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ஞான��வி� ெகா���� அ�� வா��க� 

ஒ�ெவா� மகா
க�� மகஷிக�� த
 உட���� வள��த 
ெம� உண��கைள தா
 ெப�ற இனிைமயி
 நிைலகைள( த
 
இன ம�க� ெபற ேவ*+� எ
- ஒேர ேநா��ட
 எ/லா�� 
மகி0�திட ேவ*+� எ
- தன��� விைளவி(த உண�வி
 
ெசா/ைல நம��� ஞான வி(தாக3 பதி� ெச�தா�க�. 

ஆனா/ கால(தா/ அ�� ஞான வி(7கைள அ7 8ைள�கா7 
தைட3ப+(தி  விைரயமா�கி வி9ேடா�. கால(தா/ அ�� ஞான 
வி(7க� அைன(7� 8ைள�கா7 ெச
றதா/ அ�� ஞானியி
 
உண��க� ேத:கிவி9ட7. 

அத��*டான ஊ9ட<ச(7 இ/லா7 தவி(7� ெகா*+ 
இ���� இ�த ேநர(தி/ மகஷிகளி
 உண�ைவ3 ெப-� 
பா�கிய(ைத எம�� (ஞான��) மாமகஷி ஈ@வரப9டாய 
��ேதவ� ஏ�ப+(தினா�. 

��நாத� அவ� பி(தைன3 ேபா
- தா
 வா0�தா�. 
வா0�ைகயி/ இ
ன/ எ7ெவ
ேற அறியாத நிைலகளி/ 
இ
னைல3 ேபா�கி+� ஒளியி
 Bடராக வி*ணி
 ஆ�றைல 
அவ� தன��� விைளய ைவ(7 ஒளியி
 Bடராக3 ெப�றா�. 

அவ���� ஒளியி
 Bடராக விைளய ைவ(த அ�த ஒளியி
 
Bடராக3 ெப-� நிைலைய3 பி(தனாக இ��7 எம��� அ7 
ஆழ3 பதிய< ெச�7 அ�� வி(ைத வள���� 8ைறையD� 
வ�(7� ெகா+(தா�. 

வி*ணி
 ஆ�ற/ மி�க நிைலD� மகஷிகளா/ வள��க3ப9ட 
அ�� ஞான வி(7�கைள< சாமானிய மனித�� அைத எ�வா- 
எ+(திட/ ேவ*+�… பதி�திட/ ேவ*+�… அைத எ�வா- 
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ப�கிட ேவ*+�… வள�(திட/ ேவ*+�…? எ
ற நிைலைய 
உ�ப+(தி உண�(தினா� ��நாத�. 

மாமகஷி ஈ@வரப9டாய ��ேதவ� எம��� பதி(த அ�� 
ஞான வி(ைத அைத வள�3பத�� இ�த3 Eமியி/ 
எ:ெக:ெக/லா� அ�த அ�� ஞான ச�தி ெதாட��7�ளேதா 
அ:ெக/லா� கா/நைடயாக நட�க< ெச�தா�. 

உலக� 8Fவ7� எ�ைம அைழ(7< ெச
- அ�த ஞானிகளி
 
உண�வி
 ஆ�றைல3 ப��� 8ைறைய� கா9G ஆ:கா:� 
பட��7�ள அ�த மகஷிகளி
 உடலி/ விைள�த ெம� 
உண�வி
 அைலக� பட��தி�3பைத நH Iக� அதனி
 அ�த 
ஆன�த ச�தியான வி(ைத உன��� வள�(7� ெகா� எ
- 
கா9Gனா�. 

இ�த3 Jவி 8Fவ7� Bழ
- வ�7 அவ� கா9Gய அ�� ஞான 
வி(7�க� அைன(7� வள�(7 அ�த வி(தி
 ச�திைய 
உ:க���� ஆழமாக3 பதிய< ெச�வத��(தா
 “மாமகஷி 
ஈ@வராய ��ேதவ� தேபாவன(ைத அைம(த7…!” 

அ�� ஞான3 பசிைய( தH���� நிைலக��காக(தா
 �� 
கா9Gய வழிகளி/ உ:க���� அ7 பதிய< ெச�7 ெகா*ேட 
வ�த7. 

உயி�ட
 ஒ
றிய ஒளியி
 சKரமாக வா0�7 வள��7 
ெகா*+� அழியா3 ெப� வா0வாக வா0�7 ெகா*+ இ���� 
அ�த மகஷியி
 ஆ�றலி/ விைளய ைவ(த அ�த அ�� ஞான 
வி(ைத நம��� ப�க ேவ*+�… அ7 ெப�க ேவ*+� 
நம��� ெப��கிட/ ேவ*+�  எ/ேலா�ைடய அ�� ஞான3 
பசிையD� ேபா�கிட/ ேவ*+�. 
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அ�த மாமகஷியி
 நிைன� ெகா*+ அவ�ைடய 7ைண 
ெகா*+ வி*ணி
 ஆ�ற/ மி�க நிைலகைள அ�� ஞான 
ச�தியி
 ெதாட� ெகா*+ எ*ண(தா/ அைத நா� 
வள�(தி+ேவா�. 

��வ ந ச"திர"தி� ேபர�� ேபெராளிைய நா� அைனவ�ேம ெப-. 
ந� உயிைர� கா0ேபா�.. உலக ம�க� உயி3கைள4� கா0ேபா�…!  
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ஞான�� ெகா���� அ�� வா��க� 

பல இல9ச� ஆ*+க��� 8
 ேதா
றிய 8த/ மனித
 
உயி�ட
 ஒ
றிய உண��கைள ஒளியாக மா�றி3 பிறவா நிைல 
அைட�தா
 அக@தியமாமகஷி. 

அவ
 க*+ண��த இய�ைகயி
 ேப�*ைமக�… அவ
 
உடலி/ விைளய ைவ(த அ�த< ச�திக� இ3ெபாF7 
உபேதசி�கி
ற மாதி அவ
 உடலிலி��7 வ�த வாசைனகைள 
எ/லா� Lயனி
 கா�த< ச�தி கவ��7 ைவ(7�ள7. 

அக@திய மாமகஷிகளி
 உண�வைலகைள நா� கவ��7 இ�த 
வா0�ைகயி/ ந� உடலிலி��7 வ�� உண��க� 
அைன(ைதD� ஒளியாக மா�ற ேவ*+�. 

ஒளியான அ�த அக@தியனி
 உண�ைவ நம��� விைனயாக< 
ேச��க ேவ*+�. அ�த விைன�� நாயகனாக அழியா ஒளியி
 
சKர� ெபறேவ*+�. 

“மனிதனி
 கைடசி எ/ைல அழியா ஒளி< சKர� தா
”. 

��வ ந ச"திர"தி� ேபர�� ேபெராளிைய நா� அைனவ�ேம ெப-. 
ந� உயிைர� கா0ேபா�.. உலக ம�க� உயி3கைள4� கா0ேபா�…!  
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ஞான�� ெகா���� அ�� வா��க� 

ந�ைம வள�(த தா� த�ைதய�களி
 Mதாைதய�க�� ந�ைம 
வள�(திட எ(தைன நிைலக� நா� சி- வயதாக இ���� 
ெபாF7 தா(தா பா9G எ
- ெசா
னா/ அவ�ைடய 
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சிரம(ைதD� பா��கா7 நம�� எ(தைனேயா நிைலகைள< 
ெச�தா�க�. 

அேத ேபா/ அ�த ஆ
மா�கைளD� வி* ெச�(7� மா��கமாக 
எ�வா- ெச�(த ேவ*+� எ
- இ(தைகய நிைலகைளD� 
��நாத� உட�ட
 இ��க3ப+� ேபா7 ேநரGயாக� கா9Gனா�. 

ஆனா/, இ
ைறய நிைலயி/ அவரவ�க� �+�ப(ைத< சா��த 
8
ேனா�க� �ல ெத�வ:க� �+�ப(ைத கா(தி9ட நிைலக� 
ெகா*+ அவ� ஆ
மா�க� பி�7 ெச
றபி
 எ
ன 
ெச�கி
றா�க�? 

அமாவாைச அ
- இ�*ட நாளி/ அவ��� ேவ*Gய உணைவ 
ைவ(7 அவ�க��� ேவ*Gய ம�றைவகைளD� பைட(7 
அைழ�கி
றா�க�. 

அவ�கைள மீ*+� இ�� L0�த நிைல�ேக இF(73 பழகி 
வி9டனேர தவிர ஒளி எ
ற சKர� ெகா*ட அ�த மகஷிகளி
 
அ�� ஒளிDட
 இைண��� நிைல 8Fவ7ேம அ�-3 
ேபா�வி9ட7. 

ஐதHக� சா@திர� எ
ற நிைலக� இ�ளான அமாவாைச 
நா�களி/ அவ�க� உணவாக உ9ெகா*ட நிைலக� ெகா*+ 
அவ�கைள ஏ:கி இ�த3 Jவி��� இF��� நிைலகளாக< 
சா@திர விதிகைள மா�றி வி9டன�. 

ஆனா/, அவ�க��� உண� எ3பG� ெகா+�க ேவ*+�? 

இ�த3 Jவியிேல விைள�த அ�த ஆ
மா�கைள< “ச3தஷி 
ம*டல(7ட
…” இைண�க� க�-� ெகா+(தா� மாமகஷி 
ஈ@வராய ��ேதவ�. 
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அ�த ஆ
மா�க� எ�வா- வி* ெச/கிற7? எதனி
 உண�ைவ 
உன��� கவர ேவ*+�? எதனி
 வ�வி
 7ைண ெகா*+ 
வி*ணிேல உ�த ேவ*+�? அ�த ஆ
மா�கைள உ�தி 
வி*ணிேல வ Hசி வி9டா/ அ�த ஞானிக� அ�கிேல 
ெச/��ேபா7 உட/ ெப-� உண�ைவ� கைர(7 வி+கி
ற7. 

ஒளி ெப-� உண�ைவ< Bவாசி(7 ஒளியி
 சKரமாக எ�வா- 
Bழ/கி
ற7? எ
- அவ� எ�8ட
 இ��ேத இைதெய/லா� 
��நாத� ெதளிவாக� கா9Gனா�. 

இைதெய/லா� ேபBகிேற
 எ
றா/ “நான/ல…,” ��நாத� 
கா9Gய உண�வி
 த
ைமேய இ7. 

ஒ� மர� எ�வா- த
 மண(தி
 த
ைம ெகா*+ அதPைடய 
உண�� ெகா*+ இய��கி
றேதா இைத3ேபால ஒ� 
மனிதP��� எ+(7�ெகா*ட உண�வி
 ெசய/ எ7ேவா 
அதனி
 நிைலகைளேய ேபBவ�. அதனி
 நிைலயிேலேய 
வ�3ப+வ�. 

இைத3ேபால மாமகஷி ஈ@வராய ��ேதவ� அவ���� 
விைள�த ஆ
ம ஞான(ைத ெம� உண�வி
 த
ைமைய 
வி*ணி/ வள��7� ெகா*G���� உண��கைள3 பர3J� 
மா��க(ைத� கா9Gனா�. 

��வ ந ச"திர"தி� ேபர�� ேபெராளிைய நா� அைனவ�ேம ெப-. 
ந� உயிைர� கா0ேபா�.. உலக ம�க� உயி3கைள4� கா0ேபா�…!  
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ஞான�� ெகா���� அ�� வா��க� 

நா
 தியான� ெச�ேத
. எ
 ெதாழி/ இ3பG3 ேபா�வி9ட7…! 

எ
 �+�ப(தி/ இ3பG நட�7 வி9ட7…! எ
றா/ எ
ன 
அ�(த�…? 

இ�த உண�ைவ� Q9G மீ*+� கீேழ இF(7 வி+கி
றH�க� 
எ
- அ�(த�. 

“ேவதைன…” எ
ற உண�ைவ3 ெப��கி எ/லாவ�ைறD� 
ெச�7வி9+ “தியான� ெச�தா/… எ
ன(தி�� ஆ��…?” எ
- 
எ*ணினா/ அ7 நம�க/ல. 

தியான(ைத� Q9G எ/லா� ந
றாக இ��க ேவ*+�. அ�த 
உண�ைவ நம��� ெப��க ேவ*+�. 

எ�த� காரண(ைத� ெகா*+� ச:கட:கைளேயா 
சிரம:கைளேயா சலி3ைபேயா ெவ-3ைபேயா பைகைமயான 
உண��கைள உ:க���� JகாதபG த+(73 பழக ேவ*+�. 

கணவ
 மைனவி��� அ�த3 ேபரான�த நிைலைய தா
 எ
-� 
உ�வாக ேவ*+�. ச�த�3ப(தி/ ேகாப� வ��. அ3ெபாF7 நா� 
எ
ன ெச�ய ேவ*+�…? 

ஏேதா ஒ
ற/லவா… “ந�ைம இய��கி
ற7..!” எ
- உடேன 
Bதா(7 அதிலி��7 வி+பட ேவ*+� எ
- ஆ(ம B(தி 
ெச�7 B(த3ப+(தி� ெகா�ள ேவ*+�. 

மகஷிகளி
 அ�� ச�தி ெபறேவ*+� எ
ற உண�ைவ� 
கவ��7 ஆ(ம B(தி ெச�D� உண�� வ�7 வி9ட7 எ
றா/ 
“நா
 ெச�வ7 தா
 ைர9…!” எ
ற எ*ண� வரா7. 
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பா/ �சியாக( தா
 இ����. அதிேல பாதாைம3 ேபா9டா/ 
இ
P� �சியாக( தா
 இ����. 

ஆனா/ ஒ� 7ளி கார� ப9டா/ எ
ன ெச�D�…? அ7 
விடா3பிGயாக� கார(தி
 உண�<சிகைள( தா
 ஊ9+�. அைத3 
ேபா
- தா
 ந� ந/ல மனதி/ ெவ-3பி
 உண�ைவ 
ஊ9Gனா/ அ7 விடா3பிGயாக அ�த உண�<சிைய( தா
 
ஊ9+�. அ�த( 7�வ ந9ச(திர(தி
 ேபேராளி ெபற ேவ*+� 
அைத( தணி(7 Bைவைய� ெகா*+ வர ேவ*+�. 

நா� கைடசியி/ எைத எ*Tகி
ேறாேமா அைத(தா
 நம7 
உயி� உ�வா��கி
ற7. 

��வ ந ச"திர"தி� ேபர�� ேபெராளிைய நா� அைனவ�ேம ெப-. 
ந� உயிைர� கா0ேபா�.. உலக ம�க� உயி3கைள4� கா0ேபா�…!  
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ஞான�� ெகா���� அ�� வா��க� 

7�வ ந9ச(திர(தி
 ேபர�� ேபெராளிைய நா� எ
-ேம 
ெபறேவ*+� எ
- எ*T:க�. உ:க� வா0�ைகேய 
தியானமா��:க�. 
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ஏென
றா/, ஒ�ெவா� ச�த�3ப(திேலD� தHைம எ
- வ�தா/ 
அ�த( தHைம Jகா7 த+�க அ�ைள உ:க���� ெப��கி� 
ெகா�ள இ7 உத��. 

அ�மா அ3பா அ�ளா/ மாமகஷி ஈ@வராய ��ேதவ� 
அ�ளா/ அக@திய
 7�வனாகி 7�வ ந9ச(திரமான அ�த( 
7�வ ந9ச(திர(தி
 ேபர�� ேபெராளி நா:க� ெபற அ��வா� 
ஈ@வரா எ
- ஏ:கி( தியானிD:க�. 

க*ணி
 நிைன� ெகா*+ உ:க� நிைன� 8FவைதD� 
7�வ ந9ச(திர(தி
 பா/ ெச�(7:க�. அதனி
- வ�� 
ேபர�� ேபெராளிைய ஏ:கி3 ெப-:க�. 

நம7 ��நாத� கா9Gய அ�� வழியி/ 7�வ 
ந9ச(திர(திலி��7 வர�QGய உண�ைவ(தா
 உ:க���� 
ஏ:க ைவ(7 அைத Iகர< ெச�7 அ�த வலிைமைய ஊ9G� 
ெகா*G��கி
ேறா�. 

இ�த வலிைமயி
 7ைண ெகா*+ உ:க� உடலி��ள 
அT�க��� இ�த< ச�திைய ஊ9ட 8GD�. 

உ:க� க*ணி
 நிைனவிைன 7�வ ந9ச(திர(தி
 பா/ 
ெச�(7:க�. 7�வ ந9ச(திர� எ3பG இ���� அ7 எ:ேக 
இ���� எ
- எ*ண ேவ*Gயதி/ைல. 

உதாரணமாக உ:க� ந*ப� ஒ�வ� அெம�காவி/ எ:ேகேயா 
இ��கி
றா�. அவ� இ�த மாதி எ/லா� அவ@ைத3ப+கி
றா� 
எ
- ேக�வி3ப9ட�ட
 உ:க���� பதிவாகி
ற7. 
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அ7 நிைனவா�� ெபாF7 எ
ன ெச�கி
ற7? அவ� அ:ேக 
“எ3பG< சிரம3ப+கி
றாேரா..! எ
ன ெச�கி
றாேரா..?” எ
- அ�த 
உண�<சிக� உ:க������ இய:�கி
ற7. 

இைத3 ேபால 7�வ ந9ச(திர� எ:ேகேயா இ��கி
ற7. உ:க� 
க*களா/ பா��க 8Gயவி/ைல. ��நாத� என��� கா9Gனா�. 
பா�(ேத
. 

அவ� கா9Gய நிைலக� ெகா*+ அதனி
 ஆ�றைல3 ெப�ேற
. 
அ�த உண�விைன இ3ெபாF7 உ:க������ பதிவா�கி� 
ெகா*ேடயி��கி
ேற
. 

பதிவானைத நH:க� எ*ணின H�க� எ
றா/ அ+(7 உ:க� 
க*களாேலD� பா��க 8GD�. இ3ெபாF7 உபேதசி(7� 
ெகா*G���� ெபாF7 அ�த அ�� ஒளிக� இ:ேக பட��7 
வ�வைதD� உ:களா/ பா��க 8GD�. நHல நிற ஒளி அைலக� 
Bழ
- வ�வைத3 பா��கலா�. ஒ� ெவ/G:ைக( (WELDING) 

த9Gனா/ “பள H�..,” எ
- ெவளி<சமாவ7 ேபா/ ெதD�. 

ஏென
றா/, பழ�க3ப9ேடா� உண��களி/ இைத3 ெபற 8GD�. 

ேபBவ7 நா
 அ/ல. மாமகஷி ஈ@வராய ��ேதவ
 
உண�ேவ இ:ேக ேபBகி
ற7. 

அவ� ஒளி எ
ற உண�ைவ3 ெப�றா�. அ7 உ:க���� வ�7 
அைத3 ெப-� த�தி ெபற� QGய ச�த�3ப� தா
 இ3ெபாF7 
ெசா/�� இ�த( தியான�. 

ஏென
றா/ அவ� ஒளியான உண�ைவ நH:க�� ெபற 8GD�  

ெபறேவ*+� எ
பத��(தா
 இைத உ:க���� பதிவா��வ7. 
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7�வ ந9ச(திர(தி
 ேபர�� ேபெராளிைய3 ெபறேவ*+� 
எ
- உ:க� க*ணி
 நிைனவிைன< ெச�(7:க�. உ:க� 
உடலி��ள எ/லா நிைன�கைளD� ஒ
றாக இைண(7 அ�த( 
7�வ ந9ச(திர(தி
 பா/ ெச�(7:க�. அதனி
- வ�� 
ேபெராளிைய3 ெபறேவ*+� எ
- ஏ:�:க�. ெம7வாக� 
க*கைள M+:க�. உ:க� J�வ ம(தியி/ வ H�றி���� 
உயிரான ஈசனிட� நிைனவிைன< ெச�(7:க�. 

7�வ ந9ச(திர(தி
 ேபர��� ேபெராளிD� நா:க� ெபற 
அ��வா� ஈ@வரா எ
- நH:க� எ*ண(ைத< ெச�(7� 
ெபாF7 அ�த( 7�வ ந9ச(திர(தி
 உண�� இ:ேக வ�� 
ெபாF7 உ:க� உட���� இ���� தHைமயான அT�க���( 
தHைமயி
 உண��க� ேபாகாதபG இ3ெபாF7 எ+��� 
தியான(தி
 Mல� த+(7 நி-(த3ப+கி
ற7. 

உ:க� வா0�ைகயி/ எ(தைகய தHைமயான ச�த�3பமாக 
இ��தா�� அ�த ேநர(தி�� அைத மா�றிட இைத3 ேபா
- 
தியான(ைத< ெச�D:க�. 

உ:க� எ*ண� உ:கைள� கா���. உ:க� ேப<B� M<B� 
உலக ம�கைள� கா��� அ�� ெப�� ச�தியாக மா-�. 

��வ ந ச"திர"தி� ேபர�� ேபெராளிைய நா� அைனவ�ேம ெப-. 
ந� உயிைர� கா0ேபா�.. உலக ம�க� உயி3கைள4� கா0ேபா�…!  
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ஞான�� ெகா���� அ�� வா��க� 

யா� உபேதசி��� உண��கைள3 பG��� சமய(தி/ பல 
உண��ட
 இ�3பா�க�. 

எ
 �+�ப(தி/ கUட�,.. எ
 �+�ப(தி/ ெதா/ைல.. எ
 
�+�ப(தி/ ச*ைட… எ
 ைபயனி
 நிைலக� இ3பG… நா
 
கட
 ெகா+(தவ
 ஏமா�-கி
றா
… அவ
 தரேவ 8Gயா7 
எ
கிறா
… எ
 உட/ நிைல சயி/ைல… எ
 �+�ப(தி/ 
எ
ைன எ/ேலா�� எதி��கிறா�க�…! எ
- இ3பG3 பல 
சி�க/களி
 உண�� ெகா*+ தா
 இைத3 பG�கி
ேறா�. 

எ�8ைடய அ��ஞான உபேதச:கைள3 பG��� ேநர� அ�த 
மாதி அT�களானா/ அ�த அTெவ/லா� த
 உணவாக 
எைத� ேக9��…? 

எவ� ேம/ பைகைம ெகா*+ சி�க/க� ஆகி இ�த உண�வி
 
த
ைம அTவாக ஆனேதா… “அ7 அ7…” த
 உண�<சிகைள 
உ�7�. 

உபேதசி��� உண�ைவ எ+�கவிடா7.., “அ7 உ�தி( 
தைட3ப+(7�”. “ந/ல உ*ைமகைள3 ெபற8GயாதபG… 

தைட3ப+(தி� ெகா*G����”. 

தைட3ப+(7� நிைலகளிலி��7 நH:க� வி+பட ேவ*+�… 

“எ3பGD� நH:க� அதிலி��7 மீ*Gட ேவ*+�” எ
- தா
 
வலிைமயான உண�� ெகா*+ “உ:க� கவன(ைத இ:ேக 
தி�3பி” அ�� உண�� ெகா*+ உ:க���� பதி� ெச�7 
ெகா*+�ேளா�. 
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அ�த ெம�ஞானிகளி
 உண��க� உ:க���� “அT�களாக 
விைள�7” பைகைமய�ற உண��க� உ:க� உடலிேல விைளய 
ேவ*+� எ
ற நிைல�� உபேதசி�கி
ேறா�. 

