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தியான தி� !ல# பலைன& ெப'றா� தா� யா# ெகா*+,# ச+திைய 

ந./க0 உணர 456# 

ேக0வி: 
ஈ�வரப�ட� உ
க�� எ�லா� சதிக�� ெகா��தா�… ந�
க� அைத எ�லா� 

ெப ற��க�. ஆனா� எ
க�� ந�
க� ஒ%&� ெகா�கவி�ைலேய… 

உபேதசமாக� தா% ெசா�லி ெகா+ேட ேபாகிற��க�…! 

யா,காவ- ந�
க� ெகா��- அைத. பா��-� ெத/0- ெகா+டா� நா
க�� 

ஆ�வமாக� ெச1ேவா�. இ- எ
க��� ச0ேதகமாக3� ஒ, ேயாசைனயாக3� 

இ,கிற-. ெகா4ச� விளகமாக� ெசா�6
க� சாமி. 

ஞான�,வி% பதி�: 

ந�
க� சா.பா� ேபா�கிற��க�. “ந%றாக�தா% இ,கி%ற-…” எ%& நா% 

ெசா�லிவி�டா� ம��� ேபா&மா…? 

ந�ல 8ைவயான சா.பாைட நா% சா.பி�டா�தா% என� ந�ல-. ஆைகயினா� 

ேபா�� சா.பா�ைட� ச/யான 9ைறயி� சா.பிட ேவ+��. அ.ெபா:- தா% 

அ0த ,சியி% த%ைம ெத/;� 

1.இ%ெனா,வ� சா.பி��வி�� “ந%றாக� தா% இ,0த-” எ%& ெசா�கிறா�. 

2.எ.ப< இ,0த-…? எ%& ேக��� ேபா- ந%றாக இ,0த-… ந%றாக இ,0த-… 

எ%ேற ெசா%னா� 
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3.அ- எ.ப< ந%றாக இ,0த-…? எ%& தி,�ப3� ேக�டா� ெசா�ல� 

ெத/யாம� இ,கி%ேறா�…! 

உதாரணமாக… உடலி� ஒ, இட�தி� >+ணாகி வி�கி%ற- எ%& ைவ�- 

ெகா�ேவா�. அ- ந�ைம ேவதைன.ப��தினா6� ம,0ைத. ேபா�� 

�ண.ப��த வி,�>கி%ேறா�. 

ஆனா� அ.ேபா-� சிறி- ேவதைன இ,கிற-. ஆற ேவ+�� எ%ற ஆைச;ட% 

இ,0தா� >+?� அ0த ம,0ைத ேபா�� ெகா�கிேறா�. 

ஆனா� ம,0ைத. ேபா�� க�க�.பாகி வி�டா� எ%ன…! இ.ப< ஆகி 
வி�டேத…? எ%& ம,0ைத� @கி எறி0- வி�டா� >+ ஆ&மா…? 

இைத. ேபா%& தா% மனித வாBைகயி� நா� ச0தி�� நிைலயி� நம�� 

எ�தைனேயா விதமான ேவதைனகைள� ேதா &வி��. 

1.எ�தைன விதமான ேவதைனகைள� ேதா &வி�தா6� 

2.அைத மா றியைம�த அ,� ஞானிகளி% அ,� உண�3கைள நா� அ<க< 

Cக�த� ேவ+��. 

அ.ெபா:- அ0த ேவதைனைய. ேபா�� சதி கிைடகி%ற- 

1.இ.ெபா:- எ%ன தா% நா% (ஞான�,) உ
க�� உய�0த சதிகைள 

ெகா��தா6� 

2.ந�
க� எ��- ெகா��� 9ைறயி�தா% அ- இ,கி%ற-. 

உ
க��� ெத/யாமேல எDவளேவா மிக உய�0த சதிைய ெகா�கிேற%. 

ஆனா� உ
க�� அ- ெத/யா-. 

ஆனா� அ- எ.ப< இ,கிற-…? எ%& உ
களிட� ெசா�ல ஆர�பி�தா� ந�
க� 

எ%ன ெச1வ ��க�…? “ஜ�F�பா…” ேவைலெய�லா� ெச1ய ஆர�பி�- வி�வ ��க�. 

அ.ப< நட0த-தா% 90திய கால நிைலக�. 

1.எனேக சதி இ,கி%ற-… 

2.சாமி தய3 எ%ன ேவ+<கிடகிற-…? எ%& 

3.பி1�- ெகா+� ேபானவ�க� தா% ெப,�ப�தியான நிைலக�. 
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�,நாத� Gல� ெப ற அ,� ெப,� சதிகைள எ�ேலா,�� ெத/ய ைவக 

ேவ+�� எ%& வி,�பிேன%. அ0த அ >தமான நிைலகைள� ெத/0- 

ெகா+டா� “உலக�தி � எDவளேவா ந%ைம பய��…” எ%&� நிைன�ேத%. 

கைடசியி� எ�ேலா,�� அ- ஆைசைய� @+< வி�� நிைலயி� தா% 

9<0-வி�ட-. ஆக ெமா�த� 

1.ஒ,வ,� >/ய H<ய சதிைய ெகா��தா6� 

2.அ��தவ�க� >/0- விட Hடா- எ%ற நிைல� வ0- வி�டா�க�. 

3.எ�லா� ெத/0த பி% அவ�க� �,வாகேவ மாறிவி�டா�க�. 

நா% ெகா�.பைத விட ந�
க� எ0த அள3� அ0த� சதிகைள எ�கி%ற��கேளா… 

�, கா�<ய ெநறிைய கைட.பி<கி%ற��கேளா… அைத ம றவ�க�� 

அ.ப<ேய ெபற� ெச1கிற��கேளா… அதிேல ந�
க� இ0த� சதிகைள காண 

9<;�. 

 

வியாழனி� ஞான�ஷியி� ெசய� எ�ன…? ஈ:வரப;ட= 

ஒ%றி% ெதாட� ெகா+� ஒ%& வள�கி%ற-. வள�.பி% பட�… பலவாகி. பலவி% 

பல வள�0ேத உ,வாகி… உ,வாகி… உ,+ேடா�� உ, �ண வள�.>� 

ெசயலி�… ெதாட� ெகா+ட நிைலயி� வள�வ- தா% அைன�-ேம. 
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ஒ%றிலி,0- ஒ%& பிற0- ஒDெவா%றாக வள,� வள��சி கதியி� உ,வாகி… 

உண�வாகி… ெசயலாகி… ெசயலி� வழி ெப&வ- பல. 

1.இய ைகயி% உ+ைம உண�வி� உ,+ேடா�� சதிக� எ�லாேம “அவ% 

பைட.ெப%றா6�” 

2.அவ% பைட.பிலி,0- ந� ஒளி பைட.>. ெப&வ- தா% “இைற ஞான�..” 

எ%ப-. 

பலவாக உ�ள இ0த உலகி� இய ைக. பைட.பி� ம ெற�லா உயி/ன
கைள 

கா�<6� மனித ஞான�ைத உய�வாக� ெசயலா�� சதி உ,வாகி;�ள-. 

1.இைற ஞான�தி% சதிைய உண�0- வழி ஞான� ெபறவ�ல ஆ ற� மனித �ண 

ஞான�தி �� தா% உ+�. 

2.உய��-பவ%… உய�0தவ%…! எ%ற வமிச ேகா�பா�ைட அறி;� ஞான� 

மனிதJ�+�. 

மனித% வாழ ம ற இய ைக;� -ைண ெகா�கி%ற-. த�ய- எ%ற நிைல 

உ�ளதினா� தா% ந�லைத. பி/�- காண 9<கி%ற-. ந சதியி% ெசயலிேல 

சகல வள�.>� இ,0தெத%றா� ஞான�தி% வள�.> நிைல ெப&வ- எ.ப<…? 

1.சதியி% �வKப�தி� சகல9� உ+�. 

2.சகல9� இ,0தா� தா%… சகல�தி6� இ,0- “உய� உண�3 எ-…?” எ%& 

ெசய� ெகா�ள 9<;�. 

உய� நிைல உண�0-… உய� ஞான இைற சதி அைடய… ஞான�ைத உண�0- 

ெசய� ெகா�ளH<ய நிைல “மனித உ, வள��சி ெகா+ட வழி� ெதாட/� தா% 

உ+�…!” எ%பைத உண�0- இ0த. Fமியி� மனித இன வள��சிைய 

ஊ�வி�தன� ச.த /ஷிக�. 

�,வாக இ%& நா� ெசா�6� “வியாழனி% ஞான /ஷி” தா% வியாழனி% மனித 

க, உ, நிைலயிலி,0- மனிதனி% அமில �ண வள��சி சதிைய 

அ�ம+டல�தி� மனித இன
க� வாழ 9<யாத வள�.> நிைல ெகா+ட 

ம+டலமாக வியாழ% மா&� த,வாயி� இ
ேக Fமியி� மனித க, வளர 

காரணமானவ�. 
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அதாவ- அ0த� N�சம ஞான� ெசய�… மனித இன�தி% 8ழ சி வ�ட� 

ச.த/ஷியினா� ஈ��ெத�க.ப�� மீ+�� மனித க, உ,வாக3�… 

ம+டலமாக ந� Fமியி% சதி அைலைய வள�க3� ெச1-… இ.Fமியி% 

ஈ�.பி � மனித இன க,ைவ வள�க வி�டன� அ%& ச.த/ஷிக�. 

1.இன வள��சியி� ஞான�ைத உண�0த அவ�க� ெசய� 

2.அ0த0த கால நிைலெகா.ப அவ�க� பதி�த வள��சியிலி,0ேத 

3.த% வள��சி�. பல� H�ட த% வள�.பி� பயிராகிய பயி/லி,0- 

4.மீ+�� பயிராக “விைதைய�தா%” இ%& அவ�க� ேசமிகி%றா�க�. 

ச.த/ஷி உ,வான அமில H�� இன நிைலெகா.ப த% �ண உணைவேய தா% 

எ��- தா% வள�0- இDவின வள��சி ம
கா நிைலகாக�தா% “ச.த/ஷிகளி% 

ெசய�” இ%&�ள-. 

இைறவனி% பைட.>�தா% ஒDெவா%&�. பைட.பி% பைட.ெப�லா� அவேன 

தா%. அவனி% பைட.பி� இைற ஞான� ெப&� மனித ஞான� ெகா�வ- தா% 

பைடக.ப�டவ% பைட.பி% ெபா,� கா?� நிைல. 

நா� ந� வாBைகயி� சாதாரண நிைலயி� உண�0- வாB0- ஜ�வ% பி/0- 

ெச�6� நிைலயி� உ�ள நிைலைய அ0த0த கால
களி� ச.த/ஷிக� பல 

உட�கைள ஏ & பல ஞானிகைள உ,வாகி� ெச%றா�க�. 

ஆனா� இ%& வள�0- ெப,கி;�ள மனிதனி% �ண வழி� ெதாட� யாைவ;ேம 

வி4ஞான� எ%ற உட� பி�ப 8க� கா?� ெசய� ஞானமாக வள�0- ேவK%றி 
கிைள வி��. பட�0- வி�ட-. 

1.இதைன மா றியைம�- 

2.உய� ஞானமான ஆ�ம ஞான�ைத வள��- 

3.இைற ஞான� எ%ற மனித அமில �ண சதி ஈ�.> வள��சி த,� ச.த/ஷியி% 

ஞான9ட% 

4.ந� உண�வி% ெசய� இ%&�ள கால க�ட�தி� ெச�ல ேவ+<ய �&கிய 

காலமி-…! 

ஞான,> ெகா*+,# அ>0 ஞான வா+,க0 

���ப�தி� உறவின�கேளா அ�ல- ந+ப�கேளா உடைல வி��. பி/0- 

ெச%றா� எ%ன ெச1ய ேவ+��…? 
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அ0த மாதி/ ேநர
களி� நா� விழி.>ட% இ,க ேவ+��. 

1.ேந ெற�லா� ந%றாக இ,0தா�… எ�ேலா,�� ந�ல- ெச1தா� 

2.ஆனா� “இ%& இ.ப<. ேபா1வி�டாேர..,” எ%& பாச�-ட% அவ�கைள 

எ+ணினா� 

3.அ0த ஆ%மா உ
க� உட6�� வ0-வி��. 

ந� உட6�� வ0த பி% எ%ன நட��…? 

1.அவ�க� உடலி� எ%ென%ன ேநா1 இ,0தேதா எ%ென%ன த�ைமக� இ,0தேதா 

அ-ெவ�லா� நம�� வ,�. 

2.அ- நம�� விைளய� ெதாட
�� 

3.இைத�தா% பர�பைர ேநா1 எ%பா�க�. 

இைத� த�க ேவ+�ம�லவா…! 

ஆகேவ இ0த மாதி/ ெச1திகைள ேக�ட3ட% -,வ ந�ச�திர�ைத எ+ணி 
-,வ ந�ச�திர�தி% ேபர,�� ேபெராளி;� நா
க� ெபற அ,�வா1 ஈ�வரா 

எ%& தியானிக ேவ+��. 

அ0த� சதிைய வ6 ஏ றி ெகா+� உடைல வி��. பி/0த அ0த 

உயிரா%மாக� ச.த/ஷி ம+டல�-ட% இைணய ேவ+�� எ%& உ0தி� 

ெச6�த ேவ+��. 

இDவா& ெச1;�ேபா- அவ�க�� வி+ ெச�கிறா�க�. 

அவ�க�ைடய உண�3க� நம�� வ0- ேநாயாக மாற 9<யா-. அவ�க� ப�ட 

-யர
கேளா -%ப
கேளா ந�ைம சாப அைலகளாக இயகா-. நா9� த�ைமைய 

ந�கி�� நிைல ெப&கிேறா�. 

ஒ, க�லி� இர+� மா
கா1…! 

ெதாட�0- இDவா& ெச1- வ0தா� வி+ணிலி,0- வ,� ஆ ற� மிக 

சதிகைள நா� ெப & இ0த வாBைகயி� வ,� ச�வ த�ைமகளிலி,0- நா� 

வி�பட 9<;�. 
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இ0த உட6�.பி% நா9� அவ�க� ெச%ற அேத வழியி� எளிதி� வி+ ெச%& 

ச.த/ஷி ம+டல�-ட% இைணய 9<;�. 
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@+க தி� “தி*+…” எ�A பயBC வி;டா� உடேன எ�ன ெசDய ேவE*#…? 

தியான�ைத� சீராக கைட.பி<�-� ெதாட�0- வள��- ெகா+� வ,� ஒ, 

சில,�� @க�தி� “தி�” எ%& 9ழி.> வ,�. சில� பய0-வி�ேட% 

எ%பா�க�. க&.பாக உ,வ� ெத/0த-.. அ�ல- ெவ�ைளயாக ஆவி ெத/0த-…! 

எ%பா�க�. 

அ- ம��ம�ல… 

1.அ0த ேநர�தி� ைக கா�கைள எ%னா� அைசக 9<யவி�ைல… 

2.ேபச 9<யவி�ைல… எ:0தி,க3� 9<யா- ேபா� ேதா%றிய- எ%& 

ெசா�ேவா,� உ+�. 

3.இ%J� சில,� உட� 9:வைத;� அ9�வ- ேபால3� G�8� திணற� 

ேபால இ,0த-…! எ%&� Hட� ெசா�வா�க�. 
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இ-க� எ�லா� நா� ஏ கனேவ நம�� எ��- ெகா+ட சில மனித உண�3க� 

அ- இறக.ப�� ெபா:- Cக�0த உண�3க� ஆ��. ந�9ைடய ஈ�.>�� வ0த 

பி% அ- இ.ப< எ�லா� ெத/;�. 

ஏென%றா� நா� >லனட
கி� @
�� ெபா:- ந� நிைனேவா�ட� இ�லாத 

ேநர�தி� 

1.அ�தைகய உண�3க� த% பசி�. பகலி� உணைவ எ�க 9<யாதப< வ,� 

ெபா:-� 

2.நா� எ��� தியான�தி% சதியா� அ- கைள0- ந�லதாக மா&� 

சமய
களி6� 

3.உயி/ேல ேமா-� சமய� அ�தைகய உ,வ
க�� உண��சிக�� நம�� 

ெத/ய வ,�. 

இைத க+� பய.பட ேவ+<யதி�ைல….! 

அ.ப<� @க�தி� 9ழி.> வ0- வி�ட- எ%றா� எ:0- ஒ, ஐ0- நிமிட� 

உ�கா�0- 

1.>,வ ம�தியி� ஓ..� ஈ�வரா �,ேதவா…! எ%& G%& 9ைற ெசா�லி 
2.அ0த� -,வ ந�ச�திர�தி% ேபர,� ேபெராளி நா
க� ெபற அ,�வா1 ஈ�வரா 

3.அ- எ
க� உட� 9:வ-� பட�0திட அ,�வா1 ஈ�வரா எ%& 

தியானிகலா�. 

4.இ�ைல பாதி நிைன3 இ,0தா6� அ.ப<ேய ப�ைகயி� ப��தப<ேய தி,�ப� 

தி,�ப அைத� ெசா�லி� ெச1யலா�. 

5.மீ+�� @க� த%னாேல வ0- வி��. 

9கியமாக. >,வ ம�தியி� ஓ…� ஈ�வரா �,ேதவா…! எ%& 

1.ந� உயிைர அ:�தமாக எ+ணி 
2.-,வ ந�ச�திர�தி% உண�ைவ இ:�-� 8வாசி�- உட6�� ெச6�த 

ேவ+��. 

இ0த வ6 H<னா� எ0த ஆ%மாவி% இயக9� ந� ஈ�.>�� வரா-. ந�ைம 

இயகா-. பய�தி% உண��சியாக ந�ைம இயகா-. அ0த அ�8&�-� 

உண�3க�� நா� எ��� அ,� சதிக� அ�8&�தலாகிவி��. 
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ச0ேதகேமா பலவ �னேமா நம�� வரா-. நம�� மன பல� அத�தமாக H��… 

ெதளி0த சி0தைன;� வ,�. பிற உண�3களி% இயக
கைள 9% H�<ேய 

அறிய3� 9<;�. 

ெச1- பா,
க�…! 
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வாF+ைகயி� Gய� ேபா�A வ># த.ைமகளிலி>BC மீK# வழி 
நா� ஒ, க�<ட�ைத க��கி%ேறா� எ%& ைவ�- ெகா�ேவா�. க��� ேபா- 

அ
க
ேக 9��க� (ெபா1கா�) ெகா��-�தா% க��கி%ேறா�. 

க�<ட� வ6வாக நி%ற பி% சிெம+� ந%றாக கா10-வி�டதா எ%ற பத�ைத. 

பா��த பி% அ0த 9��கைள எ�கி%ேறா�. அ.>ற� 9�� இ�லாம� க�<ட� 

த%னாேல நி கி%ற-. 

ஆகேவ 9�� இ�லாம� எ0த க�<ட9� க�ட 9<யா-. 

ஆனா� க�<ட� ச/யாக கா1வத � 9%னனா<ேய 9�ைட� த�< வி�ேடா� 

எ%றா� எ%ன ெச1;�? கீேழ வி:0-வி��. 

சிெம+� பாைல ஊ றி க�<ட�ைத க�<வி�� அ��தா ேபா� உடேன அ0த 

9��கைள� த�<வி�ேடா� எ%றா� ந�ைம� தா% ேபா�� அ9��. 

இ0த மாதி/� தா% வாBைகயி� ஒDெவா, நிமிட9� நம� அைணயாக 

இ,கH<ய ந�ல உண�3கைள கழ றி வி�� விடHடா-. 

இ.ேபா- மக/ஷிகளி% அ,� சதிகைள உ
க��� ெபற� ெச1கிேறா� எ%& 

ெசா%னா� 

1.யா� வ6வாக ெகா��� அ0த 9��கைள (உபேதச உண�3கைள) 

2.அ0த ஞானிகளி% அ,� சதிகைள� த�<விட Hடா-. 

நா% எ�லா� சதிகைள;� ெப &வி�ேட% எ%கிற வைகயி� ெகா��� 

ஞானிகளி% உண�ைவ கழ றி வி�� வி�� எ�லாவ ைற;� நாேன பா��- 

ெகா�ேவ% எ%& ெசா%னா� எ%ன ஆ��? 

இ.ப< ெகா4ச ேப� இ,கி%றன�. 

த�ைமகளிலி,0ேதா அ�ல- -%ப
களிலி,0ேதா வி�பட மக/ஷிகளி% அ,� 

சதிகைள. ெப & ெகா+<,�� நிைலயி� 

1.அதிலி,0- (உடன<யாக) “த.ப 9<யவி�ைலேய…” எ%ற ேவக�தி� 

2.எ��- ெகா+<,�� மக/ஷிகளி% அ,� சதிகைள� த�<வி�� 

வி�கி%றா�க�. 



13 

 

                                                                                  ESWARAPATTAR android app 

 

ஏென%றா� இைதெய�லா� அJபவF�வமாக� ெத/0- நா% ெசா�கி%ேற%. 

�,நாத� அJபவ�தி% Gலமாக� தா% பல ஆ ற�மிக சதிகைள. ெபற� 

ெச1தா�, 

மனித,ைடய வாBைகயி� ஒDெவா, நிமிட9� பாச அைலக� -%ப அைலக� 

ம ற உண�3க� எ.ப<� தா�கி%ற-…? இதிலி,0- எ.ப< மீள ேவ+�� எ%& 

�,நாத� உண��தினா�. 

உதாரணமாக. ெப+ �ழ0ைதக��� ச/யான ேநர�தி� தி,மண� 

நடகவி�ைல.. சிறி- கால தாமத� ஆகிற- எ%றா� எ.ப< எ+ண ேவ+��…? 

மக/ஷிகளி% அ,� சதி எ
க� �ழ0ைத உட� 9:வ-� பட�0- 

1.�ழ0ைதயி% எதி� கால� ந%றாக இ,க ேவ+�� 

2.எ0த ���ப�தி �. ேபானா6� ந%றாக வாழ ேவ+�� 

3.ந�ல மா.பி�ைளயாக வர ேவ+��. ந�ல வரனாக வர ேவ+�� எ%& 

எ+?த� ேவ+��. 

“இ0த மாதி/� ெச1;
க�…!” எ%& ெசா%னா� எ
க� பி�ைள� இ.ப< 

நிைனகாம� ேவ& எ.ப<
ெக நிைன.ேபா�…! எ%& எனேக தி,.பி� 

ெசா�கிறா�க�. 

நா
க� இ.ப<�தா% நிைனகி%ேறா�…! ஆனா� எ
ெக
க மா.பி�ைள 

வ,கி%ற-…? எ%& தி,.பி இேத ராக�திேலேய ெசா�லி ெகா+� 

ேபாகிறா�க�. 

ச & சி0தி�-. பா,
க�. பாலி� சிறிதள3 ந4ைச ஊ றினா� எ.ப< இ,��..? 

அ0த விஷமான உண�3 தா% அ
ேக இய��. 

இைத. ேபால தா% மனிதJைடய வாBைகயி� நா� ஒDெவா,வ,� மீளா� 

-யர�தி� 8ழ%& ெகா+� இ,கி%ேறா�. 

எDவளேவா உய�0த சர�க� இ,0தா6� அதி� ந4சிைன கல0தா� அ0த 

ந4சி% ெசயலாக� எDவா& இ,�ேமா அைத.ேபால 

1.உய�0த �ண
க� ெகா+ேடா� அைனவ,� 

2.எ�தைனேயா >ய�களிேல;� அைலகளிேல;� வாBைகயி� இ%ன�களி� 

சிகி� தவிகி%றன�. 
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ஒ, >ய� அ<�தா� எ%ன நடகி%ற-? எ�லாவ ைற;� அழி�-� 

ெச�6கி%ற-. >ய� ஓ10த பி% பா��ேதா� எ%றா� இய�பாக இ,�� 

அைன�-� காணாம� ேபா1வி�கிற-. 

இைத. ேபால மனிதனி% உடலி� இ.ப< ெப,� >ய� வ �ச ஆர�பி�தா� “எ%ன 

வாBைக…?” எ%ற நிைலயி� அைன�-� இ,� Nழ� ெச1- த ெகாைலேக 

அைழ�-� ெச�6கி%ற-. 

நா� ஆைச;ட% தா% வாBகி%ேறா�. ஆனா� வாBைகயி� ச0த�.பேபத�தா� 

வ,� இ%ன�க��� >யலி� சிகிய- ேபா%& ஆகிவி�டா� எ%ென%ன 

ஆைசக� இ,0தேதா அைன�-� ெநா&
கி வி�கி%ற-. ஆகேவ 

1.>யைல. ேபா%& வ,� இ%ன�கைள 

2.த�ைமயாக இய�� க�ைமயான அைலகைள 

3.மாமக/ஷி ஈ�வராய �,ேதவ� கா�<ய அ,� வழியி� பிள0- 

4.ந� பயண�தி% பாைதைய அழியா ஒளி� சTர� ேநாகி� ெச6�-ேவா� 

5.அ,� ஞானிக� வா:� ச.த/ஷி ம+டல�ைத ந� எ�ைலயாக வ�.ேபா�. 

 

தியான ைதL சரீாக+ கைட&பி5&ேபா>+, உடN+,& பி� எ/ேக 

ேபாகிேறா# எ�A ெத�6#… அ* தவ>+,# உண= C# 

இ0த உலக� 9:வத �ேம விஷ� த%ைம பரவி ெகா+<,கி%ற-. 

அதிலி,0- நா� ஒDெவா,வ,ேம மீள ேவ+��. 
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சாகைட�� 

1.எ.ப<. ப%றி நா ற�ைத. பிள0- ந�ல உண�ைவ Cக�0தேதா 

2.இைத. ேபா� அத% உண�ைவ Cக�0- மனிதனானேதா 

3.மனிதனாக ஆன பி% இ,ைள ெவ%& உண�வி% த%ைம ஒளியாக ஆனாேனா 

4.அத% உண�ைவ (-,வ ந�ச�திர� ச.த/ஷி ம+டல�) உ
கைள. ெபற� 

ெச1கி%ேறா�. 

அைத உ
கைள. ெபற� ெச1- அ0த உண�விைன வ6வாக� ெச1கி%ேறா�. 

அ0த வ6 ெகா+ட பி% வராக% எ.ப< நா ற�ைத. பிள0தேதா கா & ம+டல 

விஷ� த%ைமைய. பி/�- உட6�. பி% ந�
க� அ
ேக அ0த� ச.த/ஷி 
ம+டல� ெச%றைடய 9<;�. 

இ0த உடலிேல ஒDெவா, நிமிட9� அைத. ெப றா� 

1.அ0த கைடசி கால� த%ைமக� உ
க��� ெத/;� 

2.அ0த� ெத/0த நிைலக� ெகா+� எ
ேக ேபாகிேறா�…? எ%ற நிைல;� 

ெத/;�. 

3.ெவளியிேல ெச%ற பி% இ0த உண�3க� எ
ேக பதிவாகி இ,கிறேதா அ0த 

வி+ ெச%ற நிைனைவ நி�சய� ஊ���. 

நா� ேபான பி பா� இ- யா,�� ெத/;�… இ
ேக எவ,�� ெத/;� எ%ற 

வைகயி� சில� நிைனகலா�…! 

இெத�லா� அ0த உண�வி% இயக
கைள அறி;� ப,வ� உ+�. நா% 

(ஞான�,) எ�லாவ ைற;� அறி0- ெகா+� தா% இ,கி%ேற%. ந�
க�� 

அறி0- ெகா�ள ேவ+�� எ%பத �� தா% இைத� ெசா�கிேற%. 

ஆக நா� நிைனைவ H�<னா� தாேன…! 

வசிUட� – நா� எைத. ெபற ேவ+�� எ%& ஆைச.ப�� எ+?கி%ேறாேமா 

நம�� அ- பிர�மமாகி%ற-. ந� எ+ண
க� அ0த மக/ஷிகளி% அ,� 

உண�3 ெபற ேவ+�� எ%&� அ0த� -,வ ந�ச�திர�தி% உண�ைவ. ெபற 

ேவ+�� எ%&� ஒDெவா, ெநா<;� வி,�பினா� அ- வசிUட�. 

அ0த உண�வி% சதிைய நம�� ெபற.ப�� ேபா- அ- பிர�மமாகி%ற-. 

பிர�ம�,வி% மைனவி யா�…? அ,0ததி. அ0த� -,வ ந�ச�திர�தி% சதிைய 
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ந�9ட% இைணய� ெச1ய.ப�� ேபா- த�ைமகைள அக &� சதிைய. 

ெப&கி%ேறா�. 

1.இ0த மனித வாBைகயி� எ�தைன ச
கட
க� வ0தா6� 

2.அ0த� -,வ ந�ச�திர�தி% ேபர,� ேபெராளிைய� ேச��த��க� எ%றா� அ- 

மற�� 

3.த�ைமக� சி&��… சி0தைனக� வ6. ெப&�… சி0தி�-� ெசய�ப�� த%ைம 

வ,�. 

வராக% எ.ப<� த�ைமைய ந�கியேதா அேத ேபா� ஒDெவா, சமய�தி6� 

உ
க�� ெகா��� சதிைய ந�
க� சீரான நிைலகளி� பய%ப��தினா� 

அ0த� -,வ ந�ச�திர�தி% சதிைய. ெப,க 9<;�. ந4ைச ந�க 9<;�. 

இைத எ�லா� ெதளிவாகி ெகா�ள ேவ+��. வாBைகேய தியானமாக� 

ெசா�வத � இத �� தா%…! 

 

எ�லாவ'ைற6# பைட த இைறவ� அவைன வண/,வத',  தா� அைத& 

பைட தானா…! – ஈ:வரப;ட= 

>�ைல. பைட�தா%… F+ைட. பைட�தா%… ெச< க� ம+ ந�� அைன�ைத;� 

பைட�தா%… சகல ஜ�வராசிகைள;� பைட�தா%… மனிதைன;� பைட�தா%…! 

இைறவ% பைட.>� தா% எ�லாேம…! 
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1.மனிதைன. பைட�த இைறவ% 

2.ம ற எ�லா நிைலகைள கா�<6� “மனிதைன” உய� ஞான�-ட% 

பைட�-�ளா% 

3.ஆனா� அவ ைற எ�லா� பைட�த இைறவ% ந�ைம;� பைட�-… 

அDவிைறவைன;� வண
க� ெச1கி%றானா..? 

இய ைகயி% பைட.பி� பைட.>க� அைன�-� அவ% பைட.ெப%றா� 

1.அவ% பைட.பி� “த�ைமகைள எத �. பைடகி%றா%…?” 

2.ந�6ண�ைவைய பைட�- ந சதியி% ெசயைலேய அவ% ெப றி,கலா� 

அ�லவா…! 

பைட.பி� ஏ% இைறவJ� ஓரவ4சைனக�…? ந�
க� வண
�� 

ஆ+டவJ� ஏ% பைட.பி� இ.ப< மா ற�..? 

த�ேயாைன;� ந�லவனாகலா�. த�ய பைட.>க� அைன�-ேம 

பைடக.ப�வத � 9தலிேலேய ந�ல பைட.>களாக. பைட�தி,கலா� 

அ�லவா…! 

1.ெகாVர �ண� பைட�தவJ� நயவ4சகJ� இைறவைன வண
கினா� இ,� 

ந�
��…! 

2.இைறவ% ஒ,வ% தா% அவ�கைள மா ற 9<;�…! எ%& 

3.இைறவ% பைட.ைபேய… இைறவனிட� ேவ+ட� ெசா�கிறா% 

4.அ.ப< எ%றா� இைறவ% பைட.பி� “இனியவ%” எ%பவ% யா�…? 

ஆக… இைறவ% எ%பவ% யா�…? அவ% எ
��ளா%…? 

மனித% பிற.ெப��- வா:� கால�திேலேய த% பிற.ைப உய�வாக உண�0- 

ெத1வ�தி% பைட.பிேலேய உய�0- நி �� மனிதJ� 

1.எ0த இைறவனா� பல3� பைடக.ப�டன எ%& உண�கி%றாேனா 

2.அவ றி% -ைண இ�லாவி�டா� இவனா� வாழ 9<;மா..? 

இய ைகயி� கல0-�ள தாவர இன
களிலி,0-தா% உணைவ எ�கி%றா%. 

ந�,� கா &� நில9� இவைன வள�கிற-. இவ% உண�வி� “த�ய-” எ%& 

உண��த.ப�ட ஒDெவா%றி6� இ,0-தா% “ந%ைம எ-…?” எ%& இவ% 

(மனித%) உண�0- வாழ 9<கிற-. 
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1.பைடக.ப�ட இைறவJ� எ- ெசா0த�…? 

2.அவ% பைட.பி� உ,வான உ, அைன�-ேம “இ.ப< இ.ப<�தா% வளர 

ேவ+��…” எ%ற அவ% பைட�தானா…? 

3.இைறவ% பைட.> எ%ப- யா-…? உ,வான- எ0நிைல ெகா+ட-…? 

4.பைட.பி� பல3� உ�ள ெபா:- இைற ஞான� எ%& உய�0- கா+ப- எ-…? 

5.இ%ைறய இD3லகி% உ+ைம நிைல எ%ன…? 

6.உலைக உ,வாகி உ,ள� ெச1த உண�3 உ+ைம நிைல எ%ன…? 

7.இய ைகயி% பைட.>�தா% எ�லாேம…! எ%றா6� பைட.பி% உ, நிைல 

எ.ப< ெகா�கிற-…? 

8.இைற ஞான�தி% உ+ைமைய உணர 9<;மா…? 

9.உண�0ேதா� ெசா�6� நிைல உ+ைமதானா…? எ%ற எ+ண9� எழலா�. 

மி%சார�தினா� ந�
க� உபேயாகி�� சாதன 9ைறக�� எ.ப< அ0த மி% 

விைச எ0ெத0த நிைலயி� பா1�ச.ப�� அத �க0த சதி ெவளி.ப�� 

த%ைமயி� மி% விசிறி;� மி% இய0திர இ:ைவ நிைல;� ஒளி விள�க�� 

ெசய�ப�கி%றனேவா அைத. ேபா%& 

1.ஒDெவா, மனிதJ� த% உண�வி% எ+ண ஞான�ைத 

2.எ�சதி அைலயி% ஈ�.பி� பதிய வி�கி%றாேனா 

3.அத �க0த சாதைன ெசய� ,ப வழியி� தா% மனித% இ%&�ளா%. 

இ- தா% உ+ைம…! இைறவ% தனியாக யா,� எ%&� எ-3� 

ெகா�கவி�ைல. 

ஞான,> ெகா*+,# அ>0 ஞான வா+,க0 

இ.ெபா:- தியான வழிகளி� வள�0த ந�
க� ந%ைமைய�தா% ேத�கி%ற��க�. 

ஆனா� H�டாக தியானி�� நிைலயி� ம றவ�க� ெதாட�0- வரவி�ைல 

எ%றா� எ%ன ெச1வ ��க�…? 

ந�லைத� ெசா�கிேறா�… ஆனா� அவ�க� வரவி�ைல எ%& 

ேவதைன.ப�வ ��க�. இ�தைன நா� ெச1ேதா� எ%ற நிைலகைள இத � மாறாக 

ேவதைனைய�தா% வள�க 9<கி%ற-. 

அ.ெபா:- எ.ப<� ெச1யேவ+��…? 

பாலிேல பாதாைம. ேபா�� அதிேல ஒ, -ளி விஷ�ைத. ேபா�டா� எ%ன 

ெச1;�…? �<.பவ�க�� மயக� வர�தா% ெச1;�. 
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அைத. ேபால ந�ல மனதி� ேவதைனைய Cகர ேந�0தா� அ��தவ�களிட� 

ெசா%னா� எ%ன ஆ��…? 

உ
க� ேம� ெவ&.>தா% வ,ேம தவிர அ%பி% த%ைம வரா-. ஆகேவ நா� 

ேபா�� அ,� ஞான. பாைதயி� அைனவைர;� அரவைண�� த%ைம தா% 

வரேவ+��. 

ந�லைத எ+?கிேறா�… ம றவ�க�� இைத� ெசா�கிேறா�, ம றவ�க� 

இைத. பி%ப றவி�ைலேய… இ.ப< ஆகிவி�டேத..” எ%ற ேவதைன;ட% 

அவ�களிட� ெசா�6�ேபா- ஏ க ம&��. 

“இவ� எ%ன..? 8�மா இ.ப<ேய ெசா�லி ெகா+<,கிறா�..,” எ%& உ
க� ேம� 

ெவ&.>தா% வ,�. 

உதாரணமாக ேந,� ேந� உ
க� ைபயனிட� இ0த மாதி/� த.> ெச1தா1 எ%& 

ெசா%னா� எ%ன ஆ��…? 

அவ% ேக�க மா�டா%. 

அத �. பதி� ைபய% மக/ஷிகளி% அ,� சதி ெபற ேவ+��, அவ% ந%� 

ெதளி0- வா:� நிைல ெபற ேவ+��, அ,� ஞான� அவ% ெபற ேவ+�� எ%& 

H�< ெகா+டா� “த�பி இைத. பா��-� ெச1..” எ%& ெசா�ல� ேதா%&�. 

இ�ைல எ%றா� எ%ன ெச1ேவா�…? “ேட1.. எ%னடா ெச1தா1…? இ.ப<ேய ந� 
த.>. ப+ணி ெகா+ேடதா% வ,கிறா1” எ%& ெசா�ல� ெச1;�. 

அ.ெபா:- அதJைடய அ��த� எ%ன ஆகிற-…? 

இைத. ேபால வர.ப��ேபா-… ஏ%…? இ�தைன ேப� இ,��ேபா- ந�
க� 

இ.ப<ேய ேபா1 ெகா+<,கி%ற��க�. சாமி (ஞான�,) எ%ன ெசா%னா�…? 

எ%& இைத;� நா� கல0-வி�கி%ேறா�. 

ந�ல சதியாக இ,கி%றேத, இ0த மாதி/� ெச1கி%றா�க�. நா
க� ஐ�ப- ேப� 

தியான� இ,0ேதா�, இ.ப<. ேபா1வி�டா�கேள எ%ற இ0த எ+ண�ைத 

எ+ணினா� எ%ன ெச1;�…? 
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இ.ப< எ��� இ0த உண�3க� விஷ�தி% த%ைம அதிகமா��ேபா- நா� 

எ��� மா�க
கைள� தவறவி��. ெபற 9<யாத நிைல ஆகிவி��. 

உய�0த ப+>களி� ேவதைன எ%ற உண�3க� கல��ேபா- ந� உட6� 

பலவ �ன� அைடகி%ற-. 

க+ணா< ந%றாக� தா% ெத/கி%ற-. ஆனா�, ேமேல @சி ப<0- வி�டா� எ%ன 

ஆ��…? ச/யாக� ெத/யா-. அ.ெபா:- அதி� ப<0தி,�� அ:ைக� 

-ைடக ேவ+�ம�லவா…! 

ம றவ�க� தியான�தி� கல0- ெகா�ளவி�ைல எ%ற எ+ண�தி ேக நா� ேபாக 

ேவ+<யதி�ைல. 

1.தியான�தி� கல0- ெகா�ளதாவ�க�� ஞான� வரேவ+��, 

2.ஒ%&ப�� வா:� த%ைம� அவ�க� வரேவ+��, 

3.�, வழியி� வாழ ேவ+��… �, வழியி� வரேவ+�� எ%& ந�
க� 

எ+ணினா� 

4.அ0த ேவதைன உ
க�� வரா-. 

அறியாத நிைலகளி� அவ�க� இ,0தா6� நா� இ0த அ,� சதிகைள எ��- 

அவ�க�� அறி;� ப,வ� வரேவ+�� எ%ற உண�விைன. பா1�ச ேவ+��. 

நி�சய� அவ�க�� வ,வா�க�. 
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பழனி மைல 4>கனிட# எ�ன ேக;க ேவE*#…? எ�A ெசா�னா= 

,>நாத= 

நா% (ஞான�,) ேவைலைய வி�� நி%&… ச/யான சா.பா� இ�லா-… 

ந+ப�க�� ம றவ�க�� ேகவலமாக. ேபசி மன� மிக3� ேசா�0த நிைலயி� 

ப��தி,கி%ேற%. அ0த ேநர�தி� எ%ைன ஒ, உண�3 இ:�- பழனி மைல� 

மீதாவ- ேபா1. பா�கலா� எ%& இய�கிற-. 

அ
ேக ேபாக� ெதாட
கிய-� �,நாத� இ
கி,0- �&கா��கிறா�. 

1.ேட1……. பண� ேவ+��… ெச�வ� ேவ+��… ெச�வா� ேவ+��… 

ெசா�வா� ேவ+��… 

2.இ0த G%&� ேவ+��…! அ- இ�ைல எ%றா� பிைழக 9<யா-. 

3.ேபாகிறா1 அ�லவா… அவனிட� ேக�டா…! எ%& ச.தமி�கிறா�. 

யா/ட�..? 

இ0த. பதியி� (ஆர�ப�தி�) நா% இ,.பதா� “9,கனிட� ேக�டா…!” 

எ%கிறா� �,நாத�. 

ஏ கனேவ �, பல உ+ைமகைள என� உண��தியி,கி%றா�. உலக�தி� 

இ,�� ம0திரவாதிகக� ெசய�களிலி,0-… ம ற உலக நட.>க� 



23 

 

                                                                                  ESWARAPATTAR android app 

 

அைன�ைத;� ெசா%ன பி பா� “ந� 9,கனிட� ெச%& பண�ைத ேக�…” எ%& 

ெசா%னா� எ.ப< இ,��…! 

அ
ேக பசி;ட% தா% ேமேல ேபாகிேற%. ஒ%&ேம >/யவி�ைல. எ%ன 

ெச1கிேறா� ஏ- ப+?கிேறா� எ%& ெத/யாதப< ப< ேம� கி�… கி�… எ%& 

ஏறி. ேபாகி%ேற%. 

உ�ேள 9,க% சிைல இ,�� ச0நிதிேக ெச%&வி�ேட%. 9%ேன. பி%ேன 

9,கைன ேநர<யாக. பா��ததி�ைல. “சி/�த 9கமாக 9,கேன வ,கிறா�…!” 

இைத� தா% ெசா�லியி,கிறா� ேபாலி,கிற- �,நாத�.. 9,க% வ0த-� 

ேக�டா எ%&… இ0த நிைன3 வ,கிற-. சிைலயிலி,0- அ.ப<ேய 9,க% 

வ,கிற-. 

அ0த ேநர�தி� அ
ேக H�ட9� இ�ைல. யாேரா ெகா��த மாைலைய எ% 

க:�தி� ெகா+� வ0- ேபா�கிறா�க�. ஏென%றா� அ
ேக ெத/0தவ�க� 

இ,.பதா� நா% <ெக��� எ�கவி�ைல உ�ேளேய ேபா1வி�ேட%. 

ெமா�த� அ
ேக இர+ேட ேப� தா% இ,கிேறா�. மாைல என� வி:கிற-. 

9,க% சி/�- ெகா+ேட வ,கிறா�. 

பா��த-� �,நாத� ெசா%ன ஆைசெய�லா� வி��வி�ட-. அ
ேக 9,கனிட� 

எ%ன ேக�கிேற%…? 

1.9,கேன கா�சி ெகா��-வி�டா% இனி நம� ேவ& எ%ன ேவ+��…? 

2.எ�லா� அவேன பா��- ெகா�கிறா%…! எ%ற இ0த எ+ண� தா% வ0த-. 

�,நாத� இத � 9%னா< கா�<ய நிைல எ�லா� இ,கிற- அ�லவா. 

இDவள3 ெப/ய சதி நம� கிைடகிற- எ%& ெசா%னா� 9தலி� “ந� >�தி 
ச/யாக இ,க ேவ+��…” 

ேகாப� வ0- ஏதாவ- ெச1- வி�டா�… இDவள3 ெப/ய சதிைய� தவறாக. 

பய%ப��தினா� எ%ென%ன ேக�க� வ,� எ%& �,நாத� 8�< 

கா�<;�ளா�. 
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ஒ, ைகைய ந��<னா� 

1.ேவ,ட% மர� கீேழ சா1கிற- 

2.காகாைய கா�<னா� காக�தி% இறைக பி10- வி:கிற-. 

3.பா�ைப கா�<னா� பா�> அ.ப<ேய ஒ�
�கிற- 

4.மா�ைட கா�<னா� அ- ெசயல றதாகிற- 

5.மனிதைன கா��� ேபா- ைக கா� நி%& ேபாகிற- 

6.ேரா�<� ேபாகிறவைன ைக கா� வரா- ஆ�கிற- 

இ�தைன;� ெச1- கா�<ய3ட% இ0த. பவ�க� இ,.பதா� ந� எவ,�� 

பய.பட ேவ+<யதி�ைல… எ%& ெசா�லி �,நாத� எ%ென%னேமா 

கா��கிறா�. இைத எ�லா� ெசா�லி� ெச1- பா�க3� ெசா�கிறா�… 9தலி�…! 

அ0த� சதி எ�லா� வ0த3ட% திமி,� Hட ஏ&கிற-. 

9,கைன இத � 9%னா<. பா��ததி�ைல அ�லவா…! 9,கனி% கா�சி 
கிைட�த3ட% இ0த எ+ண� எ�லா� ஓ�கிற-. 

ேமேல ெசா%ன சதிெய�லா� அ��தவ� மீ- பா1�சி� ெசய�ப��தினா� 

அவ�க� ேவதைன.ப�வா�க�. அவ�களி% ேவதைன எ�லா� உ%னிட� வ0- 

ேச,�…. 

1.கைடசியி� ஒ�� ெமா�தமாக எ�லா ேவதைன;� ந� அJபவிக ேவ+�� 

எ%& �,நாத� ெசா�கிறா�. 

2.இDவள3 ெத/0த பி பா� இ- நம� எத �…? 

இ- எ�லா� உ%ைன கா.பா &வத � உத3� எ%& ெசா�லி ெகா��-வி�� 

இைத;� ெசா�லி எ�ச/ைக ெச1கிறா� �,நாத�. 

ஆர�ப�தி� நாெய�லா� எ%ைன க<க வ,�. அ0த ேநர�தி� �,நாத� 

ெசா%னப< விரைல ந��<னா� வாைய க�ட 9<கிற-. 

இ0த உண�வி% த%ைமைய எ+?� ேபா- அ0த நா1 எDவள3 

ேவதைன.ப�கிறேதா உ%ைன எ+ணிேய தா% அ- ேவதைன.ப��. கைடசியி� 

அ- எைத;� சா.பிட 9<யாதப< ஆன- ேபா� ந�;� ேசா& சா.பிட 9<யாம� 

ந�;� ேவதைன.ப�வா1. இைத;� �,நாத� கா�< இ,கி%றா�. 
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அ.>ற� நம� எ.ப< அ- ேம� ஆைச வ,�…? சா�சா� 9,கேன 

சிைலயிலி,0- எ:0- வ,கிறா� எ%றா� என� எ.ப< இ,��…? 

நா% எ%ன ெச1ேத%…! 

ெச�வ� ெச�வா� ெசா�வா� ேவ+�� எ%& ேக�பைத வி��வி�ேட%. 

1.நா% ந�லவனாக இ,க ேவ+�� 

2.நா% பா�.ப- எ�லா� ந�லதாக இ,க ேவ+�� 

3.எ%ைன அறியா- ஏதாவ- த�
கான ெசய� வ0த- எ%றா� 

4.அ- வரா- த�க ேவ+��… என� ஒ%&ேம ெத/யா-. 

5.நா% யா,காவ- ெக�டைத� ெசா�லி வி�ேட% எ%றா� அவ�களிடமி,0- 

ெக�ட- தா% ேபாக ேவ+�ேம தவிர 

6.“எ%னா� அவ�க�� ெக�ட- ஆகிவிட Hடா-…!” எ%& இைத ேக�ேட%. 

அ
கி,0- கீேழ வ0த பி% ப� �டா+�� அ,கி� கா�- 

ெகா+<,கி%றா� �,நாத�. எ% ��மிைய. பி<�தா�. வாயி� வராத 

ேப�8கைள. ேபசினா�. வா��ைதக� இ%ன- தா% எ%& இ�லாத அள3�. 

ேப8கி%றா�. அ<… அ<… எ%& அ<கி%றா�. ச�ைட எ�லா� கிழி�- வி�டா�. 

அ
கி,0- ச0ேதாசமாக கீேழ இற
கி வ0ேத%, அ
ேக எ%ென%னேமா கா�சி 
கிைட�த-. இ
ேக வ0தா� உைத வி:கிற-. �,நாத� 9க�ைத;� ப�ைல;� 

க+கைள;� பா��தா� பய
கரமாக இ,கி%றா�. 

இ
ேக வாடா……. எ%& ச�ைடைய. பி<�- இ:�தா�. 

ந� ந�லவ% தா%…! நா% இ�ைல எ%& ெசா�லவி�ைல. ஆனா� உ%னிட� 

பண� இ�ைல எ%றா� ஒ,வ,� மதிக மா�டா%. ெச�வ� ேவ+��… 

ெச�வா� ேவ+��… ெசா�வா� ேவ+��… இ0த G%&� ேவ+��…! இ- 

இ�ைல எ%றா� மனிதJ� வழி இ�ைல எ%& ெசா�கிறா�. அைதேய மீ+�� 

ெசா�கிறா�. 

1.�,நாதராக இ,0- 9,கைனேய கா+பி�- ெகா�கி%ற��க� 

2.இ
ேக 9,கJ� இ,கி%றா�… ந�
க�� இ,கி%ற��க�…! 

3.என� ேவ& எ%ன ேவ+��…? இைத கா�<6� ேவ& எ%ன ெசா�- 

ேவ+<யி,கிற-…? 

4.நா% இ.ப<ேய ேக�ேட%… ேவ+<யதி�ைல…! எ%& ெசா%ேன%. 
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இ- நட0த நிகB�சி. 

ஞான,> ெகா*+,# அ>0 ஞான வா+,க0 

வி4ஞான அறி3 ெகா+� ெவ&� அ�ைடைய (SWIPE CARD) ெகா�கி%றா�க�. 

அ0த அ�ைடைய ைவ�- அத �/ய சாவிைய. (PASSWORD) ேபாட� 

ெசா�கிறா�க�. 

அ0த அ�ைடயி� எ%ன இ,கி%றேதா அ0த� சாவிைய (PASSWORD) அதிேல 

ேபா�டா� தா% அ- திறகி%ற-. இ�ைல எ%றா� திறகேவ திறகா-. 

இைத. ேபால பலவிதமான உண�வி% த%ைமகைள அ0த. பிளா�< 

அ�ைடயிேல (SWIPE CARD) ெகா��- இ0த� மாதி/ திற��ப<� ெச1கி%றன�. 

இ%& அைத ைவ�- எ�தைனேயா விதமான ப/வ��தைனகைள நா� 

ெச1கி%ேறா�. அ0த அ�ைடைய ைவ�- இ,0த இட�திலி,0- “உலக� 

9:வத ��…!” நா� ெசய�ப��-கி%ேறா�. 

உதாரணமாக நம�� ந+ப�களாக. பழகிய அ�ல- அ0த ���ப�தி� 

உ�ேளா,ட% பழகியவ�க� ேநா1வா1.ப�� இ,0தா� அைத எ%ன…? ஏ-…? 

எ%& ெத/0- ெகா�ள வி,�>கி%ேறா�. 

அவ�க� உண�3 நம�� பதி3 இ,.பதனா� அேத நிைன3 ெகா+� நா� 

எ+?ேவா� எ%றா� 

1.அ.ேபா- இ0த கத3 திறக.ப�கி%ற-. 

2.அவ� உடலி� இ,0த உண�3க� ேநா1க� நிைன�தவ� உடலி� உ,வாகி%ற-. 

3.அ.ேபா- அ0த இ,� NB0த நிைலேய நம���� வ,கி%ற-. 

அைத மா ற ேவ+�� அ�லவா..! 

அத காக�தா% மாமக/ஷி ஈ�வராய �,ேதவ� கா�<ய அ,� வழியி� 

த�ைமகைள எ�லா� ந�கி ந4சிைன ெவ%& ேபெராளியாக மா றி வாB0- 

ெகா+<,�� அ0த� -,வ ந�ச�திர�ைத. ப றி உபேதச வாயிலாக 

இ.ெபா:- இ
ேக பதி3 ெச1கி%ேறா�. 

இ0த உண�வி% த%ைம நம�� ஆழமாக. பதிவான பி% அ0த� -,வ 

ந�ச�திர�ைத எ+ணினாேல ந� உட6�� அதனி%& வ,� ேபர,� ேபெராளி 
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உ�>�0- 

1.ந� வாBைகயி� ஒDெவா, நிமிட9� வ,� த�ைமகைள எ�லா� ந�கி 
2.ந� உண�3கைள;� ந�ல உண��சிகைள;� ேதா &வி�- 

3.ந�ல �ண
க�� ந� மன� இட� ெகா�கி%ற-. 

4.ந�ைம மகிB0- வாழ� ெச1கிற-. 

அ0த� -,வ ந�ச�திர�தி% ேபர,� ேபெராளி ேநா; றவ�க� ெபற ேவ+�� 

அவ�க� உட� நல� ெபற ேவ+�� எ%& அவ�க��. பா1�ச.ப�� ெபா:- 

அவ�க�� ேநாயிலி,0- வி�ப�கி%றா�க�. 
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ெசDவிைன… ஏவ�… ேதாஷ#… மாBதிQக#… இைவகளி� சி+கியவ=க0 

மீK# வழி எ�ன…? ஈ:வரப;ட= 

மனித% ந� உண�3 ெகா+� வாB0தா6� ச0த�.ப�தா� ஏ ப�� அவ/% 

ப�வ 9ைற மா ற�தினா� ஏக� சலி.> எ%ற ெதாட� �ண ஆேவச எ+ண� 

ெகா+ட உண�வைலயி� ெச%ற பி% உடைல வி�� ஆவி பி/0த3ட% அவ�க� 

எ
ேக ெச�கிறா�க�….? 

பல எ+ண ஈ�.பி� 8ழ%& ஆவி மி,க ஈ�.பி �� ெச%&� மனிதைன ஒ�த 

அ
க அவய
க� அ ற மி,க ஜ�வித�தி �� ெச�ல ஏ-வாகிற-. 

உண�வைலயி% மா ற நிைல ெகா+ட ஆ�ம பி�பேம பல கால� ேசமி.> அமில 

ஈ�.> உ, மாறி மனித க,விலி,0- மி,க க, நிைல�� ெச�6� ெபா:- 

1.மா0திTக நிைல� வசமாகி ெகா+ட ஆவிகளி% உண�வி% ஈ�.>� 

2.மா0திTகனி% ஆ%மா பி/0த பிற� அவ% வச.ப�ட ஆவிகளி% உண�3 அமில 

சதி எ0நிைல ெப&கி%ற-…? 

மி,க ெஜ0-விேலேய பல நிைல ெகா+ட �ண வள��சி ெஜ0-க� உ+�. 

மா0திTக வச.ப�ட ஆவிகளி% ஈ�.> மா0திTக% வச.ப��தி ைவ�-�ள கால 

நிைல மா&ப�ட3ட% இDவாவிக��� சதி நிைல �ைற0- மீ+�� பிற.> 

எ�க நா1… ��ள ந/… இவ றி% ஈ�.பைல பி�ப உட� தா% ெபற 9<;�. 
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நா1� உண�வைலக� அதிக�. மனிதைன கா�<6� நா1� ேமா.ப�தா� 

ஈ��� நிைல -/த.ப�கி%ற-. 8வாச ஈ�.பி% நிைலெகா.ப�தா% ெசவி 
ஈ�.>� க+ ஒளி;� அத � உ+�. 

மா0திTகனா� வச.ப��திய ஆவிக� ம ற சாதாரண ஆவிகைள கா�<6� 

அத � அத% மா0திTக Fஜி.பினா� ஈ�.பைல அதிக� ெகா+��ளதினா� 

“நாயி% பிற.பி �� தா% ெச�ல 9<;�…!” 

ஆவிகளி% நிைலைய உண��தி வ,கி%ேற%. இத% உ+ைம நிைல எ%ன…? 

ஆவிக� உ+டா இ�ைலயா..? இைத உண�வ- எ.ப<…? எ%ற வினா எ:�பலா�. 

இ%& உலகி% பல பாக
களி� மா0திTக 9ைறயி� பல அதிசய
க� நட.பைத 

“ஆ+டவனி% Kப�…” எ%& கா�< ஏமா றி லி
க9� ேவ6� விFதி;� 

வ,கி%றத�லவா…! 

அ-3ம�லாம� சில ெபா,�க� தானாக ஆ�வ-�… சில� பல ெமாழிகளி� 

ேப8வ-�… இ0த ஆவிகளி% ெதாட� தா%. 

மா0திTகனா� வச.ப��த.ப�ட ஆவிக� அவ% ெசா�ப< ெசய�ப�கி%றன. இ0த 

ஆவிக�� விேமாசன� இ�ைலயா…? எ%ற வினா எ:�பலா�. 

எ�லாேம ஆவி தா%. மா0திTகனி% வச�தி� சி�+� த% நிைல உணராம� 

ெசய�ப�ட ஆவிக��� உண�வா� த% நிைல ெபற ேவ+�� எ%றா� எ%ன 

ெச1ய ேவ+��…? 

சி�த�களினா� அைமக.ப�ட சில ேகாவி�களி� உட6ட% H<ய ஜ�வ சதி 
ெகா+ட “பல சி�த�க�” உ�ளா�க�. 

1.அவ�க� உடலி� ஏ றி ெகா+ட சதி வா10த C+ணிய மி% கா0த ஈ�.> 

ஒளியினா� இ%&� சி�தாகி 
2.உடலி% உண�3 ெகா+� ேகாவி�களி� அவ�க�ெக%& சமாதி �ைக 

அைம�தி,கி%றன�. 

3.ந� நிைல ெபறேவ+�� எ%ற உண�3 ெகா+��ள மா0திTக� வச�திலி,0த 

ஆவிகளானா6� ச/… 

4.ெகாVர ேவ�ைகயி� ஜ�வ% பி/0த ஆ�மாவாக இ,0தா6� ச/… 

5.ஜ�வ சதி ெகா+ட சி�தனிட� த% உண�வி% எ+ண� ெதாட�> ஏ ப��தி 

ெகா+� – அவ�களி% ஆசி கிைட�தா� 
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6.சி�த�களி% ஜ�வ உட� ஈ�.பி� ெச%& த% உண�3 ஈ�.ைப மீ+�� “ந� 

உண�3 ெகா+ட மனித இன வள��சியி� வரலா�…” 

 

Cவாரகா 6க தி� கEண� பிற+கி�றா� – கEக0 ேதா�AகிறC 

பா�க ேவ+��… பா�க ேவ+��… எ%& பல சTர
களி� எ��- ெகா+ட 

உண�3க� தா% 

1.-வாரகா – உட6�� ஒளிக ைறக� ெப,கி 
2.சி&க� சி&க மி% அ?வாக மாறி 
3.அத% உண�3க� அ?களாகி க களாக மா&கி%ற-. 

க களாகி உைற;� த%ைம வ,� ேபா- “க,விழி” எ%ற உண�3க� அ- அ?� 

த%ைம அைட0- நர�> ம+டல�தி% வழி H< ஒளி.படலமாக. பா��� த%ைம 

வ,கி%ற-. 

ஆனா� இ0த ஒளி. பிள�> க,விழி மைற0- வி�டா� ஒளி.படல� ெத/யேவ 

ெத/யா-. 

