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1. ெப��ப�தியானவ�க% ெத(வ)கைள 

எ	ப� வண)கி� ெகா+���கி�றா�க%…? 

இ�. நா� /றநிைலகளி0 பா���� ேபாெத0லா�, ஆ�மீக 
ெநறிகளி0 எ���ெகா+டா5�, ஐய	ப ப�த�க% ஒ�வித� 8�க 
ப�த�க% ஒ�வித�. இெவ0லா�, அவ�க% வண)�� ெத(வ� 
அவ�கைள� கா	பா9.� எ�.தா� எ+#கி�றா�க%. 

 
அ	/ற� ��வா:ர	ப�. இ	ெபா< காணாதத9� =கா�பிைக 

ேவ.. எ)ேக >?ட)க% ெச�., எத� நிைல ெத@கிறேதா அ)ேக 
ேபானா0, அAத� ெத(வ� ெச(B� எ�ற நிைலகளி0 தா� நம��% 
அதிகமாக /ற உலகிலி�A கா+கி�ேறா�. 

 
அதிேல எ�ென�ன ெத(வ)கைள வண)�கி�ேறாேமா, அAத 

ெத(வ� நம�� ந�ைம ெச(B� எ�ற ந�பி�ைகயி0தா� 
இய)�கிறா�க%. ஐய	பைன வண)�பவ�கD���, அவ� நம�� 
ெசா�ைத� ெகா�	பா� $க� ெகா�	பா�. ெதாழிைல� ெகா�	பா� எ�ற 
ஆைசதா�. 

 
அ)ேக ெவ)கடாசலபதிைய வண)கிேனா� எ�றா0, அவ��� 

இ)கி�Aேத ஐA Fபா( காணி�ைக ேபா?�வி?டா0 ேபா�. 
அேதேபால, ஐய	ப� ேகாவி0 ேபாகிறவ� =ல� ஐய	பG��� 
காணி�ைக ேபா?டாகிவி?ட.  

 
8�க� ேகாவி5��	 ேபாேவா� =ல�, 8�க� ேகாயி5��� 

காணி�ைக ெகா��தாகிவி?ட எ�., ேபாக 8�யாதவ�க% 



இ)கி�Aேத காணி�ைக ெச5�கிறா�க%. அவ�களிட� ெசா0லி 
பிரசாத� வா)கி வரHெசா05வ. 

 
எAதH சாமிைய� ��பிட	 ேபானா5�, எAதH சாமிைய� 

��பி?டா5� நா� இ�ைறய வாI�ைகயி0 ெப�மாைள� ��பி?டா0 
நிைறய ெசா� த�வா�. சிவைன� ��பி?டா0 ந�ைம ைசப� 
ஆ��வா�. இ	ப� இAத எ+ண)களி0 தா� ெசய0ப�கிறா�க%. 

 
சிவ� ேகாவி5�� அதிக� ேபாகிறா�க% எ�றா0, “சிவ சிவா” 

எ�. ெசா0லி� ெகா+ேட இ�	ப, உ)கைள $�தமாகேவ ஒ�.� 
இ0லாதவனாக ஆ�கிவி�வா�. $�தமாகH சா�பலா�கி வி�வா� 
எ�. ெசா0கி�றா�க%. 

 
இவ�க% எAெதAத ெத(வ)கைள வண)�கிறா�கேளா, அAத 

ெத(வ ந�பி�ைகதா� அதிகமாக இ��கிற. 
 
இேதமாதி@ �ல ெத(வ)கைள எ���ெகா+டா0, அAதAத 

�லெத(வ)கD�� ஆேடா, ேகாழிேயா, மாேடா, ப�றிேயா 
ெகா��கி�றா�க%. 

 
ஏென�றா0 அAத� �லெத(வ�ைத� கா	பா9.� சாமி�காக, 

நா� இ	ப� உயி� பலிகைள� ெகா�� அAத� ெத(வ�தி� அ�ைள	 
ெபற ேவ+�� எ�. ெசா0லி, இ	ப��தா� ெப�� ப�தியானவ�க% 
ெச(கிறா�க%. 

