிேனன்.
குருநாத9 காட்டிய வழியில் அைதக் கைடப்பிடித்ேதன். தSைமகைள நS க்கிய
அந்த அருள் உண9வுகைளச் ெசால்லால் ெசால்லி உங்களுக்குள் இப்ெபாழுது
ஆழமாகப் பதிய ைவக்கின்ேறன்.
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இைத மீ ண்டும் நிைனவு கூ9ந்து எண்ணிண S9கள் என்றால் அந்த ெமய் ஞான
உண9வுகள் உங்களுக்குள் விைளந்து உங்கள் துன்பங்கைளயும்
துயரங்கைளயும் நS க்கச் ெசய்யும்.
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மற்றவருடன் ேபச்சுத் ெதாடரானாலும்… நம் நிைனவுகள் உயிருடன் ஒன்றும்
ஒரு பழக்கத்திற்கு வர ேவண்டும்

இராமன் எப்ெபாழுது கல்யாணராமன் ஆகின்றான்…?
தSைமகைள விைளவிக்கும் வில்ைல… அந்த அம்பிைன ஒடித்து விடுகின்றான்.
தSைமகள் ெசய்யாத உண9விைன எப்ெபாழுது தனக்குள்
விைளவிக்கின்றாேனா அப்ேபாதுதான் மற்றவைர அரவைணக்கும் தன்ைம
வருகிறது… சீதாைவ அரவைணத்துக் ெகாள்கிறான்… கல்யாணராமா.
அரவைணக்கும் உண9ைவத் தனக்குள் ேச9த்து… ேபரன்பு ெகாண்ட
உண9விைன வள9த்து ஒன்றிய நிைலகள் ெகாண்டு இயக்கப்பட ேவண்டும்
என்பதற்குத் தான் “கல்யாணராமா…!” என்று காவிய காப்பியங்களில்
ெதளிவாக்கப்பட்டுள்ளது.
எத்தைகய தSைமயின் உண9வுகள் வந்தாலும் அந்த மகrஷிகளின் அருள்
சக்தி நாங்கள் ெபற ேவண்டும் என்று அைத எண்ணி தSைம நமக்குள்
விைளந்து விடாது அைத ஒழித்தல் ேவண்டும்.
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ஒருவன் தSைம ெசய்கிறான் என்று உற்றுப் பா9த்து நுக9ந்து விட்டால் தSைம
ெசய்யும் உண9ேவ நமக்குள்ளும் வரும். நமக்குள் இருக்கும் நல்ல
குணங்கைள அழித்திடும் எண்ணங்கைளேய அது உருவாக்கும்.
வாழ்க்ைகயின் ஒவ்ெவாரு நிமிடத்திலும் அந்த மகrஷிகளின் அருள் சக்தி
நாங்கள் ெபற ேவண்டும் என்று என்ற உண9விைன நமக்குள் இைணத்தால்
1.அந்தத் தSைமகள் நமக்குள் விைளயாதபடி
2.அருள் உண9வின் தன்ைமைய அரவைணப்பதாகக் கல்யாணராமனாக மாற
முடியும்.
நம் உடலில் இதனின் வலிைம ஆகிவிட்டால்
1.யா9 நமக்குத் தSைம ெசய்தனேரா அைத அடக்கும் நிைலகள் வரப்படும்
ெபாழுது
2.இேத உண9வின் எண்ணங்கள் நம்ைமப் பா9க்கும் ெபாழுது அவ9கள்
உண9வுகைள அடக்கும் தன்ைம வருகின்றது.
3.அவருைடய ெசயலாக்கங்கள் அவ9கைளேய ஒடுக்கிவிடும்
4.யா9 ஒருவ9 தSைம எண்ணுகின்றனேரா அவருள்ேள நின்று அவ9
அதற்குள்ேளேய மடிவ9.
ஆகேவ அருள் ஞானிகளின் உண9ைவ நாம் நுக9ந்தால் நமக்குள் விைளயும்
தSைமைய அடக்கி வலிைம மிக்கதாக மாற்றிக் ெகாள்ளலாம்.
இைதத்தான் விழித்திரு…! என்ற நிைலகளில் மகா சிவன்ராத்திr என்று
காட்டுகின்றா9கள்.
இந்த உலகில் ஒவ்ெவாரு நாளும் எத்தைகய தSைமகைளக்
ேகட்டுண9ந்தாலும் பா9த்தாலும் அந்தத் தSைம நமக்குள் விைளயாதபடி
ஒவ்ெவாரு ெநாடியிலும் நாம் விழித்திருத்தல் ேவண்டும்.
பத்திrைகையப் பா9த்துப் படித்தபின் அல்லது டி.விையப் பா9த்தபின் அவ9கள்
இப்படிப் ேபசினா9கள்… இவ9கள் இப்படிப் ேபசினா9கள்… இவ9கள் இைதச்
ெசய்தா9கள்… ெகடுதல் ெசய்தா9கள்…! என்று
1.மற்றவ9கள் பா9த்தவ9கள் பதிவு ெசய்தைத எண்ணத்தால் எண்ணி நாம்
ேபசும் ெபாழுது
2.அேத உண9வு நமக்குள் பதிவாகி எந்த நிைலைய அவ9கள் ெசய்தா9கேளா
அைதேய நுக9ந்து
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3.ேமாசமான ஆள்…! என்று நாமும் அந்தக் ெகடுதைலேய ேபசத்
ெதாடங்குேவாம்.
அப்ேபாது அவ9கள் எத்தைகய ேமாசம் ெசய்தா9கேளா அேத ேமாசத்தின்
தன்ைம நமக்குள்ளும் விைளகின்றது இைதப் ேபான்ற நிைலகள் வரும்
ெபாழுெதல்லாம் உடனடியாக மாற்றுதல் ேவண்டும்.
இதற்குத் தான் நS விழித்திரு என்று ெசால்வது…! ஏெனன்றால் இைத
ஒவ்ெவாரு ெசயலிலும் ஒவ்ெவாரு சமயத்திலும் உங்களுக்கு மீ ண்டும்
மீ ண்டும் ஞாபகப்படுத்துகின்ேறாம் (ஞானகுரு).
நாம் மறந்து இருந்தாலும்… அடுத்த கணேம…
1.மற்றவருடன் ேபச்சுத் ெதாடரான பின் நம் நிைனவின் ஆற்றைல உயிருடன்
புருவ மத்தியில் ஒன்ற ேவண்டும்
2.அந்த மகrஷிகளின் அருள் சக்தி நாங்கள் ெபற ேவண்டும்
3.எங்கள் உடல் முழுவதும் படர ேவண்டும் எங்கள் ஜSவன்மா ஜSவ அணுக்கள்
ெபற ேவண்டும்.
4.நாங்கள் பா9ப்ேபா9 எல்லாம் நலம் ெபற ேவண்டும்
5.எங்கைளப் பா9ப்ேபாருக்கு எல்லாம் நல்ல எண்ணம் வர ேவண்டும்
6.நாங்கள் பா9ப்ேபாருக்கு எல்லாம் நல்ல எண்ணம் வர ேவண்டும் என்று
இந்த உண9வுகைள இைணத்தல் ேவண்டும்.
பைகைமயான உண9வுகைள நமக்குள் வள9த்து விட்டால் அேத உண9வுக்கு
அது இைர ேதடும்… அதற்கு உணவு ெகாடுத்தாக ேவண்டும். ஆனால் அதற்குப்
பதிலாக
1.அந்த மகrஷிகளின் அருள் உண9வுடன் இைணத்து
2.அந்தத் தSைமகைள நமக்குச் சாதகமாக்கிக் ெகாள்ள ேவண்டும்.
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சிந்தைனச் சிைலையச் சீ9படுத்தத் தான் ெதய்வச்சிைலைய ைவத்தா9கள்
ஞானிகள் – ஈஸ்வரபட்ட9

நம் முன்ேனா9கள் ஒலியின் நாதம் ெகாண்டு ஒளித் தன்ைம வளரும்
உண்ைமையத் தன் சித்தத்தில் அறிந்து ெகாண்டன9.
சூrயனும் சூrயக் குடும்பத்தில் உள்ள ேகாள்களுக்கும்… பூமியின் ெதாட9பு
ெபற்ற இருபத்தி ஏழு நட்சத்திரங்களுக்கும்… சனிக் ேகாளில் உருவாகிக்
கைரயும் பன்னிரண்டு ேகாள்களுக்கும் ெதாட9பு ெகாண்டு… பன்னிரண்டு
மாதங்களின் நாமகரணத்ைத ஒலியின் ஒளியால் சூட்டினா9கள்.
இயற்ைகயின் ெதாட9கைள…
1.ேகாள்களின் ஈ9ப்பில் விகித கணிதத்ைத வான சாஸ்திரத்தில் அறிந்த
ெதாடrல்
2.ஒவ்ெவாரு ஜSவ உயிrன் வrயமுேம…
S
மூன்று நட்சத்திர ஒலி ஒளி ெபற்ற
பின் தான்
3.ஜSவ உயிரணு உயி9 ெபறுகின்றது.
மனித நிைல ெபற்ற பின் அடுத்த நிைல ெபற மனித உண9வின் எண்ண
அைலயின் ஜSவகாந்த ஈ9ப்பு வலுப் ெபறுவதினால்… வலுவின் ெதாட9 இப்பூமி
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இழுக்கும் ஒலி அைலகைளக் காட்டிலும் மனித ஜSவ உண9வின் வrயம்
S
ெபற்று விடுகின்றது.
பூமியின் ெதாடrேலேய… நைடமுைற வழக்கத்திற்ெகாப்ப மனிதன்
வாழ்ந்தான் என்றால்
1.இப்பூமி எதன் ெதாடrல் சக்தி ெபற்று… சைமத்து பூமியின் வள9ப்பின்
வள9ச்சி சுழற்சி வள9கின்றேதா
2.அதன் அதன் ஈ9ப்புப் பிடிப்பில் தான் இப்பூமியில் பிறந்த நாம்
3.இப்பூமியின் ஈ9ப்பு சுழற்சியுடன் சுழன்று ெகாண்டிருக்க முடியும்.
ஜSவகாந்த பகுத்தறியும் எண்ண உண9ைவக் ேகாள்களின் ெதாட9புடன்
மனிதன் வள9க்க ேவண்டும் என்பதற்குத்தான் மனிதனின் உண்ைம
நிைலைய சிவரூபத்தில் உண9த்தினா9கள் நம் முன்ேனா9களாகிய அன்ைறய
rஷிகள்.
சிக்கைலத் தS9க்க சிைல ைவத்தான்
சிந்தைனச் சிைலைய (மனித உடல்) உண9ந்தானா…?
சிறுைமயின் உருவாய் சிைலெயன்று
சந்தியில் நிற்கும் நிைலெயன்ன…?
சஞ்சலத்தில் சச்சரைவ
சங்கடத்தில் சிக்கலின்றி
சிந்தைனயில் சீ9தூக்கி
சிந்ைததனில் சீ9படுத்து…!
(சிவன் படமும் விளக்கமும்)
இதன் ெதாடைர மனிதன் ெபற்றால் மனித நிைல ெதய்வ நிைல ெபறக்கூடிய
ெதாட9பிற்கு வளர முடியும். ஒளி ெகாண்டு ஒளி ெபறும் ஆத்ம பலத்தின்
ெதாட9ைபப் ெபறலாம். ஆகேவ இயற்ைகயின் ெதாட9புடன் உயரும் நிைல
தான் ெதய்வ நிைல.
இப்புவியின் ஈ9ப்பில் வளரும் கனிவளங்களும் மற்றத் தாவரங்களும்
சத்ெதடுத்து அதனதன் மாற்றுத் தன்ைம சிலவற்றில் வrயமாக
S
இருப்பது
ேபான்று
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1.இயற்ைகயின் ஒலித்தன்ைமயில் மனித ஜSவாத்மாவில் சிலருக்கு
2.சrர உண9வின் ஜSவ நிைலேய ஒளித் தன்ைம கூடியிருக்கும்.
அத்ெதாடrல் இயற்ைகைய ஒன்றி… ேகாள்களின் ெதாட9புடன் எண்ணத்தில்
ஒளிரும் ஆத்மா… நட்சத்திர நிைல ேபான்று என்றுேம மாறாத நிைலயில்…
இப்பால்ெவளி மண்டலத்திலுள்ள எண்ணிலடங்கா அமிலத்தின் சைமப்ைப
எடுக்கவல்ல “ேஜாதி நிைல ெபற்று… வள9ச்சியின் வளரும் நிைல ெபறலாம்…”
ஆனால்… மனித நிைலயிேலேய பிற ஆத்மாவின் ஈ9ப்பின் ஒலி அைலகள்
சாடும் நிைலக்குத் தன் ஆத்மாைவ அடகு ைவக்கும் நிைல தான் “மந்திர
தந்திர மாய நிைல…!”
ஞானகுரு ெகாடுக்கும் அருள் வாக்குகள்
குடும்பத்தில் நான்கு ைபயன்கள் இருப்பா9கள். திருமணம் எல்லாம் ஆன
பிற்பாடு அதில் ஒருவ9 மிகவும் ெசல்வச் ெசழிப்பாக இருப்பா9. வசதியாக
வாழ்ந்து ெகாண்டிருப்பா9கள்.
அேத சமயம் இன்ெனாரு ைபயன் குடும்பத்தில் ெகாஞ்சம் சிரமமாக இருக்கும்.
ெதாழில் மற்றைவகளில் சிரமப்பட்டுக் ெகாண்டிருப்பா9.
வசதியாக இருப்பவrடம் ெசன்று பண உதவி ேகட்கும் ெபாழுெதல்லாம்
அவரும் உதவி ெசய்கின்றா9. பணம் வாங்கினாலும் சிரமப்படுபவேரா
அதிலிருந்து மீ ள முடியவில்ைல.
பண உதவி ெசய்தவ9 எடுக்கும் எண்ணம் எப்படி வருகின்றது…?
நாம் எத்தைனேயா தடைவ உதவி ெசய்ேதாம்…! ஆக அவ9களுக்குப்
பணத்ைதக் ெகாடுத்துக் ெகாடுத்துத் தவித்துப் ேபாய்விட்டது என்று
ேவதைனப்படுவா9கள்.
ேவதைனப்பட்டாலும்… எப்படிேயா அவ9களுக்கு உதவி ெசய்ய ேவண்டும்
என்ற எண்ணத்தில் சr… என்று மீ ண்டும் பணம் ெகாடுப்பா9கள்.
அந்தப் பணத்ைத வாங்கும் ெபாழுது “ஊ..ஹ்ம்..,” இவ9களிடம் எவ்வளவு
பணம் இருக்கிறது…! ஏன்…? எனக்குக் ெகாஞ்சம் கூடப் பணம் ெகாடுக்கக்
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கூடாதா…! என்று இந்த ேவதைனைய எடுத்து பண உதவி ெசய்பவ9கைளச்
சாடுவா9கள்.
உதவி ெசய்யும் ேநாக்கத்தில் பணம் ெகாடுத்தாலும் பின்னாடிேய இந்தச்
சாபமும் வருகிறது.
1.நன்ைம ெசய்ய ேவண்டும் என்று எண்ணுகின்றா9கள்.
2.மனிதன் ஆறாவது அறிவு மற்றவருக்கு உதவி ெசய்ய ேவண்டும் என்று
ெசய்தாலும்
3.அது் சித்திைர – சிறு திைரயாக அந்தத் தSைமகள் மைறக்கின்றது.
சிரமப்படுேவா9 குடும்பத்திேல அவ9 அறியாது ேச9த்த நஞ்சின் தன்ைமயால்
வாழ்வில் கஷ்டப்படுகின்றா9கள்.
பாலில் பாதாைமப் ேபாட்டாலும் நஞ்சு விழுந்து விட்டால் அைதக் குடித்தால்
எப்படி இருக்கும்…? நம்ைம மயக்கப்படச் ெசய்யும்.
இைதப் ேபால மனிதனின் வாழ்க்ைகயில் சந்த9ப்பத்தால் ஏற்படுத்தப்பட்ட
இந்த நஞ்சு அவ9கைள அறியாது அவ்வாறு ெசயல்படுத்தி விடுகின்றது.
என்ன ெசய்வா9கள்…?
1.அதிலிருந்து மீ ள முடியாது.
2.சிந்திக்க முடியாது. மைறத்து விட்டது… இது சித்திைர.
இைதப் ேபான்று வரும் தSைமகைள நS க்க ேவண்டுமல்லவா…?
ஒருவருைடய தSைமயினுைடய நிைலகைள அகற்ற இரக்கம் ெகாண்டு பாவம்
கஷ்டப்படுகின்றா9 என்று எண்ணி அவ9 ெதளிந்த வாழ்க்ைக வாழ
ேவண்டும் என்பதற்காக “இந்தாப்பா… என்று ஒரு ஐம்பது அல்லது நூறு
ரூபாையக் ெகாடுக்கின்ேறாம்.
நூறு ரூபாய் ெகாடுத்ததும் அவ9 என்ன நிைனப்பா9…? இந்த நூறு ரூபாய்
எந்த மூைலக்குக் காணும். பத்தேவ பத்தாது…!
இவ்வளவு வசதி பைடத்தவ9 ஒரு ஆயிரம் ரூபாய் ெகாடுக்கக் கூடாதா?
வசதியாக இருக்கின்றவ9 ெவறும் நூறு ரூபாய் ெகாடுக்கிறா9. ஏன்…., ஆயிரம்
ரூபாய் ெகாடுக்கக் கூடாதா…! என்று இந்த எண்ணம் வரும்.
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1.ஆயிரம் ரூபாய் ெகாடுத்தாலும்
2.இவருைடய நிைலக்கு எந்த வியாபாரமும் சrயாக வராது.
ஆனால் ஆயிரம் ரூபாய் ெகாடுத்தால் வியாபாரத்ைதச் சr ெசய்து விடலாம்
என்பது ”பணம் வாங்க ேவண்டும்…” என்று விரும்புபவருைடய எண்ணம்.
1.மனம் சீ9படவில்ைல என்றால்
2.இந்த ஆயிரம் ரூபாயும் கைரயத்தான் ெசய்யும்… வளர முடியாது.
3.மனம் ேசா9வைடந்து விட்டாலும் ேவதைனப்பட்டாலும் இந்த ஆயிரம்
ரூபாய் ெகாடுத்தாலும்
4.இந்த உண9வு… தன்னுைடய மனேம தனக்கு எதிrயாகி விடும்.
என் குடும்பம் இப்படி இருக்கின்றேத என்று ேவதைன எடுக்கும் ேபாது அந்தக்
கஷ்டமான ேநரத்தில் என்ெனன்ன எண்ணங்கள் வரும்…?
1.அவன் அப்படிப் ேபசுகின்றான்.. இவன் இப்படிப் ேபசுகின்றான்…
2.என்ைன ெராம்பக் ேகவலமாகப் ேபசுகின்றான்
3.காசு இருந்தால் தான் என்ைன மதிக்கின்றா9கள்
4.என்ைன யாருேம இப்ேபாது மதிக்கவில்ைல என்ற இந்த உண9வுகள் தான்
வரும்.
இைத இப்படி எடுத்துக் ெகாண்டபின் இது அடுத்துப் ேபசும் ேபாது
ெசால்களும் அதுவாகத் தான் வரும்.
சில ேப9 என்ன ெசய்வா9கள்…? மிகவும் கஷ்டமாக இருக்கும் ேபாது
அவ9களிடம் ஒரு நூறு ரூபாய் ேகட்டுப் பாருங்கள். அவ9கள் விடும் “ெபரு
மூச்ைசயும்… பா9ைவையயும்… அந்தச் ெசால்ைலயும்… பாருங்கள்.
1.அவ9கள் நல்லதாகத் தான் ெசால்ல ேவண்டும் என்று நிைனக்கின்றா9கள்.
2.ஆனால் அந்த உண9வு விடவில்ைல.
இைசக் கருவியில் உதாரணமாக வைணயில்
S
ஒரு நரம்பு சுருதி தள9ந்து
விட்டால் என்ன ெசய்யும்…? நாதங்கள் மாறி விடும்.
ஏழு சுருதி இருக்கின்றது. அந்த நரம்புகள் இறுக்கமாகச் சrயான முைறயில்
ெபாருத்தப்பட்டிருந்தால் சுருதி சமமாக இருக்கும். ெவளிப்படும் நாதங்கள்
இனிைமயாக வரும்.
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அந்த நரம்புகள் ெகாஞ்சம் தள9ந்து விட்டால்
1.எப்படி நாதங்கள் மாறுகின்றேதா இைதப்ேபால
2.மனிதனின் உண9வுகள் மாறும் ெபாழுது
3.ெவளிப்படும் நாதங்கள் அந்தச் ெசால்கள் மாறும்.
அவனுக்குள் இயக்கும் நிைலகள் அப்ெபாழுது அந்த இனிைம வராது.
ெசால்லில் இனிைம வராது. தன்னுைடய மனேம ஆன்மாேவ எதிrயாகும்.
இைத ேபான்ற நிைலகளிலிருந்து நம்ைமத் தூய்ைமயாக்குவது எப்படி…?
நமக்குள் தSைமயான உண9வுகள் வித்தாகி வள9ந்து பின் விைளந்து அது
கனியாக விடாதபடி தடுக்க ேவண்டும்.
நுக9ந்த உண9வின் தன்ைம அந்தக் குணத்ைத இயக்குவது ஒலி. ஒலி ஒன்று
தான். அந்த ஒலியின் தன்ைம ெகாண்டு உள்ளிருந்து ஒளியாக அந்த
மணத்ைத நம் மனைத மாற்றுகின்றது.
ஒலி ஒளி என்று இருந்தாலும் அந்த உண9வின் தன்ைம நமக்குள் எடுக்கும்
ெபாழுது
1.உயிrன் தன்ைமயால் தான் அது இயக்குகின்றது.
2.உயிரால் அறியும் ஆற்றல் வரும் ேபாது
3.ெமய் ஞானிகளின் உண9வுகைளத் தனக்குள் எடுத்தால்
4.அந்த அறிவின் தன்ைம ெகாண்டு நம் வாழ்க்ைகயில் வரும்
5.சிறு சிறு திைரகளாக – தSைமகள் மைறப்பைத மாற்றிட முடியும்.
6.ஒளியின் தன்ைம நமக்குள் ெபருகும்.
ஆக நம் ஆறாவது அறிவின் தன்ைம ெகாண்டு மகrஷிகளின் உண9வுகைளப்
ெபற ேவண்டும் என்று அைத எடுத்துத் துைடக்க ேவண்டும்.
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எந்த மகrஷியின் உண9ைவ வலுப்படுத்துகிேறாேமா அவருடன் நாம்
இைணய முடியும்

ஒரு ேவதைனப்படுவ9 உண9ைவ நாம் நுகரப்படும் ெபாழுது அது வாலி ஆகி…
நம் நல்ல குணங்கைளச் ெசயலற்றதாக மாற்றிவிடுகின்றது. நம் வலிைம
இழககப்படுகின்றது
இதைன மாற்றுவதற்குத் தான் வாலிைய இராமன் “மைறந்திருந்து
தாக்கினான்..” இந்த நிைலகைளக் காட்டுகின்றா9கள்.
மைறந்திருந்து என்றால் இத்தைகய தSைமகைள ெவன்றவன் மகrஷி. அந்த
மகrஷிகளின் உண9வுகைள நமக்குள் எடுத்துக் ெகாண்டால் அந்த
உண9வின் வலிைம நமக்குள் கவரப்படும் ெபாழுது வாலி என்ற அந்த
நஞ்சிைன ஒடுக்க முடியும்…!
அதுதான் பரசுராம். அதனுைடய வலிைம எதுவாக இருப்பினும் தனக்குள்
அடக்கித் தன் ெசயலாக மாற்றிக் ெகாள்ளும். அந்த நஞ்சிைன
இயக்குவதற்குப் பதில் தனக்குள் வலிைம ெகாண்டதாக மாற்றிவிடும்.
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உதாரணமாக… விஞ்ஞான அறிவுப்படி ெசய்தாலும் சr ெமய்ஞான அறிவுப்படி
ெசய்தாலும்
1.ஒரு நல்ல மருந்திற்குள் விஷத்ைதச் சிறிதளவு கலந்து விட்டால்
2.அந்த மருந்திற்கு வrய
S
சக்தி உண்டாகின்றது.
இந்த விஷத்தின் துடிப்பின் ேவகத்தால் நல்ல மருந்து உடலுக்குள் ஊடுருவிச்
ெசல்கிறது. நல்ல மருந்திற்குள் இந்த விஷத்தின் தன்ைம ேச9த்தபின்
உடலுக்குள் ஊடுருவி
1.ேவதைனப்படும் இடங்களில் நல்லைவகைளக் ெகாண்டு குவிக்கின்றது.
2.நல்லைவகைள அங்கு அதிகமாக குவிக்கப்படும் ேபாது
3.ேவதைனைய (ேநாய்) உருவாக்கும் அணுக்களுக்கு இைர இல்லாது
தைடப்படுத்தி அந்த அணுக்கைள மடியச் ெசய்கின்றது.
4.பின் அந்த நல்ல உண9வின் சத்ைத நல்லைவகளாக மாற்றி ேநாய்கைள
அகற்றுகின்றது.
ேவதைனயான உண9வுகைள நாம் சுவாசிக்கும் ெபாழுது ேவதைனயின்
அணுக்கள் உருவாகி நல்ல அணுக்கைளக் ெகான்று புசிக்கத் ெதாடங்கி
விடுகின்றது. நல்ல அணுக்களால் உருவான உடலின் தன்ைம நலியத்
ெதாடங்கிவிடுகிறது.
ஆகேவ… நாம் எப்ேபாெதல்லாம் தSைமகைள பா9க்கிேறாேமா
அப்ேபாெதல்லாம்
1.இந்தத் தSைமகைள ெவன்றிடும்… ெவன்றிட்ட… அருள் ஞானிகளின்
உண9வுகைள
2.அந்தத் துருவ நட்சத்திரத்தின் ேபரருளும் ேபெராளியும் நாங்கள் ெபற
ேவண்டும் என்ற எண்ணத்ைத
3.அதனுடன் இைணத்துப் பழகினால்… தSைம நமக்குள் வளராது அைத
அடக்கித் தனக்குச் சாதகமாக்கிவிடும்.
ஒரு விஷத்தின் தன்ைம… தSைம என்று இருப்பினும் நல்ல மருந்துடன் அது
இைணக்கப்படும் ெபாழுது அைத நல்லைவயாக மாற்றிவிடுகின்றது.
இைதப் ேபான்றுதான் அருள் ஞானிகளின் உண9வுகைள இந்த வாழ்க்ைகயில்
எப்ெபாழுெதல்லாம் தSைமகைள பா9க்கிேறாேமா அப்ேபாெதல்லாம் அந்த
துருவ மகrஷிகளின் உண9ைவ நுக9ந்து பழகுதல் ேவண்டும்.
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நாம் நுக9வது எதுவாக இருந்தாலும் முதலில் நம் உயிrேல பட்டுத் தான்
உண9வுகள் கலக்கின்றது. அத்தைகய கலக்கும் இடத்தில்…
1.எப்ேபாது தSைமையப் பா9த்ேதாேமா தSைமையக் ேகட்ேடாேமா அந்த
ேநரங்களில் எல்லாம்
2.அந்த மகrஷிகளின் அருள் சக்தி ெபற ேவண்டும் என்று இைணத்தல்
ேவண்டும்.
அப்ேபாது இரண்டும் இைணக்கப்படும் ெபாழுது தSைமைய விைளவிக்கும்
அணுக்கள் விைளயாது தடுக்கப்படுகின்றது.
ஆனால் மகrஷிகளின் உண9வுகள் நமக்குள் விைளயும். இது சமப்படுத்தும்
உண9வாக நம் உடலில் உருவாகி
1.எந்த ஞானியின் உண9ைவ நாம் வலுப்ெபறுகின்ேறாேமா
2.அங்ேக அவனிடம் நம்ைம அைழத்துச் ெசல்லும்.

நS ங்கள் மகானாக முடியும் – ஈஸ்வரபட்ட9

மனிதன் தான் மகானாக முடியும்… மாமகrஷியாக முடியும்… மண்டலமாக
முடியும்… மனித குணங்கைள உருவாக்க முடியும்…! மதி ெகாண்ட உய9
ஞானத்தால் மனித உண9வின் எண்ணத்ைதப் பக்குவப்படுத்திக் ெகாண்ட
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மனித உண9வில்… மனிதன் முதலில் வாழ்க்ைகயில் “எளிைமையக்
கைடப்பிடித்தல் ேவண்டும்…”
வாழ்க்ைகயில் எளிைமயும்… ஆத்மாவில் சுகத்ைதயும்… அனுபவிக்கும்
எண்ணத்தின் குணத்ைதப் ெபறும் மா9க்கேம மனிதன் மனிதனாக்கும் முதல்
நிைல.
இம்முதல் நிைலயில் மனிதனால் எடுக்கப்படும் அறிவின் பகுத்தறிவு… உய9
ஞானத்தின் ெமய் ஞானத்தில் கண்டறியும் உண்ைமயின் சக்திைய…
மனிதருக்குள் மனிதராய் விைதக்கப்படும் ஒலி அைலகள் ஒளி ெபறும்.
1.ஆகேவ மனிதைனப் பக்குவப்படுத்தும் நிைலதான் மகானாகக்கூடிய நிைல
என்பது.
2.“உய9ந்து விட்ேடாம்…” என்பைத விட்டு
3.“உய9ந்திடுேவாம்…” என்ற எண்ணம் வர ேவண்டும்.
பிற ஆத்மாக்கள் மனிதனின் (தன்) உய9ைவக் கண்டு… நாடி வந்து வணங்க
ேவண்டும்… என்ற எண்ணத்தில் இருைளக் கூட்டிக் ெகாள்ளும் ெபாழுது
“எம்மனிதனும் மகானாக முடியாது…”
தன் உய9ைவ உய9த்திக் காண ேவண்டும் என்றால்…
1.பிறைர உய9த்தும் ெபாழுதுதான் தான் உயர முடியும்
2.தன் உய9ைவ நாடி எல்லாம் வர ேவண்டும் என்று எண்ணுவதல்ல உயரும்
நிைல…!
சூrயன் எப்படி மற்றக் ேகாள்களின் அைலையத் தான் ெபற்று… தன்னில்
அைதச் சைமத்து மீ ண்டும் ஒளிையத் தந்து உருளுகின்ற உண்ைமயில்…
சூrயத் ெதாட9பில் சுழலக் கூடிய ேகாள்கள் தானும் ஓ9 நாள் வள9ந்து…
தன்னுைடய ஈ9ப்பின் சுழற்சியில் குடும்பம் அைமத்து… அதுவும் சூrயனாக
வள9ச்சி அைடயக்கூடிய நிைலைய அது அது ெபறுகிறது.
அண்ட ேகாள்களில் உருள்பைவ யாவும்… மண்டலக் ேகாள்களின் ஈ9ப்பில்
ேமாதப் ெபறும் சைமப்பு நிைலயால்தான் “மறு நிைல… உரு நிைல…”
ெபறுகின்றது.
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இத்ெதாடrன் சூட்சுமேம ஜSவகாந்த ஒளித் தன்ைம உயி9ப்பு நிைல வந்த
பிறகு தான். ஜSவ ஆதி நிைல ெகாண்டு
1.ஆரம்ப நிைல – புழு நிைல
2.முதி9வு நிைல ஜSவனின் ெதாட9 – மனித நிைல
3.மனித நிைலயில் மகானாகி – ஒளி ெபறும் நிைல
4.என்ெறன்றும் வளரும் நிைல – வள9ச்சியின் ஒளி நிைல.
5.மனிதனின் நிைல தான் – ெதய்வமாகும் நிைல.
இைத அறிந்து… மனிதனிடம் இருக்கும் “எண்ணத்தின் பகுத்தறிவு தான்
உண்ைமயான ெசாத்து…” என்பைத உண9ந்து
1.ஒவ்ெவாரு மனிதனுக்கும் நல்லுண9ைவத் தந்து
2.நல்ெலாழுக்கத்ைத ஆத்ம பலத்தில் வள9க்கும் உரமிடுபவன் நிச்சயம்
மகானாக முடியும்.
“மனிதருக்குள் ெதய்வம்” என்று மகான்கைளக் ெசால்வைதப் ேபால்… தன்
உண9வின் எண்ணத்தில் சுகத்ைதக் காணும் “ஆத்ம பலத்தின் ஒளித் தன்ைம
ெபற” சrர வாழ்க்ைகயில் எளிைமையக் காணுங்கள்.
ஞானகுரு ெகாடுக்கும் அருள் வாக்குகள்
மருந்ேத இல்லாத ேநாய்கைளயும் கூட நS க்கக்கூடிய மிக மிக எளிதான
பயிற்சி – மாமகrஷி ஈஸ்வராய குருேதவ9 காட்டியது
மகrஷியின் அருள் சக்தியால் எங்கள் உடல் நலம் ெபற அருள்வாய்
ஈஸ்வரா. மகrஷியின் அருள் சக்தியால் ஆஸ்த்மா ேநாய் நS ங்கி உடல் நலம்
ெபற ேவண்டும் ஈஸ்வரா… என்று ெசால்லி ஒரு ஐம்பது தரமாவது எண்ணிச்
சுவாசியுங்கள்.
இேத ேபால் ேகன்சேரா மற்ற எந்த ேநாயாக இருந்தாலும் சr… மகrஷியின்
அருள் சக்தி எங்கள் உடல் முழுவதும் பட9ந்து உடலில் ேகன்ச9 ேநாய்
நS ங்கிட அருள்வாய் ஈஸ்வரா என்று எண்ணுங்கள்.
மகrஷியின் அருள் சக்தியால் உடல் நலம் ெபற ேவண்டும் என்று முந்நூறு
தரமாவது முதலில் ெசான்ன மாதிrச் சுவாசித்து அந்த உண9வுகைள உங்கள்
உடலுக்குள் ெசலுத்துங்கள்.
1.இந்த ேநாய் தன்னாேலேய ேபாய்விடும்.
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2.நS ங்கள் எந்த மருந்ைதச் சாப்பிட்டாலும் சr இந்த மாதிrச் ெசய்யுங்கள்.
3.மருந்து சாப்பிடுவதற்கு முன்பும் இேத மாதிrச் ெசய்யுங்கள்.
ஏெனன்றால் இன்ைறய ேவகமான விஞ்ஞான உலகில் மருந்து சாப்பிட்டுப்
பழக்கமாகிப் ேபாய்விட்டது. அைதச் சாப்பிடும் ேபாது மகrஷிகளின்
உண9ைவ எண்ணிக் ெகாண்டு நS ங்கள் எடுத்துக் ெகாள்ளுங்கள்.
இந்தச் ேகன்சருக்ெகல்லாம் இன்று மருந்ேத இல்ைல என்று கூடச்
ெசால்லலாம். இந்தத் தியானத்தின் மூலம் அைத நS க்க முடியும். நSங்கள்
எண்ணும் எண்ணங்கள் உங்கள் உடலுக்குள் ெசன்று அந்தக் ேகன்சைர நS க்கி
விடும்.
இைதப் பழக்கப்படுத்தினால் உங்கள் எண்ணங்களுக்கு மிக மிக
வலிைமயான ஆற்றல்கள் கூடும். அத்தைகய நிைல ெபறச் ெசய்வதற்ேக
இந்தத் தியானப் பயிற்சி.
மாமகrஷி ஈஸ்வராய குருேதவ9 காட்டிய அருள் வழிப்படி இைதக்
கைடப்பிடிக்க… ேநாய் நS க்கும் சக்தி உங்களுக்குக் கிைடக்கும்.
இைதப் ேபால நS ங்கள் தியானித்து உங்கள் ேநாய்கைளப் ேபாக்கி அதனால்
மகிழ்ந்திடும் நிைல வரும் ேபாதுதான் என் குருைவ உங்களில் நான்
காண்கிேறன்.
சாதாரணமாகச் ெசால்கின்ேறன்…! என்று எண்ண ேவண்டாம். உங்களுக்குள்
அந்தச் சக்தி ெபருகேவ எமது குருநாத9 காட்டிய அருள் வழியில் உங்களுக்கு
இைத வாக்கின் மூலம் பதிவாக்குகின்ேறன்.
ஒவ்ெவாரு மனிதனும் தன் மூச்சால் ேபச்சால் பா9ைவயால் பிறருைடய
தSைமகைளயும் ேபாக்க முடியும்.
நண்பனுக்கு ஒரு ேநாய் வந்தாலும் மகrஷிகளின் அருள் சக்தி ெபற
ேவண்டும் என்று சுவாசித்து விட்டு
1.உன் ேநாய் நS ங்கி விடும்
2.நலமாக இருப்பாய் என்று ெசால்லுங்கள்.
3.இந்த வாக்கிைனப் பதிவு ெசய்யுங்கள்.
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அவ9 ேநாயால் அவதிப்படுகிறா9 என்பைதக் ேகட்டுண9ந்தாலும்
ேசா9வைடயாது மீ ண்டும் நூறு தரம்
1.மகrஷியின் அருள் சக்தி நாங்கள் ெபற ேவண்டும்.
2.எங்கள் உடல் முழுவதும் படர ேவண்டும்.
3.எங்கள் ஜSவான்மா ெபற ேவண்டும் என்று எண்ணிச் சுவாசியுங்கள்
4.மகrஷியின் அருள் சக்தி அவ9 உடல் முழுவதும் படர ேவண்டும்.
5.அவ9 உடலிலுள்ள ேநாய்கள் நS ங்க ேவண்டும்.
6.அவ9கள் குடும்பங்கள் நலம் ெபற ேவண்டும் என்று நS ங்கள் எண்ண
ேவண்டும்.
நS ங்கள் இந்த உண9ைவ எண்ணினால் கீ ைதயிேல ெசான்னது ேபால் நS எைத
எண்ணுகின்றாேயா நS அதுவாகின்றாய்.
1.மற்றவ9கள் நலமாக வாழ ேவண்டும் என்று நாம் எண்ணும்ெபாழுது
2.நலமைடயும் சக்திைய நாம் முதலில் ெபறுகின்ேறாம்.
தSைமகைள அகற்றும் ஞானியின் உண9ைவ நமக்குள் வள9க்கப்படும்ேபாது
தSைமைய அகற்றிடும் சக்திகள் நமக்குள் விைளகின்றது.
அந்தத் தSைமைய அகற்றும் ஆற்றல்கைள நாம் ெபற்றால் தான் இந்த உடைல
விட்டு நாம் அகன்றால் பிறிெதாரு உடலின் ஈ9ப்புக்குச் ெசல்லாதபடி
மகrஷியின் அருள் வட்டத்திற்குள் ெசல்ல முடியும்.
அங்ேக ெசன்று உடல் ெபறும் நிைலையக் கருக்கிவிட்டு உயிருடன் ஒன்றிய
ஒளியின் சrரமாக நிச்சயம் ெபற முடியும்.
ஏேதா… எளிதில் ெசால்கின்ேறன். எளிதில் கிைடக்கச் ெசய்கிேறன் என்று
அலட்சியப்படுத்தி விடாதS9கள்.
நS ங்கள் ெபற ேவண்டும் என்று நான் சதா தியானிக்கின்ேறன். எனது குரு
அருள் உங்களுக்குக் கிைடக்கேவண்டும் என்று எண்ணுகிேறன்.
குரு அருளால் உங்கைள அறியாது ேச9ந்த தSைமகள் தSய விைனகள் நS ங்க
ேவண்டும் என்றும் உங்கைள அறியாது ேச9ந்த பாவ விைனகள் சாப
விைனகள் அைனத்தும் நS ங்க ேவண்டும் என்று தியானிக்கின்ேறன்.
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மகrஷிகள் அருள் சக்திகைள நS ங்கள் ெபற்று உங்கைள அறியாது ேச9ந்த
தSைமகைள ேநாய்கைள நS ங்கேள நS க்க முடியும் என்ற இந்தத்
தன்னம்பிக்ைகயில் ெசயல்படுங்கள்.
உணைவ உட்ெகாள்ளும் ேபாதும் உணவில் ைக ைவத்து அந்த மகrஷிகளின்
அருள் சக்தி ெபற ேவண்டும் என்று எண்ணிவிட்டு பின் உட்ெகாள்ளுங்கள்.
அந்த அைலகள் அந்த உணவுக்குள் பாயும். சிறிது ேநரம் ஆகாரத்தில் ைகைய
ைவத்து விட்டு
1.மகrஷிகளின் அருள் சக்தி நாங்கள் ெபற ேவண்டும்.
2.எங்கள் உடல் முழுவதும் படர ேவண்டும்.
3.எங்கள் ஜSவாத்மா ெபற ேவண்டும் என்று குைறந்த பட்சம் பத்து தரமாவது
எண்ணுங்கள்.
நான் உணவாக உட்ெகாள்ளும் இந்த உணவு அைனத்தும்
1.என் உடலுக்குள் நலம் ெபறும் சக்தியாக வளர ேவண்டும்.
2.மன பலம் மன வளம் ெபறும் சக்தியாக மலர ேவண்டும் என்று எண்ணி
மகிழ்ச்சியுடன் உணைவ உட்ெகாள்ளுங்கள்.
3.இந்த உண9வின் உமிழ் நS 9 சுரக்க சுரக்க
4.இந்த உண9வுகள் சத்துள்ளதாகக் கூடி
5.உங்களுக்குள் நல்ல சக்தியாக நலம் ெபறச் ெசய்யும் சக்தியாக வளர இது
உதவும்.
இைத நS ங்கள் பயிற்சியாகச் ெசய்து உங்கள் அனுபவத்தில் நல்ல
முன்ேனற்றங்கைளப் பா9க்கலாம்.
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எவ்வளவு ைதrயசாலியாக உடல் வலுவுள்ளவராக இருந்தாலும்… ேசா9வு
வந்து விட்டால் எந்தக் காrயத்ைதயும் ெசய்ய விடாது

