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குருவுக்கும் சிஷயருக்கும் இலடமயயணானை உலரயணாடல் மூைம் 
தெய்வத்லெப பற்றியும் தெயவீக சக்திகலளப பற்றியும் உ்ரைணாம்.

இந்நூலில் கூைபபட்டுள்ள ்வணார்த்லெகலள ல்வத்துக் தகணாண்டு 
சி்வம்(லச்வம்), விஷணு(ல்வ்்வம்), சக்தி(சணாக்ெம்) என்று ெற்மபணாது 
அலைக்கபபடும் தபயர்கலள ேட்டும் ல்வத்துப புரிந்து தகணாள்ளணாேல் 
அென் ஆதித் ென்லேகலள உ்ர்ந்து தகணாள்ள முயல்ம்வணாம். 
அபமபணாது ெணான் உண்லேத் ென்லே விளஙகும்.

சிஷயர் : 
குரும்வ, தெய்வம் என்பது எது?
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குரு : 
அந்ெ ‘தெய்வம் என்பது எது?’ என்று மகட்பது, ‘ெண்ணீர் 

என்பது எது?’ என்று பனிக்கட்டி (Ice Cube) மகட்பது மபணாைணாகும். 
பனிக்கட்டிகள் எல்ைணாம் மசர்ந்து “கடல் என்ைணால் என்னை?, ெண்ணீர் 
என்ைணால் என்னை?” என்று உலரயணாடு்வது மபணாை உள்ளது.
ஒமர கடல் நீர் ெணான் எண்்ற்ை பனிக்கட்டிகளணாகத் மெணான்றி 
ேணாறி-ேலைகிைது. அதுமபணாை ஒமர கடவுள் ெணான் இந்ெ பிரபஞசேணாக 
இலடவிடணாது மெணான்றியும் ேணாறியும் ேலைகிைதுேணாக உள்ளது.

சிஷயர் : 
விஞஞணானைம் இலெ மூடநம்பிக்லக என்று ெணாமனை தசணால்கிைது?

குரு : 
அது பணார்ல்வயின் மகணா்த்லெப தபணாறுத்ெது. விஞஞணானைம் 

த்வளிமய மநணாக்கும் (Research) மபணாது, தேயஞணானைம் (Selftual 
Search) உள்மள பணார்க்கிைது.

ஆரணாய்ச்சி

ெ
ன்
 உ

ள்
 ம

ெ
டு

முழு்வதும் தெரிய முற்படும் மெடலில் ெணான் மிெக்கும் கடலைப 
பற்றிய தெளிவு ்வருகிைது. இந்ெ சுய பரிமசணாெலனையணாகிய ெனைக்குள் 
தசன்று  மெடு்வலெமய கடவுள் (கட  +  உள்  = கடந்து உள்மள 
தசல்லுெல்) என்று தசணால்கிமைணாம்.

சிஷயர் :
விஞஞணானைத்ெணால் முடியணாெது என்ை ஒன்லை எபபடி தேய 

ஞணானைத்ெணால் உள்மநணாக்கிப பணார்க்க முடியும்?

குரு : 
அலெ எபபடி உ்ர்்வது என்பது ெணான் ்வணாழக்லகயின் ைட்சியம். 

விஞஞணானைம் என்பது தெயவீக சக்திலய (பனிக்கட்டி) ேட்டும் 
கருவிகளணால் அளந்து அலெ ேனிெ ்வணாழக்லகயின் உடல் சுகத்திற்கு 
ேட்டும் பயன்படுத்து்வது. அலெத்ெணான் தெணாழில்நுட்பம் (Technology) 
என்று கூறுகிமைணாம். தேயஞணானைம் என்பது தெய்வத்லெயும் (கடல் 
ெண்ணீர்) தெயவீக சக்திகலளயும் (பனிக்கட்டி) ேனிெர்களுக்கு 
ேட்டுேல்ைணாேல், எல்ைணா உயிருள்ள உயிரற்ை ஜீ்வன்களுக்கும் 
சேநிலையில் பயன்படுத்ெ உெவு்வது.

சிஷயர் :  
குரும்வ, தெய்வம் ேற்றும் தெயவீக சக்திகள் பற்றி விளக்கிக் 

கூை இயலுேணா?

குரு : 
நணாமும் நம்லேச் சுற்றியுள்ள அலனைத்தும் இந்ெப பிரபஞசமும் 

எதிலிருந்து உரு்வணானைமெணா அதும்வ தெய்வேணாகும்.

சிஷயர் : 
தெயவீக சக்தி என்பது எது? 

