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ஆட்ப ாரரட்டிங்
அதிசய மீ டியம்
பமல் கீ ழ் உலகங்கள்
குற்றமும் ோவமும் பவறு பவறு
மறுேிறவியும் தரலவிதியும்
கீ ழ் பமல் உலகப் ேயணங்கள்
நாமமல்லாரும் ஆவிகபே
"அவர்கள்" என்ன மசய்கிறார்கள்
ஆழ்மனது
ஆவியுலக வழிகாட்டிகள்
ஆவியு ல்
மசார்க்கம், நரகம், ேித்ரு உலகம்
மறுேிறவிக்கான வரரமுரற
ஆவிகேின் உேவியல்
எண்ணங்கேின் விரசகள்
ஆவிகள் ேற்றிய சந்பதகங்கள்

அணிந்துடை

"சாதாரண மிருக உள்ேத்திலிருந்து வேர்ந்து, உத்தம
மனித
உள்ேமாக
வேர்வதுதான்
வேர்ச்சி.
இந்த
வேர்ச்சிக்குத்தான்
பூமியில்
மீ ண்டும்
மீ ண்டும்
உ ல்
எடுக்கிபறாம்".
"ேரமேதம் என்ேது பமாட்சமாகும். ேரம் என்றால் அதற்கு
பமல் ஏதுமில்லாத முற்ற முடிவானது. ேதம் என்றால்
நிரந்தரமான இ ம். ேரமேதம் தான் பமாட்சம்".
"ேகர
போட்டு தாயம் விழுந்தால், ஆட் ம் துவங்கும்.
தாயம்
கிர ப்ேது
அரிது.
அதுபோல்
மனித
உ ல்
கிர ப்ேதும் அரிது’.
"வாழ்க்ரகயில் நிகழும் அதிசய சம்ேவங்கள் ேல ஆவி
உலக நண்ேர்கோல் நிகழ்ேரவ".
பமல்,
கீ ழ்
உலகங்கள்,
பமல்
உலகப்
ேிரபவசம்,
குற்றமும் ோவமும், ோவ புண்ணியங்கள், உயர்வுதாழ்வு,
மறுேிறவியும் தரலவிதியும், ஏன் மீ ண்டும் ேிறக்கிபறாம்,
ஆவிஉ ல், மசார்க்கம், நரகம், ேித்ரு உலகம், புறமனம்
ஆழ்மனம்,
ஆபவசித்தல்,
தற்மகாரல
இப்ேடி
ேல
விஷயங்கள்
அற்புதமாக
மகாஞ்சு
தமிழில்
மதேிவாக
மணியாக விேக்குகிறார் பேரா. க.மணி.
ாக் ர். ோ. இராஜாராம்.
பேராசிரியர். ேணி நிரறவு
பூ.சா.பகா. கரல அறிவியல் கல்லூரி. பகாரவ.

ஆவிகள்

முன்னுடை

என்றாபல
எல்லாரும்
ேயந்து
நடுங்குகிறார்கள்.
ஆவி
என்று
தனியாக ஓர் உயிரின
வரக
இல்ரல.
உயிரு ன்
இருக்கும்
எல்லா
உயிரினங்களுக்கும் ஆவி உ ம்பு
உண்டு.
எனக்கும்
உண்டு.
உங்களுக்கும் உண்டு.
மசத்த ேிறகு திடீமரன்று

ஆவி
உண் ாவதில்ரல.
உயிரு ன்
வாழும்போபத
நாமமல்லாரும் ஆவியு லு ன்தான் வாழ்கிபறாம்.
ஒருவர் அல்லது ஒருத்தி வாழும்போது எப்ேடி எந்த
குணங்களு ன்
வாழ்ந்தனபரா
அபத
குணங்களு ன்தான்
ஆவியாகவும்
வாழ்கின்றனர்.
ஒருவரது திறரம, ம ரம,
அறிவு, கரல, கள்ேம், கே ம், விஞ்ஞானம், மமய்யறிவு,
சுோவம் ஆகிய
அரனத்தும்,
ஆவியாக
வாழும்போதும்
இருக்கின்றன.
இறக்கும் தருவாயில்
எந்த
எண்ணங்கள்
இருந்தனபவா
அந்த
எண்ணங்களும்
ஆவியாக
இருக்கும்போதும் இருக்கிறது. மமாத்தத்தில் ஆவி என்ேது
மனிதபன.
தீய
மனிதர்கேின் ஆவி
தீயதாகபவ
இருக்கிறது.
மகான்கேின்
ஆவி
மகத்துவமாகபவ
இருக்கிறது.
ஆவிகேின் உலகம் எது?
அவர்கள்
அங்பக
என்ன
மசய்கிறார்கள்?
அங்கிருந்து
மீ ண்டும்
எப்ேடி
உலகில்
மறு ேிறவி
எடுக்கிறார்கள்?
மசார்க்கம்,
நரகம்
என்ேன
உண்ரமயா? ஆவிகள் நம்ரம கவனிக்கிறார்கோ? நாம்
அவர்களு ன்
பேச
முடியுமா?
என்ேது
போன்ற
எண்ணற்ற
பகள்விகள்
நமக்குள்
எழுகின்றன.
இவற்றிற்மகல்லாம்
போதிய
ேதில்கள்
இந்நூலில்
கிர க்கும்.
ஆவிகள்
தம்
ரகப்ே
மீ டியங்கேின்
வாயிலாக எழுதிய
ர ரியின்
ஆதாரத்ரத
ரவத்து
இந்நூல்
எழுதப்ேட்டுள்ேது. இந்நூரலத் தட் ச்சு மசய்த
திருமதி. க.பதவகி, முதன்ரம வாசகியும் ேிரழ திருத்த
கர்த்தாவுமாகிய
திருமதி
என்.
எஸ்.
மாலதி
ஆகியவர்களுக்கும் என் வந்தனங்கள். இந்நூரல அச்பசற்ற
உறுதுரணயாக இருந்த எழுத்தாேர் சி.ஆர். இரவந்திரன்,
ீ
எழுத்தாேர் ஷண்முகசுந்தரம், திரு ேட்ப ல் இன்னும் ேல
நண்ேர்களுக்கும் எனது மநஞ்சார்ந்த நன்றிகள்.
பேரா. க. மணி. ரகபேசி: 9944562192. Kmani52@gmail.com

1. ஆட்கைோடைட்டிங்

நமது

இஷ் மில்லாமபலபய ரக தானாக காகிதத்தில்
எழுதுவது
"அட்ப ாரரட்டிங்".
திருமதி
ோவநகரி
என்ற
அழகான,
பநர்ரமயான
வ நாட்டுப்மேண்ணின்
இரண்டு
மகன்களும்
கார்
ேந்தயப்
ேிரியர்கள்.
இருவரும்
கார்
விேத்தில்
இறந்துவிட் னர்.
அவர்கள்
ஆவியாக
வந்து
ஆங்கிலபம மதரியாத அம்மாவின் ரகரயப் ேயன்ேடுத்தி
மவள்ரேத்தாேில்
ஆங்கிலத்தில்
நிரறய
ஆவிஉலக
விஷயங்கரே எழுதினர்.
பகாழிக் கிறுக்கல் மாதிரி இருந்த பகாடுகள், ஒரு
மாதத்தில் அழகான ஆங்கில வாக்கியங்கோகப் ேதிவாயின.
ோவநகரியின்
ஆட்ப ாரரட்டிங்
மூலம்,
அவரது
மகன்கள்
கிர த்தற்கரிய ஆவியுலக விஷயங்கரேத்
தந்துள்ேனர்.
தயவுமசய்து
திறந்த
மனத்து ன்,
இரவ
மவறும் மோய் ேித்தலாட் ம் என்கிற விருப்பு மவறுப்ேின்றி,
சிரத்ரதயு ன் இந்நூரலப் ேடிக்குமாறு பவண்டுகிபறன்.
ோவநகரி அம்ரமயாரின் குடும்ே விவரம்.

š

குடியிருந்த இ ம்
ோவநகரி ேிறந்தது
கணவர்
குடிபயற்றம்
இறப்பு
மூத்த மகன்
ேிறப்பு
இரேய மகன்
ேிறப்பு
இருவரின் இறப்பு

-

ரேகுல்லா, மும்ரே
1925 மும்ரே
ரத்தன்
1949
1998
வான்கூவர், கன ா.
2007 அகஸ்டு
விஸ்ப்ேி
9-8-1950
ரத்து
13-12-1951
22-2-1980

விஸ்ப்ேி, ரத்து இருவரும் ோவநகரிšரத்தன் தம்ேதியரின்
ேிள்ரேகள். விஸ்ப்ேி, ரத்துரவவி
ஒருவயது மூத்தவன்.
ேிப்ரவரி 23, 1980 இல் ந க்க இருந்த பமாட் ார் கார்
ேந்தயத்தில் ேங்பகற்க காரரத் தயார்ேடுத்தி, மவள்போட் ம்
ோர்க்க
தாயி ம்
ஆசி
வாங்கிக்மகாண்டு
அடுக்குக்

குடியிருப்ேின் இரண் ாம் தேத்திலிருந்து இறங்குகிறார்கள்.
இறங்கிய
ரத்து,
மீ ண்டும்
பமபலறிச்
மசன்று
தாரயக்கட்டிப்ேிடித்து விர மேறுகிறான். இரண்டு மூன்று
ேடிகள் இறங்கிவிட்டு மீ ண்டும் தாரயக் கட்டிப்ேிடித்து
விர மேறுகிறான். விஸ்ப்ேியும் பமபல வந்து ஆசிர்வாதம்
மேறுகிறான். இது ‘ேிரியும் விர ’ போலும்!