இன்று ஒன்றுேம ெசய்ய ேவண்டாம்…! பத்திrக்ைகையப் படித்தாேல ேபாதும்…
அல்லது டி.வி.ையப் பா9த்துக் ெகாண்டிருந்தால் ேபாதும்.
இந்த வட்டில்
S
ெகாள்ைள அடித்தா9கள்… அந்த வட்டில்
S
திருடினா9கள்… இப்படி
ஏமாற்றினா9கள்… பல ெகாடுைமகள் நடக்கிறது… என்ற ெசய்திகள் வந்து
ெகாண்ேட இருக்கிறது. நமக்குள் அது எல்லாம் பதிவாகிக் ெகாண்ேட வரும்.
இன்ைறய உலகில் வலு உள்ளவன் என்ன ெசய்கிறான்…?
காட்டில் உள்ள மிருகங்கள் தன் வலுைவக் ெகாண்டு தான் மற்றைத
அடித்துப் புசிக்கின்றது. அைதப் ேபான்றுதான் இன்று பத்து நூறு ேப9 ேச9ந்து
வலுவாகி விட்டால் அவ9கள் தான் ராஜா.
அடுத்தவ9களிடம் ஒரு இடத்ைத நான் ேகட்கிேறன் ெகாடு…! என்பா9கள்.
ெகாடுக்கவில்ைல என்றால்… “பா9க்கலாம்…!” என்பா9கள்.
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பின் தன்னுைடய அதிகாரத்தில் அந்த இடத்ைத ஆக்கிரமிப்பு ெசய்துவிட்டு
“எனக்குத் தான் அது ெசாந்தம்…” என்பான். எந்த வைகயில் நS வருவாய்…?
பா9ப்ேபாம்…! என்பா9கள்.
இன்று இந்த அளவிற்கு மனிதனுைடய ஆக்கிரமிப்பு உண9வுகள் அதிகமாகி
விட்டது. நாம் தவறு ெசய்யவில்ைல விஞ்ஞான அறிவால் இைதெயல்லாம்
இன்று பத்திrைகயிேல பா9க்கின்ேறாம்… படிக்கின்ேறாம்.
இப்படி எல்லாம் நடந்தது…! என்று உடனுக்குடன் நாம் அறிகின்ேறாம் ஆனால்
அைத என்ன… ஏது…? என்று எண்ணும் ேபாது இந்த அறிவின் தன்ைம
நமக்குள் பதிவாகி அங்ேக உருவான உண9வின் ஒலிைய நாம் நுக9ந்து
அைதேய உடலில் அணுவாக உருவாக்கி விடுகின்றது நம் உயி9.
1.முதலில் படிக்கும் ேபாது ஒன்றும் ெதrயாது
2.அணுக்கள் விைளந்து விட்டால் அடிக்கடி இந்த நிைனவு வரும்.
பத்திrக்ைகையப் படித்ேதாம் டி.வியில் பா9த்ேதாம் என்று அடுத்தவrடம்
ேபசுகிேறாம் அல்லவா.
1.இங்ேக இப்படி நடந்தது அங்ேக இப்படி நடந்தது என்று (இரண்டாவது தரம்)
ெசால்லும் ெபாழுது
2.இந்த உண9வுகள் உடலில் உருவான அணுவிற்கு மீ ண்டும் சாப்பாடாகப்
ேபாய்க் ெகாண்ேட இருக்கின்றது.
3.தன் இனத்ைத அது ெபருக்க ஆரம்பித்து விடுகின்றது.
நம் உடலில் நல்ல உண9வுகைளப் ெபருக்குவதற்கு… நல்லைதக் ெகாஞ்ச
ேநரமாவது ேபசுகிேறாமா என்றால் இல்ைல. ேபசுவதற்கு வாய்ப்பு கிைடக்க
மாட்ேடன் என்கிறது.
1.என்னதான் நல்லது ெசய்தாலும்
2.இப்படி ஆகிவிட்டேத…! என்ற நிைலயில் தான் இருக்கின்ேறாம்.
இைதத்தான் “விழித்திரு…” என்ற நிைலகளில் அந்தத் தSைம வரப்படும்
ேபாெதல்லாம் அைத இைடமறித்தல் ேவண்டும்… விழித்தல் ேவண்டும்.
துருவ நட்சத்திரத்தின் ேபரருளும் ேபெராளியும் நாங்கள் ெபற ேவண்டும்
சப்தrஷிகளின் அருள் சக்தி நாங்கள் ெபற ேவண்டும். அது எங்கள் உடல்
முழுவதும் படர ேவண்டும்… எங்கள் ஜSவான்மா ெபற ேவண்டும் எங்கள் ஜSவ
அணுக்கள் ெபற ேவண்டும்… என்ற உண9விைன எடுத்துவிட்டு
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1.எந்தக் காrயம் நைடெபற ேவண்டுேமா…
2.என் பா9ைவ அவ9கைள நல்லவராக்க ேவண்டும்
3.என்ைன நிைனக்கும் ேபாெதல்லாம் அவ9 நல்லவராகும் நிைலகள் வர
ேவண்டும் என்று
4.இந்த உண9விைனக் கலந்து ெவளிப்படுத்த ேவண்டும்.
இத்தைகய நிைலகைள இந்த வாழ்க்ைகயில் நாம் அைத விழித்திருந்து
ெசயல்படுதல் ேவண்டும்.
ெதாழிலில் முதலில் லாபம் வரும் ெபாழுது… எல்லாம் சந்ேதாசமாக
இருப்ேபாம். சிறிதளவு நஷ்டம் ஆகி விட்டால் ேபாதும். அங்ேக ெகாடுத்ேதன்
காசு வரவில்ைல… இங்ேக ெகாடுத்ேதன் காசு வரவில்ைல… இப்படி ஏமாந்து
ேபாய்விட்ேடன்…! என்று என்ற எண்ணங்கள் தான் வரும்.
அத்தைகய எண்ணங்கள் உருவாகி விட்டால் அதனால் உருவான அணுக்கள்
அேத நிைனவிைனச் சுவாசிக்கும்ேபாது பலவனமான
S
எண்ணங்கைள
நமக்குள் உருவாக்கிக் ெகாண்டுதான் இருக்கும்.
அேத உண9வுகள் இதற்கு உணவாகப்படும் ெபாழுது இந்த நல்ல உடலில்
அந்தத் தSைமயின் ெசயலாக நம்ைமச் ேசா9வைடயச் ெசய்துவிடும்.
ேசா9வான எண்ணங்கள் அது உணவாக ஆனபின் என்ன ஆகும்…?
நாம் எவ்வளவு ைதrயசாலியாக இருந்தாலும் கூட…
1.உடல் வலுவாக இருக்கும்
2.ேசா9வின் தன்ைம வரும் ெபாழுது எந்த ேவைலையயும் ெசய்ய முடியாது
3.சிந்திக்கும் தன்ைமையyum இழக்கச் ெசய்கின்றது.
இைதப் ேபான்ற நிைலயில் இருந்து நாம் விடுபட ேவண்டும் என்றால் நS
விழித்திரு…!
அந்தத் துருவ நட்சத்திரத்தின் ேபரருளும் ேபெராளியும் நாங்கள் ெபற
ேவண்டும் எங்கள் உடல் முழுவதும் படர ேவண்டும் எங்கள் ஜSவான்மா ெபற
ேவண்டும் எங்கள் உடலில் இருக்கக்கூடிய ஜSவ அணுக்கள் ெபற ேவண்டும்
என்று ஒவ்ெவாரு நிமிடமும் நம் ஆன்மாவில் தSைம புகாது தடுக்க
ேவண்டும்.
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நாம் சுவாசிக்கும் உண9வுகள் எதன் அடிப்பைடக் காரணமாக வருகின்றேதா…
உடனடியாக விழித்து… அைதத் தனக்குள் அடக்க ேவண்டும்
ஆகேவ…
1.தSைமயின் உண9வுகள் உருவாக்கப்படும்ேபாெதல்லாம்
2.அருள் ஞானியின் உண9ைவ நாம் எடுத்து உடலுக்குள் இைணத்து
3.அந்தத் தSைமகைள அடக்குதல் ேவண்டும்.

ஆைறக் கடந்தால்… நிைல ஏழு… “சப்தrஷி” – ஈஸ்வரபட்ட9

1.அறுசுைவயின் முதி9வு உணரும் நிைல ஏழு…
2.வண்ணத்தில் ஏழும்… இப்பூமியின் சுழற்சியில் இப்பூமிக்கு ஏழு நாட்களின்
வாரத் ெதாட9பும்…
3.“சப்தrஷிகளின்…” ஏழு நிைலயின் உண்ைமத் தத்துவ நிைலயும் தான்
இப்பூமியின் உண்ைம நிைல.
ஐம்புலைனப் பகுத்தறியக் கூடிய நிைல ெகாண்டது தான் “ஆறறிவு ெபற்ற
மனித நிைல…” மிருகங்கள் ஐந்து நிைலையப் ெபற்றிருந்தாலும் இயற்ைகயின்
ெதாட9புடன் புல்ைலயும் பூண்ைடயும் நS ைரயும் இயற்ைகயுடன் ஒட்டித்தான்
அதனுைடய ஜSவ வாழ்க்ைக வளருகின்றது… வாழுகின்றது.
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உண்ணவும் உடுக்கவும் இருக்கவும்… தன் ஆறாம் அறிைவ மனித ஞானம்
பயன்படுத்திக் ெகாண்டது.
ஏழாம் நிைலயான உய9 ஞானத்தால் இச்சrர உண9வின் அறுகுணத்தின்
அறியும் நிைல ெகாண்டு அைடயும் நிைலைய மாற்றி… ஞானத்தால் உணரும்
ெமய் ஞானம் ெகாள்ளும்… “ஏழான நிைலைய” மனிதன் ெபற ேவண்டும்.
அைதப் ெபறச் ெசய்வதற்குத்தான்… இப்பூமியின் சுழற்சியின் மூல அமில
ஒலியின் சப்தrஷி ஒளி ெசயலினால்… ஏழு தன்ைமயின் வள9ப்பின் ெசயல்
சக்தி rஷித் ெதாட9பினால்… இப்பூமியில் வளரக் கூடிய மூலத்தின் கருவின்
வித்தில் வள9ந்த பலன்கள் தான் அறு குணம் ெபற்ற நிைல.
1.இந்தப் பூமியின் முதி9வு நிைல மனித நிைல ஆறறிவு நிைல…! அதற்கு
அடுத்த நிைல ெமய் ஞான நிைல
2.ெமய் ஞானம் ெபற்ற மனித நிைலயும் இந்தப் பூமியின் சுழற்சியில் முதி9வு
நிைல
3.இவ் ஏைழக் கடக்கும் ெமய் ஞானி தன் சித்தத்ைத உண9ந்த சித்தனாகி
விட்டால்
4.அது எட்டாம் நிைலயான அஷ்டமாசித்து நிைலைய அைடயும் நிைல.
இயற்ைகயின் ெமய் உண9ந்து ெமய் ஞானத்தால் ஒளி ெபற்றுத் தன்
சித்தத்தின் வலுவாகும் சித்து நிைலேய rஷியாகும் வழி நிைல.
இப்பூமியின் உண9வுடன் இப்பூமியின் சுழற்சியில் எடுக்கக்கூடிய ஒலி
அைலகள் யாைவயும்… தன் ஒளியாய் எடுத்து இவ்வாத்மாவின் ஒளி ஒளிரக்
கூடிய தன்ைம ஒவ்ெவாரு ஆத்மாவிற்கும் அந்தத் தகுதி உண்டு.
வள9ச்சியின் ெதாட9 வளர… மனித உண9வில் தன் சrர உண9வால் மனிதன்
ெபறக்கூடிய கண்டு… ேகட்டு… நுக9ந்து… சுைவத்து… உணரும்.. இந்த ஐந்து
நிைலயும் அைடயும் நிைல மனிதனுக்ேக உண்டு.
இந்த ஐந்து நிைலயில் இனிைம நிைல கூட்டுவது… மனித நிைலயில் இரு
நிைலயான ஒவ்ெவாரு இயற்ைக நிைலயிலும் தன்னுடன் ேமாதக்கூடிய
1.ஜSவ நிைலயான ெபண்ைம நிைல… வள9ச்சி நிைல…
2.அறுநிைல ெகாண்ட முதி9வு நிைல… சிவசக்தி நிைல…
3.ெபண் சக்தியின் வள9ச்சியின் ெதாட9 ெகாண்டு வளரக்கூடிய
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நிைலக்குத்தான்
4.சப்தrஷியின் சக்தித் ெதாட9ைப உண9ந்த rஷிகள்… சக்திையப்
ெபண்ணாகக் காட்டினா9கள்.
மனித உண9வில் அைடயக் கூடிய இவ் அறு நிைலக்கும் முதி9வு
நிைலயான… ெமய் ஞானத்ைத உணரும் ஜSவ நிைலைய ஒவ்ெவாரு
மனிதனும் அைடய ேவண்டும்.
ஏழான ஜSவ நிைலயுடன் எட்டாகும் சித்தனால் ஒவ்ெவாரு ேகாள்களாய்
உருவாகும் தன்ைம எடுக்கும் இவ்வுண9வின் எண்ணம் ெகாண்டு தான் உயர
முடியும்.
பிற ஒலி அைலகைள இச்சrர உண9வுடன் எடுக்கும் சித்து என்பது..
1.இப்பூமியின் சுழற்சியுடேன…
2.இவ்வுடைல விட்டு ஆத்மா பிrந்தவுடன் (ஆவிகள்)
3.எந்ெதந்த ஒலிெயல்லாம் எடுத்து இச்சrரத்ைதச் சித்தாக்கி வள9த்துக்
ெகாள்கின்ேறாேமா
4.அதன் ஈ9ப்புப் பிடிப்பினால் ஆத்மாைவச் சிதற அடிக்கும் நிைலதான் சித்து
விைளயாட்டு நிைல. (இதிேல நாம் சிக்கக் கூடாது)
மனிதன் எத்தாய் தந்ைத தந்த இஜ்ஜSவ உடைலப் ெபற்றாேனா அைதப்
ேபான்ேற தாய் தந்ைதெயன்ற ஆத்மாவில் மனித ஜSவைன மனிதன் ெபற்ற
ெதாடைரப் ேபான்று இரண்டு ஆத்மாவின் ஒரு நிைலயான எண்ணத்தின்
ஒற்றுைமயால்
1.உண9வின் இன்பம் (உடலின் இன்பமல்ல) உண9வின் இனிைமைய…
ஆத்மாவின் இனிைமயாய்…
2.ஆத்மாவின் ஜSவ இனிைம நிைலைய மனித உண9வுடன் உள்ள ெபாழுேத
3.குணத்தின் அன்பால் உணரக்கூடிய சம குணமுடன்
4.விண்ணிலிருந்து வரும் மின் காந்த ஒலிைய இருபாலரும் எடுத்து ஒளியாக
மாற்றிட ேவண்டும்.
ஆகேவ இச்சrர வாழ்க்ைகயில்… மனிதெனன்ற வித்தின் மூலத்ைதத்
திருமூலமாக்கும் மந்திரம் தான் இது..! இரு குணத்ைத ஒரு குணமாக்கி
அன்ெபன்னும் ஆலயத்ைதச் சிவசக்தியாக்கச் ெசய்யும் ஒவ்ெவாருவைரயும்.
ஞானகுரு ெகாடுக்கும் அருள் வாக்குகள்
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“ஓ…ம் ஈஸ்வரா… குருேதவா…” என்று உங்கள் உயிைர எண்ண ேவண்டும்.
1.ஓ…ம் ஈஸ்வரா… என்றால்
2.எனக்குள் “ஜSவனாக இருந்து…” உருவாக்கிக் ெகாண்டிருக்கின்றாய்… என்று
ெபாருள்.
ஓம் ஈஸ்வரா என்று எண்ணும் ேபாது உயிைரப் புருவ மத்தியில் எண்ண
ேவண்டும். குருேதவா என்கின்ற ேபாது உடலுக்குள் இருக்கும் அைனத்து
குணத்திற்கும் நம் உயிேர “குரு…” என்ற நிைலகளில் மதித்துப் பழக
ேவண்டும்.
ஆகேவ… ஈசன் என்றாேல உங்கள் உயிைரத்தான் நிைனவில் ெகாள்ள
ேவண்டும் என்று ஆழமாகப் பதிவு ெசய்து ெகாள்ளுங்கள். ஈசன் எங்ேகேயா
இருந்து நம்ைம இயக்குகின்றான் என்று ெவளியிேல ேதட ேவண்டியதில்ைல.
குரு என்றால் உங்கள் உடலில் உள்ள அைனத்திற்கும் குருேவ அவன் தான்.
அந்தக் குருைவ மதிக்க ேவண்டும்.
ஏெனன்றால் உயி9 ஒளியாகப் ெபற்றவன். குரு ஒளியாக இருக்கின்றான்.
அந்த ஒளியின் நிைல ெபற ேவண்டும் என்ற ஆறாவது அறிவின் தன்ைம
ெகாண்டு எண்ணினால் தான் குருைவ மதிக்கின்ேறாம் என்று ெபாருள்.
குருவாக… நம் உயிைர நிைனக்கும் ேபாது
1.அது ஒளியாக நின்று நமக்குள் எவ்வாறு ெதளிவுபடுத்துகின்றேதா
2.அைதப் ேபால நாம் அந்த குருைவ மதித்துப் பழக ேவண்டும்.
3.உயிைர ஈசனாக மதித்துப் பழக ேவண்டும்.
இல்ைல என்றால் மனிதன் என்ற நிைலகள் ஆறாவது அறிவு பைடத்தும் நாம்
பrணாம வள9ச்சியின் நிைலகள் ேதய்பிைறயாக இருக்க முடியுேம தவிர
வள9பிைற என்ற நிைலகளில் உயிrன் உண9வின் தன்ைம ெகாண்டு நிைல
ெகாண்ட சrரமான அருள் ஞானி உண9ைவப் ெபற ேவண்டும் என்றால்
1.நாம் உயிைர மதித்துப் பழக ேவண்டும்.
2.ஞானிகள் உண9த்திய அைத நாம் பின்பற்ற ேவண்டும்.
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ஆயிரம் நன்ைமகள் ெசய்திருந்தாலும்… ஒருவன் நம்ைம அவமதிக்கின்றான்
என்றால் அதிலிருந்து விலகத் ெதrய ேவண்டும்

விண்ணிேல உருவான உயிரணு பூமியின் ஈ9ப்புக்குள் வருகிறது. வந்த பின்…
ஆரம்பத்திேல (உதாரணமாக) அந்த உயி9 ஒரு பருத்திச் ெசடியின் மீ து
விழுகிறது என்று ைவத்துக் ெகாள்ேவாம்.
1.அந்த உண9ைவ நுகரும் ெபாழுது அது ஊழ்… ஆகி அது விைனக்கு
நாயகனாக இயக்கத் ெதாடங்கி விடுகின்றது… புழுவாக உருப்ெபறுகிறது
2.உயிருடன் அது முதலிேல ஒன்றுகின்றது… அந்த உண9வின் சத்ைத
நுக9கின்றது
3.நக9ந்து ெசன்று மீ ண்டும் அது தன் இைரையத் ேதடுகின்றது.
முதலில் பrணாம வள9ச்சியில் வரும் ெபாழுது இந்த நிைல…!
பல ேகாடிச் சrரங்களில் பrணாம வள9ச்சி ஆகி இன்று மனிதனாக
வள9ந்தபின் ஒருவ9 நம்ைமக் ேகாபிக்கின்றா9… தன் வாழ்க்ைகக்காக பல
தவறுகைளச் ெசய்து நாம் தவறு ெசய்யாமேலேய நம் மீ து அபாண்டமான
நிைலகளில் ெபாய்ையச் ெசால்கிறா9… ேவதைனப்படும் ெசயைலச்
ெசயல்படுத்துகின்றா9.
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1.நமது கண் அந்த மனிதைனப் படம் எடுக்கின்றது…
2.எலும்புக்குள் ஊனாகப் பதிவாக்கி விடுகின்றது. அதுதான் ஊழ்விைன
என்பது.
பின் அவன் எத்தைகய தSைமகைள நமக்குச் ெசய்தாேனா அந்த மனித
உடலில் இருந்து வந்த உண9வின் அைலைய நம் கண்ணுடன் ேச9ந்த காந்தப்
புலனறிவு கவ9ந்து நம் ஆன்மாவாக முதலில் மாற்றுகின்றது.
உயி9 அவ்வாறு தன் ஆன்மாவாக மாறியைத இழுத்து நம் உயிருடன் ஒன்றி
நமக்குள் உணரச் ெசய்கின்றது. உண9ந்தாலும் அது ஓ… என்று ஜSவ அணுவாக
மாற்றி நம் உடலாக மாற்றி விடுகின்றது.
1.முதலில் நாம் எைத எண்ணுகின்ேறாேமா… அது ஊழ்விைன என்ற வித்தாக
ஆன பின்
2.அந்த உண9வின் சத்து கருவாகி உடலுக்குள் உருவாகத் ெதாடங்கி
விடுகின்றது.
அவன் எத்தைகய ேவதைனைய உருவாக்கினாேனா அந்த உண9வின்
தன்ைமைய நமக்குள் அணுவாக உருவாக்கி விட்டால் அது தான் அதற்கு
உணவு.
காரணம்… அணுவாக உருவாகிய பின் அது மீ ண்டும் தன் உணவுக்காக
உண9ச்சிகைளத் தூண்டும். இைத உருவாக்கியது யா9…?
உயி9.
அந்த உயிrன் தன்ைம ெகாண்டு நாம் நுக9ந்தபின்… அது தாயல்லவா…!
1.எந்த மனிதன் நம்ைம ேவதைனப்படும்படி ெசான்னாேனா அந்த
உண9விைன நுகரப்படும் ெபாழுது
2.அவனின் நிைனவாற்றல் நமக்குள் மீ ண்டும் மீ ண்டும் வருகிறது.
3.நம்ைம ெகட்டுப் ேபாக ேவண்டும் என்று எண்ணிய அந்த உண9வைலகைள
அனுப்புகின்றான்.
4.அேத உண9வின் சத்ைத நம் உடலில் உருவான அணுக்கள் உணவாக
எடுத்துக் ெகாள்கிறது.
இைத நன்றாகக் கவனமாகத் ெதrந்து ெகாள்ளுங்கள்…!
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நாம் ஆயிரம் நன்ைமகள் ெசய்தாலும் ஒருவன் நம்ைம ெகட்டுப் ேபாக
ேவண்டும் என்று உறுதியாகச் ெசான்னான் என்றால் ஆழமாக அைத பதிவு
ெசய்து விட்டால் அந்த எண்ணம் அந்த எண்ணம் உங்கைளக் ெகட்டுப்
ேபாகேவ ைவக்கும்.
அதிலிருந்து தப்புவதற்கு வழி ேவண்டும் அல்லவா… அதுதான் விழித்திரு…!
1.“விழித்திரு…” என்றால் ஒருவ9 நமக்குத் தSைம ெசய்கிறா9 என்று உற்று
ேநாக்கினால்
2.அந்த உண9வுகள் தனக்குள் வராதபடித் தடுத்து நிறுத்த… அப்ெபாழுேத நாம்
விழித்திருத்தல் ேவண்டும்.
தாய் தந்ைதயைர எண்ணி ஓ…ம் ஈஸ்வரா… என்று உயிரான ஈசனிடம்
கண்ணின் நிைனைவக் ெகாண்டு ெசல்தல் ேவண்டும்.
அந்தத் துருவ நட்சத்திரத்தின் ேபரருளும் ேபெராளியும் நாங்கள் ெபற
அருள்வாய் ஈஸ்வரா… அது எங்கள் உடல் முழுவதும் படர ேவண்டும் என்று
அந்த உண9வுகைள ஏங்கிப் ெபறுதல் ேவண்டும்.
நம் உடைல உருவாக்கிய அணுக்களுக்கு அந்தத் துருவ நட்சத்திரத்தின்
உண9வுகைள உணவாகக் ெகாடுத்துப் பழக ேவண்டும்.
அடுத்து… நாங்கள் பா9ப்பவ9கள் அைனவரும் நலம் ெபற ேவண்டும். யா9
யாைரெயல்லாம் சந்தித்ேதாேமா அவ9கள் குடும்பங்களில் எல்லாம் துருவ
நட்சத்திரத்தின் ேபரருள் ேபெராளி படர ேவண்டும்… மகிழ்ந்து வாழ்ந்திடும்
சக்தி அவ9கள் ெபற ேவண்டும் என்று எண்ணுதல் ேவண்டும்.
1.ெமய் ஞானிகளால் நமக்குக் காட்டப் ெபற்ற அந்த அரும் ெபரும் சக்திகைள
எடுத்து…
2.நம்ைமக் காத்திடும் உண9வாக என்றும் நாம் விழிப்புடன் இருக்க
ேவண்டும்.
அருள் மகrஷிகளின் அருள் சக்திகைள உண9ைவ நம் நல்ல
குணங்களுடனும்… ேசா9வைடந்த மற்ற உண9வுகளுடனும் இைணத்து அைத
நாம் தியானித்து வருேவாம் என்றால் நம்மிடமிருக்கும் இருள்கள்
அகல்கின்றது.
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1.ெபாருளறிந்து ெசயல்படும் உண9வாக
2.அந்த ெமய் ஞானிகளின் உண9வுகள் நம்மிடத்தில் இயக்கம் ெபறுகின்றன.
நாம் மகிழ்ந்து வாழும் அருள் சக்தி ெபறுகிேறாம்.

நாம் ெபறும் உய9 ஞானம் மற்றவருக்குப் பயனுள்ளதாக இருக்க ேவண்டும் –
ஈஸ்வரபட்ட9
பசு மடியில் சுரக்கும் பால்… தன் கன்று குடித்து அதன் பின் மீ ண்டும் பலரும்
பருக அது பயன்படுகின்றது.
1.அந்தப் பசு மடி சுரக்கும் பால் ேபால்
2.நாெமடுக்கும் உய9 ஞானத்தின் தன்ைம
3.பலருக்கும் பயன்படக் கூடியதாக இருக்க ேவண்டும்.
நாெமடுக்கும் உய9 ஞானம் நம் உயிரானது… நம் உயிராத்மா கன்று ேபால்
பருகி… பலரும் பருகக்கூடிய பலனாய் ஞானியின் சக்தியாகச் ெசயல்படல்
ேவண்டும்.
ஒவ்ெவாருவருக்குேம… தன் உண9வில்… தன் எண்ணத்தால்… தன் ஆத்மாவில்
பதியப்பட்டது தான் நியாயமாகவும்… உண்ைம என்றும்… புலப்படும். ஆகேவ
1.தன் உண்ைமக்கு ஒத்த கருத்துக்கள் ெகாண்டு உறவாடுவைத தனக்கு
உகந்ததாயும்
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2.மாறுபட்ட எண்ணங்கள் யாைவயுேம எதி9ப்பு உண9ைவத் ேதாற்றுவிக்கும்
எதி9 நிைலகைளத்தான் உண்டு பண்ணும்.
இந்த உண்ைமகைள எல்லாம் அறியக்கூடிய உய9 தன்ைமக்காகத்தான்
அன்ைறய மாமகrஷிகள் மனிதனுக்குள் இைறத் தன்ைமைய வள9க்கும்
நிைலைய ெநறிப்படுத்தினா9கள்.
மனிதனுக்கு ேமல்… ேமல் நிைலயாக ெதய்வ குணங்கைளயும்… ெதய்வச்
சிைலகைளயும்… ஆலயங்கைளயும்… நல்ெலாழுக்க நைடமுைறக்குக்
ெகாண்டு வந்து… உண்ைமயின் சித்தத்ைத மனிதன் அறியச் சீrய
வழிகைளயும் வழிப்படுத்திச் ெசன்றன9.
இைத உண9ந்து…
1.நாம் ஒவ்ெவாருவருேம ெதய்வ குணங்கைளப் ெபற்று
2.ெதய்வ சக்திைய வள9த்துத் ெதய்வங்களாகும் தன்ைம ெபறல் ேவண்டும்.
ஞானகுரு ெகாடுக்கும் அருள் வாக்குகள்
மாமகrஷி ஈஸ்வராய குருேதவ9 அவ9 தமக்குள் ெமய் ஞானத்ைத விைளய
ைவத்தா9. அவருக்குள் விைளவித்தைத எமக்குள் பதியச் ெசய்தா9.
பதியச் ெசய்த ஞான வித்ைத எனக்குள் (ஞானகுரு) வள9த்துக் ெகாண்ேடன்.
அவ9 காட்டிய அேத அருள் ெநறி ெகாண்டு அந்த ஞான வித்ைத
உங்களுக்குள் திரும்பத் திரும்பப் பதியச் ெசய்கின்ேறாம்.
அந்த ஞான வித்ைத வளரச் ெசய்வதற்குக் கூட்டுத் தியானப் பயிற்சிையயும்
ெகாடுத்துள்ேளாம்.
ஒருவ9 தSைமைய விைளவிக்கும் உண9ைவக் ேகட்டறிந்த பின் அேத
தSைமையச் ெசயல்படுத்தும் உண9வாக நம்ைமயும் அது இயக்குகின்றது.
இைதப் ேபான்று தான் இந்த அருள் ஞான உபேதசங்கைளக் ேகட்டுண9ந்த
உண9வின் தன்ைமைய
1.உங்கள் உயி9 ஜSவனாக்குகின்றது.
2.உங்கள் உடலுக்குள் உள்ள எலும்புக்குள்
3.ஊழ் விைன என்ற வித்தாகப் பதிவு ெசய்கிறது.
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அைத மீ ண்டும் நிைனவு கூறும்ேபாது விைனக்கு நாயகனாக அதனுைடய
இயக்கமாக உங்கைளச் ெசயல்படுத்தும்.
மாமகrஷி ஈஸ்வரபட்டாய குருேதவ9
1.அவ9 விண்ணின் ஆற்றைலக் கண்டுண9ந்த உண9வின் சத்ைத
2.அைத “வித்தாக உருவாக்கி…” என்னில் அைதப் பதியச் ெசய்தா9
3.அந்த வித்திைனப் பலவாறாக.. “நS ெபருக்கு…” என்றா9.
தSைமைய அகற்றிடும் அருள் ஞான வித்தாக உங்களுக்குள் பதியச்
ெசய்கின்ேறாம். உங்கள் எண்ணத்தால்
1.இைதப் படித்துன9ந்தாலும் ேகட்டுண9ந்தாலும்
2.அந்த மகrஷிகளின் உண9வுகைள ஈ9க்கும் நிைலக்கு வர ேவண்டும்
3.பதிவாக்கியைத நுக9ந்து… கவ9ந்து… சுவாசித்து… இழுத்து… உங்கள்
உடலுக்குள் ேச9க்க ேவண்டும். (இது மிகவும் முக்கியம்)
ஆறாவது அறிவின் தன்ைம ெகாண்டு ஏழாவது நிைலகள் ெபற்று இன்று
சப்தrஷி மண்டலங்களாக வாழ்ந்து ெகாண்டிருக்கும் மகrஷிகள் அவ9கள்
வாழ்ந்த காலத்தில் இன்ெனாரு மனிதனின் ஈ9ப்புக்குள் சிக்காது உண9ைவ
ஒளியாக மாற்றி விண்ணுலகம் ெசன்றவ9கள்.
அத்தைகய எண்ணத்ைத நாம் கவர ேவண்டுமானால் அதற்குச் சமமான வலு
நமக்குள் ேவண்டும். ஒரு நூைல ைவத்து எைட கூடிய ெபாருைளத்
தூக்கினால் அந்த நூல் அறுந்துவிடும். ஆனால் பல நூல்கைள இைணத்துக்
கயிறாக்கித் திrத்துத் தூக்கினால் எைட கூடிய ெபாருைள எளிதில் தூக்க
முடியும்.
பல ேப9 ேச9ந்து அந்த மகrஷிகளின் அருள் சக்தி ெபற ேவண்டும் என்று
கூட்டைமப்பாக எண்ணும்ேபாது அந்த ெமய் ஞானிகளின் அருைள எளிதில்
ெபற முடியும்.
இப்ேபாது ேகட்டுண9ந்ேதாம்… இது சிறு துளி தான். சிறு துளி ெபரு
ெவள்ளமாகப் ெபருக ேவண்டும்.
மைழ காலங்களில் சிறு துளியானாலும் ெபரு ெவள்ளமாக எப்படித் திரண்டு
ஓடுகின்றேதா
1.அவ்வாறு ஆயிரக்கணக்காேனா9 இைத எண்ணி
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2.மகrஷிகைள உண9வின் எண்ணத்தால் எண்ணும் ேபாது,
3.அவருக்குச் சமமாக இந்த எண்ணம் வலுப் ெபறுகிறது.
4.அப்ெபாழுது இலகுவில் அைதப் பருகும் தன்ைம வருகிறது.
அைதப் பருகிய பின் அந்த அருள் ஞானத்ைத ஊழ் விைனயாக உங்களுக்குள்
விைளயச் ெசய்து அைத விைனக்கு நாயகனாக ஆக்கும்ேபாது அதன்
நாயகனாக இயக்கி
1.உங்கள் வாழ்க்ைகயில் தSைமகைள அகற்றி,
2..தSைமகைள அகற்றும் சக்தியாக விைளந்து,
3.அருள் ஞானி உண9வுடன் ஒன்றி
4.என்றும் பிறவா நிைல என்னும் ெபருநிைலைய நS ங்கள் அைனவரும்
அைடய முடியும்.
ெபற்ற சக்திகளின் துைண ெகாண்டு இந்த வாழ்க்ைகயில் வரும் தSைமகைள
நS ங்களாகத் தான் நS க்க ேவண்டுேம தவிர சாமியா9 ெசய்வா9… சாமி ெசய்யும்…
ேஜாசியம் ெசய்யும்… ஜாதகம் ெசய்யும்… மந்திரம் ெசய்யும் என்று எண்ண
ேவண்டாம்.
உங்கைள நS ங்கள் நம்புங்கள்… உங்களால் முடியும்.
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உத்தராயணம் என்பதன் முக்கியத்துவம்

மகா சிவன் ராத்திr என்ற நிைலகளில் விநாயக9 தத்துவத்ைதப்
பா9க்கப்படும் ேபாது… விண்ணுலகில் விைளந்த அைனத்தும் மண்ணுலகில்
விைளந்துள்ளது. அந்த உண9வின் தன்ைம ஒவ்ெவாரு தாவர இனங்களில்
மணமும் குணமும் அறிவும் ஞானமுமாக இைணந்துள்ளது.
அதிலிருந்து வந்த அந்த உண9வுகைளத் தான்
1.முன் ேச9த்துக் ெகாண்ட விைனகளுக்கு ஒப்ப உடல்களுக்குள் அைத
விைனயாகச் ேச9த்து
2.மகா என்ற நிைலகள் அைடந்து.. மகா சிவன்… மகா சிவமாக… இந்த மனித
உடைல உருவாக்கியுள்ளது… மகா சிவன் இராத்திr.
அன்ைறய தினம் இைத எல்லாம் முழுைமயாக அறிந்துண9ந்த மகrஷிகளின்
உண9ைவ உற்று ேநாக்கி… விண்ைண ேநாக்கி ஏக ேவண்டும். காரணம்…
“இருளான இந்தச் சrரத்ைதக் கடந்து… ெவளிேய ெசன்று…” உண9வின்
தன்ைமைய ஒளியாக மாற்றியவ9கள் அந்த மகrஷிகள்.
“முருகு…” மாற்றியைமக்கும் ஆறாவது அறிவின் துைண ெகாண்டு இன்றும்
விண்ணுலகில் வாழ்ந்து ெகாண்டிருக்கும் அந்த மகrஷிகளின் அருள் ஒளி
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எங்களுக்குள் படர ேவண்டும்… அந்த மகrஷிகளின் அருள் சக்தி நாங்கள்
ெபற ேவண்டும் என்று விழித்திருக்க ேவண்டும்…!
இைத எல்லாம் ஏன் ெசால்கிேறாம் என்றால்
1.உண9வுக்குள் இருக்கும் உயிைர உடல் மைறத்தது…
2.அேத சமயத்தில் உண9வின் நல்ல எண்ணங்கைள ேவதைன என்ற நஞ்சின்
தன்ைம மைறக்கின்றது.
3.ேகாபம் என்ற கார உண9ச்சிகள் நல்ல உண9வுகைள அது மைறக்கின்றது
இைதப் ேபான்று
1.இருளுக்குள் இருளாக மைறயச் ெசய்யும் இந்த உண9வின் தன்ைமைய
2.இருளுக்குள் ஒளியாக மாற்றிய அருள் ஞானியின் உண9ைவ நுக9ந்து நம்
உடலுக்குள் இைணத்து
3.நல்ல உண9வின் ஞானத்ைத மைறத்திடும் அந்த இருைளப் ேபாக்கி அந்த
ஞானிகளின் உண9வுடன் ஒன்றி
4.வாழ்க்ைகயில் ெதளிந்திடும் நிைலகள் ெகாண்டு அந்த ஞானியின்
உண9வுகைள நமக்குள் ெபாங்கச் ெசய்து
5.நம்ைமயும் மகிழச் ெசய்து.. நம்ைமப் பா9ப்ேபா9 நிைலகைளயும் மகிழச்
ெசய்ய ேவண்டும்… மகிழ்வாகனா…!
ஆகேவ வாழ்க்ைகயில் இது வைரயிலும் வந்த தSைமகைள நS க்கிவிட்டு ெமய்
ஞானியின் உண9ைவ நமக்குள் ெபாங்கச் ெசய்து
1.ஆறாவது அறிவால் “உத்தராயணம்” என்று ஞானிகள் பால் திைச மாற்றி
2.ெமய் ஞானியுடன் நம் வாழ்க்ைகைய இைணத்து
3.எத்தைகய இருள் ஆனாலும் அைதப் பிளந்திடும் நிைல ெபற ேவண்டும்
கா9த்திேகயா…!
4.ஒளி பட்டபின் அங்கிருக்கும் ெபாருள்கைள எல்லாம் காணுவது ேபால நாம்
ஒளியாக மாற ேவண்டும்.
வாழ்க்ைகயில் கண்டுண9ந்த தSைமகள் உங்கைள இயக்கினாலும் அந்தத்
தSைமைய இயக்கும் தன்ைமையப் பிளந்து… ெமய் ஞானிகளின் உண9ைவ
நுக9ந்து… ெமய்யுண9வின் தன்ைமைய உங்களுக்குள் வள9த்து… ஒளியின்
சrரமாக ஆன அந்த மகrஷிகளின் உண9வின் சக்தியாக நS ங்கள் மலர
ேவண்டும் என்பதற்குத் தான் மகா சிவன் இராத்திr என்று இைத
உபேதசிப்பது (ஞானகுரு).
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காரணம் நாம் பல ேகாடிச் சrரங்களிலும் எடுத்துக் ெகாண்ட
உண9ெவல்லாம் நமக்குள் மகா சிவனாக நம் உடலின் தன்ைம
அைமந்துள்ளது.
அந்த இருளுக்குள்… (நம் உடலுக்குள்)
1.உயிருடன் ஒன்றிய உண9வின் ெசயலாக நமக்குள் உண9த்திக் ெகாண்டு
2.உண9வின் இயக்கமாக அறிந்து ெகாண்டு அதனின் அறிவாக நமக்குள்
ெதளிந்திடும் நிைலயாக
3.புற நிைலையக் கண்டுணரச் ெசய்யும் ஆறாவது அறிவாக நமக்கு முன்
இருப்பைத
4.தSைமகைள விலக்கி ெமய்ப்ெபாருைளக் காணும் உண9வின் ஆற்றலாகப்
ெபற்றால் “அது தான் கா9த்திேகயா…!”
ஆறாவது அறிவால் பிரம்மாைவச் சிைறப்பிடித்தான் என்பது ேபால ெமய்
ஞானிகளின் உண9ைவ நமக்குள் கவ9ந்து நமக்குள் இருள் சூழ்ந்திருக்கும்
உண9வின் குணங்கைளப் பிளந்து ெமய் ஞானியின் உண9ைவத் தனக்குள்
இைணத்து ெமய்ப்ெபாருள் கண்டுண9ந்த உயிருடன் ஒன்றுேவாம்.
1.ெமய்ப்ெபாருள் என்பது உயிேர ெமய்ப்ெபாருள்
2.உயிrன் இயக்கமாக உண9வின் தன்ைமதான் அதனுடன் இைணந்த
ெபாருள். (உயி9 என்பது ெமய்… நுகரும் ேபாது உண9வு… ெபாருள்)
ஆகேவ ஒவ்ெவாரு ெநாடியிலும் நமக்குள் உண9ந்திடும் உண9ைவ ஒளியின்
சrரமாக ெமய்ப்ெபாருளாக… ெமய்யுடன் ெமய்யாக… என்றும் ஒளியின்
சிகரமாக அைடந்திட முடியும் என்ற இந்தத் தன்னம்பிக்ைகயில் இைத
உபேதசிக்கின்ேறன்.
உத்தராயணம்…! நாம் திைச மாற்றி ெமய் ஞானியின் உண9ைவ நாம்
ெபற்றிடுேவாம்.
1.உடல் ெபறும் உண9ைவ மாற்றிவிட்டு
2.மீ ண்டும் மீ ண்டும் உடல் ெபறும் அந்தத் திைசைய மாற்றிவிட்டு
3.உயிருடன் ஒன்றிய அழியா ஒளியின் சrரமாக மாற்றுேவாம்.
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கனவு வாழ்க்ைக வாழாமல் நிைலயாக வாழும் மகrஷிகளுடன் சங்கமமாக
ேவண்டும் – ஈஸ்வரபட்ட9