உ:க� பா�ைவ பைகைமைய உ9Jகா7 த+��� நிைலயாக வர 
ேவ*+� எ
-�.., “உ:க� பா�ைவ” எ:ேக பைகைம 
உ�வாகி
றேதா “அ:ேகேய.., அைத அட�கி+� ச�தி” 

ெபறேவ*+� எ
ற நிைல��� ெகா*+ வ�கி
ேறா�. 

பைகைம எ
றா/ விஷ( த
ைம ெகா*ட விVஞான அறிவா/ 
ெவளி3ப+(திய உண��க� “எ(தைனேயா.., எ(தைனேயா” நம�� 
8
 ச�த�3ப(தா/ வ�7 ெகா*ேட இ��கி
ற7. 

அ(தைகய தHைம ெச�D� நிைலகைள நா� காண ேந�கி
ற7. 
ெசவி வழி ேக9க�� ேந�கி
ற7. 

இைத3 ேபால “ெசவி ெகா*+ ேக9+ண��த உண��க� 
உட���� பதிவாகி.., க* வழி ெகா*+ Iக��தறி�7..,” அத
 
வழி வா0�ைகைய வா0�7 ெகா*G���� நா�.., இய�ைகயி
 
ெசயலா�க:களிலி��7 “ந�ைம எ3பG மீ9G� ெகா�ள 
ேவ*+�..?”  எ
பைத(தா
 ��நாத� கா9Gய வழிகளி/ 
உண�(தி� ெகா*+ வ�கி
ேறா�. 

Lய
 எ�வா- த
 உண�வி
 த
ைம ெகா*+ ம�றைவகைள 
வள��கி
றேதா அைத3 ேபா
- ��நாத� நா� எ/ேலா�� 
அ�� ஞான� ெபறேவ*+� எ
ற ஆைசயி/ வள��கி
றா�. 

அவ� இ
- Lயனாக இ��கி
றா�. அக@திய
 ெப�ற 
உ*ைமகைள அவ� க*டா�. அவ� வா0�ைகயி/ 
அறி�7ண��தா�. அவ� வழியி/ அவ� க*ட உ*ைமD� அத
 
உண�ைவ என��� பதிய< ெச�தா�. 
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“பதி�த உண��கைள…” மீ*+� நிைன� ெகா*ேட
. அைத 
Iக��… அறிD�… ச�த�3ப(ைத என��� உ�வா�கினா�. 

அத
 உண�வி
 த
ைம ெப��� நிைலகளி/.., “அவ� கவ��7 
ெகா*ட உ*ைமக�.., அவ� ெவளி3ப+திய உண��க� எ7ேவா” 

அைத நா
 ப�கிேன
. 

என��� அ�த அTவி
 த
ைமைய உ�வா�கினா�. அ7 
அTவான பி
 த
 உண��காக ஏ:�கி
ற7. அ�த 
உண�<சிகைள உ�7கி
ற7. 

உண�ைவ அறிகி
ேற
. “அைதேய” இ:ேக உ:களிட� ெசா/ 
வGவி/ ெவளி3ப+(7கி
ேற
. 

அைத� ேக9�� ெபாF7�.., பG���ெபாF7� உ:க���� அ�த 
உண�<சிகைள உ�7கி
ற7. இைத உ:க���� அTவாக 
மா�றிவி9டா/ ெதளி�த மன� வ��. 

ஏ�-� ெகா��� ப*J… உ:க��� ேவ*+�. 

��வ ந ச"திர"தி� ேபர�� ேபெராளிைய நா� அைனவ�ேம ெப-. 
ந� உயிைர� கா0ேபா�.. உலக ம�க� உயி3கைள4� கா0ேபா�…!  
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ஞான�� ெகா���� அ�� வா��க� 

��நாத� யா�ைடய ஈ�3பி�� சி�கா7 அ�த( 7�வ 
ந9ச(திர(தி
 ஈ�3J வ9ட(தி/ ஆறாவ7 அறிைவ ஏழாவ7 
ஒளியான ச3தஷி ம*டல:க�ட
 ஒ
றி ஏகாதசி ஏகா�தமாக 
வாFகி
றா�. 
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ைவ�*ட ஏகாதசி அ
-தா
 நம7 ��நாத� ஒளியி
 சKர� 
ஆனா�. நம7 �� கா9Gய அ�� வழிகைள(தா
 உ:க��� 
உண�(7கி
ேறா�. 

தHைமகளிலி��7 வி+ப+� நிைலயாக அ�� ஒளிைய எ3பG3 
ெபறேவ*+� ெபற 8GD� எ
- உண�(திய உண�� ெகா*+ 
அ�த( 7�வ ந9ச(திர(ைத( தா
 என��� கா9Gனா�. 

7�வ ந9ச(திர(திலி��7 வ�� ேபர�� ேபெராளியிைன எ+(7 
நH ெப�-� ெகா�. இ�ைள அக�ற அ7 உத��. ெம�3 
ெபா�ைள� காண�� உத��. உ
ைன அறியா7 ேச��த தH:ைக 
அக�றிட�� உத�� எ
- Qறினா�. 

7�வ ந9ச(திர(தி
 ஈ�3J வ9ட(தி/ ��நாத� ஒளியி
 
சKரமாக ஆனபி
 அதிேல “நHD�… ஆD� கால ெம�பரா�…” எ
- 
எ
ைன அதிேல இைண(தா�. 

அேத ேபால உ:கைளD� ஆD� ெம�பராக அ:ேக இைண(7� 
ெகா*G��கி
ேறா�. 

ஒ�வ� தH:� ெச�கிறா� தH:� ெச�கிறா� எ
- தி��ப( தி��ப 
எ*ணினா/ அ�த உண�ைவ அதிகமாக< ேச�(தா/ நம��� 
தH:� ெச�D� உண��க� வ�7  ந�ைமD� தHைம ெச�ய 
ைவ(7வி+�. 

ஆகேவ தHைமகைள Iக��தா/ தHைம ெச�ய(தா
 8GDேம தவிர 
 ந
ைம பய�க 8GDமா எ
- ச�-< சி�தி(73 பா�:க�. 

��நாத� எ�மிட� ெசா
ன7:- ஒ�ெவா� ெநாGயிேலD� ஒ�வ� 
ேவதைன3ப+கி
றா� எ
- நா� பா�(7 அதைன Iக��7 
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வி9டா/  ேவதைனயிலி��7 அவ� மீள ேவ*+� எ
- தா
 நH 
எ*Tத/ ேவ*+�. 

அேத ேபால ஒ�வ
 தH:� ெச�ய நிைன(தா/ அதிலி��7 
அவ
 மீள ேவ*+� எ
- தா
 நH எ*ண ேவ*+�. 

நா
 ெகா+(த அ�� ச�தியி
 7ைண ெகா*+ அவ�கைள( 
தHைமயிலி��7 மீ9க ேவ*+�. ேவதைனகளிலி��7 மீ9க 
ேவ*+� எ
- உண�(தினா� ��நாத� மாமகஷி ஈ@வராய 
��ேதவ�. 

உ:க���� இைத(தா
 யா� ெதளி�ப+(7வ7. 

��வ ந ச"திர"தி� ேபர�� ேபெராளிைய நா� அைனவ�ேம ெப-. 
ந� உயிைர� கா0ேபா�.. உலக ம�க� உயி3கைள4� கா0ேபா�…!  
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ஞான�� ெகா���� அ�� வா��க� 

மகஷிக� அைனவவ�ேம 27 ந9ச(திர(திPைடய உண��கைள 
எ+(7( தா
 அ7 அைன(ைதD� ஒ
றா�கி தன��� ஒளியாக 
ஒளியி
 சKரமாக மா�றினா�க�. 

எ7�� இய�கம/லா7 அதனி
 உண�வி
 இய�கமாக மா�றி 
NEGATIVE/POSITIVE +/- கர*9 எ3பG உ*டாகி
றேதா அைத3 
ேபால சம நிைல3ப+(தி ஒ�ைமயி
 நிைலக� ெகா*+ 
ஒ
ைற( தன��� இைறயா�கி உண�வி
 த
ைம ஒளியாக 
மா�றியவ�க�. 

அதனி
 த
ைமைய நH:க�� ெபற ேவ*+� எ
ற உண��ட
 
தா
 இ�த 27 ந9ச(திர(தி
 ச�திைய உ:கைள எ+�க< 
ெசா/கிேறா�. 

மகஷிக� இைதெய/லா� வG(7� ெகா*டவ�க�. 

அ�த உண�வி
 ச(7�கைள இதPட
 இர*டற� கல�7 அ7 
J73 J7 எ*ண:களாக உ�வா�கி அதனி
 7ைண ெகா*+ 
இைத நH:க� ப��� நிைல�ேக இைத< ெச�கி
ேறா�. 

உ:க� வா0�கயி/ நH:க� எைத எ*ணினா�� இைத3 
ெபறேவ*+� எ
- ஏ�க(7ட
 இ�3ப�ீக� எ
றா/ அ7 ஊ0 
விைனயாக உ:க���� பதிவாகி அதனி
 ெசயலாக உ:க� 
உண��க� இய:கி அ�த ெம� ஞானியி
 உண�வி
 ஒளிைய3 
ெபற�QGய த�திைய ெப-கி
றH�க�. 

இ3பG அ�த மகஷிகளி
 உண��கைள எ*T� ெபாF7 அ�த 
எ*ண� நம��� வ�ெப-கி
ற7. அ3ெபாF7 அதனி
 7ைண 
ெகா*+ நம7 ஆ
மாவாக மா-கி
ற7. 
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இ�த உண�வி
 7ைண ெகா*+ தா
 நVசிைன ெவ
றி+� 
ஆ�றைல3 ெபற 8Gகி
ற7. ஆகேவ உயிைர ஓ� ஈ@வரா 
��ேதவா எ
- எ*T� ெபாFெத/லா� அ�த மகஷிகளி
 
அ�� ச�தி ெபறேவ*+� எ
- இதனி
 நிைன� ெகா*+ 
ெசய/ப+:க�. 

��வ ந ச"திர"தி� ேபர�� ேபெராளிைய நா� அைனவ�ேம ெப-. 
ந� உயிைர� கா0ேபா�.. உலக ம�க� உயி3கைள4� கா0ேபா�…!  
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ஞான�� ெகா���� அ�� வா��க� 

அக@திய� க*ட ேப�*ைமகைள நH:க�� காண ேவ*+� 
எ
பத��(தா
 இைத< ெசா/கிேற
 

அ�த ெம� ஞானி உண��கைள Iக��தா/ வ�தா/ இ�த( 
தHைமகைள எ/லா� அக�றிவி+�. ெம�3 ெபா�ைள வள��க 
8GD�. தHைமய�ற நிைலயாக வாழ 8GD� எ
- 
ெசா/கிேறா�. 

இ�த உட/ நம��< ெசா�த� இ/ைல. இ�த உட/ 
நிைலயானதி/ைல. ஆனா/ இ�த உயி� எ
-� நிைலயான7. 

அ�த உயி�ட
 ஒ
றிய நிைலக� ெகா*+ உண��கைள 
ஒளியாக மா�-� த
ைமைய இ�த மனித உடலி/ இ��7 தா
 
க�வா�கினா
 அக@திய
. 

அக@திய
 தா
 7�வ ந9ச(திரமாக இ
-� உ�ளா
….! 

இ�த உடைல வி9+< ெச
றா/… “எ
-� நிைலயான… ஒளியி
 
சKரமாக இ��க 8GD�…!” எ
ற அ�த ேநா�க(7ட
 எவ� 
வ�கி
றனேரா அவ�க� அைனவ�ேம நி<சய� அக@தியைன3 
ேபா
- ெபற 8GD�. 

��வ ந ச"திர"தி� ேபர�� ேபெராளிைய நா� அைனவ�ேம ெப-. 
ந� உயிைர� கா0ேபா�.. உலக ம�க� உயி3கைள4� கா0ேபா�…!  



27 

 

  ESWARAPATTAR android APP  

  

 

ஞான�� ெகா���� அ�� வா��க� 

நம7 ��நாத� மாமகஷி ஈ@வராய ��ேதவ� இ�த3 
பிரபVச(தி
 இய�க(தி
 உண�ைவ( த
P� க*+ண��7 
இ�த ம*Tலைக ெவ
- வி*Tலைக< ெச
றைட�7 
8Fைம ெப�றா�. 
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வி* ெச/வத��*டான பாைதைய அவ� க�றா�. இ�த 
உண�ைவ 8Fைம ெப-வத��( தன�� ஒ� 7ைண ேவ*+� 
எ
- எ*ணினா�. 

அ�த( 7ைணைய( தா
 ெப�றா�� வி*Tலக� ெச/வத�� 
வி*ணிேல உ�தி( த��வத�� தன��க�த ஆதார:க� ேதைவ. 
விF7க� இ/லா7 மர� வள��திடா7 ஆகேவ தன�ெக
- 
விF7கைள உ�வா��கி
றா�. அேத ேபால(தா
 ஒ�ெவா� 
உயி���� விF7க� ேதைவ. 

நா� எ/ேலா�� ஏேகாபி(த நிைலக� ெகா*+ வி* ெச
ற 
மகா ஞானிகளி
 உண��கைள( தியான(தி
 Mல� எ+(7 
அ�த விF7களாக நா� ஓ�ேவா�வ�� உ�வாக ேவ*+�. 
உ:க��� நா
 விF7. என�� நH:க� விF7 எ
ற இ�த 
உண��க� வளர ேவ*+�. 

விF7 இ/லா7 ஒ
றி
 7ைண இ/லா7 ஒ
- விைளயா7 
எ
ற நிைலைய� ��நாத� ெதளிவாக� கா9Gனா�. அேத 
சமய(தி/ நா
 ம9+� தனி(7( ெப-ேவ
. ம�ற 
அைன(ைதD� ெவ-3ேப
 எ
ற நிைலயி/ ெபற இயலா7. 

இைத எ/லா� “7T��( 7T�காக< ெசா/கிேற
…!” எ
- 
எ*ண ேவ*டா�. 

இைத உ:க���� பதிவா�கி� ெகா*டா/ நிைனவா��� 
ெபாF7 ச�த�3ப(தி/ தHைமகைள3 ேபா��� ச�தியாக 
உ:க���� வ��. 

நH:க� அைனவ�� அ�வா- ெபறேவ*+� எ
பத�காக(தா
 
ெதளிவா��கி
ேறா�. 
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��வ ந ச"திர"தி� ேபர�� ேபெராளிைய நா� அைனவ�ேம ெப-. 
ந� உயிைர� கா0ேபா�.. உலக ம�க� உயி3கைள4� கா0ேபா�…!  
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ஞான�� ெகா���� அ�� வா��க� 

நம7 Lய� �+�ப(தி/ Eமியி/ உ�வான மனித
 சி/ 
உ*ைமகைள� க*ட பி
 மி
ன/க� தா�கி கட/களிேல 
ப+�ேபா7 மண/ ஆவைத அத��� இ���� நிைலைய 
வGக9G கதி� இய�க3 ெபாறிகளாக மா�-கி
றா
. 

இ
- அT �*+களாக�� ேலச� கதிய�க:களாக�� அைத 
உ�வா�கி வி9டா�க�. 

த
Pைடய உட/ ஆைச�காக ேவ*G நா9+ ஆைச�காக 
ேவ*G உலைக அழி(தி+� த
ைமகளாக அ7 இ�த உலக� 
8Fவத��� பரவி வி9ட7. 

ந� Eமியி/ விைளவைத Lய
 கவ��தா�� அ7 கவ��7 
ெச/�� பாைதயி/ ம�ற ேகா�க�� இ�த� கதிய�க:கைள 
கவ��7 இ
- நம7 பிரபVசேம கதி� இய�கமாக மாறிவி9ட7. 

மனிதனி
 விVஞான அறிவா/ ஏ�ப+(த3ப9ட இ�த நிைலயா/ 
உலகேம இ�� LF� நிைல�� வ�7 வி9ட7. LயP� சி-க< 
சி-க ெசய/ இழ�7 ெகா*+ இ��கி
ற7. அ7 ெசயலிழ��� 
ெபாF7 அதPட
 ேச��த ந� EமிD� அ7 ெசய/ இழ���. 

இ:ேக வாF� மனித�க�� அBர உண�� ெகா*+ தHவிரவாத� 
எ
ற நிைலகளி/ ஒ�வ��ெகா�வ� ெகா
- சா3பி+� நிைல 
வ�கி
ற7. 

பாதரச:கைள உ�வா��� LயP��� விVஞான� கதிய�க< 
ச�திக� கல�க3ப9+ அ�த பாதரச:கைள� க�கிய விஷ( 
த
ைமயாக மா�றி உமி0�7 ெகா*+�ள7. 
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Lய
 ெசய/ இழ��� த
ைமயா/ Lயனா/ உ�வா�க3ப9ட 
இ�த3 பிரபVச8� ெசயலிழ��� நிைல ஆகி
ற7. நா
 
(ஞான��) ெசா/வ7 ெவ-� ெசா/லாக< ெசா/லவி/ைல. 

இ�த உண��கைள நH:க� பதிவா�கி� ெகா*+ மீ*+� அைத 
நிைனவா�கினா/ Lயனி
 இய�க(ைத நH:க� உணர 8GD�. 
Lய
 ெதாட� ெகா*+ இ�த3 பிரபVச� இய:�வைதD� 
நH:க� உணர 8GD�. 

ஆனா/ இதிலி��7 த3பிய இ�த( 7�வ ந9ச(திர8� ச3தஷி 
ம*டல:க�� எ
-ேம அழிவதி/ைல. எ(தைகய நVசானா�� 
அைத மா�றி வி+கி
ற7. 

ந� Eமியி
 7�வ(தி�� ேநராக இ���� அ�த( 7�வ 
ந9ச(திர(தி
 உண�ைவ எ3ேபா7� நH:க� ெபறலா�. நH:க� 
அைத3 ெபற�QGய த�திைய ஏ�ப+(த(தா
 அG�கG 
வலிD-(7கி
ேறா�. 

உ:க� நிைனவா�றைல அ:ேக 7�வ ந9ச(திர(7ட
 
இைண�க< ெச�கி
ேறா�. பதி� ெச�7 ெகா��:க�. பதிவான 
பி
 நிைனைவ� Q9G நVைச ெவ
- உண�ைவ ஒளியாக 
மா�-� திற
 நH:க� ஒ�ெவா�வ�� ெபற 8GD�. 

��வ ந ச"திர"தி� ேபர�� ேபெராளிைய நா� அைனவ�ேம ெப-. 
ந� உயிைர� கா0ேபா�.. உலக ம�க� உயி3கைள4� கா0ேபா�…!  
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ஞான�� ெகா���� அ�� வா��க� 

அ�� மகஷிகளி
 உண�ைவ நம��� இைண�க3ப+� ெபாF7 
அ�த நVசிைன ஒளியாக மா�றி அறிவி
 ஞானமாக�� இ�த 
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மனித வா0�ைகயி/ இ�ைள ெவ
றி+� உண��� அ�த 
ெம�ஞானிக�ட
 ஒ
-� வலிைமD� நம��� கிைட�கி
ற7. 

அைத3 ெபற< ெச�வத�காக(தா
 இைத உபேதசி�கி
ேறா�. 

ஆகேவ மறவாதH�க�. உ:கைள மனிதனாக உ�வா�கிய உயிைர 
ஈசனாக மதி(7 அவனா/ உ�வா�க3ப9ட இ�த மனித உடைல� 
கா(திட ேவ*+� எ
ற எ*ண(7ட
 ெசய/ப+:க�. 

இ�த உட/ உ:கள7 அ/ல. உயிரா/ தா
 உ�வா�க3ப9ட7. 

அறிவா/ உணர3ப9ட உண�வி
 த
ைம “த
ைன யா�…? எ
- 
அறி�7 தன��� விைளD� தHைமகைள நா� அக�ற� க�-� 
ெகா*டா/ ந�ைம இய�கிய ந�ைம உ�வா�கிய உயி�ட
 
ஒ
றி ஒளியி
 சKரமாக எ
-� நிைல(தி��7 பிறவியி/லா 
நிைலகைள அைடயலா�. 

யா� உபேதச(தி
 வாயிலாக3 பதிவா��� நிைலகைள நH:க� 
ஆழமாக3 பதிவா�கி� ெகா*+ மீ*+� நிைன���� ெகா*+ 
வ�தா/ அைத3 ெபற 8GD�. 

��வ ந ச"திர"தி� ேபர�� ேபெராளிைய நா� அைனவ�ேம ெப-. 
ந� உயிைர� கா0ேபா�.. உலக ம�க� உயி3கைள4� கா0ேபா�…!  



34 

 

  ESWARAPATTAR android APP  

  

 

ஞான�� ெகா���� அ�� வா��க� 

அ�� ஒளி ெபற ேவ*+�. எ
ைன அறியாத இ�� நH:க 
ேவ*+� மகஷிகளி
 அ�� வ9ட(தி/ வாழ ேவ*+�. உட/ 
நல� ெபற ேவ*+�. எ:க� �+�ப� நல� ெபற ேவ*+�. எ
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ெதாழி/ நல� ெபற ேவ*+�. எ
 ைபய
 ந/லவனாக 
ேவ*+� எ
- ேக�:க�. 

அ�த அ�� மகஷிகளி
 அ�� ச�தியா/ எ:க��� இ�த 
நிைல ேவ*+� எ
- தா
 நா
 ேக9க< ெசா/கிேற
. 

எ(தைன ேப� இ3பG� ேக9கிறH�க�…! 

இ�வள� [ர� நா
 ெசா/கிேற
. இ��தா�� இ3ெபாF7 
தா
 உ:கைள3 ப�றி( ெத�7 ெகா*ேட
. “நH:க� ெபய 
மகா
…” எ
- ெசா/லி “எ
 கUட� இ3பG இ��கிற7…!” எ
- 
ெசா/லி உடேன அFக ஆர�பி(7வி+கிறா�க�. 

நா
 ெசா
னைத எ/லா� மற�7வி+கி
றா�க�. அவ�க���� 
எ7 பதிவானேதா அ�த உண�� தா
 ேவைல ெச�கிற7. 

யா� ெசா/�� உய��த மகஷிகளி
 அ�� ச�திகைள அவ�க� 
ெப-� த�திைய அவ�க� உட���� இ���� உண�ேவ 
தைடப+(7கி
ற7 எ
- உண�கிறா�க�. உண��தா�� அைத 
அறிய 8Gவதி/ைல. 