ஒருசில மணிபநரத்தில் இறக்கப்போகும் அவர்களுக்கு
உள்ளுணர்வு மசால்லியிருக்கலாம்! இரவு 8.30. மணிக்குப்
புறப்ேட் வர்கள் மோழுதுவிடிந்தும் திரும்ேவில்ரல! கபோலி
என்ற இ த்தில் கார், விேத்துக்குள்ோகி, இருவருபம சம்ேவ
இ த்தில் இறந்தனர்.
விேத்தின்போது என்ன ந ந்தது?
மநடுந்மதாரலவு
ேந்ரதயத்திற்காகத்
தயார்
மசய்யப்ேட்
கார் அது. இஞ்சினின் இறுக்கம் தேர்வதற்காக
முன்பனாட் ம்
மசய்யப்ேட் து.
1632
ரமல்கள்
ஓ பவண்டுமல்லவா!
நீண் தூரம் ஓட்டிவிட்டு விஸ்ப்ேியும் ரத்துவும் வடு
ீ
திரும்ேிக்மகாண்டிருந்தனர். விஸ்ப்ேி காரர ஓட் , ரத்து
தூங்கிக்மகாண்டிருக்கிறான்.

சாரலயில், காரின் முன்ோக
மகாடூரமானத் பதாற்றமுர ய ஓர்
விஸ்ப்ேி
காரர
இ ப்ேக்கமாக
ேிபரக்ரகயும்
மிதித்தான்.
ேிபரக்
சாரலபயார மரத்தில் பமாதி நின்றது.
விஸ்ப்ேி,
ஆட்ப ாரரட்டிங்
விேக்கினான்.

மேரிதாய், கறுப்ோய்,
உருவம் பதான்றியது.
ஒடித்தான்.
கூ பவ
ேிடிக்கவில்ரல.
கார்
மூலம்

விேத்ரத

மரணத்தின் போது
‘எனது மசயலற்ற உ ல் வண்டிக்கு மவேிபய புல்
தரரயில் கி க்கிறது. நான் உ ம்ேில் இல்ரல, பவறு ஆவி
உ லில்
இருக்கிபறன்
என்ேரத
அறிந்பதன்.
எர பயயில்லாத ஆவியு லில் வலிபயா, பவதரனபயா
மதரியவில்ரல.
நான்
இறந்துவிட்ப ன்
என்ேரத
உணர்ந்பதன். சுற்றுமுற்றும் யாரும் இல்ரல. "அ க்க வுபே,
என்ரன இட்டுச்மசல்லக்கூ
ஆவியுலகத்திலிருந்து யாரும்
வரவில்ரலபய" என்று நிரனத்பதன்.
"என்னருபக ஓர் ஆவி உருவம் நின்றுமகாண்டிருந்தது.
அது ரத்து என்று நிரனத்து,ரத்தூ... நீயும் வந்திட்டியா?"
என்று சந்பதாஷமாகக் கூவிபனன். அது ரத்து இல்ரல’.
விஸ்ப்ேி... நான் ரத்து இல்ரல. அவன் இன்னும் மூச்சு
விட்டுக்மகாண்டிருக்கிறான்" என்றது அந்த உருவம்.
"நீ யாராக இருந்தாலும் ேரவாயில்ரல, தயவு மசய்து
க வுரே பவண்டி ரத்துரவக் காப்ோற்று, என் அப்ோ
அம்மாவுக்கு அவனாவது மிஞ்சட்டும்" என்று கதறிபனன்.
"விஸ்ப்ேி...
இமதல்லாம்
நம்
ரகயிலில்ரல.
அது
இரறவனின் இஷ் ம். நான் உன் தாத்தா" என்றது என்
அருகில் இருந்த உருவம்.
ோப்ேி என்று மசல்லமாக அரழக்கப்ேடும் அப்ோவின்
அப்ோ
1974
இபலபய
இறந்துவிட் ார்.
அர யாேம்
மதரியாத அேவுக்கு இேரம வடிவத்தில் அவர் என்னருபக
நின்றுமகாண்டிருந்தார்! அவர் இறந்தபோது அவருக்கு வயது
93! இப்போது அவர் 30 வயதுப் ரேயன் மாதிரி, அசப்ேில்

ரத்துரவப்
போல
இருந்தார்.
அவரரக்
கட்டிப்ேிடித்து
ரத்துரவக் காப்ோற்ற மன்றாடிபனன்.
ரத்துவும் உ ம்ேிலிருந்து இப்போது மவேிவந்துவிட் ான்.
அவன்
இறந்துவிட்
விஷயம்
அவனுக்கு
இன்னும்
மதரியவில்ரல. அப்ேேம்போல மநாறுங்கிக்கி க்கும் காரரப்
ோர்த்து,
"காருக்கு
என்னாச்சு?"
அவன்
குரல்
அேவுக்கதிகமான கூச்சலாகக் பகட் து.
"ரத்துவுக்கு
விஷயத்ரத
விேக்கிபனாம்"
அவனுக்கு
அம்மா
அப்ோரவப்ேற்றியக்
கவரல
வந்துவிட் து.
இருவரும்
ஓரி த்தில்
உட்கார்ந்தபதாம்.
எப்ேடியாவது
உ ம்புக்குள்
புக
முடியாதா
என்று
பயாசித்பதாம்.
மேற்பறார்களுக்காக
இல்லாவிட் ாலும்
எனது
மகன்
ஜினாவுக்காகவாவது
நான்
உயிர்வாழபவண்டும்
என்று
எண்ணினான் விஸ்ப்ேி.
எங்கரே
அரழத்துச்மசல்ல
சில
நண்ேர்களும்
உறவினர்களும்
வந்திருந்தனர்.
நாங்கள்
புறப்ே த்
தயாராபனாம். மதய்வமகா ஊழியர் (ஆறாவது பலாகத்தின் 7
வது நிரலக்கு பமலுள்ே தூய ஜீவன். உலகங்கரேப் ேற்றி
ேின்னால் விேக்கப்ேடும்) ஒருவர் எங்களு ன் இருந்தார்.
"விஸ்ப்ேி,
ரத்து
இருவரும்
கண்கரே
மூடிக்மகாள்ளுங்கள்"
என்றார். நாங்கள் பமபல பவகமாகப்
ேறப்ேதுபோல்
உணர்ந்பதாம்.
பசரபவண்டிய
இ த்ரத
அர ந்ததும்
கண்கரேத்
திறக்கச்
மசான்னார்கள்.
அற்புதமான உலகம் அது!
கவரலயிலும் அதிர்ச்சியிலும்
இருந்த நாங்கள் நல்லமதாரு இ த்துக்கு வந்து பசர்ந்துவிட்
மகிழ்ச்சியில் நிம்மதி அர ந்பதாம்!
அது ஒரு மிகப்மேரிய கூ ம்! ஓய்வுக்கூ ம் என்று
மேயர். பமகம் போன்றமதாரு மிருதுவான ேடுக்ரகயில்
ேடுக்கச் மசான்னார்கள். உ பன தூங்கிவிட்ப ாம்.
சிறிதுபநரத்தில் நான் விழித்பதன், ரத்து, இன்னமும்
அருபக தூங்கிக்மகாண்டிருந்தான். மதய்வக
ீ
ஒேிக்கதிர்கள்
அவன்மீ து
ோய்ந்துமகாண்டிருந்தது.
மதய்வமகாவூழியர்
என்ரன எழுப்ேி அவபராடு வரச்மசான்னார்.

"ரத்து
எழுந்திருக்கட்டுபம,
அவனுக்குத்
துரணயாக
நான் இங்பகபய இருக்கிபறபன"
"இல்ரல,
நீ
இங்பக
இருக்கமுடியாது.
ஓய்வு
முடிந்ததும் ரத்து உன்ரன வந்தர வான்" மவேிபய என்
தாத்தா மற்றும் என் நண்ேர்கள் எனக்காகக் காத்திருந்தனர்.
சிறிது
பநரத்தில்
ரத்துவும்
மவேிபய
வந்தான்.
என்
மேற்பறார்கேின்
நிரனப்பு
வந்தது.
எங்கேது
இழப்ரே
அவர்கள்
தாங்கிக்மகாள்ே
நான்
எப்ேடியாவது
உதவபவண்டும் என்று நிரனத்பதன்!
ஆவி மகன்கரேச் சந்தித்தத் தாய்
"க வுள் ேக்தியுள்ே எனக்கு ஏன் இந்த நிரல? ஏன்
க வுள்
என்
மகன்கரே
எடுத்துக்மகாண் ார்?"
இந்தக்
பகள்வி ோவநகரிரய வாட்டி வரதத்தது.
ஓர் அதிசயம் நிகழ்ந்தது. ஈமக்க ன்கள் முடிந்து 29
நாட்கள் முடியும் தறுவாயில் ேக்கத்தில் வசிக்கும் ஒரு
மேண் ோவநகரியி ம் அவசரமாக வந்து ஒரு விஷயத்ரதத்
மதரிவிக்கிறார்.
"என் மருமகள் கச்பசரிக்குச் மசன்றிருந்தாள். அங்பக
இர பவரேயில் இரண்டுபேர் ஆவிகரேப் ேற்றிப் பேசிக்
மகாண்டிருப்ேரதக் பகட் ாள்".
"அண்ரமயில்
இறந்துபோன
இரு
வாலிேர்கேின்
ஆவிகள்
அவர்களுர ய
தாய்
தந்ரதயரு ன்
பேச
ஆரசப்ேடுவதாகவும்,
எப்ேடியாவது
அவர்கரேக்
கூட்டிவரும்ேடியும்
அந்த
ஆவிகள்
பகட் தாக
அந்தப்
மேண்கள் பேசிக்மகாண்டிருந்தனராம்".
மருமகள்
மசால்லிக்மகாண்டிருந்தபோபத
அந்தப்
மேண்ணுக்கு ோவநகரியின் இறந்த புதல்வர்கேின் நிரனப்பு
வந்தது.
உ பன
ோவநகரியி ம்
வந்து
தகவரலத்
மதரிவித்தாள்.
சம்ோஷரனரயக் பகட்
ேக்கத்துவட்டுப்
ீ
மேண்ணின்
மருமகள்,
நல்லபவரேயாகப்
பேசிக்மகாண்டிருந்த