பஞ்சு மிட்டாய் ெசய்யும் ெபாழுது… ேவகக்கூடிய உஷ்ணமும்… அவ் இயந்திரம்
ஓடக்கூடிய ஓட்டத்திலும்… “ஒேர பக்குவ நிைலயில் ஓடும் ெபாழுது தான்…”
ஒன்று ேபால அம்மிட்டாய்கைளச் ெசய்ய முடிகின்றது. சிறிது பக்குவம்
மாறினாலும் அைமப்பின் தன்ைம மாறி விடுகின்றது.
அைதப் ேபான்ேற… இயந்திரங்களில் நூற்பாைலகளில் பஞ்சின் தரத்தில்
நூற்கப்படும் நூல்கள் ஓட்டத்தின் சமத்ைதக் ெகாண்டு ஒேர ேபால் தரமுடன்
நூல் நூற்கப்படுகின்றது. இயந்திர விைசயின் ேவகேமா… ெசயலாக்கும்
திறைமயில் மாற்றேமா ஏற்படும் ெபாழுது… நூலின் தரம் மாறுபடுகிறது இது
ெசயற்ைக.
ஓ9 மரத்தில் காய்க்கும் காய்கள் அைனத்தும் ஒன்று ேபால் உருவத்தில்
இருப்பதில்ைல. ெபrதாகவும் சிறிதாகவும் கரடு தட்டியும் பூச்சி புழுக்கள்
அrத்தும்… பூக்களானாலும் சr… காய் கனிகளானாலும் சr… ஒேர மரத்தின்
கனியிேலேய மாறுபாடுகள் அந்தந்தக் கிைளகளில் எடுக்கப்படும் சத்தின்
ஈ9ப்ைபக் ெகாண்டு கனியின் வள9ச்சி பிrக்கப்படுவைத நாம்
காண்கின்ேறாம்.
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அைதப் ேபான்று ஒரு தாயின் குழந்ைதகள் உண9வின் தன்ைமக்ெகாப்ப
குணங்கள் மாறுபடுகின்றது. ஆனால் ஒேர சூலில் பிறக்கும் இரட்ைடக்
குழந்ைதகள் பிறந்து… தன் எண்ணத்தின் உண9வு ெகாண்டு தானாய் வளரும்
தருணம் வைர… இரண்டு குழந்ைதகளின் உண9வுகள் ஏறக்குைறய ஒன்று
ேபால் இருக்கின்றன.
சூrயனின் ஒளி ஈ9ப்பில் பூமியின் எந்த நட்சத்திர ஒளிகளின் அைலத்
தன்ைம அதிகப்படுகின்றேதா அத்தருணத்தில் உருவாகக்கூடிய
குணத்திற்ெகாப்ப… பிறப்பின் நிைல… ஜSவ அணுக்களின் வள9ச்சி வலுக்
ெகாள்கின்றது.
அந்தந்தத் தருணத்திற்ெகாப்ப ெநாடிக்கு ெநாடி மாறிக் ெகாண்டுள்ள சுழற்சி
ஓட்டத்தில்… உண9வின் எண்ணத்தில் ெமய் அறியக்கூடிய பக்குவத்ைத
வள9க்கும் ெமய் ஞானியின் தன்ைமயும்… ஒன்ைற ஒத்து ஒன்று இருக்காமல்..
மாறு ெகாண்ட நிைல இயற்ைகயின் உண9வில் வள9கின்றது.
ெசயற்ைகயின் தன்ைமயில் இயந்திர விைசயின் ஓட்டத்தில் ஒன்ைறப்
ேபான்ற ெசயைலத் தரத்தில் ெசயலாக்க முடிகின்றது.
எப்படி மனிதனின் எண்ண உண9வு ெசயற்ைகயின் விஞ்ஞானத்தில் பல
ெசயல் திறைமகைள வள9க்க முடிகின்றேதா… அைதப் ேபான்று
இயற்ைகயில் ெமய் உணரும் பக்குவ வழிமுைறைய…
1.உண9வின் எண்ணத்தில் எடுக்கக்கூடிய ஞானத்ைத
2.நாம் ஒன்ைற எண்ணும் ெபாழுது… மீ ண்டும் மீ ண்டும் அைதேய எண்ணிக்
ெகாண்டுள்ள தருணத்தில்
3.அவ்எண்ணத்திற்கு ஜSவித வலுைவ ஆத்மாவின் பதிவாகச் ெசயல்படுத்தி
விடுகின்ேறாம்.
எப்படி ேதாைசைய சுட்டுப் ேபாடும் ெபாழுது முதலில் சுட்ட ேதாைசக்கும்
ேமல் ேமலும் அதற்கு ேமேலேய சுட்டுப் ேபாடும் ெபாழுது ேமலிருக்கக்கூடிய
உஷ்ணத்ைத எடுத்து கீ ழிருக்கக்கூடிய ேதாைசயும் சூடாகேவ இருக்கின்றது
அல்லவா…!
அைதப் ேபான்று…
1.நல்ல வழிேயா தSயைவேயா ஒன்றின் ெதாடைர எண்ணி எண்ணி
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2.அேத ெதாடrல் எண்ணத்ைத ஓட்டும்ெபாழுது
3.அதன் வலுவின் தன்ைமதான் ஆத்மாவின் பதிவு.
ஜSவ ஆத்மாவின் உயி9 காந்தத்திற்கு… உண்ைமயான நல் உண9வின் ஒளித்
தன்ைமைய நம்மில் ெபறுவதற்கு…
1.உய9 ஞானிகளின் எண்ணத்ைத
2.சrர ஓட்டத்தின் வாழ்க்ைகத் ெதாட9 “கனவில்” அதிகமாக எண்ணத்ைதச்
ெசலுத்தாமல்
3.rஷிகளின் எண்ணத்தில் நம் எண்ணம் ெசல்லும் ெபாழுது
4.அவ9கள் ெபற்ற ஒளித் தன்ைமயின் வலுவின் வட்டத்தில் நம் உயி9 ஜSவ
அைலகள் பதிவாகி
5.நம் ஒளி வட்டேம உண்ைமத் தன்ைமைய அறியக்கூடிய ெமய் ஞானத்
தன்ைம ெபற்று விடுகின்றது.
உண9வில் ேமாதப்படும் வாழ்க்ைகயின் விருப்பு ெவறுப்பற்ற வழித் ெதாட9
அைடய… நம் ஒளியின் தன்ைம வள9ச்சியின் வலுவினால்…
1.சலிப்பு ேசா9வு என்ற ேவண்டாத நிைலகள்… தSயைவ எதுவாகிலும்…
2.அைத எல்லாம் சுட்டுப் ெபாசுக்கக்கூடிய ஒளித் தன்ைமயாக
3.ஆத்மாவில் ேமாதப்படும் எதுவாகிலும் அைத நம் இச்ைசக்கு கட்டுப்படக்
கூடிய ெசயலுக்கு
4.உண9வின் எண்ணத்ைத நாம் ெசலுத்தி எடுக்கக்கூடிய ஞானத்தின் தன்ைம
தான் “ெமய் உணரும் தியான முைற…!”
ஞானகுரு ெகாடுக்கும் அருள் வாக்குகள்
சாைலயில் ேபாகும் ேபாது குளித்துச் சுத்தமாக ெவண்ைமயான உைடையப்
ேபாட்டுக் ெகாண்டு ேபாகிேறாம் என்று ைவத்துக் ெகாள்ேவாம்.
அந்த ேநரம் நாம் ேபாகும் பாைதயில் பன்றிேயா அல்லது மாேடா எதுேவா
சாக்கைடயில் இருக்கிறது. அது தன் வாைல வசுகின்றது.
S
அந்தச் ேசறு ஒரு
துளி நம் மீ து பட்டுவிடுகிறது.
எறும்பு கடிக்கிறது என்ேறா அல்லது ஈ வந்து உட்காருகிறது என்ேறா
அல்லது ெகாசு கடிக்கிறது என்ேறா தன் வாைல வசியது.
S
ெகாசுக் கடி
தாங்காதபடி அதனுைடய அறிவிற்குத் தக்கவாறு அது இயங்குகிறது.
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பன்றிக்குக் ெகாழுப்புச் சத்து ஜாஸ்தி. அதிகமான ெவப்பங்கள் வரும் ேபாது
ெவப்பம் தாக்கினால் ெகாழுப்பு உருகும் நிைல வரும்.
பன்றிக்கு வலு இருந்தாலும் இந்த ெவயிலின் தன்ைம வரப்ேபாகும் ேபாது
அதனுைடய ஞானம் சாக்கைடயில் ேபாட்டுச் சகதியில் ேபாட்டு தன் உடைலப்
பிரண்டு ைவத்துக் ெகாள்கின்றது. அதனால் ெவப்பம் உடலில் தாக்குவது
இல்ைல.
எருைமக்கும் வலு அதிகமாக இருந்தாலும் இந்த ெவயில் அடிக்கும் ேபாது
அைதத் தாங்கும் உண9வு வலு இல்ைல. அதுவும் சாக்கைடயிேலா
சகதியிேலா தன் உடைலப் பிரண்டு தான் வரும்.
சகதிக்குள் பிரண்டு வந்த பிற்பாடு என்ன ெசய்கிறது…? அது தன் வாைல
வசுகின்றது.
S
அதனின் சந்த9ப்பம் அது.
நாம் சுத்தமாகத்தான் ேபாகின்ேறாம். அப்ெபாழுது நம் ேமேல பட்டு
விடுகிறது? பட்டவுடேன “ஐய்ய..ய்ய…, ேச…” அந்தச் சகதி பட்டுவிட்டது…!” என்று
நம்ைம அறியாமேல ெசால்ேவாம். அைதத் துைடக்கப் ேபாகிேறாம்.
அடுத்து அந்த மாட்ைடேயா ஏச ஆரம்பித்து விடுகின்ேறாம்.
ெவறுப்புடன் “சீ… சனியன்…! எவன் வள9த்தாேனா…!” நடு ேராட்டில் ேபாகும்
ேபாது இந்த மாதிrச் ெசய்துவிட்டது என்று சப்தம் ேபாடுகின்ேறாம்.
நாம் தவறு ெசய்யவில்ைல. ஆனால் அந்த உண9ைவ நாம் நுக9ந்து
அறிகின்ேறாம்.
1.இந்தத் தSய விைனகள் சித்திைர – சிறு திைரகளாக
2.நம்முைடய அறிவின் தன்ைமைய மைறக்கின்றது.
அது மாடு. அதற்கு அறிவு இல்ைல. அது வாைல வசியது.
S
சr… ேசறு நம் மீ து
பட்டுவிட்டது. அைதத் துைடத்துக் ெகாள்ேவாம் என்று ேபானால்
பரவாயில்ைல.
ஆனால் அந்த மாட்ைட வள9த்தவ9கைளத் திட்டுேவாம். அல்லது மாட்ைடப்
ேபசுேவாம். இயற்ைகயிேல நம் உண9வுகள் இப்படித்தான் ெசயல்படுகிறது.
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நான் இைதச் ெசால்கிேறன் என்றால் எனக்கும் அந்தப் புத்தி தான் வரும்.
சாைலயில் ேபாகும் ேபாது பன்றிேயா மாேடா இப்படிச் ெசய்தால்.. “சீ…
கிரகம்..,” என்று இப்படித் தான் ெசால்ேவாம்.
பா9…! மாட்ைடச் சாைலயில் விட்டு விட்டு இப்படி ேவடிக்ைக பா9த்துக்
ெகாண்டிருக்கின்றான். அந்த மாடு இப்படிச் ெசய்து ெகாண்டிருக்கின்றது
என்று அந்த உண9வுகள் இயக்கி நம்ைம அப்படிப் ேபச ைவக்கத்தான்
ெசய்யும்.
ஆனாலும் இந்த உண9வுகள் நமக்குள் நல்ல அறிைவ மைறக்கிறது. இைதத்
துைடக்க வழி ேவண்டுமா… இல்ைலயா…?
ஏெனன்றால் இது இயற்ைக. இது ேபான்ற நிைலகள் வந்தாலும் நம்ைம
அறியாமேல நம் நல்ல குணங்கைள அந்தச் சந்த9ப்பத்தில் மைறத்து
விடுகின்றது.
மைறத்தபின் நாம் நல்ல ெசயல் இழந்து ேகாபம் ெவறுப்பு ேவதைன அந்த
மூன்ைறயும் நாம் எடுக்கப்படும் ேபாது ேவதைனப்படுேவாம்.
1.ேவைலக்குப் ேபாவதற்கு ேநரமாகிப் ேபானேத…!
2.நான் கைடக்குப் ேபாக ேவண்டும் என்று நிைனத்ேதன்…!
3.இேதாடு நான் எப்படிப் ேபாவது…? என்ற இந்த ேவதைன வருகின்றது.
ேவதைன என்பது விஷம். ஆனால் நாம் தவறு ெசய்யவில்ைல. இந்த
உண9வுகள் எனக்குள் பட்டுவிட்டது. இது சந்த9ப்பம்.
சந்த9ப்பத்தால் ஏற்படும் ேவதைன நிைலகளிலிருந்து அது நமக்குள் தSைம
எப்படி ஏற்படுகின்றது…? என்பைதக் காட்டுவதற்காத்தான்
1.ஞானிகள் கருப்பண சாமிையப் ேபாட்டுக் காண்பித்திருப்பா9கள்.
2.அருகிேல ேமாப்ப நாையயும் காண்பித்திருப்பா9கள்.
ஏெனன்றால் அன்ைறய தினம் நடந்த இந்தச் ெசயல் தSைமயானதாக நமக்குள்
ேமாப்பமாகப் ேபாகும் ேபாது இருள் சூழ்ந்து விடுகின்றது.
இந்த நிைலையப் பா9த்து இேத ெவறுப்பான நிைலயுடன் அடுத்து நS ங்கள்
அலுவலகத்தில் ேபாய் உட்கா9ந்து பாருங்கள்.
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அங்ேக இருப்பவ9கள் யாராக இருந்தாலும் சr…
1.ெகாஞ்சம் ெமதுவாக ேவைல ெசய்தாேலா அல்லது நடந்து ேபானாேலா
2.என்ன…! எருைம மாடு மாதிr இருக்கின்றான்…?
3.நம்ைம அறியாமேல “இந்த வா9த்ைத” வரும்.
தவறு நாம் ெசய்யவில்ைல. நாம் எடுத்துக் ெகாண்ட அந்த உண9வின்
ேவகத்தின் தன்ைம நமக்குள் சித்திைரயாகி (சிறு திைரயாக) நம் நல்ல
குணத்ைத மைறத்து விடுகின்றது.
அவ்வாறு மைறக்கும் தSைமகைள அகற்ற மகrஷிகளின் அருள் சக்திகைளச்
ேச9த்து மகிழ்ந்து வாழ்ந்திடும் சக்திகைள ஒவ்ெவாருவரும் ெபறுவதற்காக
ஆலயங்கைள அைமத்து ெதய்வத்திற்கு அபிேஷகம் ெசய்வைதயும்
காட்டினா9கள்.
அருள் மணங்கைள நம் உயிருக்குள் அபிேஷகம் ெசய்து நம்ைம அறியாது
இயக்கும் தSைமகளிலிருந்து விடுபட்டு ெதய்வச் ெசயலாக நாம் ெசயல்பட
ேவண்டும் என்பதற்காக அந்தத் ெதய்வச் சிைலகைள ைவத்து ெதய்வ
குணங்கைளக் காட்டியுள்ளா9கள் ஞானிகள்.
அந்தத் ெதய்வ குணத்ைத நாம் ெபறுேவாம். ெதய்வ சக்திைய வள9ப்ேபாம்.
அறியாது வரும் தSைமகளிலிருந்து விடுபடுேவாம்.
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ெபருமாள்… ெபருமான்… முருகப் ெபருமான்…!

நம் உயிrன் தன்ைம இயக்கும்…
1.அந்த உயிரான குணத்ைத நமக்குள் ேச9க்கும் ேபாது
2.தSைமைய விைளவிக்கும் உண9வின் தன்ைமைய அது அடக்கி
3.அதிபதியாக நின்று ெசயல்படுகிறது “ெபருமாள்…!”
அதனின் (உயிrன்) உண9வின் தன்ைம ெகாண்டு பல ேகாடிச்
சrரங்களிலிருந்து மனிதனாக உருவாக்கி… அறிந்திடும் ஆற்றல் ெகாண்ட
அதிபதியாக… ஆறாவது அறிவின் தன்ைமைய விைனயாகச் ேச9த்துக்
ெகாண்டது.
ஆக.. தSைமைய அகற்றிடும் மகிழ்வாகனா…! தSைமகைள அகற்றி மகிழ்ந்திடும்
வாகனமாக நமக்குள் அதிபதியாக வற்றிருப்பது
S
அந்த ஆறாவது ஆறறிவு –
முருகப் ெபருமாேன..!
1.நமக்குள் ஆண்டிடும் உயி9 ெபருமாளாக இருப்பினும்
2.எல்லாவற்றிற்கும் “ஆறாவது அறிவின் தன்ைம – முருகப் ெபருமான்…”
3.மாற்றியைமத்திடும் ெபருமானாக அைமகின்றான்.
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ெபருமாள் ேகாவிலுக்குப் ேபாகிேறாம் என்று ெசால்கிேறாம்
1.அந்தப் ெபருமாள் யா9…? நம் உயி9 தான்
2.முருகப் ெபருமான் யா9…? நம் ஆறாவது அறிவு.
நம் உடலுக்குள் இருக்கும் அைனத்து உண9வுகளுக்கும் ெபருமாளாக
இருப்பது உயிேர. ஆனால் இந்த ஆறாவது அறிவின் தன்ைம வரப்படும்
ெபாழுது
1.முருகு…! மாற்றி அைமக்கும் அந்தச் சக்தி ெகாண்டு
2.எல்லாவற்ைறயும் சீ9படுத்தும் நிைலகளாக முருகப் ெபருமான்…!
3.மாற்றிடும் ெபருமாளாக நமக்குள் ஆன்மாவாக அைமந்துள்ளது.
மகா சிவன்ராத்திr என்றாலும்…
1.உடலுக்குள் அைடபட்டுக் கிடக்கும் இந்த உண9வின் குணங்கைள…
2.சீ9படுத்தும் அந்த உண9வின் தன்ைமகைள எல்லாம் சிைலயாக வடித்து..
3.நற்குணத்தின் ெசயல்கைள எல்லாம் காவியமாகத் தSட்டி
4.ஞானிகள் ெவளிப்படுத்திக் காட்டினா9கள் ஆலயங்களிேல…!
நம் வாழ்க்ைகயில் தSைமயான உண9வுகள் வந்தாலும் முருகப் ெபருமான்…
ஆறாவது அறிவின் தன்ைம ெகாண்டு அந்தத் தSைமகைளப் பிளந்து
நS க்கிவிட்டு நம்ைம ஆளும் ஆண்டவனான ெபருமாளுக்கு அது எவ்வாறு…?
என்று ஞாபகப்படுத்துவது.
இைதப் பிrத்து அவன் ஆளும் ஆட்சியாக சீரான உண9வின் தன்ைம
நமக்குள் வரும் ெபாழுது ஆட்சிபுrயும் நல்ல குணங்கைள…
1அது தைடயின்றி நமக்குள் நல்ெலாழுக்கத்ைதயும்
2.நல் ெசயைலயும் நமக்குள் நயம்படும் உண9வின் உறுப்புகைளயும் அது
உருவாக்கும் தன்ைமயாக
3.உடலிேல நல்ல நிைலகள் வருவது அது தான் மகிழ்வாகனா…!
மகிழச் ெசய்யும் வாகனமாக இருந்து… முருகு…! மாற்றியைமக்கும்
ெபருமானாக அது நமக்குள் அைமந்து அவனின் உண9ைவ நிைனவு
ெகாண்டு மகிழச் ெசய்யும் மகrஷிகளின் உண9ைவ நமக்குள் இைணத்திடல்
ேவண்டும்.
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மாற்றி அைமத்திடும் அந்த உண9வின் தன்ைம ெகாண்டு நம்ைம ஆண்டிடும்
ெபருமானாக அந்த உயிருடன் ஒன்றி நமக்குள் மனிதனாக உருவாக்கிய
நல்ல குணங்கைள நாம் காத்திடல் ேவண்டும்.
ஆலயங்களுக்குச் ெசல்லும் ேபாெதல்லாம் அங்ேக காட்டப்பட்டுள்ள ெதய்வ
குணத்ைதப் ெபற ேவண்டும்… மலrன் மணம் ெபற ேவண்டும்… மகிழ்ந்து
வாழ்ந்திடும் அந்த அருள் சக்தி ெபற ேவண்டும்.. மகrஷிகளின் அருள்
வட்டத்திேல இைணந்து வாழ ேவண்டும் என்று ஒவ்ெவாரு நிமிடமும் அருள்
சக்திகைள எடுத்துப் பழக ேவண்டும்.

ேவண்டாத எண்ணங்கைள வள9க்காமல் ஒளியாகும் எண்ணங்கைள
வள9க்கக் கற்றுக் ெகாள்ள ேவண்டும் – ஈஸ்வரபட்ட9

காட்சி:
ெபrய குரங்கு ஒன்று மரத்தில் அம9ந்து எைதேயா ஒரு ெபாருைள
விடாப்பிடியாகப் பிடித்து ஆட்டுவது ெதrகின்றது.
மற்ெறாரு காட்சியில் ஒருவருக்குக் காலில் முள் குத்துவைதப் ேபான்றும்…
முள்ைளக் காலிலிருந்து எடுத்துத் தூர எறிவைதப் ேபான்றும் ெதrகின்றது.
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விளக்கம்:
குரங்கு ஒன்ைறப் பிடித்தெதன்றால் ”குரங்குப்பிடி…” என்பைதப் ேபான்று
1.மதிையக் ெகாண்டு ெமய்யுணரும் பக்குவமற்ற ஜSவனால்
2.எத்ெதாடrல் எைதப் பிடித்தேதா… அதன் ெதாடrல் தான் அதனுைடய
எண்ணமிருக்கும்.
ஆனால் ெமய் என்ற மதிையக் ெகாண்டு பகுத்தறியக் கூடிய மனிதன் “தான்…”
என்ற அகந்ைதயின் பிடியில் வலுப்படுத்தினால் தன் வள9ச்சியின் வலுைவ
இழக்கும் நிைலதான் மனித உண9வின் ஒளிக்குச் ெசயல்படும்.
இச்சrரத்தில் உண9வுகளினால் வளரும் உயிரணுக்கள் யாைவயுேம
ஜSவகாந்த மின் அைலச் சக்திைய வள9க்கவல்லைவ.
அவ்வள9ப்பின் ெதாடருக்குத் தன்னில் உய9ந்த ஒளி சக்தி ெபற்றிருந்தாலும்…
1.மனித உண9வின் ெதாட9பில் பாசப் பிைணப்புடன்
2.அன்பு பrவு என்ற அறுகுணத்தின் நற்குணத்ைதச் ெசலுத்தி ெமய்
உண9வின் அறத்ைத
3.இச்சrரத்ைதேய ெமய்யுண9வின் ெதாட9பில் ெசலுத்தும் ெபாழுது
4.இச்சrரம் ஆண் ெபண் என்ற நிைல மாறித் தாயான ஜSவ சrரமாக
5.பலவற்ைறயும் வள9க்கும் ஆதிசக்தியின் ஜSவ சக்தியின் வித்துக்களாய்
6.ஒவ்ெவாரு ஒளித் தன்ைம ெகாண்ட ஜSவாத்ம உயிரும் வள9ச்சி ெபறும்.
இன்ெறப்படி சூrயன் பல ேகாள்களின் ஜSவைன வள9க்கின்றது…? பூமி எப்படி
பல ஜSவன்கைள வள9க்கின்றது…?
அைதப் ேபான்று ஒளி சக்தி ெபற்ற ஒவ்ெவான்றும் ஒளியின் உருவப்
பைடப்பாய்… உருவில் பலவற்ைறயும் பைடத்துப் பைடக்கவல்ல தன்ைமக்கு…
இச்சrர உண9வில் எடுக்கும் ெமய் உண9வின் ஒளித் தன்ைமையக்
ெகாண்டுதான் அந்த “ஆதிசக்தியின் சூட்சுமேம அடங்கி உள்ளது…”
மனித உண9வில் ேவண்டாத எண்ணங்கள் நம்ைமத் தாக்குபைவயாக
சந்த9ப்பத்தில் வந்து ேமாதினாலும்
1.காலிேல முள் ஏறியவுடன் அைதப் பிடுங்கி எறிவைதப் ேபான்று
2.எண்ணத்திலிருந்து அைத எல்லாம் அப்புறப்படுத்திடும் ெசயலுக்கு
வரேவண்டும்.
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முள்ளின் ேவதைனைய… எடுக்க முடியாமல் காலில் ைதத்து விட்டால் அந்த
முள் புைரேயறி… காைலேய எடுக்கவும் ஏன்… சrர ஜSவனுக்ேக கூட ஆபத்து
ஏற்பட்டு விடுகிறது…!
அைதப் ேபான்று… நம் உண9வில் ேமாதும் எதி9 நிைல எண்ணத்ைத ஒளி
ெகாண்ட ெதய்வ குணங்களில் எண்ணத்ைதச் ெசலுத்தி… ேவண்டாத
எண்ணங்கைள வள9க்காமல்..
1.ெமய் உண9வின்… ெமய் ஞானியாகக் கூடிய வழியறியும் பக்குவத்தால்
2.வான மண்டலத்தில் எண்ணிலடங்கா நட்சத்திரங்கள் ேகாள்கள் வள9ந்து
ஓடுவது ேபான்று
3.மனித உண9வின் எண்ணம் ெகாண்ட ஒவ்ெவாருவருேம
4.ஒளி சக்தி ெகாண்ட உய9 தன்ைம ெபற முடியும்.
ஞானகுரு ெகாடுக்கும் அருள் வாக்குகள்
ஒருவ9 தSங்கு ெசய்கிறா9 தSங்கு ெசய்கிறா9 என்று திரும்பத் திரும்ப
எண்ணினால் அந்த உண9ைவ அதிகமாகச் ேச9த்தால் நமக்குள் தSங்கு
ெசய்யும் உண9வுகள் வந்து நம்ைமயும் தSைம ெசய்ய ைவத்துவிடும். ஆகேவ
1.தSைமகைள நுக9ந்தால் தSைம ெசய்யத்தான் முடியுேம தவிர
2.நன்ைம பயக்க முடியுமா…? என்று சற்றுச் சிந்தித்துப் பாருங்கள்.
நன்ைம பயக்க ேவண்டும் என்றால் அந்தத் துருவ நட்சத்திரத்தின் உண9ைவ
நS ங்கள் ெபறுங்கள். அந்த உண9வின் தன்ைம ெகாண்டு தSைமயான உண9வு
நுக9ந்தைதத் தூய்ைமயாக்கிக் ெகாள்ளுங்கள். உங்கள் ஆன்மாைவத்
தூய்ைமயாக்கிக் ெகாள்ளுங்கள்.
1.ஒருவன் தSைம ெசய்தான் என்று ெதrந்து ெகாண்டாலும்
2.மகrஷிகளின் அருள் சக்தி அவ9கள் ெபற்று
3.அந்தத் தSைமயில் இருந்து அவ9கள் விடுபடேவண்டும் ஈஸ்வரா… என்று
4.உங்கள் உயிரான ஈசனிடம் ேவண்டுங்கள்.
5.மற்றவ9கைளப் பாதுகாக்கும் உண9வுடன் ெசயல்படுத்துங்கள்.
6.அப்ேபாது அது நமக்கும் பாதுகாப்பாகின்றது.
இப்படிச் ெசய்தால் நS ங்கள் ஆலயங்களிேல ேபாய் அங்கிருக்கும்
ெதய்வத்திற்கு அபிேஷகம் ஆராதைனகள் ெசய்வது ேபான்று உங்கள்
உடலுக்குள் மகிழ்ச்சி ஊட்டும் உண9வுகைள அபிேஷகிக்கின்றS9கள்.
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அப்ெபாழுது உடைல உருவாக்கிய அணுக்களுக்கு நல்ல அமுது
கிைடக்கின்றது என்பதைன ஒவ்ெவாரு ெநாடியிலும் ெதளிவாக்குகின்றா9
நமது குருநாத9.
குருநாத9 யாருைடய ஈ9ப்பிலும் சிக்காது அந்தத் துருவ நட்சத்திரத்தின் ஈ9ப்பு
வட்டத்தில் ஆறாவது அறிைவ ஏழாவது ஒளியான சப்தrஷி
மண்டலங்களுடன் ஒன்றி ஏகாதசி ஏகாந்தமாக வாழுகின்றா9.
ைவகுண்ட ஏகாதசி அன்றுதான் நமது குருநாத9 ஒளியின் சrரம் ஆனா9.
நமது குரு காட்டிய அருள் வழிகைளத்தான் உங்களுக்கு உண9த்துகின்ேறாம்.
தSைமகளிலிருந்து விடுபடும் நிைலயாக அருள் ஒளிைய எப்படிப் ெபற
ேவண்டும்…? ெபற முடியும்…? என்று உண9த்திய உண9வு ெகாண்டு
1.அந்தத் துருவ நட்சத்திரத்ைதத் தான் எனக்குக் காட்டினா9
2.துருவ நட்சத்திரத்திலிருந்து வரும் ேபரருள் ேபெராளியிைன எடுத்து நS
ெபற்றுக் ெகாள்.
3.இருைள அகற்ற அது உதவும்.
4.ெமய்ப் ெபாருைளக் காணவும் உதவும்.
5.உன்ைன அறியாது ேச9ந்த தSங்ைக அகற்றிடவும் உதவும் என்று கூறினா9.
துருவ நட்சத்திரத்தின் ஈ9ப்பு வட்டத்தில் குருநாத9 ஒளியின் சrரமாக
ஆனபின் அதிேல “நS யும்… ஆயுள் கால ெமம்பராகு…” என்று என்ைன அதிேல
இைணத்தா9.
அேத ேபால உங்கைளயும் ஆயுள் ெமம்பராக அங்ேக இைணத்துக்
ெகாண்டிருக்கின்ேறாம்.
ஏெனன்றால் நான் எத்தைனேயா ேமாசமானவன்தான்…! சிகெரட் நிைறயக்
குடிப்ேபன்… என்ெனன்னேவா எல்லாம் குடிப்ேபன். உதவி ெசய்யும் தன்ைம
வந்தாலும் ெசான்னபடி ேகட்கவில்ைல என்றால் உைதக்கும் பண்புள்ளவன்.
ஆனால் குருநாத9 என்ைனத் துருவ நட்சத்திரத்துடன் இைணத்தா9.
ஏெனன்றால் ஆரம்பத்தில் உடற் பயிற்சி எல்லாம் ெசய்து அப்ெபாழுது
“ெகாஞ்சம் பயில்வான்…!” என்ற நிைலயில் ெசயல்பட்டுக் ெகாண்டிருந்ேதன்.
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உதவி ெசய்ய முடியவில்ைல… ெசால்வைதக் ேகட்கவில்ைல… என்றால்
இரண்டு தட்டுத் தட்டுவது. இப்படிப்பட்ட உண9வுகள் எனக்குள் உண்டு.
அப்ேபாது அந்த உைதக்கின்ற உண9வு வந்தால் ெகட்ட உண9வு தான்
உனக்குள் வரும் என்று ெதளிவாக உண9த்தினா9 குருநாத9.
ஏெனன்றால் எனது வாழ்க்ைகயில் ஒவ்ெவாரு ேநரத்திேலயும்
கஷ்டங்கைளயும் சிரமங்கைளயும் பட்டு அதன் மூலமாகக் குருநாத9 காட்டிய
அருள் வழியில் பல அனுபவங்கைளப் ெபற்ற பின் தான் உங்களுக்கு இைதச்
ெசால்கின்ேறாம்
சில ேநரங்களில் ேராடுகளில் நான் நடந்து ேபாேனன் என்றால் நாய்கள்
என்ைனத் துரத்தி வரும்.
நாய்கள் துரத்தி வந்தால் குருநாத9 என்ன ெசய்வா9..? விரைல இப்படிக்
காட்டுவா9. விரைலக் காட்டியவுடேன குைரக்காமல் நின்று ேபாய்விடும்.
ஆனால் அவைர மாதிrேய நான் ெசய்யப் ேபாேனன்.
நS இந்த மாதிr உண9வு வரப்ேபாகும் ேபாது அது புத்திைய மாற்ற
ேவண்டுேம தவிர அதனுைடய வலிைமையக் குைறக்கக் கூடாது என்று
அதிேலயும் அனுபவங்கைளக் ெகாடுக்கின்றா9.
1.மற்றவ9கைள வழ்த்திடும்
S
சக்திகைள எடுப்பதற்குப் பதில்
2.அவ9கைளத் ெதளிவாக்கும் நிைலயாக அருள் உண9வுகைள
அவ9களுக்குள் பாய்ச்சி
3.அவ9கள் தSைம ெசய்யும் நிைலகள மாற்றியைமத்து
4.அவ9கைள நல் வழியில் உய9த்த ேவண்டும் என்று உண9த்துகின்றா9.
இருைளப் ேபாக்கி எல்ேலாைரயும் காத்திடும் ெசயலாக “நம்முைடய ெசயல்…
என்றுேம இருந்திடல் ேவண்டும்…” என்று காட்டுகின்றா9 குருநாத9.
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விண்ணுலகம் அைடயச் ெசய்யும் இரகசியம்

உயிrன் (கதிrயக்கம்) துடிப்பு ஒலிகள் விண்ணிேல ேதான்றியது தான். இைத
முதலில் உண9தல் ேவண்டும்.
அேத சமயத்தில் மற்ற அணுக்களும் விண்ணிேல ேதான்றியதுதான்.
ஆனாலும் பூமிக்குள் வந்தபின் பூமிக்குள் மண்ணாக மைறந்து மற்றதுடன்
கலந்து விடுகிறது.
இதிேல உருவாகும் உண9வின் ஆவியின் நிைலகைளச் சூrயனின் காந்த
சக்தி கவ9ந்து அதனின் நிைலகளுக்ெகாப்ப அணுக்களாக மாறுகிறது.
அத்தைகய அணுக்களின் துைண ெகாண்டு தாவர இனங்களாக
உருவாக்கினாலும்
1.அதிேல ேதான்றிய உயிrனமும் அைத உணவாக உட்ெகாண்டால் இந்த
புவியின் ஈ9ப்பிேலேய நிைலத்திருக்கும்.
2.இதனின்று கடந்து ெசல்ல ேவண்டும் என்றால் என்ன ெசய்ய ேவண்டும்…?
ஆதியிேல
1.ேபராற்றல் மிக்க ேபரண்டங்களிலிருந்து அைவ உமிழ்த்தும் துகள்கைள
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2.பிரபஞ்சத்தில் உள்ள இருபத்திேயழு நட்சத்திரங்கள் வழ்த்தி
S
இந்தப்
பிரபஞ்சத்திற்கு ஏற்றவாறு சக்திகளாக மாற்றி.. ேகாள்களாக உருவாக்கி
3.ேகாள்களில் இருந்து வருவைத வடித்து அந்த நஞ்சிைனப் பிrத்து
உண9விைன ஒளியாக மாற்றி ஒளியின் சிகரமாகத் திகழ்ந்தேதா
4.அைதப் ேபான்று விண்ணின் நிைலகைளக் ெகாண்டு
5.ஒரு நட்சத்திரத்தின் மின் கதிrயக்கப் ெபாறி மற்ெறாரு கதிrயக்கப்
ெபாறியுடன் ேமாதும் ெபாழுது
6.அதனால் துடிப்பின் நிைலகள் ஏற்பட்டு தன் அருகில் இருக்கக்கூடிய
ேகாளின் சக்திையக் கவ9ந்து
7.அப்படிக் கவ9ந்த நிைலகள் ெகாண்டு தான் ஒரு உயிரணுவின் ேதாற்றம்
(மின்னிக் ெகாண்டிருக்கும் நிைல) உருவாகிறது.
உயிrன் முன்னணி எதுேவா அதனின் நிைலகள் ெகாண்டு மற்ற
நட்சத்திரங்களின் ெபாறிகளால் உருவாக்கப்பட்ட அணுவின் தன்ைம எதி9
நிைலயாகும் ேபாதுதான் ஒரு இயக்கச் சக்தியாக மாறுகிறது.
அதன் வழியில் உடலின் உறுப்புகள் உருமாறி… உண9வின் சத்து தைசகளாக
மாறி… உண9வுக்ெகாப்ப ரூபங்கள் மாறி மாறி வந்தது தான் இயக்கச் சக்தி.
பல சrரங்கைளக் கடந்து இதன் வழியில் தான் மனிதனாக இன்று நாம்
வந்திருக்கின்ேறாம்.
இைத எல்லாம் ெதளிந்து ெதrந்து முழுைமயாக உண9ந்தவ9கள்
மாமகrஷிகள்.
1.தனது உயிரணு எந்த நட்சத்திரத்தின நிைலகள் ெகாண்டேதா
2.அந்த நட்சத்திரத்தின் உண9வின் மின் அணுவின் சக்திையத் தனக்குள்
இைணத்து இைணத்துப் ேபெராளியாக மாற்றிக் ெகாண்டா9கள்.
நான் (ஞானகுரு) படிக்காதவன் இத்தைனயும் ேபசுகின்ேறன். காரணம்…
குருநாத9 இைதெயல்லாம் எனக்குள் பதிவு ெசய்து இயக்கச் சக்தியாகக்
ெகாண்டு வந்திருக்கின்றா9.
சாமி ெசால்வது அ9த்தம் புrயவில்ைலேய… ஏேதா ஒரு உலகத்தில்
ெபrதாகச் ெசால்கிறா9…! என்று விட்டுவிட்டால் அைதத் தள்ளி விட்டுவிடும்.
உதாரணமாக… திட்டுபவ9கைளேயா ேகலி ெசய்பவ9கைளேயா உற்றுப்
பா9த்து என்ைன ேமாசம் பண்ணினா9… ேகவலமாகப் ேபசினா9…! என்று பதிவு
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ெசய்தால் அந்த உண9வுகள் நமக்குள் ேவகமாக விைளயத் ெதாடங்குகிறது
அல்லவா…! அைதப் ேபால்
1.சாமி ெசால்லும் சக்திைய நான் ெபற ேவண்டும் என்று
2.இறுக்கிப் பிடித்துக் ெகாண்டால் இைத வள9க்க முடியும்.
ஆதியிேல உருவான அகஸ்தியனுக்கு அவன் தன் தாய் கருவிலிருக்கும்
ேபாது ெபற்ற விண்ணின் ஆற்றல் ெகாண்ட நஞ்சின் இயக்கமான உண9வுகள்
“பூ9வ புண்ணியமாக” அைமந்தது.
இந்த உண9வின் சத்து ெகாண்டு அவன் விண்ைண ேநாக்கி ஏகும் ேபாது…
1.அவனின் உயிrன் ஆற்றல் எதனின் தன்ைம ெகாண்டு அந்த நட்சத்திரத்தின்
இயக்கங்கள் இயக்கியேதா
2.அைதேய நுக9ந்து… நுக9ந்து… நுக9ந்து… அதனின் உண9வின் தன்ைமைய
அந்த விண்ணின் ஆற்றைல ஒளியாக மாற்றி
3.தன் உடலுக்குள் இருக்கும் உண9வுகள் அைனத்ைதயும் தனக்ெகன்ற
நிைலகைளப் பிrத்துப் பிrத்து
4.உண9வின் சத்ைத ஒளியாக மாற்றி இன்றும் விண்ணுலகில் துருவ
நட்சத்திரமாக வாழ்ந்து ெகாண்டுள்ளான்.
துருவப் பகுதியிலிருந்து நம் பூமி கவரும் உண9வின் சத்ைத…
1.அங்ேக துருவத்திேல நிைலெகாண்டு அந்த உண9வின் சத்ைதத் தனக்குள்
கவ9ந்து
2.நஞ்சிைனப் பிrத்து விட்டு தன் உயிரான ஒளியின் சிகரத்ைத அைடந்து
3.எந்த நட்சத்திரத்தில் பிறந்தாேனா அதனின் இனத்தின் தன்ைமைய
உணவாக எடுத்துக் ெகாண்டு
4.இன்றும் மின்னிக் ெகாண்டு உள்ளான்… துருவ நட்சத்திரமாக…!
அைதப் ேபான்ேற நம் உயிரணுவின் ேதாற்றம் அது எந்த நட்சத்திரத்தின்
கதிrயக்கத்தால் உருவானேதா அந்த உண9வின் சத்து ெகாண்டு
1.சிவன் இராத்திr… உடலான இருளுக்குள் இருப்பைத அந்த மைறந்த
நிைலைய
2.தன் உண9வின் நிைலயால் (உயிrன் நட்சத்திர ஆற்றல்)… ஒலி அைலகளாக
எண்ணங்களாக எப்படி மாற்றியேதா
3.அகஸ்தியனின் உண9விைன நம் உயிரான இயக்கத்திற்குள் இைணத்து
இைணத்து
4.இந்த வாழ்க்ைகயில் வரும் எத்தைனேயா எதி9 நிைலயான இயக்கங்கள்
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இருப்பினும்
5. ஒருக்கிைணந்த இயக்கமாக நாமும் அகஸ்தியைனப் ேபான்று ஒளியாக
மாற்ற முடியும்.
ஆக… உடலான இருளுக்குள் இருந்து தான் அந்த இருைளப் பிளந்து
உண9ைவ ஒளியாக மாற்றும் நிைல ெபற ேவண்டும்.