 
இ�. இA மத� எ�. ெசா0ல	ப��ேபா, இதி0 இ�தைன 

விதமான நிைலகD� இ��கிற.  இதி0, ேகாவிலி0 ேபா( அ�Hசைன 
ெச(தா0, கLட)கைளெய0லா� ெசா0லி ��க? வா)கி அ�Hசைன 
ெச(தா� எ�றா0 சாமி நம��H ெச(கிற. 

 
எAெதAத ெத(வ)கD��, எைத எைதH ெச(ய ேவ+�ேமா 

அைதெய0லா� அ�Hசைன ெச(கிறா�க%. அதிகமாக� கைடயி0 
ச�பா�திய� ேவ+�� எ�றா0, யாக)கைள வள��H சில நிைலக% 
ெச(கிறா�க%. 

 
அ	ப� யாக)க% வள��தாகிவி?ட எ�றா0, ஒ� ப� M. 

ேப���H ேசா. ேபாட ேவ+�� எ�. ெசா0லி, இAத மாதி@ 
1.த�ம)க% ெச(ேதா� எ�றா0, 
2.“சாமி ெச(B�” எ�.தா�, 



3.இ	ெபா< நா� எ0லா�� அAத ந�பி�ைகயி0 தா� வள�A 
ெகா+� இ��கி�ேறா�. 

 
அதிேல எ0ேலா�� எ0லா ெத(வ)கைளB� வண)கினா5� 

>ட கைடசியி0 தQ+ட	படாதவ�க% எ�. ஒ�க	ப?டவ� 
ேகாவி5�� வAதா0, சாமி ��பிட, ஒ� கால�தி0 ஒ�கி 
ைவ�தி�Aதா�க%. 

 
இ	ெபா< நா� எ0ேலா�� சமமாக	 ேபாகிேறா�. வ�கிேறா�. 

எ0லா� இ��கிேறா�. அரச கால)களி0 பி@�தா+ட நிைலகளி0, இ 
இRவா. பி@�க	ப?� வி?ட. இன)களாக	 பி@�க	ப?� வி?ட. 

2. ந� உயி�… க+… இைவகளி� 

இய�க�ைத	 ப9றி ஞானிக% ெசா�ன 

நிைலக% 

ந� உட5��% இ���� இAத உயி@� இய�க8�,  ந� க+ 
எ�ன எ�ன ெச(கிற எ�ற நிைலையB� ப9றி  ஞானிக% ெகா��த 
நிைலகைள	 பா�	ேபா�   

 
ந� க+ணா0 கவர	ப?டைத ந� உயி� எ�ன ெச(கிற எ�றா0, 

அ 'ஓ' எ�. ஜQவ அ#வாக மா9றி, ந� உடைல இய��கிற. 
1.நம க+கைள� க+ணணாக ைவ�, 
2.க+களி� பதிவா��� ச�தி�� ��மணி எ�. ெபய� 

ைவ�கிறா�க%.  
3.ஈ���� ச�தி�� - அ ஈ��� தன��% ெசா0கிற அைதH 

ச�தியபாமா எ�. ெம(ஞானிக% ெபய� ைவ�கிறா�க%. 
 
க+ணா0 பா��க	ப?� உயிரான ஈசனா0 உ�வா�க	ப?� நா� 

எAெதAத �ண)கைளH ேச��கி�ேறாேமா அெவ0லா� ந� உடலி0 
விைன ஆகிற. 

 
விைன எ�ப ஒ� வி�. ஒ� ெச�, ெகா�, மர�தி0 விைளவைத 

வி� எ�கிேறா�. உயி@ன)களி0 விைளB� எ+ண)க% 
அைன�ேம விைன, அதாவ வி��� விைன எ�. ெபய� 
ைவ�கிறா�க%. 

 



3. ஆ� எ	ப� ந@யாகேவா /லியாகேவா 

மா.கி�ற? 

 
ஆ� ந@ைய	 பா��கிற. ந@ இைத� ெகா�. சா	பிட 

எ+#கிற. அ	ப� ந@ அAத எ+ண�ைத எ+#�ெபா<, ந@யி� 
வ5 ஆ?�� உடலி0 வ5	ெப.கிற. 

 
அAத வி� உ�வா�� ெபா<, ஆ� எ�ன ெச(கிற? ந@ையேய 

எ+ணி� ெகா+� உ%ள. ந@ அAத ஆ?ைடH சா	பி�� உண�X 
8<வ� இத9�% வA, பய�தி� நிைலகளி0 ந@யி� உண�ைவ� 
தன��% அதிகமாகH ேச�� வி�கிற. 