அப்மேண்மணிகேின் மதாரலபேசி எண்கரேயும் மகாண்டு
வந்திருந்தாள்.
அடுத்த நாபே, ோவநகரியும்
ரத்தனும் ேக்கத்துவட்டு
ீ
மருமகப் மேண் மூலம் உரிய மேண்மணிரயத் மதா ர்பு
மகாண் னர்.
அந்தப்
மேண்,
திருமதி
கோடியா
என்ற
மீ டியத்தின் மதா ர்பு எண்ரணத் தந்தாள்.
இப்ேடிச் சுத்தி அப்ேடிச் சுத்தி, ஒருவழியாக ோவநகரி,
திருமதி கோடியாரவ அர ந்தார்!
கோடியா
ஆவித்மதா ர்பு ன்
ேரவசநிரலயில்
இருந்தபோது இரு வாலிேர்கள் உரத்த குரலில் "எங்கேது
அம்மா அப்ோவு ன் மதா ர்புமகாள்ே பவண்டும்" எனக்
கத்துவது பகட் து. அரத உ பன கோடியா சரே முன்
மதரிவித்தார்.
இந்த
விஷயத்ரதத்தான்
கச்பசரி
இர பவரேயில் இருவர் பேசினர். அரதக்பகட்
அந்த
மருமகள்,
மாமியார்
ோவநகரியி ம்
மசால்ல,
சந்திப்பு
நிகழ்ந்தது.
ோவநகரிšரத்தன் தம்ேதியர் 1980, மார்ச் 22ஆம் பததி
மும்ரே,
பநேியன்
க ற்கரரச்சாரலயில்
அரமந்துள்ே
கோடியா என்ற மீ டியம் வட்டுக்கு
ீ
வருகிறார்கள்.
ஆவிகளு ன்
பேச
வந்திருந்தவர்கள்
வட் மாக
அமர்ந்திருந்தனர். நடுவில் கோடியா இருந்தார். ஒவ்மவாரு
வருர ய
உறவினர்
ஆவியு னும்
மதா ர்புமகாண்டு,
அவர்கள்
முன்பன குனிந்தேடி ஆவிகேின் குரலிபலபயப்
பேசினார்.
ோவநகரியின் முன் கோடியா நின்றார். குனிந்தார்..
"ஹல்பலா
மம்மி
ஃபேட்ப
ா"
என்ற
ஆண்
குரல்
மவேிப்ேட் து.
விஸ்ப்ேி,
ோவநகரிரய
‘ஃபேட்ப
ா"
என்றுதான் மசல்லமாக அரழப்ோன். அந்த ஒரு மசால்பல
ோவநகரிக்குப் போதுமான ஆதாரமாக இருந்தது. பேசுவது
விஸ்ப்ேிபயதான்!
"அம்மா, அப்ோ, நான் விஸ்ப்ேி பேசுகிபறன், இறந்த
ஒருசில
நிமிஷங்கேில்
நாங்கள்
ஆவியுலகம்
வந்துவிட்ப ாம். இது இரறவனின் ஆரண. அவருக்கு எது

நல்லது என்ேது மதரியும்! எங்கரே நிரனத்து நீங்கள்
அழபவண் ாம். நாங்கள் இங்கு மகிழ்ச்சியாக இருக்கிபறாம்.
உங்கரேப் ோர்க்கமுடிகிறது! நீங்கள் மனம் வருந்தாமல்
மகிழ்வாக
இருந்தால்தான்
உங்களு ன்
மதா ர்புமகாள்ேமுடியும். நீங்கள் மன ஒருமுகப்ோட்ர
வேர்த்துக்மகாள்ே
பவண்டும்.
நீங்கள்
பூமியிபலபய
நீண் நாள் வாழ்ந்து நாங்கள் தரும் ஆன்மிக விஷயங்கரே
உலபகார்க்கு வழங்கபவண்டும்" என்றனர்.
அடுத்த சில மாதங்கேில் தம் மகன்கள் கற்றுத்தந்தேடி
மனத்ரத
ஒருமுகப்ேடுத்தி,
அநிச்ரச
எழுத்து
முரறரயக்கற்றுக் மகாண் ாள் ோவநகரி.
பேனாரவக்
மகட்டியாகப்
ேிடிக்காமல்,
பநாட்டுப்
புத்தகத்தின் மீ து ரவத்துக்மகாள்வார். இறந்த மகன்கள்
அவேது
ரககரே
உேபயாகித்து
பேனாரவ
அரசத்து
எழுதுவார்கள்.
அவர்கள்
தந்த
வியப்ோன
ஆவியுலக
விஷயங்கரேப்
ேடியுங்கள்!
"உலகில்
மதகுருக்கள்
மசால்லுவமதல்லாம்
உண்ரமபய யில்ரல. அவர்கள் இரறவனின் கட் ரமப்ரே
அறியாதவர்கள். ‘தீர்ப்பு நாள்’ என்று அவர்கள் மசால்வது
ேிரழயானது.
உண்ரமயான
தீர்ப்பு
என்ன
என்ேரத
இங்குவந்தவர்கோல்தான்
ஓரேவுக்குச்
மசால்லமுடியும்.
இங்குள்ேவர்கள் இரறவனின் முழுரமயான நர முரற
இயக்கம்
யாமதன்று
அறியார்.
இருப்ேினும்
சில
உண்ரமகரேயாவது
மக்களுக்கு
மவேிப்ேடுத்துவது
எங்களுக்கு வழங்கப்ேட்
வாய்ப்பு".
துஷ் குணம் உர யவர்கள், தம் தவரற உணர்ந்து
இரறவனி ம்
மன்னிப்புக்
பகட் ால்
நிச்சயம்
அவர்
உதவுகிறார். ‘உண்ரமரயச் மசால் இரறவன் உன்ரன
மன்னிப்ோர்" என்ேது உண்ரம.
அனால், மத குருவி ம் மன்னிப்புக் பகாருவதில் எந்தப்
ேயனுமில்ரல. ‘நீங்கள் உங்கேி ம்தான் மன்னிப்புக் பகார
பவண்டும்".

மன்னிப்ரே மிகுந்த நம்ேிக்ரகயு ன், சிரத்ரதயு ன்
பகாருவதுதான்
முக்கியம்.
அரரமனத்து ன்
பகட்ேதில்
ேயனில்ரல.
தாழ்ரமயு ன்
ேணிந்து,
மனம்
மாற
விரும்ேினால் இரறவன் அந்த நிமி பம உதவுகிறார்.
"சக
மனிதர்கரே
நீங்கள்
ஏமாற்றிவி லாம்,
இரறவரன ஏமாற்ற முடியாது".
"எரத எப்ேடிச் மசய்தாலும் அச்மசயலின் உள்பநாக்கம்
என்ன என்ேதுதான் முக்கியம்".
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அதிசய
ோன்ம

மீ டியம்

ட் ா மேர்ப ால்டி ஓர் அற்புதமான மீ டியம்.
அறிந்த ஆவி மீ டியங்கேில் மிகவும் மகட்டிக்காரப்

நான்
மேண்!
அம்மா
சரமத்துக்
மகாண்டிருக்கும்போது
சிறுமி
கான்ம
ட் ா "அம்மா, மஜர்ரி மாமாவின் காலிலிருந்து
ரத்தம் ஒழுகுது" என்றாள்.
அம்மாவுக்குத் தூக்கிவாரிப்போட்டு விட் து. "என்னடி
மசால்ற?" என்று ேதறிக்மகாண்டு மவேிபய வந்தார். அங்பக
அவேது
தம்ேி
மஜர்ரி
இல்ரல.
மகாஞ்ச
பநரத்தில்
மதாரலபேசி மூலம் தகவல் வந்தது.
"உங்கள் ப்ரதர் மஜர்ரி, பமாட் ர் ரசக்கிள் விேத்தில்
அடிேட்டுக் கி க்கிறார். காலில் ேலத்த அடி"
இதுதான்
கான்ம
ட் ாவின்
நிரனவுக்குத்
மதரிந்த
முதல் அமானுஷ்ய அனுேவம். அதன்ேிறகு ேள்ேிக்கூ த்தில்
ஆண் டீச்சர்கேின் ஓரினச்பசர்க்ரக, சக மாணவிகேின்
இரகசியங்கள்
போன்றவற்ரற
அம்ேலப்ேடுத்தி
ேிரச்சரனகேில் மாட்டிக் மகாண் து.
கான்ம
ட் ா மசால்கிறார்: "நீங்கள் நிரனப்ேது மாதிரி
நான் மதய்விகச் சக்தி வாய்ந்தவேல்ல. க வுள் மீ து மனம்
உருகிப் ேிரார்த்தரன மசய்யும் மகா ேக்ரதயுமல்ல. எல்லார்
மாதிரியும்தான்
நானும்,
ரேயன்களு ன்
ஊர்சுற்றுவது,
மகட்
வார்த்ரதகள் பேசுவது, ேரீட்ரச ‘பகாட்’ அடிப்ேது,
கிோசுக்கு ‘கட்’ அடிப்ேது, டீச்சர்களுக்குப் பேர் ரவப்ேது....."