அறம் எது…? ெபாருள் எது..? இன்பம் எது…? – ஈஸ்வரபட்ட9

பருத்தி என்றால் அதிலிருந்து பஞ்ைச எடுத்து ஆைடகைள ெநய்வதும்
பருப்ைபப் பதப்படுத்தி உண்ணவும் அதனதன் வள9ச்சிக்ெகாப்ப… “இன்னைத
இன்னதிற்குப் பயன்படுத்தலாம்…” என்பது மனித ஞானம் அறிந்த உண்ைம.
ேமலும்… இன்று மனிதன் இயற்ைகயில் வளரும் தாவரங்களுக்குச்
ெசயற்ைகயில் உரமிட்டு இயற்ைகத் தன்ைமயின் வள9ச்சிைய மாறுபடச்
ெசய்து அைத வளரச் ெசய்யக்கூடிய பக்குவத்ைத வள9ப்பவனும் இேத
மனிதன் தான்.
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ஆனால் அேத மனிதன் தான்…
1.தன் உயிராத்மாவின் ஜSவித வாழ்க்ைகைய
2.தன் உண9வின் எண்ணத்ைதக் ெகாண்டு
3.தன்ைனத் தாேன தான் உண9ந்து உய9 நிைல ெபறுேவாம் என்ற
வழியறியாது
4.தன் வாழ்க்ைகயில் நடப்பைவ யாவும் ஊழ்விைன – “விதி” என்ற
5.விைனப் பயைன விைதத்துக் ெகாள்கின்றான் தன் எண்ணத்தில்.
இயற்ைகையயும் ெசயற்ைகயாக்கி விஞ்ஞானத்தில் பல உண்ைமகைள
மனிதச் ெசயல்தான் வள9த்தது. அேத மனிதன் ஜSவாத்மாவின் உண்ைமயின்
உண்ைமைய உண9ந்து தன்ைனத்தான் ஆள ேவண்டும்.
அறம்… ெபாருள்… இன்பம்…
1.அறம் – நல்ெலாழுக்கத்ைதச் சத்தியம் என்ற ேந9 ேகாட்டில் உணரவும்
2.ெபாருள் – அறத்ைதச் ெசயலாக்கி சத்தியத்ைத வள9த்து
3.இன்பம் – என்ற பிறவா ஒளி நிைல ஆனந்த உண9ைவ இவ்வாத்மா
அைடவதற்காக
4.முந்ைதய பல ஆண்டுகளாக ஞானிகள் மகrஷிகள் உய9 தத்துவத்ைத
உண9த்தியுள்ளன9.
இக்கலியிலும் புறநானூறு அகநானூறு திருக்குறள் நல்ெலாழுக்கம்
ஆத்திச்சூடி ேபான்ற பல நூல்களில் வந்துள்ள தத்துவங்கள் யாவும்… மனித
உண9வின் எண்ணம் “நல்ெலாழுக்கம் ெபற்று… அகத்தின் ெபாருளறிந்து…
அகிலத்தின் ெபாருளாகும் உண்ைமையத் தான் வழிகாட்டின…”
ஆகேவ நம் உயிராத்மாவின் உய9 நிைல ெபற ஊழ் விைன என்ற
விைனப்பயைன எண்ணத்தில் எண்ணாமல்… எண்ணத்தில் நற்குணத்ைத
ஒவ்ெவாருவரும் ெபற்று… விதிைய மதி ெகாண்டு… ஞானம் ெகாண்டு
ெசயல்பட ேவண்டும்.
1.முதலில்… தன் சrர உண9வில் ெவளிப்படக்கூடிய இச்ைசகைள
2.தன் எண்ணத்தின் சிந்தைன ெகாண்டு
3.இச்சrர ஏக்கத்தின் இச்ைசகைள அடக்கப் பழகிக் ெகாள்ள ேவண்டும்.
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சrர ஏக்கத்தின் இச்ைச என்பது விருப்பு ெவறுப்பு பசி தூக்கம் ேகாபம் ஆைச
இன்பம் துன்பம் காமம் இைவ யாைவயுேம தன்னில்தான் தன் உண9வில்
ேதான்றக்கூடிய உந்தல்கள் தான்.
அதன் இச்ைசயின் ெசயலுக்கு நம் உண9வின் எண்ணம் ெசல்லும் ெபாழுது
உடல் உபாைதயினால் உண9வின் எண்ணம் பாதிக்கப்பட்டுத் தன்ைனத்
தாேன வலுவிழக்கச் ெசய்து விைனப் பயன் என்ற முத்திைரைய… “தாேன
குத்திக் ெகாள்ளும் நிைலதான்…”
உடல் உபாைதையயும்… உடல் உண9வுகளினால் எண்ணத்தின் வலுைவக்
ெகாண்டு… இச்சrரத்தின் எச்ெசயைலயும் தன்னுள் உள்ள “இைற உயிைரக்
ெகாண்டு” நல்லதாக மாற்றிட முடியும்.
இச்சrரம் எத்தைன ேகாடி ஆண்டுத் ெதாடrல் புழுவாய் பூச்சியாய்
மனிதனாய் பல உண9வுகளில் பல உருவில் உருப்ெபற்று உயி9 ஜSவனில்
இன்றுள்ள நிைலக்கு விைனப்பயனின் வித்தாய் வள9ந்து வந்துள்ளது.
எவ்விைத ஊன்றப் ெபற்றேதா… அச்ெசடியாக அது வள9ந்தாலும்…
1.அைத மாற்றி அைமக்கக்கூடிய ெமய் ஞானம் என்ற மதி ெகாண்டு
2.மனித எண்ணத்தின் உய9 ஞானத்தால்
3.அறம் ெபாருள் இன்பம் என்ற இனிய நிைலைய ஒவ்ெவாருவரும் ெபற
முடியும்.
அைதப் ெபறக்கூடிய பக்குவத்ைதத்தான் இங்ேக ெதாட9ந்து ேபாதைனயாக
வழங்குகின்ேறாம்.
இச்சrரம் உறங்கும் ெபாழுது “உறக்கம்” என்றும்… ெசயல்படும் ெபாழுது
“விழிப்பு” என்றும் ெசால்கின்ேறாம். ஆனால்..
1.ஆத்மாவின் ெசயலில் இச்சrரத்ைத இயக்கக்கூடிய தன்ைம ெபற்றல்
2.உண்ைமத் தன்ைம விழிப்பு நிைல ெபறுகின்றது.
வாழ்க்ைக நைடமுைறயில் இச்சrர உண9வுக்ெகாப்ப எண்ணுபைவ யாவும்
ஆத்மாவில் பதிவு ெபறுகின்றது. அேத ெதாடrன் வாசைனதான் உண9வு
ெபற்று இஜ்ஜSவித இயக்கத்தில் காந்த மின் அைலயான இச்சrர இயக்க ஓட்ட
ஆத்மாவில் பதிவாகி விடுகின்றது.
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எப்பதிைவ எண்ணத்தின் உண9வு ெகாண்டு நாம் ேபசி மகிழ்ந்து
வாழ்கின்ேறாேமா அவ்வைலையத்தான் ஆத்மா ெபறுகின்றது.
அவ்வைலையத்தான் நம் உண9வின் எண்ணமும் ெபற்று நம்ைமயறியாமல்
ேபசவும் ெசயல்படுத்தவும் ெசய்கின்றது. நம்ைமச் ெசயலாக்கும் நிைலயும்
அதுேவதான். ஆக.. அந்நிைல இச்சrர ஆத்மாைவ இப்பூமியின் பிடிப்பில்
உறங்க ைவத்த நிைல.
இப்பூமியின் பிடிப்பிலிருந்து விழிக்கும் நிைல என்பது…
1.தன்ைனத்தாேன தான் உண9ந்து…
2.இச்சrர உண9வின் வாசைனைய… இவ்வாத்மாவில் பதிய ைவத்து
வள9த்துக் ெகாண்ட நிைலைய…
3.உய9ஞானத்ைதக் ெகாண்டு தன்ைன இயக்கும் ஆத்மாவின் உண்ைமைய
உண9ந்து
4.ஆத்மாவிற்கு நல் ஒலிகைள… நற்குணமுடன் ெகாண்ட உய9 தன்ைமைய…
5.அறம் ெபாருள் இன்பம் என்று ெபrயவ9கள் நமக்குக் காட்டிய உய9
குணத்தின் சத்தியத்ைத வள9க்க
6.மாறிப்ேபாகக் கூடிய இச்சrரத்தில் உய9 குண சத்தியத்ைதக் ெகாண்டு
7.இஜ்ஜSவ உயிராத்மா – உய9 காந்த மின் சக்தியினால்
8.இச்சrரத்தில் வாழக்கூடிய வாழ்நாளில் – விழிப்பு நிைல நாம் முதலில் ெபற
ேவண்டும்.
ஞானகுரு ெகாடுக்கும் அருள் வாக்குகள்
இந்த வாழ்க்ைகயிேல நாம் தவறு ெசய்யவில்ைல என்றாலும் தவறு
ெசய்பவ9கள் நிைறயப் ேபைரப் பா9க்கின்ேறாம். அவ9கள் சந்த9ப்பத்தால்
தவறுகள் ெசய்தாலும்
1.அவ9கைளப் பா9க்கக்கூடிய சந்த9ப்பம் நமக்கு வந்து
2.நம் நல்ல குணத்ைத மைறத்து விடுகிறது.
3.நமக்குள் சாப விைனகள் சாடுகிறது.
ஆனால் அேத சமயத்தில் நமக்குள் இருக்கும் பாவ விைனகள் என்ன
ெசய்யும்…?
1.ஒவ்ெவாருவைரயும் சாபமிடச் ெசய்யும்.
2.பாவங்கள் ெசய்யச் ெசால்லும்.
3.நம் குழந்ைதையக் கூட இரக்கமற்றுக் ெகாடூரமாகத் தாக்கச் ெசய்யும்.
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பிற9 நன்றாக வள9ந்து ெகாண்டு இருப்பா9கள். “அவ9கள் மட்டும் நன்றாக
இருக்கின்றா9கேள…!” என்பைதப் பா9த்ததும் ெபாறாைமயில் என்ன
ெசய்ேவாம்…?
அது… அவன் இப்படிச் ெசய்கிறான்… அப்படிச் ெசய்கின்றான்… என்ற நிைலயில்
பாவ விைனகைளச் ேச9த்துக் ெகாண்ேடயிருப்ேபாம். தன்ைன அறியாமேல
அது ெசய்ய ைவக்கும்.
நமக்கும் அவ9களுக்கும் ஒன்றுேம சம்பந்தேம இருக்காது. இருந்தாலும் நம்
உண9வின் தன்ைம மாறுபடப் ேபாகும் ேபாது…
1.பா9…! அவ9கெளல்லாம் என்னத்ைதப் ெபrதாகச் ெசய்தா9கள்…? என்று
2.இது ேபான்ற பாவ விைனகைளச் ேச9க்கச் ெசய்கிறது.
ஏதாவது ஒரு வழியில் அவ9களுக்கு இைடயூறு ெசய்யக்கூடிய நிைலயும்
அவ9கைள ேவதைனப்படச் ெசய்து அைதக் கண்டு ரசிக்கும் நிைலயாகத்தான்
வரும்.
ஆனால் நாம் தவறு ெசய்யவில்ைல.
நம் உயிருைடய ேவைல என்ன…? அைத நாம் ெதrந்து
ைவத்திருக்கின்ேறாமா…!
நாம் எைத எண்ணினாலும் “ஓ..” என்று ஜSவனாக்கி “ம்…” என்று நம் உடலாக
ஆக்கும். பா9த்தது ேகட்டது நுக9ந்தது அைனத்ைதயும்
1.ஓ..ம் நமச்சிவாய… சிவாய நம ஓ…ம் என்று
2.நம் உயி9 இயக்கி உடலாக ஆக்கி விடுகின்றது
உயிrன் ேவைல அது.
ெநருப்பில் பாத்திரத்ைத ைவத்து அதிேல பல ெபாருள்கைள இட்டால் எைதச்
ெசய்யுேமா அைதப் ேபால் நம் உயிரான ெநருப்பில் ேபாடும் உண9வுகைள
அதற்குத்தக்க இயக்கி அதனுைடய ேவைலகைளச் ெசய்யும்.
நாம் எந்தக் குணத்ைத எடுக்கின்ேறாேமா அதனின் மணத்தின் தன்ைம
ெகாண்டு அறிவாகவும் அதனுைடய இயற்ைகயின் தன்ைம (அந்த மணத்தின்
இயல்பாக) ெகாண்டு உண9வாகும்.
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உயி9 நம்ைம… “உண9வால் தான்” இயக்குகின்றது.
நாம் அடுத்தவ9களிடம்
1.உனக்கு உண9ச்சி இருக்கின்றதா..? என்று ேகட்கின்ேறாம்.
2.ெகாஞ்சமாவது அறிவு இருக்கின்றதா…! என்று ேகட்கிேறாம்.
(அறியக்கூடிய திறன் இருக்கின்றதா.. என்கிேறாம்)
ஒன்ைறச் ெசால்லப்படும் ேபாது தான் உண9ச்சிகள் வருகிறது. நான்
ேகாபமாகச் ெசால்கின்ேறன். அப்ெபாழுது அந்த உண9வுகள் என்ன
ெசய்கின்றது…?
உங்கள் உண9ச்சிகைளத் தூண்டும். நS இப்படிச் ெசால்லி விட்டாயா…? இரு…
நான் பா9க்கிேறன் என்ேபாம்.
எனக்குள் ேகாபமான உண9வின் தன்ைம விைளகின்றது. அந்தக் ேகாப
உண9வின் ெசால் ேகட்ேபா9 உண9ச்சிையத் தூண்டுகின்றது.
1.இயற்ைகயின் நிைலகள் எவ்வாறு வருகிறது…?
2.அது நம்ைம எப்படி இயக்குகிறது…? என்ற நிைலைய நாம் ெதளிவாகத்
ெதrந்து ெகாள்ள ேவண்டும்.
இைதப் ேபான்ற தSைமகள் நம்ைம அணுகாது பாதுகாத்துக் ெகாள்ள
ேவண்டும் என்பதற்காகத்தான் மாமகrஷி ஈஸ்வரப்பட்டாய குருேதவ9
மூன்று இலட்சம் ேபைரச் சந்திக்கச் ெசய்து பல பல அனுபவங்கைளக்
ெகாடுத்தா9.
இருபது வருட காலம் பல இடங்கைளச் சுற்றிேனன். ஒவ்ெவாருவரும்
அவ9கள் தவறு ெசய்யாமேல
1.அவருக்குள் துயர நிைலகள் எப்படி விைளகின்றது…?
2.அவ9கைளத் தவறுள்ளவ9களாக எப்படி மாற்றுகின்றது…?
3.பாவ விைனகளாக எப்படிச் ெசய்கின்றன9…?
4.சாப விைனகளாக எப்படி ெவளியிடுகின்றன9…?
5.தSய விைனகளாக எப்படி உருவாக்குகின்றன9…?
6.அவ9கைள அதிலிருந்து விடுபடச் ெசய்ய நS என்ன ெசய்யப் ேபாகின்றாய்…?
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இது தான் குருநாத9 எம்மிடம் ேகட்ட ேகள்வி. அதன் வழியில் விைடகளாகp
பல அனுபவங்கைளப் ெபறச் ெசய்தா9.
அவருைடய ேகள்விக்குத் தான் ெமய் ஞானிகள் காட்டிய உண்ைமயின்
இயக்கங்கள் எவ்வாறு இருக்கிறது என்ற நிைலைய எனக்குள் உபேதசித்து
அைத அறியும் ஆற்றலாக என்ைனப் ெபறச் ெசய்தா9.
குருநாத9 எனக்கு உபேதசித்தைத அவ9 ெபற்ற ெமய் ஞானத்ைத
உங்களுக்குள் பதிவு ெசய்வதற்ேக இந்த உபேதசம். பதிவு ெசய்தைத மீ ண்டும்
நிைனவுக்குக் ெகாண்டு வந்தால் அறியாது வரும் தSைமகைள நS ங்கேள
அகற்ற முடியும்.
தSைமகைள அகற்ற ேவண்டும் என்ற வலுவான எண்ணம் ெகாண்டு வரும்
ேபாது
1.குரு வழியில் உங்கள் உயிைர இயக்க முடியும்.
2.ெமய் ஞானிகளின் உண9வுகைள ஜSவனாக்க முடியும்.
3.அந்த ஞானிகளின் சக்திகைள உங்கள் உடலாக ஆக்க முடியும்.
குருநாத9 எமக்குக் காட்டிய நிைலகைளத்தான் உங்களுக்குள் பதிவு
ெசய்கின்ேறன். காரணம் குருைவ உங்களிடம் நான் பா9க்க ேவண்டும் என்று
விரும்புகின்ேறன்.
ஒவ்ெவாருவைரயும் அவ9கைள அறியாது தSைமகள் சாடுகின்றன. அந்தத்
தSைமகளிலிருந்து ஒவ்ெவாருவரும் அகல ேவண்டும் என்ற எண்ணத்ைத “நS
அங்ேக பாய்ச்சு…” என்றா9 குருநாத9.
நான் எனக்குள் விைளய ைவத்த ஞான வித்திைன உனக்குள் விைளய
ைவக்கின்ேறன். அைத நS உனக்குள் விைளயச் ெசய்.
இந்த உண9வின் வித்திைன யா9 யா9 விரும்புகின்றனேரா… தSைமகளிலிருந்து
விடுபட ேவண்டும் என்று யாெரல்லாம் ஏங்கி இருக்கின்றா9கேளா…
அவ9களுக்குள் அைதப் பதியச் ெசய்.
1.அங்ேக விைளந்து வரும் நிைலகளில்
2.அதில்.. “என்ைன நS அங்ேக காண்பாய்…” என்றா9 மாமகrஷி ஈஸ்வராய
குருேதவ9.
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ஈஸ்வரபட்ட9 ெகாடுக்கும் “rேமாட் கண்ட்ேரால் சக்தி”

குருநாத9 எம்ைமச் (ஞானகுரு) சாக்கைட அருேக அமர ைவத்து
உபேதசமாகக் ெகாடுத்தா9. பன்றி சாக்கைடயின் நாற்றத்ைத நுகராது
அதற்குள் இருக்கும் நல்ல உண9விைனத் தனக்குள் நுக9ந்து அதனின்
உண9வின் வள9ச்சியில் பrணாம வள9ச்சியாகி மனிதனாக வள9ந்து
வந்தது.
நாற்றமான உண9வுகைள நS க்கப்பட்டு நாற்றத்ைத நS க்கிடும் உண9வின்
எண்ணங்களாக மனிதனாக எப்படி வள9ந்து வந்துள்ேளாம்…? என்பைத
உண9த்தேவ அங்ேக உபேதசித்தா9 குருநாத9.
சாக்கைடயில் இருக்கும் நாற்றத்ைத நS நுகராேத. சாக்கைடயற்ற நிைலயாக
1.நாற்றத்ைத நS க்கிய அந்த அருள் ஞானியின் உண9ைவ நS இங்கிருந்து ெபறு.
2.அந்த அருள் ஞானியின் உண9வுகைள நS ெபற்றால் அந்த நாற்றத்ைத
நுகரவிடாது
3.அைத அறியத் தான் உதவும்… அந்தத் தSைம உனக்குள் விைளயாது.
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அைதப் ேபான்று இந்தச் சாக்கைடயான வாழ்க்ைகயில் இருக்கும் அந்த
உண9விைன நS க்கி ெமய்ப்ெபாருைளக் கண்டுணரும் அந்த சக்திையப் ெபறச்
ெசய்வதற்குத் தான் உன்ைன இங்ேக அைழத்ேதன்.
காரணம் இன்று இந்தக் காற்று மண்டலேம சாக்கைடயாக இருக்கின்றது.
இைத நுக9ந்து நுக9ந்து உடலுக்குள் அந்தச் சாக்கைடயான சத்ைதேய
நுகரும் தன்ைமையத் தான் அைடந்துள்ேளாம்.
விருப்பு ெவறுப்பு ேவதைன என்று
1.பிறைரக் குைற கூறும் உண9வுகைளத் தான் நாம் அதிகமாக
வள9த்திருக்கின்ேறாேம தவிர
2.குைறகைள நS க்கும் உண9வுகைள நமக்குள் வள9க்கவில்ைல.
ஆகேவ நாற்றத்ைதப் பிளந்த பன்றிையப் ேபான்று குைறகைள நS க்கி
நல்லைத நுகரும் ஆற்றல் ெபற ேவண்டும்.
பிறருைடய குைறகைளக் கண்டுண9ந்தாலும் அவ9கள் குைறகள் அகல
ேவண்டும்… ெதளிந்துண9ந்து ெசயல்படும் தன்ைம நமக்குள் ெபற ேவண்டும்
என்று எண்ணி எடுக்க ேவண்டும்.
அவ்வாறு எண்ணி எடுக்கும் ெபாழுது இந்த உண9வுகள் நமக்குள் விைளந்து
நம் ெசால்லின் உண9வுகைள அங்ேக ெசலுத்தப்படும் ெபாழுது குைறகைள
நS க்கும் சக்திகளாக அங்ேக ேதான்றுகின்றது.
தSைமகைள அகற்றிடும் நிைலையயும் தSைமகள் உனக்குள் புகாத
நிைலையயும் ெபற ேவண்டும் என்பதற்குத்தான் இங்ேக சாக்கைட அருேக
உன்ைன அமரச் ெசய்து உனக்கு உண9த்தியது.
ஆனால் சாக்கைடைய நுக9ந்து அய்யய்ேய… என்று எண்ணினால் அைத
நிைனக்கும் ெபாழுெதல்லாம் உனக்குள் சாக்கைடைய நுகரும் உண9ேவ
அதிகமாக வருகின்றது.
அந்தச் சாக்கைட நS க்க ேவண்டும்… அைதத் தடுக்க ேவண்டும் என்று
எண்ணும் ெபாழுது அந்தச் சாக்கைடைய நS க்கும் எண்ணங்களாக உனக்குள்
வருகின்றது.
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அைதப் ேபான்று தான்…
1.நS யாைரக் கண்டாலும்… எவைரக் கண்டாலும்… அங்ேக காணும் குைறகள்
எதுவாக இருப்பினும்
2.அந்த மகrஷியின் அருள் ஒளி ெபற ேவண்டும் என்ற உண9விைன
உனக்குள் ஏற்றுக் ெகாண்டு
3.அந்த மகrஷியின் அருள் உண9வுகள் அவ9கள் ெபற ேவண்டும் அவ9கைள
அறியாத இருள் நS ங்க ேவண்டும்
4.ெமய்ப்ெபாருள் கண்டுண9ந்து ெசயல்படும் சக்தி ெபற ேவண்டும் என்று நS
இைத எண்ணுவாய் என்றால்
5.உனக்குள் அறிவித்த இந்த உண9வுகள் ெமய்ப்ெபாருள் காணும் நிைலயாக
உனக்குள் வள்ரும்.
இந்த மனித வாழ்க்ைகயில் பிறருைடய குைறகைளக் காணாமல் இருக்க
முடியாது. இருந்தாலும் குைற என்று அது அறிவிக்கச் ெசய்கின்றது.
1.அறிவிக்க மட்டும் தான் அைதப் பயன்படுத்த ேவண்டும்
2.அதற்கடுத்து அைதப் பயன்படுத்தக்கூடாது.
ஆனால் அறிவிக்கச் ெசய்யும் நிைலையேய திரும்பத் திரும்ப எண்ணி
1.இப்படிச் ெசய்தான்… அப்படிச் ெசய்தான்… இப்படிேய ெசய்தால் நான் பா9த்துக்
ெகாண்டு சும்மா இருப்பதா…?
2.அவைன விடக்கூடாது…! என்று எண்ணும் ெபாழுது
3.நமக்குள் அறிவித்த அந்த நிைல… நமக்குள் எது தவறு…? என்று காட்டியேதா
4.அந்தத் தவைற நமக்குள் விைளய ைவத்து நம்ைமயும் தவறு
ெசய்பவனாகேவ வள9த்துவிடும்.
ஆக தவைற நS க்கும் நிைலகைளத் தான் நாம் வள9த்துக் ெகாள்ள ேவண்டும்.
மனித வாழ்க்ைகயில் குைற இல்லாது நடந்தவ9 யாருமில்ைல. ஒரு
மனிதனுைடய சந்த9ப்பம் குைறயான உண9வு வரும் ெபாழுது குைறயான
உண9வாக அைத ஈ9க்கப்படும் ெபாழுது…
1.அதிலிருந்து நாம் எவ்வாறு விலகிச் ெசல்ல ேவண்டும்…?
2.,குைறகைள எப்படி நS க்க ேவண்டும்…? என்று நாம் எண்ண ேவண்டும்.
அது தான் முக்கியம்.
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அந்தக் குைறகைள நS க்க அருள் ஞானியின் உண9ைவ நமக்குள் வலுவாக
ஏற்றுக் ெகாண்டால்… நாம் எடுத்துக் ெகாண்ட அந்த rேமாட் கண்ட்ேரால்
சக்தி யாருடன் பழகினாலும்… ேபசினாலும்… அவ9கைள அறியாது இயக்கும்
தSைமகைள நS க்கிடும் சக்தியாகவும்… அறிந்துண9ந்து ெசயல்படும்
சக்தியாகவும் அங்ேக இயக்கச் ெசய்யும்.
இைத நாம் ெசய்து பழக ேவண்டும்.
இன்று நாம் உபேயாகப்படுத்தும் டி.வி. மற்ற எெலக்ட்ரானிக் சாதனகளில் மூடி
மைறத்து இருப்பைத “rேமாட் கண்ட்ேரால்…” என்ற அந்த பட்டைனப் ேபாடும்
ெபாழுது சீராக இயக்குகிறது.. படேமா பாடேலா அல்லது எந்த இயக்கமாக
இருந்தாலும் இருந்த இடத்திலிருந்ேத அைதக் கவ9ந்து இயக்க முடிகின்றது
இைதப் ேபான்றுதான் ெமய் ஞானிகளின் ஆற்றைல நாம் எடுத்து
1.அந்தச் சக்தி எல்ேலாருக்கும் கிைடக்க ேவண்டும் என்ற எண்ணம் நமக்குள்
வளரும் ெபாழுது
2.ெமய்ப் ெபாருைளக் கண்டுணரும் நிைலயாக rேமாட் கண்ட்ேரால் (REMOTE
CONTROL) ஆக
3.நம்ைம அந்த ஞானிகள் இருக்கும் இடத்திற்கு அைழத்துச் ெசல்லும்.
நம் ெசால்ைலக் ேகட்ேபா9 உண9வுகளில் அங்கிருக்கக்கூடிய தSைமகைள
மாற்றி அைமக்க இது உதவும். நமக்குள்ளும் அது வராதபடி நல்ல
உண9வுகைளத் ெதளிந்து ெகாள்ளும் நிைலயாக வரும்.
இைதத்தான் மகா சிவராத்திr என்று இருளுக்குள் மைறந்த ெபாருைளக்
கண்டுண9ந்த அருள் ஞானிகள் காட்டிய வழிகைள நாம் ெபறும் நிைலயாக
மகா…! அைனத்தும் நமக்குள் உண்டு என்று காட்டியுள்ளா9கள்.
ஆகேவ அந்த அருள் ஞானிகள் காட்டிய அருள் வழியில் நாம் ெதrந்திடும்
நிைலயாக சிவன்ராத்திr என்று விழித்திருப்ேபாம்.
1.இருைள நS க்கிப் ெபாருள் காணும் நிைலயாக
2.விழித்திருக்கும் அந்த உண9வின் சக்திைய நாம் அைனவரும் ெபறுேவாம்.
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மந்திர ஒலியில் நாம் சிக்கிவிடக்கூடாது – ஈஸ்வரபட்ட9

விஞ்ஞானத்தால் இன்ைறய மனிதன் தன் ஞானத்தால் ெவகு ேவகமாகச்
ெசயல்படுத்தும் இத்தருணத்தில்…
1.மந்திர ஒலியின் யாகத்தால் தன் ஆத்மாைவ
2.இப்பூமியின் பிடிப்பைலயிலுள்ள ஆவி ஆத்மாக்களின் ஈ9ப்பு சுழற்சியில்
சிக்க விட்டுவிடக் கூடாது.
ஆலயத்தில் ஆண்டவைன வணங்கும் வழிமுைறயறிந்து வணங்க ேவண்டும்.
ஒவ்ெவாரு மனிதனுக்குள்ளும் ெதய்வமுண்டு…!
1.யாகத்தின் ெதாட9பில் மந்திர ஒலிைய ஒலிக்கக் கூடிய ஆலய வழிபாட்டின்
உண்ைம நிைல என்ன…?
2.ெதய்வத்திற்கு ஓதப்படும் மந்திர ஒலியினால் மனிதன் வணங்கும்
ெதய்வத்திற்கு என்ன பலன்…?
3.மந்திர ஒலிைய ஒலிக்கக் கூடிய ஆத்மாக்கள் அதனுைடய உண்ைமத்
ெதாட9ைப அறிந்து ஒலிக்கின்றா9களா…?
ஒலியின் நாதம் ெகாண்டு தான் தன்னுைடய இயக்கத்தின் ெதாட9புக்கு ஜSவன்
ெபற வருகின்றது.
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பல ஆயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முதலில்..
1.மனிதன் தான் வணங்கும் ெதய்வ நிைலக்கு ஜSவன் ஏற்படுத்தக்கூடிய
தருணத்தில்
2.மனிதனின் முதல் நிைலயான “புகழ்…” என்ற
3.ேபராைசக் குணம் ஏற்பட்ட காலத்தில் வள9ந்ததுதான் மந்திரமும் யாகமும்.
இயற்ைகயின் ெதாட9பில் ஜSவ சrரத்திற்கு வலு ஏற்படுத்திக் ெகாள்ள
இம்மனிதனின் உடலிலுள்ள மின் காந்த ஒலி அைலக்கு மீ ண்டும் வலுத்
தன்ைம கூட்டிக் ெகாள்ளக் கூடிய வள9ச்சிக்காக மந்திர தந்திரங்கைள
வடித்துக் ெகாண்டா9கள் அரச9கள்.
மாய உருக்கைளக் ெகாண்டு… தன் ஈ9ப்பு வட்டத்திற்கு இவ் ஒலிையயும்
ஒளிையயும்… ஜSவனற்ற ஆத்ம உயி9 அைலகைளத் தன் சrர ஆத்ம
அைலயுடன் ஈ9ப்புப்படுத்தி… மந்திரத்தால் அரச9கள் மாய வித்ைதகள்
நடத்தின9.
அத்தைகய சூட்சுமத்தின் முதல் வித்து தான்… யாகங்கைள நடத்தி
யாகங்களில் பலியிடும் நிைலகள்…!
யாகத் தSயிேல பலியிடக் கூடிய உயி9 ஜSவனின் ஆத்ம ஒலிையத் தன்
சrரத்தின் ஈ9ப்பு வட்டத்துடன் வள9த்துக் ெகாண்ட வழித் ெதாடrல்தான்
யாகங்களும் மந்திர ெஜபங்களும் அரச9கள் ஆண்ட காலம் ெதாட்டு வள9ந்து
வந்தது.
அரசன் அதற்ெகன்று குருமா9கைள நியமித்த பின்…
1.குருவிற்கு அரசன் அடிைமயா…?
2.அரசனுக்குக் குரு அடிைமயா..! என்ற ெதாடrல்
3.இயற்ைகயின் உண்ைமத் தத்துவத்ைத ஆரம்பத்தில் சித்த9கள் காட்டிய
இயற்ைகத் ெதாடrல் வள9க்காமல்
4.இைறவன் என்ற உருவத்ைதக் காட்டி…!
5.மனிதன் தன்ைனத் தாேன அடகு ைவத்திடும் நிைலதான்
6.மந்திரமும் தந்திரமும் யாகங்களும் ேவள்விகளும் ஆசார
அனுஷ்டானங்களும்.
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எவ்ெவாலியின் ஈ9ப்பில் உண9வின் எண்ணம் ெசல்கின்றேதா அதற்ெகாத்துத்
தான் ஆத்ம உயி9 ஜSவன் ெபறுகின்றது. அவ்ெவாலியின் ெதாட9பு
ெகாண்டுதான் ஈ9ப்பின் ெதாட9 வலுக் ெகாள்கின்றது.
இைறத் தன்ைம என்பது எங்குள்ளது..? இைறவன் யா9…? மனிதன் யா9…?
1.மனிதனுக்குள் உள்ள உயி9த் ெதய்வம் பிrந்தெதன்றால் இவ்வுடல் அழியக்
கூடியதுதான்…!
2.இந்தத் தத்துவத்ைதத் தன்னுள் அறிந்த மனிதன் “தான் யா9…?” என்பைத
உணராமல்…
3.கலியின் ெசயலில் ெதய்வெமன்ற உண9வில் ஆத்மாைவ அடகு ைவக்கும்
வழித்ெதாடrேலேய
4.மனிதனின் அறியக் கூடிய உய9 ஞானத்ைத வள9க்கவிடாது இன்று உலகம்
ெசல்கின்றதப்பா…!
ஆனால்…
1.ெமய் ஞானத்தின் உண்ைமயின் தத்துவத்ைத உணரக்கூடிய பக்குவம்
2.இஜ்ஜSவ சrரத்தில் இவ் உயிராத்மா இயங்கக்கூடிய காலம்தான் என்பைத
உண9ந்து
3.ஒவ்ெவாரு மனிதனும் தன்ைனத்தாேன உண9ந்திடல் ேவண்டும்.
ஞானகுரு ெகாடுக்கும் அருள் வாக்குகள்
ஒரு எெலக்ட்rக் ைலட்ைட மனிதன் தான் உருவாக்குகின்றான்.
இருளான இடங்களில் ஸ்விட்ைசத் தட்டிய பின் அந்த விளக்கு ெவளிச்சத்ைத
உமிழ்ந்து இருைள விலக்குகின்றது. விளக்கின் ெவளிச்சத்தால் அங்கிருக்கும்
ெபாருள்கைளக் காணும் நிைல வருகின்றது.
இைதப்ேபால தான் அந்த ெமய்ஞானிகள் தனக்குள் உண9வின் தன்ைமைய
ஆற்றல் மிக்கதாக மாற்றி இருள் சூழ்ந்த நஞ்சிைன ஒளியாக மாற்றியவ9கள்.
நஞ்சின் தன்ைம அதிகமாகும் ெபாழுது இருள் சூழும் நிைலகளுக்குக்
ெகாண்டு வந்துவிடுகின்றது. ஆனாலும்
1.நஞ்சு ஒரு ெபாருளுக்குள் தாக்கிய பின் ெவப்பமாகின்றது.
2.ெவப்பம் அதிகமாகும் ெபாழுது ெநருப்பாகி ஒளியாக மாறுகின்றது.
3.மனிதனின் ஆறாவது அறிவு இத்தன்ைம ெகாண்டேத.
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இருளின் தன்ைம வரும் ெபாழுது ஒளிையப் பாய்ச்சி அந்த இருைள மாய்த்து
இருளுக்குள் ஒளியாக மாற்றும் ஆற்றல் ெகாண்டது மனிதனின் ஆறாவது
அறிவு.
ஆதியிேல எல்ைலேய இல்லாத ேபரண்டத்தில் நஞ்சின் தன்ைமேய பரவி
எங்கும் இருண்ட நிைலயாக இருந்தது. எல்ைல என்றால் இைதப் ேபான்ற
ேகாள்கேளா நட்சத்திரங்கேளா சூrயேனா இல்லாது சூனியப் பிரேதசமாக
இருந்தது.
சூனியப் பிரேதசத்தில் ஆவியாகப் பட9ந்து இருக்கும் அக்காலத்தில்
ஆவிகளிேல மிகவும் சக்தி வாய்ந்தது அந்த விஷம் தான்.
ஆதியிேல அந்த விஷத்தின் தன்ைம மற்ற அைமதி ெகாண்ட நிைலகைளத்
தாக்கும்ேபாது தான் ெவப்பம் உருவாகின்றது. ெவப்பத்தின் தன்ைம ெபருகி
ஒளியாக அதாவது ெவளிச்சமாகின்றது.
ெவப்பத்தினால் ெவளிச்சத்தின் நிைலகள் வரப்ேபாகும் ேபாது
1.ஈ9க்கும் நிைல உருவாகி… “காந்தம்”
2.தன்னுடன் அைணத்துக் ெகாண்டு வளரும் தன்ைமயாக
3.மீ ண்டும் மீ ண்டும் ஜSவனாக்கும் சக்தியாக அது விைளகின்றது.
எதனுடன் ேச9த்து ஒரு அணுவின் தன்ைம விைளந்தேதா இந்த நஞ்சு
“உலைக ஒளியாக்கும் நிைல…” வருகின்றது.
அது கடந்து வரப்படும் ேபாது ஒவ்ெவாரு நிைலகள் ெபற்று இவ்வாறு தான்
“பிரபஞ்சம் இயக்கச் சக்தியாக…” மாறியது.
இயக்கச் சக்தி மாறினாலும் மீ ண்டும் நஞ்சின் தன்ைம மற்ெறான்றுடன்
ேமாதி ேமாதி ெநருப்பாகின்றது. பின் அந்த ெநருப்பிேல நஞ்ைசப் ேபாட்ட
பின் அந்த நஞ்சினுைடய சக்தி இழக்கப்படுகின்றது.
நஞ்சால்தான் ெவப்பம் உருவாகின்றது. ஆனால் அந்த ெவப்பத்தால் நஞ்ைச
அடக்க முடிகின்றது. இவ்வாறு உருவாகும் உண9வின் சக்திைய அந்தப்
ேபருண்ைமகைள ெமய்ஞானிகள் தனக்குள் கண்டுண9ந்தன9.
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ேபரண்டத்தின் இயல்பின் நிைலகளயும் மனிதனான பின் ஆறாவது அறிவின்
தன்ைம எப்படிச் ெசயல்படுகிறது…? என்ற நிைலகைளயும்
அறிந்துண9ந்தவ9கள் மகrஷிகள்.
ெநருப்பில் நஞ்சிைனப் ேபாட்டால் அந்த ெநருப்பின் தன்ைம நஞ்சிைன எப்படி
வழ்த்தி
S
விடுகின்றேதா இைதப் ேபால நஞ்சிைன ஒடுக்கி ஒளியின் சிகரமாக
மாற்றிடும் நிைலகள் ெபற்றது “மனிதனின் ஆறாவது அறிவு” என்றும்
காட்டினா9கள் ஞானிகள்.
ஆறாவது அறிவின் துைண ெகாண்டு நஞ்சிைன ெவன்று
1.ஏழாவது நிைலயாக ஒளியாக மாறுவைதத்தான் சப்தrஷி என்று ெசால்வது.
2.அந்த நிைல ெபற்றவ9கள் சப்தrஷி மண்டலமாக இன்றும் உள்ளா9கள்.
இைதச் சீராகச் ெசயல்படுத்தவில்ைல என்றால் உயிருடன் ஒன்றிய நிைல
அற்று மனித உரு இல்லாது நஞ்சு ெகாண்ட உடல்கைளத்தான் ெபற முடியும்.
உதாரணமாக நாம் மாட்டிற்கு ஆகாரம் ேபாடுகிேறாம் என்றால் கடும் நஞ்சாக
இருக்கும் நாற்றமாக இருக்கும் அந்த நS ைர ஊற்றுகின்ேறாம்.
மாடு அைத உணவாக உட்ெகாண்டு அதிேல கலந்த நஞ்சிைனத் தன் உடலாக
மாற்றிக் ெகாண்டு அந்த நஞ்சின் வலிைம ெகாண்டு ஒரு இயக்கச் சக்தியாக
மாற்றி உடலின் வலிைமைய அது ெபறுகின்றது.
1.அதாவது நஞ்ைசத் தன் உடலாக மாற்றிவிட்டு
2.அதனுைடய மலத்ைத நஞ்சற்றதாக மாற்றுகின்றது.
மனிதனான நாேமா உணவாக உட்ெகாள்ளும் அதற்குள் இருக்கும் நஞ்சிைன
நS க்கிவிட்டு நமது உடைல நல்லதாக (அதாவது) ஆறாவது அறிவாக
அைடகின்றது.
நஞ்சிைன மலமாக மாற்றி நல்ல உண9வின் தன்ைம உடலிலிருந்து
வரக்கூடிய அந்த மணத்ைதத்தான் ஆறாவது அறிவாக உண9த்துகின்றன9.
எைதயும் சரணமைடயச் ெசய்யும் சக்தியான நம் ஆறாவது அறிைவத்தான்
கா9த்திேகயா என்று காரணப் ெபய9 ைவத்தன9 ஞானிகள்.
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அகண்ட அண்டத்தில் வரும் எத்தைகய நஞ்சாக இருந்தாலும் அைத அடக்கி
இருைள நS க்கிப் ெமய்ப் ெபாருைளக் கண்டுண9ந்தவன் அகஸ்தியன்.
மனிதனின் நிைலகள் முழுைம அைடந்து விண் ெசன்ற முதல் மனிதன்
அகஸ்தியன்.
1.தான் நுகரும் உண9வுகள் அைனத்ைதயும் ஒளியாக்கி
2.தனி மண்டலமாக துருவ நட்சத்திரமாக இருக்கின்றான்.
அந்த அகஸ்தியன் உமிழ்த்திய உண9வின் தன்ைமைய எவெரவ9
கவ9ந்தனேரா அவ9கள் ஆறாவது அறிவின் தன்ைமைய ஏழாவது நிைலயாக
ஒளியாக மாற்றிச் சப்தrஷி மண்டலங்களாக இன்றும் வாழ்ந்து வள9ந்து
ெகாண்டுள்ளா9கள்.
துருவ நட்சத்திரத்தின் உண9ைவப் ெபற்றவ9கள் அைனவருக்குேம
1.தSைமகைள அகற்றிடும் நிைலயும்
2.நஞ்சிைனத் தனக்குள் அடக்கிடும் ஆற்றலும்
3.உயிருடன் ஒன்றும் உண9வுகைள ஒளியின் சிகரமாக மாற்றும் நிைலகள்
வருகின்றது.
ேபரண்டத்தின் உண்ைமகைள மாமகrஷி ஈஸ்வராய குருேதவ9 எமக்கு
உண9த்திையத்தான் உங்களுக்குச் ெசால்லி வருகின்ேறாம். அகஸ்தியன்
உண9ைவக் கவ9ந்து தான் நானும் இைதக் கண்ேடன் என்று குருநாத9
எமக்கு (ஞானகுரு) உண9த்தினா9.
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பித்துப் பிள்ைளயான (பித்துக்குளி) ஈஸ்வரபட்ட9

