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வா  ந#ச	திர� 
  

இர$டாயிர� '(ய� �)�ப*களி  ஒ
*கிய (கழி.) �சி 
ம$டல*கைள “வா  ந#ச	திர�…” (COMET) எ�8 ெசா வா9க:. வா  
ந#ச	திர� எ�ப
 க)� விஷ	 த�ைம ெகா$ட
. 

அ
 ேபா�� பாைத�� ேநராக எ�த> '(ய� �)�ப� வ?கி�றேதா 
அதA�: அ
 கவர�ப)கி�ற
. '(ய� அைத� கவ9�தா  
ப(B	த�ப)	தி பிரபCச	திA�� ெகா)�கி�ற
. 

ஆனா  பிரபCச	தி  அைத� ப(B	த�ப)	
வதA� D� ேகா:க: 
ஊ)?வினா  Fமி��: வ�
 வி)கி�ற
. 

மAற ேகா:களி  ஊ)?வினா  அ�த� ேகா:களி  திைச மாAற� 
ஆகி�ற
. ேகா:கG��:G� மாAற*க: ஆகி�ற
. விஷ	 த�ைமக: 
பரவி வி#டா  அத� ஓ#ட	தி� திைசI� மா8கி�ற
. 

உதாரணமாக ெசLவாM� ேகா: நாதகாரக� எ�றா  அதிேல இ�த விஷ	 
த�ைமக: கவர�ப#டா  அேத விஷ	 த�ைமகைள அ
.� கல�
 
ெவளி�ப)	
கி�ற
. 
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ெசLவாM� ேகாளிலி?�
 வ?வைத> '(ய� கவ9�
 பிரபCச	திA�: 
அN�ப�)� ெபாO
 அதனி� உண9. ந� Fமியி� ஈ9�பிA�:G� 
வ?கிற
. 

1.ெசLவாM� ேகாளி  உ?வான விஷ	த�ைம கல�த அ�த நாத� ந� 
Fமி��: கவர�ப)� ெபாO
 
2.தSைமயி� உண9>சிகைள	 �$)� நிைலயாக� பர.கிற
. 
3.ெசLவாM� ேகாளி  மாAற� ஆவைத	 தாவர இன*க: எ)	
� 
ெகா$ட பி� எதி9 நிைலயான உண9வி� நாத*களாக மாறி 
4.தாவர இன*க: க)� ேநாயாகி அ
 விைளI� த�ைமI� மா8கிற
. 

இைதெய லா� �?நாத9 ெதளிவாக� கா#)கி�றா9. சா�பா) 
ஞாபக	திA�� ேபாகாதப� இ�த� பிரபCச	தி� இய�க	ைத DOைமயாக 
யா� ெத(�
 ெகா:G� வைரயி  ப#�னியாக இ?�க> ெசMதா9. 

எைத…? 

ப#�னி எ�றா  
1.இ�த உடலி  இ?�க�X�ய மனித உண9. ெகா$ட நிைலகைள� 
ப#�னியாக� ேபா#) 
2.அ�த அ?: ஞானி அகYதிய� க$ட உண9விைன நS ெப8 எ�றா9. 
3.அகYதிய� ெத(�
 ெகா$ட உண9விைன நS உணவாக உ#ெகா$டா  
4.இ?ைள நS��� அ�த அ?: ச�தி கிைட��� எ�ற நிைலைய இ�ப�� 
ெகா$) வ�தா9. 

சிவ� இரா	தி( எ�8 விரத� இ?�கிறS9க: எ�றா  நS*க: “ந ல 
அZ�கG��> சா�பா) ெகா)�பதி ைல…!” 

க[ட� 
�ப� 
யர� எ�ற தSைமயான உண9.கைள உன��: 
எ)�காதப� அ�த ஞானி க$ட அ?: உண9ைவ உன��: எ)	
 
வள9	
� ெகா:…! எ�8 �?நாத9 ெதளிவா�கினா9. 

ஒ? க��\#டைர எல�#(� ைவ	
 இய�க�ப)� ேபா
 உண9வி� 
அதி9.கைள ைவ	
 நம�� ேவ$�யைத எ லா� அதிேல பதிவா�கி	 
ெத(�
 ெகா:கிேறா�. 
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அேத ேபால நம
 உயி?� எல�#(�ைக உ?வா�கி� ெகா$):ள
. 
1.இ*ேக யா� உபேதசி��� ேபா
 X9�
 கவனி	தா  உ*க: க$… 
2.எ]�^��: உ:ள ஊ�களி  அைத� பதிவா�கி அத� உண9ைவ 
இைண	
� ெகா$ேட உ:ள
. 

உ*க: கவன*க: யா� உபேதசி�பைத� ெபற ேவ$)� எ�ற ஏ�க 
உண9.ட� இ?�தா  அ
 பதிவாகி�ற
. மீ$)� நS*க: 
நிைனவா�க�ப)� ெபாO
 அ�த மாமக(ஷி அகYதிய� க$டறி�த 
உ$ைமயி� உண9.கைள… காAறிலி?�பைத� கவ?� ச�தியாக 
உ*கG��: வ?�. 

எம
 �?நாத9 என�� (ஞான�?) எ�ப�� பதி. ெசMதாேரா அைத� ேபால 
உ*கG��:G� பதிவா��கி�ேற�. மீ$)� நிைன.��� ெகா$) 
வ?� ேபா
 நS*க: எளிதி  அைத� ெபற D�I�… நி>சய� ெப8வ S9க:. 

இ�8… இ�த� காA8 ம$டல	தி  ந>B	 த�ைமக: பரவி மனிதனி� 
சி�தைன இழ�
… மனிதN�� மனிதேன ெகா�8 �வி	
 அைத ரசி��� 
த�ைமயாக வ�
 வி#ட
. 
1.ஆனா … நா� அைனவ?ேம ஒ?வ?�ெகா?வ9 ெதாட9^ ெகா$டவ9க: 
தா� 
2.உலகி  பட9�
 ெகா$�?��� அ�த> சி�தைன இழ�த உண9.க: 
3.ந�ைம	 தா�கா
 இ?�க ேவ$)� எ�பதA�	 தா� இைத> ெசா வ
. 
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மனிதNைடய கதிைய நி9ணயி�ப
 எ
…? – ஈYவரப#ட9 
  

கா#சி: 
ஒ? க�கார� ெத(கி�ற
. க�கார	தி� D#க: நக9வ
.� ெத(கி�ற
. 
விள�க�: 
ேநர	ைத� �றி�பி)கி�ற க�கார	தி� D: ஒ�8 ெப(யதாக.� ஒ�8 
சிறியதாக.� உ:ள
. சிறிய D: மணிையI� ெப(ய D: 
நிமிட*கைளI� கா#)கி�றன. 
ெப(ய D: ஓ9 BA8> BAறிவர சிறிய D: அ)	த எ$Z�� 
நக?கி�ற
. அைத� ேபா�8 உண9வி� எ$ண	தி� ேவக� க�கார	தி� 
ெப(ய D:ைள� ேபா�8 இ>சcர ஒலியா  Bழ]கி�ற
. 
1.ஆ	மாவி� பதிவான
 ெப(ய D:ளி� BழAசி ேவக	ைத� ேபா�8� 
2.உண9வி� எ$ண	தி� ேவக� ஆ	மாவி� ெசய  பதி�^களானபி� 
3.அ
 விைள�
… இ>சcர	தி� வாசைனயாக “இ>சcர� அ)	
 அைடI� 
கதிைய…” சிறிய D:ளி� �றி�^ உண9	
கி�ற
. 

மனித உண9வி� எ$ண ஓ#ட	திA� ஓ�ப ெசயலா��� வி�ைதயி� 
விைள.தா� “மனிதனி� கதி…” 
1.மனிதனி� கதியி  ெசயலா��� உயிேர “ஆ$டவனாM…” 
2.ஆ$டவனி� இய�க ஆ	மாவி  எ
 பதிவாகி�றேதா அ
ேவ 
இைறவனாM உ:ள நிைலயி  
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3.மனிதனி� ெமM ஞான� த� உண9வி� எ$ண	தி� ேவக	ைத எ�கதி 
ெகா$) எ)�கி�றாேனா 
4.அ�கதியி� ஈ9�பிA�	தா� சcர	தி� ெசய  ெசயலா��. 

இயAைகயி� கதியி … Fமி Bழ�8 ஓ)� ெபாO
 Fமியி� வ#ட	தி  
அத� ஓ#ட கதியி  எ
 எைதெய லா� ச�தி�கி�றேதா அ>ச�தி�பி� 
அமில	ைத	 த� வள9>சியி� வி	தா�கி… இயAைகயி� கதியாM Fமி 
வள9��� வள9�^கG�… Fமியி� கால நிைலயி  காA8� மைழI� 
உ[ணD�… BழAசியி� கதியி� ஓ#ட	திAெகா�ப Fமியி� ெசய  
வள9>சி Bழ]கி�ற
. 

Fமியி  வளர�X�ய தாவர*களி� வள9>சியி  மர*கைளேயா 
ெகா�கைளேயா ெவ#)� ெபாO
… மீ$)� அ�மர	தி� த$) 
1.”ஒேர கதியி� உண9வி ” தாவர*க: இயAைகயி� அமில	ைத எ)	
 
ஒ�றி� ெதாட9பி  வள9வதினா  
2.ெவ#�ய பிற��… 
ளி9 வி#) மீ$)� அ�மர*க: வள9கி�றன. 

ஆனா  உண9வி� எ$ண	ைத� ெகா$)… அதAக)	த நிைல ெகா$ட 
ஜSவ அZ வள9>சி ெகா$ட ஜSவ ெஜ�
�களி� நிைலயி  அதNைடய 
உ8�^�க: ெவ#)�ப#டெத�றா  மீ$)� வள9வதி ைல. 

அேத சமய	தி  மனிதனி� நிைலயி  பல உண9.கைள அறிய�X�ய 
ெசய  த�ைம எ$ண	தி� உண9வி� ேவக� ெகா$ட ெசய பா#)	 
திறைம உ:ள
. 

ஆைகயினா  மனித� த� எ$ண	ைத� ெகா$ேட தன�ெகா	தைத� 
பைட�கவ ல ஆAற  திற� ெகா$டவ� ஆகி�றா�. ேம]�… 
1.ெசய  த�ைமயி� உ?வக நிைல�� 
2.மனிதனி� நிைலதா� இ�Fமியி� வள9>சியி� கைடசி நிைல. (உய9�த 
பைட�^) 

தாவர*களி� நிைலயி  தன�ெகா	தைத ஈ9	
 ஒேர ெசயலி  வள?� 
நிைலயினா  அைவகG�� எ$ண	தி� ஓ#டமி ைல. மAற ஜSவ 
ராசிகளி� நிைலயி  மனிதைன ஒ	த ெசய  த�ைமயி ைல. 
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1.எ லா நிைலI� உணர�X�ய மனித� 
2.த� உண9வி� எ$ண	தி  எைத எ)�க ேவ$)�..? எ�பதைன 
3.மனிதனி� ஞான	தா  அறித  ேவ$)�. 

ஆகேவ… இ�Fமியி  பல நிைலகGட� ஒ�றிய வாe�ைகயி  நா� எைத 
எ$Zகி�ேறாேமா அLெவ$ண	தி� பல நிைலக: வள9�தா]� 
1.தன�ெகா	தைத� ப$ப)	தி த� ஜSவித	ைத வள9��� மனித� 
2.தன�ெகா	த நA�ண	தி� ந  ஒலிைய 
3.த� ஆ	மாவி� கதியி  பதிவா�க ேவ$)�. 

ஞான�? ெகா)��� அ?: வா��க: 
வியாழ� ேகாG��� ெபய9 “�?” எ�8 ெசா கிேறா�? �? எ�8 
ஞானிக: ஏ� ெசா�னா9க: எ�8 அறி�தி?�கி�ேறாமா…! 

இ�த� Fமிேய ச�ீகிர� அழிய� ேபாகி�ற
. ஏென�றா  இ�ைற�� 
இ?�க�X�ய விCஞான உலகி  அZ� கதி(ய�க*க: அதிகமாக� 
பரவிவி#ட
. 

அைவகைள> '(யனி� கா�த ச�தி கவ9�
 வி#ட
. இ�த� Fமியி� ந) 
வி#ட	திA�: அZ�கதி(ய�க*க: ஊ)?வி� ேபாMவி#ட
. 

அ�த அZ� கதி(ய�க*க: '(யனி� ெவ�ப கா�த*கGட� 
கல�த.டேன 
1.இ�த உண9.க: அதி  இ?�க�X�ய கா�தD� 
2.Fமியி  இ?�க�X�ய கா�தD� 
3.ஒ? உேலாக	திA�: இ?�க�X�ய கா�த*கG��: ேமாதிய.டேன 
4.^ய  அ�	த மாதி( இ?�ேப உ?�கி�ற
. 
5.அ�த� கதி(ய�க*க: மீ$)� அ
 வள9>சி அைடகி�ற
. 

அ
 ஓ*கிய நிைலக: ெகா$) Bழி� காA8 ேபா�8 எ லாவAைறI� 
பிள�
 அதனி� வ S(ய ச�தி அட*�கி�ற வைரயி]� இ*கி?�க�X�ய 
ெச� ெகா� க  மர� க#�ட*க: எ லாவAைறI� அழி	
 வி#)� 
ேபாM�ெகா$ேட இ?���. 

ஏென�றா  இ�த� Fமியி  இ?�க�X�ய இ�த அZவி� விஷ	ைத 
எ)	
� பிள�
 (NUCLEAR REACTION) அ
 ெசM
 ெகா$ட நிைல இ
. 
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ேவ8 ேவ8 ேவைலகG��� கர$# உAப	தி ெசMவதAகாக அைத> 
ெசMகிேறா� எ�8 விCஞானிக: ெசா லலா�. ஆனா]� இதNைடய 
தணி�த உண9.கைள> '(யனி� கா�த ச�தி கவ9�
 அைலகளாக 
மாAறி� ெகா$ேட இ?�கி�ற
. 

Fமி��: அZைவ� பிள�தா  விப	
 எ�8 ெத(�த பி� Fமிைய� 
கட�
 வான வ Sதியிேல இ�த அZ�கைள� பcசலீைன ெசM
 ெவ��க> 
ெசMதா9க:. 

வா�வ Sதியி]� இ�த அZ�கGைடய த�ைம பட9�
 வி#ட
. மAற 
ேகா:கG��:G� '(யN��:G� அ
 ெச�8 வி#ட
. 

அேத சமய	தி  வா�வ Sதியி  பட9�த அ�த அைலக: Fமியி� ஈ9�^��: 
வ�
 நம��� பா
கா�பாக இ?�க�X�ய திைரையI� (OZONE LAYER) 
பிள�
 மீ$)� இ�த விஷ	தி� த�ைம Fமியி� ஈ9�^ வ#ட	திA�: 
தா� வ�
 ெகா$) இ?�கி�ற
. 
1.இைவ அைன	
� Fமியி� ந) வி#ட� அைட�
 வி#ட
. 
2.ெவ�ப	தி� தண  X�வி#ட
… பனி� பாைறக: உ?க	 
ெதாட*கிவி#ட
. 
3.உ?கிய நS9க: Fமியி  இ?�க�X�ய நில	ைத ஒ)�க> ெசM
 
ெகா$�?�கி�ற
. 

மீ$)� மீ$)� ெவ�ப	தினா  பனி�பாைறக: கைரய அ�த நS(� 
த�ைம அதிகமாக� பட?� த�ைம வர�ேபா�� ேபா
 '(யைன வி#) 
Fமி நக9�
 ெச�8 வி)கி�ற
. 

விலகி> ெச�8 மீ$)� இ
 �ைற�த.டேன (Fமி) பனி�பாைறயாக 
உைற�
வி)�. ந� உயி9 எ லா� அ�த பனி� பாைற��: சி�கிவி)�. 

இ�8 ேகாழி D#ைடகைள ஐY ெப#�யி  ைவ	
வி#) அ)	
	 
ேதைவ�ப)� ெபாO
 மிஷினி  ') ெசM
 �CB ெபா(�பா9க:. 

இேத மாதி( D�தி வியாழ� ேகாளி  ந� உயி9 எ லா� சி�க�ப#) 
மீ$)� அதிலி?�
 ெதறி�க�ப#) வான வ Sதி�� வ�
 இ�த� Fமி��: 
வ�
 தா� நா� மனிதனாக� பிற�தி?�கி�ேறா�. 
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அதனா  தா� வியாழ� ேகாைள… “�?…” எ�8 ெசா வ
. 

அதிேல மனித9க: வாe�
 அதிேலI� விCஞான வள9>சியாகி இ	தைகய 
தவ8 ெசM
 பய�ப)	திய அ�த ஆIத*க: இ�N� இ?�கி�ற
. 

அேத உண9. வளர�ப)�ேபா
 அ
 வளர வளர இ�த� FமிI� �ைறய� 
ேபாகி�ற
. 

Fமியி  இ*கி?��� விCஞானிக: ெசM
 ைவ	தி?�கி�ற 
ஆIத*கைள� கா#�]� ப� மட*� ச�தி வாM�த q#பமான ஆIத*க: 
எ லா� அ*ேக வியாழ� ேகாளி  ^ைத�
 கிடகி�ற
. 

இைத� �?நாத9 கா#�யி?�கி�றா9. 

வியாழ� DOவ
� பனி�பாைறகளாகி அதA�: சி�கிய உயி9க: அதிேல 
வ�த அ�த ஒLெவா? உயிரZவிNைடய த�ைமயிNைடய 
நிைலக:தா� மீ$)� இ
 ஜSவ� ெபA8� பல நிைலக: வ�த
. 
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மனித� பி	
� பி�	தவ� ேபால ஆகி… சி�தைன இழ�
 தவி��� கால� 
ெவ� �ர	தி  இ ைல… 
  

விCஞான அறி. ெகா$) அZைவ� பிள�
 அZ�$ைட	 தயா9 
ெசM
 இ*ேக Fமி DOவ
� கல�க> ெசM
 வி#டா9க:. அ
 பட9�த 
இட*களி  எ லா� 
(த நிைலக: ெகா$) விஷ அZ�க: 
உ?வாகி�ற
. 

அ
ேவ மனிதN��: க)� ேநாயாக… �.பி. ேபா�ற நிைலகG� இதனி� 
உண9வி� அதி9.க: அதிகமான பி� ேக�ச9 ேபா�ற க)� ேநாMகG� 
உ?வாகி� ெகா$):ள
. 
1.அZ� கதி(ய�க� ெபாறிகளா  ஏAப#ட விைள.களா  
2.”இ�ன ேநாM தா�…” எ�8 காண D�யாத நிைலகளி  ஏராளமாக வ�
 
ெகா$):ள
. 

இ?�பிN� வா� வ Sதியி  வ Sச�ப#ட கதி(ய�க*க: அதNைடய நிைலக: 
சிதற�ப#) ந� பிரபCச	திG� பரவிய
. ஒLெவா? ேகாG� அைத 
qக9�
 மAற கலைவIட� ேச9	
 '(யN��:G� ^�� த?ண� 
வ�
வி#ட
. 
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'(யN��: இயAைகயாக உ?வா�� ஆAற]� மனிதனா  பர�ப#ட 
விஷ� கதி(ய�கD� இ
 இர$)� ேமா
� நிைலக: அதிகமாகி வி#ட
. 

எல�#(�கி  மி�சார� ெச ]� இர$) வயைர ஒ�றாக> ேச9	தா  
1.எ�ப�� கர$# அதிகமாகி அைன	
� ஃபீY ஆ�ேமா அ
 ேபா�8 தா� 
2.இ�த எெல�#ரானி�கா  இய�க�ப)� அைன	
� க��\#ட9கG� 
ெசயலிழ�க� ேபாகி�ற
. 

உலெக*�]� எல�#(� எல�#ரானி� எ�8 சரீாக� பய�ப)	
� 
நிைலக: ெகா$) எ	தைனேயா ஆIத*கைள	 தயா9 ெசM
:ளா9க:. 

அ�த ஆIத*கைள� பா
கா�பாக ைவ	தி?�க�X�ய இட	தி  
மி�னேலா மAறேதா தா�கி விடாதப� திைச தி?�^� நிைலக: ெகா$ட 
க��\#ட9கைள ைவ	
:ளா9க:. பா
கா�பாக இ?�பிN� அ�த� 
க��\#ட9க: ெசயலிழ�க� ேபாகி�ற
. 

த� நா#ைட� கா�க எ�8 ெசா�னா]� இரா�ெக#)கைள ஏவி மAற 
நா#ைட அழி�க ேவ$)� எ�ற நிைலயி  ெபா?தி 
ைவ	தி?�கி�றா9க:. 

ேவ8 நா#�  இ?�
 ஆIத*கைள இ*ேக எ�ேபா
 ஏவினா]�… 
1.அ)	த கணேம அ�த ஏவலி� ஒலி அதி9ைவ� க$ட பி� 
2.இ*கி?�
 அ�த க��\#ட9 உடேன இய�கி சறீி�பாI� அைலயாக 
3.இதNைடய ஆைணக: இட�ப#) எதி9	
	 தா�கி வானிேலேய அைத> 
சிதற����ப�யாக 
4.இரா�ெக#)கைள ைவ	
:ளா9க: விCஞான அறி. ெகா$). 

க��\#ட9 tலமாக	 தா� அைத ைவ	
:ளா9க:. அZ விைசகளி� 
த�ைமகைளI� ைவ	
:ளா9க:. 

அ�கால	தி  நட�த ேபா9 Dைறக: ேவறாக இ?�த
. ஆனா  இ�8 
கதி(ய�க� ெபாறிகைள அதிக இய�கமாக ைவ	
:ளா9க:. சமீப	தி  
நட�த ேபா9களி  இைத� பா9	தி?�ேபா�. 

இரா�ெக#ைட ைவ	
 வா� வ Sதியிேல ேமா
� பல நிைலகைள அ
 
எ�ப�ெய லா� உ?வாகிற
…? எ�ற நிைலைய அறி�
 ெகா$ேடா�. 
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இ�த வா� வ Sதியிேல பரவி� ெகா$�?��� இ�த உண9.க: அைன	
� 
விஷ	த�ைமயாக� பாM>ச�ப#) '(யN��: வர�ப)� ெபாO
 
அதNைடய இய�க� எதி9மைறயாகி “அதிகமான எல�#(�ைக உ?வா�க� 
ேபாகி�ற
…!” 

1.ந� உயி?� எல�#(�ைக	 தா� உ?வா�கி� ெகா$):ள
. 
2.'(யN��: மாற� ேபா�� த�ைம ெகா$) ந� உயி(� 
��^ 
அதிகமாகி வி#டா  
3.ந� உடலி  உ:ள அZ ெச க: இய�க� அதிகமாகிவி)�. 
4.மனித� பி	
� பி�	தவ� ேபால ஆக� ேபாகி�றா�. 
5.சி�தைன இழ�
 தவி��� ேநர� ெவ� �ர	தி  இ ைல… �8கிய 
கால	திA�:ேளேய உ$). 

இதNைடய அட9	தி அதிகமான நிைலக: ெகா$) பா
கா�பாக 
இ?�க�X�ய ஓேசா� திைரI� கிழி�
 வி#ட
. 
?வ� ப�தி வழியாக 
கதி(ய�க*க: அதிகமாக வர�ப)� ெபாO
 
?வ� ப�தியி  பனிக: 
கைர�
 கட கG� ெப?�கி�ற
. 

கட  நS?ட� கல�த அ�த� கதி(ய�க� ெபாறிக: விஷ	த�ைமயான 
உண9>சிகைள ஊ#)� நிைலகைள உ?வா�கி� ெகா$):ள
. இ�த� 
Fமிையேய… மனித� அழி��� த?ண	திA�� ெகா$) வ�
வி#டா�. 

இைதெய லா� ெவ�ற அ?: மக(ஷிக: உண9ைவ நா� ேசமி	தா  
தSைமக: ^கா
 ந�ைம� கா�க D�I�. அதனா தா� விழி	தி?…! எ�8 
ெசா வ
. 

ஒLெவா? ெநா�யிேலI� உலகி  நட��� அதி9>சிகைள� 
ேக#)ண9�தா  
1.அ)	த கணேம நா� விழி	தி?�
 “ஈYவரா…” எ�8 உயி(ட� ேவ$� 
2.அ�த அ?: மக(ஷிகளி� ச�திகைள நம��: ேச9�பி�க ேவ$)�. 
3.விCஞான� ேபரழிவிலி?�
 நா� த�பி	
 வி$ ெச ல ேவ$)�. 
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q$ணிய நிைலகைள qக?� ஆAற  ெபAறா  தா� ெமM ஞான	ைத 
வள9�க D�I� – ஈYவரப#ட9 
  

கா#சி: 
ஒ?வ9 கா�பிைய ஆAறி� ப?�வைத� ேபா�8 ெத(கி�ற
. 
விள�க�: 
நSைர� ெகாதி�க ைவ	
… அதி  கா�பி	 �ைள� ேபா#) பாைல	 
தனியாக� ெகாதி�க ைவ	
… கா�பியி  எ)	த நSைரI� பாைலI� ேச9	
 
அதA�க�த ப��வ	தி  ேவ$�ய அள. ச9�கைர ேச9	
… “ந� உட  
ஏA8� ெகா:ள�X�ய '#�A�” அைத நா� ப?�கி�ேறா�. 
பாைலI� நSைரI� கா�பி	 �ைளI� ச9�கைரையI� அதA�க�த 
உ[ண	ைத� ெகா)	
 காM>சி> Bைவ�ப)	தி� பிற� அ�த> 
Bைவ��க�த உ[ண	தி … 
1.ந� உட  ஏAக�X�ய ப��வ	திA�� கா�பிைய ஆAறிய பிற�தா� 
2.நா� அதைன� ப?க D�கி�ற
. 

அைத� ேபா�8 ந� உண9வி� எ$ணDட� பல விதமான ெசய]��க�த 
எ$ண ஓ#ட*க: கல�க� ெப8� ெபாO
… உண9வி� சைம�பாM உயி9 
சைம��� உ[ண	ைத� ெகா$)… ஆ	மாவிைன> Bைவ�ப)	தி… 
ஆ	மாவி� Bைவைய மீ$)� ெசயலா�க… 
1.உண9விலி?�
 ெவளி�ப)� “ந� ெசா லி� ஒலி” 
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2.ப��வ�ப)	த�ப#ட ப?க�X�ய த�ைம�� 
3.ஆAறிய கா�பிைய� ேபா  ெவளிவர  ேவ$)�. 

பலவAைறI� நா� சைம��� ெபாO
… அதA�க�த உ[ண	ைத	 த�
 
சைம	த பிற�தா� பிறிெதா? ப��வ	திA�> ெசய  ெகா:ள D�I�. 

ஆர�ப நிைல இயAைகயி� ெதாட9பி … வள9>சியி� ெசய  யாைவIேம 
விஷ	 த�ைம ெகா$ட வள9�^	தா�. 

ஜSவ ெஜ�
�க: அதNைடய Bைவயி� உண9விAெகா�ப அதனத� உட  
நிைல��க�த உணைவ ம#)�தா� உ#ெகா:G�. மாA8 நிைல… சைம�^ 
நிைல… ஏAப)	தி� ெகா:ளாநிைல தா� ஜSவெஜ�
�களி� நிைல. 

இ�Fமியி� ெதாட9பி  இ�Fமி எ)��� அமில	தி� ெதாட9பி  நா� 
வாe�தா]�… 
1.நா� உ$ண�X�ய உண. எ
…? எ
 மனிதN�� ஏAற
…? எ�பைத 
2.ந� D�ேனா9க: நம�� ெதாட9^�ப)	திய உண. Dைறைய� 
ப��வ�ப)	தி நா� உ$Zகி�ேறா�. 

மி?க*கைள� கா#�]� வள9>சிIAற மனித நிைலயி  இயAைகயி  
வள9�
:ள பல நிைல	 தாவர*கைள வழி�ப)	திய நிைல	 
ெதாட( தா� நா� சைம	
 உ$) வாeகி�ேறா�. 

ந�ைம� கா#�]� அறிவி … ெசய  திறனி  ‘ெசயலAற மி?க*க:…” 
ந�ைம� கா#�]� ேம�ப#ட நிைலயி  “த� உண9வி� Bவாச	தா ” பல 
உ$ைமகைள D� X#� அறிய�X�ய நிைல��> ெசயலா��� ெபாO
 
அறிவி  உய9�த மனித ஞான� ஏ� உய9வி  ெசயலா�க D�யா
…? 

உ?வ	தி  சிறிய எ8�^… மைழ� கால	தி  த� ஆகார	ைத 
உ$ZவதAகாக மைழ வ?வதA� Dதலிேலேய அறி�
 ேசமி	
� 
ெகா:கி�ற
. 

நா� பா	திர*களி  ேசமி	
 ைவ	
:ள ெபா?ைள	 தன�� ஒ	த உண. 
எ�8 D� X#� அறி�
 த� இன	தி� X#�  தன��க�த உண9வி� 
Bவாச	தா  எ8�^ எ)	
 வி)கி�ற
. 
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ஆனா … மனித� 
1.t� ைவ	
:ள பா	திர	தி]:ள ெபா?ைள அத� t�ைய எ)	தா  
தா� 
2.உ:ேள எ�ன இ?�கி�ற
…? எ�பைத அறிய D�கி�ற
. 

ந�ைம� கா#�]� சி8 எ8�^ அைத அறிI� ெபாO
 “மனித ஞான� 
எ*�:ளத�பா இ�8…?” 

மைழ வ?வதA� D�N�… எதி( த�ைன	 தா�க வ?வதA� D�N�.. 
பல ைம கG�� அ�பா]:ள நS9 நிைலகைள	 த� Bவாச	திேலேய 
அறிI� நிைலI� மி?க ெஜ�
�களினா  அறிய D�கி�ற
. 

இதைன எ லா� நா� அதNைடய இயAைகயி� ெசய  எ�கி�ேறா�. 

ஒLெவா? உ?வக நிைலI�… அ
 அ
 எ)	த '(ய ஒளியி  உதி	த 
உயிரZ�களி�… ம$டல ஈ9�பி� Bைவ�ெகா�ப உ?வா�� உ?வக	 
ெதாட9 த�ைமயி … Fமியி� சைம�பி� ெதாட9 உ?வக உ? 
ெபAறி?�தா]�… 
1.உ?�ெபAற த�ைமயி� உட  அைம�பி� ெசய  நிைலைய 
2.மி?க ெஜ�
�களினா  மாAறி அைம	
� ெகா:ள D�யா
. 

மனித நிைலயி  உண9வி� எ$ண	ைத� ெகா$) இயAைகயி� 
உ$ைமைய உண9�
 எ$ண	தி� ெமM ஞான	தா  எதைனI� மாAறி 
அைம�க� X�ய ெசய  த�ைம�� “மனிதனா  தா� D�I�…” 

ெமM ஞான	தி� உ$ைமைய இயAைகயி� ெதாட9^ ெகா$) 
வான�ேகா:களி� ந#ச	திர ஒளிைய இ>சcர உண9.ட� எ$ண	ைத> 
ெச]	தி எ)��� அமில	தி� ஒலிைய உண9வி� எ$ண	ைத� ெகா$) 
சைம�க�ப)� நிைலேய ஆ	மாவி� பதி. ஆகிற
. 

இேத ெதாட(  இ�Fமியி� ெதாட9^ ெகா$ட ந#ச	திர�ேகா:க: 
நவ�ேகா:க: ஒLெவா�ைறI� எ$ணி நா� தியானி���ெபாO
 
எ$ண	தி� உண9வி  அ�ேகாளி� அமில	தி� அைலைய இ>சcர� 
சைம	
 ஆ	மாவி  பதிவா�கி� ெகா:கி�ற
. 
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இ�Fமியி� பி��பிலி?�
 மனித நிைல உயர ேவ$)� எ�றா … 
1.இ�Fமி�� வள9>சி ெகா)��� ெசயலாM Bழ]� பிற ேகா:க: 
ந#ச	திர*களி� ெதாட9பி  
2.ந� எ$ண	தி� உண9ைவ> ெச]	தி நா� எ)��� 
3.அ�த அமில	தி� அைலைய� ெகா$)தா� 
4.மனித நிைல�� அ)	த நிைலயான “ஆ	ம ேஜாதி” எ�ற ஒளியான 
வள9>சி நிைல வ]�ெகா:G�. 

இ�Fமியி� ெதாட9பி  இ?�
… விCஞானி பல ஒலி ஆ$)கைளI�… 
ஒளி ஆ$)கைளI� கண�ெக)	
 வா�ேகாளி]:ள உ$ைமகைள 
எ லா� அறி�தா]�… அ�ப� அறிய�X�ய விCஞானியி� வாe�ைக� 
கால� “சcர� உ:ள வைரதா�…!” 

1.ஆனா  ெமM ஞான	தி  அறிய�X�ய கால� எ�ப
 
2.வழி வழியாM வளர�X�ய காலம�பா…! 

ஞான�? ெகா)��� அ?: வா��க: 
இயAைகயி� உ$ைம நிைலகைள மாமக(ஷி ஈYவராய �?ேதவ9 
என��� (ஞான�?) கா#�னா9. இ�த உ$ைம நிைலகைள நா� எளிதி  
ெத(�
 ெகா:ளவி ைல. 

ப#�னியாக இ?�
 மிக.� க[ட�ப#)	 தா� ெத(�
 ெகா$ேட�. பல 
வைககளி]� இ�ன பட> ெசM
 பல அNபவ*கைள� ெபற> ெசMதா9… 
அNபவ*கைள� ெகா)	தா9. 

தSைமகளிNைடய உண9.கைள எ�ப� அகAற ேவ$)�…? அைத ஒளியாக 
எ�ப� மாAற ேவ$)�…? எ�8 �?நாத9 கா#�ய வழியி  இைத� 
ேபாதி��� ெபாO
 அைதெய லா� உ*க: அNபவ	தி� tலமாக	 
ெத(�
 ெகா:ள D�I�. 

ஒLெவா? ச�த9�ப	தி]� உ*க: வாe�ைகயி  உ*கGைடய அNபவ� 
ேபB�. 

மAறவ9க: தவ8க: ெசM
 ெகா$ேடயி?�கி�றா9க: எ�8 உண9>சி 
வச�படாம  அ�த உண9.கைள எ�ப�	 தி?	த ேவ$)� எ�ற 
அNபவ� வ?�. 
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1.தSைமக: நம��: ^கா
 த)��� 
2.அ	தைகய அNபவ*க: ெபற ேவ$)�. 

நா� க[ட�ப#)	 ெத(�
 ெகா$ட ச�திைய உ*களிட� 
ெகா)�கி�ேற�. உ*கைள மீ#�� ெகா:ள அ?� ெப?� ச�திைய� 
ெகா)�கி�ேற�. 

மக(ஷிகளி� அ?: ச�தி ெபற ேவ$)� எ�8 நS*க: தியான	தா  
எ)	
� ெபA8� ெகா:ள D�I�. 

1.உ*கG�� நS*க: தா� கா�க D�Iேம தவிர… 
2.“நா� வ�
 கா�ேப�…” எ�8 ெசா�னா  
3.என��� கீe நS*க: அ�ைமயாக	 தா� இ?�கி�றS9க: எ�8 அ9	த�. 

ஏென�றா  
1.நS*க: எ$ணியைத உ*க: உயி9 தா� இய��கி�ற
 
2.அ�த உண9.�ப� உ*க: உயி9 தா� உ*கைள� கா�கி�ற
; 
3.உ*கைள வள9�கி�ற
.. அத� வழி உ*கைள இய��கி�ற
. 
4.இைத நS*க: மற�திடாம  ெசய ப)	
*க:. 

எ�ைன> சாமி தா� கா�பாAறினா9… அவ9 தா� காரண�…! எ�8 எ�ைன 
எ$ண� Xடா
. “சாமி ெசMதா9…” எ�8 எ�ைன எ$ணினS9க: எ�றா  
எ�னிட� எ	தைனேயா ஆைசக: இ?�த
. 
1.அ�ேபா
 சாமியிNைடய ஆைசக: உ*கG����: வர ேவ$)மா..? 
2.இைதெய லா� ெவ�றவனி� அ�த அ?: ஆைசக: ேவ$)மா…? 

அ?: ஞானிக: ெபAற நCசிைன ெவ�ற உண9.கைள> ெசா�னா  
அைத நா� ெப8கி�ேற�. என��: இ?�க�X�ய அ�த இ?ைள நS�க� 
X�ய ேபர?: ேபெராளி ெபற ேவ$)� எ�8 நிைன�கி�ேற�. 

�?நாத9 என��� ெகா)	தா9. இேத மாதி( நS*க: இைத� ெப8*க:. 
இ�த உ$ைமெய லா� உ*கG��	 ெத(I�. நS*க: அைத� பA8*க:. 

சாமி எ�ைன அ�ப�� கா�பாAறினா9.. இ�ப�� கா�பாAறினா9.. எ�8 
ெசா ல ேவ$�யதி ைல. நS*க: உ*கGைடய எ$ண	தா  தா� 
உ*கைள� கா�பாAறி� ெகா$w9க:. 
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உதாரணமாக… கைடயி  சர��கைள ைவ	தி?�கி�றா9க: எ�றா  
அதிேல இ?�ப
 ந ல சர��தானா…! எ�8 பா9�கி�ேறா�. அதி  
சர�ைக	 ேத9�ெத)	
> சைம	
> சா�பி)�ேபா
 அதி  ?சி 
வ?கி�ற
… இ ைலயா…? 

அ�ப�யானா , 
1.அ�ெபாO
 அ�த�கைட�கார9 உ*கைள� கா�பாAறினாரா…? 
2.இ ைல… ?சிைய� ெகா)	தாரா…? 

கைடயி  பல ெபா?:கைள ைவ	தி?�கி�ற9க:. அைத வா*கி ?சியாக> 
சைம�ப
 உ*களிட� தா� இ?�கி�ற
. 

அதனா  தா� இ�த உ$ைமயி� இய�க*கைள உண9�
 நா� உய9�த 
ெசாAகைள> ெசா கி�ேற�. 
1.இைத நS*க: கவ9�
 ெகா$டா  வசி[ட9. 
2.அ�த உண9வி� த�ைமைய அறி�தா  பிர�ம�? 
3.அ
 அ?�ததி… அத� நிைலக: அ�த உண9வி� ச�தியாக அ
 உ*கைள 
இய��� எ�பைத 
4.உண9வி� இய�க*கைள� பAறி இராமயாண	திேல இLவள. 
ெதளிவாக� ெகா)	தி?�கி�றா9க:. 

நா� இைத அறி�
 ெகா$ேடாமா…? 

சில ேப9 எ�ன ெசா வா9க:…? “ஒ? ம�திர	ைத> ெசா லி… ெதா#)� 
ெகா)	
 வி)கி�ேற�…!” எ�8 ெசா கி�றா9க:. அவ9க: எ$ண� 
தா� உ*கG��: பதிவா��. 

�?நாத9 அ�ப�> ெசா ல> ெசா லவி ைல. 

சாமி உபேதசி	த வழியி  நS*க: இைத� ெபற ேவ$)� எ�ற இ�த 
உண9விைன எ)	
 உ*கG��: பதிவா�கின S9க: எ�றா  இைத 
qகர�ப)� ேபா
 இ�த நிைல வ?�. 

சாமி ெசா�னா9…! எ�8 ”சாமியிட� இ?�
 இ�த> ச�திக: ெபற 
ேவ$)�” எ�8 ெசா லிவி#) எ�ைன	 தியான� ெசMதா  நி>சய� 
நா� சி8 வயதி  எ	தைனேயா �8�^	தன� ெசMதி?�ேப�… 
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எ	தைனேயா ெசMதி?�ேப�. இ�த உண9. கல�
 வ�தா  உ*கG��: 
எ
 வ?�…? இ�த மனிதனி� உண9. தா� அ*ேக வ?�. இைதெய லா� 
Dதலி  மாAறியைம�க� கA8� ெகா:ள ேவ$)�. 

ஏென�றா  இ�8 யாேரா ெசMவா9…! எவேரா ெசMவா9…! எ�8 இ�த 
நிைலயி  தா� நா� இ?�கி�ேறாேம தவிர 
1.உ*கைள நS*க: ந�ப ம8�கி�றS9க:. 
2.உ*கைள நS*க: ந�^*க:. 
3.ந� உயி9 நா� எ$ணியைத உ?வா��கி�ற
. 

எதைனI� ெவ ல� X�ய வ லைம இ�த மனித உடலிேல உ$). அேத 
சமய	தி  நம��: பதிவா��� ச�திI� உ$). ஆகேவ தா� 
1.அ?: ஒளிைய ஞான வி	தாக உ*கG��: பதிவா��கி�ேற�. 
2.இைத நS*க: கவ9�
 ெகா:G*க:. 
3.அ�த அ?ைள மீ$)� மீ$)� நிைனI*க:. 
4.அ�த அ?� ச�திைய உ*கG��: உ?வா��*க:. 

ஒ?வ� ந�ைம	 தி#�னா  தி?�ப	 தி?�ப எ$Z� ெபாO
 அேத 
உண9.க: நம��: பைகைமைய வள9�கி�ற
. இேத ேபால	தா� பல 
நிைலக: வ?கி�ற
. 

அ?: ஞான	ைத உ*கG��: வள9�க�ப)� ெபாO
 அ�த� ேப(�ப� 
ெப? வாe. எ�8 ஞானிக: அைட�த அ�த உண9.க: உ*கG��: 
ேப(�ப� ெபற�X�ய வாe�ைகயாக அைமI�. 

உடைல வி#) ெவளிேய வ?� ெபாO
 மக(ஷிகளி� அ?: வ#ட	தி  
இைணயலா�. 
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பல இல#ச� ஆ$)�� D� அகYதிய� உடலிலி?�
 ெவளி�ப#ட 
அ?: மண*க: 
  

கா#�ேல வாO� மி?க*க: உண.�காக	 த�Nைடய எ$ண	ைத� 
பாM>சி எ*ேக உண. இ?�கிற
…? எ�8 அறிய எ$Zகிற
. 

மனித� இ?�கிறா� எ�றா  அ�த	 தைசக: இ?�கிற
 எ�றா  
உணவாக உ#ெகா:G� மண	தா  அைத அறி�
 ெகா:கிற
. 
உடலிலி?�
 ெவளி வ?� மண	ைத அறி�
 மனித� இ?��� ப�க� 
அ�த உடைல அைழ	
 வ?கிற
. 

இைத	 தைட�ப)	த அதA� எதி9 நிைலயான மண*க: ெகா$ட 
ப>சிைலகைளI� tலிைகைளI� தா� ப)	தி?��� �ைக� ப�க� 
பர�பி� ெகா:கிறா9க: அ�8 வாe�த ம�க:. 

த� உண.�காக வ?� மி?க*கேளா விஷ ெஜ�
�கேளா 
1.இ	தைகய tலிைக மண*கைள qக9�
 ெகா$ட பி� அதNைடய 
விஷ	தி� வலிைம �ைறகிற
 
2.அதனா  இவ9க: இ?��� திைச� ப�கேம வ?வதி ைல. 
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பல இல#ச� ஆ$)கG�� D�… மனித� ச�த9�ப	தா  அறி�த 
அறிவா  அவ� க$ட உ$ைமயா  இ�ப��ப#ட ப>சிைல tலிைககளி� 

ைண ெகா$) அ�கால Dதியவ9க: D� வாe�தா9க:. 

ஆனா]� அ�த� கால	தி  வாe�த கணவ� மைனவி க?விேல 
விைள�த �ழ�ைத��… இவ9க: பர�பி ைவ	த அ�த� ப>சிைல 
tலிைககளி� மண*க: கிைட�கிற
. 

1.தாயி� இர	த	தி� வழி வ?� மண*கைள அ�த> சிB qகர�ப)� 
ெபாO
 
2.விஷ	ைத அட��� ஆAற  க?வி  வள?� �ழ�ைத�� வ?கி�ற
 
3.அ�ப� உ?வானவ� தா� அகYதிய�. 

பிற�த பி� அவ� உடலிலி?�
 ெவளி வர�X�ய மண	ைத விஷ� 
ெகா$ட ஜ�
�க: qக9�தா  அைவக: ஒ)*கி வி)கி�ற
. �ழ�ைத� 
ப?வமாக அவ� இ?�பிN� அவைன	 தா��வதி ைல. 

இ�ெபாO
 நா� ப)	தா  ெகாB ந�ைம� க��கி�ற
. ஆனா  க?விேல 
விஷ	ைத Dறி��� த�ைம ெபAற அ�த� �ழ�ைதைய எ�த� ெகாB.� 
தா��வதி ைல… விஷ ஜ�
�கG� தா��வதி ைல. 

தாM க?விேல இ?��� ேபா
 ெபAற அ�த> ச�திக: தா� 
1.அவ� உட  உ8�^க: அைன	ைதI� விஷ	தி� ஓ#ட	ைத 
தணி�க�X�ய வ லைமயாகி�ற
. 
2.உலகி  எ	தைகய விஷ� இ?�பிN� இவ� மண	ைத qக9�த பி� 
அைவ அைன	
� ஒ)*கி வி)கி�ற
 
3.இவ� (அகYதிய�) அ>சமி�றி வாe�ைக வாO� த�ைம வ?கி�ற
. 

மாமக(ஷி ஈYவராய �?ேதவ9 கா#�ய அ?: வழியி  அகYதிய� 
ெபAற அ�த அ?� ெப?� ச�திகைள நS*க: ெப8வதA�	 தா� இைத� 
பதிவா��கி�ேற� (ஞான�?). 
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“அறி�
 வி#ேடா�…” எ�ற எ$ண	ைத வி#) வி#) அறிய ேவ$�ய 
எ$ண� ெகா$) ெச]	
வேத உ	தம� – ஈYவரப#ட9 
  

ந#ச	திரமாM உய9�த வள9 ச�தி ெகா$ட ேகா:களாM… பல ேகா� 
உய9�த உ?ள� X�ய ம$டல� ேகா:க: இ?�தா]�… உண9வி� 
உ$ைம அறிI� “ஞான மனித நிைல” எ லா� ேகா:களி]� இ ைல. 

உண9வி� எ$ண	தி … அறிI� ஆAற  ெசய  த�ைம ெசயலா��… 
1.இயAைகயி� ஒளி '#Bம	ைத வள9��� வலிைம ெகா$ட 
ெதாட9நிைல வள9�தா தா� 
2.இயAைகயி� BழAசி ஓ#ட	திலி?�
 சைம��� �ண த	
வ	ைத> 
ெசயலா�க D�I�. 

ஆகேவ பல ேகா� நிைலக: ெசய ப)� அ$ட� ேகா:களி  அறிவி� 
ஆAற]� அறிI� திறN� மனிதN��	தா� உ$). 

தன�ெகா	தைத மனிதனி� எ$ண� ஏAப)	தி� ெகா:G� ஏAற	தி … 
1.மனித உண9வி� ெசய  வ S(ய�… “தா�…!” எ�ற Dதி9. நிைல 
ஏAப)	தி� ெகா$டா  
2.த� அ)	த வள9>சி நிைல இயAைகயி� ெதாட9^ ஒலிைய எ)�க 
D�யா ேத�க	ைத ஏAப)	தி� ெகா:G�. 
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இ�த உ$ைமகைள எ லா� அறி�த சி	த� “தன�� ேம  ஒ?வ� 
உ$)…” எ�ற ெதMவ	தி� �ண*கைள மனித9கG��> B#�� கா#ட	 
தா� ேகாவி கைளI� சிைலகைளI� த	
வ ஞான	தி  Yதாபி	தா�. 

மனிதனி� உண9வி� ேவக� “தா� உய9�
 வி#ேட�…!” எ�ற 
எ$ண	ைத� X#�� ெகா:G� ெபாO
 த�ைன ஒ	த ஜSவா	மா�கைள 
உய9	த� X�ய உண9.க: ம*கிவி)கி�றன. 

1.தன�� ேம  ஒ?வ�… 
2.“த�ைன உய9	த> ெசய ப)கி�றா�…” எ�ற எ$ண	தி� ேவக� 
ெச]	
� ப�தியினா  தா� 
3.மனித9களி� உண9வி  “தா�…” எ�ற எ$ண	ைத அகAற D�I�. 

இைத உண9	திய ப��வ� ந� ஞான Fமியி  பல உ$). 

மனித� ெதMவ	தி�பா  ெச]	த�ப#ட எ$ண	தி� ேவக� 
ேகாயி களி  தS மிதி	
 விரத*க: அN[�	
 பல ெசய க: ப�தியி  
ெசய ப)வைத எ லா� பா9�கி�ேறா�. 

ப�தியி� உ�தலி� ேவக� அL உண9வி� வ S(ய	திAெகா�ப “அவ� 
எ)��� Bவாச	தி� ேவக	தா ” இ�8� தS��$ட*க: நட�பைத� 
கா$கி�ேறா�. 

மனிதனி� உண9வி� எ$ண ேவக� “எதைனI� ஈ9�கவ ல ெசய  
�ண	 த�ைம ெகா$ட
…” இதைன… 
1.தா� அறி�
 வி#ேடா�… எ�ற எ$ண	ைத வி#) வி#) 
2.அறிய ேவ$�ய எ$ண� ெகா$) ெச]	
வேத உ	தம�. 

மனித உண9வி  சலி�^ ேசா9. ெவ8�^ ேகாப� எ�ற நிைலகைள� 
X#�� ெகா:ளாம … நA�ண	தி� ந8மணமாM இ>சcர உண9வி� ஒலி 
Bவாசெம)	
…. சம �ண	தி� ஒலியா  இயAைகயி� ஆதிச�தியி� ஜSவ 
ச�தியி� ஒளியா … ந#ச	திர ம$டல*களி� ஒலி அைலகைளI� ஜSவ 
உண9.ட� இO��� ெபாO
… இyஜSவ உண9வி� எ$ண	தி  ேமா
� 
ெபாO
… ஒளியாக… மி�கா�த ஒளியாக ஆ	மா ஒளி9கி�ற
. 



26 

 

ஆ	மாவி� ஒளிக: ம$டல� ேகா:களி� எ$ண உண9.ட� ஈ9��� 
ெபாO
 எ�ப� இ�8 நSைர� ெகா$) இ�காAறைலயி  இ?��� மி� 
கா�த ஒளி ச�திைய மி�சாரமாக விCஞான	தி  கா$பைத� ேபா�8… 
1.இ>சcர எ$ண	தி� உண9வி� ேவக	தா  
2.ந#ச	திர*களி  இ?�
 வ?வைதI� '(ய� ச�திர� மAற� 
ேகா:களிலி?�
 வ?� ச�திகைளI� 
3.நா� எ$ணி எ)��� ஒலி அைலயி  அLெவாலியி� உண9.ட� 
எ$ண	ைத எ�ேகாGட� ெச]	
கி�ேறாேமா 
4.அ�த ம$டல*களிலி?�
 ெவளி�ப#ட அமில� இ>சcர உண9வி� 
எ$ணDட� ேமா
� ெபாO
 
5.உடலி  உ:ள உயி9 அZ�க: யா.� ஒளி நிைலைய� ெப8� 
த�ைமைய இ>சcர ஆ	மா வள9	
� ெகா:G�. 

இ�Fமியி� உண9.ட� Bழ]� வாe�ைக நிைலயி … மீ$)� மீ$)� 
இ�Fமி சைம	
 ெவளி�ப)	திய உண9வி� ஒளிைய	 தா� ஆ	மா 
வள9	
� ெகா:கிற
. 

அ	தைகய ெதாட(  ந� ஆ	மா இ�Fமி� பி��பி  சி�கிவி)� த�ைமைய 
ஒLெவா?வ?� உண9�
 ெகா$) 
1.உயி(� உய9ைவ உMI� ெசயலாM 
2.ஒLெவா? ெநா�� ெபாO
� கால	ைத விரய�ப)	தாம  
3.உய?� த�ைமயி  நா� அைனவ?� உMேவாமாக..! 

ஞான�? ெகா)��� அ?: வா��க: 
மAறவ9கைள ஞானிகளாக வள9	தா  தா� “நா� ஞானியாக” D�I� 

�?நாத9 கா#�ய அ?: வழியி  “உயிேர கட.:…” எ�8 நா� ெசா�னா  
“கட.: தா�… உயி9..” எ�8 எOதி ைவ	
 வி)கி�றா9க:. 

கா�பி அ�	தா]� உயிேர கட.: எ�றா  அ�த உ$ைம� ெபா?ைள	 
ெத(வதA� இ ைல. ஆனா  “கட.: தா� உயி9…” எ�ற நிைல�� 
மாAறி> சில நிைலகைள ெவளி�ப)	
கி�றா9க:. 

உ#ெபா?ைள� க$) தன��: அறி�ேதா த� உண9வி� த�ைமைய 
அ�த� �? tலமாகேவா அறி�ேதா அைத> ெசா வதி ைல. 
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ஏென�றால அைத 
1.Dதலி  தன��: பைட	
� பா9�க ேவ$)�. 
2.அதனி� இய�க	ைத அறி�
 ெகா:ள ேவ$)�. 
3.பி� அ
 ெசா லாக வர ேவ$)�. 

இைதேய லா� பனிெர$) வ?ட*க: யா� அNபவி	தபி� தா� 
1.^ற நிைலக: இ?�ப
 அக நிைலகG��: எ�ப� இய��கி�ற
 எ�8� 
2.இ�த உட]��: எ�ப� விைளகி�ற
 எ�8� 
3.அைத எ�ப� மாAற ேவ$)� எ�8� �?நாத9 உண9	தினா9. 

ஆர�ப	தி  நாN� (ஞான�?) உ*கைள மாதி( ந�றாக> சா�பி#) 
ந$ப9கGட� மகிe>சியாக> BAறி� ெகா$) இ?�தவ� தா�. 

பி�னா� இைத எ)	
� க[ட�பட> ெசM
 எ லா� ெத(�
 ெகா$ட 
பிAபா) தா� என��: விைள�த அ�த ெமM உண9.கைள இ�ேபா
 நா� 
உ*களிட� ெசா வ
. 

அேத சமய	தி  
1,இைத எ லா� ெபற ேவ$)� எ�8 நS*க: எ$ணினா தா� 
2.”என�ேக ச	
…!” எ�8 �?நாத9 ெசா லி வி#டா9. 

எைத…? 

நS*க: எ லா� அ�த ெமM ஞானிக: ெபAற
 ேபால ஆAற க: 
ெபAறா  தா� “என��> ச	
…” எ�றா9 �?நாத9. 

உ�ைன> ச�தி�ேபா9 அைனவ?� அவ9க: வாe�ைகயி  அறியாத 
இ?:க: நS*கி ெமM ஒளிக: ெபற ேவ$)� எ�8 
1.இைத நS ெஜபி	
� ெகா$�? – அவ9கைள� பிரா9	தைன ெசM 
2.அவ9கG��� ெபற ேவ$)� எ�8 எ$Z 
3.அ�ேபா
 “அ�த உண9. தா�… உன��: விைளI�…!” எ�8 �?நாத9 
ெசா�னா9. 

அைதேய தா� யா� உ*களிடD� ெசா வ
. 
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வி$ ெச ல ேவ$)� எ�றா  உயிரா�மாவி� Dக�பி  ைவ�க 
ேவ$�ய ச�தி எ
…? 
  

ஞானிக: கா#�ய வழியி  நா� விழி	தி?�க ேவ$)�. அ�ேபா
 தா� 
மனிதனான நிலயி  ப	தாவ
 நிைலயான க கி எ�ற ஒளி நிைலைய 
அைடய D�I�. உயிரZ ேதா�றி மனிதனாக ஆனபி� தா� ப	தாவ
 
நிைல அைடய D�I�. 

ஆதியி  ஒ? ெவ�ப	தி� த�ைம அைட�
 ேகாளாகி ந#ச	திரமாகி 
'(யனா�� ேபா
 இ
 ஒ�பதாவ
 நிைலதா� வ?கிற
. 
1.இ�த� பிரபCச	ைத> '(ய� இய�கலா� 
2.ஆனா]� அ
 அழிய� X�ய த�ைம ெபAற
. 

ஆனா  இதிேல உ?வான மனித� தா� இ�8 மி�னைலI� 
அட��கி�றா�… மி�னைல� கா#�]� மி�னZ தா��� நிைலகைளI� 
விCஞான அறிவா  ஊ)?.கி�றா�. 

ம$ணிA�: ப��
:ள ெபா?ைள� க$களா  காண D�யவி ைல 
எ�றா]� 
1.இய�திர	தி� 
ைண ெகா$) உண9வி� அதி9.கைள� X#� 
2.இ*ேக த*க� உ:ள
… இ*ேக ெவ:ளி உ:ள
… இ*ேக நS9 உ:ள
… 
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இ*ேக எ$ைண உ:ள
… எ�8 
3.ேமேல பற��� நிைலயிலி?�ேத பல ஆயிர� அ�கG�� அ�பா  
ரா�ெக#)கைள> ெச]	தி 
4.Fமியி� BழAசியி  Fமி��: இ?��� நிைலகைள இ*கி?�
 
காZகி�றா� விCஞானி. 

கா�த� ^லனறி. ெகா$ட (POWERFUL TELESCOPE) க$ணா�கைள� 
ெகா$)… ஒLெவா? ேகாG� எைத எைத உ?வா��கி�ற
…? அதனி� 
உண9.க: எLவா8 ெவளியி  பர.கிற
…? எ�8� காZகி�றன9. 

எல�#(� எல�#ரானி� எ�8 மாA8� உண9வி� அறி. ெகா$) 
க$ணா�களி  எ)	த அ�த� பதிவி� 
ைண ெகா$) இவ� ஏ.� 
இரா�ெக# அ�த� ேகாளி� திைசைய ேநா�கி> ச(யான நிைலயி  
ெச�றைடகிற
. 

இரா�ெக# அ*ேக ெச வதA�$டான அள.ேகாைல அறி�
 ெகா:ள 
தைரயிலி?�ேத கா�த� ^லனறி. ெகா$ட க$ணா�ைய ைவ	
 ெவ� 
�ர	தி  இ?�பைதI� தன��: இO	
 உண9	
� நிைலகைள 
உ?வா��கி�றா� மனித�. 

க��\#ட9 tலமாக அைத� பதிவா�கி அதிலி?�
 அO	த	ைத ஆயிர� 
மட*� ெப?�கி q$ணிய நிைலகளி  ஒளியி� அதி9.கைள� ெப?�கி 
இ�த உண9வி� ஆAறைல அதிகமாக> ேச9	
 உ�
 விைசயாக> ெச ]� 
இரா�ெக#�� Dக�பி  அைத ைவ�கி�றா9க:. 

பிரபCச	தி  ேகா:க: உமிe	
� உண9.கைள> '(ய� கவ9�
 
ெச�றா]� 
1.அதி  வ?� q$ணிய அதி9வி� வ] ெகா$) த� இன	
ட� அ
 
ேமாதி 
2.அ�த� ேகா: எ*ேக இ?�கிறேதா அ*ேக இ�த இரா�ெக#ைட அைழ	
> 
ெச கி�ற
. 

இைத� ேபா�8தா� இ�த மனிதனி� வாe�ைகயி  
?வ 
ந#ச	திர	ைதI� ச�த(ஷி ம$டல	ைதI� நா� எ$ணி எ)��� 
ெபாO
 அ
 நம��: Dதலிேல பதிவாகிற
. 
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பதி�த
 வள9>சி அைட�
 அைத வ]வா�கி� ெகா$ட பி� மனித 
உடைல வி#)> ெச ]� ேபா
 
1.எ�த	 
?வ ந#ச	திர	ைதI� ச�த(ஷி ம$டல	ைதI� எ$ணி 
எ)	தாேனா 
2.அ�த ந#ச	திர	திலி?�
 வ?� நிைலக: ^வியி� ஈ9�ைப� கட�
 
அ*ேக அைழ	
> ெச கிற
. 
3.அ*ேக உட  ெப?� உண9விைன� கைர	
 வி)கி�ற
. 
4.உயிரா�மா ஒளியாக மா8கிற
. 

இைத ஒ? பழ�கமாக ைவ	
� �)�ப	 தியான*க: tல� உடைல 
வி#)� பி(�
 ெச�ற ஆ�மா�கைள 
?வ ந#ச	திர	தி� ச�தி 
ெவளி�ப)� கால*களி  உ�தி> ெச]	தினா  (இரா�ெக# ேபா�8) அத� 
ஈ9�^ வ#ட	தி  இ?��� ச�த(ஷி ம$டல	
ட� இைணய> ெசMI�. 

உட  ெப8� உண9ைவ� கைர	
� பிறவியி லா நிைலைய அைடய> 
ெசMI�. இ
 மனித� ெசய ப)	த ேவ$�ய நிைலக:. 

 

மனிதனி� ஞான� விCஞான	திA� அ�ைம ஆகிவி#ட
 – ஈYவரப#ட9 
  

ஆ	தி>'�யி  ஔைவயா(� அ(>Bவ�யி  “இளைமயி  க ” எ�பத� 
ெபா?: யா
…? 
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வளர�X�ய எ$ண உண9வி  எதைன அறிவி� வள9>சி��� 
ேபாதைனயாக எைத வள9�கி�ேறாேமா அLவிைனயி� ெசயேல 
விதியா��. 

நAகதிைய� ேபாதி��� B?�க	ைத D�ேனா9க: ஆறி  வைளயாத
 
அ8பதி  வைளIமா…? எ�8 பல உ$ைமதைன நம��� ேபாதி	தன9. 

காைலயிலி?�
 இர. வைர உண9வி� எ$ண	தி� ேவக	ைத 
மனிதனி� ெசய  அவரவ9களி� நிைல�ெகா�ப ெதாழிலாள9கG� 
வியாபா(கG� ம?	
வ� விCஞான� பலதர�ப#ட ெசய  Dைற 
ஒLெவா�றி]ேம ஒ�றி  பழ�க�ப#ட உண9வி� எ$ண ஓ#ட ெசய  
Dைறயி� ெசய  வள9>சிேய வ]வா��� த�ைமயாக உ:ள
. 

அ�த�த	 ெதாழிலி� விைனகளி� ெசய  விதி எ�ற ெதாட( தா� 
வாe�ைக அைம�பி� ஆ	மாவாகி அLவா	மாவி� மணேம ெசயலா�� 
கதியி  மனித நிைல ெசய  ெகா:கி�ற
. 

இ>ெசயலி� நிைல யாைவIேம மனித� இ�8 வைர 
1.த� விதியி� ெசயைல	 ெதMவ	தி� ெசயலாக 
2.தன��	 ெதMவ� விதி	த விதி எ�8 தா� வாOகி�றாேன அ�றி 
3.தா� எ)��� எ$ண	தி� விைனதா� விதியாக அைமகிற
 எ�8� 
4.எ)	
� ெகா$டதAெகா�ப அ�த விதியி� கதிேய 
5.நAகதியாக.� 
9கதியாக.� வாO� நிைல அைமகிற
 எ�பதைன 
உணர  ேவ$)�. 

இளைம�கால அறிவி� வள9>சியி  எ$ண	தி� விைனைய 
எLவிைனயி� ெசய]��� ப��வ�ப)	தி… ந� �ழ�ைதகைள எ�ப� 
வள9�கி�ேறாேமா அ�த விதியி� கதியி� ெதாட(  தா� 
உண9ெவ)��� எ$ண�ப� ெசயலா��� DைறையI� 
வ]வா��கி�ேறா�. 

ஒLெவா? சிBவி� ஆர�ப�கால ஆ	ம	 ெதாட9 D�ைதய ெஜ�ம	தி  
அL.யிரா	மா எ	ெதாட(� வ]�ெகா$ட ஆ	ம உயி(  
இ?�தி?�தா]� 
1.தாM க9�ப	தி  ஜSவித� ெகா:G� கால	தி  
2.உட  Xறி� அைம�^ ெப8� வள9>சி நிைலயி  
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3.தாM உண9வி� எ$ண கதியி� ஜSவ ஓ#ட	 ெதாட(  ஜSவகா�த சcர 
ஒலி எ)��� ெபாO
 
4.D�ைதய ெஜ�ம நிைல யா.� மற��� நிைல ஆகி�ற
. 

தாM எ)��� உண9வி� ஒலி	ெதாட9பி� பிற�பா … பிற�பி� ெசய]�� 
எ$ண	தி� உண9வி� ஒலியி� அறிைவ வள9��� ப��வ	தா … 
இyெஜ�ம	தி� கதி மா8கி�ற
. 

1.ெதMவ	தி� ெதாட9பா  ெதாட9ப#ட விதிய ல மனிதனி� நிைல 
2.த� உண9வி� எ$ண	தா  ஏAப)	தி� ெகா$ட ெசயலி� கதியி� 
ஓ#ட� தா� 
3.இ
 நா: வைர நா� வாO� வாe�ைக நிைல. 

இLவிதிைய மதி ெகா$ட நAகதியி  ச�த(ஷிகளி� எ$ணDட� 
கல��� நிைலயாக ந� உண9வி� எ$ண ஜSவகா�த ஒளி ெகா$) 
உண9�
 ெப8� ெதாட9பா  பல உ$ைமகைள அறியலா�… உணரலா�. 

அ	தைகய ஒளி ெகா$ட உய9 ச�திகளி� ெசய]ட� ந� ெசயலி� 
எ$ண ஓ#ட� அைம�தா  விதியி� கதிேய நAகதியாM ந  ஒளி ெப8� 
த�ைமயாக அைமI�. 

இைத� ெபறவ ல நிைல… எ$ண	தி� உண9. ெகா$ட மனித> 
ெசய]��	தா� உ$). 

அேத ேபா  ம$டல� ேகா:கைளI� தாவர*கைளI� ஜSவராசிகைளI� 
எதைனIேம… 
1.த� உண9வி� எ$ண	தி  எ)��� ஒலி அைலயி� Dலாமி� ெதாட9 
2.இLவா	மாவி  பதிவா�கி� ெகா:G� ெசய  மனிதN�� ம#)�தா� 
உ$). 

ஆனா  மனித> ெசயலி� வ S(ய உ$ைம விCஞான	திA� இ�8 அ�ைம 
ஆகிவி#ட
. 

1.ெமM ஞான	தி� வ S(ய	தி� த�ைமேயா… 
2.அைத> ெசயலா��� மாமக(ஷிகளி� வள9>சியா  
3.நா� ஒLெவா?வ?� ெசOைம அைடயலா�. 
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ஞான�? ெகா)��� அ?: வா��க: 
உலெக*�]� எ	தைனேயா தSைமயான உண9.க: பரவி� ெகா$) 
வ?கிற
. இ�த� காA8 ம$டலD� ந>B	 த�ைமயாக ஆகி� ெகா$ேட 
வ?கிற
. இதிலி?�
 நா� மீள ேவ$)ம லவா…? 

எ�ப� மீ#ப
..? 

ஆயிர� தா� யா� ெசா�னா]� ேக#�� ேபா
…, சாமி (ஞான�?) 
ந�றாக> ெசா கிறா9 எ�கிறா9க:. ந�றாக இ?�த
 எ�8 தா� 
ெசா கிறா9க:. 