‘நான் சிறுமியாக இருந்தபோபத எனக்கு அருகில் சிலர்
பேசுவதுபோல் மதரியும். என்ரன அவர்கள் சில காரியம்
மசய்யச்
மசால்லிக்
பகட்ோர்கள்.
எனக்கு
மட்டுந்தான்
அவர்கள் மதரிகிறார்கள் என்கிற விஷயம் மராம்ே நாள்
வரர எனக்குத் மதரியாது.
ேயந்துபோய் அப்ோரவ ஓரிரவு கத்தி அரழத்பதன்,
அப்ோ விேக்குப் போட் தும் அவர்கள்" மரறந்து விட் ார்கள்.
கான்ம
ட் ாவின் காதுகளுக்கு அவர்கள்" பேசுவது அடிக்கடி
பகட்கும்.
யாராவது
எதிரில்
இருந்தால்
அவரி ம்
இரதச்மசால்லு"
என்று
விண்ணப்ேிப்ோர்கள்.
அரதச்
மசான்னதும் எதிரிலிருப்ேவர் அதிர்ந்து, உரறந்துபோவார்.
கான்ம
ட் ாவின்
அப்ோ
முன்ேிறவியில்
கான்ம
ட் ாவுக்குக் கணவனாக இருந்தவர். இரதக்கூ
அவர்கள்" தான் மதரிவித்தனர்.
தனக்குக் கணவனாக வரப்போவது யார்? அவரது மூத்த
மரனவியின்
குழந்ரதகள்
யார்
யார்,
அவர்கரே
வேர்க்கப்போவது தாபன, தனக்குக் குழந்ரத ோக்கியம்
இல்ரல என்ேமதல்லாம் முன்னபமபய மதரிந்து மகாண் ாள்.
கான்ம
ட் ாவின்
தாத்தா
ஒரு
சிறந்த
மீ டியம்.
அவருர ய ஜீன்கள்தான் கான்ஸ்ட் ாவுக்கும் வந்திருக்கிறது.
இறந்துபோன
தாத்தா,
அண்ணன்
இருவரும்
கான்ம
ட் ாவுக்கு
ஆவியுலகத்திலிருந்து
மதா ர்ந்து
தகவல்கரே பநரடியாகக் பகட்
மாத்திரத்தில் இர வி ாது
தந்து மகாண்டிருந்தனர்.

ேிரேல
நடிகர்கள்,
அரசியல்வாதிகள்
ஆகிபயார்
கான்ம
ட் ாவின் வாடிக்ரகயாேர்கோகி விட் ார்கள். ‘டி.வி
பஷா’ நிரறய மசய்தாள். இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு முன்பே
‘அப்ோயின்ட்மமன்ட் புக்’ மசய்தால்தான் இவரேப் ோர்த்துப்
பேச
முடியும்
என்று,
புகழ்
உச்சிக்கு
கான்ம
ட் ா
மசன்றுவிட் ார்.
நான் அவர் தந்த விஷயங்கரேயும் விஸ்ப்ேி ரத்து
ஆகிபயாரின் ஆட்ப ாரரட்டிங் தகவல்கரேயும் பசர்த்துத்
தருகிபறன். இர யிர பய எனது மசாந்த அனுேவமும்
கலந்திருக்கும்!
விஸ்ப்ேி, ரத்து, கான்ம
ட் ா ஆகிபயார் சுயமாக ஊ க
(மீ டியம்)
வலிரம
மேற்றவர்கள்.
சாத்திரங்களுக்கு
முரண்ோடில்லாத,
அறிவியலுக்கு
எதிரிர யில்லாத
உண்ரமகரே மட்டும் நான் இங்கு தருகிபறன்.
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கமல்

ீ ழ்

உல ங் ள்

விஸ்ப்ேி
மதா ர்கிறார்,
‘நீண் நாள்
பநாய்வாய்ப்ேட்டிருந்து இறப்ேவர்கரே இங்கு அரழத்துவர,
அவரது நண்ேர்கள், உறவினர்கள் உலகத்திற்குச் மசல்வர்.
திடீமரன்று ஒருவர் இறந்துவிட் ால் அரழத்துவர சிறிது

காலதாமதம் ஏற்ேடும். அனால், அரழத்துவர நாலுபேர்
நிச்சயம் வருவார்கள். மசத்தவர் போகபவண்டிய
இ ம்
கீ ழுலகமாக இருந்தால் யாரும் வரமாட் ார்கள்!
மமாத்தம் ஏழுலகங்கள் உள்ேன. ஒவ்மவான்றிலும் 10
தேங்கள்
உள்ேன.
புரிந்துமகாள்வதற்குச்
சுலேமாக
இருப்ேதற்காக
நாம்
அந்த
தேங்களுக்கு
0
முதல்
9
வரரயிலான எண்கள் மகாடுப்போம்.
ஓருலகத்ரத 1-0 என்று குறிப்ேிட் ால் உலகம் 1, தேம்
0 என்று மோருள்.
உலகம் 1:
உள்ேவற்றிபலபய
மிகவும்
இருட் ான
இ ம்.
இவ்வி ம் நமக்கு மிக அருகில், பூமிரயச் சூழ்ந்தேடியுள்ேது.
இது ேயங்கரமான உலகம். எங்கு ோர்த்தாலும் ஈரம், கருப்பு
எண்மணய் பூசிய கரடுமுர ான ோரறகள் நிரறந்திருக்கும்.
இங்பக
ஈர்ப்புவிரச
அதிகம்.
ஆதலால்
எல்லா
உயிரினங்களும் ஊர்ந்தேடிதான் நகர பவண்டும். நிமிர்ந்து
நிற்ேது கஷ் ம்.
இங்கிருக்கும் மனிதர்கள் அசிங்கமான, அருவருப்ோனத்
பதாற்றத்து ன், அங்கங்கள் சிரதந்து, உருவம் குரலந்து,
மகாடூரமாகக்
காட்சிதருவார்கள்.
இவர்கேது
மனம்
ரேத்தியம் ேிடித்ததுபோல் உன்மத்தமாக இருக்கும். எங்கும்
ஓலம், கதறல், ஊரேயிடும் சப்தம், வரச வார்த்ரதகள்
நிரறந்திருக்கும். மசடி மகாடிகள் கிர யாது. கும்மிருட்டில்
எங்கும்
மவறிச்பசாடிக்கி க்கும்.
இருண்
குரகக்குள்
இருப்ேது போலத் பதான்றும். உ ம்பு சுமக்க முடியாதேடி
கனமாக இருக்கும்.

உலகம் 2:
இங்பக
மவேிச்சம்
மங்கலாக,
அமாவாரசயில்
நட்சத்திர
ஒேியில்
மதரியும்
பூமிபோல
இருக்கும்.
இங்கிருப்ேவர்கேின் உ ல்
உலகம் 1 இல் உள்ேதுபோல
கனமாகவும், குரூரமாகவும் இருக்காது. எங்கு பநாக்கினும்
ோரறகள் சூழ்ந்த குரககள் நிரறந்திருக்கும். ஒருவரர
ஒருவர் மவறுத்து, மகட்
வார்த்ரதகோல் திட்டிக்மகாண்டு,
அடித்துத் துன்புறுத்திக்மகாண்டு, அசிங்கமாக, ஆோசமாக
ந ந்து மகாண்டும் இருப்ேர். சந்பதாஷம் என்ேது துேிகூ
இருக்காது.
உலகம் 3:
இங்கும் மவேிச்சமிருக்காது. இருப்ேினும் நிரலரம
அத்தரன பமாசமில்ரல. உலகம் 1,2 இல் இருந்த கனம்
உ ம்ேில் இருக்காது.
எங்கும் புரகமூடி போல் மங்கலாக இருக்கும். மனித
உ ம்புர ய உயிரினங்கள் இருக்கும். உ ல் சிரதந்து,
வபயாதிகம் அர ந்து அஷ் பகாணமாக இருக்கும்.
ஒருவரரமயாருவர்
மவறுப்பு ன்
குரறகூறியேடி
இருப்ோர்கள்.
எதற்மகடுத்தாலும்
மவறுப்பும்
பகாேமும்
மகாள்வர்.
புதிதாக
வரும்
ஜீவர்கரேச்
சிரறேிடித்து

அடிரமரயப்போல் ந த்துவார்கள்.
மசய்யச் மசால்வார்கள்.

மகட் ச்

மசயல்கரேச்

உலகம் 4:
இது இர நிரல உலகம். இதுபவ நாம் வசிக்கும்
பூபலாகம். இதிலுள்ே ேத்து தேங்கேிலும்
இரவுšேகல்
உண்டு. இங்கிருந்துதான் ஜீவர்கள் தமது அடுத்த வாழ்க்ரகப்
ேயணத்ரதத் துவங்குகிறார்கள். இவ்வுலகின் 5வது தேத்ரத
வந்தர ந்ததும் அங்கிருந்து பமலுலகம் அல்லது கீ ழ் மூன்று
உலகம்
மசன்று
ோர்த்துவர
அனுமதி
கிர க்கும்.
இத்தேத்ரத ‘ேித்ரு’ பலாகம் என்ேர். இறந்தேின் முதலில்
மசல்லுமி ம் இதுதான். ேின்னபர அடுத்துத் தங்கப்போகும்
இ த்ரத முடிவு மசய்கிபறாம்.