மாமகrஷி ஈஸ்வராய குருேதவ9 பித்தைனப் ேபான்று தான் இருந்தா9. புற
உலகிற்கு அவைரப் பா9க்கும் ெபாழுது ஒன்றுமறியாத பித்தன் என்ேற
எண்ணிேனாம். ஆனால்
1.பித்தான உடலுக்குள் நின்று
2.ஒளியான சத்ைத தனக்குள் வள9த்து உலகின் தன்ைம அறிந்துண9ந்து
3.அறிந்திட்ட உண9வின் சத்ைதத் தனக்குள் ஒளியாக மாற்றி விண்ணுலகம்
ெசன்றா9.
மாமரத்தில் உருவாகும் காய் முதலில் புளிப்பின் தன்ைம அைடந்தாலும்
முதி9வில் கனியாகி மற்றவ9கள் ரசித்து உணவாக உட்ெகாள்ளும் நிைல
வருகிறது.
அைதப் ேபான்று நம் குருநாத9 இந்த மனித வாழ்க்ைகயில் வந்த
1.நஞ்சிைன நுகராது இனித்த வாழ்க்ைக என்ற நிைலையத் தனக்குள் எடுத்து
2.நஞ்சிைன ெவறுத்து ெமய் உண9விைனத் தனக்குள் வள9த்து
3.”தன்னிச்ைசயாக…” மகிழ்ந்திடும் உண9வுடன் ெசயல்பட்டா9.
4.அப்படி இருக்கும் நிைலைய… அவைரப் பா9ப்ேபாருக்கு பித்தைனப் ேபான்று
காணப்பட்டா9.
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பிற்காலங்களில் அவ9 உண9த்திய உண9வின் ஒலிகள் ெகாண்டு தான்
அைத அறிய முடிந்தது.
இந்தப் பூமியில் வாழ்ந்த உடல் பற்ைற அவ9 அகற்றிவிட்டு அந்த ெமய்
ஞானிகள் மீ து பற்று ெகாண்டு அந்த அருள் உண9வுகைள அவ9 வள9த்துக்
ெகாண்டு ஒளியின் தன்ைம ெபற்றா9.
நமக்குள் எைதப் பற்ற ேவண்டும் எைதப் பற்றற்றதாக மாற்ற ேவண்டும்
என்று எமக்குத் (ஞானகுரு) ெதளிவாக உண9த்தினா9.
ெவறுப்பு ேவதைன ேகாபம் குேராதம் என்ற நிைலயும் பிறைர ெவறுத்திடும்
நிைலயும் பிறைர அழித்திடும் உண9வுகைளயும் நமக்குள் இைணயவிடாது
அைத ெவறுத்து அந்தத் தSைமகைளப் பற்றிடாது அருள் ஞானியுடன் பற்று
ெகாண்ட உண9வுகைள வள9த்து அைதக் காத்திடும் நிைலயாக நS எவ்வாறு
இருக்க ேவண்டும்…? என்றும் உண9த்தினா9.
என்ைனப் பிற9 காணும் ெபாழுது நான் பித்தனாக இருக்கின்ேறன். காரணம்
1.இந்தப் புவியின் ஆைச ெகாண்ட நிைலயில் அவ9கள் என்ைனப் பா9க்கும்
ெபாழுது
2.என்ைனப் பித்தன் என்று அவ9கள் எண்ணுகின்றா9கள்
3.ஆனால் ஆைசயின் நிைலகள் ெகாண்டு அவ9கள் தான் பித்தராக
இருக்கிறா9கள் என்று அவ9கள் உணரவில்ைல.
பித்தனாகி… இந்த உடலின் தன்ைமக்ேகா பித்ைதப் ேபான்ற உடலின்
உண9ச்சிகளுக்ேகா… நான் அடிைமயாவதில்ைல. உண9ச்சிகைள அடக்கி
1.அந்த ெமய் ஞானிகளின் உண9ைவ நான் ெபற ேவண்டும் என்று
2.அந்தப் பித்துப் பிள்ைளயாகத்தான் (பித்துக்குளி) நான் இருக்கிேறேன தவிர
3.இவ9கைளப் ேபான்று உடலின் பித்துப் பிள்ைளயாக நான் இல்ைல…! என்று
எம்ைமத் ெதளிவாக்கினா9 குருேதவ9.
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மனித வித்தின் பலன் உய9 ஞானம் தான் – ஈஸ்வரபட்ட9

இயற்ைகயில் அமிலத்தின் ஒளி ெபற்று மண்டலக் ேகாள்களின் ஈ9ப்பு
வட்டத்தில் பூமியின் நட்சத்திரக் ேகாள்களின் அமில வள9ச்சியால்
உருவானது தான் இவ்வுயி9 ஆத்மாக்கள்.
அைவ வள9க்கக்கூடிய வள9ச்சியும்… உருவான அந்தத் ெதாட9 நிைலயின்
வழித் ெதாடrல்தான் வள9த்துக் ெகாள்ள முடியுேமயன்றி
1.வள9ச்சித் ெதாடருக்கு எதி9ப்பு நிைல ஏற்படும் ெபாழுது
2.வள9ச்சியின் உருமாறக்கூடிய தன்ைம தான் வள9ப்பில் காண முடியும்.
நம் பூமியின் இயற்ைகத் தன்ைமயின் ஜSவ வித்தின் பலன் நிைலேய…
மனிதனின் உய9 ஞான ஒளி சக்தி ெபறக்கூடிய… “ெதய்வ நிைல தான்…”
எந்த வித்தின் ெதாடrலும்…
1.ஒரு பயி9 வள9ந்து அதனின் பலன் தந்தாலும்…
2.அந்தத் ெதாடrன் மகசூல் பலவாகப் ெபருகும் பக்குவத்தில்தான் பலவும்
நைடெபறுகின்றன.
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அத்ெதாடrன் ெதாடrல் தான்… ஆதி மனிதனின் உண9வில் மனித உரு
எண்ண வள9ச்சி ஞானம் ெகாள்ளும் உய9வு நிைல…. மனித வித்தின்
உண9வின் உய9 மண்டலமாம் பூமி மண்டலத்தில் உருவான மனிதச் ெசயல்.
இருந்தாலும் இதிேல மனிதன் வள9ச்சி ெகாண்டு வாழும் காலம் மிகக்
குறுகியதுதான்.
ஓ9 விைதைய நாம் விைதத்து… அந்த விைத வள9ந்து ெசடியாகி.. மரமாகி…
பக்குவம் ெபற்றுப் பலனாய் அதனுைடய மகசூல் திரும்பிப் ெபறக்கூடிய
காலம் நS ண்ட நாட்களாகி விடுகின்றது.
அைதப் ேபான்று தான் இப்பூமியும் வள9ந்து வந்தது.
அதனுைடய வள9ச்சியின் பக்குவ முதி9வு நிைலக்குப் பிறகு… வள9ச்சியின்
பயனாய் மனித உண9வின் உய9 ஞானம் ெகாண்டு ெசயல்பட்ட காலம்தான்…
பூமி வித்தின் பலன் கண்ட காலம்…!
கண்ட பலைன… மீ ண்டும் பயிராக்கினால்தான் பலனின் ெதாட9 வள9ந்து
ெகாண்ேட இருக்கும்.
ஓ9 மரம் பலன் தரும் காலங்கள் முடிந்து… அம்மரத்தின் வள9ச்சிைய ஒத்து…
மரத்தின் முதி9ைவக் ெகாண்டு பட்டுப் ேபான பிறகு… அம்மரத்தின் விைதகள்
பல ேகாடியாய் வளர ைவக்கக் கூடிய பயைன அம்மரம் தருகின்றது.
அப்படித் தந்தைத விரயமாக்காமல் வள9க்கும் வள9த் ெதாட9ச்சிையப்
ேபான்று தான்
1.இப்பூமியின் வித்தின் ெதாடrல் விைதயான நம் ஆத்மாவும்
2.மீ ண்டும் பல வித்துக்கைள வள9க்கக்கூடிய விைதயாகும் பக்குவத்
ெதாடrல் வளர ேவண்டும்.
மனிதனுைடய எண்ணத் ெதாட9 தன்ைனத் தாேன தான் உண9ந்து…
இயற்ைகயின் ஒலி ஒளித் ெதாட9 ெகாண்டு உய9 ஞானத்ைத அறியும்
உண்ைமத் தத்துவ ஞானியாய் உய9ந்திட ேவண்டும்.
தன் ஆத்ம உயிrன் ஜSவ காந்த மின் ெதாடருக்கு…
1.இக்காற்றைலயில் கலந்துள்ள மகrஷிகளின் ஒளி அைலகைள
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2.தன் உய9வின் எண்ணத்தால் நுக9ந்ெதடுக்கும் தியான வழி ெகாண்டு
3.இஜ்ஜSவ ஒளியின் ஒளி நாதத்தால் மனிதன் ெதய்வ நிைல ெபற ேவண்டும்.
ஞானகுரு ெகாடுக்கும் அருள் வாக்குகள்
பழனியில் முருகன் சிைலக்குப் பக்கத்தில் ேபாக9 சமாதி
ைவத்திருக்கின்றா9கள்.
முருகனுக்கு அபிேஷகம் ஆராதைன எல்லாம் ெசய்து விட்டுப் ேபாக9
சமாதிக்கு வந்து “உனக்கு ஒரு கும்பிடு..! என்று கும்பிட்ட பின் காணிக்ைகயும்
ெகாடுத்து விட்டுத் தன் பிள்ைளகளுக்கு ஏதாவது அ9ச்சைன ெசய்து
ெகாண்டால் ேபாதும் என்று அைதத்தாேன நாம் ெசய்கிேறாம்.
முருகன் ேகாயிலில் ேபாகைர சமாதியாக ைவத்திருக்கின்றா9கள். ஆனால்
“அவ9 யா9…?” என்பது ெதrயாது.
முருகைனப் பா9த்த பின்… இந்தத் ெதய்வ குணத்ைத உண9த்திய அந்தப்
ேபாகமாமகrஷியின் அருள் சக்தி நாங்கள் ெபற ேவண்டும் ஈஸ்வரா என்று
இப்படி எண்ண ேவண்டும்
முருகன் சிைலையச் சிருஷ்டித்துக் ெகாடுத்தவன் ேபாகன். சிைலைய ஏன்
அைமத்தான்…? எப்படி அைமத்தான்…? என்று ெதrந்து ெகாள்ள ேவண்டும்.
ஆறாவது அறிவின் தன்ைமயாக இந்தப் பிரபஞ்சம் மனிதனாக எப்படி
உருவாக்கியது…? என்பைத அறிந்து ெகாண்டவ9 ேபாக9.
1.பிரபஞ்சத்தில் விைளந்தைவ நவக்ேகாள் அது தான் “நவபாஷாணம்…”
2.இருபத்ேதழு நட்சத்திரங்கள் இது “ைவரம்…”
3.இருபத்ேதழு நட்சத்திரங்களின் சத்ைத இைணத்து சூrயனிலிருந்து
உமிழ்த்தும் காந்தப்புலன் அறிவு “பாதரசம்…”
ேகாள்களின் சத்ைதயும் நட்சத்திரங்களின் ஆற்றல்கைளயும் சூrயன்
தனக்குள் எைதக் கவ9ந்து ெகாண்டேதா அதனின் உண9வின் ெசயலாக
உலைக மாற்றுகின்றது என்ற நிைலைய அவன் உண9ந்து அைதப் ேபான்ேற
உண9வின் ெசயலாக முருகன் சிைலைய உருவாக்கினான்.
எந்தக் ேகாள் உமிழ்த்துகிறேதா அது பூமிக்குள் பரவி வந்தாலும் தன்
இனத்ைதக் கவ9ந்து அது பாஷாணமாக உருவாக்கும்.
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இேத ேபால் இருபத்ேதழு நட்சத்திரம் அது ஒவ்ெவாரு நட்சத்திரத்திலிருந்து
உமிழ்த்தும் உண9வுகள் புவிக்குள் பரவி ஒவ்ெவாரு ைவரமும் ஒவ்ெவாரு
கலராக இருக்கும்.
நட்சத்திரத்திலிருந்து வரும் மின் அணுக்கள் புவியின் ஈ9ப்புக்குள் வந்து
தனித்து எதிலும் சிக்காது வrய
S
உண9வு ெகாண்டு சந்த9ப்பவசத்தால்
பூமியிேல பதிந்து விடுகின்றது.
அப்படிப் பதிந்து விட்டால்
1.எந்த நட்சத்திரம்… எந்தக் கல்… எந்த மண்… எந்தச் ெசடியிேல…
2.இது அதிகமாகக் கலந்து இருக்கின்றேதா அதனின் சத்து வந்த பின்
3.இதன் ஈ9ப்பு வட்டத்திற்குள் மண்ணிற்குள் மைறந்து கருவாகி
4.தன் சத்ைத மட்டும் அது உறிஞ்சி
5.ஒளியின் சிகரமாக அந்த ைவரம் விைளகின்றது.
இைத எல்லாம் ேபாகன் கண்டுண9ந்தான்.
இந்தச் சத்துகள் எல்லாத் தாவர இனங்களிலும் எல்லா மண்ணுகளிலும்
கலந்து இந்த உண9வின் இயக்கமாகச் சூrயன் எவ்வாறு ஒளிச் சுடராக
இருக்கின்றேதா இைதப் ேபால ஒளியின் சிகரமாக அறிந்திடும் அறிவின்
ஆற்றல் ெபற்றவன் மனிதன் என்று ேபாகன் கண்டுண9ந்தான்.
அவ்வாறு தான் அறிந்துண9ந்த நிைலகள் ெகாண்டு இந்தப் பிரபஞ்சம்
உருவானைதேய மனித உரு ேபால அந்த உருவத்ைத உருவாக்கினான்
ேபாகன். அது தான் முருகன் சிைல.
மனிதனுக்கு ேவண்டிய ஜSவாதாரமான அறிவின் தன்ைமயும் தSைமகைள
அகற்றும் உண9ைவயும் ெகாடுக்கும் தாவர இனங்கள் அது எவ்வாறு
உருவானெதன்ற நிைலையயும் அறிந்து ெகாண்டான் ேபாகன்.
சிைலைய உருவாக்கும் ெபாழுது மனிதனுக்கு ஜSவாதாரமாகவும் தSைமகள்
அகற்றிடும் உண9வின் தன்ைம எண்ணங்கள் வடித்த அந்தத் தாவரங்களின்
உண9வுகைள அவன் கவ9ந்து அைதச் சாரைணயாகக் ெகாடுக்கின்றான்.
உயிரணுவாகத் ேதான்றியதிலிருந்து மனிதனாக வரும்ேபாது பல வைகயான
தாவர இனங்கைள உணவாக உட்ெகாண்டது.
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அந்தச் தாவர இனச் சத்தின் மூலமாக வள9ந்து தன்ைனக் காத்திட அந்த
ஞானத்தின் நிைலகள் எப்படிச் ெசயல்பட்டேதா அந்தத் தாவர இனச் சத்ைத
எல்லாம் இந்தச் சிைலக்குள் சாரைணயாகக் ெகாடுக்கின்றான்.
மனிதனான நாம் உணவாக உட்ெகாள்ளும் உணவிற்குள் மைறந்த நஞ்சிைன
மலமாக மாற்றிவிட்டு நல்லைத நம் உடலாக்கிக் ெகாள்கின்ேறாம்.
இைதப்ேபால இதற்கு ேந9 எதிrைடயாக இந்த மனிதனின் சிைலைய
உருவாக்கித் தன்ைன அறியாது வந்த தSைமகைள அகற்றும் நிைலயாக
ஆறாவது அறிைவ முருகா என்று காட்டினா9 அந்தப் ேபாக9.
மண்ணுலகில் தன்னுடன் வாழ்ந்த மக்கள்…
1.அவ9களுக்குள் அறியாது வந்த நஞ்ைச நS க்கி மகிழ்ந்திடும் உண9வின்
தன்ைமையப் ெபருக்க ேவண்டும்…
2.விண்ணுலக ஆற்றல் ெபற ேவண்டும் என்ற அந்த ஆைசயுடன் தான்
முருகன் சிைலையப் பைடத்தா9 ேபாக9.
3.முருகன் சிைலையப் பா9க்கும் மனித9கள் தனக்குள் வரும் இருைள நS க்கி
4.ெமய் ஒளி காணும் உண9வுகைளப் ெபறச் ெசய்தா9 ேபாக9.
அப்ெபாழுது அவ9கள் மகிழ்ச்சியான உண9வுகைள ெவளிப்படுத்தும் ெபாழுது
அந்த மகிழ்ச்சியான உண9வின் அைலகைளத் தனக்குள் கவ9ந்து ஒளியின்
சுடராக மாற்றிச் ெசன்றவன் ேபாகன்.
இைதத் ெதளிவாக மனதில் ைவத்துக் ெகாள்ளுங்கள்.
அன்ைறய நிைலகளில் இந்தச் சிைலையப் ேபாக9 உருவாக்கி அதன் மீ து
நS ைரச் ெசாட்டச் ெசய்தா9. நS rன் நிைலகள் படும் ேபாது ெவப்பத்தால்
சிைலயிலிருந்து ஆவியாக அைலகளாகப் பட9கின்றது.
சிைலைய உற்றுப் பா9க்கும்ேபாது அதிலிருந்து வரும் அைலகைள
அைனவரும் நுகர ேவண்டும் என்பதற்ேக அவ்வாறு ைவத்தா9 ேபாக9.
சிைலையப் பா9க்கும் ெபாழுது நாம் எைத எண்ண ேவண்டும்…? எைத நுகர
ேவண்டும்…?
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1.முருக குணத்ைதக் காட்டிய அந்தப் ேபாக மாமகrஷியின் அருள்சக்தி
நாங்கள் ெபற ேவண்டும்.
2.மனிதனான ஆறாவது அறிவின் தன்ைம முழுைம ெபற ேவண்டும்.
3.எங்கைள அறியாத இருள்கள் நS ங்க ேவண்டும்.
4.ெமய்ப் ெபாருள் காணும் திறன் நாங்கள் ெபற ேவண்டும் என்று ஏங்கி
அந்தச் சிைலையப் பா9த்து நுகர ேவண்டும்
அதிலிருந்து ெவளி வரும் மணத்ைத நுக9ந்தால் நம் வாழ்க்ைகயில் நம்ைம
அறியாது வரும் தSைமகைள மாற்றி நன்ைமயின் சக்தியாக அந்த ஒளியான
நிைலைய நாம் ெபற முடியும்.
இன்று அந்தப் ேபாகமாமகrஷிைய யாராவது எண்ணுகின்றனரா…? அவ9
காட்டிய அந்த அருள் ஒளி ெபற ேவண்டும் என்று எண்ணுகின்றனரா…?
உனக்கு நான் அ9ச்சைன ெசய்ேதன்… அதனால் என்ைன நS காப்பாற்று…! என்ற
நிைலகளில்தான் ெசல்லுகின்ேறாம்.
அந்தப் ேபாக மாமகrஷி
1.ெமய் உண9வின் தன்ைமைய அறிந்தான்
2.தன் இன மக்கள் மகிழ்ந்திட ேவண்டும் என்று எண்ணினான்
3.மகிழ்ந்த உண9வின் அைலகளாகப் பரப்பும் நிைலையச் ெசய்தான்
4.மனித9 அைனவrன் உயிைரக் கடவுளாக மதித்தான்.
5.அைனவரும் ெதளிந்த நிைலகள் கவர ேவண்டும் என்று ஏங்கினான்.
முருகன் ேகாயிலுக்குப் ேபானால் அ9ச்சைனயும் இரண்டு பழத்ைதப் பைடத்து
விட்டு “என்ைன நS பா9த்துக் ெகாள்…” இைதத்தான் ெசால்கின்ேறாம்.
மனிதனின் ஆறாவது அறிைவக் காத்திடும் நிைலயாக அவன் ெதளிந்த
உண9வு ெகாண்டு விண்ணுலகம் ெசன்றான் ேபாகன். ஒளியின் சுடராக
இருக்கின்றான்.
மனித வாழ்க்ைகயில் வந்த நஞ்சிைன அடக்கினான். நஞ்சிைன அடக்கிடும்
உண9ைவ மனித உடலிேல ெபற்றான் அந்தப் ேபாகமாமகrஷி.
அந்தப் ேபாகமாமகrஷிைய நாம் யாரும் நிைனக்கின்ேறாமா…!
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ஜSவன்கைள ஜSவிக்கச் ெசய்யும் சக்திகள் பூமியில் எப்படி வருகிறது…?

பாைறக்குள் இருந்து மைல மீ து சில இடங்களில் உச்சியில் நS 9 வடிவைதப்
பா9க்கலாம். காரணம்…
1.அங்ேக அந்தப் பாைற ஆவதற்கு முன் ேமகங்கைளக் கவ9ந்து அது
தன்னிச்ைசயாக நS ைரப் பருகி
2.அதன் அடியில் எந்த மைல இருக்கின்றேதா அதற்குள் ஊடுருவிச் ெசல்லும்
திறன் ெபற்றது.
இப்படிப்பட்ட சில பகுதிகள் மைலகளில் உண்டு…!
ேமகங்கள் ேமேல பறந்து ெசன்றாலும் உச்சிமைலயாக இருப்பது தனது
காந்தப் புலனால் ேமகங்கைளக் கவ9ந்து நS ராகச் சுரக்கச் ெசய்கின்றது. மைல
உச்சிகளில் நாம் பா9க்கும் நS 9கள் எல்லாம் இப்படித்தான்.
இைவகள் எல்லாம் அந்தப் பாைறக்குள் இருக்கக்கூடிய காந்தப்புலனும்
அதனுள் கவ9ந்து ெகாண்ட அந்த உண9வின் சத்தின் துைண ெகாண்டுதான்
அந்தப் பாைறேய அைத வள9க்கின்றது.
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1.இந்தப் பாைறகளிலிருந்து ெவளிப்படும் ஆவியின் தன்ைமயும்
2.அந்தப் பாைறக்குள் நS ராகக் கலந்து அதனின் தன்ைம ஆவியாகப் பட9ந்து
வரப்படும் ெபாழுது
3.அதிேல உருப் ெபற்ற பல ெசடிகளின் சத்துக்களும் இது எல்லாம்
ஒருக்கிைணந்து
4.அதனின் தன்ைம ஒரு ெசடியாக ஒரு வித்தாக… கருவாக உருவானால்
5.அத்தைகய ெசடிையேயா அல்லது மரத்ைதேயா ேவறு எங்காவது நாம்
ஊன்றிேனாம் என்றால்
6.அந்த மரத்திலிருந்து வரக்கூடிய காந்தப்புலன்
7.விண்ணிலிருந்து நுண் அணுக்களாகத் துருவப் பகுதியில் கலந்து
ெகாண்டிருப்பைதேயா
8.அல்லது கடல் நS rலிருந்து ெவளிப்படும் ஆவியின் சக்திையச் சூrயனின்
காந்த சக்தி கவ9ந்திருந்தால் அதனின் சக்திையேயா
9.அந்தத் தாவர இனம் தனக்குள் குவித்து… ேமகங்களாகக் கூடச் ெசய்து நS ராக
வடியச் ெசய்கிறது
10.அந்த நS rன் சத்ைத அது வள9த்துக் ெகாள்கின்றது.
இப்படியும் பல நிைலகள் உண்டு…! இது எல்லாம் இயற்ைகயில் உள்ள சில
நிைலகள்.
பல பல ெசடிகள் தனக்குள் எடுத்துக் ெகாண்ட உண9வின் இயல்பால் புதுப்
புது தாவர இனங்களாகப் பூமியிேல விrவைடந்து வள9ந்திருந்தாலும் அைவ
அைனத்தும் ெவளிப்படுத்தும் உண9வுகள் காற்றிேல கலந்துள்ளது.
அவ்வாறு கலந்தைவகளில் உதாரணமாக ஒரு கடைலச் ெசடியிேல ஒரு
உயிரணு விழுந்தால் அந்தச் சத்திைன அது கவ9ந்து உடல் ெபற்று சிவமாக
மாறுகின்றது.
சிவமாகும் ெபாழுது அந்தக் கடைலச் ெசடியின் சத்ைத இந்த உயிரணு
சுவாசித்து அதிலிருந்து ெவளியிடும் நிைலகள் புழுக்களாகத் ேதான்றுகிறது.
இப்படி எண்ணிலடங்காத ெசடிகளிலிருந்து ெவளி வருகிறது.
1.அைவ இடும் மூச்சைலகளிலிருந்து வருவதுதான்
2.மனிதனாக உருப் ெபறுவதற்குத் ேதைவயான ஜSவனுள்ள “பிராணவாயு…”
என்று ெசால்வா9கள்.
3.தனக்குள் மற்ற நஞ்சின் தன்ைமைய (கrயமில வாயுைவ) மாற்றி
இயற்ைகயின் ஜSவித சக்திைய வள9க்கும் சக்தி அங்ேக ெபறுகின்றது.
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ஏெனன்றால் ஆரம்ப நிைலயில் ேதான்றிய ெசடிகள் ேவறு. இப்ெபாழுது
உருவாகும் ெசடிகளின் இனங்கள் ேவறு.
அத்தைகய ெசடியின் சத்ைதத் தான் நுக9ந்து இந்த உண9வின் துைண
ெகாண்டு அது விைளந்த இது இடும் மூச்சைலகள் சூrயனுைடய காந்த
சக்தியால் கவ9ந்து அைலகளாகப் பட9கிறது.
ஆகேவ ஜSவணுக்கள் உயிரணுக்களில் இருந்து வரக்கூடிய உண9விைனச்
சுவாசித்து அந்த உண9வின் தன்ைம ஒரு உடலுக்குள் ஜSவிக்கும்
தன்ைமயாக… பிராணவாயுவாகக் கிைடக்கின்றது.
இது எல்லாம் ெமய்ஞானப் பாடம்…!

ஆத்ம உயிைர ஆண்டவனாக்கத் தான் உபேதசிக்கின்ேறன் – ஈஸ்வரபட்ட9

மனித உண9வின் சூட்சுமத்ைத… “மனிதேன அறியக்கூடிய ஒளி சக்தி வளரும்
சுயநலச் ெசயலினால்தான்…” ெபாதுநலனின் பrமாணத்ைத விrவுபடுத்த
முடியும்.
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மனிதனுக்குகந்த வrய
S
மின் காந்த ஒளி சக்தி மிருகத் தன்ைமயின் சrர
இயக்கத்தில் அதிகப்பட்டிருந்தாலும் உண9வின் ெசயைலப்
பக்குவப்படுத்தக்கூடிய தன்ைம அைவகளுக்குக் குைறவு.
ஆகேவ “மனித எண்ணத்திற்குத்தான்” பகுத்தறிவின் சூட்சும ஒளிைய
வள9க்கும் தன்ைம… இப்பூமியின் சூட்சுமமுடன் வள9ந்த “rஷிகளின்
ெசயலினால் ெசயல்படுகின்றது…!” ஒன்றின் வள9ச்சியில் ஒன்றின்
பக்குவத்தால்.
மிருகங்களுக்குப் பிrத்துப் பா9க்கும் தன்ைம மனிதைன ஒத்து
இருப்பதில்ைல. ஆனால் மிருகங்களும் இப்பூமியின் rஷிகளின் சூட்சுமத்தில்
வள9க்கப்பட்ட இைற சக்தி தான்.
அைவகளுக்குக் கழிவும் உணவும்… ஒேர இடத்தில் ஒன்றாக இருந்தாலும்
மனிதைன ஒத்து அருவருப்பு… நாணம்… முதலியன மிருகங்களுக்கு
இருப்பதில்ைல.
மனிதனின் பகுத்தறிவால் தனக்குகந்தைத உய9ந்ததாய்ப் ெபற்று மகிழக்
கூடிய பக்குவம் ெகாண்ட ெசயல் வள9ச்சி வrயம்
S
ெபற்ற ஜSவ இைறயருளின்
உன்னதத் தன்ைம ெகாண்டவன்.
தாவரங்களும் மிருகங்களும் மனிதனும் இப்பூமியின் இைற சக்திகள் தான்.
1.இைற சக்திேய இைறயுண9வு ெபற்று
2.இைறத் தன்ைமயில் பக்குவப்படுத்தக்கூடிய குணம் தான் ெதய்வ குணம்.
இப்பூமியில் ஆரம்ப மனிதன் வாழ்ந்த வாழ்க்ைகக்கும் இன்ைறய மனித
வாழ்க்ைகக்கும் நிைறய மாற்றங்கள் உண்டு. மனிதத் ேதைவக்குகந்த
உணவு… உைட… இருப்பிடம்… ஒவ்ெவான்றிலும் தன் ஞானத்தால் மனித
வாழ்க்ைகயின் வசதிக்குகந்த பக்குவத்ைத மனிதன் இன்று பல வைகயிலும்
வள9த்துக் ெகாண்டுள்ளான்.
அைதப் ேபான்று… இச்சrர சுகத்தின் ேதைவயில் வள9ச்சியுற்ற மனிதன் ஆத்ம
ேதைவயின் பக்குவத்ைத… இைற குணத்தின் வள9ச்சிைய வலுக்கூட்டும்
ெதய்வத் தன்ைமயால்… இக்கலியின் மாற்றத்தில் கல்கியில்…
1.இன்ைறய மனிதைனக் காட்டிலும்
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2.மனித எண்ணத்தின் வrயத்தின்
S
ெதய்வத் தன்ைமயால்
3.மனிதன் “பறக்கும் நிைல” ெகாண்ட உய9ந்த ெசயல் நிைலக்கு வர முடியும்.
ஒன்ைறப் பக்குவப்படுத்தி அப்பக்குவத்தின் ெபாருைள எப்படி நமக்குகந்ததாக
ஏற்படுத்தி சrர வாழ்க்ைகயில் இன்பத்ைதக் காண்கின்ேறாேமா அைதப்
ேபான்று… ஆத்மாவின் பக்குவத்தில் அகிலத்திலும் கலந்துள்ள ஆதி சக்தியின்
ெசயல் சக்தியில் “உய9ந்த தன்ைமயான சூட்சும ஒளியால் rஷி சக்திைய
மனிதன் ெபற முடியும்…”
மனிதனின் rஷி சக்திையக் ெகாண்டுதான்…
1.மூவுலக சக்தியான “ஆக்கல்… காத்தல்… மாற்றல்…” என்ற வழித் தன்ைமயில்…
2.வள9ச்சியில் வளரும் அண்டக் ேகாள்களில்… பால்ெவளி மண்டலத்தில்
3.எண்ணிலடங்கா இைற சக்தியில் இைறயுண9வாகும் ெதய்வ சக்தியில்…
4.ஆண்டவன் என்ற பைடப்பின் தன்ைமக்குச் ெசயல் ெகாள்ளும்
rஷித்தன்ைமயால்…
5.அந்தந்த அமிலத்தின் உருத்தன்ைமயில் உருவாகும் உயி9த் தன்ைமயில்
பக்குவம் ெகாள்ளும் பைடப்பின் ஒளித் தன்ைமைய…
6.rஷித்தன்ைமயின் ஒளித் தன்ைமயால் தனக்ெகாத்த ெசயலுக்கு
மண்டலங்கைள உருவாக்கி…
7.உருவின் உருக்கைள உணரும் வள9ச்சிையத் தன் வலுவாக்கி…
8.அண்டக் ேகாள்கைளயும் பைடக்கும் rஷிகளால்…
9.பைடப்பின் பலனாய்ப் பக்குவப்படுத்தப்பட்ட உண9வின் ெதய்வ குணத்தின்
“ஆண்டவனாக்கும்” வழிச் ெசயல்தான்…
10.“அண்டத்தின் சூட்சுமத்தில் ஆதி சக்தியின் உண்ைமச் சக்தி – உருப்ெபறும்
நிைல…!”
இச்சrரத்தின் உண9ைவ… “மின் காந்த ஒளி சக்திைய” இப்பூமியின் பிடிப்பில்
இச்சrர வாழ்க்ைகயில் அைடயும் சுகத்தால் உண9வின் எண்ணம் ஆத்மாைவ
வள9க்க உதவாது.
இச்சrரத்ைத இப்பூமியின் பிடிப்பிற்கு அடகு ைவக்கும் மனித உண9வினால்
அைடயப் ேபாகும் நன்ைம எதுவுமில்ைல…!
rஷிகளின் சக்தியால் பல ேகாடி ஆண்டுகளாய் பலவற்றில் வள9ந்து
வலுவாகி உள்ள இவ்வுயிராத்மாைவ… ஆத்ம உயிrன் வrயத்தின்
S
உண்ைமைய உணரும் எண்ணத்தில்.. மனிதன் தன்ைனத் தாேன உணரும்
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பக்குவத்தால்… ஆத்ம உயிrன் சுயநலத்ைதக் ெகாண்டு ெபாது நலத்ைத
வள9க்கும் சூட்சுமத்ைத உணர முடியும்.
தான் உண்ணும் உணவிற்கு…
1.ெநல்ைல எடுத்து அதிலுள்ள உமிைய ஊதிப் பிrத்து விட்டு
2.மணிைய (அrசி) எடுத்துப் பக்குவப்படுத்தி உண்ணும் மனிதன்
3.தான் எடுக்கும் எண்ணத்தின் உண9ைவப் பக்குவமாக்கி
4.ஆத்மாவின் ஒளிைய வள9க்கும் தன்ைம ஏன் ெபற முடியாது…?
தன்னில் உள்ள இைறத் தன்ைமைய… ெதய்வமாக்கும் நற்குணம் ெகாண்ட
பக்குவத்தால்
1.ஆத்ம உயிைர ஆண்டவனாக்கும் வழிமுைறதான்
2.இங்ேக உண9த்தப்படுவதன் சக்தி நிைலயின் உண்ைம நிைல.
ஞானகுரு ெகாடுக்கும் அருள் வாக்குகள்
ேபட்டrையச் சா9ஜ் ெசய்து அதன் மூலம் மற்ற கருவிகைளத் ெதாட9ந்து
இயக்குவது ேபால “துருவ நட்சத்திரத்தின் உண9ைவ வலுேவற்றிக் ெகாண்டு…
மற்ற எல்லா உண9வுகைளயும் இயக்குங்கள்”
நமக்குள் ெதளிந்த சக்தியான நல்ல குணங்கள் இருப்பினும் நமது
வாழ்க்ைகயில் பிற9 ேவதைனப்படும் உண9ைவ நுக9ந்து விட்டால் என்ன
ஆகின்றது…?
பாலில் பாதாைமப் ேபாட்டு ைவத்திருந்தாலும் அதில் ஒரு துளி விஷம்
பட்டால் அந்தப் பாதாமிற்ேக சக்தி இழந்தது ேபால ேவதைனைய நுக9ந்து
விட்டால் நமக்குள் இருக்கும் நல்ல குணங்கள் அைனத்தும் சக்தி இழந்து
விடுகின்றது.
ஒரு விஷம் பட்டால் எப்படி நம் தைல சுற்றுகின்றேதா விஷம் பட்டால் நம்
சிந்திக்கும் தன்ைம இழக்கப்படுகின்றேதா அைதப் ேபால
1.எைத எடுத்தாலும் ெபரும் பாரம் ேபாலத் ேதான்றும்.
2.நம் காrயத்ைதச் ெசய்ய முடியவில்ைல என்றால் “ேகாபம்…” என்ற
உண9ச்சிகள் வரும்.
3.நம்ைம அறியாமேலேய தவறு ெசய்யும் நிைலகள் உருவாகும்.
4.நமக்கு நாேம தண்டைன ெகாடுக்கும் நிைலயும் வருகின்றது.
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இைதப் ேபான்ற நிைலகளில் எல்லாம் இருந்து விடுபடுவதற்கு
அதிகாைலயில் துருவ தியானத்ைத எடுத்து “வாழ்க்ைகேய தியானம்…” என்ற
நிைலகள் ெகாண்டு வாருங்கள்.
எப்ெபாழுதும் உங்கள் நிைனவு அந்தத் துருவ நட்சத்திரத்துடன் ஒன்றிேய
இருக்கட்டும். உங்கள் மனைதத் தூய்ைமப்படுத்திக் ெகாள்ள யாம் உபேதச
வாயிலாகப் பதிவு ெசய்தைத எண்ணினால் இந்தக் காற்றில் உள்ளைத அருள்
சக்திகைளக் கவ9ந்து உங்கள் தSைமகைள நS க்கச் ெசய்யும்.
சிந்திக்கும் ஆற்றல் உங்களுக்குள் ெபருகி வாழ்க்ைகைய நல் வழியில் வழி
நடத்தும் உண9வுகள் உங்களுக்குள் இயக்கும்.
உங்கள் உடலில் உள்ள உறுப்புகள் உருவாக்கிய அணுக்கள் துருவ
நட்சத்திரத்தின் உண9ைவ ெபறச் ெசய்வேத நமது குரு காட்டிய அருள்
வழியில் இந்தத் தியானம்
உதாரணமாக ஒரு ேபட்டrைய எடுத்துக் ெகாண்டால் ஒவ்ெவாரு
ெநாடியிேலயும் அது இயங்கி ெகாண்ேட உள்ளது.
அதில் சா9ஜ் குைறவாகி விட்டால் மறுபடியும் ேபட்டrையச் சா9ஜ் ெசய்ய
ேவண்டும். சா9ஜ் ெசய்யவில்ைல என்றால் அதிலுள்ள மற்ற ெசல்கள் எதுவும்
இயங்காது. இைதப் ேபால
1.உயிrலும்
2.உயி9 வழியாக உடலில் உள்ள எல்லா அணுக்களுக்கும்
3.அந்தத் துருவ நட்சத்திரத்தின் உண9வின் வrயத்ைத
S
ஊட்டினால்
4.சிந்திக்கும் வலிைமயான ஆற்றல்கள் கிைடக்கும்.
இவ்வாறு ெசய்து வந்தால் உங்கள் வாழ்க்ைகேய…. “தியானம்” ஆகும்.
உங்கள் வாழ்க்ைகயில் அந்தத் துருவ நட்சத்திர உண9ைவப் பற்றுடன்
பற்றுங்கள். தSைமகைளப் பற்றற்றதாக்கிக் ெகாள்ளுங்கள்.
நம் நண்ப9களுக்கும் மற்றவ9களுக்கும் துருவ நட்சத்திரத்தின் ேபரருள் ெபற
ேவண்டும் என்று அவ9கைளயும் அைதப் பற்றச் ெசய்யுங்கள்.
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அவ9கள் உடலில் உள்ள தSைமகைள அகற்றும் உண9ைவ ஊட்டினால்,
1.நண்ப9களும் நலமாவா9கள்
2.நாமும் நலமாேவாம்
3.நம் உடலும் நலமாகும்
4.நம் வாழ்க்ைகயும் நலமாகும்
5.நம் ெதாழிலும் நலமாகும்
இந்த முைறயில் ஒவ்ெவாரு குடும்பத்திலும் ெசய்து அருள் வாழ்க்ைக
வாழ்ந்திடுங்கள்.
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உங்கள் வாழ்க்ைகயில் எதி9படும் சந்ேதகங்கைளப் ேபாக்குவதற்குத்தான்
மீ ண்டும் மீ ண்டும் உபேதசிக்கின்ேறன்

எம்முைடய (ஞானகுரு) உபேதசத்ைத நS ங்கள் ேகட்டு அைதக் கைடப்பிடித்து
வழி நடந்து ெகாண்டிருந்தாலும் உங்கள் உடலுக்குள் எத்தைனேயா
குணங்கள் எதி9ப்பு உண9வுகைளக் காட்டும்.
1.உங்களுக்குள் அவ்வாறு எழும் நிைலகைள மாற்றி
2.அந்தச் சந்ேதக உண9வுகைள நS க்கும் நிைலக்காகத்தான்
3.திரும்பத் திரும்ப யாம் உபேதசிப்பது.
அந்தக் குைறகைள நிவ9த்தி ெசய்வதற்காக அந்த ெமய் ஞானிகள் ெபற்ற
உண9வுகைள மீ ண்டும் மீ ண்டும் ஆழமாகப் பதிவு ெசய்யும் ெபாழுது
1.இதுேவ உங்களுக்கு வழிகாட்டியாக அைமயும்.
2.உங்களுக்குள் இருக்கக்கூடிய உள் ெபாருைளக் காண முடியும்.
3.உங்களுக்குள் நல்லைதப் ெபற முடியும்.
அந்த நம்பிக்ைகயில்தான் இைத உபேதசிக்கின்ேறன்.
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குருநாத9 எமக்குக் காட்டிய அருள் வழிப்படி “என்ைன விழித்திருக்கச் ெசய்த
அந்த நிைலைய…” நS ங்களும் என்றும் விழித்திருந்து… தSைமகள் உங்களுக்குள்
புகாது தடுத்துப் பழக ேவண்டும்.
காரணம்… உங்களுக்குள் தSைமகைள அறிவிக்கச் ெசய்யும் நிைலயில் “தSைம
இது தான்…” என்று அது காட்டினாலும் அந்தத் தSைமகள் உங்களுக்குள்
விைளயாது நல்ல உண9வின் தன்ைமைய வள9த்து தSைமகைள அகற்றிடும்
சக்தியாக உங்களுக்குள் விைளய ேவண்டும்.
ஆகேவ… தSைமைய அகற்றிட்ட இருைளப் ேபாக்கிட்ட அந்த அருள்
ஞானிகளின் உண9வுகள் ெபாருள் கண்டுண9ந்திடும் அந்த ஆற்றல் மிகுந்த
சக்தியாக உங்களுக்குள் வளர ேவண்டும் என்றுதான் எமது குரு
அருளாசிப்படி
1.நS ங்கள் அைனவரும் அைத அவசியம் ெபற ேவண்டும்…
2.நS ங்கள் நிச்சயம் ெபறுவ9கள்
S
என்ற தன்னம்பிக்ைகயில்
3.காலமானாலும்… கால ேநரம் பா9க்காது உய9ந்த சக்திைய நS ங்கள் ெபற
ேவண்டும் என்ற ஏக்கத்துடன்
4.உங்கள் நல்ல உண9வுடன் அருள் ஞானிகளின் உண9ைவ இைணத்து
இைணத்து
5.ஈஸ்வரப்பட்ட9 அருள் ஆைசப்படி உங்களுக்கு இைத உபேதசிக்கின்ேறன்.
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உடைலச் சக்ைகயாக்கி… “உயிைர மணியாக்கும்” பக்குவத்திற்கு நாம் வளர
ேவண்டும்

