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                                                                              சம��பண�. 
 

 

ேகாைவ - ஈஷாேயாகா பிர�ம�சா�ணி ; என�� த��ைச அளி த  �!,              
வதசலா அவ�களி# பாத கமல$களி% இ'(ைல சம��பி�கிேற#. 
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மத தி+�எதிரானேகா�பா,எ#-.தலி%�+ற� 
சா�ட�ப�,, .1வி% 2ட ந�பி�ைக எ#- 
த4ள�ப,வ5, 6திய ெம8�பா,க9�� ஏ+ப,� 
வழ�கமான தைலவிதி!   
-  தாம> ெஹ#றி ஹ�>லி (Thomas Henry Huxley)  
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எ#ெற#-� நிைலயான ேபரான'த�. 

இ# (ைல ப1��� அைன 5 அ#ப�க9��� .த+கP வண�க� 

நPப� தி! Q'தர� எRதிS4ள “ெவளி�ப�ட5” எT� Uரண அTபவ  
பைட�6 .த# .ைற ப1�பவ�க9�� ஒ! பிரமி�ைப ஏ+ப, 5�. ஏெனனி%, 
ச திய� எ$� ெவளி�ப,கிறேதா அ$� ஒ! >த�பன நிைல உ!வாகேவP,� 
எ#ப5 பிரபXச நியதி.  
 

ஆ�, .த% ப�க� ெதா�, இ-தி ப�க� வைர ஒZெவா- ெசா%[�, அவ� 
எRதியதாக நா# க!தவி%ைல, அவ� ப1�ப1யாக அTபவி த ெவZேவ- 
நிைலக9�� ஒ! சி+பிேபா% அவ� வ1வ� ெகா, ததாகேவ ெத�கிற5. 
அTபவ� உண�\ U�வமான5. அதி[�,த#ைன தா# அறித% எ#ப5 ஒ! 
ேவ4வி, சா�சி உ! ெகாPட5. அ5 6ல#, மன�, எPணம,கால�,அறி\ என 
எ%லா� கட'த நிைலயி% நிகR� ெபாR5 வ!ணி�க.1யாத ேபரான'த�. 
 

.1விலா பிற�6க4 கட'5 இ'த மானிட பிறவிைய எ, 54ள நா� யாவ!� 
பல ேநர$களி% ஏேதா ஒ! தவி�6, தனிைமயி% விட�ப�ட5 ேபா#ற ஒ! 
உண��சிைய எதி� ெகா4கிேறா�. நா# யா�, இ�பிறவியி# ேநா�க� எ#ன, 
இ�பிரபXச தி# ரகசிய� எ#ன,பைட தவ# யா�, பிறவா ெப!வழி ெப-வ5 
எ�ப1 ேபா#ற பல விைட காண விைழS� வினா�க4 ந�ைம 5ைள�கி#றன. 
இத+� விைட ேதட ெதாட$�� அ#ப� பல�. ஆனா% மாைய எT� மதி 
மய��� ம'திரவாதியி# வைலS�, ப'த�, பாச� எT� பிைண�6� மனிதைன 
திைச தி!�பி அவ# ேதட 5ட$கிய மிக .�கியமான ெசயைல 
வ[விழ�க�ெச85வி,கிற5. 
இதிலி!5 அவ# மீP, வ!வத+�4 பல பிறவிக9� ெச#-, அைத சா�'த 
க�ம விைனக9� அவைன ஒ�1ெகா4கி#ற5. இதிலி!'ேத%லா� வி,பட 
எ#னதா# வழி? விடா .ய+சி, அறி\ சா�'த கவன� ம+-� இ�பாைதயி% ந� 

.# ெச#- விைட கPடவ�களி# அTபவ ைத கிரகி 5�ெகா49த%தா#.  
 
அத#2ல� ந� தியான� பயி+சிகைள அைம 5 நா.� விைட கP, 
கிைட�க+க�ய ஆ#ம ஞான ைத, ேஜாதிைய த�சி 5 பிறவி�ெப!$கடலில 
இ!'5 வி,தைல அைடவ5தா#.இத# பிற� ெதாட�'5 கிைட�பெத%லா� 
நி ய ேஜாதியி# Uரண ஆசி�வதேம எ#கிறா� ஆசி�ய�. 
  

பிரபXச ேபரா+றலி#  க!ைணS�, விடா .ய+சிS� உ4ளவ�க4 ைகயி% 
இ�6 தக� இ�ெபாR5 நி�சயமா� இ!���.  
 

தி! Q'தர� இ'(லி% அ�ப1 எ#னதா# ெசா%லி!கிறா�? ஆ#ம ஞான ைத 
ப+றி எ%லாவ+ைறS� ஒளி\ மைறவி#றி ச�தமாக ெசா%லியி!�கிறா�. 
அத+� ேம% அைத .ைறயாக அைடS� வழி வைககைள ப+றிS�, த# சகல 
அTபவ$கைளS� மிக விள�கமாக எ, 5ைர 54ளா�. 
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 நா� எ 5ைறயி[� ேம+கைல ப1வ� வைர ப�ட� ெபறேவP,ெமனி% 
அறி�Qவ1யிலி!'5 தாேன ெதாட$க ேவP,�? அ5ேபா% ஆசி�ய� நம5 உட+ 
a-க4, ெவளி� 6ல#க4, உ�6ல#க4, அறி\, மன�, உண�\, ேபா#றவ+றி# 
இய%6, Qபாவ�, ஆ�சி ம+-� இைவைக9ட# ெதாட�6ெகாPட பிரபXச�, 
அத# ஆ+றல, அறி\, .ைற, ஒR$� எ#- ஒ! மனிதTட# பி#ன�ப�ட 
இய+ைகயி# தகவைம�6 ப+றிS� ெபா5 bதியாக\�, ெபௗத�க bதியாக\� ேவ� 
சிற�பாக விள�கிS4ள�. அேதேபா% தியான�, அத# பய#, நிைலக4, ெச8S� 
.ைற எ#- அைன 5 அ$க$கைளS� சாமானியT� ப1 5 ந#ைம ெப-� 
வைகயி% அ!ைமயாக 6�யைவ 54ளா�. 
 

அ#ப�கேள, அைலபாS� மனைத ெவ%வேதா, அட��வேதா எளித%ல. இைதேய 
தி!2ல!� “ஐ'5� அட�ெக#பா� அறிவிலா�” என உைர 54ளா�. மனைத 
தியான தி# 2ல�தா# ெவ%ல .1S� எ#பைத ஆசி�ய� அR தமாக 
விள�கிS4ளா�. உPைமையS�, ச திய ைதS� உண!� வைர மனமான5 
அQ த தி%தா# வசி�கிற5. ஆனா%, சாதக�# ைவரா�கிய தா[�, 
தியான தி# பயனா[�, அறி\� உண�\� ேச�'5 ெசய%ப,வதா[�, 
‘இ�கண’ தி% ேவg#றிய கவன தினா[�, மன� ஆ#மஒளியில ப�, 
ெச�ைமயைட'5 Q தமாகிற5, க�ம$க9� கைர'ெதாழிகிற5 எ#T� 
உPைமைய தி! Q'தர� த���கமாக விள�கிS4ளா�. 
 
ஒ! ெச% ப�ணாம திலி!'த உயி�,ேகாடானேகா1 பிறவிக9�, கால.� கட'5  
இ#- பல ��%லிய# உயி� ப�ணாம தி% எZவா- ெசய% ப,கிற5,அத# 
த#ைம தகவைம�6 எ#ன என பல hi�கமான தகவ%கைள த�'த 
ஆதார 5ட# அ!ைமயாக விள�கிS4ளா�. 
 

தி! Q'தர� இ'(ைல ஆ�கியதி# ேநா�க� எ#னவாக இ!��� என 
எPணிேன#. கிைட த பதி% “ேப�#ப நிதி நா# ெப+ற ெந,�ேப+ைற 
இZைவயக.� ெப!கெவன” எ#ற வ4ளல �ண� ெகாP, இதைன 
பைட தி!�கிறா�. “ஒ! விள�� பல விள�ைக ஏ+-வ5ேபா%” சக ஜ�வ#க4 
வி,தைல ெப+- ேபரான'த� ெப-� ெபா!�, இ'(ைல இய+றிய தி! 
Q'தர தி# ெதாP, சிற�க ேவP,கிேற#. 
 

இதி% ப1�ேபா� ப$� எ#ன? “�திைரைய ஆ+ற$கைர வைர���தா# 
a�,�ெச%ல.1S�. அத# பிற� தPண�ைர �திைர தானக தா# 
�1�கேவP,�” எ#- ஒ! ஆ$கில பழெமாழி உ4ள5.அ5ேபால, ஆ#ம 
ஞான� அைடS� வழிைய கா�,� (லிைன ஆசி�ய� த$களிட� ேச� 54ளா�. 
அதைன ப1 5, உண�'5,அTபவி 5,தியானி 5 பய# அைடய ந�$க4 
இ'(லி% aறியப1 உ$க4 அறி\ சா�'த உண�ைவS�, இ�கண தி% ஆl'5 
‘நிைல பிசகா’த கவன ைதS� வ1வைம�க ேவP,�. 
 
ஆனா% எதி[� நிதான.� த#ெனாR$�� ேதைவ. எ�ெபா!4 யாரா� வா8 
ேக�பிT� அ�ெபா!4 ெம8�ெபா!4 காPப5 அறி\ எ#- உைர தா� 
வ49வ�ெப!மானா�. இ'(ேல ெம8�ெபா!4 ப+றிய5தா#. த���கமாக 
ப1S$க4. “நா#” “என5” ேபா#ற ேதைவய+ற ெவளி�பா,கைள உதறி 
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வில�கி,தியான தி% ஊ#றி,திைள 5 இ�கண தி% உயி�ெகாP, ,ப�ணாம 
வள��சியி% ெம#ேம[� வள�'5, திகl'5 .+றறி\�, .+-ண�\� 
ெப!வ �றா�க.  
 
ம+றவ� அTப\� எ#-ேம ந� அTபாவமாகா5. நாேம .ய#-தா# 
அTபவ ைத ெபற ேவP,�.எைதSேம ேக�,�ெப-வைத விட, உண�'5 
அTபவி�பேத இ#ப ைத த!�, நிைல���. 
 

அள+ப�ய அறி\�, ஞான.�,ச�திS� ெகாPட ‘அPடசராசர பிரபXச  
ச திய தி# உைறவிடமான அ'த ஆதி2ல நி ய ச ய ேஜாதி பிரம தி# அ#6�, 
க!ைணS�, ெபற�ப�டாலி#றி, இ'(ல ஒ!வ� ைகயி% ப1�க� கிைட�கா5’ 
என நா# ந�6கிேற#.  
 

அ�ப1 கிைடக�ெப+றவ� இதைன ந#� ப1 5ண�'5, பயனைட'5 ெப!வாl\ 
வாR� வைர .1வ+ற ேபரான'த நிைலயான அhUதி நிைலைய ெப!விரா�க! 
இ-தியி% மீP,� பிறவா வர� ெப+- ேபா�வ �ரா�க!. 
 

அ#6ட# 

பா� தசாரதி ,    சி$க�U� .                      
                                                                 

 

                                                                                 ஓ� த  ச .  
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.#Tைர. 
 

ஆர�ப தி% ஒ!ெச% உயி�யாக, ஒ!ெச% ஒ! உடலியாக (சbரமாக )  5வ$கிய 

நம5 பயண� ெதாட�'5 ப%ேவ- நிைலகளி% சbர  ப�ணாமமைட'5, சbர 
ப�ணாமமைட'5 பலேகா1 அTபவ� ெப+- இ#- Qமா� எRப ைத'5 

1�%லிய# (Trillion: 1,000,000,000,000 ) உயி�களி# – ெச%களி# – ெதா��பாக, ஒேர 
சbரமாக ( உடலியாக ) மனித# எT� ெபய� ெகாP, ெசய%பா�, வ!கிேறா�. 

இ! ேவ- மனித உயி�களிட.� உ4ள அ1�பைட பP6 இ5தா#. அைன 5யி�[� 

இேத�ேபா#ற நிைலைமதா#.எைத ேநா�கி இ'த பயண� நட�கிற5? இ'த 

 பயண தி# வழி ஏ+ப�ட  ப�ணாம ‘அTபவ$க4’ இ'த ேநா�க தி+� 5ைணயாக 

வ!மா? அTபவ$க4 இ'த ேநா�க தி+� தைட ஏ+ப, 5மா? 
நம�� வழிகா�1 யா�? அTபவமா? ேநா�கமா? இ'த அTபவ$க4 எ%லா� நம5 

அைடயாள� ஆ�மா? 
உலகி% அைன 5யி�ன$களி# பா5கா�6�, நலT� மனித இன தி# ைகயிேலேய 

ஒ�பைட�க�ப�1!�கிற5. 

அைன 5யி�ன$கைளSேம  மனித�களி# இ'த அைடயாள$க4 

தா#வழிநட 5கி#றன!  

நைட .ைற வாlவி% சக உயி�ன$களி# 5யர நிைலைமகைள 

கவனி 5�ெகாP,தா#வாl'5 வ!கிேறா�.  ஏ# சக மனிதனி# 5யர 
நிைலைமக9�aட கைலய�படாம%தா# இ!�கி#றன!  

மனித# எ�ப1 வாழேவP,� என அைடயாள�ப, தியவ�க4, ம+-� அைத 

நி-வன�ப, தியவ�க4 , ம+-� கPைண 21�ெகாP, அ'த 

அைடயாள$கைள பி#ப+-பவ�க4, ம+-�  ‘தா# காணாம%’ ேபா8வி,ேவேனா 
எT� அ�ச தா% oண� தவறா5 அைடயாள�ப, 5பவ�க4 என,  இ'த 

விதவிதமான அைடயாள$க4 தா# த$க9��4 ேபா�1 ேபா�,�ெகாP, 

உலைக ஆ4கிற5. இ'த அைடயாள� தா# இ�ேபா5 நா� வசி��� இட� 

எ#றாகிவி�ட5.  

இ'த (% இ#ெனா! அைடயாள ைத மனித �ல 5��   தர�ேபாவதி%ைல. நம5 

ேதட%  பயண ைத ேத�கி நி- தியி!���   'அைடயாள$கைள' நம�� 

அைடயாள� கா�,கிற5 அZவளேவ!   

அ'த 2லாதார .R உPைம oண� தவறா5 த#ைன 

ெவளி�ப, தி�ெகாPேடதா# இ!�கிற5. அைத நா� தா# கவனி�பதி%ைல. இ'த 

(லி[4ள விபர$க9� அ�ப1 ‘அ5வாக’ ெவளி�ப�ட5தா#. இைத கவனி�க 

தவறியவ�க4 ம தியி% இ'த (ைல எRதியவ� ந%ல உய�'த ஞான� உைடயவ� 
எ#-�. இ#T� ெகாXச� அறியாைமயிலி!�பவ� இைத எRதியவ� ஒ! த���க 

த�சி என\� எPண�a,�. இெத%லா� அவரவ� அறியாைமயி% நிகR� க! 5.   

மீP,� a-கிேற# இ5 ெவளி�ப�ட5, உ$கைள�Q+றி எ�ெபாR5� 

ெவளி�ப�,�ெகாPேடயி!�ப5. சாதகனி# ப��வ 5�� ஏ+றா+ேபா% 

அவT�� உPைம அறிய வ!கிற5. ம+றப1 'க!வி%தி!' ெவ%லா� இ%ைல. 

இ�பிரபXச தி% உ4ள அைன 5  

உயிரi�க9ேம  க!வி%தி! அைம'த5 தா#. உ$க4 ேதட[�� ஏ+றவாேற 

உ$க9�� உPைம ெவளி�ப,கிற5. அேத�ேபா% ஒZெவா! நிைலகைளS� 

கட'5 ேதட ேவP1யதாக இ!�கிற5. அ�ப1 கட���ெபாR5 ஏ+கனேவ 
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ெசா%ல�ப�ட5 மாறி,இ�ேபா5 உPைமயி% ஒ! 6திய ெவளி�ச� ெத�கிற5.  ஒ! 

‘ப1நிைல’களி% தா# உPைமைய கPடைடய .1S�ேபா% இ!�கிற5. 

அதனாேலேய ஒZெவா! க�,ைர��� அ5 எRத�ப�ட ேததிையS�  

ெகா, தி!�கிேற#. 

இ'த 75 1�%லிய# ெச%க4  ஒேர உட% எT� மானிட உட% - உ$க4 மனித பிறவி - 
அ+6த தி[� அ+6த�. அ'த .த%  அiவிலி!'5 5வ$கிய பயண� இ'த மனித 

உ!ைவ அைடய Qமா� 350 ேகா1 ஆP,க4 ெதாட�'5 ப�ணாம.+- வ'54ள5.   
 
இைத நா� ச�யாக உபேயாக�ப, 5ேவாமா? 
 

 

 

 

R.Q'தர�           

 Gangavalli.                                                                       Mobile no : 9994852986                               
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மிக அ1�பைடயான ஒ! விஷய�. 22.6.10 

ஆ#மீக உலகி% உ4ள அைனவ!��� வண�க�.  மனித  �ல  சரீழிைவ  

த, 5 நி- த, அவசிய� நா� ஒ! 'மிக அ1�பைடயான' ஒ! விஷய ைத�ப

+றி இ�ேபா5 பா��ேபா�. அதாவ5 ஞான நிைல எ#ப5, இ'த மனித உயி!�

� எ%லா கால க�ட தி[�, எ%லா கலாசார தி[�, எ%லா ெமாழிகளி[�

, எ%லாவித பழ�க, வழ�க� உ4ளவ�களிைடேயS� ஒேர விதமாகேவ நிக

l'தி!�கிற5. 6 த�ட� நிகl'த ஞான நிகl\���, ேயQவிட� நிகl'த 

ஞான நிகl\���, .கம5 நபியிட� நிகl'த ஞான நிகl\���, இ'5 மத 

.னிவ�களிட� நிகl'த ஞான நிகl\���, மகா வ �ர�ட� நிகl'த ஞான நி

கl\��� ஒ! இ�மியள\ aட வி தியாச� இ!�க வா8�பி%ைல. இ5 ச�

யாக ஆ#மீக தி% உ4ள அைனவ!� எ'த  ம-�6மி#றி ஒ�6�ெகா49� 

உPைம.   ஒ! இய+பிய[�� 'நிgபண�' உலகி[4ள 

அைன 5நா,களி[�,அைன 5 ெமாழிகளி[�, எ%லா கலாசார தி[� 

ஒ#ேற தா#.ஒ! ேவதியிய[�� 'நிgபண�' உலகி[4ள அைன 5 நா,க

ளி[�, அைன 5 ெமாழிகளி[� ஒ#ேற தா#. ஒ! கணிதவிய[�� 'நிgப

ண�' உலகி[4ள அைன 5நா,களி[�, அைன 5 ெமாழிகளி[�, எ%லா 

கலாசார தி[�ஒ#ேற தா#. ஒ! தாவரயிய[�� 'நிgபண�' உலகி[4ள 

அைன 5நா,களி[�, அைன 5 ெமாழிகளி[�,  எ%லா கலாசார தி[� 

ஒ#ேற தா#. 

ஏ#?  

உயி�ய[�ேக aட 'நிgபண�' உலகி[4ள அைன 5நா,களி[�, அைன 

5 ெமாழிகளி[� , எ%லா கலாசார தி[�  ஒ#ேற தா#. 

ஆனா%? இ'த ஆ#மீக இய[�� ம�,� ஏ# இ தைன வித மத$க4? ஏ# 

இ தைன வித ேபத$க4?ஏ# இ தைன விதெகா4ைகக4? இ தைன வித  

கட\4க4?, இ தைன வித நி-வன$க4, இ தைனவித �!மா�க4, இ த

ைன விதமான ேபாதைனக4,இ தைன விதமான வழிகா�ட%க4?.    

இ தைன  வித  அTrடான$க4 ?  ஆ�மீக நிைல�� ஒ� உ�ைமதா� 

இ��க ���� . ஒ� விஷய�தி� அ� பைடயி� ஒ�#�� ேம� உ�ைம 

இ��க ���மா? ஒ�#�� ேம� இ�&தா� அ' உ�ைம அ�ல! 

தவிர*� உ�ைமைய தனி உண.* க��'�களா� அ�ல, அறிவிய� 

2லமாகேவ உ#தி ப3�த ����. உண.*� க��'� மனித4�� 

மனித� ேவ#ப5ட'. 

இ'த ஆ#மீகஇய[��� ஒ! அறிவிய% விள�க� அவசிய� ேதைவ. ெசா%

லேவP1ய விஷய$கைள ேந�ைடயாக ெசா%ல�a1ய அறிவிய% விள�
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க�. அ5 எ%லா நா�1ன!���, எ%லா இன தவ!���, எ%லா ெமாழியி

ன!��� ெபா!'5வதாக இ!�க ேவP,� .அ'த .ய+சியி% தா# இ'த க

�,ைரக4 எRத�ப,கி#றன.  

ஆ�, அறிவியலான ஆ#மீக நிgபண5�காக!.  

 

நம5 2ல�. 27.1.10 

 

சேகாதர, சேகாத�கேள வண�க�.இ'த வாl�ைக�� 'விள�க�' எ#ன? 

இ'த வாl�ைகைய வாlவ5 யா�?நா�தா# வாlகிேறா�.ச�! 

நா� யா�? நம5 2ல� எ#ன?நா�, ந� தா8, த'ைத வழிேய -இைணய�ெப+- 

வ'54ேளா�. தாயி# க!வி% உ4ள க! .�ைடயி% 46 
�ேராேமாேசா�க9�, த'ைதயி# வி'தiவி% உ4ள 46 
�ேராேமாேசா�க9� இைண'5 தாயி# மரபiவி% உ4ள 23 
�ேராேமாேசா�க4 ம�,�,த'ைதயி# மரபiவி% வ'த 23 
�ேராேமாேசா�க4 ம�,� இைண'5 ஒ! ெச% உ!வாகி, தாயி# 
க!வி% வள�'5 இ'த Uமி�� நா� வ'54ேளா�.  ச�!தா8,த'ைதய�# 

2ல� எ#ன? ந� தா8 உ!வாக இரP, ேப� காரண�. அவள5 தா8 ம+-� த'ைத. 

ந� த'ைத உ!வாக இரP, ேப� காரண�. அவன5 தா8 ம+-� த'ைத. ஆக! நா#� 

ேப�. அ'த நா#� ேப� உ!வாக, அ'த நா#� ேப�# தா8 த'ைதெயன எ�, ேப�.  
இ�ப1,2 – 4 – 8 – 16 – 32 – 64 – 128 – 256 – 512 - 1024 .  

 

1024  Ki  kibi  K  kilo 

1024  Mi  mebi  M  mega 

1024  Gi  gibi  G  giga 

1024  Ti  tebi    

1024  Pi  pebi    

1024  Ei  exbi    

1024  Zi  zebi    

1024  Yi  yobi 

 

(இ'த ‘1024’ எ#ப5 ந�ம CD ெமம� மாதி� ெத�கிறத%லவா? 1024 ைப�>( BITS)- ஒ! 

கிேலா ைப�>( K B) – 1024 கிேலா ைப�> - ஒ! ெமகா ைப�> ( MB)-1024 ெமகா 
ைப�> - ஒ! ஜிகா ைப�>( GB) இ'த 1024 எ#ப5 ஒ!'தனி'.R Qழ+சி ேபால 

ேதா#-கிற5. ) 

இ'த ெப!கி வி�S� .#ேனா� ச'ததி இ�ப1 இ! ேவ- 6ற தி[� வி�வைடகிற5. 

 

ஆக! நா� எ#னேவா .�பா�ட#, பா�ட#, அ�ப#, பிற� நா#, என�� அ, த5 எ# 

மக#என, இ'த மர6ஒேர வழியாக , ேந�ைடயாக வ!� மர6 என 

நிைன 5�ெகாP1!�கிேறா�. அ5 தவ-. அ5 ேந�ைடயான மர6 இ%ைல.  

உ# .#ேனா�க4 என ெசா#னா% அ5 ‘ஒ! நதி’யி# ந�ேரா�டம%ல! 

அ'த நதி தா8, த'ைத என இரP, கிைள பி�கிற5. இ#T� ெகாXச� .#ேன 

பா� தா%, அ'த இரP,��� நா#� கிைளக4 இ�ப1 1024 கிைளக4 வைரS� 

ேபாகிற5. 

இ! ேவ- வி�\ அ,��களிலி!'5 வ!� 'உயி� பP6�a- நிழ% விைசக4' 

ஒ#ைற ஒ#-ச'தி��மிட 5 - பதிவாகி உ!வா�� உயி� 'நா�'. 
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 நம5 2ல�ஒ! வழி�பாைத அ%ல!இ! 'ேவ-' வழி�பாைத!. 

ந� இட�6ற பாைதயி[� , வல�6ற பாைதயி[� 

இ!ேவ- உலக$க4 அகP, ,வி�'5, பர\கிற5. 

 

வலிS� - Qக.�.19.3.10 
நா# எ#ப5 வலி உண��சி. உ6க7ைடய  'நா�' எ4� த� �ைன ைப 
:�� வி3வ' உ6க7ைடய வலிஉண.;சியா��. மனித� வலிைய 
உண�� ெபா>' தா� நா� எ�கிற த��ைன பா� அைத த3�' 
நி#�த பா.�கிறா�. 'நா#' எ#பைத நா� உண!� வித� இ5தா#.( அ5 
�ைற உண��சி )அ5 உட% எT� எ%ைல�� உ�ப�, உணர�ப,வ5. 
அ'த .Rநிைல  ( நிைறநிைல )எ#ப5 Qக உண��சி. இ5 எ%ைலய+ற 
த#ைமயி% உணர�ப,வ5. 
அ'த Qக உண�ைவ உண�வ5 'நா#' அ%ல! எ�.4 இ!��� அ'த 
.Rநிைலேய  அ�Qக ைத அறிவ5.                                                               
(அதாவ5 அ'தஎ%ைலய+ற .Rநிைலச�தி நா#எT� உட% 
எ%ைலையS� உ4 அட�கிய  .Rைம. அ'த எ%ைலய+ற .Rநிைல 
விகசி�ைப உட% எT� 'எ%ைல��4' அட�கி ைவ தி!�ப5 தா# 
தவி�6,- அதி% உண!� உண�\கேள வலி.) 
எ'த உண�வானா[� உட% எ%ைல��4 உணர�ப,�ேபா5 அ5 
வலிைய சா�'ேத உணர�ப,�.-அ5 �ைற உண�ேவ!  
எ'த உண�வானா[� அ'த எ%ைலய+ற விகசி�பி% உணர�ப,�ேபா5 
அ5 Qக உண�வாகேவ உணர�ப,�. 
ஆக! வலி 'நா#', Qக� '.Rநிைல'. 
வலி�� உடேல எ%ைல. Qக 5�� எ%ைலேய இ%ைல. 
-(அ'த எ%ைலய+ற .Rநிைல விகசி�ைப உட% எT� எ%ைல��4 
அட�கி ைவ தி!�ப5 தா# தவி�6,பத+ற�. -அதி% உண!� 
உண�\கேள வலி ) 
-உட% எ%ைல��4 அட�கி ைவ தி!��� அ'த விகசி�ைப 
க�டவிl 5 வி�டாேல ேபா5�- 
அ5 எ%ைலய+ற நிைலயி% த# Qய Qபாவ 5�� வ'5 வி,�. 
நம�� தவி�6� இ%ைல, வலிS� இ%ைல,தி!�தி, தி!�தி, தி!�தி,  
ஒேர பரம Qக� ம�,ேம! 
 
 
4, நிைறவான Uரண நிைல 11/6/11 
இ�பிரபXச தி% உ4ள எ%லா ெபா!�கைளS� ேபால ந�$க9� ஒ! 
ெபா!4தா#. (இ பிரபAச�தி4ைடய ெபா�B. )உ$களி# 'வாழேவP,�' 
எT� வி!�பேம மனமாக வி! தியாகி ெசய%ப,கிற5 எ#பைத நா� 
உணர ேவP,�. இ'த மன� உ!வான வரலா- - த# உயி!�� 
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ஆப ைத உPடா��வ5 எ5? தன�� பா5கா�பாக இ!�ப5 எ5? 
எ#பைத�ப+றிய தகவ% ெதா��ேப 'மன�' .( memory) மன� இத# 
அ1�பைடயிேலேய ெசய%ப,கிற5. உ$க4 மனதி% எR� எ%லா 
சி'தைனக9� , நிைன\க9� உ$களி# 'பா5கா�பி#' 
அ1�பைடயிேலேய நிகlகிற5. - எ#பைத நா� அறிய ேவP,�.  ( வாழ 
ேவP,� எT� ஆைச மைற'5 வி,�ேபா5 ) உ$க4 மன� 
ஓ8ெவ,�க வி!�6கிறைத அறிவ ��க4. வாR� ஆைச இ!���வைர 
மனதி# ஓ�ட ைத நி- 5வ5 மிக\� கrட�. ந� வாR� ஆைசேய 
மனமாக ெசய%ப,கிற5.  
நா# யா�? நா# எ#ப5 இ'த உடைல, உயிைர பா5கா�6ட# 
வள� தி�ெகா49� ஒ! த#.ைன�6 மன இய�க�.( இ'த நா#, 
மனித�க7��  ம�,ம%ல வில$�க9��, பறைவக9��, 6R, 
U�சிக9��,மர�, ெச1, ெகா1க9��� , hPiயி�க9��� உ4ள5) 
ச� இ'த உட%, உயி� இ#T� Qமா� ப 5 வ!ட தி+� தா$�� என 
ைவ 5�ெகா4ேவா� அ5வைர�� உPடான பா5கா�6�� ேதைவயான 
ெபா!ளாதார நிைல, �,�ப நிைல, ச2க நிைல எ%லா� ச� 
ெச8தாகிவி�ட5.பா5கா�6 {ழ% நிைறவாகிவி�ட5. இனி 'இவ#' இ$� 
வ'த ேநா�க ைத கவனி�க ேவP,�. இவ# இ$� வ'த5 இவ# 
வி!�பி அ%ல! (இ$� இவனாக ெசய%ப,வ5 பிரபXச ச�திேய).இ'த 
இய+ைகேயா நிைறைவ ேநா�கிேய ெசய%ப,கிற5. ச�, நா# அ, 5 
ெச8ய ேவP1ய5 எ#ன? 2#- நிைலகளான 1, பிரபXச நிைல 2,நம5 
மன நிைல 3,மன நிைலைய கட'த 'நிைறவான' Uரண நிைல. இவ+றி% 
நா� ந� தியான தி# 2ல� நிைறவான Uரண நிைலயி% நி#- 
நிைறவான Uரண தி% (complete)லயி�ேபா�.  
 
                         5,  மனதிட� மா�1�ெகாPட மனித�க4. 17.6.10 

ேந+- ந4ளிரவி% இ5 நட'த5. எ�ேபாேதாஆ$கில சினிமாவி% பா� த 
ஒ! இட� மாதி� இ!�கிற5. ெப�ய மைல ெதாட�. ஒ!   மர�   
ெச1�aட    இ%ைல, ெப!�, ெப!� ெச'நிறபாைறகளா% ஆன 
உய�'தமைல.ெச�6 உேலாக தா%  உ!வாகிய  மாதி� . .க,க4 
வான ைத ெதா�,, ேமேல கவிl'5 நி+கிற5. மைலயி# அ1வார தி% ( 
மைலயி# ம1யி% )அம�'5 இ!�கிேற#. Q+-� {ழ மைலக4.இ#T� 
சிலகா�சிகளி% �ள-ப1க4 'லாஜி�'ேக இ%ைல.( அனா%  ஒ� 
அ1�பைடயி% 'லாஜி�' இ!�கிறமாதி� தா# ேதா#-கிற5 ) ( ஏ#? 
'லாஜி�' இ%லாத மாதி�S� இ!�கிற5?'லாஜி�' இ!�கிற மாதி�S� 
இ!�கிற5?) என5 இட5 பாதியி% ம�,� உண�கிேற#. வல5 பாதி 
6லனாகவி%ைல. ஒ! க!�6 நிற '��'சான( rich ) க���ட�. அத# கீ 
ேபா�� ப�ட#க4 உ!Pைட, உ!Pைடயாக ெவPணிற . 5ேபால 
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மி#Tகிற5. எேதா ஒ! ட\# ேலா, ெகா,�கிேற#. க����ட� 
>பீடாக இய$�கிற5. ஆனா% ட\#ேலா, நிைற\ ஆகவி%ைல. 
அத+கான காரண கா�ய� 6�யவி%ைல. ஏ#?, ஏ#?, மீP,� மன� 
ேத,கிற5. 
ேத1, ேத1 ஓ1னா% ெகாXச �ர� ேபானா% பாைத 
அைட�ப�1!�கிற5. எ%லா பாைதக9ேம ச+-, ச+- �ர தி% 
அைட�ப�, கிைட�கிறதாக தகவ% வ!கிற5. ேதட%, ேதட%, ேதட%. 
ஒேர அவ>ைதயாக இ!�கிற5. வலி உண.வி� எ�தைன வித ேபத6கB 
இ��கி�றனேவா,அ�தைன வித ேபதமான வலிகB ேதகெம6�� 
அைலகி�றன!  2�Q திண-கிற5, இ'த மாதி�யான அவ>ைதைய 
இ5வைர ப�டதி%ைல. மனQ வலி�கிற5. இனி உயி� வாழேவ .1யா5. 
ேச  இ'த  வாl�ைகைய  வாlவைத  விட  நி�மதியாக  ெச 5�ேபாகலா� 
.  
எ# மனைச எேதா உ!வ� இ%லாத பலமான மாய�கர� பிைசகிற5. 
மனித# இ'த ெதா'தரேவா, வாlவைதவிட இற'5 ேபாவ5 நி�மதி.( 
இ�ப1 எZவள\ ேநர� நட'த5 எ#ப5 ப+றி ஞாபக� இ%ைல. ) - 
இற'5 வி�டா% நி�மதி எ'த பிர�ைனS� இ!�கா5. என��  எ'த  
வித  உண��சிS�  இனி  ேவPடா�  நா#  இற'ேத  வி,கிேற# . 
சா\��  எ#ைன  ஒ�6�ெகா, 5  விட  எ தனி�கிேற# .  
'தி,�'ெகன ��க திலி!'5 எR'ேத#. இற'தி!'தா%  நி�மதியாக  
இ!'தி!��� . கP விழி 5�பா� ேத#.க1கார தி% மணி இரP,. 
ந%லேவைள இ5 ெவ-� கன\தா#, இ5 ப�ைச�ெபா8. ேவ-  
கனவா%  ஏ+�ப�ட  நிகl\க4 . அ�பாடா பிைழ ேத# . இ!'தா[� 
ச'ேதக�ப�, வ ��1லி!'த க����டைரS� பா� ேத#.அ5 21 
ைவ தி!'த ப1தா# இ!'த5. (+-�� (- இ5 கன\தா#. 
சி-ந�� கழி 5வி�, வ'5,மீP,� ப, 5 'ச� நி�மதியாக இனி 
�$�ேவா�' என, கPகைள 21 �$க�ேபானா% , மீP,� அேத 
க����ட� கா�சி�� வ!கிற5. மனசி% ேலசாக வலி 5வ$�கிற5. 
ச+-� {ழ பாைறயா% ஆன மைலக4. ேச! ெவ-� மனசா% வ'த 
ேகாளா-.இ'த  மனதிேல  எ#ன�க#றாவி   அ�ப1  இ!�கிற5 ? மனQ   
எேதா 1ைரவ� இ%லாத ரயி% ேபால  த#னி�ைசயி% 
ஓ1�ெகாP1!�கிற5. அ5\� எ#ைனS� ேச� 5 இR 5�ெகாP,. 
ெப�1��4ேள  ந�  எ5ேவP,மானா[�   ெச85  ெகா4ளலா� , 
ஆனா%  ரயி%  த#னி�ைசயாகேவ  ஓ1�ெகாP1!��� . எR'5 
அம�'5 ெகாPேட#. இனி கPைண 21 �$க�ேபாவதி%ைல. ஏ# 
இ'த மனQ எ#ைன இ�ப1 வைத�கிற5? ஏ#? இ'த மன� எ# 
க�,�பா�1+� வர ம-�கிற5? என��� மனQ��� இைடேய 
இZவள\ ெப�ய இைடெவளி எ�ப1 ஏ+�ப�ட5? இ'த மனQ�� ச�வ 
Qத'திர ைதS� ெகா, 5 எ#ைனS� அதனிடேம .Rசாக 



 - 14 - 

 

ஒ�6�ெகா, 5 ைவ தி!�ப5 அ�ேபா5 அறிய வ!கிற5. எ# வச� 
எ'த அதிகார.� இ%ைல. ச�வ அதிகார.� த# ைகயி% ைவ தி!�கிற 
ச�வாதிகா�ேய இ'த மன�தா#. எ# .R உ�ைமையS� அதனிடேம 
அ1ைம சாசன� ேபா�, ெகா, தி!�கிேற#.த�பி�க .1Sமா? ஏதாவ5 
வழி இ!'தா ெசா%[$க?  

                          6, ந� வ4ள[�� ஒ8\ ெகா,�ேபா�. 21.6.10 

   

உ$க4 மன� உ$க9�� நிைன\ ெத�'த நாளிலி!'5, உ$க9�காக 

இைடயாறா5, இர\ பகலாக உைழ 5 வ'தி!�கிற5. அ%ல5 அத# மீ5 ந�$க4, 

ச+-� ஈ\ இர�கமி#றி, ெகாXச.� தா�சPயமி#றி அதனிட� - உ$க4 

Qயநல தி+காக - இைடயாறா5 ( ெகாXச ேநர.� ஒ8\ இ#றி ) ேவைல 

வா$கியி!�கிற��க4. உ$க4 மனேமா த# ச�திையS� மீறி உ$க9�காக 

உைழ 5�ெகாP, இ!�கிற5 'இ#T�' ஒ! அ1ைம�ேபால . அதனிட� 

'த#ைனேய தியாக� பPi� வ4ள% த#ைமS�' உ4ள5. ந�$கேளா ஒ! 

ெசா�சான ேப�வழி. அனா% உ$க4 மன� அ�ப1ய%ல! உ$கைள .R5மாக 

உ$க4 மனதிடேம ஒ�பைட 5வி�ட ேசா�ேபறி ந�$க4. ந�$க4 ஒ! மாெப!� 

ேசா�ேபறி.உ$க9�காக உ$க4 மன� எ, 5�ெகாPட .ய+சிக4 ஏராள�, 

ஏராள�. அ5 ப�ட கrட.� ெகாXசம%ல! உ$க9ைடய அைன 5 

ேதைவகைளS� அ5 நிைறேவ+றியி!�கிற5. உ$க9ைடய 5� இ�ைசகைளS� 

aட அ5 நிைறேவ+றி ெகா, 54ள5. உ$க9�� அரணாக, பா5காவலாக, 

உ$கைள ர�சி��� ர�சகேன உ$க4 மனம தா#. அ�ப1�ப�ட உ$க4 மன5�� 

ைகமாறாக ந�$க4 எ#ன ெச8ய�ேபாகிற��க4 ? �ைற'தப�ச� உ$க4 மன5�� 

ெகாXச� ஓ8வாவ5 ெகா,�கலா�. இ#றிலி!'5 அத+� ெகாXச, ெகாXச ேநர� 

ஒ8\ ெகா,�க ஏ+பா, ெசS$க4 உPைமயாகேவ ந�$க4 ந#றிS4ளவராக 

இ!'தா%! ந�$க4 உ$க4 மன5�� ச+- ஒ8\ ெகா,�க வி!�6பவராக 

இ!'தா% இ'த உதவி��றி�ைப கவனி 5 ப1S$க4.  

 

* �றி�6 : உ$க4 மன� எ#ப5 உ$கைள கா�பா+றிவ!� , உ$க4 த#.ைன�6 

அைம�6. அ5 த#னிகர+ற ச�தி. அ5 ெசய%ப,� விதமான5 உ$கைள 

ைமய�ப, திேய ெசய%ப,�. உ$கைள�Q+றி நட��� நிகl\களி% , உ$க9�� 

இைட�- உPடா��� ெசய% ஏதாவ5 ( அ%ல5 அத+கான காரண$க4 ஏதாவ5 ) 

நட�கிறதா? எ#பதிேலேய கவனமாக இ!���. உ$கைள Q+றி நட��� 

ெசய%களி% ம�,ம%ல , உ$க9��4 எR� எPண$கைள aட அZவPணேம 

கவனி��� த#ைமSைடய5. அZவள\ 5%லியமான கவன� ெகா49� உ$க4 

மன5�� ஒ8\ ெகா,�ப5 எ#ப5 , அதTைடய 5%லிய த#ைம�� �ைறயாத 

கவன 5ட# விழி�6ண�ேவா, இ'த மனதி+� ச+- ஒ8\ அளி�கேவP,�. 

ந�$க4 ஒ! �ய விழி�6ண�ேவா, ஏகா'த த#ைமயி% கவன� பிசகாம% நட'5 

வ'தா% -( இ�ேபா5 மன� ச+- Q�மா இ!�கா5. அZவ�ேபா5 இய$க ெதாட$��. 

பாவ� அத# பழ�க ேதாஷ� அ5) - இ�ேபா5 மனேதா, வாXைசயாக ேபசி அைத 

ஓ8ெவ,�க ெச8ய ேவP,�. உ$க4 மன5�� அZவ�ேபா5 ஒ8\ 

ெகா,�ப5தா# ந�$க4 அத+� ெச8S� ைக�மா-. இZவள\ நா4 அ5 உ$கைள 

கா�பா+றி வ'த5ேபால, ந�$க9� அைத கா�பா+ற ேவP,�. இ5வைர ஒ! த�விர 
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விழி�6ண�\ உ$க4 மனதிட� ெசய%ப�ட5 ேபால , இனி அேதயள\ த�விர 
விழி�6ண�ைவ உ$க4 கவன தி% எ, 5�ெகா49$க4 அZவளேவ.  
  
 

                             

 

                                                 7, இைண�6 23.6.10 

ந�$க4, நா#, இ'த U�சி, அ'த �திைர, அ'த நா8, இேதா இ'த மர�, U 5 �[$�� 

இ'த ெகா1,ஒ! எ-�6, எ5\ேம தனி, தனி ெசய%பா, உைடயதாகேவ இ!�கிற5. 

இ'த Uமி, அ'த நிலா, 6த#, Q�கிர#, வியாழ#, சனி என கிரக$க9� தனி, தனி 
ெசய%பா,க4 உ4ள5தா#. ந�ேமாட {�ய#, ம+-� ந�ச திர$க9� தனி,தனி 
ெசய%பா,க4 உ4ளைவதா#. உ$கேளாட பா%வ �தி மPடல� ,அேத�ேபா#ற 

ேகா1�கண�கான மPடல$க4 அைன 5ேம தனி,தனி ெசய%பா,க4 

ெகாPடைவதா�. ஏ#? ஒZெவா! அi�க9ேம தனி, தனி ெசய%பா,க4 

ெகாPடைவதா#. ந� தியான தி% , தியான தி# அைமதியி% , அைமதியி# 

ஆழ தி%, ெவளிSலக ெதாட�ைப தாP1, எPண�,அக கா�சிகைளS�, மனதி# 

ெசய%பா,கைளS� தாP1, மனம+ற ெவளியி% , உட% இ!�6ண�ைவS� கட'5, 

ஆl'த ேமான தி%,- நா#, ந�, அ5 எ#ற விக%ப� இ#றி, அைன 5 ெபா!�களி# 

அ1�பைட இைண�பாக , விக%பம+ற ஓ� ஒ�ைமSண�\ 5ல$�கிற5. இ5 

ஒZெவா! ெபா!ளி# அ1�பைட த#ைமேய . ஒZெவா! அiவி# 

அ1�பைட த#ைமS� இ5ேவ. இத# உண�\த#ைம மி# த#ைமயதாக 

இ!�கிற5. அைன 5 ெபா!�க9ேம அ1�பைடயி% மி# 

த#ைமயதாகேவS4ள5.இ'த பிரபXச� ெதாட$�.# இ!'த5� ெவ-� மி# 

ம�,ேம! இ'த சமநிைல மி#த#ைம, நிைலமி#, ேந� மி#, எதி�மி#, என 

விக%பமானதாேலேய இ�பிரபXச� ேதா#றியி!�கிற5. ( இ'த பிரபXச தி# 

அ1�பைட 'அலேக' அiதா#. ( நம5 அ1�பைட 'அல�'� அiதா#. ) அ'த 

அi\� 2#-வித மி# 5க4களாலான5 . 1,ேந�மி# 5க4, 2, எதி�மி# 5க4, 3, 

நிைல மி# 5க4. ஒ! அiவி# உ!வ தி% (- ��%லியனி% ( 100,000,000 ) ஒ! 

ப�திதா# ெக�1யான உ�ப�தி ( க!ைமய�) இ'த ப�தியி% ேந�மி# 5க9�, 

நிைலமி# 5க9� அட�'5 பிைண'54ள5. அiவி# ெவளிவ�ட தி% எதி�மி# 

5க4க4 Q+றிவ!கிற5. இைடயி% இ!��� மீதிெய%லா� ெவ+றிட�தா#. 

ெப�தாக இ!��� இZ\லக� ந�$க4, உ$க4 நா+காலி, இ'த க����ட�, ஆகிய 

யா\� ெப!�பா[� ெவ+றிட தா% ஆன5தா#. இ!�பிT� நம5 உட[�, 

ெபா!�க9� ெக�1யாக இ!�பத+� காரண� 'அiவி# க!ைவ�Q+றி 
ேமக�ேபா% {l'தி!��� மிக விைரவாக Q+றிவ!� எதி�மி# 5க4களா%தா#'.) 

இ'த அகிலேம ெவ-� மி#ேனா�டம�,� உைடய5தா#.அ'த சம நிைல மி# 

த#ைமேய நம5 தியான தி% உணர�ப,கிற5.  

இ'த ஒ�ைமSண�ேவ அைன ைதS� இைண�கிற5.நம5 ஆl'த அ1�பைட 

உண�வான இ'த மி#த#ைம ந�ைமS� த#ேனா, இைண�கிற5.  
 

                                8, மி# கா'த அைலக4 . 24.6.10 

மி# 6ல ைத அைச���ேபா5 அ$ேக கா'த அைலS�, ஒ! கா'த 6ல ைத 

அைச��� ேபா5 அ$ேக மி# அைலS� ேதா#-கி#றன. - மி# 6ல.�, கா'த 

6ல.� அ, த, 5 மாறி மாறி� பர\வதாக ேஜ�> ேம�>ெவ% எ#பவ� ஒ! 
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சம#பா�ைட உ!வா�கினா�. அைத நா� மி#கா'த அைல எ#கிேறா�. ‘ஒளி 
எ#ப5\� அ5ேவ’. {�ய ஒளி, விள�ெகாளி, ேர1ேயா அைல, ெந!�பிலி!'5 

வ!� அன%, 6ற ஊதா�கதி�, x-கதி�, கா�மா கதி�, ஆகிய அைன 5� ப%ேவ-வைக 

ஒளிகேள. அைன 5� மி# கா'த அைலக4 �,�ப தி# அ$க தின�கேள. 

ந#றி :: அi, உயி�, அPட�. ...கைல�கதி� அ�சக�. ேகாைவ. 

                                         9, �வாPட உலக� 24.6.10 

ஒ! �வாPட ஆ+றலான5 ( எதி� மி# 5களான ) எெல��ராைன 

ெபா- தவைரயி% மிக மிக .�கியமானதாக இ!�கிற5. இரP,� ஒ#ேறா, 

ஒ#- உறவா,� ேபா5 எல��ராT�� ெப! த விைள\ ஏ+ப,கிற5. ஒ! 

ெபா!ளி# அளைவ 10^ -27 cm எ#- எPணி�ெகா49$க4. அ�ெபா!ைள ப�க� 

ப�கமாக அ,�கி 1cm ந�ள� வைர ைவ�க .ய[$க4. எ தைன ெபா!4 ைவ தா% 

1cm ந�ள� கிைட��� என பா� தா% அ5 10^27 எ#பைத ெவ-� கண�கி# 

உதவியா% ெசா%லிவிடலா�. இனி 10^27 எ#றா% எ தைன எ#- பா��ேபா�. 

ச��கைர ப!�ைக ஒ#- 1mm இ!�கலா� 10^27 ச��கைர ப!�ைககைள ப�க� 

ப�கமாக அ,�கினா% அ5 ஒ! பி%லிய# ஒளியாP,க4 ெதாைல\ �ர� 

ெச%[�. இ'த பிரபXச ைத கா�1[� ச��கைர 5க4 எ'த அள\�� சிறியேதா 
அ'த அள\�� �வாPட உலக� ச��கைர 5கைளவிட சிறிய5. நம�� 

பிரபXச தி# விQவgப� ஒ! ப�க.� , அiவி# h�ப தி+�� h�பமான அள\ 

இ#ெனா! ப�க.� இ!�கிற5. நா� ந,வி% இ!�கிேறா�. 

ந#றி :: அi, உயி�, அPட�. ...கைல�கதி� அ�சக�. ேகாைவ.  

 

                       10,  அறி உண� h�ப ம�ட$க4. 24.6.10 

இ'த பிரபXச� எ�ப1 இ!�கிறேதா - ஒேர .R�பிரபXசமாக, பா%வ �தி 
மPடலமாக, ந�ச திர$களாக, Uமியாக, க%லாக, மPணாக, ந�ராக, 

ெச1,ெகா1களாக, ெபா!ளாக, உயிராக,2ல�aறாக,உயி�ெச%லாக, அiவாக, 

அiவிT4 அைம'த மி# 5க4களாக, 5க4கைள உ!வா��� மி# கா'த 

அைலகளாக, மிக h�பமான �வாPட ஆ+றலாக - ஒ8\ நிைலயி% இ!��� 
சமநிைல மி#கா'த அைலகளாக - இ�ப1 ப%ேவ- ம�ட$களி% இ�பிரபXச ைத 

நா� அறிய.1S�. 

நா� எ$கி!'5 அளவி,கிேறாேமா அ'த தள ைத 'ஆதார தள�' (frame of reference) 

எ#- அைழ�கலா�. �வாPட ஆ+றலி% 5வ$கி , மி# கா'த அைல,அi 5க4, 

அi, 2லக�, க%, மP, Uமி,ந�ச திர� ,பா%வ �தி, பிரபXச� இ�ப1 விகசி�கிற5.  

அ5ேவ அ1�பைட h�பமாக ேநா�கினா%, பிரபXச�,பா%வ �தி, ந�ச திர�, Uமி, 
உயி� , 2லக�, அi, மி# கா'த அைலக4, �வாPட ஆ+ற% என 

hiகி�ெகாP, ேபாகிற5.  

இதி% மனித# இ!���(frame of reference) 'ஆதார தள�'எ5ெவன அறிவ ��களாக!  

 

ந�ைம விட அகPட,வி�வான Uமி, நடச திர� , பா%வ �தி, பிரபXச� - இ'த 

'ஆதார தள$கைள' அறி'5ணர நா� நம�� ெவளிேய பயண� ேம+ெகா4ள 

ேவP,�.அ%ல5 ெதாைல ேநா�கியா% பிரேவசி�கேவP,� ெவளி ேநா�கி. 
 

மனிதனி# கிைட ம�ட தி% உ4ள ெச1ெகா1,ெபா!4,கா,, மைல, நதி ம+-� 

ந�$க4 எ�ப1 எ5ெவ%லா� உPைம என ந�பி வாl'5 ெகாP1!�கிற��கேளா 
அைவக4 அைன 5�. ( ேதா+ற பிரபXச� ) இ�ேபா5 5ல$�� ந�.ைடய ஐ'5 
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6ல#களாேலேய அறி'5ணர .1S�.இ5ேவ நம5 'ஐ�6ல#ஆதார தள�'.  

மனிதைன விட Q!�கமான 2ல�a-, அi,மி#கா'த அைல, �வாPட� ஆ+ற%. 

ேபா#ற மிக h�பமான அறிSண�ைவ,('ஆதார தள$கைள') - ெபா!�களா% 

க�ட�ப�ட இ'த உடைல .R ஓ8வி% இ! தி நா� 'ந�.4ேள'( inner travel) 

பிரேவசி�பத# 2லேம - உடைல அைசவி#றி ஓ8வி% இ! தினா% மன� தாேன 

ஓ8வி% ஒ,$��- மன� கட'5, நம5 அ1�பைட இ!�6ண�வி% ( தியான தி%) ந� 

அறிSண�ைவ நி- தினா% அi தள�,மி#கா'த அைல தள�, �வாPட 

ஆ+ற%தள� ஆகிய இ'த 'ஆதார தள$களி%' சXச��க .1S�. 

 

நா� கPகைள 21 ஆl'த தியான தி% இ!���ேபா5 நா� இ!��� ( மனித 

ம�ட தாலான 'ஆதார தள' )உண�ேவயி%லா5 இ!�கிற நிைலேய அi தள�.( 

'அi ஆதார தள�' ). ந� 6!வ ம தியி% ேதா#றி பிரகாசி��� ஒளிேய மி#கா'த 

அைல தள�.( 'மி#கா'தஆதார தள�' ). 

எ$�� ந��கமற நிைற'5 நி+�� Uரண த#ைமேய �வாPட ஆ+ற% 

தள�.('�வாPட நிைல ஆதார தள�' ). 

 

1, பிரபXச நிைல ஆதார தள� 

2, உ,மPடல நிைல ஆதார தள� 

3, ந�ச திர நிைல ஆதார தள� 

4, கிரகநிைல ஆதார தள� 

5, உயி�நிைல ஆதார தள� ( 2ைள, மன�) 

6, 2லக� ஆதார தள� 

7, அi நிைல ஆதார தள� 

8, மி#கா'த அைல ஆதார தள� 

9, �வாPட நிைல ஆதார தள�  
 

 

                                             உண�\ தகவைம�6. 26.6.10 

நம5 காைல ேநர ஆl'ததியான நிைலயி% நம5 6!வ ம தியி% ஒளி�பிரவாக� 

ேதா#-�. அ'த ஒளி�பிரவாக� ந� உட% .Rவ5� Qட�வதாக\�, ந� ஒZெவா! 

அ$க.� Qட�வதாக, ந�.ைடய ஒZெவா! திQ\� Qட�வதாக, ந�.ைடய 

ஒZெவா! அi\ேம Qட�வதாக, ஏ# அ'த அi�களி[4ள ேந�மி# 5க4க4, 

எதி�மி# 5க4க4, நிைலமி# 5க4க9� Qட�வதாக பாவி 5 வர அ'த ஒளி�Qட� 
உண�\ தP,வட தி% Qட�'5 , அ'த ஒளி தP,வட� பிள'5 (ஒளி 5ல$கி 
'நா#' எT� 'நிழலான கவன�' மைற'5 ெதாைலய ) இ�ேபா5 ஏக ஒளி�பிரவாக� 

ேதா#-�. எ�ேபா5�, எ$��, எதி[� ஒளிேய . இ'த ஒளி த#ைமேய மி#கா'த 

அைல தள�. இ'த ஒளிநிைலயி% ந�$க4 எZவள\ ேநர� ந�1�க .1Sேமா அ'த 

அள\�� உ$க4 அறி\ ெத4ள  ெதளிவா��. ( இ5 (+-�� (-  

ச திய�) இ5 அறிவி% இ�ப1 மா+ற ைத ெச8வேதாட%லாம%, உ$க4 உ4ேள 

நிகR� உண�\ தகவைம�ைபS� ச�ீ ப, 5கிற5. ( இ'த உண�\ தகவைம�ேப 

ச�வ.�) ஆைகயினாேலேய 6 த�பிரா# இ'த உட[�� ெவளிேய நிகR� 

பிரபXச ைத�ப+றிேயா, ம�களா% ந�ப�ப�,�ெகாP1!'த, இ'த அPட 

6வன$கைள ஆ�கி, கா 5�ெகாP1!�பதான 'கட\4' ப+றிேயா அவ� எ5\� 

ம�க9�� ெத�வி�கவி%ைல. எ#ப5 இ$� கவனி�க�பட ேவP1ய ஒ#-. இ5 
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இ�ப1யி!�க, இ'த தியான நிகlைவ ந�$க4 தின.� ஒ! �றி�பி�ட ேநர திேலேய 

ெச85வர% ேவP,�. இ5 மிக .�கிய�. இைத ந�$க4 ஒ! �றி�பி�ட 

ேநர திேலேய ெச85 வ!வ5 , உ$க4 உண�\த#ைமயி% ஒ! ந%ல மா+ற ைத 

ஏ+ப, 5� ஒ! தைலசிற'த உ தி.  
 

                  Qவாச.�, மி# ம+-� கா'த 6ல#க9�. 29.6.10 

காைல தியான தி#ேபா5 ஓ� சாP1$ பயி+சி .1 5 'நா1Q தி' எT� 

Qவாச�பயி+சியி#ேபா5 வல5 நாசிைய 21 , இட5 நாசி வழியாக உ4ளி!��� 

கா+ைற சரீாக , மிக சரீாக, கா+ைற ெம5வாக நட தி , ெம5வாக, மிக ெம5வாக 

நட தி ெவளி விட% ேவP,�. .R�கா+ைறS� ெவளி வி�டபி# , அ�ப1ேய அேத 

நாசியி% Qவாச�கா+ைற உ4ளிR�க ேவP,�..1'த ம�,� நிைறவாக கா+ைற 

இR 5, Qவாச�ைபைய நிைற 5 , பி# இட5 நாசிைய 21, வல5 நாசி வழியாக 

உ4ளி!��� கா+ைற சரீாக , மிக சரீாக, கா+ைற ெம5வாக நட தி , ெம5வாக, மிக 

ெம5வாக நட தி ெவளி விட% ேவP,�. இ�ப1 ெம5வாக, மிக ெம5வாக எ#ப5 

ஒ! நைடயாக அ%லாம% ஒ! ஆைமயி# நக�வாக நக�த% நல�.எZவள\ 

உ$களா% .1Sேமா அZவள\ தாமதமாக , ( இ5 ந�Pட காலமாக தியான� ெச85 

வ!பவ�களா% ம�,ேம .1S�) இ'த நக�த% ச+- நி#றா[� , அ'த 

'அைசவ+றகண�' உ# hக�\ தள� .Rைம��� ஒளிபிரேவசி���. அ�கண� ந� 
ஒளி த#ைமையயைடவா8.இ�ப1 ஆl'5 ந�1 த Qவாச�பயி+சி ெச8ேவா� 
இ'நிைலைய அறி'5ணர .1S�. இ'த 2�Q�கா+றி# அ1�பைட ( இய+பிய% 

{ திர� ) எ#னெவ#றா%, நா� வல5 நாசி வழியாக உ4 இR��� கா+- நம5 

உண�\ மPடல தி+� கா'த�6ல ைத வலிைமயைடய ெச8வதாக\�, நம5 

இட5 நாசி வழியாக உ4 இR��� கா+- நம5 உண�\ மPடல தி+� மி# 

6ல ைத வலிைமயைடய ெச8வதாக\� இ!�கிற5.இ'த இரP, ( கா'த ம+-� 

மி# ) 6ல#க9� வலிைமயான\ட# விைன6�ய 5வ$கி அ5 எPண$களாக 

விகசி�கிற5 கPa,. நம5 தியான நிைலயி% நா�, நம5 எPண$கைள கைள'5 

( கட'5 ) பிரேவசி�க ேவP1யி!�பதா%, இ'த Qவாச ரகசிய ைத அறி'5ெகா4ள 

ேவP1யதாக இ!�கிற5. 25நம5 'தியானி த%' ச�யான நிைலைம�� வ!�ேபா5 , 

நம5 2�Q�கா+- வல5 நாசியி[� அ%லாம%, இட5 நாசியி[� அ%லாம% ந� 

6!வ ம தியி[4ள QR.ைன எT� இட தி% , இட வல சி+றைசவாக 51 5 ( 

அ'த �- இட நிைலயி%, மி# 6ல.�, கா'த 6ல.� விைன 6�ய அ'த விைன 

ஒளியாக 5ல$க) அ'த ஒளிேய உ# hக�\�� கிைட�கிற5. நம5 hக�\�� 

அ�ேபா5 ஒளிம�,ேம hக�வா��. இ'த ஒளி நிைலேய 'மி# கா'த அைல தள�' .  

 

 

                                                                      அ#ைன 1.7.10 

அ#ைன a-கிறா�: .னிவ!ைடய ஒளி ெவளி�ய ந�ல நிறமான5. ேதவேலாக ஒளி 
ந�ல�.ைச திய ஒளி ( பி$� ) ேரா> நிறமான5. உண�வி# ஒளி வயல�. உடலி# 

ஒளி சிவ�6. மனதி# ஒளி மXச4. ச திய ஜ�விய ஒளி ேபா#ெனாளியா��.  

                                   ஒளி- கால�- தியான�. 1.7.10 

1, இ'த பிரபXச தி% உ4ள அைன 5 ெபா!�க9� , ஏ# அைன 5 

அPட$க9ேம�aட ஒ#ைற ஒ#- சா�'ேத இ!�கிற5. ஒZெவா! 

அi�க9ேம ஒ#ைற ஒ#- சா�'ேத ெசய%ப,கிற5. இ'த பிரபXச தி% ஒ! 

தனி த 'தனி.த%' உP, எ#றா% அ5 ஒளிேய ஆ��. ஒளி ஒ! சா�ப+ற தனி 
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.த%. 2, கால� : கால� எ#ப5 ெபா!�களா% ஆன உல���தா# .�ப�மாணமாக 

ேதா#-கிற5. அ5\� aட மனதி# ேதா+றேம. எதி�கால�, இற'த கால� எ#ற 

ஒ#- க! 5 bதியான5 தா#. அ�ப1 இரP, கால$க4 இ%லேவ இ%ைல. 

ெபா!4 ம�ட 'ஆதார தள' தி% ம�,ேம இ'த க! 5! ேதா#-கிற5. ஒ! 

ெபா!4 சா�பிய% ேவக தி% ( ஒளியி# ேவக� ) பயணி���ேபா5 , கால� ம�,� 

அ%லாம% இட.� த� அள\களி% மா-ப,கிற5. ச� ஒளியி# ேவக தி+ேக ஒ! 

விPகல� ஓட�a1யதாக இ!'தா% , அ$� க1கார.� ஓடாம% காலேம 

>த�பி 5வி,�. எZவள\ தா# நா� சா�பிய% த 5வ ைத 6�'5 ெகாPடா[�, 

ந�ைம அறியாம% ந� ஆlமனதி% ஒ! சா�ப+ற தனி.த% கால� ஒ#- இ!�க 

.1S� எ#ற எPண� ேதா#-கிற5. உPைமயி% அ�ப1ெயா! சா�ப+ற கால� 

இ%லேவ இ%ைல. 

இ'த பிரபXச� எ#ேறா ஒ! கால தி% ேதா#றியதாக எPiகிேறா�. 

அ�கால தி+� .#6 இ�பிரபXச� எ#னவாக இ!'த5? எ#ற ேக4வி உடேன 

எRகிற5. நிைனவி% ைவ 5�ெகா49$க4 . கால.� இட.� இ'த 

பிரபXச தி+�4 தா# இ!�கிற5 .  

ஆனா% பிரபXச� கால தி+�4 இ%ைல.  

அேதேபால பிரபXச தி+� ெவளிேய எ#- ஒ! இட.� இ%ைல, பிரபXச தி+� 

.#ேபா , அ%ல5 மைற\�� பி#னாேலா கால.� இ%ைல. இட.� இ%ைல. 

பிரபXச� ேதா#றிய பிறேக கால.� இட.� ேதா#றியன.  

இ'த பிரபXச� வி�'5ெகாP1!�கிற5 எ#- நிைன���ெபாR5 எதி% 

வி�'5ெகாP1!�கிற5 எ#- ேக4வி எRகிற5. பதி% பிரபXச தி+� ெவளிேய 

இட� எ5\� கிைடயா5. 

* �றி�6  

1,ஒளி ஒ! சா�ப+ற தனி .த% 

2, ஒளி ேவக தி% ஒ! ெபா!4 பயணி தா% அ'த ெபா!ேள மைற'5வி,�. 

 

 3, பிரபXச தி+� .#ேபா , அ%ல5 மைற\�� பி#னாேலா கால.� இ%ைல. 

இட.� இ%ைல. 

 

4,நம5 தியான தி# ேபா5 நா� அ'த ஒளி நிைலயி% லயி���ெபாR5 கால� 

ப+றிய உண�\ இ!�பதி%ைல. ஏ#? ஒளி ஒ! சா�ப+ற தனி .த%.இ5 ெபா!4 

கட'த நிைல,இ5ேவ காரண�.  

'கால�' எ#ப5 ெபா!�களா% ஆன உல���தா#. ஒ! உதாரண�. நம�� காைல, 

மதிய�, மாைல, இர\ என நா#� ேவைளக4 உP,. நம�� அ, 54ள ஒ! 

ந�ச திர வாசி�� ( க+பைனதா# ) இ'த ேவைளக4 கிைடயா5. அவ�க9�� ஒேர 
ேவைளதா#.ஏெனனி% அ$� எ�ேபா5ேம ஒளி வ �சி�ெகாP,தா# இ!�கிற5. 

இ5ேபாலதா# கால தி# நிைலS�.  

ந#றி: அi, உயி�, அPட�. கைல�கதி�, ேகாைவ. 

 

அhUதி நிைலைய அைட'த ஒ!வ!�� எ'த ேக4விS� மனதி% எRவ5 

கிைடயா5. அவ!�� மனேம ெசய%ப,வ5 கிைடயா5. அவ� அைன 5 

ேக4விகைளS� கட'5 வி�டவ�. அவ� நிைறவானவ�, U� தியானவ�.அ$� 

அவேர கிைடயா5. அ5 எ'த சலன.� அ+ற ெவளி. அ$� எ5\� {% 

ெகா4வதி%ைல. தன5 ேதக உண�ைவேய கட'5 வாl'தவ�கைளS� 



 - 20 - 

 

ேக4வி�ப�, இ!�கிேறா�. மன� நில\கிற இட தில தா# 

ச'ேதக$க9�,ேக4விக9�. 

 

கவனி�க\�: பிரபXச� ேதா#றிய பிறேக கால.� இட.� ேதா#றியன.  

 

  

                                       யா\யி!� இ#ப.ற! 4,7,10 

இ'த Q'தர� ஒ! தனி உயி� அ%ல. தன��4 இ!��� ேகா1�கண�கான 

உயி�களி#( ெச%களி# ) ெதா��6. Q'தர� தன��4 இ!��� இ'த 

ேகா1�கண�கான உயி�கைளS� 21 கா�பா+-� ஒ! பா5கா�6 அைம�6. இ'த 

உ4 உயி�க9�� உத\� அைன 5 வித ெபா!�கைளS�, இ'த உயி�க4 

ஏ+-�ெகா49�. த�$� ெச8S� ெபா!�களா% தா# மனிதT�� வியாதி 
வ!கிற5.( இ'த உயி�கேள கPணாக\�, காதாக\�, 2�காக\�, ர தமாக\�, 

எ[�பாக\�, ேதாலாக\�, இ#னபிற உ-�6களாக\� இ!�கி#றன. அத# 

ஒ�,ெமா த பா5கா�6 உண�\ த#ைமேய இ'த உட%. மன�, அறி\ எ%லா�. 

ந�ேமா, வாR� ம+ற யா\யிைரS� கா�பேத ந� கடைம. மனிதைர�ேபாலேவ 

மர� ெச1 ெகா1, ஊ�வன, நக�வன, பற�பன, வில$�க4 யா\ேம தனி உயி� அ%ல. 

ஒZெவா#-ேம ஓ� உயி�ெதா��6. தன��4 இ!��� உயி� ெதா��6கைள, 

எZவித� இ'த மர� ெச1 ெகா1, ஊ�வன, நக�வன, பற�பன, வில$�க4, மனித�க4 

கா�பா+-கி#றன� பா!$க4, ேவ1�ைகதா#.  

இ5ேவ உயி� ப+றிய அ1�பைட உPைம. - தன�கான இ'த உயி� ெதா�தியிைன, 

மர� ெச1 ெகா1, ஊ�வன, நக�வன, பற�பன, வில$�க4, மனித�க4ெப-� விதேம, 

அவரவ� க�மா. இ'த க�மா மனித!�� ம�,ம%ல மர� ெச1 ெகா1, ஊ�வன, 

நக�வன, பற�பன, வில$�க4 அைன 5��ேம உP,.  

க�மா எ#ப5 ஒ! உயி� ெதா�தி உ!வா�� ெபாR5, அ5 மர� ெச1 ெகா1, ஊ�வன, 

நக�வன, பற�பன, வில$�க4, மனித�க4 எ5வாயிT� தன5 2லமான த# தா8, 

த'ைதயிடமி!'5 உயிைர�ெப-�ேபாRேத இ'த பா5கா�6 உண�வா# 

த#ைமையS� ெப+-�ெகா4கி#றன. அதனத# ெப+ேறா!� அ�ப1ேய!. இ'த 

பா5கா�6 உண�ேவ க�மா.  
இ5 மனித!�� அறிவா% ெதளிவா��ேபா5 இ'த பா5கா�6 த#ைமைய தா# 

இ5வைர 'நா#; எ#-� 'என5' எ#-� க!தி வ'தி!�கிேற# எ#பைத 

அறிகி#றன�. ஆனா% அதி அ+6தமான உPைம எ#னெவனி% இ'த உயி�க4 

எ%லா� எ�கண.� இ#6+றி!�கேவ வ'தி!�கி#றன.  

உ$க9ைடய 'நா#' எT� த#.ைன�6 எ�ேபாெத%லா� கவன� �ைறகிறேதா 
அ�ேபாெத%லா� இ'த உயி�க4 ��கல தி% இ!'தி!�கிற5. ( மனித# அதிக 

அள\�� ெச�> ஆைச�ப,வ5 இதனா% தா#. அவ# ெச�> ஈ,பா�1% 

இ!��ெபாR5 அவன5 த#.ைன�6 த#ைன மற'5 கிட�கிற5.}  

அத# ( ெச%களி# ) ெதாட�'த ��கல ைத த, 5 வ!வ5 உ$க9ைடய 'நா#' 

எT� த#.ைன�ேப! ந�$க4 ச+- ேநர� தியான தி% உ$க9ைடய ' நாைன' ( 

அதாவ5 உ$க9ைடய 'நா#'எ#பதான மனதி# ெசய%பா�ைட ) நி- தி 
ைவ ததா% அ�ேபா5 விள$�� உPைம.  

ஆகேவ நPப�கேள, சேகாத�கேள ந�$க4 காைலயி% தியான� ெச8ய அம!� 

ெபாR5 இZ\Pைமைய க! தி% ெகாP, உடலி[4ள அைன 5 
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உ-�6க9��� ேயாகா\�, உ$க4 உடலி% 2ைள .,�கி[4ள, பிராணேன 

ச�யாக ெச%லாத இ!ளி% கிட�கிற உயி�க9��� ேபா8  

ேச!மள\�� ஆl'த Qவாச பயி+சிS� ெச85 உ$க4 உ4ளி!��� உயி�க9�� 

ந#ைம ெச8வ ��களாக! உ$கைள�ேபாலேவ ெவளியி% உ4ள ம+ற உயி� 
ெதா��6க9��� ந#ைம ெச8வ �ராக!. 

 

ந#றாக கவனிS$க4 இ'த அ1�பைடயிேலேய, ரமண மக�ஷியா% அவர5 

ஆசிரம தி% இ!'த பQ, ம+-� சில உயி�க9�� அவரா% ேமா�ச� 

அளி�க�ப�ட5.  

 

                                           இய%6 சமநிைல. 6,7,10 

 இ�பிரபXச தி[4ள அைன 5 ெபா!�க9ேம சமநிைலSறேவ தவி�கிற5. 

அ5ேவ இ�பிரபXச ெபா5விய%பாக\� இ!�கிற5.இ�சமனிைலைய அைடவேத 

ஒZெவா! ெபா!ளி# .1வானேநா��. ஏெனனி% அ5 அ$கி!'ேத 

5வ$கிS4ள5 இ'த பயண ைத. அ5ேவ அத# 2ல இ!�6. சமநிைலயான 

அZவிய%ைப ேநா�கி 'கைல'வேத அ�ெபா!ளி# 2ல நிைல�� ஆன'தமாக\�, 

இய%பாக\�, இ#பமாக\� உ4ள5. 

இ�பிரபXசேம ஆன'தமாக\�, இய%பாக\�, இ#பமாக\ேம இ!�கிற5. ெபா!4 

நிைல எ#ப5 எ%ைல���ப�ட 'தனி' த#ைம வா8'த5. சமநிைல எ#ப5 

எ%ைலயி%லா த#ைமய5. ஒZெவா! ெபா!9��� த# 2ல இ!�ைப ேநா�கி 
கைல'5 நக�தேல ஆன'தமான5.  

இ�காரண தினாேலேய நா� உ!வா�கி ைவ த பழ$கால க�1ட$க4, பழ$கால 

ேகாவி%க4 எ%லா� சிைத'5 வ!கிற5. ( இ5ேவ ெபா!�க4 த# 2ல இ!�6 

நிைலைய ேநா�கி கைல'5 நக�த% எ#ப5 ) ெபா!4 எ#கிற நிைல கைல'5 த# 

2ல நிைல�� தி!�6த% எனலா�. ஆக ஒ! ெபா!4 த# 2ல நிைல ேநா�கி 
தி!�6த% இ#பமான5, ஆன'தமான5. 

நம5 உட%களி[4ள பல ேகா1 உயி�க9ேம ஒZெவா! தனி தனி ெபா!�க4 

தா#. உயி� அ+ற ெபா!9���, உயி� உ4ள ெபா!9��� உ4ள ேவ-பா, 

எ#னெவனி% உயி� அ+ற ெபா!4, இய+பிய%, ேவதியிய% விைள\களி# விதி�ப1 

அைவ நட'5 ெகா4கி#றன. தம�ெக#- எ'த இ�ைசS� இ%லா5 கிட�கி#றன. 

எ'த தைடSமி#றி த# 2லநிைலைய ேநா�கி ( தன5 2ல இ!�ைப ேநா�கி ) 
இய%பாகேவ கைல'5 நக�'5 வி,�.  

ஆனா% ஒ! உயி!4ள ெபா!4 அ�ப1 த# 2ல நிைலைய ேநா�கி, தி!�ப நக�'5 

வி,வதி%ைல. அ�ப1 அ�ெபா!4 தன5 2ல நிைலைய ேநா�கி நக�தைல த, 5 

நி- 5� ெசய[�ேக உயி� என� 'ெபா!4'ப,� . ஒ! ெபா!4 த# 2ல நிைலைய 

ேநா�கி நக�வேத த�விர .1வாக இ!���, அ5ேவ அத# இய%6� aட.  

நம5 உடலி[4ள பலேகா1 உயி� ெபா!�க9� இத+� விதி வில�க%ல! - அ�ப1 

த# 2ல நிைல�� அ�ெபா!4 நக�வைத த,��� உயி� அ�ெபா!ைள ேம[� ஓ� 
உய�நிைல ப�மாண தி+� இ�, ெச%கிற5. அ'த ெபா!ளி% உயி� என 

ெசய%ப,வேத அறி\தா#.நா� உயி� எ#- ெசா%வ5 அறிைவ தா#.அ'த அறி\ 

பல கால� ப�ணாமமைட'5 இ�ேபா5 மனித உயி�யாக  

 ப�மாண�ப�1!�கிற5.- அறி\ த#ைன அறிS� ேத+றேம ப�ணாம .தி�\.  

அ'த அறிவி# உ�சநிைலேய இ5தா#. இனி இ'த மனித உயி�க9��( ெச%க9�� 
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) Qத'திர� வழ$க ேவP,�. இ'த உயிரான 'அறி\' த# ெபா!ளி# த#ைமயான 

த# 2ல நிைலைய ேநா�கி, த#2ல இ!�ைப ேநா�கி, நக�தைல 5வ$க 

ேவP,�. அ%ல5 ெபா!ளி# இய%6��( அTமதி�க ேவP,� ) ஆக அ'த 2ல 

இ!�6��4 பிரேவசி�க ேவP,�. இ5ேவ உயி�# .1வான ேநா��.இ5ேவ ஜட� 

ெபா!9��4 அறி\ 6�'ததி# ேநா�க�.  

 

  

                                     

                                       Q�மா இ!�ப5. 9.7.10 

மனித �ேராேமாேசா� ஒ#ைற ம�,� பி� 5 அத# D N A - ைவ ந��1 வி� தா% அ5 

5 ெச#1 மீ�ட� ந�ளமி!���. 46 �ேராேமாேசா�கைளS�( நம5 உடலி[4ள ஒ! 

ஜ�T��4 உ4ள க!வி% உ4ள 2ல�ெபா!4) ேச� 5 பி� 5 இைண தா% 2 மீ�ட� 
ந�ளமி!���.( ஒ! ஜ�T��4 இ!��� 'க!'வான 2ல�ெபா!4 D N A - வி# ந�ள� 2 

மீ�ட� ) மனித உடலி[4ள எ%லா ெச%களிளி!'5� D N A - ைவS� பி� 5 

ந��1னா% 31இ$கி!'5 {�யT�� 500 .ைற ேபா8 வரலா�. இய+ைக எ தைன 

அ+6தமாக சி�கனமாக அ,�கி ைவ தி!�கிற5 பா!$க4 . அ�ேபா உ$க4 

உடலி% உ4ள  

ஜ�#களி# எPணி�ைக எZவள\ இ!��� ந�$கேள �கி 5�ெகா49$க4. 

ஒZெவா! ஜ�Tேம தனி தனி உயி�தா#. அைவக9�� தனி உயி!� தனி பP6�, 

தனி எPண.� உP,.  

 

தின� ந�$க4 காைலயி% ேயாகா, தியான� 5வ$��ெபாR5 ந�$க4 

ப மாசன தி% அம!�ெபாR5 , உ$கைள�ேபாலேவ உ$க94 இ!��� 

ேகாடாT ேகா1 உயி�கைளS� ஒ! ஒR$��� ெகாP, வ'5 அைவக9�� 

பயி+சி ெகா,��� விதமாக உ$க4 பயி+சிைய ெச85 வா!$க4. 

ந�$க4 அம�'தி!�கிற மாதி�ேய அைவகைளS� அமர ெசா%[$க4. ந�$க4 

ெச8S� ஒZெவா! கா�ய ைதS� அைவக9� பி# ப+றி ெச8ய�ெசா%[$க4. 

ந�$க4 தின.� தியான�பயி+சி ெச8வ5 உ$க9�காக அ%ல! உ$க94 இ!��� 

உ$களி# ேகாடாT ேகா1 உயி�கைளS� ஒ! ஒR$��� 

ெகாP,வ!வத+காகேவ.  

இைத ந�$க4 ந#� அறி'5 ெகா49$க4. அைவக4 தனி தனி எPண� 

ெகாPடைவயாக இ!�கி#றன . அைவகைள ஒேர வித த#ைம�� ந�$க4 எ, 5 

வர ேவP1S4ள5. ( இத+காகேவ ேயாகா, தியான� ) அைவக4 ெவZேவ- 

எPண� ெகாPடைவகளாக இ!�பதா%தா# உ$க9�� அZவ�ேபா5 ப%ேவ- 

எPண$க4 ேதா#றியவPண� உ4ள5.  

அைவக4 அைன ைதSேம ஒேர ேநா�க 5�� தி!�ப ேவP1S4ள5. அைவக4 

அைன 5��� ெபா5வான ஒ! விஷய� 'Q�மா' இ! தேல!.நாமாக ஒேர 
'எPண 5��4' ெகாP,வர .ய+சி தா% சிறி5 ேநர தி% அைவயைவக9� 

தன ேபா�கி+� தனி தனியாக எPண 5வ$கிவி,கிற5. ( அைவகளி# Qபாவ� 

அ5. ஏெனனி% அைவக4 ந�Pட காலமாக அைவக4 அ�ப1தா# - தனியாக - 

ேயாசி 5 வ'தி!�கிற5.)  

இ�ேபா5 ந�$க4 ஒ! ராiவ அதிகா�ைய�ேபால நட'5 ெகா4ள 

ேவP1யி!�கிற5. அைவயைன ைதS� ஒேர �ண.4ளதாக மா+ற 

ேவP1S4ள5. அைவக9�� இரP, தா# பழ�கமாக உ4ள5. ஒ#- ஏதாவ5 
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ேயாசி�ப5. ம+ெறா#- .1'தவைர Q�மா இ!�ப5. அவக9�� பழ�கமான 

ஒ#றான Q�மா இ!�பைதேய அைவ அைன ைதS� ஒேர நைட .ைற�� 

ெகாP,வர நா� உபேயாகி�க ேவP1S4ள5.  

ந�$க4 அைவக9�� பயி+சியளி��ெபாR5 ஒேர லயமாகாம% - உ$க9�� 

இைட இைடேய ஏதாவ5 எPண� ேதா#றினா%, சில ஜ�#க4 இ#T� உ$க4 

க�,�பா�,�� வரவி%ைல என அ� த�. அZவளேவ.  

அ�ப1யி%லாம% ஒேர லயமானா% - அைன 5யி!� Q�மா இ!'தா% - அ�ேபா5 

ந�$க4 ( உ$க4 மன� ) காணா5 ேபாயி!���. ஏெனனி% அைவயைன 5� ஒேர 
லயமாகி அறிய 5வ$கிவி,�.அ$� ஒ! Uரண� திகR�. .ரPப�ட ேவ-பா,க4, 

ேபத$க4 வில��.  

 

  

                   த#Tண�\ தகவைம�6 ( அக உ-தி ) 13.7.10 
                                                                                         

காைலயி% தியான� ெச8ைகயி% 6!வ ம தியி% ஒளி 5ல$�கிற5. அ�கண� 

உட[� உண�\� ஒேர ஏக உண�வாக இ!�கிற5. எ$�� ஒளி, ஒளி ம�,ேம! 

அZெவாளி உண�ைவ த#Tண�\ தகவைம�பாக உ-தி ெச8த% ேவP,�. 

இZவள\ கால� இ'த உண�\ நம�� ப��சயமி%லா5 இ!'த5. இ�ேபா5 

ப��சய�ப�1!�கிற5.இ த#Tண�\ தகவைம�ைப நா� 

பழ�க�ப, தி�ெகா49� வPண� மதிய� , மாைல ேநர$களி% அ த#Tன�\ 

தகவைம�ைப ஞாபக�ப, தி பழகி வர% ேவP,�. இ த#Tண�\ தகவைம�6 

நம�� பழ�க�பட ேவP,�.இZவா- அக உ-தி ெச85 ெகா4ள% ேவP,�.  

 

  

                                அTபவ தாலறிவ5. 14.7.10 

நா� அ1�பைடயி% 2#- வித த#ைமயி% இ!�கிேறா�.1, ஜட�, 2, அறி\, 3, 

இரP,� கல'த ( உட%, உயி�).அறி\� ஜட.� இைண'5 உண�வாகிற5. நா� 

ெப!�பா[� இ'த இரP,� கல'த உயி� த#ைமயிேலேய 'உண�'5' வாl'5 

வ!கிேறா�.ந�மிட�அறிவான5 இ'த உயி� த#ைமயி# உண�\ சா�'ேத இ5 

நா9� ெசய%ப�, வ!கிற5. இZ\ண�ைவெயா�1ேய 'மன�' எRகிற5. அ'த 

மனேம வழிகா�1யாகிற5. மனதி# க�டைம�ைப உ!வா�கிய5�, பராம��ப5� 

உண�\தா#. அறி\ இத�டாக ெசய%ப,கிற5. அறி\ தனி நிைலய5.  

ஜட� இ�பிரபXச தி% உ4ள அைன 5 ெபா!�கைளS� மாதி� த#2ல சமநிைல 

ேநா�கி 'கைலகிற5'.அறிேவா இ'த உயிைர ெசய%ப, தி தன5 2ல Q த Qய ைத 

அறிய தவி�கிற5. இதனாேலேய ப!வ� ம+-� 2�6 வ!கிற5. இ'த தனி 
நிைலயறிைவ கவனி தா% உைரயிலி!'5 உ!விய வாைள�ேபால ( உடைல, 

உயிைரS� வி�, தனி 5� காண�ப,கிற5 ). 

அ�ேபா5 உயி� தனி 5 ெவ-� அறிவ+ற உண�\ ெசயலாக ம�,� இ!�கிற5. 

இ'த உண�\ ெசயலி% எ'த எPண.� கல�பி%ைல. காலி% ைத த .4ைள 

ெவளியி% எ, த5 ேபால தின\ ந�$கி Qகத#ைமைய உண�கிற5 உயி�.  
 

         மனித�ல தி# அ1�பைட உPைம : ெகௗதம 6 த� 22,7,10 
உடைல உPடா��� பXச Uத$கைள கைல தா%தா# பிறவி அ-�. இ%ைலேய% 

பிறவி ெதாட�'5 வ'5 5�க ைத அளி 5�ெகாPேட இ!���. பXச Uத$கைள 

ேச� 5 ைவ��� ச�தி, மனித# 'தனி 5' வாழ ேவP,� எ#- வி!�6� ஆைசேய. 
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ஆகேவ ஆைசைய அழி 5 வி�டா% பXசUத$க4 கைல'5வி,�. ம-பிறவி 
ஏ+படா5 . 