உலகம் 5:
இங்கிருந்து
பதவபலாகம்
துவங்குகிறது.
மசார்க்கம்
என்று
புராணங்கள்
மசால்வது
இவ்வி ங்கரேத்தான்.
பூமியில்கூ
மிகமிக ரம்மியமான இ ங்கள் இருக்கின்றன.
பூபலாக
மசார்க்கம்
என்று
அவ்வி ங்கரேச்
மசால்வதில்ரலயா! அவற்ரறமயல்லாம் பதாற்கடித்துவிடும்
இந்த நிஜ மசார்க்க பலாகங்கள்.
இங்கு
இரவுšேகல்
இல்ரல.
அனால்
இதமான,
மமன்ரமயான
மவேிச்சம்
எப்போதுமிருக்கும்.

இங்குள்ேவர்கள்
ஒருவருக்மகாருவர்
மசய்துமகாள்வார்கள்.
உ ல்
பநர்த்தியாக,
குரறவின்றியும், பலசாக இருக்கும்!

உதவி
குற்றம்

உலகம் 6:
மிகமிக
அழகான
இ ம்.
எங்கும்
ேசுரம.
ஒேிப்
ேிரகாசம். எங்கு பநாக்கினும் மரங்கள், மலர்கள். உலகில்
எங்கும்
கண்டிராத
வண்ண
மலர்கள்.
எப்போதும்
சூரியனில்லாமபல
சூரியப்ேிரகாசம்
நிரறந்திருக்கும்.
மோழுது சாய்தல் என்ேபதயில்ரல. "சம்மர்பலண்ட்" என்று
மவேிநாட் வர் இவ்வி த்ரத வர்ணிப்ோர்கள்.
உ ல்கள் பநர்த்தியாக, பலசாக இருக்கும். ஒத்தாரச
மசய்துமகாண்டு, ேரஸ்ேர அன்பு, ேரிவு ன் வாழ்வார்கள்.
அவரவருக்கு
விருப்ேமான
பவரலகேில்
ஈடுேட்டுக்
மகாண்டிருப்ோர்கள். உலகம் 6, 7 ஐ அர ந்தவர்கேின்
ஆழ்மனம்
எப்போதும்
திறந்திருக்கும்.
யாருக்கும்
மதரியாமல்,
மரறவாக
எந்தத்
தீங்ரகயும்,
குற்றமும்
மசய்யமுடியாது. ஆழ்மனம்தான் ஒருவரது உண்ரமயான
ஆன்மிக மனம். அந்த மனம், பூவுலகில் வாழும் மனிதரில்
ஒருசிலருக்குத்தான் திறந்திருக்கும்.

உலகம் 7:
மிக உயர்ந்த கர சி உலகம் இது. பூவுலக மனிதர்கள்
எவராலும் கற்ேரனமசய்துகூ
ோர்க்க இயலாத உலகம்.
ஏழாம் உலகின் அழரகச் மசான்னாலும் நம்ேமுடியாது.
இங்குள்ேவர்கள் இேரமயு ன் ஒேிமோருந்திய, மிகமிக
பநர்த்தியான உ ல் அரமப்புர யவர்கோக இருப்ோர்கள்.
மோறாரம, போட்டி, தாழ்வு மதிப்ேீடு எதுவுமின்றி; நிரறந்த
மனத்து ன்,
ேரஸ்ேர
அன்பு ன்
வாழ்வார்கள்.
இது
மசார்க்கத்திபலபய மிக உயர்ந்த இ ம். ஏழாம் உலகத்துக்கு
அப்ோல் என்ன என்ேது எங்களுக்குத் மதரியாது. பூவுலக
வாசிகளுக்குச் மசார்க்கம் எப்ேடித் மதரியாபதா அதுபோல
இங்கு இருப்ேவர்களுக்கு 7க்கும் பமலுள்ே நிரல மதரியாது.
உலகம் 7 தேம் 9 க்கு அப்ோல் மசன்ற ஜீவர்கள் ேிறவி
எடுப்ேதில்ரல.
உலகம்
ஏழில்
வாழ்ேவர்கள்
சுத்தமான
ஜீவர்கள்.
உலகில்
அவர்கள்
ேிறப்மேடுக்கும்போது
பமற்மகாள்ளும் சிறுேிரழகள்கூ
அவர்கரே உலகம் 5
அல்லது
6
க்கு
இறக்கிவிடும்.
இரறவனின்
தர்மம்
விசித்திரமானது.
அவரது
மாரயயின்
மரறப்புசக்தி
நுட்ேமானது, வலிரமயானது.
உலகங்கேில்
பமலானதாகிய
ஏழாம்
உலகில்
தங்கியிருக்கும்
ஜீவர்கேின்
மனம்கூ
பூரணமர யாதிருக்கிறது என்றால், பூமியில் வாழ்ேவர்கேின்
மனவேர்ச்சிரயப்
ேற்றி
என்ன
மசால்வது?
ஆனால்,
பமலுலகத்தவரின்
மனவேர்ச்சி
மிக
மமதுவாகத்தான்
முன்பனறும். பூமியில்தான்
மனவேர்ச்சிக்கு வாய்ப்புகள்
அதிகம்! சித்த சுத்தம் அர வதற்கு பூமிதான் சிறந்த இ ம்.
ஆதலால் இப்போபத தயாராகுங்கள்.

4.

குற்றம் கவறு, போவம் கவறு
ட லாச
ேதவியர ந்தார்!

ேிராப்தியர ந்தார்!
மசத்துப்போனவர்களுக்காக

போஸ் ர்

ரவகுண் ப்
என்மறல்லாம்
அடிக்கிறார்கள்,

ேத்திரிக்ரககேில்
விேம்ேரம்
தருகிறார்கள்.
இது
மசத்தவர்களுக்கு நாம் காட்டும் குரறந்தேட்ச மரியாரத!
உண்ரம
இதுவல்ல.
நாம்
பூமிரயச்
மசாந்த
உலகமாகவும்;
பமல்,
கீ ழ்
உலகங்கரேச்
மசத்தேிறகு
மசல்லுமி ங்கோகவும் நிரனக்கிபறாம். ோர்க்கப்போனால்
மசத்தேின்
மசல்லும்
ஆவி
உலகம்தான்
ஜீவர்கேின்
உண்ரமயான
உலகம்.
இந்த
உண்ரமரயப்
புரிந்துமகாண் ால்
ஒரு
நிமி ம்கூ
பூமியில்
இருக்க
விரும்ே மாட்ப ாம்.
அரனவருக்கும்
நிரனவுகள்
மரறக்கப்ேட்டுள்ேபத
தவிர,
அழிந்துவிடுவதில்ரல!
எல்லா
விஷயங்களும்
அழ்மனத்தில் ேதிவாகிவிடுகின்றன. ஆழ்மனத்திற்குச் சித்தம்
என்றும் மேயருண்டு.
ஒருவர் சட் ப்ேடி குற்றம் மசய்யாதவராக இருக்கலாம்.
தப்பே மசய்யாதவர் என்றுகூ ப் மேயர் எடுத்திருக்கலாம்.
பநர்ரமயானவர்,
மோய்
பேசாதவவர்,
ரகயா ல்
மசய்யாதவர் என்று புகழப்ே லாம். அவர் சட் ப்ேடி குற்றம்
மசய்யாதவர்தான்.
இதில்
சந்பதகபமயில்ரல.
அனால்,
அவரரப் ோவம் மசய்யாதவர் என்று மசால்லமுடியாது.
இவ்வுலகில் மசய்யும் குற்றங்கள் ேல ோவங்கபே அல்ல.
அபத சமயம் மனிதர்கோல் ோவம் என்று மசால்லப்ேடுேரவ
குற்றங்களும் அல்ல!
உதாரணமாக,
மகா
சுயநலக்காரராக
ஒருவர்
இருக்கலாம். உலகப் ோர்ரவயில் அது குற்றம் இல்ரல.
அவரரச் சுயநலக்காரர் என்று சட் ம் தண்டிப்ேதில்ரல.
அனால் சுயநலம் உள்ேத்தின் அழுக்காகும். அது மாமேரும்
ோவமாகும்!
மனிதச் சட் ங்கரே மீ றுேவர்கள் குற்றவாேிகோகக்
கருதப்ே லாம். அனால் அவர்கள் இரறவன் ோர்ரவயில்
ோவிகள் அல்லர்.
ஈஸ்வர தர்மத்ரத மீ றுேவர்கள்தான்
ோவிகள்.