அ)	தாA ேபா  வாe�ைகயி  ச�தி��� ேபா
 யாராவ
 ெவ8�பாக� 
ேபசினா  ேபா
�. 
1.பா9… சாமி ந லைத> ெசா கிறா9… ஆனா  இவைன� பா9..! 
2.நா� ஒ�8ேம ெசMயவி ைல…! எ�ைன எ�ப�	 தி#)கிறா�…! எ�8 
3.ந லைத வி#) வி#) அைத� பி�	
� ெகா:வா9க:. 

கைடயி  கடN�காக> சர�ைக� ேக#பா9. அவ9 ெகா)�கவி ைல 
எ�றா  உடேன அவ9 அ�த> சர�ெக லா� “ேமாச�…” எ�பா9…! 

“கட� இ ைல…” எ�8 ெசா�னதAகாக இ�ப� எ லா� நட�கிற
. 

இைத� ேபா�8 எ	தைனேயா நட�கி�ற
. பிற9 ெசMI� தSைமைய 
qக?� ேபா
 தSைமயான நிைன.கேள நம��: வ?கிற
. 

1.எ�த> சாமிைய� பா9	
… நா� எ�ன ெசMவ
…? 
2.எ�ன தியான� ப$ணி… எ�ன ெசMவ
…? 
3.எ�த� கட.ைள� பா9	
… எ�ன ப$Zவ
…? எ�8 ெசா ல ஆர�பி	
 
வி)கி�றா9க:. 

அதனா  தா� ேகாவிலி  (மனித உடைல� ேபா ) சிைலகைள ைவ	
 
அ�த	 ெதMவ	திA�… 
1.பாலாபிேஷக� ெசMகிறா9க: 
2.ேதனாபிேஷக� ெசMகிறா9க: 
3.ச�தன அபிேஷக� ெசMகிறா9க: 
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4.ந�னS9 வி#)> B	த�ப)	
கிறா9க: 
5.ப�னSைர வி#)> B	த�ப)	
கிறா9க: 

எதAகாக அ�த> சிைல�� இைதெய லா� ெசMகிறா9க:…? 

பாலாபிேஷக� ெசMகிற9க:. நா� அைத ேவ��ைக பா9�கிேறா� 
அLவள.தா�. ஏ�… ஏதA�…! எ�8 எ$Zவதி ைல. 

பாலபிேஷக� ேதனாபிேஷக� ெசM
 ந ல ஒO�க	ைத நம��: 
Bவாசி�க> ெசMவதAகாக அLவா8 ைவ	
:ளா9க: ஞானிக:. 
ேகாவி]��> ெச�றா  இLவா8 நா� நிைன�கிேறாமா…? 

ந�ைம� ப$ப)	
வதA�> சிைலைய ைவ	
:ளா9க:. இ
 “
ைவத�…” 
அ*� ஊA8� பாைல� பா9��� ேபா
 அதிலி?�
 வ?� மண� 
“அ	ைவத�…” 

நா� qக9�தறிய� ேபா��ேபா
 உயி(ேல ப#டபி� அ�த உண9>சிகைள 
எ$ணி ஏ*��ேபா
 அ
 வ?கி�ற
. அ�த உண9>சியி� த�ைம வ?� 
ேபா
 விசி[டா	ைவத�. 

அ�த உண9>சிக: ந�ைம இய��கிற
. அ�த உண9வி� த�ைம 
உடலா�� ேபா
 
1.தSைமகைள நS�கி ந ல மணD:ள அZ�கைள 
2.நS உ� உடலி  உ?வா�க� கA8� ெகா: எ�8 ெதளிவாக� 
கா#�I:ளா9க:. 

ஏென�றா  அ
 க  சிைல தா�. அதிேல ஊAறிய உண9வி� த�ைமைய 
மனிதனான நா� qகர�ப)� ேபா
 
1.தSைமகைள நS��� உண9.கைள நம��: எ�ப� வள9�க ேவ$)�…? 
எ�8 
3.அைத� க$)ண9�த ஞானிக: இைத> ெசMதி?�கிறா9க:. 
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எ�Dைடய (ஞான�?) ேநா�க� எ�ன…? 
  

எ�Dைடய (ஞான�?) உபேதச	ைத� ^திதாக� ேக#பவ9க: சில?�� 
வி	தியாசமாக இ?���. 

ஆனா  D��னா� உபேதச	ைத� ேக#டவ9கG�� அ ல
 பல Dைற 
உபேதச	ைத� ேக#டவ9கG�� 
1.அ�த உபேதச	தி� வாயிலாக உடலிேல உ?வான அZ�கG�� 
2.இ�ெபாO
 ெகா)��� உபேதச உண9.க: tல� அ?: மக(ஷிகளி� 
உண9.க: உணவாக� கிைட���. 

பல Dைறகளி  பல ேகாண*களி  அ�த உண9வி� ச	ைத உ*க: 
உடலி  விைள�த அZ�கG�� ஆகாரமாக� ெகா)�பதA�	 தா� இ�த 
உபேதச*கைள	 ெதாட9�
 ெகா)	
� ெகா$�?�கி�ேறா�. 

ஆனா  ^திதாக� ேக#பவ9கG�� அ?: ஞான வி	தாக 
உ?வா�க�ப)கி�ற
. வி	தாக ஊ�றிய பி� 
1.இைத நS*க: மீ$)� ெதாட9�
 எ$ண	தி  ெகா$) வ�தா  
2.அ
 க?வாகி உ?வாகி அ�த அ?: ஞான	ைத� ெப8� த�திைய� 
ெப8கி�றS9க:. 
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சில9 எ$ணலா�… ஒ�8� அ9	த� ஆகவி ைலேய எ�8. உ*கG�� 
அ9	தமாகா
…! 
1.ஆனா  ேபசிய உண9. பி�ன9 க?வா��… பி� அ
 உ?வா��. 
2.பி� அதனி� உண9.க: உ*கG��: ெதளிவா�� 

அதனா  தா� 
க?வாM… 
உ?வாM… 
வ?வாM… 
D?கா… 
�?வாM…! எ�8 
1.எதைன நா� எ$Zகி�ேறாேமா அ�த உண9வி� த�ைம க?வாகி 
உ?வாகி உ*கG��: �?வாக வ?�. 
2.ஆறாவ
 அறிவி� த�ைம ெகா$) நம��: அ
 ெதளிவாக 
உ?வா��� எ�ப
 அ
 தா�. 

நாடா�களி  படேமா பாடேலா பதி. ெசM
வி#டா  தி?�பி அைத� 
ேபா#)� பா9��� ெபாO
 மீ$)� அ�த� பாடைல� ேக#க D�கி�ற
. 
1..இைத� ேபா  தா� உபேதசி	த உண9.க: உ*கG��: பதிவாகிவி)� 
2.உடலி  அZவாக.� உ?வாகிவி)�. 

அ�த அZ�கG��> சிறி
 கால� உணைவ� ெகா)	தா  அ
 மீ$)� 
வள9>சியாகி	 “த�னி>ைசயாக…” அதனி� உணைவ எ)	
� ெகா:ள அ�த 
வள9>சிக: ெப8�. 

D�திய நிைலயி  உபேதச*கைள� ேக#டவ9கG��… உடலி  விைள�த 
அZ�கG�� உய9�த ஞான உணவாக இ�ெபாO
 ெகா)�க�ப)கிற
. 
அவ9க: வள9>சி ெபற இ
 உத.�. 

அேத சமய	தி  ^திதாக� ேக#பவ9கG�� ஊeவிைன எ�ற வி	தாக 
உ?வா�க�ப)கிற
. ஊ�றிய வி	
 உ?வாகி� க?வாக 
ேவ$)ெம�றா  
1.உ*க: நிைனவிைன� X#�னா  அ
 உ?வா�� 
2.அ�த உண9வி� த�ைம அ
 உ?வா�� ெபாO
 �?வா�� 
3.ந வழிையI� கா#)�…. அேத உண9ைவ உணவாக ஏA8� ெகா:G� 
ப��வD� வ?�. 
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4.இ�த உண9ைவ ஏA8� ெகா:G� ப?வ� வ?� ெபாO
 அ?: ஞான� 
த�னி>ைசயாக வள?�. 

அதனா  தா� சாமி ெசா வ
 என��� ^(யவி ைலேய எ�8 எ$ண 
ேவ$டா� எ�8 தி?�ப	 தி?�ப> ெசா வ
. 

�?நாத9 என��: எ�ப� ஆழமாக� பதி. ெசM
… அ�த உண9வி� 
அZ�கைள� ெப?�க> ெசM
… இ�த� காA8 ம$டல	தி  உ:ள அ?: 
மக(ஷிகளி� உண9.கைள qகர> ெசMதாேரா… உ*களிட� அைத� ெபற> 
ெசM
… உ*கைள அறியா
 வ?� தSைமகளிலி?�
 நS*க: வி)ப)� 
நிைல�ேக இ
 உ?வா�க�ப)கி�ற
. 

அ�த உண9வி� ஆAறைல நS*க: வ]�ெபற… உணவாக� கிைட�க> 
ெசMவதAேக தியான� பயிAசிைய� ெகா)�கி�ேறா�. 

ெபா
வாக உபேதச� ெசா ]� ேபா
 
1.Dதலிேல ெம
வாக ெசா ல DAப#ேட� 
2.இர$டாவ
 சிறி
 ேவகமாக> ெசா�ேன� 
3.t�றாவ
 அைத கா#�]� ேவகமாக> ெசா ]� நிைல வ�த
. 
4.(எ�Dைடய உபேதச ஒலிகைள� ேக#டவ9கG�� இ
 ெத(I�) 

காரண�… இ�த உண9வி� ஈ9�^க: உ*கG��: பதிய ேவ$)� 
எ�பதA�	 தா�. 

அ�த உண9வி� ஆAற  ஆழமாக� பதி�தா … 
1.அ�ேபா
தா� சாமி எ�ன ெசா�னா9…? எ�8 ஏ�கமாக இ?�பீ9க:. 
2.அ�ேபா
 ஆழமாக� பதி�
 வி)கி�ற
. 
3 
பி� அதNைடய நிைலக: உ?வாக இ�த உண9.க: உ*கG�� உத.�. 
– இ
 ^திதாக வ�தவ9கG��. 

ஏAகனேவ ேக#டவ9கG�� அ�த அ?: உண9வி� ச�தி உணவாக� 
கிைட	
� ெகா$ேட இ?���. 
1.அ?: ஞான� ெப?கி� ெகா$ேட இ?��� 
2.மக(ஷிகளி� ஆAற கைள� ெப8� வலிைமI� ெப?கி� ெகா$ேட 
வ?�. 
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உண9.கைள ஒளியாக மாA8� Dைற – ஈYவரப#ட9 
  

க�கார	ைத (MECHANICAL WATCH) நா� சாவி ெகா)��� ெபாO
 எ�த 
அளவிA�> BA8கி�ேறாேமா… அதAெகா	த அைம�^ Dைற ெகா$) 
அதNைடய ஓ#ட Dைற ெசய பா) உ:ள
. ெசய ப)	
� ெபா?: 
நிைல ெசயலா�க�ப#ட நிைல க�கார	தி� நிைல. 

அைத� ேபா�ேற மனித வாe�ைகயி  நா� எ)��� எ$ண உண9வி� 
ெசய … 
1.காைலயிலி?�
 இர. வைர ந�Dைடய ெசய பா) அைன	
� ந� 
^ல� அட*கி உற*�� வைர 
2.ந� எ$ண	தி  எ)	த உண9வைலக: யா.� விைனயாக> சcர 
உண9வி  ெசய ப)கி�ற
 
3.ெசயலட*கி� ^ல� அைமதிIA8 உற*�� ெபாO
 ந� ஊNட� 
பதிவாகி வி)கி�ற
. 

இேத ெதாட(� அைலைய ஒ�றி� ெதாட(  ஆேவச உண9வி  எ�த 
அைலயி� வ S(ய	ைத> ெச]	
கி�ேறாேமா… பய	
டேனா ேகாப	
டேனா 
அ>ச	
டேனா �ேராத� வCசைன எ�ற எL.ண9வி� ேவக	ைதயாவ
 
அதிகமாக எ)	தா  
1.அேத உண9வி� அைலைய தி?�ப	 தி?�ப எ$ணி எ)��� ேவக	தா  
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அ
ேவ விைனயாகி 
2.விைனயி� பய� எ]�^��: இ?��� ஊனி  பதிவாகி 
3.அத� ெதாட9 அைலைய> சில கால*க: எ$ணி எ)��� ெதாட(  
4.நாAப	தி எ#) நா#கG��: “விதியாகி” வி)கி�ற
. 

அLவா8 உ?வா�� விதியி� ெதாடைர எ�ப� மாAறி அைம�க ேவ$)� 
எ�8 ெத(யாத ெசய]ட� தா� நா� வாOகி�ேறா�. 

ஏென�றா  வாeநாளி  ஒLெவா? ெநா�� ெபாO
� உண9வி� ேவக� 
பல �ப	தி  நம�� நட�
 ெகா$)தா� இ?���. அ	ெதாட(� 
ஈ9�^கைள எ லா� விைனயாக நம��: பதி. ெசM
 ெகா:ளாம  ந� 
உயி(� வ]வி� ஆ	ம ஒளிைய� X#ட ேவ$)�. 

உயிரான ெந?�பி  நா� அதி  ெச]	
� எ$ண	தி� உண9வி� 
வாசைனைய	 தா� அ
 சைம���. அ
வாக	 தா� ந�ைம மாA8�. 

ந� Fமியி� Bைவ	 த�ைம எ�ப� ஆ8 �ண*கைள� ெகா$) ஆ8 
Bைவகைள வள9	
� ெகா$டேதா அைத� ேபா�8தா� 
1.உண9வி  சலி�ைப வள9��� ெபாO
 ^ளி�^� 
2,உண9வி  ேகாப	ைத வள9��� ெபாO
 காரD� 
3.உண9வி  இனிைமைய வள9���ெபாO
 இனி�^� 
4.உண9வி  விர�திைய வள9��� ெபாO
 
வ9�^� 
5.உண9வி  ெவ8�ைப வள9��� ெபாO
 கச�^� 
5.இ�ப�யாக �ண	திAெகா�ப> Bைவயி  ந�Dைடய உயி9 கா�த ஜSவ 
சcர� பதி. ெகா$) வி)கி�ற
. 

இ	தைகய விைனயி� ெசய  விதியா�� வள9>சிைய நா� ேம  ேநா�கி 
எ)�க�X�ய உண9வி� தியான	தா  நA�ண ஒலி ெகா$) உய9 மி� 
கா�த அைலைய அதிகாைலயிலி?�ேத நா� எ)��� ப��வ 
Dைறயினா  
1.அ�த�த விைனயி� ெசய]�� அ�ைமயாகாம  
2.நA�ண ஒலியி� ெசய பா#�  
3.எ$ண	தி� ேவக	ைத எதி9ெகா:G� எ
வாகி]� (தSய நிைலக:) 
B#)� ெபாB��� ஆIதமாக 
4.ந� உயிரா	மாவி� சைம�பி  உய9 ஞானிகளி� மக(ஷிகளி� 
மண*கைள எ)	
	 தியானி�க ேவ$)�. 
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இத� வழி ெசMதா  அ�த மக(ஷிகளி� அ?: ச�திைய நா� நம��: 
விைத��� வள9�பாக உயிரா	மாவி� வ S(ய ஒளி	 த�ைமயி� ெசயைல 
நா� ெபற D�I�. 

ஆகேவ ஒளியான எ$ண	தி� உண9ைவ உயிரா��*க:…! 

ஞான�? ெகா)��� அ?: வா��க: 
மனிதனி� வாe�ைகயி  ச�த9�ப	தி  ஆ	திர� தா*காமேலா பிற?ைடய 
க)� ெசா ைல ஏAக D�யாமேலா க)ைமயான 'ழலி  தAெகாைல 
ெசM
 ெகா:ள ேவ$)� எ�ற D�.�� வ�
 விஷ	ைத� 
���கி�றன9…. சில9 ���� ேபா#) இற�கி�றன9. 

அ�ெபாO
 மனிதனி� எ$ண*க: மைற�
 (மற�
) ேபாMவி)கி�ற
… 
உடைல அழி	
 வி)கி�ற
. 

விஷ	ைத� ���பவ9க: உயிைர வி#)� பி(�த உயிரா�மா�க: எ*ேக 
ெச ]� ெத(Iமா…? 

எ�த விஷ	ைத� ��	தா9கேளா அத� நிைல ெகா$) பா�பாகேவா 
ேதளாகேவா இைத� ேபா�ற விஷ� ெகா$ட சcரமாக	தா� அ)	
 
பிற�பா9க:. 

ேவ8 எ*�� ேபாகமா#டா9க:. 

இ�த மனித உடைல வி#)� ேபான பி� 
1.ேவ8 உட]��: ேபானா]� 
2.அவ9கைளI� இேத ேபா�8 விஷ	ைத� ��	
> சாக ைவ�பா9க:. 

இதி  விைள�த விஷ� அ�த உயி?ட� – அவNட� ஒ�றி� ெகா$ேட 
தா� இ?���. ேவ8 எ*�� ேபாகா
. நா� இ�த உடலி  
இ�ைச�ப#�?�தா  அ)	த உடலி  அ
.� அேத இ�ைசைய	தா� 
ப)�. 

1.விஷ	ைத> சா�பி#)வி#) எ	தைன 
� 
�	தாேரா 
2.அ
 உயி(ேல கல�
 ெகா$) 
3.அேத 
��^ நிைலயிேலேய இ?�
 ெகா$�?���. 
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இ�த	 
��பான உண9.க: உட]��: ேபான.டேன அ
 ேவைல 
ெசMய	 ெதாட*கி வி)கி�ற
. 

சில ேப9 தAெகாைல ெசM
 ெகா$)… “இ�த உலக	ைத வி#ேட நா� 
ேபாM வி)கிேற� எ�பா9க:..! 

எ*ேக ேபாவ
…? 

அவனிடமி?�
 (உயி(டமி?�
) த�பி�கேவ D�யா
. 
1.த�^ ெசMதா  த�^ தா�. 
2.ச(யாக> ெசMதா  ச( தா�. 
3.மா9� (மதி�ெப$) ேபா#)� ெகா$ேட இ?��� நம
 உயி9. 

B?�கமாக> ெசா ல ேவ$)� எ�றா  கீைதயிேல வியாசக9 ெசா�ன
 
“நS எைத எ$Zகிறாேயா.. நS அ
வாகி�றாM…! 

ஒ?வைர� ேகாப	
ட� ச$ைடயி#) நா� உ�ைன> B#)� ெபாB�கி 
வி)ேவ�… பா9…! எ�8 நிைன�கலா�. 
1.B#)� ெபாB��� எ$ண� Dதலி  எ�னிட� தா� வ?கி�ற
 
என��: வள9கி�ற
. 
2.Bட�ப#ட பி� அவ� 
�	த உண9. அேத எ$ண	ைத நா� எ$ணி� 
ெகா$�?�தா  ேநராக எ�னிட� வ�
)வா�. 

எ� உட]��: வ�த பி�னா� 
1.நா� B#)� ெபாB�கிய உண9வி� த�ைம எ�ன ெசMI�…? 
2.எ�ைன> B#) ெபாB�கி� ெகா$ேடயி?���. 
3.இ�த உயி?ட� ஒ�றி அ�த இ�ைச� ப)	தி�ெகா$ேட இ?�க> 
ெசMI�. 

உயி(ட� இ?�
 யா?� த�ப D�யா
. 

உயிேரா) ஒ�றிய அ�த நிைலக: நS தவ8 ெசMதாM… அதனா  
ேவதைன�ப)…! எ�8 இ�த உயி9 ெசMI�. ஏென�றா  அவ� கட.:. 

ஆகேவ… வாe�ைகயி  க)ைமயான இ�ன க: ஏAப)� ெபாO
 நா� 
எ�ன ெசMய ேவ$)�…? 
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ஓ…� ஈYவரா…” எ�8 ^?வ ம	தியி  எ$ண	ைத> ெச]	தி. 
1.மக(ஷிகளி� அ?: ச�தி நா*க: ெபற அ?:வாM ஈYவரா எ�8 
உயி?ட� ெதாட9^ ெகா:ள ேவ$)�. 
2.
?வ ந#ச	திர	தி� ேபர?: ேபெராளி எ*க: உட  DOவ
� 
பட9�திட அ?:வாM ஈYவரா எ�8 உட]��: நிைனைவ> ெச]	த 
ேவ$)� 
3.எ�ைன அறியா
 வ�த தSைமக: அைன	
� அக�றிட அ?:வாM 
ஈYவரா எ�8 
4.அ�த ெமM உண9.கைள ந� உயி9 வழியாக> Bவாசி�க ேவ$)�. அைத 
ந� உடலாக ஆ�க ேவ$)� 
5.இைத நா� சி?[�	தா  ெமM உண9ைவ	தா� உயி9 நம��: 
ெகா)���. 

அ)	
 உடைலவி#) ேபாM வி#டா  உயி9 ந�ைம எ
வாக� பைட���…? 
ந�ைம அ�த ெமM ஞானியாக� பைட	
வி)�. ஏென�றா  DO DதA 
கட.: – நா� சி?[���� உட  ெபAறவ9க:. 

ஆனா  இ�த மனித� பிறவியி  இைத இழ�
 வி#டா  அ)	
 மீ$)� 
ேதM பிைற எ�ற நிைல�ேக ந�ைம உயி9 அைழ	
> ெச ]�. 

ஆகேவ 
1.விஜயதசமி – ப	தாவ
 நிைல ெப8� அ�த� பாைதயிேல 
2.ஞானிக: ெச�ற பாைதயிேலேய நா� ெச ேவா�. 
3.ந�ைம அறியா
 வ�த எ	தைகய இ?ைளI� ேபா��ேவா�. 
4.”க கி…” எ�ற அழியா ஒளியி� சcர� ெப8ேவா�. 
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நCB எ�8 ெத(�தாேல… அதனா  வ S(ய� ெப8பவ� தா� Dத  
மனிதனான அகYதிய� 
  

அகYதியN��: நCசிைன ெவ�றி)� உண9.க: இள� ப?வ	தி  
விைள�த பி� 
1.ஒLெவா�8� அறி�தி)� நிைலயாக.� 
2.மிக.� வ]� ெகா$ட உண9வாக.� வ?கி�ற
. 

எ�த மி?க	தி� அ?கி  இவ� ெச�றா]� இவைன� க$) அ
 அCசி 
ஒ)*�கி�ற
. 

தாவர இன*களி  இ?��� ச	
கைள இவ� உணவாக உ#ெகா$ட 
நிைலயி  அதனி� உண9வி� த�ைம வ?� ேபா
 
1.அ�த	 தாவர இன*க: ஒ)*�வைதI� கா$கி�றா� 
2.அத� இய�க	ைதI� அவ� இளைம� ப?வ	திேலேய உண9கி�றா�. 

நா� பா9�கிேறா�… ஒ? �ளவி X#�ைன� க#� அதA�: ^Oைவ� 
ெகா$) வ�
 அைட	
 ைவ�கிற
. சிறி
 நா:களி  அ�த� ^Oேவ 
�ளவியாக மா8கிற
. 
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மாறிய பி� அ
.� தாM� �ளவி எைத> ெசMதேதா அேத ேபா  ஒ? 
X#�ைன� க#�� ^Oைவ� ெகா$) வ�
 அைட	
	 த� இன	ைத� 
ெப?�க	 ெதாட*�கி�ற
. 

ஆக… எ�ப� �ளவி ெசா லி� ெகா)�காத நிைலயி  ^O �ளவியாக 
மாறிய பி� ெசய ப#டேதா அேத ேபா  அகYதியN��: நCசிைன 
ெவ�றி)� அ�த இய�க*க: ஆன பி� “அவ� அறியாமேலேய…” சில 
ெசய கைள> ெசய ப)	
கி�றா�. 

விஷ	ைத ஒ)��� த�ைம வ?� ெபாO
 
1.விஷ	ைத qக9�தாேல மAறவ9கG�� (நம��) மய�க� வ?கி�ற
 
2.ஆனா  விஷ> ெச�யி� அ?கி  ெச�றா  அகYதிய� மீ$)� வ S(ய� 
அைடகி�றா�… வ]வைடகிறா�. 

காரண�… 
1.விஷ	தி� த�ைம ஒ)��� வ லைம ெகா$டதனா  
2.அவ� ெதளி�த மனD� வ]வான உண9. ெகா$டவனாக.� 
மா8கி�றா�. 

ஐ�தாவ
 வய
 வர�ப)� ெபாO
 ^வியி� ஈ9�பி� த�ைமகைள 
அறிகி�றா�. நம
 Fமி தன��: ஆகார� எ�ப� எ)�கிற
…? எ�பைத 
உA8 ேநா�கினா�. 

வான இயைல இள� ப?வ	திேலேய க$)ண9கி�றா�. இ�த� 
பிரபCச	திலி?�
 Fமி 
?வ� ப�தி வழியாக எ�ப� வி$ணி� 
ஆAறைல� கவ9கிற
…? எ�பைத உண9கிறா�. 

உண9�தா]� “விஷ	தி� த�ைமேய…” வி$ணிலி?�
 வ?கி�ற
… 
தாவர*கG� இ�த விஷ	தி� உண9வி� ெசயலாகேவ வள9கி�ற
…! 
எ�8� அறிகிறா�. 

இ?�பிN�… 
1.தாவர இன*கG��> ெச ]� ச�திகைள ேநர�யாக அகYதிய� 
உ#ெகா:கி�றா� 
2.த� உண9விைன ஒளியி� அZ�களாக மாA8� திறN� ெப8கி�றா�. 
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?வ	ைத உA8 ேநா��� ெபாO
 பிரபCச	தி� இய�க	ைதI� 
அ$ட	தி� இய�க	ைதI� அறிகி�றா�. அவ� ஆதியிேல Xறிய
 தா�… 
இ?$ட நிைலயிலி?�
 அக$ட அ$ட*க: எ�ப� உ?வான	 எ�ற 
உ$ைமக: அைன	
ேம…! 

விஷ	தி� ஆAற  உ?வா��ேபா
 விஷ	தி� அள.ேகாைலI� அ�த 
விஷ� எ�ப� உ?வாகிற
…? எ�ற நிைலையI� Dத  மனித� உடலி  
இவ� உண9கி�றா�. 

இைத ைவ	
	தா� அக$ட அ$ட� எ�ப� இ?�த
…? அதனி� நிைலக: 
ெகா$) எ�ப� வள9�த
…? எ�8 
?வ	ைத உA8 ேநா��� ேபா
 
இவN��: க$டறிகிறா�. 

விைள�த உண9.க: இவனி�8 ெவளி�ப)வைத '(ய கா�த� ^லனறி. 
கவ9�
 அைலகளாக மாA8கி�ற
. அத� வழி ெச�ற… பி� வ�த ம�க: 
இைத அறிவாக அறிகி�றன9. அறிவி� வள9>சியாக	 ெதளி�த நிைல 
ெப8கி�றன9. 

இ?ைள ெவ ]� திற� ெபAற Dத  மனித� அகYதியேன…! 
அவNைடய ஆAறைல	 தா� �?நாத9 கா#�ய வழியி  இ*ேக உண9	தி 
அதைன� ெப8� ச�த9�ப	ைத ஏAப)	தி� ெகா$�?�கி�ேறா� 
(ஞான�?). 
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வி$Zலக ஆAறைல� ெபAறா  தா� வள9>சி – ஈYவரப#ட9 
  

மனிதனி� ெசயலி  பல விேநாத உ$ைமகைள வள9	
� 
ெகா$):ளா�. “மனித விCஞான�” பல உ$ைம நிைலகைள> 
ெசய ப)	
� நிைலயி … இ�8 நா� பல நிைலகைள� கா$கி�ேறா�. 

தன�� ேம  வ S(ய	 த�ைம ெகா$ட பல உ$ைமகைள அதA�க�த 
பா
கா�^ ெசய  திறைமIட�… இ�ைறய மனிதனி� விCஞான� எ�ப� 
D�ேனAற� க$):ள
…? 

வ S(ய ச�தி ெகா$ட மி�சார	ைத	 த� ெசய]�� மனித� 
உபேயாக�ப)	
கி�றா�. அைத> ெசய ப)	
வதA� அதA�க�த 
பா
கா�^ நிைலயி  
1.எ
 எதி  அ�த மி�சார� பாI� த�ைம ெகா$):ள
 எ�8 
க$டறி�
… 
2.அதNைடய வ S(ய	 த�ைமைய	 த�Nைடய ெசய  த�ைம�� 
3.அைதேய ப��வ�ப)	தி� பல� காZகி�றா�. 

இ
 எ லாேம இL.டலி� வாeநாைள� க?தி வள9	
� ெகா$ட 
வழிDைறக: தா�. 
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மனித உண9வி�… எ$ண வ S(ய	தி� ஒலிைய இ�ைறய மனித� 
உண9�தானானா … த� உண9வி� ஒலி ெகா$) ஒளி?� நிைலைய	 
த� வ]வி  வள9��� வள9>சிைய வள9	
� ெகா:ள D�I�. 

ந� Fமியி� ஓ#ட	தி  பல ேகா� ைம கG�� அ�பா]:ள '(யனி� 
ஒளிைய ந� Fமி “த�Nைடய BழAசியி� ஜSவ ஓ#ட ஈ9�பி� ஒளியா ” 
ஒளி ெப8கி�ற
. 

அைத� ேபா�ேற த� ஓ#ட கதியி  ந#ச	திர ஒளிகைளI� ச�திரனி� 
ஒளி அைலையI� த� ஓ#ட	தி  ெதாட9^ ெகா:G� மAற� ேகா:களி� 
ச�தி�பி  அ�த�த� கால*களி  அLெவாளியி� ஒலிைய ந� Fமி 
ச�தி	
� ெகா$ேட ஓ)கி�றத லவா…? 

நா� இ�8 காZ� ந#ச	திர*களி� ஒளிையI� '(யனி� ஒளிையI� 
ச�திரனி� ஒளிையI� Fமி த� ஜSவகா�த ஒளியி� BழAசியி  ஒளி 
ெபA8 த�Nைடய BழAசியி� ஈ9�பி  ச�தி��� அைவகளி� 
ெதாட9பைலயி� அமில	தி� ஒளி	 த�ைமயி  ஒ�றி� ெதாட9 ெகா$) 
ஒ�8 ெபA8 வள9கிற
. 

மனித� பிற�பிA� ஜாதக	தி  ந#ச	திர ராசிகைள அ�த�த 
ேநர	திAெகா�ப பிற��� �ழ�ைதகG�� எ�ப�� கணி�கி�றா9கேளா 
அைத� ேபா�8தா� இ�8 ந� Fமியி  பல நிைலக: (அ
 ச�தி��� 
நிைலயி ) வள9�
:ள வள9>சியி� த�ைமI�. 

ஆனா  இைத எ லாேம Fமியி� BழAசி ஓ#ட கதியி  ச�தி�பி� 
ெதாட(  வள9�த “இயAைகயி� வள9>சி” எ�கி�ேறா�. ஆனா]� அேத 
இயAைகைய… மனித� த� ெசய]��� பல நிைலகைள வ�	
� 
ெகா:கி�றா�. 

ஆகேவ Fமியி  ெஜனி	த மனித� இயAைகைய	 த� ெசயலி� ெதாட(  
ெசயலா��� “வி�ைததைன” த� உண9வி� எ$ண	தா  “ெமMஞான	 
ெதாட9 ெகா$) வாழ� கA8� ெகா:ள ேவ$)�…” 

ஏென�றா  இ�Fமியி� ெஜனி�^	 ெதாட9 அைல ஈ9�^… இ�Fமியி  
வாO� கால	திA�	தா� பய�ப)�. உடைல வி#)� பி(�தா  மீ$)� 
ேதM பிைற தா�. 
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உண9வி� எ$ண	தி� ஓ#ட	ைத மAற� ேகா:களி� ெதாட9^ட� 
எ$ணி எ)��� ஒலி அைலயா … இyஜSவ கா�த சcர ஓ#ட	தி  எ$ணி 
எ)��� அைலயி� ெதாட9 அமில �ண	ைத… 
1.இ>சcர உண9வி� ெதாட(  வள?� உயி9 கா�த ஒளி அைலயி� 
ெதாட9பா  
2.இ>சcர	ைத இய��� ஆ	ம ஒளி ஒளி?� த�ைமைய 
3.இLெவ$ண	தி  எ)��� ெதாட9^ப)	தி வ]�ப)	தி� ெகா:ளலா�. 

ந� Fமியி� ஓ#ட	தினா தா� '(யனி� ஒளிையI� மAற� ேகா:களி� 
ஒளிையI� Fமி ெப8கி�ற
. 

அைத� ேபா�8 ஜSவகா�த சcர உயி9 எ$ண ஓ#ட	தா … நா� எ$ணி 
எ)��� எ�ேகா:களி� ஒளி அமில	ைதI�… இ>சcர உண9வி  
பதிவா��� வ]வினா … 
1.இ
 வைர ஆ	மாவி� ஒளி வ#ட� வள9�த நிைலைய வ]வா��� 
வழிDைறயி  
2.தியான� ெகா:G� வ]வா  இ>சcர	தி� ஆ	ம உயி9 வ]வா�� 
ஒளிைய நா� காணலா�. 

ஞான�? ெகா)��� அ?: வா��க: 
வியாசக பகவா� ெகா)	த “வராக அவதார	தி� D�கிய	
வ	ைத…” 
அறி�
 ெகா:ள ேவ$)�. வராக� எ�றா  “மிக.� வலிைமயான
…” 
எ�8 ெபா?: 

ப�றி த� உடலி� வலிைம ெகா$) சா�கைட��: இ?��� 
நாAற	ைத� பிள�கிற
. சா�கைட��: இ?��� ந ல மண	ைத� பி(	
 
(அதி  மைற�
:ள உண. ெபா?ைள) எ)	
> ச�ேதாஷமாக> 
சா�பி)கிற
. 

சா�கைடயி  ஒ? ப?�ைப� ேபா#) வி#) நS*க: Dக9�
 பா?*க:. 
எ�ன வாசைன வ?கிற
…? அ�த ந ல ப?�பி� வாசைன வ?கிறதா…? 
அ ல
 ேமேல இ?��� வாசைன வ?கிறதா…? 

“ந ல வாசைனைய� பி(�க D�Iேமா…? பி(�க D�யா
…” அைத� 
கா#)கிறா9 �?நாத9. 
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பல உட களிேல தSைமகைள நS��� உண9.கைள� ெபA8 ப�றியான 
உட  அைம�ைப� ெபAற
. 

�?நாத9 ெசா கிறா9… நS (ஞான�?) Dதலி  ப�றியாக.� இ?�தாM. 

இைத� கா#)வதAகாக சா�கைட� ப�க	தி  எ�ைன� X#�� ெகா$) 
ேபானா9. சா�கைடயிலி?�த ��ைபெய லா� அ:ளி� ேபா#) 
ைவ	
:ளா9க:. 

FLUSH OUT – கழி�பைறக: இ லாத கால� அ
. கழி�பிடமாக ம�க: 
பய�ப)	
� சா�கைட அ
. சா�கைடயி  எ லா� வ�
 
ெகா$�?�கிற
. 

பழனியி  எ� வ S#�A� அ?கி  தா� இ
 நட�கிற
. 

நா� ெத]*� ேபBவதா  “வாடா ெத]*� இராyஜிய�…!” எ�8 �?நாத9 
எ�ைன� X�பி)கிறா9. 

தி?�பதி ெவ*கடாஜலபதி மிக� ெப(ய ெச வ�த9. நS ெவ*கடாஜலபதிைய 
ேதாY
 (ந$பனா�கி) ப$ணி� ெகா:…! எ�பா9. 

இ ைல நா� D?கைன	 தா� வண*�கிேற�…! எ�ேப�. 

ேடM… நS ெத]*� இராyஜிய�டா, அ*ேக ேபாடா..! எ�ெற லா� 
ெசா வா9. 

சா�கைட� ப�க	தி  உ#கா9�
 ெகா$) “கா�பி வா*கி� ெகா$) 
வாடா…” எ�றா9. என��� கா�பி.. அவ?�� w.. அவ9 வா*கி வர> 
ெசா�னா9. வா*கி வ�ேத�. 

நா� வா*கி வ�த wயி  சா�கைடயி  இ?�
 அ:ளி� ேபா#�?�த 
��ைபக: இர$ைட� ேபா#டா9. எ� கா�பியி]� இர$ைட� ேபா#) 
ச9…99. எ�8 ஆAறிவி#)> “சா�பி)டா…!” எ�றா9. 
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சா�கைடைய அ:ளி� ேபா#)வி#)� கா�பிைய> சா�பி) எ�றா … “எ�ப� 
இ?���…?” 

ைநனாவிA� ெரா�ப� (என��) ைப	திய� பி�	
 வி#ட
…! எ�8 
எ ேலா?� ேவ��ைக பா9�கிறா9க:. 

இ*ேகI� அ*ேகI� நா� பா9�கிேற�. சாமி…! இைத� பா9	தாேல என�� 
வா�தி வ?கிற
…! எ�கிேற�. 

“நா� ெசா வைத> ெசMகிேற�… எ�8 ெசா�னாM அ லவா…! நS ெசMடா…” 
எ�கிறா9. “நா� சா�பி)கிேற� பா9…” எ�8 ெசா லி அவ9 சா�பி)கிறா9. 

அவ9 சா�பி)வைத� பா9	தாேல “என��” வா�தி வ?கிற
 

அ�ெபாO
 கட.ளி� அவதார	தி … “வராக அவதார	ைத�” பAறி அ�த 
இட	தி  கா#)கிறா9. 

எ�னா  காபி சா�பிட D�யவி ைல. காபிைய� ெகா#� வி#) வ#ைட� 
க�ைப� ெகா$) ேபாM w கைடயி  தி?�ப� ெகா)�கிேற�. 

எ� வ S#)� ப�க	தி  w�கைட ைவ	தி?��� “பாM” அவ9 அ�த 
வ#ட�க�ைப வா*க ம8�கிறா9. 

“ைநனா…! இ�த வ#ைட�க�ைப உ*க: வ S#�  ைவ	
> சா�பி)*க:… 
சா�கைடயி  இ?�பைத� ேபா#டதா  இதி  யா?� கா�பி சா�பிட 
மா#டா9க:. அதனா  இைத உ*க: வ S#�Aேக ெகா$) ேபா*க: 
எ�கிறா9. 

ேவ8 வழியி லாம  அதAகான காைச� ெகா)	ேத�. 

வ#டக�ைப கைட வாச  D�னா� Xட ைவ�க ேவ$டா� எ�கிறா9. 

ப�க	தி  இ�ராஹி� ைச�கி: கைட ைவ	
:ளா9. அ*ேக ைவ	ேத�. 
“ெகாCச ேநர� கழி	
 எ)	
� ெகா:கிேற�…” எ�8 ெசா�னா  Xட 
அவ9 ஒ	
� ெகா:ள மா#ேட� எ�கிறா9. 
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உ*க: வ S#)�� எ)	
� ெகா$) ேபா*க:. ப�றி Dக9�
 
பா9	
:ள
. யாராவ
 பா9	தா  நாN� அைத> சா�பி)கிேற� எ�8 
நிைன	
� ெகா:வா9க: எ�கிறா9. 

ப�றி Dக9�
 பா9	
:ள
 எ�8 அ*� ைவ�க�Xட விட மா#ேட� 
எ�கிறா9. நா� எ� வ S#�Aேக ெகா$) ேபாM வாசAப� அ?கி  
ைவ	
வி#ேட�. 

D8�� நில� கடைல ெபா#)� கடைல… வா*கி� ெகா$) வாடா எ�றா9 
�?நாத9. ஒ? �>சி எ)	
 வாடா… எ�றா9. சா�கைட��: t�8 
ேகா)கைள� ேபாட> ெசா�னா9. 

ேபா#ேட�. 

நில� கடைல� ப?�ைப Dதலி]� அ)	
 ெபா#)� கடைலையI� 
அதA�� பிற� D8�ைகI� ேபாட> ெசா�னா9. 

ப�றி அ�த� ப�க� ேமM�
 ெகா$) வ?கிற
. கடைல� ப?�பி� 
வாசைன… எ$ைணயி  ெபாறி	ெத)	த D8�கி� வாசைன.. வ?கிற
. 
1.ேநராக கடைல� ப?�ைப Dக9�
 எ)�கிற
. 
2.அ)	
 D8�ைக எ)	
> சா�பி)கிற
. 
3.t�றாவதாக ெபா#)� கடைலைய> சா�பி)கிற
. 

“பா9	தாயாடா., ப�றி எ�ப� எ)�கிற
 எ�8…?” அ�த இட	தி  
கா#)கிறா9. நSI� இதA� D�னா  ப�றியாக இ?�தவ� தா�டா. இ�த 
உயி9 தா� ப�றியாக.� ஆ�கிய
 எ�கிறா9. 

தSைமகைள நS��� உண9.கைள� ப�றி உடலிலி?�
 ெபAற பிற� 
மனிதனா�கி� ெகா$) வ�த
 இேத உயி9 தா� எ�8 கா#)கிறா9. 
இ*ேக விள�க� ெகா)�கிறா9 �?நாத9. 

ப�றி எLவா8 பல உட களிலி?�
 தSைமைய நS�கி… நS�கி… வ�த
. ப�8 
உடலி  வ]வானதா  அதA�	த��த உ8�பாகி நாAற	ைத� பிள�
 
அதி  உ:ள ந ல மண	ைத� பி(	
 எ)	
> சா�பி)கிற
 எ�8 
நித9சனமாM� கா#)கிறா9. 
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என�� ஒ? ப�க� பய� இ?�த
. D8�ைகI� கடைல� ப?�ைபI� 
இதி  
வ#� எ)	
 சா�பிட> ெசா ல� ேபாகிறா9 எ�8. 

1.பல உட களி  தSைமைய நS�கி 
2.அதA�	 த�க உட க: மாறி மாறி 
3.இேத உயி9 தா� ப�றியாக உ?வா�கிய
. 

தSைமகைளெய லா� நS��� உட  உ8�^கைள� ப�றி ெபAறதனா  
சா�கைடயி  வர� X�ய நாAற	ைத எ$ணா
 அதி]:ள ந லைத 
qக9கிற
 எ�8 �?நாத9 விள�க� ெச�ன பிற� மன
 ெதளிவாகி 
வி#ட
. 

நாAற	ைத� பிள�
 ந லைத எ)��� வ] வள9>சியான பி� ப�றி 
மனிதனாக� பிற�கி�ற
. 

மனிதனான பி� நCைச� பி(	
 வி#) ந ல உடலாக உ�ைன 
மாA8கிற
. எ
 ஆனேதா எ லாேம ச�த9�ப� தா�. 

சா�கைட எ�8 எ$ZகிறாM. 
1.நS Bவாசி��� நாAற� வ]வாகிற
 
2.இைத> Bவாசி	
 உயி(  ப#டபி� நாAறமாகிற
 
3.உ�னா  ந லைத� பி(�க D�யவி ைல எ�கிறா9. 
4.எ$ணிய.டேன நாAற� வ�த
. 
5.எ$ணாம  இ?�தா  நாAற� வ�ததா…? எ�8 ேக#டா9. 

வ S#)�� D�னா� தா� சா�கைட இ?�கிற
. ஆனா  நாAற� 
ெத(கிறதா…? அ�த வ S#)�கார?�� நாAற� ெத(வதி ைல. 

ஆனா  நா� ேபானா  உடேன “அ>ச>ேசா….” எ�8 t�ைக� பி��கிேறா�. 

ஒ? சமய� திwெர�8 �?நாத9 வ?கிறா9. இ*ேக வாடா… எ�8 
எ�ைன� X�பி#)� ெகா$) ேபாகிறா9. ெகாCச ேநர� ேபசி� ெகா$) 
இ?�கிேறா�. 
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சிறி
 ேநர	திA�� பிற� என�� நாAற� வ?கிற
. எ�ன…? எ�8 
பா9�கிேற�. பா9	த பி�.. சாமி…! இ*ேக அ'ைச இ?�கிற
 பா?*க:… 
எ�ேற�. 

X�பி#) வ?� ெபாO
 Dதலிேல நிைன	தாயா…? நிைன�கவிைல, 
அதனா  வாசைன வரவி ைல. ஆனா  க$ணி  பா9	த.ட� அ'ைச 
இ?�கிற
 ெத(கிற
. வா�தி வ?கிற
. 

எதனா  இ�ப� வ?கிற
…? 
1.“ந� எ$ண	தி  எ$Zவதா  தா� அ
 வ?கிற
…” எ�8 
2.இLவள. ெதளிவாக� ெகா)�கிறா9. 

உடலாக இ?�பெத லா� சிவ� தா�. எ)	
� ெகா$ட உண9. எ
ேவா 
அதA�	த�க உடைல உ?வா��கிற
. 

ந� உயிரZ Fமி��: வ?� ேபா
 
1.எ�த> ச	ைத Dதலி  qக9�தேதா அதA�	த�க உடலாகிற
. 
2.உடலான பி� tஷிக வாகனா – அ�த மண	ைத> Bவாசி	
 
3.அதA�	த�க வாe�ைக ஆகி�ற
 எ�8 
4.சா�கைட�� அ?கி  எ�ைன அமர ைவ	
 வியாசக பகவா� 
க$)ண9�த பிரபCச	தி� உ$ைமகைள உண9	தினா9 �?நாத9. 

இ�8 இ�த� காA8 ம$டல� ந>சாக இ?�தா]� அதி  மைற�
:ள 
ெமM ஞானிகளி� உண9ைவ நா� qகர� பழகி� ெகா:ள ேவ$)�. 
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?வ ந#ச	திர	
ட� ஒ#�� ெகா:ள நா� வள9	
� ெகா:ள ேவ$�ய 
த�தி 
  

உதாரணமாக நாக� (பா�^) த� விஷ	ைத மAற உயி(ன*க: மீ
 
பாM>Bகி�ற
. விஷ	ைத� பாM>சி மய*க> ெசMத பி� அைத உணவாக 
எ)	
 உ#ெகா:கி�ற
. 

ஒLெவா? உட]��� ஒLெவா? விதமான விஷ*க: உ$). எதனி� 
விஷேமா இதனி  கல�
 அதA�: இைண�த பி� 
1.பா�பி� விஷ� அைத ம�ய> ெசMகி�ற
… அ�த விஷ	தி� வ]ைவ� 
�ைற�கி�ற
 
2.�ைற	த பி� அத� உடலி� த�ைம உணவாக உ#ெகா:கி�ற
. 
3.உ#ெகா$ட பி� அ�த விஷ	ைத ஒ)�கி	 தன��: எ)	
� ெகா:G� 
ேபா
 
4.இ�ப�� பல உண9.க: ேச9�
 இ�த விஷ	தி� த�ைம அைட�த பி� 
5.அ
ேவ ஒளியி� த�ைமயாக நாகர	தினமாக விைளகி�ற
. 

இைத� ேபா�8 தா� ஆதியிேல அகYதிய� 
?வனா�� ேபா
 
உண9.கைள எ லா� ஒளியாக மாAறியவ�. 
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ேவதைன�ப)ேவாைர அ��க� நா� எ$ணினா  ந� இர	த நாள*களி  
அ�த ேவதைன கல�
 மனித உடைல உ?வா�கிய ந ல அZ�கG��: 
தா�கிய பி� அ
 ேசா9வைடகிற
. 

ேவதைன எ�ப
 விஷ�. அ�த வ S(ய உண9. ெகா$) அைன	ைதIேம 
மாA8கி�ற
. 

ஆனா  இைத எ லா� ெவ�றவ� அகYதிய�. அ�த அ?: மக(ஷியி� 
உண9ைவ நா� qகர�ப)� ேபா
 ந� இர	த	தி  கல�கி�ற
. இைத 
அதிகமாக உட]��: ெச]	திய பி� இர	த*க: tல� எ லா 
உ8�^கG��:G� Bழ�8 வ?கிற
. 

நா� qக9�த ேவதைன எ�ற நCசிைன ெவ�றி)� ஆAற  உ?வாகிற
. 
நCசிைன ெவ�றி)� அ�த உண9வி� ஆAற  நம��: ெப?�� ெபாO
 
அ�த நCசிைன மாAறிவி)கிற
… விஷ� பி(�
 ெச கி�ற
. 

இ
 ேபா�8 இ�ப�� ெப?கிய உண9.க: தா� 
1.அZவி� 
��பா  ஏAப#ட உண9.க: அகYதியN��: “மி� 
அZவி� த�ைமயாக” உ?வான
. 
2.அ�த அகYதியN��: விஷ� ஒ)*கி எ�ப� மி� (ேபெராளி) அZவாக 
உ?வானேதா 
3.அேத ேபால ந� உடலி  இ?�க�X�ய உண9.கைள ஒளியாக மாA8� 
திற� ெப8கி�ேறா�. 

இைத எ லா� சA8� கவனமாக� ேக#க ேவ$)�. இைத ஆழமாக� 
பதிவா�கி� ெகா$டா  உ*க: நிைன.க: அ�த� ேபர?ைள� ெபAற 
அ?: ஞானிகளி� அ?கிேலேய அைழ	
> ெச ]�. 

தSைம ெசMகிறா� எ�8 எ$ணினா  ந�Dைடய நிைன.க: தSைம 
ெசMபவனிடேம அைழ	
> ெச கி�ற
… அ*ேகI� இய��கி�ற
. 

அைத� ேபா  ந$ப� என�� உதவி ெசMதா� எ�8 எ$ணினா  
நிைனவைலக: அ*ேக ெச�8 வி�கலாக ந ல உண9>சிைய 
ஊ#)கி�ற
. 
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இைத� ேபா�8தா� அ?: ஒளியி� உண9.கைள� பதி. ெசMI� 
ெபாO
 அ�த ஞானியி� வ#ட	திA�: நா� ெச கிேறா�. 

1.மக(ஷிக: த*கG��: க$)ண9�த உண9வி� ஆAற க: 
ெவளி�ப#டைத �? என��� (ஞான�?) ெகா)	தா9. 
2.அ�த உண9வி� வி	திைன வள9	ேத� 
3.அ�த அ?: ஞான வி	திைன உ*கG��:G� விைளய ைவ�கி�ேற�. 
4.இத� ெதாட9 ெகா$) நS*க: எ$ணினா  அ�த	 
?வ 
ந#ச	திர	
ட� நS*க: ஓ#டலா�. 

அத� உண9வி� த�ைமைய நS*கG� உ*க: இர	த நாள*களி  
கல�க> ெசMயலா�. உ*களி  தSைம ெசMI� உண9.கG�� இ�த அ?: 
உண9விைன இைண	
 அைத� �ைற�கலா�. 

இ
 சி8க> சி8க வள9>சியாக நCசி� த�ைமI� �ைறI�. உண9வி� 
மணD� �ைறI�. 
1.உ*க: உண9வின நிைன.� வி$ணிேல ெச ]� 
2.பிறவி இ ைல எ�ற அழியா ஒளி நிைல ெபறலா�. 

 

நாத வி�
வி� நாராயணா… நாN� அ
 தா� நாராயணா…! – ஈYவரப#ட9 
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கா#சி: 
நாராயண� உ?வD� அவ9 வ Sைணைய வாசி	
� ெகா$) நட�ப
.� 
ெத(கி�ற
. 
விள�க�: 
மனித உண9வி  ேமாத�X�ய எ$ண	திA� இர$) விதமான “ச(யா… 
தவறா…” எ�ற �ண� ஓ)கி�ற
. அைத� ப�	தறிய� X�ய 
ஒலிைய	தா� நாராயணனாM நம��> B#�� கா#�ய த	
வேம….! 
த� உண9வி� ெபா�கிஷமாM எ)��� ஒலி மனித ஞான	திA�	தா� 
உ$). 

'(யN� மAற� ேகா:கG� ெசய ப)� ஓ#டெம லா�… அ
 அ
 
ஓட�X�ய ஓ#ட� பாைதயி  எ�ேகா:கைள எ	ெதாட(  
ச�தி�கி�றேதா… அத� இய�க	 ெதாட(  தா� '(யனானா]� 
ச�திரனானா]� வள9�த எ�ேகா:கG� அதனத� இயAைக 
நியதி�ெகா�ப> ெசய  ெகா:ள D�I�. 

ஆனா  மனித ஞான	தி� ப�	தறிவி� எ$ண� தா� 
1.எ லாவAறிA�� ேம  எ$ண	ைத> ெச]	
� 
2.பல உண9ைவ� ெபற	த�க எ$ண ஓ#ட> ெசய  ெகா$ட
. 

மனித �ண	தி� உண9வி� ெசயைல… ஜSவகா�த ஒளிைய வ]வா��� 
வள9>சி… மனித உண9விA�	தா� உ$). 

மனித உண9வி� எ$ண ஓ#ட	தி … எ$Z� வ]	த�ைம ெகா$ட 
நா� 
1.எ$ண	தி� வ] ப�	தறிைவ எதி  ெச]	
கி�ேறாேமா… 
2.அதAெகா	த ஆ	ம வ]ைவ	தா� இ�8 நா� ெப8� நியதி. 

ஞான�? ெகா)��� அ?: வா��க: 
மக(ஷிகளி� அ?: ச�தி உலக ம�க: அைனவ?� ெபA8 ஒளியி� 
சcர� ெபற�X�ய த�தி ெபறேவ$)�. 
1.எ லா?� ந�றாக இ?�க ேவ$)� எ�8 எ$Z�ேபா
 
2.ந�மிட� ஒளியான உண9.க: வள9கி�ற
. 
3.நாD� ஒளியாகி�ேறா�. 
4.அ�ெபாO
 மAறவ9க: ெசMகி�ற தவ8 நம��: வரா
. 
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ஆனா  தவ8 ெசMபவ9கைளI� �Aற� ெசMபவ9கைளI� தி?�ப	 
தி?�ப� பதிவா�கிேனா� எ�றா  “இ? நா� பா9�கி�ேற�.. 
உைத�கி�ேற� உ�ைன..” எ�ற இ�த எ$ண*க: தா� வ?�. 

அ�த உண9. இ? நா� பா9�கி�ேற� எ�ற நிைலயி  நம��: வ�
 
எ�ன ெசMI�…? ந�மிட� உ:ள ந ல �ண*கைள இ?ள> ெசMI�. 

இைத	 ெதளி.ப)	
வதA�	தா� அ�8 விஜயதசமி ைவ	தா9கேள தவிர 
B$டைலI� ப?�ைபI� ெகா)	
வி#)… இLவள. ெசல. ெசMேத�…! 
அLவள. ெசல. ேசMேத�…! எ�ற நிைல�� அ ல. 

ஏ� எ�8 ேக#டா  கைடயி  எைட ேபா)� தராB நிைறய> ச�பாதி	
� 
ெகா)	த
 அதAகாக ேவ$� அ�த	 தராB�� ஒ? Fைஜ. 

கண��� ேபா#டைத எ லா� தி?	தி எOதிேன�. அரசா*க	ைத 
ஏமாAறிேன�… மAறவ9கைளI� ஏமாAறிேன�… அதனா  பண� 
வ?மான� நிைறய வ�த
 எ�பதAகாக� கண��� ^	தக*க: பண� 
எ லாவAைறI� ைவ	
 இல#Bமி�� Fைஜ. 

அதனா  உ�ைன நா� வண*�கிேற� எ�8 இ�ப�	தா� நா� 
வண*�கி�ேறா� எ�ப�ெய�றா]� ச(… பண� ேதைவ. ஆைகயினா  
உன��� பண	ைத ைவ	
 இல#Bமி Fைஜ ெசMகி�ேற�. 

இல#Bமி��� பண	ைத ைவ�ப
; பைட�கிற ச�தி��� ெபா*கைல 
ைவ�ப
; ஞான	ைத� ெகா)��� சரYவதி�� ஆIத*கைள ைவ�ப
 – 
இ�ப�	தா� நா� Fைஜ ெசMகிேறா�. 

ஏென�றா  நா� ெசா ல�X�ய இ�த ெமM ஞான� தா� ஆIதமாக 
உ*கைள	 தா��கி�ற
. 

ஆIத Fைஜ எ�ப
 இ�த சரYவதி Fைஜ தா�. நா� எ�ெத�த 
�ண*கைள எ$ணி எ)�கி�ேறாேமா அ
 தா� ஆIதமாக வ�
 
உ*கைள� ேபச ைவ�கி�ற
. 

நா� ேபBவ
 எ� உடைல இய��கி�ற
. நா� ெசா ல� X�யைத 
நS*க: ேக#கி�றS9க:. அ
 உ*கைள இய��கி�ற
. இ
 தா� ஆIத 
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Fைஜ. 
1.உண9... 
2.மண�… 
இ
 தா� அ�த ஆIத*க:. 

நா� எைத ஆIதமாக எ)�க ேவ$)�…? 

ஒ? ெப�சிைல எ)	
> சவீினா  எO
வதA� உத.�. அ�த� 
ெப�சிைல> ச.ீவதA�� பதி  ைகைய> சவீினா  அ ல
 விரைல> 
சவீினா  எO
வதA� உத.ேமா…? 

இைத� ேபால 
1அ?: ஞான	ைத நா� எ)	
 
2.எைத� ெகா$)… எைத> சவீ ேவ$)�…? எ�ற நிைல இ?�கி�ற
. 
3.அ
 தா� ஆIத Fைஜ. 

அைத நா� ப��வ�ப)	
வதAகாக ேவ$� அ�ைற�� ஞானிக: ந� 
உண9.களி  கல��� அO�ைக எ�ப�	 
ைட�க ேவ$)�…? எ�8 
ஆIத Fைஜயாக� கா#�னா9க:. 

உண9.கைள	 �Mைம�ப)	
� அ�த அ?: ஞான*கைள எ)��� 
ெபாO
 அ�த உண9வி� எ$ண*க: என��: B	த�ப)	
� நிைலயாக 
வ?கி�ற
. 

வ S) கைடைய ம#)� B	த�ப)	தினா  ப	தா
. இைத> B	த�ப)	
� 
ேபா
 ஆ�மாைவ> B	த�ப)	
� எ$ண� வ?கி�ற
. 

வியாபார� ெசMI�ேபா
 எ�ப� எ$ண ேவ$)�…? 
மக(ஷிகளி� அ?: ஒளி நா*க: ெபற ேவ$)�. அ
 எ*க: உட  
DOவ
� படர ேவ$)�. எ*க: உடலி]:ள ஜSவா	மா ெபற ேவ$)� 
எ�8 எ$ண ேவ$)�. 

எ�ெத�த நிைலகளி  எ�ெத�த	 ெதMவ*க: ந ல
 ெசMகி�ற
 எ�8 
எ$Zகி�ேறாேமா 
1.அ�த	 ெதMவ �ண*க: எ லா� நா*க: ெபற ேவ$)�. 
2.நா*க: பா9�பெத லா� நல� ெபற ேவ$)�. 
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3.எ*க: உடலி  ந ல ந8மண*க: வர ேவ$)�. 
4.எ*கைள� பா9�பவ9கG�� ந ல மண*க: ேதா�ற ேவ$)�. 
5.ந8மண*க: அவ9கG�� வளர ேவ$)�. 
6.எ*க: வா��ைகயாள9 நல� ெபற ேவ$)�. 
7.எ*க: ெசா லிA�: இனிைம ெபற ேவ$)�. 
8.நா*க: பா9�ப
 எ லா� நல� ெபற ேவ$)� எ�8 எ லா?� 
ஏேகாபி	
> ெசா�னா  எ�ப� இ?���…? 

அைனவ?� இைத� ேபால ெசா ]� ேபா
 மகிe>சி ெப8� உண9.கைள 
நாD� ெப8கி�ேறா� மAறவ9கைளI� ெபற> ெசMகிேறா�. 

இதAகாக	தா� ஒLெவா? மாதD� விழா�கைள ைவ	தா9க: ஞானிக:. 
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என�� அ
 ேதைவ… இ
 ேதைவ… எ�8 உயி(ட� ேக#க� Xடா
…! 
  

மனிதNைடய வாe�ைகயி  பல?ைடய எ$ண*கைளI� இ�8 நா� 
அறி�
 ெகா:கி�ேறா�… பலராம�…! அேத சமய	தி  தSைமயி� 
நிைலகைள மாAறி அைம��� ச�தி நா�� இ?�பதனா  நரசி�மா…! 

1.எதைனI� உ#^காதப� வாச ப� (Bவாச� உ#^�� இட�) மீ
 அம9�
… 
2.தSைமக: வராதப� ஒLெவா�ைறI� தSைமைய இ*ேகேய பிள�
 
வி)கி�றா�… 
3.உ:G��: ெச�றா  தாேன தSைமயி� நிைலக: வ?�. 

ஆகேவ அ�த மக(ஷியி� அ?: ச�திைய	 தன��: ஒLெவா? நிமிடD� 
நா� ெச]	த� பழகி� ெகா:ள ேவ$)�. 

ஒ?வ� தSைம ெசMகிறா� எ�8 ெத(�
 ெகா:கி�ேறா�. ஆனா  தSைம 
ெசMவா� எ�8 Dதலிேலேய பதி. ெசM
 ெகா$டா  
1.அ�த தSைமைய அட�க மக(ஷியி� அ?: ச�தி நா*க: ெபற ேவ$)� 
2.எ� பா9ைவ எ ேலாைரI� ந லவரா�க ேவ$)�. 
3.எ�ைன� பா9��� ெபாO
 அவ9கG�� ந ல எ$ண� வர ேவ$)� 
எ�ற உண9விைன 
4.நம��: நா� ஆழமாக� பதி	
 வி#டா … 



67 

 

5.அவ9க: தSைம ெசMதா]� இ*ேக நம��: பதிவாகா
… அைத ஈ9��� 
த�ைமI� வரா
. 

காரண�… ஞானிகளி� உண9.கைள	 தன��: வ]� ெபற> ெசMI� 
ெபாO
 அ�த	 தSைம ந�ைம இய�கா
. ந�ைம� பா9���ேபா
 
பிற?டைடய தSைமயி� உண9.கைள இ
 அட���. 

இைத	தா� “நS விழி	தி?…” எ�8 ெசா வ
. 

1.எ�த ேநர	தி]�… எதனி� நிைலக: ெகா$டா]�… நா� ஒLெவா? 
நிமிடD� 
2.ந�ைம ஆ$) ெகா$�?��� ஆ$டவனான உயி(ட� 
3.அ�த மக(ஷிகளி� அ?: ச�தி ெபற ேவ$)� எ�8 இ*ேக ேவ$ட 
ேவ$)�. 
4.இ�த உண9. உட  DOவ
� படர ேவ$)� எ�8 பர�ப ேவ$)�. 

“அ�ெபாO
 அவ� (உயிரான ஈச�) பா9	
� ெகா:வா�…!” 

அைத வி)	
வி#)… 
1.என�� இ
 ேதைவ… அ
 ேதைவ…! எ�8� 
2.இ�னா?�� ந லைத> ெசMேத�. அவ� என��	 தSைமதா� 
ெசMகிறா� எ�8 எ$ணினா  
3.ந�ைம இ?: 'e�த நிைலகG�ேக அைழ	
> ெச ]�. 

ஆைகயினா  நா� எ�த ந லைத> ெசMகி�ேறாேமா அ�த ந ல 
உண9.க: அ*ேக விைளத  ேவ$)�. அ�ப� ந ல
 விைளய 
ேவ$)� எ�றா  “அ�த மக(ஷிக: ச�தி நா*க: ெபற ேவ$)� 
ஈYவரா…!” எ�ற இ�த உண9விைன வ] ேச9	
� ெகா$டா  நம��: 
தSைம விைளயா
. 

ந�ைம� பா9��� ெபாOேத அ�த	 தSைம விைளவி��� உண9.க: 
அ*ேக ஒ)*��. இ
 தா� நரசி�மா…! 

வாச ப� மீ
. நம��: qக?� ச�தி இ*ேக வராதப� இைத	 
த:ளிவி#டா  
1.அ�த	 தSைம விைளவி��� எ$ண*க: வரா
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2.தSைமைய விைளவி��� அ?: வி	
 இ*ேக உ?வாகா
 
3.அ�த விைனயாக வரா
… விைன�� நாயகனாக இய�கா
…! 

அ
 தா� ேகாத$ட	ைத Dறி	தபி� “சதீா…” எ�ற மகிe>சிைய	 
தி?மண� ெசM
 ெகா$டா� க யாணராமா…! 

தSைமகைள அட�கி)� அ�த ெமM ஞானியி� உண9ைவ	 தன��: 
ேச9	
� ெகா:ள ேவ$)�. 
1.அ�த அரவைண��� ச�திைய qக9�
… அ?: ஞானிகGட� ேச9�
… 
2.எ�8ேம மனித� எ�ற நிைலக: DOைம அைட�
… ெமM 
ஞானிகGட� ஒ�றி 
3.பிறவியி லா� ெப? நிைலைய நா� அைடய D�I�. 

 

நிதான	ைத� கைட�பி�	தா  தா� ந லைத� கா�க D�I� – 
ஈYவரப#ட9 
  

இ�ைறய மனித வாe�ைகயி  நா� பலதர�ப#ேடா?ட� ஜSவித� நட	த 
உறவாட ேவ$�I:ள
. அ�ப�� பழ�பவ9களி� �ண*களி  தSய�ண� 
நA�ண� எ�ற நிைலைய அறிய� X�ய த�ைமைய நா� எ�ப�� ெபற 
D�I�…? 
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சாதாரண நிைலயி  எ லா	 தSய �ண*கைளI� தSய பழ�க*கைளI� 
ெகா$ட கயவனி� உண9வி� எ$ண� 
1.த�Nைடய அதிக�ப�யான சி�தைனயி� ெசயைல 
2.எ$ண	தி  தSயதிA� ெசய ப)	தியவனி� 
3.சcர உண9வி� ஆேரா�கிய	தி  Xட அதிக பாதி�^ இ?�கா
. 

ஒ? பி	தைள� பா	திர� அ
 எ�ப� உ8தி ெகா$டதாக உ:ளேதா அைத� 
ேபா�8 தி?டனி� �ண	தி  அவ� வள9	
� ெகா$ட உண9வி� ச�தி 
ெகா$) அவ� ெசய  உ8தி ெகா$டதாக இ?�கி�ற
. 

ஆனா  சDதாய	தி  அவ� ந லவனாக� கா#�ட 
1.அவNைடய ெசய  எ லாவAைறI� அவ� Fசி� ெகா:G� Dலாமாக 
2.எதைனI� த�N: கல�க> ெசMI� ெசயலாக 
3.அ�த	 தSயவனி� நிைல தா� வாe�ைகயி  ெவAறி ெகா:G� 
நிைலயாக 
4.இ�ைறய கலியி� உண9. நிைல ெசயலாகி�ற
. 

உதாரணமாக… ம$ பா$ட	தி  எதைனI� எ�த DலாD� Fசாம  
அதிேல சைம	
> சா�பிட D�I�. 
1.எ�த	 தSயநிைலI� ம$பா$ட	திA� இ?�பதி ைல 
2.ஆனா  சிறி
 கவன� பிச� ஏAப#டா]� உைட�
வி)� அ�த 
ம$பா$ட�. 