ந#றி:- தினமணி, ஆ#மீக சி'தைன,22-07-2010  

                                                                          

                          நம5 பா5கா�6ண�\. 22.7.10 

நா� காரண , கா�ய பிரபXச தி% வாlகிேறா�. ஒ! சி- 5!�6 aட காரணமி#றி 
அைசவதி%ைல. அைன 5 நட�6��ேம அ1�பைடயி% காரண� இ!�கிற5. இ$� 

Uமியி% ந�$க4 விரைல ெசா,�கினா% aட அத# பாதி�6 {�யனி% நிகlகிற5 

எ#கிற5 அறிவிய%. ஒZெவா! 'இ�மி'யள\ அைச\ேம காரண 5டேன 

நட�கிற5. ஏேதா த#னி�ைசயான பிரபXசமாக இ!�க .1Sமா இ5? இ'த 

பிரபXச 5��4 உ$க4 வ!ைகS� இ�ப1ேய. உ$க9��4 உ$க4 மனதி# 

வ!ைகS� இ�ப1ேய. இ'த மன5�� காரண� என பி#ேனா�கி�பா� தா% 

ஒ!ெச%( .த% ) உயி�லி!'5 , ஏ#? இ'த Uமியி% .த#.தலி% உயி� 5வ$கிய 

ெபாRேத உ$க4 5வ�க.�, உ$க4 மனதி# 5வ�க.� {% ெகாP,வி�ட5. 

இ#- இ!��� உ$க4 மனதி# தகவைம�6 , பல பிறவிகளாக 

ப�ணாமமைட'5,ப�ணாமமைட'5 வ'தி!�கிற5. அ5 ஒ! ெச% உயி�லி!'5 

இ#- எRப5 ல�ச� ேகா1 உயி�களாக ( உயி�களி# ெதா��பாக) 

ப�ணாமமைட'5 வள�'தி!�கிற5.  

இZவள\ பிறவிகளி% அ5 ( மன�) கPட அTபவ� தனி 5 நி#- உயி� வாழ 

.1யா5 எ#பேத. ஒ! �Rவாக இ!'ேத ெதாட�'5 உயி� கா த% அவசிய� 

எ#ப5 அத# அTபவ சார�. இத# காரணமாகேவ , ஒ! ெச%லி% 5வ$கிய 'உ#' 

5வ�க� பல ெச% உயிராக ப%கி ெப!கி �R, �Rவாக ெதா��6, ெதா��பாக 

ப�ணாமமைட'5 ெதாட'5 வ'தி!�கிற5.  

அதனா%தா# மனித# த#ைன கா 5�ெகா4ள , �,�ப�, ஜாதி, இன�, ெமாழி, 
க�சி, 34ேதசிய� என �Rவாக ேச� 5�ெகா4கிறா#. அ'த �Rவி% தைலவனாகி 
வி�டா% தன�� உ�ச ப�ச பா5கா�6 கிைட��ெமன நிைன�கிறா#. இ'த 

பா5கா�6 மேனாபாவ தா%தா# இவ# அ, தவைன அட�கி ஆள 51�கறா#. 

இ'த அட�கி ஆ9� மேனாபாவேம ச2க தி% இ#- மலி'5 கிட�கிற5.  

மனித# �R மன�பா#ைமயிேலேய வள�கிறா#,  

இத# விைளேவ உலைக பல.ைற( அைன 5யிைரS� ) அழி�கவ%ல அi 

ஆSத$க4. பல நா,களி% அ$க$ேக தயா� நிைலயி% நி- த�ப�1!�கி#றன.  

 

                                  ச ,சி , ஆன'த�. 23,7,10 

ச ,சி , ஆன'த�. எ#பன 2#- பத$க4. ச தி# விள�க� ( நா# இ!�கிேற# 

எ#ற உண��சி ) எ%ேலா!��� உP, .சி  விேவகி�� விள$��. ஆன'த� U�ண 

ேபாத.ைடயவT��தா# விள$��. இ�2#ைறS� உைடயவT�� 

அமி�தமயமான ,அ திய'த , 5�க நிவ� தி எ#- இத+� ஒ! மகா# ெபா!4 

aறினா�. 
1,ச , எ#ப5 நம5 இ!�6ண�\. ம+-� அ5 மனவிவகார.� aட. உலக மா'த� 
அைனவ!ேம இைத ைகயிெல, 5�ெகாP, அைலகி#றன�. இ5ேவ கதி இைத 

வி�டா% ேவ- மா��க� கிைடயா5 என நிைன�கி#றன�. இதிலி!��� 

உண��சிேய வாl\ என க!5கி#றன�. இைத  
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 தாP1 அவ�க4 பா��பேத கிைடயா5. இதனா% ஏ+ப�டேத இ'த ச2க�. உ$க4 

ச2க வாl�ைக. 

2,சி , எ#ப5-தியான தி#ேபா5-நம��4 இ!��� எRப5 ல�ச� ேகா1 ஜ�#களி# 

விழி�6. உ$க4 உடலி# அைன 5 பாக$களிலி!'5�, அைன 5 

இட$களிலி!'5� எ%லா ஜ�#க4 விழி�கி#றன. உடலி# .R பாக.� 

விழி த\ட# , மன� உ$கைள வி�, விலகி வி�டைத அறிவ ��க4. 'சி 'தி% ந�$க4 

.R ஈ,பா�,ட# இ!���ெபாR5 மனைத ந�$க4 ேத1னா[� கிைட�கா5, 

எRப5 ல�ச� ேகா1 ஜ�#களி# விழி�6 ( ஒளி ) ஆரவார தி%, நிழலான மன� 

கைர'5ேபாயி!�பைத காPபீ�க4. சி  எ#ப5 எRப5 ல�ச� ேகா1 ஜ�#களி# 

விழி�6. 

3,ஆன'த� எ#ப5 எRப5 ல�ச� ேகா1 ஜ�#களி# அ1�பைட உயி� ஆதார� 

ஒ#றாக இைணவ5. அ5 ஆன'த தாPடவ�. இ5 ெமாழிகளி# 

அ� த$கைளஎ%லா� தாP1ய மாெப!� அTபவ�.  

  

  

  

 

                                       
நியதி 29.7.10 
இ�பிரபXச� காரண, கா�ய$களா% இய$�வ5. ஒZெவா! ெசய[��� ஒ! 

காரண� உP,. இ5ேவ இத# நியதி. நம5 மன.� இ�ப1ேய. இ5\� காரண, 

கா�ய$களா% இய$�வ5. ஒZெவா! ெசய[��� ஒ! காரண� உP,. இ5ேவ 

இத# நியதி. இZவிரP,��ேம நியதி ஒ#-தா#. இ�பிரபXச தி# 2ல ஆதார 
நிைலS�,இ�மன தி# 2ல ஆதார நிைலS� ஒ#-தா#. அ$� காரண, 

கா�ய$க9�� இடமி%ைல. அ5 a-படாத ஓ�ைம.  

 

 ைகயகல வாl�ைக. 19.8.10 

நா# எ#ப5 ஒ! க! 5! ம�,ேம. அ5 ஒ! அபி�ராய�. அ5 ஒ! அறியாைம. அ5 

மனதினி% நட��� ‘பா5கா�ைப உ-தி ெச8S� ஒ! ெசய%பா,’ ம�,ேம! 

ம+-� நா# எ#ப5 'ஒ!' உயி� ம�,ேம அ%ல! நம��4 எRப5 ல�ச� ேகா1 'தனி' 
உயி�க4 இ!�கிற5. அைவகைள ஜ�# எ#- அைழ�கிேறா�. நா# எ#ப5 ஓ� உயி� 
37ெதா��6. மன� எ#ப5 எRப5 ல�ச� ேகா1 ஜ�#களி# ஒ! ெபா5 அைம�6. அ'த 

எRப5 ல�ச� ேகா1 ஜ�#க9� அ5வ5 ஜ�வி��� இட ைத�ெபா- 5 அதனத# 

பிர�ைனக4 பலவா- ேவ- ேவறாக இ!�கிற5. அத# சி'தைனS� ேதைவS� 

ேவ- ேவறாக இ!�கிற5. இதனாேலேய உ$க4 மன� சதா ஏதாவ5 ஒ#றி% 

சXச� 5�ெகாPேட இ!�கிற5. ஒZெவா! ஜ�னி# தவி�ைபS�, உண�ைவS� 

உ$க4 2ைள வாசி 5�ெகாPேட இ!�கிற5. 

 

நம5 மன� எZவித� ெசய%ப,கிற5 எ#பைத கவனி�ேபா�. மன� 2ைளைய 

க!வியாக�ெகாP, ெசய% 6�கிற5. அ'த 2ைளேயா உடலி[4ள ஜ�#கேளா, 

ம�,� ( ஜ�#களி# உண�\கேளா, ) ேந�ைடயான ெதாட�6 ெகாP1!�கிற5. இ'த 

ஜ�#களி# உண�\க4தா# உ$க4 ஒ�,ெமா த வாlவி# சார.� ஆ��. உ$க4 

6கl, உ$க4 ெகௗரவ� , உ$க4 அ'த>5 இ#னபிற\� இ'த ெவ-� 

உண�\ம�,ேமயா��.உ$க4 வாl\�� அ� த� இZவள\ ம�,ேம!  

இத+� ெவளியி% நட�பெத%லா�( ந�$க4 எPiவ5 ) ெவ-� ெபா8 ம�,ேம! 
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உ$க4 வாl�ைகேயா ேகவல� இ�ப1 ைகயளேவயாகி Q!$கி கிட�கிற5. உ$க4 

ேதடேலா பல பிறவிகளாக அகP, வி�'5 எ%ைலகள+- கிட�கிற5. எைத ேத1 

உ$க4 வாl\ பல பிறவிகைள தாP1 வ'தி!�கிற5? இ#T� தி!�திSறாத 

ஒ#- எ#ன? எ5 தி!�திSராததா% பல பிறவிக4 கட'5 வ'த��க4? இ'த ைகயகல 

உண�\தா#.  

ஆமா� இ'த ைகயகல உண�\ தி!�திSறாம% தா# பல பிறவிக4 கட'த��க4. இ'த 

பிறவி,மனித பிறவி 'இ'த அறிைவ'அறிS� பிறவி.  
 

                 �ைறவான வாl\� நிைறவான வாl\�. 22.8.10 

பல பிறவிக4 ெதாட�'5� இ#T� �ைற த�ரவி%ைல நம��. இ�ேபா5� 

நைட.ைற வாlவி[� ேதட% ெதாட�கிற5. ஒ! உதாரண�. ஏ# ந�ைம ேபா#ற 

சாமா#யைர aட வி,$க4. தி!மதி ேசானியா கா'தி ேபா#ற ச�வ அதிகார� 

ெகாPட நப�க9�� aட இ#T� �ைறைய த�� 5�ெகா4ள .1யவி%ைல. ( 

விஷய� எ#னெவ#றா%, ந�.ைடய �ைறைய நா� தவறாக அவதானி�கிேறா� 

எ#பேத ) 

எZவள\ ெபா!ளாதார�, எZவள\ அதிகார� இ!'தா[� �ைற த��வதி%ைல.  

இ'த வாl\ �ைறவான வாl\தா#. ந�$க4 எZவள\ ேபாரா1னா[� , எZவள\ 

38உைழ தா[�, ஏ# எZவள\தா# பிறைர ஏமா+றினா[� இ'த �ைற 

த�ர�ேபாவதி%ைல. இ'த வாl\ , ந�$க4 வாlவா$� வாl'தா[� இ#T� 

எைதேயா ேத1�ெகாP,தா# இ!�க ைவ�கிற5. உ$க9�� ேதைவக4 

இ!���வைர அ5 �ைறவான வாl\தா#.  

 

பல பிறவிகளாக ெதாட�'5 வ!� ( இ#T� த�ராத ) �ைற எ5?  

 

இைத நா� அறிய .ய+சி�பதி%ைல. இைத அறிய .ய+சி 5 அறி'தவ�க4 

அவ�களி# �ைறைய த�� 5 நிைறவான வாlைவ வாlகிறா�க4. இ'த வாlைவ 

�ைறவாகேவ வாlவதா? நிைறவாக வாlவதா? ந�$கேள .1\ ெச85 

ெகா49$க4.  

 

                                    யான� எ#ப5 25.8.10 

ஏ+கனேவ aறியப1 'ஜட 5��4 அறி\ hைழ'ததாேலேய உயி� உ!வான5' என 

பா� ேதா�. ந�மிட� 2#- வித த#ைமS84ள5.1,ஜட�, 2,( ஜட.� அறி\� 

இைண'ததாேலயான ) உயி� இய�க�, 3,�ய அறி\ நிைலயான ' சா�சி த#ைம'. 

ஜட.� அறி\� இைணவதாேலேய உயி� நட�கிற5. உயி� இய�க திலி!'ேத 

'மன�' எRகிற5. இ'த 2#- த#ைமையS� பி� 5 பா� 5 , ( ெபா!�களான ) 

ஜட ைத, ஜட ( அைசவ+ற ) நிைலயி[�, உயிைர ( மனைத ) ஒ8\ நிைலயி[�, 

அறிைவ ெவ-� சா�சி த#ைமயி[�, வி,வேத  யான� எ#ப5.  

 

ஒ! க%ைல�ேபால ஜடமான உடைல அைசவ+- நி- தினா%, உயி� இய�க� ஒ! 

ேமலான நிைலயான அறி\ நிைல�� உய!�.காரண� நம5 சா�சி த#ைம�� ( 

கவன தி+� ) சிறி5 உயிேரா�ட� ேதைவ�ப,கிற5. அ'த சி- உயிேரா�ட தி% 

ம�,� நா� நி+��ேபா5 , இ'த பிரபXச தி# 2ல இ!�6 நிைலS�, நம5 இ!�6 

நிைலS� ஒ#றாக இைணகிற5. இைண'5 லயமைடவேத  யான� எ#ப5.  
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                               யான தி# ஒ! அ1�பைடயான விஷய�. 6.9.10 

39தினச� காைலயி% தியானி�ப5 யா�?  யானி�க அமர�ேபாவ5 வைர எ#னேவா 
இ'த 'Q'தர�' தா#.  யான� a1வ!ைகயி% கவனி தா% தா# ெத�கிற5 

 யானி�ப5 Q'தரம%ல! இ'த Q'தர தி+��4 இ!��� எRப5 ல�ச� ேகா1 

ஜ�#க4 எ#ப5. இ'த Q'தர� எ#ப5 அ'த எRப5 ல�ச� ேகா1 ஜ�#களி# 

ெதா��பான மன அைம�6. அ'த .த%உயி� அமீபாவிலி!'5 பயணி 5 

இ#-வைர ெதாட�'5 Qய ேதடலி% இ!�ப5 இ'த ஜ�#க4 தா#.  

                                                                                

ப%லாயிரமான பிறவிக9� இ'த ஜ�#க9��தா# இ'த Q'தர 5�க%ல!  

 

இ'த பிறவியி% இ'த ஜ�#களி# ெதா��பான இ'த மனதி# ெபயேர Q'தர�. ந�$க4 

பல பிறவிக4 எ, 5 வி���க4 எ#றா% அ5 உ$க94 இ!��� ஜ�#க9�ேக 

ெபா!'5�.  

 

 யான தி[�  யானி�ப5 ஜ�#களாக இ!'தா%தா# அ5  யான�. அ5 Q'தரமாக 

இ!'தா%  யானேம a1 வரா5. ஏெனனி% Q'தர� ஒ! மன அைம�6. மனைத 

கட'தா%தா#  யான� a,�. மன அைம�ைப கட'5 பா� ததா% அ$கி!�ப5 

இ'த ஜ�#கேள!.  

 

இ'த ஜ�#களி# Qய ேதடேல ' அைசவ+ற, சா�சி த#ைமயான அ'த 

ஒளி�ெபா!'திய Q த அறிேவயா��'. அ5 எ$�� ந��கமற நிைற'5 Uரணமாக 

இ!�ப5.  

 

அ5ேவ U�ண�.  

  

                              உண�\ ப+றிய அ1�பைடயான விஷய�. 15.9.10 

நம5 உண�ைவ நா� ஒ! அைசவ+ற நிைலயிலி!'5 அகP, வி� 5 உணர 
.1S�. அைசவ+ற நிைலதா# நம5 அ1�பைட நிைல. ( இ!�கிற5 எ#கிற 

அளேவயான உண�\ நிைல ) அ, 5 இ!�கிேறா� எT� விக%ப நிைல. ( 

உண�\�, உண�ேவாT� எT� விக%ப நிைல ) இ5 எ�ப1 சா திய�ப,கிற5 

எனி% - நம�� ேந�ைட உண�\ ம�,ம#றி , நிைன\ ச�திS� இ!�கிற5. அ'த 

ஞாபக ச�தி 2ல� ஏ+கனேவ நம�� கிைட த உண�ைவ ஞாபக�ப, தி மீP,� 

உண�'5 பா��க .1கிற5.  

இ5 ஒ! ெபா8 ேதா+ற�.  

இைத நம5 மனேம ெச8வதா%, -இ'த உண�\ உPைமயா? ெபா8யா? எ#பைதS� 

த��மானி��� ச�தியாக அ'த மனேம இ!�பதா% ,- இ'த ( ெபா8 ) உண�\� நம�� 

ெம8ெயனேவ ேதா#-கிற5.  

அ, 5 நா# இ!�கிேற# எT� மன உண�\ ( இ�ேபா5 ேந�ைட உண�விலி!'5 

ச+ேற விலகி -மனேம .R ஆ9ைமையS� எ, 5�ெகா4கிற நிைல ) அ, 5 நா# 

இ!�கிேற#, இ'த உல� இ!�கிற5 எT� , த#னிைல, .#னிைல, பட��ைக என 

வி�கிற5 இ'த உண�\ நிைல.  

இ'த பட��ைக நிைலயி% உண�ைவ அTச��பவ�களா% தன�� ெவளிேய ஏதாவ5 

தன�� ஒZவாத நிகl\ நட���ேபா5, அைத ஏ+-�ெகா4ள .1யாம% உடேன 

எ��சலைடகி#றன�. இைதேய கன\, க+பைன என இ#T� வி�வாக 

அTபவி��� மகாTபவ�க9� உP,.  
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ஆனா% நம5 அ1�பைட உண�வான ( அைன தி# அ1�பைடயான உண�\மான ) 

'இ!�கிற5' எ#கிற உண�ேவ எ�ேபா5� இ!'த5, இ�ேபா5� இ!�கிற5, 

எ�ேபா5� இ!���. அ5 அைசவ+ற நிைல. அ5 .R நிைறவான5. அைன ைதS� 

உ4ளட�கிய5. ப�Uரணமான5. அத+� உ49�, அ�பா[� எ5\மி%ைல. 

இ!�கிற5 எ#பைத தவிர ேவெற5\மி%ைல. இ'த உண�\ எ%லா மனித!��� 

உ4ளேத! இைத அறி'5ண�வேத ஆ#மிக� எ#ப5.  

இதி% எ'த மதேமா, எ'த கட\ேளா, எ'த 6னிதேமா, எ'த அவதாரேமா, எ'த 

ர�சகேமா இ%ைல, இ%ைல, இ%ைல. ( இைவெய%லா� ஒ! வி தியாசமான ெபா8. 

அZவளேவ ) எனேவ மனித �ல ேதாேர அறிவா% அறி'5 எ%லா ெபா8கைளS� 

கட'5 உPைமைய அறி'5 வாlவ �ராக!.  

                                  நம5 சாரா�ச�. 30.9.10 

நம5 வாlவி# ஒ�,ெமா த சாரா�ச.� நா� எZவள\ அறி'தி!�கிேறா�, நா� 

எZவள\ உண�'தி!�கிேறா� எ#ப5 ம�,ேம! ( அ5 எத+காக உத\கிற5 ? )  

அறிவ5 , உண�வ5 இ'த இரP,�� ேம% எ'தவித சா'நி திய.� கிைடயா5 

இ'த வாl�ைகயி%. உ$க9�� இய+பிய% ெத�யலா�, ேவதிய% ெத�யலா�, 

கண�கிய% ெத�யலா�, ச2கவிய% ெத�யலா�, மரபிய% ெத�யலா�, 

மானிடவிய% ெத�யலா� இைவயா\� நம5 அறிவா% அறிவ5.  

 

அேதேபால உண�\ விஷய தி[� ந�$க4 எ'ெத'த விதமான, பலவித 

உண�\கைள எ%லா� உண�'தி!�கலா�. எ%லா இய% அறி\க9ேம 

உ$க9ைடய வாl�ைக�காக ந�$க4 ேத1 அறி'த5.  

 

தியான தி% Q தமான த#னறிவி% .R மன ைதS� அைசவி#றி நிைல நி+க 

ைவ தா%, உ$களி# பலவித அறி\ ஏகமாகி .+றறிவாக திகR�. இனி உ$க9�� 

ெத�யாத5 எ5\மி%ைலஇ'த உலகி%. இனி, ந�$க4 6திதாக அறிய எ5\மி%ைல.  

 

அேதேபால தா# உண�\ விஷய.�. தியான தி% அம�'5 உ$களி# 

உண�வைன ைதS� திர�1 ேம%ேநா�கி 6!வ ம திைய ேநா�கி ெச[ தி 
அ$ேகேய அைசவ+- நி#றா% , உ$களி# ப%ேவ-வித .ரணான உண�\க4 

ஒ#-a1 ஒேர ஏக\ண�வாக திகR�. அZ\ண�\ .+-ண�வா��. அ5ேவ 

ப�Uரண நிைல. அ$கி$ெகனாதப1 எ$�� ஒ!ண�வான ைகவ%ய� அ5ேவ!  

 

இ�ேபா5 உ$க9�� எ'த ேபத.மி%ைல. ந�$க4 ேவ- பிரபXச� 

ேவறி%ைல.ஆதிச$கர� ெசா#ன 'அ ைவத நிைல' இ5ேவ!  

 

 இ5வைர ந�மி% இ'த மி# ச�தி அறிவாக\�, கா'த ச�தி உண�வாக\� பி�'5 

ெசய%ப�, வ'தைத அறிவ ��க4. தியான தி% உ$க9�� ைகவ%ய நிைல 

சி தி���ேபா5 எல���� ெவ%1$ ெச8S�ேபா5 கவனி 5 பா!$க4 எல���� 

'லாைட' ப+றைவ��� இ!�பி# மீ5 ைவ���ெபாR5 'ப�ெடன' ஒ! ச�த� வ'5 

அ'த லா,�, ப+றைவ��� இ!�6� ஒ�1�ெகா49�.  

 

அேதேபால ந� தியான தி# ேபா5� 6!வ ம தியி% நம5 மி# ச�திS�,கா'த 

43ச�திS�(அறி\�, உண�\�)இ5வைர தனி, தனியாக இ!'5வ'த5 இ�ேபா5 

ஒ#றாக கல'5 'ப�ெடன' ெதறி 5 விR�. இனி உ$க4 உண�\� அறி\� பி�'5 

ெசய%படா5, ஒ#றாகி ெசய% ப,�.  
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ஒ! மகானி# தி!r1���, ந�ைம�ேபா#ற சாதாரண மனித�# தி!r1��� 

உ4ள ேவ-பா, இ5தா#. நம�� உலகமாக வி�'5 காண�ப,� இ'த 'ெபா!ளான' 

உல� , மகா#க9�� இ'த உலகி# அ1�பைட வ>5வான மி#கா'த தளமாகேவ 

அறிய�ப,�.  

                            அறி\, உண�\, சா�சி த#ைம. 6.10.10 

மனித# எ தைகயவ# என நா� ஆரா8'5 பா� ததா%, மனித# 2#- வைக 

த#ைமSைடயவனாக இ!�ப5 ெத�ய வ!கிற5. ஓ#- : மன�, இரP, : உண�\ , 

2#- : சா�சி த#ைம. இ�ேபா5 மன� ெசய%ப,� வித� ப+றி பா��ேபா�. 

மனித# மனைத�ெகாP, அைன 5 விஷய$கைளS� அறி'5 ெகா4கிறா#. 

அறிவாேல தன�� ெவளியி%, த#ைன Q+றிS� நட��� விஷய$கைளS� அறி'5 

ெகா4கிறா#. தன��4 நட��� விஷய$கைளS� அறி'5 ெகா4கிறா#. 

அறிவாேல 6திதாக ேயாசி�க\� ெச8கிறா#. அறிவாேல க+பைன ெச8ய\� 

ெச8கிறா#. மனதாேல ந%ல5 எ5, ேக�ட5 எ5 என\� கP, 

ெகா4கிறா#..1\� எ,�கிறா#. a�'த மனைத�ெகாP, ம+றவ�க4 அறியாத 

ஒ#ைற�aட இவ# அறி'த ெசா%கிறா#. தன5 h�பமான மனதாேலஎ%லாவித 

கைலகளி[� ப�ணமி�கிறா#. hPணறிவா% ெதாட�'5 ஒ#ைறேய ஆரா8'5 

விXஞானியாகிறா#. மன� தா# இவT�� வாl�ைகைய அைம 5 த!கிற5. 

இவ# எ'த வழியி% ெச%லேவP,ெமன ெசா%கிற5.இதTைடய சிற�6 த#ைம 

எ#னெவனி% இத# நிைனவக த#ைம. த#ைன பாதி த விஷய$கைள தன5 

நிைனவி% ைவ 5�ெகா4கிற5. தன�� எ5 ந%ல5 அ%ல5 எ5 ேக�ட5 என அ5 

ஆராS�ெபாR5 அ5 தன5 நிைனவாக ெதா��பிலி!'ேத விஷய$கைள எ, 5 

அலசி ஆரா8கிற5. இ5 எ�ேபா5� எைதS� எதி�ெகா49� தயா� நிைலயிேலேய 

இ!�கிற5. இ'த உயிைர�பா5கா�பதி% எ�ேபா5ேம ஜா�கிரைதயாக இ!�கிற5. 

எைதSேம த#ைன சா�'ேத ந%ல5ெக�ட5 என .1\ எ,�கிற5. ( 

த#னல ைதேய �றி�ேகாளாக ெகாP, ெசய% 6�கிற5.) இ5 அைன ைதS� 

அறி'5 ெகா49� அறிவாகேவ இ!�கிற5. 

 

அ, 5 உண�ைவ�ப+றி கவனி�ேபா� . உண�\ எ�ேபா5� ந� உடைல சா�'ேத 

இ!�ப5 அறியவ!கிற5. தன5 உட[�� ெவளியி% நட��� விஷய$கைள அ5 

உண�வதாக 44ெத�யவி%ைல. தவிர அறிைவ�ேபால நிைனவக த#ைமேயா, 
ெவZேவறான உண�\கைள ேசமி 5 ைவ தாேலா இதனிட� இ%ைல. இ5 

இ�ேபா5 இ�கண தி% ம�,ேம உணர�ப,வ5.  

 

உண�\�� இற'த கால�, நிகlகால�, வ!$கால� என .�கால� கிைடயா5 .  

 

உண�\�� இ�கண�, இ�கண�, இ�கண� ம�,ேம. எ'த உண�வாக இ!'தா[� 

இதனா% ஒ! கண ேநர� ம�,ேம உணர .1S�. தவிர உண�\�� ேபத� ெத�யா5. 

உண�வி% ேபத ைத அறிவெத%லா� அறி\தா#. உன5 உடலி% இ�ேபா5 நட��� 

உண�ைவ உன5 மனதா% ந� அறியாம% இ!'தா% - உ# உண�\�� அ5 

'எ�ேபா5� உண�கிற மாதி� இ�ேபா5� இ5 ஒ! உண�\' எ#கிறதாகேவ இ!���.  

 

உண�வான 'தன��' உண�\ ேபதமி%ைல, எ#பைதS� உண�\ உண�வதி%ைல. 

இ'த உண�\ தள ைத தன5 ேமைடயா�கி எ%லாவித பிரச$க.� ெச85 
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ெகா4வ5 உ$க4 மனேமதா#. உ$க4 உண�\ ஒ! அ�பிராணி. எ%லா 
கி%லா1தன.� உ$க4 மனதிடேம இ!�கிற5. சேகாதர சேகாத�கேள இ'த 

நிைலைம உ$க9�� ம�,�தா# எ#றி%ைல. அைன 5 உயி�களி# 

நிைலைமS� இ5தா#. 

 

2#றாவதான ேபதம+ற அ'த சா�சி த#ைமைய பா��ேபா�. இ'த 

சா�சி த#ைமதா# இ'5 மத� ெசா#ன பிர�ம� , 6 தபிரா# ெசா#ன {#ய�, 

.கம5 ெசா#ன அ%லா,ஆதிச$கர� ெசா#ன அ ைவத�.  

 

இனி,இவ�கைள�ேபால உ$க4 கP,பி1�ைப ந�$க4 உல��� ெசா%[$க4. 

இ'த சா�சி த#ைமேய உ$களி[� இ!�கிற5, அைன 5யி�[� இ!�கிற5, 

எ%லா.மாக இ!�ப5\� இ'த சா�சி த#ைமேய!  

 

உ$க9ைடய அறி\�� அ5 சா�சி த#ைம. ம+றப1 அ5 'Uரண�'. 

 

ச� இ'த 2வித த#ைம நம�� வா8 த காரணெம#ன? hPiண�வா% 

ஆரா8'ேதாமானா% ெத�யவ!�. அiவி# .��ண� நிைலமி# ஆ+ற%, 

ேந�மி# ஆ+ற%, எதி� மி# ஆ+ற% என. நம5 உயி�[�, உடலி[� இைவக4 

ெசய%ப,� விதேம இ'த 2வித ஆ+ற%க%தா#.  

 

  நிைலமி# ஆ+ற% நம5 சா�சி த#ைம.  

 

ேந�மி# ஆ+ற% நம5 உண�\ நிைல.  

 

எதி�மி# ஆ+ற% நம5 அறி\ நிைல.  

 

 

அi�க4 5க4களா% ஆன5. 

 

எெல��ரா# 5க4 : எதி� மி#��ட� ெகாPடைவ.  

6ேரா�டா# 5க4 : ேந� மி#��ட� ெகாPடைவ.  

நி��ரா# 5க4 : மி# Qைம அ+றைவ. ( நிைல மி# ) 

 

மி# 6ல தா[�, கா'த�6ல தா[� பாதி�பைடS� 5க4க4, 

எெல��ரா# 5க4க4.(பீ�டா 5க4க4-கதி� )  
6ேரா�டா# 5க4க4.( ஆ%பா 5க4-கதி� ) 
 

மி# 6ல தா[�, கா'த�6ல தா[� பாதி�பைடயாத 5க4க4( காமா 5க4க4-

கதி�) நி��ரா# 5க4. 

 

 

ஒ! அiவி# 'த#Tண�\�' இ தைகயதாகேவ இ!���. நிைல மி#ைன சா�'ேத 

ேந�மி# இ!�கிற5. ேந� மி#ைன ெதாட�6 ெகாPேட எதி�மி# இய$�கிற5. ஒ! 

அiவி# அ1�பைட த#ைம எ5ேவா அ5ேவ மனித உயி�# த#ைமSமா��.  

 

நம5 அறி\ ெவளிSலைகS� காPகிற5 ெதாட�6 ெகா4கிற5. ஆனா% அேதசமய� 

நம5 உண�ைவ வி�, வில�வ5 கிைடயா5. அறி\� உண�\� இைண'ேத ெசய% 
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6�கிற5. உண�\ சமநிைல�காக அறி\ கன\ காPகிற5. உண�\ 

சா�சி த#ைமைய சா�'5� அேத சமய� அறிேவா, ெதாட�6 ெகாP,� 

இ!�கிற5. அறி\ கா�சி த#ைமSட# ெந!$கிய ெதாட�6 ெகாP1!�கிற5. 

ஒளி, நிழ%, இ!4 எT� ெதளி\, �ழ�ப�, மடைம இ'த 462#-��4 எ%லாவித 

கா�சிக9� அட$கிவி,கிற5. உண�\ ச�த த#ைமSட� ெந!$கிய ெதாட�6ட# 

இ!�கிற5. சா'த�, பத+ற�, தவி�6 என இ5 இ!�கிற5.  

 

  

                                                                                         

                                          உண�\லக�. 6.10.10 

ஆளரவம+ற ஒ! இட ைத ேத�'ெத, 5 அம�'5 ெகா49$க4. எ'தவித 

இைர�ச[� இ%லாத இடமாக இ!�க�,�. ஒ! மணி ேநர� கPகைள 21 

உ$க9��4 நட��� உண�ேவா�ட ைத ம�,� கவனிS$க4. ந,�கடலி% 

அைலக4 எR'5, எR'5 விRவ5 ேபால உ$க4 உண�வி% சி- ஏ+ற, இற�க� 

ம�,ேம காண .1S�. பி#6 அதி% ஒ! லய� ஏ+ப,�. உண�வி# 

அ1�பைட த#ைமேய இ5தா#. ெதாட�'5 கவனி 5 வா!$க4. .�கியமான ஒ! 

விஷய�, இைத அறிவா% அறிய�aடா5. உ$க4 உண�வாேலேய உண!$க4. 

உ$க9ண�\ நக�தைல உ$க4 உண�வாேலேய உண!$க4. இ�ேபா5 

காPபீ�க4 உ$க4 மன� அைமதியைடதி!�பைத. ஆ�ச�யமாக தா# இ!��� 

இ5. 

இ'த உண�\ல� ஒ! இைச�க!வி மாதி�. இய%பாக இதி% ேக�ப5 அத# Q!தி 
லய� ம�,ேம! உ$க4 மன� அைத மீ�,வதாேலேய அதி% ப% ேவ- ராக$கைள 

ஏ+ப, 5கிற5. எ'த வித �+ற� �ைறS� இ%லாத5 உ$க4உண�\ல�. எவ� 
ஒ!வரா% இதி% ெதாட�'5 Q!தி லய ைத ம�,ேம ேக�க .1கிறேதா ( மீ�ட 

.1கிறேதா ) அவ� எளிதி% மனைத கட��� உபாய ைத அறிகிறா�.  
                                   ெதா��6ண�\. 8.10.10 

நம5 தியான தி# ேபா5 ஐ�6ல உண�\,அறி\ ஓ�ட ைதS� , மனதி# 

அைல�சைலS� ப1�ப1யாக �ைற 5 அைவகைள .Rைமயாக ஒ,$க ைவ�க 

ஒ! ேயாசைன.  

 

அறி\ 'ஒளியா%' உPடான5. மன� ஒ! Uரண ஒளிைய த�சி தா% த# கிேலச� 

மற'5 அ5 Uரண ெதளிைவ அைடS�. அ'த Uரண ஒளி நம5 6!வ ம தியி% 

ேதா#-வதா��. இ'த ஒளிைய ேதா+-வி�க நா� நம5 Qவாச ைத ச�யா�க 

ேவP,�. 

 

ந%ல 2�Q வா$�கிற அள\�� ஒ! உட% பயி+சி���பி# உட% ஓ8\�காக ஒ! 

சரீான Qவாச ஓ�ட� அ$� நிகR�. அ�ேபா5 ெச8ய�ப,� தியான தி% நம5 

கPணி# க! 47விழிகைள அைசயாம% ேம% ேநா�கி ெச!கி ைவ 5�ெகா4ள% 

ேவP,�. 

 

ந�ைம�ெபா! தவைர இ�ேபா5 அ'த கPகளி% எ'த வித >மரைனS� 

கிைடயா5. ஒ! இற'5 ேபான மனிதனி# சவ தி% உ4ள கPைண�ேபால அ5 

ெசயல+- கிட�க ேவP,�. இ'த கPக4 இரPைடS� இ�ப1 ைவ�க காரண�, 

நம5 ஐ�6ல#களி# ெசய%கைளS� ெசய%படா5 நி- தி ைவ��� ச�தி 
அதனிட� உP,.  
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க!விழிகளி# ஒ! சி- அைச\�aட மன ைத எR�பி ஓட வி�,வி,�.  

 

இ�ேபா5 2�Q சரீாகி, சரீாகி உ$க4 Qவாச ைத உ$க4 வல5 நாசிS�, உ$கள5 

இட5 நாசிS� ச'தி��� இட தி% ( 6!வ ம தியி% ) இட5 நாசி�கா+-�, வல5 

நாசி�க+-� ச'தி��� அேத இட தி% சலனம+- மிக�சி- அைசவாக ம�,� 

நி- தினா% அ$� நில\� பிராண# ஒளியாக பிரகாசி���. இ5ேவ Uரண ஒளி.  
 

அ'த ஒளிைய உ$க4 அறிவா% அ%ல, உ$க4 உண�வா% ம�,� அைத உணர 
.+ப,$க4.  

 

உ$க4 உண�\ எ#பேத உ$க4 உடலி[4ள அைன 5 ஜ�#க4 உண!� 

உண��சியா��.  

உண�ைவ அைவகேள உண!கி#றன. உ$க4 உடலி[4ள ஜ�#களி# ெமா த 

எPணி�ைக ெத�Sமா? எ தைன வித ெச%க4 இ!�கி#றன ெத�Sமா?  
 

 

(1, How many cells are in the human body? 

Sources give figures that vary from 50 to 75 trillion cells.  

2, How many different types of cells are there in human body? 

There are about 210 types of human cells.) 

 

( ேம+க திய எP.ைறயி% 1�%லிய# எ#ப5 ஓராயிர� பி%லியைன� (1000 X 1000 

X 1000 X 1000)�றி���. ஒ! 1�%லிய#, 1,000,000,000,000 என எRத�ப,கிற5. ஒ#றி# 

பி# 12 Qழிக4 ) 

 

 

 ( உ$கைள ஒ! தனியனாக அறிவ5 உ$க4 மன�, ஆனா% ந�$க4 ெதா��பாக 

இ!�பேத உPைம ) 

 

உ$க4 உண�ைவேய ந�$க4 ஒ! தனியனாக உண�'தா% அ$� மனேம அைத 

அறிகிற5 எ#பைத ெத�'5 ெகா49$க4 .  

 

உ$க4 உண�ைவ ந�$க4 ெதா��பாக உண�வேத உPைமSண�\.  

 

அைன 5 ஜ�#கைளS� த�1 எR�பி 6!வ ம திைய ேநா�கி ( ேம%ேநா�கி ) அ'த 

6!வ ம தியி% Qட!� ேஜாதிைய உண!$க4.  

 

 உ$க4 உண�\ ெதா��பா% ( ஒ! உண�\ அ%ல ) 'ஏக உண�வாக' அ'த Uரண 

ஒளிைய உணர உ$க4 ஜ�#க4 அைன 5� {�யைன�கPட {�ய கா'தி 
மல�கைள�ேபால மல�'5 அ'த {�யேனா, இைண�ைப ஏ+ப, தி�ெகா49�.  

 

ந�$க4 ஒ! தனி மலர%ல! மல� ேதா�ட�. அ$� உ$க4 மல�க9��� அ'த 

{�யT��� இைடயி% ேவ- எ5\ேமயி%ைல. 

 

ஒ! தனியைன ெபா5வாக பி��பேத ஆ#மீக சாதைன எ#பைதS� அறிS$க4.  

 

தனியனாக அறிவ5 மன�. ஏகமாக,.+-ண�வாக உண�வ5 ெதா��6ண�\.  

 

                                       த#ைனயறித% 7.1.11 



 - 33 - 

 

த#ைனயறித% எ#ப5 - த#ைன- இ5 எ#ன? இ5 எ�ப1 ெசய%ப,கிற5? இ'த 

'நா#' எ#ப5 யா�? எ#ைன 'நா#' எ#- எZவித� அறி'தி!�கிேற#? இத# 

வாl\�� எ#ன அ� த�? இ'த 'நா#' எ�ேபா5 5வ$கிய5? இ5 மாதி� இ#னபிற 

ேக4விக9� உ$க9�� உதி தா%! - இ'த த#ைனயறிதைல�ப+றி ெகாXச� 

கவனி�கலா�.  

 

நம5 வாl\ அக�ப�மாண�, 6ற�ப�மாண� என நம5 கவன��ைறவா% இ!வித 

ப�ணாம.ைடயதாக பி�'5 கிட�கிற5. வாl\� இ�ேபா5 அக வாl\, 6றவாl\ 

என இரPடாக பி�'5 கிட�கிற5. நம5 6ற வாlைவ நம5 மன� பராம� 5 

வ!கிற5. நம5 அக வாlைவ நம5 உண�\ பராம� 5 வ!கிற5. 6றவாlைவ 

மன� பராம� 5 வ'தா[�, அத# சாரா�ச ைத நம5 உண�ேவ எ, 5�ெகாP, 

வாlகிற5. ஆக! 6றவாlவி# பயT� நம5 அகவாlவிேலேய உணர�ப�,, 

வாlவி# மக 5வேம அகவாlவிேலதா# அட$கி�கிட�கிற5 எ#ப5 கPa,. 

 

ஆக! ஒ! மனித# த#ைனயறிய வி!�பினா% தன5 உண�\கைள அறித% 

ேவP,�. உட�6 எT� >�ல ெசய%பா�1ைன நி- தி, ஐ�6ல#களி# 

ெசய%பா,கைள நி- தி, மனதி# கா�சி பி�ப$க4, மனதி# ெமாழி 
பி�ப$கைளS� , { மனைதேய ) நி- தி- பட�'5 வி�'5 .ரPப�, அைலS� 

உண�ைவS� ஒ! U�ய 5�� ெகாP,வ'5,  

 

உண�ைவ ஒ! 64ளியி% நி- த ( எ%லா வி! திக9� அட$கி ) உண�\ ஒேர ஏக 

உண�வாக மல!�. அ'த ஏக உண�\ Uரணமானதாக இ!���. எ$�� ந��கமற 

நிைற'த U�ண� அ5.- 'தா#' -எ#ப5\� அ5ேவ! த#ைனய�த[� இ�ப1ேய!  

                       இ'த வாl�ைகைய hக�ேவா# யா�? 7.1.11 
நா� எ%ேலா!� வாlகிேறா�. இ'த வாl�ைகைய hக�ேவா# யா�? ச+-� 

தய$காம% " நா#தா# ' எ#- ெசா%[கிேறா�. உ$க4 வாl�ைகைய hக�வ5 

ந�$க4தா#. இ#T� ச+- a�'5 கவனமாக பா!$க4. hக�வ5 உ$க4 மனமா?, 
உ$க4 உண�வா? - உ$க4 எPண$களா? உ$க4 உண�வா?  
 

இ'த வாlைவ, வாlவி# விபர$கைள மனதா% அறிய தா# .1Sேம தவிர hகர 
.1யா5. ( அறித% எ#ப5 hக�த% ஆகா5 ) ஆக! உண�\தா# இ'த வாl�ைகைய 

hக�கிற5. அதி% யா!��� எ'தவித ஐய�பா,� இ!�கா5.  

 

இ'த உண�\ Qய த#ைமSைடயதா? அ%ல5 மன� Qய த#ைமSைடயதா?  
 

மன�தா# Qய த#ைமSைடய5 எ#ப5 நம�� ெத�S�. அ5 Qயமானதாக 

இ!�பதா%தா#, நா� ஒZெவா!வ!� ஒZெவா! விதமாக 

எPiகிேறா�,மனதி% எR� 50எPண�தா# நம5 நட ைதைய மா+-கிற5. 

ஒZெவா! விதமாக ெசய%ப,கிேறா�. இ5 நம5 Qய ைத தி! தி ெச8ய.  

 

ஆக! மன� Qய.ைடய5. இைத தா# 'நா#' எ#- a-கிேறா�. நா# எ#ப5 

மனதி# ெசய+பா,.  

உண�\�� Qய த#ைம கிைடயா5. ஏெனனி% அத+� நிைன\ த#ைம ( ெமம� ) 

கிைடயா5. நிைன\ த#ைமய+ற ஒ#- Qயமாக இ!�க .1Sமா?  
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உண�\எ#ப5 அZவ�ேபா5 ( கண 5�� கண� ) உண�'5 வி,த% அZவளேவ!  

 

ஆமா� இ'த உண�\ இட தி%தா# உ$க4 வாlேவ hகர�ப,கிற5. இ�ேபா5 

ெசா%[$க4 இ'த வாl�ைகைய hக�வ5 யா�? Qய.4ள மனமா? Qயம+ற 

உண�வா?  
 

  

 

                                                                                          46 

ெபற ேவP1ய5 எ5\மி%ைல. விட ேவP1ய5 அறியாைம ம�,ேம!. 20.1.11 

நா� 2#- வித த#ைமயி% இ!�கிேறா�. ஒ#- :எPண$களாகிய மன�. . 

இரP,: அTபவி தலான உண�\. 2#- : அைன ைதS� உ4ளட�கிய( 

.+-ண�\,.+றறிவான ) Uரண நிைல.  

இ�2#-� ஒ#றாக இ�ேபா5 ேச�'5 இய$�கிற5. சராச�யாக இ�ப1 தா# 

அைனவ!� இ!�கிேறா�. இ'த 2#ைறS� ப� 5 அறிய, உணர ந�மா% 

.1'தா% நா� ந�ைம அறி'தவராேவா�. 

 

இ'த 2#-� aட ஒ! அiைவபேபா#- . த#ைம வா8'ததாக இ!�கிற5. 

 

அiவி% உ4ள எெல��ரா#, 6ேரா�டா#, நி��ரா# 2#-� 

தனிதனி த#ைமயதாக இ!�க காPகிேறா�. 

எதி�மி#-எெல��ரா#, ேந�மி#-6ேரா�டா#, நிைலமி#-

நி��ரா#.மி#ேனா�ட தி# 2#- வித த#ைமகளாக இைவக4 இ!�கி#ற5. 

 

இைவக9� .ைறேய ந�மி% எதி�மி#-எெல��ரா#( ெவளிேநா�கிய ) 

மனமாக\�,, ேந�மி#-6ேரா�டா#( த#ைனேய ேநா�கிய- த# ) உண�வாக\�, 

நிைலமி#-நி��ரா# (ஏக அறிவாக\�, ஏக உண�வாக\� ஒ!$கிைண'5 - 

.Rைமயானதாக, Uரணமானதாக - ) ப�U�ண நிைலயாக இ!�க காPகிேறா�.  

 

இதி% இரP, நிைலக4 அறியாைமைய ெகாP,4ளன. ஒ#-:மன�, ம+ற ஒ#- 

உண�\, ( அறியாைமயான இரP,� ,ஓ� '.Rைம'யாக(complete ) இ%லா5 

.Rைமயி# 'ப�திகளாக' இ!�பதா% தா# அறியாைமயி% 

இ!�கி#ற5..Rைமயைடயாத5 அறியாைம. .Rைமயான5 அறி\. ) 

 

( �ைற�ட� a தா,�, நிைற�ட� த9�பா5.)  

 

இைவகேள .ைறயாக 'நா#'எT� மன�, தா# எT� உண�\. இைவ இரP,ேம!  

 

இ'த மன� எT� அறியாைமS�, உண�\ எT� அறியாைமS� ந�ைம வி�, 

ந�$கினா%!( நா#, என5 எT� அறியாைமைய வி�, ந�$கினா% )நா� அ'த 

ப�U�ண நிைலைய காPேபா�. 

 

ஒ! அiவினி% எ#ன நிகlகிறேதா ! அ5ேவதா# ந�மி[� நிகlகிற5. 

 

ஆக! நா� தியான தி# 2ல�, ேயாகாவி# 2ல� , அ%ல5 �!வி# 2ல� - 

ெவளியிலி!'5 - நா� 'ெபற'ேவP1ய5 எ5\மி%ைல. நா�- ந�மிடமி!'5 - 'விட' 

ேவP1ய5, ந� அறியாைமைய ம�,ேம. அறியாைமைய வி�டாேல! ப�U�ண 



 - 35 - 

 

நிைல வா8���. 

நம�� ெவளியிலி!'5 ெபறேவP1ய5 எ5\மி%ைல, விடேவP1ய5 ம�,ேம 

ந�மிட� இ!�கிற5.  

 

ஓ� U�ணமத; U�ணமித� U�ணா  U�ண.த�யேத 

U�ண>ய U�ணமாதாய U�ணேமவாவ சிrயேத. 

ஓ� சா'தி, சா'தி, சா'தி.  
                         மனம%ல! உண�\தா# ந�$க4. 22.1.11 

மன� உ$க4 உடலி[4ள ஒ! ப�தியான 2ைளயி% இ!'5 ம�,ேம 

ெசய%6�கிற5. ஆனா%, உண�ேவா உ$க4 உட% .Rவ5� நி#- ெசய%6�கிற5. 

 

மன� உ$களி# ஒ! ப�தி. ஆனா% உண�ேவா உ$களி# .Rைம. 

 

மன� உ$க4 உட% .Rவதி[.4ள உண�ேவா, ெதாட�6 ைவ தி!�கிற5. 

உ$க4 உண�ைவ மன தா%( எ�ப1 ேவP,மானா[� ) நி�வகி�க .1S�.  

 

மன� அத# க�,�பா�1%, உ$க4 உண�ைவ ைவ தி!�கிற5 .  

 

ஆனா% மனேமா நா# எT� ஒ! 'மாைய'யி% சி�கி இ!�கிற5. அத+� இ'த 'நா#' 

எT� 'மாய ெசாgப�'ஏ+ப�1!�கிற5.  

 

மன� ‘Qயமாக’ தன க+பைனயி% ஒ! ெசயைல நிகl தி பா� தா%, அ'த 

ெசய[��Pடான உண�\ மா+ற$க4 உ$க4 உடலி% நிகlவைத உ$களா% 

காண .1S�. 

உ$க4 உண�\ ஒ! அ�பிராணி. அத+� Qயமி%ைல. அத+� எ5\� ெத�யா5. அ5 

எ,�பா� ைக�பி4ைள. 

ஆனா%, அ5தா# ந�$க4. ஆமா� இ'த வாl�ைகைய hக�வ5 உ$க4 

உண�\தா#. 

மனம%ல!  

உண�\தா# ந�$க4.  

                                    உண�வி# ெசய%த#ைம. 22.1.11 

உண�\�� Qய� இ%ைல . Qய� எ#ப5 நிைன\ த#ைம (memory)உ4ளத+� 

ம�,ேம உP,. உண�\ எ#ப5 நிைலயான ஓ#- அ%ல! அ5 ெதாட�'5 மாறி, 
மாறி நட�ப5. கண 5�� கண� மா-வ5.  

 

53ஒ! வலிSண��சி ஒேர மாதி� இ!�பதி%ைல. அ'த உண��சியி% பலவித 

மா+ற$க4 உP,. கண 5�� கண� அ5 மா-கிற5. அ'த பலவித$கைள 

ஒ#றா�கி ஒேர வலியாக உ$கைள உணர ைவ�ப5 உ$க4 அறிவாகிய உ$க4 

மன�தா#. 

 

உண�\ பி#னமான5. .Rைமயான5 அ%ல. அ'த பி#ன$கைள a�1�a�1 

.Rைமயா��வ5 உ$க4 மன�தா#. 

 

தவிர, உண�\�� ேபதமி%ைல. உண�\ ேபத$கைள க+பி�ப5 உ$க4 மனேம!  

 

அனா% உண�ேவ உ$க4 வாlேவா, ேந�ைட ெதாட��6 உ4ள5.  
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அத+� ேந�ைடயாக இ!�பைத உணர ம�,ேம ெத�S�. 

 

மிக .�கியமான விஷய� : உண�\�� ேந+-, இ#-, நாைள எT� 2#- 

கால$க4 இ%ைல. 

 

இ!�ப5 இ'த கண� ம�,ேம!.  

                                கால� ப+றிய க! 5�க4. 26.1.11 

நம�� கால� ப+றிய 2#-விதமான க! 5�க4 உ4ளன. அைவ .ைறேய  

 

1, கட'த கால�, 

                                                                                              

2, நிகlகால�,  

 

3, நிைலயான கால�.  

 

நா� இ5வைர அறி'தி!�ப5 இரP, ம�,ேம. ஆமா� இ'த 2#றாவதான 

நிைலயான கால� ப+றி நம�� அZவளவாக 6�த% இ%ைல. நா� இ#T� அ$� 

பிரேவசி��க\மி%ைல.  

 

.தலாவதான கட'தகால� நம5 மனதி% நட�கிற5. அைவ இற'த கால$களி# 

நிைன\க4. ( ெமம� ) இவ+ைற நம5 2ைள ெசய%ப, 5கிற5. கட'த ெநா1�aட 

இற'த கால�தா#.  

 

இரPடாவதான நிகlகால� இ�கண�, இ�கண� இ�ெபாR5 நட�ப5. இ5 நம5 

உண�வி% நட�ப5. இ5 உயி��பான5. உயிேரா�டமி�க5. இ�கண ைத 

உண�வாேலேய உணர .1S�. இ�கண ைத, மனதாலாகிய அறி\ அைத தன5 

ேசாதைன�� உ�ப, 5வத+��4 கால� கட'5 வி,கிற5.நிகழ கண� இற'த 

கணமாகிவி,கிற5. 

 

அறி\ எைதS� ேசாதி த பி#னேர ஏ+-�ெகா49�. 

 

உண�\ ேநர1யான5.  

 

மன� ச�பா� த பி#ேப ஏ+-�ெகா4வ5. மனதி+� ேசமி�6 உP,. 

 

உண�\�� ேசமி�6 இ%ைல.  

 

உ$க9ைடய 'நா#' கட'த கால, இற'த கால சவமாகி நாறி�ேபான ேபான அ'த 

��ைபகளி# ேசமி�6 கிட$கிேலேய கா% ஊ#றி நி+கிற5. உ$க9ைடய 'நா#' 

��கிெயறிய�ப�ட ��ைபகளி# மீ5 அம�'5 அ$� அRகி, நாறி�கிட��� 

ெபா!�கைள அைச�ேபா�, உயி�வாR� ந�. 

 

ஒ! உயி��64ள Uவி# மண�ேபால இ�கண� திகlகிற5.  

 

அைத, அ'த உயி��ைப ந�$க4 அTபவி�க ேவP,மானா% ந�$க4 உண�வி# 

2லேம அTபவி�க .1S�.  
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மனதா% அைத அiக�aட .1யா5.  

 

                                                                                          

                         விழி�6ண�\ எ#ப5 ப+றிய ஒ! தகவ%. 31.1.11 

ஒ! உயி��64ள Uவி# மண�ேபால இ�கண� ேநர1யாக திகlகிற5. அைத, அ'த 

உயி��ைப ந�$க4 அTபவி�க ேவP,மானா% ந�$க4 உண�வி# 2ல� ம�,ேம 

அTபவி�க .1S�. “ 

 

நிகlகால� இ�கண�, இ�கண� இ�ெபாR5 நட�ப5. இ5 நம5 உண�வி% நட�ப5. 

இ5 உயி��பான5. உயிேரா�டமி�க5. இ�கண ைத உண�வாேலேய உணர 
.1S�.” என நா� கவனி ேதா�.  

 

உண�வி# ஆழ 5�� நா� ேபா��ெபாR5 இ�கண� ம�,ேம மிXசி இ!�பைத 

காPேபா�.  

 

இ$� மன� ெசயல+-, ஒ! சா�சி த#ைமேயா, ம�,ேம ெசய%ப,�. மன� 

ெசய%பட, கால அவகாச� ேதைவ. இ�கண� எT� �-கலான கால 

இைடெவளியி% மன� ெசய%பட .1யா5. இZவிைடெவளியி% உண�\ ம�,ேம 

தன .R Uரண த#ைமSட# ெசய%ப,�. 

 

மன� – கட'த, இற'தகால நிைன\களி% ம�,ேம ஈ,பட .1S�. அ5 உயி��64ள 

இ�கண நிகlவி% ேநராக ப$� ஏ+க .1யா5. மனதிட� ஓ�ைம கிைடயா5. அ5 

ப%ேநா��ைடய5. ச'ேதகி�ப5. அ5ஆராS� த#ைமSைடய5.  

 

உண�வா% ம�,ேம ேநர1 ெதாட�6 ெகா4ள.1S�. அ5 ஒ�ைமSண�\ உ4ள5. 

அத+� ப%ேநா�� கிைடயா5. அத+� எைதS� ஆராS� வி!�ப� கிைடயா5. 

ச'ேதக� கிைடயா5. மிக ெந!�கமான ேநர1யான5.  

 

இைதேய 'விழி�6ண�\' என ெசா%ல�ப,கிற5. 

 

விழி�6ண�\ எ#ப5 உண�வா% ம�,� இ�கண ைத, இ!�ைப hக�வ5. இ�கண 

உண�ைவேய .#ேனா�க4 'விழி�6ண�\' என ெசா%லியி!�கிறா�க4.  

 

உ$க4 உண�வா% இ�கண தி% இ!$க4.  

 

இ�ேபா5 இ!�6ண�ைவ தவிர ேவெற5\� இ!�கா5.  

அ5ேவ விழி�6ண�\.  

 

அ'த விழி�6ண�ேவ அhUதி நிைல�� வாச%.  

                                                                            

 

                             "எ$�� நாேன! எ%லா� நாேன!". 31.1.11 

 

2#-வித த#ைம ந�மி% ெசய%ப,கிற5. 1,( memory ) கட'த கால நிகl\களி# 

ெதா��6 கிட$�களி% பயணி 5 , உ$க9�� ஏ5வானைத த��மானி 5 , 

உ$க9�� எ5 ெபா!'5�, எ5 ெபா!'தா5 என உ$க4 பைழய 6ராண$கைள, 

உ$க4 ச� திர ைத 6ர�1�பா� 5 உ$கைள இ#T� இ'த Uமியி% த�க 
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ைவ தி!�ப5 , உ$க4 Uரண ஆS9�� வழி நட 5� 'மன�' ஒ#-. ஓ8\� 

கிைடயா5.இ5 த#ைன Qயெமன எPணி�ெகா4வ5. இத+� உ$க4 ( இரPடாவ5 

த#ைமயான ) உண�ைவ மா+றியைம��� திற# உP,.  

 

2, ( live ) வாlேவா, மிக ேநர1யாக ெதாட�6 ெகாP, ( ர த.� சைதSமாக ) Qக, 

5�க$களி% கல'5 வாR� ேதக உண�\ ம+ெறா#-.இ5 மிக உயி��பான5. 

இத+� இ�கண� ம�,ேம. இ'த உண�வி% ந�$க4 விழி�6ண�ேவா, ந�1 5 

லயி�க .1'தா% ( உ$க4 2#றாவ5 த#ைமயான அhUதி த#ைம�� 

வாச+ப1யாக அைமS�. 

 

3,( absolute ) இ5 ப�Uரண த#ைம வா8'த5. கால� எT� க! தா% இ5 நிைலயான 

கால� என வ!ணி�கலா�. அைன 5� இதT4 அட�க�. அத+� 5வ�க.� 

இ%ைல, .1\� இ%ைல. இ'த அPட சராசர$க4 அைன 5� இதிலி!'ேத 

ேதா#றி மைறகிற5. .# aறிய மன எPண$கைளS�, உட% உண�ைவS� 

கட'5 இதி% பிரேவசி�க ேவP1S4ள5. .# aறிய இரPைடS� வி�, 

வி�டாேல ந�$க4 இ$�தா# இ!�பீ�க4. நம5 2ல இ!�ேப இ$�தா#. நம5 2ல 

இ!�6 ம�,� அ%ல இ'த பிரபXச தி# 2ல இ!�6� இ5தா#. இத+� எ%ைலேய 

இ%ைல. இதி% நிைல��� உ$க9��� எ%ைலேய இ!�கா5.  

 

இ5தா# கி!rணா ெசா#ன "எ$�� நாேன! எ%லா� நாேன!".  

  

                                                              விழி�6ண�\ 4.2.11 

இ'த வாlவி# அ1�பைட ச�ீதி! த தி+�,ம+-�ஆ#மிக� ப+றி அறிய 

'நா#யா�?' எT� ேக4வி எ�ப1 அ1�பைடயாக அைமகிறேதா அ5ேபால, அhUதி 
நிைல��4 hைழய இ�கண� எT� விழி�6ண�\ அ1�பைடயாக அைமகிற5.  

ந�$க4 இ�கண தி% ம�,� சXச��க .1'தா%, உ$க9�� எ'த மன,எPண 

ஓ�ட$க9� இரா5. மன,எPண ஓ�ட$க4 நிகழ,இ�கண� எT� கால 

இைடெவளி ேபாதா5.  

 

ந� வாlவி# 'அ1�பைடஅறி\' நா# யா�? எ#கிற ேக4வி. ந� வாlவி# 

'அ1�பைடஉண�\' இ�கண� எT� விழி�6ண�\.  

 

இ'த விழி�6ண�\தா# அTUதி நிைலயி# சாவி 5வார�. இ5ேவ அறிவி# 

ஒ,�க�, உண�வி# ஒ,�க�. அைன 5� ஒ,$கி, ஓ�டமாயி! த%.  

 

இைதேய சி த�க4 "ெவ�மாைய அ+-;ெவளி��4 ெவளி கட'5 Q�மாயி!��� 

Qக�" எ#றன�. 
உ$க4 தியான ேநர தி% இைத கவன�ப, தி இ�கண திேல ம�,� இ! தி 
லயி 5 நி#றா% - உ$க4 அ1�பைட த#ைமயான அhUதி த#ைம திற���.  

 

                                      ஒ! ேதவ ரகசிய� 5.2.11 

ந�ேமா, பி#னி பிைண'54ள நம5 இரP, அறியாைமகளான நா# எT� மன�, 

என5 எT� உண�\ இ'த இரPைடS� நா� வில�கிவிட , நம5 தியான ேநர தி% 

.ய[�ேபா5, அ'த ஆl'த தியான� ெபாRதி% - அ'த ஈ,பா, ந�மி% 

உPைமயாக நிகழ நா� அTமதி���ெபாR5 - நம5 வி�ட�ைற, 
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ெதா�ட�ைறயாக, நம5 நா# எT� அறியாைம அZவள\ எளிதி% ந�ைம 

வி,வதி%ைல.  

 

உ$களி# உPைமயான ஈ,பா�,���, உ$களி# நா# எT� அறியாைம��� 

நிகR� இ'த ேபாரா�ட கண$களி% உ$களி% ஒ! ேதவ ரகசிய� '>6����'.  

 

அ'த மகா இய+�ைக உ$க9�� அளி��� வர�பிரசாத� இ5.  

 

இைத எ#னெவன இவ# ெசா%ல உ�ைம இ%ைல. அைத அவரவ� 
தியான$களிேலேய அறி'5 ெகா4ளேவP1ய5.  

 

  

                                                  ஒலியதி�\ 6.2.11 

நா� தியான தி#ேபா5 நம5 விழி�6ண�ைவ - அதாவ5 இ�கண�, இ�கண� எT� 

இ�கண உண�ைவ - அைடS� வித� ப+றி பா��ேபா�. .தலி% நம5 உடலி[4ள 

அைன 5 ெச%கைளS� உற�க திலி!'5 விழி�6�� ெகாP,வ!த% ேவP,�.  

எ�ப1ெயனி% நா� ெச8S� ஆl'த நா1 Q தி�� பிற� '�' எT� மகா ம'திர ைத 

நா� உ�ச��க 5வ$கி, ஏ+ற இற�க� இ%லா5 ஒேர சரீாக உ�ச� 5, அ'த 

ச�த ைத ஒ! லய 5�� ெகாP,வ'5, அ'த ச�த ைத ஊ#றி கவனி�க ( 

அறிவா% அ%ல உண�வா% ) அ'த ச�த தி# கால இைடெவளி 
�ைற'5,இ�கண 5�� வ!�. ச�த� ெவ-� அதி�வாக இ�கண அதி�வாக 

அதி�வைத உணர .1S�. அ'த 'இ�கண அதி�விலி!'5 5வ$கி, உட% .Rவ5� 

உ4ள அைன 5 ெச%க9��� பரவ விட, அைன 5 ெச%க9� இ�ேபா5 

விழி 5�ெகா49�.அைன 5 ெச%க9� அதி�'5 ஒேர லய 5�� வர , இ�ேபா5 

உ$க4 உண�\ .Rவ5 ஒேர அதி�வாக அதி�வ5 ெத�S�.அ'த அதி�\க9� 

அைல அைலயாக, அதி�வைலயாக எRவ5 ெத�S�.  

 

இ�ேபா5 உ$க4 'உண�\ தள�' மனதி# பி1யிலி!'5 விலகி ஒ! Qத'திர 
நிைல�� வ'தி!�ப5 ெத�S�.  

 

உண�\ .R5� ஒேர அதி�வாக இ!�ப5 உண�\ Qத'திர�.  

 

இ'த நிைலேய விழி�6ண�\ நிைலயா��.  

                                            அக�பயண�. 9.2.11 

ந�மி% 2#-வித தள� ெசய%ப,வதாக பா� ேதா�. 1, மன-எPண தள� 2, உட%- 

உண�\ தள� 3, .+றறி\, .+-ண�வான- அhUதி தள�.  

 

நா� மன எPண தள தி% நி#- இ'த மன� எ#ப5 எ#ன? அ5 எதி% 

நிைலெப+றி!�கிற5? இ'த மனதி# ஆணிேவ� எ$கி!�கிற5? என மனதா%, 

எPண தா% ஆl'5 சி'திேதாமானா%, மன� உண�வி# மீதி!'ேத ெசய%ப�, 

வ!வ5 ெத�S�. மனதி+� ஆதார� உண�\தா#. உண�விலி!'5 எRவேத 

எPண�, மன�.  

 

ஆக! மனதி% ஆl'5 சXச� தா% அ5 உ$கைள உண�விட� ேச� 5 வி,கிற5.  

 

இ�ேபா5 ந�$க4 உண�\ தள தி% நி#- ஆl'5 உணர 5வ$கினா% .ரணான 
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உண�\க4 ஒ!நிைல�� வ'5 ேதக�.Rவ5� ஒ!ண�வாக இ�கண உண�வாக 

'விழி�6ண�வாக' நிைல���. அ�ேபா5, இ'த உண�\ எ#ப5 எ#ன? அ5 எதி% 

நிைலெப+றி!�கிற5? இ'த உண�வி# ஆணிேவ� எ$கி!�கிற5? எ#பைத 

உ$க4 உண�வா%-விழி�6ண�வா%- ேதட 5வ$கினா% அ5 உ$க4 2#றாவ5 

தளமான அhUதி நிைலயி% ேவ� ெகாP1!�ப5 ெத�யவ!�.  

 

 உண�\�� ஆதார� அதி�\தா#.  

 

உ$க4 விழி�6ண�\ அl'5, அl'5 ேநா�க அ5 அதி�வாக மா+றமைடவ5 

ெத�S�. இ'த அதி�\ உ$களிட� ம�,ம%ல ,  

 

இ'த பிரபXசேம இ'த அதி�\தா# எ#பைதS� காPபீ�க4.  

 

உ$க4 அதி�\�, பிரபXச அதி�\� ேவ-ேவ- அ%ல. இரP,� ஒ#-தா#. அ$� 

உண�\ .+-ண�வாக\� அறி\ .+றறிவாக\� 5ல$��. 

 

ஆக! ஆ#மீக� எ#ப5 அக�பயண�. ந�$க4 உ$க9��4ேள, உ$க4 2ல ைத 

ேநா�கி பயணி 5( inner self travel ) 2ல ைத கPடறிவ5. 

 

இதி% உ$க9�� ெவளிேய உ4ள கட\4, மத�, �! இ5 எ5\� உ$க9�� ஒ! 

ெபா!�ட%ல! கட\4, மத�, �! இைவ 2#-� உPைம அ%ல அைவக4 யா\� 

ஒ! மாையேய!.  

 

  

                                 அறியாைமைய வி�, நRவத%. 9.2.11 

தியான ேநர தி% நா� நம5 இரP, அறியாைமகளான 'நா#' எT� மன� ம+-� 

'என5' எT� உண�\ இைவ இரP1ட.மி!'5 நR\வ5 எ�ப1 என பா��ேபா�.  

 

இைவ இரP,ேம மாய ெசாgபமான5. 

 

இதிலி!'5 வி,ப,� வைர நம�� விேமாசன� கிைடயா5. 

 

அத+� ெசா'த இ!�6 இ%ைல. அ5 நிைலய+ற5. அ5 உPைம இ%ைல. இ�கண 

விழி�6ண�வி# ஒளி�பிரேதச தி% நா� இ!���ெபாR5 'நா#' எT� 

வ ��ைடவி�,, 'என5' எT� வாச% கதைவS� தாP1 அைவகைள வி�, விலகி,- 
இ�ேபா5 மன தா% எைதயாவ5 எPiவேதா, உண�வா% எைதயாவ5 

உண�வேதா aடா5. இரPைடS� உதறிவி�, - ெவளியி%வர  
 

ெவ�ட ெவளியி% 'இ!�6' இ!�பைத அ'த இ!�ேப அறி'5ண!� அ'த இ!�பி% 

தா# நா� இ!�கிேறா�. அ$� எ%ைல�� உ�ப�ட5 ஒ#-� இ%ைல. 

எ%ைலய+ற இ!�ேபS4ள5. இ5ேவ நா� நம5 இரP, அறியாைமகைள வி�, 

நR\� உ தி.  
 

                                     hக�\ திற#. 14.2.11 

நம�� இ'த வாl�ைகைய hக�வத+� ஐ'5 6ல#க4 இ!�ப5 ெத�S�. கP, 

கா5, 2��, நா��, ேதக� . இ'த ேதக உண�\ எ#பைத நா� .Rைமயாக 

உண�'ததி%ைல. கP எ#ப5 ( அதைன சா�'த நர�6 ெதா�தி ) நம5 உடலி% ஒ! 
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ப�தி. கா5 எ#ப5� ( அதைன சா�'த நர�6 ெதா�தி ) நம5 உடலி% ஒ! ப�தி. 
2�� எ#ப5� ( அதைன சா�'த நர�6 ெதா�தி ) நம5 உடலி% ஒ! 

ப�தி.அேத�ேபால நா�� எ#ப5� ( அதைன சா�'த நர�6 ெதா�தி ) நம5 உடலி% 

ஒ! ப�தி.ஆனா% ேதக� எ#ப5 உடலி% ஒ! ப�திய%ல. அ5 ஓ� .Rைம. நா� 

இ'த ேதக உண�\ ப+றி ெதளிவான அறித% இ%லா5 இ!�கிேறா�. இ'த 

ேதக தா% �ளி�, ெவ�ப� , வலி, எ��ச% ேபா#ற உண�\கைள தா# 

உண�'தி!�கிேறா�. அ'த 6லைன h�பமாக கவனி�க தவறி வி�ேடா�. இ'த 

6லைன உபேயாகி�க\� நம�� ெத�வதி%ைல. 

 

நா� இ'த 6ல#க4 எ%லாவ+ைறSேம ஏேதா ேமேலா�டமாகேவ உபேயாகி 5 

வ'54ேளா�. இ'த ஐ�6ல#க9� நம�� ஐ'5 க!விக4. இ'த 

ஐ�6ல#கைளSேம a�'5 கவனி�பதி%ைல நா�. இ'த வாl�ைகைய சிற�6ட# 

வாழ, இ'த க!விகைள விட சிற'த ஓ#- கிைடயா5. ந�மிட� hக�\ திற# மிக 

�ைறவாகேவ உ4ள5. ( நம�� �,�ப தி%, ச2க தி% எZவளேவா பிர�ைன. 

இத+ெக%லா� ேநரமி%ைல.) a�ைமயான கவன ேதா, இ�பிர�ைனைய நா� 

அiகினா% அ�ேபா5 ெத�யவ!� நா� எZவள\ ெம தனமாக, ேசா�ேபறியாக 

வாl'5 ெகாP1!�கிேறா� எ#ப5. ந�மிட� இ!��� திறைனேய நா� அறியா5 

காலம கட தி வாl'5 வ'54ேளா� . இ'த அறியாைம ந� வாlவி% ஏ# 

நிகl'54ள5 ெத�Sமா? இ'த ஐ�6ல#க9ேம மன5�� பி#ன% ஓ,வதா%தா# . 

இ'த ஐ�6ல#கைள�ப+றிSேம அ'த மன5 ெத�'5 ைவ 54ள அள\�� - இ'த 

6ல#க4 த$கைள�ப+றி அறி'5 ைவ தி!�கவி%ைல. இ'த 6ல#க4 த$க4 hக� 
திறைன அறிய .ய+சி�கேவP,�. 

 

இ'த ஐ�6ல#க9��� நா� பயி+சியளி�க ேவP,�. அ�ேபா5 இ'த வாlவி# 

hக�\ தள� ேவெறா! உய�'த ப�மாண 5�� எ, 5 ெச%ல�ப,�.  

 

 

 

                                                                                          

                                            

 

வாlவி# சார�. 16.2.11 

நா�, ஏ+கனேவ இ'த வாl�ைகைய hக�வ5 நம5 உண�ேவ எ#- பா� ேதா�. 

உண�வி# hக�\ த#ைம இ�கண�, இ�கண� என இ�கண திேல hக�'5 வி,த% 

அZவளேவ!  

 

hகர�ப,� உண�ைவ ேசமி�க\� .1வதி%ைல, அதி% மி�ச� மீதி எ5\மி%ைல. 

 

ேந+- .Rவ5� ��கலாமாயி!'ேத# எ#பதி% இ�ெபாR5 எ5\� 

Qவார>யமி%ைல. எ'த பயT� இ%ைல. அ5 கட'த ஒ#-. இத+� .# ெநா1 

உண�'த5 aட 'கட'த' ஒ#-தா#. 

 

அZவ�ேபா5 உண�வ5 ம�,� தானா? பி#6 வாlவி# சார� எ#ப5 

இZவள\தானா? மிக\� நைக�Qைவயான விஷய� வாlவி# சாரேம 

இZவள\தா#. 

 

ச� இ�ப1 உண�வதினா% நம�� எ#ன கிைட�கிற5? ஒ#-ேம கிைட�பதி%ைல. ( 
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அZவ�ேபா5 ச+- 'ேச��ைச'யாக இ!�ப5 தவிர!. ) 
 

இ'த ேச��ைசயி% தி!�தியைடவ5 யா�? 
 

ச'ேதகெம#ன மன� தா#. இ5 ேச��ைசயாக இ!�கிற5 என த��மானி�ப5� 

மனேம.  

 

மிக\� ஏமா+ற� அளி�கிற5. வாl�ைகேய இZவள\தானா? 
 

மனிதT�� ம�,ம%ல, இ$� வாR� உயி�க9��� இேத நிைலைம தா#. இ'த 

Uமியி% உ4ள உயி� ெதா�திக9�ேக இ5தா# நிைலைம. அZவ�ேபா5 உண�'5 

வி,த% அZவளேவ!. ெமா த வாlவி# சரா.ேம இ�கண தி% நிகR� உண�\ 

ம�,ேம! 

 

சேகாதரா, உ# பா�ைவயி% ஒ! நா8 பிைழ�6�� எ#ன அ� தேமா , இ�மிS� 

மாறாம% உ# வாl\��� அேதயள\தா# அ� த�. 

 

அமா�, 

 

இ'த மன�, இ'த உண�\ இரPைட ம�,� ந�பி ( இ5தா# வாl�ைக என ) 

வாlபவT�� இத+� ேம% இ'த வாlவி% ெபா!ளி%ைல. 

 

 

                                                                                            

                                    

 

 

ஐ�6ல#களி# ஆதார$க4. 16.2.11 

கPகளி# hக�\ ஆதார� உண�வி% அட$கி இ!�கிற5. 

 

கா5களி# hக�\ ஆதார� உண�வி% அட$கி இ!�கிற5. 

 

2�கி# hக�\ ஆதார� உண�வி% அட$கி இ!�கிற5. 

 

நா�கி# hக�\ ஆதார� உண�வி% அட$கி இ!�கிற5. 

 

இ'த ேதக தி# ‘ேமேலா�டமான’ hக�\ ஆதார� ம�,ேம உண�வி% அட$கி 
இ!�கிற5. 

 

 

ேதக உண�வி# அ1யாதார�, உண�\ நிைல கட'த, அதி�\ நிைலயான உ$க4 

2ல�பிரகி!தியி% இ!�கிற5.  

 

 

இ'த பிரகி!திைய ந�$க4 அhUதி நிைலயி% ம�,� காண .1S�. இ'த பிரகி!தி 
.R ஒளி gபமான5�, .R அதி�\ த#ைமS� ெகாPடதாக இ!�கிற5.  

 

இ'த2ல�பிரகி!தியி# ஆதார� ‘இ$கி$ெகனாதப1 எ$�� வியாபி 54ள அ'த 

ஆதி�பிரகி!திS4 அட$கி இ!�கிற5.  

                      பழ�கேதாஷேம மனதி# Qய�. 18.2.11 
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இ'த தகவைல ச+- நிதானமாக\�, கவன 5டT� ப1�க\�. நம5 ஆl'த 

தியான தி% அைன 5 ெச%க9� விழி 5,ஒேர அதி�வாக ஏக த#ைமSட# 6!வ 

ம தியி% ஒளி!� ஒளியி% கல'5 , எ%ைலகள+-, எ$�� ஒேர ஒளி�பிரகசமாக 

5ல$க,  

அ�சமய� நா� நம5 அறியைமகளான நா# எT� எ%ைலSைடய மன�, என5 

எT� எ%ைலSைடய உண�\ இரPைடS� அ'த ஒளி�பிரகாச திேலேய ேபா�, ( 

எ%ைலகைள) கைர 5விட எ தனி���ெபாR5, 

மன5 அZவள\ ச�ீகிர� ஒ 5வ!வதி%ைல. ஆனா%, அத# 'Qய�' பலவ �னமாக, ' 

எைதயாவ5 ெதாட�'5 எPணி�ெகாPேடயி!�பைத' ந�மா% அறிய .1கிற5.  

மன� இ'த பழ�கேதாஷ தி% க�,�ப�, நி+ப5 ெதளிவாக ெத�கிற5. இ'த பழ�க 

ேதாஷ ைதேய தன5 Qயமாக மன� எPணி�ெகாP1!�கிற5� ெத�யவ!கிற5.  

நைட.ைற வாlவி% நா�, மனதி# இ'த பழ�க ேதாஷ ைத ப1�ப1யாக 

�ைற 5�ெகாP, வ!த% ேவP,�. 

ேதைவயி%லா5 சதா எைதயாவ5 எPணி�ெகாP1!�பைத �ைற 5�ெகாP, 

வ'5, மன ஓ�ட ைதநி- 5த[� ேவP,�.  

 

                                  இனி மரண� உன�கி%ைல. 20.2.11 

 

மரண பய� இ%லாத மனித�%ைல எ#கிற அள\�� இ'த மரண பய� ந�ைம 

ெதா+றி�ெகாP,4ள5. இ$கி!�பெத%லா� அ�ப1ேய இ!��� ஒ! நா4 நா# 

தா# இற'5 'இ%லா5' ேபா8வி,ேவ# எ#கிற அ�ச� நம�கி!�கிற5. இ'த 

இ%லா5 ேபாவ5 எ#ப5 நம5 மன5���, உண�\��ேம ெபா!'5�. இ'த 'நா#' 

ஐ இ!�பதாக பாவி 5 வ!பைவ இைவ இரP,ேம!  

 

மரண 5�� பிற� இ%லா5 ேபாவ5 இைவ இரP,ேம!.உPைமயிேலேய 

இ%லாம% இ!�பைவதா# இைவ.( நா# எ#ப5 ஒ! அறியாைம. தா# இ!�பதாக 

ஒ! மாயா ெசாgப ைத ந�6வ5.அதி% உPைமேயா , நித�ச#ேமா இ%ைல.அ5 

மனதி# 6ைன\. ) 

 

மனதி# 6ைன\�, மன� சா�'த உண�வி# 6ைன\�கட'த, தியான ெவளியி% 

எ#ன உ4ளேதா அ5ேவ உPைம. அ5 நிைலயான5.  

 

உ# உடைல வி�, உயி� ந�$கியபி# , உ# உடைலS� எ� 5 சா�பைல கைர 5 

வி�ட பி# மீத� எ#ன இ!�கிறேதா ( தியான ெவளியி% எ#ன உ4ளேதா ) 
அ5ேவஉPைம. அ5 எ�ேபா5� உ4ள5. நிைலயான5. அத+� ஆதியி%ைல, 

அ'த.மி%ைல.  

 

தியான தி% உன5 அறியாைமகைள ந� கட'5 இதி% பிரேவசி 5 வி�டா%, உன�� 

மரணமி%ைல. இ'த மரண� எதி% நிகRேமா அைதேய ( அறியாைம ) ெதாைல 5 

வி�ட பி#, இனி மரண� எ$� நிகR�? 

 

யேதாதக� Q ேத Q த� ஆஸி�த� தா !ேகவ பவதி / 
ஏவ� .ேன� விஜானத ஆ மா பவதி ெகௗதம //15// - ( கேடாபநிஷ . ) 
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பத\ைர : ெதளி'த ந��% விட�ப�ட ெதளி'த ந�� எZவா- அ5வாகேவ ஆகிறேதா 
அZவா- உPைமைய உண�கி#ற மகா# ஆ#ம வ1வமாகேவ ஆகிறா�.  
                                        ஒளிSட%. 22.2.11 

நம�� >�லமான இ'த உட% உ4ள5 ேபால ம+-� இ! உட%க4 இ!�கி#ற5. 

ஒ#- உண�\ உட%, ம+ெறா#- ஒளிSட%.இேத ேபால இ'த பிரபXச 5��� 

2#-வித உட% இ!�கிற5. நா� ேந�ைடயாக காi� இ'த Uமி, ம+-� {�யைன 

கிரக$கைள, உ4ளட�கிய {�ய��,�ப�, இதைனS� உ4ளட�கிய பா% வ �தி 
மPடல� , அதைனS� உ4ளட�கிய இ�பிரபXச�. இ5 >�ல பிரபXச உட%. 

 

அ, த5 ஈ��6 விைசகளாலான உண�\ பிரபXச உட%.  

 

அ, 5, இைவ அைன ைதS� ேதா+-வி 5�, மைறயைவ 5�,ேதா+-வி 5� 

த#னக ேத ைவ 54ள ஒளிSட%. இைத ேவத தி% பிர�ம� எ#கி#றன�. 
 

நா.� நம5 தியான ேவைளயி% இ'த 2#-வித த#ைமS4ள உட%கைளS� 

த�சி�க .1S�. நா� நம5 >�ல உட% இய�க$கைளS�, ( மனதி# இய�க.� ) 

உண�\ உட% இய�க$கைளS� கட'5 ( இ'த 'நா#' எT� இரP, 

அறியாைமகைளS� வி�, - ஒ! இ�மியள\ இய�க.� இ%லா5. ) த�சி�க 

.1'தா% இ'த ஒளிSடைல அைடேவா�. அ5 ஏ+கனேவ ந�மி% உ4ள5 தா#.  

 

இ'த, நம5 ஒளிSடலி% நா� ெதாட�'5 நிைல�க .1'தா% அ5 எ%ைலகள+- 

இ'த பிரபXச ேப!டேலா, இைண'த ஒேர ஒளிSடலாக கல'5 ெபா!'தி 
இ!�பைத அறிேவா�. 

 

"எ�,  திைசS� பதினா- ேகாண.� எ$�� ஒ#றா8 .�1 த5�பி 
.ைள ேதா$� ேசாதிைய “ எ#- ப�1ன தா� பா,கிறா�.  
 

                                                      வி! தி. 24.2.11 
நம�� 'நா#' எT� வி! திS�, அ'த பிர�ம தி+� பிரபXசெமT� ெபா!4 

வி! திS� உPடான5 ெவளிேநா�கிய த#ைமயினா% தா#.  

 

நம5 மன� த+பா5கா�6�காக ேவP1 ெவளிேநா�கி ெசய%ப,வதா%, இ'த 

மனதி+� நா# எT� ( மாயெசாgப� )Qய� வி! தியான5.  

 

இ'தபிரபXச தி% அi நிைலயி%எல��ரா# ெவளிேநா�கி ெசய% ப,வதா% 

தா#( ெபா!ளாக ) பிரபXச� ேம[� வி! தியாகி�ெகாP, இ!�கிற5.  

 

இ'த ெவளி ேநா�கிய த#ைம ந�மி% �ைற'5 அக ேநா�கான த#ைமயாக 

மா-மானா%, இ'த 'நா#' எT� ெசாgப வி! திைய நி- த .1S�.  

 

                               ஒளிேய நா#.அதி�ேவ நா#. 24.2.11 

நம5 மிக ஆl'த தியான ேவைளயி% நம�� 6!வ ம தியி% ஒளி ேதா#-வைத 

காணலா�. நா� நம5 மன� , உண�\ இரPைடS� கட'5 இ'த அhUதி 
ஒளி தனைம��4 hைழய ஒ! இல�வான உ தி. இேதா!  
 

அதாவ5 நம5 மனேம தன5 வி! திைய �ைற 5�ெகாP, வ'5 தன5 2ல 
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நிைலயான ஒளி நிைல�� வ!கிற5. ( உ$க4 மனதி% விள�கமாவ5 ஒளி எT� 

அறிேவயா��. ) அறிேவ ஒளியாக திகlகிற5. உ$க4 மனேம இ�ேபா5 -தியான 

நிைலயி%- ஒளியாக 5ல$�கிற5. 

 

உ$க4 உண�\ தள தி% உண�வாக திகlவ5 ஈ��6 விைசேய . உ$க4 உண�\ 

இ�கண� , இ�கண� எT� விழி�6ண�\�� வ'5 அ5ேவ அதி�வாக மா-கிற5. 

 

ஆக! உ$க4 மன� ஒளியாக மாறிவி�ட5, உ$க4 உண�\ அதி�வாக மாறிவி�ட5. 

{ந�$க4 மனைதS�, உண�ைவS� கட'5 வி���க4.)  

 

உ$க4 மனேம ஒளியாக\�, உ$க4 உண�ேவ அதி�வாக\� 

மா+றமைட'தி!�கிற5. 