‘தர்மšஅதர்மம்’ என்ேதுபவறு, ‘சரிšதவறு’ என்ேது பவறு!
மனிதன் ஏற்ேடுத்திக்மகாண்
விதிகள் பவறு, இரறவன்
வகுத்த விதிகள் பவறு.
டிராஃேிக்
விதிகள்,
வருமான
வரிச்
சட் ங்கள்
போன்றரவ
மனிதன்
ஏற்ேடுத்திக்மகாண் ரவ.
இரவ
நாட்டுக்கு நாடு பவறுேடும். ஒரு நாட்டில் இ ப்ேக்கம்
வாகனம்
ஓட்டினால்
தண் ரன,
இன்மனாரு
நாட்டில்
வலப்ேக்கம் ஓட்டினால் தப்பு. இந்த வரு
வருமானவரி
வரம்பு, அடுத்தவரு ம் மாறும். ஆனால், தர்மம் அதர்மம்
என்ேரவ உலகம் முழுவதற்கும் ஒன்றுதான். மகாரல,
கேவு, ஹிம்ரச, மோய் முதலானரவ அதர்மங்கள் என்ேது
எல்லாருக்கும்
மதரியும்.
இது
ஊருக்கு
ஊர்
மாறாது.
‘மகாரல
மசய்வது
தப்ேில்ரல’
என்று
எந்த
ஊரிலும்
மசால்லுவதில்ரல.
ோவமும் புண்ணியமும்
எரவ
உனக்குத்
துன்ேகரமான
அனுேவங்கரே
விரேவிக்குபமா அவற்ரற இன்மனாருவருக்கு நீ மசய்தால்
அது ோவம் (அதர்மம்).
எரவ
உனக்கு
இன்ேகரமான
அனுேவங்கரே
விரேவிக்குபமா அவற்ரற இன்மனாருவருக்கு நீ மசய்தால்
அது புண்ணியம் (தர்மம்).
இதுதான்
தர்ம
விதி.
மனிதரனப்போல
மசயல்
சுதந்திரம் ேர த்த உயிரினம், எந்த உலகத்தில் வசித்தாலும்
இந்த தர்மவிதி அங்பகயும் இருக்கும்.
ோவ

புண்ணியங்கரே அனுேவித்பத தீர பவண்டும்!
ோவம் என்ேது துன்ேகரமான அனுேவங்கரே வழங்கும்
கர்மேலன்கள். ஒருவர் அனுேவிக்கும் துன்ேங்கள் யாவும்
அவர் ஏற்மகனபவ மசய்த அதர்மங்கேின் ேலன்கோகும்.
அவ்வாபற
ஒருவரது
சுக
அனுேவங்கள்யாவும்,
அவர்
ஏற்மகனபவ
இந்தப்
ேிறவியிபலா
அல்லது
மசன்ற
ேிறவிகேிபலா மசய்த தர்மங்கேின் ேலன்கபே ஆகும்.

ேிரார்த்தரனகோலும் ேிராயச்சித்த கர்ம ச ங்குகரே
பமற்மகாள்வதாலும் ோவங்கரே ஓரேவுக்குக் குரறக்கலாம்
ஆனால் அழிக்க முடியாது.
உயர்வும் தாழ்வும்
நடுத்தரக்
குடும்ேத்தில்
வாழ்கிறவரர
ேணம்
ேர த்தவர்கள் ஏமறடுத்தும் ோர்க்கமாட் ார்கள்.
ஒருவர்
ோமரன், புகழ், அந்தஸ்த்து, மசல்வாக்கு இல்லாத சாதுவாக
இருக்கலாம். அவரது எேிரம, ஏழ்ரம, ேணிரவ மக்கள்
தப்ோகப்
புரிந்துமகாண்டு
பகலி
பேசலாம்.
ஆனால்,
ஆவியுலகங்கேில் அவரது மதிப்பே பவறு! அவருக்குத்
தரப்ேடும் மரியாரத அதிகம்.
நாட்டின்
ேிரதமராகவும்,
கட்சித் தரலவராகவும், பமரதயாகவும், உலகம் வியக்கும்
ேணக்காரராகவும்,
அதிகாரியாகவும்
இருப்ேவர்கள்
ஆவியுலகில் அபத அந்தஸ்த்தில் இருப்ோர்கள் என்ேது
நிச்சயமில்ரல.
ஆவியுலகில்
எல்லாரும்
சமம்.
கூலித்மதாழிலாேியாக
தர்மம்
தவறாமல்
வாழ்ந்தவர்,
அரனவரரயும்
உருட்டி
மிரட்டி
பவரல
வாங்கிய
பமலதிகாரிக்கு
ஆவியுலகில்
வழிகாட்டும்
மதய்வமகா
ஊழியராக இருந்து உதவிமசய்வார்! ஆதலால், இப்பூவுலகப்
மேருரமகரேயும்,
புகரழயும்,
மசல்வாக்குகரேயும்,
வசதிகரேயும் மேரிதாகக் கருதாதீர்கள்.
சாத்தான் இல்ரல
இரறவனுக்கு நிகரான, எதிர் வல்லரம ேர த்த ஒரு
சக்தி இருக்கிறது; அதன் மேயர் ரசத்தான்,
சாத்தான்,
என்மறல்லாம் சிலர் மசால்வார்கள். இவர்கள் மசால்வதில்
சிறிதும் உண்ரமபய கிர யாது.
‘ஈஸ்வரன்,
ஜீவன்’
என்று
இரண்டுதான்
உள்ேது.
இரண்டும் மசயல்தன்ரமயில்தான் பவறு பவறு. உண்ரமத்
தன்ரமயில் இரண்டும் ஒன்பற.

ேலரக ஜீவர்கள் உள்ேன. சில ஜீவர்கள் (மனிதர்கள்)
சாத்தாரனப்போல் இருக்கலாம். ஆனால் சாத்தான் என்று
தனியாக ஒரு சக்தி இரறவனுக்கு எதிர் நிகராக இல்ரல.
பூமியில் நல்ல, மகட் , துஷ்
உயிர்களு ன்
பசர்ந்து
வாழபவண்டிய
கட் ாயம்
உள்ேது.
ஆனால்
ஆவி
உலகங்கேில் நல்ல ஆவிகளுக்குத் தனியாகவும், மகட் ,
துஷ்
ஆவிகளுக்குத் தனியாகவும் உலகங்கள் உள்ேன.
அரவ
கலப்ேதில்ரல.
அரதத்தான்
மசார்க்கம்,
நரகம்
என்றும் கீ ழ்šபமல் உலகம் என்றும் அரழக்கிபறாம்.
கீ ழுலகங்களுக்கு அனுப்ேப்ேடும் துஷ் , மகட்
ஆவிகள்
(அதர்ம
வழியில்
வாழ்ந்த
மனிதர்கள்)
கூட் மாக
வாழ்கின்றனர்.
அவர்கேி ம்
மவறுப்பு,
மோறாரம,
பநர்ரமயின்ரம,
தீயஉணர்ச்சிகள்,
மகட்
எண்ணங்கள்
நிரந்தரமாகக்
குடிமகாண்டிருக்கின்றன.
மனம்
திருந்த
ஆரசயிருந்து
உதவிக்கு
அரழத்தால்,
அவ்வரழப்பு
மமய்யாகபவ
இருந்தால்
பமலுலகிலிருந்து
மதய்வமகா
ஊழியர்கள் உதவிக்கு அனுப்ேி ரவக்கப்ேடுவர்.
கீ ழுலக
ஆவிகள்
ஆன்மிக வேர்ச்சிரயப்
மேறபவ
வழியில்ரல.
சுற்றியுள்ே மகட்
ஆவிகேின் துஷ்
எண்ணங்களும் அறியாரமயும்
அவர்கரே முன்பனற
முடியாதேடி தடுக்கும்.
எத்தரன
பமாசமான
ஆவியாக
இருந்தாலும்கூ
வருந்தி அரழத்தால் உதவி கிர க்கும். இருப்ேினும் ேல
நூற்றாண்டுகோகக்
கீ ழுலகிபலபய
காலம்
தள்ளும்
ஆவிகளும் உள்ேன. மனம் திருந்தி மவேிபயறத் துடிக்கும்
ஆவிகரேக்
மகடுத்து,
பமமலழ
ஒட் ாமல்
அரவ
தடுக்கின்றன. எனபவ, பூமியில் கிர க்கும் நல் வாய்ப்ரே
தயவு மசய்து நழுவவி பவண் ாம். அதர்ம வழி அேத்தானது!
இரறவன்
கருரணயுர யவராக
உள்ேதால்
கீ ழுலகங்களுக்கும் நிரறய வழிகாட்டி ஆவிகரேத் தக்க
ோதுகாப்பு ன்
அனுப்ேிரவக்கிறார்.
உண்ரமயிபலபய
மன்னிப்புக்
பகாருேவர்
அங்பகயும்
ரக்ஷிக்கப்ேடுகிறார்.
நிரந்தர நரகம் என்ேபதா, நிரந்தர மசார்க்கம் என்ேபதா

இல்ரல.
ோவம்
தீர்ந்ததும்
நரகத்திலிருந்து
விடுதரல
கிர த்து,
அடுத்த
ேிறப்பு
தரப்ேடுகிறது.
மசார்க்கத்தில்
வாழும் புண்ணியகாலம் முடிந்ததும் மறுேடியும் பூமியில்
ேிறந்தாகபவண்டும்.
தீர்ப்பு நாள் என்ேது மோய்
ேல
சமயத்தவர்கள்
மறுேிறவிரய
நம்புவதில்ரல.
ோவšபுண்ணியம், தர்மšஅதர்மம், மசார்க்கšநரகம், மறுேிறப்பு
என்ேமதல்லாம் மோய் என்று மசால்வார்கள்.
சில மதத்தவர்கள் தீர்ப்புநாள் என்று ஒருநாள் வரும்,
அதுவரர
மசத்தவர்கேின்
ஆவிகள்
தூங்கும்.
மீ ண்டும்
ஒருநாள் உயிர்ப்ேிக்கப் ேட்டு ேரமேிதா தீர்ப்பு மசால்லுவார்.
ோவம்
மசய்தவர்கள்,
அதாவது
அவர்கள்
மசால்லும்
இரறவரன
நம்ோதவர்கள்,
எத்தரன
நல்லவர்கோக
வாழ்ந்திருந்தாலும் நிரந்தர நரகத்தில் தள்ேப்ேடுவார்கள்.
யாமரல்லாம்
மேயரர
மாற்றிக்மகாண்டு
அவர்கள்
மதத்ரத
ஏற்றுக்மகாண் ார்கபோ
அவர்கள்
நிரந்தர
மசார்க்கத்துக்கு அனுப்ேப்ேடுவார்கள் என்று ேிதற்றுகிறார்கள்.
இது உண்ரமயில்ரல. மசத்தவர்கள் தீர்ப்புநாள் வரர
தூங்குவார்கள் என்ேதும், தீர்ப்புநாள் என்ேதும் மோய்.
பூமியில் ஒருவர் எப்ேடி விழிப்பு ன் இருக்கிறாபரா
அரதவி
அதிக விழிப்பு ன் இறந்தேின் இருக்கிறார். ேித்ரு
பலாகத்தில் (உலகம் 4.5) மேறும் சிறு சிகிச்ரசயின்போது
கிர க்கும் தற்காலிகத் தூக்கத்ரதத் தவிர பவறு தூக்கம்
என்ேது ஆவிஉலகில் கிர யாது.
ஆவிகளுக்கு தூல உ ல் (மாமிச உ ல்) இல்லாததால்
வலி, ேசி, பநாய், மலஜலம் கழித்தல், இனப்மேருக்கம்
மசய்தல் போன்ற உோதிகள் இல்ரல. எர குரறந்த ஆவி
உ லு ன் மகிழ்ந்திருக்கிறார்கள்.
இஷ் ப்ேட்
பவரலயில்
கரேப்ேின்றி
ஈடுேடுகிறார்கள்.
வட்ர
ீ
ப்பூட்டி ரவக்கபவண்டும், துணி
துரவக்கபவண்டும்,
சரமயல்
ேண்ணபவண்டும்,
பவரலக்குப்
போய்
சம்ோதிக்க
பவண்டும்
என்கிற