அேத ேபா  தா�.. 
1.ந லவ9கைள	 தSயவ9க: ஏமாA8வ
 மிக.� Bலப� 
2.தSயவைன ந லவனா�கேவா ந வழி�ப)	தேவா மிக மிக� க�ன�. 

சDதாய	தி  ந  உண9. ெகா$ேடா9 த� உண9.�ெகா�ப	 தா� 
ஒLெவா?வ?� இ?�கி�றா9க: எ�ற எ$ண	ைத> ெச]	தி 
எ ேலா(டD� நAெபய9 எ)�க ேவ$)ெம�ற உண9வி  அவ9களி� 
ெசய  ெச கிற
. 

இ?�தா]�… 
1.தSய நிைலக: ேமா
� ெபாO
 அவ9கGைடய உண9ெவ)��� 
அைலயா  
2.பத#ட	தி� சிதற  ம$பா$ட	ைத� ேபா�8 உைட�
 வி)கி�ற
. 
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ஆனா  நயவCசக	திேலேய எ$ண	ைத உ8தி�ப)	தி� ெகா$):ள 
தSயவ9களி� �ண� எ�த நிைலக: வ�
 ேமாதினா]� உைடவதி ைல. 
அவ(� உண9வி� அைல பி	தைள� பா	திர	ைத� ேபா�8…! 

இைத� ேபா�ற நிைலயி  இ?�ெத லா� மனித ஆ	மா�க: எ�ப� மீள 
D�I�…? 

ந  உண9. ெப8� ெபாO
� மீ$)� மீ$)� எ$ண	தி� சிதற க: 
வாe�ைகயி  ேமா
� ெபாO
� எ லாவAைறI� 
ற�
 ச�நியாச� 
வா*கியவ9க: இ�த� Fமியி  பல?$). 

இ�த நிைலயி  மீG� நிைலதா� சி�தைனயி  ச9ீப)	
� சிகரமான 
ஆ	ம ஒளி ெப8� நிைல. அதாவ
… 
1.பத#டமான கால*களி  உண9வி� எ$ண	ைத அவசர ேவக	தி  ெசா  
ஆAறைல ெவளி�ப)	தாம  
2.ஒLெவா? கால த?ண	தி]� எ$ண	தி� சி�தைனைய நிதான�ப)	தி 
3.அ	த?ண	தி  ேமாத�X�ய எ�த> ெசயலாக இ?�தா]� 
4.ஒ? நிமிட சி�தைனயா  உ$ைமைய அறிய�X�ய நிதான	தா  
5.ம$பாைனைய உபேயாகி�பைத� ேபா�8 உண9வி� ேவக	ைத� 
பா
கா	த  அவசிய�. 

ஆகேவ… ந நிைலயி  “ஏமாA8� த�ைமைய..” சி�தைனயி  
உண9�
வி#ேடா� எ�றா  
1.உண9ைவ ேவகமாக> ெச]	தி தSய உண9வைலIட� ந லைத 
ேமாதவிடாம  
2.சி�தைனயி  நிதான�ப)	
� ெசா  ெசயலா  
3.ந வள9�பி� ந  ஆ	மா.ட� தSயதிலி?�
 வி)ப#) 
4.த� ஆ	மா சிகர	திA� ெச ]� ச9ீப)� சி�தைனயா  
ஒLெவா?வ?ேம சி	தனாகலா�…! 

ஞான�? ெகா)��� அ?: வா��க: 
�?நாத9 ெகா)	த ஞான வி	
 எ*கG��: ந ல Dைறயி  
விைள�தி?�கி�ற
 எ�8 நS*க: ெசா ல ேவ$)� 

நS*க: ேகாவி]��> ெச�8 அபிேஷக� ெசMகி�றS9க: ஆராதைன 
ெசMகி�றS9க:. பழ� கனிகைள ைவ	
> ெசMகி�றS9க:. 
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இேத ேபா�8 தா� �? கா#�ய அ?: வழியி  உ*க: உயிரான 
ஈசN�� அ?: ஞானிக: ெகா)	த அ�த ஞான� கனிைய அபிேஷக� 
ெசMகி�ேறா�. 

மனித9களி  Bைவ மி�கதாக வாe�
 உண9ைவ ஒளியி� சிகரமாக 
மாAறி� கனியி� த�ைம அைட�தவ9க: ெமM ஞானிக:. அவ9க: 
உண9.க: தா� அ�த ஞான� கனி. 

வாைழ மா பலா ேச9�
 D�கனி… அ?: கனி எ�ெற லா� ெசா வா9க:. 
D�கனியி� Bைவ எ�8 ெசா வா9க:. அைத� ேபால 
1.ஆறாவ
 அறிவி� 
ைண ெகா$) Bைவயி� த�ைமயாக� 
2.பCசமி9த� எ�ற நிைலயி  ஐ�
 ^ல� அறி. ெகா$) 
3.மகிe�தி)� உண9வாக> சைம	த அ?: ஞானியி� உண9வி� 
த�ைமைய 
4.ந�மி  நா� வள9	திட D�I�. 

ஆறாவ
 அறிவா  ெதளி�தி#ட அ�த அ?: ஞானியி� உண9.க: 
அவ?��: பல ேகா�� �ண*க: (பல ேகா�� கனிக: ேபா�8) 
இ?�பிN� 
1.இனிைம ெகா$) மகிe�தி)� உண9வாக 
2.தன��: ஒ?�கிைண�த உண9வி� ஒளியாக இ?��� அ�த� கனிைய 
3.ஐ�
 ^லனா  ேக#)ண9�
 உ*கG��: விைளய> ெசMய D�I�. 

அ	தைகய அ?: ஞான வி	ைத உ*களி  பதி. ெசM
 இ�த� கனிைய 
அ8வைட ெசM
 உ*க: �)�ப	தி  அைனவ?� மகிழ ேவ$)�. 

ந$பராக எ�8 இ?�தா]� சிறி
 பிைழக: ஏAப#டா  அவைர 
நிைன	தா  ெகாதி	ெதO� நிைலகG� நம��: தSைம விைளவி��� 
நிைலகG� வ?�. 

இைத� ேபால ந�ைம அறியாதப� நம
 வாe�ைகயி  ச�த9�ப	தா  
ேபத*க: உ?வாகிவி)கி�ற
. 

அ�த� ேபத உண9.கைள நம��: பதி. ெசM
 வி#டா  அ�த ந$பைர 
உA8 ேநா��� ேபாெத லா� ந�ைம அறியா
 ேபத உண9.க: வ�
 
நம��: ந ல உண9.கைள மைற	
� ெகா$ேட ேபாகி�ற
. 
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நா� எ�ப� ஒ? �ழ�பி  கார� ^ளி�^ இனி�^ உ�^ இைவ அைன	
� 
ேச9	
> Bைவ மி�கதாக உ?வா��கி�ேறாேமா இைத�ேபால ந� 
வாe�ைகயி  தSைமக: வ�தா]� அைத� ேக#)ண9�தா]� அ?: 
ஞானி உண9ைவ நம��: qக9�
 அைத> சம�ப)	தி மகிe�த நிைலயாக 
ஆ�க ேவ$)�. 

எ	தைகய தSைமயி� நிைலகைள� ேக#டறி�தா]� ஆறாவ
 அறிவி� 
த�ைம ெகா$) அ?: ஞானி உண9.கைள உயி?ட� கல�
 Bைவ 
மி�கதாக� பைட	திட D�I�. 

1.பா�பின� எLவா8 அ
 நCசிைன	 தன��: உணவாக எ)	
 
மகிeகி�றேதா 
2.'(ய� நCசா  அ
 உ?வாகி ெந?�பானா]� ெந?�பி� த�ைம 
ெகா$) நCசிைன நS�கி ஒளியி� Bடராக மா8கி�றேதா 
3.நCசிைன	 த�Nட� இைண	
 ைவர� எLவா8 ெஜாலி	தி)கி�றேதா 
4.நCசி� இய�கமாக ந� உயி(� 
��^ இ?�பிN� 
5.ஒLெவா? நCசான உண9வைலக: ந�ைம இய�கினா]� 
6.உயி?ட� ஒ�றிய உண9.கைள ஒளியாக மாAறி� பளி>சி)� நிைலக: 
ெகா$) 
7.நCேச நCசAற நிைலயாக	 தன��: ஒளியி� சிகரமாக ஆகி 
8.எ	தைகய நCB ேமாதினா]� ந� உண9.க: ேபெராளியாக மா8�. 

ஏென�றா  நCசி� தா��த  தா*கா
தா� '(ய� ஒளியி� த�ைம 
அைடகி�ற
. ஒ? அZவி� த�ைம தன��: நCசி� த�ைம 
தா���ேபா
 தா� அைமதி ெகா$ட உண9வி� த�ைம – ெந?�பாக 
மாறிய
. 

ெந?�பி� த�ைம அதிகமான பி� நCசி� த�ைம அ*ேக ஒ)*�கி�ற
. 
இைத� ேபால	 தா� 
1.நCசா  உ?வான நிைலக: ெகா$) 
2.நCசிைன அட�கி ஒளியி� சிகரமாக மாA8கி�ற
. 

அைத� ேபா�8தா� நCசிைன ஒ)�கி)� உண9வி� த�ைம நம
 
ஆறாவ
 அறிவிA� உ$). நCசிைன ஒளியாக மாAறி)� பிர�மாைவ> 
சிைற�பி�	தா� D?க� எ�ற நிைலயி  தSைமக: ந�ைம அZகா
 
கா	திட ேவ$)�. 
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ஒளியி� சிகரமாக வாe�தி)� அ�த மக(ஷியி� அ?: வ#ட	தி  நாD� 
இைண�
 வாe�திட  ேவ$)�. 
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யா� உ*கG��� ெகா)��� ச�தி வாM�த… “ஆ$ெடனா பவ9” 
  

விCஞான அறிவா  பc#சா�திரமாக� பிற ஆ�மா�க: மீ
 நCB 
ெகா$ட விஷமான உண9.கைள� பாM>B� ெபாO
 அ�த ஆ�மா�க: 
எLவா8 பைத பைத�கி�ற
…? 

எைத அழி�க நCசான உண9வாக> ெச]	தி விCஞான	தி  க$) 
ெகா$டாேனா அதனா  ெவளி வ�த அ�த விCஞான அறி. ெகா$) 
ெசய ப#ட உயிரா�மா�க: அைன	
� உலகி  Bழ�8 ெகா$):ள
. 
1.
�^8	
� நCB ெகா$ட உண9வி� ஆ�மா�களாக எLவா8 பட9�
 
ெகா$�?�கி�ற
. 
2.அதNைடய விைள.க: எ�ன…? எ�ற நிைலைய அறி�
 ெகா:வதA� 
3.�?நாத9 உலக� DOவ
� எ�ைன> BA8� பயண� ெச ல> 
ெசMதா9க:. 
4.ப�னிர$) வ?ட� இைதெய லா� அNபவி	த பி� தா� உ*கG��> 
ெசா ]கி�ேற�. 

விCஞான அறிவா  த� ஆராM>சியி� நிமி	தமாக� பல க)ைமயான 
விஷ� ெகா$ட இைத� ேபா�ற நிைலக: இ�த� காAறிேல Bழ�8 
ெகா$):ள
. 
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இதிலி?�
 த�^� மா9�க� எ�ன…? 

ஒ? உண9ைவ� பிள�
 உட  ெப8� த�ைமைய மைற	
 த� 
உண9.கைள ஒளியாக மாAறி வி$ ெச�ற Dத  மனித� அ�த 
அகYதிய�. 

அகYதியனி� உண9.கைள� பி�பAறி> ெச�றவ9க: ஆறாவ
 அறிவா  
ஏழாவ
 நிைலயாக இ�8� ச�த(ஷி ம$டல*களாக> Bழ�8 
ெகா$�?�கி�றா9க:. 


?வ ந#ச	திர	திலி?�
 ெவளி�ப)� உண9வைலகைள எ)	
> 
Bவாசி	
	 த� உண9.கைள ஒளியா�கி வி$ ெச�றவ9க: ெமM 
ஞானிக:. 

'(யனி� ஈ9�^ வ#ட	தி  நம
 Fமி Bழ�8 ெகா$�?�கி�ற
. 

அேத ேபால இ�த� Fமி��: உயிரZவாக	 ேதா�றி ஒளியி� சcரமான 
அ�த அகYதியனி� உண9ைவ� க$)ண9�
 அைத qக9�
 ஒளியாக 
மாAறி> ெச�ற மனித9க: அைனவ?� ச�த(ஷி ம$டல*களாக	 
?வ 
ந#ச	திர	தி� ஈ9�^ வ#ட	தி  வாe�
 வள9�
 ெகா$):ளா9க:. 
1.“D�ப
 D�ேகா� ேதவாதி ேதவ9க:…” எ�8 ெசா வா9க:. 
2.ச�த(ஷி ம$டல*களாக நம
 Fமியி� Bழ  வ#ட	தி  இ?�
 
ெகா$�?�கி�றா9க:. 

அதிலி?�
 ெவளி�ப)� ஆAற  மி�க ச�திகைள> '(யனி� கா�த ச�தி 
கவ9�
 நம
 Fமியி  படர> ெசMகி�ற
. 

இ�8 ெவ� ெதாைலவி  இ?�
 ஒலி/ஒளிபர�^ ெசMதா]� ச�தி 
வாM�த ஆ$ெட�னாைவ ைவ	
 ெதாைல� கா#சியி� tலமாக நா� 
ெதளிவாக அறி�
 ெகா:கி�ேறா�. 

ெசயAைக� ேகா:கைள ஏவி வி$ணிலி?�
 ஒளி பர�ப> ெசMI� 
வி$ணி� ஆAற கைளI� அ�த அைலக: ெவளியி  பட9�தி?�தா]� 
அதA�	 த��த ஆ$ெடனா பவைர ைவ	
 தைரயிலி?�
 இ*ேக 
கவ9கி�றா9க:. 
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அைத விCஞான	தி� tல� திைரகளி]� �.வி.யி]� அ�த� பட*கைள	 
ெதளிவாக� பா9�க.� D�கிற
. இைத� ேபால 
1.ெமM ஞானிக: க$ட வி$ணி� ஆAற கைளI� 
2.நா� பா9�க D�I�… qகர D�I�… அறிய D�I�. 

அ�த ெமM ஞானியி� ஆAற  மி�க ச�திைய நS*க: ெப8� வ$ண� 
யா� உபேதசி��� ேபா
 
1.எ�த அளவிA� நிைன. ெகா$) X9�
 கவனி	
� 
ெகா$�?�கி�றS9கேளா 
2.உ*க: க$ இைத ஈ9	
 உட]��: ஊe விைனயாக� பதி. 
ெசMகி�ற
. 
3.சாதாரணமாக உ*க: க$ ஈ9��� நிைலகைள� கா#�]� ச�தி 
வாM�த ஆ$ெடனா ேபா�8 
4.உ*க: க$கG�� ஈ9��� ச�திைய� X#)� நிைலகG�ேக இைத 
உபேதசி�கி�ேறா�. 

எம
 �?நாத9 எம�� உபேதசி��� ெபாO
 நா� (ஞான�?) X9�
 
அவ9 ெசா ]� உண9ைவ� ேக#) எ� நிைனைவ> ெச]	தி அவ9 
உண9வி� ஆAறைல நா� qக9�ேத�. 

அதனி� நிைன. ெகா$) எ� க$ணி� ^லனறி.க: ஆAற  மி�கதாக 
மாறிய
. அவ9 உபேதசி	த உண9.க: அைன	
� என��: 
ஊeவிைனயாக� பதிவான
. 

அைத நா� மீ$)� நிைன. ெகா:G� ெபாO
 அ�த மக(ஷிகளி� 
அ?: ச�திைய� ெப8� த�திைய �?நாத9 ஏAப)	தினா9. நS*கG� 
அLவா8 ெபற ேவ$)� எ�ற நிைல��	தா� ெசா கி�ேறா�. 

1.இ�த உபேதச*கைள யாெர லா� X9�
 கவனி	
� ேக#கி�றனேரா 
2.அவ9க: க$Z�� (உர� ஊ#)வ
 ேபால) ஆAற  மி�க ச�தியாக 
அ�த ஆ$ெடனா பவ9 X)கி�ற
. 

சாதாரண ஆ$ெடனாைவ ைவ	
 �.வி.ைய	 தி?�பி ைவ	தா  அ
 
ப�க	தி  வர�X�ய Yேடச�கைள இய�கி� கா#)கி�ற
. 
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இரா�ெக#ைட வி$ணிேல ஏவி ெவ� ெதாைலவி  இ?��� ேகா:களி� 
ெசMதிகைள அறிய ச�தி வாM�த ஆ$ெடனாைவ	 தைரயிேல ைவ	
� 
கவ?� ெபாO
 அ
 நம��	 ெதளிவாக	 ெத(கி�ற
. 

அைத� ேபால	தா� வி$ணிேல மித�
 ெகா$�?��� ச�த(ஷி 
ம$டல*களிலி?�
 ெவளி�ப)� உண9.கைள qக?� ஆAறைல 
உ*கைள� ெபற> ெசMகிேறா�. 

உ*க: க$ணி� ஈ9�^ ச�திைய அ�த ஆ$ெடனா பவைர� 
X#)வதA�	தா� இைத உ*கG�� உபேதசி�கி�ேறா�. 

1.க$கG��� ெகா)��� அதSத ஈ9��� ச�திைய ைவ	
 
2.நS*க: வி$ைண ேநா�கி எ$ணி ஏ*�� ெபாO
 
3.ச�த(ஷி ம$டல*களிலி?�
 வ?� உண9வைலகைள எளிதி  ெபற 
D�I�. 

அைத உ*க: உடலி  விைனயாக> ேச9	
 அறியா
 வ�த தSைமகைள	 

ைட�பதAகாக இைத> ெசா கி�ேறா� (ஞான�?). 

 

ஆ	மாவி� உ$ைம உய9ைவ உண9�
… ஆ	மாைவ வள9�க�X�ய உய9 
ச�திைய� ெபற ேவ$)� – ஈYவரப#ட9 
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ந� '(ய� �)�ப	தி� மனித உண9வி� எ$ண	தா  எ)��� ஜSவகா�த 
ஒளி	 த�ைமயி� (ஷி ச�திைய� ெகா$) ம$டல� ேகா:க: 
ஒ�8�ெகா�8 ெதாட9^ ெபA8 ஓ)கி�ற
. 

நாAப	தி எ#)� ேகா:கG� '(யைன ைமயமாக ைவ	
> Bழ�8… 
ஒ�ெறா�றி� BழAசி வள9�பி� ெதாட9பைலயி  ெசயலி� ச�திைய> 
ெசயலா��� த�ைமயி தா� (ஷி ச�திகளி� ெசயேல… ெசய  
ெகா:கி�ற
. 

அ�த (ஷி ச�திகளி� ெசய … ச�தி ெபற மனித உண9வி� எ$ண ஜSவ 
அைல	ெதாட9 பி�பDட� ெசய ப#டா தா�… உண9வி� எ$ண	ைத> 
ெச]	த�X�ய… அ�த ஜSவகா�த ஒளிைய	 த� ெசய]�� உணவாக� 
ெபA8 இய*கிட D�I�. 

ந� '(ய� �)�ப	 ெதாடைர� ேபா�ேற பல ஆயிர� '(ய� 
�)�ப*கG� “எ$ண	தி� உண9ைவ� ெகா$)தா�” ெசய  
ெகா:கி�றன. 

Fமியி  உயிரZ�களாM ஜSவ� ெகா$ட மனிதன லாத உயி(ன*க: பல 
வள9�
 ம��தா]� எ லாேம Fமியி  வள9�த இயAைகயி  த� 
உணைவ… உ:ளைத உ$) ம�கி�றன. 

த� ேதைவ�ெகா	த உண.கைள	 தாேன உAப	தி ெசM
 உ$ண� X�ய 
நிைல மனிதைன	 தவிர மAெற�த ஜSவராசிகG��� இ ைல. த� உட  
அைம�^�� ஒ	த பா
கா�^ட� பிறவியி  வள9�த நிைலெதா#) 
அ	ெதாட(� BழAசிIடேன இற�
 வி)கி�ற
. 

ஆனா  மனித� த� உண9வி� எ$ண	தி  உட  உபாைதைய மாAறி 
அைம�க� பல ெசய கG�� ப��வ	ைத> ெசய ப)	தி� ெகா:கி�றா�. 

மனித> ெசயலி� ஞான	ைத� ெகா$)… இL உட  ேதைவயி� 
இ�ப	ைத� ெபற� பல நிைலகைள அறி�
… அத� ெதாட(  ெசயலி� 
வழி	 ெதாடைர> ெசயAைகயி  ெசMவி��� நிைல… “மனிதN�� ம#)� 
தா� உ$)…” 
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ெதMவ ச�திைய உண?� ப��வD�… ெசய]� ெகா$)… அ�ைறய 
சி	த9க: த� ஞான	ைத இயAைகயி� ச�தியி  பல உ$ைமகைள இ�த 
மனித> சcர	தி  எ)�க�X�ய உய9 ஞானமாக� ெபA8 வள9	தா9�:. 

உட  ேதைவயி� ஒ�ைற ம#)� �றி�ேகாளாக வாO� வழி	 ெதாடைர… 
1.ஆ	மாவி� உ$ைம உய9ைவ உண9�
 
2.ஆ	மாைவ வள9�க�X�ய உய9 ச�திைய� ெபற ேவ$)�. 

அைத� ெபAறா  இL உட  வாe�ைகயி  ெபற�X�ய இ�ப	ைத� 
கா#�]� ந� உயி9 ஆ	மாவி� உ$ைம> ெசயைல நா� அறிய�X�ய 
த�ைமயி  ஆ	மாவி  ெபற�ப)� இ�ப	தி� '#Bம	ைத உணரலா�. 

ஆகேவ ந� எ$ண	ைத (ஷிகளி� ெதாட9^ட� ெசய ப)� ெசய  
ெகா:G� ப��வ	திA� ந� உண9வி� எ$ண	ைத> ெச]	த ேவ$)�. 

ஆனா  இ�ைறய சDதாய உண9.… ெசயAைகயி� பி�யி  உ$ைம 
நிைலைய அறியாத நிைலயி  உ:ளதனா  
1.ஜSவNட� X�ய பல ஆ	மா�க: பல இட*களி  உட]ட� சமாதி நிைல 
ெகா$) 
2.மக(ஷிகளி� ெதாட9^�காக	 த� உண9வி� ஜSவைன அழியா நிைல 
ெகா$) ெசய ப#)� ெகா$):ளா9க:. 

மனிதN��: உ:ள ப�	தறிய�X�ய உண9வி� எ$ண ஞான	ைத 
உடலி� ெசயAைக வாe�ைக இ�ப	திA� ம#)� ெசய படாம  
1.உயிரா	மாவி� உ$ைம அறி�
 சகல மாமக(ஷிகளி� ச�திைய 
உண9�
 
2.இyஜSவ கா�த சcர	திலி?�ேத ஒளிகா�த நிைலைய� ெபற�X�ய 
ப��வ	திA� 
3.ெமM ஞான	தி� ச�தி நிைலைய உண9�
 ெசய பட  ேவ$)�. 

ஞான�? ெகா)��� அ?: வா��க: 
ஆ$டவ� எ�ற நிைலயி  “அவ� ந�ைம� கா�பா�…” எ�8 தா� 
எ$Zகி�ேறாேம தவிர நம��: இ?��� “உயி9… அவ� தா� கா�பா�…” 
எ�ற நிைலைய மற�
 வி#ேடா�. 
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1.நா� எ$ணியைத இய��வ
� உயிேர. 
2.எ$ணியைத உ?வா��வ
� உயிேர. 
3.நம
 நிைனவாAறைல இய��வ
� உயிேர. 

இைவெய லா� ந� உயிரான ஈசனி� ேவைல தா�. 

இைத எ லா� நா� ெதளிவாக	 ெத(�
 வாe�ைகயி  நா� எ�ப� வாழ 
ேவ$)�…? எ�பைத உண9த  ேவ$)�. 

ந�ைம அறியா
 வ?� தSைமகைள அகAற ேவ$)�. தSைமகைள அகA8� 
பழ�க� (பயிAசி) வரேவ$)�. 

இ�8 ஒLெவா? இய�திர*கG��:G�/சாதன*கG��:G� அதA�: 
உ:ள உ8�^களி� இய�க*க: (TECHNICAL) எLவா8 இய*�கி�ற
…? 
எ�பைத விCஞான அறிைவ ைவ	
 இCசினிய9 க$) ெகா:கி�றா9. 
“விCஞானி…” ^திதாக ஒ�ைற� க$)பி���� ேபா
 அைத> ெசய]��� 
ெகா$) வ?வதA� ஒ? க?விேயா அ ல
 இய�திரேமா 
ேதைவ�ப)கிற
. 

அ�ெபாO
 அதA�	 த��த (DESIGN AND FABRICATION) ெபா?:கைள 
உ?வா�கி� ெகா)�ப
� அைத� பி(�ப
� இய�திர	ைத DOைமயாக 
உ?வா��வ
� இ�ஜினிய(� ேவைல. 

1.மாமக(ஷி ஈYவராய �?ேதவ9 அ�த இ�ஜினிய(� நிைல ேபா�8 
2.ெமM ஞானிக: க$ட வாNலகி� உண9வி� த�ைமைய� பதி. 
ெசMதா9 
3.தா� க$)ண9�த ெமM உண9வி� த�ைம ெகா$) 
4.உ*க: உடலான உ8�^கG��: அவரவ9கG��	 த�க 
5.ெமM ஞானியி� உண9வி� த�ைமைய உ*கG��: ச9ீப)	த> ெசM
 
6.உட  உ8�^களி  வ?� ேநாMகைள அகAறி)� உண9வி� த�ைமைய 
நS*க: ெப8�ப� ெசMதா9. 

விCஞானி க$)பி�	த உண9வி� த�ைம�ெகா�ப இCசினியரா  
உ?வா�க�ப#ட இய�திர	தி� உ8�^க: ச(யாக இ?�தா  தா� அ
 
ெசயலா���. 
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1.அ�ெபாO
 தா� விCஞானி க$)பி��^� ெசய]�� வ?�… 
2.அ
 ேவைலI� ெசMI�. 

அேத ேபால மாமக(ஷி ஈYவரப#டாய �?ேதவ9 கா#�ய அ?: வழியி  
தSைமைய அகAறி)� உண9வி� த�ைம ெகா$) அ�த மக(ஷிகளி� 
அ?: ச�திகைள qக?� ெபாO
 உ*க: உட  உ8�^க: சரீாக இய*க	 
ெதாட*��. 

இய�திர� சரீாக இ?�தா  தா� மAற உ8�^கG� சரீாக இய�க 
D�கி�ற
. 

உ*க: உடலி  ேநாM இ?�தா]� எ�த இட	தி  வலி வ?கி�றேதா 
ஒLெவா? நிமிடD� அ�த அ?: ஞானியி� உண9.கைள qக?�ப� 
ெசMகி�ேறா�. 

உ*கG��: அைத� பதிவா��கி�ேறா�. இ�த� பதிைவ 
நிைனவா�கினா  காA8��: இ?��� மக(ஷிகளி� உண9ைவ நS*க: 
எளிதி  qகர D�கி�ற
. 

உடலி  எ�த உ8�^களி  ேவதைன வ?கி�றேதா “ஓ…� ஈYவரா…” எ�8 
உயி?ட� ஒ�றி அ?: மக(ஷிகளி� அ?: ஒளிைய நா*க: ெபற 
ேவ$)� எ�8 எ$Zத  ேவ$)�. 

மக(ஷிகளி� அ?: ச�தி எ*க: உடலி  படர ேவ$)�. அ
 எ*க: 
இர	த நாள*களி  கல�க ேவ$)� எ�8 உட  DOவ
� Bழல> 
ெசMய ேவ$)�. 

மக(ஷிகளி� அ?: ச�தி எ*க: உட  உ8�^களான – சி8 �ட  ெப?� 
�ட ; கைணய*க:; க �ர  ம$ணSர ; qைரயீர ; இ?தய�; க$களி  
உ:ள க?மணிக:; நர�^ ம$டல�; எ]�^ ம$டல�; விலா எ]�^; 
�8	ெத]�^; எ]�^கG��: உைற�
:: ஊ�க:; தைச ம$டல�; 
ேதா  ம$டல� அைன	தி]� படர ேவ$)� எ�8 தைலயிலி?�
 கா  
வைர படர> ெசMய ேவ$)�. 

1.மக(ஷிகளி� உண9வைலக: உட  உ8�^களி  Bழ�8 வ?� சமய� 
2.ேநாயாக இ?��� இட*களி  எ$ண	ைத> ெச]	
� ெபாO
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3.இ�த உண9வி� த�ைம ச�ீகிர� இO	
 
4.ேநாயான அZ�கைள அ
 தணிய> ெசMகி�ற
 
5.உ8�^கைள> சரீாக இய�க> ெசMகி�ற
 

ஏென�றா  விCஞான அறி.�ப� உ*கG��: ெமM ஞான	தி� 
உண9ைவ ஊ#� உட]��: ெச]	
�ப�� பழ�க�ப)	
கி�ேறா�. 

விCஞான வாe�ைகயி  அCஞான வாe�ைக வாe�
 ெகா$�?��� 
நா� இ�த அCஞான வாe�ைகயிலி?�
 வி)ப#) அ?: வாe�ைக வாழ 
D�I�. 

ஏென�றா  ெமM ஞானிக: க$ட ெமM ஞான	தி� உண9வி� த�ைம 
ெகா$) வர�ப)� ெபாO
 “உயி9..” நம�� ெமM ஒளிைய� கா#)கி�ற
. 

அ�த ெமM வழி க$) உயி?ட� ஒ�8� அைன	
 உண9.கைளI� 
ஒளியா�கி வி#டா  ஞானிகைள� ேபா�8 ஒளியி� சcரமா�� த�திைய 
நா� ெப8கி�ேறா�. 
1.உடைல வி#) எ�ெபாO
 நா� பி(�தா]� 
2.அ�த> ச�த(ஷி ம$டல	தி  இைண�
 வாeேவா�. 
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தனி	தி?�
… “விழி	தி?	த  ேவ$)�…” 
  

விழி	தி?… விழி	தி?… விழி	தி?… “தனி	தி?…!” எ�ற நிைலகைள> 
ெசா வா9க:. ஆனா  “விழி	தி?… தனி	தி?…” எ�றா  எ�ேபா
ேம 
1.பிறிெதா? தSைமயி� உண9.க: நம��: கல�கா
 
2.பிற?ைடய உண9.க: நம��: கல�
விடா
 
3.தனி	த அ�த ஞானியி� உண9ைவ நம��: ேச9�க�ப)� ெபாO
 
4.அ�த மக(ஷிக: உண9.ட� ஒ�றி நா� தனி	
 வாழ D�I�. 

இ ைல எ�றா  பிற?ைடய தSைம ெசMI� உண9.க: ந�ைம 
இய�கிவி)�. அதனா தா� நS விழி	தி?… நS தனி	தி?… எ�8 
காரண*கைள> ெசா லி ஞானிக: ஒLெவா? நிைலகளி]� 
X8கி�றா9க:. 

அ�த அ?: ஞானிகளி� உண9.கைள நா� விழி	தி?�
 அ�த உண9வி� 
த�ைமைய தன��: வள9	
� ெகா$டா  பிறிெதா? தSைம 
ெசMேவா?ைடய உண9.க: ந�ைம இய�கா
. 

இ�த உண9வி� த�ைமைய நா� வள9	
� ெகா$டா  நா� தனி	ேத… 
தனி	த�ைமயி  வாeகி�ேறா�. 
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?வ ந#ச	திர� ஒளியி� Bடராக மAெறா�8 இைத இய�கிடா
 அ
 
தன��: இய�க�ப#) ஒளியி� த�ைமயாக “தனி	த�ைமயாக…” 
வள9கி�ற
. 

இ�த மனித வாe�ைகயி  எவெரா?வ9 விழி	தி?�
… தSைம தன��: 
வளரா
 அ
 தனி	
	 த� ஒளியி� Bடராக மாAறினா9கேளா… 
1.அவ9க: அ�த	 
?வ ந#ச	திர	தி� ஈ9�^ வ#ட	தி  ஒளியி� Bடராக 
ஆகி 
2.அவரவ9க: நிைலகG�ேகAப தனி	ேத வாeகி�றா9க: “தனி	த�ைம 
ெகா$)…” 

ஆகேவ நா� இ�த மனிதனி� வாe�ைகயி  நா� எதனி� த�ைம 
ெகா$) நா� qக9கி�ேறாேமா அ)	தவ?ைடய ெதாட9^ ெகா$) தா� 
நா� வாOகி�ேறா�. ஒ?வ?�ெகா?வ9 இைண ேச9	
 
ஒ?வ?�ெகா?வ9 ஒ�றி வாeகி�ேறா�. 

ேகா:கG� அேத ேபா�8 தா� அதனத� நிைலயி  வள9�
 அதனத� 
தனி	த�ைமயி  வள9�தா]� அதனி  விஷ	த�ைமக: வள9கி�ற
. 
ஆனா]� 
1.'(ய� “தனி	த�ைம ெகா$)…” வ?� நCசிைன� பி(	
வி#) ஒளியி� 
Bடராக அ
 மாA8கி�ற
 
2.இைத� ேபா�8தா� நா� தனி	தி?�
 விழி	தி?	த  ேவ$)�. 

'(ய� எ�ப� நCசிைன� பி(	
 அதNைடய தனி	த�ைமைய� 
கா#)கி�றேதா… தனி	த நிைலக: அதNைடய ஒளியி� த�ைமயாக அ
 
ெசய ப)கி�றேதா… இைத� ேபா�8தா� தSைமயி� உண9.க: 
ஒLெவா? ெநா�யி]� நம��: ேசரா
 நம��: தனி	தி?	த  
ேவ$)�… அேத ேபால விழி	தி?	த  ேவ$)�…! 

ஒLெவா? ெநா�யி]� ஒLெவா? ந லவ?ைடய உண9.கைளI� 
அறி�தா]� அதிேல அவ9கGைடய உண9.களி  சி�கி… 
1.அவ?ைடய உண9.கG�� அ�ைமயாகி விடா
 “தனி	தி?�ப
 ந ல
…” 
2.தனி	தி?�ப
 எ�றா  நா� விழி	தி?�ப
 ந ல
. 

தSைமக: எ�ெபாO
� நம��: ஊ)?வா
 அ�த மக(ஷிகளி� அ?: 
உண9.கைள நா� qக9�
… அ�த உண9வி� ஆAறைல நம��: 
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ெப?�கி	 தSைமக: த�ைன நாடா
 தனி	த�ைமயாக நம
 உண9.க: 
பிற?ைடய தSைமகளிலி?�
 அக�8… நா� தSைமயAறவ9களாக வாO� 
நிைல ெபற ேவ$)�. 

1.மக(ஷிக: தனி	தி?�
… அவ9க: விழி	தி?�ததனா  தனி	தி?��� 
நிைல ெபAறா9க: 
2.அதனி� உண9ைவ நா� qக9�ேதா� எ�றா  
3.நம
 வாe�ைகயி  விழி	தி?��� உண9.� 
4.நம
 வாe�ைகயி  தனி	
 வாO� நிைலகG� . 
5.நம
 வாe�ைகயி  தSைமயAற நிைலகG� வள9�தி)� நிைலக: 
ெப8கி�ேறா�. 

இைத நிைன.ப)	
� ந�னா: தா� சிவ�இரா	தி(. 

 

சி	த� ெதளிவானா  ெவAறி நி>சய� – ஈYவரப#ட9 
  

கா#சி: 
அழகான தடாக	தி  அ�ன�ப#சி நS(  நS�
வைத� ேபா�8�… படகி  
மனித9க: அம9�
 ெச வைத� ேபா�8� ெத(கி�ற
. 
விள�க�: 
மனிதNைடய ஞான� “ஒ�ைற� பா9	த.ட�…” அதைன	 த�Nைடய 
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ெசய]�� வள9	
� ெகா:ள ேவ$)ெம�8 சி�தைனயி  அைத> 
ெசயலா��கி�றா�. 
நS(  மித�க�X�ய அ�ன�ப#சியி� நிைலைய� பா9	
	 தாN� அைத� 
ேபா�8 ெசய ப)	தி� ெகா:G� அைம�பாக (படைக) 
உ?வா��கி�றா�. 
1.இ�ப��ப#ட சி�தைனயி� ெசய]�� வ]�ப)	
� மனித9க: 
2.வாe�ைக	 ெதாட(  ெவAறி ெப8கி�றா9க:. 

ஆனா  கAபைனயி  எ$ண�X�ய மனித9களி� வாe�ைக 
1.சCசல�… ேசா9.… பிணி… எ�8 
2.த� ஞான	தி� வ]ைவ	 தா� எ$ணிய கAபைன உண9.ட� 
3.வாe�ைகைய ஒ�பி)� சி�தைனயAற ெசயலா�க� இ லாத 
நிைலயினா  அLவா8 ஏAப#) வி)கி�ற
. 

கAபைனயி� உண9வி  தா� எ$ணியைத… க.ரவ	தி� உண9வாக> 
ெசயலா��பவ� வாe�ைகயி  தா� D�ேன8வதி ைல. 

ஆ�க	தி� ஆ�கமாM உண9வி� எ$ண	ைத> சி�தைனயி  ச9ீப)	
� 
மனிதனி� �ண�… வாe�ைகயி� ெசய பா#�  ெவAறி காZ� நிைல 
ஏAப)கிற
 

ஒLெவா? ெபா?ளி]ேம அ�ெபா?ளி� மாAற� எ�ப� ஏAப)கி�ற
…? 
அதNைடய “உ[ண அைலயி� மா8பா) நிைல… சைம�^ நிைல… ஏAப)� 
த�ைம ெகா$)தா�…” ஒLெவா? க?வி� உ?.� வள9கி�ற
. 

வள9>சியி  ெவளி க��� கழி. நிைல ெகா$) தா�… அதனி� ச	
 
நிைலைய ஒLெவா? ெசயலி]� அ>ெசய  நிைலயி� “உ�னத நிைல” 
உ?வாகி�ற
. 

Fமியி� ஈ9�பி … உய9�த ஒLெவா? கனி வள*கG� வளர�X�ய 
நிைலயி  அLவள9>சியி� உய9�த த�ைமயான உேலாக*கைள நா� 
பி(	
 எ)�கி�ேறா� 

சாதாரணமாக	 த*க� ப�வ*க: வள9�
:ள ம$ணி  உ:ள த*க� 
பாள*கைள ெவ#� எ)	
… அைத� ^ட� ேபா#)	 த*கமா��கி�ேறா�. 
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இைத� ேபா�ேற Fமியி  உ:ள கனி வள*கைள நம�� ேவ$�ய 
ப��வ	திA� பல நிைலகைள> ெசMவி	
> ெசய ப)	
கி�ேறா�. 

இைத�ேபா�8 இ>சcர	தி� உ$ைம நிைலையI� நா� உணர  
ேவ$)�. 

நா� எ)�க� X�ய எ$ண	தி� உண9வி� உ[ண ஓ#ட	தா  நாசி 
எ)��� Bவாச� ெகா$) 
1.நாசியி  (t�கி ) சளிI� 
2.பா9��� பா9ைவயி� ஒளி ஈ9�ைப� ெகா$) க$ெண)��� ஒளி 
ஈ9�பா  க$ணி� பீைழI� 
3.ெசவி ேக#�� ஒலி ஈ9�பா  காதி  அO��� 
4.வாM ேபB� ஒலி அைலயா  வாயி  உமிe நS?� 
5;உ$Z� உணவா  மலD� சி8 நS?� 
6.பா  உண9வி� உ[ண அைலயி� ெதாட9பா  ெப$ணிA� 
மாதவிடாI� ஆணிA� வி�
 நிைலI� 
7.உட  உ8�பி� ெசயலி  ேவ9ைவI� 
8.அ�த�த உ8�பி� அவயவ*களி� ெசய]�ெகா�ப ெவளி�ப)� கழி.க: 
ந� உட  உ8�பிேலேய ெசய  ெகா:கி�றத லவா…! 

அைத� ேபா�ேற மனித வாe�ைகயி  எ$ண	தி� உண9வி  ேமாத� 
ெப8�… நட�த
… நட�க ேவ$�ய
… நட�ப
 எ
வாகி]�… உண9வி� 
ஜSவித எ$ணDட� ஓட� X�ய எ லாேம இL.யி9 ஆ	மாவி� சcர 
வாe�ைகயி  எ]�பி  ஊனாக� பதி�
 வி)கி�ற
. 

ஊ� நிைல�ெகா�ப	தா� ஒLெவா? மனிதனி� உண9.கG�… இ?���. 

1.எைத அதிகமாக எ)	
 மனித உண9வி� எ$ண� ேபசி> 
ெசய ப)கி�றேதா 
2.அ�த நிைல�ெகா�ப ஊனி� பதி. விைனயாக வாe�ைகயி  
ெவளி�ப)கி�ற
. 

க$ பா9	
� ெபா?ளறிI� நிைலயா  க$ணி  எ�ப�� பீைழ 
ஏAப)கி�றேதா அைத� ேபா�8 
1.உண9ெவ)	
 நா� ேபசிய
.. ேபச� ேபாவ
 எ�ற எ$ண உண9ேவ 
ஊனாகி… 
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2.ஊேன விைனயாகி… விைனேய வாe�ைகயாக… அ�த வாO� நிைலைய 
மாA8வ
 எ�றா  
3.இ>சcர உண9வி� விதியா  மதி ெகா$ட உய9 ஞான	தா  ெமM 
ஞான� ெப8� ஏழா� நிைலயி  
4.இ
 நா: வைர இ*ேக ெசா�ன வழி Dைற�ெகா�ப வி$ணிலி?�
 
ெப8� மி� கா�த ஒளி ச�திைய� கவ9�
 
5.சcர உண9.ட� இL ஊனி  பதிவாகி உ:ள பதி. நிைலைய 
மாAற�X�ய அ�த> ெசய  த�ைம�� 
6.ஐ�^லனி� ெசயலி� வ S(ய	ைத� க$ கா
 t�� வாM உண9. எ�ற 
7.ஐ�^லனி� ெசயைலI� ஒ? நிைலயா�கி… மதி ெகா$) ெமM ஞான� 
ெபற ேவ$)�. 

ெமM உண?� உ$ைமயா  பர�
 கிட�கி�ற இயAைகயி  உ$ைமயி� 
உண9ைவ> சி	த	தி� ெசயலாக> ச9ீப)	
த  ேவ$)�. 

க�பைன� ேகால�… கல�கி�� கால�… 
அ�பவ ஆ�ற�… ஆ�க�தி� ஆ�க�…! 

  

ச�சல�தி� ச�சரைவ… ச�கட�தி� சி�கலி�றி… சி�தைனய�� சீ!"�கினா�… 
சி�ைததன#� சீ!ப��த… சி�ைதய�� ெசயேல… சீ!ப�� சிகரமா&ேம…! 

ஞான�? ெகா)��� அ?: வா��க: 
கா9	திைக மாத� கா9	திைக ேஜாதி எ�8 கா#)வா9க:. 


ைவத� – உ?வ வழியி  கா#ட�ப)� ேபா
 D?கN�� எ�ப�� 
கா#)கி�றன9…? (
ைவத� எ�றா  க$Z��� ^ல�பட�X�ய
) 
1.பல தSப*களாகிய எ லாவAைறI� ஒ�றா�கி 
2.ஒ? Bடராக� கா#)கி�றன9. 

அேத சமய	தி  சிவN�� எ�ப�� கா#)கி�றன9..? 
1.ஒ? ஒளி Bடராகி 
2.ம8ப�I� வள9	
 வள9	
 ஒ�றாகி வ?வைத… 
3.பல தSப*கைள� கா#)கி�றன9. 
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மனித� நா� எ�ெத�த உண9.கைள எ லா� எ)	ேதாேமா பல 
தSைமகளிலி?�
 அறி�தி)� அறிவாக நா� உடலாக> சிவமாக 
அைம�கி�ேறா�. 

ஆனா  சிவ	திA�: “கா9	திேகயா…” எ�8 கா#)கி�றா9க:. 

தSைமகைள நS�கி)� உண9ைவ ஆறாவ
 அறி. ெகா$) ெச]	தி 
1.எ லாவAைறI� ஒ�றாக இைண	
 
2.ஒ? Bடராக ஒளியி� உண9வாக ஒ�றா�க ேவ$)� எ�8 தா� 
3.
ைவத வழி�ப� ஆலய வழிகளி  இ�ப�� கா#)கி�றன9. 

சிவ� ஆலய	தி  எ�ன கா#)கி�றன9…? பல தSப*க: இ?�கிற
. சி8க> 
சி8க> சி8க> சி8க> ெசா லி அைத இ*ேக இல#ச தSப	ைத� கா#� 
1.அ
 ஒLெவா�றாக� X#�> 
2.சிவ� ஆலய	தி  ெப(தாக� கா#)வா9க:. 

D?க� ஆலய	தி  அ
 எ லாவAைறI� கா#� 
1.ஒLெவா�றாக� �ைற	
 
2.ஒ? ஒளியி� Bடராக� கா#)வா9க:. 

சாதாரண மனிதN� இதி  உ:ள '#சம*கைள� ^(�
 ெகா:வதA�� 
கா#)கி�றன9. 

இ�8 அ*ேக Fைஜ ெசMI� Fசா(யிட� ஏ� அ*ேக இ�ப�� 
கா#)கிறா9…? எ�8 ேக#டா  ெத(யா
. 

சிவN�� இ�ப�	 தா� கா#ட ேவ$)�… D?கN�� இ�ப�	 தா� 
கா#ட ேவ$)�… எ�8 ெசா வா9க:. 

இ
 த	
வ ஞானிக: கா#�ய ேப?$ைமக: கால	தா  மைற�
வி#ட
. 

சிவமா��ேபா
 ஒLெவா�றாக ஒLெவா? அறிவாக> ேச9	
 இ�த 
உண9வி� த�ைம மனித உடலான
. இ
 சிவமான
. 
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எ லாவAைறI� அறி�தி)� த�ைம ெபAற
 கா9	திேகயா. ஆறாவ
 
அறிைவ� ெகா$) வ?கி�றா9க:. ெதளி�தி)� ெதளிவான அறி. 
ெகா$) வ?கி�றன9. 

ெதளி�
 ெகா$டபி� ஒLெவா? நிைலகளிேலI� அ
 மாAறி ஒளியி� 
Bடராக ஒ�றாகி ஒ? ஒளியி� நிைல அைடகி�ற
. 
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நா�…! எ�8 இ லா
 “நா�…” எ�ற X#டைம�பாக> ெசய பட ேவ$)� 
எ�8 �?நாத9 எ>ச(�ைக ெசMதா9 
  

ெமM ஞானிக: அைனவ?� இயAைகயி� ேப?$ைமகைள� 
க$)ண9�தவ9க:. த*க: உடலி  வ�த தSைமகைள அகAறி ெமM 
உண9.கைள அவ9கG��: ஒளியாக மாAறி வி$Zலக� ெச�றவ9க:. 

அவ9களி� நிைன.கைள	 தா� என��: (ஞான�?) பதிய> ெசM
 
எம�� உபேதசி	
 அ?ளினா9 மாமக(ஷி ஈYவரப#டாய �?ேதவ9. 

1.மனித வாe�ைகயி  த�ைன அறியா
 வ�த ேசா9வைட�த உண9.��: 
2.அ�த ெமMஞானிகளி� உண9ைவ இைண	
 அவ9களி� நிைன. 
ெகா$) நS கவ9�தாயானா  
3.அ�த ெமM உண9ைவ� ெப8� த�திைய நS ெப8கிறாM. 

அதனி� உண9. உன��: விைளய… விைளய… உ�னிடமி?�
 
ெவளி�ப)� எ$ண	தி� ெசா  ேக#)ண9ேவா9 உண9.களி  ஓ… எ�8 
ஜSவ� ெபA8 �… இ�8 அவ9 உட]��: பிர�மமாகி�ற
. 
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இLவா8 நS எ)	
� ெகா$ட உண9வி� த�ைம… நS பிற9 நலமாக இ?�க 
ேவ$)� எ�8�… அவ9க: ெமM ஞானிகளி� அ?: ஆAற  ெபற 
ேவ$)� எ�8�… ஏ�க உண9.ட� வ?� ெபாO
 அைன	
 உண9வி� 
ச	ைத� ெபA8 நS வ]�ெபAறவ� ஆகிறாM. 
1.அ�த உய9�த ச�தி எ	தைன ேப?��� கிைட�க ேவ$)� எ�8 நS 
எ$Zகிறாேயா 
2.அ	தைன ேப?ைடய எ$ண� உன��: வ]வாக� கிைட�கி�ற
. 

ெமM உண9.க: அவ9கG��: விைளய ேவ$)� எ�8 நS எ$Z� 
ெபாO
… இ�த உண9.க: அவ9க: உட]ட� இர$டற� கல�
… ச�தி 
வாM�த நிைலகளாக அ*ேகI� விைளகி�ற
. 

விைள�த உண9.க: ெவளி�ப)� ெபாO
 “அவ9க: எLவா8 மகிe>சி 
ெப8கி�றா9க:…?” எ�8 நS எ$ணி� பா9��� ெபாO
 இ�த உண9வி� 
ச�திைய உன��: ஒளியாக மாA8� திற� ெப8கி�றாM எ�8 
ெதளிவாக உண9	தினா9 �?நாத9. 

“நா�…” எ�ற நிைலைய அைட�தா  நா� அைனவ?� ஒ�றாக> ேச9	
 
வ] ெகா$ட நிைலயாக அைடகி�ேறா�. 

1.நா�…! எ�ற நிைலயி  ெச�ேறா� எ�றா  
2.அ
 தனி	
 நி�8 மAறவ(� உண9வி� வ] இழ�க�ப)கி�ற
… வ] 
கிைட�கா
. 
3.நம�� நாேம த$டைன ெகா)��� நிைல வ?கி�ற
. 

�? எ�னிட� இைத எ>ச(	தா9. 

மக(ஷிகG� ஞானிகG� உய9�த ஆAறைல எ�ப� வள9	
� 
ெகா$டா9கேளா… எ�ப�� கல�
 உறவா�னா9கேளா அ�த உண9வி� 
ச�திைய நS ெபற ேவ$)� எ�8 தா� உன��: அைத இைண�கி�ேற� 
(ஈYவரப#ட9). 
1.நS ெபற ேவ$)� எ�8 நா� எ$Z� ெபாO
 
2.உ�Nட� இைண	ேத நா� ஆகி�ேற�… ஆக “நா�… ஆகி�ேற�…” 

இைத�ேபால அைனவ?��� அ�த உய9�த ச�தி கிைட�க ேவ$)� 
எ�8 எ$Z� ெபாO
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1.அவ9கGட� இைண�த நSI�… அவ9க: ஆகி�றாM. 
2.அவ9கG� உ�Nட� இைண�
… அவ9க: ஆகி�றா9க: 

இைத� ேபா�8தா� “நா�…” எ�ற நிைலகளி  அ�த அ?: ஞானிகளி� 
ச�திகைள� ெபற நா� பழகி� ெகா:ள ேவ$)�. 

வி$ணிலி?�
 பல பல தSைமக: (நCBக:) வ�தா]� அ�த� பல.� 
ஒ�றாக இைண�
 '(ய� ஒளியி� Bடராக மாAறி இ�த� 
பிரபCச	ைதேய ஒளிமயமாக இய��கிற
. 

அைத� ேபால நSI� ெமM ஞானிகளி� உண9ைவ� ப?க ேவ$)�. அைத� 
ப?கி)� ச�திைய� ெபற ேவ$)� எ�றா  அைனவ?��� நS அைத� 
ெபற> ெசMய ேவ$)�. 

அதனி�8தா� நS அைத� ெப8கி�றாM…! எ�ற நிைலைய� �? ெதளிவாக 
என�� வழிகா#�னா9. அவ9 என��� கா#�ய அேத அ?: வழிைய	 தா� 
உ*கG��� உண9	தி� ெகா$) வ?கி�ேற�. 

1.�?நாத9 கா#�ய வழியி  நா� ெச�8 
2.ஒளியி� சcரமாக அைனவ?� ஆக D�I�…! எ�ற நிைல��	 தா� 
இ�த உபேதச�…! 
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மனித� இ�பமாக இ?�க…ேவ$)� எ�றா … அைத ெமM ஞான	தா  
தா� ெபற D�I� – ஈYவரப#ட9 
  

இ*ேக உண9	த�ப)� உ$ைம ெமM ஞான	ைத… மனித� ெபற ேவ$�ய 
உ$ைம> ச�தியி� வள9>சி நிைலைய… ஒLெவா?வ?� ெபற  
ேவ$)�. 

Fமியி� BழAசிI� Fமியி� வள9>சிI� Fமியி� பல ேகா� வள9�^ 
நிைலயி  ஜSவ பி�ப� நிைல ெபAற உண9.களி  மனிதN��� கா#ட� 
ெபAற உய9. சி	த� எ�ப
 அ�றி?�த மனித9க: ைசவ சி	தா�த	ைத 
மனித9கG�� உண9	திய
 தா�…! 

இயAைகயி� உ$ைமகைள அறிய மனித9க: உண9வி� ஒ#ட	தி  ஜSவ 
வாe�ைக�� ஆறறிவி� Dதி9ைவ ெமM ஞான� ெகா$) சி	த	ைத 
அறிய… ைசவ சி	தா�த	தி  உ$ைமக: வ��க� ெபAற
. 

1.உயிரZவி� உண9ைவ உய9	த�X�ய ஒலி ஒளி நSைர� ெகா$) 
2.எ)��� எ$ண	திA� எ$ண�தா� உண9வாகி… உண9. தா� 
ஆ	மாவி� வ] எ�பதைன உண9�
 
3.ெதMவ �ண*கைள வண*�� எ$ண	ைத வழிகா#�ய Dைற நா�� 
ேவத*களாM பி(�க�ப#) 
4.ம�திர ஒலிக: ெஜபி�க�ப#) ம�திர ஒலிகG�� வ]வா�க 
ேவ:விகைள நட	தி 
5.அதிலி?�ேத மனிதைன மனிதேன உய9	தி… தாe	தி… வழி வ�ததி� 
வழியிைன 
6.நா� இ�8 ந� சி�தைனயி  உண9�திட  ேவ$)�. 

இ�ைறய விCஞான	தி  வள9	
� ெகா$ட Dைறக: எ லாேம 
மனிதNைடய ேதைவயி� அ��பைடயி  “உடலி� Bக	திAேக” 
D�கிய	
வ� ெகா)�க�ப#�?�கி�ற
. 

இ�த விCஞான	தி� கதியா  மனித உண9. உய9. எ*கி?�கி�ற
…? 
எ�பைத மனித� ெமM ஞான	தி  உணரவி ைல. 
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அZ ஆIத*கG� இ�8 விCஞான	தி  Bக� ெகா:G� ஒலி ஒளி 
யாைவIேம இL.டலி� ேதைவ��	தா� உ:ள
. மனித விCஞான�… 
ம?	
வ�… யாைவIேம உ$ண… உ)�க… இ?�க… உடலி� ேதைவ�� 
Bக� ெபற ேவ$�யதாக	 தா� உ:ள
. 

1.ஆனா  மனித ஜSவ வாe�ைகயி  மலர ேவ$�ய… 
2.ெமM ஞான	தா  மனித� ெபற�X�ய உ$ைமைய உண9�ேதாமா…? 

இ�த உட]�� எ�8 Bக� காண… மனித ஞான� எ லாேம விCஞான� 
க$)… அதனா  விபcத Bகமாக அ லவா… இ�8 நட��� கலியி  Bக� 
காZ� நிைல…! 

உட  வாe�ைக உ:ள வைர���… இ�ப வாe�ைக இனி
 நட�க… மனித 
உண9வி� ேதைவ எ�ப
 “ெசயAைகயிேலேய ஒ�றி வி#ட
…” 
இயAைகயி� வி	தாக இ?�த உலக	ைத மாA8� வழியாகேவ மாறி 
வி#ட
 இ�ைறய நிைல. 

எ�த> Bக	ைத� ெபற மனித உண9வி� ேவக� விCஞான	தி  ெச�றேதா… 
அைவ எ லா� ெசயAைகயி� �8கிய கால Bக� தா�..! 
1.மனித வாe�ைகயி  உண9வி� �ண	ைத> சம� ெகா$) 
2.ெமM ஞான	ைத உண?� ஆ	ம பல� ெப8� Bக� ஒ�ேற 
3.ஏகா�த	தி  உண?� ஏகா�த Bக�. 

உயி9 ெபAற ஜSவ ஆ	மாவி� Dதி9. ெகா$ட மனித உய9ைவ… ெமM 
ஞான	தா  மனிதN�க)	த ெதMவ �ண*களா … ெதMவ> ெசயைல	 
த� சி	த	தி� சி	தா�கி� ெகா$டா  பிற�பி� Dதி9.�� அ)	த 
நிைலயான… “பற��� நிைலைய” மனித� எ�ேறா ெபAறி?�கலா�..! 

மனிதனி� உண9வி  இனிைமைய ரசி�க… இ�பமாM இ?�க…ேவ$)� 
எ�றா  அ
… ெமM ஞான	தி� சி	த	தா  தா� ெபற D�I�. 

1.இ�8 ெசயAைகயி  காZ� நிைல யாைவIேம �8கிய கால நிைல 
தா� 
2.வழியறி�
 வள?� நிைல “உ$ைமயி� ச�தி நிைல” ெப8வ
 ஆ��…! 

ஞான�? ெகா)��� அ?: வா��க: 
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ேரா#�ேல இர$) ேப9 க)ைமயாக> ச$ைட ேபா)கிறா9க:. 
ஒ?வ?�ெகா?வ9 சாபமி#)� க)ைமயாக� ேபBகி�றா9க:. 

இ�த மாதி(> சாப� வி)வைத� க9�பமான தாM t�8 மாத	திA�:ேள 
பா9	
 வி#டா9க: எ�றா  பா9	த உண9.க: க?விேல ஆழமாக� 
பதி�
 வி)�. 

t�8 மாத*கG�� ேமேல ேபானா  உ?வமாகிவி)�. 

ஆனா  க?.Aற
 உ? ெப8� நிைலகளாக இ�த t�8 மாத*கG��: 
இ
 பதி. ெசM
 ெகா:G�. 

இ�த t�8 மாத	திA�: எைதெய லா� அ�த	 தாM X9ைமயாக� 
பதிவா��கி�றேதா அ
 �ழ�ைத��� F9வ ^$ணியமாக அைம�
வி)�. 

இ�8 ^திதாக ஒ? ெச�ைய எ�ப� உ?வா��கி�றா9க:? 

1.ஒ? ெச�யி� வி	
�கைள ைவ	
 Dைள வ?� ேபா
 
2.மAற ெச�Iட� இர$டற> ேச9	
 இO�க ைவ	
 
3.ஒ? ^திய ெச�யாக – இர$) ெச�யி� ச	
� ேச9�ததாக 
உ?வா��கி�றா9க: 

இேத மாதி( ஒ?வ� சாபமி)கி�றா� எ�றா  ேபா
�. 

அ�த> சாப விைனக: க?வி  இ?�க�X�ய �ழ�ைத�� எ�ன 
ெசMகி�ற
 எ�8 ெசா�னா  
1.தாM க$ZA8� பா9�கி�ற
. 
2.அ�த உண9வி� த�ைம qக?கி�ற
. 

சாபமி)பவ9கைள� பா9	
 “இ�ப�� ேபBகி�றா9கேள…! எ�8 அ�த	 தாM 
தன��	 ெத(�த நியாய	திA�� ேபBகிற
. ஆனா  இ
 ந ல 
�ண*கG�� எதி9 மாறான
. 
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அ�ேபா
 அைத� பா9	த.டேன தாM எ�ன ெசMகிற
…? இ�ப�� 
ேபBகிறா9கேள… எ�8 ஏ*�கி�ற
. இ�த உண9வி� த�ைம ேக#�� 
ெபாO
 “Y..YY…, அ�பா…! எ�8 கைள�^ வ?கிற
. 

ஏென�றா  க9�பமாக இ?�க�ப)�ேபா
 அ�த ஆர�ப� கால*களி  
உம#டலாக அ�த> ேசா9வான நிைலக: இ?���. அ�ேபா
 இைத	 
தா*காதப�… “அ�பா…!” எ�8 எ$Z�ேபா
 
1.இ�த> சாபமி#ட உண9.க: ேநராக� �ழ�ைத��: இைண�
 
2.ந ல உண9ைவ� ெகா�8 
3.இ�த வி	தாக அ
 இைண	
 வி)�. 

உன�� க$ ெத(யா
… உ� கா  Dடமா��… உ� �)�ப� நாசமாக� 
ேபா��…! எ�8 ெசா லி> சாபமி)வா9க:. 

இைத� ேக#ட.டேன இ�த உண9. அதி  விைள�த வி	
 இ�த� 
�ழ�ைதIட� இைண�
 வி)கி�ற
. 

�ழ�ைதIட� விைள�த பிAபா) எ�னவாகி�ற
…? 

�ழ�ைத பிற�க� ேபா�� ேபா
 இவ9க: த�ைன அறியாமேல உலக� 
ெக#)� ேபாMவி#ட
….! அ*ேக இ�ப�� ேபாMவி#ட
…! எ�ெற லா� 
ெசா லி� ெகா$ேட இ?�பா9க:. 

சாபமி#டவ9க: “உன��� க$ ெத(யா
…!” எ�8 ஒ? நா�� தர� 
ேபசியி?�தா  அ�த	 தாM அைத qக9�தி?�தா  க?வி  உ?வாகி� 
ெகா$�?��� அ�த� �ழ�ைதயி� 
1.க?விழி�� வ?� ந ல உண9வி� த�ைமைய இ
 த)���. 
2.�ழ�ைத பிற�த பி�னா� பா9	ேதா� எ�றா  �ழ�ைத�� “மா8 
க$ணாக…” இ?���. 

சாபமி#டவ9க: “உ� �)�ப� ெதாைல�
 ேபா��…!” எ�8 
ேபசியி?�தா9க: எ�றா  க?வி  பதிவாகி அ�த� �ழ�ைத 
பிற�ததிலி?�
 “இ�ப� ஆகி� ேபாMவி#டேத… இ�ப� ஆகி� 
ேபாMவி#டேத…” எ�8 நிைன	தா9க: எ�றா  
1.இ�த> ேசா9வி� த�ைமயா  ெதாழி  ெக)� 
2.ேசா9வைடI� ேபா
 வ S#�  ச$ைட வ?�. 
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3.ச�பாதி	
 ைவ	த காB இ
 த�னாேல ஓ)�. 
4.சாப	ைத – B�மா ேவ��ைகயாக� பா9	த க9�பிணி�� இ	தைன நிைல 
ஆகிற
. 

இ
ெவ லா� நா� தவ8 ெசMயவி ைல. ஆனா  ச�த9�ப	தா  இ�ப�� 
பதிவாகி நம��: விைள�
வி)கிற
. 

இைத எ லா� நா� எ�ப�	 
ைட�ப
…? நா� ெத(�
 ெகா:ள ேவ$)�. 
அ�ைறய ஞானிக: எைத> ெசா�னா9க:…? 

1.நம��: ெக#ட
 எ�ப�> 'Oகி�ற
…? 
2.அறியாமேல தSைம நம��: எ�ப� விைளகிற
…? 
3.தSைமகைள எ�ப� வில��வ
…? எ�பைத� கா#)வதAகாக	தா� 
ஆலய*கைள அைம	
� கா#�னா9க: ஞானிக:. 

ஒ? ஊ9 இ?�தா]� ஒ? கிராம� இ?�தா]� ப	
 வ S) இ?�தா]� 
ேகாவி  க#� ைவ	தி?�கி�ேறா�. விநாயகைர� பா9�கிேறா�. தினச( 
எ லா� பா9	
� ெகா$) தா� இ?�கி�ேறா�. 

ேத*காM பழ� ைவ	
 வண*�கிேறா�. பி:ைளயாைர> BAறி வ�தா  
பி:ைள வர� ேவ$)� எ�8 ேக#டா  கிைட��� எ�8 ெசா லிவி#) 
அ9>சைன ெசM
 அ�த� ேகாவிைல> BA8கி�ேறா�. 

ஆனா  ந� வாe�ைகயி  எைத விைனயாக> ேச9�க ேவ$)� எ�8 
அறி�தி?�கி�ேறாமா…! ஞானிக: ெசா�ன அ�த நிைலைய� பAறி ஏதாவ
 
நிைன�கி�ேறாமா…? 

ஞானிக: ெசா�ன நிைலைய நா� உண9வா  எ$ண	தா  எ)	
	 
தSைமைய நS�க ேவ$)�. ஞானிகளி� அ?: உண9ைவ நம��: 
விைனயாக> ேச9	
� ெகா:ள ேவ$)�. 

தSய விைனக: அகAறி)� ச�தியாக… தSைமகைள> சரணமைடய> 
ெசMய�X�ய ச�தியாக “சரஹணபவா.. �கா..” 
1.ஆறாவ
 அறிவி� 
ைண ெகா$) தSைமகைள அகAறி 
2.உயி?ட� ஒ�றி ஒளியாக மாAறி அகYதிய� 
?வனாகி 
?வ 
மக(ஷியாகி 
?வ ந#ச	திரமாக வி$ணிேல இ?�கி�றா�. 
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?வ ந#ச	திர	தி� உண9வைலகைள qக9�தா  வாe�ைகயி  வ?� 
தSய விைனக: சாப விைனக: அைன	ைதI� அகAற D�I�. 
க?விலி?��� �ழ�ைத�� அ�த அகYதியனி� ச�தி கிைட�க ேவ$)� 
எ�8 எ$ணினா  அவ� க?விேலேய ஞானியாவா�. 

ந�ைம அறியாம  வ?� தSய விைனகைள அகAறி ந  விைனகைள> 
ேச9	
� ெகா:ள ேவ$)� எ�பதAகாக	தா� விநாயகைர எ*ேக 
பா9	தா]� ைவ	தி?�கி�றா9க:. 

ஒ? ந ல வி	தி� த�ைமைய நா� மாAறி வி#டா  கனியி� த�ைம 
பல� ெகா)��ேமா…? ெகா)�கா
. 

ஆகேவ ந� ந ல �ண*கைள மைற	
� ெகா$�?��� 
1.தSைமகளிலி?�
 மனித9க: அகல ேவ$)� எ�பதAகாக	 தா� 
2.�?நாத9 ெசா�ன அ?: வழிகைள இ*ேக உண9	
கி�ேறா�. 
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ேநாM உ?வாகாதப� நா� விழி	தி?�க ேவ$�யத� அவசிய� 
  

இ�த மனித வாe�ைகயி  அ��க� நா� ேவதைன�ப)� உண9.கைள 
எ)�ேபா� எ�றா  
1.ந� உடலி  உ:ள பி	த Bர�பிகளி  அ
 Bர��� உண9.க: அதிகமாக 
அதிகமாக 
2.ேவதைன உண9.க: உைறய�ப#) அ
 ேமாத�ப#) அதனி� உண9.க: 
கAகளாக உ?ெப8கிற
. 