குரு : 
தெயவீக சக்தி என்பது ஆற்ைைணாகும் (Form of Energy).
உெணார்ேணாக, பனிக்கூழ(Ice  Cream) தசயயப பனிக்கட்டி 

பயன்படுத்ெபபடுகிைது. அமெ பனிக்கட்டி ஒரு தபணாருலளக் 
தகடணாேல் பணாதுகணாக்கப பயன்படுகிைது. கத்தி மபணான்ை கூர்லேயணானை 
பனிக்கட்டிலயக் தகணாண்டு ஒரு தபணாருலள உலடக்கம்வணா 
குத்ெம்வணா தசயய முடியும். இல்வதயல்ைணாம் நீரினைணால் ஆனை 
பனிக்கட்டியின் ஆற்ைல்கள் ெணான். அெணா்வது ஒமர ஆற்ைல் த்வவம்வறு 
தசயல்பணாடுகளுக்குப பயன்படுத்ெபபடுகிைது.
    ஆற்ைலுள்ள பனிக்கட்டிலயப பயன்படுத்திக் தகணாண்டு அெனுள் 
இருக்கும் ெண்ணீலர இழிவுபடுத்து்வது எபபடி அறியணாலேமயணா 
அமெமபணால், தெயவீக சக்திகலளப பயன்படுத்திக் தகணாண்டு 
தெய்வத்லெத் தூற்று்வதும் அறியணாலேமய ஆகும். மேலும் விளக்க 
ம்வண்டுதேன்ைணால், ெற்மபணாது நணாம் பயன்படுத்தும் அலனைத்துத் 
தெணாழில்நுட்பம் (Technology) சணார்ந்ெ தபணாருட்களிலும் ேனிெனின் 
(பனிக்கட்டி) அளபபரிய அறி்வணாற்ைமை தபரும் பஙகு ்வகிக்கிைது. 

சிஷயர் : 
சற்று விளக்கேணாகச் தசணால் 

ைவும்.

குரு :  
கடலின் மேல் மிெக்கும் 

எண்்ற்ை பனிக்கட்டிகள், 
ெனைக்கு சுற்றிலும் உள்ள 
பனிக்கட்டிகலளப பணார்க்கும் 
மபணாது (ஆரணாயச்சி) கடலைக் 
கணா் முடி்வதில்லை. ஆனைணால் 
ஒரு பனிக்கட்டி ென்லனைப பற்றி
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ஆனைணால் அந்ெக் கண்டுபிடிபபுகளுக்கு ஆெணாரேணாக விளஙகு்வது 
நேக்குப தபருஙதகணாலடயணாகக் கிலடத்துள்ள இயற்லக்வளஙகள் 
(கடல் ெண்ணீர்) ஆகும் என்பலெப பனிக்கட்டிகளணானை ேனிெர்கள் 
நிலனைவில் நிறுத்ெ ம்வண்டும். 

சிஷயர் :  

ஆனைணால்  ம்வெ்வழிச் சேயத்தில் ஏன் பல்ம்வறு மெ்வலெகள் 
தெய்வசக்திகளணாக உரு்வகம் ஆகி ்வ்ஙகபபடுகிைணார்கள்?

குரு : 

ஒமர ெண்ணீர் ெணான்  பை பனிக்கட்டிகளணாக ேணாறுகிைது. அதுமபணால் 
இருபபது ஒமர தெய்வம் ெணான். ஆனைணால் அதும்வ பை சக்தி  
ஆற்ைல்களணாக (தெயவீக சக்திகளணாக) உருேணாற்ைம் அலடகிைது.

அந்ெ தெயவீக சக்திலய உ்ர ஐந்து நிலைகளணாகக் கற்பெணால் அது 
தெளி்வணாகும். அலெத் ெணான் ்பஞ்பூதங்கள் என்று நம் முன்மனைணார்கள் 
பகுத்து அறில்வத் ெந்திருக்கிைணார்கள். பரந்து விரிந்ெ பஞசபூெஙகலளத் 
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்கபாை - அளவு - உருவத தததுவம் 
(Time – Space – Form)

உைகத்திலுள்ள அலனைத்துப தபணாருட்களுக்கும் ஒரு கணாை அளவும் 
(Time Energy), மூன்று இட அளவுகளும் (Space Energy) உள்ளனை.
கணாை அளவு என்பலெக் கண்களணால் கணா் இயைணாது.
விஷணுவின் மகணாைஙகலள அளவுகளணால் குறிபபிடுகிமைணாம். அல்வ

கிடத்ெல் – நீளம் (Length)

நிற்ைல் – உயரம் (Height) இருத்ெல்  –  அகைம் (Width) 
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