1.என்னுள்ேள நான்… என்ற நிைலக்ெகாப்ப
2.தன்னுள் உள்ள தன் உயிராத்மாைவ
3.தன்ைன இயக்கும் எல்லாமில் எல்லாமாய்ப் பட9ந்துள்ள இைற உயிைர
4.தன்னுள்ளுள்ள உயி9த் ெதய்வத்ைதத் தான் வள9க்க
5.இச்சrரத்ைதப் பதராக்கி… உயிைர மணியாக்க…
6.ஜSவ வள9ச்சி ஓட்டத்தில் வளரும் காலத்தில்
7.வள9ச்சியின் முதி9வு நிைல முற்றிய பிறகு மணிையப் பிrத்து
8.”என்னுள்ேள நான்…” என்ற இைற ெதய்வமான உயி9த் ெதய்வத்ைத ஒளிர
ைவக்க முடியும்.
ஜSவ உண9வின் எண்ண சrரம் ஆத்ம உயிருக்கு உய9வு நிைலயின்
எல்லாவற்ைறயும் கடந்து ஒளி சக்தியின் ெதய்வநிைல ெபறத்தக்க வழிக்கு
வள9க்கும் ெசயல் சrர உருநிைல.
ெநற் பயி9 வள9ந்து முதி9ந்து மணிைய ெவளிப்படுத்துவைதப் ேபான்று
இவ்வுயிராத்மா உடலில் இயங்கும் ெபாழுேத… “இவ்வுடைலச் சக்ைகயாக்கி
உயிைர மணியாக்கி வளரும் பக்குவத்திற்கு” நாம் வருதல் ேவண்டும்.
மனிதனுக்குக் கிைடத்துள்ள எண்ணத்தின் ஞானத்ைத ஒன்ைற அறியக்
கூடிய வள9ச்சிைய உய9ந்த எண்ணத்தில்
இப்பூமி பிற ேகாள்களின் துைண ெகாண்டு சுழன்று ெகாண்ேட ஓடிக்
ெகாண்ேட உள்ள ஓட்டத்தில் பிற ேகாள்களின் ெதாட9பு ெகாண்டு தான்
வள9ந்து வளரக்கூடிய நிைல ெபற்றது.
இந்தப் பூமியின் மண்டல ஓட்டத்திற்ெகாப்ப…
1.இப்பூமியில் வளரக்கூடிய நம் உயிராத்மாைவயும் ஓ9 மண்டலமாக
உருவாக்கக் கூடிய தன்ைமக்கு
2.எைதயும் வள9க்கவல்ல எண்ணத்தின் ைசவ சித்தம் மனிதனின் உண9வில்
இருக்க ேவண்டும்.
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“மனிதனின் எண்ணம் தான்” வrயம்
S
ெகாண்டு இப்பூமியின் பிடிப்பு
வாழ்க்ைகயில் ஒன்ைற வள9க்கவும் அழிக்கவும் ெசயல் ெகாள்கின்றது.
எைதயும் சாதிக்கவல்ல சக்தி மனித ஆற்றல் திறைமக்கு உண்டு.
மனிதன் ெதய்வமாகக் கூடிய வழி முைறக்கு எண்ணத்ைதச் ெசலுத்தி
இப்பூமிப் பிடிப்பின் இறுக்கத்திலிருந்து இப்பூமியின் சுழற்சியிலிருந்து
விடுபடலாம்.
விஞ்ஞானிகள் இன்று தன் ஞானத்தால் கண்டுபிடிக்கும் விஞ்ஞானக்
கருவிகளினால் வான மண்டலத்தில் உள்ள இரகசியங்கைளயும் ஒவ்ெவாரு
ேகாள்களில் உள்ள உண்ைமகைளயும் அறிந்து பூமியில் மனித
ஆத்மாக்களுக்கு ேவண்டிய வள9ச்சிக்கு மனித அறிவின் ஆற்றைல
விஞ்ஞானத்தில் ெபருக்க முயற்சிக்கின்றா9கள் அல்லவா..!
அந்தத் திறைனப் ேபான்று மனிதனும் தன் உயிராத்மாைவப் பிற ேகாள்களில்
எண்ணத்ைதச் ெசலுத்தி
1.அவ் எண்ணத்தின் ெதாட9ைப இச்சrர உண9வுடன் எடுக்க எடுக்க
2.இச்சrரத்திலுள்ள உயிரணுக்கள் யாைவயுேம எவ் அமிலத்ைத இச்சrர
உண9வுடன் அதிகமாக எடுக்கப் பழகிக் ெகாள்கின்றேதா
3.அத்ெதாடrன் வலுத் தன்ைமயால் இச்சrரம் சக்ைகயாகி
4.ஆத்ம உயி9 தனித்துச் ெசயல்படக் கூடிய வள9ச்சியால் இச்சrரம் ஒளிச்
சrரமாகி
5.மற்ற ஈ9ப்பின் பிடிப்பில் இவ்வுயிராத்மா சிக்காமல் ஒளி நிைல
ெபறுகின்றது.
எவ்வித்து வள9ந்தாலும் அவ்வித்தின் ெதாட9 அதனதன் ஜSவ வள9ச்சியில்
பலவாகப் பலன் தருகின்றது. மனித சrரத்தின் வித்தின் உண்ைமப் பலன் தன்
பிறப்பில் பிறக்கக்கூடிய ஜSவ குழந்ைதகள் மட்டுமல்ல… மனித சrரத்தில்
இம்மனிதனாய் ஆத்ம உயி9 ஜSவன் ெகாண்டு வளர… “பல ேகாடி ேகாடி ஜSவ
அணுக்கள்” இச்சrரத்தில் வள9கின்றன.
ஓ9 ெநல் ெசடியாகி அதனின் பலனில் பல ெநல்கைளத் தருகின்றது. அைதப்
ேபான்று
1.இச்சrரத்ைத இயக்கும்… “உயிராத்மாைவ வித்தாக்கி”
2.உயிரணுக்கள் ஒவ்ெவான்ைறயுேம வித்தின் பலன்களாக
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3.உயிrன் பருமைன ஒளியாக்கக் கூடிய உய9 காந்த வள9ச்சிக்குப்
பக்குவப்படுத்துவதுதான்…!
தியானத்தின் மூலம் எடுக்கக்கூடிய உய9 ஞானத்தின் மேனா ேவகத்ைத
1.மகrஷிகள் காட்டிய ைசவத்தின் சித்த குணமான நற்குணத்ைதச் சம
உண9வுடன் கூடிய எண்ணத்தில் பக்குவப்படுத்தி
2.மின் காந்த சக்திைய இச்சrரம் எடுக்கும் வழிமுைறயில்
3.இவ்வுயிராத்மா இவ்வுடலிலுள்ள ஒவ்ெவாரு உயிரணுக்கைளயும் பலனாக
எடுத்து
4.தன் வள9ச்சியின் வrயம்
S
ெபற முடியும்.
தனக்குள் உள்ள உண9வின் எண்ணத்தில் இருந்துதான் மனிதன் சக்திையக்
கூட்டி உய9வு நிைலக்குச் ெசல்ல முடியும். இதைன உண9ந்து பக்குவ
முைறயில் ஒவ்ெவாருவரும் பலன் ெபறலாம்.
ஞானகுரு ெகாடுக்கும் அருள் வாக்குகள்
சிவன் ஆலயத்தில் நந்தSஸ்வரன் சிவனுக்குக் கணக்குப்பிள்ைள என்று ஏன்
ைவத்திருக்கின்றா9கள்…? அதனின் உட்ெபாருைள அறிந்துள்ேளாமா…?
ேகாயிலில் ேபாய் நம் கஷ்டத்ைத எல்லாம் ெசால்லிவிட்டால் அந்தத்
ெதய்வம் நிவ9த்தி ெசய்து தரும்…! என்று தான் நாம் நிைனக்கின்ேறாம்.
வாழ்க்ைகயில் கஷ்டம் ேவதைன என் ெதாழில் நடக்கவில்ைல… அது
நடக்கவில்ைல… இது நடக்கவில்ைல… என்று ேவதைனைய எடுத்துக்
ெகாள்கின்ேறாம்.
பிறருைடய கஷ்டங்கைள நாம் ேகட்கின்ேறாம்… அறிகின்ேறாம்..
நுக9கின்ேறாம்… பின் உதவி ெசய்கின்ேறாம்.
பிறருைடய உடலில் இரத்தக் ெகாதிப்பு இருக்கின்றது. பிறருைடய உடலில்
ேகாபம் இருக்கின்றது. பிறருைடய உடலில் ேவதைன இருக்கின்றது.
இைதெயல்லாம் நாம் பா9த்து “பாவம்… அவ9கள் குழந்ைத குட்டிகைள
ைவத்துக் ெகாண்டு மிகவும் கஷ்டப்படுகின்றா9கள்.
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நல்லவ9களாக இருக்கின்றா9கள். சந்த9ப்பத்தில் அவ9கள் குழந்ைத தான்
அத்தைன அட்டகாசம் ெசய்கின்றான். அவைனப் பா9த்தால் அவ9களுக்குத்
ெதால்ைலயாகின்றது என்று நாம் அைதெயல்லாம் அறிந்து ெகாள்கிேறாம்.
பிற9 சிரமப்படுவைதப் பா9க்கின்ேறாம்.. உண9கின்ேறாம்.. அவன் திருந்தி
வாழேவண்டும் என்றும் நிைனக்கின்ேறாம். ஆனால் அைதெயல்லாம் கூ9ந்து
கவனித்து நாம் எடுத்துக் ெகாண்ட உண9வுகள் நமக்குள் வந்தவுடேன
1.பிறருைடய அந்தத் ேதாஷம்
2.”ேதாஷமாக…” நமக்குள் வந்து விடுகின்றது.
எது…?
பிறருைடய கஷ்டம் நஷ்டம் எல்லாம் நமக்குள் வருகின்றது. இது தான்
பிரேதாஷம். சிவன் ேகாயில்களில் இைதத்தான் “பிரேதாஷம்…” என்று
ெதளிவாகக் ெகாடுக்கின்றா9கள்.
பிறருைடய கஷ்டம் நஷ்டம் எல்லாம் நமக்குள் வந்தவுடேன நாமும் புலம்பத்
ெதாடங்குேவாம்.
காசு ெகாடுத்தவன் ெகாடுக்கவில்ைல… என் ைபயன் ெசான்னபடி
ேகட்கவில்ைல… என்றால் நம் வட்டிலும்
S
“அந்தத் ேதாஷம்” இங்ேக வந்து
விடுகின்றது
நம் வட்டில்
S
இருப்பவ9கள் நன்றாக உய9வாக இருந்தாலும் உடலில் ேநாய்
வந்து விட்டது என்றால் உற்றுப் பா9க்கின்ேறாம். “அவ9கள் உடலில்
விைளந்த ேதாஷம்” நம்மிடம் வந்து விடுகின்றது.
நான்கு ேப9 நண்ப9களுடன் நாம் பழகுகின்ேறாம். அவ9கள் உடலில்
சந்த9ப்பவசத்தால் ேநாய்கள் வருகின்றது. அைத நாம் ேகட்டறிகின்ேறாம்.
“நண்பருைடய ேதாஷம்…” நமக்குள் வந்து விடுகின்றது.
1.இந்த வாழ்க்ைகயில் நாம் தவறு ெசய்யவில்ைல.
2.வாழ்க்ைகயில் பிறருைடய கஷ்டங்கைள எல்லாம் நாம் ேகட்டறிந்து
3.இைத எல்லாம் நமக்குள் ேச9த்ததும்
4.நமக்குள்ளும் ேதாஷமாகின்றது.
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நந்தSஸ்வரன் சிவனுக்குக் கணக்குப்பிள்ைள என்று ஞானிகள்
காட்டியுள்ளா9கள். நாம் எந்ெதந்தக் குணங்கைள அதிகமாக ேநசித்ேதாேமா
இந்தக் கணக்கின் பிரகாரம் நம் உடலுக்குள் மாற்றங்களாகின்றது.
ேகாபம்… ேகாபம்… என்று ஆத்திரப்பட்டால் இரத்தக் ெகாதிப்பு வருகின்றது.
ேகாபமும் ேவதைனயும் சலிப்பும், சஞ்சலம் வந்து சரவாங்கி ேநாயாகிக் ைக
கால் எல்லாம் முடக்குகின்றது. ேகாபம் வந்தால் “பள S9..” என்று வந்து ெவட்டி
“ெவடுக்…”ெகன்று இழுத்துக் ெகாள்கின்றது.
விஷம் என்ற நிைலகள் வந்துவிட்டால் பாம்பு ேபால “ெதாளக்..” என்று
ேபாட்டு விடுகிறது. விஷம் பாய்ந்தவுடேன என்ன ெசய்யும்…? ைக இல்லாமல்
ேபாகும்.
நம் வாழ்க்ைகயில் நாம் எந்ெதந்தக் குணங்கைள அதிகமாகச்
சுவாசித்ேதாேமா அந்தக் கணக்கின் பிரகாரம் இந்த உடலில் அதற்குத்தக்க
மாற்றம் வருகின்றது.
1.நாம் சுவாசித்த நந்தி… “ஈஸ்வர9”
2.நாம் சுவாசித்த உண9வுகள் உயிரான ஈஸ்வரனிடம் படுகின்றது.
3.நாம் சுவாசித்தது நம் உடலுக்குள் ேபாய்
4.எந்தக் குணேமா உயிைரப் ேபாலேவ ஜSவ அணுவாக உருவாகி
5.அந்தக் கணக்குகள் நமக்குக் கூடும்.
உயிைரப் ேபாலேவ ஜSவனாகின்றது. உயிருக்குள் ஏற்படும் ெவப்பம் விஷ்ணு.
ஆக…
1.விஷ்ணுவின் மறு அவதாரம் சீதாராமன்.
2.எதன் சுைவேயா அந்த உண9வுக்ெகாப்ப எண்ணங்கள் வரும்.
3.ேவதைன என்ற சுைவ இருந்தால் ேவதைன என்ற உண9ச்சி வரும்.
அது தான் உயிைரப் ேபாலேவ அந்த அணுக்கள் அந்த உடலில் உருவாகும் –
விஷ்ணுவின் மறு அவதாரம் சீதாராமன்.
எவ்வளவு அழகாகக் ெகாடுக்கின்றா9கள்…? நாம் எந்தக் குணத்ைத அதிமாக
எடுத்ேதாேமா அதன் ரூபமாக நம்ைம மாற்றும்.
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நந்தSஸ்வரன் – நாம் சுவாசித்த உண9ெவல்லாம் உடலில் சிவமாக
மாறிவிடுகின்றது.
ஓ…ம் நமச்சிவாய… ஓ…ம் நமச்சிவாய… என்றால் அது எப்படி…?
நாம் ேவதைனப்படுேவாைரப் பா9த்தவுடேன பா9வதி பேஜ அரஹரா சம்ேபா
மகாேதவா.
1.பா9ைவயில் பா9க்கின்ேறாம் – பா9வதி பேஜ
2.ேவதைனப்படுபவrன் உண9வுகள் நமக்குள் வந்து நம்ைம இயக்கி –
அரஹரா
3.சந்தித்த சந்த9ப்பம் இைணந்து – சம்ேபா
4.நம் உயி9 மகாேதவன் அைத உருவாக்கி விடுகின்றான் – மகாேதவா
ேகாபப்படுபவ9கைளப் பா9த்தாேல பா9வதி பேஜ… அந்தப் பா9ைவயில்
படுகின்றது நுக9கின்ேறாம். பா9வதி பேஜ ஹரஹரா சம்ேபா மகாேதவா…
ேகாபமான உண9ச்சிகள் நமக்குள் வந்துவிடுகின்றது.
அதாவது… பிறருைடய ேதாஷங்கைள நாம் அறிந்து உதவி ெசய்தாலும்
இந்தத் ேதாஷங்கைளச் சந்தித்த சந்த9ப்பம் நமக்குள் என்ன நடக்கின்றது…?
எந்தக் கணக்கு கூடுகின்றது…?
“சம்ேபா மஹாேதவா…” – நான் சந்தித்தைத உருவாக்கிக் ெகாண்ேட
இருக்கின்றான். மஹா ேதவனாக இருக்கின்றான்,
யா9…?
நம் உயி9…!
நமக்கு இவ்வளவு ெதளிவாகக் ெகாடுத்திருக்கின்றா9கேள…! நாம் யாராவது
நிைனக்கின்ேறாமா…?
பிரேதாஷம் அன்ைறக்கு முழுவதும் பட்டினியாக இருந்து நல்ல
குணங்களுக்குச் சாப்பாடு ெகாடுக்காமல் “நS இரு…” என்று இருக்கச் ெசய்து
விடுகிேறாம்.
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நான்கு மணி வைரயிலும் பட்டினியாக இருந்துவிட்டுச் சிவனுக்கு அபிேஷகம்
ெசய்கின்ேறாம். விளக்ைகக் ெகாண்டு ேபாய் ைவக்கின்ேறாம் – இது
கா9த்திேகயா.
கா9த்திைக என்றால் விளக்ைக முன்னாடி ைவத்துக் காட்டுகின்றா9கள்.
ஆறாவது அறிவு முன்னாடி இருக்கிறது,
விளக்கில் எல்லாப் ெபாருளும் ெதrகின்றது.
ஆறாவது அறிவால் இைதத் ெதrந்து ெகாள்…! என்று விளக்ைக ைவத்துக்
காட்டுகின்றான். அந்த விளக்கு எது…?
துருவ நட்சத்திரத்தின் விளக்கு. துருவ நட்சத்திரத்தின் உண9ைவ எடுத்து
இப்படித் தூய்ைமப்படுத்து. தன்னுைடய மனைத விளக்கு…! என்று தான்
ஞானிகள் ெகாடுத்துள்ளா9கள்.
இதற்குப் பதில் புறத்தSயின் நிைலகைள ைவத்து தSபத்ைத ைவத்துக்
காண்பிக்கின்றன9.
ஆக… சாப்பிடவில்ைல என்றால் நல்ல அணுக்கள் ெகட்டுப் ேபாகும். இந்த
ஆறாவது அறிவால் ெதrந்தும் கூட பட்டினியாக இருந்து விரதம்
இருக்கின்ேறாம்.
ஆனால் எது விரதம்…?
ேவதைன, ெவறுப்பு, சஞ்சலம் அவன் அப்படிச் ெசய்கின்றான் என் ைபயன்
என்ைன எதி9க்கின்றான் – இைதப் ேபான்ற உண9வுகள் எல்லாம்
சந்த9ப்பத்தில் வரும் ேபாது அந்தத் தSைமகள் நமக்குள்ேள ேபாகாமல் தடுக்க
ேவண்டும்.
அது தான் உண்ைமயான விரதம்.
நல்ல அணுக்களுக்குச் சாப்பாடு ெகாடுத்தால் வrயமாகும்.
S
அதற்குச் சாப்பாடு
ெகாடுக்கவில்ைல என்றால் ேசா9வைடயும். ேசா9ேவாடு இருக்கும் ேபாது
எப்படி இருப்ேபாம்?
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இன்ைறக்கு விரதம் என்றால் உற்சாகமாகவா இருக்கின்றS9கள்…! முகம்
அப்படிேய வாடிப்ேபாகும்… இல்ைலயா…! அந்த முகம் மாறினவுடேன என்ன
ெசய்கின்றது,
சிவனுக்கு அபிேஷகம் ெசய்து அந்தப் பிரசாதத்ைத எடுத்து நந்தSஸ்வரனுக்குக்
ெகாண்டு வந்து முன்னாடி ெகாடுத்து “இந்தாப்பா சாப்பாடு….! என்று
ெகாடுக்கின்ேறாம்.
1.என் ைபயன் ெசான்னபடி ேகட்க மாட்ேடன் என்கிறான்.
2.என் மாமியா9 திட்டிக்ெகாண்ேட இருக்கின்றா9கள்.
3.என் மாமனா9 ெசால்வைதக் ேகட்டுக் ெகாண்டு என் வட்டுக்கார9
S
திட்டிக்ெகாண்ேட இருக்கின்றா9.
4.கடன் ெகாடுத்தது அவன் திரும்பக் ெகாடுக்க மாட்ேடன் என்கின்றான்.
5.சாப்பாட்ைடக் ெகாடுத்து இைதெயல்லாம் நந்தSஸ்வரன் காதில் மிகவும்
ேவதைனேயாடு ெசால்வா9கள்.
அேத சமயத்தில்
1.என் வட்டுக்கார9
S
மாமனா9 ெசான்னைதக் ேகட்டுக் ெகாண்டு இருக்கின்றா9.
2.மாமனா9 ெசால்வது மாமியா9 ேகட்டுக் ெகாண்டு இருக்கிறது.
3.இவ9கள் ேபச்ைசகைளத்தான் என் பிள்ைளகள் ேகட்கிறது.
4.எங்கள் வட்டிேலயும்
S
அவ9கள் ேபச்ைசத்தான் ேகட்கிறா9கள்
5.இந்தக் குைறகைள நS ேபாய் ஈஸ்வரனிடம் ெசால்லப்பா என்று
ேதாஷங்கைள நSக்குவதற்குப் பதில் ேச9த்துக் ெகாண்டிருக்கின்ேறாம்.
ஏெனன்றால் இெதல்லாம் குருநாத9 ெசான்ன பிற்பாடு தான் பிரேதாஷம்
என்றால் என்ன…? என்று எனக்குத் (ஞானகுரு) ெதrயும். இல்ைல என்றால்
எனக்கும் ெதrயாது.
பிரேதாஷம் அன்ைறக்கு முழுவதும் பட்டினியாக இருப்பா9கள். அன்ைறக்கு
நமக்கும் ெகாஞ்சம் பசி எடுக்கும். நாம் சாப்பாடு ேவண்டும் என்று ேகட்டால்
“இப்ேபாது என்ன அவசரம்…?” என்று ெசால்லிக் ெகாண்டு இருப்பா9கள்,
நS ங்கள் விரதம் இருக்கிறS9கள். எனக்குச் சாப்பாடு ெகாடு என்று ேகட்டால்
“சாமிக்குக் ெகாடுத்த பின் தான் சாப்பிட ேவண்டும்..” என்று அவ9களுக்குக்
ேகாபம் வரும்.
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விரதம் இருக்கும் அன்ைறக்கு இது ேபால நS ங்கள் ெசால்லுங்கள்.
அவ9களுக்கு எப்படிக் ேகாபம் வரும் என்று பாருங்கள்…! பிறருைடய
ேதாஷங்கைள இன்னும் ெகாஞ்சம் வள9த்துக் ெகாள்கின்ேறாம்.
ஆனால் சங்கடம், சலிப்பு, சஞ்சலம், ேவதைன, ெவறுப்பு இைதப் ேபான்ற
தSைமயான உண9வுகைளச் சுவாசிக்காமல் இருப்பதற்காகவும் தSைமகைள
நாம் நிைனக்கக்கூடாது என்பைதத்தான் விரதம் என்றா9கள் ஞானிகள்.
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ஒளிையத் தான் நாம் உருவாக்க ேவண்டுேம தவிர இருைள அல்ல…!

விஷம் எதிலுேம ஊடுருவி இயக்கும் சக்தி ெபற்றது. எதைனயுேம இயக்கக்
கூடியது. விஷத்திற்குள் அடங்கி விட்டால் இருள் சூழ்ந்த நிைலேய
கைடசியில் வருகின்றது.
விஷத்ைத நS க்கிடும் துருவ நட்சத்திரத்தின் சக்திைய நமக்குள் ேச9த்தால்
ஒளியின் தன்ைம அைடகின்ேறாம்.
ஆனால் மனித உடலில் விஷம் அதிகrத்தால் கலி… மீ ண்டும்
பாம்பினங்களுக்குச் ெசல்லும் நிைலயாகின்றது.
சூrயன் பாதரசத்தால் இருைள நS க்கி ஒளி என்ற உண9ைவ எப்படிப்
ெபற்றேதா அது ேபால் ஆறாவது அறிவின் தன்ைம ெகாண்ட மனிதன்
ஏழாவது நிைலயாக உருவாக்கப்படும் ேபாது
1.உயிருடன் ஒன்றி உண9வுகள் ஒளியாக மாறுகின்றது
2.அதன் வழி நாம் கல்கி ஆகின்ேறாம்… பிறவியில்லா நிைல அைடகின்ேறாம்.
சூrயன் ஒரு காலம் மடியலாம். ஆனால் அேத சமயத்தில் உயிரணுவாகத்
ேதான்றி மனிதனாக நாம் வள9ச்சி அைடந்து வந்த நிைலயில் என்றும்
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ஒளியின் சுடராகப் ெபாங்கச் ெசய்து ெகாண்ேட இருக்க ேவண்டும்.
1.எல்ேலாைரயும் மகிழச் ெசய்யும் அந்த உய9ந்த நிைலைய மனித உடலில்
இருந்து தான் ெபற முடியும்
2.ஆறாவது அறிவால் தான் அைத உருவாக்க முடியும்.
3.அைதச் சீராகப் பயன்படுத்தினால் நாம் இந்த உடலுக்குப்பின் ஏகாதசி…!
4.எதி9ப்ேப இல்லாத நிைலயாக பத்தாவது நிைலயான ஒளிச் சrரம்
ெபறுகின்ேறாம்.
அைத அைடயத் தான் ஒவ்ெவாரு ஞானிகளும் முயற்சித்தன9.
இப்ெபாழுது இங்ேக உபேதச வாயிலாகக் ெகாடுக்கும் இந்த உண9விைன
நS ங்கள் நுகரும்ேபாது
1.ஞானத்ைத உங்களுக்குள் உருவாக்கி… அருள் உண9ைவக் கருவாக்கி
2.கலி என்ற நிைலைய மாற்றி… கல்கிையப் ெபாங்கச் ெசய்ய ேவண்டும்.
குரு காட்டிய அருள் வழியில் உங்கள் வாழ்க்ைகைய அைமத்து இருைள
மாற்றி இந்த உடலுக்குப்பின் கல்கி என்ற நிைலக்கு வர ேவண்டும். ஒளி
உடலாக உருவாக்க ேவண்டும் ஒளி உடலாக மாற்ற ேவண்டும்.
இன்று மனிதனாக இருக்கின்ேறாம் ேவதைன என்ற உண9வானால்
மனிதனல்லாத உருவாகின்றது… கலி. கலியுகத்தில் தான் வாழ்கின்ேறாம்.
நாம் கல்கியுகத்திற்குச் ெசல்ல ேவண்டும்.
கலியில் தான்…
1.ஒன்ைற நல்லதாகவும் உருவாக்க முடியும்
2.தSைமையயும் உருவாக்க முடிகின்றது.
3.கலி ெகட்டதும் அல்ல…!
நாம் பல வைககளில் உருவாக்கினாலும் இந்தக் கலியில் நல்லைத
உருவாக்கப்படும் ேபாது கல்கி ஆகின்ேறாம். ஆகேவ உருவாக்குவது என்ற
நிைலயானால் கல்கிையத் தான் உருவாக்க ேவண்டுேம தவிர கலிைய
அல்ல…!
ஒன்பதாவது நிைலயில் இருக்கும் நாம் தSைம புக விடாது தடுப்பது தான்
கடவுளின் அவதாரம் “நரசிம்ம அவதாரம்…” அந்த நிைலைய நாம்
ஒவ்ெவாருவரும் ெபறுேவாம்.
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உடைலப் பயன்படுத்தி உயிராத்மாவின் தரத்ைத உய9த்த ேவண்டும் –
ஈஸ்வரபட்ட9

காட்சி:
ெநல் குவியல் ெதrவைதப் ேபான்றும் அக்குவியலில் உள்ள ெநல்ைல
ஒருவ9 எடுத்துக் ைகயில் ைவத்துத் ேதய்த்துப் பதைர நS க்கி அrசியான
மணிைய வாயில் ேபாடுவைதப் ேபான்றும் ெதrகின்றது.
விளக்கம்
ெநல்ைலப் பதம் பா9த்து ெநல் காய்ந்து விட்டதா… அைத அைரத்துச்
ெசயலுக்குக் ெகாண்டு வரலாமா…? என்பதற்காகவும் பதம் பா9த்திருக்கலாம்.
அல்லது ெநல்லிலுள்ள பதைர நS க்கி அrசிையச் சுைவக்கவும்
பா9த்திருக்கலாம்.
முதலில் ெசான்னது ேபால் ெநல்லில் உள்ள மணிையப் பிrக்க ேவண்டும்
என்றால் அந்த ெநல் காய்ந்து பக்குவப்பட்டிருந்தால் தான் அைதச்
ெசயலுக்குக் ெகாண்டுவர முடியும்.
அைதப் ேபான்று இவ்வுடலான ெநல் பக்குவப்பட்டிருந்தால் தான் இவ்வுடலின்
உயிராத்மா ெசயலுக்குக் ெகாண்டு வர முடியும்.
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காய்ந்த ெநல்லில் உள்ள உமிைய நS க்கி அrசிையப் பயன்படுத்துகின்ேறாம்.
1.மணியான அrசி உள்ேள இருக்கும் வைர ெநல் என்று ெசால்கிேறாம்
2.ெநல்லிலிருந்து அrசி விடுபட்டவுடன் பத9 என்று அந்த உமிைய ஒதுக்கி
விடுகின்ேறாம்
அேத ேபால் தான்
1.உயிராத்மாவானது (உயி9) இச்சrரத்தில் இயங்கும் வைர மனிதன் என்ற
நாமகரணத்துடன் ெசயல் ெகாள்கிறது.
2.உடைல விட்டு உயிராத்மா பிrந்தவுடன் பதைரப் ேபான்று உடல்
கழிக்கப்படுகின்றது.
உடலில் இருக்கும் உயிராத்மாவின் உண்ைமயின் ஒளி சக்தியின் ெசயைல…
ஆத்ம உண9ைவ அறியாமல்… எண்ணத்தின் ஓட்டம் ஒவ்ெவாருவருக்கும் தன்
ேதைவயின் ெசயலுக்காகத்தான் ெதய்வங்கைள வணங்குவது என்ற
நிைலயில் இன்று உள்ளா9கள்.
தனக்கு ேமல் உய9ந்த ஞானிகைளயும் rஷிகைளயும் சந்தித்தால் கூடத் தன்
உண9வின் ேதைவக்காக மட்டும் தான் அந்தச் சந்திக்கும் நிைலையயும்
பயன்படுத்த எண்ணுகின்றா9கள்.
அேத சமயத்தில் தனக்கு ேமல் உய9ந்தவ9களுக்கு ஓ9 இன்னல் ஏற்பட்டால்…
1.இவ9களுக்ேக இந்த நிைல…
2.நாம் எல்லாம் சாதாரணமானவ9கள்… நாம் என்ன ெசய்ய முடியும்…! என்ற
எண்ணத்தில்
3.தன்ைனேய ஒதுக்கிக் ெகாண்டு… மீ ண்டும் பிறிெதாரு ஈ9ப்புக்ேக தன்
எண்ணத்ைதச் ெசலுத்தி
4.உடேல பிரதானம் என்று “தான்… தனது…” என்ற ெசயலுக்குத்தான்
5.மனித உண9வின் தத்துவம் ெசயல் ெகாள்கின்றது இந்தக் கலியில்.
நம் பிரபஞ்சத்தில் உள்ள சூrயன் மற்ற ேகாள்களின் ெதாட9பு ெகாண்டு… பல
விதமான குண அமிலத்ைதத் தனக்குள் எடுத்து… அைதத் தன்
சக்திக்குகந்தாக்கி… மீ ண்டும் ெவளிக்கக்கித் தன் வள9ச்சிைய வள9த்து ஓடிக்
ெகாண்ேட உள்ளது.
அைதப் ேபான்று மனிதனின் உண9வின் எண்ணம் சூrயைனப் ேபான்று…
1.தன் உண9வுடன் ேமாதக்கூடிய எந்த எண்ணத்திற்கும் தான்
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அடிைமயாகாமல் தனக்குள் அைதச் ேச9க்கும் ெபாழுது
2.தன்னிலிருந்து ெவளிப்படும் அைலயானது மாற்று எண்ணங்கைளத்
தனக்குள் பஸ்பமாக்கி
3.தன்னிலிருந்து ெவளியாகும் உண9வின் எண்ணம் சாந்தம் என்ற ஒளியுடன்
சைமக்கப்படும் ெபாழுது
4.மனிதன் ெதய்வ நிைல ெகாண்ட ெசயலுக்கு வந்துவிடுகின்றான்.
ெநல்லில் மணி இருக்கும் வைர தான் ெநல்லிற்குத் தரமுண்டு. அைதப்
ேபான்று இவ்வுடலில் உயிராத்மா இருக்கும் வைரதான் உடலுக்குத்
தரமுண்டு. ஆகேவ
1.இவ்வுடலில் இருந்து உயிராத்மாைவ ஒளி ெகாண்ட முத்தாகப்
பக்குவப்படுத்தக் கூடிய வழி முைறைய
2.நாம் ஒவ்ெவாருவரும் உண9ந்து ெசயல் ெகாள்ள ேவண்டும்.
ஞானகுரு ெகாடுக்கும் அருள் வாக்குகள்
உதாரணமாக… ெதாழிலில் நஷ்டம் ஆகின்றது என்று ைவத்துக் ெகாள்ேவாம்.
அப்ேபாது மனச் ேசா9வு அல்லது ேவதைன இரண்டும் நமக்கு வரப்ேபாகும்
ேபாது
1.இந்த உண9வுகள் உமிழ் நS ராக மாறி
2.நம் உடலில் உள்ள அைனத்து அணுக்களுக்கும் விஷத்தின் தன்ைம ஊட்டி
விடுகின்றது.
3.ேசா9வைடந்து விட்டால் சிந்திக்கும் தன்ைம குைறகின்றது.
4.ெதாழில் ெசய்யும் திறனும் குைறந்து விடுகின்றது.
5.கைடசியில் ேநாயும் வந்து விடுகின்றது.
இதனால் குடும்பத்தில் உள்ள மற்றவரும் அந்த ேவதைனைய
நுகரப்படும்ேபாது அவ9கள் உடலுக்குள்ளும் அவருக்குத் தக்கவாறு சில
ேநாய்கள் வரத் ெதாடங்கி விடுகின்றது.
நாம் ேவதைன ேவதைன என்று எண்ணும் ேபாது அந்த உண9வுகைள
நுக9ந்தறிந்தால் நம் உடல் உறுப்புகளிலுள்ள அைனத்து அணுக்களும்
விஷத்தின் தன்ைம ெபற்று விடுகின்றது.
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விஷத்தின் தன்ைம ெபற்றால் நம் உடலில் உள்ள எல்லா உறுப்புகளிலும்
கலந்து எந்த உறுப்புகளில் விஷத்தன்ைம அதிகமாகின்றேதா அந்த
உறுப்புகளில் விஷத்தன்ைம ெகாண்ட அணுக்கள் உருவாகி ேநாயாகின்றது.
விஷத்தின் தன்ைமகைள முறித்து ஒளியின் உடல் ெபற்றது அகஸ்தியன்
துருவனாகி துருவ நட்சத்திரம் ஆன நிைலகள்.
துருவ நட்சத்திரத்திலிருந்து வரக்கூடிய உண9விைனச் சூrயன் கவ9வதனால்
அைதப் ெபற ேவண்டும் என்று ஏங்கி நம் இரத்தத்தில் கலந்து எல்லா
உறுப்புகளுக்கும் கண்ணின் நிைனவு ெகாண்டு ெசலுத்துதல் ேவண்டும்.
அப்ெபாழுது நம் உடல் உறுப்புகைள உருவாக்கிய எல்லா அணுக்களும்
துருவ நட்சத்திரத்தின் ேபராற்றைலப் ெபற்று அதன் வலிைம ெபறுகின்றது.
இப்படி நாம் தினமும் அைதச் ேச9த்துக் ெகாண்டு வந்தால்
1.நம் உடலிலுள்ள பிணிகைளயும் மன ேவதைனகைளயும் சங்கடங்கைளயும்
சலிப்புகைளயும் மாற்றும்.
2.சிந்தித்துச் ெசயல்படும் சக்தி கிைடக்கும்.
நம் இருதயத்தில் துருவ நட்சத்திரத்தின் ேபரருள் ேபெராளிைய இைணத்தால்
1.இருதய வால்வுகள் சீராக இயங்கி
2.இருதயத்ைத இயக்கும் அணுக்கள் வrயமைடந்து
S
3.நாம் மன உறுதி ெபற்று மன பல ெகாண்டு
4.சிந்தித்துச் ெசயல்படும் சக்தியும் வருகின்றது.
5.அைமதியும் சாந்தமும் ெகாண்டு இந்த வாழ்க்ைக வாழ முடியும்.
இவ்வாறு ேவதைன என்ற நிைலைய நS க்கிச் சிந்திக்கும் வலிைம
ெபறும்ேபாது
1.ஒவ்ெவாரு ெசயைலயும் நாம் எப்படிச் ெசய்யலாம்…? என்ற உறுதியான
எண்ணமும்
2.பிறrடத்தில் உதவிேயா அல்லது நல்ல ெசால்கைளச் ெசால்லப்படும் ேபாது
3.அதனால் மற்றவ9கள் நமக்கு உதவி ெசய்யக்கூடிய பக்குவமும் வரும்.
4.அைமதியும் சாந்தமும் ெகாண்டு பண்பும் பrவும் ெகாண்டு வாழ இது
உதவும்.
5.குடும்பத்திற்குள் ெபரு மகிழ்ச்சி ஏற்படும்.
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ஆைகயினால் தினசr அதிகாைலயில் நS ங்கள் துருவ நட்சத்திரத்தின்
உண9வுகைள எடுத்து அந்தச் சக்திைய உங்களுக்குள் வலு ஏற்றிக்
ெகாள்ளுங்கள்.
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புது ைவரஸ்கள் (MUTATED) உருவாகிறதா…? அல்லது உருவாக்கப்படுகிறதா…!
என்று ெதrந்து ெகாள்ளுங்கள்

இயற்ைகயின் உண்ைமயின் உண9வின் தன்ைமைய அகஸ்தியன் தனக்குள்
வள9த்துக் ெகாண்டவன். நஞ்ைசத் தனக்குள் ஒளியாக மாற்றிக்
ெகாண்டவன்.
அவன் கண்ட உண்ைமயின் உண9ைவ நமக்குள் ெபற்று “கல்கி…” என்ற
நிைலயில் ஒரு ெதளிவான உண9ைவ உருவாக்கத் தான் மீ ண்டும் மீ ண்டும்
உபேதசிப்பது (ஞானகுரு).
ஒருவன் நமக்குச் ெசய்யக்கூடிய தவைற நாம் கூ9ந்து கவனிக்கின்ேறாம்.
பா9த்துப் பதிவான பின் “அவைன விடுேவனா பா9…!” என்ற அசுர உண9வு
வருகிறது.
ஆனால் அவன் நம்ைமத் தாக்கவில்ைல.. இருந்தாலும் தாக்கும்
உண9ச்சிகைளத் தூண்டுகின்றான்… என்று ைவத்துக் ெகாள்ேவாம்.
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1.ெசவி வழி ேகட்கின்ேறாம்
2.மூக்கு வழியாக நுக9கின்ேறாம்
3.உயிrேல பட்டதும் உண9ச்சிகள் தூண்டுகின்றது
4.அந்த உண9ச்சிகள் உடல் முழுவதும் படருகின்றது.
அப்ெபாழுது தSைமைய உருவாக்கக் கூடியதாக மாறி விடுகின்றது. அதாவது
நம் உடலில் உள்ள நல்ல குணங்கைளக் ெகால்லக்கூடிய சக்தியாக
மாறுகின்றது. அதுேவ “கலி…” என்ற நிைலயாக வந்துவிடுகின்றது.
ஆனால் துருவ நட்சத்திரத்தின் ேபரருள் ேபெராளிைய நாம் ெபற ேவண்டும்
என்று எண்ணி எடுக்கப்படும் ேபாது
1.அது அந்த நஞ்சிைன அடக்குகின்றது
2.உண9வின் அறிவாக மாற்றுகின்றது… உண9வின் தன்ைம ஒளியாக மாறிக்
கல்கி ஆகின்றது.
ஆகேவ…
1.உயிருடன் ஒன்றி உண9வின் தன்ைம ஒளியாகி நாம் கல்கி ஆக
மாறுவதா…?
2.அல்லது கலி என்ற நிைலகளில் தSைமகைள உருவாக்கி தSைமயாக
மாற்றுவதா…? என்று சற்று சிந்தியுங்கள்.
விஞ்ஞான உலகில் இன்று எத்தைனேயா வைகயான புது மிருக இனங்கைள
(கண்டுபிடிப்பு) உருவாக்குகின்றா9கள். ஆனாலும் அந்த மிருகங்கைள
உருவாக்க
1.எத்தைனேயா உயிரணுக்கைளக் ெகால்கின்றா9கள்
2.பல விஷத்தின் தன்ைமகைளக் கலக்கின்றா9கள்
3.புது உண9வின் அணுக்களாக உருவாக்குகின்றா9கள்.
அத்தைகய அணுக்களின் சத்ைத எல்லாம் சூrயன் கவ9கின்றது. விஞ்ஞான
அறிவால் ெசயற்ைக முைறயில் மாற்றப்பட்ட உண9வின் அணுக்கள்
சூrயனால் கவரப்படும் ெபாழுது காற்றுடன் காற்றாக அைவ கலந்து
1.மனித உடலில் பட்டால் கடும் ேநாயாக மாறிவிடுகிறது
2.மனிதன் உணவாக உட்ெகாள்ளும் தாவர இனங்களில் புது விதமான விஷக்
கிருமிகளாக (VIRUS) உருவாகின்றது
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தாவர இனங்கைள உட்ெகாண்டு மடிந்தால் மீ ண்டும் மனிதனுக்குள்ேள
வருகின்றது. மனித உடலிேல புதிய வியாதிகளாகத் ேதான்றுகிறது.
தSைமகைள நS க்க… பூச்சிையக் ெகால்ல மனிதன் கலியாகேவ மாறி
விடுகின்றான். அைதக் ெகான்ற பின் அந்த விஷத்தின் தன்ைம (MUTATION)
உணவு வைககளில் நமக்குள் வருகின்றது… கலி…!
தSைமகைள வள9க்கும் தன்ைமேய வருகின்றது. நாளுக்கு நாள் கலி என்ற
நிைலையேய உருவாக்கும் நிைலக்கு மனிதன் வருகின்றான். மனிதைன
மனிதன் அழித்திடும் உண9வு வருகின்றது.
விஷத்தின் தன்ைம அதிகrக்கும் ெபாழுது சிந்தைன இழக்கப்படுகின்றது.
1.மனிதைன உருக்குைலக்கும் உண9வுகள் வருகின்றது
2.மனிதைன உருக்குைலத்தாலும்… உண9ைவ உருக்குைலயச் ெசய்யும் கலி
என்ற தன்ைமகள் வருகின்றது.
இதிலிருந்து மீ ள்வதற்குத் தான் மீ ண்டும் மீ ண்டும் இங்ேக
ஞாபகப்படுத்துகின்ேறாம். சூrயன் விஷத்ைத நS க்கி இந்தப் பிரபஞ்சத்ைத
ஒளிமயமாக ஆக்குவது ேபால
1.அதிேல உயிரணு ேதான்றி இத்தைனயும் வடிகட்டியேதா
2.வடிகட்டிய உண9வின் தன்ைமைய ஒளியாக மாற்றி துருவ
நட்சத்திரமானேதா
3.அதனின்று வரும் உண9விைன நாம் நுக9ந்தால் கல்கி ஆகலாம்
ஆனால் அைத மறுத்தால் நாம் கலி ஆகலாம்…!
ஆகேவ இதில் எைதப் ெபற ேவண்டும்…? என்ற நிைலைய ஒவ்ெவாருவரும்
உண9ந்து ெகாள்ளுங்கள். அருைளப் ெபருக்கினால் இருைளப் ேபாக்கலாம்.
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உய9 ஞான ேஜாதிகளாக நாம் ஆக ேவண்டும் – ஈஸ்வரபட்ட9