ஆனா� பா��� சதியாக அ0த அ? க,க� எ.ப< உ,வான-..? க+க� 

எ.ப< உ,வான-..? 
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1.வா8 ேதவ% நா� 8வாசி.பைத உ,வாக H<யவ% உயி�. 

2.ேதவகி… நா� பா�க ேவ+�� எ%ற ேதைவ� வ,� ேபா- அ- வ,கிற-. 

வா8ேதவJ�� ேதவகி�� சிைற�சாைல�� பிற0தா% க+ண% (க+க�) 

எ%& ந� க+க� எ.ப< உ,வான-…? எ%& இைத�தா% ந� சா�திர
க� 

ெதளிவாக H&கிற-. 

அேத சமய�தி� மனித உட� ெப ற பி% ஒDெவா, நா�� நாைள எ%ன 

ெச1வ-…? எ%& க பைன ெச1கி%ேறா�. அத% உண�வி% த%ைம 

வ<வைமகி%ேறா�. அ0த வ<வைம.பி% த%ைம தன�� பதிவாகி%ற-. 

ஆக -வாரகா…! அ0த உண��சியி% த%ைம எ%ன ெச1கிற-…? 

1.>ற�தா� க+களானா6�… அக�தி �� உண�வி% த%ைம 9தலி� 

படமா�கிற- (நா� எ+ணி. பா��� நிைலக�) 

2.படமாகிய பி% >ற�தி% த%ைம ெகா+� நா� எ:-கி%ேறா�. 

3.இ0த உட6�� பதிவாகவி�ைல எ%றா� எைத;� எ:தேவ 9<யா-. 

ஆகேவ உண�வி% த%ைம பதிவா�� ேபா- பதிவி% நிைன3கைள நா� 

நிைனவா�கி%ேறா�. -வாரகா – இ0த உட6�� சி0தைன ெச1- அ0த 

உண�3கைள எ��-� தா% அ��- நா� ெசய�ப��த ேவ+��. 

இ- எ�லா� ந� வாBைகயி� எ- எ.ப< இய�கிற- எ%ற நிைலைய� ெத/0- 

ெகா�வத ��தா% இைத ெகா�கி%ேறா�. ஆகேவ இத% உண��சிகைள நா� 

வ<வைம�- அ.>ற� எ%ன ெச1கிேறா�…? 

>ற�தா� எ:த.ப�� ேபா- அதிேல �ைற எ%& வ,� ேபா- தி,�-கி%ேறா�. 

உ���� மனதானா6� பதிவான பி% அைத எ:�திேல ெகா+� வ,கி%ேறா�. 

எ:�- எ%& வ,� ேபா- தவ& வ0தா� தி,�தி. பழக ேவ+��. 

இைத. ேபா� தா% -வாரகா ;க�தி� த�ைமகளிலி,0- மீ+<�� சதியாக� 

த%Jைடய நிைலக� வ,கிற-… க+களாகி%ற-. (சிைற�சாைல�� இ,�� 

த% அ%ைன த0ைதயைர� தவறிலி,0- மீ�க க+க� வ,கிற-) 
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ஒ, பட�ைத (சி�திர�) பா�கி%ேறா�… பிைழ எ%ற நிைல வ,கிற-. ஒ,வ% 

தவ& ெச1கிறா% எ%ற நிைலகளி� க+க� அைத. பா�கி%ற-. ஆனா� 

அவனி% அ0த� தவ&க� நம�� பதிவாக Hடா-. 

தவ& ெச1பவ% உட� கிேரதா. அவ% ெச1;� தவைற நா� Cக,� ேபா- அ0த� 

த�ைம ெச1;� உண�3 திேரதா ;க�தி� ந� உட6�� ெச�கிற-. 

அ.ேபா- அ0த0த உண�வி% உண��சிெகா.ப ைவர� (கி,மி) எ%& 

ெசா�கிேறாேம அ�தைகய அ?க� உ,வாகி%ற-. 

அ0த அ?களி% உண�3ெகா.ப அ0த உண��சியி% எ+ண
க� வ,கிற-. 

அத% மல�தி% த%ைம ெகா+� இர�த�தி� வ,கி%ற-. த�ைமயி% விைளவாக 

ேநாயாகிற-. 

ஆனா� அைத மா றி அைம�� சதியாக அ,� மக/ஷிகளி% உண�3கைள 

எ��- ந� இர�த�திேல கலக.ப�� ேபா- ந� உடலி� உ�ள உ&.>கைள அ- 

சீரா�கிற-. அ.ேபா- அ0த ஞானிகளி% உண��சியி% எ+ண
க� நம�� 

வ,�. 

1.த�ைம ெச1ேவா% அவ% தி,0தி வாழ ேவ+�� 

2.ெதளி0- வாழ ேவ+�� 

3.ெதளிவான வாBைக வாழ ேவ+�� 

4.அைமதி ெபற ேவ+�� அைமதியான வாBைக வாழ ேவ+�� எ%& எ+ணி 
5.இத% உண�ைவ ெகா+� நா� ெதளிவாக ேவ+��. 

இைத ந�
க� உ
க� அJபவ�தி� பா�கலா�. 

ஆகேவ கிேரதா திேரதா -வாரகா எ%ற நிைலயி� ந� உட6�� நட�� 

ஒDெவா, நிைலைய;� ேவத
களி� ெதளிவாக Hற.ப�கி%ற-. அைத நா� 

ெதளிவாகி ெகா�ள ேவ+��. 



33 

 

                                                                                  ESWARAPATTAR android app 

 

 

மனிதனி� ச+திகைள ெவளி&ப* தL ெசD6# ஒ> 4+கியமான அ/க# தா� 

“ைக” – ஈ:வரப;ட= 

நாசி 8வாசிகி%ற-… க+ பா�கி%ற-…! 

1.க+ பா�க3� ெசவி ேக�க3�… வாயி� உமிB ந�� 8ரக3�… 

2.உடலி� எ�லா நர�>�… அ?க� -<க3� உண�3க� உ0த3� 

3.எ+ண ஓ�ட நிைலக� ச�வ சதா கால�தி6� 8ழ%ேற 

4.ஆ�ம பி�ப9ட% ஜ�வ உயி� வா:கி%ற-. 

5.உறக�தி6� உண�3�ளவJ� எ+ண9+�. 

இDெவ+ண�தி% ஓ�ட� எ.ப<… எ.பாைதயி� ஓ�கி%றேதா… அ0த. 

பாைதயி% உண�3ட% மீ+�� ேமாதி அD3ண�வி% 8வாச� எ��- எ+ண 

ஓ�ட�தி% வழி.ப<� ெசயலாக அ
க அவய
களி� எ�சதிைய;� 

ெசய�ப��தி கா�<ட ைகயி% நிைல இ�லாவி�டா� ெசய� Kப� இ0த 

உலகி� எ-3ேம இ�ைல. 

ெசயைல ெவளி.ப��-� அவய� தா% “ைக…” 

1.ைகயி% ஈ�.பிேல பி�ப�தி% (உடலி%) சதி அைன�-� ெவளி.ப�கிற-. 

2.ம ற அவய
களி% சதிைய ெவளி.ப��-கி%ற-. 

3.ஞான�ைத உண��-வ-� இைக தா%. 
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பலவாக உ�ள ஒ%றான பி�ப உடைல… ெசயைல… எ.ப< இ0த ைக 

வள�கி%றேதா அைத. ேபா%& தா% பலவாக உ�ள உலக வாBைகயி�… பதி 
ெகா+� ெத1வ ந�பிைகைய வழி கா�<னா% ந� சி�த%. 

ஆ�ம பி�ப மனித� சதிேக ெசயலா�� அ
கமாக ைகைய ெகா+� தா% 

ெசய�9ைற ெவளி.ப�கிற-. 

இ0த உட� பி�ப ஜ�வ% பி/0த பிற�� மீ+�� மனித க, வள��சியி� வ,� 

சி8க� பிற0- சில மாத
க� க,வி% வள�.பிேலேய அவய
களி% 9கியமான 

ைகைய G< ெகா+ேட தா% பிற��. 

1.ைகைய G< ெகா+� 8வாச� எ��� ெபா:- 

2.உடலி% சதிக� விரய.படா-. 

மனித பி�ப ெசயைல உண��த வ�ல இைகயி% ஈ�.> �ண அமில� மா&படாத 

ஈ�.>டேன தா% சி8 உ ப�தியாகி%ற-. 

பிற0த �ழ0ைதயி% வள��சி� ைகயி% அவய
க� ெசய�ப�� 9ைற ெகா+� 

தா% அ�ழ0ைத வள,� 9ைறைய அறியலா�. பிற0த-� ம ற அவய
களி% 

உண�ைவ அ�ழ0ைத ைகைய ஆ�<� தா% ெவளி.ப��-கி%ற-. சில 

நா�க��. பி% காைல ஆ���. 

பிற0த �ழ0ைதக� சில பிற0த3டேன ைகைய ஆ�< ெகா+<,��. 

அைகைய ஆ��� �ழ0ைதயி% ஞான9� அைக ஆ��� 9ைற ெகா+� 

ஞான�தி% நிைல;� அறியலா�. 

மனிதனி% ஞான�ைத� ெசயலா�� ைக எ%ற உ&.> மனிதJ� இ�லா 

வி�டா� மி,க நிைல�� மனித நிைல�� மா&பா<�ைல. 

மனிதனி% ஞான�ைத ெவளி.ப��-வ- ைக. ஞான ந�லறி3 �ைற0த உடைல 

வி��� ெச%ற ஆ�மாக�� அDவா�மா ம ற ஈ�.பைலயி� ெச%& மனித 

க,வி � வர 9<யாத நிைல ஏ ப�கி%ற-. 

இ%& இ0த கலியி% மா ற கால�தி� மனிதனி% ஞான� �ைற3ப�� க�கி;க 

வள��சி� ஞான�தி% �ைற3 ெகா+ட மனித அமில �ண பி�ப உட�க� ெப&� 

ஆ�மாக��.. மீ+�� இ%&�ள அ
க அவய. ெபாலி3 இழ0ேத… மிக3� 
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�&கிய உட� அைம.>� �ர
கின�தி% அவய
கைள ஒ�த ைக கா�களி% 

வள��சி பி�ப� தா% ஏ ப��. 

மனித�களிேலேய இ%& சில,� அமில ஈ�.> வள��சி அைமய.படாம� ைக 

கா�க� N.பிய நிைலயி� �&கிய உடலைம.> ெகா+டவ�கைள. 

பா�கி%ேறா�. 

மிக3� அ�ல�ப�� -%> & ஜ�வித�தி ேக கUட.ப�� ஆ�மாகளி% 

தா1மா�க� சில,�.. சில,ெக%ன…! 

1.இ0நிைலயி� உ�ள பல தா1மா�களி% �ழ0ைதக� இ.ப<�தா% இ%&� 

பிறகி%றன. 

2.இத% ெதாட��சி �ண �ழ0ைதக� தா% வர.ேபா�� ஆ+�களி� அதிகமாக. 

பிறக. ேபாகி%றன. 

ஏென%றா� எ+ண�தி� வள��சி ஞான� அ & இ�மனித பி�ப வாBைகயி� 

அ�ல6&� ஆ�மாக� மலி0- வி�டன. மனிதனான அமில�ைத அழி�தவேன 

மனித% தா%. 

ஞானம ற வாBைகைய� சலி.>டJ� ச
கட9டJ� ஏக9ட% ஏ
கி வா:� 

வாBைக 9ைற மாற ேவ+��. 

ஆ+டவனிட� ஏ
கி ேக�கி%றா% மனித%. ஏக�தி� வள,� சலி.> ச
கட 

�ண மனிதJ� ஞான�தா� ெவ�6� நிைலய றதாகி வி�கிற-. 

இ�தைகய உண�3� 8 ற� �ண
க� நிைற0-�ள இ%ைறய இகலி மனிதனி% 

வள��சி இேத 8ழ சி ஓ�ட�தி% ஈ�.> �ண அமில� அவJ�� H< H<… 

இத% ெசயலி�தா% அ��த க�கி;க இனக,3� வள,ம.பா…! 

வ&ைம;� இ%ன6� அ & ம ற ேம க�திய ேதச
களி6�ள மனித 

ஆ�மாகளி� பலேரா ேபாைத நிைலயி% அ<ைமயினா� எ+ண ஞானம ற 

நிைலயி� வாBகி%றன�. அவ�களி% பி�ப உட� ஆ�மா பி/0- ெச%ற பி% 

அ0நிைலெகா.ப வள��சி அமில �ண க, ேதா%றி வ,�. 

1.எ+ண�தி% ஞான�ைத ெவளி.ப��-� சதி அவயமான ைக தா% 

2.மனித இன�தி ேக மிக3� 9கியமான-… ஆனா�… 

3.ஞான�தி% வள��சி எ�காத பிற.ப ற உண�வைலயி� ெச�6� ெபா:- 
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4.தா% பல ெஜ%ம
களி� ேசமி�த அமில �ண சதிையேய இழகH<ய வா1.> 

ஏ ப�� 

5.மனித க, உ,வ நிைல மா& ெகா+ட பி�ப�தி �� ெச%& 

6.அ
க அவய
களி% சதிைய ெவளி.ப��-� ெசயலா�� திறைம;ைடய – 

“ைக இ�லாம� பிற.> வ,கி%ற-…!” 

அதாவ- “பிற.>…!” எ%ப- ம ற ஜ�வராசிகளி% “ஈ�.பைலயி% பிற.>…!” 

ஞான,> ெகா*+,# அ>0 ஞான வா+,க0 

நா� ந�ல 8�தமான ைகைய ெகா+� அ8�தமான. ெபா,ைள 

அ.>ற.ப��-கி%ேறா�. அ.ப< அ.>ற.ப��-�ேபா- ைகயிேல அ0த அ8�த� 

ஒ�< ெகா�கி%ற-. ைகயி� ஒ�< ெகா+டைத� -ைடக ேவ+�ம�லவா…? 

8�த.ப��தாம� அ0த அ8�தமான ைக;டேன உணைவ உ�ெகா+டா� 

எ%னவா��…? ந�ல ெபா,�� அ8�தமா��… 8ைவ;� ெக��. 

இைத. ேபால�தா% இ0த வாBைகயி� யா,� எ0த ந%ைம ெச1தா6� 

த�ைமகைள ேக��ண�0தா6� 

1.அ0த அ8�த�ைத ந�க அ,� மக/ஷிகளி% உண�ைவ Cக�0-, இைத� 

@1ைம.ப��தி ெகா�ள ேவ+�� 

2.இைத மறவா- ெச1- பழக ேவ+��. 

பிற� கUட
கேளா -%ப
கேளா தவ&கேளா இைத. பா�க.ப��ேபா- 

அறிகி%ேறா�. அ��த நிமிட� அ- நம�� ஜ�வனாகி வளரHடா-. 

1.ந� ந�ல �ண
க� ெகா+� பா���ேபா-தா% அத% 9க.>களிேல இ- 

வ�டமிட� ெதாட
�கி%ற-. 

2.இ0த உண�ைவ கவ,�ேபா- த�ைமகைள கவ�0-தா% அைத� ெசய�ப�� 

த%ைம வ,�. 

3.இ- உ� நி%& அ0த அ?க� வள��சி த%ைம வ,�. 

இ- உ� நி%& அ0த அ?க� வள��சியாகி வி�டா� அ0த� த�ைமயி% 

அ?வாகேவ அ- மாறிவி��. ந�ல அ?வாக இ,0- த�ைமயி% அ?வாகி 
வி�டா� தன�� இதனி% த%ைம ேநாயாக உ,.ெப & வி�கி%ற-. 

இைத நா� மா &த� ேவ+��. 
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மக�ஷிகளி� அ>0 ச+திகைள ந# இர தநாள/களி� அதிக அளவி� ஜ.வ 

அT+களாக உ>&ெபறL ெசDய ேவE*# 

  

உதாரணமாக ெகமிக� கல0த நாடாவி� கா0த�தி% த%ைம ெகா+� ஒலி 
அைலகைள. பதி3 ெச1கி%ேறா�. பாட�கைள;� பதிவா�கி%ேறா�. 

மீ+�� ேவ& ஒ, ப�டைன� த�<னா� கா0த.>லைன ஈ��- நா� எைத. பா<. 

பதி3 ெச1ேதாேமா அத% உண�வி% அைலக� வ,கி%ற-. 

இைத. ேபா%ற உண�வி% அைலகைள இய0திர�தி% -ைண ெகா+� கா றி� 

அைலகளாக. பர.>கி%றன�. இதைன� N/யனி% கா0த.>லனறி3 கவ�0- 

அைலகளாக மா றி ெகா�கி%ற-. 

அதJைடய இயக� ெதாட� ெகா+� 

1.ஒ, ஏ/யைல ைவ�- கவ�0- 

2.<ரா%ஸி�ட,�� ெச6�தி <ரா%ஸாச% ெச1- 

3.ஒலி அைலகைள வ<க�< 

4.உண�வி% ஒலிகைள� தனியாக. பி/�- ெகா�கி%ற-. 
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ேர<ேயா Gலமாக இ0த� ெசா கைளேயா அ�ல- பாட�கைளேயா நா� 

ேக�கி%ேறா�. 

இ- ேபா%&தா% நம- உயி/% கா0த.>லனறி3 பிற,ைடய நிைலகைள 

Cகர.ப�� ெபா:- 

1.இ0த உண�விைன உயி� அதனி% உண��சிகைள ஊ�< 

2.அதனி% உண�வி% அறிவாக இயக3�… அறிய3� ெச1ய� ெச1கி%ற-. 

ஆனா� அ0த உண�3கைள நா� Cக�0தா� உட6�� அதனி% 

அ?�த%ைமயாக மா &� திற% ெப&கி%ற-. 

1.அ- க,வாக உ,வாகி 9�ைடயாகி ெவ<�- 

2.அ?வி% த%ைம ெப&� நிைலயாக 

3.ந� இர�தநாள
களி� ேசமி�- வி�கி%ற- நம- உயி�. 

மனித�களான நா� எைத Cக�கி%ேறாேமா அ- நம�� இைண0- அத% வழி 
ந�ைம எ.ப< இய�கி%ற-…? எ%பைத அறிய� ெச1தன� ெம1ஞானிக�. 

1.மனித� தா� த�ைமகளிலி,0- மீ�� மா�கமாக 

2.த�ைமகைள ெவ%றி�� அ,� உண�3கைள ந� இர�த நாள
களிேல 

இைணக3� 

3.அ,� ஒளி ெப & பிறவியி�லா நிைலைய. ெபற� ெச1ய3� 

4.மரணமி�லா ெப,வாBவாக வாழ� ெச1வத காக3� 

5.மக/ஷிகளி% அ,� உண�3கைள நம�� வள�க� ெச1வத � 

6.அ,� ஞானிக� நம�� ெதளிவாக கா+பி�-�ளா�க�. 

அ,� ஞானிக� கா+பி�த அ,� ஞான உண�3கைள� த�9� பதி�- அ,� 

ஞான உண�வி% ஆ றலைல� தம�� ெப,கி ெகா+ேட வ0தா� 

மக/ஷிகளி% அ,� வ�ட�தி� இைணயலா�. 

எ%&� ேப/%ப. ெப, வாBவாக… ேபரான0த நிைல ெப & மகிB0- மகிB0- 

வாழ 9<;�. 
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“மனிதனி� எEண வலிைம” எ&ப5&ப;டC…? – ஈ:வரப;ட= 

  

கா;சி:- 
வ+<யி� சகர� 8ழ%&… வ+< ஓட அ- உதவியாக வ,கி%ற-. ஆகேவ 

வ+< ஓட அ0த� சகர� ேதைவ தா%. ஓ�� ெபா:- அDவா�சாணி 9றி0- 

சகர� 8ழ%& ஒ, பக� உ,+ேடா< வி�கி%ற-… வ+<யி% �ைட சா10- 

வி�கி%ற-. 

வ+< ஓட அ�சாணி எ.ப< 9கியேமா அைத. ேபா%& இ0த வாBைக எ%ற 

வ+< ஓட3�… உட� எ%ற வ+< ஓட3�… அ�சாணி ேதைவ. 

விள+க#:- 

1.வாBைக வ+<�. “ெபா,ளான அ�சாணி” ேவ+��. 

2.இ0த உட� எ%ற வ+<� இDெவ+ண “8வாச அ�சாணி” ேவ+��. 

3.எ+ண�தி% ஈ�.பி� நா� எ��� ெசயைல ெகா+� தா% இ.பி�ப உடலி% 

ஆேராகிய� த%ைமேய உ�ள-. 

“எ+ண�தா� தா% அைன�-� நடகி%ற-…” எ%& உண��-கி%ேற%. ஆனா� 

இ0த உடலி% உண�3 நிைல எத% த%ைம ெகா+ட-…? எ%& ேக�ப�ீக�. 
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உடலி% உண�வினா� உணைவ;� பசிைய;� தாக�ைத;� உறக�ைத;� 

உட� இ�ைசைய;� நா� எ+ண�தி� எ�.பத � 9தலிேலேய “உண�வி% 

உ0தலினா�…” ந� எ+ண�தா� ெகா+ட 8வாச�தி� உண�கி%ேறா�. 

இ0த உண�வி% நிைல எ.ப< ஏ ப�ட-…? எ+ண�தா� இ0த உண�வி% 

அைலைய மா றி அைமக 9<;�. 

ஆர�ப கால�தி� இர+� வைக �ண அமில� ேச�ைகயி% ஈ�.பி� ஜ�வ சதி 
ேதா%றிய3ட% அDவமில �ண� திட.ப�� வள��சியி% ஜ�வ சதி உயி� சதி 
ஏ ப�கிற-. 

ஏ ப�ட3ட% அத% வள��சி�க0த ஈ�.பி% உண�3� ேம%ேம6� த% 

உணைவ� ேசமி�-… அத% வ�ட வள��சி Hட Hட உண�வி% த%ைம;�… 

உண�3�க0த ஈ�.> ஆகார�ைத;�… ேசமி�த இ0த உண�விலி,0- தா%… 

“உ,வி% நிைல;� ெப&கி%ற- ஜ�வ ஆ�மாக�…” 

ஆர�ப கால�தி% அமில �ண� ேச�ைக எ%& உண��திய- இ0த உட� 

பி�ப�ைத. ெபற� தக அமில �ண� ேச�ைக கால�ைத�தா% �றி.பி�ேட%. 

இ.ப< இத% வள��சி நிைல H< H<. பல காலமாக� ேசமி�த இ0த 

உண�வைலயி% வழி சதியினா�தா% “எ+ண சதிேய வ6. ெப &” ஜ�வ 

ஆ�மாக� வள�0-�ளன. 

பல பல ேகா< ஆ+�க� இ0த உண�வி% அ<.பைட �ண அமில ஈ�.ைப 

வள��- ெகா+� எ+ணியைத� ெசயலா�� மனித உ, பி�ப ஜ�வ%க��� 

த% உண�வி% அைலயி% சதி;� இ0த எ+ண வள��சி ஏ ப�ட ஜ�வ உட� 

ெகா+ட பிற�… 

1.இய ைகயி� உடலி� த% உண�ைவ ெவளி.ப��-� ெசய� அமில
களி% 

நிைல உ�ளன. 

2.எ+ண வள��சி நிைல ெகா+ட மனிதனா� ம��� 

3.த% எ+ண�தா� உடலி� ஏ ப�� இய ைக உண�3 த%ைமைய;� மா றி 
அைமக 9<;�. 

4.இDெவ+ண�ைத நா� ெச6�-� நிைல�க0த ெசயலினா� 

5.இD3ண�வைலைய;� மா றி அைமக 9<;�. 

6.இD3ட6� உண3� @க9� இ�ைச;� ேதைவயி�ைலயா…? 

7.இதைன மா றியைம.பதனா� உட� பி�ப நிைல எ.ப< நிைல�தி,��..? 
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உட6�� ேதைவயான உண3� உறக9� ேவ+<ய- தா%. 

ஆனா� இDெவ+ண�தி% ெசயலினா� அத% பா� அ0த உண�வி% 

த%ைம�க0த வழி� ெதாட/ேலேய ந� எ+ண�ைத� ெச6�தி அத% ெசய6ேக 

நா� ெச%&வி�ேடா� எ%றா� அேத உண�வி% எ+ண ஈ�.பி% லயி.பி� தா% 

ந� ஜ�வித கால� அைன�-� ெச%&வி��. 

பலதர.ப�ட �ண9� பலதர.ப�ட 8ைவ;� வி,�பH<ய ஆ�மாக� உ�ளன. 

ஒDெவா, மனிதJ�� ஒDெவா, வைக 8ைவ;� உற
�� த%ைம;� 

இ,0தி��. 

அவன- �ண நிைல;� 8ைவ நிைல;� அவனா� இ0த வாBைகயி� ம��� 

எ��தத�ல. ஆர�ப அமில �ண வள��சி கால�திேலேய அவ% ஈ��- உண�0த 

எ+ண�தி% ெதாட�> தா% ஒDெவா, மனிதJ�� இ%& வைர உ�ள-. 

உண��சியி6� அவன- உடலி% இ�ைசயி% நிைல;� இDவார�ப கால�தி% 

வள��சியி� வ0த- தா%. 

பசி;� @க9� ஆர�ப கால�தி� �ழ0ைத. பிராய�திலி,0ேத அறி0- உணர 

9<கி%ற-. ஆனா� வள�0த பிற� தா% உட� இ�ைசயி% உண�3 

ஏ ப�கி%ற-. 

தாவர
க� அத% வள��சியி% அமில �ண ேச�ைகயி% சதி ப<வ�தினா� 

அத% பலைன வள�0த பிற� Fவாகி காயாகி கனியாகி� த,கி%றன. 

அைத. ேபா%& மனித வள��சியி6� இDவள��சி 9 றலி% அமில� 

ேச�ைகயி% உண�வி% நிைல �றி.பி�ட வய- வர�> ேச�ைக�. பிற� 

ெவளி.ப�கி%ற-. 

இ0த உண�வி% வழி� ெதாட/னா� ஏ ப�� இ0நிைலகைள எ+ண�தி% 

நிைலெகா.ப எ.ப< ஒDெவா, மனிதJ� வழி.ப��தி வா:கி%றா%…? 

1.இ0த உடலி% ேதைவயான பசி�� @க�தி �� இ�ைச�� 

2.இDெவ+ண. பழக�ைத� ெச6�திய 9ைற.ப< அத% ேதைவகைள எ�லா� 

3.இDெவ+ண�தி% பி<யி� அள3ட% ஒ, நிைல.ப��த 9<;�. 
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த% எ+ண�ைத ெகா+� இD3ண�வி% இ�ைசகைள எ�லா� ஒ, நிைலயி�… 

இD3டலி% பி�ப�தி �� ேதைவயான அள3ட% ெசய�ப��தி வாB0- வ,� 

மனிதனி% வாBைக… அழ�டJ�… அைமதி;டJ�… மனித% மனிதனாக 

இ,கவ�ல த%ைம;டJ� இ,��. 

 

இறBதவ=கK+,L சா/கிய# எ&ப5L ெசDC ெகாE5>+கி�ேறா#…? 

அதனி� விைளU எ�ன…? 

  

அ�மா அ.பா இற0தா�… 8�ட சா�பைல எ��- ெகா+� ேபா1� த+ண�/� 

கைர�-… அத காக ேவ+< சில ம0திர ஒலிகைள� ெசா�லி சா
கிய�ைத� 

ெச1தா�… “ேமா�ச�தி � அJ.பி விடலா�” எ%& ெச1கிறா�க�. 

கா/ய� எ�லா� 9<0- வ ��< � வ0த3டேன… எ+ெண1 ேத1�-� தைல 

9:கிவி��… மாவிளைக� ெச1- ெந1 த�ப� இ��… அைணயா- அைத 

விநாயக� ேகாவிலி� ெகா+� ேபா1 அ��சைன ெச1தா� ேமா�ச�தி �� 

ெச%&வி�கிறா�க� எ%கிறா�க�. 

ேமா�ச� எ
ேக எ%& ெத/யாதப< ேமா�ச�தி � அJ.>கிேறா� எ%& 

ெசா�கிறா�க�. ஆனா� ேமா�ச� எ
ேக இ,கிற-…? அ0த� ெசா�க� எ
ேக 

இ,கிற-…? 
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அ.பா அ�மாவி% உண�3க� Fரா� பி�ைளக� உடலி� இ,கிற-. வ ��<ேல 

அ�ல- ேரா�<ேல நட0- ெச�வா�க�… 

1.பாத� ப�ட ம+ இ,��… ஆபஸீி� ேவைல ெச1;� இட�தி6� அ- 

இ,��. 

2.இவ�க� அ
ேக ேவைல ெச1;� ேபா- எ.ெபா:- இவ�க� தைல 9< கீேழ 

உதி,�…? எ%& பா�.பா�க�. 

3.தைல 9< உதி�0தைத எ��- ெகா�வா�க� 

4.உ��திய ேசைலயி� இர+� G%& Yைல எ��- ெகா�வா�க�. 

5.அவ�க� நட0- ெச%ற பாைதயி� வ ��� வாச� ம+ைண H�< எ��- 

ெகா�வா�க�. 

ஒ,வ,ெகா,வ� ஆகவி�ைல எ%றா� ெச1விைன ேதாஷ� ெச1பவ�க� இ0த 

ேவைலைய� ெச1வா�க�. 

இைத எ�லா� ெகா+� ேபா1 அத �+டான ம0திர� த0திர� ெச1பவ�களிட� 

ெகா�.பா�க�. அைத ைவ�- எ%ன ெச1வா�க�…? அ�மா அ.பாைவ 

(ஆ%மாகைள) அவ�க� H.பி�� இ:�- ெகா�வா�க�. 

எ.ப<…? 

அமாவாைச அ%& சா.பா�ைட. ேபா�� எ
க� அ.பா அ�மாவி காக ேவ+< 

“நிைன3 நா� இ,கிேறா�” எ%& இ
ேக ெகா+டா�வா�க�. 

1.கட3� பதியிேல எ0ெத0த ம0திர�ைத� ெசா�லி உ�ச/�- 

2.ந� உட6�� வாB நா� 9:வ-� அ0த ம0திர
கைள 

உ,வாகியி,கி%ேறாேமா 

3.எ0த� ெத1வ�தி% மீ- பதிைய அதிகமாக� ெச6�தியி,கி%ேறாேமா 

4.அ0த உண�3க� இற0தவ� ஆ%மாவிேல பதிவாகியி,��. 

ம0திர�ைத� ெசா%னா� கட3� கா.பா &வா�…! எ%& எ+ணி� தா% அைத. 

பதிவாகியி,.ேபா�. இ0த உண�3க� இ
ேக இ,��. 

உடைல வி��. ேபான பி பா� நா� இ
ேக இற0தவ�க��� சா
கிய� 

ெச1கிேறா�. அவ�க� உடலி� விைள0த உண�3க� ெகா+� தா% நா� மனித 

உடைல. ெப றி,கி%ேறா�. 
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இ0த உண�வி% த%ைம எ�லா� ந� பாத� ப�ட ம+ணிேல பதி0தி,��. 

அமாவாைச அ%& இ
ேக சா.பா�ைட. ேபா�� அவ�கைள நிைன3� ெகா+� 

H.பி�ேவா�. ந� ஈ�.>� அ0த அைலக� வ,�. 

அ
ேக ம0திர� ெச1பவ�க� பாத ம+ைண ைவ�- ம0திர�ைத� ெசா%னா� 

1.அபபா அ�மாவி% ஆ%மா அவ�க� ைகயி� �வி;�. 

2.�வி0த பி%னா< வ ��<� அ�மா அ.பா எ%ென%ன ெச1தா�க�…? 

3.எ0ெத0த வைகயி� அவ�க� சாப
களி� சிகினா�க�…? 

4.எ0த ேநாயினா� ெச�தா�க�…? எ%ற இ0த உண�ெவ�லா� அ
ேக 

அவ�க�� கிைட��. 

இற0த உடலி� இ,0த- எ�லாவ ைற;� அவ�க� அறி0- ெகா�வா�க�. 

இற0- 48 நா��� இ0த மாதி/� ெச1தா� அவ�க� ைகவ�ய� ஆகி%ற-. 

அத �. பி% அ0த ஆ%மாகைள ஆ�<. பைடகிற ஆ� தா% அவ�க�…! 

1.அ�மாைவ;� அ.பாைவ;� ேமா�ச�தி � அJ.பிவி�ேடா�…! எ%& நா� 

நிைனக ேவ+<ய- தா%. 

2.ஆனா� இ
ேக ேமா�ச� எ%ற நிைல இ.ப<�தா% இ,��. 

இ
ேக ம��ம�ல… இ0த உலகி� மத
களா� உ,வாக.ப�ட அைன�தி6ேம 

இ0த நிைல தா%. அரச�க� அ%& உ,வாகிய இ- ேபா%ற த�ைமயான வழிக� 

தா% இ%&� வழி நட0- ெகா+��ள-. 

விநாயக� த�-வ�தி� கா�<ப< வி+?லக ஆ றைல எ��- உடைல வி��. 

பி/0- ெச%ற உயிரா%மாகளி% 9க.பிேல ச.த/ஷி ம+டல உண�ைவ 

இைண�-… 

1.உட6ட% இ,.பவ�க� உ0தி� த�ளினா� அவ�கைள அழியா ஒளி� சTர� 

ெபற� ெச1யலா�. 

2.மீ+�� பிறவி எ%ற நிைல� வராதப< ேப/%ப. ெப,வாB3 வாழ� 

ெச1யலா�. 

அவ�க� 9தலிேல வி+ ெச6�தினா� நா9� அ��- அேத வழியி� வி+ 

ெச�ல 9<;�. ஞானிக� கா�<ய வி+ ெச�6� மா�க� இ- தா%. 
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மனித� ஆEடவனாக ேவE*# – ஈ:வரப;ட= 

  

திட.ெபா,ைள கைரய� ெச1வ-� இ0த கா & தா%. ஆவி அமில�ைத� 

திடமா�வ-� இ0த கா & தா%. இ0த கா றி% ேமாதலி� வ,� “ஒளி;�… 

ந�,� தா%…” ந� Fமியி% ஜ�வ%. 

கா றைட�த ப0தி� சி& -வார� ஏ ப�� வி�டா� அத% ெசயலி�ைல. அேத 

ேபா� 

1.இகா றி% அமில ஈ�.> பி�ப ஜ�வனி� ஆவி பி/0- வி�டா� 

2.இ0த உட� எ%ற பி�ப�தி �� ஜ�வனி�ைல. 

3.இகா & �ண அமில�தி� தா% இ0த உலக சதிேய நிைற0-�ள-. 

கா & ம+டல�தி � ேம� உ�ள பா�ெவளி ம+டல�தி� அமில �ண
க� 

நிைற0தி,0தா6�… ந� Fமியி% கா & ம+டல ஜ�வ அமில �ண நிைல அ
� 

இ�ைல. 

ந� Fமியி% 8ழ சி ஓ�ட�தினா� Fமிேய தா% 8ழ சி ஓ�ட�தி% ேவக�தினா� 

கா ைற;�… ஒளிைய;�… ந�ைர;� வள��-… தன� உணவாக எ��- மீ+�� 

கழி�-… மீ+�� மீ+�� இேத வள��சி கதியி� ஒ, நிைல 8ழ சி ஓ�ட 

நிைலயினா� ேகா< ேகா< ஆ+�களாக வாBகிற-. 
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Fமியி% மா ற கால� ஏ ப�வ- எ.ெபா:-…? 

Fமி ஈ��- ெவளி.ப��திய அமில ஒளி ஜ�வ சதியினா� வள�க.ப�ட 

“மனிதனாேல தா%” Fமியி% நிைல மாற. ேபாகி%ற-. 

Fமியி% எ+ண� 8வாச வள��சி நிைலயி% ெப,க�தினா� Fமியி% நிைலேய 

இ.ப< உ�ள ெபா:- அ.Fமியிேலேய பிற0- வள�0- வா:� மனிதனி% 

நிைலயி� இDெவ+ண நிைல உய�வ-3� தாBவ-3� அவரவ�க� எ��� 

எ+ண நிைலெகா.ப�தா%…! 

Fமியி% ஈ�.பி� பலவாக உ�ள சதி நிைலயி� பலதர.ப�ட பல ேகா< 

அமில
க� நிைற0தி,0தா6� ந� Fமியி% பைட.பி6�ள அமில �ண
களி% 

ஆவிகா & ந� 8வாச�தி � அ.ப<ேய வ0- ேமா-வதி�ைல. 

ஒDெவா, ெநா<�� எ+ணமி�லாத மனித% எவ,மி�ைல. எ+ண�தி� 

எ�.ப- தா% இ�8வாச�. 

1.இ�8வாச�தி� எ��� நிைல ெகா+ட மனிதJ�… 

2.“மனிதனி% எ+ண�-ட% நிைற0-�ள �ண அமில 8வாச� தா%” அவ% 

ஈ�.>� வ,கி%ற-. 

1.மனித% த% எ+ண�ைத “ஒ, நிைல.ப��தி” எ��� 8வாச�தினா� 

2.எ�தைன கால
க� ஆனா6� “�ைறவி%றி ந�வழி ெப &” 

3.பலவாக நிைற0-�ள அமில �ண�ைத� “த% எ+ண ேம�பா�<னா�” 

4.ஒ%றி%பா� “ந� ஞான�தி �க0த” ெசயலா�� அமில�தி% வள��சியி% 

�ண�ைத ெகா+ட 8வாச�ைத எ��- 

5.எ�கH<ய கா0த மி% அைலயி% ஈ�.ைப “ந�ல சதி;ட%” ேமாத� 

ெச1ேதாமானா� 

6.அ�சதியி% ஒளி ஈ�.ைப “C+ணிய கா0த ஈ�.>� ெதாட/னா�” ந� உட� 

9:வ-�� பரவ� ெச1- 

7.இ0த உட6�� ஏ கனேவ பலவாக நிைற0-�ள “பல �ண நிைல ெகா+ட 

அமில
கைள;�” 

8.இDஈ�.பி% C+ணிய அைலயினா� “ஒ, நிைலயான �ண அமில�ைத” இ0த 

உட� 9:ைம�ேம நா� பரவ வி�டா� 

9.மனித வாBைகயி� ேமாதி�� பல நிைல ெகா+ட �ண நிைலெகா�த ெசய� 

எ-3� “ந� நிைலைய மா றிட 9<யா-…!” 
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அேத சமய�தி� பல எ+ண� ெசய�க� ேமாதினா6� நா� எ��� 

8வாச�தா�… அத% �ண நல ஈ�.பி� நா� சிகிடாம�… 

1.ஏ கனேவ இ0த உடலி� நா� நிைற�- ெகா+��ள 

2.ஒ, நிைலயான அமில �ண�தி% C+ணிய அைலயி% ஈ�.> வள��சியி� ெப ற 

3.ஒளி� சதியி% ெசயேல நம�� நிைற0- நி ��. 

மனித ஆ�மாவி% இDெவ+ண 8வாச சதியி� ெபற�தக நிைலயினா� 

வள��� நிைல உ+�. தாவர
க�� அ0த நிைலயி�ைல. 

ஒ, நிைலயான எ+ண ஈ�.பி� தாவர� வள�0- வாB0தா6� அத% பல% 

ெவளி.ப�ட பிற� ஒDெவா%றி% வள��சி நிைலெகா�த காலெக�வி� தா% 

தாவர
களி% நிைல உ+�. 

1.எ+ண�தி% ேம�பா�<% வழி நிைல ெகா+ட மனித% தா% 

2.த% எ+ண�தி� பலவாக. பைடகவ�ல ஆ+டவனி% ஆ+டவனாக 9<;�. 

ஆனா� இ0த எ+ண ேம�பா�<% உண�3 அறியாத இ%ைறய மனித% தா% 

உழ%& ெகா+ேட… உ,ைவ மா றி… “உ,�சிைத0- வாBகி%றா%….!” 

ஞான,> ெகா*+,# அ>0 ஞான வா+,க0 

அேநகமாக இ0த� தியான�திேல கல0- ெகா+டவ�க� அைனவ,�ேம இதி� 

யாெரா,வ� எ�9ட% (ஞான�,) ெதாட�> ெகா+டா�கேளா அவ�க�ெக�லா� 

காைல 4.30 மணியிலி,0- 5.30�� -,வ ந�ச�திர�திலி,0- -,வ மக/ஷி 
ெப ற ஆ ற�கைள கிைடக� ெச1வத காக அ0த ேநர�தி� ெசய�ப�� 

ெகா+<,கி%ேறா�. 

அ0த ேநர�தி� சில,� உண��சி வச.படH<ய நிைலயி� அ0த 9ழி.>� 

வ,�. >-. >- உண�3க� ேதா%&�. @க� விழி.> ஆ��. 

யா� உபேதசி�த வழி ெகா+� அ0த 9ைற.ப< எ+ணி 
தியானமி,.பவ�க���… ந�ல வா�கைள. பதிவாகி அ0த நிைன3ட% 

இ,.பவ�க��� இ- கிைட��. 

பல ஆயிர� ைம�க�� அ0த. பக� இராெக�<� பறக� ெச1- 

1.அதி� ஒ, சிலிகைன. பதி3 ெச1-, 

2.அேத உண�3 ெகா+ட க�.Z�ட/% -ைண ெகா+�, 
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3.ஆ+ெட%னா பவ� ெகா+� அ
ேக இ,கH<ய அைலகைள இ
கி,0ேத 

இய�கி%றா%… 

4.அ
கி,0-� இ
ேக இய�கி%றா%… வி4ஞானி. 

அைத. ேபா%&தா% ந�
க� எ0த ந�லைத� ேத< அ0த ெம1 ஞானிகளி% 

ஆ ற�மிக நிைலகைள. ெபற ேவ+�� எ%& எ+ணி இ.ெபா:- 

ஏ
�கி%ற��கேளா அ0த ஆ றைல யா� உ
க��� பதி3 ெச1கி%ேறா�. 

பி% -,வ ந�ச�திர�தி% ஆ றைல;� -,வ மக/ஷியிJைடய 

உண�வைலகைள;� எ��- அைத உ
க�� கிைடக� ெச1வத காக 

ேவ+< யா� தவமி,கி%ேறா�. 
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பளிL… பளிL… எ�A ஊசி , CவC ேபா� உடலி� வலி எதனா� வ>கிறC…? 

  

சாதாரணமாக ஒ,வ/ட� ேபசி ெகா+<,0தா6� ஒ, தடைவ ேகாபமாக. 

ேபசியி,.ேபா�. அ0த உண�3 ப�ட3டேன பாவி. பய�… இ.ப<. 

ேப8கி%றாேன…! எ%& அ0த உண�3க� அவ/டமி,0- ெவளி.ப��…! 

அ.ேபா- 

1.நா� ேக��� ேபா- நம�� பதிவாகிற-… அ?வாகிற-. 

2.எDவள3 ேவதைன.ப�டா�கேளா அதJைடய உண�வி% அ?கைள 

3.அ- த% ஆகார�தி காக எ�க.ப�� ேபா- ேபா- பள ��… பள ��… எ%& ந� 

உடலி� மி%J�. 

நா� நிைன.ேபா�… நா� ஒ%&� ெசா�லவி�ைலேய. அவ�க� தவ& 

ெச1ததனா� தாேன நா� ேகாபி�ேதா�…! எ%ேபா�. 

ஆனா� அதிேல உ,வான அ0த ேவதைனயான உண�வி% அ?க� நம�� 

இ
ேக விைள0த பி% 

1.அ0த உண��சிகைள� @+< அ- கிள��சிகைள� ெச1;�. 

2.அ0த ேநர�தி� பள ��…��.. எ%& மி%ன� தா�கிற மாதி/ (ஊசி ��-வ- ேபா�) 

இ,��. 
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காரண� இ0த அ?வி% தனைம தன�� ஆகார�தி காக. பள �� எ%& மி%J�. 

அத �. பி% 

1.நிைன3 அ0த இட�தி ேக வ,�. 

2.நிைன3 வர.ப�� ேபா- உ���� எ��- அ0த ஆகார�ைத விஷ�ைத. 

பர.>�. 

அேத ேபா� ச0த�.பவச�தா� நா� அ<க< ேவதைன.ப�கி%ேறா� எ%றா� 

அ0த ேவதைனயி% அ?க� <.பி. ேநாயாக மா&கிற-. 

ந�ல உண�வி% அ?களாக இ,0தா� அதனி% மல� ப�டா� ந� எ6�>க� 

சீராக இ,��. ஆனா� ேவதைனயா� உ,வான அ?களி% மல� ப�டா� 

எ6�>கைள அ- அ/க� ெதாட
��. 

ந� 8வாச நாள
களி� இ�தைகய விஷமான அ?க� ப�டா� ந�ல 

அ?களா� உ,வாக.ப�ட Cைரயரீைல இ- சா.பிட ஆர�பி��. ஓ�ைட 

ஓ�ைடயாக வி:0-வி��. 

இைத� சா.பிட ஆர�பி�-வி�டாேலா… 

1.அதJைடய கிள��சிைய� ெச1த பி% அ�ம�மா…! எ%ேபா� 

2.அ0த வலி எ��� ேபா- இ.ப< H< 

3.அ0த உண�ைவ� @+< அ- த% சா.பாைட எ��- ெகா���. 

அதாவ- ஒ, பக�தி� ந� உடலி� பள �� எ%& மி%னினா� அ0த உண�3காக 

அ0த கிள��சிைய� ெச1கிற- எ%& அ��த� 

1.கிள��சி ெச1த பி% இ0த ஆ%மாவி� இ:��. 

2.எ0த அ? கிள,கிறேதா அ- தா% சா.பா��கைள கவ,�. 

3.இ- கிள��சிகைள� @+டவி�ைல எ%றா� நம� அ0த (ேவதைன) நிைன3 

வரா-. 

ஆனா� கிள��சிைய� @+�� ேபா- க+?� நிைன3 வ,�. 

1.க+ணி� உ�ள க,மணி இ
ேக பதி3 ெச1கிற-. 

1.க+?ட% ேச�0த கா0த.>லேனா “யாைர. பா��- ேவதைனைய. பதி3 

ெச1தேதா…” 

3.அ0த மனித உடலிலி,0- வ0தைத இ- (மீ+��) எ���. 

ெசா�வ- அ��தமாகிறத�லவா…! 
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நா� ஒ,வைர ேகாபி�-. ேபசினா6� அ�ல- ஒ,வைர� சாபமி��. 

ேபசினா6� அ- ேவ&. 

ஆனா� ேவதைன.ப�� ெகா+<,�� ஒ,வைர நா� இரக உண�3ட% 

பா��தா6� அ0த உண�வி% அ?க� நம�� வ0-வி�டா� ேமேல ெசா%ன 

அேத கிள��சிைய� ெச1;�. 

ஆக… நரக ேவதைன.ப�� ெகா+<,கி%றா% எ%ற நிைலயி� அைத நா� 

க+? &. பா��� ேபா- அேத உண�வி% அ?க� நம�� விைள;�. 

1.அ.ெபா:- அத �� சா.பா� ேவ+�� 

2.இ0த உயி/% Gலமாக�தா% அ- எ��- ெகா���. 

N/ய% த% ஒளிகதி�கைள. பா1�ச.ப�� ேபா- ஒ, ெச<யி� தாகி அ0த� 

ெச<ைய இயக� ெச1- அ0த உண�வி% த%ைமைய அேத கா0த�தா� அதனி% 

உண�ைவ இ:க� ெச1கிற-. 

இ,0தா6� ெச< த% மண�தா� த%ைன. பா-கா�- ெகா�கிற-. இைத. ேபா� 

நா� அ0த உண�வி% த%ைம தன�� உ,வான பி% அேத உண�வி% த%ைம 

இ
ேக கிள,�. 

1.��…��… அ.பா……! எ%& இ0த நிைன3 எ+ணிய3டேன க+?�� 

தா% வ,�. 

2.ேநராக அ0த அ?க��� சா.பாடாக. ேபா1� ேச,�. 

3.எ�மா……! எ%& நிைன;
க�… இ0த� சா.பா� ேபான3டேன ெகா4ச� 

அட
��. 

அ0த ேநர�தி� யாராவ- ச0ேதாஷமாக ந�மிட� வ0- சி/�- ெகா+ேட ஏதாவ- 

ெசா%னா� ேகாப� வ,�. ெசா�பவ�க� மீ- ெவ&.> அதிகமாக வ,�. நம�� 

ேவதைன அதிகமா��. 

நா� தவ& ெச1ததனா� இ- வரவி�ைல. 

1.நா� தவ& ெச1தவ�கைள. பா�க.ப�� ேபா- 

2.அ0த உண�வி% அ?க� உடலிேல விைளய.ப�� ேபா- 

3.அதனி% உண�3� இைரகைள எ�க கிள��சிகைள� @+�கிற-. 

4.ஆ%மாவி� வ0த பி% உயி/ேல ப�ட பி% அ0த உண�வி% ச�ைத எ�கிற-. 
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இைத எ�லா� ெத/0- ெகா+ட நிைலயி� �,நாத� கா�<ய வழியி� 

அDவ.ேபா- ஆ�ம 8�தி ெச1தா� அைத எ�லா� மா றி ந�ல அ?களாக ந� 

உடலி� விைளய� ெச1ய 9<;�. த�ைம ெச1;� அ?களி% விைள�சைல� 

தைட.ப��த3� 9<;�. 

 

@/காம� @/,# (ஒளி) நிைல ெபற ேவE*# – ஈ:வரப;ட= 

  

எ+ண� தா% ெசய�.. எ+ண� தா% கட3�…! எ%ற நிைலைய பல இட
களி� 

தி,�ப� தி,�ப� ெசா�லி;�ேள%. 

தாவர
க� எ�லா� ஒேர நிைலயி� அத �க0த ஒேர அமில �ண�ைத ஈ��- 

வள�0- வாBகி%ற-. ெவ
காய� அத% அமில �ணமான அதிக.ப<யான ஈ�.> 

அமில இரச�ைத உறி4சி ஒ, வைகயான கார�ைத வள�கி%ற-. அத% ஆவி 
ப�ட3ட% ந� க+ண�� 8ரகிற-. 

மிளகாயி% ெந< எ/�சைல;� இ%J� சில வைக கா1களினா� நைம�ச6� நா� 

பயிராகி வள��� தாவர� அ�லாம� இய ைக;ட% வள,� பல ேகா< இன 

வள��சி;� ஒDெவா%றி �� ஒDெவா, �ண நிைல ஒ�த அமில சதி ஈ�.பி� 

வாBகி%ற-. 
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ஒ, நிைலயி� ஈ��- வள,� தாவர
க�� மனிதைன ஒ�த ெசய� உண3 

9ைறக� ேவ+< இ,.பபதி�ைல. ஆக.. உ+� கழி�- உற
கி வா:� நிைல 

மனிதJ� எ.ப< ஏ ப�ட-…? 

ஒ%றிலி,0- மா&ப�ட அமில. பைட.பி� பி�ப� ெகா+ட ஜ�வராசிகளி% 

நிைலேய ஒ%&ட% ஒ%& H< H< வள��சி நிைல 9 றி… கன� ெகா+ட பி�ப 

ஜ�வ நிைல எ ப�ட பிற� ஒDெவா%றிலி,0-� ேசமிக.ப�ட �ண 

நிைலக�ெகா.ப ஈ�.> நிைல அைமய. ெப&கிற-. 

அ.ப<. ெப றதனா�… ஜ�வ பி�ப உட� ெப ற பிற� 

1.எ+ண�தி% ெசயலினா� த% ேதைவைய உண,� நிைல;� 

2.த% ேதைவ�க0த ெசயலா &� திறைம;� 

3.ஒ%றி% பலவாக H�< ெகா+ட பல அமில
களி% ஈ�.> சதி ெகா+ட 

ஜ�வ%க�� 

4.த% உண�வி% எ+ண ெசய6ெக�லா� அத% ேதைவயி% அ<.பைட உண3 

ேதைவ.ப�கி%ற-. 

இதி6�ள உ� அ��த� எ%ன..? 

1.இ- நா� வைர “எ+ண�தி% ெசய�” எ%& உண��தி வ0ேத% 

2.இ.ெபா:- “உண�வி% எ+ண� ேதைவ…” எ%& உண��-கி%ேற%. 

ந� உட6� ந�� ேதைவ.ப�� ெபா:- வா1 வற+� வி�ட பிற� ந�� அ,0த 

எ+ண�ைத� ெச6�-கி%ேறா�. 

1.உண�வி% ேதைவயினா� எ+ண�ைத� ெச6�தி 
2.எ+ண�தி% ெசயலா� ந�ைர அ,0-கி%ேறா�. 

அேத ேபா%& ந�ைம அறியாமேல நா� எ0த� ெசயலி� இ,0தா6�… அ�ல- 

அத% பா� எ+ண�ைத� ெச6�தா வி�டா6� ந�ைம அறியாம� ந� உடலி� 

உ�ள இDெவ+ண�தி% ேமாதலி% ெசய� நிைலயினா� 

1.நா� 9:வ-� ந� ெசய� இ,�� ெபா:- 

2.இ0த உடலி% உUண அைலக� ஆவியாக ெகா�டாவி ெவளி.ப�� 

3.உட� உ&.>க�� அைமதி.ப��-� நிைலயான உறக� ெகா�ள 

ேவ+<;�ள-. 
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இ.ப<. “பல எ+ண�ைத எ��-… பல அமில
களி% ெசய� ெதாட�பி�…” 

வா:� பி�ப உட�க�� உண�வி% எ+ண அைல;� வ,கி%ற-. 

ஒேர நிைல ெகா+ட தாவர
க���… ம ற ஜ�வ%களான ஜ�வ சதி ெகா+ட 

எ�லா கனிவள
க���… ந� Fமி��… ம ற எ�லாவித ம+டல
க��� 

ஜ�வ% உ�ள ெபா:-… த% ேதைவ அறி;� உண�3�… உற
�� நிைல;� 

இ�ைல…? ஏ%…? 

ஜ�வ%க� உற
கி வி�கி%றன. Fமி;� ம ற ேகாள
க�� தாவர
க�� 

உற
�வதி�ைல. 

1.ஒ, நிைல ெகா+ட அமில. பைட.>க� 

2.இDெவ+ண சதியி% பலவ ைற ேமா-+� வா:� ஜ�வ%கைள. ேபால 

உற
�வதி�ைல. 

அைவ உற
கிவி�டா� உற
�� ஜ�வ%க�� ஜ�வ� -<.> எ
கி,0- வ,�…? 

இய ைகயி% ஜ�வ. பைட.பி� 8க� க+� வா:� நிைல ெப ற ஜ�வ%க� 

தன� கிைட�த இ0த அப/தமான உ+ைம� சதிைய 

1.உ+�… கழி�-… உற
கி… ம
க� ெச1;� வாBைகயிலி,0- 

2.இேத அ<.பைட எ+ண �ண�தி� ெச�லாம� 

3.ஒ, நிைல ெகா+ட எ+ண� சதி ெகா+� தா% ஞான�தி% வள��சி ெபற� 

ேவ+�� 

4.@
காம� @
�� நிைல…! 

ஞான,> ெகா*+,# அ>0 ஞான வா+,க0 

>கB�சி க+� நா� ஏ
கிேனா� எ%றா� நம�� அ0த. >கB�சியி% ம�தியி� 

அவ% ந�ைம ைகவ�ய� ப+?� உண��சிக� வ,�. 

ஏென%றா� 

1.நம� ேவ+<ய ந�லவைர. ெபா1யனாக ஆ�வா% 

2.உ
க� ெசய�கைள எ�லா� ேபா &கிேற% எ%பா% 

3.ேபா &கிேற% எ%& ெசா�லிவி�� ந�லவைர� தி,டனாகி வி�வா%. 

இDவள3 @ர� ந�பிைக;ட% இ,0த3ட% த.பாகேவ ப+?கிறா% எ%ற 

உண�வி% த%ைம எ��- இவ% இவJ�� சாதக.ப��-கி%றா%. 
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இவJட% ந�லவனாக ந<�- ந�லவைன விலகி வி��வி�வா%. அவைன 

இவனிடமி,0- பி/��ேபா- இவJ� உதவி ெச1;� நிைல� வ,கி%றா%. 

>கB க+� மய
கினா� எ%னவா��…? நம- �,நாத� இைத� ெதளிவாக 

கா��கி%றா�. “>கB க+� மய
காேத… >கB0-ைரக எ+ணாேத…” 

ஒ,வைர நா� >கB0-ைரக எ+ணினா� அவ,ைடய தவ&கைள மீ+�� 

உய��த�தா% உதவ 9<;ேம தவிர தவைற� தவ& எ%& 8�<கா��� 

த%ைமக� அ
ேக மைற0- வி�கி%ற-. 

>கழார� பா<னா� எ%னவா��…? இைத க+� மய
கினா� எ%ன நிைல ஆ�� 

எ%பத ��தா%, 

1.>கB க+� மய
காேத… 

2.>கB ேத<� ெச�லாேத… 

3.>கழார� பாடாேத…! எ%ற G%& பத
க�� 

4.அத% எதி�மைறயான உண�3க� உ%ைன எ.ப< மா &�…? எ%& 

உண��தினா� �,நாத� மாமக/ஷி ஈ�வராய �,ேதவ�. 

அேத ேபா� 

1.இ%ன� க+� கல
காேத… 

2.இகB�சி க+� பதறாேத… 

3.இகB0-ைரக எ+ணாேத…! 

ஒ,வ� இகB0-ைரகிறா�, அைத க+ட3ட%… “இ.ப< ஆகிவி�டதா…?” எ%& 

நா� ெச�6� பாைதக�� இ- தைட.ப��-கி%ற-. 

அவ% ேகவலமாக. ேப8கிறா% எ%ற உண�ைவ எ��- நா� பதறினா� எ%ன 

ெச1;�…? அ0த இகB�சியி% உண�3 என�� விைள;�. இகB�சியி% உண�3 

என�� வ,�ேபா- ம றவ�கைள இகB0-ைரக எ+ண ைவ��. 

அத% வழியி� அவைர இகB0-ைரக எ+ணினா� 

1.அ0த இகB0-ைர�� உண�3க� என���� வள,கி%ற-. 

2.இேத ெசா க� அவைர இகB0- ேப8� உண�3க� வ0தெத%றா� 

3.அவ,�� பதிவாகி பதி� எனேக வ,�. 
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உய�0த எ+ண
கைள. பதிவா�� நிைலக� அ
ேக தைட.ப��. அவ�க� 

ெபறாதவ+ண� அ
ேக தைட.ப�கி%ற-. அ0த உய�0த நிைலக� வள,� 

நிைலக� என�� தைட.ப�கி%ற-. 

இைதெய�லா� நா� ெதளிவாக� ெத/0- ெகா�ள ேவ+��. 
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வN ெகாE* ெசா�வத',#… சBேதக உண=Uட� ெசா�வத',# உEடான 

வி தியாச/க0 

  

எ�தைனேயா ெகா<ய நிைலகளிலி,0- மீ+� “எ�லாவ றிலி,0-� மீள 

ேவ+�� எ%ற சதி ெப றவ% தா% மனித%…!” 

ம ற உயி/ன
க�… உதாரணமாக தவைளேயா பா�ேபா ப-
கியி,0- தா% 

தன� ேவ+<ய உணைவ. பி<கிற-. தவைள த.பி�- ெகா�ள எ+?கிற-. 