 

ந�$க4 தியான ேவைளயி% இ'த ஒளிேய நா#. இ'த அதி�ேவ நா#. என உ$கைள 

ஒளியாக\�, அதி�வாக\� அறி'5 அ'த அதி�வி[�, ஒளியி[� 

வியாபி தி,$க4. 

 

ந�$க4 தியான ேவைளயி% ஒளியாக\�, அதி�வாக\� இ!�கிற��க4.  

 

                                                                                            

                                                                                              

                     அ� தேம ேவPடா� ஆன'தமா யி!. 24.2.11 

நா� இ�ேபா5 இ#ப� 5#ப� இரPைடS� மனதி# 5ைண ெகாPேட உண�'5 

வ!கிேறா�.  

மன�, இ'த உண�\ நம��(உயி!��)ந%ல5, ஆகேவ இ#பமாயி!�கலா�. 

அ%ல5 , இ'த உண�\ நம��(உயி!��) ெக�ட5ஆகேவ, இ5 நம�� 5#ப� என 

மன5 சதா தணி�ைக ெச85 ெகாPேடயி!�கிற5.  

 

மனதா% தணி�ைக ெச85 உண�வ5 ம�,ேம 6 திசாலி தன� என 

நிைன�கிேறா�. எ'த ஒ! உண�\� ஒ! காரண கா�ய ேதா,, ஒ! அ� த ேதா, 

இ!�க ேவP,� என மன� நிைன�கிற5 -அ�ப1ேய 'ச�யாக' நட'தா% - இ�ேபா5 

உண�\, மனதி# க�,�பா�1%, க�,�ப�, இ!�ப5 மன5�� உ-தியாகிற5. 

உண�\ தனி 5 உணர 5வ$கினா% மனதா% அைத ஏ+-�ெகா4ள .1வதி%ைல. 

அ5 மனதி# Qய 5�� விட�ப�ட சவாலாக எPiகிற5. 

 

மனதி# சதா எைதயாவ5 நிைன 5�ெகாPேடயி!��� ெசயைல��ைற�க ஒ! 

உபய�. 

 

உண�\ நிைலயி%காரண கா�யமி#றி சதா இ#பமாயி!$க4. அZவ�ேபா5 மன� 

ஓ1�ெச#- உண�ைவ கவனி���. ஏ# இ�ப1 இ#பமாக தாேன உண�கிற5 என! 

காரண� 6�'தா[�, 6�யாவி�டா[� " இ#பமயி!�ப5 உயி!�� உக'தேத! என 

வி�, வி,�. மன� எ'த பாதி�6� அைடயா5. அேத சமய� மனதி# ேதைவய+ற 

ஓ�ட� �ைறS�. உ$க4 கவன� எ�ேபா5� உண�வி# ஆன'த திேலேய 

�வி�க�ப,வதா%, உ$களி# அ தைன ெச%க9� ��கலமைடS�. ஆகேவ ' 

அ� தேம ேவPடா� ஆன'தமாயி!'.  

                                          

ஈ��6 விைசக4 25.2.11 
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நம5 உடலி% மி# த#ைம அறிவாக\�, கா'த த#ைம உண�வாக\� ெசய%ப�, 

வ!கிற5. நி+க!  

 

.# க�,ைரயி%, - உ$க4 உண�\ தள தி% உண�வாக திகlவ5 ஈ��6 விைசேய . 

உ$க4 உண�\ இ�கண� , இ�கண� எT� விழி�6ண�\�� வ'5 அ5ேவ 

அதி�வாக மா-கிற5.- என பா� ேதா�.  

 

நா� 6விஈ��6 விைசயி% க�,P, Uமிேயா, சா�'5 ெசய%ப,கிேறா�. நம5 

உட% மீ5 6விஈ��6 விைசS�, {�யனி# ஈ��6 விைசS�, ம+-� ேகா4களி# ஈ��6 

விைசக9� ெசய%ப,கிற5.  

 

இதி% ந� மீ5 வ[வாக ெசய%ப,� விைச 6விஈ��6 விைசேய.( ஆனா%, Uமிேய 

{�யனி# ஈ��6 விைச�� க�,�ப�, தா# Q+-கிற5.) இ#T� உ,மPடல 

ஈ��6விைசக9� இ!�கி#றன. இ தைன விைசக9� நம5 கா'த 6ல#மீ5 

ெசய%ப,வதாேல இZவிய�க$க4 நம�� உண�வாக 5ல$�கிற5. 

 

இ'த உண�\ த#ைமைய நா� தியான ேநர தி% அதி�\ த#ைமயாக மா+-வத+� 

, நம�� ெவளியிலி!'5, ந�ைம ( Uமிைய ) ேநா�கி ஈ���� {�ய ஈ��6 விைசைய 

நா� நம�� உ4 வா$க ேவP,�. அதாவ5 நம5 உடலி[4ள ெச%களி# கன� ( 

weight ) Uமியி# ஈ��6 69விைச�� க�,�ப�,,ஒ! கிற�க நிைலயி%( Q!P, ) கீl 

ேநா�கிேய ெசய% ப�,�ெகாP1!�கி#றன. 

 

அ'த ெச%கைள ேம%ேநா�கி ,விழி�பாக ( OPEN ) 6விஈ��6�� எதிராக ெசய%பட 

ைவ�க .1'தா% உண�\ நிைல அதி�\ நிைலயாக மா+றமைடS�. ( இதனாேலேய 

தியான தி% அம!� .# நம5 உட% ேநர1யாக Uமியி# மீ5 படாம% எதாவ5 

மர�பலைகையேயா , அ%ல5 எதாவ5 ெமா த 5ணிகைளேயா ஆசனமாக அைம 5 

அத# மீேத அம!கிேறா�.) நம�� .# வ'த மகா#க9� 6விஈ��6 விைச 

�ைறவாக ெசய%ப,� இட$களான மைல உ�சி , அ%ல5 மிக உயரமான 

மைல�பிரேதச� ( இமயமைல ) ேபா#ற இட$களி% வாl'5 வ'தன�. 
 

இனி இ'த ஈ��6 விைசக4 ந�மீ5 எ�ப1 ெசய%ப,கி#றன எ#பைத பா��ேபா�.  

 

6வி ஈ��6 விைசேய ந� மீ5 அதிக வ#ைமSட# இய$�கிற5. நா� Uமியி# மிக 

அ!கி% Uமிேயா, ஒ�1ேய இ!�பதா% ந� மீ5 வ#ைமயாக ெசய%ப,கிற5. ஒ! 

ெபா5வான பிரபXச ஈ��6 விைசயான5 ந� மீ5 ஒ! சி- தா�க ைதேய ஏ+ப, த 

.1கிற5. Uமியி# ேநர1யான ஈ��6 விைசயான - {�ய ஈ��6 விைச- aட ந� மீ5 

அZவளவாக தா�க ைத ஏ+ப, த .1வதி%ைல. இ'த ஈ��6 விைசக4 ந� உடலி# 

எ'த ப�திைய ைமய�ப, 5கிற5 என கவனி தா% ெத�S� , அ5 நம5 .5� 

தPேடயா��.  

 

.5� தPைட ெச$� தாக ேநராக நி- தி ைவ தா%, ெவளியிலி!'5 வ!� 

{�ய ஈ��6விைச நம5 உ�ச'தைலயி% 5வ$கி ேநராக கீழிற$கி .5� தP, 

வழியாக, .5� தP1# hனிைய ேநா�கி பிரேவசி�க .ய%கிற5 ெத�ய வ!�. ( 

இ தைன வைக உயி�களி% மனிதT�� ம�,ேம .5� தPைட ேநராக நிமி� தி 
ைவ��� திறைம இ!�கிற5, காPக ! )  
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ந�$க4 தியான தி# ேபா5 உ$க4 உண�வி# மீ5 தியானி 5 உண�வி# 

அைசZகைள �ைற 5�ெகாPேட வ'தா% அ5 சி+றைசவாக, அதி�வாக உ$க4 

.5� தP1# hனியான 2லாதார தி% நி#- அைன 5 ெச%கைளS� 

ேம%ேநா�கி அதிர ைவ தா%, அ'த {�ய ஈ��6 விைச,உ�ச'தைலயிலி!'5 

கீழிற$கி .5� தP1# வழியாக 2லாதார 5�� ஓ1 வ!�. ந�$க4 Uமியி# 

ஈ��6 விைசயிலி!'5 விலகி, {�ய ஈ��6 விைச�� ஆ�ப,�ேபா5 உ$க4 ேதகேம 

ஒளி�பிரவாகமா��.  

 

ந�$க4 Uமியி# ஈ��6 விைசயி% ெசய%ப,� ெபாRேத மன�,ம+-� உண�\ 

ெசய%ப,�.  

{�ய ஈ��6 விைச�� ஆ�ப,�ேபா5 மன� ஒளியாக\�, உண�\ அதி�வாக\� 

ெசய%ப,வைத காPபீ�க4. 

 

.#6 Uமியி# ஈ��6விைசயி% உ$க4 2ைள ெசய% 6�'தத+�� , இ�ேபா5 {�ய 

ஈ��6 விைசயி% உ$க4 2ைள ெசய% 6�வத+�� வி தியாச� இ!�கிற5. 

அதாவ5 உ$க4 உடலி[4ள ெச%க4 சராச�யாக இ!���ெபாR5 உ$க4 2ைள 

ெசய%ப�டதி+��, இ�ேபா5 ெச%க4 ேம% ேநா�கி இ!���ெபாR5 ெசய% 

ப,வத+�� உ4ள வி தியாச� அ5.  

 

இ�ேபா5 உ$க4 உடலி# தகவைம�ேப தைல கீழாக மாறி ெசய% ப,வைத 

அறிவ ��க4.  

 

அhUதி நிைலயி% ெதாட�'5 ந�1��� மகா#களி# நைட .ைற நட ைதக4 

வி தியாசமாக இ!�பத+� இ5ேவ காரண�.  

 

                                              ச தியேலாக�. 27.2.11 

அறியாைமSல�� - ச தியேலாக.�. 

 

அ'த அைசவ+ற, நிைலயான ப�Uரண ச திய� , அதிலி!'5 உதி த, .Rைமய+ற, 

�ைறபா,ைடய, நிைலய+ற, சதா சXச���� சதா மா+றமைடS�, உ!மா-� 

இய�க.-� 'மாயா' அறியாைம என 'கல'5' நிைலைம இ!�கிற5.  

 

இதி% நா� ( கPணி% காiவ5 தா# நிைலயான5 எT� )அறியாைமேயா, 

அறியாைமயாக கல'5 உறவா,ேவாமா ? இ%ைல, எ5 நிைலயான ச திய� என 

ேத1 இன� கP, ச திய ேதா, ச தியமாக இைண'5 வாlேவாமா?  
 

இ'த ெபா!�களாலான பிரபXசேம நிைலய+ற ஒ#-தா#. சதா 
மா+ற.-வ5தா#. ( மனித# ேதா+ற பிரைமயி% 2lகி�கிடககிறா#.) - ஒ! 

ெபா!9�� திட த#ைமையS�, 71ேதா+ற ைதS� அளி�ப5 . எல��ரா#களி# 

அதிேவக விைள\கேள எ#பைத .# க�,ைரகளி% பா� ேதா�- இ'த மாயா 
பிரபXச திலி!'5 கிைள த அறியாைமக4தா# அைன 5 உயி�க9�, ந�$க9�, 

நாT�.  

 

 ந�மி% கிைள��� அறியாைமக4தா# மன� எT� எPண$க9�, உண�\�. 

ஆனா% இ'த அறியாைமக4 எ%லா� எதி% நிைலெகாP1!�கி#றன எ#றா%? 

அ'த அைசவ+ற, நிைலயான ப�Uரண ச திய திேல! 
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அ'த அைசவ+ற, நிைலயான ப�Uரண ச திய� ஒZெவா! அiவி[� ேகா� 5 

நி+கிற5.  

 

அைன 5 அறியாைமகைளS� எல��ரா# 5க4கேள நட 5கி#றன!. அத+�� 

இைணயாக இ!�ப5 6ேரா�டா# 5க4க4. இதி% எல��ரா# 5க4கேள 

'ெவளிேநா�கி' ெசய%6�வ5.  

 

உ$க9�� இ!�ப5 ேபாலேவ, இ'த பிரபXச 5��� ேதட% இ!�கிற5. 

.RைமSறா அைன 5��ேம ேதட% இ!�கிற5. அ'த .RைமSறா த#ைமேய 

அறியாைம. இ5 அ$கி$ெகனாதப1 பிரபXசெம$�� பரவி, விரவி�கிட�கிற5. 

அ5தா# உ$களிட.� ெசய%ப,கிற5.  

 

ந�$க4 ேகா1�கண�கான பிறவிகளாக அ'த .Rைமைய தா# 

ேத1�ெகாP1!�கிற��க4.  

 

அ'த .Rைமைய அைட'த எ5\� எைதS� ேத,வதி%ைல. அ5 அ'த 

.Rைமேயா, .Rைமயாக .Rைமயாகி வி,கிற5.  

 

அ'த .Rைமேய ச தியேலாக�.அறி\ எ#ப5 நிைலயான அைசவ+ற ச திய�, 

அறியாைம எ#ப5 இய�கமாயி!�கிற இய�க பிரபXச� .Rவ5ேம!.  

               உ$க4 அறிS� தகவைம�ைப மா+ற ேவP,�. 28.2.11 

நம�� ஏ+கனேவ விதி�க�ப�1!'த வாl�ைக .ைற பி1�கவி%ைல, அதி% ஏ5� 

ச திய� இ%ைல, என ேதா#றினா%, ச�, இ'த வாl�ைகைய பி#T� 

சததிய.4ளதாக வாழ வழிவைக எ#ன? என 65வாl�ைக .ைறைய ேதட 

ேவP,�. அத+� .# நம�� 72ஏ+கனேவ விதி�க�ப�1!��� வாl�ைக .ைற 

எ�ப1�ப�ட5 ? எ#பைத அறிய ேவP,�. நம��4 6ேரா�ரா� ஒ#- 

ெச8ய�ப�1!�கிற5. இ'த உட% Qமா� எRப5 1�%லிய# உயி� ெச%கைள 

ெகாPட5. இZவள\ ெச%க9� தா8 த'ைதய�# இைணவிலி!'5 ( தாயி# 

க!.�ைடைய த'ைதயி# வி'தi 5ைள 5 இரP,� ஒ#- கல'5 தாயி# 

க!வி% தனி உயிராக 5வ$கிய வள��சி இ#- எRப5 1�%லிய# உயி� 
ெச%கைள ெகாPட ஒ! �Rவாக, உட% எT� அைம�பாக, ேதா+றமாக கா�சி 
த!கிற5. இ'த 6ேரா�ரா� பல தைல.ைறகளாக ெதாட�'5 ந�ைம 

வ'தைட'தி!�கிற5. ( தா8 த'ைத இைண\ 5வ$கி - 50 வய5 - இ#-வைர 
ந�மி% நட'தி!�ப5 ேவதிய% விைனகேள! ) இ'த 6ேரா�ராைம ைமய�ப, திேய 

ேவதிய% விைனக4 நட�கிற5. அ%ல5 இ'த 6ேரா�ராேம ேவதிய% விைனகைள 

ச�பா� 5கெகா4கிற5. ச�, இ5 உ$க9��4 ெச8ய�ப�1!��� 6ேரா�ரா�. 

இ'த 6ேரா�ராைம ெவளி�காரணிக4 பாதி�கேவ ெச8S�. ெவளி{%நிைலகளான 

ெவயி%, மைழ,கா+- த�ப ெவ�ப� இ5 ேபா#ற இ#ன பிற. எ'த மாதி� 

{lநிைலகைளS� தா$கி, அ%ல5 ஒ5$கி இ!'5 த#ைன 

தகவைம 5ெகா49� அள\�� இ'த 6ேரா�ரா� ெசய%ப,கிற5. இ'த 6ேரா�ரா� 

தP,வட தி[�, , 2ைலயி[�, Qர�பிகளி[� இ'த 2#றி[� கல'5 

ெசய%ப,கிற5. இதிலி!'5 வ!வேத உ$க4 எPண�, உண�\ அைன 5�.  

 

ஒ!மனித#த#ைனேயதன��எ�ப1அறி.க�ப, தி�ெகா4கிறா#, 
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அைடயாள�ப, தி�ெகா4கிறா#, எ#பைதS� கவனி�க ேவP,�. தா# யா�? 
நா# இ'த �,�ப தவ#. எ#Tைடய .R ஈ,பா,�, ெசய[� இ'த 

�,�ப 5�காக எ#-� மனித�க4 இ!�கிறா�க4. இவ�க4 �,�ப வாசிக4. 

அ, 5 ஜாத�ய வாசிக4, அ, 5 மதவாசிக4, அ, 5 ேதசிய வாசிக4, ஏ#? க�சி 
வாசிக4aட இ!�கிறா�க4. இைதெய%லா� தாP1 ெபா5வாக இவ�க4 Uமி 
வாசிக4. ( Uேலாகவாசிக4 ) இவ�கைளெய%லா� இ�ப1 ப'த�ப, தி 
ைவ தி!�ப5 இ'த Uமியி# ஈ��6 விைசயான 6விஈ��6 விைசேய. 

ெவளி�காரணியான இ'த ஈ��6விைசயி% நம5 6ேரா�ரா� க�,�ப�, ந�ைம 

இ தைன விஷய$களி% ப'தப, திS4ள5. இ'த ஈ��6 விைசேய .தலாமவ!�� 

�,�ப ஈ��6 விைசயாக\�, அ, தவ!��, அ, தவ!�ெகன ெசய%ப,கிற5. அ5 

அவ�கைள அவ�க4 அறி.க�ப, தி�ெகாPட வித�, அைடயாள�ப, தி� 

ெகாPடவித�. 

 

உPைமயான ச திய� எ#ன? நா# யா�? இ'த Uமியி% நா# பிற'ததி# காரண� 

எ#ன? இ'த நா# எ#ப5 எ#ன? நா# எ#பேத ஒ! க+பனா gப� என அறி'த பி# 

இனி ெச8ய 73ேவP1ய5 எ#ன? அ'த 2ல ச திய� எ#ன? இ'த ேக4விக4 

எR'5 இ'த பிரபXச தி# ஆதார� எ#ன? எ#- ேநா���ேபா5 - ஒ! ச�யான 

உPைமைய நா� இ�ேபா5 இ!��� உட% தகவைம�பி% அறி'5 ெகா4ள 

.1யா5 என ெத�ய வ!கிற5. இ�ேபா5 ந�மி% இய$�� 6ேரா�ரா� ந�ைம 

அைன தி# மீ5� ப'த�ப, தி, இ'த ப'த திலி!'5 வி,பட ம-��� 6ேரா�ரா� 

அைம�6. இ'த அைம�பி% ஒ! மனிதராவ5 ேபா5� என தி!திS+- ம� தாரா 
எ#றா% 'இ%ைல' எ#ேற பதி% வ!�. ஒ! ெபா!ளிேலா, ஒ! உறவிேலா, ஒ! 

க+பைனயிேலா ப'த�ப�1!��� ெபாR5 ச�யான உPைமைய நா� அறிய 

.1யா5. 

 

ஆனா% ந�.ைடய அ1�பைட த#ைம எ#னேவா தி!�திையS� , Uரண ைதS� 

எதி�ெகாPடதாக இ!�கிற5. அ'த தி!�திையS�, Uரண ைதS� நா� காண ேவ- 

ஏதாவ5 வழி.ைறக4 உPடா? என ேதட ேவP1யி!�கிற5. இ�ப1 பல காலமாக 

மனித �ல� ேத1�ெகாP1!�கிற5. கPடைட'தவ�க9� ஏராளமானவ�க4. 

கPடைட'தவ�க4 த$கைள “நா$க4 இ'த Uமி�� ம�,� ெசா'தமி%ைல, இ'த 

பிரபXச 5�ேக ெசா'தமானவ�க4” எ#- ெசா%லியி!�கிறா�க4. ந�$க9� 

பிரபXசவாசியாக வாழ வி!�பினா%, உ$க4 அறிS� தகவைம�ைப மா+ற 

ேவP,�. 

 

இ'த 6ேரா�ரா� மா+ற� எ#ப5 ேவதிய% விைனக4 2லேம சா திய�ப,�. 

இ'த ேவதிய% விைனகைள எ�ப1 ெச8வ5? 

 

6ற�காரணிகளா% நம5 6ேரா�ரா� மா-தலைடS� வா8�64ள5. ஆனா% நா� 

பல கால� அைவகைள தவி� ேத வ'54ேளா�. நம�� ெவளிேய ெந!�கமாக 

6விஈ��6 விைசS�, ெவளியி% கிரக ஈ��6 விைசக9�, அத+�� அ, 5 {�ய ஈ��6 

விைசS�, அைத அ, 5 உ,மPடல ஈ��6விைசS�, அைதS� அ, 5 உ,மPடல 

ெதா��6 ஈ��6 விைசS�,அைதய, 5, இ�பிரபXச ஈ��6 விைசS�,அைதய, 5, 

{l'5 நி+�� {#ய ஈ��6 விைசSெமன ெமா த விைசக9� ந�ைம {l'54ளன. 

இதி% ஓ� ஒR$கான அைம�6� ெசய%ப�,�ெகாP1!�கிற5. அ'த ஒR$கான 
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ஈ��6 விைசகைள நா� நம��4 அTமதிதேதாமானா%, ஏ+கனேவ ந�மிட� உ4ள 

இ'த ப'த த#ைம அக#-, ஒ! நிைறவான, �ைறவ+ற, Uரண த#ைமைய 

அைடேவா�. அ'த ஒR$கான ஈ��6 விைச ந�மி% hைழ'5 நம5 6ேரா�ராமி% 

ச�யாக தகவைம 5 அ'த ப�Uரண ச திய ைத நா� அறிய வழிவைக ெச85 த!�. 

ந�ைமS� Uரண த#ைமயி% நிைல நி- 5�. உ$க4 6ேரா�ரா� த#னிைற\-�.  

 

          6வி ஈ��6 விைசS�, பிரபXச ஈ��6 விைசS�. 3.3.11 

நா� இ�ெபாR5 6வி ஈ��6 விைச�� உ�ப�,, இ#ைற�� நம�� இ!��� 

உண�\ நிைலைமைய அTபவி 5 வ!கிேறா�. இ'த வலி, Qக� எ#ப5 மாதி� 

நம�� இ�ேபாைதய உண�\ இ!�கிற5. இ'த உண�\க4 அைன 5ேம இ'த 

6விஈ��6 விைச நம5 .5� தP1# கீlப�தியான 2லாதார� எT� .5� 

தP1# hனி ப�தியி% 5வ$கி ப1�ப1யாக ேமேலேபா8 2ைளைய அைடவதா% 

ஏ+ப,வ5. இ5 2லாதார தி% வ[வாக\�, 2ைள�ப�தியி% �ைற'5� நம5 

2ைளயி[4ள நி�ரா# அi�கைள 6விஈ��6 விைசயான5 கீlேநா�கி 
இR 5வ!கிற5. இதனா% நம5 உண�\ நம5 உடைலம�,� சா�'ததாக, 

எ%ைலக4 உைடயதாக இ!�கிற5. இ5 ஒ! �ைறயான உண�ேவ! 

 

நா� நம5 தியான தி#ேபா5 அ'த பிரபXச ஈ��6விைசைய நம5 உ�ச'தைல 

ெதாட�கி .5� தP, வழியாக கீழிற�கி 2லாதார தி% நி- தி, நம5 .R கவன 

நிைலையS� 2லாதார தி%, �வி 5 நி- தி அைன 5 ெச%கைளS� அதி�வி% 

எR�பி ேம%ேநா�கி, 6!வ ம தி, அ%ல5 உ�ச'தைலைய ேநா�கி .R பிரபXச 

ஈ��6 விைசையS� நா� ஏ+-�ெகாPேடாமானா%, அ'த ஈ��6விைச 

2ைள�ப�தியி% வ[வாக\�, ப1�ப1யாக �ைற'5 ெகாPேட கீlேநா�கி  
2லாதார ைத அைடகிற5.  

 

இ�ேபா5 நம5 உண�\ தகவைம�ேப தைல கீழாக மா-வைத காண.1S�.  

 

இ�ேபா5, ந�$க4 உ$களி# உண�\ எ%ைலைய கவனி த��களானா%, நம5 

உண�\ ஒ! எ%ைலய+ற தள தி% வி�வைட'5 ெகாPேடயி!�பைத காண 

.1S�.  

 

அ$� எ'த எ%ைலக9� இ%ைல. ந�$கேள இ�ேபா5 ஒ! எ%ைலய+ற 

த#ைமயி% இ!�பைதS� காPபீ�க4.  

 

இ'த எ%ைலய+ற த#ைமயி% ந�$க4 நிைல தி!���ெபாR5 இய%பாக ஒ! 

எPண� உ$களி% ேதா#றினா% aட, அ, 5 அ5 ெதாட� எPணமாக 

மா-வதி%ைல, ெதாட�வ5மி%ைல.  

 

இத+� காரண�,  

 

உ$க4 உண�\�� எ%ைலயி!'தா%, ஒ! எPண� ேதா#றினா%, அ'த எPண�, 

உண�வி% விR'5 அ'த எ%ைலகளி% ேமாதி, எதிெரPணமாக ெதாட�கிற5. 

உ$க4 உண�\�� எ%ைலயி%லாத ேபா5 அ'த உண�வி% விR� எPண� 

அ$ேகேய ம� 5 வி,கிற5.  

 

எ%ைலய+ற உண�ேவ .Rைமயான5, நிைறவான5, Uரணமான5. அ$� எ'த 
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ேக4விS� இ%ைல. ேக4விேக�க, எ'த ேஹ5�க9� இ%ைல.  

 

இய+ைகயினா% நம�� விதி�க�ப�ட உண�ேவ இ'த .+-ண�\தா#. நா� 

அறியாைமயி% சி�கி இ!�கிேறா�.  

 

இ'த .+-ண�ைவ ேநா�கிேய அைன 5யி!� பயணி 5�ெகாP1!�கிற5. 

 

6வியி% த+ேபா5 வசி��� தாவர வில$�களி# எPணி�ைக 1200000 ( ப#னிரP, 

ல�ச� ) வைகக4.  

                                 

 

 

 

 அைல - நிழ% - உ! . 6.3.11 

நம5 தியான தி#ேபா5 நா� ஒளிஅைலயாக\�, நிழலாக\�, பி# உ!வாக\� 

மா-வைத காண.1S�. கணேநர� அைலயாக\�, அ, 5 கணேநர� நிழலாக\�, 

பி# அ5 உ!வாக\� மா+றமைடவைத நா� அறிய .1S�. அைலயாக ந�ைம 

அறிS�ெபாR5 நம�� எ%ைலகேள இ%லா5 இ!�பைத அறியலா�. நிழலாக 

இ!���ெபாR5� நா� எ%ைலகைள அறிவதி%ைல. ந�ைம உ!வாக 

அறிS�ேபாRேத நம�� எ%ைலக4 உPடாவ5 ெத�கிற5.  

 

                                      உட�6 7.3.11 

ந�.ைடய இ'த உட�6 இ#- இ�ப1 இ!�பத+� காரண�, நம5 பர�பைர 
பர�பைரயான சி'தைன அைம�6�, பழ�க வழ�க$க9ேம. நம5 இ'த உட% ஒ! 

உயி!4ள க!வி.(Bio instrument) உ$க9�� இத# ெதாழி% h�ப� ெத�'தா%, இத# 

த#ைமைய எளிதி% மா+றி ைவ�க .1S�.  

 

இத# ெதாழி%h�ப� மிக எளிைமயான5. உடைல எ�ப1 பழ�க�ப, 5கிற��கேளா 
அ�ப1ேய பழ�கமாகி மாறிவி,�. உட�6�� எ'தவித தனி ேநா��� கிைடயா5. அ5 

ஒ! உயி��64ள க!வி அZவளேவ!. இைத பழ�க தா% ம�,ேம மா+ற .1S�. 

ந�$க4 காைலயி% ஆ- மணி�� எR� பழ�க.4ளவரா? ெதாட�'5 ஒ! 

பதிைன'5 நா�க4 ச�யாக அதிகாைல 2#- மணி�� எR'5 பழ�$க4 பி# 

ந�$க4 கrட�படேவ ேவP1யதி%ைல, ச�யாக 2#- மணி�� ந�$களாகேவ 

அனி�ைச ெசயலாக எR'5 வி,வ ��க4.  

 

உ$க4 உடலி% ெச%க4 6தி5 6திதாக உ!வாகிெகாPேடயி!�கிற5. ந�$க4 

எ�ப1 பழ�க�ப, 5கிற��கேளா அ�ப1ேய அ5 பழகி�ெகா49�.  

 

ந�$க4 நி த.� ஒ! �றி�பி�ட ச�யான ேநர தி% தியான� ெச85வர , ந�$க4 

உ$கைள ெபா!�களாலான உ!வமாகேவா, அ%ல5 அைலகளாலான 

ஒளியாகேவா உ$கைள உ!வகி 5 வ'தா% உ$க4 உட% அத+� 

பழ�க�ப�,வி,�.  

 

உ$கைள ந�$க4 எ%ைலSைடய உ!வமாக\� பாவி�கலா�, அ%ல5 

எ%ைலகள+ற ஒளியாக\� பாவி�கலா�. இ'த ஒளி நிைலைய ெதாட�'5 

பழ�க�ப, தி தன5 ேதக ைதேய ஒளியைலயாக மா+றி ேதக ைதேய 
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ஒளியைலயாக மா+றி ஒளிேயா, ஒளியாக இைண 5 கா�1யவ� அ!�ெப!� 

வ4ளலா� அவ�க4.  

 

  

 

                                                                                           

                                                                                           

                                    கPணா1யி# .க�. 11.3.11 

நம5 தியான தி# ெபாR5 நா� ( மனைதS�, உண�ைவS� கட'த ) ஒளிநிைலயி% 

திைள���ெபாR5 நம5 இ!�6 த#ைமS�, கவன த#ைமS� ஒ! 

நிைல�கPணா1 ேபால விள$�வைத காணலா�.  

 

நிைல�கPணா1 ேபாலஅைசவ+ற( நிைலயான ) இ!�6�, நட��� அைன ைதS� 

பிரதிபலி��� த#ைமS�, பிரதிபலி��� அைன ைதS� கவனி���(அைசவ+ற ) 

சா�சி த#ைமS� ெகாPட ஒ! நிைல�கPணா1 ேபாலநா� இ!�பைத 

காண.1S�.  

 

அ'த சா�சி த#ைம அளேவயி%லா5 எ$�� ந��கமற நிைற'54ள5. 

 

அ�சமய� ந�ைம ஒ! நிைல�கPணா1யாக பாவி 5�ெகா4ள% ேவP,�. ( 

நம5 2ல உPைமS� அ5தா#. ) கவனி��� சா�சி த#ைம�� எ'த வித உண�\ 

ேபதேமா, எ'த வித அறி\ ேபதேமா கிைடயா5. அ5 எ'த நிகlைவ கPடா[� 

ச+-� சலன�ப,வதி%ைல.  

 

அ5, நா# என5 எ#ற Qயம+ற5. அ5ேவ அைன 5மாக இ!�ப5.  

 

அதிலி!'5 எ5\� விலகியி!�ப5 இ%ைல. அைன 5மாயி!�ப5 அ5.  

 

நம5 மன5�� கா�சி�ப,வ5 ெவ-� ேதா+ற நிகl\கேள!  

 

ஆனா%,அ'த சா�சி த#ைம�� அ5ேவ ய5. அ5 , அ5ேவ அதாக இ!�பதா% 

அத+� ேபதமி%ைல. நட��� நிகl\� அ5ேவ! காi� சா�சி த#ைமS� 

அ5ேவ!. Q+- {ழ இ!��� ெபௗதிக உல�� அ5ேவ!அைன 5 நிகl\க9� 

அ5ேவ!  

 

ெவ-� சா�சி த#ைமSட# ம�,� விள$�� ஒ! மகானி# .க� கPணா1யி# 

.க ைத�ேபா#- இ�மிS� சலனம+- ேதா#-�.  

 

  

 

 

                                                                                            

                                நம5 நர�6 மPடல�. 13.3.11 

ெமா த� 210 வைகயான ெச%க4 ந� உட�பி% ெசய%ப,வதாக பா� ேதா�. இதி% 

.�கிய பணிகைள ஆ+-� ெச%, நி�ரா# ெச%லா��.  

2ைள ம+-� நர�6க4 நி�ரா# ெச%களா% ஆனைவ.  

78ெச8திகைள கட 5வ5 நி�ரா# ெச%க4. 

 

உ-�6களி% இ!'5 தP, வட தி+� வ!� நர�6க4 உண�\ நர�6க4. 
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நர�6 ெச%களா% ஆ�க�ப�ட நர�6 திQ�களி# பணி உண�சிகைள கட 5வ5. 

நம5 உட�பி% உ4ள நர�6க4 அைன 5� .5� தP,வட தி# வழியாகேவ 

2ைளைய அைடகிற5. தP,வட நர�6க4(31 இைணக4) 

 

 

உட+ெசய%க4 அைன ைதS� க�,�ப, 5� ஒேர ெதா��6 நர�6-�6  ெதா��6 

ஆ��. 

 

தைலயி% உ4ள உ-�6களான கP, கா5, 2��, வா8 ேபா#ற உ-�6களிலி!'5 

ப#னிரP, நர�6க4 2ைள�� ெச%கி#றன . இைவ கபால நர�6க4 என�ப,�.  

 

2ைளயி% நிைற'தி!�ப5 நி�ரா# ெச%கேள!  

 

நிைனவா+ற% ெசய[�� காரணமாக அைமவ5 ெப!2ைள.  

ப� தறிவி# இ!�பிட� ெப!2ைள. 

 

அனி�ைச ெசய% எ#ப5 ெப!2ைளயி# ெதாட�பி#றி உடலி% நைடெப-� ெசய%.  

அனி�ைச ெசய[�� காரணமாக இ!��� நர�6 மPடல தி# உ-�6 தP,வட�. 

தP,வட தி# ைமய �ழலி% நிர�பிS4ள திரவ� 2ைள தP,வட திரவ�.  

 

ஆக! நம5 அறி\� உண�\� நி�ரா# ெச%கலாேலேய பராம��க�ப,கிற5.  

நம5 தP,வட� 2ைள ம+-� நர�6 மPடல� .Rவ5� நி�ரா# ெச%களா% 

ஆனைவ. 

 

ஆகேவ! நா� நம5 தியான ேவைளகளி% அ'த பிரபXச தி# 2ல நாதமான 'ஓ�' 

எT� ச�த ைத நம5 உட% .Rவ5� எதிெராலி�க, அதிர, ெதாட�'5 உ�ச� 5 

நம5 நர�6 மPடல� .RைமS� ஒளியாக அதி�வாக மா+றமைடய ெச8S$க4. 

இ�ேபா5 உட�பி[4ள அைன 5 ெச%க9� Uரண விழி�6�� வ'5 வி,�.  

                                                                                

                                  உண�\ மPடல�. 14.3.11 

நா� நம5 தியான ேவைளகளி% அ'த பிரபXச தி# 2ல நாதமான 'ஓ�' எT� 

ச�த ைத நம5 உட% .Rவ5� எதிெராலி�க, அதிர, ெதாட�'5 உ�ச� 5 நம5 

நர�6 மPடல� .RைமS� ஒளியாக அதி�வாக மா+றமைடய ெச8S$க4.  

 

நிமி�'5 அம�'5 .5� தPைட ேநராக ைவ 5 கவன� .RவைதS� 6!வ 

ம தியி% ைவ 5 , உண�\ மPடலமான நர�6 மPடல தி% உ4ள உண�\க4 

அைன ைதS� .5� தP1# வழியாக ேமேல+றி 6!வ ம தி�� 

ெகாP,வா!$க4.  

 

உ$க4 6!வ ம தியி% இ�ேபா5 ஒ! 5ளி ஒளி திகR�. அ'த 5ளியி% உ$க4 

அறிைவS�, உ$க4 உண�\ .RவைதS�, உ$க4 Qவாச ைதS� இைணய 

வி,$க4. 

 

உ$க4 ஒ�, ெமா த சாரா�ச.� அ'த ஒளி 5ளிதா#. ெவளியிலி!'5 ேக��� 

எ'த ச�த ைதS� உ$கைள கட'5 ேபாக அTமதிS$க4. ந�$க4 இ�ேபா5 ெவ�ட 

ெவளியாக இ!�கிற��க4. இைத நி த� பழ�க�ப, 5$க4.  
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                                 .Pடக உபநிஷ தி% ஒ! பாட%. 15.3.11 

�ரணேவா தi: சேரா �யா மா �ர�ம த%ல�ய.�யேத / 

அ�ரம ேதன ேவ தZய� சரவ  த#மேயா பேவ  // 4 //  

 

ஒளிமயமான பிர�ம ைத அைடவ5 எ#பைத வி%லி% நாP ஏ+றி, இல�ைக 

வ �l 5வத+� ஒ�பி�, இ'த பாடலி% aற�ப�,4ள5. .தலாவதாக  

நாைண வி%லி% இR 5 க�டேவP,�. அ, 5 அ�ைப நாணி% ைவ 5 �றி 
பா��கேவP,�. இல��� அ�6� ஒேர ேந��ேகா�1% வ'தபிற� அ�ைப 

பி#னா% இR 5 எ8ய ேவP,�.  

 

வி% : ஓ$கார ம'திர�  

80நாP : மன�  

அ�6 : உண�\  

இல�� : ஒளிமயமான பிர�ம�. 

 

இதி% ஒZெவா! க�ட.� .�கியமானைவ. 

 

1, நாைண வி%லி% இR 5 க�டேவP,�. 

 

மனைத அ'த ஓ$கார தி% நிைல நி- 5த% ேவP,�. உ$க4 மனேம .Rவ5� 

ஓ$காரமாக திகழ ேவP,�. உ$க4 உடலி[4ள ஒZெவா! ெச%[� ஓ� ஓ� 

என ஒேர லய தி% உ�ச��க ேவP,�. மன� ஓ$கார தி% கைர'5 அ தைன 

ெச%க9� ஓ$கார தி% அதிர ேவP,�. ஒ�,ெமா த ந�$க9� ெவ-� 

ஓ$காரமாகம�,� இ!�க ேவP,�. 

 

2, அ�6 மிக a�ைமயானதாக இ!�கேவP,�.  

 

உண�ைவ ஒ#- திர�,தேல அ�பாக இ!�கிற5. உண�\ ஆழமானஅத# 

ஆlநிைலயான இ�கண�, இ�கண� எT� விழி�6ண�வாக இ!�கேவP,�. 

இ#T� ஆl'5 அதி�வாக,- உ$க4 அைன 5 ெச%க9� இேத உண�வாக, இேத 

அதி�வாக -அதி�வி% ஒ�ைமயாக 5%லிய த#ைம( a�ைம ) இ!�க ேவP,�. 

 

 

3, அ�ைப நாணி% ைவ 5 �றி பா��கேவP,�. 

 

.5� தP, ேநராக ைவ 5 நிமி�'5 அம�'5, உண�\ இ�கண�, இ�கண� எT� 

விழி�6ண�வாக (இல��) பிர�ம தாகமாக உ!வாகி, .5� தP1# அ1�ப�தியான 

2லதார திலி!'5 6!வ ம திைய ( பிர�ம 5வார� - ஆ�ஞா ) ேநா�கி 
ெபா! 5த% ேவP,�. 

 

4, இல��� அ�6� ஒேர ேந��ேகா�1% வ'தபிற� 

 

வலிைமயாக பல ைத ஒ#றாக திர�1,ச+-� பிசகாம% ஒேர கவன 5ட#, 

இல�ைக ேநா��த% ேவP,�. ஓ� எT� வி%ைல வைள�பதி# 2ல�, வி%[�� 

க�,�கட$காத 81விைச உ!வாகிற5 - ஓ� எT� ெசா%ைல ெதாட�'5 லயமாக 

உ�ச��க, உ�ச��க இ'த ம'திர ஓைசSண�\ உ$க4 உட% .Rவ5�, அதி�ைவ 

உPடா�கி உ$க4 மன 5��,உண�\�� ஒ! ஓ�ைம நிைலைய த!கிற5. இ'த 
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ஓ�ைம நிைலேய இல�கி# ேந�ேகா, எ#ப5. 

 

5, அ�ைப பி#னா% இR 5 எ8ய ேவP,�.  

 

மன� ஓ� எ#ற ஒைசயதி�வி% லயி 5, த# Qபாவ� வி�, ( த# Qபாவ� எ#ப5 

எ�ெபாR5� ெவளி ேநா�கி ெசய%ப,வ5. ெவளியி% த#ைன Q+றி நட��� 

அைன 5 ெசய%களி[� தன5 நிைன\ ெதா��ைப சதா ஒ�பி�, பா� 5� 

ெகாPேடயி!�ப5. ) உண�ேவா, கல'5 உண�\�� உ'5 ச�திைய த!கிற5.  

. 

உண�\ இ�ேபா5 தன5 'ேமலான' இல�� ேநா�கி பாய எ தனமாக இ!�கிற5. 

வி%லி# விைசS�, த# அறியாைமைய வில�கிய மன.� உண�வி# ேமலான 

a�'த ேநா��� ஒ�ைமயாக ஓ� ெசயலாக இைண'தி!�பைத காPகிேறா�. இ'த 

ெசயலி% உ4ள ஒZெவா! அi\ேம இல�ைக ேநா�கிேய ெசய%பட தயாராக 

இ!�கிற5. 

 

6, இ�ேபா5 நாணிலி!'5 அ�6 வி,ப�டா% ேநா�க� நிைற\-�. 

 

அதாவ5 நம5 சராச� வாlவி% மன.� உண�\� இைண'ேத ெசய%ப�, 

வ!கிற5 . ெப!2ைள நம5 நிைனவகமாக இ!�கிற5. மன� ெப! 2ைளைய 

தைலைமயகமாக ெகாP, ெசய%ப,கிற5. உண�ைவ மன� தன5 வச� 

ைவ தி!�கிற5. தP,வட� அனி�ைச ெசய%கைள கவனி 5�ெகா4கிற5. 

 

அ�6 இ�ேபா5 பாய�ேபாகிற5. 

 

அ5 நாணி# விைசைய ெகா85�ெகாP, பா8'5வி,�. அ�6� நாணி# விைசS� 

அ'த பிர�ம தி% ச$கமி 5 வி,�.  

 

அதாவ5 நா# எT� மனதி# அறியாைமS�, என5 எT� மன5�� க�,�ப�ட 

உண�\ க+ைறக9� அ'த ஒளி பிர�ம திட� சம��பி�க�ப�டா%, எ$�� ந��கமற 

பிர�ம� - பிர�ம� ம�,ேம -திகRவைத காணலா�.  

                                     ஒளி த�சன�. 18.3.11 

இ'த 'நா#'ம+-� 'என5' எT� அறியாைமகைள நா� வி�ெடறிவத# 2ல� - இ'த 

ஒளி த�சன� 2ல� - நம�� எ#ன கிைட�கிற5 ?  

 

நம5 மனதி% உ4ள இ!4 அக[கிற5.  

ஒளி 5ல$க, 5ல$க மன� ெதளி\-கிற5.  

�ழ�ப$க4 .1\�� வ!கி#றன!  

அறி\ ேம[�, ேம[� விள�க� அைடகிற5.  

ேதைவய+ற ச'ேதக$க4 ெதாைலகிற5. 

உ$க4 மனைத சதா �P1�ெகாP1!�கிற த�ய பதி\க4 ஒளி�ப�, நசி�கிற5. 

விைன�பய#க4 ( த�விர ஒளி த�சன தா% ) ெசயல+ற நிைல�� வ!கிற5.  

எதி[� ஒ! நிதான�ேபா�� உPடாகிற5. 

ஒ! சா'த ெசாgப� வ!கிற5.  

மனித# .R மனிதனாக மாற வா8�6 கி�,கிற5.  

 

                                                     அனி�ைச உல�. 20.3.11 
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நம5 தியான தி# ெபாR5 நா� நம5 உண�\க4 அைன ைதS� ஒ#- திர�1 

2லாதார திலி!'5 ேம%ேநா�கி ஆ�ஞா எ#கிற 6!வ ம திைய ேநா�கி 
தியானி�க ெசா%வதி# உபாய� எ#னெவனி%,  

 

நா� ஏ+கனேவ பா� த5 ேபால - அனி�ைச ெசய% எ#ப5 ெப!2ைளயி# 

ெதாட�பி#றி உடலி% .5� தPைட ஆதாரமாக� ெகாP, நைடெப-� ெசய%. 

அனி�ைச ெசய[�� காரணமாக இ!��� நர�6 மPடல தி# உ-�6 தP,வட�. 

 

ஆக! 2லாதார� ெதாட�கி ஆ�ஞா வைர உ4ள நர�6 பிரேதச� அனி�ைச 

ெசய%க9�கான பிரேதச�.  

 

நா� ஆ�ஞாைவ ேநா�கி ( ஆ�ஞா\�� தைலைம ெபா-�ைப ெகா,��� விதமாக ) 

த�விர தியான� ெச8S�ெபாR5 நா� நம5 ( எPண$கைள உ+ப தி ெச85 

ெகாP1,���-83நிைனவா+ற% ெசய[�� காரணமாக அைமவ5 ெப!2ைள. 

ப� தறிவி# இ!�பிட� ெப!2ைள. ) மனைதS�, 

 

( அ'த மனேதா, ெதாட�6 ைவ 54ள உண�வி# இைண�பான ) உண�ைவS�  

 

நம5 ஆ�ஞாவி% 5வ$�� ஒளியாகிய பிர�ம திட� சம��பி�கிேறா�.  

 

இ�ேபா5 நம�� நம5 அனி�ைச உல� திற�கி#ற5. இ�ேபா5 நா� நம5 மனைத, 

நம5 ப�க 5 வ ��ைட எ�1�பா��ப5 ேபால எ�1�பா� தா%,  

 

- 1 வியி% ‘ேசன%’ நி#-ேபானா% அைலS� ெவP64ளி, க!�64ளிக4 ேபால –  

 

எ'த தகவ[ம+- - எ'த வாச.� அ+- ெவ-மேன 51 5�ெகாP1!�ப5 

ெத�S�. 

நிைனவா+ற% ெசய[�� காரணமாக அைமவ5 ெப!2ைளயி# ெசய%பா,கேள, 

இ5ேவ 'நா#' ம+-� 'என5' எT� அக$கார.�, அறியாைமSமா��. 

 

 ந�$க4 இ�ேபா5 ெப!2ைளயி# வழிகா�,த% இ#றி இ!�கிற��க4. அனி�ைச 

பா5கா�6 உ$க9�� ெதாட�கிற5. 

 

இராமலி$க வ4ளலா� கீlகPடவா- a-வைத கவனிS$க4. “ெம8ஞான� 

ஏ+ப�ட�பி# அ+6த$கெள%லா� மனதா% அறிய�படாமேலேய அநி�ைச 

ெசய%களாக ெவளி�ப,�. >�ல ேதக� தானாக பPப,�. ஆ#மா பரமா#ம 

நிைலயி% ெசய%ப,�.”  

 

 

                                                            ஆச�ீவாத� 20.3.11 

நா# எT� மனதி# அறியாைமS�, என5 எT� மன5�� க�,�ப�ட உண�\ 

க+ைறக9� அ'த ஒளி பிர�ம திட� ,சம��பி 5 வி�டதா% எ$�� ந��கமற 

பிர�ம� - பிர�ம� ம�,ேம -திகRவைத காணலா�.எ$�� ஒேர ஒளிெவ4ளமாக 

பா8வைத காண .1S�.  

 

மனைதS�, உண�ைவS� நா� பிர�ம தி% சம��பி 5 வி�டதா%, நம�� எ'தவித 

84எPணேமா, எ'தவித உண�\க9ேமா ேதா#ற5, ந�மி% ஒ! இ�மி அைசேவா 
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ஒ! சி- அச$க[ேமா aட இரா5. உ$கைள ஒளியா�கி அ'த ெபேராளியிட� 

இைண 5 வி���க4. இ�ெபாR5 மிக .�கியமான க�ட�. எ$�� ஒளி, ஒளி 
ஒளிைய தவிர எ5\ேமயி%ைல.  

 

இ�ெபாR5 அ'த ஒளி�கா�சிைய அ�ப1ேய நிைல நி- 5த% ேவP,�. ( still ) ஒ! 

ேபா�ேடா பிேரைம�ேபால - இத# தா ப�ய� எ#னெவனி% - அ'த 

பிர�ம திலி!'5 5வ$கிய இய�க� தா# இZவள\ அi�க9�, 

2ல�a-க9�, ெபா!�க9�, மைல ம,\, Uமி, ந�ச திர�, அPட� என 

ேதா+றமாகிS4ள5.  

 

உ$க4 அக�கா�சிைய இய�கU�வமாகேவ கவனி 5 வ'தா% உ$க4 உண�\ 

.தலி% ெசய%பட 5வ$��. அ, 5 மன.� ெசய%பட 5வ$��. மனைதS�, 

உண�ைவS� நா� ஏ+கனேவ சம��பி 5 வி�டதா% அைவகைள மீP,� 

இய$காம% ைவ தி!�கேவ ஒளி�கா�சிைய ( >1%) நிைல நி- 5த% ேவP,�. 

 

அ�கா�சிைய அைசவ+- நிைல நி- தி வி�டா%, அ'த ஒளி த#ைம ( உடைல 

வி�, ) தனி த#ைமயாகிவி,�.  

 

இ�ேபா5 ந�$க4 ஒளியாகி வி���க4. ந�$க4 உ$க4 உட%வச� இ%ைல. உ$க4 

உட% அ'த  

ஒளி த#ைமயிலி!'5 ெசய%ப,� ேகாடாT ேகா1 பிர�மாPட அPட சராசர 
ெபா!4களி% ஒ! ெபா!ேள .  

 

உட%த#ைமS�, ஒளி த#ைமS� பி�'5 நட�க, இ�ெபாR5 அ'த ஒளியி# 

2ல த#ைம உ$க9�� பி1ப,�. அ'த ஒளியி# 2ல த#ைம க!ணாகர 
அ!ேளயா��.  

 

ந�$க4 அ'த அ!4 ெவளியாகேவ இ!�கிற��க4. அ'த அகPடாகார 
அ!4ெவளியிலி!'5 Qர'5 உ$க4 உண�\ இதய தி+� அ!�கதி�க4 பாய 

5வ$��.  

 

உ$க4 உண�\ இதய� இ5வைர ந�$க4 எ'த பிறவியி[� அைடயாத ஒ! 

6ள$காகித ைத அைடS�.  

 

இ�ேபா5 உ$க4 Q+ற� {ழ அைன 5 திைசகளிலி!'5�, எ�, திைச பதினா- 

ேகாண� ம�,ம%ல, .#�+- அ-ப5 1கி�யிலி!'5� ஆச�ீவாத� 

கிைட�கிற5. அைன 5 திைச ெபா!�களிலி!'5�, அைன 5 திைச 

அi�களிலி!'5� உ$கைள ேநா�கி பா8வ5 ஆச�ீவாத�, ஆச�ீவாத�, 

ஆச�ீவாத� ம�,ேம! 

 

ஏ+கனேவ ந�$க4 ஆச�ீவதி�க�ப�டவ�க4தா# இைத ந�$க4 இ5வைர 
அறியாதி!'த��க4. இ#- அறி'5 ெகாP��க4 . அZவளேவ!  

 

இனி உ$க9�� நட��� ெசய%கெள%லா� உ$க9�� 

ஆச�ீவதி�க�ப�டெதனேவ அறிவ ��க4. 
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பிர�ம� த#னிலி!'5 ேதா+ற� ெகா49� அைன ைதS� 

ஆச�ீவதி 5�ெகாP1!�கிற5.  

 

 

                                     நான+ற உல� 20.3.11 

இ5 ெகாXச� வி தியாசமான விஷய�. 

 

எைதS� ஒ�பி�,�பா����, ெபா! தி�பா���� மன� உ$களி% இ�ேபா5 

ெசய%படவி%ைல என ைவ 5�ெகா49$க4. உ$க4 உண�\ இ�கண�, 

இ�கண� எT� எPண� கல�ப+ற உண�வதி�வி% இ!�க�,�. 

உ$கைள�Q+றி நட��� இ'த உலக நிகl\க4 எ�ப1 உ$கைள எ'த பாதி�6மி#றி 
கட'5 ேபா8 வி,கிற5 என கவனிS$க4.ெவ-� சா�சியாக உலைக கவனிS$க4. 

 

இ'த உலக� எ�ெபாR5�ேபா% இய$கி�ெகாP1!�கிற5. ஆனா% ந�$க4தா# 

இ%ைல. ந�$க4 இ%லாவி�டா[� இய$��தாேன!  

 

ந�$க4 இ%லாத உலைக ேயாசி 5 பா!$க4. இ'த உலகி% நட��� அைன 5 

நிகl\கைளS� உ$களா% காண .1S�, ேக�க .1S�, ஐ�6ல#கைளS� 

உபேயாகி�க .1S�. ஆனா% ந�$க4 - எைதS� ஒ�பி�,�பா���� மன� - இ$� 

இ%ைல.  

 

எ5\ேம உ$கைள பாதி�கா5. ந�$க4 காi� எ5\� இ�கண�, இ�கண�, 

இ�கண தி% நட'5 கட'5 ேபாகிற5. உ$க4 மன5 எைதS� பதி\ ெச8வதி%ைல. 

ந�$க4 காi� அைன 5� உ$கைள கட'5 ேபா8வி,� . ந�$க4 அைன 5� 

கட'5 ேபா�மிட தி% இ!�கிற��க4.எதி�வ!� எவ!� 6தியவேர! எைதS� 

உ$க4 மனதி# நிைனேவா, ெபா! தி பா��பதி%ைல ந�$க4.  

 

இ�ேபா5 6திதா8 பிற'தி!�கிற��க4 ந�$க4. உ$களிட� எைத�ப+றிS� .# 

நிைன\ எ5\மி%ைல. 

 

இ�ேபா5 உ$க4 எ%ைல�aட உ$க4 உடேலா, ம�,ம%ல. அளவ+- வி�'5 

கிட�கிற5.ஒ�,ெமா த பிரபXச தி# ெவ�ட ெவளிேய ந�$க4தா#. அ'த 

ெவளி��4 ேதா+ற� ெகாP1!��� ெபா!�க4 அைன 5ேம உ$க9ைடய5 

தா#, ந�$க4தா#. உ$கைள வி�, ேபதமாக எ5\ேமயி%ைல. உ$களி% ேதா#றி 
ேதா+ற� ெகாP1!�ப5 தா# இ'த பிரபXச�. 

 

, உண�ைவ அ�பிராணியாக ( மனேதா, ெதாட�பி#றி ) ைவ தி!$க4.  

 

ந�$க4 ( நா# எT� அறியாைம ) இ%லாத உலகி% வாR$க4. இ5\� ஒ! 

பயி+சிதா#.  

 

 

                                              பிரபXச { திர� 20.3.11 

ந�மிட� - ைமன> ம+-� + �ள> எ#கிற இரP,வித பிர�ைஞ தள� 

ெசய%ப,கிற5. இ#ைறய வாlவி% நா� சராச�யாக இ'த ைமன> பிர�ஞா 
த#ைமையேய ைக�ெகா4கிேறா�.  

இ'த ைமன> பிர�ஞா த#ைமதா# நம5 இ�ேபாைதய வாl�ைக .ைற. இதி% 
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ைமன> த#ைமயா% நம�� எ5\ேம .Rைமயைடவதி%ைல. எதி[� தி!�திS� 

அைடவதி%ைல. ஏெனனி% இ$� .Rைமேய இ%ைல. ஆனா% ஒ! .Rைமைய 

ேநா�கி சதா அைல\-கிற5 அைன 5�. ஆனா% எ5\ேம இ$� .Rைம அைடய 

.1யா5 எ#பேத ைமன> விதி. இ'த ேதா+ற பிரபXசேம ைமன> விதியி% தா# 

இய$�கிற5. இ$� ஒ! .Rைம உPெடன க!தினா[�, அத# இய�க.� 

ைமன> விதியி% தா# இய$க ேவP,�. இ$� ைமன> இய�க விதி 
ெசய%ப,கிற5. இ'த ேதா+ற பிரபXசேம ைமன> இய�க தா% தா# 

87இய$�கிற5. இ'த மPiலகி% ஒ! மனித# மரணமைட'தா[� அவ# பிறவி 
இ#T� .Rைமயைடயவி%ைல எ#கிறா�க4.  

ஒ! .Rைம எ#ப5 நிைலயானதாக இ!���. இ$� எ5வேம நிைலயானத%ல. 

எ%லாேம சதா மாறி�ெகாPேடயி!�பைவதா#. இ'த ைமன> த#ைம ஒ! 

சமநிைலSறேவ தவி 5�ெகாP1!�கி#றன . இ'த விைனS-தேல வி�வைடS� 

இ'த ேதா+ற பிரபXச� . நம5 மன.� அ�ப1ேய சதா அைல\-கிற5.நா� 

எ�ேபாதாவ5 ச'ேதாச தி% திைள��ேபாRேதா, அ%ல5 த#ைன மற'த உட[ற\ 

நிகlவி# ெபாRேதா ச+- பிள> பிர�ஞா த#ைமைய உண�கிேறா�. அதாவ5 - 

நம5 ைமன> பிர�ஞா த#ைமைய நா� ைகவி,�ெபாR5 - இ5 நிகlகிற5. 

இ�சமய$களி% நா� ந�ைமேய மற'தி!�பதா% இ'த h�ப நிகl\கைள 

கவனி�பதி%ைல. இ'த ைமன> விதி ஆ9� உலகி% சதா ஏதாவ5 ேதைவக4 

இ!'5 ெகாPேடயி!�கிற5. இ'த ேதைவேய தவி�பாக இ!�கிற5. இ5 ேதைவ 

ம�,ேம உ4ள உல�.  

 

அ, 5 + �ள> எ#கிற பிர�ஞா த#ைமைய�ப+றி பா��ேபா�. இ'த + �ள> எ#கிற 

பிர�ஞா த#ைமதா# இ'5�களி# பிர�ம�-கட\4 , .>லி�களி# அ%லா, 
ெபௗ த�களி# {#ய�, கி! 5வ�களி# பிதா.மனித� அைனவ�# அhUதி 
நிைலSமா��. இ5 Uரண த#ைமSைடய5 ம�,ம%ல, இ$� அைன 5ேம 

பிளசாக இ!�பதா% .RைமையS� கட'5 அபி�மிதமான த#ைம 

ெவளி�ப,கிற5. இ5 ஆச�ீவாத ைதS�, அ!ைளS� 

பிரேயாகி 5�ெகாPேடயி!�கிற5. இ5 .Rைமைய�கட'5 இய$�வதா%, 

ேதா+ற த#ைமையS� கட'5 நிைலெப+- இய$�கிற5. இ'த பிள> பிர�ைஞ 

த#ைமயி% பிரேவசி�க .1'தவ�க4 அTUதிமா#க4 அவ�களிட.� அள�ப�ய 

ஆ+ற% ஏ+ப,கிற5. அவ�க4 அ!ளாள�க4. அவ�களா% இ'த 

உட%த#ைமைய தாP1 ெசய%6�ய .1கிற5. இ'த பிள> பிர�ஞா த#ைம 

எ$ேகா க+பைனயி% இ%ைல. இ$ேக இ�ேபாேத இ!�கிற5. ைமனQ�, பிளQ� 

கல'ேத இ!�கிற5.  

ச�! இ'த பிள> ம+-� ைமன> இரP,��� இைடயி% எதாவ5 தள� 

இ!�கிறதா? எ#றா% , ஆ� இ!�கிற5 எ#ேற ெத�கிற5 . அ5ேவ Uரணமான, 

.Rைமயான தள� அ5ேவ ஒளி தள�. ஒ! மனித# எ�ேபா5 Uரணமான 

ஒளி தள தி% லயி 5 நி+கிறாேனா அ�ெபாRேத அறியாைமக4 அைன 5� ந�$கி 
அவ#.+-ண�\, .+றறி\ ெப+றவனாகிறா# அவனிட� எ'த மய�க.மி%ைல, 

எ'த �ழ�ப.மி%ைல. அவ# Uரண#.  

பிரபXச தி[� இ'த ைமன> தள 5���, பிள> தள 5��� இைடயி% இ!�ப5 

அ'த 88ஒளிேய!  

- , + , 0 இ5தா# பிரபXச { திர�.  
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                                                          ‘நா#’ உ!வான கைத. 22.3.11 

ந�மிட� இரP, 'நா#'க4 இ!கி#றன. நம�� இரP, வழிக4 உ4ளன. ஒ#- 

அறியாைமயான 'நா#' எT� க!5ேகா4. இ#ெனா#- க� தா. இ'த நா#-இ%லாத 

ஒ#ைற இ!�பதாக 6ைனS� க! 5. அ5 நம5 எPண$களா% உ!வா�க�ப�ட5. 

அ'த எPண$க9�� ஆதார� நிைனவக தி% உ4ள ப1ம நிைன\க4. நிைன\ ( 

memory ) எ#ப5 இற'த கால திTைடய5. இ'த நிைன\ ெதா��ேப நா#. இேத 

ெதா��ைப ேவெறா! ப1.ைறயி% உ$களா% ெதா��க .1'தா%, ந�$க4 

ேவெறா! நானாக உ$கைள க!5வ ��க4.  

 

இ'த நானி# ைமய� உ$க4 பா5கா�ைப .#னி! தியதாக இ!�பைத 

கவனிS$க4.  

 

உ$கைள Q+றி உ4ளைவகேளா, ந�$க4 ேபாரா1 உ$கைள கா 5�ெகா4ள 

ேவP1யி!'ததா% உ!வான பா5கா�6 ைமய� அ5. .த# .தலி% உ$க9�� 

எ�ேபா5 ஆப 5 வ'தைத அறி'த��கேளா அ�ேபா5 விR'த விைத அ5. - தவிர\� 

இ'த த#ைம பர�பைர பர�பைரயாக ைக மா+றி ெகா,�க�ப�,4ள5 - இ'த நா# 

இ'த உடைல ம�,� நா# என க!5வைதS� கவனிS$க4. இ'த நா# எT� 

பா5கா�6 த#ைம தன�ெகன ஒ! ச�ட தி�ட வைளய ைத உ!வா�கி 
ைவ 5�ெகாP,4ள5. அ'த வைளய� தா# நா#. இ'த நாT�� இ5 தா# 

எ%ைல.  

 

 

இ'த Uமியி% நா� காi� அைன 5 தாவர வைக உயி�ன$க4, 

hPiயி�ன$க4, நக�வன, பற�பன, ந�'5வன, நட�பன ம+-� வில$�க4, 

மனித�க4 என உயி!4ள அைன 5��ேம நா# எ#ற த#ைம இ!�கிற5. 

உயி!4ளத+ெக%லா� இ'த நா# த#ைம இ!�கிற5.  

 

உயி!��� ஜட தி+�� உ4ள வி தியாசேம இ'த நா# த#ைம தா#.  

 

ச� இ'த நா# எ�ப1 ெசய%ப,கிற5 என காPேபா�. ந�$க4 காைலயி% 

விழி ெதR'5 வாசலி% நி#- ப% 5ல�கி�ெகாP1!'த��க4. உ$க9�� 

நாலாயிர� gபா8 தரேவP1ய . 5சாமி சாைல வழிேய ேபா��ெபாR5 உ$க4 

பா� 5 வி�, 'காணாதைத�ேபா%' ேபாகிறா#. வி�, வி,வ ��களா?  
உ$க4 மன�- இ'த நா#- உடேன ெசய%பட ெதாட$�கிற5. “பா� 5 வி�, 

'காணாதைத�ேபா%' ேபாகிறா#. இவ# நம�� பண� ெகா,�பாென#- எ#ன 

நி�சய�? அவைன உடேன 5ர தி பி1 5 பண ைதகேக4” என உ$க9�� உ$க4 

மன� க�டைள இ,கிற5.  

 

அ'த எPண� உ$க9�� எ�ப1 ேதா#றிய5?  

                                                                                               

ந�$க4 காைலயி% உ$க4பா�,�� வாசலி% நி#- ப% 

5ல�கி�ெகாP1!'த��க4.உ$க9�� நாலாயிர� gபா8 தரேவP1ய . 5சாமி 
சாைல வழிேய ேபா��ெபாR5 உ$க4 பா� 5 வி�, 'காணாதைத�ேபா%' 

ேபாகிறா#.அவைன�பா� த5� உ$க4 2ைளயி% அவைன�ப+றிய 
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நிைன\ ெதா��6 திற�க�ப�, அவைன�ப+றி அைன 5 தகவ%க9� 

உ$க9�� ெதா� 5 தர�ப�, "பா� 5 வி�, 'காணாதைத�ேபா%' ேபாகிறா#. 

இவ# நம�� பண� ெகா,�பாென#- எ#ன நி�சய�? " என உ$கைள உQ�பிS� 

வி,கிற5.  

 

இ'த தகவ% உ$க4 ெப! 2ைளயிலி!'5 நி�ரா# ெச%களி% பதி'5 ( நி�ரா# 

ெச% ெதாட� வழியாக ) ஒ! மி#ேனா�ட� 2ல� உண�\க�� ேபா8 உண�வி# 

வழியாக உட% உ-�6க9�� ேபா8, பி# அ5 ெசயலாக மாறி - எ�ப1ேயா 
5ர தி�பி1 5 . 5சாமிைய "இ#T� ஒ! வார தி% பண ைத ெகா, 5 

வி,கிேற#" என ெசா%ல ைவ 5 வி���க4.  

 

1, எPண� ேதா+ற நிைல�பா, : எPண� > பா5கா�6 > Qய� > நிைனவக� > ெப! 

2ைள.  

உ$களி% எPண� ேதா#-வத+� உ$க4 பா5கா�6ண�\ காரணமாக 

இ!�கிற5.  

உ$க4 பா5கா�6 த#ைம�� உ$க4 Qய� காரணமாக இ!�கிற5.  

உ$க4 Qய� உ!வாவத+� நிைனவக ெதா��ேப ( க! 5!) காரண�.  

உ$க4 நிைனவக� ெப! 2ைளயி% இ!�கிற5. 

 

2,எPண� ெசய% நிைல�பா, : எPண� > உண�வி% மா+ற� > உட% ெசய%.  

எPண தினா% உண�வி% மா+ற�.  

உண�வினா% உடலி% மா+ற�.  

உட% மா+றேம ெசயலாக ப�ணமி�கிற5. 

 

இ'த நா# த#ைன க� தா என எPணி�ெகா4கிற5. இ'த நா# எT� க!5ேகா4 

க� தாவாக .1Sமா? 
 

உ$க4 கட'த கால நிைறேவறாத ஆைசகேள நா# எT� க! 5!வாக உ!வாகி 
உ4ள5. ஏ+கனேவ .1'5ேபான காலாவதியான தகவ%கைள திர�1 அத+ெகா! 

வ1வ� ெகா, தா% அ5தா# ந�$க4. ஏ+கனேவ நிைறேவறாத ஆைசக4 மீP,� 

நிகl'5 அைவக4 .+-�ெப-மா?  
 

இற'த கால ைத நிகlகால தி% நிகழ ைவ�க 51��� உ$க4 அறியாைமைய 

எ#ன ெசா%ல!. 

 

உ$கேளாட இ'த ‘நா#’ ெவ-� எPண� ம�,ேம!  

                                                                                            

உணைமயான க� தாேவா இைவ எ%லாவ+ைறS� கவனி 5�ெகாP1!�கிற5. 

 

எ%லா� ெதளிவாகிவி�ட5.  

 

ச� , உ$களி# ‘நா#’ அறியாைம எ$� ெதாட$கிய5 என ெத�Sமா? 
 

எ%லா� பா5கா�பாக இ!�கிற5. நா.� எ'த ஆப 5� இ%லா5 இ!�கிேறா�. 

‘ச� இ�ேபா நா� எ#ன ெச8யலா�?’ என உ$க4 Qய� நிைன த ேபா5, “என�காக ந� 
இனி ெசய%படலா�” என உ$கள5 நிைறேவறாத ஆைசகளி# ெதா��6க4 {l'5 
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ெகாP, உ$க4 Qய ைத ெசய%பட ைவ த5. 

 

இ5தா# உ$களி# ‘நா#’ உ!வான கைத. இ%லாத ஒ#ைற இ!�பதாக 6ைன'த 

க! 5 இ5தா#.  

 

                      ெவளி மி#ேனா�ட� - உ4 மி#ேனா�ட�. 23.3.11 

 

இ'த பிரபXசேம ெவ-� மி#ேனா�ட�தா#.  

இ'த ேதா+ற பிரபXச தி% ெசய%ப,� மி#ேனா�ட வைகயான5 2#- 

த#ைமகளாக பி�'5 ெசய%ப,கிற5. 

நிைலமி#, ேந�மி#, எதி�மி# என.  

இ'த ேதா+ற பிரபXச தி% உ4ள எ%லா ெபா!�கைளS�ேபால நா.� ஒ! 

ெபா!4தா#.  

நா� அi�களா% க�ட�ப�1!�கிேறா� . 

ஒ திைசவான அi�க4 a1 2ல�a-களாக உ!வாகிS4ள5.  

2ல�a-க4 a1 ெச%களாக உ!வாகிS4ள5.  

ெச%க4 a1 திQவாக உ!வாகிற5. 

திQ�க4 a1 உ-�பாக உ!வாகிற5.  

உ-�6க4 இைண'5 உடலாக இ!�கிேறா�.  

 

உ-�6க9�கிைடயி[� மி#ேனா�ட� இ!�கிற5.  

திQ�க9�கிைடயி[� மி#ேனா�ட� இ!�கிற5.  

ெச%க9�கிைடயி[� மி#ேனா�ட� இ!�கிற5.  

  2ல�a- க9�கிைடயி[� மி#ேனா�ட� இ!�கிற5.  

அi�க9�கிைடயி[� மி#ேனா�ட� இ!�கிற5.  

அi�களி[4ள 5க4க9�கிைடயி[� மி#ேனா�ட� இ!�கிற5.  

                                                                                               

இ தைன வைக மி#ேனா�ட$க9� - ெவளி மி#ேனா�ட$க4.  

 

உ4 மி#ேனா�டெமன ஒ! மி#ேனா�ட� இ!�கிற5.  

 

ஒZெவா! அiவிT49� இ'த உ4 மி#ேனா�டமான5 இ!'5, ம+ற 

அi�கைள த#ேனா, இைண�கிற5. அ5 பிரபXச� .Rைம��� ஒேர 
இைண�பாக இைண 5 'ஒ#றாக' ஒேர த#ைமயி% இ!�கிற5.  

 

இ'த பிரபXச ைத இைண 5 க�1 ைவ தி!�ப5 இ'த உ4 மி#ேனா�டேம!  

 

ெவளி மி#ேனா�ட ேதா+ற பிரபXச� உ, மPடலமாக, ந�ச திரமாக, {�ய 

�,�பமாக, கிரக$களாக, Uமியாக, ெபா!�களாக, 2ல�a-களாக, தனிமமாக, 

அi�களாக என 'பலவாகி' பல ேதா+ற$களி% ெசய%ப,கிற5. 

இத+�� காரண� ெவளிமி#ேனா�டேம!  

ெபா!4, இட�, ெவளி, கால�, இய�க�, எPண�, ெசய% என பலவிதமாக 

ப�ணாம�ப�, ெதாட�'5  

ேதா+ற மா+ற$கைள ( மாயா ) ஏ+ப, தி�ெகாPேடயி!�கிற5.  

 

ெவளிமி#ேனா�ட தி% பலவைக�பா,க4 இ!�கி#றன.  
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இ5ேவ ைமன> பிரபXசெமன�ப,வ5. . 

இ$� எ5\� நிைலெபறா5.  

 

ம+ெறா#- உ4 மி#ேனா�ட�.  

அ5 இைண�பாக இ!�ப5. 'ஒ#றாக' இ!�ப5.  

அ'த உ4 மி#ேனா�ட தி% பிரேவசி�க .ய+சி ெச8S$க4. 

 

                                                 ‘ஸ ’ 27.3.11 

 

.Pடக உபநிஷ தி% வ!� ஒ! அழகான பாட% இேதா!  
 வா ஸுப�ணா சSஜா ஸகாயா 
                                                                                            

ஸமான� Z!o� ப�ஷ>வஜாேத/  

தேயார#ய: பி�பல� ஸவா வ தி  
அன�ன# அ#ேயா அபிசாகசதீி // 1 // 
 

ெபா!4: இைணபி�யாத ஒேர ேபா#ற இரP, பறைவக4 ஒேர மர தி% 

அம�'தி!�கி#றன. அவ+-4 ஒ#- பழ ைத !சி 5 தி#கிற5. ம+ெறா#- 

தி#னாம% பா� 5�ெகாP1!�கிற5.  

 

பழ ைத தி#T� பறைவ ஜ�வ# ( மன� + பிராண#= நிழ% )  

Q�மா பா� 5�ெகாP1!��� பறைவ ( ஆ#மா= நிஜ�. )  

 

ேம[� இ�ப1 a-கி#றன� :- ெபா5வாக நா� ந�ைம ஜ�வTட# அதாவ5 

மன5டT�, உட�6டTேம ஒ#-�ப, தி காண பழகிS4ேளா�. அைவ இரP,� 

நிழ%. உPைமய+றைவ. மாற�a1யைவ. இைவ ெகாP,வ!� அTபவ$க9ட# 

ந�ைம ஒ#-ப, தி ெகா49�ேபா5 இ#ப 5#ப$க9�� உ4ளாகிேறா�. 

பிறவி�Qழலி% உழ%கிேறா�. 

 

ந�.4 உ4ள ஆ#மா நிஜ�. அ5 அ'த பிர�ம திலி!'5 ேதா#றிய ெபாறி. எனேவ 

அத# அ�ச� ெகாPட5. அதTட# ந�ைம ஓ#- ப, தி� ெகா49�ெபாR5 நா� 

கவைலகளிலி!'5 வி,ப,கிேறா�.  

நம5 மகிைமயி% திைள�கிேறா�.  

 

இேதா! ேம+கPட விள�க தி+� ஒ! இய+பிய% விள�க�.  

 

இய+பியலி% �வாPட� திய� ெசா%வ5 ‘எ'த� ெபா!9��� அைல� பP6� 

உP,, அேத சமய� 5க4 பP6� உP,’எ#கிற5. இ'த பிரபXச தி% 

இ!வைகயான பP6க4 இ!�ப5 ெத�யவ!கிற5.  

 

இ'த ேதா+ற பிரபXச� 5க4 பPபான5. 5க4க4 எல��ரா#, 6ேரா�டா#, 

நி��ரா#களாக, பி# அi�களாக, ப%ேவ- தனிம$களாக, 2ல�a-களாக,( 

2ல�a- எ#ப5, சில அi�க4 மிக ெந!�கமாக ஒ#றாக� பிைண�க�ப�,, ஒ! 

தனி�ெபா!4 ேபால சிற�பான ேவதியிய% இய+பிய% பP6க9ட# இய$�� 

அ1�பைட� ெபா!4 a- ஆ��.) ெபா!�களாக, ேதா+ற பிரபXச� 

வி! தியாகிற5. 
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5களி# த#ைம - விைன ேவ-ேவ- , எல��ரா#, 6ேரா�டா#, 

நி��ரா#த#ைமக4 - விைனக4 ேவ-ேவ-, அi�களி# த#ைமக4 - விைனக4 

ேவ-ேவ-, தனிம$களி# த#ைமக4 - விைனக4  

ேவ-ேவ-, 2ல�a-களி# த#ைமக4- விைனக4 ேவ-ேவ-, ெபா!�களி# 

த#ைமக4- விைனக4 ேவ-ேவ- என ப%ேவ- த#ைமக4- விைனக4 

விக%பமாகி .ரணான உல� ேதா+ற�ப,கிற5.  

 

அைல�பPபான5 5க4 த#ைமயி%லாததா% அ5 ேதா+ற�ப,வதி%ைல. 

அைலநிைலேய ஆதார தள�. அ'த அைலநிைலயிேலேய பிரபXச� 

நிைல�ெகாP1!�கிற5. அ5 ஏ5� விக%பமி#றி ஒேர ஏக த#ைமயி% 

இ!�கிற5.  மா-தேல இ%லாத கைடSPைம எ#பைத அ1�ேகா1,வத+காக 

அைத ‘பர�பிர�ம�’ எ#-� a-வ5P,. அ$கி$ெகனாதப1 எ$�� 

விள$கியதா8 இ!��� இ�பர�ெபா!ைள� ப+றி ‘இ!�கிற5’ எ#பைத தவிர 
ேவ- ஒ#-� ேபசிவிட.1யா5. ெவ-மேன இ!���, அZவள\தா#. அ5 ேபசா5, 

ேபசெவாPணாத5; பா��கா5, பா��கெவாPணாத5; காரணி�காத5, காரண தி% 

அட$காத5; கா�ய� ெச8யாத5; கா�ய தினா% ஏ+படாத5 – இ�ப1� 

ெசா%லி�ெகாPேட ேபாகலா�. .�கால தி[� இ!�பதனா% அைத ‘இ!�6’ 

எ#- ெபா!9ைட த ‘ஸ ’ எ#ற ஒேர ெசா%லா% ேவத$க4 

ெசா%லிவி,கி#றன. ‘ஸ ’ எ#றா% நிைல ெபயராத உPைம.  

 

 

                                        ஆதிSண�\ 28.4.11 

இ'த பிறவியி% உ$களிட� ஆர�பி த .த% உண�\ எ தைகய5 எ#ப5 

உ$க9�� ஞாபக� இ!�கிறதா?  
அ'த ஆதிSண�ைவ ந�$க4 எ�ேபாதாவ5 ேயாசி த5Pடா?  
ந�$க4 உ$க4 தாயி# க!�ைபயி% உ!வாக ஆர�பி த\ட# உ$களிட� 

.த#.தலி% உ!வான அவயவ$க4 எ5 ெத�Sமா?  
உ$க4 இதய.� கா5க9�தா# .த#.தலி% உ!வாகிற5 என டா�ட�க4 

ெசா%கிறா�க4.  

ஆக  

உ$களி# .த% உண�\ அ'த ஆதிSண�\ உ$க4 இதய தி+�� கா5க9��� 

இைண�6 ஏ+ப�ட உண�ேவ உ$க4 ஆதிSண�\.  

ஒேர சமய தி% இதய.�, கா5க9� உ!வாகி#றன. அ'த உண�\தா# இ'த 

அவயவ$கைள உ!வா��கிற5.  

இ5ேவ இ'த பிறவியி% உ$க9�� ஏ+�ப�ட .த% உண�\.  

ஏ# மனித உயி�# .த% உண�ேவ இ5தா#.  

இ'த உண�ேவ மனிதனி# அ1�பைடSண�\�ஆ��.உ$க4 இ!�6� 

இ$ேகேயS4ள5 .  

உ$க4 தியான ெபாRதி% 2லாதார திலி!'5 ஆ�ஞாைவ ேநா�கி உ$க4 

உண�\கைளெய%லா� ஒ#- திர�1 தியானி���ெபாR5 ெப!2ைளயி% 

ெசய%ப,� எPண$களாகிய மன� (5P1 5) தனி 5 விட�ப�,, உ$க4 

அனி�ைச மPடலமான .5� தP,வட பிரேதச திேலேய ஒ#றி ஆ�ஞாவி% 

ேதா#-� ஒளியி% மன$கட'5 ந�$க4 லயி�க, அ�ேபா5 உ$க9ைடய இ'த 

ஆதிSண�\ விழி 5 ெகா4கிற5. அ�கண� ஆ�ஞாவி% உதி த .+றறி\�, 
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இதய தி% உதி த .+-ண�\� இைண'5 பிர�மநிைல உPடாகிற5. இ'த 

ெம8Sண�ேவ �வாPட� திய�யி% ெசா%ல�ப�ட அைல�பP6 ஆ��. 

 

1, “அஹ� பிர�ம அ>மி” (பி!ஹதாரPயக உபநிடத� - யஜு� ேவத�) ‘நா# 

பிர�மமாக இ!�கிேற#’  

2, “பிரXஞான� பிர�ம” (ஐதேரய உபநிடத� – �� ேவத�) ‘ெம8Sண�ேவ பிர�ம�’ 

3, “த   வ� அஸி” (சா'ேதா�ய உபநிடத� – ஸாம ேவத�) ‘அ5வாகேவ ந� 
இ!�கிறா8’. 

4, “அயமா மா பிர�ம” (மாP��ய உபநிடத� – அத�வ ேவத�) ‘இ'த ஆ#மா 
பிர�மேம’ எT�, 

இ�ப1�ப�ட மகா வா�கிய$க4 இ'தநிைலயா% ஏ+ப�டேத! .  

 

 

                                   இய%விதி - சிற�6விதி 29.4.11 
இய�கவிதி எ#T� விதி பிரபXச ெபா5விதியான5 . 

ம+ெறா#- சிற�6 விதி, இ'த இய%6கதிைய மீ-� Qய�.  

பிரபXச ெபா5விதியான5 பிரபXச ைத ேதா+-வி 5  

இய�கி நிைலநி- 5கிற5. 

ந�ச திர� அள\�� ெப�ய ெபா!9���, இ�மியள\4ள சிறிய ெபா!9��� 

ஒேர ெபா5 விதிதா#. 

இைத �த� என ெசா%[கிறா�க4.  

பிரபXச தி[4ள அைன 5 ெபா!�க9� ஈ��6விைசக4, மி#னா+ற%, ( ேந�மி#, 

நிைலமி#, எதி�மி# ) ேபா#ற இய%6 கதி���ப�, இய$�கி#றன. 

ஒ! ெபா!4 எ#ற த#ைமயி% ந� உட[� இத+� விதிவில�க%ல!  

இ'த ெபா5 விதிைய ெதாட�'ேத அைன 5வித ேதா+ற.�, இய�க.�, பராம��6� 

நட'ேதறி வ!கிற5 கPa,.  

இ'த பிரபXச தி% உயிைர ேதா+-வி த5� இ'த ெபா5விதிேய!  

95ஆயிT� இ'த உயி�க4 ெபா5 விதியி% க�,P, இய$கினா[� ெபா5 

விதிையS� மீறி அZவ�ேபா5 ெசய%6�கி#றன. 

இ�ப1 அைவகைள மீறி ெசய%பட ைவ�ப5 அவ+றி# Qய�. 

ெபா5 விதிைய மீறி ( அ%ல5 விலகி ) ெசய%ப,� ெசய[�� வி!�ப ெசய% என 

ெபய�டலா�.  

 

நம5 உடலி% இ'த ெபா5விதிைய கைடபி1��� ப�தி நம5 அனி�ைச 

மPடலமா��.  

 

இ'த அனி�ைச மPடல ைதS� இ'த ெபா5விதிேய பைட 54ள5.  

இ'த வி!�பெசயைல கைடபி1��� ப�தி ெப!2ைள ப�தியான மன�. 

இ'த அனி�ைச மPடல� வி!�பெசய%க4 அைன ைதS� ஏ+- 

நட'5ெகாP1!��மானா% நம�� எ தைனேயா விப 5�க4 நட'5 

.1'தி!���.  

அைன 5 வி!�ப ெசய%கைளS� அைவ ஏ+-�ெகா4வதி%ைல . இ'த அனி�ைச 

மPடல தி[� ஓ� அழகான ஒR$கைம\ இ!�கி#ற5. 

அ'த ெபா5 கதிைய மீறின வி!�ப ெசயைலேய 6 த� " ஆைசேய அைன 5வித 
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5#ப$க9��� காரண� " எ#றா�. இ'த ஆைச எ#ப5 'நா#' வாழேவP,� 

எT� ஆைசேய! 

இ'த 'நா#' வாR� ஆைசைய அ'த ெபா5 கதியிட� ஒ�பைட 5 வி�டா% - சரP 

ெச85 வி�டா% - பிரபXச தி# இய%6கதி�� ந�S� வ'5 வி,கிறா8. ந� சாக 

மா�டா8, பய� ேவPடா� உ#ைன உ# அனி�ைச மPடல� 

கா�பா+றி�ெகா49�. அ'த வாl\ ஒ! ஆன'தமய வாl\.  

இ'த 'நா#' வாழேவP,� எT� ஆைசைய சி- வயதிேலேய ெவ- 5 ஒ5�கி 
வி�டவ�க4 தா# ரமண மக�ஷி. ம+-� ஆ'திர மாநில 5 பாலேயாகி இ!வ!�.  

 

                                     நம5 ெபா!Pைம. 31.3.11 

ஒ! ெபா!4 ஒளியி# ேவக தி% பயண� ெச8தா% அ'த ெபா!ேள மைற'5வி,�. 

இ5 சா�பிய% த 5வ�.  

உதாரண தி+� நம5 Uமி ஒளியி# ேவக தி% - ஒ! ெசகP,��, 1,86,300 கி. மீ 

ேவக� - பயண� ெச8தா% ெபா!4,ெவளி,இய�க�,கால�, இட� எ5\ேம 

இ!�கா5. ஏ#, இ'த Uமிேய இ!�கா5. 

 

எ%லா� மைற'5ேபா��. இட� கால� எ#ப5 நிர'தரமானத%ல அைவ 

சா�6ைடயைவ.  

 

ஒளி ேவக தி+� உ�ப�ட5 ம�,ேம ெபா!ளாக இ!�க .1S�. 

இ5ேவ 5க4பP6 பிரபXச�.  