ஒவ்ெவாரு மனிதனுக்கும்…
1.தன் தன் உடல் ேதைவக்குகந்த எண்ண ஓட்டம் தான் ஓடிக் ெகாண்ேட
உள்ளேதயன்றி
2.தன் ஆத்மாவின் உய9ைவ… உண்ைமயான ேசைவயில் உணரும் பக்குவம்
இக்கலியில் வளரவில்ைல.
இந்தப் பூமியின் சக்திக்கு வலு கூட்டக்கூடிய வலுத் தன்ைமக்கு… இன்ைறய
இக்கலியின் உண9வில் மனித ஆத்மாவின் ேசைவ உண9வு ெசயல்படல்
ேவண்டும்.
ேசைவ என்பது… தான் ெபற்ற உய9 ஞானத்தில் அறியும் உண்ைம ஒளி
சக்திையக் ெகாண்டு ஒன்ைற உருவாக்கி வள9க்கக் கூடிய வள9ச்சியின்
ேசைவைய மனிதன் ெபற ேவண்டும்.
உடலின் சுகத்திற்குச் ேசைவயும்… புகழின் ேபராைசக்குச் ெசல்லக்கூடிய
ேசைவயும் உண்ைமயின் வள9ச்சியின் ேசைவயல்ல…!
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மனிதனின் உண9வின் எண்ணத்ைத ஒளியாக்கக் கூடிய ஆத்ம பலம் ெபற
ேவண்டும்.
1.எந்த மனிதனின் உண9ைவயும்… பாதிக்கக்கூடிய எண்ணத்ைதயும்
2.அழிவின் குேராதத்ைதயும் எடுக்காமல்
3.தன் சrரத்ைதேய சம குணம் ெகாண்ட நற்குணத்தின் சாந்தத்ைதப்
ெபறவல்ல தன்ைம ெபற ேவண்டும்.
இப்படிப்பட்ட ெசயல் வழியில் இவ்வாத்மாைவ வள9த்திடும் பக்குவத்தில்
எந்த ஒரு ஈ9ப்பைலக்கும் ஆத்மா சிக்காமல் “ஒளி சrரமாகக் கூடிய முதி9வு
நிைலைய…” ஒவ்ெவாருவரும் ெபற ேவண்டும்.
இப்பூமியில் வளரக் கூடிய தாவரங்களிலும் மற்ற கனி வளம்
ஒவ்ெவான்றிலுேம முதி9வு நிைலக்குச் ேசருவது மீ ண்டும் ஆவியாகக் கூடிய
திரவக எண்ைண வித்து நிைல.
1.இப்பூமிையேய சத்தாக்கி
2.அச்சத்தின் வள9ச்சியின் முதி9வு நிைலதான்
3.இப்பூமியில் இருந்து நாம் எடுக்கும் எண்ைண வித்துக்கள் யாைவயும்.
4.இப்பூமியின் உேலாகங்களான உேலாகச் சத்ைதயும் வள9ச்சியின் முதி9வில்
எடுத்து வள9ந்தது தான் அந்த எண்ைண வித்து.
ஆவியாகி… குளி9ந்து நS ராகி… நS rன் ெதாட9பு ெகாண்டு… தான் எடுக்கும்
அமிலத்தில் ஓ9 ெசடி வள9ந்தெதன்றால் அந்தச் சத்ைத வித்தாக்குகின்றது.
சாதாரணமாக நS ைர எடுத்து உறிஞ்சித்தான் கடைலச் ெசடிேய வள9கின்றது.
அதன் வித்தான நிலக்கடைலயிலிருந்து எண்ைணச் சத்ைதப் பிrத்ெதடுத்த
பிறகு அந்த எண்ைண நS ருடன் ஒட்டுவதில்ைல.
ேமலும் அந்த எண்ைணயில் ஊன்றிக் கவனித்ேதாெமன்றால்
1.நS rன் ேமல் சிறிது அந்த எண்ெணைய விட்டால்
2.வானவில்லில் காணக்கூடிய ஏழு நிறங்கைளயும் இவ் எண்ைணயிலும்
காணுகின்ேறாம்.
அதாவது… நS rலிருந்து உருவான தாவரங்களின் முதி9வு வள9ச்சிேய
1.மீ ண்டும் நS ருடன் ஒட்டாமல் எண்ைணயாகி
2.எr நிைலயில் ஆவியாகக் கூடிய வலுப் ெபற்று விடுகின்றது.
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அைதப் ேபான்று தான் மனிதனின் உண9வின் எண்ணத்தால்
1.விண்ணிலிருந்து வரும் மின் காந்த சக்திையச் சம குணமுடன் எடுத்து
ஆத்ம பலத்ைத வள9த்து
2.இவ்வாத்மாைவேய ஒளியாக்கக்கூடிய உய9 ஞானத்தின் ஒளி
ஆத்மாக்களாக ஆக முடியும்
3.ஒளியாகும் பருவம் ெபற்றது தான் (மனித9கள்) இப்பூமியின்
வித்துக்களப்பா…!
இைத அறிந்து நS ங்கள் ஒவ்ெவாருவரும் உய9 ஞான ேஜாதிகளாக
உருவாகுங்கள்…!
ஞானகுரு ெகாடுக்கும் அருள் வாக்குகள்
குருநாத9 என்ைனக் (ஞானகுரு) காட்டிற்குள் அைழத்துக் ெகாண்டு
ேபாகின்றா9. அப்ேபாது என் ைகயில் ஒரு ேவைரக் ெகாடுக்கின்றா9. அந்த
ேவைரக் ெகாடுத்துக் ைகயில் கட்டிக் ெகாள்ளச் ெசால்கின்றா9.
கட்டிக் ெகாண்ேடன்.
ஒரு இடத்ைதக் காண்பித்து அங்ேக ஒரு ெபrய “புைதயல்…” இருக்கின்றது.
அைத எடுத்துக் ெகாண்டு வாடா… என்கின்றா9.
என்ன புைதயல் என்று எனக்குத் ெதrயவில்ைல. ஆனால் “நS ேபா…!” என்றா9.
பா9த்தால் ஒரு மைலப் பாம்ைபப் ேபாலக் கரு நாகம் – ஒரு காளிங்கராயன்
பாம்பு அங்ேக அது படுத்திருக்கின்றது.
பா9த்தவுடேன… … …! எனக்குப் பயமாகி விட்டது.
எனக்குப் பயம் வந்தாலும் என்ைனக் கண்டவுடேன அந்தப் பாம்பு ஒன்றும்
சீறவில்ைல. ஏன்…!
குருநாத9 என்னிடம் ெகாடுத்த ேவ9 என்ன ெசய்கின்றது…?
அந்தப் அப்படிேய பதும்பச் ெசய்கின்றது. அங்ேக ேபானவுடேன குருநாத9
அைதத் தூக்கிக் ெகாண்டு வாடா…! என்று என்னிடம் ெசால்கிறா9.
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எனக்குப் பயமாக இருக்கின்றது. ஆனால் தூக்கினால் அது வரவில்ைல.
அந்தப் பாம்ைபத் தூக்கிச் சுமக்க நான்கு ேப9 ேவண்டும் ேபால் இருந்தது.
என் ஒருவனால் தூக்க முடியவில்ைல. சr விட்டு விட்டு… வாடா… என்றா9.
இது எதனால் அந்தப் பாம்பு பதும்புகிறது…?
இயற்ைகயில் விைளந்த உண9வுகள் இந்த விஷத்தின் தன்ைமயாக்கப்படும்
ேபாது அதனுைடய ெசயலாக்கங்கள் எப்படி இருக்கின்றது…? என்று
1.விஷத்ைத ஒடுக்கும் சக்தி அந்த ேவrேல இருப்பதால்
2.அந்தப் பாம்பு அைமதியாக இருக்கின்றது…! என்று காட்டுகின்றா9
3.காட்டிற்குள் அனுபவrதியிேல ெகாண்டு வருகின்றா9 குருநாத9.
காட்டிற்குள் இன்ெனாரு இடத்திற்கு அைழத்துச் ெசல்லுகின்றா9.
அங்ேக பா9த்தால் ஒரு புலி ெசத்துக் கிடக்கின்றது. உயி9 ேபானவுடேன
புலியினுைடய உடல் அழுகிக் கிடக்கின்றது. புழுக்களாக அrந்து
ெகாண்டிருக்கின்றது.
அழுகிய அந்தப் புலியின் உடலுக்குப் பக்கத்திேல ேபாய் “உட்காருடா…!
என்றா9. நாற்றேமா சகிக்க முடியவில்ைல.
சாமி… ஒேர நாற்றமாக இருக்கின்றது…! என்று ெசான்ேனன்.
நான் ெசால்வைதச் ெசய்கிேறன் என்று ெசான்னாய் அல்லவா…! அதனாேல
“உட்கா9ந்து பா9…!” என்று ெசால்கிறா9.
உட்கா9ந்து பா9த்துக் ெகாண்ேட இருந்ேதன். எத்தைன நாள்…? ஒரு நாளா…
இரண்டு நாட்களா…! ஒரு பத்துப் பதிைனந்து நாட்கள் உட்கா9ந்து பா9த்ேதன்.
பத்து பதிைனந்து நாட்கள் ேவறு எதுவும் சாப்பிடேவ முடியவில்ைல. இரண்டு
பச்சிைலையக் ெகாடுத்தா9. அைத ெமன்று சாப்பிட்டுக் ெகாள் என்றா9.
அைதெயல்லாம் எனக்கு விபரமாகக் கணக்குச் ெசால்ல ேவண்டும்
என்கிறா9. நான் எந்தக் கணக்ைகச் ெசால்லட்டும்….?
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புலியின் உடலில் உள்ள புழுக்கள் அந்த உடல் முழுவைதயும் சாப்பிட்டு
விடுகின்றது. கைடசியில் எலும்பும் ேதாலாகவும் தான் இருக்கிறது.
புலி உயிருடன் இருக்கும்ேபாது எத்தைன வைகயான உயிrனங்கைளக்
ெகான்றேதா அந்த உண9ெவல்லாம் உடலுக்குள் அணுக்களாக இது புலியாக
உருவாகின்றது.
இந்தப் புலியின் உடைல உருவாக்கிய அணுக்கள் அைனத்தும் முதலில் ஜSவ
அணுக்களாக இருந்தது. புலியின் உயி9 ெவளிேய ெசன்ற பின் ஜSவஅணுக்கள்
உயிரணுக்களாக மாறுகின்றது. புழுக்களாக ஆகின்றது.
புழுக்களாக இருந்தெதல்லாம் புலி உடைலத் தின்றவுடன் அடுத்து ஆகாரம்
இல்ைல என்றால் மடிந்து விடுகின்றது. அந்தப் புழுக்களின் உயி9களும்
ெவளி வருகின்றது.
புலி தன் பசிக்காக மாட்ைடேயா மற்ற எைத எைத அடித்துச் சாப்பிட்டேதா
அதன் உடலுக்குள் இந்தப் புழுவின் உயி9கள் உயிரணுக்களாக
விைளகின்றது.
அதாவது உயிரணுக்கள் என்றால் புலியின் உடலில் முதலில் ஜSவ
அணுக்களாக இருக்கின்றது. பின் உயிரணுக்களாக மாறுகின்றது.
உயிரணுக்களாக மாறியவுடேன மாடு ஆடு மற்ற உயிrனங்களில் பட்டபின்
“உன்னி… ஈ…” ேபான்ற நிைலகளில் உருவாக்கி அந்த உடலிலுள்ள இரத்தத்ைத
உறிஞ்சி வாழும் தன்ைம வருகின்றது.
இரத்தத்ைத உறிஞ்சி உடல் வள9த்த அந்தப் புலியின் உண9வுகள் உயி9
ெசன்ற பின் அேத அணுக்கள் உயிரணுவாக மாறி மீ ண்டும் மற்ற உடல்களில்
என்ெனன்ன ெசய்கின்றது…? என்பதைன உற்றுப் பா9க்கச் ெசால்கின்றா9.
புலியின் ஒரு உயி9 ேபானது. உயி9 ேபானபின் அந்த உடலில் பல
உயி9களின் தன்ைம வள9க்கப்பட்டு ஆடு மாடுகளில் உன்னியாகவும் ஈ
ஆகவும் ெசல்லுகின்றது.
அேத சமயத்தில் புலி ஒரு உயிrனத்ைதக் கடித்துக் குதறும் ேபாது
இரத்தங்கள் சிந்துகின்றது. இரத்தங்கள் சிந்தியபின் இரத்தத்திேல மின்னல்கள்
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தாக்கப்படும் ேபாது இதில் ஜSவக்கருக்கள் உருவாகி அதன் நிைலகள்
“அட்ைடகளாக…” வள9கின்றது.
நாம் நடந்து ேபானால் ேபாதும். அந்த அட்ைட தவ்வி நம் உடலிேல அம9ந்து
நம் இரத்தத்ைதக் குடிக்கின்றது.
இைதப்ேபால ஒரு உடலிலிருந்து எத்தைன வைகயான நிைலகள் அது
உருவாகிறெதன்று குருநாத9 காட்டுகின்றா9.
அந்தப் புலியின் உடலிலிருந்து ெவளிப்படும் அழுகிய ஆவிகள் காற்றிேல
ேபாகின்றது. இைதச் சூrயனின் காந்த சக்தி கவ9ந்து ைவத்துக்
ெகாள்ளுகின்றது. அது அைலகளாக மாறுகின்றது.
அேத சமயத்தில் விஷச் ெசடியில் இருந்தும் பல மற்ற தாவர இனங்களில்
வரக்கூடிய சத்ைதயும் சூrயன் கவ9ந்து அைலகளாக மாற்றிப் பரமாத்வில்
சுற்றிக் ெகாண்டிருக்கின்றது.
அழுகிய புலியின் உண9ைவக் கவ9ந்த அைலகைளக் கண்ட பின் மற்ற ெசடி
ெகாடிகளின் சத்துக்கைள கவ9ந்து ெகாண்ட அைலகள் ஓடுகின்றது.
இவ்வாறு அது ஓடும் பாைதயில் இன்ெனாரு பக்கம் பிற விஷச் ெசடியில்
இருந்து உமிழ்த்தும் உண9வுகள் ேமாதிய பின் “கிறு..கிறு..” என்று
சுற்றுகின்றது.
அது சுற்றி ஒன்ேறாெடான்று ேமாதி அந்த ேமாதலில் ஆவியின் தன்ைம
ேமேல ெசல்கின்றது. மூன்றும் இரண்டறக் கலந்த உண9வுகள் பூமியில்
பட9கின்றது.
1.புலி rக். அழுகிய புலி உடலில் இருந்து வரக்கூடிய மணம் சாம இைச. இந்த
நாற்றம் நமக்கு வருகின்றது.
2.ெசடி ெகாடி rக். அதில் இருந்து வரக்கூடிய மணம் சாம இைச.
3.ஒரு விஷச் ெசடி rக். அதில் இருந்து வரக்கூடிய மணங்கள் சாம இைச.
4.இது மூன்றும் ஒன்றுக்ெகான்று ேமாதல் ஏற்பட்ட பின் ேமாதலில் ஒன்றாகக்
கலக்கப்படும் ேபாது அத9வண.
5.ஒன்ேறாெடான்று ேமாதி அதன் உண9வுகள் ஒன்றாக இைணந்த பின்
யஜூ9. ஒரு வித்தாகி விடுகின்றது.
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பல விதமான உண9வுகைளச் ேச9த்து நாம் ஒரு பலகாரத்ைத ேவக
ைவத்தால் அது ஒன்றாகி சுைவயாக மாறுகின்றது.
இைதப் ேபால பல உண9வுகள் ஒன்றுடன் ஒன்று ேமாதி அது ஒன்றாக
அைமகின்றது. ேமாதியதால் ஏற்படும் ஆவியாக ேமேல ெசல்லுகின்றது.
இரண்டறக் கலந்தது தைரயிேல படுகின்றது. தைரயிேல பட்டபின் எதி9
நிைலயான நட்சத்திரங்களிலிருந்து துகள்கள் நம் பூமிக்குள் மின்னலாகத்
தாக்கப்படும் ேபாது
1.இதில் கலந்த நிைலக்கு எதி9 நிைலயாக வரும் ேபாது
2.அதிேல தாக்கப்பட்டு இழுக்கும் சக்தியாக வருகின்றது
3.அப்ேபாது அது ெசடியாக வள9கின்றது.
4.அவ்வாறு அது ெசடியாக ெவளியில் வைரயிலும் என்ைனக் குருநாத9
அங்ேக உட்கார ைவத்துக்ெகாண்டு இருந்தா9.
பக்கத்திேலேய இருக்கச் ெசால்கிறா9. ெவளியில் ேபாய்ச் சாப்பிடக் கூட
விடவில்ைல. பட்டினியாகத்தான் உட்கார ேவண்டும். பச்சிைலைய ெமல்ல
ேவண்டியது அைதச் சாப்பிட ேவண்டியது புலிையப் பா9த்துக் ெகாண்ேட
இருக்க ேவண்டியது.
இந்த இயற்ைக எப்படி மாறுபடுகின்றது என்பதைனத் ெதrயச் ெசய்கின்றா9.
பின் அந்தச் ெசடி முைளத்து வந்தது. அந்தச் ெசடியின் அருகில் அைடயாளம்
ெதrவதற்காகக் ேகாடு ேபாடச் ெசால்கின்றா9.
அந்த இடத்ைத விட்டுப் ேபாய் விட்டு ஒரு இரண்டு மாதம் கழித்து
வருகிேறாம். அந்தச் ெசடி ெகாடியாக வள9ந்திருக்கிறது.
ைகயில் நS ் கத்திைய எடுத்துக் ெகாண்டு ேபாடா என்றா9.
கத்தி எதற்கு சாமி…? என்ேறன்.
கத்திையக் ெகாண்டு ேபா என்றா9.
அங்ேக ஒரு மரம் அருகில் அந்தக் ெகாடி விைளந்திருக்கிறது. அத்ற்கு
எதிrேல உட்கா9 என்றா9. நான் உட்கா9ந்தவுடேன என்ைன ேநாக்கி அந்தக்
ெகாடி ைநசாக நக9ந்து வருகின்றது.
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அந்தக் ெகாடி நக9ந்து வந்து உன்ைனத் ெதாட்டுவிட்டது என்றால் எப்படிக்
கரண்ட் பாய்கின்றேதா அேத மாதிr பாய்ந்து புத்தியில்லாமல் ேபாய்விடும்.
உன் இரத்தத்ைத உறிஞ்சிவிடும் என்றா9 குருநாத9.
ெகாடி உன்ைனத் ெதாடும் ெபாழுது “சுr9…” என்று வரும். உடேன கத்தியால்
அைத “ெவட்டுடா…” என்றா9.
நான்ைகந்து தரம் ெவட்டிய பிற்பாடு அப்புறமும் நS ண்டு வருகிறது.
ெவட்டியபின் அது எட்டாத நிைல ஆகும் ேபாது அடுத்து ஒன்றும்
ெசய்யவில்ைல.
பா9த்தயா…! அன்ைறக்கு அந்தப் புலி எந்ெதந்த உயிrனங்களின் இரத்தத்ைத
உறிஞ்சியேதா அதனின் உண9வு ெசடியுடன் கலந்தது. ெகாடியாக விைளந்தது.
இப்ெபாழுது மனிதனின் இரத்தத்ைத உறிஞ்சும் தன்ைம அந்தக் ெகாடிக்கு
வந்துவிட்டது என்று காட்டுகிறா9.
நம் மனித வாழ்க்ைகயில் ேவதைன ேவதைன என்ற உண9வுகள் எடுத்துக்
ெகாண்ட பின் உடலில் விஷமான அணுக்கள் ெபருகியபின் நல்ல
அணுக்கைளக் ெகான்றுவிடும்.
விஷமான அந்த அணுக்கள் ெபருகி விட்டால் அைதத்தான் ேகன்ச9 ேநாய்
என்று ெசால்கிேறாம். மற்ற அணுக்களுக்குள் இருக்கும் இயக்கச் சக்திையயும்
அது கவ9ந்து ெகாள்ளும்.
உடலிலுள்ள நல்ல அணுக்கள் இயங்காது. இந்தக் ேகன்ச9 என்ற நிைல
வந்துவிட்டால் எதுவுேம ெசயல்படுத்த முடியாது ேபாய்விடும்.
அைதக் ெகால்ல ேவண்டும் என்றால் இதற்கு மருந்து இல்ைல.
ஏெனனில் அைதக் ெகால்ல ேவண்டும் என்றால் வrயத்
S
தன்ைம மருந்ைத
ஊட்ட ேவண்டும்.
வrயமான
S
மருந்ைத ஊட்டினால் நம் உடலிலுள்ள சாந்தமாக இருக்கக்கூடிய
அணுக்கெளல்லாம் மடிந்துவிடும். மருந்து ெகாடுத்தும் பயன் இல்ைல.
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ேகன்ச9 ேபான்ற நிைலகளுக்கு இந்தக் ெகாடிைய எடுத்து அதில் ேவறு சில
பச்சிைலகைள இைணத்துப் பக்குவப்படுத்திக் ெகாடுத்தால் அந்தக் ேகன்ச9
விஷத்தின் தன்ைமைய இது உறிஞ்சிவிடும்.
ேகன்ச9 ேநாைய இந்தக் ெகாடிைய ைவத்து நSக்கி விடலாம் என்று
காட்டுகிறா9 குருநாத9.
காடுகளில் உயிrனங்கள் ஒவ்ெவான்றும் தன்னிச்ைசயாக மடிந்த பின் மடிந்த
உடலிலிருந்து வரக்கூடிய ஆவிகளும் மற்ற தாவர இனத்தில்
ஒன்ேறாெடான்று ேமாதும் ேபாதும் புதுப் புது ெசடிகள் எப்படி
உருவாகின்றது…?
ெசடிகைளத் தின்று ஒன்று வள9ந்தாலும் அந்த உயிrனங்கைளக் ெகான்று
வாழ்ந்த இந்த உடல்கள் அது மடிந்து விட்டால் அந்த உண9வுகள் எப்படிச்
ேச9கின்றது…?
மீ ண்டும் ஜSவ அணுக்களாக மாற்றி அது மனிதனுக்கு மருந்தாக
உபேயாகப்படுத்தும் தன்ைம எப்படி வருகின்றது…?
ஏெனன்றால் பல உயிrனங்களின் தன்ைமயானால் இேத மருந்ைதச்
ேச9க்கப்படும்ேபாது
1.நம் உடலில் உள்ள விஷத்தின் தன்ைமகைள அது மாற்றி
2.நம் உடைல எப்படி நலமாக்குகின்றது…? என்பதைனக் குருநாத9 அங்ேக
காட்டுகின்றா9.
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துருவ நட்சத்திரத்தின் உண9வுகைள நாம் கவரப் பழகிக் ெகாண்டால் சுகக்
ேகடுகைள மாற்ற முடியும்

இந்த மனித வாழ்க்ைகயின் சந்த9ப்பங்களில் நாம் ெவறுப்பைடயும் ேபாது
மகிழ்ச்சி இழக்கப்படுகின்றது. அேத சமயத்தில் ேவதைனப்படுேவாைரப்
பா9த்தால் அந்த ேவதைன உண9வுகள் நமக்கு மகிழ்ச்சி ெகாடுப்பதில்ைல.
அது ேபால் எத்தைனேயா ேப9 எத்தைனேயா விதமான ரண ேவதைனகைளப்
படுகின்றன9.. அதைன நாம் நுகரும் ெபாழுது நம்மால் தாங்க முடிவதில்ைல.
1.ஆனால் நுக9ந்து… அைத எல்லாம் அறிந்து ெகாண்டாலும் நம் இரத்தத்தில்
கலந்து விடுகின்றது.
2.இது எல்லாம் உடலில் சுகக் ேகடான விைளவுகளாகின்றது.
ஆகேவ நமது சுகங்கைளக் ேகடாக்கும் இத்தைகய தSய உண9வின்
தன்ைமகைள நாம் மாற்றிப் பழகுதல் ேவண்டும். அந்தச் சுகக் ேகடுகைள
மாற்றுவதற்கு அருள் உண9விைனப் ெபற்றால் ஒளியின் உண9வாக மாற்ற
முடியும்… அறியாது வந்த ேநாயிலிருந்து விடுபட முடியும்.

240
1.மனித உடலிலிருந்து சுகக் ேகடுகைள மாற்றியவன் தான் அகஸ்தியன்
2.அவன் ேபச்ைச மற்றவ9 ேகட்டாலும் அல்லது அவன் பா9ைவ மற்றவ9 மீ து
பட்டாலும்
3.அவ9களின் சுகக் ேகடுகைள மாற்றி… அறிவின் ெதளிவாக மாற்றிடும்
திறனாக வருகிறது.
அவன் வாழ்ந்த காலத்தில் இத்தைகய சுகக் ேகடுகைள மாற்றிய உண9வுகள்
அைனத்தும் அவன் உடலிலிருந்து ெவளிப்பட்டுள்ளது. அைதச் சூrயன்
கவ9ந்து அைலகளாக மாற்றி ைவத்துள்ளது.
1.நமக்கு முன் இங்ேக அது பரவிக் ெகாண்டும் இருக்கின்றது.
2.அைத நS ங்கள் ெபறுவதற்குத் தான் இப்ேபாது பதிவு ெசய்கின்ேறன்
(ஞானகுரு).
சுகக் ேகடு என்பது மனிதனுக்கு இருள் சூழும் நிைலேய. ேவதைனேயா
ெவறுப்ேபா ேகாபேமா குேராதேமா இைதப் ேபான்ற உண9வுகள் வந்தால்
இருள் சூழும் நிைலயாகிச் சிந்திக்கும் தன்ைம இழந்து விடுகின்றது.
ெசயல் குன்றி… வலிைம இழந்து… நல்லைதப் ெபற முடியாத நிைலயிலும்…
மகிழ முடியாத நிைலயிலும் வந்து விடுகின்றது.
இதிலிருந்து விடுபடும் ஆற்றைல நாம் ெபறுவதற்ேக ஞானிகள் “ைத
பிறந்தால் வழி பிறக்கும்…” என்று ெதளிவாக்கியுள்ளா9கள். சூrயனால்
வள9க்கப்பட்டைத எடுத்து அைதச் சுைவயாகப் (சைமத்து) பைடத்து
சூrயனுக்கு அ9ப்பணிப்பதாகக் காட்டினா9கள்.
சூrயனுக்குப் பைடக்கச் ெசான்னதன் காரணம் என்ன…?
சூrயனின் ெவப்ப காந்தங்கள் தனக்குள் கவ9ந்து ெகாண்ட உண9வு எதுேவா…
அதனின் உண9வு வலு ெகாண்டு அைவ அைவ கவ9ந்து அைதக் ெகாண்டு
தான் தாவர இனங்கள் எல்லாேம உருவாகின்றது.
அைதப் ேபான்று…
1.மனிதனான பின் நாம் பலவற்ைறயும் ேச9த்து சுைவமிக்க உண9ைவ…
உணைவ (ெபாங்கைல) உருவாக்குகிேறாம்
2.அைத ஆவியாக… கலைவகளாக அனுப்பப்படும் ெபாழுது அைதச் சூrயன்
கவ9ந்து அைலகளாக மாற்றுகிறது.
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3.ஆனாலும் அதில் உள்ள சத்ைத நாம் உணவாக உட்ெகாள்கிேறாம்… மகிழ்ச்சி
ேதான்றுகிறது.
பலசரக்குகைளப் ேபாட்டுச் சைமயல் ெசய்யும் ெபாழுது ெவளிப்படும் நல்ல
மணங்கைள.. அைனத்தும் கலந்த அந்தச் சக்தியின் தன்ைமகளச் சூrயன்
கவ9ந்து ைவத்துக் ெகாள்கின்றது.
இது மனிதனால் உருவாக்கப்பட்ட நிைல தான்… இருந்தாலும் சூrயன்
கவ9ந்து ெகாள்கிறது. நாம் உணவாகச் சைமத்து நமக்கு ேவண்டிய
சுைவயாக்கி நல்ல உணவாக உட்ெகாள்ளும் ெபாழுது அந்தச் சுைவயின்
உண9ச்சி (மகிழ்ச்சி) ெவளி வருகிறது… சூrயன் அைதயும் கவ9கிறது.
1.சூrயன் கவ9ந்த அந்த மகிழ்ச்சியான உண9ைவ மீ ண்டும் நமது
ஆன்மாவாக மாற்றி
2.நாம் சுவாசித்து உயிrேல படும் ெபாழுது மகிழ்ந்து வாழ்ந்திடும்
உண9ச்சிகைள ஊட்டி
3.எல்ேலாருக்கும் அந்தச் சந்ேதாசத்ைத ஊட்டுகின்றது.
அத்தைகய மகிழ்ச்சிையப் ெபறுவதற்குத் தான் சூrயனுக்குப் பைடக்கச்
ெசான்னா9கள் ஞானிகள்.
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மகrஷிகளின் வம்சமாக நாம் உருவாக ேவண்டும் – ஈஸ்வரபட்ட9

காட்சி:
ஓ9 மனிதன் முயற்சியால் ெசயற்ைகயில் “பல இயந்திர உறுப்புகைளக்
ெகாண்டு ஓ9 வாகனத்ைத உருவாக்கி…” பின் அைத ஓட்டுவைதப் ேபான்று
ெதrகின்றது.
இன்ெனாரு மனிதன் “தன் உடைலேய” இயந்திரத்தின் நிைலக்ெகாப்ப ச9க்கஸ்
விைளயாடுவைதப் ேபான்று உடைலப் பல ேகாணங்களில் வைளத்து
வித்ைதகள் ெசய்யும் காட்சி ெதrகின்றது.
சூrயனும்… சூrயக் குடும்பத்தின் நாற்பத்தி ஏழு மண்டலங்களும்… சனிக்
குடும்பத்தின் பன்னிரண்டும்… பூமிையச் சுற்றியுள்ள இருபத்திேயழு நட்சத்திர
மண்டலங்களும்… பூமியின் அதி ெதாட9பு ெகாண்ட அருகிலுள்ள சில
மண்டலங்களின் காட்சிகளும்… பூமியும்… பூமியின் வள9ச்சியும்… பூமியின்
எண்ணத்தின் உண9வின் எண்ணம் ெகாண்ட மனிதச் ெசயலும் காட்சியாகத்
ெதrகின்றன.
விளக்கம்:
(முதலில் ெதrந்த) வாகனத்தின் நிைல… மனிதனால் ஜடப் ெபாருள்கைளக்
ெகாண்டு மனிதனின் ெசயலின் ேதைவக்ெகாப்ப உருவாக்கியது.
மனிதன் தன் எண்ணத்ைதச் ெசலுத்தி எண்ணத்தின் உண9ைவக் ெகாண்டு
தனக்கு இைசவுபட்ட வாகனத்ைத உருவாக்க… ஜடப்ெபாருைளத் தன்
எண்ணத்திற்ெகாப்ப உருவாக்கிச் ெசயலுக்குக் ெகாண்டு வருகின்றான்.
தன் ேதைவயின் உண9வுக்ெகாப்ப எண்ணத்ைதச் ெசலுத்தும் ெபாழுது தன்
ஞானத்ைத வள9ச்சிப்படுத்தி தனக்குகந்த உருவாக்கும் ெசயல் தான் அது.
1.அத்தைகய வள9ச்சியின் ெசயல் திறைம ெகாண்டு
2.சrர உண9வில் உடலில் ஓடக்கூடிய உயி9 அணுக்கள் ஒவ்ெவான்ைறயுேம
தன்னிச்ைசக்குச் ெசயல்படுத்தி
3.ஓ9 காrயத்ைதக் கூ9ைமயாகத் தன் ஞானத்தின் வலுவில் பழக்கப்படுத்தும்
ெசயல்படுத்தும் வழிமுைறயினால்
4.மனிதனுைடய ஆத்மா குறுகிய நிைலக்ேகா வலுவிழந்த தன்ைமக்ேகா
ெசல்வதில்ைல.
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(இரண்டாது) அேத சமயம் மனிதனுைடய உடைலேய வித்ைதயாக்கித் தன்
உடைலப் பல நிைலகளில் அவ்வுறுப்புக்கைளச் ெசயல்படுத்தும் ெபாழுது
மனிதனுைடய உடலிலும் இயந்திர நிைலக்ெகாப்பத்தான் அந்தச் ெசயல்
நிைல ெசல்கின்றது.
ஆகேவ…
1.பிறிெதாரு ெபாருைள உருவாக்குகின்ற இயந்திர நிைலக்கும்
2.உடைல இயந்திரம் ேபான்று சாகசம் புrந்து… வித்ைத காட்டும் வழி
முைறக்கும் மாறுபாடு ஏதுமில்ைல.
ஆனால் மனிதனின் உண9வின் எண்ண ஓட்டமானது… இச்சrர உயிராத்மா
ஜSவன் ெபற… இப்பூமியின் உண9வின் எண்ணத்தில் ெசயல் புrகிறது என்றால்
அச்ெசயலுக்கு மூலத்தின் வழி முைற சூrயனும் சந்திரனும் சூrயக்
குடும்பத்தின் நட்சத்திரக் ேகாள்களும் தான்…!
அப்படிப்பட்ட வழித் ெதாடrல்… பல உண9வின் அமில வழி ஒளி சக்தியின்
ெதாட9பு ெகாண்டு இச்சrரத்தின் உண9வின் எண்ண ஓட்டம் எப்படிக்
கிைடத்தது…? என்பைத மனிதன் தன்ைனத் தாேன உண9ந்து… சிந்தைனயில்
உணரல் ேவண்டும்.
ராகு ேகது சூrயன் சந்திரன் ெசவ்வாய் புதன் வியாழன் சுக்கிரன் சனி என்ற
நவக் ேகாள்கைள எல்லாம் நவக்கிரகமாக அன்ேற சித்தன் பூமிக்கும்
நவக்ேகாள்களுக்கும் இருபத்தி ஏழு நட்சத்திரங்களுக்கும் ெதாட9பு
ஏற்படுத்திக் காட்டினான்.
பூமியின் சுழற்சியில் பூமிக்கு அருகிலுள்ள சந்திரனின் ெதாட9ைபக் ெகாண்டு
அமாவாைசக்கும் ெபௗ9ணமிக்கும் பூமியில் ஏற்படக் கூடிய ெதாட9 ேபான்ேற
நவக்ேகாள்களின் ெதாட9பில் இருபத்திேயழு நட்சத்திரத்தின் ெதாட9பு
ெகாண்டு நவக்ேகாைளயும் அதனின் இயக்கங்கைளயும் காட்டினான்.
1.அேத சமயத்தில் நட்சத்திர மண்டலத்தின் ஈ9ப்பில் வரும் அமிலத்
தன்ைமகைளயும்
2.அதனால் இப்பூமியின் ெதாட9புடன் சுழலுகின்ற காந்த ஒளி அைலயில்
உருவாகக்கூடிய உய9 சக்திகளின் குண நிைலையயும்
3.மனிதப் பிறப்பும் தாவரங்களின் குணம் மணம் சுைவ ஜSவன் யாைவயுேம
உருவாகக்கூடிய தன்ைமையயும்
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4.ஒன்றின் ெதாட9 ெகாண்டு ஒன்று ஈ9ப்பு ெகாண்டு சுழலக்கூடிய கால
மாற்றத்தில் வளரக்கூடிய உண்ைமகைள
5.பல ஆயிரம் காலங்களுக்கு முதலிேலேய மகrஷிகளினால் பூமியின்
ஜாதகங்கள் குறிக்கப்பட்டன.
அந்தந்தக் ேகாள்களின் ஈ9ப்பின் ெதாட9புக்கு ஒத்த கால மாற்றங்களினால்
நம் பூமியின் ெசயலில் ெசயல்படும் வழி முைறதைன “இந்த நாளில்… இந்த
ேநரத்தில் மைழ வரும்…! என்பைதயும் சூrய கிரகணம் சந்திர கிரகணம்
ேபான்ற கிரகணங்களின் சந்திப்பின் காலத்ைதயும்…” குறித்தன9.
அன்ைறய மகrஷிகளால் வானசாஸ்திர உண்ைம ஞானத்தில் அறியப்பட்ட
வழித் ெதாடைரத்தான் இன்ைறய விஞ்ஞானமும் ேபசுகின்றது. ஆனால்…
ெமய் வழி அறிந்து வந்த அந்த வள9ச்சி விஞ்ஞான சாஸ்திரத்தால் “தன்
ஞானம்” இன்று மைறக்கப்பட்டு விட்டது.
1.உண9வின் எண்ண ஓட்டத்துடன் கூடிய தன் ஞானத்தின் உய9 ஞானத்ைத
2.இப்பூமியில் உண9வின் எண்ணத்தில் மனித ஆத்மாக்கள் வாழ்ந்த விதத்ைத
வள9த்த
3.rஷிகளின் வம்சத்தின் ெதாடrன் ஜSவ நிைல வளரும் சக்தி நிைல
வள9ந்தால்தான்
4.மீ ண்டும் உண9வின் எண்ணத்தின் ெசயல் வள9ச்சி மனிதச் ெசயலின்
5.உய9 ஞானம் வளரக்கூடிய ஜSவ உருக்கைள உருவாக்க முடியும்.
மனிதன் உருவாக்கிய இயந்திரங்கேளா மற்ற தாவரங்கேளா எல்லாேம தன்
தன் ேதைவக்குகந்த… தன் ேதைவயினால் அழியக் கூடியைவ தான். அதனால்
இப்பூமியின் சக்திக்கு வலுகூட்டக் கூடிய பலேனா பயேனா இல்ைல.
இைத எல்லாம் ெதளிவாகத் ெதrந்து ெகாள்ள ேவண்டும்…!
ஞானகுரு ெகாடுக்கும் அருள் வாக்குகள்
அகஸ்தியன் துருவனாகி அவன் திருமணமாகி கணவனும் மைனவியும்
ஒன்றாக இைணந்து
1.இரு உயிரும் ஒன்றாக இைணந்து
2,இரு மனமும் ஒரு மனமாகி
3.இரு உண9வுகளும் ஒன்றாக இைணந்து துருவ மகrஷியாகத் தனக்குள்
சிருஷ்டித்து
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4.இருளிைன அகற்றி ஒளி என்ற உண9வில் ஒன்றி வாழ்ந்து
ெகான்டுள்ளா9கள்.
ஒளியின் சrரமானபின் எந்தத் துருவத்ைத எண்ணி ஏங்கினா9கேளா
அைதேய எல்ைலயாக்கிப் பிறவியில்லா நிைலகள் ெகாண்டு இன்றும் துருவ
நட்சத்திரமாக வாழ்ந்து ெகாண்டுள்ளா9கள்.
அதிலிருந்து ெவளிப்படும் உண9வைலகைளச் சூrயனின் காந்த சக்தி
கவ9ந்து வருகின்றது. பிரபஞ்சத்தில் பரவச் ெசய்கின்றது.
நமது பூமி அைதத் துருவத்தின் வழியாகக் கவ9ந்து நம் காற்று மண்டலத்தில்
பரவச் ெசய்கின்றது.
அதிகாைல 4.30 – 6.00 மணிக்குள் அந்த உண9வைலகள் அதிக ேவகமாக நம்
பூமிக்குள் வருவதனால்
1.அந்த ேநரத்தில் நம் எண்ணங்கைளத் துருவத்ைத ேநாக்கிச் ெசலுத்தி
2.துருவ நட்சத்திரத்தின் ேபரருள் ேபெராளி ெபற ேவண்டும் என்று
3.நம் உயிருடன் ஒன்றி ஏங்கினால் எளிதில் நாம் நுகர முடிகின்றது.
4.உடலில் அது பரவுகின்றது… நல்ல உண9வாக நம் உடலில் உள்ள
அணுக்களில் ேச9கின்றது.
அடிக்கடி இந்த உண9வுகைளச் ேச9த்ேதாம் என்றால் சிறுகச் சிறுக நல்ல
அணுக்கைள நமக்குள் ெபருக்கிக் ெகாண்ேட இருக்கும். ஆக தSய
அணுக்கைளத் தணித்து நல்ல அணுக்களின் தன்ைமகைள நமக்குள்
உருவாக்குகின்றது.
துருவ நட்சத்திரத்தின் ேபரருளும் ேபெராளியும் நாங்கள் ெபற அருள்வாய்
ஈஸ்வரா என்று ஏங்கித் தியானியுங்கள்.
1.ஈஸ்வரா என்று ெசால்லும் ெபாழுது
2.புருவ மத்தியில் உள்ள உயிைர நிைனவு ெகாள்ளுங்கள்.
3.ஈஸ்வரா என்றாேல உங்கள் உயி9 தான்.
உங்கள் உயிrடம் ேவண்டி நிைனவிைனத் துருவ நட்சத்திரத்துடன்
ெசலுத்துங்கள். அதிலிருந்து வரும் ேபரருளும் ேபெராளியும் நாங்கள் ெபற
அருள்வாய் ஈஸ்வரா என்று திரும்பத் திரும்ப எண்ணி ஏங்கித் தியானிக்க
ேவண்டும்.
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இப்படி அைத நுகரும் ெபாழுது உங்கள் புருவ மத்தி (உயி9) வழி தான்
உங்கள் உடலுக்குள் ெசல்லுகின்றது.
1.உங்கள் புருவ மத்தியில் அந்த அைலகள் வந்து ேமாதும் ேபாது குறு குறுப்பு
ஏற்படும்.
2.ஒளியும் நல்ல உண9ச்சிகளும் ெதrயும்.
குறு.. குறு… என்று இருக்கும் ெபாழுது சிலருக்குச் சிறிது வலியும் இருக்கும்.
காரணம்…
1.நம் உடலில் உள்ள தSய அணுக்கைளக் ெகான்றிடும்
2.அந்த அரும் ெபரும் சக்தி அங்ேக சுழன்று வரும் ெபாழுது
3.தSய அணுக்களுக்குச் ெசல்லும் உண9விைன அது மாற்றுகின்றது.
உங்கள் நிைனவுகள் அைனத்ைதயும் துருவ நட்சத்திரத்தின் மீ து ெசலுத்தி
அந்தப் ேபரருளும் ேபெராளியும் ெபறேவண்டும் என்று ஏங்கித் தியானிக்க
ேவண்டும்.
1.துருவ நட்சத்திரத்தின் ேபரருைளயும் ேபெராளிையயும் நாங்கள் ெபற
அருள்வாய் ஈஸ்வரா…..
2.உங்கள் நிைனவுகள் துருவ நட்சத்திரத்துடன் இைணந்திருக்க ேவண்டும்.
3.அதிலிருந்து வரும் ேபரருைளயும் ேபெராளிையயும் ெபற ேவண்டும் என்ற
ஏக்கம் இருக்க ேவண்டும்.
4.நS ங்கள் ஏங்கும் ெபாழுது தான் அைத நSங்கள் சுவாசிக்கின்றS9கள்.
5.புருவ மத்தி வழிதான் நமது உண9வுகள் நுக9ந்து ெசல்லும் பாைத.
இரண்டு கண்களுக்கு இைடயில் தான் புருவ மத்தியில் உயிrன் இயக்கம்
உள்ளது. அதன் வழியாக உயிrன் துைண ெகாண்டு துருவ
நட்சத்திரத்திலிருந்து வரும் உண9விைன உடலில் உள்ள அணுக்களுக்கு
உய9ந்த சக்திைய ஊட்டுகின்ேறாம்.
நமது இரத்த நாளங்களில் ெபருக்குகின்ேறாம்.
உங்கள் உடலில் உள்ள ஜSவணுக்களும் ஜSவான்மாக்களும் துருவ
நட்சத்திரத்தின் ேபரருள் ேபெராளி ெபற ேவண்டும் என்று ஏங்கித்
தியானியுங்கள்.
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ெபாங்கும் மங்கலம் ெபறுவ9கள்…!
S