 
அAத விைன	ப� இதி0 அதிகமாக	 ேபா(வி?ட எ�றா0, 

ஆ?�� உயி�  ந@ உடலி0 /�A வி�கிற. அேத சமய�தி0, ஒ� /லி 
பா��கிற. அ சா	பிட எ+ண ஆர�பி� வி�கிற. எ�றா0, 
/லியி� உண�X இAத உடலி0 ப?ட�, /லியி� உண�X விைன 
ஆகிற. 

 
விைன�� நாயகனாக, அAத	 /லியி� ெசய0 எ0லா� அ��க� 

கா+பி�க ஆர�பி�கிற. 
1.அAத	 /லிையேய அAத ஆ� அதிகமாக எ+ணிய எ�றா0, 
2./லியி� உண�X ஆ?�� உடலி0 அதிகமா�� ெபா< 
3.விைன�� நாயகனாக, அAத உண�Xக% இய�க	 ப�கி�ற. 
 



இAத ஆ� இறAதபி�, அAத /லி அைத� தி�றா5� ச@, தி�னா 
வி?டா5� ச@, /லியி� உண�X அதிகமாகிவி?ட எ�றா0, அAத	  
/லியி� உட5��% ேபாகிற. 

 
ஆ� /லிைய நிைன��� ெபா<, /லியி� உண�X அதிகமா�� 

ெபா<, அAத விைன�� நாயகனாக இய�கி, இAத ஆ� /லியாக	 
பிற�கி�ற. 

 
ஆ� ந@ைய	 பா��த எ�றா0, அேத நிைல ஆகி�ற. ஒ� நா( 

ஆ?ைட� க��H சா	பி?ட எ�றா0, நாயி� நிைனX அதிகமா�� 
ெபா< ஆ� நாயாக	 பிற�கி�ற. 

4. தியான� எ�றா0 எ�ன..? 

அத9�	 ெபய� எ�ன? எ�. ெசா�னா0  சதா ந@யிடமி�A 
த	பி�க எ+#� ெபா<, அX� ஒ� தியான�தா�. அ அதிகமாகி	 
ேபா(வி?ட எ�றா0, அAத� தியான�தி�ப� ஆ� ந@யாக 
மா.கி�ற. அதா� =ஷிக வாகனா.. 

 
ந@யிடமி�A ஆ� த	பி�க எ+ணிய. $வாசி�கிற,  அAத 

உண�X த	பி�க ேவ+�� எ�. வ��ெபா< த	பி ஓ�கிற. 
அதா� =ஷிக வாகனா எ�., அதனிடமி�A த	பி�க ஒ�கிற. 

 
அAத ந@யி� உண�Xக% ஆ?�� உட5��% அதிகமாகH 

ேச��க	ப�� ெபா< கண)கD�� அதிபதி ஆகிற. அதிபதி ஆனபி�, 
எ�ன ெச(கிற? இAத உடைல வி?�	 ேபானXட� – 

1.இAத ந@யி� உண�Xக% 
2.இAத ஆ?�� உடலி0 அதிகமானபி� 
3.அதா� தியான� எ�ப. 
 
ெத@A தியானி�கவி0ைல. அAத அளX�� அ ெவளியி0 

வAதXட� ந@யி� உட5��% ெச�. ஆ� ந@யாக	 பிற�கிற. இேத 
மாதி@தா� நாயி� நிைலகைள எ��, அத� வ5வாகிவி?ட 
எ�றா0, அ நாயாக	 பிற�கிற. 

 
ஆ� அத� வாI�ைகயி0, எத� எ+ண�ைத வலிைமயாக 

எ+ணியேதா அத�வழி அ அதி0 ேபா(H ேச�A, இ	ப�	 ப@ணாம 
வள�Hசி ஆகிற.  

 



இேதமாதி@ ஆ� ெப@யதாக இ��கலா�. அத9� ேநா( வA, அ 
ஒ� ப�க�தி0 ெகா[ச� உயிேரா� ப��தி��கிற. இைத ஒ� க<� 
வA பா��கிற. 