ஒ� இட(தி/ அF��( த*ணH� இ��கிற7 எ
றா/ அைத( 
[�ைம3ப+(7கி
ேறா�. இ
P� ெகாVச� இ��கிற7 
அைதD� [�ைமயா�கி3 பழக ேவ*+� எ
ற நிைல�� நH:க� 
அைனவ�� வரேவ*+�, 

மாமகஷி ஈ@வராய ��ேதவ� கா9Gய அ�� வழியி/ அ�� 
ச�திகைள ெப�- உ:க� வா0�ைகயி/ தHைமக� Jகா7 
ஒ�ெவா� ெநாGயி�� விழி(தி�(த/ ேவ*+�. 
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��வ ந ச"திர"தி� ேபர�� ேபெராளிைய நா� அைனவ�ேம ெப-. 
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ஞான�� ெகா���� அ�� வா��க� 

ெம� ஞானிகைள3 ப�றி யா� உபேதசி�கி
ேறா�. மகஷிக� 
தHைமகைள ெவ
- ஒளியாக மா�றிய உண�ைவ ெவளி3ப+(7� 
ெபாF7 அ�த உண�<சிக� [*G உ:கைள ேம/ ேநா�கி< 
Bவாசி�க ைவ�கி
ற7. 

அைத3 ெபறேவ*+� எ
- நH:க� எ*ணி ஏ:�� ெபாF7 
கிைட�கேவ*+� எ
- ெப�M<சாக அைம�7 அ�த ஆ�ற/ 
கிைட�கி
ற7. 

சில� அG பணிD� நிைலக� ெகா*+ கீ0 ேநா�கி எ*ணி< 
Bவாசி�கி
றா�க�. ேம/ ேநா�கி எ*ணி எ+3பத�� பதி/ கீ0 
ேநா�கி எ+��� ெபாF7 சாதாரண மனித�ைடய 
உண�ைவ(தா
 ெபற 8GD�. 

ஏென
றா/ நா� ெபறேவ*Gய ஆ�ற/ வி*ணிேல 
இ��கி
ற7. வி*ணி
 ஆ�ற/ நH:க� ெபறேவ*+� எ
- 
நா
 தியானி��� ெபாF7 நH:க�� அேத வழியி/ எ*ணினா/ 
அ�த< ச�திகைள3 ெப-வ7 எளிதாக இ����. 

சாதாரண வா0�ைகயி/ ெபயவ�க���3 பாத EைஜD� பாத 
நம@கார8� ��ப அபிேஷக8� ெச�7 அGபணி�ேத 
பழகிவி9ேடா�. 

நம��� வ�� இ�த ஆைச ந�ைம அறியாம/ இ�� Lழ< 
ெச�D� நிைலக��ேக அைழ(7< ெச/��. இ�த உய�� 
நம��( ேதைவ இ/ைல. உய��த எ*ண:க� தா
 நம��( 
ேதைவ. நா� எ�த உய��த உண�வி
 த
ைமைய3 
ெபறேவ*+� எ
ற ஆ�வ� ெகா*+ வ�கி
றேமா அ�த 
உண�<சியி
 த
ைமைய நா� [*ட ேவ*+�. 
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பிறைர3 ேபா�றி3 Jக0�7 ேபசி( 7தி�க ேவ*+�. 
அ3பGெய/லா� ேபா�றினா/ தா
 நம�� ந/ல7 கிைட�க 
ேவ*+� எ
ற நிைல�� ந� எ*ண:க� ெச/ல�Qடா7. 

ெம� ஒளி ெப-� உய�வான எ*ண:கைள எ+(7 எ+(7 
எ+(7 ந� உட���� தHைமயான உண��கைளD� தHய 
விைனகைளD� (அைவகைள) அGபணிய< ெச�ய ைவ�க 
ேவ*+�. இ7 ந� பழ�க(தி�� வர ேவ*+�. 

��வ ந ச"திர"தி� ேபர�� ேபெராளிைய நா� அைனவ�ேம ெப-. 
ந� உயிைர� கா0ேபா�.. உலக ம�க� உயி3கைள4� கா0ேபா�…!  
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ஞான�� ெகா���� அ�� வா��க� 

மாமகஷி ஈ@வராய ��ேதவ� எம�� அ�ளிய7 ேபா
- அவ� 
அ�ைள நH:க�� ெபறேவ*+� எ
பத�ேக இைத< 
ெசா/கிேறா�. 
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�� கா9Gய அ�� வழியி/ 7�வ ந9ச(திர(தி
 உண�ைவ 
நா� ஏ:கி3 ெபற இ3ெபாF7 ஏ:கி( தியானி3ேபா�. 

அக@திய
 7�வனாகி 7�வ மகஷியாகி 7�வ ந9ச(திரமான  

அ�த( 7�வ ந9ச(திர(தி
 ேபர�ைளD� ேபெராளிD� நா:க� 
ெபற அ��வா� ஈ@வரா எ
- ஏ:கி3 ெப-:க�. 

க*கைள( திற�ேத தியானிD:க�. 

7�வ ந9ச(திர(தி
 ேபர��� ேபெராளிD� நா:க� ெபற 
அ��வா� ஈ@வரா எ
- க*ணி
 நிைனவிைன3 J�வ 
ம(தியி/ ைவ(7 உ:க� உயிரான ஈசனிட� ேவ*G ஏ:கி( 
தியானி�க��. 

இ3ெபாF7 நம7 �� அ��� அவ� க*ட 7�வ 
ந9ச(திர(தி
 உண��� நH:க� ெப-� த�திைய3 
ெப-கி
றH�க�. அ�த உண��க� உ:க���� கா9சியாக�� 
கிைட�கலா�. 

கிைட3பவ�க� அதி�Uடசாலிக�. 

7�வ ந9ச(திர(தி
 ேபர��� ேபெராளிD� நா:க� ெபற 
அ��வா� ஈ@வரா எ
- க*ணி
 நிைனைவ3 J�வ ம(தியி/ 
ைவ(7 ஏ:�� ெபாF7 �� அ�ளா/ ெபற3ப9ட அ�த 
ஆ
மாைவ நH:க� உணர 8GD�. கா9சியாக�� பா��க 
8GD�. 

நம7 �� அ��� 7�வ ந9ச(திர(தி
 உண��� இ3ேபா7 
உ:க� Bவாசி(தி��� வ��. உ:க� உட���� 
மகி0<சி]9+� ந/ல உண�<சிக�  உ�வா��. 
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உ:க� இர(த நாள:களி/ அ�த அ��ெப�� ச�தி உட/ 
8Fவ7� அ7 Bழ
- வ�� அ�த உண�<சிக� உ:களி/ 
ேதா
-�. 

உ:க� J�வ ம(தியி/ நிைனைவ< ெச�(7:க�. உ:க� 
உயிரான ஈசனிட� ேவ*+:க�. 

அக@திய
 7�வனாகி 7�வ மகஷியான அ�த அ��ெப�� 
ச�தி எ:க� உட/ 8Fவ7� பட��7 எ:க� உடலி/ உ�ள 
ஜHவா
மா ஜHவT�க� அைன(7� ெபற அ��வா� ஈ@வரா 
எ
- உ:க� க*ணி
 நிைனவிைன உ:க� உட���� 
ெச�(தி இர(த நாள:களி/ கல�க< ெச�7 உ:க� உடலி/ 
உ�ள ஜHவT�க�� ஜHவா
மா�க�� ெபற ேவ*+ெம
- 
ஏ:கி( தியானிD:க�. 

யா� உபேதசி��� அ�� உண��கைள3 பதிவா�கி அ�த 
நிைன�ட
 இ�வா- ஏ:கி( தியானி(7 வ�� ெபாF7 உ:க� 
ஆ
மாவி/ மகஷிகளி
 அ�� ஒளிக� ெப�க( ெதாட:��. 

��வ ந ச"திர"தி� ேபர�� ேபெராளிைய நா� அைனவ�ேம ெப-. 
ந� உயிைர� கா0ேபா�.. உலக ம�க� உயி3கைள4� கா0ேபா�…!  
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ஞான�� ெகா���� அ�� வா��க� 

மிளகாைய மாவிேல ேபா9+< B9டா/ “வைட” ஒ� பத(தி/ 
�சியாக இ����. அேத மாவி/ மிளகா���3 பதி/ இனி3ைப3 
ேபா9+ ஊ�றினா/ “பனியார�” அ7 ஒ� ப��வமாக �சியாக 
இ����. 

இேத மாதி( தா
 அ�த மகஷியி
 அ�� ச�திகைள எதிேல 
ெகா*+ ேபா� இைண(தா�� அைத< Bைவயாக ஆ�கி அ�த 
உண�வாக இய�க ேவ*+�. 

வா0�ைகயி/ எ�ெத�த �ண:க� உ:கைள இய�கினா�� அ�த 
ேநர� ஞானிகளி
 உண�<சிைய உ:களிட� [*ட< ெச�7 அ�த 
உண�ைவ உ:க�ட
 இைண�க3ப+� ேபா7 ச�த�3ப(தா/ 
வ�த தHைமயான �ண:கைள அட��� ச�தியாக உ:க���� 
வள��. 

அத��(தா
 இ�த வி�ைரகைள� ெகா+(7 அ�த 
மகஷிகளி
 அ�� ச�தி நH:க� ெபற ேவ*+� எ
- 
இைண(7 இைண(7 அ�த உண�வி
 அT�களாக விைளய< 
ெச�7 ெகா*G��கி
ேறா�. 

ஏென
றா/ ப�ளி�Qட(தி/ பG�க3ேபா�� ேபா7 ஒ� 
விVஞான அறிேவா அ/ல7 ெட�னி�கேலா இைத< ெசா/�� 
ேபா7 அ7 தி��ப( தி��ப< ெசா/லி இ7 இதPட
 
ேச��க3ப+� ேபா7 இ�வா- ஆ�� எ
பா�க�. 

ஒ�ெவா� பாட நிைலகைளD� ெகா+��� ெபாF7 ெசயி
 
(CHAIN) ெதாட� ேபால ஒ�ெவா
ைறD� இைண(ேத தா
 
ெசா/வா�க�. 
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இ:ேக இய�க3ப+� ேபா7 இதPைடய Bழ�சி இ3பG 
வ�கி
ற7. இ�த இய�க(தி
 நிைலக� இ7 தைட3ப9டா/ 
மா�ற:க� இ3பG ஆ�� எ
கி
ற வைகயி/ அ�த� �றி3ைப3 
பதி� ெச�7 ெகா+3பா�க�. 

அத
 பி
 தா
 நா� ஒ� இய�திர(ைதேயா அ/ல7 ஒ� 
ெசயைலேயா 8Fைமயாக இய�க 8Gகி
ற7. 

இய�க(ைத ம9+� ெசா/லி� ெகா*ேட ேபானா�� இர*டாவ7 
அைத< ெசயலா�க3ப+� ேபா7 இதி/ இ
ென
ன பிைழக� 
எ
ன வ�� எ
- இைத< ெசா/லாதபG இய�க(ைத3 ப�றி< 
ெசா
னா/ ெதயா7… அறிD� ஆ�ற/ வரா7. 

அ�த மாதி3 பயன�-3 ேபா�விட� Qடா7 எ
பத�காக(தா
 
நH:க� மற�தா�� அ�த மகஷிகளி
 உண�ைவ நிைன�ப+(தி 
 உ:கைள மீ*+� மீ*+� எ*ணி எ+���பG ெச�கி
ேறா�. 

��வ ந ச"திர"தி� ேபர�� ேபெராளிைய நா� அைனவ�ேம ெப-. 
ந� உயிைர� கா0ேபா�.. உலக ம�க� உயி3கைள4� கா0ேபா�…!  
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ஞான�� ெகா���� அ�� வா��க� 

நா
 தியான� ெச�ேத
. எ
 ெதாழி/ இ3பG3 ேபா�வி9ட7…! 

எ
 �+�ப(தி/ இ3பG நட�7 வி9ட7…! எ
றா/ எ
ன 
அ�(த�…? 

இ�த உண�ைவ� Q9G மீ*+� கீேழ இF(7 வி+கி
றH�க� 
எ
- அ�(த�. 

“ேவதைன…” எ
ற உண�ைவ3 ெப��கி எ/லாவ�ைறD� 
ெச�7வி9+ “தியான� ெச�தா/… எ
ன(தி�� ஆ��…?” எ
- 
எ*ணினா/ அ7 நம�க/ல. 

தியான(ைத� Q9G எ/லா� ந
றாக இ��க ேவ*+�. அ�த 
உண�ைவ நம��� ெப��க ேவ*+�. 

எ�த� காரண(ைத� ெகா*+� ச:கட:கைளேயா 
சிரம:கைளேயா சலி3ைபேயா ெவ-3ைபேயா பைகைமயான 
உண��கைள உ:க���� JகாதபG த+(73 பழக ேவ*+�. 

கணவ
 மைனவி��� அ�த3 ேபரான�த நிைலைய தா
 எ
-� 
உ�வாக ேவ*+�. ச�த�3ப(தி/ ேகாப� வ��. அ3ெபாF7 நா� 
எ
ன ெச�ய ேவ*+�…? 

ஏேதா ஒ
ற/லவா… “ந�ைம இய��கி
ற7..!” எ
- உடேன 
Bதா(7 அதிலி��7 வி+பட ேவ*+� எ
- ஆ(ம B(தி 
ெச�7 B(த3ப+(தி� ெகா�ள ேவ*+�. 

மகஷிகளி
 அ�� ச�தி ெபறேவ*+� எ
ற உண�ைவ� 
கவ��7 ஆ(ம B(தி ெச�D� உண�� வ�7 வி9ட7 எ
றா/ 
“நா
 ெச�வ7 தா
 ைர9…!” எ
ற எ*ண� வரா7. 
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பா/ �சியாக( தா
 இ����. அதிேல பாதாைம3 ேபா9டா/ 
இ
P� �சியாக( தா
 இ����. 

ஆனா/ ஒ� 7ளி கார� ப9டா/ எ
ன ெச�D�…? அ7 
விடா3பிGயாக� கார(தி
 உண�<சிகைள( தா
 ஊ9+�. அைத3 
ேபா
- தா
 ந� ந/ல மனதி/ ெவ-3பி
 உண�ைவ 
ஊ9Gனா/ அ7 விடா3பிGயாக அ�த உண�<சிைய( தா
 
ஊ9+�. அ�த( 7�வ ந9ச(திர(தி
 ேபேராளி ெபற ேவ*+� 
அைத( தணி(7 Bைவைய� ெகா*+ வர ேவ*+�. 

நா� கைடசியி/ எைத எ*Tகி
ேறாேமா அைத(தா
 நம7 
உயி� உ�வா��கி
ற7. 

��வ ந ச"திர"தி� ேபர�� ேபெராளிைய நா� அைனவ�ேம ெப-. 
ந� உயிைர� கா0ேபா�.. உலக ம�க� உயி3கைள4� கா0ேபா�…!  
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ஞான�� ெகா���� அ�� வா��க� 

ஒ�ெவா� நிமிட8� “ெம�ஞானியி
 அ�� ஒளிைய…” யா� 
உபேதசி��� ெபாF7 நம7 ��நாத� கா9Gய நிைலக� ெகா*+ 
Jலனறி�க� ஐ�தி�� க*ணி
 பா�ைவயி�� உண�ைவ< 
ெச�(தி உ:க�பா/ யா� ெச�(7கி
ேறா�. 

நH:க� எ�த ஏ�க(7ட
 வ�கி
றH�கேளா அ�த ஏ�க(தி��� 
நா� இைத3 பா�<ச< ெச�கி
ேறா�. 

இைத3 ேபா
ற உண�வி
 ேவக� ெகா*+ ��நாத� கா9Gய 
அ�� வழி3பG யா� உ:க� ஒ�ெவா� உயிைரD� கட�ளாக 
மதி(7 உ:க� உயிரான கா�த(7ட
 ெதாட�J ெகா�கி
ேறா�. 

7�வ ந9ச(திர(தி
 ேபர�ைள ேபெராளிைய 8தலி/ 
அதிகமாக< ேச�(7� ெகா*+ ெம�ஞானியி
 அ�� ச�திகைள 
யா� Bவாசி�கி
ேறா�. 

அ�வா- Bவாசி��� ெபாF7 என7 Jலனறிவான ஐ�தி�� அ7 
பா�கி
ற7. அேத சமய� என7 உண�<சியி
 ெசா/லி
 
வGவி�� அ7 வ�கி
ற7. 

அ�வா- வ�� நிைலகைள(தா
 உ:க���� யா� எ*ணி3 
பா�<Bகி
ேறா�. 

அைத3 ெபறேவ*+� எ
- சமமாக எ*T� ெபாF7தா
 
நH:க� அ�த நிைலகைள� ேக9க 8GD�. “ேக9க ேவ*+�” 

எ
ற வி�3ப நிைலக� வர3ப+� ெபாF7தா
 இ7 உ:க���� 
பதிவாகி
ற7. 

யா� ��நாத� Mல� “அைத( ெத�7 ெகா*ேடா�… இைத 
அறி�7 ெகா*ேடா�…” எ
- ெசா/ல வரவி/ைல. 
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ஞான�� ெகா���� அ�� வா��க� 

மகஷிகளி
 அ�� ச�திகைள< ேச�(7 உ:க� வா0�ைகயி/ 
வ�த ஒ�ெவா� 7
ப நிைலகளிலி��7� உ:கைள மீ9க< 
ெச�வத�ேக இ�த உபேதச�. ெம� ஒளிைய வள�(7 
தHைமகளிலி��7 உ:கைள மீ9G� ெகா��:க�. 

இ�த ெம� உண��கைள� ேக9+ வள�(7� ெகா*டவ�க� 
உ:க� ஊ�களி/ உ�ள ம�றவ�க���� இைத( ெதய3ப+(தி 
அவ�கைளD� மீ9க< ெச�ய ேவ*+�. 

ஞானிகளி
 ஆ�றைல3 ெப-� உண�<சிகைள( [*ட< ெச�7 
அவ�க� அறியா7 வ�த இ�ைள நH��� நிைலகைள நா� ெபற< 
ெச�ய ேவ*+�. 

நா� வாF� ஒ�ெவா� இட:களி�� ஞானிகளி
 உண��கைள 
ந� M<சைலக� Mலமாக அைத3 படர< ெச�ய ேவ*+�. 

அ3பG3 பட��தா/ தா
 ந<B( த
ைமகளிலி��7 மனித
 
ஒ�ெவா� மனித�� வி+ப+� நிைலகைள3 ெப�க< ெச�ய 
8GD�. 

கட/ ெபதாக இ��கி
ற7. அதி/ எ7 கல�தா�� கைடசியி/ 
“உ3J நHராக” மா�றிவி+கி
ற7. அதாவ7 ந/ல த*ணHேரா அB(த 
நHேரா சா�கைட( த*ணHேரா எ7வாக இ��தா�� அ�த� 
கட���� ேச��த பி
 உ3பி
 நிைல�ேக அைத மா�றி 
வி+கி
ற7. 

இைத ேபால தா
 நா� எ+(7� ெகா*ட ஒ�ெவா� 
உண��க�� அ�த ெம� உண�வி
 கடலிேல ஒளி�கடலான 
அ�த ஞானிகளி
 உண��ட
 தா
 ச:கமமாக ேவ*+�. 
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வா0�ைகயி/ வர�QGய அB(த:கேளா தவறான நிைலகைள� 
ேக9+ணர�தாேலா உலகி/ எ:ெக:ேகா நட��� தவ-கைள� 
ேக9+ Iக��தாேலா அைத3 பா�(தாேலா அைத3 ப�றி3 
ேபBவைத� ேக9டாேலா இ�த உண��க� எ/லா� நம��� 
ேபா� ந� உட/ எ
ற ெப�� கட���� உ3பாக மா�றி அதனி
 
(தHைமயி
) ெசய��ேக ந�ைம மா�றிவி+கிற7. 

ஆனா/ அ�த ெம� ஞானிகளி
 உண��கைள நா� அைனவ�� 
ேச��7 மீ*+� மீ*+� �வியலாக� கவர3ப+� ெபாF7 
நம��� அ7 ெப�கி ந�ைம ஞானியாக மா�றி ெம� ஒளி��� – 

மகஷிகளி
 அ�� வ9டமான அ�த எ/ைல��� ந�ைம 
அைழ(7< ெச
- வி+�. 

அ�த3 ெப�� கடலான ஒளி� கடலி/ கல��� நிைலைய நா� 
இ
றிலி��ேத இ3ெபாFதிலி��ேத ெச�ய ேவ*+�. 

��வ ந ச"திர"தி� ேபர�� ேபெராளிைய நா� அைனவ�ேம ெப-. 
ந� உயிைர� கா0ேபா�.. உலக ம�க� உயி3கைள4� கா0ேபா�…!  
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ஞான�� ெகா���� அ�� வா��க� 

இ
- மனித
 ெவளியிேல ெச/ல 8Gயவி/ைல. ஒ�ெவா� 
நிமிட8� மரண பய� ெகா*+ வா0கி
ேறா�. தHைமயான 
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உண��கைள நா� எ*ண3ப+� ெபாF7 மனிதன/லாத உ�ைவ 
உ�வா�கிவி+� ந� உயி�. 

பா�J எ3பG( அதைன நா� தா�கிவி+ேவா� எ
- அ7 8�தி( 
தா��கி
றேதா அ7 ேபா
ேற “சா�த மன� ெகா*டவ
 Qட..,” 

அவP�� 8
 எதிக� வ�தா�க� எ
றா/ அவ�க��� 8�தி 
இவ
 தா��� நிைல�� வ�கி
றா
. 

தHைம ெச�ேவாைன� கா9G�� தHைமய�ற நிைலயி/ இ�3பவ� 
“சா7 மிர*டா/ கா+ ெகா�ளா7..,” எ
ற நிைலகளி/ சா�த 
உண�� ெகா*ேடா� இ(தைகைய தHைமகைள� க*டா/ 
ேவகமாக எதி�(7( தா��� நிைல�� வ�7வி+கி
றா�க�. 

மனித
 எ
ற உ�ைவேய இ
- அழி(தி+� நிைல இ
- 
வ�7வி9ட7. இைத3 ேபா
ற நிைலகளிலி��7 நா� மீள 
ேவ*+�. 

அதிலி��7 மீ*G+� நிைலயாக ��நாத� கா9Gய அ�� 
வழி3பG அ�த அ�� ஞானிக� க*ட ெம� உண�விைன 
உ:க���� பதிவா��கி
ேறா�. 

வி*ெவளியி/ இ
-� சVச(7� ெகா*G���� ச3தஷி 
ம*டல:க�� 7�வ ந9ச(திர8� அைவகளிலி��7 
ெவளி3ப+� உண�வைலகைள� கவ�� நிைலயாக உ:க�ைடய 
நிைனவிைன அ:ேக ெச�(த< ெச�7 அ�த3 ேபர�� 
உண�விைன ஈ����பG< ெச�கி
ேறா�. 