 

நா� நிர'தர� என நிைன��� அள\�a-களான கால�, இட�,ெபா!4 யா\� 

நிர'தரமானத%ல! ஒளி ஒ#ைற தவிர . 
 

ஒளி நிர'தரமான5. இ5 ஐ#>�னி# சா�பிய% ேகா�பா,.  

 

ஒளி ஒ! தனி.த+ெபா!4.  

                                                                                         

அைல�பP6 பிரபXச தி+�� 5க4பP6 பிரபXச தி+�� இைடேய இ!'5 

இரPைடS� இைண��� பாலமாக ெசய+ப,வ5 அ'த தனி.த+ெபா!ளான 

ஒளிேயயா��. 

 

எ'த ெபா!ளி# ெபா!Pைம எ%ைலய+றேதா அ�ெபா!ேள ஒளியி# ேவக ைத 

ெபற.1S�. 

 

ஒளியி# ேவக ைதS� மிXசிய ெபா!PைமSைடய ஒ#ேற அைல�பP6 

பிரபXச ைத hகர .1S�.  

 

உயி!4ள நா� அ'த எ%ைலய+ற த#ைமSைடய ெபா!Pைமைய அைடய.1S�.  

அத# 2ல� அ'த அைல�பிரபXச தி% நா� hைழய .1S�.  

இ'த மPணி% ஏ+கனேவ எPண+ற மகா#க4 இ'த எ%ைலய+ற த#ைமSைடய 

ெபா!Pைமைய அைட'தி!�கிறா�க4. 

 

அத#2ல� அவ�க4 அ'த அைல�பP6 பிரபXச தி+�4 

பிரேவசி தி!�கிறா�க4. 
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நம5 உடலிேல�aட 5க4 பிரபXச நிகl\க9�, அைல�பிரபXச நிகl\க9� 

நட�பைத காண.1S�.  

97நம5 நிைனவகமான மனைத ைகயி+ெகாP, காi�, எPண$கைள ( க! 5, 

நா#, இட�, கால�, இ'த ேதா+ற உல� ) ைம8யமாக ெகாPட நிகl\க4 5க4 

பிரபXச நிகlவா��. இைவக4 தனி தனி எ%ைலக4 உைடய அள\கa-க4.  

 

ஒ! த#னிகர+ற உண�\ 2ல� எ�ெபாR5 உ$கைள, உ$க4 Q+ற ைத, 

அைன ைதS� மற'த அ'த எ%ைலகள+ற நிைலயி%, ஒ! அத�த 

உண�\ த#ைமயி% திைள த��கேளா!  
 

அ�ேபா5 உ$க4 அைல�பிரபXச நிகl\ உ$கைள கட'5 ேபானைத 

அறி'தி!�பீ�க4.  

 

பரமஹ�ஸ ேயாகான'த�# ' ஒ! ேயாகியி# ச�ைத' ப�க�: 422 %, " 

எRத�ப�1!�பைத கவனிS$க4.  

 

த$க4 உடைலS� ம+ற ெபா!�கைளS� உ!வா�க\� அ%ல5 உ!வழி�க\�, 

ஒளியி# ேவக தி% ெச%ல\� ம+-� பைட��� திற# உ4ள ஒளி�கதி�கைள� 

ெகாP, எ'த உ!வ ைதS�, ஒ! கண தி% ெவளி�ெகாணர\� திற#ெப+ற 

மகா#க4 இ'த விதி.ைற நிப'தைனைய நிைறேவ+றி இ!�கிறா�க4. அதாவ5 

அவ�களி# ெபா!Pைம எ%ைலய+ற5. 

                                                                                         

"Uரண 5வ� அைட'த ஒ! ேயாகியி# உண�\நிைல �-கிய உட[ட# 

ஒ#றாம%எளிதாக,பிரபXச தி#அைம�6ட# ஒ#றிவி,கிற5" இZவா- 

பரமஹ�ஸ ேயாகான'த� ெசா%லியி!�கிறா�.  
 

எ5ெவ%லா� தனி 5 எ%ைலSைடயதாக இ!�கிறேதா அைவெய%லா� 5க4 

பிரபXச 5��4 வ!�. எ5 தனி த#ைமயான த#ைனேய இழ'5 எ%ைலகள+ற 

நிைலயி%  வியாபி��ேமா  அ5ேவ  அைல�பிரபXச�. 

 

                                 உைற��4 உற$�� வா4. 1.4.11 

நா� இ'த 5க4 பிரபXச திலி!'5 வி,ப�, , அ'த அைல�பிரபXச தி+�4 

பிரேவசி�க - நா� நம5 உடலளவி% உ4ள ெபா!Pைமைய, உட% அளவிலி!'5 

பிரபXச அள\��, எ%ைலகேளய+ற வியாபக நிைல�� வி�வா�க - இ'த உபாய� 

நம�� 5ைண6�Sமாெவன பா��கலா�.  

 

 திZய உட% எT� க தி�� உைறயாக இ!�ப5 Uரண உட%. 

 

இ'த Uரண உட[��  உைறயாக இ!�ப5 இைண�6 உட%. 

  

(   இைண�6 உட% எ#ப5 ஒZேவா� உட�6� அ'த'த நிைலயி% பிரபXச 5ட# 

இைண�க�ப�,4ளன. அதாவ5 நம5 >�ல உட�6 >�ல பிரபXச 5டT�, 

நம5 மன உட�6 மன பிரபXச 5டT� இைண�க�ப�,4ளன. எ%லா மன$க9� 

ஒேர த#ைமSைடயைவ. ஒேர ெப�ய மன தி# ப�திக4. த# மனைத அறி'5 

அட��பவ# ஒZெவா! மனதி# ரகசிய ைத அறிகிறா#. இ'த பிரபXச 6 திேய 

இைண�6 உட%.) 
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இ'த இைண�6  எT� உட[��  உைறயாக இ!�ப5 மன உட%. 

 

இ'த மன உட[��  உைறயாக இ!�ப5 பிராண உட%.  

 

இ'த பிராண உட[��  உைறயாக இ!�ப5 உண�\ உட%.  

 

இ'த உண�\ உட[��  உைறயாக இ!�ப5 அ#னமய உட%.   

 

இ'த அ#னமய உடேல  நம5 >�ல உட%.  

                                                                                           

1, >�ல உட% , 

2, உண�\ உட%, 

3,  பிராண உட%, 

4,  மன உட%,  

5, இைண�6 உட% , 

6,  Uரண உட%,  

7,  திZய உட% 

  

இ'த ஏR  உட[��� ஏR வித உண�\த#ைமக4 இ!�கி#றன. இ'த உண�\ 

அ,��கைள ஒ!வ� த#Tண�வி# 2ல� உண�'5 பா� த% அவசிய�. 

 

இ'த வித உண�\கைள ஒ!வ� ஆl'5 ஆரா8த% ேவP,�. நி த� பயி+சி ெச85 

வர% ேவP,�.  

 

 

 

 

                        இனி தியான.ைற 2.4.11 

 

நா� தியான பயி+சி��4 hைழS� .# அறியேவP1ய அ1�பைட 
விஷய$க42#-.  

1, நம�� ஒ! >�ல உட[�, ஆ- {�Qம உட%க9� ெச�'ேதS4ள5. >�ல 
உட% ந� கPக9��� ம+றவ� கPக9��� 6லனா��. ஆனா%, {�Qம 
உட% ந� அறிவி+��, ந� உண�\�� ம�,ேம 6ல�ப,�. தியான பயி+சியி# 
2ல� .ைறயாக ஒZெவா! உடலாக விழி�பைடய ைவ�க ேவP,�. 

 
1,>�ல உட%-  
2,உண�\ உட% - 
3,ஒளியான பிராண உட%- 
4,ெவளியான,எ%ைலய+ற  மன உட%- 
5,  இய�க� கட'த, இைண�6 எT� மஹ  உட%-  
6,U�ண நிைறவான 6 திSட%-  
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7,அ!4 ெப!�� ஆன'த உட%.    
 
2, நம5 உண�ைவ நா� நா#� வித த#ைமகளி% ெசய%ப, த .1S�.  

1, நிதான கதி. 2, லய கதி, 3, உ�ச கதி. 4, லய உ�ச கதி. (லய உ�ச கதி எT� 
நா#கா�  நிைலேய விழி�6ண�\ என�ப,வ5.) 

நிதான�, லய�, உ�ச�, உ�சலய�. 

நிதான� எ#ப5 ச�யாக ெபா!'தி வ!மள\�� .ய+சி 5 ெச85வர%.  
லய� எ#ப5 ெபா!'தியபி# ஒேர சரீான Q+றளவி% .ய�க� ஏ+ப,கிற 
அள\�� எ, 5 ெச%[த%. 
உ�ச� எ#ப5 5%லியமான நிைல�� எ, 5 ெச%[த%. ம+-� அ5வாகேவ 
மாறிவிட%. 
அ5வாகேவ மாறிவி�டைத ஒேர சரீான Q+றளவி% .ய�க� ஏ+ப,கிற 
அள\�� எ, 5 ெச%[த%. 

- நம5 உண�வி# 5ைண ெகாP,ம�,ேம அ'த அhUதி நிைலைய அைடய 
.1S�. ேவ- மா��கேமா, ேவ- கதிேயா நம�� கிைடயா5. உண�\தா# ந� 
ைக�ெபா!4. ஆகேவ! தியான�பயி+சியி% ஈ,ப,ேவா� உண�\�� வ1காலான 
எ'த ெசயலி[� ஈ,படாம% கவனமாக இ! த% அவசிய�.  

3, விழி�6ண�\ எ#ப5 உயி��64ள இ�கண� ம�,ேம! இ�கண தி% கட'5 
ேபா�� உண�ேவ விழி�6ண�\. அ5ேவ இ!�6 நிைல. கட'த ெநா1, அ, த 
ெநா1 இரP,ேம க! 5 தா#. அதி% உயி��ேபா ச தியேமா இ%ைல. 

தியான.ைற 

அதிகாைல நா#� அ%ல5 ஐ'5 மணியாக இ! த% மி�க நல�. தியான� 
ெச8S� இட� ந%ல கா+ேறா�ட� உ4ள இடமாக\�, எ'த இைர�ச[� 
இ%லாத இடமாக ேத�'5 எ, 5�ெகா4ள\�. காைல�கட#கைள .1 5, 
�ளி 5 வி�, அக �8ைம, 6ற �8ைமேயா, கிழ�� திைச ேநா�கி 
வ�ஜிராசன�  இ�, அம�'5  

இரP, ைககைளS� சி# . திைர இ�, .ழ$கா% மீ5 ைவ 5�ெகா4ள\�. 
.5ைக நிமி� தி ேநராக ைவ�க\�. ேலசாக கPகைள 21�ெகா4ள\�. ஓ� 
எT� பிரணவ ம'திர ைத 2#- .ைற ந��1 உ�ச��க\�. ஓ ெவ#- 
ஆர�பி��� ெபாR5 அ'த ஓ$கார� உ$க4 2லாதார திலி!'5 ேம% ேநா�கி 
ஆ�ஞாைவேநா�கி .5� தP, வழியாக  ெச[ த ேவP,�. 

அ, 5 ஒ! ம'திர ேதா, 5வ$கலா�.  

அஸ ேதாமா ஸ கைமய;   

தமேஸாமா ேஜாதி�கைமய;  
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மி! ேயா�மா அ�!த$கைமய:  

ஓ� சா'தி, சா'தி, சா'திஹி.   

 

அ, 5 இ'த >�ல உட[�கான பயி+சி 1, 2�Q�பயி+சி:  

 வ�ஜிராசன திேலேய இ!  ைககைளS� இ,�பி% ைவ 5 உடைல 
.#T�,பி#T� அைச தவா- வாைய 21�ெகாP, 2�� 5வார$களி# 
வழியாக ெதாட�'5 2�ைச பீ8�சிய1�க ேவP,�. நம5 உடலி% க�மில வாS 
அதிகமாக ேத$கி கிட�கிற5. அைன 5 க�மில வாS�கைளS� ெவளிேய+-� 
வPண� ெதாட�'5 ( 2�ைச ெவளிேய+-வ5 ம�,� ேநா�காக ) பயி+சி 
ெச8த% ேவP,�. இ5 மPைடயிலி!'5 5வ$கி உட% .R�க உ4ள 
ஒZெவா! ெச%லி% உ4ள க�மில வாSைவS� ெவளிேய+-� வPண� 
.5� தP, hனியான 2லாதார திலி!'5 உடைல அைச 5,  அைச 5 
2�ைச வ �சிய1�க ேவP,�. உட% .R�க பிராண வாS நிர�6� அள\�� 
இைத ெச8த% ேவP,�. இ�ேபா5 உ$க4 Qவாச மPடல� நிைற�க ெவ-� 
பிராண வாS ம�,ேம இ! த% ேவP,�. அZவ�ேபா5 சி- மி#ன% 
ெவ�,�ேபால உடலி% ஒளி ேதா#றி மைறவைத உணர .1S�. 
.R�கவன ேதா,�, .R ஈ,பா�ேடா,� இதி% ஈ,ப,பவ!�ேக இ5 
ேதா#-�. 

உண�\ உட[�கான பயி+சி: 2, இ�ேபா5 ஓ� எT� ம'திர உ�சாடன�.   
வ�ஜிராசன�  இ�, அம�'5 இரP, 
ைககைளS�சி#. திைரயி%.ழ$கா%மீ5ைவ 5�ெகா4ள\�. இ'த  ஓ� 
எT� ெசா% அ உ � எT� 2#- சி- உ�ச��6களாக இ!�க காPகிேறா�. 
.த% உ�ச��பான அ ைவ 2லாதார தி% இ! திS�, அ, த உ ைவ 
மணி�Uரக� எT� ெதா�U4 ப�தியி% ச+- இ! திS�, � ஐ 6!வ ம தியான 
ஆ�ஞாவி% இ! தி .1�க\�. இ'த  அ உ � எT� 2#- சி- உ�ச��6� 
தனி தனியாக உ�ச��காம% ஓ� எT� ஒேர உ�ச��6 ேபால உ�ச� த% 
ேவP,�. இ'த ம'திர உ�சாடன ைத மி�'த ஈ,பா�,டT�, உ$க4 உடலி% 
உ4ள ேகா1�கண�கான ெச%க9� உ�ச��பதாக பாவி 5 உ�ச� த% அவசிய�. 
ஒZெவா! ெச%[� பிரபXச 2ல ஒலியான ஓ� எT� ச�த அதி�வாக மா-� 
அளவி+� லயமாக ( 2லாதார� 5வ$கி ஆ�ஞாவி% .1ய ) உ�ச� 5வர% 
ேவP,�. ஒேர தாள கதியி% இ5 அைமS�ெபாR5, ஒ! ஏக உண�\  
2லாதார� 5வ$கி ஆ�ஞா\�� வ!வைத உணர .1S�. இ'த  அ உ � ஆன 
ஓ� எT� ேந��ேகாடாக ெவ-� அதி�வாக, இ�கண அதி�வாக, உடலி[4ள 
ேகா1�கண�கான ெச%க9� ஒேர அதி�வாக அதி�'5 ஏக உண�வாக 
ேம%ேநா�கி த#ைன திற'5 ைவ 5 கா தி!'5 அதி�கி#றன! இ'த இ�கண 
அதி�ைவேய நா� விழி�6ண�\ எ#கிேறா�. ேம+கPட அைன 5 
ெசய%பா,க9� நம5 உண�\ மPடல திேலேய நட�கிற5 எ#பைத 
கவனிS$க4. 
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உண�\ உட% எ#ப5 இ'த >�ல உடலி# .5� தP, வட.� 6!வ 
ம திSமா��. 

 இனி  உண�\ட[�கான ஓ� ம'திர உ�சாடன பயி+சிைய ,  நிதான கதி, லய கதி, 
உ�ச கதி, லய உ�ச கதி இ'த நா#� .ைறகளி% எ�ப1 ெச8வ5 என 
பா��கலா�. நம5 உண�\ மPடலேம நம5 உண�\ உடலாக இ!�கிற5. இ'த 
உண�\ உட% .Rவ5� ஓ� எT� ஒலிைய நம5 உண�வி# நிதான 
த#ைமSட# ெபா! தி ஒலி�க ேவP,�. ஒலிையS� உண�ைவS� 
ெபா! 5தேல நிதான கதி.  

ஒலி உண�ேவா, ெபா!'திய பி# அ'த ஒலிைய ஒேர சரீான தாள கதியி% 
உ�ச� 5 வ!த% லய கதி என�ப,வதா��.  

லய� ெபா!'தி ஒ! ேந�ேகா�1+� வ!� ேவைள அதி% த�விரமாக 
ெசய%ப,தேல உ�ச கதி என�ப,வதா��.  

அ'த த�விர கதி லயமாவேத இ�கண�, இ�கண� எT� விழி�6ண�வா��.    

 இ�ேபா5 கால� எT� உண�\ ஒ! oண�( oண தி%) ம�,ேம இ!���. 

 உண�\, ஒலியி#அதி�\, oண� இைவ 2#- ம�,� கல'த ஒ! உண�\ 
நிைல. 

இ�ேபா5 2லாதார� 5வ$கி உசிமPைட  ேநராக பிள'5 ஒ! ஒளி >த�ப� 
எR�. இ'த ஒளி >த�ப� உண�\ உடலி# உ�சமா��. இ5 உண�\ உடைல 
கட'5 பிராண உட[�� வ'5 வி�டைத �றி���. 

பிராண உட[�கான பயி+சி: பிராண உடலி# இ!�பிட� இ'த >�ல உடலி% 
6!வ ம தியா��. இ�ேபா5 6!வ ம தியி% ஒளி ேதா#-�. ஒ! க�ைட விர% 
அள\�� .தலி% ேதா#-�. இ'த ஒளி ெபௗ�ணமி நிலவி# ஒளிைய�ேபால 
தTைமயாக இ!���. வல5 நாசிS� இட5 நாசிS� �-�ேக ெவ�,கிற 
இட தி% இ'த ஒளி ேதா#-�. இ'த ஒளி ம�,ேம ந�$க4. இ5தா# உ$க4 
ைமய�. இ'த ஒளியிT4 கல'5 உண�வி# நா#� கதிகைளS� பிரேயாகி 5 
ஓ� ம'திர உ�சாடன� பிசகா5 ெச85 வர% ேவP,�. அ'த த�விர கதி 
லயமா�� ெபாR5 இ'த ஒளி பிரயாணி�க 5வ$��. மீP,� 
த�விரமா��ெபாR5 ஒளி பிரயாணி 5 வி,�. ஒளி பிரயாணி�க இட� 
ேவP,ம%லவா? அ'த எ%ைலய+ற ெவளிேய மன உடலா��.  

மன உட[�கான பயி+சி: இ'த மன உடலி# எ%ைல நம5 >�ல உடலி% எ'த 
இட� என ேக�டா%, ஒ! எ!�க# கா8 பR 5 ெவ1 5 பி# ேநா�கி 
இைண'5 உ4- ெவளியாகி விைதக4 கா+றி% பற'5  ேபாவ5 ேபால உவைம 
ெசா%லலா�. நம5 உடேல பிள'5 உ4- ெவளியாகி  எ%ைலய+- 
வி�வாகி�ெகாPேடயி!���.  
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 இத# எ%ைலய+ற த#ைமேய த+ேபாைதய உண�வாக இ!���. இ'த மன 
உடலி[� உண�வி# நா#� கதிகளான நிதான கதி, லய கதி, உ�ச கதி, லய உ�ச 
கதி இ'த நா#� .ைறகளி% ஓ� ம'திர உ�சாடன� பிசகா5 ெச85 வர% 
ேவP,�. அ'த த�விர கதி லயமா�� ெபாR5 இனிS� வி�வைடய இடமி%ைல 
எT� நிைல வ!�ெபாR5 ந�$க4 உ$க9ைடய மன�,ம+-� உண�\கைளS� 
அ'த மனெவளியி% வ �சி எறி'5வி�, அ'த மனெவளிைய அைசவ+- ( 
இய�கம+- ) நி- 5த% ேவP,�. இ$� மிக\� கவனமாக கவனி�க 
ேவP1ய5 எ#னெவனி%, உ$க4 >�ல உட% எ'தவித அைச\மி#றி 
இ! த% ேவP,�. உ$க9ைடய உண�\ட% ெசயல+- இ!�கேவP,�. 
உ$க9ைடய பிராண உட[� அைசவ+- இ! த% ேவP,�. உ$க4 மன 
உட% ெவ-� சா�சி த#ைமSட# ம�,� அைசவ+- இ! த% ேவP,�. 
இ�ெபாR5 சா�சி த#ைமைய தவிர எ5\ேமயி%ைல. ஏ#, ந�$கேள இ%ைல. 
அ'த சா�சி த#ைம உ$க9ைடய5 அ%ல! இ'த பிரபXச திTைடய5. ந�$க4 
எT� மனைதS� உண�ைவS� ஏ+�கனேவ அ��பணி தாகிவி�ட5.  

தியான� 

ந#றாக நிமி�'5 ப மாசன தி% அம�'5 ைககைள சி# . திைரயி% ைவ 5 
6!வ ம தியி% வி�வைட'த மன உடைல தியானி த% ேவP,�. உடலி% 
உ4ள அைன 5 ெச%க9� திற'5 நி#- ேம%ேநா�கி நி+க, நாசி 5வார� 
இரP,� ந#றாக வி�வைட'5 அைசவ+- நி+க, உ$க9�� இ�ேபா5 Qவாச� 
நைடெபறா5. ஆனா% ந#றாக திற'த நிைலயி% உ4ள நாசி வழிேய ேநர1யாக 
ச�தி இைண�6 ஏ+�ப,�. இ'த த#ைமயி% எZவள\ ேநர� இ!�க .1Sேமா 
அZவள\ ேநர� தியான தி% இ!$க4. உ$க4 அ��பணி�6 மன�U�வமான, 
உள�U�வமான சரணாகதியாக இ!'தா% உ$க4 உடலி[4ள ஒZெவா! 
அi\� தனி தனியாகி பிரபXச தி% உ4ள அைன 5 அi�க9டT� 
 இைண'5   ( உ4 இைண�6 )   அைன 5� ஒ#- எT� நிைல 
உ!வா��. இ5ேவ ப�U�ண நிைல. 

�றி�6 :- 

இ5 தியான ைத .ைறயாக க+-�ெகாPடவ�க9�கான அTபவ பாட�. 
.ைறயாக தியான� க+-�ெகா4ளாதவ�க4 தய\ ெச85 இைத .ய+சி 5 
பா��க�aடா5. மன நிைல ேபதலி 5 விட\� வா8�6P,. ஜா�கிரைத.  

 
 

 

                         உண�\ ெசறி\ - உண�\ வி�\. 5.4.11 

நா� அைல�பP6 பிரபXச� ம+-� 5க4 பP6 பிரபXச� இரPைடS� hக!� 

வித� �றி 5 பா��கலா�.  

இ'த >�ல உட% , உண�\ உட% ,  பிராண உட% ,மன உட% , இைண�6 உட%, 

Uரண  உட% , திZய  உட%  ஆகிய யா\� த+ேபா5 ஒ#றிT4 ஒ#றாக உைறேபா% 

உைற'54ள5.  
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இ'த ேதா+ற பிரபXசேம 5க4 பP6 பிரபXச�.  

எPண�,க! 5, மன� இைவகைள�ெகாP, நா� hக!� இ'த 

த+ேபாதயநிைலேய 5க4 பிரபXச ைத hக!� த+ேபாதய நிைல.  

 

அ'த அைலபிரபXச ைத hகர நா� நம5 {�Qம உட%கைள இய�கி அறி'5 

ெகா4ளேவP1S4ள5.  

 

உண�\ உட% 

 பிராண உட% , 

மன உட%, 

இைண�6 உட%,  

 Uரண  உட%,  

திZய  உட%   

                                                                                       

ஆகிய யா\� {�Qம உட%களா��.  

 

உண�\ உட%: நம5 >�ல உடலி% hகர�ப,� உண�\ எ#ப5 ந� உட�6 

.Rவ5ேம உணர�ப,கிற5. காரண�, உண�வ5 எ#ப5 நம5 உடலி% உ4ள 

ேகா1�கண�கான ெச%களி# ெசய%பா,. உண�ைவ ெச%கேள உண�கி#றன! 

நம5 உடலி% 210 வைகயான  ெச%க4 இ!�கி#றன.  அ5 நம5 2ைள�� 

ெச8தியாக அT�ப�ப�, அைத நா� 100அறிகிேறா�. நம�� உண�\ ஒேர விதமாக 

இ%லாம% அZவ�ேபா5 மா-வ5 இத# காரணமாக தா#. ஆக! நம5 உண�\ 

உட%  விழி�ப5 எ#ப5, ேகா1�கண�கான ெச%கைள ஒேர த#ைமயான உண�\ 

நிைல�� ெகாP,வ!தலா��. 

 

பிராண உட% : நா� நம5 ஆl'த Qவாச தி# 2ல�, ம+-� நா1 Q தியி# 2ல� 

நம5 உடலி% ஜ�வி��� ேகாடாTேகா1 ெச%க9��� பிராணவாSைவ ெகாP, 

ேச� 5 அைன 5 ெச%க9� .R பிராண ச�திSட# திகழ ைவ 5 அைன 5 

ெச%கைளS� 6விஈ��6 விைச�� எதிராக ேம%ேநா�கி எழ ைவ 5 ஒேர 
த#ைமயாக ‘ஏக உண�\’ட# பிராண த#ைமSட# ஒளிர ைவ�க, ேதக� 

.Rவ5� ஒளிமயமாக ந� அக�கPi�� கா�சி த!�. அ'த ஒளிSடேல நம5 

பிராண உட%.  

 

ஏ+கனேவ இ'த {�Qம உட%க4 ஒ#றிT4 ஒ#றாக ( உைறயாக ) இ!�கிறைத 

பா� ேதா�. நா� தியான ெபாRதி% இ'த பிராண உடைல வியாபி�க 

ெச8S�ெபாR5 நம5 பிராண உட% இ'த >�ல உட[�� ெவளிேய வியாபி 5 

ெப�ய ேதா+ற 5ட# வி�வைத காண.1S�. இ'த பிராண உட% யா!�ெக%லா� 

>�ல உட[�� ெவளிேய வியாபி 5 நி+கிறேதா அவ�க9�� ஏக�ப�ட ேநா8 

எதி��6 ச�தி a1வ!கிற5 எ#கிறா�க4.  

அ5 ம�,ம%ல அவ�கள5 பிராண உட% எ5வைர எ%ைல ெகாP,4ளேதா, அ'த 

எ%ைல���ப�ட ப�தியி% இ!��� ம+ற உயி�களி# மன நிைலையS� அவ�க4 

அறிவதாக\� ெசா%ல�ப,கிற5.  

 

இ'தவித பிராண உட% 6 த�பிராT�� 2#-ைம% Q+றள\�� இ!'ததாக\� 
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அ'த 2#-ைம% Q+றளவி% இ!'த அைன 5யி�களி# மனநிைலையS� அவ� 
அறி'தி!'தா� என\� aற�ப,கிற5.  

 

ஆக! உ$க4 தியான தி#ேபாR5 ந�$க4 காi� ஒளி�பிரேதச� உ$களி# பிராண 

உடலா��. 

 

மன உட% : இ'த >�ல உட[�� ெவளிேய பிராண உடலான5 வி�வைடய 

5வ$கிSட#, உைற��4 இ!��� வா4 எ#ற உவைம மாறி உ4 ஒ,$�� 

த#ைமக4 இ�ேபா5 மாறாக ெவளியி% வி�'5 வியாபி��� த#ைமகளாக மாற, 

பிராண உடலி% ஒளி 5ல$கிய\ட# அ'த ஒளி பிரயாணி�க ேவP,ேம! மன 

உடலான5 பிராண உட[�� ெவளிேய வி�'5 எ%ைலகள+-  வியாபி�க 

5வ$�கிற5.  

 

 மன உட% ஓ� எ%ைலய+ற நிைலயி% வியாபி�க, எPண� எ5\� இ�ேபா5 

மனதி% ேதா+ற� ெகா4வதி%ைல. மாறாக! மன� ெவ-� சா�சி த#ைமSட# 

நி+கிற5. மனதினிட� இ�ேபா5 எ'தவித இ!ைம த#ைமS� இ!�பதி%ைல. எ'த 

விக%ப.� இ!�பதி%ைல. அ5 ஒேர ஏக த#ைமSட# திகlகிற5. 

 

 இைண�6 உட%: இ'த பிரபXச 6 திேய இைண�6 உட%  என ஏ+கனேவ பா� ேதா�. 

இ'த இைண�6 உட%, நம5 மன உடைலS� தாP1 வியாபி 5 ந�ைம 

பிரபXச 5ட# இைண�கிற5. ந�மி% இ!��� இ'த இைண�6 உட% இ�ேபா5 

நம5 ஆ-வித உட%கைளS� >�ல�, பிராண#, மன�, இைண�6, Uரண, திZய  

உட% அைன ைதS�  இ'த பிரபXச தி[4ள அதனத# த#ைமSட# அதனைத 

இைண�கிற5.  

( நம5 உ4 மி#ேனா�ட ைத,பிரபXச உ4 மி#ேனா�ட 5ட# இைண�கிற5)  

அ'த இைண�6- நம5 க! 5��- 6!வ ம திையS� இ!தய ைதS� இைண�பதாக 

நா� அறிகிேறா�. அ5 இைண'5 ஒ! ப�Uரண த#ைம 5ல$�கிற5. ஒேர Uரண 

நிைலயி% இைண�6  உட% திைள�கிற5.  

 

  Uரண உட%,  :   இைண�6 உடைலS� கட'5 தாP1 உ$க4  Uரண உட% 

வியாபி���ெபாR5 அ!4த#ைமS�, க!ணாகர க!ைணS� உ$களிட� 

பீ��ெடRகிற5. அேநகவித அ!4நிைலக4 ேதா#றியவPண� உ4ள5. அ'த 

பிரபXச மகாச�தி உ$க4 வழியாக பீ��, ெவளி�கிள�6கிற5. 

 

 திZய உட% : இ5ேவ அைல�பP6 பிரபXச�. இ$� ஆன'த ைத தவிர 
ேவெற5\மி%ைல. அைன 5வித பைட�6 த#ைமS� இ$ேகேய நட�கிற5 . 

ஏ+கனேவ சி தி ெப+ற அ!ளாள�க4 >�ல ேதக ைத உதி� 5 வி�,, அ!வ 

நிைலயி%, {�Qம நிைலயி%, மPiலகி% வாR�  இ'த உயி�ன$கைள கா 5 

வ!� பணியி% இைண'54ள ேதகேம திZய ேதக�. திZய உட%.  

இ'த உயி�ன$களி# தைலைம பPபாக\� இ5 திகlகிற5. 

 

நா� நம5 ெபா!Pைமைய உண�\ ெசறி\, உண�\ வி�\ எT� த#ைமயா% 

அள\4ள >�ல உட% ேபா#ற, சிறிய   ெபா!Pைமயாகேவா, அ%ல5 அளவ+ற 

த#ைமS4ள ெபா!Pைமயாகேவா ந�ைம நா� மா+றி�ெகா4ள .1S�.  

 



 - 75 - 

 

இத+� அ1�பைடயாக உத\வ5 உண�\ ெசறி\ - உண�\ வி�\  எT� ெதாழி% 

h�ப� தா#.   

 

ந#றாக அறி'5 ெகா49$க4 உண�\தா# அ1�பைடயான ஆதார�.  

 

 

                                                                                                 

  

                                               இ5 நித�சன�. 7.4.11 

 

இய+ைகயி% 2#- வித த#ைமக4 இ!�கி#றன. 

 

1, ேதைவ.  

2, நிைற\.  

3, வழ$�த%.  

 

இ'த நியதி இ'த பிரபXச� .R�க ெசய%பா�1% உ4ள5.  

 

1, இ'த ெபா!�களா%(நி��ரா#,6ேரா�ட#,  எெல��ரா#அ, 5 அi அ, 5 

தனிம�, அ, 5 2ல�a-, ெபா!4 என )  ஆன ேதா+ற பிரபXச� ேதைவைய 

அ1�பைடயாக�ெகாP, இய$�கிற5. 

 

 2, அைல�பP6 ம+-� 5க4 பP6 என மாறி, மாறி இய$�� பரமாi நிைலேய 

த#னிைறவான Uரண நிைல.  

 

3,  நி��ரா#,6ேரா�ட#, ம+-� எெல��ரா# 2#-�  5க4கேள! இைவகைள 

உ!வா���  பரமாi 5க4  பல  இ!�கி#றன! இ'த 5க4க4 சில ஒ#-  a1 

நி��ரா# 5க4 ஆகிற5. ேவ- சில பரமாi�க4 a1 இைண'5   6ேரா�ட# 5க4 

ஆகிற5. ேவ- சில பரமாi�க4 a1 இைண'5  எெல��ரா# 5க4 

ஆகிற5.எ#கிற5 �வாPட� இய+பிய%. .�கியமான விஷய� எ#னெவனி% 

இ'த பரமாi 5க4 ஒ#றி% இ#ெனா! அPட ைதேய உ!வா�க�a1ய 

சமா�சார$க4 'விைதகளாக' ெபாதி'தி!�கிற5 எ#கிற5 �வாPட� இய+பிய% -  

இ'த பரமாi 5களி# உ4 நிைல5ல�கேம  வழ$�த% எT� அ!4நிைல. 

 

ஆக! 

பிரபXச.� aட இ'நிைலயிேலேய ெசய%ப,கிற5. 

அேதேபால! 

மனிதரான ந�மி[� இ5 நைட.ைறயி% உ4ள5.  

 

இ'த >�ல உட% வாl�ைக�� ேதைவக4 இ!'5ெகாPேடயி!�கி#றன. இதி% 

மன நிைற\+றவ�க4 எவ!மி%ைல. ப 5 ல�ச� ெசா 54ளவT� தி!�தி 
அைடயவி%ைல. ஏ#, உலகி% பாதிைய பி1 5 வி�டவ#aட தி!�திS+றதி%ைல. 

இ'த >�ல உடேல ‘ேதைவ’ எ#கிற அi�களா% க�ட�ப�1!�கிற5.   சதா 
ஏதாவ5 ேதைவ�ப�,�ெகாPேடயி!�கிற5. மன� த�க காரண� ெசா%லி, இ'த 

>�ல உடைல  பராம� 5�ெகா4கிற5.  
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ஆக! ஒ! மனித# த# வாlவி% இ'த 2#-வித த#ைமகளி[� சXச��க .1S�. 

2#- நிைலகைளS� உணர .1S�. இ5தா# இ'த ஆ#மீக ேதடலி# பய#பா,.  

                                                      ஏR உல� 9.4.11 

நம�� ஏR சbர� இ!�பதாக .#6 கPேடா�. இ�ேபா5 ஏR உலக$கைள�ப+றி 
காPேபா�.  

 

1, >�ல உல�  

2, உண�\  உல�  

3, பிராண உல�  

4, மன உல�  

5, இைண�6 உல�  

6, Uரண உல�.  

7, திZய உல�.  

 

1, >�ல உல� , ஏ+கனேவ இ'த உலைக ந�$க4 எ'த எ%ைலக9ட# உ$க4 

மன தா%, எPண தா%, க! தா% அறி'தி!�கிற��கேளா அ5 உ$க4 >�ல 

உல�. ந��, நில�, கா+-, த�, வான� கா,, மைல, அ!வி நா,, நகர�, உல�, அPட�, 

பிரபXச�  அைன 5�- அதாவ5 இ'த ேதா+ற உல�. 

1042, உண�\  உல�: இ'த உண�\ல� தா# ந�$க4, ம+-� உ$க4 வாl�ைக 

.R5�. உ$க4 அTபவ� .Rவ5�  இ$�தா# நட�கிற5. உ$க4 உய�\, 

தாl\ அைன ைதS� இ$� தா# நிகl த .1S�. இ'த உண�\லைக ச�வர 
ெத�'5 ெகா4ளாத ஒ!வ# 5�பா�கியசாலி. அiவளேவயானா[� இ'த 

உண�\தா#, அPட தள\ அகP, வி�'தா[� இ'த உண�\தா#. இ'த 

பிரபXச தி% எZவள\ விசய$கைள ெபா- த .1Sேமா அZவள\ 

விசய$கைளS� இ'த உண�வி% ெபா! தலா�. இத+� .#T�, பி#T� 

எ5\ேமயி%ைல.  இத+� ஈ, இைண எ5\மி%ைல. 

 

3, பிராண உல�:  தியான தி# ெபாR5 நா1Q தி ெச85, 2�Q பயி+சி ெச85 

உ$க4 ேதக� .R5� பிராண ச�தியி% 5ல$க,உ$க4 >�ல உல� தாP1 

உ$க4 6!வ ம தியி% ேதா#றி வி�S� ஒளி மயமான உல� பிராண உல�. 

உ$கைள உ$க4 உண�ைவ ஒளிேயா, இைண��� உல� இ'த பிராண உல�. 

                                                                                          

4, மன உல� :  தியான தி# ெபாR5 பிராண உலைக அ, 5, ெவ�ட ெவளியாக 

எ%ைலகேளய+- வி�வைட'5 ெகாPேடயி!��� - ஒ! சா�சி த#ைம ம�,ேம 

மிXசிS4ள - மன உல�. ஒளியி# திைச ேவக தா[�, உண�வி# வில�� 

விைசயா[� உ'த�ப�, எ%ைலக4 உைடப,� உல�. ெவ-� ெவ�ட ெவளிெயன, 

ெவளி��4 ெவளிெயன எ%ைலய+- விகசி��� உல� இ'த மன உல�. 

எ%ைலக4 காண�கிைட�காம% ெசய%மற'5 ெவ-� சா�சி த#ைமயா8 

திைக�க ைவ��� உல�.    

 

5, இைண�6 உல�: தியான தி# ெபாR5 பிராண உல�,மன உல� எT� ஒளி, 
ெவளி,இரPைடS� கட'5, இ�ேபா5 இய�கத#ைமS� கட'5 அ'த மன உலகி% 

எ'த அைச\மி#றி -அைசவ+-- நி+க உ$களி# ஆ-வித சbர.� அதனத# 

உலகி% இைணS� (இ'த இைண�6 உ$க4 6!வ ம தியான ஆ�ஞாவிலி!'5 
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உ$க4 'உண�\ இதய' ம திேயா, இைணS� இைண�பாக இ'த >�ல உட[�� 

அறிய வ!�. ) இைண�6 உல�.  

6,  Uரண உல�:  தியான தி# ெபாR5.# ெசா#ன, அதாவ5 ெபா!4 உல�- ஒளி 
உல�- ெவளி உல�- இய�க உல�- எT� நா#� வித உலைகS� கட'5 ந�$க4 

hைழவ5 ஒ! நிைறவான உல�, எ'த ேதைவSேம அ+ற Uரண உல�, எ$�� 

.Rைம எதி[� .Rைம.5P,படாத ஓ�ைமயான உல� எZவித ேபத.� அ+ற 

ஓ�ைம. ப�Uரண தி!�தி. அைன 5ேம U� தியாகிவி�ட நிைல. இ'த Uரண  உல�.  

  ெபா!4 உல�- ஒளி உல�- ெவளி உல�- இய�க உல�-Uரண உல�- இ'த ஐ'5 

வித உலைகS� கட'5 ( இ�ேபா5 ப�Uரணமான 6 தி உலைக கட���ெபாR5 ஓ� 
அதிசய� 105நிகlகிற5 - இ5 Uரண ைத கட�பதா% வ!� அதிசய� ) Uரண ைதS� 

கட'5 எ#ன இ!�க .1S�? அ5தா# வழ$�த%, ெவளி�பட% எT� அதிசய�.   

எ5 உ$க9�� ேதடலாக இ!'தேதா?, எ5 உ$க9�� U� தி ஆனேதா, அ5 

உ$களிடமி!'5 - உ$களிட� நிைற'5- அ5 ெவளி�ப,கிற5. இ'த ெவளி�பட% 

அ%ல5 வழ$�தேல அ!4நிைல என�ப,�.   

 

7, திZய உல� : இைவ அைன 5� ஒ#ேறயான உPைம உல�. ேதைவ, U� தி, 
ெவளி�பட% 2#ைறS� உ4ளட�கிய .+-Pைமயான உலேக உPைம உல�. 

இ5ேவ பரமபத� எT� அ-தி நிைல. 

  

1, ெபா!4 உல� 

2, ஒளி உல� 

3, ெவளி உல� 

4, இய�க உல�  

5, நிைற உல�  

6, அ!4 உல�  

7,உPைம உல�.   

                                                                                           

இ'த ஏR உலைகS� ந�$க4 அறிவத+� உ$க9�� ஏR வித உண�\ த#ைமக4 - 

சbர� - இய+ைக உ$க9�� வழ$கிS4ள5. உண�வி# உ+ற 5ைண ெகாP, 

அ'த அ-தி நிைலைய அைடவ �ராக! 

 

                                    இனி பிர�ம நிgபண�. 10.4.11 

இ'த க% பிர�மேம! ஆனா% பிர�ம� க%ல%ல! க% இ%லா5 பிர�ம� இ!��� 

ஆனா% பிர�ம� இ%லாம% க% இ%ைல. 

 

இ'த மP பிர�மேம! ஆனா% பிர�ம� மPண%ல! மP இ%லா5 பிர�ம� 

இ!��� ஆனா% பிர�ம� இ%லாம% மP இ%ைல. 

 

இ'த கா+- பிர�மேம! ஆனா% பிர�ம� கா+ற%ல! கா+- இ%லா5 பிர�ம� 

இ!��� ஆனா% பிர�ம� இ%லாம% கா+- இ%ைல. 

 

இ'த ெச1 பிர�மேம! ஆனா% பிர�ம� ெச1ய%ல! ெச1 இ%லா5 பிர�ம� இ!��� 

ஆனா% பிர�ம� இ%லாம% ெச1 இ%ைல. 

 

இ'த த� பிர�மேம! ஆனா% பிர�ம� த�ய%ல! த� இ%லா5 பிர�ம� இ!��� ஆனா% 
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பிர�ம� இ%லாம% த� இ%ைல. 

 

இ'த ெவளி பிர�மேம! ஆனா% பிர�ம� ெவளிய%ல! ெவளி இ%லா5 பிர�ம� 

இ!��� ஆனா% பிர�ம� இ%லாம% ெவளி இ%ைல. 

 

இ'த ந�� பிர�மேம! ஆனா% பிர�ம� ந�ர%ல! ந�� இ%லா5 பிர�ம� இ!��� ஆனா% 

பிர�ம� இ%லாம% ந�� இ%ைல. 

 

ந�S�, நாT� பிர�மேம! ஆனா% பிர�ம� ந�S�,நாTம%ல! ந�S�, நாT� இ%லா5 

பிர�ம� இ!��� ஆனா% பிர�ம� இ%லாம% ந�S�,நாT� இ%ைல. 

 

உ# வா�� பிர�மேம! ஆனா% பிர�ம� வா�க%ல! வா�� இ%லா5 பிர�ம� 

இ!��� ஆனா% பிர�ம� இ%லாம% வா�� இ%ைல. 

 

உ# க! 5 பிர�மேம! ஆனா% பிர�ம� க! த%ல! க! 5 இ%லா5 பிர�ம� 

இ!��� ஆனா% பிர�ம� இ%லாம% க! 5 இ%ைல. 

 

உ# வியா�கியான� பிர�மேம! ஆனா% பிர�ம� வியா�கியான� அ%ல! 

வியா�கியான� இ%லா5 பிர�ம� இ!��� ஆனா% பிர�ம� இ%லாம% 

வியா�கியான� இ%ைல. 

 

உ# கட\4 பிர�மேம! ஆனா% பிர�ம� கட\ள%ல! கட\4 இ%லா5 பிர�ம� 

இ!��� ஆனா% பிர�ம� இ%லாம% கட\4 இ%ைல. 

 

கவனி�க! கட\9�� �ண$க4 உP,. ஆனா% பிர�ம தி+� �ண$க4 

கிைடயா5.  

 

கட\4 ச�ண பிர�மெம#றா%!  

 

ேம+கPட க%, மP, கா+-, ெச1, த�, ெவளி, ந��, ந�,நா#, வா��, க! 5, 

வியா�கியான� அைன 5� ச�ண பிர�ம�தா#. பிர�ம� இ$� இ!�கிற5 

எ#பத+கான ச�ணேம இைவக4. 

 

எ#-� சா>வதமான5 பிர�ம�. சா>வதமி#றி சதா மாறி�ெகாP1!�ப5 ச�ண 

பிர�ம�.  

 

ஆ�, நாெம%லா� ச�ண பிர�மேம! . ந�மிட� பிற�6 இற�ப+ற ஒ#- (பிர�ம�) 

ெசய%ப�,�ெகாP, இ!�கிற5. அ5 தா# நா�.  

 

ேதா+றமாவ5 மைறவ5 அைன 5ேம ச�ண பிர�மேம! இ'த அPடசராசர 
பிரபXசேம ச�ண பிர�ம� தா#. இதி% நிகR� அைன 5ேம ச�ண பிர�ம�தா#. 

அைத ேதா+-வி த5 பிர�ம�.  

 

ந� ச�ண பிர�மமாகேவ கால� கழி 5 மாP,ேபாவாயா? அ%ல5 உ# Qய 

>வgப ைத கPடைடவாயா?  
 

 

                                அ!�த#ைம: ெதாழி% h�ப�. 24.4.11 



 - 79 - 

 

ஜட�ெபா!9��� உயி��ெபா!9��� உ4ள பP6 வி தியாச� உண�\�, 

அறி\�, Qய ெசய% திறT� தா#.  

 

ஜட�ெபா!9�� உண�ேவா, அறிதேலா, Qய ெசய%பாேடா கிைடயா5.  

                                                                                         

உயி��ெபா!9�� உண�த[�, அறித[�, Qய ெசய+பா,க9� உP,.  

 

அறிதிறனி[�உண�திறனி[� உ�சப�ச நிைலயி% இ!�கிறா# மனித#.  

 

இ'த அறி\ எ#ப5 எதனா% ஆன5? உண�\ எ#ப5 எதனா% ஆன5? இய�க� 

எ�ப1 உ!வாகிற5? 

 

அறி\ எ#ப5 மி#ேனா�ட தா% ஆவ5. உண�\ எ#ப5 கா'த�6ல$களா% ஆவ5. 

இய�க� எ#ப5 மி# 5க4களாலான ( நி��ரா#, 6ேரா�டா#, எெல��ரா# 

இவ+-�கிைடயான) ஈ��6, விக%ப� எT� த#ைமயா% உ!வாவ5. அ$� 

மி#ேனா�ட.�, கா'த6ல.� ( அறி\�, உண�\� ) ெசய+பா�1+� வ!கிற5.  

 

இ'த பிரபXசேம உண�\�, அறி\�, இய�க.� என இ!�கிற5. இதி% ஜட� எ'த 

அறித[மி#றி இ!�கிற5. அறிS�, உண!� வித தி% உயி�க4 ப1 தர$களி% 

அைம'54ளன. 

 

ஒ! அi\�� தனி மி#ேனா�ட.�, தனி கா'தேவா�ட.� தனி இய�க.� 

உP,. அi�க4 இைண'த ஒ! தனிம தி+�� தனி மி#ேனா�ட.�, தனி 
கா'தேவா�ட.� தனி இய�க.�உP,. சில தனிம$க4 இைண'தி!��� 

2ல�a-க9��� தனி மி#ேனா�ட.�, தனி கா'தேவா�ட.� தனி 
இய�க.�உP,.இZவைகயி% அைன 5 உயி�க9���, மனிதனான இ'த 

உட[��� தனி மி#ேனா�ட.�, தனி கா'தேவா�ட.� தனி இய�க.� உP,. 

 

தாவர�, 6R U�சிக4, பறைவக4, வில$�க4, மனித�க4 என ப�ணாம தி# 

உ�சியி% உ4ள ‘உயி�’ மனித#. 

 

மனித# தனி உய� அ%ல! ேகா1�கண�கான உயி�ெச%களா% 

க�டைம�க�ப�,4ள உயி�. 

 

தாவர�, 6R U�சிக4, பறைவக4, வில$�க4 அைன 5�aட 

உயி�ெச%களா%க�ட�ப�1!�பைவதா�.  

 

6வியி% உயி� எ#ப5 ஒ#-தா#. அ5 அைன 5யி�[� உயி� ெச%களாக 

ப�ணமி 5 இைண'தி!�கிற5! உயி� மPடல� என\� ெசா%லி�ெகா4ளலா�. 

அைத இனி ‘ேப!யி�’ என அைழ�கலா�. இ'த மP, மைல, கட% என யாவ+றி# 

மீ5� பட�'5 Uமி மீ5 ஒ�1S4ள உயி�� படல� அ5. இ'த Uமியி# மீ5 

நட�பெத%லாேம உயி�ய�கேம!  

 

 நம5 உடலி% எ�ப1 ேகா1�கண�கான தனி உயி�ெச%க4 இ!�கி#றனேவா அேத 

ேபால அ'த ேப!யி�# உடலி% (தாவர�, 6R U�சி, பறைவ, வில$�, மனித� என ) 

தனி உயிராக இ!�கி#றன. அ'த ேப!யி�# உயி� அ,��களாக இ!�கி#றன.  
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நம5 உடலி% 210 வைகயான தனி தனி ெசய%பா,க4 உ4ள உயி� ெச%க4 

இ!�ப5 ேபால,ேப!யி�# உடலி[� ப%ேவ- தனி த#ைமSைடய உயி�க4 

இ!�கி#றன. ந�மா% இவ+ைற தாவர�, 6R U�சிக4, பறைவக4, வில$�க4, 

மனித�க4எ#- ம�,ேம வைக�ப, த ெத�கிற5. 

 

உயிரi : உயி�ன$க4 அைன 5��� அ1�பைட க�டைம�6, ெதாழி+பா�, 

அல� ஆ��. அைன 5 உயி�க9� ஒ#- அ%ல5 ஒ#-�� ேம+ப�ட 

உயிரi�களி# a�1னா% உ!வானைவ. தனிெயா! உயிரiவினா% உ!வான 

உயி�ன$களாக பா���யா ைவர> ேபா#ற hPiயி�கைள �றி�பிடலா�. 

மனித# ேபா#ற வில$�க4 ப%[யிரi�க9�� எ, 5�கா�,க4. 

வில$�களி# உயிரi, தாவர$களி# உயிரi என இ! வைககளாகேவ 

உயிரi�க4 ேவ-ப, தி ஆராய�ப,கிற5. 

 

தாவர�, 6R U�சிக4, பறைவக4, வில$�க4, மனித�க4 அைன 5 உயி�[� 

உ4ள உயி�ெச%களி% சி- மா+ற$க4 தவிர அ1�பைடயி% எ'த மா+ற.� 

இ%ைல.  

 

உயிரi�க4 ப+றி சில ெகாQ- ெச8திக4:   (இ#ைற�� 1 எ# ஏ நதி��, 

ச+ேறர��ைறய 3 ேகா1 கிைளக4 இ!�கி#றன. 

 

இ5வைர இ'த 1 எ# ஏ நதி�� Qமா� 300 ேகா1 கிைளக4 இ!'தி!�கி#றன 

வா�ஸT� கி���� இ'த 1 எ# ஏ   Q தமான 1ஜி�ட% ெச8தியாக இ!�பைத 

ந�ைம காணைவ தா�க4. 

நம5 ெஜன1� அைம�6, உலக� .Rவ5 இ!��� உயி�களி# அ1�பைட அைம�6, 

அ1 தள� வைர 1ஜி�ட% அைம�6. 

 

நம5 ஒZெவா! ெச%லி[� 715ெமகாைப� அள\�� விஷய� இ!�கிற5. 

ஜ�#க4 Q தமான ெச8திகைள� ெகாP1!�கி#றன. 

 

வாR� உயி�ன� ஒZெவா#-�, உயி�வாR� இய'திர$க4.நம��4 இ!��� 

ஒ! ெச8தி தள ைத கா�பா+றி அ, த தைல.ைற�� அT�ப ெச[ த�ப�ட, 

உயி�வாlவத+� அ'த ெச8தி தள தாேலேய நிர% ெகா,�க�ப�ட (�ேரா�ரா� 

ெச8ய�ப�ட) உயி�வாR� இய'திர$க4. 

தைல.ைற தைல.ைறயாக பிரதி எ,�கி#றன. 

ஜ�#க4 10 ேகா1 தைல.ைற தாP1ய பி#ன!� இ'த� ெச8திகைள 

ைவ தி!�கிற5.) 

 

 

இதி% தாவர$க4 தவிர ஏைனய உயி�க4 த$க4 உடைல வள� தி�ெகா4ள இ'த 

உயி� மPடல திேலேய த$க4 உணைவ ேத�'ெத, 5�ெகா4கிற5. 

த$கைளேம�ப, தி�ெகா4ள த$க4 இன ைதேய உணவாக எ, 5�ெகாP, 

உயி� வாlகிற5 எ#ப5 �றி�பிட த�க5. 

 

க%ைல, மPைண உP, உயி� வாR� இன� எ5\மி%ைல. 

 

தாவர� ம�,� உயி� மPடல தி+� ெவளிேயதா# த$க9�� ேதைவயான 
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உணைவ எ, 5�ெகா4கிற5. மPணி[�, ந��[�, ஒளி�ேச��ைக 2ல.� 

த$கைள வி! தி ெச85 ெகா4கிற5. 

 

ஆக! ஒளி�ேச��ைக��� நம��� ஒ! ேந�ய ெதாட�6 இ!�கிற5. 

 

ஞான நிைல எ8திய மகா#க4 அைனவ!ேம அ'த ஒளி எ#னி% இற$கிய5, 

ஒளி ேதவைத எனைன வழிநட திய5, அ!�ெப!Xேசாதி என ெசா%லியி!�பைத 

நா� அறிேவா�. அதாவ5 நம5 உடலி% உ4ள அi�க4 யா\� அ'த ஒளியி% 

திைள தா% அTUதியைட'5, ம+றவ�க9�� அ!4 பாலி�கிறா�க4 எ#ப5, 

மனித�ல� உPைமைய ேதட ஆர�பி த கால திலி!'5 ெதாட�'5 நட��� 

நிகl\க4 ஆ��.  

 

அ�ப1 உய�நிைல அைட'த எ%ேலா!ேம ேவெறா! தள தி% இ!'5 

இய$கி�ெகாP1!�பதாக\� ெசா%ல�ப,கிற5. அ5 {�Qம நிைல.  

 

அTUதியைட'த அைனவ!ேம ஒ! {�Qம நிைலயிலி!'5 ெகாP, 

அைன 5யி�கைளS� வழி நட 5வதாக\� ெசா%ல�ப,கிற5. 

ஒ! ஜ�வ# 5#ப�ப,�ேபா5, பிறிெதா! ஜ�வ# உ!�வ5 ஆ#ம உ�ைம. 

எ#கிறா�வ4ளலா�. 
 

சமண மத� ஜ�வகா!Pய உ�ச ெவளி�பா,.  

 

அ'த ஒளிைய அைடயாத மகா#க4 யா!� இ!�பதாக ெத�யவி%ைல. 

தாவர$களி% 5வ$�� ஒளிேச��ைக���, மகா#க4 அைடS� ஒளிSல���� 

உ4ள ச�ப'த� ஒ! ஆ�ச�யமாக இ!�கிற5. இ5 ஆராய த�க5. 

 

இZவள\ நா�க4 உ$க4 வாl�ைக�� மன� �!வாக இ!'5 உ$கைள 

வழிநட தி வ'54ள5. அதTைடய பல#கைள( இன, மத, ெபா!ளாதார 
ஏ+ற தாl\களா%, லXச ஊழ%களா% சரீழி'5 கிட��� உல� ) நா� ஏ+கனேவ 

கP,4ேளா�. அ5 நம5 உய�\�� ச�ைவேய ஏ+ப, தி வ'54ள5 கPa,. 

நா� கைட ேதற ஒேர வழியான அ'த ஒளியிைன �!வாக ஏ+- ந+கதி அைடய 

.ய+சி�ேபா�. 

 

உயிரi�க4 உய� பPைப அைடS� விதமாகேவ இய+ைக 

ெசய%ப�,�ெகாP1!�கிற5. இ'த ேப!யி!�� ஒளிேய வழிகா�1யாக 

அைம'54ள5.இைத 'நா#' எT� க! 5!ேவ, இ'த க! 5!வா% ஏ+ப,� 

ெசய%பா,கேள உயிரi�களி# உய� பP6 உய�\�� தைடயாக அைமகிற5. 

 

அைன 5 வித உயிரi�க9��� தனி தனியான ஆS�கால� அைம'54ள5. 

அ'த'த அi�க4 அைவகைள ேபா#- பிரதி எ, 5 உ!வா�கி வி�,வி�, 

அைவக4 ம� 5 வி,கி#றன! ந�$க4 உ$க4 �ழ'ைதகைள ெப+- வள� தி 
வி,வைத�ேபால தா#இ5\�. இதி% உய� பP6, உயிரiவி# தைல .ைற�� 

தைல.ைற உய�'5 ெகாP, வ!கிற5.  

 

இ'த நா# எT� க! 5!ைவ ஒ5�கி ைவ 5 வி�, அ'த ேப!யி�# உய� பP6 

112லய 5�� ஒ�6�ெகா, 5 ந�$க4 வாழ பழகி�ெகாPடா% அ'த இய+ைகயி# 
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இய%பான உய�த#ைம ெசய%ப,�.  

ஆனா%! இ'த மனித �ல� இ'த உய� பPைப எதி� 5 ேபாரா1 ம1'5 

ெகாP1!�கிற5. 

 

இ'த ேப!யி� ‘உயிரi வள� உய� பP6’ Qழ+சி .ைறயி% ஒ! 

ெபா5 த#ைமேயா, இய$�வதாக ெத�கிற5. அத# இய%6� இ5ேவதா#. 

 இ'த உயிரi�களி# .த% த�சன� தாவர$களி% ஒளி�ேச��ைக வழியாக ஒளி 
த�சன� அைடய�ெப+- ெதாட�கிற5. இ'த உயிரi�களி# உ�சப�ச தியான 

நிைலகளி[� aட ஒளி த�சன� நைட ெப-வைத காண .1கிற5. பிரபXச தி% 

உ4ள அைன 5 உயிரi�களி# ேநா��ேம ெதளிவாக இ!�கிற5. அைன 5 

உயிரi�க9ேம சேகாதர சேகாத�க4 தா#. அைனவ!��ேம ஒேர ேநா�க� தா#. 

இ'த உய�நிைல ெசய% .ைறைய நிைறேவ+ற தா# உட%க4 ( தாவர�, U�சி, 
பறைவ, வில$�, மனித# ) தயாராகி#றன.  

 

அ'தஉட%கைளஉ!வா��வ5�இ'தஉயிரi�கேளதா#. உயி�ன$களா% இ'த 

உலக� நிர�பி இ!�கிற5. 

  

ஒ�,ெமா த உயிரi�களி# ெபா5ேநா�� aட ஒ! தியான� தா#. இ'த 

உட%கைள பா5கா��� ெபா!�, மன� உ!வாகிற5. இ'த மன தி# வச� 

மா�1�ெகாPட பி# உயிரi�களி# ேநா�க� தைட ப,கிற5. இ�ேபா5 தியான� 

எT� ெதாழி% h�ப� ேதைவ�ப,கிற5. இ'த உட%களி% மனித உடலா%தா# 

தியான� ெச8ய .1S�. 

 

இனி தியான h�ப�: 

தியான ைத ஒ! நாேனா ெதாழி% h�ப� ேபால hiகி a�ைமயாக 

ஒேர த#ைமயாக ெச85 வர% ேவP,�.  

ஒ! நாேனா மீ�ட� எ#ப5 ஒ! மீ�ட�# 1,000,000,000% ( ஒ! பி%லியனி% , 10-9) ஒ! 

ப$�.இ5 

ேபாலமிக5%லியமாக,மீ�சி-ெபா!ைளS�நிைலநி- திகாi�த#ைமேய 

தியான�. இ'த ெதாழி% h�ப தி# ஆதார�, அi அளவி% எ'த ஒ! ெசயைலS� 

ெச8ய.1S� எ#ப5 தா#. 

அ, 5, 

particle accelerator ெதாழி% h�ப தி% அைமவேத தியான ெதாழி% h�ப�. 

உ$க4 உண�ைவS� அறிைவS� ெபாறியாக ெகாP, அைம�க�ப,� க!விதா# 

particle accelerator . இ5 தா# தியான�. தியான ெதாழி% h�பேம இ5தா#. 

இ'த க!விைய�ெகாP, அறி\ எT� ஒ! எெல��ரா# 5கைள 6!வ ம தியி% 

5ல$�� ஒளிைய ேநா�கி a�'5 மிக hPணியமா�கி, அைசவ+- நி- தினா%, 

ஒளி 5க4 ேதா#-�. அ'த ஒளி 5கைள ந�மிட� உ4ள எெல��ரா# 5களா% 

.,�க அ'த ஒளி 5களிலி!'5 அளவ+ற ச�தி பீ��, கிள�6�. இ5ேவ 

ஆச�ீவாத�, இ5ேவ அ!4 த#ைம எ%லா�.  

 

                                                 ஊlவிைன 25.4.11 

 

ஊlவிைன, க�ம விதி ேபா#றவ+றி# பாதி�6க4 மனிதைன தா��கி#றன என 

.#ேனா�க4 ெசா%லியி!�கிறா�க4. அ'த ஊlவிைன� ப1தா# மனிதT�� 
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ேந!� நிகl\க4 நட'ேத-கி#றன என\� aறிS4ளன�. ஊlவிைன எ#ப5 

ச�தா#, இ'த ஊlவிைன எ'த ஆதார ம�ட தி% நட�கிற5 எ#ப5 .�கிய�. 

இ5வைர ெசா%ல�ப�,� ெகாP, வ'54ள ஊlவிைன க! 5க4 மனித# எT� 

ஆதார ம�ட தி% ெசா%ல�ப�, வ'தி!�கிற5. ஆனா% உPைம எ#னெவனி% 

இ'த ஊlவிைன எ#ப5 உயிரi ஆதார ம�ட திேலதா# நைடெப+-�ெகாP, 

வ!கிற5. அதாவ5 -அத# பP6 மா+ற� எT� வைகயி%-. மனித ஆதார ம�ட� 

எ#ப5, பைழய க! 5�ப1 .# ஜ#ம தி% எ'த உயிரi ெதா�திகளி# aடாக 

ஒ!வ� இ!'தாேரா, அ5 இ'த பிறவியி[� அேத உயிரi ெதா�தியி# aடாகேவ 

ெதாட�கிற5 என ெபா!4 ப,�. அ�ேபா5 அவ� .Tசாமியாக இ!'தா% இ�ேபா5 

நாராயணனாக �ணா விேஷச$க4 மா-வெத�ப1? ( இவ�க9�� மனித!�� 

மனித� ேவ-ப,வ5, �ண விேஷச தா% எ#பதா% ) விதி�ப1 உPைம 

எ#னெவ#றா%, .Tசாமிேயா, நாராயணேனா அ5 அவ�களி# க! 5! ம�,ேம! 

க! 5!வி# மீ5 ஊlவிைன ெதாட!மா? உயிேரா, ெபா!ளாக உ4ள உயிரi மீ5 

ஊlவிைன ெதாட!மா? உயிரiவி# பP6 மா+றேம ஊlவிைன, க!மவிதி யா\�. 

உ$க4 உடலி% உ4ள ேகா1�கண�கான உயிரi�கைளS� விழி�6 நிைல�� 

ெகாP, வ'5 உ$க4 6!வ ம தியி% உதி��� ஒளிQட�% கல�க வி,$க4 

உ$க4 உயிரi�களி[4ள 114அைன 5 ஊlவிைனக9� கைர'ேதா1 

வி,வைத� பா��பீ�க4. ஓ� உயிரiவி# உ�ச�க�ட ப�மாண� ஒளி த#ைமைய 

அைடவ5 தா#.  

                                              

                                                       மைற�ெபா!4 26.4.11 

க! 5,விழி�6ண�\,அ!4நிைல.  

 

க! 5 எ#ப5 கால தி# 2#- வித த#ைமயி%( கட'த கால�, நிகழ கால�, எதி� 
கால� ) நைட ெப-வ5. 

 

விழி�6ண�\ எ#ப5 இ�கண�, இ�கண� எT� நிகழ கால தி% ம�,� 

நைடெப-வ5. 

 

அ!4 நிைல எ#ப5 நிைல�கால� எT� அைன 5 ( 2#- வித ) கால$கைளS� 

உ4ளட�கிய கால நிைலயி% நைட ெப-வ5. 

 

இதனாேலேய இைத {�Qம� அ%ல5 மைறெபா!4 என ெசா#னா�க4. 

 

அதாவ5 க! 5�� அ5 {�Qமமாக இ!�பதா%. 

 

ஏ5� அ+ற ெவ�ட ெவளிைய ஒ! ெபா!ைள உதாரண� கா�1 ெசா%ல ெசா#னா% 

.1Sமா? அ5ேபால! 

க! 5 எ#ப5 உ!வமான5. {�Qம� எ#ப5 அ!வமான5. 

 

க! 5 எ#ப5 நம�� அைனவ!��� ப��சயமான ஒ#-. 

 

விழி�6ண�\ எ#ப5 மிக h�பமான உண�\ U�வமான ெசய%பா,. 

 

அ!4நிைல எ#ப5 ெபா!4 நிைலயி# இய�கம+ற ஓ� அTபவநிைல. 
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க! ைத அறியலா�. 

விழி�6ண�ைவ உணர .1S�. 

அ!4நிைலைய அTபவி�க ம�,ேம .1S�.  

                                           உ4 இைண�ைப�ப+றி 26.4.11 
தியான தி# ெபாR5 {�Qம உடலான இைண�6 உடலி% இைண�6 

நட���ெபாR5 ஒ! உ4 இைண�ைப�ப+றி பா� ேதா�. அ'த உ4 இைண�6 

எ#னெவ#பைத, எ�ப1 நிகlகிற5 எ#பைத பா��கலா�.  

 

நம5 உடலி[4ள ஐ�ப5 .த% எRப ைத'5 1�%லிய# மரபi�க9� 210 

வைககளாக பி�'5 ெசயலா+றி வ!கிற5. இதி% ஒZெவா! வைக��� ஒZெவா! 

மாதி�யான பிர�ைன, ஒZெவா! மாதி�யான உண�\ட# ெசய%6�'5 வ!கிற5. 

இ'த 210 வைககைளS� நி�ரா# வைக ெச%க4 2ல� ( நர�6 ெச%க4 ) 

உடலி[4ள அைன 5 வைகயான ெச% ெதா��6க9��� ெச8திகைள அT�பி 
ெச8திகைள�ெப+- 2ைள நி�வகி 5 வ!கிற5.  

 

இ'த நி�வாக தி# க�,�பா�1ேலேய அைன 5 ெச%க9� இய$�கி#றன. இ'த 

நி�வாக தி% அZவ�ேபா5 தைலயி�, நி�வாக ைத தி! தி ெசய%ப,� ஒ! 

அைம�6� ந�மிைடேய உP,.  

அ5தா# நம5 நிைனவக�.  

 

இ'த நிைனவக தி% தா# உ$க9�� உக'த5 எ5? ஒZவாத5 எ5? ேபா#ற 

உ$க4 பா5கா�6 தகவ%க4 இ!�கிற5. அ'த தகவ%களி# அ1�பைடயி% தா#, 

அத# 5ைணேயா, தா# உ$க4 மரபi�க4 யா\� பல ேகா1 தைல.ைறகைள 

பா5கா�பாக கட'5 வ'54ள5. ஆைகயா% இ'த நிைனவக தி# தைலயீ, எ#ப5 

ச�யான5 தா#.  

 

ஆனா%, இ'த உ�சப�ச அதிகார தா%, அதிகார மித�பா% நிைனவக� 

ச�வாதிகார�ேபா�கி% நட'5 ெகா4கிற5. ேதைவ�ப,�ெபாR5 நி�வாக தி% 

மா+ற� ெகாP, வ!வ5 எT� நியதி மாறி, .R நி�வாக ைதS� த# 

க�,�பா�1+ேக எ, 5�ெகாP, வி�ட5.  

ச�!  

‘ேதைவ�ப,�ெபாR5 நி�வாக தி% மா+ற� ெகாP, வ!வ5 எT� நியதி’ 
எ#கிற 116விதிைய யா� கPகாணி 5 வ'தி!�க ேவP,� எ#றா%? அ5 உ$க4 

அனி�ைச மPடல.� அத# தைலைமயான கவன.� தா#. மி>ட� கவன� 

அவ�க4 ‘சதா விழி தி!'5 இைவகைள கவனி�க .1Sமா?’ எT� ேசா�ேபறி 
தன தினா% ேவ- சில விஷய$களி%( Qகேபாக� ) கவன ைத ெச[ தி�ெகாP, 

Qகவாசியாக கால� கழி�கிறா�. ப�பாலன ைத நிைனவக திட� ஒ�பைட 5 

வி�,. 

                                                                                        

உட% எ#கிற த#ைமயி% இ5 உ$க9�� பழ�கமாகிவி�ட5. இதி[� aட ஏேதா 
ெகாXச� ேச��ைச உ4ள மாதி� தா# உ4ள5 என வி�, வி���க4. 

 

இ�ேபா5 இ5தா# நிைல என ெத�ய வ'த பிற� மி>ட� கவன� அவ�கைள மிக 

கவனமாக இ!�க�ெசா%லி உ$க4 ஜ�# ச2க தி% ேலசாக கிள��சி நட�கிற5. 

மி>ட� கவன.� நிைலைமைய 6�'5 Qதா� 5�ெகாPடா�. இ!'தா[� பழ�க 
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ேதாஷ� விட மா�ேட#கிற5. எ#ன ெச8வா� பாவ�.  

 

ெகாXச� ெகாXசமாக தா# நி�வாக ைத ைகயி% எ, 5�ெகா4ள .1S�. 

தி!வாள� நிைனவக.� ஒ! உட#பா�, நடவ1�ைக�� வ'5 விடலா� என 

எதி�பா��கலா�. ஆனா% தி!வாள� நிைனவக ைத ெகாXச நா�க9�� ெசய%பட 

விடாம% 'Q�மா' இ!�க ைவ ததா% தா# நி�வாக� ச�ீப,�. மி>ட� 
கவன 5��� ெபா-�6 த#ைம வ!�. 

 

இத+காக மி>ட� கவன� சில பயி+சிகைள ேம+ெகா4ள ேவP1யி!�கிற5. 

அதாவ5 சி+றி#ப ேச�ைடகளி[�,!சியான உண\களி[�, நிைனவக திட� ப�ட 

அ1ைம தன தி[� உழ#- கிட'த ஒ! �-கிய எ%ைலயான உலைக தாP1, 

எRப5 1�%லிய# ெதாைக ெகாPட ச2க�, அவ�க9�கான Qத'திர�, 

அவ�க9�கான உ�ைமக4, அத# சேகாதர வ�, அவ�களி# ேம�பா, எT� 

அகPட உண�\லைக ெசய% தி�டமாக ெகாP, ச2க ைத ஒ#- திர�1 பிரசார� 

ெச8யேவP1S4ள5.  

 

மி>ட� கவன ைத�ேபாலேவ ச2க.� aட பழ�க தி+� வசமாகி கிட�கிறா�க4. 

இ!'தா[� பல தைல .ைறயாக ஒ,�க�ப�டவ�க4 அ%லவா? மி>ட� 
கவன தி# பிரசார� {, பி1�கேவ ெச8கிற5.  

 

இ�ேபா5 ச2க ைத ஒ#றிைண�க ேவP,�.  

 

பாத தி# கைட�ேகா1யி[4ள பாமரைனS� த�1 எR�ப ேவP,�. நா� 

அைனவ!� ஒ! தா8 ம�க4 எT� உண�ைவ அவT�� ஊ�,வ5 2லேம 

பிரசார ைத அவT�� ஊ�ட .1S�. 

 

"சேகாதர�கேள! இனி உ$க4 Qக 5�க� தா# எ# Qக 5�க.� ஒ! தா8 

பி4ைளக4 ந�$க4 கrட�ப,� ெபாR5 நா# Qகமாயி!�க .1Sமா? நம5 

அைனவ�# Qக 5�க ைதS� நா� அைனவ!� சமமாக பகி�'5 ெகா4ேவா� . நா� 

அைனவ!� ஓ!ட%, ஓ!யி� எT� ெசய%பா�,�� வ!ேவா�. அதிகார.� 

அ�ப1ேய! இ'த ச2க தி% இ!�பவ� அைனவ!��ேம அதிகார� உP,. இ$� 

எ5\� தனிSடைம இ%ைல. ெபா5\ைடைம தா#. நா� ஒ#றாக இைணேவா�.  

  

இர த தா[�, சைதயா[�, உண�வா[� நா� ஒ#றாக இைணேவா� ந�மிட� 

இனி ஒ! ஏக உண��சி ெசய%பட�,�. அ'த ஏக உண��சிேய ந�ைம, ந� ச2க ைத 

ேம�பட ைவ���.  

 

நா� இ'த உண��சியி# 2ல� உய� நிைலைய அைடேவா�. அ$� பிற�பி%ைல, 

இற�பி%ைல, ஒேர ஏக மய�தா#. நா� இனி திZய உடைல அைடேவா�." என 

அறி��1, உண���1 இதய தா%, உண�வா% ஒ! இன 5�கான உ49ண�வி% 

இைண 5�ெகா4வேத 'உ4 இைண�6' என�ப,வ5.  

                                       {#ய�. 27.4.11 

ந� அைசவ+- இ!'5, உலக திலி!'5 வி,ப�, கட'5, உ!வ திலி!'5 

வி,ப�, கட'5,க! திலி!'5 வி,ப�, கட'5 ஒலியிலி!'5 வி,ப�, கட'5 , 

ஒளியிலி!'5 வி,ப�, கட'5,ெவளியிலி!'5� வி,ப�, கட'5 , நி�மலமான 
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எ5\ம+ற {#ய ைத அைடவாயாக! அ$� ெபா!4 இ%ைல, அ$� இட� இ%ைல, 

அ$� ெவளியி%ைல, அ$� இய�க� இ%ைல, அ$� கால� இ%ைல, அ$� 

க! 5� இ%ைல,அ$� ந�S� இ%ைல. அ$� ஒ! இ!�6 ம�, உ4ள5. அ'த 

இ!�6� உனத%ல! {#ய தி% 'இ!�கிறா8'. அ'த இ!�6 . இ5 உ# க! 5�� 

காண கிைட�கா5. அ5 {�Qம�. இ'த பிரபXச தி# இ!�6� இ$� தா# 

இ!�கிற5. அ$� இ!�ப5 ஒேர இ!�6தா#. இ'த இ!�6 64ளிய+ற 64ளியி% 

ஒ,$கிS4ள5. இ!�ப5 ேபா[� இ%லாத5 ேபா[� இ!�கிற5. 

உலக திலி!'5 வி,ப�ட5 

உ!வ திலி!'5 வி,ப�ட5 

க! திலி!'5 வி,ப�ட5 

ஒலியிலி!'5 வி,ப�ட5 

ஒளியிலி!'5 வி,ப�ட5 

ெவளியிலி!'5� வி,ப�ட5 எ5 ெத�Sமா? அ5ேவ இ!�6. அ5 உ#Tைடய 

அைன திலி!'5� வி,பட .1'தா%! அ5 உ#Tைடயதா? இ%ைலயி%ைல 

அதTைடய5 தா# ந�. அ5 இ$�, அ$� என உ4ள அைன தி# ஆதார.� ஆ��.  

                                              ஒளி 5ைண. 27.4.11 

அ'த அைன 5 ெச%க9�கான உ4 இைண�6 .Rைமயாகி, ஓ� ஏக உண�\ட# 

ஒ! �Rவாக ப�ணமி�க, ந� �Rவி% உ4ள அைன 5 ெச%க9� 'நா#' எT� 

க! 5!வ Qய த#ைமைய இைண�பி% சரP ெச8த% ேவP,�. இைத சரP 

ெச8வதி% தய�க� ஏ+பட வா8�6P,. நட��� அைன 5 வித விஷய$கைளS� 

'நா#' கவனி�கிேற#.'எ#ைன'ேய சரP ெச85 வி�டா%, அ�6ற� நா# யா�? நா# 

எ�ப1 ெசய%ப,வ5? இ'த ேக4விகேளா, உ$க9ைடய 'நா#' த�பிேயாட 

.ய+சி���.  

                                                                                              

இ'த 'நா#' இ�ேபா5 இ'த பிறவியி% வ'த ஒ! க! 5. ஒZெவா! பிறவியி[� 

ஒZெவா! க! 5!வான 'நா#' இ!'தி!�கிற5. அ தைன 'நா#'க9� ந�$க4 

அலல! உ$க4 மரபi�கேள இ தைன 'நா#'கைளS� Qம'5 வ'த5. உதறி கீேழ 

த4ளிS� வ'தி!�கிற5. 

 

ந�$க4 வி�,விட ேவP1ய5 ஒ! க! 5!வான 'நாைன'ேய! ஒ! உPைமயான -

2லமான நா#- உ$களி% ெசய%ப,� மரபi�களி# �Rவைம�ேபயா��. 

 

ஒ! �Rவாக இ!�ப5 எ�ப1 ஒ! .Rைமயான ஒ�ைமயா��? 

 

பதி%: �Rவி% உ4ள அைன 5 மரபi�க9� �Rவி# பா5கா�6 நி�வாக 

வசதி�காக தனி தனி எT� க! தைம�பி% ெசய%6�'5 வ!கிற5. இ�ப1 210 

பி�\களாக ெசய%6�'5 வ!கிற5. இைவ அைன 5ேம த$கள5 தனி த#ைம 

எT� க! 5!ைவ சரP ெச85 வி�, ஒ#றாக இன தா% ேவP,�.  

 

ஏக உண�\, ஏக அறி\ எT� ேகா�பா�1% அைனவ!� ஒளி த#ைமைய உ4 

வா$கி, ஒளி gபமாகேவ மாற, இ�ேபா5 அைன 5 ெச%க9� ஒளியாக மாறிவிட, 

ஒேர த#ைம வா8 5 வி,கிற5.  

 

அ�ப1 ஒளியாக மா-� மரபi�களி# அ�பR�க+ற உட% Uரண உடலா��.  
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ஒZெவா! மரபiவி# நா# த#ைம சரP ெச8ய�ப�, Uரண உட% ெப-த% 

ேவP,�. இ'த Uரணஉட% ெபா!4 த#ைமைய கட'ததாக இ!�பதா% எPண�, 

க! 5 இைவகளா% இத# 'Uரண உட%' த#ைமைய நா� அறிய .1யா5.  

 

அ5 கP இ%லாத நா#� �!ட�க4 யாைனைய தடவி அைடயாள� ெசா#ன 

கைததா#. 

 

அைன 5 ெச%க9� Uரண உட% த#ைமைய அைட'த\ட# அைன தி+�� ஓ� 
இைண�6 நட���. அ�ப1 இைண�6 நட'5 .1'5 உPடாவேத இைண�6 உட%. 

 

இ'த {�Qம Uரண உடலி% நா# எT� தனி த#ைம ெசய%ப,வதி%ைல. 

அேத�ேபால இ'த {�Qம இைண�6 உடலி[� நா# எT� தனி த#ைம 

ெசய%ப,வதி%ைல. அ5Uரண ஒளி த#ைமைய ெகாP,4ளதா% எ%ைலய+ற 

தள தி% ெசய%ப,கிற5. 

 

இ'த Uரண உட% ம+-� இைண�6 உட% இைவக4 ஒளி த#ைம வா8'தைவயாக 

உ4ளதா% எ%ைலகள+ற த#ைமயி% இய$�வதா��. எனேவ மனதி# 

எPண தா%, அ%ல5 க! தா% இைவகைள அறிய .1வதி%ைல. அ�ப1 

க! தா% அறிய .1யாததாேலேய இைவக4 {�Qம உட%க4 என�ப,கிற5.  

 

தவிர\�, ஏ+கனேவ இ'த அhUதி நிைலைய அைட'தவ�களி# {�Qம உட%க4 

ஒளி தள தி% ெபா!'திS4ளதா% உ$க4 Uரண உட[� அ$� ெபா!'5வேத 

திZய உட% எ#பதா��.  

 

அதாவ5 தாவர$களி% 5வ$கி ஒளிேச��ைக�ெப+- இ'த உயிரi�க4 ப%ேவ- 

பி�\களாக, ெவளிSலகி[�, உ4 நிைலயி[� ஒளிேயா, ெதாட�6 மாறாம%, பல 

தைல .ைறக4 ப%ேவ- க�மா�களி# விைனயா% தகவைம�6 மாறி, மாறி 
ப%ேவ- அTபவ$க9ட#, அTபவ எ�ச$க9ட#,>�ல, {�Qம தள$களி% 

மா+ற� கP, அTபவ� எT� .R ப�மாண 5ட# ெதாட�'5 ப%லாயிர� 

பிறவிகP,, 120த#னிலி!��� ( அTபவ ) அR�ைக, ( நா# எT� ) அறியாைமைய, 

அ'த ஒளியாேல 5ைட 5 Q தமான �ய த#ைமSட# அ'த ஒளியினிடேம 

ஒ�பைட�க அ'த ஒளி 5ைணேய வழிநட 5கிற5.  

                                         ஒ! தகவ%. 28.4.11 

இ'த மனித�ல ச2க தி+� ஒ! தகவைல இ�ேபா5 ெகா,�க ேவP1ய5 

அவசிய� ஆகிற5.  

இ'த உண�\ உட%, பிராண உட% மன உட% ெதாட�'5 Uரண உட% ம+-� 

இைண�6 உட% இ-தி நிைலயான திZய உட% என இ-தி நிைல வைர பயணி த , 

அ'த நிைலகைள உண�'தவ�க4 அைத சில கண$க4 உண�'ததாேலேய அைத 

அைட'5விட .1யா5.  

ெதாட�'5 நி த� தியான தி# வழியாக அைத உண�'5 வ!த% எ#ப5 ஆர�ப 

நிைல.  

oண� தவறா5 இதி% நிைல தவ�க4 மகா#க4 என�ப,பவ�க4.  

ெதாட�'5 பயி+சியிலி!�பவ�க4 எ'த அள\�� மா+ற� ஏ+ப�1!�கிறா�க4 

எ#பைத அறிவத+� ஒ! உபாய� உP,. 

அ'த திZய ேதக ைத உண�'தவ�க4 ந�Pட நா�க4 இ'த >�ல ஆதார வாlைவ 
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வாழ வி!�ப மா�டா�க4. எZவள\ விைரவாக இ'த >�ல வாlைவ உதறி விட 

ேவP,ேமா அZவள\ விைரவாக உதறி வி,வ�.  
ஒ! உதாரண� இத+� ெபா!'5� என பா��கலா�. அதாவ5 (- சதவிகித� அ'த 

இ-தி நிைலைய அைட'5 வி�டவ�க4 சதாசிவ பிர�ேம'திர�, அ�க�மாேதவி, 
சமண மத ைத ேச�'த திக�பர�க4.  

இவ�க4 யாவ!� தம5 >�ல ேதக உண�ேவயி%லா5 மழைல ேபால 

தி�'தவ�க4. இ'த >�ல ேதா+ற உலக ைத�ப+றிS� அ�கைற 

ெகா4ளாதவ�க4.  

இ#T� சிலைர பா� தா% அ'த சதவிகித� �ைறS�. அ'த இ-தி நிைலயான திZய 

ேதக தி% .+-� ெபா!'தா5 �ைற\+றவ�க9� இ!�க தா# ெச8கிறா�க4. 

இ'த �ைற\ எதனா% ஏ+ப,கிற5 என கவனி தா%, இ'த உயிரi ேதா#றி 
ப%லாயிர பிறவி கP, பலேகா1 அTபவ� கP, வள�'5 வ'54ள5. 

ெபா!9ல� சா�'த இ'த 'நா#'. இ5 ெப!$காய ட�பா மாதி� உ4ேள காலியா�க 

.1'தா[� வாச� ேபா�க .1யாதவ�க4 இவ�க4. இ'த >�ல த#ைம��� 

{�Qம த#ைம��� இைடயான 121த,மா+ற�. இ5,அவ�கள5 ேபாதைனகளி% 

ெத�S�. இ5 �ய உPைமைய அறி\ நிைலகளி% ெதளி'தவ!�� ம�,ேம 

சா திய�ப,கிற5.  

அவ�க4 எ தைன சதவிகித� இ'த ெபௗதிக உலகி% கவன� 

ைவ தி!�கிறா�கேளா அ தைன சதவிகித� அவ�களிட� ேவ- ஒ! ேநா�க� 

இ!�கிற5 என கP,பி1 5�ெகா49$க4. தி! ராமகி!rண� யாராவ5 

அ#ப�க4 காைச�ெகா, தா% அைத வ �சி எறிவாரா�. இத+� அவ� அ�ெபாR5 

வ-ைம நிைலயி% இ!'த ேநர�. 