பா�ேபா அைத �றி ைவ�- அ.ப<ேய பா�கிற-… பா10- அைத. பி<கிற-. 

1.தவைளயி% தைசக� பா�பி � இைரயாகிற- 

2.ஆனா� தவைளயி% உயிேரா பா�பி% உண�ைவ கவ�0- 

3.பா�பி% க,வி �� ெச%& பா�பாக அ��- உ,வ� ெப&கிற-. 

இைத. ேபா%& தா% ப/ணாம வள��சியி� ஒ%ைற ஒ%& தாகி� த%ைன 

வள��சி ெபற� ெச1கிற-. 

இ.ப< ஒDெவா, உடலிேல;� த%ைன. பா-கா�� உண�3கைள வள��-… 

வள��-… வள��-… எ�லாவ ைற;� நா� பா-கா�� நிைலயாக மனிதனாக 

வள�0- வ0தி,கி%ேறா�. 
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ஆனா� மனிதனாக ஆன பி% நா� எ%ன ெச1கிேறா�…? எதி/ைய வ �B�தி வி�� 

நா� ந%றாக வாழ ேவ+�� எ%& தா% எ+ணி வாBகிேறா�. 

கைடைய ைவ�- வியாபார� ெச1கிேறா�. அ- ந%றாக இ,க ேவ+�� 

எ%றா� அ��த கைடைய அைத எ.ப< எ.ப< எ�லா� “ச/யி�ைல…” எ%& 

ெசா�ல ேவ+�ேமா அைத எ�லா� ெச1ேவா�. 

1.ந�ைம அறியாமேல அவ�க� சரைக ேமாச� எ%& ெசா�ேவா�. ஆனா� சர� 

ந%றாக இ,��. 

2.அவ� மீ- நம� ெவ&.> இ,��… அதனா� சரைக ேமாச� எ%& தா% 

ெசா�ேவா�. 

இ
ேக இDவள3 உய�0ததாக. ேபசினா6�… 

1.மன� ஒ�தி,0தா� அவ� சர� ம�டமாக இ,0தா6� Hட… 

2.பரவாயி�ைல… அவ� சர� ந%றாக இ,கிற-…! எ%& தா% ெசா�ேவா�. 

இ0த உ+ைமைய எ�லா� ெத/0- ெகா+ட பி பா�� Hட இ0த உண�3 வ,�. 

காரண�… 

1.அவ� மீ- ப & இ,�� ேபா- அவ� ெகா+� வ0த சரைக;� ந�லதாக 

கா�<வி��. 

2.ஆனா� அவ� மீ- ப & இ�ைல எ%றா� அவ� எ��- ெகா+� வ0த 

சரைக;� ம�டமாக கா+பி��. 

இேத உண�ைவ அ
ேக அ��தவ/ட9� பதி3 ெச1- வி�ேடா� எ%றா� அேத 

ேநாக�தி� பா��தா� “ந�
க� ெசா%ன- ச/யாக. ேபா1வி�ட-…!” இ0த 

உண�3க� தா% அ
ேக வ0- பா;�. 

எதி/� இ0த உண�வி% அைலகைள மா ற.ப�� ேபா- இ0த உண��சிகைள அ- 

மா &�. இத% ேம� ப & ெகா+ட உண�3 ெகா+� “ந� வா��ைதைய 

ேக�டா�க�” எ%றா� அவ�க��� அ- தா%. 

உய�0த நிைலக� ெபற ேவ+�� எ%ற உண�ைவ ந�
க� பா1�8� ேபா- அைத 

ம றவ�க�க� பதி3 ெச1- ெகா+டா�க� எ%றா� அ0த உய�0த நிைல� 

அவ�க�� வ,கிறா�க�. 
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நா� ெசா�வைத… 

1.ச/யான நிைலகளி� இவ�க� ஏ & ெகா�வா�களா… ஏ & ெகா�ள 

மா�டா�களா…? எ%& இைத கல0- வி�� 

2.அ��- ந�
க� ெசா%ன ��க� எ%றா� அ
ேக அைத ஏ & ெகா�ளாத உண�ேவ 

வ,�. 

இ�தைகய உண�வி% இயக
கைள எ�லா� நா� அவசிய� ெத/0- ெகா�ள 

ேவ+��. அத �� தா% ெசா�வ- (ஞான�,). 

 

ந# உயிரா மாU+, ஒளி ச+திைய உணவாக+ ெகா*+க ேவE*# – 

ஈ:வரப;ட= 

  

எ�சதி;� ெசய�பட ஜ�வ� -<.> கா0த ஒளி அைல ேவ+��. இ�சதி நிைல… 

ஜ�வ% தரவ�ல “ந�/லி,0-” கிைடகி%ற-. 

ந�� எ.ப< கிைட�த-…? 

இய0திர
கைள� ெசயலாக அDவிய0திர
க�� ஆகார திரவ
கைள� ெச6�தி 
(FUELS) இயகினா6� 

1.அத � ஜ�வ ந�ைர� ெச6�தி� 8ழல வி�� (COOLING WATER) கா0த மி% அைலயி% 
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ஒளிைய� 8ழல வி��� தா% 

2.அ0த ஒளி. ெபாறியினா� இய0திர
கைள இய�கி%றா% மனித%. 

“கா0த மி% ஒளி” பிற�� ெபா:ேத ஜ�வ% தா% ெசய�ப�கி%ற-. 

(9கியமான-) மி%சார�ைத எ�க3�… ந�/லி,0- கா0த மி% அைலைய. 

பி/�-�தா% மி% அைலயாக மனித% கா+கி%றா%. 

இதி� உ�ள உ+ைமைய உண��-வத% நிைல எ%ன…? 

N/யனிலி,0- ஒளி அைலக� வ,கி%ற-. உலக� 8ழ%& ஈ��- ெவளி க�� 

நிைலயினா� ஒளி;�… இய ைக;�… ஜ�வ ந�,� ெப&கி%ேறா�..! எ%ற 

உ+ைமைய உண�0- வா:� மனித% இதி6�ள க,�தி� ஏ & 

ெகா�ளH<ய “உ+ைம இரகசிய�ைத” அறியவி�ைல. 

N/யனிலி,0- ெவளி.ப�� அமில �ண சதி ேநராக ந� Fமியி� ம��மா வ0- 

பட�கிற-…? அ.ப<. பட,� ஒளி சதியான- Fமியி% ேம� ெச�ல� ெச�ல எ0த 

நிைலயி� உ�ள-…? 

இ0த. Fமி�� சீரான ஒளி அைல ெபறH<ய த%ைம� ந� Fமி� மனித 

ஆ�மாக� க,�ேதா%றி வள��சி நிைல ெபற உதவிய 

1.வியாழனி% சதி அைலயி% உதவி இ�லா வி�டா� 

2.இ%ைறய Fமியி% ஜ�வ� -<.பான ந�/% அமில� த%ைமேய இ�ைல. 

ஒலி;� ஒளி;� கல0- ஆவியாகி… ந�ராகி.. நிலமாகி.. ஜ�வ சதிைய. ெப &�ள 

ந� Fமியி% ஜ�வ �ண நிைல ெபற. பல பல ம+டல
களி% அமில� சதி;� 

-ைண >/கி%ற-. 

இ[ஜ�வJ� ஒளி அைலகைள ஈ��� த%ைம;� ேவ+��. கா0த மி% அைல 

(ELECTRO MAGNETIC WAVES) எ%& பல நா�களாக உண��தி வ,கி%ேற%. இகா0த 

மி% அைல�� -<.> எ
கி,0- வ0த-…? 

கா0த மி% அைல எ.ப< ஏ ப�ட-…? 

ஒ, அமில �ண� பட�0த த%ைமயி� ம ெறா, அமில �ண� அதிேல ேமா-� 

ெபா:- ஏ ப�� “ஒலியி% அதி�3 ஈ�.பினா�…” 

1.இகா & ம+டல�தி� பட�0-�ள N/யனி% �ண அமில சதி 
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ேமா-+ட3ட% 

2.இ:�� ஈ�.> நிைல ெகா+� ஜ�வ -<.பான ஆவி ந�� 8ர0- 

3.இDவி:ைவயி% ஒளி ஏ ப�ட பிற� -<.> நிைல ெகா�கி%ற-. 

இ�-<.பி% ஈ�.> கன� ெகா+� Fமியி% ஈ�.பி� கா & ம+டல 90ைதய 

பாட�தி� உண��தியைத. ேபா� 

1.இ0த. Fமியி% 8ழ சி ஓ�ட�தி� வ<க�< ஈ��� நிைல எ%& உண��திய 

நிைலயி� ேமா-+� 

2.இ[ஜ�வ ஒளிைய. Fமி ெப & 

3.Fமியி% ஈ�.பி� உறி4சி ெவளி.ப��-� ஒளி அைலைய� தா% 

4.N/யனி% ஒளி பி�பமாக நா� கா+கி%ேறா�. 

பனிெர+� மணி உ�சி ெவயிலி�… ந� Fமி எ0த இட�தி� N/யனி% ஒளி 
அைலைய எ0த <கி/ ேகாண�தி� ெப&கி%றேதா… அத% ேந� ேகா�<� 

Fமி�� N/யJ�� இைட.ப�ட @ர விகித�தி� “இேத அள3 உUண 

அைல;� ெவளி�ச9� இ,கா-…!” 

வி4ஞானிக�� இைத க+� ஆராய���…! 

Fமியி% நிைல��… Fமி� ேம� ெச�ல� ெச�ல �ளி�0த நிைல தா% 

அதிகமாக H<யி,��. Fமியி% 8ழ சி ஓ�ட�தி� த%ைன� தாேன Fமி 
8ழ%ேறா�� சதி ஈ�.பினா� Fமிேய தா% N/யனி% ஒளி அைலைய கிரகி�- 

ஒளி ெப & ஓ�கி%ற-. 

வி4ஞான�தி� திரவ
கைள� ெச6�தி வாகன
கைள எ.ப< ஓ��கி%றா�கேளா 

அைத. ேபா� தா% ந� Fமி;� த%ைன� தாேன அமில �ண�தி% உணைவ எ��- 

N/யனி% சதி ஒளிைய C+ணிய கா0த அைலயாக ஈ��- வள��- ஓ< 

ெகா+��ள-. 

ம ற ஒDெவா, ம+டல9� இத% இய ைக கதியி� தா% ெசய� 

ெகா��கிறேதய%றி 
1.அதனத% ஈ�.> இ�லா வி�டா� ஜ�வ% இ�ைல…! 

2.N/யனாக இ,0தா6� ச/.. N/யJேக சதி த0த வியாழனாக இ,0தா6� 

ச/… 

3.N/யைன. ேபா%& N/யைன கா�<6� வள�0த எேகாளமாக இ,0தா6� 
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ச/… 

அதனத% ஈ�.பி� வள��சி ெகா+� வாBவ- தா% ஒDெவா, நிைல;�. 

இ0த உ+ைமயி% நிைலைய மனித உண�0திட� ேவ+��. 

அறிவா றலி� ெசய� ெகா��� மனித% த% ஞான�தி% ஈ�.ைப… ஜ�வ� -<.> 

ெகா+ட உயிரா�மாவி% ஈ�.>�… த% உயிரா�மாவி � ேவ+<ய ந�ல 

சதியாக… எDவமில �ண� உ�ள-ேவா… அத% ஜ�வ அைலைய C+ணிய கா0த 

ஈ�.ைப தா% எ��� 8வாச�தினா� எ��-� ெசயலாகிட 9<;�. 

உட6� உண3 ெகா��- வள��தா6� உட� அழியH<ய-. ஆனா� 

உயிரா%மாவி � உக0த மி% கா0த ஒளிைய நா� ெப றா� எ%&ேம அழியாத 

நிைலக� ெகா+� வி+ணிேல ஏகா0தமாக வாழலா�. 

அ.ப< வாBபவ�க� தா% ச.த/ஷி ம+டல9�… -,வ ந�ச�திர9�…! 

ஞான,> ெகா*+,# அ>0 ஞான வா+,க0 

தியானமி,கிேற%… என� ஒ%&� கிைடகவி�ைல… தியானமி,கிேற%… 

எ% ெதாழி� ந%றாக நடகவி�ைல எ%& தவறான எ+ண�தி � ெகா+� 

ெச�லாம� 

1.தியானமி,கிேற%… “ெதாழி� நட��” எ%ற எ+ண� வர.ப��ேபா- 

2.ந�
க� ேதட ேவ+<ய- இ�ைல. 

தியான�தி% நிைலக� நா� எ�கி%ேறாெம%றா� இ0த உண�3 தானாகேவ 

வ,�. நம� ேவ+<ய- அ-. அைத எ�க.ப��ேபா- இ0த உட� ப றி% 

நிைலகளி� மா ற� வ,�. இ- ேவ+��. 

ெதாழி� இ�ைலெய%றா� இ0த உடலி% நிைலக� வளரா-. இ0த உட� 

இ�ைலெய%றா� ஞான9� ெபற 9<யா-. 

ஆகேவ இைத.ேபா%& நாைள நா� இ,.பத � அ- ேவ+��. உ
கைள ந�
க� 

ந�ப ேவ+��. உ
கைள இயகி ெகா+<,�� ஈசைன மதி�- நடக 

ேவ+��. உ
களா� நி�சய� இ- 9<;�. 

இ%& ச�பாதி�-… ந%றாக இ,க ேவ+�� எ%& எ+?கிற��க�. 

1.ஆனா� உ
களிட� இ,கH<ய உய�0த �ண�ைத நா% தி,<னா� 
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எ%னவா��…? 

2.என�� உய�0த �ண� வ,�. 

ஆகேவ தி,�வ- எ-வாக இ,க ேவ+��. அறிவி% த%ைம ெகா+� நா� 

எைத� தி,ட ேவ+��…? 

1.த�ைமகைள அக &� அ,� ஞான�ைத நா� தி,�த� ேவ+��. 

2.அ0த அ,� ஞான�ைத Cக�0தா� நம�� இ,�� த�ைமகைள அக &� சதி 
ெப&கி%ற-. 

தி,ட% எ%& ெசா�ல.ப��ேபா- இ�தைன வைகயான நிைலகைள எ��-� 

ெசா�கி%றா�, நம- �,நாத� மாமக/ஷி ஈ�வராய �,ேதவ�. 

ஏென%றா� சாதாரணமாக அவ/டமி,0- த.பி வர9<யா-. ஒ, வா��ைதைய� 

ெசா�லிவி�டா� 10 நா�க�� ந�ைம இ:�- “வா�� வா��” எ%& 

வா�<வி�வா�. 
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நா� ேபXகிேற� எ�A யா># எEண ேவEடா#… ஞானிகளி� அ>0 

வா+,க0 தா� இ/ேக ெசய�ப* தி+ ெகாE5>+கிறC 

  

நா� எைத எ+?கி%ேறாேமா அ- உயி/ேல ப�ட-� ஜ�வ% ெப&கிற-… அ- 

பிராணாயாம�. அ0த உண�வி% சதி என�� ப�ட3டேன ஜ�வ% ெப&கி%ற-. 

இத �. ெபய� பிராணாயாம�. 

ஆனா� ஒ, பக� Gைக அைட�- கா ைற இ:�- உ���� ெகா+� 

ேபா1� ேச��- மீ+�� ெவளிவி�டா� இ- பிராணாயாம� எ%& இவ�க� 

ெகா+� ேபாகிறா�க�. 

அ%& கீைதயி� ஞானிக� ெசா%ன- ேவ&. இவ�க� ெசா�6� நிைலக� ேவ&. 

�+டலினிைய� த�< எ:.>வ- எ%& 9-�� த+<� இ,கிற- எ%& 

Gலாதார�ைத� த�< எ:.>கிறா�க�. 

1.Gல� எ%ப- உயி� 

2.ஆதார� எ%ப- உண�3. 

3.நம�� இ,�� ந�ல உண�ைவ� த�< எ:.பி 
4.ெம1 உண�ைவ� தன�� ேச�க ேவ+�� எ%& அ%& ெசா%னா�க�. 
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இவ�க� ெசா%ன மாதி/ 9-�� த+<� த�< எ:.பினா�… எவ% 

ெசா%னாேனா அவ% எ+ண�ைத ெகா+� இ0த ஆதார�ைத� 

த�<ெய:.பினா�… அவJ�� வச.ப��-வ- தா% இ0த 9ைற. இ.ப<� தா% 

இவ�க� ெச1கி%றன�. 

Gல� எ%ப- த% உயி�. ஆதார� எ%ப- தன�� இ,�� உண�ைவ� த�< 

எ:.>வ- தா% அ-. 

அ%& ஞானிக� ெசா%னைத எ�லா� வி��வி�� இவ�க� ஒDெவா,வ,� 

த
க�� ஒ, ெபயைர ைவ�- ெகா+� ெசய�ப��தி ெகா+<,கி%றன�. 

ஏென%றா� பிறைர �ைற H&கிேற% (ஞான�,) எ%& யா,� எ+ண 

ேவ+டா�. >�தக
களி� ஒ,வ� பிராணாயாம� ெச1வ- எ.ப<…? எ%& எ:தி 
ைவகிறா� எ%றா� அைத கா�<6� நா% ஒ%ைற� ேச��- >திதாக க+� 

பி<�-� ெசா�கிேற% எ%& இ.ப< நிைறய வ0- வி�ட-. 

அ%& ஞானிகளா� ெகா�க.ப�ட உய�0த த�-வ
க� எ�லா� மைறக.ப�� 

வி�ட-. அ0த உண�3க� அழிக.ப�ட-. 

1.இ,0தா6� இ%ைறய கைடசி� த,ண�தி� இ- ெவளி.ப�கி%ற-…! 

2.நா% (ஞான�,) ெவளி.ப��-கிேற% எ%& யா,� த.> கண�. ேபா�� 

விடாத��க�. 

3.என� ஒ%&� ெத/யா-… 

G%றா� வ�.> தா% ப<�தி,கிேற%. 

ஏென%றா� உ
கைள மாதி/ >�தக�ைத. ப<க என�� ெத/யா-. அ0த� 

திறJ� இ�ைல. அ0த விளக9� என�� ெத/யா-. 

இைத எ�லா� கா�<ய அ0த ெம1 ஞானிகளி% அ,� வா�க� தா% இ
ேக 

ெசய�ப�கி%ற-. 

ந�
க� எ�லா� அ0த அ,ைள. ெபற ேவ+�� எ+ணி வர.ப�� ேபா- 

1.உ
க� பாகிய�தி� நா% எ+ணி எ+ணி எ�க.ப�� ேபா- 

2.அ0த ஞான�தி% சதி 9தலி� என�� விைளகிற-. 

இ0த உண�வி% த%ைம இ
ேக ெவளி வர.ப�� ேபா- யா� இைத 

ேக�கி%றனேரா அவ,���� விைளகிற-. 
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ஒ, ெச<யி% மண� அ��த��- வி�ைத ஊ%&� ேபா- அத �� ஈ�க.ப�� 

மீ+�� அேத ெச<யாக விைளவ- ேபா� தா% அேத மண�தி% த%ைம இ
ேக 

விைளகிற-. 

ஆகேவ “நா% ேப8கிேற%…” எ%& யா,� எ+ண ேவ+டா�… என� இ- 

ெத/ய3� ெத/யா-. �,நாத� கா�<ய வழிக� ெகா+� அைத நா% எ+ண.ப�� 

ேபா- அ0த உண�வி% ஆ ற� வ,கிற-. 

1.ந�
க� எ�லா� அ0த மக/ஷிகளி% அ,� சதி ெபற ேவ+�� 

2.உ
கைள அறியாத இ,� ந�
க ேவ+�� 

3.ெம1 ஒளி உ
க��� படர ேவ+�� 

4.உ
க� ேப�8� G�8� பிற/% இ,ைள ந�க ேவ+��. 

5.ேக�ேபா� உ�ள
கைள மகிBவிக ேவ+�� எ%& நா% எ+?கி%ேற%. 

6.அ0த உண�வி% த%ைம என�� பைடகி%ற-… எ% �, கா�<ய ெநறிக� 

ெகா+�. 

அவ� ெசா%ன வ6 ெகா+� நா% அைத. ெபற 9<கி%ற-. இ0த உண�வி% 

வி�ைத விைளவிக3� 9<கிற-. அ0த வி�ைத எ�ேலா,���� படர� 

ெச1ய 9<கிற-. உ
க� உ�ள�திேல பதிய� ெச1ய 9<கிற-. 

இைதேய ந�
க� எ+?� ேபா- அ0த உண�வி% த%ைம உ
க����� 

விைளகிற-. அத% Gல� ம றவ,���� அ,� ஞான�ைத விைளய� ெச1ய 

9<;�. அ,ளான0த� ெபற 9<;�. 
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ஆEடவY+, நா# தர ேவE5ய காணி+ைக – ஈ:வரப;ட= 

  

ந� Fமியி� பல கால
களாக3� இ%ைறய கால
களி6� பல� பல உ+ைம 

ஆரா1�சி நிைலயி� பல சாதைனகைள ெவளி.ப��தி ெகா+ட தா% 

வ0-�ளா�க�… அேத வழி� ெதாட/6� வாBகி%றன�. 

ஆனா�.. 

1.மனித% பல >திய >திய C+ணைல ஈ�.பா� பல ெசய�கைள� ெச1கி%றா% 

எ%றா6� 

2.அ0த மனித% த% ஆ�ம உயிர?வி �.. அ0த ஒளியி% பா� ெச�வத �க0த 

வழி ஆ ற� ெபறவி�ைல. 

பல ேமைதக� உ+�…! ஆனா6� அ0த ேமைதகளினா� எத% அ<.பைட 

ஆரா1�சி ஈ�.பி� த% எ+ண ஞான�ைத� ெச6�தி வழி ெப&கி%றனேரா… அத% 

ெதாட� ஞான� ஒ%றி% பா� ம��� அவ�களி% ஈ�.பி� 8வாச� உ�ளதனா�… 

அத% 8ழ சி வ�ட�தி� ம��� தா% உ�ளன�. 

உடைல வி�� ஜ�வ% பி/0த பிற�� அேத எ+ண ெசய6காக. பிறிெதா, ஜ�வ 

ஆ�மா3ட% ெதாட��சி.ப��தி ெகா+�� அ�ல- மீ+�� ஒ, ெஜ%ம�தி � 

வ,கிறா�கேளய%றி த% ஆ�ம ஜ�வ உயிர?வி% வள��சியி� ஒளி அைல;ட% 

கலகவி�� நிைல எ1-வதி�ைலய.பா. 

இ
ேக ேபாதிக.ப�� நிைலக� ெகா+�… 

1.ஒDெவா,வ,� எ+ண�தா� எ��� 8வாச�தி� C+ணிய ஈ�.பைலயி% 

நிைனைவ� ெச6�தி 
2.சதி ெகா+ட மகா%களி% ஒளி;ட% ந� எ+ண C+ணிய அைல பதி;� 

ெபா:- 

3.அத% ெதாட/லி,0- அவ�களி% ஒளி அைலைய ந� உயிரா�மா ஈ�கH<ய 

வழி� ெதாட� ெப & 

4.இ0த உடலி� உ�ள பல ேகா< உயிர?க�� அ�மகா%களி% ெதாட� 

அைல;ட% கல�� வழி நிைல ெப றா� 

5.இ%& இ.பிரப4ச ஆதி சதியி% வள��சியி� வள�0-�ள பல ேகா< 

ேகாள
களி% வள��சி ஏ ப��திய 

6.ச.த/ஷிகளி% ஒளி வ�ட� ேபா� ந� நிைல;� நிைல�- நி �� 
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எ��� எ+ண�ைத ெகா+� தா% ஒDெவா, வள��சி;ேம. மனிதJ� 

ம��ம�ல.. ம ற எ�லா நிைலக��ேம…! 

1.மனிதJ� எ.ப<� த% எ+ண�தி% 8வாச ஈ�.ைப இ0த உட� பி�ப� பலவாக 

உ�ள நர�>களி� ஈ��- 

2.இ0த உட� 9:ைம�ேம எ+ண�தி% சதி பி�ப� பர.>கி%றேதா 

3.அைத. ேபா%& ஜ�வ% ெகா+ட தாவர
க��� ம ற ம ற எ�லா இய ைக 

வள
க��ேம 

4.இ0த ஈ�.பைலைய உறி4சH<ய நர�>க� உ+�. 

அமில�தி% ஒளி சதிைய ஈ��- ஜ�வ% ெப & -<.> நிைல ஏ ப�� 

நிைலயிேலேய “ஈ��� கா0த நர�>க�…!” வள��சி ெப&கி%றன. 

ஆனா� மனித� 8வாச ஈ�.பினா� எ0த ஈ�.பி% நிைலயி� மனித% உட� 

பி�ப�தி� நிைற0-�ள இர�த�தி� அவ% எ�கH<ய எ+ண�தி ெகா.ப 

எ�லா� அவ% உடலி� உ�ள இர�த�தி� வள,� ஜ�வ அ?களி% நிைல;� 

கல0- வி�கி%ற-. 

ஒ, நிைல ெகா+ட 8வாச� ெகா+டைவ தாவர
க�. 

1.மனிதைன;� ம ற மி,க�ைத;� ஒ�த இர�த ஓ�ட� 8ழ சி இ�லாம� 

2.நர�பி% ஈ�.பினாேலேய ஒ, நிைலயி� கா0த சதிையேய ஈ�க வ�ல- 

தாவர�. 

பலவாக உ�ள எ+ண கல.பி� பலவ ைற;� எ+ணி வா:� மனித% த% 

எ+ண�தி� எ��� ஒDெவா, நிைலயினா6� அவ% பி�ப உடைல அவேன 

பல நிைலக�� உ�ப��தி ெகா�கி%றா%. 

இ0த நிைலயிலி,0- எ�லா� மீ+�… பல நிைலக� ேமாதி�� நிைலைய ந� 

எ+ண�தி� பதிய விடாம� “சமமான நிைலயி�” ந� எ+ண ஈ�.ைப 

வழி.ப��திட� ேவ+��. 

ஆகேவ வாBைக�க0த ெசய6ட% இ0த எ+ண�ைத ஒDெவா, ஆ�மா3� 

த% பிற.பி% உ+ைமைய உண�0- ெகா��
க�. 

ஆ+டவனி% சதியி� அவத/�த… 

1.ஆ+டவ% எ%ற உயிரா�மா3ட% வா:� நா� 
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2.அ0த ஆ+டவJ� உக0த காணிைகயாக ந�ைம நாேம ஆ+டவனாகி 

கல.ப- தா% 

3.மனித ஆ�மாவி% எ+ண வள��சியி% வழி� ெதாட� இ,0திட� ேவ+��. 

அ- தா% ஆ+டவJ� நா� த,� காணிைக. 

ஞான,> ெகா*+,# அ>0 ஞான வா+,க0 

நா� எ+ணி எ��- ெகா+ட ஒDெவா, �ண9� த%ைன வள��- ெகா�ள 

90-கி%ற-. 90-� ெபா:-… 

1.த�ைமைய அக &� சதியாக எ��தா� த�ைமகைள அக &� 

2.ந4சான உண�ைவ நம�� எ��- ெகா+டா� ந4சி% த%ைம நம�� ந�ல 

�ண
கைள அழி��. 

இ0த. ேப,+ைமைய அறி0- ெகா�வத ��தா% ேகாலமாமக/ஷி எைத எைத 

எ��தா�…? ெவ&�தா�… அறி0தா�… ஞான�தா� உண�0தா�…? எ%ற நிைலைய 

அறிய யா� இ
ேக ெகா�\/� அDவள3 கால� த
கியி,0- ெஜபமி,0ேதா�. 

அ
ேக த+ண�� கிைடயா-… உண3 கிைடயா-… ஒ%&� கிைடயா-. எ�ைம 

இ
ேக வி��வி��� ெச%& வி�டா� �,நாத�. இ
ேக பல நா�க� த
கிவி��. 

பி%>தா% ெவளிேய வ0ேதா�. யா,�� ெத/யா-. 

இDவா& அறி0- ெகா+ட நிைலகைள உ
க��� பதி3 

ெச1கி%ேறாெம%றா�… 

1.எம- வா��ைதைய ேக�ப- ெப/த�ல… 

2.எ�ைம. பி%ப &வ-� ெப/த�ல…! 

ஆனா� நா� 90ைதய நிைலகளி� பதி3 ெச1த நிைலக� நம�� உ+�. அைத 

நா� அடக ேவ+��. 

நம- அ%ப� ஒ,வ� ஆ�ேடாைவ ேவகமாக ஓ�< வ,கிறா�. அ.ெபா:- அ- 

அவ,� �ஷியாக� ெத/கிற-. ஆனா�, தேபாவன�தி% ேக�<% பக� 

வ,�ேபா- பிேர ேபா�ட3ட%… ச/யான ேநர�தி� தி,.பாம� வி�டதா� 

கவிB0- வி�ட-. அவ� த.பி வி�டா�. வ+<யி� இ,0தவ� சிகி ெகா+டா�. 

இத ெக�லா� காரண�… 

1.நம- உண�3களி� ேவக� எ-ேவா அதி� மகிB�சிைய� @+��. 
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2.அதனி% ேவக� ெசயலாக ேவைல ெச1;� 

3.ஆனா� இத% விைளைவ நம�� எ.ப< ஊ��� எ%பைத� ெத/0- 

ெகா�வத காக�தா% இைத� ெசா�கிேறா�. 

இேத மாதி/தா% நா� ஆ�வமாக� தியான� ெச1- ெகா+<,கிேறா�. அ.ப< 

ஆ�வமாக இ,��ேபா- 90ைதய நிைலக� நம�� இய��ேபா- 

1.எ%ன�ைத� தியான� எ��ேதா�… இ.ப< வ,கிறேத…! 

2.நா� ெஜயிகவி�ைல… ந�மா� 9<யவி�ைல ேபா6� எ%& விரதி 
அைட0-வி�வா�க�. 

யா� ந�
க� ெபறேவ+�ெம%ற ஆ�வ�ைத� @+�கி%ேறா�. இ0த உண�வி% 

த%ைம மனக��.பா� இ�லாதப< இயகி வ,கிற-. 

1.ஏ கனேவ பதி3 ெச1த உண�3க� �&ேக �&ேக வ,கிற-. 

2.நா� ெச1;� தியான� ச/யாக இ�ைலேயா எ%& எ+ண� @+��. 

இ.ப< 90ைதய நிைலகளி� பதி3 ெச1த நிைலக� நம�� உ+�. அைத நா� 

நி&�த ேவ+��. இ0த ஆறாவ- அறிவி �� அ0த ெம1 ஞானிகளி% உண�ைவ 

கவ,� திறைமயாக வரேவ+��. இைத. பைடக ேவ+��. 

இ- தா% பிர�மாைவ� சிைறபி<�தா% 9,க%. 



73 

 

                                                                                  ESWARAPATTAR android app 

 

 



74 

 

                                                                                  ESWARAPATTAR android app 

 

 

தி>+கைடZ= அ4தகேண:வர�� த Cவ# எ�ன…? 

  

ஒளிைய க+டபி% இ,� எ.ப< மைறகி%றேதா அைத. ேபா� ெம1 ஒளியி% 

த%ைமைய அ0த மக/ஷிகளி% அ,� சதிகைள நம�� எ�க.ப�� ேபா- 

இ0த மனித வாBைகயி� சி0தைனைய �ைறக� ெச1;� உண�வி% 

த%ைமைய அ- பிளக� ெச1-வி��. 

இ0த உடலி� நா� இ,க.ப�� ேபா- ஒDெவா, ெநா<யி6� அைத எ��- 

வள�க� ெச1- உயி,ட% ஒ%றி ஒளியாக மா &வ- தா% நரசி�ம அவதார�… 

அ��- க�கி. 
1.இ0த உடைல வி��� ெச%ற பி% 

2.ஒளியி% சTரமாக எ%&� நிைலயான சTரமாக அ- வ,கி%ற-. 

அத �� தா% “மா�க+ேடய%” கைதைய கா�<னா�க� ஞானிக�. எ%&� 

பதினா& எ%ற நிைலயி� 

1.எமைனேய அவ% சிைற.பி<�தா%… எமைன வ �B�தினா%…! எமைன ச�ஹார� 

ெச1தா% எ%& 

2.தி,கைடZ� அ9தகேண�வர�…! ஆலய�தி� கா�<;�ளா�க�. 

அதாவ-… இ0த உயி� Fமி�� வ0த நிைலகளி� 

1.8ைவமிக அ9தமாக கேண�வரனாக� தன�� ேச��- 
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2.அ0த ஒளியி% சTரமாக அ8�த�ைத ந�கி எ%&� பதினாறாக ஒளியி% 

த%ைமயாக அ- ேச�0த-. 

அ
ேக �தல வி,�ச� எ-..? 

பி4சிள� ெகா<…! உயி/% த%ைம ெகா+� அ- எ.ப< இளைம. ப,வமாக 

எ%&� பதினா& எ%ற நிைல அைடகி%றேதா அைத கா��கி%றன�. 

அ0த ெகா<ைய எ��- ெகா+டா� எ�லாவ றி6� ப��… அைத ஒ�<ேய 

த:வி. பட,�. 

ெகா< ஒ%ைற ஒ%& பட�0- அ- எ.ப<� த% ச�ைத எ��- வள�கி%றேதா… 

அ- பட�வ- ேபா� நம�� அ0த உண�வி% ச�தாக… 

1.எ�ேலா/% உண�3கைள;� 

2.அ,� ஞான வழியி� வள�க ேவ+��. 

3.அ- தா% யா� (ஞான�,) ெசா�6� H��� தியான� எ%ப-. 

நரசி�ம அவதார� எ�க ேவ+�� எ%றா�… எ%&� பதினா& எ%ற நிைலைய 

அைடய ேவ+�� எ%றா� இ0த� தியான�ைத எ�க ேவ+��. 

அைத வி��- வி�� அ0த� சாமி ெச1;�… இ0த� சாமி ெச1வா�… யாக� 

ெச1;�… ம0திர� ெச1;�… த0திர� ெச1;�… எ%றா� யா,� ஒ%&� ெச1ய 

9<யா-. 

உ
கைள ந�
க� ந�>
க�.. உயிைர கட3ளாக மதி;
க�. உடைல ஆலய�ைத 

மதி�- அ,� மக/ஷிகளி% அ,� சதிகைள உடலிேல விைளய� ெச1;
க�. 

அைத எ�ேலா,�� கிைடக� ெச1;
க�…! 
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எEண ைத ஒ>நிைல&ப* தினா� “[Eணிய அைலயி� ஈ=&&ைப& 

ெபறலா#” – ஈ:வரப;ட=  

  

அமில �ணமான பி�ப சிவJ�… அத% வள��சி�… ஜ�வ �ணமான கா0த ஒளி 
சதி ஈ�.பி � வ0த பிற� தா% அDவமில �ண�தி ேக ஜ�வJ� அத% வள��சி 
நிைல;� ஏ ப�கி%ற-. 

அமில பி�ப� திட.ெபா,� இ�லாவி�டா� கா0த ஒளி சதி�� சதியி�ைல. 

அ�சதி நிைல பட�0- பி�ப அமில� ஜ�வ% ெபறாவி�டா� இத% ஜ�வ வள��சி;� 

இ�ைல. 

இத% �ண அ<.பைட தா% நா9�… எ�லாமி� எ�லா9ேம…! 

இத% வழி� ெதாட� ெகா+� வள�0- வா:� நா�… 

1.நம� இ0த மனித உட� ெபறH<ய ஆ ற� ெபற எ�தைன ேகா< ஆ+�க� 
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ஆகி%றன…? எ%ற உ+ைமைய உணராம6� 

2.உய�வி% வழி�� ெச�லாம6� ந�ைம நாேம அழி�- வாBகி%ேறா�. 

மா
கனி அத% 9 றிய நிைல ெப ற3ட% அத% வ+ண9�… 

வ+ண�தி ேக ப மண9� உ�ள கனியி% 8ைவ இனிைம எ.ப< உ�ள-..? 

�&கிய கால வள��சி 9 றலிேல 

1.9 றிய ந%� ப:�த மா
கனியி% வ+ண�ைத;� மண�ைத;� க+ட3ட% 

2.”8ைவ நிைற0த கனி…!” எ%& எ+ணி உ+ண� -<கி%ேறா�. 

இத% நிைல ேபா� மனிதனி% வள��சி நிைல இ,0- வி�டா� மனிதனி% உட� 

பி�ப அழ��.. எ+ண மண9�… இனிைம;� �ண ேதவனி% சதியாக 

8ட�வி�ம.பா…! 

பி4சி� மா
கனி -வ�.பாக3� >ளி.பாக3� தா% உ�ள-. அைத. ேபா%& 

ஆர�ப வள��சியி� அறியா மனிதனாக இ,0தா6� த% அறிவா றைல 

ஞான�தி% ேம�பா�<� 9 றி. ப:�- இனிைம ெகா�ள ேவ+��. 

அமில ஈ�.பி% வழி� ெதாட/னா� ந� Fமியி% எ+ண ற சதிக� 

நிைற0-�ளன. பல வ+ண
கைள;� மண
கைள;� 8ைவகைள;� ஆர�ப 

கால�திேலேய Fமி வள��சி ெகா+� வழி வரவி�ைல. 

ஒDெவா%றி% வழி� ெதாட� அமில �ண�தி% ஈ�.> சதியி% “சிவ சதி எ%ற 

சி
கார கலைவ ஈ�.பி� தா%..” இ%& Fமியி� நிைற0-�ள இய ைக 

வ+ண9� 8ைவ;� மண9� உ�ளன. 

பல வ+ண
க� >Uப
க�� எ.ப< வ0த-..? கனிக�� 8ைவ எ.ப< 

வ0த-…? 

பட�0த அமில பி�ப� அத% ஈ�.பி� கா0த ஒளி சதி ெப ற3ட% “வ+ண�-. 

F�சி” எ%ற பல வ+ண
க� நிைற0த அ.F�சி ஜ�வ% ெப&கிற-. 

இ.ெபா:- உண��-வ- Fமி தாவர வள��சி ஏ ப�ட நா�களி� ஆர�ப�தி� 

வ0தத% நிைல. 
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இ0த வ+ண�-. F�சி சில தாவர
களி% ேம� த% அமில�ைத… அமில� எ%ப- 

த% கழிவி% 9�ைடைய இ�டதினா�.. அதிலி,0- அத% அமில 8வாச� பட�0த 

பிற� வ+ண. >Uப
க� கிைட�தன. 

1.அ0த வ+ண�தி% Fவிலி,0-தா% ேதன �க� ஜ�வ% ெகா+டன. 

2.த% ஜ�வJ�க0த ஆகாரமாக அ0த. Fவிலி,0ேத த% ஆகார�ைத உறி4சி 
எ��-� ேதன �க� வள�0தன. 

ேதன �க� இ�லாவி�டா� “8ைவ நிைற0த கனி…” எ-3ேம இ�ைல…! 

இ.ப< உலக இய ைகேய ஒ%றிலி,0- ஒ%& மா&ப��… ஒ%ெற��த அமில� 

ஜ�வ% ெகா+�… அத% ஜ�வ% மா ற� ெகா+� பிறிெதா, ஜ�வJ� வள�0- ந� 

Fமி ஓ< ெகா+��ள-. இ0த அமில�தி% நிைலயிலி,0- தா% எ�லா 

சதிக�� ஜ�வ% ெப&கி%றன. 

ஆயிர� கால
க� ஒ, நிைல ெகா+ட C+ணிய ஈ�.> அைலயி% சதியினா� 

நாக� மாணிகக�ைல� த%J� வள��- ெகா�கி%ற-. 

மாணிக க�ைல வள��- ெகா�ள நாக� எ.ப< வழி. ெப ற-…? ம ற 

ஜ�வ%கைள கா�<6� 

1.நாக�தி% க+ ஒளி ஈ�.> 

2.C+ணிய மி% அைலைய ஈ�கவ�ல ெசய� ெகா+ட-. 

3.நாக� ஒ, ெபா,ைள. பா��தா� அ.ெபா,ளி% பி�ப� அத% க+ணிேல 

4.பல மணி ேநர�தி �. >ைக.பட�தி� பதி0-�ளைத. ேபா� பதி0தி,��. 

சி
க�தி% நிைல;� ஏற�ைறய நாக�தி% ஈ�.பைல� ஒ�த- தா%. ஆனா6� 

அத% வள��சி நிைலயி� நாக�ைத. ேபா%& C+ணிய ஈ�.பி% பதி.> இ�லாம� 

சி
க�தி% -<.> ஆேராஷ�தி% நிைலயா� வள��சி ெபறவி�ைல. கா0த 

ஈ�.பி% ரசமணியி% அப/தமான ஒளி ஈ��� க+க� சி
க�தி% க+க�. 

இதைன எ�லா� உண��-� 9ைற எத �..? 

C+ணிய ஈ�.பைலயி% சதி அமில
க� நிைற0-�ள பல பிராணிக� மி,க
க� 

இ,0தா6�… மனிதைன ஒ�த அறிவா ற6� அ
க அவய
க�� ெபறாததினா� 

அவ றி% நிைல >/யாம� ெச%& வி�ட-. 
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மனிதJ�� ெசயலா &� திறைம ெகா+ட அ
க அவய
க�� அறிவி% 

வள��சி;� உ�ள ெபா:- இ0C+ணிய ஈ�.பைலைய 

1.N/யனி% ஒளி அைலயிலி,0- – பலவாக நிைற0-�ள இ0த. Fமியி% அமில 

�ண�தி% உதவியினா� 

2.மனித% பல எ+ண�தி� த% ெஜப�ைத� சிதறவிடாம� 

3.C+ணிய ஈ�.பைலைய த% எ+ண ஈ�.பி� ெச6�-� ெபா:- அDெவ+ண 

ஈ�.ேப 8வாசமாக 

4.கா றி� உ�ள த% எ+ண�தி �க0த ஈ�.> �ண C+ணிய அமில சதிைய� 

த% உட� 9:ைம�� பர.ப� ெச1கி%ற-. 

இDெவ+ண�ைத “ஒ, நிைல.ப��-
க�…!” எ%பத% ெபா,� இ- தா%. 

“ஒ, நிைல…” எ%ப- ஒ%றி% பா� உய� ஞான எ+ண�ைத� ெச6�தி 
1.அ0த ஒளி அமில �ண�ைத C+ணிய ஈ�.பாக 

2.ந� 8வாச� எ��� வழி நிைல ஏ ப��தி ெகா�ள� ேவ+��. 

ஞான,> ெகா*+,# அ>0 ஞான வா+,க0 

நம- வாBைகயி� நா� தவ& ெச1யாமேலேய… பிற,ைடய த�ைமகைள நா� 

க+�ண,�ேபா- 

1.உணர�தா% அைத. பய%ப��த ேவ+��. 

2.உண�0தபி% அைத ந�கிவி�த� ேவ+��. 

அதாவ- ெத/0- ெகா�ள. பய%ப��த ேவ+��. ஆனா� ெத/0த உண�3கைள 

உடலிேல இைண�திட Hடா-. அைத ந�கிட� ேவ+��. 

த�ைமக� எ-ேவா அைவகைள ந�கி… ந%ைமயி% பய% எ-ேவா அைத 

ஆக.F�வமான நிைல� நா� மா றிட� ேவ+��. 

இ%& நா� மனிதனாக இ,கி%ேறா�. நா� கார�ைத� தனி�- உணவாக 

உ�ெகா+டா�, கார�தி% உண�3க� நம�� 8ைவய றதாக மா &கி%ற-. 

ஆனா� அேத சமய� அ0த கார�ைத ம றைவக�ட% இைணக.ப��ேபா- 

8ைவ மிகதாக மா &கி%ற-. 

இேத ேபா%&தா% 

1.மனிதனி% வாBைகயி� பிற/% கச.பான உண�3க� ெவளி.ப�வைத 
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ேக��ண�0தா6� 

2.பிற/% வாBைகயி� க�� ேநா; & அவ�க� ப�� ேவதைனைய. பா��- 

ெசா�லா� ேக��ண�0தா6� 

3.உண�0த அ�சதிைய ந�மி� அ- இய
கா- தைட.ப��த ேவ+��. 

உணர. பய%ப��தி ெகா�ளலா�. ஆனா� அ��த கண� அதJைடய 

த�யவிைனயாக� ெசய�ப�� நிைலைய மா றிட� ேவ+��. 
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கடUளி� அவதார தி� ஆைமைய ஏ� ேபா;டா=க0…? – \=ைம அவதார# 

  

க+ ெத/0த பி பா� ஒ, >: எ%ன ெச1கி%ற-…? 

>: பாைறயி% மீ- நக�0- ெச�கிற-. அ0த. பாைறயிேல ெவயி� ப�கி%ற-. 

ஆனா� அதிேல 9தலி� ெவயி� இ�ைல. 

>: அத% மீ- நக�0- ெச�ல.ப�� ேபா- ெகா4ச� ேநரமாகி%ற-. ஆனா� 

அத �� ெவயிலி% க�ைமயாகி. பாைற Nடாகி%ற-. 
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Nடா�� ேபா- தா
க 9<யாத நிைலக� ஏ ப�கி%ற-. 

1.அ0த ேநர�தி� த% க+ ெகா+� த%ைன கா�- ெகா��� உண�3 ெகா+� 

நாலா>ற9� பா�கி%ற-. 

2.அ.ேபா- அ
ேக 8 றி இ,�� ெச<க�� அதனி% நிழ6� >:வி �� 

ெத/கி%ற-. 

அேத சமய�தி� அ0த ெவயி� ெச<யிேல ப�� அ0த மண� ெவளி வ,கிற-. அைத 

இ0த. >: க+ ெகா+� H�ைமயாக. பா�கி%ற-. 

அதிலி,0- வரH<ய அ0த மண�ைத >:வி% க+ணி� உ�ள கா0த. 

>லனறி3… ச�தியபாமா கவ�கி%ற-. 

1.அ0த� ெச<யி% நிழைல;� மண�ைத;� 8வாசி�த பி% ச�தியபாமா 

உண��-கி%ற-. 

2.அதாவ- அ
ேக நிழ� இ,கி%ற- எ%ற நிைனைவ ஊ��கி%ற-. 

அ0த மண�தி% த%ைம ெகா+� நிழ� இ,கிற- எ%& கா�ட.ப�� ேபா- 

Gஷிகவாகனா H�ைமயாக கவனி�- அைத� 8வாசி�- அ0த உண�வி% த%ைம 

எ+ண� ெகா+� அ0த நிழ6� இ0த உடைல அைழ�-� ெச�கிற-. 

அ.ப< அைழ�-� ெச%றா6� 

1.இ
ேக அ<�த ெவ.ப9� 

2.இ- ஏ கனேவ உணவாக உ�ெகா+ட நிைல;� 

3.அ
ேக ெச<யி% நிழ� ேவ&. 

இ,0தா6� அ0த நிழ6காக ேவ+< அைத எ+?கிற- த%ைன காக…! 

ஆனா� அ0த� ெச<யிலி,0- வரH<ய மண�ைத Cக�0த-. இ0த உண�வி% 

த%ைம அத �� விைனயாக� ேச�கி%ற-. Gஷிகவாகனா. ஆனா� த.பி�- 

வி�ட-. 

ெச<ைய க+ ெகா+� பட� எ��த-. அ0த� ெச<யிலி,0- உண�வி% 

த%ைமைய� ச�தியபாமா உண��-கி%ற-. உ���� ேபான3டேன இ0த 

உட6�� உண�3க� எதி� நிைல ஆகிற-. 
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ஆனா� இ0த உடைல கா�- ெகா�ள� ெச%ற-. அைத Cக�0- பா��த 

உண�வி% ச�- உ�ேள ேச�0- வி�கிற-. 

நா� ந�லவராக இ,கி%ேறா�. ஒ,வ� கUட.ப�டா� எ%ன ெச1கிேறா�…? 

ஐேயா… பாவேம…! எ%& அவ�க� ெசா%னைத எ�லா� ேக�� ைவ�- 

ெகா�கிேறா�. 

அ0த விைன எ�லா� இ
ேக ேச��த பி பா� மா/…! மா/ய�மைன ஏ% 

ைவ�தி,கி%றா�க�…? அ0த� சதி எ%ன ெச1கிற-..? 

கUட.ப�வைத. பா��- நா9� அ
ேக ேவதைன.ப�ேடா� இ
ேக நம���� 

அேத ேவதைனயாக வ0-வி�கிற-. அ- தா% மா/. (அ
கி,.ப- நம���� 

மாறி வ,கிற-) 

அேத ேபா� தா% இ0த. >: அ
ேக ேவதைன.ப�ட-. 

1.அதிலி,0- த.பி�- ெகா�ள H�ைமயாக எ+ணிய-. 

2.அ0த உண�வி% த%ைம அ0த� ச�ைத� தன�� எ��- மா/… 

3.இத �� வ0- அ- விைனயாக� ேச�கிற-. 

9தலிேல த% உண�3�� ேவதைனயாக� ேச�0த-. காரண� அதனி% ச�- 

ெவ.ப�… N� அதிக�. ஆனா� ெச<யி% மண�தி% ச�ைத “அ0த நிழைல. பட� 

எ��த-…” இ0த உண�வி% ச�- உடலி� விைளகி%ற-. இத �� 

எதி�நிைலயாகிற-. 

ஒ, எலி வ ��< �� வ
� ேபா�ட மாதி/ >:வி% உடலி� அ- வ
� ேபா�கிற-. 

வ
� ேபா�� அ0த விைனயி% ச�தாக� ேச��- விைன� நாயகனாக அ��த 

சTர� ஆைமயாக. பிறகிற-. 

ஆைமைய ெந,.பி� @கி. ேபா�டா� ஒ%&� ஆகா-. அ- N�ைட� தா
�� 

சதி ெகா+ட-. காரண� 

1.அ0த ெவயிலி% ெகா�ைமயான சதிைய இத �� தா
கி 
2.அதனி%& கா�- ெகா�ள ேவ+�� எ%& படெம��- 

3.அ0த� தாவர இன� ச�ைத Cக�0- இதJட% இைண�- 

4.அ0த உண�வி% த%ைம கன�த ஓ� ெகா+ட ஆைமயாகிற-.. அ0த ஓ�<ேல 

பா��தா� “வ/ வ/யாக” இ,��. 
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ப/ணாம வள��சியி� நா� எ.ப< வள�0- வ0ேதா� எ%பைத கா��வத �� 

தா% ஆைமைய. ேபா�� ஞானிக� கா�<;�ளா�க�. எைத H�ைமயாக உ & 

ேநாகி. பதிவா�கி%ேறாேமா அத �� தக அ��த உட� எ%& ெதளிவாக 

கா��கி%றா�க�. 

ஆனா� கட3ளி% அவதார�தி� ஆைமைய ஏ% ேபா�டா�க�…? எ%& ேக�டா� 

பதி� ெசா�ல� ெத/யாத நிைலயி� தா% நா� இ,கி%ேறா�. 

 

“சிவச+தி” ]ப தி� இரகசிய# – ஈ:வரப;ட= 

  

இ%J� மனித%… 

1.விைத 9தலா…? ெச< 9தலா…? 

2.ேகாழியிலி,0- 9�ைட வ0ததா…? 9�ைடயிலி,0- ேகாழி வ0ததா…? எ%ற 

த�க வாத�தி6� 

3.>ராண
களி� பைட�த காவிய
கைள அத% ைமய க,ைவ. பி/�- உண,� 

ஆ ற� இ�லா-� வாBகி%றன�. 

அறிவா ற6� ெசய� அவய
க�� வள��- ெகா+ட மனித% த% வள��சிைய 

உணராம6�… வளர ேவ+�� எ%ற நிைலய &�… இய ைகயி% உ+ைம 

வள,� வள��சிைய அறியாம6�… வாBகி%றா%. 
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�ண�தி6� பல நிைலக� உ+�. மன�தி6� பல நிைலக� உ+�. ஒலியி6� 

பல உ+�. இத% அ<.பைட வள��சி பல ேகா< ேகா< உ+�. 

ந� Fமியி% ஜ�வ சதிேய கா &�.. ஒலி;�… ந�,�… தா%. இ[ஜ�வ சதி 
இ.Fமிைய� 8 றி இ,�� கா & ம+டல�தி � அ.பா� இ�ைல. 

இ0த. Fமி� ஜ�வ% Fமிேயதா% எ��- ெகா�கி%ற-. பா�ெவளி ம+டல�தி� 

அ0த0த இட
களி� உ�ள அமில �ண
களி% 8ழ சி ெகா+ட சீேதாUண நிைல 

பட�0-�ள-. 

ந� Fமியி% கா & ம+டல�தி க.பா� உ�ள பா�ெவளி ம+டல�தி �� 

ெச%& வி�டா� ந� Fமியி� உ�ளைத. ேபா%ற ஜ�வ சதி மா& ெகா�கி%ற-. 

“ஜ�வ சதி…” எ%ப- Fமியி% 8ழ சியி� Fமி ஈ��- ெவளி க�� ஆவியினா� – 

அ0த கா & ம+டல�தி% 8ழ சியி� Fமியி% 8ழ%& ஓ�� ஓ�ட�தினா� 

இ0த ஜ�வ சதி அமில �ண� ெகா+� ஓ�கி%ற-. 

Fமி�� ெசா0தமான- தா% Fமிைய� 8 றி ெகா+��ள இ0த. ப�-. 

பதிைன0- ைம� நிைலயி� உ�ள கா & ம+டல�. 

90ைதய வினா ேபா%& சதி ெப/தா… சிவ% ெப/தா…? எ%ற வினா3� 

மனித/ட% உ+�. மனித ஆ�மாக� உணராத 9ைறயி�… 

1.சில சி�த�க� தா% அறி0தைத… உண�0தைத… மைற9கமாகி 
2.ச/ பாதி சிவJ�… ச/ பாதி சதி;மாக…! 

3.ஆ+டவனி% Kப�தி � மனித பி�ப உ,ைவ க�லி� வ<�- கா�<னா�க�. 

எ0த ஒ, அமில பி�ப9�… அமில� திடமாகி அ0த� திட�தி� எ��� ஒளி எ%ற 

சதியினா� ஜ�வ% ெகா+�… 

1.அத% 8ழ சியி� அமில9� H�கி%ற-. 

2.அமில�தி% வள��சிைய H�<னா� அத% ஈ��� சதி ஒளி அதிக.ப<யாக 

வள��சி� வ,கி%ற-. 

ந� Fமி;� ம ற எ�லா ம+டல
களி% ஆர�ப ஜ�வ%… “சிவ சதி…” எ% பி�ப 

வள��சி ெகா+ட- தா%. 

1.அமிலமான திட. ெபா,� தா% சிவனாக3� 

2.அமில9ட% ஈ�க.ப�ட கா0த ஒளி நிைல தா% சதியாக3� ஆனத.பா…! 
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அமில பி�ப சிவ% ஈ�கா வி�டா� சதியி% கா0த அைல பா10- அகா0த 

அைல�� சதி இ,கா-. அேத ேபா%& அமில �ண திட பி�ப சிவ�தி� அ�சதி 
ஒளி பாயாவி�டா� ஜ�வ% ெபற 9<யா-. 

இத% வள��சி நிைல தா% எ�லாமி� எ�லாமாக வள�0-… “வள��சி ெகா+ட 

அ+ட சராசர
க�� அைன�- ஜ�வ சதிக��…” உ,வாகி இய
கி 

ெகா+��ளத.பா…! இதி� சதி ெப/தா…! சிவ% ெப/தா…? எ%ற ேக�வி� 

இடமி�ைலய.பா…! 

1.சதி இ�லாவி�டா� சிவ% இ�ைல.. சிவ% இ�லாவி�டா� சதி;� இ�ைல. 

2.பி�ப� தா% “சிவ�..” பி�ப�தி% ஜ�வ% தா% “சதி…” 

3.சதி�� ஜ�வJ�� அ.பா ப�ட ஆதி சதியி% நிைலைய உண�0- வளர 

ேவ+�ம.பா..! (அைன�தி6ேம) 

சிவ% ஆ?ம�ல… சதி ெப+?ம�ல…! ஒDெவா, ஜ�வனி6� சதி;� 

சிவJ� இ,0தா� தா% அ[ஜ�வ% வாழ 9<;�. சி�த�களினா� மைற9கமாக 

மைற�- ெவளி.ப��திய நிைல தா% இ0த ஜ�வ சதி உ,வ நிைல…! 

விைத 9தலி� வ0ததா..? ெச< 9தலி� வ0ததா…? எ%ற வினாவி � 

அறிவா றலி% மனித% த% எ+ண�ைத� ெசய�ப��தினா� ஆர�ப 

வள��சியான ெச<யிலி,0- விைத…! எ%ற உ+ைமைய உணரலா�. 

ஞான,> ெகா*+,# அ>0 ஞான வா+,க0 

காைலயிலி,0- இர3 வைர நா� பா��த- ேக�ட- Cக�0த- அைன�-� ஓ…� 

நம�சிவாய ஓ…� நம�சிவாய எ%& ந� உட6�� எ�தைனேயா உண�3களாக 

உ,வாகி ெகா+ேட இ,கி%ற-. ச0த�.ப�தா� நா� Cக�0ததி� த�ைம ெச1;� 

உண�3க�� உ+�. 

அ.ப< உ,வான அ?க�� உண3 ேதைவ. நா� Cகர.ப�� ெபா:- அ0த0த 

எ+ண�தி% நிைனேவ வ,கி%ற-. 

இதிலி,0- நா� எDவா& மீள ேவ+��…? எ%பத காக�தா% அதிகாைலயி� 

-,வ தியான�தி% Gல� வி+ணிலி,0- வ,� -,வ ந�ச�திர�தி% சதிைய. 

ெபற ேவ+�� எ%& ெசா�கிேறா�. 
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ஈ�வரா… எ%& உயிைர. >,வ ம�தியி� எ+ணி… அ0த� -,வ மக/ஷிகளி% 

அ,� சதி நா
க� ெபற ேவ+��… -,வ ந�ச�திர�தி% ேபர,� ேபெராளி 
நா
க� ெபறேவ+��… எ
க� இர�தநாள
களி� அ- கலக ேவ+��… எ
க� 

உட� 9:வ-� படர ேவ+��… எ
க� உடலி� உ�ள ஜ�வா%மா ஜ�வ அ?க� 

ெபற ேவ+�� எ%& இ0த உண�ைவ உட6�� ெச6�த ேவ+��. 

1.-,வ ந�ச�திர�தி% சதிைய கவர க+ணி% நிைன3 ெகா+� அ
ேக 

ெச6�-� ெபா:- 

2.ந� க+ ஈ�.பி% த%ைம இ
ேக வ,வைத (த�ைம ெச1;� உண�3கைள) 

ஈ�.பதி�ைல. 

3.நிைனவி% த%ைம வி+ணிேல ெச�6� ெபா:- ேம� ேநாகிய 8வாச� 

இ
ேக உ,வாகி%ற-. 

அேத சமய�தி� அ0த அ,� சதிகைள ந� உட6�� ெச6�தி அ- வ6 ெப&� 

ெபா:- நம�� இ,�� எ�தைனேயா ெகா<ய உண�3கைள அ- வ6 இழக� 

ெச1கிற-. 

ெகா<ய உண�3க� எ%றா�… ப�தி/ைக வாயிலாகேவா <.வி Gலமாகேவா 

பிற� ெச1த ெகா<ய ெசய�கைள. பா��-. ப<�தி,0தா6�.. ேவ<ைகயாக 

அ�ல- ெபா:- ேபாகாக எ%& எ+ணினா6�… அ- எ�லா� நம�� பதிவாகி 
வி��. 