வராக அவதார(தி/ கா9GயபG தHைமககள நH�கி நா�ற(ைத3 
பிள�7 ந/லைத Iக��தேதா அைத3 ேபா
- இ
ைறய 
விVஞான உலகி/ கா�றி/ கல�7 வ�� நVசி
 
த
ைமயிலி��7 ந/லைத Iகர3 பழக ேவ*+�. 
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சா�கைடயான இ�த� கா�- ம*டல(தி/ மித�7 
ெகா*G���� அ�� மகஷிகளி
 உண�ைவ3 பதிவா�கி அ�த 
எ*ண(ைத வ�வா�கி அ�� உண�ைவ Iக�ேவா�. ந�ைம 
அறியா7 வ�� இ�ைள3 ேபா��ேவா�. ெம�ஞானிகளி
 அ�� 
ஒளிைய3 ெப-ேவா�. 

அ�த ெம�ஞானிகளி
 ெதாட�J ெகா*+ 8
ேனா�களி
 
உயிரா(மா�கைள வி* ெச�(7ேவா�. 

8
ேனா�க� இ
ெனா� உட���� ெச
றி��தா�� அவ�க� 
ெவளி வ�� ெபாF7 இ�த உண�வி
 7ைண ெகா*+ 
அவ�கைளD� நா� வி* ெச�(7ேவா�. 

��வ ந ச"திர"தி� ேபர�� ேபெராளிைய நா� அைனவ�ேம ெப-. 
ந� உயிைர� கா0ேபா�.. உலக ம�க� உயி3கைள4� கா0ேபா�…!  
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ஞான�� ெகா���� அ�� வா��க� 

தHைமகைள ெவ
- இ
-� ஒளியி
 Bடராக நிைலயாக வா0�7 
ெகா*G�3ப7 7�வ ந9ச(திர�. அதைன3 பி
ப�றி( ெதாட��7 
ெச
றவ�க� ச3தஷி ம*டலமாக இ��கி
றா�க�. 
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ச3தஷி ம*டல� Eமியி
 7�வ3 ப�தியி/ நி
- அ�த( 
7�வ3 ப�தியிேலேய இ�த< Bழ�சியி
 த
ைம வ�கி
ற7. 

ச3தஷி ம*டல(ைத எ+(7� ெகா*டா/ 7�வ(திைன 
ைமயமாக� ெகா*+ அத
 ஈ�3J வ9ட(தி/ தா
 Bழ
- 
வ��. 

அ7 ஒ� வ9டமாக அைம�தி����. 

ந� Eமியி/ மனிதனாக வா0�தவ�க� ஒளியி
 சKர� ெப�- 
ச3தஷி ம*டல(திலி��7 அதனி
 உண�வி
 ச(ைத இ:ேக 
பர3பி� ெகா*+�ளா�க�. 

அைத எ+(73 பழகியவ�க� ெவளி3ப+(திய நிைலக� பல 
உ*+. நம7 ��நாத� மாமகஷி ஈ@வராய ��ேதவ� அ�த 
ஆ�ற/மி�க ச�திைய3 ெப�றவ�. 

அதிேல க�வாகி உ�வா�கிய அTவி
 வி(தாக உ�வான அ�த 
நிைலைய(தா
 எம��� பதி� ெச�7 அைத Iக��பG ெச�தா�. 

Iக��த அ�த உண�வி
 ச(ைத(தா
 இ3ெபாF7 
உ:க������ பதி� ெச�7 ெகா*G��கி
ேறா�. 

ெம�ஞானிக� உண�ைவ நH:க� வள�(7 அைத உ:க� 
உட/களிேல ெப��கி எ/லா அT�களி�� ேச�(தா/ உயி�ட
 
ஒ
றி+� நிைலயாக ஒளியி
 சKரமாக அ:ேக ேபாகலா�. 

��வ ந ச"திர"தி� ேபர�� ேபெராளிைய நா� அைனவ�ேம ெப-. 
ந� உயிைர� கா0ேபா�.. உலக ம�க� உயி3கைள4� கா0ேபா�…!  
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ஞான�� ெகா���� அ�� வா��க� 

மனித இன(ைதேய Q*ேடா+ அழி��� உண��க� 
மனிதP��� விைள�7 விைள�7… ெவளி3ப+(த3ப9ட 
அ(தைகய உண��க� Lயனி
 கா�த ச�தியா/ கவர3ப9+ 
இ
- இ�த� கா�- ம*டலேம நVB ெகா*ட “சா�கைடயாக” 

மாறிவி9ட7. 

அேத சமய(தி/ இ�த< சா�கைட��� பல ^றாயிர� 
ஆ*+க��� 8
 வா0�த ெம� ஞானிகளி
 தHைமகைள நH�கி 
உண�வி
 த
ைமைய ஒளியாக மா�றிய அ�� ெப�� 
ச�திக�� இ:ேக நம�� 8
 மைற�தி��கி
ற7. 

மைற�த அ�த அ�� ஞானியி
 உண�ைவ(தா
 உ:க���� 
பதி� ெச�கி
ேறா�. அ�� ஞானியி
 உண�ைவ Iக��7 
Iக��7 இ�த< சா�கைடயான உலகி/ இ�த< சா�கைடயான 
வா0�ைகைய3 பிள�7 உயி�ட
 ஒ
றி எ
-� நிைலயாக 
வாF� அழியா ஒளியி
 சKர(ைத நா� அைனவ�� 
ெபற8GD�. 

இத�ெக
ற “விதி…” எ7�� இ/ைல….! 

இள� பி�ைள எ
ேறா… 87ைமயானவ�க� எ
ேறா… 

அறி�தவ
 எ
ேறா… அறியாதவ
 எ
ேறா… எ7�� இ/ைல…! 

��வ ந ச"திர"தி� ேபர�� ேபெராளிைய நா� அைனவ�ேம ெப-. 
ந� உயிைர� கா0ேபா�.. உலக ம�க� உயி3கைள4� கா0ேபா�…!  
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ஞான�� ெகா���� அ�� வா��க� 

இ�த மனித உட���3 பி
 அ+(7 ந�8ைடய எ/ைல எ7? 

எ
- ஒ� 8Gவி�� ஒ�ெவா�வ�� வர ேவ*+�. 
ஏென
றா/ நம7 எ/ைல அ�த< ச3தஷி ம*டல� தா
. 
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இ�த வா0�ைகயி/ வர�QGய எ(தைகய தHைமயாக இ��தா�� 
உடP��டேன இ7 மா�ற ேவ*+�. 

மா�-வத�� எ
ன ெச�ய ேவ*+�? 

ெக9டைத3 பா��கி
ேறா�. அைத( ெத�7 ெகா�கி
ேறா�. 
ஆனா/ அ�த( தHைமயான உண�� நம��� பதி�7 விட�Qடா7. 

ெக9ட7 விைளயாம/ த+3பத��(தா
 உ:க��� ச�தி 
ெகா+�கி
ேறா�. அைத நH:க� பய
ப+(த ேவ*+�. 

ெவளியிலி��7 உ����� J�� தHைமகைள “ஈ@வரா…” எ
- 
J�வ ம(தியி/ எ*ணி அைத இைடமறி(7 அ�த மகஷிகளி
 
அ�� ச�தி நா:க� ெபற ேவ*+� எ
- இைத இைண�க 
ேவ*+�. 

ஏென
றா/ 8தலி/ சிறிதள� உ�ேள ேபாயி��தா�� 
அத��*டான அTவாக உ�வா�� க�வாகி வி+கி
ற7. 
அ�த� க�வி
 த
ைம அTவி
 த
ைம அைடவத�� 
8
னாG அ�த� க�வி���ேளேய அ�த மகஷிகளி
 அ�� 
ச�தி ெபற ேவ*+� எ
- அதPட
 இைண(7 விட ேவ*+�. 

எ:க� உட/ உ-3Jகைள உ�வா�கிய அT�க� அைன(7� 
மகஷிகளி
 அ�� ச�தி படர ேவ*+� எ
- இ�த 
அைலகைள3 பர3ப3ேபா�� ேபா7 இ7 வ�வாகி
ற7. 

தHைமைய( த�ளி வி+கி
ற7. 

��வ ந ச"திர"தி� ேபர�� ேபெராளிைய நா� அைனவ�ேம ெப-. 
ந� உயிைர� கா0ேபா�.. உலக ம�க� உயி3கைள4� கா0ேபா�…!  
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ஞான�� ெகா���� அ�� வா��க� 

உதாரணமாக – சகஜ வா0�ைகயி/ நா� க+ைமயாக ேவைல 
ெச�கிேறா�. 8G(த பி
… ைகயிேல ப9ட அF�ைக� கFவாம/ 
நா� உண� உ9ெகா�ள3 ேபாவதி/ைல. 
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நா� �ளி�காம/ அ3பGேய ப+�க3 ேபாவதி/ைல. 7ணியி/ 
பG�த அF�ைக( 7ைவ�காம/ மீ*+� நா� உ+(த3 
ேபாவதி/ைல. 

இைத3 ேபால தா
 ந� வா0�ைகயி/ ந/லைத நாG< 
ெச
றா�� ஒ�ெவா� நிமிட(தி�� பிற� ப+� தHைமகைள� 
ேக9டா/ ந� ஆ
மாவி/ ப+� அF�கிைன( 7ைட�க ேவ*+� 
அ/லவா…! 

கட�ளா வ�7 [�ைம3ப+(7வா�…? இ/ைல. 

உட/ அF�ைகD� 7ணி அF�ைகD� நா� ேசா3ைப3 (SOAP) 

ேபா9+( [�ைம3ப+(7வ7 ேபா/ மகஷிக� அ�� ச�தியி
 
7ைண ெகா*+ ஆ
மாவி/ ப9ட தHைமகைள நH��த/ 
ேவ*+�. 

க*ணி
 நிைனைவ3 J�வ ம(தி��� ெகா*+ வ�7 உயிட� 
ேவ*G அ�த மகஷிகளி
 அ�� ச�தி நா:க� ெபற அ��வா� 
“ஈ@வரா…” எ
- நிைனைவ ேம/ ேநா�கி வி*ணிேல 
ெச�(7த/ ேவ*+�. 

பி
 கவ��த மகஷிகளி
 உண��கைள உ�8கமாக� ெகா*+ 
வ�7 உட���� ெச�(தி( [�ைம3ப+(த ேவ*+�. 

அ+(7 நா� ந/லைத< சி�தி�க இ7 இட� ெகா+���. ெச�7 
பா�:க�…! 

��வ ந ச"திர"தி� ேபர�� ேபெராளிைய நா� அைனவ�ேம ெப-. 
ந� உயிைர� கா0ேபா�.. உலக ம�க� உயி3கைள4� கா0ேபா�…!  
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ஞான�� ெகா���� அ�� வா��க� 

87ைம எ
ப7 வயதா/ வ�வ7 அ/ல. அ-ப7 வய7…, எFப7 
வய7… நா
 87ைம அைட�7 வி9ேட
..! எ
- ெவ-� 
வ�ட(தா/ கண�கி9+< ெசா/வத/ல…! 
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ஒ� தானிய� விைள�தா�� அதனி
 8தி�<சியி
 த
ைமயி/ 
த
 இன(ைத உ�வா��� வி(தி
 த
ைமயாக அைட�7 அ7 
மீ*+� த
 வள�3பி
 வள�3பாக வள��க< ெச�D� ேபா7 
தா
 அ7 87ைம அைட�த7 (8தி��த வி(7) எ
- ெசா/ல 
8GD�. 

அைத3 ேபா
- தா
 ஒ� உயி
 த
ைம மனித உடலாக உ�3 
ெப�ற பி
 அறி�தி+� உண�� ெகா*ட ஒளியி
 சKர� ெப�ற 
ெம� ஞானியி
 உண�ைவ< ேச�(7 உடைல 
87ைமயா�கிவி9+ உண�வி
 த
ைமைய – ந�ைம எ
-� 
இளைமயா��� நிைல�� வளர ேவ*+�. (உட/ அழிய�QGய7 
உயி� எ
-ேம அழியாத7) 

இ3பG ஒ�ெவா� சKர(தி�� நா� எ+(7� ெகா*ட உண��க� 
அைன(7� அ7 இளைம3 ப�வேம ெப-கி
ற7. 

நா� இளைம ெப�- அ7 உடலிேல 87ைம ெப-�ேபா7 தா
 
(உட���� விைள�த7) ”87ைமயி
 வி(தாக…! உ�ெப�ற 
உண�வி
 அறிவாக… அ7 உயி�ட
 ஒ
றிய நிைல ெகா*+, 

அ+(த அறிவி
 ஞான< Bடராக கனியி
 வி(தாக (உண�வாக) 
ஞான(ைத வள��கி
ற7. 

��வ ந ச"திர"தி� ேபர�� ேபெராளிைய நா� அைனவ�ேம ெப-. 
ந� உயிைர� கா0ேபா�.. உலக ம�க� உயி3கைள4� கா0ேபா�…!  
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ஞான�� ெகா���� அ�� வா��க� 

மரணமைடD� த�வாயி/ பா��கலா�. நா� எ
னெவ/லா� 
எ*Tகி
ேறா�…! 
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“என��( 7ேராக� ெச�தா
… பாவி…,!” எ
- எ*ண(தி/ 
பி�7 ெச
றா/ “ேநராக…பாவி…” எ
- ெசா
ன உட���� 
உயிரா(மா ேபா��. 

அேத சமய(தி/ “மகராச
..,” என�� ந/ல ேநர(தி/ உதவி 
ெச�தா
 எ
- எ*ணினா/ யா� உதவி ெச�தாேரா அவ� 
உட���� உயிரா(மா ேபா��. 

எ/ேலா���� எ/லா வைகயி/ நா
 உதவி ெச�ேத
 பல 
ந
ைமக� ெச�ேத
 “என�� இ3பG ஆகிவி9டேத…” எ
- 
விர�தியான நிைலயி/ ேசா�வைட�தா/ இைத3 ேபால 
ேசா�வைட�த உயிரா
மா நம��� வ��. 

அ/ல7 அ�த விர�தியான எ*ண(7ட
 ந� உயிரா(மா 
பி�தா/ ேசா�வைட�த ஒ� மனிதP��� ெச/��. 

ஒ� ேவ3ப மர� கச3பான உண��கைள ெவளி3பர3பி( த
 
கச3பி
 த
ைம எ3பG எ+(7� ெகா�கி
ற7. அைத3 ேபா
- 
தா
 இ�த உட���� எ�த� �ண(தி
 த
ைமைய நம��� 
சி�UG(7 8
னனியி/ ைவ(தி��கி
ேறாேமா அ�த 
8
னனியி/ ைவ(தி���� �ண(தி��(த�க தா
 அ+(த 
உட���� உயிரா(மா ேபா��. 

ஆனா/ இ
ெனா� மனிதனி
 உட���� ேபானா/ ஏ�கனேவ 
இ�த உடலி/ எ�த( தHைமக� விைள�தேதா அைத(தா
 அ:ேக 
விைளவி�க 8GD�. தHைமக� தா
 அ:ேக க�வாக உ�வாக 
8GD�. 

தHைமைய உ�வா��� அ�த அB(த ச�தியி
 நிைலகைள 
“ஞானிக� உண�� ெகா*+…” அைத( தைட3ப+(தினா/ தா
 
இ
ெனா� க�வி
 த
ைம அ7 விைளD�. 
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அ7 அ/லாதபG இ:ேக விைள�த த
ைமக� அ7 வ�தா/ இ�த 
உண�வி
 நிைனவைலயாக பல தHய விைள�கைளேய அ7 
ஏ�ப+(7�. 

இைத3 ேபா
ற தHைமகளிலி��7 வி+ப+வத�காக அ�த 
மகஷிகளி
 ஆ�றைல நா� அG�கG Bவாசி(7 அைத 
உட���� ேச�(7 ந�ைம3 பB(த3ப+(த3 பழக ேவ*+�. 

ஏென
றா/ எ(தைனேயா ேகாG மகஷிக� வி* 
ெச
-�ளா�க�. அவ�க�ைடய உண�வைலக� எ(தைனேயா 
உ*+. அ�த மகஷிகளி
 அ�� ச�திகைள3 ெப-� த�திைய 
ஏ�ப+(7வத�காக(தா
 இைத உ:க���� பதி� 
ெச�கி
ேறா�. 

��வ ந ச"திர"தி� ேபர�� ேபெராளிைய நா� அைனவ�ேம ெப-. 
ந� உயிைர� கா0ேபா�.. உலக ம�க� உயி3கைள4� கா0ேபா�…!  
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ஞான�� ெகா���� அ�� வா��க� 

ந� பிரபVசேம கா�(திைக ந9ச(திர� அBவினி ேபா
ற ஐ�தா- 
ந9ச(திர:க� தனி( த
ைம ெகா*+ தன�ெக
- ஒ� 
பிரபVசமாக3 பி�7 ெச/�� நிைல�� வ�7வி9ட7. 
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அதனா/ இ:ேக நா� மனித�க� வாழ( ேதைவயான 
சி�தைன��ய நிைலக� அழி�7 ெகா*+� ெத�7 ெசய/ப+� 
நிைலக� மாறி� ெகா*G��கி
ற7. 

இ
- விVஞான அறிவா/ இ�� L0�த நிைலகளாக மாறி 
ந�ைமேய நா� அழி(7� ெகா��� நிைலயாகி நம�� நாேம 
த*டைன ெகா+��� உண�வாக விVஞான அறி� வள��7 
வி9ட7. 

ஒ� �G ேபாைதயி/ உ�ளவ�கைள நH:க� எ
ன தா
 எ+(7< 
ெசா
னா�� அ7 தா
 அவ�க��� ரசைனயாக இ����. 

இைத3ேபால விVஞான அறிவா/ க*+ண��த பல பல 
க�விகைளD� உபகரண:கைளD� உபேயாக3ப+(தி3 
பழகிவி9ேடா�. அ7 இ/ைல எ
றா/ இ
ைறய Lழலி/ 
ந�மா/ இய/J வா0�ைக வாழ 8Gயா7. 

உதாரணமாக நா
 உபேதசி(7� ெகா*G��தா�� ைம� 
இ/லாம/ ேபசினா/ அ+(த நிமிட� இ:� யா�� அம��7 
இ��க மா9டா�க�. 

இ�த ைம�கி
 Mல� விVஞான அறிவி/ பலைர� ேக9+ 
அறிய< ெச�கி
ேறா�. G.வி. ேரGேயா @ேடஷ
 Mல� அ�த 
அைலகைள3 பர3பினா/ உலக� 8Fவத��� அறிD� த
ைம 
வ�கி
ற7. 

விVஞான அறிவா/ எ:கி��தா�� நா� ெதாட�J ெகா�ள 
8Gகி
ற7. எ:ேகேயா விைளயா+� விைளயா9Gைன வ H9G/ 
அம��தபGேய பா��கி
ேறா�. 
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இ7 எ/லா� இ/ைல எ
றா/ நா� இ/ைல எ
ற அள��� 
நா� அதிேல அGைமயாகி வி9ேடா�.  இதிலி��7 வி+பட 
ேவ*+மா எ
- ச�- சி�திD:க�. 

��வ ந ச"திர"தி� ேபர�� ேபெராளிைய நா� அைனவ�ேம ெப-. 
ந� உயிைர� கா0ேபா�.. உலக ம�க� உயி3கைள4� கா0ேபா�…!  
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ஞான�� ெகா���� அ�� வா��க� 

இய�ைகயி
 உ*ைமக� எ�வா- இய:�கி
ற7 எ
- அறி�7 
ெகா�வத�காக ��நாத� எ�ைம� கா9G��� அைழ(7< ெச
- 
பல அPபவ:கைள� ெகா+(தா�. 

ேம��, பல இல9ச� ஆ*+க��� 8
 வா0�த அக@திய
 
எ3ப�தியி/ எ�ெத�த இட:களி/ அவ
 உண��க�� 
M<சைலக�� பதிவாகிD�ளேதா அ:ெக/லா� ��நாத� 
அைழ(7< ெச
றா�. 

அவ
 க*+ண��த அக*ட அ*ட(தி
 ேப�*ைமகைள 
அறிய< ெச�தா�. அவ� கா9Gய வழியி/ உ*ைமகைள அறிய 
8G�த7, உணர�� 8G�த7. 

அறி�7 ெகா*ட பி
 என��� ம9+� வள��தா/ ேபா7மா..,? 

“நH:க��.., அைத3 ெபறேவ*+� அ/லவா”. 

ஆகேவ, “எ/ேலாைரD�.., அைத3 ெபற< ெச�..,” எ
றா� ��நாத�. 

ஆனா/. நH Bயநல� ெகா*+ நா
 வள�(7� ெகா*ேட
.., “நா
 
ெபய மகா
” நா
 அைத< ெச�ேவ
.., இைத< ெச�ேவ
.., எ
- 
உன7 ெப�ைமைய� கா9Gனா/ உன��< சி-ைமேய வ��. 

ஒ�ெவா�வ�� ெப�ைம3ப+�பG “அவ�கைள உய�(7�பG..,” நH 
இைத3 ெபற< ெச�தா/ நH உய�கி
றா�.., அவ�கைள 
உய�(7கி
றா�. அ�த உய��த நிைலகைள நH Iக�கி
றா�. 

அவ�க�� உய�கி
றன�.., அ3ெபாF7 நHD� உய�கி
றா�.., ஆக, 

இைத(தா
 நா
 உ
ைன< ெச�ய< ெசா/கி
ேற
. 
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நH இ(தைனD� க�-ண��தபி
 எ/லா� ெச�த பி
.., “நா
 தா
 
இைதெய/லா� ெச�ேத
..,” எ
ற “அக�” எ3ெபாF7 உன��( 
ேதா
-கி
றேதா அ3ெபாF7 உ*ைமைய அறிD� 
த
ைமயிைன இழ�கி
றா�. 

ஆக, “ஒ�வ� உயர ேவ*+�” எ
ற உண�விைன எ3ெபாF7 நH 
ஊ9+கி
றாேயா “அவ�க� உய��த நிைலக� ெபறேவ*+�” 

எ
- ஆைச3ப+கி
றாேயா அவ�கைள� ேக9க ைவ�கி
றாேயா 
அ�த அ�� ஞான(ைத உ�வா��கி
றாேயா உ�வான அ�த 
உண�� “உ
ைன.., வ�வா���”. 

அேத சமய(தி/ உ
ைன3 பா7கா(7� ெகா�ள�� 
அவ�கைளD� கா��� நிைல வ�கி
ற7. 

��வ ந ச"திர"தி� ேபர�� ேபெராளிைய நா� அைனவ�ேம ெப-. 
ந� உயிைர� கா0ேபா�.. உலக ம�க� உயி3கைள4� கா0ேபா�…!  
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ஞான�� ெகா���� அ�� வா��க� 

ஆறாவ7 அறிவி
 7ைண ெகா*+ நம��� ந�ைம அறியா7 
J��த தHைமகைள அக�றி+� நிைலயாக(தா
 இ�த நிைலைய( 
ெதளி�ற எ+(7 உண�(தினா� ��நாத�. 
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ஒ�ெவா� உயிைரD� கட�ளாக ஈசனாக மதி எ
றா�. அவ�க� 
உடைல ஆலயமாக மதி எ
றா�. அ�த ஆலய:களி/ 
அைம�7�ள உய��த �ண:க� அைன(7� மனிதனாக 
உ�வா�க உதவிய அ�த ந��ண:கைள( ெத�வமாக மதி 
எ
றா�. 