இ5 ஒ! 6றமி!�க 

ஒ! 5ளி�� கட% எ#றா% எ#னெவன ெத�யாத அறியாைமயி# ேபா5, "தன�� 

ஒ! 'தனி' த#ைமS4ள5. ம+ற எ'த 5ளிைய விட\� நா# வி தியாசமானவ#, 

உ!வ தி[�, நிற தி[�, உ4 அைம�பி[�, �ண தி[�,அறிவி[� 

அைன தி[ேம ம+றவ�டமி!'5 நா# ேவ-ப�டவ#. நா# நிகர+றவ#" என 

த#ைன�ப+றி க! 5 ெகாP,4ள5. எ�ேபாதாவ5 �ள�, ��ைட, ஓைட என 

காi�ெபாR5 ச+- மிர�சி அைட'தா[�, பழ�க ேதாஷ தா% இ'த த# 

பிரபாவ� �ைறவதி%ைல. எ#றாவ5 ஒ! நா4 ஆ��ப���� கடைல காண 

ேந!�ெபாR5 ம�,ேம இ'த 5ளி த#ைன அறி'5 த# 2ல நிைல அறி'5 த# 

தகவைம�ைப அறி'5 நா# தனிய%ல! எ#ைன {ழ கட% இ!�கிற5. 

எ#ைன�கடலி% வி�, வி�டா%, நா# எT� 5ளி காணா5 ேபா8 இ'த 5ளிS� 

கடலாகிவி,� எT� ஏக உண�\ ேதா#றி த#ைன கடலி% ேச� 5 கடேலா, 

இைண'5 வி,தேல அ'த 5ளியி# ஆ#மீக வரலா-. 

இனி அ'த 5ளி ேபQமா? சதாசிவ பிர�ேம'திரா, சமண திக�பர�க4 5ளியாக இ!'5 

கடலாக மாறியவ�க4. எ#- மாறினா�கேளா அ#ேற 5ளியி# கைத .1'5 

வி�ட5.  

5ரதி�rடமாக நம�� நிைறயேவ ஞானவா#க9�, மக�ஷிக9�,ஏ# 

அவதார$க9� aட கிைட தா�க4. இ'த 5ளிகெள%லா� த$கைள கடலி% 

கல�க வி�, அ'த கடேல 'நா#' என ஆர�பி 5 வி�டா�க4. அ5 நாேன! இ5 நாேன! 

நாேன அ5வாயி!�கிேற#! நாேன இ5வாயி!�கிேற# இ�ப1 ஏக�ப�ட வசன$க4. 

சமீப கால தி% aட ரமண� ேபா#ற சில� அ#ப�க4 அ'த அhUதி நிைல�� 
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வரேவP1ய உதவிகைள ம�,ேம த#ைன ேத1 வ'தவ�க9�� அ!ளினா�க4. 

எவெர%லா� மீP,� அ'த 'நா#' ஐ விட .1யாம% ெசய%ப�டா�கேளா, 
ெசய%ப,கிறா�கேளா அவ�கைள ந�$க4தா# அைடயாள� கP, ெகா4ள 

ேவP,�. 

இ'த >�ல நிைல��� அ'த {�Qம நிைல��� இைடயான த,மா+றேம இ'த 

65வித நா# உ!வாவத+� காரண�. இ'த த,மா+ற தி% த,�கி விR'த சாமிக4 

ஏராள�. இதி[�aட ஒ! {�Qம பிர�ைன இ!�கிற5 அைதS� ேநர� 

வ!�ெபாR5 எR5ேவா�.  

எ%லாவ+ைறS� உதறிய பி#ேப அ-தி நிைல வா8��� எ#ப5 ச திய�. 

இைடயி% சில ேநா�க$க9�காக சில� த$கைள கட\ளா�கி� ெகா4கிறா�க4. 

இெத%லா� அவ�க4 மனசா�சி�ேக ெவளி�ச�.  

                                                                                  

                                         {�Qம நிைல. 29.4.11 

{�Qம� எ#றாேல ச+- பயமாக இ!�கிற5 அ'த வா� ைதைய பா� தா%. அ5 

ஏேதா பி%லி {#ய தி+� ச�ப'த�ப�ட மாதி�. 

ச+- நா� அய�'5, கPகைள 21னாேல அ'த {�Qம உலகி% தா# 

சXச��கிேறா�.  

 

{�Qம� எ#ப5 அZவள\ எளிைமயான5. 

 

ெதாட�'5 தியான� ெச85 வ!பவ!��, வ ��1% ஒZெவா! அைறயாக திற'5 

ேபாவ5 ேபால அZவள\ Qலபமான5.  

 

தியான தி% அம�'த ஐ'தாவ5 நிமிட தி% இைண�6 உட[�� ெச%ல .1S�. 

பழகி வி�டா% ெரா�ப எளிைமயாக இ!���. 

 

நம5 பா%ெவளி மPடல தி% இ!��� ந�ச திர$களி# எPணி�ைகS�, நம5 

2ைளயி% உ4ள நி�ரா# ெச%களி# எPணி�ைகS� ஒேர அளவாக .#�- 

மி%லிய#க4 என ஒ! ெச8தி ெசா%கிற5. அPட தி% உ4ள5 பிPட தி% எ#ப5 

இ5தாேனா? 
 

எ5 எ�ப1ேயா நா.� ஒ! ��1 பிரபXச� தா#. ந�மி% இ!��� அi�கைள 

ைவ ேத ஒ! பிரபXச ைதேய உPடா�கிவிடலாெமன �வாPட� திய� 

ெசா%கிற5. நா� உயி!4ள பிரபXச�. ந�மிலி!��� ஒZெவா! ெச%[� ஒ! 

அPட� என ைவ 5�ெகா4ளலா�,அ�ப1 பா����ேபா5 நாேம ஒ! {�Qம� 

தா#. 

 

சா�சி த#ைம என ஏ+கனேவ பா� ேதா�, அ'த சா�சி த#ைம வி�\ ப,வதி# 

2லேம நம5 {�Qம உட%க4 ெசய%ப,கிற5.  

 

இ'த சா�சி த#ைம கவன ைத அ1�பைடயாக�ெகாPட5. இ�ேபா5 நம5 கவன 

நிைல ஓ�ட தி% இ!'5 கவனி�கிற5.  

 

இ5 >�ல உடலான கவன நிைல. இ'த சா�சி த#ைமயான5 தியான தி# 

ெபாR5 மன உடலி% ஒளி வி�வைடS�ெபாR5 அகP, வி�வ5. 
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- உ$க4 உடலி% இ!�6 நிைல எ$�4ளேதா அ$� உ$க4 கவன நிைல �1 

ெகாP,4ள5, அ%ல5 உ$க4 கவன நிைல எ$� உ4ளேதா அ$� உ$க4 இ!�6 

நிைல ஓ1வ!கிற5. -  

                                                                                             

ஓ�ட தி% உ4ள கவன நிைல தன5 நிைலயிலி!'5 360 1கி� திைச ேவக� 

ெகாP, அ5 அைடS� 360 இட$களி[� இ!'5 மீP,� அ$க$கி!'5360 1கி� 

.,�க� ெகாP, 129600x360=46656000x360 = 16796160000 என திைசேவக� ெகாP, 

வி�வைடகிற5.  

 

நம5 சா�சி த#ைம இZவாறாக வி�வைட'5 பல ேகா1 ‘பாயி#�’ களி% அதாவ5 

.தலி% ஒ! பாயி#� இ% இ!'த கவன நிைல அ, 5 360 பாயி#� களி% என , 

அ, 5 இ�ப1ேய உ$க4 கவன� ெப!கி வி�வைட'5 ெகாPேட ேபாகிற5.உ$க4 

கவன� எ$ெக%லா� ேபாகிறேதா அ$ெக%லா� உ$க4 இ!�6 த#ைமS� 

ேபாகிற5. 

 

இ�ேபா5 உ$க4 இ!�6 த#ைமயி# வி�ைவ கP��களா?  
 

இ'த அகPட சா�சி த#ைமைய அைட'த சி த� ஒ!வ� ப,வைத ேக9$க4. 

"எP திைசS�, பதினா- ேகாண.�, .�1 த5�பி, .ைள ெதா$�� ேஜாதிைய" 

என பா,கிறா�.  
 

அ#ைறய திைச�ப+றிய அறி\ எ�, திைசS�, பதினா- ேகாண.� தா#. 

இ#ைற�� அ5 360 1கி� என வள�'54ள5. இ5தா# {�Qம ேதக தி# உ4நிைல 

உண�\.  

 

உ$க4 இ!�6 த#ைம அ$க$�� இைண�6 ஏ+ப�, உ$க4 கவன நிைல 

.Rைமயாகி Uரண த#ைமைய அைடகிற5.  

 

                             தியான தி% Qவாச தி# ப$�. 30.4.11 

 

தியான� ெச8S�ெபாR5 நம5 Qவாச� எ�ப1 நட�கிற5 எ#- பா��ேபா�. 

சாதாரணமாக நா� இ!���ெபாR5 நம5 Qவாச� வல5 நாசியி% சிறி5 ேநர.�, 

பி# இட5 நாசியி% சிறி5 ேநர.ெமன நம5 உடலி# சேீதாrண நிைல�� 

ஏ+றவா- Qவாச� மா-ப�, ஓ1�ெகாP1!���.  

 

ெதாட�'5 வல5 நாசியி% Qவாசி 5�ெகாP1!'தா% உட% உrணமாக மா-�. 

ெதாட�'5 இட5 நாசியி% Qவாசி 5�ெகாP1!'தா% உட% �9��சியாக மா-�.  

 

 

நா� தியான� ெச8S�ெபாR5 இரP, நாசியி[� சமமாக Qவாசி���ப1 

Qவாச ைத அைம 5� ெகா49த% ேவP,�. அ'த Qவாச ைதS� ந�Pட 

Qவாசமாக, ஆழமாக உ4ளிR 5, நிதானமாக ெம5வாக சரீாக ெவளி வி,த% 

ேவP,�. 

                                                                                       

ஒ! பறைவயி# சிறைக 2�கி# அ!கி% ைவ தா% ெவளிவி,� 2�Q கா+றி# 

ேவக தா% அைசயா5 இ!�கேவP,� என தி!. ஜ�கி வாQேதZ அவ�க4 

a-கிறா�க4..  
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அ�ப1 கவனமாக சரீாக Qவாச ைத நட 5த% ேவP,�. அZவள\ சரீாக 

Qவாச ைத நட 5�ெபாR5 உ$க4 .R�கவன.� Qவாச திேலேய இ!�பைத 

உணர .1S�.  

 

.R�கவன.� Qவாச திேலேய இ!�ப5 எ#றா%, உ$க4 உடலி[4ள 75 

1�%லிய# ெச%க9� ஒேர கவன 5ட# ெசய%6�கிற5 என ெபா!4. 

உ$க4 Qவாசேம உ$க4 உடலி[4ள ெச%க4 Qவாசி�க தா# நட�கிற5 

எ#பைதS� ெத�'5 ெகா49$க4. 

 

உ$க4 பிராண உட% எ#ப5 , உடலி[4ள 75 ��%லிய# ெச%க9� பிராண 

த#ைமயி% ஒேர சம�சரீாக, சரீான த#ைமயி% இ!�ப5 தா#.  

 

ெம5வாக, மிக ெம5வாக Qவாச� நைடெப-ைகயி% இ5 Qலபமாக 

சா திய�ப,கிற5. 

 

மன உடலி% தியான� .1'5 இைண�6 உட% தியானதி+�4 hைழS�ெபாR5 , 

மன உடலி# எ%ைலய+ற பிரகாசி�6 த#ைமைய அ�ப1ேய ( >1% ) நிைல 

நி- 5�ெபாR5, உ$க4 வல5 நாசிைய ச+- ��கி நி- தி,( இ5 நடராஜ 

த 5வ� ) உடலி[4ள 75 ��%லிய# ெச%க9� ேம% ேநா�கி, 6!வ ம திைய 

ேநா�கி, த$கள5 Qவாச நிைலகைள 125திற'5 ைவ 5 பிராண# ேவP1ஏ'தி 
நி+க, இ�ேபா5, 

இ'த >�ல உடலி% Qவாச� நி#றி!�பைத காண .1S�.  

 

ஆனா%, அைன 5 ெச%க9��� பிராண ப�வ� தைன ெதாட!�.இ'த அதிசய 

நிகlைவ ஒ! உதாரண தி# 2ல� விள��ேவா�.  

 

ஒ! விவசாயி தன5 ேதா�ட தி+� தPண�� பா8�Q� .ைற எ#ப5 வா8�கா%, 

ம+-� பா திக4 அைம 5 தPண�ைர வா8�கா% வழியாக ெகாP, ேபா8 

ஒZெவா! பா தியாக மைட மா+றி ந��பா8Qவா#. இ5 நம5 >�ல உடலி# Qவாச 

.ைற.  

 

தியானத#ைமயி% Qவாச ைத நிைல நி- 5த% (>1%) எ#ப5, த+கால விவசாய 

ெசா�,ந�� பாசன� மாதி�. ெசா�, ந�� பாசன .ைறயி% கிண+- ப�� ெச�1லி!'5 

ெமயி# ைப� வழியாக தPண�� ேதா�ட தி+� ெச#-, அதிலி!'5 ப%ேவ- சி- 

சி- ைப�களி# வழியாக ஒZெவா! ெச1யி# அ1யி[� ந�� ெசா�, ெசா�டாக விழ, 

ஒேர சமய தி% கிண+- ந�� ேதா�ட தி% உ4ள  

அைன 5 ெச1க9��� தவறா5 ேபா8 ேச!வைத�ேபால- உதாரண� 

ெசா%லலா�. ஒ! ெசா�,� வ �ணாவதி%ைல. அைன 5 ெச1க9��� ஒேர சரீாக, 

சம�சரீாக ந�� ெச#றைடகிற5.  

இ'த Qவாச ெதாழி% h�ப� ெத�யா5 அhUதி நிைல�� ஆைச�ப�, தியானி 5 

2�சட�கி இற'தவ�க4 நிைறய ேப�. 
                                                    யா ரா 3.5.11 
ஒ! ெச% உயி�யாக ஒ! ெச% உடலியாக 5வ$கி , இ#- எRப ைத'5 

1�%லிய# 210 வித உயி� ஒேர உடலியாக ப�ணாம.+- ஆனா% உண�\களி% 
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.ரணான ேபதமான விக%பமான த#ைமகளி% க�,P, கிட�கிேறா�. 

ஒ!ண�வாக .+-ண�வாக .கிழ .1'தா%, எRப ைத'5 1�%லிய# 

உயி�க9� ஒேரSண�வாக .+-ண�வாக .கிழ அ�ெபாR5 தா# ந� ஓ!யி� 
ஒ!டலியாக .1S�. உ# ப�ணாம.� ெதாட!�.  

 

இ�ெபாR5 ( மனித பிறவி ) ேதா+ற உ!வி# .தி�\ ப!வ�. இனி 
126ெபா!�களாலான >�ல உட% தாP1 அ, 5 {�Qம உடலி% பிரேவசி�க 

ேவP1ய ப!வ�.  

ஒ! கால தி% உ#னிடமி!'த ெகா�ைப ந� இழ'தா8, பி# உ#னிடமி!'த 

வாைலS� இழ'தா8. ந� இழ'த உ-�6க4 ஏராள�. அ5ேபால இ�பிறவி ந� உ# 

>�ல உடைல இழ'5வி�, {�Qம உடலி% பிரேவசி�க ேவP1ய பிறவி.  
 

உ#Tைடய 2ல ைத , 2ல ேதடைல, 2ல உPைமைய ைக மா+றி�ெகா,. இனி 
அ5 {�Qம உடலி% பயண�பட�,�. ந� ெகா�ெபா, இ!���ெபாR5 இ'த மனித 

உ!வி# ெசய%த#ைமகைள�ப+றி எPணிய5Pடா? இ%ைல. ஏென#றா% 

அத+கான a-க4 அ�ெபாR5 உ#னிட� இ%ைல. அேத�ேபால தா# இ�ெபாR5 

{�Qம உலைக�ப+றி அறி'5 ெகா49� a-க4 நம5 உடலி% இ%ைல.  

 

நா� எ'த திைசயிலி!'5 பயண�ப�, இ#- இ$� வ'54ேளா� எ#பதிலி!'5 

இனி எ'த திைச�� ெச%ல ேவP,� எ#பைத மிக எளிைமயாக �கி 5 விடலா� 

அ%லவா! 
 

நா� ெச%[� பாைத ச�யான5 தானா எ#பைத நா� �கி�க ஒ! வழிSP,. நா� 

நம5 .த% ஒ! ெச% நிைலயிலி!'5 6ற�ப,� ெபாR5 ந� வழி 5ைண�� 

அறிைவ aட ெகாP, வரவி%ைல. உண�ைவ தா# ெகாP, வ'54ேளா�. 

அறிைவ aட ெகாP, வ'தி!'தா%, நா� கட'5 வ'த ேகா1�கண�கான 

பிறவிகைள�ப+றி 5%லியமாக நம�� ெத�ய ேவP,�. ஆனா%, இ�ேபா5 நா� 

ெச%[� பாைத ச�யான5 தானா எ#ப5 அறி\�� ெத�யவி%ைல. �கி�க 

ேவP1S4ள5. ந� அறி\�� இ5 ெத�யவி%ைல.  

அறி\  பயண தி#    அTபவமாக\�  உண�\  பயண தி#  ேநா�கமாக\�  

ெசய%ப,கிற5 .  

 

உண�\தா# ந� வழி 5ைணயாக aட வ'த5. அ'த உண�\ ச'ேதாஷ நிைலயி%, 

தி!�தி நிைலயி% இ!���ெபாRெத%லா� நா� ந� பயண தி# அ, த அ1ைய 

127எ, 5 ைவ 5 .#ேனறி இ!�கிேறா�. நம5 பயண தி# வழி 5ைண 

உண�ேவயா��. இ'த உண�\�� கட'த நிைலக9�, இனி கட�க ேவP1ய 

நிைலக9�ெத�S�. நா� எZவள\ ச'ேதாசமாக\� தி!�திSடT� நிைற\டT� 

இ!�கிேறாேமா அZவள\ எளிைமS�, Qலப.� ஆகிற5 பயண�. 

உண�வி# நிைறவி[�, Uரண தி[�, ஏக த#ைமயி[ேம {�Qம உட% 

பிரேவச.�, திZய உட% பிரேவச.� ைக�a,�.  

{�Qம உட%க4 எ#ப5 ந� இ5கா-� கட'5 வ'54ள உட%க4 ேபால%லாம% 

ஒ�,ெமா த மரபi�களி# ( மர�, ெச1, ேகா1, ஊ�வன, நட�பன, பற�பன, 

ந�'5வன, மி!க�, மனித# எT� அைன 5யி�# மரபi�க4) தைலைம�பP6 
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ஆ��. ஓ!யி� ெச% .த% திZய உட% ஈறாக அைனவ!�இ#6+- வாlக!  

யா\யி!� சம�.  

                                             பிரா� தைன. 3.5.11 

பிரா� தைனைய�ப+றி நா� எZவளேவா விஷய$கைள ேக4வி�ப�1!�கிேறா�. 

இைத�ப+றி ஒ! அ1�பைடயான விஷய ைத�பா��கலா�. இ'த பிரா� தைன 

ெச8வ5 எ5? அ%ல5 யா�? பிரா� தைன யாைர ேநா�கி அ%ல5 எைத ேநா�கி. 
இதி% நித�சனமான நிைலைம எ#ன?  

 

இைத ெச8யாத மனித உயிேர இ!�கா5 எ#கிற அள\�� இ5 ந� வாlேவா, 

இைண'54ள5. ஏ#, இ5 ஒ! Qபாவ� எ#கிற அள\�� ந� உடேலா, ஊறிS4ள 

பழ�க� இ5. 

 

நா� சி- �ழ'ைதயாக இ!��ெபாR5 பிரா� தைன ெச8தி!�கிேறா�. அ'த 

பிரா� தைன ெவளியி% இ!��� ஏேதா ஒ#ைற ேநா�கிேயா, யாேரா ஒ!வைர 
ேநா�கிேயா அ%ல!  

 

128மிக Qபாவமாக ந�மிடேம நா� பிரா� தைன ெச85 வ'தி!�கிேறா� எ#பைத 

ஒ! .ைற நிைன\ a�'5 பா!$க4. 

 

ந�மிடேம நா� பிரா தைன ெச8தேபாெத%லா� அ5 ைக�a1 வ'தி!�கிற5. 

ந#றாக ேயாசி 5 பா!$க4. இ5 உPைம. 

 

நா� வி!�பிய ஒ#- நம�� நட�காத ேபா5 நா� ேபாவ5 இ'த 

பிரா� தைனயிட�தா#. இ5 ந� தாயி# க!ைணமாதி�அ தைன 

க!ைணSைடய5. 

 

இேத பிரா� தைன நா� ந�மிடேம நட 5�ெபாR5 நிகR� ெசய%பா�, 

த#ைம���, நா� ெவளியி% இ!��� ஏேதா ஒ#றிட� அ%ல5 ஏேதா ஒ!வ�ட� 

ைவ��� பிரா� தைனயி# ெசய%பா�, த#ைம��� உ4ள வி தியாச ைதS� 

ேயாசி 5 பா!$க4. 

 

இ'த பிரா� தைன ந�.4 இ!��� நம5 ெச% �R\��4 விவாத� ெச8ய�ப�, 

ேதைவயான5 தா# எ#றா% ஏ+-�ெகா4ள�ப�, அ'த பிரா� தைனைய 

நைட.ைற�ப, த உ4ள ேஹ5�கைள�ப+றி சா திய�பா,கைள ஆரா8'5 

த$கைள தயா� ெச85 ெகா4கி#றன. இ5 தா# நம�� நாேம ெச85 ெகா49� 

பிரா� தைனயி# மகிைம.  

 

அhUதி நிைல�� .ய+சி ெச8S� அ#ப�க4 த$க4 ேவP,ேகாைள 

பிரா� தைனைய த$க9��4ேளேய ெச85 ெகா4ளலா� . இ5 ெவ+றி ெப-� .  

ந�$க4 உ$க9�� ெவளியி% இ!��� ஏேதா ஒ!வ�டேமா , அ%ல5 ஏேதா 
ஒ#றிடேமா பிரா� தைனைய ைவ���ெபாR5� அ5\� ஏ+கனேவ நா� 

பா� தப1 ‘உ$க9��4ேள நட���’ ஒ#-தா#.  

நம5 தியான ேவைளயி% மன உடலி% தியானி��� ெபாR5 நம5 உடலி[4ள 

அைன 5 ெச%க9� ஒளி gபமாக மாறி இ!���. ஒளிைய தவிர ேவெற5\� 

இ!�கா5 அ�ெபாR5. அ5ேவ ெச%களி# ஏக நிைல. அ�ெபாR5 நா� ைவ��� 
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பிரா� தைன நம5 அைன 5 ெச%களி[� பதிவா�க�ப�, அ'த பதி\ எ%லா 
129ெச%கைளS� இைண��� ஒ#றாக\� இ!�கிற5. இ5 .R ஏ+6 ஆ��.  

இ'த பிரா� தைன Uடா# லா�ட�யி% என�� ப 5 ல�ச� ப�Q விழ ேவP,� என 

அப தமாக இ%லாம% நம5 உட%, மன�, வாl\ ச�ப'த.4ளதாக இ!�பி# 

ந�$க4 ேக�டப1ேய நட���.  

இ'த பிரா� தைனயி# பல ைத அ1�பைடயாக�ெகாPேட ஆதி நா�களி% யாக� 

வள� தி பிரா� தி 5 த$க9�� ேவP1யைத ேக�,�ெப+றி!�கிறா�க4. நம5 

ைவதிக இ'5 மதேம இ'த பிரா� தைன பல தி% தா# ம�களிட� ெச%வா�� 

ெப+றி!�கிற5.  

 

                                                   0' 1கி� 4.5.11 

6வி மPடல தி% வாR� உயி�ன$க4 ந��# ேநர1 உதவிSடேன உ+ப தி, 
ெப!�க� அைன ைதS� ெச85ெகாP1!�கிற5. நா� ந��ைன சா�'5 வாl'5 

வ!கிேறா�. ந��#றி அைமயா5 உல� எ#ப5 ந��#றி அைமயா5 உயி!ல� என 

அ� த�. 

இ'த ந��# த#ைமைய கவனி தா% அ5 100 1கி� உrண தி% திரவ நிைலைய 

வி�, வாS நிைல�� மாறி வி,கிற5. ந�� 0 1கி��� கீl வ!�ெபாR5 திட 

நிைலயாக ஐ> க�1யாக மாறிவி,கிற5. 0 .த% 100 வைர திரவ நிைல. 

ஆக 2#- நிைல 2#- வித ெசய%பா,. 

திட நிைலயி% பரவாம% கிட�கிற5. திரவ நிைலயி% பரவினா[� ஒ#- 

a1�ெகா4கிற5. வாS நிைலயி% பரவலாகி கா+றி# ேபா�கி% கல'5 பி�'5 

ேபா8வி,கிற5. 

நம5 உடலி[� ெவ�ப தி# ஏ+ற இற�க தி+ேக+பேவ உ4 இய�க� நைட 

ெப-கிற5.  

மனிதTைடய ெபா5வான ெவ�பநிைல 37 ெச%சிய>. இ'த 37 ஒ#- a1னா[� 

உட% நல தி% பிர�ைன. ஒ#- �ைற'தா[� உட% நல தி% பிர�ைன.  

 

இய�க த#ைமைய இ'த ெவ�ப தி# அள\தா# மா+றி அைம�கிற5.  

 

130ந�மிட� உட%, மன, உண�\, கவன இய�க$க4 என இய�க$க4 நட�கி#றன.  

 

இ'த உட% இய�க ைதS�, மன இய�க ைதS�, உண�\ இய�க ைதS� 0 1கி� 

நிைல�� உ$களா% ெகாP, வர .1'தா%! கவன நிைலைய ம�,� Uரண 

விழி�பாக ைவ தி!�க .1'தா%! ( கவன நிைலைய 0 1கி��� ெகாP, வ'தா% 

��க� வ'5 வி,� ) அTUதி த#ைம உ$களி% நிகR�.  

 

அதாவ5 0' 1கி� எ#ப5 உட% இய�க ைத நி- த ேவP1ய அள\�� 

ெவ�ப ைத��ைற 5, மன இய�க ைத நி- 5மள\��ெவ�ப ைத��ைற 5, 

உண�\ இய�க ைத நி- த ேவP1ய அள\�� ெவ�ப ைத��ைற 5 என இத+� 

ெபா!4ப,�.  

                                      உயி�# ெசாgப�. 5.5.11 

நம5 உயி� நா#� வித ெசாgப$கைள ெகாP,4ள5. 

1, மாயா ெசாgப� , 

2,இ�சா ெசாgப� , 
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3,சா'த ெசாgப�,  

4,ஆன'த ெசாgப� . 

உ$க4 உட%, கவன�, மன�, உண�\ அைன 5� ெவளி ேநா�கி ெசய%ப,� 

ெபாR5 மாயா ெசாgபெமன இ!�கிற5. இ'த மாயா ெசாgப ைதேய இ5தா# 

உPைம என எPணி�ெகா4கிற5 உயி�. 
உ$க4 மன.� கவன.� a1 ெசய%ப,�ெபாR5 இ�சா ெசாgப ைதேய 

இ5தா# உPைம என எPணி�ெகா4கிற5 உயி�. 
உ$க4 உண�\� கவன.� ேச�'5 ெசய%ப,�ெபாR5 சா'த ெசாgப ைதேய 

இ5தா# உPைம என எPணி�ெகா4கிற5 உயி�. 
 

கவன நிைலம�,� ஏக நிைலயி% இய$��ெபாR5 ஆன'த ெசாgப ைதேய 

இ5தா# உPைம என எPணி�ெகா4கிற5 உயி�. 
1, மாயா ெசாgப� : த+சமய� உலக ச2க� வாl'5வ!� நிைல இ'த மாயா 
ெசாgப 131நிைலதா#. உ$க4 உடேல இத# பிரதான க!வியா��. உடலி[4ள 

6ல#க4தா# அைன ைதS� த#T4 வா$கி கிரகி�கிற5 . 6ல#களி# 

பி#னா1ேய மன.�, உண�\�, கவன.� ஓ,கிற5. இ5தா# உPைம நிைல 

இைத தவிர ம+றைவக4 க+பைனக4 என மன� உ-தி�பட எPiகிற5. 

எ#னா% பிர ய�சமாக ெவளியி% உ4ளைத பா��க .1கிற5. அதேனா, உற\ 

ெகா4ள .1கிற5. கPகளா% பா��ப5�, கா5களா% ேக�ப5�, 2�கா% 

hக�வ5� எ�ப1 ெபா8யாக .1S�? இேதா இ�ேபா5 இ$ேக இ!�கிற5. என 

6ல#களி# வழியாக அறிS� உலைக ம-தலி�க .1வதி%ைல மனதா%.எ# கா�சி 
ெபா8யா? எ# காதா% ேக�ட வா� ைதக4 ெபா8யா? இேதா Q+றிS4ள 

ெபா!�க9ட# கல'5 வாlகிேறேன இ5 ெபா8யா�மா? அ1�கிற கா+- 

ெபா8யா? இ'த {�ய# ெபா8யா�மா? இ'த கட%தா# ெபா8யா�மா? நா# 

��6சாமி�� ஐ�பதாயிர� gபா8 கட# ெகா,�க ேவP,� அவ#தா# இ5 மாயா 
ெசாgப� என வி�, வி,வானா? எ#ன ேவ1�ைகயாக இ!�கிற5!  

உ$க4 உடேலா, கவன.� மன.�, உண�\�இைண'5 ெசய%ப,� நிைல இ5. 

அதாவ5 உட% பிரதானமாக ெசய%ப,வ5. 

இ�ப1 உடேலா,, ெவளிSலேகா, த#ைன ச�ப'த�ப, தி ஏ+�ப, தி�ெகா49� 

ெசாgப�, மாயா ெசாgப�. உதாரண தி+� நா# Q'தர� எT� ெசாgப� - என�� 

விபர� ெத�'த நாளிலி!'5 நா# Q'தரமாகேவ இ!�கிேற# - ந�$க4 உ$க9�� 

உ$க4 ெபயைர ைவ 5�ெகா49$க4. இ5 தா# மாயா ெசாgப�. 

இைத கவனிS$க4 :  

எ%ைலS4ள எPண$கைள� ெகாP, எ%ைலய+ற உPைமைய அறிய 

.1யா5-ேஜ. கி!rண2� தி.  
ஒ!வ# தன��4 இ!��� உPைமைய ெவளியி% ேதட .1யா5. பகவா# ரமண�. 
த#னறிைவ ெப-�ேபா5 ேபரறி\ ஒ!வைர இய�க  ெதாட$��. 

ேஜ.கி!rண2� தி. 
2, இ�சா ெசாgப� : நம�� சதா ஏதாவ5 ஒ#- ேதைவ�ப�,�ெகாPேடயி!�கிற5. 

என�� எ5\� ேவPடா� என எ�ேபாதாவ5 ந�மா% Q�மா இ!�க .1கிறதா? 
எ'த உயிராவ5 Q�மாயி!�கிறதா?ச+- அ�ப1 Q�மா இ!'தா% மனQ ேக�கிறதா? 
Q�மாயி!'5 இ'த உட�ைப வள� 5 எ#ன ெச8ய�ேபாகிறா8? எைதயாவ5 

உபேயாகமா8 132ெச8. இ'த ேதா�ட$க4, இ'த நகர�, இ'த தா�சாைலக4 இ'த 
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வாகன$க4 நா� தின.� உபேயாகி��� மி#சார� இைவெய%லா� Q�மா 
இ!'தி!'தா% நம�� கிைட தி!��மா? அட Q�மாயி!'தா% ேசா- கிைட��மா? 
ஒ! U�சி 6R�aட Q�மாயி!�பதி%ைல. ஆறறிவான நா� Q�மயி!�கலாமா? 
உடலா% உைழ�க .1யாதவ# மனதா% உைழ�கலாேம! உைழ��� ச.தாய தி% 

எவ# Q�மாயி!�கிறாேனா அவ# ஒ!  

 விஷ�கி!மி. Q�மாயி!'5 நம5 ேதைவகைள U� தி ெச85ெகா4ள .1யா5. 

ேதைவக4 U� தியாக ேவP,மானா% ந� ச�தி�� .1'த வைர நா� ஏதாவ5 

ெச85ெகாPேடயி!�க ேவP,�. இ5 எ%ேலா!� ஏ+-�ெகா49� நியாய� 

தா#, இதி% ஒ#-� த�பி%ைல. இ'த மன� சதா 
ெசய%ப�,�ெகாPேடயி!�கிற5. அ5 எ�ெபாR5� ஓ8ெவ,�பதி%ைல. தா# 

ெதாட�'5 உயி� வாl ேவP,� ( யா!�� தா# இ'த ஆைசயி%ைல! ) தன5 

பா5கா�6 மிக .�கிய�. அதனா% எ�ெபாR5� அலா�டாக இ!�கேவP,�. 

இைதெய%லா� யா� ? ெச8வா�க4. நா#தா# கவனி�க ேவP,�. எ#னா% தா# 

இ5 .1S�. இ'த உயிைர கா�பா+-வதி[�, பா5கா�பதி[� ேபாரா1ய 

அTபவ$க4 எ#னிட� ஏராளமாக இ!�கிற5. என�� ெத�யாம% இ$� ஒ#-� 

நட'5 விடா5. எ%லா� எ# க�,�பா�1% தா# இ!�கிற5. நா# 

ெசா%வைத�ேக�,�ெகா49� வைரயி[� இத+� அழிவி%ைல. எ#ேனாட இ'த 

'எ# மீதான' ஆைசேய உ$க9�� க�வமாக படலா�. இ5 க�வம%ல! 

த#ன�பி�ைக. எ#ேனாட இ'த த#ன�பி�ைக ஒ! சில!�� 

ஆணவமாக�ப,கிற5. எவைன�ப+றிS� என�� அ�கைறயி%ைல. எ#ைன�ப+றி 
என�� ெத�S�. அ5ேபா5� என��.  

உ$க4 மனேதா, கவன.� உண�\� ேச�'5 ெசய%ப,� நிைல இ5. அதாவ5 

மன5 பிரதானமாக ெசய%ப,வ5.  

‘ஆைசேய அைன 5 5#ப$க9��� காரண�’ என 6 த� ெசா#ன5 இ'த 

‘மனதா% நட த�ப,�’இ�சா ெசாgப ைதேய!  

இைத கவனிS$க4 :  

மனித அTபவ� அைன 5� ஆைசயா% Qட�வி�ெட�வதாக 6 த� a-கிறா�. 
ஏ+கனேவ அ5 ப+றி வள�கிற ெபா!ைளேய மன நிைறவைடயாம%, எ� 5 

ெபாQ��கிற5. 65�ெபா!4க9ட# 'ப+-' ெகாP,வி,கிற5. பிற� தணியாத 

ஏ�க� எT� ேநாSட# எ�கிற5.  

 

3, சா'த ெசாgப� : இ'த வாl�ைகயி# அைன 5 சாரா�ச$கைளS� hக�வ5 

இ'த உண�\தா#. இ'த உண�\ தள திேலதா# பிறவி, பிறவியாக வாl�ைக 

நக�'5 வ'தி!�கிற5. அறி\ ெவ-� பதி\க4தா#,அTபவ�பதி\க4. இ'த 

உண�வி# தாக ைத தணி�க தா# இ தைன�பா,க4. இ'த தாக� ‘எ,�பா� 
ைக�பி4ைள’யாக உண�\, அறிேவா, a1�ெகாP, தி�'ததா% வ'த5. 

இ'த 6விமPடல தி% வாR� அைன 5 உயிரi�களி# உ4ளா�'த சாரா�ச.� 

இ'த உண�\தா#. அ தைன உயி�ன$க9� இ'த உண�\ மPடல திேலதா# 

ந�'தி�ெகாP1!�கி#றன! இ'த உண�\ மPடல திலி!'5 உ$க9�� 

கிைட தி!��� ஒ! ெதாட�6தா# உ$க4 உண�\. அைன 5யி�க9��� 

அ1�பைடயாகெகாPட5 உண�ேவயா��. இ'த உண�\ அறிேவா, ேச�'5 

இய$��ெபாR5 அ'த அறிவி# எPண தி+ேக+றா+ேபா%, அ'த 

தகவ[�ேக+றா+ேபா% உண�\ உட#ப�, உணர�ப,கிற5. இைதS� அறி\தா# 
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பதி\ ெச8கிற5. அறி\தா# உண�ைவ ைகயா9கிற5. நம�� ஏ+ப,� அ தைன 

உண��சிSேம இ�ப1 ஏ+ப,வ5 தா#. இ'த வைக ேபதமான உண�\க9�� நா� 

பழகி இ!�கிேறா�. இ'த பழ�கேம ந� வாl�ைக .ைறயாகி வி�ட5. ஆனா% 

உண�வி# உ4ளா�'த த#ைம சா'தேம! 

 

உ$க4 உண�\ சா'தமாக இ!'தா% மன� த#னி�ைச�� ெசய%பட 

.1வதி%ைல. உ$க4 உண�ைவ ச+- மனதி# ெதாட�பிலி!'5 

வி,வி 5�பா!$க4 அ5 தன5 இய%பான அைமதி நிைலயான சா'த நிைல�� 

வ'5 வி,�. ெதாட�'5 உ$க4 உண�ைவ இ'த சா'த நிைலயி% நி- தி 
ைவ த��களானா% உ$க4 மன� ப, த ப,�ைகயாகி வி,�. எR'5 நடமாட�aட 

அதனிட� வ[வி!�கா5. உ$களி# இ'த சா'த உண�\�� ஒ! உய�\ Qபாவ� 

உP,. அ5 உ$களி# உய�நிைல த#ைம�� உPடான பாைதயா��. அ'த 

பாைதயி% எ'த தட$க[� இ%லா5 ஒ! வழவழ�பான ( free ) தட$கல+ற 

ஓ�ட ைத அ5 ஏ+ப, 5�.  

 

இைத கவனிS$க4 :  

1, எ5 �ைறவான5 எ#பைத அறி'5 பா5கா��� ேபா5 அ5 ச�தி எ#- 

அைழ�க�ப,�. - தாேவா.  
2, Uரண ெவ-ைமைய அைட'தவ# Uரண அைமதியா8 இ!�பா#.- தாேவா.  
4 ஒ!வ� �8ைமயாக எZவித இய�க.ம+- உண�சிகளா% உ'த�படாம% 

இ!���ேபா5 அத# இ!�ைப உணர .1S�. – தாேவா 
 

3, ஆன'த ெசாgப� : இ'த உட%, மன�, உண�\ இைவகைள கட'5 கவன� தனி 
நிைலயாக இ!�ப5 ஆன'த ெசாgபெமன�ப,�. இ5 ஒ! {#ய நிைல. இ'த 

கவன� கவனி�க அ$� எ5\ேமயி%ைல எT� ெபா!ளி% இைத 

ெசா%கிேறா�.இ'த கவன� எ#ப5 எத# 5ைணSமி#றி நிைல�கPணா1�ேபால 

அைசவ+- ெவ-ைமயாக கவனி த% ஆ��. இ$� 'கவனி த%' எ#ப5 ஒ! 

இய�க� சா�'த ெசா%லாக இ!�கிற5. ஆனா%, இய�க.ம+- அைசவ+- 

ெவ-ைமயாக கவனி த% ஆ��. இ'த .Rநிைல கவன� இ'த உயி�# .த% 

இல�கண�. இ'த 6வியி% எ�ேபா5 உயி� உPடானேதா அ�ேபா5 இ'த 

கவன திலி!'ேத உPடாகி இ!�கிற5. ந#றாக கவனிS$க4,உ$க4 உயி�# 

வழியாக எ�1�பா��கிற5 அ'த கவன�. 

ஜட�ெபா!�க9�, அறியாைமS�, ெசய%க9�,க! 5�, எPண$க9�, ஆவ[� 

ெகாPட5 மாயா ெசாgப�.  

த#.ைன�6�, ஆைசக9�, க! 5�, ெதாழி% h�ப.� இைடவிடாத சி'தைனS� 

ெகாPட5 இ�சா ெசாgப�,  

நிதான.�,அைமதிS�, தி!�திS�, நிைற\�, Uரண.� ெகாPட5, .�கால� 

அ+- இ�கண�, இ�கண� எT� oண தி% உதி�ப5 சா'த ெசாgப�.  

இ�கண� எT� oண ேநர ைதS� 5ற'5, இய�க ைதS� கட'5 நிைலயான 

கால தி% இைண�பாக இைணத% ஆன'த ெசாgப�. கவன� 6ல# வழியாக 

எ�1�பா���� ெபாR5 ேதா+ற உல� ெத�கிற5. கவன� மனதி# வழியாக 

எ�1�பா����ெபாR5 நம5 ேதகேம  ெவ-�  இ�ைசயா% ெசய%ப,வ5 

ெத�கிற5. கவன� உண�வி# வழியாக எ�1�பா���� ெபாR5 சா'தமாக\�, 

Uரண நிைறவாக\� நம5 அ�ச� இ!�ப5 ெத�கிற5. இ'த கவன� எத# 
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ெதாட�6மி#றி தனி 5 Qயமாக த#ைனேய எ�1�பா���� ெபாR5 ஒ! மாெப!� 

கவன� இ'த உயி� வழியாக எ�1�பா��ப5 ெத�கிற5. 

                                             Q�மா இ!. 6.5.2011 

இ'த பிரபXச தி[4ள அைன 5 ச�திக9� எZவள\ .ய+சிக4 

எ, 5�ெகாPடா[� ஒ!வ� மனைத தி!�திSற ைவ�க .1யா5. அைசS� 

ெபா!4, அைசயாத ெபா!4 எZவள\ ெப+-�ெகாPடா[� மன� 

நிைறவைடவதி%ைல. அதாவ5 பிரபXச தி% உ4ள அைன 5 ச�திக9� ஒ! 

மனிதனி# மன5�� க�,�ப�, ெசய%ப�டா[�, அ'த மனிதனி# மன� 

தி!�திSறா5. தன�� தி!�தி த!வ5 எ5 எ#பேத மன5�� ெத�யா5. 

மன.� மனதி# அைம�6� அ�ப1�ப�ட5. அ5 ஒ! வ1வ ைத எ, தி!�கிற5. 

அ'த வ1வ.� ெதாட�'5 மாறி�ெகாPேடயி!�கிற5அ'த வ1வ ைத எதனா[� 

நிைற\ ப, த .1யா5. இ5 உயி�# உPைம�ெபா!4 அலல! இ5 ஒ! க! 5 

ேதா+ற�ெபா!4. ஒ! க! 5!. அ5 ஒ! மாைய. அ5 அறியாைம. அ5 மாயா 
ெசாgபமான5. தி!�தி ேதா#றினா[� அ5 நிைல�கா5. மாறிவி,�. நிைலயி#றி 
மா-வேத மாயா. 
 

ந� எ'த ெசய[� ெச8யாம%, எZவித .ய+சிS� ேம+ெகா4ளாம% ெவ-� 

ெவ-ைமயி% அம�'தி!'தா[� உண�ைவ ந� தி!�திSற ைவ�க .1S�.அத+காக 

ந� எ'த .ய+சிSேம ெச8ய ேவP1யதி%ைல. ந� Q�மா இ!'தாேல ேபா5�. ஆமா�, 

ந� Q�மா ெவ-ைமயி% Uரண ெவ-ைமயாக இ!'தா% தா# உண�\ தி!�திS-�. 

உண�ைவ தி!�திSற ைவ�க, நிைற\ ெபற ைவ�க, உண�\�� எ'த ேதைவக9ேம 

இ%ைல. உண�ைவ ந� Q�மா வி�டா% ேபா5�. அத# >திதி ப�U�ண சா'த 

ெசாgபேம!  

 

மன ைத நிைற�க எதனா[� .1யா5 என�கPேடா�, ஆனா% உPைம 

ேவ-மாதி�யாக இ!�கிற5. மனைத நிைற\ ெச8ய ஒ! உபாய� உP,. மனைத 

ெவ-ைமயா% நிைற\ ெச8ய .1S�. இ'த ெவ-ைமைய ேநர1யாக மனதிட� 

எ, 5ெச#றா% மன� ஏ+-�ெகா4ள5. ெவ-ைமைய உண�\ 2ல� மன5�� 

ெகாP, ெச#- மனைத ெவ-� ெவ-ைமயா% நிைற\ ெச8ய .1S�.  

 

 

                                                                                     

                      நம5 2ைளைய�ப+றி ஒ! தகவ%. 7.5.11 

மனித 2ைளயி# ேதா+ற ைத அத# ெசய%பா,கைள நம5 ஆரா8�சியாள�க4 

வ� 54ளன�. 
1, ஊ�வன 2ைள : reptilian brain 

2, வில$� 2ைள: paleomammolian brain 

3, மானிட 2ைள: 2 mm கன அளவி% ெப!2ைளைய Q+றிS4ள அ,�� ( cerebral cortex 

or neo mammalian brain.  

2ைள அைம'54ள {ழைல காPேபா�.  

1, தP, வட�, 

2, .�ள�  

3,பா#> 

4, சி- 2ைள  

5,பி���ட� Qர�பி  
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6,ைஹ�ேபாதாலம>  

7,ஹி�ேபா ேக�ப>  

8,அமி$தலா  
9,ெச�ட�  

10,ந,2ைள  

11,ெச�ெபர%கா�ெட�>  

12, கா�ப>கேலாச� 

13,லி�பி� சி>ட�. 

 

2ைள தP,� ( brain stem ) சி- 2ைளS� ஊ�வன உயி�ன$களி# 2ைள வள��சி 
நிைலயா��.  

லி�பி� சி>ட� , ெச�ட�, அமி$தலா ஹி�ேபாேக�ப> ைஹ�ேபாதலாம> 

ஆகியன வில$�களி# 2ைள�ப�தியா��. 

ெச�ெபர%கா�ெட�> : மானிட 2ைள ப�ணாம வள��சியி% வில$� 2ைள�� 

அ, த வள��சியா��. மானிட 2ைளயி% இ5 80 சதவிகித� இ!���. 

 

1, பா#>: 2ைள�ப�திகைள இைண��� பாலமாக அைம'5 விழி�6ண�ைவ 

ஆதி�க� ெச8கிற5. தியான உடலி% இ'த ப�திேய ஆ�ஞா ச�கரெமT� 6!வ 

ம தியா��. இ'த இட ைத கவன�ப, திேய தியான� ெச8ய�ப,கிற5.  

 

.2, ெச�ெபர% கா�ெட�>: இ$� சி'தி த%, தி�டமிட%, சி'தைனS� ெசய[� 

ஒ!$கிைணய ெசய%பட%, .1\ எ, த%, இல��கைள அைம த%, ஆரா8த% 

ேபா#ற ெசய%க4 நட�கி#றன.  

                                                                                    

இைத 6 த� 6திய 2ைள ( new brain ) எ#- அைழ�க�ப,கிற5. சகி�6 த#ைம, 

ப�\, இற�க�, க!ைண, ெபா-ைம .தலியன ெச�ெபர%கா�ெட�>ஸி# 

ெசயலா�க� த�விரமா��ெபாR5 ேமேலா$�கி#றன. இைத இரP, அைரவ�ட 

ேகாள$களாக 2ைளயி# இட5 ப�தி, வல5 ப�தி என பி� 5 பா��கலா�. 

2ைளயி#இட5 ப�தி உடலி# வல5 பாக உ-�6கைளS�, 2ைளயி# வல5 ப�தி 
உடலி# இட5 பாக உ-�6கைளS� இய�கி க�,�பா�1% ைவ தி!�கிற5. நம5 

தியான தி% இைண�6 உடலி% தியான� நட���ெபாR5 நம5 இதய தி+�� 

வல5 ேம% 2ைள��� ஒ! இைண�6 உPடா��. இ'த வல�6ற 2ைளயி%தா# 

ஆ#மிக�, அறி\�� அ�பா+�ப�ட5, கால தி+�� அ�பா+�ப�ட5,ேயாக�, 

தியான�, பரெவளி அTபவ$க4 ெதாட�பான ெசய+�பா,க4 நட�கி#றன!  

நா� தியான தி# 2ல� ெச�ெபர%கா�ெட�>ஸி# வல5 ப�தி ெசயலா�க ைத 

5�த�ப, தலா�. 

 

                             நம5 ஒ!ஜின% >திதி. 8.5.2011 
இ�ேபா5 நம5 வாlவி# இய$� தள� ஊ�வன 2ைள, வில$� 2ைள ம+-� 

மானிட 2ைளகளி% ேதைவக9�ேக+ப சXச� 5 வ!கிற5. இ'த இய$� 

தள ைத மானிட 2ைளயி% ம�,� இய$க ைவ�பேத நம5 .R ப�ணாம தி# 

சார� ஆ��.  

 

இ#T நம5 உடலி% ஊ�வன 2ைள, வில$� 2ைள ெதாட�'5 வ!வத# 

காரண�, நம5 பா5கா�ைப உ-தி ெச8S�ெபா!�ேட தவிர ேவற%ல! அZவி! 
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2ைளகளி# ெசய%பா,கைள கவனிS$க4.  

 

மானிட�# த+கா��� இய%6 ஊ�வன 2ைளயி# .�கிய அ�ச� ஆ��. இ5 

மானிட� தைசகைள இய�கி ஓ� இட திலி!'5 நக�'5 ெச%ல உத\கிற5. ேம[� 

hக!� த#ைமS�, இன�ெப!�க.� இ'த 2ைளயி# உதவியா% நட�கிற5. 

 

லி�பி� சி>ட�, ெச�ட�, அமி$தலா, ைஹ�ேபாேக�ப>, ைஹ�ேபாதலாம> 

ஆகியன வில$� 2ைள�ப�தியா��.  

 

லி�பி� சி>ட� : க+ற%, நிைன\ ஆ+றைல,உண�சிகைள ெசய% ேநா�க$கைள 

கவனி�கிற5. 

 

ெச�ட� : அ�ச�, ேகாப� ேபா#ற உண�\ ேம��,�� காரணமாகிற5. 

 

அமி$தலா : வ#தா��த[���, ேகாப தி+�� காரணமாகிற5.  

                                                                                           

ைஹ�ேபாேக�ப> : ந�Pட கால நிைன\ ஆ+ற% ெகாPட5.  

 

ைஹ�ேபாதலாம> : ஆேவச உண�சிகைள, காம உண�\கைள, ஊ�க ெசய%கைள 

த# க�,�பா�1% ைவ தி!�கிற5.  

 

மனித# வில$� 2ைள நிைலயிலி!'5 ெசய%ப,�ெபாR5 அவன5 எPண�, 

ெசய%, உண�\ ஆகிய 2#-� அQர தனமாக, 2��க தனமாக அர�க தனமாக 

இ!�கிற5.  

 

நம5 நா# எT� க! 5! இதி% எ'த 2ைளகளி# 5ைணSட# ெசய%ப,கிற5 

எ#ப5 உ$க9�ேக ெத�S�. 

நா� நம5 தியான தி# ெபாR5 இ'த நா# எT� த#.ைன�ைப சரP ெச8தா% 

தா#, இைண�6 நிைல உ!வாகிற5. இ'த த#.ைன�பிேலேய ஊ�வன 2ைளS�, 

வில$� 2ைளS� �1ெகாP1!�கி#றன. இைவகைள சரP ெச8த% 2லேம 

உ$க4 மானிட 2ைளைய ந�$க4 �P1 ெசய%பட ைவ�க .1S�. அ5 

ெசய%ப,�ேபாRேத அத# அப�மிதமான ெசய%பா,கைள அறிய, உணர .1S�.  

 

இ'த தியான h�ப தி% எ#ன நட�கிற5 எ#- பா��கலா�.  

 

நம5 உடலி[4ள 75 1�%லிய# ெச%கைளS� ஓ� எT� உண�வா% உQ�பி 
அைன ைதS� விழி�க ைவ 5 பா#> எT� 6!வம தியான ஆ�ஞாவி% 

கவன ைத நிைல நி- தி தியானி�க, 

 

75 1�%லிய# ெச%களி# ெதாட�6�, 2ைள�ப�திகளி# இைண�6 ப�தியான 

பா#> ைமய தி% �விய, 

 

இைண�6 தியான� நட���ெபாR5 இ'த பா#> ைமய திலி!'5 வல5 

ெச�ெபர%கா�ெட�> ப�தி�� இைண�6 நட�க,  

 

இ�ேபா5 75 1�%லிய# ெச%க9� ெச�ெபர%கா�ெட�> வல5 ப�திேயா, ேநர1 

ெதாட�6 ெகா4கிற5.  
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இ'த இைண�பி% உ$க475 1�%லிய# ெச%க9� ஒ!$கிைண'த ஒ!ைம, 

.Rைம Uரண� எT� த# ( 350 ேகா1 ஆP,கால ேதடலி# தா ப�ய� ) Qய� 

ெவளி�ப,கிற5.  

 

இ'த Qய�தா# நம5 ஒ�ஜின% >திதி. இைத ேநா�கிேய நம5 பயண� 

வ'தி!�கிற5.  

                                           மனித� எT� உய�நிைல. 9.5.11 

ந�.ைடய நா# எT� ெசய% த#ைம, நா# எT� த#.ைன�6, நா# எT� 

5%லிதமான ந�பி�ைக இைவ யா\�, ந�மிட.4ள ஊ�வன 2ைளயி# ம+-� 

வில$� 2ைளயி# ஆதார திேலேய ெசய%ப,கிற5. 

 

ந�மிட� 210 விதமான ெச% ெதா�திக4 ெசய%6�'5 வ!கிற5. 210 வித உண�\க4 

210 வித எPண$க4 இைவகைள ஒ!$கிைண�ப5 உ$க9ைடய ‘நா#’ எT� 

க! 5!.  

 

அ�ப1 ஒ!$கிைண�க ேவP1ய அவசிய� எ#ன?  

த+பா5கா�6தா# காரண�. உ$க9�� த+பா5கா�6 ேவP1ேய 

ஒ!$கிைண�க�ப�ட5. 

 

உண�வா[� எPண தா[� த+பா5கா�6 அறி\- த�ப�1!�கலா� அ%ல5 

த+பா5கா�6 .ைன�6 ஏ+ப�, உண�\� எPண.� 5வ$கியி!�கலா�. 

 

எ�ப1யாக இ!'தா[� இைவக4 நம5 .'ைதய பிறவிகளான வில$�நிைல, 

ஊ�வன நிைலகளிேலேய த#.ைன�6 >திரமாகி வி�ட5 கPa,. அ'த 

2ைளக9� இ#T� நம�� ெதாட�வத+� காரண� அேத த+பா5கா�6தா#.  

 

ஆனா% மானிட 2ைளS� வி! தியாகி உ4ளேத எ�ப1? 

 

இ'த ‘நா#’ க! 5!, உண�\க4 ம+-� எPண$களா% உ!வா�கி 
வ1வைம�க�ப�,, பராம��க�ப,கிற5. உ$க9ைடய நா# இ!�பத+� 

சா�சியமாக எ#ன இ!�கிற5? என ேக�டா%, உ$க4 எPண$கைளS�, 

உண�\கைளSேம சா�சி ைவ�க.1S�. உ$க9ைடய கவன தா% உ$க9ைடய 

நாைன சா�சி�ப, த .1கிறதா? .ய+சி ெச85 பா!$க4. சா�சி�ப, த  

.1யா5. 

 

ஆக! உ$க9ைடய நா# ெவ-� உண�\ ம+-� ெவ-� எPண$களி# 

க+பைனயான க! 5!ேவயா��.  

 

மிக கவனமாக ஆl'5 கவனிS$க4, இ'த ‘நா#’ உடலி ச�ப'த�ப�ட5. உயி� 

ச�ப'த�ப�டத%ல! ஒ! ெச% ஓ!ட% 5வ$கி, பல ெச% ஓ!ட% ஆனதிலி!'ேத 

இ'த நா# உ!வாகி இ!�கேவP,�. 

                                                                                         

இ'த நா# எT� அபிமானேம அ'த உடைல�க!திேய வ'தி!�கிற5. ஒZெவா! 

உடலி[� ஒ! நா# ெசய%பா�, வ'தி!�பதா% தா# உ$களா% உ$கள5 கட'த 

பிறவிக4 ஞாபக� வ!வதி%ைல. 
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இ'த நா# உயி� சா�'5 வ!வத%ல! இ'த நாைன உயி� Qைவ ததி%ைல. நாைன 

Qைவ�ப5 எPண.�, உண�\ேமயா��. எPண.� உண�\� த#.ைன�ைப 

.#நி- தியதா��.  

 

இ'த உயி�யிட� நா# எT� தனி த#ைம கிைடயா5, த#.ைன�6� கிைடயா5. 

உண�\� எPண.� உட% ச�ப'த�ப�ட5. கவன� உயி� ச�ப'த�ப�ட5.  

 

அதாவ5 உண�ைவ எPண ைத ஒ! தனி ெச% அறிய.1யா5, உணர.1யா5. 

அேத�ேபா% கவன ைத உட% ெசய%ப, த .1யா5. 

 

எ�ெபாRெத%லா�இ'த உயி� கவன நிைலைய த�விரமாக\�, 5%லியமாக\� 

நைட.ைற�ப, 5கிறேதா அ�ெபாRெத%லா� தன5 உய�நிைல ப�ணாம� 

விைரவாக நட'தி!�கிற5.  

 

ெச% நிைலகேளா, ெதாட�'5 வ!வ5 கவன நிைல. உடலி நிைலகேளா,  

 

 ெதாட�'5 வ!வ5 உண�\ ம+-� எPண$களி# நிைல. இதி% த# .ைன�6 

எ#ப5 உண�\ ம+-� எPண$கைள ம�,� உ4ளட�கிய5. 

 

இ'த உண�\, எPண�, கவன� ஆகிய ெசய%பா,க4 எ'த 2ைள தள தி% 

இ!'5 ெசய%ப,கிற5 என பா� தா%! ஏ+கனேவ நா� பா� த5தா#.  

 

இ'த உண�\ எPண�இைவ இரP,ேம ஊ�வன ம+-� வில$� 2ைளகளி% 

இ!'5 ெசய%ப,கிற5.  

 

கவன� மானிட 2ைளயிலி!'5 ெசய%ப,கிற5. இ5 ெதளிவாக ெத�கிற ஒ#-. 

 

மானிட 2ைள ப�ணாம�பட, வி! தியாக காரண�? கவன நிைலதா# இத+� 

காரண�. இ5 ம�,ம%ல! ஒ! ெச%, ஓ!ட% நிைலயிலி!'ேத ப�ணாம�ப�, ,  

ப�ணாம�ப�, இ#ைறய மனித நிைல வைர உய�'5 வர� காரண.� இ'த கவன 

நிைலேய ஆ��. 

 

ஒ! தனி ெச%லி# கவன நிைலயிலி!'5 75 1�%லிய# ெச%களி# ஒ�,ெமா த 

கவன நிைலையS� ஓ�ைம ப, 5வேத அhUதி நிைல என�ப,வ5. அைன 5 

ெச%க9� ஒ#றாக இைண'5 ஒேர ெசய%படக ெசய%ப,வ5.  

இ'த நிைலS� மனித நிைலயி# உ�ச நிைலயாக ெகா4ளலா�.  

இ5 மனித நிைலதா#.  

 

இெத%லா� ஒ! மனிதனி# உ4 நிைலகளிேலேய நிகlகிற5. 

 

 ெவளியிலி!'5 ( வான திலி!'5 ) எ5\� நம��4 �தி�பதி%ைல, 

பிரேவசி�பதி%ைல. 

ஆக! 

 ஒ!வ� அhUதி நிைலைய அைட'த பி# இ'த ‘நா#’ எ�ப1 ெசய%பட .1S�?  
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ஒ! சில� அ'த அhUதி நிைலைய இைறவ# எ#-�, தா# அத+� பிரதிநிதி எ#-� 

பைறசா+றி வ'54ளன�.  
 

ஒ!வ� அhUதி நிைலயி% உPைமயாக லயி த பி#6 அவ!ைடய நா# எT� 

தனி த#ைம நசி'5 ேபாவ5 உ-தி. 
 

அhUதி நிைலையS�, நா# எT� த#ைமையS� இைண�க ஒ! தள� உP,, அ5 

ம�க4 ச2க தி# அறியாைமேய ஆ��. 

 

இ'த அறியாைம �ள தி% மீ# பி1�கிறவ�கைள ந�$க4 தா# அைடயாள� கP, 

ெகா4ள ேவP,�.  

சேகாதர, சேகாத�கேள நம5 பைழய மன$களான ஊ�வன 2ைள, ம+-� வில$� 

2ைளகளி# உண�\ ம+-� எPண$களி# பி1யிலி!'5 விலகி , அைவகைள 

தவி� 5 வி�,, 6திய 2ைளயான மானிட 2ைளயி# த#ைமயான கவன நிைலைய 

ேம+ெகாP,, த�விரமான ம+-� 5%லியமான கவன நிைலைய ைக�ெகாP,, 

உண�வ+ற, எPண$கள+ற, கவன நிைலயா%  நம5 ப�ணாம தி# உ�ச நிைலைய 

அைடேவாமாக!  

அ5ேவ நம5 3,50,00,00,000 வ!ட இைடயாறா பயண தி# �றி�ேகா4 ஆ��. 

  

த#.ைன�6, அறியாைமநிைலயான- உண�\ நிைல, ம+-� எPண 

நிைலகளிலி!'5 வி,ப,ேவாமாக!  

அ'த அறி\ நிைலயா� கவன நிைலைய ைக�ெகா4ேவா�. 

   

  

                                                                                          

க�ம விதியி# தா�க�. 10.5.11 

நா� வாlவ5 காரண கா�ய ேதா+ற பிரபXச தி%. நா� எ#ப5 நம��4 இரP, 

வித >திதிைய �றி�கிற5. ஒ#- எைத நா# என க!தி வ!கிேறாேமா அ'த சbர�. 

அ, த5 நம��4 ( இ'த சbர 54 ) பா5கா�பாக உயி� 5 வ!� ெச%க4. இ'த 

ெச%க4 ெதாட�'5 த$கைள பிரதி எ, 5 ,பிரதி எ, 5 65�பி 5�ெகாPேட 

வ!கி#றன! ெதாட�'5 ெச%க4, பல வித மான சbர$கைள மா+றி, மா+றி எ, 5 

வ'54ள5. இ$� வாl\ எ#ப5 இரP, வித தள$களி% நிகl'5 வ!கிற5. 

ஒ#- அ'த உயிரi�களி# ெச% வாl\ நிைல. இரPடாவ5 சbர$களி# வாl\ 

நிைல. .த% ெச% ஒ! ெச% உடலியாக ( ஒ! ெச% சbரமாக ) 5வ$கி, பல ெச% ஒ!  

உடலியாக,  (பல ெச% ஓ� சbரமாக )  இ�ப1 அ5 பல வித சbர$களி% த$கி, த$கி 
பிரதி எ, 5, பிரதி எ, 5 த$கைள அபிவி! தி ெச85 வ!கிற5. அ'த 

ெச%க9�� ஒேர த#ைம ம�,� உP, அ5 கவன த#ைம. ஆனா% சbர$க9�� 

அ�ப1ய%ல! அ5 சbர தி+� சbர� வி தியாசமான த#ைமகைளSைடய5. ஒ! 

மர தி# த#ைம���, ஒ! 6Rவி# த#ைம���, ஒ! பறைவயி# த#ைம���, 

ஒ! பா�பி# த#ைம���, ஒ! மானி# த#ைம���, ஒ! மனிதனி# த#ைம��� 

எZவள\ வைகயான த#ைமக4 மாறி, மாறி உ4ளன! ஒZெவா! சbர தி# 

ேநா�க.ேம தன��4 இ!��� ெச%கைள  கா�க ேவP,� எ#பேத!ஆனா% 
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சbர தி+� சbர� வி தியாசமான த#ைமக4. ஒ! மர தி+� ெத�S� பிரபXச 

ேதா+ற� ேவ- மாதி�யான5. ஒ! 6R\�� ெத�S� பிரபXச ேதா+ற� ேவ- 

மாதி�யான5.ஒ! பறைவ�� ெத�S� பிரபXச ேதா+ற� ேவ- மாதி�யான5.ஒ! 

பா�6�� ெத�S� பிரபXச ேதா+ற� ேவ- மாதி�யான5.ஒ! மாT�� ெத�S� 

பிரபXச ேதா+ற� ேவ- மாதி�யான5.ஒ! மனிதT�� ெத�S� பிரபXச ேதா+ற� 

ேவ- மாதி�யான5.இ'த பிரபXச தி+� ஒ! அக� ப�மாண�, ஒ! 6ற� ப�மாண�  

உP,. ஒ! சbர தி% இ!��� ெச%களி# ப�மாண� அக� ப�மாண�. அ'த 

சbர தி# ப�மாண� 6ற� ப�மாண�. இ'த 6ற� ப�மாண� தா# சbர தி+� சbர� 

வி தியாச�ப,கிற5. அ'த ெச%களி# ப�மாண� சbர� எ5வானா[� ஒேர 
ப�மாண� தா# அ5 அக�ப�மாண�.  

இ'த க�மா என ெசா%ல�ப,வ5 சbர தி+� தாேன தவிர ெச%க9�� அலல!  

சbர� ம�,ேம இ'த காரண கா�ய ேதா+ற பிரபXச தி+� உ�யைவ. அ'த 

ெச%களி# த#ைம இ'த >�ல பிரபXச தி+� க�,�ப�டத%ல! அ5 இ'த 

உயி�# அக� ப�மாண�. ஒ! தனி ெச%லி# உடலாக�,�, பல ெச%களி# 

சbரமாக�,� அைவக4 ��லமானைவ. அைவக4 6ற�ப�மான� உைடயைவ.   ப% 

ேவ- உயின$களி# சbர$க4 6ற�ப�மாணமானைவக4 . ஆனா% அைவகளி# 

உ4ளி!��� ( ெச%களி# உ4 ) இ!��� த#ைம அக�ப�மாணமானைவக4 

.அதாவ5 ஒ! ெச%லி# உ4 ப�மாண� அக�ப�மாண� என\� ெவளி�ப�மாண� 

6ற�ப�மாண� என\� அைமகிற5. 

ெச%களி# அக�ப�மாண� ேவெற5\� அலல! இ'த பிரபXச தி# 

அக�ப�மாணேம ெச%களி# அக�ப�மாணமாக ப�ணமி�கிற5. 

6ற�ப�மான$களி% இ�மி�� இ�மி வி தியாச� உP,. அக�ப�மாண தி% 

இ�மி�aட வி தியாச� இ%ைல. அ5 ப�U�ண ஓ�ைம.  அக�ப�மாண தி# 

த#ைம கவன�, அ%ல5 சா�சி த#ைமயா��.  

நட'த ச�பவ�. 12.5.11 

 

ஊ�% மா�ய�ம# பP1ைக ேபா�1!'தா�க4 இரP, நா�க9�� .#. இ'த 

நிகl\ நட'த அ#- ெபா$க% ைவபவ� .1'5 �ழ'ைதக9�� விைளயா�, 

ேபா�1 நட'5 ெகாP1!'த5. �ழ'ைதக4 ேகாவிலி# ெவளி�பிரகார தி% 

நடன�ேபா�1யி% கல'5 ெகாP, ஆ1�ெகாP1!'தா�க4. .#�-  சி-வ� 
சி-மிய�க4 இ!'தா�க4. ேகாவி% ைமதான தி% நிைறய கைடக4 

ேபா�1!'தா�க4. சி-வ� சி-மிய�க4 அ$�மி$�� ஓ1யா1�ெகாP, தி�'5 

ெகாP1!'தா�க4. ைமதான தி# வட�ேக ஒ! ர$க ரா�1ன� 

ஓ1�ெகாP1!'த5. மாைல மணி ஐ'5 இ!���. ஒலிெப!�கி இைர�சேலா, 

கைள க�1�ெகாP1!'த5.  

அ'த ர$க ரா�1ன தி# கீl ஒ5�� 6றமாக ஒ! சி-வ# � த$காலி�, 

அம�'தி!'தா#. வய5 நா#� இ!���. அக> தமாக தா# அவைன�பா� ேத#. 

அவ# ‘இ$ேக வா’ என ைககளா% ைசைக ெச8தா#. என��� அவT��� ஒ! 
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ஐ�ப5 அ1�ர இைடெவளி. அவ# அவT�� ெத�'த ஏேதா ஒ! சி-வ# அ%ல5 

சி-மிைய தா# அைழ�கிறா# என நா# எPணி�ெகாP, ' யாைர அைழ�கிறா#' 

என கவனி ேத#. அ'த சி-வைன எவ!� கவனி�கவி%ைல. எ%லா� அதனத# 

>திதியி% Q+றி�ெகாP1!'த5. 

மீP,� சி-வைன�பா� ேத#. அவ# ெதாட�'5 அைழ 5�ெகாP1!'தா# 

ைசைகயா%. அவ# எ#ைன தா# அைழ�கிறாேனா   எ#னேவா என ச'ேதக 5ட# 

எ#ைனயா? என ைசைகயா% ேக�ேட#. அவ# ச+- ேகாப 5ட# 'ஆமா� வா' 
எ#ப5ேபால எ#ைன உ+-�பா� 5 ைகைய அைச தா#. நா# அவன!கி% 

ெச#ேற#. அ!கி% ெச#ற பிற�தா# ெத�'த5 அவ# நி�வாணமாக 

அம�'தி!'தா#.  

என�� அவைன�பா� த5� ஒ! ச'ேதாச� ப+றி�ெகாPட5. அZவள\ a�ட� 

a1யி!�கிற இட தி% இ5 பா�1+� அ�மண 5ட# அம�'தி!�கிறேத என!  

இ5 நட'த5 ஒ! தா[�கா தைலநகர தி%. ஒ! நக��6ற {ழலி% இ�ப1 மாைல 

ேநர தி% எ'த �ழ'ைதகைளS� நி�வாணமாக பா��க .1யா5. அ5\� தி!விழா 
a�ட தி%. நா# அவனிட� "எ#ன ம�சி?" என�ேக�ேட#. அவ# அ$� 

Q+றி�ெகாP1!'த ர$க ரா�1ன ைத�கா�1னா#.  விஷய� 6�'5 வி�ட5. 

அவ� அ'த ரா�1ன தி% Q+றேவP,�. அத+காக அைழ தி!�கிறா� எ#ப5. 

என�� ஒ! பிர�ைன எ#னெவ#றா% ரா�1ன தி% அவ# Q+-�ெபாR5 ஏதாவ5 

தைலQ+றி வா'தி எ, 5 வி�டா% எ#ன ெச8வ5. அவ# ெப+ேறா�க4 தி�ெரன 

ேதா#றி “அவT�� ஏ+கனேவ தைலயி% அ1�ப�1!�கிற5 ந� ஏன8யா அவைன 

ரா�1ன தி% ஏ+றிவி���” என தி�1னா�களானா% எ#ன ெச8வ5?  

ச+- தய�க� ஏ+ப�ட5 எ#னிட தி%. எ#ைன அவ# கவனி தி!�க ேவP,�. 

ச+- அதிகார 5ட# " எ#ைன ஏ+றிவி," எ#றா#. "பய�படாம% இ!�பாயா"  
என�ேக�ேட#. அம�'தி!'தவ# ஒேர தாவாக தாவி ரா�1ன தி# ெப�1�� 

வ'தா#. ரா�1ன ைத Q+-பவ� "ஐ'5 gபாPணா, காQ இ'த�ைபயT�� ந�$க 

ெகா,�கிற��களா"  என எ#ைன�ேக�டா�. அவைன ெப�1��4 ஏ+-�ெபாR5 

எ$கி!'ேதா அவன5 அ�கா4 வ'5 வி�டா4. ஒ! இரPடா� வ��6 அ%ல5 

2#றா� வ��6 ப1��� பிராய�. அவைன கீேழ பி1 5 இR தா4. சி-வ# 

எ#ைன�பா� தா#. நா# " ந�S� அவ# aடேவ அம�'5 ெகா4" என ெசா#ன\ட# 

அ'த��ழ'ைதS� அவTட# அம�'5 ெகாPட5. ரா�1ன 5�கார� " ப 5 gபா 
ெகா,$க4” என ெசா%ல பண� ெகா,�க�ப�, மீத� காலியாக உ4ள 

ெப�1க9��� சி-வ�கைள ஏ+றிவி�, ரா�1ன ைத Qழல வி�டா�. நா# 

சி-வைன�பா� 5 " ேட ெக�1யாக பி1 5�ெகா4" எ#- க திேன#. அ5 

ச�ைடேய ெச85 ெகா4ளவி%ைல. இ!'தா[� என��4 ஒ! பய�. 

ரா�1ன 5�கார� ேவகமாக Q+-�ெபாR5 அவ# வ �சிஎ�ய�ப�, வி,வேனா 
எ#-. அவ# ெப�1யி% ஒ! ப 5 வயQ மதி�க த�க ைபய# ஒ!வ# இ!'தா#. 

நா# ைகைய த�1 அவைன�a�பி�, " அ'த�ைபயைன ெக�1யாக 

பி1 5�ெகா4" எ#ேற#. அவT� தைலைய 'ச�ெயன' அைச 5 வி�, ெபா1யைன 
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பி1 5�ெகாPடா#. ச� Q+றி .1ய�,�, அவ# பா5கா�பாக கீேழ இற$கிய பி# 

நா� ேபாகலா� என நி#- ெகாP1!'ேத#. ரா�1ன� ேவகமாக Qழல, Qழல 

ெபா1ய# ஏக�ப�ட உ+சாக� அைட'5 வி�டா#. என�� பா��க ச'ேதாசமாக 

இ!'த5. 

ரா�1ன 5�கார!� அதிக ேநர� Q+றவி%ைல. ேவக ைத ப1�ப1யாக 

�ைற 5�ெகாP, வ'5 நி- த ஆர�பி 5 வி�டா�. 

ைபய# இ!'த ெப�1 இ�ேபா5 ேமேல நி#ற5. கீேழ ெப�1யிலி!'தவ�கைள 

இற�கி வி�,�ெகாP1!'தா� ரா�1ன�கார�. ந�ம ஆ9 இ! கPகைளS� 

21�ெகாP, ஒ! லய ேதா, தைலைய ஆ�1�ெகாP, ரா�1ன� Q+றியைத 

க+பைன ெச85 ெகாP1!'தா�. .க தி% 6#னைக தவழ தன5 வல5 கர ைத 

சி# . திைர பி1 5 அைனவ!��� ஆச�ீவாத� வழ$க ெதாட�கி வி�டா�. நா# 

ைகa�பி ெதாR5 ஆச�ீவாத ைத ெப+-�ெகாPேட#.  

ேம+கPட ச�பவ தி% என�� ஒ#- விள�க� ஆன5. ந�மிட� 2#- வித 

த#ைமS4ள5. பிரபXச தி[� அ�ப1தா# உ4ள5. 1, ேதைவயி# அ1�பைடயி% 

அைம'த5. 2, நிைறவான நிைல. 3, ச�தி ெவளி�ப,த%. அ'த சி-வனிட� என�� 

இ'தவித 2#- த#ைமக9� ெவளி�ப�ட5. 1,ரா�1ன தி% Q+ற ேவP,� எT� 

ேதைவ. 2, Q+றி.1 த5� நிைறவான Uரண ச'ேதாச�. 3, ஆன'த� ெபா$க ச�தி 
ெவளி�ப�, ஆச�ீவாதமாக மாறிய5.  

 

க�ம விைன எ#ப5 உ$க4 சbரேம 14.5.11 

க�ம விதி அ%ல5 க�ம விைன எ#ப5 யாெதனி% உ$க4 சbரேம ஆ��. உ$க4 

சbர� எZவைகயி% பழ�க�ப�,4ளேதா அ'த பழ�க தி# ப1ேய ந�$க4 

ஆகிற��க4. அத#ப1ேய உ$க4 Qபாவ� அைமகிற5. உ$க4   உண�\� , உ$க4  

எPண$க9ேம  உ$க4  க�மா . உ$க4 Qபாவ� தா# உ$க4 க�மா. இ'த 

க�மாேவ பல!���  பலவைக�ப�ட5. இ'த ( அைனவ�# )சbர தி# உ4 இ!'5, 

சbர ைத   நட 5வ5 ஒ!  அைச\  நிைலயி%  உ4ள5, அ5  அைனவ!��� 

ஒ#ேற!   அ5 எ'த விதமான க�மாவினா[� பாதி�6�� உ4ளாவதி%ைல. அ5  

Qய�6 .   

அைன 5யி!��� எ#றா% அதனத# க�மாவினாேலேய அதனத# சbர� 

உPடாகிற5. சbர�  தா#  க�மா , க�மாதா#  சbர� . அதனத# க�மாவினாேலேய 

அதனத# சbர� மா+ற.� அைடகிற5.  

 ந�$க4 உ$க4 அைன 5 க�மாைவS�( சbர தா%  உPடா�� , எPண$க4 , 

உண�\க4   நிைன\க4 , எதி�பா��6க4 ,சbர    அபிமான�  )  வி�ெட�கிறேபாRேத 

உ$க9�� அ'த  
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ப�Uரண தி# அT�கிரக� வா8�க� ெப-கிற5. அ'த  அhUதி  நிைலைய  அைடய  

ேம+கPடைவக4   தைடயாக  இ!�கி#றன . இ'த  ேதா+ற  உலகி%  இ'த 

க�மாதா# உ$க4 அைடயாள�. ந�$க4 உ$க4 எ%லா அைடயாள$கைளS� 

இழ'5 அைடயாளம+ற ெவளியி%, அ'த ெவளிேயா, ெவளியாக கல���ெபாR5 

 அ'த அhUதி நிகR�. 

6 த� aறினா� : ஆைச தைளயா% க�,P, ெந,$கால� அைல'5, தி�'5 

இ5வைர எ தைனேயா பிறவிகெள, 5� கைள 5 வி�ேட#.   

பல விதமான பிறவிகைள நா# எ, தாயி+- இ'த ( உடலாகிய ) �1ைல 

க�1யவைன நா# இர\� பக[� ேத1S� காண�கிைட�கவி%ைல. மீP,� 

மீP,� பிற�க 5�கமாS4ள5. 

 "�1ைல�க�1ய ெகா+றேன! ( ஆைசேய உடலாகிய �1ைல�க�1ய ெகா+றனாக 

உ!வக�ப, தி aற�ப,கி#ற5.)  இ�ேபா5 உ#ைன கP, ெகாPேட#. �1ைல ந� 
ம-ப1S� க�ட.1யா5. உ#Tைடய உ திர$க4 எ%லா� உைட'5 வி�டன; 

�1லி# .க,� �ைல'5 வி�ட5. எ# சி த� நி!வாண�ேப+றி%  லயி 5 

வி�ட5; ( அதனா%) ஆைசக4 அவி'ெதாழி'5  வி�டன.   

ஆகாசஜ# கைத.15.5.11 

ேயாக வாசிrட� (லி% அhUதி த#ைமைய எ, 5ைர�பத+காக  ஒ! உவைம 

கைத ெசா%ல�ப�1!�கிற5. 

 .#ெபா! கால தி% Sகா'திர .1வி% மகா�பிரளய� ஏ+ப�ட ெபாR5, 

யமTைடய கா�யத�சிக4 த$க9�� இட�ப�ட க�டைள�ப1 எ%லா 
ஜ�வ#கைளS� இைரயா�கி�ெகாP, வ!ைகயி%, ஆகாசாஜ# எ#பவ# ம�,� 

ஒ! கவைலS� இ%லாம% Qகி தி!'தா#.  

கா�யத�சிகளா% அவைன பறி 5 எ,�க .1யவி%ைல. யமTைடய .�கிய 

கா�யத�சியான மி! S இைத கவனி 5 ஆகாசஜைன தாேன அழி�பதாக 

6ற�ப�டா#. அவ# இ!�பிட ைத ேச�'5 ஆனா% அவைன ெந!$க 

.1யாமலி!�பைத� கPடா#. அவனிடமி!'5 கிள�பிய ேதஜ> அZவள\ 

பிரமாதமாக இ!'த5. பிற� த# ச�திகைளெய%லா� ஒ#- திர�1, ஒ!வா- உ4 

hைழ'5 அவைன வா�எ,�க .ய#றா#. ஆனா% அவ# ைக�� ஒ#-� 

உ!�ப1யாக அக�படவி%ைல. இவT� ெவ� ேநர� சிரம�ப�டா#. யா5� 

பயனி%ைல. எ#ன ெச8வெத#- அறியாம% திைக 5 நி#றா#. கைடசியி% த# 

எஜமானைன ேயாசைன ேக�, வரலாெமன யமனிட� வ'5 ேச�'தா#.  

நட'தைத ேக�ட யம# " உ# இrட�ப1 ஜ�வ#கைள அழி�கலாெமன ந� க!5வ5 

தவ-, அைத ெச8ய எவரா[� .1யா5. ஒZெவா! பிராணிS� த# க�ம தாேல 

த# நாச ைத விதி 5� ெகா4கிற5. க�ம'தா# ஜ�வ#க9�� கால� ஆைகயா% 

தாேன நசி 5 வ!வ5 தா# உன�� இைரயா��. ஆதலா% ந� அவன5 க�ம ைத 

ெத�'5 ெகாPடா% அவTைடய ஆS4 கால ைத ந� அறிவா8." எ#றா#.  
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இைத�ேக�ட5� மி! S உடேன 6ற�ப�, பிரபXச� .Rவ5� ேத1 அைல'தா#. 

எ$�� அவTைடய க�மா ப+றிய எ'த தகவ[� அக�படாம% கவைலSட# 

மீP,� யமனிடேம வ'5 ேச�'தா#. இ'த ஆகாசஜTைடய ெசாgப ைத ப+றி 
ெசா%[�ப1 ேவP1�ெகாPடா#. 

யம#: "ஆகாசஜTைடய ெசாgப� நி�மலமான ஆகாச�தா#. பXச Uத$களி#( 

*அi�களி# )  ச�ப'த� இ%லாததா% உ!வ.� அைம�6� அவT�கி%ைல. 

உதவி� காரண$கைள  தRவிேயா அ%ல5 அைவகளி# ச�ப'த� இ%லாமேலா எ5 

ஒ#- உPடாகிறேதா அ5 த# 2ல�காரன ைத தவிர ேவறாக, அதாவ5 

இZவிட தி% கா�யமாக மா-த% அைடய .1யா5. இ5 அTபவ தி% ெத�'த 

த 5வ�. இ$ேக இ'த ஆகாசஜT�� U�வ க!ம� ஒ#-மி%ைல. இ�ெபாR5� 

க�மமாகிய அTபவ� இ%ைல. அதாவ5 அவT�� பிரபXச தி% 

ேநா�கேமயி%ைல. சி தி# அைசவி#றி இ!�கிறா#. ஒ! பிராண அைச\ 

இ!�பதாக ேதா#-வ5� பா��பவ!�ேக அ#றி, அவT�� அதி[� 

ேநா�கமி%ைல. அவ# ேகவல சி  ெசாgபமாயி!�கிறா#. இ�காரண$களா% 

அவT�� அழிேவயி%ைல. மரண தி# நிைன\ யா� மன தி% உதி�கிறேதா 
அவ#தா# அத+� இைரயாவா#. ஆகாசஜேனா இZவித நிைன\ யா5மி#றி ஞான 

ெசாgபமாகேவ இ!�கிறா#. நா� காi� ெசாgப� நம5 ேதா+ற தி% ஏ+ப,வ5. 

இத+� காரண� ஆதியி% பிர�ம தி% ஏ+ப�ட அைசேவ. இ'த அைச\ எ$�4ள5 

எ#றா% பிர�ம தி% அட$கிS4ளேத! பிர�ம திலி!'5 >ப'த� பி��க 

.1யாதேத! இத# காரணமாகேவ சி!r1 ஏ+ப,வ5�. இ 5ட# நா# எT� 

நிைன\ அதிக��பா% பிரபXச� வி>தாரமைடகிற5. ஆகேவ இ'த ஆகாசாஜ# 

உதவி� காரணமி#றி த# Qய ெசாgபமாகிய {#ய தி% நி+கிறா#. ஆதலா% ந� 
எ�ப1 அவைன உ# வசமா�கி�ெகா4ள .1S�?" எ#கிறா#.  

மி! S : " {#ய திலி!'5 உPடாவ5 எ�ப1? பXச Uத$க4 இ!�ப5 எ�ப1? 

இ%லாம% ேபாவ5 எ�ப1?  

யம# : " மகா பிரளய� எT� >திதி ஏ+�ப�டா% ச�வ.� ஐ�யமைடகி#றன. 