 
ஆ?�னா0 எழ 8�யவி0ைல. க<� இர+� ெகா� 

ெகா�கிற. அைதேய எ+ணி, எ+ணி	 பா��த எ�றா0 ஆ?�� 
உயி� க<கி� உட5��% ெச0கிற. இ�. ஆடாக உ%ள நாைள 
ப�Aதாக	 பிற�கிற. 

 
அ அைதேய எ+ணி� தியானி��� ேபா, அத� உண�X 

இத9�% Fபமாகிற. அAத Fப�தி� த�ைம ெகா+� அத� 
உட5��% ெச0கிற. ஆ� எைத எ+ணிH $வாசி�கி�றேதா, அத� 
எ+ண)களி0 

1.எைத எ+ணி� த	பி�க எ+#கி�றேதா, 
2.அத� உடலி0 ேபா(H ேச�கி�ற. 
3.ஆ� ந@யாக	 பிற�கி�ற. அத� எ+ண)க% எேவா அX� 

தியான�தா�. 

5. ஆலய)களி0 நா� சாமி சிைலைய	 

பா���� ெபா< எ�ன நட�கி�ற…? 

 



நா� ேகாயிலி0 ேபா(, ெவ)கடாசலபதியிட� இAத� காணி�ைக 
ேபா�கிேற� எ�கிற ேபா, இAத� க+ அைத	 பட� எ��கிற. அ 
சிைலதா�. அAதH சிைலயிலி�A வர�>�ய அைலகD� நா� 
எ+#� எ+ண)கD� ஒ�றாகH ேச�கிற. 

 
அதி0 எ�ன Fப)க% ேபா?�, அைத அல)க@� 

ைவ�தி��கிறா�கேளா, ந� க+ அ	ப�ேய பதிவா��கிற. 
 
நா� அத� ேம0 ஆைச	ப?�, இAத ெவ)கடாசலபதி நம��H 

ெச(வா�. ெசா� ெகா�	பா�. $க� ெகா�	பா�- எ� ேநாைய� 
தQ�	பா� எ�. அRவா. ஒRெவா�.��� காணி�ைக 8�A 
ேபா?�வி�கிேறா�. இAத எ+ண�ைத வள��கிேறா�. 

 
அAத	 பட�ைத எ���� ெபா< இAத \@யனி� காAத	/ல�க% 

அைத அைலகளாக எ��கிற. நா� எAத நிைல�� வAேதாேமா அைத 
அ	ப�ேய பதிவா��கிற. 

 
சினிமா	 பட)களி0 எ�ன ெச(கிறா�க%? தனி�தனியாக எ��, 

பிற� ஓ�� ெபா< படமாக� ெத@கிற. நட	பேபா0 ெத@கிற. 
இேதேபா0 

1.நம��% அAதH சிைலைய அதிகமாக எ+ணி, 
2.பா��	 பதிX ெச(தி��கி�ேறா�. 
3.நா� அAத நிைலைய எ��தி��கிேறா�. 
 
அ	/ற� அதி0 மAதிர)கைளH ெசா0லி, இ�ன இ�ன மAதிர)க% 

ெசா�னா0, அவ� இர�க	ப?� ஓ�வA இைதெய0லா� ெச(வா� 
எ�. ந�மிட� ெசா0வா�க%. அைத	 பதிவா�கிவி�கிேறா�. 

 
இைத	 பதிவா�கியபி�, இ�ன இ�ன கLட�தி9� இைத எ0லா� 

ெச(தா0, உன�� ந�றாக இ����. அவ� $க�ைத� ெகா�	பா� 
எ�பா�க%. 

6. கடX% ப�தியாக வா<� ெபா<… ந� 

ெச0வ�ைத� தி�ட� ெகா%ைளய��தா0 

எ�ன ஆ��…? 

இAத உடலி0 இ�	ப வைர, நQ)க% எ�னதா� ெச(தா5� 
ெசா� $க� வAதா5�, அ மைறAவி��. எ0லா $க8� ஆ+டவ� 



ெகா�	பா� எ�றா0, இைடயி0 ஒ�வ� ெகா%ைள அ��H 
ெச�.வி?டா� எ�றா0, எ�னா��? 