ஒ�ெவா� மனிதைனD� தHைமகளிலி��7 அக�றிட�� மனித
 
எ
ற Jனித( த
ைம ெபற�� மனித நிைலயிலி��7 வி+ப9+ 
ஒளியி
 சKரமாக எ
-� நிைலயாக நிைல(தி���� அ�த 
அ�� ஞானிகளி
 உண��க� அவ�க���� கிைட�க ேவ*+� 
எ
- “நH பிரா�(தைன ெச�” எ
றா�. 

உன��� கிைட�க ேவ*+� எ
- எைத நா
 பிரா�(தி(ேதேனா 
எைத உபேதசி(ேதேனா அைத நH எ�வா- Q��7 கவனி(தாேயா 
இ�த உண��க� உன��� பதிவாகி
ற7 

அ�த3 பதிைவ மீ*+� நH நிைனவா�க3ப+� ெபாF7 நா
 
Qறிய உண��� நா
 உண�(திய உண��� நH ெப-� த�திைய3 
ெப-கி
றா�. 

“நH எைத எ*Tகி
றாேயா நH அ7வாகி
றா�”. 

பிற�ைடய தHைமகைள அக�றி அத
 வழியி/ ெம�வழி 
ெபறேவ*+� எ
- ஏ:கி அதைன நH ஒ�ெவா� உயிைரD� 
ஈசனாக மதி(7 நH ெசய/ப+ எ
றா�. 

நா
 உன��� கா9Gய அ�� வழி3பG அ�த ஆ�ற/மி�க 
ச�தியி
 7ைண ெகா*+ வி*ணி
 ஆ�றைல3 ப�க நH 
எ*T. 
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“எ/ேலா���� கிைட�க ேவ*+�…” எ
ற ஏ�க உண��ட
 நH 
ெப-வா� எ
றா/ எ/ேலா�ைடய வ��� உன��� 
கிைட�கி
ற7. அவ�களி
 7ைண ெகா*+ ெம� ஒளியிைன3 
ெப-கி
றா�. அ7 உன��� விைள�7 உ
 ெசா/ைல� 
ேக9ேபா� உட������ விைளD�. 

அ�வா- விைளய< ெச�ய அ�த ெம�ஞானிகளி
 அ�� 
உண��கைள ஆழ3 பதிய< ெச� எ
றா�. அவ�கைள மீ*+� 
நிைன� ெகா���பG< ெச�. 

அவ�க� நிைன� ெகா��� ெபாF7 அவ�க�� 
தHைமகளிலி��7 வி+ப+கி
றன�. 

அவ�க� அறியா7 ேச��த தHைமகளிலி��7 வி+பட நH க*டறி�த 
உபாய(ைத உன�� உண�(திய இ�த உண�ைவ உண�(திய 
வழியி/ நH க*டறி�த அறிவிைன எ/லா ம�க���� உபேதசி 
எ
றா�. 

��நாத� கா9Gய அ�த அ�� வழி3பG(தா
 இைத< ெச�7 
ெகா*G��கி
ேற
. 

��வ ந ச"திர"தி� ேபர�� ேபெராளிைய நா� அைனவ�ேம ெப-. 
ந� உயிைர� கா0ேபா�.. உலக ம�க� உயி3கைள4� கா0ேபா�…!  
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ஞான�� ெகா���� அ�� வா��க� 

மகஷிகைள3 ப�றிD� ெம� ஞானிகைள3 ப�றிD� அவ�க� 
க*+ண��த ேப�*ைமகைளD� ெசா/லி� ெகா*+ 
வ�கி
ேறா�. 

நா� பG�கவி/ைல…! ஒ
-� ெதயவி/ைல…! ஆனா/ சாமி 
(ஞான��) ெசா/லி� ெகா*G��கி
றா� எ
ேறா இ�வள� 
ெபய த(7வ(ைத< ெசா/கி
றாேர…! நம�� ஒ
-� 
Jயவி/ைலேய எ
- வி9+ வி9_�க� எ
றா/ தH��7 வி9ட7. 

”Jய ேவ*+�…” எ
ற ஏ�க(தி/ இ��தா/ JD�. 
Jயவி/ைலேய எ
ற ஏ�க(தி/ இ��தா/ Jயா7. 

8தலி/ ப�ளி�Qட(தி�� நா� பG�க< ெச/கி
ேறா� எ
றா/ 
“நா� ெத�7 ேபா�( ெத�7 ெகா�வதி/ைல…!” ெத�7 
ெகா�ள ேவ*+� எ
பத�காக(தா
 அ:ேக ேபாகி
ேறா�. 

8தலி/ எF(7�கைள3 பா��க3ப+� ேபா7 அ�த எF(7�களி/ 
எ
ன க�(7 உ�ள7 எ
- அறிய அைத ஆழமாக3 பதி� 
ெச�தா/ தா
 பதி� ஆ��. 

இ/ைல எ
றா/ நH:க� ஆயிர� வ�ட� அ… ஆ… எ
- 
ெசா/லி� ெகா*ேட வ�தா/ 8Gயா7. அ… ஆ… எ
- எF(ைத3 
பG�க ேவ*+� எ
றா/ எ(தைன �ழ�ைதக� வ�ட� 
கண�கி/ உ9கா��7 ெத�7 ெகா�கிற7 எ
- பா��கலா�. 

ஆ�வமாக( ெத�7 ெகா�ள ேவ*+� எ
ற �ழ�ைதக���< 
ெசா
ன7 பதிவாகி… அ7 உடனGயாக3 பதி/ ெசா/ல�QGய 
நிைல�� வ��. 
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ஆைகயினாேல ஏேதா ெசா/�கி
ேற
 எ
- எ*ணி விட 
ேவ*டா�. 

வா
மீகி ெத�7 வரவி/ைல. இராமகி�Uண பரமஹ�ச� 
அைன(7� அறி�7 ெகா*+ வரவி/ைல. இராமலி:க அGக� 
அறி�7 வரவி/ைல. 

வியாசக� ேபர*ட(தி
 இய�க(தி
 த(7வ(ைதேய கா9Gனா� 
அவ� ெத�7 வரவி/ைல. உண�வி
 இய�க:கைள 
எ*ண:கைள3 ப�றி ெவளி3ப+(திய வா
மீகிD� அறி�7 
ெசா/லவி/ைல. அறிவி
 ஞான� இ/ைல. அக@தியேனா 
க/வி< சாைல�ேக ெச/லாதவ
. அவ
 இய�ைகயி
 
இய�க:க� அைன(ைதD� க*+ண��தா
. 

எவ�� ெத�7 வரவி/ைல. அறியாத நிைலக�… “ச�த�3ப(தா/ 
இைண�7 இய�கிய அ�த உண�வி
 த
ைம…” த
P� அறிD� 
ப�வ� வ�� ேபா7 தா
 மகா ஞானி ஆகி
றா�க�. 

அறி�தவ� அறி�தைத( தன��� விைளைவ(த பி
 அைத 
அறி�தி+� நிைல ெகா*+ நா� ெச/�� ேபா7தா
 அறிைவ3 
ப�றி நா� ெத�7 ெகா�கி
ேறா�. 

��வ ந ச"திர"தி� ேபர�� ேபெராளிைய நா� அைனவ�ேம ெப-. 
ந� உயிைர� கா0ேபா�.. உலக ம�க� உயி3கைள4� கா0ேபா�…!  
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ஞான�� ெகா���� அ�� வா��க� 

நம7 ��நாத� அவ� ைப(திய�காரராக இ��தா�. அவ� இ�த 
உட��� இ<ைச3படவி/ைல. 
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அ7 தா
 ஒ�ெவா� உயி���� ெடலிஃேபா
 க�பிைய அG(7 
அவ�க��� ஞான(ைத ெகா+. ந/ வழிைய� ெகா+ எ
- 
ெசா
ேன
, 

அத�காக ேவ*G(தா
 ெடலிஃேபா
 அG(ேத
. 

ஒ�ெவா� உயி�� அவ
 கட�� அவP�� இைத< ெச�7 
ஏ
டா…! இ�த உடலி/ வ H�றி���� “நH…” அ�த� ேகாவிைல< 
B(த3ப+(7கி
ற உண�ைவ ”ஏ
 நH ெகா+�கவி/ைல…?” எ
- 
அவனிட� 8ைறயி+கிேற
. 

அவனிட� (ஒ�ெவா� உயிட8�) 8ைறயி+கி
ேற
. அேத 
சமய(தி/ எ
ைன இய�கி� ெகா*G�கி
ற இவனிட8� (எ
 
உயிட8�) 8ைறயி+கி
ேற
. 

அ3பG எ
றா/ எ
ன அ�(த� ஆகி
ற7? 

நH:க� ந
றாக இ��கேவ*+� எ
- நா
 ெசா
னா/ என�� 
ந/லதாகி
ற7. நH:க� உயர ேவ*+� எ
- ெசா
னா/ (எ
 
உயி�) என�� ந/லைத< ெச�வா
. அத��( தா
 இ3பG< 
ெசா
ேன
 எ
- மாமகஷி ஈ@வராய ��ேதவ� ெசா/கிறா�. 

இ3பG L9சம நிைலயி/ நட��� ஒ�ெவா� ெசய���� 
விள�க� ெகா+(7� ெகா*+ வ�தா�. அைத(தா
 உ:க���< 
ெசா/லி� ெகா*+ வ�கி
ேறா�. 

��வ ந ச"திர"தி� ேபர�� ேபெராளிைய நா� அைனவ�ேம ெப-. 
ந� உயிைர� கா0ேபா�.. உலக ம�க� உயி3கைள4� கா0ேபா�…!  



82 

 

  ESWARAPATTAR android APP  

  

 

ஞான�� ெகா���� அ�� வா��க� 

உ*ைமயி
 உண��கைள அறிய< ெச�வத�காக கா9G����� 
ேம9G����� அைழ(7< ெச
றா� ��நாத�. பல 
ேப�*ைமக� மைற�7 உ�ள7. 
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அரச�க� மத:களா�கி அவ�க� இ9ட ச9ட(ைத ந� உட���� 
பதிவா�கி வி9டா/ மீ*+� அைத எ*T� ேபா7 நம��� 
கட�ளாக அ7 இய:க( ெதாட:கிவி+�. 

அ7 எ�ெத�த �ண:க� எ7ேவா அ7 �ண(தி
 ெத�வமாக அ7 
இய:�� எ
ற நிைலைய( ெதளிவாக� கா9Gனா� நம7 
��நாத�. 

மனிதனி
 வா0�ைகயி/ நா� எ3பG எ/லா� பல இ
ன/க� 
ப9+ வள��ேதா�; பிற�ேதா�; இ
- மனிதனாேனா�. 

வள��ேதா�; பிற�ேதா� எ
றா/ மீ*+� மG�ேதா�; பிற�ேதா�; 

மG�ேதா�; பிற�ேதா� – பல ெகா+ைமக� ப9+(தா
 ஒ�ெவா� 
சKர(ைதD� கா��� உண�வி
 வ� ெப�- வ�ேதா�. 

எ7 இைத� ெகா+ைம3ப+(7கி
றேதா அத
 உட���� ெச
- 
இ3பG(தா
 மாறி மாறி வ�த7 எ
ற நிைலைய( 
ெதளிவா�கினா� ��நாத�. 

��வ ந ச"திர"தி� ேபர�� ேபெராளிைய நா� அைனவ�ேம ெப-. 
ந� உயிைர� கா0ேபா�.. உலக ம�க� உயி3கைள4� கா0ேபா�…!  
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ஞான�� ெகா���� அ�� வா��க� 

அக*ட அ*ட(ைதD� இ�த பி*ட(தி��� எ3பG 
இய:�கி
ற7 எ
ற உ*ைமயிைன உண��தவ
 8த
 8த/ 
மனித
 அக@திய
. 
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பல இல9ச� ஆ*+க��� 8
 அவP��� விைள�த 
உண��க� இ
-� Eமியி/ பட��7�ள7. அக@திய
 
க*+ண��த (மைற�த) அ�த3 ேப�*ைமயி
 உண��கைள 
அறிD�பG< ெச�தா� ��. 

பல கால� 20 வ�ட� கா+ ேமெட/லா� அைலய< ெச�தா� 
��நாத�. அவ� உபேதசி(7 உண�(திய உண��கைள எம��� 
பதிவா�கி அ�த நிைன� ெகா*+ அக@திய� உண��க� 
எ:ெக:ெக/லா� எ�வழியி/ இ��த7? அக@திய
 
எ:ெக:ெக/லா� ெச
றா
? அவ
 நட�7 ெச
ற பாைதகளி/ 
உண��க� எ�வா- பட��7�ள7? எ
- பா���� பG< ெச�தா�. 

உதாரணமாக அவ� உடேலா+ இ���� ேபா7 பி(தனாக 
இ�3பிP� ைககளி/ அG�கG ஒ� கிழி�த 7ணிைய� க9+வா�. 
காலி/ ஒ� 7ணிைய� க9+வா�. வித விதமான 7ணிகைள� 
க9+வா�. 

பா�3ேபா��� அவ� ைப(திய� ேபால�� இ�3பிP� அவ� ெசG 
ெகாGகளி/ 7ணிகைள� க9+வா�. எ
ென
னேமா Jயாத 
பாைஷயி/ ெசா/வா�. 

நா
 அைத� ேக9ேப
… அ�(தமாகா7….! ஏேதா ெச�கி
றா�…! 

எ
- தா
 இ����. 

ஆனா/ கைடசி நிைலயி/ அவ� சKர(தி��3பி
 அவ� 
எைதெயைதெய/லா� எ3பாைஷயி/ ேபசினா�� அைத எம��� 
பதிவா�கி நிைனவா��� 8ைறைய உ�வா�கினா�. 

அவைர நிைன��� ேபாெத/லா� �� ெச
ற பாைதயி/ அவ� 
எ:ெக:ெக/லா� ெச
றா�? அக@திய
 நிைலகைள 
எ3பGெய/லா� அறி�தா�? 
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அவ� அறி�த உண��களி/ அ�கால(தி/ அக@திய
 வா0�த 
நிைலD� அவ� க*+ண��த உண��கைள அறிய 8G�த7. 

அக@திய
 7�வனான நிைலD� 7�வ மகஷியான நிைலD� 
7�வ மகஷி ஆனபி
 7�வ ந9ச(திரமான இ�த 
வழி8ைறகைள அவ� எம��� உபேதசி(த இ�த உண�வி
 வழி 
ெகா*+ க*+ணர 8G�த7. 

நா
 பல கா+க���< ெச/ல3ப+�ேபா7 இ�த( 7ணிகைள� 
க9G� கா*பி(த நிைலயி/ அ:ேக… “அ�த< ெசGகளி/… 

மர:களி/… ெதD�.” 

அ3ேபா7 அ�த நிைன�க� வ��. 

அ�த ேநர� அ�த< ெசGயி
 அ�கிேல ேபா� நி
ேறா� எ
றா/ 
அ�த( தைழ அ3பGேய வ�7 எ
 மீ7 ஒ9ட வ��. அ3ேபா7 
அவ� ெசா
ன நிைன�க� வ��. 

ஏென
றா/ இ�த< ெசGகளி/ அ�த( 7ணிகைள� கா9+� ேபா7 
நா� ேபா�� ேபா7 அ�த 7ணிக� ெத�தா/ அ7 
எ<ச�ைகயாக இ����. 

ஆனா/ ஊ/ இ���� ேபா7 அவ� இ�த( 7ணிகைள� க9G� 
கா*பி���ேபா7 ஏேதா…, “ைப(திய� பிG(த நிைலயி/ தா
 
இ��கிறா�…” எ
- யா� எ*ணிேனா�. 

அவ� உண�(திய உண��க� என��3 Jயாத பாைஷயி/ Jய 
ைவ(73 பதிய ைவ(தா�. ஆனா/ அ�த( 7ணிகைள3 
பா��க3ப+� ேபா7 இ�த நிக0<சிக� எம��( ெதகி
ற7. 

ஏென
றா/ இ:ேக பட��தி�3பைத Iகர 8Gகி
ற7. 



87 

 

  ESWARAPATTAR android APP  

  

எ3பG க�3]9ட� அதி/ ெச�த எல�9� எல�9ரானி� எ
ற 
நிைலக� வர3ப+� ேபா7 அ�த அதி��கைள அ�த க�3]9ட/ 
உ�ள நாடா�களி/ ஒலி ஒளி எ
ற நிைலயி/ 
பதிவா��கி
றா�க�. அத
 வழி bப:கைள� காTகி
றா
 
விVஞானி. 

ஆனா/ ெம�ஞானி (நம7 ��நாத�) இ3பG கா9ட< ெசா
னா�. 

��வ ந ச"திர"தி� ேபர�� ேபெராளிைய நா� அைனவ�ேம ெப-. 
ந� உயிைர� கா0ேபா�.. உலக ம�க� உயி3கைள4� கா0ேபா�…!  
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ஞான�� ெகா���� அ�� வா��க� 

ைவ�*ட ஏகாதசி அ
- உடைல வி9+< ெச/�� ெபாF7 
��நாத� எ�மிட� ெசா
ன நிைலக� இ7. 
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பல அ�Jத:கைள நா
 ெச�7 கா9Gேன
. அ�த 
அ�Jத:களிட(தி/ மய:கியி��ேதா� உ*+. அத
 வழியி/ 
எ
ைன அTகியவ�க� பல�. 

எ
னிடமி��7 அைத( ெத�7 ெகா�ள எ3பG எ/லா� 
வ�தா�க� எ
பைத( ெத�7 ெகா� எ
றா� ��நாத�. ஆனா/, 

எ
னிட� எைத நாG வ�தா�க�? 

என��< ெசா(7 ேவ*+�. Bக� ேவ*+�. உட/ நல� 
ேவ*+�. இைத(தா
 ேக9டா�க�. அேத சமய(தி/ 
வ�ேவாெர/லா� என�� “அ�த அ�� ேவ*+�.., இ�த அ�� 
ேவ*+�..,” எ
- தா
 ேக9டா�க�. 

ெம�3ெபா�� காT� அ�� ச�தி நா:க� ெபறேவ*+�. இ�த 
உலக� நலமாக இ��க ேவ*+� உலக ம�க� அவ�க� 
�+�ப� நலமாக இ��க ேவ*+�. 

பிற�ைடய �+�ப:கைள நல� ெபற< ெச�D� அ�� ச�தி 
நா:க� ெபறேவ*+�. எ:க� ேப<சா/ M<சா/ அைனவ
 
7
ப:க� அகல ேவ*+�. நா:க� பா�3ேபா� �+�பெம/லா� 
நல� ெபறேவ*+� எ
- “இைத3 ப�றி� ேக9பா�.., யா�� 
இ/ைல”. 

அ(தைகய மன� உ�ேளா� எ
ைன அTகி வ�தா�க�.  
“தன�காக(தா
.., ேக9டா�கேள தவிர.., எ/ேலா�� நல� 
ெபறேவ*+�..,” எ
ற ேக�விேய அ:ேக எழவி/ைல. 

ஆனா/, அ(தைகய த
ைம ெப�ேறா�க�� ம�ற எ/ேலா�� 
அ�� ஞான ச�தி ெபறேவ*+� எ
- நா
 எ*ணிேன
. நா
 
அைத3 ெப�ேற
. 
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இ�த உண�வி
 த
ைம ெகா*+ ைவ�*ட ஏகாதசி அ
- நா
 
உடைல வி9+< ெச/ல3 ேபாகி
ேற
. 

ஆனா/, நH எைத எ*ண3 ேபாகி
றா�? நH எைத3 ேபாகி
றா�? 

எ
- பல வினா�கைள எF3பினா�. நH ெபறேவ*Gய த�திக� 
எ7? அைத3 ெப-வ7 எ3பG? 

இைதெய/லா� எம��� ெதளிவா�கி� கா9Gனா�. 

இ�த உடைல வி9+< ெச
றபி
 நH எ
Pட
 இைண�7 வர 
ேவ*+� எ
றா/ “நH எைத எ*ண ேவ*+�..?” எ
-� 
ெசா
னா�. 

அ�த( 7�வ ந9ச(திர(தி
 ேபர�� ேபெராளி �� 
ெபறேவ*+�. அவ� அழியாத ஒளியி
 சKர� ெபறேவ*+�. 
அவ� ேப
ப3 ெப�வா0� வாழ ேவ*+�. பிறவியி/லா 
நிைலக� அைடய ேவ*+�. 

இ�வா- அ�த அ�� வழி �� ெபறேவ*+� எ
- நH 
எ*ணினா/ அ�த� �� உன��� ஒளியி
 சKரமாக ஆகி
றா�. 
ஆகேவ, நH எைத எ*Tகி
றாேயா நH அ�வா- ஆகி
றா� எ
- 
உண�(தினா� மாமகஷி ஈ@வராய ��ேதவ�. 

��வ ந ச"திர"தி� ேபர�� ேபெராளிைய நா� அைனவ�ேம ெப-. 
ந� உயிைர� கா0ேபா�.. உலக ம�க� உயி3கைள4� கா0ேபா�…!  
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ஞான�� ெகா���� அ�� வா��க� 

சில ேப� தியான� இ��கி
ேற
 எ
- ெசா/லிவி9+ அ�த( 
தியான� ஒ
ைற(தா
 ெசா/கி
றா�கேள தHைமைய( த+(73 
பழ�� ஆ�றைல< ெசயலா�க(தி��� ெகா*+ வரேவ*+� 
எ
- உணரவி/ைல. 
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எ
ைன இ3பG3 ேபBகி
றா
.., நா
 எ(தைன நா� ெபா-(7� 
ெகா*G�3ப7…? கட
 ெகா+(தவ
 பண� தி��ப( தர 
ம-�கி
றா
.., நா
 எ(தைன நா� தா
 ெபா-(7� 
ெகா*G�3ப7…? எ
- இ3பG மா�றி� ெகா�கி
றா�க�. 

நா� எ*ணியைத(தா
 ந� உயி� உ�வா��கி
ற7. க*க� 
அ�த வழிைய� கா9+கி
ற7. 

��நாத� எம�� உபேதசி(த7 ஒ�ெவா�வ� உயிைரD� 
கட�ளாக�� ஒ�ெவா� உடைலD� ேகாவிலாக�� மதி(7 நH 
ெசய/பட ேவ*+� எ
றா�. 

அ3ெபாF7 “அவ�களிடமி��7 பைகைம மைற�7.. அவ�க� 
ஆலய(ைத3 பB(த3ப+(த ேவ*+�” எ
ற எ*ண� என�� 
வ�கி
ற7. 

அவ�க� ஆலய(ைத3 பB(த3ப+(த ேவ*+� எ
- எ*T� 
ெபாF7 “எ
 உடலான.. இ�த ஆலய(ைத3 
பB(த3ப+(7கி
ேற
”. 

“நH:க� ந
றாக ஆக ேவ*+�” எ
- நா
 எ*ணினா/ 
என��� ந/ல நிைல ஆகி
ற7. 