அLவா8 உ?�ெபA8 வி#டா  இ�த� பி	த	ைதேய விஷ� ெகா$ட 
கAகளாக அ
 மாAறிவி)கி�ற
. 

இைத� ேபா�8 சி8நS9� ைபகளி]�… இர	த	ைத> B	திக(��� 
கி#னியி  மணைல� ேபா�8 அ
 ேத*கி வி#டா  அ�த விஷ	 
த�ைமக: உைற�
 உைற�
 விஷ	ைதேய தன��: எ)	
 இர	த	தி  
வ?� மாBகைள> B	திக(��� த�ைம இழ�
வி)கிற
 

கி#னி பOதைட�
 வி)கி�ற
. அதனி� உண9வி� த�ைம உட  
DOவ
� தSைமைய உ?வா��� நிைலயாக உ?வாகி வி)கி�ற
. 
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பி� உட  DOவ
� விஷ	 த�ைமக: பரவி அ)	
 மாA8 உ8�^கைள 
மாAறி	தா� விCஞான அறி. ெகா$) வாழ ேவ$� உ:ள
. அ�ப�> 
ெசய ப#டா]� அதிலி?�
 DOைமயாக மீ:வ
 எ�ப
 மிக.� 
க�னமாகி வி)கிற
. 

இைத� ேபா�8தா� நா� B	திக(��� உ8�பான க �ர  ேபா�ற 
உ8�^களி  விஷ	தி� த�ைம ஆAற  அதிக(	
 வி#டா  அ*ேக 
உண9வி� த�ைம வள9>சி ெபற�ப)� ேபா
 அ
.� பாழைடகிற
. 

ஏென�றா … 
1.சில க)ைமயான நிைலகைள உ?மாA8� அ ல
 கைர	தி)� திற� 
ெகா$ட 
2.அமில	ைத உ?வா��� திறைன ந� க �ர  இழ�
 வி#டா  
3.மAற க�ன ெபா?:கைள� கைர�க> ெசMI� த�ைமI� அ
 ெசய  
இழ�
வி)கிற
. 

இைத� ேபா�8 வாe�ைகயி  நா� எ)��� விஷ	 த�ைமயான 
உண9.களா  நCசான அZ�க: விைளய	 ெதாட*கி வி#டா  உட  
உ8�^க: ஒLெவா�8� பாழைடI� த�ைமேய அைடகிற
. 

இயAைகயிேல ஒLெவா? இன� பறைவகG� த� த� �CBகG�� 
எ�8 அ
 உணைவ	 ேத�> ெச�8 அைத வாயிேல ஊ#)கி�ற
. 

எ�ேபா
…? 

அ�த� �CBக: இைர�காக ஏ*கி இ?��� ெபாO
 அதனத� இன� 
அதனத� வழியி  உணவாக� ெகா)	
 அைத வள9�கி�ற
. இைத� 
ேபா�8தா� 
1.ந� உடலி  உ:ள அைன	
 �ண*கG��� ந� உயிேர தாயாகி�ற
. 
2.அதனா  உ?வா�க�ப#ட அZ�கG�� அ
 எதனி� வழியி  
ேவதைனயி� நிைலக: உ?வானேதா 
3.அ�த ேவதைனயான உண9. தா� அதA� உணவாக	 ேதைவ. 
4.அேத ேவதைன உண9ைவ	தா� உயி9 உணவாக� ெகா)���. 
5.ேவதைனயா  உ?வான அZ�க: த� உண9>சிகைள	 �$� 
ஏ*க�ப)� ேபா
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6.உயி9 (தாM) காAறிலி?�
 கவ9�
 அ�த ேவதைனயான அZ�கG�� 
உணைவ� ெகா)	
� கா�பாA8கி�ற
. 

ந ல �ண*க: ெகா$)� நா� வாe�தி?�பிN� ேவதைன எ�ற 
�ண*க: வ?� ெபாO
 அதனி� ஆAற  ெப?கி வி)கி�ற
. அதனி� 
மல*க: உடலி  அதிக(�க�ப)� ெபாO
 ந ல �ண*கG��� 
கிைட��� உண. தைடயாகி… அதனி� வ] இழ�க�ப)கி�ற
. 
1.ச(யான வள9>சி ெப8வதி ைல 
2.நா� ந லைத எ$ணினா]� ந�மா  D�யா
 ேபாகிற
. 

அ
 கால	தா  தைட�ப)� ேபா
 அ�த விஷ	ைத உ?வா��� விஷ 
அZ�களி� உண9.க: நம��: அதிகமாக� ெப?கி வி)கி�ற
. இைத� 
ேபா�ற நிைலக: இ?�
 நா� விழி	தி?	த  ேவ$)�. 

1.ஒ? ^ளிய*ெகா#ைட அ
 ம$ணி  ெச�யாக Dைள��� ேபாேத 
2.அைத� கி:ளி எறி�
 வி#டா  ஒ�8� சிரமமி ைல 
3.அைத� பி)*க ேகாடா(ேயா மAற ஆIதேமா ேதைவயி ைல. 

ஆனா  ெப(ய மரமாக வள9�த பி� அைத ெவ#ட� ேகாடா( அவசிய� 
ேதைவ. ஏென�றா  மர*கைள� ேகாடா( ேபா�ற ேபா�ற ஆIத	ைத 
ைவ	
	 தா� ெவ#ட D�I�. 

ஆனா  ெச� சிறியதாக இ?��� ெபாO
 ெத(�
 ெகா$டா  எளிதாக 
நS�க D�I�. அதனா  தா� விழி	தி?…! எ�8 ெசா வ
 

மர� ெப(தாக வள9�த பி� அதNைடய விO
கைள� பாM>சி வி#டா  
க#�ட	ைதேய பலவ Sனமா�கிவி)�… நட�
 ேபா�� பாைதI� 
த)	
வி)�. 

ஆர�ப	திேலேய கி:ளி எறி�
 வி#டா  பாைதI� மைற�கா
… 
க#�ட	ைதI� இ��கா
. ஆகேவதா� நா� விழி	தி?	த  ேவ$)�. 

1.நம
 வாe�ைகயி  எ�த வழியி  தSைம எ�ற உண9ைவ நா� 
qக9�தா]� 
2.அ)	த கண� அ
 ந� உட]��: வளரா
 விழி	தி?	த  ேவ$)�. 



 

தSைமகைள� ேக#)ண9�த பி�
மக(ஷிகளி� அ?: ச�தி நா*க: ெபற ேவ$)�
DOவ
� படர ேவ$)� ஈYவரா
வ]வா�கி� ெகா:ள ேவ$)�

அ�த ேவதைனைய உ?வா�கிய உண9.��: மக(ஷிகளி� உண9ைவ 
இLவா8 பாM>ச�ப)� ேபா
 அைத அட�கி அத� த�ைமைய 
மாAறிவி)�. 

ெதMவ �ண	ைத வள9�பேத 
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தSைமகைள� ேக#)ண9�த பி�… அ ல
 பா9	
ண9�த பி�
மக(ஷிகளி� அ?: ச�தி நா*க: ெபற ேவ$)�… அ
 எ*க: உட  
DOவ
� படர ேவ$)� ஈYவரா…! எ�8 எ$ணி அ�த> ச�திகைள 
வ]வா�கி� ெகா:ள ேவ$)�. 

அ�த ேவதைனைய உ?வா�கிய உண9.��: மக(ஷிகளி� உண9ைவ 
இLவா8 பாM>ச�ப)� ேபா
 அைத அட�கி அத� த�ைமைய 

 

ெதMவ �ண	ைத வள9�பேத “ைசவ சி	தா�த�…” ஈYவரப#ட9

அ ல
 பா9	
ண9�த பி�… அ�த 
எ*க: உட  

எ�8 எ$ணி அ�த> ச�திகைள 

அ�த ேவதைனைய உ?வா�கிய உண9.��: மக(ஷிகளி� உண9ைவ 
இLவா8 பாM>ச�ப)� ேபா
 அைத அட�கி அத� த�ைமைய 

ஈYவரப#ட9 
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ஜSவ� ெபAற அைன	
 ஜSவ�கG��ேம ஞான� உ$). ஞான	ைத எதி  
ெச]	
கி�ேறாேமா அ>ெசய தா� நட�கி�ற
. 

1.ஞான	ைத ெமMயாக ஆ��� உய9 ஞான	ைத உண?� சி	த	தா  
2.உ$ைமைய வள9��� ைசவ சி	தமா�க ேவ$)�. 

உண9வி  வள9�க�ப)� எ$ண*க: “பிறிெதா�ைற வள9�கவ ல…” 
உய9 �ணDட� ெதMவ �ண*கைள� ெப8வ
 ைசவ	தி� சி	த�. 

ஆனா  அBர �ண*கைள அர�க �ணமாக எ$ண�X�ய உண9. 
அைசவமாகி�ற
. அதNைடய ெதாட9 அைலயி  வள9�பி� நிைல 
யாைவIேம வள9வAற சித8� நிைல ஏAப#) வி)கி�ற
. 

இ�8 இ�Fமியி  காAறைலயி  கல�
:ள அமில	 த�ைம திடமாகி 
அ	திட	ைத நா� qக?� ெபாO
 அதNைடய வாசைன அதிகமாக 
வ SBகி�ற
. 
1.அதைனேய சைம��� ெபாO
 
2.திட	ைத� கா#�]� ேவகமாக அதைன qகர D�கி�ற
. 

சைம�பி� ெபா?: அைன	
� காAறைலயி  இ?�
தா� திட�ப#) 
ெசய]�� வ?கி�ற
. 

ெசய ப)� ெபா?ைள� பா9��� ெபாO
 (க$களா ) அ
 
“உ8தி�ப)	த�ப#ட உ$ைம…” எ�8 அறிகி�ேறா�. உ$ைம எதிலி?�
 
வ?கி�ற
…? 

இ�காAறைலயி  எைவ எைவெய லா� கல�க� ெபA8:ளனேவா அைவ 
தா� திடமாகி> ெசயலாகி�ற
. அைத� ேபா�8… 
1.வாe�ைகயி  ந�ைம> BAறிI:ள திட� ெபா?ைள ந�பி 
2.அைத	தா� உ$ைம…! எ�8 நா� உண9�
 
3.இ�த உட]�� ம#)� வாOகி�ேறா�. 

உண9வைலயாக எ$Zவைத… காAறைலயி  கல�
:ள உய9�த 
நிைலைய… தன�ெகா	த உண9வைலயி� எ$ணDட� “வ]�ப)	த� 
X�ய வள9>சி��	 த� சி	த	ைத> ைசவமா�க ேவ$)�…” 



107 

 

திட	தி� உட  வாe�ைகயி  வாழ� X�ய வழி	 ெதாட9 யாைவI� 
அைசவ� தா�. 

சி	த	தா  எ)��� ெமM ஞான	ைத	 த� ஞானமா��� உய9 ஞானி… த� 
ஆ	மாைவ அழிவி லா ஒளி	 த�ைமயாக… எ�8ேம அழியா நிைல 
ெகா$) ஏகா�த	 த�ைம ெப8கி�றா�. 

1.ஏகா�த நிைல���… 
2.இL.டலி� உண9வி� எ$ண	ைத> ைசவமா��� ெதMவ 
�ண	திA��… ெதாட9^$). 

ஏென�றா  இyஜSவ வாe�ைகயி  சcர உண9வி� எ$ண�.. 
ச*கட	
ட�… சலி�^ட�… ேமாத�ப)� உண9வா  மனித� த�ைனேய 
அைசவமா�கி� ெகா:கி�றா�. 

ெதMவ �ண	ைத	 த�N: வள9	
… ெமM உண?� வழிைய அறிய… 
ெதMவ �ண*கைள� ெபற ஒLெவா?வ?� அைத உரமாக	 தா� எ)	
 
வள9த  ேவ$)�. 

ஒLெவா? ஆ	மாைவIேம ெதMவ �ண*கைள வள9��� ைசவ	தி� 
சி	தாக	 த� உண9வி� ெசய  அைமI� ெபாO
 த� வ]வி� 
வள9>சியா  ெமM ஞானி சி	தனாகி�றா�. 

சி	
 நிைலயி� அ[டமாசி	தினா  அகில	ைதI� அறிய�X�ய வள9>சி 
நிைலயி� வள9�பா  (ஷியாக D�I�. 

இ? மன	தி� தி?மணேம 
இ லற	தி� ந8 மணேம 
இைறIண9வி� வழியறி�ேத 
இL.லகி� காவிய	தி  
இ?ளகA8� ஒளி>BடராM 
இனியெதா? வாeவைம�ேபா� 

இ)�பனான �ணமகAறி 
இைறய?ளி� நA�ண	தி  
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ஈ�ெற)��� கனியDேத 
ஈசன?: ெபா�கிஷேம…! 

இ ல	தி  இனிய வி	தி#) 
இனிய �ண வள9�பாக 
இ லற	தி  நS9 ஊAறி 
இ�ப	தி� இனிைம ெபAறிடேவ 

ஈச� அ?ளி  உதி	த நா� 
ஈ�ெற)	த ெதMவமாM 
ஈ�ெற)	த அ�ைன த�ைதைய 
ஈசனா�கி வண*கி)ேவா� 

ஞான�? ெகா)��� அ?: வா��க: 
விCஞான அறிவா  பc#சா�திரமாக� பிற ஆ�மா�க: மீ
 நCB 
ெகா$ட விஷமான உண9.கைள� பாM>B� ெபாO
 அ�த ஆ�மா�க: 
எLவா8 பைத பைத�கி�ற
…? 

எைத அழி�க நCசான உண9வாக> ெச]	தி விCஞான	தி  க$) 
ெகா$டாேனா அதனா  ெவளி வ�த அ�த விCஞான அறி. ெகா$) 
ெசய ப#ட உயிரா�மா�க: அைன	
� உலகி  Bழ�8 ெகா$):ள
. 
1.
�^8	
� நCB ெகா$ட உண9வி� ஆ�மா�களாக எLவா8 பட9�
 
ெகா$�?�கி�ற
. 
2.அதNைடய விைள.க: எ�ன…? எ�ற நிைலைய அறி�
 ெகா:வதA� 
3.�?நாத9 உலக� DOவ
� எ�ைன> BA8� பயண� ெச ல> 
ெசMதா9க:. 
4.ப�னிர$) வ?ட� இைதெய லா� அNபவி	த பி� தா� உ*கG��> 
ெசா ]கி�ேற�. 

விCஞான அறிவா  த� ஆராM>சியி� நிமி	தமாக� பல க)ைமயான 
விஷ� ெகா$ட இைத� ேபா�ற நிைலக: இ�த� காAறிேல Bழ�8 
ெகா$):ள
. 

இதிலி?�
 த�^� மா9�க� எ�ன…? 
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ஒ? உண9ைவ� பிள�
 உட  ெப8� த�ைமைய மைற	
 த� 
உண9.கைள ஒளியாக மாAறி வி$ ெச�ற Dத  மனித� அ�த 
அகYதிய�. 

அகYதியனி� உண9.கைள� பி�பAறி> ெச�றவ9க: ஆறாவ
 அறிவா  
ஏழாவ
 நிைலயாக இ�8� ச�த(ஷி ம$டல*களாக> Bழ�8 
ெகா$�?�கி�றா9க:. 


?வ ந#ச	திர	திலி?�
 ெவளி�ப)� உண9வைலகைள எ)	
> 
Bவாசி	
	 த� உண9.கைள ஒளியா�கி வி$ ெச�றவ9க: ெமM 
ஞானிக:. 

'(யனி� ஈ9�^ வ#ட	தி  நம
 Fமி Bழ�8 ெகா$�?�கி�ற
. 

அேத ேபால இ�த� Fமி��: உயிரZவாக	 ேதா�றி ஒளியி� சcரமான 
அ�த அகYதியனி� உண9ைவ� க$)ண9�
 அைத qக9�
 ஒளியாக 
மாAறி> ெச�ற மனித9க: அைனவ?� ச�த(ஷி ம$டல*களாக	 
?வ 
ந#ச	திர	தி� ஈ9�^ வ#ட	தி  வாe�
 வள9�
 ெகா$):ளா9க:. 
1.“D�ப
 D�ேகா� ேதவாதி ேதவ9க:…” எ�8 ெசா வா9க:. 
2.ச�த(ஷி ம$டல*களாக நம
 Fமியி� Bழ  வ#ட	தி  இ?�
 
ெகா$�?�கி�றா9க:. 

அதிலி?�
 ெவளி�ப)� ஆAற  மி�க ச�திகைள> '(யனி� கா�த ச�தி 
கவ9�
 நம
 Fமியி  படர> ெசMகி�ற
. 

இ�8 ெவ� ெதாைலவி  இ?�
 ஒலி/ஒளிபர�^ ெசMதா]� ச�தி 
வாM�த ஆ$ெட�னாைவ ைவ	
 ெதாைல� கா#சியி� tலமாக நா� 
ெதளிவாக அறி�
 ெகா:கி�ேறா�. 

ெசயAைக� ேகா:கைள ஏவி வி$ணிலி?�
 ஒளி பர�ப> ெசMI� 
வி$ணி� ஆAற கைளI� அ�த அைலக: ெவளியி  பட9�தி?�தா]� 
அதA�	 த��த ஆ$ெடனா பவைர ைவ	
 தைரயிலி?�
 இ*ேக 
கவ9கி�றா9க:. 

அைத விCஞான	தி� tல� திைரகளி]� �.வி.யி]� அ�த� பட*கைள	 
ெதளிவாக� பா9�க.� D�கிற
. 
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இைத� ேபால ெமM ஞானிக: க$ட வி$ணி� ஆAற கைளI� நா� 
பா9�க D�I�… qகர D�I�… அறிய D�I�. 

அ�த ெமM ஞானியி� ஆAற  மி�க ச�திைய நS*க: ெப8� வ$ண� 
யா� உபேதசி��� ேபா
 
1.எ�த அளவிA� நிைன. ெகா$) X9�
 கவனி	
� 
ெகா$�?�கி�றS9கேளா 
2.உ*க: க$ இைத ஈ9	
 உட]��: ஊe விைனயாக� பதி. 
ெசMகி�ற
. 

சாதாரணமாக உ*க: க$ ஈ9��� நிைலகைள� கா#�]� ச�தி வாM�த 
ஆ$ெடனா ேபா�8 
1.உ*க: க$கG�� ஈ9��� ச�திைய� X#)� நிைலகG�ேக 
2.இைத உபேதசி�கி�ேறா�. 

எம
 �?நாத9 எம�� உபேதசி��� ெபாO
 நா� (ஞான�?) X9�
 
அவ9 ெசா ]� உண9ைவ� ேக#) எ� நிைனைவ> ெச]	தி அவ9 
உண9வி� ஆAறைல நா� qக9�ேத�. 

அதனி� நிைன. ெகா$) எ� க$ணி� ^லனறி.க: ஆAற  மி�கதாக 
மாறிய
. அவ9 உபேதசி	த உண9.க: அைன	
� என��: 
ஊeவிைனயாக� பதிவான
. 

அைத நா� மீ$)� நிைன. ெகா:G� ெபாO
 அ�த மக(ஷிகளி� 
அ?: ச�திைய� ெப8� த�திைய �?நாத9 ஏAப)	தினா9. 

நS*கG� அLவா8 ெபற ேவ$)� எ�ற நிைல��	தா� ெசா கி�ேறா�. 
இ�த உபேதச*கைள யாெர லா� X9�
 கவனி	
� ேக#கி�றனேரா 
அவ9க: க$Z�� (உர� ஊ#)வ
 ேபால) ஆAற  மி�க ச�தியாக அ�த 
ஆ$ெடனா பவ9 X)கி�ற
. 

சாதாரண ஆ$ெடனாைவ ைவ	
 �.வி.ைய	 தி?�பி ைவ	தா  அ
 
ப�க	தி  வர�X�ய Yேடச�கைள இய�கி� கா#)கி�ற
. 
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இரா�ெக#ைட வி$ணிேல ஏவி ெவ� ெதாைலவி  இ?��� ேகா:களி� 
ெசMதிகைள அறிய ச�தி வாM�த ஆ$ெடனாைவ	 தைரயிேல ைவ	
� 
கவ?� ெபாO
 அ
 நம��	 ெதளிவாக	 ெத(கி�ற
. 

அைத� ேபால	தா� வி$ணிேல மித�
 ெகா$�?��� ச�த(ஷி 
ம$டல*களிலி?�
 ெவளி�ப)� உண9.கைள qக?� ஆAறைல 
உ*கைள� ெபற> ெசMகிேறா�. 

உ*க: க$ணி� ஈ9�^ ச�திைய அ�த ஆ$ெடனா பவைர� 
X#)வதA�	தா� இைத உ*கG�� உபேதசி�கி�ேறா�. 

க$கG��� ெகா)��� அதSத ஈ9��� ச�திைய ைவ	
 நS*க: 
வி$ைண ேநா�கி எ$ணி ஏ*�� ெபாO
 ச�த(ஷி 
ம$டல*களிலி?�
 வ?� உண9வைலகைள எளிதி  ெபற D�I�. 

அைத உ*க: உடலி  விைனயாக> ேச9	
 அறியா
 வ�த தSைமகைள	 

ைட�பதAகாக இைத> ெசா கி�ேறா�. 

மனித9கG��: நா� பழகிய நிைலக: ெகா$) ப	தி(ைக வாயிலாக 
எ*ேகா ஆ�ஸிட�# ஆன நிைலகைள� ப���� ெபாO
 எ$ண	ைத� 
X9�
 ெச]	தி வி#டா  அதி9>சி ேவதைன பய� ேபா�ற தSைமகைள 
நம��: விைளவி�கி�ற
. 

நா� தவ8 ெசMயவி ைல. உலக	ைத அறி�
 ெகா:ள நா� ப�	தா]� 
இ�த உண9.க: நம��: வ�
 இய�கி வி)கி�ற
. 

ப	தி(�ைக வாயிலாக நா� ப�	
ண9�த அ�த எ$ண அைலகைள> 
'(யனி� கா�த ச�தி கவ9�
 நம�� D� Bழ�8 ெகா$�?�கி�ற
. 

அைத மீ$)� எ$Z� ெபாO
 பதிவான அேத எ$ண அைலகைள� 
�வி	
 ந�ைம உணர> ெசMகி�ற
. அத� இய�கமாக ந�ைம> 
ெசய ப)	
கி�ற
. 
1.எ�ப�ெய லா� அவ9க: ேவதைன�ப#டா9கேளா 
2.அேத ேவதைன நம��: விைளI� த?ணD� வ�
 வி)கி�ற
. 
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இேத ேபா�ற நிைலகளிலி?�
 ந�ைம மீ#)� ெகா:ள ேவ$)� 
எ�றா  ெமM ஞானிகளி� உண9.கைள எ)	
	 தா� த)	
 நி8	த 
D�I�. 

சலி�^ ேசா9. ேகாப� ேவதைன ெவ8�^ ஆ	திர� இ	தைகய உண9.க: 
எ லா� சாதாரண ஆ$ெடனாவி  கவ?வ
 ேபால நம��: வ�
 
வி)கி�ற
. 

அைவகளிலி?�
 வி)பட ேவ$)� எ�றா  ச�தி வாM�த ெமM 
ஞானிகளி� உண9. ேதைவ. அைத� கவர நம�� அ�த அதSத ஈ9��� 
ச�திI� ேதைவ. 

ச�தி ெப8� நிைல��	 தா� �?நாத9 ஒLெவா? நிமிட	தி]� 

�^8	
� உண9.கைள ெசயAைகயாக என��: பாM>சி 
1.அ�த	 
�ப�ப)	
� உண9.கைள நS��வதAகாக 
2.வி$ணி� ஆAறைல நS எLவா8 ப?க� ேபாகி�றாM எ�8 ேக:வி 
எO�பினா9. 

பி� அ�த வி$ணி� ஆAறைல என��: எ)�க ேவ$�ய Dைறகைள 
உபேதசி	
 ெசM
 அதனி� அNபவF9வமான ெசய கைள அவ9 
ஊ#�னா9. அவ9 ஊ#�ய ப��வ நிைலகைள நா� எ)	
� ெகா$ேட�. 

t�8 இல#ச� ேபைர> ச�தி�க> ெசM
 அவ9க: உண9.க: எLவா8 
இய*�கி�ற
 எ�8 இ?ப
 வ?ட கால� அNபவ cதியாக உண9�ேத�. 

�?நாத9 எLவள. ெப(ய ச�திைய உண9	தினாேரா அதனி� உண9வி� 
ஆAறைல நா� ப?கிேன�. அவைர� X9�
 நா� கவனி��� ெபாO
 
அதனி� த�ைம ஊeவிைனயாக� பதிவாகிய
. 

மீ$)� நிைன. ெகா:G� ெபாO
 ச�த(ஷி ம$டல*களி� ச�திைய 
qக9�
 என��: ெப?�கி அறியா
 ேச9�த தSைமகைளI� 

�ப*கைளI� நS�கிேன�. 

�?நாத9 கா#�ய வழியி  அைத� கைட�பி�	ேத�. தSைமகைள நS�கிய 
அ�த அ?: உண9.கைள> ெசா லா  ெசா லி உ*கG��: இ�ெபாO
 
ஆழமாக� பதிய ைவ�கி�ேற�. 
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இைத மீ$)� நிைன. X9�
 எ$ணிணS9க: எ�றா  அ�த ெமM ஞான 
உண9.க: உ*கG��: விைள�
 உ*க: 
�ப*கைளI� 

யர*கைளI� நS�க> ெசMI�. 
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மAறவ?ட� ேப>B	 ெதாடரானா]�… ந� நிைன.க: உயி?ட� ஒ�8� 
ஒ? பழ�க	திA� வர ேவ$)� 
  

இராம� எ�ெபாO
 க யாணராம� ஆகி�றா�…? 

தSைமகைள விைளவி��� வி ைல… அ�த அ�பிைன ஒ�	
 வி)கி�றா�. 
தSைமக: ெசMயாத உண9விைன எ�ெபாO
 தன��: 
விைளவி�கி�றாேனா அ�ேபா
தா� மAறவைர அரவைண��� த�ைம 
வ?கிற
… சதீாைவ அரவைண	
� ெகா:கிறா�… க யாணராமா. 

அரவைண��� உண9ைவ	 தன��: ேச9	
… ேபர�^ ெகா$ட 
உண9விைன வள9	
 ஒ�றிய நிைலக: ெகா$) இய�க�பட ேவ$)� 
எ�பதA�	 தா� “க யாணராமா…!” எ�8 காவிய கா�பிய*களி  
ெதளிவா�க�ப#):ள
. 

எ	தைகய தSைமயி� உண9.க: வ�தா]� அ�த மக(ஷிகளி� அ?: 
ச�தி நா*க: ெபற ேவ$)� எ�8 அைத எ$ணி தSைம நம��: 
விைள�
 விடா
 அைத ஒழி	த  ேவ$)�. 
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ஒ?வ� தSைம ெசMகிறா� எ�8 உA8� பா9	
 qக9�
 வி#டா  தSைம 
ெசMI� உண9ேவ நம��:G� வ?�. நம��: இ?��� ந ல 
�ண*கைள அழி	தி)� எ$ண*கைளேய அ
 உ?வா���. 

வாe�ைகயி� ஒLெவா? நிமிட	தி]� அ�த மக(ஷிகளி� அ?: ச�தி 
நா*க: ெபற ேவ$)� எ�8 எ�ற உண9விைன நம��: இைண	தா  
1.அ�த	 தSைமக: நம��: விைளயாதப� 
2.அ?: உண9வி� த�ைமைய அரவைண�பதாக� க யாணராமனாக மாற 
D�I�. 

ந� உடலி  இதனி� வலிைம ஆகிவி#டா  
1.யா9 நம��	 தSைம ெசMதனேரா அைத அட��� நிைலக: வர�ப)� 
ெபாO
 
2.இேத உண9வி� எ$ண*க: ந�ைம� பா9��� ெபாO
 அவ9க: 
உண9.கைள அட��� த�ைம வ?கி�ற
. 
3.அவ?ைடய ெசயலா�க*க: அவ9கைளேய ஒ)�கிவி)� 
4.யா9 ஒ?வ9 தSைம எ$Zகி�றனேரா அவ?:ேள நி�8 அவ9 
அதA�:ேளேய ம�வ9. 

ஆகேவ அ?: ஞானிகளி� உண9ைவ நா� qக9�தா  நம��: விைளI� 
தSைமைய அட�கி வலிைம மி�கதாக மாAறி� ெகா:ளலா�. 

இைத	தா� விழி	தி?…! எ�ற நிைலகளி  மகா சிவ�ரா	தி( எ�8 
கா#)கி�றா9க:. 

இ�த உலகி  ஒLெவா? நாG� எ	தைகய தSைமகைள� 
ேக#)ண9�தா]� பா9	தா]� அ�த	 தSைம நம��: விைளயாதப� 
ஒLெவா? ெநா�யி]� நா� விழி	தி?	த  ேவ$)�. 

ப	தி(ைகைய� பா9	
� ப�	தபி� அ ல
 �.விைய� பா9	தபி� அவ9க: 
இ�ப�� ேபசினா9க:… இவ9க: இ�ப�� ேபசினா9க:… இவ9க: இைத> 
ெசMதா9க:… ெக)த  ெசMதா9க:…! எ�8 
1.மAறவ9க: பா9	தவ9க: பதி. ெசMதைத எ$ண	தா  எ$ணி நா� 
ேபB� ெபாO
 
2.அேத உண9. நம��: பதிவாகி எ�த நிைலைய அவ9க: ெசMதா9கேளா 
அைதேய qக9�
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3.ேமாசமான ஆ:…! எ�8 நாD� அ�த� ெக)தைலேய ேபச	 
ெதாட*�ேவா�. 

அ�ேபா
 அவ9க: எ	தைகய ேமாச� ெசMதா9கேளா அேத ேமாச	தி� 
த�ைம நம��:G� விைளகி�ற
 இைத� ேபா�ற நிைலக: வ?� 
ெபாOெத லா� உடன�யாக மாA8த  ேவ$)�. 

இதA�	 தா� நS விழி	தி? எ�8 ெசா வ
…! ஏென�றா  இைத 
ஒLெவா? ெசயலி]� ஒLெவா? சமய	தி]� உ*கG�� மீ$)� 
மீ$)� ஞாபக�ப)	
கி�ேறா� (ஞான�?). 

நா� மற�
 இ?�தா]�… அ)	த கணேம… 
1.மAறவ?ட� ேப>B	 ெதாடரான பி� ந� நிைனவி� ஆAறைல உயி?ட� 
^?வ ம	தியி  ஒ�ற ேவ$)� 
2.அ�த மக(ஷிகளி� அ?: ச�தி நா*க: ெபற ேவ$)� 
3.எ*க: உட  DOவ
� படர ேவ$)� எ*க: ஜSவ�மா ஜSவ அZ�க: 
ெபற ேவ$)�. 
4.நா*க: பா9�ேபா9 எ லா� நல� ெபற ேவ$)� 
5.எ*கைள� பா9�ேபா?�� எ லா� ந ல எ$ண� வர ேவ$)� 
6.நா*க: பா9�ேபா?�� எ லா� ந ல எ$ண� வர ேவ$)� எ�8 
இ�த உண9.கைள இைண	த  ேவ$)�. 

பைகைமயான உண9.கைள நம��: வள9	
 வி#டா  அேத உண9.�� 
அ
 இைர ேத)�… அதA� உண. ெகா)	தாக ேவ$)�. ஆனா  அதA�� 
பதிலாக 
1.அ�த மக(ஷிகளி� அ?: உண9.ட� இைண	
 
2.அ�த	 தSைமகைள நம��> சாதகமா�கி� ெகா:ள ேவ$)�. 
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சி�தைன> சிைலைய> ச9ீப)	த	 தா� ெதMவ>சிைலைய ைவ	தா9க: 
ஞானிக: – ஈYவரப#ட9 
  

ந� D�ேனா9க: ஒலியி� நாத� ெகா$) ஒளி	 த�ைம வள?� 
உ$ைமைய	 த� சி	த	தி  அறி�
 ெகா$டன9. 

'(யN� '(ய� �)�ப	தி  உ:ள ேகா:கG���… Fமியி� ெதாட9^ 
ெபAற இ?ப	தி ஏO ந#ச	திர*கG���… சனி� ேகாளி  உ?வாகி� 
கைரI� ப�னிர$) ேகா:கG��� ெதாட9^ ெகா$)… ப�னிர$) 
மாத*களி� நாமகரண	ைத ஒலியி� ஒளியா  '#�னா9க:. 

இயAைகயி� ெதாட9கைள… 
1.ேகா:களி� ஈ9�பி  விகித கணித	ைத வான சாYதிர	தி  அறி�த 
ெதாட(  
2.ஒLெவா? ஜSவ உயி(� வ S(யDேம… t�8 ந#ச	திர ஒலி ஒளி ெபAற 
பி� தா� 
3.ஜSவ உயிரZ உயி9 ெப8கி�ற
. 

மனித நிைல ெபAற பி� அ)	த நிைல ெபற மனித உண9வி� எ$ண 
அைலயி� ஜSவகா�த ஈ9�^ வ]� ெப8வதினா … வ]வி� ெதாட9 இ�Fமி 
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இO��� ஒலி அைலகைள� கா#�]� மனித ஜSவ உண9வி� வ S(ய� 
ெபA8 வி)கி�ற
. 

Fமியி� ெதாட(ேலேய… நைடDைற வழ�க	திAெகா�ப மனித� 
வாe�தா� எ�றா  
1.இ�Fமி எத� ெதாட(  ச�தி ெபA8… சைம	
 Fமியி� வள9�பி� 
வள9>சி BழAசி வள9கி�றேதா 
2.அத� அத� ஈ9�^� பி��பி  தா� இ�Fமியி  பிற�த நா� 
3.இ�Fமியி� ஈ9�^ BழAசிIட� Bழ�8 ெகா$�?�க D�I�. 

ஜSவகா�த ப�	தறிI� எ$ண உண9ைவ� ேகா:களி� ெதாட9^ட� 
மனித� வள9�க ேவ$)� எ�பதA�	தா� மனிதனி� உ$ைம 
நிைலைய சிவ�ப	தி  உண9	தினா9க: ந� D�ேனா9களாகிய அ�ைறய 
(ஷிக:. 

சி�கைல	 தS9�க சிைல ைவ	தா� 
சி�தைன> சிைலைய (மனித உட ) உண9�தானா…? 

சி8ைமயி� உ?வாM சிைலெய�8 
ச�தியி  நிA�� நிைலெய�ன…? 

சCசல	தி  ச>சரைவ 
ச*கட	தி  சி�கலி�றி 
சி�தைனயி  ச9ீ��கி 
சி�ைததனி  ச9ீப)	
…! 
(சிவ� படD� விள�கD�) 

இத� ெதாடைர மனித� ெபAறா  மனித நிைல ெதMவ நிைல ெபற�X�ய 
ெதாட9பிA� வளர D�I�. ஒளி ெகா$) ஒளி ெப8� ஆ	ம பல	தி� 
ெதாட9ைப� ெபறலா�. ஆகேவ இயAைகயி� ெதாட9^ட� உய?� நிைல 
தா� ெதMவ நிைல. 

இ�^வியி� ஈ9�பி  வள?� கனிவள*கG� மAற	 தாவர*கG� 
ச	ெத)	
 அதனத� மாA8	 த�ைம சிலவAறி  வ S(யமாக இ?�ப
 
ேபா�8 
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1.இயAைகயி� ஒலி	த�ைமயி  மனித ஜSவா	மாவி  சில?�� 
2.சcர உண9வி� ஜSவ நிைலேய ஒளி	 த�ைம X�யி?���. 

அ	ெதாட(  இயAைகைய ஒ�றி… ேகா:களி� ெதாட9^ட� எ$ண	தி  
ஒளி?� ஆ	மா… ந#ச	திர நிைல ேபா�8 எ�8ேம மாறாத நிைலயி … 
இ�பா ெவளி ம$டல	தி]:ள எ$ணிலட*கா அமில	தி� சைம�ைப 
எ)�கவ ல “ேஜாதி நிைல ெபA8… வள9>சியி� வள?� நிைல ெபறலா�…” 

ஆனா … மனித நிைலயிேலேய பிற ஆ	மாவி� ஈ9�பி� ஒலி அைலக: 
சா)� நிைல��	 த� ஆ	மாைவ அட� ைவ��� நிைல தா� “ம�திர 
த�திர மாய நிைல…!” 

ஞான�? ெகா)��� அ?: வா��க: 
�)�ப	தி  நா�� ைபய�க: இ?�பா9க:. தி?மண� எ லா� ஆன 
பிAபா) அதி  ஒ?வ9 மிக.� ெச வ> ெசழி�பாக இ?�பா9. வசதியாக 
வாe�
 ெகா$�?�பா9க:. 

அேத சமய� இ�ெனா? ைபய� �)�ப	தி  ெகாCச� சிரமமாக இ?���. 
ெதாழி  மAறைவகளி  சிரம�ப#)� ெகா$�?�பா9. 

வசதியாக இ?�பவ(ட� ெச�8 பண உதவி ேக#�� ெபாOெத லா� 
அவ?� உதவி ெசMகி�றா9. பண� வா*கினா]� சிரம�ப)பவேரா 
அதிலி?�
 மீள D�யவி ைல. 

பண உதவி ெசMதவ9 எ)��� எ$ண� எ�ப� வ?கி�ற
…? 

நா� எ	தைனேயா தடைவ உதவி ெசMேதா�…! ஆக அவ9கG��� 
பண	ைத� ெகா)	
� ெகா)	
	 தவி	
� ேபாMவி#ட
 எ�8 
ேவதைன�ப)வா9க:. 

ேவதைன�ப#டா]�… எ�ப�ேயா அவ9கG�� உதவி ெசMய ேவ$)� 
எ�ற எ$ண	தி  ச(… எ�8 மீ$)� பண� ெகா)�பா9க:. 

அ�த� பண	ைத வா*�� ெபாO
 “ஊ..��..,” இவ9களிட� எLவள. 
பண� இ?�கிற
…! ஏ�…? என��� ெகாCச� Xட� பண� ெகா)�க� 
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Xடாதா…! எ�8 இ�த ேவதைனைய எ)	
 பண உதவி ெசMபவ9கைள> 
சா)வா9க:. 

உதவி ெசMI� ேநா�க	தி  பண� ெகா)	தா]� பி�னா�ேய இ�த> 
சாபD� வ?கிற
. 
1.ந�ைம ெசMய ேவ$)� எ�8 எ$Zகி�றா9க:. 
2.மனித� ஆறாவ
 அறி. மAறவ?�� உதவி ெசMய ேவ$)� எ�8 
ெசMதா]� 
3.அ
 ்சி	திைர – சி8 திைரயாக அ�த	 தSைமக: மைற�கி�ற
. 

சிரம�ப)ேவா9 �)�ப	திேல அவ9 அறியா
 ேச9	த நCசி� த�ைமயா  
வாeவி  க[ட�ப)கி�றா9க:. 

பாலி  பாதாைம� ேபா#டா]� நCB விO�
 வி#டா  அைத� ��	தா  
எ�ப� இ?���…? ந�ைம மய�க�பட> ெசMI�. 

இைத� ேபால மனிதனி� வாe�ைகயி  ச�த9�ப	தா  ஏAப)	த�ப#ட 
இ�த நCB அவ9கைள அறியா
 அLவா8 ெசய ப)	தி வி)கி�ற
. 
எ�ன ெசMவா9க:…? 
1.அதிலி?�
 மீள D�யா
. 
2.சி�தி�க D�யா
. மைற	
 வி#ட
… இ
 சி	திைர. 

இைத� ேபா�8 வ?� தSைமகைள நS�க ேவ$)ம லவா…? 

ஒ?வ?ைடய தSைமயிNைடய நிைலகைள அகAற இர�க� ெகா$) பாவ� 
க[ட�ப)கி�றா9 எ�8 எ$ணி அவ9 ெதளி�த வாe�ைக வாழ 
ேவ$)� எ�பதAகாக “இ�தா�பா… எ�8 ஒ? ஐ�ப
 அ ல
 �8 
�பாைய� ெகா)�கி�ேறா�. 

�8 �பாM ெகா)	த
� அவ9 எ�ன நிைன�பா9…? இ�த �8 �பாM 
எ�த tைல��� காZ�. ப	தேவ ப	தா
…! 

இLவள. வசதி பைட	தவ9 ஒ? ஆயிர� �பாM ெகா)�க� Xடாதா? 
வசதியாக இ?�கி�றவ9 ெவ8� �8 �பாM ெகா)�கிறா9. ஏ�…., ஆயிர� 
�பாM ெகா)�க� Xடாதா…! எ�8 இ�த எ$ண� வ?�. 
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1.ஆயிர� �பாM ெகா)	தா]� 
2.இவ?ைடய நிைல�� எ�த வியாபாரD� ச(யாக வரா
. 

ஆனா  ஆயிர� �பாM ெகா)	தா  வியாபார	ைத> ச( ெசM
 விடலா� 
எ�ப
 ”பண� வா*க ேவ$)�…” எ�8 வி?�^பவ?ைடய எ$ண�. 

1.மன� ச9ீபடவி ைல எ�றா  
2.இ�த ஆயிர� �பாI� கைரய	தா� ெசMI�… வளர D�யா
. 
3.மன� ேசா9வைட�
 வி#டா]� ேவதைன�ப#டா]� இ�த ஆயிர� 
�பாM ெகா)	தா]� 
4.இ�த உண9.… த�Nைடய மனேம தன�� எதி(யாகி வி)�. 

எ� �)�ப� இ�ப� இ?�கி�றேத எ�8 ேவதைன எ)��� ேபா
 அ�த� 
க[டமான ேநர	தி  எ�ென�ன எ$ண*க: வ?�…? 
1.அவ� அ�ப�� ேபBகி�றா�.. இவ� இ�ப�� ேபBகி�றா�… 
2.எ�ைன ெரா�ப� ேகவலமாக� ேபBகி�றா� 
3.காB இ?�தா  தா� எ�ைன மதி�கி�றா9க: 
4.எ�ைன யா?ேம இ�ேபா
 மதி�கவி ைல எ�ற இ�த உண9.க: தா� 
வ?�. 

இைத இ�ப� எ)	
� ெகா$டபி� இ
 அ)	
� ேபB� ேபா
 
ெசா கG� அ
வாக	 தா� வ?�. 

சில ேப9 எ�ன ெசMவா9க:…? மிக.� க[டமாக இ?��� ேபா
 
அவ9களிட� ஒ? �8 �பாM ேக#)� பா?*க:. அவ9க: வி)� “ெப? 
t>ைசI�… பா9ைவையI�… அ�த> ெசா ைலI�… பா?*க:. 
1.அவ9க: ந லதாக	 தா� ெசா ல ேவ$)� எ�8 நிைன�கி�றா9க:. 
2.ஆனா  அ�த உண9. விடவி ைல. 

இைச� க?வியி  உதாரணமாக வ Sைணயி  ஒ? நர�^ B?தி தள9�
 
வி#டா  எ�ன ெசMI�…? நாத*க: மாறி வி)�. 

ஏO B?தி இ?�கி�ற
. அ�த நர�^க: இ8�கமாக> ச(யான Dைறயி  
ெபா?	த�ப#�?�தா  B?தி சமமாக இ?���. ெவளி�ப)� நாத*க: 
இனிைமயாக வ?�. 
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அ�த நர�^க: ெகாCச� தள9�
 வி#டா  
1.எ�ப� நாத*க: மா8கி�றேதா இைத�ேபால 
2.மனிதனி� உண9.க: மா8� ெபாO
 
3.ெவளி�ப)� நாத*க: அ�த> ெசா க: மா8�. 

அவN��: இய��� நிைலக: அ�ெபாO
 அ�த இனிைம வரா
. 
ெசா லி  இனிைம வரா
. த�Nைடய மனேம ஆ�மாேவ எதி(யா��. 

இைத ேபா�ற நிைலகளிலி?�
 ந�ைம	 �Mைமயா��வ
 எ�ப�…? 

நம��: தSைமயான உண9.க: வி	தாகி வள9�
 பி� விைள�
 அ
 
கனியாக விடாதப� த)�க ேவ$)�. 

qக9�த உண9வி� த�ைம அ�த� �ண	ைத இய��வ
 ஒலி. ஒலி ஒ�8 
தா�. அ�த ஒலியி� த�ைம ெகா$) உ:ளி?�
 ஒளியாக அ�த 
மண	ைத ந� மனைத மாA8கி�ற
. 

ஒலி ஒளி எ�8 இ?�தா]� அ�த உண9வி� த�ைம நம��: எ)��� 
ெபாO
 
1.உயி(� த�ைமயா  தா� அ
 இய��கி�ற
. 
2.உயிரா  அறிI� ஆAற  வ?� ேபா
 
3.ெமM ஞானிகளி� உண9.கைள	 தன��: எ)	தா  
4.அ�த அறிவி� த�ைம ெகா$) ந� வாe�ைகயி  வ?� 
5.சி8 சி8 திைரகளாக – தSைமக: மைற�பைத மாAறிட D�I�. 
6.ஒளியி� த�ைம நம��: ெப?��. 

ஆக ந� ஆறாவ
 அறிவி� த�ைம ெகா$) மக(ஷிகளி� உண9.கைள� 
ெபற ேவ$)� எ�8 அைத எ)	
	 
ைட�க ேவ$)�. 
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எ�த மக(ஷியி� உண9ைவ வ]�ப)	
கிேறாேமா அவ?ட� நா� 
இைணய D�I� 
  

ஒ? ேவதைன�ப)வ9 உண9ைவ நா� qகர�ப)� ெபாO
 அ
 வாலி ஆகி… 
ந� ந ல �ண*கைள> ெசயலAறதாக மாAறிவி)கி�ற
. ந� வலிைம 
இழகக�ப)கி�ற
 

இதைன மாA8வதA�	 தா� வாலிைய இராம� “மைற�தி?�
 
தா�கினா�..” இ�த நிைலகைள� கா#)கி�றா9க:. 

மைற�தி?�
 எ�றா  இ	தைகய தSைமகைள ெவ�றவ� மக(ஷி. அ�த 
மக(ஷிகளி� உண9.கைள நம��: எ)	
� ெகா$டா  அ�த 
உண9வி� வலிைம நம��: கவர�ப)� ெபாO
 வாலி எ�ற அ�த 
நCசிைன ஒ)�க D�I�…! 

அ
தா� பரBரா�. அதNைடய வலிைம எ
வாக இ?�பிN� தன��: 
அட�கி	 த� ெசயலாக மாAறி� ெகா:G�. அ�த நCசிைன 
இய��வதA�� பதி  தன��: வலிைம ெகா$டதாக மாAறிவி)�. 
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உதாரணமாக… விCஞான அறி.�ப� ெசMதா]� ச( ெமMஞான அறி.�ப� 
ெசMதா]� 
1.ஒ? ந ல ம?�திA�: விஷ	ைத> சிறிதள. கல�
 வி#டா  
2.அ�த ம?�திA� வ S(ய ச�தி உ$டாகி�ற
. 

இ�த விஷ	தி� 
��பி� ேவக	தா  ந ல ம?�
 உட]��: ஊ)?வி> 
ெச கிற
. ந ல ம?�திA�: இ�த விஷ	தி� த�ைம ேச9	தபி� 
உட]��: ஊ)?வி 
1.ேவதைன�ப)� இட*களி  ந லைவகைள� ெகா$) �வி�கி�ற
. 
2.ந லைவகைள அ*� அதிகமாக �வி�க�ப)� ேபா
 
3.ேவதைனைய (ேநாM) உ?வா��� அZ�கG�� இைர இ லா
 
தைட�ப)	தி அ�த அZ�கைள ம�ய> ெசMகி�ற
. 
4.பி� அ�த ந ல உண9வி� ச	ைத ந லைவகளாக மாAறி ேநாMகைள 
அகA8கி�ற
. 

ேவதைனயான உண9.கைள நா� Bவாசி��� ெபாO
 ேவதைனயி� 
அZ�க: உ?வாகி ந ல அZ�கைள� ெகா�8 ^சி�க	 ெதாட*கி 
வி)கி�ற
. ந ல அZ�களா  உ?வான உடலி� த�ைம நலிய	 
ெதாட*கிவி)கிற
. 

ஆகேவ… நா� எ�ேபாெத லா� தSைமகைள பா9�கிேறாேமா 
அ�ேபாெத லா� 
1.இ�த	 தSைமகைள ெவ�றி)�… ெவ�றி#ட… அ?: ஞானிகளி� 
உண9.கைள 
2.அ�த	 
?வ ந#ச	திர	தி� ேபர?G� ேபெராளிI� நா*க: ெபற 
ேவ$)� எ�ற எ$ண	ைத 
3.அதNட� இைண	
� பழகினா … தSைம நம��: வளரா
 அைத 
அட�கி	 தன��> சாதகமா�கிவி)�. 

ஒ? விஷ	தி� த�ைம… தSைம எ�8 இ?�பிN� ந ல ம?�
ட� அ
 
இைண�க�ப)� ெபாO
 அைத ந லைவயாக மாAறிவி)கி�ற
. 

இைத� ேபா�8தா� அ?: ஞானிகளி� உண9.கைள இ�த வாe�ைகயி  
எ�ெபாOெத லா� தSைமகைள பா9�கிேறாேமா அ�ேபாெத லா� அ�த 

?வ மக(ஷிகளி� உண9ைவ qக9�
 பழ�த  ேவ$)�. 
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நா� qக9வ
 எ
வாக இ?�தா]� Dதலி  ந� உயி(ேல ப#)	 தா� 
உண9.க: கல�கி�ற
. அ	தைகய கல��� இட	தி … 
1.எ�ேபா
 தSைமைய� பா9	ேதாேமா தSைமைய� ேக#ேடாேமா அ�த 
ேநர*களி  எ லா� 
2.அ�த மக(ஷிகளி� அ?: ச�தி ெபற ேவ$)� எ�8 இைண	த  
ேவ$)�. 

அ�ேபா
 இர$)� இைண�க�ப)� ெபாO
 தSைமைய விைளவி��� 
அZ�க: விைளயா
 த)�க�ப)கி�ற
. 

ஆனா  மக(ஷிகளி� உண9.க: நம��: விைளI�. இ
 சம�ப)	
� 
உண9வாக ந� உடலி  உ?வாகி 
1.எ�த ஞானியி� உண9ைவ நா� வ]�ெப8கி�ேறாேமா 
2.அ*ேக அவனிட� ந�ைம அைழ	
> ெச ]�. 

 

நS*க: மகானாக D�I� – ஈYவரப#ட9 
  

மனித� தா� மகானாக D�I�… மாமக(ஷியாக D�I�… ம$டலமாக 
D�I�… மனித �ண*கைள உ?வா�க D�I�…! மதி ெகா$ட உய9 
ஞான	தா  மனித உண9வி� எ$ண	ைத� ப��வ�ப)	தி� ெகா$ட 
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மனித உண9வி … மனித� Dதலி  வாe�ைகயி  “எளிைமைய� 
கைட�பி�	த  ேவ$)�…” 

வாe�ைகயி  எளிைமI�… ஆ	மாவி  Bக	ைதI�… அNபவி��� 
எ$ண	தி� �ண	ைத� ெப8� மா9�கேம மனித� மனிதனா��� Dத  
நிைல. 

இ�Dத  நிைலயி  மனிதனா  எ)�க�ப)� அறிவி� ப�	தறி.… உய9 
ஞான	தி� ெமM ஞான	தி  க$டறிI� உ$ைமயி� ச�திைய… 
மனித?��: மனிதராM விைத�க�ப)� ஒலி அைலக: ஒளி ெப8�. 

1.ஆகேவ மனிதைன� ப��வ�ப)	
� நிைலதா� மகானாக�X�ய நிைல 
எ�ப
. 
2.“உய9�
 வி#ேடா�…” எ�பைத வி#) 
3.“உய9�தி)ேவா�…” எ�ற எ$ண� வர ேவ$)�. 

பிற ஆ	மா�க: மனிதனி� (த�) உய9ைவ� க$)… நா� வ�
 வண*க 
ேவ$)�… எ�ற எ$ண	தி  இ?ைள� X#�� ெகா:G� ெபாO
 
“எ�மனிதN� மகானாக D�யா
…” 

த� உய9ைவ உய9	தி� காண ேவ$)� எ�றா … 
1.பிறைர உய9	
� ெபாO
தா� தா� உயர D�I� 
2.த� உய9ைவ நா� எ லா� வர ேவ$)� எ�8 எ$Zவத ல உய?� 
நிைல…! 

'(ய� எ�ப� மAற� ேகா:களி� அைலைய	 தா� ெபA8… த�னி  
அைத> சைம	
 மீ$)� ஒளிைய	 த�
 உ?Gகி�ற உ$ைமயி … 
'(ய	 ெதாட9பி  Bழல� X�ய ேகா:க: தாN� ஓ9 நா: வள9�
… 
த�Nைடய ஈ9�பி� BழAசியி  �)�ப� அைம	
… அ
.� '(யனாக 
வள9>சி அைடய�X�ய நிைலைய அ
 அ
 ெப8கிற
. 

அ$ட ேகா:களி  உ?:பைவ யா.�… ம$டல� ேகா:களி� ஈ9�பி  
ேமாத� ெப8� சைம�^ நிைலயா தா� “ம8 நிைல… உ? நிைல…” 
ெப8கி�ற
. 
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இ	ெதாட(� '#Bமேம ஜSவகா�த ஒளி	 த�ைம உயி9�^ நிைல வ�த 
பிற� தா�. ஜSவ ஆதி நிைல ெகா$) 
1.ஆர�ப நிைல – ^O நிைல 
2.Dதி9. நிைல ஜSவனி� ெதாட9 – மனித நிைல 
3.மனித நிைலயி  மகானாகி – ஒளி ெப8� நிைல 
4.எ�ெற�8� வள?� நிைல – வள9>சியி� ஒளி நிைல. 
5.மனிதனி� நிைல தா� – ெதMவமா�� நிைல. 

இைத அறி�
… மனிதனிட� இ?��� “எ$ண	தி� ப�	தறி. தா� 
உ$ைமயான ெசா	
…” எ�பைத உண9�
 
1.ஒLெவா? மனிதN��� ந ]ண9ைவ	 த�
 
2.ந ெலாO�க	ைத ஆ	ம பல	தி  வள9��� உரமி)பவ� நி>சய� 
மகானாக D�I�. 

“மனித?��: ெதMவ�” எ�8 மகா�கைள� ெசா வைத� ேபா … த� 
உண9வி� எ$ண	தி  Bக	ைத� காZ� “ஆ	ம பல	தி� ஒளி	 த�ைம 
ெபற” சcர வாe�ைகயி  எளிைமைய� காZ*க:. 

ஞான�? ெகா)��� அ?: வா��க: 
ம?�ேத இ லாத ேநாMகைளI� Xட நS�க�X�ய மிக மிக எளிதான 
பயிAசி – மாமக(ஷி ஈYவராய �?ேதவ9 கா#�ய
 

மக(ஷியி� அ?: ச�தியா  எ*க: உட  நல� ெபற அ?:வாM 
ஈYவரா. மக(ஷியி� அ?: ச�தியா  ஆY	மா ேநாM நS*கி உட  நல� 
ெபற ேவ$)� ஈYவரா… எ�8 ெசா லி ஒ? ஐ�ப
 தரமாவ
 எ$ணி> 
BவாசிI*க:. 

இேத ேபா  ேக�சேரா மAற எ�த ேநாயாக இ?�தா]� ச(… மக(ஷியி� 
அ?: ச�தி எ*க: உட  DOவ
� பட9�
 உடலி  ேக�ச9 ேநாM 
நS*கிட அ?:வாM ஈYவரா எ�8 எ$Z*க:. 

மக(ஷியி� அ?: ச�தியா  உட  நல� ெபற ேவ$)� எ�8 D��8 
தரமாவ
 Dதலி  ெசா�ன மாதி(> Bவாசி	
 அ�த உண9.கைள உ*க: 
உட]��: ெச]	
*க:. 
1.இ�த ேநாM த�னாேலேய ேபாMவி)�. 
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2.நS*க: எ�த ம?�ைத> சா�பி#டா]� ச( இ�த மாதி(> ெசMI*க:. 
3.ம?�
 சா�பி)வதA� D�^� இேத மாதி(> ெசMI*க:. 

ஏென�றா  இ�ைறய ேவகமான விCஞான உலகி  ம?�
 சா�பி#)� 
பழ�கமாகி� ேபாMவி#ட
. அைத> சா�பி)� ேபா
 மக(ஷிகளி� 
உண9ைவ எ$ணி� ெகா$) நS*க: எ)	
� ெகா:G*க:. 

இ�த> ேக�ச?�ெக லா� இ�8 ம?�ேத இ ைல எ�8 Xட> 
ெசா லலா�. இ�த	 தியான	தி� tல� அைத நS�க D�I�. நS*க: 
எ$Z� எ$ண*க: உ*க: உட]��: ெச�8 அ�த� ேக�சைர நS�கி 
வி)�. 

இைத� பழ�க�ப)	தினா  உ*க: எ$ண*கG�� மிக மிக 
வலிைமயான ஆAற க: X)�. அ	தைகய நிைல ெபற> ெசMவதAேக 
இ�த	 தியான� பயிAசி. 

மாமக(ஷி ஈYவராய �?ேதவ9 கா#�ய அ?: வழி�ப� இைத� 
கைட�பி��க… ேநாM நS��� ச�தி உ*கG��� கிைட���. 

இைத� ேபால நS*க: தியானி	
 உ*க: ேநாMகைள� ேபா�கி அதனா  
மகிe�தி)� நிைல வ?� ேபா
தா� எ� �?ைவ உ*களி  நா� 
கா$கிேற�. 

சாதாரணமாக> ெசா கி�ேற�…! எ�8 எ$ண ேவ$டா�. உ*கG��: 
அ�த> ச�தி ெப?கேவ எம
 �?நாத9 கா#�ய அ?: வழியி  உ*கG�� 
இைத வா�கி� tல� பதிவா��கி�ேற�. 

ஒLெவா? மனிதN� த� t>சா  ேப>சா  பா9ைவயா  பிற?ைடய 
தSைமகைளI� ேபா�க D�I�. 

ந$பN�� ஒ? ேநாM வ�தா]� மக(ஷிகளி� அ?: ச�தி ெபற 
ேவ$)� எ�8 Bவாசி	
 வி#) 
1.உ� ேநாM நS*கி வி)� 
2.நலமாக இ?�பாM எ�8 ெசா ]*க:. 
3.இ�த வா�கிைன� பதி. ெசMI*க:. 
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அவ9 ேநாயா  அவதி�ப)கிறா9 எ�பைத� ேக#)ண9�தா]� 
ேசா9வைடயா
 மீ$)� �8 தர� 
1.மக(ஷியி� அ?: ச�தி நா*க: ெபற ேவ$)�. 
2.எ*க: உட  DOவ
� படர ேவ$)�. 
3.எ*க: ஜSவா�மா ெபற ேவ$)� எ�8 எ$ணி> BவாசிI*க: 
4.மக(ஷியி� அ?: ச�தி அவ9 உட  DOவ
� படர ேவ$)�. 
5.அவ9 உடலி]:ள ேநாMக: நS*க ேவ$)�. 
6.அவ9க: �)�ப*க: நல� ெபற ேவ$)� எ�8 நS*க: எ$ண 
ேவ$)�. 

நS*க: இ�த உண9ைவ எ$ணினா  கீைதயிேல ெசா�ன
 ேபா  நS எைத 
எ$Zகி�றாேயா நS அ
வாகி�றாM. 
1.மAறவ9க: நலமாக வாழ ேவ$)� எ�8 நா� எ$Z�ெபாO
 
2.நலமைடI� ச�திைய நா� Dதலி  ெப8கி�ேறா�. 

தSைமகைள அகA8� ஞானியி� உண9ைவ நம��: வள9�க�ப)�ேபா
 
தSைமைய அகAறி)� ச�திக: நம��: விைளகி�ற
. 

அ�த	 தSைமைய அகA8� ஆAற கைள நா� ெபAறா  தா� இ�த உடைல 
வி#) நா� அக�றா  பிறிெதா? உடலி� ஈ9�^��> ெச லாதப� 
மக(ஷியி� அ?: வ#ட	திA�: ெச ல D�I�. 

அ*ேக ெச�8 உட  ெப8� நிைலைய� க?�கிவி#) உயி?ட� ஒ�றிய 
ஒளியி� சcரமாக நி>சய� ெபற D�I�. 

ஏேதா… எளிதி  ெசா கி�ேற�. எளிதி  கிைட�க> ெசMகிேற� எ�8 
அல#சிய�ப)	தி விடாதS9க:. 

நS*க: ெபற ேவ$)� எ�8 நா� சதா தியானி�கி�ேற�. என
 �? 
அ?: உ*கG��� கிைட�கேவ$)� எ�8 எ$Zகிேற�. 

�? அ?ளா  உ*கைள அறியா
 ேச9�த தSைமக: தSய விைனக: நS*க 
ேவ$)� எ�8� உ*கைள அறியா
 ேச9�த பாவ விைனக: சாப 
விைனக: அைன	
� நS*க ேவ$)� எ�8 தியானி�கி�ேற�. 
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மக(ஷிக: அ?: ச�திகைள நS*க: ெபA8 உ*கைள அறியா
 ேச9�த 
தSைமகைள ேநாMகைள நS*கேள நS�க D�I� எ�ற இ�த	 
த�ன�பி�ைகயி  ெசய ப)*க:. 

உணைவ உ#ெகா:G� ேபா
� உணவி  ைக ைவ	
 அ�த மக(ஷிகளி� 
அ?: ச�தி ெபற ேவ$)� எ�8 எ$ணிவி#) பி� உ#ெகா:G*க:. 

அ�த அைலக: அ�த உண.��: பாI�. சிறி
 ேநர� ஆகார	தி  ைகைய 
ைவ	
 வி#) 
1.மக(ஷிகளி� அ?: ச�தி நா*க: ெபற ேவ$)�. 
2.எ*க: உட  DOவ
� படர ேவ$)�. 
3.எ*க: ஜSவா	மா ெபற ேவ$)� எ�8 �ைற�த ப#ச� ப	
 தரமாவ
 
எ$Z*க:. 

நா� உணவாக உ#ெகா:G� இ�த உண. அைன	
� 
1.எ� உட]��: நல� ெப8� ச�தியாக வளர ேவ$)�. 
2.மன பல� மன வள� ெப8� ச�தியாக மலர ேவ$)� எ�8 எ$ணி 
மகிe>சிIட� உணைவ உ#ெகா:G*க:. 
3.இ�த உண9வி� உமிe நS9 Bர�க Bர�க 
4.இ�த உண9.க: ச	
:ளதாக� X� 
5.உ*கG��: ந ல ச�தியாக நல� ெபற> ெசMI� ச�தியாக வளர இ
 
உத.�. 

இைத நS*க: பயிAசியாக> ெசM
 உ*க: அNபவ	தி  ந ல 
D�ேனAற*கைள� பா9�கலா�. 
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எLவள. ைத(யசாலியாக உட  வ].:ளவராக இ?�தா]�… ேசா9. 
வ�
 வி#டா  எ�த� கா(ய	ைதI� ெசMய விடா
 
  

இ�8 ஒ�8ேம ெசMய ேவ$டா�…! ப	தி(�ைகைய� ப�	தாேல ேபா
�… 
அ ல
 �.வி.ைய� பா9	
� ெகா$�?�தா  ேபா
�. 

இ�த வ S#�  ெகா:ைள அ�	தா9க:… அ�த வ S#�  தி?�னா9க:… இ�ப� 
ஏமாAறினா9க:… பல ெகா)ைமக: நட�கிற
… எ�ற ெசMதிக: வ�
 
ெகா$ேட இ?�கிற
. நம��: அ
 எ லா� பதிவாகி� ெகா$ேட வ?�. 

இ�ைறய உலகி  வ] உ:ளவ� எ�ன ெசMகிறா�…? 

கா#�  உ:ள மி?க*க: த� வ]ைவ� ெகா$) தா� மAறைத 
அ�	
� ^சி�கி�ற
. அைத� ேபா�8தா� இ�8 ப	
 �8 ேப9 ேச9�
 
வ]வாகி வி#டா  அவ9க: தா� ராஜா. 

அ)	தவ9களிட� ஒ? இட	ைத நா� ேக#கிேற� ெகா)…! எ�பா9க:. 
ெகா)�கவி ைல எ�றா … “பா9�கலா�…!” எ�பா9க:. 
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பி� த�Nைடய அதிகார	தி  அ�த இட	ைத ஆ�கிரமி�^ ெசM
வி#) 
“என��	 தா� அ
 ெசா�த�…” எ�பா�. எ�த வைகயி  நS வ?வாM…? 
பா9�ேபா�…! எ�பா9க:. 

இ�8 இ�த அளவிA� மனிதNைடய ஆ�கிரமி�^ உண9.க: அதிகமாகி 
வி#ட
. நா� தவ8 ெசMயவி ைல விCஞான அறிவா  இைதெய லா� 
இ�8 ப	தி(ைகயிேல பா9�கி�ேறா�… ப��கி�ேறா�. 

இ�ப� எ லா� நட�த
…! எ�8 உடN��ட� நா� அறிகி�ேறா� ஆனா  
அைத எ�ன… ஏ
…? எ�8 எ$Z� ேபா
 இ�த அறிவி� த�ைம 
நம��: பதிவாகி அ*ேக உ?வான உண9வி� ஒலிைய நா� qக9�
 
அைதேய உடலி  அZவாக உ?வா�கி வி)கி�ற
 ந� உயி9. 
1.Dதலி  ப���� ேபா
 ஒ�8� ெத(யா
 
2.அZ�க: விைள�
 வி#டா  அ��க� இ�த நிைன. வ?�. 

ப	தி(�ைகைய� ப�	ேதா� �.வியி  பா9	ேதா� எ�8 அ)	தவ(ட� 
ேபBகிேறா� அ லவா. 
1.இ*ேக இ�ப� நட�த
 அ*ேக இ�ப� நட�த
 எ�8 (இர$டாவ
 தர�) 
ெசா ]� ெபாO
 
2.இ�த உண9.க: உடலி  உ?வான அZவிA� மீ$)� சா�பாடாக� 
ேபாM� ெகா$ேட இ?�கி�ற
. 
3.த� இன	ைத அ
 ெப?�க ஆர�பி	
 வி)கி�ற
. 

ந� உடலி  ந ல உண9.கைள� ெப?��வதA�… ந லைத� ெகாCச 
ேநரமாவ
 ேபBகிேறாமா எ�றா  இ ைல. ேபBவதA� வாM�^ கிைட�க 
மா#ேட� எ�கிற
. 
1.எ�னதா� ந ல
 ெசMதா]� 
2.இ�ப� ஆகிவி#டேத…! எ�ற நிைலயி  தா� இ?�கி�ேறா�. 

இைத	தா� “விழி	தி?…” எ�ற நிைலகளி  அ�த	 தSைம வர�ப)� 
ேபாெத லா� அைத இைடமறி	த  ேவ$)�… விழி	த  ேவ$)�. 