அ.ப<. பதிவான உண�3க� விைள0த பி% ந� உடலி� உ�ள ந�ல 

அ?கைள ெகா%& >சி�தி�� நிைலயாக வள�0- வி��. 

1.அைத எ�லா� மா றி�� சதி நா� ெபற ேவ+�� 

2.அ0த� த�ைமக� நம�� விைளயா- த��-. பழக ேவ+��. 

3.மக/ஷிகளி% அ,� ஒளிைய நம�� ெப &. ேபெராளியாக மா&� திற% நா� 

ெபறேவ+��. 

அ0த அ,� உண�வி% த%ைமைய Cக�0- நம�� அறியா- வ0- ேச,� த�ய 

விைனகைள;� பைகைமகைள;� அக றிட ேவ+��. 

அைத அக றி�� மா�க�ைத�தா%… உட� அ:ைக. ேபா�வ- ேபா� 

1.த% வாBைகயி� கவ�0- வ0த த% ஆ%மாவி� ப�ட அ:ைக. ேபாக 

2.அதிகாைல -,வ தியான ேநர�தி� அ0த அ,� ஒளிைய. ெப,க 
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3.அ0த அ:கிைன எ�லா� N/யனி% கா0த சதி கவ�0- ேமேல ெச%& 

வி�கிற-. 

நம�� ெதளி0த மன� வ,கிற-. இைத மீ+�� மீ+�� நா� நிைனவி� 

ெகா+டா� அ0த ஒளியான அ?க� நம�� ெப,�கி%ற-. 

எ0த� ச0த�.ப�தி6� த�ைம எ%& Cக�0தாேல ஈ�வரா… எ%& உயிைர எ+ணி� 

-,வ ந�ச�திர�தி% சதிைய எ��- உடலிேல வ6வாகி ெகா+� நம�� 

அ,� ஞான�ைத வள��� ேபர,ைள. ெப,�� உண�3கைள. ெபறேவ+��. 

அ.ெபா:- தா% அ0த� த�ய உண�வி% வி�- வளரா-. அத �+டான ச�- 

இ�ைல எ%பதா�…! 

உதாரணமாக விவசாய�தி� பயி�கைள வள�க.ப�� ெபா:- 

1.அ0த இன வி�-கைள மீ+�� மீ+�� ஊ%றவி�ைல (மகN�) எ%றா� 

2.ஈ��� சதி இழ0தா� அ0த� ெச<யி% ச�-கேள மைற0-வி�� 

3.ஏென%றா� N/ய% அைழ�-� ெச%&வி��. 

4.Fமியிேல ஈ��� வ%ைம இ�ைல எ%றா� அ- கைர0-வி��. 

5.பி% அ0த இன�ைத உ,வா�� அ0த உண�வி% த%ைமைய இழ0-வி��. 

90ைதய கால
களி� ெந� வைககளி� “தைலவி/�தா%” எ%& ஒ, வைக 

உ+�. அத �. ெபய� ெதா.பி எ%&� ைவ.பா�க�. அ0த ரக அ/சிேய கால�தா� 

மைற0த-. இைண ேச��- அ- மாறிய-. 

அ0த வி�ேத இ%& இ�ைல… அைத வள��த உண�வி% ச�-கைள N/ய% 

கவ�0- ெச%& வி�ட-. இ.ெபா:- அ�தைகய ெந�6� இ�ைல. 

இ,0தா6� அ�தைகய வி�- ஒ%ைற ஊ%றினா6� அ- இ:�- ெகா+� 

ேபாகிற-. விைளயா-… ம+?ட% ம<0ேத வி��. 

1.இ�தைகய உண�வி% ச�- தாவர இன
க��� அ-ேவ 

2.ந� உடலி� உ�ள உண�3க��� அ-ேவ. 

இ- ேபா%& இ0த இய ைகயி% நிைலகைள நா� உண�0தறி0- இ0த 

வாBைகயி� நா� எDவா& வாழ ேவ+��…? எ%& உ+ைமைய உண��-வ- 

தா% விநாயக� த�-வ�. 
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வானிேல ஒளி ந;ச திரமாக நா# மாற ேவE*# – ஈ:வரப;ட=  

ந� Fமியி% ஈ�.பி � சதி த,� கா0த மி% அைலயி% வள��சி� ஊ றாக 

அைமய. ெப ற- தா% 

1.உலகி% G%& இட
களி� உ�ள “கா0த மி% கிண&க�…!” 

2.கட6க<யி� ஒ%&.. பாைலவன�தி� ஒ%&… மைல. ப�தியி� ஒ%&…! 

எ%& ஏ கனேவ ெசா�லி;�ேள% 

3.இகா0த மி% கிண&களி% ஈ�.> அதிக.ப��. ப�� வள��சி.ப�ேமயானா� 

4.ந� Fமி�… Fமியி% ஈ�.> சதி அதிக.ப��. 

5.அதனா� அதிக.ப<யான ஜ�வ இன வள��சி�க0த ச�- அமில நிைலைய� தர 

வ�ல தாவர
களி% இய ைக வள� ெப,கியி,��. 

ந� Fமிைய கா�<6� வியாழJ� N/யJ� வள�0-�ள-. அைவக� ந� 

Fமிைய விட அதிக ஈ�.> �ண9ைடயதாக வள�0- ம ற எ�லா 

ம+டல
க��� அத% சதி �ண�ைத� த,கி%ற-. 

1.அ0த வியாழைன. ேபா%& வள�0- ெப,�� நிைல ந� Fமி� இ.ெபா:- 

�ைற3ப���ள-. 

2.ந� Fமி;� கன விகித�தி� வள�0- தா% வ,கிறேதய%றி 
3.த% ஈ�.பி% சதிைய வள�க 9<யாத நிைல ஆகிவி�ட-. 



91 

 

                                                                                  ESWARAPATTAR android app 

 

காரண� இ%ைறய கலி மனித% த% வி4ஞான ெசய ைக மி% அைலைய காண 

N/யனி% சதி அைலைய 

1.ந� Fமி ஈ���… Fமியி% இய ைக வள��சிைய� தைட.ப��தி 
2.அைத� ெசய ைக மி%சாரமாக க+� எ��- வி�டா%, 

Fமியி% ஈ�.> கா0த சதி� கிைடக ேவ+<ய ஆகார நிைலைய… அ- 

எ��-… உ+�… வள�0-… பல% கா?� 9%… இ%ைறய கலி அறி3 

மனிதனா� -/த நிைலயி� மி%சார� க+� Fமியி% வள��சி�� வ,
கால 

உயி/ன
களி% வள��சி நிைல� மா ற� தரவ�லவனாகி வி�டா% “இ%ைறய 

கலி மனித% தா%…!” 

இகலி மனிதனா�… “அவ% அறிவா ற�” எ%ற ேம�பா�<� க+ட 

“ெசய ைகயினா�…!” பல ேகா< உயிர?களி% சதி கலைவயாக கல0- 

வாB0-… தா% வாBவேதா� ம��ம�லாம� 

1.வள�0- ெகா+ேட 8ழ%ேறா�� இ0த. Fமியி% நிைலைய� த% ெசய6காக 

2.மி% அைலைய. பாBப��தியதனா� Fமியி% இய ைகையேய 

பாBப��திவி�டா%. 

இதனி% நிைலைய மா றி ந� Fமி வளர�தா%… இகலி மாறி க�கியாக 

வ,வத ��தா% பல ேகா<� சி�த�க�� ச.த/ஷிக�� ெசய� ெகா�கி%றன�. 

இகலி மா&� த,ண�தி �� இ0த. Fமியி% அமில �ண�-ட% ஒ%றி வாB0த 

மனித இன �ண சதி இ,0தா� தா% மீ+�� மீ+�� ம+டல சதிக��… 

எ0த ஒ, >திய பைட.> நிைல;� வள�க 9<;�. 

எ+ண சதியி% வள��சி நிைல ெகா+ட அமில… �ண ஜ�வ%.. மனிதனிலி,0- 

தா% இ0நிைல வளர 9<;� எ%ற உ+ைமயி� தா% ச.த/ஷிக�� அவ�களி% 

ஆசி ெப ற சி�த�க�� ெசய�ப�கி%றனர.பா…! 

Hைர அைமக� @ேணா 8வேரா ேதைவ, அ- ேபா� இ�மனித ஆ�மாகளி% 

எ+ண வள��சியி% ேம�பா�<� தா% ம+டல வள��சி உ+�… ம ெற�லா 

வள��சி;� உ+�. 

இத% நிைலைய உண�0- ஒDெவா, மனித ஆ�மா3� இ[ஜ�வ உட� பி�ப 

நிைலயிலி,0- த% உயிர?வான கா0த உயி� சதிைய ந�ல நிைலயி� எ��� 
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எ+ண� ெகா+� இ0த உடலி� உ�ள அைன�- உயிர?கைள;� வ �/ய சதி 
ெப&� வழி� ெதாட�ப��திட� ேவ+��. 

தா% எ��� ெஜப நிைலயா� த% உடலி� உ�ள அைன�- உயிர?க�� ஒளி 
ெப & தானாக ஓ� உயிர? ஆ�மா3ட% பல ேகா< அ?க�� ஒ%&ப��� 

ெசய�ப�மானா� 

1.அத% சதி ெஜப�தினா� எ��� C+ அைலயி% ெதாட�ைப ெகா+� 

2.பலவாக. பட�0-�ள ச.த/ஷிகளி% ஒளி அைலைய. ெப & 

3.அவ�களி% ெதாட�பி% Gல� பல ெசய�கைள இ0த உயிரா�மாவினா� வள�க 

9<;�. 

ஏென%றா� வாBைகயி% ெபா,� எ%ப- வா:� கால
களி� பிற� ேபா றி� 

-தி�-… “ம<0த பிற�…. >கழா4சலி ெப&வத�ல…!” 

இ�மனித. பி�ப வாBைகயி� எ��� ஒளி அைலயி% நிைலயி% வள��சி தா% 

எ�லாவித இய ைக �ண வள��சி ம+டல
களி% சதி;� எ%பதைன 

உண�0- ெகா��
க�. 

இ.ெபா:- வா:� �&கிய கால வாBைகயி� 

1.இ0த� ச0த�.ப�ைத �&கிய நிைல. >க:ட% ம
க விடாம� 

2.ேபர+ட. ெப, நிைல எ%ற உய�0த அ+டமா�� சதி நிைலைய. ெப&� 

த�தி�� தா% 

3.யா� இ
ேக ெதாட�0- ெகா��- ெகா+<,�� பாட நிைலயி% உ+ைம 

நிைல. 

ஞான,> ெகா*+,# அ>0 ஞான வா+,க0 

மனிதனி% வாBைகயி� ஒDெவா, ெநா<யி6� நா� ந�லைத� ெச1தா6� 

பிற,ைடய கUட
கைள ேக�டறி0- தா% அவ�க�� நா� உதவிகைள� 

(த�ம�ைத) ெச1கி%ேறா�. 

ஆனா� அவ�க� கUட.ப�ட உண�3கேளா வலிைம ெகா+ட-… நா� 

Cக,�ேபா- அ- வாலி (எதி�நிைல) ஆகிவி�கி%ற-. நா� ந�ல-தா% 

ெச1கி%ேறா�. இ,0தா6�… 

1.ம றவ�க� -%ப.ப�ட உண�3க� நம�� வ0த பி% 

2.இரக� ஈைக எ%& நம�� இ,�� ந�ல �ண
கைள ம<ய� ெச1- 

வி�கி%ற-. 
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பாவ�… அவ�களி% த/�திர� இ.ப< இ,கி%ற-…! எ%& ஏ
கி நா� 

8வாசி�தைத ந� உயி� அ0த உண�வா� உணர� ெச1கிற-. அ0த உண��சிக� 

உமிB ந�ராக மா&கி%ற-. 

அவ�க� ப�ட ேவதைன;� ேசா�வான உண�3க�� நம�� உமிB ந�ராக மாறி… 

நா� சா.பி�ட ஆகார�-ட% கல0- வி�கி%ற-. 

சி&�ட� ெப,
�ட� உ,வாகிய அ?களி� இ0த விஷ�தி% த%ைம ப�ட 

பி% அ- ஜ�ரணி�� சதிைய இழ0- வி�கி%ற-. சி& �ட� ெப,�டைல 

உ,வாகிய அ?க� அ0த விஷ�தா� மயக� அைடகி%ற-. 

உதாரணமாக ஒ, விஷ�திைன உ�ெகா+டா� உட� 9:வ-� பட�0- ந�ைம 

எ.ப< அ- மயக� அைடய� ெச1கி%றேதா அேத ேபா� 

1.நா� 8வாசி�த ம றவ/% ேவதைனயான உண�3க� உமிB ந�ராக மாறி 
2.சி& �ட6�� ெச%ற பி% சா.பி�ட ஆகார�ைத ஜ�ரணி�� சதிைய இழக� 

ெச1- வி�கி%ற-. 

3.ம றவ�க� ப�ட ேவதைன எ-ேவா அத% உண�3 ந�ைம அ%ைறய தின� இ0த 

உபாைத (அஜ�ரண�) அைடய� ெச1கி%ற-. 

ெச�வ� இ,0த- எ%ற நிைலயி� ந�ல ச�-�ள ஆகார�ைத� தா% 

சா.பி�ேடா�. பிற,� உதவி ெச1ய ேவ+�� எ%& எ+ணிேனா�… உதவி;� 

ெச1- வி�ேடா�. 

ஆனா� உதவி ெச1;� ேபா- நா� ேக��ண�0த ேவதைனயான உண�3கைள� 

8வாசி��ேபா- நம� இ0த நிைல (உடலி� உபாைத) ஆகி%ற-. 

ஆனா� அவ�க� ப�ட ேவதைன நம�� எ.ப< வ,கிற-…? 

அவ�க� உடலி� விைள0த ேவதைன.ப�� உண�3க� ெவளி.ப�� ேபா- 

N/யனிலி,0- வரH<ய ெவ.ப� கா0த� விஷ� கவ�0- ெகா�கிற-. அ0த 

ேவதைனைய இயக� ெச1;� அ?வாக மா&கி%ற-. 

நா� அவ�கைள உ &. பா��� ேபா- அ0த உண�3 தா% ந�ைம இய�கி%ற-. 

இயகிய உண�3கைள நா� Cக�0தா� அ- உமிB ந�ராக மாறி உடலி� 

கலக.ப�கி%ற-. 
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1.ேவதைன எ%றாேல விஷ�. 

2.ஆக விஷமான உமிB ந�ராக அ- மாறி ஆகார�-ட% கல0- அமிலமாகி 
இர�தமாகி%ற-. 

3.அ0த ேவதைனயான உண�3க� இர�த�தி� �<ெகா+� 

4.விஷ�தி% த%ைமைய இய�� ஒ, க,�த%ைம அைடகி%ற-. 

இ.ப<… ம றவ�க� உடலி� விைள0த ேவதைனயி% உண�3க� அ?களாக 

விைள0- ந� உடலி� உ�ள ந�ல �ண
கைள ெகா�ல ஆர�பி�- வி�கி%ற-. 

ஆனா� நா� யா,� தவ& ெச1யவி�ைல. இ,0தா6� ஒDெவா, ���ப�தி6� 

இைத. ேபா%& பல நிைலக� வ,கி%ற-. 

அேத ேபா� ெதாழி6�� ெச�கி%ேறா�. அ
ேக பிற� ெச1;� தவ&கைள. 

பா�கி%ேறா�… பிற� ெசா�6� �ைறகைள ேக�கி%ேறா�. ெவ&.> ேவதைன 

ேபா%ற உண�3கைள Cக�கி%ேறா�… அறிகி%ேறா�…! 

�ைறகைள;� தவ&கைள ந�க அத � ேவ+<ய உபாய
கைள� 

ெசா�கி%ேறா�. உபாய
கைள� ெசா�லிவி�� வ0த பி% ந� உடலி� த�ைம 

வ,கி%ற-…! எ.ப<…? 

�ைறகைள� ெசா�வா�க�… அ- எ%ன… ஏ-…? எ%& ேக��� ெத/0- 

ெகா�ளலா� எ%& வி,�>ேவா�. ஆனா� அவ�கேளா ெசா�லி ெகா+ேட 

இ,.பா�க�. கைடசியி� ந�ைம� ேசா�வைடய� ெச1- வி�வா�க�. 

1.அ%ைறய தின� இைத எ�லா� ேக�� 

2.அத% பி% வ0- ஆகார�ைத உ�ெகா+டா� ச/யாக� சா.பிட 9<யா- 

3.அேத உண�வி% இயக அ?வாக இர�த�தி� மா&கி%ற-. 

4.இர�த�தி� இ.ப< மாறிய பி% உட� 9:வ-� பட�கி%ற-. 

5.ந� உடலி� ெக�ட அ?க� ேசர ஆர�பிகிற-. 

இ.ப<�தா% நம�� த�ைமக� வ,கி%ற-. 

ஏென%றா� நா� எ+ணிய உண�3கைள ந� உயி� ஓ..� நம�சிவாய… ஓ..,� 

நம�சிவாய…! எ%& உடலாக (நமதாக – சிவமாக) ஆகி ெகா+ேட;�ள-. 
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நா� எ+?வ- அைன�ைத;� ஓ… எ%& பிரணவமாகி �… எ%& ந� உடலாக 

மா றி ெகா+ேட இ,.ப- தா% உயி/% ேவைல. 

சலி.பைட0த ச
கட.ப�ட உண�3க� எ�லா� நம�� ஓ…� நம�சிவாய எ%& 

ந� உட6�� ஆனபி%… அவ� இ.ப<. ேபசினா�… அதிேல �ைறக� இ.ப< 

இ,0த-… நா% உதவி ெச1ேத%…! எ%& எ�லா� 9தலிேல ெசா�ேவா�. 

ஆனா� கைடசியி� பா��தா� நம�� உ,வா�� அ?க� விைள0த பி% ந� 

உடலி6� அேத உண�வி% இயகமாகி “சிவாய நம ஓ…� எ%& அேத உண�வி% 

ெசா�லாக வர� ெதாட
கி வி�கி%ற-. 

1.ஆக… அவ% உட� நலி0த- ந�9ைடய உட6� நலிய� ெதாட
�கிற- 

2.அவ% உண�3 �ைற0த-… ந�9ைடய ந�ல �ண9� �ைறய� 

ெதாட
�கிற-. 

இைத எ�லா� மா ற ேவ+�மா இ�ைலயா…? 
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ந#ைம அக:தியராக மா'றL ெசD6# தியான# 

  

1. அக�தியமாமக/ஷிகளி% அ,� சதி எ
க� தா1 த0ைதய� ெபற அ,�வா1 

ஈ�வரா 

2. ஞான�,வி% அ,ளா� வி+ணிலி,�� அக�தியனி% �ேடச% 

(அைலவ/ைச) எ
க��� ஆழமாக. பதிவாக ேவ+�� ஈ�வரா 

3. தியான�தி� எ
க� நிைனவி% ஆ ற� “அக�திய% ெச%ற பாைதயிேலேய 

ெச�ல” ேவ+�� ஈ�வரா 

4. பல இல�ச� ஆ+�க�� 9%… அக�திய� தா1 க,விேல ெப ற பல அ >த 

சதிகைள;� ப�சிைலக� மண
கைள;� Gலிைககளி% வாசைனகைள;� 

அ,� தாவர இன� ச�-கைள;� நா
க� ெபற அ,�வா1 ஈ�வரா 

5. தா1 க,விலி,�� ேபா- ந4ைசேய ஜ�ரணி�- அடகி�� ஞான சதியாக 

விைள0த அ0த அக�தியமாமக/ஷியி% அ,� சதி நா
க� ெபற அ,�வா1 

ஈ�வரா 

6. அக�திய% பிற0த பி% தைரயி� ம�லா0- ப��தி,�� ேபா- வி+ைண 

ேநாகி. பா��- எ0ெத0த உண�3கைள Cக�0தாேரா… அைத எ�லா� ெபற 

ேவ+�� ஈ�வரா 

7. அக�திய% பி48 உ�ள�தி� ெப ற பிரப4ச�தி% ஆ றைல நா
க� ெபற 

அ,�வா1 ஈ�வரா 

8. அக�திய% Cக�0த பல ேகா<� தாவர இன
களி% சதிகைள… அ0த 

அக�திய/% அ,� மண
கைள நா
க� ெபற அ,�வா1 ஈ�வரா 
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9. அக�திய% -,வனா�� ேபா- ெப ற ந4சிைன ெவ%ற அ,� ஞான சதி 
நா
க� ெபற அ,�வா1 ஈ�வரா 

10. அக�திய% ஆதியிேல ெவளி.ப��திய “உ+ைமயான சதிகைள” நா
க� 

ெபற அ,�வா1 ஈ�வரா 

11. அக�திய% அவ% வாB0த கால�தி� ந4சிைன ெவ%& ெவளிவி�ட 

G�சைலகைள நா
க� ெபற அ,�வா1 ஈ�வரா 

12. அக�திய% தா% க+�ண�0தைவகைள த% இன மக� ெபற ேவ+�� எ%ற 

இ�ைசயி� ெவளி.ப��திய உண�வைலகைள நா
க� ெபற அ,�வா1 ஈ�வரா 

13. அக�திய% தா% க+ட ேப,+ைமகைள� த% இன மக� அைனவ,� 

ெப&வத காக Hறி. பதிய ைவ�த �றி.>கைள இ0த உலலி� வா:� மக� 

அைனவ,� ெபற ேவ+�� ஈ�வரா 

14. அக�திய� உண�3க� அைன�-� எ
க��� பதிவாகி க,வாகி அ?வாகிட 

அ,�வா1 ஈ�வரா 

15. அக�திய% பாத� ப�ட இட
களி� பதி0-�ள வி+ணி% ஆ ற�கைள 

நா
க� ெபற அ,�வா1 ஈ�வரா 

16. வானஇய� >வியிய� உயி/ய� G%ைற;� அறி0த அக�திய/% ஆ ற� 

நா
க� ெபற அ,�வா1 ஈ�வரா 

17. த%ைன அறி0த… வி+ைண அறி0த அக�திய/% ஆ றைல நா
க� ெபற 

அ,�வா1 ஈ�வரா 

18. த% எ+ண�ைத எ
�� ெச6�தி எதைன;� அறி0தி�� ஆ றைல வள��- 

ெகா+ட அக�திய மாமக/ஷியி% ஆ றைல நா
க� ெபற அ,�வா1 ஈ�வரா 

19. அக�திய% ேநர<யாக. பா��-ண�0த பிரப4ச�தி% இயக�ைத நா
க� 

காண ேவ+�� ஈ�வரா 

20. எ�லாவ ைற;� ெவ%றி��… அடகி��… இயகி��… ஆ ற� ெகா+ட 

ந�ச�திர
களி% ஒளி க ைறகைள Cக�0த அக�திய/% அ,� சதி நா
க� 

ெபற அ,�வா1 ஈ�வரா 

21. ஒளிகதி/� C+ணிய அைலகைள. பா��� ஆ றைல. ெப ற அக�திய/% 

C+ணிய ஆ றைல நா
க� ெபற அ,�வா1 ஈ�வரா 

22. மி%னைல. ேபா%& எ�லாவ ைற;� ஊ�,வி� ெச�6� அக�திய,ைடய 

நிைனவா ற� நா
க� ெபற அ,�வா1 ஈ�வரா 

23. அக+ட அ+ட�ைத;� த% எ+ண�தா� எ�<. பி<�� ஆ ற� ெகா+ட 

அக�திய/% அ,ளா ற� நா
க� ெபற அ,�வா1 ஈ�வரா 

24. 27 ந�ச�திர
களி% சதிைய எ��- ஒளியாக மா றிய அக�திய/% அ,� 

சதி நா
க� ெபற அ,�வா1 ஈ�வரா 

25. வி+ணி% ஆ றைல. ப�பமாகிய அக�திய/% அ,� சதி நா
க� ெப & 

எ%&ேம அழியாத ேவகா நிைல ெபற அ,�வா1 ஈ�வரா 

26. ச�வ ேராக
கைள;� ச�வ பிணிகைள;� ச�வ ேதாஷ
கைள;� ேபாக 
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H<ய அக�திய/% அ,� சதி நா
க� ெபற அ,�வா1 ஈ�வரா 

27. ந4சிைன ெவ%றி�� அக�திய/% அ,� உண�3க� எ
க� இர�த
களி� 

கல0- அ?க,களாக உ,வாகி நா
க� மரணமி�லா. ெப,வாB3 வாB0திட 

அ,�வா1 ஈ�வரா 

28. அக�திய,� அவ� மைனவி;� ஒ%றி வாB0த வாBைக நா
க� வாB0திட 

அ,�வா1 ஈ�வரா 

29. ேபர+ட�தி% அக+ட நிைலகளி� ேபரான0த. ெப, நிைல ெகா+� வா:� 

அக�தியைன. ேபா%& நா
க� வாழ ேவ+�� ஈ�வரா 

30. நா
க� அைனவ,� அக�திய/% ஈ�.> வ�ட�திேல எ%&ேம இைண0- 

வாB0திட அ,�வா1 ஈ�வரா 

31. Fமிைய� சம.ப��திய அக�திய% உண�3கைள நா
க� அைனவ,� ெபற 

அ,�வா1 ஈ�வரா 

32. உலெக
கி6� இ,ைள அக றி�� உண�3களாக விைள0த அக�திய/% 

ேபர,� ேபெராளி நா
க� அைனவ,� ெபற அ,�வா1 ஈ�வரா 

33. உலைக கா�� சதியாக… அக�தியJைடய வா� எ
க� 

அைனவ,���� பிரதிபலிக ேவ+�� ஈ�வரா 

34. “அக�திய% -,வ ந�ச�திரமாக உ,வான மரப?ைவ” இ0த உலக மக� 

அைனவ,� ெபற அ,�வா1 ஈ�வரா 

35. ந�ச�திர
களி% ஒளிக ைறகைள� ேச��- ேச��- உயிைர. ேபா%& 

ஒளியாக மா றிய எ�தைகய ந4ைச;� ஒளியாக மா றி�� 

அக�தியமாமக/ஷியி% அ,� சதி நா
க� ெபற அ,�வா1 ஈ�வரா 

36. அக�திய� உண�ைவ கவ�0தவ�க� அைனவ,� மக/ஷிகளாக ஆன- 

ேபா%& நா
க�� மக/ஷிகளாக ஆக ேவ+�� ஈ�வரா. 

உAதி ெமாழி 
1. நா
க� ஒDெவா,வ,� அக�திய/% வள�.பி% வள�.பாகி… அக�தியராக 

மா&ேவா� 

2. இ0த Fமியி� உ�ள விஷ� த%ைமகைள அக &� அ,� ஞானிகளாக நா
க� 

வள�ேவா� 

3. அக�திய/% உண�ைவ ெகா+� இ0த உலகி� இனி ந�ல மா ற
கைள 

ெகா+� வ,ேவா� 

4. உலகி� த ெபா:- பரவி வ,� ந4சிைன அக றிட அக�தியனி% உண�ைவ. 

பரவ� ெச1ேவா�. 
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எEண# எ&ப5  ேதா�AகிறC…? 

  

விநாயக� த�-வ�தி� 9: 9த� கட3� எ%& கா�<;�ளா�க� ஞானிக�. 

அதனி% உ�ெபா,� எ%ன..? 

இ0த மனித உடைல நா� எ%& ெப ேறாேமா… மி,க நிைலயிலி,0- மனிதனாக 

வள��சி அைட0த நிைலைய… 

1.விைன எ�லா� த��.பவேன விநாயகேன எ%& 

2.இ0த மனித உடைல கா�<னா�க�. 

9% ேச��- ெகா+ட விைன� நாயகனாக இ0த மனித உடைல. ெப ற நா� 

தா% “9: 9த� கட3�…” சி,U<�� த%ைம ெப ற- ந�9ைடய நிைலக� 

எ%ற இ0த நிைலைய அ%& ஞானிக� உண��தி� ெச%றா�க�. 

ஆகேவ அைத நா� ெப&வத � நா� எ%ென%ன நிைலக� ெச1ய ேவ+�� 

எ%றா� ஒDெவா, ெநா<�� ந� எ+ண�ைத ந�வழியி� ந�ல விைனகைள� 

ேச�.பதாக� சீ�ப��தி ெகா�ள ேவ+��. 

எ+ண� எ
கி,0- ேதா%&கிற-..? 



101 

 

                                                                                  ESWARAPATTAR android app 

 

1.நா� க+ ெகா+� பா�க.ப�� ேபா- 

2.ஒ, உண�ைவ ஈ��- நம�� ெச6�த.ப�� ேபா- தா% அ0த எ+ண
க� 

ேதா%&கிற-. 

3.அ0த எ+ண�தி% உண�வி% த%ைம நம�� இயக.ப�கிற-… அைத 

மீ+�� Cக�கி%ேறா�. 

பி% எைத நா� H�0- கவனி�ேதாேமா அ- நம�� பதிவாகிற-, மீ+�� 

நிைனவா�� ேபா- “அேத அைலக�” எ�கி%ற-. எ+ணேம இ�லாத 

நிைலகளி� அ0த எ+ண�ைத உ,வா�கி%ற-. 

ப�ளியி� ப<க� ெச�கிேறா�. 9தலி� அைத. ப றிய எ+ணேம அ றவ�க� 

தா%. அ
ேக ெச%ற பி% பாட Y�கைள. ப<கி%ேறா�. ப<.பி% கவைன�ைத� 

ெச6�த.ப�� ேபா- அ0த எ+ண
க� உ,வாகி%ற-… ேதா%&கிற- 

அ0த எ+ண�ைத மீ+�� நா� எ+?� ேபா- அ- வலிைம வ,கி%ற-. 

ஆனா� பாட�ைத. ப<�� ேபா-… 

1.பாட நிைலகளிேல நிைன3க� (சி0தைன) ேவ& விதமாக இ,0தா� 

2.பதிவாகவி�ைல எ%றா� நம� ஞாபக சதி இ�ைல எ%& ெபா,�. 

அ��- அதனி% ஞாபக� வ,வதி�ைல. தானாக3� வ,வதி�ைல… மீ+�� 

எ+ணினா6� நம�� வ,வதி�ைல. 

எைத ந� எ+ண�தி� “க,�தி� ெகா+�…” அைத நா� எ�கி%ேறாேமா அ- 

பதிவான பி% 

1.மீ+�� அ0த நிைன3கைள எ��� ேபா- 

2.அ0த அைலகைள நா� 8வாசி�- 

3.அ0த உண�வி% த%ைமைய அறிய� ெச1;�. 

ஆனா� நா� ப<�- ெகா+<,�� ேபா- அ
ேக பதிவாகவி�ைல எ%றா�… 

அ0த எ+ண�… அைத நா� தி,.பி எ+ணினா6� வரா-. 

ப�ளியி� ப<.பவ�க� சில� என� ஞாபக சதிேய வரமா�ேட% எ%கிற- 

எ%ெற�லா� ெசா�கிறா�க� அ�லவா…! 

இேத மாதி/� தா% நா� இ0த வாBைகயி� நா� ேநர<யாக. பா�க.ப�� ேபா- 

1.ஒ,வைர. பா�கி%ேறா�… அவ�க� ெசயைல. பா�கி%ேறா�. அ0த 
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உ,வ�தி% த%ைம படமாகி%ற-. 

2.அவ� உடலிலி,0- வரH<ய உண�3க� அைலகளாக மா&கி%ற-. 

3.ந� க+ படெம�கி%ற-… அ0த உண�வி% அைலகைள நம�� ஈ�கி%ற-. 

4.நா� 8வாசி�த பி% ந� உட6�� அ0த நிைன3 பதிவாகி%ற-. 

5.அ0த அைலயி% ெதாட�க� அதJைடய நிைலக� வி�தாக (விைன) 

ஊ%&கி%ற-. 

6.அ0த வி�தி% நிைலக� மீ+�� அைத எ+ண.ப�� ேபா- அ0த� ெசயலி% 

த%ைம� மீ+�� நா� இயக.ப�கி%ேறா�. 

7.ஆகேவ நம�� எ0த எ+ண
கைள. பதி3 ெச1கி%ேறாேமா அ0த எ+ண
க� 

தா% மீ+�� ந�ைம அத% வழி� இய�கிற-. 

இ.ப<� தா% மத
க� ஏ ப��த.ப�ட நிைலக� அைன�-� 

“அ- ஒDெவா%&� இ%ென%ன-…” எ%& நம�� எ+ண
களாக. பதி3 

ெச1- ைவ�தி,கி%ேறா�. 

அ0த. பதிவி% நிைலகளிேலேய தா% நா� நடகி%ேறா�. அத% வழியி� இ- 

ெக�ட-… இ- ந�ல-… எ%& அறி0- நா� நடகி%ேறா�. 

�,நாத� கா�<ய அ,� வழியிேல உ
க�� ஞானிக� க+ட ெம1 

உண�3கைள எ�லா� தி,�ப� தி,�ப. பதி3 ெச1- ெகா+ேட வ,கி%ேற% 

(ஞான�,). 

1.இைத ந�
க� ெதாட�0- பதி3 ெச1- ெகா+ேட வ0தா� 

2.உ
கைள அ0த ஞானிகளி% எ+ண
க� இய��… ஞானியாக3� ஆக� 

ெச1;�. 
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மனித& பிறவி எ* தC ரா;5ன# ேபா�A Xழ�A ெகாEேட இ>&பத'கா…? – 

ஈ:வரப;ட= 

  

கா;சி:- 
உண��சி மி�0த மனித% ஒ,வ% உண��சி �ைற0த எ,ைமயி� அம�0- 

அதைன அ<�-� -%>&�தி வ+<யி� க�<. பாறா
க கைள ஏ றி� 

ெச�கி%றா% அDவ+<யி�…! 

விள+க#:- 

மனித% த% ெசய6காக. பலவ ைற;� மி,க
கைள;� ம ற ெசய6�க0த 

ெபா,�கைள;� உேலாக
கைள;� த% ஜ�வித வாB நா�களி� 8க� காண� 

ெசய�ப��-கி%றா%. 

உண��சி �ைற0த எ,ைம இவைன கா�<6� இவJ� உபேயாகமாக 

இ,கி%ற-. அதனா� இவ% பல% கா+கி%றா%. 

உண��சி �ைற0த எ,ைம தா% உண��சி மி�0த மனிதJ�. பய%ப�கி%ற-. 

இைத. ேபா%& மனித% இ0த. Fமியி� உ�ள பிற இன வ�-கைள;� 

உயி/ன
கைள;� தன� உக0ததாக. பய%ப��தி வாBகி%றா% 

1.உலக சதிையேய மனிதJ�� ெசா0தமாகி வா:கி%றா%… இ%ைறய 

மனித% த% அறிவி% வி4ஞான வள��சியினா�…! 
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2.ஆனா�… த%ைன உண�0- தன�� உ�ள உ+ைம சதிைய உணராம� 

வாBகி%றன.பா ஒDெவா, மனிதJ� இ கலியி% கைடசி கால�தி�. 

கா;சி:- 
ஒ, மனித% ஆ ற
கைரயி� அம�0- இைர ைவ�-� @+<� ேபா�� ெப/ய 

மீனாக. பி<�-� ெச�கி%றா%. 

விள+க#:- 

இ%ைறய உலக நிைல;� இத% அ<.பைட �ண�தி� தா% மனித ஆ�மாகளி% 

வள��சி எ+ண வாBைக நட0- வ,கிற-. 

த% சாதக� காண மீ?� உண3 ைவ�- அதைன. பி<�-� தா% மனித% 

உ+?கி%றா%. அைத. ேபா%& 

1.த% வசதியான ேசா�ப� மிக வாBைகயி% சாதைன� 

2.N/யனிலி,0- Fமி ஈ��� மி% அைலைய;� Fமி ஈ��- வள�0த கனி 
வள
கைள;� 

3.அறிவி% ேம�ப�ட கலி மனித% உ+� வி�கி%றா%. 

இ- நா� வைர ெவளி.ப��தாத சில நிைலகைள;� ெவளி.ப��-கி%ேற%. 

எ/மைலைய;� பனி மைலைய;� பாைலவன
கைள;� ஏ% ஆB கடைல;� 

Hட க+� ஆரா10- வ,கி%றா�க�. 

இ,0தா6� ந� Fமியி� G%& இட
களி� இ- வைர மனித% ெச%& ஆராயாத 

இட
களி� அதிகமாக கா0த ஈ�.> கிண&க� உ�ளனேவ. இவ�க� ஆரா1�சியி� 

ஏ% அத% நிைல�� ெச�லவி�ைல…? 

1.Fம�தியி% ேரைகயி% ைமய. ப�தியி� இகா0த ஈ�.> ஆB கிண&க� 

நிைற0-�ளன. 

2.கட� ம�ட�தி� கீB இDவ ��.> மிக அதிக.ப<யாக உ�ளன. 

3.மனித% ம��ம�ல…! இய ைக� மாறி எ0த நிைலக�� அ
� ெச%றா� 

அத% ஈ�.பி� அ.ப<ேய ஈ��- ெகா���. 

Fமியி% ஈ�.> கா0த அைல�� சதி த,வ- Fம�திய ேரைகயி% ைமய. ப�தி 
தா%, ஆரா;� நிைல�� ெச�வதாக இ%ைறய வி4ஞான� உ�ள-. 

இவ�க� ெச6�தி� ெசய�ப�� எக,விைய;� த% ஈ�.>ட% அைவ இ:�- 

ெகா���. 
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1.பட�0- ைம� கணகி� இ�ைல… அ0த கா0த ஈ�.> ஆB கிண&க�. 

2.இ0த. Fமியி� �றி.பி�ட G%& இட
களி� ஐ0- ஆ& அ< வி�த�ரண� 

8 றள3 ெகா+டதாக அ- உ�ள-. 

இவ�க� ஆரா1�சியி� பி<ப�வ-� க<ன�…! கட� ம�ட�தி� ஒ%&� மைல 

ேம�<� ஒ%&� பாைலவன�தி� ஒ%&� உ�ள-. 

Fம�திய ேரைகயி% ைமய. ப�தியி6� க�நாடக மாநில�தி� மைல. 

பிரேதச�தி6� சகார பாைலவன. பிரேதச�தி6� உ�ள-. அத% பக
க� உ�ள 

இட
களி6� அத% ஈ�.பி% ெசய�க� அ0த0த இட
களி� பட�0-�ள-. 

இைத எ�லா� உண�0- த% உயிரா�மாைவ வ6வாகி ஒளியாகி வி+ 

ெச%றவ�க� அைனவ,� எ%&ேம அழியா- வாBகிறா�க�. 

ஆனா� இ0த உட6காக எ%& வா:� நிைலயி� உ�ளவ�க� உ+ைமைய;� 

உணரா-… த%ைன;� உணரா-… மீ+�� மீ+�� இதிேல சகர� 8ழ�வ- 

ேபா� 8ழ%& ெகா+��ளா�க�. 

மனித. பிறவி எ��த- 8ழ%& ெகா+ேட இ,.பத கா…? 

ஞான,> ெகா*+,# அ>0 ஞான வா+,க0 

-,வ ந�ச�திர�தி% ேபர,� ேபெராளி எ
க� இர�தநாள
களி� கல0- எ
க� 

உட� 9:வ-� பட�0- எ
க� உட� உ&.>கைள உ,வாகிய அ?க� 

அைன�-� அ0த� -,வ ந�ச�திர�தி% ேபர,�� ேபெராளி;� ெபற அ,�வா1 

ஈ�வரா எ%& ஏ
கி� தியானி;
க�. 

உ
க� உட� 9:வ-� தைலயிலி,0- கா� வைர அ0த� -,வ ந�ச�திர�தி% 

அ,� சதி ெபறேவ+�� எ%& ஏ
கி� தியானி;
க�. 

இ.ெபா:- உ
கைள அறியா- ேச�0த த�ய விைனக� சாப விைனக� பாவ 

விைனக� அைன�-� அக%& அ,� மக/ஷிகளி% அ,� வ�ட�தி� 

வாB0தி�� அ,� சதி ெப&கி%ற��க�. 

உ
க� உடலி� அறியா- ேச�0த ேநா1க� ந�
கி உடலி� மகிB�சிZ��� 

உண�3க� உ,வாகி அ0த அ,� ஞான சதி உ
க��� ெப,��. 
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ேநாய ற வாB3 வா:� அ,� ஞான சதி உ
களிேல விைள;�. ேநா;ட% 

வ0ேதா� ேநா1க� ந�
�வைத இ.ேபா- ந�
க� உணரலா�. ைக கா� �ைட�சேலா 

ச�கைர� ச�ேதா இர�த ெகாதி.ேபா வாத ேநாேயா மன ேநாேயா இைவ 

அைன�-� அக6�. 

அ,� ஞான ஒளி உ
களிேல ெப,��. அ0த மக/ஷிகளி% அ,� சதி உ
க� 

உட� 9:வ-� பட�0- உ
க� உடலி� உ�ள ச�வ ேநா1க�� ந�
கி மகிB�சி 
ெப&� உண�3க� விைள0- உ
க� ேப�சா� G�சா� பிறைர மகிழ� ெச1;� 

உண�3க� உ
களி� விைள;�. உ
கைள மகிழ� ெச1;� அ?க� விைள;�. 

அ,� ஒளி வள,� ெம1. ெபா,� கா?� திற% ெப&வ ��க�. உ
க� 

பா�ைவயா� உ
க� நிைனவா� உ
க� ெசா�லா� பிற,ைடய -%ப
கைள. 

ேபா�� ஆ ற� ெப&கி%ற��க�. 

பிற,ைடய -%ப
கைள. ேபா�� வ6 ெப றா� பிற,ைடய -%ப
க� 

உ
கைள அ?கா- தைட.ப��த 9<;� உ
க� உண�வா�…! 

தியானமி,�� அைனவர- உடலி6� -,வ ந�ச�திர�தி% அ,� சதி பட�0- 

ச�வ ேராக
க�� ந�
கி மக/ஷிகளி% அ,� சதி உ
களிேல பட�0- மலைர. 

ேபால மண9� மகிB0- வா:� சதி;� ெப&வ ��க�. 

உ
க� ேப�8� G�8� உலக மகைள மகிழ� ெச1;� உண�வாக. பட,�. 

சேகாதர உண�3க� விைள0- மத ேபதமி%றி இன ேபதமி%றி ெமாழி ேபதமி%றி 
மன ேபதமி%றி வாB0தி�� அ,� சதி ெப&வ ��க�. 

அ�தைகய அ,� சதிக� ெகா+ட உ
க� G�சைலக� கா றிேல பட�0- உலக 

மகைள கா�தி�� அ,� சதியாக உ
க��� விைள0திட �,ைவ. 

பிரா��திகி%ேற%. 

1.அ,� மக/ஷிகளி% உண�3 உ
களி� படர 

2.மகிB�சி ெப&� உண�ைவ வள��திட 

3.அ0த உண�3கைள உ
க� உயிரான ஈச% கவ�0- 

4.அ0த உய�0த உண�3கைள உ
க� உடலான சிவமாகி மகிB�சி ெப&� 

உண�3களாக உ,வாகி 
5.உ
க��� மகிB�சி ெப&� ெசா�லாக உ,வா�� சீதா இராமனாக 

எ+ண
க� ேதா &விக3� 
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6.அ,� ஒளி பட�0- உ
க��� ந�விைனயாக விைள0திட3� 

7.மக/ஷிக� உண�3க� அரணாக உ
க� உட6� அைம0- 

8.இ0த. பிறவியிேலேய ேப/%ப. ெப, வாB3 ெப றிட3� 

9.எ+ணியைத உ
க� உயிரான ஈச% உ,வாகி அைதேய பிர�மமாகிட3� 

10.உ
க� உடைல� ெசா�க ேலாகமாகி உ
க� உயிைர� ெசா�க வாசலாக 

அைம�திட3� 

11.அ0த மாமக/ஷிகளி% அ,ளாசி பட�0- ேப/%ப. ெப,வாB3 வாB0திட3� 

12.உ
க� பா�ைவயிேலேய த�ைமகைள அக றிட3� ெம1 ஒளிைய. பர.பிட3� 

13.எ%&ேம அழிவி�லா வாBைகயாக வாB0திட3� 

14.மரணமி�லா ெப,வாB3 வாB0தி�� அ,� ஒளி உ
களி� பட�0திட3� 

15.உ
க� ேப�சா� G�சா� உலைக கா�தி�� உ�தம உண�3க� வள�0திட3� 

16.அ,� மக/ஷிகளி% உண�3 உ
க�� உ&-ைணயாக இ,0திட3� 

17.மக/ஷிகளி% அ,� சதிகைள ந�
க� வள��திட �, அ,� உ
க��� 

எ.ெபா:-� உ&-ைணயாக இ,0திட3� 

18.அ0த அ,� ஞான �, வழியி� உ
க� எ+ண
க� அ,� ஞான�ைத 

வள��தி�� அ,� சதியாக விைள0திட3� 

19.நா% (ஞான�,) பிரா��திகி%ேற%… தியானிகி%ேற%…! 

இைத ேக��ண�0ேதா� உட�களி� க�� ேநா1க� �ைற0தி,.பைத;� 

காணலா�. 

இைத. ேபா%ற அ,� சதிகைள வள��- ெகா�ள அதிகாைல -,வ 

தியான�தி� மக/ஷிகளி% அ,� சதி எ
க� உடலிேல படர ேவ+�� எ
க� 

உடலி� உ�ள ச�கைர� ச�- ந�
க ேவ+��… இர�த ெகாதி.> ந�
க 

ேவ+��… ந�ல இர�த
க� உ,வாக ேவ+��… ந�ல ஞான
க� எ
க��� 

வளர ேவ+��…. ஒ, ப�- நிமிடமாவ- ஏ
கி. ெப&
க�. 

இ.ேபா- ெகா��� இ0த அ,� ஞான வி�-கைள உ
க� நிைனவா� ந�
க� 

மீ+�� மீ+�� எ+?�ேபா- 

1.உ
க� உயிேர அ0த அ?கைள வள��- 

2.உ
கைள நல� ெப&� சதியாக உடலி� வள��- 

3.மன பல� மன நல� ெபற� ெச1- 

4.அ,� ஒளி ெப&� அ,� ஞான வழியி� அைழ�-� ெச%& 

5.எ%&� ேப/%ப. ெப, வாBவாக வா:� உண�வி% உடலாக மா றியைம�� 

உ
க� உயி�…! 
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ேநர# கால தி',  தா� அ5ைமயாக உ0ேளா#… ந# எEண தா� 

எைத6ேம ந�லதா+க 456# எ�A எETகிேறாமா…! 

  

ந�ல ேநர� பா��-� தா% நா� ெசய�பட ேவ+�� எ%& ஜாதகTதியாக ந�ைம 

க��.பட� ெச1- வி�டா�க�. அத%ப<�தா% இ%& ெப,�ப�தியானவ�க� 

வாBகிறா�க�. 

ஜாதக
கைள நா� பா�க.ப�� ேபா- 

1.அதிேல ந�ல- எ-3ேம நடகா- 

2.ஆனா� அவ�க� ெசா�6� ெக�ட- அைன�-ேம நட��. 

உதாரணமாக… பா� ச�தானதாக இ,0தா6� அதிேல விஷ� ப��வி�டா� அ0த 

விஷ�தி% த%ைம �<.ேபாைர உடன<யாக மா1�-வி��. 

ஜாதக�தி� ந�ல- இ,0தா6�… எDவள3 சதி வா10த நிைலக� 

ெகா+டவராக நா� இ,0தா6�… 

1.ஒ, ேவதைன வ0-வி�டா� ந�லைத� சி0தி�� ெசய� இழ0-வி�கிேறா�… 

2.அ0த ேவதைனேய ந�ைம ஆ�ெகா+� வி�கிற-. 
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அ- ேபா� தா%… ஜாதக�தி� சில நிைலக� ெக�தைல. ப றி� ெசா�6� ேபா- 

இ�தைகய ஏ ற� தாB3க� வ0- ெகா+ேட இ,��. அ0த ந�ல-� ெக�ட-� 

கல0- ெகா+ேட இ,��. 

ந�லைத அவ�க� அதிகமாக� ெசா�லியி,0தா6� 

1.ஒ, வகிர� (>�தி – திைச) வ0- உ
க� ந�லைத� ெசய�படவிடா- 

த�கி%ற- 

2.அ- உ
க��� -%ப�ைத ஊ��� எ%& ெசா�வா�க�. 

இ- மனதி� ஆழமாக. பதி0- வி��. 

எ�லாேம ச/யாக இ,கிற-. ஆனா� “ஏழைர நா�டா% சனிய%” வ0- 

உ
க��� எ�லாவ ைற;� மடகி ெகா+<,கி%றா% எ%& 

ஜாதககார% ெசா%னா� ேபா-�. “இ0த� சனியைன” நா� ந%றாக. பதிய� ெச1- 

ெகா�கிேறா�. 

அ��- எ0த ந�ல �ண� நம�� வ0தா6� அத �� இ0த உண�ைவ மீ+�� 

மீ+�� ேச��-… நா� ேப8� ேபாெத�லா� ஜாதககார% பதி3 ெச1த உண�3… 

இ0த விஷ�தி% த%ைம ெகா+� இ- 9%னணியிேல வ0-வி��. 

அ0த� சனியிலி,0- மீ��வத காக ேவ+< இ0த ஆலய�தி �. ேபா… அ0த 

ஆலய�தி �. ேபா…! இDவள3 பண�ைத ந� ெசலவழி… யாக�ைத வள��- 

ம0திர�ைத ெஜபி�தா� ந�லதாக இ,��… எ%& ெசா�வா�க�. 

அத% ப< நா� ெச1ேவா�. அ0த எ+ண�ைத� சிறிதள3 க��.ப��-�. 

ஏென%றா� ஏழைர நா�டா% பி<�-வி�டா% எ%& காதிேல ேக�ேடா�. அைத 

க��.ப��-வத காக ஆயிர� Kபா1 ெகா��ேதா�. அதனா� ெகா4ச� �ைறக 

9<0த-. 

இ- அ�லாதப< இ%ெனா%&� ெசா�வா�க�…! உ
க� இர+டாவ- பி�ைள� 

“ஒ, க+ட� இ,கிற-…! அவைன ெகா4ச� ஜாகிரைதயாக. பா��- 

ெகா�ள ேவ+��…” எ%& ெசா�லி ைவ�-வி�வா�க�. 
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இர+டாவ- பி�ைள� நா%காவ- வய- வர.ப�� ேபா- ப�ஸிேலேயா 

வாகன�திேலேயா விப�- இ,கிற- எ%& பதி3 ெச1- வி�வா�க�. �ழ0ைத 

பிற0த பி பா� ஏழைர நா�டா% சனிய% பி<�ததனா� இ.ப<� ெசா�வா�க�. 

அத க.>ற� பா��தா� வியாபாரேமா ெதாழிேலா ம ற கா/ய
கேளா எ�லாேம 

ம0தமாகிவி��. ப�ஸிேல விப�- வ,� எ%ற நிைன3 மனதிேல �… �… 

�.. எ%& ஓ< ெகா+ேட இ,��. 

பி�ைள ேரா�<ேல விைளயாட. ேபானா� ேபா-�. 

1.ேஜாசியகார% ெசா�லியி,கி%றாேன… எ%ன ஆ�ேமா…? 

2.அவ% ெசா%ன- எ.ெபா:- நட�ேமா…? எ%& பி�ைள. பாச�தா� தா1 

பத&�. 

3.-�.. -�… எ%ற பய�தா� தாயிடமி,0- இ0த அைலக� ேபான3டேன 

அவைன ஞாபகமறதியாக� ெச�ல� ெச1;�. 

ேரா�<ேல ப� ேபா1 ெகா+<,��. 

1.தாயி% எ+ண� பா10- கவன� இ�லா- அவ% ேரா�ைட கட.பா%… 

அ<ப�வா%. 

2.நா% நிைன�ேத%… கெரடாக நடகிற-…! எ%பா�க�. 

ஏழைர நா�டா% சனி பி<�தா� இ.ப< நட�� எ%& ெசா%னா% அ�லவா…! 

எ%& அ0த ெக�ட- இ.ப<� தா% நட��. 

இ-க� எ�லா� எ
கி,0- உ ப�தி ஆகிற-…? எ%& ந�
க� கவனி�-. 

பா��தா� ெத/0- ெகா�ளலா�. 

அ- ம��ம�ல…! எ�லா� வகிர�தி� இ,கிற- அதனா� “உன� �ழ0ைத 

இ�ைல…” எ%& விஷ�ைத ஊ�<வி�வா�க�. அத � இ%ென%ன சா�திர� 

ெச1தா� ச/யா��…! எ%பா�க�. 

1.”�ழ0ைத இ�ைல” எ%& இ0த உண�ைவ ஊ�<ய பி% 

2.அைதேய எ+ண�தி� வள��தா�… பிற� எ
ேக ேபாவ-…? 

அைத நிவ��தி ெச1ய இ0த ேகாவி6�. ேபா… அ
ேக ேபா… அைத� ெச1… 

இைத� ெச1… எ%& எைத எைதேயா ெசா�லி அைத� ெச1தா� ச/யா��…! எ%& 

அவ�க� ெசா%னப< 8 றி ெகா+<,க ேவ+<ய- தா%. 
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காரண� ந� எ+ண�தி �� எைத. பதி3 ெச1கிேறாேமா அ0த உண�வி% த%ைம 

நம�� வள��- வி�கிேறா�. அ- தா% ந�ைம இய�கிற-. 

மனிதJ� ஜாதக� இ�ைல.. ேநர9� இ�ைல… கால9� இ�ைல…! இைத 

உண�0- ெகா��
க�…! 

 

ஆEடவ� பைட&ைப பி� C+ காண 45யாC – ஈ:வரப;ட= 

  

1.கட3� எ�லாவ றி6� உ�ளா�… எ�லாமாக3� உ�ளா�..! 

2.ந�ல சதி ம��� கட3� அ�ல. த�யைவ;� கட3ளி% பைட.>தா%. 

2.கட3ளி% பி�ப� ந%ைமயி6� த�ைமயி6� கல0ேத உ�ள-. 

ந �ண� ெகா+ட மனிதJ� கட3��� ெசா0த�. த�ய �ண�தி� உ�ளவJ� 

கட3ளி% பைட.> தா%. 

1.இதி� உ�ள உ+ைம நிைலைய உண�0தா� 

2.ெத1வ�தி% சதிைய மனித ஆ%மாக� உண�0- நடக ஏ-வா��. 

எ�லா. பைட.>� ெத1வ�தி% பைட.ேப…! 
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பைடக.ப�டவ%… 

1.பைட.பி% ெபா,� க+� மகிB0- 

2.த% ெபா,ளான தா% பைட�தத% பல%தா% 

3.ெத1வ சதியி% அ,� வள��சி;�.. ந �ண வள��சி;�…! 

4.ச.த/ஷிகளி% நிைல ெப ேறா/% வள��சியினா� த% பைட.பி% பலைன. 

ெப றா% – “பைட�தவ%” 

மனித% உ,வா�� ெசய�களி� இ,0- எ.ப< த% எ+ண�தி �க0த நிைல 

ெப ற3ட% மகிB�சி ெகா�கி%றாேனா அைத. ேபா%ற மகிB�சிதா% ெத1வ 

சதியி% வள,� ந �ண வள��சி;�…! 

ந%ைம த�ைம ெகா+� ெத1வ. பைட.> இ�ைல. எ�லாேம ெத1வ. பைட.>� 

தா%. பல 8ைவ;� இய ைகயி� கல0- தா% வள�கி%ற-. கச.பி% 8ைவ 

இ�லாவி�டா� இனி.ைப அறிய 9<யா-. 

மனித வாBைகயி� ஏ ப�� ேசாதைன நா�கைள கச.பாக எ+ணி… அகச.பி% 

நிைலயி� விரதி F?� மனிதனி% 8வாச அைலயி% ெதாட/னா�… அேத 

8ழ சியி� இ,0- சலி.பி% உ0தலினா�.. பல மனித ஆ�மாக� த% நிைல 

உணராம�… இகச.பான நிைலயிலி,0- மீள 9<யாத சிகலி� சிகி… 

1.அத% உண�3 அைலயி% உ0தலி� ஏ ப�� ஆேவச எ+ண நிைலயிலி,0- 

மீளாத மனித%தா%… 

2.த�ய வழிக��� த�ய ெசயலி� நிைல�� த% நிைல உணராம� ெச%& 

வி�கி%றா%. 

தன� ஏ ப�� இ%னலி� இ,0- கச.பான வாBைகைய இனிய ெசயலா�வ- 

இ�மனிதனி% எ+ண� தா%…! எ%& உண�0- 

1.கச.ைப� -வ�.பாகி 
2.-வ�.ைப இனிைமயா�� வாBைக� ெசய6� ெகா+� வரலா�. 

அேத 8ழ சி ஓ�ட�தி� ெச�6� மனித%… மீ+�� ேசாதைனயான கச.பான 

நிைல த% வாBைகயி� ஏ ப�டா6� அதைன இனிைம.ப��தி�� வழி� ெதாட� 

அறிய� த% எ+ண�ைத அDவ ��.பி% நிைல;ட% த% உண�3 ெப&கி%றா%. 

1.இனிைமயிலி,0- வ,வத�ல ந� உண�3 எ-3ேம…! (இ- மிக3� 

9கியமான-) 
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2.8ைவயான மா
கனி பி4சி� கச.பாக3�.. பிற� வளர வளர 

3.-வ�.> >ளி.>மாகி பிற� தா% 9 றி. ப:�- இனி.பாகி%ற- அ�லவா…! 

உ�ளி,�� -வ�.பான அெகா�ைட;ட% ஆர�ப ஈ�.> �ண�தி6�ள 

அமில. ப<வ� ெகா�ைட;ட% உ�ள ெபா:-� அ�-வ�.பான ெகா�ைடயி% 

ேம� 8ைவயான மா
கனி வள�கி%ற- அ�லவா…! 

1.அைத. ேபா%& கச.பான வாB நா�கைள இனிைமயாக. பழகி�
க�. 

2.கச.பிலி,0- தா% இனிைம காண 9<;�. 

பல சி�த�க�� ச.த/ஷிக�� ம &� இ%ைறய கால
களி� உ�ள ந�
க� 

அறி0த வள��சி ெகா+ட எ0த ேமைதகைள;� அவ�களி% வாBைகயி% ஆர�ப 

கால
களி� நட0த உ+ைம நிகB�சியி% உ+ைமைய ஆரா10ேதாமானா� 

“இத% நிைல >/;�…!” 

அரசனாக இ,0தா6� மாேமைதயாக இ,0தா6� எ0த ஆ+டவJ� 

அவ�க�� அ0த� சதி தரவி�ைல. அவரவ�க� எ��� எ+ண� 

8வாச�தினா� அவ�க� அைட;� ெப, நிைல எ�லா� இைறவனி% பைட.> 

ஒ%ேற…! இய ைகயி% சதி;� அ-ேவ…! 

வள�0த ெசயலி�தா% அதனத% அ<.பைட �ணெம�லா� உ�ளன. 

இ�ண�தி% வழி ெப ற- தா% ஆ+டவ% க+ட ெபா,� மகNலான ச0திரJ�.. 

N/யJ�… ந� Fமி;�… நா9�… எ�லாேம…! 