கலி…! நாம் தSைமயின் உண9ைவ வள9த்தால் தSைமயின் ெசயலாகேவ
நம்ைம மாற்றும். ஒளியின் உடலாகப் ெபற்ற அந்தத் துருவ நட்சத்திரத்தின்
உண9ைவ நமக்குள் ேச9த்தால் தSைமைய நS க்கி ஒளி என்று உருவாக்கும்
ெபாழுது கல்கி…!
1.உயி9 ஒளியாக இருக்கின்றது…
2.உண9வுகைள எல்லாம் ஒளியாக மாற்றிடும் அருள் சக்திைய நாம்
ெபறுகின்ேறாம்.
நான் (ஞானகுரு) படிக்காதவனாக இருந்தாலும் குருநாத9 ஒவ்ெவாரு
சமயத்திலும் அருள் உண9ைவ இைணத்து அதனுைடய ெசயலாக்கங்கள்
உடலில் எப்படி உருமாறுகிறது…? என்பைத அனுபவrதியாக எனக்குக்
ெகாடுத்தா9.
1.நுக9ந்த உண9வு உயிrேல பட்டபின் உடலுக்குள் ெசல்லும் ெபாழுது அந்த
உண9ச்சிகள் ேவறு
2.அேத சமயத்தில் உடலில் உள்ள எதி9 அணுக்கள் மாற்றப்படும் ேபாது அது
எப்படி ஆகின்றது
3.அப்படி அது தன்னுைடய வலுவாக இயக்கினாலும் அைதக் குைறக்க…
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4.நான் (ஈஸ்வரபட்ட9) ெகாடுக்கும் வலுவான உண9வுகைள நS அதிகமாகச்
சுவாசிக்கும் ெபாழுது அது எப்படி அடங்குகின்றது
5.ஆக… சுவாசிக்கும் ெபாழுது முதலில் எதி9க்கின்றது. அதிகமாகி விட்டால்
ஒடுங்கி விடுகின்றது என்று ெதளிவாக்கினா9.
உதாரணமாக… தண்ண Srல் ஒரு நிறத்ைதக் கலந்து விட்டால் அந்த நிறேம
முழுைமயாக ஆகிறது.
1.அதில் சிறிதளவு நல்ல நS ைர விட்டால் அதுவும் அேத நிறமாகத் தான்
ெதrயும்.
2.ஆனால் நல்ல நSைர ஊற்ற… ஊற்ற… ஊற்ற… அந்த நிறம் மாறத்
ெதாடங்குகிறது.
அேத ேபால் அழுக்குத் தண்ண S9 இருக்கிறது என்று ைவத்துக் ெகாள்ேவாம்
1.அதில் நன்ன Sைர விட… விட… அழுக்குத் தண்ண S9 ெபாங்கி ெவளிேய
வருகின்றது
2.நல்ல நS 9 ேசரச் ேசரச் ேசர அழுக்கின் தன்ைம குைறந்து நன்ைமயின்
உண9வுகள் வருகின்றது
இைதப் ேபான்று தான் இந்த மனித வாழ்க்ைகயில் நாம் ெபாங்கச் ெசய்ய
ேவண்டியது எது…? என்ற நிைலயில் அருைளப் ெபாங்கச் ெசய்து இருைளத்
தணியச் ெசய்ய ேவண்டும்… அது தான் ைதப் ெபாங்கல்…!
ஆகேவ… ெபாருைளக் காணும் உண9வின் அறிைவக் கூட்டுங்கள். ெவகு
ெதாைலவிலிருந்து வரும் இருைள நS க்கிடும் அருள் சக்தி ெபறுவ9கள்.
S
துருவ
நட்சத்திரம் அைதத்தான் ெசய்கின்றது.
அகஸ்தியன் துருவனாகித் துருவ நட்சத்திரமாக ஆனது. ெவகு
ெதாைலவிலிருந்து வரும் எத்தைகய உண9ைவயும் அது பலவனப்படுத்தி
S
ஒளியாக மாற்றிக் ெகாண்ேடயுள்ளது.
துருவ நட்சத்திரத்ைத எண்ணி… ேபரருள் ேபெராளியாகத் திகழ்ந்து
ெகாண்டிருக்கும் அந்த உண9விைன நாம் அதிகாைலயில் கவரப் பழக
ேவண்டும்.
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1.ெபாங்கும் மங்கலமாக அைத நிைனவுபடுத்தி
2.உங்கள் எல்ேலாருக்கும் அந்த அருள் சக்தி கிைடக்க ேவண்டும் என்று
3.நானும் (ஞானகுரு) பிரா9த்தைன ெசய்கின்ேறன்.
அந்தத் துருவ நட்சத்திரத்தின் ேபரருள் ெபற ேவண்டும் என்று தினமும்
அதிகாைலயில் நS ங்கள் விரும்பினால் “அந்த நறுமணங்கள்…” நிச்சயம்
உங்களுக்குள் வரும். ேபரானந்த நிைல ெபறுவ9கள்.
S

ஒரு ஆடு முன்னாடி ேபானால் பின்னாடிேய மற்ற ஆடுகள் ெசல்வது ேபால்
தான் இன்ைறய அறிவின் ஞானம் ெசன்று ெகாண்டுள்ளது – ஈஸ்வரபட்ட9

இப்பூமியின் காற்று மண்டலேம விஷமாகிக் ெகாண்டுள்ள இக்கலியின்
கைடசியில் மனிதனின் உண9வுகெளல்லாம்…
1.மனிதன் உண்ணக் கூடிய உணவு முைறயாலும்
2.வாழ்க்ைக ெநறியில் நாகrகத்தின் வள9ச்சியாலும்
3.மிருகங்களின் நிைலயில் எப்படி ஆடு மாடுகள் ஒன்ைறப் ேபான்ேற
பிறிெதான்றும் ெசய்கின்றதுேவா (ஒரு ஆடு ேபானால் அதற்குப் பின்னாடி
எல்லா ஆடுகளுேம ெசல்வது ேபால்)
4.அைதப் ேபான்று மனிதனின் வrயத்
S
தன்ைம தன்ைனத்தாேன தான்
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உணராமல்
5.மிருகத்தின் நிைலக்ெகாப்பத் தான் மனித அறிவின் ஞானம் ெசன்று
ெகாண்டுள்ளது.
அந்தந்தச் சrரத்திற்குகந்த அமிலத்தின் வrய
S
குணத்ைதக் ெகாண்டு அறிவின்
ஞானத்ைத உய9 ஞானமாக்கித் “தன் அறிவால் உய9 தன்ைம ெபறக்கூடிய
சக்தி மனிதனுக்கு உண்டு…!” என்பைத அறியவில்ைல… உணரவும் இல்ைல.
இப்பூமியின் ெதாட9பு ெகாண்ட நட்சத்திரங்களின் ெதாட9பில் உயி9 ெபற்ற
ஜSவ ஆத்மாக்கள் அைனத்துேம ஒன்று ேபால இருப்பதில்ைல.
எந்ெதந்த நட்சத்திரத்தின் வலுவுடன் எந்த நட்சத்திரத்தின் ஈ9ப்பு நிைலயுடன்
ெதாட9பு ெகாண்டு இப்பூமி சுழல்கின்றேதா அத்தருணத்தில் உயி9 ெபற்ற
ஜSவாத்மாக்கள்
குணங்களிலும்…
ெசயல்களிலும்…
உருவ மாற்றத்திலும்…
வண்ணத்திலும்…
ஒருவைர ஒத்து ஒருவrல்லாமல் தான் இருக்கும்.
இைத முதலில் உண9ந்து ெகாண்டு… மனிதனுக்குண்டான “உயி9த்
தன்ைமயின் உய9வு நிைலைய…” உண9ந்து ெசயல்படுதல் ேவண்டும்.
சூrயன் எப்படி நாற்பத்தி ஏழு ேகாள்களின் ெதாட9புடன் தன்ைனயும்
வள9த்து… தன் குடும்பக் ேகாள்களின் ெதாட9பிலும் வள9ச்சி ெபற்றுச் சுழலும்
ெசயல் நடக்கின்றேதா… அைதப் ேபான்ேற ஒவ்ெவாரு மண்டலத்துக்கும்
அதனதன் ஈ9ப்பின் சுழற்சி ெதாட9 நட்சத்திர மண்டலங்கள் உண்டு.
நம் பூமியின் ெதாட9 நட்சத்திரம் இருபத்தி ஏழும் பூமியுடன் இருபத்து
எட்டாகச் சுழலும் ெதாட9ச்சியில் பூமியின் ஈ9ப்பு வள9ச்சிக்குத் துைணக்
ேகாள்களாக இந்நட்சத்திரங்களின் வலுைவக் ெகாண்டுதான் “ஜSவ ஞான
சrரங்கள் (மனித9கள்)” இந்தப் பூமியில் மட்டுேம உருப்ெபற்று உள்ளது.
அதாவது ஜSவ அைலயின் ஞான ஒளி உண9வின் எண்ணத்தின் ைமயக்
கருவின் ெசயல் வலுப் ெபற்று வாழக்கூடிய தகுதி நாற்பத்தி எட்டுக்
ேகாள்களில் இப்பூமிக்கு மட்டும் உண்டு என்றால் இப்பூமிையச் சுற்றியுள்ள
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வலுக் ெகாண்ட இவ் இருபத்தி ஏழு நட்சத்திரங்களும் “ஜSவன் ெகாடுக்கும்
ஜSவ நட்சத்திரங்கள் தான்…!”
ஜSவைன வள9க்கவல்ல அத்தைகய ஜSவ நட்சத்திரங்களும்
நட்சத்திரங்களிேலேய பல மாற்றுச் ெசயைல நிைலக்கத்தக்க பல ேகாடி
தன்ைமகள் ெகாண்ட நட்சத்திரங்களும் உண்டு.
இப்பூமியின் வடிவ நிைலையயும் இப்பூமியின் தன்ைமையயும் ஆதிகாலத்தில்
ஒலி ஒளி ெதாட9பு நிைல விஞ்ஞான rதியில் ெபறாத காலத்தில்…
1.வான சாஸ்திரத்தின் பல உண்ைமகைளயும்
2.பூமியின் இயற்ைக மாற்றத்தின் நிைலகைளயும்
3.இப்பூமிக்கும் மற்றக் ேகாள்களின் சந்திப்பு நிைலகைளயும்
4.இவ் இருபத்தி ஏழு நட்சத்திரத்தின் ெதாட9பு ெகாண்டுதான் மனிதன்
5.விஞ்ஞானம் வளராத காலத்தில் தன் ஞானத்தால் அன்ேற அறிந்தான்.
பல ஆயிரம் ஆண்டு காலங்களுக்கு முன்பு ஆழ்கடலில் பயணம்
ெசய்தவ9கெளல்லாம்
1.துருவ நட்சத்திரத்ைதயும் விடிெவள்ளி ேபான்ற சில நட்சத்திரங்கைளயும்
2.இப்பூமியின் ஈ9ப்புத் ெதாட9பில் பூமியின் ஈ9ப்புடேன சுழலக்கூடிய
நிைலைய அறிந்த ஞானத்தால்
3.இயற்ைக நிைலகைள மனித9கள் அன்ேற அறிந்தா9கள்.
அவ9கள் அறிந்த வழியிேலேய நம் அறிவின் ஞானத்ைத உய9 ஞானமாக்க
ேவண்டும் என்பதைன உண9ந்து அந்த ஞானிகள் காட்டிய வழியில் ெசயல்பட
ேவண்டும்.
ஏெனன்றால் மனிதனுைடய உண9வின் எண்ண ஜSவ சrரத்தில் இயங்கும்
உயிராத்மாவின் ஒளிைய “எந்நிைல ெகாண்டு அதிேல வrயத்
S
தன்ைமையப்
ெபற ேவண்டும்…?” என்ற பக்குவத்ைதத்தான் பல வழிகளில் இது நாள் வைர
ேபாதித்துள்ேளாம்.
ஞானகுரு ெகாடுக்கும் அருள் வாக்குகள்
சில குடும்பங்களில் ெபண் குழந்ைதகள் பிறக்கின்றது. ெபண் குழந்ைதகள்
பிறந்த பிற்பாடு இன்ைறக்கு இருக்கின்ற காலத்தில் தாய் தகப்பனுக்கு
நிம்மதி இல்ைல.
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தாய் தகப்பனுக்கு நாம் என்ன கடைம ெசய்ய ேவண்டும்…? அது
ெதrயவில்ைல. தாயினுைடய உண்ைமைய உணர முடியவில்ைல.
இன்ைறக்குப் ெபண்கள் பிறந்த குடும்பங்கள் எல்லாம் மிகவும்
அல்லல்படுகின்றா9கள்.
கடவுளாக இருந்து நம்ைம உருவாக்கிய தாய் நம் மீ து எவ்வளவு பாசம்
ைவத்திருக்கின்றா9கள்…? நாம் அைத மதிக்கின்ேறாமா…!
அவ9 நம் மீ து அந்தப் பாசத்திற்குத் தகுந்தபடி
1.நாம் எண்ணியது நமக்குள் நடக்க ேவண்டும்
2.நம் தாய் எண்ணியது எனக்குள் நடக்க ேவண்டும் என்று ெசான்னால்
3.அந்த சக்தி நமக்குள் உருவாகும்.
நாம் யாராவது இப்படி எண்ணுகின்ேறாமா…?
தான் எடுத்துக் ெகாண்ட உண9வுக்ெகாப்ப “நான்… வாழ ேவண்டும்” என்று
1.தாைய அதன் வழிேய ெகாண்டு வர ேவண்டும் என்று
2.நிைனத்ேதாம் என்றால் அது தவறான வழி ஆகும்.
3.இப்படி நிைறயப் ேப9 உண்டு (மகனும் சr மகளும் சr)
தன் உண9வின் ஆைசக்கு அந்த இணக்கத்திற்குக் ெகாண்டு வரேவண்டும்
என்பதற்காக
1.நம்ைம ஈன்று மனிதனாக உருவாக்கிய அந்தக் கடவுைளேய
2.நம்ைமக் காப்பாற்றிய அந்தத் ெதய்வத்ைதேய
3.நமக்கு நல்லது ெசான்ன குருைவேய
4.மனைத ேநாகும்படிச் ெசய்கின்ேறாம்.
இைதெயல்லாம் சற்றுச் சிந்தித்துப் பா9க்க ேவண்டும்.
இன்ைறய உலகில் ஒவ்ெவாரு வட்டிலும்
S
அைமதி இருக்கின்றதா…?
சந்ேதாஷமாக வாழ்கிேறன் என்று ெசால்ல முடிகிறதா…!
ஆகேவ இப்படிப் பல வைககளிலும் வரும் ேதாஷங்கெளல்லாம் நமக்குள்
ேச9ந்த பிற்பாடு உடலில் ேநாய் வந்துவிடுகின்றது, நம் நல்ல அணுக்கைள
எல்லாம் அது ெகான்று சாப்பிடுகின்றது.
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இைத யா9 மாற்றுவது…? நன்றாக ேயாசைன ெசய்து பாருங்கள்.
அேத சமயத்தில் ெபண் பிள்ைளகைளத் திருமணம் ெசய்து ெகாடுத்து
முடிப்பதற்கு முன்னால் அந்தத் தாய் படுகின்ற அவஸ்ைதேயா
1.வயதாகிப் ேபாகின்றேத… வயதாகிப் ேபாகின்றேத… என்று எண்ணுவா9கள்
2.இன்ன வயதாகிப் ேபானால் அந்த வயதிற்குத் தகுந்த மாப்பிள்ைள
கிைடப்பது கஷ்டேம…! என்று
3.தாய் எண்ணி எண்ணி எண்ணிப் பிள்ைளகைள நிைனத்து நிைனத்து
ேவதைனப்படுகிறது,
பிள்ைளையப் பா9க்கும் ேபாேதல்லாம் இந்த ேவதைன உண்டாகின்றது.
ஆனால் அவ9களுக்கு நல்ல மாப்பிள்ைள வர ேவண்டும். நல்லது வர
ேவண்டும் என்று நிைனக்கின்றதா…? என்றால் தாய் நிைனக்கவில்ைல.
ஆைச இருக்கிறது…
1.ஆனால் ேவதைனைய எடுத்து அைதத் தனக்குள் எடுத்து ேவதைனயான
உண9ச்சிையச் ெசால்லி
2.அந்தக் குழந்ைதையப் பா9க்கும் ேபாெதல்லாம் இந்த ேவதைன வருகின்றது.
இவ்வாறு அந்த ேவதைன விஷம் என்ற நிைலகள் பட்டால் நிைனெவன்ற
நிைலகள் இழக்கப்பட்டு
1.தாைய நிைனத்து அந்த ேவதைனைய எடுக்கின்ேறாம்
2.அது அறியாைமயாக வந்து இயங்கிக் ெகாண்டு தான் இருக்கின்றது.
குழந்ைதைய மட்டும் ெசால்வதற்கு இல்ைல.
தாயின் ஆைசகள்… “இப்படி நடக்கின்றேத… நாைளக்கு என்ன ஆகப்
ேபாகின்றேதா…!” என்ற இந்த ேவதைனையச் சுவாசிக்கின்றது,
குழந்ைதைய எண்ணி ேவதைனைய உருவாக்குகின்றது. இந்த உள்
உண9வின் தன்ைம ெசால்லாகப் ேபாகும் ேபாது என்ன ெசய்கின்றது…?
ஏெனன்றால் ஒரு ெநருப்பில் பாத்திரத்ைத ைவத்து பதா9த்தத்ைதப்
ேபாடுகின்ேறாம். பல ெபாருட்கைளச் ேச9த்து ேவக ைவக்கின்ேறாம். நாம்
ேபாடுகின்ற ெபாருளுக்குத் தக்கவாறு தான் அதிேல ருசி வருகின்றது.
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ஏெனன்றால் நம் உயி9 ஒரு ெநருப்பு. நம் குழந்ைத ேமேல ஆைசயாக
இருக்கின்ேறாம். ஆனால் “சீக்கிரம் திருமணம் ஆகவில்ைலேய…”
என்கிறேபாது அது ேவதைன.
அதில் ெகாஞ்சம் ெகாஞ்சமாகச் சரக்குகைளச் ேச9த்து இந்த ேவதைன
உண9ைவ உருவாக்கி இந்த உண9வின் தன்ைம உமிழ் நS ராக்கி நம்
உடலுக்குள் வள9த்து இந்த உண9ைவச் ெசால்லாக்கி ெவளியில் ெசால்லப்
ேபாகும் ேபாது என்ன ெசய்கின்றது…?
இந்தப் பிள்ைளையப் பா9க்கும் ெபாழுது எல்லாம் அந்த ெவறுப்பு வருகிறது.
“இப்படி ஆகின்றேத….” அந்த ேவதைன வருகின்றது. ேவதைனயான உண9வு
வரப்ேபாகும் ெபாழுது குழந்ைதகளுக்கு என்னவாகும்…?
தாய் பா9க்கும் ெபாழுது இந்த மாதிr இருக்கின்றேத என்று அவ9கள்
வாயிேலேய தன் பிள்ைளயிடம் ெசால்லுகின்றது. அைத வாங்கி அவ9கள்
வள9த்துக் ெகாள்கிறா9கள்.
இன்னும் ெகாஞ்சம் ேமாசமாகின்றது.
நமது அறியாத நிைலகள் நமக்குள் எந்த நிைலையச் ெசய்கின்றது?
“இெதல்லாம் ஒரு ேதாஷம் தான்”.
இந்தத் ேதாஷங்கைள நS க்கும் வழி என்ன…? என்பைதத்தான் சிவன்
ஆலயத்தில் ெதளிவாகக் காட்டுகின்றன9. சிவன் ஆலயத்தில் சிவனுக்கு
முன்பு நந்திைய ைவத்துக் காட்டியுள்ளா9கள்.
நந்தSஸ்வரன் சிவனுக்குக் கணக்குப்பிள்ைள. வாழ்க்ைகயில் பிறருைடய
உண9வுகள் நம்ைம இயக்கும் ெபாழுெதல்லாம் குருநாத9 காட்டிய அருள்
வழியில் மகrஷிகள் அருள் சக்தி ெபற ேவண்டும் என்ற “இந்தக் கணக்ைகக்
கூட்டிக் ெகாண்ேட வர ேவண்டும்”.
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சூrயனுக்கும்… உயிருக்கும்… துருவ நட்சத்திரத்திற்கும் உண்டான தனித் தனி
ெசயலாக்கங்கள்

சூrயன் இந்தப் பிரபஞ்சத்ைதேய ெபாங்கச் ெசய்கின்றது அதனதன்
வாழ்விற்கு அதனதன் நிைலையக் ெகாடுக்கின்றது. ஆனால் மனிதன் அருள்
ஞானத்தின் உண9ைவத் தனக்குள் ெசலுத்தி வாழ்க்ைகயில் வரும் இருைள
நS க்குதல் ேவண்டும்.
1.சூrயன் இந்தப் பிரபஞ்சத்ைத ஒளிமயமாக ஆக்குகின்றது
2.நமது உயிேரா மற்ற அணுக்களின் தன்ைமைய அறிவாக இயக்கச்
ெசய்கின்றது
3.துருவ நட்சத்திரேமா இருைள ெவன்று ஒளியின் உண9வாக உருவாக்கிக்
ெகாண்டிருக்கின்றது.
நம் உடலில் ெதrந்ேதா ெதrயாமேலா தSைமயான அணுக்கள் உருவானால்
அந்த அணுக்களுக்குத் துருவ நட்சத்திரத்தின் சக்திையச் ெசலுத்தி அதனின்
வrய
S
உண9வு ெபற ேவண்டும் என்று ெசலுத்தினால் அது ஒளியின் தன்ைம
ெபறும்.
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உதாரணமாக விஞ்ஞான அறிவு ெகாண்டு நல்ல மருந்திைன உருவாக்கி
ேநாயுற்ற உடலில் ெசலுத்தப்படும் ெபாழுது அது இரத்த நாளங்களில் கலந்து
மற்றைவயுடன் ேச9த்து நல்ல அணுக்களாக உருவாக்குகின்றது.
இைதப் ேபான்றுதான் நாம் நுகரும் உண9வுகள் நம் சிரசு பாகம் இருக்கும்
உயிருடன் கலந்தால் அது ஈஸ்வரேலாகம். உய9ந்த குணத்ைத உருவாக்கி
அந்த அணுவின் கருவாக நம் இரத்த நாளங்களில் ேச9க்கின்றது…
இந்திரேலாகமாக மாறுகிறது.
அந்த உண9வின் தன்ைம உடலுக்குள் ெசன்று இரத்த நாளங்களில் கலந்து
உடல் உறுப்புகளில் இைணயப்படும் ேபாது பிரம்மேலாகமாக மாறுகிறது.
எக்குணத்தின் தன்ைம ெபற்ேறாேமா இந்த உண9வின் இயக்கமாக அது
இயக்கத் ெதாடங்கி விடுகின்றது.
ஆகேவ அதன் வழி ெகாண்டு நமது வாழ்க்ைகயில் ெதளிந்த மனைதயும்
உய9ந்த உண9வுகைளயும் உருவாக்கி ேபrன்பப்ெபரு வாழ்வு வாழச் ெசய்யும்
அருள் உண9வுகைள நாம் உருவாக்குதல் ேவண்டும்.
1.உலகில் உள்ேளா9 அைனவரும் மகrஷிகளின் அருள் சக்தி ெபற ேவண்டும்
2.அவ9 குடும்பங்கள் நலம் ெபற ேவண்டும்
3.அவ9கள் வாழ்க்ைகயில் ெசல்வச் ெசழிப்புடன் வாழ ேவண்டும்
4.வாழ்க்ைகயில் வரும் இருைள அகற்றி நஞ்சிைன ெவன்று உண9விைன
ஒளியாக மாற்றும் அருள் சக்தி ெபற ேவண்டும் என்று நாம் எண்ண
ேவண்டும்.
காரணம் உலக மக்கள் உண9வுகள் நமக்குள்ளும் உண்டு.
எல்ேலாருைடய உண9வுகள் நமக்குள் இருந்தாலும்… கீ ைதயிேல நS எைத
எண்ணுகிறாேயா அதுவாகின்றாய் என்பது ேபால்
1.எல்ேலாரும் நலம் ெபற ேவண்டும் என்றும்
2.அருெளாளி நமக்குள் ெபற ேவண்டும் என்றும் நாம் எண்ணும் ெபாழுது
3.நமக்குள் இருக்கும் உண9வுகைள அது ஒளியாக மாற்றுகின்றது.
அrசிையயும் பருப்ைபயும் ச9க்கைரயும் பாதாைமயும் முந்திrையயும்
ேபாட்டுச் சுைவயாகப் ெபாங்கைல உருவாக்குவது ேபான்று நமக்குள் பல
சரக்குகள் இருந்தாலும்
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1.அருள் ஞானிகள் உண9வு ெகாண்டு எல்ேலாரும் மகிழ்ச்சி ெபறும்
உண9வுகைளப் ெபற ேவண்டும் என்று நுக9ந்தால்
2.அதுேவ நமக்குள் சுைவயாக உருவாகின்றது… ெபாங்கல்…!
3.இது தான் ைத… “இைணத்தல்” என்று நமக்குள் ேச9க்கின்றது.
ஆகேவ… எந்த உண9வின் தன்ைமைய இைணக்கின்ேறாேமா அதன்
உண9வுக்ெகாப்ப நம்ைம இயக்குகிறது என்ற உண்ைமைய நாம் அறிந்து
ெகாண்ட நிைலயில்… உலக மக்கள் அருள் ஞானம் ெபற்று அவ9கள்
வாழ்க்ைகயில் அறியாது வந்த இருைள நS க்கி மலைரப் ேபான்ற மணம்
ெபற்று மகிழ்ந்து வாழும் சக்தி ெபற ேவண்டும் என்று நாம் பிரா9த்திப்ேபாம்.
1.துருவ மகrஷிகளின் அருள் சக்தி ெபற தியானிப்ேபாம்… நம் உடலுக்குள்
அைத உருவாக்குேவாம்
2.அருள் ஞானத்ைதப் ெபருக்குேவாம்… மகிழ்ந்து வாழும் சக்திைய நம்
உடலில் உருவாக்குேவாம்
3.நம் ெசால்லும் ெசயலும் பிறைர மகிழச் ெசய்யும் நிைலயாக நமக்குள்
உருவாக்குேவாம்.
4.உலக மக்கள் அைனவரும் ெதளிந்த மனம் ெகாண்டு வளர “குரு அருைள”
நமக்குள் ெபருக்குேவாம்
5.குரு அருைளத் துைண ெகாண்டு துருவ நட்சத்திரத்தின் ேபரருைளப்
ெபறுேவாம்
6.உலக மக்கள் அைனவரும் துருவ நட்சத்திரத்தின் ேபரருைளப் ெபறத்
தியானிப்ேபாம்… தவம் இருப்ேபாம்.
7.அந்தத் தவத்தின் பலனாக அைனத்து மக்களும் உடல் நலம் ெபற… நம்
உடலில் உள்ள அணுக்களும் நலம் ெபற
8.நம் ெசால் ேகட்ேபா9 உண9வுகைள நலம் ெபறச் ெசய்யக்கூடிய சக்தியாக
ஒவ்ெவாரு நாளும் நாம் ெசயல்படுத்துேவாம்.
ஓ…ம் ஈஸ்வரா… குருேதவா…!
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கருகும் நிைலயில் உள்ள கலிைய மாற்றிடேவ மகrஷிகளின் ெசயல்கள்
நைடெபற்றுக் ெகாண்டுள்ளது – ஈஸ்வரபட்ட9

அன்ைறய ெமய் ஞானிகளின் ெசயலால்… மனித ஞானத்ைத உய9 ஞானத்தில்
ெமய் ஞானப்படுத்தச் ெசயல்படுத்திய சக்தியின் ெதாட9 இப்பூமியில்
உள்ளதனால்தான் மனித அறிேவ வளரக் கூடிய வள9ச்சியாக இன்றும்
உள்ளது.
இருந்தாலும் இன்று… இப்பூமியில் உள்ள பல ேகாடி ஆத்மாக்களின்
உண9வின் எண்ண சுவாச அைலயின் வrயத்
S
தன்ைம…
1.விஞ்ஞான வள9ச்சித் ெதாடrல் ெசயல்படச் ெசயல்பட
2.மனித உண9வின் வrய
S
காந்த சுவாச அைலயின் ெதாட9 அதிகப்பட
3.அதற்குகந்த உணவான தாவர இன வள9ச்சி நிைல குைறவுபட்டு விட்டது.
4.அதனால் ெமய் ஞானிகளின் ெசயல் தன்ைமக்கு ேவண்டிய ஞான
வள9ச்சிக்கு
5.அந்த ஞானிகள் ெசயல் நிைல யாவும் இப்பூமியின் அடுத்த பிரளயத்தில்
கல்கியின் ெசயலுக்குச் ெசயலாகப் ேபாகின்றது.
ெபாருைளச் சைமக்கவல்ல பக்குவமான உஷ்ணத்ைதத் தந்தால் அந்தப்
பக்குவப்பட்ட பதத்தில் அைதச் சைமத்து உணவாக உட்ெகாள்ளலாம்.
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ஆனால் அதி உஷ்ணம் ஏறும் ெபாழுது எல்லாேம கருகும் நிைல
ஏற்பட்டுவிடும். அப்படிப்பட்ட உஷ்ணத்ைதப் பக்குவப்படுத்தக் கூடிய
காலமாகத் தான் இன்ைறய “கலியின் மாற்று நிைல…!”
ஏெனன்றால் விஞ்ஞானத்தின் வள9ச்சியால்
1.மனித ஜSவாத்மாக்களின் காந்த உண9வின் ஒளியின் வலுவிற்கு
வலுக்கூட்டும் தாவர இனங்களின் வள9ச்சி குைறந்து விட்டது.
2.இப்பூமிக்குள் இருக்கும் கனி வளங்கைளயும் ெசயற்ைகக்காக மனிதன்
பிrத்ெதடுத்து விட்டான்.. அதனுைடய வள9ச்சியும் குைறந்து விட்டது
3.அேத சமயத்தில் ெசயற்ைக மின் காந்த ஒலி/ஒளி சக்திகைளயும்
இக்காற்றைலயில் அதிகமாக கலக்க விட்டுள்ளன9
இத்தைன விபrத பாதிப்புகளால்… மனித எண்ண உண9வுகள் தன் ஞானத்ைத
உய9 ஞானமாக்கி… ெமய் ஞானத்தால் மனித சக்தியின் வள9ச்சி நிைல
வளரும்… அறிவின் உருவில் உயரும் நிைலையக் காட்டிலும்… குறுகிய நிைல
ெகாண்டு மனிதனின் வrயத்
S
தன்ைம விஷம் ெகாண்ட நிைலக்ேக ெசன்று
ெகாண்டுள்ளது.
இத்தைகய தருணத்தில்…
1.யாம் ெசான்ன தியான முைறயால் இக்கலியின் மாற்றத்திற்குள்..
2.தன்ைனத்தாேன மனிதன் உணரும் பக்குவச் ெசயலில் பதமாக ேவண்டும்.
நற்குணத்ைத

வள9க்கும்

அந்தத்

தியானத்ைதயும்

சகல

மாமகrஷிகளின்

ெதாட9பு எண்ணத்ைதயும் தியானத்தால் கூட்டிக் ெகாள்ளும் வழிக்கு வர
ேவண்டும்.
இந்தச் சrரத்தில் இருக்கக்கூடிய காலத்திேலேய இச்சrரத்ைதேய ெமய் ஞான
உண9வு

ெபறக்கூடிய

ெகாண்ேடாமானால்

ஒளித்

இச்சrரத்ைதேய

தன்ைமையச்

ெசயல்படுத்திக்

ஒளிச்

சrரமாக

ஒளிரும்

கூடிய

சூட்சுமத்ைதப்

நிைலைய

நாம் நைடமுைறயில் காண முடியும்.
1.உண9வில்

முன்

கூட்டி

அறியக்

ெபறக்

கூடிய

ெசயலினால்
2.rஷி

சக்திகளின்

3.இச்சrரேம

ெதாட9ைப

ஆத்மாவின்

ெசயலாக்க முடியும்.

ஒளிைய

இச்சrரேம
ஒளிர

ஏற்கும்

ைவக்கும்

ெசயலுக்கு

இயந்திரமாகவும்
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இந்த உடலுடன் வாழும் நிைலயில்… உய9 காந்த ெமய் ஞான உண9வுடன்
நாம் எடுக்கக் கூடிய மூச்சைலயின் சுவாசக் காற்று இப்பூமியில் பதியும்
ெபாழுது
1.rஷிகளுடன் ெதாட9பு ெகாண்டு…
2.rஷி சக்தியின் ெசயலுக்காக இச்சrர உண9வின் ெமய் ஞான
மூச்சைலையப் பரவச் ெசய்தால்
3.இப்பூமி எத்தைன ஆண்டு காலங்கள் ெசயல்பட்டாலும் ஜSவ உடலுடன்
எடுக்கக் கூடிய மூச்சைலயில்
4.அந்த ெமய் ஞானிகளின் மூச்சைலகள்… அது என்றுேம வள9க்கக் கூடிய
வள9ச்சியின் வித்தாக
5.ஜSவித உண9வுகளுக்கு ஜSவ உண9வு ெசயலாய்ச் ெசயல்பட்டுக் ெகாண்ேட
இருக்கும்.
ஞானகுரு ெகாடுக்கும் அருள் வாக்குகள்
கஷ்டம் என்ற நிைலகளிலிருந்து அது நமக்குள் புகாமல் “விழித்திருந்து…”
துருவ நட்சத்திரத்தின் ேபரருள் ேபெராளிையப் ெபற ேவண்டும் என்று நாம்
“பசித்திருந்து…”

ேபாது

தSைமகள்

நம்ைமப்

பற்றிடாது

“தனித்திருக்க…”

ேவண்டும்.
இைதத்தான் ஞானிகள் விழித்திரு பசித்திரு தனித்திரு என்றா9கள்,
ஞானிகள் ெசான்ன அந்த நிைலைய நம் எல்ேலாராலும் ெபற முடியும்.
தனித்திரு… என்றால் சில சாமியா9கள் என்ன ெசய்வா9கள்…?
“குடும்பம்… ெபண்டு பிள்ைளகள்… இெதல்லாம் ேவண்டாம்…” என்று நிைனத்துக்
ெகாண்டு “தனித்து” இருப்பா9கள். இெதல்லாம் அறியாைம.
நாம்

நம்ைம

அறிந்து

இந்த

உயிrன்

உண9ைவ

அறிந்து

நாம்

இனிப்

பிறவியில்லா நிைல அைடயும் நிைலயில் விழித்திருந்து தSைமகள் புகாது
நமக்குள்

உயிைரப்

ேபாலேவ

உண9ைவ

ஒளியாக்கிட

ேவண்டும்…

“கா9த்திேகயா”. கா9த்தி என்றால் ெவளிச்சம்.
சிவன்

ராத்திr

அன்று

இைத

எடுத்துக்

ெகாண்ேடாம்.

பன்னிரண்டு

இராசிகளில் இது ஒரு இராசி. அடுத்த மாதம் வரப்படும் ேபாது இைதேய
மாற்றி வரப்படும் ேபாது சித்திைர.
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சித்திைர

என்பது

நமக்குள்

எடுத்துக்

ெகாண்ட

சிறு

திைரகைள

மாற்றி

அைமக்கின்ேறாம்.
ைவகாசி – தனக்குள் எடுத்துக் ெகாண்ட உண9வின் தன்ைமைய அந்த துருவ
நட்சத்திரத்தின் ஒளிையக் ெகாண்டு “தனக்குள் ெதளிவாக்கு…” என்பது.
ஒவ்ெவாரு

மாதமும்

பன்னிெரண்டு

இப்படித்

ெதrந்து

மாதங்களிலும்

“விநாயக9 சது9த்தி…” இப்படி

ெதளிந்து

விழாக்கைள

ெகாள்வதற்காகத்தான்

அைமத்தா9கள்

ஞானிகள்,

ஒவ்ெவாரு நிைலகளுக்கும் காரணப் ெபய9

ைவத்தா9கள்.
பன்னிரண்டு இராசிகைளயும் ஒவ்ெவான்றாகத் தாண்டிப் ேபாகும் ேபாது இந்த
இராசிையச்
மீ ண்டும்

சுத்தப்படுத்தி

குைறகள்

விட்டு

வந்தால்

அடுத்த

அந்த

இராசிக்குச்

இராசிையச்

ெசல்லும்

ெபாழுது

சுத்தப்படுத்திக்

ெகாள்ள

ேவண்டும்.
இப்படிப் பன்னிரண்டு மாதங்களிேலயும்
1.ஒவ்ெவான்ைறயும் சுத்தப்படுத்தி
2.நம் ஆன்மாைவத் தூய்ைமயாக்கிப்
3.ேபெராளியாக மாற்றிக் ெகாண்டு வரேவண்டும். அதற்காகத்தான் இைத
அறிந்துக் ெகாள்ளச் ெசான்னா9கள்.
ஆனால் நாம் இப்ெபாழுது என்ன ெசய்கின்ேறாம்…?
ேஜாசியம் பா9த்து இந்த மாதத்தில் திருமணம் ெசய்யக் கூடாது என்பதும்
இந்த

மாதத்தில்

ஞானிகள்

நல்ல

ெசான்ன

காrயங்கள்

நிைலகைள

எதுவும்

மாற்றி

ெசய்யச்

ஆைசக்கு

கூடாது

வகுத்துக்

என்றும்
ெகாண்ட

நிைலகள் தான்.
ஞானிகள் நமக்கு உண9த்திய அந்த ெமய் வழிப்படி நடந்தால் அைவகைள
நம்

வாழ்க்ைகயில்

கைடப்பிடித்தால்

அைடவது சுலபம்.
ேபrன்பப் ெபருவாழ்வு வாழலாம்.

அவ9கள்

அைடந்த

எல்ைலைய
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இைதப் படிப்ேபா9 அைனவருக்கும் ஒரு ேவண்டுேகாள்
மாமகrஷி

ஈஸ்வராய

குருேதவ9

2000

சூrயக்

அகண்ட

அண்டத்தின்

குடும்பங்கைளயும்

சுற்றி

வந்தவ9.
அவ9

கண்டுண9ந்த

நிைலகைள

ஞானகுரு

ேவணுேகாபால சுவாமிகளுக்கு உன9த்தினா9.
இந்த உலகில் வாழும் மக்கள் எல்ேலாரும் அருள் ஞானிகளாகவும் மகா
மகான்களாகவும் ஆக ேவண்டும் என்ற ஆைசயில் ஞானகுரு ெவளிப்படுத்திய
உபேதசக் கருத்துக்கைள இங்ேக பதிவு ெசய்கின்ேறாம்.
சுமா9 35 வருடம் அவ9 ெவளிப்படுத்திய கருத்துக்கைள முழுவதும் ஒேர
நாளில்

படிக்கவும்

முடியாது.

உணரவும்

முடியாது.

ெதrந்து

ெகாள்ளவும்

முடியாது.
சிறுகச் சிறுக இங்ேக பதிவு ெசய்கின்ேறாம்.
ஆ9வமுள்ளவ9கள்
தைலப்பு

கீ ேழ

வாrயாகக்

ெகாடுக்கப்பட்டுள்ள

ெகாடுக்கப்பட்டுள்ள

லிங்குகைள

உபேயாகித்து

நிைலகைளப்படித்து

அறிந்து

ெகாள்ள முடியும்.
அேத சமயத்தில் அவ9 ேநரடியாகப் ேபசியைத ஒலிப் பதிவுகளாகவும் ேகட்க
விரும்புேவாரும் ேகட்டுத் ெதrந்து ெகாள்ளலாம்.
(1) உபேதசம்

https://eswarayagurudevar.com/
(2) Audio Link:

https://wp.me/p3UBkg-4BE
(3) Video Link:

https://www.youtube.com/channel/UC9XCJhvPs5YdNCU0wc1forQ/
(4) தியானப் பயிற்சி

https://www.youtube.com/channel/UCmsCZ9Wff_7SWiVD_CrVnJg