?வ ந#ச	திர	தி� ேபர?G� ேபெராளிI� நா*க: ெபற ேவ$)� 
ச�த(ஷிகளி� அ?: ச�தி நா*க: ெபற ேவ$)�. அ
 எ*க: உட  
DOவ
� படர ேவ$)�… எ*க: ஜSவா�மா ெபற ேவ$)� எ*க: ஜSவ 
அZ�க: ெபற ேவ$)�… எ�ற உண9விைன எ)	
வி#) 
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1.எ�த� கா(ய� நைடெபற ேவ$)ேமா… 
2.எ� பா9ைவ அவ9கைள ந லவரா�க ேவ$)� 
3.எ�ைன நிைன��� ேபாெத லா� அவ9 ந லவரா�� நிைலக: வர 
ேவ$)� எ�8 
4.இ�த உண9விைன� கல�
 ெவளி�ப)	த ேவ$)�. 

இ	தைகய நிைலகைள இ�த வாe�ைகயி  நா� அைத விழி	தி?�
 
ெசய ப)த  ேவ$)�. 

ெதாழிலி  Dதலி  லாப� வ?� ெபாO
… எ லா� ச�ேதாசமாக 
இ?�ேபா�. சிறிதள. ந[ட� ஆகி வி#டா  ேபா
�. அ*ேக ெகா)	ேத� 
காB வரவி ைல… இ*ேக ெகா)	ேத� காB வரவி ைல… இ�ப� ஏமா�
 
ேபாMவி#ேட�…! எ�8 எ�ற எ$ண*க: தா� வ?�. 

அ	தைகய எ$ண*க: உ?வாகி வி#டா  அதனா  உ?வான அZ�க: 
அேத நிைனவிைன> Bவாசி���ேபா
 பலவ Sனமான எ$ண*கைள 
நம��: உ?வா�கி� ெகா$)தா� இ?���. 

அேத உண9.க: இதA� உணவாக�ப)� ெபாO
 இ�த ந ல உடலி  
அ�த	 தSைமயி� ெசயலாக ந�ைம> ேசா9வைடய> ெசM
வி)�. 
ேசா9வான எ$ண*க: அ
 உணவாக ஆனபி� எ�ன ஆ��…? 

நா� எLவள. ைத(யசாலியாக இ?�தா]� Xட… 
1.உட  வ]வாக இ?��� 
2.ேசா9வி� த�ைம வ?� ெபாO
 எ�த ேவைலையI� ெசMய D�யா
 
3.சி�தி��� த�ைமையyum இழ�க> ெசMகி�ற
. 

இைத� ேபா�ற நிைலயி  இ?�
 நா� வி)பட ேவ$)� எ�றா  நS 
விழி	தி?…! 

அ�த	 
?வ ந#ச	திர	தி� ேபர?G� ேபெராளிI� நா*க: ெபற 
ேவ$)� எ*க: உட  DOவ
� படர ேவ$)� எ*க: ஜSவா�மா ெபற 
ேவ$)� எ*க: உடலி  இ?�க�X�ய ஜSவ அZ�க: ெபற ேவ$)� 
எ�8 ஒLெவா? நிமிடD� ந� ஆ�மாவி  தSைம ^கா
 த)�க 
ேவ$)�. 
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நா� Bவாசி��� உண9.க: எத� அ��பைட� காரணமாக வ?கி�றேதா… 
உடன�யாக விழி	
… அைத	 தன��: அட�க ேவ$)� 

ஆகேவ… 
1.தSைமயி� உண9.க: உ?வா�க�ப)�ேபாெத லா� 
2.அ?: ஞானியி� உண9ைவ நா� எ)	
 உட]��: இைண	
 
3.அ�த	 தSைமகைள அட��த  ேவ$)�. 

 

ஆைற� கட�தா … நிைல ஏO… “ச�த(ஷி” – ஈYவரப#ட9 
  

1.அ8Bைவயி� Dதி9. உண?� நிைல ஏO… 
2.வ$ண	தி  ஏO�… இ�Fமியி� BழAசியி  இ�Fமி�� ஏO நா#களி� 
வார	 ெதாட9^�… 
3.“ச�த(ஷிகளி�…” ஏO நிைலயி� உ$ைம	 த	
வ நிைலI� தா� 
இ�Fமியி� உ$ைம நிைல. 

ஐ�^லைன� ப�	தறிய� X�ய நிைல ெகா$ட
 தா� “ஆறறி. ெபAற 
மனித நிைல…” மி?க*க: ஐ�
 நிைலைய� ெபAறி?�தா]� இயAைகயி� 
ெதாட9^ட� ^ ைலI� F$ைடI� நSைரI� இயAைகIட� ஒ#�	தா� 
அதNைடய ஜSவ வாe�ைக வள?கி�ற
… வாOகி�ற
. 
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உ$ண.� உ)�க.� இ?�க.�… த� ஆறா� அறிைவ மனித ஞான� 
பய�ப)	தி� ெகா$ட
. 

ஏழா� நிைலயான உய9 ஞான	தா  இ>சcர உண9வி� அ8�ண	தி� 
அறிI� நிைல ெகா$) அைடI� நிைலைய மாAறி… ஞான	தா  உண?� 
ெமM ஞான� ெகா:G�… “ஏழான நிைலைய” மனித� ெபற ேவ$)�. 

அைத� ெபற> ெசMவதA�	தா�… இ�Fமியி� BழAசியி� tல அமில 
ஒலியி� ச�த(ஷி ஒளி ெசயலினா … ஏO த�ைமயி� வள9�பி� ெசய  
ச�தி (ஷி	 ெதாட9பினா … இ�Fமியி  வளர� X�ய tல	தி� க?வி� 
வி	தி  வள9�த பல�க: தா� அ8 �ண� ெபAற நிைல. 

1.இ�த� Fமியி� Dதி9. நிைல மனித நிைல ஆறறி. நிைல…! அதA� 
அ)	த நிைல ெமM ஞான நிைல 
2.ெமM ஞான� ெபAற மனித நிைலI� இ�த� Fமியி� BழAசியி  Dதி9. 
நிைல 
3.இL ஏைழ� கட��� ெமM ஞானி த� சி	த	ைத உண9�த சி	தனாகி 
வி#டா  
4.அ
 எ#டா� நிைலயான அ[டமாசி	
 நிைலைய அைடI� நிைல. 

இயAைகயி� ெமM உண9�
 ெமM ஞான	தா  ஒளி ெபA8	 த� 
சி	த	தி� வ]வா�� சி	
 நிைலேய (ஷியா�� வழி நிைல. 

இ�Fமியி� உண9.ட� இ�Fமியி� BழAசியி  எ)�க�X�ய ஒலி 
அைலக: யாைவI�… த� ஒளியாM எ)	
 இLவா	மாவி� ஒளி ஒளிர� 
X�ய த�ைம ஒLெவா? ஆ	மாவிA�� அ�த	 த�தி உ$). 

வள9>சியி� ெதாட9 வளர… மனித உண9வி  த� சcர உண9வா  மனித� 
ெபற�X�ய க$)… ேக#)… qக9�
… Bைவ	
… உண?�.. இ�த ஐ�
 
நிைலI� அைடI� நிைல மனிதN�ேக உ$). 

இ�த ஐ�
 நிைலயி  இனிைம நிைல X#)வ
… மனித நிைலயி  இ? 
நிைலயான ஒLெவா? இயAைக நிைலயி]� த�Nட� ேமாத�X�ய 
1.ஜSவ நிைலயான ெப$ைம நிைல… வள9>சி நிைல… 
2.அ8நிைல ெகா$ட Dதி9. நிைல… சிவச�தி நிைல… 
3.ெப$ ச�தியி� வள9>சியி� ெதாட9 ெகா$) வளர�X�ய 
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நிைல��	தா� 
4.ச�த(ஷியி� ச�தி	 ெதாட9ைப உண9�த (ஷிக:… ச�திைய� 
ெப$ணாக� கா#�னா9க:. 

மனித உண9வி  அைடய� X�ய இL அ8 நிைல��� Dதி9. 
நிைலயான… ெமM ஞான	ைத உண?� ஜSவ நிைலைய ஒLெவா? 
மனிதN� அைடய ேவ$)�. 

ஏழான ஜSவ நிைலIட� எ#டா�� சி	தனா  ஒLெவா? ேகா:களாM 
உ?வா�� த�ைம எ)��� இL.ண9வி� எ$ண� ெகா$) தா� உயர 
D�I�. 

பிற ஒலி அைலகைள இ>சcர உண9.ட� எ)��� சி	
 எ�ப
.. 
1.இ�Fமியி� BழAசிIடேன… 
2.இL.டைல வி#) ஆ	மா பி(�த.ட� (ஆவிக:) 
3.எ�ெத�த ஒலிெய லா� எ)	
 இ>சcர	ைத> சி	தா�கி வள9	
� 
ெகா:கி�ேறாேமா 
4.அத� ஈ9�^� பி��பினா  ஆ	மாைவ> சிதற அ���� நிைலதா� சி	
 
விைளயா#) நிைல. (இதிேல நா� சி�க� Xடா
) 

மனித� எ	தாM த�ைத த�த இyஜSவ உடைல� ெபAறாேனா அைத� 
ேபா�ேற தாM த�ைதெய�ற ஆ	மாவி  மனித ஜSவைன மனித� ெபAற 
ெதாடைர� ேபா�8 இர$) ஆ	மாவி� ஒ? நிைலயான எ$ண	தி� 
ஒA8ைமயா  
1.உண9வி� இ�ப� (உடலி� இ�பம ல) உண9வி� இனிைமைய… 
ஆ	மாவி� இனிைமயாM… 
2.ஆ	மாவி� ஜSவ இனிைம நிைலைய மனித உண9.ட� உ:ள ெபாOேத 
3.�ண	தி� அ�பா  உணர�X�ய சம �ணDட� 
4.வி$ணிலி?�
 வ?� மி� கா�த ஒலிைய இ?பால?� எ)	
 ஒளியாக 
மாAறிட ேவ$)�. 

ஆகேவ இ>சcர வாe�ைகயி … மனிதென�ற வி	தி� tல	ைத	 
தி?tலமா��� ம�திர� தா� இ
..! இ? �ண	ைத ஒ? �ணமா�கி 
அ�ெப�N� ஆலய	ைத> சிவச�தியா�க> ெசMI� ஒLெவா?வைரI�. 

ஞான�? ெகா)��� அ?: வா��க: 
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“ஓ…� ஈYவரா… �?ேதவா…” எ�8 உ*க: உயிைர எ$ண ேவ$)�. 
1.ஓ…� ஈYவரா… எ�றா  
2.என��: “ஜSவனாக இ?�
…” உ?வா�கி� ெகா$�?�கி�றாM… எ�8 
ெபா?:. 

ஓ� ஈYவரா எ�8 எ$Z� ேபா
 உயிைர� ^?வ ம	தியி  எ$ண 
ேவ$)�. �?ேதவா எ�கி�ற ேபா
 உட]��: இ?��� அைன	
 
�ண	திA�� ந� உயிேர “�?…” எ�ற நிைலகளி  மதி	
� பழக 
ேவ$)�. 

ஆகேவ… ஈச� எ�றாேல உ*க: உயிைர	தா� நிைனவி  ெகா:ள 
ேவ$)� எ�8 ஆழமாக� பதி. ெசM
 ெகா:G*க:. ஈச� எ*ேகேயா 
இ?�
 ந�ைம இய��கி�றா� எ�8 ெவளியிேல ேதட ேவ$�யதி ைல. 

�? எ�றா  உ*க: உடலி  உ:ள அைன	திA�� �?ேவ அவ� தா�. 
அ�த� �?ைவ மதி�க ேவ$)�. 

ஏென�றா  உயி9 ஒளியாக� ெபAறவ�. �? ஒளியாக இ?�கி�றா�. 
அ�த ஒளியி� நிைல ெபற ேவ$)� எ�ற ஆறாவ
 அறிவி� த�ைம 
ெகா$) எ$ணினா  தா� �?ைவ மதி�கி�ேறா� எ�8 ெபா?:. 

�?வாக… ந� உயிைர நிைன��� ேபா
 
1.அ
 ஒளியாக நி�8 நம��: எLவா8 ெதளி.ப)	
கி�றேதா 
2.அைத� ேபால நா� அ�த �?ைவ மதி	
� பழக ேவ$)�. 
3.உயிைர ஈசனாக மதி	
� பழக ேவ$)�. 

இ ைல எ�றா  மனித� எ�ற நிைலக: ஆறாவ
 அறி. பைட	
� நா� 
ப(ணாம வள9>சியி� நிைலக: ேதMபிைறயாக இ?�க D�Iேம தவிர 
வள9பிைற எ�ற நிைலகளி  உயி(� உண9வி� த�ைம ெகா$) நிைல 
ெகா$ட சcரமான அ?: ஞானி உண9ைவ� ெபற ேவ$)� எ�றா  
1.நா� உயிைர மதி	
� பழக ேவ$)�. 
2.ஞானிக: உண9	திய அைத நா� பி�பAற ேவ$)�. 
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ஆயிர� ந�ைமக: ெசMதி?�தா]�… ஒ?வ� ந�ைம அவமதி�கி�றா� 
எ�றா  அதிலி?�
 விலக	 ெத(ய ேவ$)� 
  

வி$ணிேல உ?வான உயிரZ Fமியி� ஈ9�^��: வ?கிற
. வ�த பி�… 
ஆர�ப	திேல (உதாரணமாக) அ�த உயி9 ஒ? ப?	தி> ெச�யி� மீ
 
விOகிற
 எ�8 ைவ	
� ெகா:ேவா�. 
1.அ�த உண9ைவ qக?� ெபாO
 அ
 ஊe… ஆகி அ
 விைன�� 
நாயகனாக இய�க	 ெதாட*கி வி)கி�ற
… ^Oவாக உ?�ெப8கிற
 
2.உயி?ட� அ
 Dதலிேல ஒ�8கி�ற
… அ�த உண9வி� ச	ைத 
qக9கி�ற
 
3.நக9�
 ெச�8 மீ$)� அ
 த� இைரைய	 ேத)கி�ற
. 

Dதலி  ப(ணாம வள9>சியி  வ?� ெபாO
 இ�த நிைல…! 

பல ேகா�> சcர*களி  ப(ணாம வள9>சி ஆகி இ�8 மனிதனாக 
வள9�தபி� ஒ?வ9 ந�ைம� ேகாபி�கி�றா9… த� வாe�ைக�காக பல 
தவ8கைள> ெசM
 நா� தவ8 ெசMயாமேலேய ந� மீ
 அபா$டமான 
நிைலகளி  ெபாMைய> ெசா கிறா9… ேவதைன�ப)� ெசயைல> 
ெசய ப)	
கி�றா9. 
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1.நம
 க$ அ�த மனிதைன� பட� எ)�கி�ற
… 
2.எ]�^��: ஊனாக� பதிவா�கி வி)கி�ற
. அ
தா� ஊeவிைன 
எ�ப
. 

பி� அவ� எ	தைகய தSைமகைள நம��> ெசMதாேனா அ�த மனித 
உடலி  இ?�
 வ�த உண9வி� அைலைய ந� க$Zட� ேச9�த கா�த� 
^லனறி. கவ9�
 ந� ஆ�மாவாக Dதலி  மாA8கி�ற
. 

உயி9 அLவா8 த� ஆ�மாவாக மாறியைத இO	
 ந� உயி?ட� ஒ�றி 
நம��: உணர> ெசMகி�ற
. உண9�தா]� அ
 ஓ… எ�8 ஜSவ அZவாக 
மாAறி ந� உடலாக மாAறி வி)கி�ற
. 

1.Dதலி  நா� எைத எ$Zகி�ேறாேமா… அ
 ஊeவிைன எ�ற வி	தாக 
ஆன பி� 
2.அ�த உண9வி� ச	
 க?வாகி உட]��: உ?வாக	 ெதாட*கி 
வி)கி�ற
. 

அவ� எ	தைகய ேவதைனைய உ?வா�கினாேனா அ�த உண9வி� 
த�ைமைய நம��: அZவாக உ?வா�கி வி#டா  அ
 தா� அதA� 
உண.. 

காரண�… அZவாக உ?வாகிய பி� அ
 மீ$)� த� உண.�காக 
உண9>சிகைள	 �$)�. இைத உ?வா�கிய
 யா9…? 

உயி9. 

அ�த உயி(� த�ைம ெகா$) நா� qக9�தபி�… அ
 தாய லவா…! 
1.எ�த மனித� ந�ைம ேவதைன�ப)�ப� ெசா�னாேனா அ�த 
உண9விைன qகர�ப)� ெபாO
 
2.அவனி� நிைனவாAற  நம��: மீ$)� மீ$)� வ?கிற
. 
3.ந�ைம ெக#)� ேபாக ேவ$)� எ�8 எ$ணிய அ�த உண9வைலகைள 
அN�^கி�றா�. 
4.அேத உண9வி� ச	ைத ந� உடலி  உ?வான அZ�க: உணவாக 
எ)	
� ெகா:கிற
. 

இைத ந�றாக� கவனமாக	 ெத(�
 ெகா:G*க:…! 
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நா� ஆயிர� ந�ைமக: ெசMதா]� ஒ?வ� ந�ைம ெக#)� ேபாக 
ேவ$)� எ�8 உ8தியாக> ெசா�னா� எ�றா  ஆழமாக அைத பதி. 
ெசM
 வி#டா  அ�த எ$ண� அ�த எ$ண� உ*கைள� ெக#)� 
ேபாகேவ ைவ���. 

அதிலி?�
 த�^வதA� வழி ேவ$)� அ லவா… அ
தா� விழி	தி?…! 

1.“விழி	தி?…” எ�றா  ஒ?வ9 நம��	 தSைம ெசMகிறா9 எ�8 உA8 
ேநா�கினா  
2.அ�த உண9.க: தன��: வராதப�	 த)	
 நி8	த… அ�ெபாOேத நா� 
விழி	தி?	த  ேவ$)�. 

தாM த�ைதயைர எ$ணி ஓ…� ஈYவரா… எ�8 உயிரான ஈசனிட� 
க$ணி� நிைனைவ� ெகா$) ெச த  ேவ$)�. 

அ�த	 
?வ ந#ச	திர	தி� ேபர?G� ேபெராளிI� நா*க: ெபற 
அ?:வாM ஈYவரா… அ
 எ*க: உட  DOவ
� படர ேவ$)� எ�8 
அ�த உண9.கைள ஏ*கி� ெப8த  ேவ$)�. 

ந� உடைல உ?வா�கிய அZ�கG�� அ�த	 
?வ ந#ச	திர	தி� 
உண9.கைள உணவாக� ெகா)	
� பழக ேவ$)�. 

அ)	
… நா*க: பா9�பவ9க: அைனவ?� நல� ெபற ேவ$)�. யா9 
யாைரெய லா� ச�தி	ேதாேமா அவ9க: �)�ப*களி  எ லா� 
?வ 
ந#ச	திர	தி� ேபர?: ேபெராளி படர ேவ$)�… மகிe�
 வாe�தி)� 
ச�தி அவ9க: ெபற ேவ$)� எ�8 எ$Zத  ேவ$)�. 

1.ெமM ஞானிகளா  நம��� கா#ட� ெபAற அ�த அ?� ெப?� ச�திகைள 
எ)	
… 
2.ந�ைம� கா	தி)� உண9வாக எ�8� நா� விழி�^ட� இ?�க 
ேவ$)�. 

அ?: மக(ஷிகளி� அ?: ச�திகைள உண9ைவ ந� ந ல 
�ண*கGடN�… ேசா9வைட�த மAற உண9.கGடN� இைண	
 அைத 
நா� தியானி	
 வ?ேவா� எ�றா  ந�மிடமி?��� இ?:க: 
அக கி�ற
. 
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1.ெபா?ளறி�
 ெசய ப)� உண9வாக 
2.அ�த ெமM ஞானிகளி� உண9.க: ந�மிட	தி  இய�க� ெப8கி�றன. 

நா� மகிe�
 வாO� அ?: ச�தி ெப8கிேறா�. 

 

நா� ெப8� உய9 ஞான� மAறவ?��� பயN:ளதாக இ?�க ேவ$)� – 
ஈYவரப#ட9 
பB ம�யி  Bர��� பா … த� க�8 ��	
 அத� பி� மீ$)� பல?� 
ப?க அ
 பய�ப)கி�ற
. 
1.அ�த� பB ம� Bர��� பா  ேபா  
2.நாெம)��� உய9 ஞான	தி� த�ைம 
3.பல?��� பய�பட� X�யதாக இ?�க ேவ$)�. 

நாெம)��� உய9 ஞான� ந� உயிரான
… ந� உயிரா	மா க�8 ேபா  
ப?கி… பல?� ப?க�X�ய பலனாM ஞானியி� ச�தியாக> ெசய பட  
ேவ$)�. 

ஒLெவா?வ?��ேம… த� உண9வி … த� எ$ண	தா … த� ஆ	மாவி  
பதிய�ப#ட
 தா� நியாயமாக.�… உ$ைம எ�8�… ^ல�ப)�. ஆகேவ 
1.த� உ$ைம�� ஒ	த க?	
�க: ெகா$) உறவா)வைத தன�� 
உக�ததாI� 
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2.மா8ப#ட எ$ண*க: யாைவIேம எதி9�^ உண9ைவ	 ேதாA8வி��� 
எதி9 நிைலகைள	தா� உ$) ப$Z�. 

இ�த உ$ைமகைள எ லா� அறிய�X�ய உய9 த�ைம�காக	தா� 
அ�ைறய மாமக(ஷிக: மனிதN��: இைற	 த�ைமைய வள9��� 
நிைலைய ெநறி�ப)	தினா9க:. 

மனிதN�� ேம … ேம  நிைலயாக ெதMவ �ண*கைளI�… ெதMவ> 
சிைலகைளI�… ஆலய*கைளI�… ந ெலாO�க நைடDைற��� 
ெகா$) வ�
… உ$ைமயி� சி	த	ைத மனித� அறிய> ச(ீய 
வழிகைளI� வழி�ப)	தி> ெச�றன9. 

இைத உண9�
… 
1.நா� ஒLெவா?வ?ேம ெதMவ �ண*கைள� ெபA8 
2.ெதMவ ச�திைய வள9	
	 ெதMவ*களா�� த�ைம ெபற  ேவ$)�. 

ஞான�? ெகா)��� அ?: வா��க: 
மாமக(ஷி ஈYவராய �?ேதவ9 அவ9 தம��: ெமM ஞான	ைத விைளய 
ைவ	தா9. அவ?��: விைளவி	தைத எம��: பதிய> ெசMதா9. 

பதிய> ெசMத ஞான வி	ைத என��: (ஞான�?) வள9	
� ெகா$ேட�. 
அவ9 கா#�ய அேத அ?: ெநறி ெகா$) அ�த ஞான வி	ைத 
உ*கG��: தி?�ப	 தி?�ப� பதிய> ெசMகி�ேறா�. 

அ�த ஞான வி	ைத வளர> ெசMவதA�� X#)	 தியான� பயிAசிையI� 
ெகா)	
:ேளா�. 

ஒ?வ9 தSைமைய விைளவி��� உண9ைவ� ேக#டறி�த பி� அேத 
தSைமைய> ெசய ப)	
� உண9வாக ந�ைமI� அ
 இய��கி�ற
. 

இைத� ேபா�8 தா� இ�த அ?: ஞான உபேதச*கைள� ேக#)ண9�த 
உண9வி� த�ைமைய 
1.உ*க: உயி9 ஜSவனா��கி�ற
. 
2.உ*க: உட]��: உ:ள எ]�^��: 
3.ஊe விைன எ�ற வி	தாக� பதி. ெசMகிற
. 
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அைத மீ$)� நிைன. X8�ேபா
 விைன�� நாயகனாக அதNைடய 
இய�கமாக உ*கைள> ெசய ப)	
�. 

மாமக(ஷி ஈYவரப#டாய �?ேதவ9 
1.அவ9 வி$ணி� ஆAறைல� க$)ண9�த உண9வி� ச	ைத 
2.அைத “வி	தாக உ?வா�கி…” எ�னி  அைத� பதிய> ெசMதா9 
3.அ�த வி	திைன� பலவாறாக.. “நS ெப?��…” எ�றா9. 

தSைமைய அகAறி)� அ?: ஞான வி	தாக உ*கG��: பதிய> 
ெசMகி�ேறா�. உ*க: எ$ண	தா  
1.இைத� ப�	
ன9�தா]� ேக#)ண9�தா]� 
2.அ�த மக(ஷிகளி� உண9.கைள ஈ9��� நிைல�� வர ேவ$)� 
3.பதிவா�கியைத qக9�
… கவ9�
… Bவாசி	
… இO	
… உ*க: 
உட]��: ேச9�க ேவ$)�. (இ
 மிக.� D�கிய�) 

ஆறாவ
 அறிவி� த�ைம ெகா$) ஏழாவ
 நிைலக: ெபA8 இ�8 
ச�த(ஷி ம$டல*களாக வாe�
 ெகா$�?��� மக(ஷிக: அவ9க: 
வாe�த கால	தி  இ�ெனா? மனிதனி� ஈ9�^��: சி�கா
 உண9ைவ 
ஒளியாக மாAறி வி$Zலக� ெச�றவ9க:. 

அ	தைகய எ$ண	ைத நா� கவர ேவ$)மானா  அதA�> சமமான வ] 
நம��: ேவ$)�. ஒ? �ைல ைவ	
 எைட X�ய ெபா?ைள	 
��கினா  அ�த �  அ8�
வி)�. ஆனா  பல � கைள இைண	
� 
கயிறா�கி	 தி(	
	 ��கினா  எைட X�ய ெபா?ைள எளிதி  ��க 
D�I�. 

பல ேப9 ேச9�
 அ�த மக(ஷிகளி� அ?: ச�தி ெபற ேவ$)� எ�8 
X#டைம�பாக எ$Z�ேபா
 அ�த ெமM ஞானிகளி� அ?ைள எளிதி  
ெபற D�I�. 

இ�ேபா
 ேக#)ண9�ேதா�… இ
 சி8 
ளி தா�. சி8 
ளி ெப? 
ெவ:ளமாக� ெப?க ேவ$)�. 

மைழ கால*களி  சி8 
ளியானா]� ெப? ெவ:ளமாக எ�ப�	 திர$) 
ஓ)கி�றேதா 
1.அLவா8 ஆயிர�கண�காேனா9 இைத எ$ணி 
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2.மக(ஷிகைள உண9வி� எ$ண	தா  எ$Z� ேபா
, 
3.அவ?��> சமமாக இ�த எ$ண� வ]� ெப8கிற
. 
4.அ�ெபாO
 இல�வி  அைத� ப?�� த�ைம வ?கிற
. 

அைத� ப?கிய பி� அ�த அ?: ஞான	ைத ஊe விைனயாக உ*கG��: 
விைளய> ெசM
 அைத விைன�� நாயகனாக ஆ���ேபா
 அத� 
நாயகனாக இய�கி 
1.உ*க: வாe�ைகயி  தSைமகைள அகAறி, 
2..தSைமகைள அகA8� ச�தியாக விைள�
, 
3.அ?: ஞானி உண9.ட� ஒ�றி 
4.எ�8� பிறவா நிைல எ�N� ெப?நிைலைய நS*க: அைனவ?� 
அைடய D�I�. 

ெபAற ச�திகளி� 
ைண ெகா$) இ�த வாe�ைகயி  வ?� தSைமகைள 
நS*களாக	 தா� நS�க ேவ$)ேம தவிர சாமியா9 ெசMவா9… சாமி ெசMI�… 
ேஜாசிய� ெசMI�… ஜாதக� ெசMI�… ம�திர� ெசMI� எ�8 எ$ண 
ேவ$டா�. 

உ*கைள நS*க: ந�^*க:… உ*களா  D�I�. 
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உ	தராயண� எ�பத� D�கிய	
வ� 
  

மகா சிவ� ரா	தி( எ�ற நிைலகளி  விநாயக9 த	
வ	ைத� 
பா9�க�ப)� ேபா
… வி$Zலகி  விைள�த அைன	
� ம$Zலகி  
விைள�
:ள
. அ�த உண9வி� த�ைம ஒLெவா? தாவர இன*களி  
மணD� �ணD� அறி.� ஞானDமாக இைண�
:ள
. 

அதிலி?�
 வ�த அ�த உண9.கைள	 தா� 
1.D� ேச9	
� ெகா$ட விைனகG�� ஒ�ப உட கG��: அைத 
விைனயாக> ேச9	
 
2.மகா எ�ற நிைலக: அைட�
.. மகா சிவ�… மகா சிவமாக… இ�த மனித 
உடைல உ?வா�கிI:ள
… மகா சிவ� இரா	தி(. 

அ�ைறய தின� இைத எ லா� DOைமயாக அறி�
ண9�த மக(ஷிகளி� 
உண9ைவ உA8 ேநா�கி… வி$ைண ேநா�கி ஏக ேவ$)�. காரண�… 
“இ?ளான இ�த> சcர	ைத� கட�
… ெவளிேய ெச�8…” உண9வி� 
த�ைமைய ஒளியாக மாAறியவ9க: அ�த மக(ஷிக:. 

“D?�…” மாAறியைம��� ஆறாவ
 அறிவி� 
ைண ெகா$) இ�8� 
வி$Zலகி  வாe�
 ெகா$�?��� அ�த மக(ஷிகளி� அ?: ஒளி 
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எ*கG��: படர ேவ$)�… அ�த மக(ஷிகளி� அ?: ச�தி நா*க: 
ெபற ேவ$)� எ�8 விழி	தி?�க ேவ$)�…! 

இைத எ லா� ஏ� ெசா கிேறா� எ�றா  
1.உண9.��: இ?��� உயிைர உட  மைற	த
… 
2.அேத சமய	தி  உண9வி� ந ல எ$ண*கைள ேவதைன எ�ற நCசி� 
த�ைம மைற�கி�ற
. 
3.ேகாப� எ�ற கார உண9>சிக: ந ல உண9.கைள அ
 மைற�கி�ற
 

இைத� ேபா�8 
1.இ?G��: இ?ளாக மைறய> ெசMI� இ�த உண9வி� த�ைமைய 
2.இ?G��: ஒளியாக மாAறிய அ?: ஞானியி� உண9ைவ qக9�
 ந� 
உட]��: இைண	
 
3.ந ல உண9வி� ஞான	ைத மைற	தி)� அ�த இ?ைள� ேபா�கி அ�த 
ஞானிகளி� உண9.ட� ஒ�றி 
4.வாe�ைகயி  ெதளி�தி)� நிைலக: ெகா$) அ�த ஞானியி� 
உண9.கைள நம��: ெபா*க> ெசM
 
5.ந�ைமI� மகிழ> ெசM
.. ந�ைம� பா9�ேபா9 நிைலகைளI� மகிழ> 
ெசMய ேவ$)�… மகிeவாகனா…! 

ஆகேவ வாe�ைகயி  இ
 வைரயி]� வ�த தSைமகைள நS�கிவி#) ெமM 
ஞானியி� உண9ைவ நம��: ெபா*க> ெசM
 
1.ஆறாவ
 அறிவா  “உ	தராயண�” எ�8 ஞானிக: பா  திைச மாAறி 
2.ெமM ஞானிIட� ந� வாe�ைகைய இைண	
 
3.எ	தைகய இ?: ஆனா]� அைத� பிள�தி)� நிைல ெபற ேவ$)� 
கா9	திேகயா…! 
4.ஒளி ப#டபி� அ*கி?��� ெபா?:கைள எ லா� காZவ
 ேபால நா� 
ஒளியாக மாற ேவ$)�. 

வாe�ைகயி  க$)ண9�த தSைமக: உ*கைள இய�கினா]� அ�த	 
தSைமைய இய��� த�ைமைய� பிள�
… ெமM ஞானிகளி� உண9ைவ 
qக9�
… ெமMIண9வி� த�ைமைய உ*கG��: வள9	
… ஒளியி� 
சcரமாக ஆன அ�த மக(ஷிகளி� உண9வி� ச�தியாக நS*க: மலர 
ேவ$)� எ�பதA�	 தா� மகா சிவ� இரா	தி( எ�8 இைத 
உபேதசி�ப
 (ஞான�?). 
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காரண� நா� பல ேகா�> சcர*களி]� எ)	
� ெகா$ட 
உண9ெவ லா� நம��: மகா சிவனாக ந� உடலி� த�ைம 
அைம�
:ள
. 

அ�த இ?G��:… (ந� உட]��:) 
1.உயி?ட� ஒ�றிய உண9வி� ெசயலாக நம��: உண9	தி� ெகா$) 
2.உண9வி� இய�கமாக அறி�
 ெகா$) அதனி� அறிவாக நம��: 
ெதளி�தி)� நிைலயாக 
3.^ற நிைலைய� க$)ணர> ெசMI� ஆறாவ
 அறிவாக நம�� D� 
இ?�பைத 
4.தSைமகைள வில�கி ெமM�ெபா?ைள� காZ� உண9வி� ஆAறலாக� 
ெபAறா  “அ
 தா� கா9	திேகயா…!” 

ஆறாவ
 அறிவா  பிர�மாைவ> சிைற�பி�	தா� எ�ப
 ேபால ெமM 
ஞானிகளி� உண9ைவ நம��: கவ9�
 நம��: இ?: 'e�தி?��� 
உண9வி� �ண*கைள� பிள�
 ெமM ஞானியி� உண9ைவ	 தன��: 
இைண	
 ெமM�ெபா?: க$)ண9�த உயி?ட� ஒ�8ேவா�. 
1.ெமM�ெபா?: எ�ப
 உயிேர ெமM�ெபா?: 
2.உயி(� இய�கமாக உண9வி� த�ைமதா� அதNட� இைண�த 
ெபா?:. (உயி9 எ�ப
 ெமM… qக?� ேபா
 உண9.… ெபா?:) 

ஆகேவ ஒLெவா? ெநா�யி]� நம��: உண9�தி)� உண9ைவ ஒளியி� 
சcரமாக ெமM�ெபா?ளாக… ெமMIட� ெமMயாக… எ�8� ஒளியி� 
சிகரமாக அைட�திட D�I� எ�ற இ�த	 த�ன�பி�ைகயி  இைத 
உபேதசி�கி�ேற�. 

உ	தராயண�…! நா� திைச மாAறி ெமM ஞானியி� உண9ைவ நா� 
ெபAறி)ேவா�. 
1.உட  ெப8� உண9ைவ மாAறிவி#) 
2.மீ$)� மீ$)� உட  ெப8� அ�த	 திைசைய மாAறிவி#) 
3.உயி?ட� ஒ�றிய அழியா ஒளியி� சcரமாக மாA8ேவா�. 
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கன. வாe�ைக வாழாம  நிைலயாக வாO� மக(ஷிகGட� ச*கமமாக 
ேவ$)� – ஈYவரப#ட9 
  

பCB மி#டாM ெசMI� ெபாO
… ேவக�X�ய உ[ணD�… அL இய�திர� 
ஓட�X�ய ஓ#ட	தி]�… “ஒேர ப��வ நிைலயி  ஓ)� ெபாO
 தா�…” 
ஒ�8 ேபால அ�மி#டாMகைள> ெசMய D�கி�ற
. சிறி
 ப��வ� 
மாறினா]� அைம�பி� த�ைம மாறி வி)கி�ற
. 

அைத� ேபா�ேற… இய�திர*களி  �Aபாைலகளி  பCசி� தர	தி  
�Aக�ப)� � க: ஓ#ட	தி� சம	ைத� ெகா$) ஒேர ேபா  தரDட� 
�  �Aக�ப)கி�ற
. இய�திர விைசயி� ேவகேமா… ெசயலா��� 
திறைமயி  மாAறேமா ஏAப)� ெபாO
… �லி� தர� மா8ப)கிற
 இ
 
ெசயAைக. 

ஓ9 மர	தி  காM��� காMக: அைன	
� ஒ�8 ேபா  உ?வ	தி  
இ?�பதி ைல. ெப(தாக.� சிறிதாக.� கர) த#�I� F>சி ^O�க: 
அ(	
�… F�களானா]� ச(… காM கனிகளானா]� ச(… ஒேர மர	தி� 
கனியிேலேய மா8பா)க: அ�த�த� கிைளகளி  எ)�க�ப)� ச	தி� 
ஈ9�ைப� ெகா$) கனியி� வள9>சி பி(�க�ப)வைத நா� 
கா$கி�ேறா�. 
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அைத� ேபா�8 ஒ? தாயி� �ழ�ைதக: உண9வி� த�ைம�ெகா�ப 
�ண*க: மா8ப)கி�ற
. ஆனா  ஒேர 'லி  பிற��� இர#ைட� 
�ழ�ைதக: பிற�
… த� எ$ண	தி� உண9. ெகா$) தானாM வள?� 
த?ண� வைர… இர$) �ழ�ைதகளி� உண9.க: ஏற��ைறய ஒ�8 
ேபா  இ?�கி�றன. 

'(யனி� ஒளி ஈ9�பி  Fமியி� எ�த ந#ச	திர ஒளிகளி� அைல	 
த�ைம அதிக�ப)கி�றேதா அ	த?ண	தி  உ?வாக�X�ய 
�ண	திAெகா�ப… பிற�பி� நிைல… ஜSவ அZ�களி� வள9>சி வ]� 
ெகா:கி�ற
. 

அ�த�த	 த?ண	திAெகா�ப ெநா��� ெநா� மாறி� ெகா$):ள BழAசி 
ஓ#ட	தி … உண9வி� எ$ண	தி  ெமM அறிய�X�ய ப��வ	ைத 
வள9��� ெமM ஞானியி� த�ைமI�… ஒ�ைற ஒ	
 ஒ�8 இ?�காம .. 
மா8 ெகா$ட நிைல இயAைகயி� உண9வி  வள9கி�ற
. 

ெசயAைகயி� த�ைமயி  இய�திர விைசயி� ஓ#ட	தி  ஒ�ைற� 
ேபா�ற ெசயைல	 தர	தி  ெசயலா�க D�கி�ற
. 

எ�ப� மனிதனி� எ$ண உண9. ெசயAைகயி� விCஞான	தி  பல 
ெசய  திறைமகைள வள9�க D�கி�றேதா… அைத� ேபா�8 
இயAைகயி  ெமM உண?� ப��வ வழிDைறைய… 
1.உண9வி� எ$ண	தி  எ)�க�X�ய ஞான	ைத 
2.நா� ஒ�ைற எ$Z� ெபாO
… மீ$)� மீ$)� அைதேய எ$ணி� 
ெகா$):ள த?ண	தி  
3.அLஎ$ண	திA� ஜSவித வ]ைவ ஆ	மாவி� பதிவாக> ெசய ப)	தி 
வி)கி�ேறா�. 

எ�ப� ேதாைசைய B#)� ேபா)� ெபாO
 Dதலி  B#ட ேதாைச��� 
ேம  ேம]� அதA� ேமேலேய B#)� ேபா)� ெபாO
 ேமலி?�க�X�ய 
உ[ண	ைத எ)	
 கீழி?�க�X�ய ேதாைசI� 'டாகேவ இ?�கி�ற
 
அ லவா…! 

அைத� ேபா�8… 
1.ந ல வழிேயா தSயைவேயா ஒ�றி� ெதாடைர எ$ணி எ$ணி 
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2.அேத ெதாட(  எ$ண	ைத ஓ#)�ெபாO
 
3.அத� வ]வி� த�ைமதா� ஆ	மாவி� பதி.. 

ஜSவ ஆ	மாவி� உயி9 கா�த	திA�… உ$ைமயான ந  உண9வி� ஒளி	 
த�ைமைய ந�மி  ெப8வதA�… 
1.உய9 ஞானிகளி� எ$ண	ைத 
2.சcர ஓ#ட	தி� வாe�ைக	 ெதாட9 “கனவி ” அதிகமாக எ$ண	ைத> 
ெச]	தாம  
3.(ஷிகளி� எ$ண	தி  ந� எ$ண� ெச ]� ெபாO
 
4.அவ9க: ெபAற ஒளி	 த�ைமயி� வ]வி� வ#ட	தி  ந� உயி9 ஜSவ 
அைலக: பதிவாகி 
5.ந� ஒளி வ#டேம உ$ைம	 த�ைமைய அறிய�X�ய ெமM ஞான	 
த�ைம ெபA8 வி)கி�ற
. 

உண9வி  ேமாத�ப)� வாe�ைகயி� வி?�^ ெவ8�பAற வழி	 ெதாட9 
அைடய… ந� ஒளியி� த�ைம வள9>சியி� வ]வினா … 
1.சலி�^ ேசா9. எ�ற ேவ$டாத நிைலக:… தSயைவ எ
வாகி]�… 
2.அைத எ லா� B#)� ெபாB�க�X�ய ஒளி	 த�ைமயாக 
3.ஆ	மாவி  ேமாத�ப)� எ
வாகி]� அைத ந� இ>ைச�� க#)�பட� 
X�ய ெசய]�� 
4.உண9வி� எ$ண	ைத நா� ெச]	தி எ)�க�X�ய ஞான	தி� த�ைம 
தா� “ெமM உண?� தியான Dைற…!” 

ஞான�? ெகா)��� அ?: வா��க: 
சாைலயி  ேபா�� ேபா
 �ளி	
> B	தமாக ெவ$ைமயான உைடைய� 
ேபா#)� ெகா$) ேபாகிேறா� எ�8 ைவ	
� ெகா:ேவா�. 

அ�த ேநர� நா� ேபா�� பாைதயி  ப�றிேயா அ ல
 மாேடா எ
ேவா 
சா�கைடயி  இ?�கிற
. அ
 த� வாைல வ SBகி�ற
. அ�த> ேச8 ஒ? 

ளி ந� மீ
 ப#)வி)கிற
. 

எ8�^ க��கிற
 எ�ேறா அ ல
 ஈ வ�
 உ#கா?கிற
 எ�ேறா 
அ ல
 ெகாB க��கிற
 எ�ேறா த� வாைல வ Sசிய
. ெகாB� க� 
தா*காதப� அதNைடய அறிவிA�	 த�கவா8 அ
 இய*�கிற
. 
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ப�றி��� ெகாO�^> ச	
 ஜாYதி. அதிகமான ெவ�ப*க: வ?� ேபா
 
ெவ�ப� தா�கினா  ெகாO�^ உ?�� நிைல வ?�. 

ப�றி�� வ] இ?�தா]� இ�த ெவயிலி� த�ைம வர�ேபா�� ேபா
 
அதNைடய ஞான� சா�கைடயி  ேபா#)> சகதியி  ேபா#) த� உடைல� 
பிர$) ைவ	
� ெகா:கி�ற
. அதனா  ெவ�ப� உடலி  தா��வ
 
இ ைல. 

எ?ைம��� வ] அதிகமாக இ?�தா]� இ�த ெவயி  அ���� ேபா
 
அைத	 தா*�� உண9. வ] இ ைல. அ
.� சா�கைடயிேலா 
சகதியிேலா த� உடைல� பிர$) தா� வ?�. 

சகதி��: பிர$) வ�த பிAபா) எ�ன ெசMகிற
…? அ
 த� வாைல 
வ SBகி�ற
. அதனி� ச�த9�ப� அ
. 

நா� B	தமாக	தா� ேபாகி�ேறா�. அ�ெபாO
 ந� ேமேல ப#) 
வி)கிற
? ப#ட.டேன “ஐMய..Mய…, ேச…” அ�த> சகதி ப#)வி#ட
…!” எ�8 
ந�ைம அறியாமேல ெசா ேவா�. அைத	 
ைட�க� ேபாகிேறா�. 

அ)	
 அ�த மா#ைடேயா ஏச ஆர�பி	
 வி)கி�ேறா�. 

ெவ8�^ட� “ச…ீ சனிய�…! எவ� வள9	தாேனா…!” ந) ேரா#�  ேபா�� 
ேபா
 இ�த மாதி(> ெசM
வி#ட
 எ�8 ச�த� ேபா)கி�ேறா�. 

நா� தவ8 ெசMயவி ைல. ஆனா  அ�த உண9ைவ நா� qக9�
 
அறிகி�ேறா�. 
1.இ�த	 தSய விைனக: சி	திைர – சி8 திைரகளாக 
2.ந�Dைடய அறிவி� த�ைமைய மைற�கி�ற
. 

அ
 மா). அதA� அறி. இ ைல. அ
 வாைல வ Sசிய
. ச(… ேச8 ந� மீ
 
ப#)வி#ட
. அைத	 
ைட	
� ெகா:ேவா� எ�8 ேபானா  
பரவாயி ைல. 

ஆனா  அ�த மா#ைட வள9	தவ9கைள	 தி#)ேவா�. அ ல
 மா#ைட� 
ேபBேவா�. இயAைகயிேல ந� உண9.க: இ�ப�	தா� ெசய ப)கிற
. 
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நா� இைத> ெசா கிேற� எ�றா  என��� அ�த� ^	தி தா� வ?�. 
சாைலயி  ேபா�� ேபா
 ப�றிேயா மாேடா இ�ப�> ெசMதா .. “ச…ீ 
கிரக�..,” எ�8 இ�ப�	 தா� ெசா ேவா�. 

பா9…! மா#ைட> சாைலயி  வி#) வி#) இ�ப� ேவ��ைக பா9	
� 
ெகா$�?�கி�றா�. அ�த மா) இ�ப�> ெசM
 ெகா$�?�கி�ற
 
எ�8 அ�த உண9.க: இய�கி ந�ைம அ�ப�� ேபச ைவ�க	தா� 
ெசMI�. 

ஆனா]� இ�த உண9.க: நம��: ந ல அறிைவ மைற�கிற
. இைத	 

ைட�க வழி ேவ$)மா… இ ைலயா…? 

ஏென�றா  இ
 இயAைக. இ
 ேபா�ற நிைலக: வ�தா]� ந�ைம 
அறியாமேல ந� ந ல �ண*கைள அ�த> ச�த9�ப	தி  மைற	
 
வி)கி�ற
. 

மைற	தபி� நா� ந ல ெசய  இழ�
 ேகாப� ெவ8�^ ேவதைன அ�த 
t�ைறI� நா� எ)�க�ப)� ேபா
 ேவதைன�ப)ேவா�. 

1.ேவைல��� ேபாவதA� ேநரமாகி� ேபானேத…! 
2.நா� கைட��� ேபாக ேவ$)� எ�8 நிைன	ேத�…! 
3.இேதா) நா� எ�ப�� ேபாவ
…? எ�ற இ�த ேவதைன வ?கி�ற
. 

ேவதைன எ�ப
 விஷ�. ஆனா  நா� தவ8 ெசMயவி ைல. இ�த 
உண9.க: என��: ப#)வி#ட
. இ
 ச�த9�ப�. 

ச�த9�ப	தா  ஏAப)� ேவதைன நிைலகளிலி?�
 அ
 நம��: தSைம 
எ�ப� ஏAப)கி�ற
…? எ�பைத� கா#)வதAகா	தா� 
1.ஞானிக: க?�பண சாமிைய� ேபா#)� கா$பி	தி?�பா9க:. 
2.அ?கிேல ேமா�ப நாையI� கா$பி	தி?�பா9க:. 

ஏென�றா  அ�ைறய தின� நட�த இ�த> ெசய  தSைமயானதாக நம��: 
ேமா�பமாக� ேபா�� ேபா
 இ?: 'e�
 வி)கி�ற
. 

இ�த நிைலைய� பா9	
 இேத ெவ8�பான நிைலIட� அ)	
 நS*க: 
அ]வலக	தி  ேபாM உ#கா9�
 பா?*க:. 
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அ*ேக இ?�பவ9க: யாராக இ?�தா]� ச(… 
1.ெகாCச� ெம
வாக ேவைல ெசMதாேலா அ ல
 நட�
 ேபானாேலா 
2.எ�ன…! எ?ைம மா) மாதி( இ?�கி�றா�…? 
3.ந�ைம அறியாமேல “இ�த வா9	ைத” வ?�. 

தவ8 நா� ெசMயவி ைல. நா� எ)	
� ெகா$ட அ�த உண9வி� 
ேவக	தி� த�ைம நம��: சி	திைரயாகி (சி8 திைரயாக) ந� ந ல 
�ண	ைத மைற	
 வி)கி�ற
. 

அLவா8 மைற��� தSைமகைள அகAற மக(ஷிகளி� அ?: ச�திகைள> 
ேச9	
 மகிe�
 வாe�தி)� ச�திகைள ஒLெவா?வ?� ெப8வதAகாக 
ஆலய*கைள அைம	
 ெதMவ	திA� அபிேஷக� ெசMவைதI� 
கா#�னா9க:. 

அ?: மண*கைள ந� உயி?��: அபிேஷக� ெசM
 ந�ைம அறியா
 
இய��� தSைமகளிலி?�
 வி)ப#) ெதMவ> ெசயலாக நா� ெசய பட 
ேவ$)� எ�பதAகாக அ�த	 ெதMவ> சிைலகைள ைவ	
 ெதMவ 
�ண*கைள� கா#�I:ளா9க: ஞானிக:. 

அ�த	 ெதMவ �ண	ைத நா� ெப8ேவா�. ெதMவ ச�திைய வள9�ேபா�. 
அறியா
 வ?� தSைமகளிலி?�
 வி)ப)ேவா�. 
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ெப?மா:… ெப?மா�… D?க� ெப?மா�…! 
  

ந� உயி(� த�ைம இய���… 
1.அ�த உயிரான �ண	ைத நம��: ேச9��� ேபா
 
2.தSைமைய விைளவி��� உண9வி� த�ைமைய அ
 அட�கி 
3.அதிபதியாக நி�8 ெசய ப)கிற
 “ெப?மா:…!” 

அதனி� (உயி(�) உண9வி� த�ைம ெகா$) பல ேகா�> 
சcர*களிலி?�
 மனிதனாக உ?வா�கி… அறி�தி)� ஆAற  ெகா$ட 
அதிபதியாக… ஆறாவ
 அறிவி� த�ைமைய விைனயாக> ேச9	
� 
ெகா$ட
. 

ஆக.. தSைமைய அகAறி)� மகிeவாகனா…! தSைமகைள அகAறி மகிe�தி)� 
வாகனமாக நம��: அதிபதியாக வ SAறி?�ப
 அ�த ஆறாவ
 ஆறறி. – 
D?க� ெப?மாேன..! 

1.நம��: ஆ$�)� உயி9 ெப?மாளாக இ?�பிN� 
2.எ லாவAறிA�� “ஆறாவ
 அறிவி� த�ைம – D?க� ெப?மா�…” 
3.மாAறியைம	தி)� ெப?மானாக அைமகி�றா�. 
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ெப?மா: ேகாவி]��� ேபாகிேறா� எ�8 ெசா கிேறா� 
1.அ�த� ெப?மா: யா9…? ந� உயி9 தா� 
2.D?க� ெப?மா� யா9…? ந� ஆறாவ
 அறி.. 

ந� உட]��: இ?��� அைன	
 உண9.கG��� ெப?மாளாக 
இ?�ப
 உயிேர. ஆனா  இ�த ஆறாவ
 அறிவி� த�ைம வர�ப)� 
ெபாO
 
1.D?�…! மாAறி அைம��� அ�த> ச�தி ெகா$) 
2.எ லாவAைறI� ச9ீப)	
� நிைலகளாக D?க� ெப?மா�…! 
3.மாAறி)� ெப?மாளாக நம��: ஆ�மாவாக அைம�
:ள
. 

மகா சிவ�ரா	தி( எ�றா]�… 
1.உட]��: அைடப#)� கிட��� இ�த உண9வி� �ண*கைள… 
2.ச9ீப)	
� அ�த உண9வி� த�ைமகைள எ லா� சிைலயாக வ�	
.. 
3.நA�ண	தி� ெசய கைள எ லா� காவியமாக	 தS#� 
4.ஞானிக: ெவளி�ப)	தி� கா#�னா9க: ஆலய*களிேல…! 

ந� வாe�ைகயி  தSைமயான உண9.க: வ�தா]� D?க� ெப?மா�… 
ஆறாவ
 அறிவி� த�ைம ெகா$) அ�த	 தSைமகைள� பிள�
 
நS�கிவி#) ந�ைம ஆG� ஆ$டவனான ெப?மாG�� அ
 எLவா8…? 
எ�8 ஞாபக�ப)	
வ
. 

இைத� பி(	
 அவ� ஆG� ஆ#சியாக சரீான உண9வி� த�ைம 
நம��: வ?� ெபாO
 ஆ#சி^(I� ந ல �ண*கைள… 
1அ
 தைடயி�றி நம��: ந ெலாO�க	ைதI� 
2.ந  ெசயைலI� நம��: நய�ப)� உண9வி� உ8�^கைளI� அ
 
உ?வா��� த�ைமயாக 
3.உடலிேல ந ல நிைலக: வ?வ
 அ
 தா� மகிeவாகனா…! 

மகிழ> ெசMI� வாகனமாக இ?�
… D?�…! மாAறியைம��� 
ெப?மானாக அ
 நம��: அைம�
 அவனி� உண9ைவ நிைன. 
ெகா$) மகிழ> ெசMI� மக(ஷிகளி� உண9ைவ நம��: இைண	திட  
ேவ$)�. 
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மாAறி அைம	தி)� அ�த உண9வி� த�ைம ெகா$) ந�ைம ஆ$�)� 
ெப?மானாக அ�த உயி?ட� ஒ�றி நம��: மனிதனாக உ?வா�கிய 
ந ல �ண*கைள நா� கா	திட  ேவ$)�. 

ஆலய*கG��> ெச ]� ேபாெத லா� அ*ேக கா#ட�ப#):ள ெதMவ 
�ண	ைத� ெபற ேவ$)�… மல(� மண� ெபற ேவ$)�… மகிe�
 
வாe�தி)� அ�த அ?: ச�தி ெபற ேவ$)�.. மக(ஷிகளி� அ?: 
வ#ட	திேல இைண�
 வாழ ேவ$)� எ�8 ஒLெவா? நிமிடD� அ?: 
ச�திகைள எ)	
� பழக ேவ$)�. 

 

ேவ$டாத எ$ண*கைள வள9�காம  ஒளியா�� எ$ண*கைள 
வள9�க� கA8� ெகா:ள ேவ$)� – ஈYவரப#ட9 
  

கா#சி: 
ெப(ய �ர*� ஒ�8 மர	தி  அம9�
 எைதேயா ஒ? ெபா?ைள 
விடா�பி�யாக� பி�	
 ஆ#)வ
 ெத(கி�ற
. 
மAெறா? கா#சியி  ஒ?வ?��� காலி  D: �	
வைத� ேபா�8�… 
D:ைள� காலிலி?�
 எ)	
	 �ர எறிவைத� ேபா�8� ெத(கி�ற
. 
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விள�க�: 
�ர*� ஒ�ைற� பி�	தெத�றா  ”�ர*��பி�…” எ�பைத� ேபா�8 
1.மதிைய� ெகா$) ெமMIண?� ப��வமAற ஜSவனா  
2.எ	ெதாட(  எைத� பி�	தேதா… அத� ெதாட(  தா� அதNைடய 
எ$ணமி?���. 
ஆனா  ெமM எ�ற மதிைய� ெகா$) ப�	தறிய� X�ய மனித� “தா�…” 
எ�ற அக�ைதயி� பி�யி  வ]�ப)	தினா  த� வள9>சியி� வ]ைவ 
இழ��� நிைலதா� மனித உண9வி� ஒளி��> ெசய ப)�. 

இ>சcர	தி  உண9.களினா  வள?� உயிரZ�க: யாைவIேம 
ஜSவகா�த மி� அைல> ச�திைய வள9�கவ லைவ. 

அLவள9�பி� ெதாட?��	 த�னி  உய9�த ஒளி ச�தி ெபAறி?�தா]�… 
1.மனித உண9வி� ெதாட9பி  பாச� பிைண�^ட� 
2.அ�^ ப(. எ�ற அ8�ண	தி� நA�ண	ைத> ெச]	தி ெமM 
உண9வி� அற	ைத 
3.இ>சcர	ைதேய ெமMIண9வி� ெதாட9பி  ெச]	
� ெபாO
 
4.இ>சcர� ஆ$ ெப$ எ�ற நிைல மாறி	 தாயான ஜSவ சcரமாக 
5.பலவAைறI� வள9��� ஆதிச�தியி� ஜSவ ச�தியி� வி	
�களாM 
6.ஒLெவா? ஒளி	 த�ைம ெகா$ட ஜSவா	ம உயி?� வள9>சி ெப8�. 

இ�ெற�ப� '(ய� பல ேகா:களி� ஜSவைன வள9�கி�ற
…? Fமி எ�ப� 
பல ஜSவ�கைள வள9�கி�ற
…? 

அைத� ேபா�8 ஒளி ச�தி ெபAற ஒLெவா�8� ஒளியி� உ?வ� 
பைட�பாM… உ?வி  பலவAைறI� பைட	
� பைட�கவ ல த�ைம��… 
இ>சcர உண9வி  எ)��� ெமM உண9வி� ஒளி	 த�ைமைய� 
ெகா$)தா� அ�த “ஆதிச�தியி� '#Bமேம அட*கி உ:ள
…” 

மனித உண9வி  ேவ$டாத எ$ண*க: ந�ைம	 தா��பைவயாக 
ச�த9�ப	தி  வ�
 ேமாதினா]� 
1.காலிேல D: ஏறிய.ட� அைத� பி)*கி எறிவைத� ேபா�8 
2.எ$ண	திலி?�
 அைத எ லா� அ�^ற�ப)	தி)� ெசய]�� 
வரேவ$)�. 
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D:ளி� ேவதைனைய… எ)�க D�யாம  காலி  ைத	
 வி#டா  அ�த 
D: ^ைரேயறி… காைலேய எ)�க.� ஏ�… சcர ஜSவN�ேக Xட ஆப	
 
ஏAப#) வி)கிற
…! 

அைத� ேபா�8… ந� உண9வி  ேமா
� எதி9 நிைல எ$ண	ைத ஒளி 
ெகா$ட ெதMவ �ண*களி  எ$ண	ைத> ெச]	தி… ேவ$டாத 
எ$ண*கைள வள9�காம .. 
1.ெமM உண9வி�… ெமM ஞானியாக� X�ய வழியறிI� ப��வ	தா  
2.வான ம$டல	தி  எ$ணிலட*கா ந#ச	திர*க: ேகா:க: வள9�
 
ஓ)வ
 ேபா�8 
3.மனித உண9வி� எ$ண� ெகா$ட ஒLெவா?வ?ேம 
4.ஒளி ச�தி ெகா$ட உய9 த�ைம ெபற D�I�. 

ஞான�? ெகா)��� அ?: வா��க: 
ஒ?வ9 தS*� ெசMகிறா9 தS*� ெசMகிறா9 எ�8 தி?�ப	 தி?�ப 
எ$ணினா  அ�த உண9ைவ அதிகமாக> ேச9	தா  நம��: தS*� 
ெசMI� உண9.க: வ�
 ந�ைமI� தSைம ெசMய ைவ	
வி)�. ஆகேவ 
1.தSைமகைள qக9�தா  தSைம ெசMய	தா� D�Iேம தவிர 
2.ந�ைம பய�க D�Iமா…? எ�8 சA8> சி�தி	
� பா?*க:. 

ந�ைம பய�க ேவ$)� எ�றா  அ�த	 
?வ ந#ச	திர	தி� உண9ைவ 
நS*க: ெப8*க:. அ�த உண9வி� த�ைம ெகா$) தSைமயான உண9. 
qக9�தைத	 �Mைமயா�கி� ெகா:G*க:. உ*க: ஆ�மாைவ	 
�Mைமயா�கி� ெகா:G*க:. 

1.ஒ?வ� தSைம ெசMதா� எ�8 ெத(�
 ெகா$டா]� 
2.மக(ஷிகளி� அ?: ச�தி அவ9க: ெபA8 
3.அ�த	 தSைமயி  இ?�
 அவ9க: வி)படேவ$)� ஈYவரா… எ�8 
4.உ*க: உயிரான ஈசனிட� ேவ$)*க:. 
5.மAறவ9கைள� பா
கா��� உண9.ட� ெசய ப)	
*க:. 
6.அ�ேபா
 அ
 நம��� பா
கா�பாகி�ற
. 

இ�ப�> ெசMதா  நS*க: ஆலய*களிேல ேபாM அ*கி?��� 
ெதMவ	திA� அபிேஷக� ஆராதைனக: ெசMவ
 ேபா�8 உ*க: 
உட]��: மகிe>சி ஊ#)� உண9.கைள அபிேஷகி�கி�றS9க:. 
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அ�ெபாO
 உடைல உ?வா�கிய அZ�கG�� ந ல அD
 
கிைட�கி�ற
 எ�பதைன ஒLெவா? ெநா�யி]� ெதளிவா��கி�றா9 
நம
 �?நாத9. 

�?நாத9 யா?ைடய ஈ9�பி]� சி�கா
 அ�த	 
?வ ந#ச	திர	தி� ஈ9�^ 
வ#ட	தி  ஆறாவ
 அறிைவ ஏழாவ
 ஒளியான ச�த(ஷி 
ம$டல*கGட� ஒ�றி ஏகாதசி ஏகா�தமாக வாOகி�றா9. 

ைவ�$ட ஏகாதசி அ�8தா� நம
 �?நாத9 ஒளியி� சcர� ஆனா9. 
நம
 �? கா#�ய அ?: வழிகைள	தா� உ*கG�� உண9	
கி�ேறா�. 

தSைமகளிலி?�
 வி)ப)� நிைலயாக அ?: ஒளிைய எ�ப�� ெபற 
ேவ$)�…? ெபற D�I�…? எ�8 உண9	திய உண9. ெகா$) 
1.அ�த	 
?வ ந#ச	திர	ைத	 தா� என��� கா#�னா9 
2.
?வ ந#ச	திர	திலி?�
 வ?� ேபர?: ேபெராளியிைன எ)	
 நS 
ெபA8� ெகா:. 
3.இ?ைள அகAற அ
 உத.�. 
4.ெமM� ெபா?ைள� காண.� உத.�. 
5.உ�ைன அறியா
 ேச9�த தS*ைக அகAறிட.� உத.� எ�8 Xறினா9. 


?வ ந#ச	திர	தி� ஈ9�^ வ#ட	தி  �?நாத9 ஒளியி� சcரமாக 
ஆனபி� அதிேல “நSI�… ஆI: கால ெம�பரா�…” எ�8 எ�ைன அதிேல 
இைண	தா9. 

அேத ேபால உ*கைளI� ஆI: ெம�பராக அ*ேக இைண	
� 
ெகா$�?�கி�ேறா�. 

ஏென�றா  நா� எ	தைனேயா ேமாசமானவ�தா�…! சிகெர# நிைறய� 
���ேப�… எ�ென�னேவா எ லா� ���ேப�. உதவி ெசMI� த�ைம 
வ�தா]� ெசா�னப� ேக#கவி ைல எ�றா  உைத��� ப$^:ளவ�. 

ஆனா  �?நாத9 எ�ைன	 
?வ ந#ச	திர	
ட� இைண	தா9. 

ஏென�றா  ஆர�ப	தி  உடA பயிAசி எ லா� ெசM
 அ�ெபாO
 
“ெகாCச� பயி வா�…!” எ�ற நிைலயி  ெசய ப#)� ெகா$�?�ேத�. 
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உதவி ெசMய D�யவி ைல… ெசா வைத� ேக#கவி ைல… எ�றா  
இர$) த#)	 த#)வ
. இ�ப��ப#ட உண9.க: என��: உ$). 

அ�ேபா
 அ�த உைத�கி�ற உண9. வ�தா  ெக#ட உண9. தா� 
உன��: வ?� எ�8 ெதளிவாக உண9	தினா9 �?நாத9. 

ஏென�றா  என
 வாe�ைகயி  ஒLெவா? ேநர	திேலI� 
க[ட*கைளI� சிரம*கைளI� ப#) அத� tலமாக� �?நாத9 கா#�ய 
அ?: வழியி  பல அNபவ*கைள� ெபAற பி� தா� உ*கG�� இைத> 
ெசா கி�ேறா� 

சில ேநர*களி  ேரா)களி  நா� நட�
 ேபாேன� எ�றா  நாMக: 
எ�ைன	 
ர	தி வ?�. 

நாMக: 
ர	தி வ�தா  �?நாத9 எ�ன ெசMவா9..? விரைல இ�ப�� 
கா#)வா9. விரைல� கா#�ய.டேன �ைர�காம  நி�8 ேபாMவி)�. 

ஆனா  அவைர மாதி(ேய நா� ெசMய� ேபாேன�. 

நS இ�த மாதி( உண9. வர�ேபா�� ேபா
 அ
 ^	திைய மாAற 
ேவ$)ேம தவிர அதNைடய வலிைமைய� �ைற�க� Xடா
 எ�8 
அதிேலI� அNபவ*கைள� ெகா)�கி�றா9. 

1.மAறவ9கைள வ Se	தி)� ச�திகைள எ)�பதA�� பதி  
2.அவ9கைள	 ெதளிவா��� நிைலயாக அ?: உண9.கைள 
அவ9கG��: பாM>சி 
3.அவ9க: தSைம ெசMI� நிைலகள மாAறியைம	
 
4.அவ9கைள ந  வழியி  உய9	த ேவ$)� எ�8 உண9	
கி�றா9. 

இ?ைள� ேபா�கி எ ேலாைரI� கா	தி)� ெசயலாக “ந�Dைடய ெசய … 
எ�8ேம இ?�திட  ேவ$)�…” எ�8 கா#)கி�றா9 �?நாத9. 
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வி$Zலக� அைடய> ெசMI� இரகசிய� 
  

உயி(� (கதி(ய�க�) 
��^ ஒலிக: வி$ணிேல ேதா�றிய
 தா�. இைத 
Dதலி  உண9த  ேவ$)�. 

அேத சமய	தி  மAற அZ�கG� வி$ணிேல ேதா�றிய
தா�. 
ஆனா]� Fமி��: வ�தபி� Fமி��: ம$ணாக மைற�
 மAற
ட� 
கல�
 வி)கிற
. 

இதிேல உ?வா�� உண9வி� ஆவியி� நிைலகைள> '(யனி� கா�த 
ச�தி கவ9�
 அதனி� நிைலகG�ெகா�ப அZ�களாக மா8கிற
. 

அ	தைகய அZ�களி� 
ைண ெகா$) தாவர இன*களாக 
உ?வா�கினா]� 
1.அதிேல ேதா�றிய உயி(னD� அைத உணவாக உ#ெகா$டா  இ�த 
^வியி� ஈ9�பிேலேய நிைல	தி?���. 
2.இதனி�8 கட�
 ெச ல ேவ$)� எ�றா  எ�ன ெசMய ேவ$)�…? 