அ�ெபாR5 மிXQவ5 எ#ன? அ5 {#யேம! அ5ேவ Uரண.�. காரண�, கா�ய� 

இரP,� நசி தா% மிXQவ5 எ#ன? அ5 {#யேம! அ5ேவ U�ண�. ெசா�பன தி% 

அTபவி�பெத#ன? காரண� {#யமாக இ!'5�, >�ல ேதக� எ�ப1 

அைசய�ப,கிற5? அ5 ேபாலேவதா# இ'த {#யமான Uரண திலி!'5 

உ+ப தியான ேதா+ற.�, நாசமைடS� ேதா+ற.� உPடாகி#றன. எ5 உ+ப தி 
ஆகிறேதா அ5 நாசமாவ5 தி�ட�. உ+ப தியாவத+��, நாசமைடவத+�� 

காரணமா8 ஒ#- சாQவதமாக இ!'ேத த�ர ேவP,�.  - இ5 எ'த 

oண தி[�,எ�கால தி[� உ+ப தி - நாசமாகிய நியதி க�ம$க4 ஏ+ப,�ப1, 

>திரமாS� சா�சியாக\� நி+க ேவP,�.  எ�ெபாR5� சா�சியாக 

இ!�பெத#றா% அ5 ஒ! வித விக%ப.� அைடய�aடா5. ஆனா% அ5 

எZவா-� ந� 6 தி�� 6ல�ப,வதி%ைல. ஆதலா% அ5 {#யேம! ஆயிT� 

இதிலி!'5 தா# இ'த பிரமாPட� உ+ப தியாவ5�, லயமைடவ5�. ஆைகயா% 

அ5ேவ U�ண�. இ�ப1 இ!��� ஒ!வைன ந� எ�ப1 உ# வசமா�கி�ெகா4ள 

.1S�?  இ�ப1 ேபாகிற5 அ'த கைத.  
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எ#ைன ெபய� ெசா%லி அைழ த பறைவ. 16.5.11 

சbர$க4 யா\� தகவ%களா% க�ட�ப�1!�கிற5. ஒ! மP6R\�� 
ேதா+றமளி��� பிரபXச� ேவ-மாதி�யான5. ஒ! ேதன ��� ேதா+றமளி��� 
பிரபXச� ேவ-மாதி�யான5.ஒ! தவைள��  ேதா+றமளி��� பிரபXச� 
ேவ-மாதி�யான5.ஒ! ஆ'ைத��  ேதா+றமளி��� பிரபXச� 
ேவ-மாதி�யான5.ஒ! நP,��  ேதா+றமளி��� பிரபXச� 
ேவ-மாதி�யான5.ஒ! பா�6��   ேதா+றமளி��� பிரபXச� 
ேவ-மாதி�யான5.ஒ! ப�ேசா'தி��  ேதா+றமளி��� பிரபXச� 
ேவ-மாதி�யான5.ஒ! கீ��பி4ைள��  ேதா+றமளி��� பிரபXச� 
ேவ-மாதி�யான5.ஒ! ெகா����  ேதா+றமளி��� பிரபXச� 
ேவ-மாதி�யான5.ஒ! மீT��  ேதா+றமளி��� பிரபXச� 
ேவ-மாதி�யான5.ஒ! ந���  ேதா+றமளி��� பிரபXச� ேவ-மாதி�யான5. 
ஒ! பQ\�� ேதா+றமளி��� பிரபXச� ேவ-மாதி�யான5.ஒ! மனிதT��  

ேதா+றமளி��� பிரபXச� ேவ-மாதி�யான5.ெகாXச� h�பமாக�பா� தா% 

ஒZெவா! மனித!��ேம  ேதா+றமளி��� பிரபXச�, ேவ-  

ேவ-மாதி�யான5.ஒ! ச2க ந�தி  

 ேபாராளி��  ேதா+றமளி��� பிரபXச� ேவ-மாதி�யான5. ஒ! தி!டT�� 
ேதா+றமளி��� பிரபXச� ேவ-மாதி�யான5.ஒ! 69 கிரா> ெம�ப!��  

ேதா+றமளி��� பிரபXச� ேவ-மாதி�யான5.அதாவ5 அவரவ�க4 எ'த வித 
தகவ%களா% த$கைள க�1ைவ 54ளா�கேளா அ'த தகவ%க9�ேக+றவா- 
நிகl\க4 ேதா+றமளி�கிற5. உ$க4 தகவ%க4தா# உ$க4 சbர�. இ#- 
காைல நா# அ'த 2#- ஆலமர� அைம'54ள ெப!மா4 ேகாயி% 
வளாக தி% தியான� ெச85வி�, வ!ைகயி% பாைதேயார� வயலி% இ!'த 
ஒ! சி#ன பறைவ  Q'தர� என எ#ைன ெபய� ெசா%லி அைழ த5. �ர% ேகட, 
நா# ைச�கிைள வி�, இற$கி �ர% வ'த திைசைய�பா� ேத#. அ'த பறைவ 
ஒ! �-�ேபா, வாைல ஆ�1�ெகாP, மீP,� " உ#ைன ெபய� ெசா%லி 
a�பிட�,மா" எ#- ேக�ட5.நா# சி� ேத#, 'அ5தா# ஏ+கனேவ ெபய� 
ெசா%லி தாேன  a�பி�டா8 ' எ#-. அ5தா# எ# அக�பாவ தி# அள\. 

 

{�Qம சbர.�- >�ல சbர$க9�.18.5.11 

 

எ#ெற#-� நிைலயான5 எ#ப5 {�Qம நிைலயிேலேய இ!�கிற5. 

நிைலய+றைவக4 ேதா+றமாக விகசி�கிற5. அதாவ5 {�Qம நிைல எ#ப5 

அiவாக திரளாத அைல நிைலேயயா��. ேதா+றமாக விகசி�பைவக4 அiவாக 

திரP, ,தனிம$களாக,  2ல�a-களாக,இ#T� பலேகா1 ெபா!�களாக 

அபிவி! தியாகி�ெகாPேட வி�வைட'5 ெகாPேட இ!�பைவ. அபிவி! தி ஆக, 

ஆக ெவZேவ- ேதா+ற$ெகா4கிற5.  அதாவ5 நிைலயாக இ!�பைவ அைமதியாக 
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சி தி% இ!�கிற5. நிைலெகா4ள .1யாதைவக4 சலன� ெகாP, ( 5க4களாக )  

ேதா+றமாக அபிவி! தியாகிற5. சலன தி% 5வ$கி 5களான ேதா+ற கன.� aட 

'த#மதி�6' உ!வாகி ேம[�,ேம[� உண�\ aட�aட ப%ேவ- ேதா+ற$களி#  (  

சbர$களி# ) வழியாக தி!�திSறாம% ெதாட�கிற5.  ேதைவ, ேதைவ என 

ேத1�ெகாPேடயி!�கிற5. அ'த உண�\ நசி 5 .1Sமிட தி% {�Qம� 

5வ�கமாகிற5. உண�\ வி! திேய ச�சாரா. இ'த ேதா+ற நிைலக9�� ம�,ேம 

காரண கா�ய$க4 உP,. அ'த {�Qம நிைல�� காரண கா�ய விதி கிைடயா5. 

இ'த காரண கா�ய$க4 அ$� பிரேவசி�க .1யா5. அ$� எத# மீ5 பிரேவசி�ப5? 

அ$�தா# ஒ! அi�aட இ%ைலேய! இ'த பிரமாPட ேதா+ற பிரபXச ைத 

>�ல சbரமாக ைவ 5�ெகா%ேவாமானா%, இ'த பிரபXச தி+� ஓ� {�Qம 

சbர� உP,. அ'த {�Qம சbரேம எ#ெற#-� நிைலயான5. இ'த >�ல சbர� 

கண 5�� கண� மா-வ5� நிைலய+ற5மா��. இ'த ேதா+ற�  ஒ! மாைய. 

அ5ம�,ம%ல இ'த ேதா+ற பிரபXச தி% எPணிலட$காத  ேதா+ற சbர$க4 

உP,. ஆயிT� பிரபXச தி# {�Qம சbரேம அைன 5 ேதா+ற சbர$க9��� 

2ல சbர�. ேதா+ற சbர� மா-�, அழிS�. {�Qம சbர� மா-வ5� இ%ைல 

அழிவ5மி%ைல. >�ல சbர$க9�� அ1�பைடயாக அைமவ5 அi�க4 எ#- 

ெசா%லலா�. {�Qம சbர தி+� அ1�பைடயாக அைமவ5 5களாக 

வி! தியைடயாத மி#கா'த சமநிைல அைல நிைலயா��. அ5 {#ய 

ெசாgபமான5. இ'த {�Qம சbர திலி!'5 5வ$கி ேதா#-வ5தா# இ'த 

ஜ�வ#க9�. ஆக! ஜ�வ#க9��� அேத {�Qம சbர� தா#. {�Qம சbர� 

ஒ#-தா#. ஜட�ெபா!ளானா[� உயி�ெபா!ளானா[�, அ5 மைலயானா[�, 

மனிதனானா[� 2ல {�Qம சbர� ஒ#-தா#. 

வான� ஒ! >�ல சbரெம#றா% அதTைடய {�Qம சbர.� ,Uமி ஒ! >�ல 

சbரெம#றா% அதTைடய {�Qம சbர.� ,கட% ஒ! >�ல சbரெம#றா% 

அதTைடய {�Qம சbர.� ,மைல ஒ! >�ல சbரெம#றா% அதTைடய {�Qம 

சbர.� ,நதி ஒ! >�ல சbரெம#றா% அதTைடய {�Qம சbர.� ,வி!�ஷ� 

ஒ! >�ல சbரெம#றா% அதTைடய {�Qம சbர.� ,ஒ! ெச1 ஒ! >�ல 

சbரெம#றா% அதTைடய {�Qம சbர.� ,ஒ! ெகா1 ஒ! >�ல சbரெம#றா% 

அதTைடய {�Qம சbர.� ,ஒ! 6R ஒ! >�ல சbரெம#றா% அதTைடய 

{�Qம சbர.� ,ஒ! U�சி ஒ! >�ல சbரெம#றா% அதTைடய {�Qம சbர.� 

,ஒ! பா�6 ஒ! >�ல சbரெம#றா% அதTைடய {�Qம சbர.� ,ஒ! நா8 ஒ! 

>�ல சbரெம#றா% அதTைடய {�Qம சbர.� ,ஒ! கிளி ஒ! >�ல 

சbரெம#றா% அதTைடய {�Qம சbர.� ,ஒ! 6லி ஒ! >�ல சbரெம#றா% 

அதTைடய {�Qம சbர.� ,ஒ! மனித# ஒ! >�ல சbரெம#றா% அதTைடய 

{�Qம சbர.� எ%லா� ஒ#ேற! 

 

காரண� : த#ைனயறிவ5 21.5.11 

இ'த த#ைனயறிS� ேத+றேம இ�பிரபXச� ேதா+ற� ெகாPட காரண�. 
பிரபXச இய�க காரண.� ஆ��.  
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ஒ! உயி� எ#ற வைகயி% ந� விஷய தி% எ#ன நட'தி!�கிற5 பா!$க4. 
நம5 பயண தி# 5வ�கமான அ'த ஒ! ெச% ( உயி� ) உடலி�� 
த#ைனயறிS� அைம�6 ஏ+�படவி%ைல. ஆயிT� ேதட% நட'5 
ெகாPேடயி!'த5. அ, 5 பல ெச% ஓ!ட% எT� அ, த ப�மாண தி+� 
வ'த5. அ'த சbர தி[� த#ைனயறிS� அைம�6 ஏ+படவி%ைல. ஆனா% 
த$கைள ( ெச%க4 ) த+கா 5�ெகா4ளேவP1ய  அவசிய� த�விரமான5. அ'த 
த+பா5கா�6 த#ைமேய அ, த, 5 ெவZேவ- சbரமாக (அதிக ெச%களி# 
எPணி�ைகேயா, ) உ!ெவ,�கி#றன. 

இ'தசbர ப�ணாமவள��சி,ப%லாயிர 
சbர$கைள தாP1 த+பா5கா�6 >திரமாகி, >திரமாகி ெகாPேட 
வ!கிற5. அ1�பைடயி% த#ைனயறித[� சகல 
வழிகளி[� .ய+சி 5�ெகாPேட ெதாட�கிற5. 

அ'த�பயண� இ#- த+பா5கா�பி% அதி உ�ச�ெதா�,, அi��P,, ரசாயன 
�P,, உயி�ய% �P, என உலகி% உ4ள அைன 5யிைரS� ஒேர 
வார தி% ெகா#- .1 5 வி,� அள\�� ஒ! 'த#னிக�%லா' 
த+பா5கா�பி% இ!�கிேறா�.  

இ'த த+பா5கா�6 எT� சbர கவச தி# உய�ப�ணாம தி% நம�� வ'5 
வா8 த5 தா# உண�\�, நிைன\ ெதா��6�, ஐ�6ல அறி\�. ெதாட�'5 
ெகாPேடயி!�கிற5 த#ைனயறிS� ேதட%.  

உயி�# ேநா�க� இ5தா#. 

இ'த ஜட பிரபXச தி% உயி� ேதா#றிய வித.�, இ'த 
பிரபXச தி# த#ைனயறிS� அவா தா#.  ஏ#? இ'த பிரபXச� ேதா#றிய5� 
aட இ'த த#ைனயறிS� அவாவினா% தா#.  

இ'த பிரபXச தி# ஆதி 2ல நிைலயான அ'த ஏக நிைலயான அைல�பP6 
நிைல -  த#ைனயறிS� ஒ! சி- சலன தா% - சலனேம+ப�ட ( இட தி% )  அைல 
5க4களாக - 5க4க4 2வித மி#ேனா�ட 5க4களாக - அைவ தனிமமாக - இ�ப1 
உ+ப தியானேத இ�பிரபXச�. 

அi 5களிலி!'5 5வ$கிய த#ைனயறித% ேதட%, இ'த ேதா+ற 
பிரபXச தி% இ#- உயி!4ள மனிதனாக - ஒ! Q'தரமாக, ஒ! 
பா� தசாரதியாக - ப�ணாம� அைட'5 நி+கிற5. இவT�ேக ( மனிதT�ேக 
) த#ைனயறிS�  அைம�6  கிைட தி!�கிற5.   

 இவ# 'நா#' யா�? என தன5 சbர தி% 5வ$கி த# 6லனறி\, தன5 மன�, த# 
உண�\ இைவகைள கட'5 , இ'த சbர தி+�4ளி!��� ெச%கைள ஆரா8'5 
அைன 5 ெச%களிட.ேம 'த#ைனயறித%' எT� ெவ-� கவன� ம�,ேம 
இ!�பைதயறி'5 - தன5 சbர தி% உ4ள 210 வைக  த#ைமயான இய�க ைதS� 
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ஒேர த#ைமயான இய�க தி+� ெகாP, வர சbர தி[4ள 75 1�%லிய# 
எPணி�ைகS4ள ெச%கைளS� ஒ! ஏக உண�\ட# இைண 5 - அ�ெச%க4 
த$க9��4 உ4 இைண�6 கP, ஒ�ைமயாகி - த#ைனயறி'5 ெகா4கிற5. 

சbர$களி# த#ைம த+பா5கா�ைப .த#ைம ப, தி உ4ள5. சbர தி+�4 
இ!��� ெச%களி# த#ைம த#ைனயறித% எT� கவன த#ைமைய 
.த#ைம ப, தி உ4ள5.  

* ெபௗ த த!ம தி# சார ைத உண� 5� Qேலாகமாக இ5 க!த�ப,கிற5 :-  

"ேயத�மா ேஹ5பரபாவா: ேதஷா�ேஹ5� ததாகத: 

ஆஹேதஷா ேயாநிேராத: ஏவ�வாத�   மகாசமண:" 

 இத# ஆ$கில ெமாழி ெபய��6 வ!மா-:  

Of those conditions which spring from a cause 

The cause has been told by tathagata ; 

And the manner of suppression  

The great samana has like wise taught.’  

 " காரண� ஒ#றிலி!'5 எ'த த#ைமக4 ஏ+ப,கி#றனேவா, அைவகளி# 
காரண ைத ததாகத� aறினா�; அைத அட��� .ைறையS� அ'த மககிசரமண� 
க+பி 54ளா�." 

அதி காரண�: 2லநிைல -   த#ைன அறிவ5.  

 உப காரண�: சbர� - த+பா5கா�6.  

 

Q�மா இ!�க .1Sமா?  22.5.11 

Q�மா இ!�ப5 : அ5 பிரபXச தி# ேப� நிைல. ந�$க4 Q�மாயி!�க 
வி!�பினா% அத+� அளவ+ற ச�தி ேவP,�. Q�மா இ!�க .ய+சி�கேவ 
நிைறய ச�தி ேவP,�.Q�மா எ#ப5 சலனம+ற நிைல.  எ'த வித .ைன�6� 
அ+ற �ய நிைல. சாவி ெகா, த க1கார� மாதி� மன� 
ஓ1�ெகாPேடயி!�கிற5. அ5 ச+- Q�மா இ!'5 ந�$க4 
பா� தி!�கிற��களா? அைத நி- த ஒ! 'Qவி��' உPடா? மன� ம�,ம%ல 
அைதS� தாP1 இ!�கிற5 விஷய�. ச+- ேநர� மனைத நி- தி�பா!$க4 
பிற� ெத�S� மனைத நி- த எ'த அள\�� ச�தி ேதைவ�ப,கிற5 எ#ப5. 
அ5 எ�ப1ேயா கrட�ப�, பல நா�க4 க1ன .ய+சி ெச85 மன ஓ�ட ைத 
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ச+- நி- தினா%, உட�பி% உ4ள உண�\க4 பலேவஷ� ேபா,கி#ற5. 
இ�ேபா5 உ$க4 உ-தி �ைல'5 வி,கிற5. ந�$க4 உ$க4 மன5�� அறி\ைர 
ெசா#ன5 ேபா8 உ$க4 மன5 உ$க9�� 6 தி ெசா%ல ஆர�பி 5 வி,கிற5. 
த 5வ தி% ேத�ட� இ%லாவி�டா% இ5தா# நட���. 

Q�மா எ#பைத  இய+பியலி% '�வாPட� திய�' ெசா%வ5 ' 5கள+ற அைல 
நிைலேய Q�மா இ!�ப5' எ#-. அைல நிைல அ, 5 , 5க4 நிைல அ, 5 
5க4க4 a1 நி��ரா#, 6ேரா�டா#, எல��ரா# எT� 2வித மி# த#ைமக4 
உ4ள அi 2ல 5க4க4. இைவ 2#-� இைண'5 இய$கி அiவாக 
ப�ணமி�கிற5. அi�க4 a1 2ல�a-களாகிற5. 2ல�a-க4 இைண'5 
ெச% ஆகிற5, 210 வைகயான ெச% ெதா�திS�( 210 வைகயான இய�க$க4 )  

ெமா த� 75 1�%லிய# ெச%க9� சதா இய$கிய வPண� உ4ள ந�$க4 
ம�,� அைன ைதS� அட�கி . எ�ப1 Q�மாயி!�ப5? 

 இ'த 210 வைகயான இய�க ைதS� நி- த எZவள\ ச�தி ேவP,�? அத+� 
ெசா%லி சமாதான�ப, த எZவள\ நியாய� ேவP,�?  

இ'த 210 வைகயான இய�க$கைளS� ஓ�ய�கமாக ெகாP,வ!தேல 
Q�மாயி!�க ெச8S� வழிவைகயா��. ெமா த� 75 1�%லிய# ெச%க9� 
அத# 210 வைகயான இய�க$க9� ஓ�ய�கமாக ெகாP,வர ச�யான,த��க 
bதியான நியாய� இ%லாவி�டா%, அைவகைள சமாதான�ப, த .1Sமா?  

ஏ# Q�மா இ!�கேவP,�? இ'த ேக4வி�� த�'த பதிைல ந�$க4 அளி தா% 
அைவக4 உ$க9�� உட#ப�, வ!�. பதிைல ேத,ேவா�. நம5 உடைலS� 
வாlைவS� நி�வகி 5 வ!வ5 நம5 2ைளேய ஆ��.  

அ'த 2ைளயி% இ#T� ஊ�வன இன 5 2ைள�ப�தி ெசய%ப�,�ெகாP, 
வ!கிற5. aட வில$� இன 5 2ைளS� ெசய%பா�, வ!கிற5. 
அைவெய%லா� நா� கட'5 வ'த சbர$க4 தா#. அைவக4 
இ�ேபா5 உண�வாக\�, hக�வாக\�, (smel )  

இட�ெபயர உத\� வைகயி[� ஊ�வன இன 5 2ைள�ப�தி 
ெசய%ப�,�ெகாP, வ!கிற5.நம5 வில$� இன 2ைளேயா மன எPண 
ஓ�ட$க4, நிைனவா+ற%, (பழிவா$க) வ#ம�, வ ��ய� ேபா#ற ெசய%பா,கைள 
கவனி 5�ெகா4கிற5.  இ'த விதமான 2ைளகைள நா� வித விதமாக 
உபேயாகி 5 மிக\� ரசி 5 உபேயாக�ப, தி இ!�கிேறா� அ%லவா! அ5 
நம�� ைகவ'த கைல. ஆனா%! இைவ யா\� நம�� த+பா5கா�6 
கவச$க9�காக அைம'தைவ. ஆனா%! நம5 ஆதி 2ல >திதி எ#ன ெத�Sமா? 
 த#ைன அறித% எ#பேத! த#ைன அறித% எT� அ'த ஆதி ேதட%தா# நம5 
அறிவி+� எ�டாம% ஏேதா நம�� ேதைவ�ப,கிற5 அ5 எ#ன? அைசயாத 
ெசா 5�களா? அழகிய ெபPணா? ஆட�பர ப$களாவா? அ%ல5 ஐ�ப5 ஏ�க� 
நிலமா? சில!�� இ#T� ஐ�ப5 தைல.ைற�� ெசா 5 ேச� 5� ேதைவ- 
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ேதட% .1யவி%ைல. காரண� அறியாைம. நா� எ#ன ேதட இ$� வ'ேதா� 
எ#பேத ெத�யாத அறியாைம.  

ஆதி ச$கர� ெசா#ன ேநதி, ேநதி -இ5வ%ல, இ5வ%ல- எ#- ஒ!வ# 
ச திய ேதா, நம5 இய%பான ேதட%தா# எ#ன எ#- ேத,வானானா% 
எ%லாவ+ைறS� கட'5 அ'த அhUதி நிைலயா� ப�Uரண நிைலைய 
வ'தைடவா#. விழி�6ண�\ ெகா49$க4 என ெசா%லேவP1ய5 இ%ைல. 
அ'த 2ல�பிரகி!திேய விழி�6ண�ேவா,தா# இ!�கிற5. அத# ேமலி!��� 
அR���படல$கைள ( உண�\, மன ஓ�ட$க4, ஐ�6ல அறி\, நா# எT� 
அபிமான�  )   ேநதி, ேநதி என ஒ5�கி எவ# ஒ!வ# Q�மா இ!�பாேனா 
அவT�� அ'த �ய ஒளி கிைட���. இ'த உPைமைய உ$க4 ெச%க9�� 
ந�$க4 ெசா#னா% அ5 உ$க9ட# உட#பா�,�� வ!�. ந�$க4 Q�மா 
இ!'தா% உ$க4 ெச%க9� Q�மா இ!���. அ'த Q�மா இ!�பதி# 2ல� 
210 வைக இய�க.� ஓ�ய�கமாக ஏக அைமதியாக 5ல$��.  

அ!க 5 நிைலைய அைடய 6 த� உைர த5. 1, சிர ைத, 2, வ ��ய�, 3, சி த�, 4, 

மீமா�ைச ஆகிய நா#�� ேவP,�. 

  

சிர ைத: இல�சிய ைத அைடய ேவP,� எT� த�விர ஆ�வ�.  

வ ��ய�: இைடவிடாத .ய+சி,  

சி த�: த�ய சி'தைனக4 யா\� ந�$கி, சி த� ப� Q தமாக ேவP,�, 

மீமா�ைச: தா� ெகாPட .1\க4 ச�யானைவயா எ#- ப� தறி'5 பா���� 
ஆரா8�சி ேவP,�.  

 

 

இ! தி ஆ+ற%க4. 23.5.11 
 

என5 தியான ெபாR5களி% நா# அைட'த இ! தி ஆ+ற%க4 நா#� 
வைக�ப,�. இ'த இ! தி ஆ+ற%க4 ப%ேவ- வைகக4 இ!��� என 
ேதா#-கிற5. ஒ!வ� எ�ப1 இ'த இ! தி நிைலைய அைடகிறாேரா 
அைத�ெபா- 5  இ! தி ஆ+றலி# த#ைம வி தியாச�படலா�. அ5 அவரவ� 
அTபவ$க4.  

ஆ+ற% ஒ#-: அ�ெபாR5 நா# Uரண நிைலைய அைட'ேத#. அைன 5ேம 
நிைறவாக இ!'த5. எ'த ேதைவSேம என�� இ!�கவி%ைல. இ'த 
பிரபXச ைதேய என�� ஒ!வ� ப�சாக என�ேக ெசா'தமாக ெகா, தா[� அ5 
என�� ேவPடா�.நா# Uரண நிைறவாயி!�கிேற#. ேவ- ஒ#ைற ெப-வத+� 
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எ#னிட� இடமி%ைல. இ'த உயி�# ேதட% .1'5 வி�ட5. (  complete ) ஏ# 
இ$� நாேன இ%ைல. நா# அ5வாகி இ!'ேத#. இ5  ஒ!  ேபரான'த  நிைல.  

ஆ+ற% இரP,: என5 இ!�6  நிைல உண�\ என5 இதய தி# ம தியி% வ'5 
{l'த5. இதய தி# ம தியி% ைமய� ெகாPட5. அநத ைமய� ஒ! 
அiவள\  ம�,ேம இ!'த5. அநத ைமய ைத ேநா�கி இ'த பிரபXச தி% 
உ4ள அைன 5 அT�களி[மி!'5 ஆச�ீவாதமாக வ'5 {l'த5. அைன 5 
அi�களி# ஆச�ீவாத ைத ஒ! அi தா$�மா? ேயாசி 5 பா!$க4. ஆனா% 
அ5 அ�ப1 தா# நட'த5. அ5 ேப�ஆச�ீவாத�. அநத 6ள$காகித ைத 
வா� ைதகளா% விவ��க .1Sமா?  ஆ+ற% 2#-: என5 இ!�6 த#ைம 
இதய தி# ம தியி% 5ல$க அ$கி!'5 6!ம தியான ஆ�ஞாைவ , 
அ$கி!��� ஒளி�பிரேதச தி% லயி 5 இ!'தெபாR5 ஒ! அதிசய� 
நிகl'த5. அ�ேபா5 நா# அநத ஒளியிட� பிரா� தி 5� 
ெகாP1!'ேத#.எ#ைன நா# எ#ற சbர அபிமன திளி!'5  வி,வி�பாயாக! 
இ'த ேதா+ற பிரபXச தி% இ!��� ெபா!4 சா�'த வாlவி# மீ5 உ4ள 
ஆைசைய ந��கி எ#ைன அhUதி நிைல�� எ, 5 ெச%வாயாக!   என 
பிரா� தி 5�ெகாP1!'ேத#. என�� ஒ! அசb� தகவ% கிைட த5. அ5 ஒ! 
ஒலியான, ெமாழியா% கிைட�கவி%ைல. அ5 எ'த gபமாக கிைட த5 எ#ப5� 
ெத�யவி%ைல. இ'த ெபா!4 நிைலயான பிரபXச வாlவிலி!'5 வி,ப�, 
அநத அ!4நிைல�� வர 'ந� இ#T� ைவ தி!��� உ# ஆைசைய U� தி 
ெச85 ெகா4ள உன�� வா8�6 அைமS�, அைத ந� ேகட, ெப+-�ெகா4" 
அத#பிற� அTUதி�� ந� தயாராகி வி,வா8 எ#பேத அநத தகவ%. இ'த 
ஆ+றலி# அ1�பைடயிேலேய ேகாவி%க4, கட\ள�க4 ேதா#ற ஆர�பி தன�. 
ந�$க4 .R மன�U�வமாக 5ளிS� நா# எ#ற அக$காரமி%லாம% உ$கைள 
சரP ெச85 பிரா� தி தா% ந�$க4 ேவP,� வர� உ$க9�� கிைட���.  

ஆ+ற% நா#�: தியான�ெபாRதி% நட'த நிகl\ அ5.  hP உட%களான பிராண 
உட%, உண�\ உட% தாP1 மன உடலி% தியானி 5�ெகாP1!'தெபாR5 
6!வ ம தியி% ஒளி ேதா#றிய\ட# ஒளி ெவளிேநா�கி பிரேவசி�க 51�கிற5. 
ஒளியி# ேவக� ந�$க4 அறி'த5தா#. அநத மன உடைல உ$க4 உண�\ 
உதவிSட# ந�$க4 எ%ைலகள+- விகசி�க ேவP,�. அ�ப1 எ%ைலகள+- 
எ# மன உட% விகசி 5�ெகாP1!'த ெபாR5 நட'த5 இ5. அநத 
எ%ைலய+ற தள� விகசி�ப5 எ#ப5 ஒ! எ!�க# கா8 ந#- பR 5 
உ4ளி!��� விைதக4 .+றி விைதகைள Q+றிS4ள பXQ� .தி�வைட'5, 

கா8 ெவ1 5 கா+றி% பர\�. அ�ப1 கா8 ெவ1 5 தன5 உ4 நிைல எ#ப5 
அநத ெவ1�பி#  2ல� ெவளி நிைலயாக மா-�. அ5ேபால உ$க4 மன உடலி# 
உ4நிைல ஒ! ஒளி ெவ1�பி# 2ல� ெவளி நிைலயாக மாறி உ$களி# 
உ4ளி!��� ( விைதகளான ) இ�மி 5க4க9� ெவளி�ேபா'5 பர\�. அ�ேபா5 
உ$கள5 த�விர கவன� அதி% ஒ! ( விைதயி# ) 5களி# மீ5 �விS� ெபாR5 
அதிலி!'5 அப�மிதமான ஆ+ற%க4 ெவளி�ப,கிற5. அநத ஆ+ற%களி# 
வலிைமைய இ'த உட% தா$க .1வதி%ைல. உடேன இ'த உட% வழியாக அ'த 
ஆ+ற%கைள ெவளிேய ( உட[�� ெவளிேய ) பரவ விட ேவP1யதாக 
இ!�கிற5. இ5ேவ மகா#களிடமி!'5 ெவளி�ப,� அ!ளா+ற% ஆ��. 
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ஆயிT� இ'த வித இ! தியா+ற%கைள கட'5 அ'த 2ல 
உPைமயான சமநிைல �8ைமைய நா� அைடய ேவP,�. அ5ேவ அ-தி 
நிைல. அத# பிற� இ'த ேதா+ற பிரபXச தி% எ'த எPண.� இ%ைல. அ5ேவ 
பிறவி�ெப!$கடைல தாP1ய நிைல.   

                                  Qய கைலத%. 23.5.11 

 நா# எ#ப5 ெவ-� அைடயாள� ம�,ேம! இ'த அhUதி த#ைமைய அைடய 
வி!�6பவ�க4 த$களி# அைன 5 அைடயாள$கைளS� விட ேவP1யதாக 
இ!�கிற5. இ'த அைடயாள உலகி% தா# யாெர#ற அைடயாளமி#றி( 
உ$க94 )  நிராதரவாக நி+��ெபாRேத, அhUதி நிைல 5ல$�கிற5.அ5 ஒ! 
மாச+ற ெவளி. அ$� எ'த க! 5 நிழ[� இ#றி �ய நிைல 
வா8���ேபாRேத இ5 நிகlகிற5. எவ� ஒ!வ� தன��4 எ'த மாQம!\மி#� 
ஒ! �ய நிைலயி% இ!�க .1கிறேதா அவேர அ'த அTUதியா% 
ஆச�ீவதி�க�ப�டவராகிறா�. இ'த அhUதி எ#ப5� மி#ேனா�ட தி# 
ெவளிேநா�கிய ேதட% .1\+- மீP,�  த# 2ல நிைலயான அைமதி 
நிைல�ேக( உ4 ேநா�கி )  தி!�6த% எT� நிகlவா��.  அதாவ5 த# அைம�6 
கைலத%. இத+� ந�.ைடய நா# மன�U�வமாக ஒ�6த% தரேவP,�. இ'த 
மி#ேனா�ட தி# ெவளிேநா�கி பயண தி% ேகா1�கண�கான ஆP,க4 aட 
வ'த5 உ$க9ைடய நா# எT� அைடயாள த#ைம. அைத இனி ந� ேவPடா� 
என ஒ5��வ ��களானா% அத+��ய நியாயமான காரண� எ#னெவ#பைத 
ந�$க4 அத+� aறேவP,�. அதனா% உ$களிட� இ5வைர ந�$க4 எ�ப1 
நட'5 ெகாP��கேளா! , இ'த கண திலி!'5 உ$க4 நா# எT� 
அைடயாள த#ைமSட#ந�$க4 ஒ! ெவளி�பைடயான �ய த#ைமயி% 
பழ�த[�, எ%லா விஷய$கைளS� அதேனா,கல'5 ஆேலாசி�பத# 2ல.� 
உ$க4 ேதைவைய அதனிட� .# ைவ�பத# 2ல.� அ5 த#னிைறவைட'5   

தன5 அைடயாள ைத Qய கைலத% 2ல� கைல 5 விைடெப-�. அைத 
வி, 5 உ$க9ைடய நாைன க�டாய�ப, தி ச�மதி�க ைவ�பேதா, அ%ல5 
அைத மதியாம% ந�$க4 த#னி�ைசயாக ெசய% 
ப,வ5 எ#பேதா ேகா1�கண�கான வ!ட$க4 aட வாl'த ஒ!வைர ந�$க4 
அவமதி�கிற��க4 எ#ேற ெபா!4.  ந�$க4 க,� தவமி!'5 ஏக�ப�ட 
பிரய தன$க4 ெச85 ெபற�ேபாகிற அhUதி த#ைம எ#ப5 உ$களி# நா# 
எT� அைடயாள த#ைமயி# Qய�கைலத% எT� ஆன'த ைவேபாகேம! அைத 
ந�$க4 எZவள\ உ+சாகமாக ெகாPடா,கிற��க4 எ#ப5, உ$க9ைடய 
நானிட� ந�$க4 ெப+றி!��� அTமதிைய� ெபா- த5. 

 

          அக மன சமநிைல �8ைம. 24.5.11 
 

தியான தி# ெபாR5 நா# எT� க! 5!ைவS�, உண�ைவS� நம5 
2ல த#ைமயிட� சம��பண� ெச8வ5 எ#ப5 - நம5 2ல த#ைமயிட� இ'த 
சbர� சா�'த அைன ைதS� ஒ�பைட 5 வி,த% ஆ��. அ�ப1 
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ஒ�பைட���ேபாRேத, இ'த சbர உண�\க4, எPண அைச\க4 எT� திைர 
ந�$கி நம5 2ல த#ைமயான எ%ைலய+ற சமநிைலமி#ெவளி நம�� 
5ல�கமாகிற5. அ$� பா��ேபா# இ%ைல. அ�ேபா5 நம5 அக மன� சி- 
சலன.மி#றி ஒ! சமநிைல �8ைமேயா,,அதிகவன� எT� ெசயல+ற 
ெசய%நிைலயி% நி#- ெவ-� சா�சியாக நிைல ெபற ேவP,�. இ'த 
2ல த#ைமைய பரெவளி, {#ய�, ெவ+- ெவளி, பிர�ம�, அதிமன� என நா� 
ெபய��டா[� அ5 நம5 2ல த#ைமயா��. இ'த பிரபXச தி# 
2ல த#ைமS� அ5ேவயா��. அ'த (லி%தா# இ'த பிரபXச ெபா�ைமேய 
ஆ,கிற5.        

உயி��கட%. . 24.5.11 

 

நம5 Uமி ேகாள ைத Q+றி ஓ� படலமாக உயி��கட%  பட�'54ள5. இ'த  கடலி% 

வாR� சbர உயி�ன$க4தா# மர�, ெச1, ெகா1  ந�� வாlவன, நில� வாlவன, 

கா+றி% வாlவன யா\�. ேம+கPட உயி�ன$க4 சbரெமன�ப,பைவக4.இ'த 

சbர ைத a,களாக ெகாP, ஜ�வி 5 வ!பைவ உயி� ெச%களா��. ெவZேவ- 

சbர தி%, ெவZேவ- எPணி�ைகயி% ெச%க4. 

 ஒ! சbர தி% உ4ள ஒ�, ெமா த ெச%க9��� ஒ#-ட# ஒ#- ேநர1 

இைண�6 இ%லாம% ெதாட�'5 ப�ணாம நிைலயைட'5 வ!கிற5. ஒ! மைற.க 

ெவளி இைண�பாக சbர  வி! தி ம�,� நட�கிற5. இ'த இைண�6 ெச%களி# 

ெவளி இைண�6 ஆ��. 

 ெச%களி# உ4 இைண�6 எ'த சbர தி[� நட�பதி%ைல. அ5 நட�பத+� 

சbர தி# உண�வி% அைமதி நிைல ேவP,�. அ5 மனித சbர தி+� ம�,� 

வா8 தி!�கிற5. நம5 சbர தி% நட��� உண�\ த#ைமைய நிதான�ப, தி, 
நிதான�ப, தி ஒ! 64ளியி% எவரா% நி- த .1கிறேதா அ'த சbர தா% தன5 

சbர தி% உ4ள அைன 5 ெச%களி# உ4 இைண�ைப ஏ+ப, த .1S�. இ5 

நி+க-  

ஏதாவ5 ஒ! சbர� உயி�ழ��� நிகl\ ஏ+ப�டா% அ�சbர தி% உ4ள உயி� 
ெச%க4 சbர தி+� ெவளிேயS4ள இ'த  கடலி% கல'5 வி,� என ேதா#-கிற5. 

அைவக9�� அழிேவயி%ைல, மா+ற� ம�,ேம உP, என\� ேதா#-கிற5.  

அ�ப1 ெவளிேய-� ெச%க4 த$களிட� உ4ள தகவ[�ேக+ற தகவைம�64ள 

இன$களி% ேச�'5 விடலா�. ேம+கPட நிகl\க9�� அ'த'த இட தி% உ4ள 

சேீதாrண நிைலS� உதவிகரமாக அைமயலா�. 

 கிராம தி% ெப�யவ�க4 எ'த பா�ைபS� ெகா%ல�aடா5 எ#-�, 

அச�பாவிதமாக யாராவ5 பா�ைப�ெகா%ல ேந��டா% அ'த இட தி% oண.� 

நி+காம% �ர  விலகிவிட ேவP,ெமன ெசா%வா�க4. தவறி அ'த இட தி% நி#- 

வி�டா% ரா�- ேக5 ேதாஷ� உPடா�ெமன ெசா%வா�க4. 
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தியான நிைலயி%, அ%ல5 எPண ஓ�ட ைதS� உண�ைவS� கட'த நிைலயி% 

உ$களி% உ4ள அைன 5 ெச%க9� ஒேர லயமாக உ4 இைணவி% இைணவ5 

அhUதி நிைலயா��. 

 அ�ப1 ஒ#றாக இைண'5 ெசய%ப,�ெபாR5 அ5 ெபா!4நிைல கட'த {�Qம 

நிைலயி% நிைலெகா49�.  

அ5 {�Qம நிைலயி% >திரமாகி நி#றா% இ'த   கடலி[4ள அைன 5 

உயி�ன$களி[.4ள ஒ�, ெமா த ெச% ெதா�திையSேம அ5 {�Qம தி% 

இைண�கிற5.  

அ5 {�Qம சbர�. அைத திZய உட% எ#கிேறா�. இ'த {�Qம சbர தி% தா# 

6 த�, மகாவ �ர�, ேபா#ற அ-தி நிைலைய அைட'ேதா� எ'த அைடயாள.� இ#றி 
கல�கிறா�க4. அவ�கேளா, ந�$க9� கல�க .1S�.  

சாதக!�� ஒ! ெதளிவான உபாய�.25.5.11  

ந�.ைடய நா# எT� அறி\, உண�\ ம+-� சbர� சா�'த அைன ைதS� 
நம5 2ல நிைலயான மி#கா'த சமநிைல அைல தள திட� சரP 
ெச8S�ெபாRேத நம�� நம5 2லநிைல 5ல�கமாகிற5 எ#ப5 கPa,. 
நம5 நா# எT� ேபதைமைய ஒ! ெதளிவான உபாய தி# 2ல� சரP ெச8ய 
.1S�. நா� ந�ைம நம5 உட% ம+-� அவயவ$க4 ம+-� அைன 5 
ெச%க4,அைன 5 அi�க4 யாவ+ைறS� ஒளி த#ைம�� ெகாP,வ'5, 

நம5 ேதகேம ஒளியாக, நம5 உ4 உ-�6க9� ஒளியாக, நம5 6ல#க9� 
ஒளியாக, ந�.ைடய உடலி[4ள அைன 5 அi�க9ேம ஒளியாகி நா� ஒேர 
ஒளியாகி அ'த ஓளிைய நா� சம��பி த% ேவP,�. இ�ப1 சம��பி�ப தி# 
2ல� நம5 நா# எT� ேபைதைம சம��பண� ஆகிற5. இ�ப1 இ'த 
சம��பண� .1'த பிற� ஒ! �ய ஒளி ம�,ேம ந�மிட� மிXQகிற5. இ'த 
நா# எ#பதி# அைச\க4 எ5\� இ!�பதி%ைல.  

இ'த பிரபXச தி% ஒளி ஒ! தனி .த+ெபா!4.இ'த பிரபXச தி% உ4ள எ'த 
ஒ! ெபா!9� ஒளியி# ேவக ைத அைட'தா% அ'த ெபா!ேள மைற'5 
வி,� எ#ப5 இய+பிய% விதியா��.  

ஆகேவ உ$க4 ெசாgப� ஒளி ெசாgப� ஆக�,�.உ$க4 ெபா!� 
த#ைம ஒளி த#ைமைய அைடய�,�.  ஒ! நாளி% எZவள\ ேநர� இ'த 
�ய ஒளியாக ந�$க4 இ!�கிற��கேளா அ'த அள\�� உ$க9�� அhUதி நிைல 
ெந!$கி வ!கிற5.  

ைஹெட� தியானா.26.5.11 

இ'த  விதமான  தியான.ைற  இத+�.#  யாராவ5  ெச85  இ!�கிறா�களா 
எ#ப5   ெத�யா5 . நா#  இைத  .ய+சி  ெச85  பb�ைச  ெச8தி!�கிேற# . 
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ெதாட�'5  நி த�  தியான�  ெச85  வ!பவ�  யாராயிT�  இ'த  .ைறைய  

.ய+சி  ெச85  பா��கலா� . அhUதி  நி�சய�. தியான  பயி+சி  அறியாதவ�க4 

யா!� தய\  ெச85  இைத  .ய+சி�க  ேவPடா� .  

  .தலி%  நா�  எ'த  விதமான  ெபா!�களா%  உ!வா�க�ப�1!�கிேறா�  என  

கவனி�க  ேவP,� . மீP,� இ5 ( ந� உட% ) எ$�  5வ$கியேதா  அ$�  ெச#-  

கவனி�க  ேவP,�  தியான  .ைறயி% .  

நா� பலவித உட% உ-�6களா% ஒ#றிைண'5 இ!�கிேறா�. கPக4, கா5க4, 

2��, நா��, ப+க4, 2ைள,  மயி�க4, ேதா%, .5ெக[�6, ைகக4, விர%க4, 

நக�, தைசக4, நர�பிைழக4, �ர%வைள, hைரயீர%, இதய�, சி-ந�ரக�, ர த�, 

2�Q��ழ%, உண\��ழ%, இைர�ைப, க%�ர%, மPண�ர%, உதரவிதான�, 

பி த�ைப, Qர�பிக4, ெப!$�ட%, சி-$�ட% , மல��ட%, 2 திர�ைப, கைணய�, 

�ட%வா%, ெகாR�6, 206 எ[�6க4. ஆகியைவக4.  

ேம+கPட உ-�6க4 எ%லா� திQ�களா% ஆகியி!�கி#றன.  

ேம+கPட திQ�க4 210 வைகயான ெச%களா% உ!வா�க�ப�1!�கிற5. அதாவ5 

ந� உடலி% 210 வைகயான ெசய%பா,க4 நட�கி#றன.  

இ'த 210 வைக  ெச%க9� உ!வ தி[�, ெசய%பா�1[� வி தியாசமானைவக4. 

நம5 உட% 210 வைகயாக ெமா த� 75 1�%லிய# எPணி�ைக அள\ ெச%களாக 

இ!�கிற5.  

இ'த ெச%களி# �வியேல நம5 உட�6. இ'த ெச%க4 எதனா% உPடா�கிS4ளன 

என கவனி�ேபா�. இ'த ெச%களி# ெபா!� த#ைம எ#னெவனி% அைவக4 

2ல�a-களாக இ!�கி#றன. இ'த 2ல�a-களி# எPணி�ைக 

ெத�யவி%ைல. நாேம �கி 5�ெகாள ேவP1ய5தா#.  

இ'த 2ல�a-க4 ெவZேவ-  தனிம$களா% உ!வாகிS4ள5.அ'த 

தனிம$களி# எPணி�ைகS� நம�� ெத�யவி%ைல. அைதS� நாேம 

�கி 5�ெகா4ள ேவP1ய5தா#.  

ஒZெவா! அi\� 2#- வித த#ைமSட# இ!�ப5 நம�� ெத�S�. ேந� மி# 

5க4- எதி� மி# 5க4- நிைல மி# 5க4 இ'த 5க4க4 ெமா த� ந� உடலி% 

எZவள\ எPணி�ைக எ#ப5� நம�� ெத�யா5. அைதS� நாேம 

�கி 5�ெகா4ள ேவP1ய5தா#.  

இ'த நி��ரா# 5க4, 6ேரா�ட#  5க4,எல��ரா# 5க4 இைவக4 ஒZெவா#-� 

   உ!வாக பல இ�மி 5க4க4 ேதைவ எ#கி#றன� இய+பியலா�க4. அ'த இ�மி 
5க4க4 ெமா த� ந� உடலி% எZவள\ எPணி�ைக எ#ப5� நம�� ெத�யா5. 

அைதS� நாேம �கி 5�ெகா4ள ேவP1ய5தா#.  
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இ'த இ�மி 5க4, 5களாக\� அைலயாக\� இரP, வித த#ைமயி% இ!�பதாக 

�வாPட� திய� a-கிற5. கவனி 5�ெகா49$க4.   

1,  உட% உ-�6க4  

2, திQ�க4,  

3, 210 வைகயான 75 1�%லிய# ெச%க4,  

4, எPணிலட$காத 2ல�a-க4,  

5, எPணிலட$காத அi�க4,  

6, எPணிலட$காத அi�களி# 2வைக 5க4க4  

7, எPணிலட$காத இமமி 5க4க4. 

அதாவ5 நா�  ப%ேவ- உ-�6களாக இ!�கிேறா�,  

அேத சமய� பலவிதமான திQ�கலாக\� இ!�கிேறா�,  

அேத சமய� 210 வைகயான, ெமா த� 75 1�%லிய# ெச%களாக\� இ!�கிேறா�,  

அேத சமய� எPணிலட$கா 2ல�a-களாக\�  இ!�கிேறா�,  

அேத சமய� எPணிலட$கா அi�களாக\� இ!�கிேறா�,  

அேதசமய� எPணிலட$கா நி��ரா#, 6ேரா�டா#, ம+-� எல��ரா# 

5க4களாக\� இ!�கிேறா�,  

அேதசமய� எPணிலட$கா இ�மி 5க4களாக\� இ!�கி#ேறா�. 

நம5 உ4நிைலைய (அக நிைல )   7 விதமான ப�மாண$களி%, ந�ைம நா� அறிய 

.1S� எ#ப5 இத# 2ல� ெத�ய வ!கிற5 அ%லவா! 

நா� ந�ைம இ5வைர உட% உ-�6களாக ம�,ேம அறிேவா�. ம+ற த#ைமகைள 

நா� அறிய .ய+சி�பதி%ைல. ந�மிட� எ�ேபா5� ஒ! ெவளிேநா�கிய த#ைமயி% 

ம�,ேம ெசய%ப,� த#ைம�� பழ�க�ப�, ஆ�ப�1!�கிேறா�. ெப�ய, ெப�ய 

ெபா!�கைளேய ெப!�பா[� நா� கP, வ'54ேளா� ெவளியி%நம5 

6ல#களி# வழியாக.  நா� உ4 ேநா�கி பா��க ேவP,ெமனி% ஒ! hP த#ைம 

ேவP1யி!�கிற5. இ'த hP த#ைம கவன தி# 2லேம ெச5�கி எ,�க 

ேவP1S4ள5. இ#T� h�பமாக, இ#T� h�பமாக என hPைமயாக மிக 

hPைமயாக கவன ைத hPைம�ப, த ேவP1S4ள5.  கவன நிைலைய 

hPைம�ப, த உண�\ ஒ 5ைழ�க ேவP,�. உண�\ ெமலிதாக, மிக ெமலிதாக 

உண�\!� ெபாRேத இ5 சா தியமாகிற5. உண�\ ெமலிதாக மன� ஒ 5ைழ�க 

ேவP,�. மன� சதா ஏதாவ5 சXசலி 5�ெகாP1!��� ெபாR5 உண�\ 

அத+� ஈ, ெகா,�க ேவP1S4ள5. இ�ேபா5 உண�\� த1 ேத 

இய$�கிற5.ஆக! நிைலைம இ�ப1 தா# இ!�கிற5.  நம5 கவன நிைலைய 

hPைம�ப, த தியான� ஒ! தைல சிற'த பயி+சி .ைறயா��.   
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இனி தியான .ைற: 

 அதி காைல ேநர� மிக\� ந%ல5. காைல ஒ! நா#� மணி�� எR'5 ஒ! சி- 

எ�ச�ைச> ஐ'5 நிமிட ேநர� ெச85 வி�, உடலி% உ4ள அைன 5 ெச%கைளS� 

ந#றாக விழி�க ைவ 5, காைல�கட# .1 5 வி�, �ளி 5 தியான தி% 

அமர\�. ெவ�டெவளியாக இ!�ப5�, ந%ல கா+ேறா�ட வசதி உ4ள இடமாக 

இ!�ப5� அவசிய�. கிழ�� .கமாக அம�'5 தியானி�ப5� ந%ல5.  ஆசன தி+� 

ந%ல Q தமான ப,�ைக வி��ைப ம1 5 ைவ 5 அத# மீ5 வ�ஜிராசன� இ�, 

அம�'5 ெகா49$க4..தலி% 2�Q�பயி+சிைய ஒ! ப 5 நிமிட ேநர� 

ெச8S$க4.  

ஒ! ம'திர ேதா, 5வ$கலா�.  

அஸ ேதாமா ஸ கைமய;   

தமேஸாமா ேஜாதி�கைமய;  

மி! ேயா�மா அ�!த$கைமய:  

ஓ� சா'தி, சா'தி, சா'திஹி.   

 2�Q�பயி+சி:  

 வ�ஜிராசன திேலேய இ!  ைககைளS� இ,�பி% ைவ 5 உடைல 

.#T�,பி#T� அைச தவா- வாைய 21�ெகாP, 2�� 5வார$களி# 

வழியாக ெதாட�'5 2�ைச பீ8�சிய1�க ேவP,�. நம5 உடலி% க�மில வாS 

அதிகமாக ேத$கி கிட�கிற5. அைன 5 க�மில வாS�கைளS� ெவளிேய+-� 

வPண� ெதாட�'5 ( 2�ைச ெவளிேய+-வ5 ம�,� ேநா�காக ) பயி+சி ெச8த% 

ேவP,�. இ5 மPைடயிலி!'5 5வ$கி உட% .R�க உ4ள ஒZெவா! 

ெச%லி% உ4ள க�மில வாSைவS� ெவளிேய+-� வPண� .5� தP, 

hனியான 2லாதார திலி!'5 உடைல அைச 5,  அைச 5 2�ைச வ �சிய1�க 

ேவP,�. உட% .R�க பிராண வாS நிர�6� அள\�� இைத ெச8த% ேவP,�. 

இ�ேபா5 உ$க4 Qவாச மPடல� நிைற�க ெவ-� பிராண வாS ம�,ேம இ! த% 

ேவP,�.   

அ, 5 ஓ� எT� ம'திர ைத ஒ! ப 5 நிமிட ேநர� உ�ச�S$க4. இ'த ஓ� எT� 

ம'திர உ�ச��6 உ$க4 .5� தP, hனியான 2லாதார திலி!'5 ேம% 

ேநா�கி கிள�பி 6!வ ம தியான ஆ�ஞாைவ வ'தைடய ேவP,�. அதாவ5 

உ$க4 நர�6 மPடல தி% இ5 நட�கிற5. ப 5 நிமிட ேநர தி+��பி# ஒ! 

லய 5�� வ'5 வி,�. இ5 லய 5�� வ'5 வி�டைத நா� எ�ப1 ெத�'5 

ெகா4வ5 எ#றா%, உடலி# உ4 அZவ�ேபா5 சி- மி#ன% ெவ�, ேதா#றி 
மைறS�. இைதS� ச+- h�பமாக கவனி�பவ!�� ம�,ேம ெத�S�.  இ'த 

மி#ன% ெவ�, 5ல$�� ெபாR5 அ'த ஒளி த#ைம உ$க4 உடைல 
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ஆ�ெகா4கிற5 என அ� த�. அ'த ஒளி த#ைம தா# இனி ந�$க4 ெச%ல 

ேவP1ய உ$க4 பாைத. அTUதி த#ைம உ$களி% 5ல�கமாக ெதாட$கி 
வி�ட5 என ெபா!4.  

இ'த ஒளிதா# இனி உ$க4 �!. இ'த ஒளிதா# உ$க9�� வழிகா�1. இ'த 

ஒளியிட� உ$கைள ஒ�பைடS$க4.  

உ$க9�� .#னா% ஒ! ெபா#னிற ஆசனமி�, அதி% உ$க4 ஓளிைய 

அமரைவS$க4. அ'த ெபா#னிற பீட திலி!'5 உ$க4 ஒளி Qட�'5 ஒளிர�,�. 

இ�ேபா5 உ$க4 உயி� அ'த ஒளியி# ெபா-�பி% இ!�கிற5. ந�$க4 அத# 

அ1ைம. உ$க9�ெகன Qய வி!�6 ெவ-�6 இ%ைல. ந�$க4 ெவ-� சைத எ[�6 

ர த தா% ஆன ஜ#ம�. உ$க9�� எ%லாமாக இ!�ப5 அ'த ஒளிேய! அ'த 

ஒளியா% தா# ந�$க4 இ#- இ'த கதியி% இ!�கிற��க4. அ'த ஒளியிலி!'ேத 

ந�$க4 ேதா#றின ��க4. உ$க9�� எ'த ஆப 5 வ'தா[� இ'த ஒளிேய உ$கைள 

கா�கிற5. இனி எ�ேபா5� உ$கைள கா���. அ'த ஒளி�� ந�$க4 உPைமயாக 

நட'5 ெகா49$க4. உ$க4 சைத, எ[�6, ர த� அைன 5� ஒளியானா% ந�$க4 

அ5வா�� வி'ைத நிகR�.  

இ'த ஒளி, மாறாத5. மாச+ற5,எ'த ேநா�க.ம+ற5, அ5 �8ைமயான5, 

ப�Uரணமான5, .Rைமயான5, நிைறவான5, அ4ள அ4ள �ைறயாத5, 

எ#ெற#-� அ5 நிைலயான5. இனி உ$க4 �!வி# கால1யி% உ$க4 

தியான ைத ெதாட$�$க4. அ'த ஓ� எT� பிரணவ நாத� உ$கைள உ$க4 

�!ேவா, இைண�க�,�. ஓ� ம'திர ைத ெதாட�'5 உ�ச�S$க4. அ5 ஒ! 

அனி�ைச ெசயலாக ெதாட�'5 நட�க�,�. அ'த நாதேம உ$க4 ேவ4வி. 
ெதாட�'5 ஓ� ம'திர ைத உ�ச� 5�ெகாPேட தியான ைத ெதாட!$க4. 

இ�ேபா5 உ$க9��� உ$க4 �!\��� இைடயி% மானசகீமாக ஒ! 

வாைழயிைலைய ந�� ெதளி 5 அவ!�� பைடய% இ,� வைகயி% ேபா�, 

ைவS$க4. ந�$க4 இனி உ$க4 �!\�� உ$கைள சரP ெச8S� நிகl\ 

5வ$க�ப,�. ந�$க4 ஒ! சா�சி த#ைமSட� ம�,ேம ெசய%பட ேவP,�. ஓ� 

ம'திர உ�சாடன� ஒேர மாதி�யாக ஏ+ற� இற�க� இ%லா5 ஒேர லயமாக 

ஒலி�க�,�. இைத உ$க4 அனி�ைச மPடல� கவனி 5�ெகா4ள�,�. .தலி% 

உ$க4 உட�6 எ தைன வைகயான உ-�6களா% உ!வ�க�ப�,4ளேதா அ'த 

உ-�6கைள உ$க4 �!நாத�# .# அ'த வாைழ இைலயி% எ, 5 ைவS$க4. ( 

எ%லா� மானசகீமாக தா# ) " �!வான ஒளிேய எ#Tைடய இ'த அ$க$க4 

உ#னா% உ+ப தியா�க�ப�ட5. ந�யி#றி இ5 உ!வாக .1யா5.ந�யி#றி இ5 

உயி�வாழ .1யா5.  இைவகைள மீP,� உ#னிடேம ஒ�பைட�கிேற#. இ'த 

அ$க$களி% உ4ள பைழய விைனகைள ந��கி வி,வ �ராக! அ5 இனி 6திய 

ெபாலி\ட# ெசய%பட ஆச�ீவதி�பீராக! அைவக4 உ$கைள�ேபாலேவ ஒளி 
மயமாக�,�. அைவக4 உ$கைள�ேபாலேவ �8ைமயாக�,�. அ!4வ �ராக! என5 

க! 5!வான நா# என5 எ#பனேபா#ற என5 அறியாைமைய இ'த 

அ$க$களிலி!'5 ந��கி வி,வ �ராக! இ'த பிரபXச தி% உ4ள அைன 5யி�களி# 

அ$க$க9ட# உ$க4 .# இ!��� இ'த அ$க$கைள ெதாட�6 ப, 5வ �ராக! 

இ'த அ$க$கைள  உ$களிட� மன�U�வமாக ஒ�பைட�கிேற# 
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ெப+-�ெகா4வ �ராக! இைவக4 எ#-ேம உ$க9ைடய5தா#”. எனெசா%லி 
உ$க4 �!விட� இைலயி% உ4ள உ$க4 அ$க$கைள .Rைமயாக 

ஒ�பைடS$க4. 

அ, 5 உ$களிட� உ4ள அைன 5 திQ�கைளS� அ'த இைலயி% ைவS$க4. 

�!ைவ ேநா�கி,   
" �!வான ஒளிேய எ#Tைடய இ'த திQ�கைள உ#னா% உ+ப தியா�க�ப�ட5. 

ந�யி#றி இ5 உ!வாக .1யா5.ந�யி#றி இ5 உயி�வாழ .1யா5.  இைவகைள 

மீP,� உ#னிடேம ஒ�பைட�கிேற#. இ'த திQ�களி% உ4ள பைழய விைனகைள 

ந��கி வி,வ �ராக! அ5 இனி 6திய ெபாலி\ட# ெசய%பட ஆச�ீவதி�பீராக! அைவக4 

உ$கைள�ேபாலேவ ஒளி மயமாக�,�. அைவக4 உ$கைள�ேபாலேவ 

�8ைமயாக�,�. அ!4வ �ராக! என5 க! 5!வான நா# என5 எ#பனேபா#ற 

என5 அறியாைமைய இ'த திQ�களிலி!'5 ந��கி வி,வ �ராக! இ'த பிரபXச தி% 

உ4ள அைன 5யி�களி# திQ�க9ட# உ$க4 .# இ!��� இ'த திQ�கைள 

ெதாட�6 ப, 5வ �ராக! இ'த திQ�கைள  உ$களிட� மன�U�வமாக 

ஒ�பைட�கிேற# ெப+-�ெகா4வ �ராக! இைவக4 எ#-ேம 

உ$க9ைடய5தா#". எனெசா%லி உ$க4 �!விட� இைலயி% உ4ள உ$க4 

திQ�கைள .Rைமயாக ஒ�பைடS$க4. 

அ, 5 உ$களிட� உ4ள அைன 5 ெச%கைளS� ஓ� hPiடலா�கி, அ'த 

hPiடைல ( hP சbர� )  அ'த இைலயி% ைவS$க4. �!ைவ ேநா�கி,   
" �!வான ஒளிேய எ#Tைடய இ'த hPiட%  உ#னா% உ+ப தியா�க�ப�ட5. 

ந�யி#றி இ5 உ!வாக .1யா5.ந�யி#றி இ5 உயி�வாழ .1யா5.   இைத  மீP,� 

உ#னிடேம ஒ�பைட�கிேற#. இ'த hPiடலி%  உ4ள பைழய விைனகைள ந��கி 
வி,வ �ராக! அ5 இனி 6திய ெபாலி\ட# ெசய%பட ஆச�ீவதி�பீராக! இ#TPiட% 

உ$கைள�ேபாலேவ ஒளி மயமாக�,�. அைவக4 உ$கைள�ேபாலேவ 

�8ைமயாக�,�. அ!4வ �ராக! என5 க! 5!வான நா# என5 எ#பனேபா#ற 

என5 அறியாைமைய இ'த hPiட லிலி!'5 ந��கி வி,வ �ராக! இ'த 

பிரபXச தி% உ4ள அைன 5யி�களி# hP உட%க9ட# உ$க4 .# இ!��� 

இ'த hPiடைல ெதாட�6 ப, 5வ �ராக! இ'த hPiடைல  உ$களிட� 

மன�U�வமாக ஒ�பைட�கிேற# ெப+-�ெகா4வ �ராக!  இ#TPiட% எ#-ேம 

உ$க9ைடய5தா#". எனெசா%லி உ$க4 �!விட� இைலயி% உ4ள உ$க4 

ெச%களாலானhPiடைல .Rைமயாக ஒ�பைடS$க4.   

அ, 5 உ$களிட� உ4ள அைன 5 2ல�a-கைளS�  ஓ� hPiடலா�கி, அ'த 

hPiடைல ( hP சbர� )  அ'த இைலயி% ைவS$க4. �!ைவ ேநா�கி,   
" �!வான ஒளிேய எ#Tைடய இ'த hPiட%  உ#னா% உ+ப தியா�க�ப�ட5. 

ந�யி#றி இ5 உ!வாக .1யா5.ந�யி#றி இ5 உயி�வாழ .1யா5.   இைத  மீP,� 

உ#னிடேம ஒ�பைட�கிேற#. இ'த hPiடலி%  உ4ள பைழய விைனகைள ந��கி 
வி,வ �ராக! அ5 இனி 6திய ெபாலி\ட# ெசய%பட ஆச�ீவதி�பீராக! இ#TPiட% 

உ$கைள�ேபாலேவ ஒளி மயமாக�,�. அைவக4 உ$கைள�ேபாலேவ 

�8ைமயாக�,�. அ!4வ �ராக! என5 க! 5!வான நா# என5 எ#பனேபா#ற 

என5 அறியாைமைய இ'த hPiட லிலி!'5 ந��கி வி,வ �ராக! இ'த 
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பிரபXச தி% உ4ள அைன 5யி�களி# 2ல�a- hP உட%க9ட# உ$க4 .# 

இ!��� இ'த 2ல�a- hPiடைல ெதாட�6 ப, 5வ �ராக! இ'த hPiடைல  

உ$களிட� மன�U�வமாக ஒ�பைட�கிேற# ெப+-�ெகா4வ �ராக!  

இ#TPiட% எ#-ேம உ$க9ைடய5தா#". எனெசா%லி உ$க4 �!விட� 

இைலயி% உ4ள உ$க4 2ல�a-களாலானhPiடைல .Rைமயாக 

ஒ�பைடS$க4.  

அ, 5 உ$களிட� உ4ள அைன 5 அi�கைளS�   ஓ� hPiடலா�கி, அ'த 

hPiடைல ( hP சbர� )  அ'த இைலயி% ைவS$க4. �!ைவ ேநா�கி,   
“�!வான ஒளிேய,ஒளியான �!ேவ எ#Tைடய இ'த hPiட%  உ#னா% 

உ+ப தியா�க�ப�ட5. ந�யி#றி இ5 உ!வாக .1யா5.ந�யி#றி இ5 வாழ 

.1யா5.   இைத  மீP,� உ#னிடேம ஒ�பைட�கிேற#. இ'த hPiடலி%  உ4ள 

பைழய விைனகைள ந��கி வி,வ �ராக! அ5 இனி 6திய ெபாலி\ட# ெசய%பட 

ஆச�ீவதி�பீராக! இ#TPiட% உ$கைள�ேபாலேவ ஒளி மயமாக�,�. 

அைவக4 உ$கைள�ேபாலேவ �8ைமயாக�,�. அ!4வ �ராக! என5 

க! 5!வான நா# என5 எ#பனேபா#ற என5 அறியாைமைய இ'த hPiட 

லிலி!'5 ந��கி வி,வ �ராக! இ'த பிரபXச தி% உ4ள அைன 5யி�களி# அi 

hP உட%க9ட# உ$க4 .# இ!��� இ'த அi hPiடைல ெதாட�6 

ப, 5வ �ராக! இ'த hPiடைல  உ$களிட� மன�U�வமாக ஒ�பைட�கிேற# 

ெப+-�ெகா4வ �ராக!  இ#TPiட% எ#-ேம உ$க9ைடய5தா#. 

இ#TPiடைல உ$கேளா, க!ைண a�'5 

இைண 5�ெகா4வ �ராக". எனெசா%லி உ$க4 �!விட� இைலயி% உ4ள உ$க4 

அihPiடைல .Rைமயாக ஒ�பைடS$க4.அ, 5 உ$களிட� உ4ள 

எPணிலட$காத அi�களி# 2வைக 5க4களகைளS� தனி தனிேய 

தியானிS$க4. எதி� மி# 5க4களான எல��ரா# 5க4கேளா, 

இ�பிரபXசெம$�� பயணிS$க4. இ'த பிரபXச தி# 2ைல 

.,��களிெல%லா� .�1 ேமாதி த9�ப�,�. ந�$க9� ஒ!  எல��ரா# 5க4 

ஆகி வி,$க4. பிரபXச தி% உ4ள அைன 5   எல��ரா# 5க4கேளா,� a1 

உறவா,$க4. உ$களி# �!வி# ைகைய�பி1 5�ெகாP, 

இ�பிரபXசேம%லா� Q+றி வா!$க4. உ$களி# ெவளி ேநா�கிய த#ைம 

அகP, விகசி 5 வி�வைடய�,�. உ$க4 �!வான ஒளி ஓ1விைளயாட ேப�ட�( 

ெப! ெவளி )  ஏ+ப, தி�ெகா,$க4.  உ$க4 ��கல.� உ$க4 �!வி# 

��கல.� இைணய�,�. இைண'5 விைளயா1 தி�S$க4 இ!வ!�. அ, 5 

ேந�மி# 5களான எPணிலட$காத 5க4க9ட# உ$க4 �!வி# 5ைணேயா, 

ேந�மி# விைசயாகி இ�பிரபXச ைதேய உ$க4 ஒ! ேந�மி# 6ேரா�டானிட� 

ெகாP, வா!$க4. இத+�� இ�கண�, இ�கண� எT� இ'த oண ேநர� 

ம�,ேம ேதைவ. ஒ! ேபரPட பிரபXசேம ஒ! 5களி% அைசவைத காi$க4. 

அ'த ஒ! 5களி% ந�$க4 உ$க4 �! இ'த பிரபXச� 2வ!� அட$கி நி+கிற��க4 

எ#பைத காi$க4. இ$கி!'5 தா# இ'த ேபரPட பிரபXசேம உ!வான5. ஒ! 

.த% 6ேரா�டானிலி!'ேத இ'த ேதா+ற பிரபXச� உ!வான5. அ'த ைசS� 

5கைள கட'5 நிைல மி#னான உ$களிட� உ4ள எPணிலட$காத நி��ரா# 

5க4கேளா,  உ$கைள இைணS$க4. இ�ேபா5 ஒ! அைசவ+ற >த�பன நிைல 

உPடா��. உ$க9ைடய5 என க!த�ப�ட அைன 5� இழ'தாகி வி�ட5.இனி 
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எதேனா,� ேபதமி%ைல. இ5ேவ சமநிைல. இ5ேவ Uரண நிைல,எ%லா� ஒ! 

64ளியி% .1'5 வி�ட5. இனி அவனி%ைல அ5 ம�,�தா#.  இனி உ$க4 

�!வி# >திதி.       

அ, 5 இ�மி 5க4 நிைல. இ5வைர உ�ச� 5�ெகாP1!'த ஓ� ம'திர ைத 

நி- தி வி�,, வ�ஜிராசன� வி�, ப மாசன தி% அம�'5 இ! கர$களி[� சி# 

. திைர�பி1 5 .5� தP, ேநராக  ைவ 5 இரP, நாசிகைளS� விைட 5 

ச+- ேம% ேநா�கி நி- த\�. வல5 நாசி ச+- ��கலாக இ!�க�,�. 

2லாதார திலி!'5 உ$க4 6!வ ம தி வழியாக வல5 மPைட�ப�தி�� ஒ! 

ஒளி பாைத ெச%வைத கவனிS$க4. உட% சிறி5� அைசவி#றி தள� தி 
ைவ 5�ெகா4ள\�. ஒ! Uரண ஓ8\�� தயாராக அைன ைதS� ைவS$க4. 

உ$க4 6!வ ம தியி% ஒ! இ�மி 5கைள ெகாP, வா!$க4. அ5 அைசவ+- 

நி+�பைத கவனிS$க4. உ$களிட.� இ�ேபா5 எ'த வித அைச\� இ%ைல. எ# 

இ'த பிரபXசேம அைசவ+- நி+�பைத கவனிS$க4. இ$� கால� இ%ைல, இட� 

இ%ைல, ெபா!4 இ%ைல, ஒேர ஒ! அைசவ+ற இ�மி 5கைள தவிர எ5\மி%ைல. 

ந#றாக கவனிS$க4 அ'த இ�மி 5க9� இ�ேபா5 இ%ைல. அ$� ஒ! மி#ெவளி 
ம�,ேம இ!�கிற5. இ�ேபா5 உ$க4 �! த#ேனா, உ$கைள 

இைண 5�ெகா4கிறா�. இனி ந�$க4 ேவ- உ$க4 �! ேவ- அ%ல! இ5ேவ 

இ�மிையS� கட'த அைல நிைல. இய+பியலி% ெசா#னா% மி#கா'த 

அைலநிைல. இ'த பிரபXச தி# 2ல சbர.�, உ$க4 2ல சbர.� ஒ#ேற தா#. 

அ5ேவ திZய  சbரெமன�ப,வ5. 

�றி�6 :  ந�$க4 உ$களி[4ள மீ�சி- அளவான ஒ! இ�மி 5கைள கவன� 

ெகா4ள .1S� ெபாR5 அhUதி நிைல உ$க9�� வா8�கிற5.   

நா#  ஒ8\ ெப-கிேற#. 27.5.11 

என�� எவ� மீ5�, எத#மீ5� வி!�ேபா ெவ-�ேபா 
இ%ைல.காரண�இ#றிெதாட�'5 வ!� எPண$களி# பி#னா% அைலவ5 

சலி�பாக இ!�கிற5 .அதனா% எ#ன பிரேயாஜன� எ#-� ெத�வதி%ைல.  இ'த 
உடலி[4ள உண�\க9� அ�ப1 தா#. இவ+ைற எவ# ேக�டா#. ச+- Q�மா 
இ!'தா% ஆகாதா? எ#ைன�ேக�, எவ!� எ#ைன ெப+றா�களா? எவேரா 
ெப+றத+� நா# ப,கிேற#. என�� எ'த எPண ஓ�ட.� ேவPடா�.எ'த 
உண�\� எ#ைன ெசா�ய ேவPடா�. நா# Q�மா இ!'தா[� உண�வி% 
ஏேதா ஓ�ட தி% நைம�ச% ஏ+ப,கிற5.  எ�ேபா5 நா# Uரண ஓ8வி% இ!�ப5? 

இ5 Q'தர தி+� ெகா,�க�ப�ட தPடைனயா? என�� ேபா5�. எ%லா� 
ேபா5�. எ#ைன இதிலி!'5 வி,வி 5�ெகா4ளேவ வி!�6கிேற#. 
இ'த  நி�வாக திலி!'5  எ#ைன  வி,வி 5�ெகா4கிேற# . 

இைதெய%லா�  எவ#  நி-வினாேனா அவனிடேம  இைத   

ஒ�பைட 5  வி�,  ேபாகிேற# . இ5  என5  ராஜினாமா .ேபா5�   நா#  ஒ8\ 

ெப-கிேற#. இனி இ5 அவ# நி�வாக�. இைத நி-வியவ# இனி 
கவனி 5�ெகா4ள�,�. நாைளேய நா# ம��பதாக இ!'தா[� நா# 
நி�மதியாக ம��ேப#. இ%லாத ஒ#ைற இ!�பதாகஅறியாைமயி# ேபதைமயா% 
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பாவி 5 வ'5 பல வ!ட$க4 ஒ! கிற�க தி% ஓ1 வி�ட5, வ �ணாகிவி�டன 
நா�க4. அறி\4ேளா� விழி 5�ெகா4க!  

நா# எ#ப5 எ#ன : அ-தி உPைம . 27.5.11 

 உயி�க4  அைன 5�  ெச%கைள  ைமய�ப, திேய  நட�கிற5 . சbர� எ#ப5 
இ'த உயி�க4 வாR� a,. ஒ! சbர தி% உ4ள பாக$க4 யா\� இ'த 
ெச%கலாேலேய க�ட�ப�1!�கிற5.  ஒ!  தாவரமானா[� , ஒ!  ஊ�வன  

உயி�யானா[� , ஒ!  பற�பன  உயி�யானா[� , ஒ!  ந��வாl  உயி�யானா[� , 
ஒ!  வில$�  ஆனா[� , ஒ!  மனிதனானா[�  இ5ேவ  அ1�பைட .  

ஒ!  ெச%  ஓ!டலி  என   5வ$கி   பல  ெச%  ஓ!டலி  என  ப%ேவ-  

உயி�ன$க4  அைமகி#றன ! இ5ேவ  ப�ணாம  ப1.ைறSமா��. இதி%  

ஒZெவா!  உயி�ன தி+��  ஒZெவா!  விதமான  6ல#க9� , அத+�Pடான  

hக�\  திறT�  அைமகிற5 . ஒZெவா!  உயி!���  இ'த  பிரபXச�  

ஒZெவா!  மாதி�யாக  ேதா+ற�  த!கிற5 இதி%  மனிதT��   ஐ�6ல#க4 . 
அ'த  ஐ�6லனி#  hக�\�ேக+றவா-  இ'த  பிரபXச�  அவT��  ேதா+ற�  

ெகா4கிற5 . . ( ந�ைம�ெபா- தவைர இ!  ேவ-  நிைலக4 :  க�6லனா�� 
 நிைல  ( visibility) க�6லனாகா  நிைல  ( invisibility ) மி#கா'த  அைலவ�ைசயி% 400 
.த%  650 நாேனாமீ�ட�க4  வைர  அைலந�ள�  ம�,�  ஒளியைலக4  ந� 
 கPi��  6ல�ப,� . இ�பா%  6ற  ஊதா  கதி�கைளேயா  , அ�பா%  அக�சிவ�6 

 கதி�  வ �சிைனேயா  நா�  கPடறிேயா�.)  இ'த  பிரபXச தி%  இ#T�  மனித#  

அறிய  .1யாத  விஷய$க9�  இ!�க தா#  ெச8கிற5 . மனித#  காi� 
இ'த  ேதா+ற  பிரபXச�  ெவ-� அைல த#ைமகளா%  ஆன5 . அவTைடய  

விேசஷ  6ல#களாேலேய   இ�ப1, ெபா!�களாக  அவT��  ேதா+ற�  த!கிற5 .  

இ�ப1  ெவZேவ-  விதமான  6ல#க4  உ4ள  உயி�க4  ேதா#-வத+�  

காரண�  எ#ன? இத+�   அைவகைள  ேதா+-வி���  ெச%களிடேம  தா#  

காரண ைத  ேதட  ேவP1S4ள5 . ஒ!  ெச%  ஓ!டலி  என  இ!'த5  

அைவக4  பல  ெச%க4  ஓ!டலி  என ப�ணாம.ற காரண�  எ#ன ? அ'த  

ெச%க9��  ஏேதா  ஒ!  ேதட%  இ!�ப5  தா#  காரணமாக  இ!�க  .1S�. 

 அ5  ெதாட�'5  வாழ விைழகிற5. இ!  ேவ-  ெச%களி#  அ1�பைட  ேதைவ  

ஒ#றாக  இ!�பதா%  அைவக4  இய%பாக  இைண'5  ேவ-ட% எ,�கிற5. 

ெச%லி#  உட%  அைம�6  எ#ப5  அத#  பா5கா�6  த#ைமைய  ெகாPடதா�� 
. இ�ேபா5  பல  ெச%க4  ஒ#றாக  a,�ெபாR5  அத#  உடலைம�6  அத# 
a�ட தி+ேக+றவா-   மா+ற�  கP,  பா5கா�6 த#ைமயி[�  ஒ!  ெதாழி%  

h�ப  .#ேன+ற�  காPகிற5 . இ5  ப�ணாமமாக , ப�ணாமமாக  ெச%களி#  

எPணி�ைக  a1�ெகாPேட  ேபா8  சbர$க4  மா+றமைடகி#றன ! aடேவ  

த+பா5கா�6  ெதாழி%  h�ப  திறT�  a1�ெகாPேட  வ!கிற5 .  
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ெச%களி#  அ1�பைட த#ைம  ஒ!  ேதடலாக\� , அத#  சbர த#ைம  

பா5கா�ைப  உ-தி�ப, 5வதாக\�  அைமகிற5 . இ'த  ெச%களி#  பா5கா�6 
த#ைமயி#  காரணமாகேவ  இ தைன  வித  சbர$க4 , இ தைனவித  6ல#  

அைம�6க4.ஒ!  மனித சbர�  கி�ட த�ட  அைன 5யி�  அTபவ$கைளS�  

கட'5  தா#  வ'தி!�கிற5 . அவ#  கட'5  வ'த  ப%  உயி�( சbர )   பா5கா�6  

ெதாழி%  h�ப$கைளS�  தன5  சbர  பாக$களாக\� , பல   ‘தகவ%களாக’  

நிைனவக தி[�  ேசமி 5  ைவ தி!�கிற5 . இ'த  சbர தி#  .R  கவன.� , 
ெதாழி+பா,க9�  த+பா5கா�6  ம�,ேம ! 

 ேவ-  ெசய%  இவ#  6�வதாயிT�  அைவக9�  அ1�பைடயி%  

த+பா5கா�ைப  உ-தி  ெச8வதாகேவ  காண�ப,கிற5 . இ#ைற��  

இ5ேவ (த+பா5கா�6 ம�,ேம  )வாl�ைக  .ைற  எ#றாகிவி�ட5 . 

இ'த  சbர�  த#T4ளி!'5  த#ைன   வ1வைம 5  இய�கி�ெகாP1!���  

அ'த  ெச%கைள  மற'5  வி�ட5 . மற'த5  ம�,ம%ல ! இ'த  உPைமைய 

( ெசா#னா%)  ஏ+-�ெகா4ளாத  சbர$க9�  உP, . அ'த  ெச%க4  எ'த  

ேதட[�காக  இ'த  சbர$கைள  தாP,�  பயண தி%  ேம+ெகாPட5  எ#ப5  

அத#  ேதட%  .1'5 – ‘இ�ேபா5  நிைறவாயி!�கிற5, இனி  எ5\�  ேவPடா�’-

  என  அைன 5  ேதட%கைளS�  எ�ேபா5  .1 5�ெகா4கிறேதா  
அ5வாக தா#  இ!�க  ேவP,�  அத#  ேதட%. .  

அத#  பயண5வ�க�  ஒ!  ேதட%  எ#ப5  ம�,�  ெத�கிற5 . அ5  எ#ன  

ேதட%  எ#ப5  6�வதி%ைல  நம�� . அனா%  அத#  ேதட%  .1Sமிட�  

ெத�கிற5 . அதனா%  அத#  ேதட%  இ5தா#  என  உ-தி  ெச8ய�ப,கிற5  

ந�மா% .  

த+பா5கா�6 .ைன�6 ெதாழி% h�ப� வி! தியாக, வி! தியாக அ5 
சbர 5�� சbர� வித விதமான 6ல#களாக அபிவி! தி அைட'5 வ'54ள5. 
உண�\க4 சbர தி+� ஏ+ப�ட காரண.� இ�ப1 தா#. இட� ெபய�'5 நக!� 
ஆ+ற% அைம'த5� த+பா5கா�6 .ைன�பினா%தா#.  

இ'த சbர$களி# உ4ளி!��� ெச%களி# ெசய%பா,க4, த$கைள ெதாட�'5 
உ+ப தி ெச85 ெகா4வ5�,ேதட[� தா#.  

இ'த சbர தி+� ெவளியி% த�ப ெவ�ப நிைலகளி# ஏ+ற இற�க தா% 
ெச%க9�� ஏ+ற {ழலாக இ!�பதி%ைல. சbர� எ#ப5 இைவக4 வாழ 
வாகான த�ப ெவ�பமா8 அைம 5�ெகா4ள .1கிற5.  

.தலி% த�ப ெவ�ப {lநிைலகளிலி!'5 கா�பா+றி�ெகா4ள ேவP1ய நிைல 
வ'த5. அ, 5 த$கைள�ேபா#ற ம+ற இன$களிடமி!'5 கா�பா+றி�ெகா4ள 
ேவP1ய நிைல வ'த5.அ, 5 மனிதT��, பாவ� அ, த 
மனிதனிடமி!'ேத த#ைன  கா�பா+றி�ெகா4ள ேவP1ய நிைல வ'த5. ஒ! 
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மனித�பிறவியாவ5 தன�� இ#ெனா! மனிதனா% உயி!�� ஆப 5 
எ�கால தி[� ஏ+�ப�டதி%ைல என ெசா%ல .1யா5. அ�ப1 ஒ!வ� 
ெசா%கிறா� எ#றா% அவேர த+பா5கா�6 ெதாழி% h�ப தி% தைல சிற'5 
விள$�கிறா� எ#- ெபா!4.  

இ'த சbர ஜ�வ#க9�� அறி\ ஏ+ப�டத+� காரணேம ெச%க9�கான 
த+பா5கா�6 .ைன�பா%தா#. இ#- அ'த அறிவி# உ�ச� எ#ன எ#ப5 
மனித �ல தி% நட��� அ#றாட ெச8திகளி%    கP, ெகா4ளலா�. 
 உ$க4 �,�ப அைம�6, ச2க அைம�6, அரQ அைம�6, உ$க4 மத அைம�6, 

ஜாத�ய அைம�6, க�சி அைம�6, இ5 ேபால பல அைம�6க9� உ$க4 ெச%களி# 
பா5கா�6�காக உ!வான5தா#. இ'த அைம�6க4 ஏ+ப, 5� ச�ட 
தி�ட$க9�, அைத மீ-த[�, அத+� தPடைன அளி த[�, பி# 
த�விரவாத�  ேதா#-த[� இ'த ெச%களி# த+பா5கா�6�காக 
நட�பைவக4தா#.  
 

இ'த ெச%களி# ெவளி�6ற ெசய%பா,க4, Qய பா5கா�6, இன வி! தி, உண\ 
இைவகைள .# நி- தி நட�கிற5. இைவகளி# உ�6ற ெசய%க4 ேதட% எT� 
த�விர கவன� ம�,ேம! உ�6ற தி% கவன� 
எT�த�விரநிைலஇ!�பதாேல ெச%க4இைண'5a�டமாக ஓ!டலி%  

ெசய%ப,� ெபாR5 விதவிதமான 6ல#க9�, விதவிதமான உண�\க9�, விதவி
தமான அறி\ நிைலக9� ம+-� நகர, நட�க, ஓட, ந�'த, பற�க எT� 
ெசயலா+ற%க9� வி! தியாகி#றன.  
 

இ'த மனித பிறவி�� ஏ+ப�1!��� அ தைன வித அறிவா+ற%,நிைனவா+ற%, 

உண�வா+ற%, ெசயலா+ற% ஆகிய அைன 5 வித ஆ+ற%க9� நம5 
வாl�ைகயி# ஒ! ப�க வள��சியா��. அ, த ப�க வள��சி எ#ப5 ஒ! த�விர 
கவனமாக ம�,ேம இ!�கிற5. அதி% எ�ேபா5� மா+ற� ஏ+ப,வதி%ைல.  
 

இ'த உயி�# ஆதி ேதட% எ#ன எ#பைத ேகா1, ேகா1யாக 
இற'5  ம1S� இ'த மனித �ல� கவனி�பதாக இ%ைல. ஒZெவா! இன 
சbர தி[� இ'த 2ல நிைலயான த�விர கவன� 'அனி�ைச மPடலமாக' இ!'5 

ெசய%ப�,�ெகாP1!�கிற5.  

இனி வலி எ#கிற உண�சிைய�ப+றி பா��கலா�. இ'த வலி எT� உண��சி 
உ$க4 சbர தி+� தாேன தவிர உ$க4 உடலி[4ள ெச%க9�� கிைடயா5. 
ஆ�, ெச%க9�� உண�ேவ கிைடயா5.  உண�\ எ#ப5 ப% ேவ- சbர$க9�� 
ம�,�தா# உP,. 

 இ'த சbர உண�ைவ ைவ ேத 'நா#' எ#கிற க! 5! உ!வான5. இ'த 
சbர ைதேய நா# என அபிமான�  ெகா4கிேறா�. இ'த சbர தி+� ஒ! உயி� 
ம�,ேம உP, என\� வலிேவா, எPiகிேறா�.  

ஒ! ெச%லி# அ1�பைட வாl\ ேதட% எ#பதாக இ!�கிற5. அ5 ஒ! 
தாவர தி% உ4ள ெச%லானா[� ச�, ஒ!  மP   6R  உடலி[4ள 
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 ெச%லானா[�  ச� , மனித  உடலி[4ள  ஒ!  ெச%லானா[�  ச� 
 அ�ப1 தா#  இ!�கிற5 . ஆைகயா% , ந�$க4  உ$க4  சbர ைத  க!தி  எ$கள  

 ‘மனிதஇன�’  என  ெசா%வ5ேபால  – அ'த  ெச%க9��ஒ!  இன�   உP,  அ5 
 ெச%லின� . அ5  இ'த  Uமி   மீ5  உயி�  மPடலமாக  இ!�கிற5 . ஆக ! 
அைன 5யி!�  ஓ�ன�தா# .  