அவசியமில்ரல.
சண்ர ச்
சச்சரவும்
போட்டிப்
மோறாரமயும் இல்ரல.
ேடிக்க
விரும்புேவர்
ேடிக்கலாம்.
நண்ேர்கரேச்
சந்திக்கலாம்,
வழிோடு
மசய்ேவர்
வழிே லாம்.
என்ன
நிரனத்தாலும் விரும்ேினாலும் மசய்யலாம்.
பமலுலகவாசிகள் அரனவரும் ‘பதவர்’ எனப்ேடுவார்கள்.
பூமியில் வாழ்ந்த அபத மனிதர்கள்தான் இவர்களும். அபத
அறியாரமயு ன்
கற்கபவண்டிய
நிரலயில்தான்
பதவர்களும் உள்ேனர். ஆவியுலகில் இன்ேம் துய்க்கத்தான்
அதிக
வாய்ப்பு
கிர க்கிறது.
தன்னறியாரம
நீங்கி
முக்தியர வது அவரவர் முயற்சிரயப் மோறுத்தது.

5. மறுபிறவியும் தடலவிதியும்
ஒவ்மவாரு மனிதனுக்கும் மனத்தில் சித்தம் என்மறாரு

அம்சம் உண்டு.
அது
மரறவான
மனம்;
ஆழ்மனம்.
ஒருவர் மசய்யும் ோவ புண்ணியங்கேின் கர்மங்கள் அதில்
அவ்வப்போது ேதிவாகிவிடும். கம்ப்யூட் ரில் அவ்வப்போது
மசய்த
பவரலகள்
நிரனவகத்தில்
பசமித்து
ரவத்து
பவண்டும்போது
ஃப்ோஷ்
டிரரவில்
நகல்
எடுத்துக்மகாள்வதுபோல
மசய்த
காரியங்கள்
எண்ணிய
எண்ணங்கள்
யாவும்
உ னுக்கு ன்
சித்தத்தில்
ேதிவாகின்றன.
ஒவ்மவாரு ேிறவியிலும் மசய்த கரும ேலன்கள் தக்கத்
தருணத்தில் மவேிப்ேடுகின்றன. மசய்த ோவங்கள்யாவும்
துன்ே அனுேவங்கரேத் தரும் சந்தர்ப்ேச் சூழ்நிரலகரே
ஏற்ேடுத்தித் தருகின்றன. மசய்த புண்ணிய கர்மங்கள் உரிய
ேலரன
தக்கசமயத்தில்
இன்ேகரமான
சந்தர்ப்ே
சூழ்நிரலகோக மவேிப்ேடுகின்றன. இரதத் தான் தரலவிதி
என்கிபறாம்.
அவரவர்
கர்ம
விரனப்ேயன்கரே
அவரவர்கபே
அனுேவிப்ேது
தரலவிதி
என்றரழக்கப்ேடுகிறது.
இந்த
விஷயங்கள்
ஆழ்மனத்திற்குத்தான்
மதரியும்.
மவேி மனத்திற்குத் மதரியாது. ஆதலால்தான் ‘ஏன் எனக்கு

இந்தத் துன்ேம் நிகழ்கிறது" என்று அறியாமல் புலம்புகிபறாம்.
ஆழ்மனதாகிய சித்தத்துக்குத்தான் இந்த இரகசியம் மதரியும்.
விரன
விரதத்தவன்
விரன
அறுப்ோன்,
திரண
விரதத்தவன் திரண அறுப்ோன் என்ேது நூற்றுக்கு நூறு
உண்ரம.
கழுரதப் ேிறவிகள்
மகாரலச் மசயல்கள், ஹிம்ரசகள், அதர்ம முரறயில்
ேணம்
பசர்ப்ேது,
ஊழல்
மசய்து
மக்கள்
ேணத்ரதக்
கேவாடுவது, ஏரழகரே ஏமாற்றி நிலம் ரகயகப்ேடுத்துவது,
குழந்ரதகரேயும் இேம்மேண்கரேயும் விரலக்கு விற்ேது,
போரதப்மோருள் விற்றுச் சம்ோதிப்ேது போன்ற மகாடூரமான
மசயல்
புரிேவர்கள்
பூமியில்
சந்பதாஷமாக
சகல
மசௌோக்கியங்களு னும் வாழலாம்.
இருப்ேினும் அவர்கள்
இறந்தேிறகு
(கீ ழுலகம்)
1,
2,
3
உலகங்களுக்குச்
மசல்லும்போதுதான் எல்லாச் மசயலுக்கும் தக்கப் ேலன்
உண்டு என்ேது மதரியும்.
குேிர்,
இருட்டு,
ஈரம்,
ோரற,
ஊர்ந்து
மசல்லும்
ஜந்துக்கள் நிரறந்த இ த்தில்; துேிகூ
ஒேிபய இல்லாத
கும்மிருட்டில்,
அழுகிப்போய்,
சிரதந்துகி க்கும்
அங்கங்கரேக்
மகாண்
குரூர
உருவமுர ய
மனிதர்களு னும்
மிருகšமனித
உ லுர ய
விபநாதப்
ேிராணிகளு ன் வாழபவண்டிவரும்.
"ஐபயா இந்த கதி பவண் ாம்" என்றால், பூமியில்
கழுரதயாகப் ேிறந்து இறந்து, ேிறந்து இறந்து மசய்த
ோவங்கரேக் கழிக்கலாம். கழுரதயாக இருந்தாலும் மனித
நிரனவுகளு ன்
மசய்த
ோவச்மசயல்கள்
முழுவதும்
நிரனவில்
நிற்க,
கஷ் மும்
அவமானமும்
ேட்டு
வாழபவண்டி வரும்.
வாயில்லா
ஜீவர்கரே
அன்பு ன்
அணுகுங்கள்.
அவற்றில்
மனித
ஜீவனும்
ஒன்றிரண்டு
இருக்கலாம்.
வட்டில்
ீ
வேரும் மசல்லப்ேிராணிகேில் ேல, ோவத்ரதக்

கழிப்ேதற்காகப்
ேிறப்மேடுத்த
மனிதர்கபே!
முழு மனித நிரனவும் இருக்கும்!

அவர்கேி ம்

மறுேிறவி
மறுேிறவி உண்டு. அறிவியல் பூர்வமான சான்றுகரேத்
திரட்டி
நான்
எழுதியிருக்கும்
‘அறிவியல்
ோர்ரவயில்
மறுேிறவி" எனும் நூரலப் ேடித்து விவரங்கரேத் மதரிந்து
மகாள்ேலாம்.
அண்ரமயில் மசய்தித்தாேில் ஒரு மசய்தி ேடித்பதன்.
இஸ்பரல் நாட்டு எல்ரலயருபக, சிரியாவில் மூன்று வயதுச்
சிறுவன்,
பேச
அரம்ேித்ததுபம
தனது
பூர்வ
மஜன்ம
நிகழ்ச்சிகரேச் மசால்லத் மதா ங்கினான்.
அவன்
ேிறந்தபோபத
தரலயில்
மவட்டுக்காயத்
தழும்பு ன் ேிறந்தான். ‘என்ரனக் பகா ரியால் தரலயில்
மவட்டிக் மகான்றனர்" என்று மசான்னது ன் எப்ேடி, எப்போது,
யார் யார் மகான்றனர் என்கிற விஷயங்கரேயும் தந்தான்.
சட் த்தின்
ேிடியிலிருந்துத்
தப்ேித்துக்மகாண்
மகாரலயாேிகள், இன்றும் வாழ்ந்து மகாண்டிருக்கின்றனர்;
அவர்கரே என்னால் அர யாேம் காட் முடியும் என்றும்,
அவர்கேது
மேயர்,
விலாசம்
முதலியவற்ரறயும்
மசான்னான்.
குற்றவாேிகள்
குற்றத்ரத
ஒப்புக்மகாள்ேவில்ரல.
எங்களுக்கு
ஏதும்
மதரியாது
என்று
மசால்லிவிட் னர்.
அனால், அச்சிறுவன் அருகிலுள்ே கிராமத்தில் தன்ரன
மவட்டிப் புரதத்த இ த்ரதக் காட்டினான். அவன் காட்டிய
இ த்தில்
பதாண்டியபோது
அவனது
பூர்வ
மஜன்ம
எலும்புகள் இருந்தன. கோலத்தில் பகா ரியால் ஏற்ேடுத்திய
மவட்டும் இருந்தது. அந்த மவட்டு, இப்போரதய வடுவு ன்
மோருந்தியிருந்தது! (தி இந்தியன் எக்ஸ்ப்ரஸ், பம, 21-2014).
மகன்கேின் உதவியால் ஆட்ப ாரரட்டிங் முரறயில்
ஆவியுலக விஷயங்கரே நமக்கு அேிக்கின்ற ோவநகரிரத்தன் தம்ேதியரின் பூர்வ மஜன்மங்கரே ஆவியுலகில்