ஆதியிேல 
1.ேபராAற  மி�க ேபர$ட*களிலி?�
 அைவ உமிe	
� 
க:கைள 
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2.பிரபCச	தி  உ:ள இ?ப	திேயO ந#ச	திர*க: வ Se	தி இ�த� 
பிரபCச	திA� ஏAறவா8 ச�திகளாக மாAறி.. ேகா:களாக உ?வா�கி 
3.ேகா:களி  இ?�
 வ?வைத வ�	
 அ�த நCசிைன� பி(	
 
உண9விைன ஒளியாக மாAறி ஒளியி� சிகரமாக	 திகe�தேதா 
4.அைத� ேபா�8 வி$ணி� நிைலகைள� ெகா$) 
5.ஒ? ந#ச	திர	தி� மி� கதி(ய�க� ெபாறி மAெறா? கதி(ய�க� 
ெபாறிIட� ேமா
� ெபாO
 
6.அதனா  
��பி� நிைலக: ஏAப#) த� அ?கி  இ?�க�X�ய 
ேகாளி� ச�திைய� கவ9�
 
7.அ�ப�� கவ9�த நிைலக: ெகா$) தா� ஒ? உயிரZவி� ேதாAற� 
(மி�னி� ெகா$�?��� நிைல) உ?வாகிற
. 

உயி(� D�னணி எ
ேவா அதனி� நிைலக: ெகா$) மAற 
ந#ச	திர*களி� ெபாறிகளா  உ?வா�க�ப#ட அZவி� த�ைம எதி9 
நிைலயா�� ேபா
தா� ஒ? இய�க> ச�தியாக மா8கிற
. 

அத� வழியி  உடலி� உ8�^க: உ?மாறி… உண9வி� ச	
 தைசகளாக 
மாறி… உண9.�ெகா�ப �ப*க: மாறி மாறி வ�த
 தா� இய�க> ச�தி. 
பல சcர*கைள� கட�
 இத� வழியி  தா� மனிதனாக இ�8 நா� 
வ�தி?�கி�ேறா�. 

இைத எ லா� ெதளி�
 ெத(�
 DOைமயாக உண9�தவ9க: 
மாமக(ஷிக:. 
1.தன
 உயிரZ எ�த ந#ச	திர	தின நிைலக: ெகா$டேதா 
2.அ�த ந#ச	திர	தி� உண9வி� மி� அZவி� ச�திைய	 தன��: 
இைண	
 இைண	
� ேபெராளியாக மாAறி� ெகா$டா9க:. 

நா� (ஞான�?) ப��காதவ� இ	தைனI� ேபBகி�ேற�. காரண�… 
�?நாத9 இைதெய லா� என��: பதி. ெசM
 இய�க> ச�தியாக� 
ெகா$) வ�தி?�கி�றா9. 

சாமி ெசா வ
 அ9	த� ^(யவி ைலேய… ஏேதா ஒ? உலக	தி  
ெப(தாக> ெசா கிறா9…! எ�8 வி#)வி#டா  அைத	 த:ளி வி#)வி)�. 

உதாரணமாக… தி#)பவ9கைளேயா ேகலி ெசMபவ9கைளேயா உA8� 
பா9	
 எ�ைன ேமாச� ப$ணினா9… ேகவலமாக� ேபசினா9…! எ�8 பதி. 
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ெசMதா  அ�த உண9.க: நம��: ேவகமாக விைளய	 ெதாட*�கிற
 
அ லவா…! அைத� ேபா  
1.சாமி ெசா ]� ச�திைய நா� ெபற ேவ$)� எ�8 
2.இ8�கி� பி�	
� ெகா$டா  இைத வள9�க D�I�. 

ஆதியிேல உ?வான அகYதியN�� அவ� த� தாM க?விலி?��� 
ேபா
 ெபAற வி$ணி� ஆAற  ெகா$ட நCசி� இய�கமான உண9.க: 
“F9வ ^$ணியமாக” அைம�த
. 

இ�த உண9வி� ச	
 ெகா$) அவ� வி$ைண ேநா�கி ஏ�� ேபா
… 
1.அவனி� உயி(� ஆAற  எதனி� த�ைம ெகா$) அ�த ந#ச	திர	தி� 
இய�க*க: இய�கியேதா 
2.அைதேய qக9�
… qக9�
… qக9�
… அதனி� உண9வி� த�ைமைய 
அ�த வி$ணி� ஆAறைல ஒளியாக மாAறி 
3.த� உட]��: இ?��� உண9.க: அைன	ைதI� தன�ெக�ற 
நிைலகைள� பி(	
� பி(	
 
4.உண9வி� ச	ைத ஒளியாக மாAறி இ�8� வி$Zலகி  
?வ 
ந#ச	திரமாக வாe�
 ெகா$):ளா�. 


?வ� ப�தியிலி?�
 ந� Fமி கவ?� உண9வி� ச	ைத… 
1.அ*ேக 
?வ	திேல நிைலெகா$) அ�த உண9வி� ச	ைத	 தன��: 
கவ9�
 
2.நCசிைன� பி(	
 வி#) த� உயிரான ஒளியி� சிகர	ைத அைட�
 
3.எ�த ந#ச	திர	தி  பிற�தாேனா அதனி� இன	தி� த�ைமைய 
உணவாக எ)	
� ெகா$) 
4.இ�8� மி�னி� ெகா$) உ:ளா�… 
?வ ந#ச	திரமாக…! 

அைத� ேபா�ேற ந� உயிரZவி� ேதாAற� அ
 எ�த ந#ச	திர	தி� 
கதி(ய�க	தா  உ?வானேதா அ�த உண9வி� ச	
 ெகா$) 
1.சிவ� இரா	தி(… உடலான இ?G��: இ?�பைத அ�த மைற�த 
நிைலைய 
2.த� உண9வி� நிைலயா  (உயி(� ந#ச	திர ஆAற )… ஒலி அைலகளாக 
எ$ண*களாக எ�ப� மாAறியேதா 
3.அகYதியனி� உண9விைன ந� உயிரான இய�க	திA�: இைண	
 
இைண	
 
4.இ�த வாe�ைகயி  வ?� எ	தைனேயா எதி9 நிைலயான இய�க*க: 
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இ?�பிN� 
5. ஒ?�கிைண�த இய�கமாக நாD� அகYதியைன� ேபா�8 ஒளியாக 
மாAற D�I�. 

ஆக… உடலான இ?G��: இ?�
 தா� அ�த இ?ைள� பிள�
 
உண9ைவ ஒளியாக மாA8� நிைல ெபற ேவ$)�. 

 

அற� எ
…? ெபா?: எ
..? இ�ப� எ
…? – ஈYவரப#ட9 
  

ப?	தி எ�றா  அதிலி?�
 பCைச எ)	
 ஆைடகைள ெநMவ
� 
ப?�ைப� பத�ப)	தி உ$ண.� அதனத� வள9>சி�ெகா�ப… “இ�னைத 
இ�னதிA�� பய�ப)	தலா�…” எ�ப
 மனித ஞான� அறி�த உ$ைம. 

ேம]�… இ�8 மனித� இயAைகயி  வள?� தாவர*கG��> 
ெசயAைகயி  உரமி#) இயAைக	 த�ைமயி� வள9>சிைய மா8பட> 
ெசM
 அைத வளர> ெசMய�X�ய ப��வ	ைத வள9�பவN� இேத 
மனித� தா�. 
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ஆனா  அேத மனித� தா�… 
1.த� உயிரா	மாவி� ஜSவித வாe�ைகைய 
2.த� உண9வி� எ$ண	ைத� ெகா$) 
3.த�ைன	 தாேன தா� உண9�
 உய9 நிைல ெப8ேவா� எ�ற 
வழியறியா
 
4.த� வாe�ைகயி  நட�பைவ யா.� ஊeவிைன – “விதி” எ�ற 
5.விைன� பயைன விைத	
� ெகா:கி�றா� த� எ$ண	தி . 

இயAைகையI� ெசயAைகயா�கி விCஞான	தி  பல உ$ைமகைள 
மனித> ெசய தா� வள9	த
. அேத மனித� ஜSவா	மாவி� உ$ைமயி� 
உ$ைமைய உண9�
 த�ைன	தா� ஆள ேவ$)�. 

அற�… ெபா?:… இ�ப�… 
1.அற� – ந ெலாO�க	ைத> ச	திய� எ�ற ேந9 ேகா#�  உணர.� 
2.ெபா?: – அற	ைத> ெசயலா�கி ச	திய	ைத வள9	
 
3.இ�ப� – எ�ற பிறவா ஒளி நிைல ஆன�த உண9ைவ இLவா	மா 
அைடவதAகாக 
4.D�ைதய பல ஆ$)களாக ஞானிக: மக(ஷிக: உய9 த	
வ	ைத 
உண9	திI:ளன9. 

இ�கலியி]� ^றநா�8 அகநா�8 தி?��ற: ந ெலாO�க� 
ஆ	தி>'� ேபா�ற பல � களி  வ�
:ள த	
வ*க: யா.�… மனித 
உண9வி� எ$ண� “ந ெலாO�க� ெபA8… அக	தி� ெபா?ளறி�
… 
அகில	தி� ெபா?ளா�� உ$ைமைய	 தா� வழிகா#�ன…” 

ஆகேவ ந� உயிரா	மாவி� உய9 நிைல ெபற ஊe விைன எ�ற 
விைன�பயைன எ$ண	தி  எ$ணாம … எ$ண	தி  நA�ண	ைத 
ஒLெவா?வ?� ெபA8… விதிைய மதி ெகா$)… ஞான� ெகா$) 
ெசய பட ேவ$)�. 

1.Dதலி … த� சcர உண9வி  ெவளி�பட�X�ய இ>ைசகைள 
2.த� எ$ண	தி� சி�தைன ெகா$) 
3.இ>சcர ஏ�க	தி� இ>ைசகைள அட�க� பழகி� ெகா:ள ேவ$)�. 
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சcர ஏ�க	தி� இ>ைச எ�ப
 வி?�^ ெவ8�^ பசி ��க� ேகாப� ஆைச 
இ�ப� 
�ப� காம� இைவ யாைவIேம த�னி தா� த� உண9வி  
ேதா�ற�X�ய உ�த க: தா�. 

அத� இ>ைசயி� ெசய]�� ந� உண9வி� எ$ண� ெச ]� ெபாO
 
உட  உபாைதயினா  உண9வி� எ$ண� பாதி�க�ப#)	 த�ைன	 
தாேன வ]விழ�க> ெசM
 விைன� பய� எ�ற D	திைரைய… “தாேன 
�	தி� ெகா:G� நிைலதா�…” 

உட  உபாைதையI�… உட  உண9.களினா  எ$ண	தி� வ]ைவ� 
ெகா$)… இ>சcர	தி� எ>ெசயைலI� த�N: உ:ள “இைற உயிைர� 
ெகா$)” ந லதாக மாAறிட D�I�. 

இ>சcர� எ	தைன ேகா� ஆ$)	 ெதாட(  ^OவாM F>சியாM 
மனிதனாM பல உண9.களி  பல உ?வி  உ?�ெபA8 உயி9 ஜSவனி  
இ�8:ள நிைல�� விைன�பயனி� வி	தாM வள9�
 வ�
:ள
. 

எLவிைத ஊ�ற� ெபAறேதா… அ>ெச�யாக அ
 வள9�தா]�… 
1.அைத மாAறி அைம�க�X�ய ெமM ஞான� எ�ற மதி ெகா$) 
2.மனித எ$ண	தி� உய9 ஞான	தா  
3.அற� ெபா?: இ�ப� எ�ற இனிய நிைலைய ஒLெவா?வ?� ெபற 
D�I�. 

அைத� ெபற�X�ய ப��வ	ைத	தா� இ*ேக ெதாட9�
 ேபாதைனயாக 
வழ*�கி�ேறா�. 

இ>சcர� உற*�� ெபாO
 “உற�க�” எ�8�… ெசய ப)� ெபாO
 
“விழி�^” எ�8� ெசா கி�ேறா�. ஆனா .. 
1.ஆ	மாவி� ெசயலி  இ>சcர	ைத இய�க�X�ய த�ைம ெபAற  
2.உ$ைம	 த�ைம விழி�^ நிைல ெப8கி�ற
. 

வாe�ைக நைடDைறயி  இ>சcர உண9.�ெகா�ப எ$Zபைவ யா.� 
ஆ	மாவி  பதி. ெப8கி�ற
. அேத ெதாட(� வாசைனதா� உண9. 
ெபA8 இyஜSவித இய�க	தி  கா�த மி� அைலயான இ>சcர இய�க ஓ#ட 
ஆ	மாவி  பதிவாகி வி)கி�ற
. 
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எ�பதிைவ எ$ண	தி� உண9. ெகா$) நா� ேபசி மகிe�
 
வாeகி�ேறாேமா அLவைலைய	தா� ஆ	மா ெப8கி�ற
. 

அLவைலைய	தா� ந� உண9வி� எ$ணD� ெபA8 ந�ைமயறியாம  
ேபச.� ெசய ப)	த.� ெசMகி�ற
. ந�ைம> ெசயலா��� நிைலI� 
அ
ேவதா�. ஆக.. அ�நிைல இ>சcர ஆ	மாைவ இ�Fமியி� பி��பி  
உற*க ைவ	த நிைல. 

இ�Fமியி� பி��பிலி?�
 விழி��� நிைல எ�ப
… 
1.த�ைன	தாேன தா� உண9�
… 
2.இ>சcர உண9வி� வாசைனைய… இLவா	மாவி  பதிய ைவ	
 
வள9	
� ெகா$ட நிைலைய… 
3.உய9ஞான	ைத� ெகா$) த�ைன இய��� ஆ	மாவி� உ$ைமைய 
உண9�
 
4.ஆ	மாவிA� ந  ஒலிகைள… நA�ணDட� ெகா$ட உய9 த�ைமைய… 
5.அற� ெபா?: இ�ப� எ�8 ெப(யவ9க: நம��� கா#�ய உய9 
�ண	தி� ச	திய	ைத வள9�க 
6.மாறி�ேபாக� X�ய இ>சcர	தி  உய9 �ண ச	திய	ைத� ெகா$) 
7.இyஜSவ உயிரா	மா – உய9 கா�த மி� ச�தியினா  
8.இ>சcர	தி  வாழ�X�ய வாeநாளி  – விழி�^ நிைல நா� Dதலி  ெபற 
ேவ$)�. 

ஞான�? ெகா)��� அ?: வா��க: 
இ�த வாe�ைகயிேல நா� தவ8 ெசMயவி ைல எ�றா]� தவ8 
ெசMபவ9க: நிைறய� ேபைர� பா9�கி�ேறா�. அவ9க: ச�த9�ப	தா  
தவ8க: ெசMதா]� 
1.அவ9கைள� பா9�க�X�ய ச�த9�ப� நம�� வ�
 
2.ந� ந ல �ண	ைத மைற	
 வி)கிற
. 
3.நம��: சாப விைனக: சா)கிற
. 

ஆனா  அேத சமய	தி  நம��: இ?��� பாவ விைனக: எ�ன 
ெசMI�…? 
1.ஒLெவா?வைரI� சாபமிட> ெசMI�. 
2.பாவ*க: ெசMய> ெசா ]�. 
3.ந� �ழ�ைதைய� Xட இர�கமA8� ெகா�ரமாக	 தா�க> ெசMI�. 
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பிற9 ந�றாக வள9�
 ெகா$) இ?�பா9க:. “அவ9க: ம#)� ந�றாக 
இ?�கி�றா9கேள…!” எ�பைத� பா9	த
� ெபாறாைமயி  எ�ன 
ெசMேவா�…? 

அ
… அவ� இ�ப�> ெசMகிறா�… அ�ப�> ெசMகி�றா�… எ�ற நிைலயி  
பாவ விைனகைள> ேச9	
� ெகா$ேடயி?�ேபா�. த�ைன அறியாமேல 
அ
 ெசMய ைவ���. 

நம��� அவ9கG��� ஒ�8ேம ச�ப�தேம இ?�கா
. இ?�தா]� ந� 
உண9வி� த�ைம மா8பட� ேபா�� ேபா
… 
1.பா9…! அவ9கெள லா� எ�ன	ைத� ெப(தாக> ெசMதா9க:…? எ�8 
2.இ
 ேபா�ற பாவ விைனகைள> ேச9�க> ெசMகிற
. 

ஏதாவ
 ஒ? வழியி  அவ9கG�� இைட\8 ெசMய�X�ய நிைலI� 
அவ9கைள ேவதைன�பட> ெசM
 அைத� க$) ரசி��� நிைலயாக	தா� 
வ?�. 

ஆனா  நா� தவ8 ெசMயவி ைல. 

ந� உயி?ைடய ேவைல எ�ன…? அைத நா� ெத(�
 
ைவ	தி?�கி�ேறாமா…! 

நா� எைத எ$ணினா]� “ஓ..” எ�8 ஜSவனா�கி “�…” எ�8 ந� உடலாக 
ஆ���. பா9	த
 ேக#ட
 qக9�த
 அைன	ைதI� 
1.ஓ..� நம>சிவாய… சிவாய நம ஓ…� எ�8 
2.ந� உயி9 இய�கி உடலாக ஆ�கி வி)கி�ற
 

உயி(� ேவைல அ
. 

ெந?�பி  பா	திர	ைத ைவ	
 அதிேல பல ெபா?:கைள இ#டா  எைத> 
ெசMIேமா அைத� ேபா  ந� உயிரான ெந?�பி  ேபா)� உண9.கைள 
அதA�	த�க இய�கி அதNைடய ேவைலகைள> ெசMI�. 

நா� எ�த� �ண	ைத எ)�கி�ேறாேமா அதனி� மண	தி� த�ைம 
ெகா$) அறிவாக.� அதNைடய இயAைகயி� த�ைம (அ�த மண	தி� 
இய பாக) ெகா$) உண9வா��. 
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உயி9 ந�ைம… “உண9வா  தா�” இய��கி�ற
. 

நா� அ)	தவ9களிட� 
1.உன�� உண9>சி இ?�கி�றதா..? எ�8 ேக#கி�ேறா�. 
2.ெகாCசமாவ
 அறி. இ?�கி�றதா…! எ�8 ேக#கிேறா�. 
(அறிய�X�ய திற� இ?�கி�றதா.. எ�கிேறா�) 

ஒ�ைற> ெசா ல�ப)� ேபா
 தா� உண9>சிக: வ?கிற
. நா� 
ேகாபமாக> ெசா கி�ேற�. அ�ெபாO
 அ�த உண9.க: எ�ன 
ெசMகி�ற
…? 

உ*க: உண9>சிகைள	 �$)�. நS இ�ப�> ெசா லி வி#டாயா…? இ?… 
நா� பா9�கிேற� எ�ேபா�. 

என��: ேகாபமான உண9வி� த�ைம விைளகி�ற
. அ�த� ேகாப 
உண9வி� ெசா  ேக#ேபா9 உண9>சிைய	 �$)கி�ற
. 

1.இயAைகயி� நிைலக: எLவா8 வ?கிற
…? 
2.அ
 ந�ைம எ�ப� இய��கிற
…? எ�ற நிைலைய நா� ெதளிவாக	 
ெத(�
 ெகா:ள ேவ$)�. 

இைத� ேபா�ற தSைமக: ந�ைம அZகா
 பா
கா	
� ெகா:ள 
ேவ$)� எ�பதAகாக	தா� மாமக(ஷி ஈYவர�ப#டாய �?ேதவ9 
t�8 இல#ச� ேபைர> ச�தி�க> ெசM
 பல பல அNபவ*கைள� 
ெகா)	தா9. 

இ?ப
 வ?ட கால� பல இட*கைள> BAறிேன�. ஒLெவா?வ?� 
அவ9க: தவ8 ெசMயாமேல 
1.அவ?��: 
யர நிைலக: எ�ப� விைளகி�ற
…? 
2.அவ9கைள	 தவ8:ளவ9களாக எ�ப� மாA8கி�ற
…? 
3.பாவ விைனகளாக எ�ப�> ெசMகி�றன9…? 
4.சாப விைனகளாக எ�ப� ெவளியி)கி�றன9…? 
5.தSய விைனகளாக எ�ப� உ?வா��கி�றன9…? 
6.அவ9கைள அதிலி?�
 வி)பட> ெசMய நS எ�ன ெசMய� ேபாகி�றாM…? 
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இ
 தா� �?நாத9 எ�மிட� ேக#ட ேக:வி. அத� வழியி  விைடகளாகp 
பல அNபவ*கைள� ெபற> ெசMதா9. 

அவ?ைடய ேக:வி��	 தா� ெமM ஞானிக: கா#�ய உ$ைமயி� 
இய�க*க: எLவா8 இ?�கிற
 எ�ற நிைலைய என��: உபேதசி	
 
அைத அறிI� ஆAறலாக எ�ைன� ெபற> ெசMதா9. 

�?நாத9 என�� உபேதசி	தைத அவ9 ெபAற ெமM ஞான	ைத 
உ*கG��: பதி. ெசMவதAேக இ�த உபேதச�. பதி. ெசMதைத மீ$)� 
நிைன.��� ெகா$) வ�தா  அறியா
 வ?� தSைமகைள நS*கேள 
அகAற D�I�. 

தSைமகைள அகAற ேவ$)� எ�ற வ]வான எ$ண� ெகா$) வ?� 
ேபா
 
1.�? வழியி  உ*க: உயிைர இய�க D�I�. 
2.ெமM ஞானிகளி� உண9.கைள ஜSவனா�க D�I�. 
3.அ�த ஞானிகளி� ச�திகைள உ*க: உடலாக ஆ�க D�I�. 

�?நாத9 எம��� கா#�ய நிைலகைள	தா� உ*கG��: பதி. 
ெசMகி�ேற�. காரண� �?ைவ உ*களிட� நா� பா9�க ேவ$)� எ�8 
வி?�^கி�ேற�. 

ஒLெவா?வைரI� அவ9கைள அறியா
 தSைமக: சா)கி�றன. அ�த	 
தSைமகளிலி?�
 ஒLெவா?வ?� அகல ேவ$)� எ�ற எ$ண	ைத “நS 
அ*ேக பாM>B…” எ�றா9 �?நாத9. 

நா� என��: விைளய ைவ	த ஞான வி	திைன உன��: விைளய 
ைவ�கி�ேற�. அைத நS உன��: விைளய> ெசM. 

இ�த உண9வி� வி	திைன யா9 யா9 வி?�^கி�றனேரா… தSைமகளிலி?�
 
வி)பட ேவ$)� எ�8 யாெர லா� ஏ*கி இ?�கி�றா9கேளா… 
அவ9கG��: அைத� பதிய> ெசM. 
1.அ*ேக விைள�
 வ?� நிைலகளி  
2.அதி .. “எ�ைன நS அ*ேக கா$பாM…” எ�றா9 மாமக(ஷி ஈYவராய 
�?ேதவ9. 
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ஈYவரப#ட9 ெகா)��� “(ேமா# க$#ேரா  ச�தி” 
  

�?நாத9 எ�ைம> (ஞான�?) சா�கைட அ?ேக அமர ைவ	
 
உபேதசமாக� ெகா)	தா9. ப�றி சா�கைடயி� நாAற	ைத qகரா
 
அதA�: இ?��� ந ல உண9விைன	 தன��: qக9�
 அதனி� 
உண9வி� வள9>சியி  ப(ணாம வள9>சியாகி மனிதனாக வள9�
 
வ�த
. 

நாAறமான உண9.கைள நS�க�ப#) நாAற	ைத நS�கி)� உண9வி� 
எ$ண*களாக மனிதனாக எ�ப� வள9�
 வ�
:ேளா�…? எ�பைத 
உண9	தேவ அ*ேக உபேதசி	தா9 �?நாத9. 

சா�கைடயி  இ?��� நாAற	ைத நS qகராேத. சா�கைடயAற நிைலயாக 
1.நாAற	ைத நS�கிய அ�த அ?: ஞானியி� உண9ைவ நS இ*கி?�
 ெப8. 
2.அ�த அ?: ஞானியி� உண9.கைள நS ெபAறா  அ�த நாAற	ைத 
qகரவிடா
 
3.அைத அறிய	 தா� உத.�… அ�த	 தSைம உன��: விைளயா
. 
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அைத� ேபா�8 இ�த> சா�கைடயான வாe�ைகயி  இ?��� அ�த 
உண9விைன நS�கி ெமM�ெபா?ைள� க$)ண?� அ�த ச�திைய� ெபற> 
ெசMவதA�	 தா� உ�ைன இ*ேக அைழ	ேத�. 

காரண� இ�8 இ�த� காA8 ம$டலேம சா�கைடயாக இ?�கி�ற
. 
இைத qக9�
 qக9�
 உட]��: அ�த> சா�கைடயான ச	ைதேய 
qக?� த�ைமைய	 தா� அைட�
:ேளா�. 

வி?�^ ெவ8�^ ேவதைன எ�8 
1.பிறைர� �ைற X8� உண9.கைள	 தா� நா� அதிகமாக 
வள9	தி?�கி�ேறாேம தவிர 
2.�ைறகைள நS��� உண9.கைள நம��: வள9�கவி ைல. 

ஆகேவ நாAற	ைத� பிள�த ப�றிைய� ேபா�8 �ைறகைள நS�கி 
ந லைத qக?� ஆAற  ெபற ேவ$)�. 

பிற?ைடய �ைறகைள� க$)ண9�தா]� அவ9க: �ைறக: அகல 
ேவ$)�… ெதளி�
ண9�
 ெசய ப)� த�ைம நம��: ெபற ேவ$)� 
எ�8 எ$ணி எ)�க ேவ$)�. 

அLவா8 எ$ணி எ)��� ெபாO
 இ�த உண9.க: நம��: விைள�
 
ந� ெசா லி� உண9.கைள அ*ேக ெச]	த�ப)� ெபாO
 �ைறகைள 
நS��� ச�திகளாக அ*ேக ேதா�8கி�ற
. 

தSைமகைள அகAறி)� நிைலையI� தSைமக: உன��: ^காத 
நிைலையI� ெபற ேவ$)� எ�பதA�	தா� இ*ேக சா�கைட அ?ேக 
உ�ைன அமர> ெசM
 உன�� உண9	திய
. 

ஆனா  சா�கைடைய qக9�
 அMயMேய… எ�8 எ$ணினா  அைத 
நிைன��� ெபாOெத லா� உன��: சா�கைடைய qக?� உண9ேவ 
அதிகமாக வ?கி�ற
. 

அ�த> சா�கைட நS�க ேவ$)�… அைத	 த)�க ேவ$)� எ�8 
எ$Z� ெபாO
 அ�த> சா�கைடைய நS��� எ$ண*களாக உன��: 
வ?கி�ற
. 
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அைத� ேபா�8 தா�… 
1.நS யாைர� க$டா]�… எவைர� க$டா]�… அ*ேக காZ� �ைறக: 
எ
வாக இ?�பிN� 
2.அ�த மக(ஷியி� அ?: ஒளி ெபற ேவ$)� எ�ற உண9விைன 
உன��: ஏA8� ெகா$) 
3.அ�த மக(ஷியி� அ?: உண9.க: அவ9க: ெபற ேவ$)� அவ9கைள 
அறியாத இ?: நS*க ேவ$)� 
4.ெமM�ெபா?: க$)ண9�
 ெசய ப)� ச�தி ெபற ேவ$)� எ�8 நS 
இைத எ$ZவாM எ�றா  
5.உன��: அறிவி	த இ�த உண9.க: ெமM�ெபா?: காZ� நிைலயாக 
உன��: வ:?�. 

இ�த மனித வாe�ைகயி  பிற?ைடய �ைறகைள� காணாம  இ?�க 
D�யா
. இ?�தா]� �ைற எ�8 அ
 அறிவி�க> ெசMகி�ற
. 
1.அறிவி�க ம#)� தா� அைத� பய�ப)	த ேவ$)� 
2.அதAக)	
 அைத� பய�ப)	த�Xடா
. 

ஆனா  அறிவி�க> ெசMI� நிைலையேய தி?�ப	 தி?�ப எ$ணி 
1.இ�ப�> ெசMதா�… அ�ப�> ெசMதா�… இ�ப�ேய ெசMதா  நா� பா9	
� 
ெகா$) B�மா இ?�பதா…? 
2.அவைன விட�Xடா
…! எ�8 எ$Z� ெபாO
 
3.நம��: அறிவி	த அ�த நிைல… நம��: எ
 தவ8…? எ�8 கா#�யேதா 
4.அ�த	 தவைற நம��: விைளய ைவ	
 ந�ைமI� தவ8 
ெசMபவனாகேவ வள9	
வி)�. 

ஆக தவைற நS��� நிைலகைள	 தா� நா� வள9	
� ெகா:ள ேவ$)�. 

மனித வாe�ைகயி  �ைற இ லா
 நட�தவ9 யா?மி ைல. ஒ? 
மனிதNைடய ச�த9�ப� �ைறயான உண9. வ?� ெபாO
 �ைறயான 
உண9வாக அைத ஈ9�க�ப)� ெபாO
… 
1.அதிலி?�
 நா� எLவா8 விலகி> ெச ல ேவ$)�…? 
2.,�ைறகைள எ�ப� நS�க ேவ$)�…? எ�8 நா� எ$ண ேவ$)�. 

அ
 தா� D�கிய�. 
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அ�த� �ைறகைள நS�க அ?: ஞானியி� உண9ைவ நம��: வ]வாக 
ஏA8� ெகா$டா … நா� எ)	
� ெகா$ட அ�த (ேமா# க$#ேரா  
ச�தி யா?ட� பழகினா]�… ேபசினா]�… அவ9கைள அறியா
 இய��� 
தSைமகைள நS�கி)� ச�தியாக.�… அறி�
ண9�
 ெசய ப)� 
ச�தியாக.� அ*ேக இய�க> ெசMI�. 

இைத நா� ெசM
 பழக ேவ$)�. 

இ�8 நா� உபேயாக�ப)	
� �.வி. மAற எெல�#ரானி� சாதனகளி  t� 
மைற	
 இ?�பைத “(ேமா# க$#ேரா …” எ�ற அ�த ப#டைன� ேபா)� 
ெபாO
 சரீாக இய��கிற
.. படேமா பாடேலா அ ல
 எ�த இய�கமாக 
இ?�தா]� இ?�த இட	திலி?�ேத அைத� கவ9�
 இய�க D�கி�ற
 

இைத� ேபா�8தா� ெமM ஞானிகளி� ஆAறைல நா� எ)	
 
1.அ�த> ச�தி எ ேலா?��� கிைட�க ேவ$)� எ�ற எ$ண� நம��: 
வள?� ெபாO
 
2.ெமM� ெபா?ைள� க$)ண?� நிைலயாக (ேமா# க$#ேரா  (REMOTE 
CONTROL) ஆக 
3.ந�ைம அ�த ஞானிக: இ?��� இட	திA� அைழ	
> ெச ]�. 

ந� ெசா ைல� ேக#ேபா9 உண9.களி  அ*கி?�க�X�ய தSைமகைள 
மாAறி அைம�க இ
 உத.�. நம��:G� அ
 வராதப� ந ல 
உண9.கைள	 ெதளி�
 ெகா:G� நிைலயாக வ?�. 

இைத	தா� மகா சிவரா	தி( எ�8 இ?G��: மைற�த ெபா?ைள� 
க$)ண9�த அ?: ஞானிக: கா#�ய வழிகைள நா� ெப8� நிைலயாக 
மகா…! அைன	
� நம��: உ$) எ�8 கா#�I:ளா9க:. 

ஆகேவ அ�த அ?: ஞானிக: கா#�ய அ?: வழியி  நா� ெத(�தி)� 
நிைலயாக சிவ�ரா	தி( எ�8 விழி	தி?�ேபா�. 
1.இ?ைள நS�கி� ெபா?: காZ� நிைலயாக 
2.விழி	தி?��� அ�த உண9வி� ச�திைய நா� அைனவ?� ெப8ேவா�. 
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ம�திர ஒலியி  நா� சி�கிவிட�Xடா
 – ஈYவரப#ட9 
  

விCஞான	தா  இ�ைறய மனித� த� ஞான	தா  ெவ� ேவகமாக> 
ெசய ப)	
� இ	த?ண	தி … 
1.ம�திர ஒலியி� யாக	தா  த� ஆ	மாைவ 
2.இ�Fமியி� பி��பைலயி]:ள ஆவி ஆ	மா�களி� ஈ9�^ BழAசியி  
சி�க வி#)விட� Xடா
. 

ஆலய	தி  ஆ$டவைன வண*�� வழிDைறயறி�
 வண*க ேவ$)�. 
ஒLெவா? மனிதN��:G� ெதMவD$)…! 

1.யாக	தி� ெதாட9பி  ம�திர ஒலிைய ஒலி�க� X�ய ஆலய வழிபா#�� 
உ$ைம நிைல எ�ன…? 
2.ெதMவ	திA� ஓத�ப)� ம�திர ஒலியினா  மனித� வண*�� 
ெதMவ	திA� எ�ன பல�…? 
3.ம�திர ஒலிைய ஒலி�க� X�ய ஆ	மா�க: அதNைடய உ$ைம	 
ெதாட9ைப அறி�
 ஒலி�கி�றா9களா…? 

ஒலியி� நாத� ெகா$) தா� த�Nைடய இய�க	தி� ெதாட9^�� ஜSவ� 
ெபற வ?கி�ற
. 
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பல ஆயிர� ஆ$)கG�� Dதலி .. 
1.மனித� தா� வண*�� ெதMவ நிைல�� ஜSவ� ஏAப)	த�X�ய 
த?ண	தி  
2.மனிதனி� Dத  நிைலயான “^கe…” எ�ற 
3.ேபராைச� �ண� ஏAப#ட கால	தி  வள9�த
தா� ம�திரD� யாகD�. 

இயAைகயி� ெதாட9பி  ஜSவ சcர	திA� வ] ஏAப)	தி� ெகா:ள 
இ�மனிதனி� உடலி]:ள மி� கா�த ஒலி அைல�� மீ$)� வ]	 
த�ைம X#�� ெகா:ள� X�ய வள9>சி�காக ம�திர த�திர*கைள 
வ�	
� ெகா$டா9க: அரச9க:. 

மாய உ?�கைள� ெகா$)… த� ஈ9�^ வ#ட	திA� இL ஒலிையI� 
ஒளிையI�… ஜSவனAற ஆ	ம உயி9 அைலகைள	 த� சcர ஆ	ம 
அைலIட� ஈ9�^�ப)	தி… ம�திர	தா  அரச9க: மாய வி	ைதக: 
நட	தின9. 

அ	தைகய '#Bம	தி� Dத  வி	
 தா�… யாக*கைள நட	தி 
யாக*களி  பலியி)� நிைலக:…! 

யாக	 தSயிேல பலியிட� X�ய உயி9 ஜSவனி� ஆ	ம ஒலிைய	 த� 
சcர	தி� ஈ9�^ வ#ட	
ட� வள9	
� ெகா$ட வழி	 ெதாட( தா� 
யாக*கG� ம�திர ெஜப*கG� அரச9க: ஆ$ட கால� ெதா#) வள9�
 
வ�த
. 

அரச� அதAெக�8 �?மா9கைள நியமி	த பி�… 
1.�?விA� அரச� அ�ைமயா…? 
2.அரசN��� �? அ�ைமயா..! எ�ற ெதாட(  
3.இயAைகயி� உ$ைம	 த	
வ	ைத ஆர�ப	தி  சி	த9க: கா#�ய 
இயAைக	 ெதாட(  வள9�காம  
4.இைறவ� எ�ற உ?வ	ைத� கா#�…! 
5.மனித� த�ைன	 தாேன அட� ைவ	தி)� நிைலதா� 
6.ம�திரD� த�திரD� யாக*கG� ேவ:விகG� ஆசார 
அN[டான*கG�. 
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எLெவாலியி� ஈ9�பி  உண9வி� எ$ண� ெச கி�றேதா அதAெகா	
	 
தா� ஆ	ம உயி9 ஜSவ� ெப8கி�ற
. அLெவாலியி� ெதாட9^ 
ெகா$)தா� ஈ9�பி� ெதாட9 வ]� ெகா:கி�ற
. 

இைற	 த�ைம எ�ப
 எ*�:ள
..? இைறவ� யா9…? மனித� யா9…? 

1.மனிதN��: உ:ள உயி9	 ெதMவ� பி(�தெத�றா  இL.ட  அழிய� 
X�ய
தா�…! 
2.இ�த	 த	
வ	ைத	 த�N: அறி�த மனித� “தா� யா9…?” எ�பைத 
உணராம … 
3.கலியி� ெசயலி  ெதMவெம�ற உண9வி  ஆ	மாைவ அட� ைவ��� 
வழி	ெதாட(ேலேய 
4.மனிதனி� அறிய� X�ய உய9 ஞான	ைத வள9�கவிடா
 இ�8 உலக� 
ெச கி�றத�பா…! 

ஆனா … 
1.ெமM ஞான	தி� உ$ைமயி� த	
வ	ைத உணர�X�ய ப��வ� 
2.இyஜSவ சcர	தி  இL உயிரா	மா இய*க�X�ய கால�தா� எ�பைத 
உண9�
 
3.ஒLெவா? மனிதN� த�ைன	தாேன உண9�திட  ேவ$)�. 

ஞான�? ெகா)��� அ?: வா��க: 
ஒ? எெல�#(� ைல#ைட மனித� தா� உ?வா��கி�றா�. 

இ?ளான இட*களி  Yவி#ைச	 த#�ய பி� அ�த விள�� ெவளி>ச	ைத 
உமிe�
 இ?ைள வில��கி�ற
. விள�கி� ெவளி>ச	தா  அ*கி?��� 
ெபா?:கைள� காZ� நிைல வ?கி�ற
. 

இைத�ேபால தா� அ�த ெமMஞானிக: தன��: உண9வி� த�ைமைய 
ஆAற  மி�கதாக மாAறி இ?: 'e�த நCசிைன ஒளியாக மாAறியவ9க:. 

நCசி� த�ைம அதிகமா�� ெபாO
 இ?: 'O� நிைலகG��� 
ெகா$) வ�
வி)கி�ற
. ஆனா]� 
1.நCB ஒ? ெபா?G��: தா�கிய பி� ெவ�பமாகி�ற
. 
2.ெவ�ப� அதிகமா�� ெபாO
 ெந?�பாகி ஒளியாக மா8கி�ற
. 
3.மனிதனி� ஆறாவ
 அறி. இ	த�ைம ெகா$டேத. 
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இ?ளி� த�ைம வ?� ெபாO
 ஒளிைய� பாM>சி அ�த இ?ைள மாM	
 
இ?G��: ஒளியாக மாA8� ஆAற  ெகா$ட
 மனிதனி� ஆறாவ
 
அறி.. 

ஆதியிேல எ ைலேய இ லாத ேபர$ட	தி  நCசி� த�ைமேய பரவி 
எ*�� இ?$ட நிைலயாக இ?�த
. எ ைல எ�றா  இைத� ேபா�ற 
ேகா:கேளா ந#ச	திர*கேளா '(யேனா இ லா
 'னிய� பிரேதசமாக 
இ?�த
. 

'னிய� பிரேதச	தி  ஆவியாக� பட9�
 இ?��� அ�கால	தி  
ஆவிகளிேல மிக.� ச�தி வாM�த
 அ�த விஷ� தா�. 

ஆதியிேல அ�த விஷ	தி� த�ைம மAற அைமதி ெகா$ட நிைலகைள	 
தா���ேபா
 தா� ெவ�ப� உ?வாகி�ற
. ெவ�ப	தி� த�ைம ெப?கி 
ஒளியாக அதாவ
 ெவளி>சமாகி�ற
. 

ெவ�ப	தினா  ெவளி>ச	தி� நிைலக: வர�ேபா�� ேபா
 
1.ஈ9��� நிைல உ?வாகி… “கா�த�” 
2.த�Nட� அைண	
� ெகா$) வள?� த�ைமயாக 
3.மீ$)� மீ$)� ஜSவனா��� ச�தியாக அ
 விைளகி�ற
. 

எதNட� ேச9	
 ஒ? அZவி� த�ைம விைள�தேதா இ�த நCB 
“உலைக ஒளியா��� நிைல…” வ?கி�ற
. 

அ
 கட�
 வர�ப)� ேபா
 ஒLெவா? நிைலக: ெபA8 இLவா8 தா� 
“பிரபCச� இய�க> ச�தியாக…” மாறிய
. 

இய�க> ச�தி மாறினா]� மீ$)� நCசி� த�ைம மAெறா�8ட� 
ேமாதி ேமாதி ெந?�பாகி�ற
. பி� அ�த ெந?�பிேல நCைச� ேபா#ட 
பி� அ�த நCசிNைடய ச�தி இழ�க�ப)கி�ற
. 

நCசா தா� ெவ�ப� உ?வாகி�ற
. ஆனா  அ�த ெவ�ப	தா  நCைச 
அட�க D�கி�ற
. இLவா8 உ?வா�� உண9வி� ச�திைய அ�த� 
ேப?$ைமகைள ெமMஞானிக: தன��: க$)ண9�தன9. 



186 

 

ேபர$ட	தி� இய பி� நிைலகளI� மனிதனான பி� ஆறாவ
 அறிவி� 
த�ைம எ�ப�> ெசய ப)கிற
…? எ�ற நிைலகைளI� 
அறி�
ண9�தவ9க: மக(ஷிக:. 

ெந?�பி  நCசிைன� ேபா#டா  அ�த ெந?�பி� த�ைம நCசிைன எ�ப� 
வ Se	தி வி)கி�றேதா இைத� ேபால நCசிைன ஒ)�கி ஒளியி� சிகரமாக 
மாAறி)� நிைலக: ெபAற
 “மனிதனி� ஆறாவ
 அறி.” எ�8� 
கா#�னா9க: ஞானிக:. 

ஆறாவ
 அறிவி� 
ைண ெகா$) நCசிைன ெவ�8 
1.ஏழாவ
 நிைலயாக ஒளியாக மா8வைத	தா� ச�த(ஷி எ�8 ெசா வ
. 
2.அ�த நிைல ெபAறவ9க: ச�த(ஷி ம$டலமாக இ�8� உ:ளா9க:. 

இைத> சரீாக> ெசய ப)	தவி ைல எ�றா  உயி?ட� ஒ�றிய நிைல 
அA8 மனித உ? இ லா
 நCB ெகா$ட உட கைள	தா� ெபற D�I�. 

உதாரணமாக நா� மா#�A� ஆகார� ேபா)கிேறா� எ�றா  க)� நCசாக 
இ?��� நாAறமாக இ?��� அ�த நSைர ஊA8கி�ேறா�. 

மா) அைத உணவாக உ#ெகா$) அதிேல கல�த நCசிைன	 த� உடலாக 
மாAறி� ெகா$) அ�த நCசி� வலிைம ெகா$) ஒ? இய�க> ச�தியாக 
மாAறி உடலி� வலிைமைய அ
 ெப8கி�ற
. 
1.அதாவ
 நCைச	 த� உடலாக மாAறிவி#) 
2.அதNைடய மல	ைத நCசAறதாக மாA8கி�ற
. 

மனிதனான நாேமா உணவாக உ#ெகா:G� அதA�: இ?��� நCசிைன 
நS�கிவி#) நம
 உடைல ந லதாக (அதாவ
) ஆறாவ
 அறிவாக 
அைடகி�ற
. 

நCசிைன மலமாக மாAறி ந ல உண9வி� த�ைம உடலிலி?�
 
வர�X�ய அ�த மண	ைத	தா� ஆறாவ
 அறிவாக உண9	
கி�றன9. 

எைதI� சரணமைடய> ெசMI� ச�தியான ந� ஆறாவ
 அறிைவ	தா� 
கா9	திேகயா எ�8 காரண� ெபய9 ைவ	தன9 ஞானிக:. 
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அக$ட அ$ட	தி  வ?� எ	தைகய நCசாக இ?�தா]� அைத அட�கி 
இ?ைள நS�கி� ெமM� ெபா?ைள� க$)ண9�தவ� அகYதிய�. 

மனிதனி� நிைலக: DOைம அைட�
 வி$ ெச�ற Dத  மனித� 
அகYதிய�. 
1.தா� qக?� உண9.க: அைன	ைதI� ஒளியா�கி 
2.தனி ம$டலமாக 
?வ ந#ச	திரமாக இ?�கி�றா�. 

அ�த அகYதிய� உமிe	திய உண9வி� த�ைமைய எவெரவ9 
கவ9�தனேரா அவ9க: ஆறாவ
 அறிவி� த�ைமைய ஏழாவ
 நிைலயாக 
ஒளியாக மாAறி> ச�த(ஷி ம$டல*களாக இ�8� வாe�
 வள9�
 
ெகா$):ளா9க:. 


?வ ந#ச	திர	தி� உண9ைவ� ெபAறவ9க: அைனவ?��ேம 
1.தSைமகைள அகAறி)� நிைலI� 
2.நCசிைன	 தன��: அட�கி)� ஆAற]� 
3.உயி?ட� ஒ�8� உண9.கைள ஒளியி� சிகரமாக மாA8� நிைலக: 
வ?கி�ற
. 

ேபர$ட	தி� உ$ைமகைள மாமக(ஷி ஈYவராய �?ேதவ9 எம�� 
உண9	திைய	தா� உ*கG��> ெசா லி வ?கி�ேறா�. அகYதிய� 
உண9ைவ� கவ9�
 தா� நாN� இைத� க$ேட� எ�8 �?நாத9 
எம�� (ஞான�?) உண9	தினா9. 
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பி	
� பி:ைளயான (பி	
��ளி) ஈYவரப#ட9 
  

மாமக(ஷி ஈYவராய �?ேதவ9 பி	தைன� ேபா�8 தா� இ?�தா9. ^ற 
உலகிA� அவைர� பா9��� ெபாO
 ஒ�8மறியாத பி	த� எ�ேற 
எ$ணிேனா�. ஆனா  
1.பி	தான உட]��: நி�8 
2.ஒளியான ச	ைத தன��: வள9	
 உலகி� த�ைம அறி�
ண9�
 
3.அறி�தி#ட உண9வி� ச	ைத	 தன��: ஒளியாக மாAறி வி$Zலக� 
ெச�றா9. 

மாமர	தி  உ?வா�� காM Dதலி  ^ளி�பி� த�ைம அைட�தா]� 
Dதி9வி  கனியாகி மAறவ9க: ரசி	
 உணவாக உ#ெகா:G� நிைல 
வ?கிற
. 

அைத� ேபா�8 ந� �?நாத9 இ�த மனித வாe�ைகயி  வ�த 
1.நCசிைன qகரா
 இனி	த வாe�ைக எ�ற நிைலைய	 தன��: எ)	
 
2.நCசிைன ெவ8	
 ெமM உண9விைன	 தன��: வள9	
 
3.”த�னி>ைசயாக…” மகிe�தி)� உண9.ட� ெசய ப#டா9. 
4.அ�ப� இ?��� நிைலைய… அவைர� பா9�ேபா?�� பி	தைன� ேபா�8 
காண�ப#டா9. 
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பிAகால*களி  அவ9 உண9	திய உண9வி� ஒலிக: ெகா$) தா� 
அைத அறிய D��த
. 

இ�த� Fமியி  வாe�த உட  பAைற அவ9 அகAறிவி#) அ�த ெமM 
ஞானிக: மீ
 பA8 ெகா$) அ�த அ?: உண9.கைள அவ9 வள9	
� 
ெகா$) ஒளியி� த�ைம ெபAறா9. 

நம��: எைத� பAற ேவ$)� எைத� பAறAறதாக மாAற ேவ$)� 
எ�8 எம��	 (ஞான�?) ெதளிவாக உண9	தினா9. 

ெவ8�^ ேவதைன ேகாப� �ேராத� எ�ற நிைலI� பிறைர ெவ8	தி)� 
நிைலI� பிறைர அழி	தி)� உண9.கைளI� நம��: இைணயவிடா
 
அைத ெவ8	
 அ�த	 தSைமகைள� பAறிடா
 அ?: ஞானிIட� பA8 
ெகா$ட உண9.கைள வள9	
 அைத� கா	தி)� நிைலயாக நS எLவா8 
இ?�க ேவ$)�…? எ�8� உண9	தினா9. 

எ�ைன� பிற9 காZ� ெபாO
 நா� பி	தனாக இ?�கி�ேற�. காரண� 
1.இ�த� ^வியி� ஆைச ெகா$ட நிைலயி  அவ9க: எ�ைன� பா9��� 
ெபாO
 
2.எ�ைன� பி	த� எ�8 அவ9க: எ$Zகி�றா9க: 
3.ஆனா  ஆைசயி� நிைலக: ெகா$) அவ9க: தா� பி	தராக 
இ?�கிறா9க: எ�8 அவ9க: உணரவி ைல. 

பி	தனாகி… இ�த உடலி� த�ைம�ேகா பி	ைத� ேபா�ற உடலி� 
உண9>சிகG�ேகா… நா� அ�ைமயாவதி ைல. உண9>சிகைள அட�கி 
1.அ�த ெமM ஞானிகளி� உண9ைவ நா� ெபற ேவ$)� எ�8 
2.அ�த� பி	
� பி:ைளயாக	தா� (பி	
��ளி) நா� இ?�கிேறேன தவிர 
3.இவ9கைள� ேபா�8 உடலி� பி	
� பி:ைளயாக நா� இ ைல…! எ�8 
எ�ைம	 ெதளிவா�கினா9 �?ேதவ9. 
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மனித வி	தி� பல� உய9 ஞான� தா� – ஈYவரப#ட9 
  

இயAைகயி  அமில	தி� ஒளி ெபA8 ம$டல� ேகா:களி� ஈ9�^ 
வ#ட	தி  Fமியி� ந#ச	திர� ேகா:களி� அமில வள9>சியா  
உ?வான
 தா� இL.யி9 ஆ	மா�க:. 

அைவ வள9�க�X�ய வள9>சிI�… உ?வான அ�த	 ெதாட9 நிைலயி� 
வழி	 ெதாட( தா� வள9	
� ெகா:ள D�Iேமய�றி 
1.வள9>சி	 ெதாட?�� எதி9�^ நிைல ஏAப)� ெபாO
 
2.வள9>சியி� உ?மாற�X�ய த�ைம தா� வள9�பி  காண D�I�. 

ந� Fமியி� இயAைக	 த�ைமயி� ஜSவ வி	தி� பல� நிைலேய… 
மனிதனி� உய9 ஞான ஒளி ச�தி ெபற�X�ய… “ெதMவ நிைல தா�…” 

எ�த வி	தி� ெதாட(]�… 
1.ஒ? பயி9 வள9�
 அதனி� பல� த�தா]�… 
2.அ�த	 ெதாட(� மக'  பலவாக� ெப?�� ப��வ	தி தா� பல.� 
நைடெப8கி�றன. 
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அ	ெதாட(� ெதாட(  தா�… ஆதி மனிதனி� உண9வி  மனித உ? 
எ$ண வள9>சி ஞான� ெகா:G� உய9. நிைல…. மனித வி	தி� 
உண9வி� உய9 ம$டலமா� Fமி ம$டல	தி  உ?வான மனித> ெசய . 

இ?�தா]� இதிேல மனித� வள9>சி ெகா$) வாO� கால� மிக� 
�8கிய
தா�. 

ஓ9 விைதைய நா� விைத	
… அ�த விைத வள9�
 ெச�யாகி.. மரமாகி… 
ப��வ� ெபA8� பலனாM அதNைடய மக'  தி?�பி� ெபற�X�ய 
கால� நS$ட நா#களாகி வி)கி�ற
. 

அைத� ேபா�8 தா� இ�FமிI� வள9�
 வ�த
. 

அதNைடய வள9>சியி� ப��வ Dதி9. நிைல��� பிற�… வள9>சியி� 
பயனாM மனித உண9வி� உய9 ஞான� ெகா$) ெசய ப#ட கால�தா�… 
Fமி வி	தி� பல� க$ட கால�…! 

க$ட பலைன… மீ$)� பயிரா�கினா தா� பலனி� ெதாட9 வள9�
 
ெகா$ேட இ?���. 

ஓ9 மர� பல� த?� கால*க: D��
… அ�மர	தி� வள9>சிைய ஒ	
… 
மர	தி� Dதி9ைவ� ெகா$) ப#)� ேபான பிற�… அ�மர	தி� விைதக: 
பல ேகா�யாM வளர ைவ�க� X�ய பயைன அ�மர� த?கி�ற
. 

அ�ப�	 த�தைத விரயமா�காம  வள9��� வள9	 ெதாட9>சிைய� 
ேபா�8 தா� 
1.இ�Fமியி� வி	தி� ெதாட(  விைதயான ந� ஆ	மா.� 
2.மீ$)� பல வி	
�கைள வள9�க�X�ய விைதயா�� ப��வ	 
ெதாட(  வளர ேவ$)�. 

மனிதNைடய எ$ண	 ெதாட9 த�ைன	 தாேன தா� உண9�
… 
இயAைகயி� ஒலி ஒளி	 ெதாட9 ெகா$) உய9 ஞான	ைத அறிI� 
உ$ைம	 த	
வ ஞானியாM உய9�திட ேவ$)�. 

த� ஆ	ம உயி(� ஜSவ கா�த மி� ெதாட?��… 
1.இ�காAறைலயி  கல�
:ள மக(ஷிகளி� ஒளி அைலகைள 
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2.த� உய9வி� எ$ண	தா  qக9�ெத)��� தியான வழி ெகா$) 
3.இyஜSவ ஒளியி� ஒளி நாத	தா  மனித� ெதMவ நிைல ெபற ேவ$)�. 

ஞான�? ெகா)��� அ?: வா��க: 
பழனியி  D?க� சிைல��� ப�க	தி  ேபாக9 சமாதி 
ைவ	தி?�கி�றா9க:. 

D?கN�� அபிேஷக� ஆராதைன எ லா� ெசM
 வி#)� ேபாக9 
சமாதி�� வ�
 “உன�� ஒ? ��பி)..! எ�8 ��பி#ட பி� காணி�ைகI� 
ெகா)	
 வி#)	 த� பி:ைளகG�� ஏதாவ
 அ9>சைன ெசM
 
ெகா$டா  ேபா
� எ�8 அைத	தாேன நா� ெசMகிேறா�. 

D?க� ேகாயிலி  ேபாகைர சமாதியாக ைவ	தி?�கி�றா9க:. ஆனா  
“அவ9 யா9…?” எ�ப
 ெத(யா
. 

D?கைன� பா9	த பி�… இ�த	 ெதMவ �ண	ைத உண9	திய அ�த� 
ேபாகமாமக(ஷியி� அ?: ச�தி நா*க: ெபற ேவ$)� ஈYவரா எ�8 
இ�ப� எ$ண ேவ$)� 

D?க� சிைலைய> சி?[�	
� ெகா)	தவ� ேபாக�. சிைலைய ஏ� 
அைம	தா�…? எ�ப� அைம	தா�…? எ�8 ெத(�
 ெகா:ள ேவ$)�. 

ஆறாவ
 அறிவி� த�ைமயாக இ�த� பிரபCச� மனிதனாக எ�ப� 
உ?வா�கிய
…? எ�பைத அறி�
 ெகா$டவ9 ேபாக9. 
1.பிரபCச	தி  விைள�தைவ நவ�ேகா: அ
 தா� “நவபாஷாண�…” 
2.இ?ப	ேதO ந#ச	திர*க: இ
 “ைவர�…” 
3.இ?ப	ேதO ந#ச	திர*களி� ச	ைத இைண	
 '(யனிலி?�
 
உமிe	
� கா�த�^ல� அறி. “பாதரச�…” 

ேகா:களி� ச	ைதI� ந#ச	திர*களி� ஆAற கைளI� '(ய� 
தன��: எைத� கவ9�
 ெகா$டேதா அதனி� உண9வி� ெசயலாக 
உலைக மாA8கி�ற
 எ�ற நிைலைய அவ� உண9�
 அைத� ேபா�ேற 
உண9வி� ெசயலாக D?க� சிைலைய உ?வா�கினா�. 

எ�த� ேகா: உமிe	
கிறேதா அ
 Fமி��: பரவி வ�தா]� த� 
இன	ைத� கவ9�
 அ
 பாஷாணமாக உ?வா���. 
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இேத ேபா  இ?ப	ேதO ந#ச	திர� அ
 ஒLெவா? ந#ச	திர	திலி?�
 
உமிe	
� உண9.க: ^வி��: பரவி ஒLெவா? ைவரD� ஒLெவா? 
கலராக இ?���. 

ந#ச	திர	திலி?�
 வ?� மி� அZ�க: ^வியி� ஈ9�^��: வ�
 
தனி	
 எதி]� சி�கா
 வ S(ய உண9. ெகா$) ச�த9�பவச	தா  
Fமியிேல பதி�
 வி)கி�ற
. 

அ�ப�� பதி�
 வி#டா  
1.எ�த ந#ச	திர�… எ�த� க … எ�த ம$… எ�த> ெச�யிேல… 
2.இ
 அதிகமாக� கல�
 இ?�கி�றேதா அதனி� ச	
 வ�த பி� 
3.இத� ஈ9�^ வ#ட	திA�: ம$ணிA�: மைற�
 க?வாகி 
4.த� ச	ைத ம#)� அ
 உறிCசி 
5.ஒளியி� சிகரமாக அ�த ைவர� விைளகி�ற
. 

இைத எ லா� ேபாக� க$)ண9�தா�. 

இ�த> ச	
க: எ லா	 தாவர இன*களி]� எ லா ம$Zகளி]� 
கல�
 இ�த உண9வி� இய�கமாக> '(ய� எLவா8 ஒளி> Bடராக 
இ?�கி�றேதா இைத� ேபால ஒளியி� சிகரமாக அறி�தி)� அறிவி� 
ஆAற  ெபAறவ� மனித� எ�8 ேபாக� க$)ண9�தா�. 

அLவா8 தா� அறி�
ண9�த நிைலக: ெகா$) இ�த� பிரபCச� 
உ?வானைதேய மனித உ? ேபால அ�த உ?வ	ைத உ?வா�கினா� 
ேபாக�. அ
 தா� D?க� சிைல. 

மனிதN�� ேவ$�ய ஜSவாதாரமான அறிவி� த�ைமI� தSைமகைள 
அகA8� உண9ைவI� ெகா)��� தாவர இன*க: அ
 எLவா8 
உ?வானெத�ற நிைலையI� அறி�
 ெகா$டா� ேபாக�. 

சிைலைய உ?வா��� ெபாO
 மனிதN�� ஜSவாதாரமாக.� தSைமக: 
அகAறி)� உண9வி� த�ைம எ$ண*க: வ�	த அ�த	 தாவர*களி� 
உண9.கைள அவ� கவ9�
 அைத> சாரைணயாக� ெகா)�கி�றா�. 

உயிரZவாக	 ேதா�றியதிலி?�
 மனிதனாக வ?�ேபா
 பல வைகயான 
தாவர இன*கைள உணவாக உ#ெகா$ட
. 
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அ�த> தாவர இன> ச	தி� tலமாக வள9�
 த�ைன� கா	திட அ�த 
ஞான	தி� நிைலக: எ�ப�> ெசய ப#டேதா அ�த	 தாவர இன> ச	ைத 
எ லா� இ�த> சிைல��: சாரைணயாக� ெகா)�கி�றா�. 

மனிதனான நா� உணவாக உ#ெகா:G� உணவிA�: மைற�த நCசிைன 
மலமாக மாAறிவி#) ந லைத ந� உடலா�கி� ெகா:கி�ேறா�. 

இைத�ேபால இதA� ேந9 எதி(ைடயாக இ�த மனிதனி� சிைலைய 
உ?வா�கி	 த�ைன அறியா
 வ�த தSைமகைள அகA8� நிைலயாக 
ஆறாவ
 அறிைவ D?கா எ�8 கா#�னா9 அ�த� ேபாக9. 

ம$Zலகி  த�Nட� வாe�த ம�க:… 
1.அவ9கG��: அறியா
 வ�த நCைச நS�கி மகிe�தி)� உண9வி� 
த�ைமைய� ெப?�க ேவ$)�… 
2.வி$Zலக ஆAற  ெபற ேவ$)� எ�ற அ�த ஆைசIட� தா� 
D?க� சிைலைய� பைட	தா9 ேபாக9. 
3.D?க� சிைலைய� பா9��� மனித9க: தன��: வ?� இ?ைள நS�கி 
4.ெமM ஒளி காZ� உண9.கைள� ெபற> ெசMதா9 ேபாக9. 

அ�ெபாO
 அவ9க: மகிe>சியான உண9.கைள ெவளி�ப)	
� ெபாO
 
அ�த மகிe>சியான உண9வி� அைலகைள	 தன��: கவ9�
 ஒளியி� 
Bடராக மாAறி> ெச�றவ� ேபாக�. 

இைத	 ெதளிவாக மனதி  ைவ	
� ெகா:G*க:. 

அ�ைறய நிைலகளி  இ�த> சிைலைய� ேபாக9 உ?வா�கி அத� மீ
 
நSைர> ெசா#ட> ெசMதா9. நS(� நிைலக: ப)� ேபா
 ெவ�ப	தா  
சிைலயிலி?�
 ஆவியாக அைலகளாக� பட9கி�ற
. 

சிைலைய உA8� பா9���ேபா
 அதிலி?�
 வ?� அைலகைள 
அைனவ?� qகர ேவ$)� எ�பதAேக அLவா8 ைவ	தா9 ேபாக9. 

சிைலைய� பா9��� ெபாO
 நா� எைத எ$ண ேவ$)�…? எைத qகர 
ேவ$)�…? 



196 

 

1.D?க �ண	ைத� கா#�ய அ�த� ேபாக மாமக(ஷியி� அ?:ச�தி 
நா*க: ெபற ேவ$)�. 
2.மனிதனான ஆறாவ
 அறிவி� த�ைம DOைம ெபற ேவ$)�. 
3.எ*கைள அறியாத இ?:க: நS*க ேவ$)�. 
4.ெமM� ெபா?: காZ� திற� நா*க: ெபற ேவ$)� எ�8 ஏ*கி 
அ�த> சிைலைய� பா9	
 qகர ேவ$)� 

அதிலி?�
 ெவளி வ?� மண	ைத qக9�தா  ந� வாe�ைகயி  ந�ைம 
அறியா
 வ?� தSைமகைள மாAறி ந�ைமயி� ச�தியாக அ�த ஒளியான 
நிைலைய நா� ெபற D�I�. 

இ�8 அ�த� ேபாகமாமக(ஷிைய யாராவ
 எ$Zகி�றனரா…? அவ9 
கா#�ய அ�த அ?: ஒளி ெபற ேவ$)� எ�8 எ$Zகி�றனரா…? 

உன�� நா� அ9>சைன ெசMேத�… அதனா  எ�ைன நS கா�பாA8…! எ�ற 
நிைலகளி தா� ெச ]கி�ேறா�. 

அ�த� ேபாக மாமக(ஷி 
1.ெமM உண9வி� த�ைமைய அறி�தா� 
2.த� இன ம�க: மகிe�திட ேவ$)� எ�8 எ$ணினா� 
3.மகிe�த உண9வி� அைலகளாக� பர�^� நிைலைய> ெசMதா� 
4.மனித9 அைனவ(� உயிைர� கட.ளாக மதி	தா�. 
5.அைனவ?� ெதளி�த நிைலக: கவர ேவ$)� எ�8 ஏ*கினா�. 

D?க� ேகாயி]��� ேபானா  அ9>சைனI� இர$) பழ	ைத� பைட	
 
வி#) “எ�ைன நS பா9	
� ெகா:…” இைத	தா� ெசா கி�ேறா�. 

மனிதனி� ஆறாவ
 அறிைவ� கா	தி)� நிைலயாக அவ� ெதளி�த 
உண9. ெகா$) வி$Zலக� ெச�றா� ேபாக�. ஒளியி� Bடராக 
இ?�கி�றா�. 

மனித வாe�ைகயி  வ�த நCசிைன அட�கினா�. நCசிைன அட�கி)� 
உண9ைவ மனித உடலிேல ெபAறா� அ�த� ேபாகமாமக(ஷி. 

அ�த� ேபாகமாமக(ஷிைய நா� யா?� நிைன�கி�ேறாமா…! 
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ஜSவ�கைள ஜSவி�க> ெசMI� ச�திக: Fமியி  எ�ப� வ?கிற
…? 
  

பாைற��: இ?�
 மைல மீ
 சில இட*களி  உ>சியி  நS9 வ�வைத� 
பா9�கலா�. காரண�… 
1.அ*ேக அ�த� பாைற ஆவதA� D� ேமக*கைள� கவ9�
 அ
 
த�னி>ைசயாக நSைர� ப?கி 
2.அத� அ�யி  எ�த மைல இ?�கி�றேதா அதA�: ஊ)?வி> ெச ]� 
திற� ெபAற
. 

இ�ப��ப#ட சில ப�திக: மைலகளி  உ$)…! 

ேமக*க: ேமேல பற�
 ெச�றா]� உ>சிமைலயாக இ?�ப
 தன
 
கா�த� ^லனா  ேமக*கைள� கவ9�
 நSராக> Bர�க> ெசMகி�ற
. மைல 
உ>சிகளி  நா� பா9��� நS9க: எ லா� இ�ப�	தா�. 

இைவக: எ லா� அ�த� பாைற��: இ?�க�X�ய கா�த�^லN� 
அதN: கவ9�
 ெகா$ட அ�த உண9வி� ச	தி� 
ைண ெகா$)தா� 
அ�த� பாைறேய அைத வள9�கி�ற
. 
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1.இ�த� பாைறகளிலி?�
 ெவளி�ப)� ஆவியி� த�ைமI� 
2.அ�த� பாைற��: நSராக� கல�
 அதனி� த�ைம ஆவியாக� பட9�
 
வர�ப)� ெபாO
 
3.அதிேல உ?� ெபAற பல ெச�களி� ச	
�கG� இ
 எ லா� 
ஒ?�கிைண�
 
4.அதனி� த�ைம ஒ? ெச�யாக ஒ? வி	தாக… க?வாக உ?வானா  
5.அ	தைகய ெச�ையேயா அ ல
 மர	ைதேயா ேவ8 எ*காவ
 நா� 
ஊ�றிேனா� எ�றா  
6.அ�த மர	திலி?�
 வர�X�ய கா�த�^ல� 
7.வி$ணிலி?�
 q$ அZ�களாக	 
?வ� ப�தியி  கல�
 
ெகா$�?�பைதேயா 
8.அ ல
 கட  நS(லி?�
 ெவளி�ப)� ஆவியி� ச�திைய> '(யனி� 
கா�த ச�தி கவ9�தி?�தா  அதனி� ச�திையேயா 
9.அ�த	 தாவர இன� தன��: �வி	
… ேமக*களாக� Xட> ெசM
 நSராக 
வ�ய> ெசMகிற
 
10.அ�த நS(� ச	ைத அ
 வள9	
� ெகா:கி�ற
. 

இ�ப�I� பல நிைலக: உ$)…! இ
 எ லா� இயAைகயி  உ:ள சில 
நிைலக:. 

பல பல ெச�க: தன��: எ)	
� ெகா$ட உண9வி� இய பா  ^
� 
^
 தாவர இன*களாக� Fமியிேல வி(வைட�
 வள9�தி?�தா]� அைவ 
அைன	
� ெவளி�ப)	
� உண9.க: காAறிேல கல�
:ள
. 

அLவா8 கல�தைவகளி  உதாரணமாக ஒ? கடைல> ெச�யிேல ஒ? 
உயிரZ விO�தா  அ�த> ச	திைன அ
 கவ9�
 உட  ெபA8 சிவமாக 
மா8கி�ற
. 