 
“எ� ெசா�ெத0லா� ேபா(வி?ட,. நா� எ�ன ெச(ேவ�?” எ�. 

ேவதைன எ��வி?டா0 இ அதிகமாகிவி�கி�ற. அ	ப� ேவதைன 
அதிகமாகி வி?டா0, 

1.அAத� கடX% ைகவி?�, 
2.இAத� கடX% வA வி�கிறா�. 
 
நா� ேவதைன உண�X எ��வி?ேடா� எ�றா0- எ�ன 

நிைன	ேபா�? “எ	ப� எ0லா� ச�பாதி�ேத�, இ	ப�� ெகா%ைள 
அ�� வி?டாேன” எ�. நா� நிைன�கிேற�. 

 
ெவ)கடாசலபதியிட� ெச0கிேற�. “இ	ப�� ெகா%ைள அ��H 

ெச�.வி?டாேன” எ�.,. இேத நிைலயி0 எ+ணி எ+ணி, என�� 
ேநாயாகி�ற.  நா� இறAவி�கிேற� எ�. ைவ�� ெகா%D)க%. 

 
இ அைலகளாக	 பட�கிற. இAத  மனித Fப�திலி�A அழிA, 

மனித உடலி0 ேச�Aதபி�, அAத எ+ண8� Fப8� ேச�A, இ	ப� 
வA வி�கிற. 

7. ேவதைன	ப?� இறAதபி�... தி�ட� 

உட5��% ந� ஆ�மா ேபா��…! 
தி��யவ� யா� எ�. ெத@Aதா� எ�றா0, அவ� Fப�ைத	 

பதிவா�கி வி�கிேறா�.  “தி��H ெச�. வி?டாேன” எ�. எ+#� 
ெபா<,  எ	ப� ஆ�,  

1./லிையB�, ந@ையB� எ+#கி�றேதா, 
2.அவ� தி��	ேபா( வி?டா� எ�றா0, 
3.ந� ஆ�மா தி�டனி� உட5��% ேபாகிற. 
 
அவ� எ�ன ேவதைன	ப?டாேனா அAத ேவதைன பதிவாகி 

வி�கிற. “ெவ)கடாசலபதிேய.., எ�ைன இ	ப�H ெச( வி?டாேன” 
எ�. அAத� தி�டைன எ+ணி இைண� வி?டா0 ேபா� 

1.இ இர+�� அைலகளாக மா.�. 
2.எ0லா� ெவளியி0 வ��, 
3.எ0லா� நம��% பதிவாகிவி��. 
4.எ�ன எ�ன கல� ேபா?_�கேளா அெத0லா� வ��. 
5.எAத எ+ண)களி0 எ+#கிறQ�கேளா, அAத� கல� ஓ?ட� 

ஓ��. 



6.ச��ேலச� ஆகி�ெகா+ேட இ����. 
 
இAத மாதி@ Fப� ஆகிவி?ட எ�றா0, அAத� தி�டைன� 

க+ணா0 பா�� வி?ேடா� எ�றா0, அவ� நிைனேவ அதிகமாக 
வ��. அவ� நிைனX வர	ேபா�� ேபா, அவ� உட5��% தா� அAத 
ஆ�மா ேபா��. 

 
அவனா0 எ�ன எ�ன ேவதைன ஆனேதா, அவ� தி�� வAதா0 

அைத அவ� எ+#கிறா�. அவ� தி��H ச�பாதி�தா5� அவ� 
உட5��% ேபா��. 

 
இவ� ப?ட ேவதைன எ0லா� ேநாயாக, நரக ேவதைனயாகேவ 

உ�வா���. தி��யவ� எ�.� உ�	ப?டேத இ0ைல. இAத ஆ�மா 
உ%ேள ேபா(வி��. அAத ேவதைனைய,  அAத உடலிேல ஊ?��. 
மீ+�� எ�ன ெச(B�? அவைன� ெகா05�. 

8. தி�டG��… ெவ)கடாசலபதி கா?சி 
ெகா�	பா�…! 

நா� ெவ)கடாசலபதிைய� ��பி�கிேற� எ�றா0, அேத Fப� 
வ��. அவ� தி�டனாக இ�	பா�. அேத சமய�தி0 நா� 
ெவ)கடாசலபதிைய ப�தியி0 எ+ணி இ��கிேற�. 