1.ந%ைம த�ைம ெகா+� பைடகாத ஆ+டவ% 

2.த% பைட.பி% பலனான ந�ல-3� த�ய-3� 8ழ%&�ள நிைலயி� 

3.த% வள��சி�� -ைணயாக ந�லவ ைற கா+கி%றா%. 

இ.ப< இ,க ஆ+டவ% பைட.ைப எ.ப<. பி/�- கா+ப-…? 

ஞான,> ெகா*+,# அ>0 ஞான வா+,க0 

ந� �ழ0ைத ந%றாக. ப<க ேவ+�� எ%& ஆ�வ.ப�கி%ேறா�. ஆனா� 

�ழ0ைத விைளயாட. ேபா��ேபா- ஏேதா ஞாபக சதி �ைறவா� ப<.> 

�ைறவாகி வி�கி%ற-. 
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ப<க 9<யவி�ைல எ%றா� அவJ� எDவா& ஊக� ெகா�க ேவ+�� 

எ%பத � மாறாக நா� எ%ன ெச1கி%ேறா�…? 

அவ% ந%றாக. ப<க ேவ+�� எ%& ஆைச.ப�ட நிைலயி� அவ% 

ப<கவி�ைல எ%றா� உடேன அ0த இட�தி� ேவதைன.ப�கி%ேறா�. 

ேவதைன.ப��-கி%றா% எ%றா� “அவJ� ந�லைத எ��- எ.ப<� 

ெசா�வ-…?” எ%& >/யவி�ைல. உன� எDவள3 கா8 ெசல3 ெச1கி%ேற%…! 

ந� இ.ப<� ெச1கி%ேறேய…! எ%& தி�ட ஆர�பிகி%ேறா�. 

ேவதைனயாக� ெசா�ல.ப��ேபா- அவJ�� இ- பதிவாகிற-. இ0த உண�3 

அ
� எ%ன ெச1கி%ற-…? அ- ஓ…� நம�சிவாய அவ% உடலாகி%ற-. 

அ.>ற� தி�ட ஆர�பி�தா� அ�மாைவ. பா��� ேபாெத�லா� “எ.ெபா:- 

பா��தா6� எ%ைன இ.ப<ேய தி��கி%றா�க�..” எ%& இ0த உண�3 

ப<க.ேபா�� ேபாெத�லா� அவJ� இ0த நிைன3 வ,�. 

அ��தா ப< >�தக�ைத எ��தாேல அ�மா தி�<ய ஞாபக� தா% வ,ேம தவிர 

பாட�தி% நிைல வரா-. இ�ைலெய%றா� அ.பா தி�<ய ஞாபக� தா% வ,ேம 

தவிர பாட�தி% நிைன3 வரா-. 

அ.ேபா- அ- வாலியாகி%ற-. ேவதைன எ%ற உண�ைவ Cக�0தா� நா� எ%ன 

ெச1ய ேவ+��….? 

�ைகயிலி,�� வாலிைய இராம% க�ைல. ேபா�� G< அவ% ெவளி வரா- 

ெச1கிறா% எ%& காவிய�தி� கா�<;�ளா� வா%மீகி. ேவதைன எ%ற உண�3 

வ0த பி% ந�9ைடய எ+ண
கைள எ.ப<� @1ைம.ப��த ேவ+��…? 

ச0ேதாஷமான நிைலக� இ,க ேவ+�ெம%றா� அ0த �ழ0ைதயி% ேம� 

இ,�� ேவதைனைய எ��த உடேன உ���� ேபாகாதப< அைத G< விட 

ேவ+��. 

“ஈ�வரா…” எ%& >,வ ம�தியி� உயிைர எ+ணி அ0த� -,வ ந�ச�திர�தி% 

ேபர,�� ேபெராளி;� ெபற ேவ+�� எ%& அ0த� சதி வா10த நிைலகைள� 

தன�� எ�க ேவ+��. 
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�ழ0ைத எ+ணி ேவதைன.ப�வைத ேந�9கமாக� த�ளிவி��. ேபாக 9<யா-. 

அத �� தா% >,வ ம�தியி� அைடக ேவ+�� எ%& ெசா�வ-. 

அ0த� -,வ ந�ச�திர�தி% சதிைய நம�� வள��த பி% எ%ன ெச1கி%ற-…? 

இேதா� (ெவளியிேல) நி%& வி�கி%ற-. 

அதாவ- /ஷியி% மக% நாரத%…! அ
ேக உ,வான உண�3 உயி/ேல ப�டபி% 

சதிவா10த நிைலக� ெகா+� அ0த� த�ைமகைள ந���. 

அ.ெபா:- -,வ ந�ச�திர�தி% ேபர,�� ேபெராளி;� எ
க� உட� 

9:வ-� படர ேவ+��… உடலி� உ�ள ஜ�வா�மா ஜ�வ?க� ெபற ேவ+�� 

எ%& க+ணி% நிைனைவ உ�ேள ெகா+� வரேவ+��. 

க+ண% எ%ன ெச1கி%றா%…? எ�லா/ட9� ேபா1� ெசா�வா%. 

1.இ0திரேலாக�ைத கா�< இ
கி,கி%ற ெச1திைய அ
ேக ெசா�கி%றா% 

2.அ
கி,கி%ற ெச1திைய இ
ேக ெசா�கி%றா%… எ�லாவ றி �� விளக� 

ெகா�கி%றா% 

3.இ0த க+களி% இயக
க� தா% அ-…! 

அதாவ- ந� உட6�� அ0த க+ணி% நிைனைவ� ெச6�தி எ% உடலி� உ�ள 

ஜ�வா%மா ஜ�வ?க� அைன�-� -,வ ந�ச�திர�தி% ேபர,�� ேபெராளி;� 

ெபற ேவ+�� எ%& ெசா�லி இ0த உண�ைவ ெகா+� வ0- இ
ேக 

அைட�-விட ேவ+��. 

ஆனா� ேவதைனயான உண�3கைள உ�ேள வி�டா� உடலி6�ள அ?க� 

எ%ன ெச1;�…? சா.பா� கிைடகி%ற- எ%றா� 8�மாவா இ,��..? 90தி 

ெகா+� வ,�. 

அ.ெபா:- இ0த உண�3 அதிகமாக இ,0தா� ந� உண��சிக� அைன�-� ந� 

ெசய�க� அைன�-� ேவதைன;� ஆ�திர9� ேகாப9மாக மா றிவி�கி%ற-. 

அ.ப< ஆகாம� த�க ேவ+�� எ%& தா% ஈ�வரா… எ%& உயிைர எ+ணி 
அ0த� -,வ ந�ச�திர�தி% ேபர,�� ேபெராளி;� ெபற ேவ+�� எ%& 

எ+ணி இ
ேக நி&�திவிட ேவ+�� எ%& ெசா�கிேறா�. 
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அ- உட6�� வ6.ெப றபி% எ%ன ெச1கி%ற-…? 

1.ெக�ட அ?க� இ,கிற- அ�லவா…! 

2.அத � சா.பா� கிைடகா- ெச1கிற- 

3.இ:கH<ய சதி இ�லா- ஆ�கிற-. 

அ- தா% க+ண% க,வி� இ,கH<ய �ழ0ைத� உபேதசி�தா% எ%ப-. 

அ0த உய�0த உண�வி% த%ைமைய நம�� எ��- ெகா+ட பி% அ0த 

மக/ஷிகளி% அ,� சதிகைள உட6�� பைட�� சதியாக மா &கி%ற-. 

ம ற அ?க�� அதனத% ச�ைத இ:கH<ய சதி இ�ைல. -,வ 

ந�ச�திர�தி% ேபர,� ேபெராளி ெபற ேவ+�� எ%& உ��ேக வ6வாக 

எ+?�ேபா- ந� ஆ%மாவி� இ,�� த�ைம ெச1;� உண�3கைள 

ப<.ப<யாக N/ய% எ��- ெகா�கி%ற-. த�ைமகைள� த�ளி வி�கி%ற-. 

-ணியி� அ:�. ப�டா� ேசா.ைப. ேபா�� Cைரைய ஏ றி அ0த அ:ைக� 

த�ளி வி�வைத.ேபா� அ0த� -,வ ந�ச�திர�தி% உண�ைவ உட6�� 

ெச6�த.ப��ேபா- இ0த உண�3 வலிைம ெபற… வலிைம ெபற… �ழ0ைத ேம� 

வரH<ய ேவதைனயான உண�ைவ இ
ேக த�ளிவி�கி%ற-. 

த�ளிவி�ட பி% எ%ன ெச1கி%ேறா�…? இ0த இட�தி� சி0திக 

ஆர�பிகி%ேறா�. அவJ� ந�ல ெசா�ைல;� ெசா�கிேறா�. 

ந� ப<�- ெகா+டா� ந�லத.பா… ந� ப<கவி�ைல எ%றா� உ%ைன ந� எ.ப<. 

பா-கா�- ெகா�வா1…? ந� ப<�-� ெத/0- ெகா+டா� உன� ந�ல-. ந� தா% 

உ%ைன கா.பா றி ெகா�ள ேவ+��. 

எதிேல �ைறவாக இ,0தாேயா அைத ந� இ.ப<. ப<�தா1 எ%றா� ந%றாக 

இ,��. ந� இ.ப<. ப<�- பா�…! இ0த நிைலைய இ0த உண�ைவ� ெசா�லாக� 

ெசா%னா� இ0த உண�ைவ �ழ0ைத Cக,�ேபா- ஓ…� நம�சிவாய. 

ஆக… த�ைமகைள ந�கி அ0த அ,� ஒளிைய எ�க.ப��ேபா- அ
ேக நாரதனாக 

வ0- ேச�0- ந� �ழ0ைத� ஞான�ைத. ேபாதி�� த%ைமயாக வ,கி%ற-. 

1.அவைன க�வியி� சிற0தவனா�கி%ேறா� 

2.ந� ெசா� அவைன ந�வழி.ப��-� ெசயலாக வ,�. 
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தவறாக யாராவC தி;5னா� பதிN+, நா4# தி;5& ேபXகிேறா#… ஆனா� 

உEைமைய நா# உண= த 45கி�றதா…? 

  

யாராவ- க�ைமயாக உ
களிட� ேபசி ெகா+ேட இ,0தா� ேவ& ஒ%&ேம 

ெச1ய ேவ+டா�. 

“உ�…” ெகா��- ேக�� ெகா+ேட இ,
க�. தி�< ெகா+ேட இ,0தா� 

ஆமா�… ஆமா�… எ%& ெசா�6
க�. 

ஒ, சில� ெரா�ப3� வசன� ேபசி ெகா+ேட இ,.பா�க�… ேமாசமான 

ேப�8கைள;�… வாயிேல வராத வா��ைதகைள எ�லா9� ேப8வா�க�. 

அவ�க� ெசா�ல� ெசா�ல… 

ஆமா�… 

ஆமா�… 

ச/… 

ஆமா�.. 

ச/…! எ%ேற ெசா�6
க�. 

உன� G� இ,கிறதா… க+ இ,கிறதா..? Gைள இ,கிறதா…! எ%& 

எ%ென%னேமா ேப8வா�க�. 
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அ- அ�தைன;� ந�ேய ைவ�- ெகா�… க+ G� எ�லாவ ைற;� ந�ேய 

ைவ�- ெகா�… “ேபா……!” எ%& ெசா�லிவி�
க�. 

மயக.ப�� அ.ப<ேய ெசா�… எ%& கீேழ வி:வா�க�. 

1.ந�
க� அவ�கைள� தி�டேவ ேவ+டா�. 

2.எ�லாவ ைற;� ந�
கேள ைவ�- ெகா��
க�… 

3.என� ேவ+டா�… ந�
கேள அJபவி�- ெகா��
க� எ%& 

ெசா�லிவி�
க�. 

அவ�க� ேப8வைத ேக�� ந�
க� ேவதைன.பட ேவ+<ய அவசிய� இ�ைல. 

ஏென%றா� அவ�க� உடலி� உ�ள ஆவி இ0த மாதி/ ேவைல ெச1;�. 

மக/ஷிகளி% அ,� சதி ெபற ேவ+�� எ%& ந�
க� “ஆ�ம 8�தி ெச1- 

ெகா+ேட இ,0- வி��…” எ�லாவ ைற;� ந�ேய ைவ�- ெகா�…! எ%& 

ெசா%ன3டேன அ0த உடலி� இ,�� ஆவி அ.ப<ேய மயக.ப�� கீேழ 

வி:வைத. பா�கலா�. 

இ0த வாகிைன� ெசா%ன3டேன அ- ெசயலிழ��. இ.ப<� ெசா�6� ேபா- 

1.அத � நா� ஒ, ந%ைமைய� ெச1கிேறா� எ%& அ��த�. 

2.நா� த�ைம ெச1யவி�ைல… (சாப� இடவி�ைல) 

நா� ெவளி.ப��-� உண�3க� அ
ேக ப�ட3ட% அவ�க� உடலி� அறியாம� 

இ,கH<ய அ0த ஆவி ேசா�வைட0- கீேழ வி:0- எ:0தா� அவ�க� “8ய 

நிைன3” வ,�. அ.ெபா:- அவ�கைள நா� காகிேறா� எ%& அ��த�. 

உ
க�� இைத வா�ட% நா% (ஞான�,) ெசா�லி ெகா�கி%ேற%. 

ஆனா� வழகமான நிைலகளி� “இ.ப<� தி��கிறாேர… தா
க 9<யவி�ைல… 

ெபா&க 9<யவி�ைல…!” எ%றா� அவ�க� எ+ண�ைத� தா% உ
க��� 

இ:�-. ேபா�� ெகா�கிற��க� எ%& அ��த�. 

ஏென%றா� விஷ� எதிேல ேவ+�ெம%றா6� ஊ�,வி� ெச�6�. இைத 

ந�
க� >/0- ெகா�ள ேவ+��. 
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ஆகேவ அதிகமாக� தி��கிறா�க� எ%றா� “ந�ேய அைத ைவ�- ெகா�…” எ%& 

ெசா%ன3டேன அ0த உடலி� இ,�� ஆவி� இ- பலவ �னமா��… 

மயகமா��. 

ஆனா� இவ�க�ைடய ந�ல சி0தைன நிைன3� வ,�. அ0த உண�வி% 

த%ைம ெகா+� அவ�கைள;� காகி%ேறா�. 

ஆனா� இ0த வாகி% த%ைம அ
ேக இயகி அவ�க� உடலி� வயி றா� 

ேபா��… உ+ைமைய உண��-�. 

இ- நட0த நிகB�சி. எ%Jைடய (ஞான�,) ெப/ய பி�ைளைய ைமN/ேல க�< 

ெகா��தி,0த-. மா.பி�ைளயி% த�பிைய ேவெறா, இட�தி� க�யாண� 

ெச1தி,0தா�க�. 

அ0த ���ப� ெகா4ச� ேபாகி/�தனமாக ெரௗ<�தன� ெச1ய H<யவ�க�. 

யா�… எ%ன… ஏ-…? எ%& ஒ, 9ைற இ�லாம� ேபசி ெகா+<,.பா�க�. 

எ% பி�ைளைய ெரா�பெவௗ� விர�< ெகா+ேட இ,0தா�க�. வாயிேல வராத 

வா��ைதைய. ேபசி� தி�< ெகா+<,0தா�க�. 

மாமனாைர ஏமா றி� ெசா�ைத எ�லா� அபக/�- ெகா+டா1…! எ%& எ- 

ஏேதா ெசா�லி. ேபசினா�க�. ஆனா� இவ�கேளா கUட.ப��� ச�பா/�- 

ெகா+<,கி%றா�க�. 

இைத எ�லா� ேக��� தா
காதப< எ% பி�ைள எ%னிட� “ஓ…” எ%& அ:- 

ெகா+� வ0- இ0த விஷய
கைள எ�லா� ெசா%ன-. 

பி% நா% ேமேல ெசா%னப< ெசா�லி “இ0த மாதி/� ெசா�ல�மா…” எ%& 

அJ.பிேன%. 

1.தி��வைத எ�லா� உ�… ெகா��- ேக�… ச0ேதாஷமாக ேக�… 

2.கைடசியி� இ.ெபா:- ெசா%னைத எ�லா� ந�ேய ைவ�- ெகா� எ%& 

ெசா�லிவிட�மா…! எ%& ெசா%ேன%. 

அேத மாதி/ இ
கி,0- ேபான3டேன ந� நாசமாக. ேபாவா1… உன�. 

ேபதியா��… ந� அ.ப<. ேபாவா1… இ.ப<. ேபாவா1… எ%& அ
ேக அ0த அ�மா 

தி�< ெகா+ேட இ,0தி,கி%றா�க�. 
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எ% பி�ைள அவ�க� தி�ட� தி�ட சி/�- ெகா+ேட இ,0த-. 

எ�லாவ ைற;� ந�ேய ைவ�- ெகா�…! எ%& ெசா�லிவி�ட-� அ
ேக 

தா
கா- ேபதியாகி வி�ட-. உட� எ�லா� வலி ஆகிய-. எ:0தி/க 

9<யவி�ைல. 

ஆ�ப�தி/�� ெச%& எ�லா� ஆன-�… “ெகா4ச� விFதி இ,0தா� ெகா�…” 

எ%& அ0த அ�மா எ% பி�ைளயிட� ேக�கிற-. 

1.நா% ெசா%னைத நாேன வா
கி ெகா�ள ேவ+�� எ%& ெசா%ன-� என� 

இ.ப< ஆகிவி�ட- 

2.இனிேம� நா% யாைர;� இ0த மாதி/� தி�ட மா�ேட%… த.பாக. ேபச 

மா�ேட%…! எ%& ெசா%ன-. 

பிற� எ%னிட9� ேத< வ0தா�க�. உ
க� பி�ைளைய எ�லா. ேப�8� 

ேபசிேன%. நா% எைத எ�லா� ெசா�லி அவ�கைள� தி�<ேனேனா அ- எனேக 

வ0- வி�ட-. ந�
க� விFதி ெகா�
க�… என� ஆசீ�வாத� ெகா�
க�…! எ%& 

ேக�டா�க�. 

இைத எ�லா� ஏ% ெசா�கிேற% எ%றா� இ0த மாதி/ ந�ல வாகிைன 

ெகா��தா�… அ
ேக ந%ைம ஏ ப��. அவ�க�� உ+ைமைய அறி;� த%ைம 

வ,�. 

ேபசியைத அைன�ைத;� ந�ேய ைவ�- ெகா� எ%& ெசா%ன3டேன 

1.அ0த உண�3க� எ�லா� அவ�க���ேளேய 8ழ%& 

2.தாேன அைத அறிய.ப�� ேபா- � ற�ைத உண�0- ெகா�வா�க�. 

இத%ப< நட0தா� யா� ெகா��� இ0த உய�0த வாகி% வ%ைம உ
க��� 

H�கிற-. அேத சமய�தி� ம றவ�க�� அறியாைமயிலி,0- வி�பட இ- 

உத3கிற-. 
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மனித� ெபற ேவE5ய உய= ச+திைய எ*+க விடாC மைற+க&ப;ட நிைல 

தா�…! இ�A நட&பி� உ0ளC – ஈ:வரப;ட= 

  

நா� எ��� தியான�தி% Gல� பலவாக உ�ள நிைனவி% ஓ�ட�ைத ஒ, 

நிைல.ப��தி. பல நிைல ெகா+ட அமில �ண�ைதெய�லா� ஒ, வழி� வர 

பழக.ப��தி� “திைச தி,.>� ஞான வழி ெப&த� ேவ+��…!” 

அ.ப<. ெப றா�… 

1.தா% எ��� 8வாச ஈ�.பினா� எ0த ஒ, ந சதியி% பா� த% எ+ண�ைத� 

ெச6�-கி%ேறாேமா 

2.அேத நிைனவி� 8வாச� எ��-… அத% வழி� ெதாட� நிைனவி�… 

3.அ�ெதாட/� உ�ள உ+ைமயி% வள��சிைய நி�சயமாக. ெபற 9<;�. 
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ஞான�தி% பா� ெச6�த.ப�� இ0த ஈ�.> �ண நல� அைமய. ெப&� வழி� 

ெதாட/� ெச%றா� “எ0த ஒ, C+ணிய அைல� ெதாடைர;�…” வள��சி 
ஞான�தினா� ெபற 9<;�. 

அ�தைகய C+ணிய அைல� ெதாட/லி,0-… 

1.ந� உடலி6�ள அைன�- அ?க�டJ� இ0த C+ணிய ஈ�.> அைலயி% 

சதி எ��� பழக� ஏ ப�� 

2.இ.பி�ப உடலிலி,0- உயி� ஜ�வ சதிைய� தனி�-. பி/�-� ெச%& 

எ�லாவ ைற;� அறிய 9<;�. 

அதாவ-… 

1.ஒDெவா, அமில �ண
களி% ேச�ைகைய;� அத% வ�ட�திலி,0- உயி� 

ெப&� ஜ�வ நிைலைய;� 

2.ஒ%&ட% ஒ%& கலைவ. ப�� வள,� நிைலைய;� 

3.இ.Fமியி� உ�ள கனி வள
களி% நிைல அறிய3� 

4.கனி வள�திலி,0- கசி0- உ,கி வ,� திரவ நிைலகைள அறிய3� 

5.இ..Fமியி% Fம�திய ேரைகயி� உ�ள உ+ைம நிைலகைள;� அறிய 9<;�. 

வி4ஞான சாதைன ெகா+� ெசய ைக மி% அைலயி% ெதாட/னா� ெசய ைக 

மி% அைலயிலி,0- வி4ஞான�தி� க+டறி;� ஆ றைல கா�<6� 

1.இ[ஜ�வ மி% அைலயி% சதிைய வள��- ெகா��� மனிதனா� 

2.த% உயிரா�மாைவ எ0த இட�தி �� ெச%&.. 

3.Fமியி% ேம� ம�ட�தி� உ�ள நிைலகைள அறிவ- ேபா� 

4.இ0த. Fமியி% உ�ேகாள
களி� வள�0- வ,� நிைலகைள;� அறியலா�. 

அ- ம��ம�ல…! 

இ0த. Fமியி% கா & ம+டல�ைத;� கா & ம+டல�தி � அ.பா� உ�ள 

பா�ெவளி ம+டல�ைத;� இ0த C+ணிய அைலயி% சதிைய வள��- 

ெகா+ட மனிதனா� காண 9<;�. 

இ0த உட� அ.ப<ேய ஒ, இட�தி� இ,0தா6�… வி��� ெச%ற உடலி� 

அைன�- உயிர?க�� இ0த C+ணிய மி% அைலயி% சதியி% ஈ�.>ட% 

இய
கி��. 
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உடலி� உ�ள தைசக�� ம ற எ�லா உ&.>க�� அேத நிைலயி�… அதாவ-… 

1.உ+� கழிக ேவ+�� எ%ற நிைல இ�லாம� 

2.8வாச� எ��-� 8வாச� வி�� இ,கH<ய நிைல;� இ�லாம� 

3.இ0த உட� பி�ப� எ0த வைக. பி%ன9� படாம� அேத நிைலயி� இய
கி 

ெகா+<,��. 

இைத எ�ேலாரா6� ெபற 9<;�…! 

ஆனா� 

1.ம0திர9�… மாய9�… 

2.ெத1வ �க. ெப,� சதி எ%&�… 

3.சாதாரண மனிதனா� 9<யாத நிைல எ%&� 

4.மனித% ெபற ேவ+<ய உய� சதிைய மனித% எ�க 9<யாம�… 

5.எ�டாத நிைல.ப��தி மைறக.ப�� வி�ட நிைல தா%…! இ%& நட.பி� 

உ�ள-. 

ெசய ைகயி% மி% அைலைய வி4ஞான.ப��தி� ெசயலா�� மனிதனா�… த% 

அைலயி% ெதாட�பிலி,0ேத அ�N/யனி% ஒளி அைலயி% ஈ�.பினா�… த% 

உயிரா�மாவா�… எ0த ஒ, C+ணிய அைலயி% வள��சிைய;� ஜ�வ உட� 

ெகா+� மனிதனா� எ�க 9<;�. இ- சா�தியேம…! 

மனித உடலி� பல ேகா< ேகா< உயிர?க� ஜ�வ சதி;ட% இய
�� 

ெபா:-… 

1.உயிரா�மாவி% நிைல;ட% நிைற0-�ள பல ேகா< உயிர?க�� 

2.இ0த அைலயி% ஈ�.ைப எ��� நிைலயினா� 

3.மனிதனி% சதி� திற% பலவாக உய,�. 

ஆனா� உடைல வி��� ெச%ற ஆவி ஆ�மாக�� ஜ�வ அ?களி% ஜ�வ சதி 
இ�லாததினா� மனித ஞான�தி� ெசய�ப�� திறனி�லாம� ஆவி உலக 

வாBைக இ,0-வி�கி%ற-. 

ஜ�வ சதியி� ஈ�க.ப�� ஞான
க�� இ0த உய� மி% அைலயி% ெதாட�>� 

ஜ�வன ற ஆவி ஆ�மாக�� 9<யாத.பா…! 

N/யனி% மி% அைலயி% 8வாச�ைத ஒDெவா, ெநா<. ெபா:-� எ��- 

வா:� ந� வாBைக அைலயி� நா� உ+�… கழி�-.. உற
கி.. நம� கிைட�த 
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பல காலமாக நா� வள��- வ0த இ0த ஜ�வ உட� வாBைகயி� ெப ற உ%னத 

சதிைய அறியாம�… விரய.ப��தி�தா% வாBகி%ேறா�. 

ஞான,> ெகா*+,# அ>0 ஞான வா+,க0 

பிற ம+டல
களிலி,0- வ,வைத 27 ந�ச�திர
க� நவேகா�க� கவ�0- 

ெவளி.ப��-வைத N/ய% கவ�0- த% 8ழ சி ேவக�தா� அ0த அ?களி� 

உ�ள விஷ�திைன. (அ��ரா வயல�) பி/�- வி�கி%ற-. 

மனிதJைடய ஆறாவ- அறிேவா நா� உணவாக உ�ெகா��� உண3�� 

மைற0த ந4சிைன மலமாக மா றி அைத ந�கிவி�கி%ற-. 

இ0த மனித வாBைகயி� எ�தைனேயா ேப,ட% நா� பழ�கி%ேறா�… 

பா�கி%ேறா�. ஆனா� ச0த�.ப�தா� அவ�க� ப�� ேவதைனகைள. 

பா��தா6� அ0த ேவதைனயான உண�3க� ந� ந�ல எ+ண
களி� 

இைண0திடா- ஆறாவ- அறி3 ெகா+� அைத� த�க ேவ+��. 

1.-,வ மக/ஷிகளி% அ,� சதி நா
க� ெபற அ,�வா1 ஈ�வரா எ%& 

2.அ0த அ,� உண�விைன ந� ந�ல அறிவி� இைண�- ந�ல அறி3 ம
கிடா- 

3.எதைன;ேம ெதளிவாகி��… அ0த அறி0தி�� ெதளி0தி�� அ0த அறிைவ நா� 

வள��திட� ேவ+��. 

ஆனா� ேவதைன ெகா+ட நிைலக� ெகா+� விஷ�தி% த%ைமைய இதிேல 

கல0- வி�டா� இ
ேக ம றவ�க� எDவள3 மகிB�சியாக இ,0தா6� அைத 

உ
களா� Cகர 9<யா-. Cக�0தா6� அைத ைவ�- உ
க� ேவதைனகைள 

நிவ��தி ெச1ய 9<யா-. 

1.அதாவ- பிறிெதா, மனித% ேவதைன.ப�ட உண�3 ந� ந�ல அறிைவ 

மைற�� ேபா- 

2.இ%ெனா, சாதாரண மனித% மகிB�சியாக இ,.பைத. பா��- அைத மா ற 

9<யா-. 

மா ற ேவ+�� எ%றா� “ேவதைன எ%ற ந4சிைன ந�கி… அைத ஒளியாக 

மா றி��…” அ0த மக/ஷிகளி% உண�ைவ ந�
க� ஏ
கி. ெப & உட6�� 

இைணக ேவ+��. 

மீ+�� இைத� ெதளிவா�கி%ேற%…! 
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உ
க� வாBைகயி� ந�ல- ெச1வதாக எ+ணி ஒ, ேவதைன.ப�� மனிதைன 

உ &. பா��- Cக�0- அவ�க�� ந�
க� ந�ல- ெச1கி%ற��க�… உதவி 
ெச1கி%ற��க�…! 

ஆனா� உ
களிடமி,�� ந�ல- ெச1;� எ+ண�தி �� அவ/% 

ேவதைன.ப�ட அ0த விஷமான உண�3 இைண0- உ
க� ந�ல அறிைவ மறக� 

ெச1கி%ற-… மைற�- வி�கி%ற-. இ-தா% சி& திைர – “சி�திைர…” எ%ப-. 

அ0த� சி& திைரைய உடேன ந�க ேவ+��. அைத ந�க ேவ+�� 

எ%பத ��தா% ஞானிகளி% உண�ைவ. பதிவா�கி%ேறா�. 

உ
க� நிைனவா றைல அ
ேக ஞானிகளி% பா� ஒ%ற� ெச1- இ
ேக ந�
க� 

ேக�� ெகா+<,��ேபாேத அ0த� -,வ மக/ஷியி% உண�3கைள 

உ
க��� இைணகி%ேறா�. உ
க� ந�ல அறிைவ காக இ- உத3�…! 
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நா# பணிய ைவ+க ேவE5யC எைத…? 

  

ஓ…� ஈ�வரா எ%& ெசா�6� ேபா- பிரணவ�… நா� எ+ணியைத உயி� ஜ�வ% 

ெபற� ெச1கி%ற-. அ0த மக/ஷிகளி% அ,� சதி நா
க� ெபற ேவ+�� 

எ%&� அ- எ
க� உட� 9:வ-� ெபற ேவ+�� எ%& உயி/ட� 

ேவ+�
க�. 

க+ணி% நிைனைவ உயி,ட% ஒ%றி அ0த� சதி ெபற ேவ+�� எ%ற 

ஏக�-ட% இ,
க�. 

1.ந�
க� ெபற ேவ+�� எ%& நா% (ஞான�,) ெகா��� இ0த உண�3 

2.அ0த உய�வி% த%ைமைய. ெபறH<ய த�திைய. ெபற� ெச1;�. 

இ0ேநர� வைர உபேதசி�த அ0த ஆ ற� மிக சதிைய “ந�
க� எ+?� 

ேபாெத�லா� எ+ணிய3டேன அைத கிைடக� ெச1-…” உ
க��� 

-%ப�ைத ஊ�< ெகா+<,�� அ0த உண�3க� அைன�ைத;� தாB பணிய� 

ெச1வேத “எம- ஆசி” (ஞான�,). 

ஆைகயினா� மக/ஷிகளி% அ,� சதி ெபற ேவ+�� எ%& ேம� ேநாகி 
நிைனவிைன� ெச6�தி உயி/ட� ேவ+<� தியானி;
க�. 
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அ0த மக/ஷிகளி% அ,� சதி எ
க� உட� 9:வ-� படர ேவ+�� எ
க� 

உடலி� உ�ள ஜ�வா%மாக� அைன�-� அ0த மக/ஷிகளி% அ,� சதி ெபற 

ேவ+��. 

எ
க� ெசா�6�� இனிைம ெபற ேவ+��… எ
க� ெசய� அைன�-� >னித� 

ெபற ேவ+��… நா
க� பா�.ேபா,ெக�லா� ந�லதாக இ,க ேவ+��…! 

எ%& இேத மாதி/ நா% ெசா%னைத ந�
க� எ+ணி எ��-. பா,
க�. 

உ
க��� -%ப�ைத ஊ�< ெகா+<,�� உண�3க� அைன�-� 

1.அ- தா� பணி0-… உ
க��� அ- ஒ�-ைழ�-… உய�வான 

எ+ண
க�� வழி கா�<யாக அ- அைமய���. 

2.எ-3� ெக�டத�ல… உ
க�� அ- வ6_���… வழி கா�<யாக3� அ- 

இ,�� 

3.ெக�ட- எ%& அ- தா% கா��கி%ற-… அைத ந�கிவி�� நா� ெச�ல 

ேவ+��. 

ெக�ட- எ%& வழி கா�<னா6� அ0த உண�வி% த%ைம அ- என�� ேச�0- 

வி�கிற-. ஆனா� வழி கா�<ய நிைலக� 

1.என�� பணி0- அ0த ந� வழி கா�<யாக இ,க ேவ+��. 

2.அ0த ந� வழி கா�<ய விஷ� எ%ைன ஆ�ெகா�ள Hடா-. 

ெம1 ஒளி ெப&� அ0த� த�தி ெகா+� நா� அைத. ெபற ேவ+�� எ%பத �� 

தா% ஆசி வா
�வ-. ஆைகயினா� இைத மீ+�� மீ+�� கவன�தி� ெகா+� 

ெசய�பட ேவ+��. 

1.அரசJ� கீBப<த� எ%ப- ெகௗரவ�தி காக� தா%…! 

2.ஒ, ெப/யவைர க+டா� அ<பணித� ேவ&. 

3.ஆனா� நம�� -%ப
கைள. பணிய� ெச1வ- எ%ப- ேவ&. 

ஆகேவ ெம1 ஒளி வள�0- நம�� த�ைம ெச1- ெகா+<,�� அ0த உண�வி% 

த%ைமைய� தாB பணிய� ெச1ய ேவ+�� எ%பேத ஆசீ�வாதமாக ெகா��� 

அ,� வாகி% த%ைமக�. 

ந�
க� ஒDெவா,வ,� ெம1 ஒளி ெபறேவ+�� எ%பத ேக இைத� 

ெசா�கிேற% (ஞான�,). 
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“தியான தி� ச+தி ெபAகிேறா#…” எ�பைத நா# எ&ப5 அறிவC…? – 

ஈ:வரப;ட= 

  

தியான�தி% 9ைற ெகா+� ந� எ+ண� ஞான�தி% ஈ�.> நிைல� வழி ெப&� 

கால
களி� வள��சி நிைல எ.ப< இ,��…? 

�ழ0ைத. பிராய�தி� �ழ0ைதயி% உட� ம &� அ
க அவய
க� உ&.>க� 

எ�லா� மி,-� த%ைம;ட% இ,கி%ற-. பிற� வளர வளர உட� உ&.>க�� 

தைச நா�க�� வ6. ெப & வள�கி%ற-. 

அைத. ேபா%& ந� ஆர�ப� தியான�தி� ந� எ+ண நிைல எ�லா� வள��சி 
ெப &.. ஒ, நிைல ெப &… ப�வ� எ1தி… அத% ஈ�.பி% வழி� ெதாட,�. 

பிற� பல நிைலகைள நா� காணலா�. 

ந� எ+ண�தினாேலேய நா� எ��� 8வாச�தினா�… 

1.பல மண
கைள உண,� ப�வ9� 
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2.பல 8ைவயி% ஈ�.பி� உ+ட களி.> நிைல;� 

3.பல ஒளி அைலகைள க+�ண�0- மகி:� நிைல;� 

4.ந�மி% உ,வி% உ,வ நிைலைய கா?� நிைல;� 

5.இ0த உலகி% 8ழ சி ஓைசயான “ஓ…�” எ%ற ஒலி ஈ�.பி% அைலதைன ஈ��- 

ேக��� வழி� ெதாட/% நிைல;� 

6.இத% வள��சியி� பல சி�த�களி% நிைல;ட% ெதாட� ெகா��� நிைல;� 

7.இ.ப< ஒ%றி% வள��சி ெகா+� ஒ%றி% ேம�பா�<� தியான�தி% ஈ�.> 

வள��சி நிைல ெப ற பிற� 

8.சி�த% நிைலைய நா� அைடய 9<;�. 

>ைக.பட� எ�.பவ% ஓ� பி�ப�ைத. பலவாக ம& பி�ப
கைள எ.ப< எ��-� 

த,கி%றா%…? ஒேர பி�ப�ைத நிைல க+ணா<ைய. பல ேகாண�தி� ைவ�- 

கா?� ெபா:- ந� பி�ப�ைத. பலவாக (எ+ணிைகயி�) கா?கி%ேறா�. 

இைத. ேபா� சி�- நிைல ெப றவ�க� இ0த உட� எ%J� H�ைட… 

1.இ0த உடலி� உ�ள உயிர?ைவ ஜ�வ உயிைர இ0த உடலிலி,0- பி/�- 

2.இ0த உட6�க0த பி�ப உடலி% பி�ப� த%ைமைய;� 

3.இ0த கா றி6�ள அமில சதிைய அ0த ஜ�வJட% H�< ெகா+� பல 

இட�தி� ஒேர சமய�தி� ெசய� >/கி%றன�. 

இ,0த நிைலயிலி,0ேத ஜ�வ உயிர?3ட% எ0த ம+டல�தி �� எ0த 

இட
க��� நிைன�த மா�திர�தி� ெச%றறி0- வ,வேதா� ம��ம�லாம� 

பல சதி அமில
கைள;� எ��- வ,கி%றன�. 

வி��� ெச%ற உட� H�<% அவய
கெள�லா� அ0த ஜ�வ உயி� இ�லாமேல 

உடலி� உ�ள பல ேகா< உயிர?க��� அ0த உயிைர. ேபா%& அைன�- 

அ?க�� தாமாக� 8வாசெம��- இய
கH<ய சதி ெப & வி�கி%றன. 

எ�லா உயிர?க�ேம அ0த உடலி% ஜ�வைன. ேபா%& தானாக இய
கி 

ெகா+<,��. ஆனா� அ0த உட� பி�ப�தி �� ெசயலா றேவா… எ+ண�தி% 

ஈ�.பி% நிைலேயா… அ0த ஜ�வ உயி� வ,� வைர இ,கா-. 

“H� வி�� H� பா;� நிைல…!” எ%& உண��-கிறா�கேள அ%றி உ+ைம� 

சி�த% இ0த உயி� ஜ�வJ� எ�தைன பி�ப நிழைல;� அவனா� எ�க 9<;�. 
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அமில �ண�ைத� ேச�0த >ைக.பட�ைத ந�>கி%றா% மனித%. பாதரச�தி% 

-ைண;ட% நிைல க+ணா<யி� த% உ,வ�ைத ந�>கி%றா%. 

அேத நிைல ந� க+ணி% க,மணியி6� உ�ள-… ந�/6� உ�ள-. ெதளி0த ந�/� 

ந� பி�ப�ைத கா+கி%ேறா�. 

அைத. ேபா%& தா% சி�தJ� உட� வி��. பி/0த த% உயி� ஜ�வJட% 

எ0நிழ� பி�ப�ைத;� இ0த கா &ட% கல0-�ள அமில �ண�திலி,0- 

பி/�ெத��- ஒேர இட�திலி,0- பல இட
க��� ெச�கி%றா%. 

இ0த நிைலைய உண��தினா� மனித% உடலிலி,0- உயிைர எ.ப<. 

பி/�ெத�.ப-…? எ%& வினா எ:.>வா%. 

ஒDெவா, மனிதJ� தா% எ��� 8வாச அைலயி% ஈ�.பினா� 

1.உடலி% அைன�- அ?க�� த% வச.ப�� 

2.ஒDெவா, அ?3� உயி� ஜ�வனி% சதி ெகா+ட நிைல ெப & 

3.வாBைகயி� எ0த ஒ, நிைலயி6� ம ற ஈ�.பி% நிைல� அ<ைம.படாம� 

4.எ0த எ+ண9� த% எ+ணமாக எ+?� 9ைற ெப & 

5.தியான வள��சி;ட% எ��� 8வாச அைலயி% ஈ�.பி� ஒDெவா, நிைல;� 

வழி� ெதாட� ெப ற பிற� 

6.அ0த� சி�தனி% நிைல ெபற� தக உயி� ஜ�வனி% எ.பி�ப9� கா?� 

நிைலைய எ1தலா�. 

ஞான,> ெகா*+,# அ>0 ஞான வா+,க0 

நா� பிற,ைடய த�ைமகைள. பா���ேபா- ந� ந�ல உண�3கைள அ0த விஷ� 

த%ைமயான உண�3க� மைற�- வி�கி%ற-. (ஒ, திைர ேபா�) 

அ.ப< மைற�தைத� 8�த.ப��த ேவ+�� எ%றா� 

1.அ0த மக/ஷிகளி% உண�ைவ நா� கவ�0- 

2.அDவ.ேபா- ந�ைம மைற�� அ0த� சி& சி& திைரகைள அக றிட ேவ+��. 

3.அ%ற%& அறிவி% த%ைம ெகா+� நா� ெதளிவாக மா றி ெகா+ேட வர 

ேவ+��. 

எத% -ைண ெகா+�…? 
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அத ��தா% இ.ேபா- இைடமறி�-… இைடமறி�- உ
க��� ஞானிகைள. 

ப றி� தி,�ப� தி,�ப உபேதசிகி%ேற%. மீ+�� மீ+�� ெசா�கி%ேற% 

எ%றா� உ
க�ைடய உண�வி% கிள��சிைய� @+<வி�� அ0த அ,� 

மக/ஷிகளி% உண�ைவ உ
க�ட% இைணக� ெச1கி%ேற% (ஞான�,). 

1.உ
க� ஒDெவா, அறிவி6� (உண�வி6�) இைண�த பி% 

2.த�ைமகைள கவரா- “அ0த0த அறி3” அ- த%ைன. பா-கா�- ெகா���. 

அ�தைகய நிைலகைள உ,வாகினா�தா%… இ0த மனித வாBைகயி� வ,� 

த�ைமக�� கா & ம+டல�தி� இ,�� ந�8� த%ைமக��… பிற மனித% 

ெச1;� தவறான உண�3�… வி4ஞான அறிவா� ஏ ப�� த�ைமக�� நம�� 

>கா-… ந�ைம இயகா-… த�க 9<;�. 

ப��தறி3 ெகா+� ப<�தி�� வி4ஞான அறிைவ எ:�- வ<வி� உ &. பா��- 

அத% உண�ைவ நா� கவ�0- நம�� பதி3 ெச1- ெகா+டா6�… இ
ேக 

Fமியிேல பரவி ெகா+<,�� உண�3கைள நா� கவ�0தா6�… அ- எ�லா� 

ந� ஆ%மாவி� இைண0- ெகா+ேட உ�ள-. 

அதாவ-… எ.ப< இ0த. பிரப4ச�தி� த�ைமக� பட�0-�ளேதா அ- ந� Fமியான 

இ0த பரமா�மாவி� (கா றிேல) வள�0-�ளேதா இைத. ேபால ந� ஆ%மாவி6� 

இ- உ+�. 

அேத சமய�தி� ந� உட6�� எ+ணிலட
காத அ?க� ஜ�வா%மாகளாக 

வா:கி%ற-. ஆகேவ இ0த. Fமியி� எ0த அள3�� த�ைமக� பரவி உ�ளேதா 

அ0த� த�ைமயி% உண�3கைள ந� எ+ண�தா� (ந� ச0த�.ப�) பதிவாகி 
இ,0தா� அ0த� த�ைமயி% அ?க� உட6���� விைள;�. அ0த 

அ?க� த�ைமகைள� தா% விைளவி�- ெகா+ேட இ,��. 

ஏென%றா� வாBைகயி% ஒDெவா, ெநா<யி6� இத � 9% நா� ேச��- 

ெகா+ட உண�3க� அைன�-� எ6�>�� ஊனாக இ,கி%ற-. 

அ0த எ6�>�� ஊனாக இ,க.ப�� ெபா:- அதனி% வள��சி 
1.ஒ, மனிதைன க+ ெகா+� பா���ேபா- அவ� தவ& ெச1கி%றா� எ%& 

பதிவாகி வி�டா� 

2.மீ+�� அேத நிைன3 ெகா+� க+?� வர.ப��ேபா- 

3.எ0த மனித உடலிலி,0- தவ& ெச1;� உண�3க� அைலக� வ0தேதா 
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4.அ0த உ,வ�ைத நம�� Cகர� ெச1- அேத ேகாப�தி% உண�3கைளேயா 

அ�ல- 

5.அவைன க+� அ4சியி,0தா� அ0த அ�ச�ைதேயா நம�� 

ெசயலா�கி%ற-. 

நம�� பதி3 ெச1த இ0த வி�-… “ஊBவிைன” எ%ற நிைலயி� விைன� 

நாயகனாக அ0த உண�வி% இயகமாகி ந�ைம அத% வழிகளி� வள��- 

ெகா+��ள-. 

அைத. ேபா%ற த�ைமகைள (விைனகைள) மா &வத ��தா% தி,�ப தி,�ப� 

ெசா�லி உ
க� உண�வி% ஈ�.>கைள ஞானிகளி% பா� ெகா+� வர� 

ெச1கிேறா�. 



136 

 

                                                                                  ESWARAPATTAR android app 

 

 



137 

 

                                                                                  ESWARAPATTAR android app 

 

 

,>நாத= என+, இராஜதBதிரமாக+ ெகா* த ச+தி 
  

எ�தைனேயா ேப� எ�தைனேயா விதமான கUட
களி� இ
ேக வ0தி,.ப�ீக�. 

���ப�தி� கUடமாக இ,��… பி�ைள ெசா%னப< ேக�காதி,��… ேநா1 

வ0- கUடமாக இ,��… உதவி ெச1-� கUடமாக இ,0தி,��… ெதாழிலி� 

நUட� இ,0தி,��… வியாபார�தி� ம0தமாக இ,��… இ.ப< எ�தைனேயா 

சிக� இ,��. 

இ0த எ+ண� உ�ள அ�தைன ேப,�ேம 

1.எ0ெத0த எ+ண�தி� ந�
க� வ0த��கேளா அ0த0த எ+ண
க� மாறி 
2.உ
க�� உய�வான சதி கிைடக ேவ+�� எ%& தா% 

3.அ,� உபேதச�ைத ெகா��- இ0த உண�ைவ உ
க��� ஊ�,வ� ெச1- 

4.அ0த மக/ஷிகளி% அ,� சதிைய. ெபற� ெச1கிேறா� (ஞான�,). 

உ
க� உடலி� உ�ள எ�லா �ண
களி6� ச.த/ஷி ம+டல
களி% ேபர,� 

ேபெராளிைய;� 27 ந�ச�திர
களி% உண�3கைள;� ஈ���ப<� @+<… இ0த 

உண�வி% த%ைம ெகா+� கா0த சதிைய. ெபற� ெச1-… எ�ேலா,ைடய 

உ�ள
களி6� மகிB�சி ெபற� ெச1கிேறா�. 
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உதாரணமாக… �ழ�பிேல >ளி.> உ.> கார� -வ�.> எ�லா� ேபா�� ஒ, 

,சியாக எ.ப< ெகா+� வ,கி%ேறாேமா இேத ேபா� எ�ேலா,ைடய 

உண�3களி6� அ0த மக/ஷிகளி% அ,� சதிகைள எ���ப< ெச1- 

ெகா+<,கி%ேறா�. 

ஞானிகைள. ப றி உபேதசி�- அ0த உண��சிைய� @+ட� ெச1;�ேபா- அ0த 

உண�3கைள� N/யனி% கா0த சதி கவ�கிற-. 

அ.ப< கவ�0த உண�3கைள உ
க� ெசவிகளி� ப��ப< ெச1- உ
க� 

உட6�� இ,�� �ண
க��� இ- ஆழமாக ஊ�,வ� ெச1- “1008 

�ண
களி6�…” பதிய� ெச1கி%ேறா�. 

1.ஏென%றா� என� �,நாத� எ.ப< இராஜத0திரமாக உ���� Cைழய 

ைவ�தாேரா 

2.அைத. ேபா� தா% உ
க��� இ0த உண��சிகைள� @+<… உண�வி% 

த%ைமைய� த�< எ:.பி 
3.உ
க��� -%ப�ைத ஊ�< ெகா+<,�� ேவதைனக� ந�
�வத � 

இைத� ெச1கிேறா�. 

அ0த உண�வி% ெதாடைர ந�
க� மீ+�� இேத ேபா� எ+ணி எ��த��க� 

எ%றா� கா றிலி,0- அ0த மக/ஷிகளி% அ,� ஒளிகைள. ெபற 9<;�. 

உ
க� -%ப�ைத. ேபாகி ெகா�ளலா�. 

1.�,நாத� என�� -%ப�ைத ெகா��- அ0த ஆ றைல� ெத/ய ைவ�தா�. 

2.உ
க��� -%ப� வர.ேபா�� ேபா- இ0த 9ைறைய ைகயா+டா� 

அதனி% இயக�ைத� ெத/0- ெகா�ளலா�. 

3.தியான�தி� இ0த� சதிைய எ��ததா� இ0த� -%ப� ேபான-…! எ%& ந�
க� 

அறியலா�. 

ஆக… கUட� இ�லாம� ந�
க� ெப&கி%ற��க�. “சாமி இேலசாக� ெசா�கிறா�…” 

எ%& அல�சியமாக இைத வி��விடாத��க�. காரண�… 

1.வாகினா� யா� ெசா�6� ேபா- 

2.இைத எ+ணி எ�.பவ�க��� சீகிர� ந�லதாகிற-. 

ந� உ,.ப�வாயா…? எ%& ஒ,வ� ந�ைம� ெசா%னா� ந� அ.ப<யா ெசா�கிறா1… 

எ%& அேத வா��ைதைய நா� எ��- ெகா+டா� எ%ன ஆகிற-…! 
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ந� வியாபார�தி� ம0த�… ைக கா� �ைட�ச�… தைல வலி,,, ேம� வலி எ%& 

உ
கைள இ.ப< கீேழ ெகா+� ேபாகிற-. 

அேத ேபா� -%ப�ைத� -ைட.பத �� “சாமி ெசா%னாேர…” எ%& நிைன�- 

அ0த மக/ஷிகளி% அ,� சதிகைள எ��த��க� எ%றா� இ0த கா றிலி,0- 

வ,� அ0த� சதி உதவி ெச1;�. 

உ
க� உயிைர கட3ளாக மதி�- அ0த ஞானிகளி% உண�3க� உ
க��� 

ேசர ேவ+�� எ%& உ
கைள. பிரா��தி�� ேபா-… 

1.சில ேநர
களி� வி+…வி+.. எ%& 

2.உ
க� ெந றியிேலா உடலிேலா இ0த உண�3க� ஏ ப��. 

3.எ�9ைடய வாகிைன. பதி3 ெச1தவ�க�� நி�சய� இ0த உ� உண�3க� 

வ,�. 

உ
க� உடலி� இ,�� -%ப
க� ந�
க ேவ+�� எ%ப- தா% எ% 

பிரா��தைன. உ
க� உயிரான ஈசைன� தா% நா% பிரா��தைன ெச1கிேற%. உயி� 

தா% இ0த உடைல உ,வாகிய ஆ ற�மிக சதி. 

இ.ப< ஆயிரகணகானவ�கைள நா% பிரா��தி�� ேபா- அ0த “ஆயிர� ேப/% 

சதி;�…” என� கிைடகிற-. �,நாத� என� கா�<ய வழி இ- தா%. 

ஆகேவ பல உண�வி% த%ைமைய எ��-� N/ய% எ.ப< ஒளியாக மா&கிறேதா 

அேத மாதி/ ந�
க�� இைத� ெச1- பா,
க�. உ
க����� அ0த அ,� 

ெப,� சதி H��. ஆ ற�மிக ெம1 ஞானியாக வள�வ ��க�. 
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“பய#” எ�ற அLச உண=U+, இட# தராத Xவாச அைல6ட� ஒ^ெவா> 

மனிதY# வாழ ேவE*# – ஈ:வரப;ட= 

  

9 &� -ற0தவ% 9னிவ%…! ப ற ற வாBைக வாB0தா�தா% ெத1வ�தி% 

ஒளி… ேமா�ச� அவJ� கி���…! எ%ற ெசா� நைட 9ைறயி� உ�ள-. 

1.9 &� -ற0தவ% தா% 9னிவ%…! எ%றா� அ- எத% அ<.பைட ெகா+� 

பக�0த ெபா,�..? 

2.90ைதய நா�களி� ந� 9%ேனா�களா� ெவளியிட.ப�ட க,�-களி% 

உ+ைம ேகாைவைய உண�0ேதாமா நா�…? 

9 &� -ற0த நிைல எ%ப- வாBைகயி� ப &… பாச�… கடைம… 

இவ றிலி,0- விலகி� “த% நல� காண� -றவற� F+� ெம1 அ,� ெப&� 

நிைல…!” அ�ல. 

ஒDெவா, ஆ�மா3���� நிைற0-�ள பல ேகா< அ?களி% எ+ண�தி% 

வள��சியி� வாB0தி�� மனித% 

1.த% எ+ண�தி �� உ0த.ப�� உண��சியிலி,0- 

2.அ0த உ0த6� அ<ப<ணியாம�… “அ0த உ0தைல� -றக ேவ+��…!” 
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பய�… எ%ற உண�வினா� உ,ள.ப�� ேகாள� இ0த மனித ேகாள�. 

மனிதனி% எ+ணேம 9 பிறவியி� பிற.பாைச ெகா+� இ0த. பிற.பி� 

க,வி � வ,வதனா� பய� எ%ற அ�ச உண�3 �ழ0ைத. பிராய� 9த� 

ெகா+ேட மனித ஆ�மா3� வ,கி%ற-. 

மனிதைன கா�<6� அதிகமான இ0த. பய� எ%ற அ�ச உண�3 

மி,க
க��� ப�சிக��� அதிகமாக உ+�. த கா�- ெகா��� 8வாச 

அைலயி% சதி;� அதிகமாக உ+�. 

“மனிதனிலி,0- வ0த மி,க�தி �” அ0த உண�வி% அைல அதிகமாக… 

ஒDெவா, பிறவி;� எ��- மி,க. பிறவி� வ0த பிற� அத% 8வாச அைலயி% 

ஜ�வ% ெகா+ட உட� அைம.> வளர� தக நிைலயிேலேய… 

1.இ0த� த கா�- ெகா��� அமில�தி% சதி �ண� வ �/ய.ப�� 

2.இய ைகயாக அதJைடய உ,வ�திேலேய சில உண�3ட% மி,க ெஜ0-க�� 

பறைவக�� பிற.ெப��- வ,கி%றன. 

மனிதனி% நிைல;ட% அதிக.ப<யான எ+ண அைலயி% ேமாதலினா� 

1.த% எ+ண�தி �க0த… த% உடலி� ஏ றி ெகா+��ள… 

2.பல உயிரா�மாகளி% (ஆவிகளி%) நிைல;� கல0-�ளன. 

அ-3� அ�லாம� ஒDெவா, தா1 த0ைதய/% ஆ+ ெப+ உட6ட% பிற.பி � 

வரH<ய பல உயிர?க� க�.ப� த/�� நா�க�� 9தலிேலேய 

ஏறிவி�கி%றன. 

இ.ப<. பல உயிர?க� ந� (மனிதனி%) ஆ�மா3�� உடலி� கல0-�ள 

நிைலயி� இ0த. பய� எ%ற உண�வி% நிைல அதிக.ப�� வி�கிற-. 

மனிதனி% உண�வி% எ+ண�ைத கா�<6�… மனிதனி% உடலி� உ�ள 

அ?க�� உயிரா�ம அ?க��… 

1.த% ெசய6க0த நிைல அ0த உடலி� ஏ படாத �ண� க+ட3ட% 

2.த% வி�தைலைய எ+ணி அதJைடய எ+ண ேவக
க� வ,� ெபா:- 

3.அதJைடய உ0த6� மனித% ஆ�ப�� வி�கி%றா%. 
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மனிதJ�. பய� எ%ற உண�3 அ ற நிைல ஏ ப�ட பிற�தா% 9னிவ% எ%ற 

நிைலைய எ1-கி%றா%. மனித ஆ�மாவி� “பய�” எ%ற அ�ச உண�3� இட� 

தராத 8வாச அைல;ட% ஒDெவா, மனிதJ� வாழ ேவ+��. 

1.எ0நிைல ெகா+ட இக�டான NBநிைல ஏ ப�� த%ைமயி6�… 

2.இ0த மரண பய� ஏ படாவி�டா� அ0த இட�தி� ெதளிவி% வழி கிைட��. 

ஒ� அைறயி� ஜ�வ% பி/0த உட6ட% நா� தனி�தி,0தா6� பய� எ%ற 

உண�ைவ அ+டவிடாம�… “அைத ஒ, ஜ�வன ற வ�-… ெபா,�…!” ேபா%& 

ந� எ+ண நிைல இ,0திட� ேவ+��. 

ஒDெவா, மனித ஆ�மாவி% உட6� உயிர?க�� உயி� ஆ�ம அ?க�� 

பல உ�ள ெபா:- மனிதJ� 

1.இ0த மரண பய� எ%ற பய� ஏ படாவி�டா� 

2.மனிதJ�� உ�ள இ0த ஆ�மாேவ 

3.ஓ� மனிதனி% ெசயைல. பல ேகா< மனித�க� ெச1ய�தக உண�3 சதிகைள 

4.மனிதனி% உடலி� உ�ள உயிர?கேள உதவி ெச1;�. 

த% நிைல ெபற ேவ+�� எ%பதி% உ�ெபா,ளி% உ+ைம நிைல… 

1.த% நிைல ெப&� மனிதனி% எ+ண�தி � 

2.த% நிைலெகா.ப அைன�- உயிர?க�� ஒ%& ேபா� சதிைய 

3.அ0த (அவனி%) வ6வி% வ63ட% H�ட� ெச1;�. 

பல நிைன3ைடய மனித ஆ�மாவி% உடலி� உ�ள உயிர?க�� அதனத% 

நிைனவி% வள��சியி% ெசய6�� தா% “பல நிைன3ட%…” உ�ள மனிதJ� 

உதவி >/;�. 

மி,க
கைள கா�<6� மனிதனி% எ+ண� வள��சி ெபற 9<;� எ%ற 

அ<.பைடயி� தா% 

1.சம நிைல ெகா��� மனிதJ�� சா0த �ண� ெகா+ட 

2.ப8ைவ. ேபா%ற சில பிராணிக��� அதனி% Nலி� ஒDெவா, சி8 

பிறகி%ற-. 

ஆனா� பல பல எ+ண
க� ெகா+ட உண�வி% இயக�தா� மனிதJ� ஒேர 

பிரசவ�தி� இர�ைட �ழ0ைதக�� அத � ேம ப�ட G%& நா%� ஐ0- எ%ற 

எ+ணிைகயி� �ழ0ைதக�� உ,வாக காரணமாகி%ற-. 
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இைத எ�லா� ெதளிவாக� ெத/0- ெகா�ள ேவ+��. 

ஞான,> ெகா*+,# அ>0 ஞான வா+,க0 

“சி�ரா ெபௗ�ணமி…” அ- எ.ப< ஒளியாக இ,கி%றேதா அைத. ேபா� ந� 

உண�3கைள எ�லா� ஒளியாக மா றிட ேவ+��. 

ஆனா� ெபௗ�ணமி அ%& 9:ைமயாக. பிரகாசி�தா6� அத க��- நா� ம ற 

ேகா�களி% த%ைமக� N/யனிலி,0- வரH<ய ஒளிகதி�கைள மைற�தா� 

அ0த நிழ� ப�� ஒளி ம
க� ெதாட
�கி%ற-. 

பல ேகா<� சTர
களி� த�ைமகைள ெவ%& அறி0தி�� அறிவாக கா��திேகயா 

எ%& நா� அறிவி% ெதளிவாக இ%& இ,கி%ேறா�. 