சிவமா�� ெபாO
 அ�த� கடைல> ெச�யி� ச	ைத இ�த உயிரZ 
Bவாசி	
 அதிலி?�
 ெவளியி)� நிைலக: ^O�களாக	 ேதா�8கிற
. 
இ�ப� எ$ணிலட*காத ெச�களிலி?�
 ெவளி வ?கிற
. 
1.அைவ இ)� t>சைலகளிலி?�
 வ?வ
தா� 
2.மனிதனாக உ?� ெப8வதA�	 ேதைவயான ஜSவN:ள “பிராணவாI…” 
எ�8 ெசா வா9க:. 
3.தன��: மAற நCசி� த�ைமைய (க(யமில வாIைவ) மாAறி 
இயAைகயி� ஜSவித ச�திைய வள9��� ச�தி அ*ேக ெப8கி�ற
. 
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ஏென�றா  ஆர�ப நிைலயி  ேதா�றிய ெச�க: ேவ8. இ�ெபாO
 
உ?வா�� ெச�களி� இன*க: ேவ8. 

அ	தைகய ெச�யி� ச	ைத	 தா� qக9�
 இ�த உண9வி� 
ைண 
ெகா$) அ
 விைள�த இ
 இ)� t>சைலக: '(யNைடய கா�த 
ச�தியா  கவ9�
 அைலகளாக� பட9கிற
. 

ஆகேவ ஜSவZ�க: உயிரZ�களி  இ?�
 வர�X�ய உண9விைன> 
Bவாசி	
 அ�த உண9வி� த�ைம ஒ? உட]��: ஜSவி��� 
த�ைமயாக… பிராணவாIவாக� கிைட�கி�ற
. 

இ
 எ லா� ெமMஞான� பாட�…! 

 

ஆ	ம உயிைர ஆ$டவனா�க	 தா� உபேதசி�கி�ேற� – ஈYவரப#ட9 
  

மனித உண9வி� '#Bம	ைத… “மனிதேன அறிய�X�ய ஒளி ச�தி வள?� 
Bயநல> ெசயலினா தா�…” ெபா
நலனி� ப(மாண	ைத வி(.ப)	த 
D�I�. 
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மனிதN��க�த வ S(ய மி� கா�த ஒளி ச�தி மி?க	 த�ைமயி� சcர 
இய�க	தி  அதிக�ப#�?�தா]� உண9வி� ெசயைல� 
ப��வ�ப)	த�X�ய த�ைம அைவகG��� �ைற.. 

ஆகேவ “மனித எ$ண	திA�	தா�” ப�	தறிவி� '#Bம ஒளிைய 
வள9��� த�ைம… இ�Fமியி� '#BமDட� வள9�த “(ஷிகளி� 
ெசயலினா  ெசய ப)கி�ற
…!” ஒ�றி� வள9>சியி  ஒ�றி� 
ப��வ	தா . 

மி?க*கG��� பி(	
� பா9��� த�ைம மனிதைன ஒ	
 
இ?�பதி ைல. ஆனா  மி?க*கG� இ�Fமியி� (ஷிகளி� '#Bம	தி  
வள9�க�ப#ட இைற ச�தி தா�. 

அைவகG��� கழி.� உண.�… ஒேர இட	தி  ஒ�றாக இ?�தா]� 
மனிதைன ஒ	
 அ?வ?�^… நாண�… Dதலியன மி?க*கG�� 
இ?�பதி ைல. 

மனிதனி� ப�	தறிவா  தன��க�தைத உய9�ததாM� ெபA8 மகிழ� 
X�ய ப��வ� ெகா$ட ெசய  வள9>சி வ S(ய� ெபAற ஜSவ இைறய?ளி� 
உ�னத	 த�ைம ெகா$டவ�. 

தாவர*கG� மி?க*கG� மனிதN� இ�Fமியி� இைற ச�திக: தா�. 
1.இைற ச�திேய இைறIண9. ெபA8 
2.இைற	 த�ைமயி  ப��வ�ப)	த�X�ய �ண� தா� ெதMவ �ண�. 

இ�Fமியி  ஆர�ப மனித� வாe�த வாe�ைக��� இ�ைறய மனித 
வாe�ைக��� நிைறய மாAற*க: உ$). மனித	 ேதைவ��க�த 
உண.… உைட… இ?�பிட�… ஒLெவா�றி]� த� ஞான	தா  மனித 
வாe�ைகயி� வசதி��க�த ப��வ	ைத மனித� இ�8 பல வைகயி]� 
வள9	
� ெகா$):ளா�. 

அைத� ேபா�8… இ>சcர Bக	தி� ேதைவயி  வள9>சிIAற மனித� ஆ	ம 
ேதைவயி� ப��வ	ைத… இைற �ண	தி� வள9>சிைய வ]�X#)� 
ெதMவ	 த�ைமயா … இ�கலியி� மாAற	தி  க கியி … 
1.இ�ைறய மனிதைன� கா#�]� 
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2.மனித எ$ண	தி� வ S(ய	தி� ெதMவ	 த�ைமயா  
3.மனித� “பற��� நிைல” ெகா$ட உய9�த ெசய  நிைல�� வர D�I�. 

ஒ�ைற� ப��வ�ப)	தி அ�ப��வ	தி� ெபா?ைள எ�ப� நம��க�ததாக 
ஏAப)	தி சcர வாe�ைகயி  இ�ப	ைத� கா$கி�ேறாேமா அைத� 
ேபா�8… ஆ	மாவி� ப��வ	தி  அகில	தி]� கல�
:ள ஆதி ச�தியி� 
ெசய  ச�தியி  “உய9�த த�ைமயான '#Bம ஒளியா  (ஷி ச�திைய 
மனித� ெபற D�I�…” 

மனிதனி� (ஷி ச�திைய� ெகா$)தா�… 
1.t.லக ச�தியான “ஆ�க … கா	த … மாAற …” எ�ற வழி	 த�ைமயி … 
2.வள9>சியி  வள?� அ$ட� ேகா:களி … பா ெவளி ம$டல	தி  
3.எ$ணிலட*கா இைற ச�தியி  இைறIண9வா�� ெதMவ ச�தியி … 
4.ஆ$டவ� எ�ற பைட�பி� த�ைம��> ெசய  ெகா:G� 
(ஷி	த�ைமயா … 
5.அ�த�த அமில	தி� உ?	த�ைமயி  உ?வா�� உயி9	 த�ைமயி  
ப��வ� ெகா:G� பைட�பி� ஒளி	 த�ைமைய… 
6.(ஷி	த�ைமயி� ஒளி	 த�ைமயா  தன�ெகா	த ெசய]�� 
ம$டல*கைள உ?வா�கி… 
7.உ?வி� உ?�கைள உண?� வள9>சிைய	 த� வ]வா�கி… 
8.அ$ட� ேகா:கைளI� பைட��� (ஷிகளா … 
9.பைட�பி� பலனாM� ப��வ�ப)	த�ப#ட உண9வி� ெதMவ �ண	தி� 
“ஆ$டவனா���” வழி> ெசய தா�… 
10.“அ$ட	தி� '#Bம	தி  ஆதி ச�தியி� உ$ைம> ச�தி – உ?�ெப8� 
நிைல…!” 

இ>சcர	தி� உண9ைவ… “மி� கா�த ஒளி ச�திைய” இ�Fமியி� பி��பி  
இ>சcர வாe�ைகயி  அைடI� Bக	தா  உண9வி� எ$ண� ஆ	மாைவ 
வள9�க உதவா
. 

இ>சcர	ைத இ�Fமியி� பி��பிA� அட� ைவ��� மனித உண9வினா  
அைடய� ேபா�� ந�ைம எ
.மி ைல…! 

(ஷிகளி� ச�தியா  பல ேகா� ஆ$)களாM பலவAறி  வள9�
 
வ]வாகி உ:ள இL.யிரா	மாைவ… ஆ	ம உயி(� வ S(ய	தி� 
உ$ைமைய உண?� எ$ண	தி .. மனித� த�ைன	 தாேன உண?� 
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ப��வ	தா … ஆ	ம உயி(� Bயநல	ைத� ெகா$) ெபா
 நல	ைத 
வள9��� '#Bம	ைத உணர D�I�. 

தா� உ$Z� உணவிA�… 
1.ெந ைல எ)	
 அதி]:ள உமிைய ஊதி� பி(	
 வி#) 
2.மணிைய (அ(சி) எ)	
� ப��வ�ப)	தி உ$Z� மனித� 
3.தா� எ)��� எ$ண	தி� உண9ைவ� ப��வமா�கி 
4.ஆ	மாவி� ஒளிைய வள9��� த�ைம ஏ� ெபற D�யா
…? 

த�னி  உ:ள இைற	 த�ைமைய… ெதMவமா��� நA�ண� ெகா$ட 
ப��வ	தா  
1.ஆ	ம உயிைர ஆ$டவனா��� வழிDைறதா� 
2.இ*ேக உண9	த�ப)வத� ச�தி நிைலயி� உ$ைம நிைல. 

ஞான�? ெகா)��� அ?: வா��க: 
ேப#ட(ைய> சா9y ெசM
 அத� tல� மAற க?விகைள	 ெதாட9�
 
இய��வ
 ேபால “
?வ ந#ச	திர	தி� உண9ைவ வ]ேவAறி� ெகா$)… 
மAற எ லா உண9.கைளI� இய��*க:” 

நம��: ெதளி�த ச�தியான ந ல �ண*க: இ?�பிN� நம
 
வாe�ைகயி  பிற9 ேவதைன�ப)� உண9ைவ qக9�
 வி#டா  எ�ன 
ஆகி�ற
…? 

பாலி  பாதாைம� ேபா#) ைவ	தி?�தா]� அதி  ஒ? 
ளி விஷ� 
ப#டா  அ�த� பாதாமிAேக ச�தி இழ�த
 ேபால ேவதைனைய qக9�
 
வி#டா  நம��: இ?��� ந ல �ண*க: அைன	
� ச�தி இழ�
 
வி)கி�ற
. 

ஒ? விஷ� ப#டா  எ�ப� ந� தைல BA8கி�றேதா விஷ� ப#டா  ந� 
சி�தி��� த�ைம இழ�க�ப)கி�றேதா அைத� ேபால 
1.எைத எ)	தா]� ெப?� பார� ேபால	 ேதா�8�. 
2.ந� கா(ய	ைத> ெசMய D�யவி ைல எ�றா  “ேகாப�…” எ�ற 
உண9>சிக: வ?�. 
3.ந�ைம அறியாமேலேய தவ8 ெசMI� நிைலக: உ?வா��. 
4.நம�� நாேம த$டைன ெகா)��� நிைலI� வ?கி�ற
. 
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இைத� ேபா�ற நிைலகளி  எ லா� இ?�
 வி)ப)வதA� 
அதிகாைலயி  
?வ தியான	ைத எ)	
 “வாe�ைகேய தியான�…” எ�ற 
நிைலக: ெகா$) வா?*க:. 

எ�ெபாO
� உ*க: நிைன. அ�த	 
?வ ந#ச	திர	
ட� ஒ�றிேய 
இ?�க#)�. உ*க: மனைத	 �Mைம�ப)	தி� ெகா:ள யா� உபேதச 
வாயிலாக� பதி. ெசMதைத எ$ணினா  இ�த� காAறி  உ:ளைத அ?: 
ச�திகைள� கவ9�
 உ*க: தSைமகைள நS�க> ெசMI�. 

சி�தி��� ஆAற  உ*கG��: ெப?கி வாe�ைகைய ந  வழியி  வழி 
நட	
� உண9.க: உ*கG��: இய���. 

உ*க: உடலி  உ:ள உ8�^க: உ?வா�கிய அZ�க: 
?வ 
ந#ச	திர	தி� உண9ைவ ெபற> ெசMவேத நம
 �? கா#�ய அ?: 
வழியி  இ�த	 தியான� 

உதாரணமாக ஒ? ேப#ட(ைய எ)	
� ெகா$டா  ஒLெவா? 
ெநா�யிேலI� அ
 இய*கி ெகா$ேட உ:ள
. 

அதி  சா9y �ைறவாகி வி#டா  ம8ப�I� ேப#ட(ைய> சா9y ெசMய 
ேவ$)�. சா9y ெசMயவி ைல எ�றா  அதி]:ள மAற ெச க: எ
.� 
இய*கா
. இைத� ேபால 
1.உயி(]� 
2.உயி9 வழியாக உடலி  உ:ள எ லா அZ�கG��� 
3.அ�த	 
?வ ந#ச	திர	தி� உண9வி� வ S(ய	ைத ஊ#�னா  
4.சி�தி��� வலிைமயான ஆAற க: கிைட���. 

இLவா8 ெசM
 வ�தா  உ*க: வாe�ைகேய…. “தியான�” ஆ��. 

உ*க: வாe�ைகயி  அ�த	 
?வ ந#ச	திர உண9ைவ� பA8ட� 
பA8*க:. தSைமகைள� பAறAறதா�கி� ெகா:G*க:. 

ந� ந$ப9கG��� மAறவ9கG��� 
?வ ந#ச	திர	தி� ேபர?: ெபற 
ேவ$)� எ�8 அவ9கைளI� அைத� பAற> ெசMI*க:. 
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அவ9க: உடலி  உ:ள தSைமகைள அகA8� உண9ைவ ஊ#�னா , 
1.ந$ப9கG� நலமாவா9க: 
2.நாD� நலமாேவா� 
3.ந� உட]� நலமா�� 
4.ந� வாe�ைகI� நலமா�� 
5.ந� ெதாழி]� நலமா�� 

இ�த Dைறயி  ஒLெவா? �)�ப	தி]� ெசM
 அ?: வாe�ைக 
வாe�தி)*க:. 
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உ*க: வாe�ைகயி  எதி9ப)� ச�ேதக*கைள� ேபா��வதA�	தா� 
மீ$)� மீ$)� உபேதசி�கி�ேற� 
  

எ�Dைடய (ஞான�?) உபேதச	ைத நS*க: ேக#) அைத� கைட�பி�	
 
வழி நட�
 ெகா$�?�தா]� உ*க: உட]��: எ	தைனேயா 
�ண*க: எதி9�^ உண9.கைள� கா#)�. 

1.உ*கG��: அLவா8 எO� நிைலகைள மாAறி 
2.அ�த> ச�ேதக உண9.கைள நS��� நிைல�காக	தா� 
3.தி?�ப	 தி?�ப யா� உபேதசி�ப
. 

அ�த� �ைறகைள நிவ9	தி ெசMவதAகாக அ�த ெமM ஞானிக: ெபAற 
உண9.கைள மீ$)� மீ$)� ஆழமாக� பதி. ெசMI� ெபாO
 
1.இ
ேவ உ*கG�� வழிகா#�யாக அைமI�. 
2.உ*கG��: இ?�க�X�ய உ: ெபா?ைள� காண D�I�. 
3.உ*கG��: ந லைத� ெபற D�I�. 

அ�த ந�பி�ைகயி தா� இைத உபேதசி�கி�ேற�. 
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�?நாத9 எம��� கா#�ய அ?: வழி�ப� “எ�ைன விழி	தி?�க> ெசMத 
அ�த நிைலைய…” நS*கG� எ�8� விழி	தி?�
… தSைமக: உ*கG��: 
^கா
 த)	
� பழக ேவ$)�. 

காரண�… உ*கG��: தSைமகைள அறிவி�க> ெசMI� நிைலயி  “தSைம 
இ
 தா�…” எ�8 அ
 கா#�னா]� அ�த	 தSைமக: உ*கG��: 
விைளயா
 ந ல உண9வி� த�ைமைய வள9	
 தSைமகைள அகAறி)� 
ச�தியாக உ*கG��: விைளய ேவ$)�. 

ஆகேவ… தSைமைய அகAறி#ட இ?ைள� ேபா�கி#ட அ�த அ?: 
ஞானிகளி� உண9.க: ெபா?: க$)ண9�தி)� அ�த ஆAற  மி��த 
ச�தியாக உ*கG��: வளர ேவ$)� எ�8தா� எம
 �? 
அ?ளாசி�ப� 
1.நS*க: அைனவ?� அைத அவசிய� ெபற ேவ$)�… 
2.நS*க: நி>சய� ெப8வ S9க: எ�ற த�ன�பி�ைகயி  
3.காலமானா]�… கால ேநர� பா9�கா
 உய9�த ச�திைய நS*க: ெபற 
ேவ$)� எ�ற ஏ�க	
ட� 
4.உ*க: ந ல உண9.ட� அ?: ஞானிகளி� உண9ைவ இைண	
 
இைண	
 
5.ஈYவர�ப#ட9 அ?: ஆைச�ப� உ*கG�� இைத உபேதசி�கி�ேற�. 
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உடைல> ச�ைகயா�கி… “உயிைர மணியா���” ப��வ	திA� நா� வளர 
ேவ$)� 
  

1.எ�N:ேள நா�… எ�ற நிைல�ெகா�ப 
2.த�N: உ:ள த� உயிரா	மாைவ 
3.த�ைன இய��� எ லாமி  எ லாமாM� பட9�
:ள இைற உயிைர 
4.த�N:G:ள உயி9	 ெதMவ	ைத	 தா� வள9�க 
5.இ>சcர	ைத� பதரா�கி… உயிைர மணியா�க… 
6.ஜSவ வள9>சி ஓ#ட	தி  வள?� கால	தி  
7.வள9>சியி� Dதி9. நிைல DAறிய பிற� மணிைய� பி(	
 
8.”எ�N:ேள நா�…” எ�ற இைற ெதMவமான உயி9	 ெதMவ	ைத ஒளிர 
ைவ�க D�I�. 

ஜSவ உண9வி� எ$ண சcர� ஆ	ம உயி?�� உய9. நிைலயி� 
எ லாவAைறI� கட�
 ஒளி ச�தியி� ெதMவநிைல ெபற	த�க வழி�� 
வள9��� ெசய  சcர உ?நிைல. 

ெநA பயி9 வள9�
 Dதி9�
 மணிைய ெவளி�ப)	
வைத� ேபா�8 
இL.யிரா	மா உடலி  இய*�� ெபாOேத… “இL.டைல> ச�ைகயா�கி 
உயிைர மணியா�கி வள?� ப��வ	திA�” நா� வ?த  ேவ$)�. 

மனிதN��� கிைட	
:ள எ$ண	தி� ஞான	ைத ஒ�ைற அறிய� 
X�ய வள9>சிைய உய9�த எ$ண	தி  

இ�Fமி பிற ேகா:களி� 
ைண ெகா$) Bழ�8 ெகா$ேட ஓ�� 
ெகா$ேட உ:ள ஓ#ட	தி  பிற ேகா:களி� ெதாட9^ ெகா$) தா� 
வள9�
 வளர�X�ய நிைல ெபAற
. 

இ�த� Fமியி� ம$டல ஓ#ட	திAெகா�ப… 
1.இ�Fமியி  வளர�X�ய ந� உயிரா	மாைவI� ஓ9 ம$டலமாக 
உ?வா�க� X�ய த�ைம�� 
2.எைதI� வள9�கவ ல எ$ண	தி� ைசவ சி	த� மனிதனி� உண9வி  
இ?�க ேவ$)�. 
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“மனிதனி� எ$ண� தா�” வ S(ய� ெகா$) இ�Fமியி� பி��^ 
வாe�ைகயி  ஒ�ைற வள9�க.� அழி�க.� ெசய  ெகா:கி�ற
. 
எைதI� சாதி�கவ ல ச�தி மனித ஆAற  திறைம�� உ$). 

மனித� ெதMவமாக� X�ய வழி Dைற�� எ$ண	ைத> ெச]	தி 
இ�Fமி� பி��பி� இ8�க	திலி?�
 இ�Fமியி� BழAசியிலி?�
 
வி)படலா�. 

விCஞானிக: இ�8 த� ஞான	தா  க$)பி���� விCஞான� 
க?விகளினா  வான ம$டல	தி  உ:ள இரகசிய*கைளI� ஒLெவா? 
ேகா:களி  உ:ள உ$ைமகைளI� அறி�
 Fமியி  மனித 
ஆ	மா�கG�� ேவ$�ய வள9>சி�� மனித அறிவி� ஆAறைல 
விCஞான	தி  ெப?�க DயAசி�கி�றா9க: அ லவா..! 

அ�த	 திறைன� ேபா�8 மனிதN� த� உயிரா	மாைவ� பிற ேகா:களி  
எ$ண	ைத> ெச]	தி 
1.அL எ$ண	தி� ெதாட9ைப இ>சcர உண9.ட� எ)�க எ)�க 
2.இ>சcர	தி]:ள உயிரZ�க: யாைவIேம எL அமில	ைத இ>சcர 
உண9.ட� அதிகமாக எ)�க� பழகி� ெகா:கி�றேதா 
3.அ	ெதாட(� வ]	 த�ைமயா  இ>சcர� ச�ைகயாகி 
4.ஆ	ம உயி9 தனி	
> ெசய பட� X�ய வள9>சியா  இ>சcர� ஒளி> 
சcரமாகி 
5.மAற ஈ9�பி� பி��பி  இL.யிரா	மா சி�காம  ஒளி நிைல 
ெப8கி�ற
. 

எLவி	
 வள9�தா]� அLவி	தி� ெதாட9 அதனத� ஜSவ வள9>சியி  
பலவாக� பல� த?கி�ற
. மனித சcர	தி� வி	தி� உ$ைம� பல� த� 
பிற�பி  பிற�க�X�ய ஜSவ �ழ�ைதக: ம#)ம ல… மனித சcர	தி  
இ�மனிதனாM ஆ	ம உயி9 ஜSவ� ெகா$) வளர… “பல ேகா� ேகா� ஜSவ 
அZ�க:” இ>சcர	தி  வள9கி�றன. 

ஓ9 ெந  ெச�யாகி அதனி� பலனி  பல ெந கைள	 த?கி�ற
. அைத� 
ேபா�8 
1.இ>சcர	ைத இய���… “உயிரா	மாைவ வி	தா�கி” 
2.உயிரZ�க: ஒLெவா�ைறIேம வி	தி� பல�களாக 
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3.உயி(� ப?மைன ஒளியா�க� X�ய உய9 கா�த வள9>சி��� 
ப��வ�ப)	
வ
தா�…! 

தியான	தி� tல� எ)�க�X�ய உய9 ஞான	தி� மேனா ேவக	ைத 
1.மக(ஷிக: கா#�ய ைசவ	தி� சி	த �ணமான நA�ண	ைத> சம 
உண9.ட� X�ய எ$ண	தி  ப��வ�ப)	தி 
2.மி� கா�த ச�திைய இ>சcர� எ)��� வழிDைறயி  
3.இL.யிரா	மா இL.டலி]:ள ஒLெவா? உயிரZ�கைளI� பலனாக 
எ)	
 
4.த� வள9>சியி� வ S(ய� ெபற D�I�. 

தன��: உ:ள உண9வி� எ$ண	தி  இ?�
தா� மனித� ச�திைய� 
X#� உய9. நிைல��> ெச ல D�I�. இதைன உண9�
 ப��வ 
Dைறயி  ஒLெவா?வ?� பல� ெபறலா�. 

ஞான�? ெகா)��� அ?: வா��க: 
சிவ� ஆலய	தி  ந�தSYவர� சிவN��� கண���பி:ைள எ�8 ஏ� 
ைவ	தி?�கி�றா9க:…? அதனி� உ#ெபா?ைள அறி�
:ேளாமா…? 

ேகாயிலி  ேபாM ந� க[ட	ைத எ லா� ெசா லிவி#டா  அ�த	 
ெதMவ� நிவ9	தி ெசM
 த?�…! எ�8 தா� நா� நிைன�கி�ேறா�. 

வாe�ைகயி  க[ட� ேவதைன எ� ெதாழி  நட�கவி ைல… அ
 
நட�கவி ைல… இ
 நட�கவி ைல… எ�8 ேவதைனைய எ)	
� 
ெகா:கி�ேறா�. 

பிற?ைடய க[ட*கைள நா� ேக#கி�ேறா�… அறிகி�ேறா�.. 
qக9கி�ேறா�… பி� உதவி ெசMகி�ேறா�. 

பிற?ைடய உடலி  இர	த� ெகாதி�^ இ?�கி�ற
. பிற?ைடய உடலி  
ேகாப� இ?�கி�ற
. பிற?ைடய உடலி  ேவதைன இ?�கி�ற
. 

இைதெய லா� நா� பா9	
 “பாவ�… அவ9க: �ழ�ைத �#�கைள 
ைவ	
� ெகா$) மிக.� க[ட�ப)கி�றா9க:. 
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ந லவ9களாக இ?�கி�றா9க:. ச�த9�ப	தி  அவ9க: �ழ�ைத தா� 
அ	தைன அ#டகாச� ெசMகி�றா�. அவைன� பா9	தா  அவ9கG��	 
ெதா ைலயாகி�ற
 எ�8 நா� அைதெய லா� அறி�
 ெகா:கிேறா�. 

பிற9 சிரம�ப)வைத� பா9�கி�ேறா�.. உண9கி�ேறா�.. அவ� தி?�தி 
வாழேவ$)� எ�8� நிைன�கி�ேறா�. ஆனா  அைதெய லா� X9�
 
கவனி	
 நா� எ)	
� ெகா$ட உண9.க: நம��: வ�த.டேன 
1.பிற?ைடய அ�த	 ேதாஷ� 
2.”ேதாஷமாக…” நம��: வ�
 வி)கி�ற
. 

எ
…? 

பிற?ைடய க[ட� ந[ட� எ லா� நம��: வ?கி�ற
. இ
 தா� 
பிரேதாஷ�. சிவ� ேகாயி களி  இைத	தா� “பிரேதாஷ�…” எ�8 
ெதளிவாக� ெகா)�கி�றா9க:. 

பிற?ைடய க[ட� ந[ட� எ லா� நம��: வ�த.டேன நாD� ^ல�ப	 
ெதாட*�ேவா�. 

காB ெகா)	தவ� ெகா)�கவி ைல… எ� ைபய� ெசா�னப� 
ேக#கவி ைல… எ�றா  ந� வ S#�]� “அ�த	 ேதாஷ�” இ*ேக வ�
 
வி)கி�ற
 

ந� வ S#�  இ?�பவ9க: ந�றாக உய9வாக இ?�தா]� உடலி  ேநாM 
வ�
 வி#ட
 எ�றா  உA8� பா9�கி�ேறா�. “அவ9க: உடலி  
விைள�த ேதாஷ�” ந�மிட� வ�
 வி)கி�ற
. 

நா�� ேப9 ந$ப9கGட� நா� பழ�கி�ேறா�. அவ9க: உடலி  
ச�த9�பவச	தா  ேநாMக: வ?கி�ற
. அைத நா� ேக#டறிகி�ேறா�. 
“ந$ப?ைடய ேதாஷ�…” நம��: வ�
 வி)கி�ற
. 

1.இ�த வாe�ைகயி  நா� தவ8 ெசMயவி ைல. 
2.வாe�ைகயி  பிற?ைடய க[ட*கைள எ லா� நா� ேக#டறி�
 
3.இைத எ லா� நம��: ேச9	த
� 
4.நம��:G� ேதாஷமாகி�ற
. 
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ந�தSYவர� சிவN��� கண���பி:ைள எ�8 ஞானிக: 
கா#�I:ளா9க:. நா� எ�ெத�த� �ண*கைள அதிகமாக ேநசி	ேதாேமா 
இ�த� கண�கி� பிரகார� ந� உட]��: மாAற*களாகி�ற
. 

ேகாப�… ேகாப�… எ�8 ஆ	திர�ப#டா  இர	த� ெகாதி�^ வ?கி�ற
. 

ேகாபD� ேவதைனI� சலி�^�, சCசல� வ�
 சரவா*கி ேநாயாகி� ைக 
கா  எ லா� Dட��கி�ற
. ேகாப� வ�தா  “பள S9..” எ�8 வ�
 ெவ#� 
“ெவ)�…”ெக�8 இO	
� ெகா:கி�ற
. 

விஷ� எ�ற நிைலக: வ�
வி#டா  பா�^ ேபால “ெதாள�..” எ�8 
ேபா#) வி)கிற
. விஷ� பாM�த.டேன எ�ன ெசMI�…? ைக இ லாம  
ேபா��. 

ந� வாe�ைகயி  நா� எ�ெத�த� �ண*கைள அதிகமாக> 
Bவாசி	ேதாேமா அ�த� கண�கி� பிரகார� இ�த உடலி  அதA�	த�க 
மாAற� வ?கி�ற
. 

1.நா� Bவாசி	த ந�தி… “ஈYவர9” 
2.நா� Bவாசி	த உண9.க: உயிரான ஈYவரனிட� ப)கி�ற
. 
3.நா� Bவாசி	த
 ந� உட]��: ேபாM 
4.எ�த� �ணேமா உயிைர� ேபாலேவ ஜSவ அZவாக உ?வாகி 
5.அ�த� கண��க: நம��� X)�. 

உயிைர� ேபாலேவ ஜSவனாகி�ற
. உயி?��: ஏAப)� ெவ�ப� வி[Z. 
ஆக… 
1.வி[Zவி� ம8 அவதார� சதீாராம�. 
2.எத� Bைவேயா அ�த உண9.�ெகா�ப எ$ண*க: வ?�. 
3.ேவதைன எ�ற Bைவ இ?�தா  ேவதைன எ�ற உண9>சி வ?�. 

அ
 தா� உயிைர� ேபாலேவ அ�த அZ�க: அ�த உடலி  உ?வா�� – 
வி[Zவி� ம8 அவதார� சதீாராம�. 

எLவள. அழகாக� ெகா)�கி�றா9க:…? நா� எ�த� �ண	ைத அதிமாக 
எ)	ேதாேமா அத� �பமாக ந�ைம மாA8�. 



214 

 

ந�தSYவர� – நா� Bவாசி	த உண9ெவ லா� உடலி  சிவமாக 
மாறிவி)கி�ற
. 

ஓ…� நம>சிவாய… ஓ…� நம>சிவாய… எ�றா  அ
 எ�ப�…? 

நா� ேவதைன�ப)ேவாைர� பா9	த.டேன பா9வதி பேஜ அரஹரா ச�ேபா 
மகாேதவா. 

1.பா9ைவயி  பா9�கி�ேறா� – பா9வதி பேஜ 
2.ேவதைன�ப)பவ(� உண9.க: நம��: வ�
 ந�ைம இய�கி – 
அரஹரா 
3.ச�தி	த ச�த9�ப� இைண�
 – ச�ேபா 
4.ந� உயி9 மகாேதவ� அைத உ?வா�கி வி)கி�றா� – மகாேதவா 

ேகாப�ப)பவ9கைள� பா9	தாேல பா9வதி பேஜ… அ�த� பா9ைவயி  
ப)கி�ற
 qக9கி�ேறா�. பா9வதி பேஜ ஹரஹரா ச�ேபா மகாேதவா… 
ேகாபமான உண9>சிக: நம��: வ�
வி)கி�ற
. 

அதாவ
… பிற?ைடய ேதாஷ*கைள நா� அறி�
 உதவி ெசMதா]� 
இ�த	 ேதாஷ*கைள> ச�தி	த ச�த9�ப� நம��: எ�ன நட�கி�ற
…? 
எ�த� கண�� X)கி�ற
…? 

“ச�ேபா மஹாேதவா…” – நா� ச�தி	தைத உ?வா�கி� ெகா$ேட 
இ?�கி�றா�. மஹா ேதவனாக இ?�கி�றா�, 

யா9…? 

ந� உயி9…! 

நம�� இLவள. ெதளிவாக� ெகா)	தி?�கி�றா9கேள…! நா� யாராவ
 
நிைன�கி�ேறாமா…? 

பிரேதாஷ� அ�ைற�� DOவ
� ப#�னியாக இ?�
 ந ல 
�ண*கG��> சா�பா) ெகா)�காம  “நS இ?…” எ�8 இ?�க> ெசM
 
வி)கிேறா�. 
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நா�� மணி வைரயி]� ப#�னியாக இ?�
வி#)> சிவN�� அபிேஷக� 
ெசMகி�ேறா�. விள�ைக� ெகா$) ேபாM ைவ�கி�ேறா� – இ
 
கா9	திேகயா. 

கா9	திைக எ�றா  விள�ைக D�னா� ைவ	
� கா#)கி�றா9க:. 
ஆறாவ
 அறி. D�னா� இ?�கிற
, 

விள�கி  எ லா� ெபா?G� ெத(கி�ற
. 

ஆறாவ
 அறிவா  இைத	 ெத(�
 ெகா:…! எ�8 விள�ைக ைவ	
� 
கா#)கி�றா�. அ�த விள�� எ
…? 


?வ ந#ச	திர	தி� விள��. 
?வ ந#ச	திர	தி� உண9ைவ எ)	
 
இ�ப�	 �Mைம�ப)	
. த�Nைடய மனைத விள��…! எ�8 தா� 
ஞானிக: ெகா)	
:ளா9க:. 

இதA�� பதி  ^ற	தSயி� நிைலகைள ைவ	
 தSப	ைத ைவ	
� 
கா$பி�கி�றன9. 

ஆக… சா�பிடவி ைல எ�றா  ந ல அZ�க: ெக#)� ேபா��. இ�த 
ஆறாவ
 அறிவா  ெத(�
� Xட ப#�னியாக இ?�
 விரத� 
இ?�கி�ேறா�. 

ஆனா  எ
 விரத�…? 

ேவதைன, ெவ8�^, சCசல� அவ� அ�ப�> ெசMகி�றா� எ� ைபய� 
எ�ைன எதி9�கி�றா� – இைத� ேபா�ற உண9.க: எ லா� 
ச�த9�ப	தி  வ?� ேபா
 அ�த	 தSைமக: நம��:ேள ேபாகாம  த)�க 
ேவ$)�. 

அ
 தா� உ$ைமயான விரத�. 

ந ல அZ�கG��> சா�பா) ெகா)	தா  வ S(யமா��. அதA�> சா�பா) 
ெகா)�கவி ைல எ�றா  ேசா9வைடI�. ேசா9ேவா) இ?��� ேபா
 
எ�ப� இ?�ேபா�? 
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இ�ைற�� விரத� எ�றா  உAசாகமாகவா இ?�கி�றS9க:…! Dக� 
அ�ப�ேய வா��ேபா��… இ ைலயா…! அ�த Dக� மாறின.டேன எ�ன 
ெசMகி�ற
, 

சிவN�� அபிேஷக� ெசM
 அ�த� பிரசாத	ைத எ)	
 ந�தSYவரN��� 
ெகா$) வ�
 D�னா� ெகா)	
 “இ�தா�பா சா�பா)….! எ�8 
ெகா)�கி�ேறா�. 

1.எ� ைபய� ெசா�னப� ேக#க மா#ேட� எ�கிறா�. 
2.எ� மாமியா9 தி#��ெகா$ேட இ?�கி�றா9க:. 
3.எ� மாமனா9 ெசா வைத� ேக#)� ெகா$) எ� வ S#)�கார9 
தி#��ெகா$ேட இ?�கி�றா9. 
4.கட� ெகா)	த
 அவ� தி?�ப� ெகா)�க மா#ேட� எ�கி�றா�. 
5.சா�பா#ைட� ெகா)	
 இைதெய லா� ந�தSYவர� காதி  மிக.� 
ேவதைனேயா) ெசா வா9க:. 

அேத சமய	தி  
1.எ� வ S#)�கார9 மாமனா9 ெசா�னைத� ேக#)� ெகா$) இ?�கி�றா9. 
2.மாமனா9 ெசா வ
 மாமியா9 ேக#)� ெகா$) இ?�கிற
. 
3.இவ9க: ேப>ைசகைள	தா� எ� பி:ைளக: ேக#கிற
. 
4.எ*க: வ S#�ேலI� அவ9க: ேப>ைச	தா� ேக#கிறா9க: 
5.இ�த� �ைறகைள நS ேபாM ஈYவரனிட� ெசா ல�பா எ�8 
ேதாஷ*கைள நS��வதA�� பதி  ேச9	
� ெகா$�?�கி�ேறா�. 

ஏென�றா  இெத லா� �?நாத9 ெசா�ன பிAபா) தா� பிரேதாஷ� 
எ�றா  எ�ன…? எ�8 என��	 (ஞான�?) ெத(I�. இ ைல எ�றா  
என��� ெத(யா
. 

பிரேதாஷ� அ�ைற�� DOவ
� ப#�னியாக இ?�பா9க:. அ�ைற�� 
நம��� ெகாCச� பசி எ)���. நா� சா�பா) ேவ$)� எ�8 ேக#டா  
“இ�ேபா
 எ�ன அவசர�…?” எ�8 ெசா லி� ெகா$) இ?�பா9க:, 

நS*க: விரத� இ?�கிறS9க:. என��> சா�பா) ெகா) எ�8 ேக#டா  
“சாமி��� ெகா)	த பி� தா� சா�பிட ேவ$)�..” எ�8 அவ9கG��� 
ேகாப� வ?�. 
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விரத� இ?��� அ�ைற�� இ
 ேபால நS*க: ெசா ]*க:. 
அவ9கG�� எ�ப�� ேகாப� வ?� எ�8 பா?*க:…! பிற?ைடய 
ேதாஷ*கைள இ�N� ெகாCச� வள9	
� ெகா:கி�ேறா�. 

ஆனா  ச*கட�, சலி�^, சCசல�, ேவதைன, ெவ8�^ இைத� ேபா�ற 
தSைமயான உண9.கைள> Bவாசி�காம  இ?�பதAகாக.� தSைமகைள 
நா� நிைன�க�Xடா
 எ�பைத	தா� விரத� எ�றா9க: ஞானிக:. 
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ஒளிைய	 தா� நா� உ?வா�க ேவ$)ேம தவிர இ?ைள அ ல…! 
  

விஷ� எதி]ேம ஊ)?வி இய��� ச�தி ெபAற
. எதைனIேம இய�க� 
X�ய
. விஷ	திA�: அட*கி வி#டா  இ?: 'e�த நிைலேய 
கைடசியி  வ?கி�ற
. 

விஷ	ைத நS�கி)� 
?வ ந#ச	திர	தி� ச�திைய நம��: ேச9	தா  
ஒளியி� த�ைம அைடகி�ேறா�. 

ஆனா  மனித உடலி  விஷ� அதிக(	தா  கலி… மீ$)� 
பா�பின*கG��> ெச ]� நிைலயாகி�ற
. 

'(ய� பாதரச	தா  இ?ைள நS�கி ஒளி எ�ற உண9ைவ எ�ப�� 
ெபAறேதா அ
 ேபா  ஆறாவ
 அறிவி� த�ைம ெகா$ட மனித� 
ஏழாவ
 நிைலயாக உ?வா�க�ப)� ேபா
 
1.உயி?ட� ஒ�றி உண9.க: ஒளியாக மா8கி�ற
 
2.அத� வழி நா� க கி ஆகி�ேறா�… பிறவியி லா நிைல அைடகி�ேறா�. 

'(ய� ஒ? கால� ம�யலா�. ஆனா  அேத சமய	தி  உயிரZவாக	 
ேதா�றி மனிதனாக நா� வள9>சி அைட�
 வ�த நிைலயி  எ�8� 
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ஒளியி� Bடராக� ெபா*க> ெசM
 ெகா$ேட இ?�க ேவ$)�. 
1.எ ேலாைரI� மகிழ> ெசMI� அ�த உய9�த நிைலைய மனித உடலி  
இ?�
 தா� ெபற D�I� 
2.ஆறாவ
 அறிவா  தா� அைத உ?வா�க D�I�. 
3.அைத> சரீாக� பய�ப)	தினா  நா� இ�த உட]���பி� ஏகாதசி…! 
4.எதி9�ேப இ லாத நிைலயாக ப	தாவ
 நிைலயான ஒளி> சcர� 
ெப8கி�ேறா�. 

அைத அைடய	 தா� ஒLெவா? ஞானிகG� DயAசி	தன9. 

இ�ெபாO
 இ*ேக உபேதச வாயிலாக� ெகா)��� இ�த உண9விைன 
நS*க: qக?�ேபா
 
1.ஞான	ைத உ*கG��: உ?வா�கி… அ?: உண9ைவ� க?வா�கி 
2.கலி எ�ற நிைலைய மாAறி… க கிைய� ெபா*க> ெசMய ேவ$)�. 

�? கா#�ய அ?: வழியி  உ*க: வாe�ைகைய அைம	
 இ?ைள 
மாAறி இ�த உட]���பி� க கி எ�ற நிைல�� வர ேவ$)�. ஒளி 
உடலாக உ?வா�க ேவ$)� ஒளி உடலாக மாAற ேவ$)�. 

இ�8 மனிதனாக இ?�கி�ேறா� ேவதைன எ�ற உண9வானா  
மனிதன லாத உ?வாகி�ற
… கலி. கலிIக	தி  தா� வாeகி�ேறா�. 
நா� க கிIக	திA�> ெச ல ேவ$)�. 

கலியி  தா�… 
1.ஒ�ைற ந லதாக.� உ?வா�க D�I� 
2.தSைமையI� உ?வா�க D�கி�ற
. 
3.கலி ெக#ட
� அ ல…! 

நா� பல வைககளி  உ?வா�கினா]� இ�த� கலியி  ந லைத 
உ?வா�க�ப)� ேபா
 க கி ஆகி�ேறா�. ஆகேவ உ?வா��வ
 எ�ற 
நிைலயானா  க கிைய	 தா� உ?வா�க ேவ$)ேம தவிர கலிைய 
அ ல…! 

ஒ�பதாவ
 நிைலயி  இ?��� நா� தSைம ^க விடா
 த)�ப
 தா� 
கட.ளி� அவதார� “நரசி�ம அவதார�…” அ�த நிைலைய நா� 
ஒLெவா?வ?� ெப8ேவா�. 
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உடைல� பய�ப)	தி உயிரா	மாவி� தர	ைத உய9	த ேவ$)� – 
ஈYவரப#ட9 
  

கா#சி: 
ெந  �விய  ெத(வைத� ேபா�8� அ��வியலி  உ:ள ெந ைல 
ஒ?வ9 எ)	
� ைகயி  ைவ	
	 ேதM	
� பதைர நS�கி அ(சியான 
மணிைய வாயி  ேபா)வைத� ேபா�8� ெத(கி�ற
. 
விள�க� 
ெந ைல� பத� பா9	
 ெந  காM�
 வி#டதா… அைத அைர	
> 
ெசய]��� ெகா$) வரலாமா…? எ�பதAகாக.� பத� பா9	தி?�கலா�. 
அ ல
 ெந லி]:ள பதைர நS�கி அ(சிைய> Bைவ�க.� 
பா9	தி?�கலா�. 
Dதலி  ெசா�ன
 ேபா  ெந லி  உ:ள மணிைய� பி(�க ேவ$)� 
எ�றா  அ�த ெந  காM�
 ப��வ�ப#�?�தா  தா� அைத> 
ெசய]��� ெகா$)வர D�I�. 

அைத� ேபா�8 இL.டலான ெந  ப��வ�ப#�?�தா  தா� இL.டலி� 
உயிரா	மா ெசய]��� ெகா$) வர D�I�. 
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காM�த ெந லி  உ:ள உமிைய நS�கி அ(சிைய� பய�ப)	
கி�ேறா�. 
1.மணியான அ(சி உ:ேள இ?��� வைர ெந  எ�8 ெசா கிேறா� 
2.ெந லிலி?�
 அ(சி வி)ப#ட.ட� பத9 எ�8 அ�த உமிைய ஒ
�கி 
வி)கி�ேறா� 

அேத ேபா  தா� 
1.உயிரா	மாவான
 (உயி9) இ>சcர	தி  இய*�� வைர மனித� எ�ற 
நாமகரண	
ட� ெசய  ெகா:கிற
. 
2.உடைல வி#) உயிரா	மா பி(�த.ட� பதைர� ேபா�8 உட  
கழி�க�ப)கி�ற
. 

உடலி  இ?��� உயிரா	மாவி� உ$ைமயி� ஒளி ச�தியி� ெசயைல… 
ஆ	ம உண9ைவ அறியாம … எ$ண	தி� ஓ#ட� ஒLெவா?வ?��� த� 
ேதைவயி� ெசய]�காக	தா� ெதMவ*கைள வண*�வ
 எ�ற 
நிைலயி  இ�8 உ:ளா9க:. 

தன�� ேம  உய9�த ஞானிகைளI� (ஷிகைளI� ச�தி	தா  Xட	 த� 
உண9வி� ேதைவ�காக ம#)� தா� அ�த> ச�தி��� நிைலையI� 
பய�ப)	த எ$Zகி�றா9க:. 

அேத சமய	தி  தன�� ேம  உய9�தவ9கG�� ஓ9 இ�ன  ஏAப#டா … 
1.இவ9கG�ேக இ�த நிைல… 
2.நா� எ லா� சாதாரணமானவ9க:… நா� எ�ன ெசMய D�I�…! எ�ற 
எ$ண	தி  
3.த�ைனேய ஒ
�கி� ெகா$)… மீ$)� பிறிெதா? ஈ9�^�ேக த� 
எ$ண	ைத> ெச]	தி 
4.உடேல பிரதான� எ�8 “தா�… தன
…” எ�ற ெசய]��	தா� 
5.மனித உண9வி� த	
வ� ெசய  ெகா:கி�ற
 இ�த� கலியி . 

ந� பிரபCச	தி  உ:ள '(ய� மAற ேகா:களி� ெதாட9^ ெகா$)… பல 
விதமான �ண அமில	ைத	 தன��: எ)	
… அைத	 த� 
ச�தி��க�தா�கி… மீ$)� ெவளி�க�கி	 த� வள9>சிைய வள9	
 ஓ�� 
ெகா$ேட உ:ள
. 

அைத� ேபா�8 மனிதனி� உண9வி� எ$ண� '(யைன� ேபா�8… 
1.த� உண9.ட� ேமாத�X�ய எ�த எ$ண	திA�� தா� 
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அ�ைமயாகாம  தன��: அைத> ேச9��� ெபாO
 
2.த�னிலி?�
 ெவளி�ப)� அைலயான
 மாA8 எ$ண*கைள	 
தன��: பYபமா�கி 
3.த�னிலி?�
 ெவளியா�� உண9வி� எ$ண� சா�த� எ�ற ஒளிIட� 
சைம�க�ப)� ெபாO
 
4.மனித� ெதMவ நிைல ெகா$ட ெசய]�� வ�
வி)கி�றா�. 

ெந லி  மணி இ?��� வைர தா� ெந லிA�	 தரD$). அைத� 
ேபா�8 இL.டலி  உயிரா	மா இ?��� வைரதா� உட]��	 
தரD$). ஆகேவ 
1.இL.டலி  இ?�
 உயிரா	மாைவ ஒளி ெகா$ட D	தாக� 
ப��வ�ப)	த� X�ய வழி Dைறைய 
2.நா� ஒLெவா?வ?� உண9�
 ெசய  ெகா:ள ேவ$)�. 

ஞான�? ெகா)��� அ?: வா��க: 
உதாரணமாக… ெதாழிலி  ந[ட� ஆகி�ற
 எ�8 ைவ	
� ெகா:ேவா�. 

அ�ேபா
 மன> ேசா9. அ ல
 ேவதைன இர$)� நம�� வர�ேபா�� 
ேபா
 
1.இ�த உண9.க: உமிe நSராக மாறி 
2.ந� உடலி  உ:ள அைன	
 அZ�கG��� விஷ	தி� த�ைம ஊ#� 
வி)கி�ற
. 
3.ேசா9வைட�
 வி#டா  சி�தி��� த�ைம �ைறகி�ற
. 
4.ெதாழி  ெசMI� திறN� �ைற�
 வி)கி�ற
. 
5.கைடசியி  ேநாI� வ�
 வி)கி�ற
. 

இதனா  �)�ப	தி  உ:ள மAறவ?� அ�த ேவதைனைய 
qகர�ப)�ேபா
 அவ9க: உட]��:G� அவ?��	 த�கவா8 சில 
ேநாMக: வர	 ெதாட*கி வி)கி�ற
. 

நா� ேவதைன ேவதைன எ�8 எ$Z� ேபா
 அ�த உண9.கைள 
qக9�தறி�தா  ந� உட  உ8�^களி]:ள அைன	
 அZ�கG� 
விஷ	தி� த�ைம ெபA8 வி)கி�ற
. 
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விஷ	தி� த�ைம ெபAறா  ந� உடலி  உ:ள எ லா உ8�^களி]� 
கல�
 எ�த உ8�^களி  விஷ	த�ைம அதிகமாகி�றேதா அ�த 
உ8�^களி  விஷ	த�ைம ெகா$ட அZ�க: உ?வாகி ேநாயாகி�ற
. 

விஷ	தி� த�ைமகைள Dறி	
 ஒளியி� உட  ெபAற
 அகYதிய� 

?வனாகி 
?வ ந#ச	திர� ஆன நிைலக:. 


?வ ந#ச	திர	திலி?�
 வர�X�ய உண9விைன> '(ய� கவ9வதனா  
அைத� ெபற ேவ$)� எ�8 ஏ*கி ந� இர	த	தி  கல�
 எ லா 
உ8�^கG��� க$ணி� நிைன. ெகா$) ெச]	
த  ேவ$)�. 

அ�ெபாO
 ந� உட  உ8�^கைள உ?வா�கிய எ லா அZ�கG� 

?வ ந#ச	திர	தி� ேபராAறைல� ெபA8 அத� வலிைம ெப8கி�ற
. 

இ�ப� நா� தினD� அைத> ேச9	
� ெகா$) வ�தா  
1.ந� உடலி]:ள பிணிகைளI� மன ேவதைனகைளI� ச*கட*கைளI� 
சலி�^கைளI� மாA8�. 
2.சி�தி	
> ெசய ப)� ச�தி கிைட���. 

ந� இ?தய	தி  
?வ ந#ச	திர	தி� ேபர?: ேபெராளிைய இைண	தா  
1.இ?தய வா .க: சரீாக இய*கி 
2.இ?தய	ைத இய��� அZ�க: வ S(யமைட�
 
3.நா� மன உ8தி ெபA8 மன பல ெகா$) 
4.சி�தி	
> ெசய ப)� ச�திI� வ?கி�ற
. 
5.அைமதிI� சா�தD� ெகா$) இ�த வாe�ைக வாழ D�I�. 

இLவா8 ேவதைன எ�ற நிைலைய நS�கி> சி�தி��� வலிைம 
ெப8�ேபா
 
1.ஒLெவா? ெசயைலI� நா� எ�ப�> ெசMயலா�…? எ�ற உ8தியான 
எ$ணD� 
2.பிற(ட	தி  உதவிேயா அ ல
 ந ல ெசா கைள> ெசா ல�ப)� ேபா
 
3.அதனா  மAறவ9க: நம�� உதவி ெசMய�X�ய ப��வD� வ?�. 
4.அைமதிI� சா�தD� ெகா$) ப$^� ப(.� ெகா$) வாழ இ
 
உத.�. 
5.�)�ப	திA�: ெப? மகிe>சி ஏAப)�. 
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ஆைகயினா  தினச( அதிகாைலயி  நS*க: 
?வ ந#ச	திர	தி� 
உண9.கைள எ)	
 அ�த> ச�திைய உ*கG��: வ] ஏAறி� 
ெகா:G*க:. 
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^
 ைவரYக: (MUTATED) உ?வாகிறதா…? அ ல
 உ?வா�க�ப)கிறதா…! 
எ�8 ெத(�
 ெகா:G*க: 
  

இயAைகயி� உ$ைமயி� உண9வி� த�ைமைய அகYதிய� தன��: 
வள9	
� ெகா$டவ�. நCைச	 தன��: ஒளியாக மாAறி� 
ெகா$டவ�. 

அவ� க$ட உ$ைமயி� உண9ைவ நம��: ெபA8 “க கி…” எ�ற 
நிைலயி  ஒ? ெதளிவான உண9ைவ உ?வா�க	 தா� மீ$)� மீ$)� 
உபேதசி�ப
 (ஞான�?). 

ஒ?வ� நம��> ெசMய�X�ய தவைற நா� X9�
 கவனி�கி�ேறா�. 
பா9	
� பதிவான பி� “அவைன வி)ேவனா பா9…!” எ�ற அBர உண9. 
வ?கிற
. 

ஆனா  அவ� ந�ைம	 தா�கவி ைல.. இ?�தா]� தா��� 
உண9>சிகைள	 �$)கி�றா�… எ�8 ைவ	
� ெகா:ேவா�. 



227 

 

1.ெசவி வழி ேக#கி�ேறா� 
2.t�� வழியாக qக9கி�ேறா� 
3.உயி(ேல ப#ட
� உண9>சிக: �$)கி�ற
 
4.அ�த உண9>சிக: உட  DOவ
� பட?கி�ற
. 

அ�ெபாO
 தSைமைய உ?வா�க� X�யதாக மாறி வி)கி�ற
. அதாவ
 
ந� உடலி  உ:ள ந ல �ண*கைள� ெகா ல�X�ய ச�தியாக 
மா8கி�ற
. அ
ேவ “கலி…” எ�ற நிைலயாக வ�
வி)கி�ற
. 

ஆனா  
?வ ந#ச	திர	தி� ேபர?: ேபெராளிைய நா� ெபற ேவ$)� 
எ�8 எ$ணி எ)�க�ப)� ேபா
 
1.அ
 அ�த நCசிைன அட��கி�ற
 
2.உண9வி� அறிவாக மாA8கி�ற
… உண9வி� த�ைம ஒளியாக மாறி� 
க கி ஆகி�ற
. 

ஆகேவ… 
1.உயி?ட� ஒ�றி உண9வி� த�ைம ஒளியாகி நா� க கி ஆக 
மா8வதா…? 
2.அ ல
 கலி எ�ற நிைலகளி  தSைமகைள உ?வா�கி தSைமயாக 
மாA8வதா…? எ�8 சA8 சி�திI*க:. 

விCஞான உலகி  இ�8 எ	தைனேயா வைகயான ^
 மி?க இன*கைள 
(க$)பி��^) உ?வா��கி�றா9க:. ஆனா]� அ�த மி?க*கைள 
உ?வா�க 
1.எ	தைனேயா உயிரZ�கைள� ெகா கி�றா9க: 
2.பல விஷ	தி� த�ைமகைள� கல�கி�றா9க: 
3.^
 உண9வி� அZ�களாக உ?வா��கி�றா9க:. 

அ	தைகய அZ�களி� ச	ைத எ லா� '(ய� கவ9கி�ற
. விCஞான 
அறிவா  ெசயAைக Dைறயி  மாAற�ப#ட உண9வி� அZ�க: 
'(யனா  கவர�ப)� ெபாO
 காA8ட� காAறாக அைவ கல�
 
1.மனித உடலி  ப#டா  க)� ேநாயாக மாறிவி)கிற
 
2.மனித� உணவாக உ#ெகா:G� தாவர இன*களி  ^
 விதமான விஷ� 
கி?மிகளாக (VIRUS) உ?வாகி�ற
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தாவர இன*கைள உ#ெகா$) ம��தா  மீ$)� மனிதN��:ேள 
வ?கி�ற
. மனித உடலிேல ^திய வியாதிகளாக	 ேதா�8கிற
. 

தSைமகைள நS�க… F>சிைய� ெகா ல மனித� கலியாகேவ மாறி 
வி)கி�றா�. அைத� ெகா�ற பி� அ�த விஷ	தி� த�ைம (MUTATION) 
உண. வைககளி  நம��: வ?கி�ற
… கலி…! 

தSைமகைள வள9��� த�ைமேய வ?கி�ற
. நாG�� நா: கலி எ�ற 
நிைலையேய உ?வா��� நிைல�� மனித� வ?கி�றா�. மனிதைன 
மனித� அழி	தி)� உண9. வ?கி�ற
. 

விஷ	தி� த�ைம அதிக(��� ெபாO
 சி�தைன இழ�க�ப)கி�ற
. 
1.மனிதைன உ?��ைல��� உண9.க: வ?கி�ற
 
2.மனிதைன உ?��ைல	தா]�… உண9ைவ உ?��ைலய> ெசMI� கலி 
எ�ற த�ைமக: வ?கி�ற
. 

இதிலி?�
 மீ:வதA�	 தா� மீ$)� மீ$)� இ*ேக 
ஞாபக�ப)	
கி�ேறா�. '(ய� விஷ	ைத நS�கி இ�த� பிரபCச	ைத 
ஒளிமயமாக ஆ��வ
 ேபால 
1.அதிேல உயிரZ ேதா�றி இ	தைனI� வ�க#�யேதா 
2.வ�க#�ய உண9வி� த�ைமைய ஒளியாக மாAறி 
?வ 
ந#ச	திரமானேதா 
3.அதனி�8 வ?� உண9விைன நா� qக9�தா  க கி ஆகலா� 

ஆனா  அைத ம8	தா  நா� கலி ஆகலா�…! 

ஆகேவ இதி  எைத� ெபற ேவ$)�…? எ�ற நிைலைய ஒLெவா?வ?� 
உண9�
 ெகா:G*க:. அ?ைள� ெப?�கினா  இ?ைள� ேபா�கலா�. 
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உய9 ஞான ேஜாதிகளாக நா� ஆக ேவ$)� – ஈYவரப#ட9 
  

ஒLெவா? மனிதN���… 
1.த� த� உட  ேதைவ��க�த எ$ண ஓ#ட� தா� ஓ�� ெகா$ேட 
உ:ளேதய�றி 
2.த� ஆ	மாவி� உய9ைவ… உ$ைமயான ேசைவயி  உண?� ப��வ� 
இ�கலியி  வளரவி ைல. 

இ�த� Fமியி� ச�தி�� வ] X#ட�X�ய வ]	 த�ைம��… இ�ைறய 
இ�கலியி� உண9வி  மனித ஆ	மாவி� ேசைவ உண9. ெசய பட  
ேவ$)�. 

ேசைவ எ�ப
… தா� ெபAற உய9 ஞான	தி  அறிI� உ$ைம ஒளி 
ச�திைய� ெகா$) ஒ�ைற உ?வா�கி வள9�க� X�ய வள9>சியி� 
ேசைவைய மனித� ெபற ேவ$)�. 

உடலி� Bக	திA�> ேசைவI�… ^கழி� ேபராைச��> ெச ல�X�ய 
ேசைவI� உ$ைமயி� வள9>சியி� ேசைவய ல…! 



230 

 

மனிதனி� உண9வி� எ$ண	ைத ஒளியா�க� X�ய ஆ	ம பல� ெபற 
ேவ$)�. 
1.எ�த மனிதனி� உண9ைவI�… பாதி�க�X�ய எ$ண	ைதI� 
2.அழிவி� �ேராத	ைதI� எ)�காம  
3.த� சcர	ைதேய சம �ண� ெகா$ட நA�ண	தி� சா�த	ைத� 
ெபறவ ல த�ைம ெபற ேவ$)�. 

இ�ப��ப#ட ெசய  வழியி  இLவா	மாைவ வள9	தி)� ப��வ	தி  
எ�த ஒ? ஈ9�பைல��� ஆ	மா சி�காம  “ஒளி சcரமாக� X�ய Dதி9. 
நிைலைய…” ஒLெவா?வ?� ெபற ேவ$)�. 

இ�Fமியி  வளர� X�ய தாவர*களி]� மAற கனி வள� 
ஒLெவா�றி]ேம Dதி9. நிைல��> ேச?வ
 மீ$)� ஆவியாக� X�ய 
திரவக எ$ைண வி	
 நிைல. 

1.இ�Fமிையேய ச	தா�கி 
2.அ>ச	தி� வள9>சியி� Dதி9. நிைலதா� 
3.இ�Fமியி  இ?�
 நா� எ)��� எ$ைண வி	
�க: யாைவI�. 
4.இ�Fமியி� உேலாக*களான உேலாக> ச	ைதI� வள9>சியி� Dதி9வி  
எ)	
 வள9�த
 தா� அ�த எ$ைண வி	
. 

ஆவியாகி… �ளி9�
 நSராகி… நS(� ெதாட9^ ெகா$)… தா� எ)��� 
அமில	தி  ஓ9 ெச� வள9�தெத�றா  அ�த> ச	ைத வி	தா��கி�ற
. 

சாதாரணமாக நSைர எ)	
 உறிCசி	தா� கடைல> ெச�ேய வள9கி�ற
. 
அத� வி	தான நில�கடைலயிலி?�
 எ$ைண> ச	ைத� பி(	ெத)	த 
பிற� அ�த எ$ைண நS?ட� ஒ#)வதி ைல. 

ேம]� அ�த எ$ைணயி  ஊ�றி� கவனி	ேதாெம�றா  
1.நS(� ேம  சிறி
 அ�த எ$ெணைய வி#டா  
2.வானவி லி  காண�X�ய ஏO நிற*கைளI� இL எ$ைணயி]� 
காZகி�ேறா�. 

அதாவ
… நS(லி?�
 உ?வான தாவர*களி� Dதி9. வள9>சிேய 
1.மீ$)� நS?ட� ஒ#டாம  எ$ைணயாகி 
2.எ( நிைலயி  ஆவியாக� X�ய வ]� ெபA8 வி)கி�ற
. 
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அைத� ேபா�8 தா� மனிதனி� உண9வி� எ$ண	தா  
1.வி$ணிலி?�
 வ?� மி� கா�த ச�திைய> சம �ணDட� எ)	
 
ஆ	ம பல	ைத வள9	
 
2.இLவா	மாைவேய ஒளியா�க�X�ய உய9 ஞான	தி� ஒளி 
ஆ	மா�களாக ஆக D�I� 
3.ஒளியா�� ப?வ� ெபAற
 தா� (மனித9க:) இ�Fமியி� 
வி	
�கள�பா…! 

இைத அறி�
 நS*க: ஒLெவா?வ?� உய9 ஞான ேஜாதிகளாக 
உ?வா�*க:…! 

ஞான�? ெகா)��� அ?: வா��க: 
�?நாத9 எ�ைன� (ஞான�?) கா#�A�: அைழ	
� ெகா$) 
ேபாகி�றா9. அ�ேபா
 எ� ைகயி  ஒ? ேவைர� ெகா)�கி�றா9. அ�த 
ேவைர� ெகா)	
� ைகயி  க#�� ெகா:ள> ெசா கி�றா9. 

க#�� ெகா$ேட�. 

ஒ? இட	ைத� கா$பி	
 அ*ேக ஒ? ெப(ய “^ைதய …” இ?�கி�ற
. 
அைத எ)	
� ெகா$) வாடா… எ�கி�றா9. 

எ�ன ^ைதய  எ�8 என��	 ெத(யவி ைல. ஆனா  “நS ேபா…!” எ�றா9. 

பா9	தா  ஒ? மைல� பா�ைப� ேபால� க? நாக� – ஒ? காளி*கராய� 
பா�^ அ*ேக அ
 ப)	தி?�கி�ற
. 

பா9	த.டேன… … …! என��� பயமாகி வி#ட
. 

என��� பய� வ�தா]� எ�ைன� க$ட.டேன அ�த� பா�^ ஒ�8� 
சறீவி ைல. ஏ�…! 

�?நாத9 எ�னிட� ெகா)	த ேவ9 எ�ன ெசMகி�ற
…? 

அ�த� அ�ப�ேய ப
�ப> ெசMகி�ற
. அ*ேக ேபான.டேன �?நாத9 
அைத	 ��கி� ெகா$) வாடா…! எ�8 எ�னிட� ெசா கிறா9. 
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என��� பயமாக இ?�கி�ற
. ஆனா  ��கினா  அ
 வரவி ைல. 
அ�த� பா�ைப	 ��கி> Bம�க நா�� ேப9 ேவ$)� ேபா  இ?�த
. 

எ� ஒ?வனா  ��க D�யவி ைல. ச( வி#) வி#)… வாடா… எ�றா9. 

இ
 எதனா  அ�த� பா�^ ப
�^கிற
…? 

இயAைகயி  விைள�த உண9.க: இ�த விஷ	தி� த�ைமயா�க�ப)� 
ேபா
 அதNைடய ெசயலா�க*க: எ�ப� இ?�கி�ற
…? எ�8 
1.விஷ	ைத ஒ)��� ச�தி அ�த ேவ(ேல இ?�பதா  
2.அ�த� பா�^ அைமதியாக இ?�கி�ற
…! எ�8 கா#)கி�றா9 
3.கா#�A�: அNபவcதியிேல ெகா$) வ?கி�றா9 �?நாத9. 

கா#�A�: இ�ெனா? இட	திA� அைழ	
> ெச ]கி�றா9. 

அ*ேக பா9	தா  ஒ? ^லி ெச	
� கிட�கி�ற
. உயி9 ேபான.டேன 
^லியிNைடய உட  அOகி� கிட�கி�ற
. ^O�களாக அ(�
 
ெகா$�?�கி�ற
. 

அOகிய அ�த� ^லியி� உட]��� ப�க	திேல ேபாM “உ#கா?டா…! 
எ�றா9. நாAறேமா சகி�க D�யவி ைல. 

சாமி… ஒேர நாAறமாக இ?�கி�ற
…! எ�8 ெசா�ேன�. 

நா� ெசா வைத> ெசMகிேற� எ�8 ெசா�னாM அ லவா…! அதனாேல 
“உ#கா9�
 பா9…!” எ�8 ெசா கிறா9. 

உ#கா9�
 பா9	
� ெகா$ேட இ?�ேத�. எ	தைன நா:…? ஒ? நாளா… 
இர$) நா#களா…! ஒ? ப	
� பதிைன�
 நா#க: உ#கா9�
 பா9	ேத�. 

ப	
 பதிைன�
 நா#க: ேவ8 எ
.� சா�பிடேவ D�யவி ைல. இர$) 
ப>சிைலைய� ெகா)	தா9. அைத ெம�8 சா�பி#)� ெகா: எ�றா9. 

அைதெய லா� என�� விபரமாக� கண��> ெசா ல ேவ$)� 
எ�கிறா9. நா� எ�த� கண�ைக> ெசா ல#)�….? 
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^லியி� உடலி  உ:ள ^O�க: அ�த உட  DOவைதI� சா�பி#) 
வி)கி�ற
. கைடசியி  எ]�^� ேதாலாக.� தா� இ?�கிற
. 

^லி உயி?ட� இ?���ேபா
 எ	தைன வைகயான உயி(ன*கைள� 
ெகா�றேதா அ�த உண9ெவ லா� உட]��: அZ�களாக இ
 ^லியாக 
உ?வாகி�ற
. 

இ�த� ^லியி� உடைல உ?வா�கிய அZ�க: அைன	
� Dதலி  ஜSவ 
அZ�களாக இ?�த
. ^லியி� உயி9 ெவளிேய ெச�ற பி� ஜSவஅZ�க: 
உயிரZ�களாக மா8கி�ற
. ^O�களாக ஆகி�ற
. 

^O�களாக இ?�தெத லா� ^லி உடைல	 தி�ற.ட� அ)	
 ஆகார� 
இ ைல எ�றா  ம��
 வி)கி�ற
. அ�த� ^O�களி� உயி9கG� 
ெவளி வ?கி�ற
. 

^லி த� பசி�காக மா#ைடேயா மAற எைத எைத அ�	
> சா�பி#டேதா 
அத� உட]��: இ�த� ^Oவி� உயி9க: உயிரZ�களாக 
விைளகி�ற
. 