 
ஆனா0 அவ� எ+ணவி0ைல. இ�Aதா5�, அAத 

ெவ)கடாசலபதிைய எ+ணி, அAத உண�வி� அைலக% வ�கிற. 
பா��தXட�, 

1.இAத ெவ)கடசலபதிேய வA கா?சி ெகா�	பா�. 
2.யா���? -- “தி�டG��”. 
 
தி�டG��� >ட ெவ)கடசலபதி கா?சி ெகா��கிறா�. எ	ப�� 

ெகா��கிறா�?  எ� உடலி0 ெவ)கடாசலபதிைய	 பா��த பட உண�X 
விைளகி�ற.. இAத உண�X விைளAத உட� எ�ன ெச(கிற? 

 
ப�தி ெகா+ட ஆ�மா - எ	ப� ஆ� ந@ைய	 பா����ேபா 

ந@யி� உண�வி� த�ைம பதிவானேதா அேதேபா0 எ� ஆைச�� நா� 
வள��� ெகா%கிேற�. 

 
அAத ெவ)கடாசலபதிைய	 பதிX ெச( ெகா%கிேற�. அ9/தமாக 

இ��கிேற�. இ�Aதா5�, எ�னிட� உ%ளைத� தி��	ேபா( 
வி�கிறா�. நா� அவைன	 பா��வி?ேட� எ�றா0, 



1.“இ	ப�� தி��வி?�	 ேபா(வி?டாேன,   
2.ெவ)கடாசலபதி... ... ...!” எ�. எ+#�ெபா< 
3.இர+� உண�X� இைணகி�ற. 
 
இரவி0 பா��தா0 கனX வ��. தி�டG��, ெவ)கடசாலபதிB� 

ெத@வா�.  அAத� தி�டனி� உண�ைவ எ+ணி	 ேபாகிேறா� அ0லவா! 
இAத ஆ�மா அவனிட� ேபானா0, ெவ)கடாசலபதி அவG�� கா?சி 
ெகா�	பா�. 

 
அவ� தி��னா5�, நா� ெவ)கடாசலபதி ேம0 ப�தியாக 

இ��கிேற�. அதிலி�A, 
1.அAத� தி�ட� ப�தியாக வ�வா�. 
2.இAத ஆ�மா தி�டGைடய உட5��% ேபானபி�, 
3.அவ�  ெவ)கடாசலபதி ேகாவி5��	 ேபாவா�. 
 
அவ� (அAத ஆ�மா) எ)ெக0லா� ெச�றேதா, அ)ேக எ0லா� 

தி�டG� ெச0வா�. இ<��ெகா+� ேபா��, எ? இAத ஆ�மா 
அ)� இ<��ெகா+� ேபா��. இ�Aதா5�, ேந9.வைர தி��னா�. 
இ�. ேகாவி5�ெக0லா� ேபாவா�. இAத ஆவி அ)ெக0லா� 
இ<��ெகா+� ேபா��. 

 
இAத உட5��% இ�A,  நா� வள���� கடX% இதா�. 

ந�றாக� ெதளிவாக� ெத@A ெகா%D)க%. 
 
இேத மாதி@, நா� ப�தி ெகா+� 8�கைனேயா, ல?$மிையேயா 

ம9.� யாைர எ+ணினா5� இதGட� இைணAேத வ��. அ	/ற� 
அAத ஆ�மா அAத தி��H ெச�றவ� ேமேலேய வ��. 

 
அAத� தி�ட� உடலிேல ேபானXட�, அவைன	 ப�திமானாக 

ஆ�கிவி��. அவ� ஏ9கனேவ தி�டனாக இ�Aதா�. 
1.“பா�... ேகாவி5��	 ேபாகிறா�. 
2.ேகாவி5�ேக ேபாகாதவ�, ேகாவி5��	 ேபாகிறா�”. 
3.இAத� ேகாவிலி0 ��பி�கிறா�, அAத� ேகாவிலி0 

��பி�கிறா�. 
4.அெத0லா� ப+#கிறா� எ�பா�க%. 
 
அAத ெவ)கடாஜலபதியிட� ேபாவத9��, ப�திெகா+� 

நாம)கைள	 ேபா�வத9�� இவைன அறியாமேலேய ேபாடைவ���. 
நிைறய	 ேப� பா��கலா�.  