இ3ெபாF7 யா� நம��( தHைமக� ெச�தா�கேளா அவ���� 
“ந/ல7 ெச�ய�QGய எ*ண� வரேவ*+�” எ
- ெசா
னா/ 
அ�த( “தHைமயி
 உண��க�” நம��� வ�வதி/ைல. 

அவ� எ/ேலா���� ந
ைம ெச�D� எ*ண� வரேவ*+� 
எ
- ெசா
னா/ அவைர3 ப�றிய “ெவ-3பான உண��க�” ந� 
உட���� வ�வதி/ைல. 
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அவ� எ/ேலா���� ந
ைம ெச�D� எ*ண� வரேவ*+� 
அவ� எ/ேலா���� ந
ைம ெச�D� எ*ண� வரேவ*+� 
எ
- இ3பG(தா
 எ*ண ேவ*+ேம தவிர அவ� ந
றாக 
இ��க ேவ*+� எ
- ெசா
னா/ அவ� ெக9டைத(தா
 
ந/லதா���. அவ� ெச�D� தவ-�� ஊ�க� ெகா+(த மாதி 
ஆகிவி+�. 

அவ� எ/ேலா���� ந
ைம ெச�D� எ*ண� வரேவ*+�. 
எ/ேலாட8� ப*J� ப�� கா9+� எ*ண:க� 
வரேவ*+� அ�த அ�� ஞான� அ:ேக வர ேவ*+� எ
- 
ெசா
னா/ இ�த உண��க� அவ�கைள( தவ- ெச�ய 
வி+வதி/ைல. அ3ெபாF7 இைத நா� ெவ-மேன ெசா/ல 
8Gயா7. 

அ�த( 7�வ ந9ச(திர(தி
 ேபர��� ேபெராளிD� நா:க� 
ெபறேவ*+� அ7 எ:க� உட/ 8Fவ7� படரேவ*+� எ
- 
இைத� கல�7 ந� எ*ண:க��� “8தலி/” வலிைம ெகா+�க 
ேவ*+�. 

இ3பG நH:க� ெச�7 வ�தH�க� எ
றா/ உ:க� �+�ப(தி/ 
“எ(தைகைய ச:கட:க� வ�தா��” மா�றி அைம�கலா�. 

��வ ந ச"திர"தி� ஈ306 வ ட"தி8 ��நாத3 ஒளியி� ச:ரமாக 
ஆனபி� அதிேல “ந<4�… ஆ4� கால ெம�பரா�…” எ�. எ�ைன 
அதிேல இைண"தா3. அேத ேபால உ@கைள4� ஆ4� ெம�பராக 
அ@ேக இைண"�� ெகாAB��கி�ேறா�. ��வ ந ச"திர"தி� 
ேபர�� ேபெராளிைய நா� அைனவ�ேம ெப-. ந� உயிைர� 
கா0ேபா�.. உலக ம�க� உயி3கைள4� கா0ேபா�…!  
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ஞான�� ெகா���� அ�� வா��க� 

நம�� ேநா� எ
- வ�7 வி9டா/ நம�� ேவதைன வ�கி
ற7. 
ேவதைன3ப+� ெபாF7 அ�த ேநர(தி/ ந/லைத யாராவ7 
ெசா
னா�� Qட ஏ�-� ெகா�ள ம-3ேபா�. 
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ேவதைன3ப9+�ேளா�க��� ேவதைன3ப+� நிைலகைள< 
ெசா/லி� ெகா*ேடயி��தா/ ரசி(7� ேக9பா�க�. அ3ெபாF7 
அ�த ேநர(தி/ அவ�க�ைடய ேவதைனக� ெதயா7. 

அவ�க� ேவதைன3ப9+� ெகா*G���� ெபாF7 “இ7 
ந/ல7.., அ7 அ3பG இ��த7..,” எ
- உய��த �ண:கைள3 
ப�றி நH:க� ெசா
னா�� அத�� எதி�மைறயாகி அதPைடய 
நிைலகைள நா� ேக9க ம-3ேபா�. 

ஏென
றா/ அ�த ேவதைன உண�� நம��� அதிக�க3ப+� 
ெபாF7 ந/ல உண��கைள Iகராதவ*ண� தைட3ப+(தி 
நம��� தHைமகைளேய விைளய ைவ���. 

இதிலி��7 நா� ஒ�ெவா�வ�� வி+பட ேவ*+�. 

��வ ந ச"திர"தி� ஈ306 வ ட"தி8 ��நாத3 ஒளியி� ச:ரமாக 
ஆனபி� அதிேல “ந<4�… ஆ4� கால ெம�பரா�…” எ�. எ�ைன 
அதிேல இைண"தா3. அேத ேபால உ@கைள4� ஆ4� ெம�பராக 
அ@ேக இைண"�� ெகாAB��கி�ேறா�. ��வ ந ச"திர"தி� 
ேபர�� ேபெராளிைய நா� அைனவ�ேம ெப-. ந� உயிைர� 
கா0ேபா�.. உலக ம�க� உயி3கைள4� கா0ேபா�…!  
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ஞான�� ெகா���� அ�� வா��க� 

ந� உட/ எ/லா� ெபா� உட/க�. உடைல3 ெபா� எ
- தா
 
Qற ேவ*+�. ஏென
றா/ இ3ேபா7 நா� மனிதனாக 
இ��கிேறா�. அ+(73 பா�(தா/ B�:கி3 ேபாகிேறா�. 
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B�:கிய உண�� ெகா*+ இ�த உயி� எ
ன ெச�கிற7…? 

ேவெறா� உடைல நா+கிற7. ஆகேவ ெபா� உலகி/ 
வாFகி
ேறா� எ
பைத நா� ெதளிவாக உணர ேவ*+�. 

இைத(தா
 ��நாத� அG�கG எ�மிட� (ஞான��) ெசா/வா�. 
“ேட�…! ஏ
டா ெபா� உலகி�� ேபாகிறா�…? ெம� உலக(தி�� 
வாடா…!” எ
பா�. ஆகேவ ந� உயிைர நH எ3பG மதி(த/ 
ேவ*+�…? 

உயி� எ/லாவ�ைறD� உண�(7கி
றா
… உண�கி
றா
… 

உணர< ெச�கி
றா
… உண�� வழியி/ வாழ< ெச�கி
றா
…! 

ஆனா/ இைத ஆறாவ7 அறிவா/ ெத�7 ெகா*ட பி
 நH எ�த 
உலகி��< ெச/�கி
றா� எ
- சில இ�க9டான ேநர:களி/ 
��நாத� இ3பGெய/லா� ேக9பா�. 

சில சி�கலான நிைலக� வ�� ேபா7 எ
ன ெச�ேவ
..? எ
ன 
வா0�ைக ேபா…! 

எ
 மைனவிைய ேநாயிலி��7 எF3பி வி9டா�. ெசா/வைத< 
ெச�கிறாயா எ
- வா�ைக வா:கி� ெகா*டா�. 

ஆனா/ கா9+��� அைழ(7< ெச
- “இ3பG( ெதா/ைல 
ெகா+�கிறாேர…!” எ
- ெரா�ப� கUட� வ�� ேபாெத/லா� 
எ
Pைடய நிைன� இ3பG வ��. 

எ:ேகயாவ7 ேபசாம/ உடைல வி9+3 ேபாயிடலா�…! எ
- 
இர*+ M
- 8ைற ேதா
றிய7. அ�த மாதி இ�க9டான 
L0நிைலயி/ “த�ெகாைல ெச�7 ெகா�ளலா�…! எ
ற உண�� 
வ��. 
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அ3ேபாெத/லா� ��நாத� சி3பா�. இ�த உலக(ைத எ
ன 
எ
- நH அறி�தா�…? உ
 உயிைர யா� எ
-� அறி�தா�…! இ�த 
உடைலD� அறி�தா�… மீ*+� ஏ
டா ெபா� உலக(தி�� 
ேபாகிறா�…? 

ேவதைனயிலி��7 த3ப ேவ*+� எ
- நா
 எ*Tகி
றா�. 
நH யாைர எ*ணி இைத< ெச�7 ெகா*டாேயா இ�த 
ேவதைனயான உண��க� ேக9பவ���� வ�வா��. அவ� 
உட���� இைதேய நH ெச�வா�. அவைனD� வ H0(7வா�. 

இ�த உண�வி
 த
ைம இ�த உட���3 பி
 எ
ன எ
ன 
ஆவா�..? பிறிெதா
ைற� ெகா
- தி
P� உண�வி
 த
ைம 
தா
 உட/ ெப-�. இ
- நH மனிதனாக இ��கி
றா�. அ+(7 நH 
ெபா� உலகி��( தாேன ேபாகி
றா�…? 

உயிரா/ மனித உட/ ெப�- ஆறாவ7 அறிவா/ இைதெய/லா� 
ெத�7 ெகா��� நிைலக� கா�(திேகயா எ
ற நிைல�� நH 
வ�தா�. மீ*+� ஏ
 ெபா� உலகி��< ெச/கி
றா�…? எ
- 
இ�த இட(தி/ விள�க:கைள� ெகா+3பா� ��நாத�. 

��வ ந ச"திர"தி� ஈ306 வ ட"தி8 ��நாத3 ஒளியி� ச:ரமாக 
ஆனபி� அதிேல “ந<4�… ஆ4� கால ெம�பரா�…” எ�. எ�ைன 
அதிேல இைண"தா3. அேத ேபால உ@கைள4� ஆ4� ெம�பராக 
அ@ேக இைண"�� ெகாAB��கி�ேறா�. ��வ ந ச"திர"தி� 
ேபர�� ேபெராளிைய நா� அைனவ�ேம ெப-. ந� உயிைர� 
கா0ேபா�.. உலக ம�க� உயி3கைள4� கா0ேபா�…!  
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ஞான�� ெகா���� அ�� வா��க� 

ந� ��நாத� மாமகஷி ஈ@வராய ��ேதவ� பழனியி/ ஒ� 
பி(தைர3 ேபால இ�3பா� எ
றா�� பிற� அவைர3 “பி(த�” 

எ
ேற எ*Tவா�க�. 

ஒ�ெவா� மனிதP� எ3பG3 பி(73 பிG(7< ெச/வ� ேதட 
ேவ*+� எ
- எ*Tவா
. அேத சமய(தி/ ெச/வ(தி/ 
�ைற எ
றா/ பி(73 பிG(7 “ெவறி பிG(தவ
” ேபா/ 
ம�றவைர எ3பG( தா��கி
றா
…! 

பி(73 பிG(7 ம�றவ�க��� எ3பG( ெதா/ைலக� 
ெகா+�கி
றா
…! ஒ�ெவா� மனிதP� “பி(73பிG(7(தா
 
அைலகி
றா
” எ
- ெசா/வா�. 

��நாத� ேபா@9 க�ப(தி/ க/ைல� ெகா*+ த9+வா�. 
அேலா.., ஹேலா.., எ
பா�. 

“ஏ
 சாமி.., க/ைல� ெகா*+ ேபா@9 க�ப(தி/ 
த9+கிறH�க�..,?” எ
- ேக9ேட
 

நH தா
டா.., ேக9கி
றா�. ம�ற எ/ேலா�ேம எ
ைன3 
“ைப(திய�கார
..” எ
- ெசா/கி
றா�க�. நா
 ெடலிேபா
 
ெச�கி
ேற
 எ
கிறா�. 

எ
ன சாமி ெடலிேபா
 ெச�கி
றH�க�? 

இ�த� க�ப(தி
 Mல� ஆ*டவP�ேக அP3Jகி
ேற
. அ�த 
ஆ*டவ
 எ
ப7 “யா� ெதDமா..?” எ
றா�. 
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நா
 த9+� உண��க� ேச�(7 “உயி/ ப9டபி
” அ�த 
ஆ*டவ
 எ
ன ெச�கி
றா
? இ�த உண�ைவ எ
ைன< 
ெசய/ப+(த< ெசா/கி
றா
. 

த9+� ெபாF7 நா
.., எைத எ*ணி( த9+கி
ேற
? 

ஏென
றா/.. “த9+� ெபாF7.. ச3த� வ�கி
ற7”. ஒ�ெவா� 
ெபா�ளி�� த9+� ெபாF7 அதி/ எ
ென
ன நாத� 
வ�கி
ற7? 

க/லி/ த9Gனா/ ஒ� நாத� ம*ணிேல த9Gனா/ ஒ� நாத� 
மர(தி/ த9Gனா/ ஒ� நாத� உேலாக(தி/ த9Gனா/ அ7 ஒ� 
நாத�. 

உண�வி
 ஒலியி
 நிைலக� நா
 த9+� ெபாF7 எ
 உயிரான 
இவP�ேக எ9+கி
ற7. அ3பG எ9+� ெபாF7 நா
 எ
ன 
ெச�கிேற
…? 

இ�த உலகி/ உ�ள ம�க� அைனவ�� ஒ�ெவா�வ�� 
ெத�7 வாழ ேவ*+�. அ�த ஆ*டவ
 க9Gய ஆலய(தி/ 
அவ�க� பB(த நிைலக� ெபறேவ*+�. அவ�க� Jனித� 
ெபறேவ*+�. Jனிதமான வா0�ைக வாழ ேவ*+�. Jனிதமான 
ஆலயமாக மா�றேவ*+�. 

இ3பG இைத நிைன(7 நா
 ெடலிேபா
 ெச�கி
ேற
 எ
கிறா� 
��நாத�. 

��வ ந ச"திர"தி� ஈ306 வ ட"தி8 ��நாத3 ஒளியி� ச:ரமாக 
ஆனபி� அதிேல “ந<4�… ஆ4� கால ெம�பரா�…” எ�. எ�ைன 
அதிேல இைண"தா3. அேத ேபால உ@கைள4� ஆ4� ெம�பராக 
அ@ேக இைண"�� ெகாAB��கி�ேறா�. ��வ ந ச"திர"தி� 
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ேபர�� ேபெராளிைய நா� அைனவ�ேம ெப-. ந� உயிைர� 
கா0ேபா�.. உலக ம�க� உயி3கைள4� கா0ேபா�…!  
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ஞான�� ெகா���� அ�� வா��க� 

ெம� ஞானிக� க*+ண��த ேப�*ைமகைள அறிD� வ*ண� 
��நாத� என��3 (ஞான��) பல உபேதச:கைள� ெகா+3பா�. 

அேத சமய(தி/ அைத என��� ஆழமாக3 பதி� ெச�7 
உ*ைமைய நா
 உண�வத�காக ேவ*G எ
ைன� 
க+ைமயாக( தி9+வா�. அ3ெபாF7 என��< ேசா�� வ��. 

நா
 ேசா�வைடD� அ�த மாதி ேநர:களி/ ��நாத� எ
ைன 
அைழ(7< ெச
- இ�த மாதி ேநாயா/ வா+� ஆ�க� 
இ���� �+�ப:கைள நிைறய� கா*பி3பா�. 

உதாரணமாக… ெச/வ� ெசா(7 எ/லா� ஆர�ப(தி/ 
ச�பா(தி�3பா�க�. வயதான கால(தி/ ேநா�வா�3ப9+ 
நடமா9ட� �ைற�7 ப+�ைகயி/ இ�3பா�க�. 

அ�த மாதி ேநர(தி/ வ H9G/ இ���� த
 ைபயனிடேமா 
ம�றவ�களிடேமா “தாகமாக இ��கிற7… ெகாVச� த*ணH� 
ெகா+3பா…!”  எ
பா�க�. 

உடேன த*ணHைர� ெகா+�காதபG “உன�� ேவ- ேவைலேய 
இ/ைல… ேபா..!” எ
- இவ�க� தி9G� ெகா*+ இ�3பா�க�. 

மனேம இனியாகி�� மய:காேத 

ெபா/லா மானிட வா0�ைகயி/ தய:காேத 

ேந�- இ��தா� இ
- இ�3ப7 நிஜேமா 

நிைலயி/லாத இ�த உலக� உன��< சதமா? 

ஏென
றா/ அவ� ேந�- ந
றாக இ��தா�. ச�ேதாஷமான 
உலகமாக அவ��� இ��த7. அதிேல அவ� எ+(7 வள�(7� 
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ெகா*ட உண�� உடலி/ ேச��7 ேநாயான�ட
 “ெகாVச� 
�G�க( த*ணH� ெகா*டா3பா…!” எ
கிறா�. 

B�மா ேபா�� ெபாF7� வ�� ெபாF7� ஏதாவ7 ேவைல 
ெசா/லி� ெகா*ேடயி�3ப7…! “இ7 தா
 உ
 ேவைல” எ
- 
ைபய
 தி9+கிறா
. 

இவ� ந
றாக இ���� ெபாF7 எ
ன ெச�கிறா�? 

த
 ைபயைன அவ
 சி- பி�ைளயாக இ��க3ப+� ேபா7  

அவைன� கா�க ேவ*+� எ
பத�காக “அ:ேக ேபாயிடாதடா… 

இ:� ேபாயிடாதடா…!” எ
- ெசா/லி இ��கி
றா�. 

மீ*+� மீ*+� ைபய
 அ�த� �-�J(தன� ெச�D� ெபாF7 
ச:கட3ப9+ இவ� ெசா/கிறா�. ைபயைன� கா(7வி+கி
றா�. 
ஆனா/… இவ� வயதான கால(தி/ ேநாயி/ விF�7 வி9ட 
பி
னாG அேத ச:கட� இ:ேக ைபயP�� வ�கி
ற7. 
இவ��� ேவ- ேவைலேய இ/ைல “எ3ேபா7 பா�(தா�� “ந<… 

ந<…” எ
- எைதயாவ7 ேக9+� ெகா*ேடயி�3பா� எ
கிறா
 
ைபய
. 

த
 ைபய
 ந
றாக இ�3பத�காக ேவ*G< ச:கட3ப9+< 
ெசா
னா�. அ�த< ச:கடமான உண�� ேநாயாக வ�7 வி9ட7. 
இவ� ேநாயி/ விF�7 வி9டா�. 

அேத சமய(தி/ ேநாயானபி
 “அ3பாவி��� �G�க( த*ணH� 
ெகா*+ வாடா…” எ
- ெசா
னா/ ைபய
 ெச�யாதபG தி9G� 
ெகா*G��கி
றா
. 

இ7 நட�த நிக0<சி. அ3பGேய இ�த உண�ைவ3 பட� பிG(7� 
கா9+கி
றா� ��நாத�. 
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இைத3 ேபா
- M
- இல9ச� ேபைர� (�+�ப:கைள�) 
கா*பி(7 “மனேம இனியாகி�� மய:காேத…!” எ
ற பா9G
 
Mலமாக என�� ஒ�ெவா� நிமிட8� உ*ைமகைள( 
ெதD�பG< ெச�தா�. அறிய ைவ(தா�. 

மி
னைல3 ேபாேல மைறவைத3 பாரா� 

ேந�- இ��தா� இ
- இ�3ப7 நிஜேமா 

நிைலயி/லாத இ�த உலக� உன��< சதமா…? 

நிைல இ/லாத இ�த உலக(தி�� “நH ஏ
டா (எ
னிட�) 
வாதா+கிறா�…?” எ
- ெம�3 ெபா�ைள� கா9+வா�. 

��வ ந ச"திர"தி� ஈ306 வ ட"தி8 ��நாத3 ஒளியி� ச:ரமாக 
ஆனபி� அதிேல “ந<4�… ஆ4� கால ெம�பரா�…” எ�. எ�ைன 
அதிேல இைண"தா3. அேத ேபால உ@கைள4� ஆ4� ெம�பராக 
அ@ேக இைண"�� ெகாAB��கி�ேறா�. ��வ ந ச"திர"தி� 
ேபர�� ேபெராளிைய நா� அைனவ�ேம ெப-. ந� உயிைர� 
கா0ேபா�.. உலக ம�க� உயி3கைள4� கா0ேபா�…!  
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ஞான�� ெகா���� அ�� வா��க� 

மாமகஷி ஈ@வராய ��ேதவ� அவ�க� தியான� எ
றா/ 
எ
ன எ
பைதD� தவ(ைதD� வி* ெச/�� அ�த3 
பாைதையD� என�� (ஞான��) அPபவE�வமாக� ெகா+(தா�. 
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அைத மீ*+� மீ*+� உ:க���� பதி� ெச�7 
ஞாபக3ப+(7கி
ேறா�. ெம� ஞானிக� ெச
ற வழியி/ நா� 
வி* ெச/ல ேவ*+�. 

ந�ைம3 பா��கி
றவ�க��ெக/லா� அ�த ந/ல நிைலக� 
ஏ�பட ேவ*+� எ
ற இ�த உண�ைவ வள�(7� ெகா*டா/ 
நம7 ஆ
மாவி/ இ7 ெப��கி
ற7. 

நம��� அ7 ெப��� ெபாF7 எ�த விஷ( த
ைமD� நம��� 
வளரா7. மகஷிகளி
 உண��க� ந� ஆ
மாவாக மா-� ேபா7 
அேத உண�வி
 இய�கமாக ந� உட�� நிைன�� அ�த< 
ச3தஷி ம*டல(7ட
 ெதாட�J ெகா�கி
ற7. 

ச3தஷி ம*டல(7ட
 ெதாட�ைப ஏ�ப+(தி� ெகா*ட பி
 
ந�8ட
 வா0�7 வள��7 உடைல வி9+3 பி�7 ெச
ற 
8
ேனா�களி
 உயிரா(மா�கைள உ�தி( த�ளி அ:ேக 
இைண�க ேவ*+�. 

Mதாைதய�க� �லெத�வ:களி
 உயிரா
மா�க� ச3தஷி 
ம*டல(7ட
 இைணய< ெச�தா/ அவ�க� 8தலி/ 
மகஷியாகி
றா�க�. 

அவ�கைள3 பி
 ெதாட��7 நா8� வி* ெச/ல 8GD�. 
நா8� மகஷியாக 8GD�. 

��வ ந ச"திர"தி� ஈ306 வ ட"தி8 ��நாத3 ஒளியி� ச:ரமாக 
ஆனபி� அதிேல “ந<4�… ஆ4� கால ெம�பரா�…” எ�. எ�ைன 
அதிேல இைண"தா3. அேத ேபால உ@கைள4� ஆ4� ெம�பராக 
அ@ேக இைண"�� ெகாAB��கி�ேறா�. ��வ ந ச"திர"தி� 
ேபர�� ேபெராளிைய நா� அைனவ�ேம ெப-. ந� உயிைர� 
கா0ேபா�.. உலக ம�க� உயி3கைள4� கா0ேபா�…!  
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ஞான�� ெகா���� அ�� வா��க� 

இனி வ�� கால:களி/ சி�தி�க ேநர� இ���மா…? எ
- 
ெசா/ல 8Gயா7. 

ெம� ஞானிக� ெப�ற தHைமைய ெவ
ற அ�� ச�திகைள 
உ:க���� தி��ப( தி��ப3 பதி� ெச�கி
ேறா�. யா� 
ெசா/�� அ�� ஞான உபேதச:கைள அல9சிய3ப+(தி 
விடாதH�க�. 