ஆனா� ஒ, மனித% ேவதைன.ப��ப<யான ெசா�கைள� ெசா�6�ேபா- அ0த 

உண�ைவ Cக�0தா� ந� ந�லறி3 இ
ேக இ,+� வி�கிற-. 

ந�ல �ண�-ட% தா% நா� இ,கி%ேறா�. அ0த ந�ல �ண� ெகா+� தா% 

ேவதைன.ப�பவைர உ &. பா�கி%ேறா�. 

1.ஆனா� நா� Cக,� ேவதைன.ப�� உண�3க� 

2.ந�ல அறிைவ ேமேல G�கி%ற- திைர ேபா%&…! 

ஏென%றா� எ0த �ண�ைத ெகா+� எ+?கி%ேறாேமா இ0த உண�வி% 

த%ைம இ
ேக உ+�. அ0த உண�வி% த%ைம க+?�� தா% கா��கி%ற-. 

ஏென%றா� 9தலி� க+க� வழியாக� தா% நம�� எ-3ேம பதிவாகி%ற-. 

க+ணா� பதிவா��ேபா-… 

1.“ஒ, தவ&” எ%& இ,0தா� அ0த உண�வி% த%ைமைய நா� Cக,�ேபா- 

எ+ணமாகி%ற-. 

2.அதாவ- க+களா� பதிவான- உயி/ேல Cக,� ேபா- அ0த எ+ண
க� 

வ,கி%ற-. 

3.ஆனா� பதிவானைத எ+?�ேபா- மீ+�� க+?ேக வ,கி%ற- 

(ெசா�வ- அ��தமாகிறத�லவா). 

“என� ந%ைம ெச1தா%…” எ%& எ+?�ேபா- அ0த மனிதனி% நிைன3 

க+?� (திைர.பட� ேபா�) வ,கி%ற-. அ.ெபா:- மகிB�சியாக இயக� 

ெச1கி%ற-. 
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அேத சமய�தி� “த.> ெச1தி,கி%றா%…” எ%றா� க+ணிேல அவைன. 

பா��த3டேன… நம�� பதிவான இ0த எ+ண
க� “இவ% என� -ேராக� 

ெச1தா% பாவி…!” எ%ற ெவ&.பி% உண�ைவ ஊ��கி%ற-. 

1.அ- தா% க+ணா� பதி3 ெச1வ-� 

2.க+ணா� பதிவானைத மீ+�� எ+?� ேபா- எ+ண�தா� ந�ைம 

இய�வ- எ%ப- 

3.(அதாவ- அ0த எ+ண� தா% ந�ைம அ��- இய�கிற-) 

4.எ+ண� எ%ப- உண�3க� உண��சிக� @+�வ-. 

ஆகேவ >ற�தி� இ,.பைத நா� Cக�0த பி% இ0த உண�வி% த%ைம நம�� 

இய�கி%ற-. இைத. ேபா%ற நிைலக� நம�� த�ைமகளாக உ,வாகாதப< 

-,வ தியான�தி� எ��� அ0த� -,வ ந�ச�திர�தி% சதிைய ஒDெவா, 

நிமிட9� எ��- ந�
க� சீராக. பய%ப��தி ெகா�ள ேவ+��. 

தைரயி� அ:� இ,0தா� -ைட�-வி�கி%ேறா� ந� உட� மீ- அ:� 

இ,0தா� -ைட�- வி�கி%ேறா�. -ணியி� அ:�. ப�டா� -ைட�- 

வி�கி%ேறா�. 

ஆனா� ந� ஆ%மாவி� ப�� அ:கிைன� -ைடகி%ேறாமா…! அைத� 

-ைட�-. பழக ேவ+��. இ�ைல எ%றா�… அ:� ேச�0தா�… ந� மன� 

இ,ளாகிவி��. 

9: நிலாவாக இ,�� ச0திர% அத க��- ம ற ேகா�களி% மைற3 வர…வர 

வர…வர ெபௗ�ணமி 8,
கி� 8,
கி கைடசியி� அ- சிறிதாகி வி�கி%ற-. 

இைத. ேபா� தா% ந�9ைடய மனிதனி% வாBைகயி� சலி.> ச4சல� ச
கட� 

ெவ&.> ேகாப� �ேராத� பழி த���த� பழி வா
�த� எ%ற இ0த உண�3க� வ0- 

வி�டா� ந� ந�ல �ண
க� 9:ைமயாக� ேத10- வி�கி%ற-. 

ஆனா� உயி/% உண�3ைடய கைடசி� ெதா�க� உ+�. அதாவ- உயிர? 

வி+ணிலி,0- Fமி�� வ0- தாவர இன� ச�ைத கவ�0- ஆர�ப�தி� எ.ப<. 

>:வானேதா அேத ேபால ந�ல �ண
க� ேத10- வி�டா� உயி/% த%ைமயி� 

இ,+�வி��. 
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1.அ.ப< இ,+� வி�டா� விஷ� எ%ற நிைலக� ஆகி 
2.அ0த விஷ�தி% உண�வி% -ைண ெகா+ேட அ��த உட� ெப&� த%ைம 

அைட0- வி�கி%ற-. 

ஆகேவ மனிதனாக இ,�� நா� மீ+�� ேத1பிைறயாக Hடா-. அ,� ஒளி 
ெப ற அ,� ஞானியி% உண�ைவ நம�� வள��- இனி எ%&ேம ஏகா0த நிைல 

எ%ற பிறவி இ�லா நிைல ெப&வேத இ0த மனித உடலி% 9:ைம…! 

நா% யா�…? ந� உட� எ%& அ�ல…! உயிரா� வள�க.ப�ட- தா% மனிதனி% 

உட�. 

1.உயி,ட% (ஒ%றி) இ,க.ப��ேபா- நா% எ%& வ,கி%ற-. 

2.நா% நானாக அ0த நானாக (உயிராக) ேவ+��. 

3.உயி/% உண�3க� ந�9ட% ஒ%றி அ0த உண�வி% த%ைம இைண0- 

வாB0தா�தா% “நா% நானாகி%ேற%…!” 
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,>விட# ஆசி ெபA# 4ைற 

  

எைத எ+ணி ஏ
கி ந�
க� வ0த��கேளா அ0த ஏக�தி ெகா.ப உய�0த ஞானிகளி% 

அ,� உ
க��� பட,�. -%ப�ைத விைளவி�� ேநாேயா -%ப�ைத 

விைளவி�� ெசா�ேலா அ- எ�லா� ந�
க ேவ+�� எ%& தா% உ
க�� 

நா% (ஞான�,) அ,ளாசி ெகா�கி%ேற%. அேத உண�3ட% ந�
க� எ+ணி 
அைத. ெப றா� அ0த பலைன. ெபற 9<;�. 

மா�பழ�ைத� சா.பிட ேவ+�� எ%& நிைன�தா� அைத வா
க கைட� அ0த 

உண�3 உ
கைள அைழ�-� ெச�கிற-. 

அேத ேபா� 

1.மக/ஷிகளி% அ,� ஒளி எ
க� உட6�� படர ேவ+�� 

2.எ
க� உட� ேநா1 மன ேநா1 ந�
க ேவ+�� 

3.எ
க� ெசா�6�� இனிைம ெபற ேவ+�� 

4.எ
க� ெசய� அைன�-� >னித� ெபற ேவ+�� எ%& ஏ
கினா� 

5.நா% ெகா��� அ0த அ,� சதி உ
க�� எளிதி� கிைட��. 

அைத வி��வி�� சாமி…..! எ% -%ப� எ%ைன வி��. ேபாக மா�ேட% 

எ%கிறேத… ந�
க� தா% கட3ளாக இ,கிற��க�… எ%& எ% காலி� வி:0த��க� 
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(அ<பணி0த��க�) எ%றா� 

1.உ
கைள ந�
க� ஏமா றி ெகா�கிற��க� 

2.நா% உபேதசி�தைத வ �ணா�கிற��க� எ%& தா% அ��த�. 

ெப/யவ� எ%& எ+ணி சாமிைய (ஞான�,) உய��தி வி�� உ
கைள� தாB�தி 
விடாத��க�. உ
க� உண�வி% உண�வி% எ+ண�ைத உய��-
க�. 

1.மக/ஷிகளி% உண�வி% ஆ றைல உ
க��� ெச6�-
க�. 

2.உ
கைள அறியா- ஆ�<. பைட�� அ0த� சதிைய� தாB பணிய� 

ெச1;
க�. 

3.இ- தா% ஆசீ�வாத�…! என� �,நாத� கா�<ய நிைலக� அ- தா%. 

ெம1 ஒளியி% த%ைமைய நம�� H�< ந� எ+ண� ெசா� ெசய� 

அைன�ைத;� >னித� ெபற� ெச1ய ேவ+��. 

ஒ,வ� த�யதி% நிைலகளினா� -%ப.ப�கி%றா� எ%றா� ந� ெசா� அ0த� 

த�யதிலி,0- அவைர மீ�< உய�வான நிைலக�� அைழ�-� ெச�ல ேவ+��. 

அத �� தா% இைத� ெசா�கிேறா�. 

இ0த இய ைகயி% த%ைம நா� எைத எ�கி%ேறாேமா அ0த உண�வி% த%ைம 

அ- நி�சய� ேவைல ெச1;�. 

ஆைகயினா� இ0த உபேதச�ைத ேக��ண�0தவ�க� ெபா&ைம;� ெபா&.> 

ெகா+� “ம றவ�கைள 90தி வி�� நா� 9தலி� ஆசி ெபற ேவ+��…” எ%ற 

எ+ண�தி � வராம� எ�ேலா,�� அ0த மக/ஷிகளி% அ,� சதி கிைடக 

ேவ+�� எ%ற எ+ண�தி� நி&�தி வா,
க�. 

எDவள3 ேநர� ெபா&ைமயாக இ,0-… 

1.ம றவ�க�� அ0த மக/ஷிகளி% அ,� சதி கிைடக ேவ+�� எ%& 

எ+?கி%ற��கேளா 

2.அ0த அ�தைன ஆ றைல;� ந�
க� ெப&கி%ற��க�. 

3.ந�
க� இ,0த இட�திலி,0ேத அ0த� த�திைய ந�
க� ெப&கி%ற��க�. 

அவசர.ப�ேடா… ேவகமாக வ ����. ேபாகேவ+�� எ%ேறா… அ0த ேவக 

உண�வி� இ�லாதப< இ0த அ,ைள. ெபற ேவ+�� எ%& இ0த ந�ல 

ச0த�.ப�ைத. பய%ப��தி எ��- ெகா��
க�. 
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ஆகேவ வாBைகயி� ஒDெவா, ச0த�.ப�தி6� இ0த அ,� உண�ைவ. ெப&� 

த�திைய H�< எ�ேலா,� உய�0த சதிைய. ெபற ேவ+�� எ%& 

எ+?வேத ந�ல-. 

ஏென%றா�… பிற� அ0த மக/ஷிகளி% அ,� சதியா� நலமாக இ,க ேவ+�� 

எ%& எ+ணினா� 

2.நா� 9தலி� நலமாகி%ேறா� 

3.அ�தைகய ெம1 உண�3க� நம�� வள�0- ந� ெசா�லி% த%ைம நம� 

ந�லதாகி%ற-. 

ந� ெசா�ைல. பிற� ேக�டா6� அவ�க� உ�ள
களி6� மகிழ� ெச1கிற-. அ0த 

மகிB�சியி% ெதாட� அவ� ந�9ட% இைண0- ெசய�ப�� த%ைம;� 

1.நா� ேபா�� நிைலக��� தைடயி%றி வழி.ப��-வத �� 

2.தைடயி%றி வியாபார� நட�-வத ��… ந� கா/ய
கைள நட�-வத �� 

3.தைடய ற நிைலயி� நா� எ%&ேம மகிB�சி;ட% வாழ உதவியாகிற-. 

ஆைகயினா� ஆசீ�வாத� வா
�� ேபா- இைத ஒ, பழகமாக ைவ�- ெகா�ள 

ேவ+��. 

உ
க��� -%ப� வ0தா� மக/ஷிகளி% அ,� சதி நா
க� ெபறேவ+�� 

எ
க� உட� 9:வ-� படர ேவ+�� எ
க� உட� நல9� வள9� ெபற 

ேவ+�� எ
க� ெசா�6�� இனிைம ெபறேவ+�� எ
க� ெசய� எ�லா� 

ந�லதாக இ,க ேவ+�� எ%& எ+ணி. பழக ேவ+��. 

வியாபார�திேலேயா ���ப�திேலேயா ந�லைத எ+ணி எ
ேக ேபானா6� இ0த 

9ைற.ப< ெச1;
க�. 

1.நா% (ஞான�,) ெகா��� இ0த ஆசீ�வாத� உ
க��� பி% ெதாட�0- 

2.எ.ெபா:-ேம உ
க�� உ&-ைணயாக இ,0- உ
கைள கா�� 

3.உ
க�� உய�விைன ஊ���… ெம1 ஒளிைய எ��� அ0த� த�திைய;� 

உ,வாகி ெகா���. 
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ப+தி+,+ ெகா*+,# 4+கிய Cவ ைத மனித� த� ஞான தி� 

வள=Lசி+,+ ெகா*+க ேவE*# – ஈ:வரப;ட= 

  

இ0த மனித. பிற.ைப எ�கேவ ந� வாBைகயி� கா?� 9ைற.ப< க�.ப�தி� 

ப�- மாத� இ,0- பிற.ெப��- வாB0- ம<0- மீ+�� இேத நிைல எ%ற 

உண�3க�� இ- நா� ெதா�� மனித ஆ�மாவி% உயி�. பிற.பி% வள��சி 
நிைலயி% த�-வ நிைலக�� உ+ைமைய உண��தி மனிதJ� ந� வழி 
கா�டவி�ைல. 

தாவர வ�கமாகி அ�தாவர �ண ஈ�.பி� வள�0த நிைலயி� வள�0த நிைல 

எ%ப-… 

1.தாவர
களிேலேய எ+ணிலட
கா பல ேகா< இன வள��சி;+�. 

2.ஒ%றிலி,0- மா&ப�� மா&ப�� மீ+�� அ0த� தாவர இனேம 

ம ெறா%றாகி%ற-… வள�0- ெகா+ேட;�ள-. 

இ0த� தாவர
களி� பல அF�வ உ%னத அமில �ண�தி% ஈ�.பி� அ- வள�0- 

வாB0- அ- ம<0த பிற� மீ+�� இ�ம+ணி� அ�தாவர இன�-ட% 

இ�ம+ணி% ஈ�.> �ண9� ேச�0- ம ெறா, �ண9� ெப&கி%ற-. 
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இ- ம<0த நிைலயி� இதிலி,0- ெவளியா�� ஆவி அமில� த% இன�-ட% 

இனமாக� ேச,� ெபா:-… ஒ%றி% ேம� ஒ%& ப�� கன நிைல ஏ ப�ட பிற�… 

Fமியி% ஈ�.பி� அத � ேம� கன� த%ைம ெகா+ட த% இன உேலாக9ட% அ- 

கல0- வி�கி%ற-. 

இ.ப<ேய Fமியி% கா0த ஈ�.பி% ஆவி நிைலயான இDெவ�ைகயி% வள��சி 
தாவர நிைலயிலி,0- பி/0த அமில �ண�தி� சதி ெகா+ட வ6வாக மனித 

வ�க
க� ஆர�ப கதியி� ேதா%றிய-. 

அ.ப<� ேதா%றியி,0தா6�… இ%ைறய மனித% ஒ%றிலி,0- ஒ%றாக 

மனிதனிலி,0- மனித% பிற�� இ%ைறய உலகி�… 

1.தாவர
கைள எ.ப< நாமாக. பயி� ெச1- 

2.அத% மகNலிலி,0- மீ+�� மீ+�� அத% மகNைல எ�கி%ேறாேமா 

3.அத% நிைல ேபா%ற வழி நிைலயி� மனித க,க� ேதா%றி வ0தன. (மக� 

ெதாைக. ெப,க�) 

இ%ைறய நாளி� நா� பயி� ெச1;� நில
களி� பல கால
க�� ஒேர இன. 

பயிைர. பயி� ெச1;� ெபா:- அ0த. Fமியி% ஈ�.பி� உ�ள சதி �ைற0- 

அ0த நில�தி% பல% நிைல �ைற3ப�கிற- அ�லவா…! 

அைத. ேபா%& ஆர�ப கதியி� உய�0த உயிர?வாக. பல சதி அமில�ைத 

H�< H�< மனிதனாகி. பிற.> மாறி மாறி… அவ% எ�கH<ய எ+ண�தி% 

ஈ�.பி% நிைலயினா� 

1.மனித அமில �ண9�ள நா� வைர மனித க,வி� உதி�- வாB0- மனிதனாக 

உ�ள நிைலயி� 

2.மி,க �ண�தி� வா:� மனித% நி�சய� அ��த பிற.பி� மி,கமாகி%றா%. 

மி,கமாகி… அத% 8ழ சி வ�ட�தி� ஓ< மீ+�� மிக3� ஈன நிைலயான >: 

F�சியாகி… அ0த இன�தி% 8வாச நிைலயி� மீ+�� பல ேகா< ஆ+�க��. 

பிற�தா% மனிதனாக வரH<ய த%ைம ஒ, சார,�� மி,க நிைலயிலி,0- 

அத% 8வாச �ண�தி� மனிதனா�� சில அF�வ சதிகளி% மனிதனா�� வழி� 

ெதாட,� சில,� உ+�. 

இத ெக�லா� அ.பா ப�ட சதியான >திய உயிர?ேவ… அ�தாயி% க,வி �� 

ேதா%றH<ய வா1.> நிைல;� பல உயிரா�மாக�� வ0- வா1கி%றன. 
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இ0த நிைலைய. ெப&வ- எ%ப- பல ேகா<யி� ஒ%றாக� தா% இ,�ேம அ%றி 
எ�லா உயிர?க�� அ.ப< வள�வதி�ைல. 

மனிதனாக உ�ள கால
களி� ஒDெவா, சாரா,� ஒDெவா, ஊ�… நா�… 

ேதச�… எ%ற நிைலயி6� அ
��ள மனித�களி% எ+ண வள��சியி6� உட� 

உ,வ� அைன�தி6ேம அ
��ள Fமியி% ஈ�.பி% 8வாச�தினா� மா& 

ெகா�கி%றன�. 

1.ஒ, சாரா� பிற0- வள�0- த% ஜ�வித வாBநா� எ�லா� கிைடக. ெப & அேத 

8ழ சியி� ம<கி%றன�. 

2.இ%J� சில சாரா� த% ஜ�வித�-ட% அறிவா றலி% வள��சி ேம�பா�<� 

பலவ ைற அறிய எ+ணி வாBகி%றன�. 

3.இ%J� சில சாரா� த% சதியி% அறிைவ ெகா+� >திய ஆ ற� 

பைட.>கைள ஆரா10- ெசயலாகி கா��கி%றன�. 

இ.ப< மனித ஆ�மாகளி% எ+ணேம அத% எ��� வள��சியி� ேம%ைம 

ெகா+� அ0த ேம%ைமயி% சதிைய ஈ��� ப�வ�தி� ெச6�தினா� தா% 

அ- வள��சியி% பாைதயாகி%ற-, 

ஏென%றா�… 

1.மனிதனி% உடலி6�ள உய� கா0த அைலயி% சதியான ஜ�வ உயி� உ�ளதினா� 

2.நா� எ0த சதிைய ஈ��- எ�கி%ேறாேமா அத% பலைன ந� உயிரா�மா 

ஈ�கH<ய நிைல உ+�. 

3.ஆக.. கா0த மி% அைல ெகா+ட உடல.பா மனிதனி% ஜ�வ உட�. 

வி4ஞான�தி �� ெசயலாக கா0த மி% அைல;ட% உேலாக
களி% சதி 
அமில�ைத. Fசி அதிலி,0- N/யனி% ஒளி அைலகளி� வ,� மி% 

அைலகைள� த% ஆரா1�சி�க0த நிைல�� தா% ெசயலா�� வி4ஞான 

க,விகளி% C�ப ேவைலக��� எ��- ெகா�கி%றன�. 

இ%ைறய வி4ஞான மனித%… 

1.N/யனி% ஒளி அைலயி� உ�ள சதி அைலகைள. பி/�ெத��- 

2.அத% ெதாட� அைலயிலி,0- தா% பல வி4ஞான� சாதைனகைள. >/கி%றா%. 

இைத யா,� ம&க 9<யா-…! 
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அேத மி% அைல;ட% கா0த சதியி% ஈ�.பி% ஜ�வ உயிரா�மாவான உடைல 

ெகா+ட நா�… ந� எ+ண அைலைய எெதெனத% பா� ெச6�தி அத�த ஈ�.பி% 

எ+ண�ைத ந� உயிரா�மா ஈ��� வழி� ெதாட� ெப றா� வி4ஞான 

சாதைனயி� க+� மகி:� அைன�-� சதி;� ந� உயிரா�மாவினா� காண 

9<;�. அ0த� சதி ந� உயி,� உ+�. 

இத% வழி� ெதாட/� தா% சி�- நிைல;�… ச.த/ஷியி% நிைல;� 

எ ப�டேதய%றி இ%ைறய கால�தி� பி/�- இ,�� பதி 9ைறயி% 

ெநறி.பா�<� இ�ைல. 

1.மனிதைன;� ெத1வ�ைத;� ேவ&ப��தி கா�< 

2.மனிதனி% எ+ண�ைதேய �%ற� ெச1-வி�டன�… 

3.ெத1வ�தி% பதி F+ட “அ,� ெநறி� ெதா+ட�க� எ%பவ�க�…!” 

ஞான,> ெகா*+,# அ>0 ஞான வா+,க0 

ஒ,வ,� நா� உதவி ெச1கி%ேறா� எ%& ைவ�- ெகா�ேவா�. 

ந�மா� அ0த உதவி ெப ற மனிதேனா உதவி ெச1தத �+டான ந%றிைய 

கைடசியி� (உடைல வி��. பி/;� ேபா-) எ+?கி%றா%. பிரமாதமாக… 

என� மகராசனாக உதவி ெச1தா� எ%&…! 

அ0த உடைல வி�� ந�
�� ேபா-… உதவி ெச1தவைர எ+ணி அ0த உண�வி% 

வ6 ெகா+டா� உதவி ெச1த ந� உட6�� அ0த ஆ%மா வ0- வி�கி%ற-. 

ந� உட6�� வ0- வி�டா� அவ% ெப ற -யரேமா -%பேமா ேநாேயா அைவ 

அைன�-� ந� உட6�� இயக� ெதாட
�கி%ற-. ந�ைம;� அ- 

நலிவைடய� ெச1-வி��. 

இைத.ேபா%ற நிைலகைள நா� த�க ேவ+�ெம%றா� 

1.அ0த மக/ஷிகளி% அ,�சதி நா
க� ெபற ேவ+�� 

2.மக/ஷிகளி% அ,� சதி எ
க� உட� 9:வ-� படர ேவ+�� 

3.எ
க� உடலி� உ�ள ஜ�வா%மா ஜ�வ?க� ெபற ேவ+�� எ%& எ+ண 

ேவ+��. 

நா� எ+ண�தா� எ+?வ- அைன�-� நம�� ஜ�வ அ?களாக 

மா&கி%ற-. நா� பிற,� உதவி ெச1தி,0தா� ப &ட% அ0த ஆ%மா நம�� 
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ஜ�வா%மாவாக வ0- அவ� ப�� -யர�ைத நம�� உ,. ெபற� ெச1- 

வி�கி%ற-. 

இ- ேபா%ற நிைலகைள அடக ேவ+�� எ%றா� 

1.அ0த மக/ஷிகளி% அ,� சதிைய எ��- நம�� வ6வாகிட� ேவ+��. 

2.ந�ைம. பா�.பவ�க� எ�லா� அ0த மக/ஷிகளி% அ,� சதி ெபற ேவ+�� 

3.மலைர. ேபா� மண9� மகிB0- வா:� சதி;� அவ�க� ெபற ேவ+�� 

4.அவ�க� ���ப�தி� உ�ேளா� எ�லா நல9� ெபற ேவ+��. 

5.நா
க� ெதாழி� ெச1;� இட
களி� எ�லா� அ0த மக/ஷிகளி% அ,� சதி 
ெபற ேவ+�� 

6.அ
ேக பணி ெச1பவ�கெள�லா� சேகாதர உண�3க� ெபற ேவ+��. 

7.எ
கைள அறியா- ேச�0த இ,�க� ந�
க ேவ+�� 

8.நா
க� அைனவ,� ெபா,ளறி0- ெசய�ப�� திற% ெபற ேவ+�� எ%& 

எ+ணி 
9.நம�� பைகைமய ற உண�விைன வள�க ேவ+��. 

இ- ேபா%ற ந� உண�3கைள நம�� விைனயாக� ேச�க ேவ+��. அைத 

கண
க�� எ�லா� அதிபதியாக ேவ+��. அதாவ- பிற� த�ைமைய அக &� 

அ0த உண�வி% எ+ண�ைத கண
க�� அதிபதியாக ேவ+��. அ,� 

மக/ஷிகளி% உண�ைவ நம�� அதிபதியாக ேவ+��. 
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உயி= இ>+கிறதா இ�ைலயா எ�பைத அறிய !LX+ கா'ைற  தா� 

பா=+கிேறா#… அBத+ கா'றி� _;சம# எ�ன…? – ஈ:வரப;ட= 

  

ஆதிசதியி% சதி �ழ0ைதகளான எ�லாமி% எ�லாமாக இைற சதி 
நிைற0-�ள-. ஒDெவா, சாரா,� இைறவைன அவரவ�க� ஒDெவா, வழி 
ெகா+� வண
�கி%றன�. 

நா�த�க� ேப8பவ�க� (கட3� இ�ைல எ%பவ�க�) இைற சதிைய கா�ட� 

ெசா�கி%றன�. எ�லா ஜ�வராசிக��.. எ�லா9� இைறவ% தா%…! எ%றா6� 

இைறவைன நா� காண 9<கி%றதா…? 

கா;சி:- 
9-கி� அ/.ெப��த ஒ,வ� அ/.ெப��த இட�ைத� த% ைகயா� கீற 

9<யாம� ம ற உபகரண�ைத எ��- கீ&வைத. ேபா%&�… 9-ைக� 

8வ றி� ேத1.ப- ேபா%&� கா�சி த,கி%றா�. 

விள+க#:- 

த% 9-� தா%… ஆனா� த% 9-ைக� தாேன ெசாறிவத � 9<வதி�ைல. 

அ0த இட�தி� எ%ன உ�ள-…? எ%& பா�க3� 9<வதி�ைல. 

ஆனா� தன�� ெசா0தமான 9-� தா%. அதி� ஏ ப�� நைம�சைல;� 

உண��சிகைள;� உணர 9<கி%ற-. 

அைத. ேபா%& ஒDெவா, உயி/ன�தி6� அD3யிர? ேதா%றிடேவ 

1.ஆ+டவனி% சதி ஆவியாக… உயி� ெகா+� இ,0- தா% 

2.அைன�- ஜ�வ%க�ேம வா:கி%றன. 

3.இ.ப< இ,க… ஆ+டவ% எ%ற தனி�த பி�ப�ைத கா�<னா� தா% 

ஆ+டவ% எ%& உணர 9<;மா…? 

ஆகேவ ஆ+டவனி% அ,� சதி�க0த ெசய�ப�� ஜ�வ%களாக� தா% 

ஒDெவா, ஜ�வJ� ஜ�வி�- வாBகி%ற-. 

இைத உணராம�… தன� எ0த அள3 சதி நிைல உ�ளேதா அ0த நிைலயி� 

எ��� ெசய� வாBைக தா% ஒDெவா, மனிதனி% வாBைகயி6�… “அவ% 

எ��� 8வாச எ+ண� ெகா+� ெசய�ப�கி%ற-…” 
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1.C+ணிய சி& க,விகைள… 

2.C+ணிய சி& உ&.பி% -ைண ெகா+� தா% அத% ேவைல.பா� ெச1ய 

9<கி%ற-. 

3.கன� ெகா+ட ெப/ய உ&.>களி% ெசய6� 

4.அத% ெசய6�க0த வ6வான சாதன. ெபா,� ெகா+� தா% அ0த. ெபா,ைள 

உ,வாக 9<கி%ற-. 

அைத. ேபா%&தா% நா� எ��� �&கிய எ+ண�தி% வள��சி ெகா+ட 

8வாசமாக இ,0தா�… அத% த%ைம�க0த �&கிய ஞான� ெகா+ட வாBைக 

தா% நம� அைம;�. 

1.எ+ண�தி% வ6… 

2.எத% அ<.பைடயி� எத% சதி� திற% H�கி%றேதா 

3.அத% ெசய� ஞான� தா% நம�� கி���. 

எ+ண�தி% உய�ைவ இ0த உட� எ%ற ஆவி;ட% H<ய ஆ�ம உயி� இ0த. 

பி�ப�தி� உ�ள ெபா:ேத ந� 8வாச அைலைய உய�0த ஞான எ+ண9ட% 

ெச6�தி எ�.ேபாமானா�… இ.ெபா:-�ள ஜ�வ சதி ெகா+ட இ0த உடலி� 

எ��� ஞான அைலைய கா�<6� “உய�0த ஞான அைலைய நா� ெபற 

9<;�…” 

இ0த மனித. பிறவியி� (உடலி�) இ,�� ெபா:- தா% அைத� ெசய�ப��த 

9<;�. ஆவி நிைலயிலி,0- ெபற 9<யா-.. மி,க
க��� ம ற 

உயி/ன
க��� அ0த� த�தி கிைடயா-. 

கா;சி:- 
ஒ, ப0- ந�/� மித0- ஓ< ெகா+ேட உ�ள-. அ0த. ப0தி� சி& -வார� 

ஏ ப�ட3ட% ப0தி� உ�ள கா & பி/0- அ0த. ப0தான- ந�/% உ� பாக�தி � 

நில�தி �� ெச%& வி�கிற-. 

விள+க#:- 

ஆக… இ0த உட� எ%ற கா றைட�த இ0த. ப0- இ0த உடலி� உ�ள உயி� ஆவி 
பி/0த3ட%… நடகேவா நி கேவா 9<யாமா� ஜ�வன &… இ0த கா & 

பி/0த3ட% நில�-ட% கன�- ஐகிய.ப�� வி�கி%ற-. 
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அைத. ேபா%& இ0த கா றி% அைல சதிைய 

1.ந� 8வாச நிைல ெகா+� ந� உட� ஆ�மா ம��� வாBவேதா� அ�லாம� 

2.ந� எ+ண�தி% ஆ�ம வ6வி% சதி;� வா:கி%ற-. 

3.அத% சதி� திறைன வழி.ப��தி� த,வ- தா% 

4.இ
ேக ஈ�வரப�டனாகிய யா% ெவளி.ப��-� இ0த� த�-வ�தி% உ+ைம 

ஞான வழி� ெதாட�…! 

ஞான,> ெகா*+,# அ>0 ஞான வா+,க0 

உதாரணமாக இர+� ேப� ேகாப�-ட% ச+ைட ேபா�கி%றா�க�. அவ�கைள நா� 

பா�க ேந�0தா� எ%ன ெச1ய ேவ+��…? 

அ��த கணேம ஈ�வரா… எ%& ந� க+ணி% நிைனைவ. >,வ ம�தியி� 

ைவ�- அ0த� -,வ ந�ச�திர�தி% ேபர,ைள. ெபற ேவ+�� அ- எ
க� உட� 

9:வ-� படர ேவ+�� எ
க� இர�தநாள
களி� க�க ேவ+�� எ
க� 

உடலி� உ�ள ஜ�வ அ?க� ஜ�வ ஆ%மாக� ெபற ேவ+�� எ%& 

1.க+ணி% நிைனைவ உட6�� ெச6�தி 
2.அ0த� -,வ ந�ச�திர�தி% உண��சிகைள ந� உடலி� தி,.பி விட ேவ+��. 

இ.ப<� ெச1;� ேபா- அவ�க� ச+ைடயி�ட உண�3கைள� 8வாசி�- ந� 

உட6�� அ0த கார உண�3க� ெச�வைத� த��- வி�கி%ேறா�. 

ஏென%றா� அ
ேக உ &. பா���ேபா- இ
ேக ஊBவிைன எ%ற வி�தாக. 

பதிவாகி வி�கி%ற- ந� க,விழி. 

ஆனா� -,வ ந��திர�தி% சதிைய எ��- 

1.ந� க+ணி% நிைனவிைன உ�ேள ெச6�-� ேபா- இ
ேக;� அைட�- 

வி�கி%ற- 

2.ந� உயி/ேல ேமா-� நிைலைய;� த��- வி�கி%ேறா�. 

3.இ0த உண��சிக� உட6�� பர3� ேபா- அ0த கார உண��சிக� 

அனாைதயாகி%ற-… உ�ேள >காதப<..! 

இ.ப< ஒ, சிறி- ேநர� அ0த� -,வ ந�ச�திர�ைத எ+ணி� 8வாசி�ேதா� 

எ%றா� அ0த� த�ைமயான உண�3கைள� N/ய% இ:�- கவ�0- ெச%& 

வி�கி%ற-. ந� ஆ%மா 8�தமாகி%ற-. 
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8�தமான பி%… ச+ைட ேபா�டவ�க� இ,வ,� அ0த� -,வ ந�ச�திர�தி% 

ேபர,�� ேபெராளி;� ெபறேவ+�� அவ�க� ெபா,ளறி0- ெசய�ப�� சதி 
ெபற ேவ+��. அவ�க� ஒ%&ப�� வா:� த%ைம ெபற ேவ+�� எ%& இ.ப< 

நா� எ+ணி அ0த உண�ைவ அவ�க��. பா1�ச ேவ+��. 

இ.ப< எ+ணினா� நம�� அ0த� ந�ச�திர�தி% உண�3க� ந� இர�த
களி� 

கல0- -,வ ந� உட6�� பர3கி%ற-. இர�த�தி% வழி எ�லா 

அ?க��� -,வ ந�ச�திர�தி% சதி பா1கிற-. 
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மக�ஷிகKட� நா# அம=BC தியானி+க ேவE5ய 4ைற 

  

1. நா
க� ெபறH<ய “அ�தைன உய�0த சதிக��” எ
க� தா1 

த0ைதய,� 9தலி� கிைடக ேவ+�� ஈ�வரா 

2. உடைல வி��. பி/0- ெச%ற எ
க� 9%ேனா�களி% உயிரா�மாக� 

அைன�ைத;� நா
க� வி+ணிேல ெச6�தி… அவ�க� அைனவைர;� 

பிறவி இ�ைல எ%ற நிைல அைடய� ெச1-… “ச.த/ஷிகளாக” ஆகி. 

ேபரான0த நிைல ெபற� ெச1ய ேவ+�� ஈ�வரா 

3. தா1 த0ைத அ,ளா� 9%ேனா�களி% அ,ளா� ஞான�,வி% அ,� 

சதிகைள நா
க� அைனவ,� ெபற அ,�வா1 ஈ�வரா 

4. ஞான�, பதி3 ெச1;� உபேதச க,�-கைள ஒDெவா, நா�� 

“தி,�ப� தி,�ப… தி,�ப� தி,�ப ேக��” ஆழமாக எ
க��� பதி3 

ெச1-… உபேதச�தி� ெசா%னப< நா
க� நட0-… அைத வாBைகயி� 

கைட.பி<�-… ஞான�, கா�<யப< அ0த மக/ஷிகளி% அ,� சதிைய 

“கா றிலி,0-…” 8வாசிக ேவ+�� ஈ�வரா 

5. ஞான�, கா�<ய அ,� வழியி� கணவ% மைனவி நா
க� ஒ%றி 
வாB0- “கணவைன உய��-� சதியாக3�… மைனவிைய உய��-� 

சதியாக3�…” நா
க� ெபற ேவ+�� ஈ�வரா 

6. எ
க� �ழ0ைதக� அைனவைர;� “அக�தியைர. ேபா%ற ெம1 

ஞானியாக வள��� அ,� சதி” நா
க� ெபற ேவ+�� ஈ�வரா 

7. நா
க� பா��� ஒDெவா,வ� உயிைர;� கட3ளாக வண
கி… 
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உடைல ேகாவிலாக மதி�-… உட6�� இ,�� அைன�- 

�ண
கைள;� ெத1வமாக எ+ணி… அவ�க� அைனவைர;� 

மக/ஷிகளி% அ,� வ�ட�தி� இைணய� ெச1-… மகிB0- வாழ� 

ெச1;� அ,� சதி நா
க� ெபற ேவ+�� ஈ�வரா 

8. ஞான�, ெசா�6� 9ைற.ப< எ
க� ஆறாவ- அறிைவ. பய%ப��தி… 

ஒDெவா, ெநா<யி6� க+ணி% நிைனைவ உயி,ட% ஒ%ற� ெச1-… 

“ஈ�வரா…!” எ%& >,வ ம�தியி� அ<க< அ<க< எ+ணி… உயி� வழி� 

8வாசமாக வி+ணிலி,�� “மக/ஷிக�ட% ெதாட�> ெகா+�” அவ�க� 

-ைணயா� -,வ ந�ச�திர�தி% சதிைய;� ச.த/ஷி ம+டல
களி% 

சதிைய;� எ
க� உடலி� உ�ள எ�லா அ?களி% 9க.பி6� 

இைண�-… ேபர,� ேபெராளியாக. ெப,கி… எ
களிடமி,0- 

ெவளி.ப�� G�8 பா�ைவ ெசா� அைன�-ேம ேபர,� ேபெராளியாக 

இ0த கா & ம+டல� 9:வ-� பட�0-… வி4ஞான�தா� உ,வான 

ந�8� த%ைமகைள கனிய� ெச1- “ந%ைம பய�� சதியாக மா றி 

ெகா+ேட இ,க ேவ+��…” ஈ�வரா 

9. �ைற கா?� எ+ண�ைத வி��- �ைறகைள எ
ேக க+டா6� 

அ0த “�ைறகைள நிவ��தி�� சதியாக” எ
க��� வள�0- 

அைனவைர;� அ,� ஞான� ெபற� ெச1;� அ,� சதியாக நா
க� 

வள�0திட ேவ+�� ஈ�வரா 

10. ஞான�, கா�<ய அ,� வழியி� நா
க� வழி நட0-… 

ம றவ�க��� �, கா��� அ,� வழியிைன. ேபாதி�� சதி 
ெப றவ�களாக நா
க� வளர ேவ+�� ஈ�வரா 

11. ஞான�, ஒலி நாடாவி% Gல� ெகா��த உபேதச
கைள. பதிவாகி… 

அ0த அ,� வழிைய நா
க� வாBைகயி� கைட.பி<�-… 

“ஈ�வரப�ட/% ப/பாைஷகைள உண�0-…” ஞான�, அJபவF�வமாக 

ெப ற அ�தைன உ+ைமகைள;� உண�0-… “ஞான�, ெகா��� 

C+ணிய உண�3க� அைன�ைத;� அறி;� ஆ ற6� ெப &…” 

ம றவ�க��� அைத கிைடக� ெச1;� அ,� சதி நா
க� ெபற 

ேவ+�� ஈ�வரா 

12. உலகி� நட�� அச�பாவித
கேளா அதி��சியான நிகB�சிகேளா 

எ
க��� பதிவாக Hடா- ஈ�வரா… அறியா- அைத நா
க� 

ேக�கேவா பா�கேவா ேந�0தா6� உடன<யாக நா
க� ஆ�ம 8�தி 
ெச1-… “அைத இயகவிடா- த��� அ,� சதி” நா
க� ெபற 

ேவ+�� ஈ�வரா 

13. எ
க� பா�ைவயா� ெசா�லா� ெசயலா� G�சா� பிற,ைடய த�ைமக� 

அக%&… ேநா1க� அக%&… உலகி� பட�0- ெகா+<,�� ச�வ ந�8� 

த%ைமகைள;� அக ற� ெச1;� அ,� சதி நா
க� ெபற ேவ+�� 
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ஈ�வரா 

14. ஞான�, கா��� ெநறியி� உ�தமஞானியாக நா
க� வள�0- ஊைர;� 

உலைக;� காகH<ய சதியாக… உல�� எ��- கா�டாக வள�0திட 

ேவ+�� ஈ�வரா 

15. “ஞான�,வி% அ,� எ
க��� வ0-…” உலக மக� அைனவைர;� 

கா�� சதியாக நா
க� வளர ேவ+�� ஈ�வரா 

16. க,3 ற தாயி% வயி றி� வள,� சி8கைள எ�லா� “உலக இ,ைள 

அக &� ஞான சதி ெப றவ�களாக… அக�தியராக உ,வாகH<ய 

சதி…” நா
க� ெபற ேவ+�� ஈ�வரா 

17. எ0த ேநர� எ0த நிமிட� எ
க� உடைல வி�� உயி� பி/ய ேந�0தா6�… 

“யா,ைடய ஈ�.பி6� நா
க� சிகா-…” ஏகா0தமாக ச.த/ஷி ம+டல 

எ�ைலைய நா
க� அைடய ேவ+�� ஈ�வரா 

18. மக/ஷிகளி% அ,� சதிகைள� 8வாசி.ேபா�… எ
க� G�சைலகைள 

“அ,� மண
களாக” ெவளி.ப��-ேவா�… மக/ஷிகளி% அ,� 

சதிகைள “H�டைம.பாக” இ0த கா & ம+டல� 9:வ-� பரவ� 

ெச1ேவா�. மக/ஷிக� ேவற�ல… நா� ேவற�ல… எ%ற நிைலயி� 

“அவ�க�ட% இைண0- தியானி.ேபா�… தவமி,.ேபா�…” 

19. இ0த. பரமா�மாைவ� @1ைம.ப��தி… ந� ஆ%மாைவ. 

>னித.ப��தி… உடலி� உ�ள அைன�- ஜ�வா%மாகைள;� ஒளியாகி… 

ந� உயிரா�மாைவ. ேபர,� ேபெராளியாக ஆ�ேவா�. உலகி� உ�ள 

ஒDெவா, உயிரா�மாைவ;� >னித� ெபற� ெச1ேவா� 

20. உடைல வி��. பி/0- ெச%&… இ0த கா & ம+டல�தி� 8ழ%& 

ெகா+��ள அ�தைன உயிரா%மாகைள;�… “மாமக/ஷி ஈ�வராய 

�,ேதவ/% -ைண ெகா+� உ0தி� த�ளி…” ச.த/ஷி ம+டல�-ட% 

இைணய� ெச1ேவா� 

21. ஒளியான பிரப4ச�ைத உ,வா�ேவா�… ெம1 உலைக. 

பைட.ேபா�…! 



165 

 

                                                                                  ESWARAPATTAR android app 

 

 

எ#4ைடய உபேதச ைத+ ேக;*ண=Bதவ=களிட# யா# எதி=பா=&பC 

எ�ன…? – ஞான,> 

  

ந�
க� எ�தைனேயா ேகாவி�க��. ேபாகி%ற��க�. ஆனா� நா% (ஞான�,) 

சதா உ
கைள� தா% பிரா��தி�- ெகா+<,கி%ேற%. 

1.உ
க� உயிைர கட3ளாக எ+ணி 
2.உ
க� உடைல எ�லா� ேகாவி�களாக எ+ணி 
3.உ
க� உட6�� இ,கH<ய �ண
கைள எ�லா� ெத1வமாக எ+ணி 
4.அ0த ேகாவிலி� மகிB�சி ேதா%ற ேவ+��. 

5.அ0த ேகாவிலிலி,0- வரH<ய G�8 எ�ேலா,�� ந�ல- ெச1ய 

ேவ+�� எ%& தியானிகி%ேற%. 

நா% பா��த ேகாவி�க� அ�தைன;ேம (எ�ைம� ச0தி�தவ�க�) 

ஒDெவா,வைர;� தியான� ெச1- அதிகாைல 4-30 மணி� அ0த� -,வ 

ந�ச�திர�தி% ேபர,� ேபெராளி கிைடக ேவ+�� எ%& உ
கைள. 

பிரா��திகி%ேற%. 
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அ0த ேநர�தி� உ
கைள� த�< எ:.>வ- ேபா� இ,��. இ0த உபேதச�ைத. 

பதி3 ெச1ேதா� அைனவ,�� அ0த ேநர�தி� 9ழி.> வ,�. அ0த 

மக/ஷிகளி% அ,� சதி கிைட��. 

வாBைகயி� ஒDெவா, நிமிட9� தவ& ெச1யாமேல நம�� த�
� 

விைளவி�� அ0த நிைலகைள மா றி ந�ல- ெச1;� அ0த ஆ றலாக. ெபற� 

ெச1வத �� தா% இ0த� த�திைய ஏ ப��-கி%ேறா�. 

அதனாேல எ�ேலா,� 9: ந�பிைகயாக உ
கைள ந�
க� ந�>
க�. 

சாமிைய ந�>கிற��க� சாமியாைர ந�>கிற��க� ேஜாதிட�ைத ந�>கிற��க� 

ம0திர�ைத ந�>கிற��க�. 

1.ஆனா� உ
களிட� அ0த உய�0த சதி இ,கிற- 

2.உ
க�� 9%னா<ேய அ�தைன சதி;� இ,கிற-. 

3.அைத நிைன�த��க� எ%றா� அ- H��. 

4.ந�லைத. ெபற 9<;� ெம1 ஒளி ெபற 9<;�. 

மனித% ஒ,வJ� ம��� தா% இ0த நிைல. உ
கைள ந�
க� ந�>
க�. 

1.சாமி ெசா%னா� எ%& ெசா�லி 
2.சாமி ெசா%ன சதிைய நா� ெபற ேவ+�� எ%ற நிைல� ந�
க� வர ேவ+��. 

சாமி ெச1- ெகா�.பா� எ%பத�ல. உ
கைள நா% பிரா��திகி%ேற%. 

உ
க�ெக�லா� அ0த� சதி கிைடக ேவ+�� எ%& உ&-ைணயாக 

இ,கி%ேற%. 

N/யனி% கா0த அைலக� ப�கிற-. Fமி அைத� தன�� எ��- ெகா+டா� 

தா% Fமி�� சதி கிைட��. பிரப4ச�தி� கா றி� பல சதிக� பட�கிற-. Fமி 
ேபா�� பாைதயி�… தா% ஈ��- ெகா+டா� தா% அைத வள��- ெகா�ள 

9<;�. 

அைத. ேபா%& தா% 

1.அ0த ெம1 ஞானிக� அ,� ஒளி ந�
க� ெபற ேவ+�� எ%& நா% 

பிரா��திகி%ேற%. 

2.அ0த அ,� ஒளிைய ந�
க� ஈ��- எ��- ெகா�ள ேவ+��. 
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ஆைகயினா� இ
ேக ெசா�லH<யெத�லா� உ
க��� அ0த அ,� சதி 
ெபற ேவ+�� எ%& த�திைய ஏ ப��தி ெகா+ேட இ,கி%ேற%. 

இைத ேக��ண�0த ஒDெவா,வ,� 

1.அ0த மக/ஷிகளி% அ,� சதிகைள� 8வாசி�ேத%… நா% ந%றாக 

இ,கி%ேற% 

2.எ
க� ���ப� நலமாக இ,கி%ற- எ
க� உட� நலமாக இ,கிற- 

3.கா றிலி,0- அ,� சதிகைள எ�க 9<கிற- 

4.எ
க� உடலி� உ�ள ேநா1க� அக%ற- எ%ற 

5.இ�தைகய ச0ேதாஷமான ெச1திகைள� ெசா�ல ேவ+�� 

ஆகேவ “நா
க� ந%றாக இ,கி%ேறா�…!” எ%& ெசா�6� ேபா- தா% என� 

அ- மகிB�சி. அைத ேக�க ேவ+�� எ%& தா% நா% வி,�>கி%ேற%. அ0த 

நிைலைய நி�சய� ந�
க� ெப&வ ��க�. 

 

வாF+ைகயி� வ># ேசாதைனகைளL சாதைனகளாக மா'Aபவ� 

ஞானியாகி�றா� – ஈ:வரப;ட= 

  

இைத. ப<.ேபா� எ
களி% (மக/ஷிகளி%) ெசய� நட.பி% உ+ைமகைள 

உண�0- மனித ஆ�மாக� அவரவ�க� உண�0- ப�வ� ெப&� பாட 

9ைறகைள உண��தி ெகா+ேட வ0-�ேளா�. 
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ப�ளியி� பயி6� மாணவJ�… 

1.அவ% ஆசி/ய/% ேபாதைனைய ஏ �� நிைல ெகா+�… 

2.அவJ� ைவ�� ேத�வி� அவ% ெப&� மதி.ெப+ப<�தா%… 

3.அவ% அறி3 நிைல H<ய மதி.ெப+ ெப&கி%றா%. 

அ0த மதி.ெப+ உய�0தி,0தா� உய� ஞான க�வி�� ெச�கிறா%. அறி3 

ஞான� ெபறாத மாணவைன உய� வ�.பி �� ேத�0ெத�க மா�டா�…! அ0த 

உபா�தியாய�. 

அைத. ேபா� ஆ+டவனி%… ஆ+டவ% எ%ப-… 

1.உய� சதி ஞான /ஷியி% அ,� உலகள3�� பர.ப.ப�� 

2.அ0த ஞான�தி% பா� ஈ�.> ெகா+ட அவ�களி% பலனி� க+ெட��- 

ெகா�கி%றன� ச.த/ஷிக�. 

அ0த. பல� ெப ற ஆ�மாகளி% ெசய6�� “பல ேத�3க� ைவ�-. 

ெபா&கி�தா%…” அவ�களி% வ�ட� 8ழ சிேக ெச�ல 9<கிற-. 

க�விHட� ெச�6� மாணவ�க� எ�ெலா,ேம ப�ளியி� இ&தி. ப<.> 

வைர;� ெச�வதி�ைல. சில� ேம� ஞானக�வி ெபற� ெச�ல 9<யாம6�… 

அ0த. ப<.ைப ஏ க 9<யாம� ப�ளியிலி,0- நி%& வி�கி%றா�க� 

அ�லவா…! 

அைத. ேபா%&… இ0த� சதி நிைல;ண�0- “ேப/%ப நிைல எ1திட� 

ேவ+��…!” எ%ற ெசயலி� உ�ளவ�க�� தா% எ�கH<ய 9ய சி 
ெஜப�தி� பி%த
கி வி�வ-+�…! 

1.த
க�ைத. ப:க கா1�சி� த�ட� த�ட� தா% அத% தர� உய�கி%ற- 

2.அ- ேபா� எ+ண�தி� ஏ ப�� பலவ றிலி,0-� 

3.ஒ%றான இைற ஞான சதிைய ஈ��� நிைல ெபற ஏ ப�� ேசாதைனயி� 

எ�லா� 

4.எ0த� ேசாதைனயிலி,0-� நா� மீ+�� அ0த ெஜப நிைல ெப&கி%ேறாேமா… 

5.“அ- தான.பா இைற ஞான� ெப&� ெஜப� 9ைற…!” 

ஞான,> ெகா*+,# அ>0 ஞான வா+,க0 

வி4ஞான அறிவி� ப<�- ெகா+டவ�க� இ%& எ�தைனேயா வைகயி� 

இ.ெபா:- தன� ேவ+<ய உயிர?கைள ம ற உட�களி� இ,0த 
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ெச�கைள எ��- ம ற உடலி� ேச��- >-. >- ஆ�<ன
கைளேயா 

மா�<ன
கைளேயா நாயின
கைளேயா உ,வா�கி%றா�க�. 

எ�தைனேயா எ+ணிலட
காத நா1கைள. Fைன ேபா�… கர< ேபா� 

உ,வாகியி,கி%றன�. Fைன ேபா�… கர< ேபா� உ�ள ம ற 

உயி/ன
களிலி,0- எ��- அைத ஒ%றாக ேச��- >-. >- நா1கைள 

உ,வா�கி%றா%. 

அேத ேபா� உண3. ெபா,�களி� பா��தா6� சாதாரண மனித% பல வைகயான 

ெபா,�கைள� ேச��-. >-. >- பதா��த
கைள ெச1கி%றா%. 

மனிதJ�� 8ைவயாக இ,.பத �. >-. >- பதா��த
கைள� ெச1கி%ேறா�. 

எ0த. ெபா,ைள எதJட% ேபா�டா� எத% 8ைவ வ,�…? எ%ற நிைலயி� 

மனித% க &ண�0- அத%ப< 8ைவயான பதா��த
கைள� ெச1கி%றா%. 

அ%ெற�லா� ெரா�< கைடயி� ம��� தா% ெரா�< தா% இ,��. இ.ெபா:- 

வ ��<ேலேய Hட ெரா�<ேயா ம றேதா ெச1யH<ய அளவி � ���ப
களி� 

ப<�தைத ைவ�-� ெசய�ப��-� நிைல வ,கி%ற-. 

இைத.ேபால மனித% த% எ+ண�தா� >-. >-. ெபா,�கைள உ,வா�� 

அளவி �� திற% ெப &�ளா% மனித%. 

ெப+க� வ ��<� வைக வைகயான �ழ�>கைள ைவகி%றா�க�. ப,.ைப எ��- 

அளவாக. ேபா�� அத � ேவ+<ய சர�கைள. ேபா��. ப�வ.ப��தி� 

8ைவயான உண3 வைககைள� சைமகி%றன�. 

அேத சர�கைள அேத அள3ேகா�ப< இ%ெனா, ெப+மணியிட� ெகா��- 

அேத மாதி/� சைமக� ெசா%னா� அத% 8ைவ வி�தியாசமாக� தா% இ,��. 

காரண� அவ� உண�3ெகா.ப அ0த 8ைவைய H�<�� உண�3கைள 

உ,வா�கி%ற-. இ- ஒDெவா, ���ப�தி6� பா�கலா�. 

சில ���ப
களி� பா��தா� �ழ�> மிக3� 8ைவயாக இ,��. 8ைவயாக 

இ,.பத � காரண�… அ
கி,�� ெப+க� 

1.H�மான வைரயி6� ந�ல 8ைவமிக உண�3கைள� ெசய�ப��த 

ேவ+�ெம%& 



170 

 

                                                                                  ESWARAPATTAR android app 

 

2.அ0த உண�ைவ ஏ & ெகா+டதனா� 

3.அ0த உண�3க� அ0த0த. ப�வ�ைத ெபற.ப�� ெபா:- 

4.�ழ�ைப� 8ைவயாக ெச1கி%றா�க�. 

ஆனா� அேத சமய�தி� ���ப�தி� ெகா4ச� விரதியாக வர��� அ�ல- 

ச+ைட ேபாட���…! ஒ,�த,ெகா,�த� ெவ&.பான உண�3 வர.ப��ேபா- 

அ%& �ழ�> ைவ.பைத. பா��தா� ெத/0- ெகா�ளலா�. 

உதாரணமாக.. ேகாபமாக இ,0தா� கார�ைத அதிகமாக. ேபா��வி�வா�க�. 

சலி.> ச4சல� அதிகமாக இ,0தா� இர+� உ.ைப அதிகமாக. 

ேபா��வி�வா�க�. 

ஆனா� அேத சர�கைள ைவ�- 8ைவயாக 9தலி� ெச1தவ�க� தா%. அ0த 

அள3ேகா6� இ,கி%ற-. ஆனா� இ0த உண��சிக� அத ��தக இ0த 

உடைல இய�வ- எ-…? 

அவ�க� ேச��- ெகா+ட உண�3க�தா%…! அவ�க� த.> ெச1யவி�ைல. 

�ழ�> ைவ�த பிற� பா��ேதாெம%றா� ஐ1ய1ேயா… நா% ச+ைட ேபா�வைத 

ேவ<ைக பா��- ெகா+<,0ேத%. இ0த மாதி/ �ழ�> ைவ�-வி�ேட%…! 

எ%பா�க�. 

அேத ேபா� பக�- வ ���. ைபய% அ<க< ச�த� ேபா�� ெகா+<,0தா%. 

பா��த3டேன… இ.ப<யா அவ�க� வ ��<� ச+ைட ேபா�வா�க�…! எ%& 

சலி.பைட0ேத%. அைத ேவ<ைக பா��-வி�� வ0ேத%. இ
ேக உ.> அதிகமாகி 
வி�ட- எ%பா�க�. 

இைத எ�லா� மா &வ- யா�…? 

பிற� ெச1;� சி0தைனய ற ெசயலி% உண�3க� ந� உயி/ேல ப�ட பி% அ0த 

உண��சிக� ந� உட6�� ஓ< அவ/% உண�3க��� தகவா& நா� �ழ�> 

ைவகி%ேறா�. 

அ.ெபா:- யா� த.> ெச1த-…? நா� அ0த ச0த�.ப�தி� Cக�0த- தா% 

இய�கிற-. 
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ைகயிேல ம+ைண எ��- ஒ, ேவைலயாக. பிைச0- ெகா+<,கி%ற��க�. 

ைகைய க:வாம� அ.ப<ேய ந�
க� அ��தா ப< �ழ�ைப ைவ�த��க� எ%றா� 

எ%ன ஆ��…? 

இ0த ம+ேணா� கா1கறிகைள� ேச��ேதாெம%றா� இ0த ம+?� ேச��- 

நர…9ற… நர…9ற… எ%& இ,��. அ.ப<யானா� ந� ைகைய க:3கிேறா� 

அ�லவா…? 

அேத சமய�தி� வ: வ:ெவ%& இ,கH<ய பதா��த�ைத� ெதா�� ேவைல 

ெச1கி%ேறா�. ைக க:வாம� இ,0தா� அேத உண�வி% த%ைம நா� ைவ�� 

�ழ�பி� ேச,ம�லவா…? அைத 8�த.ப��திவி�� தாேன ேவைல 

ெச1கி%ேறா�. 

இேத மாதி/� தா%… 

1.ஒ, ேகாப.ப�� உண�ைவ நா� ேக�கி%ேறா�… உயி/ேல ப�கி%ற- 

2.இ0த உண��சிக� ேபான3டேன ந� ஆ%மாவி� @1ைம ெக�கி%ற- 

3.ந� உட6�� ேபான3ட% அேத ேகாப உண��சிகைள இய�கி%ற- 

4.அ.ெபா:- நா� அைத� 8�த.ப��த ேவ+�மா இ�ைலயா? 

அத � எ%ன ஆ;த� ைவ�-�ள ��க�…? 

ஏென%றா� இெத�லா� மைற9கமாக ந�லவ�கைள;� ெக�டவ�களாக 

மா &கி%ற- ந�ல உடைல;� ேநாயாக மா றி வி�கி%ற-. 

பிற� ெச1;� தவ&கைள நா� பா�க. பா�க அ0த உண�3 ந� இர�த�தி� 

கல0- நா� தவ& ெச1யவி�ைல எ%றா6� தவ&�ளவனாக மா றி வி�கி%ற-. 

அதனா�தா% விநாயக� ைகயி� ெகா��தி,.ப- அ
�சபாசவா. 

அதாவ- உயிர?வாக� ேதா%றி ப/ணாம வள��சியி� 

1.ஒDெவா, பிறவியி6� த�ைமகளி� இ,0- வி�பட ேவ+�ெம%& 

2.த% க+களா� H�ைமயாக. பா��- அத% வலிைமைய Cக�0- 

3.எதி/யிடமி,0- த.பிக ேவ+�ெம%& உண�3க� ேச��-� ேச��- 

4.அதிலி,0- விலக ேவ+�� எ%ற உண�3 அதிகமானபி% த% உடலி� இ- 

விைள0- 
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5.இ- இற0தபி% எத% வ6வான உண�3 Cக�0தேதா அ0த உண�3ெகா.ப 

ப/ணாம வள��சி அைட0- மனிதனாக வ0-�ேளா�. 