வாழும்
அவர்கேது
மகன்கள்
ரத்துவும்
விஸ்ேியும்
மதரிவித்தனர்.
ோவநகரி- ேிறந்தது மும்ரேயில், 27 மசப்ம ம்ேர் 1925.
முன்
மஜன்மத்தில்
இவர்
(ோவநகரியின்)
தன்னுர ய
மகாள்ளுப்ோட்டியாக இருந்தார் (1800). ோட்டிபய பேத்தியாகப்
ேிறந்திருக்கிறார்!
புர்
ின் விஸ்ப்ேி - ஆவியாக இருக்கும் விஸ்ப்ேியின்
மகன்: ேிறந்தது 5 அகஸ்டு 1980. இவன் பூர்வ மஜன்மத்தில்
விஸ்ப்ேியின் சித்தப்ோ (5-1-1969). அதாவது விஸ்ப்ேியின்
சித்தப்ோ, மகனாகப் ேிறந்திருக்கிறார்.
கங்கா என்ேவன் ோவநகரி குடும்ேத்தில் ேிறந்தவன்.
ேிறந்தது 1995 இல். பூர்வமஜன்மத்தில் இவன் தாய்வழி
தாத்தா
(இறந்தது
15-1-1994).
இறந்த
ஒரு
வரு த்தில்
கங்காவாகப் ேிறந்திருக்கிறார்.
நம்

விதி நம் ரகயில்
ேித்ருபலாகம் என்ேது நாலாவது உலகத்தின் ஐந்தாம்
நிரல. இது ரயில்பவ சந்திப்பு நிரலயம் போன்ற இ ம்.
இறந்தவர்கள்
முதலில்
இங்குதான்
மசல்கிறார்கள்.
இங்கிருந்துதான் கீ ழ், பமல், பூமி முதலான இ ங்களுக்குச்
மசல்லபவண்டும்.
ேித்ருபலாகமும்
மற்ற
பலாகங்கரேப்போல் தற்காலிகமான இ பம.
உயர் உலகங்கேில் இருக்கும் ஆவிகளுக்கு, பூமியில்
வாழ்ேவர்கேின்
எதிர்கால
நிகழ்ச்சிகள்
முன்கூட்டிபயத்
மதரியும். ஆனால், அவர்கள் வாழும் உலக நிர்வாகிகேின்
உரிய அனுமதியின்றி நமக்குத் மதரியப்ேடுத்த இயலாது.
ஆதலால் எதிர்காலம் ேற்றிய பகள்விகரே ஆவிகேி ம்
பகட்டுத்
மதால்ரலப்ேடுத்தக்
கூ ாது.
எல்லாரது
வாழ்க்ரகயின்
போக்கும்
ேிறக்கும்
முன்னபர
நிச்சயிக்கப்ேடுகிறது என்ேரத மட்டும் உணர்ந்துமகாண் ால்
போதும்.
ஆவி உலகில், குறிப்ோக ேித்ரு பலாகத்தில் (உலகம் 4
தேம் 5) ஈஸ்வர ஏற்ோடுகள் விசித்திரமானரவ. ஒவ்மவாரு

ஆவியும்
தம்
எதிர்கால
வாழ்க்ரகரயத்
திட் மிட்டு,
பூமியில் ேிறக்கலாம்.
ஒவ்மவாருவரும் தன்ரனப் மேற்மறடுக்கப்போகும் தாய்
தந்ரதயரர விருப்ேத்து ன் பதர்வுமசய்து மகாள்ேலாம்.
முன்
மஜன்மங்கேில்
மநருங்கிய
உறவுகோக
வாழ்ந்தவர்கள் அடுத்துவரும் மஜன்மங்கேில் தாய்-மகன்மகள்;
கணவன்-மரனவி-சித்தப்ோ-மகன்,
மாமன்-மருமகன்
என்ற
உறவுகேில்
ேிறக்கிறார்கள்.
ஒருவருக்மகாருவர்
மசய்துமகாண்
கர்மவிரனப் ேயன்கரேக் மகாடுத்துப் மேற,
அனுேவிக்க இப்ேடிச் பசர்ந்பத ேிறக்க பவண்டிய கட் ாயம்
ஏற்ேடுகிறது.
கர்மேலனுக்பகற்றேடி
தாய்
அரமகிறாள்.
நல்ல
குணவதிரயபயா
அல்லது
துஷ்
குணமுர ய
மேண்ரணபயா ஒருவர் தாயாகப் மேறபவண்டி வரலாம்.
இரறவன்
நம்
தரலயில்
எரதயும்
சுமத்துவதில்ரல.
ஒருவரது
விருப்ேத்துக்கு
எதிராக
மேற்பறார்கள்
தரப்ேடுவதில்ரல.
துஷ் குணமுர ய
ஒரு
தாய்க்குப்
ேிறந்து,
துன்ேகரமான
இேம்ேிராயத்ரத
அனுேவிக்க
பவண்டும்
என்று
பகட்டுக்மகாண் வருக்பக
அத்தரகய
தாய்
தரப்ேடுகிறது.
மனம் திருந்தி நல்வழியில் ஆன்மிக வேர்ச்சியர ய
பவண்டும் என்கிற திட் த்து ன் இருப்ேவர்கள் அப்ேடிப்ேட்
தாரயயும்,
வாழ்க்ரகரயயும்
பதர்ந்மதடுத்துக்மகாள்கிறார்கள்.
அவர்கேது
புண்ணிய
ோவங்கள் இதற்கு இ ம்மகாடுக்க பவண்டும்!
எதுவும் எபதச்ரசயல்ல
பூமியில் ந ப்ேரவ எதுவும் எபதச்ரசயான நிகழ்ச்சிகள்
அல்ல.
ஒவ்மவாருவரின்
வாழ்க்ரகயிலும்
ஏற்ேடும்
நிகழ்ச்சிகள், சம்ேவங்கள், உறவுகள் யாவும் ஏற்மகனபவ,
ேித்ருபலாகத்தில் நம்மால் திட் மி ப்ேட்டு, நம்மிஷ் ப்ேடி
ஏற்ேடுத்திக்மகாண்
நா கங்கபே.

வாழ்க்ரகயில்
ந க்கும்
சம்ேவங்களுக்காக
யாரும்
யாரரயும்
ேழிமசால்ல
பவண்டியதில்ரல.
துன்ே
இன்ேங்களுக்கு அவரவபர மோறுப்பு, அவர்கபே காரணம்!
"இன்ேமும் துன்ேமும் ேிறர் தர வாரா" என்கிற கணியன்
பூங்குன்றனாரின் வாக்கு மதய்வ வாக்கு!
ேித்ருபலாகம் மசன்று, அங்கிருந்து பூமிக்பக வராமல்,
உயர்பலாகங்களுக்குச்
மசல்லமுடியும்!
ஆன்மிக
வேர்ச்சிரயப் மோறுத்த வரர பமலுலக சுகபோக வாழ்க்ரக
மிக தாமதமானதாகும். பூமியில் ஒருேிறவியில் மேறும்
ஆன்ம
வேர்ச்சிரய
மசார்க்க
பலாகங்கேில்
ேல
நூற்றாண்டுகள் பசரவ புரிந்தால்தான் மேறமுடியும். பமலும்
மகாண்டுவந்த
புண்ணியங்கள்
தீரும்வரரதான்
பமலுலகங்கேில்
இருக்க
முடியும்.
‘விசா
எக்ஸ்ரேரி’
ஆனதும்
ேித்ருபலாகம்
மீ ண்டும்
திரும்ேி,
பூமியில்
ேிறக்கபவண்டி வரும்!
அதர்மங்கரே ஆதரிக்காதீர்
அதர்மம் மசய்யாமல், தர்மியாக வாழ்வபத
நல்லது.
நமது
ஆரசகரேத்
தர்ம
வழியில்
நிரறபவற்றிக்மகாள்வதில்
தப்ேில்ரல.
நாம்
அதர்மம்
மசய்யாதிருப்ேது ன்
ேிறர்
அதர்மம்
மசய்வரத
ஆதரிக்கக்கூ ாது.
துஷ்
ஜனங்கரேப்
போற்றாதீர்கள்.
அவர்களுக்கு
உதவாதீர்கள்.
அதர்மம்
மசய்ய
இ ம்
தராதீர்கள். அவர்கள் மனம் திருந்த விரும்ேினால், அது
நிச்சயம்
என்ேரத
உறுதிமசய்துமகாண் ேின்,
உதவிமசய்யுங்கள்.
உதவலாமா,
கூ ாதா
என்ேரத
முடிமவடுக்க
முடியவில்ரல
என்றால்
ஆவியுலக
உறவினர்கேின்
உதவிரய
நாடுங்கள்.
இரறவன்
அவர்கள்
வாயிலாக
நல்லவழிரயக் காட்டுவார்.
******************************************

(பமலும் இந்த தகவல்கரே முழரமயாக மதரிந்துமகாள்ே
“ஆவியின் ர ரி” புத்தகத்ரத வாங்கி ேடிக்கவும்.
நன்றி மதா ர்புக்கு 90956 05546)