இைத� ேக9+ண��ேதா� உ:க� வா0�ைகயி/ எ(தைகய 7
ப� 
வ�தா�� ஆ(ம B(தி ெச�D:க�. அ�த மகஷிகளி
 அ�� 
ச�திகைள Iக�:க�. Bவாசி(7 உ:க� உட���� 
இைணD:க�. 

அ�த உய�வான எ*ண(ைத எ+(7 நH:க� வி+� M<சைலக� 
உ:க� �+�ப(தி��ேளா� அைனவைரD� மகிழ< ெச�ய 
ேவ*+�. உலக ம�க� அைனவ���� ந/லதாக அைமய 
ேவ*+�. 

நH:க� ேபB� ேப<B எ
ப7 “ெச�D� ெதாழிேல ெத�வ�” ேபா/ 
எ
 M<B3 ப9டா/ ம�றவ�களி
 7
ப:க� ேபா�வி9ட7 
எ
ற நிைல�� வளர ேவ*+�. 

இ�த மாதி< ெச�7 பழக ேவ*+�. 

��வ ந ச"திர"தி� ஈ306 வ ட"தி8 ��நாத3 ஒளியி� ச:ரமாக 
ஆனபி� அதிேல “ந<4�… ஆ4� கால ெம�பரா�…” எ�. எ�ைன 
அதிேல இைண"தா3. அேத ேபால உ@கைள4� ஆ4� ெம�பராக 
அ@ேக இைண"�� ெகாAB��கி�ேறா�. ��வ ந ச"திர"தி� 
ேபர�� ேபெராளிைய நா� அைனவ�ேம ெப-. ந� உயிைர� 
கா0ேபா�.. உலக ம�க� உயி3கைள4� கா0ேபா�…!  
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ஞான�� ெகா���� அ�� வா��க� 

ஓ…� ஈ@வரா ��ேதவா…! எ
- J�வ ம(தியிலி���� 
உயிைர எ*ணி 27 ந9ச(திர:களி
 ச�தி ெபறேவ*+� எ
- 
ஏ:கி( தியானிD:க�. 

27 ந9ச(திர:கைளD� நம7 ��நாத� மாமகஷி ஈ@வராய 
��ேதவ� எம��� (ஞான��) கா9+� ெபாF7 அ�த 27 

ந9ச(திர(ைதD� எ3பG( ெதாட ேவ*+� எ
- என�� அ�த3 
ப��வ(ைத� ெகா+(தா�க�. 

இைத எதPட
 இைண�க ேவ*+�…? அைத எ+(தா/ அ�த� 
கதிய�க:க� உ
ைன எ3பG< Bடாதி����…? அ�த� 
கதிய�க:க� உ
ைன( ெதாடாதி����…? எ
பைதD� 
கா9Gனா� ��நாத�. 

அத
 வழி ெகா*+ பிரா�(தைன ெச�7 வி9+( தா
 ��வி
 
7ைண ெகா*+ 27 ந9ச(திர:களி
 ச�திகைள நா
 
கவ�கி
ேற
. 

கவ��த அ�த நிைல ெகா*+ தா
 27 ந9ச(திர(தி
 ச�தி நH:க� 
ெபறேவ*+� எ
- நா
 எ*T� ெபாF7 உ:கைள எ*ண< 
ெசா/லி – இ�த இைண3Jட
 அைத ஊ0 விைனயாக 
உ:க���� சி-க< சி-க3 பதிய< ெச�கி
ேற
. 

அைத உ:க���� கிைட�க3 ெபற< ெச�வத��� அ�த 27 

ந9ச(திர:களி
 ஆ�ற/கைளD� சம3ப+(7� நிைல��� 
ெகா*+ வ�கி
ேறா�. 

��வ ந ச"திர"தி� ஈ306 வ ட"தி8 ��நாத3 ஒளியி� ச:ரமாக 
ஆனபி� அதிேல “ந<4�… ஆ4� கால ெம�பரா�…” எ�. எ�ைன 
அதிேல இைண"தா3. அேத ேபால உ@கைள4� ஆ4� ெம�பராக 
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அ@ேக இைண"�� ெகாAB��கி�ேறா�. ��வ ந ச"திர"தி� 
ேபர�� ேபெராளிைய நா� அைனவ�ேம ெப-. ந� உயிைர� 
கா0ேபா�.. உலக ம�க� உயி3கைள4� கா0ேபா�…!  
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ஞான�� ெகா���� அ�� வா��க� 

உயி�ட
 ஒ
றிய நிைலக� ெகா*+ உண��கைள ஒளியாக 
மா�-� த
ைமைய இ�த மனித உடலி/ இ��7 தா
 
க�வா�கினா
 அக@திய
. 

அக@திய
 தா
 7�வ ந9ச(திரமாக இ
-� உ�ளா
….! 

இ�த உடைல வி9+< ெச
றா/… “எ
-� நிைலயான… ஒளியி
 
சKரமாக இ��க 8GD�…!” எ
ற அ�த ேநா�க(7ட
 எவ� 
வ�கி
றனேரா அவ�க� அைனவ�ேம நி<சய� அக@தியைன3 
ேபா
- ெபற 8GD�. 

��வ ந ச"திர"தி� ஈ306 வ ட"தி8 ��நாத3 ஒளியி� ச:ரமாக 
ஆனபி� அதிேல “ந<4�… ஆ4� கால ெம�பரா�…” எ�. எ�ைன 
அதிேல இைண"தா3. அேத ேபால உ@கைள4� ஆ4� ெம�பராக 
அ@ேக இைண"�� ெகாAB��கி�ேறா�. ��வ ந ச"திர"தி� 
ேபர�� ேபெராளிைய நா� அைனவ�ேம ெப-. ந� உயிைர� 
கா0ேபா�.. உலக ம�க� உயி3கைள4� கா0ேபா�…!  
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ஞான�� ெகா���� அ�� வா��க� 

நம7 Lய� �+�ப(தி/ Eமியி/ உ�வான மனித
 சி/ 
உ*ைமகைள� க*ட பி
 மி
ன/க� தா�கி கட/களிேல 
ப+�ேபா7 மண/ ஆவைத அத��� இ���� நிைலைய 
வGக9G கதி� இய�க3 ெபாறிகளாக மா�-கி
றா
. 

இ
- அT �*+களாக�� ேலச� கதிய�க:களாக�� அைத 
உ�வா�கி வி9டா�க�. 

த
Pைடய உட/ ஆைச�காக ேவ*G நா9+ ஆைச�காக 
ேவ*G உலைக அழி(தி+� த
ைமகளாக அ7 இ�த உலக� 
8Fவத��� பரவி வி9ட7. 

ந� Eமியி/ விைளவைத Lய
 கவ��தா�� அ7 கவ��7 
ெச/�� பாைதயி/ ம�ற ேகா�க�� இ�த� கதிய�க:கைள 
கவ��7 இ
- நம7 பிரபVசேம கதி� இய�கமாக மாறிவி9ட7. 

மனிதனி
 விVஞான அறிவா/ ஏ�ப+(த3ப9ட இ�த நிைலயா/ 
உலகேம இ�� LF� நிைல�� வ�7 வி9ட7. LயP� சி-க< 
சி-க ெசய/ இழ�7 ெகா*+ இ��கி
ற7. அ7 ெசயலிழ��� 
ெபாF7 அதPட
 ேச��த ந� EமிD� அ7 ெசய/ இழ���. 

இ:ேக வாF� மனித�க�� அBர உண�� ெகா*+ தHவிரவாத� 
எ
ற நிைலகளி/ ஒ�வ��ெகா�வ� ெகா
- சா3பி+� நிைல 
வ�கி
ற7. 

பாதரச:கைள உ�வா��� LயP��� விVஞான� கதிய�க< 
ச�திக� கல�க3ப9+ அ�த பாதரச:கைள� க�கிய விஷ( 
த
ைமயாக மா�றி உமி0�7 ெகா*+�ள7. 
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Lய
 ெசய/ இழ��� த
ைமயா/ Lயனா/ உ�வா�க3ப9ட 
இ�த3 பிரபVச8� ெசயலிழ��� நிைல ஆகி
ற7. நா
 
(ஞான��) ெசா/வ7 ெவ-� ெசா/லாக< ெசா/லவி/ைல. 

இ�த உண��கைள நH:க� பதிவா�கி� ெகா*+ மீ*+� அைத 
நிைனவா�கினா/ Lயனி
 இய�க(ைத நH:க� உணர 8GD�. 
Lய
 ெதாட� ெகா*+ இ�த3 பிரபVச� இய:�வைதD� 
நH:க� உணர 8GD�. 

��வ ந ச"திர"தி� ஈ306 வ ட"தி8 ��நாத3 ஒளியி� ச:ரமாக 
ஆனபி� அதிேல “ந<4�… ஆ4� கால ெம�பரா�…” எ�. எ�ைன 
அதிேல இைண"தா3. அேத ேபால உ@கைள4� ஆ4� ெம�பராக 
அ@ேக இைண"�� ெகாAB��கி�ேறா�. ��வ ந ச"திர"தி� 
ேபர�� ேபெராளிைய நா� அைனவ�ேம ெப-. ந� உயிைர� 
கா0ேபா�.. உலக ம�க� உயி3கைள4� கா0ேபா�…!  
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ஞான�� ெகா���� அ�� வா��க� 

உ:க��� யா� “பG3பGயாக.., சி-க< சி-க< ெசா/லி� ெகா*+ 
வ�கி
ேறா�”. எ/லா� “Eரணமாக< ெசா/ல ேவ*+�..,” 

எ
றா/ கால� இ/ைல. 

ஏென
றா/, ��நாத� என��� பதி� ெச�த ேப�*ைமக� 
“எ*ணிலட:காத7..,” இ�த மனித உட��� ஆD� ப(தா7. 

அ�வள� ெபய அ*ட(தி
 (பிர�மா*ட(தி
) உண��க� 
பதி� ெச�தைத “எ/ேலா���� கிைட�க< ெச�யேவ*+�” 

எ
- அ�வ3ெபாF7 7T��( 7T�காக எ+(7� 
ெகா+�கி
ேறா�. 

ஆக, அ�த நிைனைவ� Q9+� ெபாF7 உண�ைவ ஒளியா�கி 
உண�வி
 த
ைம எ*ணமா�கி அதனி
 நிைலகைள(தா
 
ெசய/ப+(7கி
ேறா�. 

ஒ�ெவா� நிைலகளி�� ஒ�ெவா� bப(தி�� ��நாத� 
கா9Gய அ�� வழிைய அவ� பதிய ைவ(த உண�வி
 ஏ9ைட 
நிைன� ெகா��� ெபாF7 என��� உண�(தி அ�த உண�வி
 
த
ைமைய அவேர தா
 இ:ேக வழி நட(7கி
றா�. 

ஏென
றா/, எ
P� அவ� இ��7 அ/ல. 

“அவ� பதி� ெச�த நாடாவாக..,” (MEMORY DISC) நா
 எ*T� 
ெபாF7 உண��க� இய�க3ப9+ அ7 ெபற3ப9+ “நH:க� 
ெபறேவ*+�.., எ
- அவ� ெச�த உண�ைவ( தா
..,” நா
 
ெச�கி
ேற
. 

அவ�ைடய உண��க� தா
 எ
ைன< ெச�ய ைவ�கி
ற7. 



119 

 

  ESWARAPATTAR android APP  

  

ஆகேவ மாமகஷி ஈ@வராய ��ேதவ
 அ�ைள நா� 
அைனவ�� ெப-ேவா�. �� கா9Gய அ�� வழிகளி/ நா� 
ெச/ேவா�. 

இ�த மனித வா0�ைகயி/ அ�� ஞானிகளி
 உண�ைவ3 
ெப-ேவா�. மகி0<சி ெப-� நிைலைய இ�த உட��� மகி0<சி 
ெபற< ெச�ேவா�. நா� பா���� அைனவர7 உட/கைளD� 
மகிழ< ெச�ேவா�. 

மகஷிகளி
 அ�� உண��ட
 ஒ
றிேய இ�த வா0�ைகைய 
வா0ேவா�. எ
-� ேபரான�த நிைலக� ெப�- ெப� வா0வாக 
வா0�7 ெகா*G���� அ�த மகஷிக�ட
 வாF� நிைலைய 
நா� உ�வா��ேவா�. 

இைத3 பG(7ண��ேதா� அைனவ�� அவ�க� வ H9G/ மகி0<சி 
ேபா:�� நிைலகளாக உ�வா��. கணவ
 மைனவி இ�வ�� 
வசிUட�� அ��ததிD� ேபா
- வா0�திட �� அ��� எம7 
அ��� உ-7ைணயாக இ����. 

��வ ந ச"திர"தி� ஈ306 வ ட"தி8 ��நாத3 ஒளியி� ச:ரமாக 
ஆனபி� அதிேல “ந<4�… ஆ4� கால ெம�பரா�…” எ�. எ�ைன 
அதிேல இைண"தா3. அேத ேபால உ@கைள4� ஆ4� ெம�பராக 
அ@ேக இைண"�� ெகாAB��கி�ேறா�. ��வ ந ச"திர"தி� 
ேபர�� ேபெராளிைய நா� அைனவ�ேம ெப-. ந� உயிைர� 
கா0ேபா�.. உலக ம�க� உயி3கைள4� கா0ேபா�…!  
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ஞான�� ெகா���� அ�� வா��க� 

7�வ ந9ச(திர8� ச3தஷி ம*டல:க�� எ
-ேம 
அழிவதி/ைல. எ(தைகய நVசானா�� அைத மா�றி 
வி+கி
ற7. 

ந� Eமியி
 7�வ(தி�� ேநராக இ���� அ�த( 7�வ 
ந9ச(திர(தி
 உண�ைவ எ3ேபா7� நH:க� ெபறலா�. நH:க� 
அைத3 ெபற�QGய த�திைய ஏ�ப+(த(தா
 அG�கG 
வலிD-(7கி
ேறா�. 

உ:க� நிைனவா�றைல அ:ேக 7�வ ந9ச(திர(7ட
 
இைண�க< ெச�கி
ேறா�. பதி� ெச�7 ெகா��:க�. பதிவான 
பி
 நிைனைவ� Q9G நVைச ெவ
- உண�ைவ ஒளியாக 
மா�-� திற
 நH:க� ஒ�ெவா�வ�� ெபற 8GD�. 

விVஞான அறி� ஒ� ப�க� விஷ(ைத3 பர3பினா�� அதி/ 
இ��7 மீ9+� ெகா��� அ�� ெப�� ச�தியாக உ:க���� 
மாமகஷி ஈ@வராய ��ேதவ� கா9Gய அ�� வழிைய 
உபேதசி�கி
ேறா�. இ3ெபாF7 பதிவாகி
ற7. 

இதைன நH:க� நிைன� Q-:க�. Q9+( தியான� ெச�D:க� 
கணவP� மைனவிD� ஒ�வ��ெகா�வ� 7�வ ந9ச(திர(தி
 
ேபர�ைள3 ெபற ேவ*+� எ
- பா�<B:க�. க�விேல 
வள�� சிB இைத3ெபற ேவ*+� எ
- எ*T:க�. 

இைத3ேபால எ*ணி இ��லகி/ வ�� விஷ( த
ைமகைள 
மா�றி இ�த3 பிரபVசேம அழி�தா�� நா� அ�த( 7�வ 
ந9ச(திர(7ட
 இைண�7 வாழ 8GD�. 

��வ ந ச"திர"தி� ஈ306 வ ட"தி8 ��நாத3 ஒளியி� ச:ரமாக 
ஆனபி� அதிேல “ந<4�… ஆ4� கால ெம�பரா�…” எ�. எ�ைன 
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அதிேல இைண"தா3. அேத ேபால உ@கைள4� ஆ4� ெம�பராக 
அ@ேக இைண"�� ெகாAB��கி�ேறா�. ��வ ந ச"திர"தி� 
ேபர�� ேபெராளிைய நா� அைனவ�ேம ெப-. ந� உயிைர� 
கா0ேபா�.. உலக ம�க� உயி3கைள4� கா0ேபா�…!  
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ஞான�� ெகா���� அ�� வா��க� 

��நாத� ஏகா�த நிைலக� ெகா*+ ஒளியி
 Bடராக ஒளியி
 
சKரமாகி எ�த உடலி
 ஈ�3J����� சி�கா7 இ�த உடைல 
வி9+3 பி�7 ெச
றா� (1971). 

ஒளியி
 Bடராக அவ� தன��� மலர< ெச�7 மனித 
வா0�ைகயி/ வ�த இ�� L0�த நVசிைன மா���� 
ஆ�ற/மி�க ச�திகைள  அவ� ெவளி3ப+(திD�ளா�, 

அ�த உண�வைலக� Lயனி
 கா�த ச�தியா/ கவர3ப9+ 
இ�த3 Eமியி/ Bழ
- ெகா*G��கி
ற7. அவ� வி* ெச
ற7 
ேபா/ நH:க� அைனவ�� அ�த ஆ�ற/கைள3 ெபறேவ*+� 
எ
ற நிைல��(தா
 “�� Eைஜ”. 

”��…” எ
ப7 நா� எைத ஆழமாக3 பதிய< ெச�கி
ேறாேமா 
அைத மீ*+� ெச�ய எ*T� ெபாF7 அ7 ��வாக நி
- 
நம��� ெசய/ப+(7கி
ற7. 

மாமகஷி ஈ@வராய ��ேதவ� த
 உண��கைள ஒளியாக 
மா�றி ஒளியி
 Bடராக< ெச
ற அ�த நா� தா
 ைவ�*ட 
ஏகாதசி. 

அவ� ஒளி< சKர(ைத3 ெப�றபி
 தா
 உடைல வி9+< 
ெச/��ேபா7 “எ
ைன� க*T�-3 பா��க< ெச�தா�”. 

இ�த3 Eமி��� நா
 வா0�த கால:களி/ எ(தைனேயா உண�� 
ெகா*+ எ/ேலாட8� பழகிேன
. அேத சமய� 
எ/ேலா�ைடய ேநா�கைளD� நH�க�� உதவிேன
. 

அவ�க� அைனவ�� எ
 பா/ ப�-த�� ெகா*டா�க�. 
இ�3பிP� அவ�க�ைடய பாச உண����� சி�கா7 அவ�க� 
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எ*T� ஏ�க� எ
ைன இய�கா7 அவ�க���� உ�ள 
இ��கைள நH�கிட�� ெம�3 ெபா�� காT� ச�தி அவ�க� 
ெபறேவ*+� எ
ற நிைல��(தா
 எ
 உண��க� 
ெசய/ப9ட7. 

இ�த உடைல வி9+ (உயிரா
மா) “நா
 ெச/கி
ேற
”. ஒளியி
 
Bடராக எவ���� சி�கா7 இ�த உயிரா
மா எ3பG< ெச/கிற7 
எ
- “பா�…” எ
- உண�(தினா�. 

��வ ந ச"திர"தி� ஈ306 வ ட"தி8 ��நாத3 ஒளியி� ச:ரமாக 
ஆனபி� அதிேல “ந<4�… ஆ4� கால ெம�பரா�…” எ�. எ�ைன 
அதிேல இைண"தா3. அேத ேபால உ@கைள4� ஆ4� ெம�பராக 
அ@ேக இைண"�� ெகாAB��கி�ேறா�. ��வ ந ச"திர"தி� 
ேபர�� ேபெராளிைய நா� அைனவ�ேம ெப-. ந� உயிைர� 
கா0ேபா�.. உலக ம�க� உயி3கைள4� கா0ேபா�…!  



125 

 

  ESWARAPATTAR android APP  

  

 

ஞான�� ெகா���� அ�� வா��க� 

அ�� மகஷிகளி
 உண�ைவ நம��� இைண�க3ப+� ெபாF7 
அ�த நVசிைன ஒளியாக மா�றி அறிவி
 ஞானமாக�� இ�த 
மனித வா0�ைகயி/ இ�ைள ெவ
றி+� உண��� அ�த 
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ெம�ஞானிக�ட
 ஒ
-� வலிைமD� நம��� கிைட�கி
ற7. 
அைத3 ெபற< ெச�வத�காக(தா
 இைத உபேதசி�கி
ேறா�. 

ஆகேவ மறவாதH�க�. உ:கைள மனிதனாக உ�வா�கிய உயிைர 
ஈசனாக மதி(7 அவனா/ உ�வா�க3ப9ட இ�த மனித உடைல� 
கா(திட ேவ*+� எ
ற எ*ண(7ட
 ெசய/ப+:க�. 

இ�த உட/ உ:கள7 அ/ல. உயிரா/ தா
 உ�வா�க3ப9ட7. 

அறிவா/ உணர3ப9ட உண�வி
 த
ைம “த
ைன யா�…? எ
- 
அறி�7 தன��� விைளD� தHைமகைள நா� அக�ற� க�-� 
ெகா*டா/ ந�ைம இய�கிய ந�ைம உ�வா�கிய உயி�ட
 
ஒ
றி ஒளியி
 சKரமாக எ
-� நிைல(தி��7 பிறவியி/லா 
நிைலகைள அைடயலா�. 

யா� உபேதச(தி
 வாயிலாக3 பதிவா��� நிைலகைள நH:க� 
ஆழமாக3 பதிவா�கி� ெகா*+ மீ*+� நிைன���� ெகா*+ 
வ�தா/ அைத3 ெபற 8GD�. 

��வ ந ச"திர"தி� ஈ306 வ ட"தி8 ��நாத3 ஒளியி� ச:ரமாக 
ஆனபி� அதிேல “ந<4�… ஆ4� கால ெம�பரா�…” எ�. எ�ைன 
அதிேல இைண"தா3. அேத ேபால உ@கைள4� ஆ4� ெம�பராக 
அ@ேக இைண"�� ெகாAB��கி�ேறா�. ��வ ந ச"திர"தி� 
ேபர�� ேபெராளிைய நா� அைனவ�ேம ெப-. ந� உயிைர� 
கா0ேபா�.. உலக ம�க� உயி3கைள4� கா0ேபா�…!  
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ஞான�� ெகா���� அ�� வா��க� 

“சாமி…” (ஞான��) உ:க� உண�����ேள தா
 இ��கிேற
. 

��வி
 உண�ைவ நH:க� ெப�றH�க� எ
றா/ அ�த 
உண�விலி��7 எ/லாேம நH:க� ெபறலா� அ�த நிைலைய 
நH:க� வள�(7� ெகா�ள ேவ*+� எ
- தா
 தி��ப( 
தி��ப< ெசா/கி
ேற
. 

சாமியாைர3 பா�(7.. அவைர3 பா�(7… இவைர3 பா�(7… 

கைடசியி/ “சாமியா� தா
 எ/லாவ�ைறD� மீ9G� 
ெகா+3பா�…” எ
- நிைன�கிறH�க�. 

அ�� ஞானியி
 உண�ைவ நH:க� Iக��தா/ உ:க� எ*ண� 
உ:க� உட���� இ���� பைகைம உண�ைவ நH��கி
ற7. 
உ:க� உடைல நலமா��கி
ற7. உ:க� வா0�ைகைய 
உய�(7கி
ற7. 

இ�த3 பழ�க:க� வரேவ*+�. 