ஆனா� மனிதனான நிைலயி� இ0த வாBைகயி� வ,� த�ைமகைள அடகிட… 

ஒDெவா, நிமிட9� அ,� மக/ஷிகளி% அ,� சதிைய� ேச��-… அைத 

அடகி ஒளியி% த%ைமயாக மா ற ேவ+�� எ%பத ேக “அ
�சபாசவா” எ%& 

ஞானிக� கா�<னா�க�. 
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,> பல�(#)… ,> பர�(#) 

  

H��� தியான� ெச1கிேறா� எ%றா� ஒDெவா,வ,� எ�தைனேயா 

எ+ண�திேல தா% அதிேல வ0- கல0- ெகா�கி%ேறா�. ஒDெவா,வ/% 

வ ��<6� எ�தைனேயா கUட
க� இ,கிற-. 

ஒ, �ழ�ைப ைவ�� ேபா- >ளி.> கார� உ.> எ�லாவ ைற;� ேச��-� தா% 

அைத ஒ, ,சியாக ெகா+� வ,கி%ேறா�. 

அேத ேபா� H��� தியான�தி� 

1.“எ�ேலா,�� அ0த மக/ஷிகளி% அ,� சதி கிைடக ேவ+��…” எ%& 

2.H�டைம.பாக எ+ணி ஒேர �ரலி� எ:.>� ேபா- கா0த அைலக� அ- 

கவ�கிற-. 

3.நா� எ�ேலா,� ேச�0- ெசா�6� ேபா- அ0த உண�3க� ெசவிகளி� ப�கிற- 

4.உணர�சிக� உ0த.ப�� எ�ேலா,ைடய உண�3களி6� அ- இைணகிற-. 

27 ந�ச�திர
களி% சதிைய;� நவேகாளி% சதிைய;� ச.த/ஷி 
ம+டல
களி% சதிைய;� இைண�- அ0த உண�வி% சதி உ
க��� ெபற 

ேவ+��… எ%& அத% Gல� மக/ஷிகளி% அ,� ஒளி ெபற ேவ+�� எ%& 

இ0த உண�ைவ ஈ�க� ெச1கிேறா�. 
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1.மனித உட6�� 1008 ந�ல �ண
க� உ+� 

2.எ�ேலா,� ந%றாக இ,க ேவ+�� எ%& ஒேர �ரலி� ஒலிைய எ:.>� 

ேபா- 

3.அ0த ந�ல �ண
க� அைன�தி6ேம இ0த உய�0த உண�3க� ெச,க.ப�கிற-. 

அ�தைகய உண��சிகைள� @+ட� ெச1வத �� தா% H��� தியான� 

இ,கி%ேறா�. ந�மா� ச�பா/க 9<யாதைத… அ0த அ,� ெசா�ைத 

H�டாக எ+ணி� தியானி�� ேபா-… கிைடக� ெச1ய 9<கிற-. 

மிளகாைய �ழ�பி� ேபா�ட3ட% அதிேல எ.ப< ,சி வ,கிறேதா அைத. ேபா� 

8ைவ ெகா+ட உண�வாக மா றி ெகா�ள 9<கிற-. 

வ ��<� ச
கட9� சலி.>� ம ற-க�� வ0தா6� Hட… அ0த உண�ைவ மற0- 

வி�� ெம1 ஒளிைய கல0- “எ�ேலா,� நல� ெபற ேவ+��” எ%ற உண�வி% 

ஒலிகைள எ:.>� ேபா- “N/யனி% கா0த. >ல% அ- கவ�கிற-…” 

பல வைகயான சர�கைள. ேபா��� தா% �ழ�> ைவகி%ேறா�. அைவ 

ஒDெவா%&� தனி 8ைவதா%. இ,0தா6� எ�லாவ ைற;� ேபா�� ேவக 

ைவ�- ஒ%றாக �ழ�பா�� ேபா- அதிலி,0- ெவளி வ,� மண�ைத� 

N/யனி% கா0த� அைத கவ�0- ெகா�கிற-. 

அதனி% மண�ைத Cக,� ேபா- அதனி% 8ைவைய நா� அறி0- ெகா�ள 

9<கிற-. அ0த மண�தி% �ண�ைத;� நா� அறி0- ெகா�ள 9<கிற-. 

அைத. ேபா%& தா% நா� பைட�� இ0த அ,� ஞானிகளி% சதிைய… 

1.எ�ேலா,���� அ0த� சதிைய. பர.ப� ெச1- 

2.கா0த. >லனி% நிைலக� ெகா+� ேமாத� ெச1- 

3.அேத உண�வி% த%ைம ஈ�க� ெச1- 

4.நம�� இ,�� ந�ல �ண
க�� இைணக� ெச1;� 9ைற தா% 

5.யா� (ஞான�,) ெசா�6� இ0த H��� தியான�தி% நிைல. 

அதாவ- 

1.பரவி கிடகH<ய- அைன�-� நம�� �, பர�. 

2.ஒDெவா, நிைலகளி6� அைத எ��- விைளய ைவ�த அ0த0த உயி/% 

நிைலக� இ- பரமாகி 
3.தன�� (அைனவ,����) அ,� உண�வாக அ- ேச,� நிைல. 
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ஏென%றா� இ- �, பல% �, பர%…! 

 

ச&த�ஷிகளி� ெசய�க0 ப'றி ஈ:வரப;ட= ெசா�னC 

  

இ%& உட6ட% ஜ�வ% ெப & வா:� நிைலயி� ந� உடலி% எைடைய ஒ, 

பாரமாக… அதாவ- 8மக 9<யாம� இ,.ப- ேபா%ற உண�3 நம� 

ஏ ப�வதி�ைல. 

நா� எ��� 8வாச அைலயி� ந� உயிர? எ%ற இய0திர�தி% ஓ�ட�தினா� 

ந� உடலி6�ள பல ேகா< உயிர?க�� அ0த� 8வாச�தி% அைலைய இ0த. 

Fமியி% ஈ�.பி� கா றாக கல0- தா% வா:கி%ேறா�. 

ஆனா� இ.ெபா:-�ள ந� உடலி% எைடேய ஜ�வன ற உடலாக ஆன பி%> அத% 

கன� H< வி�கிற-. 

1.இ0த. Fமியி% ஈ�.> சதி �ண�-ட% ஜ�வன ற பி�ப
க� உ�ள நிைலைய. 

ேபா�… 

2.ஜ�வ% பி/0த உட�க��… அ0த ஈ�.பி% அதிக.ப<யான இ:ைவ;ட%… 

3.“8வாச அைலைய எ�காத உட� ஆன3ட%…” 

4.கன� ெபா,0திய ஈ�.>ட% அ0த உட� ஐகிய.ப�� வி�கிற-. 
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இ0த� 8வாச அைலயி% சதியினா� தா% ஜ�வ% ெகா+ட ஜ�வ%களி% 

நிைல�� ஜ�வன ற பி�ப
களி% நிைல�� கன�தி� (எைடயி�) ேவ&பா� 

ஏ ப�கி%ற-. 

இ,0தா6� ஜ�வ% பி/0த உட�க� அ0த உடலி6�ள ம ற ஜ�வ அ?களி% 

ஈ�.பி% அமில �ண�தா� அ0த உட� உயி� பி/0த பிற� அத% உட� 

ெப,�கிறேத…! 

அத% நிைல எ.ப<…? 

நா� சில வைக உண3. ெபா,�கைள ஒ%&ட% ஒ%& கல0- அதி� ந�ைர ஊ றி 
ைவ�தா� அதிலி,0- சில அமில
க� வள�0- >ளி.> நிைல ஏ ப�கிற- 

அ�லவா…! 

அ- ேபா� இ0த ஜ�வன ற உட6� அ0த. >ளி.> நிைலயான அமில
க� ஏ ப�ட 

பிற� அத% ந�� சதி வ<0- இ0த உட� பி�ப� நா ற� த%ைம இழ0- இ0த. 

Fமி;ட% அ0த உட6� கலகி%ற-. 

அத% பிற�தா%… உடலி6�ள அ0த உட6�� ெசா0தமான ஜ�வ அ?3ட% 

அ0த ஜ�வ ஆ�மா3� 9தலிேலேய உடைல வி��. பி/0த உயி,டJ� இ0த� 

ச.த அைல;டJ� இDவா�மா3� கல0- இDவா�ம ஜ�வ% அத �க0த ெசய� 

வ�ட�தி �� ெச�கிற-. 

1.உட6ட% உ�ள ெபா:- ஒ, நிைல;�… 

2.உடைல வி�� ஜ�வ% பி/0த பிற� ஒ, நிைல;� 

3.அD3ட� பி�பேம மாறி அDவா�மா ஜ�வJட% ேச�0த பிற� ஒ, நிைல;� 

4.இ.ப< G%& நிைலகளி� மனிதனி% நிைலக� உ�ளன. 

ஆனா� ச.த/ஷிக�� சி�த�க�� இ0த உட� எ%ற பி�ப�ைதேய பி/�- 

H��� ெசய6ைடயதா�கி%றா�க�. அவ�க� எ��த எ+ண�தி% 8வாச 

ெஜப�தா� இகா றி� உ�ள அமில �ண
கைளேய பி/�- H�< வழி.ப��தி� 

ெசய�ப�� 9ைறைய� ெசய�ப��-பவேர ந� ச.த/ஷிக�. 

கா றாக3� ந�ராக3� ஒளியாக3� ஐகிய.ப���ள ந� ச.த/ஷிகளி% 

ெசயலினா� தா% இ%& இ0த. Fமியி% ஆ%மாக� பிற0- வாழ� ெசயலாகி 
வ,கி%றா�க�. 
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ந� Fமி ம��� தா% 8ழ%& ஓ�கிறதா…? ம ற ம+டல
க� இ�லயா…? எ%ற 

வினா எ:�பலா�. ஜ�வ% ெகா+ட ஜ�வாதார9ட% வா:� Fமி ந� Fமி. 

அத �க0த அமில சதிைய H�< வழி.ப��தியவ�க� ேகா<கணகான 

ஆ+�களாக. ெப ற தவ�தி% வலிைம நிைலயி� 

1.இ0த. Fமியி% அமில
க� Hட. ெப &… அ0த H�<% வள�.பி� மனித 

பி�ப
க� வளர� ெச1- 

2.அ0த மனித பி�ப
க�� அறிவா றலி% வழிைய. பல வழிகளி� வளர� ெச1- 

3.மனித�களி% ஞான�தி% வள��சி H�<% வ6 சதிைய� த% வ63� 

அதிக.ப< எ��- 

4.ேம%ேம6� இ0த கா & ம+டல�தி6�ள இ.ேபர+ட� ெப, நிைல எ%ற 

5.பர0த நிைலைய H�<. பி�ப� ெச1கிறா�க� ந� ச.த/ஷிக�. 

ம+ ம+ணாக உ�ள ெபா:- அத% பி�ப�ைத காண 9<கிறதா…? ம+ைண 

எ��- �யவ% பாைன;� ச�<;� பல ெபா,�களாகி கா�<னா�தா% 

அ�ம+ணி% பி�ப�ைத நா� கா?கி%ேறா�. 

1.ஆதி சதியி% அ,� தா% �யவJ� ம+?�. 

2.அ0த �யவ% ம+ைண� ேதா+< எ��-�தா% ெச1- ெபா,ளாக 

கா��கி%றா%. 

அைத. ேபா%&… 

1.Fமிைய. ெபா,ளாகி மனித சதி பைட�-� த% சதி�க0த ெபா,ளான 

ஞான. ெபா,�கைள 

2.ச.த/ஷிக� ஞானியாக3� சி�தனாக3� ெபா,�ப��தி எ��- 

ெகா�கி%றா%. 

ச.த/ஷியி% ெபா,ளான ந� Fமியி% ெதாழி சாைலயி�… அ0த� 

ெதாழி6�க0த Gல. ெபா,ளி% தர� �ைற0ததனா� 

1.ேம6� தரமான ெபா,ைள. ேபா�� க�கிைய காண 

2.ச.த/ஷிகளி% ெசய�க� இ%& நட0- வ,கி%றன. 

ஞான,> ெகா*+,# அ>0 ஞான வா+,க0 

ஆர48. பழ� ந%றாக இ,கி%ற-. ந%றாக இ,.ப- ெகா4ச� ெக��. 

ேபா1வி�டா� எ%ன ஆகிற-…? அதிேல >: வ,கி%ற-. எ
கி,0- அ0த. >: 

வ0த-…? 
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ெக��. ேபாக. ேபா��ேபா- கா றி� இ,கH<ய ெக�ட அைலகைள இ:�- 

அ- >:வாக மா&கி%ற-. ந%றாக கவனமாக ைவ�- ெகா��
க�. 

அேத ேபா� ந%றாக இ,கி%ற ஆர48. பழ� ஒ, பக�தி� அ<ப�� 

அ:கினா� ேபா-�. உடன<யாக >: வ0-வி��. 

அேத மாதி/ “ேவதைன ேவதைன…” எ%& ந�
க� 8வாசி�த உண�3க� உடலி� 

உ�ள இர�த�-ட% கல0த3ட% எ%ன ெச1கி%ற-…? 

இ0த உண�3 மாறி இர�தமாக. ேபா�� ேபா- அ0த ேவதைன.படH<ய 

அ?வாக மா&�. அ- தா% இ0திரேலாக�. அ?வான பி பா� எ%ன 

ெச1கி%ற-…? 

பழ�தி� அ:கிய உண�ைவ எ.ப< அ0த அ? சா.பி�ட3டேன >:வாக எ.ப< 

மா&கிறேதா அேத ேபா� உ
க� உடலி� ேவதைனயான அ?வாக மா&கிற-. 

ெக�டைத� சா.பி�கி%ற-. 

ந�ல பழமாக இ,�� ெபா:- அதி� >:க� வ,மா…? வரா-. 

இேத மாதி/ அ0த ேவதைனயான உண�3க� உ
க� உடலி� வ0- இர�த�தி� 

கல0- அ- பிர�மமாக மா&கி%ற-. அ.ெபா:- உ
க� உடலி� எ%ன 

ெச1;�…? 

1.அ0த ேவதைனயி% உண��சிகைள� @+�� 

2.அ0த அ:கிய உண�ைவ எ��-� தா% உ
க� உடலி� ஒDெவா, 

உ&.>க��. ேபா�� இ0த இர�த�. 

ம ற உ&.>�� ேபான3ட% எ
ெக
ேக ந�ல அ?க� இ,கி%றேதா அ0த 

உ&.>க� ெக�� அதிேல ேபா1 இ0த அ? த
க ஆர�பி�-வி��. 

நம�� ெக�ட- எ.ப< உ,வாகிற- எ%& இைத எ�லா� நா� ெதளிவாக� 

ெத/0- ெகா�வ- மிக3� அவசிய�. 

ஏென%றா� இ%J� சாமிைய;� சாமியாைர;� ந�பி. ேபா1 

ெகா+<,.பைத� தா% வி,�>கி%ேறா�. ஆனா� அ0த ந�ல சதிக� 

உ
க��� இ,கி%ற-… உ
கைள ந�
க� ந�பி. பழ�
க� எ%பைத� தா% 

அ<க< உ
க�� ஞாபக.ப��-கி%ேற% (ஞான�,). 
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ஆகேவ எ0த. பழமாக இ,0தா6� ெகா4ச� அ<ப�� வி�டா� >: வ0-வி��. 

இேத மாதி/ ந�
க� ந�ல நிைலயி� இ,க.ப��ேபா- 

1.ஒ,வ% கUட.ப�டா% எ%றா� அ0த உண�ைவ ேக�கி%ற��க�. 

2.ஒ,வ% சாபமி�டா% எ%றா� அ0த உண�ைவ ேக�கி%ற��க�. 

அ.ெபா:- அ0த உமிB ந�� அ
ேக இர�தமாக மாறினா� அவ% எைதெய�லா� 

ேக��. ேபாக ேவ+�� எ%& ெசா%னாேனா… ந� நாசமாக. ேபாவா1… உன� 

ைக கா� 9டமாகி. ேபா��… ந� ேநாயா� சாவா1…! எ%& ெசா%னா�… 

1.இேத உண�3க� அ- இர�த�-ட% கல0- உட� 9:வ-� பட�கிற-. 

2.கல0த பி% அ
ேக ேபா1 எ%ன ெச1கி%ற-…? 

3.பதிவான- க,வாகி 9�ைட ஆகிவி�கி%ற-… ஒDெவா, உ&.>களி6� 

H�கிற-. 

உதாரணமாக ேதன � எ%ன ெச1கிற-…? ேத% எ�க� ெச�கிற-. Fகளி� 

அம�கிற-. சில ேநர
களி� அதிேல 9�ைட;� இ�கி%ற-. 

அேத ேபா� த�டா% F�சி இ,கி%ற-. அ- Fவி� இ,�� அ9ைத� 

சா.பி�கி%ற-. அ0த. F ேமேல 9�ைடயி�கி%ற-.. ெகா4ச நா� கழி�- 

இதJைடய 9�ைட ெவ<�-. ப�டா� F�சியாக மா&கி%ற-. அ0த. F எ0த 

நிற�தி� இ,கி%றேதா அேத மாதி/ வ,�. 

அேத மாதி/ அ��தவ� உடலிேல எ.ப< ேநாயானேதா அேத ேபா� ஒ, மனித% 

எ.ப<� சாபமி�டாேனா அேத உண�3க� ந� இர�த�திேல கல0- உடலி� 8 ற 

ஆர�பிகி%ற-. 

1.அ- ந�9ைடய எ�லா உ&.>க��� ேபா1 வ,� 

2.ேபாகி%ற ேநர�தி� இ0த 9�ைட ஒ%& ஒ-
கினா� ேபா-�. 

3.அ0த உ&.பி� உ�ளைத எ��- வள�0- அ
ேக அ?வாக விைளகி%ற-. 

4.அ0த உ&.பிJைடய நிைலகைளேய சா.பிடH<ய நிைலக� வ0- வி�கிற- 

5.த% இன�ைத அ
ேக ெப,க� ெதாட
கி வி�கி%ற-. 

Cைரயரீலி� அ0த மாதி/� த
கி வி�டா� Cைரயரீ� /.ேப� க�`ரலி� த
கி 
வி�டா� க�`ரலி� /.ேப� ம+ண�ரலி� த
கி வி�டா� ம+ண�ரலி� /.ேப�. 



181 

 

                                                                                  ESWARAPATTAR android app 

 

இ- எ�லா� வ0த பி பா� டாட�க� இ0த உ&.> ெக��வி�ட-… இ%ன ேநா1 

இ,கிற-…! எ%& ெசா�வா�க�. 

அக�திய% இைத. ேபா%ற பல உ+ைமகைள அ%ேற க+�ண�0தா%…தா% 

வாBைகயி� வ0த த�ைமகைள எ�லா� ந�கினா%… -,வ ந�ச�திரமாக. 

ேபானா%. 

1.அ0த� -,வ ந�ச�திர�தி% சதிைய நா� ெப றா� நா9� த�ைமகைள ந�க 

9<;�. 

2.அவைன. ேபா%ேற அழியா ஒளி உட� ெபறலா� 

அைத� தா%… அ0த அக�திய% உண�ைவ 9:ைமயாக க+�ண�0த நம- 

�,நாத� “ந� டாட� மாமக/ஷி ஈ�வராய �,ேதவ�” எ%னிட� (ஞான�,) 

எ%ன ெசா%னா�…? 

ேட1…! சாபமி�டவைன ந� பா��தா�… 

1.அ0த உண�3க� உ% ஆகார�தி% வழியாக உட6�� ேபா��. 

2.அ0த க,வா�� அ- அ?வா��… அ- இர�த�தி� 8 &�. ெத�லா� 

உன�� ேநாயா��… 

3.எ.ப< அ0த� த�டா% F�சி Fவிேல 9�ைடயி�ட3டேன அத �� த�0த மாதி/ 

F�சிக� வள�கி%றேதா 

4.அேத மாதி/ இ0த உ&.ைப உ�ெகா��� அ?வாக மாறிவி��…! எ%& 

ெசா�லி 
5.இைதெய�லா� ேநர<யாக என� கா+பி�தா�… மக�� இைத எ��-� 

ெசா�…! எ%றா�. 

அைத� தா% இ
ேக ெச1- ெகா+<,கி%ேற% (ஞான�,). 
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மிக மிக ச+தி வாDBத ஆ'றைல ,>நாத= என+,+ ெகா* த வித# – 

ஞான,> 

  

வா<ய மர�தி � உர� ேபா�� அைத� ெசழி�- வளர� ெச1கிற மாதி/� தா% 

�,நாத� என� (ஞான�,) சதி ெகா��தா�. 

கா�< �� அைழ�-� ெச%& தா% பல அJபவ
கைள ெகா��தா�. 

1.கா�<ேல இைட4ச�க� வ,� ேபா- அ0த ஞானிகளி% சதிகைள ந� ேச��- 

ெகா+டா� அ0த ெக�த� ந�
��. 

2.நா% ெசா�6� 9ைற.ப< எ��தா� அ0த� த�ைம ந�
�� 

வ,� -%ப
களிலி,0- வி�ப�� சதிைய உன�� பதிய ைவக ேவ+�� 

அ�லவா… அத காக� தா% “இைத எ�லா� ெச1கிேற%” எ%& ெசா�வா�. 

ஏென%றா� �,நாத� எ%ைன� தி��வா�… உைத.பா�… எ�லா� ெச1வா�. 

ஏ+டா நம� இ.ப<� ெதா�ைல ெகா�கிறா�…? எ%& அவ� மீ- ெவ&.> வ,�. 

அவைர வி�� ஓ<. ேபாகலாமா…! எ%ற எ+ண� தா% வ,�. 

எ
ேகடா ந� த.ப. ேபாகிறா1 எ%பா�…! இ.ப< எ�லா� பல கUட
கைள 

ெகா��-� தா% என� உ+ைமகைள உண��தினா� �,நாத�. 
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ஒ, பாைற வ:கலாக இ,��. கவன� இ�ைல எ%றா� வி:0- ப� எ�லா� 

ேபா1வி��. அ
ேக ஒ, ெபா,ைள கா��வா�. ேபா1 எ�க� ெசா�வா�. 

கா�<ேல;� மைலகளிேல;� இ.ப<. பல அJபவ
கைள ெகா��தா�. 

ஒ, சமய� இமயமைல�� ெச�6� ேபா- அ
ேக பனியாக இ,கிற-. கி�… 

கி�… எ%& ந�கமாக இ,கிற-. ெவ&� ேகாவண� -ணிைய க�< ெகா+� 

அ
ேக ேபாக� ெசா�கிறா�. 

அ
ேக ேபானா� எ�லா� “பாைத” மாதி/� ெத/;�. மர�தி% மீ- பனி… க�<யாக 

உைற0தி,��. ஏமா0- ைகையேயா காைலேயா ைவ�ேதா� எ%றா� “டப…” 

எ%& ப�பாதாள�தி �. ேபா1வி�ேவா�. 

ேபாடா…! எ%பா�. அைத;� கா��வா�… இைத;� ெச1ய� ெசா�வா�. ஆனா�… 

1.இ0த இட�தி� உ%ைன கா.பா ற வ6 ேவ+�ம�லவா… 

2.அ0த வ6ைவ எ.ப< எ�க ேவ+��…? எ%& ெசா�வா�. 

3.நா% ெசா%னப< நிைனகவி�ைல எ%றா� கீேழ ேபா1வி�வா1 

4.நா% ெசா%ன உண�ைவ எ��தா� உ%ைன கா.பா றி ெகா�வா1…! எ%பா�. 

ஆப�- வ,� ேநர�தி� இ0த மாதி/ எ�லா� ெச1ய ேவ+�� எ%பா� �,நாத�. 

அவ� ெசா%னப< ேபா�� ேபா- ஒ, இட�தி� ேமேல மர�தி% மீ- பனி 
இ,கிற-. அ0த. பக� தி�… தி�… தி�… தி�… எ%& பனி உைட0- கீேழ 

வி:0- ெகா+��ள- (AVALANCHE). 

அ
ேக காைல ைவ�த3ட% ெபா,…ெபா,… எ%& இ,0த- “டப” எ%& ஒ, 

கா� இற
கிவி�ட-. கா� உ�ேள இற
கிய பி% எ0த எ+ண� வ,கிற-…? 

ஐ1ய1ேயா… ெச�-. ேபா1வி�ேவாேம…! எ%ற எ+ண� தா% வ,கிற-. 

1.நா% எ%னடா ெசா%ேன%…? 

2.ந� எ%னடா ப+?கி%றா1…! எ%& �,நாத� ேக�கிறா�. 

ஏென%றா� அ0த உண�3 எ%ன ெச1கிற-…? �,நாத� ெகா��த அ0த� 

சதிைய. பய%ப��த 9<யவி�ைல. 
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மனித% நா� இ0த. “>வியி% ஈ�.பி�” இ,�� ேபா- நம�� உண�3 இ- தா% 

உடன<யாக வ,கிற-. ந�லைத நிைனக 9<யவி�ைல. 

இைத எ�லா� ந�
க�� ேக�கி%ற��க�. தியான�தி� உ�கா�0- ஈ�வரா…! 

எ%& எ+ணினா� 

1.மனைத ஒ, நிைல.ப��த 9<யவி�ைல 

2.எ+ண�ைத நிைல நி&�த 9<யவி�ைல எ%& ெசா�வ ��க�. 

அ.ப< எ�லா� ஒ%&� நி&�த 9<யா-. ஏென%றா� பல அைலக� ஓ< 

ெகா+<,��. 

இ
ேக யா� உபேதசி�� உண�வி% அைலகைள ேக�டா� உ
க��� 

ந�லதா��. இைத உ
க��� ஆழமாக. பதிய ைவ�- ந�
க� மீ+�� எ+ணி 
“அ0த உய�0த சதிைய…” மக/ஷிகளி% ஆ றைல எ�க. பழக ேவ+��. 

உ
க��� எ.ெபா:- மன� ெக�கி%றேதா அ0த ேநர�தி� மக/ஷிகளி% 

அ,� சதி ெபற ேவ+��… அ0த ந�ல உண�3க� என�� வளர ேவ+��… 

எ%& அைத எ+ணி உ
க� உட6�� ெச6�த ேவ+��. 

இ.ப< ஒDெவா, ேநர�தி6�… 

1.�,நாத� என� கா�<ய- ேபா� 

2.ந�
க�� ஆ�ம 8�தி ெச1வதி� தா% எ�லாேம இ,கிற-. 
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ெசா ைத6# Xக ைத6# அYபவி C வாFBதவ=க0 இ�A எ/ேக 

இ>+கிறா=க0…? – ஈ:வரப;ட= 

  

இ0த உலகி� உ�ள ெபா,� ெபாகிஷ
க� அ%றா+ட அரச�களா6� 

9%ேனா�களா6� சில 9கியமான ேகாவி�களி6�… அகழிகளி6�… 8ர
க. 

பாைதகளி6�…. ம &� சில ெபய� �றி.பிட ேவ+டாத சிைலக�����… 

படீ
க�����… பல ெபா,�கைள மைற�- ைவக.ப���ள-. 

அ.ப< ைவ�தவ�க�… 

1.த% ஆ�மா இ%றள3� உயர 9<யாம� 

2.தா% ப-கி ைவ�த அ0த ெபா,� எ%ற ேபராைச. ெபாகிஷ 8ழ சியி� 

3.அ0த ஆவிக� இ%றள3� அ
ேகேய 8ழ%& வாBகி%றன. 

ந� எ+ண�தினா� அதைன அைடய ேவ+�� எ%ற ெத1வ சதி;ட% 

ெசய�ப��� சி�- நிைல ெகா+� அறி0திடலா�. அைத எ�க3� ெச1திடலா�. 

ஆனா� அதனா� அைடயH<ய ெபா,� எ%ன…? 

1.பி�ப. ெபா,ைள அைட0தா� நா� ெபற ேவ+<ய ஞான. ெபா,ளி% வழி� 

ெதாட� அ &. ேபா1… 
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2.ேம%ேம6� இ0த. ேபராைசயி% 8ழ சியி� 8 றி ெகா+ேட வாB0-.. 

3.இேத நிைலயி� ெபா,ைள. ப-கியவனி% ஆ%மா ேபா� 8ழல� தா% 9<;�. 

4.“ந�ல நிைல அைட;� வழி இ�ைல…!” 

இ0த. ெபா,� ம��ம�லாம� இ0த. Fமிக<யி� இய ைக வள9ட% 

வள�0தி�ட பல அF�வ கனி வள
க�… ப<வ �விய�க�… எ
ெக
� 

உ�ளன…? எ%பதைன எ�லா� நா� அைட;� சி�- நிைலயா� உணரலா�. 

அத% நிைலைய ெவளி.ப��தி இ0த உலக ஆ%மாகைள ேம%ேம6� இ0த. 

ேபராைசயி% ெசய ைக� ெசய6��தா% அ- 9%ேனா<யாக நி �ேமய%றி… 

1.எ.ெபா,ைள அைடய ேவ+��…? எ%ற 

2.பர�ெபா,ளி% நிைல ெபற வழியாகா-. 

சி�த�களி% ச.த/ஷிகளி% ெசயலா� தா% இ0த உலக ஆ�மாக� இ%& 

வைரயி6� வாழ 9<கிற- எ%பைத உண�0- ெகா��
க�. 

பல ேகா< உயிர?கைள ெகா+ட இ0த உடலி% பி�ப�தி � 

1.இ0த உயி� எ%ற ெபாகிஷ�திைன. ேபா%ற 

2.பலவாக உ�ள உலக�தி� ஒ%றாகிய ெத1வ� சதிைய. ெப&� ெபாகிஷ�ைத 

நா� ெப&� ஞான அ,ைள. ெபற ேவ+��. 

ஆகேவ உலக�தி6�ள “ெபா,� ெபாகிஷ�ைத..” நா< நா� ெச�லHடா-. 

ஞான,> ெகா*+,# அ>0 ஞான வா+,க0 

க+ணி% க, விழி�. பி% இ,�� நர�> ம+டல� வழி ெகா+� ந� உடலி� 

உ�ள உ&.>க� அைன�தி �� க+ இைணக.ப�<,கிற-. 

ேவதைனயான உண�3க� ந� க+ வழியாக� ெச%& ந� உட� உ&.>கைள 

உ,வாகிய அ?களி� இ0த ேவதைன உண��சிகைள� @+�கிற-. 

@+<ய பி% அதனி% வ6வி% த%ைம ெகா+� அ0த ேவதைன.ப�ட 

உண�3க� ெவளி.ப�� ெகா+<,.பைத Cகர� ெச1- அ0த ேவதைனயான 

உண��சி ெகா+� எ+ண� ெசா� ெசய� எ%& இய
க� ெதாட
�கிற-. 
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அேத சமய�தி� 8வாசி�த- ேவதைனயான உமிB ந�ராக மாறி சா.பி�ட 

ஆகார�-ட% கல0-வி�கிற-. அதனா� சி& �ட� ெப,� �டைல உ,வாகிய 

அ?க� மயகமைடகிற-. 

சி& �ட� ெப,� �ட� பலவ �ன� அைட0தா� நா� உணவாக உ�ெகா+ட இ0த 

உண3க� ந4சாக மாறி ந4சி% த%ைம ெகா+ட இர�தமாக மா &கி%ற-. 

அ.ப< ந4சாக மா&� ேபா- ந� உட� உ&.>க����� இர�த�தி% வழி 
விஷ� த%ைம பரவி ந� உடலி� பல விதமான ேநா1க� வர காரணமாகி%ற-. 

இைத. ேபா%ற நிைலகளி� இ,0- வி�ப�வத � ந� �,நாத� கா�<ய அ,� 

வழியி� ந� உடலி� உ�ள அ?கைள உ சாக.ப��த -,வ ந�ச�திர�தி% 

சதிைய. ெப&�ப< ெச1கி%ேறா�. 

அ0த� -,வ ந�ச�திர�தி% உண�விைன. ெபறேவ+�� எ%ற ஆைச;ட% நா� 

அேத க+க� வழியாக ஏ
கி கவர.ப�� ேபா- 

1.-,வ ந�ச�திர�தி% ேபர,� உண�3க� ந� க+ வழி உ�ள நர�> ம+டல� 

வழியாக 

2.உடலி� உ�ள அைன�- அ?க��� பா10- உ சாகG��� வ �/ய� 

த%ைமயாக அைடகி%ற-. 

3.அேத சமய�தி� 8வாசி�த உண�3க� உயி/ேல ப�� அ0த உண�3க� 

உண��சிகளாக இய
கி 
4.அ0த -,வ ந�ச�திர�தி% உண��சிக� உமிB ந�ராக மாறி ந� சி& �ட� ெப,� 

�ட�களி� கல0- உ சாக� அைடய� ெச1கிற- 

5.சா.பி�ட ஆகார�ைத ந�ல இர�தமாக மா &� சதி ெப&கி%ற-. 

பி% அ0த� சதிக� அைன�-� ந� உட�களி� உ�ள உ&.>க� அைன�தி �ேம 

க�`ர� ம+ண�ர� Cைரயரீ� கைணய
க� கி�னி இ,தய� இ0த ந�ல 

இர�த
க� ெச�ல.ப�� அைவக�� உ சாக� அைட0- த�ைமைய ந��� 

வலிைமயான உண�ைவ. ெப&கி%ற-. 
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,>நாத�� உயிரா மா ஒளியாக மாறியைத6# அதிலி>BC பள .=… பள .=… 

எ�A ஒளி+க'ைறக0 பரUவைத6# கா;5னா= 

  

ந� �,நாத� ைவ�+ட ஏகாதசி அ%& தா% உடைல வி��. பி/0- த% 

உயிரா�மாைவ ஒளியாக மா றி வி+ ெச%றா�. 

1.அதாவ- இ0த உடலிலி,0ேத உயிரா�மா எ.ப< ஒளியாக மாறி ெவளியிேல 

ெச�கிற-…? 

2.ெவளியிேல ெச%ற பி% ம ற மனித�களி% உண�3க� எ.ப< எ�லா� 

கவ�கிற-…? 

3.அ.ப< கவ,� ேபா- �,நாத/% உயிரா�மா 8ழ சியி% நிைலக� எ%ன 

ெச1கிற-…? 

4.த%ைன அ?க விடாதப< எ.ப< விலகி� ெச�கிற-…? எ%& அைத என� 

(ஞான�,) கா�< உண��த3� ெச1தா�. 

ெவ&� -+� தா% �,நாத� க�< இ,.பா�. ெப,�ப�தி <�சிேலேய (DITCH) 

தா% ப��தி,.பா�. �ளி� கால� எ%& ந�ல ஒ, ேவU<ைய எ��- 

ெகா��ேதா� எ%றா� அைத கிழி�- காலிேல;� ைகயிேல;� க�< 

ெகா+� பா,டா… எவேனா கிழி�- வி�டா%…! எ%பா�. 
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எ%ன சாமி இ.ப<� ெசா�கிற��க�…! எ%& ேக�டா� கிழி�- வி��. 

ேபா1வி�டா% நா% எ%ன ெச1வ-…? எ%பா�. ப��தி,0ேத% கிழி�- 

வி�டா%…! எ%பா�. 

அவ� அNைசைய. ப றி நிைனகவி�ைல. இ0த உட6�� இ,கH<ய ெம1 

ஒளிைய. ப றி� தா% சி0தி�தா�. 

ைப�திய� ேபா%ற அவ/% ெசய�கைள கா?� ேபாெத�லா� ஐேயா.. இவ/ட� 

சிகி ெகா+ேடாேம… ெப/ய ெதா�ைலயாக இ,கி%றேத…! எ%& தா% 

எ+ணிேன%. 

1.உடைல வி��. ேபான பி பா� பள ��… பள ��… எ%& ஒளியி% த%ைம ெகா+� 

2.ம றைத� த�ளி ெகா+� அவ,ைடய ஆ%மா வி+?�. ேபாகிற-. 

3.அ.ப<. ேபானா6� இ0த. Fமியி% பி<.பைலகளி� இ0த உயிரா�மா எ%ன 

ெச1கிற- பா�…? எ%& 

4,எ�லாவ ைற;ேம என� 9தலி� ெசா�லி ெகா��-வி�டா�. 

அ%ைற� ஞானிக�� மக/ஷிக�� எ0ெத0த நிைலகளி� ெசய�ப�டா�க�…? 

எ%& அைத;� கா�<னா� �,நாத�. 

அதாவ- உயிரா�மா ெவளியிேல ேபானா6�… த% வ6வி% த%ைம ெகா+� 

Fமியி% ஈ�.>�� வரா- த��தா6�… அ0த உண�3ெகா�த வி:தாக இ,0- 

Fமியிலி,0- உயிரா�மாைவ உ0தி� த�ள ேவ+��. 

1.அத காக ேவ+<� தா% அDவள3 ெப/ய ஆ ற� ெப றா6� 

2.சாதாரண மனிதைர� ேத< ஞானிக� வ,கி%றன�. 

அவJ�� வ,� இ,ளான -%ப�ைத ந�கி வி�� உடலிேல மகிB�சிைய 

ஊ�<… அவனிடமி,0- வ,� ந�ல G�ைச� தன�� ேச��- ெகா�கி%றன�. 

ஒ,வ� -%ப.ப�கி%றா� எ%றா� இவ% (ஞானி) கUட.ப�� ப�சிைலகைள;� 

Gலிைககைள;� எ��- அவJ� ெகா��- ேநா1கைள ந�கி அவ% 

ச0ேதாஷ.பட ேவ+�� எ%& ெச1தா�க�. 

அ%& இத ெக�லா� கா8� வா
கவி�ைல… ஒ%&� வா
கவி�ைல. 
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ஒ,வ% -%ப.ப�கி%றா% எ%றா� 

1.உடேன அவJ�� நிவராணமா�� அ0த உய�0த சதிைய. பா1�சி 
2.அ0த� -%பமான உண�3கைள ந�கி வி�� ெம1 ஒளியி% 8டராக. ெப,க� 

ெச1- 

3.அவJ�� மகிB�சியான எ+ண
கைள� ேதா &விக� ெச1- 

4.ம,0ைத ெகா��- ேநாைய ந�கி அ%& ச0ேதாஷ.ப��தினா�க�. 

இ0த மகா% ந�ல- ெச1தா� எ%ற எ+ண�ைத ஏ
க ைவ�- அைத ரசி�-� 

தன�� எ��- வி+ ெச%றா�க�. 

இ%& சகஜ வாBைகயி� -%ப.ப�டவைர. பா��ேதா� எ%றா� 

1.நா� பாச�தா� எ��- ெகா+ட உண�3க� நம�� ேவதைனயி% த%ைம 

இ
ேக வ,கிற-. 

2.ஒ, அ8ர�தனமான உண�3 ெகா+� “அவ% கிடக���…” எ%& எ+ணினா� 

அ0த உண�3க� இவJ�� விைள0- அேத 9ர��� தனமான நிைலக� 

ெகா+� சிகி அ<ப�கி%றா%. 

ஆனா� அ0த ெம1 ஞானிேயா -%ப.ப�டவJ�� இ,�� விஷ�தி% 

த%ைமைய ந�கி… மகிB�சி ஊ��� உண�வி% த%ைம அவJ�� விைளய 

ைவ�-… அ0த உண�வி% ஆ றைல� தன�� ெப,கி… அ0த உண�வி% 

நிைலயாக� தன�� வள��- ெகா+டவ%. 

ஏென%றா� எ0த விஷமாக இ,0தா6� அைத� தன�� அடகி ஒளியி% 

த%ைமயாக மா &� ஆ ற� ெப றவ�க� தா% ஞானிக�. 

1.அவ�க� த
க��� விைளய ைவ�த அ0த அ,� ெப,� சதிகைள� தா% 

2.இ
ேக உ
க�� �,நாத� கா�<ய அ,� வழி.ப< ெகா��- 

ெகா+<,கி%ேறா�. 
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`மி ெவ&பமாகி எEணிலட/காத மா'ற/க0 ஏ'ப;*+ ெகாE5>+கிறC – 

ஈ:வரப;ட= 

  

ஆவியாகி… ந�ராகி… பி�பமாகி.. மீ+�� ஆவியாகி… ந�ராகி.. பி�பமாகி…! 

9<வி�லா G%& நிைலகளி% வ�ட� தா% இ%&�ள நிைல. 

அ%& சி�த�களினா� ப+ைடய இராமாயண காவிய
களி6� இ%J� பல 

>ராண
களி6� உ�ள உ� க,�ைத ஊ%றி நா� அறி0ேதாமானா� கைதயாக. 

பைடக.ப�� உ� ஞான�தி% ச�ைத எ��- ஆ10- பா��ேதா� எ%றா� “அத% 

வ<காலிலி,0- பல உ+ைமகைள நா� அறியலா�…” 

இ0த உலகி� வட -,வ ெத% -,வ ந�� நிைலயினா� தா% இ0த உலகேம 8ழ%& 

ஓ< ெகா+��ள-… வள�0- ெகா+��ள-. 

இ0த. Fமியி� உ�ள விஷ அமில �ண
கைள� த%J� ஈ��- இ%ைறய 

மனிதJ�� ம ற ஜ�வராசிக��� வாழ ைவகH<ய திைச தா% 

வடதிைச;� ெத% திைச;�. 

1.ஆனா� வட திைசைய எத �� ஆகாததாக� ச�ண� பா�கி%றா% 

2.த�யைவ த�யைவ;ம�ல… ந�லைவ எ�லா� ந�லைவ;ம�ல…! 
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“சிவ% விஷ�ைத உ+�…” த% க:�தி � கீB அ- ெச�லாம�… த% 

க:�திேலேய பா�பாக ைவ�-�ளா�…! எ%ற த�-வ�தி% உ+ைம எ%ன.பா…? 

1.வட -,வ� விஷ கா &கைள ஈ��- ைவ�- ெகா+� ம ற பாக
களி� 

அைத. பரவாம� 

2.விஷ �ண அமில�ைதேய ந%ைமயாக� ெசய�>/கிற- வட -,வ ெத% -,வ 

திைசக�. 

வட -,வ�ைதேய ஈ�வரனாகி. பா கடலி� ப�ளி ெகா+� அவ/% ெசய� 

சிலாகிய 9ைறகைள எ�லா� த�-வ கைதகளி� பி�ப�ைத உண��தி. பி�ப 

நாம காவிய� பைட�தா�க� ந� 9%ேனா�க�. 

ந� Fமியி� இ0த ேகா<கணகான ஆ+� 8ழ சி வ�ட�தி� Fமியி% ச�-. 

பலைன இத � 9%னா< ந� Fமி ெப ற-. ஆனா� இ.ெபா:- உ�ள 

காலக�ட�தி� அறிவி% வள��சி ெகா+ட மனிதனா� ந� Fமியி% நிைலேய 

ப��. ேபான மர�ைத. ேபா� உ�ள-. 

1.பல ஆ+�க� பல% த0- த% சதி வ6விழ0- நி �� 

2.ப��. ேபான மர�ைத. ேபா%ற நிைலயி� தா% ந� Fமியி% உ� ஜ�வ நிைல 

உ�ள-. 

பலைன எ�லா� த0த-. அ0த. பலைன நா� பலவாக. பி/�- எ��-வி�ேடா�. 

பி% இ%ைறய நிைல எ.ப<ய.பா இ,��..? 

ந� Fமியி% வட -,வ ெத% -,வ திைசகளி6� அதிக.ப<யான விஷ� 

த%ைமயி% நிைலயினா� அைத வ<க�< இ- நா� வைர ந� Fமி�� 

8�தமாகி� த0த கா றி% நிைலேய இ%& மாறி வி�ட-. 

வட -,வ9� ெத% -,வ9� எ.ப< விஷ கா ைற� த%J� எ��-� 

8�த.ப��தி� த,கிற- எ%ப�ீ…? 

மா�பழ�தி6� இ%J� சில வைக. பழ
களி� அத% உ� ெகா�ைட எ.ப< 

கச.பாக3� பழ
க� இனி.பாக3� உ�ளன…? 

அைத. ேபா� ந� Fமியி% இய ைகேய இ0த க/யமில வா;வான விஷ அமில 

கா ைற� 8�த.ப��தி ெவளி.ப��-� ைமய ேகாள
களாக இ0த வட -,வ 

ெத% -,வ நிைல;�ள-. அத% அமில. ப<வேம மீ+�� உைற0- பல 

மா ற
க� ஏ ப�கி%றன. 
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மா ற
களி% வழி� ெதாட/6� ந� Fமியி% விஷ அமில �ண�தி6� 

அதிக.ப<யான வள��சி நிைல ஏ ப���ளதினா� வட -,வ ெத% -,வ ெசய� 

நிைலயி6� “இ0த விஷ� த%ைம அதிக.ப�� வி�ட-…!” 

எ-3ேம… அதனத% வள��சி நிைலெகா.ப த% இய ைக;ட% தானாக வள�0- 

“ஒ, நிைலயான வழி 9ைற;ட% வழி நட0தா� தா%…” அத% நிைலயி� ஒ%& 

ேபா� இ,க 9<;�. 

�ழ0ைத. ப,வ�தி� அ0த0த வய-�க0த அறி3 ஞான வள��சிைய எ.ப< 

வள��- ெகா+� எ0த அறி3 ெசய� 9ைற மனிதனாக வழி ெப & அவ% 

வாBகி%றாேனா அத% ெதாட� வாBைக தா% அவனா� வாழ 9<;�. 

1.எ+ண�தி � ேம� ெசயைல ஏ றினா� ெசய� 9ைறயி� நிைறைவ காண 

9<;மா…? 

2.அதிக.ப<யான எ+ண� 8ைமைய ஏ ற.ப�� ெபா:- ைப�திய� தா% பி<�� 

அ0த மனிதJ�…! 

3.அைத. ேபா%ற நிைல தா% ந� Fமியி� வட -,வ ெத% -,வ திைசக�� 

ஏ ப���ள-. 

அதனி% விைள3க� தா% சீேதாUண நிைல மா ற�… ப,வ நிைல மா ற�… 

அதிக ெவயி� அதிக மைழ அதிக �ளி�… எ�லாேம. 

ஞான,> ெகா*+,# அ>0 ஞான வா+,க0 

உதாரணமாக ந� ந+ப/% கUட�ைத நா� ேக�� அறிகி%ேறா�. அவ� ப�ட கUட 

உண�3 ந� உயி/ேல ப�ட3டேன நா9� ேசா�வைடகி%ேறா�. 

ஐேயா.. பாவ�…! ந�ல மனித%… உன�� இ.ப< கUட� வ0-வி�டதா…? 

எ%& ேக�� அவ,� உதவி;� ெச1கி%ேறா�. அ.ேபா- உதவி ெச1;� ேபா- 

ந� ந�ல மனதி� அவ,ைடய கUடமான உண�3க� கல0- வி�கி%ற-. 

த
க�ைத நைகயாக� ெச1ய ேவ+�� எ%றா� ெச�ைப;� ெவ�ளிைய;� 

கல.பா�க�. அைத. ேபா%& அவ,ைடய கUட� கல0தா6� வாBைகயி� 

உதவி ெச1- வி�ேடா�. 

வாBைகயி� நா� ஒ,வ,� உதவி ெச1தா� தா% நாைள� அவ,� உதவி 
ெச1வா�. அ.ெபா:- 
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1.இ0த வாBைக எ%ற ெசயினி � (ெதாட,�) 

2.அவேரா� ெதாட�> ெகா+� அ0த அ%ைப ந�
க� வள�கி%ற��க�. 

கUட�ைத ேக�� உதவி ெச1- வ ��< �� வ,கி%ற��க�. ேபர. பி�ைளைய� 

@கி ெகா4சிய-� அ0த �ழ0ைத வ ��… வ ��… எ%& க�-கி%ற-. 

�ழ0ைத க�திய3ட% ம,மகைள H.பி��… ந� பி�ைளைய கவனி�� 9ைற 

இ- தானா…? ஏ% உ% பி�ைளைய இ.ப< அ:க� ெச1கிறா1…? எ%& ேக�ேபா�. 

இ�ைலேய…! இ- வைர �ழ0ைத ந%றாக� தா% இ,0த-. இ.ெபா:- ந�
க� 

வ0த3ட% தா% அ:கி%ற-…! எ%& ம,மக� ெசா�கிற-. 

அத � நா� எ%ன ெசா�ேவா�..? அ.ப<யானா� நா% தா% த.> ெச1ேதனா…? 

எ%& அ
ேக ச+ைட வ,கிற-. 

ஏென%றா�… 

1.அ
ேக ந� ந+ப,ைடய கUட நUட�ைத ேக�ேடா� 

2.அைத நா� 8�த.ப��தவி�ைல 

3.அ- இ
ேக;� வ0- வ/ைசயி� அ<கி%ற-. 

ேக�டறி0த கUட�ைத;� ெவ&.ைப;� ேவதைனைய;� -ைடக 

ேவ+�ம�லவா…? 

அத காக�தா% விநாயகைர (ெத,3�� ெத,) ைவ�- கா�<னா�க� ந� 

ஞானிக�. ந+ப,ைடய இ%ன�கைள ேக�டறி0ேதா�… உதவி;� 

ெச1-வி�ேடா�… ஆனா� அ0த இ%னலான உண�3 ந� உடலி� அ- ேசர 

Hடா-. 

ந� உடலி� ேசர Hடா- எ%றா� எ%ன ெச1ய ேவ+��…? 

ஈ�வரா…! எ%& ந� உயிைர. >,வ ம�தியி� எ+ண ேவ+��. நா� 

எ+?வைத எ�லா� அவ% தா% நம�� உ ப�தி (உடலாக) ெச1கி%றா%. 

ஆகேவ அவைன� தா% அ0த ேநர�தி� எ+ண ேவ+��. ஈ�வரா…! அ0த 

மக/ஷிகளி% அ,� சதி நா
க� ெபற ேவ+�� அ0த மக/ஷிகளி% அ,� சதி 
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எ
க� உட� 9:வ-� படர ேவ+�� எ%& 

1.விநாயகைர. பா��- இ0த 9ைறயி� ��பி��. பழகினா� தா% 

2.நா� எ+ணிய3ட% அ0த மக/ஷிகளி% அ,� சதி கிைட�� 

3.ந�ைம அறியா- உ�>க0த கUட
கைள;� இ%ன�கைள;� அட��… 

4.ந� ஆ%மாைவ� @1ைம.ப��-� சதியாக வள,�. 

ஆனா�… இர+� ேதா.>கரண� ேபா�கிேற%… உன� இர+� அ,க�>�ைல 

ைவகி%ேற%…! என� ந�ல- ெச1…! எ%& விநாயக/ட� ேக�டா� இ0த 

எ+ண� தா% வ,�. 

ஆைகயினா� ஈ�வரா.. எ%& ந� உயிைர எ+ணி அ0த மக/ஷிகளி% அ,� சதி 
நா
க� ெபற ேவ+�� அ- எ
க� உட� 9:வ-� படர ேவ+�� எ
க� 

உடலி� உ�ள ஜ�வா�மா ெபற ேவ+�� எ%& க+கைள� திற0- நிைனைவ 

வாைன ேநாகி� ெச6�தி மீ+�� க+ணி% நிைனைவ உட� 9:வ-� பா1�ச 

ேவ+��. 

இைத�தா% க+ண% க,வி� இ,�� �ழ0ைத� உபேதசி�தா% எ%& 

ெசா�வ-…! 

க+ணி� பா��த3ட%… 

1.ஒ,வ% த.> ெச1கி%றா% எ%& ந� க+ கா��கிற-. 

2.அ- ம��ம�ல… தவ& ெச1த உண�ைவ ந� க+ இ:�- 

3.அவ% த.> ெச1கி%றா% எ%& க+ தா% நம�� ெத/ய ைவகி%ற-… 

இ�ைலயா…? 

அ.ெபா:- நா� ந+ப/% கUட�ைத� ெத/0- ெகா+ேடா� எ%& க+ 

உண��திய பி% உடேன எ%ன ெச1ய ேவ+��…? 

அேத க+ணி% நிைனைவ ெகா+�… உயிரான ஈசைன. >,வ ம�தியி� எ+ணி… 

அ0த மக/ஷிகளி% அ,� சதி நா
க� ெபற ேவ+�� எ%& வாைன ேநாகி 
அ0த� சதிைய� 8வாசி�-� @1ைம.ப��தி ெகா�ள ேவ+��. 

அத% பி% ந+பைர. பா��- மக/ஷிகளி% அ,� சதி ந� ெப&வா1. உ% சிரம� 

எ�லா� ந�
கி. ேபா��. ந� ந%றாக இ,.பா1…! எ%& 

1.ந�ைம 9தலி� @1ைம.ப��திவி�� அ0த வ6 ெகா+� 

2.ந� ந%றாக இ,.பா1…! எ%& ந+ப/ட� வாகிைன. பதி3 ெச1ய ேவ+��. 
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அ0த வலிைமயான மக/ஷிகளி% அ,� சதிைய நா� எ�க. பழ�வத ��தா% 

விநாயகைர ைவ�தன�. ஒDெவா, நா�� காைலயி� அ
ேக ந� 

Gதாைதய�களி% உயிரா%மாகைள பிறவா நிைல ெபற� ெச1ய ேவ+�� எ%& 

உ0தி� த���ப< ெச1தா�க� ஞானிக�. 

1.9%ேனா�கைள 9தலி� அழியா ஒளி� சTர� ெபற� ெச1;� ந� விைனைய 

உ% உடலி� ேச�க ேவ+�� 

2.அ.ெபா:-தா% ந� வி+ணி �� ெச�வா1… மனித% எ%ற நிைலயி� ந� 
9:ைம ெப&வா1…! எ%& ஞானிக� கா�<;�ளா�க�. 
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சகஜ மா=+க# 

  

ஓ…� ஈ�வரா… �,ேதவா… எ%ப- உ
க� உட6�� இ,�� அைன�தி �� 

�,வாக இ,.ப- உ
க� உயிேர. 

நா� எ+ணிய- அைன�ைத;� நம�� ஊBவிைனயாக. பதிய� ெச1-… 

மீ+�� நிைன�� ேபா- “அ- �,வாக இ,0-” நம�� அ0த ஒDெவா, 

�ண9� ெசய�ப�கி%ற-. 

உதாரணமாக �ழ0ைத ேம� பாசமாக இ,கி%ேற%. அ- உயி/ேல ப�ட பி% ஓ… 

எ%& பிரணவமாகிற-. அ��- அ- �… எ%& உடலாகிற-. 

மீ+�� அேத �ண�ைத நா% எ+?� ேபா- அ0த. பாச�தா� அவJ�� 

ெச1ய ேவ+<ய “�, நிைலயாக” அவJ� வழி கா��கிற-. 

1.இ.ப<�தா% நா� எ+ணிய �ண
க� எ-ேவா அ- �,வாக நம�� 

இய
�கிற-. 

2.ஆனா� நா� எைத �,வாக ஆக ேவ+��…? 

ெம1 ஞானிக� த
க� வாBைகயி� வ0த ந4சிைன ெவ%& உண�விைன 

ஒளியாக மா றி அ0த அ,� ெப,� சதியாக அவ�க� ெவளியி���ளா�க�. 
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அ0த உண�வி% சதிைய� தா% இ
ேக உபேதசிகி%ேறா�. ந�
க� H�0- 

கவனி�� ேபா- உ
க� எ6�>�� ஊBவிைனயாக. பதிவாகிற-. 

1.பதிவாகியைத ந�
க� மீ+�� நிைன3 H&� ேபா- 

2.அ0த ஞானிக� உண�3 �,வாக நி%& உ
க� வாBைகயி� வ,� 

இைடZ&கைள ந�கி 
3.ெம1. ெபா,� கா?� நிைலயாக. ெபற� ெச1;�. 

ஆகேவ… 

1.உ
க� வாBைகயி� எ.ெபா:ெத�லா� இைடZ& வ,கி%றேதா 

2.அ0த ேநர�ைத எ�லா� மக/ஷிகளி% அ,� சதிைய. ெப&� ஆ றலாக 

3.அ0த� த�தியாக நா� உ,வாகி ெகா�ள ேவ+��. 

அ�தைகய த�திைய. ெபற� ெச1ய ேவ+�� எ%பத �� தா% அைத �,வாக 

உ
கைள ஏ
க� ெச1வ-. “சகஜ மா�க�” எ%ப- இ- தா%. 

1.ஞானிகளி% உண�ைவ க+ >லனறிவா� ஏகி அதனி% உண�ைவ. ப,கி 
2.அ0த வி+?லக ஆ றைல. ெப றவ�க� உண�ைவ நம�� எ�க.ப�� 

ேபா- 

3.அவ�க� உண�ைவ கவ�0- ெகா�ள 9<;�. 

உதாரணமாக ஒ, உய�0த வி�ைத நில�தி� ஊ%றி அத � ந�ைர ஊ றினா� 

Fமியி% ஈ�.>� -ைண ெகா+� கா றிலி,�� த% இன� சதிைய எ��- ந�ல 

வி�திைன ெகா�கி%ற-. 

அைத. ேபா%& தா% அ,� ஞானிகளி% வி�ைத உ
க��� பதி3 

ெச1கி%ேறா�. அ- ஜ�வ% ெபற உ
க� நிைனைவ மீ+�� H�<னா� அ0த 

உண�வி% ச�ைத கா றிலி,0- கவர 9<;�. 

அDவா& கவ�0- அதனி% உண�ைவ� தன�� வள��- வ,� ந48 ெகா+ட 

உண�வி% அ?ைவ. பிள0- உண�வி% த%ைமைய ஒளியாக மா றி ெம1 ஒளி 
கா?� ெம1 சTர�ைத காண 9<;�. 

அைத. ெபறேவ+�� எ%ற ஏக�தி� தா% இைத நா% (ஞான�,) 

உபேதசிகி%ேற%. 
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1.நி�சய� ந�
க� ெப&வ ��க�. 

2.உ
க� G�8 இ,� NB0த நிைலகைள ந���. 

உ
க� உண�3க� அைன�-� நல9� வள9� ெப & உ
க� ெசா�ைல 

ேக��ண�0ேதா� அைனவைர;� இ,ைள ந�கி ெம1. ெபா,ைள கா?� 

உண�3களாக வள��சி ெப&�. 

அத காக ேவ+<� தா% அ0த மக/ஷிகளி% அ,� சதி ந�
க� ெபற ேவ+�� 

எ%& நா% (ஞான�,) எ+?கி%ேற%… தியானிகி%ேற%. அ0த உண�வி% 

த%ைம என�� ஊBவிைனயாக. பதிவாகிற-. 

அைத மீ+�� நா% நிைன�� ேபா- 

1.உ
க�� எ%ென%ன உதவி ெச1ய ேவ+��…? 

2.ந�
க� எ.ப< மக/ஷிகளி% அ,� ஒளிைய. ெபற ேவ+��…? 

3.உ
கைள அறியா- ேச�0த இ,ைள எ.ப< ந�க ேவ+��…? எ%ற 

4.அ0த �, வழி.ப< உ
க�� உபேதசிக ேவ+< வ,கிற-. 