இ'த  6வியி#  மீ5  உயி�  என  எ, 5�ெகாPடா%  ஒேர  இன�  அ5 
 ெச%லின� . இதனாேலேய  த#நிைலSண�'த  மகா#க4  ஜ�வ கா!Pய� 
 வள� தா�க4 .வ4ளலா� “வா1ய  பயிைர  கPடேபாெத%லா� , வா1ேன# ” 
எ#றா� . தாSமானவ� : “யா\யி!�  இ#6+றி!�க  நிைன�ப5ேவய%லாம%  ; 

ேவெறா#றறிேய#  பராபரேம ” எ#கிறா� . ‘ ெவளியி%   நடமா1னா%  aட 
 கPi��  ெத�யாத  சி+-யி�க4  காலி%  மிதிபட  ேவP1யி!���’  என 
 பய'5  �ைக��4ேளேய  வாl'5  வ'த  சமண�க4. 

 நாேமா  இ'த  சbர தி%  உPடா�� உண��சிக4  தா#  இ'த   

 வாl�ைகேய  எ#ெறPணி  வாl'5  வ!கிேறா� . அனா% , ந�  வாlேவா 
 உண��சிக4  அ+ற  ஒ!  தள தி%  ேதட%  எT�  த�விர  கவன�  எT� 
 த#ைமயி%  உ4ள5 .  

உ$க4  உடலி[4ள  ெச%களி#  ெவளி  இைண�ேப  சbரமாக  உ!ெவ,�கிற5 . 
அைன 5  ெச%களி#  உ4  இைண�6  அhUதி  நிைலயாக  அறிய�ப,கிற5. 
அ�ேபா5 உ$க4  ெச%களி#  ேதட%  கPடைடய�ப,கிற5 . 

 உ$க4  ெச%களி#  உ4  இைண�ைப  ஏ+ப, த - அத#  ெவளி  இைண�பான 
 ‘நா#'  எT�   க! 5!  கைலத%  ேவP,� . ‘நா#'  எT�  சbர�  சா�'த 

 உண�\ த#ைம ஒ,$க  ேவP,�இ'த‘நா#'  எT�சbர  அபிமான ைத    
வி�,விட  ேவP,�. 

                நம5 சbர தி# மி# நிைலக4. 28.5.11 
 

நா� அைனவ!� அi�களா% க�ட�ப�1!�கிேறா�. இ'த பிரபXச தி# 
அ1�பைட அல�� அi�கேள! ஒ! அi எ�ப1 ெசய%ப,கிறேதா அத# 
அ1�பைடயி% தா# நம5 சbர.�  ெசய%ப,கிற5. இ'த சbர தி% ஏR வித 
ச�கர$க4 நம5 ேயாக { திர$களி% ெசா%ல�ப�,4ள5. 1, 2லாதார ச�ரா, 2, 
>வாதிrடான ச�ரா, 3, மணி�Uரக ச�ரா, 4, அனாஹத ச�ரா, 5, விQ தி ச�ரா, 6, 
ஆ�ஞா ச�ரா, 7, சக>ரார ச�ரா. இ'த ச�ரா என�ப,வ5 உடலி% ஒ! ெபா!ளாக 
( அவயவமாக ) இ%ைல. ஆனா% உ$க4 உடலி[4ள மி#த#ைம வைகக4 
ெசய%ப,� ைமய$களாக இ5 இ!�கிற5. 
   

1, 2லாதார ச�கர�: இ5 உ$க4 .5� தP1# அ1�ப�தியான, ஆசன வாயி# 

அ!ேக அைம'54ள5. உட% ஆேரா�கிய�, த+பா5கா�6 ஆகியவ+-�� இ'த 

ச�கர தி# ெசய%பா, .�கியமாகிற5. இ5 நா#�  இதl  தாமைர.  
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2, >வாதிrடான ச�கர�: இ5 ஆP, ெபP  �றி பாக தி% இன வி! தி 
உ-�6கைள ஒ�1 அைம'54ள5. இ5 இன வி! தி, அ1�பைட உண�சிக4, 

ஆகியவ+-�� காரணமாக அைமகிற5. இ5 ஆ-  இதl  தாமைர. 
  
3, மணி�Uரக ச�கர�: இ5 உடலி% ெதா�69�� கீl வயி+-�ப�தியி% 
அைம'54ள5. இ5 ஜ�ரண�, ெசயலா+ற ேதைவயான ச�தி ேபா#ற 

ெசய%பா,க9�� காரணமாகிற5. இ5 ப 5  இதl  தாமைர. 
    
4, அனாஹத ச�கர�: இ5 சbர தி# ெநXQ�ப�தியி% அைம'54ள5. அ#6, 

க!ைண ேபா#ற உண�\க9�� காரணமாகிற5. இ5 ப#னிரP,  இதl 
 தாமைர. 
 

 5, விQ தி ச�கர�: இ5 மனிதனி# ெதாPைட�ப�தியி% அைம'54ள5. 
ேப�Q திறT�, அ, தவ!�� ஒ#ைற விள��� திறT� இ'த ச�கர தா% 
நி�வகி�க�ப,கிற5. இ5 பதினா-  தாமைர  இதlக4. 

 

6, ஆ�ஞா ச�கர�: இ5 இ! 6!வ ம தியி% நம5 இரP, நாசிக9� 
ச'தி��மிட தி% அைம'54ள5. இ5 a�ைமயான, ெதளிவான 6ற�பா�ைவ, 

ம+-� அக  பா�ைவ   ஆழமான  ச�திக4 , ஞான  ெதளி\  ஆகியவ+-�� 

காரண�  ஆகிற5. இ5  இரP,  இதl  தாமைர. 
 

7, சக>ரார  ச�கர�:  இ5  தைலயி#  உ�சி�ப�தியி%  அைம'54ள5 . ஆ மா 
 ஞான�  , அhUதி  நிைல ஆகிய ச�திக4 இ'த  ச�கர தா%  ெபற�ப,கிற5 . இ5 
ஆயிர�  இதl  ெகாPட  தாமைர.  
 

நம5 சbர தி%  சக>ரார  ச�கர� மி#கா'த அைல தளமாக 
ெசய%ப,கிற5.அ, 5 நி��ரா# ைமயமாக ெசய%ப,வ5 நம5 இதய தி# 
ைமய�ப�தியா��. இ'த இட ைத ேயாக { திர தி% வ!� 7 ச�கர$களி# 
ப�1யலி% வரவி%ைல. அ, 5 6ேரா�டா# ைமய� ஆ�ஞா 
ச�கரமா��. அ, 5  விQ தி ச�கர�,அனாஹத ச�கர�,மணி�Uரக 
ச�கர�,>வாதிrடான ச�கர�,2லாதார 
ச�கர�ஆகிய இ'தஐ'5  ைமய$க9� எல��ரானி#(orbit)  Q+-�பாைத ஆ��.  
 

இனி நம5  தியான தி% நிகR� இ'த மி# ேபா�ைக கவனி�ேபா�. நா� நம5 

.5� தP, அ1 hனியான 2லாதார திலி!'5 நம5 இ!�6 

நிைலைய 6!வம தியி[4ள ( 6ேரா�டா# -ேந�மி# - ைமய ைத) 
ஆ�ஞாைவ ேநா�கி  ஒZெவா! எல��ரா# Q+-�பாைத ச�கர தி[� சிறி5 

ேநர� இ! தியி!'5 ேம%ேநா�கி ெச[ த எதி� மி#னான எல��ரானி# 
ெசய%பா,க4 �ைற'5�ெகாPேட வ'5 ( 6ேரா�டா# -ேந�மி# - ைமய ைத) 
ஆ�ஞாைவ வ'தைடகிற5. உ$க4 இ!�6நிைல  
இ�ேபா5 உ$க4 6!வ ம தியி% ம�,� இ!�பைத உண�வ ��க4.  
 

எவ� ஒ!வ� ெதாட�'5 இ'த நிைலயி% இ!�கிறாேரா அ'த இட தி% பல 
அதிசய நிகl\க4 நட'தி!பதாக பல மகா#களி# வாl�ைக நிகl\களிலி!'5 
ெத�ய வ!கிற5. இ5 அ'த 5 ( எல��ரா# Q+-�பாைதயி# பயனான ) உட% 
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ஆேரா�கிய�, த+பா5கா�6,இன வி! தி, அ1�பைட உண�சிக4,ஜ�ரண�, 
ெசயலா+ற ேதைவயான ச�தி,ேப�Q திறT�, அ, தவ!�� ஒ#ைற விள��� 
திறT� ஆகிய நா# எT� அைன 5 சbர� சா�'த உண�\கைளS� நா� 
ஒ�பைட���ேபாRேத அ'த அhUதி நிைல 5வ$�கிற5. 
 
 அ, 5  6!வ  ம தியி[4ள  6ேரா�டா#  ைமய தி%  உ4ள  இ!�6  நிைல 

 இ�ேபா5  ஒளிமயமாக  ஒளி!� .  இ�ேபா5  அ'த  ஒளி  இய$க  ஆர�பி��� .( 
இ5வைர  உ$களி#  இ!�6நிைளயான5  எல��ரானி#  தள$களி% 
 ெசய%ப�டதா%  உ$க9��  2வித  கால$க4( ேந+-,இ#-,நாைள )   க! தி% 
 இ!'த5 . இ�ேபா5  எல��ரானி#  ெசய%பா,க4  நி#-  ேபானதா% 
 உ$களிட�  ேந�  மி#  த#ைமS�  , நிைல  மி#  த#ைமS�  ம�,ேம  உ4ள5. 
ஆைகயா%  இ�ேபா5  அ'த  2வைக  கால த#ைம  ெசய%படாநிைல  உ4ள5 .  
 

இ�ேபா5  இ�கண� , இ�கண�  எT�  இ'த  oண  காலநிைல 
 ம�,ேம  ெசய%ப,�.  ஒளி  இய$க  ஆர�பி த\ட#  உ$க4 

 இ!�6நிைலS� அகP,  வி>வgப�  எ,��� . ஒ!  எ%ைலய+ற 
 த#ைமயி%  உ$க4  இ!�6  நிைல  வி�வைட'5  ெகாPேட  ேபா�� . ந�$க4 
 இ�ேபா5  ஒளிgபமான  ெவளியாகி  வி,வ ��க4 .  
 

அ, 5  நிைலமி#  காலமான  இய�கம+ற , அ%ல5  இய�க�  கட'த   காலநிைல 
 5வ$�� .  அ�ேபா5  ந�$க4  ஒ!  (still) நி- த  நிைலயி%  அ�ப1ேய 
 அைன 5வித  இய�க$கைளS�  நி- 5த%  ேவP,� . கால�, இய�க�, 

உண�\, எPண� ஏ5மி#றி நிைலயாக ( still ) உ$க4 இ!�6ண�ைவ நி- த -
உ$க4 6!வம தியிலி!'5 இ!�6 த#ைம உ$க4 இதய தி# ந, 
ைமய 5��வ'5 ேச!�. இ'த இதய ைமயேம உ$க4 நி��ரா# ( நிைலமி#-
சமநிைல ) தளமா��. இ$� உ$க4 இ!�6நிைல ப�Uரண இ!�6 த#ைமைய 
அைடகிற5. அ5 நிைறவான .+-ண�\. ெதாட�'5 மணி�கண�காக இதி% 
லயி��� சாதக!�� பலவிதமான 'இ! தி ஆ+ற%க4' ைக�a1 வ!கிற5. 
இைவகைளேய சி 5க4 என அைழ�கி#றன�.   
இைதய, 5 பலநா�க4 ெதாட�'5 இ'த ைமய தி% நிைல நி+பவ!�� அ, த 
நிைலயான  மி#கா'த அைல தளமான சக>ரார ச�கர தி% உ$க4 இ!�6 
நிைல நி+கிற5. இ$� அhUதி நிைல வா8�கிற5. இ'நிைல அைட'ேதா!�� 
இனி பிற�பி%ைல. இ5ேவ அவ�த நிைல. இ'த நிைலைய அைட'த 
மகா#க9��  இ�பிரபXச� நம�� ேதா+ற� த!வ5 ேபால உ!வ$களாக 
ெத�யா5. ஒேர அைலகளாக அவ�க9�� ெத�S�. அதாவ5 இ�பிரபXச தி# 
உPைமயான ேதா+ற� ெத�S�. காரண�, இவ�க9�� {�Qம 6ல#க4 
உ!வாகிவி,�. அவ�கேள இZவாl�ைகைய நிைறவாக வாlபவ�க4. அவ�கள5 
அைலையS� அ'த பிரபXச அைலகேளா, இைண 5 வி,வ�.  
அவ�க4 .Rைமயானவ�க4,அவ�கள5பிரபXச.� .Rைமயான5.   
 

அறிவியலா!�� ஒ! ேவP,ேகா4. 4.6.11 
  

நம5 அறிவிய% தன5 ஆ8\�காக ஒ! ெபா!ைள ேத�'5 ெகாP, ஆ8\ 
ெச8கிற5. அேத சமய� அறிேவா# அறிய�ப,� ெபா!4 என அ'த ஆ8வி% இ! 
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5!வ நிைல இ!�கிற5. இதி% அறிய�ப,� ெபா!4 எT� 5!வ எ%ைலைய 
நா� எ�ட .1'தா[� அறிேவா# எT� ஒ! திைச இ!�பைதேய நா� 
க! தி% ெகா4வதி%ைல. அதாவ5 எைத எ5 அறிய .ய+சி�கிற5? என நா� 
ஆ8\ ெச8வதி%ைல. இைத அ'த ஆ8\�� ெவளிேய இ!'5 அ'த ஆ8ைவ 
காi� ேபா5 கP,ெகா4ள�ப,�. அறிய�ப,� ெபா!4 ெவளிேய இ!�கிற5. 
அறிேவா# உ4ேள இ!�கிறா#. ெவளிேய உ4ள ெபா!ளி# தகவைம�ைப அத# 
ெதாழி% h�ப ைத அறி'5 ெகா4கிேறா�. உ4ளி!��� இ'த அறிேவானி# 
தகவைம�6 ம+-� ெதாழி% h�ப ைதS� அறிவிய% அறிய வ!�ேபா5 
எதி[� .+றான .1\ கPடைடய�ப,�. நம5 ஆ8\க4 ெவளி ேநா�கிய 
பா�ைவயி% ெவ+றி�கPட அள\��, உ4 ேநா�கிய பா�ைவயி% அTபவ� 
ஏ+படவி%ைல.  
 

 

 

சமநிைல  5.6.11 

 

நPப�கேள  எ�ெபாR5�  சமநிைலயி%  நி+க  கவன�  ெகா49$க4 . 
இைத ந�$க4  எ�கண.�  கவன திலி!'5  பிசகாம%  பா� 5�ெகா49$க% . 
ந�$க4  .த#.தலி% சமநிைலயி%  இ!���ெபாR5  ஒ! 

 ஒ8\ த#ைமைய   அறிவ ��க4 . உ$க4  கவன ைத  உ$க4  ேமலாளராக 

 நியமிS$க4 . உ$க9��ெவளியி%  நட���  நிகlசிகைள  எத#   சா�6மி#றி 
 கவனிS$க4 . இ�ேபா5  உ$க9��  எ'த  அைடயாள.�  இ%ைல . அ�ப1 

 ஒ#-  ேவP,மானா%  ந�$கேள  அைன தி#  சமநிைலெயன  உ$கைள 
 ந�$க4  அைடயாளமாக  ைவ 5�ெகா49$க4 . ெதாட�'5 
 ந�$க4  சமநிைலயி%  இ!�கேவP,மானா%  ஒ!  Qலபவழி  இ!�கிற5 . 
ந�$க4  ெவ-�   சா�சி த#ைமேயா,  ம�,�  இ!$க4 . 
உ$கைள  ெவ�டெவளியா�கி  வி,$க4 . உ$களிட�  திடமாக  எ5\மி%ைல 
 எனி%  ந�$க4  பாதி�பைடய  மா���க4 . ந�$க4  ஒ!  ெவளியாக  இ!'தா% 
 அைன 5  உ$கைள  ஊ,!வி  ேபா8வி,� . ந�$க4  ஒ!  ெவ�டெவளியான 
 சா�சி த#ைமயாக  இ!$க4 . ெவளியிலி!'5  உ$க9��  கிைட���  எ'த 
 தகவைலS�  உ$க4  நிைனவி%  உ4ள  எ'த  தகவ%க9டT� 
 ஒ�பி�,  பா��காத��க4  .  

நா�  இ!�ப5  சா�6நிைல  பிரபXச தி% . 
ஆைகயா%  நா�  எைதயாவ5  சா�'5தா#  ெசய%பட.1S� .  சமநிைல 
 எ#ப5  ந�  .#  இ!���  இரPைட  – இரPைடSேம  சமமாக  பாவி த% - அைவ 
 இரP,ேம  அ1�பைட த#ைமயி%  ஒேர  த#ைமயதாக  இ!�கிற5 . 
ேம�ேபா�காக தா#  மாறியி!�கிற5 .  
இ5ேபா%  ந�ைம  Q+றிS4ள  ஒZெவா#-ேம  உ!வா% , இய�க தா% , 
த#ைமயா%  ேவ-ப�1!'தா[� அைன தி#  2லநிைலS�  ஒ#ேற ! இ5ேவ 
 சமநிைல .  
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ந�$க4  ெதாட�'5  சமநிைலயி%  ந�1 5  இ!'தா% , 
இய%பாகேவ  2லநிைலைய  அைடவ ��க4 . உ$க94  210 வைகயான 
 த#ைமகளி%  இய�க�  நைடெப-கிற5 . இவ+-��4  ஒ!  இண�க� 
 ெகாP,வா!$க4 . அத+��  உ$க4  உண�ைவ  சமநிைலயி%  ைவ தி!�க 
 ேவP,� .  
மனைத  சமநிைலயி%  ைவS$க4  எ#றா% , மனேம  இ%லா5  ேபான5 
 ேபா%  ேதா#-� . உண�ைவ  சமநிைலயி%  ைவS$க4  எ#றா%  உண�ேவ 

 இ%லாம%  ேபான5  ேபால  ேதா#-� . ஒ!  விஷய ைத  சமநிைலயி% 
 ைவ�ப5  எ#ப5  கி�ட த�ட  அ'த  விஷயேம  இ%லாத5  ேபா%  ேதா#-� . 
அனா% , அ'த  விஷய�  மிக  5%லியமான  நிைலயி% , ஒ!  Uடகமாக 
 இ!�கிற5  என ெபா!4ப,�  .  
மனதி%  ஏதாவ5  எPண�  உதயமா��ெபாR5 அதி%  உ4ள  எ'த  க! ைதS� 
 அலசாத��க4 . சா�'5  ெசய%ப,வ5  எ#ப5  இ'த  ேதா+ற  பிரபXச தி# 
 ெசய%பா, . எைதS�  சாராம%  Qய�6வாக  இ!�ப5  அ'த  2லநிைலயி# 
 நிைலபா, .   
 

 

                                 சரணாகதி. 6.6.11 
 

இ'த சbர தி# க�,�பா�ைட இத# ஆதி2லமான நியதியிட� ஒ�பைட�கிேற#. 
இ'த சbர தி+�ேக Qபாவமான நா# எT� ேபாலி த#ைம இனி விைடெபற�,�. 
இனிேம% அத# >திதி.  
 

இ'த சbர 5�கான வாl\ .ைறைய ைக வி,கிேற#. இ'த மனெமT� 
ெசய%பா�ைட ஆதி2ல தி# அனி�ைசமPடல திட� சரP 
ெச8கிேற#. ேதைவ�ப,�ெபாR5, ேதைவக9�ேக+ற   மாதி�  இனி அ5 இைத 
பய#ப, தி�ெகா4ள�,�. பழ�க ேதாஷமாக இ!��� இ'த மன5 மீP,� 
Qயமாக எPண� ெகா49� ெபாR5 அ'த ஆதி2ல� மனதி# தவைற 
Q�1�கா�1 மனைத தி! தி த# வச�ப, தி�ெகா4ள�,�. 
  

அ'த ஆதி2ல தி# இய%6  த#ைமயான த�விர கவன� இ'த சbர தி% 
ெதாட�'5 நிைல ெபற�,�. இ'த சbர.�, இ'த மன5�, இ'த உண�\� அ'த 
ஆதி2ல திTைடய5. இைவக4 இனி எ�ேபா5� அதனிட� க�,�ப�, 
ெசய%பட�,�. ஆதி2ல தி# த�விர கவன ைத 21 நி#ற மனெமT� திைர 
இனி த#ைன  வில�கி�ெகா4ள�,�. சbர தி% உ4ள ஒZெவா! ெச%[� 
விழி�பாக இ!'5 இைத நைட.ைற ப, த�,�.  
 

 மன� எT� வான� எ'த சி- .கி[� அ%லா5 நி�மலமாக இ!�க�,�. சbர� 
சா�'த ச.தாய அைடயாள$க4 வ[விழ'5 ச திய� நிைல ெபற�,�. எ5 
ெபா8யானேதா, எ5 பயன+றேதா, எ5 எ#ைற��ேம கைட ேதற .1யாதேதா, 
எ5 ஒ! சிர$� ேபா#ற நைம�ச% உ4ளேதா, எ5 ஒ!பிரேயாஜனம+ற ெவ-� 
பழ�க ேதாஷேமா அைத இ#- ைக கR\கிேற#.  
 

எ5 ந�ைம ந+கதி�� இ�,ெச%கிறேதா அதனிட� லயமைடகிேற#.  
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இ5வைர நட'5 வ'த கபட நாடக$க9�� ேமைடயாக இ!'த 'உண�ைவ' அ'த 
ஆதி2ல திடேம ஒ�பைட�கிேற#. இனி இ'த உண�\ ஒ! 
நிைல�கPணா1யி% ெத�S� கா�சி பி�ப� ேபால அ'த'த oண தி% 
உ!�ெகாP, மைறவதாக�,�. இனி உண�\��� எPண தி+�� ெதாட�6 
ேவPடா�. மனதிடமி!'5 உண�\�� வி,தைல கிைட�க�,�. 
 

 உண�\: இ5 கட'5 ேபா8�ெகாP1!��� ஒ#-. ஒேர உண�\ ெதாட�'5 

ந�1�பதி%ைல.        ( ெதாட�'5 ந�1�பதாக எPiவ5  மனதி# ரசவாத� ) 
oண 5�� oண� உண�வி# ப�மாண� ேவ-. 
 

இ'த ஆதி2ல தி# உPைம ஒளி 5ல$கிய பி# மன�, உண�\ இைவ 
இரP1# சாய.� ெவ9 5 வி�ட5. மன� Qயம%ல! இைத மனேம அறி'5 
சரணைடகிற5. இ'த சbர தி+� வாl�ைக எ#றா% ெவ-� அTபவ� ம�,ேம! 
அதி% ேவ- சாரா�ச� எ5\மி%ைல. விக%பேம%லா� பலமிழ'5 ஏகா'த� 
5வ$க�,�. அைன 5 ஒ#-�, அைன ைதS� சா�'ேத இ!�கிற5.  
 

6ல#க4. 7.6.11 
 

6ல#க4 இ'த உயி�க9�� வ'த வித� எ#ன? அ'த .த% ெச%, ஒ! ெச% ஒ! 
உடலி�� ேதட% ம�,� இ!'த5. ஏ#! ஏேதா ஒ! ேதடலாேலேய, உயி!� 
aட உ+ப தி ஆகியி! த%  ேவP,�. அ'த ேதட% .த% ெச%லி% 
கPைண�க�1 கா�1% வி�ட மாதி� இன�6�யாத �ழ�ப தி% உழ#- 
ெகாP1!'தி!�க ேவP,�. அ, 5 வ'த பிறவிகளி% ெதாட�'5 உயி� 
வாlத%, த+கா 5�ெகா49த% ேபா#ற 6ற விஷய ( இய+ைக {ழ%) 
 நி�ப'த$க9�� ஆளாகியி!�க ேவP,�. அத# பிற� அ'த'த 
சbர$க9�ேக+ற 6ல#க4 உ!வா�கி இ!�கேவP,�. 6ல#களி# 
உதவியாேலதா# சbர$க4 ஜ�வி தி!�கி#றன!அ'த ேதட[�� க!வி சbர�, 

சbர 5�� க!வி 6ல#க4.  ஆக! இ'த ஆதி ேதடலி# 6ற தகவைம�ேப சbர.�, 

6ல#க9�. 6ல#க4 சbர ைத சா�'5 இ!�கிற5. சbர� அ'த ேதடைல சா�'5 
இ!�கிற5. மனிதT�� க!வியாக ஐ�6ல#க9�, பல பிறவிகைள கட'5 
வ'தி!�பதா% ஏ+ப�ட நிைனவக �க 6ல# ஒ#-� உP,.  
 

ந�மிட� 2#- வைகயான 6ல#க4 இ!�கிற5. 1, >�ல 6ல#, 2, �க�6ல#, 

3, {�Qம 6ல#.  
>�ல 6ல#க4: கP, கா5, 2��,நா��, ேதக� ஆகியன ஆ��. இ'த 
பிரபXச ைத ஐ'5 6ல#களி# வழியாக இ�ேபா5 அறிகிேறா�. இவ+-��  hகர 
கிைட�ப5 ஒ! ேதா+ற பிரபXச� ஆ��. ஒ! ேவ�,�கிளி�� பிரபXச� 
ேவ-மாதி�யான5. ஒ! ெவௗவா[��  பிரபXச� ேவ-மாதி�யான5.ஒZெவா! 
இன 5��ேம ஒZெவா! மாதி�யான 6ல#க4 இ!�கி#றன. அைவக4 
ஒZெவா! மாதி�யான பிரபXச ைத அறிகி#றன! இதி% மனித�க9� அட�க�. 
   

�க�6ல#: இ5 அவரவ� அறிவி# ெதளிவி+� ஏ+றவா- �கி 5 அறிவ5. 
உதாரண தி+� என5 25 வ5 வயதி% நா# ஓவிய� வைரய க+-�ெகாP1!'த 
சமய� என�� ெவளி ேதா+ற கா�சிக4 அ$க$� வ�டமாக\�, ச5ரமாக\�, 

.�ேகாணமாக\� , ெசZவகமாக\� ஒ! கா�சி ஒ!  பிேர� ஆக\� என ஒேர 
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ஜிேயாமிதி கா�சிக4 தா# அறிய�ப�ட5.  அறிவி% ெதளி\4ளவ�க4 �க 
அTமான தி# வாயிலாக சில உPைம நிைலைமகைள அறி'5 ெகா4கி#றன�. 
  

{�Qம 6ல#: இ5 ேதக உண�\கைள, 6லTண�\கைள  தாP1ய நிைலயி% 
வா8�ப5.  ெடலிபதி, ஒ! ச�பவ தி# .# அறிவி�6, ஏக உண�\ ஆகியைவக4 
ஆ��. நம5 உடலி[4ள அைன 5 ெச%க9� இைண'5 ஒேர உண�வாக 
உண�வ5 ஏக 6ல# ஆ��. இ�பிரபXச தி# .R மாதி�ைய எ'த இன.� 
இ#T� அறியவி%ைல. எ�ேபா5 அ'த ஆதி 2ல தி# ேதட% .1வைடகிறேதா, 
ேதட% நிைறவைடகிறேதா அ�ேபா5 ஒ! .Rைமயான 6ல# உதி���. அ'த 
ேதட% நிைறவா�� சbர தி# வழி  இ'த .Rைம பிரபXச� அறித% ஆ��.   
 

 

சிற�6   {�Qம  6ல#க4 : அதாவ5 நம5 ( உயி�ன$க4 ) 6ல#க4 5வ$கிய 
வித� ஒ! ெவளி ேநா�கிய ( எல��ரா# ) த#ைமயி% ேதா#றியைவக4 ஆ��. 
அ5 இ'த ேதா+ற பிரபXச ைத ஒ 5 அைமகிற5. இ'த பிரபXச.� 
ேதா+றமாவத+� காரண� அ5 ெவளிேநா�கிய ( எல��ரா# )  வி�ேவயா��.  
இ�ேபா5 நா� பா��க�ேபா�� விஷய� ச+- 65ைமயான5. நா� ஏ+கனேவ 
பா� த மாதி� நம5 தியான ேவைளயி% நம5 6ேரா�டா# தளமான 6!வ 
ம தியி% நம5 இ!�6 நிைலைய நி- தி அ, த தளமான இதய ம தியான 
நி��ரா# தள தி+� எ, 5 ெச%[�ெபாR5 அ$� ந�Pட ேநர� ெதாட�'5 
லயி�பவ�க9�� பல விதமான இ!�6 ஆ+ற%க4 வா8�க�ெப!கிற5. இ'த 
ஆ+ற%கைள ஒ!வ� hக�வத+�, அ'த'த ஆ+ற%கைளெயா�1ய {�Qம 
6ல#க4 உ!வானால#றி அ'த ஆ+ற%கைள ஒ!வரா% hகர .1யா5. அ$� 
உதி��� ஆ+ற%கேள அத+ேக+ற {�Qம 6ல#கைள ஏ+�ப, தி ெகா,�கிற5. 
இ'த 6ல#கைள ெதாட�'5 ஒ!வ� பழகி வர, அவரா% அ'த ஆ+ற%கைள 
உபேயாக�ப, த .1கிற5. இ$� கவனி�க ேவP1ய5 இ'த 
இ! தியா+ற% நிகRமிட தி% எல��ரா# த#ைம ம�,�ப�, 6ேரா�டா#, 

நி��ரா# த#ைமகளா% இ'த விேஷச 6ல#க4 உ!வாகிற5.  

அேத�ேபால அ'த ஆதி2ல தி# ேதட% நிைறவைடS� தளமான சக>ரார� 
எT� மி# கா'த அைல தள தி% hகர�ப,� .Rைமயான பிரபXச ைத அறிய 
ஒ! மி#கா'த அைலகளா% உ!வா�க�ப,� {�Qம 6ல# உ!வானானா% 
அ#றி சாதகரா% .Rைமயான பிரபXச ைத த�சி�க .1யா5.  

                        பாவைன . 7.6.11 

உ$களி%  இய%பாகேவ  நிைல தி!�ப5  அ'த  அhUதி  த#ைம . ஏ#? 

ஒZெவா!  உயி�[ேம  அ5ேவ  அ>திவாரமாக  நி+கிற5 . இ'த 

பிரபXச தி+��  அ>திவார�  அ5தா#. ( ஓ� அi\�� எ5 அ>திவாரமாக 

திகRகிறேதா,அ5ேவஅ'த பிரபXச தி+�� அ>திவாரமா��. அ%ல5   

ஓ� பிரபXச தி+� எ5 அ>திவாரமாக திகRகிறேதா,அ5ேவ ஓ� அi\��� 
அ>திவாரமா��.ஓ� தனிம 5��� அ5ேவ அ>திவாரமா��, தனிம$களாலான 

2ல�a-க9��� அ5ேவ அ>திவாரமா��, இ�ப1  , இ�ப1  )  உ$களிட� 
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இ!���  இைத  மைற�ப5  எ5 ? த�ர  விசா� தா%  ெத�ய  வ!� , அ5  மனதி# 

பாவைனகேள !  

.#  ேதா#றிய  மகா#க4  aறியி!�ப5  “உ$க4  மனதி#  ேபத 

த#ைமயாேலேய  உ$க9��  ேதா+ற  பிரபXச�  ேதா+றமளி�கிற5” எ#- . 
அதாவ5  இ'த  பிரபXச தி#  5ளி  ந�$க4 . ந�$க4  இ'த  பிரபXச தி# 
 அ�சேமய#றி  ேவெற5வாக  இ!�க  .1S� . ந�$க4  உ$களி#  உPைமயான 
 >திதிைய  வி�,  ‘த$கைள  Qய�  என  க!த 5வ$கி  வி�ட�க4 . அதனா% 
 வ'த  விைனகேள  அ தைனS� . நா#  தனி  எT�  க! 5  வ[வாக , வ[வாக 
 மனதி+�  பாவைன  அதிகமாகிற5 .ஒ! �ட� விஷ தி% ஒ! 5ளி ேத# ‘நா#’ 
எ#கிற��க4.   

மி#கா'த ஆதி சமநிைலயி% ஏ+ப�ட பாவைன சலனேம பிரபXச 5வ�க� 
ஆ��. அைல நிைல, 5களாக மாறிய5 ஓ� எளிைமயான பாவைன. 5க4க4 a1 
நி��ரானாக, 6ேரா�டானாக, எல��ரானாக  ஓ� அiவி# 2வித மி#த#ைமS� 
பாவைனேயயா��. அiவி% 5வ$கி இ#- மனிதனாக வியவக� 5 நி+ப5� 
பாவைனகளாேலதா#. மனிதT�� மன பாவைன. இதனாேலேய .#ேனா�க4 

இ'த பிரபXசேம உ$க4 பாவைன என ெசா#னா�க4. இ'த பாவைனகளி# 
உ�சப�ச நிைலேய உ$க4 மனித மன� எ#ப5. இ'த   பிரபXச�  உலக 
 ப'த$க4  யா\� உ$க4 மன� எT� ேதா+ற திேலதா# பிரதிபலி�கிற5. மன� 
அைசவ+- நி#றா% இ'த பிரதிபலி�6களி# த�ம� உ$க9�� விள$��.   

  ஒ!  350 ேகா1  வ!ட  ெதாட�  பாவைனகளாேலேய  பல  சbர�  கP,  இ'த 
 பாவைன  பிரபXச திேலேய  உழ#-  ெகாP,  வ'தி!���  இ'த  மனமான5 
 அைன ைதSேம  பிர ய�சமான  உPைம  என  ந�6வதி%  எ5\�  �ைற 
 aற  .1யா5 . நிைலயான  உPைமைய  அறிS�  ப��வ�  இ'த  ( மனித  ) 
சbர தி+�  வா8 தி!�கிற5 .  இ'த  பாவைன��  2ல�காரணி ேபதி த% 
 எT�  ேபத  த#ைமயா�� . எ5  ஒ#-�  அ5 , நா#  என  ேபத� 
 காT�ேபாRேத  தனி  எT�  பாவைன  உ!ெவ,�கிற5 .  
   

இ'த  பாவனா  (பிரபXச  ) பாவன  (உலகி% ) பாவனா  மனதினா% 
 அTபவி�க�ப�,�  6ற  உலகி%  ச�ப'த�ப�,�  ‘நா#'   எ#ப5  அைச�க 
 .1யாத  உPைம  எT�  மய�க தி%  இ!�கிற5 .  
 

இ#ெனா!வ�  நிைலைம  ‘இ'த  பிரபXச தி#  ஒ!  சி-  5ளிேய 

 நா#’எ#றறி'5�   இ'த  வாசைனகைள , !சிகைள  விட  .1யாம%  இ5ேவ 
 ச+-  ந#றாக தா#  இ!�கிற5  என  ெம தனமாக  இ!�ப5.  
 

2#றாவ5,  நா#  இ�பிரபXச தி#  சி-  ப�தியாக  இ!���ேபா5 

 நாேன  பிரபXச�  தாேன  எT�  ஒ!  அறியாைம  இ-மா�6  சில�ட�  உ4ள5 . 
சில  இ! தி  ஆ+ற%க9�  அவ�க4  வச�ப,மானா%  ெசா%லேவ  ேவPடா�. 
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அவரவ�  அவரவ�  Qத'திர�ப1  அTகலா�தா# .  ஆயிT�  ஒ!  350 ேகா1  வ!ட 
 பார�ப�யமி�க  ஒ!  ேதட%  உ$க4  வழி  வ!ைகயி%  உ$க4  த���6  எ#ன ? 
ந�$க4  அ'த  ஆதிநிைல ேதடலா ? அ%ல5  ெவ-�  நா#  எT�  பாவைனயா ?  
ந�$க4  ச தியமா ?  ெவ-�  பாவைனயா ? 
 

 

 

 ஒ! எளிைமயான நிgபண�. 10.6.11 
கவன� :  இ'த கவன நிைலயி% எவ� ஒ!வ� 5%லிய நிைலயி% உ4ளவேரா 
அவராேலேய இ$� ெசா%ல�ப,� விஷய ைதS� 5%லியமாக அறி'5 ெகா4ள 
.1S�.  
கவன�, இ5ேவ உ$களி#  ஆதி 2ல நிைலSமா��.  இ'த உயி�ன$களி# 
ஆதி2ல.� இ5ேவ! 
சாவகாசமாக ஓ�ட தி% அம�'5 ேலசாக கPகைள 21 உடலிேலா, மனதிேலா 
எ'த ஒ! அைச\� இ#றி இ!$க4. இ�ேபா5 உ$கைள�Q+றி நட��� 
இய�க$களி# ச�தஒலிக4 ேக�கிற5.  வி,$க4 அ5 அ5பா�,�� நட�க�,�. 
உ$க4 உ4ேள பா!$க4. உ$க4 உடலி[4ள அைன 5 ெச%களி# இய�க� 
ெத�கிற5. இ�ேபா5 உ$க4மனதி% ஏதாவ5 ஒ!விஷய ைத எPi$க4. 
எPண� ேதா#-கிற5. ச�, அ'த எPண� ந�$களா? அ'த எPண ைத 
கவனி�பவ� ந�$களா? ந#றாக கவனி 5 ெசா%[$க4. ெதளிவாக ெத�S� அ'த 
எPண ைத கவனி�பவ�தா# ந�$க4. ச�, கவனி�பவ�தா# ந�$க4 எ#றா%? 

அ'த எPண� ேவ- யா�ட தி% நிகl'த5? மீP,� ஆl'5 5%லியமாக 
கவனிS$க4. அ'த எPண� உ$க4 சbர தி% நிகl'த5. ஆமா� 
உ$க4 சbர தி% உ4ள மனதி% ஆயிரமாயிர� எPண$க4 வ'5 
ேபாகி#றன! எPண� ேதா#-கிற5, எPண� மைறகிற5 அ5 சbர தி# 
>திதி.   
 

கPகைள 21யவாேற இ!$க4. உ$கள5 வல5 கர தா% உ$க4 உடலி% 
ஏதாவ5 ஓ�ட தி% கி49$க4. இ#T� ச+- பலமாக கி49$க4. 
வலி�கிறதா? வலி�கிற5 எ#றா% அ'த வலிைய பா!$க4. அ'த வலி ந�$களா? 
அ'த வலிைய கவனி�பவ� ந�$களா? அ'த வலிைய கவனி�பவ�தா# ந�$க4 
இ%ைலயா! இ#T� ஒ!.ைற இைதேய ெச8ேவா�. இ�ேபா5 ச+- பலமாக 
கி49$க4. இ�ேபா5 வலி அதிகமாக ெதாட�'5 வலி�கிற5. ந#றாக 
ெபா-ைமயாக a�'5 கவனிS$க4. அ'த வலிைய வி�, அ�பா% வ'5 அ'த 
வலிைய உ$களா% கவனி�க .1கிறதா? .1S�, அ'த வலி ந�$களா? அ�பா% 
வ'5 நி#- கவனி த5 ந�$களா? அைத கவனி தவ�தா# ந�$க4. அ'த வலி 
உ$க9ைடய5 அ%ல! உ$க4 சbர தி+�ேக அ'த வலி. இ'த வலி ம�,ம%ல, 

பல விதமான இ#ப 5#ப உண�\க9� உ$க4 சbர திTைடயேத!  
 

இ'த சbர தி# >திதி ேவ-, கவன� எT� எ# >திதி ேவ- என எவரா% 
ெதளிவாக அறி'5 ெகா4ள .1கிறேதா அவ�  கவன நிைலயி% 5%லியமாக 
இ!�கிறா� என ெசா%லிவிடலா�. இ'த உயி�ன$களி% எ5  கவன� எ#பதாக 
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உ4ளேதா அ5 இ�பிரபXச தி# ஆதி 2ல�ஆ��. அ'த ஆதி2ல தி# சbர� 
இ'த பிரபXச� ஆ��. இ�பிரபXச� ெவ-�  சbர� 
ஆ��. நPப�கேள! ெதாட�'5 உ$க4 கவன நிைலைய >திரமா��$க4.    
 
                            
 

                           கவன தியான�.12.6.11 
 

இ'த க�,ைரைய ச+- ச�ீய கவன 5ட# அiக\�. ந�$க4 தியான 5�� 
தயாரானதி% இ!'5 ஒ! ச�ீய கவன 5ட# இைத 5வ$�$க4. ஒ! 
�8ைமயான ம'திர 5ட# 5வ$�ேவா�.   
 ஓ�, 

அஸ ேதாமா ஸ கைமய;   

தமேஸாமா ேஜாதி�கைமய;  

மி! ேயா�மா அ�!த$கைமய:  
ஓ� சா'தி, சா'தி, சா'திஹி.  
  

நம5 சbர தி% உ4ள ஏR ச�கர$கைளS� அறி'தி!�பீ�க4.   
 

1, 2லாதார ச�கர�  
2, >வாதிrடான ச�கர�   
3, மணி�Uரக ச�கர�   
4, அனாஹத ச�கர�  
5, விQ தி ச�கர�  

6, ஆ�ஞா ச�கர�  
7, சக>ரார  ச�கர�. 

 

ஓ� எT� பிரணவ ம'திர தி# 5ைணSட# 5வ$�ேவா�. வ�ஜிராச தி% 
அம�'5 ெகா49$க4. உ$க4 கவன நிைல ஒ! ேலச� ஒளி ேபால 
5%லியமாக இ!�க�,�. உ$க4 கவன� ஒ! இ�மிS� அ�பா% நகராம% 
த�விரமாக கவனி 5�ெகா49$க4.  

உ$க4 இய%6 ேபால ஓ� எT� ம'திர ைத ெதாட�'5 உ�ச�S$க4. உ$க4 
கவன� அ'த ஓ� எT� ஒளி எ$கி!'5 கிள�6கிறேதா அ$� 
�வி'தி!�க�,�. ஓ� எT� ச�த� இ�ேபா5 ஒ! அதி�வாக ம�,� இ!�பைத 
கவனிS$க4. அ'த அதி�வி# ஒZெவா! பாைகS� உ$க4 கவன தி+� 
வ'5 ெச%வைத கவனிS$க4.   

உ$க9ைடய .R இ!�6ண�ைவS� உ$க4 2லாதார தி+� எ, 5 

ெச%[$க4. ஓ� ம'திர அதி�\ ெதாட�'5 அதிர�,�. உ$க4 .R கவன.� 

2லாதார தி% இ!�6ண�ேவா, இ!�க�,�.  ந�$க4 இ�ேபா5 உ$க9ைடய 

2லாதார தி% ம�,ேம இ!�கிற��க4. 2லாதார தி% ஒ! ஒளி�ப'5 
உ!வாவைத கவனிS$க4. அ'த ப'5 எZவள\ வி�வைடகிறேதா அZவள\ 
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வி�வைடய�,�. உ$களி# த�விர கவன ைத அ'த ப'தி# ைமய திேலேய 
�வி 5 ைவS$க4.  
இ�ேபா5 ந�$க4 உ$களி# 2லாதார தி% உ4ள ஒ! ஒளி�ப'5 ம�,ேம! 
அைத தவி� 5 எ$�� எ5\மி%ைல. 
 

 இ'த நிைலைய ெதாட�'5 ஐ'5 நிமிட ேநர� நி�வகி 5 வா!$க4. 
இத+கிைடயி% உ$க4 மனதி% ஏதாவ5 எPண� ேதா#றினா% அ5 ெவ-� 
சbர எPண�, நம�� ெவளியி% எ#ென#னேவா நட�கிற5 நா� அைத 
கவனி�காம%தா# இ$ேக உ4ேள இ!�கிேறா�, அ5 ேபாலேவ இ'த 
எPண$க9� ஒ#-� சாரம+றைவ, அத+� ஒ#-� மதி�6 ெகா,�க 
ேவP1யதி%ைல.  
 

ெதாட�'5 கவன� பிசகாம% ஓ� எT� அதி�ேவா, 2லாதார திேலேய 
இ!$க4. எ'த எPண$க4 வ'தா[� ந�$க4 அைத கவனி�காம% இ!'தா% 
அைவ விைரவி%  விலகி மைற'5வி,�.  
 

திZயமாக 2லாதார தி% லயி த பிற� அ, த ச�கரமான >வாதிrடான 
ச�கர தி+� உ$க4 இ!�6ண�ைவ மா+-$க4. ஓ� எT� அதி�ைவ 
எ�காரண� ெகாP,� நி- த�aடா5. இ'த ச�கர தி[� உ$க4 
இ!�6ண�\� கவன நிைலS� இைண'5 லயி த பி# ஒ! ஐ'5 நிமிட ேநர� 
ெதாட�'5 லயி 5 வி�, அ, த ச�கர தி+� மா+றலா�. 
 

இ�ப1  ெதாட�'5 , மணி�Uரக  ச�கர தி[�, அனாஹத ச�கர தி[�, விQ தி 
ச�கர தி[� இ!�6ண�ைவS� கவன நிைலையS� இைண 5 ஐ'5 நிமிட 
ேநர�, ஐ'5 நிமிட ேநர� லயி 5 இ!'5 வி�, பி# ஆ�ஞா ச�கர� ெச#- ஒ! 
ப 5 நிமிட ேநர� ஓ� ம'திர அதி�ேவா, இ!�6ண�ேவா, த�விர கவன� 
பிசகாம% இ!�கேவP,�. ஆ�ஞா ச�கர தி% உ!வா�� ஒளி�ப'தான5 
விைர'5 வி�வைட'5 ெகாPேட ேபா��. உ$க4 கவன நிைலS� அத# வி�\ 
aடேவ எ%ைலய+- ேபா8�ெகாPேடயி!���. உ$க4 கவன� எ#ப5 
இ�ேபா5 ஒ! பிரபXச த#ைமயானதாக விள$��. இ�ேபா5 ந�$க4 ேவ- 
இ�பிரபXச� ேவ- அ%ல! உ$க4 சbர.� இ'த பிரபXச சbர.� ஒேர சbர� 
தா#. உ$க4 சbர� இ'த பிரபXச சbர ேதா, இைண'5 வி�ட5. 

இ'த பிரபXச தி% நட��� ஒ! நிகl\� உ$க9�� ெவளிேய நட��� ஓ� 
நிகl\ ேபால, உ$க4 சbர தி% நட��� ( ஒ! எPண�, அ%ல5 ஒ! உண�\ ) 
நிகl\க9� உ$க9�� ெவளிேய நட��� ஒ! நிகl\க4தா�. 

நா� எ'த ச�கர தி% நம5 இ!�6ண�ைவS�, கவன ைதS� ைவ 5 ஓ� 
ம'திர ைத உ�ச� 5 அதி�ைவ உPடா��கிேறாேமா அ'த ச�கர தி% ஒளி 
உPடாவத+� காரண� எ#னெவனி%, நா� உ4ளிR��� பிராண வாSேவ 
காரண� ஆ��. எ'த ச�கர தி% நிைலெகாP, இ!�கிேறாேமா அ'த 
ச�கர தி+ேக நம5 .R பிராணைனS� ெச[ தேவP,�. உ4ளிR��� .R 
பிராண வாS\� ந�$க4 நிைலெகாP,4ள அ'த ச�கர திேலேய நி+க 
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ேவP,�. அ'த பிராண ச�திேய உ$க9�� ஒளியாக 5ல$�கிற5. ஒ! .ைற 
ஓ� ம'திர ைத உ�ச� 5 .1S�ெபாR5  உ4ளி!��� பிராண# 
த��'5வி,�. மீP,� பிராணைன உ4ளிR���ெபாR5 ஆl'5 நிைறய 
பிராணைன உ4ளி9 5�ெகாP, உ�ச��க ேவP,�.  
 

மிக .�கியமான விஷய� ஒ#- எ#னெவ#றா%, ந�$க4 நி+�� ச�கர�, 

உ$க4 இ!�6நிைலSண�\, உ$க4 பிசகாத கவன�, Qவாச பிராணனா% 
ஆன ஒளி  ஆகிய நா#�� ஒ#றாக இைண'5 அ�ச�கர திேலேய ந�$க4 
இ!��ெபாR5, ந�$க4 .R ஒளியாகிவி,வ ��க4. அ'த ஒளிதா# ந�$க4, அ5 
தா# உ$க4 பிரபXச�. அத+� ெவளிேய எ5\ேமயி%ைல. அ5 .Rைமயான5. 
இைத உ$க4 அTபவமா�கேவP,�.  
 

உ$க4 அறி\, உ$க4 உண�\, உ$க4 இ!�6நிைல, உ$க4 பிரபXச� எ%லா� 
அ'த ஒளிதா#. அ'த ஒளி�� ெவளிேய, அ'த ஒளிைய தாP1 எ5\ேமயி%ைல. 
அ5ேவ .+றான இல��. இ'த .+றான இல�கான ஒளி த#ைமைய உ$க4 

சbர தி# எல��ரா# Q+-�பாைதயான ஐ'5 ச�கர$களி% (1, 2லாதார ச�கர� 
2, >வாதிrடான ச�கர�  3, மணி�Uரக ச�கர�  4, அனாஹத ச�கர� 5, விQ தி 
ச�கர� )  5ல�க தி+� ெகாP,வரேவ இ'த தியான� ெச8ய�ப,கிற5. இ'த 
ஐ'5 ச�கர.� ஒளியா% 5ல$�� ெபாR5 அத# Q+-�பாைதயி% 
உ4ள அைன 5 மாQக9� ந��க�ப�, �8ைமயா�க�ப,கிற5.  
 

அைன 5 Q+-�பாைதயி% உ4ள எல��ரா#க9� ஒளிமயமாக மாற உ$க4 

6ேரா�டா#தளமான  

ஆ�ஞா ச�கர தி+�( அத# ேந�மி# இR�6�� ) இல�வாக வ'5 ேச!கிற5.  
 

ேந� மி# தளமான ஆ�ஞா ச�கர தி+� வ!� எல��ரா#க4 

6ேரா�டா#களாக மாறி ெசய%பட இ'த ச�கர தி[� ந�$க4 ெதாட�'5 ஓ� 
ம'திர உ�ச��ைப ெதாடர இ$கி!��� அைன 5 6ேரா�டா#க9� ஒளியாக 
5ல$�கிற5. 
   

அதாவ5 உ$க4 இ!�6ண�\�, கவன.�, பிராண ச�திS� ஒ#றாக இைண'5 
ெசய%ப,�ெபாR5 மி#( ேந�, எதி�, 
நிைல )  த#ைமS4ள  5க4கைள ஒளி த#ைம�� மா+றி 
ெகாP,வ!கிற5. இ5ேவ தியான ெதாழி% h�ப�.  

 ந�$க4 தியான� ெச8S�ெபாR5   உ$க4 சbர தி% எல��ரா# 5க4க4 
6ேரா�டா# 5க4களாக மா-�ெபாR5 - அ%ல5 உ$க4 எல��ரா# 

Q+-�பாைதகளி% உ4ள 5க4க4 ஒளிமயமாக மாறிவி�டபி# -  இ! தி 
ஆ+ற%க4 உ$க4 சbர தி% ேதா#-கிற5.  

இேத�ேபால உ$க9ைடய ஏR ச�கர$களி[� நிைல நி#- பி# ப மாசனமி�, 
அம�'5 ைககைள சி# . திைரயி% ைவ 5 நிமி�'5 அம�'5 ஓ� எT� 
ம'திர ைத மன தா% தியானி 5 ( ஏ+கனேவ ெசா#ன மாதி� இ!�6ண�\, 

கவன நிைல, பிராண ச�தியான ஒளி, அ'த ச�கர� அைன 5� இைண'5 )  ஒ! 
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ச�கர தி+� ஐ'5 நிமிட ேநர� ஒ5�கி சக>ரார ச�கர தி% .1 5, பி# 
ஆ�ஞா ச�கர தி% உ$கைள நிைல நி- 5$க4. இ�ேபா5 உ$க4 உட% எT� 
>�ல நிைல ஒளிநிைலயாக மாறி உ$க4 6!வ ம தியான  ஆ�ஞா ச�கர தி% 
நிைலெகா49�. ெவ-� ஒளிதா# ந�$க4. இ�பிரபXச� .Rவ5� ெவ-� ஒளி 
ம�,ேம இ!�கிற5. அ'த ஒளியிேலேய ெதாட�'5 இ!$க4. அ'த ஒளி 
விகசி 5 எ%ைலய+- பர\�. aடேவ உ$க4 கவன.� எ%ைலய+ற 
த#ைம�� பர\வைத காPபீ�க4. எ%ைலய+ற ெவ-� கவனமாக ம�,� 

இ!$க4. அ5 ம�,ேம எ#-� நிைலயாக இ!�கிற5. இ�ேபா5 ஒ! மாெப!� 
கவன� உ$க4 வழியாக கவன நிைல ெகாP1!�பைத அறிவ ��க4. இ�ேபா5 
ந�$க4 ேவ- அ5 ேவ- அ%ல!  

மன� எ#கிற மாயாஜால�. 13.6.11 
 

உ$கைள, உ$க4 உ4ளி!'5 இய�கி�ெகாP1!��� அ'த ஆதி2ல தி+��, 

உ$க4 சbர தி+�� இைடயி% மன� எT� ஒ! மாயாஜால� இ!�கிற5. அ5 
ேபத$கைளேய தன5 அ>திரமாக ெகாP,4ள5. எவ� ஒ!வ� இதி% ஆ�வமாக 
உ4ளாேரா அவைர இ'த மாயா வசகீ� 5 ைவ 5�ெகா4கிற5. உ$க9ைடய 
மன� ெகாP, எைத ஒ#ைற ந�$க4 அறிய ேந�'தா[� இ'த பிரபXச தி% 
ஒ! 5i�� aட ஒ#ைற�ேபால ஒ#- இ!�பதி%ைல எ#பைத அறிவ ��க4. 
 

 மன� : இ5 உ$கைள உ4ளி!'5 இய�க� ஆதி2ல தி+�� ெசய%ப,� 
உ$க4 சbர தி+�� இைடேயS4ள மி#ேனா�ட தளமா��. ந�$க4 கPகைள 
21 உ4ேள கவனி தா% இ'த மி#ேனா�ட தள� ெத�S�. இ!�பிT� மனதி# 
ெசய%க4 ஒ!வ!�ெகா!வ� மா-பட காரண� அவரவ� நிைனவக$களி% 
ப1'54ள வாசைனகேளயா��. 

இ'த வாசைனக4 உ4ளவைர இ'த இைடயாறாத மி#ேனா�ட தா% 
பாவைனகளாக �Pட�ப�,�ெகாPேடயி!���. இ'த �Pட%க9�� சbர� 
உ�ப,�ெபாR5 உண��சிகளாக மா+ற� ெகா4கிற5.  

இைவகைள ஒ!$கிைண�பேத மன� ெச8S� ேவைல. மன� த+பா5கா�6 
எT� >திதியா% உ!வான5 எ#பதா% ( ச�வ அதிகார� ) இைவயைன 5� 
இய%பாக மனதி# க�,�பா�,��4 வ!கிற5. மன� தன5 மாயாஜால தினா% 
உ$க4 வாசைனகைளS� உண��சிகைளS� வசிய�ப, தி ைவ தி!�கிற5.  

இ5 எ�ப1யாயிT� மன� வாசைனகள+- உண�\க9ம+- நி�மலமான �ய 
நிைலயி% நி+��ெபாRேத உ$க9ைடய உPைமயான >திதி 
விள�கமா�ெம#ப5� எ#ப5� >திதியா��.    

இ'த வாசைனக4 அ+-�ேபானா% மன� சா'தமைடS�. வாசைனகைள 
ேநர1யாக ந��கேவா, அழி�கேவா உபாய� இ!�பதாக ெத�யவி%ைல. அைவக4 
உ$க4 த�ராத ஆைசகளா% வ'5 �1ேயறியைவக4. அைவகளி# ஆைசகைள 
U� தி ெச8வத# 2ல� ம�,ேம அைவகைள ந��க .1S�. இ5 நைட .ைற�� 
ஒZவா5. 
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மனதி# இ! 5!வ$களாக வாசைனக9�, உண�\க9� இ!�கி#றன. இ'த 
உண�\க4 எ#ப5 த+சமய� மனதி# க�,�பா�1% இ!'தா[� ந�மா% ( 
சbர தா% ) உண�\ நிைலைய ஒ! சமநிைல�� ெகாP,வர .1S�. இ�ப1 
உண�ைவ சமபாவைனயி% நி- த மனதி# மாயாஜால� எT� 
வி ைத பலிதமாகாம% o�ணமைடS�.  

இைத ஒ! தவ� ேபால ெதாட�'5 சமபாவைனயி% பாவி 5 வர, மன.� 
சமபாவைனைய எ85�. நம5 2ல இய%பான - ெவ-�6, வி!�ப+ற - த#ைம 
ந�மி% மிளி!�. தினச� இ�ப1ேய ெதாட�'5 சமபாவைனயி% இ!$க4.  

ஒ! 6 த�# .க தி% தவR� ெதளி\, ஒ! ேஜ கி!rண2� தியி# .க தி% 
தவR� ெதளி\ எ#ப5 அவ�களி# உண�வி#, மனதி# சமநிைலேயயா��. 
 

உ$க4 ஆதி2ல தி+��� உ$க4 சbர தி+�� இைடேயயான அ'த 
மி#ேனா�ட தள ைத ஒ! ஒளி தளமாக பாவி 5 
வா!$க4. அ5ேவ �யநிைலSமா��.   

 

 

 

த�விர கவன தியான�. 13.6.11 
ந�$க4 இ�ேபா5 எ'த ச�கர தி% நி#- தியானி�கிற��கேளா அ'த ச�கர தி% 
உ$க4 இ!�6ண�\ ம+-� த�விர கவன� Qவாச பிராண# ம+-� ஓ� எT� 
ம'திர அதி�\ இ# நா#ைகS� இைண 5 லயி�க ேவP,�.  
 

Qவாச ைத ஆழமாக உ4ளிR 5 நா#� வினா1 ேநர� நி- தி பி# சரீாக 
ெம5வாக ( ெநா1, ெநா1யாக த�விர கவன� பிசகாம% ) Qவாச ைத ெவளியி% 
வி�, ஒ! நா#� வினா1 நி- தி ( ெநா1, ெநா1யாக த�விர கவன� பிசகாம% 
) Qவாச ைத ஆl'5 உ4ளிR�க ேவP,�.  Qவாச� எ�ேபா5� ஆழமாக\�, 

ந�ளமாக\� இ!�க ேவP,�.  
 

இ�ப1 த�விர கவன 5ட# oண� தவறா5 Qவாச ைத 
கவனி 5 ெதாட�'5 ஒ! ச�கர தி% ஐ'5 நிமிட ேநர� த�விர கவன 5ட# 
தியானி 5 வ!வ ��களானா% அ�ேபா5 ஒ! உPைம உ$க9�� 6ல�ப,�.   
 

இ�ேபா5 ந�$க4 தியானி��� அ'த ச�கர� ஒ! ெந!�6 5Pட� ேபால தக, 

தகெவன ஒளி கன#- ெகாP1!���. ( ெவ�ப� இ!�கா5 )ஒளி  ம�,ேம 
கன#- ெகாP1!���.  Qவாச ைத ெவளியி% சரீாக வி�,வி�, நா#� 
விநா1 ேநர� ெபா- 5 பி# பிராணைன உ4ளிR�க அ'த பிராண# உ$க4 
ச�கர தி# மீ5 ேமாதிய\ட# கன#- ெகாP1!��� ெந!�6 5Pட தி# 
மீ5 ெப�ேராைல வ �சிய5 ேபால '�பீெரன' ஒ! ெப! ஒளி ேதா#-வைத காண 
.1S�.  
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அ'த ச�கர ைத அ�ப1 ெந!�6 5Pட�ேபா% கன#-ெகாP1!�க ைவ�ப5 
உ$க4 இ!�6ண�\�, உ$க4 த�விர கவன.�, Qவாச பிராணT� இைவகைள 
அதி�\ற ைவ 5 ெசய+ப,�   ஓ� எT� ம'திர.� ஆ��. 
 

ந�$க4 ஆl'5 உ4ளிR��� அZவள\ ( .R அள\ ) பிராண#கைளS� 
ந�$க4 தியானி��� அ'த ச�கர திேலேய ேத�கி நி- த ேவP,�. இ'த Qவாச 
கதிைய oண.�  தவறா5 அதி த�விரமாக கவனி த%  ேவP,�. ெதாட�'5 
கவனி த% எ#ப5 oண� தவறா5 கவனி த% எ#பதா��.   
 

Qவாச ைத ெவளியி% சரீாக வி�ட பி# நா#� விநா1 இைடெவளி வி�, 
மீP,� உ4ளிR�க�ப,� Qவாச�, ச�கர தி# ைமய�ப�தி�� இR�க�பட 
ேவP,�. இ'த நா#� விநா1 இைடெவளியி% உ$க4 அதித�விர கவன.� 
உ$க4 இ!�6ண�\� அ'த ச�கர தி# ைமய ைத ேத1 அ$� நி#- உ-தி 
ெச8த% ேவP,�. அ'த ைமய ைத வி�, இட� ெபய�த% aடா5.  
 

இ�ப1 ந�$க4 த�விர கவன 5ட# அைன 5 ச�கர$களி[� 
தியானி�பீ�களானா% உ$க4 அைன 5 ச�கர.� ஒளி ெப+- ஒ#றாக 
இைண'5  அ'த ஆதி2ல நிைலயான ஓ�ைம நிைலைய அைடவ ��க4. உ$களி% 
ஒ! நிைறவான Uரண 5வ� திகR�.  
 

              நிழ%களா% ஆன மன�. 14.6.11 
 

நம5 6ேரா�டா# தளமான ஆ�ஞா ச�கர தி% த�விர கவன தியான� 
ேம+�ெகா49�ெபாR5 இ�ச�கர� U�ண ஒளியா% பிரகாசி�கிற5. தவிர\� 
நம5 எல��ரா# Q+-�பாைதகளான ஐ'5  ( 2லாதார ச�கர�, >வாதிrடான 
ச�கர�, மணி�Uரக ச�கர�, அனாஹத ச�கர�, விQ தி ச�கர� ) ச�கர$களி[� 
ஏ+கனேவ நா� த�விர கவன தியான� ெச854ளப1யா% அ�ச�கர$க9� 
ஒளி த#ைமயி% இ!�கி#றன.  
இ�ேபா5 ஆ�ஞா ச�கர தி% ஒளி!� ஓளிைய அ�ப1ேய அைசவ+- நி- த ( 
கால�, இய�க� கட'5 ) ேம+கPட ஐ'5 ச�கர$களி# ஒளிக9� ஆ�ஞா 
ச�கர தி% வ'5 ஒேர ஒளியாக நிைலெப-கிற5.  
நம5 சbர தி% ெசய%ப,� எல��ரா# மி#ேனா�டேம மன� எ#ப5.  
ஆ�ஞா ச�கர தி% ஒளி அைசவ+- நி+��ேபா5 மனைத நா� 
ேத1�பா� தா[� கிைட�பதி%ைல.  
எ$��, எதி[� அ'த ஆதி2ல தி# ெவளி�ச� தா#. மனேமா  நிழ%களா% 
உ!வாவ5.  
 

இ$ேகா ஒளியி# ெவளி�ச�.  
 

ம- பிறவி. 14.6.11 

இ'த வா� ைதைய ேக�ட5� ஒ! வித மய�க� வ!கிற5. இைத எ'த தள தி% 

நி#- கவனி�ப5 எ#-. அTபவமாக இைத ெசா%லேவP,மானா% இற'5 

பா� தவT�ேக இ5 ெத�S�. இ!'தா[� நா� ச�யாக �கி�கலா�. இ'த 
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சbர தி+� என தனியாக உயி�%ைல. இ!�கிற உயி� எ#னேவா சbர தி% உ4ள 

ெச%க9�� தா#. இவ# ம-ப1S� பிறவி எ,�க ேவP,� எ#றா% இ'த 

சbர தி% உ4ள அைன 5 ெச%க9� க�டைம�6 மாறாம% அ, த கதிைய 

அைடய ேவP,�. அ�ப1 அ5 தன5 1 எ# ஏ �களி% ெகாXச.� நிைல தவறாம% 

இட� ெபயர ேவP,�. அத+�� வா8�ேபயி%ைல. அவ# அ, த பிறவி ஒ! 

�ர$காக இ!��� என ( அவ# பாவ 6Pணிய க�மா விைன ) 

ைவ 5�ெகாPடா%aட அ$� ஒ! தா8, த'ைதயி#றி எ'த �ர$�� 

பிற�பதி%ைல. அ'த ��1��ர$கி% இ!��� 1 எ# ஏ ெச8திகைள எ#ன 

ெச8வ5? உயி!4ள ( கர#� ) 1 எ# ஏ ைவ , ஆவியாக உ4ள 1 எ# ஏ 5ர திய1�க 

.1Sமா? அவைன மPணி% 6ைத 5 வி�டா% அ'த உடைல பா���யா�க4 

{l'5 ெகா4கி#றன. ைத�யமாக இ!$க4 உ$க9�� ம-பிறவி கிைடயா5. 

இ'த ம-பிறவி சமாசாரேம உ$களி# கட'த கால 5�� ஒ 5வ!�. உ$க9�� 

ஒ! தா8,த'ைத இ!'த5 ேபாலேவ அைன 5யி!��� ெப+ேறா�க4 உP,. 

உ$களி# ந%ல, த�ய விைனக4 உ$க4 �ழ'ைத�� ேபா8 ேசர வழிSP,. தா8, 

த'ைத இ!வ!� இைண'5 பிற��� �ழ'ைதக9�ேக பிறவிக4 என 

ெசா%ல.1S�. பிறவிக4 இ�ப1 தா# ெதாட�கிற5. இற'த பி# இற�பி# .# 

ெதாட��சி வா8�ேபயி%ைல. அ�ப1 ம-பிறவி ஏ+�ப�டா[� அ5 ெச%க9�ேக 

ஏ+�ப,கிற5. அ5 �ய நிைலயாக மீP,� ஏதாவ5 ஒ! உடலி% Qவாசமாகேவா, 

உணவாகேவா உ4 hைழய .1S�. அ5 ஒZெவா! ெச%[��� ஒZெவா! மாதி� 

அைமய வா8�6P,. அ$�� aட அ'த ெச% அ'த உயி�# சbர அைம�ைபேய 

ஏ+-�ெகா49�. இ%ைல இைத ஒ! சாமியா� அ1 5 ெசா%கிறா� எ#றா%, இ5 

ஒ! மாயா பிசிென>. நா� வாR� இ'த மPiலகி% காi� ஒ! உயிைரயாவ5 

ெப+ேறா� இ%லாத பிறவி எ#- கா�ட .1Sமா? உ$க4 சாமியாரா%?  

 

 

 

2#-.15.6.11 
 

உலகி% ேதா#றிய அைன 5 மத தி[� இ'த 2#-வித ச�திகளி�ப+றி 
ெவZேவ- விதமாக ெசா%ல�ப�1!�கிற5.  

‘ஒ! ேயாகியி# ச�த�’ - எT� பரமஹ�ஸ ேயாகான'த�# (லி%:-  

'சிற'த நாவலாசி�ய� லிேயா டா%>டா8 '2#- 5றவிக4' ( The Three Hermits ) 
எ#ற ஒ! அழகான கிராமிய�கைத எRதிS4ளா�. அவ!ைடய 
நPபரான  நிேகால> ேரா�� எ#பவ� அைத பி# வ!மா- Q!�கி 
உைர 54ளா�: 
 " ஒ! த�வி% வயதான 2#- 5றவிக4 வசி 5 வ'தா�க4. அவ�க4 மிக 
எளிைமயானவ�களாக இ!'ததா%, அவ�க9ைடய ஒேர பிரா� தைனS� 
'நா$க42வ�, ந�S� 2#ேற - எ$கள மீ5 க!ைண கா�,வா8!' எ#பதாகேவ 
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இ!'த5. அவ�க9ைடய கபடம+ற இ�பிரா� தைனயி# ேபா5 ேபரதிசய$க4 
நட'54ளன'.  இ�ப1 ேபாகிற5 அ'த சி-கைத. ஒ!  ேயாகான'த�  ேபா#ற 

 மஹாேயாகி  இ'த 2#- எ#பத# விஷய ைத இ�ப1 
ெவளி�ப, திS4ளேத இ$� �றி�பிட த�க5.  
ஹி'5 மத தி% பிர�மா, விri, சிவா - ஆ�க%,கா த%, அழி த% எ#- 
2#-.  
 

 நம�� இ'த ‘2#-’ அறி'த வித�ப+றி பா��ேபா�. 
 

 1, ப+றா��ைற, 2, U� தியாத%, 3,  ெவளி�பட%.  
 

இ'த 2#- நிைலக9� இ�பிரபXச� .R5� விரவி�கிட�கிற5. 
இ�பிரபXசேம இ�2#- நிைலகளாகேவ இ!�கிற5. .த%நிைல ேதா+ற 
பிரபXசமாக விள$�கிற5.(  ெபா!4நிைல )இரPடாவ5 நிைல அi�க4 
தளமாக இ!�கிற5.( அiநிைல )  2#றாவ5 நிைல ‘5க4 ம+-� அைல’ 
எT� தளமாக இ!�கிற5. (மி#கா'த அைலநிைல ). 

ேம+கPட 2#- நிைலகைள ,ந�மிட.4ள 2#- வித நிைல ெகாPேட hகர 
.1S�. அைவயாவன : 1, சbர 6ல#வழி hக�\ ( .�கால  ப�மாண� ) 2, 
ெவ-�உண�\ வழி hக�\ ( இ�கண� இ�கண� எT� நிகl ெநா1, இ'த oண 
ப�மாண�   ) 3, உ4ளி!���  ஆதி2ல  ஏகநிைல hக�\ ப�மாண� ( கால�, 

இய�கம+ற நிைல ). 
 

1, சbர 6ல#வழி hக�\ ப�மாண� : இ'த சbர 6ல#வழி hக�வி% hகர�ப,� 
ேதா+ற�பிரபXச� நம�� ப+றா��ைறையேய நிலவ ைவ�கிற5.இ'த 
.RபிரபXசேம உன�� ெசா'த� எ#றா[� aட 6ல#வழி hக�வி% தி!�தி 
ஏ+ப,வதி%ைல. இத+� இ'த நைட.ைற ச2கேம சா�சி. எவராவ5 6ல#வழி 
hக�வி% தி!�தியைட'தவ� உPடா? ந�.ைடய அறியாைம! இைத தா# 
 வாl�ைக என நா� வாl'5 வ!கிேறா�.  
 

கவிஞ�  கPணதாசனி# சி-கைத ஒ#- 'ஒ! ஊ�% ெப�ய 
மளிைக�கைட�கார� ஒ!வ� இ!'தா�. அவ!�� ஏக�ப�ட நில6ல$க4 
இ!'தன. ஊ�ேலேய அவ� �,�ப� தா# பண�கார �,�ப�. அவ!��2#- 
மக#க9�ஒ!மக9�இ!'தா�க4.   அவ!�� அ'திம�கால� ெந!$கி 
வ'ததா% அவ� இ#ேறா நாைளேயா இற'5 வி,வா� எ#ற 
நிைலைமயி% வ ��1% கிட தியி!'தா�க4. ஒ!   வார தி+� 
.#ேபஉறவின�க4 அைனவ!� வ'5 a1வி�டன�. ெதாட�'5 இரP, 
நா�களாக அவ!�� ஒ!வ� மாறி ஒ!வ� பா% 
ஊ+றி�ெகாP1!'தன�. அவேரா அைச'5 ெகா,�பதாயி%ைல. கிழவ# 
எ�ேபா5 சாவா# நாெம%லா� பிைழ�ைப பா��ப5 என ஓ�!வ� .னக 
ெதாட�கி வி�டன�. " கிழவT�� ஏேதா ஒ! த�ராத ஆைச இ!�கிற5 ேபா% 
இ!�கிற5 அவT�� சாக மன� வரவி%ைல அ5 எ#ன எ#- ெத�'5 
ெகாPடாலாவ5 ந�மா% ஆன .ய+சி ஏ5� ெச85 பா��கலா�" என 
ேபசி�ெகாPடன�. கிழவ# தி�ெரன அ$� த#ைன {ழ இ!'தவ�கைள 
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பா� தா�. அைனவ!� கிழவ# த#Tைடய ஆைசைய ெசா%ல�ேபாகிறா# என 
ஆ�வ 5ட# கிழவைன ேநா�கின�. கிழவ# ெம%ல த# அ!கி% இ!'த த# 
மைனவியிட� கிQகிQ��� �ரலி% " எ$ேக உ# ெப�ய மவ#" எ#றா�. 
அவ4 த$க4 ெப�ய மகைன Q�1�கா�1னா4. அவT� கிழவ# அ!கி% வ'5 
“உ$க4 ஆைச எ#ன�பா?” எ#- ேக�டா#. கிழவ# மீP,� " ந, மக# எ$ேக?" 

எ#- ேக�டா�. அ'த ைபயேன " அ�பா நா# இ$ேகதா# இ!�கிேற#" 
எ#றா#. கிழவ# த# மகளி# ெபயைர�ெசா%லி "இ!�கிறாளா?" எ#- ேக�டா�. 
“அ�பா நா# ெரP, நாளாக உ$க4 கா%மா�1ேலதா# அம�'5 இ!�கிேற#" 
எ#றா4. ‘கிழவ# சா��ேபா5 நம�� ஏதாவ5 நைககைள தர 
ெசா%லமா�டானா' எ#T� ஏ�க� அவ4 கPணி% ெத�'த5. ச+- த4ளி 
நி#ற இரP, கிழ$க4 ேபசி�ெகாPட5. அவT��(கிழவT�� )  சா��ேபா5 
த# ம�க4 மீ5 எZவள\ பி�ய� பா�. ஒZெவா!வராக a�பி�, அவ�க4 
.க ைத பா��கிறா# சா��ேபா5� பாச� விடா5ேபா% இ!�கிற5" எ#-. 
கிழவ# த# மைனவியி# ைககைள பி1 5 இR 5 சி#னவ# எ$ேக?" எ#றா#. 
a�டேம ஆ�வமாக இ!'த5. கிழவ# தன5 சி#ன 
மகைன பா� த5� மPைடைய ேபா�,வி,வா#. ஒ!வார 5 a 5 ஒ! 
.1\�� வ'5 வி,� எ#-. கிழவனி# சி#ன மக# “அ�பா நா# இ$ேகதா# 
இ!�கிேற# எ#ன�பா உ$க9�� ேவi�" எ#- அவர5 
ைகைய�பி1 தா#. கிழவ# ‘அ'த ைககைள ெவ,�ெகன த4ளிவி�,’ " 

எ%ேலா!� இ$ேக இ!�கிற��கேள! கைடைய யா!டா பா� 5�கிறா�க4?" எ#- 
ெகாபி 5�ெகாPடனா� கிழவ#. இ5தா# சbர 6ல#வழி hக�\வி# யதா� த�. 
அதிக ப�சமாக ெசா 5�கைள 'கா���Uதமாக' வாl'5 ெச 5விடலா� அத+� 
ேம% ஒ#-� விஷய� இ%ைல, எ'த   சார.�  இ%ைல இ'த 6ல#வழி hக�\ 
வாl�ைகயி%.  

உண�\ வழி hக�\ ப�மாண� : இ'த  உண�\வழி hக�வி% hகர�ப,� 
பிரபXச� நிைறவான (6% ) உண�ைவ தர�a1ய5. இ5 U� தியான ( க��ேலேட 
) உண�ைவ தர�a1ய5. இைத உண�'த ஒ!வT�� எ5\ேம 
ேதைவ�ப,வதி%ைல. அவ# நிைறவாயி!�கிறா#. அவ# வாl\ U� தியான 
த#ைமயி% இ!�கிற5. ஒ! அiவள\� அவT�� ேதைவக4 இ%ைல. மன� 
நிர�பி�கிட�கிற5. உண�\ நிர�பி�கிட�கிற5. சbர� நிர�பி�கிட�கிற5. அவ# 
வாl\� நிர�பி�கிட�கிற5. அவ# .Rைமயானவ#.  அவனிட� எ'த 
ேக4விS� இ%ைல. அவ# தன�� தாேன நிைறவாகிவி�டவ#. அ5 U�ண�, 

இ5 Uரண�, Uரண திலி!'5 Uரண ைத எ, தா%, எ, த5� Uரண�  மிXசி 
இ!�ப5� Uரணேம! அவT�� அைன 5ேம U�ண�. இ'த பிரபXசேம 
 Uரண தி% நிர�பி நி+கிற5.    

ஒ! சாதக# இ'த உண�\ hக�\ ஆ+றைல, தியான தி#ேபா5 த� இதய தி# 
ம தியி% நி- தி ெதாட�'5 தியானி�பாேனயாகி% அவT�� ஏக�ப�ட இ! தி 
நிைல ஆ+ற%க4 ைகa1 வ!கி#றன! .#ேனா�க4 ெசா#ன 
அணிமா,மகிமா, லகிமா ேபா#ற சி 5க4 இ'த உண�\ hக�\ 
த#ைமயினாேலேய சி தி�கி#ற5 எ#பைத அறிய\�.  
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ஏகநிைல hக�\ ப�மாண� : இ'த ஏகநிைல hக�வி% இ!�ேபா+�� பிரபXச� 
அைலநிைலயாகேவ கா�சியளி�கிற5. இ'த ேதா+ற பிரபXச தி% நட��� ஒ! 
நிகl\, இ'த அைலநிைல பிரபXச தி% ச+- .#னேர நட�கிற5.  இ'த 
அைலநிைலயி% நிைல ெப+ற அ!ளாள�களா% இ'த ச�பவ$கைள 
ேதைவ�ப�டா% மா+றி அைம�க .1S�.  ( அதாவ5 இ'த ேதா+ற  பிரபXச தி% 
நட��� ஒ! நிகl\, அ'த அைலநிைல பிரபXச தி% ஒ! �றி�பி�ட ேநர தி+� 
.#ேப நிகlகிற5.அ'த அைலநிைல பிரபXச தி% நட��� ஒ! நிகl\ இ'த 
ேதா+ற பிரபXச தி% நிகழ ஒ! �றி�பி�ட ேநர� ஆகிற5. )  இ'த ஏக நிைல 
தியான பயி+சிைய ந�Pட கால� ெச85 வ!பவ!�, அைன 5 
அறியாைமகளிலி!'5� வி,ப�டவ!�, அைன 5 ப+-�கைளS� 5ற'தவ!� 
ஆகிய ஒ! �யநிைலயாள�டேம இ'த  ஏகநிைல hக�\ ச�தி கிைட�கிற5.  

இதி% எ'த வாlைவ ேவP,மானா[� ந�$க4 ேத�'5 எ,�கலா� உ$க9�� 
ப�Uரண Qத'திர� உP,.  

அ'த மகா இய+ைக எZவள\ வா8�6கைள ந�.# ைவ தி!�கிற5 
பா!$க4.  

உ$க9�� ேவP1யைத எ, 5�ெகா49$க4.  

 

                                      அ-தி நிைல.17.6.11 

உPைமயி# பல நிைலகைள கட'5 இ�ெபாR5 அ-தி நிைலைய நா� 
வ'தைட'54ேளா�. உPைமயி# அ1�பைட த#ைமயான5 மி# த#ைமயாக 
இ!�பைத அறிகிேறா�. இ'த பிரபXச� .Rைம��ேம ( ேதா+ற பிரபXச� 
ம�,ம%ல, அைன ைதS� உ4ளட�கிய -அதாவ5 உ!வ த#ைம , hP 
த#ைம, {�Qம த#ைம- 2#ைறS� உ4ளட�கிய ) மி# த#ைமயான5தா#. 
இ'த ேதா+ற பிரபXச� .Rைம��� உ4ள ெபா!�க9� ெவ-� மி# 
த#ைமயான5 தா#. இ'த .Rைமயான பிரபXச� .R�க ெவ-� 
மி#ேனா�ட�  ம�,� தா#.ஒ! இ�மியள\� மி#ைன தவி� 5 ேவ- 
இ%ைல. ேவ- எ5வாக  இ!'தா[�  அ5  உPைமய%ல!  அ5 நம5 
க! ேதயா��.  

அ'த மி#த#ைம ேதா+ற  பிரபXச ெபா!4களி% அi�களாக இ!�கிற5. அ'த 
அiேவா 2வித (  நிைலமி#, ேந�மி#, எதி�மி# ) மி# த#ைமயான 5க4களாக 
இ!�கிற5.  அ'த அi�களி% இ!'5 எதி� மி# 5க4களான 
எல��ரா#களா%தா# இ'த ேதா+ற பிரபXச� ேதா+ற த#ைமைய அைடகிற5. 
ஒ! திட ெபா!ளாக நா� அறிவத+� காரண� அi�களி# ெவளி வ�ட தி% 
மிக ேவகமாக Q+-� எல��ரா#களா%தா# எ#கி#றன� இய+பியலா�. இ'த 
பிரபXச� வி�வைடய� காரண.�  ெவளிேநா�கிய த#ைமயி% ெசய%ப,� 
எல��ரா#களா%தா#. இ'த 6வியீ��6 விைச, {�ய ஈ��6விைச, ேபா#ற 
ஈ��6விைசக4   மி#னி# இ#ெனா! த#ைமயான கா'த த#ைமேய! அ'த 2வித 
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மி# 5க4க4 அ1�பைடயி% பரமாi 5க4களாக ( sub- particles) இ!�கிற5. அ'த 
5க4க4 ம+ெறா! நிைலயி% அைலகளாக இ!�கிற5. அ'த அைலகேள மி# 
அைலக4தா#. இ'த 2ல அைல  மி# நிைலயிலி!'5 எR� இ�மி 5க4க4  ( 
sub- particles )  ெவZேவ-  5க4க4 இைண'5 நி��ரா#, 6ேரா�டா# ம+-� 
எல��ரா# 5க4களாக உ!ெவ,�கி#றன!  

இ'த  ேதா+ற  பிரபXச தி%  ப%வித ெபா!�க4 பலவித தனிம$களா% 
உ!வாகி#றன. பல தனிம$க4 ஒ#றிைண'5 2ல�a-களாக ேவதிய% 
விைனக4 ெப+-� ெபா!�க4 உ!வாகி#றன. இ'த ேவதிய% விைனக9��� 
மி# த#ைமகேள காரண�. ஆக! இ'த ேதா+ற பிரபXச தி+��, பிரபXச தி% 
நட��� அைன 5 நிகl\க9��� காரண�. 2வித (  நிைலமி#, ேந� மி#, 

எதி�மி# ) மி# த#ைமக4 ம�,ேம! 

 இ'த .Rைமயான பிரபXச தி# உ4நிைல ‘மி#கா'தசமநிைல 
அைல தளமா’��. அ5ேவ அைன தி+�� ஆதார�.  

எ#ெற#-� நிைலயாக இ!�ப5� அ5ேவ! அதிலி!'5 மா+றமைடவெத%லா� 
எ#றாவ5 மீP,� இ'த சமநிைலைய அட'ேதயாக ேவP,� எ#ப5� நியதி.      

அ, 5 தியான நிைலயி% மி#ேனா�ட தி# ெசய%பா,கைள�ப+றி  பா��கலா�. 

 நா� நம5 தியான ெசயலி# வழியாக இ'த பிரபXச� .R�க இ'த 2வித மி# 
த#ைமக4 ெசய%ப,�( பிரபXச இய%6 மி# நிைல )  நிைலக9�� , எதி� 
நிைலயாக, எதி��பதமாக இ'த 2வித மி# த#ைமகைள இய��வதா��. நம5 
உடலி% இ'த மி# த#ைம 6வி ஈ��6விைச�� க�,�ப�, ந� உடலி% 
கீlேநா�கி ெசய%ப,கிற5. நா.� ெபா!4 நிைலயி% ெசய%ப,கிேறா�. இ5 
பிரபXச இய%6 மி# நிைலயா��. இேத�ேபாலதா# அைன 5 உயி�க9� 
அைன 5 ெபா!4க9� இய$�கி#றன.  

நா� ந�.ைடய இ�ேபாைதய இ!�6 நிைலயாக வ'5 ேச�'தி!��மிட� நம5 
 (உடலி%) 2லாதார� ஆ��. நம5 இ!�6நிைல உண�வான hP உட% 
அ$கி!'5 தா# ெசய%ப,கிற5.  இ5 நம5 .5� தP1# கீlப�தியான 
hனி�ப�தியி% அைம'54ள5. இ'த hP உட%  

2லாதார தி+� ெச#றத+� காரண� 6வி ஈ��6 விைசேய! இ5ேவ Uமியி#, 
பிரபXச இய%6 மி# நிைலSமா��. இேதா, aட எல��ரா# ெவளிவிைசS� 
நம5 இ!�6 த#ைம hPஉட% 2லாதார தி+� ேபானத+� உ-5ைணயாக 
இ!�கிற5.  