ஒ� இட(தி/ அF��( த*ணH� இ��கிற7 எ
றா/ அைத( 
[�ைம3ப+(7கி
ேறா�. இ
P� ெகாVச� இ��கிற7 
அைதD� [�ைமயா�கி3 பழக ேவ*+� எ
ற நிைல�� நH:க� 
அைனவ�� வரேவ*+�, 

மாமகஷி ஈ@வராய ��ேதவ� கா9Gய அ�� வழியி/ அ�� 
ச�திகைள ெப�- உ:க� வா0�ைகயி/ தHைமக� Jகா7 
ஒ�ெவா� ெநாGயி�� விழி(தி�(த/ ேவ*+�. 

��வ ந ச"திர"தி� ஈ306 வ ட"தி8 ��நாத3 ஒளியி� ச:ரமாக 
ஆனபி� அதிேல “ந<4�… ஆ4� கால ெம�பரா�…” எ�. எ�ைன 
அதிேல இைண"தா3. அேத ேபால உ@கைள4� ஆ4� ெம�பராக 
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அ@ேக இைண"�� ெகாAB��கி�ேறா�. ��வ ந ச"திர"தி� 
ேபர�� ேபெராளிைய நா� அைனவ�ேம ெப-. ந� உயிைர� 
கா0ேபா�.. உலக ம�க� உயி3கைள4� கா0ேபா�…!  
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ஞான�� ெகா���� அ�� வா��க� 

ெம�ஞானிகைள3 ப�றி யா� உபேதசி�கி
ேறா�. மகஷிக� 
தHைமகைள ெவ
- ஒளியாக மா�றிய உண�ைவ ெவளி3ப+(7� 
ெபாF7 அ�த உண�<சிக� [*G உ:கைள ேம/ ேநா�கி< 
Bவாசி�க ைவ�கி
ற7. 

அைத3 ெபறேவ*+� எ
- நH:க� எ*ணி ஏ:�� ெபாF7 
கிைட�கேவ*+� எ
- ெப�M<சாக அைம�7 அ�த ஆ�ற/ 
கிைட�கி
ற7. 

சில� அG பணிD� நிைலக� ெகா*+ கீ0 ேநா�கி எ*ணி< 
Bவாசி�கி
றா�க�. ேம/ ேநா�கி எ*ணி எ+3பத�� பதி/ கீ0 
ேநா�கி எ+��� ெபாF7 சாதாரண மனித�ைடய 
உண�ைவ(தா
 ெபற 8GD�. 

ஏென
றா/ நா� ெபறேவ*Gய ஆ�ற/ வி*ணிேல 
இ��கி
ற7. வி*ணி
 ஆ�ற/ நH:க� ெபறேவ*+� எ
- 
நா
 தியானி��� ெபாF7 நH:க�� அேத வழியி/ எ*ணினா/ 
அ�த< ச�திகைள3 ெப-வ7 எளிதாக இ����. 

சாதாரண வா0�ைகயி/ ெபயவ�க���3 பாத EைஜD� பாத 
நம@கார8� ��ப அபிேஷக8� ெச�7 அGபணி�ேத பழகி 
வி9ேடா�. 

நம��� வ�� இ�த ஆைச ந�ைம அறியாம/ இ�� Lழ< 
ெச�D� நிைலக��ேக அைழ(7< ெச/��. இ�த உய�� 
நம��( ேதைவ இ/ைல. உய��த எ*ண:க� தா
 நம��( 
ேதைவ. 
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நா� எ�த உய��த உண�வி
 த
ைமைய3 ெபறேவ*+� எ
ற 
ஆ�வ� ெகா*+ வ�கி
றேமா அ�த உண�<சியி
 த
ைமைய 
நா� [*ட ேவ*+�. 

பிறைர3 ேபா�றி3 Jக0�7 ேபசி( 7தி�க ேவ*+�. 
அ3பGெய/லா� ேபா�றினா/ தா
 நம�� ந/ல7 கிைட�க 
ேவ*+� எ
ற நிைல�� ந� எ*ண:க� ெச/ல� Qடா7. 

ெம� ஒளி ெப-� உய�வான எ*ண:கைள எ+(7 எ+(7 
எ+(7 ந� உட���� தHைமயான உண��கைளD� தHய 
விைனகைளD� (அைவகைள) அGபணிய< ெச�ய ைவ�க 
ேவ*+�. இ7 ந� பழ�க(தி�� வர ேவ*+�. 

��வ ந ச"திர"தி� ஈ306 வ ட"தி8 ��நாத3 ஒளியி� ச:ரமாக 
ஆனபி� அதிேல “ந<4�… ஆ4� கால ெம�பரா�…” எ�. எ�ைன 
அதிேல இைண"தா3. அேத ேபால உ@கைள4� ஆ4� ெம�பராக 
அ@ேக இைண"�� ெகாAB��கி�ேறா�. ��வ ந ச"திர"தி� 
ேபர�� ேபெராளிைய நா� அைனவ�ேம ெப-. ந� உயிைர� 
கா0ேபா�.. உலக ம�க� உயி3கைள4� கா0ேபா�…!  
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ஞான�� ெகா���� அ�� வா��க� 

தHைமகைள ெவ
- இ
-� ஒளியி
 Bடராக நிைலயாக வா0�7 
ெகா*G�3ப7 7�வ ந9ச(திர�. அதைன3 பி
ப�றி( ெதாட��7 
ெச
றவ�க� ச3தஷி ம*டலமாக இ��கி
றா�க�. 

ச3தஷி ம*டல� Eமியி
 7�வ3 ப�தியி/ நி
- அ�த( 
7�வ3 ப�தியிேலேய இ�த< Bழ�சியி
 த
ைம வ�கி
ற7. 

ச3தஷி ம*டல(ைத எ+(7� ெகா*டா/ 7�வ(திைன 
ைமயமாக� ெகா*+ அத
 ஈ�3J வ9ட(தி/ தா
 Bழ
- 
வ��. 

அ7 ஒ� வ9டமாக அைம�தி����. 

ந� Eமியி/ மனிதனாக வா0�தவ�க� ஒளியி
 சKர� ெப�- 
ச3தஷி ம*டல(திலி��7 அதனி
 உண�வி
 ச(ைத இ:ேக 
பர3பி� ெகா*+�ளா�க�. 

அைத எ+(73 பழகியவ�க� ெவளி3ப+(திய நிைலக� பல 
உ*+. நம7 ��நாத� மாமகஷி ஈ@வராய ��ேதவ� அ�த 
ஆ�ற/மி�க ச�திைய3 ெப�றவ�. 

அதிேல க�வாகி உ�வா�கிய அTவி
 வி(தாக உ�வான அ�த 
நிைலைய(தா
 எம��� பதி� ெச�7 அைத Iக��பG ெச�தா�. 
Iக��த அ�த உண�வி
 ச(ைத(தா
 இ3ெபாF7 
உ:க������ பதி� ெச�7 ெகா*G��கி
ேறா�. 

��வ ந ச"திர"தி� ஈ306 வ ட"தி8 ��நாத3 ஒளியி� ச:ரமாக 
ஆனபி� அதிேல “ந<4�… ஆ4� கால ெம�பரா�…” எ�. எ�ைன 
அதிேல இைண"தா3. அேத ேபால உ@கைள4� ஆ4� ெம�பராக 
அ@ேக இைண"�� ெகாAB��கி�ேறா�. ��வ ந ச"திர"தி� 
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ேபர�� ேபெராளிைய நா� அைனவ�ேம ெப-. ந� உயிைர� 
கா0ேபா�.. உலக ம�க� உயி3கைள4� கா0ேபா�…!  
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ஞான�� ெகா���� அ�� வா��க� 

மாமகஷி ஈ@வராய ��ேதவ� எம�� அ�ளிய7 ேபா
- �� 
கா9Gய அ�� வழியி/ 7�வ ந9ச(திர(தி
 உண�ைவ நா� 
ஏ:கி3 ெபற தியானி3ேபா�. 

அக@திய
 7�வனாகி 7�வ மகஷியாகி 7�வ ந9ச(திரமான  

அ�த( 7�வ ந9ச(திர(தி
 ேபர�ைளD� ேபெராளிD� நா:க� 
ெபற அ��வா� ஈ@வரா எ
- ஏ:கி3 ெப-:க�. 

க*கைள( திற�ேத தியானிD:க�. 

7�வ ந9ச(திர(தி
 ேபர��� ேபெராளிD� நா:க� ெபற 
அ��வா� ஈ@வரா எ
- க*ணி
 நிைனவிைன3 J�வ 
ம(தியி/ ைவ(7 உ:க� உயிரான ஈசனிட� ேவ*G ஏ:கி( 
தியானி�க��. 

இ3ெபாF7 நம7 �� அ��� அவ� க*ட 7�வ 
ந9ச(திர(தி
 உண��� நH:க� ெப-� த�திைய3 
ெப-கி
றH�க�. அ�த உண��க� உ:க���� கா9சியாக�� 
கிைட�கலா�. கிைட3பவ�க� அதி�Uடசாலிக�. 

7�வ ந9ச(திர(தி
 ேபர��� ேபெராளிD� நா:க� ெபற 
அ��வா� ஈ@வரா எ
- க*ணி
 நிைனைவ3 J�வ ம(தியி/ 
ைவ(7 ஏ:�� ெபாF7 �� அ�ளா/ ெபற3ப9ட அ�த 
ஆ
மாைவ நH:க� உணர 8GD�. கா9சியாக�� பா��க 
8GD�. 

நம7 �� அ��� 7�வ ந9ச(திர(தி
 உண��� இ3ேபா7 
உ:க� Bவாசி(தி��� வ��. உ:க� உட���� 
மகி0<சி]9+� ந/ல உண�<சிக�  உ�வா��. 
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உ:க� இர(த நாள:களி/ அ�த அ��ெப�� ச�தி உட/ 
8Fவ7� அ7 Bழ
- வ�� அ�த உண�<சிக� உ:களி/ 
ேதா
-�. 

��வ ந ச"திர"தி� ஈ306 வ ட"தி8 ��நாத3 ஒளியி� ச:ரமாக 
ஆனபி� அதிேல “ந<4�… ஆ4� கால ெம�பரா�…” எ�. எ�ைன 
அதிேல இைண"தா3. அேத ேபால உ@கைள4� ஆ4� ெம�பராக 
அ@ேக இைண"�� ெகாAB��கி�ேறா�. ��வ ந ச"திர"தி� 
ேபர�� ேபெராளிைய நா� அைனவ�ேம ெப-. ந� உயிைர� 
கா0ேபா�.. உலக ம�க� உயி3கைள4� கா0ேபா�…!  
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ஞான�� ெகா���� அ�� வா��க� 

ஒ�ெவா� நிமிட8� “ெம�ஞானியி
 அ�� ஒளிைய…” யா� 
உபேதசி��� ெபாF7 நம7 ��நாத� கா9Gய நிைலக� ெகா*ட 
Jலனறி�க� ஐ�தி�� க*ணி
 பா�ைவயி�� உண�ைவ< 
ெச�(தி உ:க�பா/ யா� ெச�(7கி
ேறா�. 

நH:க� எ�த ஏ�க(7ட
 வ�கி
றH�கேளா அ�த ஏ�க(தி��� 
நா� இைத3 பா�<ச< ெச�கி
ேறா�. இைத3 ேபா
ற உண�வி
 
ேவக� ெகா*+ ��நாத� கா9Gய அ�� வழி3பG யா� உ:க� 
ஒ�ெவா� உயிைரD� கட�ளாக மதி(7 உ:க� உயிரான 
கா�த(7ட
 ெதாட�J ெகா�கி
ேறா�. 

7�வ ந9ச(திர(தி
 ேபர�ைள ேபெராளிைய 8தலி/ 
அதிகமாக< ேச�(7� ெகா*+ ெம�ஞானியி
 அ�� ச�திகைள 
யா� Bவாசி�கி
ேறா�. 

அ�வா- Bவாசி��� ெபாF7 என7 Jலனறிவான ஐ�தி�� அ7 
பா�கி
ற7. அேத சமய� என7 உண�<சியி
 ெசா/லி
 
வGவி�� அ7 வ�கி
ற7. அ�வா- வ�� நிைலகைள(தா
 
உ:க���� யா� எ*ணி3 பா�<Bகி
ேறா�. 

அைத3 ெபறேவ*+� எ
- சமமாக எ*T� ெபாF7 
உ:க���� இ7 ஆழமாக3 3திவாகி
ற7. எ*T� ேபா7 
அ�த< ச�தி உ:க���� கிைட���. 

��வ ந ச"திர"தி� ஈ306 வ ட"தி8 ��நாத3 ஒளியி� ச:ரமாக 
ஆனபி� அதிேல “ந<4�… ஆ4� கால ெம�பரா�…” எ�. எ�ைன 
அதிேல இைண"தா3. அேத ேபால உ@கைள4� ஆ4� ெம�பராக 
அ@ேக இைண"�� ெகாAB��கி�ேறா�. ��வ ந ச"திர"தி� 
ேபர�� ேபெராளிைய நா� அைனவ�ேம ெப-. ந� உயிைர� 
கா0ேபா�.. உலக ம�க� உயி3கைள4� கா0ேபா�…!  
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ஞான�� ெகா���� அ�� வா��க� 

இ�த மனித உட���3 பி
 அ+(7 ந�8ைடய எ/ைல எ7? 

எ
- ஒ� 8Gவி�� ஒ�ெவா�வ�� வர ேவ*+�. 
ஏென
றா/ நம7 எ/ைல அ�த< ச3தஷி ம*டல� தா
. 

இ�த வா0�ைகயி/ வர�QGய எ(தைகய தHைமயாக இ��தா�� 
உடP��டேன இ7 மா�ற ேவ*+�. 

மா�-வத�� எ
ன ெச�ய ேவ*+�..? 

ெக9டைத3 பா��கி
ேறா�. அைத( ெத�7 ெகா�கி
ேறா�. 
ஆனா/ அ�த( தHைமயான உண�� நம��� பதி�7 விட�Qடா7. 

ெக9ட7 விைளயாம/ த+3பத��(தா
 உ:க��� ச�தி 
ெகா+�கி
ேறா�. அைத நH:க� பய
ப+(த ேவ*+�. 

ெவளியிலி��7 உ����� J�� தHைமகைள “ஈ@வரா…” எ
- 
J�வ ம(தியி/ எ*ணி அைத இைடமறி(7 அ�த மகஷிகளி
 
அ�� ச�தி நா:க� ெபற ேவ*+� எ
- இைத இைண�க 
ேவ*+�. 

��வ ந ச"திர"தி� ஈ306 வ ட"தி8 ��நாத3 ஒளியி� ச:ரமாக 
ஆனபி� அதிேல “ந<4�… ஆ4� கால ெம�பரா�…” எ�. எ�ைன 
அதிேல இைண"தா3. அேத ேபால உ@கைள4� ஆ4� ெம�பராக 
அ@ேக இைண"�� ெகாAB��கி�ேறா�. ��வ ந ச"திர"தி� 
ேபர�� ேபெராளிைய நா� அைனவ�ேம ெப-. ந� உயிைர� 
கா0ேபா�.. உலக ம�க� உயி3கைள4� கா0ேபா�…!  
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ஞான�� ெகா���� அ�� வா��க� 

நம7 ��நாத� கா9Gய அ�� வழியி/ 7�வ 
ந9ச(திர(திலி��7 வர�QGய உண�ைவ(தா
 உ:க���� 
ஏ:க ைவ(7 அைத Iகர< ெச�7 அ�த வலிைமைய ஊ9G� 
ெகா*G��கி
ேறா�. 
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இ�த வலிைமயி
 7ைண ெகா*+ உ:க� உடலி��ள 
அT�க��� இ�த< ச�திைய ஊ9ட 8GD�. 

உ:க� க*ணி
 நிைனவிைன 7�வ ந9ச(திர(தி
 பா/ 
ெச�(7:க�. 7�வ ந9ச(திர� எ3பG இ���� அ7 எ:ேக 
இ���� எ
- எ*ண ேவ*Gயதி/ைல. 

உதாரணமாக உ:க� ந*ப� ஒ�வ� அெம�காவி/ எ:ேகேயா 
இ��கி
றா�. அவ� இ�த மாதி எ/லா� அவ@ைத3ப+கி
றா� 
எ
- ேக�வி3ப9ட�ட
 உ:க���� பதிவாகி
ற7. 

அ7 நிைனவா�� ெபாF7 எ
ன ெச�கி
ற7? அவ� அ:ேக 
“எ3பG< சிரம3ப+கி
றாேரா..! எ
ன ெச�கி
றாேரா..?” எ
- அ�த 
உண�<சிக� உ:க������ இய:�கி
ற7. 

இைத3 ேபால 7�வ ந9ச(திர� எ:ேகேயா இ��கி
ற7. உ:க� 
க*களா/ பா��க 8Gயவி/ைல. ��நாத� என��� கா9Gனா�. 
பா�(ேத
. 

அவ� கா9Gய நிைலக� ெகா*+ அதனி
 ஆ�றைல3 ெப�ேற
. 
அ�த உண�விைன இ3ெபாF7 உ:க������ பதிவா�கி� 
ெகா*ேடயி��கி
ேற
. 

பதிவானைத நH:க� எ*ணின H�க� எ
றா/ அ+(7 உ:க� 
க*களாேலD� பா��க 8GD�. இ3ெபாF7 உபேதசி(7� 
ெகா*G���� ெபாF7 அ�த அ�� ஒளிக� இ:ேக பட��7 
வ�வைதD� உ:களா/ பா��க 8GD�. நHல நிற ஒளி அைலக� 
Bழ
- வ�வைத3 பா��கலா�. 
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ஒ� ெவ/G:ைக( (WELDING) த9Gனா/ “பள H�..,” எ
- 
ெவளி<சமாவ7 ேபா/ ெதD�. ஏென
றா/, பழ�க3ப9ேடா� 
உண��களி/ இைத3 ெபற 8GD�. 

��வ ந ச"திர"தி� ஈ306 வ ட"தி8 ��நாத3 ஒளியி� ச:ரமாக 
ஆனபி� அதிேல “ந<4�… ஆ4� கால ெம�பரா�…” எ�. எ�ைன 
அதிேல இைண"தா3. அேத ேபால உ@கைள4� ஆ4� ெம�பராக 
அ@ேக இைண"�� ெகாAB��கி�ேறா�. ��வ ந ச"திர"தி� 
ேபர�� ேபெராளிைய நா� அைனவ�ேம ெப-. ந� உயிைர� 
கா0ேபா�.. உலக ம�க� உயி3கைள4� கா0ேபா�…!  
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ஞான�� ெகா���� அ�� வா��க� 

87ைம எ
ப7 வயதா/ வ�வ7 அ/ல. அ-ப7 வய7…, எFப7 
வய7… நா
 87ைம அைட�7 வி9ேட
..! எ
- ெவ-� 
வ�ட(தா/ கண�கி9+< ெசா/வத/ல…! 

ஒ� தானிய� விைள�தா�� அதனி
 8தி�<சியி
 த
ைமயி/ 
த
 இன(ைத உ�வா��� வி(தி
 த
ைமயாக அைட�7 அ7 
மீ*+� த
 வள�3பி
 வள�3பாக வள��க< ெச�D� ேபா7 
தா
 அ7 87ைம அைட�த7 (8தி��த வி(7) எ
- ெசா/ல 
8GD�. 

அைத3 ேபா
- தா
 ஒ� உயி
 த
ைம மனித உடலாக உ�3 
ெப�ற பி
 அறி�தி+� உண�� ெகா*ட ஒளியி
 சKர� ெப�ற 
ெம� ஞானியி
 உண�ைவ< ேச�(7 உடைல 
87ைமயா�கிவி9+ உண�வி
 த
ைமைய – ந�ைம எ
-� 
இளைமயா��� நிைல�� வளர ேவ*+�. 

(உட/ அழிய�QGய7 உயி� எ
-ேம அழியாத7) 

��வ ந ச"திர"தி� ஈ306 வ ட"தி8 ��நாத3 ஒளியி� ச:ரமாக 
ஆனபி� அதிேல “ந<4�… ஆ4� கால ெம�பரா�…” எ�. எ�ைன 
அதிேல இைண"தா3. அேத ேபால உ@கைள4� ஆ4� ெம�பராக 
அ@ேக இைண"�� ெகாAB��கி�ேறா�. ��வ ந ச"திர"தி� 
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ஞான�� ெகா���� அ�� வா��க� 

எ(தைனேயா ேகாG மகஷிக� வி* ெச
-�ளா�க�. 
அவ�க�ைடய உண�வைலக� எ(தைனேயா உ*+. அ�த 
மகஷிகளி
 அ�� ச�திகைள3 ெப-� த�திைய 
ஏ�ப+(7வத�காக(தா
 இைத உ:க���� பதி� 
ெச�கி
ேறா�. 

தி��ப( தி��ப இைத3 பதி� ெச�தா�� “ஒ�ெவா� 
ேநர(தி��� ஒ�ெவா� உண�வி
 ஆ�றைல…” உ:க���� 
பதி� ெச�கி
ேறா�. 

ஒ
ைற எ+(7 ஒ
றி
 ச�தி வள��த பி
 அதனி
 7ைண 
ெகா*+ வி*ணி
 நிைலகைள ஒ�ெவா
ைறD� வள���� 
நிைல�� நH:க� வர 8GD�. 
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ஞான�� ெகா���� அ�� வா��க� 

ஈDவரப ட3 எ�மிட� ெசா�ன�:- 

ஒ�ெவா� ெநாGயிேலD� ஒ�வ� ேவதைன3ப+கி
றா� எ
- 
நா� பா�(7 அதைன Iக��7 வி9டா/ ேவதைனயிலி��7 அவ� 
மீள ேவ*+� எ
- தா
 நH எ*Tத/ ேவ*+�. 

அேத ேபால ஒ�வ
 தH:� ெச�ய நிைன(தா/ அதிலி��7 
அவ
 மீள ேவ*+� எ
- தா
 நH எ*ண ேவ*+�. 

நா
 ெகா+(த அ�� ச�தியி
 7ைண ெகா*+ அவ�கைள( 
தHைமயிலி��7 மீ9க ேவ*+�. ேவதைனகளிலி��7 மீ9க 
ேவ*+� எ
- உண�(தினா� ��நாத� மாமகஷி ஈ@வராய 
��ேதவ�. 

உ:க���� இைத(தா
 யா� ெதளி�ப+(7வ7. 

அ�த( 7�வ ந9ச(திர(தி
 உண�ைவ நH:க� ெப-:க�. அ�த 
உண�வி
 த
ைம ெகா*+ தHைமயான உண�� Iக��தைத( 
[�ைமயா�கி� ெகா��:க�. உ:க� ஆ
மாைவ( 
[�ைமயா�கி� ெகா��:க�. 

��வ ந ச"திர"தி� ஈ306 வ ட"தி8 ��நாத3 ஒளியி� ச:ரமாக 
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https://eswarayagurudevar.com/  
https://wp.me/p3UBkg-4BE 