இ- என�� �,வாக வ0- எ%ைன இ.ப< இய�கிற-. �,நாத� அ,� 

வழி.ப< இைத உபேதசிகி%ேற%. 
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ஞான வழியி� நா# சரீாகL ெச�ல ேவE*# எ�றா� மக�ஷிகளி� அ>0 

ச+தி மிகU# அவசிய# – ஈ:வரப;ட= 

  

ஓ� மனித% த% 8வாச�தினா� எ��� எ+ண�தி% அைலைய ஒ�-�தா% 

அவன- அறிவா ற�… �ண9�… உட� உ&.>�… உ,வ9�… எ�லாேம 

இ,0தி��. 

1.அைத எ�லா� எ0த ஒ, தனி மனிதJ�� 

2.ஆ+டவனாக வழி அைம�-� த,வதி�ைல…! (இ- 9கிய�) 

எ�லா9� ஒ%றாக… ஒ%றிேல எ�லா9� உ�ள ெபா:-.. எத% அ<.பைட� 

சதிைய எDவா�ம எ+ண� ஈ��- வாBகி%றேதா… அத% ெதாட��சி 
நிைல�க0த அள3… அறிவா ற6� வாBைக நிைல;� ஒDெவா, 

ஆ�மா3�� அைமகி%ற-. 

ஒ,வ� அதிக 8&8&.>டJ� ெசயலா &� திறைம;டJ� ந� நிைலயி� 

வா:� ெபா:- அவ� எ��- ெகா��� எ+ண 8வாச�தி% வள��சி அமில� 
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த%ைமயினா�தா% அ0த மனித% உய�கி%றா%. அவ% எ��� நிைலெகா.ப 

ஆவிகளி% (பிற ஆ%மாக�) ெதாட�>� ஏ ப�கி%ற-. 

மி% அைல எ.ப< எ0ெத0த விகித நிைலெகா.ப பா1�ச.ப�கி%றேதா அத% 

நிைலெகா.ப ஒளிைய� தரH<ய நிைலைய;� எ0ெத0த இய0திர
க�� 

எ0ெத0த விகித�தி� மி% அைல பர.ப.ப�கி%றேதா அத% சதி ஓ�ட�ைத� தா% 

அ0த இய0திர� எ��- ஓ�கிற-. 

அைத. ேபா�… 

1.எத% அ<.பைடயி�… எத% விகித நிைலெகா.ப.. 

2.ஒDெவா, ஆ�மாவி% எ+ண� 8வாச9� உ�ளேதா.. 

3.அத% சதி நிைலைய�தா% அவ% ெபற 9<;�. 

அத% ெசயலி� தா% அவ% வாBைக;� அைமகிறேதய%றி பல ேகாவி� 

�தல
க��� ெச%& ஆ+டவைன வண
கி வ0- “Fஜி�-� சதி 
ெப&வத�ல…!” 

எ+ண�தி% ஈ�.ைப உய�வாகி எ��� 8வாச �ண அமில�தினா� பலவாக 

உ�ள இ0த கா றி% அமில�திலி,0- “நம�க0த அமில�ைத நாமாக எ��- 

ெகா�ளலா�…” 

இத% வள��சியி� நம- எ+ண9� 8வாச9� இ,�மானா� அத% நிைலயி� 

நா� எ��� ெஜப 9ைறயி� ந� எ+ண ஈ�.ைப நம� ேம� சதி வா10த 

சி�த�களி% பா� ந� எ+ண�ைத� ெச6�திட� ேவ+��. 

அ.ப<� சி�த�க� பா� ெதாட�> ெகா+� எ��� 8வாச அைலயி% 

ெதாட�பினா�… இ0த உட6ட% மனித உலக வாBைகயி� வா:� நா� 

1.பி�ப. ெபா,ைள க+� ெபா,ளாக வா:� இ0த வாBைகயிலி,0- ெபற 

9<யாத “ஞான�ைத” 

2.ந� ஈ�.பி% ெஜப எ+ண�ைத சி�த�பா� ெச6�தி 
3.அவ�களி% ெதாட�பைலயி% சதி �ண அமில
கைள நா� ெப&�ப< 

வழி.ப��தி ெகா+டா� 

4.ந� ஞான வள��சியி% ெதாட/� ெச�6� வழி 9ைற. பாைதைய அறி0- 

ெகா�ளலா�. 

அ0த. பாைதைய அறி0- வி�டா� நா� ெச�ல ேவ+<ய வழியி� எ0த� 

தட
க6� இ,கா-. 
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பலவாக உ�ள உலக வாBைக எ+ண�தி� ந� எ+ண�ைத ஒ%றாகி… “ஓ…�” 

எ%ற ஒலி;ட% சி�த�க� பா� ந� எ+ண ஈ�.>� சதிைய நா� த0ேதாமானா� 

ெம1 ஞான� ெப&� வழி ஞான� அறியலா�. 

ஞான�தி% ஈ�.பி� கல0ேதாமானா� பல உ+ைமயி% ெபா,ைள உலகள3� 

உண��தலா�. 

ஞானிக�� ச.த/ஷிக�� ந� வள��சிைய ஏ ப��தி ெகா+<,காவி�டா� 

ந� Fமியி� மனித ஞான� இ%& “ஞான9� க+<,கா-… வி4ஞான9� 

க+<,கா-…!” 

1.இ%ைறய காலக�ட�தி� ந� சி�த�களி% ஒளி சதிக� 

2.இ0த உலகி� அதிகமாக� ெசய�ப�� ெகா+��ள-. 

ஆனா� மனித ஞான� எ�லாேம ஞான�தி% பா� ெச�6� வழி9ைறய &. 

ேபராைசயி% பி< ஞான�தி� த% வ6வான வி0ைத காண� -<கிற-. 

மனிதனி% ேபராைசயி% விபTத எ+ண� 8ழ� கா &க� Fமியி% 8ழ சி;ட% 

அதிக.ப��… ேமாதி… உயி�.பலிக� அதிகமாகி… 

1.ஆவியி% NB�சியி�.. அ�ல6க0த வாBைகயி� வாBகி%றா% மனித% 

எ%பைத 

2.அறியாம� தா% இ%ைறய மனித�க� வாBகி%றன�…! 

தனதாக உ�ள- எ-…? எ%ப-� இ� மனித ஞான�தி �. >/யவி�ைல. தனி 
மனித% யா,� வாழவி�ைல… “தனியாக” யா,ேம எ
ேக;ேம வாழ 9<யா-. 

கா ைற;� ந�ைர;� நில�ைத;� த%J� உ�ள பல ேகா< அ?கைள;� வாழ 

ைவ�-… வா:� மனித%… 

1.தானாக வாBகி%றானா..? அ0த� “தன-” எ%ற ேபராைசகார மனித%…? 

2.ஒ%றி% -ைணயி�லாம�… 

3.ஒ%&ட% ஒ%றி�லாம� வாழேவ 9<யாத மனித% 

4.”நா%…” எ%ற நானாக… வாBகி%றானா�..! 

ஒDெவா, மனிதJ� இய ைகயி% ஆ+டவனி% �வKப�ைத எ+ணி வாழ 

ேவ+�ம.பா….! 
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ஞான,> ெகா*+,# அ>0 ஞான வா+,க0 

ப/ணாம வள��சியி� வள�0- வ0த நா� >:விலி,0- மனிதனாக� ேதா%&� 

வைரயி6� எ�தைனேயா ேவதைன.ப���ேளா�. 

அ�தைகய ேவதைனயிலி,0- மீ+<�� உண�3கைள� 8வாசி�-� 8வாசி�- 

அத% வள��சியாக இ0த மனித உடலாக உ,வாகிய- ந� உயி� தா%. 

அ.ப< ேவதைனயிலி,0- வி�ப�� உண�3க� கா��திேகயா…! 

அதாவ- ஒDெவா, உடலி6� எ�தைன த�ைமகளிலி,0- வி�பட ேவ+�� 

எ%ற உண�வி% ஞான� ெப & 

1.இ0த மனித உடலா�� ேபா- அத ��த�0த உ&.>கைள உ,வாகி 
2.த�ைமயிலி,0- வி�ப�� வ6வான அ0த� சதியாக 

3.ஆறாவ- அறிவாக வ�ளி மிக� சதி வா10த நிைலயாக மா&கி%ற-. 

4.அைத�தா% வ�ளி எ%& ெப+பாைல கா��கி%றா�க�. 

இ0த வலிைமமிக சதி ெப ற நிைலைய� தா% ந�ைம கா�<6� ஞானிகேளா 

ெப/யவ�கேளா அவ�க� த�ைமயிலி,0- வி�பட ேவ+�� எ%& மிக மிக� சதி 
வா10ததாக அவ�க� உடலி� வள��-�ளா�க�. 

அ0த மகா%க� எ�லா� தன�� வ0த ேநா1கைள;� த�ைமகைள;� வராதப< 

வ6 ெகா+� சமாளி�- ெகா+டவ�க�. 

அ0த ���ப. ப0த� இ�லாதப< த�ைமயிலி,0- வி�.ட ேவ+�� எ%& 

1.அவ�க� எ��- ெகா+ட உண�3 ெகா+� வலிைமயான உண�3கைள� 

8வாசி�- 

2.அவ� உடலிேல எ0த� த�ைம;� சாடாதப<… 

3.அைத� தாகி�� தா
கி ெகா��� அ0த உண�விைன. ெப &�ளா�க�. 

அ.ப<. ெப றி,�� ேபா-… ந� க+?� 9%னா< ஒ, மகாைன. 

பா��ேதா� எ%றா� 

1.அ0த மகானி% அ >த நிைலக� நா9� ெபற ேவ+�� 

2.அவ/% அ,ளா ற� ெபறேவ+�� 

3.நம�� இ,� வராதப< த��� அ0த அ,� சதி ேவ+�� எ%& எ�தைன 

ேப� இ.ப< எ+?கி%ேறா�…? 
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ந� உடலி� ஒ, ேநா1 வ0தெத%றா� அ0த மகாைன நிைன�- அ:ேவா�. நா% 

எ�ேலா,�� ந%ைம தாேன ெச1ேத%… எ%ைன ஏ% இ.ப<� 

ேசாதிகி%றா1…? எ%ற நிைலயி� ேகாவி6�� ெச%றா6� இைத�தா% 

நிைனகி%ேறா�. 

ஏென%றா� ந%ைம ெச1பவ�க� எ�லா� எ.ப<� ெச1கி%றா�க�…? 

ம றவ�க� ேவதைன.ப�வைத எ�லா� ேக�� அறி0- அட. பாவேம…! எ%& 

ெசா�லி� தா% நா� உதவிேய ெச1கி%ேறா�. 

அவ� ேவதைனைய நா� அதிகமாக ேநசி�த பி பா� அத% Kபமாக பண உதவிேயா 

ம றைதேயா ெச1கி%ேறா�. ஆனா6� அவ� உடலிலி,0- ேவதைனைய நா� 

Cக�கி%ேறா�. 

இ.ப< ந�ைம அறியாமேல ந%ைம ெச1;� சமய
க� எ�லா� அ��தவ�களி% 

ேவதைனகைளேயா அவ�களி% ���ப கUட
கைளேயா 

ேநா1வா1.ப�ேடா/% உண�3கைளேயா எ�லாவ ைற;� Cக�கி%ேறா�. 

இ0த உண�3க� வலிைமயாகி… நா� Cக�0த பி% ந� உடலி� வ0- ேச,கிற- 

“கா8 ெகா��- விைல� வா
கிய மாதி/…!” 

ஆனா6� இைத� 8�த.ப��த ேவ+�ம�லவா…! அத � நா� எ%ன 

ைவ�தி,கி%ேறா�…? 
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ந# பிரபaச தி� மா'ற# 

  

மனித�களாக உ,வான பி% வாB0-… கைடசியி� இற0த பி% அ0த உடைல. 

>ைத�தா� அ- கைர0- வி�கிற-… ம ெறா%&� இைரயாகி%ற-. (உடைல 

ம+ தி%கிற- எ%& ெசா�ேவா�). 

1.இைத. ேபா� தா% இ0த. பிரப4ச�தி� உ�ள ந� N/ய% த% ெசயைல 

இழ0தா� கைர0-வி��. 

2.காரண� ந� பிரப4ச�ைத� ேச�0த 27 ந�ச�திர
க�� தனி� தனியாக ஒ, 

N/ய ���பமாக மா&� த,ண� வ0-வி�ட- (உபேதச� ெச1த வ,ட� 1992). 

கா��திைக ந�ச�திர� ந� N/யைன. ேபா� அ-3� வள��சி� வ,கிற-. ேரவதி 
ந�ச�திர9� அேத ேபா� N/யனாக மா&கிற-. அேத ேபா� இ%J� இர+� 

G%& ந�ச�திர
க� N/யனாக மாறி ெகா+<,கி%ற-. 

இ.ப< மாறி வி�டா� நா� வா:� இ0த� N/யJ� கிைடகH<ய 

ஆகார�ைத அ- பகி�0- ெகா�கிற-. இ- 9-ைம அைடகிற-. 

ஆக இ.ப< ந� பிரப4ச�ைத� ேச�0த 27 ந�ச�திர
களி� ச/ ப�தி தனி� தனி 
N/ய ���பமாக மாறி வி�டா� 
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1.ந� N/யJ� இைரயி�ைல. 

2.இ0த� 8ழ சியி% த%ைம இதனி% (N/யனி%) ஈ�.> வ�ட� �ைற;�. 

இ0த ஈ�.> வ�ட�தி� இ,�� ந� Fமிேயா இைத. ேபா� அ0த 8ழ6�� சிகி 
இ-3� 8ழ சியான பி% அத �� ேபா1 கைர0- வி��… ஆவியாக மா&�. 

ம ற இ0த 27 ந�ச�திர
க� இ,கிறத�லவா… இதிேல ஒDெவா%&� N/ய 

���பமாக மாறி. ேபா�� உண�3க�� இ- உணவாகிவி��. 

இ.ப<� தா% அக+ட அ+ட�தி� உ�ள இ0த 2000 N/ய ���ப
க�� ஓ� 

���பமாக மாறி வள�0- வ0-�ள-. 

அேத சமய�தி� ந� பிரப4ச�தி� உ�ள 27 ந�ச�திர
க�� 27 N/ய ���பமாக 

மாறிவி�டா� இ- ஒ, வ�டமாகி%ற-… ேபர+ட� ஆகிற-. 

இத% வள��சியி� இைத. ேபா� மாறி மாறி� த% ெப,க�தி% நிைலக� 

ெகா+� 2000 N/ய ���ப
களாக வள,�. 

1.நா% (ஞான�,) ெவ&மேன ெசா�லவி�ைல… ப<காதவ% தா% ெசா�கிேற%. 

ப<�தி,0தா� த.பாக� தா% ெசா�லியி,.ேப%. 

2.இ0த. பிரப4ச�தி� ஏ ப�� மா ற� ப றி அ%ேற �,நாத� எம� கா�<னா�. 

ஆைகயினா� �,நாத� ெகா��த அ0த ெம1 உண�வி% த%ைமகைள ந�
க� 

ெப & அ0த மக/ஷிகளி% அ,� உண�3கைள Cக�0- 

1.அக+ட அ+ட�ைத;� அறியலா� 

2.இ0த. பி+ட�தி �� அதனி% ஆ றைல எ��- வள�க3� ெச1யலா�. 

3.இ0த உட6�. பி% பிறவி இ�லா நிைலைய;� ந�
க� அைடயலா�. 

அத �� தா% இைத எ�லா� ெசா�வ-. 
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உயி>ட� ஒ�றி வாFBதா� பிற&பி� பலைன அைடயலா# – ஈ:வரப;ட= 

  

சதியி% நிைல பலவ றி� கல0தி,0தா6� அத% “H�� நிைல…” ெகா+� 

தா% ஒDெவா%றி% பிரகாச9� ெஜாலிகி%ற-. 

தனி�த Fகளாக இ,0தா6� அைத எ�லா� ஒ%றாக ேகா��- ஆர� 

க�<�தா% ஆ+டவJ�� N�< மகிBகி%ேறா�. 

1.ஒ%றாக உ�ளைத. பலவாக� த,வேத இய ைக…! 

2.தாவர வள��சியி% நிைலயி,0-தா% 9%ேனா< நிைல ெப&கி%ற-. 

தானாக வள,� தாவர
க�� ச/… நாமாக. பயி� ெச1;� தாவர
க�� ச/… 

ஆர�ப வள��சியி� அத � ேவ+<ய சதிைய ஈ��-� த% ேசமி.>� சதியி% 

பல%கைள� த,கி%றன. 

1.Fைவ;� கா1கைள;� கனிகைள;� சில தாவர
க� த,கி%றன. 

2.F3� கனி;� அளிகாத >� F+� இன வ�க
க� அத% அமில �ண
க� 

9 றிய பிற� 

3.ேவ�களி% அதனி% சதி �ண�ைத அதிக.ப��தி கன� ெகா+� தா% ேசமி�- 

4.வள��சி நிைலைய வளர0த பிற� ெவளி.ப��-கி%ற-. 
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“வள��சியி% 9 றைல…” ஒDெவா, தாவர இன வ�க9� ெவளி.ப��திய 

பிற� தா% அதனி% உயி� ஜ�வ சதி மா&ப�கிற-. 

அத% மா ற�திலி,0- ெவளி.ப��த.ப�ட ஜ�வ ஆ�மாக�� ஆர�ப 

கால�திேலேய ஒ%றாக. பல அமில �ண�ைத ஈ��� நிைல ெப றதனா� 

மனிதJ� மி,க9� 9�ைடயி�� �48 ெபா/�� இன வ�க
க�� த� 

உட� அவய அைம.பி� பல நிைலேக ப அ
க அவய
க� ஒேர த%ைமயி� 

ஈ��- வள,� நிைல ெகா+ட இன �ண
க�ைடய ஜ�வராசிகளாக 

வள�0தி,கி%ேறா�. 

தாவர
க� சதிைய ஈ��-. பிற� பல% த,கிற-. தாவர
க�� உ+� 

கழி�� நிைல இ�ைல. 

பல3� ஒ%றாக ஈ��-. பல அவய
கைள ஒ%&ப��தி உ,வ அைம.> ெகா+ட 

ஜ�வ%க�� உ+� கழி�- வா:� அவய
க� எ.ப< அளிக.ப�டன…? 

அளிக.ப�டன…! எ%பைத கா�<6� வள��சியி� 9%ேன ற� ெகா+ட ஜ�வ 

ெஜ0-க� த% வள��சியி� உ+� கழி�-. பல ேகா< உயிர?கைள வள��- 

வா:� நிைலயி� பய% ெப&� ப�வ நிைல ெப&வ- தா%…! அ-. 

அதாவ-… 

1.த% அவய
களி� உ�ள பல ேகா< அ?கைள வள��- 

2.ஒ%றாக அைத H�<. ேபணி கா�� ஓ� உயிர?வி% ெத1வ சதியி� 

3.உயி� சதியான மனித உயிர?வி% ஞான�தி% வள��சிைய. பழக.ப��தி 

ெகா+� 

4.ஞான வள��சி� உக0த த%ைமயி� ஒDெவா, உயிர?3� 

5.இத% ெதாட,ட% ஐகிய.ப�� வள��சி நிைலைய ஏ ப��தி ெகா�வ- தா% 

மனித ஜ�வ% ெப&� பல%. 

6.ஆக ஜ�வனாக உ�ள ஜ�வனி% பல%… இ0த ஞான� ெப&� வழி ஞான� தா%. 

பலன ற நிைல ெபறாத ஜ�வ ஞான� தா% அதனி% ெதாட/� ஏ ப�� “மா & 

நிைலக��� ெசய�பட� ெச%&வி�கிற-…” 

மனிதனி% உடலி6�ள அைன�- அ?க�� அதனத% வள��சியி� வள�0- 

ெகா+� இ,0தா� தா% அவய
களி� உ�ள அைன�- உ&.>க�� 

ஆேராகியமான நிைலயி� வள�0- வாழ 9<கி%ற-. 
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அ?க�� உக0த உணைவ அத �க0த ஈ�.பி� ெப & வள�0- வாBகி%ற-. 

1.எ+ண�தி% நிைலைய மா றி ெகா+� ெசய�>/;� நிைல ெப & வி�டா� 

2.ஈ��� �ண நிைல;� அத% வழி� ெதாட� ெகா+ட எ0த� ெசய� 9ைற;� 

தைட.பட�தா% ெச1;�. 

பலவாக உ�ள Fைவ ஒ%றாகி ஆர� க�< அத% அழைக ஆ+டவJ� 

அணிவி�- இ%ப� கா?வ- ேபா� 

1.ந� உடலி� பலவாக உ�ள அ?கைள ஒ%றாக ஆர� க�< 

2.உயிரா�ம ஆ+டவJ� ஞான� N�<… அழகாகி… 

3.மனித% மகிழ ேவ+��…! எ%ற சி�த�ைத� சி0ைதயி� உண�0தாேல 

4.சிவபத� 9தலிய எ.பத9� காணலாம.பா…! 

ஞான,> ெகா*+,# அ>0 ஞான வா+,க0 

H��� தியான
களி� நா� பதி3 ெச1த வ6வான சதி -ைண ெகா+� 

ஈ�வரா… எ%& ந�ைம இய�� உயிைர எ+ணி ஏ
கி மக/ஷிகளி% அ,�சதி 
நா
க� ெபற ேவ+�� எ%& ஏ
கி அ0த உண�விைன� 8வாசிக ேவ+��. 

அத% Gல� ந� உட6�� ந�ைம அறியா- ேச�0த சலி.> ச4சல� ச
கட� 

ெவ&.> ேவதைன ேபா%ற உண�வி% சதிகைள பலவ �ன.ப��த� ெச1ய 

ேவ+��. 

இ�ைலெய%றா� அ- ந� உட6�� ேநாயாகி ந�ல �ண
கைள 

ெசய�ப��தா- ஆகி வி��. 

1.இ.ப< அ<க< நா� அ0த வி+ைண ேநாகி ஏகி 
2.அ0த மக/ஷிகளி% அ,� சதி ெபற ேவ+�ெம%& ஆ�ம 8�தி நா� ெச1- 

ெகா+டா� 

3.அ%ற%& அ0த0த நிமிட
களி� நம�� ந�ைம அறியா- ஏ ப�� த�ைமகைள 

அக ற இ- உத3�. 

அ- ம��ம�லாம�… ந�9ைடய எ+ண
க� H�ைமயாக அ0த� ச.த/ஷி 
ம+டல�-ட% இைண0- ந� நிைனவைலக� அ
ேக இைணக ப�கி%ற-. 

இதைன நா� வ6 H�ட H�ட… வி+ணி% ஆ ற6� அ0த மக/ஷிகளி% 

ெதாட�>� நம� கி��கி%ற-. 



213 

 

                                                                                  ESWARAPATTAR android app 

 

ந�9ைடய Gதாைதய�க� எ�தைனேயா ேவதைனகைள அJபவி�-� தா% 

ந�ைம வள��- நம� எ�தைனேயா 8க
கைள;� ெகா��-�ளா�க�. 

இ0த வாBைகயி� மனிதனாக உய�0- வாழ3� ைவ�-�ளா�க� 

ெச�வ
க�� நம� ேசமி�- ைவ�- உ�ளா�க�. ெச�வ
கைள� ேசமி�- 

ைவ�தா6� ெச�வ�ைத� ேசமி.பத � எDவளேவா ேவதைனக� ப�� 

அJபவி�தவ�க� தா% ந� 9%ேனா�க�. 

அ0த ேவதைனயி% உண�3 வள�0- மனித நிைன3 இழ0- உண�வி% ச�- அவ� 

உட6�� ேச�க.ப��ேபா- இ%ெனா, மனிதனி% உட6�� அவ�க� 

>�0தா6� 

1.அ0த ஆ%மா 9த� 9தலி� ேச��- ெகா+ட ேவதைன உண�ைவ அ0த 

உடலிேல உ,வாகி அ0த உடைல;� வ �B�தி 
2.ந4சி% உண�ைவ� தா% அ0த ஆ�மா வள��- ெகா���. 

மீ+�� இ.ப< பல உட6�� ேபானா6� அ0த ந4ைச� தா% வள��- ெகா�ள 

9<;ேம தவிர மனிதனி% உ,வாக அ0த க,.ெப&� த%ைமைய 

இழக.ப�கி%ற-. 

ப/ணாம வள��சியி� நா� >:வி� இ,0- மனிதனாக வள��சியி� வ0த- 

ேபால… மீ+�� மனிதனிலி,0- ப/ணாம வள��சி ேத1பிைறயாகி… 

ெபௗ�ணமி� ம& நா� ேத1வ-ேபால மனிதனி% ஒளி�8ட� நா� அறி;� 

நிைலக� ம
கி… நா� மீ+�� ப/ணாம வள��சியி% ெதாட��சியி� பா�ேபா 

ேதேளா ப�லிேயா இ- ேபா%ற விஷ ஜ0-களி% நிைலைய அைடய� ெச1- 

வி�கி%ற- நம- உயி�. 

ந� 9தாைதய�களி% உண�3க� ந� உடலிேல உ+�. அவ�க�ைடய 

உண�3தா% ந� உடைல இ�தைகய நிைலக�� வள��த-. ந�ைம மனிதனாக 

உ,வாகிய- ந� 9தாைதய�க�ைடய எ+ண
கேள. 

1.ஆகேவ ந� வாBைகயி� வ,� -%ப�ைத� -ைடக 

2.அ<க< வி+ைண ேநாகி மக/ஷிகளி% அ,� சதி ெப&�ேபா- 

3.நம�� வ6. ெப&� இ�சதியி% -ைண ெகா+� 

4.ந� 9தாைதய�க� �லெத1வ
களி% உயிரா%மாகைள� ச.த/ஷி ம+டல 

ஈ�.> வ�ட�-ட% இைணக� ெச1ய ேவ+��. 
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அ.ப< இைணக� ெச1ய ேவ+�ெம%றா� இ.ேபா- நா� இ
ேக எ.ப< H�� 

தியான
களி� ெச1கி%ேறாேமா இைத. ேபா%& ���ப H�� தியான
க� 

ெச1- அ0த0த ���ப�திலி,0- உடைல வி��. பி/0- ெச%ற 

உயிரா%மாகைள பி/0த நிமிடேம அவ�க� இைத.ேபால ச.த/ஷி 
ம+டல
களி� இைண0- பிறவா நிைல எ%J� ஒளி சTர� ெபற ேவ+�ெம%& 

ஐகிய உண�வி% வ6ெகா+� அ0த ஆ%மாகைள வி+ ெச6�த ேவ+��. 

அத � இ0த H��� தியான� உத3�. 

அ0த உண�வி% சதிைய நா� வள��- ெகா�வத ��தா% இ0த. ெபௗ�ணமி 
தியான�ைதேய ைவ�-�ேளா�. 
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ந# உயி>ட� ஒ�றி… ஞான,>Uட� ஒ�றி… ஈ:வரப;ட>ட� ஒ�றி… 

உண=ைவ ஒளியாக மா'றி*# தியான& பயி'சி 
  

ஓ…� ஈ�வரா…! எ%& எ+?� ேபா- >,வ ம�தியி� உயிைர. ப/Fரணமாக 

எ+ண ேவ+��. �,ேதவா எ%கி%ற ேபா- உட6�� இ,�� அைன�- 

�ண�தி �� ந� உயிேர “�,…” எ%ற நிைலகளி� மதி�-. பழக ேவ+�� 

1.ஈசனாக இ,.ப-� உயிேர 

2.விU?வாக இ,.ப-� உயிேர 

3.கட3ளாக இ,.ப-� நம- உயிேர 

4.பிர�மமாக இ,.ப-� உயிேர. 

5.நா� எ+ணிய- எ-ேவா அைத� சி,U<.ப-� ந� உயிேர, 

6.எ+ண�தா� கவ�0த உண�விைன� த% ஆ%மாவாக மா றி ெகா�வ-� 

“உயிேர”. 

7. ஆ%மாவி% நிைலக� அ- உைற;�ேபா- கட3ளாக உ� நி%& அைத உைறய� 

ெச1;� ெசயலாக� ெசய�ப�� நிைலக�� “உயிேர”. 

8.நா� எ+ணிய- எ-ேவா அைத உடலா�கி%ற- ந� உயி� 

9.நா� எ+ணிய- எ-ேவா அ0த� சதியாக உ� நி%& மீ+�� ந�ைம 

இய�கி%ற-. 

10. நா� எ+ணியைத ஆ+� ெகா+<,.ப-� ஆ+டவனாக இ,.ப-� ந� 
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“உயிேர”. 

11. நா� எைத எ+?கி%ேறாேமா அைத ைவ�-… அ��-…, “அவ% ஆ�சி;� 

ந�ைம ஆ�வ-� அவேன”. 

ஆகேவ ஓ� ஈ�வரா �,ேதவா எ%கி%ற ேபா- ந� உயி/% இயக�ைத� 

ெதளிவாக ெத/0- ெகா�ள ேவ+��. ம0திர� ெசா�கிற மாதி/� ெசா�ல 

ேவ+<யதி�ைல. 

ஈ�வரா எ%றாேல >,வ ம�தியி� ந� உயிைர�தா% நிைனவி� ெகா�ள 

ேவ+��. ஈச% எ
ேகேயா இ,0- ந�ைம இய�கி%றா% எ%& ெவளியிேல 

ேதட ேவ+<யதி�ைல. ெவளியிேல நிைன3 ெச�ல ேவ+<யதி�ைல. 

�, எ%றா� உடலி� உ�ள அைன�தி �� �,ேவ அவ% தா%. ஏென%றா� 

உயி� ஒளியாக. ெப றவ%. �, ஒளியாக இ,கி%றா%. அ0த ஒளியி% நிைல 

ெபற ேவ+�� எ%ற ஆறாவ- அறிவி% த%ைம ெகா+� எ+ணினா� �,ைவ 

நா� மதிகி%ேறா� எ%& ெபா,�. 

உயி/% உண�வி% த%ைம ெகா+� அழியா ஒளி� சTர� ெப ற அ,� 

ஞானிகளி% உண�ைவ. ெபற ேவ+�� எ%றா� நா� உயிைர அவசிய� மதி�-. 

பழக ேவ+��. ஞானிக� உண��தியப< அைத நா� பி%ப ற ேவ+��. 

இ.ப< ஒDெவா,வ,� அவரவ�க� உயிைர. >,வ ம�தியி� நிைனைவ� 

ெச6�தி அ0த உண�வி% ஆ றைல. ெப,கி ெகா�ள ேவ+�� எ%பத காக� 

தா% ஓ…� ஈ�வரா… �,ேதவா எ%& தி,�ப� தி,�ப� ெசா�வ-. அேத ேபா� 

எ+ணியைத.., எ+ணியவா& நட�தி� த,� “நாயக%.., ந� உயி� தா% எ%பைத 

நா� உண�த� ேவ+��. 

ேப8வத � 9% “ைமைக� (MIC)” ச/ ெச1- ைவ�- ெகா�கி%ேறா�. அ- 

ச/யாக இ,0தா�தா% ேப8வைத அ- கிரகி�- ஒலிைய. ெப,கி கா�ட 

9<;�. 

இைத. ேபால�தா% “ஓ..� ஈ�வரா �,ேதவா…” எ%& >,வ ம�தியி� அ<க< 

எ+ணினா� தா% ந� உயி/% இயக� உயி� வழி 8வாசமாக அைம;�. 

ஏென%றா� இ0த உலக� ெதாட�> ெகா+ட ம ற உண�3க� ந� ஆ%மாவாக 

இ,க.ப�� ெபா:- அ0த நிைலக� நம�� இய
காதவ+ண� அைத� த��- 
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நி&�த3� ந�9ைடய எ+ண ஏக அைலக� ஞானிகளி% உண�3கைள 

எ6�>�� ஊBவிைனயாக. பதி3 ெச1வத �� ஓ� ஈ�வரா எ%& உயிைர 

எ+ணினா� தா% அ- மிக3� ஏ-வாக இ,��. 

“எ+ணிலட
காத உண�வி% 8ழ சிக�” ந� ஆ%மாவி� உ+�. அைதெய�லா� 

ந� 8வாச�தி �� வராதப< த��-வி�� ெம1 ஞானிகளி% உண�ைவ உ� 

>��-வத காக�தா% நா� எ�ேலா,� ேச�0- ஒேர உண�வாக ஓ..� ஈ�வரா… 

�,ேதவா…” எ%& ெசா�கிேறா�. 

வி+?லகி� உ�ள ஞானிகளி% உண�ைவ. ெபறேவ+�� எ%ற எ+ண�-ட% 

உயி/ேல >,வ ம�தியிேல எ+?� ேபா- அவ�க� ஈ�.>�� நா� ெச�கிேறா�. 

அைத கவ,� ஆ ற6� ெப&கி%ேறா�. 

ஆகேவ >,வ ம�தியிலி,��… ந� உயிைர” எ0த அளவி � அதிகமாக 

எ+?கி%ேறாேமா அ0த அளவி � இயக� சதியி% ஆ றைல. ெப & 

எ+ணிய சதிைய. ெபற 9<;�. ஞானிக� அDவா& ெப &�தா% இ%&� 

உயி,ட% ஒ%றிய ஒளியி% சTரமாகி -,வ ந�ச�திரமாக3� ச.த/ஷி 
ம+டலமாக3� உ�ளா�க�. 

வி+ணிலி,0- வ,� ஆ ற�மிக சதிகைள Cக�0- உயி� வழி நா� 

8வாசி�தா� உயி,ட% ஒ%&� உண�3க� அைன�-� ஒளியாக மா&�. 

ஒளியி% சTர� ெபற 9<;�. அக+ட அ+ட�தி� எ%&ேம அழியாத நிைலக� 

ெகா+� மரணமி�லா. ெப, வாB3 வாB0- ெகா+<,�� மக/ஷிக�ட% 

ஒ%றிட 9<;�. ச.த/ஷி ம+டல�தி� நா� இைணயலா�. 

1. ந� உயி,� ஒ, ந�ச�திர� தா%. இ,ப�திேய: ந�ச�திர
களி% எதி� 

நிைலயான ேமாத�க� தா% “இயக� சதிேக…” Gல காரணமா�� எ%& 

க+�ண�0- ெவளி.ப��திய அக�திய/% அ,� சதிகைள மாமக/ஷி 
ஈ�வராய �,ேதவ/% அ,ளா� நா
க� ெபற அ,�வா1 ஈ�வரா. 

2. இ,ப�திேய: ந�ச�திர
களி% விஷ�த%ைமக� ஒ%&ெகா%& ேமா-� 

நிைலகளி� வான ம+டல
களி% இயக
கைள;� Fமி�� வ,� ேபா- 

பாைறகளாக3� ம+களாக3� ைவர
களாக3� அதனத% ஈ�.பா� எ%ென%ன 

மா ற
க� ஆகி%ற- எ%& அக�திய% க+�ண�0த அ,� சதிகைள 

மாமக/ஷி ஈ�வராய �,ேதவ/% அ,ளா� நா
க� ெபற அ,�வா1 ஈ�வரா. 

3. எ
க��� பதிவான ஞான�, உபேதசி�த அ,� உண�3க� அைன�-� 

மீ+�� மீ+�� எ
க��� நிைன3� வ0- எ
க� நிைனவா ற� 
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வி+ணிேல.., ேம� ேநாகி� ெச%& மக/ஷிக�ட% ெதாட�> ெகா+� அ0த 

மக/ஷிளி% அ,� வ�ட�தி� இைண0- வாB0திட அ,�வா1 ஈ�வரா 

4. மாமக/ஷி ஈ�வராய �,ேதவ/% அ,ளா� த�ைமகைள அக ற ேவ+�� 

எ%ற வ6வான எ+ண� எ
க��� ஓ
கி வள�0திட அ,�வா1 ஈ�வரா. 

5. மாமக/ஷி ஈ�வராய �,ேதவ� கா�<ய அ,� Dழியி� எ
க� உயிைர இயகி 
அத% வழி ெம1 ஞானிகளி% உண�3கைள ஜ�வனாகி எ
க� உண�3க� 

அைன�தி�� ஒளியாக மாறிட அ,�வா1 ஈ�வரா 

6. >,வ ம�தி வழியாக அ,� உண�ைவ. ெப&� பாைதைய உயி� வழி 8வாசமாக 

கா�<ய ஞான�,வி% அ,� சதி நா
க� ெபற அ,�வா1 ஈ�வரா. 

7. >றக+ணா� பா��� அ8�த உண�3கைள� 8வாசிகாதப< அகக+ணி% 

வழி H<ய நிைன3 ெகா+� கா��திேகயா எ%ற நிைலயி� த�ைமகைள அக றி 
ஒளியாக மா றி�� அ,� சதி நா
க� ெபற அ,�வா1 ஈ�வரா 

8. எ
க� வாBைகயி� ேகாப� வ,�ேபாெத�லா� மக/ஷிகளி% ஒளிைய 

நா
க� ெப & ேகாப�ைத� தணி�- எ
க��� ெதளி3 ெப றிட அ,�வா1 

ஈ�வரா. 

9. -%ப� வ,� ெபா:- “இ.ப< ஆகி%றேத.., இ.ப< ஆகிவி�டேத..,” எ%பைத 

எ+ணாம� அ0த� சமய�தி� “அதிலி,0- வி�ப�� உண�ைவ நா
க� ெபற 

அ,�வா1 ஈ�வரா 

10. 1வாBைகயி� ஒDெவா, ச0த�.ப�தி6� மக/ஷிகளி% அ,� சதிகைள 

நா
க� ெப & -%ப�திலி,0- மீ+<��.., “உபாய9� ஞான9�..,” தக 

த,ண�தி� எ
க��� உதயமாகிட அ,�வா1 ஈ�வரா 

11. த�ைமக� எ%& வ,� ேபா- “உ% நிைன3 தா%…” எ
க�� வர ேவ+�� 

ஈ�வரா. அ0த� சமய�தி� த�ைமகைள நா
க� Cகரா- ந�ல விைனகைள 

ந சதிகைள மக/ஷிகளி% அ,� சதிகைள நா
க� Cக,� சதியாக வர 

ேவ+�� ஈ�வரா…! 

12. மக/ஷிக� கா�<ய அ,� வழி.ப< எ
க� வாBைகயி� வ,� த�ைமகைள 

�ைற�-. பழக அ,�வா1 ஈ�வரா 

13. இ,ைள அக றி ஒளியாக இ,�� உ% அ,ைள. ெபற எ% நிைன3க� 

அைன�ைத;� உ%னிட� ஒ.பைடகி%ேற% ஈ�வரா…! 

14. ஞான�, ெகா��� சதியி% -ைண ெகா+� அ0த� -,வ ந�ச�திர�தி% 

ேபர,� ேபெராளி நா
க� ெப & அ0த� -,வ ந�ச�திர�தி% ஒளியான 

அ?க� எ
க� உடலிேல உ ப�தியாகிட அ,�வா1 ஈ�வரா 

15. மாமக/ஷி ஈ�வராய �,ேதவ� கா�<ய அ,� வழி.ப< >,வ 

ம�தியிலி,�� “உயி,ட% ஒ%றி..,” அ0த வாச� வழியாக அதாவ- 

ெசா�கவாசலாக இ,�� அத% வழி வி+?லக� ெச�6� ஆ றைல நா
க� 

ெபற அ,�வா1 ஈ�வரா 

16. மாமக/ஷி ஈ�வராய �,ேதவ� உண��திய அ0த அ,� வழி.ப< இைத 
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எ�லா� நா
க� பி%ப றி வி4ஞான உலகி% த�ைமகளிலி,0- வி�ப�� இ0த 

மனித உடலிேலேய 9:ைமயான நிைலக� அைட0- உலைக கா�தி�� 

ஞானிகளாக நா
க� உ,வாகிட அ,�வா1 ஈ�வரா. 

ஆகேவ அ,� உண�ைவ. ெப,கினா� நம�� நட�� நிகB�சிகைள நா� 

பா�க 9<;� பா��� ச0த�.ப� க+<.பாக வ,� எ%&� அ0த அக+ட 

அ+ட�-ட% (2000 N/ய ���ப�) ெதாட�> ெகா+ட உண�ைவ;� ந�மா� 

உணர 9<;� எ%&� அத% வழியி� நா� எ
ேக ேபாக ேவ+��…! எ%ற 

உண�3 வ,� எ%பைத;� அைத ைவ�- நா� ெச�ல ேவ+<ய ச.த/ஷி 
ம+டல எ�ைலைய நி�சய� அைடய 9<;� எ%&� ஞான�, நம� 

வழிகா��கி%றா�க�. நா� அத% வழி ெச�ேவா�. 

 

`மி+க5யிலி>BC உறிaச& ெப'ற பல ச+திகளி� த�ைமயினா� `மியி� 

ைமய& ப,தி வN ,ைறBC வி;டC – ஈ:வரப;ட= 

  

இD3லகி� மனிதனி% எ+ண சதியி� அறி3 நிைலயி% வள��சி �ண�ைத 

ஞான�தி% பா� ெச6�-� வழி 9ைற. ப�வ�ைத மா றி ெகா+டதா� ஒ, 

சாரா� ஏ ப��தி ெகா+ட அறிவி% ஞான 9தி��சியினா� த% ஞான� ெப றைத 

வி4ஞான� க+� வள��தி�டா% அத% வழி சதிகைள. 

இ.ப< மனித ஞான�தி% வள��சிையேய வி4ஞான� ெகா+� உண�0- 

ெசயலா &� பல நிைலகைள உண�0-�ளா% மனித%. 



221 

 

                                                                                  ESWARAPATTAR android app 

 

1.ஆனா� அ�மனித வி4ஞான�ைத� த% ஞான�தி � எ��� ெபா,ளாக 

மனித�க� யாவ,� உண�வதி�ைல 

2.பிற.>ட% H<ய “அF�வ சதியி% வழி ெப றி�டா% அ0த மனித%…!” எ%& 

3.ேபா றி. >கB0- அ�மயக�தி� தா% அ<பணி0- வாBகிறா%, 

4.இேத நிைல எ�லா வ�ட நிைலகளி6� (-ைறகளி6�) உ+�. 

பதி மா�க�தி� சி�த% நிைல ெகா+� ெசயலா &பவைன;� 

1.அவ% தா� பணி0- உய��தி – தா% தா:� ெசய� வ<வாக உ�ளா% மனித%. 

2.வாB0த வழி ெப ற நிைலயி% ெதாட/6�… பிற/% >கB பா< வண
�� 

9ைறயி6� வாB0தா� ந� ஆ�ம பல� வள� ெபறா-. 

எ0த� சதியாக இ,0தா6� இ0த கா றி% ஈ�.>�� ெசா0த.ப�ட- தா%. அேத 

கா றி% 8வாச அைல;ட% வா:� நா� ந� சதிைய �ைற�- ஒ%றி% ெதாட� 

நிைலயி� வாழாம� ஒDெவா, ஆ�மா3�� உக0த ஞான ஒளியி% ஈ�.ைப 

நமதாக. ெபறேவ+��. 

அதி விைரவி� த% ஞான�ைத ஒDெவா,வ,� H�< ெகா��
க�. ந� 

Fமியி% ஓ�ட. பாைதயி� சில மா ற
களாகி வழகமான பாைதயிலி,0- சிறி- 

மா ற9ட% ஓ< ெகா+��ள-. 

ஆகாய�தி� ேகா�ைட க�< (INTERNATIONAL SPACE STATION) வி4ஞான Tதியி� 

ெசய� 9ைற� வ0-வி�டா�க� வி4ஞானிக�. 

அேத ேபா� இ0த. Fமியி% ஈ�.> ம+டல�தி � ேம� ெச%& வி�டா� அேத 

ேபா� ம ற ம+டல
க��… ஏ% வள��சி; ற ந�ச�திர ம+டல�தி% 

ஈ�.>� Hட இ�லாத நிைலயி�… இ
��ள 8வாச நிைலைய எ��-� 

ெச%&… அத �க0த ம,�-வ நிைலயி� அ
��ள அைலயி% 8வாச நிைலைய 

ஏ �� அமில �ண�ைத… சி&க� சி&க வழி.ப��தி மனித ஆ�மா ெச%றா6� 

அ
ேக;� வாழ 9<;�. 

1.ஆனா� மனித% இ%& ெச1;� இ0த வி4ஞானேம 

2.Y& ஆ+�க�� 90திய மா�க�தி� ெசய�ப��தி இ,0தா% எ%றா� 

ெவ றி க+<,.பா%. 

இவ% ெசய� 9ைற கால�தி �� “உலக மா றேம நிகழ. ேபா�� நிைலயி�… 

அ0தர வாBைகயி�…!” அத% நிைலைய உண��த. ேபாகி%றா%. 
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Y& மா< க�<ட� எ:.>� மனித% அ0த Y& மா< க�<ட�தி � உக0த “அேத 

உயர�தி � உக0த அ�திவார�ைதயா…” Fமியி� ேபா�கி%றா%…? 

இ0த. Fமியி� வா:� வள,� Fமியிலி,0- பி/�- எ��த ெபா,�க��.. நா� 

அைம�த எ�லா9�… Fமியி% ஈ�.பி% பி<.>ட% 8ழ%& ஓ<�� நிைலயி� 

1.சதி ெகா+ட நிைல மா& ெகா+டதா� தா% 

2.இ%& வ6விழ0த சில க�<ட
க�� பால
க�� வி:வதி% உ+ைம;�. 

இ0த. Fமியி% கா & ம+டல�தி� ஏ கனேவ விஷ� த%ைமக� அதிக/�- 

வி�ட-. Fமிக<யிலி,0- உறி4ச. ெப ற பல சதிகளி% த%ைமயினா� 

Fமியி% ைமய. ப�தி;� வ6 �ைற0- வி�ட-. 

ேம%ேம6� வி4ஞான ஆரா1�சி� உ�ப��தி உய� மி% அைலகைள 

கடலிலி,0-� கா றிலி,0-� இ0த மனித% 8க� காண. பி/�- எ��- 

ெகா+ேட இ,.பதா� 

1.த% �&கிய கால 8க�தி காக இ0த. ேபர+ட உலைகேய வ6விழக� ெச1- 

2.மீ+�� வ6. ெபற ைவக. ேபாகி%றா%. 

இதனி% உ+ைம எ%ன எ%ப- >/0ததா…? 

ஞான,> ெகா*+,# அ>0 ஞான வா+,க0 

ஒ,�த� உடலி� ஆவி (ஆ%மா) இ,கிற- எ%& ைவ�- ெகா��
க�. 

தியான�ைத� சீராக கைட.பி<.ேபா� நா� அவ/ட� ேபசினா� அ
ேக ேபாகாேத… 

ேபாகாேத…! எ%& ம றவ�களிட9� ெசா�6�. 

நா� அவ/ட� ேபசினா� ேபா-�… ந� உண�3க� ப�ட3டேன… ேபாகாத��க�… 

ேபாகாத��க�…! எ%& ெசா�6�. காரண�… அத � ஆகா-. 

அேத உண�ைவ நா� ேக�ேடா� எ%றா�… 

1.மக/ஷிகளி% அ,�சதி அ- ெபற ேவ+�� 

2.அ- இ,� ந�
க ேவ+�� 

3.ெபா,� கா?� உண�3 வளர ேவ+�� எ%& எ+ணி 
4.ஒ, ப�- தடைவ ெச1-வி�� உ
க� பா�ைவைய� ெச6�-
க�. 
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அ.>ற� த%னாேல மய
கி வி:0தா6� வி:�…. ேபா1 வி��….! ஏென%றா� 

சில சாப அைலக� ஒ,வ,ெகா,வ� பா10த உண�3க� இ.ப< வ0- 

வி�கி%ற-. 

அ0த மக/ஷிக� தன�� ேகா<… ேகா<… ேகா<…! எ%& பல ேகா< 

உண�3கைள� தன�� ஒளியாக மா றியவ�க�. ஆகேவ அ0த மக/ஷியி% 

உண�ைவ நம�� எ��- இைத அவ,�� >��த ேவ+��. 

அ.ப<. >��திேனா� எ%றா� அவ�க� உண�3 ந�
��. “>��த ேவ+��” எ%ற 

உண�3க� நம�� வ6. ெப&�. இ0த அைலக� பட,�. ந� நிைன3 அ
ேக 

மக/ஷிக� பா� ேபா��. 

ஆகேவ… 

1.அ0த வி+ணி% ப &ட% ஒDெவா, நிமிட�திேல;� இைத.ேபால எ+ணி 
ஆ�ம 8�தி ெச1- 

2.அ0த மக/ஷிகளி% அ,� சதி நா
க� ெபற ேவ+�� எ%& 

3.இ0த நிைனவிைன எ��- இ
ேக ெகா+� வர ேவ+��. 

அதாவ-… இ
ேக ேபசி ெகா+<,கிற மாதி/ இ,��. ஆனா� நிைனைவ 

அ
ேக ெகா+� ேபாக ேவ+��. எ
ேக…? 

பயி'சி: 
1.க+ணி% நிைனவிைன வி+ணிலி,0- சி0தைனைய எ��-. பா,
க�. 

2.அவ�களிட� ேக�� ெகா+<,கி%ற மாதி/ இ,�� 

3.ெசவிக� ேக��…. இர+�� கல��…. அைத உண��தா-…. வ0தா6� அ- 

ந�ைம இயகா-. 

4.ச/…! எ%& எதி� பதி� ெசா�ல� ெச1;�. 

அவ�க� ேப�ைச ந�
க� ேக���ேபா- ேநராக ம��� அவ�கைள க+? & 

ம��� பா�காத��க�. (இ- 9கிய�) 

ெசா�வைத ம��� ேக�� ெகா+ேட இ,
க�. அ.ெபா:- அ0த மக/ஷிகளி% 

அ,� சதி ெபற ேவ+�� எ%& அதJட% இைண�த��க� எ%றா� 

1.அ- உ
கைள இயகாதப< அ.>ற� உ
க� ெசா�லா� ெசா�6�ேபா- அ- 

இய
��. 

2.அவ�கைள இயகி மா றிவி��….! ஏென%றா� இ0த. பதி3க� நம� அதிக� 

ேதைவ.ப��. 
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@/காம� @/,# (ஒளி) நிைல ெபற ேவE*# – ஈ:வரப;ட= 

  

எ+ண� தா% ெசய�.. எ+ண� தா% கட3�…! எ%ற நிைலைய பல இட
களி� 

தி,�ப� தி,�ப� ெசா�லி;�ேள%. 

தாவர
க� எ�லா� ஒேர நிைலயி� அத �க0த ஒேர அமில �ண�ைத ஈ��- 

வள�0- வாBகி%ற-. ெவ
காய� அத% அமில �ணமான அதிக.ப<யான ஈ�.> 

அமில இரச�ைத உறி4சி ஒ, வைகயான கார�ைத வள�கி%ற-. அத% ஆவி 
ப�ட3ட% ந� க+ண�� 8ரகிற-. 

மிளகாயி% ெந< எ/�சைல;� இ%J� சில வைக கா1களினா� நைம�ச6� நா� 

பயிராகி வள��� தாவர� அ�லாம� இய ைக;ட% வள,� பல ேகா< இன 

வள��சி;� ஒDெவா%றி �� ஒDெவா, �ண நிைல ஒ�த அமில சதி ஈ�.பி� 

வாBகி%ற-. 

ஒ, நிைலயி� ஈ��- வள,� தாவர
க�� மனிதைன ஒ�த ெசய� உண3 

9ைறக� ேவ+< இ,.பபதி�ைல. ஆக.. உ+� கழி�- உற
கி வா:� நிைல 

மனிதJ� எ.ப< ஏ ப�ட-…? 
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ஒ%றிலி,0- மா&ப�ட அமில. பைட.பி� பி�ப� ெகா+ட ஜ�வராசிகளி% 

நிைலேய ஒ%&ட% ஒ%& H< H< வள��சி நிைல 9 றி… கன� ெகா+ட பி�ப 

ஜ�வ நிைல எ ப�ட பிற� ஒDெவா%றிலி,0-� ேசமிக.ப�ட �ண 

நிைலக�ெகா.ப ஈ�.> நிைல அைமய. ெப&கிற-. 

அ.ப<. ெப றதனா�… ஜ�வ பி�ப உட� ெப ற பிற� 

1.எ+ண�தி% ெசயலினா� த% ேதைவைய உண,� நிைல;� 

2.த% ேதைவ�க0த ெசயலா &� திறைம;� 

3.ஒ%றி% பலவாக H�< ெகா+ட பல அமில
களி% ஈ�.> சதி ெகா+ட 

ஜ�வ%க�� 

4.த% உண�வி% எ+ண ெசய6ெக�லா� அத% ேதைவயி% அ<.பைட உண3 

ேதைவ.ப�கி%ற-. 

இதி6�ள உ� அ��த� எ%ன..? 

1.இ- நா� வைர “எ+ண�தி% ெசய�” எ%& உண��தி வ0ேத% 

2.இ.ெபா:- “உண�வி% எ+ண� ேதைவ…” எ%& உண��-கி%ேற%. 

ந� உட6� ந�� ேதைவ.ப�� ெபா:- வா1 வற+� வி�ட பிற� ந�� அ,0த 

எ+ண�ைத� ெச6�-கி%ேறா�. 

1.உண�வி% ேதைவயினா� எ+ண�ைத� ெச6�தி 
2.எ+ண�தி% ெசயலா� ந�ைர அ,0-கி%ேறா�. 

அேத ேபா%& ந�ைம அறியாமேல நா� எ0த� ெசயலி� இ,0தா6�… அ�ல- 

அத% பா� எ+ண�ைத� ெச6�தா வி�டா6� ந�ைம அறியாம� ந� உடலி� 

உ�ள இDெவ+ண�தி% ேமாதலி% ெசய� நிைலயினா� 

1.நா� 9:வ-� ந� ெசய� இ,�� ெபா:- 

2.இ0த உடலி% உUண அைலக� ஆவியாக ெகா�டாவி ெவளி.ப�� 

3.உட� உ&.>க�� அைமதி.ப��-� நிைலயான உறக� ெகா�ள 

ேவ+<;�ள-. 

இ.ப<. “பல எ+ண�ைத எ��-… பல அமில
களி% ெசய� ெதாட�பி�…” 

வா:� பி�ப உட�க�� உண�வி% எ+ண அைல;� வ,கி%ற-. 

ஒேர நிைல ெகா+ட தாவர
க���… ம ற ஜ�வ%களான ஜ�வ சதி ெகா+ட 

எ�லா கனிவள
க���… ந� Fமி��… ம ற எ�லாவித ம+டல
க��� 
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ஜ�வ% உ�ள ெபா:-… த% ேதைவ அறி;� உண�3�… உற
�� நிைல;� 

இ�ைல…? ஏ%…? 

ஜ�வ%க� உற
கி வி�கி%றன. Fமி;� ம ற ேகாள
க�� தாவர
க�� 

உற
�வதி�ைல. 

1.ஒ, நிைல ெகா+ட அமில. பைட.>க� 

2.இDெவ+ண சதியி% பலவ ைற ேமா-+� வா:� ஜ�வ%கைள. ேபால 

உற
�வதி�ைல. 

அைவ உற
கிவி�டா� உற
�� ஜ�வ%க�� ஜ�வ� -<.> எ
கி,0- வ,�…? 

இய ைகயி% ஜ�வ. பைட.பி� 8க� க+� வா:� நிைல ெப ற ஜ�வ%க� 

தன� கிைட�த இ0த அப/தமான உ+ைம� சதிைய 

1.உ+�… கழி�-… உற
கி… ம
க� ெச1;� வாBைகயிலி,0- 

2.இேத அ<.பைட எ+ண �ண�தி� ெச�லாம� 

3.ஒ, நிைல ெகா+ட எ+ண� சதி ெகா+� தா% ஞான�தி% வள��சி ெபற� 

ேவ+�� 

4.@
காம� @
�� நிைல…! 

ஞான,> ெகா*+,# அ>0 ஞான வா+,க0 

>கB�சி க+� நா� ஏ
கிேனா� எ%றா� நம�� அ0த. >கB�சியி% ம�தியி� 

அவ% ந�ைம ைகவ�ய� ப+?� உண��சிக� வ,�. 

ஏென%றா� 

1.நம� ேவ+<ய ந�லவைர. ெபா1யனாக ஆ�வா% 

2.உ
க� ெசய�கைள எ�லா� ேபா &கிேற% எ%பா% 

3.ேபா &கிேற% எ%& ெசா�லிவி�� ந�லவைர� தி,டனாகி வி�வா%. 

இDவள3 @ர� ந�பிைக;ட% இ,0த3ட% த.பாகேவ ப+?கிறா% எ%ற 

உண�வி% த%ைம எ��- இவ% இவJ�� சாதக.ப��-கி%றா%. 

இவJட% ந�லவனாக ந<�- ந�லவைன விலகி வி��வி�வா%. அவைன 

இவனிடமி,0- பி/��ேபா- இவJ� உதவி ெச1;� நிைல� வ,கி%றா%. 

>கB க+� மய
கினா� எ%னவா��…? நம- �,நாத� இைத� ெதளிவாக 

கா��கி%றா�. “>கB க+� மய
காேத… >கB0-ைரக எ+ணாேத…” 
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ஒ,வைர நா� >கB0-ைரக எ+ணினா� அவ,ைடய தவ&கைள மீ+�� 

உய��த�தா% உதவ 9<;ேம தவிர தவைற� தவ& எ%& 8�<கா��� 

த%ைமக� அ
ேக மைற0- வி�கி%ற-. 

>கழார� பா<னா� எ%னவா��…? இைத க+� மய
கினா� எ%ன நிைல ஆ�� 

எ%பத ��தா%, 

1.>கB க+� மய
காேத… 

2.>கB ேத<� ெச�லாேத… 

3.>கழார� பாடாேத…! எ%ற G%& பத
க�� 

4.அத% எதி�மைறயான உண�3க� உ%ைன எ.ப< மா &�…? எ%& 

உண��தினா� �,நாத� மாமக/ஷி ஈ�வராய �,ேதவ�. 

அேத ேபா� 

1.இ%ன� க+� கல
காேத… 

2.இகB�சி க+� பதறாேத… 

3.இகB0-ைரக எ+ணாேத…! 

ஒ,வ� இகB0-ைரகிறா�, அைத க+ட3ட%… “இ.ப< ஆகிவி�டதா…?” எ%& 

நா� ெச�6� பாைதக�� இ- தைட.ப��-கி%ற-. 

அவ% ேகவலமாக. ேப8கிறா% எ%ற உண�ைவ எ��- நா� பதறினா� எ%ன 

ெச1;�…? அ0த இகB�சியி% உண�3 என�� விைள;�. இகB�சியி% உண�3 

என�� வ,�ேபா- ம றவ�கைள இகB0-ைரக எ+ண ைவ��. 

அத% வழியி� அவைர இகB0-ைரக எ+ணினா� 

1.அ0த இகB0-ைர�� உண�3க� என���� வள,கி%ற-. 

2.இேத ெசா க� அவைர இகB0- ேப8� உண�3க� வ0தெத%றா� 

3.அவ,�� பதிவாகி பதி� எனேக வ,�. 

உய�0த எ+ண
கைள. பதிவா�� நிைலக� அ
ேக தைட.ப��. அவ�க� 

ெபறாதவ+ண� அ
ேக தைட.ப�கி%ற-. அ0த உய�0த நிைலக� வள,� 

நிைலக� என�� தைட.ப�கி%ற-. 

இைதெய�லா� நா� ெதளிவாக� ெத/0- ெகா�ள ேவ+��. 
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தியான. பயி சி 

https://www.youtube.com/channel/UCmsCZ9Wff_7SWiVD_CrVnJg  
https://www.youtube.com/channel/UC9XCJhvPs5YdNCU0wc1forQ/  
 

 