 இ'த 6வி ஈ��6 விைசையS�, எல��ரா# ெவளி விைசையS� எதி� 5, அ'த 
பிரபXச இய%6 மி# இய�க ைதS� எதி� 5, நம5 இ!�6 நிைல hP உடைல 
2லாதார திலி!'5 நம5 .5� தP, (நர�6 மPடல�) வழியாக ேம% 
ேநா�கி 6!வ ம தியான ஆ�ஞா ச�கர தி+�, பிராண வாSைவ நம5 
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ெச%க9�� நிைறவா8 ெகா,�பத# 2ல.�, ஓ� எT� 'ச�த தி# 2ல' 

அதி�வான ம'திர ைத ெதாட�'5 உ�ச��பத# 2லமாக\� எ, 5 ெச%[த% 
ேவP,�. ( மி#ேனா�ட ைத   ஆதி சமநிைல�� மீ�ெட, த%  - அ5ேவ 
மி#ேனா�ட தி# 2ல இய%6� aட. ) நி த� ெதாட�'5 இ'த பயி+சிைய 
ெச8வத# 2ல� இ'த உடைல  சிறி5 சிறிதாக பழ�க�ப, 5த% ேவP,�. 
உட% ந#� பழ�க�ப�ட�பி# ஒ! oண ேநர� உ$க4 இ!�6 த#ைமயான 
இ'த hP உட% 2லாதார ைத வி�, 6!வ ம தியான ஆ�ஞாவி+� வ'5 
நி+பைத அறிவ ��க4. மீP,� அ'hPiட% பைழய ப1ேய 2லாதார தி+ேக 
ெச#- வி,வைதS� காPபீ�க4. 

எ#ன காரண தா% இ'த hPiட% மீP,� பைழய நிைல�ேக 
ேபா8வி,கிற5 எ#பைத கவனி�க ேவP,�. இ'த எல��ரானி#  
ெவளிேநா�கிய த#ைம,நம5 .த% ெச% நிைலயிலி!'5( ஒ! ெச% ஒ! உடலி 
)  நம�� ெதாட�'5 பலவிதமான ( பல ெச% ஒ! உட% ) சbர$கைள உPடா�கி, 
ஊ�வன, நக�வன, பற�பன, ஒ,வன, ந�'5வன ேபா#ற பல சbர$கைள� கட'5 
வில$� சbர$க4 வழியாக இ#- மனித# எ#ற சbர நிைல�� ெகாP, 
வ'54ள5. இ'த ஊ�வன இன 5 தகவைம�பான உண�த%,hக��சி திற# 
ம+-� வில$� இன 5 தகவைம�பான பழிவா$�த%, வ#ம�,த+கா�6திற#( 
நா# ) மன அைம�6 ேபா#ற த#ைமகைள நா� வி�, வில�வத+�, ந�மா% 
.1யாதேத காரணமாக அைமகிற5. 

இ�பிரபXச� ேதா#ற 5வ$கியதிலி!'ேத 2#- வித அi  5க4க9� 
ெசய%ப�டா[� உPைம நிைல எ#னெவ#றா%, எல��ரானி# (  பி1வாத 
)ெசய%பா�,�ேக  ம+ற இரP, 5க4க9� ஈ,ெகா, 5 வ!கிற5 எ#ப5 
கவனி�க�பட ேவP1ய ஒ#-.   

இ'த உண�\ ம+-� மன எPண ஓ�ட$க4 நா# எT� சbர அபிமான� 
இைவக4 யாவ+ைறS� எவ# ஒ!வ# தன5 தியான தி# 2ல� 
வி�ெடாழி�கிறாேனா அவன5 இ!�6 த#ைமயான hPiட% அவன5 6!வ 
ம தியான ஆ�ஞாவி+� வ'5 நி+கிற5. 

இ�ேபா5 நா� இ#ெனா! 2ல உPைமைய ெத�'5 ெகா4ள ேவP,�. நா.�  
ஒ! அiைவ�ேபால 2வித மி# த#ைமக9�கான தள$க9ட# இ!�கிேறா� 
எ#பேத அ5! நம5 2லாதார�(எதி�மி# ) எல��ரா# தளமாக\�, நம5 ஆ�ஞா 
6ேரா�டா# ( ேந�மி# ) தளமாக\� நம5 இதய ம தி ( நிைலமி# ) நி��ரா# 
தளமாக\�, நம5 சக>ரார ச�கர� பிரபXச 2ல நிைலயான மி#கா'த 
சமநிைல அைல தளமாக\� இ!�கிற5 எ#பேத அ'த உPைம. நம5 உடலி% 
உ4ள 75 1�%லிய# ெச%கைளS� நி�வகி�ப5 aட, ஒேர  ஒ! ெச%லாக தா# 
இ!��� என\� ெத�கிற5. 

இ'த 6ேரா�டா# ேந� மி# நிைலயமான  ஆ�ஞா ச�கர தி% இ!�6 நிைலயான 
hP உடைல ெதாட�'5 நி- த நா� கால� எT� இ#ெனா! 
உPைமைய�பா��க ேவP,�. இ'த கால� 2#- வித த#ைமயி% நா� 
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அறி'54ேளா�. 1, நிைலயான கால�, 2, இ�கண�, இ�கண� ம�,ேம உ4ள 
உயி!4ள கால�, இ'த oண� ம�,ேம!,3, ேந+- இ#- நாைள எT� 147 

.�ப�மாண கால�. இ'த நிைலயான கால� எ#ப5 நி��ரா# தள தி[�, 

இ�கண� எT� நிகl கால� 6ேரா�டா# தள தி[�, இ'த .�ப�மாண கால� 
எல��ரா# தள தி[� ேகாேலா�Qகிற5. இ'த ஆ�ஞா ச�கர தி% hP உடைல 
நி- த இ'த இ�கண� எT� நிகl கால உண�வி% நா� இ! த% ேவP,�. 
இ'த ேந� மி# தள தி% ெதாட�'5 ஒ!வனா% நி+க .1Sமானா% அவT�� 
இ! தி நிைல எT� ச�தி நிைல a1 வ!கிற5. அ�ப1 நிைல 5 நி+க 
ஒ!வரா% .1S�ெபாR5 அவ!�� ஏக�ப�ட சி திக4 ைக�a1 வ!கிற5. 
அவரா% இ'த ேதா+ற பிரபXச தி% உ4ள எல��ரா# இய�க ச�திகைள த� 
வச�ப, த .1S�. அநத விஷய$க4 ேதா+ற பிரபXச விதியி% இ!��� 
நம�� அதிசய நிகl\களாக விள$�கிற5. நம5 ேதா+ற பிரபXச ( எல��ரா# 
விதியான ) ‘லாஜி�’�க4 அவ+ேறா, ெபா!'தி வராத நிைலS� ஏ+ப,கிற5.  

அ, 5 ேந� மி# நிைலயமான 6ேரா�டா# தளமான  ஆ�ஞாவிலி!'5 உ$க4 
இ!�6 த#ைமயான {�Qம உடைல ( கவனி�க: .#6 ெசா#ன5 hPiட%, 

இ�ேபா5 ெசா%வ5 {�Qம உட% ) அநத நிைலமி# நிைலயமான நி��ரா# 
தள தி+� எ, 5 ெச%ல, மீP,� நா� இ'த  கால நியதி�� வரேவP,�. அநத 
நிைல மி# தளமான இதயம தி�� ெச%ல 6ேரா�டானி# கால நியதியான 
இ�கண� இ�கண� எT� >திதிைய கைடபி1�க ேவP1S4ள5. ெதாட�'5 
இ�கணெமT�  அதி�\ அதிர, அதிர அ5 லாவகமாக உ$க4 நிைலமி# தளமான 
இதய ம தி�� இட�ெபய�வைத காண.1S�. 

உ$க4 இ!�6நிைலSண�\ இ�ேபா5 இதய ம தியி% ைமய� ெகா4கிற5. aட 
உண�\� சமநிைலS� அைடகிற5. இதய தி% உண�\ 
சமநிைலயைடS�ெபாR5  உண�\, h�ப உண�வாக  வி�வைடகிற5. இ�ேபா5 
உண�\ த#ைமைய அ�ப1ேய அைசவ+- நிைல நி- த ேவP1S4ள5. 
அதாவ5 கால� கட'த, இய�கம+ற, ெபா!4த#ைம கட'த அைசவ+ற நிைல 
அ5. அ�ப1 அைசவ+- ந�$க4 இ!���ெபாR5 உ$க4 இ!�6 த#ைமயான 
{�Qம உட%, அ$கி!'5 சக>ரார தி+� ஓ� இைண�ைப ஏ+ப, 5கிற5. அ'த 
இைண�பி% கால� இ%ைல, இய�க� இ%ைல, ெபா!4 கட'த நிைல அ5.  

அநத பிரபXச� 5வ$கிய ெபாR5� எல��ரா#க4 ேதா#-� வைர 
காலேமயி%ைல  , இட.� இ%ைல,ெபா!9� இ%ைல, ெவளிS� இ%ைல  அத# 
பிறேக அைன 5� ஏ+ப�ட5.   இ�ேபா5 உ$க4 இ!�பான {�Qம உட% அநத 
ஆதி 2ல நிைலயான சமநிைலமி# அைல தள தி+ேக ெச#- வி,கிற5. இ�ப1 
உ$களி# 350 ேகா1 வ!ட பயண� த# ேநா�க ைத U� தி ெச85 இனிேத 
நிைற\-கிற5. 

வி,ப�டைவக4 இ#T� ேநா�கமறியா5 அைல'5 ெகாP1!�கி#றன. 
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தியான நிைலயி# ெபாR5 2லாதார தி% இ!'5 ெசய%ப�,வ'த எல��ரா# 
ெசய%பா�ைட ேம%ேநா�கி ஆ�ஞாைவ  அைடய ெச8S�ெபாR5 அைவக4 
ேந�மி# ச�தியான 6ேரா�டாTட# வ'5 இைணS� ெபாR5 அ$� ( அவனிட� 

) எதி� மி# த#ைம ெசய% .1கிற5. அவன5 இ!�6நிைலைய நி��ரா# 
தளமான இதய ம தியிலி!'5 2லநிைலயான சக>ரார தி+� நக!�ெபாR5 
 இ'த கண$களி% இ! தி நிைல ஆ+ற%க4 சாதகT�� ைக�a1வ!கிற5.  
இ'தஆ+ற%க4 அவ#இ!��மிட தி[� அவைனயறியாம[� நட�ப5� 
சகஜமான ஒ#றாக இ!�ப5 பல மகா#களி# வாlவி% நிகl'54ள5. எவ# 
ஒ!வ# ெதாட�'5 சமநிைல �8ைமயி% நி+கிறாேனா அவT�� அhUதி 
நிைல வா8�கிற5. அவன5 இ!�பான இ!�6நிைல ஆதி 2ல நிைலயான மி# 
கா'த சமநிைல   அைலதள தி+ேக ெச#றைடகிற5. Uரண� ச��U�ண� ஆகிற5. 
இ�ப1 இ'த ேதா+ற பிரபXச.� ஓ� நா4 ச�U�ண� ஆ��. ஆக! அ-தி நிைல 
உPைம எ#ப5 மி#ேன ஆ��.  

ம+ற அைன 5� கனவி% வ!� ரா�ஜிய� ேபா% கைல'5 ேபாவ5ேவ!    

ஓ� U�ணமத; U�ணமித� U�ணா  U�ண.த�யேத 

U�ண>ய U�ணமாதாய U�ணேமவாவ சிrயேத. 

ஓ� சா'தி, சா'தி சா'திஹி. 
 

உயி� ஒ! கPேணா�ட�. 23.6.11 

உயி� எ#பத+� ல�சண� Qயமாக ெசய%ப,த% ம+-� த#ைன�ேபால பிரதி 

எ, த% ஆகிய இரP,� ஆ��. உயி� ஒ! .ைறதா# ேதா#றிய5. அதி% 

இ!'5 5வ$கி பிரதி எ, தேல இ#- இ'த Uமி மீ5 உ4ள 

அைன 5யி�க9மா��. அ'த .த% உயிைர  ‘ெர�ளிேக�ட�’ எ#கிறா�க4. 

ஒ! .#�- நா�- ேகா1 வ!ட$க9�� .# கடலி% மிS�# , 

�ைரமிைட# ேபா#ற a�டi�க4 ந�ேரா, கல'5 �ழ�6ேபா% இ!'த5. இத# 

ெபய� பிைரமிவ% {�. ( primeval soup )  இைவ க�1த�1 கடேலார$களி% இ!�க - 

இவ+றி# மீ5 1٭ {�ய ெவளி�ச� பட�பட ( அ%�ரா வயல� ) அளவி% ெப�ய 

a�டi�க4 ஆயின! இ'த a�டi�களி% ஒ! நா4 ஒ! கண தி% ஒ! 

a�டi ம�,� த�பி பிற'த5. அ5 ஒ#-� ெப�ய மாலி��% இ%ைல. அத# 

ெபய� ெர�ளிேக�ட� . இ'த ெர�ளிேக�ட� எ#கிற எளிய a�டi 

த#ைன தாேன பிரதி எ,��� �ண� ெகாPட5. இ'த ெர�ளிேக�ட�தா# 

உலகி# .த% உயி�. இ#- நாமி!��� இ'த Uமிைய {l'54ள உயி� 

மPடல� இ'த ேர�ளிேக�ட�லி!'5 உ!வான5 தா#. 

 

மனித#:   
 
சbர� 
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  ↓↓↓↓ 
 உ-�6 
  ↓↓↓↓ 
 6ல#க4  
  ↓↓↓↓    
திQ 
  ↓↓↓↓ 
ெச%  
  ↓↓↓↓  
�ேராேமாேசா�  
  ↓↓↓↓ 
 1  எ#  ஏ  -  ஆ� எ# ஏ  
 
 1 எ# ஏ எ#ப5 ஒ! ந�ளமான ச$கிலி. நிS�ளிேயா - ைட,க4 எ#கிற சிறிய 
a�டi�களா% ஆன5. இ'த நிS�ளிேயா - ைட,க4 நா#ேக நா#� 
வைகதா#. A T C G , 1, அ1ைன#, 2, தேயாைம#, 3 , ைச�ேடாைச#, 4, �வானி#. 
இ'த A T C G    a�டi�க4 மனித�க4 ம�,மி#றி தாவர$க4, மி!க$க4 
எ%ேலா!��� ெபா5. வ�ைச அைம�பி[� எPணி�ைகயி[�தா# 
வி தியாச�.  
 
ஒZெவா! �ேராேமாேசா�க9� ஒ! தகவ% ெப�டக�. அதி% உ4ள ஒZெவா! 
பாராைவS� எ�ஸா# எ#-� இவ+-�கிைடயி% வ!வைத     
 இ#�ரா#க4 எ#-�, ஒZெவா! பாராவி# வா� ைதகைள ேகாடா# எ#-� 
எR 5�கைள ேப> எ#-� ெசா%கிறா�க4. அ'த எR 5�க4 நா#�தா# A T 
C G இதி% 2#- எR 5�க4 ெகாPட5 ஒ! வா� ைதயாகிற5. இ�ப1 ஒ! 
மனித# 100 ேகா1 வா� ைதகளா% ஆனவ#. இZவள\� ஒ! ெச%லி# 
நிSகிளியசி% அட$கிS4ள5.  
உலகி% உயி� ேதா#றிய ஆர�ப நா4 ேபாரா�ட$களி# 2٭Qவ,க4 இ#-� 
அதி% 1ஜி�டலாக எRத�ப�1!�கி#றன! 1 எ# ஏ யி# ஏணி�ப1களி% எளிய 
ரசாயன�ெபா!�களி% உ4ள ெச8திதா# மனித# வாlவத+�Pடான 
6ேரா��#களாக உ!வா��கிற5. உயிேர நா#ெகR 5 1ஜி�ட% சர�. ஒ! 
2#ெறR 5 வா� ைத 6ேரா��ைன ெச8கிற5.  1 எ# ஏ : அ5 ஒ! 
��3மரணம+ற Q!4 ( immortal coil  ) எ#-, ��ச٭ டா�கி#> ெசா%லியி!�கிறா�.  
 
தாயிடமி!'5 ஒ! ெச% ( 46 �ேராேமாேசா�க4 )  த'ைதயிடமி!'5 ஒ! ெச% ( 
46 �ேராேமாேசா�க4 ) இரP,� கல'5 தாயிடமி!'5 23 �ேராேமாேசா�க9� 
த'ைதயிடமி!'5 23 �ேராேமாேசா�க9� இைண'5 ஒ! ெச% உ!வாகிற5. 
அ5ேவ ந�$க4. அ'த ஒ! ெச% பிரதி எ,�க 5வ$கி 9 மாத தி% ஒ! 
�ழ'ைதயாக உ!வாகிற��க4. ந�$க4 4٭தனி உயி� அ%ல! ம+ற உயி�களி# 
ெதாட��சி.  
 

 

க! வள��சி ப1நிைலக4:  

1,இன�ெச% வள��சி,  
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2,க!\!த%, 

3, பிளவி�ெப!க%,  

4, இ!பைட க!�ேகா4, 

5, உ!�6களைம த%  

6, வள��சி 

7, உ-�6 ேவ-பா,க4.  

 

இ!பைட க!�ேகா4: ஒ! அ,�� ெச%கைளSைடய க!�ேகா4 ெச%க4 

.ைறயாக நக�'5 இரP, ( 6ற�பைட அக�பைட ) அ%ல5 2#- ( 6ற�பைட 

ந,�பைட அக�பைட ) அ,��கைள உைடய ஒ! நிைலயான அைம�ைப 

ேதா+-வி�பேத இ!பைட க!�ேகா4 என�ப,�.  

 

6ற�பைட ெச%க4 ேதா+-வி��� உ-�6க4 :2ைள, தP,வட�, 

�! ெத[�6, அ��ன%, பி���ட�, ைபனிய%, ேதாலி# ேம%ப�தி, கP, 

உ�ெசவி, உட+ப�க உண��சி உ-�6.  

ந,�பைட ெச%க4 ேதா+-வி��� உ-�6க4 : தைசக4, எ[�6க4, சி-ந�ரக�, 

இன�ெப!�க உ-�6, அ��னலி# ேம% ப�தி, உட+�ழி எபித�லிய� இைண�6 

திQ இதய�, நிண ந��, மPண�ர%.  

அக�பைட ெச%க4 ேதா+-வி��� உ-�6க4 : உண\ மPடல�, இைர�ைப, 

சி-�ட% Qர�பி ( க%�ர% கைணய� ) நா��, ைதரா8, பாரா ைதரா8,, 

பி���ட�யி# ேம% ப�தி ைதம%, ெசவி உ-�6, hைரயீர%, 2ல இன�ெச%. 
 
  

உயி� எ#ப5 6திதாக ேதா#-வதி%ைல. .த% உயி� ேதா#றிய கால திலி!'5 

இ'த ெச% பிள\ விடாம% நட'5 வ'5 ெகாP1!�கி#ற5.  

த+கால நிைலகளி% உயி�க4 தாேன ேதா#-வதி%ைல. உயி� எ#ப5 அ5 

ேதா#றிய கால திலி!'5 ெச% பிள\களா% - 6ேரா�ேடா 

பிளாச  ெதாட��சியாக வ'தி!�கிற5. 5٭சbர� இற'தா[� அைவகளி# 

உயிரi�க4 6ேரா�ேடா பிளாச  ெதாட��சிைய நிைல நா�,கி#றன.  

 

ஒ! ைக�பி1 அள\ மPணி% பல ல�ச�கண�கான பா���யா 

ெச%க4 இ!�கி#றன!  

சாதாரண பா���யா�க4 பிள\பட% 2ல� இன�ெப!�க� ெச8கி#றன! ஒ! 

ெச% இரPடாக பி�கிற5. 5�த ேவக தி% இ5 நைடெப-கிற5. அதிக உண\ 
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இ!'5 எZவித தைடS� இ%லாதி!'தா%, ஒேர ஒ! பா���யா ம�,� 

ேம+aறியவா- ெப!கி ஒ! வார தி% Uமியள\ பா���யா�க4 

உ+ப தியாகிவி,மா�.  

 

ஒ! ெச% உ4ள அமீபாைவ இரP, பாதியாக 5P1 5 ஒ#ைற உ�க! 

உ4ளதாக\�, ம+ெறா#ைற இ%லாததாக\� எ, 5�ெகா4ேவா�. அ�ேபா5 

உ�க! இ%லாத ப�தி சிறி5 ேநர� அைச'5 பிற� Q!P, ெசய%படாம% 

இ-தியி% இற'5வி,�. உ�க! உ4ள ப�திக4 சகஜமாக ந�1 5 உயி!ட# 

இ!���. ஆகேவ இதிலி!'5 உ�க!ைவ வி�, தனியாக ைச�ேடா பிளாச� 

ம�,� உயி� வாழ .1யா5 எ#- ெத�யவ!கிற5. இ5 ேபாலேவ ைச�ேடா 

பிளாச� இ%லாம% உ�க! சில வினா1க9�� ேம% உயி� வாழ .1யா5. 

இZவா- உ�க!\� ைச�ேடா பிளாச.� ேச�'5 ஒ! .ைறைய 

அைம�கி#ற5. ைச�ேடா பிளாச தி+�� உ�க!\��� தனி தனி அ[வ%க4 

உP,.  

 
  1 எ# ஏ- இ5 எ%லா உயி!4ள ெபா!4களி# �ேராேமாேசா�களி[� உ4ளன! 
�ேராேமாேசா�களி% 6ரத தி# ேச��ைக நைடெப-வதி%ைல. உ�க!வி+� 
ெவளிேய 6٭ைச�ேடா பிளாச தி% நைடெப-கி#ற5. ( சbர� இ$�தா# 
க�ட�ப,கி#ற5 ) இதிலி!'5 ஒ! ந, தர தகவ% தா$கி 1 எ# ஏ- விலி!'5 
ைச�ேடா பிளாச தி+� தகவைல ெகாP, ேச��கிற5. அ'த தகவ% தா$கி ஆ� 
எ# ஏ -வா��.  1 எ# ஏ -உ�க!வி[� ஆ� எ# ஏ- ைச�ேடா 
பிளாச தி[� காண�ப,கி#ற5.  
 
மனிதனிட தி% தா# நர�6 மPடல� அத# அபிவி! தியி# உ�ச 
நிைலைய அைட'54ள5. 
 

நர�6 ெச%க4 ( neurone ) �P,த%கைள தா$கி ெச%கி#றன. தனி�ப�ட 

நி�ரா#க4 ஒ#ைற ஒ#- அ, 5 இ!�கி#றன. நர�6 அi ெவளி�ச� 7٭( axon 

) ஒ! ��ைடயான பி�வி# அ%ல5 ெட#�ைர�,ட# ( dentrite ) ெசய%ப,� 

.ைறயி% ெதாட�6 ெகாP, இ!�கிற5. ஆனா% அைம�6 .ைறயி% 

ெதாட�பி%ைல. �Pடலான5 நர�பiவி% ெவளி�க�பியி# .1ைவ 

அைட'த5� அ$� ஹா�ேமா#க4 உPடாகி பரவி ெட#�ைர� .1ைவ ( 

அ, த நி�ரானி# ) அைடகி#ற5. அ5 6திய �P,தைல ஆர�பி�கிற5. 

�P,தலான5 தா��த%களாக 6ேரா�டா பிளாச தி+� ெச%கி#ற5. இ$� 

மி# மா-த% ஏ+ப,கி#ற5. நர�6 ெச%லி# வழியாக ஒ! தா��த% கட'5 
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ெச#ற பி# 6ேரா�ேடா பிளாச� சிறி5 ேநர தி+� 8٭உண��சிய+றதாகி#ற5. 

 பி# இZ\ண��சிைய ெப-கி#ற5. 

 
*1 ஒளியிலி!'5 ெதாட$க�ப�ட5 உயி� எ#பத+� ேம+கPட இ'நிகl\ 
சா�சியாக இ!�கிற5. இ'த ஒளி எ'த அள\�� உ$களி% 5ல�கமாகிறேதா 
அ'த அள\�� உ$க9�� அறி\ ெதளிவாகிற5. இ'த ஒளியா% ந�$க4 
உ$களி# 2ல >திதிைய அைடகிற��க4. ஒளி எ$�4ளேதா அ$� �8ைமS�, 
ெதளி\� நிைல ெகா4கிற5.  
 
*2 உயி� ேதா#றிய ஆர�ப நா4 ேபாரா�ட$க4 aட Qவ,களாக உ$க4 
�ேராேமாேசா�களி% இ#T� இ!�கிற5 எ#றா%, அ'த ஆதி .த% ஒளி 
நிகl\� அவசிய� உ$க4 �ேராேமாேசா�களி% பதிவாகியி!�கேவP,�. அ'த 
ஆதி.த% ஒளி நிகl\�� உ$கைள ெகாP,ேபாக�ெசா%லி உ$க4 
�ேராெமாெசா�களிட� ம#றா1 ேக�,�ெகா49$க4. அ$�தா# உ$க9ைடய 
எ%லா ேக4விக9��� பதி% இ!�கிற5.  
 
*3 இ'த உயி� ெச% அழிவதி%ைல. ஒ! சbர� இற�க ேந�,�ெபாR5 அ'த 
சbர தி% உ4ள ெச%க4 த$களி# 6ற அைம�பி% உ4ள ( A T C G ) 
தகவ%கைள உதறிவி�, Uரண �8ைமேயா, ெவளிேயறி வி,கிற5. அ5 
மரணம+ற5. மரணமைடவ5 சbரேம! எ5 மரணம+றேதா அ5ேவ ந�$க4. ந�$க4 
இ'த Uமி மீ5 பட�'5 உ4ள��க4.    
 
*4  ந�$க4 தனி உயி� அ%ல! இதி% இரP, ெபா!4 உ4ள5. ஒ#-: ந�$க4 
தனியான ஒ! உயி� அ%ல! உ$க9��4 எRப5 1�%லிய# உயி� ெச%க4 
�1யி!�கிற5. அ'த ெச%கைள தவி� 5 உ$களி% எ5\மி%ைல. ந�$க4 அ'த 
ெச%க4 �1யி!��� a, அZவளேவ! 
அ'த a�1% நட��� நிகl\களி% இ!'5 உ$கைள ந�$க4 எ�ப1ேயா கP,பி1
 தி!�கிற��க4 ேபா$க4. ஒ! பறைவயி# a�,�� எ#ன உயி� ச�ப'தேமா 
அ5ேபாலதா# உ$க4 a�,���. எ#ன இ'த a�,�� ெகாXச� அதிகார� 
உP,. அ'த ெச%கைள பா5கா��� அதிகார�. அ'த ெச%க4 த$கைள 
பா5கா 5�ெகா49� ெபா!�ேட இ'த a�ைட வ1வைம 54ள5. aட 
6ல#கைளS� ெகா, தி!�பதா% உ$க9�� இ'த நா# எ#ற மய�க�. aட 
உண�\�, அறி\� இ!�பதா% இதி% விடா�பி1யாக இ!�கிற��க4. அனா% இ'த 
a, ஒ! நா4 அழி'5வி,�. அனா% இதி% த$கியி!'த உயி� பறைவக4 
பற'5 ேபா8வி,�. இரP, : ந�$க4 தனி உயிராக 6தியதாக ஒ#-� 
ேதா#றவி%ைல. இ$� ஏ+கனேவ ெதாட�'5 உயிைர ப1 எ,��� ேவைலக4 
அ$க$ேக ெதாட�'5 நட'5 ெகாP1!�கிற5. இ'த Uமி .R�க\� இ'த 
ேவைலைய தா# உயி�க4 ெச85 ெகாP1!�கி#றன! உயி��� ெதாழி% இ5 
ம�,ேம! கடேலார� கிட��� மண%களி% ந�$க4 ஒ! 5க4. அனா% 
உ$க9�� அ'த கட% அள\ க�வ�. ந�$களாகேவ எ5\� .1ெவ, 5 ெச8ய 
.1யா5. உ4ளி!��� 1 எ# ஏ உ$க4 ச�ைடைய பி1 5 ேக4விேக���. 
அத+�� ந�$க4 அட$க வி%ைலெய#றா% எ'த டா�டரா[� இன� காண 
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.1யாத ப1 ஒ! 65 ேநாைய உ$க9�� த!�. உ$க4 லகா# உ$க4 1 எ# 
ஏ விட� இ!�கிற5. ந�$க4 ஒ! ட�மி பீ>.  இதனாேலதா# ந�$க4 அ1�க1 
பர�பைர ெப!ைமைய ேபQகிற��களா? உழ\ வயலி% விவசாயி ைககளா% அ1 
வா$கி உைழ��� மா�,��� உ$க9��� லவேலச.� வி தியாசமி%ைல. 
 
*5 உயிரi�க4 எ#-� ம��பதி%ைல. நா�- ேகா1 ஆP,களாக அ5 
ப%லாயிர பிறவிகைள ( சbர$கைள ) ச�ைடைய கழ+றி வ �Qவைத�ேபால, 
கழ+றி வ �சி�ெகாP, வ'தி!�கிற5. ந�$க9� ஒ! U�ேபா�ட ச�ைட 
அZவளேவ! அ5 நிைலயாக இ!�கிற5. அைத கவனிS$க4. 
 
*6 நா� ஏ+�கனேவ aறிS4ளப1 உயி� ெச%லி# அக அைம�6 கவன� எT� 
த#ைனய�தலான ேதட% ம�,ேம! அத# 6றவைம�பிேலேய அத# பா5கா�6 
ச�ப'தமான சbர விஷய$க4 வ!கிற5. ப%ேவ- சbர�, ப%ேவ- 
6லனைம�6க4. அ'த ஆதி2ல கவன� தன�� அ, த தள தி% பிரேவசி�க 
சbர� உPடாகிற5. சbர தி[4ள 6ல# வழியாக பிரேவசி�க பிரபXச� 
உPடாகிற5. ஒ�,ெமா த சbர தி# வழியாக  பிரேவசி�க ச�சார� 
உPடாகிற5. ச�சார� வழியாக பிரேவசி�க ச.தாய� உPடாகிற5. ச.தாய� 
வழியாக பிரேவசி�க சPைட உPடாகிற5.  
 
*7 ெவளி�ச� இ%லாம% எ5\� ெத�வதி%ைல. ஒ! நி�ரா# ெச%லி% 
5ல$�� இ'த சி#ன ெவளி�ச தி+�ேக ஒ! சிறிய �P,ேகா% எ#றா%, 
உ$க4 நர�6 மPடல� .R�க உ4ள அைன 5 நி�ரா#கைளS� 
தியான தி# 2ல� ஒளி மயமாகேவ மா+றினா% எ#னவா�� ச+- 
சி'திS$க4. உ$க4 நர�6 மPடல தி% உ4ள அைன 5 நி�ரா# ெச%க9ேம 
அ'த ஒளியா% திைள தா% உ$க4 நர�6 மPடல தி# ேபா�� எ#ன ? அ'த 
அைன 5 நி�ரா#க9� ஒளியா% இைண'தா% நிகழ�ேபாவ5 எ#ன? உண!� 
ெபா!ேள ஒளியாகி�ேபானபி# இ'த பிரபXசேம ஒளியாக தாேன 
கா�சியளி���. இ'த ஒளியி% ந�$க4 எZவள\ ேநர� நி+கிற��கேளா அZவள\ 
க�மவிைனகளி# பதி\க4 அழிகி#றன!ந�$க4 �8ைமயானவ� ஆகிற��க4.  இ'த 
உலகிேலேய அதிக அள\ எவ# �+ற� 6�'54ளாேனா, எZவள\ பாவ 
கா�ய$கைள ெச854ளாேனா அவT��� இ'த ஒளி த�சன தினா% 
விேமாசன� உP,. அ'த ஒளியா% எ'த பாவ ைதS� கRவ.1S�. உ$க4 
பாவ விைனக4 ஏ5மி!'தா% உடேன கRவி�ெகா49$க4. 
 

*8  இ5 தா# உயி!�ேக உPடான மா>ட� பீ>. நா� ஒ! உண�ைவ உண!� 

வித� இZவிதமாக இ!�கிற5. அ'த நி�ரா# ெச%லி# 

உ�க!வான 6ேரா�டா பிளாச தி+� ஒ! தா��த% ெச%[�ெபாR5 அ$� 

ஒ!சி-மி#மா+ற�ஏ+ப�,அ'ததா��த%கட'5ெச#றபி# 6ேரா�ேடா  

பிளாச� சிறி5 ேநர தி+� உண��சிய+றதாகி#ற5. பி# ச+- ேநர தி% அ5 சகஜ 

நிைலைய அைடகி#ற5. இதிலி!'5 நா� அறிய வ!வ5 எ'தவித உண�\�  
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அZவ�ேபாைத�கான நிகl\ நிரேல தவிர ந�1 த உண�\ ஒ#- இ%ைல. 

அ�ப1 நா� உணர\� .1யா5. ( அ�ப1 உண�வெத%லா� உ$க4 மனதி# 

ரசவாதேம! )  
இ�ப1 உண�வ+- ச+- ேநர� இ!�பைத நPப� பா� தசாரதி ேபா#ேறா� 
>த�பன நிைல எ#கிறா�க4. உயி�# 2ல நிைலேய >த�பன 
நிைலதா#.ஒZெவா! ெச%லி# >த�பன நிைலைய கட'5 கட'5 தா# சbர� 
உண�ைவ கP,ெகா4கிற5. ஒ! நி�ரா# நர�பi ெவளி�சமான ( AXON ) சி- 
அள\ ெவளி�ச தி+ேக இ'தள\ பய# எனி% நம5 தியான தி# ெபாR5 
5ல�கமா�� .Rஅள\ ஒளி�� எZவள\ பய# கிைட��� என 
எPணி�பா!$க4. தவிர\� உண�\ மPடல� .R�க இ'த நி�ரா# 
ெச%கேள ஆதி�க� ெச8கிற5. இ'த நி�ரா# ெச%கைளS� ஒளிைய�ெகாPேட 
ேவைல வா$கேவP,� ேபா% ெத�கிற5. ேவ- எ'த ககன தா[� அைவகைள 
�Pடேவா,5ல�கேவா .1யா5 ேபா% இ!�கிற5.   பல  தியான  
அைம�6களி[� இ'த .5� தPைட ேநராகைவ 5 அம!$க4 என 
ெசா%[வைத கவனி தி!�கிேறா�. இ'த .5�தP, எ#ப5 நம5 உண�\ 
மPடலமா��. இ'த உண�\ மணடல தி# வாயிலாகேவ ந�$க4 அhUதி 
நிைலைய அைடய ேவP1யி!�கிற5. உ$க4 உண�\ மPடல தி% உ4ள 
அைன 5 நி�ரா# ெச%கைளS� உ$க4 தியான ஒளியி% நிைற'5 ெதாட�'5 
லயி�க வி,$க4. அைவக4 ெதாட�'5 லயி 5 ஒளியிேலேய அைசவ+- 
நி+��ெபாR5 அ5 நிகR�. அ�ேபா5 அைன 5 நி�ரா# ெச%க9� 
உண�வ+ற நிைலயி% ஒேர த#ைமயி% ஏக த#ைமயி% ஒ#றாக இைணவேத 
அhUதி நிைலயா��. அ5ேவ ப�Uரண நிைலSமா��.  
 

*  �றி�6 :  ஒ! உயி�# பார�ப�ய ெசய%.ைற, விXஞான ஆரா8�சி 

சாைலயி% கP,பி1�க�படவி%ைல. ஆனா% ஓ� ஆ>��ய ச'நியாசி மட தி% 

கி�ேகா� ேஜாக# ெமPட%எ#பவரா% கP,பி1�க�ப�ட5.  
 

 பரமபத�.  
 

இ'த மPணி# மீ5 உயி� வாl�ைகேய அ'த இய+ைக�� ஒ! பரமபத 

விைளயா�டாக இ!�கிற5. 1 எ# ஏ தகவைம�பி% சில ேநர� தி�� மா+ற� 

ஏ+�ப�, அ'த  1 எ# ஏ  ஒ! உய�ப�மான நிைல�ேகா அ%ல5 ஒ! தாl\ 

ப�மாண நிைல�ேகா ெகாP, ெச%ல�ப,வ5P, என மரபிய% அறிவியலா� 

ெசா%கி#றன�. இ5 ஒ!6றமி!�க, ஒ! ெச% பல ேகா1 வ!ட� ப1 தவறாம% ஏறி 
வ'5 உய� நிைலைய அ5 அைட'தா[� அ'த உய�நிைலயி% அ5 எ#ன சbர� 

எ, 54ளேதா அ'த சbர தி# வழியாக வா�Qகைள உ+ப தி ெச8தா[� aட, 
அ'த சbர� வயதாகி இற�க ேந�,�ெபாR5 அத# சbர தி% உ4ள அைன 5 

ெச%க9� பரமபத விைளயா�1% பா�பி#வா8  சி�கிகீேழ ஆர�பி தஇட தி+ேக 
த$க4 5வ�க நிைல�ேக வ'5 வி,கிற5.   

 

ஒ! .#�+ைற�ப5 ேகா1 வ!ட கால� ெதாட�'5 இைடவிடா5 ஒ! திZய 

ேதடேலா, வ'54ள உ$க4 சbர தி% உ4ள ெச%கைள இய+ைகயி# பரமபத 
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விைளயா�1% வி�, ேவ1�ைக பா��பீ�களா? அ%ல5 இ'த சbர ைத த'த5 அ'த 

ெச%க4தா# இ'த சbர தி% ேதா#றிய ஒ! க! 5!தா# நா#. எ#பைத ஒ! 

நியாயமான த#ைமSட# அiகி அலசி�பா� 5 இ'த சbர� எ�ேபா5 

ேவP,மானா[� ெச ெதாழியலா�. aடேவ நாT� ெச ெதாழிய 

ேவP1ய5தா#. இ�ப1 வ �P விரயமாக�ேபா�� ஒ! வாl�ைகைய ச�ீ ��கி 
ஆரா8'5 நம5 சbர தி% ஜ�வி��� ெச%கைள அத# ேதடலான த#ைனயறித% 

.Rைம ெபற, அத# வழியாக அ'த ெச%களி# அ, த உய�நிைல ப�மாண ைத 

அைடய,  இ'த க! 5!வான 'நா#' எT� மன, உண�\ சகித�, எ#ைன�பைட த 

எ# ெத8வ$களான அ'த ெச%க9�� உ-5ைணயாகி அைவக9�� ேசைவ 

ெச8வேத பா�கியமாக க!தி எ#ைன அவ�க4 வாl�ைக�� அ��பணி�கிேற# 

எ#- ச திய 5�� க�,�ப�, எ# ெச%க9�� ேசைவ ெச8ேத எ#ைன 

கைர 5�ெகா4ேவ# என உ-தி UP, , இ5வைர எ'த சbர ைத, சbர� சா�'த 

வாl\ .ைறைய உPைம என ந�பி வாl�ைக .ைறைய வாl'5 வ'ேதேனா 

அ'த .ைறைய இனி மா+றி - அைத ைக வி�, - எ#ைன உ!வா�கிய எ# 

ெத8வ$களான என5 ெச%களி# உய� கதி�� ேதைவயான ஒ! சbர வாl�ைகைய 

இனி ேம+ெகா4ேவ#.  

தா�மீக சி'தைன, தா�மீக உண�\ உ4ள எவ!� இைத கட'5 ேபாக மா�டா�க4 

எ#ப5 உ-தி. அ'த ெச%க4 த$களி# பா5கா�6�காக சbர$கைள உ!வா�கி 
வ'தி!'தா[� இ'த சbர$க9��� வாl�ைகைய ெகா, ேத வ'54ள5. 

பா5கா�6�aடேவ,இ'த சbர தி+� சில வா8�6கைளS� 

ந%கி இ!�கிற5. ெச%கலாகிய தா$க4 த#ைனயறிS� ெபா!�ேட ஒ! திZய 

ேதட[ட# வ'தி!�கிற5. அத# ேதட% ப�மாணேம ஒ! மனித சbர தி# வழியாக 

5ல�கமாகிற5. இ$� ஒ! விஷய ைத நா� ஆl'5 கவனி�க ேவP,�. அ'த 

ெச%க4 த$கைள தானறித% எT� அhUதி நிைலயி% அைவக4 ஒ! 

ஏக த#ைமைய ம�,ேம அைடகிற5. அ�ெபாR5 ஏ+ப,� ஒ! Uரண உண�\( 

.+-ண�\ ) , Uரண அறி\ ( .+றறி\ ) ம+-�, இதய ைத .# நி- தி ெச8S� 

தியான நிைலகளி% வா8��� இ! தி நிைலஆ+ற%க4 இைவக4 யா\� உ$க4 

சbர தி+�ேக அ#றி உ$க4 ெச%க4 இைத உண�வதி%ைல,அறிவதி%ைல. இ5 

உ$க4 சbர தி+� கிைட��� ப�Q. இ'த சbர உ#னத ைதS�  ந�$க4 ( சbர� ) 

அTபவி�க .1S�.  

ெச% தள வாl�ைக .ைறைய இனி ேம+ெகா4ேவா�. ெச% தள வாl�ைக .ைற 

எ#ப5 சக ஒ! ெச%ைலS� த#ைன�ேபா% பாவி 5, யாெதா! ெச%[��� 

த�$கிைழ�காம% வாlைவ நட 5வ5. அதாவ5 யாெதா! 

ெச%லி# ெதாட� பயண ைதS� இைட�- ெச8யாத வPண� எ#- ெபா!4. 

 

இ'த சbர ைத .Rைமயாக அத# அைன 5 தா ப�ய$க9ட# த#T4 இ!��� 

ெச%களிடேம அ��பணி 5 வி,த% எ#ப5 ப�தி நிைலகளிேலேய ேம#ைமயான 

ப�தி நிைலயா��.  

 
 

சமநிைல உண.*.   29.6.11 
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‘நர�H இைழகB 2ல� கட�த ப3� 'BளைலகB அ� பைடயிேலேய எ�லா� 
ஒ�ைற ேபா�ேற மJெறா�# இ��கிற'. ‘உண.சிகB நர�Hகளி� 2ல� 
கட�த ப3வதி�ைல’. கட�த ப3வ' மி�சார ெவBளேம! 'Bளைளகைள 
உ�3 ப�Lவ' அ' ெவ ப� உண.�'� உ# பானாM� சN, அ�ல' 
ெதா3த� உண.�'� உ# பானாM� சN, நர�பி� பாOவ' மி�சாரேம! 
2ைளயி� தா� :�3த� எ�னெவ�ப' அைடயாள� காண ப3கிற'. 
அ'*� 2ைளயி� எ&த ப�தியி4B 'Bளைல Pைழகிறேதா 
அைத ெபா��த'’. நா� அ4பவி��� உண.;சிகB நம' 2ைள ப�தி�� 
எ&ெத&த இட�தி� ( :�டM�ேகJறவா# ) அ&த மி� சிJறைல வ&' 
ேச�கிறேதா அதJ�ேகJறாJ ேபா� நம�� உண.;சி ேதா�#கிற'. அதாவ' 

2ைள அ6� உ6க7�� ஒ� வி�தியாசமான உண.ைவ உ�வா��கிற'. 
2ைளயி� நட��� ேவதிய� விைனேய உண.*கB. நா� அைவகைள ெவ#� 
ேவதிய� விைனகளாக கவனி�ேதாமானா� நம�� உண.;சி 
ேபத� இ��கா'. உண.;சி�த�ைமயி�  நா�  சமநிைலயி�  இ��க  ���� . 
எ�லா� ெவ#� மி�னி� விைளயா53கேள!  
 

ேமJக�ட தகவ� ஒ�பதா� வ� H அறிவிய� H�தக�தி� உண.;சி உ# HகB 
எ4� பாட�தி� வ�கிற'. இத� 2ல� நம�� ெதNய வ�வ' எ�னெவனி� 

நா� உண�� உண.*கB ெவ#� மி� சமி�ைஞகேள! நம�� ஏJப3� 
உண.*கB எ�லாேம ெவ#� மி� சிJறைலகB ( 'BளைலகB.) அ' எ ப� ந� 
நிSரா� ெச�களி� வழியாக 2ைள�� வ�கிற' எ�பைத�� 
இ ேபா' பா. ேபா�.  

 

ெப�2ைள அைர�ேகாள6களி� �றி பி5ட ப�திகB உடலி� 

�றி பி5ட  ப�திகைள பாதி பதாக உBளன! அ�ல' �றி பி5ட 

ெபாறிகளிலி�&' வ�� 'Bளைலகைள ெப#வதாக இ����. 

எ�லா ெபாறிகளிலி�&'� 'Bளைலகைள ெப#வதாக அைம&'Bள'� 

,ெபJறபி� ெசய� 'Bளைலகைள Tர பிக7���, தைசக7��� அ4 பி 

அைவ �ைறயாக ெசய�பட காரணமாக இ� ப'� ெப�2ைள ப�தியா��. 

ெதாட.H ைமய6களி� ெவUேவ# ெபாறிகளிலி�&' வ�� ேவ# ேவ# 

:�ட�கைள ஒ�ேறாெடா�# ெதாட.Hப3�'வ'� 

ெப�2ைள ப�திேயயா��.  

ெப�2ைள அ4பவ விபர6கைள ேச.�' ைவ�கிற' அதனா� இய6� 

�ைறகB கட&த கால அ4பவ�திJ� த�கவா#  மாJறியைம�க ப3கிற'.  

 

நர�H இைழகB மி�சார 'Bளைலகைள�> நVள�திJ�� மிக விைரவாக 
எ3�'ெச�# அ3�'Bள நர�H ெச�M��� கட�'� தனி  ப�ைப  
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உைடயன! ஆனா� க�பியி� மி�சார� கட�த ப3வதJ��, நர�பி� மி�சார� 
கட�த ப3வதJ�� ஒ� ேவ#பா3 உ�3. ஆ�சா� ( AXON) தன��Bேள 
மி�ேனJற�ைத அதிக ப3�'கிற'. நர�H :�ட ப3�ேபா' அ' 
வி3வி�க ப3கிற'. அ3�த 'Bளைல கட&' ெச�வதJ�B,ஆ�சா� 

தன��Bமி�ேனJற�ைத மி�தி ப3�'கிற'.  
நா� ந��ைடய பதJற�ைத அதிகN ேபாமானா� இ&த ஆ�சா� இ�4� அதிக 
அளவி� மி�ேனJற�ைத ெச�க7�� ஏJப3�'�. நம' பதJறேம ஒ� 

வலிைமயான ெதாட. :�3தலா��. நா� சமநிைலைய 
அ4சN�'�ெகா���&தா� ந�மி� நட��� அைன�'ேம ஒ� சீரான 

லய�'�� வ��. அ' ஒ� ஒ>6� ப5ட  இய�கமாகேவ அறிய ப3�. 
வலிேயா மJற �ரணான உண.*கேளா ந�ைம பாதி பதி�ைல.  

 

ெச%நிைல தியான�. 27.6.11 

 

நம5 சbர ைத நா� நம5 ெச%களிட� ஒ�பைட 5 வி�ட பிற�, நா� ெச8S� 

தியானமான5 சbர� ச�ப'த�ப�டதாக அ%லாம% நம5 

ெச%கைள ச�ப'த�ப�டதாக இ!���. இ5\� நா� எ�ெபா5� ெச8S� தியானேம 

தா#. ஆனா% கவன நிைல ம�,� ெச%களி# கவன நிைலயாக இ!���. ஒ! 

ஆl'த Qவாச பயி+சிைய எ, 5�ெகாPட பிற� வ�ஜிராசன� இ�, அம�'5 ஓ� 

ம'திர உ�சாடன ைத ெதாட�'5 உ�ச��க ேவP,�. அ�ப1 உ�ச��ப5 நம5 

ெச%க9�� க�,�ப�, நட��� நம5 ேதகேமயா��. அதாவ5 இ'த ஓ� 

ம'திர ைத ம�,� நம5 ேதக� நம5 ெச%க9�� க�,�ப�, ெச8ய ேவP,�. 

ஒ! அனி�ைச ெசயலாக. நம5 ேதக� கPடப1 Qத'திரமாக ெசய%ப,த% aடா5. 

அ�ேபா5 ேதக தி# ேவைல ஓ� ம'திர ைத உ�ச��ப5 ம�,�தா#. இ�ப1 நம5 

ேதக� நம5 ெச%களி# க�,�பா�,��4 வரேவP,�. அ�ேபா5 உ$க9�� எ'த 

சி'தைனேயா, உடலி# பிற உண�\கேளா ேதா#றா5. இ�ப1 நில\ைகயி% 

த#னி�ைசயாக உ$க4 அைன 5 ெச%க9� விழி�பைத காண .1S�.  

 

என5 அTபவ ைத ெசா%கிேற#. நா# வ�ஜிராசனமி�, அம�'5 ெகாPேட#. 

ஓ� ம'திர ைத உ�ச��க ெதாட$கிய\ட# மனதி% ஏேதா எPண� ேதா#றிய5. 

உடேன என5 கவன� எ# சbர ைத�பா� 5 " ந� .Rவ5மாக உ#ைன ெச%களிட� 

ஒ�பைட த5 உPைமயானா% ந� Qயமாக எ5\� ெசய%பட�aடா5" எ#- 

ெசா#ன5 தா# தாமத� எ# சbர� .Rைமயாக த#ைன அைன 5 ெச%களிட.� 

ஒ�பைட 5 வி�, ஓ� ம'திர ைத ம�,� உ�ச��பதி% கவன� ெகாPட5. 

அ5\� aட சிரம�படேவP1யதி%லாம% க1கார தி+� சாவி ெகா, 5 வி�ட 
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மாதி� த#னி�ைசயி% ச+- ேநர தி% லயமாகி நட'5 ெகாP1!'த5. என5 

ெச%க4 விழி த5. ஒ! ெப�ய த� �வாைல என5 2லாதார� ப+றி ேம%ேநா�கி 

உய�'5 எ�கிற5. ஆனா% ெகாXச.� ெவ�பமி%ைல. எ# ேதகேம ெவ-� 

த��வாைலதா# .த� எ�S�ெபாR5 ேக���� சட�சட ச�த� ம�,� ேக�ட5. ேதக� 

கன#ற5. .5� தP, ஒளி >த�பமாக நி#ற5. 6!வ ம தியி% {�யைன 

உ+-�பா���� ெபாR5 காi� வ�டவ1வ 'திக�' எ#பா�கேள அ5ேபா% 

இ!'த5. என5 கவன� ஒ! பர'த அளவி% எ%ைலய+ற நிைலயி% இ!'த5. 

அ�ப1ேய இ தியான� ெதாட�'த5. சbர� எ�ேபா5 ஓ� ம'திர ைத உ�ச��பைத 

நி- திய5 எ#ப5 என�� ெத�யா5. அ5 ெச%க9�� ெத�'தி!���.  

 

ஓளிைய 'ல6க வி36கB.  
 

நா� ஒளி எ#றா% அ5 ஒ! ெவளி�ச� எ#கிற அளவி% ம�,� 

எ, 5�ெகா4கிேறா�. எ#ைச�ேளாபீ1யா  எ#ன ெசா%கிற5 

என பா��கலா�."ஒளி எ#ப5, ெபா5வாக அக�சிவ�6� கதி�க9��� 6ற 

ஊதா  கதி�க9��� இைட�ப�ட அைல ந�ள� ெகாPட மி#கா'த� கதி� 

வ ��Qக4  எ#-�, 'ஒளியிTைடய அைலந�ள� 0.01நாேனா மீ�ட�( 

காமா�கதி� )  .த% ஒ! கிேலாமீ�ட� ( ேர1ேயா ந�ல அைல ) ந�ள� 

வைர��� உ4ள5'.எ#கிற5. இதி% 400 நாேனா மீ�ட� .த% 700 நாேனா 

மீ�ட� அள\4ள ஒளியான ெவளி�ச� ம�,ேம நம�� க�6லனாகிற5.  
 நம��4 எ$கி!�கிற5 ஒளி எ#- ந�$க4 ேக�கிற��க4. இைத அ, 5 
பா��ேபா�. அத+� .# இ#ெனா#ைற பா��ேபா�. நம�� 
ஒளிைய�ப+றி எ�ப1 ெத�Sெம#றா% ஒளி {�யனிலி!'5 வ!கிற5. 
அ'த ஒளியா%தா# நம�� எ%லாெபா!�க9� இ!�ப5 ெத�கிற5. 
இரவி% ந�ச திர திலி!'5� ஒளி வ!வைத கP1!�கிேறா�. ம+றப1 
நிலெவாளிைய கP1!�கிேறா�. அ�6ற� மி# ஓளிைய காPகிேறா�. 
அ5 எ�ப1யாயிT� ஒளி ெவளியிலி!'5 தா# வ!கிற5. ச�, {�யனி% 
எ�ப1 ஒளிSPடாகிற5? அ5 {�யனி% உ4ள அi�க!�க4  

இைணS�ெபாR5 , அi�களிலி!'5 ெவளி�ப,வேத ஒளியா��. ஒ! 
ெகாQ- தகவ%;-  {�யனி# எைட ம�,ேம {�ய 
மPடல தி# நிைறயி%  98.6 சதவிகித ைத� ெகாP,4ள5 
�றி�பிட த�க5 - ஒளி�ேச��ைகயி# ேபா5 தாவர$க4 {�ய ஒளி 
ஆ+றைல ேவதிய% ஆ+றலாக மா+-கி#றன. ஆக! ஒளி 
அi�களிலி!'5 ெவளி�ப,வதா��. அ5 விP மீனாக�,�, 

{�யனாக�,� ஒளி உ+ப தியாவ5 அi�களிலி!'5 தா#. அ'த 
அi�க4 ந� உடலி[� உ4ள5. ந� ெச%களி# க!வி[� ஒ! 
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h�ப த#ைமயி% ஒளியி!�கிற5. ந� ெச%லி# உ�க!வி% ஒளிS� 
கவன.� ம�,ேம இ!�கிற5. நா� தியான தி% நம5 சbர 
6லTண�\கைள தாP1 ( கட'5 ) ந�.4ளி!��� ெச%லி# 
உ�க!விலி!��� ஒளிையS�,கவன ைதS� ஆl'5 தியானி�க 
ஒளி5ல$�வைத காண.1S�. அ'த ஒளி இ�பிரபXச� .R�க 
பட�வைதS�,உ$க4 கவன� வி�வைட 5, வி�வைட 5 ஒ! அகPட 
கவன� 5ல$�வைதS� காண.1S�. இ�ேபா5 உ$களிட� அகPட 
கவன.�, அகPட ஒளிSம�,ேம இ!���. உ$க94ளி!��� 
அைன 5 ெச%களி[� ஒளி Qடர ஆர�பி 5வி,�. இ$� ஒ! ெகாQ- 
தகவ% ;- உயிரi�க4 மனித�கPணி# பா�ைவ 6ல திைன விட\� 
ஐ'5 மட$� சிறியளவான 10 .த% 20 ைம�ேரா மீ�ட� (1000 µm= 

1mm) வி�ட� ெகாPடதாக காண�ப,வைதS�, ஒளி�,ைம (ஒளிைய 
ஊ,6க வி,� த#ைம) ெகாP1!�பைதS� �றி�பிடலா�.  எ5 
எ�ப1ேயா நா� ந�ைம ஒ! ெச%லாக பாவி 5 அத# 
உ�க!விலி!��� ஒளிையS�, கவன ைதS� 5ல$க ைவ�க .1S�. 
அ'த ஒளி 5ல$கினா%, நம�� ந#ைமக4 5ல$க�ேபாகிற5 
எ#- அ� த�.  
 

 

அதி.வைலகB.  
 
நா� இ ேபா' அதி.வைலகைள பJறி பா.�கலா�. இ&த பிரபAசேம 
அதி.வைலகளா� உ�வாகி இ� ப' தா�. அதாவ' ப�ேவ# அதி.*களாலான 

ெபா�5களா� ஆன'. அதாவ' மி�கா&த அைலகளாலான' . இ&த மி�கா&த 
அைலயான ஒளியி�  அதி.* 0.01 நாேனா மீ5டN� இ�&' 100 கிேலா மீ5ட. 
வைரயிM� இ� பதாக அறிவியலா. ெசா�Mகி�றன.. இ&த அைலவNைசயி� 

நம�� க5Hலனாவேதா - ' ெபா�Bகளிலி�&' உமிழ ப3� அ�ல' 
எதிேராளி�க ப3� க�L# ஒளிைய� ெகா�3 ந�ைம; TJறி 
நைடெப#வனவJைற பா.�க*� அறிய*� ��கிற'. இத� அைலநVள 
ெந3�க� 4000 A �த� 8000 A உBள'' என எ�ைச�ேளாப�ீயா ெசா�கிற'. இ&த 
அைலவNைச�� கீ>Bளைதேயா, ேமMBளைதேயா ந�மா� அறிய 
��வதி�ைல. ஆனா� இ பிரபAச� எ�லா அைலவNைசயிM� தா� உBள'. 
மி�கா&த அைல 2ல� மி�கா&த ச�தி பயணி�கி�ற'. ெபா'வாக மி�கா&த 
ச�திைய மி� ச�தி எ�ேற Z#வ.. வ V;T, அதி.* எ� மாJ#வத� 2ல� 
மி�கா&த அைல2ல� தகவைல�� பNமாறலா�. 
 

இ�ெனா� தகவ�: மி�கா&த அைலைய, அைல எ�ைண ெகா�3 பல 
ேவறாகவைக ப3�தலா�.அUவா#வைக ப3�'�மி�கா&தஅைலகBெவU
ேவ#த�ைமகைளெகா������. 
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கா�மா அைலகB (1010 - 1013 GHz) 

ஊ3 கதி. அைலகB (108 - 109 GHz) 

Hற ஊதா கதி.கB (106 - 108 GHz) 

ஒளி அைலகB (105 - 106 GHz) 

அக;சிக H கதி.கB (103 - 104 GHz)( 

ைம�ேரா ேவU அைலகB (3 - 300 GHz) 

ேர�ேயா அைலகB (535 kHZ - 806 MHz) 

நிைறநிைலயைட&த அ4]திமா�களாகிய மகா�கB இ&த பிரபAச�ைத 
அைன�' அைலவNைசயிMேம அறிகிறா.கB. இதJ� பல மகா�களி� 

க��'கைள உதாரண� கா5ட����. இ6� ெவUேவ# உயிNன6கB 
ெவUேவ# அைல வNைசகளி� Pகர�Z�யதாக*� அறிய வ�கிேறா�.நா� 
ெசO�� தியான�தி� ஒலியி� ஓ� எ4� அதி.வி� 2ல� நம' 
அதி.ெவ�ணி� ( frequency )  மாJற�ைத ெகா�3வர����. 

இ&த ேதாJற பிரபAச� ேதா�#வதJ� �� மி� கா&த அைலகB ஒ� 

சீரான சமநிைலயி� ( அைலவNைசேய இ�லா' ஒO* நிைலயி�  ) 

இ�&'Bள'. அ&நிைல இ ேபா'� அ� பைட�த�ைமயி� அ ப�ேய 
உBள'. அ&த அைலவNைசயJற சீரான மி�கா&த சம நிைலைய அைடவேத 
நிைற நிைலயா� அP]திநிைல  எ�ப'. எ�கண�� அ&நிைல அைன�' 
அL�களிM� உBளா.&' நிைல நிJகிற'. மனித உயிராகிய நம' 
ஒUெவா� ெச�லி� அ� பைட க�விM� அ&நிைல, அ&த. தியான� 
என ப3� ஓ. ஒ3�க நிைலயி� உBளா.&' உBள'. இ&நிைலைய ந� 
ெச�கB அைட&' 'நிைறநிைலயாவேத' நம' ெச�களி� ேநா�கமா��. 

ெச�லி� அ� பைட க�வா�Bள இ&த அ&த. தியானெம�4� ஒ3�க 
நிைலையேய இ&'மத �னிவ.கB பிர�ம� அ�ல' கட*B எ�#�, H�த. 
இைத f�ய� எ�#�, ஏT பிதாேவ எ�#� , நபி உ�வமJற கட*B அ�லா 
எ�#� அவரவ�� அவ.கB HN&' ெகா�டப� இதJ� ஒ�  ெபயN53Bளன.. 
ம�க7� அ&த கட*ள.கைள க�L���ெதNயாத வி�Lலகி� எ6ேகா 
இ� பதாக எ�ணி�ெகா�3 ேதாJறமளி�கவி�ைலேய என 

வ��த ப53�ெகா����கி�றன.. இைதேய தா� மதவாதிகB கட*B 
உ6க7Bேளேய இ��கிறா. எ�கிறா.கB. 
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. நா� நம' தியான�தி� ஓ� எ4� அதி.ைவ நம' ெச�க7�� உ�டா�கி, 
ெச�கB அைன�ைத�� ஒ�ண.*�� ஓரதி.*�� ெகா�3வ&' அ&த அதி.* 

நிைலைய சீராக �ைற�'�ெகா�ேட வ&' அதி.* சJ#� இ�லாத ெவ#ைம 
நிைலயி� நிJப.ீகளானா�, உ6க7B இ���� அ&த ‘அ&த. தியான நிைல’ 

உ6கB உடலிM� உ6கB உயிNM� பாய ெதாட6��. மனித4ைடய 
அைலவNைசயான அதி.ெவ�ைண அவனி� நி.ணயி ப' அவன' 
Tவாசேமயா��. நV6கB எUவள* ெம'வாக சீராக Tவாச�ைத எ3�கிறV.கேளா 
அதJேகJற அதி.ெவ� தகவைம H மா#ப3கிற'. எUவள*�ெகUவள* 

ெம'வான சீரான த�ைமயி� Tவாசி�கிறV.கேளா அUவள*�கUவள* மீ;சி# 

ெபா�5கB ( ெச�, அL ) உ6கB உடலி� விழி H நிைலைய அைடகி�றன! 

அைத�� கட&' Tவாச� மிக சீராகி Tவாசேம அைசவJ# நிJற� ( மி�கா&த 
அைலவNைசைய கட&' , மி�கா&த - அைலவNைசயJற -சமநிைலயி� ) 

ெச�லி� உBெளா36கி�Bள  அ&த. தியானெமன ப3� ]ரண நிைலயி� 

நிJறலா��. அL 2ல�Z#களாலான ெச�லி� உ5க�வைம H�, 
பிரபAச�தி� உ5க�வைம H� ஒ�ேறதா�. ேவ# ேவ# அ�ல. ெச�களி� 

ெவளி Hற சgர அைம ேப  அைலவNைசக7�� க53 ப3வ'. அேத ேபால 

பிரபAச�தி� சgர அைம ேப  அைலவNைச�� க53 ப5ட'.  
 

உBளி���� 'நிைறநிைல' T�த Tய�Hவா��. 
 

 

தியான�த�ைமயி� அ� பைட.  
 

நா� தியானி���ெபா>' நம' H�வ ம�தியான ஆ�ஞாச�கர�தி� ஒளி 
'ல6�வைத� க����கிேறா�. அ&த ஒளி நிைலயிேலேய பல நா5கB, 
தா� ெதாட.&' நV��தி�&ததாக பகவா� ராமகி�hண பரமஹ�ச. 
ெசா�லியி��கிறா.. "எ6�� ஒேர ஒளிெவBளமாக இ�&த', ஒளிைய�தவிர 
ேவ# எ'*ேமயி�ைல" எ�#� Zறியி��கிறா.. இ&த ஒளிைய பJறி 
Zறாத அ4]திமா�கB கிைடயா'. நம' வBளலா. இைத 
அ�5ெப�Aேஜாதி எ�கிறா.. ேஜாதிைய�தவி.�' ேவெறா�#� இ�ைல 
எ�கிறா.. இ&த ேஜாதி நா� தியானி��� ெபா>' நம' H�வ ம�தியான 
ஆ�ஞாச�கர�தி�'ல6க காரண� எ�ன?   
 
நா� அைனவ�� மJ#� இ6�Bள ெபா�5கB அைன�'�, மJ#� இ&த 
]மி��, மJ#� இ&த fNய �3�ப��, மJ#� அைன�' �> 
பிரபAச�� மி� கா&த அைலகளா� உ�வானைவகBதா�.மி�கா&த 
அைலைய�தவிர ேவெறா�#� இ�ைல. இ&த மி�கா&த அைலகேள 
நிS5ரா�, Hேரா5டா� மJ#� எல�5ரா� ஆகிய 2வித மி� 'களாகிற'. 
இ&த 2வித 'கBகB ப�ேவ# நிைலகளி� இைண&ேத ப�ேவ# அL�கB 



 - 165 - 

 

ஆகி�றன! ெவUேவறான அL�கB இைண&' 2ல�Z#கB ஆகி�றன! 
பி� ெபா�ளாக இ ப� பிரபAசமாக விகசி�' நிJப'� இ&த மி�கா&த 
அைலகேள! இ&த மி�கா&த அைலயான' ஒளி�த�ைமயானதாக 
இ��கிற'. இ&த ஒளியி� �>�த�ைமைய�� நம' Hலனா� அறிய 
��வதி�ைல. “அைலநVள� - 700 நாேனாமீ5ட.கB �த� 400 
நாேனாமீ5ட.கB வைர. ந� க�L�� ெதN�� ஒளி அைலவNைசகB மிக� 
ெகாAச� தா�. வானவி�லி�  ஏ> வ.ண6களான VIBGYOR என ப3� 
வயல5 �த� சிவ H வைர உBள இ&த அைலகளிேலேய நா� காL� 
அைன�' வ�ண ஜால6க7� அட�க�." எ�கிற' எ�ைச�ேளாப�ீயா. 
"மி�சார��, கா&த�� ஒ�விதமாக; ேச��ேபா' ஏJப3� ச�தியி� 
ெவளி பாேட மி�கா&த அைலகB ஆ��. இ' ]மியிலி�&'�, இ&த  
பிரபAச�தி� உBள எ�லா  ெபா�5களிலி�&'� இயJைகயாகேவ 
எ>கிற'." எ�கிறா.கB அறிவியலா.. நம'  அ4]திமா�கB  இ&த ஓளிைய 
‘ஒளி�ேதவைத’ எ�#� வ.ணி�'Bளன.. இ&த “ஒளியிட� த�ைன 
அ. பணி�' விட� ேவ�3�” எ�கி�றன.. ஒளியிட� த�ைன 
அ. பணி�' விட� எ�ப' எ�ன? அதாவ' த�ைன எ�றா� ( நம' 
ெபா�B சா.&த வாxவைம ைப என ெபா�B.) ந�ைம நா� எ ப� 
அறிகிேறா�? ந�ைம ஒ� ( உட� எ4� )y:ல ெபா�ளாகேவ நா� 
ந�ைம அறிகிேறா� அ�லவா? நா� ஒ� ெபா�ளாக இ�&' ேநா��� 
த�ைமைய�தா� ,'நா�'என அறிகிேறா�. அதாவ' இ&த ( நா�) ெபா�B, 
‘அ� பைடயி�’ எதனா� உ�வாகி�Bள' என பா.�தா� அ' மி�கா&த 
அைலயாேலேய உ�வாகி�Bள' உ�ைம என ெதNகிற'. நா� ந�மி� 
உBள ப�ேவ#� த�ைமகளான அL�த�ைம, ெச�த�ைம, திT�த�ைம, 
உ# H�த�ைம மJ#� �>  y:ல�த�ைம ( உட� )  ஆகிய 
த�ைமகளி� உட� எ4�  �>y:ல�த�ைமையேய  கைட பி��' 
வ�கிேறா�. அதாவ' உடலிMBள Hல�களி� வழியாக! இ&த 
ெபா�5த�ைமையேய  அ&த மி�கா&த ஒளியாகிய H�வ ம�தியி� 
ேதா�#� ஒளியிட� அ. பணி�' விட ெசா�கி�றன.. அதாவ' நா� 
எ4� மன�,உண.*, ெசய� அைன�ைத�� அ&த ஒளியிட� அ. பணி��� 
ெபா>' நம' 2ல நிைலயான அ&த மி�கா&த ஒளியான' �>ைமயாக 
'ல6��. அதாவ' நா� ெபா�B த�ைமயி� ெசய� படா' 'T�மா' 
இ�&தா�, தன' 2ல நிைலயான மி�கா&த ஒளி 'ல6�கிற'. இ'ேவ 
தியானி�த� எ4� ெபா�ளா��. இ&த பிரபAச�தி� எ&த ஒ� உயி. இ&த 
மி�கா&த அைலயி� அைன�'வித அதி.ெவ�களிM� பிரேவசி�க 
��கிறேதா அ&த உயி. ஓ. நிைறநிைல அைட&த உயிராக ெகாBள ப3�. 
மகா பN நி.வாண� என இைத அைழ�கிறா.கB. நி.வாணா எ�ப' நம' 
�ைறப5ட அதி.ெவ� ஆJறைல 'ற�த� ஆ��.    இ'ேவ அைன�'யிN� 

ேநா�க�� ஆ��. இ&த பிரபAச�தி� உBள எ&த ஒ� உயி�� இ&த 
நிைறநிைல த�ைம�� �யJசி�தா� நி;சய� விைரவி�ைக�Z�வ��.      
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.1\ைர : 
 

 எ5 உPைமயி% உ4ளேதா என அைத காண 6ற�ப�,, கP,  பி# 
அைத�ப+றி இ'த ச2க தி+� ேபாதைன ெச8ய, அ5ேவ ஆ#மீகமாக, மதமாக 
நி-வனமாக மாறிவி�ட5. ஒ! தனி நப�# ேதட% ேகா1�கண�கான ம�களி# 
வழிகைள திைச தி!�பிவி,கிற5. இ5 இ�ப1 தா# அைம�6 bதியாக 
நைடெப-கிற5. இ#T� ச+- a�'5 ேநா�கினா% சில அைம�6களி% ஒ! 
தனி மனித# இ5 ேபா#ற உPைமைய�ப+றிய ேதட% விஷய$களி% அவ# 
Qத'திரமாக ( அவ# கைடபி1��� மத தி+� ெவளிேய ) aட ேயாசி�கேவா, 
க! 5 ப�மா+ற� ெச8யேவா, ெசய%படேவா aட .1யாத நிைல இ!�கிற5 
இ#-.   
நா# ஒ! தனி மனித# என�� எ'த க�,�பா,� பி1�கவி%ைல. நா# ச�வ 
Qத'திரமானவ#. என�� ேவP1யைத நாேன ேத1�ெகா4கிேற#. நா# 
.�டாளி%ைல. இத+� .# எ#ன ெசா%லியி!�கிறா�கேளா அைத நா# 
கவனி 5 அதி% உ4ள உPைமைய ம�,� ேத�'5 ெகா4கிேற#. நா# 
யா!��� ேபாதி�க\மி%ைல. நா# ேத,�ெபாR5 என�� இ�ப1 தா# அ5 
ெவளி�ப�ட5. உ$க9�� ேவ-மாதி�S� அ5 ெவளி�படலா�. ஆனா% அ5 
எ�ெபாR5� அ�ப1ேயதா# இ!�கிற5. க! 5 நிைலயிலி!'5 அைத 
ெசா#னா% அ5 {#ய�. அதTைடய நிைலயிலி!'5 ெசா#னா% அ5 தா# 
அைன 5�.   
 அ-தி உPைம இZவள\தா# என அறி'த பி# அைன 5 மாயா 
நிைலக9�, க+பைன நிைலக9�, க! 5 நிைலக9� ஒ! நிழ% 
உலகாக அைலவ5 ெத�கிற5. இைத ( அ-தி நிைலைய ) அTபவமாக 
ெகாP,வர ஒ! இற�பிய% பாவைனஅTபவ� நம�� ேதைவ�ப,கிற5. இைத 
ந�$கேள தனிைமயாக க+பைனயி% இற'5 உ$க4 வி!�ப�ப1 எ� ேதா, 
6ைத ேதா விடலா�. இ'த  சbர ைத. க+பைன நிகlைவ ப1�ப1யாக ரசி 5 
உண!$க4. எ�ப1யாயிT� இ5 ஒ! நா4 நிகழ�ேபாவ5 எ#னேவா 
உPைமதா#, அ%லவா!   
உ$க4 சbர ைத. அ�ப1 ெதாைல த பி# ஒ! ெவ-ைம அ%ல5 
{#ய� உதி���.எZவள\ ேநர� இ'த {#ய நிைலயி% இ!�க .1Sேமா 
அZவள\ ேநர� இ!$க4. அ5 ஒ! ப�Uரண ஓ8\ நிைல.  இ'த க+பைன 
அTபவ ைத ந�$க4 அ1�க1 நிகl தி பா� 5�ெகாPடா%  ந�$க4 தியான� 
ெச8S�ெபாR5 உ$க4 சbர ைத ஒ! அைமதி நிைலயி% 
ைவ 5�ெகா4ள உத\�. சbர.� உண�\� ஒ! அைமதி நிைலயி% 
இ!'தா% உ$க4 அhUதி நிைல உடேன சி தி���. 
 

சbர� Q�மா இ!'தா% அ'த ஆதி2ல� விழி���. அ'த ஆதி2ல� தா# 350 
ேகா1 வ!ட காலமாக ஒZெவா! சbர ைதS� உ!வா�கி ஒ! Qய 
ேதடலாக வ'5ெகாP1!�கிற5.  அ5 கPட சbர$க4 ப%லாயிர�. ப%லாயிர 
சbர அTபவ� கட'5 வ'த5 உ$க4 சbரேம அ#றி அ'த ஆதி2ல தி+� எ'த 
அTபவ.� இ%ைல. அ5 ஒ! தாவர தி%  இ!���ெபாR5 எ#ன த#ைமயி% 
இ!'தேதா, ஒ! 6RவிT4 இ!���ெபாR5�  அேத த#ைமயி% தா# இ!'த5. 
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ப%லாயிர ( இன ) சbர$களி[� அத# ேதட% த#ைம ம�,ேம இ!'த5. அ5 
சbர$க4 வழியாக வ'ததா% சbர$க9�� பா5கா�6 த#ைம�காக 6ல#கைள 
வழ$கிய5. அத# அ1�பைட த#ைம ஒ#-தா# த#ைனயறிS� கவன நிைல 
ம�,ேம!  
 

ச'த��ப� வ!�ெபாR5 அ5 த#ைனயறி'5 ெகா4கிற5. அ5 த#ைனயறிவதி% 
தன5 பயண ைத .1 5�ெகா4கிற5. 
இைத ஒ! தனி மனித# இ#ெனா! தனி மனிதனி# அTபவ தி+காக 
பகி'5ெகா4வ5. இதி% உ4ள விஷய$களி% உ$க9�� உட#பா, 
இ%லாம[� ேபாகலா�. அ5 ந�$க4 மீP,� உPைமைய Qயமாக ேதட 
காரணமாக அைமSமா%, மீP,�aட நம5 க! 5க4 ஒ#ைற�ேபாலேவ 
அைமய வா8�6க4 உP,. எ5 எ�ப1யாயிT� ந�$க4 உPைமைய Qயமாக 
ேத,வைதேய நா# வி!�6கிேற#. அைத Qயமாக தா# காண .1S� 
உ$களிட�, உ$களிட� ம�,ேம!. 

அ'த ஆதி2ல தி# உயி� அல� ெச%களா��. ஒ! ெச%லி# உ4ளி!��� 
அ'த ஆதி2ல தி# ேதட% த#ைனயறிS� கவனேமயா��. பல ெச%களி# 6ற 
அைம�6 இைணS� ெபாR5 அ5 சbர� ஆகிற5. பல ெச%க4 உ4ளிைண�6 
காi�ெபாR5 த#ைனயறிS� அhUதி நிைலயாக மல�கிற5. சில 
(+-�கண�கான ெச%களி# 6ற இைண�6 சி#னXசிறிய உயி� சbரமாக\�, 

அ5ேவ ப%லாயிர ெச%களி# 6ற இைண�6 எ-�6 ேபா#ற சி- உயி�யாக\� 
என இ�ப1 சbர ப�ணாம.+-,சbர தி+� சbர� 6லனைம�6 மா+ற� கP, 
த+கா�6 தகவைம�6 வி! தியாகி�ெகாPேட வ!கிற5. இ'த தகவைம�6 
வி! தி  காரணமாக அறி\, உண��சி .தலியன சbர$க9��  உPடாகிற5. 
இ'த அறி\, உண�\ ேபா#றைவ ெச%க9�� கிைடயா5. இ'த ெச%களி# 2ல 
ேநா�� ஒ#-தா# அ5 த#ைன அறிவத+கான  ஏக த#ைம கவன� ம�,ேம!  

ந�$க4 உ$க4 சbர ைத ஒ! ஏக த#ைமயான கவன நிைலயி%  
நி- 5வ ��களானா% அ'த ஆதி2ல ேதட[�� ஒ 5�ெகா,�பவராவ ��க4. 
இ�ப1 ஒ 5 ெகா,�பத+காக தா# அ'த ஆதி2ல உயி� அலகான ெச%க4 a1 
a1 சbர$கைள உ!வா��கி#றன! ெதாட� சbர ப�ணாம.� அத+காக தா#.  

அ'த ஆதிநிைல உயி� அலகான ெச%க4 த$க4  6ற இைண�பா% 
க�1ைவ தி!��� உ$க4 சbர தி% அP1�ெகாP, பிைழ�ப5 உ$க4 'நா#' 

எT� க! 5! ஆ��. உ$களி# க! 5!  க+பைன�� விைட  ெகா,$க4. 
அதி% லவேலச.� உPைம இ%ைல. அ5 ெவ-� மாயா! இ5ேவ உ$கைள 
பிைண 54ள அறியாைமயி# தைள. இைத ெதளிவாக அறி'5 தைளைய 
கைள'ெதறிS$க4.  

இ'(ைல ப1���  எ#  சேகாதரேம ! அ'த ஆதி2ல உPைமநிைல ஒ#ைற நா� 

பகி�'5 வி�, விைட ெப-ேவா�. அ'த ஆதி2ல உPைமயி# உயி� அல� 

ெச%களாக  இ!�கிற5. ஒ! தாவர தி% உ4ள ெச%லானா[� ஒ! மனித உடலி% 

உ4ள ெச%லானா[� அத# அ1�பைட த#ைமயி% ஒ#றாகேவ இ!�கிற5. ஒ! 
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தாவர ெச%ைல மனித உடலி% இைண�க.1யா5. ஒ! மனித சbர தி% உ4ள 

ெச%ைல எ, 5 ஒ! தாவர தி% ெபா- த .1யா5. இ! 

ேவ- ெச%களி#  6ற த#ைமக4 மா+ற� கP1!'தா[� அைன 5 ெச%களி# 

அக த#ைம ஒேரமாதி�யான5 தா#. அ'த ெச%களி% ேச!� ஒ! வித அTபவ 

அR�ேக, ெச%களி#  6ற த#ைமயாக அைமகிற5. ஒ! ெச% அ5 எ$கி!'தா[�( 

எ'த உயி�ன திளி!'தா[� )  அக த#ைமயி% ஒேர த#ைம வா8'த5 தா#. ஒ! 

உயி� இற��� த!வாயி% அ'த சbர ைத வி�, ெச%க4 ெவளியி%  கா+றி% 

கல'5 ேவ- உயி�களி% கல'5 வி,கிற5. அ5 கல��� 

உயி�களி# சbர த#ைம�� த$கைள ஒ�6�ெகா, 5 வி,கி#றன! ந#றாக நா� 

கவனி���ெபாR5 ஒ#- ெத�கிற5, இ'த ெச%கலாளான ஒ! சbர�( அ5 எ'த 

உயிரனமாக�,� )  த# பசி�� ஏதாவ5 ெச%கலாளான ( தாவர� உ�பட - அ5 எ'த 

உயிரனமாக�,�) ஒ! சbர ப�திைய தா# உணவாக 

எ, 5�ெகா4கிற5.  இதிலி!'ேத ெத�யவ!வ5 இ'த உயி� மPடல தி% 

ஏதாவ5 ஒ! வைகயி% ெச%ப�மா+ற$க4 நட'5 ெகாPேடயி!�கி#றன! 

ஆனா% அைன 5 ெச%களி# ( அைன 5 வித உயி�ன ) அ1�பைட த#ைம ஒேர 
மாதி�தா# உ4ள5. ெவZேவ-  ெச%லிT4 இ!��� R N A ,D N A   வி தியாச$க4 

அத# 6ற த#ைமைய மா+றியைம�கிற5, ஆனா% அைன 5 வித ெச%களி# 

அக த#ைம ஒேர மாதி�தா# உ4ள5. அ5ேவ  த#ைனயறிS� ேதட% ஆ��. இ'த 

6வி  மீ5  பட�'தி!���  உயி�மPடலேம  த#ைனயறிS� ேதடலி%தா# உ4ள5. 
அ'த ஆதி2ல உயி� அலகான ெச%லி# ேதடலான த#ைனயறிS� கவன�ெதாடர, 
ெதாடர , ப%லாயிர சbர 6லனTபவ$களா[� கிைட�க�ெபறாம% ெதாட�'5 

.ய+சி 5 இ'த மாTட சbர தி% அத+� வா8�பி!�பைத காiகிற5. 

இ!'தா[� அைவகளி# 6ற த#ைமயான சbர த#ைமக4 இவ+-�� தைடயாக 

அைம'தி!�ப5� ெத�யவ!கிற5. இ'த சbர த#ைமயி% ஒ! விேனாதமான 

பிர�ைன இ!�கிற5. ெவ-� பழ�க ேதாஷ தா% ஒ! க+பைன அைம�6 இ'த 

சbர� .Rவ5� தா# தா# என அ'த அைம�6 வ[வாக ந�பி�ெகாP1!�கிற5. 
இ'த அைம�6 அ'த ெச%களி# ேதட% நிைற\ த#ைம�� உத\மானானா% 

எ%லா� இனிேத நிைறேவ-�. அத+� அ'த மன� எT� அைம�6�� உ4ள 

உPைம நிைலைய 6�ய ைவ�க ேவP,�. ச�யான உPைமைய அறிS� மன� 

பி1வாத� பி1�பதி%ைல. தா# இ'த ெச%களி#  ேதட[�� எ%லாவைகயி[� 

உதவ ேவP,� என எPணி அவ+-�� உத\கிற5. அ�ப1 ஒ! மாTட சbர தி% 

அைன 5� ந%லவிதமாக நைடெபற அ'த மாTடனி# சbர தி[4ள அைன 5 

ெச%க9� உ4 இைண�6 கP,, த$களி# 6ற த#ைமயி% ஓ�1�ெகாPேட 

வ'54ள சbர அR��கைள உதறிவி�, தன5 2ல நிைலயான �ய நிைலைய 

அைடகிற5. அைன 5 ெச%க9� அ'த �யநிைலயி% ஒ#றாக 

இைண'5ெகா4கி#றன! இ5வைர எZவள\ ெச%க4 இ'த( த#ைனயறி'த 

)  .தி�\ நிைலைய அைட'தனேவா ( பல மகா#களி# ெச%க4 ) அைன 5� ஒ! 

{�Qம சbரமாக இ!�கிற5. இ5ேவ திZய சbர� என .#6 கPேடா�. ப%லாP, 

காலமாக .�திநிைலைய 

அைட'ேதா�களி#சbரவழியாக த#னிைற\Uரண  நிைலைய அைட'த  ெச%கள
ைன 5�  ஒ#றாக இைண'5 ஒ! {�Qம சbரமாக  ( அதாவ5 சbர த#ைமயிலான 

நம5 க! 5க9�� அ5 {�Qம நிைல அZவளேவ - ஆனா% அ5ேவ அத# >திதி  ) 
ஒ! {�Qம நிைலயி% நிைலெகா4கிற5. இ�ேபா5 உ$க4 சbர தி# வழியாக, 
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உ$க4 சbர தி[4ள அைன 5 ெச%க9� இ'த த#ைனயறிS� ப�Uரண த#ைம 

நிைலைய அைடS�ெபாR5 அைவக9� அ'த ஒேர {�Qம சbரமான திZய 

சbர ைத அைடகிற5. 

 ஒ! உயி� ( சbர� )  இற��� த!வாயி% அத# சbர தி[4ள ெச%க4 த$க9�� 

பா5கா�பான {ழ% இ'த சbர தி% இ%ைல எ#- த$க4 6ற த#ைமயி[4ள 

அTபவ அR�� 2�ைடகைள (சbர த#ைம )  உதி� 5 வி�, அ'த சbர ைத 

வி�, ெவளிேயறி ( ஒZெவா! தனி ெச%[� ) கா+ேறா, கா+றாக கல'5 ஏதாவ5 

உயி�T4 Qவாச வழியாகேவா,உண\ வழியாகேவா ம+ற உயி�களி% ( சbர$களி% 

) கல'5 வி,கி#றன! - எ'த ஒ! ெச%[� சbர த#ைமேயா, அ'த சbர ைத வி�, 

ெவளிேயற .1யா5. ஒ!வ# ெச8S� க!ம விைனக4 அவ# உட[ற\ ெகாP, 

அத# 2ல� ஜனி��� உயி� வழியாக ம�,ேம ெதாடர .1S�. ஒ!வ# இற'த பி# 

அவன5 க!ம விைனக4 ெதாட�வதி%ைல. க!ம விைனக4 ‘ப+றி’ இ!�ப5 

சbர$கைள ம�,ேம! அ'த ஆதி2ல உயி� அலகான ெச%கைள ப+ற .1யா5. 
க!ம விைன ெச%களி# வழியாக  ெதாட�வதி%ைல. ஆகேவ ஒZெவா! மனிதT� 

அவன5 ெச%நிைலயி% மிக, மிக �8ைமயானவேன! எ# அைன 5யி!ேம 

தாவர$க4 உ�பட மிக மிக �8ைமயானைவகேள! அ'த �8ைமைய நா,ேவா�. 

 நி த� அ'த �8ைம நிைலயி# ேதா+றமான ஒளி த#ைமைய தியானிS$க4. 

அ'த ஒளிநிைலயி# மீ5 ம�,� கவன ைத ைவS$க4. கவன.� ஒளிS� 

ம�,ேம உ$கைள கைர ேச����. எ'த வித ேயாகாசனேமா, தியானேமா aட 

இ%லா5 இ'நிைலயி% லயி 5 .�தியைட'ேதா�  பலராவா�. இ�பிரபXச தி% 

அ5 ஒளியாக\�, உயி�% அ5 கவனமாக\� இ!�கிற5. ஒளிேய வழி. 
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