அதாவ
 உயிரZ�க: எ�றா  ^லியி� உடலி  Dதலி  ஜSவ 
அZ�களாக இ?�கி�ற
. பி� உயிரZ�களாக மா8கி�ற
. 

உயிரZ�களாக மாறிய.டேன மா) ஆ) மAற உயி(ன*களி  ப#டபி� 
“உ�னி… ஈ…” ேபா�ற நிைலகளி  உ?வா�கி அ�த உடலி]:ள இர	த	ைத 
உறிCசி வாO� த�ைம வ?கி�ற
. 

இர	த	ைத உறிCசி உட  வள9	த அ�த� ^லியி� உண9.க: உயி9 
ெச�ற பி� அேத அZ�க: உயிரZவாக மாறி மீ$)� மAற உட களி  
எ�ென�ன ெசMகி�ற
…? எ�பதைன உA8� பா9�க> ெசா கி�றா9. 

^லியி� ஒ? உயி9 ேபான
. உயி9 ேபானபி� அ�த உடலி  பல 
உயி9களி� த�ைம வள9�க�ப#) ஆ) மா)களி  உ�னியாக.� ஈ 
ஆக.� ெச ]கி�ற
. 

அேத சமய	தி  ^லி ஒ? உயி(ன	ைத� க�	
� �த8� ேபா
 
இர	த*க: சி�
கி�ற
. இர	த*க: சி�தியபி� இர	த	திேல மி�ன க: 
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தா�க�ப)� ேபா
 இதி  ஜSவ�க?�க: உ?வாகி அத� நிைலக: 
“அ#ைடகளாக…” வள9கி�ற
. 

நா� நட�
 ேபானா  ேபா
�. அ�த அ#ைட தLவி ந� உடலிேல அம9�
 
ந� இர	த	ைத� ���கி�ற
. 

இைத�ேபால ஒ? உடலிலி?�
 எ	தைன வைகயான நிைலக: அ
 
உ?வாகிறெத�8 �?நாத9 கா#)கி�றா9. 

அ�த� ^லியி� உடலிலி?�
 ெவளி�ப)� அOகிய ஆவிக: காAறிேல 
ேபாகி�ற
. இைத> '(யனி� கா�த ச�தி கவ9�
 ைவ	
� 
ெகா:Gகி�ற
. அ
 அைலகளாக மா8கி�ற
. 

அேத சமய	தி  விஷ> ெச�யி  இ?�
� பல மAற தாவர இன*களி  
வர�X�ய ச	ைதI� '(ய� கவ9�
 அைலகளாக மாAறி� பரமா	வி  
BAறி� ெகா$�?�கி�ற
. 

அOகிய ^லியி� உண9ைவ� கவ9�த அைலகைள� க$ட பி� மAற ெச� 
ெகா�களி� ச	
�கைள கவ9�
 ெகா$ட அைலக: ஓ)கி�ற
. 

இLவா8 அ
 ஓ)� பாைதயி  இ�ெனா? ப�க� பிற விஷ> ெச�யி  
இ?�
 உமிe	
� உண9.க: ேமாதிய பி� “கி8..கி8..” எ�8 
BA8கி�ற
. 

அ
 BAறி ஒ�ேறாெடா�8 ேமாதி அ�த ேமாதலி  ஆவியி� த�ைம 
ேமேல ெச கி�ற
. t�8� இர$டற� கல�த உண9.க: Fமியி  
பட9கி�ற
. 

1.^லி (�. அOகிய ^லி உடலி  இ?�
 வர�X�ய மண� சாம இைச. இ�த 
நாAற� நம�� வ?கி�ற
. 
2.ெச� ெகா� (�. அதி  இ?�
 வர�X�ய மண� சாம இைச. 
3.ஒ? விஷ> ெச� (�. அதி  இ?�
 வர�X�ய மண*க: சாம இைச. 
4.இ
 t�8� ஒ�8�ெகா�8 ேமாத  ஏAப#ட பி� ேமாதலி  ஒ�றாக� 
கல�க�ப)� ேபா
 அத9வண. 
5.ஒ�ேறாெடா�8 ேமாதி அத� உண9.க: ஒ�றாக இைண�த பி� 
யஜூ9. ஒ? வி	தாகி வி)கி�ற
. 
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பல விதமான உண9.கைள> ேச9	
 நா� ஒ? பலகார	ைத ேவக 
ைவ	தா  அ
 ஒ�றாகி Bைவயாக மா8கி�ற
. 

இைத� ேபால பல உண9.க: ஒ�8ட� ஒ�8 ேமாதி அ
 ஒ�றாக 
அைமகி�ற
. ேமாதியதா  ஏAப)� ஆவியாக ேமேல ெச ]கி�ற
. 

இர$டற� கல�த
 தைரயிேல ப)கி�ற
. தைரயிேல ப#டபி� எதி9 
நிைலயான ந#ச	திர*களிலி?�
 
க:க: ந� Fமி��: மி�னலாக	 
தா�க�ப)� ேபா
 
1.இதி  கல�த நிைல�� எதி9 நிைலயாக வ?� ேபா
 
2.அதிேல தா�க�ப#) இO��� ச�தியாக வ?கி�ற
 
3.அ�ேபா
 அ
 ெச�யாக வள9கி�ற
. 
4.அLவா8 அ
 ெச�யாக ெவளியி  வைரயி]� எ�ைன� �?நாத9 
அ*ேக உ#கார ைவ	
�ெகா$) இ?�தா9. 

ப�க	திேலேய இ?�க> ெசா கிறா9. ெவளியி  ேபாM> சா�பிட� Xட 
விடவி ைல. ப#�னியாக	தா� உ#கார ேவ$)�. ப>சிைலைய ெம ல 
ேவ$�ய
 அைத> சா�பிட ேவ$�ய
 ^லிைய� பா9	
� ெகா$ேட 
இ?�க ேவ$�ய
. 

இ�த இயAைக எ�ப� மா8ப)கி�ற
 எ�பதைன	 ெத(ய> ெசMகி�றா9. 
பி� அ�த> ெச� Dைள	
 வ�த
. அ�த> ெச�யி� அ?கி  அைடயாள� 
ெத(வதAகாக� ேகா) ேபாட> ெசா கி�றா9. 

அ�த இட	ைத வி#)� ேபாM வி#) ஒ? இர$) மாத� கழி	
 
வ?கிேறா�. அ�த> ெச� ெகா�யாக வள9�தி?�கிற
. 

ைகயி  நS் க	திைய எ)	
� ெகா$) ேபாடா எ�றா9. 

க	தி எதA� சாமி…? எ�ேற�. 

க	திைய� ெகா$) ேபா எ�றா9. 

அ*ேக ஒ? மர� அ?கி  அ�த� ெகா� விைள�தி?�கிற
. அ	A� 
எதி(ேல உ#கா9 எ�றா9. நா� உ#கா9�த.டேன எ�ைன ேநா�கி அ�த� 
ெகா� ைநசாக நக9�
 வ?கி�ற
. 
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அ�த� ெகா� நக9�
 வ�
 உ�ைன	 ெதா#)வி#ட
 எ�றா  எ�ப�� 
கர$# பாMகி�றேதா அேத மாதி( பாM�
 ^	தியி லாம  ேபாMவி)�. 
உ� இர	த	ைத உறிCசிவி)� எ�றா9 �?நாத9. 

ெகா� உ�ைன	 ெதா)� ெபாO
 “Bc9…” எ�8 வ?�. உடேன க	தியா  
அைத “ெவ#)டா…” எ�றா9. 

நா�ைக�
 தர� ெவ#�ய பிAபா) அ�^றD� நS$) வ?கிற
. 
ெவ#�யபி� அ
 எ#டாத நிைல ஆ�� ேபா
 அ)	
 ஒ�8� 
ெசMயவி ைல. 

பா9	தயா…! அ�ைற�� அ�த� ^லி எ�ெத�த உயி(ன*களி� இர	த	ைத 
உறிCசியேதா அதனி� உண9. ெச�Iட� கல�த
. ெகா�யாக விைள�த
. 

இ�ெபாO
 மனிதனி� இர	த	ைத உறிCB� த�ைம அ�த� ெகா��� 
வ�
வி#ட
 எ�8 கா#)கிறா9. 

ந� மனித வாe�ைகயி  ேவதைன ேவதைன எ�ற உண9.க: எ)	
� 
ெகா$ட பி� உடலி  விஷமான அZ�க: ெப?கியபி� ந ல 
அZ�கைள� ெகா�8வி)�. 

விஷமான அ�த அZ�க: ெப?கி வி#டா  அைத	தா� ேக�ச9 ேநாM 
எ�8 ெசா கிேறா�. மAற அZ�கG��: இ?��� இய�க> ச�திையI� 
அ
 கவ9�
 ெகா:G�. 

உடலி]:ள ந ல அZ�க: இய*கா
. இ�த� ேக�ச9 எ�ற நிைல 
வ�
வி#டா  எ
.ேம ெசய ப)	த D�யா
 ேபாMவி)�. 

அைத� ெகா ல ேவ$)� எ�றா  இதA� ம?�
 இ ைல. 
ஏெனனி  அைத� ெகா ல ேவ$)� எ�றா  வ S(ய	 த�ைம ம?�ைத 
ஊ#ட ேவ$)�. 

வ S(யமான ம?�ைத ஊ#�னா  ந� உடலி]:ள சா�தமாக இ?�க�X�ய 
அZ�கெள லா� ம��
வி)�. ம?�
 ெகா)	
� பய� இ ைல. 
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ேக�ச9 ேபா�ற நிைலகG�� இ�த� ெகா�ைய எ)	
 அதி  ேவ8 சில 
ப>சிைலகைள இைண	
� ப��வ�ப)	தி� ெகா)	தா  அ�த� ேக�ச9 
விஷ	தி� த�ைமைய இ
 உறிCசிவி)�. 

ேக�ச9 ேநாைய இ�த� ெகா�ைய ைவ	
 நS�கி விடலா� எ�8 
கா#)கிறா9 �?நாத9. 

கா)களி  உயி(ன*க: ஒLெவா�8� த�னி>ைசயாக ம��த பி� ம��த 
உடலிலி?�
 வர�X�ய ஆவிகG� மAற தாவர இன	தி  
ஒ�ேறாெடா�8 ேமா
� ேபா
� ^
� ^
 ெச�க: எ�ப� 
உ?வாகி�ற
…? 

ெச�கைள	 தி�8 ஒ�8 வள9�தா]� அ�த உயி(ன*கைள� ெகா�8 
வாe�த இ�த உட க: அ
 ம��
 வி#டா  அ�த உண9.க: எ�ப�> 
ேச9கி�ற
…? 

மீ$)� ஜSவ அZ�களாக மாAறி அ
 மனிதN�� ம?�தாக 
உபேயாக�ப)	
� த�ைம எ�ப� வ?கி�ற
…? 

ஏென�றா  பல உயி(ன*களி� த�ைமயானா  இேத ம?�ைத> 
ேச9�க�ப)�ேபா
 
1.ந� உடலி  உ:ள விஷ	தி� த�ைமகைள அ
 மாAறி 
2.ந� உடைல எ�ப� நலமா��கி�ற
…? எ�பதைன� �?நாத9 அ*ேக 
கா#)கி�றா9. 
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?வ ந#ச	திர	தி� உண9.கைள நா� கவர� பழகி� ெகா$டா  Bக� 
ேக)கைள மாAற D�I� 
  

இ�த மனித வாe�ைகயி� ச�த9�ப*களி  நா� ெவ8�பைடI� ேபா
 
மகிe>சி இழ�க�ப)கி�ற
. அேத சமய	தி  ேவதைன�ப)ேவாைர� 
பா9	தா  அ�த ேவதைன உண9.க: நம�� மகிe>சி ெகா)�பதி ைல. 

அ
 ேபா  எ	தைனேயா ேப9 எ	தைனேயா விதமான ரண ேவதைனகைள� 
ப)கி�றன9.. அதைன நா� qக?� ெபாO
 ந�மா  தா*க D�வதி ைல. 

1.ஆனா  qக9�
… அைத எ லா� அறி�
 ெகா$டா]� ந� இர	த	தி  
கல�
 வி)கி�ற
. 
2.இ
 எ லா� உடலி  Bக� ேகடான விைள.களாகி�ற
. 

ஆகேவ நம
 Bக*கைள� ேகடா��� இ	தைகய தSய உண9வி� 
த�ைமகைள நா� மாAறி� பழ�த  ேவ$)�. அ�த> Bக� ேக)கைள 
மாA8வதA� அ?: உண9விைன� ெபAறா  ஒளியி� உண9வாக மாAற 
D�I�… அறியா
 வ�த ேநாயிலி?�
 வி)பட D�I�. 
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1.மனித உடலிலி?�
 Bக� ேக)கைள மாAறியவ� தா� அகYதிய� 
2.அவ� ேப>ைச மAறவ9 ேக#டா]� அ ல
 அவ� பா9ைவ மAறவ9 மீ
 
ப#டா]� 
3.அவ9களி� Bக� ேக)கைள மாAறி… அறிவி� ெதளிவாக மாAறி)� 
திறனாக வ?கிற
. 

அவ� வாe�த கால	தி  இ	தைகய Bக� ேக)கைள மாAறிய உண9.க: 
அைன	
� அவ� உடலிலி?�
 ெவளி�ப#):ள
. அைத> '(ய� 
கவ9�
 அைலகளாக மாAறி ைவ	
:ள
. 
1.நம�� D� இ*ேக அ
 பரவி� ெகா$)� இ?�கி�ற
. 
2.அைத நS*க: ெப8வதA�	 தா� இ�ேபா
 பதி. ெசMகி�ேற� 
(ஞான�?). 

Bக� ேக) எ�ப
 மனிதN�� இ?: 'O� நிைலேய. ேவதைனேயா 
ெவ8�ேபா ேகாபேமா �ேராதேமா இைத� ேபா�ற உண9.க: வ�தா  
இ?: 'O� நிைலயாகி> சி�தி��� த�ைம இழ�
 வி)கி�ற
. 

ெசய  ��றி… வலிைம இழ�
… ந லைத� ெபற D�யாத நிைலயி]�… 
மகிழ D�யாத நிைலயி]� வ�
 வி)கி�ற
. 

இதிலி?�
 வி)ப)� ஆAறைல நா� ெப8வதAேக ஞானிக: “ைத 
பிற�தா  வழி பிற���…” எ�8 ெதளிவா�கிI:ளா9க:. '(யனா  
வள9�க�ப#டைத எ)	
 அைத> Bைவயாக� (சைம	
) பைட	
 
'(யN�� அ9�பணி�பதாக� கா#�னா9க:. 

'(யN��� பைட�க> ெசா�னத� காரண� எ�ன…? 

'(யனி� ெவ�ப கா�த*க: தன��: கவ9�
 ெகா$ட உண9. எ
ேவா… 
அதனி� உண9. வ] ெகா$) அைவ அைவ கவ9�
 அைத� ெகா$) 
தா� தாவர இன*க: எ லாேம உ?வாகி�ற
. 

அைத� ேபா�8… 
1.மனிதனான பி� நா� பலவAைறI� ேச9	
 Bைவமி�க உண9ைவ… 
உணைவ (ெபா*கைல) உ?வா��கிேறா� 
2.அைத ஆவியாக… கலைவகளாக அN�ப�ப)� ெபாO
 அைத> '(ய� 
கவ9�
 அைலகளாக மாA8கிற
. 
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3.ஆனா]� அதி  உ:ள ச	ைத நா� உணவாக உ#ெகா:கிேறா�… மகிe>சி 
ேதா�8கிற
. 

பலசர��கைள� ேபா#)> சைமய  ெசMI� ெபாO
 ெவளி�ப)� ந ல 
மண*கைள.. அைன	
� கல�த அ�த> ச�தியி� த�ைமகள> '(ய� 
கவ9�
 ைவ	
� ெகா:கி�ற
. 

இ
 மனிதனா  உ?வா�க�ப#ட நிைல தா�… இ?�தா]� '(ய� 
கவ9�
 ெகா:கிற
. நா� உணவாக> சைம	
 நம�� ேவ$�ய 
Bைவயா�கி ந ல உணவாக உ#ெகா:G� ெபாO
 அ�த> Bைவயி� 
உண9>சி (மகிe>சி) ெவளி வ?கிற
… '(ய� அைதI� கவ9கிற
. 

1.'(ய� கவ9�த அ�த மகிe>சியான உண9ைவ மீ$)� நம
 
ஆ�மாவாக மாAறி 
2.நா� Bவாசி	
 உயி(ேல ப)� ெபாO
 மகிe�
 வாe�தி)� 
உண9>சிகைள ஊ#� 
3.எ ேலா?��� அ�த> ச�ேதாச	ைத ஊ#)கி�ற
. 

அ	தைகய மகிe>சிைய� ெப8வதA�	 தா� '(யN��� பைட�க> 
ெசா�னா9க: ஞானிக:. 
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மக(ஷிகளி� வ�சமாக நா� உ?வாக ேவ$)� – ஈYவரப#ட9 
  

கா#சி: 
ஓ9 மனித� DயAசியா  ெசயAைகயி  “பல இய�திர உ8�^கைள� 
ெகா$) ஓ9 வாகன	ைத உ?வா�கி…” பி� அைத ஓ#)வைத� ேபா�8 
ெத(கி�ற
. 
இ�ெனா? மனித� “த� உடைலேய” இய�திர	தி� நிைல�ெகா�ப ச9�கY 
விைளயா)வைத� ேபா�8 உடைல� பல ேகாண*களி  வைள	
 
வி	ைதக: ெசMI� கா#சி ெத(கி�ற
. 

'(யN�… '(ய� �)�ப	தி� நாAப	தி ஏO ம$டல*கG�… சனி� 
�)�ப	தி� ப�னிர$)�… Fமிைய> BAறிI:ள இ?ப	திேயO ந#ச	திர 
ம$டல*கG�… Fமியி� அதி ெதாட9^ ெகா$ட அ?கி]:ள சில 
ம$டல*களி� கா#சிகG�… FமிI�… Fமியி� வள9>சிI�… Fமியி� 
எ$ண	தி� உண9வி� எ$ண� ெகா$ட மனித> ெசய]� கா#சியாக	 
ெத(கி�றன. 

விள�க�: 
(Dதலி  ெத(�த) வாகன	தி� நிைல… மனிதனா  ஜட� ெபா?:கைள� 
ெகா$) மனிதனி� ெசயலி� ேதைவ�ெகா�ப உ?வா�கிய
. 
மனித� த� எ$ண	ைத> ெச]	தி எ$ண	தி� உண9ைவ� ெகா$) 
தன�� இைச.ப#ட வாகன	ைத உ?வா�க… ஜட�ெபா?ைள	 த� 
எ$ண	திAெகா�ப உ?வா�கி> ெசய]��� ெகா$) வ?கி�றா�. 

த� ேதைவயி� உண9.�ெகா�ப எ$ண	ைத> ெச]	
� ெபாO
 த� 
ஞான	ைத வள9>சி�ப)	தி தன��க�த உ?வா��� ெசய  தா� அ
. 

1.அ	தைகய வள9>சியி� ெசய  திறைம ெகா$) 
2.சcர உண9வி  உடலி  ஓட�X�ய உயி9 அZ�க: ஒLெவா�ைறIேம 
த�னி>ைச��> ெசய ப)	தி 
3.ஓ9 கா(ய	ைத� X9ைமயாக	 த� ஞான	தி� வ]வி  பழ�க�ப)	
� 
ெசய ப)	
� வழிDைறயினா  
4.மனிதNைடய ஆ	மா �8கிய நிைல�ேகா வ]விழ�த த�ைம�ேகா 
ெச வதி ைல. 
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(இர$டா
) அேத சமய� மனிதNைடய உடைலேய வி	ைதயா�கி	 த� 
உடைல� பல நிைலகளி  அL.8�^�கைள> ெசய ப)	
� ெபாO
 
மனிதNைடய உடலி]� இய�திர நிைல�ெகா�ப	தா� அ�த> ெசய  
நிைல ெச கி�ற
. 

ஆகேவ… 
1.பிறிெதா? ெபா?ைள உ?வா��கி�ற இய�திர நிைல��� 
2.உடைல இய�திர� ேபா�8 சாகச� ^(�
… வி	ைத கா#)� வழி 
Dைற��� மா8பா) ஏ
மி ைல. 

ஆனா  மனிதனி� உண9வி� எ$ண ஓ#டமான
… இ>சcர உயிரா	மா 
ஜSவ� ெபற… இ�Fமியி� உண9வி� எ$ண	தி  ெசய  ^(கிற
 எ�றா  
அ>ெசய]�� tல	தி� வழி Dைற '(யN� ச�திரN� '(ய� 
�)�ப	தி� ந#ச	திர� ேகா:கG� தா�…! 

அ�ப��ப#ட வழி	 ெதாட( … பல உண9வி� அமில வழி ஒளி ச�தியி� 
ெதாட9^ ெகா$) இ>சcர	தி� உண9வி� எ$ண ஓ#ட� எ�ப�� 
கிைட	த
…? எ�பைத மனித� த�ைன	 தாேன உண9�
… சி�தைனயி  
உணர  ேவ$)�. 

ரா� ேக
 '(ய� ச�திர� ெசLவாM ^த� வியாழ� B�கிர� சனி எ�ற 
நவ� ேகா:கைள எ லா� நவ�கிரகமாக அ�ேற சி	த� Fமி��� 
நவ�ேகா:கG��� இ?ப	தி ஏO ந#ச	திர*கG��� ெதாட9^ 
ஏAப)	தி� கா#�னா�. 

Fமியி� BழAசியி  Fமி�� அ?கி]:ள ச�திரனி� ெதாட9ைப� ெகா$) 
அமாவாைச��� ெபௗ9ணமி��� Fமியி  ஏAபட� X�ய ெதாட9 ேபா�ேற 
நவ�ேகா:களி� ெதாட9பி  இ?ப	திேயO ந#ச	திர	தி� ெதாட9^ 
ெகா$) நவ�ேகாைளI� அதனி� இய�க*கைளI� கா#�னா�. 

1.அேத சமய	தி  ந#ச	திர ம$டல	தி� ஈ9�பி  வ?� அமில	 
த�ைமகைளI� 
2.அதனா  இ�Fமியி� ெதாட9^ட� Bழ]கி�ற கா�த ஒளி அைலயி  
உ?வாக�X�ய உய9 ச�திகளி� �ண நிைலையI� 
3.மனித� பிற�^� தாவர*களி� �ண� மண� Bைவ ஜSவ� யாைவIேம 
உ?வாக�X�ய த�ைமையI� 
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4.ஒ�றி� ெதாட9 ெகா$) ஒ�8 ஈ9�^ ெகா$) Bழல�X�ய கால 
மாAற	தி  வளர�X�ய உ$ைமகைள 
5.பல ஆயிர� கால*கG�� Dதலிேலேய மக(ஷிகளினா  Fமியி� 
ஜாதக*க: �றி�க�ப#டன. 

அ�த�த� ேகா:களி� ஈ9�பி� ெதாட9^�� ஒ	த கால மாAற*களினா  
ந� Fமியி� ெசயலி  ெசய ப)� வழி Dைறதைன “இ�த நாளி … இ�த 
ேநர	தி  மைழ வ?�…! எ�பைதI� '(ய கிரகண� ச�திர கிரகண� 
ேபா�ற கிரகண*களி� ச�தி�பி� கால	ைதI�…” �றி	தன9. 

அ�ைறய மக(ஷிகளா  வானசாYதிர உ$ைம ஞான	தி  அறிய�ப#ட 
வழி	 ெதாடைர	தா� இ�ைறய விCஞானD� ேபBகி�ற
. ஆனா … 
ெமM வழி அறி�
 வ�த அ�த வள9>சி விCஞான சாYதிர	தா  “த� 
ஞான�” இ�8 மைற�க�ப#) வி#ட
. 

1.உண9வி� எ$ண ஓ#ட	
ட� X�ய த� ஞான	தி� உய9 ஞான	ைத 
2.இ�Fமியி  உண9வி� எ$ண	தி  மனித ஆ	மா�க: வாe�த வித	ைத 
வள9	த 
3.(ஷிகளி� வ�ச	தி� ெதாட(� ஜSவ நிைல வள?� ச�தி நிைல 
வள9�தா தா� 
4.மீ$)� உண9வி� எ$ண	தி� ெசய  வள9>சி மனித> ெசயலி� 
5.உய9 ஞான� வளர�X�ய ஜSவ உ?�கைள உ?வா�க D�I�. 

மனித� உ?வா�கிய இய�திர*கேளா மAற தாவர*கேளா எ லாேம த� 
த� ேதைவ��க�த… த� ேதைவயினா  அழிய� X�யைவ தா�. அதனா  
இ�Fமியி� ச�தி�� வ]X#ட� X�ய பலேனா பயேனா இ ைல. 

இைத எ லா� ெதளிவாக	 ெத(�
 ெகா:ள ேவ$)�…! 

ஞான�? ெகா)��� அ?: வா��க: 
அகYதிய� 
?வனாகி அவ� தி?மணமாகி கணவN� மைனவிI� 
ஒ�றாக இைண�
 
1.இ? உயி?� ஒ�றாக இைண�
 
2,இ? மனD� ஒ? மனமாகி 
3.இ? உண9.கG� ஒ�றாக இைண�
 
?வ மக(ஷியாக	 தன��: 
சி?[�	
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4.இ?ளிைன அகAறி ஒளி எ�ற உண9வி  ஒ�றி வாe�
 
ெகா�):ளா9க:. 

ஒளியி� சcரமானபி� எ�த	 
?வ	ைத எ$ணி ஏ*கினா9கேளா 
அைதேய எ ைலயா�கி� பிறவியி லா நிைலக: ெகா$) இ�8� 
?வ 
ந#ச	திரமாக வாe�
 ெகா$):ளா9க:. 

அதிலி?�
 ெவளி�ப)� உண9வைலகைள> '(யனி� கா�த ச�தி 
கவ9�
 வ?கி�ற
. பிரபCச	தி  பரவ> ெசMகி�ற
. 

நம
 Fமி அைத	 
?வ	தி� வழியாக� கவ9�
 ந� காA8 ம$டல	தி  
பரவ> ெசMகி�ற
. 

அதிகாைல 4.30 – 6.00 மணி��: அ�த உண9வைலக: அதிக ேவகமாக ந� 
Fமி��: வ?வதனா  
1.அ�த ேநர	தி  ந� எ$ண*கைள	 
?வ	ைத ேநா�கி> ெச]	தி 
2.
?வ ந#ச	திர	தி� ேபர?: ேபெராளி ெபற ேவ$)� எ�8 
3.ந� உயி?ட� ஒ�றி ஏ*கினா  எளிதி  நா� qகர D�கி�ற
. 
4.உடலி  அ
 பர.கி�ற
… ந ல உண9வாக ந� உடலி  உ:ள 
அZ�களி  ேச9கி�ற
. 

அ��க� இ�த உண9.கைள> ேச9	ேதா� எ�றா  சி8க> சி8க ந ல 
அZ�கைள நம��: ெப?�கி� ெகா$ேட இ?���. ஆக தSய 
அZ�கைள	 தணி	
 ந ல அZ�களி� த�ைமகைள நம��: 
உ?வா��கி�ற
. 


?வ ந#ச	திர	தி� ேபர?G� ேபெராளிI� நா*க: ெபற அ?:வாM 
ஈYவரா எ�8 ஏ*கி	 தியானிI*க:. 
1.ஈYவரா எ�8 ெசா ]� ெபாO
 
2.^?வ ம	தியி  உ:ள உயிைர நிைன. ெகா:G*க:. 
3.ஈYவரா எ�றாேல உ*க: உயி9 தா�. 

உ*க: உயி(ட� ேவ$� நிைனவிைன	 
?வ ந#ச	திர	
ட� 
ெச]	
*க:. அதிலி?�
 வ?� ேபர?G� ேபெராளிI� நா*க: ெபற 
அ?:வாM ஈYவரா எ�8 தி?�ப	 தி?�ப எ$ணி ஏ*கி	 தியானி�க 
ேவ$)�. 
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இ�ப� அைத qக?� ெபாO
 உ*க: ^?வ ம	தி (உயி9) வழி தா� 
உ*க: உட]��: ெச ]கி�ற
. 
1.உ*க: ^?வ ம	தியி  அ�த அைலக: வ�
 ேமா
� ேபா
 �8 �8�^ 
ஏAப)�. 
2.ஒளிI� ந ல உண9>சிகG� ெத(I�. 

�8.. �8… எ�8 இ?��� ெபாO
 சில?��> சிறி
 வலிI� இ?���. 
காரண�… 
1.ந� உடலி  உ:ள தSய அZ�கைள� ெகா�றி)� 
2.அ�த அ?� ெப?� ச�தி அ*ேக Bழ�8 வ?� ெபாO
 
3.தSய அZ�கG��> ெச ]� உண9விைன அ
 மாA8கி�ற
. 

உ*க: நிைன.க: அைன	ைதI� 
?வ ந#ச	திர	தி� மீ
 ெச]	தி 
அ�த� ேபர?G� ேபெராளிI� ெபறேவ$)� எ�8 ஏ*கி	 தியானி�க 
ேவ$)�. 

1.
?வ ந#ச	திர	தி� ேபர?ைளI� ேபெராளிையI� நா*க: ெபற 
அ?:வாM ஈYவரா….. 
2.உ*க: நிைன.க: 
?வ ந#ச	திர	
ட� இைண�தி?�க ேவ$)�. 
3.அதிலி?�
 வ?� ேபர?ைளI� ேபெராளிையI� ெபற ேவ$)� எ�ற 
ஏ�க� இ?�க ேவ$)�. 
4.நS*க: ஏ*�� ெபாO
 தா� அைத நS*க: Bவாசி�கி�றS9க:. 
5.^?வ ம	தி வழிதா� நம
 உண9.க: qக9�
 ெச ]� பாைத. 

இர$) க$கG�� இைடயி  தா� ^?வ ம	தியி  உயி(� இய�க� 
உ:ள
. அத� வழியாக உயி(� 
ைண ெகா$) 
?வ 
ந#ச	திர	திலி?�
 வ?� உண9விைன உடலி  உ:ள அZ�கG�� 
உய9�த ச�திைய ஊ#)கி�ேறா�. 

நம
 இர	த நாள*களி  ெப?��கி�ேறா�. 

உ*க: உடலி  உ:ள ஜSவZ�கG� ஜSவா�மா�கG� 
?வ 
ந#ச	திர	தி� ேபர?: ேபெராளி ெபற ேவ$)� எ�8 ஏ*கி	 
தியானிI*க:. 
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ெபா*�� ம*கல� ெப8வ S9க:…! 
  

கலி…! நா� தSைமயி� உண9ைவ வள9	தா  தSைமயி� ெசயலாகேவ 
ந�ைம மாA8�. ஒளியி� உடலாக� ெபAற அ�த	 
?வ ந#ச	திர	தி� 
உண9ைவ நம��: ேச9	தா  தSைமைய நS�கி ஒளி எ�8 உ?வா��� 
ெபாO
 க கி…! 
1.உயி9 ஒளியாக இ?�கி�ற
… 
2.உண9.கைள எ லா� ஒளியாக மாAறி)� அ?: ச�திைய நா� 
ெப8கி�ேறா�. 

நா� (ஞான�?) ப��காதவனாக இ?�தா]� �?நாத9 ஒLெவா? 
சமய	தி]� அ?: உண9ைவ இைண	
 அதNைடய ெசயலா�க*க: 
உடலி  எ�ப� உ?மா8கிற
…? எ�பைத அNபவcதியாக என��� 
ெகா)	தா9. 

1.qக9�த உண9. உயி(ேல ப#டபி� உட]��: ெச ]� ெபாO
 அ�த 
உண9>சிக: ேவ8 
2.அேத சமய	தி  உடலி  உ:ள எதி9 அZ�க: மாAற�ப)� ேபா
 அ
 
எ�ப� ஆகி�ற
 
3.அ�ப� அ
 த�Nைடய வ]வாக இய�கினா]� அைத� �ைற�க… 
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4.நா� (ஈYவரப#ட9) ெகா)��� வ]வான உண9.கைள நS அதிகமாக> 
Bவாசி��� ெபாO
 அ
 எ�ப� அட*�கி�ற
 
5.ஆக… Bவாசி��� ெபாO
 Dதலி  எதி9�கி�ற
. அதிகமாகி வி#டா  
ஒ)*கி வி)கி�ற
 எ�8 ெதளிவா�கினா9. 

உதாரணமாக… த$ணS(  ஒ? நிற	ைத� கல�
 வி#டா  அ�த நிறேம 
DOைமயாக ஆகிற
. 
1.அதி  சிறிதள. ந ல நSைர வி#டா  அ
.� அேத நிறமாக	 தா� 
ெத(I�. 
2.ஆனா  ந ல நSைர ஊAற… ஊAற… ஊAற… அ�த நிற� மாற	 
ெதாட*�கிற
. 

அேத ேபா  அO��	 த$ணS9 இ?�கிற
 எ�8 ைவ	
� ெகா:ேவா� 
1.அதி  ந�னSைர விட… விட… அO��	 த$ணS9 ெபா*கி ெவளிேய 
வ?கி�ற
 
2.ந ல நS9 ேசர> ேசர> ேசர அO�கி� த�ைம �ைற�
 ந�ைமயி� 
உண9.க: வ?கி�ற
 

இைத� ேபா�8 தா� இ�த மனித வாe�ைகயி  நா� ெபா*க> ெசMய 
ேவ$�ய
 எ
…? எ�ற நிைலயி  அ?ைள� ெபா*க> ெசM
 இ?ைள	 
தணிய> ெசMய ேவ$)�… அ
 தா� ைத� ெபா*க …! 

ஆகேவ… ெபா?ைள� காZ� உண9வி� அறிைவ� X#)*க:. ெவ� 
ெதாைலவிலி?�
 வ?� இ?ைள நS�கி)� அ?: ச�தி ெப8வ S9க:. 
?வ 
ந#ச	திர� அைத	தா� ெசMகி�ற
. 

அகYதிய� 
?வனாகி	 
?வ ந#ச	திரமாக ஆன
. ெவ� 
ெதாைலவிலி?�
 வ?� எ	தைகய உண9ைவI� அ
 பலவ Sன�ப)	தி 
ஒளியாக மாAறி� ெகா$ேடI:ள
. 


?வ ந#ச	திர	ைத எ$ணி… ேபர?: ேபெராளியாக	 திகe�
 
ெகா$�?��� அ�த உண9விைன நா� அதிகாைலயி  கவர� பழக 
ேவ$)�. 
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1.ெபா*�� ம*கலமாக அைத நிைன.ப)	தி 
2.உ*க: எ ேலா?��� அ�த அ?: ச�தி கிைட�க ேவ$)� எ�8 
3.நாN� (ஞான�?) பிரா9	தைன ெசMகி�ேற�. 

அ�த	 
?வ ந#ச	திர	தி� ேபர?: ெபற ேவ$)� எ�8 தினD� 
அதிகாைலயி  நS*க: வி?�பினா  “அ�த ந8மண*க:…” நி>சய� 
உ*கG��: வ?�. ேபரான�த நிைல ெப8வ S9க:. 

 

ஒ? ஆ) D�னா� ேபானா  பி�னா�ேய மAற ஆ)க: ெச வ
 ேபா  
தா� இ�ைறய அறிவி� ஞான� ெச�8 ெகா$):ள
 – ஈYவரப#ட9 
  

இ�Fமியி� காA8 ம$டலேம விஷமாகி� ெகா$):ள இ�கலியி� 
கைடசியி  மனிதனி� உண9.கெள லா�… 
1.மனித� உ$ண� X�ய உண. Dைறயா]� 
2.வாe�ைக ெநறியி  நாகcக	தி� வள9>சியா]� 
3.மி?க*களி� நிைலயி  எ�ப� ஆ) மா)க: ஒ�ைற� ேபா�ேற 
பிறிெதா�8� ெசMகி�ற
ேவா (ஒ? ஆ) ேபானா  அதA�� பி�னா� 
எ லா ஆ)கGேம ெச வ
 ேபா ) 
4.அைத� ேபா�8 மனிதனி� வ S(ய	 த�ைம த�ைன	தாேன தா� 
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உணராம  
5.மி?க	தி� நிைல�ெகா�ப	 தா� மனித அறிவி� ஞான� ெச�8 
ெகா$):ள
. 

அ�த�த> சcர	திA�க�த அமில	தி� வ S(ய �ண	ைத� ெகா$) அறிவி� 
ஞான	ைத உய9 ஞானமா�கி	 “த� அறிவா  உய9 த�ைம ெபற�X�ய 
ச�தி மனிதN�� உ$)…!” எ�பைத அறியவி ைல… உணர.� இ ைல. 

இ�Fமியி� ெதாட9^ ெகா$ட ந#ச	திர*களி� ெதாட9பி  உயி9 ெபAற 
ஜSவ ஆ	மா�க: அைன	
ேம ஒ�8 ேபால இ?�பதி ைல. 

எ�ெத�த ந#ச	திர	தி� வ].ட� எ�த ந#ச	திர	தி� ஈ9�^ நிைலIட� 
ெதாட9^ ெகா$) இ�Fமி Bழ கி�றேதா அ	த?ண	தி  உயி9 ெபAற 
ஜSவா	மா�க: 
�ண*களி]�… 
ெசய களி]�… 
உ?வ மாAற	தி]�… 
வ$ண	தி]�… 
ஒ?வைர ஒ	
 ஒ?வ( லாம  தா� இ?���. 

இைத Dதலி  உண9�
 ெகா$)… மனிதN��$டான “உயி9	 
த�ைமயி� உய9. நிைலைய…” உண9�
 ெசய ப)த  ேவ$)�. 

'(ய� எ�ப� நாAப	தி ஏO ேகா:களி� ெதாட9^ட� த�ைனI� 
வள9	
… த� �)�ப� ேகா:களி� ெதாட9பி]� வள9>சி ெபA8> Bழ]� 
ெசய  நட�கி�றேதா… அைத� ேபா�ேற ஒLெவா? ம$டல	
��� 
அதனத� ஈ9�பி� BழAசி ெதாட9 ந#ச	திர ம$டல*க: உ$). 

ந� Fமியி� ெதாட9 ந#ச	திர� இ?ப	தி ஏO� FமிIட� இ?ப	
 
எ#டாக> Bழ]� ெதாட9>சியி  Fமியி� ஈ9�^ வள9>சி��	 
ைண� 
ேகா:களாக இ�ந#ச	திர*களி� வ]ைவ� ெகா$)தா� “ஜSவ ஞான 
சcர*க: (மனித9க:)” இ�த� Fமியி  ம#)ேம உ?�ெபA8 உ:ள
. 

அதாவ
 ஜSவ அைலயி� ஞான ஒளி உண9வி� எ$ண	தி� ைமய� 
க?வி� ெசய  வ]� ெபA8 வாழ�X�ய த�தி நாAப	தி எ#)� 
ேகா:களி  இ�Fமி�� ம#)� உ$) எ�றா  இ�Fமிைய> BAறிI:ள 
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வ]� ெகா$ட இL இ?ப	தி ஏO ந#ச	திர*கG� “ஜSவ� ெகா)��� 
ஜSவ ந#ச	திர*க: தா�…!” 

ஜSவைன வள9�கவ ல அ	தைகய ஜSவ ந#ச	திர*கG� 
ந#ச	திர*களிேலேய பல மாA8> ெசயைல நிைல�க	த�க பல ேகா� 
த�ைமக: ெகா$ட ந#ச	திர*கG� உ$). 

இ�Fமியி� வ�வ நிைலையI� இ�Fமியி� த�ைமையI� ஆதிகால	தி  
ஒலி ஒளி ெதாட9^ நிைல விCஞான cதியி  ெபறாத கால	தி … 
1.வான சாYதிர	தி� பல உ$ைமகைளI� 
2.Fமியி� இயAைக மாAற	தி� நிைலகைளI� 
3.இ�Fமி��� மAற� ேகா:களி� ச�தி�^ நிைலகைளI� 
4.இL இ?ப	தி ஏO ந#ச	திர	தி� ெதாட9^ ெகா$)தா� மனித� 
5.விCஞான� வளராத கால	தி  த� ஞான	தா  அ�ேற அறி�தா�. 

பல ஆயிர� ஆ$) கால*கG�� D�^ ஆeகடலி  பயண� 
ெசMதவ9கெள லா� 
1.
?வ ந#ச	திர	ைதI� வி�ெவ:ளி ேபா�ற சில ந#ச	திர*கைளI� 
2.இ�Fமியி� ஈ9�^	 ெதாட9பி  Fமியி� ஈ9�^டேன Bழல�X�ய 
நிைலைய அறி�த ஞான	தா  
3.இயAைக நிைலகைள மனித9க: அ�ேற அறி�தா9க:. 

அவ9க: அறி�த வழியிேலேய ந� அறிவி� ஞான	ைத உய9 ஞானமா�க 
ேவ$)� எ�பதைன உண9�
 அ�த ஞானிக: கா#�ய வழியி  ெசய பட 
ேவ$)�. 

ஏென�றா  மனிதNைடய உண9வி� எ$ண ஜSவ சcர	தி  இய*�� 
உயிரா	மாவி� ஒளிைய “எ�நிைல ெகா$) அதிேல வ S(ய	 த�ைமைய� 
ெபற ேவ$)�…?” எ�ற ப��வ	ைத	தா� பல வழிகளி  இ
 நா: வைர 
ேபாதி	
:ேளா�. 

ஞான�? ெகா)��� அ?: வா��க: 
சில �)�ப*களி  ெப$ �ழ�ைதக: பிற�கி�ற
. ெப$ �ழ�ைதக: 
பிற�த பிAபா) இ�ைற�� இ?�கி�ற கால	தி  தாM தக�பN�� 
நி�மதி இ ைல. 
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தாM தக�பN�� நா� எ�ன கடைம ெசMய ேவ$)�…? அ
 
ெத(யவி ைல. தாயிNைடய உ$ைமைய உணர D�யவி ைல. 

இ�ைற��� ெப$க: பிற�த �)�ப*க: எ லா� மிக.� 
அ ல ப)கி�றா9க:. 

கட.ளாக இ?�
 ந�ைம உ?வா�கிய தாM ந� மீ
 எLவள. பாச� 
ைவ	தி?�கி�றா9க:…? நா� அைத மதி�கி�ேறாமா…! 

அவ9 ந� மீ
 அ�த� பாச	திA�	 த��தப� 
1.நா� எ$ணிய
 நம��: நட�க ேவ$)� 
2.ந� தாM எ$ணிய
 என��: நட�க ேவ$)� எ�8 ெசா�னா  
3.அ�த ச�தி நம��: உ?வா��. 

நா� யாராவ
 இ�ப� எ$Zகி�ேறாமா…? 

தா� எ)	
� ெகா$ட உண9.�ெகா�ப “நா�… வாழ ேவ$)�” எ�8 
1.தாைய அத� வழிேய ெகா$) வர ேவ$)� எ�8 
2.நிைன	ேதா� எ�றா  அ
 தவறான வழி ஆ��. 
3.இ�ப� நிைறய� ேப9 உ$) (மகN� ச( மகG� ச() 

த� உண9வி� ஆைச�� அ�த இண�க	திA�� ெகா$) வரேவ$)� 
எ�பதAகாக 
1.ந�ைம ஈ�8 மனிதனாக உ?வா�கிய அ�த� கட.ைளேய 
2.ந�ைம� கா�பாAறிய அ�த	 ெதMவ	ைதேய 
3.நம�� ந ல
 ெசா�ன �?ைவேய 
4.மனைத ேநா��ப�> ெசMகி�ேறா�. 

இைதெய லா� சA8> சி�தி	
� பா9�க ேவ$)�. 

இ�ைறய உலகி  ஒLெவா? வ S#�]� அைமதி இ?�கி�றதா…? 
ச�ேதாஷமாக வாeகிேற� எ�8 ெசா ல D�கிறதா…! 

ஆகேவ இ�ப�� பல வைககளி]� வ?� ேதாஷ*கெள லா� நம��: 
ேச9�த பிAபா) உடலி  ேநாM வ�
வி)கி�ற
, ந� ந ல அZ�கைள 
எ லா� அ
 ெகா�8 சா�பி)கி�ற
. 
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இைத யா9 மாA8வ
…? ந�றாக ேயாசைன ெசM
 பா?*க:. 

அேத சமய	தி  ெப$ பி:ைளகைள	 தி?மண� ெசM
 ெகா)	
 
D��பதA� D�னா  அ�த	 தாM ப)கி�ற அவYைதேயா 
1.வயதாகி� ேபாகி�றேத… வயதாகி� ேபாகி�றேத… எ�8 எ$Zவா9க: 
2.இ�ன வயதாகி� ேபானா  அ�த வயதிA�	 த��த மா�பி:ைள 
கிைட�ப
 க[டேம…! எ�8 
3.தாM எ$ணி எ$ணி எ$ணி� பி:ைளகைள நிைன	
 நிைன	
 
ேவதைன�ப)கிற
, 

பி:ைளைய� பா9��� ேபாேத லா� இ�த ேவதைன உ$டாகி�ற
. 

ஆனா  அவ9கG�� ந ல மா�பி:ைள வர ேவ$)�. ந ல
 வர 
ேவ$)� எ�8 நிைன�கி�றதா…? எ�றா  தாM நிைன�கவி ைல. 

ஆைச இ?�கிற
… 
1.ஆனா  ேவதைனைய எ)	
 அைத	 தன��: எ)	
 ேவதைனயான 
உண9>சிைய> ெசா லி 
2.அ�த� �ழ�ைதைய� பா9��� ேபாெத லா� இ�த ேவதைன வ?கி�ற
. 

இLவா8 அ�த ேவதைன விஷ� எ�ற நிைலக: ப#டா  நிைனெவ�ற 
நிைலக: இழ�க�ப#) 
1.தாைய நிைன	
 அ�த ேவதைனைய எ)�கி�ேறா� 
2.அ
 அறியாைமயாக வ�
 இய*கி� ெகா$) தா� இ?�கி�ற
. 

�ழ�ைதைய ம#)� ெசா வதA� இ ைல. 

தாயி� ஆைசக:… “இ�ப� நட�கி�றேத… நாைள�� எ�ன ஆக� 
ேபாகி�றேதா…!” எ�ற இ�த ேவதைனைய> Bவாசி�கி�ற
, 

�ழ�ைதைய எ$ணி ேவதைனைய உ?வா��கி�ற
. இ�த உ: 
உண9வி� த�ைம ெசா லாக� ேபா�� ேபா
 எ�ன ெசMகி�ற
…? 

ஏென�றா  ஒ? ெந?�பி  பா	திர	ைத ைவ	
 பதா9	த	ைத� 
ேபா)கி�ேறா�. பல ெபா?#கைள> ேச9	
 ேவக ைவ�கி�ேறா�. நா� 
ேபா)கி�ற ெபா?G��	 த�கவா8 தா� அதிேல ?சி வ?கி�ற
. 
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ஏென�றா  ந� உயி9 ஒ? ெந?�^. ந� �ழ�ைத ேமேல ஆைசயாக 
இ?�கி�ேறா�. ஆனா  “ச�ீகிர� தி?மண� ஆகவி ைலேய…” 
எ�கிறேபா
 அ
 ேவதைன. 

அதி  ெகாCச� ெகாCசமாக> சர��கைள> ேச9	
 இ�த ேவதைன 
உண9ைவ உ?வா�கி இ�த உண9வி� த�ைம உமிe நSரா�கி ந� 
உட]��: வள9	
 இ�த உண9ைவ> ெசா லா�கி ெவளியி  ெசா ல� 
ேபா�� ேபா
 எ�ன ெசMகி�ற
…? 

இ�த� பி:ைளைய� பா9��� ெபாO
 எ லா� அ�த ெவ8�^ வ?கிற
. 
“இ�ப� ஆகி�றேத….” அ�த ேவதைன வ?கி�ற
. ேவதைனயான உண9. 
வர�ேபா�� ெபாO
 �ழ�ைதகG�� எ�னவா��…? 

தாM பா9��� ெபாO
 இ�த மாதி( இ?�கி�றேத எ�8 அவ9க: 
வாயிேலேய த� பி:ைளயிட� ெசா ]கி�ற
. அைத வா*கி அவ9க: 
வள9	
� ெகா:கிறா9க:. 

இ�N� ெகாCச� ேமாசமாகி�ற
. 

நம
 அறியாத நிைலக: நம��: எ�த நிைலைய> ெசMகி�ற
? 
“இெத லா� ஒ? ேதாஷ� தா�”. 

இ�த	 ேதாஷ*கைள நS��� வழி எ�ன…? எ�பைத	தா� சிவ� 
ஆலய	தி  ெதளிவாக� கா#)கி�றன9. சிவ� ஆலய	தி  சிவN�� 
D�^ ந�திைய ைவ	
� கா#�I:ளா9க:. 

ந�தSYவர� சிவN��� கண���பி:ைள. வாe�ைகயி  பிற?ைடய 
உண9.க: ந�ைம இய��� ெபாOெத லா� �?நாத9 கா#�ய அ?: 
வழியி  மக(ஷிக: அ?: ச�தி ெபற ேவ$)� எ�ற “இ�த� கண�ைக� 
X#�� ெகா$ேட வர ேவ$)�”. 
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'(யN���… உயி?���… 
?வ ந#ச	திர	திA�� உ$டான தனி	 தனி 
ெசயலா�க*க: 
  

'(ய� இ�த� பிரபCச	ைதேய ெபா*க> ெசMகி�ற
 அதனத� 
வாeவிA� அதனத� நிைலைய� ெகா)�கி�ற
. ஆனா  மனித� அ?: 
ஞான	தி� உண9ைவ	 தன��: ெச]	தி வாe�ைகயி  வ?� இ?ைள 
நS��த  ேவ$)�. 

1.'(ய� இ�த� பிரபCச	ைத ஒளிமயமாக ஆ��கி�ற
 
2.நம
 உயிேரா மAற அZ�களி� த�ைமைய அறிவாக இய�க> 
ெசMகி�ற
 
3.
?வ ந#ச	திரேமா இ?ைள ெவ�8 ஒளியி� உண9வாக உ?வா�கி� 
ெகா$�?�கி�ற
. 

ந� உடலி  ெத(�ேதா ெத(யாமேலா தSைமயான அZ�க: உ?வானா  
அ�த அZ�கG��	 
?வ ந#ச	திர	தி� ச�திைய> ெச]	தி அதனி� 
வ S(ய உண9. ெபற ேவ$)� எ�8 ெச]	தினா  அ
 ஒளியி� த�ைம 
ெப8�. 
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உதாரணமாக விCஞான அறி. ெகா$) ந ல ம?�திைன உ?வா�கி 
ேநாIAற உடலி  ெச]	த�ப)� ெபாO
 அ
 இர	த நாள*களி  கல�
 
மAறைவIட� ேச9	
 ந ல அZ�களாக உ?வா��கி�ற
. 

இைத� ேபா�8தா� நா� qக?� உண9.க: ந� சிரB பாக� இ?��� 
உயி?ட� கல�தா  அ
 ஈYவரேலாக�. உய9�த �ண	ைத உ?வா�கி 
அ�த அZவி� க?வாக ந� இர	த நாள*களி  ேச9�கி�ற
… 
இ�திரேலாகமாக மா8கிற
. 

அ�த உண9வி� த�ைம உட]��: ெச�8 இர	த நாள*களி  கல�
 
உட  உ8�^களி  இைணய�ப)� ேபா
 பிர�மேலாகமாக மா8கிற
. 
எ��ண	தி� த�ைம ெபAேறாேமா இ�த உண9வி� இய�கமாக அ
 
இய�க	 ெதாட*கி வி)கி�ற
. 

ஆகேவ அத� வழி ெகா$) நம
 வாe�ைகயி  ெதளி�த மனைதI� 
உய9�த உண9.கைளI� உ?வா�கி ேப(�ப�ெப? வாe. வாழ> ெசMI� 
அ?: உண9.கைள நா� உ?வா��த  ேவ$)�. 

1.உலகி  உ:ேளா9 அைனவ?� மக(ஷிகளி� அ?: ச�தி ெபற ேவ$)� 
2.அவ9 �)�ப*க: நல� ெபற ேவ$)� 
3.அவ9க: வாe�ைகயி  ெச வ> ெசழி�^ட� வாழ ேவ$)� 
4.வாe�ைகயி  வ?� இ?ைள அகAறி நCசிைன ெவ�8 உண9விைன 
ஒளியாக மாA8� அ?: ச�தி ெபற ேவ$)� எ�8 நா� எ$ண 
ேவ$)�. 

காரண� உலக ம�க: உண9.க: நம��:G� உ$). 

எ ேலா?ைடய உண9.க: நம��: இ?�தா]�… கீைதயிேல நS எைத 
எ$Zகிறாேயா அ
வாகி�றாM எ�ப
 ேபா  
1.எ ேலா?� நல� ெபற ேவ$)� எ�8� 
2.அ?ெளாளி நம��: ெபற ேவ$)� எ�8� நா� எ$Z� ெபாO
 
3.நம��: இ?��� உண9.கைள அ
 ஒளியாக மாA8கி�ற
. 

அ(சிையI� ப?�ைபI� ச9�கைரI� பாதாைமI� D�தி(ையI� 
ேபா#)> Bைவயாக� ெபா*கைல உ?வா��வ
 ேபா�8 நம��: பல 
சர��க: இ?�தா]� 
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1.அ?: ஞானிக: உண9. ெகா$) எ ேலா?� மகிe>சி ெப8� 
உண9.கைள� ெபற ேவ$)� எ�8 qக9�தா  
2.அ
ேவ நம��: Bைவயாக உ?வாகி�ற
… ெபா*க …! 
3.இ
 தா� ைத… “இைண	த ” எ�8 நம��: ேச9�கி�ற
. 

ஆகேவ… எ�த உண9வி� த�ைமைய இைண�கி�ேறாேமா அத� 
உண9.�ெகா�ப ந�ைம இய��கிற
 எ�ற உ$ைமைய நா� அறி�
 
ெகா$ட நிைலயி … உலக ம�க: அ?: ஞான� ெபA8 அவ9க: 
வாe�ைகயி  அறியா
 வ�த இ?ைள நS�கி மலைர� ேபா�ற மண� 
ெபA8 மகிe�
 வாO� ச�தி ெபற ேவ$)� எ�8 நா� பிரா9	தி�ேபா�. 

1.
?வ மக(ஷிகளி� அ?: ச�தி ெபற தியானி�ேபா�… ந� உட]��: 
அைத உ?வா��ேவா� 
2.அ?: ஞான	ைத� ெப?��ேவா�… மகிe�
 வாO� ச�திைய ந� 
உடலி  உ?வா��ேவா� 
3.ந� ெசா ]� ெசய]� பிறைர மகிழ> ெசMI� நிைலயாக நம��: 
உ?வா��ேவா�. 
4.உலக ம�க: அைனவ?� ெதளி�த மன� ெகா$) வளர “�? அ?ைள” 
நம��: ெப?��ேவா� 
5.�? அ?ைள	 
ைண ெகா$) 
?வ ந#ச	திர	தி� ேபர?ைள� 
ெப8ேவா� 
6.உலக ம�க: அைனவ?� 
?வ ந#ச	திர	தி� ேபர?ைள� ெபற	 
தியானி�ேபா�… தவ� இ?�ேபா�. 
7.அ�த	 தவ	தி� பலனாக அைன	
 ம�கG� உட  நல� ெபற… ந� 
உடலி  உ:ள அZ�கG� நல� ெபற 
8.ந� ெசா  ேக#ேபா9 உண9.கைள நல� ெபற> ெசMய�X�ய ச�தியாக 
ஒLெவா? நாG� நா� ெசய ப)	
ேவா�. 

ஓ…� ஈYவரா… �?ேதவா…! 
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க?�� நிைலயி  உ:ள கலிைய மாAறிடேவ மக(ஷிகளி� ெசய க: 
நைடெபA8� ெகா$):ள
 – ஈYவரப#ட9 
  

அ�ைறய ெமM ஞானிகளி� ெசயலா … மனித ஞான	ைத உய9 ஞான	தி  
ெமM ஞான�ப)	த> ெசய ப)	திய ச�தியி� ெதாட9 இ�Fமியி  
உ:ளதனா தா� மனித அறிேவ வளர� X�ய வள9>சியாக இ�8� 
உ:ள
. 

இ?�தா]� இ�8… இ�Fமியி  உ:ள பல ேகா� ஆ	மா�களி� 
உண9வி� எ$ண Bவாச அைலயி� வ S(ய	 த�ைம… 
1.விCஞான வள9>சி	 ெதாட(  ெசய பட> ெசய பட 
2.மனித உண9வி� வ S(ய கா�த Bவாச அைலயி� ெதாட9 அதிக�பட 
3.அதA�க�த உணவான தாவர இன வள9>சி நிைல �ைற.ப#) வி#ட
. 
4.அதனா  ெமM ஞானிகளி� ெசய  த�ைம�� ேவ$�ய ஞான 
வள9>சி�� 
5.அ�த ஞானிக: ெசய  நிைல யா.� இ�Fமியி� அ)	த பிரளய	தி  
க கியி� ெசய]��> ெசயலாக� ேபாகி�ற
. 

ெபா?ைள> சைம�கவ ல ப��வமான உ[ண	ைத	 த�தா  அ�த� 
ப��வ�ப#ட பத	தி  அைத> சைம	
 உணவாக உ#ெகா:ளலா�. 
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ஆனா  அதி உ[ண� ஏ8� ெபாO
 எ லாேம க?�� நிைல 
ஏAப#)வி)�. அ�ப��ப#ட உ[ண	ைத� ப��வ�ப)	த� X�ய 
காலமாக	 தா� இ�ைறய “கலியி� மாA8 நிைல…!” 

ஏென�றா  விCஞான	தி� வள9>சியா  
1.மனித ஜSவா	மா�களி� கா�த உண9வி� ஒளியி� வ]விA� 
வ]�X#)� தாவர இன*களி� வள9>சி �ைற�
 வி#ட
. 
2.இ�Fமி��: இ?��� கனி வள*கைளI� ெசயAைக�காக மனித� 
பி(	ெத)	
 வி#டா�.. அதNைடய வள9>சிI� �ைற�
 வி#ட
 
3.அேத சமய	தி  ெசயAைக மி� கா�த ஒலி/ஒளி ச�திகைளI� 
இ�காAறைலயி  அதிகமாக கல�க வி#):ளன9 

இ	தைன விபcத பாதி�^களா … மனித எ$ண உண9.க: த� ஞான	ைத 
உய9 ஞானமா�கி… ெமM ஞான	தா  மனித ச�தியி� வள9>சி நிைல 
வள?�… அறிவி� உ?வி  உய?� நிைலைய� கா#�]�… �8கிய நிைல 
ெகா$) மனிதனி� வ S(ய	 த�ைம விஷ� ெகா$ட நிைல�ேக ெச�8 
ெகா$):ள
. 

இ	தைகய த?ண	தி … 
1.யா� ெசா�ன தியான Dைறயா  இ�கலியி� மாAற	திA�:.. 
2.த�ைன	தாேன மனித� உண?� ப��வ> ெசயலி  பதமாக ேவ$)�. 

நA�ண	ைத வள9��� அ�த	 தியான	ைதI� சகல மாமக(ஷிகளி� 
ெதாட9^ எ$ண	ைதI� தியான	தா  X#�� ெகா:G� வழி�� வர 
ேவ$)�. 

இ�த> சcர	தி  இ?�க�X�ய கால	திேலேய இ>சcர	ைதேய ெமM ஞான 
உண9. ெபற�X�ய ஒளி	 த�ைமைய> ெசய ப)	தி� 
ெகா$ேடாமானா  இ>சcர	ைதேய ஒளி> சcரமாக ஒளி?� நிைலைய 
நா� நைடDைறயி  காண D�I�. 

1.உண9வி  D� X#� அறிய� X�ய '#Bம	ைத� ெபற� X�ய 
ெசயலினா  
2.(ஷி ச�திகளி� ெதாட9ைப இ>சcரேம ஏA�� ெசய]�� 
3.இ>சcரேம ஆ	மாவி� ஒளிைய ஒளிர ைவ��� இய�திரமாக.� 
ெசயலா�க D�I�. 
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இ�த உட]ட� வாO� நிைலயி … உய9 கா�த ெமM ஞான உண9.ட� 
நா� எ)�க� X�ய t>சைலயி� Bவாச� காA8 இ�Fமியி  பதிI� 
ெபாO
 
1.(ஷிகGட� ெதாட9^ ெகா$)… 
2.(ஷி ச�தியி� ெசய]�காக இ>சcர உண9வி� ெமM ஞான 
t>சைலைய� பரவ> ெசMதா  
3.இ�Fமி எ	தைன ஆ$) கால*க: ெசய ப#டா]� ஜSவ உட]ட� 
எ)�க� X�ய t>சைலயி  
4.அ�த ெமM ஞானிகளி� t>சைலக:… அ
 எ�8ேம வள9�க� X�ய 
வள9>சியி� வி	தாக 
5.ஜSவித உண9.கG�� ஜSவ உண9. ெசயலாM> ெசய ப#)� ெகா$ேட 
இ?���. 

ஞான�? ெகா)��� அ?: வா��க: 
க[ட� எ�ற நிைலகளிலி?�
 அ
 நம��: ^காம  “விழி	தி?�
…” 

?வ ந#ச	திர	தி� ேபர?: ேபெராளிைய� ெபற ேவ$)� எ�8 நா� 
“பசி	தி?�
…” ேபா
 தSைமக: ந�ைம� பAறிடா
 “தனி	தி?�க…” 
ேவ$)�. 

இைத	தா� ஞானிக: விழி	தி? பசி	தி? தனி	தி? எ�றா9க:, 

ஞானிக: ெசா�ன அ�த நிைலைய ந� எ ேலாரா]� ெபற D�I�. 

தனி	தி?… எ�றா  சில சாமியா9க: எ�ன ெசMவா9க:…? 

“�)�ப�… ெப$) பி:ைளக:… இெத லா� ேவ$டா�…” எ�8 நிைன	
� 
ெகா$) “தனி	
” இ?�பா9க:. இெத லா� அறியாைம. 

நா� ந�ைம அறி�
 இ�த உயி(� உண9ைவ அறி�
 நா� இனி� 
பிறவியி லா நிைல அைடI� நிைலயி  விழி	தி?�
 தSைமக: ^கா
 
நம��: உயிைர� ேபாலேவ உண9ைவ ஒளியா�கிட ேவ$)�… 
“கா9	திேகயா”. கா9	தி எ�றா  ெவளி>ச�. 

சிவ� ரா	தி( அ�8 இைத எ)	
� ெகா$ேடா�. ப�னிர$) 
இராசிகளி  இ
 ஒ? இராசி. அ)	த மாத� வர�ப)� ேபா
 இைதேய 
மாAறி வர�ப)� ேபா
 சி	திைர. 
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சி	திைர எ�ப
 நம��: எ)	
� ெகா$ட சி8 திைரகைள மாAறி 
அைம�கி�ேறா�. 

ைவகாசி – தன��: எ)	
� ெகா$ட உண9வி� த�ைமைய அ�த 
?வ 
ந#ச	திர	தி� ஒளிைய� ெகா$) “தன��: ெதளிவா��…” எ�ப
. 

ஒLெவா? மாதD� இ�ப�	 ெத(�
 ெதளி�
 ெகா:வதAகாக	தா� 
ப�னிெர$) மாத*களி]� விழா�கைள அைம	தா9க: ஞானிக:, 
“விநாயக9 ச
9	தி…” இ�ப� ஒLெவா? நிைலகG��� காரண� ெபய9 
ைவ	தா9க:. 

ப�னிர$) இராசிகைளI� ஒLெவா�றாக	 தா$�� ேபா�� ேபா
 இ�த 
இராசிைய> B	த�ப)	தி வி#) அ)	த இராசி��> ெச ]� ெபாO
 
மீ$)� �ைறக: வ�தா  அ�த இராசிைய> B	த�ப)	தி� ெகா:ள 
ேவ$)�. 

இ�ப�� ப�னிர$) மாத*களிேலI� 
1.ஒLெவா�ைறI� B	த�ப)	தி 
2.ந� ஆ�மாைவ	 �Mைமயா�கி� 
3.ேபெராளியாக மாAறி� ெகா$) வரேவ$)�. அதAகாக	தா� இைத 
அறி�
� ெகா:ள> ெசா�னா9க:. 

ஆனா  நா� இ�ெபாO
 எ�ன ெசMகி�ேறா�…? 

ேஜாசிய� பா9	
 இ�த மாத	தி  தி?மண� ெசMய� Xடா
 எ�ப
� 
இ�த மாத	தி  ந ல கா(ய*க: எ
.� ெசMய> Xடா
 எ�8� 
ஞானிக: ெசா�ன நிைலகைள மாAறி ஆைச�� வ�	
� ெகா$ட 
நிைலக: தா�. 

ஞானிக: நம�� உண9	திய அ�த ெமM வழி�ப� நட�தா  அைவகைள 
ந� வாe�ைகயி  கைட�பி�	தா  அவ9க: அைட�த எ ைலைய 
அைடவ
 Bலப�. 

ேப(�ப� ெப?வாe. வாழலா�. 
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இைத� ப��ேபா9 அைனவ?��� ஒ? ேவ$)ேகா: 
 
மாமக(ஷி ஈYவராய �?ேதவ9 2000 '(ய� �)�ப*கைளI� BAறி 
வ�தவ9.  
 
அவ9 க$)ண9�த அக$ட அ$ட	தி� நிைலகைள ஞான�? 
ேவZேகாபால BவாமிகG�� உன9	தினா9. 
 
இ�த உலகி  வாO� ம�க: எ ேலா?� அ?: ஞானிகளாக.� மகா 
மகா�களாக.� ஆக ேவ$)� எ�ற ஆைசயி  ஞான�? ெவளி�ப)	திய 
உபேதச� க?	
�கைள இ*ேக பதி. ெசMகி�ேறா�. 
 
Bமா9 35 வ?ட� அவ9 ெவளி�ப)	திய க?	
�கைள DOவ
� ஒேர 
நாளி  ப��க.� D�யா
. உணர.� D�யா
. ெத(�
 ெகா:ள.� 
D�யா
. 
 
சி8க> சி8க இ*ேக பதி. ெசMகி�ேறா�.  
 
ஆ9வD:ளவ9க: கீேழ ெகா)�க�ப#):ள லி*�கைள உபேயாகி	
 
தைல�^ வா(யாக� ெகா)�க�ப#):ள நிைலகைள�ப�	
 அறி�
 
ெகா:ள D�I�. 
 
அேத சமய	தி  அவ9 ேநர�யாக� ேபசியைத ஒலி� பதி.களாக.� ேக#க 
வி?�^ேவா?� ேக#)	 ெத(�
 ெகா:ளலா�. 
 
(1) உபேதச� 
https://eswarayagurudevar.com/  
(2) Audio Link: 
https://wp.me/p3UBkg-4BE  
(3) Video Link: 
https://www.youtube.com/channel/UC9XCJhvPs5YdNCU0wc1forQ/  
(4) தியான� பயிAசி 
https://www.youtube.com/channel/UCmsCZ9Wff_7SWiVD_CrVnJg  