 



1.இAத மாதி@� கா?சிகளி0,   
2.அAத ஆவி அ)� ெச�றXட�, இெத0லா� ெச(வா�. 
3.தி�?��தன8� ெச(வா� 
4.இAத உடலி� த�ைமைய ேநாயா�கிவி��. 

9. கைடசியி0.... “பா�பாக� தா�...” உடைல 

மா9றிவி�� உயி� 

 
பி�, கைடசியி0 அவ� உண�வா�. நா� தி�?��தன� 

ப+ணிேன�. என�� ஆ+டவ� ேநாைய� ெகா�� வி?டா�. 
உட5��% ேநா( வAதா5�,  இவ� /�தி இAத உடைல வி?� இAத 
ஆ�மா ெவளிேய வAத பி9பா�, மீ+�� இAத ேநாைய� தா� 
உ�வா���. 

 
1.ெவ)கடாஜலபதி வA இவைர� கா	பா9.வத9�	 பதி0, 
2.தி�டனி� உட5��% ேபா( இAத ேவதைனைய உ�வா�கி, 
3.உட5��% இAத விஷ�ைதH சா	பி?�, 
4.அAத விஷ�ைத வளரH ெச( உயி� ெவளியிேல ேபா��. 
 
உயி� இAத உடைல வி?�H ெச05�ேபா, பா�/ வைககளி0 

ஆயிர�ெத?� வைகயான பா�/ வைகக% உ+�. அAத விஷ� எAத 
அளX�� இ��கிறேதா, ேநராக வAதா0 மனித நிைனேவ வரா. 
பா�பி� உடலாக மா9றிவி�� உயி�. 

10. இற��� ெபா< யாைர அதிகமாக 

நிைன�கி�ேறாேமா... அ)ேக தா� உயி� 

அைழ�H ெச05� 

நQ)க% பாலி0 ந0ல பாதா� கீைர	 ேபா?�, ெகா[ச� 
விஷ�ைதB� ேபா?�H சா	பி?டா0 எ	ப� இ����? அைதH சா	பிட 



பிற�, “ல?ைடH சா	பி�)க%. ந0ல ணிைய	 ேபா�)க% எ�றா0, 
நQ)க% ேபா�வ Q�களா?” 

 
1.இதா� உ)க% ேபர� பி%ைள, ேப�தி பி%ைள, 
2.உ)க% அ+ண�, உ)க% த�பி” எ�றா0 நQ)க% ேக?பீ�களா?  
3.ஹு..�...�...�.. எ�.தா� இ<�� ெகா+� கிட���. 
 
ேபர� எ�. ெச�னாேலா, “இேதா பா�)க% உ)க% ேபர� 

வAதி��கிறா�. உ)க% ேப�தி வAதி��கிறா%, உ)க% மக� 
வAதி��கிறா�, நQ)க% ச�பாதி�� ெகா��தவ� வAதி��கிறா�- 

 
அவ� வA உ)கைள� கா	பா9.வானா? அ >ட வரா. 

அத9�	பி� சிறி ேநர�தி0 எ0லா� அட)கிவி��.  க+ைண� 
தி�	பி	 பா��க ேவ+�யதா�. காைத� தி�கி	 பா��க 
ேவ+�யதா�. 

 
அAத மனித@� உண�Xக% அைன��, கைடசி நிமிட�தி0 

எ0லா� ேபா��. இAத விஷ�தி� த�ைம ெவளியி0 வAதபி�, அAத 
உண�X iராX� விஷமாக மாறிவி��. 

 
1.8தலி0 எ	ப�, ஆ?�� உடலி0 
2./லியி� உண�ெவ0லா� ேச�Aதேதா 
3.அAத	 /லி��� த�கவா. ெகா+� ேபாகிற 
 
ப@ணாம வள�சியி0 நா� ேவதைன	ப?� இAத உண�வி� த�ைம 

வள��, எAத உட5��% ேபானேதா, யாைர நிைன�கி�ேறாேமா அAத 
உட5��% ேபாகிற. இைதெய0லா� நா� ெத@A ெகா%ள 
ேவ+�ய அவசிய�. 

 
https://eswarayagurudevar.com/ 


